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�ಮ�ಲ �ಾ�ಮ: ಅನು�ಾ�ನದ �ೊಳಕುಗಳ�

�ಶ�

ಆ�ೋಗ� ಸಂ�ೆ� ಮತು� ���ೆ� ವರ��ೂಂದರಂ�ೆ, 2012ರ�� �ಾರತದ �ಾ��ೕಣ �ಾಗ ಗಳ�� �ಾಲ�ರ�� ಒಂದು ಕುಟುಂಬ�ೆ�

�ಾತ� ಉತ�ಮ �ೌ�ಾಲಯಗಳ ಲಭ��ೆ ಇ�ೆ.  ಬಯಲು ಮಲ�ಸಜ��ೆಯು �ೇವಲ ಶು�ತ��ೆ� ಸಂಬಂ��ದ �ಷಯವ�ೆ�ೕ ಅಲ�.

ಇದು ಅ�ಾ�ೋಗ�, ಬಡತನ, ಮ��ಾ ಸಬ�ೕಕರಣ ಮತು� �ಾನ�ಾ�ವೃ��ಯ  �ನ��ೆಯ �ೊ�ೕತಕವ� �ೌದು.  �ೇಶದ

ಪ���ೂಂದು ಹ��ಯನು� ಬಯಲು ಮಲ �ಸಜ��ೆ�ಂದ  ಮುಕ��ೊ�ಸುವ�ದು  �ಾ��ೕ�ಾ�ವೃ��ಯ ಪ�ಮುಖ ಗು�ಗಳ��

ಒಂ�ಾ��ೆ. ಇದ�ಾ�� �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರದ ಮಹತ�ರ �ೂೕಜ�ೆ�ಾದ �ಮ�ಲ �ಾರತ ಅ��ಾನವನು� ಪ���ೂಂದು

�ಾಜ�ದ��� ಅನು�ಾ�ನ�ೊ�ಸ�ಾಗು���ೆ. ಕ�ಾ�ಟಕದ�� ಈ �ೂೕಜ�ೆಯ ಅನು�ಾ�ನದ ಜ�ಾ�ಾ��ಯು �ಾಜ�ದ ಪಂ�ಾಯ�

�ಾ� ವ�ವ�ೆ�ಯ �ೕ��ೆ.

�ಾಜ� ಸ�ಾ�ರದ ಅ�ಯ�� �ೆಲಸ �ವ��ಸುವ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾಯ�, �ಾಲೂ�ಕು ಪಂ�ಾಯ� ಮತು� ��ಾ� ಪಂ�ಾಯ� ಗಳ� 

�ಮ�ಲ �ಾರತ ಅ��ಾನವ �ೊ�ಳ �ೊಂಡಂ�ೆ, �ೇಂದ� ಮತು� �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರಗಳ ��ಧ �ೂೕಜ�ೆ- ಗಳ ���ಾ�ೂೕಜ�ೆಗಳ

ತ�ಾ��ೆ, ಫ�ಾನುಭ�ಗಳ ಆ�� ಮತು� �ೂೕಜ�ೆಗಳನು� ಅನು�ಾ�ನ�ೊ�ಸುವ �ಾಯ�ವನು� �ವ��ಸುತ��ೆ. 

�ಮ�ಲ �ಾರತ ಅ��ಾನದ�ಯ��  �ೈಯು��ಕ,  ಮತು� ಸಮು�ಾಯ �ೌ�ಾಲಯಗಳನು� ���ಸುವ�ದು, �ಾ�ೆ ಮತು�

ಅಂಗನ�ಾ�ಗಳ�� �ೌ�ಾಲಯ ��ಾ�ಣ, ಸ�ಚ��ೆಯ ಬ�ೆ� ಜನರ�� ಅ�ವ� ��ಸುವ�ದು ಮತು� ಸುರ�ತ�ಾ� �ಾ�ಜ�

��ೇ�ಾ� �ಾಡುವ�ದ�ೆ� �ಾ�ಮಪಂ�ಾ��ಗಳ (�ಾ�.ಪಂ.) ಮು�ಾಂತರ ಹಲವ� �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳನು� ಹ���ೊಳ��ಾ��ೆ.

