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����

�ಾ�ೕ� ಚಂದ��ೕಖ� ರವರು 2012ರ�� , ಕ�ಾ�ಟಕಮತು� �ಂಗಳ�ರನು� ಪ����ಸುತ� ತಮ� ಎರಡ�ೕ ಅವ��
ಸ�ತಂತ� ಅಭ����ಾ� �ಾಜ�ಸ�� ಚು�ಾ�ತ�ಾದರು.ಅವರು ಎ� �ಎ�ೖ��ಕೂಟವನು� �ಂಬ�ಸು�ಾ��
ಮತು� ಅದರ �ಾಗ�ಾ��ಾ��. 2006�ಂದ 2014ರವ�� �ೕಂದ�ದ�� ಅವರು ��ೂೕಧ ಪ�ದ �ಾಗ�ಾ�ದ�ರು.

�ಾ�ೕ� ಅವರು ಸು�ಾರು 40 ವಷ�ಗ�ಂದ ಕ�ಾ�ಟಕದ�� ����ಾ��.ಯಲಹಂಕ �ಾಯು ��ಯ��ಮತು�
��ಾ�ಳದ ತರ�ೕ� �ೕಂದ�ದ�� �ೕ� ಸಲು�ಸು��ದ� �ಾಯು�ೕ�ಯಅ��ಾ�ಯಮಗ�ಾ� ತಮ� �ಾಲ�ವನು�
�ಂಗಳ��ನ��ೕ ಕ���ಾ��.ಯಲಹಂಕಮತು� ��ಾ�ಳದ �ೕಂ��ೕಯ��ಾ�ಲಯಗಳ�� ಓದು��ದ� �ಾಲಕ�ಾ�
ಅ�ೕಕ �ಾ� ��ಾ�ಳದ �ಾ��ಂದಯಲಹಂಕದ��ದ� ಮ�ಯವ�� �ಾಲ���ಯ��ೕ �ೂೕಗು��ದ�ರು.

ನಂತರ ಅವರು, ಆಗಮಂಗಳ�ರು �ಶ���ಾ��ಲಯದ�ಾಗ�ಾ�ದ� ಮ��ಾಲದ ಎಂಐ� �ಾ�ೕ�ನ��
ಇಂ��ೕ�ಂ� ಪದ� ಪ�ದರು. ತದನಂತರ ಅ���ಾದ ��ಾ�ೂೕದ��ನ ಇ��ಾ�� ಇ���ಟೂ�� ಆ�
��ಾ�ಲ��ಂದ ಗಣಕ ��ಾನದ�� �ಾ�ತ�ೂೕತ�ರ ಪದ� ಪ�ದರು.ಮುಂ� ಅವರು ���ಾ� �ಾ��ಯ��
ತಂ�ಾ�ಂಶಮತು� �ೖ�ೂ�����ಸ� �ೕತ�ದ�� ವೃ���ೕವನ ಅ�ಸು�ಾ� ಪ��ದ� ಇಂ�� ಕಂಪ�ಯ��
�ಾಯ��ವ���ದರು. ಐ��ಾ�ಕ 80486 ����ಸ��ಮತು� �ಂ�ಯಂ����ದ ತಂಡದ �ಾಗ�ಾ�ದ�ರು.

1992ರ�� ಅವರು �ಾರತ�� �ಂ�ರು�ದರು ಮತು� ಅಂ��ಂದ ಇಂ�ನವ�� �ಂಗಳ��ನ��ೕ ತಮ� ಪ�� ಮತು�
ಇಬ�ರು ಮಕ���ಂ�� ����ಾ��.ಅವರ ತಂ�-�ಾ��ಾಗು ಸ�ೂೕದ�ಯ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ�ರೂ ಸಹ
�ಂಗಳ��ನ��ೕ ����ಾ��.

ಉದ���ಾ� �ಾ�ೕ�

1990ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದ�� �ಾರತ�� �ಂ�ರು�ದ �ಾ�ೕ� ರವರು �ಾರತದ ಅತ�ಂತ �ೂಡ� ಮತು��ದಲ�
�ಲೂ��ಾ� ಕಂ��, ��ಎ���ೖ�ಅನು� 1994ರ�� ಆರಂ��ದರು.ಆಗ ಅವರ ವಯಸು� �ೕವಲ 30.

