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ಹ��ಯ ಜನರ ಕಷ�ಗ��ೆ
ದ��ಾಗ�ೇ�ಾದ, ಸಮ�ೆ�ಗ��ೆ ಪ��ಾರ ಕ��ಸ�ೇ�ಾದ �ಾ�ಮ ಸ�ೆಗಳ�
�ೋ�ಾರ �� �ೆಯ�� �ಾಜ�ೕಯ ಪ�ಗಳ� ಮತು� ಮುಖಂಡರ ಪ���ೆ�ಯ
ಪ�ದಶ�ನ�ೆ� �ೇ��ೆಗ�ಾ� ಬಳ�ೆ�ಾಗು���ೆ.

�ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಯ ಬಹು�ೇಕ ಪ����ಗಳ� ಮುಖಂಡರ ಮ��ಯ� �ೇ ತಮ�ನು� ಗುರು�� �ೊಳ��ವ �ೕ�ತ ವ���ತ�ದವ�ೇ

ಆ�ರುವ�ದ�ಂದ, �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� ಮತು� �ಾ�ಮ ಸ�ೆಗಳ ಘನ�ೆಗೂ ಚು�� ಬರು���ೆ, �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� �ೕ�ನ ಸಂ�ೆ�ಗಳ
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ಬಹು�ೇಕ ಜನಪ����ಗಳ� �ಾ�ಮ ಸ�ೆಗಳನು� ತಮ� ಸ�ಾ� ಕುದು�ೆಗಳಂ�ೆ, ಪ��ಾರ �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳಂ�ೆ �ಾ��ರುವ�ದು

ಎದು� �ಾಣು���ೆ.

ಏ�ಾ��ಾದ ಸ�ೆಗಳ� ��ಧ �ಾಜ�ೕಯ ಪ�ಗಳ ಮುಖಂಡರ ನಡು�ನ �ಾ�ಾ�ದ�ೆ� ಸ�ಳ ಮತು� ಸಮ�ಾವ�ಾಶವನು� ಗು���ೆ�ೆ

�ೕ�ದ �ೕ�ಯ�� ನ�ೆದು, ರ�ಾ�ಗು��ರುವ�ದು ಸದ�ದ �ಪ�ಾ�ಸ. ಹ�� ಮತು� ಹ�� ಜನರ ಸಮ�ೆ�ಗಳ ಕು�ತ ಗಂ�ೕರ

ಚ�ೆ�ಗಳ� ನ�ೆಯ�ೇ�ಾ�ರುವ ಸ�ಳದ�� �ಾಜ �ೕಯ �ೆ�ೕ�ತ�ಾದ ಧರ�, ಪ��ಭಟ�ೆಯ ಪ�ಹಸನ ಗಳ� ನ�ೆಯು���ೆ.

ಜನರ ಕಷ�ಗಳ �ೆಸರು �ೇಳ�ತ��ೇ �ೕ�ನ ಹಂತದ ಜನಪ����ಗಳ�, ಅವರ �ೆಂಬ�ಗ ಮುಖಂ ಡರು �ಾ�ಮ ಸ�ೆಯ ಮುಂ�ೆ

ಧರ�–ಪ��ಧರ� ಗಳನು� ಹ���ೊಳ����ರುವ�ದ�ಂದ ಜನರಲೂ� ಆ�ೊ�ೕಶ �ೆ�ಾ�ಗು���ೆ. ಮುಖಂಡರ �ಾಷಣಗಳ�, ಮ��,

ಮಸಲತು�ಗ��ೆ �ಾತ��ೇ �ಾ�ಮ ಸ�ೆಗಳ� ನ�ೆಯುವ��ಾದ�ೆ �ೇಡ�ೇ �ೇಡ ಎನು����ಾ��ೆ ಹ�� ಜನ.