ಇವ�ಗಳನು� ಅನು�ಾ�ನ�ೊ�ಸಲು �ಾ�.ಪಂ.ಗ��ೆ ಆ��ಕ �ೆರವ� �ೕಡುವ�ದಲ��ೇ ತ�ರ ಸಲ�ೆ, �ೆರವ� ಮತು� ಸಹ�ೂೕಗವನು�

ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

ಪ�ಸಕ� �ಾ�ನ�� �ಮ�ಲ �ಾರತ ಅ��ಾನ ಮತು� ಉ�ೊ�ೕಗ �ಾತ� �ೂೕಜ�ೆಗಳ �ಲಕ ಕುಟುಂಬ�ಂದ�ೆ� ಸು�ಾರು

ಒಂಬತು� �ಾ�ರ ರೂ�ಾ�ಗಳ ಧನ ಸ�ಾಯ ಒದ�� ಬಡತನ �ೇ�ೆಯ �ೆಳ�ರುವ ಕುಟುಂಬಗಳ� �ೌ�ಾಲಯ ವನು�
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ಕ���ೊಳ��ವಂ�ೆ �ೆ�ೕ�ೇ�ಸುವ�ದು, �ಾ�ಮ ದ�� ಶು�ತ� ಮತು� �ೈಮ�ಲ� �ಾ�ಾಡುವ�ದು  �ಾ�.ಪಂ.ಗಳ ಪ�ಮುಖ ಚಟುವ��ೆಗಳ�.

ಹ��ಗಳ�� ಬಯಲು ಮಲ�ಸಜ��ೆ ಮುಕ��ೊ�ಸಲು ಉ�ೆ�ೕ�ಸುವ�ದ�ಾ�� ಅಹ� �ಾ�.ಪಂ.ಗ��ೆ ‘�ಮ�ಲ �ಾ�ಮ ಪ�ರ�ಾ�ರ’

ಎಂಬ �ರುದು ಮತು� ನಗದು ಪ�ರ�ಾ�ರಗಳನೂ� ಕೂಡ �ೕಡ�ಾಗು���ೆ.

2011ರ ಅಂ�–ಅಂಶಗಳ ಪ��ಾರ �ಾಜ�ದ��ರುವ ಸು�ಾರು 5630 �ಾ�.ಪಂ.ಗಳ�� 1069 (�ೇ 19) �ಾ�.ಪಂ.ಗಳನು� ಬಯಲು

ಮಲ�ಸಜ��ೆ ಮುಕ� ಎಂದು �ೂೕ�ಸ�ಾ��ೆ. ಈ �ಾ�.ಪಂ.ಗಳ �ಾ���ಯ�� ಬರುವ ಎ�ಾ� ಹ��ಗಳ�� ಬಯಲು

ಮಲ�ಸಜ��ೆಯನು� ಬ�ಷ��� ಪ���ೂಂದು ಮ�ೆಗೂ �ೌ�ಾಲಯವನು� ಒದ�ಸ�ಾ��ೆ ಎಂದು �ಾ�.ಪಂ.ಗಳ� �ೂೕ��ದ

�ೕ�ೆ, ಸ�ಾ�ರ�ಂದ ರ�ತ�ಾದ ತಂಡ�ಂದು ಇದನು� ಪ��ೕ�� ದೃ�ೕಕ��ದ ನಂತರ ಈ �ಾ�.ಪಂ.ಗ��ೆ ಪ�ರ �ಾ�ರವನು�

�ೕಡ�ಾ��ೆ.

