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ಕೃ䱨 ಉತ↠ನಗಳ 쁜䆁怀⚸ಾ㳬 ಆ㣤 䆁怀ೖ㣤 ⸄ಾರುಕ变Ṹ 䫐ಸῄರ샲쀀: 䵨ಎಂ
䫐ಕ ಸು䉰€䆁怀ೂೕಕ | Feb 23, 2014, 04.00 AM IST

㠀猆ಂಗಳ韾ರು: 뽏ೖತರು 쁜㹀ದ 쁜㹀僼 ⭈ಾ⍐ಯಯುತ ㍰ಾಗೂ ಸ↠⪴ಾ᳜ತ⊸ಕ ದರ 䆊�ೂರ㱄ಸುವ
ಉ䆊�€ೕಶ䉰ಂದ ⿰ಾಜ⍐ದ ಮೂರು ಎ䏔ಎಂ䵨ಗಳ䤜⑀ ಆರಂ䖜䵨ರುವ ಆ㣤䆁怀ೖ㣤 ⸄ಾರುಕ变Ṹ ವ⍐ವ㹀‘ಯನು℔
⿰ಾ⟬ಾ⍐ದ⍐ಂತ 䫐ಸῄ䢐ಸぐಾಗುವ䄨ದು ಎಂದು ಮುಖ⍐ಮಂ䆜␄ 䵨ದ€⿰ಾಮಯ⍐ 䄸ꀀೕ䧜ದರು.
쁜ಂಗಳ㹀䢐ನ䤜⑀ ಏ㱄ೕಕೃತ ಆ㣤䆁怀ೖ㣤 ⸄ಾರುಕ变Ṹ ವ⍐ವ㹀‘僼 ಶ䌤㆜ಾರ ✐ಾಲ䆏䀀 䌤ೕ㽸 ⸄ಾತ⭈ಾ㽸ದ
ಅವರು, 'ಸದ⍐ 䆜ಪಟೂರು, ಅರ䵨ೕ伤뽏 ㍰ಾಗೂ ✐ಾಮ⿰ಾಜನಗರ ಎ䏔ಎಂ䵨ಗಳ䤜⑀ ಈ 䄸ꀀೂಸ ಆ㣤䆁怀ೖ㣤
⸄ಾರುಕ变Ṹ ವ⍐ವ㹀‘ಯನು℔ ಪ䢐ಚ䞌ಸぐಾ㳬䆊�. ಹಂತ ಹಂತ㆜ಾ㳬 ಎಲ⑀ ಎ䏔ಎಂ䵨ಗ䧜ಗೂ 䫐ಸῄರ샲쀀
⸄ಾಡぐಾಗುವ䄨ದು. ಇದ䢐ಂದ 뽏ೖತರ ಉತ↠ನ℔ಗ䧜僼 ಉತῄಮ 쁜䆁怀 䵨ಗ䤜䆊�,''ಎಂದರು.
''ಈ ಆ㣤䆁怀ೖ㣤 ಮೂಲಕ䅨耀ೕ ⸄ಾರುಕ变Ṹ ವ丼㆜ಾಟು ನ耀ऄಸುವ 䫐ನೂತನ ವ⍐ವ㹀‘ 䆊�ೕಶದ䆁怀⑀ೕ
䄄ದಲು. ಕೃ䱨 ⸄ಾರುಕ变Ṹ ಸು⪴ಾರ⢼ಾ ಸ䚐䆜 䮔⯈ಾರಸು ಆಧ䢐䵨 ಈ ವ⍐ವ㹀‘ ⟬ಾ䢐僼 ತಂ䉰䆊�€ೕ䅨耀,
ಜ䆆瀀僼 ಸಮಗ␄ ಕೃ䱨 䌤ೕ䆜 2013ನು℔ ⟬ಾ䢐僼ೂ䧜䵨䆊�€ೕ䅨耀. 뽏ೖತರು ⦔ಾವ䄨 쁜㹀ದ 쁜㹀僼 ⭈ಾ⍐ಯಯುತ ㍰ಾಗೂ ಸ↠⪴ಾ᳜ತ⊸ಕ 쁜䆁怀 䵨ಗ쁜ೕಕು ಎಂದು ಬಹಳ
