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ಕನ್ಯಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು  

(ನೂರ ನಲವತ್ು ೈದನೆಯ ಅಧಿವೇಶನ) 

 ವಿಷಯಾನುಕರ ಮಣಿಕೆ (Index)  

   ದಿನಾಂಕ:13ನೇ ಡಿಸಾಂಬರ್ 2021   

ಸೋಮವಾರ 

1. ಸಂತಾಪ ಸೂಚನೆಗಳು 

ಶ್ರ ೋ ಕೋಣಿಜೇತಿ ರೋಸಯ್ಯ , ಶ್ರ ೋ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ  ಸಂಗಣ್ಣ  ಅಗಡಿ, ಶ್ರ ೋ 

ಎಸ್.ಆರ್.ಮೋರೆ, ಶ್ರ ೋ ಪುನೋತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಶ್ರ ೋ ಪಿ.ಭೋಜರಾಜ 

ಹೆಗೆ್ಡ , ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಎಸ್.ನರಾಯ್ಣಾಚಾಯ್ಯ, ನಡೋಜ ಹರಿಜನ ಪ್ದ್ಮ ಮಮ , 

ಶ್ರ ೋ ಎಸ್.ಶ್ವರಾಾಂ, ಶ್ರ ೋ ಬಿಪಿನ್ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ಸಾಂಗ್ ರಾವತ್ ಇವರ ನಧನದ್ 

ಬಗೆ್ಡ .  

-ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ ಶ್ರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯ್ಕರು) 

-ಶ್ರ ೋ ಎಸ್.ಆರ್.ಪಾಟೋಲ್(ವಿರೋಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಯ್ಕರು) 

2. ಪರ ಶ್ನ ೋತ್ು ರಗಳು 

ಅ) ಚುಕೆೆ  ಗುರುತಿನ ಪರ ಶ್ನನ ಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ನೋಡಲಾದ ಉತ್ು ರಗಳು 

256-ಪುರಾತತವ  ಇಲಾಖೆಗ್ಡ ಬಂದಿರುವ ಕಾಂದ್ರ ದ್ ಅನುದಾನ ಕುರಿತು 

  -ಡಾ: ತೇಜಸವ ನ ಗೌಡ 

  -ಶ್ರ ೋಕೋಟ ಶ್ರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯ್ಕರು, ಪ್ರ ವಾಸೋದ್ಯ ಮ 

                                 ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಸರ ಮತುು  ಜೋವಿ ಪ್ರಿಸಿ ತಿ  ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ) 

                                                      

 129-ರಾಜಯ ದ್ಲಿ್ಲ  ಪ್ವಯ ನಟಕ ಪ್ರ ದ್ರ್ಯನ ಕುರಿತು 

  ಶ್ರ ೋ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ 

  ಶ್ರ ೋ ವಿ.ಸುನಲ್ ಕುಮಾರ್(ಇಾಂಧನ ಹಾಗೂ ಕನನ ಡ ಮತುು  ಸಂಸಕ ೃತಿ 

                                                                            ಸಚಿವರು) 

 

  96-ಮೆಸ್ಕ ಾಂ ವಿಭಾಗದ್ಲಿ್ಲ  ಮಂಜೂರಾತಿಯಾದ್ ವಿದ್ಯಯ ತ್ ಉಪ್ಕಾಂದ್ರ ಗಳ 

               ಕುರಿತು 

  -ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಪ್ರ ತಾಪ್ಚಂದ್ರ  ಶೆಟಿ  

  -ಶ್ರ ೋ ವಿ.ಸುನಲ್ ಕುಮಾರ್(ಇಾಂಧನ ಹಾಗೂ ಕನನ ಡ ಮತುು  ಸಂಸಕ ೃತಿ 

                                                                                  ಸಚಿವರು) 
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 136+66+140+08+117-ರಾಜಯ ದ್ ಅನುದಾನತ ಪ್ರರ ಢ ಹಾಗೂ ಪ್ದ್ವಿ ಪೂವಯ 

                   ಕಾಲೇಜುಗಳಲಿ್ಲ  ನಧನ ಹಾಗೂ ನವೃತಿು ಯಾಂದ್ ತೆರವಾಗಿರುವ 

                   ಹುದೆ್ದ ಗಳನುನ  ತುಾಂಬಲು ಅನುಮತಿ ನೋಡುವ ಕುರಿತು 

- ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ  

- ಶ್ರ ೋ ಪುಟಿ ಣ್ಣ  

- ಶ್ರ ೋ ರ್ಶ್ೋಲ್ ಜ.ನಮೋಶ್ 

- ಶ್ರ ೋ ಎಸ್.ವಿಿ .ಸಂಕನೂರ 

- ಶ್ರ ೋ ಅರುಣ್ ರ್ಹಾಪುರ 

- ಡಾ: ಸ.ಎನ್.ಅರ್ವ ಥ ನರಾಯ್ಣ್(ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಮಾಹಿತಿ ತಂತರ ಜಾಾ ನ  

ಮತುು  ಜೈವಿಕ ತಂತರ ಜಾಾ ನ, ವಿಜಾಾ ನ ಮತುು  ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಹಾಗೂ  

ಕೌರ್ಲಾಯ ಭಿವೃದಿಿ  ಸಚಿವರು)(ಪಾರ ಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್  

ಹಾಗೂ ಸಕಾಲ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ) 

 

11-ರಾಜಯ ದ್ ಗ್ರರ ಮಿೋಣ್ ಮಟಿ ದ್ ಪಾರ ಥಮಿಕ ಆರೋಗಯ  ಕಾಂದ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ  

     ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಗತಯ  ನುರಿತ ಸಬಬ ಾಂದಿ ಒದ್ಗಿಸುವ ಬಗೆ್ಡ  

- ಶ್ರ ೋ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಾಂತೇರ್ ಮಲಿ್ಲಕಾಜುಯನ  

- ಡಾ: ಕೆ.ಸುಧಾಕರ್(ಆರೋಗಯ  ಮತುು  ಕುಟಾಂಬ ಕಲಾಯ ಣ್ ಹಾಗೂ 

ವೈದ್ಯ ಕೋಯ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರು) 

101-ಸ್ವಯಜನಕ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲಾಖೆಯ್ ಲೆಕಕ  ಅಧೋಕ್ಷಕರ ವೇತನ ತಾರತಮಯ ದ್ 

       ಬಗೆ್ಡ  

 - ಶ್ರ ೋ ನಸೋರ್ ಅಹಮ ದ್ 

- ಡಾ||ಸ.ಎನ್.ಅರ್ವ ಥ ನರಾಯ್ಣ್(ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಮಾಹಿತಿ ತಂತರ ಜಾಾ ನ  

          ಮತುು  ಜೈವಿಕ ತಂತರ ಜಾಾ ನ, ವಿಜಾಾ ನ ಮತುು  ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಹಾಗೂ  

          ಕೌರ್ಲಾಯ ಭಿವೃದಿಿ  ಸಚಿವರು)(ಮಾನಯ  ಪಾರ ಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರರ ಢ 

          ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಹಾಗೂ ಸಕಾಲ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ) 

 

146-ಐ.ಟ.ಐ. ಕಾಲೇಜುಗಳನುನ  ಅನುದಾನಕೆಕ  ಒಳಪ್ಡಿಸುವ ಬಗೆ್ಡ  

 - ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಪ್ರ ತಾಪ್ ಸಾಂಹ ನಯ್ಕ್  

 -ಡಾ:ಸ.ಎನ್.ಅರ್ವ ಥ ನರಾಯ್ಣ್(ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಮಾಹಿತಿ 

          ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಮತುು  ಜೈವಿಕ ತಂತರ ಜಾಾ ನ, ವಿಜಾಾ ನ ಮತುು  

          ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಹಾಗೂ ಕೌರ್ಲಾಯ ಭಿವೃದಿಿ  ಸಚಿವರು) 

 

128-ಬಾಂಗಳೂರು ವಿರ್ವ ವಿದಾಯ ಲಯ್ ನಕಲ್ಲ ಅಾಂಕಪ್ಟಿ  ಹಗರಣ್ ಕುರಿತು 

 - ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರ ಸ್ದ್ 

 -ಡಾ:ಸ.ಎನ್.ಅರ್ವ ಥ ನರಾಯ್ಣ್(ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಮಾಹಿತಿ 

           ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಮತುು  ಜೈವಿಕ ತಂತರ ಜಾಾ ನ, ವಿಜಾಾ ನ ಮತುು   
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          ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಹಾಗೂ ಕೌರ್ಲಾಯ ಭಿವೃದಿಿ , ಉದ್ಯ ಮಶ್ೋಲತೆ  

          ಮತುು  ಜೋವನೋಪಾಯ್ ಸಚಿವರು) 

 

 

86- ದೇವಸಿ್ನ, ಚರ್ಚಯ, ಮಸೋದಿ ಹಾಗೂ ಪಾರ ಥಯನಲಯ್ಗಳ ವಿದ್ಯಯ ತ್  

       ದ್ರದ್ ಕುರಿತು 

 - ಶ್ರ ೋ ಮುನರಾಜು ಗೌಡ ಪಿ.ಎಾಂ. 

   -ಶ್ರ ೋ ವಿ.ಸುನಲ್ ಕುಮಾರ್(ಇಾಂಧನ ಹಾಗೂ ಕನನ ಡ ಮತುು  

                                                                           ಸಂಸಕ ೃತಿ ಸಚಿವರು) 

 84-ರಾಷಿ್ಟ ರೋಯ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೋತಿ ಬಗೆ್ಡ  

- ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೋಸ್ವ ಮಿ 

-ಡಾ:ಸ.ಎನ್.ಅರ್ವ ಥ ನರಾಯ್ಣ್(ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಮಾಹಿತಿ 

 ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಮತುು  ಜೈವಿಕ ತಂತರ ಜಾಾ ನ, ವಿಜಾಾ ನ ಮತುು  

 ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಹಾಗೂ ಕೌರ್ಲಾಯ ಭಿವೃದಿಿ , ಉದ್ಯ ಮಶ್ೋಲತೆ  

 ಮತುು  ಜೋವನೋಪಾಯ್ ಸಚಿವರು)(ಪಾರ ಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರರ ಢ 

 ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಹಾಗೂ ಸಕಾಲ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ) 

 

 05-ವೈದ್ಯ ಕೋಯ್ ಸೋಟಗಳ ಕುರಿತು 

  -ಶ್ರ ೋ ಎನ್.ರವಿಕುಮಾರ್ 

  -ಡಾ:ಕೆ.ಸುಧಾಕರ್(ಆರೋಗಯ  ಮತುು  ಕುಟಾಂಬ ಕಲಾಯ ಣ್ ಹಾಗೂ 

                                                      ವೈದ್ಯ ಕೋಯ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರು) 

 

 76-KREDL ನ ನೇಮಕಾತಿಯ್ ಬಗೆ್ಡ  

-ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ(ಪ್ದ್ವಿೋಧರರ ಕೆಷ ೋತರ )  

  (ಶ್ರ ೋ ಕಾಾಂತರಾಜ್(ಬಿಎಾಂಎಲ್)ರವರ ಪ್ರವಾಗಿ) 

      -ಶ್ರ ೋ ವಿ.ಸುನಲ್ ಕುಮಾರ್(ಇಾಂಧನ ಹಾಗೂ ಕನನ ಡ ಮತುು  ಸಂಸಕ ೃತಿ 

                                                                                   ಸಚಿವರು) 

 

 37-ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನರಹಿತ ಶಾಲಾ/ಕಾಲೇಜುಗಳ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ್ಡ ಜ್ಯ ೋತಿ 

               ಸಂಜೋವಿನ ಯೋಜನೆಯ್ನುನ  ವಿಸು ರಿಸುವ ಬಗೆ್ಡ  

  -ಶ್ರ ೋ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೋಜೇಗೌಡ 

-ಡಾ:ಸ.ಎನ್.ಅರ್ವ ಥ ನರಾಯ್ಣ್(ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಮಾಹಿತಿ ತಂತರ ಜಾಾ ನ  

              ಮತುು  ಜೈವಿಕ ತಂತರ ಜಾಾ ನ, ವಿಜಾಾ ನ ಮತುು  ತಂತರ ಜಾಾ ನ  

              ಹಾಗೂ ಕೌರ್ಲಾಯ ಭಿವೃದಿಿ , ಉದ್ಯ ಮಶ್ೋಲತೆ ಮತುು  

              ಜೋವನೋಪಾಯ್ ಸಚಿವರು)(ಪಾರ ಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 

              ಹಾಗೂ ಸಕಾಲ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ) 
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ಆ)ಚುಕೆೆ  ಗುರುತಿಲಿದ ಪರ ಶ್ನನ ಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನೋಡಲಾದ ಉತ್ು ರಗಳು 

 

 

3. ಸಭಾಪತಿಯವರ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರ ಸ್ತು ಪಿಸಲಪ ಟಟ  ವಿಷಯಗಳು 

 ಅ) 19ನೇ ಡಿಸಾಂಬರ್ 2021ರಂದ್ಯ ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಸ.ಯಾಂದ್ ನಗದಿಯಾಗಿರುವ  

      ಸಪ ಧಾಯತಮ ಕ ಪ್ರಿೋಕೆಷ ಗಳನುನ  ಕೋವಿಡ್ ಕಾರಣ್ದಿಾಂದ್ ಮುಾಂದೂಡುವ ಬಗೆ್ಡ . 

   - ಶ್ರ ೋ ಯು.ಬಿ.ವಾಂಕಟೇಶ್ 

   - ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ ಶ್ರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯ್ಕರು) 

 

 ಆ)ಕಾನೂನು ವಿರ್ವ ವಿದಾಯ ಲಯ್ದ್ ಪ್ರಿೋಕೆಷ ಗ್ಡ ಸಂಬಂಧಸದಂತೆ 

        - ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ವಿಿ .ಸಂಕನೂರ 

   - ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ ಶ್ರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯ್ಕರು) 

 

4. ಕಾಯಾದರ್ಶಾಯವರ ವರದಿ 

5. ಸಭೆಯ ಮುಂದಿಡಲಾದ ಕಾಗದಪತ್ರ ಗಳು 

6. ನಯಮ 59ರ ಮೇರೆಗೆ ನಲುವಳಿ ಸೂಚನೆ ಮಂಡನೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ 

ಪರ ಸ್ತು ವ 

“ರಾಜಯ ದ್ಲಿ್ಲ  ಇತಿು ೋಚೆಗ್ಡ ಸಂಭವಿಸದ್ ಪ್ರ ವಾಹ ಮತುು  ಅತಿವೃಷಿ್ಟಯಾಂದ್  

 ಉಾಂಟಾಗಿರುವ ರೈತರ ಬಳೆನರ್ ಮತುು  ಸ್ವಯಜನಕ ಆಸು  ಪಾಸು   

 ನಷಿ್ ವಾಗಿರುವ ಬಗೆ್ಡ . 

  -ಶ್ರ ೋ ಎಸ್.ಆರ್.ಪಾಟೋಲ್(ವಿರೋಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಯ್ಕರು) 

       (ನಯಮ 68ಕೆೆ  ಪರಿವತಿಾಸಲಾಯಿತ್ತ) 

7. ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚನೆಗಳು 

ಅ) 2013ನೇ ಸ್ತಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ತ್ಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲ ಹೊರುವ ಪದಧ ತಿಯನುನ  

     ನಷೇಧಿಸಿದು ರೂ ಸಹ ರಾಜ್ಾ ದ ಅನೇಕ ಜಿಲಿೆ ಗಳಲಿ್ಲ  ಈಗಲೂ ಸಹ 

     ಹಸು ಚಾಲ್ಲತ್ ಸೆ್ತ ಾ ವುಂಜಿುಂಗ್ ಪದಧ ತಿ ಚಾಲ್ಲು ಯಲಿ್ಲರುವ ವಿಷಯದ  

     ಬಗೆೆ . 

-ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರ ಸ್ದ್ 

-ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ ಶ್ರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಮಾಜ ಕಲಾಯ ಣ್ ಹಾಗೂ ಹಿಾಂದ್ಯಳಿದ್ 

                                                         ವಗಯಗಳ ಕಲಾಯ ಣ್ ಇಲಾಖೆ) 

-ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಪ್ರ ತಾಪ್ಚಂದ್ರ  ಶೆಟಿ  
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-ಶ್ರ ೋ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಾಂತೇರ್ ಮಲಿ್ಲಕಾಜುಯನ 

(ಸಕಾಯರದ್ ಮುಖ್ಯ   ಸಚೇತಕರು) 

-ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ಆರ್.ಪಾಟೋಲ್(ವಿರೋಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಯ್ಕರು) 

-ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸ.ಮಾಧುಸ್ವ ಮಿ(ಕಾನೂನು, ಸಂಸದಿೋಯ್ ವಯ ವಹಾರಗಳು ಮತುು  

       ಶಾಸನ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ  ನೋರಾವರಿ ಸಚಿವರು) 

-ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೋಸ್ವ ಮಿ 

-ಶ್ರ ೋ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ 

-ಶ್ರ ೋ ಆರ.ಧಮಯಸೇನ 

 

 

 ಆ) ಕಬಿ್ಬ ಗೆ ವೈಜ್ಞಾ ನಕವಾದ ಬೆಲೆ ನಗದಿಪಡಿಸಿ, ಕಬಿ್ಬ  ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ  

               ಸಕಾಲದಲಿ್ಲ  ಬಾಕಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆೆ   

   

  - ಶ್ರ ೋ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಾಂತೇರ್ ಮಲಿ್ಲಕಾಜುಯನ 

(ಸಕಾಯರದ್ ಮುಖ್ಯ  ಸಚೇತಕರು) 

- ಶ್ರ ೋ ಗೋವಿಾಂದ್ ಎಾಂ.ಕಾರಜ್ೋಳ[ಬೃಹತ್ ಹಾಗೂ ಮಧಯ ಮ ನೋರಾವರಿ  

                                                   ಇಲಾಖೆ(ಜಲಸಂಪ್ನೂಮ ಲ)ಸಚಿವರು] 

  - ಶ್ರ ೋ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಸಂಗಪ್ಪ  ಸವದಿ 

  - ಶ್ರ ೋ ಎಸ್.ಆರ್.ಪಾಟೋಲ್(ವಿರೋಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಯ್ಕರು) 

  - ಶ್ರ ೋ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೋಲ್ ಇಟಗಿ 

  - ಶ್ರ ೋ ಶಂಕರ ಬ.ಪಾಟೋಲ ಮುನೇನಕಪ್ಪ (ಕೈಮಗೆ  ಮತುು  ಜವಳಿ, 

                                              ಕಬ್ಬಬ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಹಾಗೂ ಸಕಕ ರೆ ಸಚಿವರು) 

  -ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ ಶ್ರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯ್ಕರು) 

 

ಇ) ಕೃಷಿ ಉದ್ು ೋಶಕೆಾ ಗಿ ಬಳಸುವ ಭೂಮಿಯ ಸವಾ ನಂಬರ್ಗಳ ಕನಷಠ  

     ವಿಸಿು ೋಣಾವನುನ  ಕಡಗು, ದಕಿಿಣ ಕನನ ಡ, ಉಡುಪಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ು ರ ಕನನ ಡ 

     ಜಿಲಿೆ ಗಳಲಿ್ಲ  ಮೂರು ಗುುಂಟೆಗೆ ನಗದಿಪಡಿಸಿ, ಇನುನ ಳಿದ ಜಿಲಿೆ ಗಳಲಿ್ಲ  5  

     ಗುುಂಟೆಗೆ ನಗದಿಪಡಿಸಿರುವುದರಿುಂದ ಸಣಣ  ಹಿಡುವಳಿ ಜ್ಮಿೋನು ಹೊುಂದಿರುವ  

     ರೈತ್ರುಗಳು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿಕಳಳ ಲು ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು 

     ಸ್ತಧ್ಾ ವಾಗುತಿು ಲಿದಿರುವುದರಿುಂದ ದಿನ್ಯುಂಕ 12.11.2021ರ ಆದೇಶ  

     ಸಂಖ್ಯಾ :ಕಂ.ಇ.85 ಭೂದಾನ 2018ನುನ  ಹಿುಂದಕೆೆ  ಪಡೆಯುವ ಬಗೆೆ . 

- ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ 

- ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸ.ಮಾಧುಸ್ವ ಮಿ(ಕಾನೂನು, ಸಂಸದಿೋಯ್ ವಯ ವಹಾರಗಳು ಮತುು  

                ಶಾಸನ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ  ನೋರಾವರಿ ಸಚಿವರು)(ಕಂದಾಯ್ 

                                               ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ) 

- ಶ್ರ ೋ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೋಜೇಗೌಡ 
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8. ಪರ ಕಟಣೆಗಳು 

9. ನಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗೆ ಚರ್ಚಾ 

ಅ) ಸರ್.ಎುಂ.ವಿಶ್ನವ ೋಶವ ರಯಾ  2ನೇ ಹಂತ್ ಬಡಾವಣೆ ರಚನೆಗಾಗಿ ಬೆುಂಗಳೂರು 

ಅಭಿವೃದಿಧ  ಪಾರ ಧಿಕಾರದವರು ಬೆುಂಗಳೂರು ಉತ್ು ರ ತಾಲಿೂಕಿನ ಯಶವಂತ್ಪುರ 

ಹೊೋಬಳಿಯ ಉಲಿಾಳ ಗಾರ ಮದಲಿ್ಲ  ವಶಪಡಿಸಿಕುಂಡಿರುವ ಜ್ಮಿೋನುಗಳ ಭೂ 

ಮಾಲ್ಲೋಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೋಡದಿರುವ ವಿಷಯದ ಕುರಿತ್ತ. 

  -ಶ್ರ ೋ ಪುಟಿ ಣ್ಣ  

         -ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸ.ಮಾಧುಸ್ವ ಮಿ(ಕಾನೂನು, ಸಂಸದಿೋಯ್ ವಯ ವಹಾರಗಳು 

                  ಮತುು  ಶಾಸನ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ  ನೋರಾವರಿ ಸಚಿವರು) 

                        (ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಪ್ರವಾಗಿ) 

    

   

       ಆ) ಅನುದಾನತ್ ಪಾರ ಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರರ ಢ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು  ಪದವಿ   

    ಪೂವಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲಿ್ಲ  ನವೃತಿು , ರಾಜಿೋನ್ಯಮೆ ಹಾಗೂ ಇನನ ತ್ರೆ   

    ಕಾರಣಗಳಿುಂದ ಖಾಲ್ಲಯಾಗಿರುವ ಬೋಧ್ಕರ ಹುದ್ು ಗಳನುನ  ಭತಿಾ  

    ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನ ರಹಿತ್ ಶಾಲಾ  ಕಾಲೇಜುಗಳನುನ  

    ವೇತ್ನ್ಯನುದಾನಕೆೆ  ಒಳಪಡಿಸುವ  ಪರ ಸ್ತು ವನೆಗಳನುನ  ನಯಮ 

    ಬಾಹಿರವಾಗಿ ತಿರಸೆ ರಿಸುತಿು ರುವ ಕುರಿತ್ತ. 

 -ಶ್ರ ೋ ಅರುಣ್ ರ್ಹಾಪುರ 

-ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸ.ಮಾಧುಸ್ವ ಮಿ(ಕಾನೂನು, ಸಂಸದಿೋಯ್ ವಯ ವಹಾರಗಳು 

        ಮತುು   ಶಾಸನ  ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ  ನೋರಾವರಿ ಸಚಿವರು) 

        (ಪಾರ ಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಹಾಗೂ ಸಕಾಲ  ಸಚಿವರ 

                                            ಪ್ರವಾಗಿ) 

 
                                                        (ವಿಷಯವನುನ  ಚರ್ಚಾಸಲ್ಲಲಿ ) 

 

ಇ) ಗಾರ ಮಗಳಲಿ್ಲರುವ ನ್ಯಾ ಯಬೆಲೆ ಅುಂಗಡಿಗಳು ಗಾರ ಮದಿುಂದ 3-4 ಕಿ.ಮಿೋ. 

ದೂರವಿರುವ ಕಾರಣ, ತಾುಂಡಾ ಜ್ನರಿಗೆ ಅನ್ಯನುಕೂಲ     

ಆಗುತಿು ರುವುದರಿುಂದ ಕನಷಟ  100 ರೇಷನ್ ಕಾರ್್ಾ ಹೊುಂದಿರುವ 

ಪರ ತಿಯುಂದ್ದ ತಾುಂಡಾಗಳಿಗೆ ಒುಂದ್ದ ನ್ಯಾ ಯಬೆಲೆ ಅುಂಗಡಿಗಳನುನ  

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದು ರೂ ಸಹ ಸದರಿ 

ಯೋಜ್ನೆಯನುನ  ಜ್ಞರಿಗೆ ತಂದಿಲಿದಿರುವ ವಿಷಯದ ಕುರಿತ್ತ. 

 -ಶ್ರ ೋ ಪ್ರ ಕಾಶ್ ಕೆ.ರಾಥೋಡ್ 

 -ಶ್ರ ೋ ಉಮೇಶ್ ವಿ.ಕತಿು (ಅರಣ್ಯ , ಆಹಾರ, ಪ್ಡಿತರ ವಿತರಣೆ, ಗ್ರರ ಹಕ 

                                                      ವಯ ವಹಾರ ಸಚಿವರು) 
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10. ಪರ ಕಟಣೆ 

ರ್ಚಕೆಕ  ಪ್ಶೆನ  ಸಂಖೆಯ  136+66+140+08+117ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಸದಂತೆ  

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯ್ಲಿ್ಲ  ಸಭೆ ಕರೆಯುವ ಬಗೆ್ಡ . 

 

        ~~~~~~~~~ 

 

 

 

 

 

 

 

ಕನ್ಯಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು  
 

ಸೋಮವಾರ, 13ನೇ ಡಿಸೆುಂಬರ್ 2021  
 

 

ಸದನವು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸುವಣಾ ವಿಧಾನಸೌಧ್ದಲಿ್ಲರುವ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ 

ಸಭಾುಂಗಣದಲಿ್ಲ   
ಬೆಳಗೆೆ  11 ಗಂಟೆ 05 ನಮಿಷಕೆೆ  ಸಮಾವೇಶಗುಂಡಿತ್ತ. 

 
 
 

ಸಭಾಪತಿಯವರಾದ (ರ್ಶರ ೋ ಬಸವರಾಜ್ ರ್ಶವಲ್ಲುಂಗಪಪ  ಹೊರಟ್ಟಟ ) ಅವರು 

ಪಿೋಠದಲಿ್ಲ  ಉಪಸಿಿ ತ್ರಿದು ರು. 
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(1026)13.12.2021/11.00/ಎಾಂ.ಎಾಂ-ವಿ.ಕೆ [ಎಾಂ.ಡಿ] 

 

1. ಸಂತಾಪ ಸೂಚನೆಗಳು 

ಶ್ರ ೋ ಕೋಣಿಜೇತಿ ರೋಸಯ್ಯ , ಶ್ರ ೋ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ  ಸಂಗಣ್ಣ  ಅಗಡಿ,                     

ಶ್ರ ೋ ಎಸ್.ಆರ್.ಮೋರೆ, ಶ್ರ ೋ ಪುನೋತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಶ್ರ ೋ ಪಿ.ಭೋಜರಾಜ ಹೆಗೆ್ಡ , 

ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಎಸ್.ನರಾಯ್ಣಾಚಾಯ್ಯ, ನಡೋಜ ಹರಿಜನ ಪ್ದ್ಮ ಮಮ ,                  

ಶ್ರ ೋ ಎಸ್.ಶ್ವರಾಾಂ, ಶ್ರ ೋ ಬಿಪಿನ್ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ಸಾಂಗ್ ರಾವತ್ ಇವರ ನಧನದ್ ಬಗೆ್ಡ .  

                                     - - - - - - - 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಕನಯಟಕದ್ ಮಾಜ ರಾಜಯ ಪಾಲರಾಗಿದೆ್  ಶ್ರ ೋ ಕೋಣಿಜೇತಿ 

ರೋಸಯ್ಯ , ಮಾಜ ಸಚಿವರು, ಮಾಜ ಸಂಸದ್ರು ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ್ ಮಾಜ 

ಸದ್ಸಯ ರಾಗಿದೆ್  ಶ್ರ ೋ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ  ಸಂಗಣ್ಣ  ಅಗಡಿ, ಮಾಜ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಮಾಜ 

ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ್ ಸದ್ಸಯ ರಾಗಿದೆ್  ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ಆರ್. ಮೋರೆ, ಕನನ ಡ ಚಲನಚಿತರ  ರಂಗದ್ 

ಯುವ ನಟರಾದ್ ಶ್ರ ೋ ಪುನೋತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಸ್ವ ತಂತರ ಯ  ಹೋರಾಟಗ್ರರರಾದ್ ಶ್ರ ೋ 

ಪಿ.ಭೋಜರಾಜ ಹೆಗೆ್ಡ , ಹಿರಿಯ್ ವಿದಾವ ಾಂಸರು ಲೇಖ್ಕರು ಹಾಗೂ ಪ್ರ ವಚನಕಾರರಾಗಿದೆ್  

ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಎಸ. ನರಾಯ್ಣಾಚಾಯ್ಯ, ಹಿರಿಯ್ ಬಯ್ಲಾಟ ಕಲಾವಿದ್ದ ನಡೋಜ 

ಹರಿಜನ ಪ್ದ್ಮ ಮಮ , ಕನನ ಡ ಚಿತರ ರಂಗದ್ ಹಿರಿಯ್ ನಟರಾದ್ ಶ್ರ ೋ ಎಸ್.ಶ್ವರಾಾಂ ಹಾಗೂ 

ಭಾರತ ಸೇನಪ್ಡೆಯ್ ಸರ್ಸು ರ ಪ್ಡೆಗಳ ಮುಖ್ಯ ಸಿರಾದ್ ಶ್ರ ೋ ಬಿಪಿನ್ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ಸಾಂಗ್ 

ರಾವತ್ ಅವರುಗಳು ನಧನರಾದ್ಯದ್ನುನ  ಈ ಸದ್ನಕೆಕ  ತಿಳಿಸಲು ವಿಷಾದಿಸುತೆು ೋನೆ. 

                (ಮುಾಂದ್ಯ) 

(1027) 13-12-2021 KH/VK (MD) 11-10  

(ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರ ಉಪ್ಸಿ ತಿ) 

1. ರ್ಶರ ೋ ಕೋಣಿಜೇತಿ ರೋಸಯಾ  

ಕನಯಟಕದ್ ಮಾಜ ರಾಜಯ ಪಾಲರಾಗಿದೆ್  ಶ್ರ ೋ ಕೋಣಿಜೇತಿ ರೋಸಯ್ಯ  ಅವರು 

ದಿನಾಂಕ:04.12.2021 ರಂದ್ಯ ನಧನ ಹಾಂದಿರುತಾು ರೆ. 
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1933ರ ಜುಲೈ, 04ರಂದ್ಯ ತಮಿಳುನಡಿನ ವೇಮೂರಿನಲಿ್ಲ  ಜನಸದೆ್  ಶ್ರ ೋಯುತರು 

ಬಿ.ಕಾಾಂ., ಪ್ದ್ವಿೋಧರರಾಗಿದೆ್ರು. ಕಾಲೇಜು ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಯಾಗಿದೆಾ ಗಲೇ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳ 

ನಯ್ಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕಕಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೋಯ್ ಪ್ರ ವೇರ್ ಮಾಡಿದೆ್ರು. 1968 

ರಿಾಂದ್ 1985ರವರೆಗ್ಡ ಸತತವಾಗಿ ಆಾಂಧರ  ಪ್ರ ದೇರ್ ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷ್ತಿು ನ ಸದ್ಸಯ ರಾಗಿ, 1979 

ರಿಾಂದ್ 1983ರವರೆಗ್ಡ ಸ್ರಿಗ್ಡ ಮತುು  ಕಟಿ ಡ, ವಸತಿ ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿ, 1989 

ರಿಾಂದ್ 1994ರವರೆಗ್ಡ ಸ್ರಿಗ್ಡ ಹಾಗೂ ವಿತು  ಸಚಿವರಾಗಿ, 1998ರಲಿ್ಲ  12ನೇ ಲೋಕಸಭೆಗ್ಡ 

ಲೋಕಸಭಾ ಸದ್ಸಯ ರಾಗಿ, 2009 ರಿಾಂದ್ 2010ರವರೆಗ್ಡ ಆಾಂಧರ ಪ್ರ ದೇರ್ದ್ 15ನೇ 

ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಯಾಗಿ, 2011 ರಿಾಂದ್ 2016ರವರೆಗ್ಡ ತಮಿಳುನಡಿನ ರಾಜಯ ಪಾಲರಾಗಿ, 

2014ನೇ ಜೂನ್ನಾಂದ್ 2014ನೇ ಆಗಸಿ್ವರೆಗ್ಡ ಕನಯಟಕದ್ ರಾಜಯ ಪಾಲರಾಗಿ 

ಶ್ರ ೋಯುತರು ಸೇವ ಸಲಿ್ಲಸದೆ್ರು. ವಿತು  ಸಚಿವರಾಗಿದೆ್  ಅವಧಯ್ಲಿ್ಲ  ಶ್ಕ್ಷಕರು ನವೃತಿು  

ಸೌಲಭಯ ಗಳನುನ  ಪ್ಡೆಯುವ ನಟಿ ನಲಿ್ಲ  ಕರ ಮವಹಿಸದೆ್ರು. ಆಾಂಧರ ಪ್ರ ದೇರ್ ರಾಜಯ ದ್ಲಿ್ಲ  

ಸುದಿೋರ್ಘಯವಧ ಕಾಲ ಆರ್ಥಯಕ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕಾಯ್ಯನವಯಹಿಸ ಒಟಿ  16 ಬಾರಿ 

ಆಯ್ವಯ ಯ್ ಮಂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇರ್ದ್ಲಿ್ಲ  ದಾಖ್ಲೆ ನಮಿಯಸದೆ್ರು.  

  ಶ್ರ ೋಯುತರ ನಧನದಿಾಂದಾಗಿ ರಾಷಿ್ ರವು ಹಿರಿಯ್ ರಾಜಕಾರಣಿ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಯಕ 

ತಜ್ಞರಬಬ ರನುನ  ಕಳೆದ್ಯಕಾಂಡಂತಾಗಿದ್ದ. 

2. ರ್ಶರ ೋ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪಪ  ಸಂಗಣಣ  ಅಗಡಿ 

  ಮಾಜ ಸಚಿವರು, ಮಾಜ ಸಂಸದ್ರು ಹಾಗೂ ವಿಧಾನಸಭೆಯ್ ಮಾಜ 

ಸದ್ಸಯ ರಾಗಿದೆ್  ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ  ಸಂಗಣ್ಣ  ಅಗಡಿ ಅವರು ದಿನಾಂಕ:12.10.2021ರಂದ್ಯ 

ನಧನ ಹಾಂದಿರುತಾು ರೆ. 

 1940ರ ಡಿಸಾಂಬರ, 19ರಂದ್ಯ ಕಪ್ಪ ಳದ್ಲಿ್ಲ  ಜನಸದೆ್  ಶ್ರ ೋಯುತರು ಬಿ.ಕಾಾಂ., 

ಪ್ದ್ವಿೋಧರರಾಗಿದೆ್ರು. ವೃತಿು ಯ್ಲಿ್ಲ  ಕೃಷ್ಟಕರಾಗಿದೆ್ ರಲಿದೇ, ಎಸ.ವಿ.ಎಾಂ. ಶಾಲೆಯ್ 

ಸಂಸಿ್ಪ್ಕ ಸದ್ಸಯ ರಾಗಿ, ಲಯ್ನ್  ಕಿಬ್್ನ ಚಾಟಯರ ಸದ್ಸಯ ರಾಗಿ, ವಯ ವಸ್ಯೋತಪ ನನ  

ಮಾರುಕಟಿ್ಟ  ಸಮಿತಿಯ್ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ, ನಗರ ಸಭೆಯ್ ಸದ್ಸಯ ರಾಗಿ ಹಾಗೂ ತಾಲಿ್ಲಕು 
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ವಯ ವಸ್ಯೋತಪ ನನ  ಮಾರುಕಟಿ್ಟ  ಸಂಘದ್ ನದೇಯರ್ಕರಾಗಿ ಸೇವ ಸಲಿ್ಲಸದೆ್  

ಶ್ರ ೋಯುತರು 1985ರಲಿ್ಲ  ಕಪ್ಪ ಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆಷ ೋತರ ದಿಾಂದ್ 8ನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆಗ್ಡ 

ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿದೆ್ಯ  ವೈದ್ಯ ಕೋಯ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರಾಗಿಯೂ ಸೇವ ಸಲಿ್ಲಸರುತಾು ರೆ ಹಾಗೂ 

2004ರಲಿ್ಲ  ಕಪ್ಪ ಳ ಲೋಕಸಭಾ ಕೆಷ ೋತರ ದಿಾಂದ್ ಲೋಕಸಭಾ ಸದ್ಸಯ ರಾಗಿ ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿ 

ಸೇವ ಸಲಿ್ಲಸರುತಾು ರೆ.  

 ಶ್ರ ೋಯುತರ ನಧನದಿಾಂದಾಗಿ ರಾಜಯ ವು ಹಿರಿಯ್ ರಾಜಕಾರಣಿಯಬಬ ರನುನ  

ಕಳೆದ್ಯಕಾಂಡಂತಾಗಿದ್ದ. 

3. ಎಸ್.ಆರ್. ಮೋರೆ 

  ಮಾಜ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ್ ಮಾಜ ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ಎಸ.ಆರ. 

ಮೋರೆ ರವರು ದಿನಾಂಕ:09.12.2021ರಂದ್ಯ ನಧನ ಹಾಂದಿರುತಾು ರೆ. 

1940ರ ಡಿಸಾಂಬರ, 09ರಂದ್ಯ ದಾವಣ್ಗ್ಡರೆಯ್ಲಿ್ಲ  ಜನಸದೆ್  ಶ್ರ ೋಯುತರು 

ಪ್ದ್ವಿೋಧರರರಾಗಿದೆ್ಯ , ವೃತಿು ಯ್ಲಿ್ಲ  ಕೈಗ್ರರಿಕೋದ್ಯ ಮಿಯಾಗಿದೆ್ರು. ಶ್ರ ೋಯುತರು 

ದ್ಯಬಯಲ ವಗಯದ್ವರ ಏಳಿಗ್ಡಗ್ರಗಿ ರ್ರ ಮಿಸದೆ್ರು. ಧಾರವಾಡ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆಷ ೋತರ ದಿಾಂದ್ 

07 ಹಾಗೂ 09ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆಯ್ ಸದ್ಸಯ ರಾಗಿ ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿ ಬಂಗ್ರರಪ್ಪ  ಅವರ 

ಸಕಾಯರದ್ಲಿ್ಲ  ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಧಮಯಸಾಂಗ ಅವರ ಸಕಾಯರದ್ಲಿ್ಲ  

ಪ್ರರಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಕೆ.ಯು.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್.ಸ ಸಚಿವರಾಗಿ ಸೇವ ಸಲಿ್ಲಸದೆ್ರು.  

ಶ್ರ ೋಯುತರ ನಧನದಿಾಂದಾಗಿ ರಾಜಯ ವು ರಾಜಕೋಯ್ ಮುತ್ ದಿಿಯಬಬ ರನುನ  

ಕಳೆದ್ಯಕಾಂಡಂತಾಗಿದ್ದ. 

4. ರ್ಶರ ೋ ಪುನೋತ್ ರಾಜ್್ಕುಮಾರ 

ಕನನ ಡ ಚಿತರ ರಂಗದ್ ಉದ್ಯೋನುಮ ಖ್ ಮೇರು ನಟರಾಗಿದೆ್  ಪುನೋತ 

ರಾಜ್ಕುಮಾರ ಅವರು  ದಿನಾಂಕ: 29.10.2021 ರಂದ್ಯ ನಧನ ಹಾಂದಿರುತಾು ರೆ. 
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1975ರ ಮಾರ್ಚಯ, 17 ರಂದ್ಯ ಜನಸದೆ್  ಎಲಿರ ಪಾಲ್ಲನ ಪಿರ ೋತಿಯ್ ಅಪುಪ  

ಅಭಿಮಾನಗಳ ಪಾಲ್ಲಗ್ಡ ಪ್ವರ್ಸಿ್ ರ.  ಜನಸದ್ 6 ತಿಾಂಗಳಿಗ್ಡ ‘ಪ್ರ ೋಮದ್ ಕಾಣಿಕೆ’್

ಚಲನಚಿತರ ದ್ ಮೂಲಕ ಬಳಿಿಪ್ರದ್ದ ಏರಿದ್ ‘ಭಾಗಯ ವಂತ’್ ರಾಗಿದೆ್ರು. 1980ರಲಿ್ಲ  

‘ವಸಂತಗಿೋತೆ’,್1981ರಲಿ್ಲ  ‘ಭಾಗಯ ವಂತ’,್1982ರಲಿ್ಲ  ‘ಚಲ್ಲಸುವ ಮೋಡಗಳು’,್1983ರಲಿ್ಲ          

’ಎರಡು ನಕ್ಷತರ ಗಳು’,್1985ರಲಿ್ಲ  ‘ಭಕು  ಪ್ರ ಹಿಾದ್’್ಹಾಗೂ ‘ಬಟಿ ದ್ ಹೂವು’್ಹಿೋಗ್ಡ ಸ್ಲು 

ಸ್ಲು ಚಲನಚಿತರ ಗಳಲಿ್ಲ  ಬಾಲನಟನಗಿ ಅಭಿನಯಸದ್ ಅಪುಪ  ‘ಬಟಿ ದ್ ಹೂವು’್

ಚಿತರ ಕೆಕ   ಬಾಲ ಕಲಾವಿದ್ ರಾಷಿ್ಟ ರೋಯ್ ಚಲನ ಚಿತರ  ಪ್ರ ರ್ಸು  ಪ್ಡೆದ್ರೆ ‘ಎರಡು ನಕ್ಷತರ  

ಹಾಗೂ ‘ಚಲ್ಲಸುವ ಮೋಡಗಳು’್ ಚಿತರ ಗಳ ಅಭಿನಯ್ಕೆಕ   ಶೆರ ೋಷಿ್  ಬಾಲ ಕಲಾವಿದ್ 

‘ರಾಜಯ  ಪ್ರ ರ್ಸು ’ಗ್ಡ ಭಾಜನರಾಗಿದೆ್ರು. 

ಬಾಲ ಕಲಾವಿದ್ರಾಗಿ ಪ್ರ ೋಕ್ಷಕರ ಹುಬಬ ೋರುವಂತೆ ನಟಸದ್ ಅಮೋಘ ಚಿತರ ಗಳು 

ಚಿರಸಿ್ಯಯಾಗಿವ. ಬಾಲಯ ದ್ಲಿ್ಲ  ನಟನೆ ಅಲಿದೇ ಗ್ರಯ್ನದ್ಲಿ್ಲ  ಮನೆ 

ಮಾತಾಗಿದೆ್ರು. ನೃತಯ , ಸ್ಹಸ, ಈಜುಕಲೆಗಳಲಿ್ಲ  ಕರಗತವನುನ  ಹಾಂದಿದೆ್  ಅವರು 

ಅಭಿನಯ್ದ್ಲಿ್ಲಯೂ ಅಭಿಜಾತರಾಗಿದೆ್ರು. 2002ರಲಿ್ಲ  ನಯ್ಕ ನಟರಾಗಿ ಬಂದ್ 

ಅವರು 27 ಚಲನಚಿತರ ಗಳಲಿ್ಲ  ನಯ್ಕ ನಟನಗಿ ಅಭಿನಯಸ ಭಾರತ ಚಲನ 

ಚಿತರ ರಂಗದ್ಲಿ್ಲ  ಅಜಾತರ್ತುರ ವಾಗಿದೆ್ರು. 

ನಯ್ಕ ನಟ, ನಮಾಯಪ್ಕ ಹಾಗೂ ಹಿನೆನ ಲೆ ಗ್ರಯ್ಕರಾಗಿದೆ್  ಇವರ ಸೇವ 

ಕವಲ ಸನಮಾ ರಂಗಕೆಕ  ಸೋಮಿತವಾಗಿರದೇ ಸ್ಮಾಜಕ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಸೇವ 

ಸಲಿ್ಲಸ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಾಯ್ಭಾರಿಯಾಗಿಯೂ ಗಮನಹಯವಾದ್ ಸೇವ ಸಲಿ್ಲಸರುತಾು ರೆ. 

ಗ್ರರ ಮಿೋಣ್ ಮಕಕ ಳ ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಸಕಾಯರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಹಾಗೂ ಶಾಲೆ ಬಿಟಿ  

ಮಕಕ ಳನುನ  ಪುನಃ ಶಾಲೆ ಕಡೆಗ್ಡ ಆಕಷ್ಟಯಸುವ ನಟಿ ನಲಿ್ಲ  ಕಾಯ್ಯ 

ನವಯಹಿಸರುವುದ್ಲಿದ್ದ ರಾಜಯ ದ್ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಟ ತ ಕೆ.ಎಾಂ.ಎಫ್ ಸಂಸಿಯ್ ಜನಪಿರ ಯ್ ಬಾರ ಯ ಾಂಡ 

‘ನಂದಿನ’,್ಸಂಸಿ ಗ್ಡ ರಾಯ್ಭಾರಿಯಾಗಿ ‘ಸವಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಅಭಿಯಾನ’ದ್ ‘ಹೆಣ್ಣಣ  ಮಕಕ ಳಿಗ್ಡ 

ಕಡೆಾಯ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್’,್ ‘ಪ್ಲ್  ಪೊಲ್ಲಯೋ ಜಾಗೃತಿ’,್ ರಾಜಯ  ರ್ಚನವಣಾ ಆಯೋಗದ್ 

‘ಮತದಾನ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ’,್ ‘ಸಂಚಾರ ನಯ್ಮಗಳನುನ  ಪಾಲ್ಲಸಲು ಜಾಗೃತಿ 
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ಮೂಡಿಸಲು ಬಾಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸ್ರಿಗ್ಡ ಸಂಸಿಯ್ ರಾಯ್ಭಾರಿಯಾಗಿ,್ ‘ರಕು  

ದಾನ ಮಾಡಿ ಜೋವ ಉಳಿಸ’,್‘ಫಿಟ್ ಇಾಂಡಿಯಾ ಚಾಲೆಾಂಜ’,್್್್್್್್್್‘ಅಾಂತರ ರಾಷಿ್ಟ ರೋಯ್ 

ಯೋಗ್ರ ದಿನ’,್ ್ ‘ಸವ ಚಚ  ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ’,್ ‘ಕರೋನ ವಿರುದಿ್  ಜನಜಾಗೃತಿ’,್

ಎಲ.ಇ.ಡಿ. ಬಲಬ  ರಾಯ್ಭಾರಿ ಹಿೋಗ್ಡ ಮುಾಂತಾದ್ ಸಕಾಯರ ಮತುು  ಅನೇಕ ಸಂಘ-

ಸಂಸಿ ಗಳು ನಡೆಸುತಿು ದೆ್  ಸ್ಮಾಜಕ ಜಾಗೃತಿ ಕಾಯ್ಯಕರ ಮಗಳಿಗ್ಡ ಯಾವುದೇ 

ಸಂಭಾವನೆ ಪ್ಡೆಯ್ದ್ದ ಪ್ರ ಚಾರ ರಾಯ್ಭಾರಿಯಾಗಿ ಶ್ರ ೋಯುತರು ಕಾಯ್ಯನವಯಹಿಸುವ 

ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರ ಕಾಳಜಯ್ನುನ  ತೋರಿಸದೆಾರೆ. 

ಬಡಮಕಕ ಳಿಗ್ಡ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೋಡಲು ಡಾ: ರಾಜಕುಮಾರ ರವರ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ  ಐ.ಎ.ಎಸ, 

ಐ.ಪಿ.ಎಸ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಯ್ನುನ   ಸಹ ತೆರದಿದೆ್ರು.್ ‘ಪಿಆರ್ಕೆ’್ಎಾಂಬ ಸಂಸಿಯ್ನುನ  

ಸಿ್ಪಿಸ ಅದ್ರಡಿಯ್ಲಿ್ಲ  ಹಸ ಹಸ ಬಗ್ಡಯ್ ಚಲನಚಿತರ ಗಳನುನ  

ತಯಾರಿಸುತಿು ದೆ್ಯ ದೆ್ ಲಿದೇ ಹಸ ಪ್ರ ತಿಭೆಗಳಿಗ್ಡ ಅವಕಾರ್ಗಳನುನ  ಕಲ್ಲಪ ಸುವುದ್ರ 

ಮೂಲಕ ಉದ್ಯ ಮದ್ ಬಳವಣಿಗ್ಡಗೂ ಪೊರ ೋತ್ಾ ಹ ನೋಡಿದೆ್ರು. 

ಕರುತೆರೆಯ್ಲಿ್ಲ  ‘ಕನನ ಡದ್ ಕೋಟಯ ಧಪ್ತಿ’್ ಕಾಯ್ಯಕರ ಮದ್ ನರೂಪ್ಕರಾಗಿ 

ಮಾತರ ವಲಿದೇ ಧಾರವಾಹಿಗಳನುನ  ನಮಿಯಸುತಿು ದೆ್ರು. ಕನನ ಡ ಚಲನಚಿತರ  ರಂಗಕೆಕ  

ಹಸ ಬಗ್ಡಯ್ ತಂತರ ಜಾಾ ನವನುನ  ಪ್ರಿಚಯಸಬೇಕೆಾಂಬ ಅಪಾರ ತುಡಿತವನುನ  

ಹಾಂದಿದೆ್ರು. ಕನನ ಡದ್ ಕೋಟಾಯ ಧಪ್ತಿ ಕಾಯ್ಯಕರ ಮದ್ ಸಂಭಾವನೆಯ್ನುನ  

ಪ್ರೋಪ್ಕಾರಕೆಕ  ನೋಡಿದ್ ಕನನ ಡಿಗರ ದೈವರತನ ರಾಗಿದೆ್ ರಲಿದ್ದ ಅನೇಕ ಗಿೋತೆಗಳನುನ  

ಹಾಡಿ ಅದ್ರಿಾಂದ್ ಬಂದ್ ಸಂಭಾವನೆಯ್ನುನ  ಆರ್ರ ಮಗಳಿಗ್ಡ ನೋಡಿದ್ ಕಡುಗೈದಾನ. 

ಸ್ವಿರಾರು ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗ್ಡ ವಿದಾಯ ಜಯನೆಗ್ರಗಿ, ಗೋಶಾಲೆಗಳಿಗ್ಡ, ವೃದೆಾರ್ರ ಮಕೆಕ , 

ತಮಮ ದೇ ಕುಟಾಂಬದ್ ರ್ಕು ಧಾಮ ಆರ್ರ ಮಕೆಕ  ತಮಮ  ಸಂಭಾವನೆಯ್ ಬಹುಪಾಲು 

ಹಣ್ವನುನ  ಮಿೋಸಲ್ಲಟಿ ದೆ್  ಸಮಾಜಮುಖಿ ವಯ ಕು ಯಾಗಿದೆ್ರು. 

“ಯೂತ ಐಕಾನ”್ ಕನನ ಡಡಿಗರ ಯುವರತನ  ಎಾಂದೇ ಬಿಾಂಬಿತರಾಗಿದೆ್  

ಸಹೃದ್ಯ ಪುನೋತ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ರವರು ಸದೆಿ ಲಿದ್ದ ಸ್ವಿರಾರು ಬದ್ಯಕುಗಳಿಗ್ಡ 
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ಬಳಕಾಗಿದೆ್ರು. ನೇತರ ದಾನ ಮಾಡುವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಸ್ವಿನಲಿ್ಲ  ಸ್ಥಯಕತೆ 

ಮೆರೆದಿದೆ್ರು. ನೇತರ ದಾನ ಮಾಡುವಲಿ್ಲ  ನಡಿನ ಜನತೆಗ್ಡ ಸ್ಪಪ ತಿಯದಾಯ್ಕರಾಗಿದೆಾರೆ.  

‘ರ್ರಣ್ರ ಗುಣ್ವನುನ  ಮರಣ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಕಾಣ್ಣ’್ ಎಾಂಬ ನಣ್ಣನ ಡಿಗ್ಡ ಸ್ಕಷ ಯಾದ್ 

ಕನನ ಡದ್ ಪ್ರ ತಿಭಾವಂತ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋನುಮ ಖ್ ಮೇರು ನಟನ ಅಕಾಲ್ಲಕ 

ನಧನದಿಾಂದಾಗಿ ರಾಜಯ  ಹಾಗೂ ಚಲನಚಿತರ  ರಂಗಕೆಕ  ಅಪಾರವಾದ್ ನಷಿ್ ವುಾಂಟಾಗಿದ್ದ.  

5. ರ್ಶರ ೋ ಪಿ. ಭೋಜ್ರಾಜ್ ಹೆಗೆೆ  

ಹಿರಿಯ್ ಸ್ವ ತಂತರ ಯ  ಹೋರಾಟಗ್ರರರಾದ್ ಪಿ. ಭೋಜರಾಜ ಹೆಗೆ್ಡ  ಅವರು                       

ದಿನಾಂಕ: 09.11.2021ರಂದ್ಯ ನಧನ ಹಾಂದಿರುತಾು ರೆ. 

1923ರ ಫೆಬರ ವರಿ, 13ರಂದ್ಯ ದ್ಕಷ ಣ್ ಕನನ ಡ ಜಲಿೆಯ್ ಬಳು ಾಂಗಡಿ ತಾಲಿ್ಲಕನ 

ಪ್ಡಂಗಡಿಯ್ಲಿ್ಲ  ಜನಸದೆ್  ಶ್ರ ೋಯುತರು ಉಜರೆ ರಬಬ ರ ಸಸೈಟ ಹಾಗೂ 

ಮುಾಂಡಾಜೆಯ್ ರ್ತಾಬಿಿ  ವಿದಾಯ ಲಯ್ ಸಮಿತಿಯ್ ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವ ಸಲಿ್ಲಸದೆ್ರು. 

1942ರಲಿ್ಲ  ಮಹಾತಮ  ಗ್ರಾಂಧಯ್ವರ ನೇತೃತವ ದ್ಲಿ್ಲ  ಬಿರ ಟೋಷ್ರ ವಿರುದಿ್  ನಡೆದ್ ‘ಕವ ಟ್ 

ಇಾಂಡಿಯಾ’್ ಚಳುವಳಿಯ್ಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಿಸದೆ್  ಶ್ರ ೋಯುತರು ತುತುಯ ಪ್ರಿಸಿ ತಿ 

ಸಂದ್ಭಯದ್ಲಿ್ಲ  ಜೈಲುವಾಸ ಅನುಭವಿಸದೆ್ರು. ಜೈನ ಮಠದ್ ‘ತಾಯ ಗಿ ಸೇವಾರತನ ’್ಪ್ರ ರ್ಸು  

ಹಾಗೂ ‘ಗ್ರರ ಮೋದೆಾರ’್ಪ್ರ ರ್ಸು ಗ್ಡ ಶ್ರ ೋಯುತರು ಭಾಜನರಾಗಿದೆ್ರು.   

 ಶ್ರ ೋಯುತರ ನಧನದಿಾಂದಾಗಿ ರಾಜಯ ವು ಹಿರಿಯ್ ಸ್ವ ತಂತರ ಯ  

ಹೋರಾಟಗ್ರರರಬಬ ರನುನ  ಕಳೆದ್ಯಕಾಂಡಂತಾಗಿದ್ದ. 

6. ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಎಸ. ನ್ಯರಾಯಣಾಚಾಯಾ 

ಹಿರಿಯ್ ವಿದಾವ ಾಂಸರು ಲೇಖ್ಕರು ಹಾಗೂ ಪ್ರ ವಚನಕಾರರಾಗಿದೆ್  ಕೆ.ಎಸ. 

ನರಾಯ್ಣಾಚಾಯ್ಯ  ಅವರು ದಿನಾಂಕ: 27.11.2021ರಂದ್ಯ ನಧನ ಹಾಂದಿರುತಾು ರೆ. 

1933ರ ಅಕಿ ೋಬರ, 30 ರಂದ್ಯ ಕನಕಪುರದ್ಲಿ್ಲ  ಜನಸದೆ್  ಶ್ರ ೋಯುತರು ಬಿಎಸ್ , 

ಬಿಎ., ಹಾಗೂ ಎಾಂ.ಎ., ವಾಯ ಸಂಗ ಮಾಡಿದೆ್ರು. ಧಾರವಾಡದ್ ಕನಯಟಕ ಆಟ್್ಯ 
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ಕಾಲೇಜನಲಿ್ಲ  ಅಧಾಯ ಪ್ಕರಾಗಿ  ಹಾಗೂ ಪ್ರ ವಚನಕಾರರಾಗಿ ಸೇವ ಸಲಿ್ಲಸರುತಾು ರೆ. 

ಪ್ರ ಸದಿ್  ಲೇಖ್ಕರು, ಮೇರು ವಿದಾವ ಾಂಸರು, ಹಿಾಂದ್ಯತವ  ರಾಷಿ್ಟ ರೋಯ್ತೆಯ್ ಪ್ರ ಖ್ರ 

ಪ್ರ ತಿಪಾದ್ಕರೂ ಆಗಿದೆ್  ಶ್ರ ೋಯುತರು ಧಮಯಶಾಸು ರ ಪ್ರ ಚಾರದ್ ಮೂಲಕ ಖ್ಯಯ ತಿಗಳಿಸ 

‘ರಾಮಾಯ್ಣಾಚಾಯ್ಯ’್ ಎಾಂದೇ ಪ್ರ ಸದಿಿ  ಪ್ಡೆದಿದೆ್ರು. ಶ್ರ ೋಯುತರು ‘ರಾಮಾಯ್ಣ್ 

ಸಹಶ್ರ ೋ’,್ ‘ಆಚಾಯ್ಯ ಚಾಣ್ಕಯ ’್ ಸೇರಿದಂತೆ 200ಕ್ಕಕ  ಹೆರ್ಚಚ  ಕೃತಿಗಳನುನ  

ರಚಿಸರುತಾು ರಲಿದೇ, ಕನನ ಡ, ಇಾಂಗಿಿಷ್, ಸಂಸಕ ೃತ ಹಾಗೂ ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯ್ಲಿ್ಲ  

ರಾಮಾಯ್ಣ್, ಮಹಾಭಾರತ ಮತುು  ಶ್ರ ೋಮದ ಭಾಗವತ, ವೇದ್-ಉಪ್ನಷ್ತುು ಗಳ 

ಕುರಿತು ವಿಸ್ು ರವಾಗಿ ರಾಷಿ್ ರದ್ ವಿವಿದ್ದಡೆಗಳಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ವಚನ ನೋಡಿರುತಾು ರೆ. ವಿವಿಧ 

ಮಠಾಧೋರ್ರಿಾಂದ್ ‘ವಿದ್ವ ನಮ ಣಿ’,್ ‘ವೇದ್ಭೂಷ್ಣ್’,್ ‘ವಾಲ್ಲಮ ೋಕ ಹೃದ್ಯ್ಜ್ಞ, 

‘ರಾಮಾಯ್ಣಾಚಾಯ್ಯ’,್ ‘ಮಹಾಭಾರತಾಚಾಯ್ಯ’್ ಮದ್ಲಾದ್ ಬಿರುದ್ಯಗಳಿಗ್ಡ 

ಭಾಜನರಾಗಿದೆ್ ರಲಿದೇ 1973ರಲಿ್ಲ  ಗಮಕ ರತಾನ ಕರ, ವೇದ್ ಸಂಸಕ ೃತಿ ಮಾಲೆಗ್ಡ ರಾಜಯ  

ಸ್ಹಿತಯ  ಅಕಾಡೆಮಿಯಾಂದ್ ಬಹುಮಾನ ಮತುು  2008ರಲಿ್ಲ  ಕನಯಟಕ ರಾಜ್ಯ ೋತ್ ವ 

ಪ್ರ ರ್ಸು ಗ್ಡ ಭಾಜನರಾಗಿರುತಾು ರೆ. 

  ಶ್ರ ೋಯುತರ ನಧನದಿಾಂದಾಗಿ ರಾಜಯ ವು ಹಿರಿಯ್ ವಿದಾವ ಾಂಸರಬಬ ರನುನ  

ಕಳೆದ್ಯಕಾಂಡಂತಾಗಿದ್ದ. 

7.  ನ್ಯಡೋಜ್ ಹರಿಜ್ನ ಪದಮ ಮಮ  

ರಂಗಭೂಮಿಯ್ ಹಿರಿಯ್ ಬಯ್ಲಾಟ ಕಲಾವಿದ್ದ ನಡೋಜ ಹರಿಜನ ಪ್ದ್ಮ ಮಮ  

ಅವರು  ದಿನಾಂಕ: 29.11.2021ರಂದ್ಯ ನಧನ ಹಾಂದಿರುತಾು ರೆ. 

ಬಳಿ್ಳ ರಿ ನಗರದ್ ಕಪ್ಪ ಗಲಿು  ಗ್ರರ ಮದ್ವರಾದ್ ಶ್ರ ೋಯುತರು ನಲಕ ನೇ ತರಗತಿ 

ವಾಯ ಸಂಗ ಮಾಡಿದೆ್ರೂ ಕ್ಕಡ ರಂಗಭೂಮಿ ಚಟವಟಕೆಗಳಲಿ್ಲ  

ಮುಾಂಚೂಣಿಯ್ಲಿ್ಲದೆ್ರು. ಬಯ್ಲಾಟದ್ಲಿ್ಲ  ದ್ರರ ಪ್ದಿ, ಸೋತೆ, ಕುಾಂತಿ ಸೇರಿ ಹಲವು 

ಪಾತರ ಗಳ ಮೂಲಕ ಜನಪಿರ ಯ್ರಾಗಿದೆ್  ಶ್ರ ೋಯುತರು ರಾಜ್ಯ ೋತ್ ವ ಪ್ರ ರ್ಸು , ಕತ್ತು ರು 
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ರಾಣಿ ಚೆನನ ಮಮ  ಪ್ರ ರ್ಸು , ನಡೋಜ ಪ್ರ ರ್ಸು  ಸೇರಿ ಹಲವು ಪ್ರ ರ್ಸು  ಪುರಸ್ಕ ರಗಳಿಗ್ಡ 

ಭಾಜನರಾಗಿದೆ್ರು. 

        ಶ್ರ ೋಯುತರ ನಧನದಿಾಂದಾಗಿ ರಾಜಯ ವು ಹಿರಿಯ್ ರಂಗಭೂಮಿ 

ಕಲಾವಿದ್ದಯಬಬ ರನುನ  ಕಳೆದ್ಯಕಾಂಡಂತಾಗಿದ್ದ. 

(ಮುಾಂದ್ಯ) 

(1028) ಎಸ್ಪಿಆರ್/ಬಿಎನ್ಎಸ್ 11:20 13/12/2021  

  (ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರ ಉಪ್ಸಿ ತಿ) 

 

08. ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್.ರ್ಶವರಾುಂ 

ಕನನ ಡ ಚಿತರ ರಂಗದ್ ಹಿರಿಯ್ ಅಭಿಜಾತ ಕಲಾವಿದ್ರಾದ್ ಎಸ್.ಶ್ವರಾಾಂ ಅವರು 

ದಿನಾಂಕ 05/12/2021 ರಂದ್ಯ ನಧನ ಹಾಂದಿರುತಾು ರೆ.   

 

1938 ರಲಿ್ಲ  ಆನೇಕಲ್ ಬಳಿಯ್ ಚೂಡಸಂದ್ರ  ಎಾಂಬ ಗ್ರರ ಮದ್ಲಿ್ಲ  ಜನಸದೆ್  

ಶ್ರ ೋಯುತರು ಆರು ದ್ರ್ಕಗಳಿಾಂದ್ ಸಕರ ಯ್ವಾಗಿ ತಮಮ ನುನ  ಕನನ ಡ ಚಿತರ ರಂಗದ್ಲಿ್ಲ  

ತಡಗಿಸಕಾಂಡಿದೆ್ರು.್ ’ಶ್ವರಾಮಣ್ಣ ’ ಎಾಂದೇ ಜನಪಿರ ಯ್ರಾಗಿದೆ್  ಶ್ರ ೋಯುತರು 

’ಶಾರದ್ ನಟಕ ಮಂಡಳಿ’ ಸಿ್ಪಿಸ 1,000 ಕ್ಕಕ  ಹೆಚಿಚ ನ ನಟಕಗಳಲಿ್ಲ  

ಅಭಿನಯಸರುತಾು ರೆ.  1965 ರಲಿ್ಲ  ’ಬರೆತ ಜೋವ’ ಸನೆಮಾನದ್ಲಿ್ಲ  ಬಣ್ಣ  ಹರ್ಚಚ ವ 

ಮೂಲಕ ನಟನಗಿ ಚಿತರ ರಂಗ ಪ್ರ ವೇಶ್ಸದ್ ಶ್ರ ೋಯುತರು 600 ಕ್ಕಕ  ಹೆಚಿಚ ನ 

ಚಲನಚಿತರ ಗಳಲಿ್ಲ  ಅಭಿನಯಸ ತಮಮ  ಮನೋಜ್ಞ ಹಾಗೂ ಸಹಜ ಅಭಿನಯ್ದಿಾಂದ್ಲೇ 

ಚಿತರ ರಸಕರ ಮನದ್ಲಿ್ಲ  ಶಾರ್ವ ತವಾಗಿ ನೆಲೆಸರುತಾು ರೆ.  ನಟರಾಗಿ, ನಮಾಯಪ್ಕರಾಗಿ, 

ನದೇಯರ್ಕರಾಗಿ ಕರುತೆರೆ ಧಾರವಾಹಿಗಳನುನ  ನಮಿಯಸುವ ಮೂಲಕ ಚಲನಚಿತರ  

ರಂಗದ್ ಎಲಿಾ  ವಿಭಾಗಗಳಲಿ್ಲ  ಕಾಯ್ಯ ನವಯಹಿಸದ್ ಕೋತಿಯಗ್ಡ ಭಾಜನರಾಗಿರುತಾು ರೆ. 

 

ವಿಶೇಷ್ ಚೇತನ ಮಕಕ ಳ ’ಸಮಥಯನಂ’ ಸಂಸಿ ಗ್ರಗಿ ಶ್ರ ೋಯುತರು ಹಲವಾರು 

ಕಾಯ್ಯಕರ ಮಗಳನುನ  ಆಯೋಜಸ ಅದ್ರಿಾಂದ್ ಬಂದ್ ಹಣ್ವನುನ  ಸಂಸಿ ಗ್ಡ ನೋಡುವ 
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ಮೂಲಕ ಸಮಾಜ ಸೇವ ಅಲಿದೇ ಹಲವು ಸಂಘ-ಸಂಸಿ ಗಳ ಸದ್ಸಯ ರಾಗಿ 

ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾಯ್ಯಗಳಲಿ್ಲ  ತಮಮ ನುನ  ತಡಗಿಸಕಾಂಡಿದೆ್ರು. 

 

ಶ್ರ ೋಯುತರು ’ರಾಜ್ಯ ೋತ್ ವ ಪ್ರ ರ್ಸು ’, ತಾಯ ಸ್ಹೇಬ ಚಿತರ ದ್ ಅಭಿನಯ್ಕೆಕ  

’ರಾಜಯ  ಪ್ರ ರ್ಸು ’,್ ’ವಿಷ್ಣಣ ವಧಯನ್ ರಾಷಿ್ಟ ರೋಯ್ ಪ್ರ ರ್ಸು ’ಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಹತುು  

ಹಲವಾರು ಪ್ರ ರ್ಸು  ಪುರಸ್ಕ ರಗಳಿಗ್ಡ ಭಾಜನರಾಗಿರುತಾು ರೆ. 

 

ಶ್ರ ೋಯುತರ ನಧನದಿಾಂದಾಗಿ ರಾಜಯ ವು ಚಲನಚಿತರ  ರಂಗದ್ ಹಿರಿಯ್ 

ಕಲಾವಿದ್ರಬಬ ರನುನ  ಕಳೆದ್ಯಕಾಂಡಂತಾಗಿದ್ದ. 

 

09. ರ್ಶರ ೋ ಬ್ಬಪಿನ್ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಸಿುಂಗ್ ರಾವತ್್ 

 

ಭಾರತ ಸೇನಪ್ಡೆಯ್ ಸರ್ಸು ರಪ್ಡೆಗಳ ಮುಖ್ಯ ಸಿರಾದ್ ಬಿಪಿನ್ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ಸಾಂಗ್ 

ರಾವತ್ ಅವರು ದಿನಾಂಕ 08/12/2021 ರಂದ್ಯ ನಧನ ಹಾಂದಿರುತಾು ರೆ. 

 

1958 ರ ಮಾರ್ಚ್ಯ 16 ರಂದ್ಯ ಉತು ರಾಖಂಡದ್ ಪ್ರರಿ ಗವಾಯಲ್ ಜಲಿೆಯ್ ಸೈನ 

ಗ್ರರ ಮದ್ಲಿ್ಲ  ಜನಸದೆ್  ಶ್ರ ೋಯುತರು ಡೆಹರಾಡೂನ್ನಲಿ್ಲ  ಹಾಗೂ ಶ್ಮಿಾದ್ಲಿ್ಲ  

ಶಾಲಾಭಾಯ ಸ ಪೂರೈಸದ್ ನಂತರ ನಯ ಷ್ನಲ್ ಡಿಫೆನ್್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಾಗೂ ಇಾಂಡಿಯ್ನ್ 

ಮಿಲ್ಲಟರಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗ್ಡ ಸೇಪ್ಯಡೆಗಾಂಡರು.  ಡಿಫೆನ್್ ಸವಿಯಸ್ ಸಿ್ ಫ್್ ಕಾಲೇಜನಲಿ್ಲ  

ವಾಯ ಸಂಗ ಮಾಡಿ ಎಾಂ.ಫಿಲ್. ಪ್ದ್ವಿಯ್ನುನ  ಹಾಂದಿದೆ್ರು.  1978 ರಲಿ್ಲ  ಸೇನೆಗ್ಡ 

ಸೇಪ್ಯಡೆಗಾಂಡು ಗೋಖ್ಯಯ ರೈಫಲ್್ನಲಿ್ಲ  ಸೇವ ಸಲಿ್ಲಸಲು ಪಾರ ರಂಭಿಸದ್ ನಂತರ 

ಸೇನೆಯ್ಲಿ್ಲ  ಮೇಜರ್ ಆಗಿ, ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ, ಬಿರ ಗೇಡಿಯ್ರ್ ಆಗಿ, ಜನರಲ್ 

ಆಫಿೋಸರ್ ಆಗಿ, ಜನರಲ್ ಸಿ್ ಫ್್ ಆಫಿೋಸರ್ ಆಗಿ, ಲಾಗಿಸಿ ಕ್ ಸಿ್ ಫ್್ ಆಫಿೋಸರ್ ಆಗಿ, 

ಕನಯಲ್ ಮಿಲ್ಲಟರಿ ಸಕೆರ ಟರಿಯಾಗಿ, ಡೆಪೂಯ ಟ ಮಿಲ್ಲಟರಿ ಸಕೆರ ಟರಿ ಆಗಿ, ಸೋನಯ್ರ್ 

ಇನ್್ಟರ ಕಿ ರ್ ಆಗಿ ವಿವಿಧ ಶೆರ ೋಣಿಯ್ ಹುದೆ್ದ ಗಳಲಿ್ಲ  ಸೇವ ಸಲಿ್ಲಸರುತಾು ರೆ.  ಇದ್ಲಿದ್ದ, 

ಶ್ರ ೋಯುತರು 2016 ರ ಸಪಿ್ ಾಂಬರ್ನಲಿ್ಲ  37 ನೇ ಸೇನ ಉಪ್ ಮುಖ್ಯ ಸಿರಾಗಿ, 2016 ರ 
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ಡಿಸಾಂಬರ್ನಲಿ್ಲ  27 ನೇ ಸೇನ ಮುಖ್ಯ ಸಿರಾಗಿ, 2019 ರ ಸಪಿ್ ಾಂಬರ್ನಲಿ್ಲ  ಸೇನ 

ಸಬಬ ಾಂದಿ ಸಮಿತಿಯ್ 32 ನೇ ಛೇಮಯನ್ ಆಗಿ, ಹಾಗೂ 2019 ರ ಡಿಸಾಂಬರ್ನಲಿ್ಲ  ದೇರ್ದ್ 

ಸರ್ಸು ರ ಪ್ಡೆಗಳ ಮದ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಸಿರಾಗಿ ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿ ಸೇವ ಸಲಿ್ಲಸುವ ಮೂಲಕ 

ದೇರ್ದ್ ಭದ್ರ ತೆ, ಸೇನೆಗ್ಡ ನೋಡಿದ್ ಕಡುಗ್ಡ ಅನಘಯ ಯವಾದ್ಯದ್ಯ. 

 

2015 ರ ಮಾಯ ನಮ ರ್ ಕಾಯಾಯಚರಣೆಯ್ ಮೇಲುಸುು ವಾರಿಯಾಗಿ, 2016 ರಲಿ್ಲ  

ಪಾಕಸ್ು ನದ್ ಮೇಲೆ ನಡೆದ್ ಸಜಯಕಲ್ ಸಿ ರೈಕ್ನ ಯೋಜನೆಯ್ ಭಾಗವಾಗಿದೆ್  

ಶ್ರ ೋಯುತರು 2017 ರಲಿ್ಲ  ಡೋಕಿಾಾಂ ಗಡಿಯ್ಲಿ್ಲ  ಚಿೋನ ಬಿಕಕ ಟಿ  ಸೃಷಿ್ಟ ಸದ್ 

ಸಂದ್ಭಯದ್ಲಿ್ಲ  ಚಿೋನ ಸೇನ ವಕಾು ರರ ಜ್ತೆ ನರಂತರವಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ, ಸಂಧಾನ, 

ತಂತರ ಕೌರ್ಲಗಳ ಮೂಲಕ ಚಿೋನವನುನ  ಹಿಾಂದ್ದ ಸರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ್ರು.  ನಲುಕ  

ದ್ರ್ಕಗಳಿಾಂದ್ ಸೇನೆಯ್ಲಿ್ಲ  ಸಲಿ್ಲಸದೆ್  ಅಪ್ರ ತಿಮ ಸೇವಯ್ನುನ  ಪ್ರಿಗಣಿಸ ಪ್ರ ಸುು ತ 

ನೂಯ ಕಿಯ್ರ್ ಕಮಾಾಂಡ್ ಅಥಾರಟಯ್ ಸದ್ಸಯ , ರಕ್ಷಣಾ ಸ್ವ ಧೋನ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ 

ರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನ ಸಮಿತಿಯ್ ಸದ್ಸಯ ರಾಗಿದೆ್ರು. ಸೇನೆಯ್ ಹಲವು ಜವಾಬೆಾರಿಗಳನುನ  

ನವಯಹಿಸದೆ್  ಶ್ರ ೋಯುತರು ಸೇನೆಯ್ ಮೂರು ಪ್ಡೆಗಳ ಮಧ್ಯಯ  ಸಂವಹನ, ಸಂಪ್ಕಯ 

ಸ್ಧಸುವ ನಟಿ ನಲಿ್ಲ  ನೋಡುತಿು ದೆ್  ರಕ್ಷಣಾ ಸಲಹೆ ಪ್ರ ಮುಖ್ವಾಗಿತುು .  ದೇಶ್ೋಯ್ವಾಗಿ 

ರ್ಸ್ು ರಸು ರ ಉತಾಪ ದ್ನೆ ಹೆಚಿಚ ಸಲು ಯೋಜನೆಯ್ನುನ  ಸದಿ್ ಪ್ಡಿಸ ರಕ್ಷಣಾ ಬಂಡವಾಳ 

ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವ ಹಣೆಗ್ರರಿಕೆಯ್ನುನ  ಹಾಂದಿದೆ್ರು. 

 

ಉತಕ ೃಷಿ್  ಸೇವಗ್ರಗಿ ಸೇನೆಯ್ಲಿ್ಲ  ನೋಡಲಾಗುವ ಪ್ರಮ ವಿಶ್ಷಿ್  ಸೇವಾ ಮೆಡಲ್, 

ಉತು ಮ ಯುದಿ್  ಸೇವಾ ಮೆಡಲ್, ಅತಿ ವಿಶ್ಷಿ್  ಸೇವಾ ಮೆಡಲ್, ಯುದಿ್  ಸೇವಾ 

ಮೆಡಲ್, ಸೇನ ಮೆಡಲ್ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ಷಿ್  ಸೇವಾ ಮೆಡಲ್ಗಳ ಪುರಸ್ಕ ರಗಳಿಗ್ಡ 

ಶ್ರ ೋಯುತರು ಭಾಜನರಾಗಿದೆ್ರು. 

 

ಶ್ರ ೋಯುತರ ನಧನದಿಾಂದಾಗಿ ರಾಷಿ್ ರವು ಹಿರಿಯ್ ವಿೋರ ಸೇನನಯಬಬ ರನುನ  

ಕಳೆದ್ಯಕಾಂಡಂತಾಗಿದ್ದ. 
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ಕುನೂರು ಕಾನನದ್ಲಿ್ಲ  ಘಟಸದ್ ಸೇನ ಹೆಲ್ಲಕಾಯ ಪಿ್ ರ್ ದ್ಯರಂತದ್ಲಿ್ಲ  ಶ್ರ ೋಯುತರ 

ಪ್ತಿನ  ಸೇರಿದಂತೆ ಸೇನೆಯ್ ಹಲವು ಅಧಕಾರಿಗಳ್ಳದ್ ಬಿರ ಗೇಡಿಯ್ರ್ ಎಲ್.ಎಸ್.ಲ್ಲಡೆೆರ್, 

ಲೆಫಿಿನಂಟ್್ ಕನಯಲ್ ಹಜಯಾಂದ್ರ್ ಸಾಂಗ್, ವಿಾಂಗ್ ಕಮಾಾಂಡರ್ ಪಿ.ಎಸ್.ಚೌಹಾಣ್, 

ಸ್ಕ ವ ಡರ ನ್ ಲ್ಲೋಡರ್ ಕೆ.ಸಾಂಗ್, ಜೆಡಬಿ್ಲ್ ಯ ಒ ದಾಸ್, ಜೆಡಬಿ್ಲ್ ಯ ಒ  ಪ್ರ ದಿೋಪ್, ನಯ್ಕ್ 

ಜತೇಾಂದ್ರ  ಕುಮಾರ್, ನಯ್ಕ್ ವಿವೇಕ್ ಕುಮಾರ್, ನಯ್ಕ್ ಬಿ.ಸ್ಯತೇಜ, ನಯ್ಕ್ 

ಗುರುಸೇವಕ್ ಸಾಂಗ್ ಹಾಗೂ ಸತಾಪ ಲ್ ಅವರುಗಳು ಹುತಾತಮ ರಾಗಿರುತಾು ರೆ.   

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ(ಸಭಾನ್ಯಯಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಒಾಂಭತುು  ಮಂದಿ ಹಿರಿಯ್ ಗಣ್ಯ ರ ನಧನಕೆಕ  ಸಂತಾಪ್ 

ಸ್ಪಚನೆಯ್ನುನ  ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ. ಇವುಗಳೆಲಿದೆ್ಕ್ಕಕ  ನನು ನನನ  ಸಹಮತವನುನ  

ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸುತೆು ೋನೆ.   

 

ಸಂತಾಪ್ ಸ್ಪಚನೆಯ್ಲಿ್ಲ  ಕನಯಟಕ ರಾಜಯ ದ್ ಮಾಜ ರಾಜಯ ಪಾಲರಾಗಿದೆ್  

ಕೋಣಿಜೇತಿ ರೋಸಯ್ಯ ರವರ ಹೆಸರನುನ  ಉಲಿೆೋಖಿಸಲಾಗಿದ್ದ.  2009 ನೇ ಸ್ಲ್ಲನಲಿ್ಲ  

ಆಾಂಧರ ಪ್ರ ದೇರ್ ರಾಜಯ ದ್ 15ನೇ ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ್ಳಗಿ, ತಮಿಳುನಡಿನ ರಾಜಯ ಪಾಲರಾಗಿ 

ಮತುು  2014 ನೇ ಸ್ಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ನಮಮ  ರಾಜಯ ದ್ ರಾಜಯ ಪಾಲರಾಗಿ ಶ್ರ ೋಯುತರು ಸಲಿ್ಲಸದ್ 

ಸೇವಯ್ನುನ  ಅತಯ ಾಂತ ಗೌರವದಿಾಂದ್ ಇಡಿೋ ರಾಜಯ ವು ಸಮ ರಿಸಕಳಿು ತು ದ್ದ.  ಶ್ರ ೋಯುತರು 

ಆಾಂಧರ ಪ್ರ ದೇರ್ದ್ ವಿತು  ಸಚಿವರಾಗಿ 16 ಬಾರಿ ಆಯ್ವಯ ಯ್ವನುನ  ಮಂಡಿಸದೆಾರೆಾಂದ್ರೆ, 

ಅವರಿಗಿರುವ ಆಡಳಿತಾತಮ ಕವಾದ್ ಅನುಭವ ಮತುು  ಆರ್ಥಯಕ ನೋತಿಯ್ ಬಗೆ್ಡ  

ಅವರಿಗಿರುವ ಒಟಿ  ಯೋಚನೆಗಳು ಎಲಿರಿಗೂ ಆರ್ಚ ಯ್ಯವನುನ  ಹುಟಿ ಸುತು ದ್ದ.  

ಅಾಂತಹ ಹಿರಿಯ್ರನುನ  ಈ ರಾಷಿ್ ರವು ಕಳೆದ್ಯಕಾಂಡಿದ್ದ. ನಮಮ  ದೇರ್ವು ಅತಯ ಾಂತ 

ಹಿರಿಯ್ ರಾಜಕಾರಣಿ ಮತುು  ಶೆರ ೋಷಿ್  ಆರ್ಥಯಕ ತಜ್ಞರನುನ  ಮತುು  ರಾಜಯ ದ್ 

ರಾಜಯ ಪಾಲರಾಗಿದೆ್  ಹಿರಿಯ್ ರಾಜಕಾರಣಿಯ್ನುನ  ರಾಜಯ ವು ಕಳೆದ್ಯಕಾಂಡಿದ್ದ ಎಾಂದ್ಯ 

ತಿಳಿಸುವ ಸಂತಾಪ್ ಸ್ಪಚನೆಗ್ಡ ಸಹಮತವನುನ  ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸುತೆು ೋನೆ.   
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ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ  ಸಂಗಣ್ಣ  ಅಗಡಿಯ್ವರು ಒಬಬ  ಸಹಕಾರಿ ಧುರಿೋಣ್, ಶ್ಕ್ಷಣ್ ತಜ್ಞ, 

ಹಿರಿಯ್ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿದೆ್ರು.  ಮಾರುಕಟಿ್ಟ  ಸಮಿತಿಯ್ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಮತುು  ಕೆಲವು 

ವಿಶ್ಷಿ್  ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಸಿ್ಪ್ಕ ಸದ್ಸಯ ರಾಗಿ ಸೇವಯ್ನುನ  ಸಲಿ್ಲಸದೆ್ರು.  ಕಪ್ಪ ಳ 

ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆಷ ೋತರ ದಿಾಂದ್ 8 ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆಗ್ಡ ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿ, ವೈದ್ಯ ಕೋಯ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 

ಸಚಿವರಾಗಿಯೂ ಸೇವ ಸಲಿ್ಲಸದೆಾರೆ.  ಕಪ್ಪ ಳ ಲೋಕಸಭಾ ಕೆಷ ೋತರ ದಿಾಂದ್ 

ಆಯ್ಕಕ ಗಾಂಡು ಸೇವಯ್ನೂನ  ಸಹ ಸಲಿ್ಲಸದಿಾ ರೆ.  ಹಿೋಗ್ಡ ಶ್ರ ೋಯುತರು ಒಟಿಾ ರೆಯಾಗಿ 

ತಮಮ  ಜೋವನವನುನ  ಸ್ವಯಜನಕ ಸೇವಗ್ಡ ಮುಡುಪಾಗಿಟಿಕಾಂಡಿದೆ್ರು.  ಇವರ 

ನಧನದಿಾಂದಾಗಿ ಹಿರಿಯ್ ರಾಜಕಾರಣಿಯಬಬ ರನುನ  ಕಳೆದ್ಯಕಾಂಡ ಅನುಭವವು ಈ 

ರಾಜಯ ಕಾಕ ಗಿದ್ದ.   

 

ಎಸ್.ಆರ್.ಮೋರೆಯ್ವರು ಮಾಜ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನಸಭೆಯ್ ಮಾಜ 

ಸದ್ಸಯ ರಾಗಿದೆ್ರು.  ಶ್ರ ೋಯುತರು ಅತಯ ಾಂತ ದ್ಯಬಯಲ ವಗಯದ್ವರ ಏಳಿಗ್ಡಗ್ರಗಿ 

ರ್ರ ಮಿಸದೆ್ಯ , ಅವರ ವಿಶ್ಷಿ್ ತೆಯಾಗಿದ್ದ.  07 ಮತುು  09 ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆಯ್ ಸದ್ಸಯ ರಾಗಿ 

ಶ್ರ ೋಯುತರು ಆಯ್ಕಕ ಗಾಂಡಿದೆ್ರು. ಬಂಗ್ರರಪ್ಪ ರವರ ಸಕಾಯರದ್ಲಿ್ಲ  ಸಹಕಾರ 

ಸಚಿವರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಧಮಯಸಾಂಗ್ರವರ ಸಕಾಯರದ್ಲಿ್ಲ  ಪ್ರರಾಡಳಿತ ಸಚಿವರಾಗಿ ಸೇವ 

ಸಲಿ್ಲಸದೆ್ನುನ  ಈ ರಾಜಯ ದ್ ಜನತೆಯು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕಳಿಬೇಕಾಗಿದ್ದ.  ಕೈಗ್ರರಿಕಾ 

ಕೆಷ ೋತರ ದ್ಲಿ್ಲ  ಅಪಾರವಾದ್ ಅನುಭವ ಮತುು  ದೂರಗ್ರಮಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಅವರಲಿ್ಲತುು .  

ಸಹಕಾರ ಕೆಷ ೋತರ ದ್ಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ ಅವರು ಕಾಯ್ಯನವಯಹಿಸದೆ್ಯ , ಇಾಂತಹ ವಯ ಕು ಯ್ನುನ  

ನವು ಕಳೆದ್ಯಕಾಂಡಿದೆ್ದ ೋವ.  ಇವರ ಸಂತಾಪ್ ಸ್ಪಚನೆಗ್ಡ ನನು ಸಹಮತವನುನ  

ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸುತೆು ೋನೆ.   

 

ಪುನೋತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ರವರ ನಧನದಿಾಂದಾಗಿ ನಮಮ  ರಾಜಯ ವು ಒಟಿಾ ಗಿ ಮತುು  

ಒಾಂದಾಗಿ ಮರುಗಿದ್ ವಾತಾವರಣ್ ಸೃಷಿ್ಟಯಾಗಿತುು .  ಇಡಿೋ ದೇರ್ದ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ 

ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ  ಬಹುತೇಕ ಕನನ ಡಿಗರು ಅತಯ ಾಂತ ನೋವಿನಾಂದ್ ಈ ಸಂಕಟವನುನ  
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ಅನುಭವಿಸದೆ್ನುನ  ನವುಗಳೆಲಿರೂ ಗಮನಸದೆ್ದ ೋವ.  ಅವರ ಅಭಿಮಾನಗಳು 

ಅವರನುನ  ’ಅಪುಪ ’ ಎಾಂದ್ಯ ಕರೆಯುತಿು ದೆ್ರು.  ಅಭಿಮಾನಗಳ ಪಾಲ್ಲಗ್ಡ ಅವರು ’ಪ್ವರ್ 

ಸಿ್ ರ್’್ ಆಗಿದೆ್ರು. ಆರು ತಿಾಂಗಳ ಪಾರ ಯ್ದ್ವರಾಗಿದೆ್ಲೇ ’ಪ್ರ ೋಮದ್ ಕಾಣಿಕೆ’ ಎಾಂಬ 

ಚಿತರ ದ್ಲಿ್ಲ  ಅಭಿನಯಸದೆ್ರು.್ ್ ’ಭಕು  ಪ್ರ ಹಿಾದ್’ ಚಿತರ ದ್ಲಿ್ಲ  ಅವರು ಬಾಲನಟನಗಿ 

ಪ್ರ ಹಿಾದ್ನಗಿ ಅಭಿನಯಸರುವ ಪಾತರ  ಬಹಳ ದೊಡೆ  ಅದ್ಯು ತವಾಗಿದ್ದ.  ಕನನ ಡಿಗರು 

ಮತುು  ಸನೆಮಾ ವಿೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ವರು ಮತುು  ಅಪಾರವಾದ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಗಳು 

ಇವತಿು ಗೂ ಸಹ ಇದ್ನುನ  ನೆನಪು ಮಾಡಿಕಳಿುತಾು ರೆ.  ಅನೇಕ ಶೆರ ೋಷಿ್  ಚಿತರ ಗಳನುನ  

ಅವರು ನಟಸದೆ್ಯ , ಬಾಲ ಕಲಾವಿದ್ನಗಿ ಬಹಳ ದೊಡೆ  ಹೆಸರನುನ  ಗಳಿಸದ್ ಕೋತಿಯಗ್ಡ 

ಅವರು ಭಾಜನರಾಗಿದೆ್ರು.  ಸುಮಾರು 27 ಚಿತರ ಗಳಲಿ್ಲ  ನಯ್ಕನಟನಗಿ 

ಅಭಿನಯಸದೆ್ಯ  ಮಾತರ ವಲಿದೇ ಸಮಾಜ ಮತುು  ಸ್ವಯಜನಕರ ಜೋವನದ್ ಪಾಲ್ಲಗ್ಡ 

ಅಜಾತರ್ತುರ ವಾಗಿದೆ್ನುನ  ನವು ಇಲಿ್ಲ  ಉಲಿೆೋಖಿಸಬೇಕು.  ಅವರ ಸೇವಯು ಕವಲ 

ಸನೆಮಾಗಳಿಗ್ಡ ಮಾತರ ವೇ ಸೋಮಿತವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ . ಸ್ವಯಜನಕರ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ 

ಸಂಕಷಿ್ ದ್ಲಿ್ಲದೆ್ ವರಿಗ್ಡ ನೆರವಾಗುತಿು ದೆ್ ರಲಿದೇ, ನೂರಾರು ಶಾಲೆಗಳನುನ  ಮತುು  ಅನೇಕ 

ಗೋಶಾಲೆಗಳನುನ  ಅವರು ನಡೆಸುತಿು ದೆ್ರು.  ಯಾರಿಗೂ ಗತಿು ಲಿದಂತೆ 

ವೃದಿಾರ್ರ ಮಗಳನುನ  ನಡೆಸುವ ಪ್ರಿಪಾಠವು ಅವರಿಗಿತುು .  ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಅನಥ ಮಕಕ ಳು 

ಹಾಗೂ ವೃದಿ್ ರಿಗ್ಡ ತಮಮ  ಅನೇಕ ದ್ಯಡಿಮೆಯ್ ಬಹುಭಾಗವನುನ  ನೋಡುತಿು ದೆ್ ದೆ್ಯ  ಮತುು  

ಅನೇಕರಿಗ್ಡ ಸೇವ ಮಾಡುತಿು ರುವ ಸಂಗತಿಗಳು ಅವರ ನಧನದ್ ತರುವಾಯ್ ನಮಗ್ಡ, 

ರಾಜಯ ಕೆಕ  ಮತುು  ಜನತೆಗ್ಡ ಅಥಯವಾಗಿದ್ದ ಎನುನ ವುದ್ನುನ  ನನು ಇಲಿ್ಲ  

ಉಲಿೆೋಖಿಸಬಯ್ಸುತೆು ೋನೆ.  ಅವರ ವಿಶ್ಷಿ್ ತೆ ಮತುು  ಜನಪಿರ ಯ್ತೆಯ್ನುನ  

ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ರಾಜಯ ದ್ಲಿ್ಲ  ಮತುು  ದೇರ್ದ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ 

ಒಳಿೆಯ್ ಕಾಯ್ಯಕರ ಮಗಳ್ಳದ್ರೆ, ಅವುಗಳಿಗ್ಡ ರಾಯ್ಭಾರಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ 

ರೂಢಿಯ್ನುನ  ಅವರು ಬಳೆಸಕಾಂಡಿದೆ್ರು.  ಇದ್ಯ ಕೆ.ಎಾಂ.ಎಫ್್. ಸಂಸಿಯ್ ನಂದಿನ 

ಹಾಲ್ಲನಾಂದ್ ಪಾರ ರಂಭವಾಗಿ, ಪ್ಲ್್ ಪೊಲ್ಲಯೋ, ಮತದಾನ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ, 

ಅಾಂತರಾಷಿ್ಟ ರೋಯ್ ಯೋಗ ದಿನ, ಸವ ಚಛ  ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಹಾಗೂ ಇತಿು ೋಚಿನ 
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ಕರೋನ ವಿರುದಿ್  ಜನಜಾಗೃತಿ, ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಬಲಬ ್ ಹಿೋಗ್ಡ ಹಲವಾರು 

ಕಾಯ್ಯಕರ ಮಗಳಿಗ್ಡ ಅವರು ರಾಯ್ಭಾರಿಯಾಗಿ, ಜನಜಾಗೃತಿಯ್ನುನ ಾಂಟ ಮಾಡುವ 

ಕೆಲಸಗಳನುನ  ಮಾಡಿದೆ್ರು.  ಡಾ|| ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರವರ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ  ಅನಥ ಮಕಕ ಳಿಗ್ಡ 

ಉಚಿತವಾದ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ವನುನ  ನೋಡುವ ಕೆಲಸಗಳನುನ  ಅವರು ಮಾಡುತಿು ದೆ್ರು.  ನಮಗ್ಡ 

ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯ್ದಂತೆ, ಅವರು ಡಾ|| ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಫಾರ್ ಸವಿಲ್ 

ಸವಿಯಸಸ್ ಮೂಲಕ ತಮಮ  ತಂದ್ದಯ್ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ  ಭಾರತಿೋಯ್ ಆಡಳಿತ ಮತುು  

ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಸೇವಗಳಿಗ್ಡ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಯ್ನುನ  ತೆರೆದಿದೆ್ಯ , ಬಡ ಮಕಕ ಳಿಗ್ಡ ಉಚಿತವಾಗಿ 

ತರಬೇತಿಯ್ನುನ  ನೋಡುತಿು ದೆ್ರು.  ಇವುಗಳಿಾಂದ್ ಅವರ ಹೃದ್ಯ್ ವೈಶಾಯ ಲತೆಯ್ನುನ  

ನವಿಲಿ್ಲ  ಉಲಿೆೋಖಿಸಬೇಕು.  ಕರುತೆರೆಯ್ಲಿ್ಲ  ತೆರೆಕಂಡ ’ಕನನ ಡದ್ ಕೋಟಯ ಧಪ್ತಿ’ 

ಕಾಯ್ಯಕರ ಮದ್ಲಿ್ಲ  ಬಂದ್ ಎಲಿಾ  ಸಂಭಾವನೆಗಳನುನ  ಸ್ವಿರಾರು ಮಕಕ ಳಿಗ್ಡ 

ಉಚಿತವಾಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೋಡುವುದ್ಕೆಕ  ಮಿೋಸಲ್ಲಟಿ ದೆ್ರು.  ಇವುಗಳಿಾಂದ್ ಅವರ 

ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಗಳು ನಮಗ್ಡ ಅಥಯವಾಗುತು ವ.                                                      

          (ಮುಾಂದ್ಯ) 

 

(1029) 11.30  13-12-2021  ಸಿಎಸ/ಬ್ಬಎನ್ಎಸ 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ(ಮುಂದ್ದ):-  

ಅತಯ ಾಂತ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಎಾಂದ್ರೆ  ಬಹಳ ಎಳೆಯ್ ವಯ್ಸ್ ನಲಿ್ಲಯೇ ನಮಮ  ರಾಜಯ  

ಮತುು  ನಮಮ  ಚಿತರ ರಂಗ  ಅವರನುನ  ಕಳೆದ್ಯಕಳಿಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿತು.   ಕಾರಣ್ ಏನೇ 

ಆಗಿದೆ್ರೂ ಸಹ  ಅವರನುನ  ಅಗಲ್ಲದ್ ನೋವು ಇಡಿೋ ದೇರ್ದ್ ಹಾಗೂ ನಡಿನ 

ಜನರನುನ  ಬಹುಕಾಲ ಕಾಡುತಿು ದ್ದ ಎನುನ ವುದ್ನುನ  ಮರೆಯ್ಲ್ಲಕೆಕ   ಸ್ಧಯ ವಿಲಿ .  ಅವರ 

ಪಾರ್ಥಯವ ರ್ರಿೋರವನುನ   25 ಲಕ್ಷ   ಜನರು ವಿೋಕಷ ಸದೆಾರೆಾಂದ್ಯ     ಮಾಧಯ ಮಗಳಲಿ್ಲ  

ವರದಿಯಾಗಿದ್ದ.  ಇದೊಾಂದ್ಯ ದಾಖ್ಲೆ ಆಗಿದ್ದ.      ಅವರ ಕಣ್ಣಣ ಗಳನುನ  ದಾನ 

ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಿನಲಿ್ಲ  ಸಹ ಸ್ಥಯಕತೆಯ್ನುನ  ಮೆರೆದಿದೆಾರೆ.  ಇದ್ರ 

ಮೂಲಕ ದೇರ್ದ್ ಮತುು  ರಾಜಯ ದ್ ಜನತೆಗ್ಡ ಒಾಂದ್ಯ ಹಸ ಸಂದೇರ್ವನುನ  ಸ್ರಿದೆಾರೆ.    
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ಪುನೋತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಣ್ಣ ಾಂದಿರಾದ್ ಶ್ರ ೋ ಶ್ವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ರವರು ಮತುು  

ಶ್ರ ೋ ರಾಘವೇಾಂದ್ರ  ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ರವರು ಮತುು  ಶ್ರ ೋ ಪುನೋತ್ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ರವರ 

ಪ್ತಿನ  ಅಪುಪ ವನುನ  ನೆನೆದ್ಯ ಇಾಂದಿಗೂ ಸಹ ಕಣಿಣ ೋರಿಡುವುದ್ನುನ  ಇಡಿೋ ದೇರ್ ನೋಡಿ 

ಭಾವುಕರಾಗುತಾು ರೆ.  ಅಾಂತಹ ಒಬಬ  ಶೆರ ೋಷಿ್  ಕಲಾವಿದ್ರನುನ  ಕಳೆದ್ಯಕಾಂಡ 

ಹಿನೆನ ಲೆಯ್ಲಿ್ಲ  ಈ ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷ್ತಿು ನ ಮೂಲಕ ತಾವು ಏನು ಸಂತಾಪ್ 

ಸ್ಪಚನೆಯ್ನುನ  ಮಂಡಿಸದೆಿ ೋರಿ, ಅದ್ಕೆಕ  ಇಡಿೋ ರಾಜಯ ದ್ ಪ್ರವಾಗಿ ಈ ಸದ್ನದ್ 

ಮೂಲಕ  ತಮಗ್ಡ ನನನ  ಬಾಂಬಲವನುನ  ಸ್ಪಚಿಸುತೆು ೋನೆ.   

ಇನುನ  5ನೇ ಉಲಿೆೋಖ್ದ್ಲಿ್ಲ   ಭೋಜರಾಜ ಹೆಗೆ್ಡಯ್ವರು ಸ್ವ ತಂತರ ಯ  

ಹೋರಾಟಗ್ರರರ ಬಗೆ್ಡ  ಉಲಿೆೋಖಿಸಲಾಗಿದ್ದ.  ಶ್ರ ೋಯುತರು ನಮಮ  ದ್ಕಷ ಣ್ ಕನನ ಡ 

ಜಲಿೆಯ್  ಬಳು ಾಂಗಡಿಯ್ ತಾಲಿ್ಲಕನ ಪ್ಡಂಗಡಿಯ್ಲಿ್ಲ  ಹುಟಿ  ಬಳೆದ್ವರು,  ಅವರು 

ಸಹಕಾರಿ ಕೆಷ ೋತರ ದ್ಲಿ್ಲ  ತುಾಂಬಾ ಕೆಲಸಗಳನುನ  ಮಾಡಿದೆಾರೆ.  ಮುಾಂಡಾಜೆಯ್ ರ್ತಾಬೆಿ  

ವಿದಾಯ ಲಯ್ದ್ಲಿ್ಲ    ಸೇವ ಸಲಿ್ಲಸದಂತಹ ಹಿರಿಯ್ರು, 1942 ರಲಿ್ಲ  ಮಹಾತಮ  

ಗ್ರಾಂಧಯ್ವರ ನೇತೃತವ ದ್ಲಿ್ಲ  ಬಿರ ಟಷ್ರ ವಿರುದಿ್  ನಡೆದ್ ಕವ ಟ್್  ಇಾಂಡಿಯಾ 

ಚಳುವಳಿಯ್ಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಿಸ ತುತುಯ ಪ್ರಿಸಿ ತಿಯ್ಲಿ್ಲ  ಸಕಾಯರದ್ ವಿರುದೆ್   ಹೋರಾಟ 

ನಡೆಸ ಜೈಲು  ಸೇರಿದೆ್ರು.    ಅವರು ಅನೇಕ ಪ್ರ ರ್ಸು ಗಳಿಗ್ಡ ಭಾಜನರಾಗಿದೆಾರೆ.   

ಗ್ರರ ಮಿೋಣಾಭಿವೃದಿಿಯ್ ಬಗೆ್ಡ  ಅವರಿಗ್ಡ ವಿಶೇಷ್ವಾದ್ ಕಾಳಜಯತುು .   ಇವರ 

ನಧನದಿಾಂದ್ ಒಬಬ  ಹಿರಿಯ್ ಸ್ವ ತಂತರ ಯ  ಹೋರಾಟಗ್ರರರನುನ  ಕಳೆದ್ಯಕಾಂಡ 

ನೋವನುನ  ಇತಿು ೋಚಿನ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ  ಈ ರಾಜಯ  ಅನುಭವಿಸದ್ದ ಎನುನ ವುದ್ನುನ  ನನು 

ಈ ಸಂದ್ಭಯದ್ಲಿ್ಲ  ಸದ್ನದ್ಲಿ್ಲ  ಉಲಿೆೋಖಿಸುತೆು ೋನೆ.    

ಶ್ರ  ಕೆ.ಎಸ.ನರಾಯ್ಣಾಚಾಯ್ಯರವರು     ಹಿರಿಯ್ ವಿದಾವ ಾಂಸರು  ಹಾಗೂ 

ಲೇಖ್ಕರು, ಪ್ರ ವಚನಕಾರರು  ಆಗಿರುವ ಬಗೆ್ಡ  ಇವರ ನಧನದ್ ಬಗೆ್ಡ  ತಾವು 

ಉಲಿೆೋಖಿಸದೆಿ ೋರಿ.   ಬಹುಶಃ ಧಾಮಿಯಕತೆಯ್ ಮತುು  ಆಧಾಯ ತಮ ದ್ ಚೌಕಟಿ ನಲಿ್ಲ  ಒಾಂದ್ಯ 

ಸುಲಲ್ಲತವಾದ್ ಬರವಣಿಗ್ಡ  ಹಾಂದಿದೆ್  ಒಬಬ   ಶೆರ ೋಷಿ್ವಾದ್ ವಿದಾವ ಾಂಸರನುನ   

ಕಳೆದ್ಯಕಾಂಡ ಆತಂಕ ನಮಗ್ಡಲಿರಿಗೂ ಆಗಿದ್ದ  ಎನುನ ವುದ್ನುನ  ನನು ಇಲಿ್ಲ  
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ಉಲಿೆೋಖಿಸುತೆು ೋನೆ.   ಒಬಬ  ಪ್ರ ಸದಿ್  ಲೇಖ್ಕರು ಹಾಗೂ ವಿದಾವ ಾಂಸರಾಗಿ  ರಾಷಿ್ಟ ರೋಯ್ತೆಯ್ 

ಪ್ರ ಖ್ರ ಪ್ರ ತಿಪಾದ್ಕರಾಗಿ  ಧಮಯ ಶಾಸನದ್ ಬಗೆ್ಡ  ಅನೇಕ ಪ್ರ ಚಾರವನುನ  ಮಾಡಿದೆ್ರು.   

ಅವರನುನ  ರಾಮಾಯ್ಣಾಚಾಯ್ಯ ಎಾಂದ್ಯ ಕರೆಯ್ಲಾಗುತಿು ತುು .    ಶ್ರ ೋಯುತರು 

ರಾಮಾಣ್ಯ್ದ್ ಬಗೆ್ಡ   ಮತುು   ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗೆ್ಡ  200ಕ್ಕಕ  ಹೆರ್ಚಚ   ಕೃತಿಗಳನುನ  

ರಚಿಸದೆಾರೆ.  ಕನನ ಡ, ಇಾಂಗಿಿ ೋಷ್್, ಸಂಸಕ ೃತ ಹಾಗೂ ತಮಿಳು ಭಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ   ಸಹ 

ರಾಮಾಯ್ಣ್ ಮಹಾಭಾರತ ಮತುು  ಶ್ರ ಮದ್ ಭಾಗವತ  ಮತುು   ವೇದ್ ಉಪ್ನಷ್ತುು ಗಳ 

ಬಗೆ್ಡ  ಬಹಳ ಹಕಕ ನಾಂದ್ ಮಾತನಡತಕಕ   ಅನುಭವಗಳನುನ  ಅವರು ಹಾಂದಿದೆ್ರು.  

ಅನೇಕ ಪ್ರ ರ್ಸು ಗಳು ಮತುು  ಬಿರುದ್ಯಗಳು ಅವರಿಗ್ಡ ಬಂದಿದೆ್ವು.  2008ರಲಿ್ಲ  ಕನಯಟಕ 

ಸಕಾಯರ ರಾಜ್ಯ ೋತ್ ವ ಪ್ರ ರ್ಸು ಯ್ನುನ  ಕ್ಕಡ ನೋಡಲಾಗಿತುು .   ಅತಯ ಾಂತ ಹಿರಿಯ್  

ವಿದಾವ ಾಂಸರನುನ  ಕಳೆದ್ಯಕಾಂಡಿರುವ ನೋವನುನ  ನಮಮ  ಕನಯಟಕ ರಾಜಯ   

ಅನುಭವಿಸದ್ದ.   

ನಡೋಜ ಪ್ದ್ಮ ಮಮ ನವರ ಬಗೆ್ಡ  ತಾವು  ಉಲಿೆೋಖಿಸದೆಿ ೋರಿ.   ಅವರ ಹೆಸರಿನ 

ಮುಾಂದ್ದ ಹರಿಜನ ಎನುನ ವ ಪ್ದ್ವನುನ  ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದ.   ಪ್ದ್ಮ ಮಮ  ಎನುನ ವ ಒಬಬ  

ಮಹಿಳೆ  ರಂಗಭೂಮಿಯ್ಲಿ್ಲ  ಮತುು  ಬಯ್ಲಾಟದ್ಲಿ್ಲ  ಒಬಬ  ಶೆರ ೋಷಿ್  ಕಲಾವಿದ್ದಯಾಗಿ  

ಇಡಿೋ ಬದ್ಯಕನುನ  ಅವರು ಸವಸದ್ರು.   ಬಯ್ಲಾಟದ್ಲಿ್ಲ  ದ್ರರ ಪ್ದಿಯಾಗಿ, ಸೋತೆಯಾಗಿ, 

ಕುಾಂತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನಪಿರ ಯ್ ಪಾತರ ಗಳನುನ  ಅವರು ಮಾಡಿದೆ್ರು.   ಅವರಿಗ್ಡ ಕನನ ಡ 

ರಾಜ್ಯ ತ್ ವ ಪ್ರ ರ್ಸು , ಕತ್ತು ರು ರಾಣಿ ಚೆನನ ಮಮ  ಪ್ರ ರ್ಸು  ಹಾಗ್ಡ ನಡೋಜ ಪ್ರ ರ್ಸು  

ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯ್ ಪ್ರ ರ್ಸು ಗಳು  ಕಟಿ ಕಡೆಯ್ ಸಮಾಜದಿಾಂದ್ ಮೇಲೆದೆ್ಯ   

ಬಂದಂತಹ ಪ್ದ್ಮ ಮಮ ನವರಿಗ್ಡ ದೊರಕದ್ದ.   ಅಾಂತಹ ಒಬಬ  ಹಿರಿಯ್ ಕಲಾವಿದ್ದಯ್ನುನ  

ಕಳೆದ್ಯಕಾಂಡ ದ್ಯಗುಡ ಈ ರಾಜಯ ಕೆಕ  ಆಗಿದ್ದ ಎಾಂದ್ಯ ತಮಮ  ಪ್ರ ಸ್ು ಪ್ಕೆಕ  ನನನ  

ಸಹಮತಿಯ್ನುನ  ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸುತೆು ೋನೆ.    

ಶ್ರ  ಎಸ್.ಶ್ವರಾಾಂರವರು, ಕನನ ಡ ಚಿತರ ರಂಗದ್  ಅಭಿಜಾತ ಕಲಾವಿದ್ರಾದ್ ಶ್ರ ೋ 

ಶ್ವರಾಾಂರವರ ಬಗೆ್ಡ  ತಾವು ಉಲಿೆೋಖಿಸದೆಿ ೋರಿ.   ಅವರನುನ  ಎಲಿರೂ ಸಹ ಶ್ವರಾಮಣ್ಣ  

ಎಾಂದ್ಯ ಕರೆಯುತಿು ದೆ್ರು ಎನುನ ವುದ್ನುನ  ತಾವು ಸಹ ಉಲಿೆೋಖಿಸದೆಿ ೋರಿ.   ಶಾರದ್ ನಟಕ 
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ಮಂಡಳಿಯ್ನುನ  ತೆರೆದ್ಯ ಸ್ವಿರಕ್ಕಕ  ಹೆರ್ಚಚ  ನಟಕಗಳಲಿ್ಲ  ಅವರು 

ಅಭಿನಯಸದೆ್ರು.  600ಕ್ಕಕ  ಹೆರ್ಚಚ   ಚಲನಚಿತರ ಗಳಲಿ್ಲ  ಅವರು ಪಾತರ ವನುನ  

ಮಾಡಿದೆ್ರು.  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೆ, ರ್ರಪಂಜರ ಎನುನ ವ ಒಾಂದ್ಯ ಸನಮಾ 

ಬಂದಿತುು .   ಅದ್ರಲಿ್ಲ  ಶ್ವರಾಾಂರವರು ಅಡಿಗ್ಡ ಭಟಿ ರ ಪಾತರ ದ್ಲಿ್ಲ  ಅಭಿನಯಸದೆಾರೆ.   

ಅಲಿ್ಲಯ್ವರೆಗ್ಡ ಶ್ವರಾಾಂ ರವರ ಹಾಸಯ  ನಟನೆಯ್ ಬಗೆ್ಡ  ರಾಜಯ ದ್ ಜನತೆಗ್ಡ ತಿಳಿದಿರಲ್ಲಲಿ .   

ಆ ಚಿತರ ದ್ಲಿ್ಲ  ಅವರು ಒಾಂದ್ಯ ಸೌಟನುನ  ಕೈಯ್ಲಿ್ಲಡುಕಾಂಡು, ಅವರ ಹೇಳುವ ಒಾಂದ್ಯ 

ಸಂಭಾಷ್ಣೆ ಬಹಳ ಜನಪಿರ ಯ್ವಾಗಿತುು .   ರ್ರಪಂಜರ ಚಿತರ  ಅವರಿಗ್ಡ ಬಹಳ ದೊಡೆ  

ಜನಪಿರ ಯ್ತೆಯ್ನುನ  ತಂದ್ಯಕಟಿ ತುು .   

ಅವರು ಸಮಥಯಾಂ ಎನುನ ವ ಒಾಂದ್ಯ ಸಂಸಿಯ್ನುನ  ಹುಟಿಹಾಕ  ಅಲಿ್ಲದೆ್  

ಅಾಂಗವಿಕಲ ಮಕಕ ಳಿಗ್ಡ ತಾವು ದ್ಯಡಿಯುತಿು ದೆ್  ಹಣ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಖ್ರ್ಚಯ ಮಾಡುತಿು ದೆ್ರು.   

ಹಿೋಗ್ಡ ಅನೇಕ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಗಳನುನ  ಮಾಡಿ, ಅನೇಕ ಪ್ರ ರ್ಸು  ಮತುು  

ಬಿರುದ್ಯಗಳಿಗ್ಡ ಭಾಜನರಾಗಿದೆ್  ಶ್ವರಾಾಂ ರವರನುನ  ನವು ಕಳೆದ್ಯಕಾಂಡ ಬಗೆ್ಡ  ತಾವು 

ಉಲಿೆೋಖಿಸದೆಿ ೋರಿ,  ಆ ಸಂತಾಪ್ಕೆಕ  ನನನ  ಸಹಮತಿಯ್ನುನ  ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸುತೆು ೋನೆ.   

ಇನೂನ  ಅತಯ ಾಂತ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಏನೆಾಂದ್ರೆ  ಭಾರತ ಸೇನ ಪ್ಡೆಯ್ 

ಸರ್ಸು ರಪ್ಡೆಗಳ ಮುಖ್ಯ ಸಿರಾದ್ ಬಿಪಿನ್ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ಸಾಂಗ್ ರಾವತ್ ಅವರು  ಮತುು  ಅವರ 

ಜ್ತೆಯ್ಲಿ್ಲ  ಹೆಲ್ಲಕಾಪಿ್ ರ್ ನಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಯಾಣ್ ಮಾಡುತಿು ದೆ್  ಅವರ ಪ್ತಿನ  ಮತುು  ಇನನ ತರ 

ಸೇನ ಅಧಕಾರಿಗಳ ಸ್ವು ಇಡಿೋ ರಾಷಿ್ ರಕೆಕ  ಅತಯ ಾಂತ ನೋವು ಮತುು  ಸಂಕಟವನುನ  

ಉಾಂಟ ಮಾಡಿದ್ದ.  ಮಾನಯ   ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ ಯ್ವರಿಾಂದ್ ಹಿಡಿದ್ಯ ಸಮಾಜದ್ 

ಕಟಿ ಕಡೆಯ್ ಮನುಷ್ಯ  ಕ್ಕಡ ಅತಯ ಾಂತ ನೋವಿನಾಂದ್  ಈ ಘಟನೆಯ್ನುನ  ಅತಯ ಾಂತ 

ಭಾವುಕರಾಗಿ ಸಂತಾಪ್ಸ್ಪಚನೆಯ್ನುನ  ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸದೆ್ನುನ  ತಾವು ಕ್ಕಡ 

ಗಮನಸದೆಿ ೋರಿ.   ಶ್ರ ೋಯುತರು ತಮಮ  ವಿದಾಯ ಭಾಯ ಸವನುನ  ಮುಗಿಸದ್ ನಂತರ 

ನಯ ಷ್ನಲ್ ಡಿಫೆನ್್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಾಗೂ ಇಾಂಡಿಯ್ನ್ ಮಿಲ್ಲಟರಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗ್ಡ 

ಸೇಪ್ಯಡೆಗಾಂಡರು.    ಆನಂತರ ಅವರು  ಸೇನೆಗ್ಡ ಸೇರಿಕಾಂಡು ಗೋಖ್ಯಯ 

ರೈಫಲ್್ನಲಿ್ಲ   ಸೇವ ಸಲಿ್ಲಸದ್ ನಂತರ  ಸೇನೆಯ್ಲಿ್ಲ  ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸಗಳನುನ  
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ಮಾಡುತಾು ರೆ.  ಬಿಗ್ಡರ ೋಡಿಯ್ರ್ ಆಗಿ, ಜನರಲ್ ಆಫಿೋಸರ್ ಆಗಿ , ಜನರಲ್ ಸಿ್ ಫ್್ 

ಆಫಿೋಸರ್ ಆಗಿ  ಅನೇಕ ಹುದೆ್ದ ಗಳನುನ  ಅವರು ನವಯಹಿಸದೆಾರೆ. ಶ್ರ ೋಯುತರು 

2016ರಲಿ್ಲ  37ನೇ ಸೇನ ಉಪ್ ಮುಖ್ಯ ಸಿರಾಗಿ ಸೇವ ಸಲಿ್ಲಸದೆಾರೆ.   ತಾವೇ 

ಉಲಿೆೋಖಿಸದಂತೆ 2019ರಲಿ್ಲ   ಸೇನ ಸಬಬ ಾಂದಿ ಸಮಿತಿಯ್ 32ನೇ ಛೇಮಯನ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ 

2019ರಲಿ್ಲ  ದೇರ್ದ್ ಸರ್ಸು ರಪ್ಡೆಗಳ ಮದ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಸಿರಾಗಿ ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿ  ಇಡಿೋ 

ರಾಷಿ್ ರಕೆಕ  ಅವರ ಬದ್ಯಕನುನ  ಸಮಪ್ಯಣೆ ಮಾಡಿದೆ್ನುನ  ನವು ನೋಡಿದೆ್ದ ೋವ.   

