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ಸು�ೇ� �ೊಡ��ಾಳ�

ಪ�ಕರಣ–1: ಇದು �ೕದ�  �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ��. ಇ�� 2011 ರ ಚು�ಾವ�ೆ ನಂತರ �ರು �ಾ� ಅ��ಾ�ಸ �ಣ�ಯ

ಮಂಡ�ೆ�ಾ�ದು�, ಅಧ��ರು ಅ��ಾರ ಕ�ೆದು�ೊಂ��ಾ��ೆ. ಇ�� ಒಂದು �ಾ�ರಸ���ೆ. �ೂದಲ ಅವ�ಯ�� �ಾಂ�ೆ��  ಮತು� ��ೆ�

�ೋ�� �ಾ��ೊಂ�ದ�ವ�. 13 �ಂಗಳ ಬ�ಕ ಅ��ಾ�ಸ ಮಂಡ�ೆ ಆ�ತು. ಇದ�ೆ� ಜಯವ� ���ತು. ನಂತರ ನ�ೆದ ಚು�ಾವ�ೆಯ��

�ೋ�� ಬದ�ಾ�ತು. �ಾಂ�ೆ��  ಮತು� �ೆ�ಎ�  ಅ��ಾರ ��ದವ�. �ೆ�ಎ� ನ ಸು�ೇ� �ಂ�ೆ ಅಧ���ಾ� �ಗ�ತ ಅವ�ಯನು�

ಪ�ಣ��ೊ��ದರು.

ಎರಡ�ೇ ಅವ�ಯ�� (ಜು�ೈ 12,2013) ಅಧ��ರ �ರುದ� ಅ��ಾ�ಸ �ಣ�ಯ ಮಂಡ�ೆ ಆ�ತು. ‘ಅಧ��ರು ಪ�ದ ��ಾಸ�� �ರುದ��ಾ�

ನ�ೆದು�ೊಳ�����ಾ��ೆ’ ಎನು�ವ �ೆಪವನು� ಮುಂ�ಟು��ೊಂಡು ಸು�ಾ�  �ೋ� ಅವರನು� ಪದಚು�ತ�ೊ�ಸ�ಾ�ತು. ಬ�ಕ ನ�ೆದ

ಚು�ಾವ�ೆಯ�� �ಾಂ�ೆ�� ನ ಅಕ�� �ಾ�  ಅಧ���ಾದರು. ಇ���ೆ ‘ಅ��ಾ�ಸ ಪ�ಹಸನ’ ಮು�ಯ�ೇ ಇಲ�. ಒ�� ಅ��ಾ�ಸ ಮಂ��ದ

�ೕ�ೆ ಮ�ೆ� ಆರು �ಂಗಳ� ಅ��ಾ�ಸ ಮಂಡ�ೆ�ೆ �ಯಮದ�� ಅವ�ಾಶ�ಲ�.

�ೕ�ಾ� �ಾ�  ಆರು �ಂಗಳ� ಪ�ಣ��ೊ��ದ ಮರು �ನ�ೇ (ಜನವ� 28, 2014) ಅ��ಾ�ಸ ಮಂ�ಸಲು �ೋ� ಮನ�

ಸ��ಸ�ಾ�ತು. ಅವರೂ ಈಗ ಅ��ಾರ ಕ�ೆದು�ೊಂ��ಾ��ೆ. ಇದಕೂ� ಸದಸ�ರು �ೕಡು��ರುವ ಉತ�ರ ‘ಅ�ವೃ��’.

�ೕ�ೆ ಪ�ೇ ಪ�ೇ ‘ಅ��ಾ�ಸ �ಣ�ಯ �ಾ�’�ೆ ಒಳ�ಾಗು��ರುವ �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ�� ಸದಸ��ೊಬ�ರು ಅ��ಾ�ಸ �ಣ�ಯವನು�

ಅ�ೈ�ಸುವ�ದು �ೕ�ೆ–‘�ೆಲವ� ಸದಸ�ರು ಅಧ���ಂದ ಹಣ�ಾ�� �ೇ��ೆ ಇಟ�ರು. ಅವರು ಅದ�ೆ� �ೊಪ�� �ಾಕ�ಲ�. �ೕ�ಾ��ೕ

ಅ��ಾ�ಸ �ಣ�ಯ ಮಂಡ�ೆ�ಾ��ೆ. �ೆಸ�ಗ�ೆ�ೕ �ೇತ�ದ ಅ�ವೃ�� ಎನು��ಾ��ೆ. ಸತ� �ೇಳ�ೇಕು ಎಂದ�ೆ ಅದು ಸದಸ�ರ

ಅ�ವೃ���ೕ ಆ��ೆ’.

