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ಹಂ� ಉಣ��ೇ�ಾದ ಅ��ಾರ! Mon, 03/03/2014 - 01:00�.� ೆ .ಮ�ೇಂದ�

ಕ�ೆದ ಹತು� ವಷ�ಗಳ ಅವ�ಯ�� ತುಮಕೂರು �� �ೆಯ ಪಂ�ಾಯ� �ಾ�

ಸಂ�ೆ�ಗಳ�� ಸಂಭ��ದು� ಒಂ�ೇ ಒಂದು ಅ��ಾ�ಸ �ಣ�ಯ ಪ�ಕರಣ! �ಾ�ೆಂದು

ಇ��ನ ಎ�ಾ� 325 �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗಳ�, ಹತು� �ಾಲೂಕು ಪಂ�ಾ��ಗಳ� ಮತು� ಒಂದು ��ಾ� ಪಂ�ಾ��ಯ�� ಅ��ಾರ

ಹಂ��ೆಯ ಸಮ�ೆ��ೕ ಇಲ��ೇ ಎಂಬ ಪ��ೆ� �ೇ�ದ�ೆ �ಗುವ ಉತ�ರ�ೇ �ೇ�ೆ. ಎ� �ೆ�ೆ ಇರುವ ಸಮ�ೆ� ಇ��� ಇ�ೆ. ಆದ�ೆ

ಇದರ ��ಾರ�ೆ�ೆ ಕಂಡು�ೊಂ�ರುವ �ಾಗ��ೆಂದ�ೆ ‘ಸ�ಾನ ಹಂ��ೆ’ ಸೂತ�. ಈ ಸೂತ�ವನು� �ಾಂ�ೆ��, ��ೆ� ಮತು�

�ೆ�ಎ� ಗ�ೆಂಬ �ರೂ ಪ�ಮುಖ �ಾಜ�ೕಯ ಪ�ಗಳ� ಒ���ೊಂಡು ����ೆ.

2005ರ�� �ಾಂ�ೆ�� ನ �.ಪಂ. ಅಧ��ೆ ಎ� .ಆ� .�ಾಂತ�ಾ ಅವರನು� ಅ��ಾ�ಸದ �ಲಕ �ೆಳ��ಸ�ಾ�ತು. 1995�ಂದ 2014ರ

ವ�ೆ�ನ ಅವ�ಯ�� ಅ��ಾ�ಸದ�� ಅ��ಾರ ಕ�ೆದು�ೊಂಡ ಮ��  ೆಇವ�ೊಬ��ೇ. ಈ ಅ��ಾ�ಸ �ಣ�ಯ ಕೂ�ಾ ‘ಅ��ಾರ

ಹಂ��ೆ ಸೂತ��ೆ�’ ಅನುಗುಣ�ಾ��ೕ ನ�ೆ�ತು.

�.ಎ� .ಯ��ರಪ�, ಎ� .�.ಕು�ಾರ�ಾ�� ಅವರ 20:20 ಒಪ�ಂದದ ಸ�ಾ�ರ ರಚ�ೆಗೂ ಈ ಅ��ಾರ ಹಂ��ೆ ಸೂತ�ಕೂ�

ಒಂದು ದೂರದ ಸಂಬಂಧ��ೆ. ತುಮಕೂರು �� �ೆಯ ‘ಸ�ಾನ ಹಂ��ೆ’ ತತ� ಒಂದು �ಾಜ�ೕಯ ಸೂತ��ಾ� ಬಳ�ೆ�ೆ ಬಂದದು�

��ೆ�–�ೆ�ಎ� ನ 20:20 ಪ�ಯತ�ದ ನಂತರ�ೇ.

2006�ಂದ ಆರಂಭ�ೊಂ�ರುವ ಒಪ�ಂದದ  ಅ��ಾರ ಪವ�  ಪ�ಸು�ತ ಅ��ತ �ಾನೂ�ೇ ಆ� �ೋ��ೆ. 2006ರ �ೂದಲ

ಅವ�ಯ� �ೇ �.ಪಂ.�ೆ �ವರು ಅಧ���ಾದರು. �ರ�ೇ ಅವ�ಯ�� ಇಬ�ರು ಅಧ���ಾದರು. ಕ�ೆದ 8 ವಷ�ಗಳ�� ತುಮಕೂರು

��ಾ� ಪಂ�ಾ��9 ಅಧ��ರನು� ಕಂ��ೆ.

ತ�ಾ ಹತು� �ಂಗಳಂ�ೆ ಅ��ಾರ ಹಂ��ೆ �ಾ�ೕ ಸೂತ� ನ�ೆ�ದ�ರೂ ಒಪ�ಂದದಂ�ೆ ಅ��ಾರ �ಡ�ೆ 13–14 �ಂಗಳ� ಅ��ಾರ

ನ�ೆ�ದವರು ಇ�ಾ��ೆ. 2012ರ�� ಆನಂದ ರ� 8 �ಂಗ��ೆ �ಾತ� ಅಧ���ಾ�ದ�ರು. ಈ �ಾ� ಮುಂದುವ�ೆ�ದು�, ಪ�� 10

�ಂಗ��ೊಬ�ರಂ�ೆ ಎಂಬ ಸೂತ�ದ �ೕ�ೆ�ೕ ಈಗಲೂ ಅ��ಾರ ನ�ೆ��ೆ. �ಾ�ೕ�ಾ� �ೕಡುವ�ದ�ೆ� �ೆಲವರು

�ಂ�ೆ�ೆಯುವ�ದ�ಂದ ಅ��ಾ�ಾವ� 10 �ಂಗ��ಂತ ಕ���ಾಗುವ�ದೂ ಇ�ೆ.

‘ಒಪ�ಂದ ಅ��ಾರ’ದ �ಂ�ೆ �ಾಸಕರ ‘�ಾಜ�ೕಯ ತಂತ��ಾ��ೆ’ �ಾಣು���ೆ. ಇ�ೊಂದು ಬ�ೆಯ�� ಅವರು ತಮ� �ಾಯಕತ�ವನು�

ಪಂ�ಾಯ�  �ಾ�  ಸಂ�ೆ�ಗಳ �ೕ�ೆ �ೇರುವ ಪ����. ��ಾ� ಪಂ�ಾ�� ಅಧ��, ಉ�ಾಧ�� ಹು�ೆ��ೆ �ಾಸಕರು ಅವರವರ

�ೇತ�ದವರ�ೆ�ೕ ತರಲು ಇ��ಸು�ಾ��ೆ.

�ೕಸ�ಾ� ಇದ�ರೂ ಒಂ�ೇ ವಗ��ೆ� �ೇ�ದ �ವರು–�ಾಲ�ರು ಸದಸ�ರು ಆ���ಾಗುವ�ದ�ಂದ ‘ಹಂ��ೆ’�ಾಗುವ ಅ��ಾರ�ೆ�

ಒತ�ಡವ� �ೆಚು����ೆ.

�.ಪಂ. ಅ��ಾರ ಹಂ��ೆಯ�� �ೆ�ಎ� ನ �ೂದಲ ಮ�ೆಯ �ೈ�ಾಡ ಸ�ಷ��ಾ��ೆ. ಅ��ಂದ ಬಂದ ಸೂಚ�ೆಯ �ೕ�ೆ�ೆ ಇ��

ಅಧ�� ಮತು� ಉ�ಾಧ��ರ ಆ�� ನ�ೆಯುತ��ೆ.
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��ಾ� ಪಂ�ಾ��ಯ�� ಸಂಭ��ರುವ ‘ಹಂ��ೆ’ ಪ��ಾವ �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ��ಗೂ ತಲು��ೆ.  ಇಲೂ� �ಾಸಕರ�ೇ ಆಟ. ಎಲ�

�ೆಂಬ�ಗರನು� ತೃ��ಪ�ಸುವ �ಾಗೂ �ೌ�ೋ�ಕ ಪ��ೇಶದ �ೕ�ೆ ��ತ�ಾ�� ಅಧ��ರು, ಉ�ಾಧ��ರ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ �ಾಸಕರು

ಮ�ೆ �ಾಕು���ಾ��ೆ. �ೕ�ೆ �ಾಡುತ��ೇ ಇಲೂ� ಪ�ೋ� ಅ��ಾರದ ಸ� ಉಣು����ಾ��ೆ.

�� �ೆಯ�� 10 �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ�� �ೇತ�ಗ��ೆ. ಈ ಅವ�ಯ�� ��ಾ �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ�� �ೊರತು ಪ�� ಉ��ೆಲ�

ಕ�ೆ� ಅ��ಾರ ಹಂ��ೆ �ೕ�ೆ�ೕ ಅಧ��ರು, ಉ�ಾಧ��ರ ಬದ�ಾವ�ೆ ನ�ೆಯು���ೆ.

�ಕ��ಾಯಕನಹ�� �ಾಲೂ��ನ�� 2000�ಂದ ��ಜಮ�, �ೆ.�.�ೋ�ಂದಪ�, �ಾರದಮ� , �.ಆ� .�ೕತ�ಾಮಯ� ಈ �ಾಲು�

ಮಂ� �ಾತ� ಪ�ಣ� ಅ��ಾರ ನ�ೆ��ಾ��ೆ. ಉ�ದವರು 10 �ಂಗಳ�, 5 �ಂಗಳಂ�ೆ ಅ��ಾರ ನ�ೆ��ಾ��ೆ. ಎ� .�.ರ�ಾ�ೇ�

ಎಂಬುವರು �ೇವಲ 27 �ನ (2004) ಅ��ಾರದ��ದ�ರು. ಆ� .�ವಕು�ಾ�  �ರು �ಂಗ�ಗ�ೆ�ೕ (2009) ಅ��ಾರದ��ದ�ರು.

�ೆ�ಎ�  ಅ��ಾರದ��ರುವ ತುರು�ೇ�ೆ�ೆಯ�� 2006ರ ನಂತರ ಪ�� ಅವ�ಯಲೂ� ಇ��ಬ�ರು ಅಧ��ರು, ಉ�ಾಧ���ಾ��ಾ��ೆ.

2006-11�ೇ �ಾ�ನ�� 5 ವಷ�ದ�� 8 ಮಂ� ಉ�ಾಧ���ಾದರು! ಪ��ಷ� �ಾ��ೆ �ೇ�ದ ಒಬ��ೇ ಮ��  ೆಇದ� �ಾರಣ ಅವರು

�ಾತ� ಪ��ಾ�ವ� ಅ��ಾರ ನ�ೆ�ದರು. ಆಗ �ಾಂ�ೆ��  �ೆಂಬಲದ�� �ೆ�ಎ�  ಅ��ಾರ ನ�ೆ�ತು. �ೆಲುವ� �ಾ��ದ

�ೆ�ಎ� ನ 9 ಸದಸ�ರ�� ಒಬ�ರು ಅಧ���ಾದ�ೆ, ಉ�ದ 8 ಮಂ� ಅ��ಾರ �ಾ�ೕ ಸೂತ�ದ �ೕ�ೆ ಉ�ಾಧ���ಾ�ದ�ರು!

�ಾವಗಡ �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ��ಯಲೂ� 2004�ಂದ ಇ�ೇ ಪ�ವೃ�� �ಾಣು���ೆ. 2004–2013ರ ವ�ೆ�ೆ ಇಬ�ರು ಅಧ��ರು, �ವರು

ಉ�ಾಧ��ರು �ಾತ� 20 �ಂಗಳ ಅ��ಾರ ಪ��ೈ��ಾ��ೆ. ಉ�ದವರು ಅ��ಾರ ಹಂ��ೆ ಸೂತ�ದ� ಪದಚು�ತ�ೊಂ��ಾ��ೆ.

ಇವರ�� ಚನ�ಮಲ�ಪ� 15 �ನ, �.ರಂಗಣ� ಒಂದೂವ�ೆ �ಂಗ�ಗ�ೆ�ೕ ಅಧ���ಾ�ದ�ರು.

ಪ�ಸು�ತ ಅವ�ಯ�� ಕು�ಗ� , ಗು��, ತುಮಕೂರು, ಮಧು��, �ೊರಟ�ೆ�ೆ �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ��ಯ�� �ಾ�ಬ� ಅಧ��,

ಉ�ಾಧ��ರು ಪ��ಾ�ವ� ಅ��ಾರ ನ�ೆ�ಲ�. �ಾರು ಎಷು� �ಂಗಳ� ಅ��ಾರದ�� ಇರ�ೇ�ೆಂಬುದನು� ಆ�ಾಯ �ಾಸಕ�ೇ

�ಧ����ಾ��ೆ. ಪಂ�ಾಯ� �ಾ�  ವ�ವ�ೆ�ಯ ತಳ�ಾಯ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಗ�ಗೂ ಅ��ಾರ ಹಂ��ೆ �ಾ����ೆ.

ಕ�ೆದ ಹತು� ಅಥ�ಾ ಐದು ವಷ�ಗಳ�� ಎಷು� �ಾ�.ಪಂ. ಅಧ��, ಉ�ಾಧ��ರ �ಾ�ನ�ೆ� ಅ��ಾ�ಸ ಅಥ�ಾ �ಾ�ೕ�ಾ� �ಾರಣ�ಂದ

ಚು�ಾವ�ೆ ನ�ೆ��ೆ  ಎಂಬ �ೊ�ೕ�ೕಕ��ದ �ಾ�� ��ಾ���ಾ�, ��ಾ� ಪಂ�ಾ�� ಕ�ೇ�ಯ�� ಇಲ�! �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ��

�ಾಯ��ವ��ಾ��ಾ� ಬ�� ಇಲ��ಾ��ೆ. ಇಂಥ�ೊಂದು �ಾ�� ಸಂಗ�ಹ �ಾ�ಡ�ೇ�ೆಂಬ ಅ�ವ� ಕಂಡುಬರ�ಲ�.

‘ಪ��ಾ�ಾ�’ �ಾ�� �ೇ��ಾಗ ತ���ಾ�ದ ಅ��ಾ�ಗಳ� ಇದೂವ�ೆಗೂ ಸ�ಾ�ರವ� ಈ �ಾ�� �ೇ�ಲ� ಎಂದರು. ಉಪ

��ಾ�ಾ��ಾ�ಗಳ ಬ�� ಈ �ಾ�� ಇರ�ಲ�.

�ೊರಟ�ೆ�ೆ �ಾಲೂ��ನ ಹು�ಕುಂ�ೆ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಯ�� ಈ ಅವ�ಯ�� ತ�ಾ ಹತು� �ಂಗ�ನಂ�ೆ ಅ��ಾರ

ಹಂ��ೊಳ��ಾ��ೆ. ��ಾ �ಾಲೂ��ನ�� ಈ ಅವ�ಯ �ೂದಲ ಅವ�ಯ�� 22 ಪಂ�ಾ��ಗಳ�� 15 �ಂಗ��ೊಬ�ರಂ�ೆ

ಅಧ��ರು ಬದ�ಾ��ಾ��ೆ. 5 ಪಂ�ಾ��ಗಳ�� 10 �ಂಗ��ೆ ಒಬ�ರಂ�ೆ ಅಧ��ರ ಬದ�ಾವ�ೆ�ಾ��ೆ.

ಈ �ೊಸ �ೆಳವ��ೆಯನು� ಇದುವ�ೆಗೂ ಸ�ಾ�ರ, ಸ�ಾ��ೇತರ ಸಂ�ೆ�ಗಳ� ಗಮ��ದಂ�ಲ�. ಕುತೂಹಲ�ಾ�ದರೂ �ೊಸ

�ೆಳವ��ೆಯ ಅಂ� ಅಂಶ ಸಂಗ��� �ಾ�  ೆ�ೋ�ಲ�. ಪ��ಾಮ�ಾ�, ��ಾ�ಡ�ತ, ��ಾ� ಪಂ�ಾ�� ಬ� ಸ�ಷ� ಅಂ� ಅಂಶ�ೇ
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ಇಲ��ಾ��ೆ.


