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6
�ಾ�ಮ ಸ�ೆ ಎಂಬುದು ಹ��ಯ ��ಾನಸ�ೆ.

��ಾ �ಾಥ� ದ�� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� ಎಂದ�ೆ

�ಾ��ೕಣ ಜನ�ೆಯ ಸ��ೕಯ ಸ�ಾ�ರ. �ಾ��ೕಣ

ಪ��ೇಶಗಳ ಸಮಗ� ಮತು� ಪ��ಾಮ-�ಾ�

ಅ�ವೃ��ಯನು� �ೆರ�ೇ�ಸಲು �ಾ�ಮ

ಪಂ�ಾ��ಗಳ� �ಾ�ಮ ಸ�ೆಗಳನು� ನ�ೆಸ�ೇ�ೇಕು.

 ಕ�ಾ�ಟಕ ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಅ�� ಯಮ 1993�ೆ�

ಅನುಗುಣ �ಾ�, ಜನರ ಅಗತ�ಗಳನು�

ಪ��ೈಸುವ�ದ�ಾ�� ಪ��ಾಮ�ಾ� �ೇ��ೆ �ಾ�

�ಾಯ��ವ��ಸಲು �ಾ�ಮಸ�ೆಗ��ೆ ಅ��ಾರ ವನು�

�ೊಡ�ಾ��ೆ.

ಆದ�ೆ, ಜನ�ಂದ ಜನ��ಾ� ಜನ��ೋಸ�ರ ಎಂಬ

ಪ��ಾಪ�ಭುತ�ದ ಆಶಯವನು� ತಳಮಟ�ದ�� �ಾ��ೆ

ತರಲು ರೂ�ಸ�ಾ�ರುವ ��ೇಂ��ೕಕೃತ

ಪ��ಾಪ�ಭುತ�ದ �ಜ�ಾದ �ೈತನ�ವ�

��ೆಗುಂ�ಾ��ೆ ಎಂಬುದು ಸದ�ದ �ಪ�ಾ�ಸ. ��ೇಂ��ೕಕೃತ ಆಡ�ತದ ತಳಹ �ಯು ಜನರ �ಾ�ೊ�ಳ����ೆ �ಂದ ಮತು� ಆ

�ಲಕ �ೈ�ೊಳ��ಾಗುವ ಸ��ೕಯ�ಾದ ಮಹ ತ�ದ ಆಡ��ಾತ�ಕ �ೕ�ಾ�ನಗಳ� ಮತು� ಅವ�ಗಳ ಅನು�ಾ�ನ �ಂದ�ೇ  �ೆಚು�

ಬಲ�ೊ ಳ��ತ��ೆ.

��ೇಂ��ೕಕರಣದ �ೆ�ೕಷ� �ಾದ� �ಾ�ಮಸ�ೆ. �ೕ�ಾ��ೕ �ಾ�ಮಸ�ೆ ಮತು� �ಾ�� ಸ�ೆಗಳನು� �ಯ�ತ�ಾ� ನ�ೆಸುವ�ದು

ಪಂ�ಾ ��ಗ��ೆ ಕ�ಾ�ಯವ� �ೌದು. ಅದ�ಾ�� 2004ರ�� �ಸ�ತ �ಾಗ�ಸೂ�ಯನೂ� �ೕಡ�ಾ��ೆ. �ಾ�ಮ ಸ�ೆ ಮತು� ಜನರ

ಸಹ �ಾ�ತ� ಪರಸ�ರ ಪ�ರಕ�ಾದ ಸಂಗ� ಗಳ�. ಜನ�ಲ�ದ �ಾ�ಮ ಸ�ೆಗಳನು� ಕ����ೊಳ�ಲು ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ವ�ವ�ೆ�ಯ��

ಅವ�ಾಶವ� ಇಲ�. �ಾ�ಮ ಮತು� �ಾ�ಮದ ಜನ– �ಾ�ಮ ಸ�ೆಯ �ೆ�ೕರಕ ಶ��ಗಳ�.

