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ಆಾಶಾ : ೆಂಗಳರು
ಪೇಶ ಸಾಾರ
ಕಾಟಕ ಾನಸಾ ಚುಾವ"ೆಯ$% &ಾಜ(ದ ಸಾಂ*ೕಣ ಅ-ವೃ/01ೆ ಆದ(2ೆ ಅಂಶೇ
ಚುಾವ"ಾ ಪಾರದ$% 34ೆ5ಯ ಮೂಲ ಮಂತಾಗ ೇಕು ಎಂದು ಪಾನಮಂ;
ನ&ೇಂದ <ೕ/ =ೇ>ಾ?&ೆ. Aೕ ೧೨ರಂದು &ಾಜ( ಾನಸಾ ಚುಾವ"ೆ ನDೆಯ$ರುವ
EೆFGೆಯ$% ಪಾನಮಂ; ನ&ೇಂದ <ೕ/ ಇಂದು ಕಾಟಕದ ಎGಾ% ೨೨೪ Jೇತಗಳ
ಅಭ(LಗಳM, ಸಂಸದರು =ಾಗೂ Nಾಸಕ&ೊಂ/1ೆ ನ<ೕ ಆO ಮೂಲಕ ಸಂಾದ
ನDೆPದರು.

ಕಾಟಕ

QೇRದಂ2ೆ

ೇಶದ

ಸಮಗ

ಅ-ವೃ/01ೆ

34ೆ5

ಹಲವT

ಾಯಕಮಗಳನುF ರೂ5Pೆ. ಇವTಗಳ ಈDೇRೆ1ೆ ಕಾಟಕದ$% ಉ2ೆWೕಜನ Xೕಡುವ
ಅಗತ(ೆ. &ಾಜ(ದ ಅ-ವೃ/01ೆ ಮೂರು ಸೂತಗಳನುF ರೂ5ಸGಾ*ದು?, 34ೆ5 ಎGೆ%Dೆ
ಅ-ವೃ/01ೆ ಆದ(2ೆ XೕZೆ ಎಂದು ಅವರು =ೇ>ಾ?&ೆ. ಪ[ಗಳM ಅ-ವೃ/0 ಬ1ೆ] ಚೆ
ಾಡೆ ೇವಲ 4ಾ; ಆಾರದ AೕGೆ ಚೆ ನDೆಸು;Wೆ. ಾಂ1ೆ^ ಸುಳM_ ಭರವQೆಗಳನುF
XೕZ ಜನರ =ಾ/ ತ5`ಸು;Wೆ. ಆದ&ೆ 34ೆ5 ೊಟa ಭರವQೆಗಳನುF ಈDೇRಸು;Wದು?, ೇವಲ
ಅ-ವೃ/?bೕ ಪ[ದ ಮೂಲಮಂತಾ*ೆ ಎಂದು ಪಾX ಪ;cಾ/Pದರು. ಕಾಟಕದ$%
ಪಾರ

3ರುಸು1ೊ>ಸುವಂ2ೆ

ಸೂdPದ

ಅವರು,

ಅ-ವೃ/0ಯ

ಮಂತ/ಂದGೇ

ಕಾಟಕದ$% 34ೆ5 1ೆಲುವT ಬಯಸು;Wೆbೕ ನಃ ಜನರನುF ಾR ತ5`ಸುವ ಮೂಲಕ
1ೆಲುವT QಾfಸುವTದು ಪ[ದ ಉೆ?ೕಶವಲ% ಎಂದು ಸ`ಷaಪZPದರು. ಧಮ, 4ಾ; ಮ;Wತರ
ಷಯಗಳನುF ಮುಂ/ಟುaೊಂಡು &ಾಜiೕಯ ಾಡುವವರು ಅ-ವೃ/0 &ಾಜiೕಯದ ಮುಂೆ
ಏನನೂF ಾಡGಾಗದು, ಾಂ1ೆ^ ಸಂಸk;lಂದ ೇಶದ &ಾಜಾರಣದ ಮುಖ(ಾEXಯ
ಸಂಸk;bೕ =ಾnಾ*ೆ. =ಾ1ಾ* ಈಗ ತು2ಾ* ಾಂ1ೆ^ ಸಂಸk;ಯನುF 2ೊDೆದು
=ಾಕ ೇಾ*ೆ ಎಂದರು. ಾನಸಾ ಚುಾವ"ಾ ಪಾರದ$% ಮEnಾ ಾಯಕತರನುF
=ೆಾo*