�ಾ� ಪ��ಾ� ��ೕ ಅಟ���ಾ� �ಾಜ�ೕ�ರವರ �ಾ�ಜ�ಮತು�ಉದ�ಮಮಂಡ�ಯಯುವ ಸದಸ�ರ��
ಒಬ��ಾ�ದ�ರು.



ಅವರು �ಾರ�ೕಯ�ಾ��ೂ�ೕದ�ಮಮ�ಾಸಂಘಗಳ ಒಕೂ�ಟದ (ಎ� ಐ��ಐ- ���) ಅತ�ಂತ ��ಯ
ಅಧ���ಾ� �ೕ� ಸ����ಾ��. ��� ಅಧ���ಾ� ಅವರು, 26/11ರ ನಂತರ ಭ�ೕ�ಾ�ದ�, �ಷಯದ ಕು�ತು ಒಂದು
ಮು�ೂ�ೕಟ ವರ�ಯನು� �ದ�ಪ��ದ�ರು.ಆ ವರ�ಯ�� ಪ��ಾ���ದ�ಂತಹ �ಾ�� ��� �ೕ�ಯಅ�ೕಕ
ಸಲ�ಗಳನು� �ಾ��ೂ�ಸ�ಾ��.

ಅವರು ತಮ� ಜು�ಟ� �ಾ��ಟ� ಸಂ��ಯಮೂಲಕ�ಾ�ರುವ ಹಲ�ಾರು ಹೂ��ಗಳ�� ಸುವಣ�ನೂ��,
ಕನ�ಡ ಪ�ಭ, �ಪ��� ��ಮತು� ಅವ�ಗಳ ��ಟ�ಆವೃ��ಗಳ� ಸಹ ಕೂ��.ಅವರು ಇನೂ� ಹಲ�ಾರು ತಂತ��ಾನ
ಮತು� �ಾಧ�ಮ �ಾ��� ಅ� ಗಳ�� , �ಂಗಳ��ನ��ಮತು� �ೂರ�, ಹೂ���ಾ��ಾ��. ಕ�ಾ�ಟಕ�ಾದ�ಂತ
ಯುವಉದ��ಗಳ� ಅವರನು� �ೌರವ�ಂದ �ಾಣು�ಾ��. ���ೕಶ�ರಯ� �ಾಂ��ಕ ಮ�ಾ��ಾ�ಲಯಅವ�� �ೌರವ
�ಾಕ��ೕ� �ೕ��.ಅವರು �ಾ�ಸಂಗ�ಾ�ದ ��ಾ�ೂೕದ ಇ��ಾ�ಇ���ಟೂ�� ಆ���ಾ��ಾ�ಮತು�
ಮ��ಾ� ಇ���ಟೂ�� ಆ���ಾ��ಾ� (�ೖ�ೂ�ೕ�ಾ�� �ಇಒ ಸತ� ನ��ಾ� �ೂ��) ��ೕಷ ಪ�ಶ�� �ೕ�
�ೌರ���.

�ಾ�ೕ�ಮತು� �ಾಜ�ಾರಣ

�ಾ�ೕ� ಅವರು 1990ರ ದಶಕದಮಧ� �ಾಗ�ಂದ ����ಂ�� ಒಡ�ಾಟ �ೂಂ��ಾ��. �ಾಷ�ಮಟ�ದ��
ಮತು� ಕ�ಾ�ಟಕದ�� ಹಲ�ಾರು ಚು�ಾವ�ಗಳ�� ���ಯನು� �ಂಬ���ಾ�� ಮತು� ಪ��ಾ�� �ಲಸ�ಾ��ಾ��.
1999�ಂದ ಕ�ಾ�ಟಕದಮತು� ��ಎಂ�ಯಪ���ಂದು ಚು�ಾವ�ಯಲೂ� �ಾಯ��ವ����ಾ��.

