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ಉ�ೊ�ೕಗ

�ಾ�� �ೂೕಜ �ೆಯ ಯಶ���ಾ� �ಾಷ� ಪ�ಶ��

ಪ�ೆ  �ರುವ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� ಕನಕೂರು.

�ಾರ�ಾಡ �ಾಲೂ��ನ �ಾ��� ಯ��ರುವ ಈ

�ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ ��ಯ ಯಶ��ನ �ಂ�ೆ ��ಒ

ಚಂದು� �. ಪ��ಾರ ಅವರ ಶ�ಮ��ೆ. �ಾ�ೆ�ೕ

�ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� ಸದಸ�ರ ಒ���ೆ ಸ�ಾಯ

�ಾಡುವ ಮ�ೋ�ಾವವ� ಇ�ೆ.

ಎಪ�ತ�ರ ಆಸು�ಾ�ನ ವ�ೂೕವೃ�ೆ� �ೂ ಬ�ರು ತ�ೆ

�ೕ�ೆ �ೆರಗು �ೊದು� ಕನಕೂ�ನ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��

ಕ�ೇ�ಯ ���ಲು ಗಳನು� �ಲ��ೆ ಹತು��ಾ�

ಪಂ�ಾ�� ಅ�ವೃ�� ಇ�ಾ�ೆ ಅ��ಾ�

�ೊಠ��ೂಳ�ೆ ಬಂದು ಕೂತರು. ಅವರು �ಾ�ಮ -

ಪಂ�ಾ ��ಯ �ಾವ��ೋ ಸವಲತು�ಗಳನು� �ೇಳಲು

ಬಂದವರಂ�ೆ ಕಂಡರು. ‘�ಾಳ ಚ�ೋ ಅಪ� ಇ�ಾನ

��ಒ. ನನ� �ರು ಮಕ�ಳ� ಉ�ೊ�ೕಗ �ಾ�� �ೆಲಸಕ� �ೋ�ಾರ. �ೆಲ��� �ೆಲಸ�ೆ� �ೋ�ೆ� ಪ�ಾರ ತ�ೊಂ�ಾರ’ ಎಂದು

ಮುಗ� ವೃ�ೆ� �ೇಳ�ತ��ೇ ಇದ�ರು. ಆ ವೃ�ೆ� ಅ�ೇ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಯ ಸದ�ೆ�. ಅವರ �ೆಸರು ಮ�ಯವ�.

ಮ�ಯವ� ಅವರಂ�ೆ�ೕ ಈ �ಾ�ಮದ�� �ೆಲವ� ��ಯ �ೕವಗಳ� ಸದಸ��ಾ��ಾ��ೆ. ಎಲ� �ಗೂ ಇ��ನ ��ಒ ಅಚು����ನ ಅ� -

�ಾ�. ತಮ� ಸಮ�ೆ�, ಊ�ನ ಸಮ�ೆ� ಏ�ೇ ಇರ� ಇವರು ��ಒ ಬ��ೕ ಬಂದು �ೇ� �ೊಳ�� �ಾ��ೆ �ಾಗೂ ಸಲ�ೆ �ೇಳ��ಾ��ೆ.

ಅವರೂ �ಾ�ೆ�ೕ. ಅ�ೆ�ೕ �ಾ� �ೆ�ಂದ ಅವ ��ೆ ಅಥ��ಾಗುವಂ�ೆ �� �ೇಳ��ಾ��ೆ. 2010ರ�� ��ಒ ಹು�ೆ��ೆ �ೇ�ದ �ೆಲ�ೇ

�ಂಗಳ�ಗಳ�� �ಾಷ�ಪ�ಶ���ೆ �ಾಜನ�ಾದ ಅವ�ೇ ಚಂದು� �.ಪ��ಾರ.