ಪ�ಕರಣ–2: ಗುಲ�ಗ� �� �ೆ �ಂ�ೋ� �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ�� ಕ�ೆ ಇ�ೊ�ಂದು �ೕ� �ನ��ಾ��ೆ. ಇ�� ಒಟು� 21 �ಾ�ನಗ��ೆ. ಇವ�ಗಳ��

��ೆ� 12, �ಾಂ�ೆ��  9 �ಾ�ನಗಳನು� �ೊಂ��ೆ. ��ೇಷ�ೆಂದ�ೆ ��ೆ� ತನ� ಪ�ದ ಅಧ��ೆ ಮಲ�ಮ� �ಾ�ೕಲ �ರುದ��ೇ ಅ��ಾ�ಸ

ಮಂ�� ಅ��ಾರ�ಂದ �ೆಳ��ತು. ಇದ�ೆ� �ಾರಣ��ೆ�: ಕ�ೆದ ��ಾನಸ�ೆ ಚು�ಾವ�ೆ �ೇ�  ೆಮಲ�ಮ�ನವರ ಪ� �ತ��ೇಖರ �ಾ�ೕಲ

�ಾಂ�ೆ��  �ೇ�ದರು.

ಜ�ೆ�ೆ ಪ�� ಮಲ�ಮ� ಸಹ �ಾಂ�ೆ��  ಸದಸ��ೊಂ��ೆ ಗುರು���ೊಂಡರು. ಇದ�ಂದ ‘ಅವ�ಾನ’�ೊಂಡ ��ೆ� �ೇಡು �ೕ���ೊಳ��ವ
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ಸಲು�ಾ� ಅ��ಾ�ಸ�ೆ� ಮುಂ�ಾ�ತು. ಎರಡು �ಂಗಳ �ಂ�ೆ ನ�ೆದ ಈ ಪ����ಯ�� ��ೆ�ಯ ಮಲ�ಮ� �ಾ�ೕಲ��ೆ �ಾಂ�ೆ�� 

�ೆಂಬಲ ಸೂ��ದ�ೆ, �ಾಂ�ೆ��  ಸದ�ೆ��ೂಬ�ರು ��ೆ��ೂಂ��ೆ ಗುರು���ೊಂಡು �ಾಂ�ೆ�� �ೆ ‘�ಾಂ�’ �ೊಟ�ರು.

‘ಅಧ�� �ಾ�ನವನು� ಒಳ ಒಪ�ಂದದಂ�ೆ ತ�ಾ 10 �ಂಗ��ೆ ಹಂ��ೆ �ಾಡ�ಾ�ತು�. �ಾ�ೕ�ಾ� �ೕಡ��ಾ�ಗ ಅ��ಾ�ಸ

�ೈ�ೊಂ��ೆ�ೕ�ೆ’ ಎನು��ಾ��ೆ �ಂ�ೋ� �ಾಲೂ�ಕು ��ೆ� ಅಧ�� �ಾಮಸುಂದ�  ಪ�ಾ� .

ಪ�ಕರಣ–3: �ೕದ�  ��ಾ� ಪಂ�ಾ��ಯ�� ಈ�ೆ�ೆ ನ�ೆದ ಅ��ಾ�ಸದ �ಂ�ೆ ‘ಪ� ಪ���ೆ�’�ೕ ಮುಖ��ಾ�ತು�. ಇ�� ಒಟು� 31

�ಾ�ನಗ��ೆ. ��ೆ� 18, ಪ�ೇತರ 6, �ಾಂ�ೆ��  2, �ೆ�ಎ�  5 �ಾ�ನಗಳನು� �ೆದು��ೊಂ��ೆ. ��ೆ� ಸ�ಷ� ಬಹುಮತ ಪ�ೆ�ದು�, ಈ ಪ�ದ

ಕು�ಾಲ�ಾ�ೕಲ �ಾದ� ಅಧ���ಾ�ದ�ರು. 10 �ಂಗಳ ಅವ��ೆ ‘ಅ��ಾರ ಹಂ��ೆ’�ಾ�ತು�. ಅವ� ಮು�ದರೂ ಕು�� �ಟು��ೊಡ�ಲ�.

