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ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು  

 

                                 13ನೇ ಸೆಪ್ಟ ೆಂಬರ್ 2021  

                                                                                                          ಸೋಮವಾರ 

 

ವಿಷಯಾನುಕರ ಮಣಿಕೆ 

 

1. ಸಂತಾಪ ಸೂಚನೆ 

 

ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು, ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು, ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು  

ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ತು ನ ಮಾಜಿ ಸದಸಯ ರುಗಳು, ಕನನ ಡದ ಹಿರಿಯ 

ಸಾಹಿತ್ತಗಳು/ಕವಿಗಳು/ ನಟ,ನಟಿಯರು/ಕಲಾವಿದರು/ಹಿರಿಯ ತಜ್ಞ 

ವೈದಯ ರು, ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಸೇರಿದಂತೆ  ಕೋವಿಡ್-19ರ 2ನೇ 

ಅಲೆಯ ಭೋಕರ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತ್ತತಾು ದ ಕರೋರ್ನ ವಾರಿಯರ್ಸಾ ಗಳು, 

ಸಹಸಾರ ರು ರ್ನಗರಿೋಕರು  ನಿಧನರಾಗಿರುವ ಬಗೆೆ . 

 

- ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಾಯಕರು) 

- ಶ್ರ ೋ ಎಸ್.ಆರ್.ಪಾಟೋಲ್(ವಿರೋಧಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು) 

- ಶ್ರ ೋ ಸಿ.ಎೆಂ.ಇಬ್ರರ ಹೆಂ 

 

2. ನೂತನ ಸಚಿವರ ಪರಿಚಯ 

 

3. ನಿಯಮ 59ರ ಮೇರೆಗೆ ನಿಲುವಳಿ ಸೂಚನೆ ಮಂಡನೆಗೆ ಅನುಮತ್ತ ಕೋರಿ 

ಪರ ಸಾು ವ. 

ಕೃಷ್ಣಾ  ಮೇಲ್ದ ಂಡೆ ಯೋಜನೆಯ 3ನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ 

ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತು ರುವ ಕುರಿತ್ತ. 

- ಶ್ರ ೋ ಎಸ್.ಆರ್.ಪಾಟೋಲ್(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು) 
 

(ನಿಯಮ 68ಕೆೆ  ಪರಿವತ್ತಾಸಲಾಯಿತ್ತ) 

4. ಪರ ಶ್ನ ೋತು ರಗಳು 
 

ಅ) ಚುಕೆೆ  ಗುರುತ್ತನ ಪರ ಶ್ನನ ಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ನಿೋಡಲಾದ ಉತು ರಗಳು 
 

191- ಕನನ ಡ ಭಾಷೆ ಸಂಸೆ ೃತ್ತ ಕುರಿತ್ತ.  
 

- ಡಾ.ತೇಜಸಿಿ ನಿ ಗೌಡ 

- ಶ್ರ ೋ ವಿ.ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್(ಇೆಂಧನ ಹಾಗೂ ಕನನ ಡ ಮತ್ತು  ಸಂಸಕ ೃತಿ 

ಸಚಿವರು) 

113- ಕೌಶಲಾಯ ಭವೃದಿ್ಧ  ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೊಳಲಾದ ಯೋಜನೆಗಳ  

         ಕುರಿತ್ತ. 
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- ಶ್ರ ೋ ಯು.ಬಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್ 

- ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್.ಅಶಿ್ಥ್ ನಾರಾಯಣ (ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಐ.ಟ./ಬಿ.ಟ. ಹಾಗೂ 

ಕೌಶ್ಲ್ಯಾ ಭಿವೃದಿ್ಧ , ಉದಾ ,ಮಶ್ೋಲತೆ ಮತ್ತು  ಜೋವನೋಪಾಯ ಇಲ್ಯಖಾ 

ಸಚಿವರು)  

237 – ರಾಷ್್ಟ ರ ೋಯ ಸವ ಚಛ ಗಾಳಿ  ಕಾಯಾಕರ ಮದ ಬಗೆೆ . 

- ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಸಿ.ಕೆಂಡಯಾ   

- ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಾಯಕರು, ಪರ ವಾಸೋದಾ ಮ 

ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು  ಜೋವಿಶಾಸು ರ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ) 

173- ಹೊಸ ಉದ್ಯ ೋಗ ಸೃಷಿ್ಟ ಸುವ ಬಗೆೆ . 

- ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸಾದ್ 

- ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್.ಅಶಿ್ಥ್ ನಾರಾಯಣ (ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಐ.ಟ./ಬಿ.ಟ. ಹಾಗೂ 

ಕೌಶ್ಲ್ಯಾ ಭಿವೃದಿ್ಧ , ಉದಾ ,ಮಶ್ೋಲತೆ ಮತ್ತು  ಜೋವನೋಪಾಯ ಇಲ್ಯಖಾ 

ಸಚಿವರು)  

098- ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂ ಕಿನಲ್ಲೂ  ಅನೇಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ ಡಗಳು ಬೋಳುವ  

          ಪರಿಸಿ್ಥ ತ್ತಯಲ್ಲೂ ರುವುದರ ಬಗೆೆ  
 

- ಶ್ರ ೋ ಘೋಟ್ನ ೋಕರ ಶ್ರ ೋಕೆಂತ ಲಕ್ಷಮ ಣ 

- ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಸಿ.ನಾಗೇಶ್ (ಪಾರ ಥಮಿಕ ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು) 

289 – ನವಿೋಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಉತಾಾ ದನೆಗಳ ಉತೆು ೋಜನ ನಿೋಡುವ  

           ಬಗೆೆ  

- ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಎೆಂ.ಫಾರೂಖ್ 

- ಶ್ರ ೋ ವಿ.ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್(ಇೆಂಧನ ಹಾಗೂ ಕನನ ಡ ಮತ್ತು  ಸಂಸಕ ೃತಿ 

ಸಚಿವರು) 

177- ರಾಜಯ ದಲ್ಲೂ  ಸೌರಶಕಿು  ವಿದ್ಯಯ ತ್ ಮೇಲಾಛ ವಣಿಯ ಉತಾಾ ದನೆಯ ಬಗೆೆ  

- ಶ್ರ ೋ ಎೆಂ.ನಾರಾಯಣಸಿಾಮಿ 

- ಶ್ರ ೋ ವಿ.ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್(ಇೆಂಧನ ಹಾಗೂ ಕನನ ಡ ಮತ್ತು  ಸಂಸಕ ೃತಿ 

ಸಚಿವರು) 

138- ರಾಜಯ ದಲ್ಲೂ  ವನಯ ಜಿೋವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ  ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತು ರುವ ಕುರಿತ್ತ 

- ಶ್ರ ೋ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ರಮೇಶ್ ಗೌಡ 

- ಶ್ರ ೋ ಉಮೇಶ್ ವಿ.ಕತಿು (ಅರಣಾ , ಆಹಾರ, ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು  

ಗ್ರರ ಹಕರ ವಾ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು) 
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ಆ) ಚುಕೆೆ  ಗುರುತ್ತಲ್ೂ ದ ಪರ ಶ್ನನ ಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ ಮೂಲ್ಕ ನಿೋಡಲಾದ ಉತು ರಗಳು. 

 

5. ಸಭಾಪತ್ತಯವರ ಅನುಮತ್ತ ಮೇರೆಗೆ ಪರ ಸಾು ಪಿಸಲ್ಾ ಟ್  ವಿಷಯಗಳು 

 

ಅ) ರಾಜಯ ದ ಸಕಾಾರಿ ಐ.ಟಿ.ಐ. ಸಂಸಿ್ಥ ಗಳಲ್ಲೂ  ಅತ್ತಥಿ ಉಪರ್ನಯ ಸಕರಾಗಿ ಸೇವೆ 

ಸಲ್ಲೂ ಸುತ್ತು ರುವ ನೌಕರರಿಗೆ ಕಳೆದ 4 ತ್ತಂಗಳಿಂದ ವೇತನ ಬಡುಗಡೆ 

ಆಗದ್ಧರುವ ಕುರಿತ್ತ. 

 - ಶ್ರ ೋ ಎಸ್್.ವಿಿ .ಸಂಕನೂರ 

 - ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾ ನಾಯಕರು) 

 

ಆ) ಬಂಗಳೂರು ನಗರ ಬಸವನಗುಡಿಯಲ್ಲೂ ರುವ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಜಿಂಕೆ ಪಾರ್ ಾ 

ಸಮಪಾಕವಾಗಿ ನಿವಾಹಣೆ ಇಲ್ೂ ದೇ ಪಂಡುಪೋಕರಿಗಳ ಆವಾಸಸಿಾ ನವಾಗಿ 

ಸಾವಾಜನಿಕರಿಗೆ ತಂದರೆಯಾಗಿರುವ ಬಗೆೆ . 

  - ಶ್ರ ೋ ಯು.ಬಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್್ 

  - ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾ ನಾಯಕರು) 

 

ಇ) ಅರಣಯ  ಜಮೋನು ಸಾಗುವಳಿದಾರರಿಗೆ ಪಹಣಿ ನಿೋಡುವ ಕುರಿತ್ತ 1972ರ ಆದೇಶ 

ತಡೆಯಾಗಿರುವ ಬಗೆೆ . 

  - ಶ್ರ ೋ ಘೋಟ್ನ ಕರ ಶ್ರ ೋಕೆಂತ್ ಲಕ್ಷಮ ಣ 

  - ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾ ನಾಯಕರು) 

 

ಈ) ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲೊ  ಹೂವಿನ ಹಡಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂ ಕಿನಲ್ಲೂ  ರೈತರು ಬಳೆದ್ಧರುವ 

ಈರುಳಿಿ  ಬಳೆಗೆ ಕಳೆ ರೋಗ ಬಂದ್ಯ ಬಳೆ ನಷ್ ವಾಗಿರುವುದಕೆೆ  ಪರಿಹಾರ 

ಕೋರಿರುವ ಬಗೆೆ . 

   - ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಸಿ.ಕೆಂಡಯಾ  

   - ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾ ನಾಯಕರು) 

 

6. ಕಾಯಾದಶಿಾಯವರ ವರದ್ಧ 
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7. ಸಂತಾಪ ಸೂಚನೆಗಳು 

 

ಮಾಜಿ ಕಂದರ  ಸಚಿವರು, ಮಾಜಿ ಲೋಕಸಭೆಯ ಸದಸಯ ರು ಹಾಗೂ ಹಾಲ್ಲ 

ರಾಜಯ ಸಭೆಯ ಸದಸಯ ರಾಗಿದದ  ಸರ್ನಾ ನಯ  ಆಸೆ ರ  ಫರ್ನಾಂಡಿೋರ್ಸ ರವರು ಮತ್ತು  

ರಾಷ್ ರ  ಚಲ್ನಚಿತರ  ಪರ ಶಸ್ಥು  ವಿಜೇತರಾದ ನಟ ಶಿರ ೋಯುತ ವಿಜಯ  (ಸಂಚಾರಿ 

ವಿಜಯ)ರವರುಗಳು ನಿಧನದ ಬಗೆೆ . 

 

- ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾ ನಾಯಕರು) 

- ಶ್ರ ೋ ಎಸ್. ಆರ್. ಪಾಟೋಲ್್ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು) 

<><><> 
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(627)  13.9.2021  11.00 (1)  ಪಿಕೆ:ಜಆರ್್ - 

 (628)  13.9.2021  11.10  ಡಿಎಸ್್:ಜಆರ್್ - (629) 11.20 ಬಿಕೆಪಿ:ಎೆಂಡಿ 

 

 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು  

ಸೋಮವಾರ 13ನೇ ಸ್ಥಪ್್ ಂಬರ  2021 

 

ಸದನವು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲೂ ರುವ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ನ  

ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲೂ  ಪೂವಾಾಹನ  11 ಗಂಟೆ  2 ನಿಮಷಕೆೆ  

ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡಿತ್ತ. 

 

ಸಭಾಪತ್ತ ( ಶಿರ ೋ ಬಸವರಾಜ ಶಿವಲ್ಲಂಗಪಾ  ಹೊರಟ್ಿ ) ಅವರು ಪಿೋಠದಲ್ಲೂ  ಉಪಸಿ್ಥ ತರಿದದ ರು.  

ಸದನವು ʼವಂದೇ ಮಾತರಂʼ ಗಿೋತೆಯಂದ್ಧಗೆ ಪಾರ ರಂಭಗೊಂಡಿತ್ತ. 

 

1. ಸಂತಾಪ ಸೂಚನೆ 

     ವಿಷಯ: ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು, ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು, ವಿಧಾನ 

ಸಭೆಯ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿ್ತ ನ         ಮಾಜಿ ಸದಸಯ ರಾಗಿದದ  

ಕಮಲಾರ ಭೀಮಶಾ ಶಾಣಪಪ , ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ 

ಪರಿಷತಿ್ತ ನ    ಮಾಜಿ ಸದಸಯ ರಾಗಿದದ  ಡಾ: ಮುಮಿಾಜ್ ಅಲಿ ಖಾನ್, 

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿ್ತ ನ ಮಾಜಿ ಸದಸಯ ರು ಹಾಗೂ ಕವಿಗಳಾಗಿದದ  

ಡಾ:ಸಿದದ ಲಿಿಂಗಯಯ , ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿ್ತ ನ ಮಾಜಿ ಸದಸಯ ರಾಗಿದದ  

ಎಸ್.ಎಿಂ. ಆನಂದ್,      ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ವಿಧಾನ 

ಸಭೆಯ ಸದಸಯ ರಾಗಿದದ  ಉದಾಸಿ ಚನನ ಬಸಪಪ  ಮಹಾಲಿಿಂಗಪಪ , 

ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಮಾಜಿ ಸಭಾಧ್ಯ ಕ್ಷರು, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ 

ಮಾಜಿ ಸಂಸದರಾಗಿದದ  ಕೃಷಣ ,       ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು, ಮಾಜಿ 

ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಮಾಜಿ ಸದಸಯ ರಾಗಿದದ  ಡಾ:ಜಿ. 

ಮಾದೇಗೌಡ, ಮಾಜಿ ಸಂಸದರಾಗಿದದ  ಷಣ್ಮು ಖಪಪ  ಬಸಪಪ  ಸಿದಾನ ಳ, 

ಮಾಜಿ ಸಂಸದರಾಗಿದದ  ಎಿಂ. ರಾಜಗೀಪಾಲ, ಕಿಂದರ ದ ಮಾಜಿ 

ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಮಾಜಿ ಸದಸಯ ರಾಗಿದದ  
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ಬಾಬಾಗೌಡ ರುದರ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ 

ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಮಾಜಿ ಸದಸಯ ರಾಗಿದದ  ಎ.ಕೆ. ಅಬ್ದದ ಲ್ ಸಮದ್,           

ಕನನ ಡ ನಿಘಂಟು ತಜ್ಞರಾದ ಪ್ರರ . ಜಿ. ವಿಂಕಟಸುಬಬ ಯಯ , ಹಿರಿಯ 

ಕವಿ ಜರಗನಹಳಿ್ಳ  ಶಿವಶಂಕರ್, ಶಿಲಪ ಕಲಾವಿದ ಷಣ್ಮು ಖಪಪ  ಕಾಶಪಪ  

ಯರಕರ, ಚಲನಚಿತರ  ನಟ ಅರವಿಿಂದ್, ಹಿರಿಯ ಶಿಲಪ  ಕಲಾವಿದೆ 

ಕನಕ ಮೂತ್ತಾ, ಹಿರಿಯ ವಿದಾವ ಿಂಸ ಡಾ:ಲಕ್ಷ್ಮ ು ತಾತಾಚಾರ್, ನೃತಯ  

ಕಲಾವಿದೆ ಬಿ. ಭಾನುಮತ್ತ, ಹಿರಿಯ ತಜ್ಞ ವೈದಯ  ಡಾ:ಅಶೀಕ 

ರಾಮಣಣ  ಸೊನನ ದ, ಸ್ವವ ತಂತರ ಯ  ಹೀರಾಟಗಾರ ಹಾರೀಹಳಿ್ಳ  

ಶಿರ ೀನಿವಾಸಯಯ  ದೊರೆಸ್ವವ ಮಿ, ಹಿರಿಯ ಸ್ವಹಿತ್ತ ಪ್ರರ . ವಸಂತ 

ಕುಷಟ ಗಿ, ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ಪ್ರರ . ಎಿಂ.ಐ. ಸವದತಿ್ತ , ಹಿರಿಯ 

ಚಲನಚಿತರ  ನಟ ಜಯಂತ್ತ, ಖಾಯ ತ ವೈದೆಯ  ಹಾಗೂ ಲೇಖಕ್ಷ್ ಡಾ:ಹೆಚ್. 

ಗಿರಿಜಮು  ಅವರುಗಳು ನಿಧ್ನರಾದ್ಯದರ ಬಗೆೆ . 

-   -   -    - 

 ಸಭಾಪತ್ತಯವರು:-  ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು, ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು, ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಹಾಗೂ 

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿ್ತನ  ಮಾಜಿ ಸದಸಯ ರಾಗಿದದ  ಕಮಲಾರ ಭೀಮಶಾ ಶಾಣಪಪ , ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು 

ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿ್ತನ    ಮಾಜಿ ಸದಸಯ ರಾಗಿದದ  ಡಾ: ಮುಮಿಾಜ್ ಅಲಿ ಖಾನ್, ವಿಧಾನ 

ಪರಿಷತಿ್ತನ ಮಾಜಿ ಸದಸಯ ರು ಹಾಗೂ ಕವಿಗಳಾಗಿದದ  ಡಾ:ಸಿದದ ಲಿಿಂಗಯಯ , ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿ್ತನ 

ಮಾಜಿ ಸದಸಯ ರಾಗಿದದ  ಎಸ್.ಎಿಂ. ಆನಂದ್,      ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ವಿಧಾನ 

ಸಭೆಯ ಸದಸಯ ರಾಗಿದದ  ಉದಾಸಿ ಚನನ ಬಸಪಪ  ಮಹಾಲಿಿಂಗಪಪ , ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಮಾಜಿ 

ಸಭಾಧ್ಯ ಕ್ಷರು, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರಾಗಿದದ  ಕೃಷಣ ,     ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು, 

ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಮಾಜಿ ಸದಸಯ ರಾಗಿದದ  ಡಾ:ಜಿ. ಮಾದೇಗೌಡ, 

ಮಾಜಿ ಸಂಸದರಾಗಿದದ  ಷಣ್ಮು ಖಪಪ  ಬಸಪಪ  ಸಿದಾನ ಳ, ಮಾಜಿ ಸಂಸದರಾಗಿದದ  ಎಿಂ. 

ರಾಜಗೀಪಾಲ, ಕಿಂದರ ದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಮಾಜಿ ಸದಸಯ ರಾಗಿದದ  

ಬಾಬಾಗೌಡ ರುದರ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಮಾಜಿ 

ಸದಸಯ ರಾಗಿದದ  ಎ.ಕೆ. ಅಬ್ದದ ಲ್ ಸಮದ್, ಕನನ ಡ ನಿಘಂಟು ತಜ್ಞರಾದ ಪ್ರರ . ಜಿ. 

ವಿಂಕಟಸುಬಬ ಯಯ , ಹಿರಿಯ ಕವಿ ಜರಗನಹಳಿ್ಳ  ಶಿವಶಂಕರ್, ಶಿಲಪ ಕಲಾವಿದ ಷಣ್ಮು ಖಪಪ  

ಕಾಶಪಪ  ಯರಕರ, ಚಲನಚಿತರ  ನಟ ಅರವಿಿಂದ್, ಹಿರಿಯ ಶಿಲಪ  ಕಲಾವಿದೆ ಕನಕ ಮೂತ್ತಿ, 

ಹಿರಿಯ ವಿದಾವ ಿಂಸ ಡಾ:ಲಕ್ಷ್ಮ ು ತಾತಾಚಾರ್, ನೃತಯ  ಕಲಾವಿದೆ ಬಿ. ಭಾನುಮತ್ತ, ಹಿರಿಯ ತಜ್ಞ 

ವೈದಯ  ಡಾ:ಅಶೀಕ ರಾಮಣಣ  ಸೊನನ ದ, ಸ್ವವ ತಂತರ ಯ  ಹೀರಾಟಗಾರ ಹಾರೀಹಳಿ್ಳ  

ಶಿರ ೀನಿವಾಸಯಯ  ದೊರೆಸ್ವವ ಮಿ, ಹಿರಿಯ ಸ್ವಹಿತ್ತ ಪ್ರರ . ವಸಂತ ಕುಷಟ ಗಿ, ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ 

ಪ್ರರ . ಎಿಂ.ಐ. ಸವದತಿ್ತ , ಹಿರಿಯ ಚಲನಚಿತರ  ನಟ ಜಯಂತ್ತ, ಖಾಯ ತ ವೈದೆಯ  ಹಾಗೂ ಲೇಖಕ್ಷ್ 

ಡಾ:ಹೆಚ್. ಗಿರಿಜಮು  ಅವರುಗಳು ನಿಧ್ನರಾದುದನ್ನನ  ಈ ಸದನಕೆಕ  ತಿಳಿಸಲು 

ವಿಷಾದ್ಧಸುತೆು ೋನೆ. 
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      ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು, ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು, ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿ್ತನ          

ಮಾಜಿ ಸದಸಯ ರಾಗಿದದ  ಕಮಲಾರ ಭೀಮಶಾ ಶಾಣಪಪ  ಅವರು ದಿನಿಂಕ:09.05.2021ರಂದು 

ನಿಧ್ನ ಹಿಂದಿರುತಿಾರೆ. 

 1938ರ ಮೇ, 16ರಂದು ಕಲಬ್ದಗಿಿ ಜಿಲೆ್ಲ ಯ ಚಿತಿಾಪುರ ತಾಲೆ್ಲ ಕ್ಷ್ನ ರಾವೂರ 

ಗಾರ ಮದಲೆಿ  ಜನಿಸಿದದ  ಶಿರ ೀಯುತರು ಎಿಂ.ಎ., ಪದವಿೀಧ್ರರಾಗಿದದ ರು. ಎಸಿಸಿಯಲೆಿ  ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ 

ವೃತಿ್ತ  ಆರಂಭಸಿದ ಶಿರ ೀಯುತರು ಎಬಿಎಲ್ ಕಂಪನಿಯಲೆಿ  ಕಾಯಿನಿವಿಹಿಸಿರುತಿಾರೆ. 

ಕಲಾಯ ಣ ಕನಿಟಕ ಭಾಗದ ಪರ ಭಾವಿ ದಲಿತ ಮುಖಂಡರಾಗಿದದ  ಶಿರ ೀಯುತರು ಎಸಿಸಿ 

ಸಿಮಿಂಟ್ ಕಾಖಾಿನೆಯಲೆಿ  ಕಾಮಿಿಕ ಮುಖಂಡರಾಗಿ ಅನೇಕ ಹೀರಾಟಗಳನುನ  ರೂಪಿಸಿ 

ಕಾಮಿಿಕ ನಯಕರಾಗಿ ಗುರುತ್ತಸಿಕಿಂಡಿದದ ರು. 7 ಮತಿ್ತ  8ನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸಯ ರಾಗಿ, 

1996 ರಿಿಂದ 2002 ರವರೆಗೆ ಮತಿ್ತ  2012 ರಿಿಂದ 2018 ರವರೆಗೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ ರಾಗಿ, 

2006 ರಿಿಂದ 2012 ರವರೆಗೆ ರಾಜಯ  ಸಭಾ ಸದಸಯ ರಾಗಿ ಸೇವ ಸಲೆಿ ಸಿದದ    ಶಿರ ೀಯುತರು ಜೆ.ಹೆಚ್. 

ಪಟೇಲ್ ರವರ ಸಂಪುಟದಲೆಿ  ಅಬಕಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಸೇವ ಸಲೆಿ ಸಿರುತಿಾರೆ. 

 ಶಿರ ೀಯುತರ ನಿಧ್ನದಿಿಂದಾಗಿ ರಾಜಯ ವು ಅಪರೂಪದ ವಾಗಿು  ಹಾಗೂ ರಾಜಕ್ಷ್ೀಯ 

ಮುತಸ ದಿಿ ಯೊಬಬ ರನುನ  ಕಳೆದುಕಿಂಡಂತಾಗಿದೆ. 

 

ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿ್ತನ ಮಾಜಿ ಸದಸಯ ರಾಗಿದದ  ಡಾ: 

ಮುಮಿಾಜ್ ಅಲಿಖಾನ್ ಅವರು ದಿನಿಂಕ: 07.06.2021ರಂದು ನಿಧ್ನ ಹಿಂದಿರುತಿಾರೆ. 

1927ರ ಮೇ, 28ರಂದು ಚಿಕಕ ಬಳಿಾ ಪುರ ಜಿಲೆ್ಲ ಯ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲೆ್ಲ ಕ್ಷ್ನ ಡಿ. 

ಪಾಳಯ ದಲಿ್ಲ  ಜನಿಸಿದದ  ಶಿರ ೀಯುತರು ಎಿಂ.ಎ., ಬಿ.ಎಲ್., ಪಿಹೆಚ್ ಡಿ ಪದವಿೀಧ್ರರಾಗಿದದ ರು. 

ಬಿಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶವ ವಿದಾಯ ಲಯದಲೆಿ  ಸಮಾಜ ಶಾಸಿ ರ ಪ್ರರ ಫೆಸರ್ ಆಗಿ 

ಕಾಯಿನಿವಿಹಿಸಿದದ  ಶಿರ ೀಯುತರು ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸ್ವಹಿತಯ  ಕೆಮ ೀತರ ದಲೆಿ  ಗಮನಹಿ 

ಕಡುಗೆ ನಿೀಡಿದದ ರು. ಮೂರು ದಶಕಗಳ್ಳಿಂದ ಪಾರ ಥಮಿಕ ಮತಿ್ತ  ಪ್ರರ ಢ ಶಾಲ್ಲಯನುನ  

ನಡೆಸುತಿ್ತದದ  ಶಿರ ೀಯುತರು ತಮು  ಶಾಲ್ಲಯಲೆಿ  ವಿದಾಯ ಭಾಯ ಸ ಮಾಡುತಿ್ತದದ  ಮಕಕ ಳ್ಳಗೆ ತಮಗೆ 

ಬರುತಿ್ತದದ  ಪಿಿಂಚಣಿ ಮತಿ್ತ  ಇತರೆ ಸವ ಿಂತ ಮೂಲಗಳ್ಳಿಂದ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮಧಾಯ ಹನ ದ 

ಬಿಸಿಯೂಟ ಸಹಿತ ಪಠ್ಯ ಪುಸಿಕ ಹಾಗೂ ಸಮವಸಿ ರಗಳನುನ  ವಿತರಿಸುತಿ್ತದದ ರು. ಕನನ ಡದ 

ಪತ್ತರ ಕೆಗಳ ಸಂಪಾದಕರ ಪತರ  ವಿಭಾಗಕೆಕ  ಬರೆಯುವ ಖಾಯಂ ಬರಹಗಾರರಾಗಿದದ ರು. 

ಶಿರ ೀಯುತರಿಗೆ ಅತ್ತಯ ತಿಮ ಲೇಖಕರ ಪರ ಶಸಿಿ  ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಸೇವಗೆ ಕೆಿಂಪೇಗೌಡ ಪರ ಶಸಿಿ  

ನಿೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿತಿ್ತ . 2008 ರಿಿಂದ 2013ರವರೆಗೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿ್ತನ ಸದಸಯ ರಾಗಿ 

ನಮನಿದೇಿಶನ ಹಿಂದಿದ ಶಿರ ೀಯುತರು ಅಲಪ ಸಂಖಾಯ ತರ ಕಲಾಯ ಣ, ಹಜ್, ವಕ್್ಫ  ಖಾತೆ 

ಸಚಿವರಾಗಿ ಸೇವ ಸಲೆಿ ಸಿರುತಿಾರೆ. 

 ಶಿರ ೀಯುತರ ನಿಧ್ನದಿಿಂದಾಗಿ ರಾಜಯ ವು ಸರಳ ಸಜಜ ನ ರಾಜಕಾರಣಿ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ 

ಸೇವಕರಬಬ ರನುನ  ಕಳೆದುಕಿಂಡಂತಾಗಿದೆ. 
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ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿ್ತನ ಮಾಜಿ ಸದಸಯ ರು ಹಾಗೂ ಕವಿಗಳಾಗಿದದ  ಡಾ:ಸಿದದ ಲಿಿಂಗಯಯ  

ಅವರು ದಿನಿಂಕ: 11.06.2021ರಂದು ನಿಧ್ನ ಹಿಂದಿರುತಿಾರೆ. 

1954ರ ಫೆಬರ ವರಿ, 3ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆ್ಲ ಯ ಮಾಗಡಿ ತಾಲೆ್ಲ ಕ್ಷ್ನ 

ಮಂಚನಬಲ್ಲಯಲೆಿ  ಜನಿಸಿದದ  ಶಿರ ೀಯುತರು 1976ರಲೆಿ  ಬಿಂಗಳೂರು ವಿಶವ ವಿದಾಯ ಲಯದಲೆಿ  

ಸವ ಣಿ ಪದಕದೊಿಂದಿಗೆ ಕನನ ಡದಲೆಿ  ಎಿಂ.ಎ. ಪದವಿ ಪಡೆದಿದದ ರು. ಪ್ರರ . ಜಿ.ಎಸ್. 

ಶಿವರುದರ ಪಪ  ಅವರ ಮಾಗಿದಶಿನದಲೆಿ   ‘ಗಾರ ಮದೇವತೆಗಳು’ ಎಿಂಬ ಪ್ರರ ಢ ಪರ ಬಂಧ್ದ 

ಮೇಲ್ಲ 1989ರಲೆಿ  ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ. ಪದವಿಯನುನ  ಪಡೆದಿದದ ರು. ಬಿಂಗಳೂರು 

ವಿಶವ ವಿದಾಯ ಲಯದಲೆಿ  ಪಾರ ಧಾಯ ಪಕರಾಗಿ, ಕನನ ಡ ಅಧ್ಯ ಯನ ಕಿಂದರ ದ ನಿದೇಿಶಕರಾಗಿ, 

ಡಾ: ಅಿಂಬೇಡಕ ರ್ ಅಧ್ಯ ಯನ ಮತಿ್ತ  ಸಂಶೀಧ್ನ ಕಿಂದರ ದ ನಿದೇಿಶಕರಾಗಿ, ಕನನ ಡ 

ಅಭವೃದಿಿ  ಪಾರ ಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರಾಗಿ, ಪುಸಿಕ ಪಾರ ಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರಾಗಿ 

ಕಾಯಿನಿವಿಹಿಸಿದದ ರು, 1988 ರಿಿಂದ 1994 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 1995 ರಿಿಂದ 2001 ರವರೆಗೆ 

ಎರಡು ಬಾರಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿ್ತ ಗೆ ನಮನಿದೇಿಶನ ಹಿಂದಿದ ಸದಸಯ ರಾಗಿ ಶಿರ ೀಯುತರು 

ಸೇವ ಸಲೆಿ ಸಿರುತಿಾರೆ. 

ಸ್ವವಿರಾರು ನದಿಗಳು, ಕಪುಪ  ಕಾಡಿನ ಹಾಡು, ಮರವಣಿಗೆ, ನನನ  ಜನಗಳು, ಅಲೆ್ಲೀ 

ಕುಿಂತವರು ಮುಿಂತಾದ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳನುನ  ರಚಿಸಿದದ ರು. ಶಿರ ೀಯುತರ ರಚನೆಯ 

‘ಹಲ್ಲ ಮಾದಿಗರ ಹಾಡು’ ಕವನ ಸಂಕಲನವು ಭಾರತ್ತೀಯ ಸ್ವಹಿತಯ ದಲೆಿಯೇ ವಿಶಿಷಟ ವಾದ 

ಶ್ರ ೀಷಠ  ಕೃತ್ತಯಾಗಿರುತಿದೆ. ನೃಪತ್ತಿಂಗ ಪರ ಶಸಿಿ , ಪಂಪ ಪರ ಶಸಿಿ , ರಾಜ್ಯ ೀತಸ ವ ಪರ ಶಸಿಿ , 

ಜಾನಪದ ತಜ್ಞ ಪರ ಶಸಿಿ , ಆಳಾವ ಸ್ ನುಡಿಸಿರಿ ಪರ ಶಸಿಿ , ನಡೀಜ ಸಂದೇಶ ಪರ ಶಸಿಿ , ಡಾ: 

ಅಿಂಬೇಡಕ ರ್ ಶತಮಾನೀತಸ ವ ವಿಶೇಷ ಪರ ಶಸಿಿ , ಕನಿಟಕ ಸ್ವಹಿತಯ  ಅಕಾಡೆಮಿ 

ಪರ ಶಸಿಿ ಗಳನುನ  ಪಡೆದಿರುತಿಾರೆ. 81ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನನ ಡ ಸ್ವಹಿತಯ  ಸಮು ೀಳನದ 

ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆಯ ಗೌರವಕೆಕ  ಶಿರ ೀಯುತರು ಭಾಜನರಾಗಿರುತಿಾರೆ. 

 ಶಿರ ೀಯುತರ ನಿಧ್ನದಿಿಂದಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಕವಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ವಹಿತಯ  ಲೀಕದ ಮೇರು 

ಚಿಿಂತಕರಬಬ ರನುನ  ಕಳೆದುಕಿಂಡಂತಾಗಿದೆ. 

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿ್ತನ ಮಾಜಿ ಸದಸಯ ರಾದ ಎಸ್.ಎಿಂ. ಆನಂದ್ ಅವರು ದಿನಿಂಕ: 

01.08.2021ರಂದು ನಿಧ್ನ ಹಿಂದಿರುತಿಾರೆ. 

1949ರ ಡಿಸಿಂಬರ್, 14ರಂದು ಹಾಸನ ತಾಲೆ್ಲ ಕ್ಷ್ನ ಶಂಕರನಹಳಿ್ಳಯಲೆಿ  ಜನಿಸಿದದ  

ಶಿರ ೀಯುತರು ಬಿ.ಎಸಿಸ ., ಎಲ್.ಎಲ್.ಬಿ., ಪದವಿಯನುನ  ಹಿಂದಿದುದ  ವೃತಿ್ತಯಲೆಿ  

ವಕ್ಷ್ೀಲರಾಗಿದದ ರು. ಶಿರ ೀಯುತರು 2004 ರಿಿಂದ 2010ರವರೆಗೆ ಹಾಸನ ಸಥ ಳ್ಳೀಯ ಸಂಸಥ ಗಳ 

ಕೆಮ ೀತರ ದಿಿಂದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿ್ತನ ಸದಸಯ ರಾಗಿ ಆಯ್ಕಕ ಯಾಗಿ ಸೇವ ಸಲೆಿ ಸಿದದ ರು. ಶಿರ ೀಯುತರು 

ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯ ಿಂಕ್ಷ್ನ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರಾಗಿ, ಆಹಾರ ಮತಿ್ತ  ನಗರಿೀಕ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮದ 

ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಹಾಸನ ನಗರಾಭವೃದಿಿ  ಪಾರ ಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರಾಗಿಯೂ 

ಕಾಯಿನಿವಿಹಿಸಿದದ ರು. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಿಂಭತಿ್ತ  ವಷಿಗಳ ಕಾಲ ಜಿಲೆಾ  ವಕ್ಷ್ೀಲರ 

ಸಂಘದ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಶಿರ ೀಯುತರು ದಾಖಲ್ಲ ಅವಧಿಯ ಸೇವ ಸಲೆಿ ಸಿದದ ರು. 
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 ಶಿರ ೀಯುತರ ನಿಧ್ನದಿಿಂದಾಗಿ ರಾಜಯ ವು ಹಿರಿಯ ವಕ್ಷ್ೀಲರು ಹಾಗೂ 

ರಾಜಕಾರಣಿಯೊಬಬ ರನುನ  ಕಳೆದುಕಿಂಡಂತಾಗಿದೆ. 

      ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸಯ ರಾಗಿದದ À ಉದಾಸಿ 

ಚನನ ಬಸಪಪ  ಮಹಾಲಿಿಂಗಪಪ  ಅವರು ದಿನಿಂಕ: 08.06.2021ರಂದು ನಿಧ್ನ 

ಹಿಂದಿರುತಿಾರೆ. 

 1937ರ ಫೆಬರ ವರಿ, 2 ರಂದು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆ್ಲ ಯ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೆ್ಲ ಕ್ಷ್ನಲೆಿ  ಜನಿಸಿದದ  

ಶಿರ ೀಯುತರು ವೃತಿ್ತಯಲೆಿ  ಕೃಷಿಕರಾಗಿದದ ರು. ರೈತರ ಬಗೆೆ  ನಿರಂತರ ಕಳಕಳ್ಳ ಹಿಂದಿದದ  

ಶಿರ ೀಯುತರು ಬಳೆ ವಿಮ ಬಗೆೆ  ಅಪಾರ ಜಾಾ ನವನುನ  ಹಿಂದಿದದ ರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ 

ಬಳೆವಿಮ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗೆೆ  ಜಾಗೃತ್ತ ಮೂಡಿಸಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆ್ಲ ಯ ರೈತರಿಗೆ ಅತ್ತ ಹೆಚ್ಚು  ಬಳೆ 

ವಿಮ ಹಣವನುನ  ಕಡಿಸಲು ಕಾರಣಿೀಭೂತರಾಗಿದದ ರು. ಅಪರಿಮಿತ ಜಾಾ ನಿಯಾಗಿ 

ಬಹುಭಾಷಾ ಪರ ವಿೀಣರಾಗಿ ಭಾಷೆಗಳನುನ  ನಿರಗಿಳವಾಗಿ ಮಾತನಡುತಿ್ತದದ ರು. 1974ರಲೆಿ  

ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ರಾಜಕ್ಷ್ೀಯ ಪರ ವೇಶಿಸಿದ ಶಿರ ೀಯುತರು 7, 8, 10, 12, 13 ಮತಿ್ತ  15ನೇ 

ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಹಾನಗಲ್ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕೆಮ ೀತರ ದಿಿಂದ ಸಪ ಧಿಿಸಿ ಒಟುಟ  ಆರು ಭಾರಿ 

ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕಕ ಯಾಗಿದದ ರು. ಶಿರ ೀಯುತರು ಅರಣಯ  ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರಾಗಿ, 

ಸಹಕಾರಿ ಸಕಕ ರೆ ಕಾಖಾಿನೆಯ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವ ಸಲೆಿ ಸಿದದ ರಲೆದೆ ಸ್ವರಿಗೆ, 

ಲೀಕೀಪಯೊೀಗಿ, ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭವೃದಿಿ  ಮತಿ್ತ  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಅರಣಯ  

ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರಾಗಿ ಸೇವ ಸಲೆಿ ಸಿರುತಿಾರೆ. 

 ಶಿರ ೀಯುತರ ನಿಧ್ನದಿಿಂದಾಗಿ ರಾಜಯ ವು ಸರಳ ಸಜಜ ನ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕ್ಷ್ೀಯ 

ಮುತಸ ದಿಿ ಯೊಬಬ ರನುನ  ಕಳೆದುಕಿಂಡಂತಾಗಿದೆ. 

ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಮಾಜಿ ಸಭಾಧ್ಯ ಕ್ಷರು, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ 

ಸಂಸದರಾಗಿದದ  ಕೃಷಣ  ಅವರು ದಿನಿಂಕ: 21.05.2021ರಂದು ನಿಧ್ನ ಹಿಂದಿರುತಿಾರೆ. 

 1941ರ ಜುಲೈ 01 ರಂದು ಮಂಡಯ  ಜಿಲೆ್ಲ ಯ ಕತಿಮಾರನಹಳಿ್ಳ ಯಲೆಿ  ಜನಿಸಿದದ  

ಶಿರ ೀಯುತರು ಬಿ.ಎ. ಹಾಗೂ ಬಿ.ಎಲ್., ಪದವಿೀಧ್ರರಾಗಿದದ ರು. ವೃತಿ್ತಯಲೆಿ  ವಕ್ಷ್ೀಲರಾಗಿದದ  

ಶಿರ ೀಯುತರು ಜನಪರ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ರೈತರ ಹೀರಾಟದಲೆಿ  ಭಾಗಿಯಾಗುತಿ್ತದದ ರಲೆದೆ 

ಭರ ಷಾಟ ಚಾರ ವಿರೀಧಿ ಸಂಘದ ಸಂಸ್ವಥ ಪಕ ಹಾಗೂ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿದದ ರು. 1978-83 

ರವರೆಗೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲೆ್ಲ ಕು ಬೀರ್ಡಿ ಸದಸಯ ರಾಗಿ ರಾಜಕ್ಷ್ೀಯ ಪರ ವೇಶಿಸಿದ 

ಶಿರ ೀಯುತರು 8, 10 ಮತಿ್ತ  12ನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸಯ ರಾಗಿದದ Àರಲೆದೆ, 1996-98 ರವರೆಗೆ 

ಲೀಕಸಭಾ ಸದಸಯ ರಾಗಿ ಸೇವ ಸಲೆಿ ಸಿದದ ರು. 2004ರಲೆಿ  ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಭಾಧ್ಯ ಕ್ಷರಾಗಿ 

ಕಾಯಿನಿವಿಹಿಸಿದುದ , ಪಶುಸಂಗೀಪನೆ ಮತಿ್ತ  ರೇಷೆು  ಸಚಿವರಾಗಿ ಸೇವ ಸಲೆಿ ಸಿರುತಿಾರೆ. 

ಶಿರ ೀಯುತರು ಪರ ಗತ್ತಪರ ನಿಲುವುಗಳನುನ  ಮೈಗೂಡಿಸಿಕಿಂಡು ಪಾರ ಮಾಣಿಕ ವಯ ಕಿ್ಷ್ತವ ವನುನ  

ರೂಢಿಸಿಕಿಂಡಿದದ  ಕಾರಣದಿಿಂದಾಗಿ ಮಂಡಯ ದ ಗಾಿಂಧಿ ಎಿಂದೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದದ ರು. 

 ಶಿರ ೀಯುತರ ನಿಧ್ನದಿಿಂದಾಗಿ ರಾಜಯ ವು ರೈತ ಪರ ಹೀರಾಟಗಾರ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ 

ರಾಜಕ್ಷ್ೀಯ ಮುತಸ ದಿಿ ಯೊಬಬ ರನುನ  ಕಳೆದುಕಿಂಡಂತಾಗಿದೆ. 
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 ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು, ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಮಾಜಿ ಸದಸಯ ರು, ಮಂಡಯ  

ರೈತ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತ್ತ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಕಾವೇರಿ ಹೀರಾಟದ ರೂವಾರಿ ಡಾ: ಜಿ. 

ಮಾದೇಗೌಡ ಅವರು    ದಿನಿಂಕ: 17.07.2021ರಂದು ನಿಧ್ನ ಹಿಂದಿರುತಿಾರೆ. 

  1928ರಲೆಿ  ಮಂಡಯ  ಜಿಲೆ್ಲ ಯ ಮದ್ದದ ರು ತಾಲೆ್ಲ ಕ್ಷ್ನ ಗುರುದೇವರ ಹಳಿ್ಳಯಲೆಿ  

ಜನಿಸಿದದ  ಶಿರ ೀಯುತರು ಬಿ.ಎ., ಬಿ.ಎಲ್., ಪದವಿೀಧ್ರರಾಗಿದದ ರು. ಶಾಲಾ 

ಬಾಲಕರಾಗಿದಾದ ಗಲೇ 1938ರಲೆಿ  ಶಿವಪುರ ಧ್ವ ಜ ಸತಾಯ ಗರ ಹ ಸೌಧ್ದಲೆಿ  ನಡೆದ ಸತಾಯ ಗರ ಹ 

ಸಭೆಯಲೆಿ  ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಿೀರು ಕಡುವ ಕಾಯಕ ಮಾಡಿದದ ರು. 1942ರಲೆಿ  ಕ್ಷ್ವ ಟ್ 

ಇಿಂಡಿಯಾ ಚಳುವಳ್ಳಯಲೆಿ  ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕರಪತರ  ವಿತರಿಸಿದದ  ಶಿರ ೀಯುತರು 1962 ರಿಿಂದ 

1989 ರವರೆಗೆ 3ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ 8ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆವರೆಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಆರು ಬಾರಿ 

ಕ್ಷ್ರುಗಾವಲು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕೆಮ ೀತರ ದಿಿಂದ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸಯ ರಾಗಿ ಆಯ್ಕಕ ಯಾಗಿದದ ರು. 

ಗುಿಂಡೂರಾವ್ ಅವರ ಸಂಪುಟದಲೆಿ  ಗಣಿ ಮತಿ್ತ  ಭೂವಿಜಾಾ ನ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರಾಗಿ, 

ಮಂಡಯ  ಲೀಕಸಭಾ ಕೆಮ ೀತರ ದಿಿಂದ 9ನೇ ಮತಿ್ತ  10ನೇ ಲೀಕಸಭೆಯ ಸದಸಯ ರಾಗಿ 

ಆಯ್ಕಕ ಯಾಗಿ ಸೇವ ಸಲೆಿ ಸಿರುತಿಾರೆ. ಕೃಷಣ  ಮತಿ್ತ  ಕಾವೇರಿ ಸಮನವ ಯ ಸಮಿತ್ತಯ 

ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾವೇರಿ ಮಧ್ಯ ಿಂತರ ತ್ತೀಪಿನುನ  ಪಾಲಿಸಲು ಸ್ವಧ್ಯ ವಿಲೆವಿಂದು ಶಾಸನ 

ಸಭೆಯಲೆಿ  ಸವಾಿನುಮತದಿಿಂದ ನಿಣಿಯ ಕೈಗಳಿಲು ಶಿರ ೀಯುತರು 

ಕಾರಣಿೀಭೂತರಾಗಿದದ ರು. 1996ರಲೆಿ  ಕಾವೇರಿ ಹೀರಾಟ ತ್ತೀವರ ಗಿಂಡಿದದ  ಸಂದಭಿದಲೆಿ  

ತಮು  ಸಂಸತ್ ಸದಸಯ  ಸ್ವಥ ನಕೆಕ  ರಾಜಿೀನಮ ನಿೀಡಿ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಕಾವೇರಿ 

ಹೀರಾಟದಲೆಿ  ಪಾಲೆಿಂಡು ಕಾವೇರಿ ಚಳುವಳ್ಳಯ ಮುಿಂದಾಳತವ  ವಹಿಸಿಕಿಂಡು 

ಮಂಡಯ  ಜಿಲೆಾ  ರೈತ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತ್ತಯನುನ  ಸ್ವಥ ಪಿಸಿ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಹೀರಾಟ 

ಮಾಡಿದದ ರು. ಮಂಡಯ  ಜಿಲೆ್ಲ ಯಲೆಿ  ನಡೆದ 63ನೇ ಸ್ವಹಿತಯ  ಸಮು ೀಳನ ಸಮಿತ್ತಯ 

ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವ ಸಲೆಿ ಸಿದದ  ಶಿರ ೀಯುತರಿಗೆ ಮೈಸೂರು ವಿಶವ ವಿದಾಯ ಲಯವು 2012ರಲೆಿ  

ಗೌರವ ಡಾಕಟ ರೇಟ್ ಪದವಿ ನಿೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿತಿ್ತ . ಶಿರ ೀಯುತರು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸಥ ಗಳನುನ  

ಪಾರ ರಂಭಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೆಮ ೀತರ ಕೆಕ  ಅಪಾರವಾದ ಕಡುಗೆಯನುನ  

ನಿೀಡಿರುವುದಲೆದೆ, ಕೃಷಿ ಕೆಮ ೀತರ ದಲೆಿಯೂ ಗಣನಿೀಯ ಸೇವಯನುನ  ಸಲೆಿ ಸಿರುತಿಾರೆ. 

 ಶಿರ ೀಯುತರ ನಿಧ್ನದಿಿಂದಾಗಿ ರಾಜಯ ವು ಒಬಬ  ಸ್ವವ ತಂತರ ಯ  ಹೀರಾಟಗಾರರು, ರೈತ 

ಪರ ಹೀರಾಟಗಾರರು ಆಗಿದದ ಿಂತಹ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕ್ಷ್ೀಯ ಮುತಸ ದಿಿ ಯೊಬಬ ರನುನ  

ಕಳೆದುಕಿಂಡಂತಾಗಿದೆ. 

ಮಾಜಿ ಸಂಸದರಾದ ಷಣ್ಮು ಖಪಪ  ಬಸಪಪ  ಸಿದಾನ ಳ ಅವರು 

ದಿನಿಂಕ:27.04.2021ರಂದು ನಿಧ್ನ ಹಿಂದಿರುತಿಾರೆ. 

 1936ರ ಏಪಿರ ಲ್, 6ರಂದು ಬಳಗಾವಿ ಜಿಲೆ್ಲ ಯ ಬೈಲಹಿಂಗಲ ತಾಲೆ್ಲ ಕ್ಷ್ನ 

ಸಂಪಗಾವಿಯಲೆಿ  ಜನಿಸಿದದ  ಶಿರ ೀಯುತರು ಬಿ.ಎ., ಎಲ್.ಎಲ್.ಬಿ., ಪದವಿೀಧ್ರರಾಗಿದುದ , 

ವೃತಿ್ತಯಲೆಿ  ಕೃಷಿಕರು ಮತಿ್ತ  ವಕ್ಷ್ೀಲರಾಗಿದದ ರು. ಬಳಗಾವಿ ವಕ್ಷ್ೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರಾಗಿ, 

ಬಳಗಾವಿ ಜಿಲೆ್ಲ ಯ ಯುವ ಕಾಿಂಗೆರ ಸ್ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರಾಗಿ, ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯ ಿಂಕ್ಷ್ನ ಪರ ಧಾನ 

ಕಾಯಿದಶಿಿಯಾಗಿ, ಗಾರ ಮಿೀಣ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸಥ ಯ ಸಂಸ್ವಥ ಪಕ ಸದಸಯ ರಾಗಿ 

ಕಾಯಿನಿವಿಹಿಸಿದದ  ಶಿರ ೀಯುತರು 7, 8, 9 ಮತಿ್ತ  10ನೇ ಲೀಕಸಭೆಗೆ ಸಂಸದರಾಗಿ 
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ಆಯ್ಕಕ ಯಾಗಿ ಸೇವ ಸಲೆಿ ಸಿರುತಿಾರೆ. ಸತತವಾಗಿ ನಲುಕ  ಬಾರಿ ಸಂಸದರಾಗಿ 

ಆಯ್ಕಕ ಯಾಗಿದುದ , ಬಳಗಾವಿ ಜಿಲೆ್ಲ ಯ ಅಭವೃದಿಿ ಗೆ ಅಪಾರ ಕಡುಗೆಯನುನ  ನಿೀಡಿರುತಿಾರೆ. 

 ಶಿರ ೀಯುತರ ನಿಧ್ನದಿಿಂದಾಗಿ ರಾಜಯ ವು ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿಯೊಬಬ ರನುನ  

ಕಳೆದುಕಿಂಡಂತಾಗಿದೆ. 

ಮಾಜಿ ಸಂಸದರಾದ ಎಿಂ. ರಾಜಗೀಪಾಲ ಅವರು ದಿನಿಂಕ:23.05.2021ರಂದು 

ನಿಧ್ನ ಹಿಂದಿರುತಿಾರೆ. 

ಶಿರ ೀಯುತರು 1982-88ರವರೆಗೆ ರಾಜಯ ಸಭೆಯ ಸದಸಯ ರಾಗಿ ಸೇವ ಸಲೆಿ ಸಿರುತಿಾರೆ. 

ಶಿರ ೀಯುತರ ನಿಧ್ನದಿಿಂದಾಗಿ ರಾಜಯ ವು ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿಯೊಬಬ ರನುನ  

ಕಳೆದುಕಿಂಡಂತಾಗಿದೆ 

ಕಿಂದರ ದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಮಾಜಿ ಸದಸಯ ರಾಗಿದದ  

ಬಾಬಾಗೌಡ ರುದರ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ದಿನಿಂಕ: 21.05.2021ರಂದು ನಿಧ್ನ 

ಹಿಂದಿರುತಿಾರೆ. 

06ನೇ ಜನವರಿ, 1945ರಂದು ಬಳಗಾವಿ ಜಿಲೆ್ಲ ಯ ಚಿಕಕ ಬಾಗೇವಾಡಿಯಲೆಿ  ಜನಿಸಿದದ  

ಶಿರ ೀಯುತರು ಬಿ.ಎಸಿಸ ., ಪದವಿೀಧ್ರರಾಗಿ, ವೃತಿ್ತಯಲೆಿ  ಕೃಷಿಕರಾಗಿದದ ರು. ರಾಜಯ ದ 

ಉದದ ಗಲಕ್ಕಕ  ಸಂಚರಿಸಿ ರೈತ ಸಂಘ ಕಟಟ  ಬಳೆಸಿದದ ರು. 1989ರಲೆಿ  ಏಕಕಾಲಕೆಕ  

ಬಳಗಾವಿಯ ಕ್ಷ್ತಿ್ತರು ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಡ ಗಾರ ಮಿೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆಮ ೀತರ ಗಳಲೆಿ  ಒಿಂದೇ 

ಬಾರಿಗೆ ಚ್ಚನಯತರಾಗುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲ್ಲ ನಿಮಿಿಸಿದದ  ಶಿರ ೀಯುತರು ಜನನುರಾಗಿ 

ಹೀರಾಟವನುನ  ಮೈಗೂಡಿಸಿಕಿಂಡಿದದ ರು. ವಾಜಪೇಯ ಅವರ ಸಂಪುಟದಲೆಿ  

ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭವೃದಿಿ  ಸಚಿವರಾಗಿ ಗಾರ ಮಿೀಣ ಪರ ದೇಶದ ತೀಟದ ರಸಿ ಗಳ ಹಾಗೂ ಹಳಿ್ಳ ಗಳ 

ರಸಿ ಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಸ್ವವಿರಾರು ಕೀಟ ರೂ. ಅನುದಾನ ನಿೀಡಿ 'ಗಾರ ಮ ಸಡಕ್ಫ' 

ಯೊೀಜನೆಯನುನ  ಜಾರಿಗಳ್ಳಸಿದ ಕ್ಷ್ೀತ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದದ ರು. 

ಶಿರ ೀಯುತರ ನಿಧ್ನದಿಿಂದಾಗಿ ರಾಷಟ ರವು ಹಿರಿಯ ರಾಜಕ್ಷ್ೀಯ ಮುತಸ ದಿದ  ರೈತ 

ನಯಕರಬಬ ರನುನ  ಕಳೆದುಕಿಂಡಂತಾಗಿದೆ. 

ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಮಾಜಿ ಸದಸಯ ರಾಗಿದದ  ಎ.ಕೆ. ಅಬ್ದದ ಲ್ 

ಸಮದ್ ಅವರು ದಿನಿಂಕ:07.09.2021ರಂದು ನಿಧ್ನ ಹಿಂದಿರುತಿಾರೆ. 

ರಾಮನಗರದಲೆಿ  ಜನಿಸಿದದ  ಶಿರ ೀಯುತರು ಬಿ.ಕಾಿಂ. ಮತಿ್ತ  ಬಿ.ಎಲ್. 

ಪದವಿೀಧ್ರರಾಗಿದದ ರು. ವೃತಿ್ತಯಲೆಿ  ಕೃಷಿಕರು ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾಗಿದದ  ಶಿರ ೀಯುತರು 

ಕಿಂದರ  ಮುಸೆಿ ೀಿಂ ಅಸೊೀಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರಾಗಿ, ಅಮಾನತ್ ಕೀ ಆಪರೇಟವ್ 

ಬಾಯ ಿಂಕ್ಫ ನ ನಿದೇಿಶಕರಾಗಿ, 1978ರಲೆಿ  ರಾಮನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕೆಮ ೀತರ ದಿಿಂದ 

ಚ್ಚನಯತರಾಗಿದದ  ಶಿರ ೀಯುತರು ಆರ್. ಗುಿಂಡೂರಾವ್ ಅವರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲೆಿ  

ಆರೀಗಯ  ಸಚಿವರಾಗಿ ಸೇವ ಸಲೆಿ ಸಿದದ ರು. 
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ಶಿರ ೀಯುತರ ನಿಧ್ನದಿಿಂದಾಗಿ ರಾಜಯ ವು ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿಯೊಬಬ ರನುನ  

ಕಳೆದುಕಿಂಡಂತಾಗಿದೆ. 

ಕನನ ಡ ನಿಘಂಟು ಲೀಕವನುನ  ಶಿರ ೀಮಂತಗಳ್ಳಸಿದ ಪದ ಬರ ಹು , ಶತಾಯುಷಿ, 

ಪ್ರರ .ಜಿ.ವಿಂಕಟಸುಬಬ ಯಯ  ಅವರು ದಿನಿಂಕ:18.04.2021ರಂದು  ನಿಧ್ನ ಹಿಂದಿರುತಿಾರೆ. 

   1913ರ ಆಗಸ್ಟ  23ರಂದು ಮಂಡಯ  ಜಿಲೆ್ಲ ಯ ಕೈಗೀನಹಳಿ್ಳಯಲೆಿ  ಜನಿಸಿದದ  

ಶಿರ ೀಯುತರು ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜಿನಿಿಂದ ಎಿಂ.ಎ., ಮತಿ್ತ  ಬಿ.ಟ., 

ಪದವಿೀಧ್ರರಾಗಿದದ ರು. ಕನನ ಡ ಸ್ವರಸವ ತ ಲೀಕದಲೆಿ  ‘ಜಿ.ವಿ’ ಎಿಂದೇ ಹೆಸರಾಗಿದದ  ಇವರು 

ಮಂಡಯ ದ ಪುರ ಪ್ರರ ಢಶಾಲ್ಲಯಲೆಿ  ಅಧಾಯ ಪಕರಾಗಿ ವೃತಿ್ತಯನುನ  ಆರಂಭಸಿ ನಂತರ 

ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜಿನಲೆಿ  ಅಧಾಯ ಪಕರಾಗಿ, ಬಿಂಗಳೂರಿನ ವಿಜಯಾ ಕಾಲೇಜಿನಲೆಿ  ಕನನ ಡ 

ಉಪನಯ ಸಕರಾಗಿ ಉಪ ಪಾರ ಧಾಯ ಪಕರಾಗಿ, ಪಾರ ಧಾಯ ಪಕರಾಗಿ, ಸಂಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ 

ಪಾರ ಿಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಸೇವಯನುನ  ಸಲೆಿ ಸಿ 1973ರಲೆಿ  ನಿವೃತಿ್ತಯನುನ  ಹಿಂದಿದದ ರು. 

ಶಿರ ೀಯುತರು ಭಾಷಾ ತಜ್ಞರಾಗಿ, ವಾಯ ಕರಣ ತಜ್ಞರಾಗಿ, ಸಂಶೀಧ್ಕರಾಗಿ, ಪಾರ ಧಾಯ ಪಕರಾಗಿ, 

ಎಲೆಕ್ಷ್ಕ ಿಂತ ಹೆಚಾು ಗಿ ನಿಘಂಟು ರಚನೆಯ ಕಾಯಿದಲೆಿ  ತಮು  ಬದುಕನೆನ ೀ 

ಸಮಪಿಿಸಿಕಿಂಡ ಕಾಯಕ ಜಿೀವಿಯಾಗಿದದ ರು. “ಇಗೀ ಕನನ ಡ” ಎಿಂದು ಜಗತಿ್ತನ ಮುಿಂದೆ 

ಕನನ ಡದ ಶಬಿ  ಸಂಪತಿನುನ  ತೆರೆದಿಟಟ  ಶತಮಾನದ ಪುಣಯ  ಜಿೀವಿಯಾಗಿದದ ರು. ದೇಶ ಕಂಡ 

ಶ್ರ ೀಷಠ  ನಿಘಂಟು ತಜ್ಞರೆಿಂಬ ಖಾಯ ತ್ತಯನುನ  ಹಿಂದಿದದ  ಶಿರ ೀಯುತರು 8 ಸಂಪುಟಗಳ 9000 

ಪುಟಗಳ ಬೃಹತ್ ಕನನ ಡ-ಕನನ ಡ ನಿಘಂಟನ ಶಬದ  ಭಂಡಾರವನುನ  ಕಟಟ ದರು. 

