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ಅ��ಾ�ಸದ ಅಡ��� �ಂ� Mon, 07/28/2014 - 01:00��ೕಶ � ೆ .ಎ�.

ಇದು �ೖಸೂರು ಪಂ�ಾ��!

ಅ��ಾರ

ದುರುಪ�ೂೕಗ, ಸ�-ಜನ ಪ��ಾತ,  ಭ��ಾ��ಾರದಂತಹ ಪ�ಕರಣಗಳ�� �ಾ��ಾಗುವ ವ���ಗಳನು� ಅ��ಾರದ ಗದು��ೆ�ಂದ

�ೆಳ��ಸುವ ಒ� �ೆಯ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಂದ ಅ��ಾ�ಸ �ೊತು�ವ� ಮಂಡ�ೆಯ ಅವ�ಾಶವನು� ಪಂ�ಾ��ಗ��ೆ �ೕಡ�ಾ��ೆ.

ಪ��ಾಪ�ಭುತ� ವ�ವ�ೆ�ಯ�� ಇಂತಹ ಅವ�ಾಶಗಳ� ಖಂ�ತ�ಾ�� ಇರ�ೇಕು ಎಂಬುದರ�� �ಾವ��ೇ ತಕ�ಾ�ಲ� �ಜ. ಆದ�ೆ,

ಈ ಅ��ಾ�ಸ �ಣ�ಯದಂತಹ ಅ�ಲ� ಅವ�ಾಶದ �ೕ�ೆ�ೕ ‘ಅ��ಾ�ಸ’ �ಡುವಂತಹ ಘಟ�ೆಗಳ� ಸಂಭ�ಸ�ಾರಂ���ೆ. 

ಮ��ೆಯರನು�, ದ�ತರನು� ಅ��ಾರ�ಂದ ದೂರ ಇಡುವ�ದ�ೆ� ಇದನು� ಅಸ�ವ�ಾ�� ಬಳ��ೊಳ��ಾಗು��ತು�. ಆದ�ೆ,

�ೕಸ�ಾ�ಯ ರ�ಾ ಕವಚ ಬಂ�ದ��ಂದ ಇದ�ೆ� ತ�ೆ ���ತು. ಆದ�ೆ, ಸ�ಲ� ಖಡ� ಆ�ದ��ೆ, ಅವ�ವ�ಾರಗ��ೆ ಸ�ಂ�ಸ�ದ��ೆ,

ಸದಸ���ೆ ಸೂಕ� �ೌರವ �ೕಡ�ೇ ಇದ��ೆ �ಂ�ಾ�ೕತ�ಾದ, ಪ�ಾ�ೕತ�ಾದ, �ಾ�ಾ��ೕತ�ಾದ ಒಗ�ಟು� ಪ�ದ��ತ�ೊಂಡು

‘ಅ��ಾ��ಾಸ�’ದ ಪ��ೂೕಗ ನ�ೆಯುತ��ೆ.

ಸದ�, �ೖಸೂ�ನ �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ��ಯ�� 2011ರ�� �ಾಂ�ೆ��– �ೆ�ಎ� �ೖ�� �ಾ��ೊಂಡು �ಾಂ�ೆ�� ನ ಮ��  ೆಒಬ���ೆ

(ಮಂಜು�ಾ ಮಂಜು�ಾ� ) 10 �ಂಗಳ ಅ��ಾರ �ೕಡ�ಾ�ತು�. ಆದ�ೆ, ಅವ�  ಣ��ಾಗುವ�ದ�ೆ� ಇನು� 3 �ಂಗಳ� ಇರು�ಾಗ�ೇ

�ೆ�ಎ� ��ೆ� ಜ�ೆ �ೖ�� �ಾ��ೊಂಡು ಇವರ �ರುದ� ಅ��ಾ�ಸ �ೊತು�ವ� ಮಂ��ತು.
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ಆಗ ಅಧ��ೆ�ಾ�ದ�ವರು ‘�ೆಲವ� ಸದಸ�ರು �ೆಲಸ �ಾ�ಸ�ೇ ಇದ�ರೂ �� �ೆ ಸ� �ಾಕುವಂ�ೆ ಒತ�ಡ �ೇ�ದರು. ಅದ�ೆ� �ಾನು

ಒಪ��ಲ�. �ೕ�ಾ�, ಇವರು ಎ�ಾ� ಸದಸ��ಗೂ �ಷಯ ��� ವ�ವ��ತ �ತೂ� ನ�ೆ�ದರು. ‘ಅ��ಾ�ಸ �ಣ�ಯ’ ಮಂ�ಸಲು

ಸಮಯ �ಾಯು��ದ�ರು. �ೊಡ��ಾರ�ೌಡನಹ��ಯ�� �ೕ�ನ �ಾ�ಂ� ಉ�ಾ�ಟ�ಾ ಸ�ಾರಂಭದ�� �ೆಲವ� ಸದಸ�ರ �ೆಸರು

ಇರ�ಲ�. ಸ�ತಃ ನನ� (ಅಧ��ೆ) �ೆಸರೂ ಇರ�ಲ�. ಇದನು� ಪ���ಸ�ೇ�ೆಂದು  ಎಲ�ರೂ ಒತ�ಡ �ೇ�ದರು. �ಾನು �ೆಸ�ನ �ಷಯ

�ೊಡ��ಾಗ�ಾರದು ಎಂದು �ಾರ �ೆಸರು ಇರ�, �ಡ�. ಒಂದು ಒ� �ೆಯ �ೆಲಸ ಆ��ೆ��ಾ� ಅ�ೆ�ೕ �ಾಕು. ಎ�ೊ�ೕ ಕಣ����ಂದ

�ೆಸರು �ಟು� �ೋ��ೆ. ಅದನು� �ೊಡ�ದ�ಾ�� �ಾಡ�ಾರದು ಎಂದು ಸುಮ��ಾ�ೆ. ಇ�ೇ �ಾರಣವನು� ಮುಂ�ಟು��ೊಂಡು

ಅ��ಾ�ಸ ಮಂ�ಸಲು ವ�ವ��ತ�ಾದ ಸಂಚನು� �ೆ�ೆಯ�ಾ�ತು’ ಎಂದು �ೇಳ��ಾ��ೆ.

ಇದರ ಸ�ಾ�ಸತ��ೆ ಏ�ೇ ಇರ� �ಡ�, ಇವರು ಸ�ಲ� ‘ಖಡ� ಅಧ��ೆ’ ಎಂಬ �ೆಸರು ಪ�ೆ�ದ�ಂತೂ �ಜ. ಇವರ �ರುದ� ಅ��ಾ�ಸ

�ೊತು�ವ� ಮಂ���ಾಗ ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ� ��ೕ ಶ�� ಸಂಘಗಳ ಒಕೂ�ಟ �ೇ�ದಂ�ೆ ಹಲವ� ಮ��ಾ ಸಂಘಟ�ೆಗಳ� ��ೋಧ

ವ�ಕ�ಪ�� ಇವರ �ೆಂಬಲ�ೆ� �ಂ�ದ�ನು� ಗಮ��ದ�ೆ �ಾಕಷು� ಜನ�ೆಂಬಲವ� ಇವರ ಪರ�ಾ��ೕ ಇತು�.

ಎ�ೆ�ೕ ಜನ�ೆಂಬಲ�ದ�ರೂ ಅವರ �ೈ��ಯ�ೇ�ದ� �ೆ�ಎ� ‘�ೈ’ ��ಯ�ಲ�. ಪ��ಾಮ ಅ��ಾ�ಸ �ೊತು�ವ� ಪರ 17 ಜನ

ಸದಸ�ರು �ೆಂಬಲ ಸೂ��ದರು. ಆಶ�ಯ� ಎಂದ�ೆ �ಾಂ�ೆ���ಗರು ಕೂಡ ಇವ��ೆ �ೆಂಬಲ �ೕಡ�ಲ�. �ಾಂ�ೆ�� ನ 12 ಜನ

ಸದಸ�ರು �ೈರು �ಾಜ�ಾ�ದು� �ೆ�ಎ� �ಾಗೂ ��ೆ� �ಾ�ನ �ಾ� ಸುಗಮ�ಾಗುವಂ�ೆ �ಾ�ತು. ಒ�ಾ��ೆ, ಅ��ಾ�ಸ�ೆ�

ಪ�ಾ�ೕತ�ಾದ ಒಗ�ಟು� ಪ�ದ��ತ�ಾ�ತು.