2ೊಡ*ಸ ೇಕು-

ಕಾಟಕದ

ಜನ2ೆ

ಬಹುಮತದ

ಸಾರ

ರಚೆ1ೆ

ಮುಂಾಗ ೇಕು- ಅತಂತ ಾನಸೆ ರಚೆqಾಗ$ೆ ಎಂದು ೆಲವರು ಅಪಪಾರ
ಾಡು;Wದು?, ಅದೆr &ಾಜ(ದ ಮತಾರರು ಅವಾಶ Xೕಡ ಾರದು ಎಂದು ನ&ೇಂದ <ೕ/

ಮನ ಾZದರು. ತಮs dೕಾ ಪಾಸದ ನಂತರ 2ಾವT ಕಾಟಕೆr ೇt Xೕಡ$ದು?,
ಪಾರ ಾಯೆr ೈ4ೋZಸುವTಾ* ನ&ೇಂದ <ೕ/ ;>Pದರು.
***************
ಾಮುಂDೇಶvR ಮತುW ಬಾw ಮತJೇತಗಳ$% ಹಣಬಲ ಮತುW 4ಾ;ಬಲ &ಾಜಾರಣದ
ೆರXಂದ

1ೆಲುವT

ಗ>ಸುವ

ಮುಖ(ಮಂ;

Pದ?&ಾಮಯ(

ಅವರ

ತಂತ

ಯಶPvqಾಗುವT/ಲ% ಎಂದು 4ೆZಎ^ &ಾ4ಾ(ಧ([ ಎx.Z. ಕುಾರQಾvw =ೇ>ಾ?&ೆ.
AೖಸೂRನ$%ಂದು
ಆತಂಕ/ಂದGೇ

ಾತಾZದ
ಮುಖ(ಮಂ;

ಅವರು,

ಾಮುಂDೇಶvR

ಬಾwಯಲೂ%

ಕಣir>/ದು?,

Jೇತದ$%
4ಾ;

Qೋಲುವ
&ಾಜಾರಣ

ಾಡು;Wರುವ ಅವರು, 3.ಎ^. ಯZಯೂರಪ` ಅವರ ಪTತX1ೆ tೆy Pಗದಂ2ೆ ಾಡುವ$%
ಯಶPvqಾ*ಾ?&ೆ.

ಇದು

34ೆ5

ಮತುW

ಾಂ1ೆ^

ನಡುವಣ

ಒಳ

ಒಪ`ಂದವನುF

ಸ`ಷaಪZPದು?, ವರು"ಾ Jೇತದ$% 4ೆZಎ^ 1ೆಲು1ೆ ೆರಾಗ$ೆ ಎಂದು Nಾvಸ
ವ(ಕWಪZPದರು. ಬಾw ಮತJೇತದ$% Pದ?&ಾಮಯ( ಮತುW 34ೆ5 ಅಭ(L {ೕ&ಾಮುಲು
ಇಬ|ರೂ =ೊರ*ನವ&ಾ*ದು?, ಸ}>ೕಯ&ಾದ 4ೆZಎ^ ಅಭ(L1ೆ 1ೆಲುವT X{oತ ಎಂದು
ಕುಾರQಾvw =ೇ>ದರು.
***************
ಾಂ1ೆ^ ಅಧ([ &ಾಹು~ 1ಾಂf &ಾಜ( ಾನಸಾ ಚುಾವ"ೆ1ೆ ತಮs ಏಳೇ ಹಂತದ
ಪಾರ ಆರಂ-ಸಲು ಇಂದು ೆಳ1ೆ] ಉತWರ ಕನFಡ Gೆ%ಯ ಅಂೋGಾ ತಲು5ಾ?&ೆ. ಇಂದು
ಮುಂ4ಾೆ ಹುಬ|>_ ಾನ XGಾ?ಣದ$% ಅವರನುF ಮುಖ(ಮಂ; Pದ?&ಾಮಯ(, ೆ5PP
&ಾ4ಾ(ಧ([ Dಾ. . ಪರAೕಶv, Gೋಕಸೆಯ$% ಾಂ1ೆ^ ಾಯಕ ಮ$%ಾಜುನ ಖ1ೆ,
ಸdವ&ಾದ Z.ೆ. {ವಕುಾ, ಎx.ೆ. cಾtೕ~ ಬರಾZೊಂಡರು. ಎರಡು /ನಗಳ
&ಾಜ( ಪಾಸದ ೇnೆ ಅವರು ಅಂೋGಾ, ಕುಮಾದ$% QಾವಜXಕ ಸೆ ಉೆ?ೕ{P
ಾತಾಡ$ಾ?&ೆ. ನಂತರ ಾPW ಕೆa ಸಕ~, *ಬ| NಾGೆ ಸಕ~ಗಳ$% &ೋ Nೇ
ನDೆP, ಭಟrಳದ$% ಸೆ ನDೆಸ$ಾ?&ೆ ಎಂದು ಪ[ದ ಮೂಲಗಳM ;>Pೆ. ಾnೆ
ಮಂಗಳರು, ಧಮಸ}ಳ, 1ೋೊಪ` ಮತುW 5Rqಾಪಟaಣದ$% &ಾಹು~ 1ಾಂf
ಚುಾವ"ಾ ಪಾರ ನDೆಸ$ದು?, ಮಂಗಳRನ$% ಾnೆ ಪ[ದ ಪ"ಾ>ೆ 3ಡುಗDೆ ಾಡುವ
Qಾಧ(2ೆ ಇರುವTಾ* ಸು/?ಸಂQೆ} ವರ/ ಾZೆ.

***************
&ಾಜ(

ಾನಸಾ

ಚುಾವ"ಾ

EೆFGೆಯ$%

ಚುಾವ"ಾ

ಆೕಗ

34ೆ5

ಒತWಡ/ಂಾ*bೕ ಎGಾ% ಪ[ಗಳ ಸೆ ಕ&ೆದು, ಕುಂದುೊರ2ೆ ಆ$ಸುವಂ2ಾlತು ಎಂದು
ೇಂದ ಸdವ ಪಾ

4ಾವDೇಕ =ೇ>ಾ?&ೆ.

ೆಂಗಳRನ$%ಂದು ಸು/?1ಾರ&ೊಂ/1ೆ

ಾತಾZದ ಅವರು, XೆFlಂದ ಆರಂಭಾ*ರುವ ನಮs ಮೆ 34ೆ5 ಮೆ ಅ-qಾನ
ಮುಂದುವRಯ$ೆ. ಇಂದು
ಅಭ(LಗಳM

ಮತುW

ಉ2ೆWೕಜನಾRqಾ*ತುW.

ೆಳ1ೆ] ಪಾನಮಂ; ನ&ೇಂದ <ೕ/ ಅವರು, ಪ[ದ
ಾಯಕತರನುF
ೇಶದ

ಉೆ?ೕ{P

ಚುಾವ"ಾ

ನDೆPದ

ಇ;=ಾಸದGೆ%ೕ

<ದಲ

ಸಂಾದ
ಾR1ೆ

ಪಾನಮಂ;ಬ|ರು ಬೂ ಮಟaದ ಪಮುಖ&ೊಂ/1ೆ ಚುಾವ"ಾ ಾಯತಂತ
ಕುRತಂ2ೆ ಾತಾZರುವTದRಂದ ಪ[ೆr =ೆdoನ ಬಲ ಬಂ/ೆ ಎಂದರು.
***************
Aೕ ೧೨ರಂದು &ಾಜ( ಾನಸಾ ಚುಾವ"ೆ ನDೆಯ$ರುವ EೆFGೆಯ$% Aೕ ೧೧ ಮತುW
೧೨ರಂದು

&ಾಜ(ದ

ಎಲ%

ಪದ

ಪವ

ಾGೇಜುಗ>1ೆ

ರ4ೆ

ೂೕಸGಾ*ೆ.

ಚುಾವ"ೆಯ$% =ೆdoನ ಸಂೆ(ಯ$% ಉಪಾ(ಸಕರು ಾಗವEಸು;Wದು?, ಪದಪವ
ಾGೇಜುಗಳ$% ಮತಗೆaಗಳನುF ವ(ವQೆ} ಾಡು;Wರುವ EೆFGೆಯ$% ರ4ೆ ೂೕP, ಆೇಶ
=ೊರZಸGಾ*ೆ.
***************
ಾನಸಾ ಚುಾವ"ೆ ಸwೕ5ಸು;Wರುವ EೆFGೆಯ$% &ಾ4ಾ(ದ(ಂತ ಮತಾರರ 4ಾಗೃ;
ಾಯಕಮಗಳM ಚುರುಕು1ೊಂZೆ. ೊಡಬnಾ_ಪTರದ$% PvೕO ಸw; ಮತುW ನಗರಸೆ
ವ;lಂದ ಮತಾನದ ಅRವT ಮೂZಸುವ 4ಾಗೃ; 4ಾಾ ಾಯಕಮದ$% cೌರ
ಾwಕರು ಮತುW ನಗರಸೆ Pಬ|ಂ/ cಾGೊ]ಂಡರು. ಬnಾ_Rಯ$% Gಾ% PvೕO ಸw;
ವ;lಂದ ನDೆದ ಾಯಕಮದ$% Gೆ%ಯ ಕೂZ%* 2ಾಲೂiನ ಗುಂಡಮುಳಗು 1ಾಮದ
/ಾ(ಂಗ {[i ಎ. ಲೕೇ ಅವರನುF ಚುಾವ"ಾ ಆೕಗದ &ಾಯಾR ಎಂದು
ೂೕಸGಾlತು. /ಾ(ಂಗರು ಮತಾನ ಪibಯ$% ಆಸiWlಂದ cಾGೊ]ಳ_ ೇೆಂದು
ಲೕೇ ಮನ ಾZದರು. ನಂತರ ನDೆದ 4ಾಾದ$% ಸಾR ೌಕರರು, ಅಂಗನಾZ
ಾಯಕ2ೆಯರು ನೂ&ಾರು ಸಂೆ(ಯ$% cಾGೊ]ಂZದ?ರು. ಗದ Gೆ%ಯ {ರಹta ಗದ

&ೋ"ಾ ಮತುW ನರಗುಂದ ಾನಸಾ Jೇತಗಳ$% ಮತಾರರ 4ಾಗೃ; ಾಯಕಮ
ನDೆlತು.
***************
=ೆಗ]ಡೇವನ ೋೆ 2ಾಲೂಕು 1ೊರೂರು 1ಾಮದ$% ಕ3X ಜGಾಶಯದ EXFೕRನ$%
ಇಂದು ಒಂೇ ಕುಟುಂಬದ ಮೂವರು ಮುಳM*ರುವ ಘಟೆ ವರ/qಾ*ೆ. XೕRನ$%
ಈಜು;Wದ? ಮಗಳM ಮುಳM*ಾಗ ಅವಳನುF ರಸಲು ತಂೆ ಮತುW ಸ=ೋದರ ಾPದು?,
ಅವರೂ Xೕರು cಾGಾದ&ೆಂದು ವರ/ ;>Pೆ. ಪTಲಹ>_ $ೕ^ ಾ"ೆಯ$% ಪಕರಣ
ಾಖGಾ*ೆ.
**************
ಾನಸಾ ಚು ಾವ ೆ ಕುತ ಧಮುತ ೇಷ ಾ ಸಂೆ ಈಗ ಪ#ಾರ(ಅವ' ೫
)ಷ)
*******END********