ಭಾರತದಂತಹ ದೇರ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಸೈನಕ ಶ್ಕ್ಷಣ್ವನುನ  ಪಾರ ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ್ ಹಂತದ್ಲಿ್ಲಯೇ  

ನೋಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ,  ಪ್ರ ತಿ ಕುಟಾಂಬದ್ ಮೇಲ್ಲ ದೇರ್ ರಕ್ಷಣೆಯ್ ಹಣೆ  ಹರಿಸುವ 

ಅನವಾಯ್ಯ ಸಿ ತಿ ನಮಮ ಲಿ್ಲದ್ದ ಎನುನ ವುದ್ನುನ  ಅವರು ಪ್ರ ತಿಪಾದ್ನೆ ಮಾಡುತಿು ದೆ್ರು.   

ಬಿಪಿನ್ ಯುವಕರಿಗ್ಡ ಸೇನಪ್ಡೆಗ್ಡ ಸೇರುವಂತೆ ಉತೆು ೋಜನ ನೋಡುತಿು ದೆ್ರು.   ಶೈಕ್ಷಣಿಕ 

ವಯ ವಸಿಯ್ಲಿ್ಲ  ಆಡಳಿತಾತಮ ಕವಾಗಿಯೇ ಸೈನಕ ಶ್ಕ್ಷಣ್ವನುನ  ಕಡೆಾಯ್ 

ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ  ಅವರು ಪ್ರ ತಿಪಾದಿಸದೆ್ನುನ  ಕ್ಕಡ ನವು ಗಮನಸದೆ್ದ ೋವ.   ಅವರ 

ಪ್ತಿನ  ಕ್ಕಡ ಅವರ ಜ್ತೆಯ್ಲಿ್ಲಯೇ ನಧನರಾಗಿದೆ್ಯ , ಅವರ ಜ್ತೆಯ್ಲಿ್ಲ  ಅನೇಕ 

ಹಿರಿಯ್ ಅಧಕಾರಿಗಳು, ಕುನೂರು ಕಾನನದ್ಲಿ್ಲ  ಘಟಸದ್ ಸೇನ ಹೆಲ್ಲಕಾಪಿ್ ರ್ 

ದ್ಯರಂತದ್ಲಿ್ಲ  ಶ್ರ ೋಯುತರ ಪ್ತಿನ  ಸೇರಿದಂತೆ  ಸೇನೆಯ್ ಹಲವು ಅಧಕಾರಿಗಳ್ಳದ್ 

ಬಿರ ಗೇಡಿಯ್ರ್ ಎಲ.ಎಸ.ಲ್ಲಡೆೆರ್, ಲೆಫಿಿ ನೆಾಂಟ್್ ಕನಯಲ್ ಹಜಯಾಂದ್ರ  ಸಾಂಗ್, ವಿಾಂಗ್ 

ಕಮಾಾಂಡರ್, ಪಿ.ಎಸ.ಚೌಹಾಣ್, ಸ್ಕ ವ ಡರ ನ್ ಲ್ಲೋಡರ್ ಕೆ.ಸಾಂಗ್ ಜೆಡಬಿ್ಲ್ ಯ ಒ ದಾಸ್, 

ಜೆಡಬಿ್ಲ್ ಯ ಒ ಪ್ರ ದಿೋಪ್, ನಯ್ಕ್ ಜತೇಾಂದ್ ಕುಮಾರ್, ನಯ್ಕ್ ವಿವೇಕ್ ಕುಮಾರ್, 

ನಯ್ಕ್ ಬಿ.ಸ್ಯ್ತೇಜ, ನಯ್ಕ್ ಗುರುಸೇವಕ್ ಸಾಂಗ್ ಹಾಗೂ ಸತಾಪ ಲ್ ಅವರುಗಳು 

ಸಹ ಹುತಾತಮ ರಾಗಿದೆಾರೆ.   ಇದ್ಯ ಬಹಳ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಇಡಿೋ ರಾಷಿ್ ರ ತುಾಂಬಾ 

ಕಳವಳ ಹಾಗೂ ಸಂಕಟವನುನ  ಇವರನುನ  ಕಳೆದ್ಯಕಾಂಡಿದೆ್ ರಿಾಂದ್ ಅನುಭವಿಸದ್ದ.    

ಇಡಿೋ ರಾಷಿ್ ರ ಒಾಂದಾಗಿ ಈ ನೋವನುನ  ಅನುಭವಿಸದ್ದ.    

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೆ, ಈ ದೇರ್ದ್ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸಕ ರ ತಮಮ  ಬದ್ಯಕನುನ  

ಪ್ಣ್ವಾಗಿಟಿ   ಇವರುಗಳ ಮತುು  ಮೇಲೆ ಉಲಿೆೋಖಿಸದ್ವರೆಲಿರ ಆತಮ ಕೆಕ   



                                                                                                                   ವಿಪ/13-12-2021/26 

“ತಿದ್ದು ಪಡಿಯಾಗದ ಪರ ತಿ/Unedited copy, ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಪತಿರ ಕಾ ಪರ ಕಟಣೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ದ” 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

ಚಿರಶಾಾಂತಿಯ್ನುನ  ಕರುಣಿಸಲ್ಲ,  ಅವರನುನ  ಕಳೆದ್ಯಕಾಂಡಂತಹ ನೋವನುನ    

ಭರಿಸುವ ರ್ಕು ಯ್ನುನ  ಈ ರಾಷಿ್ ರದ್ ಜನತೆಗ್ಡ ಮತುು  ಅವರ ಕುಟಾಂಬದ್ವರಿಗ್ಡ  

ಪ್ರಮಾತಮ  ಕರುಣಿಸಲ್ಲ ಎಾಂದ್ಯ ಪಾರ ರ್ಥಯಸ, ತಮಮ   ಸಂತಾಪ್ ಸ್ಪಚನೆಯ್ ಪ್ರ ಸ್ು ಪ್ಕೆಕ  

ನನನ  ಸಹಮತಿಯ್ನುನ  ಸ್ಪಚಿಸುತೆು ೋನೆ.   

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟ್ಟೋಲ್(ವಿರೋಧ್ ಪಕ್ಷದ ನ್ಯಯಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೆ,  ತಾವು ಸ್ಪಚಿಸರುವ ಸಂತಾಪ್ ಸ್ಪಚನೆಯ್ ಗತುು ವಳಿಯ್ನುನ  

ಬಾಂಬಲ್ಲಸ, ನನು ನಮಮ ನನ ಗಲ್ಲದ್ ಮಹಾ ಚೇತನಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೆಲವು 

ಮಾತುಗಳನುನ  ಹೇಳಬಯ್ಸುತೆು ೋನೆ.    ಅವಕಾರ್ ನೋಡಿದೆ್ಕಾಕ ಗಿ ತಮಗ್ಡ ವಂದಿಸುತೆು ೋನೆ.   

ಆಾಂಧರ ಪ್ರ ದೇರ್ದ್ ಮಾಜ ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳು  ನಮಮ  ರಾಜಯ ದ್ ಮಾಜ ರಾಜಯ ಪಾಲರು,  

ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಡಿಲಿ್ಲಯೂ ರಾಜಯ ಪಾಲರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತಹ  ರಾಷಿ್ ರದ್ 

ಅತಯ ಾಂತ ಹಿರಿಯ್ ನಯ್ಕರಾದ್ ಕೋಣಿಜೇತಿ ರೋಸಯ್ಯ  ಅವರ  ನಧನದಿಾಂದ್ ಇಡಿೋ 

ರಾಷಿ್ ರದ್ ಜ್ತೆಗ್ಡ ಆಾಂಧರ ಪ್ರ ದೇರ್ ಮತುು  ಕನಯಟಕ ಜನತೆಯ್ ಬದ್ಯಕನಲಿ್ಲ  ಬಹಳಷಿ್ಣ   

ವಾಯ ಕ್ಕಯ ಮ್ ಕರ ಯೇಟ್್ ಆಗಿದ್ದ ಎನುನ ವ ಮಾತನುನ  ನನು ಹೇಳಬಯ್ಸುತೆು ೋನೆ.  

ಶ್ರ ೋಯುತರು ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ ಜೋವನದ್ಲಿ್ಲಯೇ ನಯ್ಕತವ ದ್ ಗುಣ್ಗಳನುನ  ಬಳೆಸಕಾಂಡು 

ಬಂದ್ಯ, 17 ವಷ್ಯಗಳ ಕಾಲ ಆಾಂಧರ ಪ್ರ ದೇರ್ದ್ ಮೇಲಮ ನೆ ಸದ್ಸಯ ರಾಗಿ ಅತುಯ ತು ಮ 

ರಿೋತಿಯ್ಲಿ್ಲ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದ್ರ ಜ್ತೆಗ್ಡ  ಒಾಂದ್ಯ ಬಾರಿ ಲೋಕಸಭೆಗ್ಡ 

ಆಯ್ಕಕಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಒಳಿೆಯ್ parliamentarian  ಆಗಿ  ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ್ಯ  

ನಮಗ್ಡಲಿರಿಗೂ ಸಹ ನೆನಪಿದ್ದ.   ಅದ್ರ ಜ್ತೆಗ್ಡ ಆಾಂಧರ ಪ್ರ ದೇರ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಅನೇಕ  

ಖ್ಯತೆಗಳನುನ  ನಭಾಯಸದಂತಹ ಖ್ಯಯ ತಿಗ್ಡ ಭಾಜನರಾದ್ವರು.                                                                 

           (ಮುಾಂದ್ಯ)   
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(1030)/11-40-2021/13-12-2021/ಎಲ್ಎಾಂ/ಜಆರ್ 

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟ್ಟೋಲ್(ಮುಂದ್ದ) 

ಆಾಂಧರ ಪ್ರ ದೇರ್ದ್ ಆರ್ಥಯಕ ಸಚಿವರಾಗಿ ಆರ್ಥಯಕ ನೋತಿ ನರೂಪ್ಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ  ಕೋತಿಯ 

ಇವರಿಗ್ಡ ಸಲಿುತು ದ್ದ. ೧೬ ಬಾರಿ ಆಯ್ವಯ ಯ್ವನುನ  ಮಂಡಿಸದ್ ಕೋತಿಯಗ್ಡ ಇವರು 

ಭಾಜನರಾಗಿದೆಾರೆ. ಬಹುಷಃ ದೇರ್ದ್ಲಿ್ಲಯೇ ಇದೊಾಂದ್ಯ ದಾಖ್ಲೆ ಎಾಂದ್ಯ 

ನನನ ಗನನ ಸುತು ದ್ದ.  ಇಾಂತಹ ಒಬಬ  ಆರ್ಥಯಕ ಚಿಾಂತಕ, ರಾಜಕೋಯ್ ಮುತ್ ದೆಿಯ್ನುನ   ದೇರ್ 

ಕಳೆದ್ಯಕಾಂಡಿದ್ದ ಎಾಂದ್ಯ ನನು ಹೇಳಬಯ್ಸುತೆು ೋನೆ. 

       ಶ್ರ ೋ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ  ಸಂಗಣ್ಣ  ಅಗಡಿಯ್ವರು ನಮಮ ನುನ  ಅಗಲ್ಲದೆಾರೆ. ಇವರು 

ಕಪ್ಪ ಳ ಜಲಿೆಯ್ಲಿ್ಲ  ಹೆಸರುವಾಸಯಾದ್ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ್ಳಗಿದೆ್ರು. ಇವರು 

ಸಂಸದ್ರಾಗಿ, ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದ್ಸಯ ರಾಗಿ ಮತುು  ಸಚಿವರಾಗಿ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡಿದೆಾರೆ.  

ಇವರು ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಪ್ರ ೋಮಿಗಳ್ಳಗಿದೆ್ರು. ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಂಸಿ ಗಳ ಸಿ್ಪ್ನೆಯ್ಲಿ್ಲ , ಶೈಕ್ಷಣಿಕ 

ಪ್ರ ಸ್ರದ್ಲಿ್ಲ  ಮಹತವ ದ್ ಪಾತರ ವನುನ  ವಹಿಸದೆಾರೆ.  ತಾಲಿ್ಲಕಾ ಮಟಿ ದ್ಲಿ್ಲ  ಮತುು  

ಜಲಿಾ  ಮಟಿ ದ್ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸಿ ಗಳಲಿ್ಲ   ಕಾಯ್ಯನವಯಹಿಸದೆಾರೆ.  ನಡಿನ ಸಹಕಾರಿ 

ಧುರಿೋಣ್ರಲಿ್ಲ  ಇವರು ಒಬಬ ರು ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಬಯ್ಸುತೆು ೋನೆ.  ಕಪ್ಪ ಳ ಪ್ಟಿ ಣ್ದ್ಲಿ್ಲ  

ಜನಪಿರ ಯ್ರಾದ್ ನಯ್ಕರಾಗಿದೆ್ರು. ಇವರ ನಧನದಿಾಂದ್ ಕಲಾಯ ಣ್ ಕನಯಟಕಕೆಕ  

ಬಹಳಷಿ್ಣ  ಹಾನಯಾಗಿದ್ದ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಬಯ್ಸುತೆು ೋನೆ.  

       ಶ್ರ ೋ ಪುನೋತ ರಾಜಕುಮಾರ್ರವರು ನಮಮ ನುನ  ಅಗಲ್ಲದೆಾರೆ. ಇವರ ವಿಚಾರವಾಗಿ 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳು ಎಲಿವನುನ  ಹೇಳಿದೆಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳಿರುವುದ್ನುನ  ಮತೆು  ನನು 

ಹೇಳಲು ಹೋಗುವುದಿಲಿ . ಅವರು ಎಷಿ್ಣ  ಜನಪಿರ ಯ್ರಾಗಿದೆ್ರು ಎನುನ ವುದ್ಯ ಅವರ 

ನಧನದ್ ನಂತರ ತಿಳಿಯುತಾು  ಬಂತು.  ಇವರು ಎಷಿ್ಣ  ಸ್ಧನೆಯ್ನುನ  ಮಾಡಿದೆಾರೆ 

ಎನುನ ವುದ್ಯ ಈಗ ಎಲಿರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದ್ದ. ಇವರು  ಚಲನಚಿತರ  ರಂಗದ್ಲಿ್ಲ  ಮಾತರ ವಲಿ , 

ಸ್ಮಾಜಕ ಚಿಾಂತಕರಾಗಿದೆ್ರು. ಅವರ ನಧನದ್ ನಂತರ ಬಹಳಷಿ್ಣ  ವಿಚಾರಗಳು 

ಬಳಕಗ್ಡ ಬಂದಿವ.  ಅವರು ಯುವಜನಾಂಗದ್ ಕಣ್ಮ ಣಿೋಯಾಗಿದೆ್ರು, youth icon 
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ಆಗಿದೆ್ರು ಎನುನ ವುದ್ಯ  ಬಹಳ ಸತಯ ವಾದ್ ಮಾತಾಗಿದ್ದ. ಇವರು ಸ್ಮಾಜಕವಾಗಿ 

ತುಾಂಬಾ ಸ್ಧನೆಯ್ನುನ  ಮಾಡಿದೆಾರೆ. ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ವೃದಿ್ ರ ಬಗೆ್ಡ , ಅನಥ ಬಡ 

ಮಕಕ ಳ ಬಗೆ್ಡ  ಬಹಳಷಿ್ಣ  ಕಾಳಜಯ್ನುನ  ಹಾಂದಿದೆ್ರು.  ಅವರ ಆದಾಯ್ದ್ 

ಬಹುಪಾಲು ಹಣ್ ವನುನ   ಇಾಂತವರ ಏಳೆೆಗ್ರಗಿ ಮಿೋಸಲ್ಲಟಿ ದ್ರು.   ವೃದಿ್ರು ತಮಮ  

ಸಂಧಾಯ ಕಾಲದ್ಲಿಾದ್ರೂ ಚೆನನ ಗಿ ಇರಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಅವರಿಗ್ರಗಿ ಒಳಿೆಯ್ ವಯ ವಸಿಯ್ನುನ  

ಒದ್ಗಿಸಕಟಿ ದೆ್ರು. ರಾಜಯ  ಮಟಿ ದ್ಲಿ್ಲ  ಮತುು  ರಾಷಿ್ ರಮಟಿ ದ್ಲಿ್ಲ  ದೊಡೆ -ದೊಡೆ  

ವಯ ಕು ಗಳು ಇರುತಾು ರೆ. ಆದ್ರೆ ಸ್ಮಾಜಕ ಕಾಳಜಯ್ನುನ  ಹಾಂದಿದ್ವರು ಬಹಳ  

ಕಡಿಮೆ. ಆ  ಕಡಿಮೆ ಜನರಲಿ್ಲ  ಇವರು ಒಬಬ ರಾಗಿದೆ್ರು.   ನನು ಇವರ ಅಾಂತಿಮ 

ದ್ರ್ಯನಕೆಕ  ಹೋಗಿದೆ್ದ . ಅಲಿ್ಲಯ್ ಜನಸ್ಗರವನುನ  ನೋಡಿ ನನಗ್ಡ ಬಹಳ ಆರ್ಚ ಯ್ಯ 

ಉಾಂಟಾಯತು.  ಲಕಾಷ ಾಂತರ ಜನ ಅವರ ಅಾಂತಿಮ ದ್ರ್ಯನವನುನ  ಮಾಡಲು 

ಬಂದಿದೆ್ರು. ಇವರ ತಂದ್ದ ಡಾ:ರಾಜಕುಮಾರ್ರವರಿಗಿಾಂತ ಹೆರ್ಚಚ  ಜನಕಷ್ಯಣೆಯ್ನುನ  

ಹಾಂದಿರುವ  ಮೇರು ನಟ ಎನುನ ವುದ್ನುನ  ಎಲಿರೂ ಒಪ್ಪ ಲೇ ಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ.   ನಡಿನ 

ಉದೆ್ ಗಲಕ್ಕಕ  ಅವರು ಜನಪಿರ ಯ್ತೆಯ್ನುನ  ಹಾಂದಿದೆ್ರು. ಯಾವುದೇ ಒಾಂದ್ಯ ಸಣ್ಣ  

ಗ್ರರ ಮಕ್ಕಕ  ಹೋದ್ರೂ  ಪುನೋತ ರಾಜಕುಮಾರ್ರವರಿಗ್ಡ ಭಾವಪೂಣ್ಯ ರ್ರ ದಿಾಾಂಜಲ್ಲ 

ಎನುನ ವಂತ  ಫಲಕಗಳನುನ  ನನು ನೋಡಿದೆ್ದ ೋನೆ.  ನಗರ, ಪ್ಟಿ ಣ್ಗಳ ಪ್ರ ತಿ 

ವಾಡಯನಲಿ್ಲಯೂ ಅವರ ಭಾವಚಿತರ ವನುನ  ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದ. ಅತಿ ಕುಗ್ರರ ಮದ್ಲಿ್ಲಯು 

ಅವರಿಗ್ಡ ಶೃದಿಾಾಂಜಲ್ಲಯ್ನುನ  ಅಪಿಯಸ ಭಾವಚಿತರ ವನುನ  ಹಾಕರುವುದ್ನುನ  ನೋಡಿದ್ರೆ 

ಅವರ ಜನಪಿರ ಯ್ತೆ ಉತುು ಾಂಗಕೆಕ  ಏರಿದ್ದ ಎನುನ ವುದ್ನುನ  ಒಪಿಪ ಕಳಿಲೇಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ.  

೨೫ ಲಕ್ಷಕಕ ಾಂತ ಹೆಚಿಚ ನ ಜನರು ಅವರ ಅಾಂತಿಮ ದ್ರ್ಯನವನುನ  ಪ್ಡೆದಿರುವುದ್ಯ 

ದಾಖ್ಲೆಯಾಗಿದ್ದ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳುತಾು ರೆ.  ರಾಷಿ್ ರಪಿತ ಮಹತಾಮ  ಗ್ರಾಂಧಜೋಯ್ವರ ನಂತರ 

ಅತಿ ಹೆಚಿಚ ನ ಜನರು  ಇವರ ಅಾಂತಿಮ ದ್ರ್ಯನವನುನ  ಪ್ಡೆದಿದೆಾರೆ ಎಾಂದ್ಯ ಅನೇಕ 

ಜನರು ಮಾತನಡುತಿು ದೆಾರೆ.  ಇದ್ರ  ಬಗೆ್ಡ   ನನು ವಿಮಯಶೆಯ  ಮಾಡಲು 

ಹೋಗುವುದಿಲಿ .  ನಮಮ  ತಾಲಿ್ಲಕನಲಿ್ಲ  ಹನಯ ಳ ಎನುನ ವ ಗ್ರರ ಮವಿದ್ದ.  ಅಲಿ್ಲಯ್ 

ಬಸವರಾಜ ನಯ್ಕ್ ಎನುನ ವ ಹುಡುಗ ಪಾದ್ಯಾತೆರ  ಮಾಡಿಕಾಂಡು ಬಾಂಗಳೂರಿಗ್ಡ 
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ಹೋಗಿ ಅವರ ಸಮಾಧಗ್ಡ ನಮಸ್ಕ ರ ಮಾಡಿಕಾಂಡು ಬಂದಿದೆಾನೆ.  ಇನನ ಬಬ  

ಯುವಕ ಸೈಕಲ್  ಓಡಿಸಕಾಂಡು ಹೋಗಿ ಅಾಂತಿಮ ದ್ರ್ಯನ ಪ್ಡೆದ್ಯಕಾಂಡು 

ಬಂದಿದೆಾರೆ,  ಪಾದ್ಯಾತೆರ  ಮಾಡಿಕಾಂಡು ಹೋದ್ವನ ಬಗೆ್ಡ  ನನಗ್ಡ ಬಹಳ 

ಆರ್ಚ ಯ್ಯವಾಗಿ ಆ ಯುವಕನನುನ  ಕರೆಯಸ ನನು ಮಾತನಡಿದ್ದ. ಆ ಯುವಕ ಹೌದ್ಯ 

ಸ್ರ್  ನನು  ನಡೆದ್ಯಕಾಂಡು ಹೋಗಿ ಬಂದಿದೆ್ದ ೋನೆ ಎಾಂದ್ ಹೇಳಿದ್ನು.  ಇದ್ರಿಾಂದ್ಲೇ  

ಶ್ರ ೋ ಪುನೋತ ರಾಜಕುಮಾರ್ರವರು ಎಷಿ್ ಾಂದ್ಯ ಜನಪಿರ ಯ್ತೆಯ್ನುನ   ಹಾಂದಿದೆ್ರು 

ಎನುನ ವುದ್ನುನ  ತಿಳಿಯ್ಬಹುದಾಗಿದ್ದ.  ಈ ವಿಚಾರದ್ಲಿ್ಲ  ನನು ಸಕಾಯರವನುನ  

ಅಭಿನಂದಿಸಲೇ ಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ. ಏಕೆಾಂದ್ರೆ ಡಾ: ರಾಜಕುಮಾರ್ರವರು  ನಧನ ಹಾಂದಿದ್ 

ಸಮಯ್ದ್ಲಿ್ಲ   untoward incidents, unpleasant incidents  ಬಹಳ ನಡೆದ್ವು. ಅವರ  

ಅಾಂತಿಮ ಯಾತೆರ ಯ್ ಸಮಯ್ದ್ಲಿ್ಲ  mischievous elements ಅಾಂತಹವರಿಾಂದ್  ಬಹಳಷಿ್ಣ  

ಆಸು -ಪಾಸು ಗಳು ಹಾಳ್ಳದ್ವು.   ಆದ್ರೆ ಈ ಸ್ರಿ  ಅಷಿ್ ಾಂದ್ಯ ಜನಸಂಖೆಯ  ಇದೆ್ರೂ 

ಕ್ಕಡಾ ಯಾವುದೇ ತಾಂದ್ರೆಯಾಗದಂತೆ ಶ್ರ ೋ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮಾಮಯಯ್ವರ 

ನೇತೃತವ ದ್  ಸಕಾಯರ  ನವಯಹಿಸರುವ ಕೋತಿಯಗ್ಡ ಈ ಸಕಾಯರ ಭಾಜನವಾಗುತು ದ್ದ. ಯಾವ 

ಕೆಟಿ  ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯ್ದಂತೆ  ನೋಡಿಕಾಂಡಿದೆಾರೆ. ಏಕೆಾಂದ್ರೆ ನನು ಅವರ 

ಅಾಂತಿಮ ದ್ರ್ಯನಕೆಕ  ಹೋದಾಗ ಬಹಳಷಿ್ಣ  ಜನರನುನ  ನೋಡಿ, ಅಾಂತಿಮ ರ್ವ ಸಂಸ್ಕ ರ 

ಸುಲಲ್ಲತವಾಗುತು ದ್ದಯೇ ಇಲಿವ ಎನುನ ವ ಆಾಂತಕವಿತುು . ಆದ್ರೆ ಈ ಸಕಾಯರ ಅತಯ ಾಂತ 

ಉತು ಮ ರಿೋತಿಯಾಂದ್, ಚಾಕಚಕಯ ತೆಯಾಂದ್  ಕಾಯ್ಯನವಯಹಿಸರುವುದ್ಕಾಕ ಗಿ ನನು 

ಸಕಾಯರಕೆಕ  ಅಭಿನಂದ್ನೆಯ್ ಮಾತುಗಳನುನ  ಹೇಳಬಯ್ಸುತೆು ೋನೆ.  ಇವರ ನಧನದಿಾಂದ್ 

ಚಲನಚಿತರ  ರಂಗಕೆಕ  ಮತುು  ಸ್ಮಾಜಕ ರಂಗಕೆಕ  ತುಾಂಬಲಾರದ್ ದೊಡೆ  ಹಾನಯ್ನುನ  

ಉಾಂಟಮಾಡಿದ್ದ ಎನುನ ವಂತಹ ತಮಮ  ವಿಚಾರಕೆಕ  ನನು ನನನ  ಸಹಮತವನುನ  

ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸುತೆು ೋನೆ.  

         ಶ್ರ ೋ ಪಿ. ಭೋಜರಾಜ ಹೆಗಡೆಯ್ವರು, ಇವರು ದೊಡೆ  ಸ್ವ ತಂತರ ಯ  

ಹೋರಾಟಗ್ರರರು. ಇವರ ನಧನದಿಾಂದ್ ಪಿತಾಮಹ ಮಹತಾಮ  ಗ್ರಾಂಧೋಜಯ್ವರ ಕನೆ 

ಕಾಂಡಿ ಕಳಿಚಿ ಹೋಯತು ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದ್ದ.  ಸ್ಪಯ್ಯ ಮುಳಗದ್ 
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ಸ್ಮಾರ ಜಯ  ಎನನ ಸಕಾಂಡಿರುವ ಬಿರ ಟಷ್ರ ವಿರುದಿ್  ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಸ್ಕಷಿ್  ತಾಯ ಗ 

ಬಲ್ಲದಾನವನುನ  ಕಟಿ   ದೇರ್ಕೆಕ   ಸ್ವ ತಂತರ ಯ  ತಂದ್ಯಕಟಿ ವರಲಿ್ಲ  ಇವರು ಒಬಬ ರು.  

ಮಹಾತಮ ರ ಸ್ಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ಇವರು ನಲಿುವಂತವರು.  ಮಹಾತಮ  ಗ್ರಾಂಧೋಜಯ್ವರು 

೧೯೪೨ರಲಿ್ಲ  ”ಬಿರ ಟಷ್ರೇ ಭಾರತವನುನ  ಬಿಟಿ  ತಲಗಿ” ಎನುನ ವ ‘Quit India Movement’ 

ಗ್ಡ ಕರೆ  ಕಟಿಾ ಗ ಅದ್ರಲಿ್ಲ  ಇವರು ಭಾಗಿಗಳ್ಳಗಿದೆ್ರು. ಇಾಂತಹ ಹೋರಾಟಗ್ರರರನುನ  

ನವು ಕಳೆದ್ಯಕಾಂಡಿದೆ್ದ ೋವ. ಇಾಂತಹ ಹೋರಾಟಗ್ರರರು  ಇನುನ  ಸವ ಲಪ  ಜನ 

ಉಳಿದಿದೆಾರೆ ಅಷಿೆ .  ನವು ಇಾಂದ್ಯ ಸದ್ನದ್ಲಿ್ಲ  ಬಂತು ನಾಂತಿದೆ್ದ ೋವ ಎಾಂದ್ರೆ ಅಾಂದಿನ 

ಅವರ ಹೋರಾಟವೇ ಕಾರಣ್ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಬಯ್ಸುತೆು ೋನೆ.  

         ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಎಸ.ನರಾಯ್ಣಾಚಾಯ್ಯರರು, ಇವರು  ಒಳಿೆಯ್ ಮೇಧಾವಿಗಳು, ದೊಡೆ  

ಬರಹಗ್ರರರು. ಅದ್ರಲಿ್ಲ  ಒಳಿೆಯ್ ವಾಗಿಮ ಗಳು, ಚಿಾಂತನಕಾರರು. ಇವರು ರಾಮಾಯ್ಣ್, 

ಮಹಾಭಾರತ, ಶ್ರ ೋಮದ ಭಾಗವತ, ವೇದ್, ಉಪ್ನಷ್ತುು ಗಳನುನ   ಎಲಿಾ  

ಭಾಷೆಗಳಲಿ್ಲಯು ರಾಷಿ್ ರದ್ ಉದೆ್ ಗಲಕ್ಕಕ   ಪ್ರ ವಚನ ನೋಡಿದಂತಹ ಕೋತಿಯಗ್ಡ ಇವರು 

ಭಾಜನರಾಗಿದೆಾರೆ.  ಇಾಂತಹ ಹಿರಿಯ್ರನುನ  ನಮಮ  ರಾಜಯ  ಕಳೆದ್ಯಕಾಂಡಿದ್ದ ಎಾಂದ್ಯ 

ಹೇಳಬಯ್ಸುತೆು ೋನೆ.         

ನಡೋಜ  ಪ್ದ್ಮ ಮಮ ನವರು ರಂಗ ಭೂಮಿಯ್ ಅತಯ ಾಂತ ಹಿರಿಯ್ ಕಲಾವಿದ್ದ 

ಇವರು.  ನಡೋಜ ಪ್ರ ರ್ಸು ಗ್ಡ ಭಾಜನರಾಗಿದೆಾರೆ.  ಶೋಷ್ಟತ ವಗಯದ್ ಒಬಬ  

ಹೆಣ್ಣಣ ಮಗಳು ಈ ಪ್ರ ರ್ಸು ಯ್ನುನ  ಪ್ಡೆದ್ಯಕಾಂಡಿದೆಾರೆ ಎಾಂದ್ರೆ, ಪ್ರ ತಿಭೆ ಕವಲ ಕೆಲವೇ 

ವಗಯಕೆಕ , ಕೆಲವು ಜನರಿಗ್ಡ ಸಮಿೋತವಲಿ  ಎನುನ ವುದ್ನುನ  ಹರಿಜನ ನಡೋಜ 

ಪ್ದ್ಮ ಮಮ ನವರ ಸ್ಧನೆಯಾಂದ್ ನವು ತಿಳಿದ್ಯಕಳಿಬಹುದ್ಯ.     

            (ಮುಾಂದ್ಯ)  
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 (1031)13-12-2021(11-50)bsd-gr 

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್.ಆರ್. ಪಾಟ್ಟೋಲ್್ (ಮುಂದ್ದ) 

ಬಯ್ಲಾಟ ಮತುು  ಪ್ರರಾಣಿಕ ನಟಕಗಳಲಿ್ಲ   ದ್ರರ ಪ್ದಿ, ಸೋತೆ, ಕುಾಂತಿಯಂತಹ 

ಪಾತರ ಗಳನುನ  ಮಾಡಿ ಅತುಯ ತು ಮ ಅಭಿನಯ್ಗಳನುನ  ನೋಡಿದೆ್ಯ , ಕತ್ತು ರು ರಾಣಿ 

ಚೆನನ ಮಮ  ಪ್ರ ರ್ಸು , ರಾಜ್ಯ ೋತ್ ವ ಪ್ರ ರ್ಸು  ಹಾಗೂ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಟ ತ ನಡೋಜ ಪ್ರ ರ್ಸು ಗ್ಡ 

ಭಾಜನರಾಗಿದೆ್  ದೊಡೆ  ಕಲಾವಿದ್ರನುನ  ಕಳೆದ್ಯಕಾಂಡಿದೆ್ಯ , ಹಿರಿಯ್ 

ಕಲಾವಿದ್ರಬಬ ರು ಮರೆಯಾಗಿದೆಾರೆ ಎಾಂದ್ಯ ವಯ ಕು  ಮಾಡಬಯ್ಸುತೆು ೋನೆ. 

 ಶ್ರ ೋ ಎಸ್. ಶ್ವರಾಾಂ ರವರು ಕನನ ಡ ನಡಿನ ಚಿತರ ರಂಗದ್ ಅತಯ ಾಂತ ಹಿರಿಯ್ 

ಕಲಾವಿದ್ರಾಗಿದೆ್ಯ , ಪಾರ ರಂಭದ್ಲಿ್ಲ  ನಟಕದ್ಲಿ್ಲ  ಬಹಳಷಿ್ಣ  ಪಾತರ ಗಳನುನ  ಮಾಡಿದೆ್ಯ , 

ಶಾರದ್ ನಟಕ ಮಂಡಳಿಯ್ನುನ  ಸಿ್ಪ್ನೆ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ಸ್ವಿರಕಕ ಾಂತ ಹೆರ್ಚಚ  

ನಟಕಗಳಲಿ್ಲ  ಅಭಿನಯಸದೆಾರೆ ಎಾಂದ್ರೆ ನಂಬಿಲು ಆಗದ್ ಮಾತಾಗಿದ್ದ. ಇವರು 

೬೦೦ಕ್ಕಕ  ಹೆರ್ಚಚ  ಚಲನಚಿತರ ಗಳಲಿ್ಲ  ನಟಸ, ಶೆರ ೋಷಿ್  ನಟ, ನದೇಯರ್ಕ ಮತುು  

ನಮಾಯಪ್ಕರಾಗಿ ಕನನ ಡಿಗರ ಹೃದ್ಯ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಶಾರ್ವ ತವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆಾರೆ ಎಾಂದ್ಯ 

ಹೇಳಬಯ್ಸುತೆು ೋನೆ. ಇವರು ರಾಜ್ಯ ೋತ್ ವ ಪ್ರ ರ್ಸು  ಜ್ತೆ ಅನೇಕ ಪ್ರ ರ್ಸು ಗಳಿಗ್ಡ 

ಭಾಜನರಾಗಿದೆಾರೆ. ಅವರ ನಧನನಾಂದ್ ಕನನ ಡ ಚಿತರ ರಂಗದ್ ಅತಯ ಾಂತ 

ಹಿರಿಯ್ರಬಬ ರನುನ  ಕಳೆದ್ಯಕಾಂಡಂತಾಗಿದ್ದ ಎನುನ ವ ಮಾತನುನ  ವಯ ಕು  ಮಾಡುತೆು ೋನೆ.  

 ಇನುನ  ಶ್ರ ೋ ಬಿಪಿನ್ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ಸಾಂಗ್ ರಾವತ್ ರವರು ಭಾರತ ರ್ಸು ರಪ್ಡೆಯ್ 

ಮದ್ಲನೆಯ್ ಮುಖ್ಯ ಸಿರಾಗಿದೆ್ಯ , ಇವರ ನಧನ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ್ ರತನ ಕಚಿತ 

ಕರಿೋಟದಿಾಂದ್ ಒಾಂದ್ಯ ಅನಘಯ ಯ ರತನ  ಕಳಚಿಬಿದೆ್  ಭಾವನೆಯು ಉಾಂಟಾಗಿದೆ್ಯ , ನಮಮ  

ರಾಜಯ  ಮಾತರ ವಲಿದೇ ಇಡಿೋ ರಾಷಿ್ ರದ್ ೧೩೦ ಕೋಟ ಜನತೆಗ್ಡ ಅರ್ಘತ ಉಾಂಟಾಗಿದ್ದ 

ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಬಯ್ಸುತೆು ೋನೆ. ಅವರ ಸ್ಧನೆಗಳ ಬಗೆ್ಡ  ಹಾಗೂ ಯಾವಾಯ ವ ಪ್ರ ರ್ಸು ಗಳಿಗ್ಡ 

ಭಾಜನರಾಗಿದೆಾರೆ ಮತುು  ರಾಷಿ್ ರಕಾಕ ಗಿ ಮಾಡಿದ್ ಸೇವಯ್ ಬಗೆ್ಡ  ತಾವು ಹೇಳಿದೆಿ ೋರಿ, 

ಅದ್ಕೆಕ  ನನೂ ಸಹಮತ ವಯ ಕು  ಮಾಡುತೆು ೋನೆ. ಸಂವಿಧಾನದ್ ಪ್ರ ಕಾರ the President of 
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India is the Supreme Commander of three forces – Army, Navy and Airforce.  ೩ 

ಸೇನಪ್ಡೆಗಳಿಗ್ಡ ಸಂವಿಧಾನದ್ ಪ್ರ ಕಾರ ರಾಷಿ್ ರಪ್ತಿಯ್ವರು ಆಗಿದೆ್ಯ , ಇಾಂತಹ 

ಅಧಕಾರವನುನ  ಸ್ವ ತಂತರ ಯ  ಭಾರತದ್ ಇತಿಹಾಸದ್ಲಿ್ಲ  ಮಟಿಮದ್ಲ್ಲಗ್ಡ ಆ 

ಅಧಕಾರವನುನ  ಇವರು ಹಾಂದಿದೆ್ರು. ಮೂರು ಪ್ಡೆಗಳಿಗ್ಡ ಸುಪಿರ ೋಾಂ ಕಮಾಾಂಡರ್ 

ಆಗಿದೆ್ರು ಎಾಂಬ್ಬದ್ಯ ನಮೆಮ ಲಿರಿಗೂ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಹೆಮೆಮಯ್ ವಿಷ್ಯ್ವಾಗಿದ್ದ. 

ತಮಿಳುನಡಿನ ಕುನೂರು ಬಳಿಯ್ ಹೆಲ್ಲಕಾಫಿ ರ್ ದ್ಯರಂತದ್ಲಿ್ಲ  ಪ್ತಿನ  ಜ್ತೆಗ್ಡ ದೇರ್ದ್ 

ಅತಯ ಾಂತ ಶೆರ ೋಷಿ್  ಅಧಕಾರಿಗಳ್ಳದ್ ಬಿರ ಗೇಡಿಯ್ರ್ ಎಲ್.ಎಸ್. ಲ್ಲಡೆೆರ್, ಲೆಫಿಿ ನೆಾಂಟ್್ 

ಕನಯಲ್ ಹಜಯಾಂದ್ರ್ ಸಾಂಗ್, ವಿಾಂಗ್ ಕಮಾಾಂಡರ್ ಪಿ.ಎಸ್. ಚೌಹಾಣ್, ಸ್ಕ ವ ಡರ ನ್ 

ಲ್ಲೋಡರ್ ಕೆ. ಸಾಂಗ್, ಜೆ.ಡಬಿ್ಲ್ ಯ .ಒ., ದಾಸ್, ಜೆ.ಡಬಿ್ಲ್ ಯ .ಒ., ಪ್ರ ದಿೋಪ್, ನಯ್ಕ್ 

ಜತೇಾಂದ್ರ  ಕುಮಾರ್, ನಯ್ಕ್ ವಿವೇಕ್ ಕುಮಾರ್, ನಯ್ಕ್ ಬಿ. ಸ್ಯ್ತೇಜ, ನಯ್ಕ್ 

ಗುರುಸೇವಕ್ ಸಾಂಗ್ ಹಾಗೂ ಸತಾಪ ಲ್ ಅವರುಗಳನುನ  ನವು ಕಳೆದ್ಯಕಾಂಡಿದೆ್ದ ೋವ. We 

have lost finest military officers.  ೧೩ ಜನ ಹುತಾತಮ ರಾಗಿದೆಾರೆ. ಮತು ಬಬ ರಾದ್ ಶ್ರ ೋ 

ಹನುಮಸಾಂಗ್ ಎಾಂಬ್ಬವವರು ಗ್ರಯಾಳುಗಳ್ಳಗಿ ಬಾಂಗಳೂರಿನ ಕಮಾಾಂಡರ್ 

ಆಸಪ ತೆರ ಯ್ಲಿ್ಲ  ಚಿಕತ್ೆ  ಪ್ಡೆಯುತಿು ದೆ್ಯ , ಅವರಿಗ್ಡ ಗಂಭಿೋರ ಸವ ರೂಪ್ದ್ ಗ್ರಯ್ಗಳ್ಳಗಿವ. 

ಈ ಸಂದ್ಭಯದ್ಲಿ್ಲ  ಸದ್ನದ್ ಮೂಲಕ ಅವರು ಬೇಗನೆ ಗುಣ್ಮುಖ್ರಾಗಲ್ಲ ಎಾಂದ್ಯ 

ಪಾರ ಥಯನೆ ಮಾಡುತೆು ೋನೆ. ಈ ಹೆಲ್ಲಕಾಫಿ ರ್ ದ್ಯರಂತದ್ ಬಗೆ್ಡ  ಕಾಂದ್ರ  ಸಕಾಯರದ್ವರು ೩ 

ಫೋಸ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ವಾಯುಪ್ಡೆ ಚಿೋಫ್್ ಮಾಷ್ಯಲ್ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯ್ಲಿ್ಲ  ವಿಚಾರಣೆ 

ಸಮಿತಿ ನೇಮಿಸ, ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತಿು ದ್ದ. ನನಗ್ಡ ಅನಸದಂತೆ, ಇಾಂತಹ ಒಬಬ  ಹಿರಿಯ್ 

ಅಧಕಾರಿಗಳಿರುವ ಹೆಲ್ಲಕಾಫಿ ರ್ನಲಿ್ಲ  ಪೈಲೆಟ್್ ೨೦ ವಷ್ಯಗಳ ಅನುಭವ 

ಹಾಂದಿದ್ವರಾಗಿದೆ್ರು. ಜನ ಹಾಗೂ ಮಾಧಯ ಮಗಳಲಿ್ಲ  ನೋಡಿದಂತೆ it was the safest 

Helicopter. ಬಹಳಷಿ್ಣ  ಸುರಕ್ಷತೆ ಇರುವ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ್ ಅಧಕಾರಗಳು ತೆರಳುವ 

ಹೆಲ್ಲಕಾಫಿ್್ರ್ ಬಹಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ್ನುನ  ಹಾಂದಿರುತು ದ್ದ. ಹಿಾಂದ್ದ ಶ್ರ ೋ ಮರಾಜಯ 

ದೇಸ್ಯಯ್ವರು ಒಮೆಮ  ಆರ್ಘತಕೆಕ  ಸಲುಕಕಾಂಡಿದೆ್ರು. ಪೈಲೆಟ್್ nose landing 

ಮಾಡುತಾು ರೆ. VIP ಗಳ ಸಂಚಾರದ್ ವೇಳೆ Highest flying hours experience 
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ನೇಮಿಸರುತಾು ರೆ. ಇಲಿ್ಲಯು ಕ್ಕಡ ಬಹಳಷಿ್ಣ  ಅನುಭವ ಇರುವವರನುನ  

ನೇಮಿಸದೆ್ರೂ ಈ ಅವಘಡ ಏಕೆ ಆಯತು ಎಾಂಬ್ಬದ್ರ ಆಳಕೆಕ  ಹೋಗಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ. 

ನನೆನ  ನನು ದೂರದ್ರ್ಯನದ್ಲಿ್ಲ  ಭಾರತ ದೇರ್ದ್ ಪ್ರಮಾಣ್ಣ ಪಿತಾಮಹ ಶ್ರ ೋ ಹೋಮಿ 

ಜಹಾಾಂಗಿೋರ್ ಬಾಬಾ ರವರ ಫಿೆ ೈಟ್್ ವಿಧವ ಾಂಸಕ ಕೃತಯ ಕೆಕ  ಒಳಗ್ರಗಿತುು  ಎಾಂದ್ಯ 

ಪ್ರ ಸ್ರವಾಯತು. ಇದ್ಯ ಏನಗಲು ಸ್ಧಯ ವಿದ್ದ. ಅದ್ರಲಿ್ಲ  ವಿಧವ ಾಂಸಕ ಕೃತಯ  ಇದ್ದಯೋ 

ಇಲಿವೋ? ಬಾಂಕ ಹತಿು ಕಾಂಡಾಗ ಅಾಂತರವೇ ಇಲಿ . ಆ ದೃರ್ಯ ವನುನ  ನೋಡಿದ್ರೆ ಕರುಳು 

ಕತುು  ಬರುತದ್ದ. ಈ ದೇರ್ದ್ ಭದ್ರ ತೆ, ಅಖಂಡತೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಯಭೌಮತವ ಕೆಕ  

ಸವಾಲಾಗುವ ಘಟನೆಗಳ ಬಗೆ್ಡ  ಸಕಾಯರ ನದಾಯಕಷ ಣ್ಯ ವಾಗಿ ಅತಯ ಾಂತ ಮುತುವಯಜ 

ವಹಿಸ, ಆಳಕೆಕ  ಇಳಿದ್ಯ ಪ್ರಿಶ್ೋಲನೆ ಮಾಡುವುದ್ಯ ಅವರ್ಯ ಕವಿದ್ದ ಎಾಂದ್ಯ ಕಾಂದ್ರ  

ಸಕಾಯರಕ್ಕಕ  ಹೇಳಬಯ್ಸುತೆು ೋನೆ. ಏಕೆಾಂದ್ರೆ ಅವರು he is a very very important 

person. He was a Commander General of three forces.  ಅದ್ರ ಜ್ತೆಗ್ಡ ಹಿರಿಯ್ 

ಅಧಕಾರಿಗಳನುನ  ಕಳೆದ್ಯಕಾಂಡು ನಮಮ  ದೇರ್ದ್ ೧೩೦ ಕೋಟ ಜನರು ದ್ಯಖಃದ್ಲಿ್ಲ  

ಭಾಗಿಯಾಗಿದೆಾರೆ ಎನುನ ವ ಮಾತನುನ  ವಯ ಕು  ಮಾಡುತೆು ೋನೆ. ಇಾಂತಹ ಘಟನೆಗಳು 

ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ಸಕಾಯರ ಸ್ಪಕು  ಕರ ಮ ವಹಿಸಬೇಕು. We have lost so many soldiers.  

Failure of intelligence ಇವುಗಳು ಆಗಬಾರದ್ಯ, ಎಾಂತಹವರನುನ  ನನು ಬಲ್ಲ 

ಕಡುತಿು ದೆ್ದ ೋವ. ಲಕಾಷ ಾಂತರ ಜನರು ಸ್ವ ತಂತರ ಯ  ಸಂಗ್ರರ ಮದ್ಲಿ್ಲ  ಹುತಾತಮ ರಾದ್ ನಂತರ, 

ಸ್ವ ತಂತರ ಯ  ಪ್ಡೆದ್ ನಂತರವೂ ಬಹಳಷಿ್ಣ  ಜನರು ಜೋವತಾಯ ಗ ಮಾಡಿದೆಾರೆ. ಶ್ರ ೋ 

ಮಹಾತಮ  ಗ್ರಾಂಧಯ್ವರು, ಶ್ರ ೋಮತಿ ಇಾಂದಿರಾ ಗ್ರಾಂಧಯ್ವರು, ಶ್ರ ೋ ರಾಜೋವ್ 

ಗ್ರಾಂದಿಯ್ವರು ಬಲ್ಲಯಾಗಿದೆ್ಯ , ಇಾಂತಹ ಘಟನೆಗಳಲಿ್ಲ  ಏನದ್ರೂ ವಿಧವ ಾಂಸಕ 

ಕೃತಯ ಗಳಿದೆ್ ರೆ ಬಯ್ಲ್ಲಗ್ಡ ಎಳೆದ್ಯ ತಪಿಪ ಸಬೇಕು ಮತುು  ಹಿಾಂದ್ದ ಮುಾಂದ್ದ ನೋಡದೇ 

ಸರಿಯಾದ್ ಶ್ಕೆಷ  ವಿಧಸಬೇಕು ಎನುನ ವ ಮಾತನುನ  ವಯ ಕು  ಮಾಡುತೆು ೋನೆ. ಇವರುಗಳ ಬಗೆ್ಡ  

ನನು ನಮಮ  ರಾಷಿ್ ರವು ಕಣಿಣ ೋರನುನ  ಹರಿಸುತಿು ದ್ದ. ಇವತುು  ನಮಮ ನನ ಗಲ್ಲರುವ 

ಮಹಾಚೇತಗಳ ಆತಮ ಕೆಕ  ಭಗವಂತನು ಸದೆ್ತಿಯ್ನುನ  ದ್ಯ್ಪಾಲ್ಲಸಲ್ಲ, ಅವರ ಅಗಲ್ಲಕೆ 

ನೋವನುನ  ಭರಿಸುವ ರ್ಕು ಯ್ನುನ  ಕುಟಾಂಬ ವಗಯದ್ವರಿಗ್ಡ ಮತುು  ರಾಷಿ್ ರದ್ ಜನತೆಗ್ಡ 
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ನೋಡಲ್ಲ, ಈ ನೋವನುನ  ಭರಿಸುವ ರ್ಕು ಯ್ನುನ  ಎಲಿರಿಗೂ ಭಗವಂತನು ಕರುಣಿಸಲು 

ಎಾಂದ್ಯ ಪಾರ ರ್ಥಯಸುತೆು ೋನೆ. ನಮಸ್ಕ ರ. 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮೃತರ ಆತಮ ಕೆಕ  ಸದೆ್ತಿಯ್ನುನ  ಕೋರುತಾು , ಅವರ 

ಅಲ್ಲಕೆಯ್ ನೋವನುನ  ಭರಿಸುವ ರ್ಕು ಯ್ನುನ  ಅವರ ಕುಟಾಂಬ ವಗಯಕೆಕ  ಪ್ರಮಾತಮ ನು 

ಕರುಣಿಸಲ್ಲ ಎಾಂದ್ಯ ಪಾರ ರ್ಥಯಸುತೆು ೋನೆ. ಮೃತರ ಗೌರವಾಥಯ ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು 

ಎದೆ್ಯನಾಂತು ಒಾಂದ್ಯ ನಮಿಷ್ ಮೌನಚರಣೆಯ್ನುನ  ಆಚರಿಸಬೇಕು. 

(ಮೃತ್ರ ಗೌರವಾಥಾ ಸದನದಲಿ್ಲ  ಉಪಸಿಿ ತ್ರಿದು ವರೆಲಿರೂ ಎದ್ದು ನುಂತ್ತ ಒುಂದ್ದ 

ನಮಿಷ ಮೌನವನುನ  ಆಚರಿಸಿದರು) 

(ಮುಾಂದ್ಯ) 

(1032)/ 13.12.2021/12.00/ಹೆರ್ಚ್ವಿ:ಎಾಂಡಿ    (ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರ ಉಪ್ಸಿ ತಿ) 

                                                                 

 ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್.ಆರ್.ಪಾಟ್ಟೋಲ್್ (ವಿರೋಧ್ ಪಕ್ಷದ ನ್ಯಯಕರು):- ಸನಮ ನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ನಯ್ಮ 59ರಡಿಯ್ಲಿ್ಲ  ನನು ಒಾಂದ್ಯ ನಲುವಳಿ ಸ್ಪಚನೆಯ್ನುನ  

ಕಟಿ ದೆ್ದ ೋನೆ. ಆ ನಲುವಳಿ ಸ್ಪಚನೆಯ್ ಮೇಲೆ ಚಚೆಯ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಅವಕಾರ್ವನುನ  

ನೋಡಬೇಕೆನುನ ವುದ್ಯ ನನನ  ವಿನಂತಿಯಾಗಿದ್ದ.  

 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಪ್ರ ಶನ ೋತು ರ ಅವಧ ಮುಗಿದ್ ಮೇಲೆ  ತಮಗ್ಡ 

ಅವಕಾರ್ವನುನ  ನೋಡುತೆು ೋನೆ.  
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2. ಪರ ಶ್ನ ೋತ್ು ರಗಳು 

ಅ) ಚುಕೆೆ  ಗುರುತಿನ ಪರ ಶ್ನನ ಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ನೋಡಲಾದ ಉತ್ು ರಗಳು 

 

ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖ್ಯಾ :256 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್) 

 

 ಡಾ||ತೇಜ್ಸಿವ ನಗೌಡ:- ಸನಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ತಾವು ಸದ್ನದ್ 

ಕಲಾಪ್ವನುನ  11 ಗಂಟ್ಟಗ್ಡ ಪಾರ ರಂಭಿಸುವಂತಹ ಸಂದ್ಭಯದ್ಲಿ್ಲ  ಜಗತಿು ನ ಹಿಾಂದ್ಯಗಳ 

ರ್ರ ದಿಾ  ಕಾಂದ್ರ  ಮತುು  ಹಿಾಂದ್ಯಗಳ ಮೋಕ್ಷಧಾಮವಾಂದ್ಯ ಕರೆಯ್ಲಪ ಡುವ 

ವಾರಣಾಸಯ್ ಕಾಶ್ಯ್ಲಿ್ಲ  ಭಾರತದ್ ಹೆಮೆಮಯ್ ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ ಗಳ್ಳಗಿರುವ ಮಾನಯ  

ನರೇಾಂದ್ರ  ಮೋದಿಯ್ವರು ಈ ದಿನ ’ಭವಯ  ಕಾಶ್; ದಿವಯ  ಕಾಶ್’ ಎನುನ ವ ಕಾಯ್ಯಕರ ಮದ್ 

ಮೂಲಕ ಕಾಶ್ಯ್ಲಿ್ಲರುವ ಸ್ಮ ರಕಗಳನುನ  ಮತುು  ದೇವಾಲಯ್ಗಳನುನ  ಪುನರ್ 

ಜೋರ್ೋಯದಿಾರಗಳಿಸ ದೇರ್ಕೆಕ  ಸಮಪಿಯಸದೆಾರೆ, ಬಳಗ್ರವಿಯ್ ಕತ್ತು ರು ಚೆನನ ಮಮ ನ 

ಮತುು  ಸಂಗಳಿಿ  ರಾಯ್ಣ್ಣ ನ ಬಲ್ಲದಾನದ್ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲ  ನವು ಇವತುು  ಈ ಸದ್ನದ್ಲಿ್ಲ  

ಸೇರಿದೆ್ದ ೋವ.  

 

 ಸನಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಕನಯಟಕ ರಾಜಯ ದ್ ಇತಿಹಾಸ ಮತುು  

ಸಂಸಕ ೃತಿಯ್ನುನ  ಸ್ರುವಂತಹ ಪುರಾತತವ  ಇಲಾಖೆಯ್ಡಿಯ್ಲಿ್ಲ  ಬರುವಂತಹ 

ಸ್ಮ ರಕಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ್ ಬಗೆ್ಡ  ಅತಯ ಾಂತ ನೋವಿನಾಂದ್ ಮತುು  ಕಾಳಜಯಾಂದ್ 

ಪ್ರ ಶೆನ ಯ್ನುನ  ಕಳುತಿು ದೆ್ದ ೋನೆ.  

 

ಕನಯಟಕ ರಾಜಯ ದ್ ಪುರಾತತವ  ಇಲಾಖೆಗ್ಡ ಕಾಂದ್ರ  ಸಕಾಯರದ್ ಸಂಸಕ ೃತಿ 

ಮಂತಾರ ಲಯ್ದಿಾಂದ್ ಕಳೆದ್ 20 ವಷ್ಯಗಳಲಿ್ಲ  ಎಷಿ್ಣ  ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ 

ಎನುನ ವುದ್ಯ ನನನ  ಮದ್ಲನೆಯ್ ಪ್ರ ಶೆನ ಯಾಗಿದ್ದ.  ರಾಜಯ  ಪುರಾತತವ  ಇಲಾಖೆಗ್ಡ ಕಳೆದ್ 
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20 ವಷ್ಯಗಳಲಿ್ಲ  12ನೇ ಹಣ್ಕಾಸನ ಯೋಜನೆಯ್ಡಿ 2006 ರಿಾಂದ್ 2010ರವರೆಗ್ಡ 22.50 

ಕೋಟ ರೂಪಾಯಗಳನುನ  ಮತುು  13ನೇ ಹಣ್ಕಾಸು ಯೋಜನೆಯ್ಡಿ ಅಾಂದ್ರೆ, 2012 

ರಿಾಂದ್ 2015ರವರೆಗ್ಡ 100 ಕೋಟ ರೂಪಾಯಗಳ ಅನುದಾವನುನ  

ಬಿಡುಗಡೆಗಳಿಸಲಾಗಿರುತು ದ್ದ ಎನುನ ವ ಉತು ರವನುನ  ಸಕಾಯರ ನೋಡಿದ್ದ. ಇದ್ಯ ಅತಯ ಾಂತ 

ನರಾಶಾದಾಯ್ಕ ಮತುು  ನೋವಿನ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದ್ದ. ಕವಲ 122 ಕೋಟ 

ರೂಪಾಯಗಳಲಿ್ಲ  ಕನಯಟಕದ್ ಗ್ರರ ಮಗ್ರರ ಮಗಳಲಿ್ಲ  ಇರುವಂತಹ ಸ್ಮ ರಕಗಳನುನ  

ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಹೇಗ್ಡ ಸ್ಧಯ ವಾಗುತು ದ್ದನುನ ವುದ್ಯ ನನನ  ಪ್ರ ಶೆನ ಯಾಗಿದ್ದ. 

ಬಳಗ್ರವಿಯಾಂದ್ ಕವಲ ನಲುಕ  ಕಲೋಮಿೋಟರ್ ದೂರದ್ಲಿ್ಲ  ದೇವಗ್ರವ್ ಅಥವಾ 

ದೇವ ಗ್ರರ ಮವಾಂದ್ಯ ಒಾಂದ್ಯ ಪುಟಿ  ಗ್ರರ ಮವಿದ್ದ. ಅಲಿ್ಲ  ಅತಯ ಾಂತ ಅದ್ಯು ತ ಕೆತು ನೆಯ್ 

ದೇವಾಲಯ್ ಇದ್ದ.  

 

ಸನಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, 12ನೇ ಹಣ್ಕಾಸು ಯೋಜನೆಯ್ಡಿಯ್ಲಿ್ಲ  

ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ್ ಹಣ್ದ್ಲಿ್ಲ  63 ಸ್ಮ ರಕಗಳನುನ  ಮತುು  ಒಾಂದ್ಯ ಪುರಾತತವ  ನೆಲೆಯ್ 

ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮತುು  13 ವಸುು  ಸಂಗರ ಹಾಲಯ್ಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಕಾಯ್ಯವನುನ  

ಕೈಗಳಿಲಾಗಿದ್ದ ಎನುನ ವ ಉತು ರವನುನ  ಸಕಾಯರ ನೋಡಿದ್ದ. ಆ 13 ವಸುು  

ಸಂಗರ ಹಾಲಯ್ಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗ್ರಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಹಣ್ದ್ಲಿ್ಲ  

ಬಾಂಗಳೂರಿನಲಿ್ಲರುವ ವಾಂಕಟಪ್ಪ  ಆಟ್್ಯ ಗ್ರಯ ಲರಿ ಒಾಂದ್ಕೆಕ ೋ ಸುಮಾರು 2.51 ಕೋಟ 

ರೂಪಾಯಗಳನುನ  ವಿನಯೋಗ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ.  

 

ಸನಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, 1499ರಲಿ್ಲ  ಚೌಡಪ್ಪ  ಗೌಡ ಮತುು  ಭದ್ರ ಪ್ಪ  ಗೌಡ 

ನಯ್ಕರಿಾಂದ್ ಪಾರ ರಂಭವಾಗಿ 1763ರಲಿ್ಲ  ಹೈದ್ರಾಲ್ಲಯ್ ದಾಳಿಗ್ಡ ತುತಾು ಗುವವರೆಗ್ಡ 

ಸುಮಾರು 263 ವಷ್ಯಗಳ ಕಾಲ ಕೆಳದಿಯ್ ನಲುಕ  ಸಂಸಿ್ನದ್ ನಲುಕ  

ರಾಜಧಾನಗಳಲಿ್ಲ  18 ಜನ ಅರಸರು ಆಳಿವ ಕೆ ಮಾಡಿ, ಬಲೆ ಕಟಿ ಲಾಗದಂತಹ  ಕೋಟ್ಟ-

ಕತು ಲೆ, ದೇವಸಿ್ನ, ಅರಮನೆ ಮತುು  ಪುಷ್ಕ ರಣಿಗಳನುನ  ಕಟಿ ದೆ್ರು. ಕೆಳದಿಯ್ ಈ 



                                                                                                                   ವಿಪ/13-12-2021/37 

“ತಿದ್ದು ಪಡಿಯಾಗದ ಪರ ತಿ/Unedited copy, ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಪತಿರ ಕಾ ಪರ ಕಟಣೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ದ” 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

ಸ್ಮ ರಕಗಳ ಪ್ರಿಸಿ ತಿ ಯಾವ ರಿೋತಿಯಾಗಿದ್ದ ಎನುನ ವುದ್ನುನ  ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಣಿಣ ೋರು 

ಬರುತಿು ದ್ದ. ನನು ಇತಿು ೋಚಿನ ಮಳೆಗ್ರಲದ್ಲಿ್ಲ  ಅಲಿ್ಲನ ಪ್ರ ತಿಯಾಂದ್ಯ ಸ್ಮ ರಕಗಳು 

ವಿೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ್ದ ೋನೆ ಮತುು  ಕೋಟ್ಟ-ಕತು ಲಗಳನುನ  ತಿರುಗಿ ಬಂದ್ಯ ಈ ಪ್ರ ಶೆನ ಯ್ನುನ  

ನನು ಕಳಿದೆ್ದ ೋನೆ.  

 

ಸನಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಇಕೆಕ ೋರಿಯ್ ಅಘೋರೇರ್ವ ರ ದೇವಾಲಯ್ವು 

ದಾರ ವಿಡ, ಹಯ್್ಳ ಮತುು  ಇಸಿ್ಾಂ ವಾಸುು ಶ್ಲಪ ಶಾಸು ರದ್ ಪ್ರ ಕಾರ ನಮಾಯಣ್ 

ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ. ಈ ದೇವಾಲಯ್ದ್ ಗಭಯಗುಡಿಯ್ಲಿ್ಲ  ನೋರು ಸುರಿಯುತಿು ದ್ದ. ಅಚಯಕರು 

ಮಂಗಳ್ಳರತಿಯ್ನುನ  ಕಡುವುದ್ಕೆಕ  ಸ್ಧಯ ವಾಗುತಿು ಲಿ . ನನು ಅದ್ರ ವಿಡಿಯೋ 

ರೆಕಾಡಿಯಾಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ್ದ ೋನೆ. ಅದ್ನುನ  ತಮಮ  ಅವಗ್ರಹನೆಗ್ರಗಿ ಕಳುಹಿಸಕಡುತಿು ದೆ್ದ ೋನೆ. 

ಸ್ಮ ರಕಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ್ಕಾಂದ್ರೆ, ಬರಿೋ ಹುಲಿನುನ  ಕತುು  ಸವ ಚಛ ಗಳಿಸುವುದೇ 

ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ್ಕಾಂದ್ಯ ಇವರು ತಿಳಿದ್ಯಕಾಂಡಿದೆಾರೆ. ಕೆಳದಿ ಮತುು  ಇಕೆಕ ೋರಿ ಎರಡೂ 

ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ  ಮಗಲರ ದಾಳಿಗ್ಡ ಸಲುಕ 32 ಕೈಗಳು ಇದೆ್  ಅಘೋರೇರ್ವ ರ ದೇವರ 

ಮೂತಿಯ ಹಾಳ್ಳದ್ ಮೇಲೆ, ಸುಮಾರು ಆರೂವರೆ ಅಡಿಗಳಷಿ್ಣ  ಎತು ರದ್ ಮೂತಿಯ ಇದೆ್  

ಮೂಲ ಪಿೋಠವನುನ  ಹರಗಡೆ ಎಸದಿದೆಾರೆ. ಬಿದ್ನೂರಿನ ಕೋಟ್ಟಯ್ಲಿ್ಲರುವ ಯಾವ 

ಬತೆು ೋರಿಗಳನೂನ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಲಿ . ವಿೋರ ಮಾತೆ ಚೆನನ ಮಾಮ ಜೋ ಸುಮಾರು 25 

ವಷ್ಯಗಳ ಕಾಲ ರಾಣಿಯಾಗಿ ಆಳಿವ ಕೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕವಲೇದ್ಯಗಯದ್ ಅರಮನೆಯ್ನುನ  

ಸಹ ಸರಿಯಾದ್ ರಿೋತಿಯ್ಲಿ್ಲ  ಪುನರ್ ನಮಾಯಣ್ ಮಾಡಿಲಿ . ಅಲಿ್ಲ  ಒಾಂದ್ಯ ಬಸ್ ಸಹ 

ಹೋಗುವುದ್ಕೆಕ  ಯಾವುದೇ ರಿೋತಿಯ್ ಅನುಕ್ಕಲವನುನ  ಮಾಡಿಕಟಿ ಲಿ . ಇದ್ಯ ಯಾವ 

ರಿೋತಿಯ್ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಎನುನ ವುದ್ಯ ನನನ  ಪ್ರ ಶೆನ ಯಾಗಿದ್ದ. ಇದೇ ರಿೋತಿಯಾದ್ರೆ, 

ಪ್ರ ವಾಸೋದ್ಯ ಮವನುನ  ಯಾವ ರಿೋತಿಯ್ಲಿ್ಲ  ಅಭಿವೃದಿಿಪ್ಡಿಸುವುದ್ಕೆಕ  ಸ್ಧಯ ವಿದ್ದ? 

ನನು ಸ್ಮ ರಕಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ್ನುನ  ಸಕಾಯರ ಯಾವ ರಿೋತಿಯ್ಲಿ್ಲ  ಮಾಡಿದ್ದ ಎನುನ ವ 

ಪ್ರ ಶೆನ ಯ್ನುನ  ಕಳಿದೆ್ದ ೋನೆಯೇ ಹರತು, ರಸು  ಮತುು  ಚರಂಡಿ ಮಾಡಿರುವುದ್ರ ಬಗೆ್ಡ  

ಮಾಹಿತಿಯ್ನುನ  ಕಳಿಲಿ .  
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ಸನಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ದ್ಯ್ಮಾಡಿ ಸಕಾಯರ ಕೋಟ್ಟ-ಕತು ಲಗಳನುನ  

ಮತುು  ಸ್ಮ ರಕಗಳನುನ  ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ. ಕಾಶ್ಯ್ಲಿ್ಲನ ಸ್ಮ ರಕಗಳನುನ  ರಕ್ಷಣೆ 

ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ   ಮಾನಯ  ನರೇಾಂದ್ರ  ಮೋದಿಯ್ವರು ಯಾವ ರಿೋತಿಯ್ ಕರ ಮಗಳನುನ  

ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಾಂಡಿದೆಾರೆನುನ ವುದ್ಯ ಇದ್ಕೆಕ  ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದ.  

 

ಸನಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಕವಲೇದ್ಯಗಯದ್ಲಿ್ಲ  ’ಕಾಶ್ ವಿರ್ವ ನಥನ’ 

ದೇವಸಿ್ನವನುನ  ನಮಾಯಣ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ.    ಫೆಬರ ವರಿ 27ನೇ ತಾರಿೋಖಿಗ್ಡ ರಾಣಿ 

ಚೆನನ ಮಮ ನವರ  ಜನನವಾಗಿ ಸುಮಾರು 350 ವಷ್ಯಗಳ್ಳಗುತಿು ವ. ಆಕೆಯ್ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ   

ಯಾವುದೇ ಜಯಂತಿಯ್ನುನ  ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತಿು ಲಿ . ಆಕೆಯ್ ಜಯಂತಿಯ್ ಬಗೆ್ಡ  

ಘೋಷ್ಣೆ ಮಾಡುವುದ್ನುನ  ಹಿರಿಯ್ರು ಮರೆತಿರಬಹುದ್ಯ ತಾವು ಆ ಪಿೋಠದಿಾಂದ್ 

ಕವಲೇದ್ಯಗಯವನುನ  ಆಳಿವ ಕೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೆಳದಿಯ್ ಚೆನನ ಮಾಮ ಜೋಯ್ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ  

ಒಾಂದ್ಯ ಜಯಂತಿಯ್ನುನ  ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವುದ್ರ ಬಗೆ್ಡ  ತಾವು ನದೇಯರ್ನವನುನ  

ನೋಡುವುದ್ರ ಜ್ತೆಗ್ಡ, ಕೋಟ್ಟ-ಕತು ಲೆಗಳ ಮತುು  ಪ್ರ ತಿ ಸ್ಮ ರಕಗಳ 

ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಾಗುವುದ್ರ ಜ್ತೆಗ್ಡ ಸಂಪೂಣ್ಯ ಪುನರ್ ನಮಾಯಣ್ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  

ಅವರ್ಯ ಕವಿರುವ ಹಣ್ವನುನ  ಕಾಂದ್ರ  ಸಕಾಯರದಿಾಂದ್ ಅಥವಾ ರಾಜಯ  ಸಕಾಯರವೇ 

ಭರಿಸುವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ್ ಬಗೆ್ಡ  ರಾಜಯ  ಸಕಾಯರ 

ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ.  

 

ಸನಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ರಾಜಯ  ಪುರಾತತವ  ಇಲಾಖೆಗ್ಡ ಆ ವಿಷ್ಯ್ದ್ಲಿ್ಲ  

ಆಸಕು  ಇಲಿದೇ ಇರುವಂತಹ ಅಧಕಾರಿಗಳನುನ  ಅಲಿ್ಲಗ್ಡ ಹಾಕುವುದ್ರ ಬದ್ಲ್ಲಗ್ಡ 

ಇತಿಹಾಸದ್ ಪ್ರ ಜೆಾ  ಮತುು  ಧಾಮಿಯಕ ರ್ರ ದಿ್ದ  ಹಾಗೂ ಸ್ಾಂಸಕ ೃತಿಕ ಬದಿ್ ತೆ ಇರುವಂತಹ, 

ಸಮಪ್ಯಣಾ ಮಾನೋಭಾವ ಇರುವಂತಹ ಅಧಕಾರಿಗಳನುನ   ಆ ಇಲಾಖೆಗ್ಡ ನೇಮಕ 

ಮಾಡಿ ಸ್ಮ ರಕಗಳನುನ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ನಟಿ ನಲಿ್ಲ  ಕನನ ಡ ಸಂಸಕ ೃತಿ ಇಲಾಖೆ, 
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ಪುರಾತತವ  ಇಲಾಖೆ, ಮುಜರಾಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರ ವಾಸೋದ್ಯ ಮ ಇಲಾಖೆಗಳು 

ಒಟಿ ಗೂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತರ  ಈ ಸ್ಮ ರಕಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  

ಸ್ಧಯ ವಾಗುತು ದ್ದ. ಈ ನಟಿ ನಲಿ್ಲ  ಒಾಂದ್ಯ ಗಟಿಯಾಗಿರುವ ಭರವಸಯ್ನುನ  

ಸಕಾಯರದಿಾಂದ್ ತಾವು ಕಡಿಸಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತಿು ದೆ್ದ ೋನೆ. 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ(ಸಭಾ ನ್ಯಯಕರು, ಪರ ವಾಸೋದಾ ಮ 

ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು  ಜಿೋವಿಶಾಸು ರ  ಸರ್ಚವರ ಪರವಾಗಿ):- ಸನಮ ನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಶ್ರ ೋಮತಿ ತೇಜಸವ ನಗೌಡರು ಲ್ಲಖಿತ ರೂಪ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಕಳಿರುವಂತಹ 

ನಲುಕ  ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳಿಗ್ಡ ಸಕಾಯರ ಉತು ರವನುನ  ಕಟಿ ದ್ದ. ಅವರು ಒತಾು ಯ್ ಮಾಡುತಿು ರುವ 

ಎಲಿ  ವಿಚಾರಗಳಿಗೂ ನಮಮ   ಸಹಮತವಿದ್ದ. ಇದ್ರಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಗಾಂದ್ಲವಿಲಿ . 

ಅವರು ಇಕೆಕ ೋರಿಯ್ ಅಘೋರೇರ್ವ ರ ದೇವಾಲಯ್ದ್ ಗಭಯಗುಡಿಯ್ಲಿ್ಲ  ನೋರು 

ಸೋರುತಿು ದ್ದ. ಈ ನಟಿ ನಲಿ್ಲ  ಸಕಾಯರ ಯಾವ ಕರ ಮವನುನ  ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಾಂಡಿದ್ದ ಎನುನ ವ 

ಪ್ರ ಶೆನ ಯ್ನುನ  ಕಳಿದೆಾರೆ. 2020-21ನೇ ಆರ್ಥಯಕ ವಷ್ಯದ್ಲಿ್ಲ  ಆ ಕಾಮಗ್ರರಿಯ್ನುನ  

ಕೈಗ್ಡತಿು ಕಳಿಲಾಗುತು ದ್ದ ಎನುನ ವ ಉತು ರವನುನ  ನೋಡಲಾಗಿದ್ದ.  

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಭಾನಯ್ಕರೇ, ಸುಮಾರು 265 ಸ್ಮ ರಕಗಳನುನ  

ನನು ಸಹ ನೋಡಿದೆ್ದ ೋನೆ. ಅವರು ಹೇಳಿರುವುದ್ಯ ಬಿಟಿ  ಇನೂನ  ಅನೇಕ 

ಸ್ಮ ರಕಗಳಿವ, ಇದ್ರ ಬಗೆ್ಡ  ಸಕಾಯರ ಸಪ ಷಿ್ ವಾಗಿರುವ ತಿೋಮಾಯನವನುನ  

ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಳಿಬೇಕಾಗಿದ್ದ. ಏಕೆಾಂದ್ರೆ, ಒಮೆಮ  ಸ್ಮ ರಕಗಳು ಹಾಳ್ಳಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಪುನಃ ಅವು 

ಸಗುವುದಿಲಿ . ಅವರು ಹೇಳುತಿು ರುವ ಮಾತನುನ  ತಾವು ಅಥಯ ಮಾಡಿಕಳಿಬೇಕಾಗಿದ್ದ.  

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ:- ಸನಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಇಲಿ್ಲ  

ಎರಡು ಮೂರು ಸಮಸಯ ಗಳಿವ. ಸ್ಮ ರಕಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗ್ಡ ಕಾಂದ್ರ  ಮತುು  ರಾಜಯ  

ಸಕಾಯರಗಳು ಹಣ್ವನುನ  ವಿನಯೋಗ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಸದಿ್ವಾಗಿವ. ಹಣ್ದ್ 
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ಕರತೆಯೇನೂ ಇಲಿ . ಈಗಿನ ಸಿ ತಿಯ್ಲಿ್ಲ  ಸವ ಲಪ  ಮಟಿ ಗ್ಡ ಆರ್ಥಯಕ ಸಮಸಯ  

ಇರಬಹುದ್ಯ. ಆದ್ರೆ, ಪುರಾತತವ  ಇಲಾಖೆಯ್ಲಿ್ಲ  ಸಂರಕಷ ತ ಪ್ರ ದೇರ್ದಿಾಂದ್ 100 ಮಿೋಟರ್ 

ಒಳಗ್ಡ ಕಡೆಾಯ್ವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗ್ರರಿಗಳನುನ  ಕೈಗಳಿುವುದ್ಕೆಕ  ಈಗಿರುವಂತಹ 

ನಯ್ಮಗಳಲಿ್ಲ  ಅವಕಾರ್ಗಳಿಲಿ . ನಂತರ 100 ರಿಾಂದ್ 200 ಮಿೋಟರ್ಗಳವರೆಗ್ಡ ಕನಷಿ್  

ಯಾವುದಾದ್ರು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯ್ಯಗಳನುನ  ಒದ್ಗಿಸಕಡುವುದ್ಕೆಕ  ಸಣ್ಣ ಪುಟಿ  

ಕಾಮಗ್ರರಿಗಳನುನ  ಕೈಗಳಿುವುದ್ಕೆಕ  ಮಾತರ  ನಯ್ಮಗಳಲಿ್ಲ  ಅವಕಾರ್ವಿದ್ದ. 

ಇದ್ರಿಾಂದಾಗಿ ವಷ್ಯಗಟಿ ಲೆ ಅನುಮತಿಗ್ರಗಿ ಪ್ರದಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಿಸಿ ತಿ 

ನಮಾಯಣ್ವಾಗಿದ್ದ. ಇದ್ರ ನಡುವ ನಮಮ  ರಾಜಯ ದ್ ಪ್ರ ವಾಸೋದ್ಯ ಮ ಮಂತಿರ ಗಳು 

ಮತುು  ಕಾಂದ್ರ ದ್ ಪ್ರ ವಾಸೋದ್ಯ ಮ ಮಂತಿರ ಗಳ ನಡುವ ಮೂರು ಸುತಿು ನ 

ಮಾತುಕತೆಗಳ್ಳಗಿ ಒಾಂದ್ಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗ್ಡ ಬಂದ್ಯ ಅನುಮತಿಯ್ನುನ  ಅತಿೋ ಶ್ೋಘರ ವಾಗಿ 

ಕಡಬೇಕೆನುನ ವ ಪ್ರ ಸ್ು ಪ್ಗಳು ನಮಮ  ಮುಾಂದಿದ್ದ. ಮುಾಂದ್ದ ನಡೆಯುವಂತಹ 

ಚಚೆಯಯ್ಲಿ್ಲ  ಕಾಯೆರಿಸರುವ ಅಥವಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಿ ಳಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ 

ಕಾಮಗ್ರರಿಗಳನುನ  ಕೈಗಳಿಬಾರದ್ಯ ಎನುನ ವುದ್ಕೆಕ  ಮಾತರ  ಸೋಮಿತವಾಗಿ 

ಅನುಮತಿಯ್ನುನ  ಪ್ಡೆದ್ಯ ನವಯಹಣೆ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಅನುಕ್ಕಲವಾಗುವಂತಹ 

ವಾತಾವರಣ್ ನಮಾಯಣ್ವಾದ್ರೇ, ಹಣ್ವನುನ  ವಿನಯೋಗ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  

ಅವಕಾರ್ಗಳಿವ. ಹಿಾಂದ್ದ ಸ್ಮ ರಕಗಳನುನ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತುು  ನವಯಹಣೆ ಮಾಡುವ 

ಕೆಲಸವನುನ  ಕನನ ಡ ಮತುು  ಸಂಸಕ ೃತಿ ಇಲಾಖೆ ನವಯಹಿಸುತಿು ತುು . ಈಗ ಅದ್ನುನ  

ಪ್ರ ವಾಸೋದ್ಯ ಮ ಇಲಾಖೆಗ್ಡ ವಗ್ರಯಯಸಲಾಗಿದ್ದ. ಹಣ್ದ್ ಕರತೆಗೂ ಹೆಚಾಚ ಗಿ 

ನಯ್ಮಗಳ ತಾಂದ್ರೆ ಇದ್ದ ಎನುನ ವ ಅಾಂರ್ವನುನ  ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರ ಗಮನಕೆಕ  

ತರುತಿು ದೆ್ದ ೋನೆ. ಮುಾಂದಿನ ಒಾಂದ್ಯ ತಿಾಂಗಳೊಳಗ್ರಗಿ ಮತು ಾಂದ್ಯ ಸುತಿು ನ ಚಚೆಯಗಳು 

ನಡೆದ್ಯ ಈ ನಯ್ಮಗಳನುನ  ಸರಳಿೋಕರಣ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಕಾಮಗ್ರರಿಗಳನುನ  

ಕೈಗ್ಡತಿು ಕಳಿುವಂತಹ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡುತೆು ೋವ. ಆಗ ಖ್ಚಿತವಾಗಿಯೂ ಮಾನಯ  

ತೇಜಸವ ನಗೌಡರು ಉಲಿೆೋಖ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಾಮಗ್ರರಿಗಳಿಗ್ಡ ಪ್ರ ಥಮ ಆದ್ಯ ತೆಯ್ನುನ  

ಕಟಿ  ಈ ಸಮಸಯ ಗಳನುನ  ಪ್ರಿಹರಿಸಲಾಗುತು ದ್ದ.   ಈ ರಾಜಯ ದ್ಲಿ್ಲರುವಂತಹ ಎಲಿ  
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ಧಾಮಿಯಕ ಮತುು  ಐತಿಹಾಸಕ ಕಾಂದ್ರ ಗಳು ಪುರಾತತವ  ಇಲಾಖೆಯ್ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಣೆ 

ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಸಕಾಯರ ಬದಿ್ವಾಗಿರುತು ದ್ದ ಎನುನ ವ ಮಾತನುನ  ಹೇಳುವುದ್ಕೆಕ  

ಬಯ್ಸುತಿು ದೆ್ದ ೋನೆ.   

         (ಮುಾಂದ್ಯವರಿದಿದ್ದ) 

                                                              

(1033)  13.12.2021  12.10  ಪಿಕೆ:ಎಾಂಡಿ 

 ಡಾ: ತೇಜ್ಸಿವ ನ ಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾನಯ್ಕರು, ಇದ್ರಲಿ್ಲರುವ 

ತಡಕುಗಳೇನು ಎನುನ ವ ಅಾಂರ್ಗಳನುನ  ಸದ್ನದ್ ಗಮನಕೆಕ  ತಂದಿದೆಾರೆ.  ನಮಮ  

ಸಂಸಕ ೃತಿ ಮತುು  ನಮಮ  ಸ್ಮ ರಕಗಳ  ರಕ್ಷಣೆಗ್ಡ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕಾನೂನುಗಳನುನ  

ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ನವಿಲಿ್ಲದೆ್ದ ೋವ.  ಇವತುು  ಕಾಶ್, ಆಯೋಧ್ಯಯ ಯ್ಲಿ್ಲ  ಸ್ಮ ರಕಗಳನುನ  

ಉಳಿಸಕಳಿುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗುತಿು ವ.  ಕನಯಟಕ, ಆಾಂಧರ ಪ್ರ ದೇರ್, 

ತಮಿಳುನಡು ರಾಜಯ ಗಳು;  ಇಡಿೋ ದ್ಕಷ ಣ್  ಭಾರತ ಜಗತಿು ಗ್ಡ ಅತಯ ಾಂತ ಒಳಿೆಯ್ 

ಸ್ಮ ರಕಗಳನುನ  ಕಟಿ ವ.  ನವಲಿರೂ ಪುಣ್ಯ ವಂತರು ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳುವುದ್ಕೆಕ  

ಇಷಿ್ ಪ್ಡುತೆು ೋನೆ.  ನಮಮ  ರಾಜ-ಮಹಾರಾಜರುಗಳು ತಮಮ  ಅರಮನೆಗಳನುನ  

ಸುರಕಷ ತವಾಗಿ ಕಟಿ ಲ್ಲಲಿ .  ಆದ್ರೆ ಅವರು ನಮಾಯಣ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ದೇವಾಲಯ್ಗಳು, 

ಕೋಟ್ಟ-ಕತು ಲುಗಳು ಮತುು  ಪುಷ್ಕ ರಣಿಗಳು ಉಳಿದಿವ.   ಇವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗ್ಡ ನವು 

ಕಾನೂನು ರಚನೆ ಮಾಡೋಣ್.  ನಮಮ  ಸ್ಮ ರಕಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗ್ಡ, ರಕ್ಷಣೆಗ್ಡ 

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ಾಂತೆ ನಮಮ  ಕಾನೂನುಗಳಲಿ್ಲ  ಏನದ್ರೂ ಅಡೆತಡೆ ಇದೆ್ ರೆ ಅವುಗಳನುನ  

ತಿದೆ್ಯಪ್ಡಿ ಮಾಡೋಣ್.  ಈ ಕುರಿತು ಸದ್ನದ್ಲಿ್ಲ  ಚಚೆಯ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಅವಕಾರ್ ಇದ್ದ.  

ನನು ಹೇಳುತಿು ರುವ ಒಟಿ  ಕಂಟ್ಟಾಂಟನುನ  ಮಾನಯ  ಸಭಾನಯ್ಕರು ಅಥಯ 

ಮಾಡಿಕಳಿಲ್ಲಲಿ  ಎಾಂದ್ಯ ಭಾವಿಸುತೆು ೋನೆ.  ಇಡಿೋ ಸ್ಮ ರಕಗಳ ಫೋಟೋಗರ ಫಿಗ್ಡ ಎಷಿ್ಣ  

ಕೋಟ ರೂಪಾಯಗಳು ಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ ಎನುನ ವುದ್ನುನ  ದ್ಯ್ವಿಟಿ  ತಿಳಿಸಬೇಕು.     

 ಕನಯಟಕ ರಾಜಯ ದ್ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ , ಗ್ರರ ಮಗಳಲಿ್ಲರುವ ಬಲೆ ಕಟಿ ಲಾಗದಂತಹ 

ಕಲಾತಮ ಕ ಸ್ಮ ರಕಗಳ ಫೋಟೋಗರ ಫಿ  ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನುನ  ಡಾಕುಯ ಮೆಾಂಟೇಷ್ನ್ 
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ಮಾಡಬೇಕು.  ಅವುಗಳ ನವಯಹಣೆಗ್ಡ ಮತುು  ಪುನಜಯರ್ೋಯದಿಾ ರಕೆಕ  ಎಷಿ್ಣ  ಹಣ್ 

ಬೇಕು ಎಾಂಬ್ಬದ್ನುನ  ಅಾಂದಾಜು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ.  400-500 ವಷ್ಯಗಳ ಹಿಾಂದ್ದ 

ನಮಾಯಣ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ಸ್ಮ ರಕಗಳನುನ  ನವಯಹಣೆ ಮಾಡಲು ಈಗಿಟಿ ರುವ ನಧ 

ಸ್ಕಾಗುವುದಿಲಿ .  ರಾಜಯ  ಸಕಾಯರ ಮತುು  ಕಾಂದ್ರ  ಸಕಾಯರದಿಾಂದ್ ಹೆಚಿಚ ನ ಅನುದಾನ 

ನೋಡುವಂತಹ ವಯ ವಸಿ  ಆಗಬೇಕು.  ಈ ನಧಯ್ನುನ  ಇನನ ಷಿ್ಣ  ಹೆಚಿಚ ಸಬೇಕು.    ಈ 

ಸ್ಮ ರಕಗಳನುನ  ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರ ವಾಸಗರು ಅಲಿ್ಲ  ಹೋಗುವುದ್ರಿಾಂದ್ ಉತು ಮ 

ರಿಟನ್ಯ ಕ್ಕಡ  ಬರುತು ದ್ದ.  ಕೆಳದಿ ಒಾಂದ್ಕೆಕಯೇ ಮಕಕ ಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ದಿನಕೆಕ  500 ಕ್ಕಕ  

ಹೆರ್ಚಚ  ಜನ ಪ್ರ ವಾಸಗರು ಬರುತಿು ದೆಾರೆ.  ಹಾಗ್ರಗಿ ಅದ್ರ ನವಯಹಣೆ ಪ್ರ ವಾಸಗರಿಾಂದ್ 

ಬರುವ ಹಣ್ದಿಾಂದ್ಲೇ ನಡೆಯುತು ದ್ದ; ಯಾರ ಮೇಲ್ಲ ಅವಲಂಬಿಸುವ  ಅವರ್ಯ ಕತೆ 

ಇರುವುದಿಲಿ . ಆ ಹಣ್ದಿಾಂದ್ಲೇ ಸ್ವ ವಲಂಬಿಯಾಗಿ ನವಯಹಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದ್ದ. 

ಸ್ಮ ರಕಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗ್ಡ ನಧ ಬೇಕಾಗಿರುವುದ್ರಿಾಂದ್ ಸಕಾಯರ ಅದ್ನುನ  ಕಡಮಾಡಬೇಕು. 

 ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರ 

ಮೂಲ ಆರ್ಯ್, ಪುರಾತತವ ದ್ ನೆಲೆಗಳನುನ  ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು; ಅದ್ಕೆಕ  ಬೇಕಾದಂತಹ 

ಅನುದಾನಗಳನುನ  ವಿನಯೋಗಿಸಬೇಕು, ನಯ್ಮಗಳನುನ  ಸಡಿಲಗಳಿಸಬೇಕು; 

ಅಗತಯ ವಿದೆ್ ರೆ ಈ ದಿಸಯ್ಲಿ್ಲನ ಕಾನೂನುಗಳನೂನ  ತಿದೆ್ಯಪ್ಡಿ ಮಾಡಬೇಕು 

ಎನುನ ವುದಾಗಿದ್ದ.  ಅವರ ಎಲಿಾ  ಮಾತುಗಳನುನ  ಗಮನದ್ಲಿ್ಲಟಿಕಾಂಡು ಸಕಾಯರ 

ಮುಾಂದಿನ ಕರ ಮಗಳನುನ  ಕೈಗಳಿು ತು ದ್ದ. 

 

ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖ್ಯಾ : 61 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:-, ಮಾನಯ  ನರಾಣಿ ಹಣ್ಮಂತ ರುದ್ರ ಪ್ಪ  ಅವರ ಪ್ರವಾಗಿ 

ಮಾನಯ  ಅರುಣ್ ಷ್ಹಾಪುರರವರು ಪ್ರ ಶೆನ ಯ್ನುನ  ಕಳಬೇಕಾಗಿತುು .  ಆದ್ರೆ ಅವರು ಸಹ 

ಅನುಪ್ಸಿ ತರಾಗಿದೆಾರೆ. 
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          ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖ್ಯಾ :  129 

(ಉತ್ು ರದ ಪರ ತಿ ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್) 

 

 ರ್ಶರ ೋ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಪ್ವಯ ಕಾದಂಬರಿ 

ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ರಾಜಯ ದ್ ಉದೆ್ಕ್ಕಕ  ನಟಕ ಪ್ರ ದ್ರ್ಯನಕೆಕ ಾಂದ್ಯ ಸಕಾಯರ ಒಾಂದ್ಯ ಕೋಟ 

ರೂಪಾಯಗಳನುನ  ಖ್ರ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ದ.  ಹಿಾಂದ್ದ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು, ಪ್ವಯ ಕಾದಂಬರಿಯ್ 

ಆರ್ಯ್ಕೆಕ  ಧಕೆಕ  ಬರದಂತೆ ಕಾದಂಬರಿಯ್ ಎಲಿಾ  ಅಾಂರ್ಗಳನುನ , 

ಕಾದಂಬರಿಕಾರರಾಂದಿಗ್ಡ ಚಚಿಯಸ, ಕಾದಂಬರಿನಷಿ್ವಾಗಿ ನಟಕೋಯ್ ಅಾಂರ್ಗಳಿಗ್ಡ 

ಒತುು  ನೋಡಿ ಸುಮಾರು ಎಾಂಟೂವರೆ ತಾಸುಗಳ ನಟಕವಾಗಿ  ಪ್ರ ದ್ರ್ಯನ 

ಮಾಡಲಾಗುತಿು ದ್ದ ಎಾಂದ್ಯ ಉತು ರ ಕಟಿ ದೆಾರೆ.   

 ಸರಸವ ತಿ ಸಮಾಮ ನ ಪುರಸಕ ೃತರಾದ್ ಒಬಬ  ಸ್ಹಿತಿಯ್ ಪುಸು ಕವನುನ  ನಟಕ 

ರೂಪ್ದ್ಲಿ್ಲ  ತಂದಿರುವುದ್ಯ ಸಕಾಯರದ್ ಅಧಕಾರದ್ಲಿ್ಲರುವಂಥದೆಾ ಗಿದೆ್ಯ , ಸಕಾಯರ ಆ 

ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ.  ಪ್ವಯ ಕಾದಂಬರಿ ಇತಿಹಾಸದ್ ಅಾಂರ್ಗಳನುನ  ಒಳಗಾಂಡಂಥ 

ಪುಸು ಕವಾಗಿದ್ದ ಎಾಂದ್ಯ ನನು ಭಾವಿಸದೆ್ದ ೋನೆ.  ಈ ಪುಸು ಕದ್ ಹತಾು ರು ಕಡೆ ಬಹಳ 

ಪ್ರ ಮುಖ್ವಾದಂತಹ ವಿಷ್ಯ್ಗಳು ಬರುತು ವ.  ಸನತನ ಧಮಯ ಎಾಂದ್ರೇನು; 

ನರಂತರವಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಸನತನ ಧಮಯದ್ಲಿ್ಲ   ಆಹಾರ ಪ್ದಿ್ ತಿಗಳು ಹೇಗಿತುು  

ಎನುನ ವುದ್ಯ ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ ಬರುತು ದ್ದ.  ಮನುಷ್ಯ ನಗ್ಡ ಗ್ರಳಿ, ಆಹಾರ ಮತುು  ನೋರು ಬಹಳ 

ಮುಖ್ಯ ವಾದ್ಯದ್ಯ.   

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರೇ, ಪ್ರ ಶೆನ ಯ್ನುನ  ಕಳಿ.  ಭಾಷ್ಣ್ 

ಮಾಡಬೇಡಿ.   

 ರ್ಶರ ೋ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ನವು ಸಮಾಜಕೆಕ  ಒಾಂದ್ಯ 

ಮೆಸೇಜ್ ಕಡುವುದ್ಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ವಾಗುತು ದ್ದ.     ಈ ಪುಸು ಕದ್ ಹಲವಾರು 

ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ  ಬಂದಿರುವ ಕೆಲವು ಸ್ಲುಗಳನುನ  ಓದ್ಯತೆು ೋನೆ.  ಇಲಿಾಂದ್ಯ ಪ್ರ ಸಂಗ 

ಬರುತು ದ್ದ.  ಕಾದಂಬರಿಯ್ ಪುಟ ಸಂಖೆಯ  401ರಲಿ್ಲ  ಈ ಸ್ಲುಗಳು ಬರುತು ವ. 
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’ಅಡುಗ್ಡಯ್ವನಗೂ ಒಾಂದ್ಯ ಬಹುಮಾನ ಕಡೋಣ್’  ರ್ಲಯ  ಒಪಿಪ ಕಾಂಡ. 

’ಎತುು , ಮೇಕೆ ಎರಡರ ಮಾಾಂಸವನುನ  ಮಾಡಿದ್ರಲಿ  ಏನು ವಿಶೇಷ್?’್ ಅಜಯ್ 

ಕಳಿದ್. 

’ವಿಶೇಷ್ ದಿನ ಅಾಂತ ಇರಬಹುದ್ಯ’ ಬಾರ ಹಮ ಣ್ ಊಹೆ ಮಾಡಿದ್. 

ಊಟವಾದ್ ಮೇಲೆ ರ್ಲಯ  ರಾಜ ಸರಬರಾಜನ ಪಾರುಪ್ತೆಯ ೋಗ್ರರರನುನ  ಕರೆಸದ್.  

ಶ್ಬಿರ ವಯ ವಸಿ , ಅಡುಗ್ಡ ರುಚಿ ಎಲಿವನೂನ  ಮೆಚಿಚ  ಹೇಳಿದ್:್ ’ದಾಸಯ್ರಿರುವಲಿ್ಲಗ್ಡ 

ಹೋಗು, ಅವರಲಿ್ಲ  ನೋನು ಮೆಚಿಚ ದ್ವಳನುನ  ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ತೆಗ್ಡದ್ಯಕ.  ಇನುನ  

ಮುಾಂದ್ದ ಯುದಿ್ಕಾಲದ್ಲಿ್ಲ  ಊರು ಮುಟಿ ವವರೆಗೂ ವಯ ವಸಿ  ಇಷಿೆ ೋ 

ಚೆನನ ಗಿರಬೇಕು.  ನೋನು ಆರಿಸುವ ಸುಾಂದ್ರಿ ಪೂತಿಯ ನನನ  ಹಕಕ ಗ್ಡ ಸೇರುತಾು ಳೆ’ ಎನುನ ವ 

ಮಾತುಗಳು ಬರುತು ವ. 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಪ್ರ ಶೆನ ಯ್ನುನ  ಕಳಿ ಸ್ಕು. 

 ರ್ಶರ ೋ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್:- ಇಾಂತಹ ಪ್ರ ಸಂಗಗಳನುನ  ಹೇಳಿ ಸಮಾಜಕೆಕ  ನೋವು 

ಉತು ಮವಾದ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಡಬಹುದ್ಯ. 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಸ್ಕು ಬಿಡಿ, ನಮಮ  ಪ್ರ ಶೆನ ಯ್ನುನ  ಕಳಿ. 

 ರ್ಶರ ೋ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಈಗ ಒಾಂದ್ಯ ಕೋಟ 

ರೂಪಾಯಗಳನುನ  ಸಕಾಯರ ಕಟಿ ದ್ದ.  ಇನೂನ  ಎರಡು ಕೋಟ ರೂಪಾಯಗಳನುನ  

ಕಡಲ್ಲ, ನವು ಬೇಡ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳುವುದಿಲಿ .  ಇಾಂತಹ ಸಂಭಾಷ್ಣೆಗಳನುನ  ಜನಕೆಕ  

ತಿಳಿಸುವಂಥದೆ್ಯ  ಆಗಬೇಕು.  ಆವತುು  ಬಾರ ಹಮ ಣ್ರು ತಿನುನ ತಿು ದೆ್ ರು ಎಾಂದ್ಯ ಇದ್ರಲಿ್ಲ  

ಹೇಳಿದೆಾರೆ.  ಅದ್ನುನ  ನೋವು ಸಮಾಜಕ್ಕಕ  ಹೇಳಬೇಕು.  ಸನತನ ಧಮಯದ್ಲಿ್ಲ  ಇಾಂತಹ 

ಆಹಾರ ಪ್ದಿ್ ತಿಯ್ನುನ  ಅಳವಡಿಸಕಾಂಡು ಮುಾಂದ್ಯವರೆಸುವಂಥದೆ್ಯ  ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ .  

ಇದ್ರ ಬಗೆ್ಡ  ಸಮಾಜದ್ಲಿ್ಲ  ಬಳಕು ಚೆಲಿುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. 
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 ರ್ಶರ ೋ ವಿ. ಸುನಲ್್ ಕುಮಾರ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರ ಭಾವನೆ 

ನನಗ್ಡ ಅಥಯವಾಗಿದ್ದ.  ಪ್ವಯ ನಟಕವನುನ  ನದೇಯರ್ನ ಮಾಡುತಿು ರುವುದ್ಯ ಕನನ ಡ 

ಮತುು  ಸಂಸಕ ೃತಿ ಇಲಾಖೆಯೂ ಅಲಿ ;  ಸಕಾಯರ ಕ್ಕಡ ಅಲಿ .  ಇದ್ನುನ  ಮಾನಯ  

ಪ್ರ ಕಾಶ್ ಬಳವಾಡಿಯ್ವರು ನದೇಯಶ್ಸುತಿು ದೆಾರೆ.  ಅವರು ನದೇಯರ್ನ 

ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದಾಗ ಅದ್ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ಾಂತೆ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿ, ಅದ್ಕೆಕ  ಮಾನಯ  

ಭೈರಪ್ಪ ನವರಿಾಂದ್ ಒಪಿಪ ಗ್ಡ  ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಾಂಡು ಮಾಡಿದೆಾರೆ.  ಅದ್ನುನ  ಹೇಗ್ಡ ನದೇಯರ್ನ 

ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ  ಅದ್ಯ ಹಿೋಗ್ಡಯೇ ಇರಬೇಕು ಎಾಂದ್ಯ ಸಕಾಯರದ್ ಸ್ಪಚನೆಗಳೇನು 

ಇಲಿ .    ಅನುದಾನವನುನ  ರಂಗ್ರಯ್ಣ್ ಸಂಸಿ  ಕಟಿ ದ್ದ.  ಇದ್ಯ ನಮಮ ದೇ 

ಸಂಸಿಯಾಗಿದ್ದ.  ರಂಗ್ರಯ್ಣ್ದ್ ಮುಖ್ಯಾಂತರ ಪ್ರ ದ್ರ್ಯನಗಳು ನಡೆಯುತಿು ವ.  ಅದ್ಕೆಕ  

ತಗಲುವ ವಚಚ ಕೆಕ ಾಂದ್ಯ ಈಗ ರೂ. 50 ಲಕ್ಷಗಳನುನ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ. ಕಳೆದ್ 

ನವಾಂಬರ್ ತಿಾಂಗಳಿನಾಂದ್ ಈ ನವಾಂಬರ್ವರೆಗ್ಡ ರೂ. 70 ಲಕ್ಷ ಖ್ಚಾಯಗಿದೆ್ಯ , ನವು ರೂ. 

50ಲಕ್ಷಗಳನುನ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ್ದ ೋವ.  ಉಳಿದ್ದ್ನುನ  ರಂಗ್ರಯ್ಣ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗ್ಡ ಏನು 

ಅನುದಾನ ಬಂತೋ ಆ ದ್ಯಡೆನುನ  ಬಳಸಕಾಂಡಿದೆಾರೆ.   ನದೇಯರ್ನ ಹೇಗಿರಬೇಕು; 

ಇದ್ಯ ಹಿೋಗ್ಡಯೇ ಇರಬೇಕು, ಹಾಗ್ಡಯೇ ಇರಬೇಕು ಎನುನ ವುದ್ಯ ನಮಮ  ವಾಯ ಪಿು ಗ್ಡ 

ಬರುವುದಿಲಿ .  ಅದ್ಯ  ಮಾನಯ  ಪ್ರ ಕಾಶ್ ಬಳವಾಡಿಯ್ವರ ನದೇಯರ್ನದ್ಲಿ್ಲ  

ನಡೆಯುತಿು ರುವ ನಟಕವಾಗಿದ್ದ. 

 ರ್ಶರ ೋ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಸಕಾಯರ ಹಣ್ ಕಡುತಿು ದ್ದ.  

ಹಾಗ್ರಗಿ ಅವರಿಗ್ಡ ಸಲಹೆ ಕಡಬಹುದಾಗಿದ್ದ.  ಇಾಂತಹ ಪುಸು ಕವನುನ  ಶ್ರ ೋ ಚಂದ್ರ ಶೇಖ್ರ 

ಕಂಬಾರ,  ಶ್ರ ೋ ಗಿರಿೋಶ್ ಕಾನಯಡ್, ಶ್ರ ೋ ಅನಂತ ಮೂತಿಯ ಅಥವಾ ಶ್ರ ೋ 

ಸದಿ್ ಲ್ಲಾಂಗಯ್ಯ ನವರು ಒಾಂದ್ಯ ವೇಳೆ ಬರೆದಿದೆ್ ರೆ ಅದ್ರ ಸಿ ತಿ-ಗತಿಗಳು ಏನಗುತಿು ತುು ?   

ಇಾಂತಹ ನಟಕ ಪ್ರ ಸಂಗಗಳನುನ  ಸಮಾಜದ್ ಮುಾಂದ್ದ ತರುವುದ್ಕೆಕ  ಸಕಾಯರ ನದೇಯರ್ನ 

ಕಡಿ, ಈ ಸಭೆಗೂ ಒಾಂದ್ಯ ಒಪಿಪ ಗ್ಡ ಕಡಿ.  

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ ತಾವು ಈ ಕುರಿತು ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರ ಬಳಿ 

ಮಾತನಡಿ ಅವರ ಅಭಿಪಾರ ಯ್ವನುನ  ನದೇಯರ್ಕರ ಗಮನಕೆಕ  ತರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. 
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 ರ್ಶರ ೋ ವಿ.ಸುನಲ್್ ಕುಮಾರ್:- ಮಾನಯ  ನದೇಯರ್ಕರ ಗಮನಕೆಕ  ತರುವ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡುತೆು ೋನೆ. 
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖ್ಯಾ : 96 

(ಉತ್ು ರ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ 

 

 ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತಾಪಚಂದರ  ಶ್ನಟ್ಟಟ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಏನು 

ಉತು ರ ಕಟಿ ದೆಾರೋ ಅದ್ರ ಪ್ರ ಕಾರ ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಕಾಯರದ್ 

ನಯಂತರ ಣ್ದ್ಲಿ್ಲಲಿ  ಎನುನ ವುದ್ಯ ಗತಾು ಗುತು ದ್ದ.  ಈ ಯೋಜನೆಗಳನುನ  ಟ್ಟಾಂಡರ್ 

ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದಯೋ, ಎಾಂಟರ ಸಿ ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದಯೋ ಅಥವಾ 

ಇಲಾಖೆಯಾಂದ್ಲೇ ಮಾಡುತಿು ದೆಿ ೋರಾ ಎನುನ ವುದ್ನುನ  ತಿಳಿಸಬೇಕು. 

 ರ್ಶರ ೋ ವಿ.ಸುನಲ್್ ಕುಮಾರ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, 33 ಕೆ.ವಿ. 

ಸಿ ೋಷ್ನ್ಗಳನೆನ ೋನು ಕೈಗ್ಡತಿು ಕಳಿು ತಿು ದೆ್ದ ೋವಯೋ ಅವು ಟ್ಟಾಂಡರ್ ಮೂಲಕ 

ನಡೆಯುವಂಥದೆಾ ಗಿದ್ದ.  ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಭಾವನೆಗಳಿಗ್ಡ ನನನ ದ್ಯ 

ಸಹಮತ ಇದ್ದ.  ಅದೇನೆಾಂದ್ರೆ, 2019-20ರಲಿ್ಲ  ಆಗಬೇಕಾದ್ ಕೆಲಸ ಕಾಯ್ಯಗಳನುನ  ಸಹ 

ಮುಗಿಸುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗಲ್ಲಲಿ .  ಇದ್ಕೆಕ  ಭೂಸ್ವ ಧೋನ ಪ್ರ ಕರ ಯ್ಕಯ್ ಸಮಸಯ  ಇತುು .  ಅರಣ್ಯ  

ಇಲಾಖೆಯ್ ಸಮಸಯ ಗಳು ಇತುು .  ಆ ನಟಿ ನಲಿ್ಲ  ಒಾಂದೊಾಂದೇ ಸಮಸಯ ಗಳ ನವಾರಣೆ 

ಮಾಡಿಕಳಿುವಂತಹ ಪ್ರ ಯ್ತನ ಕೆಕ  ಮಾಡುತಿು ದೆ್ದ ೋವ.  ಅನುಬಂಧ-1 ಮತುು  

ಅನುಬಂಧ-2ರಲಿ್ಲ  ಕಟಿ ರುವ ಪ್ಟಿ ಯ್ಲಿ್ಲ  ಕೆಲವಾಂದ್ನುನ  ಅಾಂದ್ರೆ, ಕೋಟ 

ಸಿ ೋಷ್ನ್ನ ಕಾಯ್ಯವನುನ  ಈ ವಷ್ಯದ್ ಡಿಸಾಂಬರ್ನಲಿ್ಲ  ಮುಗಿಸುತೆು ೋವ.  ಹೆಬಿರ ಗ್ಡ 

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ಾಂತೆ ಮುಾಂದಿನ ವಷ್ಯ ಮಾರ್ಚ್ಯ ತಿಾಂಗಳಲಿ್ಲ  ಅವಾಡ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು 

ಎಾಂದ್ಯ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ್ದ ೋವ.  ಭೂಸ್ವ ಧೋನ ಪ್ರ ಕರ ಯ್ಕಗಳು ತಡ ಆಗಿದೆ್ ರಿಾಂದ್  

ಮತುು  ಅರಣ್ಯ  ಇಲಾಖೆಗ್ಡ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ  ಕೆಲವು ಸಮಸಯ ಗಳು ಇದೆ್ಯದ್ರಿಾಂದ್ ಇದ್ನುನ  

ಕೈಗ್ಡತಿು ಕಳಿುವುದ್ಕೆಕ  ತಡವಾಗಿದ್ದ.   

                                                             (ಮುಾಂದ್ಯ) 
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(1034) 13-12-2021 12.20 DS-AK 

 ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತಾಪಚಂದರ ಶ್ನಟ್ಟಟ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಈಗ ಟ್ಟಾಂಡರ್ 

ಮಾಡಿದೆ್ದ ೋವಾಂದ್ಯ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ರು.  ಟ್ಟಾಂಡರ್ ಮಾಡುವ ಉದೆ್ದ ೋರ್ ಏನದ್ದ, 

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರ ನಯಂತರ ಣ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಇಲಿದಿರುವಂತಹ ಕಾಮಗ್ರರಿಗಳನುನ  ಟ್ಟಾಂಡರ್ 

ಯಾವ ಆಧಾರದ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡುತಾು ರೆ?  ಇಾಂತಿಷಿ್ಣ  ಸಮಯ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಕಾಮಗ್ರರಿಯ್ನುನ  

ಮುಗಿಸುತೆು ೋವಾಂದ್ಯ ಹೇಳುತಾು ರೆ.  ಆದ್ರೆ ಭೂಸ್ವ ಧೋನ ಆಗಿಲಿ , ಅರಣ್ಯ  ಇಲಾಖೆಯ್ 

ಅನುಮತಿ ಸಕಕ ಲಿ  ಎಾಂದ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಟಾಂಡರ್ನುನ  ಏಕೆ ಕರೆಯುತಾು ರೆ?  

 ರ್ಶರ ೋ ವಿ.ಸುನಲ್್ ಕುಮಾರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಯಾವ ಭೂಸ್ವ ಧೋನ 

ಪ್ರ ಕರ ಯ್ಕಗಳಿಗ್ಡ ತಡವಾಗಿದ್ದ ಅದ್ಕೆಕ  ನವು ಟ್ಟಾಂಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲಲಿ . ಈಗ ಕಲಿ್ಲರು 

ವಿದ್ಯಯ ತ್ ಉಪ್ಕಾಂದ್ರ ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ  ಹಾಗ್ಡ ನವು ಟ್ಟಾಂಡರ್ ಪ್ರ ಕರ ಯ್ಕಯ್ನುನ  

ಮಾಡಿ ಶೇಕಡ ೮೦ ರಷಿ್ಣ  ಕೆಲಸ ಕಾಯ್ಯಗಳು ಮುಗಿದಿವ.  ಅದ್ರಲಿ್ಲ  ಒಾಂದ್ಯ reach 

ಮಾತರ  ಲೈನ್ ಎಳೆಯುವುದ್ಕೆಕ  ನಮಗ್ಡ ಸಮಸಯ ಯಾಗಿದ್ದ. ಈಗ ಅರಣ್ಯ  ಇಲಾಖೆಯ್ 

ಸಮಸಯ  ಇದ್ದ.  ಅದ್ರ ಬಗೆ್ಡ  ನವು ಕಾಂದ್ರ ಕ್ಕಕ  ಪ್ತರ  ಬರೆದಿದೆ್ದ ೋವ.  ನಳಿದೆ್ಯ  Eco-

Sensitive Zone meeting ಕರೆಯ್ಬೇಕೆಾಂದ್ಯ  ಆಗಿದ್ದ.  ಅದ್ನುನ  ಮಾನಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಗಮನಕ್ಕಕ  ತರಲಾಗಿದ್ದ.  ಆ ಸಭೆಯ್ಲಿ್ಲ  ಈ ವಿಷ್ಯ್ವನುನ  ಇಟಿ  

ಕಲಿ್ಲರು ವಿದ್ಯಯ ತ್  ಉಪ್ಕಾಂದ್ರ ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ಾಂಥ ಒಾಂದ್ಯ reach ಲೈನ್ ಅನುನ  

ಎಳೆಯುವುದ್ಕೆಕ  ನವು ಬೇಕಾದ್ ಅನುಮತಿಯ್ನುನ  ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಳಿು ತೆು ೋವ.  ಉಳಿದ್ 

ಪ್ರ ಕರ ಯ್ಕಗಳಿಗ್ಡ ಟ್ಟಾಂಡರ್ ಆಗಿಲಿ . ಭೂಸ್ವ ಧೋನ ಪ್ರ ಕರ ಯ್ಕಗಳು ತಡವಾಗುತಿು ರುವುದ್ರಿಾಂದ್ 

ನಮಗ್ಡ ಕಾಮಗ್ರರಿಗಳನುನ  ಕೈಗ್ಡತಿು ಕಳಿುವುದ್ಕೆಕ  ಸವ ಲಪ  ತಡವಾಗಿದ್ದ. 

 ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತಾಪಚಂದರ ಶ್ನಟ್ಟಟ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ನನು 

ಹೇಳುವುದೇನೆಾಂದ್ರೆ, ಕಲಿ್ಲರು ವಿದ್ಯಯ ತ್ ಉಪ್ಕಾಂದ್ರ ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ  ಹಾಗ್ಡ  

ಟ್ಟಾಂಡರ್  ಮಾಡಿ  ಐದ್ಯ ವಷ್ಯವಾದ್ರೂ  ಕ್ಕಡ ಕಾಮಗ್ರರಿಯ್ನುನ  

ಪೂಣ್ಯಗಳಿಸಲಿ . ಇನುನ  ಯಾವಾಗ ಕಾಮಗ್ರರಿ ಪೂಣ್ಯಗಳಿು ತು ದ್ದ ಎನುನ ವುದ್ಯ 

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಗ್ಡ ಅನಶ್ಚ ತತೆ ಇದ್ದ.    ಇದ್ರಲಿ್ಲ  user agency ಯಾವುದ್ಯ?  ಮಾನಯ  
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ಸಚಿವರು ಅರಣ್ಯ  ಇಲಾಖೆಗ್ಡ ಬರೆಯ್ಬಹುದ್ಯ.  ಟಂಡರ್ದಾರರಿಗೂ ಇದ್ಕ್ಕಕ  

ಸಂಬಂಧವಿಲಿ .  ಸಕಾಯರವೇ ಅನುಮತಿ ಕಡುವುದ್ಕೆಕ  ಐದ್ಯ ವಷ್ಯವಾದ್ರೆ ಇದ್ರಲಿ್ಲ  

ಏನು ಸ್ಧನೆ ಮಾಡಿದ್ ಹಾಗ್ಡ ಆಗುತು ದ್ದ?  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು Eco-Sensitive Zone 

ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳುತಿು ದೆಾರೆ.   Eco-Sensitive Zone ನಲಿ್ಲ  ಮಾಡುವುದ್ಕಾಕ ಗುವುದಿಲಿ  

ಎನುನ ವುದ್ಯ ಇದ್ದ.  ಹಾಗ್ರದ್ರೆ ಹೇಗ್ಡ ಮಾಡುತಾು ರೆ?  ಇದ್ಯ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರ 

ಜಲಿೆಯಾಗಿದ್ದ.  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಕಟಿ ರುವ ಉತು ರದ್ಲಿ್ಲ  ಕಾಮಗ್ರರಿ ಯಾವುದ್ಯ 

ಪೂಣ್ಯಗಾಂಡಿರುವುದಿಲಿ .  