ವಷ᳜ಗ䧜ಂದಲೂ 䄸ꀀೂೕ⿰ಾಟ ⸄ಾ㽸伤ೂಂಡು ಬರು䆜ῄ⨰ಾ€뽏. 䄸ꀀೂಸ ವ⍐ವ㹀‘ಯ䤜⑀ ⸄ಾರುಕ变Ṹ ಸಮ㹀⍐ ಸಂಪ브ಣ᳜㆜ಾ㳬 ಬ僼ಹ䢐ಯ䤜䆊�. ಅಲ⑀䆊�
ಮಧ⍐ವ䆜᳜ಗಳ ╜ಾಟ䫐ಲ⑀䆊�, 䄸ꀀೕ僼 伤ೖ⚸ಾ䢐伤ೂೕದ⍐䚐ಗಳ䄓쀀 ತಮ⊸ ಉತ↠ನ℔ಗ䧜僼 ⦔ಾ䅨耀ೕ 쁜䆁怀 䌤ಗ䉰 ⸄ಾಡು⦔ಾῄ뽏ೂೕ, ㍰ಾ僼 뽏ೖತರು ಕೂಡ ತಮ⊸ 쁜㹀僼 ⦔ಾ䅨耀ೕ
쁜䆁怀 䌤ಗ䉰 ⸄ಾಡಬಹುದು,''ಎಂದು 䆜䧜䵨ದರು
''뽏ೖತರು ಅದರಲೂ⑀ 䫐㹀ೕಷ㆜ಾ㳬 ಯುವಕರು ಕೃ䱨 ぐಾಭ⨰ಾಯಕ㆜ಾ㳬ಲ⑀ ಎಂದು ಕೃ䱨ಯತῄ 䫐ಮುಖ⿰ಾಗುವ䄨ದನು℔ ತ䏔↠ಸಲು ಇಂತಹ ವ⍐ವ㹀‘
⟬ಾ䢐僼ೂ䧜ಸುವ䄨ದು ಅತ⍐ವಶ⍐ಕ㆜ಾ㳬ತುῄ. ಜ䆆瀀僼 ಬ勄㛔ನ䤜⑀ 冔㹀ೕ䱨䵨ರುವಂ䆆瀀 ಒಣ 쁜ೕ㋈ಾಯ伤ᵐ 䄸ꀀ㵸᷀ನ ಒತುῄ 䌤ಡぐಾಗುವ䄨ದು. ಕೃ䱨ಯನು℔ 䄸ꀀಚು᷀
ಆಕಷ᳜䁸ೕಯ㆜ಾ㳬ಸಲು ಹಲವ䄨 ಕ␄ಮಗಳನು℔ ಸರ╜ಾರ 伤ೖ僼ೂಂ㽸䆊�. 뽏ೖತ䢐僼 ಮುಂ䆊� ⦔ಾವ䄨 쁜㹀ಯ䤜ರುವ 쁜㹀僼 ಎಷುṸ ದರ 䵨ಗುತῄ䆊� ಎಂಬುದು 䄄ದ䆁怀ೕ
䆜䧜ಯುವಂ⦔ಾಗ쁜ೕಕು, ಆಗ ಅವರು ಾವ 쁜㹀 쁜㹀ದ뽏 ぐಾಭ ಬರುತῄ䆊� ಎಂದು 䆁怀╜ಾᵐ✐ಾರ䉰ಂದ 쁜ೕ㋈ಾಯ ⸄ಾಡು⦔ಾῄ뽏,'' ಎಂದು ಮುಖ⍐ಮಂ䆜␄
䄸ꀀೕ䧜ದರು.
''䄄ದಲು ⚸ಾ␄䚐ೕಣ ಪ␄䆊�ೕಶದ 㹀ೕಕಡ 80ರಷುṸ ಜನ ಕೃ䱨ಯ䆏䀀℔ೕ ಅವಲಂ䒸䵨ದ€ರು. ಆದ뽏 ಆ ಪ␄⸄ಾಣ ಇ䉰ೕಗ 㹀ೕಕಡ 63伤ᵐ ಇ䧜䉰䆊�. 뽏ೖತ㹀℔ೕ丼
╜ಾಯ᳜ಕ␄ಮಗಳ ಮೂಲಕ ಕೃ䱨ಯನು℔ 䄸ꀀಚು᷀ ぐಾಭ⨰ಾಯಕವ⭈ಾ℔㳬 ⸄ಾಡಲು ಕೃ䱨 ㍰ಾಗೂ ಕೃ䱨 ⸄ಾರುಕ变Ṹ ಇぐಾ俨 ಶ␄䚐ಸು䆜ῄ䅨耀,'' ಎಂದೂ ಅವರು
䆜䧜䵨ದರು.