  ಕನನ ಡ ಸ್ವಹಿತಯ  ಪರಿಷತಿ್ತನ ಅತ್ತ ಕ್ಷ್ರಿಯ ವಯಸಿಸ ನ (51ನೇ ವಯಸಿಸ ನಲೆಿ ) ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರಾಗಿ 

2011ರಲೆಿ  ಬಿಂಗಳೂರಿನಲೆಿ  ನಡೆದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ 77ನೇ ಕನನ ಡ ಸ್ವಹಿತಯ  ಸಮು ೀಳನದ 

ಅತ್ತ ಹಿರಿಯ ವಯಸಿಸ ನ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರಾಗಿ (99ನೇ ವಯಸಿಸ ನಲೆಿ ) ಸೇವಯನುನ  ಸಲೆಿ ಸಿದದ  

ಶಿರ ೀಯುತರು ತಮು  ಅಪೂವಿ ಸ್ವಧ್ನೆಗೆ ಪದು ಶಿರ ೀ ಪರ ಶಸಿಿಯನುನ  ತಮು  

ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕಿಂಡಿದದ ರಲೆದೆ, ಭಾಷಾ ಸಮಾು ನ್ ಪರ ಶಸಿಿ , ರಾಜ್ಯ ೀತಸ ವ ಪರ ಶಸಿಿ , ಸ್ವಹಿತಯ  

ಅಕಾಡೆಮಿ ಪರ ಶಸಿಿ , ನಡೀಜ ಪರ ಶಸಿಿ , ಆಯಿಭಟ ಪರ ಶಸಿಿ ಗಳಲೆದೆ ಇತರೆ ಹತಿ್ತ  

ಹಲವಾರು ಪರ ಶಸಿಿ  ಪುರಸ್ವಕ ರಗಳ್ಳಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದದ ರು. 

 ಶಿರ ೀಯುತರ ನಿಧ್ನದಿಿಂದಾಗಿ ಕನನ ಡ ಸ್ವರಸವ ತ ಲೀಕದ ದುರ ವತಾರೆಯೊಿಂದು 

ಕಣು ರೆಯಾದಂತಾಗಿದೆ. 

     ಹಿರಿಯ ಕವಿ ಜರಗನಹಳಿ್ಳ  ಶಿವಶಂಕರ್ ಅವರು ದಿನಿಂಕ: 05.05.2021 ರಂದು ನಿಧ್ನ 

ಹಿಂದಿರುತಿಾರೆ. 

1949ರಲೆಿ  ಬಿಂಗಳೂರಿನ ಜರಗನಹಳಿ್ಳಯಲೆಿ  ಜನಿಸಿದದ  ಶಿರ ೀಯುತರು ಬಿ.ಕಾಿಂ., 

ಪದವಿೀಧ್ರರಾಗಿದದ ರು. ಶಿರ ೀಯುತರ ಹನಿಗವಿತೆಗಳು, ಕವಿತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಲೇಖನಗಳು 40 

ವಷಿಗಳ್ಳಿಂದ ಕನನ ಡದ ಪರ ಮುಖ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲೆಿ  ಪರ ಕಟಗಳಿು ತಿ್ತರುತಿದೆ. ‘ಮಳೆ’, 

‘ಆಲಿಕಲೆು ’, ಹಾಗೂ ‘ದೇವರ ನೆರಳು’ ಮೊದಲಾದ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು ಅವರ ಸ್ವಹಿತಯ  

ಕೃಷಿಯ ಮಜಲುಗಳಾಗಿರುತಿವ. ಶಿರ ೀಯುತರ ಹನಿಗವನಗಳ ಸಂಕಲನಝರಿ, ಉದುಿ, 

ಇಿಂಗೆಿ ೀಷ್, ಹಿಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಗುಜರಾತ್ತ ಭಾಷೆಗಳ್ಳಗೆ ಅನುವಾದಗಿಂಡಿವ. 
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ಶಿರ ೀಯುತರು ರಚಿಸಿರುವ ಹನಿಗವನಗಳು ತ್ತಮಕ್ಕರು ವಿಶವ ವಿದಾಯ ಲಯದಲೆಿ  

ಸ್ವನ ತಕೀತಿರ ಪಠ್ಯ ವಾಗಿರುತಿದೆ. ಶರಣ ಸ್ವಹಿತಯ  ಪರಿಷತಿ್ತನ ಉಪಾಧ್ಯ ಕ್ಷರಾಗಿ, ಕನನ ಡ 

ಸ್ವಹಿತಯ  ಪರಿಷತಿ್ತನ ಮಾಜಿ ಗೌರವ ಕಾಯಿದಶಿಿಗಳಾಗಿ, ಬಿಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲೆಾ  ಕನನ ಡ 

ಸ್ವಹಿತಯ  ಸಮು ೀಳನದ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವ ಸಲೆಿ ಸಿದದ  ಶಿರ ೀಯುತರಿಗೆ ದಿನಕರ ದೇಸ್ವಯ 

ಸ್ವಹಿತಯ  ಪರ ಶಸಿಿ , ಸುವಣಿ ಕನಿಟಕ ಭೂಷಣ ಪರ ಶಸಿಿ , ಚ್ಚಟುಕು ರತನ  ಪರ ಶಸಿಿ  ಸೇರಿದಂತೆ 

ರಾಜ್ಯ ೀತಸ ವ ಪರ ಶಸಿಿಯನುನ  ನಿೀಡಿ ಪುರಸಕ ರಿಸಲಾಗಿರುತಿದೆ. 

ಶಿರ ೀಯುತರ ನಿಧ್ನದಿಿಂದಾಗಿ ರಾಜಯ ವು ಹಿರಿಯ ಕವಿ ಹಾಗೂ ಚಿಿಂತಕರಬಬ ರನುನ  

ಕಳೆದುಕಿಂಡಂತಾಗಿದೆ. 

ಶಿಲಪ ಕಲಾವಿದ ಷಣ್ಮು ಖಪಪ  ಕಾಶಪಪ  ಯರಕರ ಅವರು ದಿನಿಂಕ: 06.05.2021ರಂದು 

ನಿಧ್ನ ಹಿಂದಿರುತಿಾರೆ. 

ಚಾಲುಕಯ  ಶಿಲಪ ಕಲಾ ಕಿಂದರ ದ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಶಿರ ೀಯುತರು ಕಲೆನುನ  ನೀಡುವ 

ಮಾತರ ದಿಿಂದಲೇ ಅದರ ಗುಣಮಟಟ ವನುನ  ಹೇಳುತಿ್ತದದ ರು. ಬಾದಾಮಿ, ಐಹಳೆ, 

ಪಟಟ ದಕಲೆು , ಬೇಲ್ಲರು, ಹಳೇಬಿೀಡು ಮುಿಂತಾದ ಐತ್ತಹಾಸಿಕ ಸಥ ಳಗಳಲೆಿ  

ವಿರೂಪಗಿಂಡ ಮೂತ್ತಿಗಳನುನ  ಸರಿಪಡಿಸಿದದ ರು. ಶಿಲಪ ಕಲಾ  ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸದಸಯ ರಾಗಿ 

ಸೇವ ಸಲೆಿ ಸಿದದ  ಶಿರ ೀಯುತರು ಜಕಣಾಚಾರಿ ಪರ ಶಸಿಿ , ರಾಜಯ  ಪರ ಶಸಿಿ  ಹಾಗೂ ರಾಷಟ ರ ಪರ ಶಸಿಿ  

ಪುರಸ್ವಕ ರಕೆಕ  ಭಾಜನರಾಗಿದದ ರು. 

 ಶಿರ ೀಯುತರ ನಿಧ್ನದಿಿಂದಾಗಿ ರಾಜಯ ವು ಶಿಲಪ ಕಲಾವಿದರಬಬ ರನುನ  

ಕಳೆದುಕಿಂಡಂತಾಗಿದೆ. 

 ಚಲನಚಿತರ  ನಟ ಅರವಿಿಂದ್ ಅವರು ದಿನಿಂಕ: 07.05.2021ರಂದು ನಿಧ್ನ 

ಹಿಂದಿರುತಿಾರೆ. 

      1950ರಲೆಿ  ಜನಿಸಿದದ  ಶಿರ ೀಯುತರು ಶಂಖನದ ಚಿತರ ದ ಮೂಲಕ ಬಣಣ ದ ಲೀಕದಲೆಿ  

ಮುಿಂಚೂಣಿಗೆ ಬಂದಿದದ ರು.  ಬಟಟ ದ ಹೂವು ಸೇರಿದಂತೆ 250ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  ಚಲನ 

ಚಿತರ ಗಳಲೆಿ , ಕ್ಷ್ರುತೆರೆ ಧಾರವಾಹಿಗಳಲೆಿ  ಅಭನಯಸಿ ವೃತಿ್ತ  ರಂಗಭೂಮಿಯಲೆ್ಲ  ಸಹ 

ಸೇವ ಸಲೆಿ ಸಿ ಅರವಿಿಂದ ಕಲಾವೃಿಂದ ಎಿಂಬ ಸಂಸಥ ಯ ಮೂಲಕ ಕಲಾಸೇವಯಲೆಿ  

ತಡಗಿಸಿಕಿಂಡಿದದ ರು. ಶಂಖನದ ಚಿತರ ದಲೆಿ  ನಟಸುವ ಮೂಲಕ ಶಂಖನದ ಅರವಿಿಂದ್ 

ಎಿಂದೇ ಪರ ಖಾಯ ತರಾಗಿದದ  ಶಿರ ೀಯುತರು ರಾಷಟ ರ ಪರ ಶಸಿಿ ಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದದ ರು. 

 ಶಿರ ೀಯುತರ ನಿಧ್ನದಿಿಂದಾಗಿ ರಾಜಯ ವು  ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಬಬ ರನುನ  

ಕಳೆದುಕಿಂಡಂತಾಗಿದೆ. 

ಹಿರಿಯ ಶಿಲಪ  ಕಲಾವಿದೆ ಕನಕ ಮೂತ್ತಿ ಅವರು ದಿನಿಂಕ: 13.05.2021ರಂದು 

ನಿಧ್ನ ಹಿಂದಿರುತಿಾರೆ. 

1942ರಲೆಿ  ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆ್ಲ ಯ ಟ. ನರಸಿೀಪುರದಲೆಿ  ಜನಿಸಿದದ  ಶಿರ ೀಯುತರು 

ಬಾಲಯ ದಲೆಿಯೇ ಶಿಲಪ ಕಲ್ಲಯ ಬಗೆೆ  ಆಸಕಿರಾಗಿ ಗುರು ವಾದಿರಾಜ್ ಅವರ ಬಳ್ಳ ಶಿಲಪ ಕಲ್ಲ 
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ಕಲಿತ್ತ ನಡಿನ ಪರ ಮುಖ ಶಿಲಿಪ  ಎನಿಸಿಕಿಂಡಿದದ ರು. ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಬಳ್ಳಯ ಕುವಿಂಪು 

ಪರ ತ್ತಮ, ವಿಶ್ವ ೀಶವ ರಯಯ  ಮೂಯ ಸಿಯಂನ ರೈಟ್ ಸಹೀದರರ ಪರ ತ್ತಮ, ಗಂಗೂಬಾಯ 

ಹಾನಗಲ್ ಪರ ತ್ತಮ, ಭೀಮಸೇನ ಜ್ೀಶಿ ಪರ ತ್ತಮ, ಕೆ.ಎಿಂ. ಮುನಿಿ  ಪರ ತ್ತಮ ಹಾಗೂ 

ಬಾಣಸವಾಡಿಯ 11 ಅಡಿ ಆಿಂಜನೇಯ ಸ್ವವ ಮಿ ಪರ ತ್ತಮಗಳನುನ  ನಿಮಿಿಸಿದದ ರು. 

ಕನಿಟಕದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಶಿಲಿಪ  ಎಿಂಬ ಹೆಗೆ ಳ್ಳಕೆಗೆ ಪಾತರ ರಾಗಿದದ  ಶಿರ ೀಯುತರಿಗೆ 

ಶಿಲಪ ಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪರ ಶಸಿಿ , ಸುವಣಿ ಕನಿಟಕ ಪರ ಶಸಿಿ  ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ೀತಸ ವ 

ಪರ ಶಸಿಿಯನುನ  ನಿೀಡಿ ಪುರಸಕ ರಿಸಲಾಗಿರುತಿದೆ. 

ಶಿರ ೀಯುತರ ನಿಧ್ನದಿಿಂದಾಗಿ ರಾಜಯ ವು ಹಿರಿಯ ಶಿಲಪ  ಕಲಾವಿದೆಯೊಬಬ ರನುನ  

ಕಳೆದುಕಿಂಡಂತಾಗಿದೆ. 

  ಹಿರಿಯ ವಿದಾವ ಿಂಸ ಡಾ: ಲಕ್ಷ್ಮ ು ೀತಾತಾಚಾರ್ ಅವರು ದಿನಿಂಕ: 15.05.2021ರಂದು 

ನಿಧ್ನ ಹಿಂದಿರುತಿಾರೆ. 

ಶಿರ ೀಯುತರು ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳ ವಿದಾವ ಿಂಸರಾಗಿ. ಮೇಲು ಕೀಟೆಯ ಸಂಸಕ øತ 

ಸಂಶೀಧ್ನ ಸಂಸಥ ಯನುನ  ಸ್ವಥ ಪಿಸಿ, 2 ಲಕ್ಷ ಪುರಾತನ ತಾಳೆಗರಿಗಳನುನ  ತಂದು 

ಅದರಲೆಿರುವ ಮಾಹಿತ್ತಗಳನುನ  ಡಿಜಿಟಲಿೀಕರಿಸಿದದ ರು. ಮಣಿಣ ನಿಿಂದ ಮುಚಿು  ಹೀಗಿದದ  

ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದ ಭವಯ  ಸ್ವು ರಕ ರಾಯ ಗೀಪುರವನುನ  30 ವಷಿಗಳ ಹಿಿಂದೆಯೇ 

ಉತಖ ನನ ಮಾಡಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದದ ರು. ಭಾರತ್ತೀಯ ಸಂಸಕ øತ್ತ ಮಹತವ  ಸ್ವರುವ 100ಕ್ಕಕ  

ಹೆಚ್ಚು  ಗರ ಿಂಥ ಪರ ಕಟಸಿದಾದ ರೆ. ಸಂಸಕ øತ ಕೆಮ ೀತರ ಕೆಕ  ಸಲೆಿ ಸಿದ ಗಣನಿೀಯ ಸೇವಗಾಗಿ 

ರಾಷಟ ರಪತ್ತಗಳ ಪದಕ ಪುರಸ್ವಕ ರಕೆಕ  ಶಿರ ೀಯುತರು ಭಾಜನರಾಗಿದದ ರು. 

ಶಿರ ೀಯುತರ ನಿಧ್ನದಿಿಂದಾಗಿ ರಾಜಯ ವು ಹಿರಿಯ ವಿದಾವ ಿಂಸರಬಬ ರನುನ  

ಕಳೆದುಕಿಂಡಂತಾಗಿದೆ. 

ನೃತಯ  ಕಲಾವಿದೆ ಬಿ. ಭಾನುಮತ್ತ ಅವರು ದಿನಿಂಕ: 24.05.2021ರಂದು ನಿಧ್ನ 

ಹಿಂದಿರುತಿಾರೆ. 

ಕಲಾವಿದರ ಕುಟುಿಂಬದಿಿಂದ ಬಂದಿದದ  ಶಿರ ೀಯುತರು ನೃತಯ  ಪರ ಕಾರದಲೆಿ  ಹೆಸರು 

ಮಾಡಿ ರಾಷಿಟ ರೀಯ, ಅಿಂತರರಾಷಿಟ ರೀಯ ಮಟಟ ದಲೆಿ  ಕನಿಟಕ ಶಾಸಿಿ ರೀಯ ನೃತಯ  

ಸೌಿಂದಯಿವನುನ  ಪಸರಿಸಿದದ ರು. ಅವರು ಸ್ವಥ ಪಿಸಿದದ  ‘ನೃತಯ  ಕಲಾ ಮಂದಿರಂ’ ಶಾಲ್ಲಯ 

ಮೂಲಕ ನೂರಾರು ನೃತಯ  ಕಲಾವಿದರನುನ  ಕಲಾ ರಂಗಕೆಕ  ಪರಿಚಯಸಿರುತಿಾರೆ. ಶಿರ ೀಯುತರ 

ಸಂಯೊೀಜನೆಯ ‘ಭರತಾಿಂಜಲಿ’ ನೃತಯ  ರೂಪಕ ಅಮರಿಕ, ಬಿರ ಟನ್ ಮುಿಂತಾದ ದೇಶಗಳಲೆಿ  

ಪರ ದಶಿಿತವಾಗಿ ಜನಪಿರ ಯವಾಗಿರುತಿದೆ. ಕನಿಟಕ ಕಲಾಶಿರ ೀ ಪರ ಶಸಿಿ , ಕಿಂದರ  ಸಂಗಿೀತ ನೃತಯ  

ಅಕಾಡೆಮಿ ಪರ ಶಸಿಿ , ಶಾಿಂತಲಾ ನಟಯ ಶಿರ ೀ ಪರ ಶಸಿಿ  ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ೀತಸ ವ ಪರ ಶಸಿಿ ಗೆ 

ಶಿರ ೀಯುತರು ಭಾಜನರಾಗಿರುತಿಾರೆ. 

ಶಿರ ೀಯುತರ ನಿಧ್ನದಿಿಂದಾಗಿ ರಾಜಯ ವು ಅಪರ ತ್ತಮ ನೃತಯ  ಕಲಾವಿದರಬಬ ರನುನ  

ಕಳೆದುಕಿಂಡಂತಾಗಿದೆ 
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ಹಿರಿಯ ತಜ್ಞ ವೈದಯ  ಡಾ: ಅಶೀಕ ರಾಮಣಣ  ಸೊನನ ದ ಅವರು ದಿನಿಂಕ: 

25.05.2021ರಂದು ನಿಧ್ನ ಹಿಂದಿರುತಿಾರೆ. 

 ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರ ೀಮ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಕುಟುಿಂಬದಲೆಿ  ಬಳೆದ ಶಿರ ೀಯುತರು ತಾವು ನಿೀಡಿದ 

ಚಿಕ್ಷ್ತೆಸ   ತೃಪಿಿಕರವಾಗಿದದ ಲೆಿ  ಮಾತರ  ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೆ್ಷ್ನಿಕ್ಫ ನ ದಾವ ರದಲೆಿ  

ಹುಿಂಡಿ ಇಡುವ ಮೂಲಕ ಸಥ ಳ್ಳೀಯವಾಗಿ ಹುಿಂಡಿ ಕಾಣಿಕೆ ವೈದಯ ರೆಿಂದೇ 

ಜನಜನಿತರಾಗಿದದ ರು. ಅಮರಿಕದ ಮಿಚಿಗನ್ ರಾಜಯ ದ ಸಮುದಾಯ ಆರೀಗಯ  ಕಿಂದರ ದಲೆಿ  

38 ವಷಿಗಳ ಕಾಲ ತಜ್ಞ ವೈದಯ ರಾಗಿ ಸೇವ ಸಲೆಿ ಸಿ ನಂತರ ವೈಭೀಗದ ಜಿೀವನ, ವೈಯಕಿ್ಷ್ಕ 

ಕುಟುಿಂಬವನುನ  ತರೆದು ಸ್ವವಿಜನಿಕ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಆರಂಭಸಿ ಉಚಿತ ಚಿಕ್ಷ್ತೆಸ , ಆರ್ಥಿಕ 

ತಿಂದರೆಯಲೆಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತ ಔಷಧ್ವನೂನ  ನಿೀಡುವ ಮೂಲಕ ಬಡವರ 

ವೈದಯ ರೆಿಂದೇ ಖಾಯ ತರಾಗಿದದ ರು. ಶಿರ ೀಯುತರ ಸೇವಯನುನ  ಪರಿಗಣಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ೀತಸ ವ 

ಪರ ಶಸಿಿಯನುನ  ನಿೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿತಿ್ತ . 

 ಶಿರ ೀಯುತರ ನಿಧ್ನದಿಿಂದಾಗಿ ರಾಜಯ ವು ಹಿರಿಯ ವೈದಯ  ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ 

ಚಿಿಂತಕರಬಬ ರನುನ  ಕಳೆದುಕಿಂಡಂತಾಗಿದೆ 

ಸ್ವವ ತಂತರ ಯ  ಹೀರಾಟಗಾರರು, ಪತರ ಕತಿರು ಹಾಗೂ ಶತಾಯುಷಿಗಳಾದ 

ಹಾರೀಹಳಿ್ಳ  ಶಿರ ೀನಿವಾಸಯಯ  ದೊರೆಸ್ವವ ಮಿ ಅವರು ದಿನಿಂಕ: 26.05.2021ರಂದು ನಿಧ್ನ 

ಹಿಂದಿರುತಿಾರೆ. 

 1918ರ ಏಪಿರ ಲ್, 10ರಂದು ಬಿಂಗಳೂರಿನ ಹರವಲಯದ ಹಾರೀಹಳಿ್ಳಯಲೆಿ  

ಜನಿಸಿದದ  ಶಿರ ೀಯುತರು ಬಿ.ಎಸಿಸ ., ಪದವಿೀಧ್ರರಾಗಿದದ ರು. ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲೆಿ  

ಗಾಿಂಧಿೀಜಿಯವರ ಪುಸಿಕವನುನ  ಓದುವುದರ ಮೂಲಕ ಸ್ವವ ತಂತರ ಯ  ಸಂಗಾರ ಮದಲೆಿ  

ತಡಗಿಸಿಕಿಂಡಿದದ ರು. ಶಿರ ೀಯುತರು ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಲೆಿ  ಪಾರ ರಂಭವಾಗಿದದ  ಕ್ಷ್ವ ಟ್ 

ಇಿಂಡಿಯಾ ಚಳುವಳ್ಳಯಲೆಿ  ಭಾಗವಹಿಸಿದದ ರು. ‘ಪ್ರರವಾಣಿ’ ಎಿಂಬ ಪತ್ತರ ಕೆಯ 

ಹಣೆಯನುನ  ನಿಭಾಯಸುತಿ್ತದದ  ಶಿರ ೀಯುತರು ಸ್ವವ ತಂತರ ಯ  ಘೀಷಣೆಗೆ ಅಡಿಿ ಯಾದ ಬಗೆೆ  

ಸರಣಿ ಲೇಖನಗಳನುನ  ಬರೆದಿದದ ರು. ‘ಪ್ರರವಿೀರ’,್‘ಪ್ರರಮಾತಾಿಿಂಡ’,್‘ಪ್ರರದ್ದತ’ ಹಾಗೂ 

‘ಪ್ರರ ಭಾಸಕ ರ’ ಪತ್ತರ ಕೆಯ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿಯು ಸೇವ ಸಲೆಿ ಸಿದದ ರು. ನಡಿನ ನೆಲ-ಜಲ, 

ನೈಸಗಿಿಕ ಸಂಪತಿ್ತನ ರಕ್ಷಣೆ, ಬಡವರ, ಧ್ವ ನಿ ಇಲೆದವರ ಮಾನವಹಕುಕ ಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ 

ಕಾನೂನು ಹೀರಾಟ ನಡೆಸುತಿ್ತದದ ರು. ಗಾಿಂಧಿ ಸೇವಾ ಪುರಸ್ವಕ ರ, ಬಸವ ಪುರಸ್ವಕ ರ, 

ರಾಮನಥ ಗೀಯ್ಕಿಂಕಾ ಪತ್ತರ ಕೀದಯ ಮ ಪುರಸ್ವಕ ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪುರಸ್ವಕ ರಗಳ್ಳಗೆ 

ಶಿರ ೀಯುತರು ಭಾಜನರಾಗಿದದ ರು. 

 ಶಿರ ೀಯುತರ ನಿಧ್ನದಿಿಂದಾಗಿ ರಾಜಯ ವು ಹಿರಿಯ ಸ್ವವ ತಂತರ ಯ  ಹೀರಾಟಗಾರರು, 

ಪತರ ಕತಿರು ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಬಬ ರನುನ  ಕಳೆದುಕಿಂಡಂತಾಗಿದೆ. 

ನಡಿನ ಹಿರಿಯ ಸ್ವಹಿತ್ತಗಳು, ಕವಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿದಾವ ಿಂಸರಾದ ವಸಂತ ಕುಷಟ ಗಿ 

ಅವರು ದಿನಿಂಕ: 04.06.2021ರಂದು ನಿಧ್ನ ಹಿಂದಿರುತಿಾರೆ. 
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1936ರ ಅಕಟ ೀಬರ್, 10ರಂದು ಬಾಗಲಕೀಟೆ ಜಿಲೆ್ಲ ಯ ಬಾದಾಮಿಯಲೆಿ  ಜನಿಸಿದದ  

ಶಿರ ೀಯುತರು ಶಹಾಬಾದಿನ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಿಂ ಕಾಲೇಜುಗಳಲೆಿ  ಪಾರ ಿಂಶುಪಾಲರಾಗಿ, ಕನನ ಡ 

ಪಾರ ಧಾಯ ಪಕರಾಗಿ, ನಗರದ  ಎನ್ ವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪಾರ ಿಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಸೇವ ಸಲೆಿ ಸಿದದ ರಲೆದೆ 

ಗುಲಬ ಗಾಿ ವಿಶವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ಕುಲಪತ್ತಗಳಾಗಿ ಸೇವ ಸಲೆಿ ಸಿರುತಿಾರೆ. ಸುಮಾರು 60ರ 

ದಶಕದಲೆಿ  ಆಗಿನ ಹೈದಾರ ಬಾದ್ ಕನಿಟಕದಲೆಿ  ಕನನ ಡ ಭಾಷೆ, ಸ್ವಹಿತಯ  ಸಂಸಕ øತ್ತಯನುನ  

ಬಳೆಸುವುದರಲೆಿ  ತಮು ನುನ  ತಡಗಿಸಿಕಿಂಡಿದದ  ಅನೇಕ ಸು ರಣಿೀಯ ಮಹನಿೀಯರಲೆಿ  

ಶಿರ ೀಯುತರು ಪರ ಮುಖರಾಗಿದದ ರು. ಕಥೆ, ಕವನ, ನಟಕ, ಬಿಡಿ ಲೇಖನ, ಅನುವಾದ 

ಸೇರಿದಂತೆ ಕನನ ಡ ಸ್ವಹಿತಯ  ಲೀಕದ ಎಲೆಾ  ಪರ ಕಾರಗಳಲೆ್ಲ  ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದದ  ಶಿರ ೀಯುತರು 

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಲಾಯ ಣ ಕನಿಟಕದ ಇತ್ತಹಾಸ ರಚನೆ, ದಾಸ ಸ್ವಹಿತಯ  ಅಧ್ಯ ಯನ ಹಾಗೂ 

ಸಂಶೀಧ್ನೆಯಲೆಿ  ಕ್ಷ್ರ ಯಾಶಿೀಲರಾಗಿ ತಮು ನುನ  ತಡಗಿಸಿಕಿಂಡಿದದ ರು. ಹೈದಾರ ಬಾದ್ 

ಕನಿಟಕ ವಿಮೊೀಚನ ಹೀರಾಟ, ಇತ್ತಹಾಸ, ಸ್ವಹಿತಯ  ಚರಿತೆರ ಯ ಬಗೆೆ  ಆಳವಾಗಿ 

ಅಧ್ಯ ಯನ ಮಾಡಿ 60ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  ಕೃತ್ತಗಳನುನ  ರಚಿಸಿದದ  ಶಿರ ೀಯುತರು ಕಲಬ್ದಗಿಿ 

ವಿಶವ ವಿದಾಯ ಲಯದ ಗೌರವ ಡಾಕಟ ರೇಟ್ ಪರ ಶಸಿಿಯನನ ಳಗಿಂಡಂತೆ ರಾಜ್ಯ ೀತಸ ವ 

ಪರ ಶಸಿಿ ಗೂ ಭಾಜನರಾಗಿದದ ರು. 

ಶಿರ ೀಯುತರ ನಿಧ್ನದಿಿಂದಾಗಿ ರಾಜಯ ವು ಖಾಯ ತ ಕವಿಗಳು, ವಾಗಿು ಗಳು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ 

ವಿದಾವ ಿಂಸರಬಬ ರನುನ  ಕಳೆದುಕಿಂಡಂತಾಗಿದೆ. 

ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ಪ್ರರ . ಎಿಂ.ಐ. ಸವದತಿ್ತ  ಅವರು ದಿನಿಂಕ: 09.06.2021ರಂದು 

ನಿಧ್ನ ಹಿಂದಿರುತಿಾರೆ. 

1932ರ ಜನವರಿ, 8ರಂದು ಧಾರವಾಡ ತಾಲೆ್ಲ ಕ್ಷ್ನ ಅಮಿನ್ ಭಾವಿಯಲೆಿ  ಜನಿಸಿದದ  

ಶಿರ ೀಯುತರು ಸ್ವನ ತಕೀತಿರ ಪದವಿೀಧ್ರರಾಗಿದದ ರು. ಭೌತಶಾಸಿ ರ ವಿಭಾಗದಲೆಿ  ಸಹಾಯಕ 

ಪಾರ ಧಾಯ ಪಕರಾಗಿ ಸೇವ ಆರಂಭಸಿ ತದನಂತರ ವಿಜಾಾ ನ ವಿಭಾಗದ ಡಿೀನ್ ಆಗಿ, ಸಿಿಂಡಿಕಟ್ 

ಸದಸಯ ರಾಗಿ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶವ ವಿದಾಯ ಲಯದಲೆಿ  ಎರಡು ಅವಧಿಗೆ ಕುಲಪತ್ತಯಾಗಿ, 

ಕನಿಟಕ ರಾಜಯ  ಉನನ ತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತ್ತಯ ಸಂಸ್ವಥ ಪಕ ಉಪಾಧ್ಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಹಾಗೂ 

ಯು.ಜಿ.ಸಿ. ಸದಸಯ ರಾಗಿ ಸೇವ ಸಲೆಿ ಸಿದದ  ಶಿರ ೀಯುತರು ಸರ್ ಎಿಂ. ವಿಶ್ವ ೀಶವ ರಯಯ  ಜಿೀವಮಾನ 

ಸ್ವಧ್ನೆ ಪರ ಶಸಿಿ  ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ೀತಸ ವ ಪರ ಶಸಿಿ ಗೂ ಭಾಜನರಾಗಿದದ ರು. 

 ಶಿರ ೀಯುತರ ನಿಧ್ನದಿಿಂದಾಗಿ ರಾಜಯ ವು ಖಾಯ ತ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಬಬ ರನುನ  

ಕಳೆದುಕಿಂಡಂತಾಗಿದೆ 

 ಹಿರಿಯ ಚಲನಚಿತರ  ನಟ, ಪಂಚ ಭಾಷಾ ತಾರೆ ಜಯಂತ್ತ ಅವರು 

ದಿನಿಂಕ:26.07.2021ರಂದು ನಿಧ್ನ ಹಿಂದಿರುತಿಾರೆ. 

 1945ರ ಜನವರಿ, 6ರಂದು ಬಳಿಾ ರಿಯಲೆಿ  ಜನಿಸಿದದ  ಶಿರ ೀಯುತರು ಜೇನುಗೂಡು 

ಚಿತರ ದ ಮೂಲಕ ಕನನ ಡ ಚಿತರ ರಂಗ ಪರ ವೇಶಿಸಿ ಕನನ ಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ 

ಮತಿ್ತ  ಹಿಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲೆಿ  500ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  ಚಿತರ ಗಳಲೆಿ  ನಟಸಿ ಅಭನಯ ಶಾರದೆ ಎಿಂದೇ 

ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದದ ರು. ಚಿತರ ದುಗಿದ ವಿೀರ ವನಿತೆ ಒನಕೆ ಓಬವವ ನ ಪಾತರ ದ ಅಭನಯ 

ಪ್ರ ೀಕ್ಷಕರ ಹೃದಯದಲೆಿ  ಎಿಂದಿಗೂ ಚಿರಸ್ವಥ ಯಯಾಗಿ ಉಳ್ಳದಿರುತಿದೆ. ಅಭಜಾತ ಪರ ತ್ತಭೆಯ 
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ಮೂಲಕ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಚಿತರ ರಂಗಕೆಕ  ಸೇವ ಸಲೆಿ ಸಿದದ  ಶಿರ ೀಯುತರು 6 ಬಾರಿ ಅತ್ತಯ ತಿಮ 

ನಟ ಪರ ಶಸಿಿ  ಪಡೆದಿರುವುದಲೆದೆ ರಾಷಟ ರ ಪರ ಶಸಿಿ , ರಾಜಯ  ಪರ ಶಸಿಿ , ಫಿಲು ಫೇರ್ ಪರ ಶಸಿಿ , ಡಾ: 

ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿೀವಮಾನದ ಸ್ವಧ್ನೆ ಪರ ಶಸಿಿ  ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಪರ ಶಸಿಿ  ಪುರಸ್ವಕ ರಗಳ್ಳಗೆ 

ಭಾಜನರಾಗಿದದ ರು. 

 ಶಿರ ೀಯುತರ ನಿಧ್ನದಿಿಂದಾಗಿ ರಾಜಯ ವು ಅಪರ ತ್ತಮ ಅಸ್ವಧಾರಣ 

ಕಲಾವಿದೆಯೊಬಬ ರನುನ  ಕಳೆದುಕಿಂಡಂತಾಗಿದೆ 

  ಖಾಯ ತ ವೈದೆಯ  ಹಾಗೂ ಲೇಖಕ್ಷ್ ಡಾ: ಹೆಚ್. ಗಿರಿಜಮು  ಅವರು ದಿನಿಂಕ: 

17.08.2021ರಂದು ನಿಧ್ನ ಹಿಂದಿರುತಿಾರೆ. 

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆ್ಲ ಯ ಹರಿಹರದಲೆಿ  ಜನಿಸಿದದ  ಶಿರ ೀಯುತರು ಮೈಸೂರು ವೈದಯ ಕ್ಷ್ೀಯ 

ಕಾಲೇಜಿನಲೆಿ  ವೈದಯ  ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ನಂತರ ಹರಿಹರದಲೆಿ  ವೈದಯ ಕ್ಷ್ೀಯ ವೃತಿ್ತ  

ಆರಂಭಸಿದದ ರು. ಖಾಯ ತ ಸಿಿ ರೀರೀಗ ತಜೆಾ ಯಾಗಿ ಬಿಂಗಳೂರಿನ ಬೌರಿಿಂಗ್ ಆಸಪ ತೆರ , 

ದಾವಣಗೆರೆಯ ಎಸ್.ಎಸ್. ಹೈಟೆಕ್ಫ ಆಸಪ ತೆರ  ಮತಿ್ತ  ಸಂಶೀಧ್ನ ಕಿಂದರ ದಲೆಿ  ಸೇವ 

ಸಲೆಿ ಸಿದದ ರು.  ಆರೀಗಯ  ಕೆಮ ೀತರ ದ ಜ್ತೆ ಜ್ತೆಗೆ ಸ್ವಹಿತಯ  ಕೆಮ ೀತರ ದಲೆ್ಲ  ಅಪರೂಪದ 

ಸ್ವಧ್ನೆ ಮಾಡಿದದ  ಶಿರ ೀಯುತರು ವೃತಿ್ತಯಲೆಿ  ವೈದಯ ರಾಗಿದುದ , ಪರ ವೃತಿ್ತಯಲೆಿ  ಹೆಸರಾಿಂತ 

ಸ್ವಹಿತ್ತಯಾಗಿದದ ರು. ವೈದಯ ಕ್ಷ್ೀಯ ಕೆಮ ೀತರ ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 17 ಕೃತ್ತಗಳು, 16 

ಕಾದಂಬರಿಗಳು, 09 ಕಥಾ ಸಂಕಲನ, 26 ವೈದಯ ಕ್ಷ್ೀಯ ಲೇಖನಗಳು, ಏರ್ಡಸ  ನಿವಾರಣೆ 

ಆಿಂದೊೀಲನಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 13 ಕ್ಷ್ರು ನಟಕಗಳು ಹಾಗೂ 15 ನಟಕ ಕೃತ್ತಗಳನುನ  

ರಚಿಸಿದದ ರು. ಸ್ವಕ್ಷಯ ಚಿತರ ಗಳನುನ  ರೂಪಿಸಿ ಚಲನಚಿತರ ವನೂನ  ನಿದೇಿಶಿಸಿದದ  ಶಿರ ೀಯುತರು 

ಸ್ವಹಿತಯ  ಅಕಾಡೆಮಿ ಪರ ಶಸಿಿ , ವಿಶ್ವ ೀಶವ ರಯಯ  ಪರ ಶಸಿಿ , ವನಿತಾ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಹಿತಯ ಶಿರ ೀ ಪರ ಶಸಿಿ , 

ರಾಜ್ಯ ೀತಸ ವ ಪರ ಶಸಿಿ  ಹಾಗೂ ಇತರ ಹತಿ್ತ  ಹಲವಾರು ಪರ ಶಸಿಿ ಗಳ್ಳಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದದ ರು. 

 ಶಿರ ೀಯುತರ ನಿಧ್ನದಿಿಂದಾಗಿ ರಾಜಯ ವು ಹಿರಿಯ ಲೇಖಕ್ಷ್ ಹಾಗೂ ಖಾಯ ತ 

ವೈದಯ ರಬಬ ರನುನ  ಕಳೆದುಕಿಂಡಂತಾಗಿದೆ.   

    ಕೀವಿರ್ಡ-19, 2ನೇ ಅಲ್ಲಯ ಭೀಕರ ಖಾಯಲ್ಲಗೆ ತ್ತತಿಾಗಿ ರಾಜಯ ದ ಹಾಗೂ ರಾಷಟ ರದ, 

ರಾಜಕ್ಷ್ೀಯ ಕೆಮ ೀತರ , ಸ್ವಹಿತಯ  ಕೆಮ ೀತರ , ವಿಜಾಾ ನ ಕೆಮ ೀತರ , ಕಲ್ಲ ಮತಿ್ತ  ಸಮಾಜ ಸೇವಯಲೆಿ  

ತಡಗಿದದ  ಹಲವಾರು ಖಾಯ ತನಮರು ಮೃತಪಟಟ ರುವುದು ಹಾಗೂ  ಕೀವಿರ್ಡ 

ವಾರಿಯಸ್ ಿ ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಮು  ಜಿೀವನದ ಹಂಗನುನ  ತರೆದು 

ಹಗಲಿರುಳು ರೀಗಿಗಳ ಸೇವಯಲೆಿ  ತಮು ನುನ  ತಡಗಿಸಿಕಿಂಡ ವೈದಯ ರು ಹಾಗೂ 

ನಸ್ ಿ ಗಳ ನಿಸ್ವವ ಥಿ ಸೇವಯನುನ  ಬಹಳ ಗೌರವದಿಿಂದ ಈ ಸದನವು ಸು ರಿಸುತಿದೆ. 

ಸಹಸ್ವರ ರು ನಗರಿೀಕರು ಸ್ವವನನ ಪಿಪ ರುವುದು ಅತಯ ಿಂತ ದು:ಖಕರ ಸಂಗತ್ತಯಾಗಿದೆ.  

                       (ಮೆಂದು . . .) 
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(630) 13.09.2021 11.30 ಎರ್ಸ ವಿ-ಎಂಡಿ 

 

(ಸಭಾಪತ್ತಯವರ ಉಪಸಿ್ಥ ತ್ತ) 

 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):-  ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 24 ಮಂದ್ಧ ಗಣಾ ರ ಅಗಲುವಿಕೆಯ ಸಂತಾಪ ಸೂಚನೆ ಪರ ಸಾು ಪವನ್ನನ  

ತಾವು ಮಂಡಿಸಿದ್ಧದ ೋರಿ.  ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಬಿ.ಶಾಣಪಪ , ಶ್ರ ೋ ಸಿ.ಎೆಂ.ಉದಾಸಿ, ಶ್ರ ೋ ಮಮಾು ಜ್ ಅಲ್ಲ ಖಾನ್ 

ಸಹತ ಇಪಪ ತಾನ ಲುಕ  ಮಂದ್ಧ ಗಣಾ ರು ನಮಮ ನ್ನನ  ಅಗಲ್ಲದಾದ ರೆ.  ತಾವು ಮಂಡಿಸಿರುವ 

ಸುದ್ಧೋರ್ಘವಾದ ಪಟಟ ಯಲಿ್ಲ  ಒೆಂದೆರಡು ಹೆಸರುಗಳನ್ನನ  ಪರ ಸಾು ಪ ಮಾಡಬಯಸುತೆು ೋನೆ.   

ನಮಮ  ಮಧ್ಯಾ ಯೇ ಇದುದ  ಇಲಿ್ಲ  ನಡೆಯುವ ಚರ್ಚಘಗಳಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಸಿ, ನಮಗೆ 

ಮಾಗಘದಶ್ಘನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಬಿ.ಶಾಣಪಪ ನವರು ನಮಗೆ ಬೆಚಚ ನೆಯ 

ನೆನಪಾಗಿದಾದ ರೆ.  ಈ ಸದನದಲಿ್ಲ  ಅವರು ಮಾಡುತಿು ದದ ೆಂತಹ ಭಾಷಣಗಳು, ಅವರು 

ಕಡುತಿು ದದ ೆಂತಹ ಮಾಗಘದಶ್ಘನ, ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಉಪ ನಾಯಕರಾಗಿ 

ಅವರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನನ  ಮಂಡನೆ ಮಾಡುತಿು ದದ  ರಿೋತಿಯು ನಮಗೆ ಅನ್ನಕರಣೋಯ.  ತಮಗೆ 

ನಾಾ ಯ ದೊರೆಯುವುದು ತಡವಾಗುತಿು ದೆ ಎೆಂದರೆ, ಹೊರಬಂದು ಎಲಿರನೂನ  ಒಟ್ಟಟ ಗೂಡಿಸಿ 

ಗಟಟ  ಧಿ ನಿಯಲಿ್ಲ  ನಾಾ ಯ ಕೇಳುವ ಪರಿಪಾಠವನ್ನನ  ಅವರು ಇಟ್ಟಟ ಕೆಂಡಿದದ ರು.  ಸಮಾಜದ 

ಕಟಟ ಕಡೆಯ ಮನ್ನಷಾ ರಿಗೂ ಸಹ ವಿಶಿಾ ಸ ಮೂಡುವಂತಹ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆ ಎಲಿರೂ 

ನೆನಪಿಟ್ಟಟ ಕಳಳ ಬೇಕು.  ಅವರ ಅವಧಿ ಮಕು ಯಗೆಂಡ ಸಂದರ್ಘದಲಿ್ಲ  ಅವರು ಈ 

ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಾಡಿದ ಕನೆಯ ಭಾಷಣ ನಮಮ  ನೆನಪಿನಲಿ್ಲ  ಶಾಶಿ್ತವಾಗಿರುತು ದೆ. ಅವರು 

ಕಮಾ ನಿಸ್ಟ ್ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನನ  ಅಧಾ ಯನ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜವಾದ್ಧಯಾಗಿ ರೂಪುಗೆಂಡು 

ತಮಮ ದೇ ಆದ  ಒೆಂದು ವಿಶ್ಷಟ ವಾದ ವಾ ಕ್ತು ತಿ ವನ್ನನ  ರೂಪಿಸಿಕೆಂಡಿದದ ರು.  ಭಾರತಿೋಯ 

ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕೆಕ  ಬಂದ ನಂತರ ನಮಮ  ವಿಚಾರಗಳನ್ನನ  ತಿಳಿದುಕೆಂಡು ನಮಗೆ 

ಮಾಗಘದಶ್ಘನ ಮಾಡುತಿು ದದ ರು.  ನಂತರ ತಮಮ ದೇ ಆದ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಟ  ನಮಿಮ ೆಂದ 

ದೂರವಾದರು.  ಇವಲಿವೂ ಇನೂನ  ನಮಮ  ಮನಸಿಿ ನಲಿ್ಲ  ಹಸಿರಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಅವರು 

ನಮಮ ನ್ನನ  ಬಿಟ್ಟಟ  ಹೊೋಗಿದಾದ ರೆ.  ಅವರು ವಾ ೆಂಗಾ , ಹಾಸಾ  ಮತ್ತು  ಕಠೋರವಾದ ಸತಾ ಗಳ 

ಸಮಿಮ ಲನವಾಗಿದದ ರು.  ನನನ ಡನೆ ಒಮ್ಮಮ  ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದದ ರು.  ಅವರು ಅಬಕರಿ 

ಮಂತಿರ ಗಳಾಗಿದಾದ ಗ ಕೆಳಮನೆಯಲಿ್ಲ  ಮದಾ ದ ಕುರಿತ್ತ ಗಂಭಿೋರವಾದ ಚರ್ಚಘ ನಡೆದ್ಧತ್ತು .  
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ವಾತಾವರಣವನ್ನನ  ತಿಳಿಗಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಭಾಧಾ ಕ್ಷರು “ಯಾರೆಲಿ್ಯ  ಕುಡಿಯುತಿು ೋರಿ”್

ಎೆಂದು ಕೇಳಿದದ ರಂತೆ.  ಆಗ ಮಾನಾ  ಶಾಣಪಪ ನವರು ಕೈ ಎತಿು ಬಿಟಟ ರಂತೆ.  ಹಾಗೆ ಕೈ 

ಎತಿು ದವರು ಸುಮಮ ನೆ ಕುಳಿತ್ತಕಳಳ ಲ್ಲಲಿವಂತೆ.  ಪಕಕ ದಲಿ್ಲ  ಇದದ ೆಂತಹ ಜೆ.ಹೆಚ್.ಪಟೇಲರಿಗೆ 

ʼನಾವು ನಿೋವು ಒಟಟ ಗೆ ಕುಳಿತ್ತ ಮದಾ ವನ್ನನ  ಸೇವಿಸುತೆು ೋವ.  ನಿೋವೇಕೆ ಕೈ ಎತು ಲ್ಲಲಿ ʼ ಎೆಂದು 

ಎಲಿರಿಗೂ ಕೇಳುವಂತೆ ಗಟಟ ಯಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟಟ ರಂತೆ.  ಆಗ ಜೆ.ಹೆಚ್.ಪಟೇಲರು ಇವರಿಗೆ 

ಸುಮಮ ನಿರುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರಂತೆ.  ಈ ರಿೋತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಅನ್ನರ್ವಗಳನ್ನನ  ಬಹಳ 

ಕಲ್ಯತಮ ಕವಾಗಿ ಹೇಳುತಿು ದುದ ದನ್ನನ  ನಾವಲಿ್ಯ  ಕೇಳಿದೆದ ೋವ.  ಅವರ ಅನ್ನರ್ವಗಳನ್ನನ  

ನಮ್ಮ ೆಂದ್ಧಗೆ ಹಂಚಿಕೆಂಡು ನಮಗೆ ಮಾಗಘದಶ್ಘನ ಮಾಡುತಿು ದದ ರು.  ಅೆಂತಹ 

ಹರಿಯರಬಬ ರನ್ನನ  ಕಳೆದುಕೆಂಡಿರುವುದು ನಮಗೆ ನೋವುೆಂಟ್ಟ ಮಾಡಿದೆ.  ಇೆಂತಹ 

ಒಬಬ  ಶ್ರ ೋಷಠ  ರಾಜಕರಣಯೊಬಬ ರ ಅಗಲುವಿಕೆಗೆ ತಾವು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಸಂತಾಪ ಸೂಚನೆಗೆ 

ನನನ  ಸಹಮತವನ್ನನ  ವಾ ಕು ಪಡಿಸುತೆು ೋನೆ.   

 ಡಾ: ಮಮಾು ಜ್ ಅಲ್ಲ ಖಾನ್ರವರು ಹೆಂದ್ಧನ ನಮಮ  ಸಕಘರದಲಿ್ಲ  ಅಲಪ ಸಂಖಾಾ ತ 

ಮತ್ತು  ವಕ್ಫ ್ ಮಂತಿರ ಗಳಾಗಿ ಬಹಳ ಸುದ್ಧೋರ್ಘವಾಗಿ ಒಳೆಳ ಯ ಕೆಲಸವನ್ನನ  ಮಾಡಿದದ ರು.  

ತ್ತೆಂಬ್ರ ಸಜಜ ನ ರಾಜಕರಣಯಾಗಿದದ ರು.  

 ಡಾ: ಸಿದದ ಲ್ಲೆಂಗಯಾ ನವರ ಅಗಲುವಿಕೆಯ ಬಗೆೆ  ತಾವು ಸಂತಾಪ ಸೂಚನಾ 

ಪರ ಸಾು ವವನ್ನನ  ಮಂಡಿಸಿದ್ಧದ ೋರಿ. ಹಲವು ಶ್ರ ೋಷಠ  ಕದಂಬರಿಗಳನ್ನನ  ಬರೆದ್ಧದದ  ಅವರು ಎರಡು 

ಬ್ರರಿ ಈ ಸದನದಲಿ್ಲ  ಸದಸಾ ರಾಗಿ  ಸಮಾಜದ ಕಟಟ ಕಡೆಯ ಮನ್ನಷಾ ರಿಗೆ ದನಿಯಾಗಿದದ ರು. 

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎೆಂಜಲುಬದಿ ತೆಯನ್ನನ , ಅಸಪ ೃಶ್ಾ ತೆಯನ್ನನ  ವಿರೋಧಿಸಿ, ತಮಮ  ವೈಚಾರಿಕ 

ಭಾಷಣಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಜಾ ದ ಜನತೆ ತನನ ತು  ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದದ ರು.  ಅವರ 

ನಿಧನದ್ಧೆಂದ ಒಬಬ  ಶ್ರ ೋಷಠ  ಕವಿ, ಲೇಖಕ, ಚಿೆಂತಕ, ವಿಚಾರವಾದ್ಧ ಎಲಿಕ್ತಕ ೆಂತ ಮಿಗಿಲ್ಯಗಿ 

ಉತು ಮ ಸಂಸದ್ಧೋಯಪಟ್ಟವನ್ನನ  ಕಳೆದುಕೆಂಡಂತಹ ನೋವು ನಮಗೆಲಿರಿಗೂ ಆಗುತು ದೆ.  

ಅವರ ಅಗಲುವಿಕೆಯ ಸಂತಾಪ ಸೂಚನೆಗೆ ನಾನ್ನ ನನನ  ಸಹಮತವನ್ನನ  ವಾ ಕು ಪಡಿಸುತೆು ೋನೆ.   

 ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ ಮಾಜ ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೋ ಎಸ್್.ಎೆಂ.ಆನಂದ್್ರವರ ನಿಧನಕೆಕ  ತಾವು 

ಸಂತಾಪವನ್ನನ  ಸೂಚಿಸಿರುತಿು ೋರಿ.  ಶ್ರ ೋ ಸಿ.ಎೆಂ.ಉದಾಸಿಯವರು ಆರು ಬ್ರರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ 

ನಮಮ  ಸಕಘರದಲಿ್ಲ  ಹಲವು ಬ್ರರಿ ಮಂತಿರ ಯಾಗಿದದ ರು.  ಹಾವೇರಿ ಜಲಿ್ಲಯ ಹಾನಗಲ್್ 

ತಾಲಿ್ಲಕ್ತನಿೆಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗೆಲುವನ್ನನ  ಪರ ತಿಪಾದ್ಧಸಿರುತಾು ರೆ.  ಎಲಿದಕ್ತಕ ೆಂತ ಹೆಚಾಚ ಗಿ 

ಪುರಸಭೆಯ ಅಧಾ ಕ್ಷರಾಗಿ ರಾಜಕರಣವನ್ನನ  ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡಿ ಮಂತಿರ ಗಿರಿಯವರೆಗೆ 
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ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೆಲಸಗಳಲಿ್ಲ  ನಮಗೆಲಿ  ಮಾಗಘದಶ್ಘನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಬಬ  ಶ್ರ ೋಷಠ  

ರಾಜಕರಣಯಾಗಿದದ  ಶ್ರ ೋ ಸಿ.ಎೆಂ.ಉದಾಸಿಯವರನ್ನನ  ನಾನ್ನ ಭಾವುಕತೆಯೆಂದ ನೆನಪು 

ಮಾಡಿಕಳುಳ ತೆು ೋನೆ.   

ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಮಾಜ ಸಭಾಧಾ ಕ್ಷರಾದ ಶ್ರ ೋ ಕೃಷಣ  ಅವರ ಬಗೆೆ  ತಾವು ಪರ ಸಾು ಪ 

ಮಾಡಿರುತಿು ೋರಿ.  ವೃತಿು ಯಲಿ್ಲ  ವಕ್ತೋಲರಾಗಿದದ  ಅವರು ಸಚಿವರಾಗಿ, ಸಭಾಧಾ ಕ್ಷರಾಗಿ 

ರ್ರ ಷಾಟ ಚಾರದ ವಿರುದಿ  ಒೆಂದು ಸಂರ್ಟನೆಯನ್ನನ  ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಜೋವನದುದದ ಕ್ಕಕ  

ಅವರು ಹೊೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ನೆನಪುಗಳು ರಾಜಾ ದ ಜನರ ಮನಸಿನಲಿ್ಲ  ಶಾಶಿ್ತವಾಗಿರುತು ವ.  

ಅವರ ನಿಧನದ್ಧೆಂದಾಗಿ ರಾಜಾ ವು ಒಬಬ  ಹರಿಯ ರಾಜಕರಣಯನ್ನನ   ಹಾಗೂ ರೈತಪರ 

ಹೊೋರಾಟಗ್ರರರನ್ನನ  ಕಳೆದುಕೆಂಡಂತಹ ನೋವನ್ನನ  ಅನ್ನರ್ವಿಸುತು ದೆ.   

ಡಾ:ಜ.ಮಾದೇಗೌಡರು ಮಾಜ ಸಚಿವರು, ಮಾಜ ಸಂಸದರು  ಆಗಿದದ ರು.  ಎಲಿಕ್ತಕ ೆಂತ 

ಹೆಚಾಚ ಗಿ ಕವೇರಿ ನೆಲ-ಜಲ ಎನ್ನನ ವ ಪರ ಶ್ನ  ಬಂದಾಗ ಮಾದೇಗೌಡರು ನಮಗೆ 

ನೆನಪಾಗುತಾು ರೆ.  ಕವೇರಿಗ್ರಗಿ ಪಾಲ್ಲಘಮ್ಮೆಂಟ್ ಸದಸಾ ತಿ ಕೆಕ  ರಾಜೋನಾಮ್ಮಯನ್ನನ  

ಕಟಟ ೆಂತಹ ರಿೋತಿ, ಮಂಡಾ ದಲಿ್ಲ  ಹೊೋರಾಟಕಕ ಗಿ ಕಟಟ ಕಳಳ ಲ್ಯದ ವಾ ವಸೆೆ ಗಳು, ಕವೇರಿ 

ನಿೋರಿಗ್ರಗಿ ತಮಮ  ಬದುಕನ್ನನ  ಸಮಪಿಘಸಿಕೆಂಡಂತಹ ರಿೋತಿ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ  ಒಬಬ  

ಶ್ರ ೋಷಠ  ಸಿಾತಂತರ ಾ  ಹೊೋರಾಟಗ್ರರರಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದ್ಧರುವುದನ್ನನ  ನಾನ್ನ ಈ 

ಸಂದರ್ಘದಲಿ್ಲ  ನೆನಪು ಮಾಡಿಕಳುಳ ತೆು ೋನೆ.   

 ಮಾಜ ಸಂಸದರಾದ ಶ್ರ ೋ ಷಣ್ಮಮ ಖಪಪ  ಬಸಪಪ  ಸಿದಾನ ಳ ಅವರ ಅಗಲುವಿಕೆಗೆ ತಾವು 

ಸಂತಾಪವನ್ನನ  ಸೂಚಿಸಿರುತಿು ೋರಿ. 7, 8, 9 ಮತ್ತು  10ನೇ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಸಂಸದರಾಗಿ 

ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿದದ ೆಂತಹ ಹರಿಯ ರಾಜಕರಣಯೊಬಬ ರನ್ನನ  ಕಳೆದುಕೆಂಡಿರುವ  ಅನ್ನರ್ವ 

ನಮಗ್ರಗಿದೆ.  ಮಾಜ ಸಂಸದರಾಗಿದದ  ಶ್ರ ೋ ಎೆಂ.ರಾಜಗೋಪಾಲ್್ ಅವರು ನಿಧನರಾಗಿರುವ 

ಬಗೆೆ  ತಾವು ಉಲಿ್ಲೋಖವನ್ನನ  ಮಾಡಿರುತಿು ೋರಿ.   

ಶ್ರ ೋ ಬ್ರಬ್ರಗೌಡ ರುದರ ಗೌಡ ಪಾಟೋಲ್್ ಇವರು ಗ್ರರ ಮಿೋಣ ಬದುಕ್ತನ ಸಗಡನ್ನನ  

ರೂಢಿಸಿಕೆಂಡು ರೈತರ ಪರವಾದ ಹೊೋರಾಟಗಳನ್ನನ  ಮಾಡಿ 1989ರಲಿ್ಲ  ಏಕಕಲಕೆಕ  

ಬೆಳಗ್ರವಿಯ ಕ್ತತ್ತು ರು ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಡ ಗ್ರರ ಮಿೋಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾಕೆಷ ೋತರ ಗಳಲಿ್ಲ  ಗೆದದ ೆಂತಹ 

ಒಬಬ  ಶ್ರ ೋಷಠ  ರಾಜಕರಣ ಹಾಗೂ ಜನಪರ ಹೊೋರಾಟಗ್ರರರನ್ನನ  ಕಳೆದುಕೆಂಡಂತಹ 

ನಷಟ ವನ್ನನ  ರಾಜಾ  ಅನ್ನರ್ವಿಸಿದೆ.   
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ಮಾಜ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಮಾಜ ಸದಸಾ ರಾಗಿದದ  ಶ್ರ ೋ ಎ.ಕೆ.ಅಬ್ದದ ಲ್್ 

ಸಮದ್್ ಅವರ ನಿಧನಕೆಕ  ತಾವು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿರುತಿು ೋರಿ. ಇದಕೆಕ  ನನನ  ಸಹಮತವನ್ನನ  

ವಾ ಕು ಪಡಿಸುತೆು ೋನೆ.   

ಕನನ ಡ ನಿಘಂಟ್ಟ ಲೋಕವನ್ನನ  ಶ್ರ ೋಮಂತಗಳಿಸಿದ, ಪದಬರ ಹಮ  ಎನ್ನನ ವ ಗೌರವಕೆಕ  

ಪಾತರ ರಾದಂತಹ ಶ್ತಾಯುಷಿ ಪ್ರರ || ಜ.ವೆಂಕಟಸುಬಬ ಯಾ ನವರ ನಿಧನದ್ಧೆಂದ ಕನನ ಡ 

ಸಾರಸಿ ತ ಲೋಕವು ಒೆಂದು ಧ್ರರ ವ ತಾರೆಯನ್ನನ  ಕಳೆದುಕೆಂಡಂತಾಗಿದೆ ಎನ್ನನ ವ ತಮಮ  

ಮಾತಿಗೆ ನನನ  ಸಹಮತವನ್ನನ  ವಾ ಕು ಪಡಿಸುತೆು ೋನೆ.   