ಇ�ೆ�ೕ ಅಲ��ೇ, �ಮ�ಲ �ಾರತ ಅ� �ಾನದ �ೆ�-�ೈ�ನ ಪ��ಾರ �ಾಜ�ದ ಎ�ಾ� �ಾ�.ಪಂ.ಗಳನು� �ೇ�� ಇ��ಯವ�ೆ�ೆ

49,41,613 �ೈಯು��ಕ �ೌ�ಾಲಯಗಳನು� ���ಸ�ಾ�ದು�  �ೇ 84.17 ರಷು� ಗು��ಾಧ�ೆ�ಾ��ೆ. ಇದ�ಂದ ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ�ವ�

�ಮ�ಲ �ಾರತ ಅ��ಾನ ಮತು� ಸಂಪ�ಣ�ಸ�ಚ��ಾ ಆಂ�ೋಲನದ�� �ಾಕಷು� ಪ�ಗ�ಯನು� �ಾ���ೆ ಎನ�ಬಹುದು.

ಆದ�ೆ 2011ರ�� ನ�ೆದ ಜನಗಣ� ಅಂ�–ಅಂಶ ಇದ�ೆ� ಸಂಪ�ಣ� �ಾದ ವ���ಕ� �ತ�ಣ �ೊಡುತ��ೆ.

ಅದರ ಪ��ಾರ ಕ�ಾ�ಟಕದ �ಾ��ೕಣ �ಾಗದ�� �ೇವಲ 22,34,534  (�ೇ 28.41)  ಮ�ೆಗಳ�� �ಾತ�  �ೌ�ಾಲಯದ ವ�ವ�ೆ� ಇ�ೆ.

ನಗರ ಪ��ೇಶದ�� �ೇ 85ರಷು� ಮ�ೆಗಳ�� �ೈಯ��ಕ �ೌ�ಾಲಯ ಗ��ೆಯಂದು ಜನಗಣ�ಯ ಅಂ� ಅಂಶಗಳ� �ೇಳ�ತ��ೆ.

ನಗರ–�ಾ��ೕಣ �ಾಗದ ವ��ಾ�ಸಗಳಲ��ೇ, �ಾ��ೕಣ �ಾಗಗಳ�� ��ಧ �ಾ�ಾ�ಕ ವಗ�ಗಳ� ಮತು� �ಾ��ೇ�ಕ ವಲಯಗಳ��

�ೕವ� ಅಸ�ಾನ�ೆ  ಇರುವ�ದನು� �ಾಣಬಹು�ಾ��ೆ. ಇದರ �� �ೇಷ�ೆ �ಜಕೂ� �ಾಬ� ಹು��ಸುವಂ��ೆ.

(�ೋಷ�ಕ �ೋ�) �ಮ�ಲ �ಾರತ ಅ��ಾನದ�� 2011�ಂ�ೕ�ೆ�ೆ (ಜನಗಣ��ಾದ ನಂತರ) ಸು�ಾರು 7 ಲ� �ೌ�ಾಲಯಗಳ�

��ಾ�ಣ�ಾ��ೆ ಎಂದು ಊ��ದರೂ, �ಾಜ�ದ�� ಸು�ಾರು 20 ಲ� �ೌ�ಾಲಯಗಳ� �ಾ�ೆ�ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ �ೇವಲ �ೆಸ��ೆ

�ಾತ� ಇ�ೆ ಎಂದು �ೇಳಬಹುದು. �ೌ�ಾಲಯ�ಂದ�ೆ� ಸ�ಾಸ� ರೂ 1000ರಂ�ೆ �ೆಕ� �ಾ�ದರೂ, ಕಟ��ೇ ಇರುವ

�ೌ�ಾಲಯಗ��ೆ ಒಟು� ಸು�ಾರು ರೂ 200 �ೋ� ಖ�ಾ���ೆ ಎನ�ಬಹುದು!

ಈ ಗಂ�ೕರ �ಷಯವನು� ಸ�ಲ� ಆಳ�ಾ� �ೋ�ದ�ೆ, ಹಲವ� ��ಷ� ಸಮ�ೆ�ಗಳ� ಮತು� ��ೇಂ��ೕಕರಣದ ಸ�ಾಲುಗಳ� ನಮ�

ಮುಂ�ೆ ಎದು�ಾಗುತ��ೆ. �ಮ�ಲ �ಾ�ಮ ಪ�ರ�ಾ�ರವನು� ಪ�ೆದ 107 �ಾ�.ಪಂ.ಗಳ �ೌಲ��ಾಪನ�ಂದರ�� �ಾವ� ಕಂಡಂತಹ

ಅನುಭವಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ೆಲವ� �ಷಯಗಳನು� ಇ�� ಹಂ��ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ. �ೆಲವ� �ಾ�ಮಗಳ�� ಜನರು �ಾ�ಾ��ೕ

�ೌ�ಾಲಯಗಳನು� ಕ���ೊಂಡು ಸ�ಾ�ರದ �ೆರ��ೆ �ಾಯ�ೇ, ತಮ� �ಾ�ಮಗಳನು� �ಮ�ಲ �ಾ�ಮಗಳ�ಾ����ಾ��ೆ.

�ೌ�ಾಲಯದ ಬಳ�ೆ�ೆ ಮ��ೆಯರು ಮತು� ಮಕ�ಳ �ಾ�ಾ, �ಾ�ಮಸ��ೇ �ೇ� �ೕ� �ಾಟಕವ�ಾ�ಡುವ�ದು, �ೕ�ೆ ��ನ�

ಪ�ಯತ�ಗಳನು� �ಾ�ದ �ಾ�.ಪಂ.ಗಳ� ಇ�ೆ. ಆದ�ೆ, �ೆಲವ� ಪ��ೇಶಗಳ�� ಇಂ�ಗೂ �ೌ�ಾಲಯಗಳ�ೆ�ೕ �ರಸ��ಸುವ ಜನರೂ

ಇ�ಾ��ೆ, �ೌ�ಾಲಯಗಳನು� ���ಸಲು �ಾಗ�ೇ ಇಲ�ದಂತಹ ಇಕ��ಾ�ದ ಹ��ಗ��ೆ, �ೌ�ಾಲಯ ಕ��ದರೂ ಸಮಪ�ಕ �ೕ�ನ

ವ�ವ�ೆ��ರದ ಹ��ಗ��ೆ.

ಇಂತಹ ಸಂದಭ�ದ���, �ೇವಲ �ೌ�ಾಲಯ ��ಾ�ಣದ ಗು��ಾಧ�ೆ�ೆ ಮಹತ�ವನು� �ೕ�, ಅ�ವ� ��ಸು��ೆ, ಇತ�ೆ
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ಇ�ಾ�ೆಗಳ ಸಹ�ಾ�ತ� ಮುಂ�ಾದ �ಷಯಗಳನು� ಕ�ೆಗ���ಾಗ ತಳಹಂತದ ಅ��ಾ�ಗ��ೆ �ೌ�ಾಲಯಗಳನು�

ಕ���ೊಳ��ವಂತಹ ಅಹ� ಫ�ಾನುಭ�ಗಳನು� ಹುಡುಕುವ��ೇ ತ�ೆ�ೋ�ಾಗುತ��ೆ. ಅವರು ಗು�ಯನು� ತಲುಪಲು ��ಧ

�ಾಗ�ಗಳನು� ಹುಡು��ಾ��ೆ. �ೆಲವರು �ೇವಲ �ೆಪ �ಾತ��ೆ� �ೌ�ಾಲಯವನು� ಕ��� ‘ಗು� �ಾ���ಾ��ೆ’.

�ಮ�ಲ�ಾ�ಮ ಪ�ರ�ಾ�ರ �ೊ�ೆತ ಹಲವ� �ಾ�.ಪಂ.ಗಳ�� ಈಗಲೂ ಬಯಲು ಮಲ�ಸಜ��ೆ �ಾ�ಾನ��ಾ�ತು�. ಇದ�ೆ� �ಂ�ನ

ಪಂ�ಾ�� ಸದಸ�ರು/�ಾಯ�ದ��ಗಳ ಅವ�ವ�ಾರ, ಅದ��ೆ�ೕ �ಾ�ಾನ� �ಾರಣ�ಾ�ತು�. ಹಲ�ೆ�ೆ, ಈ�ನ ಸದಸ���ೆ,

ತಮ� ಪಂ�ಾ���ೆ ಪ�ರ�ಾ�ರ �ಕ� ��ಾರ�ೇ ���ರ�ಲ�! ಅನಹ� ಫ�ಾನುಭ�ಗಳ ಆ��, ಅನಹ� �ಾ�.ಪಂ.ಗ��ೆ �ಮ�ಲ