�ಾಜ�ೕಯ �ೕ�ಾಟ

ಅ�ೊ�ೕಬ� 17ರಂದು �ೆ�ಎ�  ��ಾನಸ�ಾ �ೇತ�ದ �ಾ�ಕುಪ� ಮತು� �ಾರಂಡಹ�� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗಳ�� ಏ�ಾ��ಾ �ದ�

�ಾ�ಮ ಸ�ೆಗಳ� ��ೆ� ಮತು� �ಾಂ�ೆ��  ಮುಖಂಡರ �ೈಯ��ಕ ಪ���ೆ�ಗಳ ಪ�ದಶ�ನ�ೆ� �ೕಸ �ಾದ ಪ��ಾಮ, �ಾ�ಾ�ದ

�ಜೃಂ�� ಗದ�ಲದ ಗೂ�ಾ�ದ�ವ�. ಆ�ೋಪ–ಪ��ಾ��ೋಪಗಳ ನಡು�ೆ �ಾ�ಮ ಸ�ೆಗಳ� ��ೕರ�ೆ ರ�ಾ�ದವ�.

�ಾ�ಕುಪ� �ಾ�ಮ ಸ�ೆಯ ಆರಂಭದ� �ೇ �ೆ�ಎ�  �ಾಸ�, ��ೆ�ಯ �ೈ.�ಾಮಕ� ಅ��ಾ� ಗಳ �ೈರು�ಾಜರು ಬ�ೆ� ಅಸ�ಾ�ಾನ

ವ�ಕ�ಪ�� ದರು. ಅವ��ೆ �ೆಂಬಲ�ಾ� �ಂತ ಅವರ ಮಗ �ಾ� �ಾಸಕ �ೈ.ಸಂಪಂ�, ಅ��ಾ�ಗಳ� ಬರುವ ತನಕ ಸ�ೆ

ಮುಂದೂ� ಎಂದರು.

ಅದ�ೆ� ��ಾ� ಪಂ�ಾ�� ಸದಸ� ಆ�.�ಾ�ಾ ಯಣ �ೆ�� ��ೋ��ದರು. �ಾಂ�ೆ��  ಮುಖಂ�ೆ ರೂಪಕ�ಾ ಕೂಡ ��ೋ��ದರು.

ಪಂ�ಾ�� ಅಧ��ೆ ಹಂಸ�ೇ� ಅ��ಾ�ಗಳ �ೈರು�ಾಜ�ಯನು� ಖಂ�� ಸ�ೆಯನು� ರದು��ೊ��ದರು. ಕೂಡ�ೇ �ಾಂ�ೆ�� 

�ಾಯ�ಕತ�ರ ಧರ� ಶುರು�ಾ�ತು. ಅದ�ೆ� ಪ���ಾ� �ಾಸ� �ಾಮಕ� ಕೂಡ ಧರ��ೆ ಮುಂ�ಾದರು.

ಇ�ೇ �ೇ�  ೆಪ�ದ ಪರ�ಾ� �ಾತ�ಾಡ�ಲ�, ಧರ� ಯನು� �ೆಂಬ�ಸ�ಲ� ಎಂದು ದೂ� �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ�� ಅಧ��ೆ

�ೆಂಕಟರತ�ಮ� ಅವ��ೆ �ಾಂ�ೆ��  ಮುಖಂಡರು �ೕ�ಾ� �ಾ� ದರು. ಇಂಥ ಸ���ೇಶದ� �ೇ ��ೆ��ೆ �ಾ�ದ� �ೆಂಕಟ ರತ�ಮ� ಜನರ

ಕೂ��ೆ ಎ�ೆ�ತ� ಘಟ�ೆ� ನ�ೆ�ತು!

ಈ ಸ�ೆ ರ�ಾ�ದ ಬ�ಕ ಈ ಮುಖಂಡರು �ಾರಂಡಹ�� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ���ೆ ಬಂದರು. ಅ��� ಅ��ಾ�ಗಳ �ೈರು ಎದು�ಕಂ�ತು.

��ಾ� ಪಂ�ಾ�� ಸದಸ� �ಾ�ಾಯಣ�ೆ�� �ಾತ�ಾಡ �ಾರಂ� ��ಾಗ ಜನ ��ೋ��ದರು. �ೈ.ಸಂಪಂ�

�ಾತ�ಾಡ�ಾರಂ���ಾಗಲೂ ��ೋ��ದರು. ಎರಡೂ ಗುಂಪ�ಗಳ ನಡು�ೆ ಘಷ��ೆ ಶುರು�ಾ �ತು. ಪಂ�ಾ�� ಅಧ��ೆ

�ಾರತಮ� ಸ�ೆಯನು� ರದು��ೊ��ದರು.

ಈ ಸ�ೆಗ�ಗೂ ಮುಂ�ನ �ನ �.�ೊಲ��� ಮತು� �ೇತಮಂಗಲ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗಳ�� �ಗ��ಾ�ದ� �ಾ�ಮ ಸ�ೆಗಳ�

ಮುಂದೂಡಲ�ಟ�ವ�. ಮುಖಂಡರ �ೆಸರುಗಳನು� �ಾಕ�ಲ� ಎಂಬ �ಾರಣ�ೇ ಅ�� �ೊಡ��ಾ�ತು�.

‘�ಾ�ಮಸ�ೆ �ೇ�ೆ ನ�ೆಯು���ೆ ಎಂದು ��ದು�ೊಳ�ಲು ಬಂದ’ ಸಂಸದ �ೆ.ಎ�.ಮು�ಯಪ� ಅವರ ಮಗಳ� ರೂಪಕ�ಾ ಅವರನು�
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‘ಸುಂದರ�ಾಳ�ದ ಸ�ೆಯ �ೇ��ೆಯ�� ಕೂ�ಸ�ಾರದು’ ಎಂದು ��ೆ� ಆಗ���ದ �ಾರಣ�ೆ� ಮತು� ಕಮ�ಸಂದ�ದ �ಾ�ಮ

ಸ�ೆಯ��� ಅವ��ೆ �ಾ�ಶಸ� �ೕಡ�ಾಗು���ೆ ಎಂಬ �ಾರಣ�ೆ� ಗದ�ಲ�ಾ�ತು�.

‘ಸ�ಾಜ �ೇವ��ಾ� �ಾನು ಬಂ��ೆ�ೕ�ೆ. ಅಲ��ೆ, �ಾನು ಮುಂ�ನ ��ಾನಸ�ಾ ಚು�ಾವ�ೆಯ ��ೆ�  ಆ�ಾಂ�’ ಎಂಬುದು

ರೂಪಕ�ಾ ಅವರ ಪ���ಾದ�ೆ�ಾ�ತು�, ‘�ಾಂ�ೆ��  ದ�ಾ���ೆ �ಾಡು���ೆ’ ಎಂಬುದು ��ೆ�ಯ �ೇರ ಆ�ೋಪ. ಎರಡೂ ಪ�ಗಳ

ಇಂಥ �ಾ�ಾ�ದಗಳ ನಡು�ೆ �ಾ�ಮ ಸ�ೆಯ ಅ��ತ� ಮತು� ಅದರ ಘನ�ೆ �ಾತ� ಅಂ��ೆ ಸ��ತು�. ಅದನು� �ೇಂದ� �ಾ�ನ�ೆ�

ಕ�ೆತರುವವರೂ ಅ�� �ಾರೂ ಇರ�ಲ�.

ಉ�ೆ�ೕಶ ಭಂಗ

ಸ�ೆಯನು� ನ�ೆಸ�ೇ�ೇ �ೇಡ�ೇ? ಸ�ೆಯ ಆ�ಾ�ನ ಪ���ೆಯ�� �ಾರ �ೆಸರನು� ಮು��ಸ�ೇ�ಾ�ತು�? �ಾ�ೆ ಮು���ಲ�?

�ಾರನು� �ೇ��ೆ�ೆ ಕ�ೆಯ�ೇಕು? �ಾರನು� �ೇಡ? ಎಂಬ ಕು�ತಂ�ೆ, �ೕ�ನ ಹಂತದ ಜನಪ����ಗಳ� ಮತು� ಮುಖಂಡರ

ಪ���ಾದ�ೆಯ �ಜೃಂಭ�ೆಯ ನಡು�ೆ, �ಾ�ಮಪಂ�ಾ��ಗಳ ಅಧ����ೆ ತಮ� ��ೇಚ�ೆಯನು� ಬಳ� �ೕ�ಾ�ನ �ೈ�ೊಳ��ವ

ಅವ�ಾಶ ಈ ಸ�ೆಗಳ�� ಇರ�ಲ�. ಬದ��ೆ, �ಾವ� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ���ಂತಲೂ �ೕ�ನ ಅ��ಾರ �ಾ�ನದ���ೆ�ೕ�ೆ. ಜನರ ಬ�ೆ�ನ

ನಮ� �ಾಳ�� ಪ��ಾ��ೕತ. �ಾ�ಮ ಸ�ೆ� ನಮ� ಜನಪರ �ಾಳ�ಯ ಅ�ವ����ೆ �ೇ��ೆ�ಾ�ೇಕ�ೆ�ೕ ಎಂಬ �ಲುವ� ಅ��

�ಜೃಂ��ತು�. 

�ಾ��ೕಣ �ೕವನ �ವ�ಹ�ೆ, ಸಮ�ೆ�ಗಳ� ಮತು� ಪ��ಾರ�ೆ� ಸಂಬಂ�� ಹ��ಜನರ �ಾ��ಕ ಒ�ಾ��ೆಗ��ೆ �ಾ�ಮ ಸ�ೆಗಳ�

�ೇ��ೆಗ�ಾಗ�ೇಕು ಎಂಬುದು ಪಂ�ಾಯ� �ಾ�  ವ�ವ�ೆ�ಯ �ಲ ಆಶಯ. ಆದ�ೆ ಹ�� ಜನರ ಮನ�ಾಳ�ೆ� ಅ�ವ���ಯ

ರೂಪವನು� �ೊಡಲು �ೕಸ�ರ�ೇ�ಾದ �ಾ�ಮಸ�ೆಗಳ� ಈಗ �ೕಲು ಹಂತದ ಜನಪ����ಗಳ ಮತು� ಅವರ �ೆಂಬ�ಗರ

�ೇಂ�ಾರ, ಒಣ ಪ���ೆ�ಯ �ಾತುಗ��ೆ ��ಗ�ಾಗು���ೆ. �ಾ�ಮ ಸ�ೆಗಳನು� ಗಣ�ರು �ಾಜೂ�ಾ�, �ೆಲ��� ಬಲವಂತ�ಾ�

ವಶ�ೆ� ಪ�ೆದು�ೊಳ��ವ ಪ�ಯತ�ಗ� ೕೆ �ೆಚು����ೆ.

ಈ ಸಮಯದ�� �ಾ�ಮ ಸ�ೆಯ �ೋಡ�  ಅ��ಾ�ಗ�ಾ� �ೇಮಕ�ೊಂಡವರು, ಅ�ವೃ�� ಅ��ಾ�ಗಳ�, �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��

ಸದಸ�ರು �ಾವ� ��ತ� �ಾತ�. ತಮ��ೇನೂ ಇ�� ಅ��ಾರ�ಲ� ಎಂಬ �ಾವ �ಾ� ���ಪ��ಾ� ಉ�ಯು�ಾ��ೆ.

ಸ�ಯಂ ಆಡ�ತ ಸಂ�ೆ�ಗ�ಾ� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗ��ೆ �ಾ��ಯ �ಲಕ �ೕಡ�ಾ�ರುವ ಅ��ಾರಗಳ ಕು�ತಂ�ೆ ಬಹು�ೇಕ

�ಾಸಕರು, ��ಾ� ಪಂ�ಾ��, �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ � � ಗಳ ಬಹು�ೇಕ ಸದಸ�ರು ��ೕ�ತ �ೌರವ �ಾವ�ೆ ಯನು� �ೊಂ�ಲ�

ಎಂಬುದ�ೆ� ಈ ಘಟ�ೆಗಳ� �ಾ��ಾ��ೆ.

�ೕ�ಾ��ೕ �ಾ�ಮ ಸ�ೆಗಳ� ಪ��ಾಸ�ಾ�ತ�ಕ ಅ��ಾರ ��ೇಂ��ೕಕರಣ ವ�ವ�ೆ�ಯನು� ಅಪ�ಾಸ� �ಾಡುವ �ೕ�ಯ��

ನ�ೆಯು���ೆ. ಸ���ೇಶ �ಯಂತ�ಣ �ೕರುವ�ದ�ಂ�ಾ� �ಾ�ಮ ಸ�ೆಗಳಲೂ� ��ೕಸ��ೆ ಈಗ �ೆ��ನ �ೆಲಸ. �ಾ�ಮ ಸ�ೆಗಳ��

ನ�ೆಯುವ ಇಂಥ ಅ�ಾಂ��ಾ�ಕ�ಾದ ಚಟುವ��ೆಗಳ ಫಲ�ಾ�, ��ಧ �ೂೕಜ�ೆಗ��ೆ ಫ�ಾನುಭ� ಗಳ ಆ�� ಎಂಬುದು

ಅಂ�ಮ�ೊಳ��ವ��ೇ ಇಲ�.

ಅ��ಾ�–ಜನಪ���� ಸಮರ

�ಾ�ಮ ಸ�ೆಗಳ ಬ�ೆ� ಅ��ಾರ�ಾ� ಒಂದು ಬ�ೆಯ �ೋರ�ೆ �ಾ�ದ�ೆ ಅದ�ೆ� ತ��ರುದ��ಾ� �ಲುವನು� �ಾಜ�ೕಯ �ಾಯಕತ�

ತ�ೆಯುತ��ೆ.
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‘�ಾ�ಮಸ�ೆ�ೆ �ಾವ� �ೋಗ�ದ��ೇನಂ�ೆ �ಡು’ ಎಂಬುದು ಬಹು �ೇಕ ಅ��ಾ�ಗಳ �ೋರ�ೆ�ಾದ�ೆ, ‘�ಾ�ಮ ಸ�ೆ ಯಲೂ�

ತಮ��ೊಂದು ಠ�ೆ� ಒ�� ��ೋಣ’ ಎಂಬಂ�ೆ ಜನಪ�� �� ಗಳ�, ಪ��ಾ�ಗಳ�, ಮುಖಂಡರು ತಂ�ೋಪತಂಡ�ಾ�

ಉ�ಾ�ಹ�ಂದ ಬರು�ಾ��ೆ.

ಬಂ�ಾರ�ೇ�ೆ ��ಾನಸ�ೆಯ�� ಎ���ೕ �ಾ�ಮ ಸ�ೆ ನ�ೆದರೂ, ಅ�� �ಾಸಕ �ೆ.ಎಂ. �ಾ�ಾಯಣ�ಾ��ಯವರ �ೊಂದು �ಾಷಣ

ಇರ�ೇ�ೇಕು ಎಂಬ ಸ���ೇಶ ಇ�ೆ. �ಾಸಕರು ಬರು�ಾ��ಾದ��ಂದ ಸ�ೆ�ೆ �ೋಗ�ೇ�ೇಕು ಎಂದು ಅ��ಾ�ಗಳ� �ೆ��ನ

ಸಂ�ೆ�ಯ�� ಅ���ೆ ಬರು�ಾ��ೆ. ‘ಅ�� ಕ�ಾ�ಯ ಎಂಬಂ�ೆ �ಾ�ಮ ಸ�ೆಗ��ೆ ಬರುವ ಅ��ಾ�ಗಳ�, ತಮ� �ೇತ�ದ�� �ಾತ�

ಬರುವ��ೇ ಇಲ�’ ಎಂಬುದು �ೆ�ಎ�  �ಾಸ� �ೈ.�ಾಮಕ� ಅವರ ಅಳಲು.

ಬಂ�ಾರ�ೇ�ೆಯ�� ಆಡ�ತ ಪ�ದ �ಾಸಕ�ರುವ�ದ�ಂದ ಅ��ಾ�ಗಳ� �ಾಳ� ವ�ಸು�ಾ��ೆ. �ೆ�ಎ� ನ�� ��ೆ� �ಾಸ�

ಇರುವ�ದ�ಂದ ಬರುವ��ೇ ಇಲ� ಎಂಬ ದೂರು �ಾ�ಮ ಸ�ೆಗಳನು� ಮುಂದೂಡುವ, ಹಲವ� ಬ�ೆಯ�� �ಯಂ��ಸುವ ಮ���ೆ

ಬ�ಷ��ೊಂ��ೆ ಎಂಬುದು ಸದ�ದ �ೆಳವ��ೆ.

40 ಮಂ��ೆ ಹೂ�ನ �ಾರ!

�ೕ�ಾವ� ಹಬ�ದ �ಾರದ�� ಬಂ�ಾರ�ೇ�ೆ �ಾಲೂ��ನ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ���ೂಂದರ�� �ಗ��ಾ�ರುವ �ಾ�ಮ ಸ�ೆ�ೆ ಬರುವ

ಗಣ���ೆ �ಾಕ�ೆಂ�ೇ ಅ�ವೃ�� ಅ��ಾ� �ೂಬ�ರು ಹೂ�ನ 40 �ಾರಗಳನು� ಖ�ೕ�ಸಲು ಹಣ �ಗ� �ಾ� �ಾ��ೆ. ಸ�ೆ�ೆ ಬರುವ

ಗಣ�ರ ಉಪ�ಾರ�ೆ�ಂದು, ಕ�� ಎಂದರೂ, 3 �ಾ�ರ ರೂ�ಾ� �ೇ�ಾಗುತ��ೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಂ�ಾಜು!

ಗಣ�ರು ಅ��ಾರ �ಾ�ನದ��ರುವರು ಮತು� ಅವರ �ೆಂಬ� ಗ�ೇ ಆ�ರುವ�ದ�ಂದ ಅವರನು� ಬರ�ೇ� ಎನ��ಾಗುವ��ಲ�. ಬಂದ

�ೕ�ೆ �ೇ��ೆ�ೆ ಕ�ೆಯ�ೇ ಇರುವಂ�ಲ�. ಅದ�ಾ�� �ೆ��ನ ಕು��ಗಳನು� ತ�ಸ�ೇ�ೇಕು. ಕು�ತು�ೊಂಡ ಗಣ��ೆಲ�ರ

�ಾತುಗಳನು� �ೇ���ೊಳ��ೇ�ೇಕು.

ಇದು �ಾ�ಮ ಸ�ೆ, �ಾಜ�ೕಯ ಪ��ಾರ ಸ�ೆಯಲ� ಎಂದು �ೇರ �ಾ� �ೇ�ದ�ೆ ನಮ�ೆ ಉ��ಾಲ ಇರುವ��ಲ� ಎಂಬ ಅ�ೈಯ�

ಅ�ವೃ�� ಅ��ಾ�ಗಳನು� �ಕರ�ಾ����ೆ.

�ೆಳ�ನ ಹಂತದ���ಾ��ೆ ಎಂಬ �ಾರಣ�ೆ� �ೕಳ�� �ಾವ�ೆ ಯ� �ೇ ನರಳ�ವ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗಳ ಬಹು�ೇಕ ಸದಸ�ರೂ �ಾ�ಮ

ಸ�ೆಗಳ�� ತಮ�ೆ �ೕಸ�ದ� ಸ�ಳ, ಸಮಯವನು� �ಟು��ೊಟು�, �ೈ ಕ�� ಕು�ತು�ಡು�ಾ��ೆ.

ಸ�ೆಯ �ೇಂದ� �ಂದುಗ�ಾಗ�ೇ�ದ� ಜನ �ಾತ� ತಮ� �ಾ�ೊ�ಳ�� ��ೆ ಮತು� ಒಳ�ೊಳ����ೆ ಎ�� �ೇ�ೆ ಎಂಬ ಪ��ೆ� ಗ��ೆ ಉತ�ರ

ಹುಡುಕು�ಾ� �ಲು��ಾ��ೆ. �ಾ�ಮ ಸ�ೆಯನು� �ೇ�ೆ ನ�ೆಸ�ೇಕು ಎಂದು ರೂ�ಸ�ಾ�ರುವ �ಯಮಗಳ� ಇ�� �ಾ�ಗೂ

�ೆನ�ಾಗುವ��ಲ�.

ಆ�ೇಪವ� ಉಂಟು...

�ಾ�ಮ ಸ�ೆಗಳ� ಸ��ಾ� ನ�ೆಯ�ೇ ಇರುವ ಬ�ೆ� 2011ರ �ೆ�ೆ�ಂಬ�  21ರಂದು ನ�ೆ�ದ� ಕ�ಾ�ಟಕ ��ಾನ ಮಂಡಳದ ಸ��ೕಯ

ಸಂ�ೆ�ಗಳ ಮತು� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ�  ಸಂ�ೆ�ಗಳ ಸ��ಯ ಸ�ೆಯ�� �ೕವ� ಆ�ೇಪ ವ�ಕ��ಾ�ತು�.

ಅ�ೇ ��ೆ��ೆಯ��, �ಾ�ಮ ಸ�ೆಗಳ� ಸಮಂಜಸ �ೕ�ಯ�� ನ�ೆಯುವ ಬ�ೆ� ಹಲವ� ಸು�ೊ�ೕ�ೆಗಳನು� �ಾ��ೕಣ ಅ�ವೃ�� ಮತು�
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ಪಂ�ಾಯ� �ಾ�  ಇ�ಾ�ೆಯು �ೊರ�ಸುತ��ೇ ಇ�ೆ. ಆದ�ೆ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಗಳ� ಮತು� ಅದರ �ಯಮಗಳ �ಾಲ�ೆ ��ಾರದ��

�ಾತ� ಪಂ�ಾ��ಗಳ� �ಲ��� �ೋರ�ೆಯನು� ಅನುಸ�ಸ�ೇ �ೇ�ಾದ ಅಗತ� ಸೃ���ಾ��ೆ. ಪಂ�ಾಯ� ಸದಸ��ಂದ

ಆರಂ�� ಅ��ಾ�ಗಳ ತನಕದ ಅಸ�ಾಯಕ�ೆ ಇದು.

ಹಸ��ೇಪದ ಸಮ�ೆ�

�ೕ�ನ ಹಂತದ ಬಹು�ೇಕ ಜನಪ����ಗಳ ಹಸ��ೇಪ�ಂದ �ಾ�ಮ ಸ�ೆಗಳ� ಸಮಪ�ಕ�ಾ� ನ�ೆಯದ ಸ���ೇಶಗಳ�

��ಾ�ಣ �ಾ��ೆ. ಈ ಹಸ��ೇಪವನು� �ಯಂ��ಸುವ �ೆಲಸ �ೂದ��ೆ ಆಗ�ೇಕು. �ಾ�ಮಸ�ೆಗಳನು� �ೇ�ೆ ನ�ೆಸ�ೇಕು ಎಂಬುದು

�ೇ�ದಂ�ೆ ಹಲವ� ಬ�ೆಯ ತರ�ೇ�ಗಳನು� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� ಪ����ಗಳ� ಮತು� �ಬ�ಂ��ೆ �ೕಡ�ಾಗು���ೆ. ಅದರ ಫಲವನು�

ಅ�ಯಲು �ಾ�ಮ ಸ�ೆಗಳ� �ೈಮರದಂ�ೆ �ೆಲಸ �ಾಡುತ��ೆ. ಆದ�ೆ ಆ ಅವ�ಾಶವ� ಈಗ ಕ���ಾ��ೆ ಎಂಬುದು ಅಬು�� 

ನ�ೕ�  �ಾ�  �ಾ��ೕ�ಾ�ವೃ�� ಸಂ�ೆ�ಯ ತರ�ೇತು�ಾರ ಎ� .ಎ� .�ೌಡಪ� ಅವರ ನು�.

�ಾಸಕರು, ��ಾ� ಪಂ�ಾ�� ಮತು� �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ�� ಸದಸ�ರು ತಮ� �ೇತ� ಅ�ವೃ�� �� ಅ�ಯ�� �ಾ�ಮಗಳ

ಅ�ವೃ���ೆ ಅನು�ಾನ �ೕಡಲು ಅವ�ಾಶ��ೆ. ಆದ�ೆ ಅ�ೇ �ಾರಣ�ಂದ �ಾ�ಮ ಸ�ೆಗಳನು� ಅ�ಕ��ಸ�ಾರದ�ೆ�ೕ ಎನು��ಾ��ೆ

ಅವರು.

ವಸ� �ೂೕಜ�ೆ ಇಂ��ಾ ಆ�ಾ� �ೂೕಜ�ೆಯ ಫ�ಾನು ಭ� ಗಳ ಪ��ಯನು� �ದ�ಪ�ಸುವ �ೆಲಸ �ಾ�ಮ ಸ�ೆಗಳ��

ನ�ೆಯ�ೇಕು. ಈಗ ನ�ೆಯು��ರುವ �ಾ�ಮ ಸ�ೆಗಳ ಮುಖ� ಗು�� ಅ�ೇ. ಆದ�ೆ ಆ ಕು�ತ ಪ��ಾ�ಪ�ೇ �ಾ�ಮಸ�ೆಗಳ��

ಬರು��ಲ�. �ಾವ�ದು ಪ��ಾ�ಪ�ಾಗ�ಾರ�ೋ ಅಂಥ �ಷಯ ಗಳ� ಪ��ಾ�ಪ�ಾಗು���ೆ ಎಂಬ ��ಾದ ಅವರದು.

�ಾ�ಮ ಸ�ೆಯ ಕು�ತು ಜನರ�� ಅ�ವ� ��ಸುವ ಸಲು �ಾ� ಪ��ಾರ�ೆ� ಖಚು� �ಾಡ�ೇ�ಾದ ಹಣವನು� �ೇ��ೆಯ

��ಾ�ಣ�ೆ�, ಆ�ಾ�ನಪ���ೆ ಮುದ�ಣ�ೆ� ಖಚು� �ಾಡ�ಾಗು ���ೆ. �ೕ�ಾಗ�ಾರದು ಎನು��ಾ��ೆ ಅವರು.

�ಾ�ಮ ಸ�ೆ�ೂಂದರ�� �ಾ�ೊ�ಂಡ ಮ��ೆ�ೂಬ�ರು ಗಣ�ರ ಕ�ೆ �ೋಡು�ಾ� �ೇ�ದರಂ�ೆ. ‘�ೕ�ೇ�ೋ ಕು�� �ಾ� �ೊಂಡು

�ೇ��ೆ �ೕ�ೆ ಕು�ತು �ಾಷಣ �ಾ� �ೋಗು��ೕ�. ಆದ�ೆ, ಒಂದು ವಷ�ದ �ಂ�ೆ ವಸ� �ೂೕಜ�ೆ ಅ� �ಾಲ �ಾ� ಕ��ದ

ಮ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ� �ದ ಇನೂ� ನಂ�ೆ �ಾರೂ �ೊ��ಲ�...’ ಆ ಮ��ೆಯ �ಾತನು� �ಾರೂ �ೇ���ೊಳ�ದ ���ಯ� �ೇ �ಾ�ಮ

ಸ�ೆ� ನ�ೆ�ತು. ಮು�ದೂ �ೋ�ತು.