ಚಂದು� ಅವ��ೆ ಸ�ಾ�� ಹು�ೆ� �ೊಸತಲ�. 2002�ಂದ ಅವರು �ವ�ೂಗ� ಸಶಸ� �ೕಸಲು ಪ�ೆ, ನಕ��  �ಗ�ಹ ಪ�ೆ, �ಾರ�ಾಡ

�ಾಗ�ಕ ��ೕ�  �ೇ�ದಂ�ೆ �ೆಲ �ಾಲ �.ಎ� . ಯ��ರಪ� (ಉಪ ಮುಖ�ಮಂ�� ಆಗುವ �ೂದಲು) ಅವ��ೆ ಗ� �ಾ�� 

ಆ�� �ೇ�ೆ ಸ���ದವರು. ಹ��ಗಳ ಕು�ತ ಅ�ಾರ �ಾಳ�, �ೊಸ�ೇ�ಾದರೂ �ಾಡ �ೇ�ೆಂಬ ಅವರ ಉ�ಾ�ಹ�ಂದ�ೇ ��ಒ

ಪ�ೕ�ೆ ಬ�ೆದು ಆ���ಾದವರು. ಆ �ಲಕ ��ೕ� �ಂದ ��ಒ ಆ� ಅವರು ಬದ�ಾದರು.

‘�ಾನು ��ೕ�  �ೆಲಸ�ೆ� �ೇ��ಾಗ ನನ�ೆ 19 ವಷ�. ಸಶಸ� �ೕಸಲು ಪ�ೆಯ�� �ೂದಲ ಹು�ೆ�. ಅದರ ಜ�ೆಯ�� ಆಗುಂ�ೆ ಯ��

ಆರು �ಂಗಳ� ನಕ��  �ಗ�ಹ ಪ�ೆಗೂ �ೆಲಸ �ಾ��ೆ�ೕ�ೆ. ನಂತರ �ಾಗ�ಕ ��ೕ� �ೆ �ೇರ �ೇ�ೆಂದು ಮ�ೆ� ಆ�� ಬಯ ��ೆ.

ಅದೃ ಷ��ೆ� ಹುಬ���-�ಾರ�ಾಡ ಕ�ಷ ನ �ೇ�  ನ� �ೇ �ೆಲಸ ���ತು. ನಂತರ �ಾಜ� ಗುಪ� �ಾ�ೆ� ಯಲೂ� �ೆಲಸ �ಾ��ೆ. ಅ��ನ �ೆಲ

�ಾಲ �ೇ�ೆ ಸ���ದ ನಂತರ ��ಒ ಪ�ೕ�ೆ ಬ�ೆದು, �ೂದಲ ತಂಡದ�� ಆ���ಾ�ೆ. �ೕ�ಾ� �ೊಸ ಹು�ೆ�, �ೊಸ ಹುರುಪ�

�ಾಗೂ ಅ�ೇಕ ಕನಸು ಗಳ ಜ�ೆಯ� �ೇ ಕನಕೂರು �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ ��ಯ�� �ೆಲಸ ಆರಂ���ೆ’ ಎಂದು ತಮ� ವೃ��ಯ ಕ�ೆಯನು�
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ಚಂದು� �ವ��ದರು. ಕನ ಕೂರು ಅವರ �ೂದಲ ವೃ�� ಸ�ಳ. ಇದರ ಜ�ೆ�ೆ �ಾದ�ಾಡ ಎಂಬ �ಾ�ಮಪಂ�ಾ��� �ೆಚು� ವ� -

�ಾ� ಇವರ �ೆಗ��ೆ �ತು�. ಅದನೂ� ಅ�ೆ�ೕ ಅಚು� ಕ�ಾ�� ಇವರು ��ಾ�� ದ�ರು. ಅದ�ೆ� ಪ�� �ಾ� ಇ�ೕ �ೇಶದ�� ಮ�ಾ�ಾ�

�ಾಂ� �ಾ��ೕಯ ಉ�ೊ�ೕಗ �ಾ�� �ೂೕಜ�ೆ �ಾ� �ಾದ �ೆಲ�ೇ �ೆಲವ� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ �� ಯ�� �ಾದ�ಾಡವ� ಒಂದು

�ೇ�ತು.

�ಾದ�ಾಡದ�� ಉ�ೊ�ೕಗ �ಾ�� ಕು�ತ �ಾ�� ಸ��ಾ�ಲ�ದ �ಾರಣ ಜನರು ಮಂಗಳ�ರು, �ೋ�ಾದಂಥ ದೂರುದ ಊರು -

ಗ��ೆ ಕೂ��ಾ� ವಲ�ೆ �ೋಗು��ದ�ರು. �ೆಲಸ ಇದ�ಷು� �ನ ಕೂ� �ಾ� ನಂತರ ಊ��ೆ ಮರ ಳ���ದ�ರು. ಆದ�ೆ ಇರುವ

�ೌಲಭ�ವನು� ಬಳ �  �ೊಳ�ಲು ಚಂದು� �.ಪ��ಾರ ಅವರು ಮನ� �ಾ��ೊಂಡರು. ಇನೂ� ಪ��ಾಮ �ಾ�  �ಾ� ಅವ��ೆ

ಅಥ��ಾಗುವಂ�ೆ �ಾಡಲು ಕ�ಾ �ಾ�ಾ �ೆರ��ಂದ ರೂಪಕ ಗಳ �ಲಕ ಅವ��ೆ ಸ�ಾ�ರ �ೕಡು��ರುವ ನೂರು �ನಗಳ

ಉ�ೊ�ೕಗ �ಾ��, �ೆಲಸ �ೕಡ�ದ� ಪ�ದ�� �ೕಡುವ �ರು�ೊ�ೕಗ ಭ�ೆ� ಇ�ಾ�� ಕು�ತು �ಾ�� �ೕ�ದ�ರು. ಅದು ಪ� �ಾಮ -

�ಾ��ಾ� �ೆಲಸ �ಾ�ತು.

‘�ಾಷ� ಪ�ಶ���ಾ� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� �ಾಗೂ �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾ��ಗಳ� ಅ�� �ಾಕಲು ಅವ�ಾ ಶ �ತು�. ಆದ�ೆ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ -

�� �ಂದ ಆ ಪ�ಶ���ೆ ಅ�� �ಾ�ದವರು ಇ�ೕ �ಾಜ� �ಂದ 11 ಮಂ�. ಅದ ರ�� ಅಗತ� �ಾಖ�ೆ ಪ��ೈ �ದು� �ಾದ�ಾಡ �ಾ�ಮ

ಪಂ�ಾ���ಂದ �ಾನು �ಾತ�. ಅದರಂ�ೆ �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರ �ಾದ �ಾಡ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ ��ಯ �ೆಸರನು� �ೇಂದ��ೆ� ��ಾರಸು

�ಾ� ದರು. ಒ�� ಉ�ೊ�ೕಗ �ಾ��ಯ ಅನು�ಾ�ನ ಕು�ತು ಸ� ವರ �ಾ� �ವ�ಸಲು ಕ�ೆ�ದ�ರು. ನಮ� �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��

ಆ���ಾ�ದು� ಅದೃಷ��ೇ ಸ�. ಪ��ಾನಮಂ�� ಅವ�ಂದ ಪ�ಶ�� ��ೕಕ�ಸಲು �ೆಹ��ೆ �ಾನು, �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� ಅಧ��ರು

�ಾಗೂ �ೆಲಸ �ಾ�ದ ವರು �ೋ��ೆ�ವ�. ಅ�ೊಂದು ಸುವ�ಾ� ವ�ಾಶ. ಈ �ೂದಲು ಇ�ೇ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ ���ೆ ��ಾ� ಪ�ಶ���

ಲ��ತು�’ ಎಂದು �ಾಷ�ಪ�ಶ�� ಪ�ೆದ �ೆನ�ನ ಬು��ಯನು� ���ಟ�ರು ಚಂದು�.