ಕೃ䱨 ⸄ಾರುಕ变Ṹ ಮತುῄ 䆆瀀ೂೕಟ⚸ಾ䢐╜ಾ ಸ㵸ವ ㈴ಾಮನೂರು 䮔ವಶಂಕರಪ↠ ''䄸ꀀೂಸ ಆ㣤䆁怀ೖ㣤 ವ⍐ವ㹀‘ಯ 䌤ಯಮಗಳನು℔ 뽏ೖತ䢐僼 ㍰ಾಗೂ ವತ᳜ಕ䢐僼
ಇಬ∤䢐ಗೂ ಸರ䧜ೕಕರಣ僼ೂ䧜ಸぐಾ㳬䆊�.ಇದ䢐ಂದ ಇಬ∤䢐ಗೂ ಸ㍰ಾಯಕ㆜ಾಗ䤜䆊�. ಮಧ⍐ವ䆜᳜ಗಳ ㍰ಾವ䧜 ಇಲ⑀䆊� 뽏ೖತರು ತಮ⊸ 쁜㹀僼 ಉತῄಮ 쁜䆁怀
䆊�ೂರ㱄䵨伤ೂಳ⒴ಬಹುದು,'' ಎಂದರು.
ಸಹ╜ಾರ ಸ㵸ವ ಎ㖤.ಎ㭌.ಮಹ䆊�ೕವಪ␄㋈ಾ㠌, ಸರ╜ಾರದ ಮುಖ⍐ ╜ಾರ⍐ದ䮔᳜ ╜ೌ䮔㐠 ಮುಖ㹼᳜, ಸಹ╜ಾರ ಇぐಾ俨 ╜ಾರ⍐ದ䮔᳜ 䵨.㹀ೂೕಮ㹀ೕಖ㦸, ಕೃ䱨
⸄ಾ⿰ಾಟ ಇぐಾ俨 䌤䆊�ೕ᳜ಶಕ 䏔.ಎ㭌.ವಸ䀏㠌 ಮ䆜ῄತರರು ⵀಾಗವ丼䵨ದ€ರು.
ಏ㼀ದು ಆ㼀〈䬀☆ೖ㼀〈 㼀㼉ಾರುಕ刀蔆ᔁ?
ಈ ವ⍐ವ㹀‘ಯ䤜⑀ 뽏ೖತರು ತಮ⊸ ಉತ↠ನ℔ಗಳನು℔ ⸄ಾರುಕ变Ṹ僼 ತಂದ ನಂತರ ತಮ⊸ 䄸ꀀಸರು, ಉತ↠ನ℔ದ 䄸ꀀಸರು, ಪ␄⸄ಾಣ, 䫐ボಾಸ, 䄄쁜ೖ㩬 ಸಂ俨⍐ಯನು℔
ಮತುῄ Ⲍಾ⍐ಂ㐠 ◠ಾ䆆瀀 䫐ವರಗಳನು℔ 䌤ೕಡ쁜ೕಕು. ನಂತರ 䫐㹀ೕಷ ಸಂ俨⍐ಯುಳ⒴ ぐಾ㛔 ನಂಬ㦸 䌤ೕಡぐಾಗುತῄ䆊�. ತರು㆜ಾಯ 䄄ದ䆁怀ೕ ಪರ㆜ಾನ㳬 ಪ耀ऄದ
ವತ᳜ಕರು ಆ㣤䆁怀ೖ㣤ನ䆁怀⑀ೕ ಆ ಉತ↠ನ℔伤ᵐ 䒸㽸Ἠಂ㓸 ⸄ಾ㽸 ಖ䢐ೕ䉰ಸು⦔ಾῄ뽏. ಖ䢐ೕ䉰䵨ದ 伤ಲ䅨耀ೕ 䌤䚐ಷಗಳ䤜⑀ 뽏ೖತರ ◠ಾ䆆瀀僼 䆏䀀ೕರ㆜ಾ㳬 ಹಣ ಕೂಡ
ಜ뿦�ಾಗುತῄ䆊�. ಅ䅎㿾Ṹೕ ಅಲ⑀, 뽏ೖತರ ಉತ↠ನ℔ಗ䧜僼 Ⲍಾ⍐ಂ㐠 ㋈ಾಲ 伤ೂ㽸ಸぐಾಗುವ䄨ದು.
ಸದ⍐伤ᵐ 䆜ಪಟೂರು ಮತುῄ ಅರ䵨ೕಕ뽏ಯ䤜⑀ 伤ೂಬ∤䢐 ಮತುῄ ✐ಾಮನಗರದ䤜⑀ ಅ䢐䮔ಣ伤ᵐ ಈ ಆ㣤䆁怀ೖ㣤 ⸄ಾರುಕ变Ṹ ವ⍐ವ㹀‘ ⟬ಾ䢐僼 ಬಂ䉰䆊�.伤ಲ䅨耀ೕ 䉰ನಗಳ䤜⑀
ಇದು ಇತ뽏 ಉತ↠ನ℔ಗಳ ㍰ಾಗೂ ಎ䏔ಎಂ䵨ಗ䧜ಗೂ 䫐ಸῄರ샲쀀ಾಗ䤜䆊�.
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