ಒಪ�ಂದ�ೆ� �ರುದ��ಾ� �ರು �ಂಗಳ� ತಡ�ಾ� �ಾ�ನ ತ���ದರು.

ಅ�ೇ ಪ�ದ �ಾಬು�ಾ�  �ಾರ�ಾ� ಉ�ದ ಅವ��ೆ ಅಧ���ಾದರು. ಎರಡ�ೇ ಅವ�ಯ�� �ೂದಲು ಅಧ���ಾದವರು �ೕ��ಾ ಸ�� 

�ಾ�ೋಡ. ಆಗಲೂ ‘ಅ��ಾರ ಹಂ��ೆ’ ಒಪ�ಂದ�ಾ�ತು�. ಆದ�ೆ �ೕ��ಾ ಅವ� ಪ�ಣ��ೊ�ಸುವ ಮುನ��ೇ ಅ��ಾ�ಸ�ೆ� �ೆ�ೆ

�ೆರ�ೇ�ಾ�ತು. ಈ �ೇ� �ೆೆ ��ೆ� �ಭಜ�ೆ ಆ�ತು. �ೕ�ಾ� ��ೆ�ಯ 18 ಸದಸ�ರ �ೈ� 8 ಮಂ� ‘�ೆ�ೆ�’ ಎಂದು

ಗುರು���ೊಂಡರು. ��ೆ�ಯು �ಾಂ�ೆ�� , �ೆ�ಎ� , ಪ�ೇತರ �ೆಂಬಲ�ೊಂ��ೆ ಜೂ�  21, 2013 ರಂದು �ೕ��ಾ �ರುದ� ಅ��ಾ�ಸ

ತಂ�ತು.

ನಂತರ ನ�ೆದ ಚು�ಾವ�ೆಯ�� ��ೆ��ಂದ ��ದು �ೆ�ೆ�ಯ�� ಗುರು���ೊಂ�ದ� ಸಂ�ೋಷ�ಾ� ಪ�ಂಡ�ೕಕ ಅಧ���ಾದರು.

ಅ��ಾ�ಸ �ಾಗೂ ಸಂ�ೋಷ�ಾ� ಆ��ಯ�� ಪ�ಮುಖ �ಾತ� ವ��ದ� �ಾ.�ೈ�ೇಂದ� �ೆ�ಾ��  ೆಏ�ೇ �ೆಪ �ೇ�ದರೂ ��ಾ�

ಪಂ�ಾ�� ‘ಅ��ಾರ ಗದು��ೆ’ಯನು� ತಮ� ವಶ�ೆ� ಪ�ೆದು �ೆ�ೆ� ಶ���ಾ� ಎನು�ವ�ದನು� �� �ೆಯ ಜನ�ೆ�ೆ �ಾ� �ೇಳ�ವ��ೇ

ಉ�ೆ�ೕಶ�ಾ�ತು�.

ಪ�ಕರಣ–4: �ಾಯಚೂರು �� �ೆ �ಂಧನೂರು �ಾಲೂ��ನ�� 2011 �ಂದ ಇ��ಯವ�ೆ�ೆ �ಾವ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಯ�� ಒ���

ಅಧ��ರು, ಉ�ಾಧ��ರು ಪದಚು���ೊಂ�ಲ�!

ಇ��ಯ ಸದಸ�ರು ಪಂ�ಾಯ�  �ಾ�  ವ�ವ�ೆ��ೆ ಇ�ೊ�ಂದು �ೌರವ �ೊಡು���ಾ��ೆ�ೕ ಎನು�ವ ಅನು�ಾನ �ಾ�ತು. ಈ ಕು�ತು �ವರ

ಪ�ೆಯು�ಾ� �ೋದಂ�ೆ ಮ�ೊ�ಂದು ಅಚ�� ಅಂಶ �ೊ�ಾ��ತು.