�ಾಖ�ಾ� �ವ�ಹ�ೆ ಬಹುಮುಖ�: ಸ�ಾ�ರದ �ೊಸ �ೂೕಜ�ೆಗಳ� �ಾ��ಾದ ನಂತರ ಸ�ಾಜದ ಕಟ�ಕ�ೆಯ ವ����ೆ

ಮುಟ�ಲು ಕ�ಷ� ಆರು �ಂಗಳ� �ೇಕು. �ೂೕಜ�ೆ ಸ��ಾ� ಅನು�ಾ�ನ�ೊ�ಸುವ�ದು ನಮ� ಜ�ಾ�ಾ�� ಎಂದು ಅ�ತ ಚಂದು�

ಅವರು ಅದರ ಜ�ೆಯ� �ೇ ಅನು�ಾ�ನ�ೊಂಡ �ೆಲ ಸದ �ಾಖ�ಾ�ಯನೂ� ಅ�ೆ�ೕ ಅಚು� ಕ�ಾ�� �ವ����ಾ��ೆ. ‘ಎ�ಾ� ��ಒ ಗಳ�

ತಮ�ೆ ಬಂದ ಹಣ ಖಚು� �ಾಡು�ಾ��ೆ. ಆದ�ೆ �ಾಖ�ಾ� �ವ�ಹ�ೆ �ಾಡುವ��ಲ�. ಆದ�ೆ, �ಾದ�ಾಡ �ಾಗೂ ಕನಕೂರು

�ಾ�ಮಪಂ�ಾ���ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� ಬ�ೆಯ �ಾಖ�ಾ�ಗಳನು� ಅ�ೆ�ೕ ಕ�ಾರು ವ �ಾ�� �ಾ�ಾ��ೊಂಡು ಬರ�ಾಗು���ೆ.

ಇದ �ೆ� ಚಂದ� ಪ��ಾರ ಅವರು ಒಂದು ಉ�ಾಹರ�ೆ �ೊಟ�ರು.

ಅದು �ೕ��ೆ:

‘�ೈತರ �ೊಲಗಳ�� �ಾಗು�ಾ� ಸ�ಗಳನು� �ೆ�ಸಲು ಅವ�ಾಶ��ೆ. ಆದ�ೆ ಈ ವಷ� �ೆಟ� ಸ�ಗಳ� ಮರು ವಷ�ದ��

�ಾಯ�ಾ� ರು ತ��ೆ. ಉ�ತ�ಾ� ಬಂ�ದ��ಂದ ಅದರ �ೕ�ೆ �ಾ�ಕ��  �ೊ�ೆ� �ಾಶಪ��ದ ಉ�ಾ ಹರ�ೆ ಗಳ� ಇ�ೆ. ಸ�

�ಾಶಪ�� ಸ� �ೕಡ�ೇ ಇಲ� �ಾ�ಸುವವರೂ ಇ�ಾ��ೆ. ಮುಂ�ೆ ಒಂ�ೆರಡು ವಷ� ಗಳ ಬ�ಕ ಅದರ �ಾ��ಯನು� �ಾ��

ಹಕು� �ಾ�� ಅ� �ಾಖ�ೆ �ೇ�ದ�ೆ ಅ�� �ಡ�ೇ ಇರುವ��ಲ�. �ಡ �ೕಡ�ೇ ಹಣ ಪ�ೆಯ�ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ��ಾರು ಏಳ�ತ��ೆ. ಅದ -

�ಾ���ೕ ಹಣ ₨20 �ಾ�ಾ�ಾಗದದ �ೕ�ೆ ಬ�ೆ��ೊಳ�����ೆ�ೕ�ೆ. �ಡ �ೆಟ� ನಂತರ ಆ ಸ�ಳದ�� ಆ �ೊಲದ �ಾ�ೕಕ�ೊಂ��ೆ

�ತ� �ೆ�ೆ�, ಅ�ೇ ಸ�ಳದ�� �ಾ�ಾ�ಾಗದದ �ೕ�ೆ ಬ�ೆ�, ಸ� �ಾ���ೊಳ��ಾಗು���ೆ. ಈ �ೕ� ಇ�� ನ�ೆಯುವ �ೆಲ�ಂದು

�ೆಲಸಗ��ೆ ಕ�ಾರುವ�ಾ�ದ �ಾಖ�ೆಗಳನು� �ಾ�ಾಡ �ಾ ��ೆ’
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ಉ�ೊ�ೕಗ�ಾ�� �ೈಮ�ಲ�!