�ಾಸ�ವ�ಾ� �ಾಂ�ೆ�� �ೆ 10 �ಂಗಳ� �ಾಗೂ �ೆ�ಎ� �ೆ 10 �ಂಗಳ� ಎಂದು ಒಳ ಒಪ�ಂದ�ಾ�ತು�. ಆದ�ೆ, 10 �ಂಗಳ�

ಪ�ಣ��ಾಗುವ�ದ�ೆ� ಮುಂ�ೆ�ೕ �ೆ�ಎ� ಅ��ಾರದ �ಾಹ�ಾ�� ಅ��ಾ�ಸ �ೊತು�ವ� ಮಂ��ತು ಎಂದು �ೕ�ೊ�ೕಟ�ೆ�

ಅ���ದರೂ �ಾಸ�ವ �ೇ�ೆ�ೕ ಇತು�. ಮುಖ��ಾ� ಅಧ��ೆ (ಮಂಜು�ಾ ಮಂಜು�ಾ�) ಅವರು ತಮ��ೇ ಪ�ದ ಸದಸ�ರೂ

�ೇ�ದಂ�ೆ �ೇ�ೆ �ಾವ ಪ�ದ ಸದಸ�ರನೂ� ‘��ಾ�ಸ’�ೆ� �ೆ�ೆದು�ೊಂ�ರ�ಲ�. �ೕ�ಾ�, ಇವರನು� ಅ��ಾರ�ಂದ �ೆಳ��ಸಲು

ಪ�ಾ�ೕತ�ಾದ ಒಗ�ಟು� ಪ�ದ��ಸ�ಾ�ತು ಎಂಬ �ಾತುಗಳ� ಆ �ೇ�  ೆ�ೇ� ಬಂದವ�.

ನಂತರ �ೆ�ಎ� ನ �ೇ�ಾ�ವ� �ೆಂಕ�ೇ�  ಅವರು ಅಧ���ಾದರು. �ೕ�ಾ�, ಮ��ೆಯನು� ಅ��ಾರ�ಂದ ದೂರ�ಡಲು �ಾ�ದ

ಅ��ಾ�ಸದ ದುಬ�ಳ�ೆ ಇ�ಾ�ರ�ಲ�. ಅಲ��ೆ, ಪ�ಗಳ �ಾಜ�ಾರಣವ� ಇದ�ಂ�ೆ ಕಂಡುಬರುವ��ಲ�. ಇಬ�ರೂ ಒಂ�ೇ

ಸಮು�ಾಯ�ೆ� �ೇ�ದವ�ಾದ��ಂದ ಇ�� �ಾ� �ಾಜ�ಾರಣವ� ಇಲ�. ಸದಸ�ರು �ೇಳ�ವ ಪ��ಾ�ೆಯ� �ೇ �ೇಳ�ವ��ಾದ�ೆ ಎಲ�

ಸದಸ��ೊಂ��ೆ ‘��ಾ�ಸ’ �ಂದ ಇ��ದ��ೆ ಖಂ�ತ  ಅವರು ಒಪ�ಂದದಂ�ೆ 10 �ಂಗಳ� ಪ�ಣ��ೊ�ಸು��ದ��ೇ�ೊ.