�ರು �ಂಗ��ೊ�� �ಾ� � ಸ�ೆ

ಪ�� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾಯ�ಯ��ರುವ ಎಲ� �ಾ�ಮಗಳ��ನ ಪ�� �ೂಂದು �ಾ� �ಗಳ�� ಪ�� �ರು �ಂಗ��ೊ�� �ಾ�� ಸ�ೆ -

ಗಳನು� ನ�ೆಸ�ೇಕು. �ಾ�� ಸ�ೆಗಳ ��ಾರಸುಗಳನು� ಪ�ಗ � ಸ �ೇ�ೆ? �ೇಡ�ೇ ಎಂಬ ಬ�ೆ� �ಧ� �ಸಲು ಪ�� �ರು �ಂಗ� -

�ೊ�� �ಾ�ಮ ಸ�ೆಗಳ� ನ�ೆಯ �ೇಕು. ವಷ�ದ�� �ಾಲು� �ೆ��ಾ�ಕ ಸ�ೆಗಳ� ನ�ೆಯ�ೇ �ೇಕು. ಪ�� �ೆ��ಾ�ಕ ಸ�ೆಗೂ

ಅದರ�ೆ�ೕ ಆದ ���ಷ� ಗು�ಗಳ� ಇರುತ��ೆ.

ಅವ� ಗ ��ೆಂ��ೆ ಸಮ�ಾ�ೕನ ಸಮ�ೆ�ಗಳ �� �ೇಷ�ೆ ಮತು� ಪ��ಾರದ ಕು�ತು ಆದ��ೆ�ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ� ಚ��ಸು ವ�ದು

ಮುಖ�, �ಾ�ಮ ಸ�ೆಗಳ�� �ೈ�ೊಳ��ವ �ಣ� ಯಗ�ಗೂ ಅದರ�ೆ�ೕ ಆದ ಮಹತ� ಇರುತ��ೆ. ಸ��ೕಯ ಮಟ�ದ ಜನ ಸಮು�ಾಯ,

ಪ� ಸರ�ೆ� ಸಂಬಂ  � �ದಂ�ೆ ಸ�ೆಯ �ಣ�ಯ ವನು� ಅಷು� ಸುಲಭ �ಾ� �ಾರೂ �ೕರು ವಂ�ಲ�. �ಾ�ಮ ಸ�ೆಯ �ಣ�ಯ�ೆ� ಅದ -
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ರ�ೆ�ೕ ಆದ ಅ��ಾರದ ಬಲವ� ಉಂಟು.

�ಾ�ಮ ಸ�ೆಯ �ಣ�ಯಗಳ�

ಆದ�ೆ, ಇ�ೆಲ�ವ� �ಾ�ಮ ಸ�ೆ ಗಳ�� �ಜಕೂ� ಅಡಕ�ೊಳ�� ತ� �ೆ�ೕ ಎಂಬುದು ಪ�ಮುಖ ಪ��ೆ�. ಮುಖ��ಾ� ಜನ �ಾ�ೊ�ಳ�� -

�ಾ��ೆ�ೕ? ಅವರ �ಾ��ೆ �ೆ�ೆ �ಗುತ��ೆ�ೕ? ಪ�ಮುಖ ಜನ ಪರ ��ಾ�ರಗ��ೆ �ಾ�ಮ ಸ�ೆ �ೇ��ೆ�ಾಗುತ��ೆ�ೕ ಎಂದು

ಹ�� ಗಳ�� �ೇ�ದ�ೆ ��ಾ�ಾ�ಾಯಕ ಪ�����ಗ� ೕೆ �ೊರಕು ತ��ೆ. ಇನು� �ಾ�ಮ ಸ�ೆಯ �ಣ�ಯಗಳ� ಏನು ಎಂಬುದು ಬಹು�ೇಕ

ಸಂದಭ�ಗಳ�� ಆ�ಾ ಪಂ�ಾ�� �ಾ���ಯ ಹ��ಗಳ ಜನ�ೆ� �ೊ�ೆ�ೕ ಇರುವ��ಲ�.

�ಾ�ಮ ಸ�ೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಆಡ��ಾತ�ಕ ಪ���� ಎಂಬು ದ  ��ಂತಲೂ ಬಹು�ೇಕ ಸಂದಭ�ಗಳ�� ಅದ�ೊ�ಂದು ಆಚ ರ �ೆಯ

ಮ���ೆ �ೕ�ತ�ೊ�ಸ�ಾ��ೆ ಎಂ�ೇ �ೇಳ �ೇ�ಾ ಗುತ��ೆ. ಗಮನ �ೆ�ೆಯುವ ಅಗರ �ಾ�. ಪಂ�ಾ�� ಇಂಥ ಸ���ೇಶದ��,

�ೋ�ಾರ �� �ೆಯ ಮುಳ�ಾಗಲು �ಾಲೂ� �ನ ದುಗ�ಸಂದ� �ೋಬ�ಯ ಅಗರ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ �� �ನ��ಾ� ಗಮನ �ೆ�ೆಯು���ೆ.

