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�ಾಸನದ �ೈಕ�ಾಂ� ಪಂ�ಾ��ಗಳ� Mon, 08/04/2014 - 01:00
ಉದಯ ಯು.

�ೆಸ�ನ ಮುಂ�ೆ �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ�� �ಾ� ಅಧ��, ಅಥ�ಾ

��ಾ� ಪಂ�ಾ��ಯ �ಾ� ಅಧ�� ಎಂದು ನ��ಸಬಹುದು

ಎಂಬುದನು� �ಟ��ೆ �ಾಸನ �� �ೆಯ�� ಈ ಹು�ೆ�ಗಳನು�

‘ಅಲಂಕ��ದವರು’ �ೇ��ೊಳ�� ವಂಥ �ಾಧ�ೆ �ಾ�ದು� �ರಳ.

�ಾಸನ �� �ೆಯ ಮ���ೆ ಈ ಎರಡೂ ಹು�ೆ�ಗಳ� ಅಷ��ೆ�ೕ �ೕ�ತ.

�� �ೆಯ ಬ�ಷ� �ಾಜ�ೕಯ ��ೆ��ೆ� ಇದ�ೆ� �ಾರಣ�ಾ��ೆ.

�ಾಸನ ��ಾ� ಪಂ�ಾ��ಯ ಒಟು� 40 �ಾ�ನಗಳ�� 34ರ�� �ೆ�ಎ� ,

�ಾಲ�ರ�� ��ೆ� �ಾಗೂ ಉ�ದ ಎರಡು �ೇತ�ಗಳ�� �ಾಂ�ೆ�� 

ಅಭ���ಗಳ� �ೆ���ಾ��ೆ. �ೆ�ಎ�  �ೊರ�ಾದ ಪ�ಗ�ಂದ �ೆದ�ವರಲೂ�

�ೆಲವರು ಒಂ�ಲ� ಒಂದು �ಾ� ಆ ಪ�ದ ಕದ ತ�� ಬಂದವರು ಅಥ�ಾ

�ಾ�ಾ�ರು �ನ ಆ ಮ�ೆಯ�� ಇದು� ಬಂದವರು. ಇಂಥ ���ಯ�� ��ೋಧ ಪ�ದವರ �ಾ��ೆ �.ಪಂ.ನ�� �ಗುವ �ೆ�ೆ ಅಷ�ಕ��ೆ�ೕ.

�ೆ�ಎ�  ಒಳ�ೆ ಇರುವವ�ಗೂ ‘�ೈಕ�ಾಂ� ’ �ಾತು �ೇಳ�ವ�ದು, ಅ��ಂದ ಬಂದ �ೕ�ಾ�ನಗಳನು� ಯ�ಾವ�  �ಾ�

�ಾಡುವ�ದು ಮತು� ‘�ಾಯಕ’ �ೇ�ದ���ೆ �ೇ�ದಷು� ಅನು�ಾನ �ೊಡುವ�ದನು� �ಟ��ೆ �ೇ�ೆ ಅ��ಾರ ಇಲ�.ಇಂಥ ���ಯ��

ಅಧ�� �ಾ�ನದ�� ಕು�ತು �ೆಲಸ �ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆ ಎನು�ವ�ದ��ಂತ ‘�ಾ� ಅಧ��’ ಎ����ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ ಎಂಬು�ೇ ಸದಸ���ರುವ

ಸಂಭ�ಮ, ಸ�ಾ�ಾನ. ಈ ಒಂ�ೇ ಉ�ೆ�ೕಶ�ೆ� ಪ�ಾಂತರಗಳ� ಆ����ೆ.

ಸದಸ�ರ ಅ��ಾ�ೆಯನು� ಮನಗಂಡ �ೈಕ�ಾಂ�  ಕ�ೆದ ಹಲವ� ವಷ�ಗ�ಂದ ಅ��ಾರ ಹಂ��ೆ �ೆಪದ�� ಎಲ��ಗೂ ಮುಕ��ಾ�

ಅವ�ಾಶ �ೕಡು���ೆ. ಒಂದು ಅವ�ಯ�� �ಾಸನ ��ಾ� ಪಂ�ಾ��ಯ�� 5 ಮಂ� ಅಧ���ಾ����ೆ. ಸದಸ��ೊಬ� ಆ ಹು�ೆ��ೆ

ಏರು�ಾಗ�ೇ �ಾವತು� �ಾ�ೕ�ಾ� �ೕಡ�ೇಕು ಎಂಬುದೂ �ಗ��ಾ�ರುತ��ೆ. ಪ��ೊಳ�ೆ ಅದನು� ‘ಆಂತ�ಕ ಒಪ�ಂದ’ ಎಂದು