1250 ಕುಟುಂಬ�ರುವ ಕನಕೂ��ೆ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� ಬಂ�ದು� 1993ರ��. ಅಂ��ಂದ

2010ರವ�ೆಗೂ ಇ�� ಇದ�ದು� ಬ� 250 �ೌ�ಾಲಯಗಳ� �ಾತ�. ಆದ�ೆ ಅ��ಂದ ಈ�ೆ�ೆ

�ದು��  �ೇಗದ�� �ೌ�ಾಲಯಗಳ ಸಂ�ೆ� �ೆ�ಾ��ತು. ಅದ�ೆ� ಚಂದು� ಅವರ

�ೂೕಜ�ೆ�ೕ �ಾರಣ. �ಾ��ೕಣ ಉ�ೊ�ೕಗ �ಾ�� ಅ�ಯ�� �ೆಲಸ �ೇಳಲು

ಬರುವವ��ೆ �ೕಡುವ �ೂದಲ �ೆಲಸ ತಮ� ಮ�ೆಯ �ಾ��ಾ�ೆ�ೆ ಗುಂ�

�ೆ�ೆಯುವ�ದು. �ಮ�ಲ �ಾರತ ಅ��ಾನದ ಅ�ಯ�� ₨4700 ಹಣವನು� �ರು

ಹಂತಗಳ�� �ಾಮ�ಾ� ಪ��ೕ�� �ೕಡ�ಾಗು���ೆ. �ೕ�ಾ� ಈಗ ಈ �ಾ�ಮದ�� 830

�ೌ�ಾಲಯಗ��ೆ. 2013-14ರ�� ಒಂ�ೇ ವಷ�ದ�� 310 �ೌ�ಾಲಯಗಳ� ಈ �ಾ�ಮದ��

��ಾ�ಣ�ೊಂ�ದು� ಒಂದು �ಾಖ�ೆ�ೕ ಸ�. ಇಷ��ೆ� ಸುಮ��ಾಗದ ಚಂದು� ಅವರು

�ಾ�ಮದ ಮಕ��ಂದ �ೌ�ಾಲಯ ���ಸುವಂ�ೆ ಪ��ಾ� �ೇ�ಯನು� �ಾ���ಾ��ೆ.

ಜ�ೆ�ೆ �ಾ�ಮಸ��ಂದ ಶಪಥವನೂ� �ಾ��ರುವ�ದು �ಾ�ಮ �ೈಮ�ಲ��ೆ�

ಅನುಕೂಲ�ಾ��ೆ. �ಾ�ೆ�ೕ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� ಜನಸಂ�ೆ� 1250 ಕುಟುಂಬಗ��ೆ.

ಅದರ�� ಕಡು ಬಡವ��ೆ 2010�ಂದ ಇ��ಯವ�ೆ�ೆ 432 ಮ�ೆ �ೕಡ�ಾ��ೆ.

�ೋ�ೆಯ �ೕ�ೆ �ಾಮ�ಾ� �ವರ: ‘ಉ�ೊ�ೕಗ

�ಾ�� ಬಂದ �ೕ�ೆ ಒಂದು ಅಪ ನಂ��ೆ

ಪ���ೂಬ�ರಲೂ� ಇ�ೆ. �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ ���ೆ ಅ�ಾರ

ಹಣ ಬರುತ��ೆ. ಅದನು� ��ಒ �ಾಗೂ �ಾ�ಮ

ಪಂ�ಾ�� ಅಧ��ರು �ೇ� �ೊಂಡು ನುಂಗು�ಾ��ೆ ಎಂದು

ಅಂದು �ೊಳ�� �ಾ��ೆ. ಆದ�ೆ ಅದು ಅ�ಾಧ�ದ �ಾತು.

�ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� �ಾ����ೂಳ�ೆ �ೈ�ೊಳ��ವ

�ಾವ��ೇ �ಾಮ�ಾ�ಗೂ �ಾಖ �ಾ�, ಸ�ಳ ಪ��ೕಲ�ೆ

�ಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ� ಅ� �ಾ�  �ಂದ ದೃ�ೕಕರಣ ಪತ�

ಇಲ��ೆಂದ�ೆ ಹಣ �ಡು ಗ �ೆ �ಾಗುವ��ೇ ಇಲ�.

ಜ�ೆ�ೆ ಆ ಹಣವ� ಸಂಬಂಧ ಪಟ�ವರ �ಾ�ೆ�ೆ �ೋಗು ತ� -

�ೆ�ೕ �ೊರತು ಅದು ದುರುಪ �ೂೕಗ  �ಾ ಗದು. ಇದ�ಾ� -

��ೕ ಪ���ೂಂದರ �ಾಖ �ಾ ��ೆ �ಾನು ಮುಂ�ಾ�ೆ. ಜ�ೆ�ೆ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ �� ಯ�� ನ�ೆದ �ಾಮ�ಾ�ಗಳ �ಾಗೂ ಉ�ೊ�ೕಗ

�ಾ��ಯ�� ಹಣ �ೕ�ದ ಪ�� �ೂಂದು �ವರಗಳ� ಪ���ೂಬ��ಗೂ ಲಭ��ಾಗುವ ದೃ���ಂದ ಪಂ�ಾ��ಯ ರ��ಾ

�ೋ�ೆಯ �ೕ�ೆ ಪ���ೂಂದರ �ವರಗಳ� ಇರವಂ�ೆ ಬ�ೆಸ �ಾ��ೆ.

2017 ರವ�ೆ�ೆ ಇ�� �ೈ�ೊಳ��ವ ಪ�� �ೂಂದು �ಾಮ �ಾ�ಗಳ �ವರ �ಾ�ಮಸ� ��ೆ ಲಭ�. ಅದ�ಾ�� ಅವರು ��ಒ ಗಳ�ೊ�ೕ ಅಥ�ಾ

ಜನ ಪ����ಗಳನು� �ೇಳ�ವ ಅಗತ��ಲ�. �ಾ�ಮದ ಪ���ೂಬ�ರೂ ಎಷು� �ೊ���ೆ �ೇ�ಾ ದರೂ ತಮ� �ಾ�ೆ�ೆ ಜ� �ಾದ �ವರ -

ಗಳನು� ಈ �ೋ�ೆಯ �ೕ�ೆ �ೋ� �ೊಳ� ಬಹು�ಾ��ೆ. ಇಂಥ �ಾಖ�ೆ �ಲಕ �ಲಕ ಚಂದು� �. ಪ��ಾರ ಅವರು �ಾರದಶ�ಕ

ಆಡ�ತ �ೕಡಲು ಮುಂ�ಾ��ಾ��ೆ. �ೕ�ಾ��ೕ ಕನ ಕೂ�ನ �ಾ�ಮಪಂ�ಾ��ಯ �ೋ�ೆಗಳ� ಕ�ಾ� �ೊಳ�ೆ ಭದ��ಾ�ರುವ

�ಾಖ�ೆಗಳನು� ��� ಟ�ಂ�ೆ �ಾಣು���ೆ.