ಶ್ರ ೋ ಜರಗನಹಳಿಳ  ಶ್ವಶಂಕರ್್ರವರು ಹಲವಾರು ಹನಿಗವಿತೆಗಳನ್ನನ , ಕವಿತೆಗಳನ್ನನ , 

ಲೇಖನಗಳನ್ನನ  ಬರೆದ್ಧದದ ರು.  ಇೆಂತಹ ಒಬಬ  ಹರಿಯ ಕವಿಯನ್ನನ  ಕಳೆದುಕೆಂಡಂತಹ 

ಅನ್ನರ್ವ ರಾಜಾ ಕೆಕ  ಆಗಿದೆ.   

ಅತಾ ೆಂತ ಶ್ರ ೋಷಠ  ಶ್ಲಪ ಕಲ್ಯವಿದರಾದ ಶ್ರ ೋ ಷಣ್ಮಮ ಖಪಪ  ಕಶ್ಪಪ  ಯರಕರ ಅವರ 

ನಿಧನಕೆಕ  ತಾವು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದದ ಕೆಕ  ನನನ  ಸಹಮತವನ್ನನ  ವಾ ಕು ಪಡಿಸುತೆು ೋನೆ.   

ʼಶಂಖನಾದʼ ಚಲನಚಿತರ ದಲಿ್ಲ  ನಟಸುವ ಮೂಲಕ ʼಶಂಖನಾದ ಅರವಿೆಂದ್್್̓ಎನ್ನನ ವ 

ಖಾಾ ತಿಗೆ ಪಾತರ ರಾಗಿದದ ೆಂತಹ ಪರ ಬ್ದದಿ  ನಟ ಅರವಿೆಂದ್್ ಅವರ ನಿಧನಕೆಕ  ತಾವು ಸೂಚಿಸಿರುವ 

ಸಂತಾಪ ಸೂಚನಾ ಪರ ಸಾು ವಕೆಕ  ನನನ  ಸಹಮತವನ್ನನ  ವಾ ಕು  ಪಡಿಸುತೆು ೋನೆ.   

ಹರಿಯ ಶ್ಲಪ  ಕಲ್ಯವಿದೆಯಾಗಿದದ  ಶ್ರ ೋಮತಿ ಕನಕ ಮೂತಿಘ ಅವರನ್ನನ  

ಕಳೆದುಕೆಂಡಂತಹ ನೋವನ್ನನ  ರಾಜಾ  ಅನ್ನರ್ವಿಸಿದೆ.  ಹರಿಯ ವಿದಿಾ ೆಂಸರಾದ  ಡಾ: 

ಲಕ್ತಷ ಮ  ತಾತಾಚಾರ್್ ಅವರು ತಾಳೆಗರಿಗಳನ್ನನ  ತಂದು ಅದರಲಿ್ಲದದ  ಮಾಹತಿಗಳನ್ನನ  

ಅಧಾ ಯನ ಮಾಡಿ ಡಿಜಟಲ್ಲೋಕರಣಗಳಿಸಿದದ ರು.  ಮಣಣ ನಿೆಂದ ಮಚಿಚ  ಹೊೋಗಿದದ  ಅನೇಕ 

ಸಾಮ ರಕಗಳನ್ನನ  ಹೊರ ತೆಗೆದು ಪರ ಪಂಚಕೆಕ  ತೋರಿಸುವಲಿ್ಲ  ಅವರ ಪಾತರ  ಮಹತು ರವಾದುದು.  

ಇವರ ನಿಧನಕೆಕ  ತಾವು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಸಂತಾಪ ಸೂಚನೆಗೆ ನನನ  ಸಹಮತವನ್ನನ  ವಾ ಕು  

ಪಡಿಸುತೆು ೋನೆ.   

ಶ್ರ ೋಷಠ  ನೃತಾ  ಕಲ್ಯವಿದೆ ಭಾನ್ನಮತಿಯವರು ನಮಮ ನ್ನನ  ಅಗಲ್ಲದಾದ ರೆ.  ಹರಿಯ ತಜ್ಞ 

ವೈದಾ  ಡಾ: ಅಶೋಕ ರಾಮಣಣ  ಸನನ ದ ಅವರ ನಿಧನವು ಈ ರಾಜಾ ಕೆಕ  ನೋವುೆಂಟ್ಟ 

ಮಾಡಿದೆ.   
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ಹಾರೋಹಳಿಳ  ಶ್ರ ೋನಿವಾಸಯಾ  ದೊರೆಸಿಾಮಿ – ಇವರ ಪೂಣಘ ಹೆಸರನ್ನನ  ನಾವು 

ನೆನಪು ಮಾಡುವುದು ಕಡಿಮ್ಮ.್ ್ ʼದೊರೆಸಿಾಮಿʼ ಎೆಂದು ಆ ಹರಿಯರನ್ನನ  ನಾವು ನೆನಪು 

ಮಾಡಿಕಳುಳ ತೆು ೋವ.   

(…ಮೆಂದು)  

(631)  13-09-2021,  11.40 KG RN   

 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಮಂದ್ಯ.,):-  

ವೈಚಾರಿಕ ವಿಚಾರದ ಬಗೆೆ  ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಭಿಪಾರ ಯಗಳು ಭೇದಗಳು ಅನೇಕರಲಿ್ಲ  ಇರಬಹುದು. 

ಆದರೆ, ಅವರ ಹರಿತನ ಮತ್ತು  ಅವರು ಸಿಾತಂತರ ಾ  ಹೊೋರಾಟದಲಿ್ಲ  ತಡಗಿಸಿಕೆಂಡತಹ 

ರಿೋತಿ ಮತ್ತು  ಬದುಕ್ತನೂದದ ಕ್ಕಕ  ಜನಪರವಾದ  ಹೊೋರಾಟದ ನಿಲುವು  ಈ ನಾಡಿನ ನೆಲ 

ಮತ್ತು  ಜಲಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪಟಟ  ಪರ ಶ್ನ ಗಳು ಬಂದಾಗ ಅವರ ಗಟಟ ಯಾದ ಧಿ ನಿ ಇವಲಿವನ್ನನ  

ನೆನಪು ಮಾಡಿಕಳುಳ ವುದು ಈ ರಾಜಾ ದ ಜನತೆಗೆ ಯಾವಾಗಲ್ಲ ಸಹ ಬೆಚಚ ಗಿನ 

ಅನ್ನರ್ವವಾಗುತು ದೆ. ಇೆಂತಹ ಹರಿಯರಾದಂತಹ ಶ್ರ ೋ ದೊರೆಸಿಾಮಿಯವರ ನಿಧನದ್ಧೆಂದಾಗಿ 

ರಾಜಾ ದ ಜನತೆಗೆ ನೋವುೆಂಟ್ಟ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನನ ವುದನ್ನನ  ಉಲಿ್ಲೋಖ ಮಾಡುತೆು ೋನೆ.  

ಪ್ರರ .ವಸಂತ ಕುಷಟ ಗಿಯವರು ಈ ನಾಡಿನ ಹರಿಯ ಸಾಹತಿಗಳು, ಕವಿಗಳು ಹಾಗೂ  

ವಿದಿಾ ೆಂಸರಾಗಿದದ ರು. ಗುಲಬ ಗ್ರಘ ವಿಶಿ್ವಿದಾಾ ಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿ ಸೇವ ಸಲಿ್ಲಸಿದಾದ ರೆ. 

ಸುಮಾರು 60ರ ದಶ್ಕದಲಿ್ಲ  ಆಗಿನ ಹೈದಾರ ಬ್ರದ್್-ಕನಾಘಟಕದಲಿ್ಲ  ಕನನ ಡ ಭಾಷೆ, ಸಾಹತಾ   

ಸಂಸಕ ೃತಿಯನ್ನನ  ಬೆಳೆಸುವುದರಲಿ್ಲ  ತಮಮ ನ್ನನ  ತಡಗಿಸಿಕೆಂಡಿದದ  ಅನೇಕ ಸಮ ರಣೋಯ  

ಮಹನಿೋಯರಲಿ್ಲ  ಶ್ರ ೋಯುತರು  ಪರ ಮಖರಾಗಿದದ ರು. ತಾವು ಶ್ರ ೋಯುತ ನಿಧನವನ್ನನ  ಉಲಿ್ಲೋಖ 

ಮಾಡಿದ್ಧದ ೋರಿ.  ಆ  ಸಂತಾಪ ಸೂಚನೆಗೆ ನನನ  ಸಹಮತವನ್ನನ  ವಾ ಕು ಪಡಿಸುತೆು ೋನೆ.  ಶ್ರ ೋಯುತರ  

ನಿಧನದ್ಧೆಂದಾಗಿ   ರಾಜಾ ವು  ಖಾಾ ತ  ಕವಿಗಳು,  ವಾಗಿಮ ಗಳು ಹಾಗೂ ಹರಿಯ  ವಿದಿಾ ೆಂಸರನ್ನನ  

ಕಳೆದುಕೆಂಡಂತಾಗಿದೆ.  

 ಪ್ರರ .ಎೆಂ.ಐ.ಸವದತಿು ರವರು ಹರಿಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಾಗಿದದ ರು. ಶ್ರ ೋಯುತರು  ಭೌತಶಾಸು ರ  

ವಿಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಸಹಾಯಕ ಪರ ಧಾಾ ಪಕರಾಗಿ ಸೇವ ಆರಂಭಿಸಿ  ತದನಂತರ  ವಿಜಾಾ ನ  ವಿಭಾಗದ 

ಡಿೋನ್ ಆಗಿ,  ಸಿೆಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸಾ ರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶಿ್ವಿದಾಾ ಲಯದಲಿ್ಲ   ಎರಡು 

ಅವಧಿಗೆ ಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿ ಸೇವ ಸಲಿ್ಲಸಿದಾದ ರೆ. ಶ್ರ ೋಯುತರು ಸರ್್.ಎೆಂ.ವಿಶಿ್ ೋಶಿ್ ರಯಾ   

ಜೋವಮಾನ  ಸಾಧನೆ  ಪರ ಶ್ಸಿು   ಸೇರಿದಂತೆ  ರಾಜೊಾ ೋತಿ ವ  ಪರ ಶ್ಸಿು ಗೂ ಭಾಜನರಾಗಿದದ ರು. 
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ಶ್ರ ೋಯುತರ ನಿಧನದ್ಧೆಂದಾಗಿ ಈ ರಾಜಾ ದ ಜನತೆಗೆ ನೋವುೆಂಟ್ಟ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನನ ವುದನ್ನನ  

ಉಲಿ್ಲೋಖಿಸ ಬಯಸುತೆು ೋನೆ.  

 ಶ್ರ ೋಮತಿ ಜಯಂತಿರವರು ಕನನ ಡ ಚಿತರ ರಂಗದಲಿ್ಲ  ತನನ ದೇ ಆದಂತಹ ಛಾಪನ್ನನ  

ಮೂಡಿಸಿರುವಂತಹ ಅತಾ ೆಂತ ಶ್ರ ೋಷಠ  ನಟ. ಶ್ರ ೋಯುತರು ಕನನ ಡ, ತೆಲಗು, ತಮಿಳು 

ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು   ಹೆಂದ್ಧ ಭಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು 500 ಹೆಚ್ಚಚ  ಚಿತರ ಗಳಲಿ್ಲ   ನಟಸಿ 

ಅಭಿನಯ ಶಾರದೆ ಎೆಂದೇ  ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದದ ರು.  ಶ್ರ ೋಯುತರು ಚಿತರ ದುಗಘದ  ವಿೋರ   

ವನಿತೆ ಒನಕೆ ಓಬವಿ ನ  ಪಾತರ ದ  ಅಭಿನಯದಲಿ್ಲ  ಪೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ  ಇೆಂದ್ಧಗೂ   

ಚಿರಸೆಾಯಯಾಗಿ  ಉಳಿದ್ಧರುತು ದೆ. ಶ್ರ ೋಯುತರ ನಿಧನದ್ಧೆಂದಾಗಿ ಅಪರ ತಿಮ ಅಸಾಧಾರಣ  

ಒಬಬ  ಶ್ರ ೋಷಠ  ನಟಯನ್ನನ  ಕಳೆದುಕೆಂಡಂತಹ ಅನ್ನರ್ವ ಈ ರಾಜಾ ದ ಜನತೆ ಆಗಿದೆ 

ಎನ್ನನ ವುದನ್ನನ  ಉಲಿ್ಲೋಖ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತೆು ೋನೆ.  

ಡಾ:ಹೆಚ್್.ಗಿರಿಜಮಮ ರವರು  ಖಾಾ ತ ಸಿು ರೋರೋಗ ವೈದೆಾ  ಹಾಗೂ  ಲೇಖಕ್ತಯಾಗಿದದ ರು.  

ಆರೋಗಾ  ಕೆಷ ೋತರ ದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಹತಾ  ಕೆಷ ೋತರ ದಲಿ್ಲ  ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆ  ಮಾಡಿದಾದ ರೆ.  

ಶ್ರ ೋಯುತರು  ವೈದಾ ಕ್ತೋಯ  ಕೆಷ ೋತರ ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, 17 ಕೃತಿಗಳು,  16 ಕದಂಬರಿಗಳು,  09 

ಕಥಾ ಸಂಕಲನ, 26 ವೈದಾ ಕ್ತೋಯ ಲೇಖನಗಳು. ಏಡಿ್್  ನಿವಾರಣೆ ಅೆಂದೊೋಲನಕೆಕ   

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 13  ಕ್ತರು ನಾಟಕಗಳು ಹಾಗೂ 15 ನಾಟಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನನ  ರಚಿಸಿದಾದ ರೆ. ಸಾಕ್ಷಾ  

ಚಿತರ ಗಳನ್ನನ  ರೂಪಿಸಿ  ಚಲನಚಿತರ ವನೂನ   ನಿದೇಘಶ್ಸಿದಾದ ರೆ. ಶ್ರ ೋಯುತರ ನಿಧನದ್ಧೆಂದಾಗಿ  

ರಾಜಾ ವು  ಹರಿಯ  ಲೇಖಕ್ತ  ಹಾಗೂ  ಖಾಾ ತ ವೈದಾ ರಬಬ ರನ್ನನ   ಕಳೆದುಕೆಂಡಂತಾಗಿದೆ.  

 ಸಭಾಪತ್ತಯವರು:- ಮಾನಾ  ಸಭಾನಾಯಕರೇ, ಒೆಂದು ನಿಮಿಷ. ದಯಮಾಡಿ  

ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಶ್ರ ೋ ಎಸ್್.ಎೆಂ.ಆನಂದ್್ರವರ ಹೆಸರನ್ನನ  ಉಲಿ್ಲೋಖ ಮಾಡುವುದು slip ಆಗಿತ್ತು . 

ಹಾಗ್ರಗಿ, ಈಗ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನನ  ಉಲಿ್ಲೋಖ ಮಾಡುತಿು ದೆದ ೋನೆ.  

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ ಮಾಜ ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೋ ಎಸ್್.ಎೆಂ.ಆನಂದ್್ರವರು ದ್ಧನಾೆಂಕ  

01.08.2021 ರಂದು ನಿಧನ ಹೊೆಂದ್ಧರುತಾು ರೆ. 1949ರ ಡಿಸೆೆಂಬರ್್, 14 ರಂದು ಹಾಸನ 

ತಾಲಿ್ಲಕ್ತನ ಶಂಕರನಹಳಿಳ ಯಲಿ್ಲ  ಜನಿಸಿದದ  ಶ್ರ ೋಯುತರು ಬಿ.ಎಸಿಿ . ಎಲ್.ಎಲ್್.ಬಿ., 

ಪದವಿಯನ್ನನ   ಹೊೆಂದ್ಧದುದ ,  ವೃತಿು ಯಲಿ್ಲ   ವಕ್ತೋಲರಾಗಿದದ ರು.  ಶ್ರ ೋಯುತರು  2004  ರಿೆಂದ  

2010ರವರೆಗೆ  ಹಾಸನ  ಸೆ ಳಿೋಯ  ಸಂಸೆೆ ಗಳ ಕೆಷ ೋತರ ದ್ಧೆಂದ  ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ  ಸದಸಾ ರಾಗಿ  

ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿ ಸೇವ ಸಲಿ್ಲಸಿದದ ರು.  ಶ್ರ ೋಯುತರು ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ರಾ ೆಂಕ್ತನ  ಅಧಾ ಕ್ಷರಾಗಿ, ಆಹಾರ 

ಮತ್ತು  ನಾಗರಿೋಕ  ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮದ ಅಧಾ ಕ್ಷರಾಗಿ  ಹಾಗೂ ಹಾಸನ  ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ಧ  
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ಪಾರ ಧಿಕರದ ಅಧಾ ಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಕಯಘನಿವಘಹಸಿದದ ರು. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒೆಂರ್ತ್ತು   

ವಷಘಗಳ ಕಲ ಜಲಿ್ಯ  ವಕ್ತೋಲರ ಸಂರ್ದ  ಅಧಾ ಕ್ಷರಾಗಿ  ಶ್ರ ೋಯುತರು  ದಾಖಲ್ಲ ಅವಧಿಯ 

ಸೇವ ಸಲಿ್ಲಸಿದದ ರು.  

 ಶ್ರ ೋಯುತರ ನಿಧನದ್ಧೆಂದಾಗಿ ರಾಜಾ ವು ಹರಿಯ ವಕ್ತೋಲರನ್ನನ  ಹಾಗೂ  

ರಾಜಕರಣಯೊಬಬ ರನ್ನನ  ಕಳೆದುಕೆಂಡಂತಾಗಿದೆ.  

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):-  ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈ 24 ಜನ ಗಣಾ ರೆಂದ್ಧಗೆ ಕೋವಿಡ್್-19 ರ ಎರಡನೇ ಅಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  

ಕೋವಿಡ್್ ಕಯಲ್ಲಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತೆ, ತಮಮ  ಸೇವಯನ್ನನ  ಮಾಡಿ  ತಮಮ  ಬದುಕನ್ನನ  

ಸಮಪಘಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೋವಿಡ್್-19 ರಿೆಂದ ಮೃತಪಟಟ ೆಂತಹ ವಾ ಕ್ತು ಗಳಿಗೆ 

ಸಂತಾಪವನ್ನನ  ಸೂಚಿಸಿದ್ಧದ ೋರಿ. 24 ಜನ ಗಣಾ ರು  ಮತ್ತು  ಕೋವಿಡ್್ ಸಂತರ ಸೆ ರಲಿ್ಲ  ಮೃತರು 

ಸೇರಿದಂತೆ ಅವರೆಲಿರ ಆತಮ ಕೆಕ  ಪರಮಾತಮ ನ್ನ ಸದೆತಿಯನ್ನನ  ನಿೋಡಲ್ಲ ಮತ್ತು  ಅವರ  ಅಗಲ್ಲಕೆ 

ನೋವವನ್ನನ   ಸಹಸುವ  ಶ್ಕ್ತು ಯನ್ನನ   ಅವರ ಕುಟ್ಟೆಂಬ  ವಗಘಕೆಕ   ಪರಮಾತಮ ನ್ನ 

ಕರುಣಸಲ್ಲೆಂದು ಪಾರ ರ್ಥಘಸುತಾು , ತಮಮ  ಸಂತಾಪ ಸೂಚನೆಗೆ ನನನ  ಸಹಮತವನ್ನನ  

ವಾ ಕು ಪಡಿಸುತೆು ೋನೆ. ಧನಾ ವಾದಗಳು.  

 ಶಿರ ೋ ಎರ್ಸ .ಆರ .ಪಾಟಿೋಲ  (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ತಾವು ಮಂಡಿಸಿದದ ೆಂತಹ ಸುಧಿೋಘರ್ವಾದ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಕ 

ಗತ್ತು ವಳಿಯನ್ನನ  ಬೆೆಂಬಲ್ಲಸಿ ಮೃತರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತಾವು ವಾ ಕು  ಪಡಿಸಿದಂತಹ  ಅನೇಕ 

ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ನಾನ್ನ ಕೆಲವೆಂದು ಮಾತ್ತಗಳನ್ನನ  ಹೇಳುವುದಕೆಕ  

ಬಯಸುತಿು ದೆದ ೋನೆ. ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಶ್  ಕಟಟ ಕಕ ಗಿ ಧನಾ ವಾದಗಳನ್ನನ  

ಸಲಿ್ಲಸುತೆು ೋನೆ. ನಮಮ ನ್ನನ  ಸುಮಾರು ವಾ ಕ್ತು ಗಳು ಆಗಲ್ಲದಾದ ರೆ. ಅದರಲಿ್ಲ  ಪರ ಮಖರಾದಂತಹ 

ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಬಿ.ಶಾಣಪಪ ನವರು  ಸಚಿವರು, ಸಂಸದರು, ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ 

ಸದಸಾ ರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ.  ಶ್ರ ೋಯುತರ ನಿಧನದ್ಧೆಂದಾಗಿ ಶೋಷಿತ ವಗಘದ ಒೆಂದು 

ಪರ ಬಲ ಧಿ ನಿ ಅಡಗಿದಂತಾಗಿದೆ ಎೆಂದು ಹೇಳುವುದಕೆಕ  ಬಯಸುತೆು ೋನೆ. ಮಾನಾ  

ಸಭಾನಾಯಕರವರು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಶ್ರ ೋಯುತರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಉಪ ನಾಯಕರಾಗಿ 

ಅತಾ ೆಂತ ಸಮಥಘರಾಗಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸುತಿು ದ್ಧದುದ  ಇನೂನ  ನನಗೆ ನೆನಪಿನಗಂಳದಲಿ್ಲದೆ.  

ಅಲಿದೇ, ಶ್ರ ೋಯುತರು ನನಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆತಿಮ ೋಯ ಗೆಳೆಯರಾಗಿದದ ರು.  ಒಬಬ  ಸಮಥಘ 

ಕಮಿಘಕ ಮಖಂಡರಾಗಿ ಕಮಿಘಕರ ಕಲ್ಯಾ ಣಕಕ ಗಿ ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಕೆಲಸಗಳನ್ನನ  
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ಮಾಡಿದಾದ ರೆ.  ಶ್ರ ೋಯುತರು  ಒಬಬ  ಶ್ರ ೋಷಠ  ವಾಗಿಮಯಾಗಿ ಮತ್ತು   ಅತ್ತಾ ತು ಮ ಸಂಸದ್ಧೋಯ 

ಪಟ್ಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ.  ಶ್ರ ೋಯುತರ  ನಿಧನದ್ಧೆಂದಾಗಿ  ರಾಜಾ ವು ಒಬಬ   ಶ್ರ ೋಷಠ  

ಸಂಸದ್ಧೋಯ ಪಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಒಬಬ  ಸಮಥಘ ದಲ್ಲತ ನಾಯಕನನ್ನನ  ಕಳೆದುಕೆಂಡಂತಾಗಿದೆ.  

  ಡಾ: ಮಮಾು ಜ್ ಅಲ್ಲಖಾನ್ರವರು ಈ ಸದನದ ಸದಸಾ ರಾಗಿ ಮತ್ತು  ಸಚಿವರಾಗಿ 

ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ.  ನಮಮ  ನಾಡಿನ ಶ್ಕ್ಷಣ ಕೆಷ ೋತರ   ಮತ್ತು  ಸಾಹತಾ  ಕೆಷ ೋತರ ದಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ   

ಅವರದೆದ ೋ ಆದಂತಹ ಕಡುಗೆಯನ್ನನ  ನಿೋಡಿದಂತವರು. ಶ್ರ ೋಯುತರು ಶ್ಕ್ಷಣ 

ಪ್ರ ೋಮಿಯಾಗಿದದ ರು.  ಅಲಿದೇ, ಶ್ರ ೋಯುತರು ಸುಮಾರು 30 ವಷಘಗಳ ಕಲ ಪಾರ ಥಮಿಕ 

ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ಢ ಶಾಲ್ಲಗಳನ್ನನ  ನಡೆಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಘಕವಾಗಿ ತೆಂದರೆಯಲಿ್ಲದದ  ಬಡ 

ಕುಟ್ಟೆಂಬಗಳ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅವರ ಶ್ಕ್ಷಣಕೆಕ  ಪ್ರರ ೋತಿಾ ಹ ನಿೋಡಿರುವುದು 

ಅವರ ಹೃದಯ ಶ್ರ ೋಮಂತಿಕೆಗೆ ಒೆಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಎೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು.  ಶ್ರ ೋಯುತರ 

ನಿಧನದ್ಧೆಂದ ರಾಜಾ ವು ಒಬಬ  ಸರಳ ಸಜಜ ನ ರಾಜಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ  

ಸೇವಕರಬಬ ರನ್ನನ   ಕಳೆದುಕೆಂಡಂತಾಗಿದೆ.  

ಡಾ:ಸಿದದ ಲ್ಲೆಂಗಯಾ ರವರು ನಮಮ  ನಾಡಿನ ದಲ್ಲತ ಕವಿ ಕಣಮ ಣ ಎೆಂದು  

ಹೇಳಬಹುದು.  ಶ್ರ ೋಯುತರು ಮೇಲಮ ನೆಗೆ ಎರಡು ಬ್ರರಿ ನಾಮನಿದೇಘಶ್ನ ಹೊೆಂದ್ಧದ 

ಸದಸಾ ರಾಗಿ ಅತ್ತಾ ತು ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. ಶ್ರ ೋಯುತರು ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಾತನಾಡುವಂತಹ 

ಸಂದರ್ಘದಲಿ್ಲ ಇಡಿೋ ಸದನವೇ ‘pin್ drop್ silenceʼ್ ಆಗಿದದ ನ್ನನ  ನಾನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟಟ  

ಸಂದರ್ಘದಲಿ್ಲ   ನೋಡಿದೆದ ೋನೆ. ಅವರು ಒಳೆಳ ಯ ಸಂಸದ್ಧೋಯ ಪಟ್ಟವಾಗಿದದ ರು. ಬಂಡಾಯ 

ಸಾಹತಿಯಾಗಿದದ ರು. ಅನೇಕ ಮೌಲ್ಲಕ ಕವನಗಳನ್ನನ  ರಚನೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, 81ನೇ 

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನನ ಡ ಸಾಹತಾ  ಸಮ್ಮಮ ೋಳನದ ಅಧಾ ಕ್ಷತೆಯ ಗೌರವಕೆಕ  ಭಾಜನರಾಗಿದದ ರು.  

ಶ್ರ ೋಯುತರ ನಿಧನದ್ಧೆಂದ  ಒಬಬ  ಹರಿಯ ಕವಿ, ಸಾಹತಾ  ಲೋಕದ ಮೇರು ಪವಘತವೇ ಕಳಚಿ 

ಬಿದದ ೆಂತಾಗಿದೆ.  

ಶ್ರ ೋ ಎಸ್್.ಆರ್್.ಆನಂದ್್ರವರು ಮತ್ತು  ನಾನ್ನ ಬಹಳ ಆತಿಮ ೋಯ ಗೆಳೆಯರಾಗಿದೆದ ೋವು. 

ನನಗೆ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಆರು ವಷಘಗಳ ಕಲ ಒಡನಾಟವಿತ್ತು . ಅದರಲಿ್ಲ  ಅವರು 

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೇಲಮ ನೆ ಸದಸಾ ರಾದ ನಂತರ ನಮಮ  ಪಕ್ಷ ಕನಾಘಟಕ ಕೆಂಗೆರ ಸ್್ ಪಕ್ಷದ 

ಕಛೇರಿಯಲಿ್ಲ  24 X 7 ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನನ  ನಾನ್ನ ಬಹಳ ಹತಿು ರದ್ಧೆಂದ ನೋಡಿದೆದ ೋನೆ. 

ಶ್ರ ೋಯುತರು ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಬ್ರಾ ೆಂಕ್ತನ ಅಧಾ ಕ್ಷರಾಗಿ ಮತ್ತು  ಖಾಾ ತ ನಾಾ ಯವಾದ್ಧಗಳಾಗಿ 

ಅತ್ತಾ ತು ಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. ಅಲಿದೇ, ಶ್ರ ೋಯುತರು ಸುಮಾರು ಒೆಂರ್ತ್ತು  ವಷಘಗಳ 
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ಕಲ  ಜಲಿ್ಯ  ವಕ್ತೋಲರ ಸಂರ್ದ   ಅಧಾ ಕ್ಷರಾಗಿ   ದಾಖಲ್ಲ ಅವಧಿಯ ಸೇವ ಸಲಿ್ಲಸಿದಾದ ರೆ.  

ಶ್ರ ೋಯುತರು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದತಹ ಕ್ತರಿಯ ವಕ್ತೋಲರಿಗೆ ಮಾಗಘದಶ್ಘನ ನಿೋಡುತಿು ದದ ರು.  

ಶ್ರ ೋಯುತರ ನಿಧನದ್ಧೆಂದ ರಾಜಾ ವು ಹರಿಯ ವಕ್ತೋಲರನ್ನನ  ಹಾಗೂ ರಾಜಕರಣಯೊಬಬ ರನ್ನನ   

ಕಳೆದುಕೆಂಡಂತಾಗಿದೆ.  

 ಶ್ರ ೋ ಉದಾಸಿ  ಚನನ ಬಸಪಪ  ಮಹಾಲ್ಲೆಂಗಪಪ ರವರು ಆರು ಬ್ರರಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯ 

ಸದಸಾ ರಾಗಿ, ಸಚಿವರಾಗಿದದ ರು. ನನಗೆ ಅವರ ನಿಧನದ್ಧೆಂದ 12ನೇ ಶ್ತಮಾನದ ಒಬಬ  

ಶ್ರಣರನ್ನನ  ಕಳೆದುಕೆಂಡಂತಹ ಅನ್ನರ್ವ ಆಗಿದೆ. ಶ್ರ ೋಯುತರಿೆಂದ ನಯ, ವಿನಯ, 

ಸೌಜನಾ ತೆ, ಶ್ಷಟ ಚಾರವನ್ನನ  ಕಲ್ಲಯಬೇಕು. ಶ್ರ ೋಯುತರು ಅಪಾರವಾದ ಜಾಾ ನವನ್ನನ  

ಹೊೆಂದ್ಧದದ ರು. ಅದರಲಿ್ಲ  ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೈತರ ಬಗೆೆ  ಬಹಳ ಕಳಜ ಹೊೆಂದ್ಧದದ ರು. 

ಶ್ರ ೋಯುತರು ಬೆಳೆ ವಿಮ್ಮ ಬಗೆೆ  ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಅಧಾ ಯನ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ರೈತರು ಬೆಳೆ 

ವಿಮ್ಮಯೆಂದ ವಂಚಿತರಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಘದಲಿ್ಲ  ರೈತರಿಗೆ ನಾಾ ಯವನ್ನನ  ಒದಗಿಸಿದಂತಹ 

ಕ್ತೋತಿಘಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದಾದ ರೆ. ಹಾವೇರಿ ಜಲಿ್ಲಯ ಹಾನಗಲ್್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆಷ ೋತರ ದ್ಧೆಂದ ಆರು 

ಬ್ರರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸಾ ರಾಗಿ ಆಯ್ಕಜಯಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾವೇರಿ ಜಲಿ್ಲ ಗೆ 

ಅತ್ತಾ ತು ಮವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನನ  ಮಾಡಿ ಅದರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಲಿ್ಲ  ಸಿೆಂಹ ಪಾಲು ನಿೋಡಿದಂತಹ 

ಹರಿಯ ರಾಜಕರಣಯಾಗಿದದ ರು. ಅಲಿದೇ, ಸಚಿವರಾಗಿ ಅತಾ ೆಂತ ಸಮಥಘವಾಗಿ 

ನಿಭಾಯಸಿದಂತಹ ಕ್ತೋತಿಘಗೆ ಭಾಜನರಾದವರು.  ಶ್ರ ೋಯುತರ ನಿಧನದ್ಧೆಂದಾಗಿ ರಾಜಾ ವು 

ಸರಳ ಸಜಜ ನ ಹರಿಯ ರಾಜಕ್ತೋಯ  ಮತಿ ದಿ್ಧಯೊಬಬ ರನ್ನನ   ಕಳೆದುಕೆಂಡಂತಾಗಿದೆ.  

ಶ್ರ ೋ ಕೃಷಣ ನವರು ಕೆಳಮನೆಯ ಸಭಾಧಾ ಕ್ಷರಾಗಿ, ಸಚಿವರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಂಸದರಾಗಿ 

ಅತ್ತಾ ತು ಮವಾದಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. ಅವರ ನಿಧನದ್ಧೆಂದ ಸಾವಘಜನಿಕ ಕೆಷ ೋತರ  

ಬರಡಾಗಿದೆ ಎೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಅವರು ವೃತಿು ಯಲಿ್ಲ  ವಕ್ತೋಲರಾಗಿದದ ರು. ಅವರು ಜನಪರ 

ಕಳಜಯೆಂದ ರೈತರ ಹೊೋರಾಟದಲಿ್ಲ  ಭಾಗಿಯಾಗುತಿು ದದ ರು. ಕಲುಷಿತವಾದ 

ರಾಜಕರಣದಲಿ್ಲ  ಅಪಪ ಟ ಪಾರ ಮಾಣಕ ರಾಜಕರಣ ಎೆಂದು ಹೇಳುವುದಕೆಕ  ಅಡಿಿಯಲಿ . 

ರ್ರ ಷಾಟ ಚಾರ ವಿರೋಧಿ ಸಂರ್ದ ಸಂಸೆಾಪಕರು ಹಾಗೂ  ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡಿದದ ರು. ಅೆಂದರೆ, ರ್ರ ಷಾಟ ಚಾರಕೆಕ  ಕಡು ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದದ ರು ಎನ್ನನ ವುದು 

ಕಂಡುಬರುತು ದೆ. ಶ್ರ ೋಯುತರು ಗ್ರೆಂಧಿವಾದ್ಧಗಳಾಗಿದದ ರು. ಅವರು ಮಂಡಾ ದ ಗ್ರೆಂಧಿ ಎೆಂದೇ 

ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದದ ರು.  ಶ್ರ ೋಯುತರ ನಿಧನದ್ಧೆಂದ ಗ್ರೆಂಧಿ ವಾದ್ಧಯ ಕನೆಯ ಕೆಂಡಿ  

ಕಳಚಿದಂತಾಗಿದೆ ಎೆಂದು ಹೇಳುವುದಕೆಕ  ಬಯಸುತೆು ೋನೆ.                    
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(632) 13-09-2021 (11.50) ಎಂವಿ-ಆರ ಎನ  

(ಸಭಾಪತ್ತಯವರ ಉಪಸಿ್ಥ ತ್ತ) 

ಶಿರ ೋ ಎರ್ಸ.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ  (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾಜ ಸಂಸದರು, 

ಮಾಜ ಸಚಿವರು, ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಮಾಜ ಸದಸಾ ರು, ಮಂಡಾ  ರೈತ ಹತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ 

ಅಧಾ ಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಕವೇರಿ ಹೊೋರಾಟದ ರೂವಾರಿಯಾದಂತಹ ಡಾ||ಜ.ಮಾದೇಗೌಡರ 

ನಿಧನ ಕವೇರಿ ಕಣವಯ ರೈತ ಸಮದಾಯಕೆಕ  ಒೆಂದು ದೊಡಿ  ಹಾನಿ ಎೆಂದು ಹೇಳುವುದಕೆಕ  

ಬಯಸುತೆು ೋನೆ. ಮಂಡಾ  ಲೋಕಸಭಾ ಕೆಷ ೋತರ ದಲಿ್ಲ  ಎರಡು ಬ್ರರಿ ಸಂಸತ್ ಸದಸಾ ರಾಗಿ, ಕೃಷಣ  

ಮತ್ತು  ಕವೇರಿ ಸಮನಿ ಯ ಸಮಿತಿಯ ಅಧಾ ಕ್ಷರಾಗಿ, ಕವೇರಿ ಮಧಾ ೆಂತರ ತಿೋಪಘನ್ನನ  

ಪಾಲ್ಲಸಲು ಸಾಧಾ ವಿಲಿವೆಂದು ಕಡಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಶಾಸನ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಸವಾಘನ್ನಮತದ್ಧೆಂದ 

ನಿಣಘಯ ತೆಗೆದುಕಳುಳ ವುದಕೆಕ  ಯಾರಾದರೂ ಕರಣೋಭೂತರೆೆಂದರೆ ನಿಸಿ ೆಂಶ್ಯವಾಗಿ 

ಅದು ಡಾ||ಜ.ಮಾದೇಗೌಡರು ಎೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. 1996ರಲಿ್ಲ  ಕವೇರಿ ಹೊೋರಾಟ 

ತಿೋವರ ಗೆಂಡಂತಹ ಸಂದರ್ಘದಲಿ್ಲ  ಸಂಸತ್ ಸೆಾನಕೆಕ  ರಾಜೋನಾಮ್ಮ ಕಟ್ಟಟ , ಕವೇರಿ 

ಹೊೋರಾಟದ ನೇತೃತಿ ವನ್ನನ  ವಹಸಿದಂತಹ ಒಬಬ  ಧಿೋಮಂತ ನಾಯಕ. ಆದರೆ, ಇವತಿು ನ 

ದ್ಧನಗಳಲಿ್ಲ  ಒಬಬ  ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸಾ  ಕ್ಕಡ ತಮಮ  ಸೆಾನಕೆಕ  ರಾಜೋನಾಮ್ಮ ಕಡುವುದ್ಧಲಿ . 

ಆದರೆ, ಅವರು ಅೆಂತಹ ಅತ್ತಾ ನನ ತವಾದಂತಹ ಸಂಸತ್ ಸೆಾನಕೆಕ  ರಾಜೋನಾಮ್ಮ ಕಟ್ಟಟ  

ಕವೇರಿ ಕಣವ ರೈತರ ಹತಾಸಕ್ತು  ಕಪಾಡುವ ವಿಚಾರದಲಿ್ಲನ ಅವರ ದ್ಧಟಟ ತನ, ರೈತಪರ 

ಕಳಜಯೆಂದಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕವೇರಿ ಕಣವಯ ರೈತರು ಅವರನ್ನನ  ಕಯಂ ಆಗಿ 

ನೆನಪಿಸಿಕಳುಳ ತಾು ರೆ. ನಾನ್ನ ಅವರ ಅೆಂತಾ ಕ್ತರ ಯ್ಕಯಲಿ್ಲ  ಪಾಲೆಳಳ ಲು ಆಗದೆ ಇದದ  

ಕರಣಕೆಕ  ಆ ನಂತರ ಅವರ ಕುಟ್ಟೆಂಬ ವಗಘದವರನ್ನನ  ಭೇಟಯಾಗಿ ಸಾೆಂತಿ ನ ಹೇಳಿ 

ಬಂದ್ಧರುವುದನ್ನನ  ನೆನಪಿಸಿಕಳುಳ ತೆು ೋನೆ. ಅವರು ರೈತರ ಹಕ್ತಕ ಗ್ರಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕವೇರಿ 

ಕಣವ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ತಮಮ  ಜೋವನವನೆನ ೋ ಮಡುಪಾಗಿಟಟ ದದ ರು ಎೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ 

ತಪಾಪ ಗುವುದ್ಧಲಿ . ಶ್ರ ೋಯುತರ ನಿಧನದ್ಧೆಂದಾಗಿ ರಾಜಾ ವು ಒಬಬ  ಹರಿಯ ಸಿಾತಂತರ ಾ  

ಹೊೋರಾಟಗ್ರರರು, ರೈತಪರ ದ್ಧಟಟ  ಹೊೋರಾಟಗ್ರರರು ಆಗಿದದ ೆಂತಹ ಹರಿಯ ರಾಜಕ್ತೋಯ 

ಮತಿ ದಿ್ಧಯೊಬಬ ರನ್ನನ  ಕಳೆದುಕೆಂಡಂತಾಗಿದೆ.  
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ಶ್ರ ೋ ಷಣ್ಮಮ ಖಪಪ  ಬಸಪಪ  ಸಿದಾನ ಳರವರು ನಾಲುಕ  ಬ್ರರಿ ಸಂಸತ್ ಸದಸಾ ರಾಗಿ 

ಬೆಳಗ್ರವಿ ಜಲಿ್ಲಯ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಗೆ ತಮಮ ದೇ ಆದ ಕಡುಗೆಯನ್ನನ  ನಿೋಡಿದಾದ ರೆ. ಅವರು 

ನಾಾ ಯವಾದ್ಧ ಮತ್ತು  ಕೃಷಿಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ.  ಬೆಳಗ್ರವಿ ವಕ್ತೋಲರ ಸಂರ್ದ 

ಅಧಾ ಕ್ಷರಾಗಿ ಮತ್ತು  ಗ್ರರ ಮಿೋಣ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆಯ ಪರ ಧಾನ ಕಯಘದಶ್ಘಯಾಗಿ ಬೆಳಗ್ರವಿ 

ಜಲಿ್ಲ ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಕಡುಗೆಗಳನ್ನನ  ನಿೋಡಿದಂತಹವರು. ಅವರು ಸರಳ ಮತ್ತು  ಸಜಜ ನ 

ರಾಜಕರಣಯಾಗಿ ಹೆಸರನ್ನನ  ಗಳಿಸಿದಂತಹವರು.  ಶ್ರ ೋಯುತರ ನಿಧನ ಒಬಬ  ಅನ್ನರ್ವಿ 

ಮತಿ ದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  ಒಬಬ  ಶ್ರ ೋಷಠ  ಸಂಸದ್್ಪಟ್ಟವನ್ನನ  ಕಳೆದುಕೆಂಡಂತಾಗಿದೆ. 

ಶ್ರ ೋ ಎೆಂ.ರಾಜಗೋಪಾಲರವರು ಒೆಂದು ಬ್ರರಿ ರಾಜಾ ಸಭೆಯ ಸದಸಾ ರಾಗಿ 

ಸಾವಘಜನಿಕ ಬದುಕ್ತನಲಿ್ಲ  ಒಳೆಳ ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. ಅವರ ನಿಧನದ್ಧೆಂದಾಗಿ ರಾಜಾ ದ 

ಒಬಬ  ಹರಿಯ ಪರ ಮಖ ರಾಜಕರಣಯೊಬಬ ರನ್ನನ  ನಾವು ಕಳೆದುಕೆಂಡಂತಾಗಿದೆ. 

ಶ್ರ ೋ ಬ್ರಬಗೌಡ ರುದರ ಗೌಡ ಪಾಟೋಲ್್ರವರ ಹೆಸರನ್ನನ  ಕೇಳಿರದಂತಹವರೇ 

ಕನಾಘಟಕ ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲ  ಯಾರೂ ಇಲಿ  ಎೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ತಪಾಪ ಗುವುದ್ಧಲಿ . ಅವರು ಇಡಿೋ 

ನಾಡಿನ ಉದದ ಗಲಕ್ಕಕ  ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ, ರೈತರ ಹೊೋರಾಟವನ್ನನ  ಸಂರ್ಟನೆ ಮಾಡಿ, 

ರೈತರಲಿ್ಲ  ಧೈಯಘ ತ್ತೆಂಬಿ, ಅನನ ದಾತರ ಬದುಕ್ತಗೆ ಮಹತಿ ದ ತಿರುವು ಕಟಟ ೆಂತಹವರು 

ಎೆಂದು ಹೇಳುವುದಕೆಕ  ಬಯಸುತೆು ೋನೆ. ಅವರು ಈ ರಾಷಟ ರದ  tallest personality 

ಅನಿಸುಕಳುಳ ವಂತಹ ಅವರು ಮಾಜ ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ ಗಳಾದ ಶ್ರ ೋ ಅಟಲ್್ ಬಿಹಾರಿ 

ವಾಜಪೇಯಯವರ ಸಂಪುಟದಲಿ್ಲ  ಗ್ರರ ಮಿೋಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಸಚಿವರಾಗಿ, ಗ್ರರ ಮಿೋಣ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  

ಜಮಿೋನ್ನಗಳಿಗೆ ಹೊೋಗುವಂತಹ ರಸೆು ಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅನ್ನದಾನ ನಿೋಡಿ ದೊಡಿ  

ಪರ ಮಾಣದಲಿ್ಲ  ʼಗ್ರರ ಮ ಸಡಕ್್್̓ ಯೊೋಜನೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವುದಕೆಕ  ಅವರು 

ಕರಣೋಭೂತರು ಎೆಂದು ಹೇಳುವುದಕೆಕ  ಬಯಸುತೆು ೋನೆ. ನಮಮ  ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಅವರ ಹೆಸರು 

ಅತಾ ೆಂತ ಚಿರಸಮ ರಣೋಯವಾಗಿದೆ. ಅವರ ನಿಧನದ್ಧೆಂದ ರಾಜಾ  ಒಬಬ  ಶ್ರ ೋಷಠ  ರೈತ 

ನಾಯಕರಬಬ ರನ್ನನ  ಕಳೆದುಕೆಂಡಂತಾಗಿದೆ.  

ಶ್ರ ೋ ಎ.ಕೆ.ಅಬ್ದದ ಲ್್ ಸಮದ್್ರವರು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸಾ ರಾಗಿ ಮತ್ತು  ಮಾಜ 

ಸಚಿವರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತಹವರು. ವೃತಿು ಯಲಿ್ಲ  ಕೃಷಿಕರು ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ 

ಸೇವಕರಾಗಿದದ  ಅವರು ರಾಜಾ ದ ಪರ ತಿಷಿಠ ತ ಅಮಾನತ್ ಕೋ-ಆಪರೇಟವ್ ಬ್ರಾ ೆಂಕ್್ನ 

ನಿದೇಘಶ್ಕರಾಗಿ ಒಳೆಳ ಯ ಸಹಕರಿಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತಹವರು ಮತ್ತು  ಆರೋಗಾ  
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ಸಚಿವರಾಗಿ ಕ್ಕಡ ಒಳೆಳ ಯ ಸೇವ ಮಾಡಿದಂತಹ ಶ್ರ ೋ ಎ.ಕೆ.ಅಬ್ದದ ಲ್್ ಸಮದ್್ರವರ 

ನಿಧನದ್ಧೆಂದ ಒಬಬ  ಹರಿಯ ರಾಜಕರಣಯೊಬಬ ರನ್ನನ  ನಾವು ಕಳೆದುಕೆಂಡಂತಾಗಿದೆ.  

ಪ್ರರ .ಜ.ವೆಂಕಟಸುಬಬ ಯಾ ನವರು ಕನನ ಡ ನಿಘಂಟ್ಟ ಲೋಕವನ್ನನ  

ಶ್ರ ೋಮಂತಗಳಿಸಿದ ಪದ ಬರ ಹಮ , ಶ್ತಾಯುಷಿಗಳಾಗಿದದ ೆಂತಹವರು. ಇವರು ಭಾಷಾ ತಜ್ಞರಾಗಿ, 

ವಾಾ ಕರಣ ತಜ್ಞರಾಗಿ, ಸಂಶೋಧಕರಾಗಿ, ಪಾರ ಧಾಾ ಪಕರಾಗಿ, ಅದಕ್ತಕ ೆಂತ ಹೆಚ್ಚಚ  ನಿಘಂಟ್ಟ 

ರಚನೆಯಲಿ್ಲ  ತಮಮ  ಬದುಕನೆನ ೋ ಸಮಪಿಘಸಿಕೆಂಡ ಕಯಕ ಜೋವಿಯಾಗಿದದ ರು. ಅವರು 

ಅನೇಕ ಪರ ಶ್ಸಿು ಗಳಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದದ ೆಂತಹವರು. ಶ್ರ ೋಯುತರ ನಿಧನದ್ಧೆಂದ ಕನನ ಡ ಸಾರಸಿ ತ 

ಲೋಕದ ಒಬಬ  ಧ್ರರ ವತಾರೆಯನ್ನನ  ಕಳೆದುಕೆಂಡಂತಾಗಿದೆ.  

ಹರಿಯ ಕವಿ ಶ್ರ ೋ ಜರಗನಹಳಿಳ  ಶ್ವಶಂಕರ್್ರವರು, ಶ್ಲಪ  ಕಲ್ಯವಿದ ಶ್ರ ೋ ಷಣ್ಮಮ ಖಪಪ  

ಕಶ್ಪಪ  ಯರಕರರವರು,  ಚಲನಚಿತರ  ನಟ ಅರವಿೆಂದ್್ರವರು, ಹರಿಯ ಶ್ಲಪ  ಕಲ್ಯವಿದೆ 

ಶ್ರ ೋಮತಿ ಕನಕ ಮೂತಿಘಯವರು, ಹರಿಯ ವಿದಿಾ ೆಂಸರಾದಂತಹ 

ಡಾ||ಲಕ್ತಷ ಮ ೋತಾತಾಚಾರ್್ರವರು ಹಾಗೂ ನೃತಾ  ಕಲ್ಯವಿದೆಯಾದಂತಹ ಶ್ರ ೋಮತಿ 

ಬಿ.ಭಾನ್ನಮತಿ, ಇವರೆಲಿರ ನಿಧನದ್ಧೆಂದ ನಾವು ಕನನ ಡ ನಾಡಿನ ಅನರ್ಾ ಘರತನ ಗಳನ್ನನ  

ಕಳೆದುಕೆಂಡಂತಾಗಿ ನಮಗೆಲಿರಿಗೂ ಬಹಳ ದೊಡಿ  ನೋವು ಉೆಂಟಾಗಿದೆ.  

ಡಾ||ಅಶೋಕ ರಾಮಣಣ  ಸನನ ದರವರು ಖಾಾ ತ Diabetic Specialist, ಇದು ಮಾನಾ  

ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಶ್ರ ೋ ಗೋವಿೆಂದ ಎೆಂ. ಕರಜೊೋಳರವರಿಗೂ ಸಹ ಗತ್ತು . ವಿಶೇಷವಾಗಿ 

ಅವರು ಮಧೋಳ ತಾಲಿ್ಲಕ್ತನ ಶ್ರ ೋಷಠ  ವೈದಾ ರು. ಅವರು ಅಮ್ಮರಿಕದ ಮಿಚಿಗನ್ ರಾಜಾ ದ 

ಸಮದಾಯ ಆರೋಗಾ  ಕೇೆಂದರ ದಲಿ್ಲ  38 ವಷಘಗಳ ಕಲ ಅೆಂದರೆ ಸುಮಾರು ನಾಲುಕ  

ದಶ್ಕಗಳ ಕಲ ತಜ್ಞ ವೈದಾ ರಾಗಿ ಸೇವ ಸಲಿ್ಲಸಿ, ನಂತರ ಬ್ರಗಲಕೋಟ್ಗೆ ಬಂದು ಹತ್ತು  ವಷಘ 

ವೈದಾ ರಾಗಿ ಸೇವ ಸಲಿ್ಲಸಿದಂತಹವರು. ಅವರು ನಮ್ಮಮ ಲಿರಿಗೂ ಬಹಳ ಚಿರಪರಿಚಿತರು. 

ಸಭಾಪತ್ತಯವರು:- ಅವರು ಬಂಟನೂರ್್ನವರು.  

ಶಿರ ೋ ಎರ್ಸ.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ :- ಅವರು ಅತಾ ೆಂತ ಶ್ರ ೋಮಂತ ಕೃಷಿ ಕುಟ್ಟೆಂಬದವರು. 

ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಅವರ ಮನೆಯವರೆಲಿರೂ ಸಹ ಅಮ್ಮರಿಕಕೆಕ  ಹೊೋಗಿದಾದ ರೆ. ಒಟ್ಟಟ  

ಒೆಂಬತ್ತು  ಪಿ.ಹೆಚ್್ಡಿ ಪಡೆದಂತಹ ಕುಟ್ಟೆಂಬದವರು. ಡಾ||ಅಶೋಕ ಸನನ ದರವರ 

ತಂದೆಯವರು ಕ್ಕಡ ಅಷೆಟ  ಜನಾನ್ನರಾಗಿಯಾಗಿದದ ರು. ಬಡವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ವೈದಾ ಕ್ತೋಯ 

ಸೇವಯನ್ನನ  ಸಲಿ್ಲಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಔಷಧಿಗೂ ಕ್ಕಡ ಹಣ ಕಡುವಂತಹ 
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ಒಬಬ  ಹೃದಯ ಶ್ರ ೋಮಂತಿಕೆಯ ವೈದಾ  ಎೆಂಬ್ದದನ್ನನ  ನಾನ್ನ ಕಂಡಿದೆದ ೋನೆ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ 

ತಪಾಪ ಗುವುದ್ಧಲಿ . ಅವರ ಈ ಸೇವಯನ್ನನ  ಪರಿಗಣಸಿ ಕನಾಘಟಕ ಸಕಘರ ಅವರಿಗೆ 

ರಾಜೊಾ ೋತಿ ವ ಪರ ಶ್ಸಿು ಯನ್ನನ  ನಿೋಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಅದಕೆಕ  ಕರಣೋಭೂತರು ಎೆಂದರೆ ಮಾನಾ  

ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಶ್ರ ೋ ಗೋವಿೆಂದ ಎೆಂ ಕರಜೊೋಳರವರು ಎೆಂದು ನೆನಪಿಸಿಕಳುಳ ತೆು ೋನೆ. 

ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ಅವರನ್ನನ  ಗುರುತಿಸಿದಾದ ರೆ. ಅವರು ಅದಕೆಕ  ಸಮಥಘರು ಮತ್ತು  ಎಲಿ್ಯ  

ದೃಷಿಟ ಯೆಂದ ಯೊೋಗಾ ರಾದಂತಹವರು. ಅದಕೆಕ  ನಾನ್ನ ಶ್ರ ೋ ಗೋವಿೆಂದ ಎೆಂ. 

ಕರಜೊೋಳರವರನ್ನನ  ಸಹ ಅಭಿನಂದ್ಧಸುತೆು ೋನೆ. ಅವರು ವೈದಾ ರಾಗಿ ಎರಡು ಬ್ರರಿ ಕೋವಿಡ್್ 

ವಾಾ ಕಿ್ತನ್  ಅನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದದ ರು. ಇದನ್ನನ  ನೋಡಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚ ಯಘವಾಗಿದೆ. 

ಕಳೆದ ಬ್ರರಿ ಅವರು ಆಸಪ ತೆರ ಯಲಿ್ಲ  ಇದಾದ ಗ ಎರಡು ಬ್ರರಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದೆದ . 

ಈಗ ಅವರ ಕಣಮ ರೆಯೆಂದ ಮಧ್ರಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ಅನಾಥರಾಗಿದಾದ ರೆೆಂದರೆ 

ತಪಾಪ ಗುವುದ್ಧಲಿ . ಒಬಬ  ಹರಿಯ ವೈದಾ  ಮತ್ತು  ಒಬಬ  ಒಬಬ  ಸಮಾಜ ಚಿೆಂತಕರಬಬ ರನ್ನನ  

ಕಳೆದುಕೆಂಡಂತಹ ಅನ್ನರ್ವವಾಗಿದೆ.  

ಶ್ರ ೋ ಹಾರೋಹಳಿಳ  ಶ್ರ ೋನಿವಾಸಯಾ  ದೊರೆಸಿಾಮಿಯವರು ಇಡಿೋ ರಾಜಾ ಕೆಕ  

ಚಿರಪರಿಚಿತರು. ಅವರು ಶ್ತಾಯುಷಿಗಳು, ಹರಿಯ ಸಿಾತಂತರ ಾ  ಹೊೋರಾಟಗ್ರರರು. 

ಗ್ರೆಂಧಿೋಜಯವರ ಬಗೆೆ  ಪುಸು ಕವನ್ನನ  ಓದ್ಧ ಸಿಾತಂತರ ಾ  ಚಳುವಳಿಯಲಿ್ಲ  

ಭಾಗವಹಸಿದಂತಹವರು. ಕಿ್ತ ಟ್ ಇೆಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮ್ಮೆಂಟನ ಚಲೇಜಾವ್ ಚಳುವಳಿಯಲಿ್ಲ  

ಭಾಗವಹಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತಹವರು. ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಸಂದರ್ಘಗಳಲಿ್ಲ  ಸಕಘರಕೆಕ  

ಮಾಗಘದಶ್ಘನ ಮಾಡುತಿು ದದ ರು. ಮಖಾ ಮಂತಿರ ಗಳಾಗಿದಂತಹವರು ಕ್ಕಡ ಅವರ ಬಳಿ 

ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಳುಳ ತಿು ದುದ ದನ್ನನ  ನಾನ್ನ ಕಣಾಣ ರೆ ಕಂಡಿದೆದ ೋನೆ.  ಅವರ 

ನಿಧನದ್ಧೆಂದ ರಾಜಾ ವು ಹರಿಯ ಸಿಾತಂತರ ಾ  ಹೊೋರಾಟಗ್ರರರು, ಖಾಾ ತ ಪತರ ಕತಘ ಹಾಗೂ 

ಒಬಬ  ಗ್ರೆಂಧಿವಾದ್ಧಯನ್ನನ  ಕಳೆದುಕೆಂಡಂತಾಗಿದೆ ಎೆಂದು ಹೇಳುವುದಕೆಕ  ಬಯಸುತೆು ೋನೆ. 

ಪ್ರರ . ವಸಂತ ಕುಷಟ ಗಿಯವರು ನಾಡಿನ ಹರಿಯ ಸಾಹತಿಗಳು, ಕವಿಗಳು ಹಾಗೂ 

ವಿದಿಾ ೆಂಸರು. ಇವರ ನಿಧನದ್ಧೆಂದಾಗಿ ರಾಜಾ ವು ಖಾಾ ತ ಕವಿಗಳು, ವಾಗಿಮ ಗಳು ಹಾಗೂ ಹರಿಯ 

ವಿದಿಾ ೆಂಸರಬಬ ರನ್ನನ  ನಾಡು ಕಳೆದುಕೆಂಡಂತಾಗಿದೆ ಎೆಂದು ಹೇಳುವುದಕೆಕ  

ಬಯಸುತೆು ೋನೆ. 

ಪ್ರರ .ಎೆಂ.ಐ.ಸವದತಿು ಯವರು ಖಾಾ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು, ಸಾನ ತಕೋತು ರ ಪದವಿಯನ್ನನ  

ಪಡೆದ್ಧದದ ೆಂತಹವರು. ಅವರು ಶ್ಕ್ಷಣ  ಕೆಷ ೋತರ ದಲಿ್ಲ  ಬಹಳ ಆಗ್ರಧವಾದ ಸಾಧನೆ 
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ಮಾಡಿದಂತಹವರು. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶಿ್ವಿದಾಾ ಲಯದಲಿ್ಲ  ಎರಡು ಅವಧಿಗೆ ಕುಲಪತಿಯಾಗಿ, 

ಕನಾಘಟಕ ರಾಜಾ  ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಸೆಾಪಕ ಉಪಾಧಾ ಕ್ಷರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಯು.ಜ.ಸಿ. 

ಸದಸಾ ರಾಗಿ ಅತ್ತಾ ತು ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತಹವರು. ಖಾಾ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಾಗಿದದ  ಇವರು 

ರಾಜೊಾ ೋತಿ ವ ಪರ ಶ್ಸಿು ಗೂ ಕ್ಕಡ ಭಾಜನರಾದಂತಹವರು. ಅವರ ನಿಧನದ್ಧೆಂದಾಗಿ ರಾಜಾ ವು 

ಒಬಬ  ಶ್ರ ೋಷಠ  ಶ್ಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಬಬ ರನ್ನನ  ಕಳೆದುಕೆಂಡಂತಾಗಿದೆ.  