�ಾ�ಮ ಪ�ರ�ಾ�ರ, ಸ�ಾ�ರದ ಹಣದ ದುಂದು �ೆಚ� ಇ�ಾ�ವ�ದಕೂ� ಸ�ಷ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ೇ ಇಲ��ರುವ�ದೂ ಈ ಗಂ�ೕರ ಸಮ�ೆ��ೆ

ಒಂದು �ಾರಣ�ಾ��ೆ.  

ಸ�ಾ�ರದ ��ಧ �ೂೕಜ�ೆಗಳ �ಲಕ ಮ�ೆ, �ೌ�ಾಲಯ, �ಾ�, �ಾಲ �ೕ�ೆ ಹತು� ಹಲವ� ಸವಲತು�ಗಳನು�

ಪ�ೆಯು��ರುವವರನು� ಕಂ�ರುವ �ೆಲವ� �ಾ�ಮಸ�ರು, ಪಂ�ಾ�� ಸದಸ�ರು, �ೕ�ೆ �ೕಡುವ��ೇ ಸ�ಾ�ರದ ಕತ�ವ� ಎಂದು

ನಂ�ರುವ�ದು �ಾ�ಾನ��ಾ� ಕಂಡುಬಂ�ತು. ಸ�ಾ�ರ �ೊಡು��ರುವ ಸವಲತು�ಗಳ �ಜ�ಾದ ಉ�ೆ�ೕಶಗ� ೕೆನು ಎಂದು ಅ�ಯುವ

�ೋ�ಗೂ �ೋಗ�ೆ, ಸಣ� ಆ��ಕ �ಾಭ�ೆ� �ಾ��ಾ�, ಸ�ಾ�ರದ �ೂೕಜ�ೆಗಳ �ೕ�ೆ �ಾಶ�ತ�ಾ� ಅವಲಂ�ತ�ಾ�ರುವರ

ಸಂ�ೆ�� �ಾ��ೕಣ ಪ��ೇಶಗಳ�� ಗಣ�ೕಯ�ಾ� �ೆಚು����ೆ. 

ಇದ�ಂ�ಾ� ಶು�ತ�ದ ಬ�ೆ� ಅ�ವ� ��� ಜನರ�� ಬದ�ಾವ�ೆಯನು� ತರುವ�ದು ಬಹು�ೇಕ �ಾ�.ಪಂ.ಗಳ�� �ಾ��ೂೕ�ಕ

ಆದ��ೆ�ಾ�ರ�ಲ�. ��ಕ ಆ��ಕ ಸ�ಾಯ, ಆದಷು� ಸವಲತು�ಗಳನು� ಆದಷು� ಜನ��ೆ ಆದಷು� �ೇಗ ಹಂಚುವ�ದು, ಆ��ಕ/

�ೌ�ಕ ಗು� ತಲುಪ�ವ��ೇ ತಳಹಂತದ ಅ��ಾ�ಗಳ ಮತು� �ಾಜ�ೕಯ ಗು�ಗ�ಾದಂ�ದ�ವ�. �ೆಲ�ೆ�ೆ ಬಯಲು

ಮಲ�ಸಜ��ೆಯನು� ತ�ೆಯಲು ��ತ��ಾದ �ಾಗ�ಗಳನು� ಹುಡು��ೊಂಡ �ಾ�.ಪಂ.ಗಳ� ಇ�ೆ.