ಸಂಸದ�ಾ�, �ಾ�ೕ� ರವರು �ರಂತರ�ಾ� �ಲಸ�ಾ��ಾ��. �ಂಗಳ�ರು ಮತು� �ಂಗಳ��ನ �ಾಗ�ೕಕರ
��ಾಸ�� �ಾ�ಾಡುವ�ದು, ನಗ�ಾಡ�ತ, ��ಟ� ಇಂ��ಾ,ಅಂತ�ಾ�ಲಮತು� ತಂತ��ಾನ �ೕ�, ಆಡ�ತಮತು�
ಆ��ಕ ಸು�ಾರ�ಗಳಮೂಲಕ �ಾರತವನು� ಪ�ವ��ಸುವ�ದು, �ವೃತ� ಮತು� �ೕ�ಾ�ರತ�ೕಧರ ಕ�ಾ�ಣ,
ಮಕ�ಳ ರ���ದ�ಾದ �ಷಯಗಳ ಬ�� ಅ�ೕವ �ಾಳ� �ೂಂ��ಾ��.

ತಂತ��ಾನ,ಉದ�ಮ�ೕಲ�, ಹಣ�ಾಸುಮತು� ಆ��ಕ �ಷಯಗಳ�� ಅತ�ಂತ ��ವ��ಮತು� ಅನುಭವವ�ಳ�
ಸಂಸದ�ಾ� ಅವರು ಅ�ೕಕ ಸಂಸ�ೕಯಮತು� ಸ�ಾ�ರದ ಸ��ಗ�� �ೕಮಕ�ೂಂ��ಾ��. ರ��ಾ, ಹಣ�ಾಸು,
���ಾಂ, ನಗ�ಾ�ವೃ��, �ಎ��, �ೕ�ಾ �ಾ��, ಕ��ದ�ಲು, ಎ� �� ಸಲ�ಾಮಂಡ� �ೕ�ದಂ� ಹಲ�ಾರು
�ಾ��ಮತು� ಇತ� ಸಂಸ�ೕಯಸ��ಗಳ ಸದಸ��ಾ� �ೕ� ಸ����ಾ��. ಸಂಸದ�ಾಗುವಮುನ� �ಾ�ೕ� ರವರು
ಪ��ಾನ�ಾಂ��ಗಳ �ಾ�ಜ�ಮತು�ಉದ�ಮಮಂಡ�ಯಸದಸ��ಾ�, ಕ�ಾ�ಟಕ ಸ�ಾ�ರದಮೂಲ�ೌಕಯ�
�ಾಯ�ಪ�ಯಅಧ���ಾ�, ಐ� ಸಂಸ�ೕಯ�ಾ�� ಸ��ಯಸದಸ��ಾ�ಮತು� �ಾ���ಂಟ� ��ೕರಂ
�ಾ�ಯೂ�ನ ಸದಸ��ಾ� �ೕ� ಸ����ಾ��.

ಕ�ಾ�ಟಕಮತು� �ಂಗಳ���ಾ� �ಾ�ೕ�



2009ರ��ಉತ�ರ ಕ�ಾ�ಟಕದ�� ಸಂಭ��ದ ಪ��ಾಹ�ಂದಮ� ಕ�ದು�ೂಂ�ದ�ವ�� ಪ�ನವ�ಸ� ಕ��ಸಲು
ಯ�ಯೂರಪ�ನವರ ಸ�ಾ�ರ ಹ���ೂಂ�ದ� "ಆಶ�ಯ"�ೕಜ�ಯನು�ಯಶ���ೂ�ಸಲು �ಾ�ೕ� ರವರು
ಸಹಕ��ದರು. ��ೂ�ೕ, ಇ�ೂ�ೕ��, ����ೕ ಮುಂ�ಾದ ಕಂಪ�ಗಳನು� ಒಗೂ��� ���ೕ�ತ�� ಸು�ಾರು
40,000ಮ�ಗಳನು� ���ಸುವ ಅಭೂತಪ�ವ� �ಾಯ� �ೖ�ೂಂಡರು.

ತಮ� ಆ� � ಪ���ಾ�ನದಮೂಲಕ �ಾಗಲ�ೂೕ� ���ಯ �ರಬಡ� �ಾ�ಮದ�� 293ಕೂ� �ಚು� ಮ�ಗಳನು�
���� �ೂಟ�ರು.