 ರ್ಶರ ೋ ವಿ.ಸುನಲ್್ ಕುಮಾರ:- ಪೂಣ್ಯ ಆಗದಿದೆ್ರೂ ಪೂಣ್ಯ ಆಗಿದ್ದ ಎಾಂದ್ಯ 

ಉತು ರ ಕಡುವುದ್ಕಾಕ ಗುವುದಿಲಿ .   

 ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತಾಪಚಂದರ ಶ್ನಟ್ಟಟ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಪ್ರಿಸಿ ತಿ ಯಾವ ರಿೋತಿ 

ಇದ್ದ ಎಾಂಬ್ಬದ್ನುನ  ನನು ಹೇಳುತಿು ದೆ್ದ ೋನೆ.  ನನು ಕಳಿರುವ ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳಲಿ್ಲ  ಮೂರು 

ವಷ್ಯಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗ್ರರಿಗಳನುನ  ಪೂಣ್ಯಗಳಿಸುವುದ್ಕೆಕ  ಸ್ಧಯ ವಾಗಿಲಿ .  

ಎರಡನೆಯ್ದ್ಯ, ಕಲಿ್ಲರು ವಿದ್ಯಯ ತ್ ಉಪ್ಕಾಂದ್ರ  ನಮಾಯಣ್ ಕಾಮಗ್ರರಿಯ್ನುನ  

ಐದ್ಯ ವಷ್ಯವಾದ್ರೂ ಪೂಣ್ಯಗಳಿಸುವುದ್ಕೆಕ  ಸ್ಧಯ ವಾಗಿಲಿ .  ಇನುನ  ಅದ್ಯ 

ಅನಶ್ಚ ತೆಯ್ಲಿ್ಲದ್ದ.  ಆದೆ್ ರಿಾಂದ್ ಆ ಕಾಮಗ್ರರಿಯ್ನುನ  ನಖ್ರವಾಗಿ ಯಾವಾಗ 

ಪೂಣ್ಯಗಳಿಸುತಾು ರೆ?  ನನು ಅಲಿ್ಲ  ಕಳುತೆು ೋನೆ, ಇಲಿ್ಲ  ಕಳುತೆು ೋನೆ ಎಾಂಬ್ಬದ್ಯ 

ಉತು ರವಲಿ .  ಅರಣ್ಯ  ಇಲಾಖೆಯ್ವರ ಹತಿು ರ ಕಳಿ ಉತು ರ ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಾಂಡು 

ಬರಬೇಕಾಗಿತುು .  

ರ್ಶರ ೋ ವಿ.ಸುನಲ್್ ಕುಮಾರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ೩೩ ಕೆವಿ ಕಲಿ್ಲರು 

ವಿದ್ಯಯ ತ್ ಉಪ್ಕಾಂದ್ರ  ನಮಾಯಣ್ ಕಾಮಗ್ರರಿಗ್ಡ ೨೦೧೬ ರಲಿ್ಲ  ಕಾಯಾಯದೇರ್ ನೋಡಿದ್ದ.  

ಕಲಿ್ಲರು ವಿದ್ಯಯ ತ್ ಉಪ್ಕಾಂದ್ರ ದ್ ಕಾಮಗ್ರರಿಯ್ ಕೆಲಸವನುನ  ನವು 

ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಮುಗಿಸದೆ್ದ ೋವ.  ನನು ಈಗ್ರಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಲೈನ್ 

ಎಳೆಯುವುದ್ರಲಿ್ಲ  ಸವ ಲಪ  ಅರಣ್ಯ  ಇಲಾಖೆಯ್ಲಿ್ಲ  ಸಮಸಯ ಯಾಗಿದ್ದ.   ಅವತಿು ನಾಂದ್ ಪ್ತರ  
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ವಯ ವಹಾರಗಳನುನ  ಅರಣ್ಯ  ಇಲಾಖೆಯ್ ಜ್ತೆಯ್ಲಿ್ಲ  ನವು ಮಾಡುತಿು ದೆ್ದ ೋವ.  ನನು 

ಮನೆನ  ನಡೆದಂತಹ ಉನನ ತ ಮಟಿ ದ್ ಅಧಕಾರಿಗಳ ಸಭೆಯ್ಲಿ್ಲ  ಹೇಳಿದೆ್ದ ೋನೆ.  

ಕಲಿ್ಲರು ಸೇರಿಸಕಾಂಡಂತೆ ಇಡಿೋ ರಾಜಯ ದ್ಲಿ್ಲ   ನಮಮ  ಇಾಂಧನ ಇಲಾಖೆಯ್ 

ಅಭಿವೃದಿಿಯ್ ದೃಷಿ್ಟ ಯಾಂದ್, ಅರಣ್ಯ  ಇಲಾಖೆಯಾಂದ್ ಎಲಿೆಲಿ್ಲ  ಸಮಸಯ ಗಳ್ಳಗಿದ್ದಯೋ 

ಆ ಹಿನೆನ ಲೆಯ್ಲಿ್ಲ  ಅರಣ್ಯ  ಇಲಾಖೆಯ್ ಅಧಕಾರಿಗಳ ಜ್ತೆಯ್ಲಿ್ಲ  ಸಭೆಯ್ನುನ  ನಡೆಸ 

ಅದ್ಕೆಕ  ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಪಿಪ ಗ್ಡಯ್ನುನ  ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಳಿಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರ 

ಜ್ತೆಯ್ಲಿ್ಲ  ನನು  ಮಾತನಡಿದೆ್ದ ೋನೆ, ನಮಮ  ಹಿರಿಯ್ ಅಧಕಾರಿಗಳು ಯೋಚನೆ 

ಮಾಡಿದೆಾರೆ.  ಅರಣ್ಯ  ಇಲಾಖೆಯ್ ಅಧಕಾರಿಗಳ ಜ್ತೆಯ್ಲಿ್ಲ  ಶ್ೋಘರ ವಾಗಿ ಸಭೆಯ್ನುನ  

ನಡೆಸ ನಮಮ  ಇಾಂಧನ ಇಲಾಖೆಯ್ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಚಟವಟಕೆಗಳಿಗ್ಡ ಅರಣ್ಯ  

ಇಲಾಖೆಯಾಂದ್ ಯಾವಾಯ ವುದ್ಕೆಕ  ಒಪಿಪ ಗ್ಡ ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಳಿುವುದ್ಕೆಕ  ಸ್ಧಯ ವಾಗುತು ದ್ದಯೋ  

ಅವಲಿದ್ರ ಬಗೆ್ಡ  ರಾಜಯ ದ್ಲಿ್ಲ  ಸಭೆಯ್ನುನ  ನಡೆಸ  ಒಪಿಪ ಗ್ಡ ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಳಿುವುದ್ಕೆಕ  

ಪ್ರ ಯ್ತನ  ಮಾಡುತೆು ೋವ.  ಮಾನಯ  ಪ್ರ ತಾಪ್ಚಂದ್ರ ಶೆಟಿ ಯ್ವರು ಹೇಳಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳು 

ಸರಿಯಾಗಿದ್ದ. ಈ ರಿೋತಿಯ್ ಸಮಸಯ ಗಳು ಬಂದಾಗ ನಮಮ  ಜಲಿೆಯ್ಲಿ್ಲ  ಅರಣ್ಯ  

ಇಲಾಖೆಯ್ದೆ್ಯ  ಬಹಳ ಸಮಸಯ  ಇದ್ದ. ಕಲಿ್ಲರಿಗ್ಡ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ  ಹಾಗ್ಡ ೩-೪ ಪ್ತರ  

ವಯ ವಹಾರಗಳನುನ  ಅರಣ್ಯ  ಇಲಾಖೆಯ್ ಜ್ತೆಯ್ಲಿ್ಲ  ಮಾಡಿದೆ್ದ ೋವ.  ಮನೆನ  

ನವಾಂಬರ್ ೧೧ನೇ ತಾರಿೋಖಿಗ್ಡ ಮತು ಾಂದ್ಯ ಪ್ತರ ವನುನ  ಬರೆದಿದೆಾರೆ.   ಮಾನಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯ್ಲಿ್ಲ  ಸಮಿತಿ ರಚನೆಯಾಗಬೇಕು.   ಆ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ 

ಪ್ರ ಕರ ಯ್ಕಯ್ಲಿ್ಲದ್ದ.  ಅದಾದ್ ತಕ್ಷಣ್ವೇ ನವು ಕಲಿ್ಲರಿನ ಪ್ರ ಕರ ಯ್ಕಗಳನುನ  ಮುಗಿಸ 

ಕಡುತೆು ೋವ.  

ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತಾಪಚಂದರ ಶ್ನಟ್ಟಟ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಈ ರಿೋತಿಯ್ ಉತು ರ 

ಕಡುವುದ್ಕೆಕ  ನವು ಪ್ರ ಶೆನ  ಕಳುವುದ್ಲಿ .  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರ ಪ್ಕಕ ದ್ಲಿ್ಲ  

ಮಂತಿರ ಗಳಿದೆಾರೆ.  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಕೆಡಿಪಿ ಸಭೆಯ್ನುನ  ಮಾಡಿ ಹೇಳುವುದ್ಕಕ ಾಂತ  

ಒಾಂದ್ದರಡು ತಿಾಂಗಳೊೋ, ಮೂರು ತಿಾಂಗಳೊೋ ಅಥವಾ ಆರು ತಿಾಂಗಳಲಿ್ಲ  

ಮಾಡುತಾು ರೆಯೋ ಎಾಂಬ್ಬದ್ನುನ  ಹೇಳಲ್ಲ.  ಅನಶ್ಚ ತೆಯಾಗಿ ಐದ್ಯ ವಷ್ಯವಾಯತು.  
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 ರ್ಶರ ೋ ವಿ.ಸುನಲ್್ ಕುಮಾರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ,  ನನೇ ಈ ಇಲಾಖೆಯ್ 

ಸಚಿವನಗಿದೆ್ದ ೋನೆ. ಇದ್ಯ ನಮಮ  ಜಲಿೆಯ್ ಸಮಸಯ ಯಾಗಿದ್ದ.  ನನಗ್ಡ ಆ ಬದಿ್ ತೆ ಇದ್ದ.  

ನನು ಖಂಡಿತ ಮಾಡುತೆು ೋನೆ.  

ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತಾಪಚಂದರ ಶ್ನಟ್ಟಟ :- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ನೋವು ಮಾನಯ  ಕೋಟ 

ಶ್ರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿಯ್ ಸಹಾಯ್ವನುನ  ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಳಿಿ . 

ರ್ಶರ ೋ ವಿ.ಸುನಲ್್ ಕುಮಾರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ನನು ಮಾನಯ  ಕೋಟ 

ಶ್ರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿಯ್ವರ ಸಹಾಯ್ ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಳಿು ತೆು ೋನೆ.  ಆ ಬದಿ್ ತೆ ನನಗ್ಡ ಇದೆ್ದ ೋ 

ಇದ್ದ. ಈಗ್ರಗಲೇ ಅದ್ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ಾಂತೆ ಎಲಿಾ  ಪ್ರ ಕರ ಯ್ಕಗಳನುನ  ಮಾಡಿದೆ್ದ ೋನೆ.  

ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯ್ಲಿ್ಲ  ಒಾಂದ್ಯ ಸಮಿತಿಯ್ನುನ  ರಚನೆ 

ಮಾಡಬೇಕು.  ಇವತುು  ನನು ಅವರ ಹತಿು ರ ಮಾತನಡುತೆು ೋನೆ.  ಅವರ ಹತಿು ರ 

ಮಾತನಡಿದ್ ತಕ್ಷಣ್ ಅದ್ನುನ  ಪೂಣ್ಯಗಳಿಸ ಕಡುವುದ್ಕೆಕ  ನನು ಪ್ರ ಯ್ತನ  

ಮಾಡುತೆು ೋನೆ.  

 

    ಚುಕೆೆ  ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖ್ಯಾ :06  

(ಮಾನಯ  ಎಾಂ.ಪಿ ಸುನೋಲ್ ಸುಬರ ಮಣಿಯ್ವರು ಸದ್ನದ್ಲಿ್ಲ  ಉಪ್ಸಿ ತರಿರಲ್ಲಲಿ ) 
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ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಟ್ಟ. ರ್ಶರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ನವು ಕಳುವ ಪ್ರ ಶೆನ ಗ್ಡ 

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ  ಸಚಿವರಿಲಿ .  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಪಾರ ಥಮಿಕ ಮತುು  ಪ್ರರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರ 

ಪ್ರವಾಗಿ ಮಾನಯ  ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರು ಉತು ರ ಕಡುತಾು ರೆ.  

ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಟ್ಟ. ರ್ಶರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಇದ್ಯ ಅತಯ ಾಂತ 

ಮಹತವ ದ್  ವಿಷ್ಯ್.  ನವು ಐದ್ಯ ಜನ ಪ್ರ ಶೆನ ಯ್ನುನ  ಕಳಿದೆ್ದ ೋವ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈಗ ಪ್ರ ಶೆನ  ಕಳಿ,  ಮಾನಯ  ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರು ಉತು ರ 

ಕಡುತಾು ರೆ.  

ರ್ಶರ ೋ ಪುಟಟ ಣಣ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಈ ಪ್ರ ಶೆನ ಗ್ಡ ಮಾನಯ  ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 

ಸಚಿವರು ಉತು ರ ಕಡುವುದ್ಕಾಕ ಗುವುದಿಲಿ .  ಈಗ್ರಗಲೇ ಪಾರ ಥಮಿಕ ಮತುು  ಪ್ರರ ಢ 

ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲಾಖೆ ಹಾಳ್ಳಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ.  ಈ ಪ್ರ ಶೆನ ಗ್ಡ ಅವರು ಉತು ರ 

ಕಡುವುದ್ಕಾಕ ಗುವುದಿಲಿ .  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನಯ್ಮದ್ ಪ್ರ ಕಾರ ಮಾನಯ  ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರು 

ಉತು ರ ಕಡುತಾು ರೆ.  ಈಗ ಪ್ರ ಶೆನ ಯ್ನುನ  ಕಳಿ. 
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ಚುಕೆೆ  ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖ್ಯಾ : ೧೩೬+೬೬+೧೪೦+೦೮+೧೧೭ 

     (ಉತ್ು ರ ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್) 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಟ್ಟ.ರ್ಶರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಶ್ರ ೋ ರ್ಶ್ಲ್ ಜ.ನಮೋಶ್, 

ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ವಿಿ .ಸಂಕನೂರ, ಶ್ರ ೋ ಪುಟಿ ಣ್ಣ , ಶ್ರ ೋ ಅರುಣ್ ರ್ಹಾಪುರ ಇವರೆಲಿರ ಪ್ರವಾಗಿ 

ನನು ಪಾರ ಥಮಿಕ ಮತುು  ಪ್ರರ ಢಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರಿಗ್ಡ ಪ್ರ ಶೆನ  ಕಳಬಯ್ಸುತಿು ದೆ್ದ ೋನೆ.  

ಈಗ್ರಗಲೇ ಮಾನಯ  ಪುಟಿ ಣ್ಣ ನವರು ಸ್ಪಕ್ಷಮವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆಾರೆ.  ಅನುದಾನತ 

ಪಾರ ಥಮಿಕ, ಪ್ರರ ಢಶಾಲೆ, ಪ್ದ್ವಿ ಪೂವಯ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಿಸಿ ತಿ  ಅತಯ ಾಂತ ದ್ಯ್ನೋಯ್ 

ಪ್ರಿಸಿ ತಿಗ್ಡ ಹರಟ ಹೋಗಿದ್ದ. ಅದ್ರ ಆಳವಾದ್ ಅನುಭವ ತಮಗೂ ಇದ್ದ.   

ದಿನಾಂಕ:೩೧.೧೨.೨೦೧೫ ರವರೆಗ್ಡ  ಖ್ಯಲ್ಲ ಇರುವ  ಹುದೆ್ದ ಗಳನುನ   ಭತಿಯ  

ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಸಕಾಯರ ಅನುಮತಿಯ್ನುನ  ನೋಡಿತುು . ಸುತು ೋಲೆ ಸಂಖೆಯ :ಆಇ ೧೫೭ 

ವಚಚ -೮ ೨೦೨೦ ದಿನಾಂಕ:೧೦.೦೬.೨೦೨೦ ರಲಿ್ಲ  ಆದೇರ್ ನೋಡಿತುು .   ಕರೋನ 

ಬಂದಂತಹ ಕಾರಣ್ದಿಾಂದಾಗಿ  ಆ ಆದೇರ್ವನುನ  ತಡೆಹಿಡಿಯ್ಲಾಗಿತುು .  ಮತೆು  

ಕರೋನ ಕಡಿಮೆಯಾದ್ ಮೇಲೆ ಅನುಮತಿ ನೋಡುತೆು ೋವಾಂದ್ಯ ಭಾಗಶಃ 

ಬರಳಣಿಕೆಯ್ಷಿ್ಣ  ಹುದೆ್ದ ಗಳಿಗ್ಡ ಮಾತರ  ಅನುಮತಿಯ್ನುನ  ನೋಡಿದೆಾರೆ.   ಈಗ 

ಪಾರ ಥಮಿಕ ಮತುು  ಪ್ರರ ಢಶಾಲೆಗಳಿಗ್ಡ  ಕವಲ ೨೫೦ ಹುದೆ್ದ ಗಳಿಗ್ಡ,  ಪ್ದ್ವಿ ಪೂವಯ 

ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗ್ಡ ಕವಲ ೧೭೩ ಹುದೆ್ದ ಗಳಿಗ್ಡ ಅನುಮತಿ ನೋಡಲಾಗಿದ್ದ ಎಾಂದ್ಯ ಉತು ರದ್ಲಿ್ಲ  

ಹೇಳಿದೆಾರೆ.  ಇಲಿ್ಲಯ್ವರೆಗ್ಡ ಪ್ದ್ವಿ ಪೂವಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗ್ಡ ಹುದೆ್ದ ಗಳನುನ  

ಅನುಮೋದ್ನೆ ಮಾಡಿರುವುದ್ಯ ೪೪ ಹುದೆ್ದ ಗಳಿಗ್ಡ ಮಾತರ . ೧೭೩ ಹುದೆ್ದ ಗಳಲಿ . 

ಪಾರ ಥಮಿಕ ಮತುು  ಪ್ರರ ಢಶಾಲೆಗಳ ಪ್ರಿಸಿ ತಿ ಎಲಿ್ಲಯ್ವರೆಗ್ಡ ಹೋಗಿದ್ದ ಎಾಂದ್ರೆ  ಈ 

ರಾಜಯ ದ್ಲಿ್ಲ  ಒಟಿ  ಪಾರ ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳು ೨೯೮೪ ಇವ.  ಕವಲ ೧೭೩ ಹುದೆ್ದ ಗಳಿಗ್ಡ 

ಅನುಮತಿ ಕಡುತೆು ೋವಾಂದ್ಯ ಹೇಳುತಿು ದೆಾರೆ.  ಪಾರ ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಿಗ್ಡ ಹೆರ್ಚಚ ವರಿ 

ಶ್ಕ್ಷಕರನುನ  ಹಾಕುತೆು ೋವಾಂದ್ಯ ಹೇಳುತಾು ರೆ.  ಆದ್ರೆ ಈಗ ಹೆರ್ಚಚ ವರಿ ಶ್ಕ್ಷಕರು ಇಲಿ .   

ಸ್ವಿರಾರು ಹುದೆ್ದ ಗಳು ದಿನಾಂಕ:೩೧.೧೨.೨೦೧೫ ಕಕ ಾಂತ ಮುಾಂಚೆ ಖ್ಯಲ್ಲ ಇವ.    ಆ 
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ಹುದೆ್ದ ಗಳಿಗ್ಡ ಅನುಮತಿ ನೋಡುವುದ್ಕೆಕ  ಏನು ಮಾಡುತಾು ರೆ?  ಮಿತವಯ ಯ್ ಆದೇರ್ ಜಾರಿ 

ಮಾಡಿದೆ್ಯ  ಸದ್ರಿ ಆದೇರ್ವು ಪ್ರ ಸುು ತವು ಜಾರಿಯ್ಲಿ್ಲರುತು ದ್ದ ಎಾಂದ್ಯ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು 

ಉತು ರದ್ಲಿ್ಲ  ಕಟಿ ದೆಾರೆ.  ಈಗ್ರಗಲೇ ಎರಡು ತಿಾಂಗಳು ಕಳೆದ್ರೆ ೨೦೧೫ ರ ಆನಂತರ  

೭ ವಷ್ಯಗಳ ಅವಧಗ್ಡ ಏನು ಮಾಡಿದೆಾರೆ ಎಾಂಬ್ಬದ್ನುನ  ನವು ಕಳುತಿು ದೆ್ದ ೋವ.  ೨೦೧೫ 

ರ ಹಿಾಂದಿನ ಹುದೆ್ದ ಗಳನೆನ ೋ ಪೂಣ್ಯವಾಗಿ ಭತಿಯ ಮಾಡಿಕಳಿುವುದ್ಕೆಕ  ಪಾರ ಥಮಿಕ 

ಶಾಲೆಗಳಿಗ್ಡ ಇನುನ  ಅನುಮತಿಯ್ನುನ  ನೋಡಿಲಿ . ಅದ್ಕೆಕ  ಏನು ಮಾಡುತಾು ರೆ?  

ಪ್ರರ ಢಶಾಲೆ ಮತುು  ಪ್ದ್ವಿ ಪೂವಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗ್ಡ ಪೂಣ್ಯ ಹುದೆ್ದ ಗಳಿಗ್ಡ 

ಅನುಮತಿಯ್ನುನ  ನೋಡಿಲಿ , ಬರಳಣಿಕೆಯ್ಷಿ್ಣ  ಹುದೆ್ದ ಗಳಿಗ್ಡ ಮಾತರ     

ಅನುಮತಿಯ್ನುನ  ನೋಡಿದೆಾರೆ.  ಜ್ತೆಗ್ಡ ಏನಗಿದ್ದ ಎಾಂದ್ರೆ, ನೇಮಕಾತಿ 

ಮಾಡಿಕಳಿುವುದ್ಕೆಕ  ಪ್ರ ಸ್ು ವನೆ ಕಳುಹಿಸದ್ರೆ ಇಲಿದ್ ಸಬ್ಲ್ಬ್ಬ ಹೇಳಿ ತಿರಸ್ಕ ರ 

ಮಾಡುತಿು ದೆಾರೆ.  ಇನುನ  ಮಿೋರಿ ೨೦೧೫ ರ ಆನಂತರ ೨೦೨೨ ರವರೆಗ್ಡ ಇರತಕಕ ಾಂಥ 

ಖ್ಯಲ್ಲ ಹುದೆ್ದ ಗಳನುನ  ಭತಿಯ ಮಾಡಿಕಳಿುವುದ್ಕೆಕ  ಏನು ಮಾಡುತಾು ರೆ?  ಹಸ 

ಹುದೆ್ದ ಗಳನುನ  ಭತಿಯ ಮಾಡಿಕಳಿುವುದ್ಕೆಕ  ಇರತಕಕ ಾಂಥ ಬಜೆಟ್್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದ.  

ಯಾರು ಸೇವಯ್ಲಿ್ಲದೆಾರೆ ಅವರ ಪ್ಡೆಯುವ ಸಂಬಳ ಎಷಿ್ಣ  ಇರುತು ದ್ದ?  ಆದೆ್ ರಿಾಂದ್ 

ಈ ಎಲಿಾ  ಗಾಂದ್ಲಗಳಿಗ್ಡ ತೆರೆ ಎಳೆಯುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಯಾವಾಗ ಮಾಡುತಾು ರೆ?  

ಮಿತವಯ ಯ್ ಆದೇರ್ವನುನ  ಯಾವಾಗ ಪೂಣ್ಯವಾಗಿ ವಾಪ್ಸ್ ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಳಿುತಾು ರೆ?   

ರ್ಶರ ೋ ಪುಟಟ ಣಣ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ದಿನಾಂಕ:೩೧.೧೨.೨೦೧೫ ರವರೆಗ್ಡ  

ಹುದೆ್ದ ಗಳನುನ  ಭತಿಯ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಏನು ಅನುಮತಿಯ್ನುನ  ಕಟಿ ದೆಾರೆ ಅದ್ಯ 

ನಮಗ್ಡ ಗತಿು ರುವ ಹಾಗ್ಡ ಆರ್ಥಯಕ ಇಲಾಖೆಯ್ವರು ಅನುಮತಿಯ್ನುನ  ಕಟಿ ದೆಾರೆ.  

ನಮಗ್ಡ ಕಂಟಕರಾಗಿರುವವರೇ ಈ ಆಯುಕು ರುಗಳು.  ಪಿ.ಯು. ಬೊೋಡ್ಯನಲಿ್ಲ  

ನದೇಯರ್ಕರು, ಇಲಿ್ಲ  ಸಪಿಐ.  ಇವರಿಬಬ ರು ಬಂದ್ಯ ಸೇರಿಕಾಂಡು ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲಾಖೆಯ್ನುನ  

ಹಾಳು ಮಾಡುತಿು ದೆಾರೆ.  ಯಾವ ರಿೋತಿ ಹಾಳು ಮಾಡುತಿದೆಾರೆಾಂದ್ರೆ, ತಮಮ  

ಗಮನದ್ಲಿ್ಲ  ಇದ್ದ, ಸ್ವ ತಂತರ ಯ  ಬಂದಾಗಿನಾಂದ್ಲ್ಲ ಇಲಿದಿರುವುದ್ಯ ಇವರಿಬಬ ರು 

ನದೇಯರ್ಕರು ಬಂದ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಯೇ?  ಈ ಸಚಿವರಿಗ್ಡ ಅವರನುನ  ಇಟಿಕಾಂಡು 
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ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗುತು ದ್ದಯೋ ಅಥವಾ ಆಗುವುದಿಲಿವೋ? ಎಷಿ್ಣ  ದಿವಸ ಈ 

ರಿೋತಿಯಾದಂತಹ ಅನಯ ಯ್ ನಡೆಯ್ಬೇಕು?  ಸಕಾಯರ ಏನದ್ರೂ ಎಲಿಾ  ಖ್ಯಸಗಿ 

ಅನುದಾನತ ಶಾಲೆಗಳನುನ   ಮುಚಿಚ  ಇವರೇ ಶಾಲೆಗಳನುನ  ನಡೆಸುವಂತಹ ಆಲೋಚನೆ 

ಏನದ್ರೂ ಮಾಡಿದೆಾರೆಯೇ ಎಾಂಬ್ಬದ್ನುನ  ಸಪ ಷಿ್ ವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು.   

                  (ಮುಾಂದ್ಯ)  

1035/13-12-2021/  12-30/bkp-ak 

ರ್ಶರ ೋ   ಪುಟಟ ಣಣ (ಮುಂದ್ದ)   

ಏಕೆಾಂದ್ರೆ, ಆಯುಕು ರುಗಳು ಹಾಕುವಂತಹ query ಗಳು ಏನವ, ಇವುಗಳಿಾಂದ್  

ವಿಳಂಬವಾಗುತಿು ದ್ದ.  ಸಕಾಯರ ಈ ಸಂಬಂಧ  ಅನುಮೋದ್ನೆ  ಮಾಡಿ  ಆದೇರ್  

ಮಾಡಿರುತು ದ್ದ.  ಅದ್ಕೆಕ  ಮತೆು   ನದೇಯರ್ಕರು query ಹಾಕುತಾು ರೆ.  ಪಿ.ಯು. ಮಂಡಳಿಯ್ 

ನದೇಯರ್ಕರಿಾಂದ್ಲೇ ಕಡತ  ಹೋಗಿರುತು ದ್ದ.   ಅದ್ಕೆಕ   ಸಕಾಯರದ್ ಆದೇರ್ವಾಗಿರುತು ದ್ದ.    

ಮೆತೆು  ಅವರಿಾಂದ್  query ಹಾಕಲಾಗುತು ದ್ದ. ಆಗ  ಆ ಕಡತವನುನ  ಅಲಿ್ಲಯೇ     ಕೆಳಗಡೆ 

ಇಟಿಕಳಿುತಾು ರೆ.    ಸಕಾಯರ     ಮತುು   ಆರ್ಥಯಕ   ಇಲಾಖೆ  ಆದೇರ್ವಾಗಿರುತು ದ್ದ.     

ಸ.ಪಿ.ಐ  ಇವರು  ಪ್ರ ತಿಯಾಂದ್ಕ್ಕಕ    ಕಕೆಕ   ಹಾಕುತಾು ರೆ.  ಒಾಂದ್ಯ  ಕೆಲಸ  

ಮಾಡಲ್ಲಕ್ಕಕ  ಅವರು  ಬಿಡುತಿು ಲಿ .  ಕೋವಿಡ್-19  ಬಂದಿರುವ   ಇಾಂತಹ 

ಸನನ ವೇರ್ದ್ಲಿ್ಲ   ಮಕಕ ಳಿಗ್ಡ  ಪಾಠ  ಮಾಡುವವರು  ಯಾರು?      ಈ  ವಿಚಾರ  

ಸಕಾಯರಕೆಕ    ಗತಿು ಲಿವೇ?  ಗತಿು ದೆ್ರೂ ಸಹ ಸಕಾಯರ    ಏಕೆ  ಸುಮಮ ನೆ  ಇದ್ದ?  

ಸಕಾಯರಕೆಕ   ಇವರನುನ  ನಯಂತರ ಣ್ ಮಾಡಲ್ಲಕೆಕ   ಅಗುತಿು ಲಿವೇ?     ಆದೆ್ ರಿಾಂದ್,  ಇದ್ಕೆಕ   

ಬಹಳ ಸಪ ಷಿ್ ವಾಗಿ   ಉತು ರ  ಬೇಕು.  ಇವತುು   ಏನು ಕಡತಗಳು ಬಂದಿವ.   ಎನು    

ಹುದೆ್ದ ಗಳನುನ    ತುಾಂಬಲ್ಲಕೆಕ     ಆರ್ಥಯಕ ಇಲಾಖೆ   ಅವಕಾರ್ವನುನ   ಕಟಿ ದ್ದ,   ಆ   

ಎಲಿಾ   ಹುದೆ್ದ ಗಳನುನ     ಈ    ಕ್ಕಡಲೇ     ತುಾಂಬಲ್ಲಕೆಕ   ಅವಕಾರ್ವನುನ   

ಮಾಡಿಕಡಬೇಕು.   
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ಸಭಾಪತಿಯವರು:-    ಈ  ಬಗೆ್ಡ   ಸಚಿವರು  ಉತು ರ  ಹೇಳಿದ್  ನಂತರ   

ಉಳಿದ್ವರು ಮಾತನಡಬಹುದಾಗಿದ್ದ.   

ಡಾ||ಸಿ.ಎನ್.ಅಶವ ಥ ನ್ಯರಾಯಣ(ಉನನ ತ್ ರ್ಶಕ್ಷಣ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ 

ಮತ್ತು  ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ, ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಹಾಗೂ 

ಕೌಶಲಾಾ ಭಿವೃದಿಧ  ಸರ್ಚವರು)(ಮಾನಾ  ಪಾರ ಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರರ ಢ ರ್ಶಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ 

ಸಕಾಲ ಸರ್ಚವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೆ,    ಈಗ  ಏನು  

2015ರವರೆಗೂ   ಖ್ಯಲ್ಲ  ಇರುವಂತಹ    ಹುದೆ್ದ ಗಳನುನ   ಭತಿಯ    ಮಾಡಲ್ಲಕೆಕ    

ಈಗ್ರಗಲೇ  ಅನುಮತಿ  ಕಡುವಂತಹದೆ್ಯ   ಆಗಿದ್ದ.  ಅನುಮತಿ   ಕಟಿ ರುವುದ್ರಲಿ್ಲ   

ಕೆಲವರು ಮಾತರ     ಭತಿಯ ಮಾಡಿಕಳಿುವಂತಹ     ಕೆಲಸ  ಅಗಿದ್ದ.   ಕೆಲವು 

ಸಂಖೆಯ ಯ್ಲಿ್ಲ  ಭತಿಯ ಮಾಡಿಕಾಂಡಿದೆಾರೆ.  ಭತಿಯ ಮಾಡಿಕಳಿಲ್ಲಕೆಕ  ಅವರಿಗ್ಡ   

ಅವಕಾರ್ವನುನ   ಕಟಿ ದೆ್ದ ೋವ.   ಎಲಿೋ  ಒಾಂದ್ಯ  ಕಡೆ     ಕೆಲವು ಸಂಸಿ ಗಳು  

ಕೆಲವಾಂದ್ಯ   procedure ಗಳನುನ   ಅನುಸರಿಸದೇ  ಇರುವ  ಕಾರಣ್     ಮತುು   ಯಾವ  

ರಿೋತಿಯ್ಲಿ್ಲ   ಹುದೆ್ದ ಗಳಿಗ್ಡ  ಜಾಹಿೋರಾತು    ಕಡಬೇಕಾಗಿತು ೋ  ಆ  ರಿೋತಿಯ್ಲಿ್ಲ    

ಕಡಲ್ಲಕೆಕ   ಆಗದ್   ಕಾರಣ್    ಒಾಂದ್ಯ ಸಣ್ಣ  ಸಮಸಯ    ಉದ್ು ವವಾಗಿರುವುದ್ರಿಾಂದ್,  ಈ  

ಸಮಸಯ ಯ್ನುನ   ಯಾವ  ರಿೋತಿಯ್ಲಿ್ಲ   ಬಗ್ಡಹರಿಸಬೇಕೆಾಂದ್ಯ  ನೋಡುತೆು ೋವ.       

 

ರ್ಶರ ೋ  ಪುಟಟ ಣಣ :-    ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೆ,  ಮಾನಯ   ಉನನ ತ  ಶ್ಕ್ಷಣ್  

ಸಚಿವರು  ತಮಮ   ಉನನ ತ  ಶ್ಕ್ಷಣ್  ಇಲಾಖೆಗ್ಡ   ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ರುವುದ್ನುನ   

ಮಾಡಿಬಿಟಿ ದೆಾರೆ.    ಆದ್ರೆ,  ನಮಮ  ಪಾರ ಥಮಿಕ  ಮತುು   ಪ್ರರ ಢ  ಶ್ಕ್ಷಣ್  ಇಲಾಖೆಗ್ಡ  

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ಾಂತೆ  ಸಮಸಯ ಯಾಗಿದ್ದ.  ಉನನ ತ  ಶ್ಕ್ಷಣ್  ಇಲಾಖೆಯ್ಲಿ್ಲ   ಇಲಿದ್  

ಸಮಸಯ     ಇಲಿ್ಲಗ್ಡ  ಹೇಗ್ಡ  ಬಂತು?  ಇದ್ರಲಿ್ಲ   ವಯ ತಾಯ ಸ  ಏನದ್ದ?  ಅಲಿ್ಲಗ್ಡ  ಬೇರೆ   

ಕಾನೂನು  ಇಲಿ್ಲಗ್ಡ  ಬೇರೆ  ಕಾನೂನು  ಇದ್ದಯೇ? 
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ರ್ಶರ ೋ  ಶರ್ಶಲ್್    ಜಿ.  ನಮೋರ್ಶ:-    ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೆ,      ಈ  ಎಲಿಾ     

ಖ್ಯಲ್ಲಯರುವ   ಹುದೆ್ದ ಗಳು  2012ಕಕ ಾಂತ  ಮದ್ಲು ಖ್ಯಲ್ಲ  ಇದೆ್ಯ ,  ಇವುಗಳನೆನ ಲಿಾ    

regularize ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ.  ತದ್ನಂತರ  10 ವಷ್ಯಗಳ್ಳದ್ರೂ  ಖ್ಯಲ್ಲಯರುವ    

ಹುದೆ್ದ ಗಳನುನ      ತುಾಂಬಿಲಿ .  2015ಕೆಕ   ಖ್ಯಲ್ಲಯರುವ  ಹುದೆ್ದ ಗಳನೆನ ಲಿಾ  

ತುಾಂಬಬಹುದ್ಯ ಎಾಂದ್ಯ  ಹೇಳಿ  ಅನುಮತಿ   ಕಟಿಾ ಗ  ಕೋವಿಡ್-19  ಬಂದಿದೆ್ ರಿಾಂದ್    

ಇದ್ನುನ   ತಡೆಹಿಡಿದ್ರು.  257  ಕಡತಗಳು   ಅಲಿ ,  257  ಹುದೆ್ದ ಗಳು ಎಾಂದ್ಯ    ಹೇಳಿ   

ತಡೆಹಿಡಿದ್ರು.   ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ  ಆರ್ಥಯಕ  ಇಲಾಖೆಯ್ವರು   ಮದ್ಲ ಹಂತದ್ಲಿ್ಲ    

ಕಕೆಕ  ಹಾಕದ್ರು.   ಹಿೋಗ್ರಗಿ    ಒಾಂದ್ಯ ವಷ್ಯ  ಅದ್ರಲಿ್ಲಯೇ  ಹೋಯತು.    ಎಷಿ್ಣ   

ಹುದೆ್ದ ಗಳನುನ   regularize ಮಾಡಿದೆಿ ೋರಿ  ಎನುನ ವುದ್ಕೆಕ    ಅವರು  ಏನು   ಕಾರಣ್  

ಕಡುತಾು ರೆಾಂದ್ರೆ,  ನೋವು State Newspaper ನಲಿ್ಲ   ಕಟಿ ಲಿ ,   ಎಾಂದ್ಯ ಅವರು  

ಹೇಳುತಾು ರೆ.  ಈ  ವಿಚಾರವಾಗಿ  ಏನು  ಕಾಯದ್ದ  ಇತುು  ,ಅದ್ನುನ   ಜಾರಿ  ಮಾಡಿ.    ಈ  

ಬಗೆ್ಡ    ಹಿಾಂದಿನಾಂದ್ಲ್ಲ  ಸಂಪ್ರ ದಾಯ್   ಏನತುು    ಎಾಂದ್ರೆ  ಯಾವದೇ   State 

Newspaper ನಲಿ್ಲ  ಹುದೆ್ದ   ಜಾಹಿರಾತು  ಕಟಿ ರೆ ಮುಗಿಯತು. ಅದ್ರಲಿ್ಲ    ಏನು   

ಮಾಡಿದ್ರು  ಎಾಂದ್ರೆ,  ಆ State Newspaper ನಲಿ್ಲ    ಹಾಕುವುದ್ಕೆಕ   ಯಾವ  ಅಡಳಿತ  

ಮಂಡಳಿಗ್ಡ  ಗತುು ,  ಈ  ಬಗೆ್ಡ   ನಮಗ್ಡ  ಗತಾು ಗುವುದಿಲಿ .  ಈ  ನಡುವಿನ ಪುಟ 

national news ಅಥವಾ ಮದ್ಲನೆ  ಪುಟ state news, ಜಲಿಾ  news ಎಾಂದ್ಯ  

ಗತಾು ಗುವುದಿಲಿ .  ಹಿೋಗಿದೆಾ ಗ ಅದ್ಯ State Newspaper ನಲಿ್ಲ   ಇದೆ್ರೂ   ಕ್ಕಡ     ಈ  

ಪೇಪ್ರ್   ಎಲಿಾ   ಕಡೆ  circulate ಆಗುವಂತಹ  ಪೇಪ್ರ್  ಅಲಿವಾಂದ್ಯ  ಹೇಳಿ, 

ಅಲಿ್ಲಯ್ವರೆಗ್ಡ   ನಮಮ  ಬಿಇಓ   ಮತುು   ಡಿಡಿಪಿಐ  ನಯ್ಮಾವಳಿಗಳ    ಪ್ರ ಕಾರ  

ಕಡತಗಳನುನ      ಕಳುಹಿಸದೆಾರೆ.  ಅದ್ಯ  ತಪುಪ   ಇದೆ್ ರೆ  ಅವರ  ಮೇಲೆ  ಕರ ಮ 

ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಳಿಿ .  ಅವರ ಮೇಲೆ ಕರ ಮವನುನ  ಏತಕೆಕ   ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಳಿುವುದಿಲಿ ?  ಇದ್ರ  ಬಗೆ್ಡ   

ಏನೇನೋ  ನಯ್ಮಗಳನುನ   ಹೇಳುತಿು ೋರಿ.   ಅದೆ್ ರಿಾಂದ್  ನನನ  ವಿನಂತಿ ಏನೆಾಂದ್ರೆ,  

ಈಗ  ಇರುವಂತಹ ಎಲಿಾ   ಕಡತಗಳನುನ   ಕಿಯ್ರ್   ಮಾಡಿ.   ಯಾವ  ಪೇಪ್ರ್ನಲಿ್ಲ   

ಹೇಗ್ಡ    ಹಾಕಬೇಕೆಾಂದ್ಯ      ತದ್ನಂತರ  ಇದ್ರ  ಬಗೆ್ಡ   ಚಚೆಯಯಾಗಲ್ಲ.   ತಿಳಿಸಕಡಿ, 
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ಸಪ ಷಿ್ಟ ೋಕರಣ್  ಕಡಿ.   ಮುಾಂದಿನ  ಹುದೆ್ದ ಗಳು  ಇದ್ರ  ಆಧಾರದ್   ಮೇಲೆ ನೋವು ಭತಿಯ  

ಮಾಡಿಕಳಿಿ  ಎಾಂದ್ಯ  ಹೇಳಿ  ಅನುಮತಿ  ಕಡಿ.   ಇದ್ಯ ಬಹಳ ವಷ್ಯವಾಯತು.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-   ಈ  ಬಗೆ್ಡ   ನನಗ್ಡ  ಗತಿು ದ್ದ.  ನನು  ಈ  ಬಗೆ್ಡ   ಹೇಳುತೆು ೋನೆ.                                                                    

ರ್ಶರ ೋ  ಶರ್ಶಲ್್    ಜಿ.  ನಮೋರ್ಶ:-     ಇನುನ   ಒಾಂದ್ಯ  ವಿಷ್ಯ್ದ್  ಬಗೆ್ಡ   ಸಚಿವರು  

ಏನು  ಹೇಳಬೇಕೆಾಂದ್ರೆ 2015 ರವರೆಗ್ಡ  ಅಷಿೆ ೋ  ಅಲಿ , 2020ರವರೆಗ್ಡ  ಖ್ಯಲ್ಲ ಇದೆ್ ಾಂತಹ  

ಹುದೆ್ದ ಗಳನುನ   ತುಾಂಬಿಕಳಿುವುದ್ಕೆಕ  ಅನುಮತಿ  ಕಡಬೇಕು  ಮತುು   ಯಾವ  

ರಿೋತಿಯ್ಲಿ್ಲ   ಇದ್ನುನ   ತಡೆ ಹಿಡಿಯ್ಲ್ಲಕೆಕ   ಹೋಗಬಾರದ್ಯ  ಎಾಂದ್ಯ ನನನ  ವಿನಂತಿ.   

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್.ವಿಿ .ಸಂಕನೂರ:-   ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೆ,  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಗ್ಡ  

ನನನ     4   ಮುಖ್ಯ ವಾದ್  ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳು.  ಸಕಾಯರ  ಬಹಳಷಿ್ಣ   ವಷ್ಯಗಳ  ಹೋರಾಟದ್ 

ನಂತರ 2015 ರವರೆಗ್ಡ  ನವೃತಿು ಯಾಂದ್ ತೆರವಾದ್  ಹುದೆ್ದ ಗಳನುನ   ತುಾಂಬಲ್ಲಕೆಕ   

ಅನುಮತಿಯ್ನುನ   ಕಟಿ ತುು .  ಇದ್ಕೆಕ   ಕೋವಿಡ್--19  ನೆಪ್  ಹೇಳಿ  ಇದ್ಕೆಕ    

ತಡೆಯಾಜೆಾ ಯ್ನುನ   ಕಟಿ ರು.   ಆರ್ಥಯಕ  ಮಿತವಯ ಯ್ದ್  ಆದೇರ್ವನುನ   ತಂದ್ರು.    

ಇದ್ಯ  ಯಾವರಿೋತಿ ಆಗಿದ್ದ  ಎಾಂದ್ರೆ  ಹಸದಂತಹ   ನರುದೊಯ ೋಗಿ  ಪ್ದ್ವಿೋಧರರಿಗ್ಡ  

ಊಟಕೆಕ  ತಾಟ  ಅಾಂದ್ರೆ ಪಿ್ ೋಟ್್   ಕಟಿ , ಅದ್ನುನ   ವಾಪ್ಸ್ು   

ಕಸದ್ಯಕಾಂಡಂತಾಗಿದ್ದ.    ಈ ರಿೋತಿ ಸಕಾಯರ  ಮಾಡುವುದ್ಯ  ಸರಿಯೇ  ಎಾಂದ್ಯ  

ಕಳಲ್ಲಕೆಕ   ಬಯ್ಸುತೆು ೋ ನೆ.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-   ಏನು  ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ  ಹೇಳಿ.   

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್.ವಿಿ .ಸಂಕನೂರ:- ನನನ   ಎರಡನೆಯ್   ಮುಖ್ಯ ವಾದ್   ಪ್ರ ಶೆನ    

ಏನೆಾಂದ್ರೆ,    ನವು  ಏನು  ಕಳಿದೆ್ದವು ಎಾಂದ್ರೆ,  ಆರ್ಥಯಕ  ಮಿತವಯ ಯ್ ಆದೇರ್ವನುನ   

ವಾಪ್ಸ್ು  ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಾಂಡಿರಲ್ಲಲಿ ,  ಯಾವಾಗ  ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಳಿು ತಿು ೋರಿ  ಎಾಂದ್ಯ   ಕಳಿದೆ್ ಕೆಕ   

ಆರ್ಥಯಕ     ಮಿತವಯ ಯ್  ಆದೇರ್   ಇನುನ   ಮುಾಂದ್ಯವರಿದಿದ್ದ  ಎಾಂದ್ಯ  ಉತು ರದ್ಲಿ್ಲ   

ಹೇಳುತಾು ರೆ.   ನನನ   ಪ್ರ ಶೆನ   ಏನೆಾಂದ್ರೆ    ಇದ್ಯ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಸಮಸಯ ಯಾಗಿದೆ್ಯ ,  ಶ್ಕ್ಷಣ್   

ಇಲಾಖೆ  ವಿಷ್ಯ್ದ್ಲಿ್ಲ   ಆರ್ಥಯಕ  ಇಲಾಖೆಗ್ಡ  ಗತಾು ಗುವುದಿಲಿ .   ಆದೆ್ ರಿಾಂದ್  ಈ 
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ಆರ್ಥಯಕ ಮಿತ ವಯ ಯ್ ಆದೇರ್ವನುನ   ಸಡಿಸಲ್ಲಕೆಕ   ಸಚಿವರು  ತಮಮ  ಕಚೇರಿಗ್ಡ  ಕರೆದ್ಯ  

ಒಾಂದ್ದರಡು ಸಭೆಗಳನುನ   ಮಾಡಿದೆಾರೆ.  ಶ್ಕ್ಷಣ್  ಇಲಾಖೆ  ಸಚಿವರ  ಒತು ಡ    ಇಲಿದ್ದ  ಈ 

ಆರ್ಥಯಕ  ಮಿತವಯ ಯ್ ಆದೇರ್ವನುನ     ಹಿಾಂತೆಗ್ಡದ್ಯಕಳಿಲಾಗುವುದಿಲಿ .    ಆ ಒಾಂದ್ಯ 

ಪ್ರ ಯ್ತನ  ಆಗಿದ್ದಯೋ ಇಲಿವೋ ಗತಿು ಲಿ .       ಈ ಬಗೆ್ಡ  ಪ್ರ ಸ್ು ವನೆಯ್ನುನ  ಕಳುಹಿಸದೇ 

ಸುಮಮ ನೆ ಕುಳಿತುಕಾಂಡರೆ ಆಗುವುದಿಲಿ .  ಸಚಿವರಾದ್ವರು ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ  ಹತಿು ರ  

ಹೋಗಬೇಕು,  ಗಟಿಯಾಗಿ  ಒತು ಡ   ಹೇರಬೇಕು. ಪ್ರ ತಿನಧಗಳ್ಳದ್ ನವು     ಈ  

ವಿಚಾರವಾಗಿ  ಹೇಗ್ಡ  ಪ್ರ ತಿಭಟನೆ  ಮಾಡುತೆು ೋವ, ಅದೇ  ರಿೋತಿಯ್ಲಿ್ಲ  ಒತು ಡ  ಹಾಕಬೇಕು.  

ಒತು ಡ  ಮಾಡದೇ  ಯಾವುದೇ  ಕೆಲಸ  ಆಗುವುದಿಲಿ .  ಆರ್ಥಯಕ  ಇಲಾಖೆಗ್ಡ  ಈ  ಬಗೆ್ಡ    

ಪ್ರ ಸ್ು ವನೆಯ್ನುನ   ಕಳುಹಿಸದೇ  ಇದೆ್ ರೆ  ಆಗುವುದಿಲಿ .  ಮಿತವಯ ಯ್  ಆದೇರ್  

ವಾಪ್ಸ್ು   ಪ್ಡೆಯುವಲಿ್ಲ   ಶ್ಕ್ಷಣ್  ಸಚಿವರು  ಏನು  ಪ್ರ ಯ್ತನ   ಮಾಡಿದೆಾರೆ  ಎನುನ ವ  

ಬಗೆ್ಡ   ನಮಗ್ಡ   ಉತು ರ   ಕಡಬೇಕು.   

ಮತೆು , ನನನ    ಮೂರನೆಯ್  ಪ್ರ ಶೆನ   ಬಹಳ  ಮುಖ್ಯ   ಇದ್ದ.   ಈಗ್ರಗಲೇ  7-8  

ವಷ್ಯಗಳ್ಳಗಿದ್ದ.  ಖ್ಯಸಗಿ  ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಂಸಿ ಗಳಿಗ್ಡ  ಖ್ಯಲ್ಲಯಾದ್  ಹುದೆ್ದ ಗಳಿಗ್ಡ  ನೇಮಕಾತಿ  

ಆದೇರ್ವನುನ   ಕಟಿ ರುವುದಿಲಿ .  ವಯೋಮಿತಿ  ಮಿೋರುತಿು ದ್ದ.  ಬಹಳ ಜನ 

ಪ್ದ್ವಿೋಧರರು rank   ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಾಂಡಿದೆಾರೆ,  ಗೋಲೆ್ ಮೆಡಲ್  ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಾಂಡಿದೆಾರೆ.   

ನೇಮಕಾತಿ  ಇಲಿದೇ, ಅವರ ವಯೋಮಿತಿ  ಮಿೋರಿದ್ರೆ ಗೋಲೆ್ ಮೆಡಲ್ಲಸಿ್, rank 

holders ಬಿೋದಿಗ್ಡ  ಹೋಗಬೇಕ?  ಪೊಲ್ಲೋಸ್   ಇಲಾಖೆಯ್ಲಿ್ಲ   ವಯೋಮಿತಿ  

ಮಿೋರತಕಕ ವರಿಗ್ಡ    ಎರಡು ವಷ್ಯಗಳ  ಕಾಲ  relaxation ನುನ   ಕಟಿ ದೆಾರೆಾಂದ್ಯ    

ಕಳಿದೆ್ದ ೋವ.  7-8 ವಷ್ಯಗಳ  ಕಾಲ  ನೇಮಕಾತಿಯ್ನುನ    ಮಾಡಿರುವುದಿಲಿ .  ಇದ್ಕೆಕ   

ವಯೋಮಿತಿಯ್ಲಿ್ಲ  ಸಡಿಲ್ಲಕೆ  ಕಡುತಿು ೋರಾ  ಎಾಂದ್ಯ   ನವು ಸಹ ಪ್ರ ಶೆನ ಯ್ನುನ  

ಕಳಿರುವುದ್ಕೆಕ  ಇಾಂತಹ  ಪ್ರ ಸ್ು ವನೆ  ಸಕಾಯರದ್ ಮುಾಂದ್ದ    ಇರುವುದಿಲಿವಾಂದ್ಯ  

ಹೇಳುತಾು ರೆ.    ಎಷಿ್ಣ  ಜನ ಪ್ದ್ವಿೋಧರರು ಮನವಿಯ್ನುನ  ಕಟಿ ದೆಾರೆ?  ಪೊಲ್ಲೋಸ್   

ಇಲಾಖೆಯ್ಲಿ್ಲ   ವಯೋಮಿತಿ   ಸಡಿಲ್ಲಕೆ  ಕಟಿ ರುವಾಗ      ಶ್ಕ್ಷಣ್   ಇಲಾಖೆಗ್ಡ ಏತಕೆಕ   

ಕಟಿ ರುವುದಿಲಿ ? 
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ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೆ,  ಹೋರಾಟ  ಮಾಡಿ  2015ನೆ ಇಸವಿಯ್ವರೆಗ್ಡ    ಖ್ಯಲ್ಲ  

ಇದೆ್ ಾಂತಹ  ಹುದೆ್ದ ಗಳನುನ   ನೇಮಕ ಮಾಡಲ್ಲಕೆಕ   ಅನುಮತಿಯ್ನುನ  

ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಾಂಡಿದೆ್ದವು. 2015ನೇ ಇಸವಿಯಾಂದ್ 2021 ರವರೆಗ್ಡ   ಮತೆು  6 

ವಷ್ಯಗಳ್ಳಯತು.   2015ರ ನಂತರ ಖ್ಯಲ್ಲಯಾದ್  ಹುದೆ್ದ ಗಳಿಗ್ಡ  ನೇಮಕಾತಿ  

ಮಾಡಿಕಳಿಲ್ಲಕೆಕ   ಅನುಮತಿಯ್ನುನ   ಕಡುತಿು ೋರಾ  ಎಾಂದ್ಯ  ಕಳಿದ್ರೆ     

ಸಕಾಯರದ್ಲಿ್ಲ   ಇದ್ರ  ಬಗೆ್ಡ   ಚಿಾಂತನೆ  ಇಲಿವಾಂದ್ಯ  ಹೇಳುತಾು ರೆ.  ಹಿೋಗ್ರದ್ರೆ, ಸಕಾಯರದ್   

ಉದೆ್ದ ೋರ್  ಏನಗುತು ದ್ದ  ಎಾಂದ್ರೆ ಗ್ರರ ಮಾಾಂತರ    ಪ್ರ ದೇರ್ಗಳಲಿ್ಲರುವ  ಶಾಲಾ  

ಕಾಲೇಜುಗಳನುನ     ಮುರ್ಚಚ ವಂತಾಗುತು ದ್ದ.   ನೇಮಕಾತಿಗ್ಡ  ಅನುಮತಿ  ಕಡುವುದಿಲಿ .    

ಶ್ಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ  ಆಗುವುದಿಲಿ . ಮಕಕ ಳಿಗ್ಡ ಶ್ಕ್ಷಣ್ವನುನ  ಕಲ್ಲಸುವವರು ಯಾರು, 

ಪಾಲಕರು  ಕಲ್ಲಸುವುದ್ಕಾಕ ಗುತು ದ್ದಯೇ?    ಈ  ರಿೋತಿಯಾದ್ರೆ ಆದ್ದ  ಶ್ಕ್ಷಣ್  ಇಲಾಖೆ  

ಹದ್ಗ್ಡಡುತು ದ್ದ.   2015 ನಂತರ ಅಾಂದ್ರೆ  ಈಗ 2021   ಆಗಿದ್ದ.    ಆದೆ್ ರಿಾಂದ್  

ಖ್ಯಲ್ಲಯರುವ  ಹುದೆ್ದ ಗಳನುನ   ತುಾಂಬಲ್ಲಕೆಕ   ಗಂಭಿೋರವಾದ್  ಚಿಾಂತನೆ  ಮಾಡಬೇಕು.   

ಈ  ಬಗೆ್ಡ   ಕರ ಮ ಕೈಗಳಿಬೇಕೆಾಂದ್ಯ  ಒತಾು ಯ್ ಮಾಡುತೆು ೋನೆ.  

ರ್ಶರ ೋ ಅರುಣ ಶಹಾಪುರ:-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೆ, ಅವಕಾರ್ಕಾಕ ಗಿ  

ಧನಯ ವಾದ್ಗಳು.   ಈಗ 2015ರ  ಮದ್ಲ್ಲನ ಹುದೆ್ದ ಗಳಿಗ್ಡ  ಅನುಮತಿ ಸಕಕ ದ್ದ  ಎಾಂದ್ರೆ  

2012 ರಲಿ್ಲ   ಇದ್ಕಕ ಾಂತ  ಮದ್ಲು ನಮಗ್ಡ  ಅನುಮತಿಯ್ನುನ   ಕಟಿ ರು.  ಅದ್ರಲಿ್ಲ     

ಉಳಿದಿರುವ ಹುದೆ್ದ ಗಳಿಗ್ಡ  2015 ರ ಡಿಸಾಂಬರ್ವರೆಗ್ಡ  ಹಾಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕಾಂಡು  

ಕಟಿ ರುವುದಾಗಿದ್ದ.    ಇಾಂತಹ ಸಂದ್ಭಯದ್ಲಿ್ಲ   10  ವಷ್ಯಗಳ    ಕಾಲ   ಈ  

ಶಾಲೆಗಳಲಿ್ಲ   ಶ್ಕ್ಷಕರುಗಳು  ಇಲಿದ್ದ  ಶಾಲೆಗಳನುನ   ನಡೆಸುತಿು ರುವಾಗ  ಅದ್ರ  

ಜವಾಬೆಾರಿಯ್ನುನ    ಸಕಾಯರ  ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಳಿು ತು ದೊೋ     ಇಲಿವೋ  ಎನುನ ವುದ್ರ  ಬಗೆ್ಡ   

ಸಕಾಯರ  ಸಪ ಷಿ್ ಪ್ಡಿಸಬೇ ಕು.   

 ಎರಡನೆಯ್ದಾಗಿ,  2015 ಡಿಸಾಂಬರ್  ರವರೆಗಿನ  ಖ್ಯಲ್ಲ  ಹುದೆ್ದ ಗಳಿಗ್ಡ   ನೋವು 

ಅನುಮತಿಯ್ನುನ   ಕಟಿಾದ್   ಮೇಲೆ   ಮತೆು   ಆರ್ಥಯಕ  ಇಲಾಖೆಯ್ ಮಿತವಯ ಯ್        

ಎನುನ ವಂತಹ   ಕಳಿ್ಳಟ    ಏನು  ಎನುನ ವುದ್ನುನ  ಸಪ ಷಿ್ ಪ್ಡಿಸಬೇಕು.    ಈ  257 
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ಹುದೆ್ದ ಗಳಿಗ್ಡ  ಯಾರು  ದ್ಯಡೆು    ಕಟಿರ ಅವರ   ಕಡತಗಳು  ಆರ್ಥಯಕ  

ಇಲಾಖೆಯ್ಲಿ್ಲ   ಕಿಯ್ರ್  ಆಗಿವ ಎನುನ ವುದ್ರ  ಬಗೆ್ಡ    ನೇರವಾದ್  ಆರೋಪ್ವನುನ   

ಮಾಡುತೆು ೋನೆ.    ಆದೆ್ ರಿಾಂದ್,  ಈ  ಬಗೆ್ಡ    ತನಖೆ  ಮಾಡಿ  ಶ್ಕ್ಷಣ್  ಇಲಾಖೆಯ್  ಪಿ.ಯು.  

ವಿಭಾಗದ್  ಈ  257 ಹುದೆ್ದ ಗಳಿಗ್ಡ    ಮಾತರ      ಆರ್ಥಯಕ  ಇಲಾಖೆ ಒಪಿಪ ಕಳಿು ತು ದ್ದ,  

ಉಳಿದ್ವರಿಗ್ಡ  ಒಪಿಪ ಕಳಿುವುದಿಲಿ  ಎಾಂದ್ರೆ  ಇದ್ರ  ಹಿಾಂದಿನ  ಕಳಿ್ಳಟ   ಏನು?    ಈ  

ರಿೋತಿಯ್ಲಿ್ಲ   ಇಲಾಖೆಯ್ಲಿ್ಲ   ಆಗುತಿು ರುವ  ಕೆಟಿ   ಸಂಗತಿಗಳು  ನಲಿಬೇಕು.  ಯಾರ  

ಯಾರ  ಪ್ರ ಸ್ು ವನೆಗಳು ಬಂದಿವ , ಅವುಗಳಲಿ್ಲ   257  ಹುದೆ್ದ ಗಳಿಗ್ಡ  ಮಾತರ     

ಕಳುಹಿಸಲ್ಲಕೆಕ   ಯಾರು ಅಧಕಾರವನುನ  ಕಟಿ ರು?   

 ಆದೆ್ ರಿಾಂದ್ ಈ ಸಂಗತಿಯ್ನುನ  ಸರಿಪ್ಡಿಸಬೇಕು.  2015 ರ ಡಿಸಾಂಬರ್ವರೆಗ್ಡ  

ಸಕಾಯರದ್ ಆರ್ಥಯಕ  ಇಲಾಖೆ   ಅನುಮತಿ   ಕಟಿರುವುದ್ನುನ  ಅನುದಾನಕೆಕ  

ಒಳಪ್ಡಿಸಬೇಕೆನುನ ವುದ್ಯ ಒಾಂದ್ನೆಯ್ ಸಂಗತಿ.  ಎರಡನೆಯ್ ಸಂಗತಿ  ಏನೆಾಂದ್ರೆ  2015 

ರಿಾಂದ್  2021   ಎರಡು ತಿಾಂಗಳಲಿ್ಲ   ಮುಗಿಯುತು ದ್ದ.    ಅಾಂದ್ರೆ 7 ವಷ್ಯಗಳ ಕಾಲ 

ಶ್ಕ್ಷಕರಿಲಿದ್ದ   ಶಾಲೆಗಳನುನ  ನಡೆಸುತಿು ರುವುದಾಗಿದ್ದ.   ಇದ್ರ  ಜವಾಬೆಾರಿ  ಯಾರದೆ್ಯ , 

ಸಕಾಯರದೆ್ಯ   ಅಲಿವೇ? 

                                                                                                    (ಮುಾಂದ್ಯ) 

(1036) 13.12.2021 12.40 ಎಸ್ವಿ-ಆರ್ಎನ್  

(ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರ ಉಪ್ಸಿ ತಿ) 

ರ್ಶರ ೋ ಅರುಣ ಶಹಾಪುರ (ಮುಂದ್ದ)  

ಒಟಿ  11 ವಷ್ಯಗಳಿಾಂದ್ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಲಿ . 2015ರ ನಂತರದೆ್ಯ  ಯಾವಾಗ ಮಾಡಲಾಗುತು ದ್ದ 

ಎಾಂಬ್ಬದ್ಯ ನನನ  ಎರಡನೆಯ್ ಪ್ರ ಶೆನ . ಮೂರನೆಯ್ದಾಗಿ ಬೇರೆ ಎಲಿಾ  

ಇಲಾಖೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ age relaxation ಕಟಿ ದೆ್ಯ , ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲಾಖೆಯ್ಲಿ್ಲ  ಮಾತರ  ಏಕೆ ಆ 

ಕಳಕಳಿ ಇಲಿ  ಎನುನ ವುದ್ಯ ನನನ  ಪ್ರ ಶೆನ . ಅದ್ನುನ  ಕ್ಕಡ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕೆಾಂಬ 

ವಿನಂತಿಯ್ನುನ  ನನು ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  ಮಾಡಿಕಳಿು ತೆು ೋನೆ.  
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ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈಗ ಸಚಿವರು ಉತು ರವನುನ  ನೋಡಬೇಕು.   

ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಟ್ಟ.ರ್ಶರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ… 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡರೇ, ದ್ಯ್ಮಾಡಿ ಕುಳಿತುಕಳಿಿ .  

ಎಷಿ್ಣ  ಬಾರಿ ಪ್ರ ಶೆನ ಯ್ನುನ  ಕಳುತಿು ೋರಿ.   

ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಟ್ಟ.ರ್ಶರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ನನು ಉಪ್ ಪ್ರ ಶೆನ ಯ್ನುನ  

ಕಳಲೇ ಇಲಿ .   

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟ್ಟೋಲ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಒಾಂದ್ಯ ಪ್ರ ಶೆನ ಗೋಸಕ ರ 

ಎಷಿ್ಣ  ಸಮಯ್ ವಯ ಥಯ ಮಾಡುವುದ್ಯ? 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಐದ್ಯ ಜನ ಪ್ರ ಶೆನ ಯ್ನುನ  ಕಳಿದೆಾರೆ.   

ರ್ಶರ ೋ ಅರುಣ ಶಹಾಪುರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಇದ್ನುನ  ಅಧಯ ಗಂಟ್ಟಯ್ 

ಕಾಲಾವಧ  ಚಚೆಯಗ್ಡ ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಳಿಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ವಿನಂತಿಸುತೆು ೋನೆ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈಗ ಸಚಿವರು ಉತು ರವನುನ  ಹೇಳಲ್ಲ.  ನಂತರ 

ನೋಡೋಣ್.   

ಡಾ: ಸಿ.ಎನ.ಅಶವ ತಿ್ನ್ಯರಾಯಣ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಬಹಳ 

ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿರುವಂತಹದೆ್ಯ , 2015ರವರೆಗ್ಡ ತೋರಿಸಲಾಗಿರುವ vacancies ಗಳನುನ  ಭತಿಯ 

ಮಾಡುವುದ್ಕಾಕ ಗಿ ಅವಕಾರ್ವನುನ  ಕಡಲಾಗಿದ್ದ.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಒಾಂದ್ಯ ನಮಿಷ್. ದಿನಾಂಕ 

31.12.2015ರವರೆಗ್ಡ ನೋಡಲಾಗಿದ್ದ.  ಅದ್ರಲಿ್ಲ  ಎಷಿ್ಣ  vacancy ಇದ್ದಯೋ ಅವುಗಳನುನ  

ತುಾಂಬ್ಬವುದ್ಕೆಕ  ಅನುಮತಿಯ್ನುನ  ಕಡಬೇಕು.  

ರ್ಶರ ೋ ಅರುಣ ಶಹಾಪುರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಗ್ಡ 

ಗಾಂದ್ಲ ಇದ್ದ.  ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲಾಖೆಯ್ಲಿ್ಲ  2015ರವರೆಗಿನ ಖ್ಯಲ್ಲ ಹುದೆ್ದ ಗಳನುನ  



                                                                                                                   ವಿಪ/13-12-2021/63 

“ತಿದ್ದು ಪಡಿಯಾಗದ ಪರ ತಿ/Unedited copy, ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಪತಿರ ಕಾ ಪರ ಕಟಣೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ದ” 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

ಭತಿಯ ಮಾಡುವಲಿ್ಲ  ಅವರು ಯ್ರ್ಸವ ಯಾಗಿದೆಾರೆ.  ಆದ್ರೆ ನಮಮ  ಶಾಲಾ ಶ್ಕ್ಷಣ್ದ್ಲಿ್ಲ  

ಇದ್ಯ ಜಾರಿಗ್ಡ ಬಂದಿರುವುದಿಲಿ .   

ಡಾ: ಸಿ.ಎನ.ಅಶವ ತಿ್ನ್ಯರಾಯಣ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, 2081 

ಹುದೆ್ದ ಗಳಲಿ್ಲ  257 ಹುದೆ್ದ ಗಳನುನ  ಭತಿಯ ಮಾಡಲ್ಲಕೆಕ  ಅವಕಾರ್ವನುನ  ನೋಡಲಾಗಿದ್ದ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಇದ್ಯ ತಪುಪ  ಮಾಹಿತಿ.  

ಡಾ: ಸಿ.ಎನ.ಅಶವ ತಿ್ನ್ಯರಾಯಣ:- ಈಗ ಕವಲ 12 ಅಜಯಗಳು ಬಂದಿವ.   

ಇದ್ರಲಿ್ಲ  ಕೆಲವು procedural lapse ಆಗಿದೆ್ಯ , ಜಾಹಿೋರಾತು ನೋಡುವ ಸಮಯ್ದ್ಲಿ್ಲ  

ರಾಜಯ  ವಾಯ ಪಿು ಯ್ಲಿ್ಲ  ಕಡಬೇಕು.  ಅದ್ನುನ  ಬಿಟಿ  ಕವಲ ಒಾಂದ್ಯ newspaper edition 

ನಲಿ್ಲ  ಕಡಲಾಗಿದ್ದ.  ಇದ್ರಿಾಂದಾಗಿ ಒಾಂದ್ಯ technical problem ಉಾಂಟಾಗಿದೆ್ಯ , ಇದ್ನುನ  

ಯಾವ ರಿೋತಿ ಬಗ್ಡಹರಿಸಲ್ಲಕೆಕ  ಆಗುತು ದ್ದ ಎಾಂಬ್ಬದ್ನುನ  ನೋಡುತೆು ೋನೆ.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ನನು ಇಲಿ್ಲ  ಕುಳಿತು ಹೇಳಬಾರದ್ಯ.  

ಆದ್ರೂ ಒಾಂದ್ಯ ಮಾತನುನ  ಹೇಳುತೆು ೋನೆ.  ನಮಮ  ಇಲಾಖೆಯ್ವರು ಅನುಮತಿಯ್ನುನ  

ಕೋರಿ ಕಳುಹಿಸದಾಗ ಇದ್ನುನ  ಬರೆದ್ಯ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಲಿವ? ಇಡಿೋ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಪ್ದಿ್ ತಿಯ್ಲಿ್ಲ  

Grant-in-Aid ಹುಟಿದಾಗಿನಾಂದ್ಲ್ಲ ಬಂದಂತಹ ಪ್ದಿ್ ತಿ ಒಾಂದೇ ಸಲದ್ಲಿ್ಲ  ಬದ್ಲಾಗಲು 

ಕಾರಣ್ವೇನು? ಇದ್ಯ ಕೆಲವು ಅಧಕಾರಿಗಳು ಮಾಡುವ ಮೂಖ್ಯತನದಿಾಂದಾಗಿ 

ಆಗಿರುತು ದ್ದ.   

ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಟ್ಟ.ರ್ಶರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಇನೂನ  2080 ಹುದೆ್ದ ಗಳು 

ಖ್ಯಲ್ಲ ಇದೆ್ಯ , ಅವುಗಳನುನ  ಭತಿಯ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಯ್ನುನ  ನೋಡಲ್ಲ.   

ರ್ಶರ ೋ ಪುಟಟ ಣಣ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ನವು ಇದ್ನುನ  ಒಪುಪ ವುದಿಲಿ .  

(ಗುಂದಲ) 
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ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಒಬಬ ರು ಮಾತನಡಿ. ಎಲಿರೂ ಒಟಿಾ ಗಿ ನಾಂತು 

ಮಾತನಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೂ ಕಡತಕೆಕ  ಹೋಗಬಾರದ್ಯ.  ನನು ಅನುಮತಿ ಕಟಿಾ ಗ 

ಮಾತರ  ಮಾತನಡಬೇಕು.   

ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಟ್ಟ.ರ್ಶರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ನನು ತಮಮ  ಮೂಲಕ 

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರ ಶೆನ ಯ್ನುನ  ಕಳುತೆು ೋನೆ.  ದಿನಾಂಕ 31.12.2015ರವರೆಗ್ಡ 

ಖ್ಯಲ್ಲ ಇರುವ ಎಲಿಾ  ಹುದೆ್ದ ಗಳನುನ  ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲಾಖೆಯ್ಲಿ್ಲ  ಭತಿಯ 

ಮಾಡಿಕಳಿಲಾಗಿದ್ದ. ಈಗ ಸಚಿವರೇ ಹೇಳಿದಂತೆ 2181 ಹುದೆ್ದ ಗಳಲಿ್ಲ  257 ಹುದೆ್ದ ಗಳನುನ  

ಮಾತರ  ಭತಿಯ ಮಾಡಿಕಳಿಲು ಅನುಮತಿಯ್ನುನ  ನೋಡಲಾಗುತಿು ದ್ದ.  ಇಲಿ್ಲ  ಏಕೆ 

ಕಡುತಿು ಲಿ ?   ಉಳಿದ್ ಸ್ವಿರಾರು ಹುದೆ್ದ ಗಳಿಗ್ಡ ಏನು ಮಾಡುವುದ್ಯ.  2015ರವರೆಗ್ಡ 

ಖ್ಯಲ್ಲ ಇರುವ ಎಲಿಾ  ಹುದೆ್ದ ಗಳು ಅಾಂದ್ರೆ ರಾಜೋನಮೆಯಾಂದ್ ತೆರವಾದ್ವು, 

ನವೃತಿು ಯಾಂದ್ ತೆರವಾದ್ವು, ನಧನದಿಾಂದ್ ತೆರವಾದ್ವು ಇಷಿ್ಟ  ಹುದೆ್ದ ಗಳನುನ  ಭತಿಯ 

ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಯ್ನುನ  ನೋಡಿದೆ್ದ ೋವ ಎಾಂದ್ಯ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಈಗ 

ಘೋಷ್ಣೆಯ್ನುನ  ಮಾಡಬೇಕು.  ಏಕೆಾಂದ್ರೆ ನೋವು ಈಗ ಆದೇರ್ವನುನ  ಹರಡಿಸ 

ಮೂರು-ನಲುಕ  ವಷ್ಯಗಳ್ಳಯತು.   

ಡಾ: ಸಿ.ಎನ.ಅಶವ ತಿ್ನ್ಯರಾಯಣ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, 

2015ರವರೆವಿಗೂ ಖ್ಯಲ್ಲ ಇದೆ್ ಾಂತಹ 2181 ಹುದೆ್ದ ಗಳಲಿ್ಲ  251 ಹುದೆ್ದ ಗಳನುನ  ಭತಿಯ 

ಮಾಡುವ ಅವಕಾರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ.  ಮದ್ಲು ಇದ್ನುನ  ಭತಿಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ.  

ನಂತರ ಇದ್ರ ಬಗೆ್ಡ  ಆರ್ಥಯಕ ಇಲಾಖೆಯ್ ಜ್ತೆಯ್ಲಿ್ಲ  ಮಾತನಡಿ ತಕ್ಷಣ್ 

ಅನುಮತಿಯ್ನುನ  ಕಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡಲಾಗುವುದ್ಯ.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಗುರುವಾರದ್ ಒಳಗ್ರಗಿ ಇಬಬ ರೂ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 

ಸಚಿವರು, ಆರ್ಥಯಕ ಇಲಾಖೆ, ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲಾಖೆ, ಶ್ಕ್ಷಕರ ಹಾಗೂ ಪ್ದ್ವಿೋಧರರ ಕೆಷ ೋತರ ದ್ 

ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರನುನ  ಕರೆದ್ಯ ಇಲಿ್ಲ  ಸಭೆಯ್ನುನ  ಮಾಡಿ ಒಾಂದ್ಯ ತಿೋಮಾಯನವನುನ  
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ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಾಂಡು ಅದ್ನುನ  ಸದ್ನಕೆಕ  ತಿಳಿಸ. ನಂತರ ಈ ವಿಷ್ಯ್ವನುನ  ತಿೋಮಾಯನ 

ಮಾಡೋಣ್.   

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ.ವಿಿ .ಸಂಕನೂರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಇದ್ನುನ  ಅಧಯಗಂಟ್ಟ 

ಕಾಲಾವಧ ಚಚೆಯಗ್ಡ ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಳಿಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಕೋರುತೆು ೋವ.   

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ತಮಮ  

ಆದೇರ್ವನುನ  ನವು ಪಾಲ್ಲಸುತೆು ೋವ.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನನು ಮಾನಯ  ಸಭಾನಯ್ಕರಿಗ್ಡ ಹೇಳಿದೆ್ದ ೋನೆ.  ಇಲಿ್ಲ  

ಅಧಕಾರಿಗಳು ತಪುಪ  ಮಾಹಿತಿಯ್ನುನ  ನೋಡಿದೆಾರೆ.  11 ವಷ್ಯ ತುಾಂಬಿಲಿ .  

ಅಧಕಾರಿಗಳಿಾಂದ್ ಸಮಸಯ  ಉದ್ು ವ ಆಗಿದ್ದ.  ಇದ್ರ ಬಗೆ್ಡ  ಗುರುವಾರದ್ ಒಳಗ್ರಗಿ 

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ  ಸಚಿವರು, ಸಭಾನಯ್ಕರು ಹಾಗೂ ಇಲಾಖೆಯ್ವರು ಸಭೆ ನಡೆಸ 

ಸದ್ನಕೆಕ  ಬಂದ್ಯ ಹೇಳಲ್ಲ.  ನಂತರ ಮುಾಂದಿನದ್ನುನ  ತಿೋಮಾಯನಸೋಣ್.  

ಅಲಿ್ಲಯ್ವರೆವಿಗೂ ಈ ಪ್ರ ಶೆನ ಯ್ನುನ  ಬಾಕ ಇಡಲಾಗುವುದ್ಯ.  
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       ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖ್ಯಾ  11 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್) 
 

ರ್ಶರ ೋ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾುಂತೇಶ ಮಲಿ್ಲಕಾಜುಾನ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, 

ನನು ಕಳಿರತಕಕ ಾಂತಹ ಪ್ರ ಶೆನ  ರಾಜಯ ದ್ಲಿ್ಲ  ಗ್ರರ ಮಿೋಣ್ ಮಟಿ ದ್ ಪಾರ ಥಮಿಕ ಆರೋಗರ  

ಕಾಂದ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ  ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯ್ಯಗಳ ಕರತೆ, ಅಗತಯ  ನುರಿತ ಸಬಬ ಾಂದಿಗಳ 

ಕರತೆ ಇರುವುದ್ಯ ಸಕಾಯರದ್ ಗಮನಕೆಕ  ಬಂದಿದ್ದಯೇ? ಬಂದಿದ್ದ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದೆಾರೆ.  

ಹಾಗಿದೆ್ ಲಿ್ಲ  ಗ್ರರ ಮಿೋಣ್ ಮಟಿ ದ್ ಪಾರ ಥಮಿಕ ಆರೋಗಯ  ಕಾಂದ್ರ ಗಳಿಗ್ಡ ಮೂಲಭೂತ 

ಸೌಕಯ್ಯಗಳು ಮತುು  ಅಗತಯ  ನುರಿತ ಸಬಬ ಾಂದಿಗಳನುನ  ಒದ್ಗಿಸಲು ಸಕಾಯರ 

ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಾಂಡ ಕರ ಮಗಳೇನು ಎಾಂದ್ಯ ಕಳಿದೆ್ಯ , ಅದ್ಕ್ಕಕ  ಸಹಿತ ಉತು ರವನುನ  

ಕಟಿ ದೆಾರೆ.  ಮುಾಂದ್ಯವರೆದ್ಯ ಬಳಗ್ರವಿ ಜಲಿೆಯ್ ಪಾರ ಥಮಿಕ ಆರೋಗಯ  ಉಪ್ 

ಕಾಂದ್ರ ಗಳು ವಷಾಯನುಗಟಿ ಲೇ ಮುಚಿಚ ರಲು ಕಾರಣ್ಗಳೇನು ಎಾಂದ್ಯ ಕಳಿದೆ್ದ ೋನೆ.  

ಅದ್ಕೆಕ  ಬಳಗ್ರವಿ ಜಲಿೆಯ್ಲಿ್ಲ  ಒಟಿ  616 ಉಪ್ಕಾಂದ್ರ ಗಳಿದೆ್ಯ , ಅದ್ರಲಿ್ಲ  404 ಉಪ್ 

ಕಾಂದ್ರ ಗಳು ಸವ ಾಂತ ಕಟಿ ಡ ಹಾಂದಿದೆ್ಯ , ಇವುಗಳಲಿ್ಲ  ಚಿಕಕ ೋಡಿ ವಿಭಾಗದ್ 107 ಹಾಗೂ 

ಬಳಗ್ರವಿ ವಿಭಾಗದ್ 95 ಕಟಿ ಡಗಳು ವಾಸಸಲು ಯೋಗಯ ವಾಗಿರುವುದಿಲಿ  ಎಾಂದ್ಯ 

ಉತು ರವನುನ  ಕಟಿ ದೆಾರೆ.  ನನು ತಮಮ  ಮುಖ್ಯಾಂತರ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಗ್ಡ ಕಳುವುದ್ಯ 

ಇಷಿೆ ೋ.  ಕೋವಿಡ್ ಸಂದ್ಭಯದ್ಲಿ್ಲ  ಇಡಿೋ ರಾಜಯ  ಮತುು  ದೇರ್ದ್ ಜನತೆ ತಾಂದ್ರೆಯ್ನುನ  

ಅನುಭವಿಸರುವ ಹಿನೆನ ಲೆಯ್ಲಿ್ಲ  ಸಕಾಯರಿ ಸೌಲಭಯ ಗಳು ಲಭಯ ವಿಲಿದ್ ಕಾರಣ್ ಬಡವರು, 

ಸ್ವಯಜನಕರು ನಸಯಾಂಗ್ ಹೋಮ್ಗಳ ಬಳಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಸಂದ್ಭಯ ಬಂದಿದ್ದ.  

ಇದ್ರಿಾಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಯಕವಾಗಿ ಹಿಾಂದ್ಯಳಿದ್ವರು, ಕಡುಬಡವರು, ಗ್ರರ ಮಿೋಣ್ ಪ್ರ ದೇರ್ದ್ಲಿ್ಲ  

ವಾಸಮಾಡುವವರು ಅವರಿಗ್ಡ Primary Health Centres ಗಳಲಿ್ಲ  basic amenities  ಇಲಿ .  

Vaccination ಹಾಕಲ್ಲಕೆಕ  ಅನುಕ್ಕಲ ಇಲಿ .  ಅಲಿ್ಲರುವಂತಹ ದಾದಿಯ್ರಿಗ್ಡ ವಾಸಸಿ್ನ 

ಇಲಿ .  ನೋರು ಸೋರುತು ದ್ದ.  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಗ್ಡ 

ತೋರಿಸಬಯ್ಸುತೆು ೋನೆ.  ಬಳಗ್ರವಿ ಜಲಿೆಯ್ ಅಥಣಿ ತಾಲಿ್ಲಕನ ನಂದ್ಗ್ರವ್ ಆರೋಗಯ  

ಕಾಂದ್ರ ದ್ ಪ್ರಿಸಿ ತಿ ಸಂಪೂಣ್ಯ ಶ್ರ್ಥಲಾವಸಿಯ್ಲಿ್ಲದ್ದ.  ಅದ್ಯ Primary Health Centres 
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ಇರಬಹುದ್ಯ ಅಥವಾ ANM Centres  ಇರಬಹುದ್ಯ.  ನೋರು ಸೋರುತು ದ್ದ.  ಚಿಕಕ ೋಡಿ 

ವಿಭಾಗದ್ 107 ಹಾಗೂ ಬಳಗ್ರವಿ ವಿಭಾಗದ್ 95 ಕಟಿ ಡಗಳು ವಾಸಸಲು ಯೋಗಯ ವಾಗಿಲಿ  

ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದೆಾರೆ.  ನಸಯಾಂಗ್ ಸಿ್ ಫ್್ಗಳೇ ಅಲಿ್ಲ  ಉಳಿದ್ಯಕಾಂಡಿರಲ್ಲಲಿ  ಎಾಂದ್ರೆ ರಾತಿರ  

ಹತಿು ನಲಿ್ಲ  ಯಾವುದಾದ್ರಾಂದ್ಯ ತಾಂದ್ರೆಯಾದ್ರೂ  ವೈದ್ಯ ಕೋಯ್ ಚಿಕತ್ೆ  

ದೊರೆಯುವುದಿಲಿ .  Primary Health Centre ಪ್ರ ಶೆನ  ಇರಲ್ಲ, ನಸಯಾಂಗ್ ಸಿ್ಫ್್ 

ದೊರೆಯ್ದಿದೆ್ ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು.    

(ಮುಂದ್ದ) 

(1037) 13-12-2021 (12.50) ಕೆಜಿ -ಆರ್ಎನ್ 

       (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿ ತಿ) 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕವಟಗಿಮಠ  ಮಹಾುಂತೇಶ ಮಲಿ್ಲಕಾಜುಾನ  (ಮುಂದ್ದ):-  

 

ಅವರಿಗ್ಡ ಬಾಡಿಗ್ಡ ಮನೆಯ್ಲಿ್ಲ  ಇರಿ ಎಾಂದ್ರೆ, ಅವರು ಯಾರೂ ಸಹ ಬಾಡಿಗ್ಡ 

ಮನೆಯ್ಲಿ್ಲರುವುದಿಲಿ . ಇದ್ಯ COVID-19 pandemic ನಲಿ್ಲ  ಬಹಳ ತಾಂದ್ರೆಯಾಗಿದ್ದ. 

ಕಟಿ ಡವನುನ  ಕಟಿ ವುದ್ರ ಬಗೆ್ಡ  ಹಾಗೂ ಶ್ರ್ಥಲಗಾಂಡಿರುವಂತಹ ಕಟಿ ಡಗಳನುನ  

ಪುನರ್ ನಮಾಯಣ್ ಮಾಡುತಾು ರೆಯೇ ಎಾಂಬ್ಬದ್ನುನ  ನನು ತಮಮ  ಮುಖ್ಯಾಂತರ 

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಗ್ಡ ಕಳಬಯ್ಸುತೆು ೋನೆ. ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಇದ್ಕೆಕ  ಉತು ರ ಕಟಿ  

ನಂತರ ಸಬಬ ಾಂದಿ ಕರತೆಯ್ ಬಗೆ್ಡ  ಪ್ರ ಶೆನ  ಕಳುತೆು ೋನೆ. 

ಡಾ||ಕೆ.ಸುಧಾಕರ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ,  ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ರಾಜಯ ದ್ 

ಪಾರ ಥಮಿಕ ಆರೋಗಯ  ಕಾಂದ್ರ ಗಳ ಮತುು  ಉಪ್ ಕಾಂದ್ರ ಗಳ  ಮೂಲಭೂತ 

ಸೌಕಯ್ಯಗಳ ಕರತೆಯ್ ಬಗೆ್ಡ  ಪ್ರ ಸ್ು ಪ್ ಮಾಡಿದೆಾರೆ.   ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು 

ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ಬಳಗ್ರವಿ ಜಲಿೆಯ್ ಬಗೆ್ಡ  ಪ್ರ ಸ್ು ಪ್ ಮಾಡಿದೆಾರೆ. ಈಗ ರಾಜಯ ದ್ಲಿ್ಲ   

ಸುಮಾರು 9600 ಪಾರ ಥಮಿಕ ಆರೋಗಯ  ಉಪ್ ಕಾಂದ್ರ ಗಳಿವ. ಸುಮಾರು 2500 

ಪಾರ ಥಮಿಕ ಚಿಕತ್ಾ  ಕಾಂದ್ರ ಗಳಿವ. ಇಡಿೋ ಬಳಗ್ರವಿ ಜಲಿೆಯ್ಲಿ್ಲ  139 ಪಾರ ಥಮಿಕ 

ಆರೋಗಯ  ಕಾಂದ್ರ ಗಳು ಮತುು  616 ಉಪ್ ಕಾಂದ್ರ ಗಳು ಕಾಯ್ಯ ನವಯಹಿಸುತಿು ವ. 
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ಬಳಗ್ರವಿ ಜಲಿೆಯ್ಲಿ್ಲ  ಒಟಿ  616 ಉಪ್ ಕಾಂದ್ರ ಗಳಿದೆ್ಯ , ಅದ್ರಲಿ್ಲ  404 ಉಪ್ 

ಕಾಂದ್ರ ಗಳು  ಸವ ಾಂತ ಕಟಿ ಡ  ಹಾಂದಿವ.  ಬಳಗ್ರವಿ ವಿಭಾಗದ್ 95 ಮತುು  ಚಿಕಕ ೋಡಿ 

ವಿಭಾಗದ್ 107 ಕಟಿ ಡಗಳು  ವಾಸಸಲು ಯೋಗಯ ವಾಗಿರುವುದಿಲಿ .  ಹಾಗ್ರಗಿ,  

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ    ಕರಿಯ್  ಮಹಿಳ್ಳ ಆರೋಗಯ  ಸಹಾಯ್ಕಯ್ರು ಸಿ ಳಿೋಯ್ವಾಗಿ  

ಲಭಯ ವಿರುವ  ಬಾಡಿಗ್ಡ  ಕಟಿ ಡಗಳಲಿ್ಲ  ವಾಸಸುತಿು ದೆ್ಯ  ಆರೋಗಯ  ಸೇವಯ್ನುನ   

ನೋಡುತಿು ದೆಾರೆ.  ಪಾರ ಥಮಿಕ ಆರೋಗಯ  ಕಾಂದ್ರ ಗಳ ಮತುು  ಉಪ್ ಕಾಂದ್ರ ಗಳ 

ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯ್ಯಗಳನುನ  ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಉನನ ತಿೋಕರಣ್  ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ. 

ಇದ್ರ ಬಗೆ್ಡ  ಸಕಾಯರಕೆಕ  ಬದೆ್ ತೆ ಇದ್ದ. ಆ ಕಾರಣ್ದಿಾಂದ್ಲೇ ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ  

ಮಂತಿರ ಯ್ವರು  ನಮಮ  ಭಾರತ ದೇರ್ದ್  75ನೇ  ಸ್ವ ತಂತರ ್ ೋತ್ ವ  ಅಾಂಗವಾಗಿ 

ಅಮೃತ  ಆರೋಗಯ   ಮೂಲ ಸೌಕಯ್ಯಗಳ ಉನನ ತಿೋಕರಣ್  ಯೋಜನೆಯ್ಡಿಯ್ಲಿ್ಲ   

ಒಾಂದ್ಯ  ಪಾರ ಥಮಿಕ  ಆರೋಗಯ  ಕಾಂದ್ರ ಕೆಕ   ರೂ.20.00 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಗಳಂತೆ   ಪ್ರ ತಿ 

ಜಲಿೆಯ್ಲಿ್ಲ   25 ಪಾರ ಥಮಿಕ ಆರೋಗಯ  ಕಾಂದ್ರ ಗಳನುನ  ಅದ್ರಲಿ್ಲ  ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ 

ಶ್ರ್ಥಲವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಟಿ ಡಗಳನುನ  ಮೇಲೆಜೆಯಗ್ಡ ಎರಿಸಲು ಸುಮಾರು 150 ಕೋಟ 

ರೂಪಾಯಗಳ ಅನುದಾನವನುನ  ಕಟಿ ದೆಾರೆ.  ಈಗ್ರಗಲೇ ಆ ಕರ ಮಗಳನುನ   

ಜಾರಿಗಳಿಸುತಿು ದೆ್ದ ೋವ. ಇದ್ಲಿದೇ  2021-22ನೇ  ಸ್ಲ್ಲನಲಿ್ಲ   ಪಾರ ಥಮಿಕ ಆರೋಗಯ  

ಕಾಂದ್ರ ಗಳನುನ   ಬಲಪ್ಡಿಸಲು  ಕಾಂದ್ರ  ಸಕಾಯರ 15ನೇ ಹಣ್ಕಾಸು  ಆಯೋಗದ್ ಲೆಕಕ  

ಶ್ೋಷ್ಟಯಕೆಯ್ಲಿ್ಲ  ಮತುು  ಆಯೋಗದ್ ಅಭಿಪಾರ ಯ್ದಂತೆ ಮುಾಂದಿನ 5 ವಷ್ಯಗಳಲಿ್ಲ   

ನಮಮ  ರಾಜಯ ದ್ಲಿ್ಲರುವ ಪಾರ ಥಮಿಕ ಚಿಕತ್ಾ  ಕಾಂದ್ರ ಗಳನುನ  ಮತುು  ಎಲಿಾ  ಉಪ್ 

ಕಾಂದ್ರ ಗಳನುನ  Health and Wellness Centres ಗಳನನ ಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಉದೆ್ದ ೋರ್ 

ಹಾಂದಿದ್ದ. ಹಾಗ್ರಗಿ, ಅದ್ಕೆಕ  ಪ್ರ ತಿ ವಷ್ಯ 552 ಕೋಟ ರೂಪಾಯಗಳ 

ಅನುದಾನವನುನ   ಕಡುವುದ್ಕೆಕ  ಕಳೆದ್ ತಿಾಂಗಳು ಒಪಿಪ ದೆಾರೆ.  ಈ ವಷ್ಯದಿಾಂದ್ಲೇ  

ಪ್ರ ತಿ ವಷ್ಯ  ನಮಮ  ರಾಜಯ ಕೆಕ  552 ಕೋಟ ರೂಪಾಯಗಳ ಅನುದಾನ ಬರುತು ದ್ದ.  ಅದ್ಯ 

ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯ್ಯಗಳನುನ  ಒಳಗಾಂಡು laboratory setup ಅನುನ  ಮತುು  ಎಲಿಾ  

ರಿೋತಿಯ್ ತಪಾಸಣೆಯ್ನುನ  ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಯೋಗಯ ವಾಗಿ ಬೇಕಾದಂತಹ  
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ಉಪ್ಕರಣ್ಗಳನುನ  ಖ್ರಿೋದಿ ಮಾಡಿ ಸಿ್ಪ್ನೆ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಕಾಂದ್ರ  ಸಕಾಯರದ್ ಪಾಲು 

ಸಹ  ದೊಡೆ  ಮಟಿ ದ್ಲಿ್ಲ  ಆಗುತು ದ್ದ. ಮುಾಂದಿನ 5 ವಷ್ಯಗಳಲಿ್ಲ   ನಮಮ  ರಾಜಯ ಕೆಕ  

ಸುಮಾರು 2900 ಕೋಟ ರೂಪಾಯಗಳು ಲಭಯ ವಾಗುತು ದ್ದ.  ನನಗ್ಡ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದ.  

ಪಾರ ಥಮಿಕ ಆರೋಗಯ  ಕಾಂದ್ರ ಗಳು ಮತುು  ಎಲಿಾ  ಉಪ್ ಕಾಂದ್ರ ಗಳು ಎಲಿಾ  

ರಿೋತಿಯ್ಲಿ್ಲಲ್ಲಯೂ ಸಹ ಸರ್ಕು ವಾಗುತು ವ ಮತುು  ಮೇಲೆಜೆಯಗ್ಡ ಎರುತು ವ ಎನುನ ವಂತಹ  

ಅಭಿಪಾರ ಯ್ವನುನ  ಹಾಂದಿದೆ್ದ ೋನೆ.  

ರ್ಶರ ೋ ಕವಟಗಿಮಠ  ಮಹಾುಂತೇಶ ಮಲಿ್ಲಕಾಜುಾನ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ,  

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ವಿವರವಾದ್ ಉತು ರವನುನ   ಕಟಿ ದೆಾರೆ. ನಂದ್ಗ್ರವ್, ಅಥಣಿ  

ಮತುು  ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲಿ್ಲಕ್ಗಳಲಿ್ಲರುವ ಪಾರ ಥಮಿಕ ಆರೋಗಯ  ಕಾಂದ್ರ ಗಳು 

ಡಾಯ ಮೇಜ್  ಆಗಿವ. ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಬಳಗ್ರವಿ ಅಧವೇರ್ನಕೆಕ  ಬಂದಿದೆಾರೆ.  ಹಾಗ್ರಗಿ, 

ಸದ್ರಿ ಸಿ ಳಗಳಿಗ್ಡ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಭೇಟ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ನನನ  ಮನವಿ. ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರು ಭೇಟ ಕಟಿ  ಪ್ರಿಶ್ೋಲ್ಲಸದ್ರೆ, ಅಲಿ್ಲ  basically ಏನೇನು ತಾಂದ್ರೆಗಳಿವ  

ಎಾಂದ್ಯ ಗತಾು ಗುತು ದ್ದ.  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ANM Centres ಸವ ಾಂತಹ ಕಟಿ ಡಗಳು 

ಇಲಿವಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದೆಾರೆ. ಕಟಿ ಡ ಇದ್ದ, ಆದ್ರೆ. ಅದ್ಯ ವಾಸಸುವುದ್ಕೆಕ  ಯೋಗಯ ವಾಗಿಲಿ . 

They are defunct. ಹಾಗ್ರಗಿ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಅದ್ನುನ  ನೋಡಬೇಕು.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-  ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರನುನ  ಕರೆದ್ಯಕಡು  

ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ. 

 ರ್ಶರ ೋ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾುಂತೇಶ ಮಲಿ್ಲಕಾಜುಾನ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ,  

2020-2021ನೇ  ಸ್ಲ್ಲನ ವಿಶೇಷ್  ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಸಮಿತಿ ಮೂಲಕ  1048 ವೈದ್ಯ ರನುನ  

ಮತುು  692 ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯ ರನುನ  ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕಳಿಲಾಗಿದ್ದ. ನೇಮಕ 

ಮಾಡಿಕಾಂಡವರಲಿ್ಲ  855 ವೈದ್ಯ ರು ಮತುು  343 ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯ ರು  ಕತಯವಯ ಗಳಿಗ್ಡ 

ಹಾಜರಾಗಿದೆಾರೆಾಂದ್ಯ ಉತು ರದ್ಲಿ್ಲ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸದೆಾರೆ. ಹಾಗ್ರಗಿ, 

ಹಾಜರಾಗದಿರುವ ವೈದ್ಯ ರ ಬಗೆ್ಡ  ಹಾಗೂ ಇಲಿ್ಲನ ಕರತೆಯ್ನುನ  ಯಾವ ರಿೋತಿ 
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ನೋಗಿಸುತಾು ರೆಾಂಬ ಬಗೆ್ಡ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು clarification  ಕಡಬೇಕು.   ಇದ್ರ ಜ್ತೆಗ್ಡ  

ಚಿಕಕ ೋಡಿಯ್ಲಿ್ಲ  ತಾಯ ಮತುು  ಮಕಕ ಳ  ಆಸಪ ತೆು  2018 ರಲಿ್ಲ  ಪಾರ ರಂಭವಾಗಿದ್ದ. Still, it 

is   incomplete. ಅದ್ಯ ಕಾಂದ್ರ  ಸಕಾಯರದ್ NHM (National Health Mission) 

ಯೋಜನೆಯ್ಲಿ್ಲ  ಆಗಿದ್ದ. Still, it is not functioning. ಅದ್ಕೆಕ  2018 ರಲಿ್ಲ  ಶಂಕುಸಿ್ಪ್ನೆ 

ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ. Now we are in 2021. ಇದ್ರ ಬಗೆ್ಡಯೂ ಸಹ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು 

clarification ಕಡಬೇಕು ಮತುು  ವೈದ್ಯ ರ ಕರತೆಯ್ನುನ  ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯಳಗ್ಡ 

ನೋಗಿಸುತಾು ರೆ ಎನುನ ವುದ್ನುನ  ಹೇಳಬೇಕು.  

ಡಾ||ಕೆ.ಸುಧಾಕರ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ,  ನಮಮ  ರಾಜಯ ದ್ಲಿ್ಲ  ವೈದ್ಯ ರ 

ಕರತೆ ಬಹಳಷಿ್ಣ  ವಷ್ಯಗಳಿಾಂದ್ ಇದ್ದ.  ಇದ್ನುನ  ನಮಮ  ಸಕಾಯರ ಗಮನಸ 

ಮದ್ಲನೇ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಾಂದ್ಯ ನೇಮಕಾತಿ ನಯ್ಮಗಳ 

ಅಧಸ್ಪಚನೆಯ್ನುನ  ಹರಡಿಸ 1048 ಸ್ಮಾನಯ  ವೈದ್ಯ ರುಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗ್ಡ 

ಸುಮಾರು 895 ವೈದ್ಯ ರು ಹಾಜರಾಗಿದೆಾರೆ. ಅಾಂದ್ರೆ, ಈಗ  85% ಹೆರ್ಚಚ  ವೈದ್ಯ ರು ಕೆಲಸ 

ಮಾಡುತಿು ದೆಾರೆ. ಉಳಿದ್ 150 ವೈದ್ಯ ರಿಗ್ಡ 2ನೇ ಪ್ಟಿ  ಸಹ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದ. ಈಗ 

ರ್ಚನವಣೆಯ್ ನೋತಿ ಸಂಹಿತೆ ಇದೆ್  ಕಾರಣ್ದಿಾಂದ್  ಅದ್ನುನ  ಮಾಡಲು ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ . 

ಹಾಗ್ರಗಿ, 2ನೇ ಪ್ಟಿ  14ನೇ ದಿನಾಂಕದಿಾಂದ್ ಆಗುತು ದ್ದ. 692 ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯ ರ ನೇಮಕಾತಿಗ್ಡ  

343 ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯ ರು ಹಾಜರಾಗಿದೆಾರೆ.  ಬಾಕ ಉಳಿದಿರುವ ಸ್ಮಾನಯ  ವೈದ್ಯ ರು ಮತುು  

ಸ್ನ ತಕೋತು ರ ಪ್ದ್ವಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವೈದ್ಯ ರು ಸಹ ಕಡೆಾಯ್ವಾಗಿ ಒಾಂದ್ಯ ವಷ್ಯ 

ಗ್ರರ ಮಿೋಣಾ ಭಾಗದ್ಲಿ್ಲ  ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಕಾನೂನನುನ  ಈಗ  ಅನುಷಿಾನಕೆಕ  

ತಂದಿದೆ್ದ ೋವ.   ಇದೇ ಮದ್ಲನೇ ವಷ್ಯ ಸುಮಾರು 2300 ವೈದ್ಯ ರನುನ  ವಿವಿಧ 

ಕಾಲೇಜಗಳಿಾಂದ್ ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಾಂಡಿದೆ್ದ ೋವ. ಈಗ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿು ದೆಾರೆ. ಎಲಿೆಲಿ್ಲ  

ಖ್ಯಲ್ಲ ಇತುು , ಅಾಂತಹ ಕಡೆಗಳಿಗ್ಡ ಅವರನುನ  post ಮಾಡಿದೆ್ದ ೋವ.  

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಚಿಕಕ ೋಡಿಯ್ಲಿ್ಲರುವಂತಹ 

ತಾಯ ಮತುು  ಮಕಕ ಳ ಆಸಪ ತೆರ  ಬಗೆ್ಡ  ಹೇಳಿದೆಾರೆ.  ಈ ಹಿಾಂದ್ದ ಆದಂತಹ ತಾಯ ಮತುು  

ಮಕಕ ಳ  ಆಸಪ ತೆರ ಗಳ ಕಟಿ ಡಗಳ  ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿವ,  ಅಾಂತಹ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ  ಸಬಬ ಾಂದಿಯ್ 
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ಕರತೆ ಇದ್ದ.  ಇನೂನ  ಸಬಬ ಾಂದಿಯ್ ನೇಮಕ ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ .  ಏಕೆಾಂದ್ರೆ, ಆರ್ಥಯಕ 

ಇಲಾಖೆಯ್ಲಿ್ಲ  ಅದ್ರ ಅನುಮೋದ್ನೆ  ಪ್ಡೆದ್ಯಕಾಂಡಿರಲ್ಲಲಿ . ಈಗ ಅದ್ಕೆಕ  ಒಾಂದ್ಯ 

ವಿಶೇಷ್ವಾದಂತಹ ಕಾನೂನನುನ  ಮಾಡಿ ಅನುದಾನವನುನ  ಸಹ ಪ್ಡೆದ್ಯಕಳಿಲಾಗಿದ್ದ. 

ಟ್ಟಾಂಡರ್ನುನ  ಮಾಡಿ ಅದ್ಷಿ್ಣ  ಬೇಗ ಉಪ್ಕರಣ್ಗಳನುನ  ಮತುು  ನೇಮಕಾತಿಯ್ನುನ  

ಮಾಡಿಕಳಿಲಾಗುವುದ್ಯ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ನಸೋರ್ ಅಹಮ ದ್ರವರೇ, ತಾವಿೋಗ 

ಮಾತನಡಿ.  

ರ್ಶರ ೋ ಲಕ್ಷಣ ಸಂಗಪಪ  ಸವದಿ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿುಂದ  ಚುನ್ಯಯಿತ್ರಾದವರು):-  

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ,  ಒಾಂದ್ಯ ನಮಿಷ್. ಈ ವಿಷ್ಯ್ ಬಹಳ ಗಂಭಿೋರವಾಗಿದ್ದ.., 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಉತು ರ  ಹೇಳಿದೆಾರೆ  

ಅಲಿವೇ; 

ರ್ಶರ ೋ ಲಕ್ಷಣ ಸಂಗಪಪ  ಸವದಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಉತು ರ ಕನಯಟಕ 

ಭಾಗದ್ಲಿ್ಲ  ಏನಗುತಿು ದ್ದ ಎಾಂದ್ಯ ತಾವೇ ಗಮನಹರಿಸಲಿವಾಂದ್ರೆ, ಇದ್ರ ಬಗೆ್ಡ  

ಗಮನಹರಿಸುವವರು ಯಾರು? ನವು ಯಾರ ಕಡೆಗ್ಡ ಹೋಗಬೇಕು? ಅದ್ಕೆಕ  

ದ್ಯ್ವಿಟಿ  ಒಾಂದ್ಯ ನಮಿಷ್ ಮಾತನಡುವುದ್ಕೆಕ  ಸಮಯ್ ಕಡಿ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರೇ, ನಯ್ಮಗಳಿವ. ತಮಗ್ಡ 

ಮಾತನಡುವುದ್ಕೆಕ  ಅವಕಾರ್ ಕಟಿ ರೆ, ಎಲಿರಿಗೂ ಅವಕಾರ್ ಕಡಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ.  

ರ್ಶರ ೋ ಲಕ್ಷಣ ಸಂಗಪಪ  ಸವದಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಬಳಗ್ರವಿಯ್ 

ಅಧವೇರ್ನದ್ಲಿ್ಲ  ಒಾಂದ್ಯ ತಾಸು ಹೆಚಿಚ ಗ್ಡ ಮಾಡಿ. ರಾತಿರ  10.00 ಗಂಟ್ಟಯ್ವರೆಗ್ಡ 

ಸದ್ನವನುನ  ನಡೆಸ.  ತಾಂದ್ರೆ ಏನು ಆಗುವುದಿಲಿ .    

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರೇ, ಇದ್ಕೆಕ  ನನನ  ತಕರಾರು ಇಲಿ . 

ಮಾಡುತೆು ೋನೆ.  
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ರ್ಶರ ೋ ಲಕ್ಷಣ ಸಂಗಪಪ  ಸವದಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಮಾನಯ  ವೈದ್ಯ ಕೋಯ್ 

ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರು ಬಹಳ ಬದೆ್ ತೆಯಾಂದ್ ಉತು ರವನುನ  ಕಟಿ ದೆಾರೆ. ಸಕಾಯರಕೆಕ  

ಹಣ್ಕಾಸನ ತಾಂದ್ರೆ ಇತುು , ಈಗ ಅದ್ಕೆಕ  ಒಪಿಪ ಗ್ಡ ಕಟಿ ದೆಾರೆ, ಮುಾಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ   

ಈ ಎಲಿಾ  ಕರತೆಯ್ನುನ  ನೋಗಿಸುತೆು ವ ಎಾಂಬ ಮಾತನುನ  ಹೇಳಿದೆಾರೆ. ನವು ಅದ್ನುನ  

ಸ್ವ ಗತ ಮಾಡುತೆು ೋವ. ಇಲಿ್ಲ  ಒಾಂದ್ಯ ವಿಷ್ಯ್ವನುನ  ಬಹಳ ಗಂಭಿೋರವಾಗಿ ಅಲೋಚನೆ 

ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ. ಸುಮಾರು ದಿವಸಗಳಿಾಂದ್ ಅನೇಕ ಜನರಿಗ್ಡ ಸಂಬಳ ಆಗಿಲಿ . 

ಮದ್ಲ್ಲಗ್ಡ ಸಂಬಳ ಕಡಿಸುವಂಥದೆ್ಯ  ಆಗಬೇಕು. ಇದ್ರ ಜ್ತೆಗ್ಡ ಸಕಾಯರ ಎಷಿೆ ೋ 

ವೈದ್ಯ ರನುನ  ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ, ಅವರು ಎಷಿ್ಣ  ಗಂಟ್ಟಗಳ ಕಾಲ ಸಕಾಯರಿ 

ಆಸಪ ತೆರ ಯ್ಲಿ್ಲ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಾು ರೆ ಎನುನ ವುದ್ನುನ  ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ. 

ವೈದ್ಯ ರು ಬಳಗೆ್ಡ  ಆಸಪ ತೆರ ಗ್ಡ ಬಂದ್ಯ ಸಹಿ  ಮಾಡಿ ಒಾಂದ್ಯ ಗಂಟ್ಟಯ್ ಕಾಲ 

ಕುಳಿತುಕಾಂಡು ನಂತರ ಎದೆ್ಯ  ಹೋಗಿ ಸವ ಾಂತ ಆಸಫ ತೆರ ಗಳಲಿ್ಲ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಾು ರೆ. 

100 ಕೆಕ  ಸುಮಾರು 60% ವೈದ್ಯ ರು ಖ್ಯಸಗಿ ಆಸಫ ತೆರ ಗಳನುನ  ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಿದೆಾರೆ. 

ಅವರ ಹೆಾಂಡತಿಯ್ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಅವರ ಚಿಕಕ ಪ್ಪ ನಲಿ್ಲ  ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ , ಬೇರೆ 

ಯಾರೋ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ  ಆಸಫ ತೆರ ಗಳನುನ  ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಿದೆಾರೆ. ಅವರು ಸಕಾಯರದ್ 

ಸಂಬಳವನುನ  ಪ್ಡೆದ್ಯಕಳಿುತಾು ರೆ.  

 (ಮುಂದ್ದ) 

(1038) 13-12-2021 (1.00) ಎುಂವಿ-ವಿಕೆ 

       (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿ ತಿ) 

ರ್ಶರ ೋ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಸಂಗಪಪ  ಸವದಿ (ಮುಂದ್ದ) 

 

ಆದ್ರೆ, ಅವರು practice ಮಾಡುವುದ್ಯ ತಮಮ  ಸವ ಾಂತ ಆಸಪ ತೆರ ಯ್ಲಿ್ಲ . ಈಗ ಸಕಾಯರಿ 

ಆಸಪ ತೆರ ಗಳಿಗ್ಡ ಯಾವ ರೋಗಿಗಳು ಬರುತಾು ರೆ, ಅಾಂತಹ ರೋಗಿಗಳಿಗ್ಡ ನೋವು ಇಾಂತಹ 

ಖ್ಯಸಗಿ ಆಸಪ ತೆರ ಗಳಿಗ್ಡ ಹೋಗಿ ಎಾಂದ್ಯ ವೈದ್ಯ ರೇ ಹೇಳುತಾು ರೆ. ಸಕಾಯರಿ ಆಸಪ ತೆರ ಯ್ಲಿ್ಲ  

ಚಿಕತ್ೆ  ಉಚಿತವಿರುತು ದ್ದ. ಅವರು ಸಕಾಯರಿ ಆಸಪ ತೆರ ಯ್ಲಿ್ಲ  ಸಂಬಳ ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಾಂಡು, 

ಖ್ಯಸಗಿ ಆಸಪ ತೆರ ಯ್ಲಿ್ಲ  ರೋಗಿಗಳ ಕಡೆಯಾಂದ್ ಶುಲಕ  ವಸ್ಪಲು ಮಾಡುವಂಥದೆ್ಯ  
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ನಡೆಯುತಿು ದ್ದ. ಅದ್ಕೆಕ  ದ್ಯ್ಮಾಡಿ, ಇದ್ರ ಬಗೆ್ಡ  ಗಂಭಿೋರವಾದಂತಹ ಚಿಾಂತನೆಯ್ನುನ  

ಮಾಡುತಿು ದೆಾರೆಯೇ? ಆ ರಿೋತಿ ಮಾಡುವಂತಹವರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರಿೋತಿಯ್ ಕರ ಮ 

ಕೈಗಳಿುತಾು ರೆ? ಮತುು  ಅಾಂತಹವರಿಗ್ಡ ಏನದ್ರೂ ಶ್ಕೆಷ ಗ್ಡ ಗುರಿ ಪ್ಡಿಸುವಂತಹ 

ವಯ ವಸಿಯ್ನುನ  ಜಾರಿಗ್ಡ ತರುತಾು ರೆಯೇ? ಎಾಂಬ್ಬದ್ನುನ  ಸಪ ಷಿ್ ವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಾಂದ್ಯ 

ತಮಮ  ಮುಖ್ಯಾಂತರ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  ಕಳಿಕಳಿು ತೆು ೋನೆ. 

ಡಾ.ಕೆ.ಸುಧಾಕರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಮಾನಯ  ಹಿರಿಯ್ ನಯ್ಕರು 

ಗಮನಸರುವ ಹಾಗ್ಡ, ಅದ್ರಲಿ್ಲ  ಸತಯ  ಕ್ಕಡ ಇದ್ದ. ಆದ್ರೆ, ಅನೇಕ ವೈದ್ಯ ರು ಗ್ರರ ಮಿೋಣ್ 

ಪ್ರ ದೇರ್ದ್ ಪಾರ ಥಮಿಕ ಚಿಕತ್ಾ  ಕಾಂದ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿು ದೆಾರೆ. ಅವರೆಲಿರೂ 

ಕ್ಕಡ ಹೆರ್ಚಚ  ಕಡಿಮೆ ಕತಯವಯ ಕೆಕ  ಹಾಜರಾಗುತಿು ದೆಾರೆ. ಆದ್ರೆ, ಬಳಗೆ್ಡ  9.30 ರಿಾಂದ್ ಸಂಜೆ 

4.30ರವರೆಗ್ಡ ಅವರು ಅಲಿೆೋ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಎಲಿ್ಲ  ವಸತಿ ನಲಯ್ಗಳ ವಯ ವಸಿ  ಇಲಿ . 