ಕ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ. ತಮ� ಎಂಟು – ಹತು� �ಂಗಳ ಅವ�ಯ�� ಎರ�ೋ ��ೋ �ಾ�ಾನ� ಸ�ೆ ನಡ�ದ�ೆ ಅ�ೇ �ೆಚು�. ಇಂಥ

ಸ�ೆಗಳನೂ� ಅ�ೇಕ ಸಂದಭ�ದ�� �ಾಸಕ�ೇ �ಯಂ���, �ೇ�ಾದಂ�ೆ �ಣ�ಯಗಳನು� �ಾ�� �ೋಗು�ಾ��ೆ. ಆದ��ಂದ

ಅಧ����ೆ �ಾ�ಾನ� ಸ�ೆಯಲೂ� �ೆಲಸ ಕ���ೕ.

��ಾ� ಪಂ�ಾ��ಯ 29 ಇ�ಾ�ೆಗಳ�� �ಾ�ಾ�ವ �ೂೕಜ�ೆಗ��ೆ, ಅವ� ಎಷ�ರಮ���ೆ �ಾ��ಾಗುತ��ೆ ? ಅನು�ಾನ ಎಷು�

ಬಳ�ೆ�ಾಗುತ��ೆ, �ಾವ �ಾಲೂ�ಕು ಅಥ�ಾ �ೇತ��ೆ� ಎಷು� ಅನು�ಾನ �ೊಡ�ೇಕು... ಇಂಥ �ಾವ ��ಾರಗಳ� ಅ�ೇಕ

ಸಂದಭ�ಗಳ�� ಅಧ����ೆ ���ರುವ��ಲ�. ಉ�ೊ�ೕಗ �ಾತ�, ಕೃ� ಇ�ಾ�ೆ, �ೋಟ�ಾ��ೆ, ಕು�ಯುವ �ೕರು ಸರಬ�ಾ�ನಂಥ

�ೆಲ�ೇ �ೆಲವ� ಇ�ಾ�ೆಗಳನು� �ಟ��ೆ �ೊಸ �ೂೕಜ�ೆಗಳ ಬ�ೆ� ��ಾ� ಪಂ�ಾ��ಯ�� ಚ�ೆ� ನ�ೆಯುವ��ಲ�.

�� �ೆಯ�� ಈ �ಾ� �ೂದಲ ಅವ�ಯ��  �ಎ� � ಪದ�ೕಧರ �ಾಗೂ ಅ�ವೃ��ಯ ಬ�ೆ� �ೆಲವ� ಕನಸುಗಳ��ಟು��ೊಂ�ದ� ಕೃ�ಕ

�.ಆ�  ಸತ��ಾ�ಾಯಣ ಅಲ� ಅವ��ೆ ಅಧ���ಾ�ದ�ರು. ಆ �ೆಲವ� �ಂಗಳ�� ಗಮ�ಾಹ��ಾದ ಒಂ�ೆರಡು �ೂೕಜ�ೆಗಳ�

ರೂಪ��ೊಂಡವ�, ಸ�ಾ�� �ಾ�ೆಗಳ ಅ�ವೃ��, �ೕ� �ೕಪಗ��ೆ ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ ���  ಅಳವ�� �ದು��  ಉ�ಸುವ�ದು... ಇಂಥ

�ೆಲವ� ಪ��ೂೕಗಗಳ� ನ�ೆದವ�.
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�ಾಸನ �ಾಲೂ�ಕು �ೈಲಹ��ಯ �ೈತ�ೊಬ�ರ ಜ�ೕ�ನ�� ಸು�ಾರು 30�ಾ�ರ ರೂ�ಾ� �ೆಚ�ದ�� ಮ�ೆ�ೕರು ಮರುಪ�ರಣ

�ೂೕಜ�ೆ �ಾ� �ಾ� ಯಶಸು� �ಾ��ದರು. ಪವನ ಮತು� �ೌರ �ದು�� �ಂದ ಹತು� ಮ�ೆಗ��ೆ ಖ��ಲ��ೆ ಉ�ತ �ದು�� 

ಒದ��ದರು. �� �ೆಯ ಇನೂ� ಹಲವ� ಕ�ೆ ಇಂಥ �ೂೕಜ�ೆಗಳನು� �ಾ� �ಾ� �ೈತರ �ೋವ� �ೕ�ಸ�ೇಕು ಎಂಬ �ೂೕಜ�ೆ

