
«¥À/12-9-2022/1 

“wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy, £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ” 
 

 ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು 
(ನೂರ ನಲವತು್ೇಳರ್್ಯ ಅಧಿವ್ೇಶನ) 

       12ರ್್ೇ ಸ್ಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022 
                                                              ಸೂ್ೇಮವನರ                                                                                              

 
 

1. ಸೆಂತನಪ ಸೂಚರ್್ಗಳು 

ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ಸಚಿವರಾದ ಉಮೇಶ್ ವಿ. ಕತ್ತಿ, ವಿಧಾನ 
ಸಭೆಯ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಸಚಿವರಾದ ಎಂ. 
ರಘುಪತ್ತ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಎಂ.ಡಿ. ರಮೇಶ್ ರಾಜು, ಕನನಡ 
ಸುಗಮ ಸಂಗೇತ ಕೆ್ೇತರದ ಗಾಯಕರಾದ ಶಿವಮೊಗಗ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ, ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ, 
ಖ್ಾಾತ ಸಾಹಿತ್ತ ಪೊರ. ಕೊೇಡಿ ಕುಶಾಲಪಪಗೌಡ,  ಹಿರಿಯ ವೆೈದರು ಡಾ: ಗುರುರಾಜ 
ಹೆಬ್ಾಬರ ಹಾಗೂ ಖ್ಾಾತ ಸಂತೂರ್ ವಾದಕ ಪಂಡಿತ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಶಮಾಾ  
ಅವರುಗಳ  ನಿಧನದ ಬಗ್್ೆ. 
 ಶ್ರೇ ಕೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
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      ಶ್ರೇ ನಿರನಣಿ ಹಣಮೆಂತ್ ರತದರಪಪ 
      ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜತ 
      ಶ್ರೇ ಟ್ಟ.ಎ. ಶರವಣ 

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಶ್ವಲೆಂಗಪಪ ಹ್ೂರಟ್ಟಟ 
ಶ್ರೇ ಸಲೇೆಂ ಅಹಮದ 
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ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು 
ಸೂ್ೇಮವನರ, 12ರ್್ೇ ಸಪ್್ಟೆಂಬರ್ 2022 

 
ಸದನವು ವಿಧನನ ಸೌಧದಲಿರತವ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತುನ 

ಸಭನೆಂಗಣದಲಿ ಬ್ಳಗ್್ೆ 11 ಗೆಂಟ್ 14 ನಿಮಿಷಕ್ೆ ಸಮನವ್ೇಶಗ್ೂ್ೆಂಡಿತ್ತ 
 

ಸಭನಪತ್ತಯವರನದ (ಶ್ರೇ ರಘುರ್ನಥ್ ರನವ್ ಮಲ್ನೆಪೂರ್) 
ಅವರತ ಪಿೇಠದಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತ್ರಿದದರತ. 

 

ಸದನವು “ವೆಂದೇ್ ಮನತ್ರೆಂ”್ಗೇತ್ಯೆಂದಿಗ್ ್ಪನರರೆಂಭವನಯಿತ್ತ. 
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1. ಸೆಂತನಪ ಸೂಚರ್್ಗಳು 

ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ಸಚಿವರು ಉಮೇಶ್ ವಿ. 
ಕತ್ತಿ, ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು 
ಹಾಗೂ ಸಚಿವರಾದ ಎಂ. ರಘುಪತ್ತ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾಜಿ 
ಶಾಸಕರಾದ ಎಂ.ಡಿ. ರಮೇಶ್ ರಾಜು, ಕನನಡ ಸುಗಮ ಸಂಗೇತ 
ಕ್ೆೇತರದ ಗಾಯಕರಾದ ಶಿವಮೊಗಗ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ, ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಖ್ಾಾತ 
ಸಾಹಿತ್ತ ಪೊರ. ಕೊೇಡಿ ಕುಶಾಲಪಪಗೌಡ,  ಹಿರಿಯ ವೆೈದರು      
ಡಾ: ಗುರುರಾಜ ಹೆಬ್ಾಬರ ಹಾಗೂ ಖ್ಾಾತ ಸಂತೂರ್ ವಾದಕ 
ಪಂಡಿತ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಶಮಾಾ  ಅವರುಗಳ  ನಿಧನದ ಬಗ್್ೆ. 

 

 ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ಸಚಿವರು ಉಮೇಶ್ ವಿ. ಕತ್ತಿ, ವಿಧಾನ 
ಸಭೆಯ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಸಚಿವರಾದ ಎಂ. ರಘುಪತ್ತ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ 
ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಎಂ.ಡಿ. ರಮೇಶ್ ರಾಜು, ಕನನಡ ಸುಗಮ ಸಂಗೇತ ಕ್ೆೇತರದ ಗಾಯಕರಾದ ಶಿವಮೊಗಗ 
ಸುಬ್ಬಣ್ಣ, ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಖ್ಾಾತ ಸಾಹಿತ್ತ ಪೊರ. ಕೂೆೇಡಿ ಕುಶಾಲಪಪಗೌಡ,  ಹಿರಿಯ ವೆೈದರು ಡಾ: ಗುರುರಾಜ 
ಹೆಬ್ಾಬರ ಹಾಗೂ ಖ್ಾಾತ ಸಂತೂರ್ ವಾದಕ ಪಂಡಿತ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಶಮಾಾ  ಅವರುಗಳು  ನಿಧನರಾದುದನುನ 
ಈ ಸದನಕೆೆ ತ್ತಳಿಸಲು ವಿಷಾದಿಸುತೆಿೇನೆ.   

1. ಉಮೇಶ್ ವಿ. ಕತ್ತಿ 
 ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಸಚಿವರಾದ ಉಮೇಶ್ ವಿ. ಕತ್ತಿ ಅವರು ದಿನಾಂಕ: 
06.09.2022ರಂದು  ನಿಧನ ಹೂೆಂದಿರುತಾಿರೆ.  
 
  1961ರ ಮಾರ್ಚಾ, 14ರಂದು ಬ್ಳೆಗಾವಿ ಜಿಲ್ೆೆಯ ಚಿಕೊೆೇಡಿ ತಾಲೂೆಕಿನ ಖಡಕಲ್ಾಟ ಗಾರಮದಲಿೆ 
ಜನಿಸಿದದ ಶಿರೇಯುತರು ಬಿ.ಎ. ಪದವಿಯನುನ ಪಡದೆಿರುತಾಿರೆ. ತಮಮ 25ನೆೇ ವಯಸಿಿನಲಿೆ 1985ರಲಿೆ 
ರಾಜಕಿೇಯ ಪರವೆೇಶಿಸಿದುದ 8ನೆೇ ವಿಧಾನಸಭೆಯಂದ 11ನೆೇ ವಿಧಾನಸಭೆವರೆಗ ೆ ಹಾಗೂ 13ನೆೇ 
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ವಿಧಾನಸಭೆಯಂದ 15ನೆೇ ವಿಧಾನಸಭೆವರೆಗ ೆ ಒಟುು 7  ಬ್ಾರಿ ವಿಧಾನ ಸಭೆಗ ೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗ ಸೇೆವ ೆ
ಸಲಿೆಸಿದದ ಶಿರೇಯುತರು  ಸಕೆರೆ, ಲ್ೊೇಕೂೆೇಪಯೇಗ, ತೊೇಟಗಾರಿಕ,ೆ ಬ್ಂಧೇಖ್ಾನೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ 
ಸಚಿವರಾಗ ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸಿದದರು. ಪರಸುಿತ  ಅರಣ್ಾ, ಆಹಾರ ಮತುಿ ನಾಗರಿೇಕ ಸರಬ್ರಾಜು ಹಾಗೂ 
ಗಾರಹಕರ ವಾವಹಾರಗಳ ಇಲ್ಾಖ್ಗೆಳ ಸಚಿವರಾಗ ಕಾಯಾ ನಿವಾಹಿಸುತ್ತಿದದರು. 2010ರಲಿೆ ಕೃಷಿ 
ಸಚಿವರಾಗ ಮೊದಲ ಬ್ಾರಿಗೆ ರೈೆತ ವಗಾಕೆೆ ಪರಯೇಜನಕಾರಿ ಕೃಷಿ ಬ್ಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದದ ಕಿೇತ್ತಾಗೆ 
ಭಾಜನರಾಗದದರು. ಅವರ ತಂದೆಯವರಾದ ವಿಶವನಾಥ ಕತ್ತು ಅವರ ಸಮರಣಾಥಾ ಚಾರಿಟೆೇಬ್ಲ್ ಟರಸ್ಟ್ಟ್ ನುನ 
ಸಾಾಪಿಸಿದದರು. ಕೆೈಗಾರಿಕೂೆೇದಾಮಿಯಾಗದದ ಶಿರೇಯುತರು ವಿಶವರಾಜ ಸಕೆರೆ ಕಾಖ್ಾಾನೆಯನುನ 
ಸಾಾಪಿಸಿರುತಾಿರೆ. ಉತಿರ ಕನಾಾಟಕದ ಅಭಿವೃದಿಿಗೆ ಅವಿರತವಾಗ ಶರಮಿಸಿದದ ಇವರು ಸನೆೇಹಜಿೇವಿ 
ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗದದರು. 
 

ಶಿರೇಯುತರ ನಿಧನದಿಂದಾಗ ರಾಜಾವು ಸರಳ ಸನೆೇಹಜಿೇವಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ೆೇತರದ 
ಕೆೈಗಾರಿಕೊೇದಾಮಿಯಬ್ಬರನುನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಾಗದೆ. 

 
2. ಎಂ. ರಘುಪತ್ತ 
 ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಎಂ. 
ರಘುಪತ್ತರವರು ದಿನಾಂಕ: 18.06.2022ರಂದು  ನಿಧನ ಹೂೆಂದಿರುತಾಿರೆ.  
 
  ವಿದಾಾರ್ಥಾ ದೆಸೆಯಂದಲೂ ಹೊೇರಾಟದಲಿೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲಿೆದದ ಶಿರೇಯುತರು ನಾಾಷನಲ್ 
ಸೂಟಡ್ೆಂಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸಾಾಪಕರಾಗದದರು. ಇವರು ವಿದಾಾರ್ಥಾ ದಿಶೆಯಲಿೆಯ್ಕೇ  
ಹೊೇರಾಟದಲಿೆ ತೊಡಗಕೂೆಂಡಿದದರು.  ವಿದಾಾರ್ಥಾಗಳ ಕಲ್ಾಾಣ್ ಯೇಜನೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಲು “ಜಾನ್ 
ಮಥಾಯ” ಕಮಿಟಿಯನುನ ಇವರ ಹೊೇರಾಟದ ಫಲವಾಗ ಸಕಾಾರ ರಚಿಸಿತುಿ. 1976 ರಿಂದ 
1982ರವರೆಗ ೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಶಾಸಕರಾಗದದ ಶಿರೇಯುತರು 1983ರಲಿೆ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಕ್ೆೇತರದಿಂದ 
ಮೊಟುಮೊದಲ ಬ್ಾರಿಗೆ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಪರವೆೇಶಿಸಿದದರು. ಶಿರೇ ರಾಮಕೃಷಣ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ಸಂಪುಟದಲಿೆ ಶಿಕ್ಷಣ್, 
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ಕಾಮಿಾಕ, ವಾತಾಾ, ಆಹಾರ, ಮಿೇನುಗಾರಿಕ ೆ ಖ್ಾತೆಗಳನುನ ನಿಭಾಯಸಿದದ ಶಿರೇಯುತರು ಶಾಲ್ೆಗಳಲಿೆ 
ಶಿರೇಮಂತರು, ಬ್ಡವರು ಎಂಬ್ ಭೆೇದವಿರಬ್ಾರದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಸಕಾಾರಿ ಶಾಲ್ೆಗಳಲಿೆ ಸಮವಸರ ನಿೇತ್ತ 
ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಕ್ೆೇತರದಲಿೆ ಆಮೂಲ್ಾಗರ ಬ್ದಲ್ಾವಣೆ ತಂದ ಕಿೇತ್ತಾಗ ೆ
ಭಾಜನರಾಗರುತಾಿರೆ. ಅಲೆದೆೇ, ಸಂಚಾರಿ ಗರಂಥಾಲಯವನುನ ಆರಂಭಿಸಿದುದ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಮಸೆಾಗಳಿಗೆ ಸದಾ 
ಸಪಂದಿಸುತಾಿ ಅವುಗಳನುನ ಬ್ಗಹೆರಿಸಲು ಕಾಯೇಾನತಮಖರಾಗುತ್ತಿದದರು. ಮೌಲಾಮಾಪನ ಮಾಡಿದ 
ಸಂದರ್ಾದಲಿೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ರ್ತೆಾಯನುನ ಅದೆೇ ದಿನ ನಿೇಡುವಂತೆ ಆದೆೇಶ ಹೂೆರಡಿಸಿದದ ಶಿರೇಯುತರು 
ಬ್ೆಂಗಳೂರು ದೂರದಶಾನ ಕೆೇಂದರ ಸಾಾಪನೆಯಾಗುವಲಿೆಯೂ ಪರಮುಖ ಪಾತರವಹಿಸಿದದರು.   
 

ಬ್ಹುಮುಖ ಪರತ್ತಭೆಯ ವಾಕಿಿತವ ಹೂೆಂದಿದದ ಶಿರೇಯುತರು ರಾಜಕಿೇಯ ಹೂೆರತಾಗ ಸಿನಿಮಾ, 
ಸಾಹಿತಾ ಕ್ೆೇತರಗಳಲಿೆಯು ತಮಮನುನ ತೊಡಗಸಿಕೂೆಂಡಿದದರು. 
 

ಶಿರೇಯುತರ ನಿಧನದಿಂದಾಗ ರಾಜಾವು ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಮುತಿದಿದ ರಾಜಕಾರಣಿಯಬ್ಬರನುನ  
ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಾಗದೆ. 

 
3.  ಎಂ.ಡಿ. ರಮೇಶ್ ರಾಜು 
 

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಎಂ.ಡಿ. ರಮೇಶ್ ರಾಜು ಅವರು ದಿನಾಂಕ: 
18.07.2022ರಂದು ನಿಧನ ಹೂೆಂದಿರುತಾಿರೆ. 
  

1941ರಲಿೆ ಮಂಡಾ ಜಿಲ್ೆೆಯಲಿೆ ಜನಿಸಿದದ ಶಿರೇಯುತರು ಎಂ.ಎ ಪದವಿೇಧರರಾಗದುದ, ವೃತ್ತಿಯಲಿೆ 
ಕೃಷಿಕರಾಗದದರು. 2001-07ನೆೇ ಸಾಲಿನಲಿೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಶಾಸಕರಾಗ ಕಾಯಾ ನಿವಾಹಿಸಿರುತಾಿರ.ೆ 
ಹಲವು ವಷಾಗಳ ಕಾಲ ಕಾಂಗೆರಸ್ಟ್ ಜಿಲ್ಾೆ ಘಟಕದ ಅಧಾಕ್ಷರಾಗದದ ಶಿರೇಯುತರು ಮಂಡಾ ನಗರದ 



«¥À/12-9-2022/6 

“wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy, £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ” 
 

ಮೈಷುಗರ್ ಕಾಖ್ಾಾನಯೆ ಅಧಾಕ್ಷರಾಗ ಮತುಿ ಅರಕೆೇಶವರ ವಿದಾಾಸಂಸೆಾಯ ಸಂಸಾಾಪಕ ಅಧಾಕ್ಷರಾಗಯೂ 
ಕಾಯಾ ನಿವಾಹಿಸಿರುತಾಿರ.ೆ  
 
 ಶಿರೇಯುತರ ನಿಧನದಿಂದಾಗ ರಾಜಾವು ಸರಳ ಸಜಜನಿಕೆಯ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿಯಬ್ಬರನುನ 
ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಾಗದೆ.  
 
4.  ಶಿವಮೊಗಗ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ 
 

ಕನನಡ ಸುಗಮ ಸಂಗೇತ ಕ್ೆೇತರದ ಶರೆೇಷಠ ಗಾಯಕರಾದ ಶಿವಮೊಗಗ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಅವರು ದಿನಾಂಕ: 
11.08.2022ರಂದು ನಿಧನ ಹೂೆಂದಿರುತಾಿರೆ.  
 

1938ರಲಿೆ ಶಿವಮೊಗಗ ಜಿಲ್ೆೆಯ ನಗರ ಗಾರಮದಲಿೆ ಜನಿಸಿದದ ಶಿರೇಯುತರು ತಮಮ ತಾತ ಶಾಮಣ್ಣ 
ಅವರ ಬ್ಳಿ ಪಾರಥಮಿಕ ಸಂಗೇತಾಭಾಾಸ ಕಲಿತು ನಂತರ ಪರಖ್ಾಾತ ಗಾಯಕಿ ಬಿ.ಕೆ. ಸುಮಿತರ ಅವರ 
ಜೊತೆ ಸೇೆರಿ ಕಲೆವು ವಷಾಗಳ ಕಾಲ ಶಾಸಿರೇಯ ಸಂಗೇತವನುನ ಅಭಾಾಸ ಮಾಡಿದದರು. ಶಿರೇಯುತರು 
ಬಿ.ಎ., ಬಿ.ಕಾಂ., ಎಲ್.ಎಲ್.ಬಿ. ಪದವಿಯನುನ ಪಡದೆು ವಕಿೇಲರಾಗ ವೃತ್ತಿ ಬ್ದುಕನುನ ಆರಂಭಿಸಿ 
ನೊೇಟರಿಯಾಗ ನೆೇಮಕಗೂೆಂಡಿದದರು. 

ಶಿರೇಯುತರು ಸಾಂಸೃತ್ತಕ ವೆೇದಿಕೆಗಳಲಿೆ ಹಾಡುವುದನುನ ಮುಂದುವರಸೆಿ 1963ರಲಿೆ 
ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಗಾಯಕರಾಗ ಆಯ್ಕೆಯಾಗದದರು. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಪರಸಾರ ಮಾಡಿದ ಜನಪಿರಯ 
ಕಾಯಾಕರಮದಲಿೆ “ಕೊೇಡಗನ ಕೊೇಳಿ ನುಂಗತಾಿ”,್ “ಅಳಬ್ೆೇಡಾ ತಂಗ ಅಳಬ್ೆೇಡ”,್ “ಬಿದಿದೇಯಬ್ೆಬೇ 
ಮುದಕಿ” ಮೊದಲ್ಾದ ಶಿಶುನಾಳ ಷರಿೇಫರ ಗೇತೆಗಳನುನ ಹಾಡಿ ನಾಡಿನ ಮನೆ ಮಾತಾಗದದರು. 
 

ಶಿರೇಯುತರು ಚಂದರಶೆೇಖರ ಕಂಬ್ಾರರ “ಕರಿಮಾಯ” ಮೂಲಕ 1978ರಲಿೆ ಕಾಡು ಕುದುರ ೆಚಿತರದ 
“ಕಾಡುಕುದುರ ೆ ಓಡಿ ಬ್ಂದಿತಾಿ” ಹಾಡಿಗಾಗ ಅತುಾತಿಮ ಹಿನನಲ್ೆ ಗಾಯಕ-ರಜತ ಕಮಲ ರಾಷರ 
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ಪರಶಸಿಿಯನುನ ಪಡದೆಿದದರಲೆದೆ,  ಸಂತ ಶಿಶುನಾಳ ಷರಿೇಫ ಪರಶಸಿಿ, ರಾಜೊಾೇತಿವ ಪರಶಸಿಿ, ನಾಡೊೇಜ, 
ಕನಾಾಟಕ ಸಂಗೇತ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಕನಾಾಟಕ ಕಲ್ಾ ತ್ತಲಕ ಪರಶಸಿಿಗಳು ಸೇೆರಿದಂತ ೆ ಇತರ ೆ ಹತುಿ 
ಹಲವಾರು ಪರಶಸಿಿ ಪುರಸಾೆರಗಳಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗರುತಾಿರ.ೆ 
 
 ಶಿರೇಯುತರ ನಿಧನದಿಂದಾಗ ರಾಜಾವು ಕನನಡ ಸುಗಮ ಸಂಗೇತ ಕ್ೆೇತರದ ಹಿರಿಯ ಶೆರೇಷಠ 
ಗಾಯಕರೂೆಬ್ಬರನುನ  ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಾಗದೆ.  
 
5. ಪೊರ. ಕೂೆೇಡಿ ಕುಶಾಲಪಪಗೌಡ 
 
 ಹಿರಿಯ ವಿದಾವಂಸ, ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಖ್ಾಾತ ಸಾಹಿತ್ತ ಪೊರ. ಕೂೆೇಡಿ ಕುಶಾಲಪಪಗೌಡ ಅವರು 
ದಿನಾಂಕ: 03.09.2022 ರಂದು ನಿಧನ ಹೊಂದಿರುತಾಿರೆ.  
 
 1931ರ ಮೇ, 31ರಂದು ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನನಡದ ಅಂಚಿನ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ೆೆಯ ಉತಿರ ಭಾಗದಲಿೆರುವ 
ಪೆರಾಜೆಯ ಕೊೇಡಿ ಎಂಬ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಶಿರೇಯುತರು ಸಾನತಕೊೇತಿರ ಪದವಿೇಧರರಾಗದದರು. ಇಂಗೆೆಂಡ್ ನ 
ಮಾಾಂಚೆಸುರ್ ವಿಶವವಿದಾಾಲಯದಲಿೆ 10 ತ್ತಂಗಳು ವಿಶೆೇಷ ಅಧಾಯನ ನಡಸೆಿದದ ಶಿರೇಯುತರು ಮದರಾಸಿನ 
ಪೆರಸಿಡೆನಿಿ ಕಾಲ್ೇೆಜಿನಲಿೆ ಸಹಾಯಕ ಕನನಡ ಪಾರಧಾಾಪಕರಾಗ ವೃತ್ತಿ ಜಿೇವನ ಆರಂಭಿಸಿ ನಂತರ ಅಣಾಣಮಲ್ೈೆ 
ವಿಶವವಿದಾಾಲಯದಲಿೆ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪೌರಢ ಅಧಾಯನ ಕೆೇಂದರದ ಕಾಯಾ ನಿವಾಾಹಕ-
ನಿದೆೇಾಶಕರಾಗ, ಮದಾರಸು ಕನನಡ ವಿಭಾಗದ ಪಾರಧಾಾಪಕ ಹಾಗೂ ಮುಖಾಸಾರಾಗ ಸೇೆವೆ ಸಲಿೆಸಿದ 
ಕಿೇತ್ತಾಗೆ ಭಾಜನರಾಗರುತಾಿರ.ೆ ಅಲೆದೆೇ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ೆೇತರದಲಿೆ ಅಂತರಾಷಿರೇಯ ಖ್ಾಾತ್ತಯನುನ 
ಗಳಿಸಿದದ ಶಿರೇಯುತರು ಸುಮಾರು 17ಕೂೆ ಹೆಚುು ಕೃತ್ತಗಳನುನ ರಚಿಸಿ ಪರಕಟಿಸಿರುತಾಿರೆ. 
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 ಕನನಡದ ಶಾಸನಗಳ ಭಾಷಾ ವಿಶೆೆೇಷಣ ೆ ಎಂಬ್ ಸಂಶ ೆೇಧನಾ ಪರಬ್ಂಧಕೆೆ ಡಾಕುರೇೆಟ್ 
ಪದವಿಯನುನ, 1987ರಲಿೆ ಕನಾಾಟಕ ಸಾಹಿತಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪರಶಸಿಿಯನುನ, ಕನಾಾಟಕ ರಾಜೊಾೇತಿವ 
ಪರಶಸಿಿಗಳಲೆದೆ ಇನಿನತರ ೆಹತುಿ ಹಲವಾರು ಪರಶಸಿಿ ಪುರಸಾೆರಗಳಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗರುತಾಿರೆ. 
 

ಶಿರೇಯುತರ ನಿಧನದಿಂದಾಗ ರಾಜಾವು ಕನನಡ ಭಾಷಯೆ ಹಿರಿಯ ವಿದಾವಂಸ ಹಾಗೂ 
ಬ್ರಹಗಾರರೊಬ್ಬರನುನ ಕಳದೆುಕೊಂಡಂತಾಗದೆ. 
 
6. ಡಾ: ಗುರುರಾಜ ಹಬೆ್ಾಬರ್ 
 ಹಾಸನದ ಅಪರೂಪದ ಖ್ಾಾತ ವೆೈದಾರು, ಸಮಾಜ ಸೇೆವಕರೂ ಆದ ಡಾ: ಗುರುರಾಜ ಹೆಬ್ಾಬರ 
ಅವರು ದಿನಾಂಕ: 03.09.2022 ರಂದು ನಿಧನ ಹೂೆಂದಿರುತಾಿರೆ.  
 
 1959ರ ಜನವರಿ, 01ರಂದು ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನನಡ ಜಿಲ್ೆೆಯ ಕಾಕಾಳ ತಾಲೂೆಕಿನ ಸೂೆೇಮೇಶವರದಲಿೆ 
ಜನಿಸಿದದ ಶಿರೇಯುತರು ಹಾಸನದ ಕಟಾುಯದಲಿೆ ಪಾರಥಮಿಕ ಮತುಿ ಪೌರಢ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಪಾರರಂಭಿಸಿ, ಮೈಸೂರು 
ಮಡಿಕಲ್ ಕಾಲ್ೇೆಜಿನಲಿೆ ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್ಟ್., ಪದವಿಯನುನ ಪಡದೆಿದದರು.  ಆಲೂರು ತಾಲೂೆಕು ಪಾಳಾದಲಿೆ 
ಖ್ಾಸಗ ಕಿೆನಿಕ್ ತೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ ವೈೆದಾಕಿೇಯ ವೃತ್ತಿಯನುನ ಆರಂಭಿಸಿದದ ಶಿರೇಯುತರು ಬ್ೆೈಚನಹಳಿಿ 
ಸಕಾಾರಿ ಪಾರಥಮಿಕ ಆರೂೆೇಗಾ ಕೆೇಂದರದಲಿೆ ವೈೆದಾರಾಗ ಸೇೆವೆ ಸಲಿೆಸಿದದರು. ಸಕಾಾರಿ ಕೆಲಸಕೆೆ 
ರಾಜಿೇನಾಮಯನುನ ನಿೇಡಿ ಶಿರೇ ರಾಮಕೃಷಣ ನಸಿಾಂಗ್ ಹೊೇಂ ಸಾಾಪಿಸಿದದರು. ವೆೈದಾರಷೆುೇ ಅಲೆದೆ, 
ಸಮಾಜ ಸೇೆವಕರಾಗ ಗುರುತ್ತಸಿಕೊಂಡಿದದ ಶಿರೇಯುತರು ಬ್ಡವರಿಗಾಗ ಸಹಕಾರಿ ತತವದಡಿ ಜನಕಲ್ಾಾಣ್ 
ರಿೇಸರ್ಚಾ ಅಂಡ್ ಚಾರಿಟಬ್ಲ್ ಟರಸ್ಟ್ು ಸಾಾಪಿಸಿದದರು. ಸಿ.ಟಿ. ಸಾೆಾನಿಂಗ್ ಸಂೆಟರ್, ಸಂಜಿೇವಿನಿ ಸಹಕಾರಿ 
ಆಸಪತೆರ, ಕಾಮಧೆೇನು ವಿದಾಾಶರಮ (ವೃದಾದಶರಮ), ರೈೆತ ಬ್ಂಧು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸೆಾ, ನಂದಗೊೇಕುಲ 
ಶಿಶುಕೇೆಂದರ, ಗೂೆೇ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಪಾರಣಿ ಹಿಂಸಾ ನಿವಾರಣಾ ಸಂಘ, ಹಾಸನಾಂಬ್ ಧಮಾಛತರ ಹಿೇಗೆ ನಾನಾ 
ಸಂಸೆಾಗಳನುನ ಸಾಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಬ್ಡವರ ಏಳಿಗೆಗಾಗ ಅವಿರತವಾಗ ಶರಮಿಸಿದದರು. 
ಶಿರೇಯುತರು ತಮಮ ಅನನಾ ಸಮಾಜ ಸೆೇವೆಗಾಗ ಕನಾಾಟಕ ರಾಜೊಾೇತಿವ ಪರಶಸಿಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗದದರು. 
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ಶಿರೇಯುತರ ನಿಧನದಿಂದಾಗ ರಾಜಾವು ಒಬ್ಬ ಖ್ಾಾತ ವೆೈದಾ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಸೇೆವಕರೊಬ್ಬರನುನ 

ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಾಗದೆ. 
 
7. ಪಂಡಿತ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಶಮಾಾ 
 
 ಖ್ಾಾತ ಸಂತೂರ್ ವಾದಕ ಪಂಡಿತ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಶಮಾಾ ಅವರು ದಿನಾಂಕ: 10.05.2022 
ರಂದು ನಿಧನ ಹೊಂದಿರುತಾಿರ.ೆ  
 
 1938ರ ಜನವರಿ, 13 ರಂದು ಜಮುಮವಿನಲಿೆ ಜನಿಸಿದದ ಶಿರೇಯುತರು ತಮಮ ತಂದೆಯವರಿಂದಲ್ೇೆ 
ಗಾಯನ, ತಬ್ಲ್ಾ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಪಾರರಂಭಿಸಿ 1950ರಲಿೆ ಸಂತೂರ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಪಾರರಂಭಿಸಿದದರು.  1955ರಲಿೆ ಸಾವಮಿ 
ಹರಿದಾಸ ಸಮೇಳನದಲಿೆ ಪರಥಮ ಬ್ಾರಿಗೆ ಸಂತೂರ ವಾದನ ಪರಸುಿತ ಪಡಿಸಿ ಮುಂದಿನ 10 ವಷಾಗಳ 
ಕಾಲ ಮುಖಾ ವಾದಾವಾಗ ಪರಿವತ್ತಾಸಿ ಸಂತೂರ್ ಎಂಬ್ ಜನಪದ ವಾದಾವನುನ ಅಂತರಾಷಿರೇಯ 
ಮಟುದಲಿೆ ಪರಚುರಪಡಿಸಿದ ಹೆಗಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತರರಾಗರುತಾಿರೆ. ದೂರದಶಾನಕಾೆಗ ಅವರು ಸಂಯೇಜಿಸಿದ 
“ಮಿಲ್ೆೇ ಸುರ್ ಮೇರಾ ತುಮಾಾರಾ” ಗೇತೆ ಇಂದಿಗೂ ಜನಮನದಲಿೆ ಅಚುಳಿಯದೇೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಶಿರೇಯುತರ 
“ಕಾಲ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಾಲಿ” ಅತ್ತೇ ಹೆಚುು ಮಾರಾಟವಾದ ಹಿಂದುಸಾಿನಿ ಶೈೆಲಿಯ ಧವನಿಮುದಿರಕೆಯಾಗರುತಿದೆ.  
“ಮೂಾಸಿಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೌಂಟೆನ್ಿ, ಮೇಘ ಮಲ್ಾಾರ ಮೊದಲ್ಾದವುಗಳು ಅವರ ಇತ್ತಿೇಚಿನ ಜನಪಿರಯ ಧವನಿ 
ಮುದಿರಕೆಗಳಾಗರುತಿವೆ. 
 
 ಶಿರೇಯುತರು ಶಾಸಿರೇಯ ಸಂಗೇತ ವಾದಕರಲೆದೆ, ಡರ್, ಸ್ಥಲ್ಸ್ಥಲ್ನ, ಲಮ್ಹೆ, ಚಾಂದ್ ನಿ, ಝನಕ್ 
ಝನಕ್ ಪಾಯಲ್ ಬ್ಾಜೆೇ ಮೊದಲ್ಾದ ಹೆಸರಾಂತ ಹಿಂದಿ ಚಲನ ಚಿತರಗಳಿಗ ೆಸಂಗೇತ ಸಂಯೇಜನೆ 
ಮಾಡಿರುತಾಿರೆ.  
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     ಶಿರೇಯುತರು ಪದಮಶಿರೇ, ಪದಮವಿರ್ೂಷಣ್, ಸಂಗೇತ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಜಮುಮ 
ವಿಶವವಿದಾಾಲಯದಿಂದ ಗೌರವ ಡಾಕುರೆೇಟ್ ಪದವಿ, ಸಂಗೇತ ಕಲ್ಾ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಅಮೇರಿಕಾ 
ಬ್ಾಲಿುಮೊೇರ್ ನಗರದ ಗೌರವ ಪರಜಯೆ ಸನಾಮನ ಸೇೆರಿದಂತೆ ಇತರ ೆ ಹತುಿ ಹಲವಾರು ಪರಶಸಿಿ 
ಪುರಸಾೆರಗಳಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗರುತಾಿರೆ. 
 

ಶಿರೇಯುತರ ನಿಧನದಿಂದಾಗ ದೆೇಶವು ಒಬ್ಬ ಹಿಂದುಸಾಿನಿ ಶಾಸಿರೇಯ ಸಂಗೇತ ಕ್ೆೇತರದ ಸಂತೂರ್ 
ವಾದಕರನುನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಾಗದೆ. 

       (ಮತೆಂದತ . . .) 
 
(೭೬೬) ೧೨-೯-೨೦೨೨ ೧೧.೨೦ ಡಿಎಸ್-ಎೆಂಡಿ 

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ನಮಮ 
ಒಡರ್ನಡಿಯನಗದದೆಂತ್ಹ ಶ್ರೇ ಉಮ್ಹೇಶ್ ವಿ.ಕತ್ತು ಯವರತ ಸೇ್ರಿದೆಂತ ್೭ ಜನ ಗಣಯರ ಅಗಲಕಯ್ 
ಸೆಂತನಪ ಸೂಚರ್್ಯನತನ ತನವು ಮೆಂಡಿಸ್ಥದಿದೇರಿ.  ರ್ನವಲ್ಿರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಪಿರೇತ್ತಯಿೆಂದ  
ಆತ್ತೀಯತ್ಯಿೆಂದ ಕೆಂಡತಕ್ೂೆಂಡೆಂತ್ಹ ಶ್ರೇ ಉಮ್ಹೇಶ್ ವಿ.ಕತ್ತು ಯವರತ ಮೊರ್್ನ ಆಕಸ್ಥಮಕವನಗ 
ನಿಧನರನಗರತವೆಂಥದತದ ಇಡಿೇ ರನಜಯಕ್ೆ ತ್ತೆಂಬನ ಸೆಂಕಟವನಗರತವೆಂತ್ಹ ವಿಚನರವನಗದ್.  ಸತಮನರತ 
೬೧ ವಷಾ ಪನರಯದವರನದ ಶ್ರೇ ಉಮ್ಹೇಶ್ ವಿ.ಕತ್ತು ಯವರತ ನಮ್ಹಮಲಿರ ಮಧ್ಯ ಬಹಳ 
ಅಭಿಮನನದಿೆಂದ, ಆತ್ತೀಯತ್ಯಿೆಂದ, ಸನ್ೇಹದಿೆಂದ ಇದದರತ.  ಅವರತ ಎಲ್ನಿ ಪಕ್ಷದವರನತನ ಕೂಡ 
ಒೆಂದೇ್ ರಿೇತ್ತಯ ಪಿರೇತ್ತಯಲಿ ರ್್ೂೇಡತತ್ತುರತವುದನತನ ರ್ನನತ ಕೆಂಡಿದದ್.  ಒೆಂದತ ವ್ೈಶ್ಷಟಯತ್ ಏರ್್ೆಂದರ್,  
ಅವರತ ೮ ಬನರಿ ಶನಸಕರನಗ ಆಯ್ಕೆಯನಗತತನುರ.್  ೧೯೮೫, ೧೯೮೯, ೧೯೯೪, ೨೦೦೪, ೨೦೦೯, ೨೦೧೩, 
೨೦೧೮, ಹೇಗ್್ ೮ ಬನರಿ ಶನಸಕರನಗ ಆಯ್ಕೆಯನಗತತನುರ.್  ಒೆಂದತ ಸಲ ಸೂ್ೇಲತತನುರ್.  ಒಟತಟ ೯ 
ಸಲ ಚತರ್ನವಣ್ಯಲಿ ಸಪಧಾ್ ಮನಡಿ ೮ ಸಲ ಗ್್ಲತಿತನುರ್.   ೪ ಸಲ ಸಚಿವರನಗರತವೆಂಥದತದ ಬಹಳ 
ದ್ೂಡಡ ದನಖಲ್ ್ ಎೆಂದತ ನನಗನಿಸತತ್ುದ್.  ಅವರ ಒಟತಟ ಸನವಾಜನಿಕ ಜಿೇವನದ ನಡವಳಿಕ್ಗಳು, 
ವಿಚನರಗಳು, ಅವರ ಶರಮ, ಅವರ ಸೆಂಘಟರ್ ್ಮತ್ತು ಎಲಿರ ಜ್ೂತ್ಯಲಿ ವಿಶನಾಸನಹಾವನಗರತವೆಂತ್ಹ 
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ಮನತ್ತ, ಇವ್ಲಿವುಗಳು ಕೂಡ ನಮಗ್್ ಬದತಕಿನಲಿ ರ್್ನಪತ ಉಳಿಯತವೆಂತ್ಹ ಘಟರ್್ಗಳನಗವ.್  ಶ್ರೇ 
ಉಮ್ಹೇಶ್ ವಿ.ಕತ್ತು ಯವರ ತ್ೆಂದ ್ಶ್ರೇ ವಿಶ್ಾರ್ನಥ ಕತ್ತುಯವರತ ಶ್ರೇ ರನಮಕೃಷಣ ಹ್ಗೆಡಯ್ವರ ಸಚಿವ 
ಸೆಂಪತಟದಲಿ ಸಚಿವರನಗದದರತ.  ಅವರತ ವಿಧನನಸೌಧದಲ್್ಿೇ ಹೃದಯಘಾತ್ಕ್ೆ ಒಳಗ್ನದರತ ಎನತನವುದತ 
ಮೊರ್್ನ ನಮಗ್್ಲಿರಿಗೂ ಗ್್ೂತನುಗರತವೆಂತ್ಹ ವಿಚನರ.  ಸೆಂಕಟವ್ೇರ್್ೆಂದರ್, ಅವರ ತ್ೆಂದ ್
ವಿಧನನಸೌಧದಲಿ ಹೃದಯಘಾತ್ಕ್ೆ ಹೇಡನಗ ಅರ್ನಹತತ್ಕ್ೆ ಒಳಗ್ನಗತತನುರ್.  ನಮ್ಹಮಲಿರ ಪಿರೇತ್ತಯ ಶ್ರೇ 
ಉಮ್ಹೇಶ್ ವಿ. ಕತ್ತುಯವರತ  ಸಚಿವರನಗದನದಗಲ್ೇ್ ದತರೆಂತ್ಕ್ೆ ಹೇಡನಗ ನಮ್ಹಮಲಿರನತನ ಅಗಲರತತನುರ ್
ಎನತನವೆಂಥದತದ ನಮಗ್ನಗರತವೆಂತ್ಹ ರ್್ೂೇವು.  ಇವಲ್ಿದದರ ಮಧ್ಯ ಅವರ ಪರಿಶರಮಗಳು, ಖನತ್ಯಲಿ 
ಅವರ ನಿಷ್್ೆ,  ಶರಮ, ಯನವುದ್ೇ ಸಮಸ್ಯಗಳು ಬೆಂದನಗ ಪಕ್ಷನತ್ತೇತ್ವನಗ ನಿವಾಹಸತವೆಂತ್ಹ ರಿೇತ್ತ, 
ಇವ್ಲಿವು ಕೂಡ  ಬಹಳ ಕನಲ ನಮ್ಹಮಲಿರ ಮನಸ್ಥಿನಲಿ ಉಳಿಯತವೆಂಥದತದ.  ಅವರ ತ್ೆಂದ್ಯ 
ಹ್ಸರಿನಲಿ ಒೆಂದತ ಟರಸ್ಟ್ನತನ ಮನಡಿ, ಆ ಟರಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಬಡವರಿಗ್್ ಮತ್ತು ಕಷಟದಲಿದದವರಿಗ್್ ಅವರತ 
ಸಹನಯ ಮನಡತತ್ತುದದರತ. ಕೆಂಡದದನತನ ಕೆಂಡೆಂತ ್ಹ್ೇಳುವೆಂತ್ಹ ಚನತ್ತ ಅವರಿಗ್್ ಇತ್ತು.  ರ್ನವಲ್ಿರೂ 
ಯನವುದನದರೂ ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳುವನಗ ನಮಗ್ ್ ಸೆಂಕ್ೂೇಚ ಇರಬಹತದತ, ತನಳಮ್ ಇರಬಹತದತ, 
ಜನಗರತ ್ ಮನಡಬಹತದತ, ಆದರ್ ಶ್ರೇ ಉಮ್ಹೇಶ್ ವಿ.ಕತ್ತುಯವರತ ಮನತ್ರ ತ್ಮಗ್್  ಅನಿಸ್ಥದದನತನ, 
ಕೆಂಡದದನತನ ಕೆಂಡ ಹನಗ್್ ಹ್ೇಳಿಬಿಡತವೆಂತ್ಹ ರನಜಕನರಣಿಗಳಲಿ ಒಬಬರತ ಎೆಂದತ ನನಗನಿಸತತ್ುದ್.   

         (ಮತೆಂದತ) 

(767) ಎಸ್್ಪಿಆರ್/ಎೆಂಡಿ/11:30/12/09/2022  
(ಸಭನಪತ್ತಯವರ ಉಪಸ್ಥಿತ್ತ) 

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಮತೆಂದತ):- 
ರ್ನನತ ಅರ್್ೇಕ ಬನರಿ ಅವರ ಬಳಿ, ಅವರತ ಇಷತಟ ಕಟತವನಗ ಮನತ್ರ್ನಡತವ ಬಗ್್ೆ ಕ್ೇಳಿದ್ದೇರ್್.  ಆಗ 
ಅವರತ ರ್ನನತ ಸತ್ಯವನತನ ಮನತ್ರವ್ೇ ಹ್ೇಳಿದದ್ೇರ್್ ಎೆಂಬತದನಗ ಹ್ೇಳುತ್ತುದದರತ.  ಹೇಗ್್ ಅವರತ 
ತ್ಮಮದ್ೇ ಆದ ರಿೇತ್ತಯಲಿ ಬಹಳ ಪಿರೇತ್ತಯಿೆಂದ ನಡದ್ತಕೂ್ಳುುವ ಅವರ ನಡವಳಿಕ್ಯಿೆಂದನಗ 
ನಮಗ್್ಲ್ನಿ ಅವರ ಬಗ್್ೆ ಇರತವ ಗ್ೌರವ ಹ್ಚಿಿಸ್ಥತ್ತು.  ಈ ಹೆಂದ ್ಅವರತ ತೂ್ೇಟಗ್ನರಿಕ್, ಬೆಂಧಿೇಖನರ್್ 
ಹನಗೂ ಕೃಷಿ ಇಲ್ನಖಯ್ ಮೆಂತ್ತರಗಳನಗ ಕನಯಾನಿವಾಹಸ್ಥದದರತ.  ಈ ಹೆಂದ ್2010 ರ್್ೇ ಸನಲನಲಿ 



«¥À/12-9-2022/12 

“wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy, £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ” 
 

ಅವರತ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರನಗದನದಗ ಕೃಷಿ ಆಯವಯಯವನತನ ಮೆಂಡರ್್ ಮನಡತವುದರಲಿಯೂ ಸಹ ಅವರ 
ಶರಮವಿತ್ತು.  ಹನಲ ಅವರತ ಅರಣಯ ಮತ್ತು ಆಹನರ ಮತ್ತು ರ್ನಗರಿೇಕ ಸರಬರನಜತ ಇಲ್ನಖಗ್ಳ 
ಮೆಂತ್ತರಗಳನಗ ಕತ್ಾವಯ ನಿವಾಹಸತತ್ತುದದರತ.  ಅರ್್ೇಕ ಬನರಿ ನಮಮ ಜಿಲ್್ಿಗಳ ಸಮಸ್ಯಗಳ ಬಗ್್ೆ ಅವರ 
ಬಳಿಗ್್ ಹೂ್ೇದನಗ ಎಲ್ನಿ ಅಧಿಕನರಿಗಳನತನ ಕರದ್ತ, ಸಮಸ್ಯಗಳನತನ ಪರಿಹನರ ಮನಡಿರತವುದನತನ 
ರ್ನನತ ಕೆಂಡಿದದ್ೇರ್್.  ಅವರ ಒಟತಟ ಆಡಳಿತನತ್ಮಕವನದ ಭನವರ್್ಗಳನತನ ರ್ನವು ಕೆಂಡಿದದ್ೇವ್.  
ಯನವುದ್ೇ ಕಡತ್ಗಳನತನ ಬಹಳಷತಟ ಕನಲ ಇಟತಟಕೂ್ಳುುವುದನತನ ಅವರತ ಸಹಸತತ್ತುರಲಲಿ.  
ಯನರನದರೂ ಶನಸಕರತ ಹ್ೂೇದರ,್ ಅವರತ ತ್ಕ್ಷಣವ್ೇ ಕಡತ್ಗಳನತನ ತ್ರಿಸ್ಥ, ಇಲಿಯ್ಕೇ 
ತ್ತೇಮನಾನವನಗಬೇ್ಕತ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಕಟತವನದ ನಿಧನಾರಗಳನತನ ಅವರತ ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ಳುುತ್ತುದದರತ.  
ಮೊರ್್ನಯ ದಿನ ಅೆಂದರ್, ಅವರ ನಿಧನದ ದಿನ ಅವರ ಪನರ್ಥಾವ ಶರಿೇರವನತನ ರ್್ೂೇಡಲತ ಅವರ 
ಊರಿಗ್ ್ ಹ್ೂೇದನಗ, ಅವರ ಒಟತಟ ಜನಪಿರಯತ ್ ಏನತ ಎನತನವುದತ ನಮಗ್್ಲ್ನಿ ಅಥಾವನಗತವುದಕ್ೆ 
ಅವಕನಶವನಯಿತ್ತ.  ಸತಮನರತ 10 – 20 ಕಿಲ್ೂ್ೇ ಮಿೇಟರ್ಗಳಷತಟ ದೂರದವರಗ್್್ ಅವರ ಪನರ್ಥಾವ 
ಶರಿೇರ ಬರತವ ವನಹನವನತನ ರಸ್ುಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲಿ ಜನರತ ನಿೆಂತ್ತಕೂ್ೆಂಡತ ಗಮನಿಸತತ್ತುದದರತ 
ಹನಗೂ “ಉಮ್ಹೇಶಣಣ ಕತ್ತುಯವರಿಗ್ ್ಜಯವನಗಲ”್ಎೆಂಬ ಘೂೇಷಣ್ಗಳನತನ ಕೂಗತತ್ತುದದರತ.  ಎಲ್ನಿ 
ರನಜಕಿೇಯ ಪಕ್ಷದವರತ ಒಟನಟಗ ಹನಗೂ ಒೆಂದನಗ ಅಲಿಗ್್ ಬೆಂದಿದದರತ.  ರನಜಯದ 
ಮತಖಯಮೆಂತ್ತರಗಳು, ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಒಳಗ್್ೂೆಂಡೆಂತ ್ಬಹತತೇ್ಕವನಗ ಎಲ್ನಿ ಸಚಿವರತ 
ಹನಗೂ ಎಲ್ನಿ ಹರಿಯ ರನಜಕನರಣಿಗಳು ಅವರ ಪನರ್ಥೇಾವ ಶರಿೇರದ ಅೆಂತ್ತಮ ದಶಾನವನತನ 
ಪಡದ್ತಕೂ್ೆಂಡಿರತವುದನತನ ರ್್ೂೇಡಿದರ,್ ಅವರ್ೂಬಬ ಅತ್ಯೆಂತ್ ಜನಪಿರಯ ಹನಗೂ ಜನರ ಮಧ್ಯ ಕ್ಲಸ 
ಮನಡಿದ ಹರಿಯ ರನಜಕನರಣಿ ಎನತನವ ಗ್ೌರವಗಳು ಅವರಲಿ ಹ್ಚತಿವುದಕ್ೆ ಕನರಣವನಗತತ್ುದ.್  
ಒಟನಟರ್ಯನಗ ಹ್ೇಳುವುದನದರ್, ಶ್ರೇಯತತ್ರ ನಿಧನವು ನಮಮ ರನಜಯಕ್ೆ, ನಮಮ ಸಕನಾರಕ್ೆ ಹನಗೂ 
ಎಲ್ನಿ ರನಜಕಿೇಯ ಪಕ್ಷದವರಿಗ್್ ರ್್ೂೇವುೆಂಟತ ಮನಡಿರತವ ಒೆಂದತ ಘಟರ್ಯ್ನಗದ್ ಎನತನವುದನತನ 
ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಉಲ್್ಿೇಖಿಸ್ಥ, ಅತ್ಯೆಂತ್ ಸರಳ ಹನಗೂ ಸನ್ೇಹಜಿೇವಿ ರನಜಕನರಿಣಿಯನತನ ಕಳ್ದತಕ್ೂೆಂಡ 
ಅನತಭವವು ಈ ರನಜಯಕ್ೆ ಆಗದ ್ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿ, ತನವು ಮೆಂಡಿಸ್ಥರತವ ಸೆಂತನಪ ಸೂಚರ್್ಗ್ ್ನನನ 
ಸಹಮತ್ವನತನ ವಯಕುಪಡಿಸತತ್ುೇರ್್. 
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 ದಿವೆಂಗತ್ ಎೆಂ.ರಘುಪತ್ತರವರತ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು ಹನಗೂ ವಿಧನನ ಸಭ್ ಸದಸಯರನಗ ಅರ್್ೇಕ 
ಜನಪರ ಕ್ಲಸಗಳನತನ ಮನಡಿದನದರ್.  ವಿದನಯರ್ಥಾ ದಿಸಯ್ಿೆಂದಲೂ ಕೂಡ ಅವರತ ಹೂ್ೇರನಟಗಳನತನ 
ಮನಡಿದನದರ.್  ವಿದನಯರ್ಥಾ ಕಲ್ನಯಣ ಯೇಜರ್್ಯನತನ ಜನರಿಗ್ ್ ತ್ರಬೇ್ಕತ ಎನತನವ ಅವರ ಒಟತಟ 
ಹ್ೂೇರನಟದ ಫಲವನಗ “ಜನನ್ ಮಥನಯಿ”್ಕಮಿಟ್ಟಯನತನ ಅೆಂದಿನ ಸಕನಾರವು ರಚರ್್ ಮನಡಿತ್ತು.  
ಅವರತ ಶ್ರೇ ರನಮಕೃಷಣ ಹ್ಗಡ್ ಅವರ ಸೆಂಪತಟದಲಿ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಕನಮಿಾಕ, ವನತನಾ, ಆಹನರ, 
ಮಿೇನತಗ್ನರಿಕ ್ ಹನಗೂ ಇನೂನ ಹಲವನರತ ಖನತ್ಗಳನತನ ಅವರತ ನಿಭನಯಿಸ್ಥದದರತ.  ಶ್ರೇಯತತ್ರತ 
ಸಕನಾರಿ ಶನಲ್್ಗಳಲಿ ಸಮವಸರ ನಿೇತ್ತಯನತನ ಜನರಿಗ್್ೂಳಿಸ್ಥದರತ.  ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ಬಡವರನಗರಲ 
ಅಥವನ ಶ್ರೇಮೆಂತ್ರನಗರಲ, ಅವರತಗಳು ಒೆಂದೇ್ ರಿೇತ್ತಯ ಸಮವಸರಗಳನತನ ಧರಿಸಬ್ೇಕತ ಎೆಂಬ 
ನಿೇತ್ತಯನತನ ಜನರಿಗ್ ್ತ್ೆಂದಿರತವ ಕಿೇತ್ತಾಗ್ ್ಅವರತ ಪನತ್ರರನಗದನದರ್.  ಅವರತ ವನತನಾ ಮೆಂತ್ತರಯನಗ, 
ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲಿ ದೂರದಶಾನ ಕೇ್ೆಂದರವನತನ ಸನಿಪರ್ ್ಮನಡತವಲಿ ಅವರತ ಅತ್ಯೆಂತ್ ಶರಮ 
ವಹಸ್ಥ ಕ್ಲಸಗಳನತನ ಮನಡಿದನದರ್.  ಅವರತ ಒಬಬ ಪರತ್ತಭನವೆಂತ್, ಜನಪರ ರನಜಕನರಿಣಿ ಹನಗೂ 
ಹರಿಯ ಮತತ್ಿದಿಿಯನತನ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯವು ಕಳದ್ತಕ್ೂೆಂಡಿದ್.  ತನವು ಮೆಂಡಿಸ್ಥರತವ ತ್ಮಮ 
ಸೆಂತನಪ ಸೂಚರ್್ಗ್ ್ಸಕನಾರದ ಪರವನಗ ಮತ್ತು ನನನ ಸಹಮತ್ವನತನ ವಯಕುಪಡಿಸತತ್ುೇರ್್. 
 

ಎೆಂ.ಡಿ.ರಮ್ಹೇಶ್ ರನಜತ ರವರತ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತುನಲಿ ಶನಸಕರನಗ ಕ್ಲಸ ಮನಡಿದದರತ.  
ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತುನಲಿ ಬಡವರ ಪರವನಗ ಅರ್್ೇಕ ಭನವರ್್ಗಳನತನ ವಯಕುಪಡಿಸ್ಥ, ಸಮಸ್ಯಗಳನತನ 
ಉಲ್್ಿೇಖಿಸ್ಥ, ಅವುಗಳನತನ ಪರಿಹನರಗಳನತನ ಪಡದ್ ಒಬಬ ಶ್ರೇಷೆ ರನಜಕನರಣಿಗಳಲಿ ಶ್ರೇಯತತ್ರತ 
ಒಬಬರನಗದನದರ.್  ಕನೆಂಗ್್ರಸ್್ ಪಕ್ಷದಲಿ ಬಹತ ದೂ್ಡಡ ಹತದ್ದಗಳನತನ ಬಹತ ಕನಲದವರಗ್್್ ನಿವಾಹಸ್ಥದನದರ ್
ಎನತನವ ದನಖಲ್್ಗಳನತನ ತನವು ಮೆಂಡಿಸ್ಥರತವ ಸೆಂತನಪ ಸೂಚರ್್ಯಲಿ ಉಲ್್ಿೇಖಿಸ್ಥದಿದೇರಿ.  ಒಬಬ 
ಅತ್ಯೆಂತ್ ಹರಿಯ ಸಜಜನ ರನಜಕನರಿಣಿಯನತನ ಕಳ್ದತಕ್ೂೆಂಡೆಂತನಗದ್ ಎನತನವ ತ್ಮಮ ಪರಸನುವರ್್ಗ್ ್
ರ್ನನತ ನನನ ಸಹಮತ್ವನತನ ವಯಕುಪಡಿಸತತ್ುೇರ್.್   
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ಮತೆಂದತವರ್ದತ, ನಮಗ್ ್ ಜನಪದ ಎೆಂದ ತ್ಕ್ಷಣ ಜನಪದ ಸನಹತ್ಯ ಹನಗೂ ಜನಪದ 
ಹನಡತಗಳ ಬಗ್್ೆ ಒೆಂದತ ಉಲ್್ಿೇಖ ಬೆಂದರ,್ ತ್ಕ್ಷಣವೇ್ ರ್್ನಪನಗತವ ಹ್ಸರತ ಎೆಂದರ್ ಅದತ ಶ್ವಮೊಗೆ 
ಸತಬಬಣಣರವರದತದ.  ಅವರತ ತ್ಮಮ ತನತ್ ಶನಮಣಣ ಅವರ ಬಳಿ ತ್ಮಮ ಪನರಥಮಿಕ 
ಸೆಂಗೇತನಭನಯಸವನತನ ಕಲ್್ತ್ತ, ನೆಂತ್ರ ಪರಖನಯತ್ ಗ್ನಯಕಿ ಶ್ರೇಮತ್ತ ಬಿ.ಕ್.ಸತಮಿತ್ರ ಅವರ ಜ್ೂತ್ 
ಸೇ್ರಿ ಹಲವು ವಷಾಗಳ ಕನಲ ಶನಸ್ಥರೇಯ ಸೆಂಗೇತ್ವನತನ ಅಭನಯಸ ಮನಡಿದದರತ.  ವನಸುವಿಕವನಗ 
ಅವರ್ೂಬಬ ಕನನೂನತ ಪದವಿೇಧರರನಗ, ಒಬಬ ರ್್ೂೇಟರಿಯನಗ ತ್ಮಮ ಕತ್ಾವಯಗಳನತನ ನಿವಾಹಸ್ಥದದರತ.  
ಅವರತ ಸನೆಂಸೃತ್ತಕ ವ್ೇದಿಕ್ಗಳಲಿ ಹನಡತತನು, ಆಕನಶವನಣಿಯವರತ ಪರಸನರ ಮನಡಿದ ಅತ್ಯೆಂತ್ 
ಜನಪಿರಯವನದ ಕ್ಲವು ಹನಡತಗಳು “ಕೂ್ೇಡಗನ ಕ್ೂೇಳಿ ನತೆಂಗತನು”,್“ಅಳಬ್ೇಡನ ತ್ೆಂಗ ಅಳಬ್ೇಡ”,್
“ಬಿದಿದೇಯಬ್ಬೇ ಮತದಕಿ”್ಮತ್ತು ಶ್ಶತರ್ನಳ ಷರಿೇಫರ ಅರ್್ೇಕ ಹನಡತಗಳು ಮರ್್ಮನತನಗರತವ ಬಗ್್ೆ 
ತನವು ಉಲ್್ಿೇಖ ಮನಡಿರತವುದಕ್ೆ ರ್ನನತ ನನನ ಸಹಮತ್ವನತನ ವಯಕುಪಡಿಸತತು್ೇರ್್.  ಶ್ರೇಯತತ್ರತ 
ಚೆಂದರಶ್ೇಖರ ಕೆಂಬನರರ “ಕರಿಮನಯಿ”್ ಮೂಲಕ ಕನಕನ ಕ್ೂೇಟ ್ ಚಿತ್ರದ “ಕನಡತ ಕತದತರ್ ಓಡಿ 
ಬೆಂದಿತನು”್ಎನತನವ ಹನಡಿಗ್್ ಅವರಿಗ್್ ರಜತ್ ಕಮಲ ರನಷರ ಪರಶಸ್ಥು ದ್ೂರ್ಕಿರತವುದನತನ ಇಲಿ ರ್್ನಪತ 
ಮನಡಿಕ್ೂಳುಲ್ನಗದ್.  ಶ್ರೇಯತತ್ರತ ರ್ನಡ್ೂೇಜ ಸೇ್ರಿದೆಂತ್, ಅರ್್ೇಕ ಪರಶಸ್ಥುಗಳನತನ ಪಡದ್ತ 
ಕ್ೂೆಂಡಿದದರತ.  ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದ ಬಹತತ್ೇಕ ಶ್ರೇಷೆ ಪರಶಸ್ಥುಗಳನತನ ಹನಗೂ ಕ್ೇೆಂದರದ ಅರ್್ೇಕ 
ಪರಶಸ್ಥುಗಳನತನ ಅವರತ ಪಡದ್ತಕ್ೂೆಂಡಿದದರತ.  ಅವರ ನಿಧನನಿೆಂದನಗ ಸತಗಮ ಸೆಂಗೇತ್ ಹನಗೂ 
ಜನಪದ ಸೆಂಗೇತ್ ಅತ್ಯೆಂತ್ ಶ್ರೇಷೆ ಸನಹತ್ತಗಳನತನ ಕಳ್ದತಕೂ್ೆಂಡೆಂತನಗದ್. 

 
ಪ್ೂರಫ್ಸರ್ ಕೂ್ೇಡಿ ಕತಶನಲಪಪಗ್ೌಡ ರವರ ಬಗ್್ೆ ಸೆಂತನಪ ಸೂಚರ್್ಯಲಿ ಉಲ್್ಿೇಖಿಸಲ್ನಗದ್.  

ಇವರತ ಅತ್ಯೆಂತ್ ಹರಿಯ ವಿದನಾೆಂಸರತ, ಭನಷ್ನ ವಿಜ್ಞನನಿ, ಖನಯತ್ ಸನಹತ್ತ.  ಅವರತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡದ 
ಅೆಂಚಿನ ಕ್ೂಡಗತ ಜಿಲ್್ಿಯ ಉತ್ುರ ಭನಗದಲಿರತವ ಪರ್ನಜ್ಯ ಕ್ೂೇಡಿ ಎೆಂಬಲಿ ಇವರತ ಜನಿಸ್ಥದರತ.  
ಈ ಪ್ರನಜ್ ಗ್ನರಮದ ವಿಶ್ಷೆತ್ ಏರ್್ೆಂದರ್, ಇಲಿರತವಷತಟ ಸನಹತ್ತಗಳು, ಕಲ್ನವಿದರತ ಹನಗೂ 
ಲ್್ೇಖಕರನತನ ಕೆಂಡನಗ ಇದತ ಇತ್ರ ಗ್ನರಮಗಳಲಿ ಇಲಿ ಎನತನವ ಭನವರ್್ಯತ ನಮಗ್್ ಕೆಂಡತ 
ಬರತತ್ುದ್. ರ್ನನತ ಆ ಗ್ನರಮಕ್ೆ ಭೇ್ಟ್ಟ ಕೂ್ಟ್ಟಟದದ್ನತ.  ಆ ಗ್ನರಮದಲಿ ಹತಟ್ಟಟ ಬೆಂದತ ಬಹಳ ಎತ್ುರದ 
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ಸನಿನಮನನವನತನ ಪಡದ್ತ ಕನನಡ ಭನಷ್ನ ವಿಶ್ಿೇಷಣ್ ಸೇ್ರಿದೆಂತ,್ ಸೆಂಶ ್ೇಧರ್ನ ಪರಬೆಂಧಕ್ೆ 
ಡನಕಟರ್ೇಟ್ ಪದವಿಯನತನ ಪಡದ್ತ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸನಹತ್ಯ ಅಕನಡ್ಮಿ ಪರಶಸ್ಥು, ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ೂಯೇತ್ಿವ 
ಪರಶಸ್ಥುಯನತನ ಸೇ್ರಿದೆಂತ,್ ಅರ್್ೇಕ ಪರಶಸ್ಥುಗಳನತನ ಪಡದ್ ಒಬಬ ಅತ್ಯೆಂತ್ ಶ್ರೇಷೆ ವಿದನಾೆಂಸ, ಭನಷ್ನ 
ವಿಜ್ಞನನಿ ಹನಗೂ ಖನಯತ್ ಸನಹತ್ತ ಪ್ೂರೇ.ಕೂ್ೇಡಿ ಕತಶನಲಪಪಗ್ೌಡ ರವರಿಗ್ ್ತನವು ಮೆಂಡಿಸ್ಥದ ಸೆಂತನಪ 
ಸೂಚರ್್ಗ್ ್ನನನ ಸಹಮತ್ವನತನ ವಯಕುಪಡಿಸತತ್ುೇರ್್. 

 
ಡನ|| ಗತರತರನಜ ಹ್ಬನಬರ್ರವರತ ಹನಸನದಲಿ ಒಬಬ ಅಪರೂಪದ ಖನಯತ್ ವೈ್ದಯರತ ಎನತನವ 

ಗ್ೌರವಕ್ೆ ಶ್ರೇಯತತ್ರತ ಪನತ್ರರನಗತತನುರ್.  ಇವರಿಗ್ ್ರನಜಯ ಸಕನಾರವು ರನಜ್ೂಯೇತ್ಿವ ಪರಶಸ್ಥುಯನತನ 
ನಿೇಡಿದ್.  ಇವರ ಒೆಂದತ ವಿಶ್ಷಟತ ್ಏರ್್ೆಂದರ್, ಕ್ೇವಲ ಅಧಿಕನರವಿದದರ ್ಮನತ್ರವ್ೇ ಜನರ ಸೇ್ವ್ಗಳನತನ 
ಮನಡಬಹತದತ ಎನತನವ ನೆಂಬಿಕ ್ ಇರತವ ಕನಲದಲಿ, ಇವರತ ಬಡವರ ವ್ೈದಯರನಗ, ಜನರ ಮಧಯ 
ಓಡನಡಿ, ಅವರಿಗ್್ ಚಿಕಿತ್ಿ ನಿೇಡಿದ ಅತ್ಯೆಂತ್ ಶ್ರೇಷೆ ಹನಗೂ ಜನಪಿರಯ ವ್ೈದಯರನಗ ಶ್ರೇಯತತ್ರತ 
ಕೆಂಡತ ಬರತತನುರ.್  ಇವರತ ಸಕನಾರಿ ವೈ್ದಯರನಗ ಸೇ್ವ್ ಸಲಿಸತತ್ತುದದರತ.  ತ್ಮಮ ಹತದ್ದಗ್ ್
ರನಜಿರ್ನಮ್ಹಯನತನ ಕ್ೂಟತಟ ತ್ಮಮದ್ೇ ಆದ ಒೆಂದತ ಕಿಿನಿಕ್ ರಿೇತ್ತಯಲಿ ನಸ್ಥಾೆಂಗ್ ಹ್ೂೇೆಂ ಅನತನ 
ಸನಿಪಿಸತತನುರ.್  ಬಡವರಿಗ್ನಗ ಅವರತ ಪಟ್ಟಟರತವ ಶರಮ, ಬಡವರ ಕಲ್ನಯಣಕನೆಗ ಒಡನಟಗಳು ಮತ್ತು 
ಒಟತಟ ಚಟತವಟ್ಟಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ವ್ೈದಯರನಗ ಅವರತ ಬಡವರಿಗ್ ್ನಿೇಡಿದ ಸಹನಯ ಇವುಗಳಿೆಂದನಗ ಡನ|| 
ಗತರತರನಜ ಹ್ಬನಬರ್ರವರನತನ ಬಡವರ ವ್ೈದಯ ಎನತನವ ಬ್ೇರ ್ಹ್ಸರಿನಿೆಂದ ಅವರನತನ ಕರಯ್ತತ್ತುದದರತ.  
ಹೇಗ್್ ಅವರತ ಗ್್ೂೇ ಸೆಂರಕ್ಷಣ್, ಪನರಣಿ ಹೆಂಸನ ನಿವನರಣನ ಸೆಂಘ ಹನಗೂ ಹನಸರ್ನೆಂಬ ಧಮಾಛತ್ರ 
ಇತನಯದಿಗಳನತನ ಸನಿಪರ್ ್ ಮನಡಿ, ಆ ಮೂಲಕ ಬಡ ಜನರಿಗ್ ್ ಕ್ಲಸಗಳನತನ ಮನಡಿದನದರ.್  
ಇವುಗಳ್ಲಿವನೂನ ಸಕನಾರಿ ಅಧಿಕನರವಿಲಿದ್ೇ, ಮನಡಿರತವ ಬಹತ ದೂ್ಡಡ ಸನಧರ್್ಯನಗದ್.  
ಶ್ರೇಯತತ್ರನತನ ಅತ್ಯೆಂತ್ ಪಿರೇತ್ತಯಿೆಂದ ಈ ಸೆಂದಭಾದಲಿ ರ್್ನಪಿಸ್ಥಕೂ್ೆಂಡತ ಇವರ ಸೆಂತನಪ 
ಸೂಚರ್್ಗ್ ್ನನನ ಸಹಮತ್ವನತನ ವಯಕುಪಡಿಸತತ್ುೇರ್.್ 

ಪೆಂಡಿತ್ ಶ್ವಕತಮನರ್ ಶಮನಾರವರ ಬಗ್್ೆಯೂ ಸಹ ಸೆಂತನಪ ಸೂಚರ್್ಯಲಿ 
ಉಲ್್ಿೇಖಿಸಲ್ನಗದ.್  ಶ್ರೇಯತತ್ರತ ಖನಯತ್ ಸೆಂತ್ೂರ್ ವನದಕರನಗ ತ್ಮಮ ಜನಪಿರಯತಯ್ನತನ 
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ಗಳಿಸ್ಥದದರತ.  ಶ್ರೇಯತತ್ರತ ಜಮತಮವಿನಲಿ ಜನಿಸ್ಥ, ತ್ಮಮ ತ್ೆಂದ ್ಹನಗೂ ಬೆಂಧತಗಳ ಪೂ್ರೇತನಿಹದ 
ಮೂಲಕ ತ್ಬಲ ವನದಯ ಶ್ಕ್ಷಣವನತನ ಪನರರೆಂಭಿಸ್ಥ, ಸೆಂತ್ೂರ್ ಶ್ಕ್ಷಣವನತನ ಅವರೇ್ ಸಮನಜಕ್ೆ ಹ್ಚತಿ 
ಪರಿಚಯಿಸ್ಥದರತ ಎನತನವ ಮನತ್ತದ.್  ಸೆಂತ್ೂರ್ ಎನತನವ ಜನಪದ ವನದಯವನತನ ಅೆಂತ್ರನಷಿರೇಯ 
ಮಟಟದಲಿ ಪರಚತರಪಡಿಸ್ಥದ ಹ್ಗೆಳಿಕ್ಗ್್ ಪನತ್ರರನಗರತವ ಶ್ರೇಯತತ್ರತ ಪದಮಶ್ರೇ, ಪದಮವಿಭೂಷಣ ಮತ್ತು 
ಸೆಂಗೇತ್ ರ್ನಟಕ ಅಕನಡ್ಮಿ ಪರಶಸ್ಥುಗಳನತನ ಪಡದ್ಿರತತನುರ್.  ಜಮತಮ ವಿಶಾವಿದನಯಲಯವು ಅವರಿಗ್್ 
ಗ್ೌರವ ಡನಕಟರ್ೇಟ್ನತನ ನಿೇಡಿರತತ್ುದ.್  ಹೇಗ್್ ಹತನುರತ ಪರಶಸ್ಥುಗಳನತನ ಪಡದ್ ಶ್ರೇಯತತ್ರಿಗ್್ ಸೆಂತನಪ 
ಸೂಚರ್್ಯನತನ ತನವು ಮೆಂಡಿಸ್ಥದಿದೇರಿ.  ಇವ್ಲಿದಕೂೆ ನನನ ಸಹಮತ್ವನತನ ವಯಕುಪಡಿಸತತ್ುೇರ್.್  
ಇವರಲ್ಿರ ಅಗಲಕ್ಯಿೆಂದನದ ರ್್ೂೇವನತನ ಭರಿಸತವ ಶಕಿುಯನತನ ಅವರ ಕತಟತೆಂಬ ವಗಾದವರಿಗ್ ್
ಪರಮನತ್ಮನತ ಕರತಣಿಸಲ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಪನರರ್ಥಾಸತತ್ುೇರ್್.  ತನವು ಮೆಂಡಿಸ್ಥರತವ ಸೆಂತನಪ 
ಸೂಚರ್್ಗ್ ್ಸಕನಾರದ ಪರವನಗ ನನನ ಸಹಮತ್ವನತನ ವಯಕುಪಡಿಸತತ್ುೇರ್.್ 

 
 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ತನವು 
ರನಷರದ ಮತ್ತು ರನಜಯದ ರನಜಕನರಿಣಿಗಳು ಹನಗೂ ಗಣಯರ ನಿಧನದ ವಿಚನರದ ಬಗ್್ೆ ಸದನದಲಿ 
ಸೆಂತನಪ ಸೂಚರ್್ ಪರಸನುವವನತನ ಮೆಂಡರ್್ ಮನಡಿರತವುದಕ್ೆ ನನನ ಸಹಮತ್ವನತನ ವಯಕುಪಡಿಸತತ್ುೇರ್.್   
ಪರಮತಖವನಗ ನಮಮ ರನಜಯದ ಮೆಂತ್ತರ ಮೆಂಡಲದಲಿ ಸದಸಯರನಗದದ ಉಮ್ಹೇಶ್ ವಿ. ಕತ್ತುರವರ ಸೇ್ವ ್
ಹನಗೂ ಅವರತ 8 ಬನರಿ ಶನಸಕರನಗರತವುದನತನ ರ್್ೂೇಡಿದನಗ ಅವರತ ಹರಿಯ ರನಜಕನರಿಣಿ.  ಆದರ್ 
ಅವರ ವಯಸಿನತನ ರ್್ೂೇಡಿದನಗ ಅವರಿಗ್್ ಕ್ೇವಲ 61 ವಷಾಗಳು ಮನತ್ರವೇ್ ಆಗತ್ತು.  ಇವರನತನ 
ರ್ನನತ ಬಹಳ ಹತ್ತುರದಿೆಂದ ಬಲ್್ಿನತ.  ರ್ನನತ ಸತಮನರತ 30 ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಬಳ್ಗ್ನವಿಯ ಘಟಪರಭಗ್ ್
ಹ್ೂೇಗ-ಬರತತ್ತುದದ್ೇನತ.  ನನಗ್ ್ ಅವರತ ಆಗೆಂದನಗ್್ೆ ವಿಮನನದಲಿ ಸ್ಥಗತತ್ತುದದರತ. ಅವರತ 
ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲಿ ಹ್ೇಗರತತ್ತುದದರ್ೂೇ ಎನತನವುದತ ನನಗ್ ್ ಅಷ್ನಟಗ ತ್ತಳಿದಿಲಿ.  ಆದರ್ ಅವರತ 
ಬ್ಳಗ್ನವಿಯಲಿ ಪಕ್ಷನತ್ತೇತ್ವನಗ ಇರತತ್ತುದದರತ.  ಯನವುದ್ೇ ಧಮಾ, ಜನತ್ತ, ಪಕ್ಷ ಬ್ೇಧ-
ಭನವಗಳಿಲಿದೇ್, ಆ ಕ್ಷ್ೇತ್ರದ ಎಲ್ನಿ ಜನರ ಸೆಂಕಷಟಕ್ೆ ಸಪೆಂದಿಸತವ ಕ್ಲಸಗಳನತನ ಮನಡತತ್ತುದದರತ.  ಇದರ 
ಜ್ೂತ್ಗ್್, ಜನಗಳ ಬಗ್್ೆ ಬಹಳಷತಟ ಕನಳಜಿಗಳನತನ ಇಟತಟಕೂ್ೆಂಡಿದದರತ.  ಅದರಲೂಿ ಯತವಕರ ಬಗ್್ೆ 
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ಹನಗೂ ನಿರತದೂ್ಯೇಗದ ಸಮಸ್ಯಯತೆಂಟನದನಗ ಏಕ್ೆಂದರ್, ಬಹಳಷತಟ ಉದ್ೂಯೇಗ್ನವಕನಶಗಳು ಈ 
ಭನಗದಲಿ ಸ್ಥಗತತ್ತುಲಿ ಎನತನವ ಗ್್ೂೇಳು ಅವರಲಿ ಯನವನಗಲೂ ಸಹ ಇರತತ್ತುತ್ತು.  ಏರ್್ೇ 
ಉದ್ೂಯೇಗ್ನವಕನಶಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದವರಿಗ್್ ಬಹಳವನಗ ಸ್ಥಗತತ್ುದ ್ ಹನಗೂ ಉತ್ುರ 
ಕರ್ನಾಟಕದವರಿಗ್್ ಸ್ಥಗತವುದಿಲಿ.   

 
       (ಮತೆಂದತ) 

768/12-09-2022/11-೪0/bkp-ak 

ಶ್ರೇ  ಬಿ.ಕ.್ ಹರಿಪರಸನದ್(ಮತೆಂದತ) 

ಅದಕ್ೂೆೇಸೆರ  ರ್ನನತ ಏರ್ನದರೂ  ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ  ಹ್ೇಳಿ.  ಸನಕಷತಟ  ಸಹಕನರಿ ಬನಯೆಂಕತಗಳನತನ 
ಸನಿಪರ್ ್  ಮನಡಿ, ಆ ಮೂಲಕ  ಯತವಕರಿಗ್್  ಬಹಳಷತಟ ಅವಕನಶಗಳನತನ  ತ್ೆಂದತ  ಕೂ್ಟ್ಟಟದನದರ್.  
ಅವರ ಮೆಂತ್ತರಮೆಂಡಲದಲೂಿ ಕೂಡ ಕ್ಲವು ಪರಗತ್ತಪರವನದ  ನಿಣಾಯಗಳನತನ ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂೆಂಡಿದನದರ.್ 
ಮತ್ು, ಟ್ಟೇಕ್-ಟ್ಟಪಪಣಿ ಬೆಂದನಗಲೂ ಸಹ ವಿಚಲತ್ಗ್ೂ್ಳುದ್, ಅದಕ್ೆ ಸರಿಯನದೆಂತ್ಹ ಉತ್ುರವನತನ  
ಕ್ೂಡತತ್ತುದದರತ. ಅವರತ ರ್್ೇರ ನತಡಿಗ್್ ಹ್ಸರತವನಸ್ಥಯನದ ಅವರ ಮನಸ್ಥಿಗ್್  ಏನತ ವಿಚನರ  ಬೆಂದಿದ,್ 
ಆ ವಿಚನರದಲಿ ಹೆಂದೂ-ಮತೆಂದತ ರ್್ೂೇಡದ್ೇ ಹೇ್ಳುತ್ತುದದರತ.  ಏಕ್ೆಂದರ,್  ರ್ನವುಗಳು   ಯನವುದ್ೇ   
ಒೆಂದತ  ವಿಚನರವನಗ  ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೇಕನದರ,್ ಯೇಚರ್್ ಮನಡಿ ಹ್ೇಳುತ್ುೇವ್.  ಆದರ್, ಅವರತ  
ಯನವುದ್ೇ  ರಿೇತ್ತಯಲಿ  ಯೇಚರ್್  ಮನಡದೇ್, ಸ್ಥೇದನ  ಹ್ೇಳುವೆಂತ್ಹ ರ್್ೇರ  ನತಡಿಯ ಮನತಷಯ 
ಶ್ರೇಯತತ್  ಉಮ್ಹೇಶ ಕತ್ತುಯನಗದದರತ. ಏಕ್ೆಂದರ,್ ಅವರನತನ  ರ್ನನತ ಬಹಳ  ವಷಾದಿೆಂದ  
ರ್್ೂೇಡತತ್ತುದ್ದೇರ್.್  ಯನವತ್ತು ಸಹ ರನಜಕನರಣದಲಿ  ದ್ಾೇಷ, ಅಸೂಯ್ಕಯನತನ  ಅವರತ  ಯನವತ್ತು  
ತ್ೂೇರಿಸಲಲಿ. ಅವರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರದಲಿ ಇದದೆಂತ್ಹ  ನಮಮ ಕನೆಂಗ್್ರಸ್್ ಪಕ್ಷದವರತ  ಸಹ ಏನತ  ಹ್ೇಳುತ್ತುದದರತ  
ಎೆಂದರ್,  ಅವರತ ಎಲಿರದತದ  ಕ್ಲಸ ಮನಡತತ್ತುದನದರ,್ ಅದಕ್ೆ  ರ್ನವು ಅವರ ವಿರತದಿ  ಮನತ್ರ್ನಡಲಕ್ೆ 
ಆಗತವುದಿಲಿವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳುತ್ತುದದರತ. ಅವರತ ಕಲ್ಸ ಮನಡಲಲಿವ್ೆಂದರ್ ರ್ನವು ವಿರೂ್ೇಧ    
ಮನಡಬಹತದತ,  ಬಹಳಷತಟ  ಕ್ೈಬ್ರಳಿನಲಿ  ಎಣಿಸತವೆಂತ್ಹ ರನಜಕನರಣಿಯನಗದತದ, ಅವರನತನ  ರ್ನವು  
ಇೆಂದತ  ಕಳ್ದತಕ್ೂೆಂಡಿದ್ದೇವ್. ಆದದರಿೆಂದ,  ತನವು  ಏನತ  ಇೆಂದತ ಸೆಂತನಪ ಸೂಚರ್್ಯನತನ  
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ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದಿದೇರಿ, ಅದಕ್ೆ ರ್ನನತ ಸಹಮತ್ ವಯಕು ಮನಡತತನು, ಅವರ ನಿಧನದಿೆಂದ  ದತುಃಖದಲಿರತವ  
ಅವರ  ಕತಟತೆಂಬದವರಿಗ್್ಲಿರಿಗೂ ಸಹ ಆ ಭಗವೆಂತ್ನತ ಆ ದತುಃಖವನತನ, ನಷೆವನತನ   ಭರಿಸತವೆಂತ್ಹ 
ಶಕಿುಯನತನ ಧ್ೈಯಾವನತನ ಕರತಣಿಸಲ್್ೆಂದತ  ಕ್ೂೇರತತ್ುೇರ್.್   

 ಶ್ರೇ  ಎೆಂ. ರಘುಪತ್ತಯವರ ಬಗ್್ೆ  ಹ್ೇಳಬೇ್ಕ್ೆಂದರ,್  ರ್ನನತ ಮತ್ತು ಅವರತ  ಒೆಂದೇ್    
ಕ್ಷ್ೇತ್ರದವರತ. ರ್ನನತ ಮಲ್್ಿೇಶಾರೆಂನಲಿದ್ದ, ಅವರತ ಯಶವೆಂತ್ಪತರದಲಿದದರತ. ಮತ್ು ರ್ನನತ 
ಕ್ೂದೆಂಡರನಮಪತರದಲಿದ್ದ, ಅವರತ ಯಶವೆಂತ್ಪತರದಲಿದದರತ. ಅವರತ  ವಿದನಯರ್ಥಾ  ರ್ನಯಕರಿದನದಗ 
ನನಗ್ ್ಅವರತ  ಸ್ಥನಿಯರ್  ಇದದರತ.  ತ್ತಕ್ೂೆೇಳ್  ಚಳುವಳಿ  ಎೆಂದತ  ಹ್ೇಳಿ, 1971ರಲಿ  ವ್ೈಸ್್-
ಚನನಿಲರ್ರವರನತನ  ಇಳಿಸಬ್ೇಕ್ೆಂದನಗ  ಅವರ  ಪಸನಾನಲಟ್ಟ   ದೂ್ಡಡದತದ  ಇದತದದರಿೆಂದ,  ʼನಿೇವು  
ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳನʼ  ಎೆಂದವರನತನ  ರ್ನವು  ಪರಶ್ನ  ಮನಡಿದ್ವು.  ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು  ಮನತ್ರ  ಸರ್ೈಕ್ 
ಮನಡಬೇ್ಕತ  ಎೆಂದನಗ  ಅವರತ  ರ್ನನತ ಸಹ  ವಿದನಯರ್ಥಾಯನಗದತದ  ಎೆಂ.ಎ.  ಮನಡತತ್ತುದ್ದೇರ್್ೆಂದತ  
ಹ್ೇಳಿದರತ.   ಆನೆಂತ್ರ  ಕನೆಂಗ್್ರಸ್್   ಪಕ್ಷಕ್ೆ  ಒೆಂದತ  ವಿದನಯರ್ಥಾ  ಸೆಂಘಟರ್್  ಬಹಳ  ಮತಖಯ  
ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿ  ತ್ಮಿಳುರ್ನಡಿನಲಿರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ಮೊೇಹನ್  ಕತಮನರ್  ಮೆಂಗಳೆಂ ರವರ    ಮಗ  
ಕತಮನರ್ ಮೆಂಗಳೆಂ ರವರತ, ಕ್ೇರಳದ  ಮೊೇಹನ್  ಪರಕನಶ್   ಮತ್ತು ಎೆಂ ರಘುಪತ್ತಯವರಲ್ಿರೂ  
ಸೇ್ರಿ ರನಷಿರೇಯ  ವಿದನಯರ್ಥಾ ಸೆಂಘ N.S.U.I (National Student Union of India) ಎೆಂದತ  
ಹ್ೇಳಿ  ಸನಿಪರ್ ್ ಮನಡಿ,  ಕನೆಂಗ್್ರಸ್್    ಪಕ್ಷದ  ವಿದನಯರ್ಥಾ  ಸೆಂಘಟರ್ ್ ಮನಡತವುದರಲಿ  ಇವರತ 
ಸಹ ಒಬಬರತ  ಎೆಂದತ  ಹೇ್ಳಲಕ್ೆ ಬಹಳ  ಹ್ಮ್ಹಮಯನಗತತ್ುದ್.   

  ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದಲಿ  ತ್ತತ್ತಾ  ಪರಿಸ್ಥಿತ್ತಯ ಸೆಂದಭಾದಲಿ  ಅವರತ ಅಖಿಲ ಭನರತ್ದ  
ಯತವ ಕನೆಂಗ್್ರಸ್್ನ ಪರಧನನ ಕನಯಾದಶ್ಾಗಳನಗದದರತ. ಅೆಂಬಿಕನ ಸೂ್ೇನಿಯವರತ ಅಧಯಕ್ಷರನಗದದರತ, 
ಇವರತ ಸಹ ಅಧಯಕ್ಷರನಗದದರತ  ಆ  ಸೆಂದಭಾದಲಿ  ಶ್ರೇ  ಸೆಂಜಯ್  ಗ್ನೆಂಧಿಯವರನತನ  ಇಲಿಗ್್ 
ಕರದ್ತಕ್ೂೆಂಡತ  ಬೆಂದತ    ಒೆಂದತ  ಕನಯಾಕರಮವನತನ ಯಶಸ್ಥಾಯನಗ  ಮನಡಿದೆಂತ್ಹ  ಕಿೇತ್ತಾ  
ಸಹ  ಶ್ರೇ ಎೆಂ  ರಘುಪತ್ತ  ಅವರಿಗ್್  ಸಲತಿತ್ುದ್.  ತ್ದನೆಂತ್ರ  ಅವರತ  ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತುನಲಿ  
ಸದಸಯರನದನಗ ನಮಮನತನ  ಆಗ್ನಗ Koshy’s Hotel ಗ್್ ಕನಫಿ  ಕತಡಿಯಲಕ್ೆ ಕರದ್ತಕ್ೂೆಂಡತ  
ಹ್ೂೇಗತತ್ತುದದರತ.  ಅಲಿಗ್್  ಅವರತ  ಏತ್ಕ್ೆ  ಹ್ೂೇಗತತ್ತುದದರತ  ಎೆಂದರ ್  ಆ ಹ್ೂೇಟಲ್್ ಪಕೆದಲಿ 
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news magazine ಮನರನಟ ಮನಡತ್ಕೆೆಂತ್ಹವನತ  ಫತಟ್ಪನತ್ನಲಿದದನತ.  ಅವರ  ಹತ್ತುರ  
ಹ್ೂೇಗ  ಎಲ್ನಿ magazine ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂಳುುತ್ತುದದರತ. ರ್ನನತ ಆಗ ಇಷ್್ೂಟೆಂದತ  magazine  ಏತ್ಕ್ೆ  
ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ಳುುತ್ತುೇರಿ  ಎೆಂದವರಿಗ್್ ಕ್ೇಳಿದನಗ ಎಲ್ನಿ magazine ಗಳಲಿಯೂ ಸಹ  ಒೆಂದೂ್ೆಂದತ  
ರನಜಕಿೇಯ  ವಿಶ್ಿೇಷಣ್  ಇರತತ್ುದ್.    ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತುನಲಿ  ಮನತ್ರ್ನಡಬೇ್ಕನದರ್ ಅದತ  ನಮಗ್್  
ಬ್ೇಕನಗತತ್ುದ್.   ಈ   ಒೆಂದತ  magazine ಗಳ  ಪನರಮತಖಯತ ್ ಏನತ ಎೆಂದತ  ಹೇ್ಳಿ  ರ್ನವು  
ಯತವಕರಿದನದಗ  ನಮಗ್್ಲ್ನಿ  ಹ್ೇಳುತ್ತುದದರತ. ಆದದರಿೆಂದ  ರಘುಪತ್ತಯವರತ ರನಜಕನರಣದಲಿ  
ಯನವುದ್ೇ  ಭರಷ್ನೆಚನರ ಆರೂ್ೇಪ  ಇಲಿದೆಂತ್ಹ   ವಯಕಿುಯನಗದದರತ. ಶ್ರೇ  ರನಮಕೃಷಣ   ಹ್ಗಡ್  
ಸಕನಾರದಲಿ ಮೆಂತ್ತರಯನಗದದರತ. ಇವರತ ಸರಳ  ಜಿೇವನ  ನಡಸ್್ಥದೆಂತ್ಹವರತ.  ಕಳೆಂಕ ಇಲಿದೆಂತ್ಹ 
ವಯಕಿುಯನಗದದರತ.  ಕರ್ನಾಟಕ  ರನಜಯದ  ಯತವ  ಕನೆಂಗ್್ರಸ್್ನ ಅಧಯಕ್ಷರತ ಸಹ  ಆಗದದರತ.  ಅವರತ 
ಬಹಳಷತಟ  ಯತವಕರಿಗ್್ ರನಜಕಿೇಯವನಗ  ಅವಕನಶ  ಮನಡಿಕ್ೂಟ್ಟಟದತದ ಸಹ  ಇದ್.  ಮತ್ು  ಅವರತ  
ಮೆಂತ್ತರಗಳನಗದನದಗಲೂ  ಸಹ  ಸನಕಷತಟ  ಕ್ಲಸ  ಮನಡಲತ   ಸನಕಷತಟ   ಪರಯತ್ನ ಮನಡಿದರತ.  
ಕ್ೂರ್್ಯಲಿ    ಒೆಂದತ ದತರೆಂತ್  ರ್ನಯಕನ ರಿೇತ್ತಯಲಿ   ಅವರ ಕ್ೂರ್್ಯನಗದ್.  ಆದದರಿೆಂದ, 
ಅವರ   ಆತ್ಮಕ್ೆ  ಶನೆಂತ್ತ  ಸ್ಥಗಲ್್ೆಂದತ   ರ್ನನತ   ಪನರಥಾರ್ ್ ಮನಡತತು್ೇರ್್.   

       ತ್ದನೆಂತ್ರ   ಶ್ರೇಯತತ್  ಎೆಂ.ಡಿ  ರಮ್ಹೇಶ್  ಬನಬತ ರವರತ  ನಮಮ  ಮೆಂಡಯ  ಜಿಲ್್ಿಯ  
ಜಿಲ್ನಿ  ಕನೆಂಗ್್ರಸ್್ ಕಮಿಟ್ಟ ಅಧಯಕ್ಷರನಗದದರತ.    ಮತ್ು,  ಈ ಸದನದ ಸದಸಯರತ ಸಹ  ಆಗದದರತ.  
ಮೆಂಡಯ  ಮತ್ತು  ಹನಸನ ಜಿಲ್್ಿಯಲಿ  ಬಹಳ  ಸರಳವನಗ ಮತ್ತು  ಮೃದತವನಗ  ಮನತ್ರ್ನಡತ್ಕೆ 
ರನಜಕನರಣಿಗಳು ಜನ  ಬಹಳ  ಕಡಿಮ್ಹ.  ಅದರಲಿ  ರಮ್ಹೇಶ್ ಬನಬತ ರವರತ   ಒಬಬರತ.   ಅವರತ  
ಕನೆಂಗ್್ರಸ್್ ಪಕ್ಷದ  ಅಧಯಕ್ಷರನಗದನದಗ  ಮೆಂಡಯ  ಜಿಲ್್ಿಯಲಿ  ಸೆಂಘಟರ್ ್ ಮನಡತವುದರಲಿ  ಬಹಳಷತಟ  
ಮೆಂಚೂಣಿಯಲಿ ನಿೆಂತ್ತಕೂ್ೆಂಡತ,  ಎಲ್ನಿ ಸಮಸ್ಯಗಳನತನ ಬಗ್ಹ್ರಿಸತವಲಿ   ಕಲ್ಸ  ಮನಡತತ್ತುದದರತ.  
ಆಗ ರೈ್ತ್ರ ಚಳುವಳಿ ಬಹಳವನಗ ಆಗತತ್ತುತ್ತು. ಅವರ ಸಮಸ್ಯಗಳನತನ ಪರಿಹನರ ಮನಡತವುದಕ್ೂೆೇಸೆರ  
ರೈ್ತ್ ಮತಖೆಂಡರನತನ ಕರದ್ತಕ್ೂೆಂಡತ ಬೆಂದತ ಮತಖಯಮೆಂತ್ತರಗಳನತನ ಭ್ೇಟ್ಟ ಮನಡಿಸ್ಥ, ಆ 
ಸಮಸ್ಯಗಳಿಗ್್, ಪರಿಹನರ  ಒದಗಸಲಕ್ೆ ಪರಯತ್ನ ಮನಡಿದೆಂತ್ಹ ಸರಳ ಸಜಜನಿಕ್ ವಯಕಿುಯನಗದದ  
ಶ್ರೇಯತತ್  ಎೆಂ.ಡಿ. ರಮ್ಹೇಶ್ ಬನಬತ ರವರನತನ  ರ್ನವು  ಇೆಂದತ   ಕಳ್ದತಕ್ೂೆಂಡಿದದ್ೇವ್.  ಇದತ  
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ಎಲಿರಿಗೂ  ದತುಃಖಕರವನದ  ವಿಚನರವನಗದ್. ಇವರ ನಿಧನದಿೆಂದ  ಕತಟತೆಂಬ ವಗಾದವರಿಗ್ ್ 
ಉೆಂಟನಗರತವ ದತುಃಖವನತನ ಭರಿಸತವೆಂತ್ಹ ಶಕಿುಯನತನ ಮತ್ತು ಧ್ೈಯಾವನತನ ಭಗವೆಂತ್ನತ  ಕ್ೂಡಲ 
ಎೆಂದತ ಪನರರ್ಥಾಸತತ್ುೇರ್.್   

   ಮತ್ು,  ಶ್ರೇ ಶ್ವಮೊಗೆ  ಸತಬಬಣಣನವರತ  ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ  ಹ್ೇಳಿದ  ಹನಗ್್  ಶ್ವಮೊಗೆ  
ಜಿಲ್್ಿಯಲಿ ಜನಿಸ್ಥ, ಯನವ ರಿೇತ್ತಯಲಿ   ಖನಯತ್ತಯನತನ  ಹ್ೂೆಂದಿದದರತ ಎನತನವುದನತನ  ರ್್ೂೇಡಿದನಗ  
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದಲಿ, ಸತಗಮ ಸೆಂಗೇತ್ದಲಿ  ಮೊದಲರ್್ಯ ಪರಶಸ್ಥು ಯನರಿಗ್ನದರೂ  ಬೆಂದಿದ ್ 
ಎೆಂದರ್, ಅದತ ಶ್ರೇ ಶ್ವಮೊಗೆ  ಸತಬಬಣಣನವರಿಗ್್  ಬೆಂದಿದ.್ ಅವರ ಹನಡತ  ಯನವುದ್ೆಂದರ್.             
“ಕನಡತ ಕತದತರ್  ಓಡಿ ಬೆಂದಿತನು”್ ್ ಎೆಂದತ  ಹೇ್ಳಿ, ಚಲನಚಿತ್ರದಲಿ ಉಪಯೇಗಸ್ಥಕೂ್ೆಂಡಿದದಕ್ೆ 
ಮೊಟಟ ಮೊದಲ ಬನರಿಗ್್  ಕನನಡ ಗ್ನಯನಕ್ೆ  ರನಷಿರೇಯ ಪರಶಸ್ಥು   ಸ್ಥಕಿೆರತವೆಂತ್ಹದತದ  ಮತ್ತು 
ಅದನತನ ಹನಡಿದೆಂತ್ಹವರಿಗ್್  ಸ್ಥಕಿೆರತವೆಂತ್ಹದತದ  ಹ್ಮ್ಹಮಯ ಸೆಂಗತ್ತಯನಗತ್ತು. ಅವರತ  ಇಡಿೇ  
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದಲಿ   ಮರ್-್ಮರ್್ಗ್್ ಜನಪಿರಯರನಗದದೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲಿ ಅವರತ ಕತವ್ೆಂಪತರವರ  
ಕವನವನದ  “ಬನರಿಸತ ಕನನಡ  ಡಿೆಂಡಿಮವನ”  ಎನತನವ  ಹನಡನತನ  ಹನಡಿದನಗ  ಇಡಿೇ  ಕರ್ನಾಟಕ 
ರನಜಯದಲಿ  ಬಹಳ  ಜನಪಿರಯತ ್ ತ್ತತ್ು ತ್ತದಿಗ್್  ಹ್ೂೇಗರತವುದನತನ  ರ್ನವಲ್ಿರೂ  ರ್್ೂೇಡಿದ್ದೇವ್.    
ಮತ್ು   ಹ್ಚಿಿನದನಗ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ  ನಗರದಲಿ  ಆಗತ್ಕೆೆಂತ್ಹ  ಪರತ್ತಷಿಟತ್  ಗಣ್ೇಶ್ ೇತ್ಿವಕ್ೆ  
ಅವರನತನ  ಹನಡತ  ಹನಡಲಕ್ೆ  ಕರಸ್ತತ್ತುದದರತ. ಕತವ್ೆಂಪತರವರದತದ, ದನ.ರನ ಬ್ೇೆಂದ್ರಯವರದತದ  
ಮತ್ತು  ಶ್ಶತರ್ನಳ ಷರಿೇಫ್  ರವರ  ಹನಡತಗಳನತನ  ಇವರತ  ಹನಡತತ್ತುದದರತ.    ಇವರ  
ಕವನಗಳನತನ   ಹನಡತವನಗ  ಅವರ  ಕಿೇತ್ತಾ ಬಹಳಷತಟ  ಉನನತ್  ಮಟಟಕ್ೆ  ಹೂ್ೇಗತತ್ತುತ್ತು.   ತನವು  
ಹ್ೇಳಿದ ಹನಗ್್ ಹಲವನರತ  ಪರಶಸ್ಥುಗಳನತನ    ಪಡದ್ತಕ್ೂೆಂಡಿದದರತ.   ಮತ್ು  ಕತವ್ೆಂಪತ ಪರಶಸ್ಥುಯನತನ  
ಪಡದ್ತಕೂ್ೆಂಡಿದನದರ್,  ಮತ್ತು   ಕತವ್ೆಂಪತ ವಿಶಾವಿದನಯನಿಲಯದಿೆಂದ  ಡನಕಟರ್ೇಟ್  ಪದವಿಯನತನ 
ಪಡದ್ತಕೂ್ೆಂಡಿರತವ ಡನ|| ಶ್ವಮೊಗೆ ಸತಬಬಣಣನವರತ  83ರ್್ೇ ವಯಸ್ಥಿನಲಿ  ತ್ತೇರಿಕ್ೂೆಂಡಿದನದರ.್ 
ಬಹಳಷತಟ ಅಭಿಮನನಿ ಬಳಗವನತನ ಡನ|| ಶ್ವಮೊಗೆ ಸತಬಬಣಣನವರತ  ಬಿಟತಟ  ಹೂ್ೇಗದನದರ್. ದತುಃಖತ್ಪು  
ಎಲಿರಿಗೂ ಅದನತನ ತ್ಡದ್ತಕ್ೂಳುುವ  ಶಕಿುಯನತನ ಭಗವೆಂತ್ನತ ಅವರಿಗ್್  ಕರತಣಿಸಲ ಎೆಂದತ  
ಪನರರ್ಥಾಸತತು್ೇರ್್. 
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 ಕ್ೂಡಗನ  ಪ್ೂರ. ಕ್ೂೇಡಿ  ಕತಶನಲಪಪಗ್ೌಡರವರತ ಭನಷ್ನ  ವಿಜ್ಞನನಿಯನಗ  ಹಲವನರತ 
ಸೆಂಘ-ಸೆಂಸ್ಿಗಳಲಿ ಕ್ಲಸ ಮನಡಿ, ಕನನಡಕನೆಗ ಒೆಂದತ ರಿೇತ್ತಯಲಿ ಸೆಂಶ ್ೇಧರ್್ ಮನಡಿ,  
ಬಹಳವನಗ ಅಧಯಯನ ಮನಡಿರತತನುರ.್    ಇವರತ ಮದನರಸ್್, ಚ್ರ್ೈ್ಗ್್  ಹ್ೂೇಗ  ಅಲಿ  ಇರತ್ಕೆೆಂತ್  
ವಿಶಾವಿದನಯನಿಲಯಗಳಲಿ  ಬಹಳಷತಟ  ದಿವಸಗಳ  ಕನಲ  ಪನಠ  ಮನಡಿದೆಂತ್ಹವರನತನ  ರ್ನವು  
ಇೆಂದತ  ಕಳ್ದತಕೂ್ೆಂಡಿರತವುದತ ಕನನಡ ಸನಹತ್ಯಕ್ೆ ಮತ್ತು  ಕನನಡ ಭನಷ್ಗ್್ ್  ಬಹಳ  ನಷಟವನಗದ ್ 
ಎೆಂದತ  ರ್ನನತ  ಭನವಿಸ್ಥದ್ದೇರ್್.   

        ಇದರ  ಜ್ೂತ್ಗ್್  ಡನ||  ಗತರತರನಜ ಹ್ಬನಬರ್ ರವರ  ಬಗ್್ೆ   ಹ್ೇಳಬ್ೇಕ್ೆಂದರ್,    ಇಡಿೇ 
ರನಷರದಲಿ   ಒೆಂದತ ಲಕ್ಷ ಜನಸೆಂಖ್ಯಗ್ ್ ಒೆಂದತ ಸನವಿರ  ಡನಕಟರ್ಗಳು  ಇರತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲಿ  
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯವನತನ ಬ್ೇರ ್  ರನಜಯಗಳಿಗ್ ್  ಹೂ್ೇಲಸ್ಥ  ರ್್ೂೇಡಿದನಗ  ಒೆಂದತ ಲಕ್ಷಕ್ೆ   ಐದತ 
ಸನವಿರ ಡನಕಟರ್ಗಳು   ಇರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ   ರನಜಯಗಳಲಿ  ನಮಮ ರನಜಯವೂ ಸಹ ಒೆಂದನಗದ.್   ಈ  
ಕನರಣದಿೆಂದ  ಜನ ಸೇ್ವ್  ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ  ಹ್ೇಳಿ ಡನ||  ಗತರತರನಜ ಹ್ಬನಬರ್ ರವರತ  ಮತೆಂದ್  
ಬೆಂದರತ. ಅದರಲೂಿ ಬಡವರಿಗ್್  ಅವಕನಶ  ಮನಡಿಕ್ೂಡಬೇ್ಕತ  ಮತ್ತು ಗ್ನರಮಿೇಣ  ಪರದ್ೇಶದವರಿಗ್ ್
ಸೇ್ವ್  ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ  ಮತೆಂದ ್  ಬೆಂದರತ.  ಏಕ್ೆಂದರ ್  ಬಹಳಷತಟ  ಜನರತ ಆಸಪತ್ರಗಳನತನ  
ನಸ್ಥಾೆಂಗ್ ಹ್ೂೇೆಂಗಳನತನ  ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂದರ ್  ನಗರ  ಪರದ್ೇಶಗಳಲಿ  ಮನಡತತನುರ.್ ಆದರ್, 
ಡನ||ಗತರತರನಜ ಹ್ಬನಬರ್ ರವರತ ಗ್ನರಮಿೇಣ  ಪರದ್ೇಶದಲಿನ ಜನರಿಗ್ ್ ಅನತಕೂಲವನಗಲ್್ೆಂದತ  ಹ್ೇಳಿ. 
ಆ ಭನಗದಲಿ ನಸ್ಥಾೆಂಗ್ ಹೂ್ೇೆಂ  ಮತೂ್ುೆಂದನತನ  ಮನಡಿ  ಅಲಿ  ಇರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ಬಡವರಿಗ್್  ಒಳ್ುಯ 
ಸೇ್ವ್ಯನತನ  ಮನಡಿದನದರ.್ ಅವರ  ಸನವಿನಿೆಂದ  ವ್ೈದಯಕಿೇಯ  ಕ್ಷ್ೇತ್ರಕ್ೆ  ಬಹಳ  ನಷಟವನಗದ.್  

 ಪೆಂಡಿತ್  ಶ್ವಕತಮನರ್  ಶಮನಾ ರವರತ   ನಿಧನ ಹ್ೂೆಂದಿರತತನುರ್,  ಶ್ರೇಯತತ್ರತ  
ಸೆಂತ್ೂರ್  ವನದಕದಲಿ   ರ್ನವು  ರ್್ೂೇಡಿದನಗ  ಅವರತ ಚತಗಲ್  ಬೆಂದಿ  ಎೆಂದತ  ಹ್ೇಳಿ ರ್ನವು  
ಏನತ ಕರಯ್ತತ್ುೇವ್.    ಇವರತ ಜನಕಿರ  ಹತಸೇ್ನ್ ರವರ  ಜ್ೂತ್ ವನದನ  ಮನಡತವೆಂತ್ಹ 
ಸೆಂದಭಾದಲಿ   ಇಡಿ ವಿಶಾದಲಿಯ್ಕೇ  ಅತ್ತ  ಹ್ಚಿಿನ instrument ಬನರಿಸತವುದರಲಿ  ಯನರನದರೂ  
ಹ್ಚಿಿನ ಬ್ೇಡಿಕ್ಯಲಿದದವರತ  ಎೆಂದರ್  ಅವರತ ಸೆಂತ್ೂರ್  ಶ್ವಕತಮನರ್  ಶಮನಾರವರತ  ಮತ್ತು 
ಉಸನುದ  ಜನಕಿೇರ  ಹತಸ್ೇನ್ರವರತ. ಈ ಸೆಂತ್ೂರ್  ಎನನತ್ಕೆೆಂತ್ಹದತದ  ಭನರತ್  ದ್ೇಶದ್ 
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instrument   ಅಲಿ.  ಇದತ   ಪಷಿಾಯನ್  ಮತ್ತು ಇರನನ್  ದ್ೇಶದ  instrument  ಆಗದ.್    
ನಮಮ ರನಷರದಲಿ    ಜನಪಿರಯತಯ್ನತನ  ಮನಡಿ  ಕಿೇತ್ತಾ  ಪಡದ್ವರತ  ಯನರನದರೂ    ಇದದರ್  
ಅದತ  ಸೆಂತ್ೂರ್  ಶ್ವಕತಮನರ್  ಶಮನಾರವರತ.  ಏಕ್ೆಂದರ,್ ಜಮಮ- ಕನಶ್ೀರ್ನಲಿ  ಸೆಂತ್ೂರ್  
ಶ್ವಕತಮನರ್  ಶಮನಾರವರತ  ದಕ್ಷಿಣ  ಭನಗದಲಿ ಯನವ  ರಿೇತ್ತಯಲಿ   ಹನಮೊೇಾನಿಯೆಂ ಮರ್ ್
ಮರ್ ್  ಮನತನಗರತತ್ುದ,್ ಅದ್ೇ  ರಿೇತ್ತ ಸೆಂತ್ೂರ್  ಜಮೂಮವಿನಲಿ   ಪರತ್ತಯೆಂದತ  ಮರ್್ಯಲಿ 
ಸೆಂತ್ೂರ್  ವನದನ  ಇದ್ದೇ  ಇರತತ್ುದ್.  ಆದದರಿೆಂದ, ಈ ಒೆಂದತ  ಪನಶ್ಿಮನತ್ಯ ದ್ೇಶದ  
ಸೆಂಸೃತ್ತಯನತನ ಈ  ದ್ೇಶದಲಿ  ಬಿೆಂಬಿಸ್ಥ ಅದರಲಿ ಒೆಂದತ ರಿೇತ್ತಯ ಭನವಕಯತ್ಯ ಭನವರ್್ಯನತನ  
ಮೂಡಿಸ್ಥದೆಂತ್ಹ ಪೆಂಡಿತ್ ಶ್ವಕತಮನರ್ ಶಮನಾರವರತ ನಿಧನ ಹ್ೂೆಂದಿದನಗ ಅವರ 
ಅಭಿಮನನಿಗಳು ಅವರ ಅೆಂತ್ತಮ ಸೆಂಸನೆರದಲಿ ಎಲ್ನಿ ಜನತ್ತ-ಧಮಾದವರತ  ಭನಗವಹಸ್ಥದದರತ.    
ಕಡಯ್ವರಗ್ೂ  ಸಹ ಜನಕಿೇರ್  ಹತಸ್ೇನ್ ರವರತ ಒಬಬರೇ್  ನಿೆಂತ್ತಕೂ್ೆಂಡತ ಅವರ  ಅೆಂತ್ತಮ 
ಸೆಂಸನೆರವನತನ ಮನಡಿದದನತನ  ರ್್ೂೇಡಿದರ ್  ಅನಿಸತತ್ುದ್, ಈ  ದ್ೇಶದಲಿ ಅನೂಯನಯವನಗ 
ಬನಳತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ಜನರತ, ಸನಹತ್ತಗಳು, ಕಲ್ನವಿದರತ  ಇದನದರೆ್ಂದತ ತ್ತಳಿದತ ಬರತತ್ುದ್.   ತನವು  ಈ 
ಗಣಯರ  ನಿಧನಕ್ೆ ಏನತ ಸೆಂತನಪ ಸೂಚರ್್ಯ ಪರಸನುಪವನತನ  ಮೆಂಡಿಸ್ಥದಿದೇರಿ,  ಅದಕ್ೆ ರ್ನನತ ನಮಮ  
ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ವತ್ತಯಿೆಂದ ಸೆಂಪೂಣಾವನದ ಸಹಮತ್ವನತನ ವಯಕು  ಮನಡತತ್ುೇರ್್.   ಭಗವೆಂತ್ನತ 
ಎಲ್ನಿ  ಮೃತ್ ಕತಟತೆಂಬ ವಗಾದವರಿಗೂ ಸಹ ದತುಃಖವನತನ ಸಹಸತವೆಂತ್ಹ ಶಕಿುಯನತನ  ಕ್ೂಡಲ  
ಎೆಂದತ ಪನರರ್ಥಾಸತತ್ುೇರ್.್                                            

ಮತೆಂದತ.                                                                                                                     

(೭೬೯) ೧೨.೦೯.೨೦೨೨ ೧೧.೫೦ ಎಸ್್ವಿ-ಎಕ್ 

(ಸಭನಪತ್ತಯವರ ಉಪಸ್ಥಿತ್ತ) 

ಶ್ರೇ ಲಕ್ಷಮಣ ಸೆಂಗಪಪ ಸವದಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಅರ್್ೇಕ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಸೆಂತನಪ 
ಸೂಚಕ ನಿಲತವಳಿಯನತನ ತ್ೆಂದೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲಿ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಮತ್ತು ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರತ ಇವರಿಬಬರಿಗ್್ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶವನತನ ಕಲಪಸ್ಥಕ್ೂಡಲ್ನಗತತನು ಬರಲ್ನಗದ.್  
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ನನನದ್ೂೆಂದತ ಕೂ್ೇರಿಕಯ್್ಕೇರ್್ೆಂದರ್, ಪರಸತುತ್ ಒಬಬ ಹನಲ ಸಚಿವರತ ತ್ತೇರಿಕ್ೂೆಂಡಿರತವ ಸೆಂದಭಾದಲಿ 
ಮತ್ತು ಆ ಜಿಲ್್ಿಯಿೆಂದ, ಆ ಭನಗದಿೆಂದ ರ್ನವು ಅರ್್ೇಕ ಜನ ಸದಸಯರತ ಇಲಿರತವುದರಿೆಂದ, ತನವು 
ಇದನತನ ಒೆಂದತ ವಿಶ್ೇಷ ಪರಕರಣವರ್ನನಗ ಭನವಿಸ್ಥ ಕ್ಲವರಿಗ್ನದರೂ ಈ ಸೆಂತನಪ ಸೂಚರ್್ಯ ಬಗ್್ೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕ್ೂಡಬ್ೇಕನಗ ರ್ನನತ ಅತ್ಯೆಂತ್ ಗ್ೌರವದಿೆಂದ ತ್ಮಮಲಿ 
ಕ್ೇಳಿಕೂ್ಳುುತ್ುೇರ್್.   

ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಮನನಯ ಸವದಿಯವರೇ್, ತನವ್ೇ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಿ.   

ಶ್ರೇ ಲಕ್ಷಮಣ ಸೆಂಗಪಪ ಸವದಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ನನನ ರನಜಕಿೇಯ ಜಿೇವನದಲಿ 
ಹತ್ತುರದ ಗ್್ಳ್ಯರನಗದದೆಂತ್ಹ ಶ್ರೇ ಉಮ್ಹೇಶ ಕತ್ತುಯವರತ ನಿಧನಗ್್ೂೆಂಡಿದನದರ್.  ಆ ಸೆಂದಭಾವನತನ 
ರ್್ರ್್ಸ್ಥಕ್ೂೆಂಡರ ್ನಮಗ್್ ಅದತ ಇೆಂದಿಗೂ ನೆಂಬಲಕ್ೆ ಸನಧಯವನಗದೆಂತ್ಹ ಒೆಂದತ ಸೆಂದಭಾ.  ಕಳ್ದ 
೩೧ರ್್ೇ ತನರಿೇಖಿನೆಂದತ ಕನರತ ಅಪಘಾತ್ದಲಿ ರ್ನನತ ಗ್ನಯಗ್್ೂೆಂಡಿದತದ, ಎರಡತ ದಿನಗಳ ನೆಂತ್ರ 
ರ್ನನತ ಇಲಿಗ್್ ಬೆಂದತ ಶಸರಚಿಕಿತ್ಿಯನತನ ಮನಡಿಸ್ಥಕೂ್ೆಂಡತ ಆಸಪತ್ರಯಿೆಂದ ಬಿಡತಗಡ್ಗ್ೂ್ೆಂಡತ ಮರ್್ಗ್್ 
ಬೆಂದನಗ   ಅವರ ಮರ್್ಯಲಿರತವ ಒಬಬ ವಯಕಿುಯಿೆಂದ ನನಗ್ ್ ಒೆಂದತ ಕರ ್ ಬೆಂದಿತ್ತ.  
“ಸನಹತಕನರರಿಗ್ ್ ಹೃದಯನಘಾತ್ವನಗದತದ, ರ್ನವು ಆಸಪತ್ರಗ್್ ಕರದ್ತಕೂ್ೆಂಡತ ಹ್ೂೇಗತತ್ತುದ್ದೇವ್.  
ನಿೇವ್ಲಿದಿದೇರಿ?”್ಎೆಂದತ ಕ್ೇಳಿದರತ.್್“ರ್ನನತ ಇಲಿಯ್ಕೇ ಇದ್ದೇರ್.್  ತ್ಕ್ಷಣ ರ್ನನತ ಆಸಪತ್ರಗ್್ ಬರತತ್ುೇರ್”್್
ಎೆಂದತ ಅವರಿಗ್್ ಹ್ೇಳಿ, ರ್ನನತ ನಮಮ ವನಹನ ಚನಲಕರಿಗ್ ್ ಕರಮ್ನಡಿ ಕರಸ್್ಥಕೂ್ೆಂಡತ ಆಸಪತ್ರಗ್ ್
ಹ್ೂೇದ್ನತ.  ಅಲಿನ ವ್ೈದಯರನತನ ಸೆಂಪಕಿಾಸ್ಥದನಗ ವ್ೈದಯರತ ”ಇಲಿ”್ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರತ.   

 ಅೆಂದತ ರನತ್ತರ ಅವರತ “ರ್ನನತ ಊಟ ಮನಡಬೇ್ಕತ, ತನಟನತನ ಸ್ಥದಿ ಪಡಿಸ್ಥ.  ರ್ನನತ 
ಶೌಚನಲಯಕ್ೆ ಹೂ್ೇಗ ಬರತತ್ುೇರ್್”್ ಎೆಂದತ ಅವರ ಮರ್್ಯಲಿದದೆಂತ್ಹ ಅಡಿಗ್್ಯವರತ ಮತ್ತು 
ಮತ್ೂುೇವಾ ಸ್ಥಬಬೆಂದಿಗ್ ್ಹೇ್ಳಿ ಹೂ್ೇಗತತನುರ್.  ಅದ್ೇ ಸೆಂದಭಾದಲಿಯ್ಕೇ ಬಹಳ ಗೆಂಭಿೇರವನದೆಂತ್ಹ 
ಹೃದಯನಘಾತ್ ಆಗತತ್ುದ್.  ಮರ್್ಯಲಿದದೆಂತ್ಹ ವಯಕಿುಗಳು ಅವರತ ಹೂ್ರಬನರದಿರತವುದನತನ ಕೆಂಡತ 
ಗ್ನಬರಿಯಿೆಂದ ಹ್ೂೇಗ ರ್್ೂೇಡತತನುರ್.  ಅಲಿ ಅವರತ ಬಹಳ ಗೆಂಭಿೇರವನದ ಸ್ಥಿತ್ತಯಲಿರತವುದನತನ 
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ಕೆಂಡತ ಅವರನತನ ಎತ್ತುಕ್ೂೆಂಡತ ಆಸಪತ್ರಗ್್ ಬರತವ ಮನಗಾಮಧಯದಲಿಯ್ಕೇ ಅವರ ಪನರಣಪಕ್ಷಿ ಹನರಿ 
ಹ್ೂೇಗರತತ್ುದ್.   

 ದಿವೆಂಗತ್ ಉಮ್ಹೇಶ ಕತ್ತುಯವರತ ಅರ್್ೇಕ ಬನರಿ ಶನಸಕರನಗದದರತ.  ಅವರ ತ್ೆಂದ್ಯವರತ 
ಒೆಂದತ ಬನರಿ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯರನಗದತದ, ಆಮ್ಹೇಲ್್ ವಿಧನನ ಸಭ್ಗೂ ಆಯ್ಕೆಯನಗದದರತ.  
ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತುನ ಆರತ ವಷಾದ ಅವಧಿ ಮತಗದ ಮ್ಹೇಲ್್ ವಿಧನನ ಸಭ್ಗ್ ್ಆಯ್ಕೆಯನದರತ.  ಅವರ 
ತ್ೆಂದ್ಯವರತ ಎಷತಟ ದೂ್ಡಡ ಮನತಷಯರತ ಎೆಂದರ್ ದಿವೆಂಗತ್ ವಿಶಾರ್ನಥ ಕತ್ತುಯವರತ ಆಯ್ಕೆಯನಗ 
ಬೆಂದನಗ ಮೆಂತ್ತರಮೆಂಡಲ ಪತರ್ನರಚರ್್ಯ ಚಚ್ಾ ಬರತತ್ುದ್.  ವಿಶಾರ್ನಥ ಕತ್ತುಯವರತ ಹರಿಯ 
ಶನಸಕರಿದತದ, ಜಿಲ್್ಿಯಲಿ ಪಕ್ಷಕ್ೆ ಅತ್ಯೆಂತ್ ಹ್ಚಿಿನ ಸೇ್ವ್ಯನತನ ಸಲಿಸ್ಥರತವುದರಿೆಂದ ಮೆಂತ್ತರ 
ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ತ್ತೇಮನಾನ ಆಗತತ್ುದ್.  ತ್ತೇಮನಾನ ಆದನಗ ವಿಶಾರ್ನಥ ಕತ್ತುಯವರತ “ನನಗ್್ 
ಸತಮನರತ ೫೦ ವಷಾ ವಯಸನಿಗದ್.  ಈ ಸೆಂದಭಾದಲಿ ನನನನತನ ಮೆಂತ್ತರ ಮನಡಲಕ್ೆ ಹ್ೂೇಗಬ್ೇಡಿ.  
ನಮಮ ಜಿಲ್್ಿಯಲಿ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಥಿನ ಡಿ.ಬಿ.ಇರ್ನೆಂದನರ್ ಅವರತ ಇದನದರ,್ ಅವರನತನ ಮೆಂತ್ತರ ಮನಡಿ”್
ಎೆಂದತ ತ್ಮಗ್್ ಬೆಂದಿರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ಪದವಿಯನತನ  ಡಿ.ಬಿ.ಇರ್ನೆಂದನರ್ ಅವರಿಗ್್ ಬಿಟತಟಕೂ್ಡತತನುರ.್  
ಅೆಂದಿನ ಕನಲದಲಿ ನಮಮ ಹರಿಯರತ ಯನವ ರಿೇತ್ತಯ ರನಜಕನರಣ ವಯವಸ್ಿಯನತನ 
ಇಟತಟಕೂ್ೆಂಡಿದದರತ ಎನತನವುದರ ಬಗ್್ೆ ರ್ನವು ಇೆಂದತ ಬಹಳ ಗೆಂಭಿೇರವನಗ ಚಿೆಂತ್ರ್ ್
ಮನಡಬೇ್ಕನಗತತ್ುದ.್  ಇೆಂದತ ಮೆಂತ್ತರಯನಗತವುದಕನೆಗ ರ್ನವು ಅರ್್ೇಕ ಹ್ೂೇರನಟಗಳನತನ 
ಮನಡತತ್ುೇವ.್  ಉಪವನಸ ಸತನಯಗರಹ ಮನಡತತ್ುೇವ್, ಗಲ್ನಟ ್ಮನಡತತು್ೇವ್, ಚಿೇರನಟ ಮನಡತತ್ುೇವ್.  
ಅೆಂದಿನ ಕನಲದಲಿ ತ್ಮಗ್್ ಬೆಂದಿದದೆಂತ್ಹ ಮೆಂತ್ತರ ಪದವಿಯನತನ ಇರ್ೂ್ನಬಬರಿಗ್್ ಕ್ೂಡಿ ಎೆಂದತ 
ಕ್ೂಡಿಸತತನುರ್. ಅದನದ ಕ್ಲವ್ೇ ದಿನಗಳಲಿ ವಿಧನನ ಸಭ್ಯ ಅಧಿವ್ೇಶನ ನಡಯ್ತತ್ತುದದೆಂತ್ಹ 
ಸೆಂದಭಾದಲಿ ಶೌಚನಲಯಕ್ೆ ಹ್ೂೇಗ ಬರತತ್ುೇರ್್ೆಂದತ ಸದನದಿೆಂದ ಎದತದ ಹೂ್ರಟ ವಿಶಾರ್ನಥ 
ಕತ್ತುಯವರತ ದತದ್ೈಾವವಶನತ್ ಅಲಿಯ್ಕೇ ಕತಸ್ಥದತ ಬಿೇಳುತನುರ್.  ಆಸಪತ್ರಗ್್ ಕರದ್್ೂಯತಯವಷಟರಲಿ 
ಅವರ ಪನರಣಪಕ್ಷಿ ಹನರಿ ಹೂ್ೇಗರತತ್ುದ್.  ಆಗ ಉಮ್ಹೇಶ ಕತ್ತುಯವರಿಗ್ ್೨೫ ವಷಾ ವಯಸತಿ.  ಅೆಂದತ 
ನಡದ್ೆಂತ್ಹ ಉಪಚತರ್ನವಣ್ಗ್್ ಉಮ್ಹೇಶ ಕತ್ತುಯವರನತನ ಕರತ್್ೆಂದತ ನಿಲಿಸತತನುರ್. ಅೆಂದಿನಿೆಂದ 
ನಿರೆಂತ್ರವನಗ ಗ್್ಲತಿತನು ಬರತತನುರ್.   
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ಹತಕ್ೆೇರಿ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ ಎೆಂದರ್ ಕನೆಂಗ್್ರಸ್್ನ ವಿರೂ್ೇಧಿ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ ಎೆಂದತ ಅರ್್ೇಕ ಸಿಳಿೇಯ ಜನಪದರತ 
ತ್ಮಮ ಹನಡತಗಳ ಮೂಲಕ ಹ್ೇಳಿರತವುದನತನ ಕೂಡ ರ್ನವು ಕ್ೇಳಿದದ್ೇವ್.  ಬನಲಯ ಸನ್ೇಹತ್ರನದ ರ್ನನತ, 
ಉಮ್ಹೇಶ ಕತ್ತುಯವರತ ಸತಮನರತ ೩೦ ವಷಾಗಳ ಒಡರ್ನಟವನತನ ಹ್ೂೆಂದಿದ್ದವು.  ಯನವುದ್ೇ ಒೆಂದತ 
ರನಜಕಿೇಯ ನಿಣಾಯವನತನ ಮನಡಬೇ್ಕನದರ ್ರ್ನವಲ್ಿರೂ ಸೇ್ರತತ್ತುದ್ದವು.  ಏನತ ಮನಡಬೇ್ಕತ, ಏನತ 
ಮನಡಿದರ್ ಸರಿ ಹ್ೂೇಗತತ್ುದ್ ಎೆಂದತ ಚಚಿಾಸತತ್ತುದ್ದವು.  ರನಜಕಿೇಯ ಧತರವಿೇಕರಣ 
ಪನರರೆಂಭವನದೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲಿ ಲ್ೂ್ೇಕಶಕಿು, ಜನತನದಳ(ಎಸ್್) ಹೇಗ್್ ಬಹಳಷತಟ 
ವಿೆಂಗಡಣ್ಯನಯಿತ್ತ.  ಇೆಂದಿನ ಮತಖಯಮೆಂತ್ತರಗಳನಗರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ಮನನಯ ಬಸವರನಜ 
ಬ್ೂಮನಮಯಿಯವರ ಮರ್ಯ್ಲಿ ಶ್ರೇ ಜಿಗಜಿಣಗ, ಶ್ರೇ ಉಮ್ಹೇಶ ಕತ್ತು, ಶ್ರೇ ಉದನಸ್ಥ, ರ್ನನತ ಇನೂನ 
ಅರ್್ೇಕ ಜನರತ ಸೇ್ರಿದ್ದವು.  ಜ್ಡಿ(ಎಸ್) ಸೇ್ರತವುದೂ್ೇ, ಲ್ೂ್ೇಕಶಕಿುಯಲಿ ಇರತವುದೂ್ೇ, ಕನೆಂಗ್ರ್ಸ್್ 
ಪಕ್ಷ ಸೇ್ರಬ್ೇಕೂ್ೇ ಎನತನವುದರ ಬಗ್್ೆ ಚಚಾ್ಯನಗತತ್ುದ್.  ಆಗ ನಮಮ ಜಿಲ್್ಿಯ ಪರಭನವಿ 
ರನಜಕನರಣಿಗಳು ಎ.ಬಿ.ಪನಟ್ಟೇಲರತ. ದಳ ವಿಭಜರ್್ಗ್ೂ್ೆಂಡರ ್ ರ್ನವು ರನಜಕಿೇಯವನಗ ಅಸ್ಥುತ್ಾವರ್್ನೇ 
ಕಳ್ದತಕ್ೂಳುಬಹತದತ ಎನತನವ ಭನವರ್್ಯಿೆಂದ ಅರ್್ೇಕ ಜನರತ ಕನೆಂಗ್್ರಸ್್ನ ಕಡಗ್್ ್ ಹ್ೂೇಗತತನುರ್.  
ರ್ನವು ಅರ್್ೇಕ  ದಿನಗಳಿೆಂದ ಕನೆಂಗ್್ರಸ್್ಗ್್ ವಿರೂ್ೇಧ ಮನಡತತನು ಬೆಂದಿದದರಿೆಂದ ನಮಮ ಮನಸತಿ ಮತ್ತು 
ನಮಮ ಭನಗದ ಬ್ೆಂಬಲಗರತ ಅದನತನ ಒಪತಪವುದಿಲಿ.   ರ್ನವು ಬಿ.ಜ್.ಪಿ.ಗ್್ ಹ್ೂೇಗ್ೂ್ೇಣ ಎೆಂದತ 
ತ್ತೇಮನಾನ ಮನಡಿದ ಸೆಂದಭಾದಲಿ ಉಮ್ಹೇಶ ಕತ್ತುಯವರಿಗ್ ್ ಕನೆಂಗ್್ರಸ್್ಗ್್ ಹ್ೂೇದರ ್ ಒಳ್ುಯದತ 
ಎನತನವ ಒತ್ುಡ ಬರತತ್ುದ್.  ಆ ನಿಣಾಯ ಪೂಣಾವನಗದ ಕನರಣ ರ್ನವಿಬಬರೂ ನನನ ಫ್ೂೇರ್್ಾ 
ಎಸನೆಟ್ಾ ಕನರಿನಲಿ ರ್ನನತ ಚನಲಕರ್ನಗ, ಅವರತ ನನನ ಪಕೆದಲಿ ಕತಳಿತ್ತ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಿೆಂದ 
ಬ್ಳಗ್ನವಿಯವರವ್ಿಗೂ ಚಚಿಾಸತತನು ಹ್ೂೇದ್ವು. ಬಿ.ಜ್.ಪಿ.ಗ್್ ಹ್ೂೇಗಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ, ಕನೆಂಗ್್ರಸ್್ಗ್್ 
ಹ್ೂೇಗಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಅವರತ.  ನನಗೂ ಅವರಿಗೂ ಒಮಮತ್ದ ನಿಣಾಯ ಮೂಡದ ಸೆಂದಭಾದಲಿ 
ಅವರತ ಕನೆಂಗ್್ರಸ್್ಗ್್ ಹೂ್ೇದರತ, ರ್ನನತ ಬಿ.ಜ್.ಪಿ.ಗ್್ ಬೆಂದ್ನತ.  ಕನೆಂಗ್್ರಸ್್ಗ್್ ಹೂ್ೇದ ಮ್ಹೇಲ್್ ನಡದ್ 
ಚತರ್ನವಣ್ಯಲಿ ಒೆಂದತ ಬನರಿ ಅವರತ ಸೂ್ೇಲತತನುರ್. ಪತನುಃ ಅವರತ ಜ್.ಡಿ(ಎಸ್) ಅನತನ 
ಸೇ್ರಿಕ್ೂಳುುತನುರ.್  ನೆಂತ್ರ ಉಪ ಚತರ್ನವಣ್ ನಡದ್ ಸೆಂದಭಾದಲಿ ಅಲಿಗ್ ್ ರನಜಿೇರ್ನಮ್ಹ ಕ್ೂಟತಟ 
ಬಿ.ಜ್.ಪಿ.ಗ್್ ಬರತತನುರ.್  ಬಿ.ಜ್.ಪಿ. ಸಕನಾರದಲಿ ಎರಡತ ಬನರಿ ಸಚಿವರನಗದದರತ.  ಹೆಂದ ್ರನಮಕೃಷಣ 
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ಹ್ಗಡ್ಯವರ ಕನಲದಲಿ, ಜ್.ಹ್ಚ್.ಪಟ್ೇಲರತ ಮತಖಯಮೆಂತ್ತರಗಳನಗದದ ಸೆಂದಭಾದಲಿ ಮೆಂತ್ತರಗಳನಗ 
ಕನಯಾವನತನ ನಿವಾಹಸ್ಥದನದರ್.   

ದಿವೆಂಗತ್ ಉಮ್ಹೇಶ ಕತ್ತುಯವರತ ಯನವನಗಲೂ ಹ್ೇಳುತ್ತುದದರತ.್ ್ “ನಮಮ ಮರ್್ತ್ನಕ್ೆ 
ಹೃದಯನಘಾತ್ ಎನತನವುದತ ಒೆಂದತ ಶನಪ.  ನಮಮ ತ್ೆಂದಯ್ವರತ ಹೃದಯನಘಾತ್ದಿೆಂದ 
ನಿಧನರನದರತ.  ನನನ ಮಗನೂ ಹೃದಯನಘಾತ್ದಿೆಂದ ಮೃತ್ಪಟ್ಟಟದನದರ್.್  ನನಗ್ ್ ಎರಡತ ಬನರಿ 
ಹೃದಯ ಶಸರಚಿಕಿತ್ಿಯನಗದತದ, ಸಟೆಂಟ್ ಅಳವಡಿಸಲ್ನಗದ್. ನನನ ತ್ಮಮನಿಗೂ ಹೃದಯ 
ಶಸರಚಿಕಿತ್ಿಯನಗದತದ, ಎರಡತ ಬನರಿ ಸಟೆಂಟ್ ಹನಕಿದನದರ.್ ನಮಮ ಮರ್್ತ್ನಕ್ೆ ಹೃದಯನಘಾತ್ 
ಎನತನವುದತ ಒೆಂದತ ಶನಪ.  ಅದಕ್ೆ ರ್ನನತ ಯನವನಗ ಸನಯತತ್ತುೇನಿ ಎನತನವುದತ ಗ್್ೂತ್ತುಲಿ”್ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳುತ್ತುದದರತ.  

ಇತ್ತುೇಚಿನ ದಿನಮನನದಲಿ ರ್ನನತ, ಅವರತ, ಇರ್ೂ್ನೆಂದಿಬಬರತ ಸನ್ೇಹತ್ರತ ಕತಳಿತನಗ ರ್ನನತ 
ಅವರಿಗ್್ ಒೆಂದತ ಮನತ್ತ ಹ್ೇಳಿದ್ನತ.್ ್ “ಇನತನ ಮ್ಹೇಲ್್ ನಿೇನತ ಸಾಲಪ ಆರೂ್ೇಗಯದ ಕಡ ್ ಗಮನ 
ಕ್ೂಡಬೇ್ಕತ.  ಯನಕೂ್ೇ ನಿನನ ಆರೂ್ೇಗಯದ ಬಗ್್ೆ ನಮಗ್್ ಅನತಮನನ ಕನಡತತ್ತುದ್.  ಬ್ೇಗ 
ಮಲಗಬ್ೇಕತ, ಬೇ್ಗ ಏಳಬೇ್ಕತ.”್ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದ್ದನತ.   

(…ಮತೆಂದತ) 

(770) 12-09-2022 (12.00) ಕ್ಜಿ-ವಿಕ್  

     (ಸಭನಪತ್ತಯವರ  ಉಪಸ್ಥಿತ್ತ)                 

ಶ್ರೇ  ಲಕ್ಷಣ ಸವದಿ ಸೆಂಗಪಪ (ಮತೆಂದತ):-   

ಅದಕ್ೆ ಅವರತ ಪರತ್ತ ದಿವಸ ರನತ್ತರ ಬ್ೇಗ ಮಲಗತತ್ುೇರ್್. ಅದ್ೇರಿೇತ್ತ ಬ್ಳಗ್್ೆ ಬ್ೇಗ ಏಳುತ್ುೇರ್್ೆಂದತ 
ಹ್ೇಳಿದರತ. ಅವರತ ಪರತ್ತ ದಿವಸ ಸತಮನರತ 5 ಕಿೇಲ್್ೂೇ ಮಿೇಟರ್ ವನಕ್ ಮನಡತತ್ತುದದರತ. ಆದರೂ 
ಸಹ, ರ್ನನತ ಅವರ ಆರೂ್ೇಗಯದ ಬಗ್್ೆ ಹ್ೇಳಿದನಗ, ಅವರತ ನನಗ್ ್ಈಗ 61 ವಯಸತಿ.  Actually, 
ನಮಮ ಮರ್್ತ್ನಕ್ೆ ಇರತವುದ್ೇ 50 ವಷಾಗಳ ವಯಸತಿ. ನಮಗ್್ ದ್ೇವರತ ಕ್ೂಟ್ಟಟರತವುದ್ೇ ಐವತು್ೇ 
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ವಷಾ, ನನಗ್ ್ 11 ವಷಾ bonus ಸ್ಥಕಿೆದ್, ರ್ನನತ ಎಷತಟ ದಿವಸ ಇರತತ್ುೇರ್್ೂೇ ಅದತ ನನಗ್ ್bonus 
ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಒೆಂದತ ಹನಸಯಮಯನವನಗರತವೆಂತ್ಹ ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳಿದರತ. ಮೊರ್್ನ ದಿವಸ 
ನಡದ್ೆಂತ್ಹ ಘಟರ್್ ಅವರಿಗ್್ ಗ್್ೂತ್ತುತೂ್ುೇ ಅಥವನ ಗ್್ೂತ್ತುಲಿವೇ ಗ್್ೂತ್ತುಲಿ. ಅವರಿಗ್್  ಆ ಭನವರ್್ 
ಬೆಂದಿತ್ೂುೇ ಅಥವನ ಇಲಿವೇ ಗ್ೂ್ತ್ತುಲಿ.  

       ಶ್ರೇಯತತ್ರತ ಅವರ 61ರ್್ೇ ವಷಾದ ಹತಟತಟ ಹಬಬದ ದಿವಸ  ಇಡಿೇ ಕ್ಷ್ೇತ್ರದ ಜನತ್ಗ್್ ಎರಡತ 
ದಿವಸಗಳ ಕನಲ  ಊಟ ಹನಕಿಸ್ಥದದರತ. ರ್ನನತ ಆ ಸೆಂದಭಾದಲಿ ಅವರಿಗ್್ ತನವು ಎೆಂದೂ ದತಡತಡ 
ಖಚತಾ ಮನಡದವರತ ಈಗ ವಿಶ್ೇಷವನಗ ಇಡಿೇ ಕ್ಷ್ೇತ್ರದ ಜನತ್ಗ್್ ಊಟ ಹನಕಿಸ್ಥದಿದೇರಿ ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳಿದ್.  ಅವರತ ಆಗಲೂ ಸಹ ಅದ್ೇ ಹನಸಯದ ಮನತ್ರ್್ನೇ ಹ್ೇಳಿದರತ.  11 ವಷಾಗಳ ಕನಲ ಹ್ಚಿಿಗ್ ್
ಬದತಕಿದ್ದೇರ್್ೆಂದರ,್ ಇನೂನ ಎಷತಟ ದಿವಸಗಳ ಕನಲ ಬದಕತತ್ುೇರ್್ೆಂದತ ನನಗ್ ್ಗ್ೂ್ತ್ತುಲಿ. ಕೂ್ರ್್ಗ್ ್ನನನ 
ಹತಟತಟಹಬಬದ ನಿಮಿತ್ುವನಗ ನಮಮ ಕ್ಷ್ೇತ್ರದ ಜನತ್ಗ್್ ಊಟ ಹನಕಿಸತತ್ುೇರ್್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರತ. ಅವರತ 
ಆಗಲೂ ತ್ಮನಷ್ ್ಮನಡಿದರತ. ರ್ನನತ ಆಗ ಅವರಿಗ್್ ಯನವನಗಲೂ ತ್ಮನಷ್್ ಮನಡತತ್ತುೇರಿ, ನಿಮಗ್್ 
ಯನವುದತ ಗ್ನೆಂಭಿೇಯಾತ ್ ಬರತವುದಿಲಿವ್ೆಂದತ ಹೇ್ಳಿದ್. ಅದಕ್ೆ ಅವರತ ಯನವನಗಲೂ ತ್ಮನಷ್ ್
ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡಿರಬ್ೇಕತ, ತ್ಮನಷ್್ಯಲಿಯ್ಕೇ ಇರಬೇ್ಕತ, ರ್ನನತ ತ್ಮನಷ್್ಯಿೆಂದಲ್್ೇ ಹ್ೂೇಗಬ್ೇಕ್ೆಂದತ 
ಹ್ೇಳಿದರತ. ಯನವುದನತನ ಗೆಂಭಿೇರವನಗ ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ಳುಬನರದ್ೆಂದತ ನಮಗ್್ ಹ್ೇಳುತ್ತುದದರತ. ಅದರಲೂಿ 
ವಿಶ್ೇಷವನಗ ಶ್ರೇಯತತ್ ಉಮ್ಹೇಶ್ ಕತ್ತುಯವರತ ಆಗ್ನಗ ಬ್ೇರ ್ ಬೇ್ರ ್ ರಿೇತ್ತಯ ಹ್ೇಳಿಕ್ಗಳನತನ 
ಕ್ೂಡತತ್ತುದದರತ. ಕ್ಲವು ಬನರಿ ನಮಮ ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭನಗಕ್ೆ ಅರ್ನಯಯವನಗತತ್ತುದ್, ರ್ನವು 
ಅಭಿವೃದಿಿಯಲಿ ಹೆಂದ ್ಬಿೇಳುತ್ತುದದ್ೇವ್, ಹನಗ್ನಗ, ನಮಗ್್ ಪರತ್ಯೇಕವನದ ರನಜಯ ಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿಕ್ 
ಕ್ೂಟತಟಬಿಡತತ್ತುದದರತ. ಅವರತ ಆ ರಿೇತ್ತ ಹೇ್ಳಿಕ್  ಕೂ್ಟಟ ತ್ಕ್ಷಣ, ಮನಧಯಮದವರತ ಶ್ರೇ ಉಮ್ಹೇಶ್ 
ಕತ್ತುಯವರತ ಈ ರಿೇತ್ತಯ ಹ್ೇಳಿಕ್ ಕ್ೂಟ್ಟಟದನದರ್, ಇದಕ್ೆ ತ್ಮಮ ಅಭಿಪನರಯ ಏರ್್ೆಂದತ ನನನನತನ 
ಕ್ೇಳುತ್ತುದದರತ. ರ್ನನತ ಅದನತನ ಸತಧನರಿಸ್ಥಕ್ೂೆಂಡತ ಹೇ್ಳಬ್ೇಕನಗತ್ತು. ಅವರತ ನನಗ್್ ಮತ್ುೇ ಪೂ್ೇನ್ 
ಮನಡಿದನಗ, ಈ ರಿೇತ್ತಯ ಹ್ೇಳಿಕ್ಯನತನ ಏಕ್ ಕೂ್ಡತತ್ತುೇರಿ ಎೆಂದತ ಕ್ೇಳುತ್ತುದ್ದ. ಅದಕ್ೆ ಅವರತ ಇಡಿೇ 
ರನಜಯದಲಿ ಯನವನಗಲೂ ಚಚ್ಾಯಲಿ ಇರಬೇ್ಕ್ೆಂದರ,್ ಈ ರಿೇತ್ತಯ ಹ್ೇಳಿಕ್ಗಳನತನ ಕೂ್ಟನಟಗ 



«¥À/12-9-2022/28 

“wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy, £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ” 
 

ಮನತ್ರ ಚಚ್ಾಯಲಿ ಇರತತ್ುೇವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳುತ್ತುದದರತ. ಅೆಂದರ್, ಇೆಂತ್ಹ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಸಹ 
ಗೆಂಭಿೇರತ ್ಇರಲಲಿ. ಅವರತ ಇದರಲೂಿ ತ್ಮನಷ್ ್ಮನಡತತ್ತುದದರತ.  

      ಇೆಂತ್ಹ ತ್ಮನಷ್್ಗಳನತನ ಮನಡಕೂ್ೆಂಡ್ 61 ವಷಾಗಳ ಕನಲ ಈ ರನಜಯದಲಿ ಶನಸಕರನಗ, 
ಸಚಿವರನಗ  ಮತ್ತು ಆ ಕ್ಷೇ್ತ್ರದ ಜನತ್ಯ ಸೇ್ವ್ ಮನಡತವುದರ ಜ್ೂತ್ಗ್್ ಅವರತ ಇಡಿೇ ರನಜಯದ 
ರನಜಕನರಣದಲಿ ಅವರದ್ದೇ ಆದೆಂತ್ಹ ಚನಪನತನ ಮೂಡಿಸ್ಥರತವೆಂತ್ಹ ವಯಕಿುಯನಗದದರತ. ರ್ನವಲ್ಿರೂ 
ಸಹ, ಅವರನತನ ಕಳ್ದತಕ್ೂೆಂಡತ ಬಹತಶುಃ ರನಜಕಿೇಯವನಗ ಆ ಭನಗದಲಿ ಬಡವರನಗದ್ದೇವ ್
ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕನಗತತ್ುದ್. ವಿಶ್ೇಷವನಗ ಅವರ  ಸಾಭನವ ಪರತ್ತನಿತ್ಯ ನಮಮನತನ 
ಬಡಿದತ ಏಳಿಸತವೆಂಥದನದಗತ್ತು. ಅವರತ ಯನವನಗಲೂ ತ್ಮನಷ್ ್ ಮನಡತತ್ತುದದರತ. ಅವರ ಜ್ೂತಗ್್ ್
ದ್ೂಡಡವರತ ಇರಲ,  ಸಣಣವರತ ಇರಲ ಅವರ್ೂೆಂದಿಗ್್ ತ್ಮನಷ್ ್ ಮನಡತತ್ತುದದರತ. ತ್ಮನಷ್ ್
ಎನತನವುದರಲಿಯ್ಕೇ ಅವರ ಜಿೇವನ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಭನವರ್್ಯನತನ ಇಟತಟಕೂ್ೆಂಡಿದದೆಂತ್ಹ 
ವಯಕಿುಯನಗದದರತ. ಅವರಿಗ್್ ಯನವುದ್ೇ ಇಲ್ನಖಯ್ನತನ ನಿೇಡಿದರೂ ಸಹ, ಅವರತ ಅತ್ಯೆಂತ್ 
ಸಮಥಾವನಗ ನಿಭನಸ್ಥಕ್ೂೆಂಡತ ಬರತವೆಂತ್ಹ ಕ್ಲಸವನತನ ಮನಡತತ್ತುದದರತ.   

       ಅವರತ ಸತಮನರತ 8 ಬನರಿ  ಶನಸಕರನಗದದರತ. ಒೆಂದತ ಬನರಿ ಮನತ್ರ ಸೂ್ೇತ್ತದದರತ. 7 ಬನರಿ 
ಎೆಂದರ್, ಒೆಂದತ Bye Election ಆಗರತವೆಂತ್ಹದತದ, ಇವರತ ಒೆಂದತ slip ಮನಡಿಕೂ್ೆಂಡತ 7 
ಬನರಿ ಎೆಂದತ ದನಖಲ್್ಗಳಲಿ ಇದ್. Actually, ಅವರತ 8 ಬನರಿ ಶನಸಕರನಗದದರತ.  ಒೆಂದತ ಬನರಿ 
ಮನತ್ರ ಸೂ್ೇತ್ತದದರತ. ರ್ನವ್ಲಿರೂ ಅವರ ಇಷತಟ ದಿವಸಗಳ ದಿೇಘಾ ಕನಲದ ಒೆಂದತ ರನಜಕನರಣ 
ಇವತ್ತುನ ದಿನಮನನಗಳಲಿ ಆಗರತವೆಂಥಹದದನತನ ಒೆಂದತ ಹ್ಜ್ಜ ಗತರತತ್ತ ಎೆಂದೇ್  ಹ್ೇಳಬೇ್ಕನಗತತ್ುದ್.  
ಏಕ್ೆಂದರ,್ ಅವರತ ಇೆಂತ್ಹ ದಿನಮನನಗಳಲಿ ನಿರೆಂತ್ರವನಗ ಗ್್ಲತಿತ್ತುದದರತ. ಅವರತ ಮತೂ್ುೆಂದತ 
ಸಾಭನವ ಏರ್್ೆಂದರ್, ಪರತ್ತ ಶತಕರವನರ ಮತ್ತು ಶನಿವನರದೆಂದತ ಕಡನಡಯವನಗ ಅಧಿಕನರಿಗಳ ಜ್ೂತ್ಗ್್ 
ಅವರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರದಲಿದತದ ಇಡಿೇ ಕ್ಷ್ೇತ್ರದ ಜನತ್ಯ ಸಮಸ್ಯಗಳನತನ ಆಲಸತತ್ತುದದರತ. ಇದಕ್ೆ ಅವರತ ಎರಡತ 
ಸಿಳಗಳನತನ ನಿಗಧಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡಿದದರತ. ಒೆಂದತ ಬನಗ್್ೇವನಡಿ ಮತ್ತು ಇರ್ೂ್ನೆಂದತ ಉಕ್ೆೇರಿ. ಒೆಂದತ 
ದಿವಸ ಬನಗ್್ೇವನಡಿಯಲಿ ಮತ್ತು ಇರ್ೂ್ನೆಂದತ ದಿವಸ ಉಕ್ೆೇರಿಯಲಿ ಮನಡತತ್ತುದದರತ. ಈ 
ದಿವಸಗಳೆಂದತ ಆ ಸಿಳಗಳಲಿ ಇದತದ  ಇಡಿೇ ಕ್ಷ್ೇತ್ರದ  ಜನತ್ಯ ಸಮಸ್ಯಗಳನತನ ಬಗ್ಹ್ರಿಸತವೆಂತ್ಹ 
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ಹನಗೂ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕ್ಲಸಗಳನತನ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಕ್ಲಸಗಳನತನ ಮನಡತತ್ತುದದರತ. ಅವರತ ಎಲಿರ 
ಜ್ೂತ್ಗೂ ಉತ್ುಮ ಸನ್ೇಹಮಯವನಗ ಇರತತ್ತುದದರತ.  ಅವರತ ಒೆಂದತ ಕ್ಷ್ೇತ್ರದ ಸನಮನನಯ 
ಕನಯಾಕತ್ಾನ  ಜ್ೂತ್ಗೂ ಸಹ ಸಲಗ್್ಯಿೆಂದ ಇರತತ್ತುದದರತ. ಅದೇ್ರಿೇತ್ತ, ರ್ನಯಕರ ಜ್ೂತ್ಗೂ ಸಹ 
ಅೆಂತ್ಹ ಸಲಗ್್ಯನತನ ಇಟತಟಕೂ್ೆಂಡತ ಬ್ಳ್ದಿರತವೆಂತ್ಹ ವಯಕಿು. ರ್ನವಿೆಂದತ ಅೆಂತ್ಹ ವಿಶ್ೇಷ 
ರನಜಕನರಣಿಯನತನ ಕಳ್ದತಕ್ೂೆಂಡಿದ್ದೇವ್. ಅೆಂತ್ಹ ಒಬಬ ವಿಶೇ್ಷ ರನಜಕನರಣಿಯ ಆತ್ಮಕ್ೆ ಆ 
ಭಗವೆಂತ್  ಚಿರಶನೆಂತ್ತಯನತನ ದಯಪನಲಸಲ. ಅದ್ೇರಿೇತ್ತ, ಅವರ ಕತಟತೆಂಬ ವಗಾದವರಿಗೂ, ಅವರ 
ಅರ್್ೇಕ ಅಭಿಮನನಿ ಬಳಗದವರಿಗೂ ಸಹ ದತುಃಖವನತನ ಭರಿಸತವೆಂತ್ಹ ಶಕಿುಯನತನ ದಯಪನಲಸಲ 
ಎೆಂದತ ಈ ಸೆಂದಭಾದಲಿ ಪನರಥಾರ್್ಯನತನ ಮನಡತತ್ುೇರ್್.  

      ಇದರ ಜ್ೂತ್ಗ್್ ಅರ್್ೇಕ ಮಹನಿೇಯರತ ಸಹ  ನಮಮನತನ ಆಗಲದನದರ್. ಈ ಸೆಂದಭಾದಲಿ 
ಅವರ್ಲಿರ ಆತ್ಮಕೂೆ ಸಹ ಚಿರಶನೆಂತ್ತಯನತನ ದಯಪನಲಸಲ ಮತ್ತು ಅವರ ಕತಟತೆಂಬ ವಗಾದವರಿಗೂ 
ಸಹ ದತುಃಖವನತನ ಭರಿಸತವೆಂತ್ಹ ಶಕಿುಯನತನ ಭಗವೆಂತ್ ಕರತಣಿಸಲ ಎೆಂದತ  ಈ ಸೆಂದಭಾದಲಿ 
ಕ್ೇಳಿಕೂ್ೆಂಡತ ನನಗ್ ್ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ ಕ್ೂಟ್ಟಟದಕನೆಗ ಧನಯವನದಗಳನತನ ಹ್ೇಳುತನು, ರ್ನನತ 
ನನನ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಮತಗಸತತ್ುೇರ್್.  

       ಶ್ರೇ ಚನನರನಜ್ ಬಸವರನಜ್ ಹಟ್ಟಟ ಹ್ೂಳಿ (ಸಿಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ಿಗಳ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ನನಗ್್ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ ಕ್ೂಟ್ಟಟದಕನೆಗ ತ್ಮಗ್್ ಧನಯವನದಗಳು.  
ಶ್ರೇಯತತ್ ದಿವೆಂಗತ್ ಉಮ್ಹೇಶ್ ಕತ್ತು ಅಣಣನವರ ಸೆಂತನಪ ಸೂಚರ್್ಯಲಿ ಎರಡತ ಮನತ್ತಗಳನತನ 
ಹ್ೇಳುವುದಕ್ೆ ಬಯಸತತು್ೇರ್್. ರ್ನನತ ವಯಸ್ಥಿನಲಿ ಚಿಕೆವರ್ನದರೂ ಸಹ,  ರ್ನನತ ಕೆಂಡ ಶ್ರೇ  
ಉಮ್ಹೇಶ್ ಕತ್ತು ಅಣಣನವರ  ಕ್ಲವೆಂದತ ವಿಷಯಗಳನತನ ಸದನದಲಿ  ಪರಸನುಪ ಮನಡತವುದಕ್ೆ 
ಬಯಸತತ್ುೇರ್್.   

      ಇತ್ತುೇಚ್ಗ್ ್ ನಡದ್ೆಂತ್ಹ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು ಚತರ್ನವಣ್ಯಲಿ  ರ್ನನತ ಅವರ ಆಶ್ೇಾವನದ 
ಪಡಯ್ತವುದಕ್ೆ ಭ್ೇಟ್ಟಯನಗದ್ದ. ಅವರತ ರ್್ೇರವನಗ ಮನತ್ರ್ನಡತವೆಂತ್ಹ ಜನರ್ನಯಕರನಗದದರತ. 
ಅವರತ ಯನವುದೇ್ ವಿಷಯವನತನ ರ್್ೇರವನಗ ಹ್ೇಳುತ್ತುದದರತ. ರ್ನನತ ಅವರನತನ ಭ್ೇಟ್ಟಯನದೆಂತ್ಹ 
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ಸೆಂದಭಾದಲಿ ಅವರತ ನಗತತ್ುಲ್್ೇ ನಿೇನತ ಗ್್ದತದ ಬರತತ್ತುೇಯನಪಪ ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳಿದರತ. ರ್ನವು ನಮಮ 
ಅಭಯರ್ಥಾ ಗ್್ಲಿಸತವುದಕ್ೆ ಗತದನದಡತತ್ತುದ್ದೇವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರತ. ಚತರ್ನವಣ್ಯನಗ ಗ್್ದದ ನೆಂತ್ರ, ರ್ನನತ 
ಮತ್ು ಅವರ ಆಶ್ೇಾವನದ ಪಡಯ್ತವುದಕ್ೆ ಹೂ್ೇಗದ್ದ. ಆ ಸೆಂದಭಾದಲಿ ಅವರತ ರ್್ೇರವನಗ 
ಯನವುದ್ೇ ಪರಿಶರಮ ಇಲಿದ್, ಯನವುದ್ೇ ಅನತಭವ ಇಲಿದ್ೇ, 25ರ್್ೇ ವಯಸ್ಥಿಗ್ ್ ಉಪ 
ಚತರ್ನವಣ್ಯಲಿ ರನಜಕನರಣಕ್ೆ ಬೆಂದ್ ಎೆಂಬ ಒೆಂದತ ದ್ೂಡಡ ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳಿದರತ. ನಿವ್ಲಿರೂ 
ಕಷಟಪಟತಟ ಜನರ ಸೇ್ವ್ ಮನಡಿ ರನಜಕನರಣದಲಿ ಗತರತತ್ತಸ್ಥಕೂ್ೆಂಡತ ನಿಮಮ ಸಾೆಂತ್ ಪರಯತ್ನದಿೆಂದ 
ರನಜಕನರಣಕ್ೆ ಬೆಂದಿದಿದೇರಿ, ನಿಮಗ್್ ಒಳ್ುಯದನಗಲ ಎೆಂದತ ಆಶ್ೇಾವನದ ಮನಡಿದರತ. ಅತ್ಯೆಂತ್ 
ಸರಳ ರನಜಕನರಣಿಗಳಲಿ ನಮಮ ಶ್ರೇ ಉಮ್ಹೇಶ್ ಅಣಣ ಕತ್ತುಯವರತ ಒಬಬರತ.  ಅವರ ನಿಧನದಿೆಂದ 
ನಮಮ ಬ್ಳಗ್ನವಿ ಜಿಲ್್ಿಗ್ ್ ತ್ತೆಂಬಲ್ನರದೆಂತ್ಹ ನಷಟವನಗದ.್  ಅವರತ ವಿಶ್ೇಷವನಗ ಪಕ್ಷನತ್ತೇತ್ 
ರ್ನಯಕರನಗದದರತ. ಅವರತ ಎಲಿರನೂನ ಒಗೆಟ್ಟಟನಿೆಂದ ಕರದ್ತಕ್ೂೆಂಡತ ಹ್ೂೇಗತವೆಂತ್ಹ 
ಸಾಭನವದವರನಗದದರತ. ಈ ಸೆಂದಭಾದಲಿ ಅವರ ಕತಟತೆಂಬ ವಗಾದವರಿಗ್್ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಪರ 
ಅಭಿಮನನಿ ಬಳಗಕ್ೆ ಭಗವೆಂತ್ ದ್ೈಯಾವನತನ ಕೂ್ಡಲ. ಈ ದತುಃಖದಲಿ ಅವರ ಜ್ೂತ್ಗ್್ ರ್ನವು ಸಹ 
ಇರತತ್ುೇವ್ೆಂದತ ಈ ಸೆಂದಭಾದಲಿ ಸೆಂತನಪ ಸೂಚರ್್ಯನತನ ಮನಡಿ ನನಗ್ ್ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ 
ನಿೇಡಿದದಕನೆಗ  ಧನಯವನದಗಳನತನ ಸಲಿಸ್ಥ ನನನ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಮತಗಸತತ್ುೇರ್್.  

      ಶ್ರೇ ನಿರನಣಿ ಹಣಮೆಂತ್ ರತದರಪಪ (ಪದವಿೇಧರರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ನನಗ್ ್
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ ಕ್ೂಟ್ಟಟದಕನೆಗ ತ್ಮಗ್ ್ ಧನಯವನದಗಳನತನ ಸಲಿಸತತ್ುೇರ್್. ಶ್ರೇಯತತ್ 
ಉಮ್ಹೇಶ್ ಕತ್ತು ಅಣಣರವರ ನಿಧನದಿೆಂದ ಇಡಿೇ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ೆ ತ್ತೆಂಬಲ್ನರದೆಂತ್ಹ ನಷಟವನಗದ ್ಎೆಂಬ 
ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳುವುದಕ್ೆ ಬಯಸತತ್ುೇರ್್. ಅವರತ 61ರ್್ೇ ವಯಸ್ಥಿನಲಿ  ಹೃದಯಘಾತ್ದಿೆಂದ 
ನಿಧನನರನದರತ ಎೆಂಬ ಸತದಿದಯನತನ ಕ್ೇಳಿ ಇಡಿೇ ನಮಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದ ಜನತ ್ಶ್ರೇ ಉಮ್ಹೇಶ್ 
ಕತ್ತು ಅಣಣರವರ ಜಿೇವನವನತನ ಒೆಂದತ ಕ್ಷಣ ರ್್ನಪಿಸ್ಥಕೂ್ಳುುವೆಂತ್ಹ ವನತನವರಣವನಗದ್. ನನಗೂ 
ಸಹ, ಆ ದಿವಸ ರನತ್ತರ ವಿಷಯವನತನ ಕ್ೇಳಿ ಬಹಳ  ರ್್ೂೇವು ಉೆಂಟನಗ ಆಸಪತ್ರಗ್್ ಹ್ೂೇಗದದ್. ಅವರ 
ನಿಧನದಿೆಂದ ನಿಜವನಗಲೂ  ಎಲಿರಿಗೂ ರ್್ೂೇವು ತ್ರತವೆಂತ್ಹ ವಿಷಯವನಗದ್. ಶ್ರೇ ಉಮ್ಹೇಶ್ ಕತ್ತು 
ಅಣಣರವರತ ಅತ್ಯೆಂತ್ ಚಿಕೆವಯಸ್ಥಿನಲಿಯ್ಕೇ ಅೆಂದರ್, 25ರ್್ೇ ವಯಸ್ಥಿನಲಿಯ್ಕೇ ರನಜಕನರಣಕ್ೆ ಪರವ್ೇಶ 
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ಮನಡಿ 9 ಬನರಿ ಸಾಧಾ್ ಮನಡಿ 8 ಬನರಿ ಶನಸಕರನಗ ಆಯ್ಕೆಯನಗರತವೆಂತ್ಹ ಒಬಬ ಚನಣಕಯ 
ರನಜಕನರಣಿಯನಗದದರತ. ಸರಳ ಸಜಜನಿಕ್ಗ್್ ಇರ್ೂ್ನೆಂದತ ಹ್ಸರ ್ಶ್ರೇಯತತ್ ಉಮ್ಹೇಶ್ ಕತ್ತು ಅಣಣರವರತ. 
ಅವರತ ಅವರನತನ ಆ ಭನಗದಲಿ  ಕತ್ತು ಸನಹತಕನರರತ ಎೆಂದೇ್ ಕರಸ್್ಥಕೂ್ೆಂಡಿದನದರ್. ಅದಕ್ೆ ಕನರಣ 
ಅವರ ಸರಳತ,್ ಅವರ ಉದನರತ,್ ಅವರಿಗ್್ ಬಡವರ ಮತ್ತು ಕನಯಾಕತ್ಾರ ಬಗ್್ೆ ಇರತವೆಂತ್ಹ 
ಅಭಿಮನನ,  ಆ  ಪಿರೇತ್ತ ವಿಶನಾಸ ಅವರನತನ ಸನಹತಕನರ ಎನತನವಷಟರ ಮಟ್ಟಟಗ್್ ಕರಸ್್ಥಕೂ್ೆಂಡಿದ್. 

(ಮತೆಂದತ.,)  
 

(771) 12-09-2022 (12.10) ಎೆಂ.ವಿ-ವಿಕ್ 

(ಸಭನಪತ್ತಯವರ ಉಪಸ್ಥಿತ್ತ) 

ಶ್ರೇ ನಿರನಣಿ ಹಣಮೆಂತ್ ರತದರಪಪ (ಮತೆಂದತ) 

ಶ್ರೇ ಉಮ್ಹೇಶ ವಿ. ಕತ್ತುಯವರತ ಶ್ರೇಮೆಂತ್ ಮರ್ತ್್ನದಲಿ ಜನಿಸ್ಥ, ಅವರ ತ್ೆಂದ್ಯವರ ಅಕನಲಕ 
ನಿಧನದಿೆಂದ ರನಜಕಿೇಯ ಪರವ್ೇಶ ಮನಡಿ, ಸತಮನರತ ೩೭ ವಷಾಗಳ ಸತದಿೇಘಾ ಜಿೇವನವನತನ 
ಸವ್ಸ್ಥರತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲಿ ಅವರತ ಐದತ ಬನರಿ ಸಚಿವರನಗ ಅರ್್ೇಕ ಕಲ್ಸ ಕನಯಾಗಳನತನ 
ಮನಡಿದನದರ.್ ಅವರತ ತ್ಮಮ ೨೭ರ್್ೇ ವಯಸ್ಥಿನಲಿ ಸಕೆರ ್ಸಚಿವರನಗ ಅರ್್ೇಕ ಕಲ್ಸ ಕನಯಾಗಳನತನ 
ಮನಡಿರತವೆಂಥದದನತನ ರ್ನವಲ್ಿರೂ ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ಥದ್ದೇವ್. ಅದರ ಜ್ೂತ್ಗ್್ 2008ರಿೆಂದ 2013ರ 
ಅವಧಿಯಲಿ ಅವರತ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರನಗದದೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲಿ ಪರತ್ಯೇಕವನದ ಕೃಷಿ ಬಜ್ಟ್ ಅನತನ 
ಮೆಂಡರ್್ ಮನಡಿ, ತ್ಮಮದೇ್ ಆಗರತವೆಂತ್ಹ ದೂ್ಡಡ ಪನತ್ರವನತನ ಈ ರನಜಯಕ್ೆ ನಿೇಡಿದನದರ.್ ರನಜಯದಲಿ 
ತ್ೂೇಟಗ್ನರಿಕ ್ ವಿಶಾವಿದನಯಲಯವನತನ ಬನಗಲಕ್ೂೇಟ್ಯಲಿ ಸನಿಪರ್ ್ ಮನಡತವುದರ ಮತಖನೆಂತ್ರ 
ದ್ೇಶದಲಿ ಎರಡರ್್ೇ ತೂ್ೇಟಗ್ನರಿಕ್ ವಿಶಾವಿದನಯಲಯವನತನ ಏರ್ನದರೂ ಸನಿಪರ್ಯ್ನಗದದರ್, ಅದತ ಶ್ರೇ 
ಉಮ್ಹೇಶ್ ವಿ. ಕತ್ತುಯವರ ಕ್ೂಡತಗ್್ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಮನತ್ನತನ ಈ ಸೆಂದಭಾದಲಿ ಹೇ್ಳುವುದಕ್ೆ 
ಬಯಸತತ್ುೇರ್್. ಅವರತ ವಿಶ್ೇಷವನಗ ನಿೇರನವರಿಯ ಬಗ್್ೆ ಹ್ಚತಿ ಆಸಕಿುಯನತನ ಹ್ೂೆಂದಿದೆಂತ್ಹವರತ. 
ತ್ಮಮ ಕ್ಷೇ್ತ್ರದಲಿ ಸವಾಋತ್ತ ನಿೇರನವರಿ ಯೇಜರ್್ಯನತನ ಮನಡಿದನದರ.್ ಈಗ ಬಹಳ ಕಡ ್ನಿೇರನವರಿ 
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ಎೆಂದ ತ್ಕ್ಷಣ ಮಳ್ಗ್ನಲದಲಿ ನಿೇರನತನ ಹನಯಿಸತವುದತ ಮತ್ತು ಬ್ೇಸ್ಥಗ್್ಯಲಿ ನಿೇರಿನ ಕ್ೂರತ್ಯನತನ 
ಅನತಭವಿಸತವೆಂಥದದನತನ ರ್ನವಲ್ಿರೂ ಕೂಡ ಕನಣತತ್ತುದ್ದೇವ್. ಆದರ್, ಅವರತ ವಿಶ್ೇಷವನಗ ತ್ಮಮ 
ಕ್ಷ್ೇತ್ರದಲಿ ಹರಣಯಕೇ್ಶ್ ನದಿಗ್ ್ ಬನಯರೇ್ಜ್ಗಳನತನ ಕಟತಟವುದರ ಮತಖನೆಂತ್ರ, 2017ರಲಿ 
ಸತಲ್ನುನ್ಪತರ, ಎರರ್ನಳ್ ಮತ್ತು ಗ್ೂ್ೇಮನಪತರ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಗ್ನರಮಗಳಲಿ ಬನಯರ್ೇಜ್ಗಳನತನ ಕಟ್ಟಟ, 
ಅದರ ಮತಖನೆಂತ್ರ ಸತಮನರತ ೨೬ ಕ್ರ್ಗಳಿಗ್ ್ ನಿೇರನತನ ತ್ತೆಂಬಿಸತವೆಂತ್ಹ ಕ್ಲಸವನತನ 
ಮನಡತತ್ತುದನದರ.್ ಹನಗ್ನಗ ಅವರ ಇಡಿೇ ಕ್ಷೇ್ತ್ರ ನಿೇರನವರಿ ಆಗತವೆಂತ್ಹ ವಯವಸ್ಿಯನತನ 
ಮನಡಿರತವೆಂತ್ಹ ಕಿೇತ್ತಾ ಶ್ರೇ ಉಮ್ಹೇಶ್ ವಿ. ಕತ್ತುಯವರಿಗ್ ್ಸಲತಿತ್ುದ ್ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಮನತ್ನತನ ಈ 
ಸೆಂದಭಾದಲಿ ಹೇ್ಳುವುದಕ್ೆ ಬಯಸತತ್ುೇರ್್. ಆ ಭನಗಗಳಿಗ್್ ನಿೇರನವರಿ ಕಲಪಸತವುದರ ಮತಖನೆಂತ್ರ 
ಕಬತಬ ಬ್ಳ್ಯತವೆಂತ್ಹ ರೈ್ತ್ರಿಗ್ ್ ಸನಕಷತಟ ಅನತಕೂಲ ಮನಡಿಕೂ್ಟ್ಟಟದನದರ್. ಹರಣಯಕ್ೇಶ್ ನದಿಯ 
ನಿೇರನತನ ಬಳಸ್ಥಕೂ್ೆಂಡತ, ಆ ಭನಗದ ಜನರಿಗ್್ ಅನತಕೂಲವನಗಲ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ನಿಟ್ಟಟನಲಿ ವಿಶಾರ್ನಥ 
ಸಕೆರ್ ಕನಖನಾರ್್ಯನತನ ಸನಿಪರ್ ್ಮನಡಿ, ಆ ಸಕೆರ್ ಕನಖನಾರ್್ಯಲಿ ವಿದತಯತ್ ಹನಗೂ ಡಿಸ್ಥಟಲರಿ 
ಉತನಪದರ್್ ಮನಡಿ, ಆ ಭನಗದ ರೈ್ತ್ರಿಗ್ ್ ಕನಖನಾರ್್ಯತ ವರವನತನ ಕ್ೂಟ್ಟಟದತದ, ಅದರ ಜ್ೂತ್ಗ್್ 
ಸನವಿರನರತ ನಿರತದೂ್ಯೇಗ ಯತವಕರಿಗ್ ್ಉದೂ್ಯೇಗವನತನ ಕಲಪಸ್ಥಕ್ೂಟಟೆಂತ್ಹ ಒಬಬ ಉದ್ೂಯೇಗದನತ್ 
ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳುವುದಕ್ೆ ಬಯಸತತ್ುೇರ್್. ಇವತ್ತುನ ದಿವಸ ಕ್ೂೇವಿರ್್-೧೯ ಪರಿಸ್ಥಿತ್ತಯಲಿ 
ರ್ನವಲ್ಿರೂ ಕೂಡ ಸತಮಮರ್್ ಖನಲಯನಗ ಕತಳಿತ್ತುರತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲಿ ಅವರತ ಸತಮಮರ್್ 
ಕತಳಿತ್ತಕೂ್ಳುಲಲಿ. ಅವರತ ತ್ಮಮ ಕ್ಷ್ೇತ್ರದ ಎಲ್ನಿ ಕರ್ಗ್ಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹನಗೂ ಗ್ನರಮಿೇಣ ರಸ್ುಗಳನತನ 
ಎನ.ಆರ.ಜಿ ಮತಖನೆಂತ್ರ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮನಡಿಸತವೆಂಥದತದ. ರ್ನವು ಏರ್ನದರೂ ಯನವ ಕ್ಷೇ್ತ್ರದಲಿ 
ಎಷತಟ ಕ್ಲಸವನಗದ ್ ಎೆಂದತ ಗಮನಿಸ್ಥದರ,್ ಅದತ ಹತಕ್ೆೇರಿ ಕ್ಷ್ೇತ್ರದಲಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರ ್
ಅತ್ತಶಯೇಕಿುಯನಗಲ್ನರದತ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳುವುದಕ್ೆ ಬಯಸತತ್ುೇರ್್. ಹನಗ್್ಯ್ಕೇ 
ಹತಕ್ೆೇರಿಯಲಿ ಸಹಕನರಿ ರೆಂಗದಲಿ ವಿದತಯತ್ ಉತನಪದರ್್ ಮನಡಿ, ಅದನತನ ರೈ್ತ್ರಿಗ್ ್ ವಿತ್ರಣ್ 
ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಕ್ೇೆಂದರ ಏರ್ನದರೂ ಇದದರ,್ ಅದತ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದ ಹತಕ್ೆೇರಿಯ ಮತ್ಕ್ಷ್ೇತ್ರದಲಿ 
ಇದ್. ಅದರ ಸೆಂಪೂಣಾ ಜವನಬನದರಿಯನತನ ಶ್ರೇ ಉಮ್ಹೇಶ್ ವಿ. ಕತ್ತುಯವರತ ಮನಡಿಸ್ಥರತವುದನತನ 
ರ್್ೂೇಡಿದರ,್ ಅವರತ ವಿದತಯಚಛಕಿುಯನತನ ಸಹಕನರ ರೆಂಗದಲಿ ತ್ೆಂದಿದನದರ್. ಹನಗ್್ಯ್ಕೇ ಇವತ್ತು ಸಹಕನರಿ 
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ರೆಂಗದಲಿ ಸಹಕನರಿ ಧತರಿೇಣರನಗ ಕ್ಲಸ ಕನಯಾಗಳನತನ ಮನಡಿರತವೆಂಥದದನತನ ರ್ನವಲ್ಿರೂ ಕೂಡ 
ಗಮನಿಸ್ಥದ್ದೇವ್. ಪರಸತುತ್ ಅವರತ ಅರಣಯ, ಆಹನರ ಮತ್ತು ರ್ನಗರಿೇಕ ಸರಬರನಜತ ಹನಗೂ ಗ್ನರಹಕರ 
ವಯವಹನರಗಳ ಇಲ್ನಖಗ್ಳ ಸಚಿವರನಗದದೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲಿ ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗದ ರೇ್ಷನ್ 
ಕನರ್್ಾದನರರಿಗ್ ್ ಬ್ೇಕನಗರತವೆಂತ್ಹ ಆಹನರವನತನ, ಸಿಳಿೇಯವನಗ ಉತನಪದರ್್ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ 
ಜ್ೂೇಳವನತನ ಖರಿೇದಿ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಕ್ಲಸ ಮನಡಿ, ಅವರತ ಒೆಂದತ ಹ್ೂಸ ದನಖಲ್್ಯನತನ 
ಮನಡಿದರತ. ಹನಗ್್ಯ್ಕೇ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲಿ ಇರತವೆಂತ್ಹವರಿಗ್ ್ರೇ್ಷನ್ ಅೆಂಗಡಿಗಳ ಮತಖನೆಂತ್ರ 
ರನಗಯನತನ ಕ್ೂಡತವೆಂಥದತದ ಒೆಂದತ ದೂ್ಡಡ ಸನಧರ್್ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳಿ. ಅವರ 
ಅವಧಿಯಲಿ ಸತಮನರತ 2184 ಕ್ೂೇಟ್ಟ ರೂಪನಯಿಗಳ ದ್ೂಡಡ ಪರಮನಣದ ಸಿಳಿೇಯ ಆಹನರವನತನ 
ಖರಿೇದಿ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ವಯವಸ್ಿಗ್್ ಚನಲರ್್ಯನತನ ಕ್ೂಟತಟ, ಏನತ ಆತ್ಮ ನಿಭಾರ ಭನರತ್ ಅಡಿಯಲಿ 
ಸಿಳಿೇಯ ವಸತುಗಳನತನ ಬಳಸಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ಇದ್. ಆ ಹರ್್ನಲ್್ಯಲಿ ರೇ್ಷನ್ ಕನಡತಾಗಳ ಬಡ 
ಕತಟತೆಂಬಗಳಿಗ್್ ಬ್ೇಕನಗರತವೆಂತ್ಹ ಜ್ೂೇಳವನತನ ವಿತ್ರಣ್ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಕ್ಲಸ ಬಹಳ 
ದ್ೂಡಡದನಗರತವೆಂಥದತದ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಮನತ್ನತನ ಈ ಸೆಂದಭಾದಲಿ ಹ್ೇಳುತು್ೇರ್್. ಅವರ 
ಮತಖನೆಂತ್ರ ಸನಕಷತಟ ಕಲ್ಸ ಕನಯಾಗಳು ಆಗವ.್ ಅವರತ ಅರಣಯ ಇಲ್ನಖಯ್ ಸಚಿವರನದ ಮ್ಹೇಲ್್, 
ಶ್ರೇಗೆಂಧ, ರಕುಚೆಂದನ ಮತ್ತು ಅರ್್ೇಕ ಹ್ಚತಿ ಬಲ್್್ ಬನಳುವೆಂತ್ಹ ಗಡಗಳನತನ ಬ್ಳ್ಯತವುದಕ್ೆ 
ತ್ಮಮದ್ೇ ಆಗರತವೆಂತ್ಹ ಹ್ೂಸ ನಿೇತ್ತಯನತನ ಅರಣಯ ಇಲ್ನಖಯ್ಲಿ ತ್ೆಂದಿರತವೆಂಥದದನತನ 
ಗಮನಿಸ್ಥದರ್, ಅವರತ ಯನವುದ್ೇ ಖನತ್ಯನತನ ವಹಸ್ಥಕ್ೂೆಂಡರೂ ಕೂಡ, ಅಷ್್ಟೇ ಚನಕಚಕಯತಯ್ಿೆಂದ 
ತ್ಮಮ ಕ್ಲಸ ಕನಯಾಗಳನತನ ಮನಡತತ್ತುದದರತ ಎನತನವುದಕ್ೆ ಸನಕಷತಟ ಉದನಹರಣ್ಗಳಿವ್ ಎನತನವೆಂತ್ಹ 
ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳುವುದಕ್ೆ ಬಯಸತತ್ುೇರ್್. ಹೇಗ್್ ಶ್ರೇ ಉಮ್ಹೇಶ್ ವಿ. ಕತ್ತುಯವರನತನ ಕ್ೇವಲ ಕತ್ತು 
ಕತಟತೆಂಬದವರತ ಮನತ್ರ ಕಳ್ದತಕ್ೂೆಂಡಿಲಿ. ಇಡಿೇ ನಮಮ ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ೆ ತ್ತೆಂಬಲ್ನರದ 
ನಷಟವನಗದ ್ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಮನತ್ನತನ ಈ ಸೆಂದಭಾದಲಿ ಹ್ೇಳುವುದಕ್ೆ ಬಯಸತತ್ುೇರ್್. ರ್ನವು ಆ 
ಭನಗದಲಿ ರ್್ೇರ, ದಿಟಟ, ನಿರೆಂತ್ರ ಎೆಂದತ ಕ್ೇಳುತ್ತುದ್ದವು. ಅದನತನ ಯನರಲ್ನಿದರೂ 
ಕನಣಬಹತದನಗದದರ್, ಅದನತನ ಉಮ್ಹೇಶ್ ವಿ. ಕತ್ತುಯವರಲಿ ಕನಣಬಹತದತ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಮನತ್ನತನ 
ಹ್ೇಳುವುದಕ್ೆ ಬಯಸತತ್ುೇರ್್. ಅವರತ ರ್್ೇರವನಗ ಸತ್ಯವರ್್ನೇ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ತುದದರತ. ಕಲ್ವು 
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ಸೆಂದಭಾಗಳಲಿ ಅದತ ನಮಗ್್ ಕಹ ಎನಿಸ್ಥದರೂ ಕೂಡ, ರ್ನವು ಅದರ ಆಳವನತನ ರ್್ೂೇಡಿದನಗ, 
ಅವರ ಆ ಮನತ್ತನಲಿ ಸತ್ಯತ್ ಇರತತ್ತುತ್ತು. ಅದರಲಿ ಯನವುದ್ೇ ರಿೇತ್ತಯ ದಾ್ೇಷ ಇರತತ್ತುರಲಲಿ. ಅವರತ 
ಯನವುದ್ೇ ರಿೇತ್ತಯ ಬ್ೇರ ್ವಿಚನರಗಳನತನ ಇಟತಟಕೂ್ೆಂಡತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ತುರಲಲಿ. ಅವರತ ರ್್ೇರವನಗ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವೆಂತ್ಹವರತ ಆಗದದರತ. ನಿರನಣಿ ಕತಟತೆಂಬದವರನದ ರ್ನವುಗಳು ಅವರಿಗ್್ ಬಹಳ ಹತ್ತುರ 
ಇದದೆಂತ್ಹವರತ. ಸಕೆರ್ ಕನಖನಾರ್್ ಮತ್ತು ಬ್ೇರ ್ಬ್ೇರ ್ಅಭಿವೃದಿಿ ಕ್ಲಸಗಳ ಬಗ್್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವೆಂತ್ಹ 
ಸೆಂದಭಾದಲಿ, ಅವರ ಆತ್ಮ ಎಷತಟ ಹತ್ತುರವನಗತತ್ತುತ್ತು ಎೆಂದರ್, ಕತಟತೆಂಬದ ಸದಸಯರತ ಮತ್ತು 
ಕನಯಾಕತ್ಾರತ ಎಲಿರೂ ಹ್ೂೆಂದನಣಿಕ್ಯಿೆಂದ ಇರಬೇ್ಕತ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಭನವರ್್ಯನತನ 
ವಯಕುಪಡಿಸತವೆಂಥದದನತನ ರ್್ೂೇಡಿದರ,್ ಅವರ ಮನತ್ತನಲಿ ಅೆಂತ್ುಃಕರಣದ ಮನತ್ತಗಳು ಇರತತ್ತುದದವು 
ಎೆಂಬತದನತನ ರ್ನವಲ್ಿರೂ ಕೂಡ ಗಮನಿಸತತ್ತುದ್ದವು ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳುವುದಕ್ೆ 
ಬಯಸತತ್ುೇರ್್. ಇವತ್ತುನ ದಿವಸ ಶ್ರೇ ಉಮ್ಹೇಶ್ ವಿ. ಕತ್ತುಯವರನತನ ಕಳ್ದತಕೂ್ೆಂಡತ ಅವರ ಕತಟತೆಂಬ 
ಸನಕಷತಟ ರ್್ೂೇವನತನ ಅನತಭವಿಸತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲಿ ಭಗವೆಂತ್ ಅವರ ಕತಟತೆಂಬಕ್ೆ ರ್್ೂೇವನತನ 
ಭರಿಸತವೆಂತ್ಹ ಶಕಿುಯನತನ ನಿೇಡಲ. ಶ್ರೇ ಉಮ್ಹೇಶ್ ವಿ. ಕತ್ತುಯವರ ಆತ್ಮಕ್ೆ ಚಿರಶನೆಂತ್ತಯನತನ 
ನಿೇಡಲ ಎೆಂದತ ಪನರರ್ಥಾಸತತನು, ಅವಕನಶ ನಿೇಡಿದದಕನೆಗ ತ್ಮಗ್್ ವೆಂದಿಸ್ಥ, ನನನ ಮನತ್ನತನ 
ಮತಗಸತತು್ೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜತ(ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಮೊದಲಬನರಿಗ್ ್ ಶನಸಕರ್ನಗ ಆಯ್ಕೆಯನಗ ಬೆಂದಿದ್ದೇರ್.್ ನನಗ್್ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆ ಅವಕನಶ ನಿೇಡಿದದಕನೆಗ ತ್ಮಗ್್ ವೆಂದಿಸತತನು, ಈ ಏಳು ದಿಗೆಜರ ಬಗ್್ೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲಿ, ರ್ನನತ ಬ್ಳಗ್ನವಿ ಜಿಲ್್ಿಗ್ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್ಹ 
ವಯಕಿುಯನಗರತವುದರಿೆಂದ ಮೊದಲಗ್ ್ಶ್ರೇ ಉಮ್ಹೇಶ್ ವಿ. ಕತ್ತು ಸನಹ್ೇಬರ ಬಗ್್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆ 
ಇಚ್ಿಪಡತತ್ುೇರ್್. ಶ್ರೇ ಉಮ್ಹೇಶ್ ವಿ. ಕತ್ತುಯವರತ ಹರಿಯ ರನಜಕನರಣಿಯನಗ ಬಹತವಯಕಿುತ್ಾವನತನ 
ಹ್ೂೆಂದಿದೆಂತ್ಹ ಒಬಬ ಕಿರಯನಶ್ೇಲ ವಯಕಿುಯನತನ ಕಳ್ದತಕೂ್ೆಂಡಿರತವುದತ ಕ್ೇವಲ ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕದ 
ಜನರತ ಮನತ್ರವಲಿ, ಇವತ್ತುನ ದಿವಸ ಇಡಿೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಬಬ ಉತ್ುಮವನದ ಮತ್ತು ಬಹತಮತಖ 
ರ್ನಯಕರ್ನಗದದೆಂತ್ಹ ಮತ್ತು ಬಹತ ವಯಕಿುತ್ಾವನತನ ಹ್ೂೆಂದಿದೆಂತ್ಹ ಹನಗೂ ಕೃಷಿ ಹರ್್ನಲ್್ಯಿೆಂದ 
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ಬೆಂದೆಂತ್ಹ ಒಬಬ ಮಹನನ್ ರ್ನಯಕನನತನ ಕಳ್ದತಕ್ೂೆಂಡಿರತವೆಂಥದತದ ಖೆಂಡಿತ್ವನಗ ಆರೂವರ ್
ಕ್ೂೇಟ್ಟ ಕನನಡಿಗರಿಗ್ ್ಆಗರತವೆಂತ್ಹ ನಷಟವ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸ್ಥದ್ದೇರ್್. ಅದ್ೇ ರಿೇತ್ತ ಅವರತ ಎಲ್ನಿ 
ವಿಚನರಗಳನತನ ಇದದದದನತನ ಇದದ ಹನಗ್್ ಹೇ್ಳುವೆಂತ್ಹ ಮತು್ ಎಲ್ನಿ ವಿಚನರಗಳನತನ ರ್್ೇರವನಗ 
ಹ್ೇಳತ್ಕೆೆಂಥ ಸಾಭನವವನತನ ಒಳಗ್್ೂೆಂಡೆಂತ್ಹ ಹನಗೂ ಎಲಿರನತನ ಪಿರೇತ್ತಯನಗ ಕನಣತವೆಂತ್ಹ 
ಹನಗೂ ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರನದ ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ಹರಿಪರಸನದ್ ಹನಗೂ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ 
ಶ್ರೇ ಲಕ್ಷಣ ಸವದಿಯವರತ ಹ್ೇಳಿದ ಹನಗ್್ ಯನವುದ್ೇ ಪಕ್ಷದವರತ ಯನವುದ್ೇ ರಿೇತ್ತಯ ಕ್ಲಸ 
ಕನಯಾಗಳ ಬಗ್್ೆ ಅವರ ಬಳಿಗ್್ ಹ್ೂೇದನಗ, ಅವರತ ತ್ಮಮದ್ೇ ಕ್ಲಸವೆ್ಂದತ ತ್ತಳಿದತಕೂ್ೆಂಡತ 
ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಔದನಯಾವನತನ ಬ್ಳ್ಸ್ಥಕ್ೂೆಂಡಿದೆಂತ್ಹ ಒಬಬ ರ್ನಯಕನನತನ ಕರ್ನಾಟಕದ 
ಕನನಡಿಗರತ ಕಳ್ದತಕ್ೂೆಂಡಿದನದರ್ೆಂದತ ಭನವಿಸತತ್ುೇರ್.್ ಹನಗ್ನಗ ಅವರಿಗ್್ ಸ್ಥಕಿೆದೆಂತ್ಹ 
ಲ್್ೂೇಕೂ್ೇಪಯೇಗ ಇಲ್ನಖ ್ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಇಲ್ನಖ ್ ಅಥವನ ಇರ್ನಯವುದ್ೇ ವಿಚನರಗಳು ಬೆಂದನಗ 
ವಿಶ್ೇಷವನಗ ಬಳ್ಗ್ನವಿಯಲಿ ವಿಶಾಕನನಡ ಸಮ್ಹೀಳನವನತನ ಮನಡಿದನಗ, ಆ ಸೆಂದಭಾದಲಿ ರ್ನನತ 
ಕೂಡ ಭನಗವಹಸ್ಥದ್ದ. ಇಡಿೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ವಿಶಾ ಮ್ಹಚಿಿಕ್ೂಳುುವೆಂತ್ಹ ವಿಶಾ ಕನನಡ ಸಮ್ಹೀಳನಕ್ೆ 
ರೂವನರಿಗಳನಗದದೆಂತ್ಹವರತ ಜಿಲ್ನಿ ಉಸತುವನರಿ ಸಚಿವರನಗದದೆಂತ್ಹ ಶ್ರೇ ಉಮ್ಹೇಶ್ ವಿ. ಕತ್ತುಯವರತ 
ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುವುದಕ್ೆ ಬಯಸತತ್ುೇರ್್. ಅವರತ ಲ್ೂ್ೇಕ್ೂೇಪಯೇಗ ಇಲ್ನಖಯ್ ಸಚಿವರನಗದದೆಂತ್ಹ 
ಸೆಂದಭಾದಲಿ ಹಲವನರತ ಕ್ಲಸ ಕನಯಾಗಳನತನ ಮನಡಿದದರತ. ಅವರತ ಕೇ್ವಲ ಒಬಬ ರನಜಕನರಣಿ 
ಮನತ್ರವಲಿ, ಅವರತ ಒಬಬ ಉದಯಮಿಯನಗದದರತ. ಅೆಂದರ,್ ಹ್ೂೇಟಲ್್ ಉದಯಮ, ರಿಯಲ್ ಎಸಟ್ೇಟ್ 
ಉದಯಮ ಮತ್ತು ಸಕೆರ್ ಕನಖನಾರ್ ್ಉದಯಮ. ಈ ಎಲ್ನಿ ಉದಯಮಗಳಲಿ ಉತ್ುಮವನದ ಸೇ್ವ್ ಮನಡಿ, 
ಆ ಮತಖನೆಂತ್ರ ಉದೂ್ಯೇಗವನತನ ಸೃಜಿಸತವೆಂತ್ಹ ಮತ್ತು ಯತವಕರಿಗ್್ ಭವಿಷಯವನತನ ಕಟ್ಟಟಸತವೆಂತ್ಹ 
ಕ್ಲಸವನತನ ಮನಡಿದೆಂತ್ಹ ಶ್ರೇ ಉಮ್ಹೇಶ್ ವಿ. ಕತ್ತುಯವರನತನ ಕಳ್ದತಕ್ೂೆಂಡಿರತವೆಂಥದತದ ಬಹಳ 
ದತುಃಖಕರ ಸೆಂಗತ್ತ ಎೆಂದತ ಭನವಿಸತತ್ುೇರ್್. ಅದ್ೇ ರಿೇತ್ತ ಬ್ಳಗ್ನವಿಗ್ ್ಸೆಂಬೆಂಧಿಸ್ಥದೆಂತ್ ಕ್ಲವು ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಸೆಂಸ್ಿಗಳಲಿ ಒಡರ್ನಟ ಇಟತಟಕೂ್ೆಂಡಿರತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲಿ ನಮಮ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸೆಂಸ್ಿಗಳ ವಿಚನರಗಳು 
ಬೆಂದನಗ ರ್ನವು ಅವರ ಬಳಿಗ್್ ಹೂ್ೇದನಗ ಖೆಂಡಿತ್ವನಗ ನಮಗ್್ ಒೆಂದತ ಅಭಯಹಸುವನತನ ನಿೇಡಿ 
ಸಹನಯ ಮನಡತತ್ುೇರ್ ್ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಔದನಯಾದ ಮನತ್ತಗಳರ್ನನಡತತ್ತುದದರತ. ಅವರತ ಒೆಂದತ 
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ಹ್ೇಳಿಕ್ಯನತನ ನಿೇಡಿದದರತ ಎೆಂದತ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಲಕ್ಷಮಣ ಸವದಿಯವರತ ಹ್ೇಳಿದರತ. 
ಅವರತ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದ ಪರತ್ಯೇಕದ ಬಗ್್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ರ್ನನತ ಆಗ ಸಣಣ ಹತಡತಗ, ಅೆಂದರ್ 
ಆಗ ರ್ನನತ ಇನತನ ಎೆಂ.ಎಲ.ಸ್ಥ ಅಥವನ ಎೆಂ.ಎಲ್.ಎ ಕೂಡ ಆಗರಲಲಿ. ಒಮ್ಹಮ ರ್ನನತ 
ಏರ್ಪ್ೂೇಟ್ಾನಲಿ ಅವರನತನ ಭ್ೇಟ್ಟ ಮನಡಿದನಗ, ರ್ನನತ ಅವರ ಬಳಿ ಒಬಬ ಕನನಡಿಗರ್ನಗ ಒೆಂದತ 
ಮನತ್ನತನ ಕೇ್ಳುತ್ುೇರ್ ್ ಎೆಂದತ, ನಿೇವು ಅಚಿ ಕನನಡಿಗರನಗ ಏಕ್ ಈ ರಿೇತ್ತಯ ಹ್ೇಳಿಕ್ಯನತನ 
ನಿೇಡತತ್ತುೇರಿ ಎೆಂದತ ಪರಶ್ನ ಕ್ೇಳಿದನಗ, ಅದಕ್ೆ ಅವರತ ಏನತ ಹ್ೇಳುತನುರ್ೆಂದರ್, ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ೆ 
ದ್ೂರಬ್ೇಕನದೆಂತ್ಹ ರ್ನಯಯಸಮಮತ್ವನಗರತವೆಂತ್ಹ ಹಕತೆಗಳನತನ ಪರತ್ತಪನದರ್್ ಮನಡತವುದಕ್ೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದದ್ೇರ್್ಯ್ಕೇ ಹೂ್ರತ್ತ, ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯವನತನ ಒಡಯ್ತವುದಕ್ೆ ಅಲಿ ಎನತನವೆಂತ್ಹ 
ಮನತ್ನತನ ಹೇ್ಳಿದನಗ, ನನಗ್ ್ ಬಹಳ ಸೆಂತೂ್ೇಷವನಯಿತ್ತ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಮನತ್ನತನ ಬಹಳ 
ಸಪಷಟವನಗ ಹ್ೇಳುವುದಕ್ೆ ಬಯಸತತ್ುೇರ್್. ಆಗ ಅವರತ ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜತರವರ್ ರ್ನನತ ಕೂಡ 
ಕನನಡಿಗ, ರ್ನನತ ಅಖೆಂಡ ಕರ್ನಾಟಕವನತನ ಬಯಸ್ಥದೆಂತ್ಹವನತ. ಆದರ್, ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕದಲಿ ಶ್ರೇ 
ನೆಂಜತೆಂಡಪಪ ವರದಿಯ ಶ್ಫನರಸತಗಳನತನ ಅನತಷ್ನೆನಗ್್ೂಳಿಸತವುದಕ್ೆ ವಿಳೆಂಭವನಗರತವುದಕ್ೆ ನನನ 
ಮನಸ್ಥಿಗ್್ ರ್್ೂೇವನಗರತವ ರಿೇತ್ತಯಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ತುದದ್ೇರ್್. ನಮಮ ಹಕೆನತನ 
ಪಡದ್ತಕೂ್ಳುುವುದಕ್ೂೆೇಸೆರ ಆ ರಿೇತ್ತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ತುದ್ದೇರ್್ ಎೆಂದನಗ ನನಗ್ ್ ಬಹಳ 
ಸೆಂತೂ್ೇಷವನಯಿತ್ತ. ಆಗ ರ್ನನತ ಏರ್ಪೂ್ೇಟ್ಾನಲಿ ಒಬಬ ಸಣಣ ಹತಡತಗರ್ನಗ ಅವರಿಗ್್ ಈ ರಿೇತ್ತ 
ಹ್ೇಳಿದ್, ನಿೇವು ಈ ರಿೇತ್ತಯ ಹ್ೇಳಿಕ್ಯನತನ ಕ್ೂಡಬ್ೇಡಿ. ಈಗ ನಿಮಮದೇ್ ಸಕನಾರವಿದ್, ನಿೇವು ಏಕ್ 
ಹ್ೂೇರನಟ ಮನಡಬನರದತ ಎೆಂದನಗ, ಅದಕ್ೆ ಅವರತ ಯನವುದ್ೇ ಸಕನಾರವಿದದರೂ ಕೂಡ, ಉತ್ುರ 
ಕರ್ನಾಟಕ, ರೈ್ತ್ರಿಗ್ ್ಮತ್ತು ನಿೇರನವರಿಗ್ ್ಅರ್ನಯಯವನದನಗ ರ್ನನತ ಧವನಿ ಎತ್ತುತ್ುೇರ್್ ಎನತನವೆಂತ್ಹ 
ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳಿದರತ. ಅವರತ ಇೆಂತ್ಹ ವಿಚನರಗಳನತನ ಪರಸನುಪ ಮನಡತವುದನತನ ರ್್ೂೇಡಿದನಗ ಮತ್ತು 
ಅವರ ಅೆಂತ್ರನಳದಲಿ ಇರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಕ್ೇಳಿದನಗ, ಅವರತ ಬಿಜ್ಪಿ 
ರ್ನಯಕರನಗರಬಹತದತ ಆದರ್ ಎಲ್್ೂಿೇ ಒೆಂದತ ಕಡ ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ರ್ನಯಕನನತನ 
ಕಳ್ದತಕ್ೂೆಂಡಿದ್ದೇವ್ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಭನವರ್್ ನನನಲಿ ಬರತತ್ುದ್.  

(ಮತೆಂದತ) 
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(772) 12.09.2022 12.20 LL-BNS 

(ಸಭನಪತ್ತಯವರ ಉಪಸ್ಥಿತ್ತ) 

ಶ್ರೇ ರ್ನಗರನಜತ ಎೆಂ.(ಮತೆಂದತ):-  

ಹನಗ್ನಗ, ರ್ನನತ ಮನನಯ ಉಮ್ಹೇಶ್ ವಿ. ಕತ್ತುಯವರ ಬಗ್್ೆ ಹ್ೇಳಬೇ್ಕನದರ,್ ಅವರತ ತ್ಮಮ ಚಿಕೆ 
ವಯಸ್ಥಿನಲಿ ಅೆಂದರ್, ೨೫ರ್್ೇ ವಯಸ್ಥಿನಲಿಯ್ಕೇ ರನಜಯದ ವಿಧನನಸಭ್ ಪರವೇ್ಶ್ಸತವೆಂತ್ಹ ಅವಕನಶ 
ಅವರಿಗ್್ ದ್ೂರ್ಯತತ್ುದ್. ಶ್ರೇಯತತ್ರತ ೯ ಬನರಿ ಚತರ್ನವಣ್ಯಲಿ ಸಪಧಿಾಸ್ಥ, ಅದರಲಿ ೮ ಬನರಿ 
ಆಯ್ಕೆಯನಗ ಬೆಂದಿರತ್ಕೆೆಂತ್ಹವರತ ಕೇ್ವಲ ಒೆಂದತ ಪಕ್ಷಕ್ೆ ಸ್ಥೇಮಿತ್ವನಗರತವುದಿಲಿ. ಹಲವನರತ 
ಪಕ್ಷಗಳನತನ ರ್್ೂೇಡಿ, ಅಲಿನ ಸ್ಥದನಿೆಂತ್ಗಳನತನ ಅರದ್ತ ಕತಡಿದತಕೂ್ೆಂಡತ ಬೆಂದೆಂತ್ಹ ರ್ನಯಕ 
ಏರ್ನದರೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದಲಿದದರ್, ಅದತ ಮನನಯ ಉಮ್ಹೇಶ್ ವಿ. ಕತ್ತುಯವರತ ಎೆಂಬ ಮನತ್ನತನ 
ಹ್ೇಳುತು್ೇರ್್. ಅಲಿದ್ೇ, ಅವರತ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದ ಒೆಂದತ ಆಸ್ಥುಯನಗದದರತ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಸಹ 
ಹ್ೇಳುವುದಕ್ೆ ಬಯಸತತು್ೇರ್್. ಪಕ್ಷ ಯನವುದನದರೂ ಇರಬಹತದತ. ಆದರ್, ಅಧಿಕನರ ಸ್ಥಕಿೆದೆಂತ್ಹ 
ಸೆಂದಭಾದಲಿ ಬಡವರ ಬಗ್್ೆ, ದಿೇನದಲತ್ರ ಬಗ್್ೆ ಮತ್ತು ಶ್ ೇಷಿತ್ ವಗಾಗಳ ಬಗ್್ೆ, ಅದರಲಿಯೂ 
ವಿಶ್ೇಷವನಗ ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿೇರನವರಿ ಯೇಜರ್್ಗಳ ಬಗ್್ೆ ಹನಗೂ ಅದನತನ ಮಿೇರಿ, 
ದಿೇನದಲತ್ರ ಜ್ೂತ್ ಯನರತ ಇರತತನುರೂ್ೇ ಅವರ ಜ್ೂತ್ಯಲಿ ರ್ನನಿರತತ್ುೇರ್್ೆಂದತ ಹ್ೂೇರನಟ 
ಮನಡತವೆಂತ್ಹ, ಅದರಲಿಯೂ ವಿಶ್ೇಷವನಗ ರೈ್ತ್ರ ಬಗ್್ೆ ಕನಳಜಿ ಇರತವೆಂತ್ಹ ಒಬಬ ಕೃಷಿ 
ಕತಟತೆಂಬದಿೆಂದ ಬೆಂದಿರತವೆಂತ್ಹ ಮತ್ತು ಅವರ ತ್ೆಂದಯ್ವರತ ನಡದ್ೆಂತ್ಹ ದನರಿಯಲಿ ನಡದ್ೆಂತ್ಹ 
ಒಬಬ ಧಿೇಮೆಂತ್ ರ್ನಯಕನನತನ ಕಳ್ದತಕ್ೂೆಂಡಿರತವನಗ ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಇಡಿೇ ಕರ್ನಾಟಕ 
ರನಜಯ ಇವತ್ತುನ ದಿವಸ ಒಬಬ ರ್ನಯಕನನತನ ಕಳ್ದತಕೂ್ೆಂಡಿರತವುದತ ಬಹಳ ದತುಃಖಕರ ಸೆಂಗತ್ತ 
ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುವುದಕ್ೆ ಬಯಸತತ್ುೇರ್್.  

ಮತೆಂದತವರ್ದತ, ಸಕೆರ್ ಕನಖನಾರ್್ಗಳ ವಿಚನರಗಳಿರಬಹತದತ ಅಥವನ ಇರ್ನಯವುದ್ೇ 
ವಿಚನರಗಳಿದದರೂ ಸಹ, ಅವರತ ಯನವನಗಲೂ ಸಹ ರೈ್ತ್ರ ಪರ ನಿಲತಿವೆಂತ್ಹ ಒಬಬ ಧಿೇಮೆಂತ್ 
ರ್ನಯಕ. ಅಲಿದ್ೇ, ಶ್ರೇಯತತ್ರತ ತೂ್ೇಟಗ್ನರಿಕ್, ಬೆಂಧಿೇಖನರ್್, ಸಕೆರ್, ಕೃಷಿ ಹನಗೂ ಅರಣಯ, ಆಹನರ 
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ಮತ್ತು ರ್ನಗರಿಕ ಸರಬರನಜತ ಹನಗೂ ಗ್ನರಹಕರ ವಯವಹನರಗಳ ಸಚಿವರನಗ ಹೇಗ್್ ಹಲವನರತ 
ಖನತ್ಗಳನತನ ನಿಭನಯಿಸ್ಥದೆಂತ್ಹ ಒಬಬ ಧಿೇಮೆಂತ್ ರ್ನಯಕ. ಶ್ರೇಯತತ್ರಿಗ್್ ಯನವನಗಲೂ ಸಹ 
ಒೆಂದತ ಕನಸ್ಥತ್ತು. ಅದ್ೇರ್್ೆಂದರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದಲಿ ಒಮ್ಹಮ ಮತಖಯಮೆಂತ್ತರಯನಗಬ್ೇಕ್ೆಂಬ ಆಸ್ 
ಇತ್ತು. ಇದತ ಎಲ್ನಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗ್್ ಗ್್ೂತ್ತುರತವೆಂತ್ಹ ವಿಚನರ. ಮತೆಂದೂ್ೆಂದತ ದಿನ ಉತ್ುರ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಪರತ್ಯೇಕ ರನಜಯವನಗ ರಚರ್್ಯನದರ್, ರ್ನರ್್ೇ ಮೊದಲ ಮತಖಯಮೆಂತ್ತರಯನಗತತ್ುೇರ್್ೆಂಬ 
ದಿಟಟತ್ನವನತನ ಪರದಶಾನ ಮನಡತತ್ತುದದರತ. ಈ ಬಗ್್ೆ ಅವರಿಗ್್ ಒೆಂದತ ಆಸ ್ಇತ್ತು. ಆದರ್, ಆ ದ್ೇವರತ 
ಅದನತನ ಈಡೇ್ರಿಸಲಲಿ. ಏಕ್ೆಂದರ,್ ಒಬಬ ವಯಕಿು ಒೆಂದತ ದೂ್ಡಡ ಆಸಯ್ನಿನಟತಟಕೂ್ೆಂಡತ ೯ ಬನರಿ 
ಚತರ್ನವಣ್ಯಲಿ ಸಪಧಿಾಸ್ಥ, ಅದರಲಿ ೮ ಬನರಿ ಆಯ್ಕೆಯನಗರತತನುರ್. ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರನದ ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್. ಹರಿಪರಸನದ್ರವರತ ಆಗಲ್್ೇ ಹ್ೇಳಿದೆಂತ,್ ೮ ಬನರಿ ಚತರ್ನವಣ್ಯಲಿ 
ಗ್್ದಿದದನದರ್ೆಂದರ್, ಅವರಿಗ್್ ೮೦ ವಷಾ ವಯಸನಿಗದ್ ಎೆಂದತ ಅರ್್ೇಕ ಜನ ತ್ತಳಿದತಕ್ೂಳುುತನುರ್. ಆದರ್, 
ಅವರಿಗ್್ ಆಗದತದ, ಕ್ೇವಲ ೬೧ ವಷಾ ಮನತ್ರ. ಇನತನ ೨೦ ವಷಾಗಳ ಕನಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದ 
ರನಜಕನರಣವನತನ ಮನಡತ್ಕೆೆಂತ್ಹ, ಆಡಳಿತ್ದಲಿರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ಮತ್ತು ಎಲ್ನಿ ರಿೇತ್ತಯಲಿ 
ಭನಗವಹಸತವೆಂತ್ಹ ಶಕಿು ಇದದೆಂತ್ಹ ಒಬಬ ವಯಕಿುಯನತನ ರ್ನವು ಕಳ್ದತಕ್ೂೆಂಡಿರಬ್ೇಕನದರ್, 
ಖೆಂಡಿತ್ವನಗಯೂ ರ್ನವು ನಮಮ ಸಾೆಂತ್ ಅಣಣನನತನ ಕಳ್ದತಕೂ್ೆಂಡಷತಟ ದತುಃಖವನಗತತ್ುದ್ ಎನತನವ 
ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳುವುದಕ್ೆ ಬಯಸತತ್ತುದ್ದೇರ್್. 

 ಹನಗ್ನಗ, ಈ ಸದನದಲಿ ಇವತ್ತುನ ದಿನ ಸೆಂತನಪ ಸೂಚರ್್ಯಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ತನವು 
ನಮಗ್್ ಅವಕನಶ ಕ್ೂಟ್ಟಟದಿದೇರಿ. ಇದರಲಿ ೭ ಜನ ಗಣಯ ವಯಕಿುಗಳಿದತದ, ಅದರಲಿ ಸೆಂಗೇತ್ ಕ್ಷ್ೇತ್ರಕ್ೆ 
ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟವರತ ಇರಬಹತದತ, ವ್ೈದಯ ಕ್ಷ್ೇತ್ರಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟವರತ ಇರಬಹತದತ ಹನಗೂ ಇತ್ರ ್
ಎಲ್ನಿ ಕ್ಷ್ೇತ್ರಗಳಲಿ ಕ್ಲಸ ಮನಡತತ್ತುದದೆಂತ್ಹ ಗಣಯ ವಯಕಿುಗಳನತನ ಕಳ್ದತಕೂ್ೆಂಡನಗ ಖೆಂಡಿತ್ವನಗಯೂ 
ಸಹ ನಮಮ ಮನಸ್ಥಿಗ್್ ದತುಃಖವನಗತತ್ುದ್. ಹನಗ್ನಗ, ಮನನಯ ಉಮ್ಹೇಶ್ ವಿ. ಕತ್ತುಯವರನೂನ 
ಸೇ್ರಿದೆಂತ,್ ೭ ಜನ ಗಣಯರಿಗ್್ ಇವತ್ತುನ ದಿನ ಸೆಂತನಪ ಸೂಚಿಸತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲಿ 
ರ್ನರ್ನದರೂ ಹ್ೇಳುತ್ುೇರ್್. ರ್ನವು ಆ ಎಲ್ನಿ ಕತಟತೆಂಬಗಳಿಗ್್ ಮತ್ತು ಆ ಕತಟತೆಂಬದ ಸದಸಯರಿಗ್್ 
ಮೃತ್ರ ಅಗಲಕ್ಯಿೆಂದ ಉೆಂಟನದ ದತುಃಖವನತನ ಸಹಸ್ಥಕೂ್ಳುುವುದಕ್ೆ ದೇ್ವರತ ಶಕಿುಯನತನ ನಿೇಡಲ 
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ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಪನರಥಾರ್ ್ಮನಡತತ್ುೇರ್ ್ಹನಗೂ ನನಗ್ ್ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ ಕ್ೂಟ್ಟಟದದಕನೆಗ ತ್ಮಗ್ ್
ಧನಯವನದಗಳನತನ ಅಪಿಾಸತತ್ುೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಟ್ಟ.ಎ. ಶರವಣ(ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, 
ಅವಕನಶಕನೆಗ ವೆಂದಿಸತತನು, ಇವತ್ತುನ ದಿವಸ ೭ ದಿಗೆಜರ ಸೆಂತನಪ ಸೂಚರ್್ಯಲಿ ಭನಗವಹಸ್ಥ, ಆ 
ದಿಗೆಜರ ರ್್ನಪತಗಳ ಬಗ್್ೆ ರ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ತುದ್ದೇವ್. ದಿವೆಂಗತ್ ಶ್ರೇ ಉಮ್ಹೇಶ್ ವಿ. ಕತ್ತುಯವರ 
ಬಗ್್ೆ ರ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಬೇ್ಕನದರ,್ ೨೦೦೮ರಲಿ ಅವರತ ನಮಮ ಪಕ್ಷದಿೆಂದಲ್ೇ್ ಶನಸಕರನಗ ಮ್ಹೈತ್ತರ 
ಸಕನಾರದಲಿ ಕೃಷಿ ಮೆಂತ್ತರಯನಗ ಬಹಳಷತಟ ಒಳು್ಯ ಕ್ಲಸಗಳನತನ ಮನಡಿದದರತ. ಅದರ ಹೆಂದ ್ಕೂಡ 
ಸರ್ನಮನಯ ಶ್ರೇ ಜ್.ಹ್ಚ್.ಪಟ್ೇಲರ ಮೆಂತ್ತರಮೆಂಡಲದಲಿ ಅೆಂದರ್, ೧೯೯೭ರಲಿ ಲ್್ೂೇಕೂ್ೇಪಯೇಗ 
ಸಚಿವರನಗ ಕನಯಾನಿವಾಹಸ್ಥರತತನುರ.್ 2018 ರಿೆಂದ 2020ರವರ್ಗೂ ಪಬಿಿಕ್ ಅಕೌೆಂಟಿ್ 
ಕಮಿಟ್ಟಯಲಿ ನಮಮ ಜ್ೂತಯ್ಲಿ ಅೆಂದರ್, ರ್ನನತ ಸಹ ಆ ಕಮಿಟ್ಟಯಲಿ ಸದಸಯರ್ನಗದತದ, ಪರತ್ತ ವನರ 
ರ್ನವು ಸದರಿ ಕಮಿಟ್ಟ ಸಭ್ಯಲಿ ಸೇ್ರತತ್ತುದ್ದವು. ಶ್ರೇಯತತ್ರತ ನಮಮ ಮತ್ತು ನಮಮ ಪಕ್ಷದ ವರಿಷೆರ 
ಜ್ೂತ್ಯಲಿ ಹಲವನರತ ವಿಚನರಗಳಲಿ ಒಡರ್ನಟ ಇಟತಟಕೂ್ೆಂಡಿರತವುದನತನ ರ್ನನತ ಈ ಸೆಂದಭಾದಲಿ 
ರ್್ನಪಿಸ್ಥಕೂ್ಳುುವುದಕ್ೆ ಇಷಟಪಡತತ್ುೇರ್್. ಶ್ರೇಯತತ್ರತ ರ್್ೇರ ನತಡಿ, ಯನವುದ್ೇ ವಿಚನರಗಳು 
ಬೆಂದನಗಲೂ ಸಹ ಯನವುದ್ೇ ಆತ್ೆಂಕ ಇಲಿದಯ್್ಕೇ ಮನಸ್ಥಿನಲಿರತವೆಂತ್ದದನತನ ರ್್ೇರವನಗ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವೆಂತ್ಹ ಒಬಬ ಅಜನತ್ಶತ್ತರ ಇವತ್ತುನ ದಿವಸ ನಮಮ ಕಣತಣ ಮತೆಂದ ್ಇಲಿದೇ್ ಇರತವುದತ 
ಬಹಳ ರ್್ೂೇವಿನ ಸೆಂಗತ್ತಯನಗದ್.  

ಶ್ರೇಯತತ್ರತ, ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗ ಅದರಲಿಯೂ ವಿಶ್ೇಷವನಗ ಬ್ಳಗ್ನವಿ ಇರಬಹತದತ 
ಅಥವನ ಅಲಿರತವೆಂತ್ಹ ಹಲವನರತ ಜಿಲ್್ಿಗಳಲಿ ಯನವುದ್ೇ ಸಮಸ್ಯ ಬೆಂದನಗಲೂ ಸಹ ಅವರತ 
ಜನರ ಪರವನಗ ತ್ಮಮ ಧವನಿ ಎತ್ತುತ್ತುದದರತ. ಇವತ್ತುನ ದಿವಸ ಅವರ ನಿಧನ ನಮ್ಹಮಲಿರಿಗೂ ಸಹ ಬಹಳ 
ಆತ್ೆಂಕವನದೆಂತ್ಹ ವಿಚನರವನಗದ್. ಈ ಒೆಂದತ ಸನಿನವ್ೇಶ ನಡದ್ನಗ ರ್ನವು ಮತ್ತು ನಮಮ 
ಸದಸಯರ್ಲಿರೂ ಸಹ ಮ್ಹೈಸೂರಿನಲಿದ್ದವು. ಅವತ್ತುನ ದಿವಸ ಏಕನಏಕಿ ಟ್ಟ.ವಿ. ಮನಧಯಮದಲಿ ಶ್ರೇ 
ಉಮ್ಹೇಶ್ ವಿ. ಕತ್ತುಯವರ ನಿಧನದ ಸತದಿಿ ಪರಸನರವನಗದದನತನ ರ್್ೂೇಡಿ, ಇದತ ನಿಜವ್ೇ ಅಥವನ ಸತಳ್ುೇ 
ಎೆಂದತ ನೆಂಬಲಕ್ೆ ನಮಗ್ ್ ಸನಧಯವನಗಲಲಿ. ಆಗ ರ್ನವು ನಮಮ ಮನಧಯಮ ಸನ್ೇಹತ್ರಿಗ್ ್ಫ್ೂೇನ್ 
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ಮನಡಿ, ಏರ್ನಗದ್ ಎೆಂಬತದನತನ ತ್ತಳಿದತಕೂ್ೆಂಡಿರತತ್ುೇವ್. ಆ ದಿನ ರನತ್ತರ ೦೧.೦೦ ಗೆಂಟ್ 
ಸಮಯದಲಿಯೂ ಸಹ ರ್ನನತ ಮನಧಯಮದವರ ಜ್ೂತ್ ಮನತ್ರ್ನಡಿರತತ್ುೇರ್್. ಶ್ರೇಯತತ್ರತ ತ್ಮಮ 
೬೧-೬೨ರ್್ೇ ವಯಸ್ಥಿನಲಿ ಅವರಿಗ್್ ಇೆಂತ್ಹ ಒೆಂದತ ಆಘಾತ್ ಆಗತತ್ುದ್ ಎನತನವುದನತನ ನೆಂಬಿರಲಲಿ. 
ಇವತ್ತುನ ದಿವಸ ಶ್ರೇಯತತ್ರ ನಿಧನದಿೆಂದ ಅವರ ಅಭಿಮನನಿಗಳು ಮತ್ತು ಆ ಭನಗದ, ಅದರಲಿಯೂ 
ವಿಶ್ೇಷವನಗ ಅವರ ಕತಟತೆಂಬ ಸದಸಯರಿಗ್್ ಮೃತ್ರ ಅಗಲಕಯ್ಿೆಂದ ಉೆಂಟನದ ದತುಃಖವನತನ 
ಭರಿಸತವೆಂತ್ಹ ಶಕಿುಯನತನ ಭಗವೆಂತ್ನತ ಕರತಣಿಸಲ್್ೆಂದತ ರ್ನನತ ವಿಶ್ೇಷವನಗ ಪನರಥಾರ್ ್
ಮನಡತತ್ುೇರ್.್  

ಮತ್ೂುಬಬ ದಿಗೆಜರನದ ಮನನಯ ಎೆಂ. ರಘುಪತ್ತಯವರತ ಸಹ ನಮಮ ಪಕ್ಷದಿೆಂದ ಮಲ್್ಿೇಶಾರೆಂ 
ಭನಗದಿೆಂದ ಗ್್ದತದ, ಶನಸಕರತ ಮತ್ತು ಸಚಿವರನಗ ಹಲವನರತ ಖನತ್ಗಳನತನ ವಹಸ್ಥಕ್ೂೆಂಡಿದದರತ. ನಮಮ 
ಪಕ್ಷದ ವರಿಷೆರನದ ಸರ್ನಮನಯ ಹ್ಚ್.ಡಿ. ದ್ೇವ್ೇಗ್ೌಡರವರ ಜ್ೂತ್ಯಲಿ ಒಡರ್ನಡಿಯನಗ 
ಭನಗಯನಗದದರತ. ಅವರನತನ ಸಹ ರ್ನವು ಕಳ್ದತಕೂ್ೆಂಡಿರತವೆಂಥದತದ ಬಹಳ ರ್್ೂೇವಿನ 
ಸೆಂಗತ್ತಯನಗದ್. ಈ ಸೆಂದಭಾದಲಿ ಶ್ರೇಯತತ್ರ ಅಗಲಕ್ಯಿೆಂದ ಅವರ ಕತಟತೆಂಬದವರಿಗ್್, ಅವರ 
ಅಭಿಮನನಿಗಳಿಗ್್ ಉೆಂಟನದ ದತುಃಖವನತನ, ಕಷಟವನತನ ಭರಿಸತವೆಂತ್ಹ ಶಕಿುಯನತನ ಆ ಭಗವೆಂತ್ನತ 
ಕರತಣಿಸಲ್್ೆಂದತ ರ್ನನತ ದ್ೇವರಲಿ ಪನರಥಾರ್ ್ ಮನಡತತ್ತುದ್ದೇರ್್. ಇದರ ಜ್ೂತಗ್್್, ಶ್ರೇ ಶ್ವಮೊಗೆ 
ಸತಬಬಣಣನವರ ಬಗ್್ೆ ಒೆಂದತ ಮನತ್ನತನ ರ್ನನತ ಹ್ೇಳಲ್್ೇಬ್ೇಕತ. ಅವರತ ನಮಮ ಬಸವನಗತಡಿ 
ಭನಗದವರತ. ಅವರತ ಹಲವನರತ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ಬನಶೆಂಕರಿಯಲಿ ವನಸುವಯ ಇದನದರ.್ 
ಶ್ರೇಯತತ್ರತ ನಡಸ್್ಥಕೂ್ಟಟೆಂತ್ಹ ಹಲವನರತ ಕನಯಾಕರಮಗಳಿಗ್್ ರ್ನನತ ಹ್ೂೇಗರತತ್ುೇರ್್. ಅವರ 
“ಕನಡತ ಕತದತರ”್್ಗ್ನಯನ ಏನತ ಇದ್, ಅದತ ರನಷರಮಟಟದಲಿ ಪರಖನಯತ್ತ ಪಡದ್ಿರತವೆಂಥದತದ. ಸತಗಮ 
ಸೆಂಗೇತ್ದಲಿ ಅವರತ ದೂ್ಡಡ ದಿಗೆಜರನಗ ಹ್ೂರಹೂ್ಮಿಮದನದರ.್ ಹಲವನರತ ಕನಯಾಕರಮಗಳಲಿ ಅವರತ 
ತ್ಮಮ ಪರತ್ತಭಯ್ನತನ ತ್ಮಮ ಅಭಿಮನನಿಗಳಿಗ್್ ಪರದಶ್ಾಸತವೆಂತ್ಹ ಕ್ಲಸ ಮನಡಿದನದರ್. ಶ್ರೇಯತತ್ರ 
ನಿಧನದಿೆಂದ ಅವರ ಕತಟತೆಂಬ ವಗಾದವರಿಗ್ ್ಮತ್ತು ಅವರ ಅಭಿಮನನಿಗಳಿಗ್್ ಉೆಂಟನದ ದತುಃಖವನತನ 
ಭರಿಸತವೆಂತ್ಹ ಶಕಿುಯನತನ ಪರಮನತ್ಮ ಕೂ್ಡಲ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿ, ಈ 0೭ ಜನ ದಿಗೆಜರ ಆತ್ಮಕ್ೆ 
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ಚಿರಶನೆಂತ್ತಯನತನ ಭಗವೆಂತ್ನತ ಕರತಣಿಸಲ್್ೆಂದತ ವಿಶ್ೇಷವನಗ ಪನರಥಾರ್ ್ ಮನಡತತನು, ನನನ 
ಮನತ್ತಗಳನತನ ಮತಗಸತತ್ುೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಶ್ವಲೆಂಗಪಪ ಹ್ೂರಟ್ಟಟ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಇವತ್ತುನ 
ದಿವಸ ೭ ಜನ ಗಣಯ ವಯಕಿುಗಳ ಬಗ್್ೆ ಸದನದಲಿ ಸೆಂತನಪ ಸೂಚರ್್ಯನತನ ವಯಕುಪಡಿಸ್ಥದಿದೇರಿ. ಅದಕ್ೆ 
ರ್ನನತ ಸಹಮತ್ವನತನ ವಯಕುಪಡಿಸತತ್ುೇರ್.್ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನೆಂತ್ರ, ಮೊಟಟ ಮೊದಲಗ್ ್ ಒಬಬ 
ಸಚಿವರನದೆಂತ್ಹವರತ ನಿಧನರನದೆಂತ್ಹ ಕನಲದಲಿ ಈ ಸದನದಲಿ ಪರಸನುಪವನತನ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ 
ಪರಿಸ್ಥಿತ್ತ ನಿಮನಾಣವನಗದ್. ದಿರ್ನೆಂಕ:06.09.2022ರೆಂದತ ರನತ್ತರ ೧೨.೦೦ ಗೆಂಟ್ಗ್ ್ಸತವಣಾ ಟ್ಟ.ವಿ. 
ಸತದಿದವನಹನಿಯ ಸೆಂದಶಾಕರ್ೂಬಬರತ ನನಗ್ ್ ಫೂ್ೇನ್ ಮನಡಿದರತ. ಆ ಸೆಂದಭಾದಲಿ ರ್ನನತ 
ಮಲಗದ್ದನತ. ಆಗ ಅವರತ ನಿಮಮ ಒಬಬ ಆತ್ತೀಯ ಸನ್ೇಹತ್ರತ ನಿಧನರನಗರತವ ವಿಷಯವನತನ ತ್ಮಗ್ ್
ತ್ತಳಿಸಲತ ಬಹಳ ರ್್ೂೇವನಗತತ್ತುದ್ಯ್ಕೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರತ. ಅದಕ್ೆ ರ್ನನತ ಆ ವಯಕಿು ಯನರ್ೆಂದತ ಕ್ೇಳಿದ್ನತ. 
ಆಗ ಅವರತ ಶ್ರೇ ಉಮ್ಹೇಶ್ ವಿ. ಕತ್ತುಯವರತ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿ, ಆ ಸೆಂದಭಾದಲಿ ನನನ ಸೆಂದಶಾನ 
ಪಡದ್ತಕೂ್ೆಂಡಿರತತನುರ್.  

ರ್ನವು ಜಿೇವನದಲಿ ಇಬಬರತ ವಯಕಿುಗಳನತನ ರ್್ೂೇಡತತ್ುೇವ್. ಒಬಬರತ ಸತ್ುರೂ ಬದತಕಿದ ಹನಗ್್ 
ಇರತತನುರ.್ ಮತೂ್ುಬಬರತ ಬದತಕಿದರೂ ಸಹ ಸತ್ು ಹನಗ್್ ಇರತತನುರ.್ ಇವತ್ತುನ ದಿವಸ ಈ ಸದನದಲಿ 
ಬಹಳ ಜನ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿರತತನುರ್. ನಮಮ ಎದತರಿಗ್ ್ಶ್ರೇ ಉಮ್ಹೇಶ್ ವಿ. ಕತ್ತುಯವರತ 
ಇಲಿ. ಆದರೂ ಅರ್್ೇಕ ಜನ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಉಮ್ಹೇಶಣಣನವರತ, ಉಮ್ಹೇಶಣಣನವರತ ಎೆಂದತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ. ಏಕ್ೆಂದರ,್ ಅವರತ ನಡದ್ತಕ್ೂೆಂಡೆಂತ್ಹ ರಿೇತ್ತ, ಅವರಿಗ್್ ಜನರೂ್ೆಂದಿಗ್್ ಇದದೆಂತ್ಹ 
ಸೆಂಪಕಾ, ಅವರತ ಜನಪರವನದ ಕ್ಲಸಗಳನತನ ಮನಡತವುದರಲಿ ಬಹಳ ಎತ್ತುದ ಕ್ೈ ಎೆಂದತ 
ನನಗನಿನಸತತ್ುದ್. ಅವರತ ಒಟತಟ 0೮ ಬನರಿ ಚತರ್ನವಣ್ಯಲಿ ಸಪಧಿಾಸ್ಥ, 0೭ ಬನರಿ ಗ್್ದಿದರತತನುರ್. 
ಅೆಂದರ್, ೮ರ್್ೇ ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ 11ರ್್ೇ ವಿಧನನಸಭ್ಯವರಗ್್ ್ 0೪ ಬನರಿ ಗ್್ದಿದರತತನುರ.್ ೧೩ರ್್ೇ 
ವಿಧನನಸಭ್ಯಿೆಂದ ೧೫ರ್ೇ್ ವಿಧನನಸಭ್ಯವರಗ್್ ್ ೦೩ ಬನರಿ ಸೇ್ರಿ ಒಟನಟರ್ಯನಗ ೦೭ ಬನರಿ 
ಗ್್ದಿದರತತನುರ.್  
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ಒೆಂದತ ವಿಷಯವನತನ ಅವರ ಬಗ್್ೆ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕೆ್ಂದರ್, ಅವರತ ಬಹಳ ರ್್ೇರವನಗ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ತುದದರತ. ಈ ಹೆಂದ ್ ರ್ನವಲ್ಿರೂ ಸಹ ಒೆಂದೇ್ ಪಕ್ಷದಲಿದನದಗ, ಸಭ್ಗಳಲಿ ಅಥವನ 
ಯನವುದನದರೂ ಸಕನಾರಿ ಕನಯಾಕರಮಗಳಲಿ ಸಕನಾರಕ್ೆ ಇರಿಸತ-ಮತರಿಸತ ಆಗತವೆಂತ್ಹ 
ರಿೇತ್ತಯಲಿಯ್ಕೇ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ತುದದರತ. ಆಗ ರ್ನವು ಈ ರಿೇತ್ತ ಏತ್ಕ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ತುದ್ದೇರ್ೆಂದತ 
ಕ್ೇಳಿದನಗ,್ “ಆ ರಿೇತ್ತ ರ್ನವು ಹ್ೇಳಲ್್ೇಬೇ್ಕನಗತತ್ುದ್. ರ್ನವು ಹ್ೇಳದ್ೇ ಇದದರ್, ನಮಮನತನ ಯನರತ 
ಕ್ೇಳುತನುರ”್್ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತ್ತುದದರತ.  

(ಮತೆಂದತ…) 

 

(773) 12.09.2022 12.30 YL-BNS                    (ಸಭನಪತ್ತಯವರ ಉಪಸ್ಥಿತ್ತ) 

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಶ್ವಲೆಂಗಪಪ ಹ್ೂರಟ್ಟಟ (ಮತೆಂದತ):- 

ಉಮ್ಹೇಶ್ ವಿ. ಕತ್ತುಯವರತ ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕವನತನ ಬ್ೇರ ್ರನಜಯವರ್ನನಗ ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಬಹಳ 
ಸಲ ಹ್ೇಳಿಕ್ ನಿೇಡತತ್ತುದದರತ, ರ್ನವು ಅದಕ್ೆ ವಿರೂ್ೇಧವನಗ ಹ್ೇಳಿಕ್ಯನತನ ಕ್ೂಟತಟ “ಅಖೆಂಡ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಇರಬೇ್ಕತ, ಅರ್್ೇಕ ಮಹನಿೇಯರತ ಹ್ೂೇರನಟ ಮನಡಿದನದರ್, ನಿೇನತ ಉತ್ುರ 
ಕರ್ನಾಟಕವನತನ ಬ್ೇರ ್ ರನಜಯವರ್ನನಗ ಮನಡಲತ ಹ್ೂರಟರ ್ ಎಲಿಗ್್ ಹೂ್ೇಗತತ್ತುೇಯನ ನಿೇನತ 
ತ್ತಳಿದಿಕೂ್ೇ”್ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದ್.   ಹನಗ್್ಯ್ಕೇ ಮನಧಯಮದವರತ ಈ ವಿಚನರವನಗ ನನಗ್ ್ಕ್ೇಳಿದನಗ, 
“ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕವನತನ ಬ್ೇರ ್ ರನಜಯವರ್ನನಗ ಮನಡಲತ ಹ್ೂರಟರ ್ಅವರತ ಮೂಖಾರತ”್ ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳಿದ್ದನತ.  ಅದಕ್ೆ ಅವರತ ನನಗ್ ್ ಕರ ್ ಮನಡಿ,್ “ಏನಪನಪ ಬಹಳ ನಿೇವು ದ್ೂಡಡ ಶನಣ್ಯನಗ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ತುೇಯನ, ರ್ನವು ಮೂಖಾರತ”್ಎೆಂದತ ಕ್ೇಳಿದರತ.  ಅದಕ್ೆ ರ್ನನತ “ಯನವ ರಿೇತ್ತ, ಆ 
ರಿೇತ್ತ ಹ್ೇಳುತ್ತುೇಯನ”್ ಎೆಂದತ ಕ್ೇಳಿದ್ನತ.  ಹೆಂದಿನ ಕನಲದಲಿ ಆ ಮಹನಿೇಯರತ ಆ ರಿೇತ್ತ 
ರನಜಯವನತನ ಮನಡಿದನದರ,್ ರ್ನವು ಈ ಕನಲದ ಮಹನಿೇಯರನಗದತದ, ನಮಮದತದ ಇತ್ತಹನಸದಲಿ ಹ್ಸರತ 
ಉಳಿದತಕ್ೂಳುಬ್ೇಕತ, ಅದಕನೆಗ ರ್ನನತ ಬ್ೇರ ್ ರನಜಯವರ್ನನಗ ಮನಡಲತ ಹ್ೂರಟ್ಟದ್ದೇರ್್ ಎನತನವೆಂಥ 
ಮನತ್ನತನ ಹೇ್ಳಿದದರತ.  ಅೆಂದರ್, ಅವರ ಮನತ್ತ ಯನವ ರಿೇತ್ತ ಇತ್ುೆಂದರ್, ಗೆಂಭಿೇರವನಗ ಸಹ 
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ತ್ತಳಿದತಕೂ್ಳುಬ್ೇಕತ ಮತ್ತು ಹನಸಯವರ್ನನಗ ಸಹ ತ್ತಳಿದತಕ್ೂಳುಬ್ೇಕತ, ಅೆಂತ್ಹ ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳುತ್ತುದದರತ.  
ಜ್ೂತ್ಗ್್ ಇಲಿಯವರ್ಗೂ ದಿವೆಂಗತ್ ಉಮ್ಹೇಶ್ ವಿ. ಕತ್ತುಯವರತ ಯನವುದನತನ ಸಹನ ಬಹಳ 
ಗೆಂಭಿೇರವನಗ ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ಳುುತ್ತುರಲಲಿ ಮತ್ತು ಕ್ಟಟದನತನ ಬಯಸ್ಥರತವುದಿಲಿ.  ಒೆಂದತ ಸಲ ಅವರನತನ 
ಸಕೆರ್ ಸಚಿವರರ್ನನಗ ಮನಡಿದನಗ “ಏರ್ನಪಪ ನಿನಗ್್ ಫನಯಕಟರಿ ಇದ್ ಎೆಂದತ ನಿನನನತನ ಸಕೆರ್ 
ಸಚಿವರರ್ನಗ ಆಯ್ಕೆ ಮನಡಿದನದರ”್್ ಎೆಂದತ ಕ್ೇಳಿದ್ನತ.  ಅದಕ್ೆ ಅವರತ ಒೆಂದತ ಮನತ್ನತನ ಏನತ 
ಹ್ೇಳಿದರತ ಎೆಂದರ್,್“ಕತದತರ ್ಹ್ೇಗ್ ್ಓಡತತ್ುದ್ ಎೆಂಬತದತ ಗ್್ೂತ್ತುಲಿ,  ಸವನರ ಸರಿಯನಗ ಇರಬೇ್ಕತ. 
ಅದಕನೆಗ ನನಗ್ ್ಯನವ ಖನತ್ ಕ್ೂಟಟರ್ ಏನತ? ಕತದತರ್ ಹತ್ತು ರ್ನನತ ಹೇ್ಗ್್ ಓಡಿಸತತ್ುೇರ್್ ಎೆಂದತ 
ನಿೆಂತ್ತ ರ್್ೂೇಡತವುದಕನೆಗ ಆ ಖನತ್ಯನತನ ಕ್ೂಟ್ಟಟದನದರ್”್ ಎನತನವೆಂಥ ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳಿದದರತ.  
ಅೆಂದರ್, ಎಲ್ನಿ ರಿೇತ್ತಯ ಕ್ಲಸವನತನ ಅವರತ ಮನಡತತ್ತುದದರತ.  ಮನನಯ ಬಸವಲೆಂಗಪಪನವರಿಗ್ ್
ಪಶತಸೆಂಗ್್ೂೇಪರ್ನ ಇಲ್ನಖಯ್ ಖನತ್ಯನತನ ನಿೇಡಿದದರತ.  ಆಗ ರ್ನವು ಸದನಕ್ೆ ಬೆಂದನಗ ಚಿಕೆ 
ವಯಸ್ಥಿನವರನಗದತದ,್ “ಏನ್ ಸರ್ ಇೆಂತ್ಹ ಖನತ್ ನಿೇಡಿದನದರ”್್ಎೆಂದತ ಕೇ್ಳಿದ್ದವು.  ಅದಕ್ೆ ಅವರತ 
“ದನದ ಖನತ್ ಕ್ೂಟಟರತ, ರ್ನವು ಮನತಷಯರನಗ ಸರಿ ಮನಡಿ ತ್ೂೇರಿಸಬ್ೇಕತ”್ಎನತನವೆಂಥ ಮನತ್ನತನ 
ಹ್ೇಳಿದದರತ.  ಆಗ ರ್ನನತ ಆ ಮನತ್ನತನ ದಿವೆಂಗತ್ ಉಮ್ಹೇಶ್ ವಿ. ಕತ್ತುಯವರಿಗ್ ್
“ಬಸವಲೆಂಗಪಪನವರತ ನನಗ್್ ಈ ರಿೇತ್ತ ಹ್ೇಳಿದದರತ, ನಿೇನತ ಹನಗ್್ಯ್ಕೇ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ತುೇಯನ 
ರ್್ೂೇಡತ”್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನ್ತ.   ಅದಕ್ೆ ಮನನಯ ಉಮ್ಹೇಶ್ ವಿ. ಕತ್ತುಯವರತ “ನನಗ್ ್ಯನವುದ್ೇ 
ಖನತ್ಯನತನ ನಿೇಡಿದರತ ಸಹತ್ ದಿವೆಂಗತ್ ಕ್ೆಂಗಲ್ ಹನತಮೆಂತ್ಯಯನವರತ “ಸಕನಾರದ ಕ್ಲಸ 
ದ್ೇವರ ಕ್ಲಸ”್ ಎೆಂದತ ಏನತ ವಿಧನನಸೌಧದ ಮತೆಂದ ್ ಬರ್ದಿದನದರ್ ಅದತ ನನಿನೆಂದ 
ಎಷ್ನಟಗತತ್ುದಯ್ೇ ಗ್ೂ್ತ್ತುಲಿ, ಪನರಮನಣಿಕವನಗ ಕಲ್ಸ ಮನಡತತ್ುೇರ್”್್ ಎನತನವೆಂಥ ಮನತ್ನತನ 
ಹ್ೇಳಿದದರತ.  ಅೆಂದರ್, ಅವರಿಗ್್ ಕ್ಲಸ ಮನಡಬೇ್ಕೆ್ಂಬ ಆಸ ್ ಇತ್ತು.  ಹನಗ್್ಯ್ಕೇ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿಗ್ ್
ಬೆಂದನಗ ಯನವನಗಲೂ ವಿಧನನಸೌಧಕ್ೆ ತ್ಪಪದೇ್ ಭೇ್ಟ್ಟ ನಿೇಡಿ, ಜನರ ಸಮಸ್ಯಯನತನ ಕ್ೇಳುತ್ತುದದರತ.  
ಅರ್್ೇಕ ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳು ಹ್ೇಳಿದ ಹನಗ್್ ಅವರತ 25ರ್್ೇ ವಯಸ್ಥಿಗ್ ್ರನಜಕಿೇಯಕ್ೆ ಬೆಂದಿದತದ, 
61ರ್್ೇ ವಯಸ್ಥಿನಲಿ ನಿಧನರನಗದನದರ.್  ಒಟನಟರ್ಯನಗ ಸತಮನರತ 36 ವಷಾ ಅವರತ ರನಜಕಿೇಯದಲಿ 
ಸೇ್ವ್ ಸಲಿಸ್ಥದನದರ್.  ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸ್ಥದೆಂತ ್ ಬಹಳಷತಟ ಕ್ಲಸಗಳನತನ ಹ್ೂೇರನಟ 
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ಮನಡಿ, ಅಲಿನ ಅಭಿವೃದಿಿಗ್್ ಪನರಮನಣಿಕ ಪರಯತ್ನವನತನ ಮನಡಿದನದರ.್ Contradictory ಯನಗ 
ಏರ್ನದರೂ ಬೆಂದರ,್ ನಮಗೂ, ಅವರಿಗೂ ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಚನರವನಗ,್“ನಿೇನತ ಸಹ 10 ಸಲ 
ಸಚಿವರ್ನಗ ಆಯ್ಕೆಯನಗದತದ, ಏತ್ಕ್ೆ ಆ ಭನಗವನತನ ಸತಧನರಣ್ ಮನಡಲಲಿ”್ ಎೆಂದತ ವನದ 
ನಡಯ್ತತ್ತುತ್ತು.  ಆಗ ರ್ನನತ,್ “ಇನೂನ ಏನತ ಸತಧನರಣ್ ಮನಡಬೇ್ಕತ”್ ಎೆಂದತ ಕ್ೇಳುತ್ತುದದ್ನತ.  
ಅೆಂದರ್, ಮನಡಿದ ಕ್ಲಸವನತನ  ಪನರಮನಣಿಕವನಗ ಹ್ೇಳುವುದರಲಿ ಅತ್ಯೆಂತ್ ಶ್ರೇಷೆವನದೆಂಥ 
ವಯಕಿುಯನಗದದರತ.  ಇವತ್ತು ಅವರ ನಿಧನ ಕ್ೇವಲ ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ೆ ಸ್ಥೇಮಿತ್ವನಗಲಿ.  ಒಬಬ 
ಪನರಮನಣಿಕವನದೆಂಥ, ಯೇಗಯವನದೆಂಥ ಮೆಂತ್ತರಯನಗದತದ, ಅವರತ ಈ ರನಜಯದ ಆಸ್ಥುಯನಗದದರತ. 
ರನಜಕನರಣದಲಿ ಬಹಳಷತಟ ಮೆಂದಿ ಸಚಿವರನಗ constituency ಗ್್ restrict  ಆಗತವುದನತನ 
ರ್್ೂೇಡಿದ್ದೇವ್.  ಯನವುದ್ೇ ಒೆಂದತ ಪಕ್ಷಕ್ೆ ಸ್ಥೇಮಿತ್ವನಗ ರ್ನನತ ಹೇ್ಳುತ್ತುಲಿ.  ಇತ್ತುೇಚಿನ 
ರನಜಕನರಣದಲಿ ಎಲ್ನಿ ಪಕ್ಷದಲಿಯೂ ಸಚಿವರನಗ ಆಯ್ಕೆಗ್್ೂೆಂಡವರತ ಹ್ಚತಿ ತ್ಮಮ ಜಿಲ್್ಿಯನತನ 
ಬಿಟತಟ, constituency  ಕಡ ್ ಗಮನ ಕ್ೂಡತವೆಂಥ ಕನಲದಲಿ ಶ್ರೇಯತತ್ರತ ಇಡಿೇ ರನಜಯವನತನ 
ಪರವನಸ ಮನಡತತ್ುೇರ್ ್ಎನತನವೆಂಥ ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳುತ್ತುದದರತ. 

 ಅವರತ ಅರಣಯ ಸಚಿವರನದ ಸೆಂದಭಾದಲಿ ರ್ನನತ ಸಭನಪತ್ತ ಪಿೇಠದಲಿ ಕತಳಿತ್ತಕೂ್ೆಂಡಿದನ್ತ.  
ಆಗ ಮನನಯ ವಿೇಣನ ಅಚಿಯಯನವರತ ಕೂ್ಡಗನ ವಿಚನರವನಗ ಒೆಂದತ ಪರಶನ್ಯನತನ ಕ್ೇಳಿದನಗ 
ರ್ನನತ ಮನನಯ ವಿೇಣನ ಅಚಿಯಯನವರನತನ ಕರದ್ತಕ್ೂೆಂಡತ ಹೂ್ೇಗ ಕ್ೂಡಗಗ್ ್ಒಮ್ಹಮ ಭ್ೇಟ್ಟ ನಿೇಡಿ 
ಬರಬ್ೇಕತ ಎನತನವೆಂಥ ಮನತ್ನತನ ಅವರಿಗ್್ ಹ್ೇಳಿದನಗ,್ “ಕ್ೂಡಗಗ್್ ಹೂ್ೇಗ ಬರತತ್ುೇರ್್”್ ಎೆಂದತ 
ಅವರತ ಹ್ೇಳಿದದರತ.  ನೆಂತ್ರ ರ್ನನತ ಹನಗೂ ಸ್ಥಪೇಕರ್ರವರತ conference in Halifax ಗ್್ ಭೇ್ಟ್ಟ 
ನಿೇಡಲತ 20ರ್್ೇ ತನರಿೇಖತ ಹ್ೂರಡಲತ ತ್ಯನರಿದ್ವು.  ಅವರತ 19ರ್್ೇ ತನರಿೇಖಿನೆಂದತ ನನಗ್ ್ಕರ್ 
ಮನಡಿ,್ “ಎಲಿಗ್್ ಹ್ೂರಟ್ಟದಿದೇಯನಪಪ”್ ಎೆಂದತ ಕೇ್ಳಿದದರತ.  ರ್ನನತ ಇರತವ ವಿಚನರವನತನ ತ್ತಳಿಸ್ಥ, 
ಮೊದಲತ ಕೂ್ಡಗಗ್್ ಹೂ್ೇಗ ಬನ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದ್ನತ.  ಅದಕ್ೆ ಶ್ರೇಯತತ್ರತ “ನಿೇನತ ಈಗ 
ಸಭನಪತ್ತಯನಗಲಿ, ನಿೇನತ ಏನತ ನನಗ್ ್ ಹ್ೇಳುತ್ತುೇಯನ? ನಿೇನತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಾೇಶಾರ ಹ್ಗಡ್ 
ಕನಗ್ೇ್ರಿಯವರತ ಇಬಬರೂ foreign ಗ್್ ಹ್ೂೇಗ ಏನತ ಮನಡತತ್ತುೇರನ? ನಿೇವ್ಲ್ನಿ ಉಪಯೇಗ 
ಇಲಿದ ಮೆಂತ್ತರಗಳು, foreign ಗ್್ ಹೂ್ೇದರ ್ ನಮಮ ಹನಗ್್ ಇರಬೇ್ಕತ, ನಮಮನತನ ನಿಮೊಮಟ್ಟಟಗ್್ 
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ಕರದ್ತಕ್ೂೆಂಡತ ಹೂ್ೇಗ ಎೆಂದತ ಕೇ್ಳಿದದರತ.  ಅೆಂದರ,್ ಅವರ ಮನತ್ತ ಯನವ ತ್ರಹ ಇತ್ುೆಂದರ್, 
ಅಷ್್ಟೇ ಸೂಕ್ಷಮವನಗ ಕ್ಲಸ ಮನಡತತ್ತುದದರತ, ಹನಸಯವನತನ ಮನಡತತ್ತುದದರತ, ಕ್ಲವಮ್ಹಮ ಗೆಂಭಿೇರವನಗ 
ಸಹ ಇರತತ್ತುದದರತ.  ಎಲಿರೂ ಹ್ೇಳುವ ಹನಗ್್ ಒಬಬ ಮನತಷಯ ನಿಧನರ್ನದ ಮ್ಹೇಲ್್ ಆತ್ನ ಕಿಮಮತ್ತು 
ಏರ್್ೆಂಬತದತ ನಮಗ್್ ಗ್ೂ್ತನುಗತತ್ುದ್.  ಅವರತ ನಿಧನವನದ ದಿವಸ ರ್ನವಲ್ಿರೂ ಅಲಿಗ್್ ಹೂ್ೇಗದ್ದವು.  
ಸತಮನರತ ಲಕ್ಷಗಟಟಲ್ ್ ಜನರತ ಕೂಡಿದತದ, ಎಲಿರೂ ಸಹ ಅವರ ನಿಧನದ ಬಗ್್ೆ ಕ್ೇಳುವವರನಗದತದ, 
ಕಣಿಣೇರತ ಹನಕತತ್ತುದದನತನ ರ್ನವು ರ್್ೂೇಡಿದ್ದೇವ್.  ಇೆಂತ್ಹ ಪರಿಸ್ಥಿತ್ತಯಲಿ ರ್ನವು “ಹತಟತಟ ಆಕಸ್ಥಮಕ, 
ಸನವು ಖಚಿತ್”್ ಎನತನವೆಂಥ ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳುತ್ುೇವ್.  ಆದರ್, ಸನಯತವ ವಯಸ್ಥಿನಲಿ ಸತ್ುರ ್
ಒಳ್ುಯದತ.  ಆದನಗೂಯ ಸನವು ಬೆಂದನಗ ಏನತ ಮನಡತವುದಕನೆಗತವುದಿಲಿ.  ಮನನಯ ಲಕ್ಷಮಣ 
ಸವದಿಯವರತ “ನನನ ಆಯಸತಿ ಕ್ೇವಲ 50 ವಷಾ, ಅದಕಿೆೆಂತ್ ಹ್ಚತಿ ಕನಲ ರ್ನನತ ಬದತಕತವುದಿಲಿ”್
ಎನತನವೆಂಥ ಮನತ್ನತನ ಯನವನಗಲೂ ಹ್ೇಳುತ್ತುದದರತ.  1985ರಲಿ ಅವರ ತ್ೆಂದ್ಯವರತ ಮತ್ತು 
ರ್ನನತ ಇಬಬರೂ ಒಟ್ಟಟಗ್ ್ಶನಸಕರ ಭವನದ್ೂಳಗಡ್ಯಿೆಂದ ವಿಧನನಸೌಧದ ಕಡಗ್್್ ಮನತ್ರ್ನಡಿಕೂ್ೆಂಡತ 
ಬರತತ್ತುದ್ದವು.  ಆ ಸೆಂದಭಾದಲಿ ಮತತ್ತುನಪ್ಣಿಣಮಠ, ಏಕನೆಂತ್ಯಯನವರತ ೩-೪ ಮೆಂದಿ ಅವರ 
ಹಳ್ಯ ಸನ್ೇಹತ್ರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿಕೂ್ೆಂಡತ ಬರತತ್ತುದ್ದವು.  ನೆಂತ್ರ ಉಮ್ಹೇಶ್ ವಿ. ಕತ್ತುಯವರ 
ತ್ೆಂದ್ಯನದ ವಿಶಾರ್ನಥ ಕತ್ತುಯವರತ “ನಿೇನತ ಆ ಕಡ ್ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತುಗ್್ ಹ್ೂೇಗತ, ರ್ನನತ ಈ ಕಡ್ 
ವಿಧನನಸಭ್ಗ್ ್ ಹ್ೂೇಗತತ್ತುೇನಿ”್ ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳಿ ಹೂ್ರಟರತ.  ಅಧಾ ತನಸ್ಥರ್್ೂಳಗ್್ ಅವರತ 
ಸದನದಲಿಯ್ಕೇ ನಿಧನ ಹೂ್ೆಂದಿದದರತ.  ರ್್ೂೇಡಿ ಉಮ್ಹೇಶ್ ಕತ್ತುಯವರತ ಸಚಿವರನಗದತದಕೂ್ೆಂಡತ 
ಅಧಿಕನರದಲಿದತದಕೂ್ೆಂಡತ ನಿಧನ ಹೂ್ೆಂದಿದರತ.  ಒಟನಟರ್ಯನಗ ಅವರ ಮರ್್ತ್ನ ಸನವಾಜನಿಕ 
ಬದತಕಿನಲಿ ಉತ್ುಮವನದೆಂಥ ಕ್ಲಸ ಕನಯಾಗಳನತನ ಮನಡತವಲಿ ಹ್ಸರತವನಸ್ಥಯನದದತದ, ಉಮ್ಹೇಶ್ 
ವಿ. ಕತ್ತುಯವರ ಮರ್ತ್್ನ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುವುದರಲಿ ಎರಡರ್್ೇ ಮನತ್ತಲಿ, ಅೆಂಥವರನತನ ಇವತ್ತು ರ್ನವು 
ಕಳ್ದತಕ್ೂೆಂಡಿದ್ದೇವ್ ಮತ್ತು ಇಡಿೇ ರನಜಯಕ್ೆ ಅವರ ನಿಧನದಿೆಂದ ನಷೆವನಗದ ್ ಎೆಂದತ 
ಭನವಿಸಬ್ೇಕನಗದ್.  ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ೆ ಭಗವೆಂತ್ ಶನೆಂತ್ತ ನಿೇಡಲ್್ೆಂದತ ಕೇ್ಳಿಕೂ್ಳುುತ್ುೇರ್್.   
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 ಶ್ರೇಯತತ್ ಎೆಂ.ರಘುಪತ್ತಯವರತ ಮತ್ತು ರ್ನನತ 1983ರ್್ೇ ಸನಲನಿೆಂದಲ್ೇ್ ಸದಸಯರನಗ 
ಅಧಿಕನರಕ್ೆ ಬೆಂದಿದ್ದವು.  ಅವರತ ಮ್ಹೇಲಮರ್ ್ಮತ್ತು ಕ್ಳಮರ್ ್ ಎರಡತ ಸದನದ ಸದಸಯರನಗದದರತ 
ಮತ್ತು ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರನಗದದರತ.  ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರನಗದದ ಸೆಂದಭಾದಲಿ ಅರ್್ೇಕ ಬನರಿ ಈ ಸದನದಲಿ 
ಬಹಳ ಸಲ ಚಚ್ಾ ನಡಯ್ತತ್ತುತ್ತು.  ಹನಗ್ನಗ ಚಚ್ಾ ನಡಯ್ತವ ಸೆಂದಭಾದಲಿ ಅವರತ “ಏ 
ಬಸವರನಜತ ನಿೇನತ ಏನತ ಕ್ೇಳುತ್ತುೇಯನ, ಅದಕ್ೆ ರ್ನನತ ಮೊದಲ್್ೇ ಉತ್ುರ ಹ್ೇಳುತ್ುೇರ್್, ಮತ್ು ನಿೇನತ 
ಪರಶ್ನ ಕ್ೇಳುವುದಕ್ೆ ಹೂ್ೇಗಬ್ೇಡಿ”್ಎನತನವೆಂಥ ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳಿದದರತ.   ಈ ಸದನದಲಿಯ್ಕೇ ಸಕನಾರಿ 
ಶನಲ್ನ ಮಕೆಳ uniform ಬಗ್್ೆ ಚಚಾ್ ನಡದ್ಿದತದ.  ಎಷ್್ೂಟೇ ಶನಲ್್ಗಳಲಿ ಬಡ ಮಕೆಳಿಗ್ ್uniform 
ಇಲಿದೆಂತನಗದತದ, ಕ್ಲವು ಶನಲ್್ಗಳಲಿ ಇೆಂತ್ಹ uniform ಮನಡಿದನದರ ್ ಎನತನವೆಂಥ ಮನತ್ನತನ 
ಹ್ೇಳಿದ್ನತ.  ಆಗ ದಿವೆಂಗತ್ ಎೆಂ.ರಘುಪತ್ತಯವರತ ಇಡಿೇ ರನಜಯದ ಎಲ್ನಿ ಸಕನಾರಿ ಶನಲ್್ಗಳಲಿ 
ಒೆಂದೇ್ ರಿೇತ್ತಯ uniform ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಮೊಟಟಮೊದಲ ಬನರಿಗ್ ್ ಜನರಿಗ್್ ತ್ಗ್್ದತಕ್ೂೆಂಡತ 
ಬೆಂದರತ.  ಅರ್್ೇಕ ಕಲ್ಸಗಳನತನ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲ್ನಖಯ್ಲಿ ಮನಡಿದತದ, ಅೆಂಥವರನತನ ರ್ನವು 
ಕಳ್ದತಕ್ೂೆಂಡಿದ್ದೇವ್.  ಕ್ೂರ್್ಗ್ ್ಅವರತ ಬಹಳಷತಟ ಮನಸ್ಥಿಗ್್ ರ್್ೂೇವು ಅನತಭವಿಸ್ಥದದರತ.  ಜಿೇವನದ 
ಕ್ೂರ್್ ಹೆಂತ್ಕ್ೆ ಬೆಂದನಗ ರ್ನನತ ಸಹ ಅವರ ಮರ್್ಗ್್ ಭ್ೇಟ್ಟ ನಿೇಡಿದ್ನತ, ಅವರ್ೂಬಬರ್ೇ ಇರತತ್ತುದದರತ. 
ಬಹಳಷತಟ ರ್್ೂೇವು ಸಹಸ್ಥಕೂ್ೆಂಡತ ಅವರತ ನಿಧನ ಹ್ೂೆಂದಿದರತ.  ಈ ಸೆಂದಭಾದಲಿ ಭಗವೆಂತ್ 
ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ೆ ಶನೆಂತ್ತ ನಿೇಡಲ್ೆ್ಂದತ ಕ್ೂೇರತತ್ುೇರ್.್   

 ಶ್ರೇಯತತ್ ಶ್ವಮೊಗೆ ಸತಬಬಣಣನವರ ಬಗ್್ೆ ಹ್ೇಳುವುದನದರ್, 1983ರ್್ೇ ಸನಲನಲಿ ಮೊದಲ 
ಸಲ ಚತರ್ನವಣ್ಗ್ ್ಸಫಧಿಾಸ್ಥದನಗ ನಮಮ ಕ್ಷ್ೇತ್ರದ ವನಯಪಿುಗ್್ ಬಳನುರಿ, ರನಯಚೂರತ, ಶ್ವಮೊಗೆ ಮತ್ತು 
ಹಳ್ ಧನರವನಡವನಗತ್ತು. ಶ್ವಮೊಗೆದಿೆಂದ ರ್ನನತ ಆಯ್ಕೆಗ್್ೂೆಂಡನಗ ಒೆಂದತ ಕನಯಾಕರಮವನತನ 
ಹಮಿಮಕೂ್ೆಂಡಿದದರತ. ಆಗ ಮೊಟಟಮೊದಲ ಬನರಿಗ್್ ಶ್ವಮೊಗೆದಲಿ ದಿವೆಂಗತ್ ಶ್ವಮೊಗೆ 
ಸತಬಬಣಣನವರನತನ ರ್್ೂೇಡಿದ್ನತ.  ಆ ಕನಯಾಕರಮದಲಿ ಅವರತ ಒೆಂದತ ಹನಡನತನ ಹನಡಿದದರತ.  
ಅೆಂತ್ಹ ಒಬಬ ಶ್ರೇಷೆ ಹನಡತಗ್ನರಿಕ್ಯ ಮನತಷಯನನತನ ರ್ನನತ ರ್್ೂೇಡಲ್್ೇ ಇಲಿ.  ಇಡಿೇ ರನಜಯಕ್ೆ 
ಶ್ವಮೊಗೆ ಸತಬಬಣಣ ಎೆಂದರ ್ಎಲಿರಿಗೂ ಗ್ೂ್ತ್ತುರತವೆಂಥ ವಯಕಿುಯನಗದದರತ.   ಇವರೂ್ೆಂದಿಗ್್ ಇನೂನ 
ರ್ನಲ್್ೆೈದತ ಮೆಂದಿ ಮರಣ ಹ್ೂೆಂದಿದತದ, ಅವರ್ಲಿರ ಆತ್ಮಕ್ೆ ಶನೆಂತ್ತಯನತನ ಕ್ೂೇರಿ, ತನವು 
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ತ್ೆಂದಿರತವೆಂಥ ಸೆಂತನಪ ಸೂಚರ್್ಗ್ ್ ಸೆಂಪೂಣಾವನದೆಂಥ ಸಹಮತ್ವನತನ ವಯಕುಪಡಿಸ್ಥ, ದ್ೇವರತ 
ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ೆ ಚಿರಶನೆಂತ್ತಯನತನ ನಿೇಡಲ, ಅವರ ಕತಟತೆಂಬ ವಗಾದವರಿಗ್್ ಸಮನಧನನ 
ಮನಡಿಕ್ೂಳುುವೆಂಥ ಶಕಿು ಕೂ್ಡಲ ಎೆಂದತ ಭಗವೆಂತ್ನಲಿ ಪನರರ್ಥಾಸ್ಥ, ನನನ ಮನತ್ನತನ ಮತಗಸತತ್ುೇರ್.್  

 ಶ್ರೇ ಸಲೇೆಂ ಅಹಮದ (ಸಿಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ಿಗಳ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ಈಗ್ನಗಲ್್ೇ 
ಹಲವನರತ ಹರಿಯರತ ಉಮ್ಹೇಶ್ ವಿ. ಕತ್ತುಯವರ ಬಗ್್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನದರ್.  ಶ್ರೇಯತತ್ರತ ಒಬಬ 
ಅಪರೂಪದ ರನಜಕನರಣಿ.  ಇರ್ೂ್ನೆಂದತ ವಿಶ್ೇಷವೇ್ರ್್ೆಂದರ್, ಮೊರ್್ನ ದಿವಸ 1ರ್್ೇ ತನರಿೇಖತ ರ್ನನತ 
ಮತ್ತು ದಿವೆಂಗತ್ ಉಮ್ಹೇಶ್ ವಿ.ಕತ್ತುಯವರತ ಹತಬಬಳಿು ಏರ್ಪ್ೂೇಟ್ಾನಲಿ ಸೇ್ರಿದ್ದವು.  ಆಗ ವಿಮನನ 
ಬರತವುದತ ವಿಳೆಂಬವನದ ಕನರಣ ಸತಮನರತ ಎರಡತ ಗೆಂಟ್ಗಳ ಕನಲ ಚಚ್ಾ ಮನಡತತ್ತುದದ್ವು.  
ನಿಜವನಗಯೂ ಅವರ ಅಗಲಕ್ ಬಹಳಷತಟ ದತುಃಖ ತ್ೆಂದಿದ.್   ಸತಮನರತ ಎರಡತ ಗೆಂಟ್ಗಳ ಕನಲ 
ಹಲವನರತ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್್ೆ ಚಚ್ಾ ಮನಡಿದ್ದವು.  ವಿಶ್ೇಷವನಗ ಈಗ್ನಗಲ್್ೇ ಮನನಯ 
ಬಿ.ಕ.್ಹರಿಪರಸನದ್ರವರತ ಹ್ೇಳಿದ ಹನಗ್್ ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕ ಯತವಕರ ಬಗ್್ೆ ಸದನಕನಲ ಚಿೆಂತ್ರ್ ್
ಮನಡತವೆಂಥವರನಗದದರತ.  ಅದ್ೇ ರಿೇತ್ತಯನಗ ಯನವನಗಲೂ ಯತವಕರಿಗ್ ್ಹಚ್ತಿ ಸೂಫತ್ತಾ ಕ್ೂಟತಟ, 
ಅವರಿಗ್್ ಶಕಿು ನಿೇಡತವೆಂಥವರನಗದತದ, ಒಬಬ ಜನತನಯತ್ತೇತ್ ರ್ನಯಕರ್ನಗ ಸಮನಜದ ಎಲ್ನಿ ವಗಾದ 
ಜನರ ಕಷಟಗಳಿಗ್್ ಸಪೆಂಧಿಸತವೆಂಥ ರ್ನಯಕರನಗದದರತ.  ೬ರ್ೇ್ ತನರಿೇಖತ ಅವರ ನಿಧನವನಗತ್ತು.  ಆ 
ಸೆಂದಭಾದಲಿ ಕರ್ನಯಕತಮನರಿಯಲಿ “ಭನರತ್ ಜ್ೂೇಡ್ೂ”್ಕನಯಾಕರಮದಲಿ ರ್ನನತ ಭನಗವಹಸ್ಥದ್ನತ.  
ಅವರ ನಿಧನದ ಸತದಿದ ಕ್ೇಳಿ ನನಗ್ ್ಒಪಪಲತ ಸನಧಯವನಗಲಲಿ.  ಏಕ್ೆಂದರ,್ ಒೆಂದತ ವನರದ ಹೆಂದ ್
ಭ್ೇಟ್ಟ ಮನಡಿದವರತ ಅಗಲದನದರ್ ಎೆಂದರ್, ಆ ಒೆಂದತ ಘಟರ್ ್ನಮಗ್್ ಬಹಳಷತಟ ದತುಃಖ ತ್ೆಂದಿದತದ, 
ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ೆ ಭಗವೆಂತ್ ಶನೆಂತ್ತ ನಿೇಡಲ ಎೆಂದತ ಕೂ್ೇರತತ್ುೇರ್್.  

 ಹನಗ್್ಯ್ಕೇ ದಿವೆಂಗತ್ ಎೆಂ.ರಘುಪತ್ತಯವರತ ಒಬಬ NSUI (National Students 
Union of India) ಮತಖೆಂಡರನಗ ಮತ್ತು  ಯತವ ಕನೆಂಗ್್ರಸ್್ ಮತಖೆಂಡರನಗ ಸನಕಷತಟ ಒಳ್ುಯ 
ಕ್ಲಸಗಳನತನ ಮನಡಿದನದರ್.  ಶ್ರೇಯತತ್ರತ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರನಗದ ಸೆಂದಭಾದಲಿ ರ್ನನತ ವಿದನಯರ್ಥಾ 
ಮತಖೆಂಡರ್ನಗದ್ನತ. ಶ್ೇಷ್ನದಿರಪತರೆಂ ಕನಲ್್ೇಜಿನ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ ತ್ೆಂಡದ ಅಧಯಕ್ಷರ್ನಗ ರ್ನನತ 
ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ ಸಮಸ್ಯಯನತನ ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ೆಂಡತ ಹ್ೂೇಗತವನಗ ಅದರ ಬಗ್್ೆ ಗಮನಕೂ್ಟತಟ ಬ್ೇರ ್
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ಎಲ್ನಿ ಸಭ್ಗಳನತನ ಬರ್ಖನಸ್ು ಮನಡಿ, ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ ಸಮಸ್ಯ ಬಗ್ಹ್ರಿಸತವುದತ ಬಹಳ ಮತಖಯ, 
ಏಕ್ೆಂದರ ್ ರ್ನನತ ಒಬಬ ವಿದನಯರ್ಥಾ ರ್ನಯಕರ್ನಗ ಬೆಂದಿದವನತ ಎೆಂದತ ಒಳ್ುಯ ರಿೇತ್ತಯಲಿ 
ಯತವಕರಿಗ್ ್ಅವರತ ಮನಗಾದಶಾನವನತನ ನಿೇಡತತ್ತುದದರತ.  

(ಮತೆಂದತ)  

(774) 12.09.2022/12.40/ಎಸ್್ಕ-್ಕ್ಎಸ್್ 

(ಸಭನಪತ್ತಯವರ ಉಪಸ್ಥಿತ್ತ) 

ಶ್ರೇ ಸಲೇೆಂ ಅಹಮದ್ (ಮತೆಂದತ):-  

ಆ ಸೆಂದಭಾದಲಿ ಮನನಯ ಬಿ.ಕ.್ ಹರಿಪರಸನದ್, ಶ್ರೇ ರೂ್ೇಷನ್ ಬೇ್ಗ್, ಹಲವನರತ ಮತಖೆಂಡರತ 
ಅವರ ಜ್ೂತ್ಯಲಿ ಕ್ಲಸ ಮನಡಿದೆಂತ್ಹವರತ. NSUI (National Student Union of 
India) ಮತ್ತು  ಕನೆಂಗ್ರ್ಸ್್ ಪಕ್ಷಕ್ೆ  ಒೆಂದತ ಶಕಿು ತ್ೆಂದೆಂತ್ಹ ರ್ನಯಕರನದ ಸರ್ನಮನಯರನದ ಶ್ರೇ ಎೆಂ. 
ರಘುಪತ್ತಯವರತ. ಹನಗ್್ಯ್ಕೇ ಇರ್ೂ್ನಬಬ ವಯಕಿುಯನದ ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ಡಿ. ರಮ್ಹೇಶ್ ರನಜತರವರತ ಬಹಳ 
ಸೌಮಯ ಸಾಭನವದ ವಯಕಿುಯನಗದದರತ. ಅವರತ ಕೂಡ ಈ ಸದನದಲಿ ಎೆಂ.ಎಲ್.ಸ್ಥಯವರನಗದದರತ. 
ಜಿಲ್ನಿ ಕನೆಂಗ್್ರಸ್್ನ ಅಧಯಕ್ಷರತ ಮತ್ತು ಸಕೆರ್ ಕನಖನಾರ್್ಯ ಅಧಯಕ್ಷರನಗದದರತ. ಅವರತ ಸದನ ಕನಲ 
ಜನರ ಜ್ೂತ್ಯಲಿದತದ, ಅವರ ಕಷಟಗಳಿಗ್್ ಸಪೆಂದಿಸತತ್ತುದದರತ. ಮೃತ್ರ ಆತ್ಮಕ್ೆ ಶನೆಂತ್ತಯನತನ 
ಕ್ೂೇರತತ್ುೇರ್್.  

     ದಿವೆಂಗತ್ರತಗಳನದ ಶ್ರೇ ಶ್ವಮೊಗೆ ಸತಬಬಣಣ, ಪ್ೂರ. ಕೂ್ೇಡಿ ಕತಶನಲಪಪಗ್ೌಡ, ಡನ. ಗತರತರನಜ 
ಹ್ಬನಬರ, ಶ್ರೇ ಪೆಂಡಿತ್ ಶ್ವಕತಮನರ್ ಶಮನಾ ಇವರಲ್ಿರೂ ಕೂಡ ಸಮನಜಕ್ೆ ಮತ್ತು ಈ ದ್ೇಶಕ್ೆ 
ಕ್ೂಡತಗ್್ಗಳನತನ ಕ್ೂಟ್ಟಟದನದರ್. ಇವರಲ್ಿರ ಆತ್ಮಕ್ೆ ಶನೆಂತ್ತ ಕರತಣಿಸಲ್್ೆಂದತ ಭಗವೆಂತ್ನಲಿ ರ್ನನತ 
ಕ್ೂೇರತತನು, ನನನ ಎರಡತ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಮತಗಸತತ್ುೇರ್್. 

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಹ್ಚ್. ಪೂಜನರ್ (ಸಿಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ಿಗಳ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ತನವು 
ಮೆಂಡಿಸ್ಥದೆಂತ್ಹ ಈ ಸೆಂತನಪ ಸೂಚರ್್ಗ್ ್ ರ್ನನತ ಕೂಡ ಅನತಮೊೇದರ್ಯ್ನತನ ನಿೇಡತತ್ುೇರ್್. 
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ವಿಶ್ೇಷವನಗ, ನಮ್ಹಮಲಿರ ಮಧ್ಯದಲಿ ಆತ್ತೀಯತ್ಯಿೆಂದ ಬ್ರತ್ತ, ರನಜಕನರಣ ಮನಡಿಕೂ್ೆಂಡತ 
ಬೆಂದೆಂತ್ಹ ದಿವೆಂಗತ್ರನದ ಶ್ರೇ ಉಮ್ಹೇಶ್ ವಿ. ಕತ್ತುಯವರ ಬಗ್್ೆ ಒೆಂದರ್ಡತ ವಿಚನರಗಳನತನ ಹೇ್ಳ 
ಬಯಸತತ್ುೇರ್್. ಮನನಯ ಬಸವರನಜ ಹ್ೂರಟ್ಟಟ ಮತ್ತು ಶ್ರೇ ನಿರನಣಿ ಹಣಮೆಂತ್ ರತದರಪಪನವರತ ಹೇ್ಳಿದ 
ಹನಗ್್ೇ ಶ್ರೇ ಉಮ್ಹೇಶ್ ವಿ. ಕತ್ತುಯವರತ ಒಬಬ ಸನ್ೇಹ ಜಿೇವಿಯನದೆಂತ್ಹ ವಯಕಿುಯವರತ. ಯನವುದ್ೇ 
ವಿಚನರವಿದದರೂ ಕೂಡ ಅವರತ ಸರಳತ್ಯಿೆಂದ ನಗತ ನಗತತನು ಉತ್ುರ ಕೂ್ಡತವೆಂತ್ಹ ಸಾಭನವವನತನ 
ಕರಗತ್ ಮನಡಿಕೂ್ೆಂಡಿದದರತ. ಅವರತ ಯನರ ಜ್ೂತ್ಗೂ ಕೂಡ ವ್ೈಷಮಯದ 
ಮನತ್ತಗಳರ್ನನಡಿರತವುದನತನ ರ್ನನತ ಕ್ೇಳಲ್್ೇ ಇಲಿ.  ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕದಿೆಂದ ಒಬಬ ಶನಸಕರನಗ 
ಬೆಂದೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾ ಮತ್ತು ಭನರತ್ತೇಯ ಜನತನ ಪಕ್ಷದ ಒಬಬ ಕನಯಾಕತ್ಾರ್ನಗ ಮತ್ತು ಅವರತ 
ಬ್ೇರ ್ ಪಕ್ಷದಲಿದದರತ. ಮ್ಹೇಲೆಂದ ಮ್ಹೇಲ್ ್ ಘಷಾಣ್ಗ್ ್ ಸೆಂಘಷಾವನಗತವ ಸೆಂದಭಾ ಅವರ ಮ್ಹೇಲ್ ್
ಬರತತ್ತುತ್ತು.  ಅವರತ ಸಚಿವರನದೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲಿ ಕೂಡ ನಮಮ ಬನಗಲಕ್ೂೇಟ್ ಜಿಲ್್ಿಗ್ ್ಬೆಂದನಗ, 
ಅವರ ಬಳಿ ಸಮಸ್ಯಯನತನ ಹ್ೇಳಿಕೂ್ೆಂಡನಗ, ಅವರತ ಸಮನಧನನವನಗ ಕ್ೇಳಿ, ಅದಕ್ೆ ಪರಿಹನರವನತನ 
ಹತಡತಕಿ ಈ ರಿೇತ್ತ ಮನಡಿದರ್, ಅದರ ಪರಿಣನಮ ಈ ರಿೇತ್ತ ಆಗತತ್ುದ್ ಎೆಂದತ ಸರಳತ್ಯಿೆಂದ 
ಹ್ೇಳುತ್ತುದದರತ. 

ನಮಮ ಹ್ೂೇರನಟ ಸಕನಾರದ ವಿರತದಿವಿದನದಗ, ಮನನಯ ಪೂಜನರವರೇ್ ಏಕ್ ಇದರ್್ನಲ್ನಿ 
ಮನಡತತ್ತುದಿದೇರಿ? ನಿೇವು ಒಮ್ಹಮ ಅಧಿಕನರಕ್ೆ ಬರತತ್ತುೇರಿ, ನಮಗ್್ ಗ್ೂ್ತ್ತುದ್. ಈಗ ನಿಮಮದ್ೇನೂ 
ಕ್ಲಸವಿಲಿ. ನಿಮಗ್್ ಒೆಂದತ ಗತಟತಟ ಹ್ೇಳುತು್ೇರ್್ ಕ್ೇಳಿ, ಅದ್ೇರ್್ೆಂದರ್, ನಿೇವು ಅಧಿಕನರಕ್ೆ ಬೆಂದನಗ, 
ರ್ನವು ಅಲಿರತತ್ುೇವ್, ನಿೇವು ಮತ್ು ಹ್ೂರಗಡ್ ಇರತತ್ತುೇರಿ ಎೆಂದತ ಸತ್ಯ ಸರಳತಯ್ಿೆಂದ ಹ್ೇಳುವೆಂತ್ಹ 
ಸಾಭನವ ಅವರದತ. ಆದರ್ ಅದತ ಕನಕತನಳಿ ಎನನಬಹತದತ. ಇವರೂ್ಬಬ ರನಜಕನರಣಿಯನಗ, ಎೆಂತ್ಹ 
ಪರಸೆಂಗದಲಿಯೂ ಕೂಡ ಧೃತ್ತಗ್್ಡಲ್ನರದ್ ಎಲಿರ ಜ್ೂತ್ ಬ್ರತ್ತ, ನಿಷಪಕ್ಷಪನತ್ದಿೆಂದ ಪಕ್ಷಬ್ೇಧವನತನ 
ಮರ್ತ್ತ, ಅಭಿಪನರಯ ಕ್ೂಡತವೆಂತ್ಹ ವಯಕಿುಗಳಲಿ ರ್ನನತ ಕೆಂಡಿರತವ ವಯಕಿು ಎೆಂದರ,್  ಶ್ರೇ ಉಮ್ಹೇಶ್ 
ವಿ. ಕತ್ತುಯವರತ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರ ್ ತ್ಪನಪಗಲ್ನರದತ. ಎಲಿರ ಅಭಿಪನರಯ ಕೂಡ ಅದ್ೇ ಆಗದ.್ 
ಅಭಿವೃದಿಿ ವಿಚನರದಲಿ ಯನವುದ್ೇ ರಿೇತ್ತ ತನರತ್ಮಯ ಮನಡತತ್ತುರಲಲಿ.  ಯನವುದ್ೇ ಕ್ಲಸವನತನ 
ತ್ಗ್್ದತಕೂ್ೆಂಡತ ಹ್ೂೇದರೂ ಕೂಡ ಸಮನಧನನದಿೆಂದ ಕ್ೇಳುತ್ತುದದರತ. ಅದಕ್ೆ ಪರಿಹನರವನತನ ಹತಡತಕಿ, 
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ಈ ರಿೇತ್ತ ಮನಡಿದರ್, ಈ ರಿೇತ್ತ ಆಗತತ್ುದ್ ಎೆಂದತ ಅವರತ ನಮಮಗ್್ಲಿರಿಗೂ ಹೇ್ಳುತ್ತುದದರತ. ಅವರತ 
ನಮಗೆಂತ್ ಸಣಣವರತ.  ಸಮನಜ ಮತ್ತು ರನಜಕನರಣದಲಿ ಕೆಂಡೆಂತ್ಹ ಒಬಬ ಒಳ್ುಯ ರನಜಕನರಣಿ 
ಹನಗೂ ಸಮನಜ ಸೇ್ವಕರತ ಎನನಬಹತದತ. ಅರ್್ೇಕ ಜನರಿಗ್ ್ಉದ್ೂಯೇಗ ನಿೇಡಿದೆಂತ್ಹ ಉದಯಮಪತ್ತ 
ಕೂಡ ಆಗದದರತ. ಸಕೆರ್ ಕನಖನಾರ್್ ಸಮಸ್ಯ ಬೆಂದನಗ, ಪರಿಹನರವನತನ ಒೆಂದತ ರಿೇತ್ತಯಲಿ ಕ್ೂಟ್ಟೇ 
ಕ್ೂಡತತ್ತುದದರತ. ಅವರತ ಹನಗ್್ೇ ಇರತತ್ತುರಲಲಿ.  ರ್ನವಲ್ಿರೂ ಸಕೆರ್ ಕನಖನಾರ್್ಯ ಮನಲೇಕರತ 
ನಮಗೂ ಕ್ಲವೆಂದತ ಸಮಸ್ಯಗಳು ಇರತತ್ುವ್. ನಿೇವು ಹ್ೇಳಿದಷತಟ ಪೂತ್ತಾ ಮನಡತವುದಕನೆಗತವುದಿಲಿ.  
ಈ ಸಮಸ್ಯಗ್್  ಪರಿಹನರ ಕ್ೂಡತವುದಕನೆಗತವುದಿಲಿ  ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಸಪಷಟರ್್ ಅವರತ ಕ್ೂಡತತ್ತುದದರತ. 
ಅವರತ ಹ್ೇಳುವನಗ, ಹೌದಪಪ, ಅನಿಸತವೆಂತ್ಹದತದ ಇರತತ್ತುತ್ತು.  ಅೆಂತ್ಹ ಒಬಬ ರ್ನಡತ ಕೆಂಡೆಂತ್ಹ ಒಬಬ 
ಸರಳ ಜಿೇವಿ, ಅಭಿವೃದಿಿ ಪರವನದ ಚಿೆಂತ್ಕರನತನ ಇವತ್ತು ಕಳ್ದತಕೂ್ೆಂಡಿರತವೆಂತ್ಹದತದ ಎಲಿರಿಗೂ 
ದತುಃಖ ತ್ೆಂದಿದ.್  

ಇದರ ಜ್ೂತ್ಗ್್ ದಿವೆಂಗತ್ರನದ ಶ್ರೇ ಶ್ವಮೊಗೆ ಸತಬಬಣಣನವರತ ವಕಿೇಲರನಗದತದ, ಆಗ್ನಗ 
ರ್ನನತ ಗ್್ಳ್ಯರನತನ ಭ್ೇಟ್ಟಯನಗತವುದಕ್ೆ ಹ್ೈಕೂ್ೇಟ್ಾಗ್್ ಹೂ್ೇಗತತ್ತುದ್ದ. ಆಗ ಅವರತ ಸ್ಥಗತತ್ತುದದರತ. 
ನನನನತನ ಕೆಂಡರ ್ಅವರಿಗ್್ ಬಹಳ ಪಿರೇತ್ತ. ಬನಿರ ಪೂಜನರಿಯವರೇ್ ಎನತನತ್ತುದದರತ. ಈ ಹೆಂದ ್ಎರಡತ 
ಬನರಿ ವಿಧನನಸಭ್ಯ ಶನಸಕರ್ನಗದ್ದ. ಆ ಸೆಂದಭಾದಲಿ ಹೂ್ೇದನಗ, ಅವರತ ವಿಶ್ೇಷವನಗ 
ಗ್ೌರವದಿೆಂದ ನನನನತನ ಕನಣತತ್ತುದದರತ. ನಮಮ ಸನ್ೇಹತ್ರನದ ಜನದವ್ ಮತ್ುಷತಟ ಜನ ಗ್್ಳ್ಯರತ 
ಇರತತ್ತುದದರತ. ಸತಬಬಣಣನವರ್ೇ, ಮೊರ್್ನ ಹನಡಿದದರಲಿ, ಬ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ರ್್ೂೇಡತ, ಹನಡಿಸೂ್ೇಣ, ಯನವುದೂ್ೇ 
ಒೆಂದತ ಕಡ ್ lounge ನಲಿ ಕತಳಿತ್ತಕೂ್ೆಂಡತ ರ್್ೇರವನಗ ಅವರತ ಹನಡತತ್ತುದದರತ. ರ್ನವು ಯನವ 
ಹನಡನತನ ಕ್ೇಳುತ್ತುದ್ದವೇ, ಆ ಹನಡರ್್ನೇ ಹನಡತತ್ತುದದರತ. ಅಷ್ೂ್ಟೆಂದತ ಸರಳತ್ಯಿೆಂದ 
ಹನಡತಗ್ನರಿಕ್ಯನತನ ರೂಢಿಸ್ಥಕೂ್ೆಂಡತ ಬೆಂದೆಂತ್ಹವರತ. ಪರಿಶರಮಿ, ಸಜಜನಿಕಯ್ ಸಹಕನರ ಮೂತ್ತಾ  
ಎೆಂದತ ಅವರಿಗ್್ ಹ್ೇಳಬಹತದತ. ರ್ನಡತ ಕೆಂಡೆಂತ್ಹ ಒಬಬ ಶ್ರೇಷಟ ಸೆಂಗೇತ್ಗ್ನರನನತನ 
ಕಳ್ದತಕ್ೂೆಂಡಿದ್ದೇವ್.  

ಇದರ ಜ್ೂತ್ಗ್್ ದಿವೆಂಗತ್ರನದ ಶ್ರೇ ಪೆಂಡಿತ್ ಶ್ವಕತಮನರ್ ಶಮನಾರವರತ ಅತ್ಯೆಂತ್ 
ಸತಶನರವಯವನಗ ಸೆಂತ್ೂರ್ನತನ ನತಡಿಸತತ್ತುದದರತ. ಅವರಿಗ್್ ಯನವಗ್ನದರೂ ಮನಸ್ಥಿಗ್ ್
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ವ್ೇದರ್್ಯನದೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲಿ,  ಬ್ಳಗನ ಸೆಂದಭಾವನಗಲೇ ಅಥವನ ರನತ್ತರ 
ಸೆಂದಭಾದಲ್ನಿಗಲೇ, ವಿಶ್ಷಟ ರನಗಗಳಿೆಂದ ನತಡಿಸತವುದನತನ ಕ್ೇಳುತ್ತುದದರ್, ಮನಸ್ಥಿಗ್್ ಉಲ್ನಿಸ 
ಮೂಡತತ್ತುತ್ತು. ಎಲ್ನಿ ಕಷಟ ಮತ್ತು ಒತ್ುಡಗಳು ಪೂತ್ತಾ ಮರ್ಯನಗತವೆಂತ್ಹ ಒೆಂದತ ವಿಶ್ಷಟವನದ 
ಕಲ್್ಯನತನ ಅವರತ ಕರಗತ್ ಮನಡಿಕೂ್ೆಂಡಿದದರತ. ನಮಮ ದ್ೇಶಕ್ೆ ಆ ಸೆಂತ್ೂರ್ನತನ ವಿಶ್ೇಷವನಗ 
ಪರಿಚಯ ಮನಡಿಕೂ್ಟಟೆಂತ್ಹ ಪರಥಮ ವಯಕಿು ಆಗರಬಹತದತ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಹೇ್ಳುತ್ತುದ್ದೇರ್.್ ಇನತನ 
ಅರ್್ೇಕ ಜನರತ ನಿಧನರನಗದನದರ.್   ಅವರ್ಲಿರೂ ರ್ನಡಿಗ್್ ತ್ಮಮ ಕ್ೂಡತಗ್್ಯನತನ ಕ್ೂಟಟೆಂತ್ಹವರತ. 
ಅವರ್ಲಿರ ನಿಧನಕ್ೆ, ತನವು ತ್ೆಂದಿರತವ ಸೆಂತನಪ ಸೂಚರ್್ ಅನತಮೊೇದರ್್ಗ್್ ರ್ನನತ ಬ್ೆಂಬಲಸತತ್ುೇರ್್. 
ಅವರ ಸೆಂಬೆಂಧಿಕರತ ಮತ್ತು ರ್್ಚಿಿನ ಗ್್ಳ್ಯರಿಗ್ಲ್ಿರಿಗೂ ಆದೆಂತ್ಹ ರ್್ೂೇವನತನ ಭರಿಸತವ ಶಕಿು ಆ 
ಭಗವೆಂತ್ನತ ನಿೇಡಲ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತನು, ನನನ ಮನತ್ನತನ ಮತಗಸತತ್ುೇರ್.್  

ಶ್ರೇ ಗ್್ೂೇವಿೆಂದ ಎೆಂ.ಕನರಜ್ೂೇಳ (ಬೃಹತ ಹನಗೂ ಮಧಯಮ ನಿೇರನವರಿ ಇಲ್ನಖ್ (ಜಲ 
ಸೆಂಪನೂಮಲ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್,  ತನವು ತ್ೆಂದಿರತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂತನಪ ಸೂಚರ್್ಗ್ ್
ಬ್ೆಂಬಲಸತತನು, ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆ ಬಯಸತತ್ುೇರ್್. ಮನತಷಯನ ಹತಟತಟ ಆಕಸ್ಥಮಕವನಗದದರೂ 
ಕೂಡ ಸನವು ನಿಶ್ಿತ್ವನಗರತತ್ುದ್. ಹತಟತಟ ಮತ್ತು ಸನವಿನ ಮಧ್ಯ ಅವರತ ಮನಡಿರತವೆಂತ್ಹ ಕ್ಲಸ-
ಕನಯಾಗಳು ಅವರ ಹ್ಜ್ಜ ಗತರತತ್ತಗಳನಗ ಉಳಿಯತತ್ುವ್. ಇೆಂದತ ನಮಮನನ ಅಗಲರತವೆಂತ್ಹ ಗ್್ಳ್ಯ 
ಶ್ರೇ ಉಮ್ಹೇಶ್ ವಿ. ಕತ್ತುಯವರತ ಶನಶಾತ್ವನದೆಂತ್ಹ ಹ್ಜ್ಜ ಗತರತತ್ನತನ ಬಿಟತಟ ಹೂ್ೇಗದನದರ.್ 
ಔದ್ೂಯೇಗಕ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ, ರನಜಕಿೇಯ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ, ಸಹಕನರಿ ಕ್ಷ್ೇತ್ರದಲಿ ಅವರತ ಮನಡಿರತವೆಂತ್ಹ ಸನಧರ್್ 
ಅಪನರವನದತದತ. ಅದನತನ ವಣಿಾಸತವುದಕ್ೆ ಸನಧಯವಿರಲ್ನರದಷತಟ ಕ್ಲಸ ಕನಯಾಗಳನತನ 
ಮನಡಿದೆಂತ್ಹವರತ.  ಶ್ರೇ ಉಮ್ಹೇಶ್ ವಿ.ಕತ್ತುಯವರತ ಇಷತಟ ಬೇ್ಗ ನಮಮನನ ಅಗಲತತನುರ್ 
ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಭನವರ್್ಯ ಅರಿವು ನಮಗರಲಲಿ. ಅವರತ ಅರ್್ೇಕ ಬನರಿ ಹ್ೇಳುತ್ತುದದರತ. ನನನ ಜ್ೂತ್ಗ್್ 
ಮೂರತ ದಶಕಗಳಗೆಂತ್ ಹ್ಚತಿ ಕನಲ ಬಹಳ ಅತ್ಯೆಂತ್ ಒಡರ್ನಟದಲಿದದೆಂತ್ಹವರತ ಮತ್ತು 
ಆತ್ತೀಯರನಗದದೆಂತ್ಹವರತ. ೬ರ್ೇ್ ತನರಿೇಖತ ರನತ್ತರ 11 ಗೆಂಟ್ 15 ನಿಮಿಷಕ್ೆ ನನಗ್್ೂೆಂದತ ಕರ ್ಬೆಂತ್ತ.  
ಉಮ್ಹೇಶ್ ವಿ. ಕತ್ತು ಸನಹತಕನರರಿಗ್ ್ ಹೃದಯಘಾತ್ವನಗದ್. ಅವರನತನ ಎೆಂ.ಎಸ್್. ರನಮಯಯ 
ಆಸಪತ್ರಯಲಿ admit ಮನಡಿದದ್ೇವ್. ರ್ನನತ ಹ್ೂೇಗತವಷಟರೂ್ಳಗ್್ ಶ್ರೇ ಉಮ್ಹೇಶ್ ವಿ. ಕತ್ತುಯವರತ 
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ಇರಲಲಿ, ಅವರತ ನಮಮನನಗಲದದರತ. ದಿ. ಶ್ರೇ ಉಮ್ಹೇಶ್ ವಿ. ಕತ್ತುಯವರ ಬಗ್್ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರ್ಲಿರೂ 
ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದನದರ.್  ಅವರ ಬಗ್್ೆ ರ್ನನತ ಹ್ಚತಿ ಪರಸನುಪ ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಹೂ್ೇಗತವುದಿಲಿ. ಆದರ್ ಶ್ರೇ 
ಉಮ್ಹೇಶ್ ವಿ. ಕತ್ತುಯವರತ ಎಲಿರಿಗೂ ಗ್್ಳ್ಯರತ. ಅವರತ ಹರಿಯರಿಗೂ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯರಿಗೂ 
ಗ್್ಳ್ಯರತ. ಅವರತ ಬಹಳ ಪಿರೇತ್ತ, ವಿಶನಾಸದಿೆಂದ ಎಲಿರ ಜ್ೂತ್ಯಲಿ ಒಡರ್ನಟವನತನ 
ಹ್ೂೆಂದಿರತವೆಂತ್ಹವರತ. ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, 1999ರಲಿ ರ್ನನತ ಚತರ್ನವಣ್ಯಲಿ ಸೂ್ೇತ್ತದದ್. 
ಆಗ Electronic Voting Machine (EVM)  ಇರಲಲಿ. ಆಗ ballot paper ವಯವಸ್ಿ ಇತ್ತು.  
ರನತ್ತರ 12 ಗೆಂಟ್ಯವರಗ್ೂ ಮತ್ಗಳನತನ ಕೌೆಂಟ್ಟೆಂಗ್ ಮನಡಿದನಗ, ರ್ನನತ ಸತಮನರತ 220 
ಮತ್ಗಳ ಅೆಂತ್ರದಲಿ ಸೂ್ೇತ್ತ ಮರ್್ಗ್್ ಬೆಂದ್. ಆಗ ಮರ್್ಗ್್ ಬರತವಷಟರೂ್ಳಗ್್ phone ring 
ಆಗತತ್ತುತ್ತು. ನಮಮ ಹತಡತಗ ಕರ ್ ಸ್ಥಾೇಕರಿಸ್ಥ, ಮನನಯ ಉಮ್ಹೇಶ್ ವಿ. ಕತ್ತು ಸನಹತಕನರವರತ 
ಮನತನಡತತನುರ ್ಎೆಂದತ ನನಗ್ ್ ಕ್ೂಟಟ.  ಅವನ ಧವನಿ, ನನಗ್ ್ಏನತ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕತ?್ “ಎೆಂತನ ಮಳು 
ಇದಿಯೇ, ಐದತ ವಷಾದ್ೂಳಗ್್, ಒೆಂದತ ಐದತ ನೂರತ ಮೆಂದಿ ಜ್ೂೇಡಿ ಸನರನಯಿ 
ಕತಡಿಯತವುದಕನೆಗಲಲಿ ನಿನಗ್್, ಐದತ ನೂರತ ಮೆಂದಿ ಜ್ೂೇಡಿ ಸನರನಯಿ ಕತಡಿದಿದದರ,್ 220 
ಮತ್ಗಳಲಿ ಗ್್ದತದ ಬಿಡತತ್ತುದ್ದ.” 

 (ಮತೆಂದತ) 

(775) 12.50, 12-09-2022, ಟ್ಟಸ್ಥಹ್ಚ್-ಕ್ಎಸ್             (ಸಭನಪತ್ತಯವರ ಉಪಸ್ಥಿತ್ತ) 
 

ಶ್ರೇ ಗ್್ೂೇವಿೆಂದ ಎೆಂ.ಕನರಜ್ೂೇಳ  (ಮತೆಂದತ..) 

ಅದತ ಅವರ ಮನತ್ತ. ಆಯಿತ್ತ. ರ್ನಳ್ಯ್ಕೇ ನಿನನ ಹತ್ತುರ ಟ್ೈನಿೆಂಗ್ಗ್್ ಬರತತ್ುೇರ್್ೆಂದತ ನಗತತನು 
ಹ್ೇಳಿದ್ನತ. ನಿೇನತ ಹೇ್ಗ್್ ಸೂ್ೇತ್ ನನಗ್ ್ಬಹಳ ರ್್ೂೇವನಯಿತ್ತ. ಅದಕನೆಗ ರ್ನನತ ಇೆಂತ್ಹ ತ್ಡರನತ್ತರ 
ನಿನಗ್್ ಕರ ್ ಮನಡಿದ್ರ್್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರತ.  ಅೆಂದರ್ ಅೆಂತ್ಹ ಒೆಂದತ ಕಳಕಳಿ ಮತ್ತು ಕನಳಜಿ 
ಹ್ೂೆಂದಿದದವರತ.  ಅವತ್ತು ಅವರತ ಗ್ದ್ಿದದದರತ ರ್ನನತ ಸೂ್ೇತ್ತದ್ದನತ.  ನೆಂತ್ರ 2008ರಲಿ ರ್ನನತ ಸಣಣ 
ನಿೇರನವರಿ ಸಚಿವರ್ನದ ನೆಂತ್ರ ಒೆಂದತ ದಿನ ನನನ ಹತ್ತುರ ಬೆಂದತ, ನಡ ್ ದ್ೂೇಸನು ಊರಿಗ್ ್
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ಹ್ೂೇಗ್ೂ್ೇಣ ಎೆಂದರತ. ರ್ನನತ ಏತ್ಕ್ೆ ಎೆಂದತ ಕೇ್ಳಿದ್ನತ. ಕಮಕನೂರಲಿ ಒೆಂದತ ಕ್ರ್ ಒಡದ್ಿದ,್ 
ಅದರ ಸಲತವನಗ ಶ್ರೇ ಎ.ಬಿ.ಪನಟ್ಟೇಲ್ ರವರತ ಸೂ್ೇತ್ತದನದರ್. ಅದತ ಒಡದ್ತ ಬಹಳ ದಿವಸವನಯಿತ್ತ 
ನಡ ್ ಹ್ೂೇಗ್ೂ್ೇಣವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರತ. ರ್ನನತ ಅದನತನ ಮನಡಿಕೂ್ಡತತ್ುೇರ್ೆ್ಂದತ ಹ್ೇಳಿ, ಗ್್ದತದ 
ಬೆಂದಿದ್ದೇರ್ ್ಅದಕನೆಗ ನಿೇನತ ಬರಬ್ೇಕ್ೆಂದರತ. ಅದತ ಬಹಳ ದೂ್ಡಡಕ್ರ್.  ಅವರ ಸಾಭನವ ಏರ್್ೆಂದರ್ 
ಹಡಿದ ಕ್ಲಸವನತನ ಬಿಡತತ್ತುರಲಲಿ. ಅವರತ ನನನನೂನ ಕೂಡ ಬಿಡಲಲಿ, ರ್ನವಿಬಬರತ ಅಲಿಗ್ ್ಹೂ್ೇಗ 
ರ್್ೂೇಡಿದನಗ ಬಹಳ ದೂ್ಡಡ ಪರಮನಣದಲಿ ಕ್ರ್ ಒಡದ್ತ ಹೂ್ೇಗತ್ತು. ಇದರ್್ನೇನತ ರಿಪ್ೇರಿ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಆಗತವುದಿಲಿ, ಹ್ೂಸದನಗ ಮನಡಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ನಮಮ engineers ಹ್ೇಳಿದರತ.  
ಅದರ್್ನಲ್ನಿ ನನಗ್ ್ಏನೂ ಹ್ೇಳಬ್ೇಡ. ಎೆಂಟತ ದಿವಸದಲಿ ಇದಕ್ೆ sanction ಕ್ೂಟತಟ ಕ್ಲಸ ಶತರತ 
ಆಗಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರತ. ಅವತ್ತುನ ದಿವಸ ಅದತ ಸತಮನರತ ರೂ.10 ಕೂ್ೇಟ್ಟಗಳು ಖಚತಾ ಮನಡಿ  
ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಕ್ಲಸವನಗತ್ತು. ಆಯಿತ್ಪನಪ ನಿೇನತ ಯನರಿಗ್ ್ ಹ್ೇಳುತ್ತುೇಯ ಹ್ೇಳಿಬಿಡತ.  ನಿಮಮ 
ಅಧಿಕನರಿಗಳನತನ ಕ್ೇಳಿ ಯನರತ ಚ್ರ್ನನಗ ಕ್ಲಸ ಮನಡಿಸತತನುರೂ್ೇ ಅವರನತನ ಕಳುಹಸತ, ಅವರಿಗ್್ 
ಏನತ ಸಹನಯ; ಸಹಕನರ ಬ್ೇಕ್ೂೇ ಅದನತನ ರ್ನನತ ಮನಡತತ್ುೇರ್.್ ಒೆಂದತವೇ್ಳ್ ಅವರಿಗ್್ ಬಿಲ್ 
ಆಗದಿದದರ,್ ಆ ಬಿಲ್ ಆಗತವತ್ನಕ ರ್ನನತ ದತಡತಡ ಕೂ್ಡತತ್ುೇರ್ ್ಕ್ಲಸ ಮನಡಲ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರತ.  
ಅೆಂತ್ಹ ಒೆಂದತ ಸನಮನಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಹ್ೂೆಂದಿದದೆಂತ್ಹ ಮನತಷಯ. ರ್ನವು ಆ ಕ್ರ್ಯನತನ ರಡ್ಿ 
ಮನಡಿಸ್ಥದವ್ು. ಅದನದ ನೆಂತ್ರ ನನನನತನ ಕರದ್ತಕ್ೂೆಂಡತ ಹ್ೂೇಗ ಸರ್ನಮನ ಮನಡಿದರತ. ಅೆಂದರ ್
ಅವರತ ಯನವುದ್ೇ ಕ್ಲಸವನತನ ಹಡಿದರ್ೆಂದರ್ ಬಿಡತತ್ತುರಲಲಿ. ಅತ್ಯೆಂತ್ ಸನಮನಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯನತನ 
ಹ್ೂೆಂದಿದದೆಂತ್ಹ ವಯಕಿು. ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ, ರ್್ೂೇಡತವುದಕ್ೆ ಬಹಳ rough ಆಗ 
ಕನಣತತ್ತುದದರತ.  ಆದರ್ ಅಷ್್ಟೇ ಹೂವಿನೆಂತ್ಹ ಹೃದಯವುಳುವರತ. ಯನರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ನಯಯ 
ಮನಡತ್ಕೆೆಂಥವರಲಿ. ಯನವುದ್ೇ ಒೆಂದತ ವಿಷಯವನತನ ಮನಸ್ಥಿನಲಿಟತಟಕೂ್ೆಂಡತ ವ್ೈರತ್ಾ 
ಮನಡತ್ಕೆೆಂಥವರಲಿ. ಬಹಳ ಅದತುತ್ವನದೆಂತ್ಹ ಮನತಷಯ. ಅೆಂತ್ಹ ಒಬಬ ಗ್್ಳ್ಯನನತನ ರ್ನವು 
ಇವತ್ತು ಕಳ್ದತಕೂ್ೆಂಡಿದದ್ೇವ್. ಅವರ ಕತಟತೆಂಬದವರಿಗ್್, ಅವರ ಅಭಿಮನನಿಗಳಿಗ್್ ಮತ್ತು ಅವರ 
ಬೆಂಧತ-ಬಳಗದವರಿಗ್್ ಆಗರತ್ಕೆೆಂಥ ರ್್ೂೇವು ಮತ್ತು ದತುಃಖದಲಿ ರ್ನವಲ್ಿ ಭನಗಯನಗದ್ದೇವ್. 
ರ್ನವಲ್್ನಿ ಅವರ ಅೆಂತ್ಯಕಿರಯ್ಕಗ್ ್ಹ್ೂೇಗ ಬೆಂದ್ವು. ಅವರ ಕತಟತೆಂಬದವರ ದತುಃಖದಲಿ ರ್ನವಲ್ಿರೂ 
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ಕೂಡ ಭನಗಯನಗದ್ದೇವ್ೆಂದತ ಈ ಸೆಂದಭಾದಲಿ ಹ್ೇಳುವುದಕ್ೆ ಬಯಸತತು್ೇರ್್. ಅದ್ೇ ರಿೇತ್ತಯನಗ 
ವಿಧನನಸಭ್ಯ ಹನಗೂ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತುನ ಮನಜಿ ಶನಸಕರತ ಹನಗೂ ಸಚಿವರನದ ಶ್ರೇ 
ಎೆಂ.ರಘುಪತ್ತಯವರತ ನಮಗ್್ಲ್ನಿ ಬಹಳ ಪರಿಚಯಸಿರತ. ಅವರತ ದಿೇನ-ದಲತ್ರ ಬಗ್್ೆ, ಬಡವರ ಬಗ್್ೆ 
ಹನಗೂ ಹೆಂದತಳಿದವರ ಬಗ್್ೆ ಅಪನರವನದೆಂತ್ಹ ಕಳಕಳಿ ಮತ್ತು ಕನಳಜಿ ಇರತ್ಕೆೆಂಥ ಮನತಷಯ. 
ಬಡವ-ಶ್ರೇಮೆಂತ್ ಎೆಂದತ ಮಕೆಳಲಿ ಬೇ್ಧ-ಭನವ ಬರಬನರದತ ಎನತನವ ಕನರಣಕನೆಗಯ್ಕೇ 
ಸಮವಸರವನತನ ಜನರಿಗ್ ್ತ್ೆಂದಿರತ್ಕೆೆಂಥ ಅಪರೂಪದ ರನಜಕನರಣಿ. ಅವರತ ಕೂಡ ನಮಮನನಗಲದನದರ್. 
ಅವರ ಕತಟತೆಂಬ ವಗಾದವರಿಗ್್ ಆಗರತ್ಕೆೆಂಥ ದತುಃಖದಲೂಿ ಕೂಡ ರ್ನವು ಭನಗಯನಗದ್ದೇವ್. ಅದ್ೇ 
ರಿೇತ್ತಯನಗ ಕನನಡ ಸತಗಮ ಸೆಂಗೇತ್ ಕ್ಷೇ್ತ್ರದ ಗ್ನಯಕರನದ ಶ್ವಮೊಗೆ ಸತಬಬಣಣನವರತ ಮತ್ತು  
ಇನತನಳಿದ ಗಣಯರತ ಏನತ ಅಗಲದನದರ,್ ಅವರ್ಲಿರ ಆತ್ಮಕ್ೆ ಭಗವೆಂತ್ ಚಿರಶನೆಂತ್ತಯನತನ ನಿೇಡಲ 
ಎೆಂದತ ಪನರರ್ಥಾಸ್ಥ ನನನ ಮನತ್ನತನ ಮತಗಸತತ್ತುದ್ದೇರ್್.  

 ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಮೃತ್ರ ಆತ್ಮಕ್ೆ ಸದೆತ್ತಯನತನ ಕ್ೂೇರತತನು, ಅವರ ಅಗಲಕಯ್ 
ರ್್ೂೇವನತನ ಸಹಸತವ ಶಕಿುಯನತನ ಅವರ ಕತಟತೆಂಬ ವಗಾಕ್ೆ ಪರಮನತ್ಮನತ ಕರತಣಿಸಲ್್ೆಂದತ 
ಪನರರ್ಥಾಸತತು್ೇವ.್ ಮೃತ್ರ ಗ್ೌರವನಥಾ ಮನನಯ ಶನಸಕರತಗಳು ಎದತದ ನಿೆಂತ್ತ ಒೆಂದತ ನಿಮಷ 
ಮೌನವರ್ನನಚರಿಸಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ಕ್ೇಳಿಕೂ್ಳುುತ್ುೇರ್್.  

(ಮೃತ್ರ ಗ್ೌರವನಥಾ ಸದನದ ಎಲ್ನಿ ಸದಸಯರತಗಳು ಎದತದ ನಿೆಂತ್ತ ಒೆಂದತ ನಿಮಿಷ 
ಮೌನವರ್ನನಚರಿಸ್ಥದರತ) 

 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಯವರೇ್, ತನವು ಕೂ್ಟ್ಟಟರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ಸೆಂತನಪ 
ಸೂಚರ್್ಯಲಿ, ದಿವೆಂಗತ್ ಉಮ್ಹೇಶ್ ವಿ.ಕತ್ತು ಯವರ ತ್ೆಂದ್ಯವರನದ ಶ್ರೇ ವಿಶಾರ್ನಥ ಕತ್ತುಯವರ 
ಹ್ಸರನತನ ಶ್ರೇ ವಿಶಾರ್ನಥ ಶ್ಟ್ಟಟ ಎೆಂದತ ಬರ್ಯಲ್ನಗದ್.  ಅದತ ಶ್ರೇ ವಿಶಾರ್ನಥ ಕತ್ತು ಎೆಂದತ 
ಬರ್ಯಬ್ೇಕಿತ್ತು. ಹನಗ್ನಗ, ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟವರಿಗ್ ್ತನವು ಸಾಲಪ ಹ್ೇಳಬೇ್ಕತ. ಮತೆಂದ ್ಇೆಂತ್ಹ ತ್ಪತಪಗಳು 
ಆಗಬನರದೆ್ಂದತ ಹ್ೇಳುವುದಕ್ೆ ಬಯಸತತ್ತುದ್ದೇರ್್. 

 ಸಭನಪತ್ತಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ.  
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ಸದನದಲಿ ಪರಸನುಪಿಸ್ಥದ ಸೆಂತನಪ ಸೂಚರ್್ಯ ನಿಣಾಯವನತನ ಮೃತ್ ಗಣಯರ ಕತಟತೆಂಬ 
ವಗಾದವರಿಗ್ ್ ಕಳುಹಸಲ್ನಗತವುದತ. ಈಗ ಸದನವನತನ ರ್ನಳ ್ ಬ್ಳಗ್್ೆ 11 ಗೆಂಟ್ಯವರಗ್್್ 
ಮತೆಂದೂಡಲ್ನಗದ್. 

(ಸದನವು ಮಧನಯಹನ 12 ಗೆಂಟ್ 56 ನಿಮಿಷಕ್ೆ ಮತಕನುಯಗ್್ೂೆಂಡತ ಪತನುಃ ಮೆಂಗಳವನರ, 13 ರ್್ೇ 
ಸಪ್್ಟೆಂಬರ್ ಮನಹ ್2022 ರೆಂದತ ಬ್ಳಗ್್ೆ 11 ಗೆಂಟ್ಗ್ ್ಸಮನವ್ೇಶಗ್ೂ್ಳುಲತ ತ್ತೇಮನಾನಿಸ್ಥತ್ತ) 
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