ಶ್ರ ೋಮತಿ ಜಯಂತಿಯವರು ʼಅಭಿನಯ ಶಾರದೆʼ ಎೆಂದು ಎಲಿರೂ ಮಾತನಾಡುತಾು ರೆ. 

(ಮಂದ್ಯ… 

(633) 13.09.2021 12.00 ಎಲ್್ಎಲ್್/ವಿಕೆ 

(ಸಭಾಪತ್ತಯವರ ಉಪಸಿ್ಥ ತ್ತ) 

ಶಿರ ೋ ಎರ್ಸ .ಆರ . ಪಾಟಿೋಲ (ಮಂದ್ಯ…):-  

ಬಹುತರವಾಗಿ, ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ ಮಟಟ ಗೆ ಇವರು ನಟಸಿದಂತಹ ಚಲನಚಿತರ ಗಳನ್ನನ  

ನೋಡಲ್ಯರದಂತಹವರು ಇಲಿವೆಂದು ನಾನ್ನ ಭಾವಿಸುತೆು ೋನೆ. ಈಗಿನ ಯುವ ಜನಾೆಂಗದ 

ವಿಚಾರ ಬೇರೆ. ಆದರೆ, ಶ್ರ ೋಯುತರು ಅಷ್ಟಟ  ಚಿರಪರಿಚಿತರು ಮತ್ತು  ಹರಿಯ ಚಲನಚಿತರ  

ನಟಯಾಗಿದದ ರು. ಅಷೆಟ ೋ ಅಲಿದೇ, ಪಂಚ ಭಾಷಾ ತಾರೆ ಎೆಂದು ಹೆಸರು ಪಡೆದಂತಹವರು. 

ಅವರ ನಿಧನದ್ಧೆಂದ ಚಲನಚಿತರ  ಲೋಕ ಸು ಬಿವಾಗಿದೆಯ್ಕೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ತಪಾಪ ಗಲ್ಯರದು. 

ಶ್ರ ೋಮತಿ ಜಯಂತಿಯವರ ನಿಧನದ್ಧೆಂದ ರಾಜಾ ವು ಅಪರ ತಿಮ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು  ಅತಾ ೆಂತ 

ಪರ ತಿಭಾನಿಿ ತ ಕಲ್ಯವಿದರನ್ನನ  ಕಳೆದುಕೆಂಡಂತಾಗಿದೆ.  

ಡಾ: ಹೆಚ್್. ಗಿರಿಜಮಮ ನವರು ಖಾಾ ತ ವೈದಾ ರು ಮತ್ತು  ಬರಹಗ್ರರರು ಕ್ಕಡ ಆಗಿದದ ರು. 

ಅಷೆಟ  ಅಲಿದೇ, ಸಿು ರೋರೋಗ ತಜ್ಞರು ಆಗಿದದ ರು ಹಾಗೂ ಆರೋಗಾ  ಕೆಷ ೋತರ ದ ಜೊತೆಗೆ, ಸಾಹತಾ  

ಕೆಷ ೋತರ ದಲಿ್ಲಯೂ ಕ್ಕಡ ಬಹಳ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು  ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂತಹವರು. ಶ್ರ ೋಯುತರ 

ನಿಧನದ್ಧೆಂದ ರಾಜಾ  ಒಬಬ  ಹರಿಯ ಲೇಖಕ್ತ ಮತ್ತು  ಸಿು ರೋರೋಗ ತಜ್ಞರನ್ನನ  

ಕಳೆದುಕೆಂಡಂತಾಗಿದೆ.  

ಇನೂನ  ಕನೆಯದಾಗಿ, ಕೋವಿಡ್್-೧೯ ಎರಡನೆ ಅಲ್ಲಯ ಭಿೋಕರ ಕಯಲ್ಲಗೆ ತ್ತತಾು ಗಿ 

ಅಸಂಖಾಾ ತ ನಾಗರಿಕರು ಜೋವ ಕಳೆದುಕೆಂಡಿದಾದ ರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ನಾಡಿನ ಮತ್ತು  

ರಾಷಟ ರದ ಅನೇಕ ಕೆಷ ೋತರ ಗಳಲಿ್ಲ  ತಮಮ ದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಜನ 
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ಕೋವಿಡ್್-೧೯ ಎರಡನೆ ಅಲ್ಲಯ ಭಿೋಕರ ಕಯಲ್ಲಗೆ ತ್ತತಾು ಗಿದಾದ ರೆ ಎನ್ನನ ವುದನ್ನನ  ನಾವು 

ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಬಹಳ ದುುಃಖದ್ಧೆಂದ ಸಮ ರಿಸುವುದಕೆಕ  ಬಯಸುತಿು ದೆದ ೋನೆ. 

ಕೋವಿಡ್್-೧೯ ಎರಡನೆ ಅಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ನಾಗರಿಕರು ಬಹಳ ತೆಂದರೆಯನ್ನನ  

ಅನ್ನರ್ವಿಸಿದರು. ಅದರಲಿ್ಲಯೂ ಪಿೋಕ್್ ಟೈಮ್ನಲಿ್ಲ  ಅೆಂದರೆ, ಮೇ ತಿೆಂಗಳಿನಲಿ್ಲ  ಕೋವಿಡ್್-

೧೯ ಎರಡನೆ ಅಲ್ಲಯ ಪರ ಖರತೆ ಎಷಟ ರಮಟಟ ಗೆ ಇತೆು ೆಂದರೆ ರಾಜಾ ದ ಮತ್ತು  ರಾಷಟ ರದ 

ಉದದ ಗಲಕ್ಕಕ  ಬೆಡ್್ಗ್ರಗಿ, ಐ.ಸಿ.ಯು. ಯೂನಿಟ್ಗ್ರಗಿ, ವೆಂಟಲೇಟರ್್ಗ್ರಗಿ,  HFNC (High-

Flow Nasal Cannula), ಆೆಂಬ್ದಾ ಲ್ಲನಿ್ಗಳಿಗ್ರಗಿ ಜನ ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಪರದಾಡುವಂತಾಯತ್ತ. 

ಅದರಲಿ್ಲಯೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ antiviral drugs and antifungal injection Amphotericin B. 

ಇವು ಕಳಸಂತೆಯಲಿ್ಲ  ಮಾರಾಟವಾಗುವಂತಹ ಸೆಿ ತಿ ಬಂದ್ಧತ್ತು . ಇದರಿೆಂದಾಗಿ, ಬಹಳಷ್ಟಟ  

ಜನ ಪರದಾಡುವಂತಾಯತ್ತ. ಅಷೆಟ  ಅಲಿದೇ, ನಾನ್ನ ನೋಡಿದಂತೆ, ಕೋವಿಡ್್-೧೯ 

ಚಿಕ್ತತಿೆ ಗ್ರಗಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸಪ ತೆರ ಗಳ ವೈದಾ ಕ್ತೋಯ ವಚಚ  ನೋಡಿ ಗ್ರರ ಮಿೋಣ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  

ಕೋವಿಡ್್-೧೯ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣ ಇದೆಯ್ಕೆಂದು ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲಿ್ಲ  ಹೊೋಗಬೇಕೆೆಂದು ಚಿೆಂತಿಸಿ 

ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಆಸಪ ತೆರ ಗಳಲಿ್ಲ  ಲಕಷ ೆಂತರ ರೂಪಾಯ ವಚಚ  ರ್ರಿಸುವುದಕೆಕ  ನಮಿಮ ೆಂದ 

ಸಾಧಾ ವಿಲಿವೆಂದು ಮತ್ತು  ಒೆಂದು ವೇಳೆ ಚಿಕ್ತತಿೆ ಗ್ರಗಿ ಆಸಪ ತೆರ ಗೆ ಹೊೋದರೆ ಹಣದ ಜೊತೆಗೆ 

ಪಾರ ಣ ಸಹ ಹೊೋಗುತು ದೆಯ್ಕೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಮನೆಯಲಿ್ಲ  ಇದುದ  ಸಾವನನ ಪಿಪ ದ ಅಸಂಖಾಾ ತ 

ಜನರಿದಾದ ರೆ. ಅವರೆಲಿರೂ ಆಸಪ ತೆರ ಯ ಬಳಿ ಸಹ ಹೊೋಗಿರುವುದ್ಧಲಿ . ಅಷೆಟ  ಅಲಿದೇ, ಕನೆಯಲಿ್ಲ  

ಶ್ವಸಂಸಾಕ ರಕ್ಕಕ  ಜನ ಪರದಾಡಿದದ ನ್ನನ  ನಾವು ಬಹಳ ನೋವಿನಿೆಂದ ನೆನಪಿಸಿಕಳುಳ ತೆು ೋನೆ. 

ಕೋವಿಡ್್-೧೯ ರೋಗದ ಬಗೆೆ  ಮ್ದಲೇ ನಮಗೆ ಮಾಹತಿ ಇದಾದ ಗಲ್ಲ ಕ್ಕಡ ಏತಕೆಕ  ಈ ರಿೋತಿ 

ಆಯತ್ತ ಎೆಂಬ ಬಗೆೆ  ನಾವಲಿರೂ ಸಹ ಆತಮ  ಶೋಧನೆ ಮಾಡಿಕಳಳ ಬೇಕು.  

ಹಾಗ್ರಗಿ, ಈ ಸಂದರ್ಘದಲಿ್ಲ  ತಮಮ  ಮಖಾೆಂತರ ನಾನ್ನ ಒೆಂದು ಮಾತನ್ನನ  ಹೇಳುವುದಕೆಕ  

ಇಷಟ ಪಡುವುದೇನೆೆಂದರೆ, ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಕೋವಿಡ್್-೧೯ ಮೂರನೆ ಅಲ್ಲಯ ಹೊಸಿು ಲಲಿ್ಲ  ನಾವು 

ಇದೆದ ೋವ. ಕೋವಿಡ್್-೧೯ ಎರಡನೆ ಅಲ್ಲಯ ಸಂದರ್ಘದಲಿ್ಲ  ನಾವು ಏನ್ನ ತೆಂದರೆ ಅನ್ನರ್ವಿಸಿದೆದ ೋವ 

ಅೆಂತಹ ತೆಂದರೆ ಮೂರನೆ ಅಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಬರಬ್ರರದೆೆಂದು ನಾನ್ನ ಆಶ್ಸುತೆು ೋನೆ. ಆದಾಗೂಾ , ಈ 

ರೋಗ ನಾನ್ನ ಬೇಡವೆಂದರೆ ಬಿಡುವುದ್ಧಲಿ  ಹಾಗೂ ಬ್ರ ಅೆಂದರೂ ಬರುವುದ್ಧಲಿ . ಹಾಗ್ರಗಿ, 

ಕೋವಿಡ್್-೧೯ ಮೂರನೆ ಅಲ್ಲಯ ಹೊಸಿು ಲಲಿ್ಲ  ನಾವು ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಘದಲಿ್ಲ  ಎರಡನೆ ಅಲ್ಲಯ 

ಸಂದರ್ಘದಲಿ್ಲ  ಈ ನಾಡಿನ ಮತ್ತು  ರಾಷಟ ರದ ಜನ ಅದರಲಿ್ಲಯೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಕಿ್ತಜನ್ 

ಕರತೆಯೆಂದಾಗಿ ಅಸಂಖಾಾ ತ ಜನ ಏನ್ನ ಮರಣ ಹೊೆಂದ್ಧದಾದ ರೆ, ಅವರೆಲಿರೂ ಸಹ ವೈದಾ ಕ್ತೋಯ 

ಸೌಲರ್ಾ ಗಳಿೆಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದದ ರು. ಆ ರಿೋತಿಯ ವೈದಾ ಕ್ತೋಯ ಸೌಲರ್ಾ ಗಳಿೆಂದ ವಂಚಿತರಾಗಬ್ರರದು 

ಮತ್ತು  ಮೂರನೆ ಅಲ್ಲಯನ್ನನ  ರಾಜಾ  ಸಕಘರವಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೇೆಂದರ  ಸಕಘರವಾಗಲ್ಲ 
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ಸಮಥಘವಾಗಿ ನಿಭಾಯಸಿ, ಈ ನಾಡಿನ ಹಾಗೂ ರಾಷಟ ರದ ಜನರ ಜೋವವನ್ನನ  ರಕ್ತಷ ಸಬೇಕೆೆಂದು ತಮಮ  

ಮಖಾೆಂತರ ಸಕಘರಕೆಕ  ಮನವಿ ಮಾಡುತೆು ೋನೆ.  

ಇದೇ ಸಂದರ್ಘದಲಿ್ಲ  ಕೋವಿಡ್್ ವಾರಿಯಸ್್ಘ ಅವರ ಸೇವ ಬಹಳ ಶ್ರ ೋಷಠ ವಾದದುದ . 

ಕೋವಿಡ್್-೧೯ ಸಂದರ್ಘದಲಿ್ಲ  24X7 ವೈದಾ ರು ಮತ್ತು  ವೈದಾ ಕ್ತೋಯ ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಗಳು ತಮಮ  ಜೋವದ 

ಹಂಗು ತರೆದು ಏಕೆೆಂದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅಪಾಯದ ಅರಿವು ಇದಾದ ಗಿಯೂ ಕ್ಕಡ ಕೋವಿಡ್್ ರೋಗಿಗಳ 

ಶುಶ್ರರ ಷೆ ಮಾಡುವುದರಲಿ್ಲ  ಅದುಬ ತವಾದಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಘದಲಿ್ಲ  ಗಂಡ-

ಹೆೆಂಡತಿ, ಮಕಕ ಳು ಮತ್ತು  ಇತರ ಕುಟ್ಟೆಂಬ ಸದಸಾ ರಿೆಂದ ದೂರ ಉಳಿದು ಅದುಬ ತವಾದಂತಹ ಸೇವ 

ಮಾಡಿದಂತಹ ವೈದಾ ರು, ವೈದಾ ಕ್ತೋಯ ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಗಳು ಮತ್ತು  ಕೋವಿಡ್್ ವಾರಿಯಸ್್ಘಗಳನ್ನನ  ಈ 

ಸದನ ನೆನಪಿಸಿಕಳುಳ ವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನ್ನ ಅವರೆಲಿರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮತ್ತು  

ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲಿ್ಲಸುವುದಕೆಕ  ಬಯಸುತೆು ೋನೆ. 

ಕನೆಯದಾಗಿ, ನಮಮ ನ್ನನ  ಅಗಲ್ಲದಂತಹ ಅನೇಕ ದ್ಧವಾ  ಚೇತನಗಳ ಆತಮ ಕೆಕ  ಆ ರ್ಗವಂತ 

ಸದೆತಿ ಕಲ್ಲಪ ಸಲ್ಲ ಮತ್ತು  ಶಾೆಂತಿಯನ್ನನ  ನಿೋಡಲ್ಲೆಂದು ರ್ಗವಂತನಲಿ್ಲ  ಪಾರ ರ್ಥಘಸಿ, ಅವರ ಅಗಲ್ಲಕೆಯ 

ನೋವನ್ನನ  ಸಹಸುವಂತಹ ಶ್ಕ್ತು ಯನ್ನನ  ಅವರ ಕುಟ್ಟೆಂಬ ವಗಘದವರಿಗೆ, ಬಂಧ್ರ-ಬ್ರೆಂದವರಿಗೆ, 

ಹತೈಶ್ಗಳಿಗೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಷೆಟ  ಅಲಿದೇ, ರಾಜಾ  ಮತ್ತು  ರಾಷಟ ರಕೆಕ  ಅವರ ಅಗಲ್ಲಕೆಯ 

ನೋವನ್ನನ  ರ್ರಿಸುವಂತಹ ಶ್ಕ್ತು ಯನ್ನನ  ರ್ಗವಂತನ್ನ ಕರುಣಸಲ್ಲೆಂದು ಪಾರ ರ್ಥಘಸಿ  ತಮಗೆ ವಂದ್ಧಸಿ 

ನನನ  ಮಾತ್ತಗಳನ್ನನ  ಮಗಿಸುತೆು ೋನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಸ್ಥ.ಎಂ. ಇಬ್ರರ ಹಿಂ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈ ದ್ಧನ ಸದನದಲಿ್ಲ  ಸಂತಾಪ 

ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ತಕ ೆಂತಲ್ಲ ಮ್ದಲು   ತಾವು ಮತ್ತು  ಸಭಾನಾಯಕರು ಮೃತ ಗಣಾ ರಿೆಂದ ದೇಶ್ಕೆಕ  

ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಅನಾಾ ಯ ಮತ್ತು  ಇದರಿೆಂದಾಗಿ, ಭಾರಿ ಆಘಾತವಾಯತೆೆಂದು ಹೇಳಿರುತಿು ೋರಿ. ಆದರೆ, 

ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಅನೇಕ ಮೃತ ಗಣಾ ರ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ  ತಿನ್ನನ ವುದಕೆಕ  ಅನನ  ಇರುವುದ್ಧಲಿ . ಮೃತ ಗಣಾ ರ 

ಅಗಲ್ಲಕೆಯೆಂದ ಆಘಾತ ದೇಶ್ಕಕ ಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಮೃತ ಗಣಾ ರ ಮನೆಯಲಿ್ಲ  ಏನಾಗಿದೆ ಎೆಂಬ್ದದರ ಬಗೆೆ  

ಸಕಘರ ಚಿೆಂತನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಲ ಬಂದ್ಧದೆ. ಅೆಂತಹವರನ್ನನ  ಹುಡುಕ್ತ ಅವರಲಿ್ಲ  ಯಾರು 

ನಿಷಾಠವಂತರಿದಾದ ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾಸಾಶ್ನ ಕಡುವಂತಹ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ವಾ ವಸೆೆ  ಮಾಡಿದರೆ 

ನಾವು ಈ ಸದನದಲಿ್ಲ  ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದದ ಕ್ಕಕ  ಸಾಥಘಕವಾಗುತು ದೆ. ಆ ಬಗೆೆ  ಸಂಬಂಧವಿಲಿದೇ, 

ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಮೃತ ಗಣಾ ರ ಅಗಲ್ಲಕೆಯೆಂದ ದೇಶ್ಕೆಕ  ಆ ರಿೋತಿ ಆಯತ್ತ, ಈ ರಿೋತಿ ಆಯತೆೆಂದು 24 

ಮೃತ ಗಣಾ ರ ಬಗೆೆ  ಒೆಂದು ಗಂಟ್ ಮಾತನಾಡಿರುತೆು ೋವ. ಆದರೆ, ಅವರ ಮನೆಯಲಿ್ಲ  ತಿನ್ನನ ವುದಕೆಕ  

ಅನನ  ಇದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲಿವೇ ಎೆಂಬ್ದದನ್ನನ  ಗಮನಿಸಿ ಅದಕೆಕ  ಯಾವ ವಾ ವಸೆೆ  ಮಾಡಬೇಕೋ 

ಅದನ್ನನ  ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ವಿದಾಾ ಭಾಾ ಸ ವಾ ವಸೆೆ  ಮಾಡಬೇಕು. 

ಏಕೆೆಂದರೆ, ಮೃತ ಗಣಾ ರಲಿ್ಲ  ಕೆಲವು ಜನ ಕಲ್ಯವಿದರಿದಾದ ರೆ, ತಜ್ಞರಿದಾದ ರೆ, ಸಿಾತಂತರ ಾ  
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ಹೊೋರಾಟಗ್ರರರಿದಾದ ರೆ. ಹಾಗ್ರಗಿ, ನಾನ್ನ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯವನ್ನನ  ಸಂತಾಪ ಸೂಚನೆಯಲಿ್ಲ  

ಸೇರಿಸಿಕಳಳ ಬೇಕೆೆಂದು ತಮಮ  ಮೂಲಕ ಸಕಘರವನ್ನನ  ಕೋರುತೆು ೋನೆ.  

ಸಭಾಪತ್ತಯವರು:- ಸಂತಾಪ ಸೂಚನೆಯ ಬಗೆೆ  ಮಾನಾ  ಸಿ.ಎೆಂ. ಇಬ್ರರ ಹೆಂರವರು ಹೇಳಿದ 

ವಿಷಯ ಸೂಕು ವಾಗಿದೆ. ಹಾಗ್ರಗಿ, ಸಕಘರ ಈ ಬಗೆೆ  ಸೂಕು  ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕೆೆಂಬ ಮಾತನ್ನನ  

ಹೇಳುತೆು ೋನೆ.  

ಮೃತರುಗಳ ಆತಮ ಕೆಕ  ಸದೆತಿಯನ್ನನ  ಕೋರುತು , ಅವರ ಅಗಲ್ಲಕೆಯ ನೋವನ್ನನ  ಸಹಸುವ 

ಶ್ಕ್ತು ಯನ್ನನ  ಅವರ ಕುಟ್ಟೆಂಬ ವಗಘಕೆಕ  ಪರಮಾತಮ ನ್ನ ಕರುಣಸಲ್ಲೆಂದು ಪಾರ ರ್ಥಘಸುತೆು ೋನೆ.  

ಮೃತರ ಗೌರವಾಥಘ ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರುಗಳು ಎದುದ  ನಿೆಂತ್ತ ಒೆಂದು ನಿಮಿಷ ಮೌನವನ್ನನ  

ಆಚರಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಕೇಳಿಕಳುಳ ತೆು ೋನೆ.  

(ಈ ಹಂತದಲ್ಲೂ  ಮೃತರ ಗೌರವಾರ್ಾ ಸದನದಲ್ಲೂ  ಉಪಸಿ್ಥ ತರಿದದ ವರೆಲ್ೂ ರೂ ಎಂದ್ಯ 

ನಿಂತ್ತ ಒಂದ್ಯ ನಿಮಷ ಮೌನವರ್ನನ ಚರಿಸ್ಥದರು) 

ಈಗ ಸದನವನ್ನನ  10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಲ ಮೆಂದೂಡುತಿು ದೆದ ೋನೆ.  

(ಸದನವು 12 ಗಂಟೆ 07 ನಿಮಷದ್ಧಂದ 10 ನಿಮಷಗಳ ಕಾಲ್ ಮಂದೂಡಲ್ಾ ಟ್ಿ ತ್ತ) 

 

(634) 13.09.2021/12.20/ಎಸ್್ಕೆ-ಬಿಎನ್ಎಸ್್ 

( ಸದನವು ಪನಃ ಮಧಾಯ ಹನ  12 ಗಂಟೆ 24 ನಿಮಷಕೆೆ  ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡಿತ್ತ.) 

(ಸರ್ನಾ ನಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರು ಪಿೋಠವನನ ಲಂಕರಿಸ್ಥದರು) 

ಶಿರ ೋ ಎರ್ಸ .ಎಲ .ಭೋಜೇಗೌಡ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೋತರ ):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಶ್ರ ೋ ಸಂಚಾರಿ 

ವಿಜಯ್ರವರ ಹೆಸರನ್ನನ  ಸಂತಾಪ ಸೂಚನೆಯ ಪಟಟ ಯಲಿ್ಲ  ಕೈಬಿಟಟ ರುವುದಕಕ ಗಿ ನನಗೆ ಬಹಳ 

ಬೇಜಾರು ಆಗುತಿು ದೆ. ಶ್ರ ೋಯುತರು ಅತಾ ೆಂತ ಕ್ತರಿಯ ವಯಸಿಿ ನಲಿ್ಲ  ರಾಷಟ ರ ಮಟಟ ದಲಿ್ಲ  ಮಹಾನ್ 

ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಾ ಕ್ತು ಯಾಗಿದುದ , ಇದು ಅವರಿಗೆ ಕಡತಕಕ ೆಂತಹ ಗೌರವ ಆಗುವುದ್ಧಲಿವೆಂದು 

ನಾನ್ನ ಭಾವನೆ ಮಾಡುತಿು ದೆದ ೋನೆ. ದಯವಿಟ್ಟಟ , ಕ್ಕಡಲೇ ಇದರ ಬಗೆೆ  ಗಮನಹರಿಸಬೇಕೆೆಂದು 

ಕೇಳಿಕಳುಳ ತೆು ೋನೆ.   

ಸಭಾಪತ್ತಯವರು:- ಆಯತ್ತ. 

ಶಿರ ೋ ಎರ್ಸ .ಆರ . ಪಾಟಿೋಲ  (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,್… 

ಸಭಾಪತ್ತಯವರು:- ಒೆಂದು ನಿಮಿಷ. 
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2. ನೂತನ ಸಚಿವರ ಪರಿಚಯ 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ಈ 

ಸಂದರ್ಘದಲಿ್ಲ  ನಾನ್ನ  ಮಾನಾ  ಸಚಿವರುಗಳನ್ನನ  ಸದನಕೆಕ  ಪರಿಚಯಸಿಕಡುತೆು ೋನೆ.  

ನೂತನವಾಗಿ ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿರುವಂತಹ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರ ೋ ಅರಗ ಜಾಾ ನೇೆಂದರ , ಪಾರ ಥಮಿಕ 

ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಕಲ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಸಿ. ನಾಗೇಶ್್, ಇೆಂಧನ ಹಾಗೂ ಕನನ ಡ ಮತ್ತು  

ಸಂಸಕ ೃತಿ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರ ೋ ವಿ.ಸುನಿಲ್್ ಕುಮಾರ್್ರವರು  ಸದನಕೆಕ  ಆಗಮಿಸಿದಾದ ರೆ. ಇವರನೆನ ಲಿ್ಯ  ಈ 

ಸದನಕೆಕ  ತಮಮ  ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯಸುತೆು ೋನೆ.  

ಸಭಾಪತ್ತಯವರು:- ತಮಮ ನ್ನನ  ಸಹ ಪರಿಚಯಸಿಕಳಿಳ . 

ಶಿರ ೋ ಎರ್ಸ .ಎಲ . ಭೋಜೇಗೌಡ:- ಹೊಸದಾಗಿ ಸಚಿವರಾಗಿರುವವರೆಲಿರನೂನ  ಈ ಸದನಕೆಕ  

ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕು. 

ಸಭಾಪತ್ತಯವರು:- ಹೊಸದಾಗಿ ಸಚಿವರಾಗಿರುವವರ ಹೆಸರನೆನ ಲಿ್ಯ  ಹೇಳಬೇಕಲಿವ? 

ಶಿರ ೋ ಎರ್ಸ .ಎಲ . ಭೋಜೇಗೌಡ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಎಲಿರ ಹೆಸರನ್ನನ  

ಹೇಳಬೇಕಗುತು ದೆ. ದಯವಿಟ್ಟಟ , ಸದನ ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡಬೇಕದರೆ,್… 

ಸಭಾಪತ್ತಯವರು:- ಒೆಂದು ನಿಮಿಷ ನಾನ್ನ ಹೇಳುತೆು ೋನೆ. 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎ. ತ್ತಪ್ಾ ೋಸಾವ ಮ:- ಹೊಸ ಮಂತಿರ ಮಂಡಲದಲಿ್ಲ  ಸಚಿವರಾದಂತಹವರನ್ನನ  ಸದನಕೆಕ  

ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕು.  

ಸಭಾಪತ್ತಯವರು:- ಮಾನಾ  ಸಭಾನಾಯಕರೇ, ಹೊಸದಾಗಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಬಂದಂತಹವರನ್ನನ  

ಸದನಕೆಕ  ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕಡಿ. 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅವರು ಮ್ದಲು 

ಸಚಿವರಾಗಿದದ ರು. ಆದರೆ ಖಾತೆ ಮಾತರ  ಬದಲ್ಯವಣೆಯಾಗಿದೆ. 

ಸಭಾಪತ್ತಯವರು:- ಆಯತ್ತ. ಆದರೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕಡಿ. 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ಅರಣಾ , ಆಹಾರ, ಪಡಿತರ 

ವಿತರಣೆ, ಗ್ರರ ಹಕ ವಾ ವಹಾರ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರ ೋ ಉಮೇಶ್್ ಕತಿು ,  ಬೃಹತ್ ಹಾಗೂ ಮಧಾ ಮ ನಿೋರಾವರಿ 

ಇಲ್ಯಖೆ (ಜಲ ಸಂಪನೂಮ ಲ) ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರ ೋ ಗೋವಿೆಂದ ಎೆಂ ಕರಜೊೋಳ, ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವ, 

ಐಟ-ಬಿಟ, ವಿಜಾಾ ನ ಹಾಗೂ ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಇಲ್ಯಖೆ, ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿಯಾಗಿ ಕೌಶ್ಲ್ಯಾ ಭಿವೃದಿ್ಧ  ಸಚಿವರಾದ 
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ಡಾ. ಸಿ.ಎನ . ಅಶಿ್ಥ ನಾರಾಯಣ, ಅಬಕರಿ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರ ೋ ಗೋಪಾಲಯಾ   ಇವರೆಲಿರೂ ಸದನಕೆಕ  

ಆಗಮಿಸಿದಾದ ರೆ. ಇವರನೆನ ಲಿ್ಯ  ಈ ಸದನಕೆಕ  ಪರಿಚಯಸುತೆು ೋನೆ.  

ಸಭಾಪತ್ತಯವರು:- ಆಯತ್ತ. ಈಗ ನಿಲುವಳಿ ಸೂಚನೆಯನ್ನನ  ಕಟಟ ದ್ಧದ ೋರಿ. 

 

3. ನಿಯಮ 59ರ ಮೇರೆಗೆ ನಿಲುವಳಿ ಸೂಚನೆ ಮಂಡನೆಗೆ ಅನುಮತ್ತ ಕೋರಿ ಪರ ಸಾು ವ. 

                     ವಿಷಯ: ಕೃಷ್ಣಾ  ಮೇಲ್ದ ಂಡೆ ಯೋಜನೆಯ 3ನೇ ಹಂತದ 

                                   ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತು ರುವ ಕುರಿತ್ತ. 

 

-------- 

 

ಶಿರ ೋ ಎರ್ಸ .ಆರ . ಪಾಟಿೋಲ  (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  

ನಿಯಮ 59 ರಡಿಯಲಿ್ಲ  ಅತಾ ೆಂತ ಮಹತಿ ದ ಒೆಂದು ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ  ಪರ ಸಾು ಪಿಸಲು ಅವಕಶ್ ಕೋರಿ 

ನಿಲುವಳಿ ಸೂಚನೆಯನ್ನನ  ಕಟಟ ದೆದ ೋನೆ. ಕೃಷಾಣ  ಮೇಲದ ೆಂಡೆ    ಯೊೋಜನೆಯ ಮೂರನೇ ಹಂತದ 

ಯೊೋಜನೆ ಅತಾ ೆಂತ ಅವಶ್ಾ ವಾಗಿದೆ. ಉತು ರ ಕನಾಘಟಕಕಕ ಲಿದೇ ಇಡಿೋ ರಾಷಟ ರದ ವರಮಾನವನ್ನನ  

ಹೆಚ್ಚಚ  ಮಾಡುವಂತಹ ಮತ್ತು  ಹದ್ಧನೈದು ಲಕ್ಷ  ಎಕರೆ ನಿೋರಾವರಿಯಾಗುವಂತಹ   130 ಟ.ಎೆಂ.ಸಿ. 

ನಿೋರನ್ನನ  ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಯೊೋಜನೆ ತಿ ರಿತಗತಿಯಲಿ್ಲ  ಆಗಬೇಕೆೆಂದು 

ಹೇಳಿ ಸಕಘರಕೆಕ    ಒತಾು ಯ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ನಿಲುವಳಿ ಸೂಚನೆಯನ್ನನ  ನಿಯಮ 59 

ರಡಿಯಲಿ್ಲ  ಸಲಿ್ಲಸಿದೆದ ೋನೆ. ದಯವಿಟ್ಟಟ , ಆ ನಿಲುವಳಿ ಸೂಚನೆಯನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಳುಳ ವುದಕೆಕ  

ಅವಕಶ್ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕೆೆಂದು ತಮಮ ಲಿ್ಲ  ಕೇಳಿಕಳುಳ ತೆು ೋನೆ.  

ಸಭಾಪತ್ತಯವರು:- ಸದರಿ ವಿಷಯವನ್ನನ  ನಿಯಮ 68 ಕೆಕ  ಪರಿವತಘನೆ ಮಾಡಿದೆದ ೋನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಎರ್ಸ .ಆರ . ಪಾಟಿೋಲ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ತಮಗೆ ಧನಾ ವಾದಗಳನನ ಪಿಘಸುತೆು ೋನೆ. 
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4. ಪರ ಶ್ನ ೋತು ರಗಳು 

ಅ) ಚುಕೆೆ  ಗುರುತ್ತನ ಪರ ಶ್ನನ ಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ನಿೋಡಲಾದ ಉತು ರಗಳು 

ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖ್ಯಯ  203 

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ. ಪರ ತಾಪ ಚಂದರ  ಶ್ನಟ್ಿ  (ಸಿ ಳಿೋಯ ಸಂಸಿ್ಥ ಗಳ ಕೆಷ ೋತರ ):-  ಮಾನಾ  ಅರಣಾ , ಆಹಾರ, 

ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆ, ಗ್ರರ ಹಕ ವಾ ವಹಾರ ಸಚಿವರಿಗೆ ಪರ ಶ್ನ ಯನ್ನನ  ಕೇಳುತಿು ದೆದ ೋನೆ. 

ಶಿರ ೋ ಉಮೇಶ  ವಿ. ಕತ್ತು  (ಅರಣಯ , ಆಹಾರ, ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆ, ಗಾರ ಹಕ ವಯ ವಹಾರ 

ಸಚಿವರು):-  ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಪರ ಶ್ನ ಗೆ ಉತು ರವನ್ನನ  

ಒದಗಿಸಲು ನನಗೆ ಸಮಯಾವಕಶ್ ಬೇಕು. 

ಸಭಾಪತ್ತಯವರು:- ಒೆಂದು ನಿಮಿಷ. ಮಾನಾ  ಪರ ತಾಪ ಚಂದರ  ಶ್ಟಟ ಯವರೇ, ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ .  

ಶಿರ ೋ ಕೆ. ಪರ ತಾಪ ಚಂದರ  ಶ್ನಟ್ಿ :-  ಸಮಯಾವಕಶ್ ಕೇಳಬೇಕೆೆಂದರೆ, ಅದಕೆಕ  ಕರಣ ಬೇಡವೇ? 

ಶಿರ ೋ ಉಮೇಶ  ವಿ. ಕತ್ತು :-  ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು ವಿದುಾ ತ್, ರಸೆು  ಎಲಿ  ದರ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ 

ಪರ ಶ್ನ ಯನ್ನನ  ಕೇಳಿದಾದ ರೆ.  

ಸಭಾಪತ್ತಯವರು:-  ಒೆಂದು ನಿಮಿಷ. ತಾವು ತಾವೇ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ. 

ಶಿರ ೋ ಕೆ. ಪರ ತಾಪ ಚಂದರ  ಶ್ನಟ್ಿ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾನ್ನ ಇಲ್ಯಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲಿದೇ 

ಇರುವುದನ್ನನ  ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದೆದ ೋನೆಯೇ? 

ಸಭಾಪತ್ತಯವರು:-  ಮಾನಾ  ಪರ ತಾಪ ಚಂದರ  ಶ್ಟಟ ಯವರೇ  ನಾನ್ನ ಹೇಳುತೆು ೋನೆ. ಮಾನಾ  ಸಭಾ 

ನಾಯಕರೇ,  ಬಹಳ ಜನ ಸಚಿವರನ್ನನ  ತಾವು ಸದನಕೆಕ   ಕರೆಸಿದ್ಧದ ೋರಿ. ದಯವಿಟ್ಟಟ , ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು 

ಕೇಳುವಂತಹ ಪರ ಶ್ನ ಗಳಿಗೆ, ಯಾವುದೇ ಪರಿಸೆಿ ತಿಯಲಿ್ಲ  ಉತು ರವನ್ನನ  ಒದಗಿಸಿಕಡುವಂತಹ 

ಕೆಲಸವನ್ನನ  ತಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ತಾವು ಹದ್ಧನೈದು ದ್ಧವಸ ಸಮಯಾವಕಶ್ ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದ್ಧದ ೋರಿ. 

ಆದರೆ ಅಧಿವೇಶ್ನ ಹದ್ಧನೈದು ದ್ಧವಸಗಳಿರುತು ದೆಯೇ? ಮಾನಾ  ಸಭಾನಾಯಕರಿಗೆ ಮತು ಮ್ಮಮ  

ಹೇಳುತೆು ೋನೆ. ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು ಕೇಳುವಂತಹ  ಪರ ಶ್ನ ಗಳಿಗೆ ಉತು ರವಿಲಿದೇ ಅವರು ಅವಕಶ್ 

ವಂಚಿತರಾಗಬ್ರರದು.    ಅದಕೆಕ  ತಾವು ಏನ್ನ ಹೇಳುತಿು ೋರಾ ಹೇಳಿ. ಅದನ್ನನ  ತಕ್ಷಣ ಮಾಡಿ. 

ಶಿರ ೋ ಕೆ. ಪರ ತಾಪ ಚಂದರ  ಶ್ನಟ್ಿ :- ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ಅದಕೆಕ  ಉತು ರವನ್ನನ  ಯಾವಾಗ ಕಡುತಾು ರೆ 

ಎೆಂಬ್ದದನ್ನನ  ತಿಳಿಸಬೇಕು.   
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ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಪರ ತಾಪಚಂದರ  ಶ್ಟಟ ಯವರು 

ರಾಷಿಟ ರೋಯ ಹೆದಾದ ರಿ ಮತ್ತು  ರಸೆು ಯ ಮಾಜಘನ್ ಮತಿು ತರ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗೆೆ  ಪರ ಶ್ನ ಯನ್ನನ  

ಕೇಳಿದಾದ ರೆ. 

ಸಭಾಪತ್ತಯವರು:- ಇದಕೆಕ  ತಾವೇ ಉತು ರ ಹೇಳುತಿು ೋರಾ? 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇಲಿ . 

ಸಭಾಪತ್ತಯವರು:- ಆಯತ್ತ ಬಿಡಿ, ಮಗಿಯತಲಿ . ಅದಕೆಕ  ಸಚಿವರು ಸಮಯಾವಕಶ್ವನ್ನನ  

ಕೇಳಿದಾದ ರೆ.  

ಶಿರ ೋ ಕೆ. ಪರ ತಾಪ ಚಂದರ  ಶ್ನಟ್ಿ :-  ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ಈಗ ಸದನದಲಿ್ಲದಾದ ರೆ. ಅವರು ಯಾವಾಗ 

ಉತು ರ ಕಡುತಾು ರೆೆಂಬ್ದದನ್ನನ  ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಲ. 

ಸಭಾಪತ್ತಯವರು:-  ಮಾನಾ  ಸಚಿವರೇ, ಇದಕೆಕ  ಮೆಂದ್ಧನ ವಾರ ಉತು ರವನ್ನನ  ಕಡಿ. 

ಶಿರ ೋ ಉಮೇಶ  ವಿ. ಕತ್ತು :- ಆಗಲ್ಲ, ಇದಕೆಕ  ಸಮಯಾವಕಶ್ವನ್ನನ  ಕೇಳಿದೆದ ೋನೆ. 

ಸಭಾಪತ್ತಯವರು:-  ಉತು ರ ನಿೋಡಲು ಹದ್ಧನೈದು  ದ್ಧನಗಳ ಸಮಯಾವಕಶ್ವನ್ನನ  ನಿೋಡಲು 

ನಾನ್ನ ಒಪುಪ ವುದ್ಧಲಿ . ಅದನ್ನನ  ಮೆಂದ್ಧನ ವಾರವೇ ಕಡಬೇಕು. 

ಶಿರ ೋ ಉಮೇಶ  ವಿ. ಕತ್ತು :- ಆಗಲ್ಲ, ಮೆಂದ್ಧನ ವಾರವೇ ಉತು ರ ಕಡುತೆು ೋನೆ. 

ಸಭಾಪತ್ತಯವರು:- ಆಯತ್ತ.  

ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖ್ಯಯ  28 

 

ಸಭಾಪತ್ತಯವರು:- ಮಾನಾ  ರವಿಕುಮಾರ್್ರವರೇ ತಮಮ  ಪರ ಶ್ನ ಗೆ ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು  

ಉತು ರವನ್ನನ  ಮೆಂದ್ಧನ ವಾರ ಕಡುತಾು ರೆ. ಏಕೆೆಂದರೆ, ಮಾನಾ  ಆರೋಗಾ  ಮತ್ತು  ಕುಟ್ಟೆಂಬ 

ಕಲ್ಯಾ ಣ, ಹಾಗೂ ವೈದಾ ಕ್ತೋಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾದ ಡಾ|| ಕೆ. ಸುಧಾಕರ್್ರವರಿೆಂದ ನನಗೆ ಪತರ  

ಬಂದ್ಧದುದ , ಆ ಪತರ ದ ಒಕಕ ಣೆ ಈ ರಿೋತಿ ಇದೆ. ನಾನ್ನ ದ್ಧನಾೆಂಕ 13.09.2021 ರಂದು ಮಾನಾ  

ಮಖಾ ಮಂತಿರ ಯವರ  ಕಯಘಕರ ಮ ಒೆಂದರಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಸುವುದರಿೆಂದ ಹಾಗೂ ಕೇೆಂದರ  

ಸೆಾನದಲಿ್ಲ  ಇಲಿದೇ ಇರುವುದರಿೆಂದ ದ್ಧನಾೆಂಕ 13.09.2021ರಂದು ನಡೆಯುವ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ 

ಕಯಘಕಲ್ಯಪಕೆಕ  ಹಾಜರಾಗಲು ಸಾಧಾ ವಾಗುತಿು ಲಿ . ಆದದ ರಿೆಂದ  ಸದರಿ ದ್ಧನದಂದು ಉತು ರಿಸುವ 

ಪರ ಶ್ನ ಗಳಿಗೆ ಮತು ೆಂದು ದ್ಧನ ಉತು ರಿಸಲು ಅವಕಶ್ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕೆೆಂದು ಕೋರಿದಾದ ರೆ. ಅದಕೆಕ  

ನಾನ್ನ ಒಪಿಪ ಕೆಂಡಿದೆದ ೋನೆ. ಮಾನಾ   ಆರೋಗಾ  ಮತ್ತು  ಕುಟ್ಟೆಂಬ ಕಲ್ಯಾ ಣ, ವೈದಾ ಕ್ತೋಯ ಶ್ಕ್ಷಣ 

ಸಚಿವರಿಗೆ ಕೇಳುವಂತಹ ಪರ ಶ್ನ ಗಳಿಗೆ, ಮೆಂದ್ಧನ ವಾರ ಉತು ರವನ್ನನ  ಒದಗಿಸುತಾು ರೆ.  
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖ್ಯಯ  214 

 

(ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೋ ಅಲಿೆಂ ವಿೋರರ್ದರ ಪಪ ನವರು ಗೈರು ಹಾಜರಿದದ ರು.) 

ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖ್ಯಯ  191 

(ಉತು ರವನುನ  ಲ್ಗತ್ತು ಸಲಾಗಿದೆ) 

 

ಡಾ|| ತೇಜಸ್ಥವ ನಿ ಗೌಡ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲ  ಕನನ ಡ ಭಾಷೆಯ 

ಉನನ ತಿೋಕರಣಕಕ ಗಿ ಕೈಗೆಂಡಿರುವ ಕರ ಮಗಳೇನ್ನ? ಎಷ್ಟಟ  ವಿದಾಾ ರ್ಥಘಗಳು 

ವಿಶಿ್ವಿದಾಾ ನಿಲಯಗಳಲಿ್ಲ  ಕನನ ಡವನ್ನನ  ಮಖಾ  ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಧಾ ಯನ ಮಾಡುತಿು ದಾದ ರೆ; ಕನನ ಡ 

ಶಾಸಿು ರೋಯ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಮಾನಾ ತೆ ಪಡೆದ ನಂತರ ಕನನ ಡ ಪಸರಿಸುವಿಕೆಗೆ ಯಾವ ಕರ ಮ 

ವಹಸಲ್ಯಗಿದೆ; ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲರುವ ಕನನ ಡದ ಇತಿಹಾಸ ಕಲ್ಯ ಸಂಸಕ ೃತಿ ಸಾರುವ ಶಾಸನಗಳನ್ನನ  

ಗುರುತಿಸಲ್ಯಗಿದೆಯೇ; ಅವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೈಗೆಂಡಿರುವ ಕರ ಮ; ಎಲಿ್ಲವ; ಯಾವುವು?  ಎೆಂಬ 

ಪರ ಶ್ನ ಯನ್ನನ  ಕೇಳಿದೆದ ೋನೆ. ನಾನ್ನ ಈ ಸದನಕೆಕ  ಶಾಸಕ್ತಯಾದ ಮೇಲ್ಲ ಈ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತಹ 

ಪರ ಶ್ನ ಗಳು ಬಂದಾಗ ಏನೇನ್ನ ಉತು ರ ಬರುತಿು ದೆಯೊೋ, ಅದೇ ಉತು ರವನ್ನನ  ಕಟಟ ದಾದ ರೆ. 

(ಮೆಂದು) 

(635) 13.09.2021, 12.30, ಟಸಿಹೆಚ್-ಬಿಎನಎಸ್ 

(ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ತಯವರ ಉಪಸಿ್ಥ ತ್ತ) 

ಡಾ.ತೇಜಸ್ಥವ ನಿ ಗೌಡ (ಮಂದ್ಯ):-  

ಮಾನಾ  ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರ ೋ ವಿ.ಸುನಿಲ್್ ಕುಮಾರ್್ರವರು ಕಟಟ ರುವ  ಉತು ರದಲಿ್ಲ  ಅೆಂಕ್ತ-

ಅೆಂಶ್ಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಸರಿ ಇದೆ.  ನಮಮ  ದೃಷಿಟ ಕೋನ ಹಾಗೂ ವಾ ವಹಾರ ಮಾಡುವ 

ವಿಧಾನ ಬದಲ್ಯಗದ್ಧದದ ರೆ ಹೇಗೆ?  ಕನನ ಡದ ಸಂಸಕ ೃತಿ ಹಾಗೂ ಕನನ ಡದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನನ  

ನಾವು ಜನಗಳ ಮಧ್ಯಾ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಹೊೋಗುವುದಕೆಕ  ಆಗುತಿು ಲಿ .  ಉದಾಹರಣೆಗೆ 

ವಿಶಿ್ವಿದಾಾ ಲಯಗಳಲಿ್ಲ  ಕನನ ಡ ಶಾಸಿು ರೋಯ ಭಾಷೆಯಾದ  ನಂತರ ಇಡಿೋ ಸದನ ಅದಕೆಕ  

ಸಪ್ರೋಟ್ಘ ಮಾಡಿದೆ.  ಇವತ್ತು  ನಮಗೆ ತ್ತೆಂಬ್ರ ನೋವಾಗುತಿು ರುವ ಸಂಗತಿ ಎೆಂದರೆ,  

ಪ್ರರ ಫೆಸರ್್ ಜ.ವೆಂಕಟ ಸುಬಬ ಯಾ ನವರು ಕನನ ಡಕೆಕ  ಸಾಕಷ್ಟಟ  ಕಡುಗೆಯನ್ನನ  ಕಟಟ ದಾದ ರೆ. 

ಶ್ರ ೋ ಜರಗನಹಳಿಳ  ಶ್ವಶಂಕರ್್,  ಶ್ರ ೋ ಷಣ್ಮಮ ಖಪಪ  ಕಶ್ಪಪ  ಯರಕರ ರವರು ನಿಧನರಾಗಿದಾದ ರೆ.  

ಇವತ್ತು  ಇಡಿೋ ಸದನ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರ ದಾದ ೆಂಜಲ್ಲಯನ್ನನ  ಅಪಿಘಸಿದೆ.  ಶ್ರ ೋಮತಿ ಕನಕ ಮೂತಿಘ, 

ಚಲನಚಿತರ  ನಟರಾದ        ಶ್ರ ೋ ಅರವಿೆಂದ್್ರವರು, ನೃತಾ  ಕಲ್ಯವಿದರು ಹಾಗೂ ಚಾಲುಕಾ  
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ಕಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಪಾರ ವಿಣಾ ತೆಯನ್ನನ  ಹೊೆಂದ್ಧರತಕಕ ೆಂಥವರು, ಡಾ: ಲಕ್ತಷ ಮ ೋ ತಾತಾಚಾರ್್ ಮತ್ತು   

ಶ್ರ ೋಮತಿ ಭಾನ್ನಮತಿರವರುಗಳು ನಿಧನರಾಗಿದಾದ ರೆ. 

ಸಭಾಪತ್ತಯವರು:- ಡಾ.ತೇಜಸಿಿ ನಿ ಗೌಡರವರೇ, ನಿಮಮ  ಪರ ಶ್ನ ಗೆ ಉತು ರವನ್ನನ  ಕೇಳಿ. 

 ಡಾ.ತೇಜಸ್ಥವ ನಿ ಗೌಡ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ 

ವಿಶಿ್ವಿದಾಾ ಲಯಗಳಲಿ್ಲ  ಕಲ್ಲಯತಕಕ ೆಂಥ ವಿದಾಾ ರ್ಥಘಗಳಿಗೆ ಸಕಘರ ವಷಘಕೆಕ  ಸುಮಾರು 

ರೂ.25,000/-ಗಳನ್ನನ  ಕಡುತಿು ದೆ. ವಿಶಿ್ವಿದಾಾ ಲಯದಲಿ್ಲ  ಕನನ ಡ ಭಾಷೆ ಕಲ್ಲಯುವುದು 

ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರು ಬಂದು ನಮಮ  ಸಂಸಕ ೃತಿಯನ್ನನ  ಕಲ್ಲಯುವಂಥವರಿಗೆ ತಿೆಂಗಳಿಗೆ 

ರೂ.2,000/- ಗಳನ್ನನ  ಕಟಟ ರೆ ಸಾಕಗುವುದ್ಧಲಿ . ಈ ಹಣಕೆಕ  ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಬಸ್ ಚಾಜ್ಘ, 

ಕಫಿ ಮತ್ತು  ಟೋ ಬರುತು ದೆಯೇ ಎೆಂದು ಹೇಳುವುದಕೆಕ  ಇಷಟ ಪಡುತೆು ೋನೆ. ಮತೆು  ಪುರಾತತಿ  

ಇಲ್ಯಖೆಯು ಕನನ ಡ ಮತ್ತು  ಸಂಸಕ ೃತಿ ಇಲ್ಯಖೆಯಡಿಯಲಿ್ಲ  ಇಲಿ . ಪರ ವಾಸೋದಾ ಮ 

ಇಲ್ಯಖೆಯ ಜೊತೆ ಇದೆ.  ಪರ ವಾಸೋದಾ ಮಕೆಕ  ಹೊೋಗತಕಕ ೆಂಥವರಿಗೆ ಆ ಟ್ೆಂಪಲ್್ ಯಾವುದು, 

ಕಲ್ಯಾ ಣಯಲಿ್ಲ  ಏನಿದೆ ಎೆಂದು ಗತಾು ಗುತಿು ಲಿ . ಅದರ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು  ಶಾಸನವನ್ನನ  

ಹಾಳು ಮಾಡುತಿು ದಾದ ರೆ. ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಕನನ ಡ ಮತ್ತು  ಸಂಸಕ ೃತಿ ಇಲ್ಯಖೆಯಲಿ್ಲ  ಪುರಾತತಿ  

ಇಲ್ಯಖೆಯನ್ನನ  ಜೊೋಡಿಸದೇ ಇದದ ರೆ ತೆಂದರೆಯಾಗುತು ದೆ. ಈಗ ಪುರಾತತಿ  ಇಲ್ಯಖೆ 

ಪರ ವಾಸೋದಾ ಮ ಇಲ್ಯಖೆಯಡಿ ಇರುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯು ಇದಕ್ಕಕ , ಅದಕ್ಕಕ  

ಸಂಬಂಧ ಇರುವುದ್ಧಲಿ . ಶಾಸಿು ರೋಯ ಭಾಷೆಯಾದ ನಂತರ ನಾಡಿನ ಇತಿಹಾಸ ಸಾರುವುದಕೆಕ  

ಅರಮನೆಗಳು ನಾಶ್ವಾಗಿವ. ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ನಮಮ  ರ್ವಾ ವಾದ ಮಂದ್ಧರಗಳು ನಾಶ್ವಾಗಿವ. 

ನಮಮ  ದೇಶ್ಕೆಕ  ವಿದೇಶ್ ಪರ ವಾಸಿಗರು ಬಂದು ಅರಮನೆಗಳ ಫೋಟೋ ಹಡಿದುಕೆಂಡು 

ವಿಡಿಯೊೋವನ್ನನ  ಅಪ್ಲೋಡ್್ ಮಾಡುತಿು ದಾದ ರೆ. ಇದು ನಮಗೆ ತ್ತೆಂಬ್ರ ಅಪಮಾನ ಮತ್ತು  

ದುುಃಖವಾಗುತಿು ದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತು ರ ಕನಾಘಟಕ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಪುರಾತನ ಅರಮನೆ ಮತ್ತು  

ಕೋಟ್ಗಳು ಬಹಳಷಿಟ ದುದ  ಅವು ಹಾಳಾಗುತಿು ದೆ. ಹೆಂದ್ಧನ ರಾಜರುಗಳ ಕಡುಗೆ 

ಅಪಾರವಾಗಿದೆ.  ಅದಕಕ ಗಿ ದಯಮಾಡಿ ಸಕಘರಕೆಕ  ನಾನ್ನ ಮನವಿಯನ್ನನ  ಮಾಡುತೆು ೋನೆ. 

ಮಾನಾ  ವಿ.ಸುನಿಲ್್ ಕುಮಾರ್್ರವರೇ ನಾನ್ನ ಈ ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ  ತ್ತೆಂಬ್ರ ನಿರಿೋಕೆಷ ಯನ್ನನ  

ಇಟ್ಟಟ ಕೆಂಡಿದೆದ ೋನೆ.  ಹೊಸದಾಗಿ ಇೆಂಧನ ಹಾಗೂ ಕನನ ಡ ಮತ್ತು  ಸಂಸಕ ೃತಿ ಇಲ್ಯಖೆಯ 

ಸಚಿವರಾಗಿ ಬಂದ್ಧದಾದ ರೆ, ಅವರು ಇೆಂಧನ ಖಾತೆಗಿೆಂತ ಕನನ ಡ ಮತ್ತು  ಸಂಸಕ ೃತಿಗೆ ಹೆಚಿಚ ನ 

ಮಹತಿ ವನ್ನನ  ಕಡುತಿು ದಾದ ರೆ.  ಎಲಿರೂ ಇೆಂಧನ ಖಾತೆ ಬೇಕೆೆಂದು ಕೇಳುತಾು ರೆ. ಆದರೆ 

ಅವರಿಗೆ ಇೆಂಧನ ಹಾಗೂ ಕನನ ಡ ಮತ್ತು  ಸಂಸಕ ೃತಿ ಇಲ್ಯಖೆ ಖಾತೆ ಕ್ಕಡ ಸಿಕ್ತಕ ದೆ. ಆದದ ರಿೆಂದ 

ಸಿ ಲಪ  ಅನ್ನದಾನ ಹೆಚಿಚ ಗೆ ಮಾಡಬೇಕು.   
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ಸಭಾಪತ್ತಯವರು:- ಡಾ.ತೇಜಸಿಿ ನಿ ಗೌಡರವರೇ, ನಿಮಮ  ಪರ ಶ್ನ ಗೆ ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು 

ಉತು ರ ಹೇಳಲ್ಲ. 

ಶಿರ ೋ ವಿ.ಸುನಿಲ  ಕುಮಾರ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಮಮ  ಸಕಘರ ಕಳೆದ 

ಕೆಲವು ವಷಘಗಳಿೆಂದ ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲ  ಒಟ್ಟಟ  ಕನನ ಡದ ಭಾಷೆ, ಸಂಸಕ ೃತಿ ಮತ್ತು  ಸಾಹತಾ ವನ್ನನ  

ಉಳಿಸಲ್ಲಕೆಕ  ಮತ್ತು  ಬೆಳೆಸಲ್ಲಕೆಕ  ಬೇಕದಂತಹ ಎಲಿ್ಯ  ಕಯಘಕರ ಮಗಳನ್ನನ  ಇಲ್ಯಖೆಯ 

ಮಖಾೆಂತರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡುತಿು ದೆ. ಒಟ್ಟಟ  ರಾಜಾ ದ 22 ವಿಶಿ್ವಿದಾಾ ಲಯಗಳಲಿ್ಲ  6279 

ವಿದಾಾ ರ್ಥಘಗಳು ಕನನ ಡವನ್ನನ  ಮಖಾ  ವಿಷಯವನಾನ ಗಿ ಆಯ್ಕಕ  ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಅದನ್ನನ  

ಅಧಾ ಯನ ಮಾಡುತಿು ದಾದ ರೆ. ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಆೆಂಧರ ಪರ ದೇಶ್, ತೆಲಂಗ್ರಣ ಮತ್ತು  

ಮಹಾರಾಷಟ ರ ಒಟ್ಟಟ  8 ರಾಜಾ ಗಳ ವಿದಾಾ ರ್ಥಘಗಳು ನಮಮ  ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲ  ವಾಾ ಸಂಗ 

ಮಾಡುತಿು ದಾದ ರೆ.  ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಸಕಘರ ಅೆಂಥವರಿಗೆ ವಾಷಿಘಕವಾಗಿ ರೂ.25,000/-ಗಳ 

ಪ್ರರ ೋತಿಾ ಹ ಧನವನಾನ ಗಿ ಕನನ ಡ ಅಧಾ ಯನಕಕ ೋಸಕ ರ ಕಡುತಿು ದೆ.  ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು 

ಉಲಿ್ಲೋಖ ಮಾಡಿದಂತೆ ಇನನ ಷ್ಟಟ  ಕನನ ಡದ ಕಂಪು ನಮಮ  ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲ  ನಿರಂತರವಾಗಿ 

ನಡೆಯಬೇಕು.  ಭಾಷೆಯ ಬಗೆೆ  ಅಭಿಮಾನ, ಸಾಹತಾ  ಕುರಿತಂತೆ ಇನನ ಷ್ಟಟ  ಪರ ಗತಿಗಳನ್ನನ  

ಸಾಧಿಸಬೇಕೆೆಂಬ ಭಾವನೆಗಳೇನಿದೆ, ಅದಕೆಕ  ಖಂಡಿತವಾಗಿಯು ನನನ  ಸಹಮತಿ ಇದೆ.  ಆದರೆ 

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಅಥಘ ಮಾಡಿಕಳುಳ ವಂಥದುದ  ಏನೆೆಂದರೆ, ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಈ ಸದನದ ಮಖಾೆಂತರ ತಮಮ  ಗಮನಕೆಕ  ತರುವುದೇನೆೆಂದರೆ, ಕೋವಿಡ್-19 ಸಂದರ್ಘದಲಿ್ಲ  

ಎಲಿ್ಯ  ಚಟ್ಟವಟಕೆಗಳು ಸು ಬದ ವಾಗಿತ್ತು . ಇದು ನಮಗೆಲಿ್ಯ  ಗತಿು ದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು 

ವಷಘಗಳಿೆಂದ ಕೋವಿಡ್-19 ಕರಣಕೆಕ  ಸಾವಘಜನಿಕವಾದಂಥ ಎಲಿ್ಯ  ಚಟ್ಟವಟಕೆಗಳು 

ಕಡಿಮ್ಮಯಾಗುತಿು ದೆ. ಆದರೆ ಕನನ ಡ ಪಾರ ಧಿಕರದ ಮಖಾೆಂತರ, ನಾವು ಕಳೆದ ಒೆಂದು 

ವಷಘದ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  188 ಕಯಘಕರ ಮಗಳನ್ನನ  ಕನನ ಡದ ಕುರಿತಂತೆ ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ 

ಆನ್ಲೈನ್ ಮಖಾೆಂತರ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ.  ಅದನ್ನನ  ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಯೂಟ್ಯಾ ಬ್ನಲಿ್ಲ  

ಅಪ್ಲೋಡ್್ನ್ನನ  ಕ್ಕಡ ಮಾಡಿದೆ. ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಕೋರನಾದ ಕರಣಕೆಕ  ಕನನ ಡ 

ಕಯಘಕರ ಮ ನಿೆಂತಿಲಿ . ನಮಮ  ಇಲ್ಯಖೆಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತಗಳಲಿ್ಲ  ಈ ಇಲ್ಯಖೆಯ 

ಕಯಘಕರ ಮಗಳನ್ನನ  ಮಾಡುತಿು ದಿಾ ರೆ.  ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು ಪಾರ ಚಾ ವಸುು  ಇಲ್ಯಖೆಯನ್ನನ  

ಪರ ವಾಸೋದಾ ಮ ಇಲ್ಯಖೆಯೆಂದ ಕನನ ಡ ಮತ್ತು  ಸಂಸಕ ೃತಿ ಇಲ್ಯಖೆಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು 

ಎನನ ತಕಕ ೆಂಥ ಮಾತನ್ನನ  ಏನ್ನ ಹೇಳಿದಾದ ರೆ, ಅದು ಈ ಹೆಂದೆಯೂ ಕ್ಕಡ ಚರ್ಚಘಯಾಗಿತ್ತು . 