ಉ�ೊ�ೕಗ �ಾ��ಗೂ �ೇಕು ಬ�ೂೕ���� : ನ��ೆ 6ರ�� ಉ�ೊ�ೕಗ �ೇಕು ಎಂದು ಅ�� �ಾ�ದವ��ೆ ನ��ೆ 8ರ��

ಉ�ೊ�ೕಗ ಬರುವಂ�ೆ ಸೂಚ�ೆ �ೕಡ�ಾಗು ತ��ೆ. ಅದರಂ�ೆ ಬರುವವರ�� �ೆಲವರು �ೆಲಸ�ೆ� �ಾಜ�ಾಗ�ೆ ಹಣ ಪ�ೆದ

ಉ�ಾಹರ�ೆಗಳ� ಇ�ೆ. �ೕ�ಾ� ಅದ�ಾ�� ಉ�ೊ�ೕಗ �ಾ���ೆ ಬರುವವ�ಗೂ ಬ�ೂೕ����  �ಾಜ�ಾ� �ಾ��ೆ ತರ�ೇಕು

ಎನು�ವ�ದು ಚಂದು� ಅವರ �ೂೕಜ�ೆ. ಆ �ಲಕ ದುರುಪ�ೂೕಗ �ಾ ಗುವ ಹಣವನು� ತ�ೆಗಟ�ಬಹುದು ಎಂಬುದು ಅವರ �ಂತ�ೆ.

ಇವರ ಈ �ಾತು �ೇ��ಾಗ ಮ� ಯವ� ಒಬ� �ಾ��ಾ�ಕ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ �� ಸದ�ೆ��ಾ� ತನ� ಮಕ�ಳ �ೕ�ೆ�ೕ �ಾ�ದ

ಆ�ೋಪದ ಅ��ಾ�ತು.

ಕೂ��ೆ ಬರುವವ��ೆ ��: ಇ�ೇ ಮ�ಯವ�ನ �ರು ಜನ ಮಕ�ಳ�� ಒಬ� ಮಗ ಕ�ೆದ ಆರು �ಂಗಳ �ಂ�ೆ ಕೂ�

�ೆಸಲದ���ಾ�ಗ�ೇ ಮೃತ ಪ��ದ�. ಆಗ ಆತನ ಕುಟುಂಬ�ೆ� ಇ��ನ ಕನ ಕೂರು ��ಒ ಚಂದು� ಅವರು ₨25 �ಾ�ರದ �ೆ�  �ೕ�ದ�ರು.

ಆ ಹಣ ಬಂ�ದು� �ಾ��ೕಣ ಉ�ೊ�ೕಗ �ಾ�� �ಲಕ ಜನ��ೕ ಎಂಬ ��ಾ �ೂೕಜ�ೆ �ಂ �ಾ�. ‘ಉ�ೊ�ೕಗ �ಾ���ೆ ಬರುವ

�ೆಲಸ �ಾರರು ತಮ� �ೈ�ಂದ ₨100 �ಾಗೂ ಸ�ಾ� ರದ ವ��ಂದ ₨100 �ೕ�ದ�ೆ ಒಂದು ವಷ�ದ ಅವ��ೆ ��ಾ �ೂೕಜ�ೆ

ಲಭ�. �ೆಲಸದ �ೇ�ೆಯ�� ಅಪ�ತ ಅಥ�ಾ �ಾವ� ಸಂಭ��ದವ��ೆ ಇದು �ೆರ�ಾಗ��ೆ. ಅದ  ರಂ �ೆ�ೕ ಈ �ಾ�ಮಪಂ�ಾ�� 

�ಾ��� ಯ�� ಈವ�ೆಗೂ ಇಬ���ೆ ಈ �ೕ� ಆ��ಕ �ೆರವ� ಲ���ೆ. �ಾ�ೆ�ೕ 9�ಂದ �ಯು� ಓದುವ ��ಾ���ಗ�ಗೂ ₨2400
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��ಾ��� �ೇತ ನವ� ಈ �ೂೕಜ�ೆ �ಲಕ ಲಭ�. ಇದನು� �ಾ�ಮಪಂ�ಾ�� ವ��ಂದ �ಾಯ�  ಕ�ಮ �ಾ� ಅವ��ೆ �ೆ� 

�ಲಕ �ತ� �ದ �ನ ಮಕ�ಳ ಖು�ಯನು� �ೋಡು ವ��ೇ ಒಂದು �ೆಂದ’ ಎಂ�ಾಗ ಚಂದು� ಅವರ ಮುಖವ� ಅರ�ತು�.