�ಂಧನೂರು �ಾಲೂ��ನ�� 34 �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗ��ೆ. ಆದ�ೆ �ಾಲಗುಂ�ಾ, �ಾಡ�ರ�ಾರ, ರಮ�ಾ�ಳ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� ಅಧ��ರ

�ರುದ� ನ�ೆ�ದ ಅ��ಾ�ಸ ಮಂಡ�ೆ ಯತ� �ಫಲ�ಾ��ೆ!

ಇ�� ‘ಅ��ಾರ ಹಂ��ೆ’ ಎನು�ವ ‘ಅ��ತ �ಯಮ’ �ಾ�ಯ���ೆ. ಆದ�ೆ ಇ�� ಉ�ದ ಕ�ೆಗಳಂ�ೆ  ತಮ� �ಾಯಕರ ಅ��ಾರ ಹಂ��ೆ

ಸೂತ��ೆ� ��ಾ�ರ �ೇ�ದವರು, ಸ�ಾಲು �ಾ�ದವರು ಇಲ�. ಈ �ಾರಣ�ಾ���ೕ ಅ��ಾ�ಸ ಮಂಡ�ೆ ಆ�ಲ�!

‘�ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಯ�� �ೇರ�ಾ� ಪ� �ಾಜ�ಾರಣ�ಲ�. ��  �ಾವ� ಇಲ�. ಅಧ��ರ ಅ��ಾರ �ೂಟಕು�ೊ�ಸಲು �ಾವ ಪ�ಗಳ

ಮುಖಂಡರು ಹಸ��ೇಪ �ಾಡುವ��ಲ�. �ಾಜ�ಾರ�ಗಳ ಹಸ��ೇಪ �ಲ�ದ �ಾರಣ ಇ��ನ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� ಅಧ��ರ ಆಡ�ತ

ಸುಸೂತ��ಾ� ನ�ೆ��ೆ’ ಎನು�ವ�ದು �ೆ�ಎ�  ವ�ಾ�ರ ಬಸವ�ಾಜ �ಾಡ�ೌಡ ಅವರ ಅ��ಾ�ಯ. �ಂಧನೂರು �ಾಲೂ�ಕು

ಪಂ�ಾ��ಯ�� ಇ��ವ�ೆಗೂ ಅ��ಾ�ಸ ಮಂಡ�ೆ�ಾ�ಲ�!
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ಪ�ಕರಣ–5: ಗುಲ�ಗ� �� �ೆ ಆಳಂದ �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ��ಯ�� ಒಟು� 27 �ಾ�ನಗ��ೆ. �ೆ�ಎ�  13, �ಾಂ�ೆ��  10, ��ೆ� 3, ��ಐ 1

�ಾ�ನ ಪ�ೆ��ೆ. ಇ�� 2011 ಚು�ಾವ�ೆ ನಂತರ ಒ��� ಅ��ಾ�ಸ ಮಂಡ�ೆ�ಾ�ಲ�. �ೂದಲ ಅಧ��ೆ 20 �ಂಗಳ� ಅ��ಾರ

ಪ�ಣ��ೊ���ಾ��ೆ! ಆಳಂದ �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ�� ಇ�ೊ�ಂದು ��ಷ� �ೇ�ಾ�ತು? ಎನು�ವ ಪ��ೆ��ೆ ಉತ�ರ ಹುಡುಕು�ಾ� �ೋ�ಾಗ

�ೊ�ಾ��ದು� ಇದು.

�ೂದಲ ಅವ��ೆ ಅಧ�� �ಾ�ನವ� ಎ� � ಮ�� �ೆೆ, ಉ�ಾಧ�� �ಾ�ನವ� �ಾ�ಾನ� ವಗ��ೆ� �ೕಸ�ಾ�ತು�. ಆದ�ೆ ಬಹುಮತ ಪ�ೆದ

�ೆ�ಎ� ನ�� ಎ� � ಸದ�ೆ� ಇರ�ಲ�. ಅ��ಾಯ��ಾ� �ಾಂ�ೆ�� ನ �ಾಯಮ� �ೂೕಹನ�ೌಡ �ಾ�ೕಲ ಅಧ���ಾಗುವ ಅವ�ಾಶ

‘�ೕಸ�ಾ�’�ಂ�ಾ� ಒ��ತು. ಎರಡ�ೇ ಅವ��ೆ �ೆ�ಎ� ನ ಪ��ಾವ� ಡ�ೆ ಅಧ���ಾ��ಾ��ೆ. ಇ�� �ೆ�ಎ� ನ �ಾ� �ಾಸಕ

ಸು�ಾ�  ಗು�ೆ�ೕ�ಾ�  ಪ��ಾವ �ೊಂ��ಾ��ೆ. �ೕ�ಾ� ಇವರು �ೇ�ದವ�ೇ ಕು�� �ೕ�ೆ ಕು�ತು�ೊಳ�ಲು �ಾಧ�.

ಅ��ಾ�ಸ �ಣ�ಯದ ಪ�ಹಸನಗಳ� ‘ಬಹುರೂ�’. ಏ�ೇನೂ ಸಮ�ೆ� ಇಲ��ೆ ಅಧ��ರು ಆಡ�ತ ನ�ೆಸು��ದ�ರೂ ಸಣ� ‘ಅಹಂ’ ಕೂಡ

ಅ��ಾ�ಸ�ೆ� ಎ�ೆ �ಾ��ೊಡುತ��ೆ. ಅಧ��ರು ನಮ�ನು� ಸ��ಾ� ಗಮ���ೊಳ����ಲ�. ಸ��ಾ� �ಾತ�ಾ�ಸುವ��ಲ�, �ೌರವ

�ೊಡುವ��ಲ� ಎನು�ವ �ೆಪವ� ‘ಪದಚು��’�ೆ �ೊಡ� �ಾರಣ�ಾ��ಡುತ��ೆ. ಸ��ೕಯ ಸಂ�ೆ�ಗಳ ಆಡ�ತದ�� ��ಾ�ಸ��ಂತ ಅ��ಾ�ಸದ

ಸದು� �ೋ�ಾ��ೆ.

ಎ�ೊ�ೕ �ೇ�  ೆ�ಾ� ಸಂ�ಾನ, ಸದಸ� ಆ�ೆ, ಆ�ಾಂ�ೆಗಳನು� ಪ��ೈಸುವ �ಲಕ ತಮ� �ೕ�ೆ ಅ��ಾ�ಸ �ೊಂ�ರುವ ಸದಸ�ರ

��ಾ�ಸವನು� ಅಧ��ರು ಗ���ೊಳ��ವ ಕ�ೆಯನೂ� ಕ��ರ�ೇಕು. ಇಲ��ೇ �ೋದ�ೆ ಅ��ಾ�ಸ ಎನು�ವ ‘ಬ��ಾ�ಸ�’ವನು� ಹೂಡಲು

ಅ��ಾ��ಗಳ� �ದ��ಾ��ೕ �ಡು�ಾ��ೆ. ಅ��ಾರ ಹಂ��ೆ ಎನು�ವ �ಾಜ�ೕಯ ಪ�ಗಳ ‘�ಾಂತ�ನ ಸೂತ�’ವ� ಅ��ಾ�ಸ�ೆ� �ೊಡ�

‘�ಾ��ೆ’ �ೕಡು���ೆ.

ತಮ�ನು� ಆ�� ಕಳ���ದ ಜನರ ಬ�ೆ� �ಾಳ�, ಅ�ವೃ�� ಪರ�ಾ�ರುವ ಸಂ�ೇದ�ಾ�ೕಲ ಸದಸ�ರು ಅ��ಾ�ಸ ಅಸ�ದ ಬ�ೆ�

�ೇಸರ�ೊಂ��ಾ��ೆ. ಅ��ಾ�ಸ ಅಸ�ವನು� ಪ�ೇ ಪ�ೇ ಬಳ�ೆ�ೆ �ಾಡುವ�ದ�ೆ� ಕ��ಾಣ �ಾಕ�ೇಕು. ಅಧ��ರು ಪ��ಾ�ವ� ಆಡ�ತ

ನ�ೆಸಲು ಅವ�ಾಶ �ಾ��ೊಡ�ೇಕು ಎನು�ವ ಆಶಯವನು� �ೊಂ��ಾ��ೆ.