�ಾ��ೕಯ �ೕ�ಾ �ಾ�ರಕ - �ಂಗಳ��ನ��ರುವ ಸ�ತಂತ� �ಾರತದ ಪ�ಪ�ಥಮ �ೕ�ಾ �ಾ�ರಕ �ಾ�ೕ� ಅವರ ಕನ�ನ
ಕು�ಮತು� ಇದು ಯ�ಯೂರಪ� ನವರ ಸ�ಾ�ರದ ಅವ�ಯ�� �ಾ�ರಂಭ�ೂಂ�ತು. ಇದು
�ಾ�ಾ�ರಂಭ�ೂಂ�ಾ��ಂದಲೂ �ಾ�ೕ� ಅವರು ಅ��ನ 210ಅ� ಧ�ಜಸ�ಂಭದ�ೕ� ಸ�ಾ �ಾ�ಾಡುವ
�ಾಷ�ಧ�ಜವನು� �ಾ���ಾ� �ೕಡು�ಾ� ಬಂ��ಾ��. (ಪ�� ಧ�ಜದ �� ಸು�ಾರು 55 �ಾ�ರ ರೂ�ಾ�ಮತು�
ಅದನು� ಆ�ಾ��� ಬದ�ಾ�ಸ�ೕ�ಾಗುತ��)

�ಂಗಳ��ನ �ೂ� �ಾ�ೕ� ಚಂದ��ೕಖ� ರವರ ಒಡ�ಾಟ ಒಬ� ಜನಪ�����ಂತ���ಾದುದು.ಈನಗರ
ಮೂರು ದಶಕಗ�ಂದ ಅವರಮ��ಾ��. ಕ�ದ ಹಲ�ಾರು ವಷ�ಗ�ಂದ ಜನ�ಾ�ಾನ�ರ �ನ�ತ�ದ
ಸಮ��ಗ�� ಸ�ಂ�ಸುವ ದ��ಾ��ಾ��. ಸ�ಾ�ರ�ಂದ �ೂಂದ�� ಒಳಪ��ರುವ ��ಾ� ಕ�ಾ�ಣ ಸಂಘಗಳ�
ಮತು� �ಾಗ�ೕಕರ ಅಳಲು �ೕಳಲು ಸ�ಾ ಲಭ��ರು�ಾ��.

�ೕಜ�ಾ ಬಧ� ಅ�ವೃ��ಯಮೂಲಕ �ಂಗಳ��ನ ಆಡ�ತದ�� ಸು�ಾರ� ತರ�ೕ�ಂಬ ಬಲ�ಾದ ಅ��ಾ�ಯ
�ೂಂ�ರುವ �ಾ�ೕ� ರವರು, ನಗ�ಾ�ವೃ���ೕಜ�ಗಳನು� ರೂ�ಸು�ಾಗ �ಾವ�ಜ�ಕರ
�ಾಗವ�ಸು��ಯನು� ���ಸಲು �ೂೕ�ಾ��ಾ�� ಮತು� ಭ��ಾ��ಾರವನು� ��ೂೕ���ಾ��.

�ಂಗಳ�ರನು� ಪಟ�ಭದ� ��ಾಸ��ಗ�ಂದ �ಂಪ�ಯಲು, ಭ��ಾ��ಾರ �ೂಲ�ಸಲು, ಸ�ಾ�ರದ �ಾಯ�ಕ�ಾಪಗಳ��
�ಾರದಶ�ಕ� ತರಲು, �ಾ�ೕ� ರವರು �ಾಗ�ೕಕರ ಸಹ�ೕಗ�ೂಂ�� ಹಲ�ಾರು �ೂೕ�ಾಟಗಳನು� ನ���ಾ��
ಮತು� �ಾಗ�ೕಕರ �ೖ ಬಲಪ���ಾ��.