ಅ��ಾರ ��ೇಂ��ೕಕರಣದ �ಾಠ ಗಳನು� �ಾ�ಮಗ��ೆ �ೇ� �ೊ��ರುವ �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರ�ೇ ಈಗ ಆ �ಾಠದ �ಯಮಗಳನು�

�ೕರು ��ರುವ�ದು ಸದ�ದ �ದ��ಾನ. �ಾ�ಮಸ�ೆಯ�� �ೈ�ೊಂಡ �ಣ�ಯವನು� �ಾ� �ಾಡಲು ಈ ಪಂ�ಾ�� ಪರ�ಾಡು ���ೆ.

ಆದ�ೆ, ಸ�ವ ಸಂಪ�ಟದ �ೕ�ಾ�ನ ಎಂಬುದು ಪಂ�ಾ �� ಎಂಬ ಗು�� �ೕ�ೆ ಪ��ೂೕ��ದ ಬ��ಾ�ಸ�ದಂ�ೆ �ಾಣು���ೆ.

�ೕಲ�� ��ೇಧ...

�ೆ�ೆ�ಂಬ� 4ರಂದು ನ�ೆ�ದ �ಾ�ಮ ಸ�ೆಯ�� ಈ ಪಂ�ಾ��ಯು ಒಂದು ಪ�ಮುಖ �ಣ�ಯವನು� ಅಂ�ೕಕ� ��ೆ.

‘�ಾವ�ಜ�ಕರ �ೕ�ಾ�ನದಂ�ೆ ಪಂ�ಾ�� �ಾ���ಯ�� �ೕಲ�� ಸ�ಗಳನು� ಅರಣ� ಇ�ಾ�ೆ�ಂದ �ಾ� �ಾ�ಸ �ಾರದು

ಎಂದು ಸ�ಾ�ನುಮತ�ಂದ �ೕ�ಾ�� ಸ�ಾ �ತು. ಈ ��ಾರವನು� ಸ�ಾ�ರ�ೆ� ಪತ�ದ �ಲಕ ಸ��ಸಲು �ೕ�ಾ�� -

ಸ�ಾ�ತು' ಎಂಬುದು �ಣ�ಯದ �ಾ�ಾಂಶ. ಈ �ಣ�ಯವನು� �ೈ�ೊಳ�ಲು ಒಂದು ಪ�ಮುಖ �ಾರಣವ� ಇ�ೆ.

‘�ೕಲ�� ����, ��ೕಗಂಧ �ೆ�ೆ�’ ಎಂದು ��ಾ�ಡ�ತವ� ಸು�ಾರು ಒಂದು ವಷ��ಂದ ��ೆ�ಾದ�ಂತ ಅ��ಾನವನು�

ನ�ೆಸು��ರುವ �ೇ�ೆಯ� �ೇ, ಕ�ಾ�ಟಕ ಅರಣ� ಅ�ವೃ�� �ಗ ಮವ� �� �ೆಯ ಮುಳ�ಾಗಲು ಮತು� ��ೕ��ಾಸಪ�ರ �ಾಲೂ� �ನ 302

ಎಕ�ೆ ಪ��ೇಶದ�� �ೕಲ�� �ೆ�ೆಯಲು ಮುಂ�ಾ��ೆ.

�ಗಮವ� �ೕಲ�� �ೆ�ೆಯಲು ಮುಂ�ಾ�ರುವ�ದ�ೆ� ತ�ೆ ಒಡ��ೇಕು ಎಂದು �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರವನು� ಆಗ��� ��ಧ ಸಂಘಟ�ೆಗಳ

�ೆರ��ೊಂ��ೆ ಎರಡೂ �ಾಲೂ��ನ ನೂ�ಾರು ಮಂ��ಂದ ಸ� ಸಂಗ���ದ ಅಗರ ಪಂ�ಾ�� ಅದನು� ��ಾ�� �ಾ� �.�ೆ.ರ�

ಅವ�ಗೂ ಸ���ತು�. ಆ ���ನ� �ೇ ಅವರು �ಗಮದ �ೋ�ಾರ ��ಾಗದ ��ಾ�ೕಯ ವ�ವ�ಾ�ಪಕ ��ೆ �ರುದ� ಷರತು� ಬದ�

ಆ�ೇಶವನು� �ೊರ� �ದ�ರು. ಆದ�ೆ, �ೕಲ�� �ೆ�ೆಯಲು ಸ�ವ ಸಂಪ�ಟದ ಅನು �ೂೕದ�ೆ �ೊರ� ರುವ ��ೆ��ೆ ಯ�� ಅವರು

ಆಗ�� �ಂಗಳ�� ಆ�ೇಶವನು� �ಾಪ�  ಪ�ೆದರು.

ಅದು ಎರಡೂ �ಾಲೂ��ನ ಮತು� ��ಾಲ�ಾ� ಇ�ೕ �� �ೆಯ �ೈತರನು� ಕಂ�ೆ��ದ ಘಟ�ೆ. ಆದ�ೆ ಅಗರ ಪಂ�ಾ�� ತನ��ೇ

ಮ�ೊ�ಂದು ಪ��ಭಟ�ೆಯ �ಾ� ಯನು� ಹುಡು� �ೊಂ�ತು. ಆಗ ��ದು� �ಾ�ಮ ಸ�ೆಯ �ಣ�ಯ. ಬರ�ಾಲ �ೕ�ತ �� �ೆಯ��

�ೂದ�ೇ �ೕ��ೆ �ಾ�ಾ�ಾರ ��ೆ. ಇಂಥ ಸ���ೇಶದ�� �ೕಲ�� ಯನು� �ಾ� �ಾ�ದ�ೆ, ಮ��ನ ಫಲವತ��ೆ, ಅಂತಜ�ಲ ಮಟ�

ಕು�ಯುತ��ೆ, �ೕ�ಾ� �ೕಲ �� ಸ�ಗಳನು� �ೆಡುವ ಬದಲು �ೊಂ�ೆ, �ೇವ� �ೂದ�ಾದ ಪ�ಸರ �ೆ�ೕ� ಸ�ಗಳನು� �ೆಡ�ೇಕು
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ಎಂಬುದು �ಣ�ಯದ ಮ�ೊ�ಂದು ಅಂಶ. ಅದು ಆಗ�ಹವ� �ೌದು.

ಆದ�ೆ, ಅದರ �ೊರ�ಾ�� ಕ�ಾ�ಟಕ ಅರಣ� ಅ�ವೃ�� �ಗಮವ� ಪಂ�ಾ�� �ಾ���ಯ�� �ೆಡು �ೋಪ� �ಾದ� ಯ��

�ೕಲ�� ಸ�ಗಳನು� �ಾ� �ಾಡಲು ಮುಂ�ಾ��ೆ. ಅದನು� ತ�ೆಯುವ ಯತ�ದ�� �ೋ�ಾಟ�ಂದು ರೂಪ� �ೊಂ��ೆ.

ಪಂ�ಾ�� ಪ����ಗಳ�, �ಾ�ಮಸ�ರು �ಾಗೂ �ಗಮದ �ಬ�ಂ�ಯ ನಡು�ೆ �ಾ�ಾ�ದ, ತ�ಾ�ಟಗಳ� ನ�ೆಯು ���ೆ. ಈಗ

ಪ�ಕರಣವ� ��ೕ� �ಾ�ೆಯ ���ಲು ಏ��ೆ.

��ೕ��ಾಸಪ�ರ ಮತು� ಮುಳ �ಾಗಲು �ಾಲೂ�ಕು �ಾ���ಯ ಅರಣ� ಪ��ೇಶದ�� �ೕಲ�� ಸ�ಗಳನು� �ೆಡಬಹುದು ಎಂದು 2011ರ� �ೇ

ಅರಣ� ಸ�ವರ ಅಧ���ೆಯ ಸ�ೆಯ�� �ಣ��ಸ �ಾ��ೆ. ಅದ�ೆ� ಸ�ವ ಸಂಪ�ಟದ ಒ���ೆ� �ೊ�ೆ��ೆ. �ೕ�ಾ� ಸ��ಯ�ಾದ

�ಾರ �ಾತನೂ� �ೇಳ�ವ ಅವಶ�ಕ�ೆ ಇಲ�. �ೕಲ���ಂದ �ೕ��ಾಗ�ೕ, ಮ�� �ಾಗ�ೕ �ೊಂದ�ೆ �ಾ ಗು ವ��ಲ� ಎಂದು

ಸಂ�ೆ�ೕಧ�ೆಗ�ಂದ �ಾ�ೕ�ಾ ��ೆ ಎಂಬುದು ಅರಣ� ಅ�ವೃ�� �ಗಮದ ಪ���ಾದ�ೆ.