ಮಾನಾ  ಮಖಾ ಮಂತಿರ ಗಳ ಹತಿು ರ ಚರ್ಚಘಯನ್ನನ  ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಯಾವ ಇಲ್ಯಖೆಯನ್ನನ  

ಕನನ ಡ ಮತ್ತು  ಸಂಸಕ ೃತಿ ಇಲ್ಯಖೆಯಲಿ್ಲ  ಸೇರಿಸಿದರೆ ಇನನ ಷ್ಟಟ  ಕನನ ಡದ ವಿಸಾು ರವಾಗುತು ದೆ 
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ಎನನ ತಕಕ ೆಂಥದಿನ್ನನ  ಮಾನಾ  ಮಖಾ ಮಂತಿರ ಯವರ ಗಮನಕೆಕ  ತಂದು ಕರ ಮವನ್ನನ  

ಕೈಗಳುಳ ವುದಕೆಕ  ನಾನ್ನ ಮೆಂದಾಗುತೆು ೋನೆ.  

 ಡಾ.ತೇಜಸ್ಥವ ನಿ ಗೌಡ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಭಾರತದಲಿ್ಲನ ಭಾಷಾ ನಿೋತಿಯ 

ಬಗೆೆ  ಕೇೆಂದರ  ಮತ್ತು  ರಾಜಾ ಗಳ ನಡುವ ಕೆಂಡಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕೆೆಂದು ಸಂವಿಧಾನದಲಿ್ಲ  

Article 343  ಯೆಂದ Article 351 ರವರೆಗೆ ನಿಧಿಘಷಟ ವಾದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನನ , ಗೈಡ್್ಲೈನಿ್ನ್ನನ  

ಕಟಟ ದೆ.  ಅದರಲಿ್ಲ  ಆಟಘಕಲ್್ 344ರಲಿ್ಲ  Commission and Committee of Parliament on 

official language. 8ನೇ ಪರಿರ್ಚಚ ೋದದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಭಾಷೆಗಳನ್ನನ  ಗುತಿಘಸುವ ಅಧಿಕರವನ್ನನ  

ಕಟಟ ದೆ.  ಅದರಲಿ್ಲ  sub clause (3) ರಲಿ್ಲ  ಏನ್ನ ಹೇಳುತಾು ರೆೆಂದರೆ, ಇೆಂತಹ ಒೆಂದು 

recommendation  ಮಾಡುವಾಗ,:್ “the Commission shall have due regard to the 

industrial, cultural and scientific advancement of India, and the jut claims and the 

interests of persons belonging to the non Hindi speaking areas in regard to the 

public services.“್ಎೆಂದು ಹೇಳಿದೆ.  

 ಸಭಾಪತ್ತಯವರು:- ಡಾ.ತೇಜಸಿಿ ನಿ ಗೌಡರವರೇ, ಈಗ ತಾವು ಏನ್ನ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು 

ಹೇಳಿ.  

ಡಾ.ತೇಜಸ್ಥವ ನಿ ಗೌಡ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಕೋಟ್-

ಕತು ಲ್ಲಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲಿ . ಕವಲ್ಲದುಗಘದಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು 25 ವಷಘಗಳ ಕಲ ಕೆಳದ್ಧ ರಾಣ 

ರ್ಚನನ ಮಮ ನವರು ಆಳಿದಾದ ರೆ.  ಆದರೆ ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಆ ಅರಮನೆ ನೋಡುವುದಕೆಕ  ಸಿಗುತಿು ಲಿ . 

ಹಾಗ್ರದರೆ ನಾವು ಮೆಂದ್ಧನ ಪಿೋಳೆಗೆಗೆ ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವಿಜಯನಗರದ dynasty 

ಆ ಅರಮನೆಗಳ ನಾಶ್ವಾಗಿದೆ. Restoration ಇಲಿ . ASI (Archaeological Survey of India) 

ಎೆಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ. ನಾನ್ನ ಹೇಳುವುದೇನೆೆಂದರೆ, ಪುರಾತತಿ  ಇಲ್ಯಖೆಯ ASI ನ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  

ಕೋಟ್-ಕತು ಲ್ಲಗಳಲಿ್ಲ  ಮರಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದು ಹಾಳಾಗುತಿು ವ. ಇವರು ಅದನ್ನನ  ಕಟಟ ಲ್ಲಕೆಕ  

ಆಗುತು ದೆಯೇ? ಆ ಮಕಕ ಳಿಗೆ Skill India ದಲಿ್ಲ  ಟ್ರ ೈನಿೆಂಗ್ ಕಡುತಾು ರೆ.  ಆ ಶ್ಲಪ ಕಲ್ಲ 

ಕಟಟ ದಂಥ ಹರಿಯರೆಲಿ್ಯ  ನಿಧನರಾಗುತಿು ದಾದ ರೆ.  ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ನಮಮ ಲಿ್ಲ  ಒಳೆಳ ಯ 

ಅನ್ನರ್ವಿ ಅಧಿಕರಿಗಳು ಇದಾದ ರೆ.   ಅದಕಕ ಗಿ ನಾನ್ನ ಮಾನಾ  ಸಚಿವರಾದ ವಿ.ಸುನಿಲ್್ 

ಕುಮಾರ್್ರವರ ಬಳಿ ರ್ರವಸೆಯನ್ನನ  ಕೇಳುತಿು ದೆದ ೋನೆ. ಹೊಯಿಳ ಅರಮನೆ, ರಾಣ ಅಬಬ ಕಕ  

ಅರಮನೆ, ಕೆಳದ್ಧ ಅರಮನೆ ಇೆಂತಹ ರ್ತ ವೈರ್ವ ಸಾರುವಂಥ ಬ್ರದಾಮಿಯಲಿ್ಲ  

ಅರಮನೆಯೇ ಇಲಿ . ಸಕಘರ ಒೆಂದು ಹೊಸ ಅರಮನೆಯನ್ನನ  ಕಟಟ ಲ್ಲ. ಉತಿ ವಗಳನ್ನನ  
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ಮಾಡಿ ದುಡಿನ್ನನ  ಹಾಳು ಮಾಡುವುದಲಿ .  ಹೆಚಿಚ ನ ಅನ್ನದಾನ ಕ್ಕಡ ಅವರ ಇಲ್ಯಖೆಗೆ 

ಬೇಕಗುತು ದೆ. ಹಾಗ್ರಗಿ, ದಯಮಾಡಿ ಸಕಘರ ಒೆಂದು ಒಳೆಳ ಯ ಯೊೋಚನೆಯನ್ನನ  

ಮಾಡಬೇಕು.  ಇವರ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಅರಮನೆಗಳನ್ನನ  ತಿ ರಿತವಾಗಿ ಕಟಟ ಬೇಕು. ಯಾವಾಾ ವ 

ಅರಮನೆಗಳು ಅಳಿವಿನ ಅೆಂಚಿನಲಿ್ಲವಯೊ ಅವುಗಳನ್ನನ  ಹಳೆಯದನ್ನನ  ಹಾಗೆಯೇ 

ಉಳಿಸಿಕೆಂಡು ರಾಣ ರ್ಚನನ ಮಮ ನವರ ಅರಮನೆಯೇ ಇಲಿ . ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಅವರು ಆ ಅರಮನೆಯನ್ನನ  ಕಟಟ ಬೇಕೆೆಂದು ನಾನ್ನ ತಮಮ  ಮೂಲಕ ಪಾರ ಥಘನೆ 

ಮಾಡುತೆು ೋನೆ. 

 ಶಿರ ೋ ವಿ.ಸುನಿಲ  ಕುಮಾರ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಕನಾಘಟಕವನ್ನನ  ಕಟಟ  

ಬೆಳೆಸಿದಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರಂಪರೆಯ ಕೋಟ್-ಕತು ಲ್ಲಗಳನ್ನನ  ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. 

ಅರಮನೆಗಳನ್ನನ  ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನನ ತಕಕ ೆಂತ ಭಾವನೆಗಳನ್ನನ  ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರೇನ್ನ 

ವಾ ಕು  ಮಾಡಿದಾದ ರೆ, ಅದನ್ನನ  ನಾನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯು ಗಮನಕೆಕ  ತಂದು, ಅದನ್ನನ  

ಪುನರುಜಜ ೋವನಗಳಿಸುವಂಥ ಮತ್ತು  ಇವತಿು ನ ಪಿೋಳಿಗೆಗೆ ಅದನ್ನನ  ಹಸಾು ೆಂತರಿಸುವಂಥ 

ಒಳೆಳ ಯ ಕಯಘವನ್ನನ  ನಮಮ  ಸಕಘರ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯು ಮಾಡುತು ದೆ. ನಾವು ಅವರ 

ಸಲಹೆಗಳನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಮೆಂದ್ಧನ ಕಯಘ ಯೊೋಜನೆಯನ್ನನ  

ಸಿದಿ ಪಡಿಸಲ್ಯಗುವುದು.  
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖ್ಯಯ .113 

(ಉತು ರ ಲ್ಗತ್ತು ಸ್ಥದೆ) 

 

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆಂಕಟೇಶ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು 

ಉತು ರವನ್ನನ  ಒದಗಿಸಿದಾದ ರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಕಟಟ ರಕತಕಕ ೆಂತ ಉತು ರಕ್ಕಕ  ನಾನ್ನ 

ಕೇಳಿರತಕಕ ೆಂಥ ಪರ ಶ್ನ ಗೂ ಏನೂ ಸಂಬಂಧವಿಲಿ . ಇವರು 2021-22ರ ಆಯವಾ ಯ ಪುಸು ಕದ 

point No.167ರಲಿ್ಲ  “ಗ್ರರ ಮಿೋಣ ಪರ ದೇಶ್ದ ಯುವತಿಯರನ್ನನ  ಸಬಲರನಾನ ಗಿಸುವ ನಿಟಟ ನಲಿ್ಲ  

ಪಾರ ಯೊೋಗಿಕವಾಗಿ 1000 ಯುವತಿಯವರಿಗೆ ಮೃದು ಕೌಶ್ಲಾ  (Soft skill), ಸಂವಹನ ಕೌಶ್ಲಾ  

ಮತ್ತು  ವಾ ಕ್ತು ತಿ  ವಿಕಸನದ ತರಬೇತಿಯನ್ನನ  ಸಕಘರಿ ಸಂಸೆೆ ಗಳಲಿ್ಲ  ನಿೋಡಲ್ಯಗುವುದು”್

ಎೆಂದು ಹೇಳಲ್ಯಗಿದೆ. ಅವರು ತರಬೇತಿಯನ್ನನ  ಕಟಟ ದಾದ ರ, ಇಲಿವ ಗತಿು ಲಿ .  2020-

21ರ ಆಯವಾ ಯದಲಿ್ಲ  ಕ್ಕಡ ಅದೇ ರಿೋತಿ ಆಶಿಾ ಸನೆಯನ್ನನ  ಕಟಟ ದಾದ ರೆ.್್“ಖಚಿತವಾದ 

ಉದೊಾ ೋಗ್ರವಕಶ್ಕಕ ಗಿ ಕೌಶ್ಲಾ  ತರಬೇತಿಗಳನ್ನನ  ನಿೋಡಲು ಮತ್ತು  ಕೌಶ್ಲಾ ಗಳನ್ನನ  

ಉನನ ತಿೋಕರಿಸಲು ಮೆಂದ್ಧನ ಎರಡು ವಷಘಗಳಲಿ್ಲ  ಸಾವಿರ ಪದವಿೋಧರರಿಗೆ 

ಕೌಶ್ಲ್ಯಾ ಭಿವೃದಿ್ಧ  ಇಲ್ಯಖೆಯ ಸಹಯೊೋಗದೊೆಂದ್ಧಗೆ ಎರಡು ಕೋಟ ರೂಪಾಯಗಳ 

ವಚಚ ದಲಿ್ಲ  Talent Acceleration Programme ನ್ನನ  ಅನ್ನಷಾಠ ನಗಳಿಸಲ್ಯಗುವುದು”್ಎೆಂದು 

ಹೇಳಿದಾದ ರೆ. ಆದರೆ ಇದಾಾ ವುದೂ ಅನ್ನಷಾಠ ನಗೆಂಡಿಲಿ .  ಇವರು ಕಡತಕಕ ೆಂಥ ಪರ ಮಾಣ 

ಪತರ ಗಳಿಗೆ ಎಲಿ್ಯದರೂ ಮಾನಾ ತೆ ಇದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇವರಿೆಂದ ಬಂದಂಥ ಹುಡುಗರಿಗೆ 

ಎಲಿ್ಯದರೂ acceptance ಇದೆಯೇ? ಇವರು ಕಡತಕಕ ೆಂಥ ಟ್ರ ೈನಿೆಂಗ್ ಬೇರೆ; ಜನರ 

ಜೋವನಕೆಕ  ಬೇಕಗಿರುವಂಥ ಪದವಿ ಅಥವಾ ಆ Certificate ಬೇರೆ. ಇಲಿವೇ ಇವರು 

ಕಡತಕಕ ೆಂಥ ಸಟಘಫಿಕೇಟ್ನಲಿ್ಲ  ಸಕಘರಿ ಉದೊಾ ೋಗದಲಿ್ಲ  ಇವರಿಗೆ ಪಾರ ಧಾನಾ ತೆ 

ಕಡಬಹುದು ಎನ್ನನ ವುದನ್ನನ  ಏನಾದರು ಮಾಡುತಾು ರೆಯ್ಕ? ಸಕಘರ ಇಷ್ಟಟ  ದುಡಿು  

ಖಚ್ಚಘ ಮಾಡುತಿು ದೆ. ಯಾವುದೊೋ ಒೆಂದು ಸಟಘಫಿಕೇಟ್ ಕಟಟ ರೆ ಸಾಕೆ.  ಗ್ರರ ಮಿೋಣ 

ಪರ ದೇಶ್ದ ಯುವತಿಯರನ್ನನ  ಸಬಲರನಾನ ಗಿಸಲು ತರಬೇತಿಯನ್ನನ  ಸಕಘರಿ ಸಂಸೆೆ ಗಳಲಿ್ಲ  

ನಿೋಡಲ್ಯಗುವುದು ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಾದ ರೆ. ಯಾವ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಏನ್ನ ಕಡಬೇಕೆೆಂದು ಸೂಚನೆ 

ಕಡಿ. ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ತರಬೇತಿ ಕಟ್ಟಟ , ಅವರಿಗೆಲಿ್ಯ  ಉದೊಾ ೋಗ್ರವಕಶ್ಗಳು 

ಸಿಗುವಂಥ ವಾ ವಸೆೆ  ಆಗಬೇಕು.  

ಡಾ.ಸ್ಥ.ಎನ .ಅಶವ ಥ  ರ್ನರಾಯಣ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು 

ಬಹಳ ಪರ ಸುು ತವಾದಂಥ ಒೆಂದು ವಿಚಾರವನ್ನನ  ಕೇಳಿದಾದ ರೆ. ಮಖಾ ವಾಗಿ ಇದುವರೆಗೂ 
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ಏನ್ನ ಒೆಂದು ಕೌಶ್ಲ್ಯಾ ಭಿವೃದಿ್ಧಯ ಮೂಲಕ ಕೌಶ್ಲಾ ತೆಯನ್ನನ  ಕಡಲ್ಯಗುತಿು ದೆ. Demand 

and supply. ಈಗ ಮಾಕೆಘಟ್ನಲಿ್ಲ  ಏನ್ನ demand ಇದೆ, ಆ ಪರ ಕರದಲಿ್ಲ  ನಾವು 

ತರಬೇತಿಯನ್ನನ  ಕಡುವಂಥದುದ  ಆಗಬೇಕ್ತದೆ. ಇದು ಬಹಳ ಸಪ ಷಟ . ಹಾಗ್ರಗಿ, ಎಲಿೋ 

ಒೆಂದು ಕಡೆ ಟ್ರ ೈನಿೆಂಗ್ ಕಡುವುದಕ್ಕಕ  ಮತ್ತು  placement rate ಗೂ ಬಹಳ ಕಡಿಮ್ಮ ಇದೆ.  

(ಮಂದ್ಯ...)  

(636)13.9.2021/12.40/ಎೆಂ.ಎೆಂ-ಜ.ಆರ್್ 

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

ಡಾ|| ಸ್ಥ.ಎನ. ಅಶವ ಥ  ರ್ನರಾಯಣ (ಮಂದ್ಯ):-  

ಇದನ್ನನ  ಸರಿಪಡಿಸಿಕಳುಳ ವುದಕಕ ೋಸಕ ರವಾಗಿ ʼಸಿಕ ಲ್್ ಕನೆಕ್ಟ ್್̓ ಎೆಂಬ ಪ್ರೋಟಘಲ್ ಅನ್ನನ  

ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡಿದೆದ ೋವ.್ ‘ಸಿಕ ಲ್್ ಕನೆಕ್ಟ ್್̓ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೆಲಿ್ಯ  ಉದಾ ಮಗಳು 

ಪಾರ ರಂರ್ವಾಗುತಿು ವ, ಅವರ ಅವಶ್ಾ ಕತೆಗಳನ್ನನ  ನಮಮ  ಪ್ರೋಟಘಲ್್ಗೆ ಆ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನನ  

ನೋೆಂದಾಯಸಿಕಳುಳ ವುದು ಮತ್ತು  ಯಾವುದೇ ರಿೋತಿಯ ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಗಳ ಅವಶ್ಾ ಕತೆ ಇದದ ರೆ 

ಅದನ್ನನ  ತಿಳಿಸಿ ಅವರಿಗೆ  ತರಬೇತಿ ಕಡುವುದಕೆಕ  ನಾವು ತಯಾರಿದೆದ ೋವ ಎನ್ನನ ವುದನ್ನನ  

ತಿಳಿಸುವಂತಹ ವಾ ವಸೆೆಯನ್ನನ  ಮಾಡಿ, ಪರ ಸುು ತವಾಗಿ ಆಗುವ ರಿೋತಿಯಲಿ್ಲ  ಎಲಿ್ಯ  

ಪರ ಯತನ ಗಳನ್ನನ  ಮಾಡುತಿು ದೆದ ೋವ.್ ್ ʼಕೋವಿಡ್್್̓ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಘದಲಿ್ಲ  ತರಬೇತಿ 

ಕೇೆಂದರ ಗಳಲಿ್ಲ  ಸಮಸೆಾ ಯಾಗಿವ.  ಮೆಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲಿ್ಲ  ನಾವು ಇನೂನ  placement 

ಮಾಡುವಂತಹ agency ಗಳನ್ನನ  ಹೆಚಾಚ ಗಿ ತರುವುದನ್ನನ  ಮಾಡುತಿು ದೆದ ೋವ.  ನಮಮ  ಎಲಿ್ಯ  

ಸಕಘರಿ ಸಂಸೆೆ ಗಳು ಐ.ಟ.ಐ., ಪಾಲ್ಲಟ್ಕ್ತನ ಕ್್, ಜ.ಟ.ಟ.ಸಿ., ಇೆಂಜನಿಯರಿೆಂಗ್ ಮತ್ತು  ಪದವಿ 

ಕಲೇಜುಗಳಲಿ್ಲ  ಸಿಕ ಲ್್ ಟ್ರ ೋನಿೆಂಗ್ ಅನ್ನನ  demand and supply  ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಕೌಶ್ಲಾ ತೆ 

ಕಡುವುದನ್ನನ  ಮಾಡುತೆು ೋವ.  

 ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ. ವೆಂಕಟೇಶ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇರುವ ಐ.ಟ.ಐ.,ಗಳಲಿ್ಲ  

ಸುಸಜಜ ತವಾದ ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಗಳಿಲಿ  ಅಥವಾ ತರಬೇತಿ ಕಡುವಂತಹ utensils  ಇಲಿ .  ಇವರು 

ಅಪ್ಗೆರ ೋಡ್್ ಮಾಡುತೆು ೋವ ಎನ್ನನ ತಾು ರೆ.  ಯಾವುದನ್ನನ  ಅಪ್ಗೆರ ೋಡ್್ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ, ಎಷ್ಟಟ  

ಅಪ್ಗೆರ ೋಡ್್ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ ಎೆಂಬ್ದದನ್ನನ  ತಿಳಿಸಬೇಕು.  ಸಾವಿರ ಕೋಟ ರೂಪಾಯಗಳನ್ನನ  

ಖಚ್ಚಘ ಮಾಡುತೆು ೋವೆಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ.  ಆದರೆ ಎಷ್ಟಟ  ಹಣವನ್ನನ  ಖಚ್ಚಘ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ, 

ಎಷ್ಟಟ  ಅಪ್ಗೆರ ೋಡ್್ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ? ಐ.ಟ.ಐ., ಆಗಬಹುದು, ಇೆಂಜನಿಯರಿೆಂಗ್ ಆಗಬಹುದು, 
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ಅಲಿ್ಲ  ಶೇ.50ರಷ್ಟಟ  ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಗಳಿಲಿ .  ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಅಲಿ್ಲ  ಹೇಳಿಕಳುಳ ವಂತಹ 

ನಿಷಣ ರಿಲಿ , ಇದದ ರೂ ಕೆಟ್ಟಟ  ಹೊೋಗಿರುತು ವ, ಅಕಸಾಮ ತ್ ಇದದ ರೆ ಅದನ್ನನ  ಉಪಯೊೋಗ 

ಮಾಡುವಂತಹ technically qualified  ಇರುವಂತಹ ವಾ ಕ್ತು  ಇರುವುದ್ಧಲಿ .  ಇದಕೆಕ  ಏನ್ನ 

ಮಾಡಬೇಕು?      

 ಡಾ|| ಸ್ಥ.ಎನ. ಅಶವ ಥ  ರ್ನರಾಯಣ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಕೌಶ್ಲಾ  

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಇಲ್ಯಖೆಯೆಂದ ಹಣವನ್ನನ  ಖಚ್ಚಘ ಮಾಡುವುದು ತರಬೇತಿಗೆ ಮಾತರ .  ತರಬೇತಿ 

ಕೇೆಂದರ ಗಳ ಜೊತೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಅಲಿ್ಲರುವಂತಹ ತರಬೇತಿ ಕೇೆಂದರ ಗಳನ್ನನ  

ಉಪಯೊೋಗಿಸಿಕೆಂಡು ತರಬೇತಿ ಕಡುವುದಾಗುತು ದೆ.    ಈ ದ್ಧಕ್ತಕ ನಲಿ್ಲ  ನಾವು ಸಕಘರದಲಿ್ಲ , 

ಈಗ ಸುಮಾರು 270 ಐ.ಟ.ಐ., ಸಂಸೆೆ ಗಳಿದೆ.  ಇದರಲಿ್ಲ   150 ಐ.ಟ.ಐ., ಸಂಸೆೆ ಗಳನ್ನನ  

ಅೆಂತರರಾಷಿಟ ರೋಯ ಗುಣಮಟಟ ಕೆಕ  ಏರಿಸುವಂತಹದದ ನ್ನನ  ಮಾಡಿದೆದ ೋವ.  ಇವತ್ತು  21ನೇ 

ಶ್ತಮಾನಕೆಕ  ಬೇಕಗಿರುವಂತಹ relevant training and emerging technology  ಕುರಿತಾಗಿ 

ತರಬೇತಿಯನ್ನನ  ಕಟ್ಟಟ  150 ಸಂಸೆೆ ಗಳಲಿ್ಲ  ಸಧಾ ದಲಿ್ಲಯೇ ಪಾರ ರಂರ್ವಾಗುತು ದೆ.  ಹಾಗೂ 

ಕೆ.ಜ.ಟ.ಟ.ಐ., ನಲಿ್ಲಯೂ ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಪರ ಸುು ತವಾದಂತಹ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನನ  

ಕಡುವಂತಹದಾದ ಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಜ.ಟ.ಟ.ಸಿ., ನಲಿ್ಲ  ಪರ ಸುು ತವಾದಂತಹ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನನ  

ಕಡುವಂತಹದಾದ ಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಇವತ್ತು  ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಬೇತಿ ಸಂಸೆೆ ಗಳಿೆಂದಲ್ಲ   

ಹೊರಬರುವಂತಹ ಪರ ಯತನ  ಮಾಡುತಿು ದೆದ ೋವ.  ಸಕಘರದಲಿ್ಲರುವಂತಹ ಸಂಸೆೆ ಗಳಲಿ್ಲೋ 

ಎಲಿ್ಯ  ತರಬೇತಿಗಳನ್ನನ  ಸಕಘರಿ ಪಾಲ್ಲಟ್ಕ್ತನ ಕ್್ ಸಂಸೆೆ , ಸಕಘರಿ ಇೆಂಜನಿಯರಿೆಂಗ್ 

ಕಲೇಜು, ಸಕಘರಿ ಪದವಿ ಕಲೇಜು, ನಮಮ  ಸಕಘರಿ ಸಂಸೆೆ ಗಳಲಿ್ಲೋ  ಎಲಿ್ಯ  

ತರಬೇತಿಗಳನ್ನನ  ಕಡುವುದಕೆಕ  ಪರ ಯತನ  ಮಾಡುತಿು ದೆದ ೋವ.  ಎಲಿ್ಯ  ತಾಲಿ್ಲಕುಗಳಲಿ್ಲ  ಈ 

ವಾ ವಸೆೆ ಗಳು ಇರುತು ವ, ಹಾಗ್ರಗಿ ಇದರ ಸಂಪೂಣಘ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತಹದಾದ ಗುತು ದೆ.  

 ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ. ವೆಂಕಟೇಶ:- ಮಾನಾ  ಸಚಿವರೇ,  ನಿಮಮ  ಆಶಿಾ ಸನೆ ರ್ಚನಾನ ಗಿದೆ.  ಆದರೆ 

ಅದನ್ನನ  ಅನ್ನಷಾಟ ನ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳೆಳ ಯದು.  ನಾವು ಹೇಳುವುದ್ಧಷೆಟ ೋ,  ನಿೋವು ಪ್ರೋಟಘಲ್್ 

ಮಾಡಿ ಯಾವ ಫಾಾ ಕಟ ರಿಗೆ ಬರುತು ದೆ ಅವರಿಗೆ ಜನರನ್ನನ  ಕಡುತೆು ೋವ ಎೆಂದು ಹೇಳುತಿು ೋರಿ.  

ಅದನ್ನನ  ಹೊರತಾಗಿ ಯೊೋಚನೆ ಮಾಡಿ.  ಜನರು ಪ್ರರ ಫೆಷನಲ್್ ಆಗಿ ಮಸಾಜ್ 

ಮಾಡುವವರು, ಸೆಕುಾ ರಿಟ ಗ್ರಡಿ್್ಘ ಇರುತಾು ರೆ.  ಇವುಗಳಿಗೆ ಕಟಟ ರೆ ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರು 

ಉದೊಾ ೋಗವನನ ರಸಿಕೆಂಡು ಬರುವವರಿಗೆ ಅವರಿಗೂ ಕನಿಷಟ ವೇತನವನ್ನನ  ಕಡಲೇಬೇಕು.  

ಇೆಂತಹದದ ನ್ನನ  ಅನ್ನಷಾಟ ನ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಕೇಳಿಕಳುಳ ತೆು ೋವ.    
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 ಸಭಾಪತ್ತಯವರು:- ಆಯತ್ತ.  ಈಗ ಮಾನಾ  ಕೆ.ಸಿ. ಕೆಂಡಯಾ ನವರ ಪರ ಶ್ನ .  

ಚುಕೆೆ  ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖ್ಯಯ : 237 

(ಉತು ರವನುನ  ಲ್ಗತ್ತು ಸ್ಥದೆ) 

 ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಈ ಪರ ಶ್ನ ಗೆ ನಾನೇ ಉತು ರ ಕಡುತೆು ೋನೆ.  ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರ ೋ ಆನಂದ್್ ಸಿೆಂಗ್ರವರು 

ಬಂದ್ಧರಲ್ಲಲಿ . ನಾನೇ ಉತು ರ ಕಡಬೇಕೆೆಂದು ಚಿೋಟ ಕಳುಹಸಿದಾದ ರೆ.  

 ಸಭಾಪತ್ತಯವರು:- ಸಚಿವರು ಏತಕೆಕ  ಬಂದ್ಧಲಿವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಲಿವೇ? ಅದನ್ನನ  

ಸದನಕೆಕ  ತಿಳಿಸಬೇಕಲಿವೇ? 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಹೌದು ತಿಳಿಸಬೇಕು.  ಈಗ ನಾನೇ ಉತು ರ 

ಕಡುತೆು ೋನೆ. 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಸ್ಥ. ಕಂಡಯಯ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಮಮ  ದೇಶ್, ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲ  

ಎೆಂತಹ ಪರಿಸೆಿ ತಿ ಬಂದ್ಧದೆ ಎೆಂದರೆ, ಸಿ ಚಛ  ಗ್ರಳಿಗೂ ಒೆಂದು ಕಯಘಕರ ಮವನ್ನನ  

ಮಾಡಿದಾದ ರೆ.  ಅೆಂದರೆ ಮಾಲ್ಲನಾ ದ್ಧೆಂದ ಇಡಿೋ ದೇಶ್ ಎಷ್ಟಟ  ಹದಗೆಟಟ ದೆ ಎೆಂಬ್ದದು ನಮಗೆ 

ತಿಳಿಯುತಿು ದೆ.   ನಾನ್ನ ಪೇಪರ್್ನಲಿ್ಲ  ಓದ್ಧದ ನಂತರ ಪರ ಶ್ನ  ಕೇಳೋಣ ಎೆಂದುಕೆಂಡಿದೆದ .  

ನಾನ್ನ ಪರ ಶ್ನ  ಕೇಳಿರುವುದು ರಾಷಿಟ ರೋಯ ಸಿ ಚಛ ಗ್ರಳಿ ಕಯಘಕರ ಮದಡಿ ಏನೇನ್ನ 

ಕರ ಮಗಳನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದ್ಧದ ೋರಿ? ನಮಮ  ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲ  ನಾಲುಕ  ಪಟಟ ಣಗಳನ್ನನ  

ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದ್ಧದ ೋರಿ. ಎರಡನೇ ಪರ ಶ್ನ  ಕೇಳಿರುವುದು 2024ರ ವೇಳೆಗೆ 

ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸಿಕೆಂಡಿರುವ ಗುರಿಗಳನ್ನನ  ಸಾಧಿಸಲು ಸಕಘರ ಸಿದಿ ಪಡಿಸಿದ ನಿದ್ಧಘಷಟ  ಕ್ತರ ಯಾ 

ಯೊೋಜನೆಗಳೇನ್ನ? ಇದಕೆಕ ೋನ್ನ ಉತು ರ ಕಟಟ ದಾದ ರೆ ಅದು ನನಗಂತ್ತ ಅಥಘವಾಗುತಿು ಲಿ .  

ಇಲ್ಯಖೆಗಳು-ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ/ಸೆ ಳಿೋಯ ಸಂಸೆೆ ಗಳು: ಬೆೆಂಗಳೂರು-16, ಹುಬಬ ಳಿಳ -ಧಾರವಾಡ-11, 

ಕಲಬ್ದಗಿಘ-11, ದಾವಣಗೆರೆ-11 ಹೋಗೆ ಕಟಟ ರುವ ಅೆಂಕ್ತ-ಅೆಂಶ್ಗಳು ಅಥಘವಾಗುತಿು ಲಿ .  

ನಾನ್ನ ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿ ಕೇಳಿರುವುದು ಈ ಕಯಘಕರ ಮದಡಿಯಲಿ್ಲ  ಏನ್ನ ನಿಣಘಯ 

ಮಾಡಿದ್ಧದ ೋರಿ? ಯಾವರಿೋತಿಯಾಗಿ ಮಾಲ್ಲನಾ ವನ್ನನ  ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾಡುತಿು ೋರಿ ಎೆಂದು ಕೇಳಿದೆದ ೋನೆ.  

ನನಗೆ ಮಾಹತಿ ಸಿಕ್ತಕ ರುವ ಹಾಗೆ ಕೋವಿಡ್್ ಬಂದು ನಾವಲಿ್ಯ  ಹೆಣಗ್ರಡಿದೆದ ೋವ.  ಮಖಾ ವಾಗಿ 

ಕಖಾಘನೆಗಳಿೆಂದ ಮತ್ತು  ವಾಹನಗಳಿೆಂದ ಮಾಲ್ಲನಾ  ಉೆಂಟಾಗುತು ದೆ. ಮಾಲ್ಲನಾ ವನ್ನನ  

ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾಡುವುದು, ಸಾವಘಜನಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಹೆಚಿಚ ಸುವುದು ಇತಾಾ ದ್ಧ ಅೆಂಶ್ಗಳಿಗೆ ಕ್ತರ ಯಾ 
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ಯೊೋಜನೆಗಳ ಅನ್ನಷಾಟ ನವನ್ನನ  ಕೇೆಂದರ  ಮತ್ತು  ರಾಜಾ  ಮಟಟ ದಲಿ್ಲ  ಸಮಿತಿಗಳು 

ನಿಯಮಿತವಾಗಿವ.  ಈ ಸಮಿತಿಗಳ ಕೆಲಸವೇನ್ನ? ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ಎಷ್ಟಟ  ಅನ್ನದಾನ 

ಬಂದ್ಧದೆ? ನಿೋವು ಕಟಟ ರುವ ಉತು ರದಲಿ್ಲ  2019 ಹಾಗೂ 2021ರಲಿ್ಲ  07 ಕೋಟ 

ರೂಪಾಯಗಳು ಬಂದ್ಧದೆ. ಇದು ಯಾವ ಕಯಘಕರ ಮಕೆಕ  ಎೆಂದು ನನಗಂತ್ತ 

ಅಥಘವಾಗುತಿು ಲಿ .  ಕೇವಲ ಅೆಂಕ್ತ ಅೆಂಶ್ಗಳನ್ನನ  ಕಟಟ ದ್ಧದ ೋರಿ.  ಇದರ ಬಗೆೆ  ಸಪ ಷಿಟ ೋಕರಣ 

ಬೇಕೆೆಂದು ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  ಕೇಳುತೆು ೋನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಪರ ವಾಸೋದಯ ಮ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು  

ಜಿೋವಿಶಾಸು ರ  ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು ಬಹಳ 

ಸೂಕ್ಷಮವಾದ ಪರ ಶ್ನ ಗಳನ್ನನ  ಕೇಳಿದಾದ ರೆ.  ಅವರು ಕೇಳುತಿು ರುವುದು ಸಿ ಚಛ ವಾದ ಗ್ರಳಿಯನ್ನನ  

ಸೇವಿಸುವ ನಮಮ  ಹಕಕ ನ್ನನ  ಪರಿಸರವನ್ನನ  ಸಿ ಚಛ ಗಳಿಸುವ ಹಕಕ ನ್ನನ  

ಕಯದ ರಿಸಿಕಳುಳ ವುದಕೆಕ  ಕೇೆಂದರ  ಸಕಘರ ಯಾವ ಯಾವ ಯೊೋಜನೆಗಳನ್ನನ  ಕೈಗೆಂಡಿದೆ 

ಮತ್ತು  ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲ  ಯಾವ ಯಾವ ನಗರಗಳನ್ನನ  ಇದಕೆಕ  ಗುರುತಿಸಲ್ಯಗಿದೆ? ಎಷ್ಟಟ  

ಹಣವನ್ನನ  ಖಚ್ಚಘ ಮಾಡಿದ್ಧದ ೋರಿ? ಕಯಘಕರ ಮದ ಸಿ ರೂಪವೇನ್ನ ಎೆಂಬ ಪರ ಶ್ನ ಗಳನ್ನನ  

ಕೇಳಿದಾದ ರೆ.  ಪರ ಶ್ನ ಗೆ ಇಷೆಟ ೋ ಉತು ರವನ್ನನ  ಕಡಲ್ಯಗಿದೆ. ರಾಷಿಟ ರೋಯ ಸಿ ಚಛ ಗ್ರಳಿ 

ಕಯಘಕರ ಮ ಎನ್ನನ ವ ಕೇೆಂದರ  ಸಕಘರದ ಕಯಘಕರ ಮಕಕ ೋಸಕ ರ ರಾಜಾ ದ ಬೆೆಂಗಳೂರು, 

ದಾವಣಗೆರೆ, ಹುಬಬ ಳಿಳ -ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು  ಕಲಬ್ದಗಿಘ ನಗರಗಳನ್ನನ  ಗುರುತಿಸಲ್ಯಗಿದೆ.  

2019ರಿೆಂದ 2024ರ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಈ ಕಯಘಕರ ಮದ ಸಿ ರೂಪಗಳಿರುತು ದೆ.  ಅದಕಕ ೋಸಕ ರ 

ಧೂಳಿನ ಪರ ಮಾಣವನ್ನನ  ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾಡುವುದು, ಮತ್ತು  ಮಖಾ  ಗುರಿಯರುವುದೇನೆೆಂದರೆ, 

2019ರಲಿ್ಲ  ಇದದ ೆಂತಹ ಧೂಳಿನ ಪರ ಮಾಣವನ್ನನ  2024ರಳಗೆ ಶೇ.20 ರಿೆಂದ ಶೇ.30 ರಷ್ಟಟ  

ತಗೆಿ ಸುವುದು, ಹೊಗೆರಹತವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನನ  ನಿಮಾಘಣ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು  

ಕಟಟ ಡಗಳ ತಾಾ ಜಾ ಗಳ ನಿವಘಹಣೆಗಳನ್ನನ  ಅತಾ ೆಂತ ವಾ ವಸೆಿ ತವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 

ಅಲಿ್ಲ  ಧೂಳು ಏಳದ್ಧರುವಂತೆ ನೋಡಿಕಳುಳ ವುದು, ಟಾರ ಫಿಕ್್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಳಿ ನಿೋರನ್ನನ  

ಸಿೆಂಪಡಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಧೂಳು ಮೇಲೇರದಂತೆ ನೋಡಿಕಳುಳ ವುದು, ರಸೆು ಗಳ 

ಬದ್ಧಯಲಿ್ಲ  ಕಲುದಾರಿಗಳನ್ನನ  ಧೂಳುರಹತವಾಗಿ ಮಾಡಿರುವುದು, ರಸೆು ಗಳ ಪಕಕ ದಲಿ್ಲ  

ಗಿಡಗಳನ್ನನ  ನೆಡುವುದು, ವಾಹನಗಳ ರಿೋಚಾಜ್ಘ ವಾ ವಸೆೆ ಗಳನ್ನನ  ಮಾಡುವುದು, 

ರಾತಿರ ಯಲಿ್ಲ  ರಸೆು ಯಲಿ್ಲ  ಧೂಳುರಹತ ವಾತಾವರಣ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಬೇಕದಂತಹ ನಿೋರನ್ನನ  

ಸಿೆಂಪಡಣೆ ಮಾಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ನಿೋವು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಫಾಾ ಕಟ ರಿಗಳಲಿ್ಲ  ಹೊಗೆ ರಹತ 

ಮಾಡುವಂತಹ ಇತಾಾ ದ್ಧ ಅನೇಕ ಅೆಂಶ್ಗಳನ್ನನ  ಕ್ಕಡ ಇಟ್ಟಟ ಕಳಳ ಲ್ಯಗಿದೆ. ಬೆೆಂಗಳೂರು 
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ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲಕೆಯಲಿ್ಲ  44 ಅೆಂಶ್ಗಳನನ ಳಗೆಂಡಂತೆ ಕಯಘ ಯೊೋಜನೆಗಳನ್ನನ  

ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಕೇೆಂದರ  ಸಕಘರದ ಮಾಗಘಸೂಚಿಯಂತೆ ರಾಜಾ  ಸಕಘರ ಕರ ಮ 

ಕೈಗೆಂಡಿದೆ. ಉಳಿದ ಮೂರು ನಗರಗಳಲಿ್ಲ  27 ಅೆಂಶ್ಗಳನ್ನನ  ಗಮನದಲಿ್ಲಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು 

ಧೂಳು ರಹತವಾದಂತಹ ಮತ್ತು  ಪರಿಸರ ಮಾಲ್ಲನಾ  ರಹತವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣವನ್ನನ  

ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಕಯಘಕರ ಮಗಳನ್ನನ  ಹಾಕ್ತಕೆಂಡಿದೆ.  ಇದಕಕ ೋಸಕ ರ ತಾವು ಎಷ್ಟಟ  

ಹಣವನ್ನನ  ನಿಗದ್ಧೋಕರಿಸಿದ್ಧದ ೋರಿ ಎೆಂದು ಪರ ಶ್ನ  ಕೇಳಿದ್ಧದ ೋರಿ, ಅದಕ್ಕಕ  ಸಹ ಮಾಹತಿಯನ್ನನ  

ಕಡಲ್ಯಗಿದೆ.  ರಾಷಿಟ ರೋಯ ಸಿ ಚಛ ಗ್ರಳಿ ಕಯಘಕರ ಮದಡಿ ಕೇೆಂದರ  ಸಕಘರವು ಕೇೆಂದರ  

ಮಾಲ್ಲನಾ  ನಿಯಂತರ ಣ ಮಂಡಳಿ ಮಖೇನ ರಾಜಾ  ಮಾಲ್ಲನಾ  ನಿಯಂತರ ಣ ಮಂಡಳಿಗೆ 2019 

ಹಾಗೂ 2021ರಲಿ್ಲ  ಒಟ್ಟಟ  ರೂ. 7.82 ಕೋಟ ಅನ್ನದಾನವನ್ನನ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ.  

ಸಭಾಪತ್ತಯವರು:- ಮಾನಾ  ಸಭಾನಾಯಕರೇ, ಇದರಲಿ್ಲ  ಎಲಿವನೂನ  ಹೇಳಿದ್ಧದ ೋರಿ, 

ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು ಕೇಳಿರುವ ಉಪ ಪರ ಶ್ನ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಲ್ಲಖಿತ ಉತು ರವನ್ನನ  ನೋಡದೆ 

ಹಾಗೆಯೇ ಉತು ರ ಹೇಳಿ.   

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈ ಎಲಿ್ಯ  

ವಿಚಾರಗಳನ್ನನ  ಗಮನದಲಿ್ಲಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು ಈ ಕಯಘಕರ ಮಗಳನ್ನನ  ಆಯೊೋಜಸಲ್ಯಗಿದೆ, 

ನಿಮಮ  ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳೇನಾದರೂ ಇದದ ರೆ ಕಡಿ, ಮತು ಷ್ಟಟ  ಪರಿಣಾಮಕರಿಯಾಗಿ 

ಅನ್ನಷಾಟ ನ ಮಾಡುತೆು ೋವ.  

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಸ್ಥ. ಕಂಡಯಯ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾವು ಸಕಘಲ್್ಗಳಲಿ್ಲ  ನಿೋರು 

ಸಿೆಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿದರೂ, ಸಿ ಚಛ  ಮಾಡಿದದ ರೂ ಒೆಂದಂತ್ತ ನಡೆದ್ಧದೆ, ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ., 

ಅವರಿಗ್ರಗಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಮಾಲ್ಲನಾ  ನಿಯಂತರ ಣ ಮಂಡಳಿಗ್ರದರೂ ಒೆಂದು ವಿೋಡಿಯೊೋ 

ತೋರಿಸಲು ಹೇಳಿ.  ರೂ. 2 ಕೋಟ 60 ಲಕ್ಷ ಖಚ್ಚಘ ಮಾಡಿದರು.  ಯಾವುದಾದರೂ 

ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಆಗಿರುವುದನ್ನನ  ತೋರಿಸಲ್ಲ.  ಈ ಕಯಘಕರ ಮದಲಿ್ಲ  ಒೆಂದೂ ನಡೆದ್ಧಲಿ .  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ., ಯಲಿ್ಲ   02 ಕೋಟ 70 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಖಚ್ಚಘ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನನ  ಹೇಳಿದ್ಧರಿ.  

ಧೂಳನ್ನನ  ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾಡಲು ಸಕಘಲ್್ಗಳಲಿ್ಲ  ನಿೋರು ಸಿೆಂಪಡಿಸಿರುವುದು, ಕಸಕಡಿಿ ಗಳನ್ನನ  

ಎತಿು ಹಾಕ್ತರುವುದನ್ನನ  ಹೇಳಿದ್ಧರಿ.  ಒೆಂದು ಕಟಟ ಡದ ಮೆಂದೆ ಇವತಿು ಗೂ ರಾಶ್ ರಾಶ್ ಕಸ, 

ಕಲಿು  ಬಿದ್ಧದ ರುತು ದೆ.  ಒೆಂದನೂನ  ಕಿ್ತೋನ್ ಮಾಡಿರುವುದ್ಧಲಿ . ಕೇವಲ ಹಣ ಬಂದ್ಧದೆ ಅದನ್ನನ  

ಖಚ್ಚಘ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನನ  ತೋರಿಸುತಿು ೋರಿ ಹೊರತ್ತ ಇದರಿೆಂದ ಏನ್ನ ಕಡಿಮ್ಮಯಾಗಿದೆ, 

ಎಷ್ಟಟ  ಪಸೆಘೆಂಟೇಜ್ ಮಾಲ್ಲನಾ  ಕಡಿಮ್ಮಯಾಗಿದೆ ಎೆಂಬ್ದದನ್ನನ  assess  ಮಾಡಿಲಿ .  ನನನ  
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ಪರ ಕರ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನನ  ಅಧಘಗಂಟ್ ಕಲ್ಯವಧಿ ಚರ್ಚಘಗೆ ಕನಿ ಟ್ಘ ಮಾಡುವುದು 

ಮೇಲು.  ಆಗ ಎಲಿ್ಯ  ಸದಸಾ ರೂ ಇದರ ಬಗೆೆ  ಚಿೆಂತನೆ ಮಾಡುತಾು ರೆ.  

ಸಭಾಪತ್ತಯವರು:- ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರೇ, ನಿೋವು ಅಧಘಗಂಟ್ ಕಲ್ಯವಧಿ ಚರ್ಚಘಗೆ 

ಕನಿ ಟ್ಘ ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ  ಒೆಂದು ಪತರ  ಬರೆದು ಕಳುಹಸಿ.  

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಆಗಬಹುದು. 

ಸಭಾಪತ್ತಯವರು:- ಮಾನಾ  ಸಭಾನಾಯಕರೇ, ಯಾರೇ ಮಂತಿರ ಗಳು ಹೇಳದೇ 

ಕೇಳದೇ ಸದನಕೆಕ  ಗೈರಾದರೆ ನಾನ್ನ ಒಪುಪ ವುದ್ಧಲಿ .  ಸದನಕೆಕ  ಯಾರೂ ದೊಡಿವರಲಿ , 

ದಯಮಾಡಿ ಸದನಕೆಕ  ತಿಳಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ನನನ  ಅನ್ನಮತಿ ಪಡೆದುಕಳಳ ಬೇಕು.  
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ಚುಕೆೆ  ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖ್ಯಯ : 173 

(ಉತು ರವನುನ  ಲ್ಗತ್ತು ಸ್ಥದೆ) 

ಶಿರ ೋ ಬ.ಕೆ. ಹರಿಪರ ಸಾದ್:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇಲಿ್ಲ  ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಜನರು 

ಬೆೆಂಗಳೂರಿನ ಸದಸಾ ರಿದೆದ ೋವ. 

(ಮೆಂದು) 

(637) 13-09-2021/ 12-50/ ಕೆಹೆಚ್-ಜಆರ್್  

                                                                (ಸಭಾಪತ್ತಯವರ ಉಪಸಿ್ಥ ತ್ತ) 

ಶಿರ ೋ ಬ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸಾದ್  (ಮಂದ್ಯ):-  

ಇದು ಬೆೆಂಗಳೂರಿನ ಏಳಿಗೆ. ಟಪುಪ ಸುಲ್ಯು ನ್ ಕಲದ ʼಸಿಲ್ಕ ್ ಸಿಟʼ ಯೆಂದ ಹಡಿದು ʼಸಿಲ್ಲಕನ್ 

ಸಿಟʼ ಯಾಗಿ ಬೆೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಬೆಳೆದು ʼಸೈನಿ್ ಸಿಟʼ,್ ʼಮಿಲ್ಕ ್ ಸಿಟʼ ಮತ್ತು  ʼಸಿಲ್ಲಕನ್ ಸಿಟʼ 

ಎೆಂಬೆಲಿ್ಯ  ಹೆಸರುಗಳನಿಟ್ಟಟ  ಹೇಳುತಿು ದದ ರು. ಇದು ಎರಡನೇ ಮಾಹತಿ ತಂತರ ಜಾಾ ನದ 

ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಮ್ಮರೆದಂತಹ ನಗರವಾಗಿದೆ. ಈಗ್ರಗಲೇ ಮಾನಾ  ಮಂತಿರ ಗಳು ವಿಸಾು ರವಾಗಿ 

ಉತು ರವನ್ನನ  ಕಟಟ ದಾದ ರೆ. ಈ ಸಿಲ್ಲಕನ್ ಸಿಟಯಲಿ್ಲ  ಉದೊಾ ೋಗವಕಶ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಸೆಿ ತಿ 

ಬಂದ್ಧದೆ ಎೆಂದರೆ, ಅವರದೇ ಆದಂತಹ Centre for Monitoring Indian Economy (C.M.I.E.,) 

ಮತ್ತು  Naukari.Com ಎರಡರ ಸವಘ ನೋಡಿದಾಗ ಹೈದರಾಬ್ರದ್್ನಲಿ್ಲ  ಶೇಕಡ 10 ರಷ್ಟಟ  

ಉದೊಾ ೋಗವಕಶ್ ಜಾಸಿು ಯಾಗಿದೆ. ಪೂನಾದಲಿ್ಲ  ಶೇಕಡ 13 ರಷ್ಟಟ  ಇದೆ. ಬೆೆಂಗಳೂರು ಶೇಕಡ 4 

ರಷ್ಟಟ  ಇದೆ. ನಾವು ಬೆೆಂಗಳೂರಿನವರಾಗಿ ಈ ಪರ ಶ್ನ  ಕೇಳುವಂತಹ ಪರಿಸೆಿ ತಿ ಬಂದ್ಧದೆ ಎೆಂದು 

ನನಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗುತಿು ದೆ. ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಲಿ್ಲ  ಶೇಕಡ 4 ರಷಟ ಕೆಕ  ಬಂದ್ಧರುವಂತಹ ಅೆಂಕ್ತ-

ಅೆಂಶ್ಗಳನ್ನನ  ನೋಡಿದಾಗ ಇವರು ಯಾರಿಗೆ ಟ್ರ ೈನಿೆಂಗ್ ಕಟಟ ದಾದ ರೆ ಎೆಂಬ್ದದು ನಮಗೆ 

ಸರಿಯಾಗಿ ಗತಾು ಗುತಿು ಲಿ . ಕೋವಿಡ್್-19 ಪರಿಸೆಿ ತಿಯೆಂದ ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಜನರು ಕೆಲಸವನ್ನನ  

ಕಳೆದುಕೆಂಡಿದಾದ ರೆ. Skill development ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ ಮಾನಾ  ಮಂತಿರ ಯವರು 

ಒದಗಿಸಿರುವಂತಹ ಉತು ರದಲಿ್ಲ  contradiction ಅನ್ನನ  ನೋಡಿದಾಗ ಒೆಂದು ಕಡೆ 

ತರಬೇತಿಯನ್ನನ  ಕಟ್ಟಟ  ಸಹಾಯಧನವನ್ನನ  ಕಡುತೆು ೋವ ಎೆಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ. 

ಮತು ೆಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಸಹಾಯಧನವನ್ನನ  ಕಡುವುದ್ಧಲಿ  ಎೆಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ. ಇವರು 

ಯಾರಿಗೆ confusion create ಮಾಡುತಿು ದಾದ ರೆ ಎೆಂಬ್ದದು ನನಗೆ ಗತಾು ಗುತಿು ಲಿ . ಆದದ ರಿೆಂದ, 

ಉದೊಾ ೋಗ ಸೃಷಿಟ  ಮಾಡುವುದರಲಿ್ಲ  ಬೆೆಂಗಳೂರು ಶೇಕಡ 4 ರಷಟ ಕೆಕ  ಬರುವುದಕೆಕ  ಕರಣ 
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ಏನೆೆಂಬ್ದದನ್ನನ  ಸಹ ಹೇಳಬೇಕಗುತು ದೆ? ಕೋವಿಡ್್ ಕಡಿಮ್ಮಯಾದ ನಂತರ 

ಹೈದರಾಬ್ರದ್್ನಲಿ್ಲ  ಶೇಕಡ 49 ರಷ್ಟಟ  ಉದೊಾ ೋಗ ಸೃಷಿಟ ಯಾಗಿದೆ. ಬೆೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲಿ್ಲ  

ಶೇಕಡ 9 ರಷಟ ಕೆಕ  ಬಂದು ನಿೆಂತಿದೆ. ಇದಕೆಕ  ಯಾವುದೇ ರಿೋತಿಯ ಮಾಹತಿಗಳಿಲಿ . 

Naukari.Com ಮತ್ತು  C.M.I.E., ರವರು ಕಟಟ ರುವಂತಹ ಮಾಹತಿಗಳಾಗಿವ. ಇದಕೆಕ  ಕರಣ 

ಏನೆೆಂಬ್ದದಕೆಕ  ಮಾನಾ  ಮಂತಿರ ಯವರು ಉತು ರವನ್ನನ  ನಿೋಡಿದರೆ ಒಳೆಳ ಯದು.  

 ಡಾ|| ಸ್ಥ.ಎನ. ಅಶವ ಥ ರ್ನರಾಯಣ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಮಮ  

ಇಲ್ಯಖೆಯಲಿ್ಲ  ಮಖಾ ವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಕಡುವಂತಹದುದ , ಉದೊಾ ೋಗ ಸೃಷಿಟ  

ಮಾಡುವಂತಹದುದ  ಇದೆ. ನಮಮ  ಇಲ್ಯಖೆಯ ಮಖಾೆಂತರ ಗ್ರರ ಮಿೋಣ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  National 

Rural Livelihood Mission ನ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಉದೊಾ ೋಗ ನಿಮಾಘಣ ಮಾಡುವಂತಹದುದ  

ಆಗುತು ದೆ. ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ನಗರ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಕೌಶ್ಲಾ ತೆ ಕಟ್ಟಟ  ಇರುವಂತಹ 

ಉದೊಾ ೋಗವನ್ನನ  ಪಡೆದುಕಳುಳ ವುದಕೆಕ  ನಾವು ತರಬೇತಿ ಕಡುವಂತಹದುದ  ಆಗುತು ದೆ. 

ನಮಮ  ಸಕಘರ ಅಧಿಕರಕೆಕ  ಬಂದಾಗಿನಿೆಂದಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್್-19 ಪರಿಸೆಿ ತಿಯೆಂದ ತರಬೇತಿ 

ಕಡುವುದಕೆಕ  ಹೆಚ್ಚಚ  ಹೆಚ್ಚಚ  ಅವಕಶ್ ಇಲಿದಂತಾಗಿದೆ. ಏಕೆೆಂದರೆ, ತರಬೇತಿ 

ಸೆೆಂಟರ್್ಗಳನ್ನನ  Covid-19 norms ಪರ ಕರವಾಗಿ ಮಚ್ಚಚ ವಂತಾದಾದ ಗುತಿು ದೆ. ಈಗ ಜುಲೈ 

ತಿೆಂಗಳಿನಿೆಂದ ಪಾರ ರಂರ್ವಾಗಿದೆ. ಹಾಗ್ರಗಿ ಸಾಕಷ್ಟಟ  ಅಡೆತಡೆಗಳು ಇವ. ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ 

ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಲಿ್ಲ  ಉದೊಾ ೋಗವಕಶ್ ಎಷ್ಟಟ  ಶೇಕಡಾವಾರು ನಿಮಾಘಣವಾಗುತಿು ದೆ. 

ಹೈದರಾಬ್ರದ್್ ಮತ್ತು  ಪೂನದಲಿ್ಲ  ಉದೊಾ ೋಗವಕಶ್ ನಿಮಾಘಣವಾಗುವುದರ ಬಗೆೆ  ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರು ಹೇಳುತಿು ದಾದ ರೆ. ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸೆೆ ಗಳ ಬಗೆೆ  ಪರ ತೆಾ ೋಕವಾಗಿ 

ಉಲಿ್ಲೋಖ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. ಇದರ ಬಗೆೆ  ನಾನ್ನ ಒೆಂದು ವಿಶಿಾ ಸದಲಿ್ಲ  ಹೇಳಬಹುದು.                

ಕೋವಿಡ್-19 ಇರುವಂತಹ ಸೆಂಕ್ತನ ಖಾಯಲ್ಲಯ ಹನನ ಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಎಲಿ್ಯ  ರಿೋತಿಯಲಿ್ಲ  

virtual ಆಗಿ ಮತ್ತು  ‘work್ from್anywhereʼ್ಇರುವುದರಿೆಂದ ಎಲಿವೂ ಸವಾಲ್ಯಗಿದೆ. ಇದರ 

ಬಗೆೆ  ಮೆಂದ್ಧನ ಬ್ರರಿ ಚರ್ಚಘ ಮಾಡೋಣ. ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಲಿ್ಲ  ಉದೊಾ ೋಗ 

ನಿಮಾಘಣವಾಗುವುದಕೆಕ  Employees Provident Fund, E.S.I., ನ ಅೆಂಕ್ತ-ಅೆಂಶ್ಗಳನ್ನನ  

ನೋಡಿದಾಗ, ಎಲಿ್ಲಲಿ್ಲ  ಎಷೆಟ ಷ್ಟಟ  ಉದೊಾ ೋಗ ನಿಮಾಘಣವಾಗುತಿು ದೆ ಎನ್ನನ ವುದರ ಅೆಂಕ್ತ- 

ಅೆಂಶ್ಗಳನ್ನನ  ನೋಡಿದಾಗ, formal sector ನಲಿ್ಲ  25 ಸಾವಿರಕ್ತಕ ೆಂತ ಆದಾಯ ಕಡಿಮ್ಮ 

ಇರುವಂತಹ ಉದೊಾ ೋಗಗಳು ಎಷಟ ರಮಟಟ ಗೆ ನಿಮಾಘಣವಾಗುತಿು ದೆ ಎನ್ನನ ವಂತಹ ಅೆಂಕ್ತ-

ಅೆಂಶ್ಗಳ ಬಗೆೆ  ಮೆಂದ್ಧನ ದ್ಧನಮಾನಗಳಲಿ್ಲ  ಚರ್ಚಘ ಮಾಡೋಣ. ಒಟಾಟ ರೆಯಾಗಿ 

ನಾವಲಿರೂ ಸೇರಿ ಉದೊಾ ೋಗವಕಶ್ಗಳನ್ನನ  ಹೆಚಿಚ ಸಬೇಕು. ನಗರ ಪರ ಸುು ತವಾಗಿರಬೇಕು. 
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ನನಗೆ ಗತಿು ರುವ ಪರ ಕರ ಮತ್ತು  ಇವತಿು ನ ಎಲಿ್ಯ  ಅೆಂಕ್ತ-ಅೆಂಶ್ಗಳ ಪರ ಕರವಾಗಿಯೂ 

ಬೆೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಬಹಳ ಉತು ಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತಿು ದೆ. ಬೇರೆ ಎಲಿ್ಯ  ನಗರಗಳಿಗೂ 

ಹೊೋಲ್ಲಸಿಕೆಂಡಾಗ living standards ಆಗಲ್ಲ, ಉದೊಾ ೋಗ ನಿಮಾಘಣದಲಿ್ಯಗಲ್ಲ, probably, 

in all aspects, ರ್ಚನಾನ ಗಿ ಮೆಂದೆ ಹೊೋಗುತಿು ದೆ. ಇನ್ನನ  ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನನ  

ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕೆಕ  ಇನ್ನನ  ಹೆಚಿಚ ನ ರಿೋತಿಯಲಿ್ಲ  ಶ್ಕ್ತು  ತ್ತೆಂಬ್ದವಂತಹ ಪರ ಯತನ ಗಳು 

ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕೆಕ  ಸಕಘರ ಸಂಪೂಣಘವಾಗಿ ಬದಿವಾಗಿದೆ. Demand and supply ಮತ್ತು  

ಉದೊಾ ೋಗದ ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿದಾಗ demand and supply ನೋಡಿಕಳಳ ದೇ ಹೇಗೋ ತರಬೇತಿಗಳು 

ನಡೆಯುತಿು ತ್ತು . ಇದನ್ನನ  ಸಂಪೂಣಘವಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸುವುದಕೆಕ  ಸಕಘರ ಬದಿವಾಗಿದೆ. 

ಯಾರಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನನ  ಕಟಟ ರೂ ಅವರಿಗೆ ಉದೊಾ ೋಗ ಸಿಗಬೇಕು. Demand ಇದದ ರೆ ಮಾತರ  

ತರಬೇತಿ ಕಡಬೇಕು. ಎಲಿೋ ಒೆಂದು ಕಡೆ ತರಬೇತಿ ಕಡಬೇಕೆೆಂಬ ಬಗೆೆ  

ಗುರಿಯಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು ತರಬೇತಿಯನ್ನನ  ಕಟಟ ರೆ ಅಷ್ಟಟ  ಉಚಿತ ಅಲಿ . ಬೇಡಿಕೆ 

ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಕಡುವಂತಹದುದ  ಆಗಬೇಕೆೆಂದು ಬಹಳ ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿ 

ಹೇಳುತಿು ದೆದ ೋನೆ. ಈ ದ್ಧಕ್ತಕ ನಲಿ್ಲ  ಕಯಘವನ್ನನ  ಮಾಡುವಂತಹ ಪರ ಯತನ ವನ್ನನ  ಮಾಡುತೆು ೋವ. 

Training and Placement Rate ಅನ್ನನ  ನೋಡಿದಾಗ ಇದುವರೆಗೂ 2016 ರಲಿ್ಲ  

ಪಾರ ರಂರ್ವಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಒೆಂದು ಯೊೋಜನೆ ಅಷ್ಟಟ  ಫಲಕರಿಯಾಗಿ ಮೆಂದೆ 

ಸಾಗುತಿು ಲಿ . ಇದನ್ನನ  ಸರಿಪಡಿಸುವುದಕೆಕ  demand and supply basis ಮೇಲ್ಲ ಈಗ್ರಗಲೇ 

ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರಾದ ಯು.ಬಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್್ರವರಿಗೆ ಉತು ರ ಕಡುತಾು  ನಾನ್ನ ಹೇಳಿದೆದ ೋನೆ. 

Demand and supply ಅನ್ನನ  ಪ್ರೋಟಘಲ್್ ಮೂಲಕ ಎಲಿ್ಲಲಿ್ಲ  ಖಾಲ್ಲ ಇದೆ ಎೆಂಬ್ದದನ್ನನ  

ಪ್ರೋಟಘಲ್್ನಲಿ್ಲ  ಎಲಿ್ಯ  ಕಂಪನಿಗಳು ಮೆಂದೆ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲ  

ನೋೆಂದಾಯಸಿಕಳುಳ ವಂತಹದಾದ ಗುತು ದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಗಳ requirement ಇದದ ರೂ 

ಕ್ಕಡ ಅವರು ಖಚ್ಚಘ ಮಾಡುವುದೇನ್ನ ಬೇಕಗಿಲಿ . ನಾವು ಸಕಘರದ್ಧೆಂದ ಖಚ್ಚಘ ಮಾಡಿ 

ತಮಗೆ ಬೇಕಗಿರುವಂತಹ ಮಾನವ ಸಂಪನೂಮ ಲದ ಬಗೆೆ  ತರಬೇತಿಯನ್ನನ  ಕಟ್ಟಟ  

ಉದೊಾ ೋಗವನ್ನನ  ರ್ರಿಸುವುದಕೆಕ  ಎಲಿ್ಯ  ರಿೋತಿ ಸಹಕರ ಕಡುವುದಕೆಕ  ಸಕಘರ ತಯಾರಾಗಿ 

ಮೆಂದೆ ಬರುತು ದೆ ಎೆಂದು ತಿಳಿಸುವಂತಹದದ ನ್ನನ  ಬಹಳ ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿ ಮಾಡುತಿು ದೆದ ೋವ. 

ಹಾಗ್ರಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ದ್ಧಕ್ತಕ ನಲಿ್ಲ  ಸಾಗುವಂತಹದದ ನ್ನನ  ಸಹ ಮಾಡುತೆು ೋವ.  

 ಶಿರ ೋ ಬ.ಕೆ. ಹರಿಪರ ಸಾದ್:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಮಂತಿರ ಗಳು ನನನ  

ಕೆಲವು ಪರ ಶ್ನ ಗಳಿಗೆ ಉತು ರವನ್ನನ  ನಿೋಡಿಲಿ . ಮಾನಾ  ಮಂತಿರ ಗಳು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಬೆೆಂಗಳೂರು 

ನಗರದಲಿ್ಲ  ಕೋವಿಡ್್-19 ಕರಣದ್ಧೆಂದ ಕೆಲವು ಅಡೆಚಣೆಗಳು ಉೆಂಟಾಗಿದೆ ಎೆಂದು 
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ಹೇಳಿದುದ , ಬೆೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ತಕ ೆಂತ ಹೆಚಿಚ ನ ಅಡೆಚಣೆ ಪೂನಾದಲಿ್ಲ  ಇತ್ತು . ಅಲಿ್ಲ  ಶೇಕಡ 13 

ರಷ್ಟಟ  employment rise ಆಗಿದೆ. ಹೈದರಾಬ್ರದ್್ನಲಿ್ಲ  ಶೇಕಡ 49 ರಷಟ ಕೆಕ  ಹೊೋಗಿದೆ. Second 

tier city ಎೆಂದು ರಾಜಸೆಾನ್ ಅನ್ನನ  ಹೇಳುತೆು ೋವ. ಅಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ ಶೇಕಡ 44 ರಷ್ಟಟ  ಇದೆ. 

ಇದು ಕೆಂಗೆರ ಸ್್ ಪಕ್ಷದ ಮಾಹತಿ ಅಲಿ . C.M.I.E., and Naukari.Com ಹೇಳಿರುವಂತಹ 

ಸವೇಘಯ ಮಾಹತಿಯಾಗಿದೆ. ಆದದ ರಿೆಂದ, ಕೋವಿಡ್್-19 ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ  ಉದೊಾ ೋಗಗಳು 

ಸಿಗುತಿು ಲಿವೆಂದರೆ ತಪಾಪ ಗುತು ದೆ. ಮಾನಾ  ಮಂತಿರ ಗಳು demand and supply ಬಗೆೆ  

ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಾನೂ ಕ್ಕಡ C.M.I.E., Monitoring Committee ವರದ್ಧಯ ಬಗೆೆಯೇ 

ಹೇಳುತೆು ೋನೆ.  It್says,್“The್Center್for್monitoring್the್Indian್economy್C.M.I.E.,್recorded 

national unemployment rate at 7.97% in April, at 11.09% in May.  Unemployment in 

rural್ is್ increased್ from್7.13%್ in್April,್2021್ to್10.63%್ in್May.”್ ್Rural್employment್

scheme ನಲಿ್ಲ  MNREGA ಈ ಸಕಘರವಾಗಲ್ಲ ಮತ್ತು  ಕೇೆಂದರ  ಸಕಘರದವರಾಗಲ್ಲ 

ಒಪುಪ ವುದಕೆಕ  ತಯಾರಿರಲ್ಲಲಿ . ಇವತ್ತು  ಅದೊೆಂದೇ ಒೆಂದು ಉದೊಾ ೋಗವಕಶ್ಗಳನ್ನನ  

ಕಲ್ಲಪ ಸಿಕಡುವಂತಹ ಒೆಂದು ಮಾಧಾ ಮ ಇರುವಂತಹದಾದ ಗಿದೆ. ಅದರಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ ಇದಕೆಕ  

ಸರಿಯಾದ ಹಣಕಸಿನ ವಾ ವಸೆೆ  ಆಗುತಿು ಲಿ . ಆದದ ರಿೆಂದ, ಮಾನಾ  ಮಂತಿರ ಗಳು ಸದನವನ್ನನ  

ತಪುಪ  ದಾರಿಗೆ ಎಳೆಯುವುದು ಬೇಡ. ಬೆೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲಿ್ಲ  ಶೇಕಡ 4 ರಷ್ಟಟ  ಮಾತರ  

ಉದೊಾ ೋಗವಕಶ್ಗಳು ಸಿಗುವಂತಹದುದ  ಆಗಿದೆ. ಬೆೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಯ ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ‘it 

was್ a್ city್ of್ opportunities.ʼ್ ್ ್ Opportunities್ ಏಕೆ ಕಳೆದುಕಳುಳ ತಿು ದಾದ ರೆ. ಬೆೆಂಗಳೂರು 

ನಗರವನ್ನನ  ಎಷ್ಟ ೋ ಕಂಪನಿಗಳು ಬಿಟ್ಟಟ  ಹೊೋಗಿದುದ , ಇದಕೆಕ  ಕರಣ ಏನೆೆಂಬ್ದದನ್ನನ  

ಮಾನಾ  ಮಂತಿರ ಗಳು ಹುಡುಕ್ತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಹಳ ಉತು ಮವಾಗಿರುತು ದೆ. ಆದದ ರಿೆಂದ, 

ಬೆೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲಿ್ಲ  ನಿರುದೊಾ ೋಗ ಹೆಚ್ಚಚ  ಹೆಚಾಚ ಗಿ ಆಗುತಿು ದೆ. ಕೋವಿಡ್-19ನ 

ಕರಣವನ್ನನ  ಹೇಳಿ ತಪಿಪ ಸಿಕಳುಳ ವುದಕೆಕ  ಆಗುವುದ್ಧಲಿ . ಎಲಿೋ ಒೆಂದು ಕಡೆ ತಪುಪ  

ನಡೆದ್ಧದುದ , ಇದನ್ನನ  ಸರಿಪಡಿಸಿಕೆಂಡು ಹೊೋಗುತೆು ೋವ ಎನ್ನನ ವಂತಹ ರ್ರವಸೆಯನ್ನನ  

ಸದನದಲಿ್ಲ  ಕಡಬೇಕೆೆಂದು ತಮಮ  ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕಳುಳ ತೆು ೋನೆ.  

 ಡಾ|| ಸ್ಥ.ಎನ. ಅಶವ ಥ ರ್ನರಾಯಣ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ನಾನ್ನ 

ಈಗ್ರಗಲೇ ತಮಮ  ಮೂಲಕ ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಉದೊಾ ೋಗ ನಿಮಾಘಣ 

ಮಾಡುವವರು ಅಲಿ . ಇರುವಂತಹ ಉದೊಾ ೋಗಕೆಕ  ತರಬೇತಿ ಕಡುವಂತಹದುದ  ಇದೆ.  

 ಶಿರ ೋ ಬ.ಕೆ. ಹರಿಪರ ಸಾದ್:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಉದೊಾ ೋಗಕಕ ೋಸಕ ರ 

ತರಬೇತಿಯನ್ನನ  ಕಡುತೆು ೋವ ಎನ್ನನ ವುದು ಸರಿಯಲಿ  ಎೆಂದು ಮಾನಾ  ಮಂತಿರ ಗಳೇ 
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ಹೇಳುತಿು ದಾದ ರೆ. ಇಷ್ಟ ೆಂದು ಉದೊಾ ೋಗವಕಶ್ ಕಡಿಮ್ಮಯಾಗಬೇಕೆೆಂದರೆ ಕರಣ 

ಏನೆೆಂಬ್ದದು ಬೇಕಲಿವೇ? ಸಕಘರದವರು ಉದೊಾ ೋಗ ಕಡುವುದ್ಧಲಿವೆಂಬ್ದದು ನಮಗೆ 

ಗತಿು ದೆ. ಮಾನಾ  ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ ಯವರು ಪಕೋಡ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಾದ ರೆ. 

ಇದನ್ನನ  ನಾನ್ನ ಒಪಿಪ ಕಳುಳ ತೆು ೋನೆ. ಆದರೆ, ಇಷ್ಟಟ  ಲಕಷ ೆಂತರ ರೂಪಾಯಗಳನ್ನನ  ಖಚ್ಚಘ 

ಮಾಡಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನನ  ಕಡುತಿು ೋರಲಿವೇ, ಏತಕಕ ಗಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನನ  ಕಡಲ್ಯಗುತು ದೆ 

ಎೆಂಬ್ದದನ್ನನ  ಹೇಳಿ. Skill development ಎೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಇಷ್ಟಟ  ದ್ಧವಸ ಬೆೆಂಗಳೂರು 

ನಗರದಲಿ್ಲ  ಇರಲ್ಲಲಿವೇ?  

ಡಾ|| ಸ್ಥ.ಎನ. ಅಶವ ಥ ರ್ನರಾಯಣ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಬಹಳ 

ಮಖಾ ವಾಗಿ ಉದೊಾ ೋಗ ನಿಮಾಘಣ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನನನ  ಇಲ್ಯಖೆಗೆ ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು 

ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಪರ ಶ್ನ ಗೆ ಮತ್ತು  ಒಟಾಟ ರೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಸಕಘರದಲಿ್ಲ  ಉದೊಾ ೋಗ 

ಹೇಗೆ ನಿಮಾಘಣವಾಗುತು ದೆ ಎನ್ನನ ವಂತಹ ಪರ ಶ್ನ ಗೆ ಉತು ರವಾಗಿ ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಕೌಶ್ಲಾ ತೆ 

ಇಲ್ಯಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ  ಪರ ಶ್ನ ಗೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒೆಂದು ಕೌಶ್ಲಾ ತೆಗೆ 

ಸಂಬಂದಪಟಟ ೆಂತೆ ಏನ್ನ ತರಬೇತಿಯನ್ನನ  ಕಡುತಿು ದೆದ ೋವ ಎನ್ನನ ವುದಕೆಕ  ಪರ ಸುು ತವಾಗಿ 

ಉತು ರ ಕಡುವಂತಹದುದ  ಆಗುತು ದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ  ಇದರ ಬಗೆೆ  ಇವತ್ತು  ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರು ಬಹಳ ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿ ಉಲಿ್ಲೋಖ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ.  

(ಮೆಂದು) 

(638) 1:00 ಎರ್ಸ ಪಿಆರ-ಎಂಡಿ 13/09/2021  

(ಸಭಾಪತಿಯವರ  ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

 

ಡಾ|| ಸ್ಥ.ಎರ್ಸ.ಅಶವ ರ್ ರ್ನರಾಯಣ(ಮಂದ್ಯ):- 

 

ಮಖಾ ವಾಗಿ ಇಡಿೋ ದೇಶ್ದಲಿ್ಲ  ಯಾವುದಾದರೂ ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲ  ಮೆಂಚೂಣಯಲಿ್ಲ  ಆರ್ಥಘಕ 

ಚೇತರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎೆಂದರೆ ಅದು ನಮಮ  ಕನಾಘಟಕ ರಾಜಾ ವಾಗಿದುದ , ನಮಮ  ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲ  

ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಆರ್ಥಘಕ ಚೇತರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.  ಇದಕೆಕ  ಕರಣಗಳು ತೆರಿಗೆ ಸಂಗರ ಹ, ಜ.ಎಸ್.ಟ. 

ಮತ್ತು  ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗರ ಹಣೆಗಳಾಗಿವ.  ದೇಶ್ದ ಇನಿನ ತರೆ ನಗರಗಳ ಆರ್ಥಘಕ ಚೇತರಿಕೆಯು 

ಕುೆಂಠಿತವಾಗಿದುದ , ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಲು ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಸಮಯವನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿವ.  

ಆರ್ಥಘಕ ಚೇತರಿಕೆಯಲಿ್ಲ  lives and livelihood ಗಳಿಗೆ ಸಪ ೆಂದ್ಧಸುವ ಸಕಘರ ನಮಮ  

ಸಕಘರವಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ರಿೋತಿಯ ಸಮಸೆಾ ಗಳನ್ನನ  ಬಗೆಹರಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನನ  

ಪರ ಸುು ತ ನಮಮ  ಸಕಘರವು ಮಾಡಿದೆ. ನಮಮ  ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲ  ಆರ್ಥಘಕ ಚೇತರಿಕೆ ರ್ಚನಾನ ಗಿ 
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ಆಗಿದುದ , ಉದೊಾ ೋಗ್ರವಕಶ್ಗಳೂ ಸಹ ಉತು ಮ ರಿೋತಿಯಲಿ್ಲ  ಸೃಷಿಟ ಯಾಗಿ, ಇದರ 

ಪರ ಮಾಣವು ಜಾಸಿು ಯಾಗುತಿು ವ.  ಹೋಗ್ರಗಿ ಮೆಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲಿ್ಲ  ಪರ ಸುು ತ ಪರ ಶ್ನ ಯ ಬಗೆೆ  

ಉಲಿ್ಲೋಖಿಸಿ, ಚಚಿಘಸುವಂತೆ ಸದಸಾ ರಿಗೆ ಹೇಳುತೆು ೋನೆ.   

 

ಶಿರ ೋ ಬ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸಾದ್:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ನೌಕರಿ 

ಡಾಟ್ ಕಮ್ ಅೆಂತಘಜಾಲ ಕುರಿತಾದ ವಿವರವನ್ನನ  ಪಡೆದುಕೆಂಡು, ಉತು ರ 

ನಿೋಡಿದರಾಯತ್ತ. 

 

 ಡಾ||ಸ್ಥ.ಎರ್ಸ.ಅಶವ ರ್ ರ್ನರಾಯಣ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅದೊೆಂದೇ 

ಉದೆದ ೋಶ್ವನ್ನನ  ಪರಿಗಣಸುವುದಕಕ ಗುತು ದೆಯೇ? 

 

 ಸಭಾಪತ್ತಯವರು:- ಈ ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ  ಸಚಿವರು ಸದಸಾ ರ ಸಲಹೆಯನ್ನನ  ಪಡೆಯಲ್ಲ. 

 

ಶಿರ ೋ ಬ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸಾದ್ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಸಚಿವರನ್ನನ  ನಾವು 

ವೈಯಕ್ತು ಕವಾಗಿ ಆಪಾದ್ಧಸುತಿು ಲಿ . ಸಕಘರಿ ಮಟಟ ದಲಿ್ಲ  ಉದೊಾ ೋಗ ಮೇಳಗಳನ್ನನ  

ಆಯೊೋಜಸಿರುವುದಾಗಿ ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದುದ , ಅದರಿೆಂದ ಜನರಿಗೆ ಅನ್ನಕ್ಕಲವಾಗಬೇಕು.  

ಸಚಿವರು ಸದನಕೆಕ  ತಪುಪ  ಮಾಹತಿಯನ್ನನ  ನಿೋಡಬ್ರರದು. 

 

 ಡಾ||ಸ್ಥ.ಎರ್ಸ.ಅಶವ ರ್ ರ್ನರಾಯಣ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾನ್ನ ತಪುಪ  

ಮಾಹತಿಯನ್ನನ  ನಿೋಡುವುದಕೆಕ  ಹೊರಟಲಿ . 

ಶಿರ ೋ ಬ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸಾದ್ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಜ.ಎಸ್.ಟ. ಬೇರೆ 

ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ.   

 

ಡಾ|| ಸ್ಥ.ಎರ್ಸ.ಅಶವ ರ್ ರ್ನರಾಯಣ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅದು ಬೇರೆಯ 

ವಿಚಾರ ಹೇಗೆ ಆಗುತು ದೆ? 

 

ಶಿರ ೋ ಬ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸಾದ್ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಲಿ್ಲ  ಕೇವಲ 

ಶೇಕಡಾ 4 ರಷ್ಟಟ  ಮಾತರ ವೇ ಆರ್ಥಘಕ ಚೇತರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.  ಆದರೆ ಹೈದರಾಬ್ರದ್್ ನಗರದಲಿ್ಲ  

ಇದು ಶೇಕಡಾ 49 ರಷಾಟ ಗಿದೆ.   
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ಡಾ|| ಸ್ಥ.ಎರ್ಸ.ಅಶವ ರ್ ರ್ನರಾಯಣ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಬೇರೆ 

ನಗರಗಳನ್ನನ  ಬೆೆಂಗಳೂರು ನಗರಕೆಕ  ಹೊೋಲ್ಲಸುವುದು ಬೇಡ.  ಬೆೆಂಗಳೂರು ನಗರವು ಇಡಿೋ 

ವಿಶಿ್ದಲಿ್ಲಯೇ ಅತಿೋ ವೇಗದಲಿ್ಲ  ಮೆಂದೆ ಸಾಗುತಿು ದೆ.   

(ಗೊಂದಲ್) 

 

ಶಿರ ೋ ಬ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸಾದ್ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಸಕಘರವು ಈ ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ  

ಅೆಂಕ್ತ-ಅೆಂಶ್ಗಳನ್ನನ  ನಿೋಡಲ್ಲ.   

 

ಡಾ|| ಸ್ಥ.ಎರ್ಸ.ಅಶವ ರ್ ರ್ನರಾಯಣ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅೆಂಕ್ತ-ಅೆಂಶ್ಗಳ 

ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ  ನಾವು ಮಾತನಾಡೋಣ.   (ಗೊಂದಲ್)  ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು ನನನ  

ಇಲ್ಯಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನನ  ಕೇಳುತಿು ದಾದ ರೆ.  ಸಕಘರವು ನಿೋಡಿರುವ ಉತು ರದಲಿ್ಲ  

ದಾರಿ ತಪಿಪ ಸುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳಿಲಿ . 

 

ಸಭಾಪತ್ತಯವರು:- ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ಸದಸಾ ರಿೆಂದ ಮಾಹತಿಯನ್ನನ  

ಪಡೆದುಕಳಳ ಲ್ಲ. 

 

ಶಿರ ೋ ಎರ್ಸ.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ (ಮಾನಯ  ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು ಹೈದರಾಬ್ರದ್್ ನಗರವನ್ನನ  ಹೊೋಲ್ಲಸಿ, 

ಮಾತನಾಡುತಿು ದಾದ ರೆ.  ಅಲಿ್ಲ  ಶೇಡಕ 49 ರಷ್ಟಟ  ಉದೊಾ ೋಗ್ರವಕಶ್ಗಳು ಸೃಷಿಟ ಯಾಗಿದುದ , 

ಇಲಿ್ಲ  ಕಡಿಮ್ಮ ಪರ ಮಾಣ ಏಕೆ ಎೆಂಬ್ದದಾಗಿ ಸದಸಾ ರು ಕೇಳುತಿು ದಾದ ರೆ.  ಆದದ ರಿೆಂದ ತಾವು 

ಪರ ಸುು ತ ಪರ ಶ್ನ ಯನ್ನನ  ಮೆಂದೂಡುವುದು ಸೂಕು ವನಿಸುತು ದೆ.  ಏಕೆೆಂದರೆ, ಸಕಘರವು 

ಇನನ ಮ್ಮಮ  ಉತು ರಿಸಲ್ಲ.  Let him take time.  

ಸಭಾಪತ್ತಯವರು:- ಎಲಿ್ಯ  ವಿಚಾರಗಳನ್ನನ  ಬೆರೆಸಿರುವುದಾಗಿ ಸಚಿವರು 

ಹೇಳುತಿು ದುದ , ಅವರ ಇಲ್ಯಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತೆ ಮಾತರ ವೇ ಉತು ರಿಸಿದಾದ ರೆ. ಇನ್ನನ ಳಿದ 

ವಿಚಾರಗಳ ಬಗೆೆ  ಚರ್ಚಘಯನ್ನನ  ಮಾಡಲ್ಲ.   

 

ಡಾ||ಸ್ಥ.ಎರ್ಸ.ಅಶವ ರ್ ರ್ನರಾಯಣ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಪರ ಸುು ತ ಪರ ಶ್ನ ಗೆ 

ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತೆ ಸಕಘರವು ಉತು ರಿಸಿದೆ. 

 

ಶಿರ ೋ ಎರ್ಸ.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈ ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ  ನನಗೂ 

ಸಹ ಬಹಳ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ.  ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು ಕೇಳಿರುವ ಪರ ಶ್ನ ಗೆ ಸಕಘರವು ಬಹಳ 
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ಹೃದಯ ವಿದಾರ ವಕವಾದ ಉತು ರವನ್ನನ  ನಿೋಡಿದೆ.  We್ consider್ Bengaluru್ as್ ‘IT್

Capitalʼ್ or್ ‘Knowledge್ Hubʼ್ ಎೆಂದು ನಾವು ತಿಳಿದ್ಧದೆದ ೋವ.  ಇಲಿ್ಲ  

ಉದೊಾ ೋಗ್ರವಕಶ್ಗಳು ಕಡಿಮ್ಮಯಾಗಿರುವ ಬಗೆೆ  ಸಚಿವರು ಇನನ ಮ್ಮಮ  ಚರ್ಚಘ ಮಾಡಿದ 

ನಂತರ ಉತು ರವನ್ನನ  ನಿೋಡಲ್ಲ.   

 

ಡಾ||ಸ್ಥ.ಎರ್ಸ.ಅಶವ ರ್ ರ್ನರಾಯಣ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾವು 

ತರಬೇತಿಗಳನೂನ  ಸಹ ನಿೋಡಿದೆದ ೋವ. ಪರ ಸುು ತ ಕಲದ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು  ಪೂರೈಕೆಗಳ ಆಧಾರದ 

ಮೇಲ್ಲ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನನ  ನಿೋಡಿ ನಮಮ  ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲ  ಎಲಿರಿಗೂ ಉದೊಾ ೋಗ ದೊರೆಯುವ 

ರಿೋತಿಯಲಿ್ಲ  ನಾವು ಮಾಡುತೆು ೋವ.  ಒಳಳ ಳೆಳ ಯ ಕಯಘಕರ ಮಗಳನ್ನನ  ನಮಮ  ಸಕಘರದ 

ವತಿಯೆಂದ ರೂಪಿಸಲ್ಯಗಿದುದ , ಅತಿೋ ಹೆಚಿಚ ನ ಸಂಖೆಾ ಯಲಿ್ಲ  ಉದೊಾ ೋಗ ಸೃಷಿಟ ಯಾಗುತು ವ.   
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖ್ಯಯ : 098 

(ಉತು ರವನುನ  ಲ್ಗತ್ತು ಸಲಾಗಿದೆ) 

 

ಶಿರ ೋ ಘೋಟೆನ ಕರ ಶಿರ ೋಕಾಂತ ಲ್ಕ್ಷಾ ಣ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಸಕಘರವು 

ಒದಗಿಸಿರುವ ಉತು ರವು ಸಮಾಧಾನಕರವಾಗಿಲಿ . ಕರವಾರ ಜಲಿ್ಲಯ ಜೊೋಯಡಾ 

ತಾಲಿ್ಲಕ್ತನಲಿ್ಲ  ಅನೇಕ ಹಳೆಯ ಶಾಲ್ಯ ಕಟಟ ಡಗಳನ್ನನ  ನೆಲಸಮಗಳಿಸದೆ, ಮಕಕ ಳಿಗೆ 

ಅಪಾಯ ಸೂಚಿಸುವ ಹಳೆಯ ಕಟಟ ಡಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಶ್ಕ್ಷಣ ನಿೋಡುತಿು ರುವುದು ಸಕಘರದ 

ಗಮನಕೆಕ  ಬಂದ್ಧದೆಯೇ ಎೆಂದು ಕೇಳಿರುವ ಪರ ಶ್ನ ಗೆ ಇಲಿವೆಂದು ಉತು ರಿಸುತಾು ,್ʼಅಪಾಯಕರಿ 

ಕಟಟ ಡದಲಿ್ಲ  ಶಾಲ್ಲಗಳು ಕಯಘನಿವಘಹಸುತಿು ರುವ ಯಾವುದೇ ಪರ ಕರಣಗಳು 

ಇರುವುದ್ಧಲಿ ʼವೆಂದು ಲ್ಲಖಿತ ಉತು ರದಲಿ್ಲ  ತಿಳಿಸಿರುತು ದೆ.  ಜೊೋಯಡಾ ತಾಲಿ್ಲಕು 

ಗುಡಿ ಗ್ರಡು ಪರ ದೇಶ್ಗಳಿೆಂದ ಕ್ಕಡಿದ ಹೆಂದುಳಿದ ತಾಲಿ್ಲಕಗಿದೆ.  ಮಳೆಗ್ರಲದಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  

ಅತಿವೃಷಿಟ ಯೆಂದಾಗಿ ತಾಲಿ್ಲಕ್ತನಲಿ್ಲ  ಈಗ್ರಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 7 

ಕಟಟ ಡಗಳನ್ನನ  ಮಾತರ ವೇ ನೆಲಸಮಗಳಿಸಿದುದ , 14 ಕಟಟ ಡಗಳನ್ನನ  ದುರಸಿು ಗಳಿಸಲು 

ಇಲ್ಯಖೆಯೆಂದ ಶ್ಫಾರಸಿು  ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ ಎೆಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.  

 

ಸಭಾಪತ್ತಯವರು:- ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು ಹೇಳುತಿು ರುವುದು ಬಹಳ ಸರಿಯಾಗಿದೆ.  

ಇದರ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹತಿಯು ನನಗೂ ಸಹ ಬರುತಿು ದೆ.  ಜೊೋಯಡಾ ತಾಲಿ್ಲಕ್ತನಲಿ್ಲ  ಬಹಳ 

ಕಷಟ ದ ಕೆಲಸಗಳಿದುದ , ಅಲಿ್ಲ  ಬಹಳವಾಗಿ ಮಳೆಯಾಗುತು ದೆ.  ಈ ರಿೋತಿಯಾಗಿ 

ಹೆಂದೊಮ್ಮಮಯೂ ಸಹ ಆಗಿತ್ತು . ಅಲಿ್ಲನ ಶಾಲ್ಯ ಕಟಟ ಡಗಳು ಬಿದುದ  ಹೊೋಗಿವ. ಆದರೆ ಇದು 

ಪುನರಾವತಘನೆಯಾಗಬ್ರರದು.  ಹೋಗ್ರಗಿ ಸಚಿವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಸದಸಾ ರು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಇದರ 

ಬಗೆೆ  ಕರ ಮ ವಹಸಲ್ಲ.   

 

ಶಿರ ೋ ಘೋಟೆನ ಕರ ಶಿರ ೋಕಾಂತ ಲ್ಕ್ಷಾ ಣ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅಪಾಯದ 

ಅೆಂಚಿನಲಿ್ಲರುವ ಶಾಲ್ಯ ಕಟಟ ಡಗಳ ಸಂಖೆಾ  ಎಷ್ಟಟ  ಎೆಂದು ಕೇಳಿರುವ ಪರ ಶ್ನ ಗೆ, 

ದುರಸೆಿಗಳಿಸಬೇಕದ ಶಾಲ್ಲಗಳ ಸಂಖೆಾ  42 ಮತ್ತು  ಕಠಡಿಗಳ ಸಂಖೆಾ  98 ಎೆಂದು 

ಸಕಘರವು ಲ್ಲಖಿತ ಉತು ರದಲಿ್ಲ  ತಿಳಿಸಿದೆ.  ಅೆಂದರೆ ಒಟಾಟ ರೆ ದುರಸೆಿಗಳಿಸಬೇಕದ ಶಾಲ್ಲ 

ಮತ್ತು  ಕಠಡಿಗಳ ಸಂಖೆಾ  140 ಆಗುತು ದೆ.  ಜೊೋಯಡಾ ತಾಲಿ್ಲಕ್ತನಲಿ್ಲ  ಸಕಘರಿ ಪಾರ ಥಮಿಕ 

ಶಾಲ್ಲಗಳ ದುರಸೆಿ  ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಲಿ್ಲನ ನ್ನಜಜ ಪಾಟ್ನ , ಉೆಂಬಗ್ರವಂ, 

ಪುರಾೆಂ, ಪುೆಂಡಲ, ಕೇಲೋಹಳಿಳ , ಕಳಸಿೆಂಗ, ಡಿಗೆಿ , ಉೆಂಡೆವಲಿ್ಲ , ದೂಧ್ಮಾಳ್ ಸೇರಿದಂತೆ 

ಇನೂನ  ಹಲವಾರು ಪರ ದೇಶ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಬಹಳ ಹಳೆಯ ಕಟಟ ಡಗಳಿವ. ನಾನ್ನ ಸಿ ತಃ ಸೆ ಳಕೆಕ  ಭೇಟ 
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ನಿೋಡಿ ಪರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಿದೆದ ೋನೆ.  ಅಲಿ್ಲನ ಗೋಡೆಗಳು ಬಹಳ ತೇವಗೆಂಡಿದುದ , ಅವುಗಳು ಯಾವಾಗ 

ನೆಲಸಮಗಳುಳ ತು ವ ಎೆಂದು ಹೇಳುವುದಕಕ ಗುವುದ್ಧಲಿ .  ಈ ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ  ಸಚಿವರು ಸೂಕು  

ಕರ ಮಗಳನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡರೆ, ಒಳೆಳ ಯದಾಗುತು ದೆ.  ಅಲಿ್ಲ  ಕೇವಲ ಎರಡು ಪ್ರರ ಢ 

ಶಾಲ್ಲಗಳಿದುದ , ಅಲಿ್ಲನ 4 ಕಠಡಿಗಳ ದುರಸೆಿಯಾಗಬೇಕೆೆಂದು ಸಕಘರವು ಲ್ಲಖಿತ ಉತು ರದಲಿ್ಲ  

ತಿಳಿಸಿದುದ , ಅವುಗಳನ್ನನ  ದುರಸೆಿಗಳಿಸಬೇಕು.   

 

ಸಭಾಪತ್ತಯವರು:- ಒಟಾಟ ರೆಯಾಗಿ ದುರಸೆಿಗಳಳ ಬೇಕದ ಕಠಡಿಗಳ 

ಸಂಖೆಾ ಯನ್ನನ  ತಿಳಿಸಿ. 

 

ಶಿರ ೋ ಘೋಟೆನ ಕರ ಶಿರ ೋಕಾಂತ ಲ್ಕ್ಷಾ ಣ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಕಕ ಳ 

ಹತದೃಷಿಟ ಯೆಂದ ದುರಸೆಿ  ಕಯಘವನ್ನನ  ಎಷ್ಟಟ  ಕಲ್ಯವಧಿಯೊಳಗೆ ಕೈಗಳಳ ಲ್ಯಗುವುದು 

ಎೆಂದು ಕೇಳಿರುವ ಪರ ಶ್ನ ಗೆ, ಆಯವಾ ಯದಲಿ್ಲ  ಒದಗಿಸಲ್ಯದ ಅನ್ನದಾನದ ಲರ್ಾ ತೆಗೆ ಹಾಗೂ 

ಅಗತಾ ತೆಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಶಾಲ್ಯ ಕಠಡಿ ದುರಸೆಿ  ಕಯಘ ಕೈಗಳಳ ಲು 

ಕರ ಮವಹಸಲ್ಯಗುತಿು ದೆ ಎೆಂದು ಸಕಘರವು ಲ್ಲಖಿತ ಉತು ರದಲಿ್ಲ  ತಿಳಿಸಿದೆ.  ಆದರೆ, ಅಲಿ್ಲನ 

ಶಾಲ್ಯ ಕಠಡಿಗಳು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ದುರಸೆಿಗಳುಳ ವ ಪರಿಸೆಿ ತಿಯಲಿ್ಲಲಿ .  ಅಲಿ್ಲನ 

ಪರಿಸೆಿ ತಿಯನ್ನನ  ನಾನ್ನ ಖುದುದ  ನೋಡಿದೆದ ೋನೆ.  ಜೊೋಯಡಾ ತಾಲಿ್ಲಕ್ತನಲಿ್ಲ  ಯಾವ 

ರಿೋತಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಬರುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಅತಿವೃಷಿಟ ಯೆಂದಾಗಿ ಅಲಿ್ಲನ ಶಾಲ್ಯ ಕಟಟ ಡಗಳ 

ಪರಿಸೆಿ ತಿಗಳ ಬಗೆೆ  ತಮಗೂ ಸಹ ತಿಳಿದ್ಧದೆ.   

 

ಶಿರ ೋ ಬ.ಸ್ಥ.ರ್ನಗೇಶ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು ಪರ ಸಾು ಪಿಸಿದಂತೆ, 

ಕಳೆದ ಮೂರು ವಷಘಗಳಿೆಂದ ಅಲಿ್ಲ  ಮಳೆ ಜಾಸಿು ಯಾಗಿರುವುದು ವಾಸು ವ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.  

ಅತಿವೃಷಿಟ ಯೆಂದಾಗಿ ಅಲಿ್ಲನ ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಶಾಲ್ಯ ಕಟಟ ಡಗಳು ದುರಸೆಿಗಳಳ ಬೇಕದ 

ಅವಶ್ಾ ಕತೆ ಇದೆ.  102 ಪಾರ ಥಮಿಕ ಶಾಲ್ಲ ಮತ್ತು  4 ಪ್ರರ ಢ ಶಾಲ್ಲಗಳ ಕಠಡಿಗಳು 

ದುರಸೆಿಗಳಳ ಬೇಕಗಿವ.  ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಮೂರು ವಷಘಗಳಿೆಂದ 102 ಕಠಡಿಗಳ 

ದುರಸೆಿಗಳಿಸಲ್ಯಗಿದುದ , 20 ಹೊಸ ಕಠಡಿಗಳ ನಿಮಾಘಣ ಕಯಘಕೆಕ  ಅನ್ನಮತಿ 

ನಿೋಡಲ್ಯಗಿದುದ , ಕಟಟ ಡ ನಿಮಾಘಣ ಕಯಘವು ಈಗ್ರಗಲೇ ಪಾರ ರಂರ್ವಾಗಿದೆ.   

 

ಸಭಾಪತ್ತಯವರು:- ಸಚಿವರೇ, ಈ ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ  ತಾವು ಇನನ ಮ್ಮಮ  ತಪಾಸಣೆ 

ಮಾಡಿಸಿ. 
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ಶಿರ ೋ ಬ.ಸ್ಥ.ರ್ನಗೇಶ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮೆಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲಿ್ಲ  

ಅನ್ನದಾನದ ಲರ್ಾ ತೆಗನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನನ  ಮಾಡುವ ಪರ ಯತನ  ಮಾಡಲ್ಯಗುವುದು. 

 

ಶಿರ ೋ ಘೋಟೆನ ಕರ ಶಿರ ೋಕಾಂತ ಲ್ಕ್ಷಾ ಣ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಸಕಘರವು ಈ 

ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ  ವಿಶೇಷ ಅನ್ನದಾನವನ್ನನ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು.  ಅಲಿ್ಲನ ವಿದಾಾ ರ್ಥಘಗಳಿಗೆ 

ಏನಾದರೂ ಆದರೆ, ಯಾರು ಜವಾಬ್ರದ ರರಾಗುತಾು ರೆ ಎೆಂದು ಕೇಳಲ್ಲಚಿಛ ಸುತೆು ೋನೆ.   

 

ಸಭಾಪತ್ತಯವರು:- ಅದಕೆಕ  ಸಕಘರವು ಜವಾಬ್ರದ ರವಾಗಿದುದ , ದುರಸೆಿ  

ಕೆಲಸಗಳನ್ನನ  ಮಾಡುತು ದೆ. 
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖ್ಯಯ : 289 

(ಉತು ರವನುನ  ಲ್ಗತ್ತು ಸಲಾಗಿದೆ) 

 

ಶಿರ ೋ ಬ.ಎಂ.ಫಾರೂಖ್:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಸಕಘರವು ಒದಗಿಸಿರುವ 

ಉತು ರವು ಸಮಾಧಾನಕರವಾಗಿಲಿ .  ಈ ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ  ವಾ ವಸೆಿ ತ ಮತ್ತು  ಸಮಗರ ವಾದ 

ಪರಿಹಾರ ನಿೋಡುವ ಉದೆದ ೋಶ್ದ್ಧೆಂದ ತಮಮ  ಅಧಾ ಕ್ಷತೆಯಲಿ್ಲ  ಎಲಿ್ಯ  ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗಳ 

ಸಭೆಯನ್ನನ  ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ  ಸಭಾನಾಯಕರು ಕಳೆದ ಆರು ತಿೆಂಗಳುಗಳ ಹೆಂದೆ ಇದೇ 

ಅಧಿವೇಶ್ನದಲಿ್ಲ  ಮಾನಾ  ಮಖಾ ಮಂತಿರ ಗಳ ಪರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದದ ರು.  ಆದರೆ, ಇದು 

ಕಯಘಗತವಾಗಿಲಿ .  ಆದರೆ ಈಗ ಕೇಳಿರುವ ಪರ ಶ್ನ ಗೆ ಅದೇ ಉತು ರವನ್ನನ  ನಿೋಡಿದಾದ ರೆ.  ಈ 

ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ  ಸಂಕ್ತಷ ಪು ವಾಗಿ ಚರ್ಚಘ ಮಾಡಬೇಕು ಏಕೆೆಂದರೆ, ಇದು ಹೂಡಿಕೆಯ 

ಪರ ಶ್ನ ಯಾಗಿದೆ.  ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅದರಲಿ್ಲ  ವಿಶೇಷವಾಗಿ 

ನವಿೋಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇೆಂಧನದ ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ  ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.  ನಮಮ  ದೇಶ್ದಲಿ್ಲ  

2022 ಇಸಿಿಯೊಳಗ್ರಗಿ ಒಟಾಟ ರೆಯಾಗಿ 175 ಗಿಗ್ರವಾಾ ಟ್ ಇೆಂಧನ ಉತಾಪ ದನೆಯ 

ಗುರಿಯನ್ನನ  ಹೊೆಂದ್ಧದೆ.  ಆ ಪೈಕ್ತ ಈಗ್ರಗಲೇ ಸುಮಾರು 60 ಗಿಗ್ರವಾಾ ಟ್ ಇೆಂಧನವನ್ನನ  

ಪವನ ವಿದುಾ ತ್ ಪರ ಕ್ತರ ಯ್ಕಯಲಿ್ಲ  ಉತಾಪ ದ್ಧಸಬೇಕಗುತು ದೆ.  ಆದರೆ ನಾವು ಈಗ ಕೇವಲ 39.25 

ಗಿಗ್ರವಾಾ ಟ್ ವಿದುಾ ತ್ ಉತಾಪ ದನೆಯ ಗುರಿಯನ್ನನ  ಮಾತರ ವೇ ತಲುಪಿದೆದ ೋವ.  ಮೆಂದ್ಧನ 

ಒೆಂದು ವಷಘದಲಿ್ಲ  1,250 ಮ್ಮಗ್ರವಾಾ ಟ್ ವಿದುಾ ತ್ ಉತಾಪ ದನೆ ಮಾಡಬೇಕಗಿದೆಯಾದರೂ, 

ಅದು ಸಾಧಾ ವಿಲಿ . ನಾಾ ಯಾಲಯದ ಆದೇಶ್ದ ಪರ ಕರ ಬ್ರಾ ೆಂಕ್ತೆಂಗ್ ಫೆಸಿಲ್ಲಟಯನ್ನನ  

ಅನ್ನಮತಿಸುವುದಾಗಿ ಸಕಘರವು ತಿಳಿಸಿದೆ. KERC (Karnataka Electricity Regulatory 

Commission) ಸಂಸೆೆಯವರು ದ್ಧನಾೆಂಕ 07/09/2021 ರಂದು ಮಧಾ ೆಂತರ ಆದೇಶ್ವನ್ನನ  

ಹೊರಡಿಸಿದುದ , ಅದರಲಿ್ಲ , ನಾಾ ಯಾಲಯದ ಆದೇಶ್ದನಿ ಯ ದ್ಧನಾೆಂಕ 31/03/2020 ರ 

ವರೆಗೆ ಅದನ್ನನ  ಮೆಂದುವರೆಸಲ್ಯಗುವುದು ಎೆಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.   

 

(ಮೆಂದು)   

(639) 13-09-2021  ಸಿಎಸ್/ಎೆಂಡಿ   01.10 

ಶಿರ ೋ ಬ.ಎಂ. ಫಾರೂಖ್(ಮೆಂದು):-  

ಇದರಲಿ್ಲ  ಏನಾಗಿದೆ ಎೆಂದರೆ, particularly for a wind power project banking 

facility is required. Highest power generation will be done from May to 
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September month.  That coincides with the south-west monsoon.  ಬ್ರಕ್ತ 

ಅವಧಿ lull period ಆಗಿರುತು ದೆ..  Lull period ನಲಿ್ಲ  ಜನರೇಷನ್ ಕೇವಲ ಶೇಕಡ ೨೫ 

ರಷಿಟ ತ್ತು .  ಅಷ್ಟಟ  ಫೆಸಿಲ್ಲಟ ಇಲಿ .  ನಾವು  ಒೆಂದು ಮ್ಮಗ್ರ ವಾಾ ಟ್ಗೆ ಸುಮಾರು 30 ಲಕ್ಷ 

ಯೂನಿಟ್ ವಿದುಾ ತ್ ಉತಾಪ ದನೆ ಆಗುವುದಾದರೆ ಮೇ ನಿೆಂದ  ಸೆಪ್ಟ ೆಂಬರ್್ ತಿೆಂಗಳ ವರೆಗೆ 70-

75 ಲಕ್ಷ  ಯುನಿಟ್ ವಿದುಾ ತ್ ಉತಾಪ ದನೆ  ಆಗುತು ದೆ.   ಆಗ ನಾವು ಅದನ್ನನ  ಬ್ರಾ ೆಂಕ್ತೆಂಗ್ 

ಮಾಡಬೇಕಗುತು ದೆ. ಈಗ ಇರುವ  ಈ banking facility uncertain ಇರುವಾಗ 

indefinite ಆಗಿ banking facility ಮಾಡುವಂತಹ policy ಮಾಡದ್ಧದದ ರೆ  ಬಂಡವಾಳ 

ಹಾಕ್ತರುವವರು  ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಜನ NPA (Non-Performing Asset) ಆಗಿದಾದ ರೆ.  ಹಾಗೂ 

ಅದು ವಾಸು ವವಾಗಿ viability  ಆಗುವುದ್ಧಲಿ .  ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೂ ಸಹ uncertain 

ಇರುವಾಗ ಹೂಡಿಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಎನ್ನನ ವ ಪರ ಶ್ನ  ಅವರಿಗೆ ಬರುತಿು ದೆ.   ಇತಿು ೋರ್ಚಗೆ 

ಕೆಇಆರ್್ಸಿ ಮಧಾ ೆಂತರ ಆದೇಶ್ದಲಿ್ಲ  banking facility ಆದೇಶ್ ಮಾಡಿರುತಾು ರೆ.  

ಸೋಲ್ಯರ್್ನಿೆಂದ  ಬೇಸಿಗೆ ಕಲದಲಿ್ಲ   day time ನಲಿ್ಲ   ಬೆಳಗೆಿನಿೆಂದ ಸಂಜೆಯವರೆವಿಗೂ 

ವಿದುಾ ತ್ ಉತಾಪ ದನೆ ಆಗುತು ದೆ.  ಮಾನ್ಸೂನ್ನಲಿ್ಲ  ವಿೆಂಡ್್ ಬರುವಾಗ ವಿದುಾ ತ್ ಉತಾಪ ದನೆ 

ಆಗುತು ದೆ.  Banking facility should be given indefinitely on any of this wind 

project. ಅದಕಕ ಗಿ ಸಕಘರ ಒೆಂದು ನಿದ್ಧಘಷಟ  ಪಾಲ್ಲಸಿಯನ್ನನ  ಮಾಡಿದರೆ 

ಅನ್ನಕ್ಕಲವಾಗುತು ದೆ ಎೆಂದು ಮಾನಾ  ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  ವಿನಂತಿಸಿಕಳುಳ ತೆು ೋನೆ.  ಮಾನಾ  

ಸಚಿವರು ಹೊಸದಾಗಿ ಇೆಂಧನ ಸಚಿವರಾಗಿ   ಬಂದ್ಧದಾದ ರೆ.  ಇೆಂಧನ ಖಾತೆ ಒೆಂದು 

powerful portfolio.  ಇದನೆನ ಲಿ  ಆಳವಾಗಿ ಅಧಾ ಯನ ಮಾಡಲು ಅವರಿಗೂ  ಸಿ ಲಪ  

ಸಮಯ ಬೇಕಗಬಹುದು.   

 ಶಿರ ೋ ಸುನಿೋಲ  ಕುಮಾರ  :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,  ನವಿೋಕರಿಸಬಹುದಾದ 

ಇೆಂಧನಗಳ ಉತಾಪ ದನೆಯಲಿ್ಲ   ನಮಮ  ರಾಜಾ  ದೇಶ್ದಲಿ್ಲಯೇ ಮ್ದಲನೇ ಸೆಾನದಲಿ್ಲದೆ.   

ಈಗ್ರಗಲೇ ನಮಮ  ರಾಜಾ  15193  ಮ್ಮಗ್ರವಾಾ ಟ್ ವಿದುಾ ತು ನ್ನನ  renewable energy ಯಲಿ್ಲ  

ನಾವು ಉತಾಪ ದನೆ  ಮಾಡುತಿು ದೆದ ೋವ.    ಬೇಡಿಕೆಯಲಿ್ಲ  50% ವಿದುಾ ತ್ renewable energy 

ಯಲಿ್ಲಯೇ ಉತಾಪ ದನೆ ಆಗುತಿು ರುವುದು.   ಈ ಹನನ ಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಯಾವಾಾ ವ ಉಪಕಮಘಗಳನ್ನನ  

ಕೈಗಳಳ ಬಹುದು ಎನ್ನನ ವುದರ  ಬಗೆೆ  ಸಕಘರ ಚಿೆಂತನೆಯನ್ನನ  ಮಾಡುತಿು ದೆ.   ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರು ಪರ ಮಖವಾಗಿ banking and wheeling ನಲಿ್ಲ  ಅವಕಶ್ 
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ಮಾಡಿಕಡಬೇಕೆೆಂದು ಕೇಳಿಕೆಂಡಿದಾದ ರೆ. ನಮಗೆ ಈಗ್ರಗಲೇ RPO (Renewable 

Purchasable Obligation) ನಲಿ್ಲ   ನಾವು ನಮಮ  ಗುರಿಯನ್ನನ  ಮಟಟ ದೆದ ೋವ.   ಹೊಸ 

ಇೆಂಧನವನ್ನನ  renewable energy ಯಲಿ್ಲ  ಖರಿೋದ್ಧ ಮಾಡುವಂತಹ  ಪರ ಸಾು ವನೆ  

ಸಕಘರದ ಮೆಂದೆ ಇಲಿ .  ಆದರೆ ಮ್ನೆನ ಯ ದ್ಧವಸ KERC (Karnataka Electricity 

Regulatory Commission) ಯವರು ಒೆಂದು ಆದೇಶ್ವನ್ನನ  ಮಾಡಿದಾದ ರೆ.  KERC 

ಆದೇಶ್ವನ್ನನ  ಪರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಿ, ಬ್ರಾ ೆಂಕ್ತೆಂಗ್ ಮಾಡವ ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ  ಏನೇನ್ನ ಕರ ಮ 

ಕೈಗಳಳ ಬಹುದು ಎನ್ನನ ವುದನ್ನನ  ಪರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಲು ನಮಮ  ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆದ ೋನೆ.    ಈ 

ವಿಚಾರದ ಬಗೆೆ  ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ  ವೈಯುಕ್ತು ಕವಾಗಿ ಕುಳಿತ್ತ ಮಾತನಾಡಿ,  

ಅದನ್ನನ  ಯಾವ ರಿೋತಿ ಪರಿಹರಿಸ ಬಹುದು ಎನ್ನನ ವುದನ್ನನ  ವಿಚಾರ ಮಾಡುತೆು ೋನೆ.   

        ಶಿರ ೋ ಬ.ಎಂ. ಫಾರೂಖ್:-  ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಗಳೇ, ನನನ  ಮತು ೆಂದು ಪರ ಶ್ನ  

ಏನೆೆಂದರೆ ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು  ಹೇಳಿದಂತೆ RPO (Renewable Purchase Obligation) 

ಅನ್ನನ  ನಾವು ಈಗ್ರಗಲೇ reach ಮಾಡಿದೆದ ೋವ.   ತಮಮ  ಕೇೆಂದರ  ಸಕಘರದ ಪಾಲ್ಲಸಿ ಪರ ಕರ  

ನಮಮ  ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲ 2022ರ ಒಳಗೆ  175 ಗಿಗ್ರ ವಾಾ ಟ್ ಉತಾಪ ದನೆ ಆಗಬೇಕಗುತು ದೆ.  RPO 

(Renewable Purchase Obligation) ಇದಕ್ಕಕ  ಯಾವುದೇ connection 

ತೆಗೆದುಕಳುಳ ವುದು ಬೇಡ. State can independently increase the RPO 

obligation.  ಆ ರಿೋತಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಏನೂ ಇಲಿ .  ರಾಜಾ ಕೆಕ  175 ಗಿಗ್ರ ವಾಾ ಟ್ 

ಗುರಿಯನ್ನನ  ಕಟಟ ರುವಾಗ why you want to depend on the RPO obligation?  

Does it make any sense?  ಎನ್ನನ ವುದು ನನನ  ಮ್ದಲನೇ ಪರ ಶ್ನ .   ನಮಮ  ದೇಶ್ದಲಿ್ಲ   

ಮಾಚ್್ಘ 2019ಕೆಕ   35600 ಮ್ಮ.ವಾಾ ಟ್  wind power ಉತಾಪ ದನೆ ಆಗಿದುದ , ಅದರಲಿ್ಲ  as of 

31st March 2021it is 39250 MW ವಿೆಂಡ್್ನಲಿ್ಲ  ವಿದುಾ ತ್ ಉತಾಪ ದನೆ ಆಗಿದೆ.   

ಸುಮಾರು 244  ಮ್ಮ.ವಾಾ ಟ್  ಅೆಂದರೆ ಉತಾಪ ದನಾ ಸಾಮಘಥಾ , from last two years it is 

hardly 122 MW per year.  ಅೆಂದರೆ ಕರ ಮೇಣ ಉತಾಪ ದನಾ ಸಾಮಘಥಾ  ಕಡಿಮ್ಮ ಆಗುತಾು  

ಬಂದ್ಧದೆ.  The main reason for this decrease  is banking facility.  ಆದದ ರಿೆಂದ 

ಸಕಘರ RPO obligation ಗೆ depend on ಆಗಬ್ರರದು.  ತಮಮ ದೇ  ಪಕ್ಷದ ಆಡಳಿತ 

ಕೇೆಂದರ ದಲಿ್ಲ  ಇರುವುದರಿೆಂದ ನಿೋತಿ ಆಯೊೋಗದ ಪರ ಕರ there should be total 
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capacity of 60 GW wind power by 2022.  ಮಖಾ ವಾಗಿ  ಪಾಾ ರಿಸ್್ ಅಗಿರ ಮ್ಮೆಂಟನಲಿ್ಲ  

ನಮಮ  ಭಾರತದೇಶ್, as per our commitment, around 40 percent of the 

energy is being produced only by the renewable energy ಎೆಂದು ನಮಮ  ದೇಶ್ 

ಆಶಿಾ ಸನೆಯನ್ನನ  ಕಟಟ ದೆ.    ಈಗ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು  ಸಿೋಸನ್ ವೈಸ್್  ಬದಲ್ಯವಣೆಗಳಿೆಂದ 

Mount Alps is also melting.  2030ರಲಿ್ಲ  ಎಲಿ್ಯ  ತಾಪಮಾನvnfnu  1 ½  % ಕಡಿಮ್ಮ 

ಮಾಡುವ ಉದೆದ ೋಶ್ದ್ಧೆಂದ  ಈ ನಿೋತಿಯನ್ನನ   ಜಾರಿಗೆ ತರಲ್ಯಗುತಿು ದೆ.   ನಮಮ  ಉತಾಪ ದನೆ 175 

ಗಿಗ್ರ ವಾಾ ಟ್ ಇರುವಾಗ ನಿೋವು RPO obligation ಬಗೆೆ  ಏಕೆ ಹೇಳುತಿು ದ್ಧದ ೋರಿ.  ಈಗ feeding 

tariff ನಲಿ್ಲ   PPA (Power Purchase Agreement) ಮಾಡುತಿು ಲಿ .   ನಾನ್ನ ಹೇಳುವ 

ಪರ ಕರ ತಮಮ  ಕೇೆಂದರ  ಸಕಘರವೇ ದ್ಧನಾೆಂಕ 12-01-2018ನಲಿ್ಲ  ಎಲಿ್ಯ  ರಾಜಾ ಗಳಿಗೆ ಒೆಂದು 

ಸುತು ೋಲ್ಲಯನ್ನನ  ಹೊರಡಿಸಿದೆ.  “….it is therefore hereby clarified that the 

states UTs can consider procuring power from solar and wind projects of  

less that the defined threshold prescribed (25 MW for wind, 5 MW for 

solar) in the Competitive Bidding guidelines through feed-in-tariff to be 

determined by concerned State Electricity Regulatory Commission.  ಈಗ 

ನಿಮಮ  power cost as per KERC  ಎಷಿಟ ದೆ? ಮ್ನೆನ  ನಿೋಡಿರುವ ಮಾಗಘಸೂಚಿ ಪರ ಕರ 

ನಿಮಮ  ಟಾಾ ರಿಫ್ ಪರ ಕರ ಮಿನಿಮಮ್ 25 ಮ್ಮವಾಾ  ಈ ವಿೆಂಡ್್ ಪವರ್್ಗೆ ಕಡಿ.   ಏಕೆೆಂದರೆ, 

SECI (Solar Energy Corporation of India) projects are large projects, 

PGCIL (Power Grid Corporation of India Ltd) station  ಗದಗ ಮತ್ತು  

ಕಪಪ ಳದಲಿ್ಲ  ಮಾತರ  ಇರುವುದು.  ಬ್ರಕ್ತ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ  ಹಳಿಳ ಗಳಲಿ್ಲ  ಇದರಿೆಂದ ರೈತರಿಗೂ ಸಹ  

ಒೆಂದು ಬೆಲ್ಲ ಸಿಗುತು ದೆ,  ಸೆ ಳಿೋಯವಾಗಿ ಉದೊಾ ೋಗ್ರವಕಶ್ಗಳು ದೊರೆಯುತು ದೆ.   SECI 

ಯಲಿ್ಲರುವುದು white collar job.  ಆದರೆ ಇಲಿ್ಲಲಿ  blue collar or brown collar job 

ದೊರೆಯುತು ದೆ.   ಹಾಗ್ರಗಿ minimum cap ಅೆಂದರೆ ಕನಿಷಠ  2-3 ಸಾವಿರ ಮ್ಮ.ವಾಾ ಟ್ಗ್ರಗಿ 

ಒೆಂದು feed-in-tariff ಗೆ ಅವಕಶ್ ಮಾಡಿ ಕಟಟ ರೆ ಇದಕೆಕ  ಒೆಂದು ಶಾಶಿ್ತ ಪರಿಹಾರ  

ಸಿಗುತು ದೆ.    ಇದು ಹೋಗೆಯೇ ಮೆಂದುವರೆದರೆ, its never going to end. Investors are 

in distress.  ಈಗ ಮತು ೆಂದು ಮಖಾ ವಾದ ವಿಚಾರ ಏನೆೆಂದರೆ group captive and 
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captive ಎೆಂದು ಮಾಡಿದಾದ ರೆ.   2019ರ ಮೇ ವರೆಗೆ ಇವರಡು ಕ್ಕಡ ಒೆಂದೇ ಆಗಿತ್ತು .   

2017ರಲಿ್ಲ  ಒೆಂದು ಮಾಗಘ ಸೂಚಿಯನ್ನನ   ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. 

 ಶಿರ ೋ ಆಯನೂರ  ಮಂಜುರ್ನಥ:-  ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,   ಇದು 

ಪರ ಶನ ೋತು ರವೋ, ಉಪನಾಾ ಸವೋ?  

ಸಭಾಪತ್ತಯವರು:- ಸಚಿವರೆ, ನಿೋವು ಉತು ರ ಕಡಿ. 

ಶಿರ ೋ ಸುನಿೋಲ  ಕುಮಾರ :-  ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಗಳೇ, ಈ ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ   ನಮಮ  ಸಕಘರ 

ಖಂಡಿತಾ ಉದ್ಧದ ಮ್ಮದಾರರ ಮತ್ತು  ಗ್ರರ ಹಕರ ಹತವನ್ನನ  ಕಪಾಡಲು ಬದಿವಾಗಿದೆ.   ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರು ಬಹಳ ಉತು ಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನನ  ನಿೋಡಿದಾದ ರೆ.  ನಾನ್ನ ಅವರ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ  

ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ,  ಯಾವ ಉಪಕಮಘಗಳನ್ನನ  ಕೈಗಳಳ ಲು ಸಾಧಾ ವೋ ಅದನೆನ ಲಿ  ಮಾಡುವ 

ಪರ ಯತನ  ಮಾಡುತೆು ೋನೆ. 
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖ್ಯಯ  177 

(ಉತು ರವನುನ  ಲ್ಗತ್ತು ಸಲಾಗಿದೆ) 

 

 ಶಿರ ೋ ಎಂ.ರ್ನರಾಯಣ ಸಾವ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಗಳೇ, ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲ  ಸೌರಶ್ಕ್ತು  

ವಿದುಾ ತ್ ಮೇಲ್ಯಛ ಚಣ – ಪ್ರರ ೋತಿಾ ಹಸಲು ಇಲ್ಯಖೆ ಕೈಗೆಂಡಿರುವ ಕರ ಮಗಳೇನ್ನ, ಇದರಿೆಂದ 

ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲ  ಎಷ್ಟಟ  ಮ್ಮಗವಾಾ ಟ್ ವಿದುಾ ತ್ ಉತಾಪ ದ್ಧಸಲ್ಯಗುತಿು ದೆ ಎನ್ನನ ವ ಪರ ಶ್ನ ಯನ್ನನ  ಏಕೆ 

ಕೇಳಿದೆ ಎೆಂದರೆ, hydro power and thermal power generate  ಮಾಡಬೇಕದರೆ  

ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟ ರೂಪಾಯಗಳ ಖಚಾಘಗುತು ದೆ.   ಸೋಲ್ಯರ್್ ವಿದುಾ ತ್ ಕಡಿಮ್ಮ 

ವಚಚ ದಲಿ್ಲ  ಉತಾಪ ದನೆ ಮಾಡಬಹುದಾದದ ರಿೆಂದ ಇದಕೆಕ  ಹೆಚಿಚ ನ ಪ್ರರ ೋತಿಾ ಹವನ್ನನ  

ನಿೋಡುತಿು ದಾದ ರೆಯೇ ಎೆಂದು ನಾನ್ನ  ಪರ ಶ್ನ  ಕೇಳಿದೆದ ೋನೆ.    ಹೊಸದಾಗಿ ಸಚಿವರಾಗಿ  ಬಂದ್ಧರುವ 

ಇೆಂಧನ ಸಚಿವರಿಗೆ ನನನ  ಧನಾ ವಾದಗಳು.  ಆದರೆ ಸಚಿವರು ಅಧಿಕರಿಗಳು ಏನ್ನ ಉತು ರ 

ನಿೋಡಿದಾದ ರೆ,  ಅದು ಒೆಂದು ರಿೋತಿ ಆಟ ಆಡುವ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ನಿೋಡಿದ ಹಾಗಿದೆ.   

 ಸಭಾಪತ್ತಯವರು:- ಹೊಸದಾಗಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಬಂದ್ಧದದ ಕೆಕ  ಧನಾ ವಾದ ಹೇಳಿದ್ಧರಾ? 

 ಶಿರ ೋ ಎಂ.ರ್ನರಾಯಣ ಸಾವ ಮ:-  ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಗಳೇ,  ಹೊಸದಾಗಿ  ಸೌರಶ್ಕ್ತು  

ವಿದುಾ ತ್ ಮೇಲ್ಯಛ ಚಣ ನಲಿ್ಲ  power generate ಮಾಡುವುದರ ಬಗೆೆ  ಇಲ್ಯಖೆ ಏನ್ನ ಕರ ಮ 

ಕೈಗೆಂಡಿದೆ,  ಯಾವ ರಿೋತಿ ಪ್ರರ ೋತಿಾ ಹ   ನಿೋಡುತಿು ದೆ ಎೆಂದು ಕೇಳಿದರೆ  ವಾತಾಘ ಪತಿರ ಕೆ, 

ನಿಯತಕಲ್ಲಕ  ಸಿ ಣಘಸಂಚಿಕೆ, ಫೇಸ್್ಬ್ದಕ್್, ಟಿ ಟರ್್, ದೂರದಶ್ಘನ, ಆಕಶ್ವಾಣ,      

ಎಫ್.ಎೆಂ ಗಳಲಿ್ಲ  ಜಾಹರಾತ್ತ ನಿೋಡುತಿು ದೆದ ೋವ ಎನ್ನನ ವ ಉತು ರ ನಿೋಡಿದಾದ ರೆ.   ಜನರಿಗೆ 

ಪ್ರರ ೋತಿಾ ಹ ನಿೋಡಲು ಜಾಹೋರಾತ್ತ ನಿೋಡಿದರೆ ಅದನ್ನನ  ಯಾರು ನೋಡುತಾು ರೆ.   ಸಕಘರ ಈ 

ಸೌರಶ್ಕ್ತು  ಉತಾಪ ದನೆ ಪ್ರರ ೋತಿಾ ಹ ಯಾವ ರಿೋತಿ ನಿೋಡಬಹುದು ಎನ್ನನ ವುದನ್ನನ  ಚಿೆಂತಿಸದೇ, 

ಜಾಹೋರಾತ್ತ ನಿೋಡುವುದು, ಅದರಲಿ್ಲಯೂ ಕಮಿೋಷನ್ ಪಡೆಯುವುದು,  ಇದರಿೆಂದ power 

generate ಆಗುವುದೇ?  ಜಾಹೋರಾತ್ತ ನಿೋಡಿರುವುದೇ ಸರಿ ಎನ್ನನ ವುದಾದರೆ ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ 

ಎಷ್ಟಟ  ಮ್ಮಗವಾಾ ಟ್ ವಿದುಾ ತು ನ್ನನ  ಉತಾಪ ದನೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ?  ಸಕಘರವೇ 2020-21ನೇ 

ಸಾಲ್ಲನಲಿ್ಲ  233.49 ದಶ್ಲಕ್ಷ ಯುನಿಟ್  ವಿದುಾ ತ್ ಉತಾಪ ದನೆಯನ್ನನ  ಮಾಡಿದೆದ ೋವ ಎೆಂದು 

ಉತು ರದಲಿ್ಲ  ತಿಳಿಸಿದಾದ ರೆ.   

       (ಮೆಂದು) 
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(640)13-09-2021(01-20)bsd-rn 

ಶಿರ ೋ ಎಂ. ರ್ನರಾಯಣಸಾವ ಮ (ಮೆಂದು) 

೨೦೨೧-೨೨ ರ ಜುಲೈವರೆಗೂ ಕೇವಲ ೪೮ ದಶ್ಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಇದುದ , ಕಳೆದ ವಷಘ 

೨೩೩ ದಶ್ಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ ಉತಾಪ ದನೆಯಾಗಿದೆ. ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಚ  ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕಟ್ಟಟ  ಹೆಚ್ಚಚ  

ಪವರ್್ ಗಳಿಸಲು ಹೊೋದರೆ ಆಗುತು ದೆಯೇ? ಮೇಲ್ಯಛ ವಣಯ ಸೌರಶ್ಕ್ತು  ವಿದುಾ ತ್ ಬೇಡ 

ಎೆಂದುಕೆಂಡು ಬೇರೆ ರಾಜಾ ಗಳಿೆಂದ ಹೆಚ್ಚಚ  ಹಣ ಕಟ್ಟಟ  ವಿದುಾ ತ್ ಖರಿೋದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂಬ 

ಹುನಾನ ರ ಇದರಲಿ್ಲ  ಇದೆಯೇ? ಈ ರಿೋತಿ ಏಕೆ ಮಾಡುತಿು ದಾದ ರೆ? ದಯಮಾಡಿ ಮಾನಾ  

ಸಚಿವರು ಉತು ರಿಸಬೇಕೆೆಂದು ವಿನಂತಿಸುತೆು ೋನೆ. 

 ಶಿರ ೋ ವಿ. ಸುನಿೋಲ  ಕುಮಾರ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು 

ಉಲಿ್ಲೋಖಿಸಿದಂತೆ ಸೌರ ವಿದುಾ ತ್ ಉತಾಪ ದನೆಯನ್ನನ  encourage ಮಾಡುವ ದೃಷಿಟ ಯೆಂದ 

ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿೋತಿ ಪರ ಚಾರಗಳನ್ನನ   ESCOM ಮೂಲಕ ಮಾಡುತಿು ದೆದ ೋವ. ಕಳೆದ ವಷಘ ೨೩೩ 

ದಶ್ಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಮೇಲ್ಯಛ ವಣ ಮೂಲಕ ಸೌರಶ್ಕ್ತು  ಉತಾಪ ದನೆಯಾಗಿದೆ ಎೆಂದು 

ನಾನ್ನ ಉತು ರದಲಿ್ಲ  ಹೇಳಿದೆದ ೋನೆ. ಸೋಲ್ಯರ್್ ಹೇಗೆ ಬರುತು ದೆ ಎೆಂದು ನಾನ್ನ ವಿವರಣೆ 

ಕಡುವ ಅಗತಾ  ಇಲಿ . ಜುಲೈವರೆಗೂ ೪೮ ದಶ್ಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನನ  ಉತಾಪ ದನೆ 

ಮಾಡಿದುದ , ಈ ವಷಘ ೫ ESCOM ಗಳ ಮೂಲಕ ೩೭೨ ದಶ್ಲಕ್ಷ ವಿದುಾ ತ್ ಅನ್ನನ  ಉತಾಪ ದನೆ 

ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಕಟಟ ದೆದ ೋವ. ಅದರ ಜೊತೆ ಖಾಸಗಿಯವರು ಮೆಂದೆ ಬಂದಾಗ 

ಪ್ರರ ೋತಿಾ ಹ ಕಡುತೆು ೋವ. ತಾಲಿ್ಲಕು ಮತ್ತು  ಜಲಿ್ಯ  ಮಟಟ ದಲಿ್ಲ  ಉತಾಪ ದನೆಗೆ ಅವಕಶ್ 

ಇರುವಲಿ್ಲ  ಮಾಡುತೆು ೋವ. ಸಕಘರಿ ಕಚೇರಿಗಳ ಮೇಲ್ಲ ಸೌರ ವಿದುಾ ತ್ ಉತಾಪ ದ್ಧಸುವ 

ಮೇಲ್ಯಛ ವಣ ಅಳವಡಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಇಲ್ಯಖೆಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನನ  ಕಟಟ ದೆದ ೋನೆ. ಈ ವಷಘ 

ಯೊೋಚಿಸಿರುವಂತೆ ೩೭೨ ದಶ್ಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ಗಳ ಉತಾಪ ದನೆಯನ್ನನ  ೫ ESCOM ಗಳ 

ಮೂಲಕ target reach ಮಾಡುತೆು ೋವ. 

ಶಿರ ೋ ಎಂ. ರ್ನರಾಯಣಸಾವ ಮಿಃ- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈಗ ಸೆಪ್ಟ ೆಂಬರ್್ 

ತಿೆಂಗಳಿನವರೆಗೂ ೪೮ ದಶ್ಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ ಉತಾಪ ದನೆಯಾಗಿದುದ , ಇನ್ನನ ಳಿದ್ಧರುವ 

ತಿೆಂಗಳುಗಳಲಿ್ಲ  ೩೦೦ ದಶ್ಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧಾ ವೇ? 

ಶಿರ ೋ ವಿ. ಸುನಿೋಲ  ಕುಮಾರ :- ಸೂಯಘನ ಬೆಳಕು ಹೇಗೆ ಬರುತು ದೊೋ ಹಾಗೆ 

ಉತಾಪ ದನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧಾ ವಾಗುತು ದೆ. 



«¥À/13.09.2021/69 

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

ಶಿರ ೋ ಎಂ. ರ್ನರಾಯಣಸಾವ ಮಿಃ- ಹಾಗ್ರದರೆ ಉತು ರದಲಿ್ಲ  ಏಕೆ ಸುಳುಳ  ಹೇಳುತಾು ರೆ? 

ಶಿರ ೋ ವಿ. ಸುನಿೋಲ  ಕುಮಾರ :- ಸುಳುಳ  ಹೇಳುತಿು ಲಿ . ಜುಲೈ ಅೆಂತಾ ದವರೆಗೆ ೪೮ 

ದಶ್ಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ವರೆಗೆ target reach ಆಗಿದೆದ ೋವ. ಈ ವಷಘ ೫ ESCOM ಗಳ ಮೂಲಕ 

೩೭೨ ದಶ್ಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನನ  target  ಇಟ್ಟಟ ಕೆಂಡಿದುದ , ಅದರಲಿ್ಲ  ಖಾಸಗಿ ಮನೆಗಳು 

ಹಾಗೂ ಸಕಘರಿ ಕಛೇರಿಗಳ ಮೇಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಯೊೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆದ ೋವ. ಅದರ 

ಆಧಾರದಲಿ್ಲ  ಪಾರ ಯೊೋಗಿಕವಾಗಿ ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡಿದೆದ ೋವ. ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು ಹೇಳಿದಂತೆ 

ಹೊರ ರಾಜಾ ಗಳಿೆಂದ ಸೌರಶ್ಕ್ತು ಯನ್ನನ  ಖರಿೋದ್ಧ ಮಾಡುವ ಪರ ಸಾು ವನೆ ಸಕಘರದ ಮೆಂದೆ 

ಖಂಡಿತ ಇಲಿ . ನಮಮ  ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲ  ಬೇಕದಷ್ಟಟ  ವಿದುಾ ತ್ ಉತಾಪ ದನೆ ಮಾಡುತಿು ದುದ , 

ಅದನ್ನನ  ಮೆಂದುವರೆಸುವ ಪರ ಯತನ  ಮಾಡುತೆು ೋವ.  

 ಸಭಾಪತ್ತಯವರುಿಃ- ಮಾನಾ  ಭೋಜೇಗೌಡರು ಪರ ಶ್ನ  ಕೇಳಿ. 

ಶಿರ ೋ ಎಂ. ರ್ನರಾಯಣಸಾವ ಮಿಃ- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನನನ  ಪರ ಶ್ನ  ಮಗಿದ್ಧಲಿ .  

ಸಭಾಪತ್ತಯವರುಿಃ- ತಮಗೆ ೨ ಸಾರಿ ಅವಕಶ್ ಕಟಟ ದೆದ ೋನೆ, ಪರ ಶ್ನ  ಕೇಳಬೇಕು, 

ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗೆ? ತಾವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮಖಾ  ಸಚೇತಕರಾಗಿದುದ  ಇದರ ಬಗೆೆ  

ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕಳಳ ಬೇಕು. ಇದು ಪರ ಶನ ೋತು ರ ಅವಧಿ. 

ಶಿರ ೋ ಎಂ. ರ್ನರಾಯಣಸಾವ ಮಿಃ- ನಾವು ಉಪ ಪರ ಶ್ನ ಗಳನ್ನನ  ಕೇಳಬೇಕಲಿವೇ? 

ಸಭಾಪತ್ತಯವರುಿಃ- ಎಷ್ಟಟ  ಸಮಯ ಕೇಳುತಿು ೋರಿ? ಬೇಗ ಕೇಳಿ. 

ಶಿರ ೋ ಎಂ. ರ್ನರಾಯಣಸಾವ ಮಿಃ- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಮಂತಿರ ಯವರು target reach ಆಗಲು ಸಕಘರಿ ಕಛೇರಿಗಳ ಮೇಲ್ಲ ಸೆಾಪಿಸಲು ಅವಕಶ್ 

ಕಡುವ ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಪತಿರ ಕೆಗಳಲಿ್ಲ  ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಛೇರಿಗಳ rooftop 

ನಲಿ್ಲ  ಸೌರಶ್ಕ್ತು  ಉತಾಪ ದ್ಧಸಲು ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅವಕಶ್ 

ಕಡುತಿು ಲಿ  ಎೆಂದು ವರದ್ಧಯಾಗಿದೆ. ಅವರವರ ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಛೇರಿಗಳ rooftop  

ನಲಿ್ಲ  ಅವಕಶ್ ಕಡುತಿು ಲಿ  ಎೆಂದು ಪತಿರ ಕೆಗಳಲಿ್ಲ  ಬಂದ್ಧದೆ. ಇವರು ಒೆಂದು ಕಡೆ ಸಕಘರದ 

ಎಲಿ್ಯ  ಕಛೇರಿಗಳ ಮೇಲ್ಲ ಮಾಡುತೆು ೋವ ಎೆಂದು ಹೇಳುತಿು ದಾದ ರೆ.  
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ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿಿಃ- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇಷ್ಟಟ  ಸಮಯ 

ತೆಗೆದುಕೆಂಡರೆ ಹೇಗೆ? ನಿದ್ಧಘಷಟ ವಾದ ಪರ ಕರಣದ ಬಗೆೆ  ಹೇಳಲ್ಲ. ಮಾನಾ  ಮಂತಿರ ಗಳು 

ಸುಳುಳ  ಹೇಳುತಿು ದಾದ ರೆ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಗೆ?  

ಸಭಾಪತ್ತಯವರುಿಃ- ನಾನ್ನ ಹೇಳುತೆು ೋನೆ, ಬಿಡಿ. 

ಶಿರ ೋ ಎಂ. ರ್ನರಾಯಣಸಾವ ಮಿಃ- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಮತ್ತು  

ವಿಕಸ ಸೌಧದ ಕಛೇರಿಗಳ ಮೇಲ್ಲ ಸೆಾಪಿಸಲು ಏನಾದರೂ ಪಿಾನ್ ಮಾಡಿದ್ಧದ ೋರಾ ಎೆಂಬ 

ಪರ ಶ್ನ ಗೆ ೧೦೦ ಕ್ತ.ವಾಾ ಟ್ ಸಾಮಥಾ ಘದ ಸೌರ ರ್ಟಕಗಳನ್ನನ  ಅಳವಡಿಸಲ್ಯಗಿದೆ ಎೆಂದು 

ಹೇಳಿದಾದ ರೆ. ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಹಾಗೂ ಎೆಂ.ಎಸ್್. ಬಿಲಿ್ಲ ೆಂಗ್ ಮೇಲ್ಯಛ ವಣಯ ಮೇಲ್ಲ ಸೌರಶ್ಕ್ತು  

ರ್ಟಕ ಅಳವಡಿಸಲು ಬೆೆಂಗಳೂರು ವಿದುಾ ತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಯೆಂದ ಸಮಿೋಕೆಷ  

ಕಯಘವು ಪೂಣಘಗೆಂಡಿರುತು ದೆ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಾದ ರೆ. ಇದಕೆಕ  ಎಷ್ಟಟ  ವಷಘ ಬೇಕು? ಇದಕೆಕ  

ದೊಡಿ  ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಗಿದೆಯೇ? ಕಟಟ ಡ ಇದೆ, ಸವಲತ್ತು  ಇದೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. 

ಶಿರ ೋ ವಿ. ಸುನಿೋಲ  ಕುಮಾರ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, Rooftop Programme ಈ 

ವಷಘ ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿರುವ ಹೊಸ ಕಯಘಕರ ಮವಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಹಳ ಹೆಂದ್ಧನಿೆಂದ 

ಬಂದ್ಧಲಿ . ನಾವು ಯೊೋಚನೆ ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಸಕಘರಿ ಕಟಟ ಡಗಳ 

ಮೇಲ್ಯಛ ವಣಗಳ ಮೇಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಹೊಸ ಕಯಘಕರ ಮವನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದೆದ ೋವ. 

ಒೆಂದು ತಿೆಂಗಳು ಅಥವಾ ಒೆಂದೇ ವಷಘದಲಿ್ಲ  ಎಲಿ್ಯ  ಸಾಧನೆಯನ್ನನ  ಮಾಡಲು 

ಆಗುವುದ್ಧಲಿ . ಈಗ ಎೆಂ.ಎಸ್್. ಬಿಲಿ್ಲ ೆಂಗ್ ಹಾಗೂ ವಿಕಸ ಸೌಧದಲಿ್ಲಯೂ ಮಾಡಿದೆದ ೋವ. 

ಎಲಿ್ಯ  ಸಕಘರಿ ಕಟಟ ಡಗಳ ಮೇಲ್ಲ ಸೆಾಪಿಸಲು ಯೊೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆದ ೋವ. ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು 

ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕಟಟ ಡದ ಮೇಲ್ಲ ಅವಕಶ್ ಇಲಿ  ಎೆಂಬ ಪತಿರ ಕ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನನ  

ಪರ ಸಾು ಪಿಸಿದುದ , ಅದರ ಬಗೆೆ  ನನನ  ಗಮನಕೆಕ  ತಂದರೆ ಎಲಿ್ಲಲಿ್ಲ  ಅವಕಶ್ ಇದೆಯೊೋ, ಅಲಿ್ಲ  

ಖಂಡಿತ ಮಾಡಲು ನಮಮ  ಸಕಘರ ಸಿದದ ವಿದೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಯಖೆ ಸಿದದ ತೆಯನ್ನನ  

ಮಾಡಿಕಳುಳ ತಿು ದೆ. ನಾನ್ನ ಈಗ್ರಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ೩೭೨ ದಶ್ಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ ಉತಾಪ ದ್ಧಸಲು 

ಯೊೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆದ ೋವ. ಅದನ್ನನ  ಉತಾಪ ದನೆ ಮಾಡುವ ಪರ ಯತನ ವನೂನ  ಮಾಡುತೆು ೋವ. 

ಡಾ|| ತೇಜಸ್ಥವ ನಿಗೌಡಃ-  Cost  ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ  ಸಿ ಲಪ  ಹೇಳಬೇಕು.  Solar 

Energy installation ಗೆ cost  ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ  ಹೇಳಬೇಕು. 
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ಸಭಾಪತ್ತಯವರುಿಃ- ಮಾನಾ  ಭೋಜೇಗೌಡರ ಪರ ಶ್ನ ಗೆ ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ೧೫ ದ್ಧನಗಳ 

ಕಲ್ಯವಕಶ್ವನ್ನನ  ಕೇಳಿದುದ , ೧೫ ದ್ಧವಸ ಆಗುವುದ್ಧಲಿ . ಮೆಂದ್ಧನ ವಾರ ತಮಮ  ಇಲ್ಯಖೆ 

ಪರ ಶ್ನ  ಬಂದಾಗ ಉತು ರವನ್ನನ  ಕಡಬೇಕು.  

ಶಿರ ೋ ಎರ್ಸ .ಎಲ . ಭೋಜೇಗೌಡಃ- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಸಭಾಪತ್ತಯವರುಿಃ- ನಾನ್ನ ಹೇಳಿದೆದ ೋನೆ, ಬಿಡಿ.  

ಶಿರ ೋ ಎರ್ಸ .ಎಲ . ಭೋಜೇಗೌಡಃ- ದಯಮಾಡಿ ಒೆಂದು ನಿಮಿಷ ಕೇಳಬೇಕು. 

ಸಭಾಪತ್ತಯವರುಿಃ- ನಾನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರಿೋತಿ ಹೇಳಿದೆದ ೋನೆ, ತಾವು ಮತೆು  

ಕೇಳಬ್ರರದು.  

ಶಿರ ೋ ಎರ್ಸ .ಎಲ . ಭೋಜೇಗೌಡಃ- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರ ಆದೇಶ್ವನ್ನನ  

ಶ್ರಸಾವಹಸಿ ಪಾಲ್ಲಸುತೆು ೋನೆ. ದಯಮಾಡಿ ತಾವು ಕೇಳಬೇಕು.  

ಸಭಾಪತ್ತಯವರುಿಃ- ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರೇ ಒೆಂದು ನಿಮಿಷ. ಮಾನಾ  ಸಚಿವರೇ, ತಾವು 

ಈಗ ಅವರು ಮಾತನಾಡುವ ವಿಷಯಕೆಕ  ಉತು ರ ಹೇಳುತಿು ೋರಾ? 

ಶಿರ ೋ ಬ.ಸ್ಥ. ರ್ನಗೇಶ  (ಪಾರ ರ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರರ ಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಕಾಲ್ 

ಸಚಿವರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈಗ ಹೇಳುವುದ್ಧಲಿ .  

ಸಭಾಪತ್ತಯವರುಿಃ- ಮೆಂದ್ಧನ ವಾರ ತೆಗೆದುಕಳಳ ೋಣ. 

ಶಿರ ೋ ಎರ್ಸ .ಎಲ . ಭೋಜೇಗೌಡಃ- ಮೆಂದ್ಧನವಾರ ದಯಮಾಡಿ ಉತು ರವನ್ನನ  

ಕಡಿಸಬೇಕು. 
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖ್ಯಯ  138 

(ಉತು ರದ ಪರ ತ್ತ ಲ್ಗತ್ತು ಸ್ಥದೆ) 

ಶಿರ ೋ ಹೆಚ .ಎಂ. ರಮೇಶ ಗೌಡಃ- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು 

ಉತು ರವನ್ನನ  ಒದಗಿಸಿದುದ , ನಾನ್ನ ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲ  ವನಾ ಜೋವಿಗಳ ಸಂಖೆಾ  

ಕಡಿಮ್ಮಯಾಗುತಿು ರುವುದು ಸಕಘರದ ಗಮನಕೆಕ  ಬಂದ್ಧದೆಯೇ; ಹಾಗಿದದ ಲಿ್ಲ  ಅಳಿವಿನ 

ಅೆಂಚಿನಲಿ್ಲರುವ ವನಾ ಜೋವಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಕಘರ ಯಾವ ಯಾವ ಯೊೋಜನೆಗಳನ್ನನ  

ರೂಪಿಸಿದೆ ಎೆಂದು ಕೇಳಿದೆದ ೋನೆ. ಉತು ರದಲಿ್ಲ  ಹೇಳಿರುವಂತೆ ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲ  ಆನೆ ಮತ್ತು  ಹುಲ್ಲ 

ಮಾತರ  ವನಾ ಜೋವಿಗಳೇ? ಕನಾಘಟಕ ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲ  ಆನೆ, ಹುಲ್ಲ, ಚಿರತೆ ಮೆಂತಾದ ಪಾರ ಣಗಳ 

ಸಂಖೆಾ  ಹೆಚಚ ಳವಾಗಿದೆ. ೨೦೧೭ರ ಗಣತಿ ಬಗೆೆ  ಪರ ಸಾು ಪಿಸಿದುದ , ಎಷ್ಟಟ  ವಷಘಗಳಿಗೆ ಒೆಂದು 

ಸಾರಿ ಪಾರ ಣಗಳ ಗಣತಿ ಮಾಡುತಾು ರೆ ಎೆಂಬ್ದದನ್ನನ  ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ಹೇಳಬೇಕಗುತು ದೆ. 

ಇಡಿೋ ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲ  ೨೦೧೭ರ ಆನೆ ಗಣತಿಯಂತೆ ೬೦೪೯ ಆನೆಗಳು ಹಾಗೂ ೨೦೧೮ರ ಹುಲ್ಲ 

ಗಣತಿಯಂತೆ ೫೨೪ ಹುಲ್ಲಗಳಿವ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಾದ ರೆ. ನಾನ್ನ ನಶ್ಸಿ ಹೊೋಗುತಿು ರುವ 

ಪಾರ ಣಗಳ ಬಗೆೆ  ಕೇಳಿದೆದ ೋನೆ. ಬಂಡಿೋಪುರ, ನಾಗರಹೊಳೆ, ರ್ದಾರ  ಅರ್ಯಾರಣಾ , 

ಕುದುರೆಮಖ, ಬನೆನ ೋರುರ್ಟಟ ಗಳಿಗೆ ನಾವುಗಳೆಲಿರೂ ಹೊೋಗುತೆು ೋವ. ಆನೆಗಳನ್ನನ  ಮ್ನೆನ  

ತ್ತಮಕ್ಕರು ಮತ್ತು  ಬನೆನ ೋರುರ್ಟಟ ದಲಿ್ಲ  ಬಂದ್ಧರುವ ಬಗೆೆ  ಕೇಳಿದೆದ ೋವ. ಆನೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಟ  

ದಾಳಿ ಮಾಡುತಿು ದುದ , ರೈತರ ಬೆಳೆ ಹಾಳಾಗುತಿು ದೆ. ಅದಕೆಕ  ಯಾವರಿೋತಿ ಕರ ಮ 

ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದಾದ ರೆ ಎೆಂಬ ಬಗೆೆ  ಕ್ಕಲಂಕಶ್ವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು.  

ಶಿರ ೋ ಉಮೇಶ  ವಿ. ಕತ್ತು ಿಃ- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ವನಾ ಜೋವಿಗಳ ಸಂಖೆಾ ಯ ಬಗೆೆ  

ಸವಿಸಾು ರವಾದ ಮಾಹತಿ ಕಟಟ ದೆದ ೋನೆ. ನಾಲುಕ  ವಷಘಗಳಿಗಮ್ಮಮ  ಪಾರ ಣಗಳ ಗಣತಿ 

ನಡೆಯುತು ದೆ. ಅದರಂತೆ ಅೆಂಕ್ತ ಅೆಂಶ್ಗಳನ್ನನ  ಉಳಿಸಲ್ಯಗಿದೆ. ನಾಶ್ವಾಗಿರುವ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ 

ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಡಲ್ಯಗಿದೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ತೆಂದರೆಯಾಗಿರುವ ಬಗೆೆ  ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರು ನನನ  ಗಮನಕೆಕ  ತಂದರೆ ಸರಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತೆು ೋನೆ. 

ಶಿರ ೋ ಹೆಚ .ಎಂ. ರಮೇಶ ಗೌಡಃ- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಮಂತಿರ ಗಳ 

ಉತು ರ ಸಮಪಘಕವಾಗಿಲಿ . ಅವರು ಕಟಟ ರುವ ಉತು ರವನ್ನನ  ತಾವೂ ನೋಡಬೇಕು. ನಾನ್ನ 

ಕೇಳಿರುವ ಪರ ಶ್ನ  ಒೆಂದಾದರೆ ಅವರು ಕಟಟ ರುವ ಉತು ರ ಇನನ ೆಂದಾಗಿದೆ. ನಾನ್ನ 

ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲ  ವನಾ ಜೋವಿಗಳ ಸಂಖೆಾ  ಕಡಿಮ್ಮಯಾಗುತಿು ರುವ ಬಗೆೆ  ಸಕಘರದ ಗಮನಕೆಕ  
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ಬಂದ್ಧದೆಯೇ ಎೆಂಬ ಪರ ಶ್ನ ಗೆ ಉತು ರವನ್ನನ  ಕಟಟ ದಾದ ರೆಯೇ? ಕೇವಲ ಆನೆ ಮತ್ತು  ಹುಲ್ಲ ಬಗೆೆ  

ಮಾತರ  ಹೇಳಿದಾದ ರೆ.                                                                                                (ಮ) 

(641)/ 13.09.2021/ 1.30/ ಹೆಚ್್ವಿ:ಆರ್್ಎನ್ 

                     (ಸಭಾಪತ್ತಯವರ ಉಪಸಿ್ಥ ತ್ತ) 

 ಶಿರ ೋ ಹೆಚ .ಎಂ.ರಮೇಶ ಗೌಡ:- ಸನಾಮ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾನ್ನ ಕೇಳಿರುವ 

ಪರ ಶ್ನ ಗಳಲಿ್ಲ  ಎರಡು ಪರ ಶ್ನ ಗಳಿಗೆ ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿದರೆ, ಉಳಿದ ಪರ ಶ್ನ ಗಳಿಗೆ ಅರಣಾ  ಇಲ್ಯಖೆಯ 

ಅಧಿಕರಿಗಳು ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತು ರವನ್ನನ  ಕಟಟ ಲಿ .  

 ಶಿರ ೋ ಉಮೇಶ  ಕತ್ತು :- ಸನಾಮ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು ವನಾ  ಜೋವಿಗಳ 

ಸಂಖೆಾ  ಕಡಿಮ್ಮಯಾಗುತಿು ರುವುದು ಸಕಘರದ ಗಮನಕೆಕ  ಬಂದ್ಧದೆಯೇ ಎನ್ನನ ವ ಪರ ಶ್ನ ಯನ್ನನ  

ಕೇಳಿದಾದ ರೆ. ದ್ಧನೇದ್ಧನೇ ವನಾ  ಜೋವಿಗಳ ಸಂಖೆಾ  ಹೆಚಾಚ ಗುತಿು ದೆಯೇ ಹೊರತ್ತ 

ಕಡಿಮ್ಮಯಾಗಿಲಿ .  

 ಶಿರ ೋ ಹೆಚ .ಎಂ.ರಮೇಶ ಗೌಡ:- ಸನಾಮ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಂಗದ ಒೆಂದು 

ವಿಶೇಷ ತಳಿಯಾಗಿರುವ ಮಸಿಯಾ(Musiya) ಎನ್ನನ ವುದರ ಸಂಖೆಾ  ದ್ಧನೇದ್ಧನೇ 

ಕಡಿಮ್ಮಯಾಗುತಿು ದೆಯೇ ಹೊರತ್ತ ಹೆಚಾಚ ಗಿಲಿ . ಇದು ಅರಣಾ  ಇಲ್ಯಖೆಯ ಅಧಿಕರಿಗಳ 

ಗಮನಕೆಕ  ಬಂದ್ಧದೆಯೇ, ಇಲಿವೇ? ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ಅಧಿಕರಿಗಳು ಕಟಟ ರುವ ಉತು ರವನ್ನನ  

ಸಮರ್ಥಘಸಿಕಳಳ ಬ್ರರದು. ಸಕಘರ ಕಟಟ ರುವಂತಹ ಉತು ರ ಸರಿಯಾಗಿಲಿ . ಇದರ ಬಗೆೆ  

ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗೆ ಚಾಟ ಬಿೋಸಬೇಕಗಿದೆ. ಅದನ್ನನ  ಬಿಟ್ಟಟ  ಅಧಿಕರಿಗಳನ್ನನ  

ಸಮರ್ಥಘಸಿಕಳುಳ ವ ಮೂಲಕ ಸದನವನ್ನನ  ತಪುಪ  ದಾರಿಗೆಳೆಯುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನನ  

ಮಾಡಬ್ರರದು.  

 ಶಿರ ೋ ಉಮೇಶ  ಕತ್ತು :- ಸನಾಮ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾನ್ನ ಅರಣಾ  ಮಂತಿರ ಯಾಗಿ 

ಉತು ರವನ್ನನ  ಕಡುತಿು ದೆದ ೋನೆಯೇ ಹೊರತ್ತ, ಅಧಿಕರಿಗಳು ಕಟಟ ೆಂಥ ಉತು ರವನ್ನನ  

ಕಡುತಿು ಲಿ . ಅಧಿಕರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚಘ ಮಾಡಿ ಉತು ರವನ್ನನ  ಕಡುತಿು ದೆದ ೋನೆ. ಪರ ತಿ  

ನಾಲುಕ  ವಷಘಕಕ ಮ್ಮಮ  ವನಾ ಜೋವಿಗಳ ಗಣತಿ ಆಗುತು ದೆ. ನಾನ್ನ ಲ್ಲಖಿತರೂಪದ ಉತು ರದಲಿ್ಲ  

ಕಟಟ ರುವಂತಹ ಅೆಂಕ್ತಸಂಖೆಾ ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವ.  

 ಶಿರ ೋ ಹೆಚ .ಎಂ.ರಮೇಶ ಗೌಡ:- ಸನಾಮ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈ ಇಲ್ಯಖೆಯವರು 

ಈಗ್ರಗಲೇ ಕೇೆಂದರ  ಸಕಘರದ್ಧೆಂದ ನೂರಾರು ಕೋಟ ರೂಪಾಯಗಳಷ್ಟಟ  ಅನ್ನದಾವನ್ನನ  
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ವಿವಿಧ ಯೊೋಜನೆಗಳಡಿಯಲಿ್ಲ  ಪಡೆದುಕಳಳ ಲ್ಯಗುತಿು ದೆ. ಆದರೆ, ಯಾವುದಾದರೆಂದು 

ಕಡಿನಲಿ್ಲ  ಪಕ್ತಷ ಗಳಿಗ್ರಗಿ ಒೆಂದೇ ಒೆಂದು ಹಣಣ ನ ಮರವನ್ನನ  ಇವರು ಬೆಳೆಸಿಲಿ . ಬಂಡಿಪುರ 

ಅಥವಾ ನಾಗರಹೊಳೆಯಲಿ್ಲ  ಎಲಿ್ಲಯೂ ಒೆಂದೇಒೆಂದು ಹಣಣ ನ ಮರವನ್ನನ  ಇವರು 

ಬೆಳೆಸಿಲಿ . ಪಕ್ತಷ  ಸಂಕುಲ ನಶ್ಸಿ ಹೊೋಗುತಿು ದೆ. ಅವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗ್ರಗಿ ಯಾವ ಕರ ಮವನ್ನನ  

ತೆಗೆದುಕಳಳ ಲ್ಯಗಿದೆ ಎನ್ನನ ವುದನ್ನನ  ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ಹೇಳಬೇಕಗಿದೆ.  

 ಶಿರ ೋ ಉಮೇಶ  ಕತ್ತು :- ಸನಾಮ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು ಬಂಡಿೋಪುರ 

ಮತ್ತು  ನಾಗರಹೊಳೆಗಳನ್ನನ  ಮಾತರ  ನೋಡಿದಾದ ರೆ. ನಮಮ  ಕಡೆ ಬಂದರೆ, ಎಷ್ಟಟ  ಹಣಣ ನ 

ಮರಗಳನ್ನನ  ಬೆಳೆಯಸಲ್ಯಗಿದೆ ಎನ್ನನ ವುದನ್ನನ  ನಾನ್ನ ತೋರಿಸುತೆು ೋನೆ. ನೇರಳೆ ಮರ, ಪೇರಳೆ 

ಮರ ಇತಾಾ ದ್ಧಗಳನ್ನನ  ಬೆಳೆಸಲ್ಯಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಏನಾದರು ಸಮಸೆಾ ಗಳಿದದ ರೆ ಅವರು ಅದನ್ನನ  

ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನ್ನ ಅದಕೆಕ  ಸಪ ೆಂದ್ಧಸುತೆು ೋನೆ. 
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ಚುಕೆೆ  ಗುರುತ್ತನ ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖ್ಯಯ :214 

(ಉತು ರವನುನ  ಲ್ಗತ್ತು ಸಲಾಗಿದೆ) 

 

 ಶಿರ ೋ ಅಲ್ೂ ಂ ವಿೋರಭದರ ಪಾ :-  ಸನಾಮ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಆರೋಗಾ  ಮತ್ತು  

ಕುಟ್ಟೆಂಬ ಕಲ್ಯಾ ಣ ಸಚಿವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತೆ ಪರ ಶ್ನ ಯನ್ನನ  ಕೇಳಿದೆದ ೋನೆ.  

 ಸಭಾಪತ್ತಯವರು:- ತಾವು ತಡವಾಗಿ ಸದನಕೆಕ  ಬಂದ್ಧದ್ಧದ ೋರಿ. ಮಾನಾ  ಆರೋಗಾ  

ಮತ್ತು  ಕುಟ್ಟೆಂಬ ಕಲ್ಯಾ ಣ ಸಚಿವರು ಈಗ ಸದನದಲಿ್ಲ  ಉಪಸೆಿ ತರಿಲಿ . ತಮಮ  ಪರ ಶ್ನ ಯ 

ವಿಚಾರವನ್ನನ  ನಾನ್ನ ಅವರ ಗಮನಕೆಕ  ತಂದ್ಧದೆದ ೋನೆ.   

ಈಗ ಲ್ಲಖಿತ ಮೂಲಕ ಉತು ರಿಸುವ ಪರ ಶ್ನ ಗಳಿಗೆ ಮಾನಾ  ಸಭಾ ನಾಯಕರು 

ಉತು ರವನ್ನನ  ಮಂಡನೆ ಮಾಡಬೇಕು. 
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ಆ. ಚುಕೆೆ  ರಹಿತ ಪರ ಶ್ನನ ಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ ಮೂಲ್ಕ ನಿೋಡಲಾದ ಉತು ರಗಳು 

 

 ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾ ನಾಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯರೇ, 

ದ್ಧನಾೆಂಕ  13ನೇ ಸೆಪ್ಟ ೆಂಬರ್್  2021ರ ಸಮೂಹ-1 ರ ಲ್ಲಖಿತ ಮೂಲಕ ಉತು ರಿಸುವ ಒಟ್ಟಟ  

151 ಪರ ಶ್ನ ಗಳ ಪೈಕ್ತ 90 ಪರ ಶ್ನ ಗಳಿಗೆ ಉತು ರಗಳನ್ನನ  ಸದನದ ಮೆಂದೆ ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆದ ೋನೆ.  

(ಲ್ಲಖಿತ ಮೂಲಕ ನಿೋಡಲ್ಯದ ಉತು ರಗಳ ಪಟಟ ಯನ್ನನ  ಲಗತಿು ಸಲ್ಯಗಿದೆ) 
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5. ಸಭಾಪತ್ತಯವರ ಅನುಮತ್ತ ಮೇರೆಗೆ ಪರ ಸಾು ಪಿಸಲ್ಾ ಟ್  ವಿಷಯಗಳು 

 

ಅ) ವಿಷಯಃ ರಾಜಯ ದ ಸಕಾಾರಿ ಐ.ಟಿ.ಐ. ಸಂಸಿ್ಥ ಗಳಲ್ಲೂ  ಅತ್ತಥಿ 

ಉಪರ್ನಯ ಸಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲೂ ಸುತ್ತು ರುವ ನೌಕರರಿಗೆ 

ಕಳೆದ 4 ತ್ತಂಗಳಿಂದ ವೇತನ ಬಡುಗಡೆ ಆಗದ್ಧರುವ 

ಕುರಿತ್ತ. 

---- 

 

 ಶಿರ ೋ ಎರ್ಸ .ವಿಿ .ಸಂಕನೂರ(ಪದವಿೋಧರರ ಕೆಷ ೋತರ ):- ಸನಾಮ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ರಾಜಾ ದ ಸುಮಾರು 300 ಸಕಘರಿ ಐ.ಟ.ಐ. ಸಂಸೆೆ ಗಳಲಿ್ಲ  ಅತಿರ್ಥ ಉಪನಾಾ ಸಕರಾಗಿ 

ಕಯಘನಿವಘಹಸುತಿು ರುವ ಸುಮಾರು 1000 ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಗಳಿಗೆ 2021ರ ಮಾಚ್್ಘ, ಏಪಿರ ಲ್್, 

ಜುಲೈ ಹಾಗೂ ಆಗಸ್ಟ ್ ಒಟ್ಟಟ  4 ತಿೆಂಗಳ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರುವುದ್ಧಲಿ . ಇದರಿೆಂದ 

ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟಟ  ಆರ್ಥಘಕ ತೆಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅದರಲಿ್ಲಯೂ ಕೋವಿಡ್್-19 ಸಂಕಷಟ  

ಕಲದಲಿ್ಲ  ಜೋವನ ಸಾಗಿಸುವುದು ದುಸು ರವಾಗಿರುವುದನ್ನನ  ಕುರಿತ್ತ ಸಂಬಂಧಪಟಟ  

ಕಲೇಜುಗಳ ಪಾರ ೆಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಮೇಲ್ಯಧಿಕರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲಿ್ಲಸಿದದ ರೂ ಯಾವ 

ಪರ ಯೊೋಜನವಾಗಿಲಿ . ಆದದ ರಿೆಂದ ಕ್ಕಡಲೇ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆಗ್ರಗಿ ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು 

ಸಂಬಂಧಪಟಟ  ನಿದೇಘಶ್ಕರು ಹಾಗೂ ಆಯುಕು ರಿಗೆ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿದೇಘಶ್ನ 

ನಿೋಡುವಂತೆ ಈ ಮೂಲಕ ಒತಾು ಯಸುತಿು ದೆದ ೋನೆ. 

 ಇದಲಿದೇ ಸಕಘರಿ ಪಾಲ್ಲಟ್ಕ್ತನ ಕ್್ ಕಲೇಜುಗಳಲಿ್ಲ  ಕೋವಿಡ್್-19 ಅವಧಿಗೆ ವೇತನ 

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಸಕಘರಿ ಐ.ಟ.ಐ. ಸಂಸೆೆ ಗಳಲಿ್ಲ  ಕಯಘನಿವಘಹಸುತಿು ರುವ 

ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಗೂ ಮೇ ಮತ್ತು  ಜೂನ್ ತಿೆಂಗಳ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಒತಾು ಯಸುತಿು ದೆದ ೋನೆ. 

 ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾ ರ್ನಯಕರು):- ಸನಾಮ ನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಎಸ್್.ವಿಿ .ಸಂಕನೂರ್್ರವರು ಶ್ರನಾ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ  ಪರ ಸಾು ಪಿಸಿರುವ 

ವಿಚಾರಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತೆ ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿೆಂದ ಉತು ರವನ್ನನ  ಕಡಿಸಲ್ಯಗುತು ದೆ. 
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ಆ) ವಿಷಯಃ ಬಂಗಳೂರು ನಗರ ಬಸವನಗುಡಿಯಲ್ಲೂ ರುವ 

ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಜಿಂಕೆ ಪಾರ್ ಾ ಸಮಪಾಕವಾಗಿ 

ನಿವಾಹಣೆ ಇಲ್ೂ ದೇ ಪಂಡುಪೋಕರಿಗಳ 

ಆವಾಸಸಿಾ ನವಾಗಿ ಸಾವಾಜನಿಕರಿಗೆ 

ತಂದರೆಯಾಗಿರುವ ಬಗೆೆ . 

---- 

 

 ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆಂಕಟೇಶ (ರ್ನಮ ನಿದೇಾಶಿತರು):- ಸನಾಮ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಬೆೆಂಗಳೂರು ಸಿಾ ಟ್ಘ ಸಿಟ, ಸಿಲ್ಲಕನ್ ಸಿಟ, ಐ.ಟ/ಬಿ.ಟ. ಸಿಟ, ಕ್ಕಲ್್ ಸಿಟ ಎೆಂದು 

ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಡಘನ್ ಸಿಟ (ಗಿರ ೋನ್ ಸಿಟ) ಎೆಂದೂ ಪರ ಸಿದಿವಾಗಿದೆ. 

ಆದರೆ, ಅದಕೆಕ  ವಾ ತಿರಿಕು ವಾಗಿ ಬೆೆಂಗಳೂರಿನ ಮಧಾ ಭಾಗದಲಿ್ಲರುವ ಬಸವನಗುಡಿ 

ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆಷ ೋತರ ದ ವಾಾ ಪಿು ಗೆ ಬರುವ ಕೆೆಂಪೇಗೌಡ ನಗರದ ʼಜೆಂಕೆ ಪಾಕ್್ಘʼ್ಎಲಿರ ಗಮನ 

ಸೆಳೆಯುತಿು ದೆ. ಕರಣವೇನೆೆಂದರೆ, ಸುಮಾರು 17 ಎಕರೆ ವಿಸಾು ರ ಪರ ದೇಶ್ದಲಿ್ಲರುವ ಈ 

ಉದಾಾ ನವನವು ಒೆಂದು ಕಲದಲಿ್ಲ  ಹಚಚ  ಹಸಿರಿನಿೆಂದ ಕಂಗಳಿಸುತಾು , ಜೆಂಕೆಗಳು, 

ಪಕ್ತಷ ಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರ ಯತಾಣವಾಗಿ, ಪುಟಟ  ಕಂದಮಮ ಗಳಿಗೆ, ಮಕಕ ಳಿಗೆ, ವಯಸಿಾದ ಹರಿಯ 

ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮದ ನಿೋಡುತಿು ತ್ತು . ಆದರೆ, ನಿವಘಹಣೆ ಕರತೆಯೆಂದಾಗಿ ಪಾಕ್್ಘ ಒಳಗಡೆ 

ಕಲ್ಲಡುವುದಕ್ಕಕ  ಸಾಧಾ ವಾಗದ ಸೆಿ ತಿ ನಿಮಾಘಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವ ಮಟಟ ಕೆಕ  ಬಂದು 

ನಿೆಂತಿದೆಯ್ಕೆಂದರೆ, ವಿದುಾ ತ್ ದ್ಧೋಪಗಳಿಲಿದೆ ಪುೆಂಡುಪ್ರೋಕರಿಗಳ ಆವಾಸಸೆಾನವಾಗಿ ಬಿಟಟ ದೆ. 

ಮಕಕ ಳ ಆಟಕೆಗ್ರಗಿ ಸುಮಾರು 1.25 ಕೋಟ ರೂಪಾಯಗಳ ವಚಚ ದಲಿ್ಲ  ರೈಲು ಖರಿೋದ್ಧಸಿ 

ಸಾವಘಜನಿಕರಿಗೆ ಮಕು ಗಳಿಸಿದದ ರೂ ಮೆಂಜಾಗರ ತೆ ವಹಸದ ಕರಣ 40ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚಚ  

ಮಕಕ ಳು ಗ್ರಯಗೆಂಡವು. ತದನಂತರದಲಿ್ಲ  ರೈಲು ಬಳಕೆಯನ್ನನ  ನಿವಘಹಸದ ಕರಣ 

ರೈಲು ಮತ್ತು  ರೈಲು ಹಳಿ ತ್ತಕುಕ  ಹಡಿದು ಗುಜರಿಯವರೂ ಸಹ ಖರಿೋದ್ಧ ಮಾಡಲು 

ಬ್ರರದಂಥ ಪರಿಸೆಿ ತಿ ನಿಮಾಘಣವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರಿೋತಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ. ವತಿಯೆಂದ 

ನಿಮಿಘಸಲ್ಯದ ಗ್ರಜನ ಮನೆ ಇರಬಹುದು, ಸಸಾ  ಸಂಕಲುಗಳು ಇರಬಹುದು, ಲೈಟ್ ಶೋ 

ಇರಬಹುದು, ಲೇಸರ್್ ಶೋ ಇರಬಹುದು ಎಲಿವೂ ತ್ತಕುಕ  ಹಡಿದು ಹಾಳಾಗಿದೆ.  

 ದಯಮಾಡಿ ಈ ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ  ಸಕಘರ ಕ್ಕಡಲೇ ಗಮನಹರಿಸಿ ʼಜೆಂಕೆ ಪಾಕ್್ಘʼ್

ಅನ್ನನ  ಮ್ದಲ್ಲನಂತೆ ಹಚಚ  ಹರಿಸಿನ ಉದಾಾ ನವಾಗಿ ಕಂಗಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ  ಮಕಕ ಳು 

ಮತ್ತು  ಎಲಿ್ಯ  ವಯೊೋಮಾನದವರಿಗೂ ಅನ್ನಕ್ಕಲವಾಗುವಂಥ ವಾತಾವರಣವನ್ನನ  

ನಿಮಾಘಣ ಮಾಡಿ, ಆ ಭಾಗದ ಜನತೆಗೆ ಅನ್ನಕ್ಕಲ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕು. ಇಲಿದ್ಧದದ ಲಿ್ಲ  
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ಗ್ರಡಘನ್ ಸಿಟ ಹೊೋಗಿ ವಸ್ಟ ್ಘ ಸಿಟ ಆಗುವುದಕೆಕ  ಸಕಘರವೇ ಕರಣವಾಗುತು ದೆ. ಇದರ ಬಗೆೆ  

ಮಾನಾ  ಮಖಾ ಮಂತಿರ ಗಳು ಉತು ರ ನಿೋಡಬೇಕೆೆಂದು ಒತಾು ಯಸುತೆು ೋನೆ. 

 ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾ ರ್ನಯಕರು):- ಸನಾಮ ನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಯು.ಬಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್್ನವರು ಶ್ರನಾ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ  ಪರ ಸಾು ಪ 

ಮಾಡಿರುವ ವಿಚಾರಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತೆ ಮಾನಾ  ಮಖಾ ಮಂತಿರ ಗಳಿೆಂದ ಉತು ರವನ್ನನ  

ಕಡಿಸಲ್ಯಗುತು ದೆ.  

 

ಇ) ವಿಷಯಃ ಅರಣಯ  ಜಮೋನು ಸಾಗುವಳಿದಾರರಿಗೆ ಪಹಣಿ 

ನಿೋಡುವ ಕುರಿತ್ತ 1972ರ ಆದೇಶ ತಡೆಯಾಗಿರುವ 

ಬಗೆೆ . 

---- 
  

ಶಿರ ೋ ಘೋಟೆನ ಕರ ಶಿರ ೋಕಾಂತ್  ಲ್ಕ್ಷಾ ಣ(ಸಿ ಳಿೋಯ ಸಂಸಿ್ಥ ಗಳ ಕೆಷ ೋತರ ):- ಸನಾಮ ನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಕುಕ  ಪಡೆದು ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುತಿು ರುವ ರೈತರ ಜಮಿೋನ್ನ 

ಅರಣಾ  ಇಲ್ಯಖೆಯ ಜಮಿೋನಾಗಿದುದ  ಸಕಘರದ ಆದೇಶ್ ನಂಬರ್್ ಎಎಫ್ಡಿ:24:ಎಫ್ 

ಜಎಲ್್:69 ಬೆೆಂಗಳೂರು ದ್ಧನಾೆಂಕ:16-04-1969 ರನಿ ಯ 50 ವಷಘಗಳ ಹೆಂದೆಯೇ 

ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಯಖೆಗೆ ಹಸಾು ೆಂತರಗೆಂಡ(ಡಿಸ್್-ಫಾರೆಸ್ಟ ್) ಜಲಿ್ಲಯ 50,708 ಎಕರೆ ಅರಣಾ  

ಜಮಿೋನಿನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅರಣಾ  ಇಲ್ಯಖೆಯೆಂದ ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಯಖೆಗೆ ಜಮಿೋನ್ನ 

ಡಿನೋಟಫಿಕೇಶ್ನ್ ಆಗದೇ ಈಗಲ್ಲ ಮೇಲ್ಲನ ಜಮಿೋನ್ನ ಅರಣಾ  ಇಲ್ಯಖೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಇದೆ. 

ಆದರೆ, ಸಕಘರ ಮಾತರ  ಈ 50 ವಷಘಗಳ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಹಂಗ್ರಮಿ  ಲ್ಯಗಣ, ಸಿಕ ೋಮ್ 

ಲ್ಯಾ ೆಂಡ್್, ಗೌಳಿ ಮತ್ತು  ಗೌಳಿಯೇತರ ಸಮದಾಯದ ಪುನಘವಸತಿ ಯೊೋಜನೆ 1978ರ 

ಪೂವಘ ಅರಣಾ  ಅತಿಕರ ಮಣ ಸಕರ ಮಿೋಕರಣ ಇತಾಾ ದ್ಧ ಮೂಲಕ ಸಾಗುವಳಿಗ್ರರರಿಗೆ 

ಹಕುಕ ಪತರ  ನಿೋಡುತಾು  ಬಂದ್ಧರುತು ದೆ.  

 ಸಾಗುವಳಿ ಚಿೋಟ ಪಡೆದ ರೈತರು, ಸಕಘರ ತಮಗೆ ಜಮಿೋನ್ನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡದೆ 

ಇನೂನ  ನಾವೇ ಈ ಜಮಿೋನಿನ ಮಾಲ್ಲೋಕರು ಎೆಂದು ತಿಳಿದುಕೆಂಡಿದಾದ ರೆ. ಆದರೆ, ಅದು 

ತಪುಪ  ಮಂಜೂರಾದ ಜಮಿೋನಿನ ಸಂಪೂಣಘ ಸಿಾಮಿತಿ  ಪಡೆಯಲು ಪಹಣಯ ಕಲಂ 

ನಂಬರ್್ 9ರ ಅಡಿ ಫಲ್ಯನ್ನರ್ವಿ ರೈತರ ಹೆಸರು ದಾಖಲ್ಯದರೇ ಮಾತರ  ಮಂಜೂರಾದ 

ಜಮಿೋನಿನ ಸಂಪೂಣಘ ಹಕುಕ  ದೊರಕಲ್ಲದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸರಕರದ ವಿವಿಧ ಸೌಲರ್ಾ  
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ಪಡೆದುಕಳಳ ಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಕುಕ ಪತರ  ಪಡೆದ ಬಹುತೇಕ ಫಲ್ಯನ್ನರ್ವಿಗಳ ಹೆಸರು 

ಇೆಂದ್ಧಗೂ ಪಹಣಯಲಿ್ಲ  ದಾಖಲ್ಯಗಿಲಿ . ಕೆಲವು ಫಲ್ಯನ್ನರ್ವಿ ರೈತರ ಹೆಸರು ಪಹಣಯ 

ಕಲಂ 11ರಲಿ್ಲ  ಇತರೆ ಋಣಗಳು ಮತ್ತು  ಹಕುಕ ಗಳ ಅಡಿ ಜಂಟಯಾಗಿ ಅರಣಾ  ಇಲ್ಯಖೆಯ 

ಜೊತೆಗೆ ದಾಖಲ್ಯಗಿದೆ. ಮಂಜೂರಾದ ಜಮಿೋನಿನ ಸಂಪೂಣಘ ಹಕುಕ  ಅಥವಾ ಪಹಣಯ 

ಕಲಂ ನಂಬರ್್ 9ರ ಅಡಿ ಫಲ್ಯನ್ನರ್ವಿಯ ಹೆಸರು ದಾಖಲ್ಯಗಲು ಅರಣಾ  ಇಲ್ಯಖೆಯ 

ಜಮಿೋನ್ನ ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಯಖೆಗೆ ನಿವಘಹಣೆಕರಣ (ಡಿನೋಟಫಿಕೇಶ್ನ್) ಗಳಳ ಬೇಕಗಿದೆ. 