ಯ�ಯೂರಪ�ನವರ ಸ�ಾ�ರದ ಅವ�ಯ�� �ಾ�� �ಂಗಳ�ರು 2020 �ದ�ಪ��ದ� ಅ�ೖ� ನ ಸಂ�ಾಲಕ�ಾ�
ಹಲ�ಾರು �ಾವ�ಜ�ಕ ಸ�ಾ�ೂೕಚ�ಗಳನು� ನ��ದ�ರು ಮತು� �ಂಗಳ��ನ ಸಮಗ� ಅ�ವೃ��� ಒಂದು �ೂಸ
ಕರಡು ಮಸೂ�ಯನೂ� �ದ�ಪ��ದ�ರು. ಪ�ಸು�ತ �ದ��ಾಮಯ�ಅವರ ಸ�ಾ�ರ 2025�� �ಷ� �ಾಕು��ಂ�
�ಾಡಲು ರೂ.5.96 �ೂೕ� ಖಚು��ಾಡು���.ಆದ�, 2010ರ��,ಅ�ೖ� �ಾಯ�ಪ�ಯಸಂ�ಾಲಕ�ಾ�
�ಾ�ೕ� ರವರು ��2020ಯನು� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� ತಮ� ಖ��ನ��ೕ �ದ�ಪ��ದ�ರು.

ಅವರ ಸ��ಯ�ಾಗವ�ಸು��ಮತು� �ಂಬಲ�ಂದ ��ೕ� ���ಓವ� �ೕಡ ಚಳ�ವ� �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರ ಭ�ಷ�



�ೕಜ�ಯನು� �ೖ�ಡುವಂ��ಾ�ತು�.

ಪ�ಸು�ತ ಸ�ಾ�ರಮು���� ತರಲು ಪ�ಯ��ಸು��ರುವ�ಾಸ�� �ಾ�� 2031ನು� �ಾ�ೕ� ಅವರು ��ೂೕ���ಾ��
ಮತು� ತಮ� ಬಹು�ಾಲದ �ೕ���ಾದಮ�� ಇಯ��ವಲ��ಂ� �ಾ�� �ಾ� ಒ�ಾ����ಾ��.�ಾಸ��
�ಾ�� 2031ನು� ಮರುಪ��ೕ�ಸ�ೕ�ಂದು ತಮ� ಆ�ೕಪ�ಮತು� ಸಲ�ಗಳನು� ಸ����ಾ��.

�ಂಗಳ��ನ ��ಗಳನು� ರ�ಸುವಮತು� ಆಮೂಲಕ ನಗರದ ಭ�ಷ�ವನು� ಉ�ಸುವ �ೂೕ�ಾಟ�� �ಾ�ೕ� ರವರು
�ೕತೃತ� ವ���ಾ��. ನಗರ�ಾದ�ಂತ ��ಗಳ ಅಂಗಳಗಳ�� ಸು�ಾರು 17000 ಸ�ಗಳನು� ����ಾ��.

�ಾ�ಗಳಮತು� ಮ�ಗಳ ಸ�ೕಪ �ಾ� ಗಳನು� ��ೂೕ�ಸುವ�ದು �ೕ�ದಂ� ಜನವಸ� ಪ��ೕಶಗಳ
�ಾ���ೕಕರಣದ �ರುದ� �ೂೕ�ಾ��ಾ��.

ಅ�ಾ�ಪ� ವಯ��ನಮಕ��� �ಾ� ಗಳ��ಮದ� �ೂರಕುವ�ದರ �ರುದ� �ೂೕ�ಾ��ಾ��

�ಾವ�ಜ�ಕ ��ಾಸ�� ಅ��ಗಳಮತು� �ಾ��ಾಲಯದಮಧ���� ಮೂಲಕ �ದ��ಾಮಯ� ಸ�ಾ�ರದ ಅ�ೕಕ
ಜನ��ೂೕ� �ೕ�ಗ�� ಸ�ಾ����ಾ�� ಮತು� ತ�����ಾ��. �ಾ�ೕ� ಅವರು ಭ��ಾ��ಾರ ��ೂೕ� �ಾಯಕ
ಎಂದು ಜನ��ಯ�ಾ��ಾ��.

���ೕಕರಣದ �ೕ� ಆಕ��ಕಮರಣವನ���ದ ಕ�ಾ�ದ�ಂದ ��ದು ಕ�ಾ�ಟಕದ ಹಲ�ಾರು ಬಡ ಕುಟುಂಬಗ��
�ೂೕಟ�ಂತರ ರೂ�ಾ�ಗಳ ಧನಸ�ಾಯ�ಾ��ಾ��.

��ಎಂ� ��ಾ���ಗ�� ��ಾ��� �ೕತನ ಒದ���ಾ��.

��� ಕ��ಾಡುವ ಹಗರಣ ಬಯ���ದ ���ೕಸರನು� ಪ�ರಸ����ಾ��.

ಅವರು, �ಂಗಳ��� ಸಂಬಂ��ದ �ಷಯಗಳ ಕು�ತುಮುಂಚೂ�ಯ��ರುವ ಎ� �ಒ, ನಮ� �ಂಗಳ�ರು
ಪ���ಾ�ನದ �ಾ�ಪಕ�ಾ��ಾ��. �ಂಗಳ���ಾ� �ಲಸ�ಾಡುವ ಸ�ಾ��ಮತು� �ಾಸ� ಸಂ��ಗಳ�, ಎ��ಒ
ಗಳನು� ಗುರು�ಸುವ �ಾ��ಕ ನಮ� �ಂಗಳ�ರು ಪ�ಶ��ಗಳ� ಇಂದು ಪ���ಾ�ತ�ಕ�ಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��. 2009
�ಂ�ೕ��, ಎ�ಮ�ಯ�ಾ�ಯಂ� �ೕ� ಸ��ಸು��ದ� ಅ�ೕಕ ವ���ಗಳ�ಮತು� ಸಂಘ-ಸಂ��ಗಳ� ಎ��ಎ�
�ಂದ ಗುರು�ಸಲ����ಾ�� ಮತು� �ಂಬ�ಸಲ����ಾ��.

ಅವರು �ಾ���� ಆ��ಾನ� ಪ���ಾ�ನದ �ಾ�ಪಕ�ಾ��ಾ��.ಈಪ���ಾ�ನ�ೕಧರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಬ�� �ಾಳ�



ವ�ಸುತ��,ಅದರಲೂ� ಮುಖ��ಾ� �ೕಶ �ೕ�ಯ�� ಹು�ಾತ��ಾದವರ ಕುಟುಂಬಗ�� ಸ�ಾಯಒದ�ಸುತ��.
ಕ�ಾ�ಟಕದ ಹಲ�ಾರು ಕುಟುಂಬಗ�� ಎ�ಒಎ��ೕ� ಸ����.

ಅವರು �ಾ�ಷನ� �ೂೕಅ��ೕಷ�ಟು ������ ಅವ� �ಲ�� (ಎ� ��ಒ�) ಎಂಬ ಒಕೂ�ಟವನು�
�ಾ����ಾ��. ಎ��ಒ ಗಳಈ ಒಕೂ�ಟಮಕ�ಳ�ೕ� �ಚು���ರುವ �ೖಂ�ಕ �ೌಜ�ನ�ದ ಬ�� ಅ�ವ�ಮೂ�ಸಲು
ಬಹಳ �ಲಸ�ಾಡು���. ಇದರ ಪ��ಾಮ�ಾ� ಅ�ವ� ����ಮತು� ಪ�ಕರಣಗಳ ತ��ಮತು� ��ಾರ�ಯೂ
����. �ಂಗಳ��ನ �ಾ�ಗಳನು� ಸುರ�ತ�ೂ�ಸಲು ಸಹ �ೂೕ�ಾಡು���ಾ��.

ಅವರ ಆ� � ಪ���ಾ�ನ ಹಲ�ಾರು ವಷ�ಗಳ �ಾಲ ದೃಶ� �ೌಂ�ೕಷ� ಎಂಬ ಪ���ಾ�ನವನು� �ಂಬಸ��ತು� -ಈ
ಸಂ�� ನಗರದ ನೂ�ಾರು ಬಡಮಕ��� ��ಣ �ೕ��.

ಅವ�� ನಗ�ಾದ�ಂತ ��ಾ� ಕ�ಾ�ಣ ಸಂಘಗಳ,ಯುವಕರ, �ೕ�ಾ ಪ�ಗಳ,ಮಧ�ಮ ವಗ�ದ ಜನ�ಯ�ಾ�
�ಂಬಲ��.