‘ಎ� ಆ� ಇ� ಸಮಪ�ಕ�ಾ� �ಾ��ೆ ತಂದ�� �ಾ�ಮಗಳನು� ಬಂ�ಾರದಂ�ೆ �ಾಡ ಬಹುದು. ಅಷು� ಅತು�ತ�ಮ �ೂೕಜ�ೆ �ಾಳ� -

�ೆಡ ವ �ಾಗು���ೆ. ಜ�ೆ�ೆ ಜನರು �ೆ��ೆ �ೕಡಲು ಮನಸು� �ಾಡುವ��ಲ�. ಅನು�ಾನ ಕ��. �ೆ��ೆ ಕಟು�ವ ಮ�ೋ�ಾವವ�

ಕ��. �ೆ��ೆ �ಾ�ಾ �ಾ� 2.49ಲ� ಹಣ ಸಂಗ��ಸ �ಾ ��ೆ. ಅ��ಾ��ೂಬ�ರು ಮನಸು� �ಾ�ದ�� ಏ�ೆ�ಾ� �ಾಧ�ೆ

�ಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದ�ೆ� ಇ�� �ೆಲಸ �ಾಡು��ದ� ಆ�ನ ಇಒ ರುದ� �ಾ�� ಅವರೂ ಒಂದು ಉ�ಾಹರ�ೆ. ��ಒ�ೆ

�ಾ�ಮಪಂ�ಾ��ಯ�� ಕೂರಲು ಸ�ಳ�ರ �ಲ�. ಆದ�ೆ �� �ೆಯ 37 �ಾ�ಮಪಂ�ಾ�� ಯ�� 35 �ಾ�ಮಪಂ�ಾ��ಗ��ೆ �ಾ�ೕ�  -

�ಾಂ� �ೇ�ಾ �ೇಂದ� ಎಂಬ ನೂತನ ಕಟ�ಡಗಳ ಉ�ಾ�ಟ�ೆ ಏಕ�ಾಲ�ೆ� ಆ� �ಾಖ�ೆ �����ೆ’ ಎಂದು ಅವರು �ವ��ದರು.

ಇ�ೆ��ಾ� �ಾ�ದರೂ ಅ� �ೆಚು� ಹಣ ಖಚು� �ಾ�ರುವ�ದ�ೆ� �ವರ�ೆ �ೇ� ಚಂದು� ಅವ��ೆ 124 �ೋ��  �ೕಡ�ಾ��ೆ. ‘ಈ

ಕು�ತು �ೕ�ನ ಅ��ಾ�ಗ��ೆ ಎ�ಾ� �ಾಖ �ಾ� �ಾಗೂ �ವರ�ೆಗಳನೂ� �ೕ� �ೆ�ೕ�ೆ. �ಾನು �ೕ�ರುವ �ವರ�ೆ �ಾಗೂ

�ಾಖ�ೆ ಗಳ� ಅವ��ೆ ತೃ�� �ೕಡ��ೆ ಎನು�ವ�ದು ನನ� ಆಶಯ. ಆದ�ೆ ನನ� �ೆಲಸ �ಲ�ದು. ಸ�ಾ�ರದ �ೂೕಜ�ೆ ಗಳ� ಈ ಸ�ಾಜ

ಕಟ�ಕ�ೆಯ ವ����ೆ ತಲು ಪ�ವಂ�ೆ �ಾಡುವ ನನ� ಉ�ೆ�ೕಶ�ೆ� ಇ�ೆ ಲ�ವ� ಅ�� �ಾರದು’ ಎಂ�ೆನು��ಾ��ೆ ಕನಕೂರು �ಾ�. ಪಂ ��ಒ

ಚಂದು� �.ಪ��ಾರ.