ಅಾಂತಹ ಸಿ ಳಗಳಲಿ್ಲ  ಅನೇಕ ವೈದ್ಯ ರುಗಳು ಉಳಿಯುತಿು ಲಿ . ಆದ್ರೆ, ವೈದ್ಯ ಕೋಯ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 

ಇಲಾಖೆಯ್ ಅಡಿಯ್ಲಿ್ಲ  ಬರುವಂತಹ, ವೈದ್ಯ ಕೋಯ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲಿ್ಲ  ಬಹುಶಃ ಶೇಕಡಾ 

50 ರಿಾಂದ್ 60ರಷಿ್ಣ  ಈ ರಿೋತಿ ಇರಬಹುದ್ಯ. ಮಾನಯ  ಹಿರಿಯ್ ಸದ್ಸಯ ರು ಹೇಳಿದ್ ಹಾಗ್ಡ, 

ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ  ಅವರುಗಳು ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ  ಕ್ಕಡ, ವೈಯ್ಕು ಕವಾಗಿ ಮತುು  

ಖ್ಯಸಗಿಯಾಗಿ ಅವರದೇ ಆದಂತಹ ಕೆಲವು ಆಸಪ ತೆರ ಗಳನುನ  ಸಿ್ಪ್ನೆ ಮಾಡಿರಬಹುದ್ಯ 

ಅಥವಾ ಖ್ಯಸಗಿ ಆಸಪ ತೆರ ಗಳಿಗ್ಡ ಹೋಗುತಿು ರಬಹುದ್ಯ. ಆದ್ರೆ, ಅವರು ನಗದಿತ 

ಸಮಯ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಸಕಾಯರಿ ಸಮಯ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದ್ದಲಿಾ  ಸಕಾಯರದ್ 

ಗಮನಕೆಕ  ಬಂದ್ ಮೇಲೆ ಆ ಸಮಯ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಕಡೆಾಯ್ವಾಗಿ ಅಲಿ್ಲ  ಇರುವುದ್ಕೆಕ  ಸಕಾಯರ 

ತಂತಾರ ಜಾಾ ನವನುನ  ಅಳವಡಿಸಕಳಿುವಂತಹ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡುತಿು ದೆ್ದ ೋವ.  ಈಗ 

ಎಲಿಾ  ಕಾಲೇಜುಗಳಲಿ್ಲ  CCTV camera surveillance ಗಳನುನ  establish 

ಮಾಡಿದೆ್ದ ೋವ. ಅದ್ರ ಜ್ತೆಗ್ಡ ಅವರ ಫೋನ್ಗಳಿಗ್ಡ geotagging ಅನುನ  

ಅಳವಡಿಸದೆ್ದ ೋವ. ಇನುನ  ಅನೇಕ ರಿೋತಿಯ್ಲಿ್ಲ  ಕ್ಕಡ ನವು ಈಗ್ರಗಲೇ ವಿಚಾರ 

ಮಾಡಿ, ಪ್ರ ತಿಯಬಬ  ವೈದ್ಯ ರೂ ಕ್ಕಡ ಕಡೆಾಯ್ವಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಿ, ಸಕಾಯರ ಅವರಿಾಂದ್ 

ಯಾವ ರಿೋತಿಯ್ ಕೆಲಸ ಬಯ್ಸದ್ದ, ಆ ರಿೋತಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಾಂದ್ಯ 
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ಹೇಳಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ, ಇನೂನ  ಕ್ಕಡ ನರಿೋಕಷ ತವಾದಂತಹ ಫಲ್ಲತಾಾಂರ್ ಸಕಕ ಲಿ . ಇವತುು  

ನಮಗ್ಡ ವೈದ್ಯ  ವೃತಿು ಯ್ ಬಗೆ್ಡ  ಗತಿು ದ್ದ.  ಆದ್ರೆ, ಆ ರಿೋತಿಯ್ಲಿ್ಲ  

ಮೌಲಾಯ ಧಾರಿತವಾದಂತಹ ಚಿಾಂತನೆಗಳು ಬರದೇ ಇದೆ್ ರೆ, ನವು ಕವಲ 

ನಯ್ಮಗಳನುನ  ತಂದ್ಯ ಅದ್ನುನ  ಅನುಷಿಾನಕೆಕ  ತರುವುದ್ಕೆಕ  ಬಹಳ ಕಷಿ್ ವಾಗುತು ದ್ದ. 

ಈ ಹಿಾಂದ್ದ ವೈದ್ಯ ರ ಸರಬರಾಜು ಕಡಿಮೆ ಇತುು . ಹಾಗ್ರಗಿ ವೈದ್ಯ ರನುನ  ತೆಗ್ಡಯುವುದ್ಕೆಕ  

ಆಗುತಿು ರಲ್ಲಲಿ  ಮತುು  ಅವರನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮತೆು  ಬೇರೆ ವೈದ್ಯ ರು 

ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಿಸಿ ತಿ ಇರಲ್ಲಲಿ . ಆದ್ರೆ, ಇವತಿು ನ ದಿವಸ ಪ್ರಿಸಿ ತಿ ಬದ್ಲಾಗಿದ್ದ. 

ಅಾಂದ್ರೆ, ಇವತಿು ನ ದಿವಸ ವೈದ್ಯ ರ ಸರಬರಾಜು ಹೆಚಾಚ ಗಿದ್ದ. ಹಾಗ್ರಗಿ, ಇವತುು  

ಸಕಾಯರಕೆಕ  ಅವರ ವಿರುದಿ್  ಕರ ಮಗಳನುನ  ಕೈಗಳಿುವುದ್ಕೆಕ  ಅವಕಾರ್ವಿದ್ದ.  ಮಾನಯ  

ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ಶ್ರ  ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಸಂಗಪ್ಪ  ಸವದಿಯ್ವರು ಈ ಹಿಾಂದ್ದ ಜಲಿಾ  ಉಸುು ವಾರಿ 

ಸಚಿವರಿದೆಾ ಗ ಅವರು ಬಳಗ್ರವಿ ಜಲಿೆಯ್ಲಿ್ಲ  ಒಳಿೆಯ್ ಕರ ಮಗಳನುನ  ಕೈಗಾಂಡಾಗ, 

ಈಗ ಬಳಗ್ರವಿ ವೈದ್ಯ ಕೋಯ್ ಕಾಲೇಜು ಬಹಳ ಉತು ಮ ರಿೋತಿಯ್ಲಿ್ಲ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿು ದ್ದ.  

ಹಾಗ್ರಗಿ, ಅಲಿ್ಲ  ನಮಮ  ಜನಪ್ರ ತಿನಧಗಳು ಕ್ಕಡ ಸವ ಲಪ  proactive ಆಗಿ, ಆಯಾಯ್ 

ಜಲಿೆ ಗಳಲಿ್ಲ  ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ. ಅದ್ಕೆಕ  ನವು ಸಕಾಯರದ್ ವತಿಯಾಂದ್ 

ಇನನ ಷಿ್ಣ  ಬಿಗಿಯಾದಂತಹ ಕರ ಮಗಳನುನ  ಕೈಗಳಿುವುದ್ಕೆಕ  ಉದೆ್ದ ೋಶ್ಸದೆ್ದ ೋವ. ಈ ರಿೋತಿ 

ಬೇರೆ ಖ್ಯಸಗಿ ಆಸಪ ತೆರ ಗಳಿಗ್ಡ ಸಕಾಯರಿ ಕತಯವಯ ದ್ ಸಮಯ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಹೋದ್ರೆ, ಮುಾಂದಿನ 

ದಿನಗಳಲಿ್ಲ  ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕರ ಮ ಕೈಗಳಿುವಂತಹ ಸಪ ಷಿ್ ವಾದಂತಹ 

ನೋತಿಯ್ನುನ  ರೂಪಿಸುತೆು ೋವ.  
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖ್ಯಾ : 101 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್) 

ರ್ಶರ ೋ ನಸಿೋರ್ ಅಹಮ ದ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಬಹಳ 

ವಿವರವಾದ್ ಉತು ರವನುನ  ಒದ್ಗಿಸದೆಾರೆ. ಆದ್ರೆ, ಇದ್ಕೆಕ  ಏಕೆ ಈ ರಿೋತಿಯ್ 

ತಾರತಮಯ ವಾಯತು ಎಾಂದ್ಯ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಮಾಹಿತಿಯ್ನುನ  ನೋಡಲ್ಲ.   

ಡಾ:ಸಿ.ಎನ.ಅಶವ ತಿ್  ನ್ಯರಾಯಣ, ಉನನ ತ್ ರ್ಶಕ್ಷಣ, ಐಟ್ಟ-ಬ್ಬಟ್ಟ, ವಿಜ್ಞಾ ನ 

ಹಾಗೂ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು  ಕೌಶಲಾಾ ಭಿವೃದಿಧ  ಸರ್ಚವರು (ಪಾರ ಥಮಿಕ ಮತ್ತು  

ಪ್ರರ ಢ ರ್ಶಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಕಾಲ ಸರ್ಚವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, 

ಈಗ್ರಗಲೇ ಬಹಳ ಸಪ ಷಿ್ ವಾಗಿ ಉತು ರವನುನ  ನೋಡಲಾಗಿದ್ದ. ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ ನಮಮ  

ಸ್ವಯಜನಕ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲಾಖೆಯ್ ಲೆಕಾಕ ಧಕಾರಿಗಳು ಮತುು  ರಾಜಯ  ಲೆಕಕ ಪ್ತರ  ಇಲಾಖೆಯ್ 

ಲೆಕಕ  ಅಧೋಕ್ಷಕರ ಹುದೆ್ದ ಗಳು ಭಿನನ  ವೇತನ ಶೆರ ೋಣಿ ಹಾಂದಿದೆ್ಯ . ಇದ್ಕೆಕ  

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ಾಂತೆ 2015ರಲಿ್ಲ  ಗ್ಡಜೆಟ್್ ನೋಟಫಿಕರ್ನ್ ಹರಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ. ಈ 

ಲೆಕಕ ಪ್ತರ  ಇಲಾಖೆಯ್ ಅಧೋಕ್ಷಕರ, ವೇತನ ಶೆರ ೋಣಿ ಮತುು  ಸ್ವಯಜನಕ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 

ಇಲಾಖೆಯ್ ಅಧೋಕ್ಷಕರ ವೇತನ ಶೆರ ೋಣಿಗಳು ಭಿನನ ವಾಗಿರುವಂಥದೆ್ಯ  ಇದ್ದ. 2015ರಲಿ್ಲ  

ಗ್ಡಜೆಟ್್ ನೋಟಫಿಕರ್ನ್ ಹರಡಿಸ, ಅದ್ಕೆಕ  ಆಕೆಷ ೋಪ್ಣೆಯ್ನುನ  ಕರೆಯ್ಲಾಗಿರುತು ದ್ದ. 

ಅದ್ಕೆಕ  ಒಾಂದೂ ಆಕೆಷ ೋಪ್ಣೆ ಬಂದಿಲಿ . ಹಾಗ್ರಗಿ ಇದ್ನುನ  ಭಿನನ ವಾಗಿ 

ಮಾಡಿರುವಂಥದೆ್ಯ  ಇದ್ದ. ಅದ್ರ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಎಲಿೋ ಒಾಂದ್ಯ ಕಡೆ ಗತಿು ಲಿದ್ದ 

ಒಾಂದ್ಯ ಭಾಗದ್ಲಿ್ಲ  ಆರ್ಥಯಕ ಇಲಾಖೆಯ್ ಲೆಕಕ  ಅಧೋಕ್ಷಕರ ಸಂಬಳವನೆನ ೋ ಕಟಿ  

ಬಿಟಿ ದೆಾರೆ. ಅದ್ನುನ  ಸರಿಪ್ಡಿಸುವಂಥದೆ್ಯ  ಆಗಿದ್ದ. ಬಹಳ ಸಪ ಷಿ್ ವಾಗಿ ಇದ್ನುನ  

ಎಲಿ್ಲ  ಕ್ಕಡ ಕಡುವುದ್ಕೆಕ  ಸ್ಧಯ ವಿಲಿ . ಹಾಗ್ರಗಿ, ಸ್ವಯಜನಕ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲಾಖೆಗ್ಡ 

ಏನು ಕಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಯೋ ಆ ವೇತನ ಶೆರ ೋಣಿಯ್ನುನ  ಕಡುವಂಥದೆ್ಯ  ಮತುು  

ಲೆಕಕ ಪ್ತರ  ಇಲಾಖೆಗ್ಡ ಏನು ವೇತನ ಶೆರ ೋಣಿ ಇದ್ದಯೋ ಅದ್ನುನ  ಕಡುವಂಥದೆ್ಯ  

ಆಗುತು ದ್ದ. ಎಲಿೋ ಒಾಂದ್ಯ ಕಡೆ ಒಾಂದ್ಯ ಸಣ್ಣ  ಲೋಪ್ವಾಗಿರುವುದ್ರಿಾಂದ್ ಅದ್ನುನ  

ಸರಿಪ್ಡಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಆಗಿದ್ದ. ಅದ್ನುನ  ಸರಿಪ್ಡಿಸುತೆು ೋವ. 
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ರ್ಶರ ೋ ನಸಿೋರ್ ಅಹಮ ದ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಈ ರಿೋತಿ ಎಷಿ್ಣ  ವಷ್ಯಗಳು 

ಆಗಿದ್ದ ಎಾಂದ್ಯ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರ ಬಳಿ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದಯೇ? 

ಡಾ:ಸಿ.ಎನ.ಅಶವ ತಿ್  ನ್ಯರಾಯಣ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಧಾರವಾಡ 

ಭಾಗದ್ ಕಮಿೋಷ್ನರೇಟ್್ನಲಿ್ಲ  ಒಾಂದ್ಕೆಕ  ಕಟಿ ರುವಂಥದೆ್ಯ  ಇದ್ದ. ಆ ರಿೋತಿ 

ಕಟಿ ರುವುದ್ನುನ  ಸರಿಪ್ಡಿಸ, ಬಹಳ ಸಪ ಷಿ್ ಪ್ಡಿಸುವಂಥದೆ್ಯ  ಆಗಿದ್ದ. ಅದ್ನುನ  

ಸರಿಪ್ಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರ ಯ್ತನ  ಆಗಿತುು . ಅದ್ನುನ  ಸರಿಪ್ಡಿಸುವುದ್ಯ ಎಾಂದ್ರೆ, 

ಸ್ವಯಜನಕ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲಾಖೆಯ್ವರಿಗೂ ಸಹ ಇದ್ನೆನ ೋ ಪ್ರಿಗಣಿಸಬಹುದೇ ಎಾಂದ್ಯ. 

ಆದ್ರೆ, ಇದ್ನುನ  ಪ್ರಿಗಣಿಸುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗುವುದಿಲಿವಾಂದ್ಯ, ಬಹಳ ಸಪ ಷಿ್ ವಾಗಿ ಉತು ರ 

ಬಂದಿರುವುದ್ಯ ಇದ್ದ. ಆ ರಿೋತಿ ಬಂದಿರುವ ಕಾರಣ್, ಈಗ ಅವರಿಗ್ಡ ಏನು ವೇತನ ಶೆರ ೋಣಿ 

ನಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಆ ಪ್ರ ಕಾರ ನೋಡುವಂಥದೆ್ಯ  ಆಗಿದ್ದ.  

ರ್ಶರ ೋ ನಸಿೋರ್ ಅಹಮ ದ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಇದ್ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ಾಂತೆ 

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಗ್ಡ Principle of Natural Justice ಬಗೆ್ಡ  ಏನದ್ರೂ ಯೋಚನೆ 

ಇದ್ದಯೇ? ಅಾಂದ್ರೆ, ತಪುಪ  ಮಾಡಿದೆ್ದ ೋವ, ಇದ್ನುನ  ಅವರಿಗ್ಡ ನೋಡಿದೆ್ದ ೋವ. ಆದ್ರೆ, ಇವರಿಗ್ಡ 

ನೋಡಿಲಿ . ಅದ್ಕೆಕ  ಇವರಿಗೂ ಸಹ ಕಡಬೇಕು. ಇವರಿಗ್ಡ ಆಗಿರುವಂತಹ 

ಅನಯ ಯ್ವನುನ  ಸರಿಪ್ಡಿಸಬೇಕು ಎಾಂದ್ಯ.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಅಾಂದ್ರೆ, ಅನಯ ಯ್ವಾಗಿದೆ್ ರೆ ಸರಿಪ್ಡಿಸುತೆು ೋವಾಂದ್ಯ.  

ಡಾ:ಸಿ.ಎನ.ಅಶವ ತಿ್  ನ್ಯರಾಯಣ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಇದ್ಕೆಕ  

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ಾಂತೆ ಬಹಳ ಸಪ ಷಿ್ ವಾಗಿ ಗ್ಡಜೆಟ್್ ನೋಟಫಿಕರ್ನ್ ಹರಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ. ಆ 

ಪ್ರ ಕಾರ ಅದ್ನುನ  ನೋಡಲಾಗಿದ್ದ. ಎಲಿೋ ಒಾಂದ್ಯ ಕಡೆ Principle of Natural Justice 

ಪ್ರ ಶೆನ ಯೇ ಉದ್ು ವಾಗುವುದಿಲಿ . ಇಲಾಖೆಯ್ಲಿ್ಲ  ಆಯಾಯ್ ಹುದೆ್ದ ಗಳಿಗ್ಡ ಪ್ರ ತೆಯ ೋಕವಾಗಿ 

ವೇತನ ಶೆರ ೋಣಿಯ್ನುನ  ಕಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ನಗದಿಯಾಗಿದ್ದ. ನಗದಿಯಾಗಿರುವಂತಹ 

ಪ್ರ ಕಾರವೇ ಕಡುವಂಥದೆ್ಯ  ಆಗುತಿು ದ್ದ.  
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖ್ಯಾ : 146 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್) 

ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತಾಪ ಸಿುಂಹ ನ್ಯಯಕ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೆ, ಅವಕಾರ್ಕಾಕ ಗಿ 

ಧನಯ ವಾದ್ಗಳು. ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಉತು ರವನುನ  ಒದ್ಗಿಸದೆಾರೆ. ಈ ಪ್ರ ಶೆನ ಯ್ ಹಿಾಂದ್ದ 

ಇರುವ ಆರ್ಯ್ ಮತುು  ಆಗರ ಹ ಕವಲ ಅಾಂಕ ಸಂಖೆಯ ಗಳನುನ  ಪ್ಡೆದ್ಯಕಳಿುವಂಥದೆ್ಯ  

ಅಲಿ . ಅದ್ರ ಬದ್ಲಾಗಿ, ಈಗ ನವು ಕಾಲದ್ ಅಗತಯ ಕೆಕ  ಸರಿಯಾಗಿ 

ಉನನ ತಿೋಕರಿಸುವಂತಹ ಹಸ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೋತಿಯ್ ಒಾಂದ್ಯ ಕಾಲಘಟಿ ದ್ಲಿ್ಲದೆ್ದ ೋವ. ಅದ್ಕೆಕ  

ಮಾನಯ  ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರು ಬಹಳ ಉತ್ಾಹದಿಾಂದ್, ಈ ಹಸ ರಾಷಿ್ಟ ರೋಯ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 

ನೋತಿಯ್ನುನ  ಜಾರಿಗ್ಡ ತರುವ ಹಿನೆನ ಲೆಯ್ಲಿ್ಲ  ನೇರವಾಗಿ ಕೌರ್ಲಾಯ ಭಿವೃದಿಿ , 

ಉದ್ಯ ಮಶ್ೋಲತೆ ಹಾಗೂ ಜೋವನೋಪಾಯ್ಕೆಕ  ಸಂಬಂದ್ಪ್ಟಿ ಾಂತಹ ಈ ಐಟಐ 

ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬಗೆ್ಡ , ಸಕಾಯರ ಯಾವ ರಿೋತಿಯ್ಲಿ್ಲ  ಈಗಿನ ಕಾಲದ್ ಅಗತಯ ಕೆಕ  ತಕಕ ಾಂತೆ 

ಸರಿಯಾಗಿ, ಇದ್ನುನ  ಮತು ಮೆಮ  ಪುನರ್ ಪ್ರಿಶ್ೋಲ್ಲಸ, ಅನುದಾನ ಕಡುವಂತಹ 

ದೃಷಿ್ಟಯ್ಲಿ್ಲ , ಜನರ ನತಯ  ಜೋವನಕೆಕ  ಅದ್ಯ ರೈತರಿರಬಹುದ್ಯ ಮತುು  ಜನರಿರಬಹುದ್ಯ, 

ಕೌರ್ಲಾಯ ಭಿವೃದಿಿಯ್ನುನ  ನೇರವಾಗಿ ಬಡ ಮಕಕ ಳು ಕಲ್ಲಯುವಂತಹ ಈ ಐಟಐ 

ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗ್ಡ ಅನುದಾನವನುನ  ಹೆರ್ಚಚ  ಕಡುವ ದೃಷಿ್ಟಯ್ಲಿ್ಲ . ಪ್ರ ಶೆನ ಗ್ಡ ಕವಲ 

ಉದ್ು ವಿಸುವುದಿಲಿ  ಎನುನ ವಂತಹ ಉತು ರವನುನ  ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಕಾಗುವುದಿಲಿ . ಈ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 

ನೋತಿಯ್ನುನ  ಪುನರ್ ಪ್ರಿಶ್ೋಲ್ಲಸುವಂತಹ ಈ ಸಂದ್ಭಯದ್ಲಿ್ಲ  ಈ ಐಟಐ 

ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗ್ಡ ಅನುದಾನವನುನ  ಕಡುವಂತಹ ದೃಷಿ್ಟಯ್ಲಿ್ಲ  ಸಕಾಯರದ್ ಮುಾಂದ್ದ 

ಯಾವ ರಿೋತಿಯ್ ಯೋಚನೆ ಇದ್ದ? ಮತುು  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಇದ್ನುನ  ಪುನರ್ 

ಪ್ರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಬೇಕು ಮತುು  ಪ್ರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎನುನ ವಂತಹ ಆಗರ ಹ ಈ ಪ್ರ ಶೆನ ಯ್ ಹಿಾಂದ್ದ 

ಇದ್ದ. 

ಡಾ:ಸಿ.ಎನ.ಅಶವ ತಿ್  ನ್ಯರಾಯಣ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ರಾಜಯ ದ್ಲಿ್ಲ  

275 ಸಕಾಯರಿ ಐಟಐ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತುು  196 ಅನುದಾನಕೆಕ  ಒಳಪ್ಟಿ ರುವ ಐಟಐ 

ಕಾಲೇಜುಳಿವ. ಈಗ ಐಟಐ ಸಂಸಿ ಗಳಲಿ್ಲ  ಇರುವಂತಹ ಸೋಟಗಳ ಪ್ರ ಮಾಣ್ದ್ಷಿ್ಣ  
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ಸೋಟಗಳು ಪೂಣ್ಯಪ್ರ ಮಾಣ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಭತಿಯಯಾಗುತಿು ಲಿ . ಆದ್ಯದ್ರಿಾಂದ್, ಈಗ್ರಗಲೇ 

ಇದ್ಕೆಕ  ಸ್ಕಷಿ್ಣ  ಒತುು  ಕಟಿ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದೆ್ಯ  ಆಗುತಿು ದ್ದ. 

(ಮುಂದ್ದ) 

(1039) 13.12.2021 01.10 LL-VK 

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿ ತಿ) 

ಡಾ: ಸಿ.ಎನ್. ಅಶವ ತಿ್ ್ನ್ಯರಾಯಣ (ಮುಂದ್ದ)  

ಸಕಾಯರದ್ಲಿ್ಲ  ಇನೂನ  ಹೆಚಿಚ ನ capacity ಯ್ಲಿ್ಲ  ಕಲ್ಲಸುವುದ್ಕೆಕ  ಅವಕಾರ್ ಇದ್ದ. 

ಹಾಗ್ರಗಿ, ಅನುದಾನ ಕಡುವಂತಹ ಪ್ರ ಸ್ು ವನೆ ಸಕಾಯರದ್ ಮುಾಂದ್ದ ಇರುವುದಿಲಿ . 

ಇದ್ಯ ಈಗಿರುವಂತಹ ಸಂಸಿ ಗಳನುನ  ಉನನ ತಿೋಕರಣ್ ಮಾಡುವಂಥದೆ್ಯ  ಮತುು  

ಈಗಿರುವಂತಹ ಸೋಟಗಳನುನ  ಭತಿಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಪೂಣ್ಯ ಪ್ರ ಯ್ತನ ಗಳನುನ  

ಮಾಡುವಂಥದೆ್ಯ  ಆಗುತಿು ದ್ದ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳುವುದ್ಕೆಕ  ಇಷಿ್ ಪ್ಡುತೆು ೋನೆ.  

ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತಾಪ ಸಿುಂಹ ನ್ಯಯಕ್್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ನನು ಪುನಃ 

ಅದ್ನೆನ ೋ ಪುನರಾವಯತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಮಾನಯ  ಪ್ರ ತಾಪ್ ಸಾಂಹ ನಯ್ಕ್ರವರು 

ಏನು ಹೇಳುತಿು ದೆಾರೆಾಂದ್ರೆ, ಅನುಮತಿ ಕಡುವಾಗ ಈ ಬಗೆ್ಡ  ಸಕಾಯರ ವಿಚಾರ 

ಮಾಡಬೇಕು. ಬದ್ಲಾಗಿ, ಅನುಮತಿ ಕಟಿ  ನಂತರ ಅವುಗಳಿಗ್ಡ ಗ್ರರ ಯ ಾಂಟ್್ ಕಡಬೇಕು 

ಎನುನ ವುದಾಗಿದ್ದ. ಅನುಮತಿಯ್ನುನ  ಕಡುವಾಗ ಸಕಾಯರದಿಾಂದ್ ಅನುಮತಿ 

ನೋಡಬಾರದ್ಯ. ಒಾಂದ್ಯ ವೇಳೆ ಅನುಮತಿ ಕಟಿ  ನಂತರ ಗ್ರರ ಯ ಾಂಟ್್ ಕಡುತಿು ೋರೋ 

ಅಥವಾ ಇಲಿವೋ ಎಾಂಬ ಬಗೆ್ಡ  ಅವರು ಕಳುತಿು ದೆ್ಯ , ಅದ್ರ ಬಗೆ್ಡ  ತಮಮ  ಉತು ರವನುನ  

ನೋಡಿ. 

ಡಾ: ಸಿ.ಎನ್.ಅಶವ ತಿ್ ್ನ್ಯರಾಯಣ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಇದ್ನುನ  

ಪ್ರಿಗಣ್ನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಯೋಚನೆಯ್ಲಿ್ಲ  ಸಕಾಯರ ಇನುನ  ಇರುವುದಿಲಿ . ಅದ್ನುನ  

ನನು ಬಹಳ ಸಪ ಷಿ್ ವಾಗಿ ಹೇಳುತೆು ೋನೆ. ಏಕೆಾಂದ್ರೆ, ಪುನಃ ಅದ್ನುನ  ಪ್ರಿಶ್ೋಲನೆ 
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ಮಾಡುತೆು ೋವಾಂದ್ಯ ಹೇಳುವುದ್ಯ ಅಷಿ್ಣ  ಸ್ಪಕು ವಲಿ . ಅದ್ಕೆಕ  ಸಕಾಯರದ್ಲಿ್ಲ  ಅವಕಾರ್ 

ಇರುವುದಿಲಿ . ಹಾಗ್ರಗಿ, ಕಡುವುದಿಲಿ . 
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖ್ಯಾ :128 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್) 
 

ರ್ಶರ ೋ ಬ್ಬ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ್್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಇದೊಾಂದ್ಯ ಬಹಳ 

ಗಂಭಿೋರವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ. ಹಲವಾರು ಪ್ತಿರ ಕಾ ಮಾಧಯ ಮಗಳ್ಳದ್ The Hindu, 

Deccan Herald, The Economic Times, Times of India, Asianet ಮತುು  ಇತರ 

ಎಲಿಾ  ಮಾಧಯ ಮಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ ಫೇಕ್ ಮಾಕ್್ಯಕಾಡ್ಯ(ನಕಲ್ಲ ಅಾಂಕಪ್ಟಿ ) 

ವಿಚಾರದ್ಲಿ್ಲ  ಬಹಳಷಿ್ಣ  ಪ್ತಿರ ಕೆಗಳಲಿ್ಲ  ಮತುು  ಮಾಧಯ ಮಗಳಲಿ್ಲ  ವರದಿಯಾಗಿರುತು ದ್ದ. 

ನನು ಬಹಳ ಗಂಭಿೋರವಾದ್ ಪ್ರ ಶೆನ  ಕಳಿದೆ್ದ ೋನೆ. ಅದ್ರಲಿ್ಲಯೂ ಬಾಂಗಳೂರು 

ವಿರ್ವ ವಿದಾಯ ನಲಯ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಯಾವರಿೋತಿ ನಕಲ್ಲ ಅಾಂಕಪ್ಟಿ  ಉದ್ು ವವಾಯತು? ಇದ್ಯ 

ಹಸದೇನಲಿ .ನನು ಕ್ಕಡ ಬಾಂಗಳೂರು ವಿರ್ವ ವಿದಾಯ ನಲಯ್ದಿಾಂದ್ ಬಂದ್ವನು. 

ನನು ಬಾಂಗಳೂರು ವಿರ್ವ ವಿದಾಯ ನಲಯ್ ಬಿಟಿ  ಸುಮಾರು 50 ವಷ್ಯ ಆಯತು. ಆ 

ಸಂದ್ಭಯದ್ಲಿ್ಲ  ಒಾಂದ್ಯ ಅಥವಾ ಎರಡು ಪ್ರ ಕರಣ್ಗಳು ಇದೆ್ವು. ಈಗ ಎಷಿ್ಣ  ಇವ ಎಾಂಬ 

ಬಗೆ್ಡ  ತಮಗೂ ಸಹ ಗತಿು ದ್ದ. ಈ ಪ್ರ ಶೆನ  ಏತಕೆಕ  ಗಂಭಿೋರವಾಗಿದ್ದ ಎಾಂದ್ಯ ನನು 

ಹೇಳುತಿು ದೆ್ದ ೋನೆಾಂದ್ರೆ, ಈ ದೇರ್ದ್ಲಿ್ಲ  ನಕಲ್ಲ ಅಾಂಕಪ್ಟಿ  ಪ್ಡೆದ್ಯ ಬಂದಂತವರು 

ಎಾಂ.ಎಲ್.ಎ., ಎಾಂ.ಎಲ್.ಸ., ಎಾಂ.ಪಿ.ಗಳು ಮತುು  ಕಾಂದ್ರ ದ್ಲಿ್ಲ  ಮಂತಿರ ಗಳೆಲಿಾ  

ಆಗಿರುತಾು ರೆ. 

 Vyapam Ghotala ಎಾಂದ್ಯ ಅಾಂದ್ರೆ, ವಯ ವಸ್ಯಕ್ ಪ್ರಿೋಕಾಷ  ಮಂಡಲ್ ಎಾಂದ್ಯ 

ಮಧಯ ಪ್ರ ದೇರ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಇದ್ದ. ಅದ್ರಲಿ್ಲ  Professional Examination Board ಎಾಂದ್ಯ 

ಇಾಂಗಿಿಷ್್ನಲಿ್ಲ  ಹೇಳುತಾು ರೆ. ಈ ರಿೋತಿಯ್ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದ್ಯ ಅದ್ರ ಬಗೆ್ಡ  ವಿಚಾರಣೆ 

ನಡೆದ್ ನಂತರ ಇದ್ರಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷಕಕ ಾಂತಲ್ಲ ಹೆರ್ಚಚ  ಪ್ರ ಕರಣ್ಗಳು 

ಇರುವಂಥದೆಾ ಗಿದ್ದ. ಈಗ್ರಗಲೇ 45 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸ್ವನನ ಪಿಪ ದೆಾ ರೆ. ಬಾಂಗಳೂರು 

ವಿರ್ವ ವಿದಾಯ ನಲಯ್ದ್ ಸಾಂಡಿಕಟ್್ನವರು, “ಈ ರಿೋತಿ ಆಗಿದ್ದ, ಇದ್ರ ಬಗೆ್ಡ  ತಾವು ಸ.ಐ.ಡಿ. 

ತನಖೆ ಮಾಡಿಸುತಿು ೋರಾ” ಎಾಂದ್ಯ ಬಹಳ ಗಂಭಿೋರವಾದ್ ಸಲಹೆಯ್ನುನ  ಕಟಿ ದೆಾರೆ. 

ಆಗಲೇ ಮಾನಯ  ಮಂತಿರ ಗಳು ಮಾತನಡುತಾು , “ಇದ್ಯ ಕೋಟ್್ಯನಲಿ್ಲ  ಇದ್ದ, ಕಂಪಿ್ಾಂಟ್್ 
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ನೋಡುತಿು ದೆ್ದ ೋವ” ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ, ಕಳೆದ್ ವಷ್ಯದ್ ಜನವರಿ 6ನೇ ವಿಚಾರದ್ 

ಬಗೆ್ಡ  ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ಸಾಂಡಿಕಟ್್ ಶ್ಫಾರಸ್ು  ಆದ್ ನಂತರ ಏನು ಆಯತು ಎಾಂಬ ಬಗೆ್ಡ  

ಏನೂ ಹೇಳಿರುವುದಿಲಿ . ಬಾಂಗಳೂರು ವಿರ್ವ ವಿದಾಯ ನಲಯ್ದ್ ರಿಜಸಿ್ ರರ್ರಾದಂತಹ 

ಶ್ರ ೋಮತಿ ಜ್ಯ ೋತಿ ಎನುನ ವವರು ಸಹ ಒಾಂದ್ಯ complaint lodge ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಅದ್ರ 

ಬಗೆ್ಡಯೂ ಸಹ ಏನು ಗತಿು ರುವುದಿಲಿ . ಅಲಿದೇ, ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಕಂಪಿ್ಾಂಟ್್ ಏನು ಆಯತು 

ಎಾಂದ್ಯ ಇನೂನ  ಗತಿು ರುವುದಿಲಿ . ಈ ಬಗೆ್ಡ  ಇದ್ರಲಿ್ಲ  ಏನನುನ  ಸಹ ಹೇಳಿರುವುದಿಲಿ . 

ಇದ್ರಲಿ್ಲ  ಖ್ಯಸಗಿ ಕಂಪ್ನಯ್ವರು ನಕಲ್ಲ ಅಾಂಕ ಪ್ಟಿ ಗಳನುನ  ಮಾಡುತಾು ರೆ, ಅವರು ಈ 

ವಿಚಾರದ್ಲಿ್ಲ  ಸಂಪೂಣ್ಯವಾಗಿ ತಡಗಿದೆಾರೆ ಎನುನ ವುದ್ಯ ಗಮನಕೆಕ  ಬಂದಿರುತು ದ್ದ. 

ಇದ್ರ ಬಗೆ್ಡ  ಸಕಾಯರ ಯಾವ ಕರ ಮ ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಾಂಡಿದೆಾರೆ ಎಾಂಬ ಬಗೆ್ಡ  ಸಹ 

ಹೇಳಿರುವುದಿಲಿ . ಹಾಗ್ರಗಿ, ಈ ಬಗೆ್ಡ  ಮಾನಯ  ಮಂತಿರ ಗಳು ಸದ್ನಕೆಕ  ಹೇಳಿದ್ರೆ 

ಉತು ಮವಾಗುತು ದ್ದಾಂದ್ಯ ತಮಮ  ಮೂಲಕ ಕಳುತೆು ೋನೆ.  

ಡಾ: ಸಿ.ಎನ್.ಅಶವ ಥ್ನ್ಯರಾಯಣ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಈ ವಿಷ್ಯ್ಕೆಕ  

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ಾಂತೆ ಮೂರು ಪ್ರ ಕರಣ್ಗಳು ವರದಿಯಾಗಿರುವಂಥದೆ್ಯ  ಇದ್ದ. ಈ ಮೂರು 

ಪ್ರ ಕರಣ್ಗಳು ಬಾಂಗಳೂರು ವಿರ್ವ ವಿದಾಯ ನಲಯ್ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಸರುವುದಿಲಿ . ಎಲಿ್ಲಯೋ 

ಒಾಂದ್ಯ ಕಡೆ ಪ್ರ ತೆಯ ೋಕವಾಗಿ ಖ್ಯಸಗಿಯ್ಲಿ್ಲ  ಈ ನಕಲ್ಲ ಅಾಂಕಪ್ಟಿ ಗಳನುನ  

ಮಾಡಿರುವಂಥದೆ್ಯ  ಇದ್ದ. ಇದ್ಯ ಸಕಾಯರದ್ ಯಾವುದೊೋ ಒಾಂದ್ಯ ಹುದೆ್ದ ಗ್ಡ 

ನೇಮಕವಾಗಿರುವಂತಹವರ ಸಟಯಫಿಕಟ್್ಗಳನುನ  ವರಿಫಿಕಷ್ನ್ಗ್ರಗಿ ಬಾಂಗಳೂರು 

ವಿರ್ವ ವಿದಾಯ ನಲಯ್ಕೆಕ  ಕಳುಹಿಸದಾಗ, ಅವರು ಆ ಅಾಂಕಪ್ಟಿ ಗಳನುನ  ಪ್ರಿಶ್ೋಲನೆ 

ಮಾಡಿ ಇದ್ಯ ನಕಲ್ಲ ಅಾಂಕಪ್ಟಿ  ಎನುನ ವಂತಹ ವಿಚಾರವನುನ  ಬಳಕಗ್ಡ 

ತರುವಂಥದೆ್ನುನ  ಮಾಡಿರುತಾು ರೆ. ಆ ನಕಲ್ಲ ಅಾಂಕಪ್ಟಿ  ಪ್ತೆು ಯಾದ್ ತಕ್ಷಣ್ವೇ 

ಸಂಬಂಧಸದ್ವರ ವಿರುದಿ್  ಪ್ರ ಕರಣ್ ದಾಖ್ಲು ಮಾಡಿದೆ್ಯ , ತನಖೆ ನಡೆಯುತಿು ದ್ದ. ಸದ್ರಿ 

ತನಖೆಯ್ಲಿ್ಲ  ಎಲಿಾ  ಕರ ಮಗಳನುನ  ಬಹಳ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ವಹಿಸುವಂಥದೆ್ಯ  

ಮತುು  ತನಖೆಯ್ ಮೂಲಕ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ  ವಯ ಕು ಗಳನುನ  ಪ್ತೆು  ಹಚಿಚ  ಕರ ಮ 
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ವಹಿಸುವಂಥದೆ್ಯ  ಆಗುತು ದ್ದ ಎನುನ ವುದ್ನುನ  ಬಹಳ ಸಪ ಷಿ್ ವಾಗಿ ಹೇಳುವುದ್ಕೆಕ  ನನು 

ಇಷಿ್ ಪ್ಡುತೆು ೋನೆ.  

ಇನುನ  ಮುಾಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ  ಇಾಂತಹ ಎಲಿಾ  ಸಮಸಯ ಗಳು ಉದ್ು ವ ಆಗದ್ ರಿೋತಿ 

ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  National Academic Depository ಎನುನ ವಂತಹ ಒಾಂದ್ಯ 

digitalization of all the documents ಮಾಡುತಿು ದೆ್ದ ೋವ. ಇಡಿೋ ದೇರ್ದ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 

ವಯ ವಸಿಯ್ಲಿ್ಲ  ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸಿ್ನದ್ಲಿ್ಲ  ನಮಮ  ಕನಯಟಕ ರಾಜಯ  ಇದ್ದ. ಹಾಗ್ರಗಿ, 

ಸಂಪೂಣ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ರಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ದ್ಯಬಯಳಕೆಗಳನುನ  ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಅಥವಾ 

ನಕಲ್ಲ ಅಾಂಕಪ್ಟಿ ಗಳನುನ  ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಯಾವುದೇ ಅವಕಾರ್ವನುನ  ನವು ಕಡದೇ 

digitize ಆಗುತು ದ್ದ. ಆ ನಂತರ digilocker ಮೂಲಕ ಪ್ರ ತಿಯಬಬ  ವಯ ಕು ಯ್ ಯಾವುದೇ 

academic credentials ಇದೆ್ ರೆ ಅದ್ನುನ  ತಕ್ಷಣ್ verify ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಅದ್ರಲಿ್ಲ  

ಅವಕಾರ್ ಇರುತು ದ್ದ. ಇದ್ರಿಾಂದಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ರಿೋತಿಯ್ ನಕಲ್ಲ ಅಾಂಕಪ್ಟಿ ಗಳು 

ಬರುವುದ್ಕೆಕ  ಅವಕಾರ್ ಇರುವುದಿಲಿ .  

ಇದ್ರ ಜ್ತೆಗ್ಡ, ಯಾವುದೇ ವಿರ್ವ ವಿದಾಯ ನಲಯ್ದ್ಲಿ್ಲ  ತೇಗಯಡೆ 

ಹಾಂದ್ಯವಂತಹವರಿಗ್ಡ complete academic documents ಮಾಡುವಂಥದೆ್ನುನ  

ಮಾಡುತಿು ದೆ್ದ ೋವ. ಈ ವಿಚಾರದ್ಲಿ್ಲ  ಬಾಂಗಳೂರು ವಿರ್ವ ವಿದಾಯ ನಲಯ್ದ್ವರು ಕಳೆದ್ 43 

ವಷ್ಯದ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಡಾಕುಯ ಮೆಾಂಟ್್್ ಅನುನ  ಸಂಪೂಣ್ಯವಾಗಿ digitize ಮಾಡಿದೆಾರೆ. 

ಅದ್ರಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ತಿಯಬಬ  ವಯ ಕು ಯ್ documentation ಯಾವ ವಿರ್ವ ವಿದಾಯ ನಲಯ್ದಿಾಂದ್ 

issue ಆಗಿರುತು ದ್ದ, ಆ ಎಲಿಾ  document ಸಂಪೂಣ್ಯ ಇರುವಂಥದೆ್ಯ  ಆಗುತಿು ದ್ದ. ಇದ್ರ 

ಜ್ತೆಗ್ಡ, ಪ್ರ ತೆಯ ೋಕವಾಗಿ ಇಾಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ isolated incidents ಗಳಲಿ್ಲ  

ನಡೆದಿರುವಂಥದೆ್ನುನ  ಇನೂನ  ವೇಗದ್ಲಿ್ಲ  ಪ್ತೆು  ಹರ್ಚಚ ವುದ್ಕೆಕ  ಸ್ಧಯ ವಾಗುತು ದ್ದ ಎಾಂದ್ಯ 

ನನು ಹೇಳುತೆು ೋನೆ.  

ರ್ಶರ ೋ ಬ್ಬ.ಕೆ. ಹರಿಪರ ಸ್ತದ್್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, it is not an isolated 

incident.  ಬಾಂಗಳೂರು ವಿರ್ವ ವಿದಾಯ ನಲಯ್ ಅಥವಾ ಕನಯಟಕ 
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ರಾಜಯ ದ್ಲಿ್ಲರತಕಕ ಾಂತಹ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ವಯ ವಸಿ  ಇಡಿೋ ರಾಷಿ್ ರದ್ಲಿ್ಲಯೇ ಬಹಳ 

ಪ್ರ ಸದಿ್ವಾಗಿರುತು ದ್ದ. ಆದ್ರೆ, The Economic Times ದಿನಪ್ತಿರ ಕೆಯ್ಲಿ್ಲ , “Fake degree 

scam: No sweat, you can get a varsity degree in 10 days”. “Two teams to 

probe 30 lakh Bangalore University answerscripts”. ಎಾಂದ್ಯ ಬರೆಯುತಾು ರೆ. 

ಮಾನಯ  ಮಂತಿರ ಗಳು ಆಗಲೇ ಮಾತನಡುತಾು , “ಬಾಂಗಳೂರು ವಿರ್ವ ವಿದಾಯ ನಲಯ್ಕೆಕ  

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ರುವುದಿಲಿ ” ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿರುತಾು ರೆ. ಆದ್ರೆ, ಇದ್ಯ ಬಾಂಗಳೂರು 

ವಿರ್ವ ವಿದಾಯ ನಲಯ್ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ರುವಂಥದೆಾ ಗಿದ್ದ. ಆ ಅಧಕಾರಿಗಳ ವಿರುದಿ್  

ಯಾವ ರಿೋತಿಯ್ ಕರ ಮ ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಾಂಡಿರುತಾು ರೆಾಂದ್ಯ ಸಹ ಹೇಳಿರುವುದಿಲಿ . ನನನ  ಪ್ರ ಶೆನ  

ಬಹಳ ಸಪ ಷಿ್ ವಾಗಿ ಇದ್ದ. ಅದ್ರಲಿ್ಲ  ನನು, “ಬಾಂಗಳೂರು ವಿರ್ವ ವಿದಾಯ ನಲಯ್ದ್ 

ಅಾಂಕಪ್ಟಿ  ಹಗರಣ್ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ಾಂತೆ ಆರೋಪಿತ ಅಧಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಮೇಲೆ ಶ್ಸುು  

ಕರ ಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗಿದ್ದಯೇ; ಜರುಗಿಸದೆ್ ಲಿ್ಲ  ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಸಂಪೂಣ್ಯ ಮಾಹಿತಿ 

ಒದ್ಗಿಸುವುದ್ಯ” ಎಾಂದ್ಯ ಕಳಿರುತೆು ೋನೆ. ಇದ್ರಲಿ್ಲ  ಎಷಿ್ಣ  ಜನರ ವಿರುದೆ್  ಕರ ಮ 

ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಳಿಲಾಗಿದ್ದ? ಇದ್ರಲಿ್ಲ  30 ಲಕ್ಷ transcript ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು 

ತಂಡಗಳ್ಳಗಿ ಮಾಡಿರುತಾು ರೆ. ಅದ್ಕಾಕ ಗಿಯೇ ನನು ಮಧಯ ಪ್ರ ದೇರ್ದ್ Vyapam 

Ghotala ಎನುನ ವ ಪ್ರ ಕರಣ್ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿರುತೆು ೋನೆ. 30 ಲಕ್ಷ ಪ್ರ ಕರಣ್ಗಳನುನ  

ತನಖೆ ಮಾಡುವಷಿ್ ರಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು 50 ವಷ್ಯ ಆಗುತು ದ್ದ. ಅಾಂದ್ರೆ, ಕಷಿ್ ಪ್ಟಿ  

ಓದ್ಯವಂತಹ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗ್ಡ ಉತು ಮವಾದ್ ಅಾಂಕ ಸಗುವುದಿಲಿ . ಆದ್ರೆ, ನಕಲ್ಲ 

ಅಾಂಕಪ್ಟಿ  ಪ್ಡೆದ್ವರು ಉನನ ತ ಹುದೆ್ದ ಗಳಿಗ್ಡ ಹೋಗುತಾು ರೆ.  

  ಆಗಲೇ ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಸವದಿಯ್ವರು ಮಾತನಡುತಾು , 

“ಡಾಕಿರ್ಗಳು ಗವನಯಮೆಾಂಟ್್ ಕೆಲಸಕೆಕ  ಸೇರಿಕಾಂಡು ಪ್ರ ೈವೇಟ್್ ಹಾಸಪ ಟಲ್ ಓಪ್ನ್ 

ಮಾಡುತಾು ರೆ” ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಡಾಕಿರ್ಗಳೆಲಿಾ  ಡನೇಷ್ನ್ ಕಟಿ  

ವೈದ್ಯ ಕೋಯ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಪ್ಡೆದಿರುತಾು ರೆ. ಅದ್ರಿಾಂದಾಗಿ, ಅವರು ಸಕಾಯರಿ ಸಂಬಳ 

ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಾಂಡು ಆ ಡನೇಷ್ನ್ಗ್ರಗಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸ್ಲಕೆಕ  ಬಡೆಿ  ಕಡುವುದ್ಕೆಕ  

ಆಗುವುದಿಲಿ . ಇದ್ಕೆಕ  ನವಲಿರೂ ಸಹ ಒಾಂದ್ಯ ರಿೋತಿಯ್ ಕಾರಣ್ವಾಗಿರುತೆು ೋವ. ಮಾನಯ  
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ಮಂತಿರ ಗಳು ಸಹ ಬಾಂಗಳೂರು ವಿರ್ವ ವಿದಾಯ ನಲಯ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಓದಿದೆಾರೆಾಂದ್ಯ 

ಅಾಂದ್ಯಕಾಂಡಿದೆ್ದ ೋನೆ. ಹಾಗ್ರಗಿ, ಈ ನಕಲ್ಲ ಅಾಂಕಪ್ಟಿ ಯ್ಲಿ್ಲ  ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದೊಡೆ  

ಕೈವಾಡ ಇಲಿದೇ ಇದೆ್ ರೆ ಇಷಿೆ ಲಿಾ  ಹಗರಣ್ ಆಗುವುದ್ಕೆಕ  ಸ್ಧಯ ವಿಲಿ . ಆದ್ಯದ್ರಿಾಂದ್, ಈ 

ಬಗೆ್ಡ  ಕ್ಕಲಂಕಷ್ವಾದ್ ತನಖೆ ಮಾಡುತಾು ರೆಯೇ; ಒಾಂದ್ಯ ವೇಳೆ ಆ ತನಖೆ 

ಮಾಡುವುದಿಲಿ  ಎಾಂದಾದ್ರೆ, ತನಖೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ತಮಮ  ಮೂಲಕ ಒತಾು ಯ್ 

ಮಾಡುತೆು ೋನೆ.  

ಡಾ: ಸಿ.ಎನ್.ಅಶವ ಥ್ನ್ಯರಾಯಣ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಮಾನಯ  

ಹರಿಪ್ರ ಸ್ದ್ರವರು ಸಹ ಬಾಂಗಳೂರು ವಿರ್ವ ವಿದಾಯ ನಲಯ್ದ್ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಯಾಗಿದೆ್ಯ , 

ಅಲಿ್ಲಾಂದ್ ಅವರು ಗ್ರರ ಜುಯ ಯೇಟ್್ ಆಗಿರುತಾು ರೆ. ಹಾಗ್ರಗಿ, ಅವರು ಸದ್ರಿ 

ವಿರ್ವ ವಿದಾಯ ನಲಯ್ದ್ ಬಗೆ್ಡ  ಕಳಂಕವನುನ  ಹೆಚಿಚ ಸುವ ಬದ್ಲಾಗಿ, ಆ 

ವಿರ್ವ ವಿದಾಯ ನಲಯ್ದ್ ಗೌರವವನುನ  ಹೆಚಿಚ ಸುವುದ್ಕೆಕ  ಯಾವ ರಿೋತಿ ಪ್ರ ಯ್ತನ  ಪ್ಡಬೇಕು 

ಎನುನ ವಂಥದೆಾ ಗಬೇಕು. ನದಿಯಷಿ್ ವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ episode 

ಆಗಿರುವಂಥದೆ್ಯ , ಬಾಂಗಳೂರು ವಿರ್ವ ವಿದಾಯ ನಲಯ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಏನು ನಡೆದಿರುವುದಿಲಿ .  

ರ್ಶರ ೋ ಬ್ಬ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ್್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಇದ್ರಲಿ್ಲ  ಬಾಂಗಳೂರು 

ವಿರ್ವ ವಿದಾಯ ನಲಯ್ಕೆಕ  ಕಳಂಕ ತರುವಂತಹ ಪ್ರ ಶೆನ  ಇರುವುದಿಲಿ . I am proud of my 

university.  ಅದ್ನುನ  ಡಾಯ ಮೇಜ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಾಂದ್ಯ ನನು ಹೇಳುತಿು ದೆ್ದ ೋನೆ. 

ಅಲಿದೇ, ದಿನಪ್ತಿರ ಕೆಗಳಲಿ್ಲ  ವರದಿಯಾಗಿರುವುದ್ನುನ  ನನು ಹೇಳಿ ಬರೆಯಸರುವುದಿಲಿ . 

ಇದ್ರ ಜ್ತೆಗ್ಡ, ಏಷಾಯ ನೆಟ್್ ಸುದೆಿವಾಹಿನಯು ಆಡಳಿತ ಪ್ಕ್ಷಕೆಕ  ಸೇರಿದ್ವರದೆ್ದ ೋ 

ಆಗಿರುತು ದ್ದ. ಅವರು, “Vyapam Ghotala” ಪ್ರ ಕರಣ್ ದೊಡೆದ್ಯ” ಎಾಂದ್ಯ 

ಹೇಳುತಿು ದೆ್ರು. ದ್ಯ್ಮಾಡಿ ಆ ರಿೋತಿ ನೇರವಾಗಿ ಆಪಾದ್ನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಒಾಂದ್ಯ ವೇಳೆ ಆ 

ರಿೋತಿ ಏನದ್ರೂ ಇದೆ್ ರೆ ಆ ಕಳಂಕ ಯಾವುದ್ದಾಂದ್ಯ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಲ. ಇಲಿವಾದ್ರೆ, 

ಯಾವಾಯ ವ ಮಂತಿರ ಗಳು, ಎಾಂ.ಎಲ್.ಸ.ಗಳು, ಎಾಂ.ಪಿ.ಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವಾಯ ವ 

ಮಂತಿರ ಗಳು ನಕಲ್ಲ ಅಾಂಕಪ್ಟಿ ಗಳನುನ  ಪ್ಡೆದ್ಯ ಕಾಂದ್ರ ದ್ಲಿ್ಲ  ಮಂತಿರ ಗಳ್ಳಗಿದೆಾರೆಾಂದ್ಯ 

ನನು ಹೇಳುತೆು ೋನೆ.  
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ಡಾ: ಸಿ.ಎನ್.ಅಶವ ಥ್ನ್ಯರಾಯಣ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಆ ಬಗೆ್ಡ  ಮಾನಯ  

ಸದ್ಸಯ ರು ಹೇಳಬಹುದ್ಯ. ಈ ಒಾಂದ್ಯ ನಕಲ್ಲ ಅಾಂಕಪ್ಟಿ  ವಿಚಾರದ್ಲಿ್ಲ  ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು 

ಏನು ಹೇಳುತಿು ದೆಾರೆ… 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಇಷಿ್ಣ  ದಿವಸ ಆ ವಿಷ್ಯ್ ಸದ್ನದ್ ಹರಗಡೆ ಇತುು . ಆದ್ರೆ, 

ಈಗ ಸದ್ನದ್ ಒಳಗಡೆ ಮಂತಿರ ಗಳು, ಶಾಸಕರು ಎಾಂದ್ಯ ಬರುತಿು ದ್ದ.  

(ಮುಾಂದ್ಯ) 

 

(1040) 13.12.2021 1.20 YL-BNS            

(ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರ ಉಪ್ಸಿ ತಿ) 

ಡಾ:ಸಿ.ಎನ.ಅಶವ ಥ್ನ್ಯರಾಯಣ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಈ 3 ನಕಲ್ಲ 

ಪ್ರ ಮಾಣ್ಪ್ತರ ಗಳ ವಿಚಾರ ಏನದ್ದ, ಆ ಪ್ರ ಮಾಣ್ಪ್ತರ ಗಳನುನ  ಬಾಂಗಳೂರು 

ವಿರ್ವ ವಿದಾಯ ಲಯ್ದಿಾಂದ್ ನೋಡಿರುವುದಿಲಿ .  ಇದ್ಯ ಹರಗಡೆ ನಡೆದಿರುವಂಥ 

ಘಟನೆಯಾಗಿದ್ದ.  ಈ 3 ವಯ ಕು ಗಳು ಇವತಿು ನ ದಿವಸ ಸಕಾಯರಿ ಸೇವಯ್ಲಿ್ಲದೆ್ಯ , ಇವರುಗಳ 

document verification ಗ್ರಗಿ ದಾಖ್ಲೆಗಳನುನ  ಈಗ್ರಗಲೇ ಬಾಂಗಳೂರು 

ವಿರ್ವ ವಿದಾಯ ಲಯ್ಕೆಕ  ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ್ಯ , ಅಲಿ್ಲ  ಆ ದಾಖ್ಲೆಗಳನುನ  ಪ್ರಿಶ್ೋಲ್ಲಸದಾಗ 

ಅಲಿ್ಲ  ಆ 3 ವಯ ಕು ಗಳ ಪ್ರ ಮಾಣ್ಪ್ತರ ಗಳು ನಕಲ್ಲ ಎಾಂಬ್ಬವ ವಿಚಾರ ಗತಾು ಯತು.  

ಹಾಗ್ರಗಿ ಆ ಪ್ರ ಮಾಣ್ಪ್ತರ ಗಳನುನ  ಬಾಂಗಳೂರು ವಿರ್ವ ವಿದಾಯ ಲಯ್ದಿಾಂದ್ 

ನೋಡಿರುವುದಿಲಿ  ಬೇರೆ ಎಲಿ್ಲಯೋ ಖ್ಯಸಗಿ ವಯ ಕು ಗಳಿಾಂದ್ ಪ್ಡೆದ್ಯಕಾಂಡಿರುವುದಾಗಿದ್ದ.  

ಬಾಂಗಳೂರು ವಿರ್ವ ವಿದಾಯ ಲಯ್ವೇ ಆ ಪ್ರ ಮಾಣ್ಪ್ತರ ಗಳನುನ  ನಕಲ್ಲ ಎಾಂದ್ಯ ಸಪ ಷಿ್ ವಾಗಿ 

ತಿಳಿಸರುವುದ್ರಿಾಂದ್ ಅಲಿ್ಲನ ವಯ ಕು ಗಳ ಮೇಲೆ ಕರ ಮವಹಿಸುವುದ್ಲಿ , ಆ ಅಧಕಾರಿಗಳಿಗ್ಡ 

ಹೆಚಿಚ ನ ಮಾನಯ ತೆ ನೋಡಬೇಕು, ಒಳಿೆಯ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆಿ ೋರಿ ಎಾಂದ್ಯ ಅಭಿನಂದ್ನೆ 

ಸಲಿ್ಲಸುವಂಥ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕ ಹರತು, ಬಾಂಗಳೂರು ವಿರ್ವ ವಿದಾಯ ಲಯ್ದ್ 

ಅಧಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕರ ಮವಹಿಸುವುದ್ಲಿ .  ನಕಲ್ಲ ದಾಖ್ಲೆಗಳನುನ  ಸಲಿ್ಲಸ, ಯಾರು 
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ಉದೊಯ ೋಗವನುನ  ಪ್ಡೆದ್ಯಕಾಂಡಿದೆಾರೆ ಅಾಂಥವರ ಮೇಲೆ ಕರ ಮ ವಹಿಸುವಂಥ 

ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕು.  Investigation ಆದ್ ಬಳಿಕ ಮಾತರ ವೇ ಅವರ ಮೇಲೆ 

ಕರ ಮವಹಿಸಲಾಗುವುದ್ಯ.  ಸಕಾಯರದ್ ಮಟಿ ದಿಾಂದ್ಲ್ಲ ಯಾರು ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ  

ಅಧಕಾರಿಗಳು, ನೌಕರರು ಇದೆಾರೆ ಅಾಂಥವರ ಮೇಲೆ ಕರ ಮ ವಹಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡಲಾಗುವುದ್ಯ. ಬಾಂಗಳೂರು ವಿರ್ವ ವಿದಾಯ ಲಯ್ದ್ವರು ಬಹಳ ಉತು ಮವಾಗಿ 

ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡಿದೆಾರೆ ಮತುು  ಇಡಿೋ ದೇರ್ದ್ಲಿ್ಲಯೇ digitalization ನಲಿ್ಲ  No.1 

ಸಿ್ನದ್ಲಿ್ಲದೆ್ಯ , ಅತಿೋ ಹೆಚಿಚ ನ ಸಂಖೆಯ ಯ್ಲಿ್ಲ  digitalization ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ.  Polytechnics, 

Degree colleges, SSLC, PUC ಗಳಲಿೆಲಿಾ  ಎಲಿಾ  ದಾಖ್ಲೆಗಳನುನ  digitalization ಮಾಡಲು 

ಕರ ಮವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದ.  ಹಾಗ್ರಗಿ ಬಹಳ ಉತು ಮವಾಗಿ ಬಳವಣಿಗ್ಡಯಾಗುತಿು ದೆ್ಯ , 

ಮುಾಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ನಕಲ್ಲ ಪ್ರ ಮಾಣ್ಪ್ತರ ಗಳನುನ  ನೋಡಲು ಯಾವುದೇ 

ರಿೋತಿಯ್ಲಿ್ಲ  ಅವಕಾರ್ ಇರುವುದಿಲಿ  ಎಾಂದ್ಯ ಬಹಳ ಸಪ ಷಿ್ ವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬಯ್ಸುತೆು ೋನೆ.   

ರ್ಶರ ೋ ಬ್ಬ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ್್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಆ 

ದಾಖ್ಲೆಗಳು ಬಾಂಗಳೂರು ವಿರ್ವ ವಿದಾಯ ಲಯ್ಕೆಕ  ಸೇರಿಲಿ  ಎನುನ ವಂಥ ಮಾತನುನ  

ಹೇಳಿದ್ರು.  ಆದ್ರೆ, ನನು ಆ ಕಾಲೇಜನ ಹೆಸರನುನ  ಇಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಸ್ು ಪಿಸಲು 

ಇಚಿಛ ಸುವುದಿಲಿ .  ಬಾಂಗಳೂರು ವಿರ್ವ ವಿದಾಯ ಲಯ್ಕೆಕ  affiliate ಆಗಿರುವಂಥ ಕಾಲೇಜನ 

ಒಬಬ  ಮುಖ್ಯ ೋಪಾಧಾಯ ಯ್ರು, 8 ಜನ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳು ಒಳಗಾಂಡಂತಹ ಆ ಪ್ದ್ವಿ 

ಕಾಲೇಜು ಬನಶಂಕರಿಯ್ಲಿ್ಲದೆ್ಯ , ಅವರುಗಳ ವಿರುದಿ್  ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಕಸ್ ದಾಖ್ಲಾಗಿದ್ದ.  

ಹಿೋಗಿರುವಾಗ ಅದ್ಯ ಬಾಂಗಳೂರು ವಿರ್ವ ವಿದಾಯ ಲಯ್ಕೆಕ  affiliate ಆಗಿಲಿವೇ? ಒಾಂದ್ಯ ವೇಳೆ 

ಬಾಂಗಳೂರು ವಿರ್ವ ವಿದಾಯ ಲಯ್ಕೆಕ  affiliate ಆಗಿಲಿವಾಂದ್ರೆ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ 

ಹಾಗ್ಡ ಖ್ಯಸಗಿಯ್ವರು ಮಾಡಿರಬಹುದ್ದಾಂದ್ಯ  ನನು ಒಪಿಪ ಕಳಿು ತೆು ೋನೆ.  ಬಾಂಗಳೂರು 

ವಿರ್ವ ವಿದಾಯ ಲಯ್ಕೆಕ  affiliate ಆಗಿರುವುದ್ರಿಾಂದ್ಲೇ ಅಾಂತಹ ಪ್ರಿಸಿ ತಿ ಬಂದಿರುವುದ್ಯ.  

ಆದೆ್ ರಿಾಂದ್ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಸದ್ನಕೆಕ  ತಪುಪ  ಮಾಹಿತಿ ನೋಡದೇ ಇರುವುದ್ಯ ಬಹಳ 

ಉತು ಮ ಎಾಂದ್ಯ ಅನಸುತು ದ್ದ.   
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ಡಾ:ಸಿ.ಎನ.ಅಶವ ಥ್ನ್ಯರಾಯಣ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಮಾನಯ  

ಸದ್ಸಯ ರು 2020-21ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ ವಿಚಾರಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಸದಂತೆ ಪ್ರ ಶೆನ ಯ್ನುನ  ಕಳಿದೆಾರೆ.  

ಅದ್ರಂತೆ ಅವರು ಕಳಿರುವ ಪ್ರ ಶೆನ ಗ್ಡ ಬಹಳ ಸಪ ಷಿ್ ವಾಗಿ ಉತು ರ ನೋಡಿದೆ್ದ ೋವ.  ಎಲಿ್ಲಯೋ 

ಒಾಂದ್ಯ ಕಡೆ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ, ಬಾಂಗಳೂರು ವಿರ್ವ ವಿದಾಯ ಲಯ್ದ್ ಅಧಕಾರಿಗಳಿಾಂದ್ 

ಇಾಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆಯುವುದ್ಕೆಕ  ಹೇಗ್ಡ ಸ್ಧಯ ? Bengaluru University ಯ್ಲಿ್ಲ  

ನಡೆದಿದ್ದಯೇ ಎಾಂಬ್ಬದ್ಯ ಬಹಳ ಸಪ ಷಿ್ ವಾಗಿ ಬೇಕಾದ್ ಉತು ರವಾಗಿದೆ್ಯ , ಬಹಳ 

ಸಪ ಷಿ್ ವಾಗಿ ಹೇಳುತಿು ದೆ್ದ ೋನೆ, ಇದ್ಯ ಬಾಂಗಳೂರು ವಿರ್ವ ವಿದಾಯ ಲಯ್ದಿಾಂದ್ ನಡೆದಿಲಿ .  

ಬಾಂಗಳೂರು ವಿರ್ವ ವಿದಾಯ ಲಯ್ದಿಾಂದ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಕಲ್ಲ ಪ್ರ ಮಾಣ್ಪ್ತರ ವನುನ  

ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಹೇಳಿದ್ ಮಾತನುನ  ಕಳಬಹುದ್ಯ.  ಆದ್ರೆ, ಬಾಂಗಳೂರು 

ವಿರ್ವ ವಿದಾಯ ಲಯ್ದಿಾಂದ್ ನೋಡದೇ ಇರುವ ನಕಲ್ಲ ಪ್ರ ಮಾಣ್ಪ್ತರ ಕೆಕ  ಏತಕೆಕ  ಬಾಂಗಳೂರು 

ವಿರ್ವ ವಿದಾಯ ಲಯ್ದ್ ಮೇಲೆ ಆಪಾದ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು.  ಹಾಗ್ರಗಿ ಬಹಳ ಸಪ ಷಿ್ ವಾಗಿ 

ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ನಮಮ  ಬಾಂಗಳೂರು ವಿರ್ವ ವಿದಾಯ ಲಯ್ದಿಾಂದ್ ಯಾವುದೇ ರಿೋತಿಯ್ fake 

marks cards, fake degree ಕಡುವಂಥದೆ್ಯ  ಇಲಿ .   
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖ್ಯಾ : 86 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್) 
 

ರ್ಶರ ೋ ಮನರಾಜು ಗೌಡ ಪಿ.ಎುಂ.:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು 

ಉತು ರವನುನ  ಸಲಿ್ಲಸದೆ್ಯ , ಬಹಳ ಸಪ ಷಿ್ ವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯ್ನುನ  ನೋಡಿಲಿ .  ಜಲಿಾವಾರು, 

ಪಾರ ಥಯನಲಯ್ಗಳು ಬಾಕ ಉಳಿಸಕಾಂಡಿರುವ ಬಿಲಿ್ಲನ ಮತು ದ್ ವಿವರವನುನ  

ಕಳಿದೆ್ಯ ,  ಜಲಿಾವಾರು ವಿವರವನುನ  ನೋಡಿದೆಾರೆ.  ಆದ್ರೆ, ನನು ಕಳೆದ್ ಎರಡು 

ವಷ್ಯಗಳಿಾಂದ್ ಬಿಲ್ ಮತು  ಪಾವತಿಯಾಗದೇ ಬಾಕ ಉಳಿದಿರುವ ಪ್ಟಿ ಯ್ನುನ  

ಕಳಿದೆ್ದನು.  ಅದ್ರಂತೆ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಪ್ಟಿ  ಸಲಿ್ಲಸದೆಾರೆ.  ಕಳೆದ್ ಎರಡು 

ವಷ್ಯಗಳಿಾಂದ್ ಇಡಿೋ ದೇರ್ವೇ ಕೋವಿಡ-19 ಮಹಾಮಾರಿ ಬಂದ್ ಸಂದ್ಭಯದ್ಲಿ್ಲ  

ಹಲವಾರು ಕಾಖ್ಯಯನೆಗಳಿಗ್ಡ ಇಾಂಧನ ಇಲಾಖೆಯಾಂದ್ ವಿದ್ಯಯ ತ್ ಬಿಲ್ ಮತು ವನುನ  

ಮನನ  ಮಾಡುವಂಥ ಹಲವಾರು ಪ್ರ ಕರಣ್ಗಳನುನ  ಕಂಡಿದೆ್ದ ೋವ.  ಆದ್ರೆ, 

ದೇವಾಲಯ್ಗಳಿಾಂದ್ ಸುಮಾರು ರೂ.2.00 ಕೋಟಗಳು, ಮಸೋದಿಗಳಿಾಂದ್ ಸುಮಾರು 34 

ಲಕ್ಷಗಳಷಿ್ಣ , ಚರ್ಚ್ಯಗಳಿಾಂದ್ ಸುಮಾರು ರೂ.15.00 ಲಕ್ಷಗಳಷಿ್ಣ  ಹಣ್ ಬಾಕ 

ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಎಾಂದ್ಯ ಉತು ರದ್ಲಿ್ಲ  ತಿಳಿಸದೆಾರೆ.  ಹಲವಾರು ರಿೋತಿಯ್ಲಿ್ಲ  ಭಾಗಯ ಗಳನುನ  

ಕಟಿ ರುವಂಥ ಸಕಾಯರವಾಗಿದ್ದ. ಹಾಗ್ರಗಿ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  ಮನವಿ 

ಮಾಡಿಕಳಿುವುದೇನೆಾಂದ್ರೆ, ಯಾವ ರಿೋತಿಯ್ಲಿ್ಲ  ಕಾಖ್ಯಯನೆಗಳಿಗ್ಡ ವಿದ್ಯಯ ತ್ ಬಿಲ್ 

ಮತು ವನುನ  ಮನನ  ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದಯೋ ಅದೇ ರಿೋತಿ ದೇವಸಿ್ನಗಳಿಗೂ ಸಹ 

ವಿದ್ಯಯ ತ್ ಬಿಲ್ ಮತು ವನುನ  ಮನನ  ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲಾಖೆಯಾಂದ್ 

ಅನುಕ್ಕಲವಾಗುತು ದ್ದ ಎಾಂದ್ಯ ಮನವಿ ಮಾಡುತೆು ೋನೆ.   

ರ್ಶರ ೋ ವಿ.ಸುನಲ್್ ಕುಮಾರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ರಾಜಯ ದ್ಲಿ್ಲ  ಕಳೆದ್ 

ಒಾಂದೂವರೆ ವಷ್ಯದಿಾಂದ್ 684 ಚರ್ಚ್ಯಗಳಿಾಂದ್ ರೂ.15.27 ಲಕ್ಷಗಳು, 10846 

ದೇವಸಿ್ನಗಳಿಾಂದ್ ರೂ.215.00 ಲಕ್ಷ, 2139 ಮಸೋದಿಗಳಿಾಂದ್ ರೂ. 34.21 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಯ ತ್ 

ಬಾಕ ಹಣ್ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದ.  ಕೋವಿಡ-19 ನಾಂದಾಗಿ ಸವ ಲಪ  ರಿಯಾಯತಿಯ್ನುನ  ಸಹ 

ನೋಡಿದೆ್ಯ , ಹಣ್ ವಸ್ಪಲು ಮಾಡಲು ನವು ಹೋಗಿರಲ್ಲಲಿ .  ಆದ್ರೆ, ನಮಮ  
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ಇಲಾಖೆಯು ನಡೆಯ್ಬೇಕಾದ್ ಕಾರಣ್ ಇಡಿೋ ರಾಜಯ ದ್ಲಿ್ಲ  ಒಳಿೆಯ್ ವಿದ್ಯಯ ತ್ 

ನೋಡಬೇಕಾದ್ ಕಾರಣ್ ಈ ರಿೋತಿಯ್ ಹಣ್ವನುನ  ಬಾಕ ಉಳಿಸಕಾಂಡರೆ ಇಲಾಖೆ 

ನಡೆಯುವುದ್ಯ ಕಷಿ್ ವಾಗುತು ದ್ದ.  ಈಗ್ರಗಲೇ ಸಕಾಯರಿ ಕಛೇರಿಗಳಲಿ್ಲ , ಗ್ರರ ಮ 

ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲಿ್ಲ  ಸಹ ಇದೇ ರಿೋತಿಯ್ ಪ್ರಿಸಿ ತಿ ಇದ್ದ.  ಇದ್ರಿಾಂದಾಗಿ ಮನನ  

ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರ ಸ್ು ವನೆ ಸಕಾಯರದ್ ಮುಾಂದ್ದ ಇರುವುದಿಲಿ .  ಮುಾಂದ್ದ ಇದೆ್ ರೆ ಅದ್ಕೆಕ  

ಸಂಬಂಧಸದಂತೆ ಪ್ರಿಶ್ೋಲನೆ ಮಾಡುತೆು ೋನೆ.   

ರ್ಶರ ೋ ಮನರಾಜು ಗೌಡ ಪಿ.ಎುಂ.:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ನನಗ್ಡ ಸುಮಾರು 

ದೇವಾಲಯ್ಗಳಲಿ್ಲ , ಪಾರ ಥಯನ ಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ  ಅನಧಕೃತವಾಗಿ ವಿದ್ಯಯ ತ್ ಸಂಪ್ಕಯ 

ಪ್ಡೆದಿರುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದ್ದ.  ದ್ಯ್ವಿಟಿ  ಆ ರಿೋತಿಯಾಗಿ ಅನಧಕೃತವಾಗಿ 

ವಿದ್ಯಯ ತ್ ಸಂಪ್ಕಯ ಪ್ಡೆದಿರುವುದ್ನುನ  ಕಡಿತಗಳಿಸುವ ಕೆಲಸವನುನ  ಕ್ಕಡಲೇ 

ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ತಮಮ  ಮೂಲಕ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  ವಿನಂತಿಸುತೆು ೋನೆ.   

ರ್ಶರ ೋ ವಿ.ಸುನಲ್್ ಕುಮಾರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಆ 

ರಿೋತಿಯಾಗಿ ಅನಧಕೃತವಾಗಿ ವಿದ್ಯಯ ತ್ ಸಂಪ್ಕಯವನುನ  ಪ್ಡೆದಿದೆ್ ರೆ ತಕ್ಷಣ್ ಕರ ಮ 

ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಾಂಡು, ಕ್ಕಡಲೇ ಕಡಿತಗಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತೆು ೋವ.  
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖ್ಯಾ : 84 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್) 

ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೋಸ್ತವ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಹಾರಿಕೆ 

ಉತು ರ, ದಾರಿ ತಪಿಪ ಸುವಂಥ ಉತು ರ ಹಾಗೂ ಬೇಜವಾಬೆಾರಿಯುತ ಉತು ರವನುನ  

ಸಲಿ್ಲಸದೆಾರೆ.  ನನನ  ಮೂಲತಃ ಪ್ರ ಶೆನ  ಏನೆಾಂದ್ರೆ, ಹಸ ರಾಷಿ್ಟ ರೋಯ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೋತಿ ಏನದ್ದ, 

ಅದ್ನುನ  ಜಾರಿಗಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಗತಯ  ಇರುವ ಸಪ ಷಿ್ ವಾದಂತಹ ರಾಜಯ ನೋತಿ ಏನು? 

ಕಾಯ್ಯಪ್ಡೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಶ್ಫಾರಸ್ು ಗಳನುನ  ಕಾಯಾಯಚರಣೆ, ಅನುಷಿಾನ 

ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸಕಾಯರ ಅದ್ಕೆಕ  ಏನದ್ರೂ ಕರ ಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರು 

ಮಾಡಿದ್ದಯೇ? ಎಷಿ್ಣ  ವಷ್ಯಗಳಲಿ್ಲ  ಅನುಷಿಾನಗಳಿಸುತಾು ರೆ? ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗ್ಡ 

ಅಗತಯ  ಇರುವ ಮೂಲಸೌಕಯ್ಯಗಳ್ಳದ್ ಶಾಲಾ/ಕಾಲೇಜು ಕಟಿ ಡ, ತರಬೇತಿ 

ಹಾಂದಿರುವಂಥ ಶ್ಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಮತುು  ಆಯ್ವಯ ಯ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಅಗತಯ  ಇರುವ 

ಅನುದಾನ ಒದ್ಗಿಸುವಂಥ ವಯ ವಸಿ  ಏನದ್ರೂ ಇದ್ದಯೇ? ಪಾರ ಥಮಿಕ ಮತುು  ಪ್ರರ ಢ 

ಶ್ಕ್ಷಣ್ದ್ಲಿ್ಲ  Gross Enrolment Ratio ನುನ  ಹೆಚಿಚ ಸಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾವಾಯ ವ 

ಕಾಯ್ಯಕರ ಮಗಳನುನ  ಹಾಕಕಳಿಲಾಗಿದ್ದ? ಇದ್ದಲಿವನೂನ  ಒಳಗಾಂಡಿರುವಂಥ ನೋಲ್ಲ 

ನಕೆಷ  (road map) ಇದ್ದಯೇ? ಎಾಂಬ್ಬದ್ರ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡದೇ ಕವಲ ದಾರಿ 

ತಪಿಪ ಸುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಯ್ನುನ  ಸಲಿ್ಲಸದೆಾರೆ.  ಮೂಲತಃವಾಗಿ ತಮಗ್ಡ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗ್ಡ 

ಈ ಸವಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಅಭಿಯಾನ ಅಾಂತಯ ವಾದ್ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಲಿ್ಲ  

ಹಸದಾಗಿ ಕಟಿ ಡ ನಮಾಯಣ್ವಾಗಿಲಿ .  ಎಲಿ್ಲಯೋ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಾತರ  ನಮಾಯಣ್ 

ಆಗಿರಬಹುದ್ಯ ಅಷಿೆ ೋ.  ಹಳೆಯ್ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳ ಕಟಿ ಡಗಳಿದೆ್ ರೆ ಅವುಗಳನುನ  

ಕೆಡವಿ, ಹಸ ಕಟಿ ಡ ನಮಾಯಣ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತುು , ಅದ್ಯ ಸಹ ಆಗಿಲಿ .  ಜ್ತೆಗ್ಡ 

ಹೆರ್ಚಚ ವರಿ ಕಟಿ ಡಗಳು ನಮಾಯಣ್ವಾಗಿಲಿ .  ಕಳೆದ್ ಎರಡು ವಷ್ಯಗಳಿಾಂದ್ ಕರೋನ 

ಸೋಾಂಕು ಉದ್ು ವಿಸ, ಯಾವುದೇ ಶಾಲಾ ಕಟಿ ಡವನುನ  ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಲಿ , ಜ್ತೆಗ್ಡ ಈಗ 

ಅವು ಹೇಗ್ಡ ಇವ ಎಾಂಬ್ಬದ್ಯ ಸಹ ಯಾರಿಗೂ ಗತಿು ಲಿ .  ಇದ್ರಿಾಂದಾಗಿ ಮಕಕ ಳು ಶಾಲೆಗ್ಡ 

ಹೋಗಲು ಸುರಕಷ ತವಾಗಿದ್ದಯೇ ಅಥವಾ ಕಷಿ್ ದಾಯ್ಕವಾಗಿದ್ದಯೇ ಎನುನ ವ ಪ್ರಿಸಿ ತಿ 
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ಇದ್ದ.  ಅದೇ ರಿೋತಿ ನಲುಕ  ವಷ್ಯಗಳಿಾಂದ್ ಕತ್ತು ರು ಕನಯಟಕದ್ಲಿ್ಲ ; ಬಳಗ್ರವಿ, 

ಬಿಜಾಪುರ, ಬಾಗಲಕೋಟ್ಟ, ಧಾರವಾಡಗಳಲಿ್ಲ  ನೆರೆ ಹಾವಳಿ, ಅಧಕ ಮಳೆಯಾಂದಾಗಿ 

ಶಾಲಾ ಕಟಿ ಡಗಳು ಬಿದೆ್ಯ  ಹೋಗಿದೆ್ಯ , ಅವುಗಳ ರಿಪೇರಿ ಸಹ ಮಾಡಿಲಿ .  ಅದ್ಕೆಕ  

ಸಂಬಂಧಸದಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಳಿದೆ್ದವು.   ಹಾಗ್ಡಯೇ ಹಸ ರಾಷಿ್ಟ ರೋಯ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೋತಿ 

ಯೋಜನೆಯ್ನುನ  ಸಕಾಯರದಿಾಂದ್ ಯಾವ ರಿೋತಿಯ್ಲಿ್ಲ  ಮಾಡಲಾಗುತಿು ದ್ದ ಎಾಂದ್ಯ 

ಕಳಿದೆ್ಯ , ಅದ್ರ ನೋಲ್ಲ ನಕೆಷ  ಇಲಿವಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದ. ಅದೇ ರಿೋತಿ ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರು 

biased ಆಗಿದೆಾರೆ. ಅವರು ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ಕೆಕ  ಹೆರ್ಚಚ  ಗಮನವನುನ  ನೋಡುತಿು ದೆಾರೆ. ಶಾಲಾ 

ಶ್ಕ್ಷಣ್ಕೆಕ  ಜಾಸು  ಗಮನವನುನ  ನೋಡುತಿು ಲಿ .  ಅದ್ಕೆಕ  ಕಾರಣ್ವೇನೆಾಂದ್ರೆ, ಶಾಲಾ ಪೂವಯ 

ಶ್ಕ್ಷಣ್ವಾದ್ ಅಾಂಗನವಾಡಿ, ಬಾಲ ಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ  ಸವ ಾಂತ ಕಟಿ ಡಗಳು ಇಲಿ , 

ಶೌಚಾಲಯ್ಗಳು ಇಲಿ , ಕುಡಿಯುವ ನೋರಿನ ಪೂರೈಕೆ ಇಲಿ  ಮತುು  ತರಬೇತಿ 

ಪ್ಡೆದಿರುವಂಥ ಅಾಂಗನವಾಡಿ ಶ್ಕ್ಷಕರು ಇಲಿದೇ ಇರುವಂಥದೆಾ ಗಿದ್ದ.  ಇದ್ದಲಿವೂ 

ಪಾರ ಥಮಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣ್ದ್ ವಿಷ್ಯ್ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಸರುವುದಾಗಿದ್ದ.   

(ಮುಾಂದ್ಯ) 

(1041) 13-12-2021 1.30 SK-BNS 

(ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರ ಉಪ್ಸಿ ತಿ) 

ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಎ. ತಿಪ್ಪ ೋಸ್ತವ ಮಿ (ಮುಂದ್ದ) 

ಪ್ಟಿ ಣ್ ಪ್ರ ದೇರ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಎಲ್.ಕೆ.ಜ., ಯು.ಕೆ.ಜ., ಪಿ್  ಗೂರ ಪ್-1 ಮತುು  ಪಿ್  ಗೂರ ಪ್-2 

ಹಾಗೂ ಪಿ್  ಗೂರ ಪ್-3 ನಲಿ್ಲ  ಓದ್ಯವಂತಹ ಮಕಕ ಳಿಗ್ಡ ಪ್ಠಯ  ಪುಸು ಕದ್ ಕರ ಮವೇನದ್ದಯೋ, 

ಅದ್ಯ ಅಾಂಗನವಾಡಿಯ್ಲಿ್ಲರುವಂತಹ ಮಕಕ ಳಿಗ್ಡ ತಲುಪುತು ದ್ದಯೇ, ಅದ್ಯ 

ತಲುಪುವುದಿಲಿ . ಸವ ಚಛ ತೆ ಮತುು  ನೈಮಯಲಯ ದ್ ಬಗೆ್ಡ  ಇರಬಹುದ್ಯ. ಇದ್ಕೆಕ  

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ಾಂತೆಯೂ ಕ್ಕಡ ಆ ಮಕಕ ಳೊಾಂದಿಗ್ಡ ನಮಮ  ಗ್ರರ ಮಾಾಂತರದ್ಲಿ್ಲರುವ 

ಮಕಕ ಳು compete ಮಾಡಬಹುದೇ? ಇದ್ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ಾಂತೆ ಅದೇ ರಿೋತಿಯ್ಲಿ್ಲಯೂ 

ಕ್ಕಡ ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇರುವುದಾದ್ರೆ, ಅಗತಯ  ಇರುವಂತಹ ಮತುು  ತರಬೇತಿ 

ಹಾಂದಿರುವಂತಹ ಬಿ.ಎ., ಎಾಂ.ಎ., ಬಿ.ಎಡ್., ಎಾಂ.ಫಿಲ್., ಪಿಹೆರ್ಚ್.ಡಿ., 

ಮಾಡಿಕಾಂಡಿತಕಕ ಾಂತಹವರನುನ  ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕಾಂಡಿದೆಿ ೋರಾ ಎಾಂದ್ಯ ನನು 
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ಕಳಿದ್ದ. ಇದ್ರ ಬಗೆ್ಡ  ಯಾವುದೇ ರಿೋತಿಯಾದ್ ಮಾಹಿತಿಯ್ನುನ  ನೋಡಿಲಿ . ಇದ್ಕೆಕ  

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ಾಂತೆ ಮಾಹಿತಿಯ್ನುನ  ದ್ಯ್ವಿಟಿ , ನನಗ್ಡ ಕಡಿ. ಇದ್ನುನ  ಸದ್ನಕೆಕ  

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ತಿಳಸಲ್ಲ. 

 ಡಾ. ಸಿ.ಎಸ್. ಅಶವ ಥ ನ್ಯರಾಯಣ (ಉನನ ತ್ ರ್ಶಕ್ಷಣ, ಐಟ್ಟ-ಬ್ಬಟ್ಟ, ವಿಜ್ಞಾ ನ 

ಹಾಗೂ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ, ಹೆಚುು ವರಿಯಾಗಿ ಕೌಶಲಾಾ ಭಿವೃದಿಧ  ಸರ್ಚವರು) 

(ಪಾರ ಥಮಿಕ ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ಢ ರ್ಶಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಕಾಲ ಸರ್ಚವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಪಾರ ಥಮಿಕ ಮತುು  ಪ್ರರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಬರುವಂತಹ ವಷ್ಯದ್ಲಿ್ಲ  

ರಾಷಿ್ಟ ರೋಯ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೋತಿಯ್ನುನ  ಅನುಷಿಾನ ಮಾಡುವಂತಹದೆಾ ಗಿದ್ದ. ಈ ವಿಚಾರದ್ಲಿ್ಲ  

ಬಹಳ ಸಪ ಷಿ್ ವಾಗಿ ನೋಲ್ಲ ನಕೆಷ ಯ್ನುನ  ತಯಾರು ಮಾಡುವಂತಹದೆಾ ಗಿದ್ದ. ಮೂರನೇ 

ರಾಷಿ್ಟ ರೋಯ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೋತಿಯ್ನುನ  ಹದಿನೈದ್ಯ ವಷ್ಯ ಕಾಲದ್ಲಿ್ಲ  ಅನುಷಿಾನವನುನ  

ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ   ಅವಕಾರ್ವಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ರಾಜಯ ದ್ಲಿ್ಲ  ಹತುು  ವಷ್ಯ ಕಾಲದ್ಲಿ್ಲಯೇ  

ಅನುಷಿಾನವನುನ  ಮಾಡಬೇಕೆಾಂಬ ಗುರಿಯ್ನನ ಟಿಕಾಂಡಿದಿ್ದ ೋವ. ಈ ಗುರಿಯ್ 

ಪ್ರ ಕಾರದ್ಲಿ್ಲ  ಬಹಳ ಸಪ ಷಿ್ ವಾಗಿ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡುವಂತಹದೆಾಗುತಿು ದ್ದ. ಮುಾಂದಿನ 

ಹತುು  ವಷ್ಯಗಳ ಕಾಲದ್ಲಿ್ಲ  ಶೇಕಡ ನೂರರಷಿ್ಣ  gross enrolment ಪಾರ ಥಮಿಕ 

ಶಾಲೆಗಳಲಿ್ಲ  ಆಗಬೇಕು ಎನುನ ವಂತಹ ಗುರಿಯ್ನನ ಟಿ ಕಾಂಡು ಕೆಲಸ 

ಮಾಡುವಂತಹದೆಾಗುತಿು ದ್ದ. ಕಲ್ಲಕೆಯ್ಲಿ್ಲ  ಗುಣ್ಮಟಿ  ಅಕ್ಷರ ಮತುು  ಗಣಿತವನುನ  

ಇವತುು  ಏನಾಂದ್ಯ ಗುಣ್ಮಟಿ ವಿದ್ದಯೋ, ಇವತಿು ನ ಕಲ್ಲಕೆಯ್ಲಿ್ಲ  ಅಷಿ್ಣ  

ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿಲಿ . ಇವತಿು ನ ಕಲ್ಲಕೆಯ್ಲಿ್ಲ , Annual Status of Education Report 

ಪ್ರ ಕಾರ ಇವತುು  ಶೇಕಡ 30 ರಷಿ್ಣ  ಶಾಲೆಗ್ಡ ಹೋಗುತಿು ರುವಂತಹ ಮಕಕ ಳು ಕಲ್ಲಕೆಯ್ಲಿ್ಲ  

ಅಷಿ್ ಾಂದ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಲಿ  ಮತುು  ಉತು ಮವಾಗಿ ಕಲ್ಲಕೆ ಆಗುತಿು ಲಿ . ಈ ಕಲ್ಲಕೆಯ್ಲಿ್ಲ   

ಬಹಳ ದೊಡೆ  ಸುಧಾರಣೆಯ್ನುನ  ತರಬೇಕು ಎನುನ ವಂತಹ  ದೃಷಿ್ಟ ಯ್ಲಿ್ಲಯೇ  ಬಹಳ 

ವಷ್ಯದ್ ಬೇಡಿಕೆ. ಇವತುು  ಮಕಕ ಳು formally ಆರನೇ ವಯ್ಸ್ ನಲಿ್ಲ  ಶಾಲೆಗ್ಡ 

ಸೇರುತಿು ದೆ್ರು. ಇವತುು  ಆರನೇ ವಯ್ಸ್ ನಲಿ್ಲ  ಸೇರುವುದ್ಯ ಬೇಡ ಎಾಂದ್ಯ ಮೂರನೇ 

ವಯ್ಸ್ ನಾಂದ್ಲೇ formal ಆಗಿ ಶಾಲೆಗ್ಡ ಸೇರುವಂತಹದೆಾ ಗಬೇಕು. ಮಕಕ ಳ ಮೆದ್ಯಳಿನ 
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ಬಳವಣಿಗ್ಡ ಶೇಕಡ 85 ರಷಿ್ಣ  ಮೂರರಿಾಂದ್ ಆರನೇ ವಯ್ಸ್ ನವರೆಗೂ ಆಗುವಂತಹದೆ್ಯ  

ಇದ್ದ.  ಹಾಗ್ರಗಿ ಆ ವಯ್ಸ್ ನ ಮಕಕ ಳಿಗ್ಡ ಶಾಲೆಯ್ಲಿ್ಲ  formal ಶ್ಕ್ಷಣ್ವನುನ  

ಕಡುತಿು ರಲ್ಲಲಿ . ಇದ್ಯ ಕಡುವಂತಹದೆಾ ಗಬೇಕೆಾಂದ್ಯ early childhood education 

ಅನುನ  ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಿ, ಇದ್ಯ ಬಹಳ ದೊಡೆ  ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿತುು .  ಇದ್ಯ ಬಹಳ 

ದೊಡೆ  ಸುಧಾರಣೆ. ಈ ಸುಧಾರಣೆ ನಮಮ  ಮಕಕ ಳಿಗ್ಡ  ಎಲಿ  ಒಾಂದ್ಯ ಕಡೆ ಖ್ಯಸಗಿ 

ಶಾಲೆಗಳಲಿ್ಲ   pre-nursery, nursery education ಸಗುವಂತಹದೆಾಗುತಿು ದ್ದ. ಮಕಕ ಳು 

ಇಾಂತಹ ಒಾಂದ್ಯ ಅವಕಾರ್ದಿಾಂದ್ ಸಕಾಯರಿ ಶಾಲೆಗಳಲಿ್ಲ  ವಂಚಿತರಾಗಿದೆ್ರು.  ಇವತುು  

ಇದ್ನುನ  ಒದ್ಗಿಸುವಂತಹ ದೃಷಿ್ಟ ಯ್ಲಿ್ಲ  ಮಾಡುವಂತಹದೆಾಗುತಿು ದ್ದ. ನಮಮ  

implementation ಗೋಸಕ ರ recommendation task force ಅನುನ  ಮಾಡದೆ್ದವು. ಈ 

recommendation task force ಕಟಿ ಾಂತಹ ವರದಿಯ್ ಆಧಾರದ್ ಮೇಲೆ ಈಗ 

implementation task force ಅನುನ  ಮಾಡಿದಿ್ದ ೋವ. ನವೃತು  ಐ.ಎ.ಎಸ್., 

ಅಧಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರ ೋ ಮದ್ನ್ ಗೋಪಾಲ್ರವರ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯ್ಲಿ್ಲ  

implementation task force ಅನುನ  ಮಾಡುವಂತಹದೆಾಗುತಿು ದ್ದ. ನಮಮ  ಸಕಾಯರ 

ಪಾರ ಥಮಿಕ ಮತುು  ಪ್ರರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್ಕೆಕ  ಹೆಚಿಚ ನ ಆದ್ಯ ತೆಯ್ನುನ  ಕಡುವಂತಹದೆಾಗುತಿು ದ್ದ. 

ಬಹು ದೊಡೆ  ಸಂಖೆಯ ಯ್ಲಿ್ಲ  ಮಕಕ ಳ ಸಂಖೆಯ  ಇರುವಂತಹದೆ್ಯ  ಇದ್ದ. ವಯ ವಸಿ ಗಳು 

ಕ್ಕಡ ಬಹಳ ದೊಡೆದ್ಯ ಇದ್ದ.  ಇದ್ದನೆನ ಲಿಾ  ಗಮನದ್ಲಿ್ಲಟಿಕಾಂಡು, ಬೇಕಾದಂತಹ 

ತಯಾರಿಗಳನುನ  ಮಾಡುತಿು ದೆ್ದ ೋವ. ಬಾಲವಾಡಿಗಳು, ಅಾಂಗನವಾಡಿಗಳು ಇವುಗಳಿಗ್ಡ 

ಹೆಚಿಚ ನ ರಿೋತಿಯ್ಲಿ್ಲ  ವಯ ವಸಿಯ್ನುನ  ಕಲ್ಲಪ ಸುವುದ್ಕಕ ೋಸಕ ರ ನರೇಗ್ರ ಯೋಜನೆಯ್ಲಿ್ಲ  

ಗ್ರರ ಮಿೋಣಾಭಿವೃದಿಿ  ಇಲಾಖೆ ಮತುು   ಪಾರ ಥಮಿಕ ಮತುು  ಪ್ರರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲಾಖೆ  ಹಾಗೂ 

ಮಹಿಳ್ಳ ಮತುು  ಮಕಕ ಳ ಕಲಾಯ ಣ್ ಇಲಾಖೆಗಳು ಒಟಿ ಗ್ಡ ಸೇರಿಕಾಂಡು convergence 

scheme ನಲಿ್ಲ  ಇನುನ  ಗುಣ್ಮಟಿ ವನುನ  ಹೆಚಿಚ ಸುವುದ್ಕೆಕ  ಎಲಿಾ  ಪ್ರ ಯ್ತನ ಗಳನುನ  

ಮಾಡುತಿು ದೆ್ದ ೋವ. ಬಹಳಷಿ್ಣ  ಎಲಿಾ  ವಿಚಾರದ್ಲಿ್ಲಯೂ ಇವತುು  ಆರ್ಥಯಕವಾಗಿಯೂ 

ಅಷಿೆ , ಬರುವಂತಹ ಆರ್ಥಯಕ ಆಯ್ವಯ ಯ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಅತಿ ಹೆಚಿಚ ನ ಬಜೆಟ್್ನುನ  ಇದ್ಕೆಕ  

ಕಡುವಂತಹದೆ್ ರ ಬಗೆ್ಡ  ಈಗ್ರಗಲೇ ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ್ಳದ್ ಶ್ರ ೋ ಬಸವರಾಜ 
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ಬೊಮಾಮಯಯ್ವರು  ಬಹಳ  ಸಪ ಷಿ್ ವಾಗಿ ತಿಳಿಸರುವಂತಹದೆ್ಯ  ಇದ್ದ. ಇದ್ಕೆಕ  ಹೆಚಿಚ ನ 

ಆದ್ಯ ತೆ ಮತುು  ಬಜೆಟ್್ ಹಂಚಿಕೆಯ್ನುನ   ಮಾಡುತೆು ೋನೆಾಂದ್ಯ ಬಹಳ ಸಪ ಷಿ್ ವಾಗಿ 

ತಿಳಿಸರುವಂತಹದೆ್ಯ  ಇದ್ದ.  Nutrition  ಬಗೆ್ಡ  ಬಹಳ ಎಚಚ ರಿಕೆಯ್ನುನ  ವಹಿಸ ಇವತುು  

ಭಾರತ ಸಕಾಯರವೂ ಕ್ಕಡ nutrition ಗ್ಡ ಬಹಳಷಿ್ಣ  ಆದ್ಯ ತೆಯ್ನುನ  ಕಡುವಂತದೆ್ಯ  

ಇದ್ದ.  Malnutrition ಎಲಿ್ಲಯೂ ಇರಬಾರದ್ದಾಂಬ ದೃಷಿ್ಟ ಯಾಂದ್ಲೇ ಇವತುು  ರಾಜಯ  

ಸಕಾಯರ ಮತುು  ಕಾಂದ್ರ  ಸಕಾಯರ ಎರಡೂ ಸಕಾಯರಗಳು ಕೈಜ್ೋಡಿಸ nutrition ಗ್ಡ 

ಬಹಳ ಆದ್ಯ ತೆಯ್ನುನ  ಕಡುವಂತಹದೆ್ಯ  ಇದ್ದ.  ಅಾಂಗನವಾಡಿಗಳಲಿ್ಲ  

ಗುಣ್ಮಟಿ ವನುನ  ಹೆಚಿಚ ಸುವಂತಹದೆ್ಯ  ಇದ್ದ. Early childhood education ಅನುನ  

ಕಡುವಂತಹದಾಗುತಿು ದ್ದ. ಒಟಿಾ ರೆ ಎಲಿಾ  ರಿೋತಿಯ್ಲಿ್ಲ  ಆದ್ಯ ತೆಯ್ನುನ  ಕಟಿ , 

ಯಾವ ಮಕಕ ಳಿಗ್ಡ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಕಕ ಲಿವೋ, ಆ ಮಕಕ ಳಿಗ್ಡ ಶ್ಕ್ಷಣ್ವನುನ  ಸಗುವುದೊಾಂದ್ಯ.  

ಕವಲ ಶ್ಕ್ಷಣ್ವಾಂದೇ ಅಲಿ , ಗುಣ್ಮಟಿ ದ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ವನುನ  ಕಡುವುದ್ಕೆಕ  ಎಲಿಾ  

ರಿೋತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರ ಯ್ತನ ಗಳು ಆಗಿದ್ದ. ಶ್ಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ್ನುನ  

ಮಾಡುವಂತಹದೆ್ ರ ಬಗೆ್ಡ  ತಮಗೂ ಗತಿು ದ್ದ. ಈಗ call for ಮಾಡಿರುವಂತದೆ್ಯ  ಇದ್ದ. 

ಸಕಾಯರದಿಾಂದ್ ಎಲಿಾ  vacancy ಗಳನುನ  ಭತಿಯ ಮಾಡುವುದ್ಕಕ ೋಸಕ ರ call for 

ಮಾಡಿರುವಂತದೆ್ಯ  ಇದ್ದ. ಈ ದಿಕಕ ನಲಿ್ಲಯೂ ಒಾಂದಿಷಿ್ಣ   ಗುಣ್ಮಟಿ ದ್ ವಿಚಾರಗಳು 

ಸವ ಲಪ  restriction ಗಳು ಏನೆಾಂದ್ರೆ ಹೆಚಿಚ ಗ್ಡ ಕಂಡಿಷ್ನ್ಗಳು ಇವ. ಆ ಕಂಡಿಷ್ನ್ಗಳನುನ  

ಸಚ ಲಪ  ಸಡಿಲ್ಲಕೆ ಮಾಡಿ, ತಕ್ಷಣ್ ಇವುಗಳನುನ  ಭರಿಸುವಂತಹದೆ್ನುನ  ಈಗ್ರಗಲೇ 

ಮಾಡಿದೆ್ದ ೋವ.  ಈಗ್ರಗಲೇ ತಾವು ಸ್ಕಷಿ್ಣ  ಸಲಹೆ ಸ್ಪಚನೆಗಳನುನ  ಕಟಿ ದೆಿ ೋರಾ. ಆ 

ಸಲಹೆ ಸ್ಪಚನೆಗಳನುನ  ಪ್ಡೆದ್ಯಕಾಂಡು ಎಲಿಾ  ರಿೋತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರ ಯ್ತನ ಗಳನುನ  

ಮಾಡಿ, ಏನಾಂದ್ಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ಕೆಕ  ನಮಮ  ಸಮಾಜಕೆಕ  ರ್ಕು  ಮತುು  ನಜಕ್ಕಕ  ಸಮಾನತೆ, 

equity, inclusion, ಏನದ್ರೂ ಕಡುವುದ್ಕೆಕ  ಸ್ಧಯ ವಿದೆ್ ರೆ, ಅದ್ಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ದ್ ಮೂಲಕ 

ಮಾತರ   ಕಡುವುದ್ಕೆಕ  ಸ್ಧಯ ವಿದ್ದ. ನಮಮ  ಸಕಾಯರ ಆದ್ಯ ತೆ ಮತುು  ನೂಯ ನತೆಗಳು 

ಏನತು ೋ, ಇವಲಿಾ  ನೂಯ ನತೆಯ್ನುನ  ಸರಿಪ್ಡಿಸುವುದ್ಕೆಕ  ಎಲಿಾ  ಕರ ಮಗಳನುನ  

ವಹಿಸುವಂತಹದೆ್ಯ  ಆಗುತಿು ದ್ದ.  
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 ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೋಸ್ತವ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ,  ನನು ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  ಕಳುವುದೇನೆಾಂದ್ರೆ ತಮಮ  action plan ಏನು? ತಮಮ  ಅನುದಾನ ಏನು? 

ಈಗ ಐದಾರು ಪ್ಸಯಾಂಟ್್ ಜ.ಡಿ.ಪಿನಲಿ್ಲ  ಖ್ರ್ಚಯ ಮಾಡುತಿು ದೆ್ದ ೋವ. ಮುಾಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ  

ಶೇಕಡ 8 ರಿಾಂದ್ 10 ಪ್ಸಯಾಂಟ್್ರಷಿ್ಣ  ಬೇಕು. ಹತುು  ವಷ್ಯಗಳಲಿ್ಲ  ಮಾಡುತೆು ೋವಾಂದ್ಯ 

ಹೇಳಿದೆಿ ೋರಿ. ಎಷಿೆ ಷಿ್ಣ  ಇದ್ದ. ಪಾರ ಥಮಿಕ ಮತುು  ಪ್ರರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಎಷಿ್ಣ  ಕಟಿ ದೆಿ ೋರಿ 

ಮತುು  ಮುಾಂದಿನ ವಷ್ಯ ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಎಷಿ್ಣ  allocation ಕಳುತಿು ದೆಿ ೋರಿ?  

ತರಬೇತಿ ಹಾಂದಿರುವಂತಹ ಎಾಂ.ಎ., ಪಿಹೆರ್ಚ್.ಡಿ., ಮಾಡಿರುವಂತಹವರು   ಶ್ಕ್ಷಕರೇ 

ಸಗುವುದಿಲಿವಲಿ .  ಇನುನ  ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ದ್ ಬಗೆ್ಡ  ಮಾತಾಡುವುದಾದ್ರೆ, ಈಗ Gross 

Enrolment Ratio ಇರುವಂತಹದೆ್ಯ  ರಾಜಯ  ಮಟಿ ದ್ಲಿ್ಲ  ಶೇಕಡ 25 ರಿಾಂದ್ 26 ಮಾತರ  

ಇದ್ದ. ರಾಷಿ್ಟ ರೋಯ್ ಮಟಿ ದ್ಲಿ್ಲ  ಶೇಕಡ 36 ರಿಾಂದ್ 40 ಮಾತರ ವಿದ್ದ.  ನಮಮ  ನೆರೆ 

ರಾಜಯ ಗಳ್ಳದಂತಹ ಕರಳ ಮತುು  ತಮಿಳುನಡಿನಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು 32 ರಿಾಂದ್ 36 

ಪ್ಸಯಾಂಟ್್ ಇದ್ದ. ನವು ಸುಮಾರು ಎಾಂಟರಿಾಂದ್ ಹತುು  ಪ್ಸಯಾಂಟ್್ ಹಿಾಂದ್ದ ಇದೆ್ದ ೋವ. 

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸ. ಮತುು  ಪಿಯುಸ ಆದ್ ನಂತರ enrolment ಆಗಿರುವಂತಹದೆ್ಯ . 

ಅದ್ನುನ  ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ತಾವು ಏನು ಮಾಡಿದೆಿ ೋರಿ? ಸುಮಮ ನೆ ಕಾಯ್ಯಪ್ಡೆ ಮಾಡಿದೆ್ದ , 

ಆದ್ರೆ ಅನುಷಿಾನ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಹಣ್ ಬೇಕು ಮತುು  ನೋಲ್ಲ ನಕೆಷ  ಬೇಕು. 

ಯಾವುದಾದ್ರಾಂದ್ಯ ಕಾಲೇಜು ಮತುು  ಸ್ಪಕ ಲ್ ಅನುನ  role model ಮಾಡಿ  ಈ ರಿೋತಿ 

ಇರಬೇಕೆಾಂಬ್ಬದ್ರ ಬಗೆ್ಡ  ಮಾಡಿ  ತೋರಿಸ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದ್ಯ ನೋಡುತಾು ರೆ.  ಈಗ 

actually ಏನಗಿದ್ದ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜ.ಡಿ.ಪಿ.ನಲಿ್ಲ  ಐದ್ಯ ರಿಾಂದ್ ಆರು  ಪ್ಸಯಾಂಟ್್ 

ಕಡುತೆು ೋವ.  

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಇದ್ರ ಬಗೆ್ಡ  ಏಳು ಗಂಟ್ಟಗಳ ಬಗೆ್ಡ  ಸದ್ನದ್ಲಿ್ಲ  

ಚಚೆಯಯಾಗಿದ್ದ. 

 ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೋಸ್ತವ ಮಿ:- ಇದ್ರಲಿ್ಲ  ಅನುದಾನ ಯಾವ ರಿೋತಿ ಮಾಡುತಿು ೋರಿ? 

ತಮಮ  action plan ಏನು? 
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 ಡಾ: ಸಿ.ಎನ. ಅಶವ ಥ್ನ್ಯರಾಯಣ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ನನು 

ಬಹಳ ಸಪ ಷಿ್ ವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ್ದ ೋನೆ. ಹದಿನೈದ್ಯ ವಷ್ಯ ಕಾಲದ್ಲಿ್ಲ  ಅವಕಾರ್ 

ಇರುವಂತಹದೆ್ಯ  ಇದ್ದ.   

 ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೋಸ್ತವ ಮಿ:- ಬರಿೋ ಹದಿನೈದ್ಯ ವಷ್ಯ ಕಾಲದ್ಲಿ್ಲ  

ಮಾಡುತೆು ೋವಾಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಇರುತಾು ರೆ? ನವಾದ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಮತುು  

ತಾವಾದ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕು.  ಇದ್ರಲಿ್ಲ   action plan ಏನದ್ದ?  

 ಡಾ: ಸಿ.ಎನ್.ಅಶವ ಥ್ನ್ಯರಾಯಣ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಹತುು  

ವಷ್ಯಗಳ ಕಾಲದ್ಲಿ್ಲ  ಸಕಾಯರ ಇದ್ನುನ  ಅನುಷಿಾನ ಮಾಡುವಂತಹದೆ್ಯ  ಆಗುತಿು ದ್ದ.  

 ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಎ. ತಿಪ್ಪ ೋಸ್ತವ ಮಿ:- ರೋಡ್ ಮಾಯ ಪ್ ಹೇಳಿ. 

 ಡಾ: ಸಿ.ಎನ್.ಅಶವ ಥ್ನ್ಯರಾಯಣ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಪಾರ ಥಮಿಕ 

ಮತುು  ಪ್ರರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲಾಖೆಯ್ಲಿ್ಲ  ಇವತುು  ರಾಷಿ್ಟ ರೋಯ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೋತಿಯ್ನುನ  

ಬರುವಂತಹ ವಷ್ಯಗಳ ಅಾಂದ್ರೆ 2022 ರಿಾಂದ್ ಅನುಷಿಾನವನುನ  ಮಾಡುವಂತಹದೆ್ಯ  

ಆಗುತಿು ದ್ದ.  ಈ ವಿಚಾರದ್ಲಿ್ಲ    ಇವತುು  ಏನು implementation task force ನವರು 

ಪ್ರ ತಿಯಾಂದ್ಯ ವಿಚಾರಗಳನುನ  ಎಲಿಾ  ರಿೋತಿಯಾದಂತಹ ಆದ್ಯ ತೆಯ್ನುನ  ಕಟಿ , 

ಯಾವ ರಿೋತಿ ಅನುಷಿಾನ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಏನೆಲಿಾ  ಕರ ಮಗಳನುನ  

ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದಯೋ, ಇನುನ  ಹೆಚಿಚ ನ ಸಪ ಷಿ್ ತೆಯ್ನುನ  ಕಡುವಂತಹದೆ್ನುನ  

ಮಾಡುತಿು ದೆಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರದ್ಲಿ್ಲ  ಬರುವಂತಹ ಬಜೆಟ್್ಗಳಲಿ್ಲ   ವಷಾಯನು ವಷ್ಯ 

ಹಂಚಿಕೆಗಳನುನ  ಬಹಳಷಿ್ಣ  ಹೆಚಿಚ ಸುವುದ್ಕೆಕ   ಬಹಳ ಸಪ ಷಿ್ ವಾದ್ ನಲುವನುನ  ನಮಮ  

ಸಕಾಯರದ್ಲಿ್ಲ  ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಳಿುವಂತಹದೆಾ ಗಿದ್ದ. ಈಗ  ರಾಷಿ್ಟ ರೋಯ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೋತಿಯ್ನುನ  

ಅನುಷಿಾನ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಕಾಯ ಬಿನೆಟ್್ನಲಿ್ಲ  ಅಪೂರ ವಲ್ ಕಡುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗಿದ್ದ. 6% of 

GSDP ಅನುನ  ಶ್ಕ್ಷಣ್ಕೆಕ  ಮಿೋಸಲ್ಲಡಬೇಕು ಎನುನ ವಂತಹದೆ್ಯ .  ಸ್ವ ತಂತರ ಯ  ಬಂದ್ 

ಕಾಲದಿಾಂದ್ಲ್ಲ ಮದ್ಲನೆಯ್ ರಾಷಿ್ಟ ರೋಯ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನೋತಿಯ್ಲಿ್ಲ  ಆರು ಪ್ಸಯಾಂಟ್್ 

ಕಡಬೇಕು ಎನುನ ವುದ್ರ ಬಗೆ್ಡ  ನಗಧಯಾಗಿತುು . ಆದ್ರೆ ಇದ್ಯವರೆವಿಗೂ ಕಟಿ ರಲ್ಲಲಿ . 
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ಆದ್ರೆ ನಮಮ  ಸಕಾಯರದ್ಲಿ್ಲ  ಇದ್ಕೆಕ  ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹೆಚಿಚ ಸಕಾಂಡು 

ಹೋಗುವುದ್ಕೆಕ  ಸಪ ಷಿ್ ವಾದ್ ನಲುವು ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಾಂಡಿರುವಂತಹದೆ್ಯ  ಇದ್ದ. 

ಬರುವಂತಹ ಬಜೆಟ್್ನಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿಚ ನ ಹಂಚಿಕೆ ಕಡುವಂತಹದೆಾಗುತು ದ್ದ. ಮಾನಯ  

ಸದ್ಸಯ ರು ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ದ್ ಬಗೆ್ಡ  ಕಳುತಿು ದೆಾರೆ. ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ದ್ಲಿ್ಲ  National average 

of Gross Enrolment ratio is 26%. ನಮಮ  ರಾಜಯ  ಇವತುು  32 ಪ್ಸಯಾಂಟ್್ನಲಿ್ಲದೆ್ದ ೋವ. 32 

ಪ್ಸಯಾಂಟ್್ನಾಂದ್ ಬರುವಂತಹ 2030 ರಳಗ್ಡ within 2030 ಕನಯಟಕ ರಾಜಯ  50 

ಪ್ಸಯಾಂಟ್್ Gross Enrolment ratio ಗ್ಡ ತಲುಪುವಂತಹದೆಾಗುತು ದ್ದ ಎಾಂದ್ಯ ನನು 

ತಿಳಿಸುವುದ್ಕೆಕ  ಇಚೆಛ ಪ್ಡುತೆು ೋನೆ. ಈ ದಿಕಕ ನಲಿ್ಲ  ಇವತುು  ಎಲಿಾ  ಪ್ರ ಯ್ತನ ಗಳನುನ  

ಮಾಡುವಂತಹದೆಾಗುತಿು ದ್ದ. 

                    (ಮುಾಂದ್ಯ) 

(1042)13.12.2021/1.40/ಎಾಂ.ಎಾಂ/ಜ.ಆರ್ 

          (ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರ ಉಪ್ಸಿ ತಿ) 
 

ರ್ಶರ ೋ ಸಿ.ಎನ. ಅಶವ ಥ್ ನ್ಯರಾಯಣ್ (ಮುಂದ್ದ) 

ಬಹಳ ಪ್ರ ಮುಖ್ವಾಗಿ ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ದ್ಲಿ್ಲ  enrolment ratio ಹೆಚಾಚ ಗಬೇಕು ಎಾಂದ್ರೂ 

ಸಹ ಪಾರ ಥಮಿಕ ಮತುು  ಪ್ರರ ಢಶಾಲೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ತೇಗಯಡೆಯಾಗುವುದ್ಯ ಹೆಚಾಚ ಗಬೇಕು.  

ಕನಯಟಕ ರಾಜಯ ದ್ಲಿ್ಲ  ಎಷಿೆ ೋ ವಿದಾಯ ವಂತರುಗಳು ಗುಣ್ಮಟಿ ದ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಪ್ಡೆದಂತಹ 

ಯಾವುದೇ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ ಇದೆ್ರೂ ಪ್ರ ತಿಯಬಬ ರಿಗೂ ಉದೊಯ ೋಗವಕಾರ್ 

ಸಗುವಂತಹದೆಿದ್ದ.  ಉತು ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಕೆಕ  ಅವಕಾರ್ ಇದ್ದ.  ಗುಣ್ಮಟಿ ವನುನ  ಬಹಳಷಿ್ಣ  

ಹೆಚಿಚ ಸುವುದ್ಕೆಕ  ಕನಯಟಕ ರಾಜಯ  ಅಗರ ಮಾನಯ  ಸಿ್ನದ್ಲಿ್ಲ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿು ದ್ದ.  

ಎಲಿರಿಗೂ ಮಾದ್ರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿು ರುವುದ್ಯ ಕನಯಟಕ ರಾಜಯ  ಎನುನ ವ ಹೆಮೆಮ  

ನಮಗಿದ್ದ.  ಆ ದಿಕಕ ನಲಿ್ಲ  ಇಡಿೋ ದೇರ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಶ್ಕ್ಷಣ್ದ್ಲಿ್ಲ  ನಯ್ಕತವ ವನುನ  ಕಟಿ  ಯಾವ 

ರಿೋತಿ ಅನುಷಿಾ ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಗುಣ್ಮಟಿ ವನುನ  ಹೆಚಿಚ ಸುವುದ್ಕೆಕ  ಕನಯಟಕ 

ಮುಾಂಚೂಣಿಯ್ಲಿ್ಲದ್ದ, ಕನಯಟಕವೇ ಮಾದ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಲ್ಲಚಿಚ ಸುತೆು ೋನೆ.  

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈಗ ಶ್ರ ೋ ಎನ. ರವಿಕುಮಾರ್ ರವರ ಪ್ರ ಶೆನ . 
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 ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಎ. ತಿಪ್ಪ ೋಸ್ತವ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ನನನ  ಒಾಂದೇ ಒಾಂದ್ಯ 

ಅಾಂರ್ವನುನ  ಹೇಳಬಯ್ಸುತೆು ೋನೆ.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ತಿಪ್ಪ ೋಸ್ವ ಮಿಯ್ವರೇ ಸ್ಕು,  ಸಮಯ್ ಆಗಲೇ 1 

ಗಂಟ್ಟ 40 ನಮಿಷ್ವಾಯತು. 

ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೋಸ್ತವ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಬಿ.ಎ., ಬಿ.ಎಡ., ತರಬೇತಿ 

ಹಾಂದಿದ್ ಶ್ಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಗ್ಡ ದ್ಯ್ಮಾಡಿ ಅಗತಯ ವಾದ್ ಕರ ಮವನುನ  ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಳಿಿ . 
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ಚುಕೆೆ  ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖ್ಯಾ : 05 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಿದ್) 
 

ರ್ಶರ ೋ ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ನನನ  

ಪ್ರ ಶೆನ ಗ್ಡ ಉತು ರವನುನ  ಕಟಿ ದೆಾರೆ.  ಆದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರ ಶೆನ ಗ್ಡ ಉತು ರವನುನ  

ಕಟಿ ರುವುದ್ಯ ನನಗ್ಡ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿಲಿ .  ಏಕೆಾಂದ್ರೆ, ನಮಮ  ರಾಜಯ ದೊಳಗಡೆ 

ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೋಟ್್ಗೋಸಕ ರ ಸುಮಾರು 01 ಲಕ್ಷದ್ 19 ಸ್ವಿರ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳು 

ಪ್ರಿೋಕೆಷ ಯ್ನುನ  ಬರೆಯುತಾು ರೆ.  ಅದ್ರಲಿ್ಲ  89,359 ಜನರು ಅಹಯತೆ ಪ್ಡೆಯುತಾು ರೆ.  

ಸಂದ್ರ್ಯನಕೆಕ  33,650 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳು ಹಾಜರಾಗುತಾು ರೆ.  ಆದ್ರೆ ಸೋಟ್್ ಸಗುವುದ್ಯ 8535 

ಜನರಿಗ್ಡ ಮಾತರ .  ಎಷಿ್ಣ  ಸೋಟ್್ ಖ್ಯಲ್ಲ ಇದ್ದ ಅಷಿ್ಣ  ಜನರಿಗ್ಡ ಮಾತರ  ಸೋಟ್್ ಸಗುತು ದ್ದ.  

ಎಲಿರಿಗೂ ಸೋಟ್್ ಸಗುವುದ್ಕಾಕ ಗುವುದಿಲಿ .  ಆದ್ರೆ 01 ಲಕ್ಷದ್ 19 ಸ್ವಿರ ಜನರಲಿ್ಲ  89,000 

ಜನರು ಏನು ಅಹಯತೆ ಪ್ಡೆಯುತಾು ರೆ ಆದ್ರೂ ಕ್ಕಡ 1227 ಸೋಟ ಉಳಿಯುತು ದ್ದ, 

ಅಾಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೋಟ್್ಗಳಿಗ್ಡ ಅಡಿಮ ಷ್ನ್ ಆಗಿರುವುದಿಲಿ . ಸೋಟ್್ ಸಗುವುದ್ಕೆಕ  

ಎಷಿ್ ಾಂದ್ಯ ಫೈಟ್್ ಇದ್ದ ಎಾಂದ್ರೆ ಜೋವನದ್ಲಿ್ಲ  ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೋಟ್್ ಸಕಕ ದ್ರೆ ತಾನು 

ಧನಯ ನದ್ದ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿ ಹುಡುಗರು ಕಣಿಣ ನಲಿ್ಲ  ಎಣೆಣ  ಬಿಟಿಕಾಂಡು ಓದ್ಯತಾು ರೆ.  

ಆದ್ರೂ 1227 ಸೋಟಗಳಿಗ್ಡ ಅಡಿಮ ಷ್ನ್ ಆಗಿಲಿ  ಎಾಂದ್ಯ ಉತು ರವನುನ  ಕಟಿ ದೆಾರೆ.  

ಅದ್ನುನ  ಖ್ಯಸಗಿ ಮಾಯ ನೇಜ್ಮೆಾಂಟ್್ನವರಿಗ್ಡ ಬಿಟಿಕಡುತಾು ರೆ.  ಇಷಿ್ ಾಂದ್ಯ ಸಪ ಧ್ಯಯ 

ಇರುವಾಗ ಅಡಿಮ ಷ್ನ್ ಆಗದೇ ಕಾಲೇಜುಗಳಲಿ್ಲ  ಇಷಿ್ ಾಂದ್ಯ ಸೋಟಗಳು ಹೇಗ್ಡ 

ಉಳಿಯುತು ವ?  ಅವರು ಜೋವನದ್ಲಿ್ಲ  intermiss ಮಾಡಿಕಳಿುವುದಿಲಿ .  ಅವರು ಸೋಟ್್ 

ಪ್ಡೆಯ್ಲೇಬೇಕು.  ದ್ಯಡೆಿ ಲಿದಿದೆ್ ರೆ ಆ ಪ್ರ ಶೆನ ಯೇ ಬೇಡ.  ಆ ರಿೋತಿಯ್ ಸೋಟ್್ ಬಹಳ 

ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದ.  1227 ಸೋಟ್್ಗಳಿಗ್ಡ ಅಡಿಮ ಷ್ನ್ ಆಗಿಲಿ , ಅದ್ನುನ  ಖ್ಯಸಗಿಯ್ವರಿಗ್ಡ ಹೇಗ್ಡ 

ಬಿಟಿಕಟಿ ರು ಎನುನ ವುದೇ ನನನ  ಪ್ರ ಶೆನ .  

ಡಾ: ಕೆ.ಸುಧಾಕರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಸಕಾಯರಿ ಮತುು  ಖ್ಯಸಗಿ 

ವೈದ್ಯ ಕೋಯ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲಿ್ಲ  2-3 ರಿೋತಿಯ್ಲಿ್ಲ  ಡಿೋಮೆ್ ಯೂನವಸಯಟ ಇದ್ದ.  ಖ್ಯಸಗಿ 

ಮತುು  ಸಕಾಯರಿ ವೈದ್ಯ ಕೋಯ್ ಕಾಲೇಜು ಇದ್ದ.  ಖ್ಯಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲಿ್ಲ  ಕ್ಕಡ ಸಕಾಯರಿ 
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ಕೋಟಾದ್ ಸೋಟಗಳು ಇರುತು ದ್ದ.  ಸಕಾಯರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲಿ್ಲ  ಸಕಾಯರಿ ಸೋಟಗಳನುನ  

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗ್ಡ ಮೆರಿಟ್್ ಮೇಲೆ ಮಾತರ  ಕಡುತೆು ೋವ.  ಕನಯಟಕ ಪ್ರಿೋಕಾಷ  

ಪಾರ ಧಕಾರವು ಸಕಾಯರದ್ ನದೇಯರ್ನದಂತೆ  seat matrix  ಮತುು  ಶುಲಕ ಗಳನುನ  ಏನು 

ನಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದ, ಇದ್ರ ಪ್ರ ಕಾರ ಯು.ಜ., ನೋಟ್್ rank ಗಳನುನ  ಕೌನ್ ಲ್ಲಾಂಗ್ ಮೂಲಕ 

ಕಡಲಾಗುತು ದ್ದ.  ಅದ್ಯ ಮೂರು ಹಂತದ್ಲಿ್ಲ  ಕೌನ್ ಲ್ಲಾಂಗ್ ಆಗುತು ದ್ದ.  1227 ಸೋಟ್್ 

ಎನುನ ವುದ್ಯ ಒಾಂದ್ಯ ವಷ್ಯದೆ್ ಲಿ .  2019-20 ಮತುು  2020-21 ಈ ಎರಡು ಸ್ಲ್ಲನಲಿ್ಲ  1227 

ಸಕಾಯರಿ ಕೋಟಾದ್ ಸೋಟಗಳಲಿ .  ಇವಲಿವೂ ಕ್ಕಡ ಖ್ಯಸಗಿ ಕಾಲೇಜನಲಿ್ಲ  ಪೇಮೆಾಂಟ್್ 

ಸೋಟ್್್ ಮತುು  ಎನ.ಆರ.ಐ., ಕೋಟಾದ್ಲಿ್ಲರುವಂತಹದೆ್ಯ .   ಮೂರು ಹಂತದ್ 

ಕೌನ್ ಲ್ಲಾಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಪ್ಅಪ್ ರಾಂಡ್ ಎಾಂದ್ಯ ಇರುತು ದ್ದ.  ಆ ಮಾಪ್ಅಪ್ 

ರಾಂಡ್ ಆದ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಕಡ ಯಾವ ಸೋಟಗಳು ಭತಿಯಯಾಗದೇ ಉಳಿದಿರುತು ದ್ದ 

ಅಾಂತಹದೆ್ನುನ  ಮೆರಿಟ್್ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಸವೋಯಚಛ  ನಯ ಯಾಲಯ್ವು ಒಾಂದ್ಯ 

ರೂಲ್ಲಾಂಗ್ ಕಟಿ ದ್ದ [Writ Petition (Civil) No(s). 267/2017   and connected matters - 

DAR-US-SLAM EDUCATIONAL TRUST AND OTHERS Vs. MEDICAL COUNCIL OF INDIA 

AND OTHERS].  ಆ ಸೋಟಗಳನುನ  ನವು ಖ್ಯಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗ್ಡ ಹಸ್ು ಾಂತರ 

ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದ.  ತಾವು ಸಮಯ್ ಕಟಿ ರೆ 3-4 ಲೈನ್ ಇದ್ದ ಅದ್ನುನ  

ಹೇಳುತೆು ೋನೆ. It reads thus: 

“After the completion counselling, the State Government shall determine the 
number of seats that are still vacant and thereafter shall forward a list of 
students in order of merit, equalling to ten times the number of vacant seats to 
the medical college so that in case of any stray vacancy arising in any college 
the said seat may be filled up from the said list.”  

ಹಾಗ್ರಗಿ ಈ ರಿೋತಿಯ್ಲಿ್ಲ  ಒಾಂದ್ಯ ಸೋಟ್್ ಅಲಿ್ಲ  ಬಾಕ ಉಳಿದಿದೆ್ ರೆ ಅದ್ಕೆಕ  ಮೆರಿಟ್್ 

ಲ್ಲಸಿ್ನಲಿ್ಲ  10 ಜನರ ಲ್ಲಸಿ ನುನ  ಆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗ್ಡ ಕಳುಹಿಸಕಡುತೆು ೋವ.  ಆ ಲ್ಲಸಿ್ನಲಿ್ಲ  

ಮೆರಿಟ್್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ.  ನವು stray seat ಅನುನ  ಹಾಗ್ಡಯೇ 

ಉಳಿಸಕಾಂಡರೆ  ಆ 500 ಸೋಟ್್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದ.  ಸಕಾಯರ ಕ್ಕಡ ಕಾಂದ್ರ  ಸಕಾಯರಕೆಕ  

ಪ್ತರ  ಬರೆದಿದ್ದ.  ಇಡಿೋ ದೇರ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುವುದ್ಯ ಮತುು  ಕಾಯ ನ್ ಲೇಷ್ನ್ 
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ಆಗುವುದ್ನುನ  ಒಾಂದ್ಯ  Unified National Portal  ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ನನು ವೈದ್ಯ ಕೋಯ್ 

ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವನದ್ ತಕ್ಷಣ್ವೇ ಮರು ತಿಾಂಗಳೇ ಈ ಪ್ತರ ವನುನ  ಬರೆದಿದೆ್ದ .   ಆದ್ರೆ ಅದ್ಕೆಕ  

ಇನೂನ  ಕರ ಮವನುನ  ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಾಂಡಿಲಿ .  ಅದ್ನುನ  ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಾಂಡಾಗ ಯಾವುದೊೋ ಒಬಬ  

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗ್ಡ ಗುಜರಾತ್ನಲಿ್ಲ  ವೈದ್ಯ ಕೋಯ್ ಕಾಲೇಜನಲಿ್ಲ  ಸೋಟ್್ ಸಕಕ ದ್ರೆ ಅದ್ಯ ನಮಮ  

ಎಲಿಾ  ರಾಜಯ ಗಳಿಗೂ ಗತಾು ಗುತು ದ್ದ.  ಆದ್ರೆ ಇವತುು  ಆ ವಯ ವಸಿ  ಇಲಿದಿರುವುದ್ರಿಾಂದ್ 

ಕೆಲವು ಖ್ಯಸಗಿ ಕಾಲೇಜನವರು ಇದ್ರ ಉಪ್ಯೋಗವನುನ  ಅವರ ಸ್ವ ಥಯಹಿತಕಾಕ ಗಿ 

ಮಾಡಿಕಳಿು ತಿು ರುವುದ್ಯ, ಕಾನೂನನಲಿ್ಲ  ಸವ ಲಪ  ಲೋಪ್ದೊೋಷ್ಗಳು ಇರುವುದ್ರಿಾಂದ್ 

ಈ ರಿೋತಿಯ್ಲಿ್ಲ  ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆಗುತಿು ದ್ದ.  ಅದ್ಕೆಕ  ಇನೂನ  ಕಠಿಣ್ವಾಗಿ ಕರ ಮ 

ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಳಿಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ನಮಮ  ಸಕಾಯರ ಈ ವಷ್ಯದಿಾಂದ್ ಯಾರು ಸೋಟನುನ  ಸರೆಾಂಡರ್ 

ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಬರುತಾು ರೆ ಅವರಿಗ್ಡ ಅತಿ ಹೆರ್ಚಚ  ಪ್ನಲಿ್ಲಯ್ನುನ  ಹಾಕ ಯಾವುದೇ 

ಕಾರಣ್ಕ್ಕಕ  ಸೋಟ್್ ಸರೆಾಂಡರ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ನಟಿ ನಲಿ್ಲ  ಸಕಾಯರ ಈ ವಷ್ಯದ್ಲಿ್ಲ  

ಕರ ಮವನುನ  ವಹಿಸುತು ದ್ದ.  ನನು 100 ಕೆಕ  100ರಷಿ್ಣ  ಹೇಳುತೆು ೋನೆ, ಸಕಾಯರ ಈ 

ವಷ್ಯದಿಾಂದ್ ಈ ರಿೋತಿಯ್ ಅವಯ ವಸಿ ಗ್ಡ  ಯಾವುದೇ ರಿೋತಿಯ್ಲಿ್ಲ  ಅವಕಾರ್ 

ಕಡುವುದಿಲಿ .  

 ರ್ಶರ ೋ ಎನ. ರವಿಕುಮಾರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಎರಡು ಅಾಂರ್ಗಳನುನ  

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ ಉಲಿೆೋಖ್ ಮಾಡಿದ್ರು.  ಒಾಂದ್ಯ ಕಾನೂನನ ಲೋಪ್ ಇದ್ದ ಎನುನ ವುದ್ಯ 

ಮತು ಾಂದ್ಯ ಸೋಟ್್ ಸರೆಾಂಡರ್ ಎನುನ ವಂತಹ ರ್ಬಿ ವನುನ  ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು.  ಈ ಸೋಟ್್ 

ಸರೆಾಂಡರ್ ಎನುನ ವಂತಹ ವಿಷ್ಯ್ವಿದ್ದಯ್ಲಿಾ , ಮಾಯ ನೇಜ್ಮೆಾಂಟ್್ ಮತುು  ಸಿ್ಪ ಡೆಾಂಟ್  

ಇವರುಗಳನುನ  ನನು ಸ್ಕಷಿ್ಣ  ವಷ್ಯಗಳಿಾಂದ್ ನೋಡುತಿು ದೆ್ದ ೋನೆ.  ಸೋಟ್್ ಸರೆಾಂಡರ್ 

ಎನುನ ವುದ್ಯ ಒಾಂದ್ಯ ಬಹಳ ದೊಡೆ  ಮಾಫಿಯಾ, ದಂಧ್ಯಯಾಗಿದ್ದ.  Rank  

ಬಂದಿರುವಂತಹ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗ್ಡ ಎರಡು ಕಡೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೋಟ್್ ಸಕಕ ರುತು ದ್ದ.  ಅವನು 

ಒಾಂದ್ಯ ಕಾಲೇಜನಲಿ್ಲ  ಬಿಡುತಾು ನೆ.  ಕಾಲೇಜನವರು ಅವನಗ್ಡ ಹಣ್ ಕಟಿ  ಸೋಟ್್ 

ಬಿಡಲು ಹೇಳುತಾು ರೆ.  ಆ ಸೋಟನುನ  ಅವರು ಯಾವಾಗ ಸರೆಾಂಡರ್ ಮಾಡುತಾು ರೆ ಎಾಂದ್ರೆ 

ಕನೆಯ್ದಿನ, ಕನೆಯ್ ಗಂಟ್ಟಯ್ಲಿ್ಲ  ಮಾಡುತಾು ರೆ.  ಏತಕೆಕ  ಎರಡು ದಿನ, ಮೂರು ದಿನ, 
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ನಲುಕ  ದಿನಗಳಿಗ್ಡ ಮುಾಂಚೆ ಸರೆಾಂಡರ್ ಮಾಡುವುದಿಲಿ  ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದ್ಯ 

ಮಾಯ ನೇಜ್ಮೆಾಂಟ್್ ಮತುು  ಸಿ್ಪ ಡೆಾಂಟ್್ ಮಧ್ಯಯ  ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಒಾಂದ್ಯ ದಂಧ್ಯ ಮತುು  

ವಯ ವಹಾರವಾಗಿದ್ದ.  ಈ ವಿಷ್ಯ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಹಡೆತ ಬಿೋಳುವುದ್ಯ ಯಾರಿಗ್ಡಾಂದ್ರೆ 

ಪ್ರ ತಿಭಾವಂತ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗ್ಡ, ಬಡ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗ್ಡ, ಹಣ್ ಇಲಿದಂತಹ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗ್ಡ ಆಗಿದ್ದ.  

ನನು ಮಾನಯ  ಸಚಿವರನುನ  ಮೆಚಿಚ ಕಳಿು ತೆು ೋನೆ.  ಇಲಿ್ಲ  ಕಾನೂನನ ಲೋಪ್ ಇದ್ದ.  

ಏತಕೆಕ  ಇದ್ನುನ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಮತುು  ಸಕಾಯರ ಸರಿ ಮಾಡುವುದಿಲಿ ? ಇದ್ಯ ಎಷಿ್ಣ  

ವಷ್ಯಗಳಿಾಂದ್ ನಡೆಯುತಿು ದ್ದ? ಅಡಿಮ ಷ್ನ್ ಆಗಿರುವುದ್ಯ 8535.  ಪ್ರಿೋಕೆಷ  ಬರೆದಿರುವುದ್ಯ 

ಸುಮಾರು 01 ಲಕ್ಷದ್ 19 ಸ್ವಿರ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳು.  A very thick fight is there to get a 

medical seat.   ಅದ್ರಲಿ್ಲ  1227 ಸೋಟಗಳು ಉಳಿಯುತು ವ.   ನನಗ್ಡ ಮಾಯ ನೇಜ್ಮೆಾಂಟ್್ 

ಕೋಟಾ ಗತುು , ಶೇ.15 ರಷಿ್ಣ  ಎನ.ಆರ.ಐ., ಕೋಟಾ ಗತುು , ಶೇ. 35ರಷಿ್ಣ  ಸಕಾಯರ 

ಮತುು  ಮಾಯ ನೇಜ್ಮೆಾಂಟ್್ ಮಧಯ ದ್ಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿಚ ನ ಶುಲಕ ಕಕ ೋಸಕ ರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ 

ಆ ವಿಷ್ಯ್ ಗತುು .  ಶೇ. 40ರಷಿ್ಣ  ಸಕಾಯರದ್; ಶೂನಯ  ಸೋಟ್್ವರೆಗೂ ಕ್ಕಡ ಕೌನ್ ಲ್ಲಾಂಗ್ 

ಮಾಡಿಯೇ ಸೋಟ್್ ಕಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಸಕಾಯರದ್ ನಯ್ಮವಿದ್ದ.  ಈ 1227 ಸೋಟಗಳನುನ  

ಏನು ಸರೆಾಂಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ಕಕ ೋಸಕ ರ ಮತು ಾಂದ್ಯ ಸಲ ಏತಕೆಕ  ಕೌನ್ ಲ್ಲಾಂಗ್ 

ಮಾಡಬಾರದ್ಯ?  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯತು, ಸ್ಕು.  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಮಾತನಡಿ. 

ರ್ಶರ ೋ ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ:- ಅದ್ಕೆಕ  ಒಾಂದ್ಯ ದಿನವನುನ  ಏತಕೆಕ  ಫಿಕ್್ 

ಮಾಡಬಾರದ್ಯ? ಯಾರು ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳು ಅಡಿಮ ಷ್ನ್ ಆಗುತಾು ರೋ ಅವರು ಬರಲ್ಲ.  

                    (ಮುಾಂದ್ಯ) 

(1043) 13-12-2021 KH/GR  1-50  

       (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿ ತಿ) 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ್ರವರೇ ಆಯತು. ದ್ಯ್ಮಾಡಿ 

ಕುಳಿತುಕಳಿಿ . 
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ಡಾ|| ಕೆ.ಸುಧಾಕರ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, .  .  . 

ರ್ಶರ ೋ ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಕನೆಯ್ ಝೋರೋ 

ಸೋಟ್್ವರೆಗೂ ಕ್ಕಡ ಕೌನ್ ಲ್ಲಾಂಗ್ ಮೂಲಕವೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದ್ಯ 

ಮಾಯ ನೇಜ್ಮೆಾಂಟ್್ಗ್ಡ ಹೋಗಕ್ಕಡದ್ಯ.  

ಡಾ|| ಕೆ.ಸುಧಾಕರ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಇವತುು  ಕಾನೂನನಲಿ್ಲ  ಏನು 

ಸಣ್ಣ  ಲೋಪ್ವನುನ  ಉಪ್ಯೋಗ ಮಾಡಿಕಾಂಡು, ಅದ್ನುನ  ಸರಿಪ್ಡಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡುತೆು ೋವ. ಆದ್ರೆ ಕೌನ್ ಲ್ಲಾಂಗ್ ಅನುನ  3 ಹಂತದ್ಲಿ್ಲ  ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಸುಪಿರ ೋಾಂ 

ಕೋಟ್್ಯನ ನದೇಯರ್ನ ಇದ್ದ. ಇದ್ಯ ನಮಮ  ಸಕಾಯರದ್ ನದೇಯರ್ನವಲಿ .  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಅದ್ನುನ  ಸರಿಪ್ಡಿಸ. 

ಡಾ|| ಕೆ.ಸುಧಾಕರ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಇದಾದ್ ಮೇಲೆ ಮಾಪ್ಅಪ್ 

ರಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದೆಾರೆ. ಇದ್ಯ ನನನ  ಗಮನದ್ಲಿ್ಲ  ಇದ್ದ. ಇದ್ರ ಬಗೆ್ಡ  

ನವಲಿಾ  ಅನೇಕ ಸಭೆಗಳನುನ  ಮಾಡಿದೆ್ದ ೋವ. ಇದ್ನುನ  ಹೇಗ್ರದ್ರೂ ತಪಿಪ ಸಬೇಕೆಾಂದ್ಯ 

ಇವತುು  higher penalty clause ಅನುನ  ಹಾಕದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ರಿೋತಿ ಯಾರು 

ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗುವುದಿಲಿ . ಇದ್ಕೆಕ  ಬಹಳ ದೊಡೆ  ಮತು ದ್ ದಂಡವನುನ  

ಹಾಕಬೇಕು ಮತುು  ವಿಧಸಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ತಿೋಮಾಯನ ಮಾಡಿದೆ್ದ ೋವ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ್ಕ್ಕಕ  

ಈ ವಷ್ಯದಿಾಂದ್ ಈ ರಿೋತಿ ಆಗದಂತೆ ಎಚಚ ರವನುನ  ವಹಿಸುತೆು ೋವ.  

 ರ್ಶರ ೋ ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಒಾಂದ್ಯ ನಮಿಷ್. 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಎನ. ರವಿಕುಮಾರ್ರವರೇ, ಸ್ಕು. ಈಗ್ರಗಲೇ 

ಎರಡು ತಾಸು ಆಗಿದ್ದ. ಈ ರಿೋತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನು ಹೇಗ್ಡ ಸದ್ನವನುನ  ನಡೆಸಬೇಕು? 

ಈಗ್ರಗಲೇ ಎಷಿ್ಣ  ಸಮಯ್ವಾಗಿದ್ದ ಎಾಂದ್ಯ ನೋಡಿ.  

ರ್ಶರ ೋ ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಈ ಬಳಗ್ರವಿಯ್ಲಿ್ಲ   ಬಡ 

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೋಸಕ ರ ಈ ವಿಷ್ಯ್ ಇದ್ದ. ತಾವು ಇದ್ಕೆಕ  ಒಾಂದ್ಯ ಅವಕಾರ್ವನುನ  
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ಕಡಿ. ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ವೈದ್ಯ ಕೋಯ್ ಕೆಷ ೋತರ ದಿಾಂದ್ ಬಂದಿರುವುದ್ರಿಾಂದ್ ನನು ಈ 

ವಿಷ್ಯ್ವನುನ  ಹೇಳುತಿು ದೆ್ದ ೋನೆ. ಅವರು ಈ ಒಾಂದ್ಯ ತಾಂದ್ರೆಯ್ನುನ  

ಪ್ರಿಹರಿಸಬೇಕೆಾಂದ್ರೆ ಒಾಂದ್ಯ ಸಭೆಯ್ನುನ  ಕರೆಯ್ಲ್ಲ. ಇದ್ಯ ಹೇಗ್ಡ ನಡೆಯುತಿು ದ್ದ 

ಎನುನ ವುದ್ರ ಬಗೆ್ಡ  ನನು ಅನುಭವದ್ ಕಥನಗಳನುನ  ಹೇಳುತೆು ೋನೆ. ಇದ್ಕೆಕ  ಈ 

ಕಾನೂನನುನ  ಹೇಗ್ಡ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕೆನುನ ವುದ್ರ ಬಗೆ್ಡಯೂ ಕ್ಕಡ ಸಲಹೆ ಇದ್ದ. 

ಉದಾಹರಣೆಗ್ಡ ಕೌನ್ ಲ್ಲಾಂಗ್ ಪ್ರ ತಿ ವಷ್ಯ ನಡೆಯುತು ದ್ದಯ್ಲಿವೇ? ಸರೆಾಂಡರ್ ಮಾಡುವ 

ಸೋಟಗಳಿಗ್ಡ ಕೌನ್ ಲ್ಲಾಂಗ್ ಮಾಡಬಾರದ್ಯ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ್ರವರೇ ತಾವು ಏನು ಭಾಷ್ಣ್ 

ಮಾಡುತಿು ೋರಿ? ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಕಳಿರುವುದ್ಕೆಕ  ಉತು ರವನುನ  ಹೇಳಿ.  

ರ್ಶರ ೋ ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ:- ಸರೆಾಂಡರ್ ಮಾಡುವ ಸೋಟಗಳಿಗ್ಡ ಇನನ ಾಂದ್ಯ 

ಕೌನ್ ಲ್ಲಾಂಗ.  

ಡಾ: ಕೆ.ಸುಧಾಕರ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ನನು ಸಭೆಯ್ನುನ  

ಮಾಡುತೆು ೋನೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯತು. ಮಾನಯ  ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ್ರವರೇ ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರು ಸಭೆ ಮಾಡುತಾು ರೆ. ತಾವು ಕುಳಿತುಕಳಿಿ .  
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                               ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖ್ಯಾ : 76  

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್) 

 ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಟ್ಟ.ರ್ಶರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ(ಪದವಿೋಧ್ರರ ಕಿೆೋತ್ರ ) (ಮಾನಾ  ಕಾುಂತ್ರಾಜ್್ 

(ಬ್ಬಎುಂಎಲ್)ರವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು 

ಸುದಿೋಘಯವಾದ್ ಉತು ರವನುನ  ನೋಡಿದೆಾರೆ. ಆದ್ರೆ, ಸಕಾರತಾಮ ಕವಾದ್ ಉತು ರ ಇಲಿ  

ಎನುನ ವಂತಹ ನೋವು ನನಗ್ಡ ಕಾಡುತಿು ದ್ದ. ಇದ್ರಲಿ್ಲ  ನಾಂದ್ ಅಭಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗ್ಡ ನಯ ಯ್ 

ಸಕಕ ಲಿ . ಇದ್ರಲಿ್ಲ  ಆಗಿರುವ ಅನಯ ಯ್ದ್ ಬಗೆ್ಡ  ನನು ಏನದ್ರೂ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಣೆ 

ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯಕಾಂಡಿದೆ್ದ ೋನೆ.  

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡರವರೇ ಮದ್ಲು ತಾವು ಪ್ರ ಶೆನ  

ಕಳಿ. 

 ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಟ್ಟ.ರ್ಶರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ನನು ನೇರವಾಗಿ 

ವಿಚಾರಕೆಕ  ಬರುತೆು ೋನೆ. 2005ನೇ ಸ್ಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ಕೆಆರ್ಇಡಿಎಲ್ ಸಂಸಿಯ್ಲಿ್ಲ  34 ನೌಕರರು 

ಹರ ಗುತಿು ಗ್ಡ ಆಧಾರದ್ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ 12 ನೌಕರರು ಗುತಿು ಗ್ಡ ಆಧಾರದ್ ಮೇಲೆ ಒಟಿ  

46 ನೌಕರರು ಕತಯವಯ  ನವಯಹಿಸುತಿು ದೆಾರೆ.  

 ರ್ಶರ ೋ ವಿ.ಸುನಲ್್ ಕುಮಾರ:- ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರೇ, ಆ ವಿಷ್ಯ್ವಲಿಾ  ನನಗ್ಡ 

ಗತಿು ದ್ದ. 

ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಟ್ಟ.ರ್ಶರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಗ್ಡ 

ಗತಿು ದ್ದ. ಇವರು pick and choose ಮಾಡಿಕಾಂಡಿದೆಾರೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡರವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು 

ಉತು ರವನುನ  ಹೇಳುತಾು ರೆ.  

ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಟ್ಟ.ರ್ಶರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ನನು ನೇರವಾಗಿ 

ವಿಚಾರಕೆಕ  ಬರುತೆು ೋನೆ. ಶ್ರ ೋಮತಿ ಗಿೋತಾ ಕೆ.ಚೌಗುಳೆ ರವರು ದಿನಾಂಕ:01-07-2005ಕೆಕ  
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ಹರ ಗುತಿು ಗ್ಡ ಆಧಾರದ್ ಮೇಲೆ ಸಂಸಿ ಗ್ಡ  ಸೇರಿದೆಾರೆ. ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ವಿ.ಶ್ರ ೋನವಾಸಮೂತಿಯ 

ರವರು ದಿನಾಂಕ:01-07-2005ಕೆಕ  ಹರ ಗುತಿು ಗ್ಡ ಆಧಾರದ್ ಮೇಲೆ ಸಂಸಿ ಗ್ಡ  ಸೇರಿದೆಾರೆ. 

ಇದ್ರಲಿ್ಲ  ಶ್ರ ೋಮತಿ ಗಿೋತಾ ಕೆ.ಚೌಗುಳೆರವರಿಗ್ಡ ನಯ ಯ್ ದೊರೆತು ಕೆಲಸ ಖ್ಯಯಂ ಆಗಿದ್ದ. 

ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ವಿ.ಶ್ರ ೋನವಾಸಮೂತಿಯರವರಿಗ್ಡ ನಯ ಯ್ ಸಗದೇ ಮನೆಯ್ಲಿ್ಲ  ಇದೆಾರೆ. ತಮಗ್ಡ               

ದಿನಾಂಕ:16-07-2014ರಲಿ್ಲ  ಹೈಕೋಟ್್ಯ ಕ್ಕಡ ಇವರನುನ  ಖ್ಯಯಂ ಮಾಡಿ ಎಾಂದ್ಯ 

ಹೇಳಿದ್ದ ಮತುು  ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ ಅಭಿಪಾರ ಯ್ ಕ್ಕಡ ಕಟಿ ದ್ದ. ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು 

ಅನುಮತಿ ಪ್ಡೆದ್ಯ ಮುಖ್ಯ  ಕಾಯ್ಯದ್ಶ್ಯಯ್ವರಾದ್ ಪಿ.ರವಿಕುಮಾರ್ರವರು ಇವರಿಗ್ಡ 

ಅನಯ ಯ್ ಮಾಡಿದೆಿ ೋರಿ. ಇವರಿಗ್ಡ ನಯ ಯ್ ಕಡಿ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದೆಾರೆ. ಇದ್ಕೆಕ  ಅಜಯ 

ಸಮಿತಿ ಕ್ಕಡ ಶ್ಫಾರಸ್ು  ಮಾಡಿದ್ದ. ಇದ್ಕ್ಕಕ  ಮಿೋರಿ ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರ 

ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯ್ಲಿ್ಲ  ಒಾಂದ್ಯ ಸಭೆಯಾಗಿ ಒಪಿಪ ಕಾಂಡು ಹೋಗಿದೆಾರೆ. ಇವತುು  ತಾವು 

ಉಮಾದೇವಿ ಪ್ರ ಕರಣ್ದ್ ಬಗೆ್ಡ  ಹೇಳುತಿು ದೆಿ ೋರಿ. 33 ನೌಕರರನುನ  ಖ್ಯಯಂ 

ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಈ ಉಮಾದೇವಿ ಪ್ರ ಕರಣ್ ಅನವ ಯಸುವುದಿಲಿ . ಈ ಬಡಪಾಯಗಳಿಗ್ಡ 

ಉಮಾದೇವಿ ಪ್ರ ಕರಣ್ ಅನವ ಯ್ವಾಗುತು ದ್ದಯೇ? ಇವರಿಬಬ ರು ಒಾಂದೇ ದಿನಾಂಕ ಮತುು  

ಒಾಂದೇ ಸಮಯ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಕೆಲಸಕೆಕ  ಸೇರಿದೆಾರೆ. ಇವರಿಗ್ಡ ಯಾರು ಅನಯ ಯ್ 

ಮಾಡಿದೆಾರೆಯೋ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕರ ಮ ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಳಿಿ . ಶ್ರ ೋ ಸದೆ್ ಲ್ಲಾಂಗ ಎನುನ ವಂತಹ 

ಮನುಷ್ಯ  Chief Accountant ಮತುು  Chief Administrative Officer 3 ಬಾರಿ 

ಅಮಾನತು ಆಗಿದೆಾನೆ. ಮತೆು  ಆತನನುನ  ಅಲಿ್ಲಯೇ ತಂದ್ಯ ಕ್ಕರಿಸುತಿು ೋರಿ. ಈ ಎಲಿಾ  

ತಪುಪ ಗಳ ಉನನ ರ ಅವನಾಂದ್ಲೇ ಆಗುತಿು ದ್ದ. 3 ಬಾರಿ ಅಮಾನತು ಆದ್ವನು ಏಕೆ ಆ 

ಹುದೆ್ದಯ್ಲಿ್ಲಯೇ ಇರಬೇಕು? 35 ನೌಕರರಿಗ್ಡ ನಯ ಯ್ ಕಟಿ ದೆಿ ೋರಿ. ಇನುನ  15 ನೌಕರರಿಗ್ಡ 

ಮತುು  ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ವಿ.ಶ್ರ ೋನವಾಸ ಮೂತಿಯಯ್ವರಿಗ್ಡ ಏಕೆ ನಯ ಯ್ ಕಡುವುದಿಲಿ . ಕ್ಕಡಲೇ 

ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಇವರನೆನ ಲಿಾ  ಹುದೆ್ದ ಗ್ಡ ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಾಂಡು ನಯ ಯ್ ಕಡಬೇಕೆನುನ ವ 

ಬಗೆ್ಡ  ಸಪ ಷಿ್ ವಾದ್ ಉತು ರವನುನ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ನೋಡಬೇಕು.  

ರ್ಶರ ೋ ವಿ.ಸುನಲ್್ ಕುಮಾರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, 2005ನೇ ಸ್ಲ್ಲನಲಿ್ಲ  

ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರ ಕರಣ್ ಇದ್ಯ. ಸುದಿೋಘಯವಾಗಿ ಇದ್ರ ಕುರಿತಂತೆ ಕಾಲಕಾಲಕೆಕ  
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ಚಚೆಯಗಳ್ಳಗುತಿು ದ್ದ. ವಾದ್-ವಿವಾದ್ಗಳು ನಡೆದಿದ್ದ. ತಾವು ಒಾಂದ್ಯ ಸಭೆಯ್ನುನ  

ನಡೆಸದೆಿ ೋರಿ ಎಾಂದ್ಯ ನನು ಕಳಲಪ ಟಿ ದೆ್ದ ೋನೆ. ಅಜಯ ಸಮಿತಿಯ್ಲಿ್ಲಯೂ ಕ್ಕಡ ಇದ್ರ 

ಬಗೆ್ಡ  ಚಚೆಯಯಾಗಿದ್ದ. ನಮಮ  ಇಲಾಖೆಯ್ ಕಾನೂನು ಅಧಕಾರಿಗಳು ಇದ್ಕೆಕ  ಅವಕಾರ್ 

ಇಲಿವನುನ ವ ಮಾತನುನ  ನಮಮ  ಗಮನಕೆಕ  ತಂದಿದೆಾರೆ. ಯಾರು ಅಜಯದಾರರು 

ಮೇಲಮ ನೆ ಹೋಗಬೇಕತುು  ಎನುನ ವಂತಹದೆ್ಯ  ಕ್ಕಡ ನಮಮ  ಅಭಿಪಾರ ಯ್ವಾಗಿತುು . 

ಆದ್ರೂ ಕ್ಕಡ ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಮತುು  ಹಿಾಂದಿನ ಎಲಿಾ  ನಡವಳಿಗಳನುನ  

ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ಏನು ಸಹಕಾರ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗುತು ದ್ದಯೇ, ಆ ಸಹಕಾರವನುನ  

ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಸಕಾಯರ ಸದಿ್  ಇದ್ದ. ಇದ್ನುನ  ಬೊೋಡ್ಯಗ್ಡ ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಾಂಡು ಬಂದ್ಯ, 

ಹಾಗ್ಡಯೇ ಕಾನೂನು ಅಭಿಪಾರ ಯ್ವನುನ  ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಾಂಡು ಏನು ಸಹಾಯ್ 

ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಸ್ಧಯ ವಾಗುತು ದ್ದಯೇ ಅದ್ನುನ  ಮಾಡುತೆು ೋವ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಬೊೋಡ್ಯಗ್ಡ ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಾಂಡು ಇದ್ನುನ  ಸರಿ ಮಾಡಿ.  

ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಟ್ಟ.ರ್ಶರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಬೊೋಡ್ಯಗ್ಡ ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಾಂಡು ಬಂದ್ಯ ಹೈಕೋಟ್್ಯ 

ಆದೇರ್ಕೆಕ  ಅನುಷಿಾನಕೆಕ  ಕಡಿ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡರವರೇ, ತಾವು ಹೇಳಿದೆ್ಯ  ನಜ 

ಇದ್ದ. ಅವರಿಗ್ಡ ಹೆಮೆಮಯಾಗಿದ್ದ. ನನೇ ನೋಡಿದೆ್ದ ೋನೆ. ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಇದ್ನುನ  

ಬೊೋಡ್ಯಗ್ಡ ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಾಂಡು ಬಂದ್ಯ ಸವ ಲಪ  ಸರಿ ಮಾಡಿ.  

ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಟ್ಟ.ರ್ಶರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಧನಯ ವಾದ್ಗಳು. 
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                                ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖ್ಯಾ : 37  

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್) 

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ.ಎಲ್.ಭೋಜೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಅವಕಾರ್ಕಾಕ ಗಿ 

ಧನಯ ವಾದ್ಗಳು. ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಉತು ರವನುನ  ಕಟಿ ದೆಾರೆ. ನನನ  ಪ್ರ ಶೆನ  ಏನೇಾಂದ್ರೆ, 

it is a fundamental constitutional right. ಈ ದೇರ್ದ್ ಕಟಿ ಕಡೆಯ್ ಮನುಷ್ಯ ನಗೂ 

ಆರೋಗಯ  ಮತುು  ಶ್ಕ್ಷಣ್ವನುನ  ಕಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹದೆ್ಯ  ಎಲಿಾ  ಸಕಾಯರಗಳ 

ಕತಯವಯ . ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯಳಗ್ಡ ಈ ಸೌಲಭಯ ವನುನ  ಒದ್ಗಿಸಲಾಗುವುದ್ಯ ಎಾಂದ್ಯ 

ನನು ಕಳಿರುವಂತಹ ಪ್ರ ಶೆನ ಗ್ಡ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ’ಉದ್ು ವಿಸುವುದಿಲಿ ’ ಎನುನ ವ 

ಉತು ರವನುನ  ಕಟಿ ದೆಾರೆ. ಇವರು ಈ ರಿೋತಿಯ್ ಉತು ರವನುನ  ನೋಡಿದ್ರೆ ನವು 

ಸಮಸಯ ಗಳನುನ  ಪ್ರಿಹಾರ ಮಾಡಿದ್ ಹಾಗ್ಡ ಆಗುತು ದ್ದಯೇ? ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಾದ್ ಕೋಟ 

ಶ್ರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿಯ್ವರು ಇಲಿ್ಲಯೇ ಕುಳಿತಿದೆಾರೆ. ಸಕಾಯರದಿಾಂದ್ಲೇ ಶ್ಕ್ಷಕಯ್ 

ಚಿಕತ್ೆ  ವಚಚ  ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಯ್ವರು ಮತುು  ಮಾನಯ  ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರು 

ಹೇಳಿರುವಂತಹದೆ್ಯ  ದಿನಪ್ತಿರ ಕೆಯ್ಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಸ್ರವಾಗಿದ್ದ. ಈ ಪ್ರಿಸಿ ತಿ rare and rarest 

case ನಲಿ್ಲ  ಬರುವಂತಹ ಸಂದ್ಭಯದ್ಲಿ್ಲ  ನನು ’ಜ್ಯ ೋತಿ ಸಂಜೋವಿನ 

ಯೋಜನೆ’ಯ್ನುನ  ಏಕೆ ವಿಸು ರಣೆ ಮಾಡಬಾರದ್ಯ ಎನುನ ವ ಪ್ರ ಶೆನ ಯ್ನುನ  ಕಳಿದೆ್ದ ೋನೆ. 

ಇದ್ನುನ  ವಿಸು ರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ತಪಾಪ ಗುತು ದ್ದ? ಇದ್ಕೆಕ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು 1983 

ಮತುು  ಅದ್ರಡಿ ರಚಿಸಲಪ ಟಿ  ಕನಯಟಕ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಂಸಿ ಗಳ (Classification, Regulation 

and Prescription of Curricula) ನಯ್ಮಗಳು, 1995ರ ವಾಯ ಪಿು ಗ್ಡ ಒಳಪ್ಡುತಾು ರೆ. 

ನಯ್ಮಗಳು-1963 ಮತುು  ನಯ್ಮಗಳು-1999 ರಲಿ್ಲ  ಸಕಾಯರಿ ನೌಕರರ ವೈದ್ಯ ಕೋಯ್ 

ವಚಚ  ಹಾಕುವುದ್ಕೆಕ  ಬರುವುದಿಲಿ  ಎನುನ ವ ಒಾಂದೇ ಒಾಂದ್ಯ ಕಾರಣ್ಕೆಕ  ’ಜ್ಯ ೋತಿ 

ಸಂಜೋವಿನ ಯೋಜನೆ’ಯ್ನುನ  ವಿಸು ರಣೆ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗುವುದಿಲಿ  ಎಾಂದ್ಯ 

ಸಕಾಯರದ್ ಅಧಕಾರಿಗಳು ಉತು ರವನುನ  ಕಡುತಾು ರೆಯ್ಲಿವೇ? ಇದ್ನುನ  ಇವರು ಏಕೆ 

ಮಾಡಿದೆಾರೆ. ಇದ್ನುನ  ಮಾಡಿರುವಂತಹದೆ್ಯ  ಶ್ಕ್ಷಣ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಗುಣ್ಮಟಿ ದ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ವನುನ  

ಕಾಪಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಈ ನಯ್ಮಗಳನುನ  ಮಾಡಿದೆಾರೆ. ಆರೋಗಯ ವನುನ  
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ಕಡಬಾರದ್ದಾಂದ್ಯ ಈ ನಯ್ಮಗಳನುನ  ಮಾಡಿರುವುದ್ಲಿ . ಇಾಂತಹ ಬೇಜವಾಬೆಾರಿ 

ಉತು ರವನುನ  ನಮಮ  ಅಧಕಾರಿಗಳು ಕಡುತಾು ರೆ. ತಾವು ಈ ಉತು ರವನುನ  ನಮಗ್ಡ ಇಲಿ್ಲ  

ಕಡುತಿು ೋರಿ. ದ್ಯ್ಮಾಡಿ,್ ’ಜ್ಯ ೋತಿ ಸಂಜೋವಿನ ಯೋಜನೆ’ಯ್ನುನ  ಏಕೆ ವಿಸು ರಣೆ 

ಮಾಡಬಾರದ್ಯ? ಕಟಿ ಕಡೆಯ್ ಮನುಷ್ಯ ನಗೂ ಕಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ನಮಮ  ಸಂವಿಧಾನ 

ಹೇಳಿಲಿವೇ? ಸಕಾಯರಿ ಶಾಲೆಗಳಲಿ್ಲ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಶ್ಕ್ಷಕರು ಮತುು  ಖ್ಯಸಗಿ 

ಅನುದಾನತ ಮತುು  ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಶಾಲೆಗಳಲಿ್ಲ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಶ್ಕ್ಷಕರು 

ಶ್ಕ್ಷಕರಲಿವೇ? ಅವರು ಸಕಾಯರಿ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡುತಿು ಲಿವೇ? ಕಟಿ ಕಡೆಯ್ 

ಮನುಷ್ಯ ನಗೂ ಕಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಸಂವಿಧಾನ ಹಕುಕ ಗಳು ಇರುವಂತಹ ಸಂದ್ಭಯದ್ಲಿ್ಲ  

ಸಕಾಯರ ಏಕೆ ಗಮನಕಡಬಾರದ್ಯ? ಖ್ಯಸಗಿ ಅನುದಾನತ ಮತುು  ಅನುದಾನರಹಿತ 

ಶಾಲೆಗಳಲಿ್ಲ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರ ತಿಯಬಬ  ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕ್ಕಡ ’ಜ್ಯ ೋತಿ 

ಸಂಜೋವಿನ ಯೋಜನೆ’ಯ್ನುನ  ಕಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ನನು ಪ್ರ ಶೆನ ಯ್ನುನ  ಕಳಿದೆ್ದ ೋನೆ. 

ಇದ್ನುನ  ಏಕೆ ಕಡಬಾರದ್ಯ?   

ಡಾ: ಸಿ.ಎನ.ಅಶವ ಥ್ನ್ಯರಾಯಣ (ಉನನ ತ್ ರ್ಶಕ್ಷಣ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ 

ಮತ್ತು  ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ, ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಹಾಗೂ 

ಕೌಶಲಾಾ ಭಿವೃದಿಧ  ಸರ್ಚವರು)(ಪಾರ ಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರರ ಢ ರ್ಶಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಕಾಲ 

ಸರ್ಚವರ ಪರವಾಗಿ) 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ,್ ’ಜ್ಯ ೋತಿ ಸಂಜೋವಿನ ಯೋಜನೆ’ಯ್ನುನ  

ತಂದಿರುವಂತಹದೆ್ಯ , ಈಗ್ರಗಲೇ ಯಾರಿಗ್ಡ ಆರೋಗಯ  ಸೇವಗಳನುನ  ಕಟಿ ದೆ್ದವಯೋ, 

ಈಗ ಕಟಿ ರುವಂತಹ ಸಕಾಯರಿ ನೌಕರರಿಗ್ಡ ಕಾಯ ಶ್ಲೆಸ್ ಫೆಸಲ್ಲಟಯ್ನುನ  

ಕಡುವುದ್ಕೆಕ  ಸಕಾಯರ ಕಾಯ್ಯಕರ ಮವನುನ  ರೂಪಿಸರುವಂತಹದೆ್ಯ . ಇವತುು  ಯಾರಿಗ್ಡ 

ಆರೋಗಯ  ಸೇವಗಳನುನ  ಕಡುತಿು ರಲ್ಲಲಿ . ಯಾರು ಒಳಪ್ಟಿ ರಲ್ಲಲಿ . ಆ ಒಳಪ್ಡದೇ 

ಇರುವವರಿಗ್ಡ ಈ ಕಾಯ್ಯಕರ ಮವನುನ  ವಿಸು ರಣೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರ ಶೆನ  ಇಲಿ  ಎನುನ ವುದ್ನುನ  

ಬಹಳ ಸಪ ಷಿ್ ವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ್ದ ೋವ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ ತಮಗ್ಡ ಗತಿು ರುವ ಹಾಗ್ಡ ನವು 

ಅವರನುನ  ಸಕಾಯರಿ ನೌಕರರು ಎಾಂದ್ಯ ಪ್ರಿಗಣ್ನೆಗ್ಡ ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಾಂಡಿಲಿ . ಆದ್ರೆ ಇವತುು  . 

. .  
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ರ್ಶರ ೋ ಎಸ.ಎಲ್್.ಭೋಜೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ದ್ಯ್ಮಾಡಿ . . .  

ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಟ್ಟ.ರ್ಶರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಎಲಿಾ  ಖ್ಯಸಗಿ 

ಅನುದಾನತ ಮತುು  ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೂ ಈ ’ಜ್ಯ ೋತಿ ಸಂಜೋವಿನ 

ಯೋಜನೆ’ಯ್ನುನ  ವಿಸು ರಣೆ ಮಾಡುತೆು ೋನೆ ಎಾಂದ್ಯ ಈ ಹಿಾಂದ್ದ ಸಚಿವರಾಗಿದೆ್ ಾಂತಹ 

ಸುರೇಶ್ಕುಮಾರ್ರವರು ಸದ್ನದ್ಲಿ್ಲ  ಮಾತು ಕಟಿ ದೆಾರೆ. ಇದ್ನುನ  ಹೇಳಿ ಈಗ್ರಗಲೇ 

ಎರಡು ವಷ್ಯಗಳ್ಳಯತು. ಇದ್ರ ಬಗೆ್ಡ  ಆಡಳಿತ ಪ್ಕ್ಷದ್ವರನೆನ ೋ ಕಳಿ. ಮಾನಯ  

ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ವೈ.ಎ.ನರಾಯ್ಣ್ಸ್ವ ಮಿಯ್ವರೇ ದ್ಯ್ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಇದ್ರ ಬಗೆ್ಡ  ತಪುಪ  

ಮಾಹಿತಿ ಹೋಗುವುದ್ಯ ಬೇಡ.  

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ.ಎಲ್.ಭೋಜೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಹಾಗಿದೆ್ ರೆ ಮಾನಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳು ಮತುು  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಏಕೆ ಈ ವಾಗೆ್ರನವನುನ  ಹೇಳಿದೆಾರೆ? 

ಹಾಗಿದೆ್ ರೆ ಸಕಾಯರದಿಾಂದ್ಲೇ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ್ಡ ಈ ವಯ ವಸಿ  ಎಾಂದ್ಯ ಏಕೆ ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದ? ತಾವು 

ಬಿಟಿ ಬಿಡಿ. ಏನು ಹೇಳಬೇಡಿ. ಇಲಿ್ಲ  ತಾವು ಏನು ಹೇಳಿದೆಿ ೋರಿ ಎಾಂಬ್ಬದ್ನುನ  ನೋಡಿ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಹೇಳುವುದ್ಯ ನಜ. 

ಇದ್ರ ಬಗೆ್ಡ  ಹಿಾಂದಿನ ಸಕಾಯರದ್ ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಯ್ವರು ಮತುು  ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರಾದ್ ಸುರೇಶ್ಕುಮಾರ್ರವರು ಸಭೆಯಾದಾಗ ಹೇಳಿದೆ್ರು. ಆರೋಗಯ  

ಭಾಗಯ ವನುನ  ಕಡುವಂತಹ ಯೋಜನೆಯ್ನುನ  ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪ ೋನದ್ದ?  

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ.ವಿಿ .ಸಂಕನೂರ (ಪದವಿೋಧ್ರರ ಕಿೆೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, 

. . .  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಎಸ.ವಿಿ .ಸಂಕನೂರರವರೇ ಕುಳಿತುಕಳಿಿ . 

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ ಉತು ರವನುನ  ಹೇಳಲ್ಲ. 

ಡಾ: ವೈ.ಎ.ನ್ಯರಾಯಣಸ್ತವ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಎಲಿೆೋ ಮಾತು 

ಕಟಿ ದೆ್ರೂ,  ಮಾತು ತಪ್ಪ ಬೇಡಿ. ಉತು ರವನುನ  ಹೇಳಿ.  
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ಡಾ: ಸಿ.ಎನ.ಅಶವ ಥ್ನ್ಯರಾಯಣ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಮಾನಯ  

ಸದ್ಸಯ ರು ’ಜ್ಯ ೋತಿ ಸಂಜೋವಿನ ಯೋಜನೆ’ಯ್ನುನ  ಇವರಿಗ್ಡ ಏಕೆ ವಿಸು ರಣೆ ಮಾಡಿಲಿ  

ಎಾಂದ್ಯ ಕಳಿದೆಾರೆ.  

ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಟ್ಟ.ರ್ಶರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಯ್ವರೇ 

ಇದ್ನುನ  ವಿಸು ರಣೆ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಒಪಿಪ ಕಾಂಡಿದೆಾರೆ.  

ಡಾ: ಸಿ.ಎನ.ಅಶವ ಥ್ನ್ಯರಾಯಣ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಈಗ 

ಪ್ರ ತೆಯ ೋಕವಾಗಿ ಇವರಿಗ್ಡ ಆರೋಗಯ  ಸೇವಗಳನುನ  ಒದ್ಗಿಸ ಎಾಂದ್ಯ ಕಳುತಿು ರುವಂತಹದೆ್ಯ  

ಇದ್ದ. ಇದ್ನುನ  ಸಕಾಯರದ್ ಹಂತದ್ಲಿ್ಲ  ಪ್ರಿಶ್ೋಲನೆ ಮಾಡುವಂತಹದೆ್ಯ  ಆಗುತು ದ್ದ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ ಆಯತು. ಪ್ರಿಶ್ೋಲನೆ ಮಾಡಿ. 

ಡಾ: ವೈ.ಎ.ನ್ಯರಾಯಣಸ್ತವ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಸುಮಾರು 

ವಷ್ಯಗಳಿಾಂದ್ ಚಚೆಯ ಮಾಡಿಕಾಂಡು ಬಂದಿದೆ್ದ ೋವಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದೆಾರೆ. ನನನ ದ್ಯ ಕ್ಕಡ 

ಅದೇ ಪ್ರ ಶೆನ  ಇದ್ದ. ಇವರು ಸಕಾಯರಿ ನೌಕರರು ಅಲಿ  ಎಾಂದ್ಯ ಒಾಂದೇ ಒಾಂದ್ಯ 

ಕಾರಣ್ವನುನ  ಇಟಿಕಾಂಡು ಮತುು  1963 ನಯ್ಮವನುನ  ಇಟಿಕಾಂಡು ಮೋಸ 

ಮಾಡುತಿು ದೆಾರೆ.  

 ರ್ಶರ ೋ ಎಸ.ಎಲ್.ಭೋಜೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, . . .  

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಎಸ.ಎಲ.ಭೋಜೇಗೌಡರವರೇ, ಒಾಂದ್ಯ ನಮಿಷ್.  

(ಮುಾಂದ್ಯ) 
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(1044) ಎಸ್ಪಿಆರ್/ಎಾಂಡಿ  2:00 13/12/2021  

        (ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರ ಉಪ್ಸಿ ತಿ) 

 

ಡಾ:ವೈ.ಎ.ನ್ಯರಾಯಣಸ್ತವ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಇದ್ಯ ಬಹಳ 

ಅನಯ ಯ್.  ಈ ದೇರ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಎಲಿರಿಗೂ AB-ArK (Ayushman Bharat- Arogya 

Karnataka) Card ಇದ್ದ. 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಇದ್ಯ ಸರಿಯ್ಲಿ . 

 

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್.ಎಲ್್.ಭೋಜೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಗುಣ್ಮಟಿ ದ್ 

ಶ್ಕ್ಷಣ್ವನುನ  ಕಾಪಾಡಬೇಕು.  ಆರೋಗಯ ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ಾಂತೆ . . .  

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ(ಸಭಾನ್ಯಯಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಮಂತಿರ ಯ್ವರು ಪ್ರಿಶ್ೋಲನೆ ಮಾಡುತೆು ೋವಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದೆಾರೆ. 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನನು ಹೇಳುವುದ್ನುನ  ಕಳಿ. 

 

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್.ಎಲ್್.ಭೋಜೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಆರೋಗಯ  

ನೋಡಬೇಕಾಗಿರುವುದ್ಯ ಸಕಾಯರದ್ ಕತಯವಯ ವಲಿವೇ. 

 

ಡಾ: ವೈ.ಎ.ನ್ಯರಾಯಣಸ್ತವ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಈ ದೇರ್ದ್ಲಿ್ಲ  

ಎಲಿರಿಗೂ AB-ArK (Ayushman Bharat- Arogya Karnataka) Card  ಇದ್ದ.  

ಸಕಾಯರಿ ನೌಕರರೆಲಿರಿಗೂ ವೈದ್ಯ ಕೋಯ್ ವಚಚ ವನುನ  ಮರು ಪಾವತಿಸಲಾಗುತು ದ್ದ.  

ಆದ್ರೆ ಅನುದಾನತ ಶಾಲೆಗಳಲಿ್ಲ  ಕತಯವಯ  ನವಯಹಿಸುತಿು ರುವವರು ಯಾವ ರಿೋತಿಯಾದ್ 

ಪಾಪ್ವನುನ  ಮಾಡಿದೆಾರೆಾಂದ್ಯ ನನು ಕಳಬಯ್ಸುತೆು ೋನೆ.   

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಶ್ರ ೋ ಭೋಜೇಗೌಡರೇ ಕುಳಿತುಕಳಿಿ . 
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ಡಾ: ವೈ.ಎ.ನ್ಯರಾಯಣಸ್ತವ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, 1963 ನೇ 

ಕಾನೂನನುನ  ಉಪ್ಯೋಗಿಸಕಾಂಡು ಸಕಾಯರವು ಅವರಿಗ್ಡ ಮೋಸ ಮಾಡಲು 

ಹರಟದ್ದ.  ಇದ್ಯ ನಯ ಯ್ವೇ?   

 

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್.ವಿಿ .ಸಂಕನೂರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, . . .  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಶ್ರ ೋ ಸಂಕನೂರರವರೇ, ಕುಳಿತುಕಳಿಿ .  ಎಲಿರ 

ಅಭಿಪಾರ ಯ್ದಂತೆ, ಸಕಾಯರವು ದ್ಯ್ಮಾಡಿ ಇದ್ನುನ  ಪ್ರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಈ 

ವಿಚಾರದ್ಲಿ್ಲ  ತಕ್ಷಣ್ವೇ ಮಂತಿರ ಗಳು ಸಭೆಯ್ನುನ  ಕರೆದ್ಯ ಅಾಂತಿಮ ತಿೋಮಾಯನವನುನ  

ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಳಿಬೇಕು.   

 

ಡಾ: ವೈ.ಎ.ನ್ಯರಾಯಣಸ್ತವ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಮಂತಿರ ಗಳು ಅತಿ 

ಶ್ೋಘರ ದ್ಲಿ್ಲ  ಸಭೆಯ್ನುನ  ಮಾಡಬೇಕು.  ಹಿೋಗ್ರಗಿ ಯಾವಾಗ ಸಭೆಯ್ನುನ  

ಮಾಡುತಾು ರೆಾಂದ್ಯ ತಿಳಿಸಬೇಕು.  ದ್ಯ್ಮಾಡಿ ಮಂತಿರ ಗಳು ಪ್ರ ಸುು ತ ಅಧವೇರ್ನ 

ಪೂಣ್ಯಗಳಿುವುದ್ರಳಗ್ಡ ಸಭೆಯ್ನುನ  ಮಾಡಬೇಕು.   

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಂತಿರ ಗಳು ಹೇಳುವವರೆಗ್ಡ ಸದ್ಸಯ ರಿಗ್ಡ ತಾಳೆಮ  ಇರಬೇಕು.   

 

ಡಾ: ವೈ.ಎ.ನ್ಯರಾಯಣಸ್ತವ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಬಳಗ್ರವಿಯ್ಲಿ್ಲ  

ಎಲಿರೂ ಬಿಡುವಾಗಿ ಇರುತಾು ರೆ.  ಹಿೋಗ್ರಗಿ ಅವರಿಗ್ಡ ಈಗಲೇ ಸಭೆಯ್ನುನ  ಮಾಡುವಂತೆ 

ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರು ತಿಳಿಸಬೇಕು.  ನವುಗಳು ನಮಮ  ಮನೆ-ಮಠಗಳನುನ  ಬಿಟಿ  ಇಲಿ್ಲಗ್ಡ 

ಬಂದಿದೆ್ದ ೋವ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಸದ್ಸಯ ರೇ, ಮಂತಿರ ಗಳು ಉತು ರಿಸಲ್ಲ. 

ಡಾ: ಸಿ.ಎನ್.ಅಶವ ಥ್ನ್ಯರಾಯಣ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಸಭೆಯ್ 

ದಿನಾಂಕವನುನ  ನಗದಿಪ್ಡಿಸ, ನಂತರದ್ಲಿ್ಲ  ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದ್ಯ.   

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಇಲಿ್ಲಗ್ಡ ಪ್ರ ಶನ ೋತು ರ ಅವಧಯು ಮುಕಾು ಯ್ವಾಗಿದ್ದ.   
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ಆ) ಚುಕೆೆ  ಗುರುತಿಲಿದ ಪರ ಶ್ನನ ಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ 

ನೋಡಲಾದ ಉತ್ು ರಗಳು 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ(ಸಭಾನ್ಯಯಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ದಿನಾಂಕ: 13 ನೇ ಡಿಸಾಂಬರ 2021, ಸಮೂಹ-1ರ ಲ್ಲಖಿತ ಮೂಲಕ 

ಉತು ರಿಸುವ ಒಟಿ  139 ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳ ಪೈಕ 79 ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳಿಗ್ಡ ಉತು ರಗಳನುನ  ಸದ್ನದ್ಲಿ್ಲ  

ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆ್ದ ೋನೆ  

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಂಡಿಸಲಾಯತು. 

 

(ಉತ್ು ರಗಳನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್) 
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     3. ಸಭಾಪತಿಯವರ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರ ಸ್ತು ಪಿಸಲಾದ ವಿಷಯಗಳು 

 

ಅ) ವಿಷಯ:- 19 ನೇ ಡಿಸೆುಂಬರ್ 2021 ರಂದ್ದ ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ಯಿುಂದ  

                      ನಗದಿಯಾಗಿರುವ ಸಫ ಧಾಾತ್ಮ ಕ ಪರಿೋಕಿೆಗಳನುನ   

                      ಕೋವಿರ್್ ಕಾರಣದಿುಂದ ಮುಂದೂಡುವ ಬಗೆೆ . 

                                                       - - - - 

 

ರ್ಶರ ೋ ಯು.ಬ್ಬ.ವುಂಕಟೇಶ್(ವಿಧಾನಸಭಾ ಕಿೆೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, 

ಸ್ವಯಜನಕ ಮಹತವ ದ್ ಜರೂರು ವಿಷ್ಯ್ವನುನ  ಶೂನಯ  ವೇಳೆಯ್ಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಸ್ು ಪಿಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೋಡಿದೆ್ಕಾಕ ಗಿ ಧನಯ ವಾದ್ಗಳು.   

 

ಇನ್ ಿ ಟೂಯ ಟ್್ ಆಫ್್ ಬಾಯ ಾಂಕಾಂಗ್ ಪ್ಸಯನಲ್ ಸಲೆಕ್ಷನ್ (ಐ.ಬಿ.ಪಿ.ಎಸ್.) 

ಸಂಸಿಯು ಬಾಯ ಾಂಕ್ ಕಿಕ್ಯ ಹಾಗೂ ಕನಯಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ್ ’ಸ’ 

ದ್ಜೆಯಯ್ ಹುದೆ್ದ ಗಳ ನೇಮಕಕೆಕ  ಡಿಸಾಂಬರ್ 19 ರಂದ್ಯ ಏಕಕಾಲದ್ಲಿ್ಲ  ಸಫ ಧಾಯತಮ ಕ 

ಪ್ರಿೋಕೆಷ ಗಳು ನಗದಿಯಾಗಿರುವುದ್ರಿಾಂದ್ ಪ್ರಿೋಕಾಷ ರ್ಥಯಗಳು ಸಂಕಷಿ್ ಕೆಕ  ಸಲುಕರುವುದ್ಯ 

ಪ್ತಿರ ಕೆಗಳಲಿ್ಲ  ವರದಿಯಾಗಿರುತು ದ್ದ.  ಕಳೆದ್ ಎರಡು ವಷ್ಯಗಳಿಾಂದ್ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಿಣಾಮ 

ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರ ಕರ ಯ್ಕಗಳು ಕುಾಂಠುತಾು  ಸ್ಗಿರುವ ಮಧಯ ದ್ಲಿ್ಲ  ಈ ಘಟನೆ ನರುದೊಯ ೋಗಿ 

ವಿದಾಯ ವಂತರಿಗ್ಡ ಅನನುಕ್ಕಲವಾಗಿ ಪ್ರಿಣ್ಮಿಸದ್ದ.  ಸಕಾಯರದ್ ವಿವಿಧ 

ಇಲಾಖೆಗಳಲಿ್ಲ  ಖ್ಯಲ್ಲಯರುವ 523್ ’ಸ’ ದ್ಜೆಯಯ್ ಹುದೆ್ದ ಗಳು ಹಾಗೂ ನನ 

ಬಾಯ ಾಂಕ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಖ್ಯಲ್ಲಯರುವ 7,858 ಕಿಕ್ಯ ಹುದೆ್ದ ಗಳ ಪ್ರಿೋಕೆಷ ಗಳು ಡಿಸಾಂಬರ್ 19 ರ 

ಭಾನುವಾರ ಏಕಕಾಲದ್ಲಿ್ಲ  ನಡೆಯ್ಲ್ಲರುವುದ್ರಿಾಂದ್ ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ  ಅಜಯ 

ಸಲಿ್ಲಸರುವ ಅಭಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗ್ಡ ಇದ್ರಿಾಂದ್ ನರಾಶೆಯಾಗಿದೆ್ಯ , ತತ್ ಾಂಬಂಧ ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಸ.ಗ್ಡ 

ಪ್ರಿೋಕಾಷ  ದಿನಾಂಕವನುನ  ಮುಾಂದೂಡುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ ಮನವಿಗ್ಡ ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಸ. 

ಸಪ ಾಂದಿಸದಿರುವುದ್ಯ ಸಹ ವರದಿಯಾಗಿದ್ದ.  ಆ ಕಾರಣ್, ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ದ್ 

ದೃಷಿ್ಟ ಯಾಂದ್ ಕ್ಕಡಲೇ ದಿನಾಂಕ 19/12/2021 ರಂದ್ಯ ನಗದಿಯಾಗಿರುವ 
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ಪ್ರಿೋಕೆಷ ಗಳನುನ  ಮುಾಂದೂಡುವಂತೆ ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಸ.ಗ್ಡ ಜರೂರು ನದೇಯರ್ನ ನೋಡಬೇಕಾಗಿ 

ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳನುನ  ಒತಾು ಯಸುತೆು ೋನೆ. 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ(ಸಭಾನ್ಯಯಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಸದ್ಸಯ ರು ಪ್ರ ಸ್ು ಪಿಸರುವ ವಿಷ್ಯ್ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ಾಂತೆ, ಮಾನಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳಿಾಂದ್ ಉತು ರವನುನ  ತರಿಸ ಕಡಲಾಗುವುದ್ಯ.   

 

  ಆ) ವಿಷಯ:- ಕಾನೂನು ವಿಶವ ವಿದಾಾ ಲಯದ ಪರಿೋಕಿೆಗೆ 

                       ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟ ುಂತ್. 

- - - - 

 

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ.ವಿಿ .ಸಂಕನೂರ (ರ್ಶಕ್ಷಕರ ಕಿೆೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, 

ಕಾನೂನು ವಿರ್ವ ವಿದಾಯ ಲಯ್ದ್ ಪ್ರಿೋಕೆಷ ಗ್ಡ ಸಂಬಂಧಸದಂತೆ, ಹುಬಬ ಳಿಿಯ್ಲಿ್ಲರುವ 

ಕಾನೂನು ವಿರ್ವ ವಿದಾಯ ಲಯ್ ಆವರಣ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಎ.ಬಿ.ವಿ.ಪಿ. ಮತುು  ಮುಾಂತಾದ್ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ 

ಸಂಘಟನೆಗಳು ನಡೆಸುತಿು ರುವ ವಿವಿಧ ರಿೋತಿಯ್ ಪ್ರ ತಿಭಟನೆಗಳ ಕುರಿತು ವಿಜಯ್ವಾಣಿ, 

ಕನನ ಡಪ್ರ ಭ, ಸಂಯುಕು  ಕನಯಟಕ, ಪ್ರ ಜಾವಾಣಿ, ಇಾಂಡಿಯ್ನ್ ಎಕ್್ಪ್ರ ಸ್ ಮುಾಂತಾದ್ 

ಪ್ತಿರ ಕೆಗಳಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಕಟವಾದ್ ಗಂಭಿೋರವಾದ್ ವಿಷ್ಯ್ವನುನ  ಶೂನಯ  ವೇಳೆಯ್ಲಿ್ಲ  

ಪ್ರ ಸ್ು ಪಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೋಡಿದೆ್ಕಾಕ ಗಿ ಧನಯ ವಾದ್ಗಳು.   

 

ಕನಯಟಕ ರಾಜಯ  ಕಾನೂನು ವಿರ್ವ ವಿದಾಯ ಲಯ್ದ್ ವಾಯ ಪಿು ಯ್ಲಿ್ಲ  ಬರುವ 

ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದಾಯ ಲಯ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಸದ್ಯ  ದಿನಾಂಕ 15/12/2021 ರಂದ್ಯ 

ಜರುಗಬೇಕಾಗಿರುವ 2ನೇ ಹಾಗೂ 4 ನೇ ಸಮಿಸಿ ರ್ ಪ್ರಿೋಕೆಷ ಗಳನುನ  ಭೌತಿಕವಾಗಿ 

ನಡೆಸದೇ, ಆಾಂತರಿಕ ಮೌಲಯ ಮಾಪ್ನ ಆಧಾರದ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ 

ಪ್ರಿೋಕೆಷ ಗಳನುನ  ನಡೆಸಬೇಕೆಾಂಬ ಪ್ರ ಮುಖ್ ಬೇಡಿಕೆಯ್ನುನ  ಮುಾಂದ್ದ ಮಾಡಿ 

ವಿರ್ವ ವಿದಾಯ ಲಯ್ ಆವರಣ್ ಹುಬಬ ಳಿಿಯ್ಲಿ್ಲ  ಕಳೆದ್ 6-7 ದಿನಗಳಿಾಂದ್ ಎ.ಬಿ.ವಿ.ಪಿ. ಹಾಗೂ 

ಇತರೆ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಾಂದ್ ಪ್ರ ತಿಭಟನ ರಾ್ಯ ಲ್ಲ ಧರಣಿ ಹಾಗೂ ಉಪ್ವಾಸ 
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ಸತಾಯ ಗರ ಹದಂತಹ ವಿವಿಧ ರಿೋತಿಯ್ ಪ್ರ ತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತಿು ವ.  ಈ ಕುರಿತು 

ಕೆಲವಾಂದ್ಯ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳು ನಯ ಯಾಲಯ್ಕೆಕ  ಹೋಗಿದೆ್ಯ , ದಿನಾಂಕ 15/12/2021 

ರಂದ್ಯ ಪಾರ ರಂಭವಾಗುವ ಪ್ರಿೋಕೆಷ ಗ್ಡ ತಡೆಯಾಜೆಾ  ತಂದಿರುತಾು ರೆ.  ತದ್ನಂತರ 

ನಯ ಯಾಲಯ್ವು ದಿನಾಂಕ 24/11/2021 ರಂದ್ಯ ತಡೆಯಾಜೆಾ ಯ್ನುನ  ತೆರವುಗಳಿಸ, 

ವಿರ್ವ ವಿದಾಯ ಲಯ್ಕೆಕ  ಪ್ರಿೋಕೆಷ  ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರಿೋಕಾಷ  ಫಲ್ಲತಾಾಂರ್ವನುನ  

ಮುಾಂದಿನ ಆದೇರ್ವರೆಗ್ಡ ತಡೆಹಿಡಿಯ್ಲು ಸ್ಪಚನೆ ನೋಡಿರುತು ದ್ದ.  ಈ ವಿಚಾರದ್ ಕುರಿತು 

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳ ಪ್ರಿೋಕೆಷ ಗಳು ಸಪಿ್ ಾಂಬರ್ - ಅಕಬ ೋಬರ್ 2021 ರಲಿ್ಲ  ನಡೆಯ್ಬೇಕಾಗಿತುು .  

ಈಗ್ರಗಲೇ ಮೂರು ತಿಾಂಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ್ಯ , ಇಾಂತಹ ಸಂದ್ಭಯದ್ಲಿ್ಲ  ಭೌತಿಕ 

ಪ್ರಿೋಕೆಷ  ನಡೆಸದ್ರೆ, ಮತೆು ೋ ಎರಡು ತಿಾಂಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಒಟಿಾ ರೆ ಒಾಂದ್ಯ 

ಸಮಿಸಿ ರ್ನಷಿ್ಣ  ಅವಧ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗ್ಡ ಅನಯ ಯ್ವಾಗಲ್ಲದ್ದ ಎಾಂದ್ಯ 

ಪ್ರ ತಿಪಾದಿಸುತಿು ದೆಾರೆ.     

 

ಈ ಹಿನೆನ ಲೆಯ್ಲಿ್ಲ  ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬಾರ್ ಕೌನ್ಲ್ ಆಫ್್ ಇಾಂಡಿಯಾ 

ನಯ್ಮಾವಳಿಯಂತೆ ಆಾಂತರಿಕ ಪ್ರಿೋಕೆಷ ಯ್ ಆಧಾರದ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿೋಕೆಷ  ನಡೆಸಲು 

ಒತಾು ಯಸುತಿು ರುವರು.  ಆದೆ್ ರಿಾಂದ್ ಮಾನಯ  ಕಾನೂನು ಮತುು  ಸಂಸದಿೋಯ್ ವಯ ವಹಾರ 

ಸಚಿವರು ಕೋವಿಡ್-19 ರ ಹಿನೆನ ಲೆಯ್ಲಿ್ಲ  ಬಾರ್ ಕೌನ್ಲ್ ಆಫ್್ ಇಾಂಡಿಯಾದ್ 

ನಯ್ಮಾವಳಿಯಂತೆ ಆಾಂತರಿಕ ಮೌಲಯ ಮಾಪ್ನ ಪ್ರಿೋಕಾಷ  ಪ್ದಿ್ ತಿಯ್ನನ ನುಸರಿಸ, 2 

ಹಾಗೂ 4 ನೇ ಸಮಿಸಿ ರ್ಗಳ ಪ್ರಿೋಕೆಷ  ನಡೆಸಲು ವಿರ್ವ ವಿದಾಯ ಲಯ್ದ್ ಕುಲಪ್ತಿಗಳಿಗ್ಡ 

ಕ್ಕಡಲೇ ನದೇಯರ್ನ ನೋಡಲು ಒತಾು ಯಸುತೆು ೋನೆ.  ಅದ್ರಂತೆ 3 ಮತುು  5 ನೇ 

ಸಮಿಸಿ ರ್ನ ವಗಯಗಳು ಪಾರ ರಂಭವಾಗುವಲಿ್ಲ  ಸ್ಕಷಿ್ಣ  ವಿಳಂಬವಾದ್ ಹಿನೆನ ಲೆಯ್ಲಿ್ಲ  

ಕ್ಕಡಲೇ ಅವುಗಳನುನ  ಪಾರ ರಂಭಿಸಲು ಕ್ಕಡಾ ಕರ ಮ ಕೈಗಳಿುವಂತೆ ಸ್ಪಚನೆ 

ನೋಡಲು ಒತಾು ಯಸುತೆು ೋನೆ. 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ(ಸಭಾನ್ಯಯಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಶ್ರ ೋ ಎಸ್.ವಿಿ .ಸಂಕನೂರರವರು ಶೂನಯ  ವೇಳೆಯ್ಲಿ್ಲ  
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ಪ್ರ ಸ್ು ಪಿಸರುವ ವಿಷ್ಯ್ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ಾಂತೆ, ಮಾನಯ  ಕಾನೂನು ಮತುು  ಸಂಸದಿೋಯ್ 

ವಯ ವಹಾರಗಳ ಮಂತಿರ ಗಳಿಾಂದ್ ಉತು ರವನುನ  ತರಿಸ ಕಡಲಾಗುವುದ್ಯ.   

 

4. ಕಾಯಾದರ್ಶಾಯವರ ವರದಿ 

 

 ಕಾಯಾದರ್ಶಾ(ಕ.ವಿ.ಪ.):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಕಳೆದ್ ಅಧವೇರ್ನದ್ಲಿ್ಲ  

ವರದಿಯ್ನುನ  ಒಪಿಪ ಸದ್ ನಂತರ ರಾಷಿ್ ರಪ್ತಿಯ್ವರಿಾಂದ್ ಹಾಗೂ ರಾಜಯ ಪಾಲರಿಾಂದ್ 

ಒಪಿಪ ಗ್ಡ ಪ್ಡೆದ್ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿಧೇಯ್ಕಗಳ ಪ್ಟಿ ಯ್ನುನ  ಸಭೆಯ್ ಮುಾಂದ್ದ 

ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆ್ದ ೋನೆ. 

 

ಕರ ಮ 

ಸಂಖ್ಯಾ  

ವಿಧೇಯಕಗಳ ಪಟ್ಟಟ  ಒಪಿಪ ಗೆಯನುನ  

ಪಡೆದ 

ದಿನ್ಯುಂಕ 

ಒಪಿಪ ಗೆಯನುನ  

ನೋಡಿದವರು 

1.  ಕನಯಟಕ ಗ್ರರ ಮ ಸವ ರಾಜ ಮತುು  

ಪಂಚಾಯ್ತ್ ರಾಜ (ತಿದೆ್ಯಪ್ಡಿ) 

ವಿಧೇಯ್ಕ, 2021 

The Karnataka Gram Swaraj and 

Panchayat Raj (Amendment) Bill, 

2021 

18.09.2021 ರಾಜಯ ಪಾಲರು 

2.  ಕನಯಟಕ ಸಿ್ ಾಂಪು (ತಿದೆ್ಯಪ್ಡಿ) 

ವಿಧೇಯ್ಕ, 2021 

The Karnataka Stamp 

(Amendment) Bill, 2021  

01.10.2021 ರಾಜಯ ಪಾಲರು 

3.  ಕನಯಟಕ ರಾಜಯ  ಸವಿಲ 

ಸೇವಗಳು (ಶ್ಕ್ಷಕರ ವಗ್ರಯವಣೆ 

ನಯಂತರ ಣ್) (ತಿದೆ್ಯಪ್ಡಿ) 

ವಿಧೇಯ್ಕ, 2021 

The Karnataka State Civil 

Services (Regulation of Transfer 

of Teachers (Amendment) Bill, 

2021 

01.10.2021 ರಾಜಯ ಪಾಲರು 

4.  ಕನಯಟಕ ಪೊಲ್ಲೋಸು (ತಿದೆ್ಯಪ್ಡಿ) 04.10.2021 ರಾಜಯ ಪಾಲರು 
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ವಿಧೇಯ್ಕ, 2021 

The Karnataka Police 

(Amendment) Bill, 2021 

5.  ಬಾಂಗಳೂರು ನೋರು ಸರಬರಾಜು 

ಮತುು ಗ್ರರ ಮಸ್ರ ಚರಂಡಿ 

ವಯ ವಸಿ  (ತಿದೆ್ಯಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯ್ಕ, 

2021 

The Bangalore Water Supply 

and Sewerage (Amendment) 

Bill, 2021 

05.10.2021 ʻರಾಜಯ ಪಾಲರು 

6.  ಕನಯಟಕ ಖ್ಯದಿ ಮತುು  

ಗ್ರರ ಮೋದೊಯ ೋಗಗಳ (ತಿದೆ್ಯಪ್ಡಿ) 

ವಿಧೇಯ್ಕ, 2021 

The Karnataka Khaadi and 

Village Industries (Amendment) 

Bill, 2021 

05.10.2021 ರಾಜಯ ಪಾಲರು 

7.  ಕನಯಟಕ ಪ್ರರಸಭೆಗಳು ಮತುು  

ಕೆಲವು ಇತರ ಕಾನೂನು (ಎರಡನೇ 

ತಿದೆ್ಯಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯ್ಕ, 2021  

The Karnataka Municipalities 

and Certain Other law (Second 

Amendment) Bill, 2021 

05.10.2021 ರಾಜಯ ಪಾಲರು 

8.  ಕನಯಟಕ ಪ್ಟಿ ಣ್ ಮತುು  

ಗ್ರರ ಮಾಾಂತರ ಯೋಜನೆ 

(ತಿದೆ್ಯಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯ್ಕ, 2021 

The Karnataka Town and 

Country Planning (Amendment) 

Bill, 2021 

05.10.2021 ರಾಜಯ ಪಾಲರು 

9.  ಕನಯಟಕ ಸೌಹಾದ್ಯ ಸಹಕಾರಿ 

(ತಿದೆ್ಯಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯ್ಕ, 2021 

The Karnataka Souharda 

Sahakari (Amendment) Bill, 2021 

05.10.2021 ರಾಜಯ ಪಾಲರು 

10.  ಕನಯಟಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ 

(ತಿದೆ್ಯಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯ್ಕ, 2021 

The Karnataka Co-Operative 

Societies (Amendment) Bill, 

05.10.2021 ರಾಜಯ ಪಾಲರು 
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2021 

11.  ಕನಯಟಕ ರಾಜಯ  ಸವಿಲ ಸೇವಗಳ 

(ತಿದೆ್ಯಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯ್ಕ, 2020 

The Karnataka State Civil 

Services (Amendment) Bill, 2020 

05.10.2021 ರಾಜಯ ಪಾಲರು 

12.  ಕನಯಟಕ ಬಂದಿೋಖ್ಯನೆ 

ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮಂಡಳಿ ವಿಧೇಯ್ಕ, 

2021  

The Karnataka Prison 

Development Board Bill, 2021 

05.10.2021 ರಾಜಯ ಪಾಲರು 

13.  ಕನಯಟಕ ಸಿ ಳಿೋಯ್ ನಧ 

ಪಾರ ಧಕಾರಗಳ ಆರ್ಥಯಕ 

ಹಣೆಗ್ರರಿಕೆ (ತಿದೆ್ಯಪ್ಡಿ) 

ವಿಧೇಯ್ಕ, 2021 

The Karnataka Local Fund 

Authorities Fiscal Responsibility 

(Amendment) Bill, 2021 

11.10.2021 ರಾಜಯ ಪಾಲರು 

14.  ಕನಯಟಕ ಕೃಷ್ಟ ಸಂಬಂಧ 

ಕೋಟಗಳು ಮತುು  ರೋಗಗಳ 

(ತಿದೆ್ಯಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯ್ಕ, 2021 

The Karnataka Agricultural Pests 

and Diseases (Amendment) Bill, 

2021 

11.10.2021 ರಾಜಯ ಪಾಲರು 

15.  ಚಾಣ್ಕಯ  ವಿರ್ವ ವಿದಾಯ ಲಯ್ 

ವಿಧೇಯ್ಕ,  

2021 

The Chanakya University Bill, 

2021 

11.10.2021 ರಾಜಯ ಪಾಲರು 

16.  ಕನಯಟಕ ಧನವಿನಯೋಗ 

(ಸಂಖೆಯ :3) ವಿಧೇಯ್ಕ, 2021 

The Karnataka Appropriation 

(No.3) Bill, 2021 

11.10.2021 ರಾಜಯ ಪಾಲರು 
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17.  ಕನಯಟಕ ಸರಕು ಮತುು  ಸೇವಗಳ 

ತೆರಿಗ್ಡ (ತಿದೆ್ಯಪ್ಡಿ) ವಿಧೇಯ್ಕ, 

2021 

The Karnataka Goods and 

Services Tax (Amendment) Bill, 

2021 

11.10.2021 ರಾಜಯ ಪಾಲರು 

18.  ಕನಯಟಕಧಾಮಿಯಕ ಕಟಿ ಡಗಳ 

(ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ವಿಧೇಯ್ಕ, 2021 

The Karnataka Religious 

Structures (Protection) Bill, 2021 

19.10.2021 ರಾಜಯ ಪಾಲರು 

 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಂಡಿಸಲಾಯತು. 
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5. ಸಭೆಯ ಮುಂದಿಡಲಾದ ಕಾಗದ ಪತ್ರ ಗಳು 

(ಮದ್ಲನೇ ಪ್ಟಿ ) 

 

I ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ(ಸಭಾನ್ಯಯಕರು)(ಸಣಣ  ನೋರಾವರಿ, 

ಕಾನೂನು, ಸಂಸದಿೋಯ ವಾ ವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು  ಶಾಸನ ರಚನೆ ಸರ್ಚವರ 

ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ,  

ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ್ 213ರ ಅನುಚೆಛ ೋದ್ದ್ 1ನೇ ಖಂಡದ್ ಮೇರೆಗ್ಡ: 

ಕನಯಟಕ ನಗರ ಪಾಲ್ಲಕೆಗಳ ಮತುು  ಕೆಲವು ಇತರೆ ಕಾನೂನು (ತಿದೆ್ಯಪ್ಡಿ) 

ಅಧನಯ್ಮ 1976ನುನ  ಮತುು  ಬೃಹತ ಬಾಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲಕೆಯ್ 

ಅಧನಯ್ಮ, 2020ನುನ  ಮತು ಷಿ್ಣ  ತಿದೆ್ಯಪ್ಡಿ ಮಾಡಿ ದಿನಾಂಕ: 

16.11.2021ರಂದ್ಯ ಹರಡಿಸಲಾದ್ 2021ರ ಅಧಾಯ ದೇರ್ ಸಂಖೆಯ  08. 

  

II ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ(ಸಭಾನ್ಯಯಕರು)(ಮಖ್ಾಮಂತಿರ ಗಳ 

ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ,  

         1978ರ ಕನಯಟಕ ರಾಜಯ  ನಗರಿೋಕ ಸೇವಾ ಅಧನಯ್ಮದ್ ಪ್ರ ಕರಣ್ 8(3)ರ      

ಮೇರೆಗ್ಡ: 

1990ರ ಕನಯಟಕ ಸವಿಲ ಸೇವಗಳ ಅಧನಯ್ಮ  ಕನಯಟಕ ಸ್ಮಾನಯ  

ಭವಿಷ್ಯ  ನಧ ನಯ್ಮಗಳನುನ  ರಚಿಸ ದಿನಾಂಕ: 25.03.2017ರಂದ್ಯ 

ಹರಡಿಸಲಾದ್ ಅಧಸ್ಪಚನೆ ಸಂಖೆಯ : ಎಫ್್ಡಿ 29 ಮುಭನ 2012.                

       

III ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ 

ಪೂಜ್ಞರಿ(ಸಭಾನ್ಯಯಕರು)(ಗಾರ ಮಿೋಣಾಭಿವೃದಿಧ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ 

ಸರ್ಚವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ,  

 

1978ರ ಕನಯಟಕ ರಾಜಯ  ಸವಿಲ ಸೇವಾ ಅಧನಯ್ಮದ್ 8(3)ರ ಪ್ರ ಕರಣ್ದ್  

ಮೇರೆಗ್ಡ: 
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1. 2013ರ ಕನಯಟಕ ಸ್ವಯಜನಕ ಉದೊಯ ೋಗ (ಹೈದ್ರಾಬಾದ-ಕನಯಟಕ 

ನೇಮಕಾತಿಯ್ಲಿ್ಲ  ಮಿೋಸಲಾತಿ) ಪಂಚಾಯ್ತ ರಾಜ ಇಾಂಜನಯ್ರಿಾಂಗ 

ಇಲಾಖೆಯ್ಲಿ್ಲ  ಸಿ ಳಿೋಯ್ ವೃಾಂದ್ಗಳನುನ  ರಚಿಸ, ಹುದೆ್ದ ಗಳನುನ  ಗುರುತಿಸ 

ದಿನಾಂಕ:26.07.2021ರಂದ್ಯ ಹರಡಿಸಲಾದ್ ಅಧಸ್ಪಚನೆ ಸಂಖೆಯ : ಗ್ರರ ಅಪ್ 

57 ಜಪ್ಅ 2021. 

2. 2021ರ ಕನಯಟಕ ಪಂಚಾಯ್ತ ರಾಜ ಇಾಂಜನಯ್ರಿಾಂಗ ಸೇವಗಳು (ವೃಾಂದ್ 

ಮತುು  ನೇಮಕಾತಿ) ನಯ್ಮಗಳನುನ  ರಚಿಸ ದಿನಾಂಕ:23.06.2021ರಂದ್ಯ 

ಹರಡಿಸಲಾದ್ ಅಧಸ್ಪಚನೆ ಸಂಖೆಯ : ಗ್ರರ ಅಪ್ 241 ಎಸ್ಎಸ್ಕೆ 2019 (ಪಿ-1). 

3. 2013ರ ಕನಯಟಕ ಸ್ವಯಜನಕ ಉದೊಯ ೋಗ (ಹೈದ್ರಾಬಾದ-ಕನಯಟಕ 

ನೇಮಕಾತಿಯ್ಲಿ್ಲ  ಮಿೋಸಲಾತಿ) ಪಂಚಾಯ್ತ ರಾಜ ಇಾಂಜನಯ್ರಿಾಂಗ 

ಇಲಾಖೆಯ್ಲಿ್ಲ  ಸಿ ಳಿೋಯ್ ವೃಾಂದ್ಗಳನುನ  ರಚಿಸ ದಿನಾಂಕ:28.07.2020ರಂದ್ಯ 

ಹರಡಿಸಲಾದ್ ಅಧಸ್ಪಚನೆ ಸಂಖೆಯ : ಗ್ರರ ಅಪ್ 68 ಜಪ್ಅ 2020. 

4. 2020ರ ಕನಯಟಕ ಗ್ರರ ಮಿೋಣ್ ಕುಡಿಯುವ ನೋರು ಮತುು  ನೈಮಯಲಯ  

ಸೇವಗಳು ವೃಾಂದ್ ಮತುು  ನೇಮಕಾತಿ ನಯ್ಮಗಳನುನ  ರಚಿಸ 

ದಿನಾಂಕ:13.05.2020ರಂದ್ಯ ಹರಡಿಸಲಾದ್ ಅಧಸ್ಪಚನೆ ಸಂಖೆಯ : ಗ್ರರ ಅಪ್ 

17 ಜಪ್ಅ 2020. 

1993ರ (ಕನಯಟಕ ಅಧನಯ್ಮದ್ 14) 311(2)ರ ಪ್ರ ಕರಣ್ದ್  ಮೇರೆಗ್ಡ: 

 

1993ರ ಕನಯಟಕ ಗ್ರರ ಮ ಸವ ರಾಜ ಮತುು  ಪಂಚಾಯ್ತ ರಾಜ ಅಧನಯ್ಮ 

(ತಾಲಿ್ಲಕು ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಮತುು  ಜಲಿಾ  ಪಂಚಾಯ್ತಿಗಳಲಿ್ಲ  ಸಿ್ನಗಳನುನ  

ಆವತಯನೆಯ್ ಮೇಲೆ ಮಿೋಸಲ್ಲಡುವ) ನಯ್ಮಗಳನುನ  ರಚಿಸ 

ದಿನಾಂಕ:10.03.2021ರಂದ್ಯ ಹರಡಿಸಲಾದ್ ಅಧಸ್ಪಚನೆ ಸಂಖೆಯ : ಗ್ರರ ಅಪ್ 60 ಜಪ್ಸ 

2021. 

  

1993ರ (ಕನಯಟಕ ಅಧನಯ್ಮದ್ 14) 311(2)ರ ಪ್ರ ಕರಣ್ದ್ ಮೇರೆಗ್ಡ: 
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1. 2020ರ ಕನಯಟಕ ಗ್ರರ ಮ ಸವ ರಾಜ ಮತುು  ಪಂಚಾಯ್ತ ರಾಜ 

(ರ್ಚನವಣೆಯ್ನುನ  ನಡೆಸುವ) ನಯ್ಮಗಳ ನಯ್ಮ 1, 12, 4 ಮತುು  5ನುನ  

ತಿದೆ್ಯಪ್ಡಿಗಳಿಸ ದಿನಾಂಕ:24.03.2021ರಂದ್ಯ ಹರಡಿಸಲಾದ್ 

ಅಧಸ್ಪಚನೆ ಸಂಖೆಯ : ಗ್ರರ ಅಪಂರಾ 318 ಜಪ್ಸ 2020. 

2. 2020ರ ಕನಯಟಕ ಗ್ರರ ಮ ಸವ ರಾಜ ಮತುು  ಪಂಚಾಯ್ತ ರಾಜ (ತಾಲಿ್ಲಕು 

ಪಂಚಾಯತಿಯ್ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಮತುು  ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷರ ವಿರುದಿ್  ಅವಿಶಾವ ಸ ಸ್ಪಚನೆ 

ಮಂಡನೆ) ನಯ್ಮಗಳನುನ  ರಚಿಸ ದಿನಾಂಕ:18.11.2020ರಂದ್ಯ 

ಹರಡಿಸಲಾದ್ ಅಧಸ್ಪಚನೆ ಸಂಖೆಯ :ಗ್ರರ ಅಪಂರಾ 67 ಜಪ್ಸ 2020. 

3. 2020ರ ಕನಯಟಕ ಗ್ರರ ಮ ಸವ ರಾಜ ಮತುು  ಪಂಚಾಯ್ತ ರಾಜ (ಜಲಿಾ  

ಪಂಚಾಯತಿಯ್ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಮತುು  ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷರ ವಿರುದಿ್  ಅವಿಶಾವ ಸ ಸ್ಪಚನೆ 

ಮಂಡನೆ) ನಯ್ಮಗಳನುನ  ರಚಿಸ ದಿನಾಂಕ:15.09.2020ರಂದ್ಯ 

ಹರಡಿಸಲಾದ್ ಅಧಸ್ಪಚನೆ ಸಂಖೆಯ : ಗ್ರರ ಅಪಂರಾ 64 ಜಪ್ಸ 2019. 

4. 2020ರ ಕನಯಟಕ ಗ್ರರ ಮ ಸವ ರಾಜ ಮತುು  ಪಂಚಾಯ್ತ ರಾಜ (ಗ್ರರ ಮ 

ಪಂಚಾಯತಿ ಸಬಬ ಾಂದಿ ಸವ ರೂಪ್, ವೇತನ ಶೆರ ೋಣಿಗಳು ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನ 

ಮತುು  ಇತರೆ ಸೇವಗಳ ಷ್ರತುು ಗಳು) ನಯ್ಮಗಳನುನ  ರಚಿಸ 

ದಿನಾಂಕ:29.09.2020ರಂದ್ಯ ಹರಡಿಸಲಾದ್ ಅಧಸ್ಪಚನೆ ಸಂಖೆಯ : ಗ್ರರ ಅಪ್ 

886 ಗ್ರರ ಪಂಕಾ 2016. 

5. 2020ರ ಕನಯಟಕ ಗ್ರರ ಮ ಸವ ರಾಜ ಮತುು  ಪಂಚಾಯ್ತ ರಾಜ (ಗ್ರರ ಮ 

ನೋರು ಸರಬರಾಜು ಮತುು  ನೈಮಯಲಯ  ಸಮಿತಿ) ನಯ್ಮಗಳನುನ  ರಚಿಸ 

ದಿನಾಂಕ:17.11.2020ರಂದ್ಯ ಹರಡಿಸಲಾದ್ ಅಧಸ್ಪಚನೆ ಸಂಖೆಯ : ಗ್ರರ ಅಪ್ 

507 ಗ್ರರ ಪಂಅ 2019. 

6. 2020ರ ಕನಯಟಕ ಗ್ರರ ಮ ಸವ ರಾಜ ಮತುು  ಪಂಚಾಯ್ತ ರಾಜ (ಗ್ರರ ಮ 

ಆರೋಗಯ , ನೈಮಯಲಯ  ಮತುು  ಪ್ರಷಿ್ಟ ಕ ಸಮಿತಿ) ನಯ್ಮಗಳನುನ  ರಚಿಸ 
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ದಿನಾಂಕ:17.11.2020ರಂದ್ಯ ಹರಡಿಸಲಾದ್ ಅಧಸ್ಪಚನೆ ಸಂಖೆಯ : ಗ್ರರ ಅಪ್ 

870 ಗ್ರರ ಪಂಅ 2019. 

7. 2019ರ ಕನಯಟಕ ಗ್ರರ ಮ ಸವ ರಾಜ ಮತುು  ಪಂಚಾಯ್ತ ರಾಜ ಗ್ರರ ಮ 

ಪಂಚಾಯತಿಗಳ (ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮತುು  ನವಯಹಣಾ ಸಮಿತಿ) 

ನಯ್ಮಗಳನುನ  ರಚಿಸ ದಿನಾಂಕ:17.01.2020ರಂದ್ಯ ಹರಡಿಸಲಾದ್ 

ಅಧಸ್ಪಚನೆ ಸಂಖೆಯ : ಗ್ರರ ಅಪ್ 1309 ಗ್ರರ ಪಂಅ 2017. 

8. 2020ರ ಕನಯಟಕ ಗ್ರರ ಮ ಸವ ರಾಜ ಮತುು  ಪಂಚಾಯ್ತ ರಾಜ 

(ಬಾಲವಿಕಾಸ ಸಮಿತಿ) ನಯ್ಮಗಳನುನ  ರಚಿಸ ದಿನಾಂಕ:05.06.2020ರಂದ್ಯ 

ಹರಡಿಸಲಾದ್ ಅಧಸ್ಪಚನೆ ಸಂಖೆಯ : ಗ್ರರ ಅಪ್ 657 ಗ್ರರ ಪಂಅ 2019. 

9. 2020ರ ಕನಯಟಕ ಗ್ರರ ಮ ಸವ ರಾಜ ಮತುು  ಪಂಚಾಯ್ತ ರಾಜ 

(ಮಹಿಳೆಯ್ರ ಮತುು  ಮಕಕ ಳ ರಕ್ಷಣೆಯ್ ಕಾವಲು ಸಮಿತಿ) ನಯ್ಮಗಳನುನ  

ರಚಿಸ ದಿನಾಂಕ:17.11.2020ರಂದ್ಯ ಹರಡಿಸಲಾದ್ ಅಧಸ್ಪಚನೆ ಸಂಖೆಯ : 

ಗ್ರರ ಅಪ್ 660 ಗ್ರರ ಪಂಅ 2020. 

10. 2021ರ ಕನಯಟಕ ಗ್ರರ ಮ ಸವ ರಾಜ ಮತುು  ಪಂಚಾಯ್ತ ರಾಜ 

(ಕಟಿ ಡಗಳ ನಮಾಯಣ್ದ್ ಮೇಲೆ ಜಲಿಾ  ಪಂಚಾಯತಿಗಳ, ತಾಲಿ್ಲಕು 

ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಮತುು  ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ನಯಂತರ ಣ್) ನಯ್ಮಗಳ 

1ನೇ ಉಪ್ ನಧ ಯ್ನುನ  ತಿದೆ್ಯಮಾಡಿ ದಿನಾಂಕ:11.06.2021ರಂದ್ಯ 

ಹರಡಿಸಲಾದ್ ಅಧಸ್ಪಚನೆ ಸಂಖೆಯ : ಗ್ರರ ಅಪ್ 835 ಗ್ರರ ಪಂಅ 2020. 

                                                         

IV ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ(ಸಭಾನ್ಯಯಕರು)(ಉನನ ತ್ ರ್ಶಕ್ಷಣ, 

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು  ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ, ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು  

ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ, ಕೌಶಲಾಾ ಭಿವೃದಿಧ  ಸರ್ಚವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ,  

 

2018ರ ಪಿಲ್ಲಕುಳ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಪಾರ ಧಕಾರ ಅಧನಯ್ಮ ಕಲಂ 39(2)ರ ಮೇರೆಗ್ಡ:  
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1. 2018ರ ಪಿಲ್ಲಕುಳಿ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಪಾರ ಧಕಾರ ಅಧನಯ್ಮದ್ ಎಲಿಾ  

ಉಪ್ಬಂಧಗಳನುನ  ದಿನಾಂಕ: 24.12.2019ರಿಾಂದ್ ಜಾರಿಗ್ಡ ಬರತಕಕ ದ್ದಾಂದ್ಯ 

ಗತುು ಪ್ಡಿಸ ದಿನಾಂಕ: 24.12.2019ರಂದ್ಯ ಹರಡಿಸಲಾದ್ ಅಧಸ್ಪಚನೆ 

ಸಂಖೆಯ : ಐಟಬಿಟ 223 ಎಸ್ಟಎಸ 2019.  

2. 2019ರ ಪಿಲ್ಲಕುಳಿ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಪಾರ ಧಕಾರ ಅಧನಯ್ಮವನುನ  ರಾಜಯ  

ಸಕಾಯರವು ಸಮಿತಿಯ್ನುನ  ರಚಿಸ ದಿನಾಂಕ: 27.12.2019ರಂದ್ಯ 

ಹರಡಿಸಲಾದ್ ಅಧಸ್ಪಚನೆ ಸಂಖೆಯ : ಡಿಎಸ್ಟ 157 ಎಸ್ಟಎಸ 2017 (ಪಿ).  

 

V ರ್ಶರ ೋ ವಿ.ಸುನೋಲ್ ಕುಮಾರ(ಇುಂಧ್ನ, ಕನನ ಡ ಮತ್ತು  ಸಂಸೆತಿ ಇಲಾಖ್ಯ 

ಸರ್ಚವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ,   

2003ರ ವಿದ್ಯಯ ಚಛ ಕು  ಅಧನಯ್ಮದ್ ಪ್ರಿಚೆಛ ೋದ್ 182ರ ಮೇರೆಗ್ಡ: 

1. ಕನಯಟಕ ರಾಜಯ ದ್ಲಿ್ಲನ ವಿತರಣಾ ಪ್ರವಾನಗ್ಡದಾರರ ವಿದ್ಯಯ ಚಛ ಕು  

ಸರಬರಾಜು ಷ್ರತುು ಗಳು (COS) 8ನುನ  ತಿದೆ್ಯಪ್ಡಿ ಮಾಡಿ ದಿನಾಂಕ: 

22.10.2019ರಂದ್ಯ ಹರಡಿಸಲಾದ್ ಅಧಸ್ಪಚನೆ ಸಂಖೆಯ : 

ಕೆಇಆರ್ಸ/ಸಓಎಸ/ಡಿಡಿಡಿ/1/2018-19/908. 

2. ಕನಯಟಕ ವಿದ್ಯಯ ಚಛ ಕು  ನಯಂತರ ಣ್ ಆಯೋಗ (ವಿದ್ಯಯ ತ ಸರಬರಾಜಗ್ರಗಿ 

ವಚಚ ದ್ ವಸ್ಪಲಾತಿ) ವಿನಯ್ಮಗಳು 2004ನುನ  ತಿದೆ್ಯಪ್ಡಿ ಮಾಡಿ ದಿನಾಂಕ: 

01.01.2020ರಂದ್ಯ ಹರಡಿಸಲಾದ್ ಅಧಸ್ಪಚನೆ 

ಸಂಖೆಯ :ಕೆಇಆರ್ಸ/ಆರ್ಓಇ/ ಡಿಡಿಡಿ/03/2019-20/1200. 

3. ಕನಯಟಕ ರಾಜಯ ದ್ಲಿ್ಲನ ವಿತರಣಾ ಪ್ರವಾನಗ್ಡದಾರರ ಸರಬರಾಜು 

ಷ್ರತುು ಗಳು (COS) 9ನೇ ತಿದೆ್ಯಪ್ಡಿ, ಕನಯಟಕ ವಿದ್ಯಯ ಚಛ ಕು  ನಯಂತರ ಣ್ 

ಆಯೋಗ (ವಿದ್ಯಯ ತ ಸರಬರಾಜಗ್ರಗಿ ವಚಚ ದ್ ವಸ್ಪಲಾತಿ) 11ನೇ ತಿದೆ್ಯಪ್ಡಿ 

ಮತುು  ಕನಯಟಕ ವಿದ್ಯಯ ಚಛ ಕು  ನಯಂತರ ಣ್ ಆಯೋಗ (ಭದ್ರ ತಾ ಠೇವಣಿ) 2ನೇ 

ವಿನಯ್ಮಗಳು 2004ನುನ  ತಿದೆ್ಯಪ್ಡಿ ಮಾಡಿ ದಿನಾಂಕ: 11.12.2020ರಂದ್ಯ 
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ಹರಡಿಸಲಾದ್ ಅಧಸ್ಪಚನೆ ಸಂಖೆಯ : 

ಕೆಇಆರ್ಸ/ಸಓಎಸ/ತಾಾಂ/ಡಿಡಿಡಿ/05/2020-21/976. 

4. ಕನಯಟಕ ವಿದ್ಯಯ ಚಛ ಕು  ನಯಂತರ ಣ್ ಆಯೋಗ (ಇತರೆ ವಯ ವಹಾರಗಳಿಾಂದ್ 

ಪ್ರ ಸರಣ್ ಮತುು /ಅಥವಾ ವಿತರಣಾ ಪ್ರವಾನಗ್ಡದಾರರು ಪ್ಡೆದ್ ಆದಾಯ್ದ್ 

ಹಂಚಿಕೆ) ವಿನಯ್ಮಗಳು 2020ನುನ  ರಚಿಸ, ದಿನಾಂಕ: 05.03.2021ರಂದ್ಯ 

ಹರಡಿಸಲಾದ್ ಅಧಸ್ಪಚನೆ ಸಂಖೆಯ :ಕವಿನಆ/ಡಿಡಿ(ಟಾರ ನ್ ಮ ಷ್ನ)/ 

ಕೆಪಿಟಸಎಲ /ಇತರೆ-1/2019-20/1552. 

ಕನ್ಯಾಟಕ ವಿದ್ದಾ ಚಛ ಕಿು  ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಅಧಿನಯಮದ 1999ರ  

ಪರಿರ್ಚಛ ೋದ 57(2)ರ  ಮೇರೆಗೆ: 

 

ಕನಯಟಕ ವಿದ್ಯಯ ಚಛ ಕು  ನಯಂತರ ಣ್ ಆಯೋಗ (ವಾಷ್ಟಯಕ ಲೆಕಕ ಪ್ತರ  ಪ್ಟಿ ) 

ನಯ್ಮ 2 ಮತುು  4ನುನ  ತಿದೆ್ಯಪ್ಡಿ ಮಾಡಿ ನಮೂನೆ-3ನುನ  ಹಸದಾಗಿ 

ಸೇಪ್ಯಡಿಸ, ದಿನಾಂಕ: 03.02.2021ರಂದ್ಯ ಹರಡಿಸಲಾದ್ ಅಧಸ್ಪಚನೆ ಸಂಖೆಯ : 

ಇಾಂಧನ/100/ಪಿಎಸ್ಆರ/2020. 

 

(ಎರಡನೇ ಪಟ್ಟಟ ) 

 

I ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ(ಸಭಾನ್ಯಯಕರು)(ಮಖ್ಾಮಂತಿರ ಗಳ 

ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ,  

(1) ಕನಯಟಕ ನಗರ ಮತುು  ಗ್ರರ ಮಾಾಂತರ ಯೋಜನ ಕಾಯೆ್ಕ , 1961ರ 

ಕಲಂ  

68-ಸ (4)  ಮತುು  ಡಿ-(2)ರನವ ಯ್. 

1. ತಿಪ್ಟೂರು ಯೋಜನ ಪಾರ ಧಕಾರದ್ 2019-20 ಮತುು  2020-21ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ 

ವಾಷ್ಟಯಕ ವರದಿಗಳು ಹಾಗೂ   2019-20ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನ ವರದಿ.  
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2. ಶ್ರಾ ಯೋಜನ ಪಾರ ಧಕಾರದ್ 2019-20 ಮತುು  2020-21ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ ವಾಷ್ಟಯಕ 

ವರದಿಗಳು ಹಾಗೂ 2014-15 ಮತುು  2015-16ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನ 

ವರದಿಗಳು. 

3. ಅರಕಲಗೂಡು ಸಿ ಳಿೋಯ್ ಯೋಜನ ಪಾರ ಧಕಾರದ್ 2019-20ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ 

ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನ ವರದಿ. 

4. ಕುಣಿಗಲ ಯೋಜನ ಪಾರ ಧಕಾರದ್ 2019-20 ಮತುು  2020-21ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ 

ವಾಷ್ಟಯಕ ವರದಿಗಳು ಹಾಗೂ 2019-20ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನ ವರದಿ.  

5. ದೊಡೆಬಳಿ್ಳಪುರ ಯೋಜನ ಪಾರ ಧಕಾರದ್ 2019-20ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ 

ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನ ವರದಿ. 

6. ಚನನ ರಾಯ್ನಪ್ಟಿ ಣ್ ಯೋಜನ ಪಾರ ಧಕಾರದ್ 2019-20ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ  

ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನ  ವರದಿ. 

7. ಅರಸೋಕೆರೆ ಯೋಜನ ಪಾರ ಧಕಾರದ್ 2019-20ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ  ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನ  

ವರದಿ. 

8. ಬೇಲ್ಲರು-ಹಳೇಬಿೋಡು ಯೋಜನ ಪಾರ ಧಕಾರದ್ 2019-20ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ  

ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನ  ವರದಿ. 

9. ಗೌರಿಬಿದ್ನೂರು ಯೋಜನ ಪಾರ ಧಕಾರದ್ 2019-20ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ ವಾಷ್ಟಯಕ  

ವರದಿ. 

10. ಬಾದಾಮಿ ನಗರ ಯೋಜನ ಪಾರ ಧಕಾರದ್ 2020-21ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ ವಾಷ್ಟಯಕ  

ವರದಿ. 

11. ಆನೇಕಲ ನಗರ ಯೋಜನ ಪಾರ ಧಕಾರದ್ 2020-21ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ ವಾಷ್ಟಯಕ  

ವರದಿ. 

12. ರಾಮನಗರ ನಗರಾಭಿವೃದಿಿ  ಯೋಜನ ಪಾರ ಧಕಾರದ್ 2020-21ನೇ 

ಸ್ಲ್ಲನ ವಾಷ್ಟಯಕ ವರದಿ. 
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13. ಉಪ್ನಗರ ವತುಯಲ ರಸು (ಎಸ್ಟಆರ್ಆರ) ಯೋಜನ ಪಾರ ಧಕಾರ 

ಬಾಂಗಳೂರು ಇದ್ರ 2020-21ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ ವಾಷ್ಟಯಕ ವರದಿ. 

(2)    ಕನಯಟಕ ನಗರ ನೋರು ಸರಬರಾಜು ಮತುು  ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ ಕಾಯೆ್ಕ  

1973  

 ಕಲಂ 39ರನವ ಯ್.  

ಕನಯಟಕ ನಗರ ನೋರು ಸರಬರಾಜು ಮತುು  ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಯ್ 2020-

21ನೇ     ಸ್ಲ್ಲನ ವಾಷ್ಟಯಕ ವರದಿ. 

 

(3) ಕನಯಟಕ ಪುರ ಸಭೆಗಳ ಅಧನಯ್ಮ 1964ರ ಕಲಂ 295(6) 

ತಿದೆ್ಯಪ್ಡಿಯಂತೆ ಹಾಗೂ ಕನಯಟಕ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲಕೆಗಳ ಅಧನಯ್ಮ 

1976ರ ಕಲಂ 150(2)(ಬಿ) ತಿದೆ್ಯಪ್ಡಿಯಂತೆ.                                    

ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ. ಮತುು  ಇತರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲಕೆಗಳ ಕರ ೋಢಿೋಕೃತ 2014-

15 ರಿಾಂದ್ 2018-19 ರವರೆಗಿನ ವಾಷ್ಟಯಕ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನ ವರದಿಗಳು.    

  

(4) ಕನಯಟಕ ಲೋಕಾಯುಕು  ಅಧನಯ್ಮ 1984ರ ಪ್ರ ಕರಣ್ 12(5)ರಡಿಯ್ಲಿ್ಲ  

ಸಲಿ್ಲಸಲಾಗಿರುವ ವರದಿಗ್ಡ ಪ್ರ ಕರಣ್ 12(7)ರಡಿ ಉಪ್ ಬಂದಿಸದಂತೆ(ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂಪಿ.-

1). 

 ಶ್ರ ೋ ಎಾಂ. ರ್ರಣ್ಣ ನಂ.88/2, 12ನೇ ಮುಖ್ಯ  ರಸು , ರಾಘವೇಾಂದ್ರ  ಬಿಾಕ, 

ಶ್ರ ೋನಗರ, ಬಾಂಗಳೂರು ಇವರು ಲೋಕಾಯುಕು ರಿಗ್ಡ ನೋಡಿರುವ ದೂರಿನ ಬಗೆ್ಡ . 

 

II ರ್ಶರ ೋ ಗೋವಿುಂದ ಎುಂ. ಕಾರಜೋಳ (ಜ್ಲ ಸಂಪನೂಮ ಲ ಸರ್ಚವರು):- 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ,    

(1) ಕಾಡಾ ಅಧನಯ್ಮ 1980ರ ಕಲಂ 24(2)ರನವ ಯ್. 
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1. ಕಾಡಾ ಅರ್ಚಚ ಕಟಿ  ಪಾರ ಧಕಾರ ಕಾವೇರಿ ಜಲಾನಯ್ನ ಯೋಜನೆಗಳ 

(ಮೈಸ್ಪರು) 2019-20ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನ ವರದಿ. 

2. ಕಾಡಾ ಕೃಷ್ಣ  ಮೇಲೆಾಂಡೆ ಯೋಜನೆ, ಭಿೋಮರಾಯ್ನಗುಡಿ ಪಾರ ಧಕಾರದ್ 

(ಯಾದ್ಗಿರಿ) 2020-21ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ ವಾಷ್ಟಯಕ ವರದಿ  

3. ಭಧಾರ  ಅರ್ಚಚ ಕಟಿ  ಪ್ರ ದೇಶಾಭಿವೃದಿಿ  ಪಾರ ಧಕಾರ (ಕಾಡಾ) ಶ್ವಮಗೆ  

2018-19ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ ಲೆಕಕ  ಪ್ರಿಶೋಧನ ವರದಿ. 

(2) ಕಂಪ್ನ ಕಾಯೆ್ಕ , (2013 ಸಕ್ಷನ 394/395)ರನವ ಯ್. 

  

1. ಕನಯಟಕ ನೋರಾವರಿ ನಗಮ ನಯ್ಮಿತದ್ 2019-20ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ ವಾಷ್ಟಯಕ 

ವರದಿ(ಲೆಕಕ  ಪ್ರಿಶೋಧನ ವರದಿ ಒಳಗಾಂಡಂತೆ). 