ಕಳೆದ 50 ವಷಘಗಳಿೆಂದಲ್ಲ ನಿವಘಣೆಕರಣ ಆಗಿಲಿ . ಈಗ ಈ ಪರ ಕ್ತರ ಯ್ಕಗೆ ಸರಕರದ 1972ರ 

ಆದೇಶ್ ತಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಆದೇಶ್ ರಾಜಾ  ಸಕಘರ ಹೆಂಪಡೆದಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ರದುದ ಗಳಿಸಿದದ ಲಿ್ಲ  

ಮಾತರ  ನಿವಘಣೆಕರಣ ಪರ ಕ್ತರ ಯ್ಕ ಮೆಂದುವರೆಯಲ್ಲದೆ. ಇದನ್ನನ  ಮಾನಾ  ಕಂದಾಯ 

ಸಚಿವರು ಆದಷ್ಟಟ  ಬೇಗನೆ ಪರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಿ ಸರಿಪಡಿಸುವುದಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪಟಟ  ವಿಚಾರವನ್ನನ  

ತಮಮ  ಮಖಾೆಂತರ ಶ್ರನಾ  ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ  ಮಾನಾ  ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರ ಗಮನಕೆಕ  

ತರುತಿು ದೆದ ೋನೆ. 

 ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾ ರ್ನಯಕರು):- ಸನಾಮ ನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಘೋಟ್ನ ಕರ ಶ್ರ ೋಕೆಂತ್ ಲಕ್ಷಮ ಣನವರು ಶ್ರನಾ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ  

ಪರ ಸಾು ಪ ಮಾಡಿರುವ ವಿಚಾರಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತೆ ಮಾನಾ  ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರಿೆಂದ 

ಉತು ರವನ್ನನ  ಕಡಿಸಲ್ಯಗುತು ದೆ.  

 

ಈ) ವಿಷಯಃ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲೊ  ಹೂವಿನ ಹಡಗಲ್ಲ 

ತಾಲ್ಲೂ ಕಿನಲ್ಲೂ  ರೈತರು ಬಳೆದ್ಧರುವ ಈರುಳಿಿ  

ಬಳೆಗೆ ಕಳೆ ರೋಗ ಬಂದ್ಯ ಬಳೆ 

ನಷ್ ವಾಗಿರುವುದಕೆೆ  ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿರುವ ಬಗೆೆ . 

---- 

  

 ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಸ್ಥ.ಕಂಡಯಯ (ಸಿ ಳಿೋಯ ಸಂಸಿ್ಥ ಗಳ ಕೆಷ ೋತರ ):- ಸನಾಮ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ವಿಜಯನಗರ ಜಲಿ್ಲ  ಹೂವಿನಹಡಗಲ್ಲ ತಾಲಿ್ಲಕ್ತನ ರೈತರು ವಾಣಜಾ  ಬೆಳೆಯಾದ ಈರುಳಿಳ  

ಬೆಳೆಯನ್ನನ  ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಚ  ಬೆಳೆಯುತಿು ದಾದ ರೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವಷಘಗಳಿೆಂದ ಸತತವಾಗಿ 

ಬಿದದ ೆಂಥ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಚ  ಮಳೆಯೆಂದಾಗಿ ಬೆಳೆದಂಥ ಈರುಳಿಳ  ಬೆಳೆ ಕಳೆರೋಗ ಬಂದು 

ನಾಶ್ವಾಗುತಿು ದೆ. ಪರ ಸುು ತ ವಷಘವೂ ಮಳೆಯೆಂದಾಗಿ ಈರುಳಿಳ  ಬೆಳೆ ನಾಶ್ವಾಗಿದೆ. ರೈತರು 
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ಒೆಂದು ಹೆಕೆಟ ೋರ್್ ಬೆಳೆಗೆ ಸುಮಾರು 80-90 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಗಳನ್ನನ  ಖಚ್ಚಘ ಮಾಡಿದದ ರೂ 

ಒೆಂದು ಎಕರೆಗೆ ಒೆಂದು ಕೆ.ಜ.ಯಷ್ಟಟ  ಈರುಳಿಳ  ಬರುತಿು ಲಿ . ಈ ವಿಚಾರವನ್ನನ  ಸಕಘರದ 

ಗಮನಕೆಕ  ತಂದಂಥ ಸಂದರ್ಘದಲಿ್ಲ  ಸಕಘರ ಒೆಂದು ಎಕರೆಗೆ ಕೇವಲ ಐದು ಸಾವಿರ 

ರೂಪಾಯಗಳ ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರವನನ ಷೆಟ ೋ ನಿೋಡಿದೆ. ಬ್ರಾ ೆಂಕ್ತನಿೆಂದ ಸೂಕು  ವಿಮ್ಮ ಪರಿಹಾರವೂ 

ದೊರೆಯುತಿು ಲಿ . ಕಳೆದ ಬ್ರರಿ ಹಡಗಲ್ಲ ತಾಲಿ್ಲಕ್ತಗೆ 2 ಕೋಟ 20 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ 

ಬಂದ್ಧರುವುದರಲಿ್ಲ  ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಜನರಿಗೆ ಇನೂನ  ಪರಿಹಾರ ದೊರೆತಿಲಿ . ಈ ಪರಿಸೆಿ ತಿ 

ತಾಲಿ್ಲಕ್ತನ ಉತು ೆಂಗಿ, ಇಟಟ ಗಿ, ಕಲಿಹಳಿಳ , ಮಹಾಜನದಹಳಿಳ , ನಂದ್ಧ ಭಾಗದಲಿ್ಲನ ನೂರಾರು 

ಎಕರೆಯಲಿ್ಲ  ಈರುಳಿಳ  ಬೆಳೆದಂಥ ರೈತರಲಿ್ಲ ಇದೆ. ಈರುಳಿಳ  ಬೆಳೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನಿೋಡುವಂತೆ 

ಆಗರ ಹಸಿ ಈರುಳಿಳ  ಬೆಳೆಗ್ರರರ ಸಂರ್ವು ತಹಸಿೋಲ್ಯದ ರ್್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲಿ್ಲಸಿರುವುದು 

ಪತಿರ ಕೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ವರದ್ಧಯಾಗಿದೆ.  

 ಕ್ಕಡಿಿ ಗಿ ತಾಲಿ್ಲಕ್ತನ  ರೈತರಬಬ ರು ಎರಡು ಎಕರೆಯಲಿ್ಲ  ಒೆಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ 

ರೂಪಾಯಗಳನ್ನನ  ಖಚ್ಚಘ ಮಾಡಿ ಈರುಳಿಳ  ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದು ಕಟಾವು ಮಾಡಿದಂಥ 250 

ಚಿೋಲಗಳಲಿ್ಲ  ಗೆರ ೋಡ್್ ಮಾಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟ ಗೆ ಕಳುಹಸಿದಂಥ 40 ಚಿೋಲ ಈರುಳಿಳ ಗೆ ದೊರೆತಿದುದ  

ಕೇವಲ ಹತ್ತು  ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಗಳು ಮಾತರ . ಉಳಿದೆಲಿ  ಈರುಳಿಳ  ಕಳೆರೋಗದ್ಧೆಂದ 

ಕಳೆತ್ತ ಹೊೋಗಿದೆ. ಇದು ಈ ಭಾಗದ ಎಲಿ  ಈರುಳಿಳ  ಬೆಳೆಗ್ರರರ ಸಮಸೆಾ ಯಾಗಿದೆ. ಎಕರೆಗೆ 

50-60 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಗಳನ್ನನ  ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಖಚ್ಚಘ ಮಾಡಿದ ರೈತರು ಕಂಗ್ರಲ್ಯಗಿದಾದ ರೆ. 

 ಸಕಘರ ಕ್ಕಡಲೇ ಈರುಳಿಳ  ಬೆಳೆಗ್ರರರ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಆಗಿರುವ ನಷಟ  

ಪರಿಹಾರವನ್ನನ  ಅೆಂದಾಜಸಿ ತತಕ್ಷಣವೇ ಪರಿಹಾರವನ್ನನ  ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು 

ಮಾನಾ  ತೋಟಗ್ರರಿಕ ಸಚಿವರನ್ನನ  ಶ್ರನಾ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ  ಒತಾು ಯಸುತೆು ೋನೆ.  

 ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾ ರ್ನಯಕರು):- ಸನಾಮ ನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಕೆ.ಸಿ.ಕೆಂಡಯಾ ನವರು ಶ್ರನಾ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ  ಪರ ಸಾು ಪ 

ಮಾಡಿರುವ ವಿಚಾರಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತೆ ಮಾನಾ  ತೋಟಗ್ರರಿಕ ಸಚಿವರಿೆಂದ 

ಉತು ರವನ್ನನ  ಕಡಿಸಲ್ಯಗುತು ದೆ.             

                                                                                                       (ಮೆಂದುವರಿದ್ಧದೆ) 
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(642)  13.9.2021  1.40  ಪಿಕೆ:ವಿಕೆ 

6. ಕಾಯಾದಶಿಾಯವರ ವರದ್ಧ 

 ಕಾಯಾದಶಿಾ, ಕ.ವಿ.ಪ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ತಗಳೆ, ಕಳೆದ ಅಧಿವೇಶ್ನದಲಿ್ಲ  ವರದ್ಧಯನ್ನನ  

ಒಪಿಪ ಸಿದ ನಂತರ ರಾಷಟ ರಪತಿಯವರಿೆಂದ ಮತ್ತು  ರಾಜಾ ಪಾಲರಿೆಂದ ಒಪಿಪ ಗೆ ಪಡೆದ ವಿಧೇಯಕಗಳ 

ಪಟಟ ಯನ್ನನ  ಸಭೆಯ ಮೆಂದೆ ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆದ ೋನೆ. 

1. ಕನಿಟಕ ಋಣ ಪರಿಹಾರ ವಿಧೇಯಕ, 2018 

2. ತೋಟಗ್ರರಿಕೆ ವಿಜಾಾ ನಗಳ ವಿಶವ ವಿದಾಯ ಲಯ (ತಿದುದ ಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 2020 

3. ರೈ ತಾೆಂತಿರ ಕ ವಿಶವ ವಿದಾಯ ಲಯ, ಬೆೆಂಗಳೂರು (ತಿದುದ ಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 2018 

4. ಕನಿಟಕ ಲೇವಾದೇವಿದಾರರ (ತಿದುದ ಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 2021 

5. ಕನಿಟಕ ಧನವಿನಿಯೊೋಗ ವಿಧೇಯಕ, 2021 

6. ಕನಿಟಕ ಆರ್ಥಘಕ ಹೊಣೆಗ್ರರಿಕೆ (ತಿದುದ ಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 2021 

7. ಕನಿಟಕ ಧನವಿನಿಯೊೋಗ (ಸಂಖೆಾ -೨) ವಿಧೇಯಕ, 2021 

8. ಕನಿಟಕ ಪ್ರರಸಭೆಗಳ (ತಿದುದ ಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 2021 

9. ಕನಿಟಕ ಕೃಷಣ  ಜಲ್ಯನಯನ ಪರ ದೇಶಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಪಾರ ಧಿಕರಿ (ನಿರಸನಗಳಿಸುವ) 

ವಿಧೇಯಕ, 2021 

10. ಕನಿಟಕ ಜಲಸಾರಿಗೆ ಮಂಡಳಿ (ತಿದುದ ಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 2021 

11. ಕನಿಟಕ ಸಾವಘಜನಿಕ ಸಂಗರ ಹಣೆಗಳಲಿ್ಲ  ಪಾರದಶ್ಘಕತೆ (ತಿದುದ ಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 2021 

12. ನೂಾ  ಹೊರೈಜನ್ ವಿಶವ ವಿದಾಯ ಲಯ ವಿಧೇಯಕ, 2021 

13. ಸೈೆಂಟ್ ಜೊೋಸೆಫಿ್ ವಿಶವ ವಿದಾಯ ಲಯ ವಿಧೇಯಕ, 2021 

14. ಶ್ರ ೋ ಜಗದೆುರು ಮರುರ್ರಾಜೇೆಂದರ  ವಿಶವ ವಿದಾಯ ಲಯ ವಿಧೇಯಕ, 2020 

15. ವಿದಾಾ ಶ್ಲ್ಪ ್ ವಿಶವ ವಿದಾಯ ಲಯ ವಿಧೇಯಕ, 2020 

16. ಏಟರ ಯಾ ವಿಶವ ವಿದಾಯ ಲಯ ವಿಧೇಯಕ, 2020 

 

ಸಭಾಪತ್ತಯವರು:- ಮಂಡಿಸಲ್ಯಯತ್ತ.  ಈಗ ಸದನವನ್ನನ  ಮಧಾಾ ಹನ  3 ಗಂಟ್ಯವರೆಗೆ 

ಮೆಂದೂಡಲ್ಯಗಿದೆ. 

 

(ಸದನವನ್ನನ  ಮಧಾಾ ಹನ  1 ಗಂಟ್ 41 ನಿಮಿಷದ್ಧೆಂದ ಮಧಾಾ ಹನ  3 ಗಂಟ್ಯವರೆಗೆ 

ಮೆಂದೂಡಲ್ಯಯತ್ತ) 
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(643) 13.09.2021 03.20 ಎರ್ಸ ವಿ-ಬಎನ ಎರ್ಸ  

 

(ಭೋಜನ ವಿರಾಮಕೆಾ ಗಿ ಮಧಾಯ ಹನ  01 ಗಂಟೆ 41 ನಿಮಷಗಳಿಗೆ ಮಂದೂಡಲ್ಾ ಟ್ಿ ದದ  

ಸದನವು ಪನಃ ಮಧಾಯ ಹನ   03 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಷಗಳಿಗೆ ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡಿತ್ತ) 

(ಮಾನಯ  ಉಪ ಸಭಾಪತ್ತಯವರು ಪಿೋಠವನುನ  ಅಲಂಕರಿಸ್ಥದರು) 

 

ಉಪ ಸಭಾಪತ್ತಯವರು:- Floor leaders ಸಭಾಪತಿಯವರ ಕಠಡಿಗೆ ಬಂದರೆ ಮಾತನಾಡಿ 

10 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಪುನಃ ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಸದನವನ್ನನ  ಹತ್ತು  ನಿಮಿಷಗಳ ಕಲ 

ಮೆಂದೂಡಲ್ಯಗುತಿು ದೆ.   

(ಸದನವು ಮಧಾಯ ಹನ  03 ಗಂಟೆ 21 ನಿಮಷಗಳಿಗೆ 10 ನಿಮಷಗಳ ಕಾಲ್ ಮಂದೂಡಲ್ಾ ಟ್ಿ ತ್ತ.) 

 

(644)13.9.2021/4.30/ಎಂ.ಎಂ-ಜಿಆರ (ವಿ.ಕೆ) 

(ಸಭಾಪತ್ತಯವರ ಉಪಸಿ್ಥ ತ್ತ) 

 

(ಮಧಾಯ ಹನ  03 ಗಂಟೆ 21 ನಿಮಷದಲ್ಲೂ  10 ನಿಮಷಗಳ ಕಾಲ್ ಮಂದೂಡಲ್ಾ ಟ್  

ಸದನವು ಪನಃ ಸಾಯಂಕಾಲ್ 04 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಷಕೆೆ  ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡಿತ್ತ) 

 

7. ಸಂತಾಪ ಸೂಚನೆಗಳು 

ಮಾಜಿ ಕಂದರ  ಸಚಿವರು, ಮಾಜಿ ಲೋಕಸಭೆಯ ಸದಸಯ ರು ಹಾಗೂ ಹಾಲ್ಲ 

ರಾಜಯ ಸಭೆಯ ಸದಸಯ ರಾಗಿದದ  ಸರ್ನಾ ನಯ  ಆಸೆ ರ  ಫರ್ನಾಂಡಿೋರ್ಸ ರವರು ಮತ್ತು  

ರಾಷ್ ರ  ಚಲ್ನಚಿತರ  ಪರ ಶಸ್ಥು  ವಿಜೇತರಾದ ನಟ ಶಿರ ೋಯುತ ವಿಜಯ  (ಸಂಚಾರಿ 

ವಿಜಯ)ರವರುಗಳು ನಿಧನದ ಬಗೆೆ . 

 ....... 

 ಸಭಾಪತ್ತಯವರು:- ಮಾಜ ಕೇೆಂದರ  ಸಚಿವರು, ಮಾಜ ಲೋಕಸಭೆಯ ಸದಸಾ ರು 

ಹಾಗೂ ಹಾಲ್ಲ ರಾಜಾ ಸಭೆಯ ಸದಸಾ ರಾಗಿದದ  ಸನಾಮ ನಾ  ಆಸಕ ರ್್ ಫನಾಘೆಂಡಿೋಸ್್ರವರು ಮತ್ತು  
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ರಾಷಟ ರ ಚಲನಚಿತರ  ಪರ ಶ್ಸಿು  ವಿಜೇತರಾದ ನಟ ಶ್ರ ೋಯುತ ವಿಜಯ್ (ಸಂಚಾರಿ 

ವಿಜಯ)ರವರುಗಳು ನಿಧನರಾದುದನ್ನನ  ಈ ಸದನಕೆಕ  ತಿಳಿಸಲು ವಿಷಾದ್ಧಸುತೆು ೋನೆ.  

 ಮಾಜ ಕೇೆಂದರ  ಸಚಿವರು, ಮಾಜ ಲೋಕಸಭೆಯ ಸದಸಾ ರು ಹಾಗೂ ಹಾಲ್ಲ 

ರಾಜಾ ಸಭೆಯ ಸದಸಾ ರಾಗಿದದ  ಆಸಕ ರ್್ ಫನಾಘೆಂಡಿೋಸ್್ ಅವರು ಈ ದ್ಧನ ನಿಧನ 

ಹೊೆಂದ್ಧರುತಾು ರೆ.  

 1941ರ ಮಾಚ್್ಘ, 27ರಂದು ಉಡುಪಿ ಜಲಿ್ಲಯ ಉದಾಾ ವರದಲಿ್ಲ  ಜನಿಸಿದದ  

ಶ್ರ ೋಯುತರು ಬಿ.ಎ., ಪದವಿೋಧರರಾಗಿದದ ರು.  ವೃತಿು ಯಲಿ್ಲ  ಕೃಷಿಕರು ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ 

ಕಯಘಕತಘರಾಗಿದದ ರು.  ಉಡುಪಿಯ ಮನಿಿ ಪಲ್್ ಕೌನಿಿಲ್್ ಸದಸಾ ರಾಗಿ ತಮಮ  

ರಾಜಕ್ತೋಯ ಜೋವನವನ್ನನ  ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದ ಶ್ರ ೋಯುತರು 7, 8, 9, 10 ಮತ್ತು  11ನೇ 

ಲೋಕಸಭೆಯ ಸದಸಾ ರಾಗಿ, ನಾಲುಕ  ಬ್ರರಿ ರಾಜಾ ಸಭಾ ಸದಸಾ ರಾಗಿ ಸೇವಯನ್ನನ  

ಸಲಿ್ಲಸಿದದ ರು.  ಸರಳ ಸಜಜ ನಿ ವಾ ಕ್ತು ತಿ ದ ಧಿೋಮಂತ ನಾಯಕರಾಗಿದದ  ಶ್ರ ೋಯುತರು 

ರಾಷಟ ರಮಟಟ ದಲಿ್ಲ  ತಮಮ  ಛಾಪನ್ನನ  ಮೂಡಿಸಿದದ ರು.  ಕೇೆಂದರ ದಲಿ್ಲ  ಸಾೆಂಖಿಾ ಕ ಮತ್ತು  

ಕಯಘಕರ ಮ ಇಲ್ಯಖೆಯ ರಾಜಾ  ಸಚಿವರಾಗಿ, ಯುವಜನ ಸೇವ ಮತ್ತು  ಕ್ತರ ೋಡಾ ಇಲ್ಯಖೆಯ 

ರಾಜಾ  ಸಚಿವರಾಗಿ, ವಿದೇಶಾೆಂಗ ಇಲ್ಯಖೆಯ ರಾಜಾ  ಸಚಿವರಾಗಿ, ಕಮಿಘಕ ಮತ್ತು  ಉದೊಾ ೋಗ 

ಇಲ್ಯಖೆಯ ರಾಜಾ  ಸಚಿವರಾಗಿ ಹಾಗೂ ರಸೆು  ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು  ರಾಷಿಟ ರೋಯ ಹೆದಾದ ರಿ ಸಚಿವರಾಗಿ 

ಅಪಾರ ಸೇವಯನ್ನನ  ಸಲಿ್ಲಸಿದದ ರು. 

ಶ್ರ ೋಯುತರ ನಿದನದ್ಧೆಂದಾಗಿ ರಾಜಾ  ಹಾಗೂ ರಾಷಟ ರವು ಹರಿಯ ಸರಳ ಸಜಜ ನ 

ವಾ ಕ್ತು ತಿ ದ ನಾಯಕರಬಬ ರನ್ನನ  ಕಳೆದುಕೆಂಡಂತಾಗಿದೆ.  

 ಚಲನಚಿತರ  ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರು ದ್ಧನಾೆಂಕ 14.06.2021ರಂದು ನಿಧನ 

ಹೊೆಂದ್ಧರುತಾು ರೆ.  1983ರ ಜುಲೈ, 18ರಂದು ಚಿಕಕ ಮಗಳೂರು ಜಲಿ್ಲಯ ಕಡೂರು ತಾಲಿ್ಲಕ್ತನ 

ಪಂಚನಹಳಿಳ ಯಲಿ್ಲ  ಜನಿಸಿದದ  ಶ್ರ ೋಯುತರು ಬಿ.ಇ., ಪದವಿೋಧರರಾಗಿದದ ರು.  20ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚಚ  

ಚಿತರ ಗಳಲಿ್ಲ  ನಟಸಿದದ  ಶ್ರ ೋಯುತರು ಚಿತರ ರಂಗಕೆಕ  ಬರುವ ಪೂವಘದಲಿ್ಲ  ಸಂಚಾರಿ 

ರ್ಥಯೇಟರ್್ನ ಸಮೂಹದ ಸದಸಾ ರಾಗಿದದ ರು.್್ʼನಾನ್ನ ಅವನಲಿ  ಅವಳುʼ ಚಿತರ ದ ಅಮ್ೋರ್ 

ಅಭಿನಯಕೆಕ  ರಾಷಟ ರ ಪರ ಶ್ಸಿು ಯನ್ನನ  ತಮಮ  ಮಡಿಗೇರಿಸಿಕೆಂಡಿದದ ರು.  ಅಪಾರ ಸಾಮಾಜಕ 

ಕಳಕಳಿಯನ್ನನ  ಹೊೆಂದ್ಧದದ  ಇವರು ಸಮಾಜದ ದೃಷಿಟ ಯಲಿ್ಲ  ಕಡೆಗಣಸಲಪ ಟಟ  

ಸಮದಾಯದ ಏಳಿಗೆಗ್ರಗಿ ಸಿಯಂ ಸಂರ್ಟನೆಯನ್ನನ  ಸೆನ ೋಹತರಡಗೂಡಿ ರೂಪಿಸಿ 

ಹಗಲ್ಲರುಳು ಶ್ರ ಮಿಸುತಿು ದದ ರು.  
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 ಶ್ರ ೋಯುತರ ಅಕಲ್ಲಕ ನಿಧನದ್ಧೆಂದಾಗಿ ಕಲ್ಯರಂಗವು ಯುವ ಉದಯೊೋನ್ನಮ ಖ 

ಕಲ್ಯವಿದರಬಬ ರನ್ನನ  ಕಳೆದುಕೆಂಡಂತಾಗಿದೆ.  

 ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):-  ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಹೆಂದೆ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು  ರಾಜಾ  ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಸದಸಾ ರಾಗಿದುದ , ಕೇೆಂದರ  

ಸಚಿವರಾಗಿದುದ  ತಮಮ  ಸುದ್ಧೋರ್ಘ ಬದುಕನ್ನನ  ಸಾವಘಜನಿಕ ಜೋವನಕೆಕ  ಮಡಿಪಾಗಿಟಟ ೆಂತಹ 

ಹರಿಯರಾದ ಸನಾಮ ನಾ  ಆಸಕ ರ್್ ಫನಾಘೆಂಡಿಸ್್ರವರು ನಮಮ  ಜಲಿ್ಲಯ ಹೆಮ್ಮಮ ಯ ಪುತರ ರು.  

ಮತ್ತು  ರಾಷಟ ರ ಚಲನಚಿತರ  ಪರ ಶ್ಸಿು  ವಿಜೇತರಾದ ನಟ ವಿಜಯ್ (ಸಂಚಾರಿ ವಿಜಯ)ರವರು 

ನಿಧನರಾದ ಬಗೆೆ  ಸಂತಾಪ ಸೂಚನೆಯನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸಿದ್ಧದ ೋರಿ. ಇದಕೆಕ  

ಸಹಮತವನ್ನನ  ವಾ ಕು ಪಡಿಸುತಾು , ಅತಾ ೆಂತ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿಯೇನೆೆಂದರೆ, ಹರಿಯ 

ರಾಜಕ್ತೋಯ ಧ್ರರಿೋಣ, ಆಸಕ ರ್್ ಫನಾಘೆಂಡಿೋಸ್್ರವರು ವಿಧಿವಶ್ರಾದುದು.  ಈ ದ್ಧನ ಮಧಾಾ ಹನ  

ಸುಮಾರು 01 ಗಂಟ್ 53 ನಿಮಿಷಕೆಕ  ಅವರು ಮೃತರಾದರು ಎೆಂದು ಘೋಷಣೆ 

ಮಾಡಲ್ಯಯತ್ತ ಎೆಂದು ಜಲಿ್ಯಧಿಕರಿಯವರು ತಿಳಿಸಿದರು.  ಕೆಲ ದ್ಧನಗಳ ಹೆಂದೆ ಅವರು 

ಮನೆಯಲಿ್ಲ  ಆಯತಪಿಪ  ಜಾರಿ ಬಿದುದ  ಆಸಪ ತೆರ  ಸೇರಿದದ ರು. ನಾನ್ನ ಅವರನ್ನನ  ನೋಡುವುದಕೆಕ  

ಹೊೋಗಿದೆದ .  ಅವರನ್ನನ  ನೋಡಿ ಬಂದು ಅವರ ಕುಟ್ಟೆಂಬದವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ, 

ಮಾಧಾ ಮದವರು ಕೇಳಿದಂತಹ ಕೆಲವು ಪರ ಶ್ನ ಗೆ ಉತು ರ ಕಡುವಾಗ ನನಗೆ ಅವರ ಬದುಕ್ತನ 

ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನನ  ಮ್ಮಲುಕು ಹಾಕುವುದಕೆಕ  ಅವಕಶ್ವಾಗಿತ್ತು .  ಸಜಜ ನ ರಾಜಕರಣಕೆಕ  

ಮತು ೆಂದು ಹೆಸರು ಆಸಕ ರ್್ ಫನಾಘೆಂಡಿೋಸ್್ ಎನ್ನನ ವಂತಹ ಭಾವನೆ ನಮಮ  ಜಲಿ್ಲಯಲಿ್ಲತ್ತು .  

ಡಾ|| ವಿ.ಎಸ್. ಆಚಾಯಘರ ಸಮಕಲ್ಲೋನ ರಾಜಕರಣಯಾಗಿ ಅವರು ಸಾವಘಜನಿಕ 

ಜೋವನದಲಿ್ಲ  ತಮಮ ನ್ನನ  ತಡಗಿಸಿಕೆಂಡಿದದ ರು.  ಶ್ರ ೋ ಜನಾಧಘನ ಪೂಜಾರಿಯವರ 

ಒಡನಾಡಿಯಾಗಿ ಪಕ್ಷವನ್ನನ  ಕಟಟ ದದ ರು.  ಅವರಲಿ್ಲರುವಂತಹ ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆೆಂದರೆ,  

ಚ್ಚನಾವಣೆ ಮಗಿದ ನಂತರ ಮತೆು ೆಂದೂ ಅವರು ಸಾವಘಜನಿಕ ಜೋವನದಲಿ್ಲ  ರಾಜಕರಣದ 

ಬಗೆೆ  ಯೊೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲಲಿ .  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಬಗೆೆ , ಆತಿಮ ೋಯತೆ ಬಗೆೆ , ಸೆನ ೋಹದ ಬಗೆೆ , ಶಾೆಂತಿ 

ಸುವಾ ವಸೆೆ  ಬಗೆೆ  ಬಹಳ ಗಟಟ ಯಾಗಿ ನಿಧಾಘರವನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಳುಳ ವಂತಹ ಶ್ಕ್ತು  ಶ್ರ ೋ ಆಸಕ ರ್್ 

ಫನಾಘೆಂಡಿೋಸ್್ರವರಿಗೆ ಇರುವುದನ್ನನ  ನಾನ್ನ ಕಂಡಿದೆದ .  ಅನೇಕ ಸಲ ನಾನ್ನ ಅವರನ್ನನ  

ಭೇಟಯಾದಾಗಲ್ಲಲಿ್ಯ  ನಮಮ  ಜಲಿ್ಲ  ಬಗೆೆ  ಮೆಂದೇನಾಗಬೇಕು ಎೆಂದು ಯೊೋಚನೆ 

ಮಾಡುತಿು ದದ ರು.  ರಾಜಾ ದ ಜನರ ಜೋವನ ಯಾವ ಮಾಗಘದಲಿ್ಲ  ಹೊೋಗಬೇಕು ಎನ್ನನ ವುದರ 

ಬಗೆೆ  ಅವರು ಸಲಹೆಗಳನ್ನನ  ಕಡುತಿು ದದ ರು.  ಅವರ ಅನಾರೋಗಾ ದಲಿ್ಲಯೂ ಕ್ಕಡ ನಾನ್ನ 

ಅವರನ್ನನ  ಹಲವಾರು ಸಲ ಭೇಟ ಮಾಡಿದೆದ .  ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಯಘಕರ ಮಕೆಕ  ಸಭೆ, 
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ಸಮಾರಂರ್ಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಲಿರಡನೆ ಬೆರೆಯುವಂತಹ ರಿೋತಿ ಮತ್ತು  ಎಲಿರನೂನ  

ವಿಶಿಾ ಸಕೆಕ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು, ಯಾರಾದರೂ ಕೋಪಗೆಂಡರೆ 

ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಉದೆದ ೋಶ್ವಿಲಿದೇ ಕೋಪ ಬಂದರೆ ಅವರನ್ನನ  ಸಮಾಧಾನ 

ಪಡಿಸುವಂತಹ ವಾ ವಸೆೆ , ಇದೆಲಿವನೂನ  ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಆಸಕ ರ್್ 

ಫನಾಘೆಂಡಿೋಸ್್ರಂತಹ ಒಬಬ  ಹರಿಯ ವಾ ಕ್ತು ಯನ್ನನ  ಕಳೆದುಕೆಂಡಿದುದ  ಸಹಜವಾಗಿ ಎಲಿ್ಯ  

ಪಕ್ಷದವರಿಗೂ ನೋವನಿಸಿದೆ ಎೆಂದು ನನಗನಿನ ಸಿದೆ.  ರಾಜಕರಣದಲಿ್ಲ  ಅನೇಕ 

ಮಜಲುಗಳನ್ನನ  ದಾಟ ಅವರು ಮೇಲ್ಲದುದ  ಬಂದರು.  ಸಜಜ ನ ರಾಜಕರಣಕೆಕ  ಅವರು ಹೊಸ 

ಭಾಷಾ ವನ್ನನ  ಬರೆದ್ಧದದ ರು.  ಅವರು ಪರ ಥಮಬ್ರರಿಗೆ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸಾ ರಾಗಿದಾದ ಗ ಬಹು 

ದೊಡಿ  ಅೆಂತರದಲಿ್ಲ  ಅವರು ಗೆದ್ಧದ ದದ ನ್ನನ  ನಾನ್ನ ಕಂಡಿದೆದ . ಅನಂತರ ಅವರು ರಾಜಾ ಸಭೆಗೆ 

ನಾಲುಕ  ಬ್ರರಿ ಆಯ್ಕಕಯಾದುದನ್ನನ  ನಾನ್ನ ಗಮನಿಸಿದೆದ .  ಒಟಾಟ ರೆ ಕನಾಘಟಕ 

ರಾಜಕರಣದಲಿ್ಲ  ಅತಾ ೆಂತ ಗೌರವದ್ಧೆಂದ ನಾವಲಿರೂ ಸಮ ರಿಸಬೇಕದ ಹೆಸರುಗಳಲಿ್ಲ  ಆಸಕ ರ್್ 

ಫನಾಘೆಂಡಿೋಸ್್ರವರೂ ಒಬಬ ರು ಎೆಂದು ನನಗನಿನ ಸುತು ದೆ.  ಅೆಂತಹ ಹರಿಯರಬಬ ರನ್ನನ  

ನಾವು ಕಳೆದುಕೆಂಡು ನಮಮ  ಅವಿರ್ಜತ ದಕ್ತಷ ಣ ಕನನ ಡ ಜಲಿ್ಲ  ಮಾತರ ವಲಿ , ಇಡಿೋ ನಮಮ  

ಕನಾಘಟಕಕೆಕ  ಬಹಳ ದೊಡಿ  ನಷಟ ವಾಗಿದೆ ಎೆಂದು ಅನಿಸುತು ದೆ.  ಅವರ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ, 

ಅವರ ಮಾಗಘದಶ್ಘನ ನಮಮ  ಸಮಾಜಕೆಕ , ನಮಮ  ರಾಜಾ ಕೆಕ  ಅಗತಾ ವಿತ್ತು ಎೆಂದು ಅನಿನ ಸಿತ್ತು .  

ಕೆಂಗೆರ ಸಿಿ ನ ಬಹಳ ಉಚಾಛ ರಯ ಕಲದಲಿ್ಲ  ಮಖಾ ಮಂತಿರ  ಅರ್ಾ ರ್ಥಘ ಎನ್ನನ ವ ಮಟಟ ಗೆ ಕ್ಕಡ 

ಅವರನ್ನನ  ಬಿೆಂಬಿಸಲ್ಯಗಿತ್ತು .  ಅನಂತರ ಅವರು ಕೇೆಂದರ ದ ಸಂಪಕಘ ಹೊೆಂದ್ಧದರು.  ನಮಮ  

ಜಲಿ್ಲ ಗೆ ಅನೇಕ ಯೊೋಜನೆಗಳನ್ನನ  ತಂದ್ಧದದ ರು.  ಹಲವಾರು ಯೊೋಜನೆಗಳಲಿ್ಲ  ನನಗೆ 

ನೆನಪಿರುವ ಮಟಟ ಗೆ ಎೆಂ.ಆರ್.ಪಿ.ಎಲ್., ಎೆಂಬ ಬಹು ದೊಡಿ  ಸಂಸೆೆಯನ್ನನ  ತರುವಲಿ್ಲ  

ಅವರು ಯಶ್ಸಿಿಯಾಗಿದದ ರು.  ಅವರು ಒೆಂದು ವಾ ವಸೆೆಯನ್ನನ  ತಂದರೆ, ಯೊೋಜನೆಯನ್ನನ  

ತಂದರೆ ಅದರ ಫಲ್ಲತಾೆಂಶ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ಕ್ಕಡ ಅದರ ಬೆನನ ತಿು , ಅದು ಜನಸಾಮಾನಾ ರಿಗೆ 

ತಲುಪುವವರೆಗೂ ಕ್ಕಡ ನೋಡಿಕಳುಳ ತಿು ದದ ರು.  ಅನೇಕ ಸಲ ಡಾ: ಆಚಾಯಘರಂತಹ 

ಹರಿಯರು ಮತ್ತು  ಆಸಕ ರ್್ ಫನಾಘೆಂಡಿೋಸ್್ರವರು ಇಬಬ ರೇ ಕುಳಿತ್ತ ಮಾತನಾಡಿ ನಮಮ  

ಜಲಿ್ಲಯ ಸವಘತೋಮಖ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಗೆ ಏನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನನ ವುದರ ಬಗೆೆ  ಗಹನವಾದ 

ಚರ್ಚಘ ಮಾಡುವುದನ್ನನ  ನಾನ್ನ ಗಮನಿಸಿದೆದ .  ಅೆಂತಹ ಹರಿಯರಬಬ ರ ನಿಧನ ಕೇವಲ 

ಅವರ ಪಕ್ಷಕೆಕ  ಮಾತರ ವಲಿ  ಸಾವಘಜನಿಕ ಜೋವನದಲಿ್ಲ  ಸಜಜ ನ ರಾಜಕರಣಕೆಕ  ಬಹು ದೊಡಿ  

ನಷಟ .  ಅದರಲಿ್ಲ  ನಮಮ  ರಾಜಾ ಕೆಕ  ಅವರ ಮಾಗಘದಶ್ಘನ ತ್ತೆಂಬ್ರ ಅಗತಾ ವಾಗಿತ್ತು  ಎೆಂದು 

ನನಗನಿಸಿತ್ತು .  ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಖಾತೆಗಳ ಸಚಿವರಾಗಿ ಭೂಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಹೆದಾದ ರಿ 
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ಸಚಿವರಾಗಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು, ಕಮಿಘಕ ಖಾತೆ ಸಚಿವರಾಗಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ 

ಕೆಲಸಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳನೆನ ಲಿ್ಯ  ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅೆಂತಹ ಹರಿಯರಬಬ ರನ್ನನ  

ಕಳೆದುಕೆಂಡು  ಈ ರಾಜಾ  ರಾಜಕರಣದಲಿ್ಲ  ಒಬಬ  ಒಳೆಳ ಯ ಸಜಜ ನ ರಾಜಕರಣಯನ್ನನ  

ಕಳೆದುಕೆಂಡಿದೆ ಎೆಂಬ ನೋವು ಇಡಿೋ ರಾಜಾ ಕೆಕ  ವಾಾ ಪಿಸಿದೆ ಎೆಂದು ಅನಿಸುತು ದೆ.  ಆ 

ಕರಣಕಕ ೋಸಕ ರ ಅವರ ಸಂತಾಪ ಸೂಚನೆ ವಿಷಯವನ್ನನ  ಏನ್ನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ಧದ ೋರಿ 

ಅದಕೆಕ  ನನನ  ಸಹಮತವನ್ನನ  ಅತಾ ೆಂತ ಭಾವುಕತೆಯೆಂದ ತಿಳಿಸಲ್ಲಚಿಛ ಸುತೆು ೋನೆ.  

 ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಚಲನಚಿತರ  ನಟರಾದ ವಿಜಯ್ (ಸಂಚಾರಿ ವಿಜಯ)ರವರು ನಿಧನ 

ಹೊೆಂದ್ಧದಾದ ರೆ.್ ್ ʼನಾನ್ನ ಅವನಲಿ  ಅವಳುʼ ಎೆಂಬ ಚಲನಚಿತರ ದ ಅಮ್ೋರ್ ಅಭಿನಯಕೆಕ  

ಅವರಿಗೆ ರಾಷಟ ರ ಪರ ಶ್ಸಿು  ಸಿಕ್ತಕ ದುದ , ಅವರು ಸಮಾಜದ ಕಟಟ  ಕಡೆಯ ಮನ್ನಷಾ ರ ಸೇವ 

ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ತನನ ನ್ನನ  ತಾನ್ನ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತಡಗಿಸಿಕೆಂಡಿದುದ , ಇವಲಿವೂ ಕ್ಕಡ 

ಉದಯೊೋನ್ನಮ ಖ ಕಲ್ಯವಿದನಲಿ್ಲ  ಇರಬಹುದಾದಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಗುಣಗಳಲಿ್ಲ  ಒೆಂದು.  

ಅೆಂತಹ ಶ್ರ ೋಷಠ  ಚಲನಚಿತರ  ನಟರಾದ ವಿಜಯ್ (ಸಂಚಾರಿ ವಿಜಯ)ರವರನ್ನನ  

ಕಳೆದುಕೆಂಡು ಕನನ ಡ ಚಲನಚಿತರ  ರಂಗ ಮಾತರ ವಲಿ , ಎಲಿ್ಯ  ಕಲ್ಯಪ್ರ ೋಮಿಗಳಿಗೂ 

ದುಗುಡವಾಗಿದೆ, ನೋವಾಗಿದೆ, ಸಂಕಟವಾಗಿದೆ ಎನ್ನನ ವಂತಹ ಮಾತ್ತಗಳನ್ನನ  ಉಲಿ್ಲೋಖ 

ಮಾಡುತಾು  ತಾವು ಮಂಡಿಸಿರುವಂತಹ ಈ ನಿಣಘಯಕೆಕ  ಸಹಮತವನ್ನನ  ವಾ ಕು ಪಡಿಸಿ ಮೃತರ 

ಆತಮ ಕೆಕ  ಸದೆತಿಯನ್ನನ  ಕೋರುತಾು , ಅವರ ಅಗಲ್ಲಕೆ ನೋವನ್ನನ  ಸಹಸುವಂತಹ ಶ್ಕ್ತು ಯನ್ನನ  

ಪರಮಾತಮ  ಅವರ ಕುಟ್ಟೆಂಬಕೆಕ  ಕರುಣಸಲ್ಲ ಎೆಂದು ಪಾರ ರ್ಥಘಸುತೆು ೋನೆ.  ಧನಾ ವಾದಗಳು. 

 ಶಿರ ೋ ಎರ್ಸ. ಆರ. ಪಾಟಿೋಲ  (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ತಾವು ತಂದಂತಹ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಕ ಗತ್ತು ವಳಿಯನ್ನನ  ಬೆೆಂಬಲ್ಲಸಿ 

ಎರಡು ಮಾತ್ತಗಳನ್ನನ  ಹೇಳುವುದಕೆಕ  ಇರ್ಚಛ  ಪಡುತೆು ೋನೆ.  ಶ್ರ ೋಮಾನ್ ಆಸಕ ರ್್ ಫನಾಘೆಂಡಿೋಸ್್ 

ಅವರು ಮಾನವಿೋಯ ಮೌಲಾ ಗಳನ್ನನ  ಹೊೆಂದ್ಧದಂತಹ, ನಯ, ವಿನಯ, ಸೌಜನಾ ತೆಯ 

ಸಾಕರ ಮೂತಿಘ ಎೆಂದು ನಾಡಿನ ಮತ್ತು  ರಾಷಟ ರದ ಉದದ ಗಲಕ್ಕಕ  ಖಾಾ ತಿಯನ್ನನ  

ಪಡೆದ್ಧದದ ರು.  ಪಾರ ಮಾಣಕತೆ, ನಿಷೆಠ  ಮತ್ತು  ದಕ್ಷತೆಗೆ ಇನನ ೆಂದು ಹೆಸರೆೆಂದರೆ ಆಸಕ ರ್್ 

ಫನಾಘೆಂಡಿೋಸ್್ ರವರು ಎನ್ನನ ವಷಟ ರ ಮಟಟ ಗೆ ಅವರು ನಿಷಾಠವಂತರಾಗಿ, ಪಾರ ಮಾಣಕವಾಗಿ 

ದಕ್ಷತೆಯೆಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನನ  ನಾವು ನೋಡಿದೆದ ವು.  ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆಸಕ ರ್್ 

ಫನಾಘೆಂಡಿೋಸ್್ರವರು ನಮಮ  ಸಭಾನಾಯಕರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಚ್ಚನಾವಣೆ ಮಗಿದ ನಂತರ 

ಪಕಷ ತಿೋತವಾಗಿ, ಜಾತಾಾ ತಿೋತವಾಗಿ, ಧಮಾಘತಿೋತವಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಬಗೆೆ  ಚಿೆಂತನೆ 

ಮಾಡುವಂತಹ ವಾ ಕ್ತು ಯಾಗಿದದ ರೇ ಹೊರತ್ತ ಪಕ್ಷ ರಾಜಕರಣ 
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ಮಾಡುವಂತಹವರಾಗಿರಲ್ಲಲಿ .  ಆ ಭಾಗದ ಜನರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಬಗೆೆ  ಅವರು ಯಾವಾಗಲ್ಲ  

ಚಿೆಂತನೆ ಮಾಡುತಿು ದದ ರು.  ಐದು ಸಲ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸಾ ರಾಗಿ, ನಾಲುಕ  ಬ್ರರಿ ರಾಜಾ ಸಭಾ 

ಸದಸಾ ರಾಗಿ ಅತ್ತಾ ತು ಮವಾದಂತಹ ಸೇವ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೇೆಂದರ ದಲಿ್ಲ  ಅನೇಕ 

ಖಾತೆಗಳನ್ನನ  ಅತಾ ೆಂತ ಯಶ್ಸಿಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಸಿದದ ನ್ನನ  ನಾವಲಿರೂ ಕಂಡಿದೆದ ವು.  

(ಮೆಂದು) 

(645) 13-09-2021/ 04-40/ ಕೆಹೆಚ-ಜಿಆರ (ವಿಕೆ)  

                                                                (ಸಭಾಪತ್ತಯವರ ಉಪಸಿ್ಥ ತ್ತ) 

ಶಿರ ೋ ಎರ್ಸ.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ  (ಮಂದ್ಯ):-  

ರಾಜಾ  ಹಾಗೂ ಕೇೆಂದರ  ಸಕಘರದ ಮಧ್ಯಾ  ಸೇತ್ತವಯಾಗಿ ಕನಾಘಟಕ ರಾಜಾ ದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಗ್ರಗಿ 

ಸದಾ ಚಿೆಂತನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅತಾ ೆಂತ ಅಪರೂಪದ ರಾಜಕರಣ ಎೆಂದು ಹೇಳುವುದಕೆಕ  

ಬಯಸುತೆು ೋನೆ. ನಮಮ  ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ  ಬಹಳ ಎತು ರವಾದ ರಾಷಟ ರ ನಾಯಕತಿ ವನ್ನನ  

ಹೊೆಂದ್ಧರುವಂತಹವರು. ನಮಮ  ದೇಶ್ದ ಹೆಂದ್ಧನ ನೆಚಿಚ ನ ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ ಯಾದಂತಹ 

ಶ್ರ ೋಮತಿ ಇೆಂದ್ಧರಾ ಗ್ರೆಂಧಿಯವರು ಮತ್ತು  ನಮಮ  ಹೆಂದ್ಧನ ಯುವ ಪರ ಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಯಾಗಿದಂತಹ ಶ್ರ ೋಯುತ ರಾಜೋವ್ ಗ್ರೆಂಧಿಯವರು ಹಾಗೂ ನಮಮ  ಪಕ್ಷದ 

ಪರಮ್ೋಚಛ  ನಾಯಕ್ತಯಾದ ಶ್ರ ೋಮತಿ ಸೋನಿಯಾ ಗ್ರೆಂಧಿಯವರ ಜೊತೆ ಸಾಕಷ್ಟಟ  ಕೆಲಸ-

ಕಯಘಗಳನ್ನನ  ಮಾಡಿರುವಂತಹದುದ  ಇದೆ. ಶ್ರ ೋ ಆಸಕ ರ್್ ಫನಾಘೆಂಡಿೋಸ್್ರವರನ್ನನ  ಭೇಟ 

ಮಾಡಲು ಮಾನಾ  ಸಭಾನಾಯಕರು ಹೊೋದ ಹಾಗೆ ನಾನ್ನ ಕ್ಕಡ ಹೊೋಗಿದೆದ . ಅವರು 

ಅನಾರೋಗಾ ದ್ಧೆಂದ ಬಳಲುವಂತಹ ಸಂದರ್ಘದಲಿ್ಲ  ಯ್ಕನಪ್ರೋಯ ಆಸಪ ತೆರ ಗೆ ಅವರನ್ನನ  

ನೋಡಿ ಮಾತನಾಡಿಸುವುದಕೆಕ  ಹೊೋಗಿದೆದ . ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಪರ ಜೆಾ  ಇರಲ್ಲಲಿ . ಗಿ್ರಸ್್ನಲಿ್ಲ  

ದೂರದ್ಧೆಂದ ನೋಡಿಕೆಂಡು, ಅವರ ಕುಟ್ಟೆಂಬದವರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನನ  

ಹಂಚಿಕೆಂಡು ಬಂದ್ಧದೆದ ೋನೆ. ಆಗಲೇ ಸಿ ಲಪ  ಕಷಟ  ಇತ್ತು . ಆದರೆ, ಇತಿು ೋರ್ಚಗೆ ಶ್ಸು ರ ಚಿಕ್ತತಿೆ  

ಯಶ್ಸಿಿಯಾಗಿ ಅಪಾಯದ್ಧೆಂದ ಪಾರಾಗಿದಾದ ರೆ ಎನ್ನನ ವಂತಹ ಮಾಹತಿ ನನಗೂ ಕ್ಕಡ 

ಬಂದ್ಧತ್ತು . ಆದರೆ, ಇವತ್ತು  ಅವರು ದುರ್ದಘವದ್ಧೆಂದ ನಮಮ ನ್ನನ  ಅಗಲ್ಲದಾದ ರೆ. ಮಾನಾ  

ಸಭಾನಾಯಕರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇವರು ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಪಾರ ಜೆಕ್ಟ ್ಗಳನ್ನನ  ಮಾಡಿದುದ , 

ಶ್ರಾಡಿಘಾಟ್ ಪಾರ ಜೆಕ್ಟ ್ಗೆ ಕರಣೋಭೂತರು ಎೆಂದರೆ ತಪಾಪ ಗುವುದ್ಧಲಿ . ಈ ರಿೋತಿಯಾದಂತಹ 

ಒಬಬ  ಶ್ರ ೋಷಠ  ರಾಜಕರಣಯಾಗಿದಾದ ರೆ. ಅದರಲಿ್ಲ  ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಮ  ಪಕ್ಷಕೆಕ  ದೊಡಿ  
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ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಕನಾಘಟಕ ಪರ ದೇಶ್ ಕೆಂಗೆರ ಸ್್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧಾ ಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದದ ರು. 

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕೆಂಗೆರ ಸ್್ ಸಮಿತಿಯ ಪರ ಧಾನ ಕಯಘದಶ್ಘಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದದ ರು. 

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕೆಂಗೆರ ಸ್್ ಸಮಿತಿಯ ವಕ್ತೋಲ್್ ಕಮಿಟಯ ಸದಸಾ ರಾಗಿಯೂ ಕ್ಕಡ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡಿದದ ರು. ನಮಮ  ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ  ಅತ್ತಾ ನನ ತ ಸೆಾನದಲಿ್ಲ  ಸದಾ ಕಲ ಇರುತಿು ದದ ರು. ರಾಜಾ ದ 

ಎಲಿ್ಯ  ಕೆಂಗೆರ ಸ್್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮಾಗಘದಶ್ಘನ ಮಾಡುತಿು ದದ ರು. ಹಗಲು-ರಾತಿರ  

ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಕಯಘಗಳನ್ನನ  ಮಾಡಿ ರಾಜಾ ದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಗೆ ನಮಮ  ಪಕ್ಷದ 

ಒಳಿತಿಗ್ರಗಿ ಮತ್ತು  ಉನನ ತಿಗ್ರಗಿ ಸಾಕಷ್ಟಟ  ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತಹ ಶ್ರ ೋಮಾನ್ ಆಸಕ ರ್್ 

ಫನಾಘೆಂಡಿೋಸ್್ರವರು ಪಕಷ ತಿೋತ ವಾ ಕ್ತು ಗಳಾಗಿದದ ರು. ಅವರ ಅಗಲುವಿಕೆ ಕೇವಲ ನಮಮ  

ಪಕ್ಷಕೆಕ  ಮತ್ತು  ನಮಮ  ರಾಜಾ ಕೆಕ  ಮಾತರ  ಹಾನಿ ಅಲಿ . ಈ ರಾಷಟ ರಕೆಕ  ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಇವರು 

ಒೆಂದು ಮಾನವಿೋಯ ಮೌಲಾ ಗಳನ್ನನ  ಹೊೆಂದ್ಧದಂತಹ ಮತ್ತು  ಸನನ ಡತೆ ಹೊೆಂದ್ಧದಂತಹ 

ಹಾಗೂ ಅತ್ತಾ ತು ಮ ಗುಣಗಳನ್ನನ  ಹೊೆಂದ್ಧದಂತಹ ಒಬಬ  ರಾಜಕರಣಯ ಅಗಲುವಿಕೆ 

ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಡಿೋ ಸಾವಘಜನಿಕ ಬದುಕ್ತಗೆ ಒೆಂದು ದೊಡಿ  ಹಾನಿ ಎನ್ನನ ವಂತಹ 

ಮಾತನ್ನನ  ಈ ಸಂದರ್ಘದಲಿ್ಲ  ವಾ ಕು ಪಡಿಸುತಿು ದೆದ ೋನೆ. ಇನನ ಷ್ಟಟ  ದ್ಧವಸ ಅವರು 

ಬದುಕ್ತರಬೇಕಗಿತ್ತು  ಎನ್ನನ ವಂತಹ ಅಪೇಕೆಷ  ನಮಮ ಲಿ್ಲ  ಇತ್ತು . ನಿಶ್ಚ ತವಾಗಿಯೂ ಅವರು ಆ 

ಒೆಂದು ಶ್ಸು ರ ಚಿಕ್ತತಿೆಯೆಂದ ಗುಣಮಖರಾಗುತಾು ರೆೆಂದು ನಾವಲಿರೂ ಭಾವಿಸಿದೆದ ೋವು. 

ದುರ್ದಘವ ನಾವಲಿರೂ ಅವರನ್ನನ  ಕಳೆದುಕೆಂಡಿದೆದ ೋವ.  

ಅದೇ ರಿೋತಿ ಖಾಾ ತ ಚಲನಚಿತರ  ನಟ ಸಂಚಾರಿ ವಿಜಯ್ರವರು ಅಪಾರವಾಗಿ 

ಸಾಮಾಜಕ ಕಳಜಯನ್ನನ  ಹೊೆಂದ್ಧದಂತಹವರು ಮತ್ತು  “ನಾನ್ನ ಅವನಲಿ  ಅವಳು”್

ಎನ್ನನ ವಂತಹ ಚಿತರ ದಲಿ್ಲ  ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಅಭಿನಯಕೆಕ  ʼರಾಷಟ ರ ಪರ ಶ್ಸಿು ʼಯನ್ನನ  

ಪಡೆದಂತಹವರು. ಚಲನಚಿತರ ರಂಗದಲಿ್ಲ  ದೊಡಿ  ಹೆಸರು ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ 

ಸಾಮಾಜಕ ಚಿೆಂತನೆ ಕಳಕಳಿಯನ್ನನ  ಹೊೆಂದ್ಧದದ ೆಂತಹ ಖಾಾ ತ ಚಲನಚಿತರ  ನಟ ಸಂಚಾರಿ 

ವಿಜಯ್ರವರ ಅಕಲ್ಲಕ ನಿಧನ ನಿಶ್ಚ ತವಾಗಿಯೂ ಚಲನಚಿತರ  ರಂಗ ಒಬಬ  ಶ್ರ ೋಷಠ  

ಕಲ್ಯವಿದನನ್ನನ  ಕಳೆದುಕೆಂಡಾೆಂತಾಗಿದೆ ಎನ್ನನ ವಂತಹ ಮಾತನ್ನನ  ಈ ಸಂದರ್ಘದಲಿ್ಲ  

ವಾ ಕು ಪಡಿಸಿ, ಇವರಿಬಬ ರ ಆತಮ ಕೆಕ  ರ್ಗವಂತ ಸದೆತಿಯನ್ನನ  ದಯಪಾಲ್ಲಸಲ್ಲ ಮತ್ತು  ಅವರ 

ಕುಟ್ಟೆಂಬ ವಗಘದವರಿಗೆ, ಸೆನ ೋಹತರಿಗೆ, ಹತೈಸಿಗಳಿಗೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬಂಧ್ರ-

ಬ್ರೆಂಧವರಿಗೆ ಅವರ ಅಗಲ್ಲಕೆಯ ನೋವನ್ನನ  ಸಹಸುವಂತಹ ಶ್ಕ್ತು ಯನ್ನನ  ಆ ರ್ಗವಂತನ್ನ 

ಕರುಣಸಲ್ಲೆಂದು ಪಾರ ರ್ಥಘಸಿ, ನನನ  ಮಾತನ್ನನ  ಮಗಿಸುತೆು ೋನೆ. ನಮಸಾಕ ರಗಳು. 
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ಸಭಾಪತ್ತಯವರು:- ಮೃತರುಗಳ ಆತಮ ಕೆಕ  ಸದೆತಿಯನ್ನನ  ಕೋರುತಾು , ಅವರ 

ಅಗಲ್ಲಕೆಯ ನೋವನ್ನನ  ಸಹಸುವ ಶ್ಕ್ತು ಯನ್ನನ  ಅವರ ಕುಟ್ಟೆಂಬ ವಗಘಕೆಕ  ಪರಮಾತಮ ನ್ನ 

ಕರುಣಸಲ್ಲೆಂದು ಪಾರ ರ್ಥಘಸುತೆು ೋನೆ.  

ದ್ಧವಂಗತರುಗಳಾದ ಶ್ರ ೋ ಆಸಕ ರ್್ ಫನಾಘೆಂಡಿೋಸ್್ ಮತ್ತು  ಶ್ರ ೋ ಸಂಚಾರಿ ವಿಜಯ್ 

ರವರುಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರೆಲಿರೂ ಎದುದ  ನಿೆಂತ್ತ ಒೆಂದು 

ನಿಮಿಷ ಕಲ ಮೌನವನಾನ ಚರಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಕೇಳಿಕಳುಳ ತೆು ೋನೆ. 

(ಮೃತರ ಗೌರವಾರ್ಾ ಸದನದ ಎಲಾೂ  ಸದಸಯ ರು ಎದ್ಯದ  ನಿಂತ್ತ ಒಂದ್ಯ ನಿಮಷ 

ಮೌನವರ್ನನ ಚರಿಸ್ಥದರು) 

ಈ ಸದನವು ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸಿದ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಕ ನಿಣಘಯವನ್ನನ  ಮೃತರ ಕುಟ್ಟೆಂಬ 

ವಗಘದವರಿಗೆ ಕಳುಹಸಿಕಡಲ್ಯಗುವುದು. 

ಇವತಿು ನ ಸಭೆಯನ್ನನ  ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗೆೆ  10-30 ಗಂಟ್ಯವರೆಗೆ  ಮೆಂದೂಡುತಿು ದೆದ ೋನೆ.  

(ಸದನವು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆ 45 ನಿಮಷಕೆೆ  ಮಕಾು ಯಗೊಂಡು ಪನಃ 

ದ್ಧರ್ನಂಕ:14ನೇ ಸ್ಥಪ್ಾ ಂಬರ  ಮಾಹೆ 2021ರ ಮಂಗಳವಾರದಂದ್ಯ ಬಳಿಗೆೆ  10-30 

ಗಂಟೆಗೆ ಸೇರಲು ನಿಶಚ ಯಿಸ್ಥತ್ತ) 

<><><> 

 

 

 

 

 

 