ಬಯಲು ಮಲ�ಸಜ��ೆ ಅ�ೕ �ೆ��ದ� �ಾ�.ಪಂ. ಒಂದರ�� ಮುಂ�ಾ�ೆ �ೊಲಗಳ�� �ಾ�ದು� ಬ��ೆ��ೆ�ೆ ಬಂದವರನು� ತ�ೆಯಲು

�ೋ�ಾ� �� �ೆ �ಾಕುವ�ದು, �ಾ�� �ಡುವ�ದು ಮತು� ಬಯಲು ಮಲ�ಸಜ��ೆ�ೆ �ೋಗುವವ��ೆ ದಂಡ �ಾಕುವ ಕ�ಮಗಳನು�

�ಾ��ೆ ತಂದ�ೆ, �ೆಲ�ೆ�ೆ �ೌ�ಾಲಯದ�� �ೕಗ �ಾ� ಕೂ�ಸುವ�ದು ಮ��ತರ ಬಲವಂತದ ��ಾನಗಳನು� ಅಳವ���ೊಂಡ

ಉ�ಾಹರ�ೆಗಳ� ಇ�ೆ. ಈ ಪ����ಗ�ಂದ ಆ�ೋಗ� ಮತು� ಶು�ತ�ದ ಬ�ೆ� �ಾ��ೕಣ ಜನ�ೆ�ೆ ಅ�ವ� �ೇ�ೆ �ಡುತ��ೆ ಎಂಬ

ಪ��ೆ� ಉದ��ಸುತ��ೆ.

ಒ��ನ�� �ೇಳ�ವ��ಾದ�ೆ, �ಮ�ಲ �ಾರತ ಅ��ಾನದ ಅಂ� ಅಂಶಗಳ� ಮತು� ಜನಗಣ�ಯ ಅಂ�–

ಅಂಶಗಳ��ರುವ ವ��ಾ�ಸಗಳ� ನಮ� �ೇಶದ�� �ಾ�ಾನ��ಾ� �ಾಣುವ ‘ಅ�ವೃ�� �ೆಚ�ಗಳ�’ ಮತು� ಅ�ವೃ�� ಫ��ಾಂಶ

(outcome)ಗಳ ನಡು�ರುವ ಅ�ಾಧ ಅಂತರವನು� ಎ�� �ೋರುಸುತ��ೆ. ಇದನು� ‘last mile problem’ ಎಂದು �ಾವ�

�ೇಳಬಹು�ಾದರೂ, ಸಮ�ೆ�ಯ �ೇರುಗಳ� ಹಲವ� ಹಂತದ��ರುವ�ದನು� �ಾಣಬಹುದು.

�ಪ�ಾ�ಸ�ೆಂದ�ೆ, ನಮ� ಇಂ�ನ ��ೇಂ��ೕಕೃತ ವ�ವ�ೆ�ಯ�� ಈ ಅ�ಾಧ ಅಂತರ�ೆ� �ಾರ�ೕಕತ�ರು ಇವ�ೇ ಎಂದು �ೆಟು�

�ಾ� �ೋ�ಸುವ�ದು ಮತು� �ೊ�ೆ�ಾರರ�ಾ��ಸುವ�ದು �ಾ��ೂೕ�ಕ�ಾ� ಅ�ಾಧ��ಾ��ೆ. ಅ�ೆ�ೕ ಅಲ��ೇ, ಪ���ೂಬ�

�ಾತ��ಾ�ಯ ಸಂಕು�ತ ದೃ���ೋನದ�� �ೋಡುವ��ಾದ�ೆ, ಆ�ಾ ಸಂದಭ�ದ�� ಅವರ �ೂೕಚ�ೆಗಳ� �ಾ��ೂೕ�ಕ�ಾ��ೕ

ಇರುವ�ದನು� �ಾಣಬಹುದು.
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��ೇಂ��ೕಕೃತ ವ�ವ�ೆ�ಯು

ಸು�ಾ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ ಪ���ೂಂದು

ಹಂತದ��� ಇರ�ೇ�ಾದ �ಾ�ಾ�ಕ

ಬಧ��ೆ ಮತು� �ಾಳ�ಯ �ೊ�ೆ�ೆಯನು�

ಈ ಉ�ಾಹರ�ೆ �ೋ�ಸುತ��ೆ. ಈ

ದು�ಾ� ಪ��ೂೕಗ�ಂದ ‘�ೇವಲ

�ೌ�ಾಲಯ ��ಾ�ಣ�ಂದ ಬಯಲು

ಮಲ�ಸಜ��ೆಯ ���ಲ�ೆ

ಆಗ�ಾರದು’ ಎಂಬ ಒಂದು

ಅಂಶವಂತೂ �ಾ�ೕ�ಾ��ೆ.

(�ೇಖಕರು �ಾ�� ರೂ�� �ೕಸ��

ಅಂ� ಅ�ೊ��ೆ� �� �ಂ� ನ��

ಸಂ�ೆ�ೕಧ�ಾ ��ಾಗದ ಮುಖ�ಸ�ರು.)

�ೊಸ�ೕರು ಬಂ�ಾಗ...

�ಾಯ�ದ���ೂಬ�ರ ಅನುಭವ: 2008–09ರ�� ನಮ� �ೕಲ� �ಾ� ಗಳ� �ೌ�ಾಲಯ ��ಾ�ಣ�ೆ� ಬಹಳ ��ೕ�ಾ�ಹ

�ೕಡು��ದ�ರು. �ಾವ� �ಾ�� ಹಗ�ೆನ��ೇ ಓ�ಾ� ಜನರನು� ��ದು ತಂದು, �ೊ�ೆ�ೆ �ೆಂ�ನ ಗ�ಯ�ಾ�ದರೂ �ೌ�ಾಲಯ ಕ��

ಎಂದು ಒ�ಾ��� ಪ�ಗ� �ೋ���ೆ�ವ�. ಒಂ�ೆ�ೆಡು ವಷ� “�ೌ�ಾಲಯ, �ೌ�ಾಲಯ” ಎಂದು ಎಲ�ರೂ ಓ�ಾ�ದರು. ಅದರ ಬ�ೆ�

ಜನ �ೂೕ�ಸುವಷ�ರ� �ೇ ಅದನು� �ಟು�, ಮುಂ�ೆ  “ಉ�ೊ�ೕಗ �ಾತ�” ಎಂದು ಅದ�ೆ� �ಾತ� ಮಹತ� �ೕ�ದರು. �ೕ�ೆ �ೊಸ

�ೂೕಜ�ೆ ಬಂ�ೊಡ�ೆ ಹ��ಯ ಜನರೂ ಕೂಡ ತಮ� ಆದ��ೆಗಳನು� ಬದ�ಾ���ೊಳ�ಲು �ೇ�ೆ �ಾಧ�?

ನಷ�ದ ಪ��ೆ�!

�ವ�ೂಗ� �� �ೆಯ �ಾ�.ಪಂ. ಒಂದ�ೆ� �ಮ�ಲ�ಾ�ಮ ಪ�ರ�ಾ�ರ �ೊ�ೆತರೂ ಇನೂ� �ೌ�ಾಲಯಗಳ� �ೇಕು ಎನು�ವ �ಾ�.ಪಂ.

�ಾಯ�ದ�� ಮತು� ಪಂ�ಾ�� ಸದಸ�ರ �ಾದ �ೕ��ೆ:  “�ೌ�ಾಲಯಗ��ೆ �ೇ��ೆ ಇ�ೆ�ೕ ಇರುತ��ೆ. ಗಂಡು ಮಕ�ಳ� �ೆ�ೆದಂ�ೆ

ಮ�ೆಗಳ� ಒ�ೆದು �ೊಸ ಮ�ೆಗ�ಾಗುತ��ೆ. ಅಪ���ೆ �ೌ�ಾಲಯ�ೆ� ದುಡು� �ೊಟ��ೕ�ೆ ಮಕ��ಗೂ �ೊಡ�ೇಕಲ��ೇ? ಅದೂ

ಅಲ��ೆ, �ಂ�ೆ �ೌ�ಾಲಯ�ೆ� ದುಡು� �ೊ�ಾ�ಗ �ೇವಲ ರೂ 800 �ೊ���ೆ�ವ�. ಈಗ ಸು�ಾರು ರೂ 9,000 ಆ��ೆ. ಆಗ

ಕ���ೊಂಡವ��ೆ ಈಗ ನಷ�ವಲ��ೇ?”