2. ವಿಶೆವ ೋರ್ವ ರಯ್ಯ  ಜಲ ನಗಮ ನಯ್ಮಿತದ್ 2019-20ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ ವಾಷ್ಟಯಕ 

ವರದಿ(ಲೆಕಕ  ಪ್ರಿಶೋಧನ ವರದಿ ಒಳಗಾಂಡಂತೆ). 

 

III ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ (ಸಭಾನ್ಯಯಕರು) 

(ಗಾರ ಮಿೋಣಾಭಿವೃದಿಧ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸರ್ಚವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ,  

(1) ಕನಯಟಕ ಪಂಚಾಯ್ತ ರಾಜ ಅಧನಯ್ಮ 1993 ಅನುಚೆಛ ೋದ್ 253 

(3) ಮತುು  262(3)ರಂತೆ. 

1. ಕೋಲಾರ ಜಲಿಾ  ಪಂಚಾಯ್ತ್ನ 2018-19ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ 

ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನ ವರದಿ. 

2. ಬಳಗ್ರವಿ ಜಲಿಾ  ಪಂಚಾಯ್ತ್ನ 2018-19ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ 

ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನ ವರದಿ. 

3. ಬಿೋದ್ರ ಜಲಿಾ  ಪಂಚಾಯ್ತ್ನ 2018-19ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ 

ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನ ವರದಿ. 

4. ಮೈಸ್ಪರು ಜಲಿಾ  ಪಂಚಾಯ್ತ್ನ 2019-20ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ 

ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನ ವರದಿ. 
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5. ಕಡಗು (ಮಡಿಕರಿ) ಜಲಿಾ  ಪಂಚಾಯ್ತ್ನ 2018-19ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ 

ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನ ವರದಿ. 

6. ಚಿಕಕ ಬಳಿ್ಳಪುರ ಜಲಿಾ  ಪಂಚಾಯ್ತ್ನ 2019-20ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ 

ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನ ವರದಿ. 

7. ಬಾಂಗಳೂರು ಗ್ರರ ಮಾಾಂತರ ಜಲಿಾ  ಪಂಚಾಯ್ತ್ನ 2019-20ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ 

ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನ ವರದಿ. 

8. ವಿಜಯ್ಪುರ (ಬಿಜಾಪುರ) ಜಲಿಾ  ಪಂಚಾಯ್ತ್ನ 2019-20ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ 

ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನ ವರದಿ. 

9. ಉತು ರ ಕನನ ಡ (ಕಾರವಾರ) ಜಲಿಾ  ಪಂಚಾಯ್ತ್ನ 2019-20ನೇ 

ಸ್ಲ್ಲನ ಲೆಕಕ  ಪ್ರಿಶೋಧನ ವರದಿ. 

10. ದಾವಣ್ಗ್ಡರೆ ಜಲಿಾ  ಪಂಚಾಯ್ತ್ನ 2019-20ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ ಲೆಕಕ  

ಪ್ರಿಶೋಧನ ವರದಿ. 

11. ದ್ಕಷ ಣ್ ಕನನ ಡ ಜಲಿಾ  ಪಂಚಾಯ್ತ್ನ 2019-20ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ ಲೆಕಕ  

ಪ್ರಿಶೋಧನ ವರದಿ. 

12. ರಾಮನಗರ ಜಲಿಾ  ಪಂಚಾಯ್ತ್ನ 2019-20ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ ಲೆಕಕ  

ಪ್ರಿಶೋಧನ ವರದಿ. 

13. ಶ್ವಮಗೆ  ಜಲಿಾ  ಪಂಚಾಯ್ತ್ನ 2019-20ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ ಲೆಕಕ  

ಪ್ರಿಶೋಧನ ವರದಿ. 

14. ಹಾಸನ ಜಲಿಾ  ಪಂಚಾಯ್ತ್ನ 2019-20ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ ಲೆಕಕ  

ಪ್ರಿಶೋಧನ ವರದಿ. 

15. ಮಂಡಯ  ಜಲಿಾ  ಪಂಚಾಯ್ತ್ನ 2019-20ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ ಲೆಕಕ  

ಪ್ರಿಶೋಧನ ವರದಿ. 

16. ಕನಯಟಕ ರಾಜಯ ದ್ ತಾಲಿ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳ 2016-17ನೇ 

ಸ್ಲ್ಲನ            ಲೆಕಕ  ಪ್ರಿಶೋಧನ ವರದಿ ವಾಷ್ಟಯಕ ಲೆಕಕ ಪ್ತರ ಗಳ 

ಕರ ೋಢಿೋಕೃತ ಪ್ರ ತೆಯ ೋಕ ಆಡಿಟ್ ವರದಿ. 

17. ಹಾವೇರಿ ಜಲಿಾ  ಪಂಚಾಯ್ತ್ನ 2019-20ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ 

ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನ ವರದಿ. 

 

(2) ಕನಯಟಕ ಗ್ರರ ಮ ಸವ ರಾಜ ಮತುು  ಪಂಚಾಯ್ತ ರಾಜ ಅಧನಯ್ಮ 

1993 ಪ್ರ ಕರಣ್ 300 ರ ಉಪ್ ಪ್ರ ಕರಣ್(5)ರನವ ಯ್. 

1. ಕಪ್ಪ ಳ ಜಲಿಾ  ಪಂಚಾಯ್ತ್ನ 2020-21ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ ವಾಷ್ಟಯಕ ವರದಿ. 
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2. ವಿಜಯ್ಪುರ(ಬಿಜಾಪುರ) ಜಲಿಾ  ಪಂಚಾಯ್ತ್ನ 2020-21ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ 

ವಾಷ್ಟಯಕ ವರದಿ. 

3. ಧಾರವಾಡ ಜಲಿಾ  ಪಂಚಾಯ್ತ್ನ 2020-21ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ ವಾಷ್ಟಯಕ ವರದಿ. 

4. ಕಲಬ್ಬರಗಿ ಜಲಿಾ  ಪಂಚಾಯ್ತ್ನ 2020-21ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ ವಾಷ್ಟಯಕ ವರದಿ. 

5. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಲಿಾ  ಪಂಚಾಯ್ತ್ನ 2020-21ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ ವಾಷ್ಟಯಕ 

ವರದಿ. 

6. ಬಳಗ್ರವಿ ಜಲಿಾ  ಪಂಚಾಯ್ತ್ನ 2020-21ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ ವಾಷ್ಟಯಕ ವರದಿ. 

7. ಚಿತರ ದ್ಯಗಯ ಜಲಿಾ  ಪಂಚಾಯ್ತ್ನ 2020-21ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ ವಾಷ್ಟಯಕ ವರದಿ 

ಹಾಗೂ 2019-20ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನ ವರದಿ. 

8. ಬಾಗಲಕೋಟ್ಟ ಜಲಿಾ  ಪಂಚಾಯ್ತ್ನ 2019-20ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ ವಾಷ್ಟಯಕ ವರದಿ. 

9. ಮಂಡಯ  ಜಲಿಾ  ಪಂಚಾಯ್ತ್ನ 2020-21ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ ವಾಷ್ಟಯಕ ವರದಿ. 

10. ಉಡುಪಿ ಜಲಿಾ  ಪಂಚಾಯ್ತ್ನ 2020-21ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ ವಾಷ್ಟಯಕ ಆಡಳಿತ 

ವರದಿ. 

11. ಚಿಕಕ ಬಳಿ್ಳಪುರ ಜಲಿಾ  ಪಂಚಾಯ್ತ್ನ 2020-21ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ ವಾಷ್ಟಯಕ 

ಆಡಳಿತ ವರದಿ. 

IV ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ(ಸಭಾನ್ಯಯಕರು)(ಸ್ತರಿಗೆ, ಪರಿರ್ಶಷಟ  

ಪಂಗಡಗಳ ಕಲಾಾ ಣ ಸರ್ಚವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ,  

 ರಸು  ಸ್ರಿಗ್ಡ ನಗಮ ಕಾಯೆ್ಕ  1950 ಅಧನಯ್ಮ 33(4)ರನವ ಯ್. 

 

ಈಶಾನಯ  ಕನಯಟಕ ರಸು  ಸ್ರಿಗ್ಡ ಸಂಸಿ  (ಕಲಬ್ಬರಗಿ) 2019-20ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ  

ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನ ರದಿ. 

 

V ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ(ಸಭಾನ್ಯಯಕರು) (ವಸತಿ, 

ಮೂಲಸೌಕಯಾಾಭಿವೃದಿಧ  ಸರ್ಚವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ,  
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ಕನಯಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿಯ್ ಕಾಯೆ್ಕ  1962ರ ಸಕ್ಷನ 69 ರನವ ಯ್. 

 

ಕನಯಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ ಬಾಂಗಳೂರು ಇದ್ರ 2020-21ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ ವಾಷ್ಟಯಕ 

ವರದಿ. 

 

VI ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ(ಸಭಾನ್ಯಯಕರು)(ಅರಣಾ , ಆಹಾರ, 

ನ್ಯಗರಿೋಕ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು  ಗಾರ ಹಕ ವಾ ವಹಾರಗಳು ಸರ್ಚವರ ಪರವಾಗಿ):- 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ,  

ಕಂಪ್ನಗಳ ಕಾಯೆ್ಕ , 2013ರ ಕಲಂ 395(1)(ಬಿ)ರಡಿಯ್ಲಿ್ಲ . 

1. ಕನಯಟಕ ಪ್ಲಫ್್ವುಡ ನಯ್ಮಿತದ್ 2019-20ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ ವಾಷ್ಟಯಕ 

ವರದಿ. 

2. ಕನಯಟಕ ಅರಣ್ಯ  ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಗಮ ನಯ್ಮಿತದ್ 2019-20ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ 

ವಾಷ್ಟಯಕ ವರದಿ. 

VII ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟಾ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ(ಸಭಾನ್ಯಯಕರು)(ಸಣಣ  ನೋರಾವರಿ, 

ಕಾನೂನು, ಸಂಸದಿೋಯ ವಾ ವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು  ಶಾಸನ ರಚನೆ ಸರ್ಚವರ 

ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ,    

(1) ಕನಯಟಕ ರಾಜಯ  ಮಾನವ ಹಕುಕ ಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧನಯ್ಮ, 1993 ರ 

ಕಲಂ 20(1) ಮತುು  (2) ಮತುು  ಕನಯಟಕ ರಾಜಯ  ಮಾನವ ಹಕುಕ ಗಳ 

ಆಯೋಗದ್ (ಕಾಯ್ಯವಿಧಾನ) ನಯಂತರ ಣ್ಗಳು 2007 ರ ಕಲಂ 32 ರನವ ಯ್  

ಕನಯಟಕ ರಾಜಯ  ಮಾನವ ಹಕುಕ ಗಳ ಆಯೋಗದ್ 2019-20 ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ 

ವಾಷ್ಟಯಕ ವರದಿ 

(2) ಕನಯಟಕ ರಾಜಯ  ಕಾನೂನು ಸೇವಗಳ ಪಾರ ಧಕಾರದ್ ನಯ್ಮಗಳ, 1987 ರ 

ಸಕ್ಷನ್ 18(4)ಮತುು  (6) ರನವ ಯ್ 
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ಕನಯಟಕ ರಾಜಯ  ಕಾನೂನು ಸೇವಗಳ ಪಾರ ಧಕಾರದ್ 2017-18 ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ 

ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನ ವರದಿ 

VIII ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟಾ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ (ಸಭಾನ್ಯಯಕರು)(ಉನನ ತ್ ರ್ಶಕ್ಷಣ, 

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು  ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ, ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು  

ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ, ಕೌಶಲಾಾ ಭಿವೃದಿಧ  ಸರ್ಚವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ,    

 

ಕನಯಟಕ ರಾಜಯ  ವಿರ್ವ ವಿದಾಯ ಲಯ್ಗಳ ಅಧನಯ್ಮ 2000, ಪ್ರ ಕರಣ್ 47(4) 

ಮತುು  50 (2) ರನವ ಯ್ 

1. ಮಂಗಳೂರು ವಿರ್ವ ವಿದಾಯ ಲಯ್ದ್ 2016-17 ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನ 

ವರದಿ 

2. ದಾವಣ್ಗ್ಡರೆ ವಿರ್ವ ವಿದಾಯ ಲಯ್ದ್ 2016-17 ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನ 

ವರದಿ 

3. ತುಮಕ್ಕರು ವಿರ್ವ ವಿದಾಯ ಲಯ್ದ್ 2020-21 ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ ವಾಷ್ಟಯಕ ವರದಿ 

4. ಕನಯಟಕ ರಾಜಯ  ಅಕಕ ಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳ್ಳ ವಿರ್ವ ವಿದಾಯ ಲಯ್, ವಿಜಯ್ಪುರ 

2020-21 ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ ವಾಷ್ಟಯಕ ವರದಿ 

 

IX ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ(ಸಮಾಜ್ ಕಲಾಾ ಣ, ಹಿುಂದ್ದಳಿದ 

ವಗಾಗಳ ಕಲಾಾ ಣ ಸರ್ಚವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ,    

 ಕಂಪ್ನಗಳ ಕಾಯೆ್ಕ  2013ರ ನಯ್ಮ 395(1)ರನವ ಯ್. 

ಕನಯಟಕ ರಾಜಯ  ಸಫಾಯ ಕಮಯಚಾರಿ ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಗಮದ್ 2016-17ನೇ 

ಸ್ಲ್ಲನ ವಾಷ್ಟಯಕ ವರದಿ ಮತುು  ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನ ವರದಿ. 
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X ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ(ಸಭಾನ್ಯಯಕರು)(ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ 

ಸರ್ಚವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ,  

 

ಕನಯಟಕ ಪ್ಶು ವೈದ್ಯ ಕೋಯ್, ಪ್ಶು ಹಾಗೂ ಮಿೋನುಗ್ರರಿಕೆ ವಿಜಾಾ ನಗಳ  

ವಿರ್ವ ವಿದಾಯ ಲಯ್ ಕಾಯೆ್ಕ  2004ರ ಸಕ್ಷನ 43(3)ರನವ ಯ್. 

 

ಕನಯಟಕ ಪ್ಶು ವೈದ್ಯ ಕೋಯ್, ಪ್ಶು ಹಾಗೂ ಮಿೋನುಗ್ರರಿಕೆ ವಿಜಾಾ ನಗಳ 

ವಿರ್ವ ವಿದಾಯ ಲಯ್ ಬಿೋದ್ರ ಇದ್ರ 2017-18 ಮತುು  2018-19ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ 

ವಾಷ್ಟಯಕ ವರದಿಗಳು.    

 

XI ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ(ಸಭಾನ್ಯಯಕರು)(ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು  

ಮಧ್ಾ ಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸರ್ಚವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ,  

ಕಂಪ್ನ ಕಾಯೆ್ಕ  2013ರ ಕಲಂ 394(2)ರ ಪ್ರ ಕಾರ. 

ದಿ. ಮೈಸ್ಪರು ಕರ ೋಮ ಟಾಯ ನಾಂಗ ಕಂಪ್ನ ಲ್ಲಮಿಟ್ಟಡ್ನ 2020-21ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ  

ವಾಷ್ಟಯಕ ವರದಿ. 

   

XII ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ(ಸಭಾನ್ಯಯಕರು)(ಕಾಮಿಾಕ 

ಸರ್ಚವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ,  

ಕಟಿ ಡ ಮತುು  ಇತರೆ ನಮಾಯಣ್ ಕಾಮಿಯಕರ ಕಲಾಯ ಣ್ (ಉದೊಯ ೋಗ ಕರ ಮಿೋಕರಣ್ 

ಮತುು  ಸೇವಾ ಷ್ರತುು ) ಕಾಯೆ್ಕ  1996 ಪ್ರಿಚೆಛ ೋದ್ 27(4)ರನವ ಯ್.  

 

ಕನಯಟಕ ಕಟಿ ಡದ್ ಮತುು  ಇತರೆ ನಮಾಯಣ್ ಕಾಮಿಯಕರ ಕಲಾಯ ಣ್ 

ಮಂಡಳಿಯ್ 2006-07  ರಿಾಂದ್ 2015-16ನೇ ಸ್ಲ್ಲನವರೆಗಿನ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನ 

ವರದಿಗಳು.  
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XIII ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ(ಸಭಾನ್ಯಯಕರು)(ಸಹಕಾರ 

ಸರ್ಚವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ,  

(1) ಕನಯಟಕ ರಾಜಯ  ಉಗ್ರರ ಣ್ ನಗಮದ್ ಕಾಯೆ್ಕ  1965 ಸಕ್ಷನ 31(11)ರನವ ಯ್. 

ಕನಯಟಕ ರಾಜಯ  ಉಗ್ರರ ಣ್ ನಗಮ, ಬಾಂಗಳೂರು ಇದ್ರ 2018-19 ಮತುು  2019-

20ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ ವಾಷ್ಟಯಕ ವರದಿಗಳು ಮತುು  ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನ ವರದಿಗಳು. 

 

(2) ಕನಯಟಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಕಾಯೆ್ಕ , 1959ರ ಕಲಂ 63 (11) ಮತುು  

ಕನಯಟಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ನಯ್ಮ 1960ರ ನಯ್ಮ 29 (ಡಿ) ರನವ ಯ್. 

1. ಕನಯಟಕ ರಾಜಯ  ಸಹಕಾರಿ ನೂಲ್ಲನ ಗಿರಣಿಗಳ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಯ್ಮಿತ, 

ಬಾಂಗಳೂರು ಇದ್ರ 2018-19 ಮತುು  2019-20ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನ 

ವರದಿ. 

2. ಕನಯಟಕ ಸಹಕಾರಿ ಎಣೆಣ ಬಿೋಜ ಬಳಗ್ರರರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಯ್ಮಿತ, 

ಬಾಂಗಳೂರು ಇದ್ರ 2019-20ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನ ವರದಿ. 

3. ಕನಯಟಕ ರಾಜಯ  ಸಹಕಾರಿ ಅಪ್ಕ್  ಬಾಯ ಾಂಕ ನಯ್ಮಿತ, ಬಾಂಗಳೂರು ಇದ್ರ 

2016-17 ಹಾಗೂ 2017-18ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನ ವರದಿಗಳು. 

 

XIV ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ(ಸಭಾನ್ಯಯಕರು)(ಕೃಷಿ ಸರ್ಚವರ 

ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ,  

(1) ಕೃಷ್ಟ ವಿಜಾಾ ನಗಳ ವಿರ್ವ ವಿದಾಯ ಲಯ್ಗಳ ಅಧನಯ್ಮ 2009ರ ಕಲಂ 57 

ರಂತೆ. 

ಕೃಷ್ಟ ವಿರ್ವ ವಿದಾಯ ಲಯ್, ಬಾಂಗಳೂರು ಇದ್ರ 2020-21ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ ವಾಷ್ಟಯಕ 

ವರದಿ. 

(2) ಕಂಪ್ನ ಕಾಯೆ್ಕ  2013ರ ಸಕ್ಷನ 394(2)ರನವ ಯ್. 
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1. ಕನಯಟಕ ರಾಜಯ  ಕೃಷ್ಟ ಉತಪ ನನ ಗಳ ಸಂಸಕ ರಣೆ ಹಾಗೂ ರಫ್ತು  ನಗಮ 

ನಯ್ಮಿತದ್ 2019-20ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ ವಾಷ್ಟಯಕ ವರದಿ(ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನ 

ವರದಿ ಒಳಗಾಂಡಂತೆ). 

2. ಕನಯಟಕ ರಾಜಯ  ದಿವ ದ್ಳ ಧಾನಯ  ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮಂಡಳಿ ಕಲಬ್ಬರಗಿ ಇದ್ರ 

2019-20 ವಾಷ್ಟಯಕ ವರದಿ ಮತುು  ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನ ವರದಿ. 

3. ಕನಯಟಕ ಅಾಂತರಗಂಗ್ರ ಸ್ಪಕ್ಷಮ  ನೋರಾವರಿ ನಗಮ ನಯ್ಮಿತದ್ 2019-

20ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ ವಾಷ್ಟಯಕ ವರದಿ. 

 

XV ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ(ಸಭಾನ್ಯಯಕರು)(ನಗರಾಭಿವೃದಿಧ  

ಸರ್ಚವರ ಪರವಾಗಿ (ಕೆಯುಡಬಿ್ಲ್ ಾ ಎಸ್ಡಿಬ್ಬ ಮತ್ತು  ಕೆಯುಐಡಿಎಫ್್ಸಿ 

ಸೇರಿದಂತ್, ಬೆುಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದಿಧ , ಬ್ಬ.ಬ್ಬ.ಎುಂ.ಪಿ, ಬ್ಬ.ಡಿ.ಎ, 

ಬ್ಬ.ಡಬಿ್ಲ್ ಾ .ಎಸ.ಎಸ.ಬ್ಬ, ಬ್ಬಎುಂಆರ್ಡಿಎ, ಬ್ಬಎುಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಮತ್ತು  

ನಗರಯೋಜ್ನೆ ನದೇಾಶನ್ಯಲಯ, ನಗರಾಭಿವೃದಿಧ  ಇಲಾಖ್ಯಯನುನ  

ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ,):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ,  

 

ಕನಯಟಕ ನಗರಾಭಿವೃದಿಿ  ಪಾರ ಧಕಾರಗಳ ಕಾಯೆ್ಕ , 1987ರ ಕಲಂ 48 (5) ಮತುು  

49ರನವ ಯ್. 

1. ಚಿತರ ದ್ಯಗಯ ನಗರಾಭಿವೃದಿಿ  ಪಾರ ಧಕಾರದ್ 2020-21ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ ವಾಷ್ಟಯಕ 

ವರದಿ. 

2. ಚಾಮರಾಜನಗರ-ರಾಮಸಮುದ್ರ  ನಗರಾಭಿವೃದಿಿ  ಪಾರ ಧಕಾರದ್ 2018-19, 

2019-20 ಮತುು  2020-21ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ ವಾಷ್ಟಯಕ ವರದಿಗಳು ಮತುು  2016-17, 

2017-18, 2018-19 ಹಾಗೂ 2019-20ನೇ ಲೆಕಕ ಪ್ರಿಶೋಧನ ವರದಿಗಳು. 

3. ಉಡುಪಿ ನಗರಾಭಿವೃದಿಿ  ಪಾರ ಧಕಾರದ್ 2020-21ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ ವಾಷ್ಟಯಕ ವರದಿ. 
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4. ಮೈಸ್ಪರು ನಗರಾಭಿವೃದಿಿ  ಪಾರ ಧಕಾರದ್ 2017-18, 2018-19 ಮತುು  2019-

20ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ ವಾಷ್ಟಯಕ ವರದಿಗಳು. 

5. ಹಸಪೇಟ್ಟ ನಗರಾಭಿವೃದಿಿ  ಪಾರ ಧಕಾರದ್ 2020-21ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ ವಾಷ್ಟಯಕ 

ವರದಿ. 

6. ಕೋಲಾರ ನಗರಾಭಿವೃದಿಿ  ಪಾರ ಧಕಾರದ್ 2020-21ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ ವಾಷ್ಟಯಕ 

ವರದಿ. 

7. ಹಾಸನ ನಗರಾಭಿವೃದಿಿ  ಪಾರ ಧಕಾರದ್ 2019-20 ಮತುು  2020-21ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ 

ವಾಷ್ಟಯಕ ವರದಿಗಳು. 

8. ತುಮಕ್ಕರು ನಗರಾಭಿವೃದಿಿ  ಪಾರ ಧಕಾರದ್ 2019-20ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ ಲೆಕಕ  

ಪ್ರಿಶೋಧನ ವರದಿ. 

9. ಕಲಬ್ಬರಗಿ ನಗರಾಭಿವೃದಿಿ  ಪಾರ ಧಕಾರದ್ 2020-21ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ ವಾಷ್ಟಯಕ 

ವರದಿ. 

10. ಬಿೋದ್ರ ನಗರಾಭಿವೃದಿಿ  ಪಾರ ಧಕಾರದ್ 2017-18 ಮತುು  2018-19ನೇ 

ಸ್ಲ್ಲನ       ಲೆಕಕ  ಪ್ರಿಶೋಧನ ವರದಿಗಳು. 

11. ಮಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದಿಿ  ಪಾರ ಧಕಾರದ್ 2012-13, 2016-17 ಹಾಗೂ 

2018-19ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ ವಾಷ್ಟಯಕ ವರದಿಗಳು. 

12. ಹಾವೇರಿ ನಗರಾಭಿವೃದಿಿ  ಪಾರ ಧಕಾರದ್ 2017-18, 2018-19 ಹಾಗೂ 2019-

20ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ ಲೆಕಕ  ಪ್ರಿಶೋಧನ ವರದಿಗಳು. 

13. ವಿಜಯ್ನಗರ ಪ್ರ ದೇಶಾಭಿವೃದಿಿ  ಪಾರ ಧಕಾರದ್ 2020-21ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ 

ವಾಷ್ಟಯಕ ವರದಿ. 

14. ಮಂಡಯ  ನಗರಾಭಿವೃದಿಿ  ಪಾರ ಧಕಾರದ್ 2011-12, 2012-13 ಮತುು  2017-

18 ರಿಾಂದ್ 2020-21ನೇ ಸ್ಲ್ಲನವರೆಗಿನ ವಾಷ್ಟಯಕ ವರದಿಗಳು ಹಾಗೂ 2011-

12, 2012-13 ಮತುು  2015-16 ರಿಾಂದ್ 2020-21ನೇ ಸ್ಲ್ಲನವರೆಗಿನ ಲೆಕಕ  

ಪ್ರಿಶೋಧನ ವರದಿಗಳು. 
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15. ಕೆ.ಜ.ಎಫ್. ನಗರಾಭಿವೃದಿಿ  ಪಾರ ಧಕಾರದ್ 2019-20 ಮತುು  2020-21ನೇ 

ಸ್ಲ್ಲನ ವಾಷ್ಟಯಕ ವರದಿ.  

XVI ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ(ಸಭಾನ್ಯಯಕರು)(ಪ್ರರಾಡಳಿತ್, 

ಸಣಣ  ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಸ್ತವಾಜ್ನಕ  ವಲಯ ಉದಾ ಮಗಳ ಸರ್ಚವರ ಪರವಾಗಿ):- 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ,  

(1) ಕಂಪ್ನಗಳ ಕಾಯೆ್ಕ  2013ರ ಪ್ರಿಚೆಛ ೋದ್ 395(1)(ಬಿ) ಪ್ರ ಕಾರ. 

ಕನಯಟಕ ರಾಜಯ  ಕರಕುರ್ಲ ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಗಮ ನಯ್ಮಿತದ್ 2018-19ನೇ 

ಸ್ಲ್ಲನ ವಾಷ್ಟಯಕ ವರದಿ.    

 

(2) ಕನಯಟಕ ಪುರ ಸಭೆಗಳ ಅಧನಯ್ಮ 1964ರ ಕಲಂ 295(6) 

ತಿದೆ್ಯಪ್ಡಿಯಂತೆ ಹಾಗೂ ಕನಯಟಕ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲಕೆಗಳ ಅಧನಯ್ಮ 

1976ರ ಕಲಂ 150(2)(ಬಿ) ತಿದೆ್ಯಪ್ಡಿಯಂತೆ.                                    

ನಗರ ಸಿ ಳಿೋಯ್ ಸಂಸಿ ಗಳ ಕರ ೋಢಿೋಕೃತ 2014-15 ರಿಾಂದ್ 2018-19ರವರೆಗಿನ 

ವಾಷ್ಟಯಕ   

ಲೆಕಕ  ಪ್ರಿಶೋಧನ ವರದಿಗಳು.                                                 

XVII ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ(ಸಭಾನ್ಯಯಕರು)(ವಾಣಿಜ್ಾ  ಮತ್ತು  

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖ್ಯಯಿುಂದ ಗಣಿ ಮತ್ತು  ಭೂ ವಿಜ್ಞಾ ನ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು  ಮಕೆಳ 

ಅಭಿವೃದಿಧ  ಮತ್ತು  ವಿಕಲಚೇತ್ನರು ಮತ್ತು  ಹಿರಿಯ ನ್ಯಗರಿೋಕರ ಸಬಲ್ಲೋಕರಣ 

ಸರ್ಚವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ,  

ಕನಯಟಕ ರಾಜಯ  ಮಹಿಳ್ಳ ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಗಮದ್ ಸಕ್ಷನ-65 (2) ರನವ ಯ್. 

ಕನಯಟಕ ರಾಜಯ  ಮಹಿಳ್ಳ ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಗಮದ್ 2019-20ನೇ ಸ್ಲ್ಲನ ವಾಷ್ಟಯಕ 

ವರದಿ. 

 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಂಡಿಸಲಾಯತು.  ಈಗ ಸದ್ನವನುನ  ಅಪ್ರಾಹನ  3:00 

ಗಂಟ್ಟಯ್ವರೆಗ್ಡ ಮುಾಂದೂಡಲಾಗಿದ್ದ. 
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(1045)/3-10/13-12-2021/ಎಲ್ಎಾಂ/ಎಕೆ 

 

(ಭೋಜ್ನ ವಿರಾಮಕೆಾಗಿ ಅಪರಾಹನ  2 ಗಂಟೆ 08 ನಮಿಷಕೆೆ  ಮುಂದೂಡಲಪ ಟಟ  

ಸದನವು ಪುನಃ ಅಪರಾಹನ   3 ಗಂಟೆ 12 ನಮಿಷಕೆೆ   ಸಮಾವೇಶಗುಂಡಿತ್ತ) 
 

(ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರು  ಪಿೋಠವನುನ  ಅಲಂಕರಿಸಿದರು) 

 

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟ್ಟೋಲ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ ಬಳಗೆ್ಡ  ತಾವು  ನಲುವಳಿ 

ಸ್ಪಚನೆಯ್ ಚಚೆಯಗ್ಡ ಅವಕಾರ್ ಮಾಡಿಕಡುತೆು ೋನೆ ಎಾಂದ್ಯ  ಹೇಳಿದೆಿ ರಿ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-  ಅದ್ನುನ  ನಯ್ಮ ೬೮ಕೆಕ  ಪ್ರಿವತಿಯಸಲಾಗಿದ್ದ.  

     ರ್ಶರ ೋ ಎಸ. ಆರ. ಪಾಟ್ಟೋಲ್ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ನಲುವಳಿ ಸ್ಪಚನೆಯ್ನುನ  

ಓದಿಬಿಡುತೆು ೋನೆ. ರೆಕಾಯಡ್ಗ್ಡ ಹೋಗಲ್ಲ. 

    

6. ನಯಮ 59ರ ಮೇರೆಗೆ ನಲುವಳಿ ಸೂಚನೆ ಮಂಡನೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ   

ಪರ ಸ್ತು ವ 

  ವಿಷಯ: ರಾಜಯ ದ್ಲಿ್ಲ  ಇತಿು ೋಚೆಗ್ಡ ಸಂಭವಿಸದ್ ಪ್ರ ವಾಹ ಮತುು  ಅತಿವೃಷಿ್ಟಯಾಂದ್ 

                  ಉಾಂಟಾಗಿರುವ  ರೈತರ ಬಳೆ ನರ್ ಮತುು  ಸ್ವಯಜನಕರ ಆಸು ಪಾಸು  

                  ನಷಿ್ ವಾಗಿರುವ ಬಗೆ್ಡ . 
                                                                       ------ 
 

        ರ್ಶರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟ್ಟೋಲ್(ವಿರೋಧ್ ಪಕ್ಷದ ನ್ಯಯಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೆ, ರಾಜಯ ದ್ಲಿ್ಲ  ಇತಿು ೋಚಿಗ್ಡ ಸಂಭವಿಸದ್  ಪ್ರ ವಾಹ ಮತುು  

ಅತಿವೃಷಿ್ಟ ಯಾಂದ್  ರಾಜಯ ದ್ ಎಲಿಾ  ಜಲಿೆ ಗಳಲಿ್ಲ  ಬಳೆದ್ಯ ನಾಂತು  ರೈತರ ಬಳೆ ಸೇರಿದಂತೆ 

ರಸು , ಸೇತುವ,  ಸಕಾಯರಿ ಕಟಿ ಡಗಳು, ಸ್ವಯಜನಕ ಮನೆಗಳು ನರ್ವಾಗಿವ.  ಹಾಗೂ 

ಜನ ಜಾನುವಾರಗಳ ಪಾರ ಣ್ ಹಾನಯಾಗಿದ್ದ.  ಇದ್ರಿಾಂದ್ ಸ್ವಿರಾರು ಕೋಟ 
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ರೂಪಾಯಗಳ ನಷಿ್ ವಾಗಿದ್ದ. ಈಗ್ರಗಲೇ ಹಲವಾರು ಸಂಕಷಿ್ ದ್ಲಿ್ಲರುವ ರಾಜಯ ದ್ 

ಜನತೆಯ್ನುನ   ಅತಿವೃಷಿ್ಟ  ಇನನ ಷಿ್ಣ  ಸಂಕಷಿ್ ಕೆಕ  ದೂಡಿದ್ದ.  ರಾಜಯ ದ್ಲಿ್ಲರುವ 

ಉಾಂಟಾಗಿರುವ ಈ ಸಂಕಷಿ್ ವನುನ  ನವಾರಿಸುವಲಿ್ಲ  ಸಕಾಯರ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದ. ಇದ್ಯ 

ರಾಜಯ ದ್ ಹಿತದೃಷಿ್ಟ ಯಾಂದ್ ಸ್ವಯಜನಕ ಮಹತವ ದ್ ವಿಷ್ಯ್ವಾಗಿರುವುದ್ರಿಾಂದ್ 

ಸದ್ನದ್ ಎಲಿಾ  ಕಲಾಪ್ಗಳನುನ  ಬದಿಗತಿು  ನಯ್ಮ ೫೯ರಡಿಯ್ಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸರುವ ಈ 

ನಲುವಳಿ ಸ್ಪಚನೆಯ್ನುನ  ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಳಿಬೇಕು.  ಏಕೆಾಂದ್ರೆ  ೭೦ ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ 

ಭೂಮಿಯ್ಲಿ್ಲ  ಬಳೆದಿರುವ ತೋಟಗ್ರರಿಕೆ, plantation crops ಇರಬಹುದ್ಯ ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಟ 

ಬಳೆ ಇರಬಹುದ್ಯ. ಈ ಎಲಿ  ಬಳೆಯು ಕಚಿಚ ಕಾಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ.  ೩೭೬ ಪಾರ ಣಿಗಳ 

ಜೋವ ಹಾನಯಾಗಿದ್ದ.  ೨೦,೦೦೦ ಮನೆಗಳು ಕಚಿಚ ಕಾಂಡು ಹೋಗಿವ.   ಬಹಳ 

ತಿೋವರ ತರವಾದ್ ಹಾನಯಾಗಿದ್ದ. ರೈತರು, ಜನಸ್ಮಾನಯ ರು ಕಣಿಣ ೋರಿನಲಿ್ಲ  ಕೈ 

ತಳೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಿಸಿ ತಿ ಉಾಂಟಾಗಿದ್ದ.  ಇಾಂತಹ ಪ್ರಿಸಿ ತಿಯ್ಲಿ್ಲ  ರಾಜಯ  ಸಕಾಯರ  

ಇದ್ಕೆಕ  ಸ್ಪಕು  ಪ್ರಿಹಾರವನುನ  ಕಂಡುಕಳಿಬೇಕು. ೧೧ ಸ್ವಿರ ಕೋಟ 

ರೂಪಾಯಗಳಿಗಿಾಂತ ಹೆರ್ಚಚ  ಹಾನಯಾಗಿದ್ದ ಎಾಂದ್ಯ ಸಕಾಯರದ್ವರೇ ಹೇಳಿದೆಾರೆ.  SDRM 

norms ಪ್ರ ಕಾರ ಹನನ ರಡು ಸ್ವಿರ ಕೋಟ ರೂಪಾಯಗಳನುನ  ಕಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ 

ಹೇಳಿದೆಾರೆ. ಆದ್ರೆ ರಾಜಯ ಸಕಾಯರ ತನನ  ಬೊಕಕ ಸದಿಾಂದ್ ಹಣ್ವನುನ  ಕಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ 

ಸಕಾಯರ ಇಲಿ್ಲಯ್ವರೆಗ್ಡ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಿಹಾರವನುನ  ನೋಡಿರುವುದಿಲಿ .  ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರು ಕೃಷ್ಟ ಕುಟಾಂಬದಿಾಂದ್  ಬಂದ್ವರು, ಅವರು ಕೃಷ್ಟಯ್ಲಿ್ಲ  

ಅಪಾರವಾದ್ ಪಾಾಂಡಿತಯ ವನುನ  ಹಾಂದಿದೆಾರೆ.  ಈ ಮಳೆಯಾಂದ್ ಯಾವ ಪ್ರಿಸಿ ತಿ 

ರಾಜಯ ದ್ಲಿ್ಲ  ಉಾಂಟಾಗಿದ್ದ ಎನುನ ವುದ್ಯ ಅವರಿಗ್ಡ ಗತಿು ದ್ದ.  Adverse climate 

ಇರುವುದ್ರಿಾಂದ್ pest and disease ನಾಂದ್ horticulture crops, especially grape, ಏನೂ 

ಉಳಿದಿರುವುದಿಲಿ .  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರು ತಾವು ಕ್ಕಡ ತೋಟಗ್ರರಿಕೆ ಬಳೆಯ್ನುನ  

ಬಳೆಯುತಾು ರೆ. 

                     (ಮುಾಂದ್ಯ)  
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(1046)13-12-2021(03-20)bsd-ak 

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್.ಆರ್. ಪಾಟ್ಟೋಲ್್ (ಮುಂದ್ದ) 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ತಾವು ತೋಟಗ್ರರಿಕೆ ಬಳೆಗಳನುನ  

ಬಳೆಯುವವರಾಗಿದೆಿ ೋರಿ. ಅತಿವೃಷಿ್ಟ -ಅನವೃಷಿ್ಟ ಯ್ನುನ  ಹರತುಪ್ಡಿಸ adverse 

climate ನಾಂದ್ cloudy atmosphere ಆಗಿ pest, disease ಗಳು increase ಆಗಿ ಏನೂ 

ಉಳಿದಿಲಿ . ಎಲಿಾ  ತೋಟಗ್ರರಿಕಾ ಬಳೆಗಳು ಸವಯನರ್ವಾಗಿವ. ಸಕಾಯರವು 

ಎಚೆಚ ತುು ಕಾಂಡು ಮಹತವ ದ್ ವಿಷ್ಯ್ವನುನ  ನಲಯಕ್ಷಯ  ಮಾಡಬಾರದ್ಯ. ತಕ್ಷಣ್ ರೈತರ 

ಮತುು  ಸ್ವಯಜನಕರ ಕಷಿ್ ದ್ಲಿ್ಲ  ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು. ಸ್ವಯಜನಕರ ಕಟಿ ಡಗಳಿಗ್ಡ 

ದೊಡೆ  ಪ್ರ ಮಾಣ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಹಾನಯಾಗಿದೆ್ಯ , ಇವಲಿವನೂನ  ದೃಷಿ್ಟ ಯ್ಲಿ್ಲಟಿಕಾಂಡು 

ಸಕಾಯರಕೆಕ  ಎಚಚ ರಿಸುವ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆ ಕಡುವ ದೃಷಿ್ಟ ಯಾಂದ್ ನಯ್ಮ 

೫೯ರಡಿಯ್ಲಿ್ಲ  ನಲುವಳಿ ಸ್ಪಚನೆಯ್ನುನ  ಮಂಡಿಸದೆ್ಯ , ದ್ಯ್ಮಾಡಿ ಈ 

ನಯ್ಮದ್ಲಿ್ಲ  ಚಚೆಯ ಮಾಡಲು ಅವಕಾರ್ ಕಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಕೋರುತೆು ೋನೆ. 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನನು ಸ್ಪಚನೆಯ್ನುನ  ಓದಿದೆ್ಯ , ಬಹಳ important 

ವಿಷ್ಯ್ಗಳಿದೆ್ಯ , ಇಡಿೋ ರಾಜಯ  ಮತುು  ಉತು ರ ಕನಯಟಕದ್ಲಿ್ಲ  ಬಹಳ ಕಷಿ್  ಇದ್ದ. ನವು 

ಸಹ ಇದ್ರಿಾಂದ್ suffer ಆಗಿದೆ್ದ ೋವ. ಈ ಹಿನನ ಲೆಯ್ಲಿ್ಲ  ಸಕಾಯರದ್ ಮಾಹಿತಿ 

ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಾಂಡು ಕಡಬೇಕು. ಈ ವಿಚಾರವನುನ  ನಯ್ಮ ೬೮ರ ಚಚೆಯಗ್ಡ convert 

ಮಾಡಿ, date, time fix ಮಾಡುತೆು ೋನೆ. ಮಾನಯ  ಆಡಳಿತ ಪ್ಕ್ಷದ್ ಮುಖ್ಯ  ಸಚೇತಕರು ಅವರ 

ಸದ್ಸಯ ರುಗಳಿಗ್ಡ ಒಳಗ್ಡ ಬಂದ್ಯ ಆಸೋನರಾಗಲು ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಎಲಿಾ  ಆಸನಗಳು ಖ್ಯಲ್ಲ 

ಇವ. ನವು ಉತು ರ ಕನಯಟಕ ಎಾಂದ್ಯ ಮಾತನಡುತೆು ೋವ. ಎಲಿರೂ ಆರಾಮವಾಗಿ 

ಹರಗ್ಡ ಇದೆಾರೆ, ಎಲಿರನೂನ  ಕರೆಯರಿ. 

(ನಯಮ 68ಕೆೆ  ಪರಿವತಿಾಸಲಾಯಿತ್ತ) 
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7. ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚನೆಗಳು 

ಅ)  ವಿಷಯ:- 2013ನೇ ಸ್ತಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ತ್ಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲ 

ಹೊರುವ ಪದಧ ತಿಯನುನ  ನಷೇಧಿಸಿದು ರೂ ಸಹ 

ರಾಜ್ಾ ದ ಅನೇಕ ಜಿಲಿೆ ಗಳಲಿ್ಲ  ಈಗಲೂ ಸಹ 

ಹಸು ಚಾಲ್ಲತ್ ಸೆ್ತ ಾ ವುಂಜ್ರ್ ಪದಧ ತಿ 

ಚಾಲ್ಲು ಯಲಿ್ಲರುವ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ .  
                                        ------ 

 

 ರ್ಶರ ೋ ಬ್ಬ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ್್ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿುಂದ ಚುನ್ಯಯಿತ್ರಾದವರು):- 

೨೦೧೩ನೇ ಸ್ಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ತಲೆಯ್ ಮೇಲೆ ಮಲ ಹರುವ ಪ್ದಿ್ ತಿಯ್ನುನ  ನಷೇಧಸದೆ್ರೂ 

ಸಹ ರಾಜಯ ದ್ ಅನೇಕ ಜಲಿೆ ಗಳಲಿ್ಲ  ಈಗಲ್ಲ ಸಹ ಹಸು ಚಾಲ್ಲತ ಸ್ಕ ಯ ವಾಂಜರ್ ಪ್ದಿ್ ತಿ 

ಚಾಲ್ಲು ಯ್ಲಿ್ಲರುವ ವಿಷ್ಯ್ದ್ ಬಗೆ್ಡ  ಮಾನಯ  ಸಮಾಜ ಕಲಾಯ ಣ್ ಹಾಗೂ ಹಿಾಂದ್ಯಳಿದ್ 

ವಗಯಗಳ ಕಲಾಯ ಣ್ ಸಚಿವರ ಗಮನವನುನ  ಸಳೆಯುತೆು ೋನೆ.  

 ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ (ಸಮಾಜ್ ಕಲಾಾ ಣ ಹಾಗೂ ಹಿುಂದ್ದಳಿದ 

ವಗಾಗಳ ಕಲಾಾ ಣ ಸರ್ಚವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ೧೯೭೨ ರಲಿ್ಲ  ಮಾನಯ  

ಬಸವಲ್ಲಾಂಗಪ್ಪ ನವರು ಕಾರ ಾಂತಿಕಾರಕ ಕಾಯೆ್ಕಯ್ನುನ  ತಂದಿದೆ್ಯ , ಇದ್ಕೆಕ  ಪೂರಕವಾಗಿ 

೧೯೯೩ ರಲಿ್ಲ  ಕಾಂದ್ರ  ಸಕಾಯರವು ಈ ಕಾಯೆ್ಕ ಗ್ಡ ಮತು ಷಿ್ಣ  manual scavenger ನೇಮಕಾತಿ 

ಮತುು  ಪುನವಯಸತಿ ಅಧನಯ್ಮವನುನ  ತಂದಿರುತು ದ್ದ.  ಮುಾಂದ್ಯವರೆದ್ಯ ೨೦೧೩ ರಲಿ್ಲ  

ಕಾಂದ್ರ  ಸಕಾಯರವು ಮತು ಷಿ್ಣ  ವಿಸು ೃತವಾಗಿ ಸಮಸಯ ಗಳ ಪ್ರಿಹಾರಕೆಕ  ಮತು ಾಂದ್ಯ 

ಕಾಯೆ್ಕಯ್ನುನ  ತಿದೆ್ಯಪ್ಡಿ ಮಾಡಿರುತು ದ್ದ. ಈ ಹಿನೆನ ಲೆಯ್ಲಿ್ಲ  manual scavenger ಗಳ 

ನೇಮಕಾತಿ ಮತುು  ಪುನವಯಸತಿ ಅಧನಯ್ಮವು ಕನಯಟಕ ಸಕಾಯರದ್ಲಿ್ಲ  

ಜಾರಿಯ್ಲಿ್ಲದ್ದ. ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ವಿಸು ೃತವಾದ್ ಪ್ರ ಶೆನ ಯ್ನುನ  ಕಳಿರುವುದ್ಕೆಕ  ನನನ  

ಇಲಾಖೆಯ್ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗ್ಡ ಅಭಿನಂದ್ನೆಯ್ನುನ  ಸಲಿ್ಲಸುತೆು ೋನೆ. ಏಕೆಾಂದ್ರೆ 

ಕಟಿ ಕಡೆಯ್ ಮನುಷ್ಯ ರ ಹಾಗೂ ಬದ್ಯಕಗ್ರಗಿ ಬಡಿದಾಡುವವರ ವಿಚಾರವನುನ  ಚಚೆಯ 
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ಮಾಡಿ, ಅವರ ಸಮಸಯ ಗಳನುನ  ಪ್ರಿಹಾರ ಮಾಡಲು ನಯ್ಮ ೭೨ ರಲಿ್ಲ  ವಿಷ್ಯ್ವನುನ  

ತಂದಿರುವುದ್ಕೆಕ  ಅಭಿನಂದ್ನೆಯ್ನುನ  ಹೇಳುತೆು ೋನೆ.  

 ಭಾರತ ಸಕಾಯರವು ೨೦೧೩ರಲಿ್ಲ  ಮಾಯ ನುಯ್ಲ್ ಸ್ಕ ಯ ವಾಂಜರ್ ನೇಮಕಾತಿ 

ನಷೇಧ ಮತುು  ಅವರ ಪುನವಯಸತಿ ಕಾಯೆ್ಕ  ಅಧನಯ್ಮ ೨೦೧೩ರ ಕಾಯೆ್ಕ  ಹಾಗೂ 

ನಯ್ಮಗಳನುನ  ರೂಪಿಸ ಜಾರಿಗ್ಡ ತರಲಾಗಿದ್ದ. ಅದ್ರಂತೆ ರಾಜಯ  ಸಕಾಯರದಿಾಂದ್ ಅಗತಯ  

ಕರ ಮ ಕೈಗಳಿಲಾಗುತಿು ದ್ದ. 

 ಎಾಂ.ಎಸ್. ಕಾಯೆ್ಕ  ೨೦೧೩ನುನ  ರಾಜಯ ದ್ಲಿ್ಲ  ನಗರ ಮತುು  ಗ್ರರ ಮಿೋಣ್ ಭಾಗದ್ಲಿ್ಲ  

ಮಾಯ ನುಯ ಯ್ಲ್ ಸ್ಕ ಯ ವಾಂಜಾಂಗ್ನಲಿ್ಲ  ತಡಗಿರುವವರನುನ  ಕಾಯೆ್ಕಯ್ 

ನಯ್ಮಗಳನುಸ್ರ ೫೦೮೦ ಜನರನುನ  ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುತು ದ್ದ. ಗುರುತಿಸರುವ 

ಮಾಯ ನುಯ ಯ್ಲ್ ಸ್ಕ ಯ ವಾಂಜರ್ಗಳಿಗ್ಡ ಪುನವಯಸತಿ ಕಾಯ್ಯಕರ ಮಗಳನುನ  ಅನುಷಿಾನ 

ಮಾಡಲು ಕೆಲಸ ಕಾಯ್ಯಗಳನುನ  ಕೈಗ್ಡತಿು ಕಳಿಲಾಗಿದ್ದ. ಒಾಂದ್ಯ ಬಾರಿ ನಗದ್ಯ 

ಸಹಾಯ್ಧನವಾಗಿ ರೂ.೪೦ ಸ್ವಿರಗಳನುನ  ಭಾರತ ಸಕಾಯರದಿಾಂದ್ ಕೆಲವರಿಗ್ಡ 

ನೋಡಲಾಗಿದೆ್ಯ , ರಾಜಯ  ಸಕಾಯರದ್ ಸಫಾಯ ಕಮಯಚಾರಿ ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಗಮದಿಾಂದ್ 

ಸ್ಲ/ಸಹಾಯ್ಧನ ನೋಡಲಾಗುತಿು ದ್ದ.  

 ಮಾಯ ನ್ಹೋಲ್ ಸವ ಚಚ ಗಳಿಸುವಾಗ ಮೃತಪ್ಟಿ ದೆ್ ಲಿ್ಲ  ಸಂಬಂಧಸದ್ 

ಗುತಿು ಗ್ಡದಾರರು/ಅಧಕಾರಿಗಳ ವಿರುದಿ್  ಕರ ಮಿನಲ್ ಮಕದೆ್ಮೆಮ  ದಾಖ್ಲ್ಲಸಲಾಗಿದ್ದ. 

ಮೃತಪ್ಟಿ  ಕುಟಾಂಬದ್ ವಲಂಬಿತರಿಗ್ಡ ರೂ.೧೦ ಲಕ್ಷ ಪ್ರಿಹಾರ ಧನವನುನ  

ನೋಡಲಾಗುತಿು ದ್ದ. ೧೯೯೩ ರಿಾಂದ್ ಈವರೆಗೂ ಸುಮಾರು ೮೮ ಕುಟಾಂಬಗಳು ಈ ಪ್ರಿಹಾರ 

ಧನವನುನ  ಪ್ಡೆದಿವ. 

 ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯಯ ಾಂರ್ಗಳೆಾಂದ್ರೆ ರಾಜಯ ದ್ಲಿ್ಲ  

ಮಾಯ ನುಯ ಯ್ಲ್ ಸ್ಕ ಯ ವಾಂಜರ್ಗಳನುನ  ಗುರುತಿಸಲು ೨೦೧೩ ರಿಾಂದ್ ಸಮಿೋಕೆಷ  

ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದ. ೨೦೧೮ರಿಾಂದ್ ರಾಷಿ್ಟ ರೋಯ್ ಸಮಿೋಕೆಷ ಯ್ಲಿ್ಲ  ಕನಯಟಕದ್ ೧೨ 

ಜಲಿೆ ಗಳನುನ  ಪೂಣ್ಯಗಳಿಸದೆ್ಯ , ೧೮ ಜಲಿೆ ಗಳಲಿ್ಲ  ಸವಯ ಕಾಯ್ಯ 
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ಪ್ರಿಪೂಣ್ಯವಾಗುವ ಹಂತದ್ಲಿ್ಲದ್ದ. ಇಲಿ್ಲಯ್ವರೆಗೂ ೧೨ ಜಲಿೆ ಗಳಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು ೫೦೮೦ 

ಮಾಯ ನುಯ ಯ್ಲ್ ಸ್ಕ ಯ ವಾಂಜರ್ಗಳನುನ  ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ್ಯ , ಸದ್ರಿಯ್ವರ 

ಪುನವಯಸತಿಗ್ಡ ಕರ ಮ ಕೈಗಳಿಲಾಗಿದ್ದ. ಗುರುತಿಸದ್ ನಂತರ ಅವರಿಗ್ಡ ಗುರುತು ಚಿೋಟ 

ಕಡುವಂತಹ ಕಾಯ್ಯಕರ ಮ ಇದೆ್ಯ , ಇದ್ನುನ  ಪೂಣ್ಯ ಪ್ರ ಮಾಣ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಕಡಲು 

ಆಗಿಲಿ . ಏಕೆಾಂದ್ರೆ ಗುರುತಿಸುವುದ್ಯ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತು ದ್ದ. ಒಾಂದ್ಯ ಬಾರಿ ನಗದ್ಯ 

ಸಹಾಯ್ಧನವನುನ  ಕಾಂದ್ರ  ಸಕಾಯರದ್ ನೆರವಿನಾಂದ್ ೨೮೯೦ ಜನರಿಗ್ಡ ಮಾತರ  

ನೋಡಲಾಗಿದ್ದ. ಸವಯ ಕಾಯ್ಯ ಆದ್ ತಕ್ಷಣ್ ಉಳಿದ್ವರೆಲಿರಿಗೂ ನೋಡಲು ಕಾಂದ್ರ  

ಸಕಾಯರಕೆಕ  ಅನುದಾನದ್ ಪ್ರ ಸ್ು ವವನುನ  ನೋಡಿದೆ್ದ ೋವ. ಅದ್ನುನ  ಕಡುವ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡುತೆು ೋವ. ರಾಜಯ  ಸಫಾಯ ಕಮಯಚಾರಿ ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಗಮದಿಾಂದ್ ೯೯೨ ಜನರಿಗ್ಡ 

ಸ್ಲ ಸೌಲಭಯ ಗಳನುನ  ನೋಡಲಾಗಿದ್ದ. ಸ್ಕ ಯ ವಾಂಜರ್ ಮಕಕ ಳಿಗ್ಡ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ ವೇತನ 

ನೋಡುವ ಕಾಯ್ಯಕರ ಮ ಹಾಕಕಳಿಲಾಗಿದ್ದ. ಮಾಯ ನುಯ್ಲ್ ಸವ ಚಚ ಗಳಿಸುವಾಗ 

ಮೃತಪ್ಟಿ ದ್ಲಿ್ಲ  ರೂ.೧೦ ಲಕ್ಷ ಕಡುವುದ್ನುನ  ಈಗ್ರಗಲೇ ಉಲಿೆೋಖ್ ಮಾಡಿದೆ್ದ ೋನೆ.  

 ರ್ಶರ ೋ ಕೆ. ಪರ ತಾಪಚಂದರ  ಶ್ನಟ್ಟಟ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾನಯ್ಕರು ಯಾವ ಉತು ರವನುನ  

ಹೇಳುತಿು ದೆಾರೆ? 

 ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ:- ನನು ಕಟಿ ರುವ ಉತು ರದ್ಲಿ್ಲ  ಒಾಂದ್ಷಿ್ಣ  

point ಗಳನುನ  ಹೇಳುತಿು ದೆ್ದ ೋನೆ. 

Mr. CHAIRMAN:- Extra points ಹೇಳುತಿು ದೆಾರೆ.  

ರ್ಶರ ೋ ಕೆ. ಪರ ತಾಪಚಂದರ  ಶ್ನಟ್ಟಟ :- ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಕಳಿದ್ ನಂತರ ಹೇಳಬೇಕು. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಅವರು ಕಳಿದ್ ನಂತರ ಹೇಳಬೇಕು. ಮಾನಯ  

ಸಭಾನಯ್ಕರೇ, ನಮಮ ನುನ  ಸೇರಿ Treasury Bench ನಲಿ್ಲ  ೫ ಜನ ಇದೆಾರೆ.  

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ:- ಬರುತಾು ರೆ. 
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ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಬರುತಾು ರೆ ಎನನ ಲು ಇದೇನು ಬಿೋಗರ ಮನೆಯೇ? ಎಲಿರನುನ  

ಕರೆಯ್ಬೇಕು. 

ರ್ಶರ ೋ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾುಂತೇಶ ಮಲಿ್ಲಕಾಜುಾನ(ಸಕಾಾರದ ಮಖ್ಾ  

ಸಚೇತ್ಕರು):- ಬಹಳಷಿ್ಣ  ಸದ್ಸಯ ರು ರ್ಚನವಣೆ ಇರುವುದ್ರಿಾಂದ್ ಬಂದಿಲಿ . 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಬಳಗೆ್ಡ  ಎಲಿರೂ ಬಂದಿದೆಾರೆ. 

ರ್ಶರ ೋ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾುಂತೇಶ ಮಲಿ್ಲಕಾಜುಾನ:- ಇನೈದ್ಯ ನಮಿಷ್ಗಳಲಿ್ಲ  

ಬರುತಾು ರೆ. 

Sri S.R. PATIL:- Candidate ಬಂದಿದೆಾರೆ ಎಾಂದ್ ಮೇಲೆ ಉಳಿದ್ವರದೆ್ಯ  ಏನದ್ದ? 

ರ್ಶರ ೋ ಬ್ಬ.ಕೆ. ಹರಿಪರ ಸ್ತದ್್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ತಮಮ  ಮೂಲಕ ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರಿಗ್ಡ ಧನಯ ವಾದ್ ಹೇಳಲು ಬಯ್ಸುತೆು ೋನೆ. ಸವಿಸ್ು ರವಾಗಿ ಉತು ರವನುನ  

ಕಟಿ ದೆ್ಯ , ನನು ವೈಯ್ಕು ಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ಕ್ಷದ್ ವಿರುದಿ್ವಾಗಿ ಮಾತನಡುವುದಿಲಿ . 

ನಮಮ  ಸಮಾಜದ್ಲಿ್ಲ  ಕಟಿ ಕಡೆಯ್ ವಯ ಕು ಯ್ ಸಿ ತಿ ಯಾವರಿೋತಿ ಇದ್ದ ಎನುನ ವುದ್ನುನ  

ಗಮನಕೆಕ  ತರಲು ಬಯ್ಸುತೆು ೋನೆ. 

ನಮಮ  ದೇರ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಈಗ್ರಗಲೇ ಮಂಗಳ ಗರ ಹದ್ವರೆಗೂ ಹೋಗುತೆು ೋವ. ೨೧ನೇ 

ರ್ತಮಾನದ್ಲಿ್ಲ  ನಗರಿಕ ಸಮಾಜದ್ಲಿ್ಲ  ಸಿ ತಿ ಯಾವ ರಿೋತಿ ಇದ್ದ ಎನುನ ವುದ್ನುನ  

ನೋಡಿದಾಗ Smart City ಎಾಂದ್ಯ ಕಾಂದ್ರ  ಸಕಾಯರದಿಾಂದ್ ಮಾಡಿದೆ್ದ ೋವ. ಆ Smart City 

ನಲಿ್ಲ  ಒಬಬ  engineer ಒಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿಕೆಯ್ನುನ  ಕಡುತಾು ರೆ.  Smart City ಯ್ಲಿ್ಲ  

ಹಿೋಗ್ರಗುತಿು ದ್ದ ಎಾಂದ್ಯ ಕಳಿದಾಗ ಅದ್ಕೆಕ  ಉತು ರ ನೋಡಿದ್ engineer ಹೇಳಿಕೆ ನೋಡಿದಾಗ 

ತಮಗ್ಡಲಿ  ಅನಸುತು ದ್ದ. ಈ manual scavenging ಜಾತಿ ವಿಶೇಷ್ವಾದ್ ಕೆಲಸ, ಅವರಿಗ್ಡ 

ಸೋಮಿತ ಮಾಡಿದೆ್ಯ , ಅವರೇ ಆ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡುತಾು ರೆ ಎನುನ ವಂತೆ ಇದ್ದ. ಆ 

engineer ಬಹಳ ಬ್ಬದಿಿವಂತ, ಬಹಳ ಓದಿದೆಾನೆ ಎಾಂದ್ಯಕಾಂಡಿರುತೆು ೋವ. ಇಾಂತಹ 

ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ಕ್ಷರತೆ ಇರುತು ದ್ದಯೇ ವಿನಃ ಅವರು ವಿದಾಯ ವಂತರಾಗಿರುವುದಿಲಿ  
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ಎನುನ ವುದ್ಯ ಬಹಳ ಸಪ ಷ್ವ ವಾಗಿ ಕಾಣ್ಣತು ದ್ದ. ಇದ್ನುನ  ಏಕೆ ಹೇಳುತಿು ದೆ್ದ ನೆಾಂದ್ರೆ ಕಾಂದ್ರ  

ಸಕಾಯರದ್ಲಿ್ಲ  ಒಾಂದ್ಯ ಪ್ರ ಶೆನ  ಬಂದ್ಯ ನಮಮ  ಮಾನಯ  ರಾಮದಾಸ್ ಅತ್ವಾಲೆ ರವರು ಈ 

ಸಮುದಾಯ್ಕೆಕ  ಸೇರಿದ್ವರಾಗಿದೆ್ಯ , I would like to quote which is as follows: - 

“The manual scavengers identified under the National Survey of Manual 

Scavengers are also eligible for the rehabilitation benefits under the self-

employment scheme for the rehabilitation of the manual scavengers.  The 

rehabilitation benefits include the following – 1/10th cash assistance of 

Rs.40,000/- each; skill training with a monthly stipend of Rs.3,000/-…” 

ಈ ರಿೋತಿ Rehabilitation Scheme ಗಳು ಸ್ಕಷಿ್ಣ  ಇವ.  There is no dearth of 

programmes for these people.  ಕಳೆದ್ ಸ್ರಿ ಒಾಂದ್ಯ ಪ್ರ ಶೆನ  ಬಂದಿದೆ್ಯ , ಮಂಡಯ -

ರಾಮನಗರದ್ಲಿ್ಲ  manhole ನಲಿ್ಲ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಪಾರ ಣ್ ಕಳೆದ್ಯಕಾಂಡಿದೆ್ರು. ಆ 

ಸಂದ್ಭಯದ್ಲಿ್ಲ  ಕಳಿದ್ ಪ್ರ ಶೆನ ಗ್ಡ ಅವರು manhole ನಲಿ್ಲ  ಸತಿು ಲಿ , accident ಆಗಿ ಬಿದೆ್ಯ  

ಸತು ರು ಎಾಂದ್ಯ ಅಲಿ್ಲರುವ ಅಧಕಾರಿಗಳು ಉತು ರ ಕಟಿ ದೆಾರೆ. High Court ನಲಿ್ಲ  ಒಾಂದ್ಯ 

PIL ಮಾಡುತಾು ರೆ. High Court ನವರು ಸಪ ಷಿ್ ವಾದ್ ನದೇಯರ್ನ ಕಡುತಾು ರೆ. 

ಶೌಚಗುಾಂಡಿಯ್ಲಿ್ಲನ ಸ್ವಿನಾಂದ್ D.C ಗಳ ಖುದೆ್ಯ  ಹಾಜರಿಗ್ಡ ಆದೇರ್ ಎಾಂದ್ಯ ಆಗುತು ದ್ದ. 

ಅಷಿ್ ಾಂದ್ಯ ಗಂಭಿೋರವಾದ್ ಪ್ರಿಸಿ ತಿ ಇದ್ದ. ಒಾಂದ್ಯ ವಾರದ್ ಹಿಾಂದ್ದಯೂ ಸ್ವು ಆಗಿದ್ದ. 

ಆದ್ರೆ ಉತು ರದ್ಲಿ್ಲ  scavenging ನಾಂದ್ ಸ್ವು ಆಗಿಲಿ  ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳುತಾು ರೆ. ಬಾಂಗಳೂರು 

Smart City ನಲಿ್ಲ  Infantry Road ಎಾಂದ್ಯ ಇದ್ದ.  It is one of the oldest streets in Bangalore 

City.  ಅಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಜಾಾ ವಂತರು, most civilized ಜನರು ಓಡಾಡುವ ಜಾಗವಾಗಿದ್ದ.  

(ಮುಾಂದ್ಯ) 
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(1047)/13.12.2021/3.30/ಹೆರ್ಚ್ವಿ:ಆರ್ಎನ್ 

ರ್ಶರ ೋ ಬ್ಬ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ್್(ಮುಂದ್ದವರೆದದ್ದು ) 

ಸನಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಒಬಬ  ಮನುಷ್ಯ ನನುನ  ಮಾಯ ನ್ಹೋಲ್ನಲಿ್ಲ  ಇಳಿಸ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡಿಸುತಿು ದೆ್  ಸಂದ್ಭಯದ್ಲಿ್ಲ  ಸಿ ಳಿೋಯ್ರು ’ಮನುಷ್ಯ ರನುನ  ಮಾಯ ನ್ಹೋಲ್ ಒಳಗ್ಡ 

ಇಳಿಸುವುದ್ಕೆಕ  ಸ್ಧಯ ವಿಲಿ ’ ಎಾಂದ್ಯ ಪ್ರ ತಿಭಟಸುತಾು ರೆ. ಅಲಿ್ಲ  ಒಬಬ  ಇಾಂಜನಯ್ರ್ 

ಇರುತಾು ನೆ. ಆತನ ಹೆಸರನುನ  ಹೇಳುವುದ್ಕೆಕ  ನನು ಹೋಗುವುದಿಲಿ . At this Engineer 

said:್“In್India,್we್have್a್caste್system.್Also,್there are certain people who have 

to್ do್ certain್ occupations….”ಆ ಅಧಕಾರಿಗ್ಡ ಮಾನವಿೋಯ್ತೆ ಎನುನ ವುದ್ನುನ  

ಇದೆಿ ದೆ್ ರೆ ಈ ರಿೋತಿಯಾದ್ ಹೇಳಿಕೆಯ್ನುನ  ಕಡುವುದ್ಕೆಕ  ಹೋಗುತಿು ರಲ್ಲಲಿ .್ “…These 

people are meant to clean. We are engineers. You cannot keep insisting that 

they should not clean್ the್ sewage.”್ಅವರಿಗ್ಡ ಇವರೇ ಕಿೋನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ  ಎಾಂದ್ಯ 

ಹೇಳುತಾು ರಂತೆ. ಈ ರಿೋತಿಯಾದ್ ಪ್ರಿಸಿ ತಿ ಬಾಂಗಳೂರಿನಲಿ್ಲ  ಇರುವಾಗ, ಬಾಂಗಳೂರನುನ  

ನವು ಹೇಗ್ಡ ಸ್ಮ ಟ್್ಯ ಸಟ ಎಾಂದ್ಯ ಕರೆಯುವುದ್ಕೆಕ  ಸ್ಧಯ ವಾಗುತು ದ್ದ? ಈ ಪ್ರ ಕರಣ್ಕೆಕ  

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ಾಂತೆ ಡೆಕಕ ನ್ ಹೆರಾಲೆ್ ಮತುು  ಇಾಂಡಿಯ್ನ್ ಎಕ್್ಪ್ರ ಸ್ ದಿನಪ್ತಿರ ಕೆಗಳಲಿ್ಲ  

ಸಹ ಲೇಖ್ನ ಪ್ರ ಕಟವಾಗಿದ್ದ. ಈಗಲ್ಲ ಸಹ ಈ ಕರ ಯ್ಕಗಳು ನಡೆಯುತಿು ವ. 1973-74ನೇ 

ಇಸವಿಯ್ಲಿ್ಲ  ಬಸವಲ್ಲಾಂಗಪ್ಪ ನವರು ತಲೆಯ್ ಮೇಲೆ ಮಲ ಹರುವಂತಹ 

ಪ್ದಿ್ ತಿಯ್ನುನ  ನಷೇಧಸದಂತಹ ಸಂದ್ಭಯದ್ಲಿ್ಲ  ದ್ಕಷ ಣ್ ಕನನ ಡ ಜಲಿೆಯ್ಲಿ್ಲ  

ಶೌಚಾಲಯ್ ಇರಲ್ಲಲಿ . ಈಗ ಬಹಳ ದೊಡೆ  ಕಾಯ್ಯಕರ ಮಗಳನುನ  ಹಮಿಮ ಕಾಂಡು 

ಎಲಿ  ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ  ಶೌಚಾಲಯ್ಗಳನುನ  ಸಿ್ಪ್ನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕರ ಮವನುನ  

ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಳಿಲಾಗಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ, ಇವತಿು ಗೂ ಸಹ ಬಾಂಗಳೂರು ನಗರದ್ಲಿ್ಲ  ಮಲ 

ಹರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತಿು ದ್ದ. ಉತು ರ ಕನಯಟಕದ್ ರಾಣಿಬನೂನ ರಿನಲಿ್ಲ  

ಮನೆನ ಯೂ ಸಹ ಇಾಂತಹದೊಾಂದ್ಯ ಪ್ರ ಕರಣ್ ನಡೆದಿದ್ದ. ಇವತಿು ಗೂ ಆ ಜನರ ಮೇಲೆ 

ದ್ಬಾಬ ಳಿಕೆ ಮತುು  ದ್ರಜಯನಯ ಗಳು ನಡೆಯುತಿು ದ್ದ. ಅವರ ಬಗೆ್ಡ  ಮಾತನಡುವವರು 

ಯಾರೂ ಇಲಿ . ಇಾಂತಹ ಪ್ರಿಸಿ ತಿಯ್ಲಿ್ಲ  ಅವರು ಏನು ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಸ್ಧಯ ವಿದ್ದ? 



                                                                                                                   ವಿಪ/13-12-2021/149 

“ತಿದ್ದು ಪಡಿಯಾಗದ ಪರ ತಿ/Unedited copy, ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಪತಿರ ಕಾ ಪರ ಕಟಣೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ದ” 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

ಪಾಪ್ದ್ ಜನರು ಜೋವ ಕಳೆದ್ಯಕಳಿು ತಿು ದೆಾ ರೆ. ಸಂವಿಧಾನದ್ಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಜನರಿಾಂದ್ 

ಆಯ್ಕಕ ಗಾಂಡ, ಸಕಾಯರಗಳಲಿ್ಲ  ಇರುವಂತಹ ಜನಪ್ರ ತಿನಧಗಳ್ಳಗಿರುವ 

ಪ್ರ ಧಾನಮಂತಿರ ಗಳು ಮತುು  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳು, the fundamental duty of every 

citizen is to protect the life and property of the citizen. ಅಾಂದ್ರೆ, ಇವರ 

ಜೋವವನುನ  ನವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಹೋಗುತಿು ಲಿ . ಕೆಲವರು ನಯಯ್ನುನ  

ಸ್ಕಕಾಂಡಿರುತಾು ರೆ. ಆದ್ರೆ, ಈ ಮನುಷ್ಯ ರು ನಯಗಿಾಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆಾರೆ. ಇದ್ರ 

ಬಗೆ್ಡ  ತಿೋವರ ವಾಗಿರುವ ಕಾನೂನು ತರಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ. ಈಗ ಇರುವಂತಹ ಕಾನೂನನಲಿ್ಲ  

ಯಾವುದೇ ಲೋಪ್ದೊೋಷ್ಗಳಿಲಿ  ಆದ್ರೆ, ಅದ್ನುನ  ಜಾರಿಗ್ಡ ತರುವುದ್ರಲಿ್ಲ  

ವಿಫಲವಾಗಿದೆ್ದ ೋವ.  

 ಸನಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಕನಯಟಕ ರಾಜಯ ದ್ಲಿ್ಲ  ಮಾಯ ನ್ಹೋಲ್ಗಿಳಿದ್ಯ 

ಸವ ಚಛ ತಾ ಕಾಯ್ಯವನುನ  ನವಯಹಿಸುತಿು ದೆ್  ಸಂದ್ಭಯದ್ಲಿ್ಲ  ಇದ್ಯವರೆವಿಗೂ ಸುಮಾರು 

400 ಜನರು ಮೃತಪ್ಟಿ ದೆಾರೆ. ಆದ್ರೆ, ಸಕಾಯರ 40 ಜನ ಮಾತರ  ಸತಿು ದೆಾ ರೆಾಂದ್ಯ ಲೆಕಕ  

ಕಡುತಿು ದ್ದ. ಅದ್ಕಕ ಾಂತ ಹೆರ್ಚಚ  ಸಂಖೆಯ ಯ್ನುನ  ತೋರಿಸದ್ರೆ ಪ್ರಿಹಾರ ರೂಪ್ವಾಗಿ 10 

ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಗಳನುನ  ನೋಡಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ. ಮೃತಪ್ಟಿ ರುವವರ ಕುಟಾಂಬಕೆಕ  ಈ 

ಪ್ರಿಹಾರವಾದ್ರೂ ಸಕಕ ದ್ರೆ ಅವರ ಜೋವನ ನಡೆಯುತು ದ್ದ. Manual scavenging 

ಮಾಡುವವರಿಗ್ಡ ಸಕಾಯರ ಯಾವುದೇ ರಿೋತಿಯ್ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಸು ರವನುನ  ಅಥವಾ 

ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಟ್್ ಅನುನ  ನೋಡುವುದಿಲಿ . ಕಳಿದ್ರೆ, ಇಾಂಜನಯ್ಸ್ಯ ಹೇಳುತಾು ರೆ, ನವು 

ಅವರಿಗ್ಡ gumboot and glove ಗಳನುನ  ಕಡುತೆು ೋವ. ಅವರು ಅವುಗಳನುನ  

ಮಾರಿಕಾಂಡು, ಕುಡಿಯುತಾು ರೆ’ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳುತಾು ರೆ. Manual Scavenging ಮಾಡುವ 

ಶೇಕಡಾ 99ರಷಿ್ಣ  ಜನರು ಹೆಾಂಡ ಸ್ರಾಯ ಕುಡಿದೇ ಮಾಯ ನ್ಹೋಲ್ಗಳಲಿ್ಲ  

ಇಳಿಯುತಾು ರೆ. ಕುಡಿಯುವುದ್ರಿಾಂದ್ ಅವರ ಆರೋಗಯ ಕೆಕ  ತಾಂದ್ರೆಯಾಗುತು ದ್ದ. ಒಾಂದ್ಯ 

ವೇಳೆ ಅವರು ಹೆಚಿಚ ನ ಪ್ರ ಮಾಣ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಕುಡಿದ್ರೆ, ಆ ಮಾಯ ನ್ಹೋಲ್ನಾಂದ್ ಹರಗ್ಡ 

ಬರುವುದ್ಕೆಕ  ಸ್ಧಯ ವಾಗುವುದಿಲಿ . ಇಾಂತಹ ಪ್ರಿಸಿ ತಿಯ್ಲಿ್ಲ  ನನು ಸಕಾಯರದ್ 

ಗಮನಕೆಕ  ತರಬಯ್ಸುವ ವಿಚಾರವೇನೆಾಂದ್ರೆ, ಕನಯಟಕ ರಾಜಯ ದ್ ಉಚಛ  
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ನಯ ಯಾಲಯ್ ನೋಡಿರುವಂತಹ ತಿೋಪ್ಯನುನ  ಅನುಷಿಾನಕೆಕ  ತರುವ ನಟಿ ನಲಿ್ಲ  ಒಾಂದ್ಯ 

ವಿಧೇಯ್ಕವನುನ  ಸಕಾಯರ ತರಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ. ಮುಾಂದ್ದ ಯಾರಾದ್ರು manual 

scavenging ಗ್ಡ ಉತೆು ೋಜನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಅವರಿಗ್ಡ ಜೈಲು ವಾಸವನುನ  

ವಿಧಸಲಾಗುತು ದ್ದ ಎನುನ ವ ವಿಧೇಯ್ಕವನುನ  ತರಬೇಕಾಗಿದ್ದ. ಆಗ ಇಾಂತಹ ಪ್ರ ಕರಣ್ಗಳು 

ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದೇನೋ! ಯಾವ ಯಾವುದೊೋ ವಿಧೇಯ್ಕಗಳನುನ  ತರುವುದ್ಕೆಕ  

ಬದ್ಲಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ನ ಜೋವ ಉಳಿಸುವಂತಹ ವಿಧೇಯ್ಕವನುನ  ತರುವುದ್ಯ ಉತು ಮ 

ಎನುನ ವುದ್ಯ ನನನ  ಅನಸಕೆಯಾಗಿದ್ದ. ಏಕೆಾಂದ್ರೆ, ಸಕಾಯರ ಇರುವುದ್ಯ ಮುನುಷ್ಯ ರಿಗ್ರಗಿ. 

ನಮಮ  ಸಂವಿಧಾನದ್ಲಿ್ಲ  ಎಲಿ  ರಿೋತಿ ಜೋವ ಪಾರ ಣಿಗಳಿಗ್ಡ ರಕ್ಷಣೆಯ್ನುನ  ನೋಡಲಾಗಿದ್ದ.  

ಕಾಯ್ಯವನುನ  ನವಯಹಿಸುವ ಸಂದ್ಭಯದ್ಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ರಿೋತಿಯ್ ಸ್ವು 

ಘಟಸಲಿವಾಂದ್ಯ ಸಂಸತಿು ಗೂ ಉತು ರವನುನ  ನೋಡಿದೆಾರೆ. ಆದ್ರೆ, 941 ಸ್ವು 

ಸಂಭವಿಸದ್ದಯ್ಕಾಂದ್ಯ ಒಾಂದ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳುತಿು ದ್ದ. Karnataka High Court to the 

State:್ “Give್ direction್ to್ stop್ manual್ scavenging್ except್ under್ certain್

circumstances.”್ Scavenging except under certain circumstances ಅಾಂದ್ರೆ ಏನು 

ಎನುನ ವುದ್ಯ ನನಗೂ ಅಥಯವಾಗುತಿು ಲಿ . Unless it is mechanized,  ಒಾಂದ್ಯ ಜಾತಿ 

ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ಈ ಕಾಯ್ಯವನುನ  ಕಟಿ  ಅವರು ಮಾಡಬೇಕೆನುನ ವುದ್ಯ ಎಷಿ್ ರ 

ಮಟಿ ಗ್ಡ ಸರಿ? ವಾರಣಾಸಯ್ಲಿ್ಲ  ಮಾನಯ  ಪ್ರ ಧಾನಮಂತಿರ ಗಳು ಒಾಂದ್ಯ ಕಾಯ್ಯಕರ ಮಕೆಕ  

ಹೋದಾಗ, ಸಫಾಯ ಕಮಯಚಾರಿಯ್ ಕಾಲನುನ  ತಳೆದ್ಯ, ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ 

ಆಧಾಯ ತಿಮ ಕ ಸುಖ್ ಸಗುತು ದ್ದಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದೆ್ರು. ಆ ವಯ ಕು  ಸಫಾಯ ಕಮಯಚಾರಿಯೋ 

ಅಲಿವೋ ನನಗ್ಡ ಗತಿು ಲಿ . ಆಧಾಯ ತಿಮ ಕ ಸುಖ್ manual scavenging ನಾಂದ್ 

ಸಗುತು ದ್ದಯೇ? ಹಾಗ್ರದ್ರೆ ನವಲಿರೂ ದೇವಸಿ್ನ ಮಠಗಳಿಗ್ಡ ಹೋಗುವುದ್ನುನ  

ಬಿಟಿ  ಇದೇ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲಿರಿಗೂ ಆಧಾಯ ತಿಮ ಕ ಸುಖ್ ಸಗುತು ದ್ದ. ಇದ್ನುನ  

ವೈಭವಿೋಕರಣ್ ಮಾಡುವುದ್ಯ ಸಹ ತಪುಪ . ಜವಾಬೆಾರಿ ಸಿ್ನದ್ಲಿ್ಲರುವವರು ಇಾಂತಹ 

ಹೇಯ್ಕೃತಯ ಗಳನುನ  ವೈಭವಿೋಕರಣ್ ಮಾಡುವುದ್ಯ ಸಹ ತಪುಪ . ಸದ್ನದ್ಲಿ್ಲ  ಕಾನೂನು 

ಸಚಿವರು ಸಹ ಉಪ್ಸಿ ತರಿದೆಾರೆ ಈ ಸದ್ನದ್ ಮೂಲಕ ಸಕಾಯರಕೆಕ  ಸಲಹೆ 
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ನೋಡುವುದೇನೆಾಂದ್ರೆ, ಒಾಂದ್ಯ ಬಲಯುತವಾದ್ ಕಾನೂನು ಅನುನ  ಜಾರಿಗ್ಡ ತರುವಂತಹ 

ಅವರ್ಯ ಕತೆಯದ್ದ. ನನು ಯೂನವಯಸಟಯ್ಲಿ್ಲದೆಾ ಗ, ಮಾನಯ  ಬಸವಲ್ಲಾಂಗಪ್ಪ ನವರ 

ಬಾಂಬಲ್ಲಗನಗಿದೆ್ದ . ಇಡಿೋ ಯೂನವಯಸಟ ಅವರ ವಿರುದಿ್ವಿದೆಾ ಗ, ನನು ಮತುು  

ರೋಷ್ನ್ಬೇಗ್ ಇಬಬ ರು ಮಾತರ   ಅವರ ಬಾಂಬಲವಾಗಿ ನಾಂತಿದೆ್ದವು. 1973-74ರಲಿ್ಲ  

ಮಾನಯ  ಬಸವಲ್ಲಾಂಗಪ್ಪ ನವರು ಈ ಪ್ದಿ್ ತಿಯ್ನುನ  ನಷೇಧಸಬೇಕೆನುನ ವ ಉದೆ್ದ ೋರ್ವನುನ  

ಹಾಂದಿದೆ್ರು. ಆದ್ರೆ, 1993ರಲಿ್ಲ  ಮಾನಯ  ಪಿ.ವಿ.ನರಸಾಂಹರಾವ್ರವರು 

ಪ್ರ ಧಾನಮಂತಿರ ಗಳ್ಳಗಿದೆಾ ಗ, ನನು ಸಹ ಲೋಕಸಭಾ ಸದ್ಸಯ ನಗಿದೆ್ದ  ಆ 

ಸಂದ್ಭಯದ್ಲಿ್ಲ  ಮತು ಾಂದ್ಯ ವಿಧೇಯ್ಕವನುನ  ತರಲಾಯತು. ಅದ್ರಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ 

manual scavenging ಅನುನ  ಇಡಿೋ ಭಾರತದ್ಲಿ್ಲ  ನಷೇಧಸಬೇಕೆನುನ ವ ಉದೆ್ದ ೋರ್ವನುನ  

ಹಾಂದಿದೆ್ರು. ಆದ್ರೆ, ಅದ್ಯ ಕವಲ ಕನಯಟಕ ರಾಜಯ ದ್ಲಿ್ಲ  ಮಾತರ  ಅನುಷಿಾನಕೆಕ  

ತರಲಾಯತು. ನಂತರ 2013ರಲಿ್ಲ  ಇವರುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗ್ರಗಿ ಒಾಂದ್ಯ ಕಾನೂನು 

ತರಲಾಯತು. ಇಷಿಾ ದ್ರೂ ಸಹ ಇಾಂತಹ ಪ್ರ ಕರಣ್ಗಳು ಪ್ದೇಪ್ದೇ 

ಸಂಭವಿಸುತಿು ರುವುದ್ನುನ  ನೋಡುತಿು ದೆ್ ರೇ, ಇವರ ರಕ್ಷಣೆಗ್ರಗಿ 

ಹಮಿಮ ಕಾಂಡಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕಾಯ್ಯಕರ ಮಗಳ್ಳಗಿರಬಹುದ್ಯ ಅಥವಾ 

ಕಾನೂನುಗಳ್ಳಗಿರಬಹುದ್ಯ ಅಷಿ್ ಾಂದ್ಯ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಲಿ  ಎನುನ ವುದ್ಯ ನನನ  

ಭಾವನೆಯಾಗಿದ್ದ. The High Court had in its interim order passed earlier issued 

several directions to the State Government and observed that there can be no 

dispute that our Constitutional philosophy does not permit any form of 

manual scavenging. Rights of people to live with dignity is an integral part of 

the fundamental rights guaranteed to the citizen under Article 21 of the 

Constitution of India. It had observed.  The preamble of the Constitution 

shows that the Constitution seeks to protect the dignity of individual. There 

can be no dispute that manual scavenging is most inhuman and it infringes 

the fundamental rights guaranteed under Article 21.    ಇಷಿ್ ಾಂದ್ಯ 
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ಅಮಾನವಿೋಯ್ವಾಗಿರುವ ಕೃತಯ ಗಳು ಇನೂನ  ನಡೆಯುತಿು ವ ಎಾಂದ್ರೆ, ನವಲಿರೂ 

ಸಕಾಯರದ್ಲಿ್ಲ , ವಿರೋಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ಲಿ್ಲ  ಮತುು  ಸ್ವಯಜನಕ ಜೋವನದ್ಲಿ್ಲದೆ್ಯ  ಏನು 

ಪ್ರ ಯೋಜನ ಎನುನ ವಂತಹ ಪ್ರ ಶೆನ  ಉದ್ು ವವಾಗುತು ದ್ದ.  ಇಾಂತಹ ಪ್ರ ಕರಣ್ಗಳು 

ಪುನರಾವತಯನೆಯಾಗುತಿು ರುವುದ್ನುನ  ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಕಾಯರ ಇದ್ನುನ  ಎಷಿ್ಣ  

ಗಂಭಿೋರವಾಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸದ್ದ ಎನುನ ವುದ್ಯ ಗತಾು ಗುತು ದ್ದ. Unless the Civil Society 

gears up,  ನವು ಸಮುದಾಯ್ದ್ವರಿಗ್ಡ ನಯ ಯ್ ಕಡುವುದ್ಕೆಕ  ಸ್ಧಯ ವಾಗುತಿು ಲಿ . 

ಆದೆ್ ರಿಾಂದ್ ಮಾನಯ  ಕಾನೂನು ಸಚಿವರು ಈ ಸದ್ನದ್ಲಿ್ಲ  ಉಪ್ಸಿ ತರಿದೆಾರೆ. ಅವರು ಈ 

ಸದ್ನ ಮುಕಾು ಯ್ಗಳಿುವಷಿ್ ರಲಿ್ಲ  ಈ ಸಮುದಾಯ್ದ್ವರ ರಕ್ಷಣೆ ಮತುು  ಈ 

ಪ್ದಿ್ ತಿಯ್ನುನ  ಸಂಪೂಣ್ಯವಾಗಿ ನಷೇಧಸದೆ್ರೂ, ಕೆಲವಾಂದ್ಯ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ  

ಅನುಸರಿಸುತಿು ರುವುದ್ರ ಬಗೆ್ಡ  ಕಠಿಣ್ ಕಾನೂನು ತರುವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಕನಯಟಕ 

ರಾಜಯ ದ್ಲಿ್ಲ  Manual Scavengingಗ್ಡ ಅವಕಾರ್ವನುನ  ನೋಡುವುದಿಲಿ  ಎನುನ ವ 

ನಧಾಯರವನುನ  ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಾಂಡು ನಮಮ  ರಾಜಯ ವನುನ  ಪ್ರ ಗತಿಪ್ರ ರಾಜಯ ವನನ ಗಿ 

ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ. ನಮಮ  ವಿರೋಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಯ್ಕರಾದ್ ಮಾನಯ  

ಎಸ್.ಆರ್.ಪಾಟೋಲ್ರವರು ಉತು ರ ಕನಯಟಕ ಬಸವಣ್ಣ ನವರ ನಡು ಎಾಂದ್ಯ 

ಹೇಳುತಿು ರುತಾು ರೆ. ಇಲಿ್ಲ  ಆ ಸಮುದಾಯ್ದ್ವರಿಗ್ಡ ನಯ ಯ್ ಸಗದಿದೆ್ ರೆ ಹೇಗ್ಡ? 

ಅದ್ರಲಿ್ಲಯೂ ಭಾರತಿೋಯ್ ಜನತಾ ಪ್ಕ್ಷದ್ವರು ಬಸವಣ್ಣ ನವರ ಮೇಲ್ಲನ ಹೆಚಿಚ ನ 

ಅಭಿಮಾನವನುನ  ಇಷಿ್ಣಕಾಂಡಿದೆಾರೆ. ಆದೆ್ ರಿಾಂದ್ ಸಂವಿಧಾನದ್ಲಿ್ಲ  ಉಲಿೆೋಖಿದ್ 

ಅಾಂರ್ಗಳು ಮತುು  ಬಸವಣ್ಣ ನವರ ಮಾನವಿೋಯ್ ಮೌಲಯ ಗಳು ಮತುು  

ಮಾನವಿೋಯ್ತೆಯ್ ದೃಷಿ್ಟ ಯಾಂದ್ ಈ ನಟಿ ನಲಿ್ಲ  ಒಾಂದ್ಯ ವಿಧೇಯ್ಕವನುನ  

ತರಬೇಕೆನುನ ವುದ್ಯ ನನನ  ಒತಾು ಯ್ವಾಗಿದ್ದ.  

 ರ್ಶರ ೋ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾುಂತೇಶ ಮಲಿ್ಲಕಾಜ್ಾನ(ಸಕಾಾರದ ಮಖ್ಾ  

ಸಚೇತ್ಕರು):- ಸನಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಬಸವಣ್ಣ ನವರು ಯಾವುದೇ ಒಾಂದ್ಯ 

ಪ್ಕ್ಷಕೆಕ  ಅಥವಾ ಒಾಂದ್ಯ ಸಮಾಜಕೆಕ  ಸೋಮಿತವಾಗಿರುವ ವಯ ಕು  ಅಲಿ . ಇಡಿೋ ಮನುಕುಲಕೆಕ  

ಸೇರಿದ್ವರಾಗಿದೆಾರೆ.  



                                                                                                                   ವಿಪ/13-12-2021/153 

“ತಿದ್ದು ಪಡಿಯಾಗದ ಪರ ತಿ/Unedited copy, ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಪತಿರ ಕಾ ಪರ ಕಟಣೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ದ” 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

 ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್.ಆರ್.ಪಾಟ್ಟೋಲ್್(ವಿರೋಧ್ ಪಕ್ಷದ ನ್ಯಯಕರು):- ಸನಮ ನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, 12ನೇ ರ್ತಮಾನದ್ಲಿ್ಲ  ಬಸವಾದಿ ರ್ರಣ್ರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ 

ವಚನಗಳು, ಡಾ||ಬಾಬಾ ಸ್ಹೇಬ್್ ಅಾಂಬೇಡಕ ರ್ ಅವರು ಕಟಿ ಾಂಥ ಸಂವಿಧಾನದ್ 

ಜ್ತೆಗ್ಡ ನಮಮ  ಪ್ಕ್ಷದ್ ಸಂವಿಧಾನ ಈ ಮೂರನೂನ  ಒಟಿ ಗ್ಡ ಇಟಿ ರೇ ಅಲಪ  ವಿರಾಮ, 

ಪೂಣ್ಯ ವಿರಾಮಗಳು ಸಹ ಬದ್ಲಾವಣೆ ಇಲಿದ್ಷಿ್ಣ  ಸ್ಮಯ ತೆಯಾಂದ್ ಇದ್ದ. ಅದ್ಕಾಕ ಗಿ 

ಮಾನಯ  ಹರಿಪ್ರ ಸ್ದ್ರವರ ಬಸವಣ್ಣ ನವರ ಹೆಸರನುನ  ಉಲಿೆೋಖ್ ಮಾಡಿದೆಾರೆ.  

 ರ್ಶರ ೋ ಬ್ಬ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ್್:- ಸನಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಮಾನಯ  

ಕವಟಗಿಮಠರವರು ನನಗ್ಡ ಒಳಿೆಯ್ ಸನ ೋಹಿತರಾಗಿದೆಾರೆ. ಅವರ ಊರಿಗ್ಡ 

ಬಂದಿದೆ್ದ ೋವಾಂದ್ಯ ಏನದ್ರೂ ಛೇಡಿಸಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಈ ರಿೋತಿ ಮಾತನಡುತಿು ದೆಾರೆ. 

ಬಸವಣ್ಣ ನವರು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ, ಪ್ಕ್ಷಕೆಕ  ಸೇರಿದ್ವರಲಿ . ಆದ್ರೆ, ಅವರು ಮಾತರ  ತಮಮ  

ಜ್ತೆಗ್ಡ ಅವರನುನ  ಇಟಿಕಾಂಡಿದೆಾರೆನುನ ವುದ್ಯ ನಮಮ  ನೋವಾಗಿದ್ದ. 

ಬಸವಣ್ಣ ನವರನುನ  ಅವರು ನಮಗೂ ಬಿಟಿಕಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ. ನಮಗೂ 

ಬಿಟಿಕಟಿ ರೆ ನವು ಸರಿ ಹೋಗಬಹುದ್ಯ ಎನುನ ವುದ್ಯ ನನನ  ಭಾವನೆಯಾಗಿದ್ದ.  

 ರ್ಶರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತವ ಮಿ(ಕಾನೂನು ಮತ್ತು  ಸಂಸದಿೋಯ ವಾ ವಹಾರಗಳ 

ಸರ್ಚವರು):- ಸನಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಬಸವಣ್ಣ ನವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಂತಹ  

ಈರ್ವ ರನನೆನ ೋ ಅವರ ನಯ್ಕರು ಹಿಡಿದ್ಯಕಾಂಡಿದೆಾರೆ.ಈಗ  ಅವರಿಗ್ಡ ಬಸವಣ್ಣ ನವರು 

ಯಾಕೆಬೇಕು?  

                (ಮುಾಂದ್ಯ) 
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(1048)  13.12.2021  3.40  ಪಿಕೆಆರ್ಎನ್ 

ರ್ಶರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತವ ಮಿ(ಮುಂದ್ದ) 

ಮಾನಯ  ಬಸವಣ್ಣ ನವರು ಮತುು  ನವು ಎಲಿರೂ ಈರ್ವ ರನ ಮಕಕ ಳು.  ನಮಮ  ಲ್ಲೋಡರ್ 

ಆದ್ವರು ರ್ಚನವಣೆಯ್ಲಿ್ಲ  ಈರ್ವ ರನನೆನ ೋ ಮುಾಂದಿಟಿಕಾಂಡು ಹೋದ್ರು.  ಹಾಗ್ರಗಿ 

ಅದ್ರ ಬಗೆ್ಡ  ಈಗೇಕೆ ಚಚೆಯ ಮಾಡಬೇಕು? 

 ರ್ಶರ ೋ ಬ್ಬ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ್್:- ಈರ್ವ ರ ಶೂದ್ರ  ದೇವತೆಯಾದೆ್ರಿಾಂದ್ ನಮಮ  ಲ್ಲೋಡರ್ 

ಈರ್ವ ರನನುನ  ಇಟಿಕಾಂಡರು.  ಆತ ಸಮ ಶಾನದ್ಲಿ್ಲ  ಇರುತಾು ನೆ. 

ರ್ಶರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತವ ಮಿ:- ದೇವರುಗಳಿಗ್ಡ ಅವರು-ಇವರು ಎಾಂದೇನೂ ಇಲಿ .  

ಆತ ಎಲಿರಿಗೂ ದೇವರಾಗಿರುತಾು ನೆ.  ಮಾನಯ  ಬಸವಣ್ಣ ನವರು ಆ ಧಮಯವನುನ  ಒಪಿಪ  

ಅನುಯಾಯಗಳ್ಳದ್ರು.  ಆದ್ರೆ ನಮಮ  ಲ್ಲೋಡರ್ ದ್ದಹಲ್ಲಯ್ ಲೆವಲ್ನಲಿೆೋ 

ಈರ್ವ ರನನುನ  ಇಟಿಕಾಂಡು ಬಿಟಿ ದೆಾರೆ.   

 ರ್ಶರ ೋ ಬ್ಬ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ್್:- ಆದ್ರೆ ಇನೂನ  ಬಸವಣ್ಣ ನವರನುನ  ಇಟಿಕಾಂಡಿಲಿ .  

ಮಾನಯ  ಕವಟಗಿಮಠರವರು, ಬಸವಣ್ಣ ನವರು ಎಲಿರಿಗೂ ಸೇರಿದ್ವರು ಎಾಂದ್ಯ 

ಹೇಳಿದ್ರು.  ಹಾಗ್ರಗಿ ಅವರು ಎಲಿರಿಗೂ ಸೇರಿದ್ವರು. 

 ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ನನು ಜಾತಿಯ್ನುನ  ನಂಬ್ಬವವನಲಿ .  ಆದ್ರೆ ಅವರನುನ  

ಜಾತಿಯ್ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ , ಧಮಯದ್ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ  ಹೇಯ್ವಾದ್ ಮತುು  ಅಮಾನವಿೋಯ್ವಾದ್ 

ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡಿಸುತಿು ದೆಾರೆ.  ಇದ್ನುನ  ತಡೆಯ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಾಂದ್ಯ ಕಠಿಣ್ ಕಾನೂನು 

ಆಗಬೇಕು. 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈ ವಿಷ್ಯ್ ಮಹತವ ಪೂಣ್ಯವಾದ್ಯದ್ಯ ಎಾಂದ್ಯ ಮದ್ಲೇ 

ನವು ಅಜೆಾಂಡಾದ್ಲಿ್ಲ  ಹಾಕಕಾಂಡೆವು. 

 ರ್ಶರ ೋ ಬ್ಬ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ್್:- ಅದ್ಕಾಕ ಗಿ ತಮಗ್ಡ ಧನಯ ವಾದ್ಗಳು.  ಇಾಂತಹ 

ಗಂಭಿೋರವಾದ್ ವಿಚಾರವನುನ  ಸದ್ನ ಪಾರ ರಂಭದ್ ಮದ್ಲನೆ ದಿವಸವೇ ಗಮನ 
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ಸಳೆಯುವ ಸ್ಪಚನೆ ಅಡಿ ಹಾಕಕಾಂಡು ಆ ಕುರಿತು ಮಾತನಡುವುದ್ಕೆಕ  ಅವಕಾರ್ 

ಮಾಡಿಕಟಿ ದೆ್ ಕೆಕ  ತಮಗ್ಡ ಧನಯ ವಾದ್ಗಳನುನ  ಹೇಳಿ ನನನ  ಮಾತುಗಳನುನ  

ಮುಗಿಸುತೆು ೋನೆ. 

 

 ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೋಸ್ತವ ಮಿ(ನ್ಯಮನದೇಾಶನ ಹೊುಂದಿದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಬಾಂಗಳೂರಿನಲಿ್ಲ  ನಡೆದ್ ಅಧವೇರ್ನದ್ಲಿ್ಲ  ನನು ರ್ಚಕೆಕ  ಗುರುತಿನ 

ಪ್ರ ಶೆನ ಯ್ನುನ  ಕಳಿದೆಾ ಗ ಮಾನಯ  ಧಮಯಸೇನರವರೂ ಸಹ ಉಪ್ಸಿ ತರಿದೆ್ರು.   ನವು 

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಡಿದಾಗ ಎರಡು-ಮೂರು ವಿಷ್ಯ್ಗಳು ಹರಗ್ಡ ಬಂತು.  ಯಾರು 

Manual scavenging ಮಾಡುತಾು ರೋ ಅವರು ಎಡವಗಯಕೆಕ  ಸೇರಿದ್ವರು ಮತುು  ಆ 

ಭಾಗದ್ಲಿ್ಲ  ಹೆಚಾಚ ಗಿ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆ ಮಾತನಡುವವರಾಗಿದೆ್ಯ , ಪುರಾತನ 

ಕಾಲದಿಾಂದ್ಲ್ಲ ಪ್ರಂಪ್ರಾನುಗತವಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸವನೆನ ೋ ಮಾಡಿಕಾಂಡು 

ಬಂದಿರುತಾು ರೆ, ಇದ್ನುನ  ತಪಿಪ ಸಬೇಕು.   ಇದ್ಯ ವಣ್ಯಭೇದ್ ನೋತಿಯ್ನುನ  ತೋರಿಸುತು ದ್ದ 

ಎನುನ ವ ಅಾಂರ್ಗಳು ಬಂತು.  ಮನೆನ  ಮಾನಯ  ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ ಗಳು ಇವರ ಸಲುವಾಗಿ, 

ಇವರ ಪುನವಯಸತಿಯ್ ಸಲುವಾಗಿ ಒಾಂದ್ಯ ಯೋಜನೆಯ್ನುನ  ಮಾಡಿದೆಾರೆ.  ಮಾನಯ  

ಹರಿಪ್ರ ಸ್ದ್ರವರು ಹೇಳಿದ್ ಹಾಗ್ಡ mechanical operation ಆಗಬೇಕು.  ನವು 

ನೋಡಿದ್ ಹಾಗ್ಡ, ಮಾಯ ನ್ಹೋಲ್ ಕಿೋನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಗತಯ ವಿದೆಾ ಗ, ತುತುಯ 

ಅವರ್ಯ ಕತೆ ಇದೆಾ ಗ scavenger ಕರೆಸ ಬಿದಿರುಗಳನುನ  ಹಾಕ ಕಿೋನ್ ಮಾಡಿಸುತಾು ರೆ.  

ಇಲಿದೇ ಇದೆ್ ರೆ ಆತನನುನ  ಒಳಗಡೆ ಇಳಿಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುತಾು ರೆ.  ಇದ್ರಿಾಂದ್ ಆತನ 

ಪಾರ ಣ್ಕೆಕ  ಸಂಚಕಾರ ಬರುತು ದ್ದ.  ಮಾನಯ  ಪ್ರ ಧಾನಮಂತಿರ ಗಳು ಏನು ಘೋಷ್ಟಸದೆಾರೋ 

ಆ ಕಾಯ್ಯಕರ ಮದ್ ಅಡಿಯ್ಲಿ್ಲ  mechanical equipment ಕಡುವ ವಯ ವಸಿ  ಇದ್ದ 

ಅದ್ನುನ  ಸಕಾಯರ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕಡುವ ವಯ ವಸಿ  ಮಾಡಬೇಕು.  Smart City ನಲಿ್ಲ  

ಏನು ಈ component ಇದ್ದಯೋ ಅಲಿ್ಲ  ಕ್ಕಡ ಯಾವರಿೋತಿ scientific ಆಗಿ cleaning 

ಮಾಡುವ ವಯ ವಸಿ  ಮಾಡಲು ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ವರಿಗ್ಡ ತರಬೇತಿ ಕಡಬೇಕು.  ಆ ರಿೋತಿ 

ತರಬೇತಿ ಕಟಿ ರೆ ಒಾಂದ್ದರಡು ದ್ರ್ಕಗಳಲಿ್ಲ  ಕವಲ ಇದೇ ವಗಯದ್ವರಲಿದೇ 
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ಬೇರೆಯ್ವರೂ ಸಹ ಈ ರಿೋತಿ equipment ನಾಂದ್  clean ಮಾಡುವಂತಹ ತರಬೇತಿ 

ಪ್ಡೆದ್ಯಕಾಂಡು ಕೆಲಸಕೆಕ  ಬರಬಹುದ್ಯ, ಆ ನಟಿ ನಲಿ್ಲ  ಸದಿ್ರಾಗುತಾು ರೆ.  ಈ ನಟಿ ನಲಿ್ಲ  

ಸಕಾಯರ ಕಾಯೋಯನುಮ ಖ್ರಾಗಬೇಕು ಎಾಂದ್ಯ ನನು ಒತಾು ಯಸುತೆು ೋನೆ. 

 

 ರ್ಶರ ೋ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ(ನ್ಯಮನದೇಾಶನ ಹೊುಂದಿದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಸಕಾಯರ ಉತು ರ ಕಟಿ ರುವುದ್ರ ಆಧಾರದ್ ಮೇಲೆ ನನು 

ಮಾತನಡುವುದ್ಕೆಕ  ಇಷಿ್ ಪ್ಡುತೆು ೋನೆ.  ಇಲಿ್ಲ  THE PROHIBITION OF EMPLOYMENT 

AS MANUAL SCAVENGERS AND THEIR REHABILITATION ACT, 2013 ಎನುನ ವ 

ಒಾಂದ್ಯ  ಆಕಿ್ ತಂದಿದೆ್ದ ೋವ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದೆಾರೆ.  ಆ ಆಕಿ್  ಪ್ರಿಪೂಣ್ಯವಾಗಿ, 

ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಯ್ಯನವಯಹಿಸುತಿು ಲಿ  ಎನುನ ವುದ್ಯ ಇಲಿ್ಲ  

ಮಾತನಡುತಿು ರುವ ಅಾಂರ್ಗಳ ಹಿನೆನ ಲೆಯ್ಲಿ್ಲ  ಗತಾು ಗುತಿು ದ್ದ.  ಇದ್ರ ಜ್ತೆಗ್ಡ, 

Manhole Scavengers ಮತುು  ಕಾಯ್ಯಕರ ಮಗಳನೆನ ೋನು ಮಾಡುತಿು ದೆಾರೆ 1993 ರಿಾಂದ್ 

ಇಲಿ್ಲಯ್ವರೆಗೂ 83 ಕುಟಾಂಬಗಳಿಗ್ಡ ಪ್ರಿಹಾರ ನೋಡಲಾಗಿದ್ದ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳುತಿು ದೆಾರೆ.  

ಸಕಾಯರ 1993 ರಿಾಂದ್ಲ್ಲ ಇವರುಗಳಿಗ್ಡ ರೂ. 10 ಲಕ್ಷ ಗಳನುನ  ಕಡುತಿು ದ್ದಯೇ?   ತಲಾ 

ಒಾಂದ್ಯ ಕುಟಾಂಬಕೆಕ  ರೂ. 10 ಲಕ್ಷಗಳನುನ  ಕಟಿ ರೆ, 88 ಕುಟಾಂಬಗಳಿಗ್ಡ ರೂ. 8 ಕೋಟ 

80 ಲಕ್ಷ ಆಗುತು ದ್ದ.  ಇಷಿ್ಟ  ಮತು ವನುನ  ಹಿಾಂದಿನಾಂದ್ ಕಡುವುದ್ಕಾಕ ಗುವುದಿಲಿ .  

ಇದ್ರಲಿ್ಲ  ವಯ ತಾಯ ಸಗಳಿವ.  ನೋವು State Action Plan for elimination of manual 

scavenging ಎಾಂಬ ಕರ ಯಾ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೆ್ದ ೋವ ಎಾಂದ್ಯ ಉತು ರ ಕಟಿ ದೆಿ ೋರಿ.  ಈ 

ಕರ ಯಾ ಯೋಜನೆಯ್ನುನ  ಕಾಯ್ಯಗತ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ   ಯಾವ ಮಟಿ ದ್ಲಿ್ಲ  ನೋವು 

ಸಜುು  ಮಾಡಿದೆಿ ೋರಿ.  ತಮಮ  ಉತು ರದ್ಲಿ್ಲ , ನಗರಾಭಿವೃದಿಿ  ಇಲಾಖೆ ಮತುು  

ಗ್ರರ ಮಿೋಣಾಭಿವೃದಿಿ  ಇಲಾಖೆಯಾಂದ್ Desilting machine, Suction machine, Suction 

cum Jetting  machine   ಇತರೇ ಸವ ಚಛ ಗಳಿಸುವ ಯಂತರ ಗಳನುನ  ಕಟಿ ದೆ್ದ ೋವ 

ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದೆಿ ೋರಿ.  ನಮಮ ಲಿ್ಲ  Urban Local Bodies ಬಗೆ್ಡ  ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ಸುಮಾರು 

250ಕ್ಕಕ  ಹೆರ್ಚಚ  ಇವ.  ದೊಡೆ  ದೊಡೆ  12 ಕಾಪೊೋಯರೇಷ್ನ್ಗಳಿವ.  ಇಾಂತಹ ಕಡೆ 
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ಸ್ಕಷಿ್ಣ  ಸಮಸಯ ಗಳು ಕಾಣ್ಸಗುತು ವ.  ಆದ್ರೆ, ಗ್ರರ ಮಿೋಣ್ ಪ್ರ ದೇರ್ಗಳಿಗ್ಡ 

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ಾಂತೆ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಅಲಿ್ಲ  ಸರಿಯಾದ್ ಮೆಷ್ಟನರಿೋಸ್ ಇಲಿ .  ಇದ್ಯ 

ಎಲ್ಲಮಿನೇಟ್್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೈಪ್ ಲೈನಾಂಗ್ ಕಟಿ  STPs (Sewage Treatment 

Plants) ಮಾಡಿ ಸಂಪೂಣ್ಯವಾದ್ ಒಾಂದ್ಯ network ಅನುನ  ಗ್ರರ ಮಿೋಣ್ ಪ್ರ ದೇರ್ದ್ಲಿ್ಲ  

ಮಾಡಬೇಕು.  ಅದೇರಿೋತಿ ನಗರ ಪ್ರ ದೇರ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಮಾಡಬೇಕು.  ಈ ಕುರಿತು ಸಮಗರ  

ಚಿಾಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸಮಸಯ  ಪ್ರಿಹಾರವಾಗುತು ದ್ದ.   Manual Scavanging 

ಎನುನ ವುದ್ಯ ಒಾಂದ್ಯ ಸ್ಮಾಜಕ ಪಿಡುಗು ಆಗಿದ್ದ ಮತುು  ನಮಮ  ರಾಜಯ ದ್ ಪ್ರಿಸರದ್ 

ಹಾನ ಹೇಗ್ರಗುತಿು ದ್ದ ಎನುನ ವುದ್ಯ ಮುಖ್ಯ ವಾಗುತು ದ್ದ.  ಈ ಎರಡು ವಿಷ್ಯ್ಗಳನುನ  

ಸಕಾಯರ ಗಂಭಿೋರವಾಗಿ ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಳಿಬೇಕು.  ಮತೆು , ಸಮಾಜ ಕಲಾಯ ಣ್ ಸಚಿವರ 

ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯ್ಲಿ್ಲ  6 ತಿಾಂಗಳಲಿ್ಲ  ಒಾಂದ್ಯ ಸಲ ಸಭೆ ಸೇರುತು ದ್ದ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದೆಿ ೋರಿ.  

ಇದ್ಯವರೆಗೂ ಎಷಿ್ಣ  ಸಭೆ ಮಾಡಿದೆಿ ೋರಿ; ಇದ್ರಿಾಂದ್ outcome ಏನದ್ದ, ಇದ್ರ 

ಪ್ರಿಣಾಮಗಳೇನು ಮತುು  ಇದ್ರಿಾಂದ್ ನಮಗ್ಡ ಈ ಸಮಸಯ ಯ್ನುನ  eradicate 

ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಯಾವ ಯಾವರಿೋತಿ ಅವಕಾರ್ ಸಕಕ ದ್ದ; ಉತು ಮವಾದ್ ಸಸಿ ಾಂ ಅನುನ  

establish ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಏನು ಕರ ಮ ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಾಂಡಿದೆಿ ೋರಿ ಎನುನ ವ ಬಗೆ್ಡ  ಸಕಾಯರ 

ಉತು ರ ಕಡಬೇಕು.   

 ರ್ಶರ ೋ ಆರ್.ಧ್ಮಾಸೇನ್ಯ(ಸಿ ಳಿೋಯ ಸಂಸಿೆ ಗಳ ಕಿೆೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, 

ಅತುಯ ತು ಮವಾದ್ ವಿಚಾರದ್ ಬಗೆ್ಡ  ಮಾನಯ  ಹರಿಪ್ರ ಸ್ದ್ರವರು ಗಮನ ಸಳೆಯುವ 

ಸ್ಪಚನೆ ಅಡಿ ತಂದಿರುವುದ್ಕೆಕ  ಅವರಿಗ್ಡ ಧನಯ ವಾದ್ಗಳನುನ  ಅಪಿಯಸುತೆು ೋನೆ.  ಇದ್ಯ 

ವಯ ಕು ಗತವಾಗಿ ಒಬಬ  ಮನುಷ್ಯ ನ ಮೇಲೆ ಆಗುವ ದ್ರಜಯನಯ  ಎನುನ ವ ಹಿನೆನ ಲೆಯ್ಲಿ್ಲ  ಈ 

ವಿಚಾರವನುನ  ತಂದಿದೆಾರೆ ಎಾಂದ್ಯ ನನದ್ರೂ ಭಾವಿಸದೆ್ದ ೋನೆ.  ನನಗ್ಡ ಗತಿು ರುವ 

ಹಾಗ್ಡ ಭಾರತದ್ಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಮೈಸ್ಪರು ಪಾರ ಾಂತಯ ದ್ ಮಹಾರಾಜರು ಒಳಚರಂಡಿ 

ವಯ ವಸಿಯ್ನುನ  1938ರಲಿ್ಲ  ತರುತಾು ರೆ.  ಆ ಸಂದ್ಭಯದ್ಲಿ್ಲ , ಒಳಚರಂಡಿಯ್ನುನ  

ಶುದಿ್ಗಳಿಸುವುದ್ಕಕ ೋಸಕ ರ ಕನಯಟಕದ್ ಯಾವ ಜನ ಕ್ಕಡ ಮುಾಂದ್ದ ಬರುವುದಿಲಿ .  

ಆಗ ಆಾಂಧರ  ಪ್ರ ದೇರ್ದಿಾಂದ್ ಮತುು  ತಮಿಳು ನಡಿನಾಂದ್ ಈ ಪ್ರರ ಕಾಮಿಯಕರು 
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ಬರುತಾು ರೆ.  ಮಾನಯ  ತಿಪ್ಪ ೋಸ್ವ ಮಿಯ್ವರು ಹೇಳಿದ್ ಹಾಗ್ಡ, ಈ ಕುರಿತು ನವು ಹಿಾಂದ್ದ 

ಕ್ಕಡ ಚಚೆಯ ಮಾಡಿದೆ್ದ ೋವ.  ಇವರು ಎಡಗೈ ಜನಾಂಗಕೆಕ  ಬರುತಾು ರೆ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು.  

ಈಗ್ರಗಲೇ ಪ್ರರ ಕಾಮಿಯಕರು ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲಿ್ಲ  ಸ್ಕಷಿ್ಣ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿು ದೆಾರೆ.  

ಬಾಂಗಳೂರಿನಲಿೆೋ ಲಕಾಷ ಾಂತರ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದೆಿದ್ದ.  ಅತಿ ಹೆರ್ಚಚ  

ಮೈಸ್ಪರಿನಲಿ್ಲ  ಹೆರ್ಚಚ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿು ದೆಾರೆ.  ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನನನ ದೊಾಂದ್ಯ 

ಅಭಿಪಾರ ಯ್ ಇದ್ದ.  ಕನಯಟಕದ್ಲಿ್ಲ  ಈಗ್ರಗಲೇ ದ್ಲ್ಲತರು 1 ಕೋಟಗೂ 

ಮೇಲಪ ಟಿ ದೆಾರೆ.  ಅವರ ಮಧಯ ದ್ಲಿ್ಲ  ಇವರನುನ  ಸೇರಿಸದ್ರೆ ಇವರಿಗ್ಡ ಎಲಿ್ಲಾಂದ್ 

ಸವಲತುು  ಕಡುವುದ್ಕಾಕ ಗುತು ದ್ದ?  ಬಾಂಗಳೂರು ಕಾಪೊೋಯರೇಷ್ನ್ನಲಿ್ಲ  ಪ್ರರ 

ಕಾಮಿಯಕರಲಿದೇ ಇರುವವರೂ ಕ್ಕಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಂಬಳ ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಾಂಡು ಇವರ 

ಕೈಯ್ಲಿ್ಲ  sub-contract ಕಟಿ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿು ರುವುದ್ಯ ನನನ  ಗಮನದ್ಲಿ್ಲದ್ದ.  