ಇ�ೇ �ೕ�ಯ ಬಹಳಷು� ಪ�ಕರಣಗಳ� �ೖಸೂರು �� �ೆಯ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗಳ�� �ಾಣಬಹುದು. �ೆ��ನ ಕ�ೆ ಅ��ಾ�ಸ

ಹಂತದ ���ಲನು� �ಾರೂ ಏರುವ��ಲ�. ಸಂ��ಾನದ�� ಇಲ�ದ ಒಳ ಒಪ�ಂದದಂ�ೆ ಇ��ಷು� �ಂಗಳ� ಇ��ಷು� ಮಂ��ೆ ಎಂದು

ಹಂ��ೆ �ಾಡ�ಾ�ರುತ��ೆ. ಅದರನ�ಯ ಅಧ��ರು ಪ�ೇ ಪ�ೇ ಬದ�ಾಗುತ��ೇ ಇರು�ಾ��ೆ. ಇದ�ಂ�ಾ� ಅ���ತ �ಾಯಕತ�

ಎ� �ೆ�ೆ ಕಂಡು ಬಂದು, ಅ�ವೃ��ಯ �ೇಗ ಕುಂ�ತ�ೊಳ��ತ��ೆ.

9 ವಷ��ೆ� 19 ಅಧ��ರು !

�ಾಜ�ದ ಎ�ಾ� ಪಂ�ಾ��ಗಳ ಕ�ೆಯಂ�ೆ�ೕ ಇ�ೆ �ೖಸೂರು �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ��. ಕ�ೆದ 9 ವಷ�ಗಳ�� �ಾಲೂ�ಕು
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ಪಂ�ಾ�� ಅಧ��ರ ಗದು��ೆ ಕಂ�ರುವ�ದು 19 ಒ�ೆಯರನು�.  ಅ��ಾರ �ಾಲ�ೆ, ಪ�ಗಳ �ಾಜ�ೕಯ, ಅ��ಾರ ಹಂ��ೆಯ ಒಳ

ಒಪ�ಂದಗಳ�, �ಾ�ಥ� ಇ�ೆ�ಾ� �ಾರಣಗ�ಂ�ಾ� ಒಬ��ೇ ಒಬ� ಅಧ��ರೂ ಕ�ೆದ 18 ವಷ�ಗಳ�� ತನ� ಸಂಪ�ಣ� ಅವ�ಯನು�

ಪ�ಣ��ೊ�ಸ�ಾ�ಲ�.

ಒಂದು �ೇ�  ೆವಷ��ೊ�ಬ�ರು ಅಧ���ಾ�ದ�ರೂ 18ಜನ ಅಧ���ಾಗ�ೇ�ತು�. ಆದ�ೆ, �ೖಸೂರು �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ�� ಅಧ��ರ 

ಸ�ಾಸ� ಅವ� 9 �ಂಗ�ಗೂ ಕ��!  ಇವರ�� �ವರು �ೇವಲ 6 �ಂಗಳ� �ಾತ� ಅಧ���ಾ�ದ��ೆ, ಒಬ�ರು 7 �ಂಗಳ� �ಾಗೂ 

ಇಬ�ರು 9 �ಂಗಳ� ಅಧ���ಾ��ಾ��ೆ. ಇವರ�� �ೇ�ಾ�ವ� ಅವರು �ಾತ� ಗ�ಷ� 13 �ಂಗಳ� ಅಧ���ಾ��ಾ��ೆ ಎಂದು �ಾಲೂ�ಕು

ಪಂ�ಾ��ಯ�� ಲಭ��ಾದ �ಾಖ�ಾ�ಗಳ� �ೇಳ�ತ��ೆ.

��ಾ� ಪಂ�ಾ�� ��� ಇದ��ಂತ �ನ��ೇನೂ ಅಲ�. ಕ�ೆದ 8 ವಷ�ಗಳ�� 9 ಚು�ಾ�ತ ಅಧ��ರನು� ಕಂ��ೆ.

ಈ ಅವ�ಯ�� �ಾಗ� ಅವರು �ಾತ� �ೇವಲ 3 �ಂಗ�ಗ�ೆ�ೕ ಚು�ಾ�ತ�ಾಗ�ೇ�ಾ�ತು. ಇನು��ದಂ�ೆ ಮ�ೕ�ೌಡ 5,

ಎಂ.ಎ�. ��ಾ�ಥ� �ಾಗೂ �ಾಜಮ� 8  , ಧ�ೕ�ಂದ� 9, �ದ��ೕರಪ� 10, ಎಂ. ಲ�ಾ�ದ��ೆ�� 11 �ಂಗಳ ಅವ��ೆ

ಅಧ����ಾ�ದ�ರು. 20 �ಂಗಳ� ಅ��ಾ�ಾವ�ಯ ಅಧ��ರ ಅವ� ಎಲೂ� ಕೂಡ ಪ�ಪ�ಣ��ಾದ 20 �ಂಗಳನು� ಮು���ೕ ಇಲ�

ಎಂಬುದು ಪಂ�ಾ��ಗಳ �ಪ�ಾ�ಸ.

ಇದ�ೆ� ಬಹು�ೇಕ ಕ�ೆ ಪ��ಾರು �ಾಜ�ೕಯ, ಮ��ೆಯರನು� ಅಥ�ಾ �ಂದು�ದ ವಗ�ದವರನು� ಅ��ಾರ�ಂದ ದೂರ ಇಡ�ೇಕು

ಎಂಬ ಹು�ಾ�ರಗಳ� ಬಹುಮ���ೆ �ೆಲಸ �ಾ��ೆ ಎಂದು �ೕ�ೊ�ೕಟ�ೆ� ಕಂಡು ಬಂದರೂ ಎ� �ೆ�ೆ �ೇ� ಬರುವ ಒಂ�ೇ �ಾತು

ಅವರು ಸದಸ���ೆ ‘ಅ�ೆ��� ಆ�ರ�ಲ�. �ಾವ��ೇ ಅ�ವೃ�� �ಾಯ�ಕ�ಮಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ತಮ� �ಾತು �ೇಳ�ೆ

ಏಕಪ�ೕಯ�ಾ� �ೕ�ಾ�ನಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ����ದ�ರು ಎಂಬ �ಾರಣ�ೆ� ಅವರನು� �ಾ�ೕ ಪಂ�ಾ�� �ಲಕ ಅಧ�� ಪದ��ೆ

�ಾ�ೕ�ಾ� �ೊ�ಸ�ಾಗು��ರುವ�ದು �ೆ�ೆದ ಸತ�.

ಅ��ಾ�ಸ �ಣ�ಯಗಳ�

07–02–2014 ರ�� ಹುರ �ಾ�ಮಪಂ�ಾ�� ಅಧ�� �.ಎಂ. ರ� �ರುದ�
ಅ��ಾ�ಸ �ಣ�ಯ�ಾ�ತು.

24–01–2014ರ�� ಬದನ�ಾಳ� �ಾ�ಮಪಂ�ಾ�� ಅಧ���ಾದ ಎ�. ಲ��ೕ �ರುದ� ಅ��ಾ�ಸ �ಣ�ಯ�ಾ�ತು.

03–01–2014ರ��  ಹುಲ�ಹ�� �ಾ�ಮಪಂ�ಾ�� ಅಧ���ಾದ ಎ�.ಎಂ. ಬಸವ�ಾಜು �ರುದ� ಅ��ಾ�ಸ �ಣ�ಯ�ಾ�ತು.

24–01–2014ರ�� �ದರಹ��, 25–01–2014ರ�� �ೆ.ಆ� .ನಗರ �ಾಲೂ��ನ �ೆ�ಾ�ಳ�, 27–01–2014ರ�� �ೆ.ಆ�. ನಗರ �ಾಲೂ��ನ

�ೇ�ಾ, 29–01–2014ರ�� �ಾವತೂ�ರು, 14–02–2014ರ�� ಎ�.�. �ೋ�ೆಯ �.�. ಕು�ೆ�, 18–02–2014ರ�� ಅಡಗೂ�ನ��

ಅ��ಾ�ಸ �ಣ�ಯಗ�ಾ��ೆ.