2011ರ �ಾ� � �ಂಗಳ�◌ಿ� ಸು�ೊ�ೕ�ೆ �ೊರ��ರುವ �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರವ� �ೕಲ��ಯನು� ಕೃತಕ �ೆಡು�ೋಪ� �ಾದ� ಯ��

ಬಯಲು �ೕ�ಯ��ರುವ ಮಧ�ಮ ಫಲವತ��ೆ ಮತು� ಗ��ಾಡು ಪ��ೇಶದ ಕ�� ಫಲವತ��ೆ ಇರುವ �ೆಟ� ಪ��ೇಶ ಗಳ�� �ಾತ�

�ೆ�ೆಸ�ೇಕು. ಇತ�ೆ ಪ��ೇಶಗಳ�� �ೆ�ೆಸ �ಾರದು ಎಂದು �ೇ��ೆ. �ೕಲ�� �ೆ�ೆಸಬಹು�ಾದ ಪ��ೇಶಗಳ�� ಭೂಫಲ ವತ��ೆ

�ೆ��ಸುವ �ೊಬ�ರ �ಡ �ೇ�ದಂ�ೆ ಸ��ೕಯ ಸಸ�ಗ��ೆಡ�ೆ �ಶ� �ೆಡು�ೋಪ� �ೆ�ೆಸ�ೇಕು ಎಂದು ����ೆ. ಈ ಸಂಗ�ಯನು� 

�ಾತ� ದೃ��ಯ��ಟು��ೊಂಡು �ಗಮವ� ಬರ�ೕ�ತ �ೋ�ಾರ �� �ೆಯನು� ಮತ�ಷು� ಕಷ��ೆ� ದೂಡಲು ಮುಂ�ಾ ��ೆ ಎಂಬುದು

�ೈತರ ಪ���ಾದ�ೆ.

ಅರಣ� ಅ�ವೃ�� �ಗಮದ ಹಟ�ಾ�ತನ

��ೕ��ಾಸಪ�ರ �ೇತ�ದ �ಾಸಕ �ೆ.ಆ�.ರ�ೕಶ ಕು�ಾ� ಮತು� ಮುಳ�ಾಗಲು �ೇತ�ದ �ಾಸಕ �.ಮಂಜು�ಾ� ಅವರ ಸ�ಷ�

��ೋಧದ ನಡು�ೆ� �ೕಲ�� �ಾ� �ಾಡಲು �ಗಮ ಹಠ �ೊಟ� ತುಂಟ �ಾಲಕನಂ�ೆ ವ��ಸು���ೆ. ಈ ಸ���ೇಶವ�

ಒ�ಾ��ೆ�ಾ� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ವ�ವ�ೆ� ಮತು� ಅ��ಾರ ��ೇಂ��ೕಕರಣ ಪ�ಕಲ��ೆ ಯ�ೆ�ೕ ಅಣ�� ನಗು���ೆ. �ಾ�ಮ

ಸ�ೆ�ೂಂದರ �ಣ�ಯವ� �ೕ�ೆ �ಾವ�ಜ�ಕ ಆಡ �ತದ ಎಲ� ಹಂತದಲೂ� �ೆಕ��ೆ�ೕ ಇಲ�ದಂ�ಾ��ೆ. �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ �� ಎಂದ�ೆ

�ಾ�ಮ ಸ�ಾ�ರ. ಅ�� ನ�ೆ�ರುವ �ಾ�ಮ ಸ�ೆಯು ಸ��ೕಯ �ಾಸನದಂ�ೆ. ಸ��ೕಯ ಜನ ಮತು� ಪ�ಸರ�ೆ� ಸಂಬಂ��

ಪಂ�ಾ��ಯು ಅಂ�ೕಕ�ಸುವ �ಣ�ಯ ಅದು.