ದ್ಯ್ಮಾಡಿ, ಈ ವಿಚಾರದ್ಲಿ್ಲ  ಬಹಳ ಎಚಚ ರಿಕೆಯಾಂದ್ ಸಕಾಯರಗಳು ಕೆಲಸ 

ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ.  ಏಕೆಾಂದ್ರೆ, ಇದೊಾಂದ್ಯ manual scavengers ಎಾಂದಿದೆಾರೆ, 

ಅವರಿಗ್ಡ ಸೌಲಭಯ  ಕಡುವುದ್ರ ಬಗೆ್ಡ  ಮಾನಯ  ಮಂತಿರ ಗಳು ಹೇಳಿದೆಾರೆ.  Suction cum 

Jetting Machine, Desilting Machine ಈ ಮೆಷ್ನರಿಗಳಿವ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದೆಾರೆ.  ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ,  ಸುತ್ತು ರು ಗ್ರರ ಮಾಾಂತರ ಪ್ರ ದೇರ್ಕೆಕ  UGD ಮಾಡಿದೆಾರೆ. ಗ್ರರ ಮ 

ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗ್ಡ UGD ಮಾಡಿದ್ ನದ್ರ್ಯನಗಳಿವ.  ಹಾಗ್ರಗಿ, ಒಬಬ  ವಯ ಕು ಯ್ನುನ  

ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನಗ್ಡ ರ್ಕು  ತುಾಂಬಬೇಕು ಎಾಂದ್ರೆ ಇವರನುನ  ಬೇರಾಂದ್ಯ 

ವಗಯವಾಗಿ ಕರ ಯೇಟ್್ ಮಾಡಿ.  ನವೇ ಹೆರ್ಚಚ -ಕಡಿಮೆ ರಾಜಯ ದ್ಲಿ್ಲ  70 ಲಕ್ಷ ಜನ 

ಇದೆ್ದ ೋವ.  ಅವರು ನಮಮ  ಜ್ತೆ ಬಂದ್ಯ ಏನು ಸೌಲಭಯ ಗಳನುನ  ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಳಿುವುದ್ಕೆಕ  

ಆಗುತು ದ್ದ?        

              (ಮುಾಂದ್ಯ) 
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1049) 13-12-2021 3.50 DS-VK 

ರ್ಶರ ೋ ಆರ್.ಧ್ಮಾಸೇನ (ಮುಂದ್ದ) 

 ಮತೆು  ಈಗಿನ ಸಕಾಯರದ್ಲಿ್ಲ  ಕೋವಿಡ-೧೯ ಬಂದ್ ನಂತರ ನಗಮ-ಮಂಡಳಿಗಳಲಿ್ಲ  

ಅವರು ಯಾವುದೇ ಹಣ್ವನುನ  ಕಡುವುದ್ಕಾಕ ಗುತಿು ಲಿ .  ಈ ರಿೋತಿಯ್ ಪ್ರಿಸಿ ತಿಯ್ಲಿ್ಲ  

ಅವರಿಗ್ಡ ವಿಶೇಷ್ವಾದಂಥ ಸವಲತು ನುನ  ಕಡಬೇಕು, ವಿಶೇಷ್ವಾದ್ ಕಾಳಜಯ್ನುನ  

ವಹಿಸಬೇಕು ಮತುು   ಆರೋಗಯ ದ್ ಬಗೆ್ಡ  ನಗ್ರ ವಹಿಸಬೇಕು.  ಆರೋಗಯ ದ್ ದೃಷಿ್ಟ ಯಾಂದ್ 

ಈಗ ಇವರುಗಳು ಹೇಳುವ ಹಾಗ್ಡ 25-30 ವಷ್ಯಗಳಿಗ್ಡ ಬಹಳ ಜನ ಸತುು  ಹೋಗುತಾು ರೆ.  

ಮಾನಯ  ಹರಿಪ್ರ ಸ್ದ್ರವರು ಹೇಳಿದ್ ಹಾಗ್ಡ ಅವರುಗಳು ಅತಿಯಾಗಿ ಕುಡಿದ್ಯ ಕನೆಗ್ಡ 

ಸ್ವನನ ಪುಪ ತಾು ರೆ.  ಅವರುಗಳು ಯಾರೂ ಸಹ ಪೂತಿಯ ಜೋವನವನುನ  

ನಡೆಸುವುದ್ಕಾಕ ಗುವುದಿಲಿ .  ಇದ್ರ ಬಗೆ್ಡ  ಸಕಾಯರ ಗಮನ ಹರಿಸ, ಅವರನುನ  

ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ಹರಗಡೆ ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಾಂಡು ಬನನ .  ಅವರು ಯಾವ ಒಾಂದ್ಯ ಪ್ರಿಶ್ಷಿ್  

ಜಾತಿ- ಪ್ರಿಶ್ಷಿ್  ಪಂಗಡದ್ ಮಿೋಸಲಾತಿಯ್ಲಿ್ಲದೆಾರೆ ಅವರನುನ  ಹಸದಾಗಿ ಹರಗಡೆ 

ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಾಂಡು ಬರಬೇಕು.  ಆ ಕೆಲಸವನುನ  ಯಾರು ಮಾಡುತಾು ರೆ?  ನವುಗಳು 

ಯಾರೂ ಸಹ ಆ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡುವುದಿಲಿ .  ಆ ವಗಯದ್ಲಿ್ಲ  ನನೂ ಕ್ಕಡ ಇದೆ್ದ ೋನೆ.  

ನಮಮ  ಕುಟಾಂಬದ್ಲಿಾಗಲ್ಲ, ನಮಮ  ಜಾತಿಯ್ಲಿಾಗಲ್ಲ ಯಾರೂ ಸಹ ಕೆಲಸವನುನ  

ಮಾಡುವುದಿಲಿ .  ಹಾಗ್ರಗಿ ಇದ್ರ ಬಗೆ್ಡ  ಸಕಾಯರ ಹೆಚಿಚ ನ ಗಮನವನುನ  

ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ.  ತಾವು ಅವಕಾರ್ ಕಟಿ ದೆ್ಕಾಕ ಗಿ ಧನಯ ವಾದ್ಗಳು.  

 ರ್ಶರ ೋ ಬ್ಬ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ್್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, Karnataka State 

Commission for Safai Karamcharis ದ್ಯ ವರದಿಯ್ನುನ  ಕಟಿ ದೆಾರೆ.  ಅಾಂದ್ರೆ 

36 manual scavenging ಕಸ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು 75 ಜನರು ತಿೋರಿಕಾಂಡಿದೆಾರೆಾಂದ್ಯ 

ಹೇಳಿದೆಾರೆ ಹಾಗೂ ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಕಸ್ ಸಹ ಆಗಿದ್ದ.  ಆದ್ರೆ ಒಬಬ ರಿಗೂ ಸಹ conviction 

ಆಗಲ್ಲಲಿ .  
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 ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ (ಸಭಾನ್ಯಯಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ನಯ್ಮ 72ರ ಅಡಿಯ್ಲಿ್ಲ  ಗಮನ ಸಳೆಯುವ ಸ್ಪಚನೆಯ್ನುನ  

ಮಾನಯ  ಹರಿಪ್ರ ಸ್ದ್ರವರು ತಂದಿದೆಾರೆ.  ಅವರ ಜ್ತೆಯ್ಲಿ್ಲ  ಶ್ರ ೋ 

ಕೆ.ಎಸ್.ತಿಪ್ಪ ೋಸ್ವ ಮಿಯ್ವರು, ಮಾನಯ  ರಮೇಶ್ರವರು, ಮಾನಯ  ಧಮಯಸೇನರವರು 

ಅವರಿಗ್ಡ ಧವ ನಗೂಡಿಸ ಈ ಸಮಸಯ  ಪ್ರಿಹಾರವಾಗಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದೆಾರೆ.  ಇಲಿ್ಲರುವ 

ವಿಚಾರ ಇಷಿೆ ೋ.  ದೇರ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಮತುು  ರಾಜಯ ದ್ಲಿ್ಲ  ಈ ಒಾಂದ್ಯ ಪ್ದಿ್ ತಿ ನಷೇಧವಿದೆ್ರೂ 

ಕ್ಕಡ ಇನುನ  ಕ್ಕಡ ಹಸು ಚಾಲ್ಲತ scavenging ನಡೆಯುತಿು ದ್ದ.  ಇದ್ನುನ  ತಕ್ಷಣ್ವೇ 

ಸರಿಪ್ಡಿಸಬೇಕು, ಯಂತರ ಚಾಲ್ಲತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತುು  ಅಲಿ್ಲ  ಯಾರು 

ಕೆಲಸಗ್ರರರಿದೆಾರೆ ಅವರ ಆರೋಗಯ ಕೆಕ , ಜೋವನಕೆಕ  ಸುರಕ್ಷತೆಯ್ ದೃಷಿ್ಟ ಯಾಂದ್ 

ರಕ್ಷಣೆಯ್ನುನ   ಕಡಬೇಕು.  ಎಲಿಾ  ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ ಯಂತರ ಚಾಲ್ಲತ 

ವಯ ವಸಿಯ್ನುನ  ನಮಾಯಣ್ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂಬ್ಬದ್ಯ ಇದ್ರ ಮೂಲ ಉದೆ್ದ ೋರ್ವಾಗಿದ್ದ.  

ಯಾರು ಮೃತರಾಗಿದೆಾರೆ ಅವರಿಗ್ಡ ಪ್ರಿಹಾರವನುನ  ಕಡಬೇಕೆನುನ ವ ಬಗೆ್ಡ  ಮಾನಯ  

ಹರಿಪ್ರ ಸ್ದ್ರವರು ಈ ಪ್ರ ಶೆನ ಯ್ನುನ  ಕಳಿದೆಾರೆ.  ತಮಮ  ಮೂಲಕ ಅವರಿಗ್ಡ 

ಕಟಿ ರುವಂತಹ ಉತು ರದ್ಲಿ್ಲ  ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನುನ  ಹೇಳಿದೆ್ದ ೋನೆ.  ಆದ್ರೆ 

ನಮಗ್ಡಲಿರಿಗೂ ಒಾಂದ್ಯ ಸಪ ಷಿ್ ತೆ ಇರಲ್ಲ.  ಸಮಾಜದ್ ಕಡೆಯ್ ಮನುಷ್ಯ ನಬಬ ನಗ್ಡ ಈ 

ಸಮಸಯ   ಬಗೆ್ಡ  ಸಪ ಾಂದಿಸುವಂಥ ಪ್ರ ಶೆನ ಯ್ನುನ  ಕಳಿದೆಿ ೋರಿ ಮಾನಯ  ಹರಿಪ್ರ ಸ್ದ್ರವರಿಗ್ಡ 

ಅಭಿನಂದ್ನೆ ಎಾಂದ್ಯ ನನು ಹೇಳಿದೆ್ದ ೋನೆ.  ಈ ವಿಚಾರದ್ಲಿ್ಲ  ನನಗನನ ಸುವ ಹಾಗ್ಡ 

ಸಕಾಯರ ಮತುು  ನವುಗಳು ಒಟಿಾ ಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು.  ಯಾವುದೇ ಸಕಾಯರವಿದೆ್ರೂ 

ಇಾಂತಹ ಸಮಸಯ ಗಳಿಗ್ಡ ಒಟಿಾ ಗಿ ಒಾಂದ್ಯ ಧವ ನಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ನನು 

ತಿಳಿದ್ಯಕಾಂಡು ಅವರಿಗ್ಡ ಉತು ರವನುನ  ಹೇಳಿದೆ್ದ ೋನೆ.  ಮತು ಷಿ್ಣ  ವಿಸು ೃತವಾಗಿ 

ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ಇಾಂತಹ ಸಮಸಯ ಗಳನುನ  ಪ್ರಿಹಾರ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಇಡಿೋ ರಾಜಯ ದ್ಲಿ್ಲ  

ಸಮಾಜ ಕಲಾಯ ಣ್ ಮಂತಿರ ಗಳ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯ್ಲಿ್ಲ  ಒಾಂದ್ಯ ಉನನ ತ ಮಟಿ ದ್ ಸಮಿತಿ ಇದ್ದ.  

ಆ ಸಮಿತಿ ಆರು ತಿಾಂಗಳಿಗಮೆಮ  ಸಭೆ ಕರೆದ್ಯ ಅಲಿ್ಲರುವಂತಹ ಪ್ರಿಸಿಯ್ನುನ  

ಅಧಯ ಯ್ನ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಇದ್ದ.  ಕೆಲವು ಸಮಯ್ದಿಾಂದ್ ಅದ್ಯ ಆಗಿಲಿವಾಂದ್ಯ ನನಗ್ಡ 
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ಗತಾು ದ್ ಕ್ಕಡಲೇ ನನು ಜವಾಬೆಾರಿಯ್ನುನ  ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಾಂಡು ಹದಿನೈದ್ಯ 

ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ  ಆ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ್ನುನ  ಕರೆದ್ಯ ಇಡಿೋ ದಿವಸ ಆ ಸಭೆಯ್ನುನ  ಮಾಡಿದಾಗ 

ಹಲವಾರು ಸಮಸಯ ಗಳ ಬಗೆ್ಡ  ತಿಳಿಯತು.  ಬಾಂಗಳೂರಿನ ಬಿಬಿಎಾಂಪಿ ಯಂತಹ 

ಬಹುದೊಡೆ  ಸಂಸಿಯ್ಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ ಸಂಪೂಣ್ಯ ನಲಯಕ್ಷಯ  ಮಾಡುವುದ್ನುನ  ನನು 

ಗಮನಸದೆ್ದ ೋನೆ.  ಜನವರಿ 10ನೇ ತಾರಿೋಖಿನಳಗ್ಡ ಮತೆು  ಸಭೆಯ್ನುನ  ಕರೆಯುತೆು ೋವಾಂದ್ಯ 

ನನು ನದೇಯರ್ನ ಕಟಿ ದೆ್ದ ೋನೆ.  ಆ ಸಭೆಯ್ನುನ  ಕರೆದ್ಯ ಆಸಕು  ಇರುವ ಎಲಿರಿಗೂ 

ಹೇಳುತೆು ೋವ.  ಅಲಿ್ಲ  ತಮಮ  ಅಭಿಪಾರ ಯ್ವನುನ  ಹೇಳಿಕಳಿಲ್ಲಕೆಕ  ಹಾಗೂ ಈ 

ಸಮಸಯ ಗಳನುನ  ಸರಿಪ್ಡಿಸಲು ಅವಕಾರ್ಗಳಿವ ಎಾಂದ್ಯ ನನಗನನ ಸದ್ದ.  ಸಫಾಯ 

ಕಮಯಚಾರಿ ಆಯೋಗಕೆಕ  ಕೆಲವಾಂದ್ಯ ನದೇಯರ್ನಗಳನುನ  ನೋಡಲಾಗಿದ್ದ.  ಸಫಾಯ 

ಕಮಯಚಾರಿ ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಗಮದ್ ಮೂಲಕವೂ ಅದ್ನುನ  ಸರಿಪ್ಡಿಸಲ್ಲಕೆಕ  ಕೆಲವಾಂದ್ಯ  

ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತಿು ವ.  ನನು ಈಗ್ರಗಲೇ ತಮಮ  ಗಮನಕೆಕ  ತಂದಿರುವ ಹಾಗ್ಡ 30 

ಜಲಿೆ ಗಳ ಪೈಕ 12 ಜಲಿೆ ಗಳಲಿ್ಲ  ಕೆಲವಾಂದ್ಯ ಸಮಿೋಕೆಷ  ಮುಗಿದಿದ್ದ.  ಐದ್ಯ ಸ್ವಿರಕ್ಕಕ  

ಹೆರ್ಚಚ  ಜನರನುನ  ಸಮಿೋಕೆಷ ಯ್ನುನ  ಗುರುತಿಸ ಅವರಿಗ್ಡ ಗುರುತಿನ ಚಿೋಟಯ್ನುನ  

ಕಡುವುದ್ಯ ಹಾಗೂ ನಗದ್ಯ ಪ್ರಿಹಾರವನುನ  ಕಡುವಂಥ ಯೋಜನೆಯೂ ಸಹ 

ಆಗಿದ್ದ.  ಇನುನ  ಕ್ಕಡ 18 ಜಲಿೆ ಗಳಲಿ್ಲ  ಸಮಿೋಕೆಷ ಗಳ್ಳಗಿಲಿ .  7 ಮತುು  9ನೇ ತಿಾಂಗಳಿನಲಿ್ಲ  

(ಜುಲೈ ಮತುು  ಸಪಿ್ ಾಂಬರ್) ಕಟಿ ರುವಂಥ ಸ್ಪಚನೆ ಮೇರೆಗ್ಡ ಫೆಬರ ವರಿ 

ತಿಾಂಗಳಿನಳಗ್ಡ  ಸಂಪೂಣ್ಯ ಸಮಿೋಕೆಷ ಯಾಗಿ ಎಲಿಾ  ಪ್ಟಿ ಗಳು ನಮಮ  ಇಲಾಖೆಯ್ 

ವಾಯ ಪಿು ಗ್ಡ ಬರಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದೆ್ದ .   ಈಗ್ರಗಲೇ ನನಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ್ ಪ್ರ ಕಾರ 

ನರ್ಚ ಯ್ವಾಗಿ ಇಷಿ್ಣ  ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಮಗ್ಡ ಸಗುತು ವ.  ಆನಂತರ ಅವರಿಗ್ಡ ಏನೇನು 

ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲಕೆಕ  ನಮಗ್ಡ ಹೆರ್ಚಚ  ಅನುಕ್ಕಲವಾಗುತು ದ್ದ ಎಾಂದ್ಯ 

ಆಲೋಚನೆಯ್ನುನ  ಮಾಡಿದೆ್ದ ೋನೆ.  ಕೆಲವು ಗ್ರರ ಮಿೋಣ್ ಪ್ರ ದೇರ್ದ್ ಶೌಚಾಲಯ್ಗಳಲಿ್ಲ  

single pit ಇದ್ದ.  ಅದ್ನುನ  double pit ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆನುನ ವ ನದೇಯರ್ವನುನ  ನವು 

ಸಭೆಯ್ಲಿ್ಲ  ಕಟಿ ದೆ್ದ ೋವ.  ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಕಾಯ್ಯಕರ ಮಗಳು ಕೆಲವು 

ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ  ಆಗುತಿು ದ್ದ.  ಇನುನ  ನಮಮ  ರಾಜಯ ದ್ಲಿ್ಲ  ಸಕಕ ಾಂಗ್ ಮಷ್ಟನ್ 177 ಇದ್ದ, ಜಟಿ ಾಂಗ್ 
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ಮಷ್ಟನ್ 255 ಇದ್ದ.  ಇದ್ರಿಾಂದ್ ಗಟಿಯಾಗಿರುವ ದಾರ ವಣ್ಗಳನುನ  ತೆಗ್ಡಯ್ಲ್ಲಕೆಕ  

ಉಪ್ಯೋಗಿಸುತಾು ರೆ.  ರಾಡರಿಾಂಗ್ ಯಂತರ  28 ಇದ್ದ, ಸಕಕ ಾಂಗ್ ಕಮ್ ಜಟಿ ಾಂಗ್ ಮಷ್ಟನ್ 

132 ಇದ್ದ.  ಹಿೋಗ್ಡ ಒಾಂದ್ಷಿ್ಣ  ಸಮಸಯ ಗಳನುನ  ಪ್ರಿಹಾರ ಮಾಡಲ್ಲಕೆಕ  ಸಕಾಯರ 

ಗಟಿಯಾಗಿರುವಂಥ ನಧಾಯರಗಳನುನ  ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಳಿು ತು ದ್ದ.  ಆ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡುವ 

ಯಾರಿಗ್ರದ್ರೂ ಅಪ್ಮಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಅಥವಾ ಅವರ ಬದ್ಯಕನಡನೆ 

ಚೆಲಿಾಟವಾಡಿದ್ರೆ ನರ್ಚ ಯ್ವಾಗಿ ಸಕಾಯರ ಇದ್ನುನ  ಸಹಿಸುವುದಿಲಿ .  ಬಹಳ 

ಕಟಿ ನಟಿಾ ದ್ ಕರ ಮಗಳನುನ  ಕೈಗಳಿು ತೆು ೋವ.  ಅಪ್ಹಾಸಯ  ಮಾಡುವವರನುನ  ರಕ್ಷಣೆ 

ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರ ಶೆನ  ಇಲಿ .   ಯಾವ ಇಾಂಜನಯ್ರ್ ಬಗೆ್ಡ  ಹೇಳಿದೆಿ ೋರಿ, ಅವರ ಬಗೆ್ಡ  

ಮಾಹಿತಿಯ್ನುನ  ಕಟಿ ರೆ ಈಗಲ್ಲ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸಹ ಕರ ಮ ಕೈಗಳಿುವುದ್ಕೆಕ  

ಸಕಾಯರಕೆಕ  ಯಾವ ದಾಕಷ ಣ್ಯ ವೂ ಇಲಿ  ಎನುನ ವುದ್ನುನ  ತಮಮ  ಮೂಲಕ ಸದ್ನದ್ 

ಗಮನಕೆಕ  ತರುವುದ್ಕೆಕ  ಇಷಿ್  ಪ್ಡುತೆು ೋನೆ.   ಮಾನಯ  ರಮೇಶ್ರವರು ನೋಡುವ 

ಸಲಹೆಗಳನುನ  ಗಮನಸದೆ್ದ ೋನೆ.  ಮಾನಯ  ತಿಪ್ಪ ೋಸ್ವ ಮಿಯ್ವರು, ಮಾನಯ  

ಧಮಯಸೇನರವರು ಹೇಳಿದೆ್ನುನ  ಗಮನಸದೆ್ದ ೋವ.  ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಒಾಂದ್ಯ ಮನವಿ 

ಮಾಡುವುದೇನೆಾಂದ್ರೆ,  ಸಮಾಜದ್ ಕನೆಯ್ ಮನುಷ್ಯ ನಬಬ ನ ಪಾದ್ಸಪ ರ್ಯ 

ಎನುನ ವುದ್ಯ ಪ್ರ ಚಾರಕಾಕ ಗಿ ಅಲಿ , ಸಮಾನತೆಯ್ನುನ  ಹಾಂದಿದೆ್ದ ೋನೆ ಎನುನ ವ 

ಕಾರಣ್ಕಕ ೋಸಕ ರ ಹೇಳಿದೆ್ದ ೋನೆ.  ಇಾಂತಹ ಸಂದಿಗಿ  ಸಮಯ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಹಿಾಂದ್ದ 

ಅಧಕಾರದ್ಲಿ್ಲರುವವರು ಯಾಯಾಯರು ಏನೇನು ಇಾಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನುನ  

ತಂದಿದೆಾರೋ, ಅಾಂತಹ ಸಮಯ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಸಮಸಯ ಗಳನುನ  ಸರಿಪ್ಡಿಸುವುದ್ಕಕ ೋಸಕ ರ 

ಅವರಿಗ್ಡ ಸಹಮತ ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸದಂಥ ನದ್ಯರ್ನಗಳು ಸಹ ಈ ರಾಷಿ್ ರದ್ಲಿ್ಲದ್ದ.  ಅದ್ರ 

ಜ್ತೆಗ್ಡ ತಾವು ಸಹ ಸನಮ ನಯ  ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ ಯ್ವರು ಪ್ರರಕಾಮಿಯಕನಬಬ ನ ಪಾದ್ 

ಸಪ ರ್ಯ ಮಾಡಿದೆ್ನುನ  ವೈಭವಿೋಕರಿಸುವುದ್ಕಕ ಾಂತ, ಅಷಿ್ಣ  ದೊಡೆ  

ಹುದೆ್ದಯ್ಲಿ್ಲರುವವರು ಒಬಬ  ಸ್ಮಾನಯ ನ ಕಾಲನುನ  ಸಪ ರ್ಯ ಮಾಡುವುದ್ರ ಮೂಲಕ 

ಸಮಾಜಕೆಕ  ಸಂದೇರ್ವನುನ  ಬಿೋರಲ್ಲಕೆಕ  ಪ್ರ ಯ್ತನ  ಪ್ಟಿ ದೆಾರೆಾಂದ್ಯ ಅಾಂದ್ಯಕಾಂಡಿದೆ್ ರೆ 

ನನು ಸಂತೋಷ್ ಪ್ಡುತಿು ದೆ್ .  ಇನುನ  ಕಾಲ ಮಿಾಂಚಿಲಿ , ನೋವು ಹಾಗ್ಡಾಂದ್ಯಕಳಿು ತಿು ೋರಿ.  
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ಮಾನಯ  ಹರಿಪ್ರ ಸ್ದ್ರವರೆ, ನೋವು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಸಹ ನಮಮ ಲಿ್ಲ  ಒಾಂದ್ಯ 

ವಿಶಾವ ಸ್ಹಯವಾದ್ ನಡವಳಿಕೆ ಇದ್ದ ಎಾಂಬ್ಬದ್ನುನ  ನನು ಗುರುತಿಸದ್ವನು.  ಆ 

ಹಿನೆನ ಲೆಯ್ಲಿ್ಲ  ನನು ಈ ಸದ್ನಕೆಕ  ತಮಮ  ಮೂಲಕ ಎಲಿರಿಗೂ ವಿನಂತಿಯ್ನುನ  

ಮಾಡುತೆು ೋನೆ, ನದಾಯಕಷ ಣ್ಯ ವಾಗಿ ಈ ಹಸು ಚಾಲ್ಲತ ಮಲ ಹರುವ ಪ್ದಿ್ ತಿ ಏನದ್ದ, 

ಅದ್ನುನ  ನಯಂತರ ಣ್ ಮಾಡುತೆು ೋವ ಮತುು  ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಾಜದ್ 

ಕಡೆಯ್ ಮನುಷ್ಯ ನಗ್ಡ ಸವಲತುು ಗಳನುನ  ಕಡುವುದ್ಕೆಕ , ಅವರ ಬದ್ಯಕನುನ  ರಕ್ಷಣೆ 

ಮಾಡಲ್ಲಕೆಕ  ಸಕಾಯರ ಬದಿ್ವಾಗಿದ್ದ.  ಬರುವ ಜನವರಿ ೧೦ನೇ ತಾರಿೋಖಿನ ಒಳಗ್ಡ 

ಸಭೆಯ್ನುನ  ಕರೆದ್ಯ ಯಾಯಾಯರಿಗ್ಡ ಇದ್ರಲಿ್ಲ  ಆಸಕು  ಇದ್ದ, ಅವರೆಲಿರನುನ  ಕರೆದ್ಯ 

ಅವರ ಸಲಹೆಗಳನುನ  ಕಟಿ ನಟಿಾ ಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತೆು ೋವ.  ಇದ್ರಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ 

ಗಾಂದ್ಲವಿಲಿ .  ಈಗ್ರಗಲೇ ಕಾಂದ್ರ  ಸಕಾಯರ ಹಾಗೂ ರಾಜಯ  ಸಕಾಯರ ತಂದಿರುವಂಥ 

ಕಾಯೆ್ಕ ಗಳಿವ.  ಇದ್ರಲಿ್ಲ  ಬಹಳ ಕಠಿಣ್ವಾದ್ ಕರ ಮಗಳನುನ  ಕೈಗಳಿುವುದ್ಕೆಕ  

ಅಧಕಾರಗಳಿವ.  ಹಸದಾಗಿ ಕಾನೂನು ಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ನನಗ್ಡ ಅನನ ಸುವುದಿಲಿ .  ಇರುವ 

ಕಾನೂನನುನ  ಕಟಿ ನಟಿಾ ಗಿ ಜಾರಿಗ್ಡ ತಂದ್ಯ ಜನಜಾಗೃತಿಯ್ನುನ  ಮೂಡಿಸುವಂಥ 

ಕೆಲಸವನುನ  ಸಹ ಮಾಡುತೆು ೋವ.  ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಹಕಾರವನುನ  ಕಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ 

ನನು ವಿನಂತಿಯ್ನುನ  ಮಾಡುತೆು ೋನೆ.  
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ಆ) ವಿಷ್ಯ್: ಕಬಿಬ ಗ್ಡ ವೈಜಾಾ ನಕವಾದ್ ಬಲೆ ನಗದಿಪ್ಡಿಸ  

                  ಕಬ್ಬಬ  ಬಳೆಗ್ರರರಿಗ್ಡ ಸಕಾಲದ್ಲಿ್ಲ  ಬಾಕ ಹಣ್  

                   ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆ್ಡ .  

       -------- 

ರ್ಶರ ೋ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾುಂತೇಶ ಮಲಿ್ಲಕಾಜುಾನ(ಸಿ ಳಿೋಯ ಸಂಸಿೆ ಗಳ 

ಕಿೆೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಕಬಿಬ ಗ್ಡ ವೈಜಾಾ ನಕವಾದ್ ಬಲೆ ನಗದಿಪ್ಡಿಸ ಕಬ್ಬಬ  

ಬಳೆಗ್ರರರಿಗ್ಡ ಸಕಾಲದ್ಲಿ್ಲ  ಬಾಕ ಹಣ್  ಪಾವತಿಸುವ  ವಿಚಾರದ್ ಬಗೆ್ಡ  ಸಕಾಯರದ್ 

ಗಮನವನುನ  ಸಳೆಯ್ಬಯ್ಸುತಿು ದೇನೆ. 

  

ರ್ಶರ ೋ ಶಂಕರ ಬ. ಪಾಟ್ಟೋಲ ಮನೇನಕಪಪ (ಕೈಮಗೆ  ಮತ್ತು  ಜ್ವಳಿ, ಕಬಿ್ಬ  

ಅಭಿವೃದಿಧ  ಹಾಗೂ ಸಕೆರೆ ಸರ್ಚವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ,  

 

  (ಸಚಿವರ ಹೇಳಿಕೆಯ್ ಪ್ರ ತಿಯ್ನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಉತು ರದ್ಲಿ್ಲ  ಸಂಪೂಣ್ಯವಾದ್ ಮಾಹಿತಿ 

ಕಟಿ ದೆ್ದ ೋನೆ. ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಏನದ್ರೂ clarifications ಇದೆ್ ರೆ ಕಳಲ್ಲ.  

 

ರ್ಶರ ೋ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾುಂತೇಶ ಮಲಿ್ಲಕಾಜುಾನ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, 

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ವಿವರವಾದ್ ಉತು ರವನುನ  ಕಟಿ ದೆಾರೆ.  ನನು ತಮಮ  ಮುಖ್ಯಾಂತರ 

ಎರಡು-ಮೂರು clarifications ಅನುನ  ಕಳಬಯ್ಸುತಿು ದೆ್ದ ೋನೆ.  ೨೦೧೫-೧೬ನೇ 

ಸ್ಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ಮೆ|| ಶ್ವಸ್ಗರ ಶುಗಸ್ಯ ಲ್ಲ., ಉದ್ಪುಡಿ, ರಾಮದ್ಯಗಯ ತಾಲಿ್ಲಕು, 

ಬಳಗ್ರವಿ ಜಲಿೆ , ಈ ಕಾಖ್ಯಯನೆಯು ರೂ.೧೧.೬೫ ಕೋಟಗಳಷಿ್ಣ  ಕಬ್ಬಬ  ಬಿಲಿು  ಬಾಕ 

ಉಳಿಸಕಾಂಡಿದ್ದ ಎಾಂಬ್ಬದ್ನುನ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಉತು ರದ್ಲಿ್ಲ  ಹೇಳಿದೆಾರೆ.   ಇದ್ನುನ  

ಎಷಿ್ಣ  ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ  ರೈತರಿಗ್ಡ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿಸುತಾು ರೆ  ಎಾಂಬ್ಬದ್ನುನ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು 

ಹೇಳಬೇಕು.  ಈ ವಷ್ಯ ಬಳೆ ಹಾನ ವಿಚಾರದ್ ಬಗೆ್ಡ  ಈಗ್ರಗಲೇ ಪ್ರ ಸ್ು ಪ್ವಾಗಿದ್ದ.  ತಮಮ  

ಮುಖ್ಯಾಂತರ ಇದ್ರ ಬಗೆ್ಡ  ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳನುನ  ಹೇಳಬಯ್ಸುತಿು ದೆ್ದ ೋನೆ. ಪ್ರ ಧಾನ 

ಮಂತಿರ  ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಬಹಳ ಮಹತಾವ ಕಾಾಂಕೆಷ ಯ್ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದ.   

                    (ಮುಾಂದ್ಯ) 

 

1050/13-12-2021/4-00/bkp-vk 

ರ್ಶರ ೋ   ಕವಟಗಿಮಠ  ಮಹಾುಂತೇಶ  ಮಲಿ್ಲಕಾಜುಾನ(ಮುಾಂದ್ಯ) 

ಎಲಿಾ   ಬಳೆಗಳನುನ      ಪ್ರ ಧಾನ್  ಮಂತಿರ   ಫಸಲ್  ಬಿಮಾ  ಯೋಜನೆಯ್ಡಿಯ್ಲಿ್ಲ   

ತರಲಾಗಿದ್ದ.  ಆದ್ರೆ, ಈ  ಕಬಬ ನುನ   ಮಾತರ    ಈ ಪ್ರ ಧಾನ್  ಮಂತಿರ   ಫಸಲ್  ಬಿಮಾ  

ಯೋಜನೆಯ್ಡಿಯ್ಲಿ್ಲ   ತಂದಿಲಿ .  ಈ ವಷ್ಯ  ಬಂದಂತಹ    ಪ್ರ ವಾಹ  ಇರಬಹುದ್ಯ,  

ಮಳೆ  ಇರಬಹುದ್ಯ,    ಮತುು   ವಿಪ್ತಿು ನಾಂದ್ ಆಗಿರತಕಕ ಾಂತಹ  ಹಾನ,   ಕಬಬ ನುನ  

ಬಳೆಯ್ತಕಕ ಾಂತಹ  ಪ್ರ ದೇರ್, ಅದ್ರಲಿ್ಲ     ಉತು ರ ಕನಯಟಕ   ಜಲಿೆ ಗಳ್ಳಗಿರತಕಕ ಾಂತಹ 

ಬಾಗಲಕೋಟ್ಟ,  ವಿಜಯ್ಪುರ , ಬಳಗ್ರವಿ    ಈ  ಎಲಿಾ   ಭಾಗಗಳಲಿ್ಲನ   ರೈತ     

ತಾಂದ್ರೆಯ್ನುನ  ಅನುಭವಿಸದೆಾನೆ.    ಆ  ಹಿನೆನ ಲೆಯ್ಲಿ್ಲ  ಸಕಾಯರ  ಕ್ಕಡಲೇ    ರೈತರ  

ರಕ್ಷಣೆಗ್ಡ  ಬರಬೇಕು.  ಆದೆ್ ರಿಾಂದ್,  ಕಬಬ ನುನ  ಸಹಿತ  ಈ  ಒಾಂದ್ಯ ಪ್ರ ಧಾನ್  ಮಂತಿರ   
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ಫಸಲ್  ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆಯ್ಡಿಯ್ಲಿ್ಲ   ತರಬೇಕೆನುನ ವ  ವಿಚಾರವನುನ    ಈಗ್ರಗಲೇ  

ಸ್ಕಷಿ್ಣ  ಬಾರಿ ಸದ್ನದ್ಲಿ್ಲ   ಚಚೆಯಯಾಗಿದ್ದ.  ಈ  ವಿಚಾರದ್ಲಿ್ಲ   ತಮಮ   ಮೂಲಕ 

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಗ್ಡ  ವಿನಂತಿ  ಮಾಡುವುದೇನೆಾಂದ್ರೆ ಪ್ರ ಧಾನ್  ಮಂತಿರ   ಫಸಲ್  ಬಿಮಾ 

ಯೋಜನೆಯ್ಡಿಯ್ಲಿ್ಲ     ಕಬಬ ನುನ  ಸಹ ಕ್ಕಡಿಸಬೇಕು.   ಇದ್ಯ ಕಾಂದ್ರ  ಸಕಾಯರದ್  

ಮತುು   ರಾಜಯ  ಸಕಾಯರದ್   ಜಂಟ  ಯೋಜನೆ  ಈ ಪ್ರ ಧಾನ್  ಮಂತಿರ   ಫಸಲ್  ಬಿಮಾ 

ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದ.   ಈ  ಬಗೆ್ಡ  ಸಕಾಯರದ್  ನಲುವನುನ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು  

ಹೇಳಬೇಕೆಾಂದ್ಯ  ಈ ಸಂದ್ಭಯದ್ಲಿ್ಲ   ಹೇಳುತೆು ೋನೆ.  ಇದ್ರ  ಜ್ತೆಗ್ಡ  ಕಾಂದ್ರ  ಸಕಾಯರ  

Ethanol     ಬಗೆ್ಡ    ಪ್ರ ತೆಯ ೋಕವಾದ್  ಪಾಲ್ಲಸಯ್ನುನ   ಮಾಡುತಿು ದ್ದ.    ಯಾವ 

ಸಕಾಯರಗಳು Ethanol  ಅನುನ   ಮಾಡಿದ್ರೆ   ಅದ್ಕೆಕ  ಬಾಂಬಲವನುನ   ಕಡತಕಕ ಾಂತಹ  

ಅನೇಕ  ಯೋಜನೆಗಳನುನ   ಕಾಂದ್ರ  ಸಕಾಯರ  ರೂಪಿಸದ್ದ.   ರಾಜಯ  ಸಕಾಯರವು ಸಹಿತ 

Ethanol   ಉತಾಪ ದ್ನೆ  ಮಾಡತಕಕ ಾಂತಹ ಸಕಕ ರೆ  ಕಾಖ್ಯಯನೆಗಳಿಗ್ಡ ತಾವು     ಏನು  

ಹಸ  ಪಾಲ್ಲಸಯ್ನುನ  ತರುತಿು ೋರಿ  ಎನುನ ವ ಬಗೆ್ಡ   ದ್ಯ್ವಿಟಿ  ಸಭೆಯ್ನುನ   

ಕರೆಯ್ಬೇಕು.     ಇದ್ರ  ಬಗೆ್ಡ   ಸಕಾಯರದ್  ನಲುವು   ಏನು ಎನುನ ವುದ್ನುನ  ಸದ್ನದ್ಲಿ್ಲ   

ಹೇಳಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ವಿನಂತಿಯ್ನುನ   ಮಾಡುತಾು ,  ಇವತುು   ಕಬ್ಬಬ , ಸಕಕ ರೆ,  Bagasse, 

Molasses, Rectified Spirit ಮತುು  ಅದ್ರಿಾಂದ್  ಉತಾಪ ದ್ನೆಯಾಗತಕಕ ಾಂತಹ     

Indian made foreign liquor, Ethanol ಈ   ಎಲಿಾ     ಉತಪ ನನ ಗಳಿಾಂದ್  ಅಾಂದ್ರೆ, 

ಕಬ್ಬಬ   ಮತುು     ಉಪ್  ಉತಪ ನನ ಗಳಿಾಂದ್   ರಾಜಯ  ಸಕಾಯರಕೆಕ   ಪ್ರ ತಿ ಟನ್   ಕಬಿಬ ನಾಂದ್   

ಸುಮಾರು  3000 ಸ್ವಿರ  ರೂಪಾಯಗಳ  ಟಾಯ ಕ್್  ಬರುತು ದ್ದ.    ಹಿಾಂದ್ದ  2014 ರಲಿ್ಲ     

ಬಳಗ್ರವಿಯ್ಲಿ್ಲ    ನಡೆದಂತಹ ಅಧವೇರ್ನದ್ಲಿ್ಲ     ಈ ವಿಷ್ಯ್ವನುನ  ಸಹಿತ  ನನು  

ಪ್ರ ಸ್ು ಪ್  ಮಾಡಿರುತೆು ೋನೆ.  ಸಕಾಯರಕೆಕ   ಪ್ರ ತಿ ವಷ್ಯ   15 ಸ್ವಿರ  ಕೋಟ 

ರೂಪಾಯಗಳಿಾಂದ್   20 ಸ್ವಿರ  ಕೋಟ ರೂಪಾಯಗಳ   ನೇರ ತೆರಿಗ್ಡ  ಮತುು   

ಪ್ರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗ್ಡ  ಸಕಕ ರೆ  ಕಾಖ್ಯಯನೆಗಳಿಾಂದ್,   ಸಕಕ ರೆ     ಮತುು   ಕಬ್ಬಬ  ಇತರೆ  

ಉತಪ ನನ ಗಳಿಾಂದ್  ಬರುತು ದ್ದ.   ಇಷಿ್ ಾಂದ್ಯ   ದೊಡೆ    ಆದಾಯ್ ಬರತಕಕ ಾಂತಹ 

ಸಂದ್ಭಯದ್ಲಿ್ಲ    ರೈತರ  ರಕ್ಷಣೆಗ್ಡ  ಸಕಾಯರ  ಮುಾಂದಾಗಬೇಕೆನುನ ವ  ವಿಚಾರವನುನ   ಈ  
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ಸಂದ್ಭಯದ್ಲಿ್ಲ    ಪ್ರ ಸ್ು ಪ್  ಮಾಡುತಾು , Ethanol ಬಗೆ್ಡ   ತಾವು  ಪಾಲ್ಲಸಯ್ನುನ   

ಮಾಡಬೇಕೆನುನ ವುದ್ಯ   ಮತುು   ಈ ಕಬ್ಬಬ  ಬಳೆಯ್ನುನ  ಪ್ರ ಧಾನ್  ಮಂತಿರ   ಫಸಲ್  

ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆಯ್ಡಿಯ್ಲಿ್ಲ   ತರುವುದ್ರ  ಮುಖ್ಯಾಂತರ   ಇವತುು   ಏನು   ಪ್ರ ವಾಹ  

ಪಿೋಡಿತ   ಇರಬಹುದ್ಯ, ಹೆರ್ಚಚ   ಮಳೆಯಾಗತಕಕ ಾಂತಹ ಸಂದ್ಭಯದ್ಲಿ್ಲ   ರೈತರು ಏನು 

ತಾಂದ್ರೆಯ್ನುನ  ಅನುಭವಿಸುತಾು ರೆ, ರೈತರ  ರಕ್ಷಣೆಗ್ಡ  ಸಕಾಯರ   ಮುಾಂದಾಗಬೇಕು. 

ಉತು ರ  ಕನಯಟಕದ್  ಬಳಗ್ರವಿಯ್  ಈ ಸುವಣ್ಯಸೌಧದ್ಲಿ್ಲ   ನಡೆಯ್ತಕಕ ಾಂತಹ  ಈ   

ಒಾಂದ್ಯ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ್ ಅಧವೇರ್ನದ್ಲಿ್ಲ   ಸಕಾಯರ  ಈ  ಒಾಂದ್ಯ  ಹಸ  

ವಿಚಾರಕೆಕ   ನಾಂದಿ ಹಾಡಬೇಕೆನುನ ವ  ವಿಚಾರವನುನ   ತಮಮ   ಮೂಲಕ    ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರ  ಗಮನಕೆಕ  ತರಲ್ಲಕೆಕ  ಬಯ್ಸುತೆು ೋನೆ.           ಇದ್ರ    ಜ್ತೆಗ್ಡ  ಬಳಗ್ರವಿಯ್ಲಿ್ಲ   

ಮಾಜ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ್ಳಗಿದೆ್ ಾಂತಹ    ದಿ||  ಎಸ್. ನಜಲ್ಲಾಂಗಪ್ಪ ನವರ  ಹೆಸರಿನಾಂದ್    

ಆಗಿರತಕಕ ಾಂತಹ  ಸಕಕ ರೆ ಸಂಸಿ   ಬಹಳ  ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಸಿಯಾಗಿದ್ದ .  

ಮಹಾರಾಷಿ್ ರದ್  ಪುಣೆಯ್ಲಿ್ಲರತಕಕ ಾಂತಹ  ವಸಂತದಾದ್ ಸಕಕ ರೆ ಸಂಸಿಯ್    

ಹಿನೆನ ಲೆಯ್ಲಿ್ಲ   ಕನಯಟಕದ್ಲಿ್ಲಯೂ ಸಹಿತ   ಕಬ್ಬಬ   ಮತುು   ಕಬ್ಬಬ  ಬಳೆಗ್ರರರಿಗ್ಡ   

ಸಹಾಯ್  ಮಾಡತಕಕ ಾಂತಹ   ಹಸ  ತಳಿಗಳನುನ      ಮತುು   ರೈತರಿಗ್ಡ  ಮಾಗಯದ್ರ್ಯನ  

ಮಾಡತಕಕ ಾಂತಹ  ರಿೋತಿಯ್ಲಿ್ಲ   ಈ     ಒಾಂದ್ಯ  ನಜಲ್ಲಾಂಗಪ್ಪ   ಸಕಕ ರೆ   ಸಂಸಿಯ್ನುನ   

ಹುಟಿ    ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದ.   ಅದ್ಕೆಕ   ಇನುನ   ಹೆಚಿಚ ನ ಅನುದಾನವನುನ     ಇವತುು   

ಕಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ.     ಇದ್ಕೆಕ  ಪ್ರ ತಿವಷ್ಯ  ಕನಷಿ್   10   ಕೋಟ ರೂಪಾಯ ಗಳನುನ    

ಕಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ.    ಈ  ರಿೋತಿಯ್ಲಿ್ಲ   ವಿಶೇಷ್  ಅನುದಾನವನುನ    ಕಡುವುದ್ರ   

ಮೂಲಕ   ಆ ಸಂಸಿಯ್ನುನ   ಬಳೆಸಬೇಕೆನುನ ವ  ವಿಚಾರವನುನ   ತಮಮ   ಮೂಲಕ 

ಸಚಿವರಿಗ್ಡ  ಕಳಲ್ಲಕೆಕ    ಬಯ್ಸುತಿು ದೆ್ದ ೋನೆ.   

ರ್ಶರ ೋ   ಶಂಕರ ಬ. ಪಾಟ್ಟೋಲ ಮನೇನಕಪಪ (ಕೈಮಗೆ  ಮತ್ತು  ಜ್ವಳಿ, ಕಬಿ್ಬ  

ಅಭಿವೃದಿಧ  ಹಾಗೂ ಸಕೆರೆ ಸರ್ಚವರು):-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೆ,  ಈಗ್ರಗಲೇ    

ಶ್ವಸ್ಗರ  ಸಕಕ ರೆ   ಕಾಖ್ಯಯನೆ   ಬಗೆ್ಡ    ಮಾರ್ಚ್ಯ   2022 ರಳಗ್ರಗಿ,    ಈ 5  ವಷ್ಯಗಳ  

ಹಿಾಂದ್ದ  ಬಂದ್  ಆಗಿರತಕಕ ಾಂತಹ     ಸಕಕ ರೆ   ಕಾಖ್ಯಯನೆಯ್ನುನ     ಪುನರುಜು ೋವನ 
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ಗಳಿಸಲು   ಈಗ್ರಗಲೇ    ಸಕಾಯರ    ಕಟಿ ನಟಿ ನ  ಕರ ಮ  ಕೈ ಗಾಂಡು  ಈಗ್ರಗಲೇ   3  

ಕೋಟ  ರೂಪಾಯಗಳನುನ  ಅದ್ಕೆಕ   ತುಾಂಬಿಸ, ಕಾಖ್ಯಯನೆಯ್ನುನ   ಪಾರ ರಂಭ  

ಮಾಡಲ್ಲಕೆಕ      ಕಾನೂನತಮ ಕ  ಅವಕಾರ್ವನುನ   ಮಾಡಿಕಟಿ    ರೈತರಿಗ್ಡ   ಮದ್ಲು  

ಬಿಲ್   ಕಡಬೇಕೆನುನ ವ  ಉದೆ್ದ ೋರ್ದಿಾಂದ್  ಈಗ್ರಗಲೇ  ಕಂಪ್ನ  ಜ್ತೆಗ್ಡ    

ಕಾನೂನತಮ ಕವಾಗಿ ಅನೇಕ ಕರ ಮಗಳನುನ     ಜರುಗಿಸುವುದ್ರ  ಮುಖ್ಯಾಂತರವಾಗಿ 

ಮಾರ್ಚ್ಯ   2022 ರಳಗ್ರಗಿ  ಎಲಿಾ   ಬಿಲ್ಗಳನುನ    ಪಾವತಿ  ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ    

ಈಗ್ರಗಲೇ  ಕರ ಮಗಳನುನ   ಜರುಗಿಸದೆ್ದ ೋವ.    ಅದ್ರ   ಜ್ತೆಯ್ಲಿ್ಲ  ಈಗತಾನೇ  ನಮಮ   

ಶ್ವಸ್ಗರ ಸಕಕ ರೆ  ಸಂಸಿ       ಬಹಳ  ಹಳೆಯ್ದಾಗಿರುವಂತಹ      ೫ ವಷ್ಯಗಳ   ಹಿಾಂದ್ದ   

ನಾಂತು  ಹೋಗಿರುವ  ಕಾಖ್ಯಯನೆಯಾಗಿದೆ್ಯ ,    ಈಗ     ಪುನರಾರಂಭ  ಮಾಡಿ ಅದ್ನುನ   

ತುಾಂಬಿಸಲ್ಲಕೆಕ   ಈಗ    ಕರ ಮವನುನ   ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಾಂಡಿದೆ್ದ ೋವ.    ಈಗ್ರಗಲೇ  3  ಕೋಟ  

ರೂಪಾಯಗಳನುನ   ರೈತರಿಗ್ಡ    ಕಡುವಂತಹ  ಕೆಲಸ  ಆಗಿದ್ದ.  ಕಾನೂನತಮ ಕ ನಮಮ  

ಅನೇಕ ಕರ ಮಗಳನುನ     ಜರುಗಿಸುವುದ್ರ  ಮುಖ್ಯಾಂತರವಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ಯ   2022 

ರಳಗ್ರಗಿ  ಎಲಿಾ   ಬಿಲ್ಗಳನುನ    ಪಾವತಿ  ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ    ಈಗ್ರಗಲೇ  

ಕರ ಮಗಳನುನ   ಜರುಗಿಸದೆ್ದ ೋವ.    ಅದ್ರ   ಜ್ತೆಗ್ಡ   ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು  Ethanol ಬಗೆ್ಡ    

ಮಾತನಡಿದೆಾರೆ.        ಈಗ್ರಗಲೇ   Ethanol ಬಗೆ್ಡ    ನಜಲ್ಲಾಂಗಪ್ಪ  ಸಂಶೋಧನ 

ಸಂಸಿ    ಏನು  ಇದ್ದ,   ಇದ್ರ  ಬಗೆ್ಡ     ಈ ಅಧವೇರ್ನದ್ ಸಮಯ್ದ್ಲಿ್ಲಯೇ   ಒಾಂದ್ಯ 

ಸಭೆಯ್ನುನ   ಮಾಡಿ    ಕಾಂದ್ರ    ಮತುು   ರಾಜಯ  ಸಕಾಯರ  Ethanol ಇರಬಹುದ್ಯ  

ಮತುು  byproducts ಇರತಕಕ ಾಂತಹ   ಈ    ಕಬಿಬ ಗ್ಡ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ಾಂತಹ  ಅನೇಕ  

ವಿಚಾರಗಳನುನ  ಅವರ  ಜ್ತೆಯ್ಲಿ್ಲ   ಚಚೆಯ  ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ನದಾಯರ   

ಮಾಡಿದೆ್ದ ೋವ.      ಮತೆು , ಬಳೆ  ವಿಮೆ  ಬಗೆ್ಡಯೂ ಅವರು  ಮಾತನಡಿದೆಾರೆ.    ಇವತುು  

ನಮಮ  ರೈತರಿಗ್ಡ  ಬೇರೆ  ಬಳೆಗಳಿಗ್ಡ   ಬಳೆ  ವಿಮೆಯ್ನುನ   ತರಬೇಕೆನುನ ವುದ್ರ   ಬಗೆ್ಡ   

ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು  ಏನು  ಒತಾು ಯ್  ಮಾಡಿದೆಾರೆ, ಅದ್ಯ ಬಹಳ  ಸ್ಪಕು ವಾಗಿದ್ದ.    

ಈಗ್ರಗಲೇ   ಹಿಾಂದಿನ ಅನೇಕ ಬಳೆಗಳನುನ    ಇವತುು   ಬಳೆ  ವಿಮೆ  ವಾಯ ಪಿು ಗ್ಡ   ಬಾರದೇ   

ಇರತಕಕ ಾಂತಹ  ವಯ ವಸಿ   ಇದ್ದ.    ನನು  ಕೃಷ್ಟ  ಮಂತಿರ ಗಳ  ಜ್ತೆ  ಈ ಬಗೆ್ಡ   
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ಮಾತನಡುತೆು ೋನೆ.  ಏಕೆಾಂದ್ರೆ, ಬಳೆ  ವಿಮೆ   ಪಾಲ್ಲಸ ಮಾಡುವಂತಹದೆ್ಯ   ಕೃಷ್ಟ  

ಮಂತಿರ ಗಳಿಗ್ಡ   ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ರುತು ದ್ದ.     ನನು ಕೃಷ್ಟ ಮಂತಿರ ಗಳ  ಜ್ತೆ   

ಮಾತನಡುತೆು ೋನೆ.    

 

ರ್ಶರ ೋ ಗೋವಿುಂದ ಎುಂ. ಕಾರಜೋಳ(ಬೃಹತ್್ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಾ ಮ ನೋರಾವರಿ 

ಸರ್ಚವರು):-   ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೆ,    ಕಬಿಬ ಗೂ  ಸಹ ಬಳೆ ವಿಮೆಯ್ನುನ  

ಸೇರಿಸಬೇಕೆಾಂದ್ಯ  ಬಹಳ  ಹಿಾಂದ್ದಯೇ  ಪ್ರ ಯ್ತನ ವನುನ    ಮಾಡಿದೆ್ದ ೋವ. ಆದ್ರೆ ಸಮಸಯ   

ಏನದ್ದ  ಎಾಂದ್ರೆ   ರೈತರು ವಿಮೆಯ್ ಕಂತನುನ       ಏನು   ಕಟಿ ಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ. ಅದ್ನುನ  

ಅವರು ಕಟಿ ಲ್ಲಕೆಕ   ಸಮಸಯ ಯಾಗುತು ದ್ದ.    ಏಕೆಾಂದ್ರೆ,  ಇದ್ಯ ಬಹಳ  ದೊಡೆ   

ಪ್ರ ಮಾಣ್ದ್ಲಿ್ಲ   ಆಗುತು ದ್ದ.  ಏಕೆಾಂದ್ರೆ  ಇದ್ಯ  ಒಾಂದ್ಯ ಆರ್ಥಯಕವಾಗಿ  ದೊಡೆ   ಬಳೆ.    

ಹಿೋಗ್ರಗಿ  ಇದ್ಯ ರೈತರಿಗ್ಡ  ಹರೆಯಾಗುತು ದ್ದ  ಎನುನ ವ   ಕಾರಣ್ಕೆಕ   ವಿಮೆಗ್ಡ  ಇದ್ನುನ  

ತರಲ್ಲಲಿ .  ಇದ್ರ  ವಿಚಾರವಾಗಿ    ೧೦ ವಷ್ಯಗಳ   ಹಿಾಂದ್ದಯೇ  ಪ್ರ ಯ್ತನ   ಮಾಡಿದೆ್ದ ೋವ. 

ರ್ಶರ ೋ     ಯು.ಬ್ಬ.ವುಂಕಟೇಶ್:-    ಕಂತನುನ  ಕಟಿ ಲ್ಲಕೆಕ  ಸ್ಧಯ   ಎನುನ ವುದಾದ್ರೆ,  

ಈ  ವಿಮೆಯ್ನುನ   ಜಾರಿಗ್ಡ ತರಬಹುದ್ಲಿವೇ?    

ರ್ಶರ ೋ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಸಂಗಪಪ  ಸವದಿ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿುಂದ 

ಚುನ್ಯಯಿತ್ರಾದವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೆ,  ಶ್ರ ೋ   ಕವಟಗಿಮಠ  

ಮಹಾಾಂತೇರ್  ಮಲಿ್ಲಕಾಜುಯನ  ರವರು  ಈ ಸಕಕ ರೆ  ಕಾಖ್ಯಯನೆ    ಮತುು  ಬಿಲಿ್ಲನ ಬಾಕ    

ಮತುು   Ethanol policy ಬಗೆ್ಡ   ರಾಜಯ   ಸಕಾಯರ   ಏನು  ಮಾಡಬಹುದ್ಯ 

ಎನನ ತಕಕ ಾಂತಹ ವಿಚಾರ ವನುನ    ಇಟಿಕಾಂಡು  ಕೆಲವಾಂದ್ಯ    ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳನುನ      

ಕಳಿದೆಾರೆ.    ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಸಹ  ಉತು ರವನುನ   ಕಟಿ ದೆಾರೆ.    ಬಹುಶಃ  

ನಮಮ ಅಧಕಾರಿಗಳು  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಗ್ಡ   ಸರಿಯಾದ್   ಮಾಹಿತಿಯ್ನುನ  

ಕಡುತಿು ದೆಾರೋ   ಇಲಿವೋ  ಎನುನ ವ ಸಂರ್ಯ್ ನನಗ್ಡ   ಬರುತಿು ದ್ದ.  ಕವಲ 

ಶ್ವಸ್ಗರ    ಕಾಖ್ಯಯನೆ   ಅಷಿೆ ೋ  ಅಲಿ .  ಇನುನ  ಅನೇಕ  ಕಾಖ್ಯಯನೆಗಳಿವ.  ಈ ಬಗೆ್ಡ   
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ನನನ  ಹತಿು ರ  ಮಾಹಿತಿ  ಇದೆ್ಯ , ಬೇಕಾದ್ಲಿ್ಲ  ಸಚಿವರಿಗ್ಡ  ಕಡುತೆು ೋನೆ.      ಕಳೆದ್  

ವಷ್ಯದೆ್ಯ  ಸಹ ಕಬಿಬ ನ ಬಿಲ್   ಕಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ.    ಈ  ವಷ್ಯದೆ್ ಲಿ .  ಕಳೆದ್  

ಹಂಗ್ರಮಿನಲಿ್ಲ     ನುರಿಸರತಕಕ ಾಂತಹ  ಕೆಲವು  ಕಬಿಬ ನ ಕಾಖ್ಯಯನೆಯ್ವರು   

ಇದ್ಯವರೆವಿದ್ಗೂ  ಕ್ಕಡಾ    ರೈತರಿಗ್ಡ    ಬಾಕ  ಬಿಲಿನುನ   ಪಾವತಿ  ಮಾಡಿರುವುದಿಲಿ .     

ಅದ್ರ  ಜ್ತೆಗ್ಡ   ಆ  ಕಾಖ್ಯಯನೆಗಳಲಿ್ಲ    ಕೆಲವು  ಕಾಖ್ಯಯನೆಗಳು   ಬಂದ್  ಅಗಿವ.     

ಪುನಃ    ಪಾರ ರಂಭ  ಮಾಡಲ್ಲಕೆಕ   ಅನೇಕ   ಚಚೆಯಗಳು, ವಾದ್ -ವಿವಾದ್ಗಳು  

ನಡೆದಿರತಕಕ ದೆ್ಯ     ನಮಮ   ಗಮನದ್ಲಿ್ಲ   ಇದ್ದ.    ಈ ಬಗೆ್ಡ   ಸಚಿವರಿಗ್ಡ  ಖುದೆಾ ಗಿ  

ಭೇಟಯಾಗಿ  ಮಾಹಿತಿಯ್ನುನ   ಒದ್ಗಿಸುತೆು ೋನೆ .    ಅದ್ರ  ಜ್ತೆಯ್ಲಿ್ಲ   ಇಡಿೋ 

ದೇರ್ದ್ಲಿ್ಲ   Ethanolಗ್ಡ  ಕಡತಕಕ ಾಂತಹ  ಮಹತವ     ನಮಮ  ರಾಜಯ ದ್ಲಿ್ಲ   

ಕಡಬೇಕೆನುನ ವುದ್ಯ  ನಮಮ  ಅಪೇಕೆಷ ಯಾಗಿದ್ದ.       ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ  ಉತು ರ 

ಕನಯಟಕದ್ಲಿ್ಲ   ನಡೆಯ್ತಕಕ   ಅಧವೇರ್ನದ್ಲಿ್ಲ       ಉತು ರ ಕನಯಟಕದ್ಲಿ್ಲ    ಅತಿ 

ಹೆರ್ಚಚ   ಕಬಬ ನುನ  ಬಳೆಯ್ತಕಕ ಾಂತಹ   ಪ್ರ ದೇರ್  ಇದಾಗಿದ್ದ. ಅದ್ಯ ವಿಜಯ್ಪುರ  

ಇರಬಹುದ್ಯ, ಬಾಗಲಕೋಟ್ಟ  ಇರಬಹುದ್ಯ,  ಬಳಗ್ರವಿ  ಇರಬಹುದ್ಯ. ಬಿೋದ್ರ್  ಜಲಿೆ   

ಇರಬಹುದ್ಯ.  ಈ  ಭಾಗದ್ಲಿ್ಲ ಅತಿ ಹೆಚಚ    ಕಬ್ಬಬ  ಬಳೆಯ್ತಕಕ ಾಂತಹ  ಪ್ರ ದೇರ್ವಾಗಿದ್ದ.  

Ethanol policy ಬಗೆ್ಡ  ಬೇರೆ ಬೇರೆ  ರಾಜಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ಅವರದೆ್ದ ೋ  ಅದ್    ಪಾಲ್ಲಸಗಳನುನ     

ಈಗ್ರಗಲೇ  ಮಾಡಿದೆಾರೆ.    ಕಾಂದ್ರ     ಸಕಾಯರ  ಮಾಡಿರತಕಕ ಾಂತಹ  ಪಾಲ್ಲಸಗ್ಡ  ಆ 

ರಾಜಯ   ಸಕಾಯರಗಳು    ಕ್ಕಡ  incentive ಅನುನ   ಕಡಲ್ಲಕೆಕ    ಪಾರ ರಂಭ  ಮಾಡಿವ.    

ಎಷಿ್ಣ  ಸ್ಲವನುನ   ನವು ಸ್ಲವನನ ಗಿ ಪ್ಡೆದ್ಯಕಳಿು ತೆು ೋವ ಅದ್ಕೆಕ   ಶೇಕಡ  6 

ರಷಿ್ಣ  ಬಡೆಿಯ್ನುನ   ಕಾಂದ್ರ      ಸಕಾಯರ    ಕಡುತು ದ್ದ.   ಉಳಿದ್  ಬಡೆಿಯ್ನುನ     ಆ 

ಕಾಖ್ಯಯನೆಯ್ವರೇ    ಕಟಿ ಬೇಕು.    ೩ ರಿೋತಿಯ್  ರೇ ಟ್್ಗಳನುನ   ನಗದಿ  ಮಾಡಿದೆಾರೆ.  

Ethanol juice ಗ್ಡ  ಒಾಂದ್ಯ ರೇಟ್್, ಡಿ ಮಲಾಯ ಸಸ್ಗ್ಡ  ಒಾಂದ್ಯ ರೇಟ್್  ನಗದಿ  

ಮಾಡಿದೆಾರೆ.   ಸ- ಮಲಾಯ ಸಸ್ಗ್ಡ    ಒಾಂದ್ಯ ರೇಟ್್  ನಗದಿ  ಮಾಡಿದೆಾರೆ .  ಅದ್ರ  

ಜ್ತೆಗ್ಡ   ಇವತುು   grain based ethanol    ಪಾರ ರಂಭ  ಮಾಡಲ್ಲಕೆಕ   ಕಾಂದ್ರ  ಸಕಾಯರ  

ಸ್ಕಷಿ್ಣ  ಆಸಕು ಯ್ನುನ   ವಹಿಸದ್ದ. ಅದ್ಕ್ಕಕ   ಕ್ಕಡ  ಸ್ಕಷಿ್ಣ   ಸಬ್ಿ ಡಿಗಳನುನ ,  inter 
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subsidy ಗಳನುನ  ಕಡಲ್ಲಕೆಕ      ಪಾರ ರಂಭ  ಮಾಡಿದ್ದ.  ಆದ್ರೆ,  ಮಧಯ ಪ್ರ ದೇರ್  ಮತುು   

ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜಯ ಗಳಲಿ್ಲ     ಕಾಂದ್ರ  ಸಕಾಯರ  ಏನು ಇವತುು  inter subsidy ಯ್ನುನ    

ಕಡುತಿು ದ್ದ.  ಅದ್ರ  ಜ್ತೆಗ್ಡ  ರಾಜಯ  ಸಕಾಯ ರವು ಸಹ  ಕಡಲ್ಲಕೆಕ     ಪಾರ ರಂಭ  

ಮಾಡಿದ್ದ.     

                                                                                                    (ಮುಂದ್ದ) 

(1051) 13.12.2021 04.10 ಎಸ್ವಿ-ಬ್ಬಎನ್ಎಸ 

(ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರ ಉಪ್ಸಿ ತಿ) 
 

ರ್ಶರ ೋ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಸಂಗಪಪ  ಸವದಿ (ಮುಂದ್ದ):-  
 

ಕಾರಣ್ ಏನೆಾಂದ್ರೆ ಇಾಂದ್ಯ ಇಡಿೋ ದೇರ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಮಾತರ ವಲಿ  ಪ್ರ ಪಂಚದ್ಲಿ್ಲ  ಅತಿ ಹೆರ್ಚಚ  

ಡಿೋಸಲ್, ಪ್ಟರ ೋಲ್ ದ್ರ ಹೆಚಾಚ ಗುತಿು ದ್ದ.  ಅದ್ನುನ  ನಯಂತರ ಣ್ ಮಾಡಬೇಕು 

ಎನುನ ವುದ್ಯ ಮದ್ಲನೆಯ್ದ್ಯ ಹಾಗೂ import duty ಕಡಿಮೆಯಾಗಬೇಕು ಎನುನ ವುದ್ಯ 

ಎರಡನೆಯ್ದ್ಯ.  ಮೂರನೆಯ್ದಾಗಿ ನಮಮ  ದೇರ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಮೂರು ಬಳೆಗಳನುನ  ಅತಿಹೆರ್ಚಚ  

ಬಳೆಯ್ಲಾಗುತಿು ದ್ದ.  ಅವು ಕಬ್ಬಬ , ಭತು  ಮತುು  ಗೋವಿನಜ್ೋಳ.  ಇದ್ನುನ  ಅತಿಹೆರ್ಚಚ  

ಬಳೆದಂತಹ ರೈತರಿಗ್ಡ ದ್ರ ಬಿದೆ್ಯ  ಹೋಗಿ ತಾಂದ್ರೆಯಾಗಬಾರದ್ಯ, 

ನಯ ಯ್ಯುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಬಲೆ ಸಗಬೇಕು ಎನುನ ವಂತಹ ಉದೆ್ದ ೋರ್ವನುನ  

ಇಟಿಕಾಂಡು grain based ethanol ಮಾಡಲು ಮುಾಂದ್ದ ಬರುವವರಿಗ್ಡ…… 

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟ್ಟೋಲ್:- ENA (Extra Neutral Alcohol) ಮಾಡುತಾು ರೆ.   

ರ್ಶರ ೋ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಸಂಗಪಪ  ಸವದಿ:- ನಮಗ್ಡ ಮಾಹಿತಿಯ್ನುನ  ನನು personal ಆಗಿ 

ಕಡುತೆು ೋನೆ.  ಮಾರ್ಚ್ಯ ನಂತರ ಎಷಿ್ಣ  ಕಾಖ್ಯಯನೆಗಳಲಿ್ಲ  production start ಆಗುತು ದ್ದ 

ಎನುನ ವ ಮಾಹಿತಿಯ್ನುನ  ನನು ನಮಗ್ಡ ಕಡುತೆು ೋನೆ.  ಮಾರ್ಚ್ಯನಾಂದ್ grain based 

ethanol 120 KLPD production  ಪಾರ ರಂಭವಾಗುತು ದ್ದ.   
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ರ್ಶರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟ್ಟೋಲ್:- Ethanol or ENA produce ಮಾಡುತಿು ೋರೋ ಏನು? 

Scotch, whisky ಗ್ಡ grain based ENA ಅನುನ  ಬಳಸಲಾಗುತು ದ್ದ.   

ರ್ಶರ ೋ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಸಂಗಪಪ  ಸವದಿ:- ಮಾನಯ  ಪಾಟೋಲರೇ, ನವು ರಾತಿರ  8 ರ ನಂತರ 

ಅದ್ನುನ  ಚಚೆಯ ಮಾಡೋಣ್.  ಈಗ grain based ethanol ಅನುನ  ಯಾರು ಪಾರ ರಂಭ 

ಮಾಡುತಾು ರೆಯೋ ಅಾಂತಹವರಿಗ್ಡ ಕಾಂದ್ರ  ಸಕಾಯರ 6% ಬಡೆಿಯ್ ದ್ರದ್ಲಿ್ಲ  ಸ್ಲವನುನ  

ಕಡುತಿು ದ್ದ.   ಕಾಂದ್ರ  ಸಕಾಯರವು ಅದ್ರ ಮಾಲ್ಲೋಕರಾಂದಿಗ್ಡ PPP agreement  ಅನುನ  

ಕ್ಕಡ ಮಾಡಿಕಾಂಡಿರುತು ದ್ದ.  ನವೂ ಮಾಡಿಕಾಂಡಿದೆ್ದ ೋವ.  ನನು ಸಕಕ ರೆ ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  

ಕಳಿಕಳಿುವುದ್ಯ ಏನೆಾಂದ್ರೆ ರಾಜಯ  ಸಕಾಯರದ್ ಮುಖ್ಯಾಂತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜಯ ಗಳಲಿ್ಲ  

ಮಾಡಿರುವ ಸವಲತುು ಗಳನುನ  ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ಉತು ರ ಕನಯಟಕದ್ಲಿ್ಲ  ಅಧವೇರ್ನ 

ನಡೆಯುತಿು ರುವ ಈ ಸಂದ್ಭಯದ್ಲಿ್ಲ  ಈ ಭಾಗದ್ ಕಬ್ಬಬ  ಬಳೆಗ್ರರರಿಗ್ಡ ಹೆಚಿಚ ನ ದ್ರ 

ಸಗುವಂತಾಗಬೇಕು.  ಕಾಖ್ಯಯನೆಗಳು ಕ್ಕಡ ಸಬಲಗಳಿಬೇಕು.  ಇದ್ರ ಜ್ತೆಗ್ಡ 

ಪ್ಟರ ೋಲ್ ದ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬೇಕು ಎನುನ ವ ಉದೆ್ದ ೋರ್ ಇಟಿಕಾಂಡು ರಾಜಯ  ಸಕಾಯರ 

ಚಚಿಯಸಬೇಕು.  ಇದೇ ಬಳಗ್ರವಿ ಅಧವೇರ್ನದ್ಲಿ್ಲ  ನೋವು ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಯ್ವರಾಂದಿಗ್ಡ 

ಚಚಿಯಸ ರಾಜಯ  ಸಕಾಯರದಿಾಂದ್ ನಮಮ ದೇ ಆದಂತಹ ಒಾಂದ್ಯ ethanol policy ಯ್ನುನ  

ತರುತೆು ೋವಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉತು ರ ಕನಯಟಕ ಭಾಗದ್ ಜನರಿಗ್ಡ ಒಾಂದ್ಯ ಒಳಿೆಯ್ ಸಂದೇರ್ 

ಹೋದಂತಾಗುತು ದ್ದ.   ಮಾನಯ  ಸಕಕ ರೆ ಸಚಿವರು ಪ್ಕಕ ದ್ ಜಲಿೆಯ್ವರೇ ಆಗಿದೆ್ಯ , ಈ 

ಭಾಗದ್ ರೈತರನುನ  ಉದಿಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಎನುನ ವ ಸಂಕಲಪ ವನುನ  ಇಟಿಕಾಂಡು 

ಬಂದಿದೆಾರೆ.  ಮಾನಯ  ಶಂಕರ ಪಾಟೋಲರು ದಿಟಿ ವಾದ್ ಹೆಜೆು ಯ್ನುನ  ಇಡುವಂತಹ 

ಒಬಬ  ಸಮಥಯ ಸಚಿವರು ಎಾಂಬ್ಬದ್ಯ ನನನ  ಆರ್ಯ್. ಈ ಅಧವೇರ್ನದ್ಲಿ್ಲ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಯ್ವರಾಂದಿಗ್ಡ ಚಚಿಯಸ ethanol policy ಯ್ನುನ  ಗಟಿಯಾದಂತಹ 

ಒಾಂದ್ಯ ಆಶಾವ ಸನೆಯ್ನುನ  ಕಟಿ ದೆ್ದ ೋ ಆದ್ರೆ ಈ ಭಾಗದ್ ಕಬ್ಬಬ  ಬಳೆಗ್ರರರಿಗ್ಡ ಒಳಿೆಯ್ 

ಸಂದೇರ್ ಹೋಗಲು ಸ್ಧಯ ವಾಗುತು ದ್ದ.  ಈ ಕೆಲಸವನುನ  ಹೆರ್ಚಚ  ಮುತುವಜಯ ವಹಿಸ 

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ತಮಮ  ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸುತೆು ೋನೆ.   
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ರ್ಶರ ೋ ಬ್ಬ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ್್ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿುಂದ ಚುನ್ಯಯಿತ್ರಾದವರು:- 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಇಲಿ್ಲ  ಸಚಿವರು ಬಹಳ ವಿವರವಾದ್ ಉತು ರವನುನ  

ನೋಡಿದೆಾರೆ.  88 ಸಕಕ ರೆ ಕಾಖ್ಯಯನೆಗಳಿದೆ್ಯ , ಅದ್ರಲಿ್ಲ  ಸಕಾಯರಿ ವಲಯ್ 13, ಸಹಕಾರಿ 

ವಲಯ್ 8, ಖ್ಯಸಗಿ ವಲಯ್ 44.  Parliament  ನಲಿ್ಲ  conflict of interest ಎಾಂದ್ಯ ಬರುತು ದ್ದ.  

ಖ್ಯಸಗಿ ವಲಯ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಯಾರಿಗ್ರದ್ರೂ interest ಇದೆ್ ರೆ ಅದ್ಯ ಚಚೆಯಗ್ಡ ಬರುವುದಿಲಿ . 

ಖ್ಯಸಗಿ ವಲಯ್ದ್ವರಿಗ್ಡ ಎಷಿ್ಣ  ಪಾವತಿ ಬಾಕ ಇದ್ದ, ಸಹಕಾರಿ ವಲಯ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಎಷಿ್ಣ  

ಬಾಕ ಇದ್ದ, ಸಹಕಾರಿ ವಲಯ್(ಗುತಿು ಗ್ಡ) ಅದ್ರಲಿ್ಲ  ಎಷಿ್ಣ  ಬಾಕ ಇದ್ದ ಎಾಂಬ್ಬದ್ನುನ  

ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗ್ಡ ಅಥಯವಾಗುತು ದ್ದ ಎಾಂದ್ಯ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  ಕಳಿಕಳಿು ತೆು ೋನೆ.  

ಏಕೆಾಂದ್ರೆ ಖ್ಯಸಗಿಯ್ವರಿಗ್ರಗಿ ನವು ಸದ್ನದ್ ಸಮಯ್ವನುನ  ವಯ ಥಯ ಮಾಡುವುದ್ಯ 

ಬೇಡ ಎಾಂಬ್ಬದ್ಯ ನನನ  ಭಾವನೆ.   

ರ್ಶರ ೋ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾುಂತೇಶ ಮಲಿ್ಲಕಾಜುಾನ:- ಸನಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೇ, 

ಈಗ ಮಾನಯ  ಕಾರಜ್ೋಳ ಅವರು ಪ್ರ ಸ್ು ಪಿಸದಂತೆ ಪ್ರ ಧಾನಮಂತಿರ  ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ 

ಯೋಜನೆಯ್ಲಿ್ಲ  ಕಬಬ ನುನ  ಸೇರಿಸಲ್ಲಕೆಕ  ಚಚೆಯಯಾಗಿದೆ್ಯ , ತಾಂದ್ರೆಯಾಗಿದ್ದ.  ಒಾಂದ್ಯ 

ವೇಳೆ ರೈತನಗ್ಡ ಸಂಪೂಣ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಮಾ ಕಂತನುನ  ತುಾಂಬಲ್ಲಕೆಕ  ಆಗದಿದೆ್ ರೆ, there 

should be sharing basis of the State Government and the farmer. Some amount has to 

be borne by the farmer. ಕಬ್ಬಬ  ಮತುು  ಕಬಿಬ ನ ಉಪ್ ಉತಪ ನನ ಗಳಿಾಂದ್ ಸುಮಾರು 20 

ಸ್ವಿರ ಕೋಟಗಳಷಿ್ಣ  direct and indirect taxes ಇಾಂದ್ಯ ರಾಜಯ  ಸಕಾಯರಕೆಕ  ಬರುತಿು ದ್ದ.  

ಪ್ರ ತಿ ಬಾರಿಯೂ ಪ್ರ ವಾಹ ಬರುತಿು ದ್ದ.  ಈ ಭಾಗದ್ಲಿ್ಲರುವ ಕೃಷಾಣ , ಮಲಪ್ರ ಭಾ, ದೂಧ್ 

ಗಂಗ್ರ, ಘಟಪ್ರ ಭಾ ನದಿಗಳು ಉಕಕ  ಹರಿದ್ಯ ಪ್ರ ತಿ ವಷ್ಯವೂ ಕಬ್ಬಬ  ಬಳೆ 

ಹಾನಯಾಗುತಿು ದ್ದ.  ಇದ್ಕೆಕ  ವಿಮೆಯ್ನುನ  ನೋಡಬೇಕಾದ್ಯದ್ಯ ಸಕಾಯರದ್ ಜವಾಬೆಾರಿ.  

ಅದ್ಕೆಕ  ಸಕಾಯರ ಮುಾಂದಾಗಬೇಕು ಎನುನ ವ ಮನವಿಯ್ನುನ  ಸಕಾಯರಕೆಕ  

ಮಾಡುತಿು ದೆ್ದ ೋನೆ.   

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟ್ಟೋಲ್್(ವಿರೋಧ್ ಪಕ್ಷದ ನ್ಯಯಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಮಾನಯ  ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಸವದಿಯ್ವರು ಮಾತನಡುತಾು  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಗ್ಡ 
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ಅಧಕಾರಿಗಳು ಸರಿಯಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯ್ನುನ  ಒದ್ಗಿಸುತಾು ರೆಯೋ ಇಲಿವೋ 

ಎಾಂದ್ಯ ನನಗ್ಡ ಸಂರ್ಯ್ವಿದ್ದ ಎನುನ ವ ಒಾಂದ್ಯ ವಿಚಾರವನುನ  ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸದ್ರು.  ಅವರು 

ಸಚಿವರಾಗಿ ಸ್ಕಷಿ್ಣ  ಅನುಭವವನುನ  ಹಾಂದಿದಂತಹವರು, ಸಕಕ ರೆ ಕಾಖ್ಯಯನೆಗಳ 

ಜ್ತೆ ನಕಟ ಸಂಬಂಧವನುನ  ಹಾಂದಿದ್ವರು.  ಅವರ ಬಗೆ್ಡ  ನನಗ್ಡ ಅಪಾರವಾದ್ 

ಗೌರವವಿದ್ದ.  ಅಧಕಾರಿಗಳಿಗ್ಡ ಸಕಕ ರೆ ಕಾಖ್ಯಯನೆ ಮಾಲ್ಲೋಕರು ನವು ಎಲಿಾ  

ಪೇಮೆಾಂಟ್್ಗಳನುನ  ಮಾಡಿದೆ್ದ ೋವ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿಬಿಟಿ ರೆ ಬಾಕ ಇರುವುದೇ ಇಲಿ .  ಸಕಕ ರೆ 

ಕಾಖ್ಯಯನೆಗಳ ಮಾಲ್ಲೋಕರು ಜಲಿಾಧಕಾರಿಗಳಿಗ್ಡ ಮಾಹಿತಿಯ್ನುನ  ಕಡುತಾು ರೆ.  50 

ಕೋಟ ಎಾಂದ್ರೆ 20 ಕೋಟ ಎಾಂದ್ಯ ಕಟಿ ರುತಾು ರೆ.  Crushing season ಬಂದಾಗ ಅವರ 

ಮೇಲೆ pressure ಆದಾಗ ಪೂತಿಯ ಪೇಮೆಾಂಟ್್ ಮಾಡಿದೆ್ದ ೋವಾಂದ್ಯ ಜಲಿಾಧಕಾರಿಗಳಿಗ್ಡ 

ಹೇಳಿದ್ ಕ್ಕಡಲೇ ಅವರು ಕಬ್ಬಬ  ಆಯುಕು ರಿಗ್ಡ ತಿಳಿಸುತಾು ರೆ.  ಹೋದ್ ಸೋಸನ್ನಲಿ್ಲ  

ಕಬ್ಬಬ  ನುರಿಸದಂತಹ ಕಬ್ಬಬ  ಬಳೆಗ್ರರರಿಗ್ಡ ಕಡುವಂತಹ ಹಣ್ವನುನ  ಖ್ಯಸಗಿಯಾಗಿ 

ನಮಗ್ಡ ಒದ್ಗಿಸಲಾಗುವುದ್ಯ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳುತಾು ರೆ.  ಇದ್ಯ ನನನ  ಕನೆಯ್ ಅಧವೇರ್ನ.  

ನನು ಸಕಕ ರೆ ಕಾಖ್ಯಯನೆ ನಡೆಸುವವನಗಿದೆ್ಯ , ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  ವಿನಂತಿಸುತೆು ೋನೆ.  

ಎಲಿಾ  ಸಕಕ ರೆ ಕಾಖ್ಯಯನೆಗಳಿಾಂದ್ ಸಕಾಯರಕೆಕ  ಪ್ರ ತಿ ವಷ್ಯ 20 ಸ್ವಿರ ಕೋಟಯ್ಷಿ್ಣ  

ಹಣ್ ಬರುತು ದ್ದ.  ಪ್ರ ತಿ ಸಕಕ ರೆ ಕಾಖ್ಯಯನೆ ಎದ್ಯರು ಒಾಂದ್ಯ weighbridge ಅನುನ  ಏಕೆ 

ಹಾಕಬಾರದ್ಯ? ತ್ತಕದ್ಲಿ್ಲ  ದೊಡೆ  ಪ್ರ ಮಾಣ್ದ್ ಮೋಸ ನಡೆಯುತು ದ್ದ.  

ನಯ ಯ್ಸಮಮ ತವಾಗಿ ತ್ತಕ ಇಟಿಕಾಂಡು 14 ದಿನಗಳಿಗ್ಡ ಒಾಂದ್ಯ ಬಾರಿ ಪೇಮೆಾಂಟ್್ 

ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ಯ ಹೇಗ್ಡ ಪೇಮೆಾಂಟ್್ ಆಗುತು ದ್ದ ಎಾಂದ್ಯ ನನಗ್ಡ ಬಹಳ ಸಂರ್ಯ್ 

ಬರುತಿು ದ್ದ.  ಅದ್ಕೆಕ  ನನನ ದೊಾಂದ್ಯ ಮನವಿ ಎಾಂದ್ರೆ ರಾಜಯ  ಸಕಾಯರದಿಾಂದ್ ರೂ.20-25 

ಲಕ್ಷ ವಚಚ ದ್ಲಿ್ಲ  weighbridge  ಅನುನ  ಹಾಕಸಬೇಕು.  ಅದ್ಯ ಖ್ಯಸಗಿ ಇರಲ್ಲ, ಸಹಕಾರಿ 

ಇರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಜಂಟ ಇರಲ್ಲ ಸಕಕ ರೆ ಕಾಖ್ಯಯನೆ ಸಮಿೋಪ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಸಕಾಯರದ್ವರು ಒಾಂದ್ಯ 

weighbridge ಅನುನ  ಹಾಕದ್ರೆ ತ್ತಕ ಮಾಡಿಕಾಂಡು ಹೋದ್ ರೈತರು ಅಲಿ್ಲನ ತ್ತಕದ್ 

ಜ್ತೆಯ್ಲಿ್ಲ  compare ಮಾಡುತಾು ರೆ.  ಒಾಂದ್ಯ ಟರ ಪ್ಗ್ಡ ಎರಡು ಮೂರು ಟನ್ ಹಾಕದ್ರೆ 

ಒಾಂದ್ಯ ಟನ್ಗ್ಡ ಎರಡೂವರೆ ಸ್ವಿರ ರೂಪಾಯಯಂತೆ ಮೂರು ಟನ್ಗ್ಡ ಏಳು ಸ್ವಿರ 
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ರೂಪಾಯಗಳ್ಳಗುತು ದ್ದ.  ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ  ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಡು ಸ್ಕಾದ್ರೆ ಬಿಡು ಎಾಂದ್ಯ 

ಹೇಳುವ ಮಾತನುನ  ನನು ಕಳಪ ಟಿ ದೆ್ದ ೋನೆ.  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ನಮಮ  ಪ್ಕಕ ದ್ 

ಜಲಿೆಯ್ವರಾಗಿದೆ್ಯ , ಅವರಲಿ್ಲ  ಬದಿ್ ತೆ, ನಯ್ತುು , ಪಾರ ಮಾಣಿಕತೆ ಇದ್ದ.  ಅವರು ಇದ್ನುನ  

ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇತಿಹಾಸದ್ ಪುಟದ್ಲಿ್ಲ  ಅವರ ಹೆಸರು ಖ್ಯಯಂ ಆಗಿ ಉಳಿಯುತು ದ್ದ.  ಪ್ರ ತಿ 

ಸಕಕ ರೆ ಕಾಖ್ಯಯನೆ ಸಮಿೋಪ್ weighbridge ಅನುನ  ಹಾಕದ್ರೆ ತ್ತಕ ಮಾಡಿಕಾಂಡು ಹೋಗಿ 

compare ಮಾಡುತಾು ರೆ.  ನನೆನ  ಟ.ವಿ.ಯ್ಲಿ್ಲ  ಬಿೋದ್ರ್ ಸಹಕಾರಿ ಸಕಕ ರೆ ಕಾಖ್ಯಯನೆಯು 

ಪಾರ ರಂಭವಾಗಿರುವ ಬಗೆ್ಡ  ನೋಡಿದೆ್ದ ೋನೆ. ಹಾಗ್ರದ್ರೆ ಅವರದೊ  ಏಕೆ ಬಾಕ ಇದ್ದ.   

ಕಬ್ಬಬ  ನುರಿಸುವ ಹಂಗ್ರಮು ಪಾರ ರಂಭವಾಗಿದ್ದ.  ಕವಟಗಿಮಠ ಅವರಿಗ್ಡ ಮಾನಯ  

ಕಾರಜ್ೋಳ ಅವರು premium cost ಬಹಳವಾಗಿದೆ್ಯ , ರೈತರಿಗ್ಡ burden ಆಗಿರುವುದ್ರಿಾಂದ್ 

ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆಯ್ಡಿಯ್ಲಿ್ಲ  ಇದ್ನುನ  ತಂದಿರುವುದಿಲಿ  ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು.  

ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ವಾಹ ಬಂದ್ಯ ಬಳೆಗಳು ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುತಿು ದ್ದ.   

(ಮುಂದ್ದ) 

(1052) 13-12-2021 (4.20) ಕೆಜಿ – BNS  

        (ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರ ಉಪ್ಸಿ ತಿ) 

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್.ಆರ್.ಪಾಟ್ಟೋಲ್್ (ಮುಂದ್ದ)  

 

ಕಬ್ಬಬ  1 ಅಥವಾ 2 ಅಡಿ ನೋರಿನಲಿ್ಲ  ಮುಳುಗಿದ್ರೆ ಏನಗುವುದಿಲಿ .  ಕಬ್ಬಬ  ಮತು ಷಿ್ಣ  

ಹೆರ್ಚಚ  ಇಳುವರಿ ಬರುತು ದ್ದ. ಕಬ್ಬಬ  ಬಳೆಯ್ ಸುಳಿಯ್ ಮೇಲೆ ಪೂತಿಯಯಾಗಿ 1-4 feet 

ನೋರು ಬಂದ್ರೆ  ಬಳೆ ನರ್ವಾಗುತು ದ್ದ.  ನವು  ಕೆಲವು ಸಂದ್ಭಯದ್ಲಿ್ಲ  ಕಬಿಬ ನ ಬಳೆ 

ಮೇಲೆ ನಾಂತಿದೆ್  ನೋರಿನಲಿ್ಲ  boat ನಲಿ್ಲ  ಓಡಾಡಿದೆ್ದ ೋವ. ಅಷಿ್ಣ  ನೋರು ಬಂದಿತುು .  ಅಷಿ್ಣ  

ನೋರು ಕಬಿಬ ನ ಬಳೆ ಸುಳಿಯ್ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ, ಕಬ್ಬಬ  ಬಳೆ ಪೂತಿಯಯಾಗಿ 

ನರ್ವಾಗುತು ದ್ದ. ಪ್ರ ತಿಯಾಂದ್ಯ ಕಬಿಬ ನ ಕಣಿಣ ನಲಿ್ಲ  ಸ್ಪಲಂಗಿ ಎಾಂದ್ಯ ಬರುತು ದ್ದ.  ಅದ್ಯ 

ಮಳಕೆ ಹಡೆದ್ರೆ ಅದ್ರಲಿ್ಲ  ಸಕಕ ರೆ ಅಾಂರ್ ಇರುವುದಿಲಿ . ಸಕಕ ರೆ ಕಾಖ್ಯಯನೆ 

ಮಾಲ್ಲೋಕರು ಅಾಂತಹ ಸುಲಂಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಕಬಬ ನುನ  ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಳಿುವುದಿಲಿ .  

ಅಾಂತಹ ಪ್ರಿಸಿ ತಿಯ್ಲಿ್ಲ  ರೈತರ ಸಿ ತಿ ಬಹಳಷಿ್ಣ  ಚಿಾಂತಾಜನಕವಾಗುತು ದ್ದ.   ಮಾನಯ  
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ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ಶ್ರ ೋ  ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಾಂತೇರ್ ಮಲಿ್ಲಕಾಜುಯನ ರವರು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಏಕೆ 

ನೋವು sharing……,್ ್ ಕೆಲವು percentage ನಲಿ್ಲ  ಕಡಿ. ರೈತರನುನ  ಉಳಿಸಬೇಕಲಿವೇ;  

ಹಿಾಂದ್ದ ನಮಮ  ಸಕಾಯರ  ಅಧಕಾರದ್ಲಿ್ಲ  ಇದೆ್ ಾಂತಹ ಸಂದ್ಭಯದ್ಲಿ್ಲ  1500 ಕೋಟ 

ರೂಪಾಯಗಳನುನ  ಕಬ್ಬಬ  ಬಳೆಗ್ರರರಿಗ್ಡ ಕಟಿ ದೆ್ರು. ಆಗ ಶ್ರ ೋ ಪ್ರ ಕಾಶ್ 

ಹುಕೆಕ ೋರಿಯ್ವರು ಸಕಕ ರೆ  ಸಚಿವರಾಗಿದೆ್ರು. ಅವರು declare ಮಾಡಿಬಿಟಿ ರು. ಆಗ 

ಸಕಕ ರೆ ಕಾಖ್ಯಯನೆ ಮಾಲ್ಲೋಕರಿಗ್ಡ ಸಕಕ ರೆ ಬಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯತು. ಅವರಿಗ್ಡ ರೈತರಿಗ್ಡ ಹಣ್ 

ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗಲ್ಲಲಿ . ಆಗ ಸಕಾಯರ ಕಡುವಂತಹ ಒಾಂದ್ಯ ಪ್ರ ಸಂಗ 

ಬಂದಿತುು . ಅದ್ಕೆಕ  weighbridge ಹಾಕುವುದ್ನುನ  ಮಾಡಬೇಕು. ಶ್ರ ೋ ಕವಟಗಿಮಠ 

ಮಹಾಾಂತೇರ್ ಮಲಿ್ಲಕಾಜುಯನ ರವರು ಹೇಳಿದಂತೆ, sharing basis ಮೇಲೆ ಸಕಾಯರ 

ಸವ ಲಪ  premium ಕಡಲ್ಲ.  ಅದ್ಕೆಕ  ಸಕಾಯರದ್ ಹಣ್ ಸವ ಲಪ  ಇರಲ್ಲ. ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು 

ಇಷಿ್ ನುನ  ಮಾಡಬೇಕು.  

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಈಗ fair and remunerative price (FRP)  ಇದ್ದ. Every 

14 days ಗ್ಡ payment  ಮಾಡಬೇಕು. Every 14 days ಗ್ಡ payment ಮಾಡಲು ನಮಮ   

ಸಕಕ ರೆ ಕಾಖ್ಯಯನೆ  250 ಕೋಟ ರೂಪಾಯಗಳನುನ  ಕಡಬೇಕು.  ನವು well in 

advance ಸ್ಲ ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಾಂಡು ಬಂದ್ಯ ಅವರಿಗ್ಡ payment ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ಕೆಕ  

ನಖ್ರವಾಗಿ every 14 days ಗ್ಡ payment ಮಾಡುತೆು ೋವ. ಇನೂನ  ಒಾಂದ್ಯ ದಿವಸ 

ಮದ್ಲೇ payment ಮಾಡುತೆು ೋವ.  ರೈತರಿಗ್ಡ ಒಾಂದ್ಯ ವಷ್ಯದ್ವರೆಗ್ಡ ಕಬಿಬ ಗ್ಡ fair and 

remunerative price   ಸಗಲ್ಲಲಿವಾಂದ್ರೆ, ರೈತರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ರೈತರು ಗಬಬ ರದ್ 

ಅಾಂಗಡಿ, ಅರಿವ ಅಾಂಗಡಿ, ಕರಾಣಿ ಅಾಂಗಡಿ, ಬಿೋಜದ್ ಅಾಂಗಡಿಯ್ಲಿ್ಲ  ಸ್ಲ 

ಮಾಡಿರುತಾು ರೆ.  ಜ್ತೆಗ್ಡ ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯಂತಹವರ ಬಳಿ ಸ್ಲ  

ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಾಂಡಿರುತಾು ರೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರೇ, ಈಗ ನನನ  ಕಬ್ಬಬ  ನಮಮ  ಕಡೆಗ್ಡ 

ನೋಡುತಿು ದ್ದ. ನಮಮ  ಕಬ್ಬಬ  ನಮಮ  ಕಡೆಗ್ಡ   ನೋಡುತಿು ದ್ದ.  
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ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್.ಆರ್.ಪಾಟ್ಟೋಲ್್ (ವಿರೋಧ್ ಪಕ್ಷದ ನ್ಯಯಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, FRP fix ಮಾಡಿ 14 days ಗ್ಡ payment ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿ. ನಮಮ  

ದೇರ್ದ್ ರೈತರು ಸ್ಲದ್ಲಿ್ಲ  ಹುಟಿ ದೆಾರೆ. ಸ್ಯುವ ಮುನನ  ಸ್ಲದ್ಲಿ್ಲ  ಸ್ಯುತಾು ರೆ. 

ಕಬ್ಬಬ  ಬಳೆಗ್ರರರು ಆರ್ಥಯಕವಾಗಿ ಸುಸಿತಿಗ್ಡ ಬಂದಿದೆಾರೆಾಂದ್ಯ ಹೇಳುತಾು ರೆ. ಅದ್ಕೆಕ  ಈ 

payment ಅನುನ  ಸರಿಮಾಡಿಸುವಂತಹ ವಯ ವಸಿ  ಮಾಡಿ. Weighbridge  ಹಾಕ. ಈ 

premium ನಲಿ್ಲ  ಸಕಾಯರದೆ್ಯ  ಸವ ಲಪ  ಪಾಲು ಇರಲ್ಲ. ಇದ್ನುನ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು 

ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅವರು ಇತಿಹಾಸದ್ ಪುಟದ್ಲಿ್ಲ  ಅಜರಾಮರರಾಗಿ  ಉಳಿಯುತಾು ರೆ. ಅಲಿದೇ 

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಇನನ ಷಿ್ಣ  ಎತು ರಕೆಕ  ಬಳೆಯುತಾು ರೆ.  

 ರ್ಶರ ೋ ಬಸವರಾಜ್ ಪಾಟ್ಟೋಲ್್ ಇಟಗಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ನನು ತಮಮ  

ಮುಖ್ಯಾಂತರ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  ಒಾಂದ್ಯ clarification ಅನುನ  ಕಳುವುದ್ಕೆಕ  

ಬಯ್ಸುತೆು ೋನೆ. ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಾದ್ ಗೋವಿಾಂದ್ ಕಾರಜ್ೋಳರವರು ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  

’ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ’ ಬಗೆ್ಡ  ಹೇಳಿದೆಾರೆ. ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆಯ್ಲಿ್ಲ  

ಮಾಡುವಂತಹ insurance ನಲಿ್ಲ  ಏಕೆ ತಾರತಯ ಮ ಮಾಡುತಾು ರೆ? Sugarcane ಗ್ಡ ಏಕೆ 

ತಾರತಮಯ ? Cotton ಗ್ಡ ಏಕೆ ತಾರತಮಯ ? Chilli ಗ್ಡ ಏಕೆ ತಾರತಮಯ ? Vegetables ಗ್ಡ  ಏಕೆ 

ತಾರತಮಯ ? ಇಲಿ್ಲ  ತಾರತಮಯ  ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರ ಶೆನ ಯೇ ಬರುವುದಿಲಿ . ಏಕೆಾಂದ್ರೆ, 

ಒಾಂದ್ಯ ಎಕರೆ ಜಮಿೋನನಲಿ್ಲ  ಬಾಯ ಡಗಿ ಮೆಣ್ಸನ ಕಾಯ ಬಳೆ ಬಳೆದ್ರೆ, ಸುಮಾರು  10 

ಕವ ಾಂಟಾಲ್ ಬರುತು ದ್ದ. 10 ಕವ ಾಂಟಾಲ್ ಬಂದ್ರೆ, ಒಾಂದ್ಯ ಕವ ಾಂಟಾಲ್ ಸುಮಾರು 16 ರಿಾಂದ್ 

17 ಸ್ವಿರ ರೂಪಾಯಗಳಿಗ್ಡ ಮಾರಾಟವಾಗುತು ದ್ದ. ಅಲಿ್ಲಗ್ಡ ಸುಮಾರು ರೂ.1,70,000/- 

ಆಗುತು ದ್ದ.  ಇದೇ sugarcane on an average ಒಾಂದ್ಯ ಎಕರೆಯ್ಲಿ್ಲ  ಬಳೆದ್ರೆ 40-50 

tonnes  ಬರುತು ದ್ದ. 50 tonnes ಗ್ಡ Rs.3,000 per ton ಇಟಿರೂ ಸಹ Rs.1,50,000/-  

ಆಗುತು ದ್ದ. ಇದ್ಯ Rs.1,60,000/- ಆಗುತು ದ್ದ.  ಇದ್ಕೆಕ  ಏಕೆ burden ಆಗುವುದಿಲಿ ? ಅದ್ಕೆಕ  

ಏಕೆ burden ಆಗುತು ದ್ದ? ಇದ್ರಲಿ್ಲ  cropping pattern system ಇದ್ದ. ನವು ಫಸಲ್ 

ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆಯ್ಲಿ್ಲ  ಕಟಿವಂತಹ insurance ನ ಹಣ್ವನುನ  ಯಾರು ಸಹ ಪೂತಿಯ 

ಕಡುವುದಿಲಿ .  ಒಾಂದ್ಯ ವೇಳೆ, cost input ಕಟಿ ರೆ ಅದೊಾಂದ್ಯ ದೊಡೆ  ದೈವ.  ನವು 
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ಬಿೋಜ ಮತುು  ಗಬಬ ರಕೆಕ  ಖ್ರ್ಚಯ ಮಾಡಿರುವಷಿ್ಣ  ಕಡಬಹುದ್ಷಿೆ ೋ. All India level 

ನಲಿ್ಲರುವಂತಹ ದೊಡೆ  ದೊಡೆ  ಕಂಪ್ನಗಳಿಗ್ಡ ಒಪಿಪ ಸರುತಾು ರೆ. ಅವರು  ಏನು 

ಮಾಡುತಾು ರೆಾಂದ್ರೆ, cropping pattern  ಮಾಡಿ ಒಾಂದೊಾಂದ್ಯ   ಹೋಬಳಿಯ್ಲಿ್ಲ   

ಮಾಡಿ ಇಷಿ್ಣ  minimum ಎಾಂದ್ಯ fix ಮಾಡುತಾು ರೆ.  

   ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಅವರು ಹೇಳುವಂಥದೆ್ಯ , ನನಗ್ಡ ತಿಳಿದ್ಮಟಿ ಗ್ಡ 

ಅಷಿ್ ಾಂದ್ಯ ಸಮಂಜಸವಲಿ .  ಮಾನವ ಬಳೆಯುವಂತಹ  ಪ್ರ ತಿಯಾಂದ್ಯ ಬಳೆಗ್ಡ 

’ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆಯ್’ insurance  ಸಕಾಯರದಿಾಂದ್ ಆಗಬೇಕು.  ಏಕೆಾಂದ್ರೆ, 

ಎಲಿಾ  ಬಳೆಗಳಿಗೂ insurance ಬೇಕಾಗಿದ್ದ.  ಕಳೆದ್ ಎರಡು ವಷ್ಯಗಳಿಾಂದ್ ಬಳಗ್ರವಿ 

ಜಲಿೆಯ್ಲಿ್ಲ  vegetables ಬಳೆ ಬಂದಿಲಿ .  ಯಾವ ಬಳೆಯೂ ಸಹ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿಲಿ . 

ಅಲಿದೇ, ರೈತರಿಗ್ಡ ಹಡೆತದ್ ಮೇಲೆ ಹಡೆತ ಬಿೋಳುತಿು ದ್ದ. ಮಳೆ ಮೇಲೆ 

ಮಳೆಯಾಗುತಿು ದ್ದ. ಹಾಗ್ರಗಿ, ಎಲಿ್ಲ  ಫಸಲ್  ಬಿಮಾ ಬಂದಿದ್ದ ಹೇಳಿ? Cost of input ಸಹ 

ಕಡುತಿು ಲಿ . ನವು ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆಗ್ಡ ಹಣ್  ಕಟಿ ದೆ್ದ ೋವ. ಆದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ 

ಹಣ್ ಬಂದಿಲಿ . Total loss  ಆಗಿದ್ದ. ಅದ್ಕೆಕ   ಕಟಿ ವುದ್ಯ loss, ಬಳೆ ಸಹ loss ಆಗಿದ್ದ. 

ಸುಮಮ ನೆ 10 ಸ್ವಿರ ರೂಪಾಯ ಬರೆದ್ಯಕಳಿುತಾು ರೆ. ಆದ್ರೆ, ಅದ್ಯ ಬರುವುದಿಲಿ .  

ಇದ್ಯ ಬರುವುದಿಲಿ . ಏಕೆಾಂದ್ರೆ, ಮಳೆಯಾದ್ ಸಂದ್ಭಯಗಳಲಿ್ಲ  ಸರಿಯಾದ್ ಸಮಯ್ಕೆಕ  

ಅಧಕಾರಿಗಳು ಬಂದ್ಯ ನೋಡುವುದಿಲಿ . ಅಧಕಾರಿಗಳು ಅದ್ರ ಆದೇರ್ 

ಮಾಡುವಷಿ್ ರಲಿ್ಲ  20 ದಿವಸಗಳು ಆಗಿರುತು ವ.  ಅಷಿ್ ರಲಿ್ಲ  ರೈತರು  ಆ ಜಮಿೋನನಲಿ್ಲ  

ಬೇರೆ ಬಳೆಯ್ನುನ  ಇಟಿ ರುತಾು ರೆ.  ಏಕೆಾಂದ್ರೆ, ರೈತರು ಬದ್ಯಕಬೇಕಲಿವೇ; ಅಧಕಾರಿಗಳು 

ಬರುವವರೆಗ್ಡ ರೈತರು ಕಾದ್ಯಕಾಂಡು ಕುಳಿತಿರಬೇಕ? ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, 

ತಮಗ್ಡ ಕೈಮುಗಿದ್ಯ ಕಳಿಕಳಿು ತೆು ೋನೆ.  ಈ ಸದ್ನ ಮುಗಿಯುವುದ್ರಳಗ್ಡ 

ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ಒಾಂದ್ಯ ಅಥವಾ ಎರಡು ಗಂಟ್ಟಗಳ ಕಾಲ agriculture and 

irrigation  ಬಗೆ್ಡ  ಮಾತನಡುವುದ್ಕೆಕ  ಅವಕಾರ್ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕು.  ಇಲಿವಾಂದ್ರೆ,  

ಎಲಿಾ  ರೈತರು ಸತೆು ೋ ಹೋಗುತಾು ರೆ.  
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ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರೇ, BAC meeting ನಲಿ್ಲ  ತಿೋಮಾಯನ 

ಮಾಡೋಣ್. ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ ತಾವಿೋಗ ಮಾತನಡಿ.  

ರ್ಶರ ೋ ಶಂಕರ್  ಬ. ಪಾಟ್ಟೋಲ ಮನೇನಕಪಪ  (ಕೈಮಗೆ   ಮತ್ತು  ಜ್ವಳಿ,  

ಕಬಿ್ಬ  ಅಭಿವೃದಿಧ  ಹಾಗೂ ಸಕೆರೆ ಸರ್ಚವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, 

ಈಗ್ರಗಲೇ ನಮಮ  ಹಿರಿಯ್ ಸದ್ಸಯ ರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರ ೋ ಎಸ್.ಆರ್.ಪಾಟೋಲ್ರವರು, ಶ್ರ ೋ 

ಲಕ್ಷಣ್ ಸಂಗಪ್ಪ  ಸವದಿಯ್ವರು, ಶ್ರ ೋ  ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಾಂತೇರ್ 

ಮಲಿ್ಲಕಾಜುಯನರವರು ethanol ಮತುು  weighbridge ಬಗೆ್ಡ  ಹಾಗೂ ರೈತರಿಗ್ಡ  ಕಬಿಬ ನ 

ಬಿಲಿು  ಬಾಕ ಇರುವ ಬಗೆ್ಡಯೂ ಸಹ ಹೇಳಿದೆಾರೆ. ಮದ್ಲನೆಯ್ದಾಗಿ, ತಮಮ  

ಮೂಲಕ ಅವರಿಗ್ಡ ವೈಯ್ಕು ಕವಾಗಿ ವಿನಂತಿಯ್ನುನ  ಮಾಡಿಕಳಿು ತೆು ೋನೆ. ಮಾನಯ  

ವಿರೋಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಯ್ಕರದೆ್ಯ  ಇದೇ ಅವಧ ಕನೆಯಾಗಬಾರದ್ದಾಂದ್ಯ ನನನ  

ಕಳಕಳಿಯ್ ಮನವಿ. ಅವರು ಮುಾಂದ್ದಯೂ ಸಹ ಈ ಸದ್ನದ್ಕೆಕ  ಬರಬೇಕು. ಏಕೆಾಂದ್ರೆ, 

ನವು ಇಲಿ್ಲರುವಂತಹ ಬಹಳಷಿ್ಣ  ಸದ್ಸಯ ರು ಕಳೆದ್ 30-40 ವಷ್ಯಗಳಿಾಂದ್ ಒಟಿಾ ಗಿ 

ಇದೆ್ದ ೋವ. ಅವರು ಯಾವುದಾದ್ರಾಂದ್ಯ ದಾರಿಯಾಂದ್ ಮತೆು  ಈ ಸದ್ನಕೆಕ  ಬರಬೇಕು 

ಎನುನ ವುದ್ಯ ನನನ  ಮನವಿ. ಇದ್ಯ ನನನ  ಮನದಾಳದ್ ಮಾತು. ತಾವು ಈಗ್ರಗಲೇ 

ಪ್ರ ಸ್ು ಪ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಬಿಲಿು  ಪಾವತಿಯ್ ಬಗೆ್ಡ  ಒಾಂದ್ಯ ಸಭೆಯ್ನುನ  ಮಾಡಿದೆ್ದ ೋನೆ. 

2020-21 ನೇ ಸ್ಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ಬಾಕ ಇರುವಂತಹ ಸಕಾಯರದೆ್ಯ  ಇರಬಹುದ್ಯ ಅಥವಾ 

ಖ್ಯಸಗಿಯ್ಲಿ್ಲರುವಂತಹ ಎಲಿಾ  ಫಾಯ ಕಿ ರಿಗಳಿಾಂದ್ ರೈತರಿಗ್ಡ ಬಿಲಿು  ಕಡಿಸುವಂತಹ 

ಮದ್ಲನೆ ಕೆಲಸವನುನ  ನನು ಮಾಡಿದೆ್ದ ೋನೆ. ಅದ್ಯ ತಮಗೂ ಗತಿು ರಬೇಕು. ತಮಮ  

ಫಾಯ ಕಿ ರಿಯ್ವರು ಸಹ ಆ ಸಭೆಯ್ಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಿಸದೆ್ರು. ಬಹಳ  ಒಾಂದ್ಯ ದಿಟಿ  

ನಣ್ಯಯ್ವನುನ  ಮಾಡಿದೆ್ದ ೋನೆ.  

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್.ಆರ್.ಪಾಟ್ಟೋಲ್್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ,  ನನಗ್ಡ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರ 

ಬಗೆ್ಡ  ವಿಶಾವ ಸ, ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದ ಎಾಂದ್ಯ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನುನ  ಹೇಳಿದೆ್ದ ೋನೆ. ಇಲಿವಾಂದ್ರೆ 

ಮಾಡುತಿು ರಲ್ಲಲಿ .  
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 ರ್ಶರ ೋ ಶಂಕರ್  ಬ. ಪಾಟ್ಟೋಲ ಮನೇನಕಪಪ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ,  

ನನು ಅವರ ಸಲಹೆಗಳನುನ  ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸವ ೋಕಾರ ಮಾಡುತೆು ೋನೆ. ಮಾನಯ  

ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ಲಕ್ಷಣ್ ಸಂಗಪ್ಪ  ಸವದಿಯ್ವರು ಸಹ ethanol ಬಗೆ್ಡ  ಅನೇಕ 

ವಿಚಾರಗಳನುನ  ಹೇಳಿದೆಾರೆ. Ethanol ಮತುು   ಸಕಕ ರೆಗ್ಡ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ಾಂತೆ ಅವರ ಸವ ಾಂತ 

ಅನೇಕ ಕಾಖ್ಯಯನೆಗಳು ಇರುವುದ್ರಿಾಂದ್, ನಮಮ  ಸಕಾಯರದಿಾಂದ್ ethanol production ಗ್ಡ 

ಯಾವ ರಿೋತಿಯ್ ಪೊೋತ್ಾಹ  ಕಡಬೇಕು, ethanol production ಅನುನ  

ಮಾಡುವಂತಹ ಸಕಕ ರೆ ಕಾಖ್ಯಯನೆಗಳು ಏನವ, ಗೋವಿನ ಜ್ೋಳ ಇರಬಹುದ್ಯ, 

ಇರಬಹುದ್ಯ, ethanol production  ಅನುನ  ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ  

ಮಂತಿರ ಯ್ವರ  ಜ್ತೆಗ್ಡ ಚಚೆಯ ಮಾಡಿ   ಇದ್ಕೆಕ  ಸರಿಯಾದಂತಹ ರಿೋತಿಯ್ಲಿ್ಲ   

ಕನಯಟಕ ರಾಜಯ  ಸಕಾಯರದ್ ವತಿಯಾಂದ್ ethanol production ಗ್ಡ  ಪೊೋತ್ಾಹ 

ನೋಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡುತೆು ೋನೆ.  

  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೋಲ್ 

ಇಟಗಿಯ್ವರು ಬಳೆಯ್ ವಿಮೆಯ್ ಬಗೆ್ಡ  ಮಾತನಡಿದೆಾರೆ. ಇವತಿು ನ ದಿವಸ ಕೃಷ್ಟ ಬಗೆ್ಡ  

ರೈತರು ಬಳೆದಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಬಳೆಗಳ ಬಗೆ್ಡ  ಕ್ಕಲಂಕಷ್ವಾಗಿ ಚಚೆಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ 

ಬಹಳ ಒಳಿೆಯ್ದಾಗುತು ದ್ದ. ಏಕೆಾಂದ್ರೆ, ಮತೆು  ಮದ್ಲು ಹೋಬಳಿ ಮಟಿ ದ್ಲಿ್ಲ   

ಸವಯಯಾಗುತಿು ತುು . ಅನೆವ ೋರಿ ಆಗುತಿು ತುು . ಅದ್ಯ ಗ್ರರ ಮ ಮಟಿ ಕೆಕ  ಬಂತು. ಗ್ರರ ಮ 

ಮಟಿ ದಿಾಂದ್ ಹಲಗಳಿಗ್ಡ ಬಂದಿದ್ದ. Application  ಮೂಲಕ ಇವತಿು ನ ದಿವಸ download 

ಮಾಡುವಂತಹ ಹಸ ತಂತರ ಜಾಾ ನವನುನ  ಬಳಕೆ ಮಾಡುತಿು ದೆ್ದ ೋವ.  ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು 

ಹೇಳಿದಂತೆ, insurance ಅನುನ   ಹಿಾಂದ್ದ ಯಾವ  ರಿೋತಿ ಮಾಡುತಿು ದೆ್ರು ಎಾಂದ್ರೆ, 

ಹೋಬಳಿ ಮಟಿ ದ್ಲಿ್ಲ  ಸವಯಯಾಗುತಿು ತುು . ಇದ್ಯ ತಮಗೂ ಗತಿು ದ್ದ. Insurance ಗ್ಡ 

ಸತತವಾಗಿ  ಹೋರಾಟ  ಮತುು    ಬಳೆ ವಿಮೆ  ಬಗೆ್ಡ  ನಮಮ  ಕಡೆಗ್ಡ ಏನೇನು  

ಮಾಡಿದೆ್ದ ೋವಾಂದ್ಯ ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳ್ಳದ್ ತಮಗೂ ಗತಿು ದ್ದ. Crop insurance ಗ್ರಗಿ 

ಪಾಲ್ಲಸಗಳನುನ  ಬದ್ಲು ಮಾಡುವಂಥದೆ್ಯ . ಹೋಬಳಿ ಮಟಿ ದ್ಲಿ್ಲ  ಸವಯಗಳು 

ಆಗುವಂಥದೆ್ಯ  ಬದ್ಲಾಗಿ  ಈಗ ಗ್ರರ ಮ ಮಟಿ ಕೆಕ  ಬಂದಿದ್ದ. ಈಗ ಗ್ರರ ಮ ಮಟಿ ದಿಾಂದ್   
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ಹಲಗಳಿಗ್ಡ ಬಂದಿದ್ದ. ಇವತಿು ನ ದಿವಸ ನನು ಬಳೆದ್ ಬಳೆಯ್ನುನ  ನನೇ application 

download ಮಾಡುವ ಮುಖ್ಯಾಂತರವಾಗಿ ಪಾರದ್ರ್ಯಕವಾಗಿ  ಇರಬೇಕು. ಇವತುು  

ರೈತನಗ್ಡ ಅನಯ ಯ್ವಾಗದ್ ರಿೋತಿಯ್ಲಿ್ಲ  ಬಳೆ ವಿಮೆ ಪಾಲಸಯ್ನುನ  ತರಬೇಕು 

ಎನುನ ವಂತಹ ಉದೆ್ದ ೋರ್ದಿಾಂದ್  ಬಹಳ ವಷ್ಯಗಳಿಾಂದ್ಲ್ಲ ಸಹ, ಕಾಂದ್ರ ದ್ಲಿ್ಲ  ಕೃಷ್ಟ 

ಸಚಿವರಾಗಿದೆ್  ಶ್ರ ೋ ರ್ರದ್ ಪ್ವಾರ್ರವರನುನ  ಸಹ ನನು ಆ ಸಂದ್ಭಯದ್ಲಿ್ಲ  

ಭೇಟಯಾಗಿದೆ್ದ . ಕಳೆದ್ 15 ವಷ್ಯಗಳ ಹೋರಾಟದ್ ಫಲವಾಗಿ ಏನಗಿದ್ದ ಎಾಂದ್ರೆ, 

ಹೋಬಳಿ ಮಟಿ ದಿಾಂದ್ ಗ್ರರ ಮ ಮಟಿಕ್ಕಕ  ಗ್ರರ ಮ ಮಟಿ ದಿಾಂದ್ ನೇರವಾಗಿ ರೈತರ 

ಹಲಗಳಿಗ್ಡ application download ಮಾಡುವಂತಹ ಒಾಂದ್ಯ ಹಸ ಪ್ದೆ್ ತಿಯ್ನುನ  

ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಾಂಡು ಬಂದಿದೆ್ದ ೋವ. ರೈತರು ಬಳೆದಿರುವಂತಹ  ಯಾವ ಯಾವ ಬಳೆಗಳನುನ  

ಬಳೆ ವಿಮೆ ಪಾಲ್ಲಸಯ್ಲಿ್ಲ  ತರಬೇಕು ಎನುನ ವುದ್ನುನ   ಒಾಂದ್ಯ ಬಾರಿ ಹಿರಿಯ್ ಸದ್ಸಯ ರ 

ಜ್ತೆಗ್ಡ ಚಚೆಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳಿೆಯ್ದ್ಯ. ಏಕೆಾಂದ್ರೆ, ರಾಜಯ  ಸಕಾಯರ ಸಹ ರೈತರ 

ಪ್ರವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ  ಸಕಾಯರವಾಗಿರುವುದ್ರಿಾಂದ್ ಇದ್ರ ಬಗೆ್ಡ  ಚಚೆಯಯಾದ್ರೆ 

ಇನೂನ  ರೈತರಿಗ್ಡ ಬಹಳ ಅನುಕ್ಕಲವಾಗುತು ದ್ದ. ಅಲಿದೇ, ಇದ್ಕೆಕ  ನಮಮ  

ಇಲಾಖೆಯಾಂದ್ಲ್ಲ ಸಹ ಸಂಪೂಣ್ಯವಾದಂತಹ ಸಹಕಾರವನುನ  ಕಡುತೆು ೋನೆ.  

