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��ಾ�, �ಾಲೂ�ಕು

�ಾಗೂ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಯವ�ೆಗೂ ಅಧ�� �ಾಗೂ

ಉ�ಾಧ��ರ ‘ಅವ�ಯ ಹಂ��ೆ ಒಡಂಬ��ೆಯ

�ೋಗ’ ಮಂಡ� �� �ೆ�ಾದ�ಂತ ಹರ��ೊಂ��ೆ.

ಮಂಡ� ��ಾ� ಪಂ�ಾ�� ಏಳ� ವಷ�ದ ಅವ�ಯ��

ಪ��ಾರ ಅಧ��ರೂ �ೇ� 17 ಮಂ� ಅಧ���ಾಗುವ

�ಲಕ �ಾಖ�ೆ ಬ�ೆ��ಾ��ೆ. ಉ�ಾಧ��ರ ಸಂ�ೆ��

ಇ�ೆ�ೕ ಪ��ಾಣದ���ೆ.

��ಾ� ಪಂ�ಾ���ೆ ಆ���ಾದ ಪ�� ಸದಸ�ರೂ

ಅಧ��, ಉ�ಾಧ���ಾಗ�ೇಕು ಎನು�ವ �ಾಲ�ೆಯ

ಪ��ಾಮ ಅ��ಾರ ಹ�ಾ�ಂತರ�ಾಗುತ��ೇ ಇರುತ��ೆ.

ಪ��ೊಳ�ೆ ಒಡಕು ಬರ�ಾರದು. ಎಲ�ರನೂ�

���ಟು��ೊಳ��ೇಕು ಎಂಬ �ಾರಣ�ೆ� �ಾಯಕರೂ

ಇದ�ೆ� ಸಮ��ಸು�ಾ��ೆ. �ಾ�ಾನ�, �ಂದು�ದ ವಗ�,

ಪ��ಷ� �ಾ�, ಪಂಗಡ �ೇ�ದಂ�ೆ �ಾವ��ೇ

ವಗ��ೆ� �ೕಸ�ಾ�ದ�ರೂ ಅ��ಾರ ಹಂ��ೆಯ

ಒಡಂಬ��ೆ ಆ��ೕ ಇ�ೆ. ಬಹು�ೇಕ ಸದಸ�ರದೂ�

ಒಂ�ೇ �ಾಗ ‘ನಮಗೂ ಅ��ಾರದ ಗದು��ೆ �ೇಕು’.

ಪ��ಾಮ �ಾ�ಾ�ರು �ಂಗ��ೊಬ�ರು

ಬದ�ಾಗು��ರು�ಾ��ೆ. ಅ��ಾರದ��ರುವ �ೆ�ಎ� 

�ಾಗೂ �ಾಂ�ೆ��  ಪ�ಗ�ೆರಡೂ ಇ�ೇ �ಾ�ಯನು�

ತು���ೆ. 2011ರ�� ಅ��ತ��ೆ� ಬಂ�ರುವ ಈ�ನ ��ಾ�

ಪಂ�ಾ��ಯ 36 �ಂಗಳ ಅವ�ಯ�� �ವರು

ಪ��ಾರ ಅಧ��ರೂ �ೇ� ಎಂಟು ಮಂ� ಅ��ಾ�

ನ�ೆ��ಾ��ೆ. ಸ�ಾಸ� ಒಬ���ೆ �ಾಲು� �ಂಗಳ�

ಬರುವ��ಲ�.��ಾ� ಪಂ�ಾ��ಯ�� ಒಟು� 40 ಮಂ�

ಸದಸ���ಾ��ೆ. ಅದರ�� 24 ಮಂ� �ೆ�ಎ�  14 ಮಂ�

�ಾಂ�ೆ�� ◌್, ಒಬ�ರು �ೈತ ಸಂಘ, ಇ�ೊ�ಬ�ರು ಪ�ೇತರ�ಾ��ಾ��ೆ.

�ೂದಲ 20 �ಂಗಳ ಅವ�ಯು ಪ��ಷ� �ಾ��ೆ �ೕಸ�ಾ�ತು�. 20 �ಂಗಳ ಅ��ಾರವ�ಯು �ವರ ನಡು�ೆ ಸಮ�ಾ�

ಹಂ��ೆ�ಾ�ತು�. ಆದ�ೆ, �ವಣ� ಎಂಬುವವರು 14 �ಂಗಳ ಅ��ಾರ ನ�ೆ�ದರು. ಸು�ೇ�  ಕಂ� 4 �ಂಗಳ ಅಧ���ಾ�ದ��ೆ,

�ೊ�ೆ�ೆ ಬರುವ ಆ� .�ೆ. ಕು�ಾ�  ಅವರು �ೇವಲ 40 �ನಗ��ೆ ಅಧ���ಾ� �ಾಯ� �ವ��ಸು�ಾ��ೆ. ಅ��ಾರ ಬದ�ಾವ�ೆ
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ಸಂದಭ�ದ�� �ೆಲ �ನಗಳ �ಾಲ ಅ��ಾರ ನ�ೆ�ದ ಇಬ�ರು ಪ��ಾರ ಅಧ��ರೂ �ೇ��ೊಳ���ಾ��ೆ. ಚು�ಾವ�ೆಗಳ �ೆಪ,

ಅ��ಾರದ�� ಉ��ೇಕು ಎಂಬ ಹಠ�ಂ�ಾ� ಒಡಂಬ��ೆಯ ಪ��ಾರ �ಾ�ೕ�ಾ�ಯನು� ಸದಸ�ರು �ೕಡುವ��ಲ�. ಆಗ �ೊ�ೆ

ಅವ��ೆ ಬರುವ ಅಧ����ೆ �ಕ��ೆ�ೕ �ಾ�ಾವ� ಎನು�ವಂ�ಾ�ರುತ��ೆ.

ಉ�ಾಧ�� �ಾ�ನದ ���� ��ನ��ಾ�ಲ�. �ಾ�ಾನ� ಮ�� �ೆೆ �ೕಸ�ಾ�ದ� 20 �ಂಗಳ ಅವ�ಯ�� ಜಯಲ��ಮ� 11

�ಂಗ�ಾ�ದ��ೆ, �ೋಮ�ಾ �ಾ�� 6 �ಂಗಳ�, ಲ��ಾ ಪ��ಾ�  2 �ಂಗಳ ಅವ��ೆ ಉ�ಾಧ�� �ಾ�ದ�ರು. ಈಗ �ಾ�ಾನ�

ವಗ��ೆ� �ೕಸ�ಾ�ರುವ ಉ�ಾಧ�� �ಾ�ನ ವನು� �ಾ.ಎ� .�. ಶಂಕ�ೇ�ೌಡ 9 �ಂಗಳ ಅವ��ೆ �ಾ�ೕ�ಾ� �ೕ�ದ��ೆ, �ೆ.ಎ� .

ಪ��ಾಕ�  8 �ಂಗ��ೆ ಅವ� ಮು���ಾ��ೆ. ಈಗ ಸು�ಾ�ಾ �ಾ�ೇಂದ� ಉ�ಾ ಧ�� �ಾ��ಾ��ೆ. ಇ�ೇ ಅವ�ಯ�� ಇನ�ಷು� ಮಂ�

ಉ�ಾಧ���ಾಗುವ�ದರ�� ಅನು�ಾನ�ಲ�.

ಮಂಡ� �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ��ಯ��� ಒಡಂಬ��ೆ �ಾ�ಯ���ೆ. ಇ��� ಎಂಟತು� �ಂಗ��ೊಬ�ರು ಬದ�ಾಗುತ��ೇ

ಇರು�ಾ��ೆ. �ಾಗರತ� ಅವರು 11 �ಂಗ�ದ��ೆ, ಎಂ.�. ಸು�ಾ�ಾ �ೇವಲ 3 �ಂಗಳ�, ಸು�ಾ �ಾಮ ಚಂದ� ಎಂಟು �ಂಗಳ�

ಅಧ���ಾ�ದ�ರು. �ೇಮಲ�ಾ ಬಸವ�ಾಜು ಎಂಬು ವವರ ಕ�ೆದ 11 �ಂಗಳ� ಅಧ���ಾ�ದ�ರು. ಈಗ ಶಂಕ�ೇ�ೌಡ ಅಧ�� �ಾ� �ಾ��ೆ.

ಮಂಡ� �ಾ��ಾಂತರ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಯ��� ಇ�ೇ ��� ಇ�ೆ. �ೂದಲ 30 �ಂಗಳ ಅವ�ಯ�� ಅಧ�� �ಾಗೂ ಉ�ಾಧ��

�ಾ�ನವನು� ಇಬ�ರು ತ�ಾ 15 �ಂಗಳ� ಹಂ��ೊಂ��ಾ��ೆ. ಇದು �� �ೆಯ ಬಹು�ೇಕ ಸ��ೕಯ ಸಂ�ೆ�ಗಳ�� �ಾ�ಾನ�

ಎನು�ವಂ�ಾ��ೆ.

ಅಧ���ಾ� ಅ��ಾರ ವ���ೊಂಡು ಆಡ�ತ ವ�ವ�ೆ�ಯನು� ಅಥ� �ಾ� �ೊಳ��ವ�ದ�ೆ� �ಾಲು� �ಂಗಳ� ��ಯುತ��ೆ.

ಅಷ�ರ�ಾ�ಗ�ೇ ಅ��ಾರ �ಡ �ೇಕಲ� ಎಂಬ ದುಗುಡ ಆರಂಭ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದರ ಪ��ಾಮ ಆಡ�ತ ವ�ವ�ೆ�ಯ �ೕ�ೆ �ೕಳ�ತ��ೆ.

ಅ�ವೃ�� �ೆಲಸಗಳ� ಕುಂ�ತ�ೊಳ��ತ��ೆ. ಮನ��ಲ��ದ�ರೂ ಪ�ದ �ಾಯಕರ �ಾತು �ೇಳ�ೇ�ೇಕಲ� ಎನು��ಾ��ೆ �ಂ�ೆ

ಅಧ���ಾ�ದ�ವ�ೊಬ�ರು.

* ಅ��ಾರ ಹಂ��ೆಯ ಒಡಂಬಂ��ೆ ಪ��ಾರ 30 �ಂಗಳ ಪ�ಣ� ಅವ�ಯನು� 73 �ಾ�.ಪಂ.ಗಳ�� ಪ�ಣ��ೊ���ಾ��ೆ. 88

ಸಲ ಒಂದು �ಾ�, 42 ಸಲ ಎರಡು �ಾ�, 17 ಸಲ �ರು �ಾ� �ಾಗೂ 2 ಸಲ �ಾಲು� �ಾ� ಅಧ��ರು ಬದ�ಾ��ಾ��ೆ.

ಉ�ಾಧ��ರ ಬದ�ಾವ�ೆ� ಇ�ೆ�ೕ ಪ��ಾಣದ�� ಆ��ೆ.

* 10 �ಾ�.ಪಂ. ಗಳ�� ಒಡಂಬಂ��ೆ ಪ��ಾರ �ಾ�ೕ�ಾ� �ೕಡ�ಲ� ಎಂಬ �ಾರಣ�ೆ� ಅ��ಾ�ಸ ಮಂ�ಸ�ಾ��ೆ. ಅ��ಾ�ಸ

�ಣ�ಯವನು� ಮಂ�ಸಲು ಪ�ದ �ಾಸಕರು �ಾಗೂ ಮುಖಂಡರು ಸೂ�ಸು�ಾ��ೆ. ಅವರನು� �ೆಳ�ೆ ಇ��ದ ನಂತರ �ೂದ�ೇ

�ಧ���ದ ಇತರ��ೆ �ೕ��ಾ��ೆ.

* ಪ�ದ ಸದಸ�ರನು� ಸ�ಾ�ಾನ�ೊ�ಸುವ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಂದ ಅ��ಾರ ಹಂ��ೆಯ ಒಡಂಬ��ೆ ಇ�� �ಾ�ಾನ��ಾ��ೆ.

* ಬಹು�ೇಕ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� ಅಧ�� �ಾಗೂ ಉ�ಾಧ��ರ ಒಡಂಬ��ೆಯ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� �ಾಸಕರು ವ���ೊಳ���ಾ��ೆ.

ಸದಸ�ರ ��ೋಧ ಕ���ೊಳ��ೇ �ಾಧ��ಾದಷು� ಸದಸ���ೆ ಇರುವ ಅವ�ಯ�ೆ�ೕ ಹಂ� ಸ�ಾ �ಾ ನ ಪ�ಸು�ಾ��ೆ. ��ಾ�

ಪಂ�ಾ��ಯ��ನ ಒಡಂಬಂ� �ೆಯ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� �� �ೆಯ �ಾಸಕರು �ಾಗೂ �ಾಜ� ಮಟ�ದ �ಾಯಕರು ವ���ೊಳ���ಾ��ೆ.

ಅವರ ಮಧ����ೆ ಯ���ೕ ಅ��ಾರದ ಹಂ��ೆ ಸೂತ� ��ಾ�ರ�ಾಗುತ��ೆ.
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* ��ೕರಂಗಪಟ�ಣ �ಾಲೂ��ನ �ೇ�ನಹ��ಯ ಅಧ�� �ಾ�ನವ�  �ಂದು�ದ

ವಗ� ‘ಎ’ �ೕಸ�ಾ�ತು�. �ಾಲ�ರು ಅಭ���ಗ�ದ�ರು. ಆದ�ೆ, �ಾಜ�ೕಯ

ಒತ�ಡ �ಾ� ಅವ��ೆ �ಾಮಪತ� ಸ��ಸಲು �ಡ�ಲ�. �ಾ�ಾನ�

ಅಭ����ೕ �ಾಮಪತ� ಸ���, ಅವರ�ೆ�ೕ ಅಧ��ರ�ಾ�� ಆ��

�ಾಡ�ಾ�ತು�.