ರೂ�ಸ�ಾ�ತು. �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರ�ೆ� ಪತ�ವ� ರ�ಾ�ೆ�ಾ�ತು� ಅಷ�ರ� �ೇ ‘ಆಂತ�ಕ ಒಪ�ಂದ’ದಂ�ೆ ಸತ��ಾ�ಾಯಣ ಅವರ

ಅವ� (ಎಂಟು �ಂಗಳ� �ಾತ�) ಮು��ತು. ಅ���ೆ ಅವರ ರೂ��ದ� �ೂೕಜ�ೆಗಳ� �ೆಲ ಕ��ದವ�.

ಇತ� �ಾಸನ �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ��ಯ ���� ಇ�ೇ �ೕ� ಇ�ೆ. ಒ�ಾ��ೆ ಇರುವ 25 �ಾ�ನಗಳಲೂ� �ೆ�ಎ�  ಸದಸ��ೇ

ಇರುವ�ದ�ಂದ �ಾ.ಪಂ.ನ�� ��ೋಧ ಪ��ೇ ಇಲ�. ಪ� ಎಲ��ಗೂ ಅ��ಾರ �ೊಡ�ೇ�ೇಕು. ಅದ�ಾ�� ಇ��� ‘ಆಂತ�ಕ

ಒಪ�ಂದ’�ೆ� �ೂ�ೆ �ೋ��ೆ. ಒಂ�ೇ ಪ�ದ ಆಡ�ತ �ಾಗೂ ಸದಸ�ರ �ೕ�ೆ �ೈಕ�ಾಂ�  �� ��ತ ಇರುವ�ದ�ಂದ ಅ��ಾರ

ಹಂ��ೆ �ಾವ��ೇ ಅ�ೆತ�ೆಗ�ಲ��ೆ ನ�ೆಯುತ��ೇ ಇ�ೆ.

2006 �ಂದ 2010ರವ�ೆ�ನ ಅವ�ಯ�� �ಾಸನ �ಾ.ಪಂ.�ೆ 6 ಅಧ���ಾ��ಾ��ೆ. ಅಧ�� �ಾ�ನದ �ೕಸ�ಾ�

�ೂೕಷ�ೆ�ಾಗು��ದ�ಂ�ೆ ಆ ಸಮು�ಾಯದ ಎಷು� ಮಂ� ಸದಸ���ಾ��ೆ ಎಂದು �ೆಕ� �ಾಕ�ಾಗುತ��ೆ. ಇರುವ 20 �ಂಗಳ

ಅವ�ಯನು� ಅಷೂ� ಮಂ��ೆ ಸಮ�ಾ� ಹಂಚ�ಾಗುತ��ೆ. �ೊ�ೆನರ�ೕಪ�ರ �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ��ಯ�� ಕ�ೆದ �ಾ� �ೊ�ೆಯ

ಅಧ����ೆ ���ದು� �ಾಲು� �ಂಗಳ ಅವ� �ಾತ�. ಇಂಥ ಹಲವ� ಉ�ಾಹರ�ೆಗಳ� �� �ೆಯ�� ಲ�ಸುತ��ೆ.

�� �ೆ�ಾದ�ಂತ ಈ ��� ಇರು�ಾಗ ಅ��ಾ�ಸ �ಣ�ಯ ಎಂಬ �ಾ�ೇ ಬರುವ��ಲ�. �� �ೆಯ�� ಹಲವ� ವಷ�ಗ�ಂದ

�ಾ���ೊಂಡು ಬಂ�ರುವ �ದ� �ಾದ� ಇದು. ಆಂತ �ಕ ಒಪ�ಂದದ ಪ��ಾರ ತನ� ಅವ� ಮು�ಯು ��ದ�ಂ�ೆ, ‘ಸ�ಇ�ೆ� �ಂದ

�ಾ�ೕ �ಾ�’ ಎಂಬ �ರು �ಾಲು ಗಳ ಪತ�ವನು� ಕಳ�� ಸ   �ಾಗುತ��ೆ. ನಂತರ �ೊಸ ಅಧ��ರ ಆ�� ಪ���� ನ�ೆ ಯುತ��ೆ.

�ೊಸ  ಅಧ� �ರು ಅ��ೋಧ  ಆ�� �ಾ ಗು�ಾ��ೆ. ಇ�ೇ �ಾದ� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ ��ಗಳಲೂ� �ಾ�ಯ���ೆ.  