 (ಮುಂದ್ದ) 
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(1053) 13-12-2021 (4.30) ಎುಂವಿ-ಜಿಆರ 

       (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿ ತಿ) 

ಇ) ವಿಷಯ: ಕೃಷಿ ಉದ್ು ೋಶಕೆಾ ಗಿ ಬಳಸುವ ಭೂಮಿಯ ಸವಾ 

ನಂಬರ್ಗಳ ಕನಷಠ  ವಿಸಿು ೋಣಾವನುನ  ಕಡಗು, ದಕಿಿಣ 

ಕನನ ಡ, ಉಡುಪಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ು ರ ಕನನ ಡ ಜಿಲಿೆ ಗಳಲಿ್ಲ  

ಮೂರು ಗುುಂಟೆಗೆ ನಗದಿಪಡಿಸಿ, ಇನುನ ಳಿದ ಜಿಲಿೆಗಳಲಿ್ಲ  

ಐದ್ದ ಗಂಟೆಗೆ ನಗದಿಪಡಿಸಿರುವುದರಿುಂದ ಸಣಣ  ಹಿಡುವಳಿ 

ಜ್ಮಿೋನು ಹೊುಂದಿರುವ ರೈತ್ರುಗಳು ವಿಭಾಗ 

ಮಾಡಿಕಳಳ ಲು ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು 

ಸ್ತಧ್ಾ ವಾಗುತಿು ಲಿದಿರುವುದರಿುಂದ ದಿನ್ಯುಂಕ:12.11.2021ರ 

ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯಾ :ಕಂ.ಇ.85 ಭೂದಾನ 2018ನುನ  ಹಿುಂದಕೆೆ  

ಪಡೆಯುವ ಬಗೆೆ . 

- - - - - 

ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಟ್ಟ.ರ್ಶರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ (ಪದವಿೋಧ್ರರ ಕಿೆೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, 

ಕೃಷ್ಟ ಉದೆ್ದ ೋರ್ಕಾಕ ಗಿ ಬಳಸುವ ಭೂಮಿಯ್ ಸವಯ ನಂಬರ್ಗಳ ಕನಷಿ್  ವಿಸು ೋಣ್ಯವನುನ  

ಕಡಗು, ದ್ಕಷ ಣ್ ಕನನ ಡ, ಉಡುಪಿ ಹಾಗೂ ಉತು ರ ಕನನ ಡ ಜಲಿೆ ಗಳಲಿ್ಲ  ಮೂರು 

ಗುಾಂಟ್ಟಗ್ಡ ನಗದಿಪ್ಡಿಸ, ಇನುನ ಳಿದ್ ಜಲಿೆ ಗಳಲಿ್ಲ  ಐದ್ಯ ಗಂಟ್ಟಗ್ಡ ನಗದಿಪ್ಡಿಸರುವುದ್ರಿಾಂದ್ 

ಸಣ್ಣ  ಹಿಡುವಳಿ ಜಮಿೋನು ಹಾಂದಿರುವ ರೈತರುಗಳು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿಕಳಿಲು ಹಾಗೂ 

ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸ್ಧಯ ವಾಗುತಿು ಲಿದಿರುವುದ್ರಿಾಂದ್ ದಿನಾಂಕ:12.11.2021ರ ಆದೇರ್ 

ಸಂಖೆಯ :ಕಂ.ಇ.85 ಭೂದಾನ 2018ನುನ  ಹಿಾಂದ್ಕೆಕ  ಪ್ಡೆಯುವ ಕುರಿತು ಮಾನಯ  ಮಾನಯ  

ಕಂದಾಯ್ ಸಚಿವರ ಗಮನ ಸಳೆಯ್ ಬಯ್ಸುತೆು ೋನೆ. 

ರ್ಶರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತವ ಮಿ(ಕಾನೂನು, ಸಂಸದಿೋಯ ವಾ ವಹಾರ ಹಾಗೂ 

ಸಣಣ  ನೋರಾವರಿ ಸರ್ಚವರು) (ಕಂದಾಯ ಸರ್ಚವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, 

(ಸರ್ಚವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್) 



                                                                                                                   ವಿಪ/13-12-2021/183 

“ತಿದ್ದು ಪಡಿಯಾಗದ ಪರ ತಿ/Unedited copy, ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಪತಿರ ಕಾ ಪರ ಕಟಣೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ದ” 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡರಿಗ್ಡ ಬಹಳ ವಿವರವಾದ್ 

ಉತು ರವನುನ  ನೋಡಿದೆ್ದ ೋವ. ಅವರಿಗ್ಡ ಉತು ರ ಕಡಬೇಕಾದ್ರೆ, this is inbuilt in the Land 

Revenue Act.  ಅಲಿ್ಲರುವಂತಹ ಅಧಕಾರಿ ಕನಷಿ್  ಎಷಿ್ಣ  ಪ್ರ ಮಾಣ್ದ್ ಜಾಗಕೆಕ  

ರಿಜಸಿ ರೋಷ್ನ್ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಅಡಚಣೆ ಮಾಡಬಹುದ್ಯ ಎಾಂದ್ಯ. ಈ ಎರಡು 

ಭಾಗದ್ಲಿ್ಲ  ನಮಗ್ಡ ಏನಗಿದ್ದ ಎಾಂದ್ರೆ,, ಒಾಂದ್ಯ ಸಾಂಟ್, ಎರಡು ಸಾಂಟ್್್, ಒಾಂದ್ಯ ಗುಾಂಟ್ಟ 

ಮತುು  ಎರಡು ಗುಾಂಟ್ಟಯ್ನುನ  ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ, ಅದ್ನುನ  ಅವರು ಸೈಟ್್ ಆಗಿ 

ಪ್ರಿವತಿಯಸಕಾಂಡು ಬಿಲೆ್ಲ ಾಂಗ್ ಕಟಿ ವುದ್ಯ ಮತುು  without alienation 

ಮಾಡುತಿು ರುವುದ್ಯ ಸಕಾಯರದ್ ಗಮನಕೆಕ  ಬಂದ್ಯ, single site ಆಗುತಿು ವ ಎಾಂದ್ಯ 

ಹೇಳಿಬಿಟಿ . Alienation ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಾಂದ್ಯ ಗುಾಂಟ್ಟ, ಎರಡು ಗುಾಂಟ್ಟ ಮತುು  

ಮೂರು ಗುಾಂಟ್ಟ ಎಾಂದ್ಯ ಈ ರಿೋತಿ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಹೋದ್ರೆ, ಅದ್ಯ ಟೌನ್ 

ಪಿಾ ಯ ನಾಂಗ್ನ ವಾಯ ಪಿು ಗ್ಡ ಬರುವುದಿಲಿ . ಆಗ ಅವರಿಗ್ಡ ನಗರಿಕ ಸೌಲಭಯ ಗಳನುನ  

ಕಡುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗುವುದಿಲಿ  ಎಾಂಬ ಕಾರಣ್ಕೆಕ , ಆ fragmentation ಅನುನ  stop 

ಮಾಡಬೇಕು ಎಾಂಬ್ಬದ್ಯ ಸಕಾಯರದ್ ಉದೆ್ದ ೋರ್. ಇದ್ಯ ಆ ಕಾಯೆ್ಕಯ್ಲಿ್ಲಯೇ ಇದ್ದ. The 

Revenue Authority can decide. ಅಾಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಯ ವ ಭಾಗದ್ಲಿ್ಲ  minimum ಎಷಿ್ಣ  

protect ಮಾಡಬೇಕು ಎಾಂದ್ಯ. ಹಾಗ್ರಗಿ, ಸಕಾಯರಕೆಕ  ಬೇರೆ ಉದೆ್ದ ೋರ್ವಿಲಿ . ಅವರು 

alienation ಮಾಡಬಹುದ್ಯ. That alienation is free of cost ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದೆ್ದ ೋವ. 

ಅಾಂತಹ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ  free of cost alienation ಅನುನ  ಕಡುತೆು ೋವ. ನೋವು ಅದ್ನುನ  

ಮಾಡಿಕಾಂಡು, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಕಳಿಿ  ಎಾಂದ್ಯ. ಇದ್ಯ ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಹೇಳಿದ್ 

ಹಾಗ್ಡ partition ಗ್ಡ affect ಮಾಡುವುದಿಲಿ . ಅವರು partition ಆಗಬಹುದ್ಯ. ಈಗ 

ಮೂರು ಗುಾಂಟ್ಟ ಜಮಿೋನು ಇದೆಾ ಗ ಅವರು ಒಾಂದೂವರೆ ಗುಾಂಟ, ಒಾಂದೂವರೆ ಗುಾಂಟ್ಟ 

ಎಾಂದ್ಯ partition ಮಾಡಬಹುದ್ಯ. ಆದ್ರೆ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ನಬಯಾಂಧವಿದ್ದ. 

ಅಾಂದ್ರೆ, ಅವುಗಳ ಮಾರಾಟಕೆಕ  ರಿಜಸಿ ರೋಷ್ನ್ ನಲಿ್ಲಸದೆ್ದ ೋವ. ಇದ್ರ ಒಾಂದೇ 

ಉದೆ್ದ ೋರ್ವಾಂದ್ರೆ, ಇವುಗಳನೆನ ಲಿಾ  ಸೈಟ್್ಗೋಸಕ ರ ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಳಿು ತಿು ದೆಾ ರೆ.  ಅವರು 

ಸೈಟ್್ ಮಾಡಿಕಳಿದ್ದ, ಕವಲ revenue land ಅನುನ  ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಾಂಡು ಕಟಿ ಕಾಂಡು 
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ಹೋದ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಕಾಯರ ಅವರಿಗ್ಡ ಸೌಲಭಯ ಗಳನುನ  ಒದ್ಗಿಸುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗುವುದಿಲಿ  

ಎಾಂಬ್ಬದ್ಯ ಇದ್ರ ಹಿಾಂದಿನ ಉದೆ್ದ ೋರ್ವನುನ  ಬಿಟಿ ರೆ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಅನನುಕ್ಕಲ 

ಮಾಡಬೇಕು ಅನುನ ವಂಥದ್ಲಿ . ಅದ್ನುನ  ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಳಿು ವವರಿಗ್ಡ ಸೈಟ್್ 

ಮಾಡಲೇಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಇದೆ್ ರೆ, ಅಾಂತಹವರು ಅದ್ನುನ  alienation ಮಾಡಿ 

ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಳಿಬಹುದ್ಯ.  

ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಟ್ಟ.ರ್ಶರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಈ ಆದೇರ್ದ್ ಮೇಲೆ 

ಮಂಡಯ  ಜಲಿೆಯ್ ಅಸಸಿ ಾಂಟ್್ ಕಮಿೋಷ್ನರ್ಗ್ಡ ಒಾಂದ್ಯ ಪ್ತರ  ಬರುತು ದ್ದ. ಒಾಂದ್ಯ ಹಳಿಿಯ್ 

ನಯೋಗದ್ವರು ಅದ್ನುನ  ನನಗ್ಡ ತಂದ್ಯ ಕಟಿ ರು. 1964ರ ಕನಯಟಕ ಭೂ 

ಕಂದಾಯ್  ಅಧನಯ್ಮದ್ ಕಲಂ 108ರ ಅನವ ಯ್ ದ್ಕಷ ಣ್ ಕನನ ಡ ಮತುು  ಕಡಗು 

ಜಲಿೆ ಗಳಿಗ್ಡ ಮೂರು ಗುಾಂಟ್ಟ ಜಮಿೋನಗ್ಡ ಪೊೋಡ್ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಮಿತಿ ಮಾಡಿದಿಾರೆ. 

ಉಳಿದ್ ಭಾಗಗಳಿಗ್ಡ ಐದ್ಯ ಗುಾಂಟ್ಟ ಎಾಂದ್ಯ ಮಿತಿ ಮಾಡಿದೆಾರೆ. ನನು ಮಾನಯ  ಸಚಿವರ 

ಬಳಿ ಒಾಂದ್ಯ ಮೂಲಭೂತವಾದ್ ಪ್ರ ಶೆನ ಯ್ನುನ  ಕಳುವುದ್ಕೆಕ  ಬಯ್ಸುತೆು ೋನೆ. ಈ 

ವಿಷ್ಯ್ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ಾಂತೆ ನನಗ್ಡ ಮಾನಯ  ಕಂದಾಯ್ ಸಚಿವರೇ ಇರಬೇಕಾಗಿತುು . 

ಸುಮಾರು 200-300 ವಷ್ಯಗಳ ಹಿಾಂದ್ದ, ಹಳಿಿಗಳಲಿ್ಲ  ಗ್ರರ ಮಠಾಣಾ ಇತುು . ಅದ್ರ ವಿಸ್ು ರ 

ಎಲಿ್ಲ  ಆಗಿದ್ದ? ಅವರು ದೊಡೆ  ದೊಡೆ  ನಗರಗಳಿಗ್ಡ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಪಾರ ಧಕಾರಗಳನುನ  

ಮಾಡಿಕಾಂಡಿದೆಾರೆ. ಐದ್ಯ-ಹತುು  ವಷ್ಯಗಳಿಗ್ಡ ಹಸ ಹಸ ಯೋಜನೆಗಳನುನ  

ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಮಾಸಿರ್ ಪಿಾ ಯ ನ್ ಎಾಂದ್ಯ ಮಾಡಿಕಳಿುತಾು ರೆ. ಅದ್ನುನ  ಯೋಜನ 

ವಾಯ ಪಿು ಗ್ಡ ತರುತಾು ರೆ. ಅದ್ಯ ಸರಿಯದ್ದ. ಹಾಗ್ರದ್ರೆ, ನಮಮ  ಹಳಿಿಗಳ ಕಥೆ ಏನು? 

ಹಳಿಿಗಳಿಗ್ಡ 250 ರಿಾಂದ್ 300 ವಷ್ಯಗಳ್ಳಗಿವ. ಈಗ ಮಗ, ಮಮಮ ಗ ಮತುು  ಮರಿ 

ಮಮಮ ಕಕ ಳು ಬರುತಿು ದೆಾ ರೆ. ಅವರು ಮನೆಯ್ನುನ  ಕಟಿ ಬೇಕು. ಅದ್ಕೆಕ  ಇವರು 

ಗ್ರರ ಮಠಾಣಾ ವಾಯ ಪಿು ಯ್ನುನ  ವಿಸ್ು ರ ಮಾಡುತಿು ಲಿ . ಇದ್ಯ ನಮಗ್ಡ ಅಥಯವಾಗುತಿು ಲಿ . 

ಅವರು ಇರುವಂತಹ ಹಲದ್ ಜಾಗದ್ಲಿ್ಲ  ಒಬಬ ರಿಗ್ಡ ಮೂರು ಗುಾಂಟ್ಟ ಮತು ಬಬ ರಿಗ್ಡ 

ಐದ್ಯ ಗುಾಂಟ್ಟ ಜಾಗ ಕಡುತಾು ನೆ. ಆಗ ಅವರು ಅಲಿ್ಲ  ಮನೆ ಕಟಿ ಕಳಿುತಾು ರೆ. ಈ 

ರಿೋತಿಯ್ ದಂಧ್ಯ ನಗರ ಪ್ರ ದೇರ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಇದ್ದ. ಅದ್ಕೆಕ  ಒಾಂದ್ಯ ಮಿತಿ ಹಾಕ. ಈಗ ಮೈಸ್ಪರು 
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ನಗರ ಹತುು  ಕಲೋಮಿೋಟರ್ ವಾಯ ಪಿು ಯಳಗ್ಡ ಹರತುಪ್ಡಿಸ. ಈಗ ಗ್ರರ ಮಾಾಂತರ 

ಪ್ರ ದೇರ್ದ್ ಜನರಿಗ್ಡ ಏಕೆ ಈ ರಿೋತಿಯ್ ತಾಂದ್ರೆ? ಈಗ ನಮಮ  ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ  ಕೋರೆ ಮಡಿ 

ಎಾಂದ್ಯ ಇದ್ದ. ಈಗ ಕೋರೆ ಮಡಿಗಳಲಿ್ಲ  ಅವರು ನಲಕ ರಿಾಂದ್ ಐದ್ಯ ಗುಾಂಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ  ಐವತುು  

ಗುಳಿ ವಿಳಯ ದ್ದಲೆಯ್ನುನ  ಬಳೆಯುತಾರೆ. ಅವರು ಅಲಿ್ಲ  ಕೋರೆ ಸಪುಪ  ಮತುು  ದಂಟನ 

ಸಪುಪ  ಹಾಕುತಾು ರೆ. ಮೂಲಂಗಿ, ಟಮೆಟ ಮತುು  ತರಕಾರಿಗಳನುನ  ಬಳೆಯುತಾು ರೆ. 

ಅವುಗಳಿಗ್ಡ ನೋರನುನ  ಬಾವಿಯಾಂದ್ ಸೇದಿಕಾಂಡು ಹಾಕುತಾು ರೆ. ಈ ತರಹದ್ ವಯ ವಸಿ  

ಇದ್ದ. ಇವತಿು ಗೂ ಈ ರಾಜಯ ದ್ಲಿ್ಲ  ಶೇಕಡಾ 52ರಷಿ್ಣ  ಜನರಿಗ್ಡ ಭೂಮಿ ಇಲಿ . ಭೂಮಿ 

ಇಲಿದ್ ಜನರು ಇದೆಾರೆ. ಶೇಕಡಾ 47 ರಿಾಂದ್ 48ರಷಿ್ಣ  ಜನರು ಭೂಮಿ 

ಹಾಂದಿರುವವರು ಇದೆಾರೆ. ಈಗ ಹಳಿಿಗಳಲಿ್ಲ  ಅಷಿ್ಣ  ಎಕರೆ, ಇಷಿ್ಣ  ಎಕರೆ ಎನುನ ವುದ್ಯ 

ಹರಟ ಹೋಗಿದ್ದ. ಈಗ ನಮಮ  ನೋರಾವರಿ ಭಾಗಗಳಲಿ್ಲ  ಗುಾಂಟ್ಟಗಳ ಲೆಕಕ ದ್ಲಿ್ಲವ. ಈ 

ರಿೋತಿಯ್ ದಂಧ್ಯ ನಡೆಯುವುದ್ಯ ನಗರ ಪ್ರ ದೇರ್ಗಳಲಿ್ಲ . ಅದ್ಯ ಹಳಿಿಗಳಲಿ್ಲ  ಅಲಿ . 

ನಮಮ ಲಿ್ಲ  ಅನವಾರ್ಯ ವಾದ್ರೆ ಮಾತರ  ಅವರು ಮನೆಯ್ನುನ  ಕಟಿ ಕಳಿುತಾು ರೆ. ಅವರು 

ತಾಲಿ್ಲಕು ಕಾಂದ್ರ ಗಳಿಗ್ಡ ನಬಯಾಂಧ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದ್ನುನ  ಹಳಿಿಯ್ವರಿಗ್ಡ ಏಕೆ 

ಮಾಡುತಾು ರೆ? ಈಗ ನಗರ ಪ್ರ ದೇರ್ಕೆಕ  ಹತುು  ಕಲೋಮಿೋಟರ್ ವಾಯ ಪಿು ಗ್ಡ ನಬಯಾಂಧ 

ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದ್ಕೆಕ  ನಮಗ್ಡ ಚಿಾಂತೆಯಲಿ . ಅವರು ಉಳಿದ್ ಹಳಿಿಯ್ವರಿಗ್ಡ ಏಕೆ ತಾಂದ್ರೆ 

ಕಡುತಾು ರೆ. ಅವರು ತರಕಾರಿಯ್ನುನ  ಬಳೆದ್ಯಕಾಂಡಾದ್ರೂ ಊಟ ಮಾಡಿಕಾಂಡು 

ಇರಬೇಕಲಿವೇ?  ಮತು ಬಬ  ತರಕಾರಿ ಬಳೆಯುವುದ್ಕೆಕ  ಮೂರರಿಾಂದ್ ನಲುಕ  ಗುಾಂಟ್ಟ 

ಜಾಗವನುನ  ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಳಿುತಾು ನೆ. ಈಗ ಆ ನಲುಕ  ಗುಾಂಟ್ಟ ಜಾಗ ಕಡಿಮೆ ಏನು ಅಲಿ . 

ಈಗ ಐದ್ಯ ಗುಾಂಟ್ಟಯ್ಲಿ್ಲ  ವಿಳಯ ದ್ದಲೆ ತೋಟ ಮಾಡಿ, ಪ್ರ ತಿ ಭಾನುವಾರ ಅದ್ನುನ  ಸಂತೆಗ್ಡ 

ತಂದ್ಯ ಹಾಕ, ಅವನು ಇಡಿೋ ಕುಟಾಂಬವನುನ  ಸ್ಕುತಾು ನೆ. ನಮಮ ಲಿ್ಲ  ಆ ರಿೋತಿಯ್ 

ಪ್ರಿಸಿ ತಿ. ಈ ರಿೋತಿಯ್ ದಂಧ್ಯ ನಡೆಯುವುದ್ಯ ನಗರ ಪ್ರ ದೇರ್ಗಳಲಿ್ಲ . ಒಾಂದ್ಯ 

ಕಲೋಮಿೋಟರ್ ಗ್ಡ ಇಷಿ್ಣ  ಎಾಂದ್ಯ ಅವರು ನಗರ ಪ್ರ ದೇರ್ಗಳಿಗ್ಡ ಮಿತಿ ಮಾಡಲ್ಲ. 

ಅದ್ನುನ  ಇಡಿೋ ರಾಜಯ ಕೆಕ  ಅನವ ಯ್ ಮಾಡಿಬಿಟಿ ರೆ, ಹಳಿಿಯ್ವರ ಕಥೆ ಹೇಗ್ಡ? ಹಾಗ್ರಗಿ 

ನನನ  ಮನವಿ ಏನದ್ದ ಎಾಂದ್ರೆ, ದ್ಯ್ವಿಟಿ  ತಾವು ಏನು ಮಾಡುತಿು ೋರೋ ಗತಿು ಲಿ . 
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ಗ್ರರ ಮಿೋಣ್ ಪ್ರ ದೇರ್ಗಳ ಗ್ರರ ಮಠಾಣಾ ವಾಯ ಪಿು ಯ್ನುನ  ಕ್ಕಡಲೇ ವಿಸು ರಣೆ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  

ಏನು ಕರ ಮ ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಳಿಬೇಕೋ ಅದ್ನುನ  ಸಕಾಯರ ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಳಿಲೇಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ. 

ಏಕೆಾಂದ್ರೆ, ನಗರ ಪ್ರ ದೇರ್ದ್ ಜನರು ಮಾತರ  ಮನುಷ್ಯ ರು. ಹಾಗ್ರದ್ರೆ, ಹಳಿಿಯ್ವರು 

ಮನುಷ್ಯ ರು ಅಲಿವೇ? ಹಳಿಿಯ್ವರು ಸಹ ಮನೆಯ್ನುನ  ಕಟಿಕಳಿಬೇಕಲಿವೇ? ಅವರು 

ಏನು ಮಾಡದಿದೆ್ರೂ ಸಹ ಹಳಿಿ  ವಿಸ್ು ರವಾಗಿಬಿಟಿ ದ್ದ. ಅದ್ಕ್ಕಕ  ಸಹ ಅವರು 

ಏನದ್ರೂ ಯೋಜನಬದಿ್  ಸವ ರೂಪ್ವನುನ  ಕಡಬೇಕಲಿವೇ? ದ್ಯ್ಮಾಡಿ ಅದ್ರ 

ಬಗೆ್ಡಯೂ ಸಹ ಚಿಾಂತೆ ಮಾಡಲ್ಲ.  

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ.ಎಲ್.ಭೋಜೇಗೌಡ (ರ್ಶಕ್ಷಕರ ಕಿೆೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, 

ನನನ ದ್ಯ ಒಾಂದೇ ಒಾಂದ್ಯ ಸಲಹೆ ಅಷಿೆ . ಈ ತುಾಂಡು ಭೂಮಿ ಕಾಯೆ್ಕಯಳಗ್ಡ 

ಏನಗುತು ದ್ದಾಂದ್ರೆ, ಈಗ ನನಗ್ಡ ಮೂರು ಗುಾಂಟ್ಟ ಜಮಿೋನು ಇದ್ದ ಎಾಂದ್ಯ ತಿಳಿದ್ಯಕಳಿಿ . 

ನವು ಇಬಬ ರು ಅಣ್ಣ -ತಮಮ ಾಂದಿರು ಇದೆ್ದ ೋವ. ನವು ಒಾಂದೂವರೆ ಗುಾಂಟ್ಟ, ಒಾಂದೂವರೆ 

ಗುಾಂಟ್ಟ ಜಮಿೋನನುನ  ಹಂಚಿಕಾಂಡು, ನವು alienation ಕಟಿ , ಅದ್ಯ single site. 

ಈಗ ನನಗ್ಡ ಬೇರೆ ದಾರಿಯೇ ಇಲಿ . ನನು ಆ ಜಮಿೋನನುನ  ಮಾರಲೇ ಬೇಕು. ಆಗ ನನು 

ಏನು ಮಾಡುವುದ್ಯ. ನನನ  ಜೋವನವನುನ  ಮುಾಂದ್ಯವರೆಸಕಾಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಆಗ 

ಅದ್ನುನ  ಮಾರಿಕಳಿಲೇಬೇಕು.  ನೋವು ಅಾಂತಹವರಿಗ್ಡ margin ಕಡಬೇಕು. ಈಗ ಈ 

ಕಾನೂನನುನ  ಯಾರಿಗೋಸಕ ರ ತಂದಿದೆಾರೆಾಂದ್ರೆ, ಈಗ ಎರಡು ಎಕರೆ ಜಮಿೋನು ಇದ್ದ. 

ನನು ಆ ಎರಡು ಎಕರೆ ಜಮಿೋನನುನ  alienation ಮಾಡಿ, ಅದ್ನುನ  ನವೇರ್ನಕೆಕ  

ಪ್ರಿವತಿಯಸದ್ರೆ, ನಗರಿಕ ಸೌಲಭಯ ಕಕ ೋಸಕ ರವಾಂದ್ಯ 44+44=88 ಸ್ವಿರ ಅಡಿ 

ಹೋಗುತು ದ್ದ. ಇನುನ  ಒಾಂದ್ಯ ಎಕರೆ 43 ಸ್ವಿರ ಅಡಿ ಉಳಿಯುತು ದ್ದ. ಅಾಂದ್ರೆ, ಎರಡು 

ಎಕರೆ alienation ಮಾಡಿ ಸೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದ್ರಲಿ್ಲ  ಅಧಯಕಕ ಧಯ ಹೋಗುತು ದ್ದ. ಆಗ 

ಏನು ಮಾಡುತಾು ರೆಾಂದ್ರೆ, ಐದೈದ್ಯ ಗುಾಂಟ್ಟಯ್ನುನ  ಕಟ್್ ಮಾಡಿ, alienation ಮಾಡಿ, 

ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಾಂತಹವರು ಈ ರಿೋತಿ ಮಾಡಿರುವುದ್ಕಕ ೋಸಕ ರ ಇದ್ನುನ  

ತಂದ್ಯ. ಪಾಪ್ ಯಾರೋ ಪ್ರದೇಶ್ ಮೂರು ಗುಾಂಟ್ಟ ನಲುಕ  ಗುಾಂಟ್ಟ ಜಮಿೋನು 

ಇಟಿಕಾಂಡಿರುತಾು ರಲಿ , ಅಾಂತಹವರಿಗ್ಡ ಇದ್ರಿಾಂದ್ ತಾಂದ್ರೆಯಾಗುತು ದ್ದ. ಇದ್ರ ಬಗೆ್ಡ  
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ಬಹಳ ದಿೋಘಯವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ. ಈಗ ಈ ರಿೋತಿ ತುಾಂಡು ಭೂಮಿ 

ಮಾಡಿಕಾಂಡು, ಮಾರಿಕಾಂಡು ಹೋಗುತಾು ರಲಿ  ಅಾಂತಹವರಿಗ್ಡ ಇದ್ಯ ಮಾಡಿರುವುದ್ಯ 

ಸರಿಯದ್ದ. ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ಮಾನಯ  ನರಾಯ್ಣ್ಸ್ವ ಮಿಯ್ವರು ಸಟಯ್ಲಿ್ಲ  ದೊಡೆ  

landlord ಅವರನುನ  ಕಳಿ. ಹಾಗ್ರಗಿ, ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ಹಳಿಿಗಳಲಿ್ಲ  ಅವರು ಮಾರಿಕಾಂಡು 

ಹೋಗುವುದಾದ್ರೆ, ಮಾರಿಕಾಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ. ನೋವು ಅದ್ಕೆಕ  ಒಾಂದ್ಯ ಅವಕಾರ್ 

ಮಾಡಿಕಡಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ.  

ರ್ಶರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತವ ಮಿ:-- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ನವು ಇದ್ರ 

ಉದೆ್ದ ೋರ್ವನುನ  ಬಹಳ ಸಪ ಷಿ್ ವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ್ದ ೋವ. ಮಾನಯ  ಎಸ.ಎಲ.ಭೋಜೇಗೌಡರು 

ಸಹ ಅದ್ಕೆಕ  ಸಹಮತಿ ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸದೆಾರೆ. ಈಗ ಒಾಂದೊಾಂದ್ಯ ಗುಾಂಟ್ಟ, ಎರಡು ಗುಾಂಟ್ಟ 

ಭೂಮಿಯ್ನುನ  ಪಿೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಕಂದಾಯ್ ನವೇರ್ನವನುನ  ಮಾಡಿಕಾಂಡು ಹೋದ್ರೆ, 

ನವು ಅಲಿ್ಲಗ್ಡ ಟೌನ್ ಪಿಾ ಯ ನಾಂಗ್ ಅನುನ  ಅನವ ಯಸುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗುವುದಿಲಿ  ಮತುು  

ಅವರಿಗ್ಡ ನಗರಿಕ ಸೌಲಭಯ ಗಳನುನ  ಒದ್ಗಿಸುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗುವುದಿಲಿ . ಮಾನಯ  

ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡರೆ, ಅವರೇ alienation ಮಾಡಿಕಾಂಡು, ಮಾರಬಹುದ್ಯ ಎಾಂದ್ಯ 

provision ನೋಡಿದಿ್ದ ೋವ. ಅವರಿಗ್ಡ alienation ಕ್ಕಡ free of cost ಮಾಡಿಕಡುತೆು ೋವ. If 

you want to convert it as a site, please ಮಾಡಿಕಳಿಿ  ಮತುು  ಮಾರಿಕಳಿಿ  ಎಾಂದ್ಯ 

ಹೇಳಿದೆ್ದ ೋವ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ ಹಾಗ್ಡ ಅದ್ಯ partition ಗ್ಡ ಅನವ ಯಸುವುದಿಲಿ . ಅದ್ಯ 

ಎಷಿಾ ದ್ರೂ fragment ಆಗಬಹುದ್ಯ.  ಈಗ ಇರುವ ಪ್ರ ಶೆನ  ಮೂರು ಗುಾಂಟ್ಟ ಮತುು  

ನಲುಕ  ಗುಾಂಟ್ಟಯ್ನುನ  ಒಾಂದೊಾಂದ್ಯ ಗುಾಂಟ್ಟ ಮಾಡಿ, ಅದ್ನುನ  ಮಾರುತಾು ರೆ. ಇದ್ರಿಾಂದ್ 

ಯಾರೋ ಒಬಬ ರಿಗ್ಡ ರಸು  ಬಿಡುವುದಿಲಿ . ಇನಬಬ ರಿಗ್ಡ throughway ಇರುವುದಿಲಿ . ಈಗ 

ಸೈಟ್್ಗಳನುನ  ಮಾಡುತಾು  ಹೋದ್ರೆ, how will the Gram Panchayath or rural area 

administration will solve this problem ಎನುನ ವ ಉದೆ್ದ ೋರ್ದಿಾಂದ್ fragmentation 

ಅನುನ  ರಿಜಸಿ ರ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎನುನ ವುದ್ನುನ  ಬಿಟಿ ರೆ, ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ಮಾನಯ  

ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡರು ಹೇಳಿದ್ ಹಾಗ್ಡ, ನಜವಾದ್ ರೈತರು ಅದ್ನುನ  ನಜವಾಗಿ ಕೃಷ್ಟಗ್ಡ 

ಬಳಸುತಾು ರೆಾಂದ್ರೆ, ನನಗ್ಡ ಏನೂ ಅದ್ರಲಿ್ಲ  ಅಡಚಣೆ ಕಾಣ್ಣವುದಿಲಿ . ಅದ್ಕೆಕ  ನನು 
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ಸನಮ ನಯ  ಕಂದಾಯ್ ಸಚಿವರ ಮುಖ್ಯಾಂತರ ನದೇಯರ್ನ ಕಡಿಸುತೆು ೋನೆ. If it is for a 

bonafide agriculture use, no problem.  ನನಗ್ಡ ಅದ್ಯ ಸಮಸಯ  ಎಾಂದ್ಯ 

ಅನಸುವುದಿಲಿ . ನನು ಅವರ ಜ್ತೆಯ್ಲಿ್ಲ  ಮಾತನಡಿದೆ್ದ ೋನೆ. ಅದ್ಯ bonafide 

agricultural use ಗ್ಡ ಹೋಗುವುದ್ರಿಾಂದ್, ಸಕಾಯರಕೆಕ  ಏನು ತಾಂದ್ರೆ ಅನಸುವುದಿಲಿ . 

ಆದ್ರೆ, ಶೇಕಡಾ 99ರಷಿ್ಣ  ಏನಗಿದ್ದ ಎಾಂದ್ರೆ, ಒಾಂದ್ಯ ಗುಾಂಟ್ಟ ಮತುು  ಎರಡು ಗುಾಂಟ್ಟ 

ಇದ್ನುನ  ಎಲಿರೂ ಮನೆ ಕಟಿ ವುದ್ಕೆಕ  ಮತುು  ಸೈಟ್್ಗೋಸಕ ರ ಮಾಡಿಕಳಿು ತಿು ದೆಾರೆ. 

ತಮಗ್ಡ ಗತಿು ರುವಂತೆ ಹಾಸನದ್ಲಿ್ಲ  ಅದ್ಯ ದೊಡೆ  ಹಗರಣ್ವಾಯತು. ಇಡಿೋ 

ಹಾಸನವನುನ  ಟೌನ್ ಪಿಾ ಯ ನಾಂಗ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ . ಐದೈದ್ಯ ಗುಾಂಟ್ಟ ಮತುು  

ಹತು ತುು  ಗುಾಂಟ್ಟ ಎಾಂದ್ಯ, less than 20 guntas ಆಗಿಬಿಟಿ ರೆ, ಟೌನ್ ಪಿಾ ಯ ನಾಂಗ್ ಅಡಿ 

ಬರುವುದಿಲಿವಾಂದ್ಯ ಮಾಡಿಬಿಟಿ ರು. ಈಗ ಯಾರ ಜಮಿೋನನುನ  ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಾಂಡರು ಸಹ 

20 ಗುಾಂಟ್ಟ ಒಳಗ್ಡ ಇರುತು ದ್ದ. ಅದ್ಯ 20 ಗುಾಂಟ್ಟಯ್ನುನ  ಮಿೋರುವುದೇ ಇಲಿ . ಈಗ ಟೌನ್ 

ಪಿಾ ಯ ನಾಂಗ್ಗ್ಡ ಬಂದ್ರೆ, ಅವರು ಶೇಕಡಾ 45 ರಿಾಂದ್ 55ರವರೆಗ್ಡ ಸಕಾಯರಕೆಕ  surrender 

ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ. ಕಟ್್ ಮಾಡು ಮಾರು, ಕಟ್್ ಮಾಡು ಮಾರು, ಅಲಿ್ಲ  ಸೈಟ್್ ಮಾಡಿ, 

ಹೋಗು ಎನುನ ವಂತಹ ಸಿ ತಿ ನಮಾಯಣ್ವಾದಾಗ, ರಾಜಯ ದ್ಲಿ್ಲ  ಹೇಗ್ಡ ಪಿಾ ಯ ನ್ 

ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗುತು ದ್ದ ಮತುು  alienation ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗುತು ದ್ದ. ಅದ್ಕೆಕ  ಈ 

ನಬಯಾಂಧವನುನ  ಹೇರಿದೆಾರೆ. ಈಗ ವಿಶೇಷ್ ಪ್ರ ಕರಣ್ಗಳಿದೆ್ ರೆ, ಅವರಿಗ್ಡ ಅಧಕಾರವಿದ್ದ. 

ಮಾನಯ  ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡರೆ, our Land Revenue Officers will consider the issue. 

ಎರಡನೆಯ್ದಾಗಿ, extension of ಗ್ರರ ಮಠಾಣಾ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಗ್ರರ ಮಠಾಣಾದ್ 

ಪ್ಕಕ ದ್ ಜಮಿೋನುಗಳಲಿ್ಲ  alienation ಮನೆ ಕಟಿ ಬೇಡಿ ಎಾಂದ್ಯ ಯಾರೂ ಹೇಳಿಲಿ . 

ಅವರು alienation ಮಾಡಿ ಮನೆಯ್ನುನ  ಕಟಿ ಸಕಳಿಬಹುದ್ಯ. ಆದ್ರೆ, ನವು acquire 

ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗುತಿು ಲಿ . ಈಗ ಎಲಿ್ಲ  ಸಕಾಯರಿ ಜಾಗವಿಲಿ , ಎಲಿ್ಲ  land less ಮತುು  site 

less ಎಾಂದ್ಯ ಇದೆಾರೆ, ಅಲಿ್ಲ  ಏನದ್ರೂ ಜಾಗವಿಲಿ  ಎನುನ ವಂತಹ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ , ಅಲಿ್ಲ  

ಜಾಗವನುನ  acquire ಮಾಡಿ, ಸೈಟ್್ಗಳನುನ  form ಮಾಡಿ ಕಡುತಿು ದೆ್ದ ೋವ. ಅದ್ಕೆಕ  

ನವೇ ಪೇಮೆಾಂಟ್್ ಸಹ ಮಾಡುತಿು ದೆ್ದ ೋವ. ಅವರು ಜಲಿಾಧಕಾರಿಗಳಿಗ್ಡ ಒಾಂದ್ಯ ಅಜಯ 
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ಕಟಿ ರೆ, site less ನವರಿಗ್ಡ ನವು housing ನಲಿ್ಲ  ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಳಿು ತೆು ೋವ. ಈಗ ಬೇರೆ 

private ನಲಿ್ಲ  ಮನೆ ಕಟಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅವರು ಅದ್ನುನ  ಖ್ರಿೋದಿ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಕಟಿ ಬೇಕು. 

(ಮುಂದ್ದ… 

(1054) 13.12.2021 04.40 LL-GR 

(ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರ ಉಪ್ಸಿ ತಿ) 

 8. ಪರ ಕಟಣೆಗಳು 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-  

ಅ) ಕನಯಟಕ ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷ್ತಿು ನ ಕಾಯ್ಯವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ್ 

ನಯ್ಮ 222ರ ಮೇರೆಗ್ಡ 144ನೇ ಅಧವೇರ್ನದ್ಲಿ್ಲ  ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ರಚಿಸಲಾದ್ 

ಕಾಯ್ಯಕಲಾಪ್ಗಳ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ್ನುನ  ಪ್ರ ಸಕು  ಅಧವೇರ್ನಕ್ಕಕ  

ಮುಾಂದ್ಯವರೆಸಲಾಗಿದ್ದ. 

 

ಕರ ಮ 

ಸಂಖೆಯ  

ಹೆಸರುಗಳು 

ಶ್ರ ೋಯುತರುಗಳ್ಳದ್ 

ಸಿ್ನ 

01

. 

ಎಾಂ.ಕೆ. ಪಾರ ಣೇಶ್ 

ಮಾನಯ  ಉಪ್ ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರು 

ಸದ್ಸಯ ರು 

02

. 

ಕೋಟ ಶ್ರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ 

ಮಾನಯ  ಸಮಾಜ ಕಲಾಯ ಣ್ ಹಾಗೂ ಹಿಾಂದ್ಯಳಿದ್ 

ವಗಯಗಳ ಕಲಾಯ ಣ್ ಸಚಿವರು ಮತುು  

ಸಭಾನಯ್ಕರು 

ಸದ್ಸಯ ರು 

03

. 

ಎಸ್.ಆರ್. ಪಾಟೋಲ್ 

ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷ್ತಿು ನ ಮಾನಯ  ವಿರೋಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ 

ನಯ್ಕರು 

ಸದ್ಸಯ ರು 
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04

. 

ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಾಂತೇಶ್ ಮಲಿ್ಲಕಾಜುಯನ 

ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷ್ತಿು ನ ಮಾನಯ  ಸಕಾಯರಿ ಮುಖ್ಯ  

ಸಚೇತಕರು 

ಸದ್ಸಯ ರು 

05

. 

ಎಾಂ. ನರಾಯ್ಣ್ಸ್ವ ಮಿ 

ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷ್ತಿು ನ ಮಾನಯ  ವಿರೋಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ 

ಮುಖ್ಯ  ಸಚೇತಕರು 

ಸದ್ಸಯ ರು 

06

. 

ಕೆ. ಪ್ರ ತಾಪ್ಚಂದ್ರ  ಶೆಟಿ  

ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷ್ತಿು ನ ಸದ್ಸಯ ರು 

ಸದ್ಸಯ ರು 

07

. 

ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡ 

ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷ್ತಿು ನ ಸದ್ಸಯ ರು 

ಸದ್ಸಯ ರು 

08

. 

ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರ ಸ್ದ್ 

ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷ್ತಿು ನ ಸದ್ಸಯ ರು 

ಸದ್ಸಯ ರು 

09

. 

ರ್ಶ್ೋಲ್ ಜ. ನಮೋಶ್ 

ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷ್ತಿು ನ ಸದ್ಸಯ ರು 

ಸದ್ಸಯ ರು 

 

ವಿಶೇಷ ಆಹಾವ ನತ್ರು 

 

0
1. 

ಶ್ರ ೋ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮಾಮಯ ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳು 

0
2. 

ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸ. ಮಾಧುಸ್ವ ಮಿ ಮಾನಯ  ಕಾನೂನು, ಸಂಸದಿೋಯ್ 

ವಯ ವಹಾರಗಳು ಮತುು  ಶಾಸನ 

ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ  ನೋರಾವರಿ 

ಸಚಿವರು 
 

ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರು ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷರಾಗಿರುತಾು ರೆ.  
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ಆ) ಕನಯಟಕ ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷ್ತಿು ನ ಕಾಯ್ಯವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ್ 

ನಯ್ಮ 9ರ ಮೇರೆಗ್ಡ ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರ ಮತುು  ಉಪ್ ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರ ಗೈರು 

ಹಾಜರಿಯ್ಲಿ್ಲ  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರ ಸಿ್ನದ್ಲಿ್ಲ  ಪ್ದ್ಧಾರಣ್ ಮಾಡಲು ಈ 

ಮುಾಂದಿನ ಸದ್ಸಯ ರುಗಳನುನ  ನಮನದೇಯರ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ.  

01. ಡಾ: ತೇಜ್ಸಿವ ನ ಗೌಡ 

02. ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಟ್ಟ. ರ್ಶರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ 

03. ರ್ಶರ ೋಮತಿ ಭಾರತಿಶ್ನಟ್ಟಟ  

04. ರ್ಶರ ೋಮತಿ ವಿೋಣಾ ಅಚು ಯಾ  
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9. ನಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗೆ ಚರ್ಚಾ 

(ಅ)ವಿಷಯ:-ಸರ್.ಎಾಂ. ವಿಶೆವ ೋರ್ವ ರಯ್ಯ  2ನೇ ಹಂತ ಬಡಾವಣೆ 

ರಚನೆಗ್ರಗಿಬಾಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದಿಿ  ಪಾರ ಧಕಾರದ್ವರು 

ಬಾಂಗಳೂರು ಉತು ರ ತಾಲಿ್ಲಕನ ಯ್ರ್ವಂತಪುರ 

ಹೋಬಳಿಯ್ ಉಲಿಾಳ ಗ್ರರ ಮದ್ಲಿ್ಲ  ವರ್ಪ್ಡಿಸಕಾಂಡಿರುವ 

ಜಮಿೋನುಗಳ ಭೂ ಮಾಲ್ಲೋಕರಿಗ್ಡ ಪ್ರಿಹಾರ ನೋಡದಿರುವ 

ವಿಷ್ಯ್ದ್ ಕುರಿತು 

- - - - - - 

ರ್ಶರ ೋ ಪುಟಟ ಣಣ (ರ್ಶಕ್ಷಕರ ಕಿೆೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಈ ವಿಷ್ಯ್ದ್ ಬಗೆ್ಡ  

ಚಚೆಯ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಸದ್ನದ್ಲಿ್ಲ  ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳು ಇರುವುದಿಲಿ . ಆದ್ರೆ, 

ಮಾನಯ  ಕಾನೂನು ಸಚಿವರಾದ್ ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸ. ಮಾಧುಸ್ವ ಮಿಯ್ವರು ನನೇ ಉತು ರ 

ನೋಡುತೆು ೋನೆಾಂದ್ಯ ಹೇಳುತಿು ದೆಾರೆ.  

ರ್ಶರ ೋ ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ತವ ಮಿ(ಕಾನೂನು, ಸಂಸದಿೋಯ ವಾ ವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು  

ಶಾಸನ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಸಣಣ  ನೋರಾವರಿ ಸರ್ಚವರು)(ಮಖ್ಾಮಂತಿರ ಗಳ 

ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಈ ವಿಷ್ಯ್ದ್ ಬಗೆ್ಡ  ನನಗ್ಡ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದ. 

ಹಾಗ್ರಗಿ, ನನೇ ಉತು ರ ನೋಡುತೆು ೋನೆ.     

ರ್ಶರ ೋ ಪುಟಟ ಣಣ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಬಾಂಗಳೂರು ಉತು ರ ತಾಲಿ್ಲಕು, 

ಯ್ರ್ವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ ಉಲಿಾಳು ಗ್ರರ ಮದ್ ಶ್ರ ೋ ಬಿ. ಕೃಷ್ಣ ಮೂತಿಯಯ್ವರ ಸವಯ 

ನಂ.14 ರಿಾಂದ್ 23, 51, 52, 53ರಲಿ್ಲ  ಜಮಿೋನುಗಳನುನ  ಸರ್.ಎಾಂ. ವಿಶೆವ ೋರ್ವ ರಯ್ಯ  2ನೇ 

ಹಂತದ್ ಬಡಾವಣೆ ರಚನೆಗ್ರಗಿ 2001-02ರಲಿ್ಲ  ಅಾಂತಿಮ ಅಧಸ್ಪಚನೆ 

ಹರಡಿಸಲಾಗಿತುು .  ಸದ್ರಿ ಜಮಿೋನನ ಭೂಸ್ವ ಧೋನ ಪ್ರ ಕರ ಯ್ಕಯ್ನುನ  ಪ್ರ ಶ್ನ ಸ, 

ಭೂಮಾಲ್ಲೋಕರು 2002ರಲಿ್ಲ  ಮಾನಯ  ಉಚಛ  ನಯ ಯಾಲಯ್ದ್ಲಿ್ಲ  ರಿಟ್್ ಅಜಯ 

ಸಲಿ್ಲಸದೆ್ಯ , ಸಂಖೆಯ :1853/2003ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಸದಂತೆ ನಯ ಯಾಲಯ್ವು 

ದಿನಾಂಕ:03.09.2004ರ ಆದೇರ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಶ್ನ ತ ಭೂಸ್ವ ಧೋನ ಪ್ರ ಕರ ಯ್ಕಯ್ನುನ  
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ರದೆ್ಯಗಳಿಸ, ಅಧಸ್ಪಚನೆಯ್ನುನ  ಹಿಾಂಪ್ಡೆಯುವಂತೆ ಭೂಮಾಲ್ಲೋಕರ ಪ್ರವಾಗಿ 

ತಿೋಪುಯ ನೋಡಿದ್ದ. ತದ್ನಂತರ, ಬಾಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದಿಿ  ಪಾರ ಧಕಾರವು(ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ್ 

ಠರಾವು ಸಂಖೆಯ 126/2005)ಸೇರಿ ಸದ್ರಿ ಜಮಿೋನನಲಿ್ಲ  ಅವರ್ಯ ವಿರುವ ಜಮಿೋನನುನ  ರಸು  

ಉಪ್ಯೋಗಕಾಕ ಗಿ ಮಾತರ  ಬಳಸಕಾಂಡು ಉಳಿದ್ ಜಮಿೋನನುನ  ಕೈಬಿಡಲು 

ತಿೋಮಾಯನಸಲಾಗಿದ್ದ. ಅದ್ರಂತೆ, ಪಾರ ಧಕಾರವು ಭೂಸ್ವ ಧೋನ ಪ್ರ ಕರ ಯ್ಕಯ್ನುನ  

ಪೂಣ್ಯಗಳಿಸ, ಪ್ರಿಹಾರ ಹಣ್ವನುನ  ಸವಿಲ್ ನಯ ಯಾಲಯ್ಕೆಕ  ಜಮಾ ಮಾಡಿ, 

ನಂತರ ಸವಿಲ್ ನಯ ಯಾಲಯ್ದಿಾಂದ್ ಭೂಪ್ರಿಹಾರ ಹಣ್ವನುನ  ವಿಶೇಷ್ 

ಭೂಸ್ವ ಧೋನಧಕಾರಿಯ್ವರು ಹಿಾಂಪ್ಡೆದ್ಯ ದಿನಾಂಕ:11.11.2008ರಂದ್ಯ ಸದ್ರಿ 

ಜಮಿೋನನುನ  ಭೂಸ್ವ ಧೋನ ಪ್ರ ಕರ ಯ್ಕಯಾಂದ್ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದ್ದ ಎಾಂದ್ಯ ಹಿಾಂಬರಹ ಸಹ 

ನೋಡಿರುತಾು ರೆ.  ಇದ್ರ ಆಧಾರದ್ ಮೇಲೆ ಭೂಮಾಲ್ಲೋಕರು ಸದ್ರಿ ಜಮಿೋನುಗಳನುನ  

ದಿನಾಂಕ:11.11.2008ರಂದ್ಯ ಭೂ ಪ್ರಿವತಯನೆ ಮಾಡಿ, ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ. ಕಂದಾಯ್ 

ಪ್ರಿಮಿತಿಯಳಗ್ಡ ತಂದಿರುತಾು ರೆ.  

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ವೈಸ್ ಚೇಮಾನ್ರವರಾದ ಡಾ: ತೇಜ್ಸಿವ ನ ಗೌಡರವರು 

ಸಭಾಪಿೋಠವನುನ  ಅಲಂಕರಿಸಿದರು) 

ಮುಾಂದ್ಯವರೆದ್ಯ, 2015ರಲಿ್ಲ  ಭೂಮಾಲ್ಲೋಕರು ಮಾನಯ  ಉಚಛ  ನಯ ಯಾಲಯ್ದ್ಲಿ್ಲ  

ದಾವ ಹೂಡಿ, ಸದ್ರಿ ಜಮಿೋನುಗಳನುನ  ಭೂಸ್ವ ಧೋನ ಪ್ರ ಕರ ಯ್ಕಯಾಂದ್ 

ಕೈಬಿಟಿ ರುವುದ್ನುನ  ಗ್ಡಜೆಟ್್ ಪ್ರ ಕಟಣೆ 48(1) ಅಧಸ್ಪಚನೆ ಹರಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ 

ಸಲಿ್ಲಸದೆ್  ರಿಟ್್ ಅಜಯ ಸಂಖೆಯ :33742-33757/2015ರಂದ್ಯ ಆದೇರ್ವಾಗಿರುತು ದ್ದ. ನಂತರ 

ಮಾನಯ  ಉಚಛ  ನಯ ಯಾಲಯ್ದ್ ಆದೇರ್ಗಳನುನ  ಪ್ರ ಶ್ನ ಸ, ಸಕಾಯರವು ರಿಟ್್ ಅಪಿೋಲು 

ಸಲಿ್ಲಸದ್ದ. (ಸಂಖೆಯ :4563/2016) ಸದ್ರಿ ಜಮಿೋನನಲಿ್ಲ  ರಸು , ಚರಂಡಿ ಮತುು  ಕೆಲವು 

ನವೇರ್ನಗಳನುನ  ನಮಿಯಸದೆ್ಯ , ಸದ್ರಿ ಜಮಿೋನಗ್ಡ ಪ್ರಿಹಾರ ನೋಡುತೆು ೋವಾಂದ್ಯ 

ಬಾಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದಿಿ  ಪಾರ ಧಕಾರದ್ ಆಯುಕು ರು ಮತುು  ಭೂಮಾಲ್ಲೋಕರಾಂದಿಗ್ಡ 

ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕಾಂಡು ಜಂಟ ಮೆಮೋವನುನ  ಕೋಟ್್ಯಗ್ಡ ಸಲಿ್ಲಸರುತಾು ರೆ. 

ಕೋಟ್್ಯಗ್ಡ ಸಲಿ್ಲಸರುವ ಜಂಟ ಮೆಮೋನಲಿ್ಲ  ಸದ್ರಿ ಮೇಲಮ ನವಿಯ್ನುನ  ಹಿಾಂಪ್ಡೆದ್ಯ, 
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ಪ್ರ ಕರಣ್ವನುನ  ಇತಯ ಥಯಗಳಿಸ 02 ತಿಾಂಗಳಿನಲಿ್ಲ  (ದಿನಾಂಕ:09.10.2018 ರ ಸಕಾಯರದ್ 

ಆದೇರ್ದಂತೆ) ಭೂಮಾಲ್ಲೋಕರಿಗ್ಡ ಮಾರುಕಟಿ್ಟ  ಮೌಲಯ ದಂತೆ ಪ್ರಿಹಾರ ನೋಡುತೆು ೋವಾಂದ್ಯ 

ತಿಳಿಸರುತಾು ರೆ. ಇಷಿೆ ಲಿಾ  ಪ್ರ ಕರ ಯ್ಕ ಆಗಿದೆ್ರೂ ಇದ್ಯವರೆವಿಗೂ ಬಾಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದೆಿ  

ಪಾರ ಧಕಾರದಿಾಂದ್ ಭೂಮಾಲ್ಲೋಕರಿಗ್ಡ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಿಹಾರ ನೋಡದೇ ತುಾಂಬ 

ಅನಯ ಯ್ವಾಗಿದ್ದ.  ಈ ಹಿಾಂದ್ದ ಕಳೆದ್ ಅಧವೇರ್ನದ್ಲಿ್ಲ  ಚಚೆಯ ಆಗಿದೆ್ಯ , ಮಾನಯ  

ಮಂತಿರ ಗಳು 15 ರಿಾಂದ್ 30 ದಿವಸದೊಳಗ್ಡ ಪ್ರಿಹಾರ ಮಾಡುತೆು ೋವಾಂದ್ಯ, ಕಾನೂನು 

ಪ್ರ ಕಾರ ಅವರಿಗ್ಡ ಏನು ಪ್ರಿಹಾರ ಸಗಬೇಕೋ ಅದ್ನುನ  ಮಾಡುತೆು ೋವಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದೆ್ರು. 

ಆದ್ರೆ, ಅಧಕಾರಿಗಳು ಏತಕಕ ೋ ಗತಿು ಲಿ , ಇದ್ಯವರೆವಿಗೂ ಒಾಂದ್ಯ ಹೆಜೆು  ಮುಾಂದ್ದ 

ಇಟಿ ರುವುದಿಲಿ . ನನು ಹೇಳುತಿು ರುವುದೇನೆಾಂದ್ರೆ, ನವು ಈ ಸದ್ನದ್ಲಿ್ಲ  ಚಚೆಯ 

ಆಗುವಂತಹ ವಿಷ್ಯ್ ಅಧಕಾರಿಗಳಿಗ್ಡ ಕಳಿಸುತು ದ್ದಯೋ ಅಥವಾ ಇಲಿವೋ 

ಎನುನ ವುದಾಗಿದ್ದ. ಅಾಂದ್ರೆ, ಈ ಸದ್ನದ್ಲಿ್ಲ  ಏನೇ ತಿೋಮಾಯನವಾಗಿರುವುದ್ಕೆಕ  ಅವರು 

ಜವಾಬೆಾರರಲಿವೇ? ಅಾಂದ್ರೆ, ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ  ಮಂತಿರ ಗಳು ಉತು ರ ನೋಡಿದ್ರಷಿೆ ೋ ಸ್ಕ, 

ಅದೇ ನಮಗ್ಡ ತೃಪಿು ನ? 2001ರಲಿ್ಲ  ಪಾರ ಥಮಿಕ ಅಧಸ್ಪಚನೆ ಹರಡಿಸದೆ್ಯ , 2002ರಲಿ್ಲ  

ಅಾಂತಿಮ ಅಧಸ್ಪಚನೆ ಬಂದ್ಯ, 2004ರಲಿ್ಲ  ಮಾನಯ  ಉಚಛ  ನಯ ಯಾಲಯ್ದ್ ಆದೇರ್ದ್ 

ಪ್ರ ಕಾರ ಇದ್ನುನ  ಕೈಬಿಟಿ ದೆಾರೆ. ಈಗ 2021ನೇ ಇಸವಿ ಮುಕಾು ಯ್ವಾಗುತಿು ದೆ್ಯ , 2022ನೇ 

ವಷ್ಯ ಬರುತಿು ದ್ದ. ಈಗ್ರಗಲೇ ಸುಮಾರು 20 ವಷ್ಯಗಳು ಕಾಲ ಅವರು ಕಳೆದಿದೆಾರೆ. 

ಇನೂನ  ಆ ರೈತರಿಗ್ಡ ಪ್ರಿಹಾರ ಕಡುವುದ್ಯ ಬೇಡವೇ? ಈ ಬಗೆ್ಡ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಕಳೆದ್ 

ಬಾರಿ ತಮಮ  ಕಳಕಳಿಯ್ನುನ  ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸ, “ಇಲಿಾ , ಆ ರೈತರಿಗ್ಡ/ಭೂಮಾಲ್ಲೋಕರಿಗ್ಡ 

ಅನಯ ಯ್ವಾಗಿದ್ದ. ಹಾಗ್ರಗಿ, ಇನೂನ  15 ರಿಾಂದ್ 30 ದಿವಸದೊಳಗ್ಡ ಅವರಿಗ್ಡ ಪ್ರಿಹಾರ 

ಕಡಿಸುತೆು ೋವ” ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿರುತಾು ರೆ. ಆದ್ರೆ, ಇದ್ಯವರೆವಿಗೂ ಆ ಪ್ರಿಹಾರ 

ನೋಡಿರುವುದಿಲಿ  ಮತುು  ಈ ಬಗೆ್ಡ  ಇದ್ಯವರೆವಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಕರ ಮವನುನ  ಸಕಾಯರದ್ 

ಅಧಕಾರಿಗಳು ಕೈಗಾಂಡಿರುವುದಿಲಿ . ಹಾಗ್ರಗಿ, ಈ ಬಗೆ್ಡ  ಮಾನಯ  ಕಾನೂನು ಸಚಿವರು 

ಉತು ರವನುನ  ಕಡುತಾು ರೆ, ದ್ಯ್ಮಾಡಿ ಅವರು ಆ ಉತು ರವನುನ  ನೋಡಲ್ಲ. ನಂತರ, 

ನನು ಮಾತನಡುತೆು ೋನೆ.  
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ರ್ಶರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತವ ಮಿ(ಕಾನೂನು, ಸಂಸದಿೋಯ ವಾ ವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು  

ಶಾಸನ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಸಣಣ  ನೋರಾವರಿ ಸರ್ಚವರು)(ಮಖ್ಾಮಂತಿರ ಗಳ 

ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, 

(ಸರ್ಚವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್) 
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ಇದ್ರಲಿ್ಲ  land acquisition proceedings ಆಯತು. ಕೆಲವರು ಸಕಾಯರದ್ 

ತಿೋಮಾಯನವನುನ  ಹೈಕೋಟ್್ಯನಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಶೆನ  ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಿ.ಡಿ.ಎ., ನಲಿ್ಲ  ಸವಿಲ್ 

ಡಿಪಾಸಟ್್ ಕಟಿ  ಜಮಿೋನು ಭೂಸ್ವ ಧೋನ ಮಾಡಿಕಳಿಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ತಿೋಮಾಯನಸ 

ಅದ್ರಂತೆ, ನವು ಡಿಪಾಟಸ್ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಆ ನಂತರ, ಕೋಟ್್ಯನಲಿ್ಲ  ಅದ್ನುನ  

relinquish ಮಾಡಿ ಅದ್ಯ ಬೇಕಾಗಿಲಿ  ಎಾಂದ್ಯ ಆದೇರ್ವಾದ್ ಮೇಲೆ ನವು ಡಿಪಾಸಟ್್ 

ಮಾಡಿದೆ್ಾಂತಹ ಹಣ್ವನುನ  ವಿತ್ಡಾರ  ಮಾಡಿಕಾಂಡಿರುತೆು ೋವ. ಆ ನಂತರ, 

ಕಾಪೊೋಯರೇಷ್ನ್ರವರಿಗ್ಡ ರಸು  ನಮಿಯಸುವುದ್ಕಾಕ ಗಿ ಆ ಜಾಗದ್ಲಿ್ಲ  ಸವ ಲಪ  ಜಾಗ 

ಬೇಕಾಗಿತುು . ಅವರು ಸದ್ರಿ ಜಮಿೋನು ಹೇಗೋ ಭೂಸ್ವ ಧೋನ ಆಗಿರುವ ಜಾಗ ಎಾಂದ್ಯ 

ಅಲಿ್ಲ  ರಸು  ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಹೋದಾಗ, ಸುಮಾರು extent of land  ನಲಿ್ಲ  4 ಚಿಲಿರೆ ಎಕರೆ 

ಜಾಗಕೆಕ  ಭೂಸ್ವ ಧೋನ ಆಗಿದ್ದಯೇ ಇಲಿವೇ ಎನುನ ವ ಅಾಂರ್ dispute ನಲಿ್ಲರುತು ದ್ದ. ನವು 

ಭೂಸ್ವ ಧೋನ ಆಗಿದ್ದ ಎಾಂದ್ರೆ, ಅವರಿಗ್ಡ ಪ್ರಿಹಾರ ಕಡಬೇಕು. ಒಾಂದ್ಯ ವೇಳೆ 

ಭೂಸ್ವ ಧೋನ ಪ್ರ ಕರ ಯ್ಕ ಆಗಿಲಿವಾಂದ್ಯ ಡಿ-ನೋಟಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತುು .  

ಈ ಬಗೆ್ಡ  ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ಶ್ರ ೋ ಪುಟಿ ಣ್ಣ ನವರು ಹೇಳಿದಾಗ, ಅವರನುನ  ಸಹ 

ಒಾಂದ್ಯ ಸಭೆಗ್ಡ ಆಹಾವ ನಸ, ಅಧಕಾರಿಗಳೊಾಂದಿಗ್ಡ ಒಾಂದ್ಯ ಸಭೆ ನಡೆಸರುತೆು ೋನೆ. 

ಅದ್ಕಾಕ ಗಿಯೇ ಈ ಬಗೆ್ಡ  ನನೇ ಉತು ರ ನೋಡುತೆು ೋನೆಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿರುತೆು ೋನೆ. ನಮಮ  ಮುಾಂದ್ದ 

ಯಾವ ಸಮಸಯ  ಇದ್ದಯ್ಕಾಂದ್ರೆ, ಒಾಂದ್ಯ ವೇಳೆ ಆ ಜಮಿೋನನುನ  ಕೈಬಿಟಿ ರೆ, ಬಹಳ 

ಬಲೆಬಾಳುವಂತಹ ಜಮಿೋನನುನ  ಸಕಾಯರ ಶಾಮಿೋಲಾಗಿ ಡಿ-ನೋಟಫೈ ಮಾಡಿ 

ಕೈಬಿಟಿ ರು ಎನುನ ವ ಪ್ರ ಶೆನ  ಉದ್ು ವವಾಗುತು ದ್ದ ಎನುನ ವ ಭಾವನೆ ಒಾಂದ್ಯ ಕಡೆ.  

ಮತು ಾಂದ್ಯ ಕಡೆ ಈ ಜಮಿೋನನುನ  ಬಳಸಕಳಿು ತೆು ೋವಾಂದ್ಯ ನವು ಅಫಿಡವಿಟ್್ 

ಹಾಕರುತೆು ೋವ. ಈ ಮಧ್ಯಯ  ಅಪಿೋಲು ಪ್ಾಂಡಿಾಂಗ್ ಇರುವುದ್ರಿಾಂದ್ ಸವ ತಃ ನನೇ ಮಾನಯ  

ಪುಟಿ ಣ್ಣ ನವರ ಸಮಕ್ಷಮದ್ಲಿ್ಲ  ಎ.ಜ., ಯ್ವರನುನ  ಕರೆಯಸಬಿಟಿ  ಇದ್ಕೆಕ  ಒಾಂದ್ಯ 

ಪ್ರಿಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯರಿ, either pay the compensation or de-notify the land, 

ಇದ್ರಲಿ್ಲ  ಕೋಟ್್ಯ ಆದೇರ್ ಇರುವುದ್ರಿಾಂದ್ ನಮಗ್ಡ ಯಾವುದೇ ತಾಂದ್ರೆ ಇರುವುದಿಲಿ  

ಎಾಂದ್ಯ ಸ್ಪಚನೆ ಕಟಿ ರುತೆು ೋವ.  
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ಇದ್ರಲಿ್ಲ  ಎ.ಜ., ಯ್ವರ ಪ್ರ ಶೆನ  ಏನೆಾಂದ್ರೆ, “ಈ ಬಗೆ್ಡ  ಜಂಟ ಮೆಮೋ ಫೈಲ್ 

ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಅವರಿಗ್ಡ ಯಾರು ತಿಳಿಸದೆಾರೆ” ಎಾಂಬ ಪ್ರ ಶೆನ  ಉದ್ು ವವಾಗಿರುತು ದ್ದ. 

ಬಿ.ಡಿ.ಎ., ನವರು ಹೈಕೋಟ್್ಯ ಮುಾಂದ್ದ ಸಕಾಯರದ್ ಗಮನಕೆಕ  ಬರದ್ ರಿೋತಿ ಜಂಟ 

ಮೆಮೋ ಹಾಕಬಿಟಿ ರೆ, ಸಕಾಯರ ಕೋಟ್್ಯ ಮುಾಂದ್ದ ಯಾವ ಉತು ರ ನೋಡಬೇಕೆಾಂಬ 

ಜಜಾಾ ಸ ಆಗಿರುತು ದ್ದ. ಹಾಗ್ರಗಿ, ಮಾನಯ  ಪುಟಿ ಣ್ಣ ನವರೇ, ಈ ಸಮಸಯ ಯ್ನುನ  ನವು 

ಬಗ್ಡಹರಿಸುತೆು ೋವ. ಈ ಬಗೆ್ಡ  ತಮಮ  ಸಮಕ್ಷಮದ್ಲಿ್ಲ  ಸಭೆ ಮಾಡಿ, ಚಚಿಯಸರುತೆು ೋನೆ. 

ಹಾಗ್ರಗಿ, ನನು ಈ ದಿನ ಸದ್ನದ್ಲಿ್ಲ  ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳು ಇಲಿದೇ ಇದೆ್ರೂ ಸಹ 

ನನೇ ಉತು ರ ನೋಡಿರುತೆು ೋನೆಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿರುತೆು ೋನೆ. ಪ್ರ ಸುು ತ ಇರುವಂತಹ ಅಪಿೋಲನುನ  

ವಿತ್ಡಾರ  ಮಾಡುತೆು ೋವ. ಒಾಂದ್ಯ ಕಡೆ ನಮಮ ದೇ ಅಪಿೋಲು ಇದ್ದ. ಮತು ಾಂದ್ಯ ಕಡೆ ಜಂಟ 

ಮೆಮೋ ಸಹ ಇರುತು ದ್ದ. ಇದ್ರಲಿ್ಲ  ನಮಮ ದೇ contradiction ಇರುವುದ್ರಿಾಂದ್ ಅಪಿೋಲು 

ವಿತ್ಡಾರ  ಮಾಡಿಕಾಂಡು ಪ್ರಿಹಾರವನುನ  ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಡಿಸುತೆು ೋವ.  

ವೈಸ್ ಛೇಮಾನ್ರವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಇದ್ರಲಿ್ಲ  ಕಾಲಮಿತಿಯ್ನುನ  

ಹೇಳಬಹುದೇ? 

ರ್ಶರ ೋ ಪುಟಟ ಣಣ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ,  ಇದ್ರಲಿ್ಲ  ಈಗ್ರಗಲೇ 20 ವಷ್ಯ 

ಕಳೆದಿರುತು ದ್ದ. ಅಲಿದೇ, ಈ ಬಗೆ್ಡ  ಪ್ರ ಸ್ು ಪಿಸದಾಗ 15 ರಿಾಂದ್ 30 ದಿನಗಳೊಳಗ್ಡ ಪ್ರಿಹಾರ 

ಕಡಿಸುತೆು ೋವಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದೆ್ರು. ಇದ್ರಲಿ್ಲ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಹೇಳುವುದ್ನುನ  

ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಪಿಪ ಕಳಿು ತೆು ೋನೆ. ಈ ವಿಷ್ಯ್ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಗ್ಡ ಸಂಪೂಣ್ಯವಾಗಿ 

ಅಥಯವಾಗಿದೆ್ಯ , ಪ್ರಿಹಾರ ಕಡಿಸಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಇದ್ದ. ಆದ್ಯದ್ರಿಾಂದ್, ಇದ್ರಲಿ್ಲ  

ದ್ಯ್ಮಾಡಿ ಒಾಂದ್ಯ ಕಾಲಮಿತಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಾಂದ್ರೆ, ಒಾಂದ್ಯ ವಾರದ್ಲಿ್ಲ  ಪ್ರಿಹಾರ 

ಕಡಿಸುತಾು ರೆಯೇ ಅಥವಾ ಈ ಅಧವೇರ್ನ ಮುಗಿಯುವದ್ರಳಗ್ಡ ಪ್ರಿಹಾರ 

ಕಡಿಸುತಾು ರೆಯೇ? ಇದ್ರಲಿ್ಲ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರ ಕಳಕಳಿಯ್ನುನ  ನನು 

ಒಪಿಪ ಕಳಿು ತೆು ೋನೆ. ಅಲಿದೇ, ಈ ಬಗೆ್ಡ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಹೇಳಿರುವ ಎಲಿಾ  

ವಿಷ್ಯ್ವನುನ  ಒಪಿಪ ಕಳಿು ತೆು ೋನೆ ಹಾಗೂ ಅವರು ಹೇಳಿರುವ ಎಲಿಾ  ಉತು ರವೂ 
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ಸರಿಯದ್ದ. ಅದ್ರ ಬಗೆ್ಡ  ನನಗ್ಡ ಯಾವುದೇ dispute ಮಾಡುತಿು ಲಿ . ಆದ್ರೆ, ಇದ್ರಲಿ್ಲ  ಎಷಿ್ಣ  

ದಿನಗಳಲಿ್ಲ  ಪ್ರಿಹಾರ ಕಡುತೆು ೋವಾಂದ್ಯ ಸಪ ಷಿ್ ವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು.  

ರ್ಶರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತವ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಮಾನಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳು ನಡಿದೆ್ಯ  ಸದ್ನಕೆಕ  ಹಾಜರಾಗುತಾು ರೆ. ಅವರ ಜ್ತೆ ಈ ವಿಷ್ಯ್ದ್ 

ಬಗೆ್ಡ  ಮಾತನಡಿ ಮಾನಯ  ಪುಟಿ ಣ್ಣ ರವರಿಗ್ಡ ಸಮಾಧಾನಕರವಾದ್ ಉತು ರ 

ಕಡಿಸುತೆು ೋನೆ.  

ವೈಸ್ ಛೇಮಾನ್ರವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಈ ಅಧವೇರ್ನದ್ಲಿ್ಲ  ಕಡುತಿು ೋರಾ? 

ರ್ಶರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತವ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಇದ್ಯ ಮಾನಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಖ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ್ಯ , ಈ ಬಗೆ್ಡ  ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗುವುದಿಲಿ . 

ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳು ಬಂದ್ ನಂತರ, ನನು ಈ ಬಗೆ್ಡ  ಗಂಭಿೋರವಾಗಿ ಮಾತನಡಿ, 

ಮಾನಯ  ಪುಟಿ ಣ್ಣ ನವರನುನ  ಕರೆದ್ಯಕಾಂಡು ಹೋಗಿ ಈ ಸಮಸಯ ಯ್ನುನ  

ಪ್ರಿಹರಿಸುತೆು ೋನೆ.  

ರ್ಶರ ೋ ಪುಟಟ ಣಣ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ನನು ಹೇಳುವುದೇನೆಾಂದ್ರೆ, ಮಾನಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾನಯ  ಕಾನೂನು ಸಚಿವರು ಈ ಸದ್ನದ್ಲಿ್ಲ  ಉತು ರ 

ಕಡಬೇಕು ಎನುನ ವುದ್ನುನ  ಬಿಟಿ ರೆ, ಈ ಕೆಲಸ ಅಧಕಾರಿಗಳ ಹಂತದ್ಲಿ್ಲ  

ಆಗುವಂಥದೆಾ ಗಿದ್ದ. ಅದ್ಯ ತಮಗೂ ಸಹ ಗತಿು ರುತು ದ್ದ. ಅದ್ಕಕ ೋಸಕ ರ ಮಾನಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳನುನ  ಕಾಯುವ ಅಗತಯ  ಇರುವುದಿಲಿ . ಈಗ್ರಗಲೇ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ 

ರಿೋತಿಯ್ಲಿ್ಲ  ಈ contradiction ಇರುವುದೇ ಸಕಾಯರ ಮತುು  ಬಿ.ಡಿ.ಎ., ಮಧಯ ದ್ಲಿ್ಲ . 

ಹಾಗಿರುವಾಗ, ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ  ಅಧಕಾರಿಗಳನುನ  ಕರೆದ್ಯ ಈ ಸಮಸಯ ಯ್ನುನ  

ಬಗ್ಡಹರಿಸದ್ರೆ, ಈ ಕ್ಕಡಲೇ ಅಾಂದ್ರೆ, ಅಧಯ ಗಂಟ್ಟಯ್ಲಿ್ಲಯೇ 

ಬಗ್ಡಹರಿಸಬಹುದಾಗಿರುತು ದ್ದ. ತಮಮ  ಗತಿು ರುವಂತೆ, ಎ.ಜ., ಯ್ವರು ಸಹ, “ಕಡತ 

ಕಳುಹಿಸ ನನು ಅದ್ನುನ  ಸರಿಪ್ಡಿಸ ಕಡುತೆು ೋನೆ” ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿರುತಾು ರೆ. ಆದ್ರೆ, ಆ 

ಕಡತ ಅವರ ಬಳಿ ಸಹ ಹೋಗಿರುವುದಿಲಿ . ಈ ಬಗೆ್ಡ  ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಜ್ತೆ 
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ಮಾತನಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಈ ಪ್ರ ಕರ ಯ್ಕ ಆಗಲೇಬೇಕಲಿವೇ? ಅಾಂದ್ರೆ, ಎ.ಜ., ಯ್ವರಿಗ್ಡ 

ಸಕಾಯರದಿಾಂದ್ ಕಡತ ಹೋಗಬೇಕು. ಪುನಃ ಅಲಿ್ಲಾಂದ್ ಕಡತ ವಾಪ್ಸ್ು  ಬರಬೇಕು. 

ದ್ಯ್ಮಾಡಿ, ಅದ್ನುನ  ಮಾಡಿಕಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಕಳುತೆು ೋನೆ.  

ರ್ಶರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತವ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ 

ಬಳಿಯ್ಲಿ್ಲಯೇ ಬಿ.ಡಿ.ಎ., ಖ್ಯತೆ ಇರುವುದ್ರಿಾಂದ್ ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳಿಗ್ಡ ಹೇಳಿ ಈ ಸಮಸಯ  

ಬಗ್ಡಹರಿಸುತೆು ೋವಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದ್ರಲಿ್ಲ  ಸಕರಾತಮ ಕವಾಗಿ 

ಮಾಡಿಸಕಡುತೆು ೋವಾಂದ್ಲೇ ಅಥಯ. ಈ ಬಗೆ್ಡ  ನವು ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ವರನುನ  ಕರೆದ್ಯ 

ಹೇಳಿದೆ್ದ ೋ, ಅವರು ಮಾತನಡಲ್ಲಲಿವಾಂದ್ರೆ, ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಜ್ತೆ ಸಭೆ 

ಕರೆದ್ಯ ಅದ್ನುನ  ಮಾಡಿಸಕಡುತೆು ೋವ. ಸದ್ರಿ ಕೆಲಸವನುನ  ನನು ಮಾಡಿದೆ್ದ ೋನೆಾಂದ್ಯ 

ಹೇಳಿದ್ ಮೇಲೆ ಇನೂನ  ಹೇಗ್ಡ ಹೇಳುವುದ್ಯ?  

ಡಾ: ಕೆ.ಗೋವಿುಂದರಾಜು(ವಿಧಾನಸಭೆಯಿುಂದ ಚುನ್ಯಯಿತ್ರಾದವರು):- 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿವಯ್ರೇ, ಈ ವಿಷ್ಯ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಮಾನಯ  ಮಂತಿರ ಗಳು ʼಗಂಭಿೋರವಾಗಿʼ 

ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದೆ್ ರಿಾಂದ್ ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಿಗ್ಡ ಅನುಮಾನ ಆಗಿರುತು ದ್ದ.  

(ಮುಾಂದ್ಯ) 

(1055) 13.12.2021 4.50 YL-MD              

(ವೈಸ್ ಛೇಮಯನ್ರವರ ಉಪ್ಸಿ ತಿ) 

ವೈಸ್ ಛೇಮಾನ್ರವರು:- ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಬಗ್ಡಹರಿಸುತೆು ೋನೆ 

ಎನುನ ವಂಥ ಮಾತನುನ  ಹೇಳಿದೆಾರೆ.  ಅವರಿಗ್ಡ ವಿಶಾವ ಸ ಇದ್ದ.   

ರ್ಶರ ೋ ಪುಟಟ ಣಣ  (ರ್ಶಕ್ಷಕರ ಕಿೆೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಹೌದ್ಯ.  ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರಿಗ್ಡ ನನನ  ಅಭಿನಂದ್ನೆಗಳು.  ಒಳಿೆಯ್ ಉತು ರವನುನ  ನೋಡಿದೆಾರೆ.  

ಧನಯ ವಾದ್ಗಳು.  
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ರ್ಶರ ೋ ಯು.ಬ್ಬ.ವುಂಕಟೇಶ (ನ್ಯಮನದೇಾಶನ ಹೊುಂದಿದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಮಾನಯ  ಪುಟಿ ಣ್ಣ ನವರಿಗ್ಡ ಹೇಗ್ಡ ಬೇಕೋ ಆ ರಿೋತಿ ಕೆಲಸವಾಗಿರುತು ದ್ದ. 

ರ್ಶರ ೋ ಪುಟಟ ಣಣ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಕಳೆದ್ 20 ವಷ್ಯಗಳಿಾಂದ್ ಈ 

ಸಮಸಯ ಯ್ನುನ  ಬಗ್ಡಹರಿಸುವುದ್ಕಾಕ ಗಿಲಿ .  ನಮಮ  ಮನೆ ಬಾಗಿಲ್ಲಗ್ಡ ಆಗ್ರಗ ಬರುತಾು ರೆ, 

ಅವರಿಗ್ಡ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು?  

ರ್ಶರ ೋ ಯು.ಬ್ಬ.ವುಂಕಟೇಶ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಈಗಲಾದ್ರೂ ಸಮಸಯ  

ಬಗ್ಡಹರಿದಿದ್ದ ಅಲಿವೇ?  

ರ್ಶರ ೋ ಪುಟಟ ಣಣ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಅದ್ಕಾಕ ಗಿಯೇ ನನು ಅಷಿೆ ಲಿಾ  

ಹೇಳಿದೆ್ಯ .  ಈಗ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಗ್ಡ ಚೆನನ ಗಿ ಅಥಯವಾಗಿರುವುದ್ರಿಾಂದ್ ಅವರೇ ಹೇಳಲ್ಲ 

ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದೆ್ಯ .   
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    ಆ) ವಿಷಯ:- ಅನುದಾನತ ಪಾರ ಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರರ ಢ ಶಾಲೆ ಮತುು  ಪ್ದ್ವಿ   

       ಪೂವಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲಿ್ಲ  ನವೃತಿು , ರಾಜೋನಮೆ ಹಾಗೂ ಇನನ ತರೆ   

       ಕಾರಣ್ಗಳಿಾಂದ್ ಖ್ಯಲ್ಲಯಾಗಿರುವ ಬೊೋಧಕರ ಹುದೆ್ದ ಗಳನುನ  ಭತಿಯ  

       ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಶಾಲಾ  ಕಾಲೇಜುಗಳನುನ  

       ವೇತನನುದಾನಕೆಕ  ಒಳಪ್ಡಿಸುವ  ಪ್ರ ಸ್ು ವನೆಗಳನುನ  ನಯ್ಮ 

       ಬಾಹಿರವಾಗಿ ತಿರಸಕ ರಿಸುತಿು ರುವ ಕುರಿತು. 
      - - - - -  

ರ್ಶರ ೋ ಅರುಣ ಶಹಾಪುರ (ರ್ಶಕ್ಷಕರ ಕಿೆೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಈ 

ವಿಷ್ಯ್ವನುನ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಸದ್ನಕೆಕ  ಬಂದ್ ಮೇಲೆ ಚಚೆಯಗ್ಡ ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಳಿಿ .  

ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಟ್ಟ.ರ್ಶರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ (ಪದವಿೋಧ್ರರ ಕಿೆೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಈ 

ವಿಷ್ಯ್ವನುನ  ನಳೆ ಹಾಕಕಳಿಲ್ಲ. ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರು ಬಂದ್ ಮೇಲೆ ಚಚೆಯ 

ಮಾಡುತೆು ೋವ.  ಇದ್ಯ ಬಹಳ burning issue ಆಗಿದ್ದ.  

ರ್ಶರ ೋ ಅರುಣ ಶಹಾಪುರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ನಮಗ್ಡ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೆ 

ಬರಬೇಕು.   

ರ್ಶರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತವ ಮಿ(ಕಾನೂನು, ಸಂಸದಿೋಯ ವಾ ವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು  

ಶಾಸನ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಸಣಣ  ನೋರಾವರಿ ಸರ್ಚವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, 

ಸಕಾಯರದ್ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತು ರ ನೋಡಲು ನನು ತಯಾರಿದೆ್ದ ೋನೆ.   

ರ್ಶರ ೋ ಅರುಣ ಶಹಾಪುರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ನಮಗ್ಡ ಉತು ರ ಬೇಡ, 

ಪ್ರಿಹಾರ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ. ಪ್ರಿಹಾರ ಕಂಡುಕಳಿಬೇಕಾಗಿದ್ದ.   

ವೈಸ್ ಛೇಮಾನ್ರವರು:- ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರುಗಳೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಇಾಂದಿನ 

ಗೈರು ಹಾಜರಾತಿ ಕುರಿತು ಅನುಮತಿ ಪ್ಡೆದ್ಯಕಾಂಡಿದೆಾರೆ ಎನುನ ವ ವಿಚಾರವನುನ  

ತಮಮ  ಗಮನಕೆಕ  ತರಲು ಬಯ್ಸುತೆು ೋನೆ.  ಆದ್ರೂ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರ ಸಮುಮ ಖ್ದ್ಲಿ್ಲಯೇ 

ಚಚೆಯ ಆಗಬೇಕೆನುನ ವುದ್ಯ ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರುಗಳ ಒತಾು ಯ್ವಾಗಿದ್ದ. ಇದ್ಕೆಕ  

ಸಕಾಯರದ್ವರು ಏನು ಹೇಳುತಾು ರೆ ಕಳೊೋಣ್. 
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ರ್ಶರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತವ ಮಿ(ಕಾನೂನು, ಸಂಸದಿೋಯ ವಾ ವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು  

ಶಾಸನ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಸಣಣ  ನೋರಾವರಿ ಸರ್ಚವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, 

Rules of Procedure and Conduct of Business ನಲಿ್ಲ  ಆ ರಿೋತಿಯಾಗಿ insist 

ಮಾಡಲು ಅವಕಾರ್ ಇಲಿ .  As mentioned in the Rules of Procedure and 

Conduct of Business, you have to seek the reply from the Government, 

not from an individual Minister.  

ರ್ಶರ ೋ ಪುಟಟ ಣಣ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಮಾನಯ  ಮಾಧುಸ್ವ ಮಿಯ್ವರ ಮೇಲೆ 

ನಮಗ್ಡ ಅಪಾರವಾದ್ ವಿಶಾವ ಸ ಇದ್ದ.  ಏಕೆಾಂದ್ರೆ ಎಲಿಾ  ಪ್ರ ಶೆನ ಗೂ ಅವರ ಹತಿು ರ ಉತು ರ 

ಇದ್ದ.   

ಡಾ: ವೈ.ಎ.ನ್ಯರಾಯಣಸ್ತವ ಮಿ (ರ್ಶಕ್ಷಕರ ಕಿೆೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, 

ಆದ್ರೆ ಈ ಪ್ರ ಶೆನ ಗ್ಡ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಾಂದ್ ಉತು ರ ಬೇಕು.  

ವೈಸ್ ಛೇಮಾನ್ರವರು:- ಹಾಗ್ರದ್ರೆ, ತಮಗ್ಡ ವಿಶಾವ ಸ ಇದೆ್ ರೆ ಅವರ 

ಉತು ರವನುನ  ಒಪಿಪ ಕಳಿಿ .  

ರ್ಶರ ೋ ಪುಟಟ ಣಣ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ನಮಗ್ಡ ಉತು ರ ಬೇಡ, ಪ್ರಿಹಾರಬೇಕು.   

ಡಾ: ವೈ.ಎ.ನ್ಯರಾಯಣಸ್ತವ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಮಾನಯ  

ಮಾಧುಸ್ವ ಮಿಯ್ವರ ವಿದ್ಯಯ ತ್ ಬಗೆ್ಡ  ಯಾರಿಗೂ ಅನುಮಾನ ಇಲಿ .  ಆದ್ರೆ, ಮಾನಯ  

ನಗೇಶ್ರವರೆ ಈ ವಿಷ್ಯ್ಕೆಕ  ಉತು ರ ನೋಡಲ್ಲ ಎಾಂಬ್ಬದ್ಯ ನಮಮ  ಆಸ.   

ರ್ಶರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತವ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಆಯತು. 
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ಇ) ವಿಷಯ:- ಗ್ರರ ಮಗಳಲಿ್ಲರುವ ನಯ ಯ್ಬಲೆ ಅಾಂಗಡಿಗಳು ಗ್ರರ ಮದಿಾಂದ್ 3-4  

                         ಕ.ಮಿೋ. ದೂರವಿರುವ ಕಾರಣ್, ತಾಾಂಡಾ ಜನರಿಗ್ಡ ಅನನುಕ್ಕಲ  

                          ಆಗುತಿು ರುವುದ್ರಿಾಂದ್ ಕನಷಿ್ 100 ರೇಷ್ನ್ ಕಾಡ್ಯ ಹಾಂದಿರುವ  

                          ಪ್ರ ತಿಯಾಂದ್ಯ ತಾಾಂಡಾಗಳಿಗ್ಡ ಒಾಂದ್ಯ ನಯ ಯ್ಬಲೆ  

                          ಅಾಂಗಡಿಗಳನುನ  ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷ್ಣೆ  

                          ಮಾಡಿದೆ್ರೂ ಸಹ ಸದ್ರಿ ಯೋಜನೆಯ್ನುನ  ಜಾರಿಗ್ಡ 

                         ತಂದಿಲಿದಿರುವ ಬಗೆ್ಡ .   

- - - - -  

ರ್ಶರ ೋ ಪರ ಕಾಶ್ ಕೆ.ರಾಥೋರ್್ (ನ್ಯಮನದೇಾಶನ ಹೊುಂದಿದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಆಹಾರ ಮತುು  ನಗರಿೋಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆಯ್ಡಿಯ್ಲಿ್ಲ  ಬರುವ 

ಗ್ರರ ಹಕರ ನಯ ಯ್ಬಲೆ ಅಾಂಗಡಿಗಳ ಬಗೆ್ಡ  ರಾಜಯ ದ್ಲಿ್ಲ  ಕೆಲವು ಸಮಸಯ ಗಳು ಮತುು  

ಅವಯ ವಸಿ ಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ್ಯ , ರಾಜಯ ದ್ ಸ್ವಿರಾರು ಗ್ರರ ಮಗಳಲಿ್ಲ  ಆಯಾ 

ಗ್ರರ ಮಗಳಿಗ್ಡ ಒಳಪ್ಡುವ ಪ್ರಿಶ್ಷಿ್  ಜಾತಿ/ಪ್ರಿಶ್ಷಿ್  ಪಂಗಡಗಳ ಕಾಲೋನಗಳಿವ, 

ಭೋವಿ ಹಟಿ ಗಳು, ಲಂಬಾಣಿ ತಾಾಂಡಾಗಳಿವ ಇವರೆಲಿರೂ ಈ ಗ್ರರ ಮದಿಾಂದ್ 3-4 ಕ.ಮಿೋ 

ದೂರವಿದೆ್ಯ ,  ಅಲಿ್ಲನ ಜನರು ನಯ ಯ್ಬಲೆ ದಿನಸಯ್ನುನ  ತರಬೇಕಾದ್ರೆ 3-4 ಕ.ಮಿೋ. 

ದೂರದಿಾಂದ್ ಬಂದ್ಯ ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಳಿಬೇಕಾಗಿರುತು ದ್ದ.  ಇದ್ರಿಾಂದ್ ಪ್ರಿಶ್ಷಿ್  ಜಾತಿ / 

ಪ್ರಿಶ್ಷಿ್  ಪಂಗಡಗಳ ಕಾಲೋನಗಳಿಗ್ಡ, ಭೋವಿ ಹಟಿ  ಮತುು  ಲಂಬಾಣಿ ತಾಾಂಡಾಗಳ 

ಜನರಿಗ್ಡ ತುಾಂಬಾ ಅನನುಕ್ಕಲಗಳು ಆಗುತಿು ದೆ್ಯ  ಸಕಾಯರವು ಇದ್ರ ಬಗೆ್ಡ  ಯಾವುದೇ 

ಕರ ಮಗಳನುನ  ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಾಂಡಿಲಿ  ಎಾಂಬ್ಬದ್ಯ ವಿಷಾಧನೋಯ್ವನುನ  ಪ್ರ ಸ್ು ಪಿಸಲು ತಮಮ  

ಅನುಮತಿ ಕಳಬಯ್ಸುತೆು ೋನೆ.   

 ಮಾಜ ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ್ಳದ್ ಮಾನಯ  ಬಿ.ಎಸ.ಯ್ಡಿಯೂರಪ್ಪ ನವರು ಹಾಗೂ 

ಮಾಜ ಲೋಕೋಪ್ಯೋಗಿ ಸಚಿವರಾದ್ ಮಾನಯ  ಗೋವಿಾಂದ್ ಎಾಂ.ಕಾರಜ್ೋಳರವರು  

ಪ್ರಿಶ್ಷಿ್  ಜಾತಿ / ಪ್ರಿಶ್ಷಿ್  ಪಂಗಡಗಳ ಕಾಲೋನಗಳಿಗ್ಡ, ಭೋವಿ ಹಟಿ  ಮತುು  

ಲಂಬಾಣಿ ತಾಾಂಡಾಗಳ ಗ್ರರ ಮಗಳ ಬಗೆ್ಡ  ಪ್ರ ಸ್ು ಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರುಗಳು ಕನಷಿ್  100 

ರೇಷ್ನ್ ಕಾಡ್ಯ ಹಾಂದಿರುವ ಪ್ರ ತಿಯಾಂದ್ಯ ಪ್ರಿಶ್ಷಿ್  ಜಾತಿ / ಪ್ರಿಶ್ಷಿ್  ಪಂಗಡಗಳ 

ಕಾಲೋನಗಳಿಗ್ಡ, ಭೋವಿ ಹಟಿ  ಮತುು  ಲಂಬಾಣಿ ತಾಾಂಡಾಗಳಿಗ್ಡ ಒಾಂದ್ಯ ನಯ ಯ್ಬಲೆ 
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ಅಾಂಗಡಿಯ್ನುನ  ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದ್ಯ ಎಾಂದ್ಯ  ಘೋಷ್ಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು.  ಆದ್ರೆ, 

ಇದ್ಯ ಇವತಿು ಗೂ ಸಹ ಕವಲ ಘೋಷ್ಣೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ್ಯ , ಇನೂನ  

ಕಾಯ್ಯರೂಪ್ಕೆಕ  ಬಂದಿರುವುದಿಲಿ  ಹಾಗೂ ಇದ್ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ಾಂತೆ ಯಾವುದೇ 

ಸಕಾಯರಿ ಆದೇರ್ವು ಹರಡಿಸಲಿ .  ಈ ಯೋಜನೆಯ್ನುನ  ಯಾವಾಗ ಕಾಯ್ಯರೂಪ್ಕೆಕ  

ತರಲಾಗುವುದ್ಯ ಎಾಂಬ್ಬದ್ರ ಕುರಿತು ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳನುನ  ಕಳಬೇಕಾಗಿತುು .  

ಆದ್ರೆ, ಆಹಾರ ಸಚಿವರು ಉತು ರ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ನೋಡಲ್ಲ.  ಈ ಹಿಾಂದ್ದ ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ಈ 

ಪ್ರಿಶ್ಷಿ್  ಜಾತಿ / ಪ್ರಿಶ್ಷಿ್  ಪಂಗಡಗಳ ಸಮಸಯ ಗಳಿವ ಅಥವಾ ದ್ರಜಯನಯ ದ್ 

ಪ್ರ ಕರಣ್ಗಳ್ಳಗಿರಬಹುದ್ಯ.  ಆ ದ್ರಜಯನಯ ದ್ ಪ್ರ ಕರಣ್ಗಳು ನಡೆದ್ರೆ ಅದ್ನುನ  

ವಿಡಿಯೋಕರಣ್ ಮಾಡುತೆು ೋವ ಎಾಂದ್ಯ ತಿಳಿಸದೆ್ಯ , ಈಗ ಎಷಿ್ಣ  ವಿಡಿಯೋಕರಣ್ 

ಮಾಡಿದೆಾರೆ, ಅದ್ಯ ಲಾಭದಾಯ್ಕವಾಗಿದ್ದಯೋ ಇಲಿವೋ ಎಾಂಬ್ಬದ್ಯ ಗತಿು ಲಿ . ಈ 

ಹಿಾಂದ್ದ ಸಕಾಯರ ಈ ರಿೋತಿಯಾದ್ ಆಶಾವ ಸನೆ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೂ ಕಾಯ್ಯರೂಪ್ಕೆಕ  

ಬಂದಿಲಿ .  ಅದ್ರ ಜ್ತೆಗ್ಡ ಈ ಹಿಾಂದ್ದ ಜಲಿಾ  ಮಟಿ ದ್ಲಿ್ಲ  ಪ್ರಿಶ್ಷಿ್  ಜಾತಿ/ ಪ್ರಿಶ್ಷಿ್  

ಪಂಗಡಗಳ ಜಾಗೃತ ಸಮಿತಿಗಳು ಏನವ, ಅದ್ಯ 3 ತಿಾಂಗಳಿಗಮೆಮ  ಭೇಟ ಆಗಬೇಕು 

ಎಾಂದ್ಯ ಸ್ಪಚಿಸದ್ರು.  ಆದ್ರೆ, ಇನುನ  ಎಲಿ್ಲಯು ಅದ್ರ ಲಾಭ ಬರುತಿು ಲಿ .  ಇದ್ಕೆಕ  

ಸಕಾಯರ ಉತು ರ ನೋಡಿ, ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ಪ್ರಿಶ್ಷಿ್  ಜಾತಿ/ಪ್ರಿಶ್ಷಿ್  ಪಂಗಡಗಳಿಗ್ಡ ಆಶಾವ ಸನೆ 

ನೋಡಿದ್ದ, ಅದ್ನುನ  ಈಡೇರಿಸುವಲಿ್ಲ  ಸಕಾಯರ ಜಾರಿಗ್ಡ ತರದೇ ಎಲಿಾ  ಕಡೆ ವಿಳಂಬ ನೋತಿ 

ತೋರಿದೆ್ದ .  ಇದ್ಯ ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ಬಡವರಿಗ್ಡ ಆಗುವಂಥ ಅನನುಕ್ಕಲಗಳ್ಳಗಿವ.  

ತಮಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗ್ಡ ಲಾಾಂಬಾಣಿ ತಾಾಂಡಾಗಳಲಿ್ಲ  ವಲಸ ಹೋಗುತಾು ರೆ.  ವಲಸ 

ಹೋಗುವ ಸಂದ್ಭಯದ್ಲಿ್ಲ  ಮಕಕ ಳನುನ  ಬಿಟಿ  ಹೋಗುತಾು ರೆ.  ನಯ ಯ್ಬಲೆ ಅಾಂಗಡಿಗ್ಡ 

ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ 3-4 ಕ.ಮಿೋ. ನಡೆದ್ಯಕಾಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ದಿನಗೂಲ್ಲ 

ಮಾಡುವವರು ದಿನಗೂಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬಿಟಿ  ಅಾಂದಿನ ದಿವಸ ನಯ ಯ್ಬಲೆ ಅಾಂಗಡಿಗ್ಡ 

ಹೋಗಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ.  ಸಕಾಯರದ್ ಈಗ್ರಗಲೇ ಸಮಸಯ ಯ್ನುನ  ಬಗ್ಡಹರಿಸುತೆು ೋವ ಎಾಂದ್ಯ 

ಘೋಷ್ಣೆ ಮಾಡಿದೆ್ದ .  ಆದ್ರೆ, ಇಲಿ್ಲಯ್ವರೆಗೂ ಕಾಯ್ಯರೂಪ್ಕೆಕ  ಬಂದಿಲಿ .  ಹಾಗ್ರಗಿ 
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ಇದ್ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಸದಂತೆ ಸಕಾಯರ ಉತು ರ ನೋಡಿದ್ ಮೇಲೆ ಮತೆು  ಪ್ರ ಶೆನ  

ಕಳಬಯ್ಸುತೆು ೋನೆ.   

ರ್ಶರ ೋ ಉಮೇಶ್ ವಿ.ಕತಿು  (ಆಹಾರ, ನ್ಯಗರಿಕ ಮತ್ತು  ಸರಬರಾಜು ಸರ್ಚವರು):- 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ,… 

(ಸರ್ಚವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್) 
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ಈಗ್ರಗಲೇ ರಾಜಯ ದಾದ್ಯ ಾಂತ 376 ನಯ ಯ್ಬಲೆ ಅಾಂಗಡಿಗಳನುನ  ತೆರೆಯ್ಲಾಗಿದೆ್ಯ , ಇನುನ  

ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದ.  ಆದಾಗೂಯ  ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ್ ರೆ ಇನುನ  ಹೆಚಿಚ ನ ನಯ ಯ್ಬಲೆ ಅಾಂಗಡಿಗಳನುನ  

ತೆರೆಯ್ಲಾಗುವುದ್ಯ, ಅದ್ಕೆಕ  ಯಾವುದೇ ತಾಂದ್ರೆ ಇಲಿ .   ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ  ಜಲಿಾ  

ಮಟಿ ದ್ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಮತುು  ಜಲಿಾಧಕಾರಿಗ್ಡ ಗಲಿರಹಟಿ , ಪ್ರಿಶ್ಷಿ್  

ಜಾತಿ/ಪ್ರಿಶ್ಷಿ್  ಪಂಗಡಗಳ ಕಾಲೋನಗಳಿಗ್ಡ ನಯ ಯ್ಬಲೆ ಅಾಂಗಡಿಗಳನುನ  ತೆರೆಯುವ 

ಅಧಕಾರ ನೋಡಲಾಗಿದ್ದ.      ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಕಳಿರುವ ಪ್ರ ಶೆನ ಗ್ಡ ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ಬಿಜಾಪುರ 

ಜಲಿೆಯ್ಲಿ್ಲ  78 ನಯ ಯ್ಬಲೆ ಅಾಂಗಡಿಗಳನುನ  ಘೋಷ್ಣೆ ಮಾಡಿದೆ್ಯ , ಇನುನ  ಬೇಡಿಕೆ 

ಇದೆ್ ರೆ ನೋಡಲಾಗುವುದ್ಯ.  ಆದ್ರೆ, ಕನಷಿ್  100 ರೇಷ್ನ್ ಕಾಡ್ಯ ಹಾಂದಿರಲೇಬೇಕೆಾಂದ್ಯ 

ಆದೇರ್ ಹರಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ.   

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರು ಪಿೋಠವನುನ  ಅಲಂಕರಿಸಿದರು) 

ರ್ಶರ ೋ ಪರ ಕಾಶ್ ಕೆ.ರಾಥೋರ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ಪ್ರಿಶ್ಷಿ್  

ಜಾತಿ/ಪ್ರಿಶ್ಷಿ್  ಪಂಗಡಗಳ ಕಾಲೋನಗಳು ಏನವ, ಭೋವಿ ಹಟಿ , ಲಂಬಾಣಿ 

ತಾಾಂಡಾಗಳಿವ, ಅದ್ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಸದಂತೆ ಮಾಹಿತಿಯ್ನುನ  ತಮಮ  ಹತಿು ರ ಕಳಿದೆ್ದ ೋನೆ.  

ಅವರ ಉತು ರದ್ಲಿ್ಲ  ಈಗ್ರಗಲೇ 376 ನಯ ಯ್ಬಲೆ ಅಾಂಗಡಿಗಳನುನ  ನೋಡಲಾಗಿದ್ದ ಎಾಂದ್ಯ 

ತಿಳಿಸದೆಾರೆ.  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ಕಕ  ಗತಿು ದ್ದ, ನನಗೂ ಗತಿು ದ್ದ.  ನಮಮ  

ಕನಯಟಕ ರಾಜಯ ದ್ಲಿ್ಲ  3300 ತಾಾಂಡಾಗಳಿವ.  ಪ್ರಿಶ್ಷಿ್  ಜಾತಿ/ಪ್ರಿಶ್ಷಿ್  ಪಂಗಡಗಳ 

ಕಾಲೋನಗಳನುನ  ಸೇರಿಸದ್ರೆ ಸುಮಾರು 10000 ದಿಾಂದ್ 11000 ಕ್ಕಕ  ಹೆಚಾಚ ಗುತು ವ.  

ಆದ್ರೆ, ತಾವು ಕವಲ 376 ನಯ ಯ್ಬಲೆ ಅಾಂಗಡಿಗಳನುನ  ಸಿ್ಪ್ನೆ ಮಾಡಿದೆಿ ೋರಿ.  ಇನೂನ  

ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅದೇ ಸಮಸಯ  ಇದ್ದ.  ನನಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲಿ , ಸಕಾಯರಕೆಕ  ಮಾಹಿತಿ 

ಬಂದ್ ಮೇಲೆ ದಿನಾಂಕ: 22.09.2021 ರಂದ್ಯ ಸಕಾಯರದಿಾಂದ್ ಆದೇರ್ ಹರಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ.   

(ಮುಾಂದ್ಯ) 
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(1056) 13-12-2021 5.00 SK-MD 

(ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರ ಉಪ್ಸಿ ತಿ) 

ರ್ಶರ ೋ ಪರ ಕಾಶ್ ಕೆ. ರಾಥೋರ್್ (ಮುಂದ್ದ):- 

ನನಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರ ಕಾರ ಪಾರ ರಂಭವಾದ್ರೂ ಸಹ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇನೂನ  

ಸಂಪೂಣ್ಯವಾಗಿ ಪಾರ ರಂಭವಾಗಿಲಿ . ನನು ಹೇಳುತಿು ರುವುದೇನೆಾಂದ್ರೆ, ಸಕಾಯರ 

ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಿರುವುದ್ಯ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದ.  ಇದ್ನುನ  ಜಾಸು  ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ಯ 

ಕವಲ ಲಂಬಾಣಿ ತಾಾಂಡವಷಿೆ  ಅಲಿ . ನಮಮ  ಎಲಿಾ  ಪ್ರಿಶ್ಷಿ್  ಜಾತಿ ಮತುು  

ಹಿಾಂದ್ಯಳಿದ್ ವಗಯಗಳ ಹಟಿ ಗಳು ಮತುು  ಪ್ರಿಶ್ಷಿ್  ಜಾತಿಗಳ ಕಾಲೋನಗಳೇನವ, 

ಅವುಗಳನೆನ ಲಿವನೂನ  ಸೇರಿಸ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸಕಾಯರ  ಇವುಗಳಿಗ್ಡ ಬಹಳ  ಕಡಿಮೆ 

ಮಾಡಿದ್ದ ಎಾಂಬ್ಬದ್ಯ ನನನ  ಭಾವನೆಯಾಗಿದ್ದ. ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ನನಗ್ಡ ಇವತುು  

ಆಶಾವ ಸನೆಯ್ನುನ  ಕಡಿ. ಎಲಿಾ  ನಯ ಯ್ಬಲೆ ಅಾಂಗಡಿಗಳಲಿ್ಲ  ಎಷಿ್ಣ  ಜನ ಪ್ಡಿತರ 

ಚಿೋಟಗಳು ಉಳಿವರಿದೆಾರೆ. ಎಲಿಾ  ಕಾಲೋನಗಳಿಗ್ಡ ನಯ ಯ್ ಬಲೆ ಅಾಂಗಡಿಗಳನುನ  

ಕಡುತೆು ೋವಾಂದ್ಯ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ ಘೋಷ್ಣೆಯ್ನುನ  ಮಾಡಿದೆಿ ೋರಿ. ಅದ್ನುನ  ಎಷಿ್ಣ  

ದಿನಗಳಲಿ್ಲ  ಪೂಣ್ಯಗಳಿಸುತಿು ೋರಿ. ಎರಡನೆಯ್ದಾಗಿ, ಇದ್ರ ಜ್ತೆಗ್ಡ ತಮಗ್ಡ 

ಗತಿು ರುವಂತೆ, ನಮಗ್ಡ ದ್ರಜಯನಯ  ಸಮಿತಿ ಎನುನ ವಂತಹದೆ್ಯ  ಇದ್ದ. ಅದ್ಯ ಮೂರು 

ತಿಾಂಗಳುಗಮೆಮ  ಭೇಟಯಾಗುತಿು ದ್ದಯಾ. ಅದ್ರ ಬಗೆ್ಡ  ಮಾನಯ  ಜಲಿಾಧಕಾರಿಗಳು ನಮಗ್ಡ 

ಮಾಹಿತಿ ಕಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜ್ತೆಗ್ಡ ದ್ರಜಯನಯ ಗಳ ಪ್ರ ಕರಣ್ಗಳ ಬಗೆ್ಡ  ದೂರುಗಳು 

ದಾಖ್ಲಾದಾಗ,  ಅದ್ರ ವಿಡಿಯೋಕರಣ್ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದೆಾರೆ. ಎಷಿ್ಣ  

ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲಿ್ಲ  ವಿಡಿಯೋಕರಣ್ವಾಗುತಿು ದ್ದ. ತಮಗ್ಡ ಗತಿು ರುವಂತೆ ದ್ರಜಯನಯ  

ಪ್ರ ಕರಣ್ದ್ಲಿ್ಲ   ಶ್ಕೆಷ ಯಾಗುವುದ್ಯ ಕವಲ ಶೇಕಡ 10 ರಿಾಂದ್ 12 ಮಾತರ . ಇನೂನ  

ದ್ರಜಯನಯ  ನಡೆಯುತು ಲೆ ಇದ್ದ. ಇನುನ  ಅದೇ ತರಹವಾಗುತಿು ದ್ದ. ಆದ್ರೆ ನಮಗ್ಡ ಪ್ರಿಹಾರ 

ಸಗುತಿು ಲಿ .  ಇದ್ರ ಬಗೆ್ಡ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಮಾಹಿತಿ ಕಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ನನು ತಮಮ ಲಿ್ಲ  

ಕಳಿಕಳಿು ತೆು ೋನೆ. 
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 ರ್ಶರ ೋ ಉಮೇಶ ವಿ.ಕತಿು  (ಅರಣಾ  ಮತ್ತು  ಆಹಾರ, ನ್ಯಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು 

ಮತ್ತು  ಗಾರ ಹಕರ ವಾ ವಹಾರಗಳ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಮಾಪನಶಾಸು ರ  ಸರ್ಚವರು):- 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯ್ವರೇ, ಈಗ್ರಗಲೇ ಕಳೆದ್ ಬಾರಿ ಅಧವೇರ್ನದ್ಲಿ್ಲ  ಹೇಳಿರುವಂತೆ, 

ನೂರು ಪ್ಡಿತರ ಚಿೋಟಗಳು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಡುತೆು ೋವ. ಅಜಯ ಬಂದ್ರೆ, 

ಜಲಿಾಧಕಾರಿಗಳ ಮಟಿ ದ್ಲಿ್ಲ  ಅಜಯಗಳನುನ  ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಹೇಳಿದೆ್ದ ೋನೆ. 

ಈಗ್ರಗಲೇ 376 ನಯ ಯ್ಬಲೆ ಅಾಂಗಡಿಗಳನುನ  ಕಟಿ ದೆ್ದ ೋವ. ಇನುನ  demand ಇದೆ್ಯ , 

ಅಜಯಗಳು ಬಂದ್ರೆ, ಪ್ಡಿತರ ಚಿೋಟಗಳನುನ  ಕಟಿ್ಟ  ಕಡುತೆು ೋವ. ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು 

ದ್ರಜಯನಯ ದ್ ಬಗೆ್ಡ  ಹೇಳುತಿು ದೆಾರೆ. ಅದ್ಯ ಜಲಿಾಧಕಾರಿಗಳು ಮತುು  ಸಮಾಜ ಕಲಾಯ ಣ್ 

ಸಚಿವರಿಗ್ಡ ಬರುತು ದ್ದ. ದ್ರಜಯನಯ  ಪ್ರ ಕರಣ್ ನನಗ್ಡ ಬರುವುದಿಲಿ . 

 ರ್ಶರ ೋ ಪರ ಕಾಶ್ ಕೆ. ರಾಥೋರ್್:- ಅದ್ರ ಬಗೆ್ಡ  ನನು ಮಾನಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳಿಗ್ಡ ಕಳಿದೆ್ದ . 

 ರ್ಶರ ೋ ಉಮೇಶ ವಿ. ಕತಿು :- ಈಗ್ರಗಲೇ 376  ನಯ ಯ್ಬಲೆ ಅಾಂಗಡಿಗಳನುನ  

ಕಟಿ ದೆ್ದ ೋವ. 

 ರ್ಶರ ೋ ಪರ ಕಾಶ್ ಕೆ. ರಾಥೋರ್್:- ತಾವು ಕಟಿ ರುವುದ್ರ ಬಗೆ್ಡ  ನನಗೇನೂ 

ಅಭಯ ಾಂತರವಿಲಿ . ತಾವು ಕಡಿ. ಆದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗೆ್ಡ  ನನಗ್ಡ ಮಾಹಿತಿಯ್ನುನ  ಕಡಿ.  

ತಾವು ಕಾಲಾವಕಾರ್ವನುನ  ತೆಗ್ಡದ್ಯಕಾಂಡು ನಂತರ  ಹೇಳಿ.  

 ರ್ಶರ ೋ ಉಮೇಶ ವಿ. ಕತಿು :- ದ್ರಜಯನಯ  ಪ್ರ ಕರಣ್ದ್ ಬಗೆ್ಡ  ಪ್ರ ಶೆನ ಯ್ನುನ  ಕಳಿದೆಿ ೋರಿ. 

ಅದ್ರ ಬಗೆ್ಡ   ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳು ಅಥವಾ ಸಮಾಜ ಕಲಾಯ ಣ್ ಸಚಿವರು 

ಉತು ರವನುನ  ಕಡುತಾು ರೆ. ನನಗ್ಡ ಕಳಿರುವಂತಹ ಸೋಮಿತವಾದ್ ಪ್ರ ಶೆನ ಗ್ಡ ಮಾತರ  

ಉತು ರವನುನ  ಕಡುತಿು ದೆ್ದ ೋನೆ. ಇನೂನ  demand ಇದೆ್ ರೆ ಇನೂನ  ಕಡುತೆು ೋವ.  

 ರ್ಶರ ೋ ಪರ ಕಾಶ್ ಕೆ. ರಾಥೋರ್್:- ಸ್ಕಷಿ್ಣ  ಕಡೆ demand ಇದ್ದ. 

 ರ್ಶರ ೋ ಉಮೇಶ ವಿ. ಕತಿು :- ಅಜಯಗಳ ಬಗೆ್ಡ  ಹೇಳುತಿು ದೆ್ದ ೋನೆ. 
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 ರ್ಶರ ೋ ಪರ ಕಾಶ್ ