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ಸೂೆೋಮವನರ 
 
 

                                  

ಸೆಂತನಪ ಸೂಚರ್ೆಗಳು 
                ಹನಲ್ಲಹನಲ್ಲ  ವಿಧನನವಿಧನನ  ಸಭೆಯಸಭೆಯ  ಶನಸಕರತಶನಸಕರತ  ಹನಗೂಹನಗೂ  ಉಪಉಪ  ಸಭನಧ್ಾಕ್ಷರನದ್ಸಭನಧ್ಾಕ್ಷರನದ್                  

ಶ್ರೋಶ್ರೋ  ಆನೆಂದ್ಆನೆಂದ್  ಮನಮನಿಮನಮನಿ,,  ವಿಧನನವಿಧನನ  ಪರಿಷತಿುನಪರಿಷತಿುನ  ಮನಜಿಮನಜಿ  ಶನಸಕರತಶನಸಕರತ  ಹನಗೂಹನಗೂ  
ಮನಜಿಮನಜಿ  ಸಚಿವರನದ್ಸಚಿವರನದ್  ಶ್ರೋಶ್ರೋ  ಜಬ್ನಾರ್ಜಬ್ನಾರ್  ಖನನ್ಖನನ್  ಹೂೆನನಳ್ಳಿಹೂೆನನಳ್ಳಿ,,  ವಿಧನನವಿಧನನ  ಪರಿಷತಿುನಪರಿಷತಿುನ  
ಮನಜಿಮನಜಿ  ಶನಸಕರನದ್ಶನಸಕರನದ್  ಶ್ರೋಶ್ರೋ  ಎಸ್ಎಸ್..ಎಸ್ಎಸ್..ಪೂಜನರಿಪೂಜನರಿ,,  ವಿಧನನವಿಧನನ  ಸಭೆಯಸಭೆಯ  ಮನಜಿಮನಜಿ  
ಸದ್ಸಾರತಸದ್ಸಾರತ  ಹನಗೂಹನಗೂ  ಮನಜಿಮನಜಿ  ಸಚಿವರನದ್ಸಚಿವರನದ್  ಶ್ರೋಶ್ರೋ  ಸತಧಿೋೆಂದ್ರರನವ್ಸತಧಿೋೆಂದ್ರರನವ್  ಕಸಬ್ೆಕಸಬ್ೆ,,  
ಲೊೋಕಸಭೆಲೊೋಕಸಭೆ  ಮನಜಿಮನಜಿ  ಸದ್ಸಾರನದ್ಸದ್ಸಾರನದ್  ಶ್ರೋಶ್ರೋ  ಕೂೆೋಳೂಕೂೆೋಳೂರತರತ  ಬಸನಗೌಡಬಸನಗೌಡ,,  ರನಜಾಸಭನರನಜಾಸಭನ  
ಮನಜಿಮನಜಿ  ಸದ್ಸಾರನದ್ಸದ್ಸಾರನದ್  ಶ್ರೋಶ್ರೋ  ಅಬತುಲ್ಅಬತುಲ್  ಸಮದ್ಸಮದ್  ಸಿದ್ಧಿಖಿಸಿದ್ಧಿಖಿ,,  ಕನನಡಕನನಡ  ಚಲನಚಿತ್ರಚಲನಚಿತ್ರ  
ರೆಂಗದ್ರೆಂಗದ್  ನಟರತನಟರತ  ಹನಗೂಹನಗೂ  ರ್ನಟಕಕನರರನದ್ರ್ನಟಕಕನರರನದ್  ಶ್ರೋಶ್ರೋ  ಲೂೆೋಹಿತನಶವಲೂೆೋಹಿತನಶವ,,  ಭನಗವತ್ರತಭನಗವತ್ರತ  
ಹನಗೂಹನಗೂ  ಯಕ್ಷಗನನಯಕ್ಷಗನನ  ಕಲನವಿದ್ರನದ್ಕಲನವಿದ್ರನದ್  ಶ್ರೋಶ್ರೋ  ಬೆಂಗನರ್ಬೆಂಗನರ್  ಆಚನರ್ಆಚನರ್,,  ಕೆರೆಕೆರೆ  ನಿಮನಾತ್ೃನಿಮನಾತ್ೃ  
ಕಲಮರ್ೆಕಲಮರ್ೆ  ಕನಮೋಗೌಡಕನಮೋಗೌಡ  ಹನಗೂಹನಗೂ  ವೋೆದನೆಂತ್ವೋೆದನೆಂತ್  ವಿದನವನ್ವಿದನವನ್  ಶ್ರೋಶ್ರೋ  ಆರ್ಆರ್..ಎಲ್ಎಲ್..ಕಶಾಪ್ಕಶಾಪ್  
ಅವರತಗಳಅವರತಗಳ  ನಿನಿಧ್ನದ್ಧ್ನದ್  ಬಗೆೆಬಗೆೆ..  
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(1039) 19.12.2022 11.10 TCH-BNS 

 

 

 

  

ಕರ್ನಾಟಕಕರ್ನಾಟಕ  ವಿಧನನವಿಧನನ  ಪರಿಷತ್ತುಪರಿಷತ್ತು  

ಸೂೆೋಮವನರಸೂೆೋಮವನರ,,  1199ರೆ್ೋರೆ್ೋ  ಡಿಸೆೆಂಬರ್ಡಿಸೆೆಂಬರ್  22002222  

ಸದ್ನವುಸದ್ನವು  ಬ್ೆಳಗನವಿಯಬ್ೆಳಗನವಿಯ  ಸತವರ್ಾಸತವರ್ಾ  ವಿಧನನವಿಧನನ  ಸೌಧ್ದ್ಲ್ಲಿರತವಸೌಧ್ದ್ಲ್ಲಿರತವ  ವಿಧನನವಿಧನನ  ಪರಿಷತಿುನಪರಿಷತಿುನ  ಸಭನೆಂಗರ್ದ್ಲ್ಲಿಸಭನೆಂಗರ್ದ್ಲ್ಲಿ  

ಬ್ೆಳಗೆೆಬ್ೆಳಗೆೆ  1111  ಗೆಂಟೆಗೆಂಟೆ  1122  ನಿಮಿಷಕೆೆನಿಮಿಷಕೆೆ  ಸಮನವೆೋಶಗೊೆಂಡಿತ್ತಸಮನವೆೋಶಗೊೆಂಡಿತ್ತ  

ಸಭನಪತಿಯವರನದ್ಸಭನಪತಿಯವರನದ್  ಶ್ರೋಶ್ರೋ  ರಘುರ್ನಥ್ರಘುರ್ನಥ್  ರನವ್ರನವ್  ಮಲನೆಪೂರೆಮಲನೆಪೂರೆ  ಅಅವರತವರತ  ಪೋಠದ್ಲ್ಲಿಪೋಠದ್ಲ್ಲಿ  ಉಪಸಿಿತ್ಉಪಸಿಿತ್ರನದ್ರನದ್ರತರತ  
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(ಸದ್ನವು `ವೆಂದೋೆ ಮನತ್ರೆಂ’್ಗಿೋತೆಯೆಂದ್ಧಗ ೆಪ್ನರರೆಂಭವನಯಿತ್ತ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಸೆಂತನಪ ಸೂಚರೆ್ಗಳು. 

                             ಸೆಂತನಪ ಸೂಚರ್ೆಗಳು 

ವಿಷಯವಿಷಯ::--  ಹನಲ್ಲಹನಲ್ಲ  ವಿಧನನವಿಧನನ  ಸಭೆಯಸಭೆಯ  ಶನಸಕರತಶನಸಕರತ  ಹನಗೂಹನಗೂ  ಉಪಉಪ  ಸಭನಧ್ಾಕ್ಷರನದ್ಸಭನಧ್ಾಕ್ಷರನದ್                
ಶ್ರೋಶ್ರೋ  ಆನೆಂದ್ಆನೆಂದ್  ಮನಮನಿಮನಮನಿ,,  ವಿಧನನವಿಧನನ  ಪರಿಷತಿುನಪರಿಷತಿುನ  ಮನಜಿಮನಜಿ  ಶನಸಕರತಶನಸಕರತ  ಹನಗೂಹನಗೂ  
ಮನಜಿಮನಜಿ  ಸಚಿವರನದ್ಸಚಿವರನದ್  ಶ್ರೋಶ್ರೋ  ಜಬ್ನಾರ್ಜಬ್ನಾರ್  ಖನನ್ಖನನ್  ಹೊನನಳ್ಳಿಹೊನನಳ್ಳಿ,,  ವಿಧನನವಿಧನನ  ಪರಿಷತಿುನಪರಿಷತಿುನ  
ಮನಜಿಮನಜಿ  ಶನಸಕರನದ್ಶನಸಕರನದ್  ಶ್ರೋಶ್ರೋ  ಎಸ್ಎಸ್..ಎಸ್ಎಸ್..ಪೂಜನರಿಪೂಜನರಿ,,  ವಿಧನನವಿಧನನ  ಸಭೆಯಸಭೆಯ  ಮನಜಿಮನಜಿ  
ಸದ್ಸಾರತಸದ್ಸಾರತ  ಹನಗೂಹನಗೂ  ಮನಜಿಮನಜಿ  ಸಚಿವರನದ್ಸಚಿವರನದ್  ಶ್ರೋಶ್ರೋ  ಸತಧಿೋೆಂದ್ರರನವ್ಸತಧಿೋೆಂದ್ರರನವ್  ಕಸಬ್ೆಕಸಬ್ೆ,,  
ಲೊೋಕಸಭೆಲೊೋಕಸಭೆ  ಮನಜಿಮನಜಿ  ಸದ್ಸಾರನದ್ಸದ್ಸಾರನದ್  ಶ್ರೋಶ್ರೋ  ಕೊೋಳೂರತಕೊೋಳೂರತ  ಬಸನಗೌಡಬಸನಗೌಡ,,  ರನಜಾಸಭನರನಜಾಸಭನ  
ಮನಜಿಮನಜಿ  ಸದ್ಸಾರನದ್ಸದ್ಸಾರನದ್  ಶ್ರೋಶ್ರೋ  ಅಬತುಲ್ಅಬತುಲ್  ಸಮದ್ಸಮದ್  ಸಿದ್ಧಿಖಿಸಿದ್ಧಿಖಿ,,  ಕನನಡಕನನಡ  ಚಲನಚಿತ್ರಚಲನಚಿತ್ರ  
ರೆಂಗದ್ರೆಂಗದ್  ನಟರತನಟರತ  ಹನಗೂಹನಗೂ  ರ್ನಟಕಕನರರನದ್ರ್ನಟಕಕನರರನದ್  ಶ್ರೋಶ್ರೋ  ಲೊೋಹಿತನಶವಲೊೋಹಿತನಶವ,,  ಭನಗವತ್ರತಭನಗವತ್ರತ  
ಹನಗೂಹನಗೂ  ಯಕ್ಷಗನನಯಕ್ಷಗನನ  ಕಲನವಿದ್ರನದ್ಕಲನವಿದ್ರನದ್  ಶ್ರೋಶ್ರೋ  ಬೆಂಗನರ್ಬೆಂಗನರ್  ಆಚನರ್ಆಚನರ್,,  ಕೆರೆಕೆರೆ  
ನಿಮನಾತ್ೃನಿಮನಾತ್ೃ  ಕಲಮರ್ೆಕಲಮರ್ೆ  ಕನಮೋಗೌಡಕನಮೋಗೌಡ  ಹನಗೂಹನಗೂ  ವೆೋದನೆಂತ್ವೆೋದನೆಂತ್  ವಿದನವನ್ವಿದನವನ್                    
ಶ್ರೋಶ್ರೋ  ಆರ್ಆರ್..ಎಲ್ಎಲ್..ಕಶಾಪ್ಕಶಾಪ್  ಇವರತಗಳಇವರತಗಳ  ನಿಧ್ನದ್ನಿಧ್ನದ್  ಬಗೆೆಬಗೆೆ  

---  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಹಾಲಿ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಉಪ ಸಭಾಧ್ಯ ಕ್ಷರಾದ           

ಶ್ರ ೀ ಆನಂದ ಮಾಮನಿ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿ್ತನ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ                    

ಶ್ರ ೀ ಜಬ್ಬಾ ರ್ ಖಾನ್ ಹೊನನ ಳಿ್ಳ , ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿ್ತನ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಎಸ್.ಪೂಜಾರಿ, 

ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಮಾಜಿ ಸದಸಯ ರು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರ ೀ ಸುಧೀೀಂದರ ರಾವ್ ಕಸಬೆ, 

ಲೀಕಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಕೀಳೂರು ಬಸನಗೌಡ, ರಾಜಯ ಸಭಾ ಮಾಜಿ ಸದಸಯ ರಾದ             

ಶ್ರ ೀ ಅಬ್ದು ಲ್ ಸಮದ್ ಸಿದಿ್ಧ ಖಿ, ಕನನ ಡ ಚಲನಚಿತ್ರ  ರಂಗದ ನಟರು ಹಾಗೂ ನಾಟಕಕಾರರಾದ              

ಶ್ರ ೀ ಲೀಹಿತಾಶ್ವ , ಭಾಗವತ್ರು ಹಾಗೂ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರಾದ ಶ್ರ ೀ ಬಂಗಾರ್ ಆಚಾರ್, ಕೆರೆ 

ನಿಮಾಾತೃ ಕಲಮ ನೆ ಕಾಮೇಗೌಡ ಹಾಗೂ ವೇದೀಂತ್ ವಿದವ ನ್ ಶ್ರ ೀ ಆರ್.ಎಲ್.ಕಶ್ಯ ಪ್ ಇವರುಗಳು 

ನಿಧ್ನ ಹೊೀಂದ್ಧರುವುದನ್ನನ  ಈ ಸದನಕೆೆ  ಅತ್ಯ ೀಂತ್ ವಿಷಾದದ್ಧೀಂದ ತ್ತಳ್ಳಸಬಯಸುತಿ್ೀನೆ.  
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೦೧. ಆನೆಂದ್ ಮನಮನಿ 

 ಹನಲ್ಲ ವಿಧನನ ಸಭೆಯ ಶನಸಕರತ ಹನಗೂ ಉಪ ಸಭನಧ್ಾಕ್ಷರನದ್ ಶ್ರೋ ಆನೆಂದ್ ಮನಮನಿ 
ಅವರತ ದ್ಧರ್ನೆಂಕ 23.10.2022ರೆಂದ್ತ ನಿಧ್ನ ಹೂೆೆಂದ್ಧರತತನುರೆ.  

 1966ರ ಜನವರಿ, 18ರೆಂದ್ತ ಜನಿಸಿದ್ು ಶ್ರೋಯತತ್ರತ ಬಿ.ಕನೆಂ., ಪದ್ವಿೋಧ್ರರನಗಿದ್ುರತ. 
“ಹತಿುಯ ಕೆೋೆಂದ್ರ”್ಎೆಂದ್ತ ಗತರತತಿಸಿಕೊೆಂಡಿದ್ು ಸವದ್ತಿು ಭನಗದ್ಲ್ಲಿ ಆರೆಂಭದ್ಲ್ಲಿ ಹತಿು ವನಾಪ್ನರದ್ಲ್ಲಿ 
ತೊಡಗಿಕೂೆೆಂಡಿದ್ು ಶ್ರೋಯತತ್ರತ 2008, 2013 ಹನಗೂ 2018ರಲ್ಲಿ ಸವದ್ತಿು ವಿಧನನಸಭನ 
ಕ್ೆೋತ್ರದ್ಧೆಂದ್ ಸತ್ತ್ವನಗಿ ಮೂರತ ಬ್ನರಿ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿರತತನುರೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದ್ೃಷ್ಟಿಕೂೆೋನ ಮತ್ತು 
ರೈೆತ್ರಪರ ಕನಳಜಿ ಹೊೆಂದ್ಧದ್ು ಶ್ರೋಯತತ್ರತ 2020ರಲ್ಲಿ ವಿಧನನ ಸಭ ೆ ಉಪ ಸಭನಧ್ಾಕ್ಷರನಗಿ 
ಆಯ್ಕೆಯನಗಿದ್ುರತ.  

 ಶ್ರೋಯತತ್ರ ನಿಧ್ನದ್ಧೆಂದನಗಿ ರನಜಾವು ಸರಳ ಸಜಜನಿಕೆಯ ಸೌಮಾ ಸವಭನವದ್ 
ರನಜಕನರಣಿಯಬಾರನತನ ಕಳೆದ್ತಕೂೆೆಂಡೆಂತನಗಿದೆ. 

02. ಜಬ್ನಾರ್ ಖನನ್ ಹೊನನಳ್ಳಿ 

 ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಮನಜಿ ಶನಸಕರತ ಹನಗೂ ಮನಜಿ ಸಚಿವರನಗಿದ್ು ಶ್ರೋ ಜಬ್ನಾರ್ ಖನನ್ 
ಹೊನನಳ್ಳಿ ಅವರತ ದ್ಧರ್ನೆಂಕ 07.10.2022ರೆಂದ್ತ ನಿಧ್ನ ಹೊೆಂದ್ಧರತತನುರ.ೆ 

 1942 ಮನರ್್ಾ, 01ರೆಂದ್ತ ಜನಿಸಿದ್ು ಶ್ರೋಯತತ್ರತ ಬಿ.ಎ., ಬಿ.ಎಡ., ಎಲ್.ಎಲ.ಬಿ., 
ಪದ್ವಿೋಧ್ರರನಗಿದ್ತು, ಎರಡತ ಬ್ನರಿ ಹತಬಾಳ್ಳಿಯ ಅೆಂಜತಮನ ಇಸನಿೆಂ ಸೆಂಸೆಿಯ ಅಧ್ಾಕ್ಷರನಗಿದ್ುರತ. 
ಶ್ರೋಯತತ್ರತ 1989ರಲ್ಲಿ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುಗೆ ರ್ನಮನಿದೆೋಾಶನಗೂೆೆಂಡಿದ್ುರತ. 1996ರಿೆಂದ್ ಮನಡಲ್ 
ಉದ್ತಾ ಪ್ೌರಢಶನಲಯೆಲ್ಲಿ 18 ವಷಾ ಶ್ಕ್ಷಕರನಗಿ ನೆಂತ್ರ 1999 ಮತ್ತು 2007ರಲ್ಲಿ ಹತಬಾಳ್ಳಿ ನಗರ 
ವಿಧನನ ಸಭನ ಕ್ೆೋತ್ರದ್ಧೆಂದ್ ಎರಡತ ಬ್ನರಿ ವಿಧನನಸಭನ ಶನಸಕರನಗಿ ಧ್ಮಾಸಿೆಂಗ್ ಅವರ ಸಚಿವ 
ಸೆಂಪತಟದ್ಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಡನ ಮತ್ತು ಯತವಜನ ಸಚಿವರನಗಿಯೂ ಸೋೆವ ೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರತತನುರೆ. ಸಚಿವರನಗಿ, 
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ಶನಸಕರನಗಿ ಹತಬಾಳ್ಳಿ-ಧನರವನಡ ಅವಳ್ಳ ನಗರದ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಶನೆಂತಿ ಸೌಹನದ್ಾತೆ ಕನಪ್ನಡತವಲ್ಲಿ 
ಮಹತ್ವದ್ ಪ್ನತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ತು, ಶ್ರೋಯತತ್ರನತನ ಜನರತ ಪರೋತಿಯಿೆಂದ್ “ಜರ್ನಬ್” ಎೆಂದ್ತ ಕರಯೆತತಿುದ್ುರತ. 

 ಶ್ರೋಯತತ್ರ ನಿಧ್ನದ್ಧೆಂದನಗಿ ರನಜಾವು ಸರಳ ಸಜಜನಿಕೆಯ ರನಜಕನರಣಿಯಬಾರನತನ 
ಕಳೆದ್ತಕೊೆಂಡೆಂತನಗಿದೆ. 

03. ಎಸ್.ಎಸ್.ಪೂಜನರಿ 

 ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಮನಜಿ ಶನಸಕರನದ್ ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಎಸ್.ಪೂಜನರಿ ಅವರತ ದ್ಧರ್ನೆಂಕ 
06.11.2022 ರೆಂದ್ತ ನಿಧ್ನ ಹೊೆಂದ್ಧರತತನುರ.ೆ 

 1934ರ ಆಗಸಿ್, 28ರೆಂದ್ತ ಬ್ೆಳಗನವಿ ಜಿಲೆಿಯ ಹತಕೆೆೋರಿ ತನಲೂಿಕ್ನ ಸೆಂಕೆೋಶವರದ್ಲ್ಲಿ 
ಜನಿಸಿದ್ು ಶ್ರೋಯತತ್ರತ ಎೆಂ.ಎ., ಬಿ.ಎಡ., ಪದ್ವಿೋಧ್ರರನಗಿದ್ತು, 1998 ರಿೆಂದ್ 2004ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೋತ್ರದ್ಧೆಂದ್ ಸವತ್ೆಂತ್ರ ಅಭಾರ್ಥಾಯನಗಿ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುಗೆ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿರತತನುರ.ೆ ಶ್ಕ್ಷಕ 
ವಿರೂೆೋಧಿ ನಿೋತಿಗಳ ಕತರಿತ್ತ ಸಕನಾರದ್ ಗಮನ ಸಳೆೆಯತವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ್ ಪ್ನತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ು ಶ್ರೋಯತತ್ರತ 
ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಮತ್ತು ಶ್ಕ್ಷರ್ ಕ್ೋೆತ್ರದ್ ಬಗೆೆ ಅಪ್ನರ ಕನಳಜಿ ಹೊೆಂದ್ಧದ್ುರತ. 

 ಶ್ರೋಯತತ್ರ ನಿಧ್ನದ್ಧೆಂದನಗಿ ರನಜಾವು ಸರಳ ಸಜಜನಿಕೆಯ ರನಜಕನರಣಿಯಬಾರನತನ 
ಕಳೆದ್ತಕೊೆಂಡೆಂತನಗಿದೆ.  

(ಮತೆಂದ್ತ) 

(1040)19.12.2022/11.20/ಎೆಂಎೆಂ-ಜಿಆರ್ 

4. ಸತಧಿೋೆಂದ್ರರನವ್ ಕಸಬ್ೆ 

 ವಿಧನನಸಭೆಯ ಮನಜಿ ಶನಸಕರತ ಹನಗೂ ಮನಜಿ ಸಚಿವರನದ್ ಸತಧಿೋೆಂದ್ರರನವ ಕಸಬ್ೆ 
ಅವರತ ದ್ಧರ್ನೆಂಕ: 22.10.2022ರೆಂದ್ತ ನಿಧ್ನ ಹೊೆಂದ್ಧರತತನುರೆ. 
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1947ರ ಜನವರಿ, 26ರೆಂದ್ತ ಜನಿಸಿದ್ು ಶ್ರೋಯತತ್ರತ ವೃತಿುಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಟಕರನಗಿದ್ುರತ.  
ಎಸ.ಎಸ.ಎಲ್.ಸಿ.ವರಗೆೆ ವಿದನಾಭನಾಸ ಮನಡಿದ್ತು, 1978 ಹನಗೂ 1983ರಲ್ಲಿ ಕಲಮಲನ ವಿಧನನ 
ಸಭನ ಕ್ೆೋತ್ರದ್ಧೆಂದ್ ಎರಡತ ಬ್ನರಿ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿದ್ತು, 1980ರಲ್ಲಿ ಆರ. ಗತೆಂಡತರನವ್ ಅವರ ಸಚಿವ 
ಸೆಂಪತಟದ್ಲ್ಲಿ ಮತಜರನಯಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಟ ಮನರತಕಟೆಿ ಸಚಿವರನಗಿ ಸೋೆವೆಯನತನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ು ಶ್ರೋಯತತ್ರತ 
ಸಮನಜ ಸೋೆವೆಯಲ್ಲಿ ತ್ಮಮನತನ ತೂೆಡಗಿಸಿಕೂೆೆಂಡಿದ್ತು, ಬಡವರತ ಹನಗೂ ಸಮನಜದ್ ಹಿೆಂದ್ತಳ್ಳದ್ 
ವಗಾಗಳ ಸಬಲ್ಲೋಕರರ್ಕನೆಗಿ ಶರಮವಹಿಸಿದ್ುರತ.  

ಶ್ರೋಯತತ್ರ ನಿಧ್ನದ್ಧೆಂದನಗಿ ರನಜಾವು ಸರಳ ಸಜಜನಿಕೆಯ ರನಜಕನರಣಿಯಬಾರನತನ 
ಕಳೆದ್ತಕೊೆಂಡೆಂತನಗಿದೆ.  

5. ಕೊೋಳೂರತ ಬಸವನಗೌಡ 

ಲೊೋಕಸಭೆಯ ಮನಜಿ ಸದ್ಸಾರನದ್ ಕೊೋಳೂರತ ಬಸವನಗೌಡ ಅವರತ ದ್ಧರ್ನೆಂಕ: 
25.11.2022ರೆಂದ್ತ ನಿಧ್ನ ಹೊೆಂದ್ಧರತತನುರ.ೆ 

2000ರಲ್ಲಿ ನಡದೆ್ 13ರೆ್ೋ ಲೊೋಕಸಭೆಗೆ ಬಳನಿರಿ ಕ್ೆೋತ್ರದ್ ಉಪ ಚತರ್ನವಣೆಯಲ್ಲಿ 
ಆಯ್ಕೆಯನಗಿ ೪ ವಷಾ ಸೆಂಸದ್ರನಗಿ ಕನಯಾನಿವಾಹಿಸಿರತತನುರ.ೆ ಶ್ಕ್ಷರ್ ಕ್ೋೆತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಗರ್ನಿೋಯ 
ಸೋೆವೆಯನತನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ು ಶ್ರೋಯತತ್ರತ ವಿೋರಶೈೆವ ವಿದನಾವಧ್ಾಕ ಸೆಂಘದ್ ಅಧ್ಾಕ್ಷರನಗಿ ಹನಗೂ 
1980ರಲ್ಲಿ ವಿೋರಶೈೆವ ಎೆಂಜಿನಿಯರಿೆಂಗ್ ಕನಲೋೆಜತ ಸನಿಪಸತವಲ್ಲಿ ಪರಮತಖ್ ಪ್ನತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ುರತ.  

ಶ್ರೋಯತತ್ರ ನಿಧ್ನದ್ಧೆಂದನಗಿ ರನಜಾವು ಸರಳ ಸಜಜನಿಕೆಯ ರನಜಕನರಣಿಯಬಾರನತನ 
ಕಳೆದ್ತಕೊೆಂಡೆಂತನಗಿದೆ. 

6. ಅಬತುಲ್ ಸಮದ್ ಸಿದ್ಧಿಖಿ 

ರನಜಾಸಭೆಯ ಮನಜಿ ಸದ್ಸಾರನದ್ ಅಬತುಲ್ ಸಮದ್ ಸಿದ್ಧಿಖಿ ಅವರತ ದ್ಧರ್ನೆಂಕ 
21.11.2022ರೆಂದ್ತ ನಿಧ್ನ ಹೊೆಂದ್ಧರತತನುರ.ೆ  
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ರನಯಚೂರತ ನಗರಸಭೆಯ ಸದ್ಸಾರನಗಿ ರನಜಕ್ೋಯ ವೃತಿು ಜಿೋವನ ಪ್ನರರೆಂಭಿಸಿದ್ು 
ಶ್ರೋಯತತ್ರತ 1988ರಿೆಂದ್ 1994ರವರೆಗ ೆ ರನಜಾಸಭನ ಸದ್ಸಾರನಗಿ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿ 
ಕನಯಾನಿವಾಹಿಸಿರತತನುರ.ೆ  ಅರೆ್ೋಕ ಶ್ಕ್ಷರ್ ಸೆಂಸೆಿಗಳನತನ ಸನಿಪಸಿದ್ು ಶ್ರೋಯತತ್ರತ ನೂಾ ಎಜತಕೆೋಶನ್ 
ಸೂೆಸೈೆಟ್ಟಯಡಿ ವಿಶೆೋಷವನಗಿ ಪ್ನರಥಮಿಕ, ಪ್ೌರಢ, ಪದ್ವಿಪೂವಾ ಹನಗೂ ಪದ್ವಿ ಕನಲೋೆಜತಗಳನತನ 
ಆರೆಂಭಿಸಿದ್ ಕ್ೋತಿಾಗೆ ಭನಜನರನಗಿರತತನುರ.ೆ 

ಶ್ರೋಯತತ್ರ ನಿಧ್ನದ್ಧೆಂದನಗಿ ರನಜಾವು ಸರಳ ಸಜಜನಿಕೆಯ ರನಜಕನರಣಿಯಬಾರನತನ 
ಕಳೆದ್ತಕೊೆಂಡೆಂತನಗಿದೆ.  

7. ಟ್ಟ.ಎಸ. ಲೊೋಹಿತನಶವ 

ಕನನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ರೆಂಗದ್ ನಟರತ ಹನಗೂ ರ್ನಟಕಕನರರನದ್ ಟ್ಟ.ಎಸ. ಲೂೆೋಹಿತನಶವ ಅವರತ 
ದ್ಧರ್ನೆಂಕ: 08.11.2022ರೆಂದ್ತ ನಿಧ್ನ ಹೂೆೆಂದ್ಧರತತನುರೆ. 

1942ರ ಆಗಸಿ್, 05ರೆಂದ್ತ ತ್ತಮಕೂರತ ಜಿಲೆಿಯ ತೊೆಂಡನಗೆರೆ ಗನರಮದ್ಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ು 
ಶ್ರೋಯತತ್ರತ ಮೈಸೂರಿನ ಮನನಸಗೆಂಗೊೋತಿರಯಲ್ಲಿ ಆೆಂಗಿ ಭನಷಯೆಲ್ಲಿ ಎೆಂ.ಎ ಪದ್ವಿೋಧ್ರರನಗಿದ್ತು, 
33 ವಷಾಗಳ ಕನಲ ಇೆಂಗಿಿಷ್ ಪ್ನರಧನಾಪಕರನಗಿಯೂ ಸೋೆವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರತತನುರೆ.  ರೆಂಗರ್ನಟಕ ಮತ್ತು 
ದ್ೂರದ್ಶಾನದ್ ಧನರವನಹಿಗಳಲೂಿ ನಟ್ಟಸಿದ್ತು ರೆಂಗಭೂಮಿ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮನ ಕ್ೆೋತ್ರಕೆೆ ಪ್ನದನಪಾಣೆ 
ಮನಡಿರತತನುರ.ೆ  ಆರೆಂಭದ್ಲ್ಲಿ ಕಲನತ್ಮಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ಣ ಹಚತುತಿುದ್ು ಶ್ರೋಯತತ್ರತ ಶೆಂಕರ್ರ್ನಗ್ 
ಅವರ “ಗಿೋತನ”್ಚಲನಚಿತ್ರದ್ಧೆಂದ್ ನಟರನಗಿ ಗತರತತಿಸಿಕೊೆಂಡಿದ್ುರತ. 

ಧ್ಮಾ, ದನರಿತ್ಪಪತ್ತ, ಗಜೆೋೆಂದ್ರ ಹನಗೂ ಸನೆಂಗಿಿಯನನ ಸೋೆರಿ ಸತಮನರತ 500 ಹೆಚತು 
ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟ್ಟಸಿದ್ು ಶ್ರೋಯತತ್ರತ ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಟಕ ಅಕನಡೆಮಿ ಪರಶಸಿು ಹನಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ 
ರನಜೊಾೋತ್ಸವ ಪರಶಸಿುಗಳ್ಳಗೆ ಭನಜನರನಗಿರತತನುರೆ.  

ಶ್ರೋಯತತ್ರ ನಿಧ್ನದ್ಧೆಂದನಗಿ ರನಜಾವು ರೆಂಗಕಮಿಾ ಹನಗೂ ಕನನಡ ಚಲನಚಿತ್ರದ್ ಹಿರಿಯ 
ನಟರೂೆಬಾರನತನ ಕಳೆದ್ತಕೂೆೆಂಡೆಂತನಗಿದೆ. 
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8. ಬೆಂಗನರ ಆಚನರ 

ಭನಗವತ್ರತ ಹನಗೂ ಯಕ್ಷಗನನ ಕಲನವಿದ್ರನದ್ ಬೆಂಗನರ್ ಆಚನರ್ ಅವರತ ದ್ಧರ್ನೆಂಕ: 
29.9.2022ರೆಂದ್ತ ನಿಧ್ನ ಹೊೆಂದ್ಧರತತನುರ.ೆ 

ಭನಗವತ್ರನಗಿ ಗತರತತಿಸಿಕೊೆಂಡಿದ್ು ಶ್ರೋಯತತ್ರತ ಮದ್ುಳೆ ವನದ್ಕರೂ ಆಗಿದ್ತು, ಗೊೆಂಬ್ ೆ
ಕತಣಿಸತವುದ್ರಲೂಿ ಪರಿಣಿತಿ ಹೊೆಂದ್ಧರತತನುರ.ೆ  ಕತಲ ಕಸತಬ್ನದ್ ಮರದ್ ಕಲೆಸವನೂನ ಮನಡತತಿುದ್ು 
ಶ್ರೋಯತತ್ರತ ತ್ೆಂದೆಯವರಿೆಂದ್ ಯಕ್ಷಗನನ ಕಲ್ಲತ್ತ ಸತಮನರತ 62 ವಷಾಗಳ್ಳೆಂದ್ ಕಬಾಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪರತಿ 
ವಷಾ ಸಿಳ್ಳೋಯರಿಗೆ ಯಕ್ಷಗನನ ತ್ರಬ್ೋೆತಿ ಕೊಟತಿ ಮೂಡಲಪ್ನಯ ಯಕ್ಷಗನನ ಪರದ್ಶಾನ ನಿೋಡತತನು 
ಬೆಂದ್ಧದ್ುರತ. 

ಯಕ್ಷಗನನ ಕ್ೆೋತ್ರದ್ ಜಿೋವಮನನದ್ ಸನಧ್ರೆ್ಗನಗಿ ಶ್ರೋಯತತ್ರಿಗೆ 2019ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ 
ಯಕ್ಷಗನನ ಅಕನಡೆಮಿಯತ ಪ್ನತಿಾಸತಬಾ ಪರಶಸಿು ಹನಗೂ 2020ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನ ಕರ್ನಾಟಕ 
ರನಜೊಾೋತ್ಸವ ಪರಶಸಿುಯನತನ ನಿೋಡಿ ಗೌರವಿಸಲನಗಿರತತ್ುದೆ.  ಕರ್ನಾಟಕ ಜನನಪದ್ ಪರಿಷತಿುನ 
ಜನನಪದ್ ಲೊೋಕ ಪರಶಸಿುಗ ೆಭನಜನರನಗಿರತತನುರೆ.  

ಶ್ರೋಯತತ್ರ ನಿಧ್ನದ್ಧೆಂದನಗಿ ರನಜಾವು ಒಬಾ ಹಿರಿಯ ಯಕ್ಷಗನನ ಕಲನವಿದ್ರೂೆಬಾರನತನ 
ಕಳೆದ್ತಕೊೆಂಡೆಂತನಗಿದೆ.  

9. ಕಲಮರೆ್ ಕನಮೋಗೌಡ 

ಆಧ್ತನಿಕ ಭಗಿೋರಥ, ಕರೆ ೆ ನಿಮನಾತ್ೃ ಕಲಮರ್ ೆ ಕನಮೋಗೌಡ ಅವರತ ದ್ಧರ್ನೆಂಕ: 
17.10.2022ರೆಂದ್ತ ನಿಧ್ನ ಹೊೆಂದ್ಧರತತನುರ.ೆ 

ಮೆಂಡಾ ಜಿಲೆಿಯ ಮಳವಳ್ಳಿ ತನಲೂಿಕ್ನ ದನಸನದೂೆಡಿಿ ಗನರಮದ್ ಬಳ್ಳಯಿರತವ ಕತೆಂದ್ನಿ 
ಬ್ೆಟಿದ್ಲ್ಲಿ ಕತರಿಗನಹಿಯನಗಿದ್ು ಶ್ರೋಯತತ್ರತ ಕತರಿ ಮನರಿ ಸೆಂಪ್ನದ್ಧಸಿದ್ ಹರ್ದ್ಲ್ಲಿ ಬ್ೆಟಿದ್ ಮೋಲ ೆ
ಕಟೆಿಗಳನತನ ಕಟತಿವ ಮೂಲಕ ʻಕಟೆಿ ಕನಮೋಗೌಡʼ ಎೆಂದೋೆ ಪರಸಿದ್ಧಿ ಪಡದೆ್ಧದ್ುರತ.  ತ್ಮಮ ಸವೆಂತ್ 
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ಹರ್ದ್ಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 16ಕೂೆ ಹೆಚತು ಕೆರೆ ಕಟೆಿಗಳನತನ ನಿಮಿಾಸಿ ಆಧ್ತನಿಕ ಭಗಿೋರಥ ಎೆಂದೋೆ 
ಖನಾತ್ರನಗಿದ್ುರತ.  ಬ್ೆಟಿದ್ ಮಧ್ಾ ಹನಗೂ ತ್ಪಪಲಲ್ಲಿ 2000ಕೂೆ ಹೆಚತು ಗಿಡಗಳನತನ ರೆ್ಟತಿ ಬ್ೆಳೆಸತವ 
ಮೂಲಕ ಪರಿಸರ ಕನಳಜಿಯನತನ ವಹಿಸಿದ್ುರತ.  ಇವರ ನಿಸನವಥಾ ಸೋೆವೆಯಿೆಂದನಗಿ ಪ್ನರಣಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳ್ಳಗೆ 
ಬ್ೆೋಸಿಗೆ ಕನಲದ್ಲೂಿ ನಿೋರತ ದೊರೆಯತವೆಂತ ೆಮನಡಿ ಅೆಂತ್ಜಾಲ ವೃದ್ಧಿಗೂ ಕನರರ್ಕತ್ಾರನಗಿರತತನುರೆ.  

ತ್ಮಮ ಜಿೋವಿತ್ದ್ ಬಹತಪ್ನಲತ ಅವಧಿಯನತನ ಕಟೆಿಗಳ ನಿಮನಾರ್, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಅರರ್ಾ 
ಸೆಂರಕ್ಷಣೆಗನಗಿ ಮತಡತಪ್ನಗಿಟ್ಟಿದ್ು ಶ್ರೋಯತತ್ರ ಆದ್ಶಾ ಸಮನಜ ಸೋೆವೆಗನಗಿ 2018ರಲ್ಲಿ ರನಜಾ 
ಸಕನಾರವು ಕನನಡ ರನಜೊಾೋತ್ಸವ ಪರಶಸಿು ನಿೋಡತವ ಮೂಲಕ ಗೌರವಿಸಿರತತ್ುದೆ.  ರಮನಗೊೋವಿೆಂದ್ 
ಪರಶಸಿು ಸೋೆರಿದ್ೆಂತ ೆ ಹಲವು ರನಷ್ಟರೋಯ ಮಟಿದ್ ಹನಗೂ ಅೆಂತ್ರರನಷ್ಟರೋಯ ಮಟಿದ್ ಪರತಿಷ್ಟಿತ್ 
ಪರಶಸಿುಗಳ್ಳಗೆ ಭನಜನರನಗಿರತತನುರೆ. 

ಶ್ರೋಯತತ್ರ ನಿಧ್ನದ್ಧೆಂದನಗಿ ರನಜಾವು ಕೆರೆಗಳ ನಿಮನಾತ್ೃ ಹನಗೂ ಪರಿಸರ 
ಸೆಂರಕ್ಷಕರೂೆಬಾರನತನ ಕಳೆದ್ತಕೊೆಂಡೆಂತನಗಿದೆ. 

10. ಡನ: ಆರ.ಎಲ. ಕಶಾಪ 

ವೆೋದನೆಂತ್ ವಿದನವನ್ ಡನ: ಆರ.ಎಲ. ಕಶಾಪ್ ಅವರತ ದ್ಧರ್ನೆಂಕ 11.11.2022ರೆಂದ್ತ ನಿಧ್ನ 
ಹೊೆಂದ್ಧರತತನುರ.ೆ 

ವೆೋದ್ ವಿಜ್ಞನನದ್ಲ್ಲಿ ಆಳವನದ್ ಅಧ್ಾಯನ ನಡಸೆಿದ್ು ಶ್ರೋಯತತ್ರತ ವೆೋದ್ ಮತ್ತು ವೆೋದನೆಂಗದ್ 
ಪರಿಣಿತ್ರನಗಿ ವೆೋದ್ಗಳನತನ ಆೆಂಗಿ ಭನಷಗೆ ೆಅನತವನದ್ಧಸಿದ್ುರತ.  ರ್ನಲತೆ ವೆೋದ್ಗಳ್ಳಗೆ ಭನಷಾ ಬರೆದ್ತ 
ಅವುಗಳನತನ ಕನನಡ, ತ್ಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲಗತ ಭನಷಗೆಳ್ಳಗೆ ಅನತವನದ್ ಮನಡಿದ್ುರತ.  

ಎಲೆಕ್ರಕಲ್ ಮತ್ತು ಕೆಂಪೂಾಟರ್ ಇೆಂಜಿನಿಯರ ವನಾಸೆಂಗ ಮನಡಿದ್ು ಶ್ರೋಯತತ್ರತ 
ಅಮರಿಕದ್ ಷಡೂಾಾ ವಿಶವವಿದನಾಲಯದ್ಲ್ಲಿ ಪ್ನರಧನಾಪಕರನಗಿ ಸೋೆವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರತತನುರೆ.  ಅರವಿೆಂದೊೋ 
ಕಪ್ನಲ್ಲ ಶನಸಿಿ ಇನ್ಸಿಿಟೂಾಷನ್ ನಿದೆೋಾಶಕರನಗಿ ಸೋೆವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ು ಶ್ರೋಯತತ್ರತ ಮಷ್ಟನ್ ಇೆಂಟಲ್ಲಜೆನಸ್ 
ಕ್ೆೋತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಸೆಂಶ ೆೋಧ್ರ್ೆ ನಡಸೆಿರತತನುರ.ೆ  ಪ್ನರಧನಾಪಕರನಗಿ 33 ವಷಾ ಸೋೆವೆ ಸಲ್ಲಿಸತವ ಮೂಲಕ 50 
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ಪಹೆರ್್ಡಿ ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳ್ಳಗೆ ಮನಗಾದ್ಶಾಕರನಗಿದ್ತು.  ಅಲಿದೆೋ, ವಿಜ್ಞನನ ನಿಯತ್ಕನಲ್ಲಕೆಯಲ್ಲಿ 
250ಕೂೆ ಹಚೆತು ಲೋೆಖ್ನಗಳನತನ ಪರಕಟ್ಟಸಿರತತನುರೆ. 

ಆಧನಾತಿಮಕ ಸೆಂಘಟರ್ಯೆನದ್ ಸನಕ್ಷಿ ಟರಸಿ್ನ ಅಧ್ಾಕ್ಷರನಗಿದ್ು ಶ್ರೋಯತತ್ರಿಗೆ ಕೋೆೆಂದ್ರ ಸಕನಾರವು 
2021ರಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಶ್ರೋ ಪರಶಸಿು ಮತ್ತು ರನಜಾ ಸಕನಾರವು 2012ರಲ್ಲಿ ರನಜೊಾೋತ್ಸವ ಪರಶಸಿುಯನತನ ನಿೋಡಿ 
ಗೌರವಿಸಿರತತ್ುದ.ೆ 

ಶ್ರೋಯತತ್ರ ನಿಧ್ನದ್ಧೆಂದನಗಿ ರನಜಾವು ವೆೋದ್ ಮತ್ತು ವೆೋದನೆಂಗದ್ ಪರಿಣಿತ್ರೂೆಬಾರನತನ 
ಕಳೆದ್ತಕೊೆಂಡೆಂತನಗಿದೆ. 

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, 
ವಿಧನನಸಭೆಯ ಉಪಸಭನಧ್ಾಕ್ಷರನಗಿದ್ು ಶ್ರೋ ಆನೆಂದ್ ಮನಮನಿಯವರ ಸಹಿತ್ 10 ಜನ ಗರ್ಾರ 
ನಿಧ್ನಕೆೆ ತನವು ಸೆಂತನಪ ಸೂಚರೆ್ಯನತನ ಮೆಂಡಿಸಿದ್ಧುೋರಿ.  ಈ ಸೆಂತನಪಕೆೆ ಸಕನಾರದ್ ಪರವನಗಿ 
ಸಹಮತ್ವನತನ ವಾಕುಪಡಿಸತತನು, ವಿಧನನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ನಧ್ಾಕ್ಷರನಗಿದ್ು ಶ್ರೋ ಆನೆಂದ್ ಮನಮನಿಯವರತ 
ಮೊರೆ್ನಯವರಗೊ ನಮಮ ಜೊತೆ ಇದ್ುವರತ.  ಕಳೆದ್ ಮತೆಂಗನರತ ಅಧಿವೆೋಶನದ್ಲೂಿ ಕೂಡ 
ಅರ್ನರೊೋಗಾದ್ ನಡತವಯೊ ನಮಮ ಜೊತೆ ಕಲೆಸ ಮನಡಿದ್ುರತ.  ಅವರ ನಿಧ್ನದ್ಧೆಂದನಗಿ ರನಜಾದ್ 
ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ತ ರಿೋತಿಯ ದ್ಧಗ್ರಮಯನತನ ಉೆಂಟತ ಮನಡಿದ್ುನತನ ರ್ನವಲೆಿರೂ ಗಮನಿಸಿದೆುೋವೆ.  
ಮನಧ್ಾಮದ್ವರತ ಆನೆಂದ್ ಮನಮನಿಯವರ ರನಜಕ್ೋಯ ಜಿೋವನದ್ ಬಗೆೆ ಬರೆಯತತನು ಹತಿು 
ವನಾಪ್ನರದ್ಧೆಂದ್ ವಿಧನನಸಭೆಯವರಗೆೆ ಒಬಾ ವಾಕ್ು ಎಷಿರಮಟ್ಟಿಗೆ ತ್ನನ ಶಕ್ುಯನತನ 
ಕೊರೋಢೋಕರಿಸಿಕೂೆೆಂಡತ ಸಮನಜದ್ಲ್ಲಿ ಬ್ೆಳೆಯಬಹತದ್ತ ಎನತನವುದ್ಕೆೆ ಆನೆಂದ್ ಮನಮನಿಯವರತ ಒಬಾ 
ನಿದ್ಶಾನ ಎೆಂದ್ತ ಉಲೆಿೋಖ್ ಮನಡಲನಗಿತ್ತು.  ಮೂರತ ಬ್ನರಿ ಶನಸಕರನಗಿ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿದ್ು ಆನೆಂದ್ 
ಮನಮನಿಯವರತ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನಸಭೆಯ ಉಪಸಭನಧ್ಾಕ್ಷರನಗಿದ್ತು ಮಹತ್ುರವನದ್ೆಂತ್ಹ ಮತ್ತು 
ಉತ್ುಮವನದ್ೆಂತ್ಹ ಜನರ ಕೆಲಸಗಳನತನ ಮನಡಿದ್ವರತ ಎನತನವ ಗೌರವಕೆೆ ಪ್ನತ್ರರನಗಿದ್ುರತ.  ಕೆೋವಲ 
56 ವಷಾಗಳ ಕನಲ ಬದ್ತಕ್ ಬ್ನಳ್ಳದ್ೆಂತ್ಹ ಆನೆಂದ್ ಮನಮನಿಯವರತ ಕ್ೆೋತ್ರದ್ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ 
ಅತ್ಾೆಂತ್ ಭನವರ್ನತ್ಮಕವನದ್ ಸೆಂಬೆಂಧ್ವನತನ ಇಟತಿಕೂೆೆಂಡಿದ್ುರತ. ಕ್ರಯನಶ್ೋಲ ವಾಕ್ುತ್ವವನತನ 



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                    ೧೯-೧೨-೨೦೨೨                                      12                        

  ತಿದ್ತುಪಡಿಯನಗದ್ ಪರತಿ/Unedited copy, ರ್ನಾಯನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಪತಿರಕನ ಪರಕಟಣೆಗನಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ತ 
 

   

ಬ್ೆಳೆಸಿಕೊೆಂಡತ ನಿೋರನವರಿ ಬಗೆೆ, ರೈೆತ್ರ ಬಗೆೆ ವಿಶೆೋಷವನದ್ ಕನಳಜಿಯಿೆಂದ್ ಕಲೆಸ ಮನಡತವುದ್ನತನ 
ರ್ನವಲೆಿರೂ ಗಮನಿಸಿದೆುೋವೆ.  ಆಧನಾತ್ಮದ್ ಬಗೆೆಯೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೆೋಷವನದ್ೆಂತ್ಹ ಆಸಕ್ು ಇತ್ತು.  
ರ್ನನತ ಧನಮಿಾಕ ದ್ತಿು ಸಚಿವರ್ನಗಿದನುಗ ಸವದ್ತಿು ದೆೋವಸನಿನಕೆೆ ಹೊೋಗಿದೆು.  ಆ 
ದೆೋವಸನಿನದ್ಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ ಎಲನಿ ಸಮಸೆಾಗಳನೂನ ಪರಿಹನರ ಮನಡಿ ಭಕನುದ್ಧಗಳ್ಳಗೆ ಮತ್ತು 
ಸನವಾಜನಿಕರಿಗ ೆ ಆ ಧನಮಿಾಕ ಕೆೋೆಂದ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಯನವ ರಿೋತಿ ಸೋೆವ ೆ ಸಲ್ಲಿಸಬ್ೋೆಕೆನತನವ ಬಗೆೆ ಅವರತ 
ತೊೋರಿಸಿಕೂೆಡತವಷಿರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಹಳ ಕ್ರಯನಶ್ೋಲವನದ್ೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸಗಳನತನ ಮನಡಿದ್ುರತ. ಅವರ 
ನಿಧ್ನದ್ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಅವರ ಸತತ್ುಲ್ಲದ್ು ಅಭಿಮನನಿಗಳು ಮತ್ತು ಕನಯಾಕತ್ಾರತ ಹೆೋಳುವೆಂತೆ 
ಒೆಂದ್ತ ಸಲ ನಿೋವು ನನನ ಹೆಸರಿಡಿದ್ತ ಕರಯೆಬೆ್ೋಕನೆತನವ ಅವರ ಆಸಯೆನತನ ಆ ರೆ್ೂೋವಿನ ಮಧೆಾ 
ಹೆೋಳುವೆಂತ್ಹ ಧ್ವನಿಗಳ್ಳದ್ುವು.  ಇಡಿೋ ಕ್ೋೆತ್ರದ್ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹತಪ್ನಲತ ಕನಯಾಕತ್ಾರನತನ ಮತ್ತು 
ಸನವಾಜನಿಕರನತನ ಹೆಸರತ ಹಿಡಿದ್ತ ಕರಯೆತವೆಂತ್ಹ ರೆ್ನಪನ ಶಕ್ುಯನತನ ಆನೆಂದ್ ಮನಮನಿಯವರತ 
ಉಳ್ಳಸಿಕೂೆೆಂಡಿದ್ುರತ ಮತ್ತು ಬ್ಳೆೆಸಿಕೂೆೆಂಡಿದ್ುರತ. ಅವರತ ಮೂರತ ಬ್ನರಿ ಶನಸಕರನಗಿ 
ಆಯ್ಕೆಯನಗಿದ್ುರತ.  ಅವರ ತ್ೆಂದೆಯವರತ ಸಹ ಶನಸಕರನಗಿ  ಉಪಸಭನಧ್ಾಕ್ಷರನಗಿದ್ುರೆಂತೆ.  ಅದೆೋ 
ಮನದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇವರತ ಸಹ ಉಪ್ನಧ್ಾಕ್ಷರನಗಿ ಕೆಲಸಗಳನತನ ಮನಡಿ, ತ್ಮಮ ತ್ೆಂದ ೆ ಕತಳ್ಳತ್ 
ಕತಚಿಾಯಲ್ಲಿ ತನನತ ಕತಳ್ಳತ್ತಕೂೆಳಿಲತ ಅವಕನಶವನಗಿರತವುದ್ತ ತ್ಮಮ ಜಿೋವನದ್ ಸೌಭನಗಾವೆೆಂದ್ತ 
ಹೆೋಳ್ಳದ್ುರತ.  ತ್ತೆಂಬ್ನ ಜನಪರವನದ್ ಕೆಲಸಗಳನತನ ಮನಡಿ, ಮೂರತ ಬ್ನರಿ ಶನಸಕರನಗಿದ್ು ಆನೆಂದ್ 
ಮನಮನಿಯವರೆಂತ್ಹ ಹಿರಿಯರನತನ ಕಳೆದ್ತಕೊೆಂಡತ ಈ ರನಜಾ ಒಬಾ ಯೋಗಾ ರನಜಕನರಣಿಯನತನ, 
ಒಬಾ ಬಡವರ ಬೆಂಧ್ತವನತನ, ಒಬಾ ರೈೆತ್ರ ಒಡರ್ನಡಿಯನತನ, ಜನಸನಮನನಾರ ಸಖ್ರ್ನಗಿ ಕೆಲಸ 
ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಒಬಾ ಯೋಗಾ ಶನಸಕರನತನ ಮತ್ತು ವಿಧನನಸಭಯೆ ಉಪ್ನಧ್ಾಕ್ಷರನತನ 
ಕಳೆದ್ತಕೊೆಂಡಿದೆ ಎೆಂದ್ತ ಅನಿಸತತ್ುದ.ೆ  ಆ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ತನವು ದ್ಧ: ಆನೆಂದ್ ಮನಮನಿಯವರ 
ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮನಡಿರತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂತನಪ ಸೂಚರೆ್ಗೆ ಸಕನಾರದ್ ಪರವನಗಿ ಸಹಮತ್ವನತನ ವಾಕುಪಡಿಸಿ 
ಅವರ ಬೆಂಧ್ತಗಳು ಹನಗೂ ಅವರ ಪತಿನಗೆ ಅವರ ಅಗಲ್ಲಕೆಯ ದ್ತುಃಖ್ವನತನ ಭರಿಸತವ ಶಕ್ುಯನತನ ಆ 
ದೆೋವರತ ಕೂೆಡಲ್ಲ ಎೆಂಬ ಭನವರೆ್ಗಳನತನ ತ್ಮಮ ಮತೆಂದ ೆವಾಕುಪಡಿಸತತೆುೋರ್ೆ. 
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(1041) 19-12-2022 11-30 KH/GR         (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿತಿ) 

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಮತೆಂದ್ತ): 

ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಜಬ್ನಾರ್ ಖನನ್ ಹೊನನಳ್ಳಿ ಯವರ ಬಗೆೆ ಉಲೆಿೋಖ್ 
ಮನಡಿದ್ಧುೋರಿ. 1989 ರಲ್ಲಿ ವಿಧನನಪರಿಷತಿುಗೆ ರ್ನಮನಿದೆೋಾಶನಗೂೆೆಂಡತ, ಒಬಾ ಶ್ಕ್ಷಕರನಗಿ ಕೆಲಸಗಳನತನ 
ಮನಡಿ ಧ್ಮಾಸಿೆಂಗ್ ಅವರ ಸಚಿವ ಸೆಂಪತಟದ್ಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಡನ ಮತ್ತು ಯತವಜನ ಸಚಿವರನಗಿ ಸೋೆವೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಿರತವೆಂತ್ಹ ಮನನಾ ಜಬ್ನಾರ್ ಖನನ್ ಹೂೆನನಳ್ಳಿ ರವರತ ಶನೆಂತಿ ಮತ್ತು ಸೌಹನದ್ಾತೆಗ ೆ
ಹೆಸರನದ್ೆಂತ್ಹವರತ. ಇವರತ ಬಹಳ ಸಜಜನರನಗಿದ್ುರತ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಭನವರೆ್ಗಳು ಇವೆ. ಇವರ 
ನಿಧ್ನದ್ಧೆಂದ್ ರನಜಾವು ಸರಳ ಸಜಜನಿಕೆಯ ರನಜಕನರಣಿಯಬಾರನತನ ಕಳೆದ್ತಕೂೆೆಂಡೆಂತನಗಿದೆ ಎೆಂದ್ತ 
ಉಲೆಿೋಖಿಸಬಹತದ್ತ. 

ಮನನಾ ಎಸ.ಎಸ.ಪೂಜನರಿಯವರ ಬಗೆೆ ತನವು ಉಲೆಿೋಖ್ ಮನಡಿದ್ಧುೋರಿ. 1998 ರಿೆಂದ್ 
2004ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೋತ್ರದ್ಧೆಂದ್ ಸವತ್ೆಂತ್ರ ಅಭಾರ್ಥಾಯನಗಿ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುಗೆ 
ಆಯ್ಕೆಯನಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಮನನಾ ಎಸ.ಎಸ.ಪೂಜನರಿಯವರತ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೋೆತ್ರದ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯ್ಕೋ 
ಬಡವರ ಕಲನಾರ್ದ್ ಯೋಜರೆ್ಯ ಬಗೆೆ ಅರೆ್ೋಕ ವಿಚನರಗಳನತನ ಉಲೆಿೋಖ್ ಮನಡಿ ಸಕನಾರದ್ 
ಗಮನವನತನ ಸಳೆೆಯತತಿುದ್ುರತ. ಶ್ಕ್ಷರ್ದ್ ಬಗೆೆ ಮತ್ತು ಶ್ಕ್ಷಕರ ಬಗೆೆ ವಿಶೆೋಷವನದ್ ಕನಳಜಿಯಿೆಂದ್ 
ಕೆಲಸಗಳನತನ ಮನಡತತಿುದ್ುರತ ಎನತನವುದ್ನತನ ಉಲೆಿೋಖ್ ಮನಡಿದ್ಧುೋರಿ. ಒಬಾ ಯೋಗಾ 
ರನಜಕನರಣಿಯನತನ ಕಳೆದ್ತಕೊೆಂಡೆಂತ್ಹ ಅನತಭವ ಕರ್ನಾಟಕಕೆೆ ಆಗಿದ ೆ ಎನತನವುದ್ಕೆೆ ನನನ 
ಸಹಮತ್ವನತನ ವಾಕುಪಡಿಸತತೆುೋರ್ೆ.  

ಮನನಾ ಸತಧಿೋೆಂದ್ರರನವ್ ಕಸಬ್ೆ ಯವರತ ಮನನಾ ಆರ.ಗತೆಂಡತರನವ್ ಅವರ ಸಚಿವ 
ಸೆಂಪತಟದ್ಲ್ಲಿ ಮತಜರನಯಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಟ ಮನರತಕಟೆಿ ಸಚಿವರನಗಿ ಕೆಲಸಗಳನತನ ಮನಡಿದ್ತು, 
ಹಿೆಂದ್ತಳ್ಳದ್ ವಗಾಗಳ ಸಬಲ್ಲೋಕರರ್ಕನೆಗಿ ಮನನಾ ಸತಧಿೋೆಂದ್ರರನವ್ ಕಸಬ್ಯೆವರತ ಶರಮವಹಿಸಿ 
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ದ್ತಡಿದ್ಧದ್ುರತ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಉಲೆಿೋಖ್ ಇದೆ. ಹಿೆಂದ್ತಳ್ಳದ್ ವಗಾಗಳ ಬಗೆೆ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಟಕರ ಬಗೆೆ 
ಕೆಲಸಗಳನತನ ಮನಡಿದ್ೆಂತ್ಹ ಒಬಾ ಹಿರಿಯ ರನಜಕನರಣಿಯನತನ ಕಳೆದ್ತಕೊೆಂಡಿದೆುೋವೆ ಎೆಂದನೆಿಸತತ್ುದೆ.  

ಮನನಾ ಕೊೋಳೂರತ ಬಸವನಗೌಡರವರ ಬಗೆೆ ತ್ಮಮ ಉಲೆಿೋಖ್ ಇದೆ. 2000ರಲ್ಲಿ ನಡದೆ್ 
13ರೆ್ೋ ಲೊೋಕಸಭೆಗ ೆ ಬಳನಿರಿ ಕ್ೆೋತ್ರದ್ ಉಪ ಚತರ್ನವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿ 4 ವಷಾಗಳ ಕನಲ 
ಸೆಂಸದ್ರನಗಿ ಸೋೆವೆಯನತನ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಶ್ಕ್ಷರ್ ಕ್ೆೋತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಗರ್ನಿೋಯವನದ್ೆಂತ್ಹ ಕಲೆಸಗಳನತನ ಮನಡಿ, 
ಎೆಂಜನಿಯರಿೆಂಗ್ ಕನಲೋೆಜತಗಳನತನ ಸನಿಪರ್ ೆಮನಡಿದ್ೆಂತ್ಹ ಹಿರಿಯರನಗಿರತವ ಲೂೆೋಕಸಭೆಯ ಮನಜಿ 
ಸದ್ಸಾರನಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಮನನಾ ಕೊೋಳೂರತ ಬಸವನಗೌಡ ರವರ ನಿಧ್ನಕೆೆ ತನವು ಸೂಚಿಸಿರತವೆಂತ್ಹ 
ಸೆಂತನಪಕೆೆ ರ್ನನತ ಸಹಮತ್ವನತನ ವಾಕುಪಡಿಸತತುೆೋರೆ್.  

ರನಜಾ ಸಭೆಯ ಮನಜಿ ಸದ್ಸಾರನದ್ ಮನನಾ ಅಬತುಲ್ ಸಮದ್ ಸಿದ್ಧಿಖಿರವರತ ರನಯಚೂರತ 
ನಗರಸಭೆಯ ಸದ್ಸಾರನಗಿ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿ ರನಜಕ್ೋಯ ವೃತಿು ಜಿೋವನವನತನ ಪ್ನರರೆಂಭ ಮನಡಿ, ನಗರ 
ಸಭೆಯಿೆಂದ್ ರನಜಾ ಸಭೆಯವರಗೆೆ ತ್ನನ ರನಜಕನರರ್ದ್ ಬದ್ತಕನತನ ಬ್ೆಳೆಸಿಕೂೆೆಂಡತ, ಪ್ ರೌಢ ಮತ್ತು 
ಪ್ನರಥಮಿಕ ಶನಲೆಗಳನತನ ಸನಿಪಸತವುದ್ತ ಮನತ್ರವಲಿದೆೋ ಅರೆ್ೋಕ ಬಡವರಿಗೆ ಸಹನಯ ಮನಡಿದ್ೆಂತ್ಹ 
ಉದನಹರಣೆಗಳನತನ ಉಲೆಿೋಖ್ ಮನಡಿದ್ಧುೋರಿ. ಇವರ ನಿಧ್ನದ್ ಸೆಂತನಪಕೆೆ ಸಕನಾರದ್ ಪರವನಗಿ 
ಸಹಮತ್ವನತನ ವಾಕುಪಡಿಸತತೆುೋರ್ೆ.  

ಮನನಾ ಟ್ಟ.ಎಸ.ಲೊೋಹಿತನಶವ ರವರತ ಕನನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ರೆಂಗದ್ಲ್ಲಿ ಒಬಾ ಒಳೆಿಯ ರ್ನಟಕ 
ಕಲನವಿದ್ ಮತ್ತು ರೆಂಗ ಕಲನವಿದ್ ಹನಗೂ ಸಿನಿಮನ ಕ್ೆೋತ್ರಕೂೆ ಪ್ನದ್ಪಾಣೆ ಮನಡಿ, ಶ್ರೋಯತತ್ 
ಶೆಂಕರ್ರ್ನಗ್ ರವರ “ಗಿೋತನ”್ ಚಲನಚಿತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ನಟರನಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದನುರ ೆ ಎನತನವುದ್ನತನ ತನವು 
ಉಲೆಿೋಖ್ ಮನಡಿದ್ಧುೋರಿ. ಇವರತ ಸನೆಂಗಿಿಯನನ ಸೋೆರಿದ್ೆಂತೆ ಇನತನ ಅರೆ್ೋಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟ್ಟಸಿದನುರ.ೆ 
ಇವರತ ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಟಕ ಅಕನಡೆಮಿ ಪರಶಸಿು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜೊಾೋತ್ಸವ ಪರಶಸಿುಗಳ್ಳಗೆ 
ಭನಜನರನಗಿದನುರ.ೆ ರನಜಾವು ಬಸವೆೋಶವರ ರೆಂಗಕಮಿಾಯನತನ ಮತ್ತು ಒಬಾ ಸಿನಿಮನ ನಟರೂೆಬಾರನತನ 
ಹನಗೂ ರ್ನಟಕ ಕಲನವಿದ್ರೂೆಬಾರನತನ ಕಳೆದ್ತಕೂೆೆಂಡೆಂತ್ಹ ಅನತಭವಗಳನಗಿವೆ.  
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ಯಕ್ಷಗನನ ಕಲನವಿದ್ರನದ್ ಮನನಾ ಬೆಂಗನರ ಆಚನರ್ ರವರ ನಿಧ್ನದ್ ಬಗೆೆ ತನವು ಉಲೆಿೋಖ್ 
ಮನಡಿದ್ಧುೋರಿ. ಭನಗವತ್ರನಗಿ ಗತರತತಿಸಿಕೂೆೆಂಡಿದ್ು ಶ್ರೋಯತತ್ರತ ಮದ್ುಳೆ ವನದ್ಕರ ವಿಚನರದ್ಲ್ಲಿ 
ತ್ತೆಂಬ್ನ ಅಧ್ಾಯನ ಮನಡಿ ಅನತಭವ ಪಡದೆ್ತಕೂೆೆಂಡತ, ಸತಮನರತ 62 ವಷಾಗಳ್ಳೆಂದ್ ಕಬಾಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 
ಪರತಿ ವಷಾ ಸಿಳ್ಳೋಯರಿಗ ೆ ಯಕ್ಷಗನನದ್ ತ್ರಬ್ೋೆತಿಯನತನ ಕೊಟತಿ, ಮೂಡಲಪ್ನಯ ಯಕ್ಷಗನನ 
ಪರದ್ಶಾನ ನಿೋಡತತನು ಬೆಂದ್ೆಂತ್ಹ ಹಿರಿಯರೂೆಬಾರನಗಿದ್ುರತ. ಇೆಂತ್ಹ ಮನನಾ ಬೆಂಗನರ 
ಆಚನರ್ರವರಿಗ ೆ ಪ್ನತಿಾಸತಬಾ ಪರಶಸಿು ಹನಗೂ ರನಜೊಾೋತ್ಸವ ಪರಶಸಿುಯನತನ ಕೂಡ ಕೊಡಲನಗಿತ್ತು. 
ಕರ್ನಾಟಕ ಜನನಪದ್ ಪರಿಷತಿುನ ಜನನಪದ್ ಲೊೋಕದ್ಲ್ಲಿ ಅತ್ಾೆಂತ್ ದೂೆಡಿ ಗೌರವಕೆೆ ಪ್ನತ್ರರನಗಿದ್ುರತ. 
ಮನನಾ ಬೆಂಗನರ ಆಚನರ್ರವರ ನಿಧ್ನಕೆೆ ಸಕನಾರದ್ ಪರವನಗಿ ಸೆಂತನಪವನತನ ಸಲ್ಲಿಸತತೆುೋರ್.ೆ  

ಮನನಾ ಕಲಮರ್ ೆ ಕನಮೋಗೌಡರವರತ ವಿಶ್ಷಿವನಗಿರತವೆಂತ್ಹ ವಾಕ್ುತ್ವವನತನ 
ಬ್ೆಳೆಸಿಕೊೆಂಡವರನಗಿದನುರೆ. ಇವರನತನ ಆಧ್ತನಿಕ ಭಗಿೋರಥ ಎೆಂದ್ತ ಕರದೆ್ರತ. ಕೆರೆ ನಿಮನಾರ್ 
ಮನಡಿದ್ೆಂತ್ಹ ಕಲಮರ್ೆ ಕನಮೋಗೌಡರವರತ ಮೆಂಡಾ ಜಿಲೆಿಯ ಮಳವಳ್ಳಿ ತನಲೂಿಕ್ನ ದನಸನದೊಡಿಿ 
ಗನರಮದ್ ಬಳ್ಳಯಿರತವ ಬ್ೆಟಿದ್ಲ್ಲಿ ಕತರಿಗನಹಿಯನಗಿದ್ುರತ. ಇವರ ಬದ್ತಕತ ಕತರಿಗಳನತನ ಮನರಿ 
ಬದ್ತಕತವೆಂತ್ಹ ಜಿೋವನವನತನ ಕಟ್ಟಿಕೊೆಂಡಿದ್ುರತ. ಅವರತ ಬ್ೆಟಿದ್ ಮೋಲೆ 16 ಕೂೆ ಹೆಚತು ಕೆರೆ 
ಕಟೆಿಗಳನತನ ಕಟ್ಟಿರತವೆಂತ್ಹ ಕನರರ್ಕೆೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರತ ಇವರನತನ “ಕಟೆಿ ಕನಮೋಗೌಡ”್ ಎನತನವ 
ಹೆಸರಿನಿೆಂದ್ ಕರಯೆತತಿುದ್ತುದ್ರಿೆಂದ್ ಆ ಹೆಸರಿನಿೆಂದ್ಲೆೋ ಅವರತ ಪರಸಿದ್ಿರನಗಿದ್ುರತ. ಇವರತ 16 ಕೂೆ 
ಕೆರೆಗಳನತನ ನಿಮನಾರ್ ಮನಡಿರತವುದ್ಲಿದೆ, 2000ಕೂೆ ಹೆಚತು ಗಿಡಗಳನತನ ಬ್ೆಳೆಸತವ ಮೂಲಕ 
ಪರಿಸರ ಕನಳಜಿಯನತನ ಸಹ ವಹಿಸಿದ್ುರತ. ಅವರ ಕೆರೆ ಕಟೆಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ನರಣಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳ್ಳಗೆ 
ಅಪ್ನರವನದ್ೆಂತ್ಹ ಅವಕನಶ ಕೊಟಿೆಂತನಗತತ್ುದೆ. ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಅೆಂತ್ಜಾಲ ವೃದ್ಧಿಗೂ 
ಅನತಕೂಲಗಳನಗತತ್ುದೆ. ತ್ಮಮ ಜಿೋವಿತ್ದ್ ಬಹತಪ್ನಲತ ಅವಧಿಯನತನ ಕೆರೆ-ಕಟೆಿಗಳನತನ ನಿಮನಾರ್ 
ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಅರರ್ಾವನತನ ಉಳ್ಳಸತವುದ್ಕೆೆ ಮಿೋಸಲ್ಲಟತಿ ಆದ್ಶಾ ಸಮನಜ 
ಸೋೆವೆಗನಗಿ ಕೆಲಸ ಮನಡಿರತವೆಂತ್ಹ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕನಾರ ಕನನಡ ರನಜೊಾೋತ್ಸವ 
ಪರಶಸಿುಯನತನ ಕೂೆಟ್ಟಿದೆ. ಹನಗೆಯ್ಕೋ “ರಮನಗೊೋವಿೆಂದ್”್ ಪರಶಸಿು ಇವರ ಮಡಿಲ್ಲಗ ೆ ಸೋೆರಿದೆ. 
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ಅೆಂತ್ರನರಷ್ಟರೋಯ ಮಟಿದ್ ಅರೆ್ೋಕ ಪರಶಸಿುಗಳು ಸಹ ಇವರಿಗ ೆ ಸಿಕ್ೆವ.ೆ ಎಲಿಕ್ೆೆಂತ್ ಹೆಚನುಗಿ ಪರಧನನ 
ಮೆಂತಿರಯನದ್ ಸರ್ನಮನಾ ನರೋೆೆಂದ್ರ ಮೊೋದ್ಧಯವರತ ತ್ಮಮ “ಮನ್ ಕ್ ಬ್ನತ್” ಕನಯನಾಕರಮದ್ಲ್ಲಿ 
ಕಲಮರ್ ೆ ಕನಮೋಗೌಡ ಅೆಂದ್ರ ೆ ಕಟೆಿ ಕನಮೋಗೌಡರವರ ಹೆಸರನತನ ಉಲೆಿೋಖ್ ಮನಡಿ ಸಕನಾರದ್ 
ಸಹನಯವಿಲಿದೆ ಒಬಾ ವಾಕ್ುಯನಗಿ, ಒೆಂದ್ತ ಶಕ್ುಯನಗಿ ಬಡವರ ಮಧ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಬ್ಳೆೆದ್ೆಂತ್ಹ ಬಬಾ ವಾಕ್ು 
ಈ ಸಮನಜಕೆೆ ಏನತ ಸೋೆವೆಯನತನ ಕೊಡಬಹತದೆನತನವುದ್ಕೆೆ ಮನನಾ ಕಲಮರ್ೆ ಕನಮೋಗೌಡರತ ಒೆಂದ್ತ 
ಉದನಹರಣೆ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಹೆೋಳ್ಳರತತನುರೆ. ಅೆಂತ್ಹ ವಿಶ್ಷಿವನದ್ೆಂತ್ಹ ವಾಕ್ುಯ ಬಗೆೆ 
ಉಲೆಿೋಖ್ ಮನಡಿದ್ಧುೋರಿ. ಅವರ ಸೆಂತನಪಕೆೆ ಸಕನಾರದ್ ಪರವನಗಿ ರ್ನನತ ಸಹ ನನನ ಸಹಮತ್ವನತನ 
ವಾಕುಪಡಿಸತತೆುೋರ್.ೆ  

ಮನನಾ ಡನ|| ಆರ.ಎಲ.ಕಶಾಪ್ರವರ ಬಗೆೆ ತನವು ಉಲೆಿೋಖ್ ಮನಡಿದ್ಧುೋರಿ. 4 ವೆೋದ್ಗಳ್ಳಗ ೆ 
ಭನಷಾ ಬರೆದ್ತ  ಅವುಗಳನತನ ಕನನಡ, ತ್ಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲತಗತ ಭನಷಗೆಳ್ಳಗೆ ಭನಷನೆಂತ್ರಿಸಿ, 
ಸತಮನರತ 50 ಜನ ಪ.ಹರೆ್್.ಡಿ., ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳ್ಳಗೆ ಮನಗಾದ್ಶಾನವನತನ ಮನಡಿ, 33  ವಷಾಗಳ 
ಕನಲ ಪ್ನರಧನಾಪಕರನಗಿ ಸೋೆವೆಯನತನ ಸಲ್ಲಿಸಿರತವುದ್ಲಿದೆೋ, ವಿಜ್ಞನನ ನಿಯತ್ಕನಲ್ಲಕಯೆಲ್ಲಿ 250ಕೂೆ 
ಹೆಚತು ಲೋೆಖ್ನಗಳನತನ ಪರಕಟ್ಟಸಿ, ಸನಕ್ಷಿ ಟರಸಿ್ನ ಅಧ್ಾಕ್ಷರನಗಿ ಕೆಲಸ ಮನಡಿರತವೆಂತ್ಹ 
ಡನ||ಆರ.ಎಲ.ಕಶಾಪ್ರವರಿಗ ೆ ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಕನಾರವು 2021 ರಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಶ್ರೋ ಪರಶಸಿು ಮತ್ತು ರನಜಾ 
ಸಕನಾರವು 2012ರಲ್ಲಿ ರನಜೊಾೋತ್ಸವ ಪರಶಸಿುಯನತನ ನಿೋಡಿ ಗೌರವಿಸಿದ.ೆ ಈ ರಿೋತಿಯ ಒೆಂದ್ತ ವಿಶ್ಷಿ 
ವಾಕ್ುತ್ವವನತನ ಹೊೆಂದ್ಧ ಅಪ್ನರವನದ್ೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತನ ಮನಡಿರತವೆಂತ್ಹ ಡನ||ಆರ.ಎಲ.ಕಶಾಪ್ರವರ 
ಸೆಂತನಪಕೆೆ ರ್ನನತ ಸಹ ನನನ ಸಹಮತ್ವನತನ ವಾಕುಪಡಿಸತತೆುೋರೆ್.  

ಈ ಎಲನಿ ಗರ್ಾರ ಕತಟತೆಂಬಗಳ್ಳಗೆ ಇವರ ದ್ತುಃಖ್ವನತನ ಭರಿಸತವೆಂತ್ಹ ಶಕ್ುಯನತನ ದೆೋವರತ 
ಕೊಡಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸದ್ೆತಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳ್ಳ ತ್ಮಮ ಸೆಂತನಪ ಸೂಚರೆ್ಗ ೆ ಸಕನಾರದ್ 
ಪರವನಗಿ ಸಹಮತ್ವನತನ ವಾಕುಪಡಿಸತತೆುೋರ್.ೆ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರ ಪರವನಗಿ ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ್ 
ಪಕ್ಷದ್ ಮತಖ್ಾ ಸಚೆೋತ್ಕರತ ಮನತ್ರ್ನಡಬಹತದನಗಿದೆ.  
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ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಕ.ೆರನಥೂೆೋಡ್ (ವಿರೂೆೋಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ಮತಖ್ಾ ಸಚೆೋತ್ಕರತ):- ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಧ್ನಾವನದ್ಗಳು. ತನವು ಮೆಂಡಿಸಿರತವ ಸೆಂತನಪ ಸೂಚರೆ್ಯ ಪರವನಗಿ 
ಈಗನಗಲೆೋ ಮನನಾ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಸೆಂತನಪ ಸೂಚರೆ್ಯ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನುರ.ೆ  ಅವರ 
ಜೊತೆಗೆ ಧ್ವನಿಗೂಡತತನು, ಮೊಟಿ ಮೊದ್ಲರೆ್ಯದನಗಿ ಮನನಾ ಆನೆಂದ್ ಮನಮನಿಯವರತ 1966 ರ 
ಜನವರಿ, 18 ರೆಂದ್ತ ಜನಿಸಿದ್ತು, ಶ್ರೋಯತತ್ರತ 2008, 2013 ಹನಗೂ 2018ರಲ್ಲಿ ಸವದ್ತಿು ವಿಧನನ 
ಸಭನ ಕ್ೆೋತ್ರದ್ಧೆಂದ್ ಸತ್ತ್ವನಗಿ ಮೂರತ ಬ್ನರಿ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿ 2020 ರಲ್ಲಿ ವಿಧನನ ಸಭ ೆ
ಉಪಸಭನಧ್ಾಕ್ಷರನಗಿ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿದ್ುರತ. ಇವರ ತ್ೆಂದ ೆ ಕೂಡ ಉಪಸಭನಧ್ಾಕ್ಷರನಗಿ ಕನಯಾ 
ನಿವಾಹಿಸಿದ್ುರತ ಎನತನವ ಮನತ್ತ ಇದೆ. ಇವರತ ಬಹಳಷತಿ ದ್ಧವಸ ಆಸಪತೆರಯಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ಇದ್ುರತ. ಮನನಾ 
ಮತಖ್ಾಮೆಂತಿರಗಳು, ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರತ ಇವರತ ಆದ್ಷತಿ ಬ್ೆೋಗ ಗತರ್ಮತಖ್ರನಗಲ್ಲ 
ಎೆಂದ್ತ ಬಯಸಸಿದ್ುರತ. ಆದ್ರೂ ದೆೈವ ವಿಧಿಯೆಂತೆ ಇವರ ಅಗಲ್ಲಕಯೆಿೆಂದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾಕೆೆ 
ಸನಕಷತಿ ನಷಿ ಉೆಂಟನಗಿದೆ ಎೆಂದ್ತ ಭನವಿಸಿ, ಇವರ ಕತಟತೆಂಬಕೆೆ ಈ ಒೆಂದ್ತ ಸೆಂತನಪ ಸೂಚರೆ್ 
ಮತಟಿಲ್ಲ ಎೆಂದ್ತ ಹನರೆೈಸತತೆುೋವ.ೆ 

ಮನನಾ ಜಬ್ನಾರ್ ಖನನ್ ಹೊನನಳ್ಳಿರವರತ 1942ರ ಮನರ್್ಾ 1 ರೆಂದ್ತ ಜನಿಸಿ, ವಿಶೆೋಷವನಗಿ 
ಶ್ರೋಯತತ್ರತ ಶ್ಕ್ಷರ್ ಕ್ೆೋತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಇಸನಿೆಂ ಸೆಂಸೆಿಯ ಅಧ್ಾಕ್ಷರನಗಿ 1989ರಲ್ಲಿ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುಗೆ 
ರ್ನಮನಿದೆೋಾಶನಗೂೆೆಂಡತ, ನೆಂತ್ರ 1999 ಮತ್ತು 2007ರಲ್ಲಿ ಹತಬಾಳ್ಳಿ ನಗರ ವಿಧನನ ಸಭನ 
ಕ್ೆೋತ್ರದ್ಧೆಂದ್ ಎರಡತ ಬ್ನರಿ ವಿಧನನ ಸಭನ ಶನಸಕರನಗಿ ಧ್ಮಾಸಿೆಂಗ್ ಅವರ ಸಚಿವ ಸೆಂಪತಟದ್ಲ್ಲಿ 
ಕ್ರೋಡನ ಮತ್ತು ಯತವಜನ ಸಚಿವರನಗಿಯೂ ಸನಕಷತಿ ಸೋೆವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದನುರೆ ಮತ್ತು ಮನಡಲ್ ಉದ್ತಾ 
ಪ್ೌರಢಶನಲಯೆಲ್ಲಿ 18 ವಷಾ ಶ್ಕ್ಷಕರನಗಿ ಕೆಲಸ ಮನಡಿದನುರ.ೆ ಇದ್ಷೆಿ ಅಲಿದೆೋ ಇವರತ ನಮಮ ಜಿಲನಿ 
ಕನೆಂಗೆರಸ್ನ ಅಧ್ಾಕ್ಷರನಗಿದ್ುರತ. ನಮಮ ಪಕ್ಷದ್ ಸೆಂಘಟರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಸನಕಷತಿ ಕೆಲಸ ಮನಡಿ, ಹತಬಾಳ್ಳಿ-
ಧನರವನಡ ಕ್ೆೋತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಸನಕಷತಿ ಸೋೆವ ೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಹನಗೆಯ್ಕೋ ನಮಮ ಪಕ್ಷಕೂೆ ಸನಕಷತಿ ಬಲ 
ಕೊಡತವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನತನ ಮನಡಿದನುರ.ೆ ಇವರತ ಕ್ರೋಡನ ಸಚಿವರನಗಿದನುಗಲೂ ಸಹ ಸನಕಷತಿ ಒಳೆಿಯ 
ಕೆಲಸಗಳನತನ ಮನಡಿದ್ತು, ಒಳೆಿಯ ಕ್ರೋಡನ ಸಚಿವರೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಲನಗಿದ.ೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರ್ನವಲೆಿರೂ 
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ಕೂಡ ಅವರನತನ ಬಹಳ ಪರೋತಿಯಿೆಂದ್ ಜಬ್ನಾರ್ ಖನನ್ ಹೊನನಳ್ಳಿ ಎೆಂದ್ತ ಕರಯೆತತಿುದೆುವು. ಹನಗನಗಿ 
ಅವರ ಅಗಲ್ಲಕಯೆಿೆಂದ್ ಸನಕಷತಿ ರೆ್ೂೋವನಗಿದೆ. ಅವರ ಕತಟತೆಂಬಕೆೆ ಶನೆಂತಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಎೆಂದ್ತ 
ಭನವಿಸತತೆುೋರೆ್.  

(ಮತೆಂದ್ತ)   

(1042)19-12-2022(11-40)bsd-md   

ಪರಕನಶ್ ಕ.ೆ ರನಥೂೆೋಡ್ (ಮತೆಂದ್ತ) 

 ಇನತನ ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಎಸ್. ಪೂಜನರ್ ರವರ ಬಗೆೆ ಉಲೆಿೋಖಿಸಿದ್ತು, ಇವರತ ಬ್ೆಳಗನವಿ ಜಿಲೆಿಯ 
ಹತಕೆೆೋರಿ ತನಲೂಿಕ್ನ ಸೆಂಕೆೋಶವರದ್ಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ, M.A., B.Ed ಪದ್ವಿೋಧ್ರರನಗಿದ್ತು, ೧೯೯೮ ರಿೆಂದ್ 
೨೦೦೪ರ ಅವಧಿಗ ೆ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೋತ್ರದ್ಧೆಂದ್ ಸವತ್ೆಂತ್ರ ಅಭಾರ್ಥಾಯನಗಿ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುಗ ೆ
ಆಯ್ಕೆಯನಗಿದ್ುರತ. ಇವರತ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನಲ್ಲಿ ಹಲವನರತ ಬ್ನರಿ ಶ್ಕ್ಷರ್ ಕ್ೆೋತ್ರದ್ ಬಗೆೆ ಚಚಾೆಗಳನತನ 
ಮನಡಿ ಬ್ಳೆಕನತನ ಚೆಲ್ಲಿದನುರೆ. ಅವರ ಆತ್ಮಕೆೆ  ಶನೆಂತಿ ಸಿಗಲೆೋೆಂದ್ತ ಹನಗೂ ಅವರ ಕತಟತೆಂಬ 
ವಗಾದ್ವರಿಗ ೆದ್ತುಃಖ್ವನತನ ಭರಿಸತ್ಕೆ ಶಕ್ುಯನತನ ನಿೋಡಲೋೆೆಂದ್ತ ಪ್ನರರ್ಥಾಸತತೆುೋರ್ೆ. 

 ಇನತನ ಶ್ರೋ ಸತಧಿೋೆಂದ್ರರನವ್ ಕಸಬ್ೆ ರವರತ ೧೯೭೮ ಹನಗೂ ೧೯೮೩ ರಲ್ಲಿ ಕಲಮಲನ ವಿಧನನಸಭನ 
ಕ್ೆೋತ್ರದ್ಧೆಂದ್ ಎರಡತ ಬ್ನರಿ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿ, ೧೯೮೦ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೋ ಆರ್. ಗತೆಂಡೂರನವ್ ರವರ ಸಚಿವ 
ಸೆಂಪತಟದ್ಲ್ಲಿ ಮತಜರನಯಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಟ ಮನರತಕಟೆಿ ಸಚಿವರನಗಿ ಸೋೆವೆಯನತನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ುರತ. ಅವರತ 
ಸಮನಜ ಸೋೆವೆಯಲ್ಲಿ ಸನಕಷತಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊೆಂಡಿದ್ುರತ.  ನನನ ಪೂಜಾ ತ್ೆಂದೆಯವರತ KPCC 
(Karnataka Pradesh Congress Committee) ಅಧ್ಾಕ್ಷರನಗಿದನುಗ, ಅವರತ ಮೆಂತಿರಯನಗಿ 
ನಮಮ ಮರ್ೆಗೆ ಹಲವನರತ ಬ್ನರಿ ಬೆಂದ್ತ, ಅವರತ ಮನಡಿರತವ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗೆೆ ಉಲೆಿೋಖ್ 
ಮನಡತತಿುದ್ುರತ. ಆಗ ರ್ನನತ ಬಹಳ ಚಿಕೆವರ್ನಗಿದೆುನತ. ಆ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ನಮಮ ಮರ್ೆಗೆ ಸತ್ತ್ವನಗಿ 
ಬರತವುದ್ನತನ ರ್ನನತ ರೆ್ನಪಸಿಕೂೆಳುಿತನು, ಅವರತ ಮನಡಿರತವ ಸೋೆವೆ ಹನಗೂ ವಿಶೆೋಷವನಗಿ ಹಲವನರತ 
ಹಿೆಂದ್ತಳ್ಳದ್ ವಗಾಗಳ ಬಗೆೆ ಕನಳಜಿ ಹೊೆಂದ್ಧರತವ ಶರಮ ಜಿೋವಿಗಳನಗಿದ್ುರತ. ಅವರ ಅಗಲ್ಲಕಯೆಿೆಂದ್ 
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ನಮಗೆಲಿರಿಗೂ ರೆ್ೂೋವನಗಿದ್ತು, ಅವರ ಕತಟತೆಂಬಕೆೆ ಅವರ ಆತ್ಮಕೆೆ ಶನೆಂತಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಎೆಂದ್ತ 
ಪ್ನರರ್ಥಾಸತತುೆೋರೆ್.  

 ಇನತನ ಕೊೋಳೂರತ ಬಸನಗೌಡ ರವರತ ೧೩ರೆ್ೋ ಲೊೋಕಸಭನ ಕ್ೆೋತ್ರದ್ ಉಪ ಚತರ್ನವಣೆಯಲ್ಲಿ 
ಆಯ್ಕೆಯನಗಿ ೪ ವಷಾ ಸೆಂಸದ್ರನಗಿ ಕನಯಾನಿವಾಹಿಸಿದ್ುರತ. ಶ್ಕ್ಷರ್ ಕ್ೆೋತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಗರ್ನಿೋಯ 
ಸೋೆವೆಯನತನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ು ಅವರತ ೧೯೮೦ರಲ್ಲಿ ವಿೋರಶೈೆವ ಎೆಂಜಿನಿಯರಿೆಂಗ್ ಕನಲೋೆಜತ ಸನಿಪಸತವಲ್ಲಿ 
ಪರಮತಖ್ ಪ್ನತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ುರತ. ಶ್ರೋ ಕೂೆೋಳೂರತ ಬಸನಗೌಡರತ ಕನೆಂಗೆರಸ್ ಪಕ್ಷದ್ ಜಿಲನಿ ಅಧ್ಾಕ್ಷರನಗಿದ್ತು, 
ಶ್ರೋಮತಿ ಸೂೆೋನಿಯನ ಗನೆಂಧಿಯವರತ ಬಳನಿರಿ ಮತ್ಕ್ೋೆತ್ರದ್ಧೆಂದ್ ಸಪಧೆಾ ಮನಡಿ ಆಯ್ಕೆಯನದ್ 
ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಸನಕಷತಿ ಕಲೆಸ ಮನಡಿದ್ುರತ. ಇವರತ ರನಜಾಸಭೆಯ ಮತ್ತು ಮನನಾ ಕೊೆಂಡಯಾನವರತ 
ಲೊೋಕಸಭೆಯ ಸದ್ಸಾರನಗಿದ್ುರತ. ಇವರಿಬಾರೂ ಒೆಂದೆೋ Letter Head ಅನತನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ 
ಬಳನಿರಿ ಜಿಲೆಿಗ ೆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಿ ಕೆಲಸಗಳನತನ ಮನಡಿಸತತಿುದ್ುರತ. ಅಷತಿ ಒಳೆಿಯ ಸನೆೋಹಿತ್ರನಗಿದ್ುರತ. 
ಬಳನಿರಿ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಸನಕಷತಿ ಕೆಲಸ ಮನಡಿ ನಮಗೆಲಿರಿಗೂ ಪ್ೆರೋರಣೆ ಕೂೆಟಿರತ. ಅವರತ ಸರಳ ಸಜಜನ 
ಜಿೋವಿಯನಗಿದ್ುರತ. ತ್ದ್ನೆಂತ್ರ ಸನಕಷತಿ ದ್ಧವಸ ಅರ್ನರೊೋಗಾದ್ಧೆಂದ್ ಬಳಲ್ಲ ದ್ಧರ್ನೆಂಕ ೨೫-೧೧-
೨೦೨೨ರೆಂದ್ತ ನಿಧ್ನ ಹೂೆೆಂದ್ಧದನುರ.ೆ ಅವರ ಆತ್ಮಕೆೆ ಶನೆಂತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕತಟತೆಂಬ ವಗಾದ್ವರಿಗೆ 
ದ್ತುಃಖ್ ಭರಿಸತವ ಶಕ್ುಯನತನ ಕೊಡಲ್ಲ ಎೆಂದ್ತ ಪ್ನರರ್ಥಾಸತತೆುೋರೆ್. 

 ಇನತನ ಶ್ರೋ ಅಬತುಲ್ ಸಮದ್ ಸಿದ್ಧಿಖಿ ರವರತ ರನಯಚೂರತ ನಗರಸಭೆಯ ಸದ್ಸಾರನಗಿ ೧೯೮೮ 
ರಿೆಂದ್ ೧೯೯೪ ರವರೆಗೆ ರನಜಾಸಭನ ಸದ್ಸಾರನಗಿ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿದ್ುರತ. ಶ್ರೋಯತತ್ರತ ಅರೆ್ೋಕ ಶ್ಕ್ಷರ್ 
ಸೆಂಸೆಿಗಳನತನ ಸನಿಪಸಿದ್ತು, ಅವರತ New Education Society ಯಡಿ ವಿಶೋೆಷವನಗಿ ಪ್ನರಥಮಿಕ, 
ಪ್ೌರಢ, ಪದ್ವಿಪೂವಾ ಹನಗೂ ಪದ್ವಿ ಕನಲೋೆಜತಗಳನತನ ಆರೆಂಭಿಸಿದ್ ಕ್ೋತಿಾಗೆ ಭನಜನರನಗಿದ್ುರತ. 
ಇವರ ನಿಧ್ನದ್ಧೆಂದ್ ಒಬಾ ಸರಳ-ಸಜಜನಿಕೆಯ ರನಜಕನರಣಿಯನತನ ಕಳೆದ್ತಕೊೆಂಡಿದುೆೋವೆ ಎೆಂದ್ತ 
ಭನವಿಸತತೆುೋರೆ್. 

 ಇನತನ ಶ್ರೋ ಟ್ಟ.ಎಸ್. ಲೊೋಹಿತನಶವ ರವರತ ೫ರ್ೋೆ ಆಗಸಿ್ ೧೯೪೨ ರಲ್ಲಿ ತ್ತಮಕೂರತ ಜಿಲೆಿಯ 
ತೊೆಂಡನಗೆರೆ ಗನರಮದ್ಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ, ಮೈಸೂರಿನ ಮನನಸ ಗೆಂಗೊೋತಿರಯಲ್ಲಿ ಆೆಂಗಿ ಭನಷಯೆಲ್ಲಿ M.A. 
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ಪದ್ವಿೋಧ್ರನಗಿದ್ತು, ೩೩ ವಷಾಗಳ ಕನಲ ಆೆಂಗಿ ಪ್ನರಧನಾಪಕರನಗಿ ಸೋೆವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರತತನುರ.ೆ ಇದ್ನತನ 
ತನವು ಉಲೆಿೋಖ್ ಮನಡಿದ್ತು, ಅವರತ ವಿಶೋೆಷವನಗಿ ರೆಂಗರ್ನಟಕ ಮತ್ತು ದ್ೂರದ್ಶಾನ 
ಧನರವನಹಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟ್ಟಸಿದ್ತು, ರೆಂಗಭೂಮಿ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮನ ಕ್ೆೋತ್ರಕೆೆ ಪ್ನದನಪಾಣೆ 
ಮನಡಿರತತನುರ.ೆ ಅವರತ ಗಿೋತನ ಎೆಂಬ ಕನನಡ ಚಲನಚಿತ್ರದ್ಲ್ಲಿಯೂ ನಟ್ಟಸಿದನುರ.ೆ ಅವರತ ಧ್ಮಾ 
ದನರಿತ್ಪಪತ್ತ, ಗಜೆೋೆಂದ್ರ ಹನಗೂ ಸನೆಂಗಿಿಯನನ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಸೋೆರಿದ್ೆಂತ ೆಸತಮನರತ ೫೦೦ ಕೂೆ 
ಹೆಚತು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟ್ಟಸಿದನುರ.ೆ ಅವರತ ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಟಕ ಅಕನಡೆಮಿ ಪರಶಸಿು ಪಡದೆ್ಧದನುರೆ.  

 ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ನಮಮ ಆೆಂಗಿ ಪ್ನರಧನಾಪಕರನದ್ ಶ್ರೋ ಜಿ.ಕ.ೆ ಗೊೋವಿೆಂದ್ರನವ್ 
ಎೆಂಬತವವರತ ಸಹ ರೆಂಗನಟರನಗಿದ್ತು, ಶ್ರೋ ಲೂೆೋಹಿತನಶವ ಹನಗೂ ಶ್ರೋ ಗೂೆೋವಿೆಂದ್ರನವ್ ರವರತಗಳು 
ಸಹಪ್ನಠಿಗಳನಗಿದ್ುರತ. ಬಹಳಷತಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರತ ನಟ್ಟಸಿರತವುದ್ನತನ ರೆ್ೂೋಡಿದುೆೋವೆ. ಅವರ 
ನಿಧ್ನಕೂೆ ರ್ನನತ ಸೆಂತನಪ ಸೂಚಿಸತವುದ್ತ ಸೂಕು ಎೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸತತೆುೋರ್ೆ.  

 ಇನತನ ಶ್ರೋ ಬೆಂಗನರ್ ಆಚನರ್ ರವರತ ಮದ್ುಳೆ ವನದ್ಕರೂ ಹನಗೂ ಗೂೆೆಂಬ್ ೆ
ಕತಣಿಸತವುದ್ರಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಣಿತಿ ಹೊೆಂದ್ಧರತತನುರ.ೆ ಕತಲ ಕಸತಬ್ನದ್ ಮರದ್ ಕೆಲಸವನತನ ಮನಡತತಿುದ್ು 
ಇವರತ ತ್ೆಂದೆಯವರಿೆಂದ್ ಯಕ್ಷಗನನ ಕಲ್ಲತ್ತ ಸತಮನರತ ೬೨ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಬಾಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪರತಿ ವಷಾ 
ಸಿಳ್ಳೋಯರಿಗೆ ಯಕ್ಷಗನನ ತ್ರಬ್ೋೆತಿ ಕೂೆಟತಿ ಮೂಡಲಪ್ನಯ ಯಕ್ಷಗನನ ಪರದ್ಶಾನ ನಿೋಡತತನು 
ಬೆಂದ್ಧದ್ುರತ. ಯಕ್ಷಗನನ ಕ್ೋೆತ್ರದ್ ಜಿೋವಮನನದ್ ಸನಧ್ರೆ್ಗನಗಿ ಶ್ರೋಯತತ್ರಿಗೆ ೨೦೧೯ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ 
ಯಕ್ಷಗನನ ಅಕನಡೆಮಿಯತ ಪ್ನತಿಾಸತಬಾ ಪರಶಸಿು ಹನಗೂ ೨೦೨೦ರೆ್ೋ ಸನಲ್ಲನ ಕರ್ನಾಟಕ 
ರನಜೊಾೋತ್ಸವ ಪರಶಸಿುಯನತನ ವಿಶೆೋಷವನಗಿ ಜನನಪದ್ ಕ್ೆೋತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ನಿೋಡಿರತವ ಕೊಡತಗೆಗ ೆ ನಿೋಡಿ 
ಗೌರವಿಸಲನಗಿರತತ್ುದೆ. ಅವರ ನಿಧ್ನದ್ಧೆಂದ್ ಅವರ ಕತಟತೆಂಬಕೆೆ ದ್ತುಃಖ್ ಭರಿಸತವ ಶಕ್ುಯನತನ ದೆೋವರತ 
ಕೊಡಲೆೆಂದ್ತ ಕೊೋರತತೆುೋರ್ೆ.  

 ಇನತನ ಕಲಮರ್ೆ ಕನಮೋಗೌಡ ರವರತ ಮೆಂಡಾ ಜಿಲೆಿಯ ಮಳವಳ್ಳಿ ದನಸನದೂೆಡಿ ಗನರಮದ್ 
ಬಳ್ಳಯಿರತವ ಕತೆಂದ್ನಿ ಬ್ಟೆಿದ್ಲ್ಲಿ ಕತರಿಗನಹಿಯನಗಿದ್ು ಇವರತ ಕತರಿ ಮನರಿ ಸೆಂಪ್ನದ್ಧಸಿದ್ ಹರ್ದ್ಲ್ಲಿ 
ಬ್ೆಟಿದ್ ಮೋಲ ೆಕಟೆಿಗಳನತನ ಕಟತಿವ ಮೂಲಕ ಕಟೆಿ ಕನಮೋಗೌಡ ಎೆಂದ್ತ ಪರಸಿದ್ಧಿಯನಗಿದ್ುರತ. ತ್ಮಮ 
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ಸವೆಂತ್ ಹರ್ದ್ಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ ೧೬ಕೂೆ ಹಚೆತು ಕೆರೆ ಕಟೆಿಗಳನತನ ನಿಮಿಾಸಿ ಆಧ್ತನಿಕ ಭಗಿೋರಥ ಎೆಂದೋೆ 
ಖನಾತ್ರನಗಿದ್ುರತ. ಸತಮನರತ ೨೦೦೦ಕೂೆ ಹೆಚತು ಗಿಡಗಳನತನ ರೆ್ಟತಿ ಪರಿಸರ ಕನಳಜಿ ವಹಿಸಿರತವ 
ಮಹನನ್ ವಾಕ್ುಯನಗಿದ್ುರತ ಎೆಂದ್ತ ಭನವಿಸಿದುೆೋರೆ್. ಇವರ ನಿಸನವಥಾ ಸೋೆವೆಯಿೆಂದನಗಿ ಪ್ನರಣಿ, 
ಪಕ್ಷಿಗಳ್ಳಗೆ ಬ್ೆೋಸಿಗೆ ಕನಲದ್ಲೂಿ ನಿೋರತ ದೊರಯೆತವೆಂತ ೆ ಮನಡಿ ಅೆಂತ್ಜಾಲ ವೃದ್ಧಿಗೂ 
ಕನರರ್ರನಗಿದನುರ.ೆ ಅವರಿಗೆ ಕನನಡ ರನಜೊಾೋತ್ಸವ ಪರಶಸಿು ನಿೋಡತವ ಮೂಲಕ ಗೌರವಿಸಲನಗಿರತತ್ುದೆ.  

 ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನವು ವಿಶೆೋಷವನಗಿ ಬಿಜನಪತರ ಜಿಲೆಿಯಿೆಂದ್ ಬೆಂದ್ವರನಗಿದ್ತು, 
ಮನನಾ ಗೊೋವಿೆಂದ್ ಕನರಜೊೋಳ ರವರತ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಇದನುರ.ೆ ನಮಮ ಕಡ ೆಅೆಂತ್ಜಾಲ ಕೆರೆಗಳನದ್ 
ಮೋಲ ೆ ಹೆಚನುಗಿದೆ. ಇದ್ಕೆೆ ಮನನಾ ಗೊೋವಿೆಂದ್ ಕನರಜೊೋಳ ರವರತ ಹನಗೂ ಮನನಾ ಎೆಂ.ಬಿ. 
ಪ್ನಟ್ಟೋಲರತ ನಿೋರನವರಿ ಸಚಿವರನಗಿ ಕೆಲಸ ಮನಡಿದನುರೆ. ಮೆಂಡಾದ್ಲ್ಲಿ ಕಲಮರ್ ೆ ಕನಮೋಗೌಡರತ 
ಮನಡಿರತವ ಕೆಲಸವೆೋ ಪ್ರೆೋರಣೆ ಎೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸಿದೆುೋರ್.ೆ ನಮಮ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿ ಅೆಂತ್ಜಾಲ 
ಹೆಚನುಗಲತ ಅರೆ್ೋಕ ಕೆಲಸಗಳನತನ ಮನಡಿರತವುದ್ತ ಒಳೆಿಯದ್ತ. 

 ಶ್ರೋ ಗೊೋವಿೆಂದ್ ಎೆಂ. ಕನರಜೊೋಳ (ಜಲಸೆಂಪನೂಮಲ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ನಮಗ ೆಪ್ೆರೋರಣೆ ಸರ್.ಎೆಂ. ವಿಶೆವೋಶವರಯಾನವರನಗಿದ್ತು, ಅೆಂದ್ಧನ ಕನಲದ್ಲ್ಲಿ ಕೆರೆ-
ಕಟೆಿಗಳನತನ ನಿಮನಾರ್ ಮನಡಿದನುರ.ೆ ಕೊೋಲನರ ಒೆಂದೆೋ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ ೨,೫೦೦ ಕ್ೆೆಂತ್ಲೂ 
ಹೆಚತು ಕೆರೆಗಳನತನ ನಿಮನಾರ್ ಮನಡಿದನುರ.ೆ ಮನನಾ ಪರಕನಶ್ ರನಥೊೋಡ್ ರವರತ ಹತಟ್ಟಿ ಬ್ಳೆೆದ್ 
ಭೂತ್ರ್ನಳ ಕೆರೆಯನತನ ಶ್ರೋಮನನ್ ವಿಶೆವೋಶವರಯಾನವರತ ನಿಮನಾರ್ ಮನಡಿದನುರೆ ಎನತನವುದ್ನತನ 
ರೆ್ನಪತ ಮನಡಿಕೂೆಡತತೆುೋರ್ೆ. 

 ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಕೆ. ರನಥೊೋಡ್:- ಮನನಾ ವಿಶೆವೋಶವರಯಾನವರತ ಭೂತ್ರ್ನಳ ಕೆರೆ ನಿಮನಾರ್ 
ಮನಡಿ ನಿೋರತ ಕೂೆಟ್ಟಿರತವುದ್ತ ಗೂೆತಿುದೆ. ಆದ್ರೂ ಪ್ೆರೋರಣ ೆಇರಬಹತದ್ತ ಎೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸಿದೆುೋರ್ೆ. 
ಏಕೆೆಂದ್ರ ೆ ರ್ನವು ಬಹಳಷತಿ ಬರಗನಲ ಪೋಡಿತ್ ಪರದೆೋಶದ್ಧೆಂದ್ ಬೆಂದ್ವರನಗಿದ್ತು, ಆ ಭನಗದ್ಧೆಂದ್ 
ಬೆಂದ್ವರ್ನಗಿ ಇದ್ತ ಸಹ ಪ್ೆರೋರಣೆ ಆಗಿರಬಹತದ್ತ ಎೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸಿದೆುೋರ್ೆ.  
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 ಇನತನ ಡನ|| ಆರ್.ಎಲ್. ಕಶಾಪ್ ರವರತ ವೋೆದನೆಂತ್ ವಿದನವನ್ರನಗಿದ್ತು, ದ್ಧರ್ನೆಂಕ ೧೧-೧೧-
೨೦೨೨ ರಲ್ಲಿ ನಿಧ್ನ ಹೂೆೆಂದ್ಧದ್ತು, ವೋೆದ್ ವಿಜ್ಞನನದ್ಲ್ಲಿ ಆಳವನದ್ ಅಧ್ಾಯನ ನಡಸೆಿದ್ು ಶ್ರೋಯತತ್ರತ 
ವೆೋದ್ ಮತ್ತು ವೋೆದನೆಂಗದ್ ಪರಿಣಿತ್ರನಗಿ ವೋೆದ್ಗಳನತನ ಆೆಂಗಿ ಭನಷಗೆ ೆ ಅನತವನದ್ಧಸಿದ್ುರತ. ರ್ನಲತೆ 
ವೆೋದ್ಗಳ್ಳಗ ೆಭನಷಾ ಬರೆದ್ತ ಅವುಗಳನತನ ಕನನಡ, ತ್ಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲಗತ ಭನಷೆಗಳ್ಳಗ ೆಅನತವನದ್ 
ಮನಡಿದ್ುರತ. ಅವರತ Electrical and Computer Engineering ವನಾಸೆಂಗ ಮನಡಿದ್ು 
ಶ್ರೋಯತತ್ರತ ಅಮೋರಿಕನದ್ಲ್ಲಿ ಷಡೂಾಾ ವಿಶವವಿದನಾಲಯದ್ಲ್ಲಿ ಪ್ನರಧನಾಪಕರನಗಿ ಸೋೆವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರತತನುರೆ. 
ಅರವಿೆಂದೊೋ ಕಪ್ನಲ್ಲ ಶನಸಿಿ ಇನ್ಸಿಿಟೂಾಷನ್ ನಿದೆೋಾಶಕರನಗಿ ಸೋೆವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ತು, ಶ್ರೋಯತತ್ರತ 
Machine Intelligence ಕ್ೆೋತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಸೆಂಶ ೆೋಧ್ರ್ ೆನಡಸೆಿರತತನುರ.ೆ ೩೩ ವಷಾ ಪ್ನರಧನಾಪಕರನಗಿ 
ಸೋೆವೆ ಸಲ್ಲಿಸತವ ಮೂಲಕ ೫೦ Ph.D. ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳ್ಳಗ ೆ ಮನಗಾದ್ಶಾಕರನಗಿ, ವಿಜ್ಞನನ 
ನಿಯತ್ಕನಲ್ಲಕೆಯಲ್ಲಿ ೨೫೦ ಕೂೆ ಹೆಚತು ಲೆೋಖ್ನಗಳನತನ ಪರಕಟ್ಟಸಿರತತನುರೆ. ಅವರಿಗೆ ೨೦೧೨ರಲ್ಲಿ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕನಾರವು ರನಜೊಾೋತ್ಸವ ಪರಶಸಿು ನಿೋಡಿರತತ್ುದೆ. 

(ಮತೆಂದ್ತ) 

(1043)19.12.2022/11.50/ಹೆರ್್ವಿ:ಎೆಂಡಿ 

ಶ್ರೋ ಪರಕನಶ್ ಕೆ.ರನಥೊೋಡ್ (ಮತೆಂದ್ತ: 

ಅವರ ನಿಧ್ನದ್ ನಷಿವನತನ ಭರಿಸತವೆಂತ್ಹ ಶಕ್ುಯನತನ ಅವರ ಕತಟತೆಂಬಕೆೆ ದೆೋವರತ ಕರತಣಿಸಲ್ಲ 
ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತನು, ಈ ಸೆಂತನಪ ಸೂಚರೆ್ಯ ಮೋಲೆ ಮನನಾ ವಿರೂೆೋಧ್ ಪಕ್ಷದ್ ರ್ನಯಕರ ಪರವನಗಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ನನಗೆ ತನವು ಅವಕನಶವನತನ ನಿೋಡಿದ್ಧುೋರಿ, ಈ ಎಲಿ ಮೃತ್ರ ಕತಟತೆಂಬಗಳ್ಳಗ ೆ
ನಮಮಲಿರ ಪರವನಗಿ ತನವು ಸನೆಂತ್ವನವನತನ ತ್ಲತಪಸಬ್ೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಕೂೆೋರತತನು, ಸೆಂತನಪ ಸೂಚರೆ್ಯ 
ಮೋಲ್ಲನ ನನನ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಮತಕನುಯಗೊಳ್ಳಸತತಿುದೆುೋರ್ೆ.  
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 ಶ್ರೋ ಎಸ್.ವಿಿ.ಸೆಂಕನೂರ (ಪದ್ವಿೋಧ್ರರ ಕ್ೆೋತ್ರ):- ಸರ್ನಮನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಈ ಸೆಂತನಪ 
ಸೂಚರೆ್ಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡತ ಬ್ನರಿ ರೂೆೋರ್ ಮತ್ಕ್ೆೋತ್ರ ಮತ್ತು ಗದ್ಗ್ ಮತ್ಕ್ೆೋತ್ರಗಳ್ಳೆಂದ್ ಎರಡತ 
ಬ್ನರಿ ಆಯ್ಕೆಗೂೆೆಂಡಿದ್ು ಮನನಾ ಶ್ರೋ ಶೆೈಲಪಪ ಬಿದ್ರಿಯವರ ಹೆಸರತ ಸೋೆಪಾಡಯೆನಗಿಲಿ. ಆ ಹೆಸರತ 
ಸೋೆಪಾಡಯೆನಗಬೆ್ೋಕೆನತನವುದ್ತ ನನನ ಪ್ನರಥಾರ್ೆಯನಗಿದೆ.  

 ಶ್ರೋ ಚನನರನಜ್ ಬಸವರನಜ್ ಹಟ್ಟಿ ಹೊಳ್ಳ (ಸಿಳ್ಳೋಯ ಸೆಂಸೆಿಗಳ ಕ್ೆೋತ್ರ):- ಸರ್ನಮನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ನಮಮ ಜಿಲೆಿಯ ರ್ನಯಕರನಗಿದ್ು ಮನನಾ ಆನೆಂದ್ ಮನಮನಿಯವರ ಅಕನಲ 
ನಿಧ್ನದ್ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಿಸಿರತವೆಂತ್ಹ ಈ ಸೆಂತನಪ ಸೂಚರೆ್ಯ ನಿರ್ಾಯದ್ಲ್ಲಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ ತನವು ನನಗ ೆ ಅನತವು ಮನಡಿಕೊಟ್ಟಿರತವುದ್ಕೆೆ ತ್ಮಗ ೆ ಧ್ನಾವನದ್ಗಳನತನ 
ಅಪಾಸತತಿುದುೆೋರೆ್. ನಮಮ ಜಿಲೆಿ ಮತ್ತು ಈ ರನಜಾ ಕೆಂಡೆಂತ್ಹ ಅತ್ಾೆಂತ್ ಸರಳ ಸಜಜನಿಕೆಯ ವಾಕ್ುಗಳಲ್ಲಿ 
ಮನನಾ ಆನೆಂದ್ ಮನಮನಿ ಸನಹೆೋಬರತ ಒಬಾರನಗಿದನುರೆ. ರೆ್ೂೋಡತವುದ್ಕೆೆ ಒರಟತ ಸನವಭನವದ್ ರಿೋತಿ 
ಕನರ್ತತಿುದ್ುರತ. ಆದ್ರೆ, ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಕಟ ಸೆಂಪಕಾ ಹೊೆಂದ್ಧದ್ವರಿಗಷೆಿೋ ಮನನಾ ಆನೆಂದ್ 
ಮನಮನಿಯವರ ಬಗೆೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮನದನಳದ್ ಮನತ್ತಗಳ ಬಗೆೆ ಗೂೆತನುಗತತ್ುದೆ. ಸವದ್ತಿು 
ರೋೆರ್ತಕನ ಯಲಿಮಮ ಮತ್ಕ್ೋೆತ್ರ ನಮಮ ಬ್ಳೆಗನವಿ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ಅತ್ಾೆಂತ್ ಹಿೆಂದ್ತಳ್ಳದ್ 
ಮತ್ಕ್ೋೆತ್ರವನಗಿದೆ. ಸತ್ತ್ವನಗಿ ಮೂರತ ಬ್ನರಿ ವಿಧನನ ಸಭನ ಕ್ೆೋತ್ರಕೆೆ ಆಯ್ಕೆಗೂೆೆಂಡವರಲ್ಲಿ ಮನನಾ 
ಆನೆಂದ್ ಮನಮನಿಯವರೂ ಒಬಾರತ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳಬಹತದನಗಿದೆ. ಸವದ್ತಿು ರೋೆರ್ತಕನ ಯಲಿಮಮ 
ವಿಧನನಸಭನ ಕ್ೆೋತ್ರದ್ಧೆಂದ್ ಎರಡತ ಬ್ನರಿ ಶನಸಕರನಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೊೆಂಡ ಮೋಲ ೆ ಮೂರರೆ್ಯ ಬ್ನರಿ 
ಯನರೂ ಆರಿಸಿ ಬೆಂದ್ಧಲಿ. ಆದ್ರೆ, ಇವರತ ಸತ್ತ್ವನಗಿ ಮೂರತ ಬ್ನರಿ ಆರಿಸಿ ಬೆಂದ್ಧದನುರ.ೆ ಇದ್ಕೆೆ 
ಅವರಿಗಿದ್ು ಜನಪರ ಕನಳಜಿ ಮತ್ತು ತ್ಮಮ ಕ್ೆೋತ್ರದ್ ಜನರೂೆೆಂದ್ಧಗೆ ಅವರಿಗಿದ್ು ಸೆಂಬೆಂಧ್ವೆೋ ಮತಖ್ಾ 
ಕನರರ್ವನಗಿದ.ೆ ನನನ ಮತ್ತು ಮನನಾ ಆನೆಂದ್ ಮನಮನಿಯವರ ನಡತವೆ ಬಹಳಷತಿ ವೆೈಯಕ್ುಕ 
ಸೆಂಬೆಂಧ್ಗಳ್ಳವೆ. ರ್ನವು ಸವದ್ತಿು ರೋೆರ್ತಕನ ಯಲಿಮಮ ಮತ್ಕ್ೋೆತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಸಕೆರೆ ಕನಖನಾರ್ೆಯನತನ 
ನಿಮನಾರ್ ಮನಡಬ್ೋೆಕನದ್ರ,ೆ ಒಬಾ ಹಿರಿಯ ಸಹೊೋದ್ರನ ಸನಿನದ್ಲ್ಲಿ ನಿೆಂತ್ತ ಬಹಳಷತಿ ಪರೋತಿಯಿೆಂದ್ 
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ನಮಗೆ ಸಹಕನರವನತನ ನಿೋಡಿದ್ುರತ. ಇದ್ಕನೆಗಿ ರ್ನನತ ಮನನಾ ಆನೆಂದ್ ಮನಮನಿಯವರಿಗೆ ಸದನ 
ಚಿರಋಣಿಯನಗಿರತತೆುೋರೆ್.  

 ಸರ್ನಮನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಬ್ೆಳಗನವಿ ಜಿಲನಿ ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಬ್ನಾೆಂಕ್ನ ನಿದೆೋಾಶಕರನಗಿಯೂ 
ಅವರತ ಸೋೆವೆಯನತನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ುರತ. ಸಹಕನರಿ ರೆಂಗದ್ಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ರೈೆತ್ರಿಗೆ ವಿಶೆೋಷವನದ್ 
ಸಹನಯವನತನ ತ್ಮಮ ಕನಯಾವನಾಪುಯಲ್ಲಿ ಮನಡಿದ್ುರತ ಎನತನವ ಅೆಂಶವನತನ ಈ ಸದ್ನದ್ ಮೂಲಕ 
ತಿಳ್ಳಸತವುದ್ಕೆೆ ಬಯಸತತಿುದೆುೋರ್ೆ. ಮಹನರನಷರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸಿದ್ಧಿ ಹೊೆಂದ್ಧರತವತ್ಹ 
ಸವದ್ತಿು ರೋೆರ್ತಕನ ಯಲಿಮಮ ದೆೋವಸನಿನದ್ ನವಿೋಕರರ್ ಆ ಭನಗದ್ ಜನರ ಬಹತದ್ಧನಗಳ 
ಬ್ೆೋಡಿಕೆಯನಗಿತ್ತು. ಮನನಾ ಆನೆಂದ್ ಮನಮನಿಯವರತ ತ್ಮಮ ಕನಲನವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೆೋವಸನಿನದ್ 
ಪತನರತಜಿಜೋವನಕನೆಗಿ ಸಕನಾರದ್ಧೆಂದ್ ದೂೆಡಿ ಮೊತ್ುದ್ ಹರ್ವನತನ ತ್ರತವಲ್ಲಿ ಯಶಸಿವಯನಗಿದ್ುರತ ಮತ್ತು 
ಆ ದೆೋವಸನಿನವನತನ ಸತಸಜಿಜತ್ವನಗಿ ಸತಶೆ ೋಭಿೋಕರರ್ಗೊಳ್ಳಸತವುದ್ರಲ್ಲಿ ಇವರತ ಯಶಸಿವಯನಗಿದನುರ.ೆ  

 ಸರ್ನಮನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಕೆಲವು ದ್ಧನಗಳ ಹಿೆಂದೆ ಸಚಿವರನದ್ ಮನನಾ ಗೊೋವಿೆಂದ್ 
ಕನರಜೊೋಳ ಅವರ ಅಧ್ಾಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸತವರ್ಾಸೌಧ್ದ್ಲ್ಲಿ ನಡದೆ್ೆಂತ್ಹ ಕೆ.ಡಿ.ಪ. ಮಿೋಟ್ಟೆಂಗ್ಗೆ ಮನನಾ 
ಆನೆಂದ್ ಮನಮನಿಯವರತ ಬೆಂದ್ಧದ್ುರತ ಆಗ ರ್ನನತ ಅವರನತನ ಭೆೋಟ್ಟಯನಗಿದೆು. ಅವರ ಆರೂೆೋಗಾದ್ 
ಬಗೆೆ ವಿಚನರಿಸತತನು,್ “ಅಣನಣ ತನವು ಬಹಳ ವಿೋಕ್ ಆಗಿ ಕನರ್ತತಿುದ್ಧುೋರಿ, ಒಮಮ ಹೆಲು್ ಚೆಕ್ಅಪ್ 
ಮನಡಿಸಿಕೂೆಳ್ಳಿ”್ಎನತನವ ಸಲಹೆಯನತನ ಸಹ ನಿೋಡಿದೆು. ಆ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಅವರತ,್“ಏನೂ ಇಲಿಪಪ, ಸವಲಪ 
ಶತಗರ್ ಲೆವಲೆ್ ಹೆಚನುಗಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ನನನ ದೆೋಹದ್ ತ್ೂಕ ಕಡಿಮಯನಗಿದೆ”್ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ 
ಹೆೋಳ್ಳದ್ುರತ. ಆಗಲೋೆ ಅವರತ ತ್ಮಮ ಆರೂೆೋಗಾ ತ್ಪ್ನಸಣೆಯನತನ ಮನಡಿಸಿಕೂೆೆಂಡಿದ್ುರೆ, ಈಗ ಅವರತ 
ನಮಮಲಿರ ನಡತವ ೆಇರತತಿುದ್ುರೆೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸತತುೆೋರ್.ೆ ಕೊರೆ್ಯದನಗಿ ಅವರ ಮನದನಳದ್ ಒೆಂದ್ತ 
ಮನತ್ನತನ ಈ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ರೆ್ನಪಸಿಕೂೆಳುಿವುದ್ಕೆೆ ಬಯಸತತಿುದೆುೋರ್ೆ.್ “ನನನ ಮತ್ಕ್ೆೋತ್ರದ್ ಜನರ 
ಸಲತವನಗಿ ನನನ ಕನಲನವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಮಮಯನದ್ರೂ ರ್ನನತ ಮೆಂತಿರಯನಗತತುೆೋರೆ್”್ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ 
ನನನ ಬಳ್ಳ ಒೆಂದರೆಡತ ಬ್ನರಿ ವಾಕುಪಡಿಸಿದ್ುರತ. ದೆೋವರತ ಆ ಜಿಲೆಿಯ ಜನತಯೆ ಮತ್ತು ಅವರ 
ಮನದನಳದ್ ಆಸಯೆನತನ ಈಡೋೆರಿಸಬ್ೆೋಕನಗಿತ್ತು ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತನು, ಅವರ ಕತಟತೆಂಬಸಿರ ಜೊತೆಗೆ ಈ 
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ದ್ತುಃಖ್ದ್ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಸದನ ರ್ನವಲೆಿರೂ ಇರತತೆುೋವೆ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ತಿಳ್ಳಸತತನು, ನನನ 
ಮನತ್ತಗಳನತನ ಮತಕನುಯಗೊಳ್ಳಸತತಿುದೆುೋರೆ್.  

 ಡನ|| ತೆೋಜಸಿವನಿ ಗೌಡ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದ್ವರತ):- ಸರ್ನಮನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ತ್ಮಗೆ ಸಿಕ್ೆದ್ೆಂತ್ಹ ಅವಕನಶದ್ಲ್ಲಿ ತ್ಮಮ ಜಿೋವಿತ್ದ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇೆಂತ್ಹ 
ಉನನತ್ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಅವರತಗಳ ಹೆಸರತ ಉಲೆಿೋಖ್ವನಗತವೆಂತ ೆ ರ್ನಡತ ಮತ್ತು ನತಡಿ ಅವರತಗಳನತನ 
ರೆ್ನಪಸಿಕೂೆಳುಿವೆಂತೆ ಸನಧ್ರೆ್ ಮನಡಿ, ಅವರದೋೆ ಆಗಿರತವ ಛನಪನತನ ಮೂಡಿಸಿ; ನಮಮನತನ ಆಗಲ್ಲರತವ 
ಎಲಿ ಹಿರಿಯ ಚೆೋತ್ನಗಳ್ಳಗ ೆನನನ ಕಣಿಣೋರಿನ ಶರದನಿೆಂಜಲ್ಲಯನತನ ಅಪಾಸತತಿುದುೆೋರೆ್.  

 ಸರ್ನಮನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ರ್ನನತ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರತ ಜನರ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಕೆೆ 
ಇಷಿಪಡತತಿುದೆುೋರ್.ೆ ಮೊದ್ಲರೆ್ಯವರನಗಿ ಶ್ರೋ ಟ್ಟ.ಎಸ್.ಲೊೋಹಿತನಶವರವರ ಬಗೆೆ ಹೆೋಳಬ್ೆೋಕನದ್ರ,ೆ 
ಅವರತ ನನಗ ೆ ಗತರತಗಳನಗಿದ್ುರತ. ಬ್ೆೆಂಗಳೂರಿನ ಮಹನರನಣಿ ಕನಲೋೆಜಿನಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಓದ್ತತಿುದ್ು 
ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಅವರತ ಆೆಂಗಿ ಭನಷನ ಪ್ನರಧನಾಪಕರನಗಿದ್ುರತ. ಸಿನಿಮನ, ಅಭಿನಯ, ನಟರೆ್ ಎೆಂದ್ರೆ, 
ತ್ಕ್ಷರ್ವೆೋ ರೆ್ನಪ್ನಗತವುದ್ತ ರೆಂಗನಯರ್ ರಘು ಅವರ ಹೆಸರತ. ರೆಂಗಕಮಿಾಗಳನಗಿ ಕಲೆ ಮತ್ತು 
ನಟರೆ್ಗ ೆ ಒೆಂದ್ತ ಭೂಮಿಕೆಯಯನತನ ನಿಮನಾರ್ ಮನಡಿ ಸನಧ್ರೆ್ ಮನಡಿದ್ವರತ ಮನನಾ 
ಟ್ಟ.ಎಸ್.ಲೊೋಹಿತನಶವರವರತ. ಅವರ ಕೆಂಠಸಿರಿ ಮತ್ತು ಡೈೆಲನಗ್ ಡಲೆವರಿ ಅತ್ಾದ್ತ್ತ್ವನಗಿತ್ತು. ಮನನಾ 
ಮೊೋಹನ್ಕತಮನರ್ ಕೂೆೆಂಡಜಿಜಯವರತ ಸಹ ಚಿತ್ರ ನಿಮನಾಪಕರನಗಿದನುರೆ. ನನಗ ೆ ಮನನಾ 
ಪ.ಲೆಂಕೆೋಶ್ರವರ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗತವೆಂತ್ಹ ಅವಕನಶ ಸಿಕ್ೆತ್ತು. ಒೆಂದ್ತ ಭನಷಯೆನತನ ಎಷತಿ 
ಚೆರ್ನನಗಿ ದ್ತಡಿಸಿಕೊಳಿಬಹತದ್ತ ಎನತನವುದ್ನತನ ಇವರಿೆಂದ್ ರೆ್ೂೋಡಿ ತಿಳ್ಳದ್ತಕೊಳಿಬಹತದ್ತ. ಸನಹಿತ್ಾ, 
ಡೈೆಲನಗ್ ಡಲೆವರಿ, ದೋೆಹಭನಷ ೆಮತ್ತು ಭನಷಯೆ್ಕನತನವುದ್ತ ಎಷತಿ ಮತಖ್ಾವನಗಿರತತ್ುದ ೆ ಎನತನವುದ್ತ 
ಇವರನತನ ರೆ್ೂೋಡಿದ್ರೆ ಗೂೆತನುಗತತ್ುದೆ. ಸನಮನಜಿಕ ಪರಿವತ್ಾರೆ್ಯನತನ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಸಿನಿಮನ, 
ರ್ನಟಕ, ರೆಂಗಭೂಮಿ ಎಷತಿ ಮತಖ್ಾವನಗತತ್ುದೆ ಎನತನವುದ್ನತನ ಮನನಾ ಟ್ಟ.ಎಸ್.ಲೊೋಹಿತನಶವರವರತ 
ತಿಳ್ಳಸಿಕೊಟ್ಟಿದನುರ.ೆ ಮನನಾ ಟ್ಟ.ಎಸ್.ಲೊೋಹಿತನಶವರವರತ ನಮಗೆ ಆೆಂಗಿ ಭನಷಯೆನತನ 
ಕಲ್ಲಸಿಕೂೆಡತತಿುದ್ುರತ. ಹಳ್ಳಿಯಿೆಂದ್ ಬೆಂದ್ೆಂತ್ಹ ನಮಗೆ ಆೆಂಗಿ ಕನದ್ೆಂಬರಿಕನರರ ಮತ್ತು ಲೋೆಖ್ಕರ 
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ಪ್ನಠಗಳನತನ ಕೆೋಳ್ಳಸಿಕೊಳುಿವುದೆೋ ಕಷಿವನಗಿತ್ತು. ಅೆಂತ್ಹ ಭನಷಯೆನತನ ತಿಳ್ಳದ್ತಕೊಳುಿವುದ್ಕೆೆ ಅವರತ 
ಉತೆುೋಜನ ನಿೋಡತತಿುದ್ುರತ. ಕನಲೋೆಜತಗಳಲ್ಲಿ ನಡಯೆತವೆಂತ್ಹ ಸನೆಂಸೃತಿಕ ಕನಯಾಕರಮಗಳಲ್ಲಿ 
ನಿರೆಂತ್ರವನಗಿ ಭನಗವಹಿಸಬ್ೆೋಕೆನತನವುದ್ತ ಅವರ ಅಭಿಲನಷೆಯನಗಿತ್ತು. ಇತಿುೋಚಿನ ಮಕೆಳು ಬ್ೆೋರ ೆ
ಚಟತವಟ್ಟಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭನಗವಹಿಸದೆೋ ಕೆೋವಲ ಮೊಬ್ೈೆಲ್ ರೆ್ೂೋಡತವುದ್ರಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ಕನಲಕಳೆಯತವುದ್ರ 
ಜೊತೆಗೆ ಮದ್ತಳ್ಳಗ ೆ ಹಚೆತು ಕೆಲಸ ಕೊಡತತಿುದನುರಯೆ್ಕೋ ಹೊರತ್ತ ಶನರಿೋರಿಕವನಗಿ ವಾಕ್ುತ್ವನತನ 
ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳಸತವೆಂತ್ಹ ಚಟತವಟ್ಟಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೂೆಡಗಿಕೊಳುಿತಿುಲಿ. ಆದ್ರೆ, ರೆಂಗಭೂಮಿ, ರ್ನಟಕ ಮತ್ತು 
ನಟರೆ್ ಎನತನವುದ್ತ ಶನರಿೋರಿಕವನಗಿ ವಾಕ್ುತ್ವವನತನ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳಸತತ್ುದೆ ಎನತನವುದ್ತ ವಿಶವದ್ ವಿದನವೆಂಸರ 
ಅಭಿಪ್ನರಯವನಗಿದ.ೆ ವಿಶವ ಮಟಿದ್ಲ್ಲಿ ಸನಧ್ರೆ್ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಇೆಂತ್ಹ ಒೆಂದ್ತ ಅಧ್ಾಯನ ಮತ್ತು 
ಸನಧ್ರೆ್ ಎಷತಿ ಮತಖ್ಾ ಎನತನವುದ್ನತನ ಮನನಾ ಟ್ಟ.ಎಸ್.ಲೊೋಹಿತನಶವರವರತ ತ್ಮೊಮಳಗೆ ತನವೆೋ 
ಅನತಭವಿಸಿ ನಮಗೆ ಪ್ನಠ ಹೆೋಳ್ಳಕೂೆಡತತಿುದ್ುರತ. ನೆಂತ್ರ ಅವರತ ಧನರವನಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟ್ಟಸತವುದ್ಕೆೆ 
ಅವಕನಶ ದೂೆರಕ್ತ್ತ. ನೆಂತ್ರ ಸಿನಿಮನ ರೆಂಗಕೆೆ ಬೆಂದನಗ ದ್ಧವೆಂಗತ್ ಶೆಂಕರರ್ನಗ್ರವರ ಜೊತೆಗೆ 
ಅಭಿನಯಿಸಿದನುರ.ೆ ಮನನಾ ಟ್ಟ.ಎಸ್.ರ್ನಗನಭರಣನ ಅವರೆಂತ್ಹ ಮಹನನ್ ವಾಕ್ುಗಳನತನ ಭೆೋಟ್ಟ 
ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಅವಕನಶ ಪತ್ರಕತಾೆಯನಗಿ ನನಗ ೆ ಸಿಕ್ೆತ್ತು. ನಮಮ ಸಿನಿಮನ ರೆಂಗ, ರ್ನಟಕ 
ಕಲನವಿದ್ರ ಮತ್ತು ರೆಂಗಭೂಮಿ ಕಲನವಿದ್ರ ಅವಿರತ್ ಪರಿಶರಮವನತನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊೆಂಡರೋೆ ಇನನಷತಿ 
ಅಥಾಪೂರ್ಾವನಗಿರತವ ಕೊಡತಗೆಯನತನ ಕೊಡಬಹತದ್ತ ಎನತನವುದ್ಕೆೆ ಮನನಾ 
ಟ್ಟ.ಎಸ್.ಲೊೋಹಿತನಶವರವರತ ಉದನಹರಣೆಯನಗಿ ಕನರ್ತತನುರ.ೆ ವಿಶೆೋಷವನಗಿ ಕೆಂಠಸಿರಿಯನತನ ಮತ್ತು 
ಭನಷಯೆನತನ ಯನವ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮನಡಿಕೂೆಳಿಬಹತದ್ತ ಎನತನವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರದೆೋ ಆಗಿರತವ 
ವಾಕ್ುತ್ವವನತನ ಹೊೆಂದ್ಧದ್ುರತ. ಅವರ ಸತಪತತ್ರರತ ಸಹ  ಉತ್ುಮ ನಟರನಗಿದನುರೆ.  

 ಇನತನ ಎರಡರೆ್ಯವರನಗಿ, ಕಲಮರ್ ೆ ಕನಮೋಗೌಡರ ಬಗೆೆ ಹೆೋಳಬ್ೆೋಕನದ್ರೆ, ಅವರತ 16 
ಕೆರೆಗಳನತನ ನಿಮನಾರ್ ಮನಡಿದ್ುರತ ಎನತನವುದ್ತ ಮತಖ್ಾವಲಿ. ಆದ್ರೆ, ತನವು ಸನಕ್ದ್ ಕತರಿಗಳನತನ 
ಮನರನಟ ಮನಡಿ ಬೆಂದ್ೆಂತ್ಹ ತ್ಮಮ ಬ್ೆವರಿನ ಹರ್ದ್ಧೆಂದ್ ಅವರತ ಆ ಕೆರೆಗಳನತನ ಕಟ್ಟಿಸಿದನುರೆ. 
ಅೆಂತ್ಜಾಲ ವೃದ್ಧಿಯನಗಬ್ೋೆಕೆನತನವ ದ್ೃಷ್ಟಿಯಿೆಂದ್ ಅವರತ ಯನವುದೆೋ ಪರಚನರವನತನ ಬಯಸದೆೋ ಈ 
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ಕೆಲಸವನತನ ಮನಡಿದನುರ.ೆ್ “ಮನ್ ಕ್ ಬ್ನತ್್”್ ರೋೆಡಿಯೋ ಕನಯಾಕರಮದ್ಲ್ಲಿ ಮನನಾ 
ಪರಧನನಮೆಂತಿರಗಳು  ಸನಲತಮರದ್ ತಿಮಮಕೆ ಮತ್ತು ಇವರ ಹೆಸರತಗಳನತನ ಉಲೆಿೋಖ್ ಮನಡಬ್ೋೆಕನದ್ರ,ೆ 
ಅವರ ಸನಧ್ರೆ್ ಅಪ್ನರವನಗಿದೆ. ಸನವತ್ೆಂತ್ರಯ ಹೊೋರನಟಕೆೆ ಕನಣಿಕೆಯನತನ ನಿೋಡಿರತವೆಂತ್ಹ ಸನವತ್ೆಂತ್ರಯ 
ಹೊೋರನಟಗನರರ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಪರತಿಯೆಂದ್ತ ಜಿಲೆಿ ಮತ್ತು ಗನರಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಿೋತಿಯ  ಸನಧ್ಕರತ ಎಲ ೆ
ಮರೆಕನಯಿಯ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನುರ.ೆ ಕನನಡ ಮತ್ತು ಸೆಂಸೃತಿ ಇಲನಖಯೆಿರಬಹತದ್ತ ಅಥವನ 
ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಿ ಇಲನಖಯೆವರತ ಇೆಂತ್ಹ ಸನಧ್ಕರನತನ ಕತರಿತ್ತ ಕ್ರತ ಹೂೆತಿುಗೆಗಳನತನ ಹೊರ ತ್ೆಂದ್ರೆ, 
ಇತಿುೋಚಿನ ಮಕೆಳ್ಳಗ ೆಅದ್ತ ಪ್ೆರೋರಣನದನಯಿಯನಗಿರತತ್ುದೆ. ಇದ್ರ ಅವಶಾಕತೆಯೂ ಇದೆ. ಹವನಮನನ 
ಬದ್ಲನವಣೆ ಎನತನವುದ್ತ ಒೆಂದ್ತ ದೂೆಡಿ ಸಮಸೆಾಯನಗಿದೆ. ಕೊೋವಿಡ್-19 ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 
ಕತಡಿಯತವುದ್ಕೆೆ ಗನಳ್ಳಯ್ಕೋ ಸಿಗಲ್ಲಲಿ. ಆಮಿಜನಕದ್ ಸಿಲ್ಲೆಂಡರ್ಗಳನತನ ವಿಮನನಗಳ ಮೂಲಕ 
ತ್ರಿಸಿಕೊಳಿಲನಗಿತ್ತು. ಇದ್ರ ಬದ್ಲ್ಲಗೆ ಪರತಿಯೆಂದ್ತ ಮರ್ೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಎರಡತ ಗಿಡಗಳನತನ ರೆ್ಡಬ್ೆೋಕತ 
ಮತ್ತು ಪರತಿಯೆಂದ್ತ ಊರತಗಳಲ್ಲಿ ಇರತವೆಂತ್ಹ ಗತೆಂಡತ ತೊೋಪತಗಳನತನ ಹನಗೂ ಅರರ್ಾಗಳನತನ 
ಉಳ್ಳಸಬ್ೆೋಕೆನತನವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇೆಂತ್ಹ ಸನಧ್ಕರತ ನಮಗೆ ದನರಿದ್ಧೋಪವನಗಬ್ೆೋಕನಗಿದೆ ಎನತನವ 
ಮನತ್ನತನ ಹೆೋಳಬ್ೆೋಕನಗಿದೆ.  

 ಸರ್ನಮನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಆರ್.ಎಲ್.ಕಶಾಪ್ನವರತ  ಗತರತವನಗಿ ತ್ನನ 
ಶ್ಷಾೆಂದ್ಧರಿಗ ೆ ಸೆಂಶ ೆೋಧ್ರ್ನ ವಿಷಯವನತನ ಆಯ್ಕೆ ಮನಡಿ ಕೂೆಟತಿ ಮನಗಾದ್ಶಾನವನತನ ಮನಡಿ 
ಸತಮನರತ 50 ಪ.ಹೆರ್್.ಡಿ. ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳ್ಳಗೆ ಸೆಂಶ ೆೋಧ್ರ್ನ ಮನಗಾದ್ಶಾಕರನಗಿ ಸೋೆವೆಯನತನ 
ಸಲ್ಲಿಸಿದನುರೆ.  ಗತರತ ಮತ್ತು ಶ್ಷಾರ ಪವಿತ್ರ ಬ್ನೆಂಧ್ವಾ ಎನತನವುದ್ತ ಇವತ್ತು ಕಡಿಮಯನಗತತಿುದೆ. ಈ 
ಪ್ನವಿತ್ರತೆಯನತನ ಎತಿು ಹಿಡಿಯತವೆಂತ್ಹ ಅವಶಾಕತೆ ಇದೆ. ಗತರತ ಪರೆಂಪರಯೆನತನ ಪ್ನಲರೆ್ 
ಮನಡಿದನುರ.ೆ್ ್ “ಶನರದ್ ಲ್ಲಪ”್ ಎನತನವುದ್ತ ಇವತ್ತು ಕನಣೆಯನಗತತಿುದೆ.್ “ಶನರದ್ ಲ್ಲಪ”್ ನಮಮದ್ತ. 
“ಕನಶ್ೀರ ಪತರವನಸಿನಿ ಶನರದ”ೆ್ ಎೆಂದ್ತ ರ್ನವು ಕರಯೆತತೆುೋವೆ. ಅದ್ತ ಇವತ್ತು ಪ್ನಕ್ಸನುನದ್ 
ಎಲ್.ಓ.ಸಿ. ಹತಿುರ “ತಿೋಲವಲ”್ ಎನತನವ ಭನರತ್ದ್ ಕೊರೆ್ಯ ಗಡಿ ಗನರಮದ್ಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರತವ 
ಪರತಿಯಬಾರತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೂೆೋಗಿ ಬರಬ್ೆೋಕನಗಿದೆ. ಏಕೆೆಂದ್ರ ೆ ಶೃೆಂಗೆೋರಿಯ ಶನರದ್ ಪೋಠದ್ವರತ ಅಲ್ಲಿ 
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ದೆೋವಸನಿನವನತನ ಕಟ್ಟಿದನುರೆ.                   
           (ಮತೆಂದ್ತ) 

(1044) 19.12.2022  12.00 : ಪಕ:ೆಎಕ ೆ

ಡನ|| ತೆೋಜಸಿವನಿ ಗೌಡ (ಮತೆಂದ್ತ) 

ಕನಶ್ೀರಿ ಪೆಂಡಿತ್ರತ ಅಲ್ಲಿನ ಅರನಧ್ಕರನಗಿದ್ುರತ; ಅನತಯನಯಿಗಳನಗಿದ್ುರತ.  ಕೆೋದನರದ್ಲ್ಲಿ ಶ್ರೋ 
ಶೆಂಕರನಚನಯಾರ ಒೆಂದ್ತ ಮೂತಿಾ ಸನಿಪರ್ೆ ಮನಡಿ, ದೆೋಶದ್ ಪರಧನನಿಯವರತ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ 
ಕೊಟ್ಟಿದನುರೆ.  ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇವತ್ತು ಈ ಲ್ಲಪ ಕಳೆದ್ತ ಹೂೆೋಗತತಿುದೆ.   ಅವರನತನ 
ಸಮರಣೆ ಮನಡತವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಧ್ಾಕೆೆ ನಿೆಂತಿರತವ ಸೆಂಸೃತ್, ಶನರದನ ಲ್ಲಪಯನತನ 
ಮತೆಂದ್ತವರೆಸಬ್ೆೋಕ್ದೆ. ಪ್ನಕ್ಸನುನದ್ಲೂಿ ಶನರದನ ಲ್ಲಪ ಎೆಂದೋೆ ಗತರತತಿಸತತನುರ.ೆ  ಆ ಪೋಠವನತನ 
ಮತಟ್ಟಿದ್ರ ೆತ್ಮಗೆ ತೂೆೆಂದ್ರಯೆನಗತತ್ುದೆ ಎೆಂಬತದ್ತ ಅಲ್ಲಿನ ನೆಂಬಿಕ ೆಕೂಡ ಆಗಿದ.ೆ  ಹನಗನಗಿ ಅಲ್ಲಿ 
ಆ ಹೆಸರನೂನ ಕೂಡ ಬದ್ಲನವಣೆ ಮನಡಿಲಿ.   ಇವತ್ತು ಆ ಲ್ಲಪ ಕಳದೆ್ತಹೊೋಗತತಿುದೆ. ಕನನಡ 
ಶನಸಿಿೋಯ ಭನಷ;ೆ ಪ್ನರಚಿೋನ ಭನಷಯೆನಗಿದೆ.  ಇೆಂಥವರ ಸಮರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಅಧ್ಾಕೆೆ ನಿೆಂತಿರತವ 
ಕೆಲಸವನತನ ರ್ನವು ಮತೆಂದ್ಕೆೆ ತೆಗೆದ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಹೊೋಗತವುದ್ಕೆೆ ಪ್ೆರೋರರ್ದನಯಿಯನಗಿದೆ.  ಹನಗನಗಿ 
ಇವರದ್ತ ಮಹತ್ವದ್ ಕೊಡತಗೆಯನಗಿದ್ತು, ಸದ್ರಿಯವರ ಆತ್ಮಕೆೆ ಶನೆಂತಿ ಸಿಗಲೆೆಂದ್ತ ಹೆೋಳ್ಳ ನನನ 
ಮನತ್ತಗಳನತನ ಮತಗಿಸತತೆುೋರ್ೆ. 

 ಶ್ರೋ ಸಲ್ಲೋೆಂ ಅಹಮದ್ (ಸಿಳ್ಳೋಯ ಸೆಂಸೆಿಗಳ ಕ್ೆೋತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ತನವು 
ತ್ೆಂದ್ಧರತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂತನಪ ಸೂಚರೆ್ಗ ೆ ನನನ ಸಹಮತ್ವನತನ ವಾಕುಪಡಿಸತತೆುೋರ್ೆ.  ಈಗನಗಲೆೋ 
ಹಲವರತ ಜನ ಸದ್ಸಾರತ ಈ ಕತರಿತ್ತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನುರ.ೆ  ಮನನಾ ಜಬ್ನಾರ್ಖನನ್ ಹೊನನಳ್ಳಿಯವರಿಗ ೆ
ಆ ಭನಗದ್ ಜನ ಪರೋತಿಯಿೆಂದ್ “ಜರ್ನಬ್್”್ಎೆಂದ್ತ ಕರಯೆತತಿುದ್ುರತ.  ಕೂೆೋಮತ ಸನಮರಸಾಕೆೆ ಹೆಸರತ 
ವನಸಿಯನಗಿದ್ು ಸರ್ನಮನಾರತ ಶ್ಕ್ಷರ್ ಕ್ೆೋತ್ರಕೆೆ ಸನಕಷತಿ ಕೆಲಸ ಮನಡಿದನುರ.ೆ  ಮೆಂತಿರಯನಗಿ ಒಳೆಿಯ 
ಕೆಲಸ ಮನಡಿದನುರ.ೆ  ಇವತ್ೂು ಕೂಡ ಆ ಭನಗದ್ಲ್ಲಿ ಸರ್ನಮನಾರ ಬಗೆೆ ಎಲನಿ ಸಮನಜದ್ವರತ ವಿಶೆೋಷ 
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ಅಭಿಮನನವನತನ ಇಟತಿಕೂೆೆಂಡಿದನುರೆ.   ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮೃತ್ರ ಆತ್ಮಕೆೆ ಶನೆಂತಿ 
ಕೊೋರತತೆುೋರೆ್.   

 ಮನನಾ ಸತಧಿೋೆಂದ್ರರನವ್ ಕಸಬ್ೆಯವರತ ಮೆಂತಿರಯನಗಿ, ಶನಸಕರನಗಿ ಕೆಲಸ ಮನಡಿದ್ುರತ.  
ರ್ನನತ ಕನೆಂಗೆರಸ್ನ ವಿದನಾರ್ಥಾ ವಿಭನಗದ್ ಅಧ್ಾಕ್ಷರ್ನಗಿದನುಗ ಅವರ ಜೊತೆ ಸನಕಷತಿ ಒಡರ್ನಟ ಇತ್ತು.  
ಅವರತ ಯತವಕರ ಬಗೆೆ ಹಚೆತು ಕನಳಜಿ ವಹಿಸತತಿುದ್ುರತ. 

 ರನಯಚೂರಿನ ಸರ್ನಮನಾ ಅಬತುಲ್ ಸಮದ್ ಸಿದ್ಧಿಖಿಯವರತ ರನಜಾಸಭೆಯ ಮನಜಿ 
ಸದ್ಸಾರನಗಿದ್ುರತ. ಇವರತ ಶ್ಕ್ಷರ್ ಕ್ೆೋತ್ರಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಿೆಂತೆ ಹಲವನರತ ಸೆಂಸೆಿಗಳನತನ ಹತಟತಿ 
ಹನಕ್ದ್ುರತ; ಹಲವನರತ ಕನಯಾಕರಮಗಳನತನ ಮನಡಿದ್ುರತ.  ಈ ಸಮನಜದ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗ ೆಪ್ನರಮನಣಿಕ 
ಕೆಲಸ ಮನಡಿದ್ುರತ.  ಅವರನೂನ ಕೂಡ ಇೆಂದ್ತ ರೆ್ರೆ್ಸಿಕೊಳಿಬ್ೆೋಕನಗತತ್ುದೆ.   

 ಇವತ್ತು ತನವೆೋನತ ೧೦ ಜನರ ಬಗೆೆ ಸೆಂತನಪ ಸೂಚರೆ್ಯನತನ ತ್ೆಂದ್ಧದ್ಧುೋರೂೆೋ ಅದ್ಕೆೆ ಸಹಮತ್ 
ವಾಕುಪಡಿಸತತನು ಅವರತಗಳ ಆತ್ಮಕೆೆ ಶನೆಂತಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಎೆಂದ್ತ ಬಯಸಿ ನನನ ಮನತ್ತಗಳನತನ 
ಮತಗಿಸತತುೆೋರೆ್.   

 ಶ್ರೋ ಬಸವರನಜ ಶ್ವಲ್ಲೆಂಗಪಪ ಹೊರಟ್ಟಿ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೋತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ತನವು 
ತ್ೆಂದ್ಧರತವ ಸೆಂತನಪ ಸೂಚರೆ್ಗ ೆನನನ ಸಹಮತ್ವನತನ ವಾಕುಪಡಿಸತತೆುೋರ್ೆ.  ಇವರಲ್ಲಿ ಪರಮತಖ್ವನಗಿ ೩ 
ಜನ ಆತಿೀಯರನಗಿದನುರ.ೆ  ಸರ್ನಮನಾ ಆನೆಂದ್ ಮನಮನಿಯವರತ ಈ ಜಿಲೆಿಯವರತ.  ಅವರತ ಅತಿ 
ಸರ್ಣ ವಯಸಿಸನಲ್ಲಿ ರನಜಕ್ೋಯ ಪರವೆೋಶ್ಸಿ, ಸವದ್ತಿು ಕ್ೆೋತ್ರದ್ಧೆಂದ್ ೩ ಸಲ ಆರಿಸಿ ಬೆಂದ್ಧದ್ುರತ.  ಈ 
ಸನಧ್ರೆ್ಯನತನ ಬ್ೆೋರ ೆಯನರೂ ಮನಡಿಲಿ.   ಮೊರೆ್ನ ಚತರ್ನವಣ ೆಮತಗಿದ್ ಮೋಲ ೆರ್ನನತ ಎಲಿಮಮನ 
ದೆೋವಸನಿನಕೆೆ ಹೂೆೋಗಿದೆು.  ಆಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವರೂ ಕೂಡ ಬೆಂದ್ಧದ್ುರತ.  ಆ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ರ್ನನತ, 
ಆನೆಂದ್ ಇವತೆುೋಕೂೆೋ ಸರಿಯನಗಿ ಕನರ್ತತಿುಲಿ; ಆರೂೆೋಗಾ ಸರಿಯಿಲಿವೋೆ ಎೆಂದ್ತ ಕೆೋಳ್ಳದುೆ.  ಆಗ 
ಅವರತ, ನನಗ ೆಸವಲಪ ತನರಸ್ ಆಗಿದ ೆಎೆಂಬ ಮನತ್ನತನ ಹೆೋಳ್ಳದನಗ, ಸರಿಯನಗಿ ಚೆಕ್ ಮನಡಿಸತ ಎೆಂದ್ತ 
ಹೆೋಳ್ಳದೆು.  ಅವರತ ಕನಾನಸರ್ನಿೆಂದ್ ಬಳಲತತಿುದ್ುರೂ ಅದ್ನತನ ಯನರ ಮತೆಂದ ೆ ಕೂಡ ಹೆೋಳ್ಳರಲ್ಲಲಿ.  
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೩ರೆ್ೋ ಸೆಿೋಜ್ಗೆ ಬೆಂದನಗ ಹೆೋಳ್ಳದ್ುರತ.  ಸದ್ರಿಯವರತ ಅವರ ತ್ೆಂದೆಯೆಂತೆ ವಿಧನನಸಭೆಯ ಉಪ 
ಸಭನಧ್ಾಕ್ಷರನಗಿ ಸೋೆವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ುರತ. ಒಬಾ ಶೆರೋಷಿ ಮತ್ತು ಕಳಕಳ್ಳ ಇದ್ುೆಂಥ ರನಜಕನರಣಿಯನಗಿದ್ುರತ 
ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳ್ಳದ್ರ ೆ ತ್ಪ್ನಪಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಅವರ ಕ್ೆೋತ್ರದ್ ಜನ ಅವರ ಬಗೆೆ ಅಪ್ನರ ಗೌರವವನತನ 
ಇಟತಿಕೂೆೆಂಡಿದ್ುರತ.  ತ್ನನಲ್ಲಿರತವ ಕನಯಿಲ ೆ ಬಗೆೆ ಹೊರಗಡೆ ಎಲನಿದ್ರೂ ಹೆೋಳ್ಳದ್ರ ೆ ಏರ್ನದ್ರೂ 
ಆಗಬಹತದ್ತ ಎೆಂದ್ತ ಭನವಿಸಿದ್ುರತ.  ರ್ನರೆ್ೂೆಂದ್ತ ಸಲ ಅವರನತನ ಆಸಪತೆರಯಲ್ಲಿ ಭೆೋಟ್ಟ ಮನಡಿದನುಗ, 
ಏಕೆ ಇೆಂತ್ಹ ತ್ಪತಪ ಮನಡಿದ ೆಎೆಂದ್ತ ಬ್ೆೈದ್ಧದೆು.  ತ್ನನದ್ಲಿದ್ ತ್ಪಪಗೆ ಬಲ್ಲಯನದ್ವರ ಪ್ೆೈಕ್ ಮನನಾ 
ಆನೆಂದ್ ಮನಮನಿಯವರೂ ಕೂಡ ಒಬಾರತ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳ್ಳದ್ರ ೆ ತ್ಪ್ನಪಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಸರ್ನಮನಾರ 
ಕತಟತೆಂಬದ್ವರತ ನಮಗೆ ತ್ತೆಂಬ್ನ ಪರಿಚಯಸಿರತ ಹನಗೂ ಒಡರ್ನಟ ಹೊೆಂದ್ಧದ್ುವರನಗಿದೆುವು.  ಇವರ 
ನಿಧ್ನದ್ಧೆಂದ್ ಕೆೋವಲ ಈ ಜಿಲೆಿಗಷೆಿೋ ಅಲಿ; ಇಡಿೋ ರನಜಾಕೆೆ ಹನನಿಯನಗಿದೆ.  ಸರ್ನಮನಾರತ 
ನಿಧ್ನರನಗಿದನುಗ ಅವರ ಮರ್ೆಗೆ ಹೊೋಗಿದುೆವು.  ಅವರ ಕತಟತೆಂಬದ್ವರತ, ಸರ್ಣ ಮಕೆಳು ಬಹಳಷತಿ 
ವಾಥ ೆಪಡತತಿುದ್ುರತ.  ಸರ್ನಮನಾರಿಗ ೆಅವರ ತನಯಿ ಮೋಲೆ ಅಪ್ನರ ಪರೋತಿ ಇತ್ತು.  ಅವರ ತನಯಿಗೆ 
ಮೆಂಡಿ ಚಿಪಪನ ಸಮಸೆಾ ಇದ್ತು ಅದ್ನತನ ಬದ್ಲನಯಿಸಬ್ೆೋಕನಗಿತ್ತು.  ಆದ್ರ,ೆ ಅವರ ತನಯಿಯವರಿಗ ೆ
ಅದ್ತ ಇಷಿವಿರಲ್ಲಲಿ.  ರ್ನನತ ಈ ಕತರಿತ್ತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನಗ, ರ್ನನತ ಒಲೆಿ ಎೆಂದ್ಧದೆುೋ; ಆದ್ರೂ ಆನೆಂದ್ 
ಓಡನಡಿ ಇಷೆಿಲನಿ ಮನಡಿಸಿದನುರೆ್; ಈಗ ರ್ನನತ ಆರನಮವನಗಿದೆುೋರ್ ೆಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಹೆೋಳ್ಳದ್ುರತ.  
ಒಬಾ ಒಳೆಿಯ ಸನೆೋಹಿತ್ನನತನ ಕಳೆದ್ತಕೊೆಂಡೆಂತನಗಿದೆ.  ಸರ್ನಮನಾರ ನಿಧ್ನದ್ಧೆಂದ್ ನಮಮ ರನಜಾಕೆೆ 
ಹನನಿಯನಗಿದೆ; ಅವರ ಆತ್ಮಕೆೆ ಶನೆಂತಿ ಸಿಗಲೆೆಂದ್ತ ಪ್ನರರ್ಥಾಸತತುೆೋರೆ್.  ಸದ್ರಿಯವರ ಅಗಲ್ಲಕೆಯ 
ದ್ತುಃಖ್ವನತನ ಭರಿಸತವ ಶಕ್ುಯನತನ ಅವರ ಕತಟತೆಂಬದ್ವರಿಗ ೆ ದೆೋವರತ ಕರತಣಿಸಲ್ಲ ಎೆಂದ್ತ ರ್ನನತ 
ಪರಮನತ್ಮನಲ್ಲಿ ಕೆೋಳ್ಳಕೊಳುಿತೆುೋರ್ೆ.   

 ಮನನಾ ಜಬ್ನಾರ್ ಖನನ್ ಹೊನನಳ್ಳಿಯವರತ ಹತಬಾಳ್ಳಿಯವರತ ಸಕನಾರಿ ಪ್ನರಥಮಿಕ ಶನಲೆಯ 
ಶ್ಕ್ಷಕರನಗಿ ಸೋೆವೆಯನತನ ಪ್ನರರೆಂಭ ಮನಡಿದ್ುರತ.  ಆಗಲೋೆ ಅವರತ ಅರೆ್ೋಕ ಸನಮನಜಿಕ 
ಚಟತವಟ್ಟಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೂೆಡಗಿದ್ುರತ; ಸಮನಜದ್ ಬಗೆೆ ಕಳಕಳ್ಳ ಹೊೆಂದ್ಧದ್ುರತ.  ಅವರತ ಶ್ಕ್ಷಕರನಗಿದ್ು 
ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಈದನೆ ಮೈದನನದ್ ಸಮಸೆಾ ಬೆಂದನಗ ಆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ ಎಲಿರನೂನ ಕರಸೆಿ, ಸಮನಧನನ 
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ಪಡಿಸತವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸ ಮನಡಿದ್ುರತ.  ಅವರತ ಮನಡಿದ್ ಕೆಲಸವನತನ ರೆ್ೂೋಡಿ, ಅವರ ಕೆಲಸಕೆೆ 
ರನಜಿೋರ್ನಮ ಕೊಡಿಸಿದ್ ಸರ್ನಮನಾ ಎಸ್.ಆರ್.ಬ್ೊಮನಮಯಿಯವರತ ಅವರನತನ ಎೆಂ.ಎಲ್.ಸಿ ಆಗಿ 
ಮನಡಿದ್ುರತ.   

 ಸರ್ನಮನಾರತ ಅೆಂಜತಮನ್ ಇಸನಿೆಂ ಸೆಂಸೆಿಯ ಅಧ್ಾಕ್ಷರನಗಿದ್ುರತ.  ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ೧೭ ಸೆಂಸೆಿಗಳು 
ನಡಯೆತತಿುವ.ೆ  ಈ ಅೆಂಜತಮನ್ ಸೆಂಸೆಿ ಹತಟ್ಟಿದನಗ ಅದ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸನಕಷತಿ ಸತಧನರಣೆಗಳನತನ 
ಮನಡಿದ್ುರತ.  ಅಲ್ಲಿ ೧೪-೧೫ ಸನವಿರ ಮಕೆಳು ಓದ್ತತಿುದ್ುರತ.  ಆ ಸೆಂಸೆಿಯನತನ ಆಧ್ತನಿಕರರ್ಗೊಳ್ಳಸತವ 
ನಿಟ್ಟಿನಲೂಿ ಕೆಲಸ ಮನಡಿದ್ುರತ.  ಅವರತ ಎಲನಿ ಸಮನಜದ್ವರೊೆಂದ್ಧಗೆ ಉತ್ುಮ ಸೆಂಬೆಂಧ್ವನತನ 
ಹೊೆಂದ್ಧದ್ುರತ.  ಹತಬಾಳ್ಳಿಯನತನ ಶನೆಂತ್ವನಗಿರಿಸತವ ದ್ಧಸಯೆನತನ ಅವರ ಪ್ನತ್ರವೂ ಇತ್ತು.   
ಭಗವೆಂತ್ನತ ಅವರ ಆತ್ಮಕೆೆ ಶನೆಂತಿ ನಿೋಡಲ್ಲ ಎೆಂದ್ತ ಪ್ನರರ್ಥಾಸಿಕೂೆಳುಿತೆುೋರ್ೆ.   

  ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಮನನಾ ಎಸ್.ಎಸ್.ಪೂಜನರಿಯವರತ ಮತ್ತು ರ್ನನತ ವಿಧನನ 
ಪರಿಷತಿುಗೆ ಒೆಂದೋೆ ದ್ಧವಸ ಆರಿಸಿ ಬೆಂದ್ಧದೆುವು.  1980 ರಿೆಂದ್ ರ್ನವು ಜೊತೆಯನಗಿಯ್ಕೋ ಇದೆುವು.  
ರ್ನವು ಕರ್ನಾಟಕ ಮನಧ್ಾಮಿಕ ಶನಲನ ರ್ೌಕರರ ಸೆಂಘ ಎನತನವ ಒೆಂದ್ತ ಸೆಂಘಟರೆ್ಯನತನ ಕಟ್ಟಿದೆುವು.  
ಅದ್ಕೆೆ ರ್ನನತ ಅಧ್ಾಕ್ಷರ್ನಗಿದೆು; ಅವರತ ಉಪ್ನಧ್ಾಕ್ಷರನಗಿದ್ುರತ.  ಶ್ಕ್ಷರ್ ಸೆಂಸೆಿಗಳ ಬಗೆೆ ರನಜನಾದ್ಾೆಂತ್ 
ರ್ನವು ಅವಿರತ್ವನಗಿ ಹೂೆೋರನಟ ಮನಡಿದೆುವು.  ಮೊಟಿ ಮೊದ್ಲ್ಲಗೆ 1980ರಲ್ಲಿ, ಸೋೆವೆಯಲ್ಲಿದ್ು 
ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ ಆರಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ ಕ್ೋತಿಾ ಈ ಭನಗದ್ ಜನರಿಗ ೆ ಸಲತಿತ್ುದೆ.  ಸೋೆವೆಯಲ್ಲಿದ್ುವರತ 
ಚತರ್ನವಣೆಗ ೆನಿಲಿಬ್ನರದ್ತ ಎನತನವ ನಿಯಮವನತನ ಮನಡಿದ್ುರತ.  ಆ ಕತರಿತ್ತ ಸತಪರೋೆಂ ಕೂೆೋರ್್ಾಗೆ 
ಹೊೋದನಗ “any employee of an aided institution can contest the election”್
ಎನತನವ ತಿೋಪತಾ ಬೆಂದ್ಧತ್ತು.  ಸದ್ರಿಯವರತ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಬಗೆೆ ಅಪ್ನರವನದ್ ಕನಳಜಿಯನತನ ಇಟತಿಕೂೆೆಂಡತ 
ಹಗಲತ-ರನತಿರ ಕೆಲಸ ಮನಡತತಿುದ್ುರತ.  ಸರ್ನಮನಾರತ ೩ ಸಲ ಅೆಂದ್ರೆ 1980, 1986 ಮತ್ತು 
1992ರಲ್ಲಿ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸದ್ಸಾರನಗಿ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿದ್ುರತ.  2000ರೆ್ೋ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 
ಹೃದ್ಯದ್ ಸಮಸೆಾಯನದನಗ, ಆಪರೆೋಷನ್ ಮನಡತವುಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧ್ಪಟಿೆಂತೆ ವೆೈದ್ಾರ ತ್ಪತಪ 
ನಿರ್ಾಯದ್ ಕನರರ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ನಾರನಲ್ಲಸಿಸ್ ಆಯಿತ್ತ; ಮೂಕರನಗಿಬಿಟಿರತ.  2000ರೆ್ೋ 
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ಇಸವಿಯಿೆಂದ್ ಅವರತ ನಿಧ್ನರನಗತವವರೆಗೆ ಮನತ್ತ ಬರತತಿುರಲ್ಲಲಿ.  ಆಪರೆೋಷನ್ ಮನಡಿದ್ ವೆೈದ್ಾನ 
ಬಗೆೆ ಬಹಳಷತಿ ಸಿಟತಿ-ಅಸಮನಧನನ ಇತ್ತು.  ಅವರ ನಿಧ್ನ ಮತೆಂಚೆ, ಅವರನತನ ಕನರ್ಲತ ಹೊೋದನಗ, 
ರ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ ನೆಂತ್ರ ತ್ಮಮ ಪರತಿಕ್ರಯ್ಕಯನತನ ವಾಕುಪಡಿಸತತಿುದ್ುರತ.  ಇೆಂತ್ಹ ಒಬಾ 
ಹೊೋರನಟಗನರರ ನಿಧ್ನದ್ಧೆಂದ್ ಇಡಿೋ ಕರ್ನಾಟಕದ್ಲ್ಲಿ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಸೆಂಘಟರ್ಗೆೆ ಪ್ೆರೋರೋೆಪಸತವೆಂತ್ಹ ಒಬಾ 
ವಾಕ್ು ಇಲಿದ್ೆಂತನಗಿದೆ.  ಸರ್ನಮನಾರ ನಿಧ್ನದ್ಧೆಂದ್ ಇಡಿೋ ಶ್ಕ್ಷಕ ವೃೆಂದ್ಕೆೆ ಬಹಳಷತಿ ರೆ್ೂೋವನಗಿದ.ೆ  
ಇವತ್ತು ಸೆಂಜೆ ೬ ಗೆಂಟೆಗ ೆಅವರ ಶರದನಿೆಂಜಲ್ಲ ಸಭ ೆಇದೆ.  ಸದ್ರಿಯವರ ಆತ್ಮಕೆೆ ಶನೆಂತಿಯನತನ 
ಕೊೋರಿ, ಭಗವೆಂತ್ ಅವರ ಕತಟತೆಂಬಕೆೆ ಸರ್ನಮನಾರ ಆಗಲ್ಲಕಯೆಿೆಂದನದ್ ರೆ್ೂೋವನತನ ತ್ಡದೆ್ತಕೂೆಳುಿವ 
ಶಕ್ು ಕೊಡಲ್ಲ ಎೆಂದ್ತ ಪ್ನರರ್ಥಾಸತತುೆೋರೆ್.  2000ರೆ್ೋ ಇಸವಿಯಿೆಂದ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗ ೆ ಅವರನತನ 
ಕತಟತೆಂಬದ್ವರತ ಒೆಂದ್ತ ಹೂವಿನ ಮನದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣ ೆ ಮನಡಿದ್ುರತ.  ಅವರ ಶ್ರೋಮತಿಯವರತ 
ಮನಡಿದ್ ಸೋೆವ ೆಏನಿದೆ, ಅದ್ತ ಇಡಿೋ ಕರ್ನಾಟಕದ್ ಹರೆ್ತಣ ಮಕೆಳ್ಳಗೆ ಆದ್ಶಾವನಗಿರತವೆಂಥದ್ತು ಎೆಂದ್ತ 
ಹೆೋಳ್ಳದ್ರ ೆತ್ಪ್ನಪಗಲನರದ್ತ.   

 ಸರ್ನಮನಾರ ಬಗೆೆ ಅಪ್ನರವನದ್ ಕನಳಜಿಯನತನ ಇಟತಿಕೊೆಂಡಿದ್ು ಸನವಿರನರತ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ತ್ಮಮ 
ಸಹನನತಭೂತಿಯನತನ ವಾಕುಪಡಿಸಿದನುರ.ೆ  ಭಗವೆಂತ್ ಮೃತ್ರ ಆತ್ಮಕೆೆ ಶನೆಂತಿಯನತನ ನಿೋಡಲ್ಲ. 

 ಸರ್ನಮನಾ ಕೊೋಳೂರತ ಬಸವನಗೌಡರವರತ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಹತಿುರದ್ವರತ.  ಅವರತ ವಿೋರಶೈೆವ 
ವಿದನಾರ್ಥಾಗಳ ಸೆಂಘದ್ ಕನಯಾದ್ಶ್ಾಯನಗಿ ಬಹಳಷತಿ ಕೆಲಸವನತನ ಮನಡಿದ್ುರತ.  ಬಳನಿರಿಯಲ್ಲಿ 
ಉತ್ುಮವನದ್ ಶ್ಕ್ಷರ್ ವಾವಸೆಿಯನತನ ಜನರಿಗ ೆತ್ರತವಲ್ಲಿ ಪ್ನರಮನಣಿಕ ಪರಯತ್ನ ಮನಡಿದ್ುರತ. 

            (ಮತೆಂದ್ತ) 

(1045) 19-12-2022 12.10 DS-AK 

ಶ್ರೋ ಬಸವರನಜ ಶ್ವಲ್ಲೆಂಗಪಪ ಹೊರಟ್ಟಿ (ಮತೆಂದ್ತ): 

ಅದ್ರ ಕನಯಾದ್ಶ್ಾಗಳನಗಿದ್ುರತ. ಶ್ರೋಮತಿ ಸೂೆೋನಿಯನ ಗನೆಂಧಿಯವರತ ಚತರ್ನವಣೆಯನದ್ ಮೋಲ ೆ
ರನಜಿೋರ್ನಮ ಕೊಟಿ ನೆಂತ್ರ ಆ ಸಿಳಕೆೆ ಇಡಿೋ ಬಳನಿರಿ ಜನ ಅವಿರೊೋಧ್ವನಗಿ ಅವರನತನ ಆಯ್ಕೆ ಮನಡಿ 
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ಕಳುಹಿಸಿದ್ರತ. ರ್ನಲತೆ ವಷಾ ಅವರತ ಲೂೆೋಕಸಭೆ ಸದ್ಸಾರನಗಿ ಕೆಲಸ ಮನಡಿದ್ರತ. ಇನತನ 
ಉಳ್ಳದ್ೆಂತ್ಹ ಅರೆ್ೋಕ ಮಹನಿೋಯರತ ಇವತ್ತು ನಮಮ ಎದ್ತರಿಗಿಲಿ.  ಈಗನಗಲೆೋ ಸನಕಷತಿ ಸನೆೋಹಿತ್ರತ 
ಅವರ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನುರೆ.  ಅವರೆಲಿರ ಆತ್ಮಕೆೆ ಶನೆಂತಿಯನತನ ಕೊೋರಿ, ಇವತಿುನ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 
ತನವು ಮೆಂಡಿಸಿರತವ ಸೆಂತನಪ ಸೂಚರೆ್ಗ ೆನನನ ಸೆಂಪೂರ್ಾವನದ್ ಸಹಮತ್ವನತನ ವಾಕುಪಡಿಸಿ ನನನ 
ಮನತ್ನತನ ಮತಗಿಸತತೆುೋರ್ೆ, ನಮಸನೆರ. 

 ಶ್ರೋ ಪರತನಪ್ ಸಿೆಂಹ ರ್ನಯಕ್ ಕ.ೆ(ವಿಧನನ ಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಆಯ್ಕೆಯನದ್ವರತ):- ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಅವಕನಶಕನೆಗಿ ಧ್ನಾವನದ್ಗಳು.  ತನವು ಸೆಂತನಪ ಸೂಚರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಉಲೆಿೋಖಿಸಿರತವ 
ಗರ್ಾರರತ ಹನಗೂ ಮಹನಿೋಯರಲೆಿರಿಗೂ ಹೃದ್ಯಪೂವಾಕವನದ್ ಶರದನಿೆಂಜಲ್ಲಯನತನ ಸಲ್ಲಿಸತತನು, 
ಅವರ ಆತ್ಮಕೆೆ ಚಿರಶನೆಂತಿಯನತನ ಕೊೋರತತೆುೋರೆ್.  ಅದೆೋ ರಿೋತಿ ಅವರ ಕತಟತೆಂಬ ವಗಾದ್ವರಿಗ ೆಅವರ 
ಅಗಲ್ಲಕಯೆ ದ್ತುಃಖ್ವನತನ ಭರಿಸತವೆಂತ್ಹ ಶಕ್ು ನಿೋಡಲ್ಲ ಎೆಂದ್ತ ಪ್ನರಥಾರ್ೆ ಮನಡತತೆುೋರ್.ೆ  ಸತಮನರತ 
ಏಳೂವರ ೆ ದ್ಶಕಗಳ ಕನಲ ಕರನವಳ್ಳಯ ಯಕ್ಷಗನನ ರೆಂಗದ್ ಸೋೆವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ೆಂತ್ಹ ಮತ್ತು 
ವಿಧನನಸಭೆಯ ಶನಸಕರನಗಿ ಕತ್ಾವಾವನತನ ನಿವಾಹಿಸಿದ್ೆಂತ್ಹ ಶ್ರೋ ಕತೆಂಬ್ೆಿ ಸತೆಂದ್ರರನಯರವರ 
ಹೆಸರನತನ ಸಹ ಈ ಸೆಂತನಪ ಸೂಚರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಸೋೆರಿಸಬ್ೋೆಕೆೆಂದ್ತ ವಿನೆಂತಿಸತತುೆೋರೆ್.  

ಶ್ರೋ ಗೊೋವಿೆಂದ್ ಎೆಂ. ಕನರಜೊೋಳ (ಜಲಸೆಂಪನೂಮಲ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ತನವು ತ್ೆಂದ್ಧರತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂತನಪ ಸೂಚರೆ್ಯನತನ ಬ್ೆೆಂಬಲ್ಲಸಿ ರ್ನನತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಬಯಸತತಿುದುೆೋರೆ್.  ಬಹಳ ರೆ್ೂೋವಿನ ಸೆಂಗತಿ ಎೆಂದ್ರೆ, ಶ್ರೋ ಆನೆಂದ್ ಮನಮನಿಯವರ 
ಅಕನಲ್ಲಕ ನಿಧ್ನ.  ಶ್ರೋ ಆನೆಂದ್ ಮನಮನಿಯವರ ತ್ೆಂದೆಯವರತ ನನನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 
ಶನಸಕರನಗಿದ್ುರತ,  ಅವರ ಜೊತೆಯಲೂಿ ರ್ನನತ ಕೆಲಸ ಮನಡಿದೆುೋರ್ೆ. ಅದೋೆರಿೋತಿ ಶ್ರೋ ಆನೆಂದ್ 
ಮನಮನಿಯವರ ಜೊತಯೆಲೂಿ ಕೆಲಸ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಪರಸೆಂಗ ನನಗೆ ಒದ್ಗಿ ಬೆಂದ್ಧತ್ತು.  ಆದ್ರೆ 
ದ್ತದೆೈಾವದ್ ಸೆಂಗತಿ ಎೆಂದ್ರ,ೆ ಅವರತ ಇಷತಿ ಚಿಕೆವಯಸಿಸನಲೆಿೋ ನಮಮನತನ ಅಗಲತತನುರೆೆಂದ್ತ ರ್ನವು 
ಯನರತ ಕೂಡ ಕನಸತ-ಮನಸಿಸನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಂಡಿರಲ್ಲಲಿ.  ಶ್ರೋ ಆನೆಂದ್ ಮನಮನಿಯವರ ತ್ೆಂದ ೆ
ಮೊದ್ಲರೆ್ೋ ಬ್ನರಿ ಶನಸಕರನದನಗ ಅವರತ ನಮಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮನಡತವನಗ ಸವದ್ತಿು 
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ದೆೋವಸನಿನ ಕ್ೆೋತ್ರದ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮನಡತವುದ್ಕೆೆ ಬಹಳಷತಿ ಕೆಲಸ ಮನಡಿದ್ುರತ.  ಅವರ ತ್ೆಂದೆಯೆಂತೆ ಶ್ರೋ 
ಆನೆಂದ್ ಮನಮನಿಯವರತ ಕೂಡ ಆ ದೆೋವಸನಿನದ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮನಡಿರತವುದ್ನತನ ರ್ನನತ ಕಣನಣರೆ 
ಕೆಂಡಿದುೆೋರೆ್.  ಅಷೆಿೋ ಅಲಿದ ೆಅರೆ್ೋಕ ಬ್ನರಿ ನನನ ಹತಿುರ ಹೆೋಳುತಿುದ್ುರತ, ರ್ನನತ ಬ್ೆಳಗನವಿ ಜಿಲೆಿಯ 
ಉಸತುವನರಿ ಮೆಂತಿರಯನಗಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ಸವದ್ತಿು ಕ್ೆೋತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಧ್ಮಾಸಿಳ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಕಡ ೆ
ಇರತ್ಕೆೆಂಥ ಇನತನಳ್ಳದ್ ದೂೆಡಿ ದೊಡಿ ದೆೋವಸನಿನದ್ಲ್ಲಿರತವೆಂತ್ಹ ವಾವಸೆಿ ನಮಮಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ 
ಆಗಬ್ೋೆಕೆೆಂಬತದ್ತ ಅವರ ಚಿೆಂತ್ರ್ೆಯನಗಿತ್ತು.  ಸವದ್ತಿು ಕ್ೆೋತ್ರಕೆೆ ಮಹನರನಷರ, ಆೆಂಧ್ರ ಪರದೆೋಶ, 
ತೆಲೆಂಗನರ್ ಮತ್ತು ತ್ಮಿಳುರ್ನಡತ, ಈ ರ್ನಲತೆ ರನಜಾಗಳ್ಳೆಂದ್ ದೆೋವಸನಿನಕೆೆ ಭಕುರತ ಬರತತಿುದನುರೆ.  
ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳ ಕೊರತೆ ಬಹಳ ಇದೆ.  ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ದೆೋವಸನಿನದ್ ಜನತರೆ 
ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ೪-೬ ಲಕ್ಷ ಜನರತ ಬೆಂದ್ತ ಹೂೆೋಗತತನುರೆ. ಅದ್ಕೆೆ ಇನತನ ಹಚೆಿುನ ಸೌಲಭಾಗಳನತನ 
ಕೊಡತವುದ್ಕೆೆ ನಿೋವು ಶ್ಫನರಸತಸ ಮನಡಬ್ೋೆಕೆೆಂದ್ತ ಪದೆೋಪದೋೆ ಶ್ರೋ ಆನೆಂದ್ ಮನಮನಿಯವರತ 
ಹೆೋಳುತಿುದ್ುರತ. ರ್ನನತ ನಿೋರನವರಿ ಸಚಿವರ್ನಗಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್, ಹಿೆಂದ ೆ ಲೊೋಕೂೆೋಪಯೋಗಿ 
ಸಚಿವರ್ನಗಿದ್ುೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಪರಮತಖ್ ರಸೆುಗಳ ಬಗೆೆ ಮೋಲುಜೋೆಾಗೆೋರಿಸಬ್ೋೆಕತ, 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬ್ೆೋಕತ ಎೆಂದ್ತ ಅವರತ ಪರಸನುಪ ಮನಡತತಿುದ್ುರತ.   ಅದೆೋ ರಿೋತಿಯನಗಿ ಅವರ ಕ್ೆೋತ್ರದ್ಲ್ಲಿ 
ಏತ್ ನಿೋರನವರಿ ಯೋಜರೆ್ಗಳು ೨೫-೩೦ ವಷಾಗಳ್ಳೆಂದ್ಲೋೆ ಆಗಿವ.ೆ  ಯೆಂತೊರೋಪಕರರ್ಗಳೆಲನಿ ಹಳೆ 
ಕನಲದನುಗಿದ್ತು, ಎಲಿವೂ ಹನಳನಗಿವ.ೆ  ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ಆ ಯೆಂತೊರೋಪಕರರ್ಗಳನತನ ಬದ್ಲನವಣ ೆ
ಮನಡಿಕೊಡಬ್ೆೋಕತ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಚಿೆಂತ್ರೆ್ಗಳನತನ ಅವರತ ಮನಡತತಿುದ್ುರತ. ಅವರೂೆಬಾ ಅಪರೂಪದ್ 
ರನಜಕನರಣಿ.  ಎಲನಿ ಜನರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ೆರತ್ತ ಕಲೆಸ ಮನಡತತಿುದ್ುರತ.  ಅವರ ಕ್ೆೋತ್ರ ನನನ ಪಕೆದ್ 
ಕ್ೆೋತ್ರವನಗಿರತವುದ್ರಿೆಂದ್ ಬಹಳಷತಿ ಒಳೆಿಯ ಕೆಲಸ ಕನಯಾಗಳನತನ ಮನಡಿ ಜನಪರಯರನಗಿದ್ುರತ.  ಶ್ರೋ 
ಶ್ರೋಶೈೆಲಪಪ ಬಿದ್ರೂರತರವರತ ನನನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ೧೯೯೪ ರಲ್ಲಿ ಶನಸಕರನಗಿ ಕೆಲಸ ಮನಡಿದ್ುರತ.  ಬಹಳ 
ಅಪರೂಪದ್ ರನಜಕನರಣಿ, ಸರಳ ಸಜಜನ ರನಜಕನರಣಿ. ಅವರತ ನಮಮನತನ ಇಷತಿ ಬ್ೆೋಗ 
ಅಗಲತತನುರೆೆಂದ್ತ ಯನರೂ ಕೂಡ ನಿರಿೋಕ್ೆಯನತನ ಮನಡಿರಲ್ಲಲಿ.   
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ಶ್ರೋ ಜಬ್ನಾರ್ ಖನನ್ ಹೂೆನನಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಒಬಾ ಸರಳ-ಸಜಜನಿಕೆಯ ರನಜಕನರಣಿ.  ಅವರತ 
ಶನಸಕರನದ್ರೂ ಕೂಡ ಮನಸುರರನಗಿಯ್ಕೋ ಇದ್ುರತ.  ಅವರದ್ತು ಶ್ಕ್ಷಕರ ತ್ರಹವೆೋ ವತ್ಾರ್ೆ ಇತ್ತು 
ಹನಗೂ ಅವರೊಬಾ ಬಹಳ ಒಳೆಿಯ ಮನತಷಾ ಹನಗೂ ಮಿತ್ಭನಷ್ಟ. ಅವರತ ಸಹ ನಮಮನನಗಲ್ಲದನುರೆ.  
ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಎಸ್.ಪೂಜನರಿರವರತ, ಶ್ರೋ ಸತಧಿೋೆಂದ್ರರನವ್ ಕಸಬ್ೆ, ಶ್ರೋ ಕೂೆೋಳೂರತ ಬಸವನಗೌಡರತ, ಶ್ರೋ 
ಅಬತುಲ್ ಸಮದ್ ಸಿದ್ಧಿಖಿಯವರತ, ಶ್ರೋ ಟ್ಟ.ಎಸ್.ಲೂೆೋಹಿತನಶವರವರತ, ಶ್ರೋ ಬೆಂಗನರ್ ಆಚನರ್ರವರತ, 
ಶ್ರೋ ಕಲಮರ್ ೆ ಕನಮೋಗೌಡರತ ಹನಗೂ ಶ್ರೋ ಆರ್.ಎಲ್.ಕಶಾಪ್ರವರತ ಈ ಎಲನಿ ಮಹನಿೋಯರ 
ಅಗಲ್ಲಕಯೆಿೆಂದ್ ಸಮನಜಕೆೆ ತ್ತೆಂಬಲನರದ್ ನಷಿವನಗಿದೆ.  ಅತ್ತಾತ್ುಮವನದ್ ಸಮನಜ ಸೋೆವಕರನತನ 
ರ್ನವುಗಳು ಕಳದೆ್ತಕೂೆೆಂಡಿದೆುೋವೆ ಎೆಂದ್ತ ಈ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಹೋೆಳಲ್ಲಕೆೆ ಬಯಸತತೆುೋರೆ್.  ಅಗಲ್ಲದ್ 11 
ಜನ ಮೃತ್ರ ಆತ್ಮಕೆೆ ಆ ಭಗವೆಂತ್ ಚಿರಶನೆಂತಿಯನತನ ಕಲ್ಲಪಸಲ್ಲ, ಅವರ ಕತಟತೆಂಬ ವಗಾದ್ವರಿಗೆ 
ಆಗಿರತ್ಕೆೆಂಥ ರೆ್ೂೋವಿನಲ್ಲಿ ರ್ನವಲೆಿರೂ ಕೂಡ ಭನಗಿಯನಗಿದೆುೋವೆ ಮತ್ತು ಅವರತ ಹನಕ್ಕೊೆಂಡೆಂತ್ಹ 
ಕನಯಾಕರಮಗಳನತನ ಮತೆಂದ್ತವರಸೆಲ್ಲಕೆೆ ರ್ನವಲೆಿರೂ ಸಹಕರಿಸಬ್ೆೋಕತ ಎೆಂದ್ತ ಹೆೋಳುತನು, ನನಗ ೆ
ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲಕೆೆ ಅವಕನಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ುಕನೆಗಿ ತ್ಮಗೆ ಧ್ನಾವನದ್ಗಳು. 

ಶ್ರೋ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಆಯ್ಕೆಯನದ್ವರತ):- ಮನನಾ 
ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಶ್ರೋ ಕಟೆಿ ಕಲಮರ್ ೆಕನಮೋಗೌಡರತ ಇವರ ಬಗೆೆ ಮನನಾ ಪರಧನನ ಮೆಂತಿರಗಳು ತ್ಮಮ 
“ಮನ್ ಕ್ೋ ಬ್ನತ್್” ಕನಯಾಕರಮದ್ಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ೆಂಥ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ರ್ನವು ಮೊದ್ಲರೆ್ೋ 
ಬ್ನರಿಗ ೆಇವರ ಹೆಸರನತನ ಕೆೋಳ್ಳದ್ತು.  ಇವತ್ತು ನಮಮ ಮಧೆಾ ಅವರಿಲಿ.  ಮನನಾ ಪರಧನನ ಮೆಂತಿರಗಳು 
ಅವರ ಬಗೆೆ ಉಲೆಿೋಖ್ ಮನಡಿದ್ ಮೋಲೆ, ಅವರ ಬಗೆೆ ಗೊತನುದ್ ನೆಂತ್ರ ನಮಗ ೆಆಶುಯಾವನಯಿತ್ತ.  
ಇೆಂತ್ಹ ಒಬಾ ದೂೆಡಿ ವಾಕ್ು ನಮಮ ಮೆಂಡಾ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿದನುರ,ೆ ಇಷೂೆಿೆಂದ್ತ ಕೆರೆಗಳನತನ ಕಟ್ಟಿದನುರೆೆಂದ್ತ 
ನಮಗೆ ಗೊತೆುೋ ಇಲಿ.  ಅವರ ಮರ್ೆಗೆ ಹೊೋದ್ೆಂಥ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ 
ಆಶುಯಾವನಯಿತ್ತ.  ಅದೊೆಂದ್ತ ಸರ್ಣ ಮರ್ೆ ಹನಗೂ ಅವರತ ನಿಕೆರ್ ಧ್ರಿಸತವೆಂತ್ಹ ಮತ್ತು 
ಕತರಿಗಳನತನ ಕನಯತ್ಕೆೆಂಥ ಒಬಾ ವಾಕ್ು.  ಇದನದ್ ಮೋಲೆ.  ನಮಮ ಅರತಣ್ ಕತಮನರ್ರವರತ ಅವರಿಗೆ 
ಸರ್ನಮನ ಮನಡಿದ್ರತ.  ಆದ್ರೆ ಇಡಿೋ ರ್ನಡಿಗೆ ರ್ನಡೆೋ, ದೆೋಶಕೆೆ ದೆೋಶವೆೋ ಅಚುರಿ ವಾಕುಪಡಿಸಿತ್ತ.  
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ಹೆಚಿುನ ಶ್ಕ್ಷರ್ ಇಲಿದೋೆ ಇರತ್ಕೆೆಂಥ ಒಬಾ ವಾಕ್ು ಪರಿಸರಕೆೆ, ದೆೋಶಕೆೆ, ಸಮನಜಕೆೆ ಕೊಡತಗೆಯನಗಿ 
ಕೊಟ್ಟಿರತ್ಕೆೆಂಥನದ್ತು ಒೆಂದ್ತ ದೊಡಿ ಆದ್ಶಾವನಗಿದ್ತು, ಅದ್ನತನ ಅವರತ ನಮಗ ೆಬಿಟತಿ ಹೊೋಗಿದನುರ.ೆ  
ಹನಗನಗಿ ಅವರ ಅಗಲ್ಲಕಯೆಿೆಂದ್ ಅವರ ಕತಟತೆಂಬದ್ವರಿಗೆ ಏನತ ನಷಿವನಗಿದ,ೆ ಅದ್ನತನ ಭರಿಸತವೆಂಥ 
ಶಕ್ುಯನತನ ಆ ಭಗವೆಂತ್ ಕರತಣಿಸಲ್ಲ ಎೆಂದ್ತ ಈ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಪ್ನರರ್ಥಾಸತತೆುೋರೆ್.  

 ಇನತನ ಶ್ರೋ ಕೂೆೋಳೂರತ ಬಸವನಗೌಡರ ಬಗೆೆ ಹೆೋಳುವುದನದ್ರೆ, ಅವರತ ಬಹಳ  ಹಿರಿಯರತ. 
ರ್ನರ್ನಗ ಗತಲಾಗನಾ, ಬಿೋದ್ರ್, ರನಯಚೂರತ, ಬಳನಿರಿ, ಕೊಪಪಳ ಈ ಭನಗಕೆೆ ವಿದನಾರ್ಥಾ ಪರಿಷತ್್ 
ಸೆಂಘಟರ್ ೆಮನಡತತಿುದ್ುೆಂಥ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಕೂೆೋಳೂರತ ಬಸವನಗೌಡರತ ಕನೆಂಗೆರಸಿಸನ ವಾಕ್ು.  ಆದ್ರೆ 
ಕನಲೋೆಜಿನಲ್ಲಿ ಕನಯಾಕರಮಗಳನತನ ಮನಡಲ್ಲಕೆೆ ಅನತಮತಿಯನತನ ಕೆೋಳ್ಳದ್ರ ೆಏನೂ ತ್ಕರನರತ ಇಲಿದ್ 
ಹನಗೆ ಕೊಡತತಿುದ್ುರತ.  ಅವರತ ಈ ರಿೋತಿ ಅನತಮತಿಯನತನ ಕೂೆಟಿರಲನಿ ಎೆಂದ್ತ ನಮಗ ೆ
ಆಶುಯಾವನಗತತಿುತ್ತು̤.   ನಿೋವು ಒಳೆಿಯ ಕೆಲಸವನತನ ಮನಡತತಿುೋರಿ, ಅನತಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆುೋರೆ್ 
ಎನತನತಿುದ್ುರತ.  ಇಷತಿ ಸರಳ ಹನಗೂ ಹನಸಾ ಪರವೃತಿು ಇರತವೆಂಥವರತ.  ಅವರತ ಅರೆ್ೋಕ ಸನರಿ 
ನಮಗೆಲನಿ ಅವರ ಮರೆ್ಗ ೆ ಊಟಕೆೆ ಕರದೆ್ತಕೂೆೆಂಡತ ಹೂೆೋಗತತಿುದ್ುರತ.  ಹಿೋಗೆ ಅವರತ   
ಪ್ನಲ್ಲಾಮೆಂರ್್ನ ಸದ್ಸಾರನದ್ರತ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಸರಳವನಗಿ ಓಡನಡತತಿುದ್ುೆಂಥ ದೊಡಿ ವಾಕ್ು ಮತ್ತು 
ವಿೋರಶೈೆವ ವಿದನಾವಧ್ಾಕ ಸೆಂಘದ್ ಅಧ್ಾಕ್ಷರನಗಿದ್ುರತ.  ಹನಗನಗಿ ಅವರ ಕತಟತೆಂಬದ್ವರಿಗೆ ಅವರ 
ಅಗಲ್ಲಕಯೆಿೆಂದ್ ಆಗಿರತ್ಕೆೆಂಥ ನಷಿವನತನ ಭರಿಸತವೆಂತ್ಹ ಶಕ್ುಯನತನ ಭಗವೆಂತ್ ಕರತಣಿಸಲ್ಲ ಎೆಂದ್ತ 
ಪ್ನರರ್ಥಾಸತತುೆೋರೆ್. 

 ಇನತನ ಶ್ರೋ ಜಬ್ನಾರ್ ಖನನ್ ಹೊನನಳ್ಳಿರವರತ ಅೆಂಜತಮನ್ ಶ್ಕ್ಷರ್ ಸೆಂಸೆಿಯನತನ ಕಟತಿವುದ್ರಲ್ಲಿ 
ನಿರತ್ರನದ್ವರತ.  ವಿದನಾರ್ಥಾ ಪರಿಷತ್್ನಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಸೆಿೋರ್್ ಸಕೆೆರಟರಿ ಆಗಿದುೆ.  ಆಗ ಕಲತಾಗಿಾ ನೆಂತ್ರ 
ಹತಬಾಳ್ಳಿ ನನನ ಕೆೋೆಂದ್ರವನಗಿತ್ತು.  ರ್ನವು ಹೊೋರನಟಗಳು ಮನಡತತಿುದ್ು ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಅವರತ 
ಸಚಿವರನಗಿದ್ುರತ ಎನತನವ ಕನರರ್ದ್ಧೆಂದ್ memorandum, ಇತನಾದ್ಧ ಕೊಡತವುದ್ಕನೆಗಿ ಅವರಲ್ಲಿಗ ೆ
ಹೊೋಗತತಿುದೆುವು.  ಅವರತ ಬಹಳ ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷರ್ವನತನ ಪಡದೆ್ೆಂಥ ವಾಕ್ು ಅಲಿದ್ಧದ್ುರೂ ಬಹಳ ಸರಳ 
ವಾಕ್ುತ್ವದ್ವರನಗಿದ್ುರತ.  ಅವರತ ಬಹತಶುಃ ರ್ನನತ ಮೊದ್ಲರೆ್ೋ ಬ್ನರಿ ರೆ್ೂೋಡಿದನಗ, ಮತಸಲನಮನ್ 
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ಸಮನಜಕೆೆ ಸೋೆರಿದ್ೆಂಥ ವಾಕ್ುಯನಗಿದ್ುರೂ ಕೂಡ ಮತಸಲನಮನ್ ಸಮತದನಯಕ್ೆೆಂತ್ ಹೆಚನುಗಿ ಎಲನಿ 
ಸಮತದನಯದ್ವರ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಂಪಕಾ ಇರತತಿುತ್ತು.  ಬಹಳ ಸಹಜವನಗಿ ಎಲಿರೊೆಂದ್ಧಗ ೆ
ಬ್ೆರೆಯತತಿುದ್ುರತ.  ಅವರ ಕನಲದ್ಲ್ಲಿ ಅೆಂಜತಮನ್ ಶ್ಕ್ಷರ್ ಸೆಂಸೆಿ ವನಾಪಕತೆಯನತನ 
ಪಡದೆ್ತಕೂೆೆಂಡಿದ್ುೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಸಮನಜದ್ಲ್ಲಿ ನಿಮನಾರ್ವನಗಿದ್ು ಆ ರಿೋತಿಯ ಒೆಂದ್ತ 
ಅೆಂತ್ರವನತನ ಕಡಿಮ ಮನಡತವುದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರದ್ೂು ಕೂಡ ಪರಮತಖ್ ಪ್ನತ್ರವನಗಿತ್ತು ಎೆಂದ್ತ ಹೋೆಳ್ಳ, ಶ್ರೋ 
ಜಬ್ನಾರ್ ಖನನ್ ಹೊನನಳ್ಳಿಯವರ ಬಗೆೆ ಎರಡತ ಹಿತ್ ನತಡಿಗಳನತನ ಹೆೋಳಲತ ಬಯಸತತೆುೋರೆ್.  

                 (ಮತೆಂದ್ತ) 

 

(1046) 19/12/2022/ಎಸ್ಪಆರ್-ಆರ್ಎನ್/12:20       (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿತಿ) 
ಶ್ರೋ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್ (ಮತೆಂದ್ತ): 
ಅವರ ಸಮನಜಕೂೆ ಹನಗೂ ಅವರ ಕತಟತೆಂಬಕೂೆ ಆಗಿರತವ ನಷಿವನತನ ತ್ತೆಂಬಿಕೊಡತವ ಶಕ್ುಯನತನ 
ಭಗವೆಂತ್ನತ ಕರತಣಿಸಲೆೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ಪ್ನರರ್ಥಾಸತತುೆೋರೆ್.  ಈ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ 
ಮನಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ುಕನೆಗಿ ತ್ಮಗ ೆವೆಂದ್ಧಸಿ, ನರೆ್ನರಡೆತ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಮತಗಿಸತತೆುೋರೆ್. 
 

ಶ್ರೋ ಎಸ್.ವಿಿ.ಸೆಂಕನೂರ (ಪದ್ವಿೋಧ್ರರ ಕ್ೆೋತ್ರ):- ಮನನಾ ಸಭನಪತಿಯವರೋೆ, ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ 
10 ಮಹನಿೋಯರತಗಳು ನಿಧ್ನರನಗಿರತವ ಬಗೆೆ ಸೆಂತನಪ ಸೂಚರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪಸಲನಗಿದ.ೆ  ಅದ್ಕೆೆ 
ನನನ ಸಹಮತ್ವನತನ ವಾಕುಪಡಿಸತತೆುೋರ್.ೆ  ಅವರ ಕತಟತೆಂಬದ್ ಎಲನಿ ಸದ್ಸಾರಿಗೆ ಆ ದ್ತುಃಖ್ವನತನ 
ಸಹಿಸತವ ಶಕ್ುಯನತನ ದೆೋವರತ ನಿೋಡಲೆೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ಪ್ನರರ್ಥಾಸತತುೆೋರೆ್. 

 
ಮೃತ್ರನದ್ ಇಬಾರ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಬಯಸತತೆುೋರೆ್; ಆ ಪ್ೆೈಕ್ ಮೊದ್ಲರೆ್ೋಯದನಗಿ 

ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಎಸ್.ಪೂಜನರಿ ರವರ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತೆುೋರ್ೆ.  ಮನನಾ ಬಸವರನಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ಹನಗೂ ಶ್ರೋ 
ಎಸ್.ಎಸ್.ಪೂಜನರಿ ರವರತಗಳು ಇಡಿೋ ನಮಮ ರನಜಾದ್ಲ್ಲಿ ರನಜಾ ಮಟಿದ್ ಮನಧ್ಾಮಿಕ ಶನಲನ 
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ರ್ೌಕರರ ಸೆಂಘವನತನ ಸನಿಪಸಿದ್ರತ. ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಹಲವನರತ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಸಮಸಾೆಗಳನತನ ಅದ್ರಲೂಿ 
ವಿಶೆೋಷವನಗಿ ಖನಸಗಿ ಅನತದನನಿತ್ ಶ್ಕ್ಷರ್ ಸೆಂಸೆಿಯ ರ್ೌಕರರ ಸಮಸೆಾಗಳನತನ ಬಗಹೆರಿಸಿದ್ ಕ್ೋತಿಾ 
ಇವತಿುನ ದ್ಧಸವ ಇವರಿಬಾರಿಗೆ ಸಲತಿತ್ುದೆ ಎೆಂದ್ತ ರ್ನನತ ಹೆೋಳಬಯಸತತೆುೋರ್ೆ.  ದ್ಧವೆಂಗತ್ 
ಎಸ್.ಎಸ್.ಪೂಜನರಿ ರವರತ ಬಹಳ ಸೌಮಾ ಸವಭನವದ್ವರತ ಹನಗೂ ಸರಳ ವಾಕ್ುಯನಗಿದ್ುರತ.  
ಇವರಿಗ ೆಸರಳ ವಾಕ್ುತ್ವ ಎಷಿರಮಟ್ಟಿಗೆ ಇತುೆೆಂದ್ರ,ೆ ಪ್ನರಯಶುಃ, ಬ್ೆೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ್ಲ್ಲಿ ಅವರತ ವಿಧನನ 
ಪರಿಷತಿುನ ಸದ್ಸಾರನದನಗ, ಅವರಿಗೆ ನಿೋಡಲನಗತತಿುದ್ು ವನಹನ ಸೌಲಭಾವನತನ ಅವರತ ಎೆಂದ್ಧಗೂ ಸಹ 
ಉಪಯೋಗಿಸತತಿುರಲ್ಲಲಿ.  ಅಧಿವೆೋಶನ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಶನಸಕರ ಭವನದ್ ಕೊಠಡಿಯಿೆಂದ್ 
ನಡಿಗೆಯಿೆಂದ್ಲೋೆ ಆಗಮಿಸತತಿುದ್ುರತ.  ಬ್ೆೋರ ೆ ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ ರಿಕ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ಸೆಂಚರಿಸತತಿುದ್ುರತ.  
ಯನವುದೆೋ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಸಮಸೆಾಗಳ್ಳರಲ್ಲ, ಆಯನ ಇಲನಖಗೆಳ್ಳಗ ೆ ಖ್ತದ್ತು ಹೂೆೋಗಿ ಬಗಹೆರಿಸತವ 
ವಾಕ್ುತ್ವವನತನ ಹೊೆಂದ್ಧದ್ುರತ.  ಈ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ರ್ನರೆ್ೂೆಂದ್ತ ಮನತ್ನತನ ಹೆೋಳಬಯಸತತೆುೋರೆ್.  ಶ್ರೋ 
ಬಸವರನಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ಹನಗೂ ಎಸ್.ಎಸ್.ಪೂಜನರಿ ರವರತಗಳು ಖನಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷರ್ ಸೆಂಸೆಿಗಳ ಶ್ಕ್ಷಕರೂ 
ಸಹ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸದ್ಸಾರನಗಬಹತದ್ತ ಎೆಂಬತದ್ನತನ ತೂೆೋರಿಸಿಕೂೆಟಿವರನಗಿದನುರೆ. ಈ 
ಸೆಂಗತಿಯತ ನಮಗೆ ತಿಳ್ಳದ್ಧರಲ್ಲಲಿ. ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸದ್ಸಾರನಗಲತ, ಶ್ಕ್ಷಕರನಗಿ ಕೆಲಸ 
ನಿವಾಹಿಸತತಿುರತವವರತ ರನಜಿೋರ್ನಮಯನತನ ಕೊಟಿ ನೆಂತ್ರ ಚತರ್ನವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭನಗವಹಿಸಬ್ೆೋಕೆೆಂದ್ತ 
ರ್ನವುಗಳೆಲಿರೂ ಭನವಿಸಿದೆುೋವು.  ಹಿೋಗನಗಿ ಖನಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷರ್ ಸೆಂಸೆಿಯ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಯನರೂ ಸಹ ವಿಧನನ 
ಪರಿಷತಿುನ ಸದ್ಸಾರನಗಲತ ಬಯಸತತಿುರಲ್ಲಲಿ ಹನಗೂ ಚತರ್ನವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಫಧಿಾಸತತಿುರಲ್ಲಲಿ.  ಹನಲ್ಲ 
ಉದೊಾೋಗಕೆೆ ರನಜಿೋರ್ನಮ ನಿೋಡಿ ಚತರ್ನವಣಗೆೆ ಏಕೆ ಸಫಧಿಾಸಬ್ೆೋಕತ ಎನತನವುದ್ತ ಅವರ 
ಮರ್ೊೋಭನವವನಗಿತ್ತು.  ಆದ್ರೆ, ಇವರಿಬಾರತಗಳು ಈ ವಿಚನರದ್ಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲನಿ ಒೆಂದ್ತ 
ಉದನಹರಣೆಯನದ್ರತ.  ಇದೆೋ ಪ್ೆರೋರಣೆೋಯಿೆಂದ್ಲೆೋ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ರ್ನನೂ ಸಹ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ 
ಸದ್ಸಾರ್ನಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೊೆಂಡತ, ಸದ್ನದೊಳಗೆ ಬೆಂದ್ಧದೆುೋರ್.ೆ  ಎಸ್.ಎಸ್.ಪೂಜನರಿರವರತ ಬಹಳಷತಿ 
ಹೊೋರನಟಗಳನತನ ಮನಡಿದನುರ.ೆ  ಶ್ರೋಯತತ್ ಹೂೆರಟ್ಟಿಯವರ ರೆ್ೋತ್ೃತ್ವದ್ಲ್ಲಿ ಇವರತ ಹನಗೂ 
ರ್ನವುಗಳೆಲಿರೂ ಹೂೆೋರನಟಗಳನತನ ಮನಡಿದುೆೋವೆ.  ಇವರ ಸೆಂಘದ್ಲ್ಲಿ ರ್ನನೂ ಸಹ ತನಲೂಿಕತ ಹನಗೂ 
ಜಿಲನಿ ಮಟಿದ್ ಅಧ್ಾಕ್ಷರ್ನಗಿ ಅವರ ಮನಗಾದ್ಶಾನದ್ಡಿ ಕತ್ಾವಾ ನಿವಾಹಿಸಿದೆುೋರ್ೆ.  ಆ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ 
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ಸವತ್ೆಂತ್ರವನಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೂೆಳುಿವುದ್ತ ಬಹಳ ಕಷಿವನಗಿತ್ತು.  ಆದ್ರ,ೆ ಸವತ್ೆಂತ್ರ ಅಭಾರ್ಥಾಯನಗಿ ಶ್ರೋ 
ಹೊರಟ್ಟಿ ಹನಗೂ ಎಸ್.ಎಸ್.ಪೂಜನರಿ ರವರತಗಳು ನಿರೆಂತ್ರವನಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೊೆಂಡತ ಬೆಂದ್ತ, ಆದ್ಶಾ 
ಸದ್ಸಾರನಗಿ, ಅತ್ಾೆಂತ್ ಪ್ನರಮನಣಿಕವನಗಿ ಕೆಲಸ ನಿವಾಹಿಸಿದನುರ.ೆ ಶ್ರೋಯತತ್ರ ಆತ್ಮಕೆೆ ರ್ನನತ 
ಶನೆಂತಿಯನತನ ಕೊೋರತತುೆೋರೆ್.  

 
ನಮಮದೆೋ ಭನಗದ್ವರನದ್ ಶ್ರೋ ಶ್ರೋಶೈೆಲಪಪ ಬಿದ್ರೂರತರವರತ ರೂೆೋರ್ ತನಲೂಿಕ್ನವರನಗಿದ್ತು, 

ರ್ನನೂ ಸಹ ರೂೆೋರ್ ತನಲೂಿಕ್ನವರ್ನಗಿದೆುೋರ್ೆ. ಈ ಮೊದ್ಲತ ಅವರತ ಮೆಂಡಲದ್ ಪರಧನನರನಗಿ 
ಆಯ್ಕೆಗೊೆಂಡತ, ನೆಂತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಜನತನದ್ಳದ್ಧೆಂದ್ ರೂೆೋರ್ ಮತ್ ಕ್ೆೋತ್ರದ್ಧೆಂದ್, ಆ ನೆಂತ್ರ ಗದ್ಗ ಮತ್ 
ಕ್ೆೋತ್ರದ್ಧೆಂದ್ ಭನರತಿೋಯ ಜನತನ ಪಕ್ಷದ್ ಮೂಲಕ ಎರಡತ ಬ್ನರಿ ವಿಧನನ ಸಭೆಯ ಸದ್ಸಾರನಗಿ 
ಆಯ್ಕೆಗೊೆಂಡರತ. ರೂೆೋರ್ ಮತ್ತು ಗದ್ಗ ಮತ್ ಕ್ೋೆತ್ರಗಳ ಸವನಾೆಂಗಿೋರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗನಗಿ ಅತ್ಾೆಂತ್ 
ಪ್ನರಮನಣಿಕವನಗಿ ಕೆಲಸ ನಿವಾಹಿಸಿದ್ುರತ.  ಅವರ ಅಧಿಕನರನವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಲನಿ ಆಸಪತೆರಯ 
ನಿಮನಾರ್ವನಯಿತ್ತ. ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಈಗ ಇದ್ತ ವೆೈದ್ಾಕ್ೋಯ ಕನಲೋೆಜನಗಿ ಆಗಲತ ಅನತಕೂಲವನಯಿತ್ತ.  
ಇಡಿೋ ನಮಮ ದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ಅತ್ಾೆಂತ್ ಎತ್ುರದ್ ಬಸವರ್ಣನವರ ಮೂತಿಾಯತ ಅವರ ಕನಲದ್ಲ್ಲಿಯ್ಕೋ 
ಸನಿಪತ್ವನಯಿತ್ತ.  ಇದ್ಲಿದೆೋ ಪಶತ ವೆೈದ್ಾಕ್ೋಯ ಕನಲೋೆಜತ ಸಹ ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ಆಗಿದ.ೆ  
ಮೃತ್ರ ಆತ್ಮಕೂೆ ಸಹ ರ್ನನತ ಶನೆಂತಿಯನತನ ಕೊೋರತತನು, ನನನ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಮತಗಿಸತತುೆೋರೆ್. 

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮೃತ್ರ ಆತ್ಮಕೆೆ ಸದ್ೆತಿಯನತನ ಕೊೋರತತನು, ಅವರ ಅಗಲ್ಲಕಯೆ 

ರೆ್ೂೋವನತನ ಸಹಿಸತವ ಶಕ್ುಯನತನ ಅವರ ಕತಟತೆಂಬ ವಗಾಕೆೆ ಪರಮನತ್ಮನತ ಕರತಣಿಸಲೆೆಂದ್ತ 
ಪ್ನರರ್ಥಾಸತತುೆೋರೆ್. 

ಮೃತ್ರ ಗೌರವನಥಾ ಮನನಾ ಶನಸಕರತಗಳು ಎದ್ತು ನಿೆಂತ್ತ ಒೆಂದ್ತ ನಿಮಿಷ ಮೌನವನತನ 
ಆಚರಿಸಬ್ೆೋಕೆೆಂದ್ತ ಕೋೆಳ್ಳಕೂೆಳುಿತೆುೋರ್ೆ.  

(ಮೃತ್ರ ಗೌರವನಥಾ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಉಪಸಿಿತ್ರಿದ್ುವರಲೆಿರೂ ಎದ್ತು ನಿೆಂತ್ತ  
ಒೆಂದ್ತ ನಿಮಿಷ ಮೌನವನತನ ಆಚರಿಸಿದ್ರತ) 
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ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪಸಿದ್ ಸೆಂತನಪ ಸೂಚರೆ್ಯ ನಿರ್ಾಯವನತನ ಮೃತ್ ಗರ್ಾರ ಕತಟತೆಂಬ 

ವಗಾದ್ವರಿಗ ೆಕಳುಹಿಸಿಕೂೆಡಲನಗತವುದ್ತ. 
ಈಗ ಸಭೆಯತ ಮತಕನುಯವನಗಿ ಪತನುಃ ರ್ನಳ ೆಬ್ೆಳಗೆೆ 11:00 ಗೆಂಟೆಗ ೆಸೋೆರತವುದ್ತ. 

 
(ಸದ್ನವು ಅಪರನಹನ 12 ಗೆಂಟೆ 25 ನಿಮಿಷಕೆೆ ಮತಕನುಯಗೊೆಂಡತ,  

ಪತನುಃ ದ್ಧರ್ನೆಂಕ: 20ರ್ೆೋ ಡಿಸೆೆಂಬರ್ ಮನಹ ೆ2022ರ ಮೆಂಗಳವನರದ್ೆಂದ್ತ  
ಬ್ೆಳಗೆೆ 11-00 ಗೆಂಟೆಗೆ ಸಮನವೆೋಶಗೂೆಳಿಲತ ತಿೋಮನಾನಿಸಿತ್ತ) 

<><><> 