�ಾ�ಮಸ�ೆಯ�� �ೕ�ಾ�ನ �ೈ�ೊಂ� ರುವ�ದ�ಂದ �ೕಲ�� ಸ�ಗಳನು� �ಾ� �ಾಡದಂ�ೆ �ಗಮದ �ರುದ� ಕ�ಮ �ೈ�ೊಳ� -

�ೇಕು ಎಂದು ಪಂ�ಾ�� ಅಧ�� ಎಂ.ಎ�. ಬಲ�ಾ�ೕ�ೌಡ ಅವರು ಸ���ದ ದೂರನು� ��ೕಕ�ಸಲು ��ಾ� ��ೕ� ವ��ಾ� -

��ಾ�ಗಳ� ��ಾಕ��, �ಾಪಸು ಕ���ಾ��ೆ, �ೕಲ�� �ೆಡಬಹುದು ಎಂದು ಸ�ವ ಸಂಪ�ಟ�ೇ �ಧ���ರು ವ��ಾಗ ಅದನು�

ಪಂ�ಾ�� ��ೋ�ಸುವ�ದು ಸ�ಯಲ� ಎಂಬ ಸಲ�ೆಯನೂ� �ೕ��ಾ��ೆ! �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಯು �ೕ�ೆ �ಕು� �ೋಚ�ೆ ಅತಂತ�

���ಯ�� �ಂ��ೆ. ಅದ�ಂದ  ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಆಡ�ತ ವ�ವ�ೆ�ಯ�� ಜನರ ಸಹ�ಾ�ತ�ವನು� �ೆ��ಸುವ ಆಶಯಕೂ� ಧ�ೆ�

ಬಂ��ೆ.

ಅಗರ ಪಂ�ಾ��ಯ �ಾ�ಮ ಸ�ೆಯ �ಣ�ಯ�ೆ� �ೆಂಬಲ �ಾ� �ಂ�ರುವ ನೂ�ಾರು ಹ�� ಜನರನು� �ಾರೂ ಗಂ�ೕರ �ಾ�

ಪ�ಗ� ಸು��ಲ�. ಜನ��ೆ ಅ��ಾರವನು� ವ���ೊಡುವ �ಾಂ��ಕ ವ�ವ�ೆ��ಾದ �ಾ�ಮಸ�ೆಯ �ಾಡು ಇದು. ಅ��ಾರ
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��ೇಂ��ೕಕರಣದ ಪ�ಯುಕ� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗ��ೆ �ೕಡ�ಾ�ರುವ ಆಡ��ಾತ�ಕ ಅ��ಾರ�ೆ� ಇ�� ಏನು �ೆ�ೆ? ಎಂಬ ಪ��ೆ��

ಇ�ೇ �ೇ�  ೆ�ಡುತ��ೆ.

ಇ��ೕ�ೆ�ೆ ��ಾ� ಪಂ�ಾ��ಯ�� ನ�ೆದ ಸ�ೆಯ�� �ಾಸಕ ರ�ೕ�  ಕು�ಾ�, �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� �ೂಂದರ �ೋ�ಾ ಟದ

ಕು�ತು ಸ�ಾ�ರದ ಗಮನ �ೆ�ೆಯ�ೇ�ಾ�ದ� ��ಾ� ಪಂ�ಾ ��ಯು �ಲ��� ವ���ೆ ಎಂಬ ಗಂ�ೕರ ಆ�ೋಪ ವನೂ�

�ಾ��ಾ��ೆ. ಆ �ಲಕ, ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ವ�ವ�ೆ�ಯ �ೕ�ನ ಹಂತದ��ರುವ ��ಾ� ಪಂ�ಾ��ಯ �ಾಯ��ೈಖ�ಯ ಕ�ೆಗೂ

ಅವರು ಗಮನ �ೆ�ೆ��ಾ��ೆ.

�ಂತ�ೆ�ೕ �ಂತ ಸ�ೆಯ ನ�ಾವ�

�ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಯ ಪರ�ಾ� ಇ�ೆ�ಲ� �ೇ�ದ ಬ�ಕ, ಇ�ೊ�ಂದು �ಪ�ಾ�ಸವನು� ಇ�� �ೇಳ�ೇ �ೇ�ಾ��ೆ.

�ೆ�ೆ�ಂಬ� 4ರಂದು ನ�ೆದ �ಾ�ಮ ಸ�ೆಯ ನ�ಾವ�ಗಳನು� ಸ�ಾ�ರ�ೆ� ಸ��ಸ�ಾ��ೆ�ೕ ಎಂದು �ೇ�ದ�ೆ ಪಂ�ಾ�� ಅ� ವೃ��

ಅ��ಾ� ವರದ�ಾಜು ಇನೂ� ಇಲ� ಎನು��ಾ��ೆ. ಮ�ೆ ಫ�ಾನು ಭ�ಗಳ ಪ��ಯನು� ಸ�ೆಯ�� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� ತ�ಾ � ಸಲು

ಆಗ�ಲ�. �ೕ�ಾ� ಸ�ೆಯ ನ�ಾವ�ಗಳನು� ಸ�ಾ�ರ�ೆ� ಸ���ಲ� ಎಂಬುದು ಅವರ ಸ�ಷ��ೆ.

ಸ�ೆಯ ನ�ಾವ�ಗಳನು� ಕೂಡ�ೇ ಕ�ಾ�ಯ�ಾ� �ಾ��� �ಾ� ಪಂಚ ತಂತ� ತಂ�ಾ�ಂಶದ�� ಅ�  �ೋ� �ಾಡ�ೇಕು ಎಂದು

�ಾ��ೕ�ಾ �ವೃ�� ಮತು� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಇ�ಾ �ೆಯು ಪ�ೇಪ�ೇ ಸು�ೊ�ೕ�ೆ ಗಳನು� ಕ�ಸುತ��ೇ ಇರುತ��ೆ. ಆದರೂ ಇಂಥ

ಸ���ೇಶಗಳ� ತಪ��ವ��ಲ�.

�ೕಲ��ಯನು� ��ೋ�� �ಾ�ಮ ಸ�ೆಯ�� �ಣ�ಯ �ೈ�ೊಂಡು �ಂಗ�ಾದರೂ, ಅದನು� ಸ�ಾ�ರದ ಗಮನ�ೆ� �ಾರ�ೆ

ಪಂ�ಾ��ಯ ಪ�ಮುಖರು ಜನ�ೊಂ��ೆ �ೇ� �ೊಂಡು �ೋ�ಾಟ ನ�ೆಸು��ರುವ�ದು, ಪಂ�ಾ�� �ೇ�ೆ �ಾಯ� �ವ� � ಸ �ೇಕು

ಮತು� �ೇ�ೆ �ಾಯ��ವ� �ಸ�ಾರದು ಎಂಬುದಕೂ� ಕನ�� ��ಯು���ೆ. ಸ���ೇಶಗಳ ಅಗತ��ೆ�  ತಕ�ಂ�ೆ �ಾ�ಮ

ಪಂ�ಾ��ಗಳ�� ಇರ�ೇ�ೇ�ಾದ ಪ�ರಕ ಮ�ೋ�ಾವ ಮತು� �ಾಯ��ೈಖ�ಯ ಅಗತ�ದ ಕು�ತೂ ಒ�� �ೇಳ����ೆ.

ಒಂ�ೆ�ೆ �ಾ�ಮಸ�ೆಯ �ಣ�ಯ ಸ�ಾ�ರದ ಗಮನ�ೆ� �ಾರ�ೇ ಇನೂ� ಪಂ�ಾ��ಯ �ಾಖ�ೆ ಪ�ಸ�ಕದ� �ೇ ಉ� ��ೆ. ಮ�ೊ�ಂ -

�ೆ�ೆ 2011ರ ಸ�ಾ�ರದ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ�ೆ�ೕ ಅಂ�ಮ �ಾಸನ ಎಂಬ �ೕ�ಯ�� ಅರಣ� ಅ�ವೃ�� �ಗಮವ� ಪ���ಾ� ಸು ���ೆ. ಅಗರ

ಪಂ�ಾ��ಯ �ೆರ��ೆ ಬರ�ೇ�ಾ�ದ� �ಾಲೂ�ಕು ಮತು� ��ಾ� ಪಂ�ಾ��ಗಳ� ���ಪ� �ೋರ�ೆ  ಅನುಸ�ಸು���ೆ.

ಇಂಥ ಸ���ೇಶದ�� �ಾ�ಮ ಸ�ೆ�ೆ ಮತು� ಸ�ೆಯ�� �ೈ�ೊಂಡ �ಣ�ಯ ಗ��ೆ ಏನು ಮಹತ� ಮತು� ಅಥ� ಎಂಬ ಪ��ೆ��

ಅ�ಾಥ�ಾ��ೆ.


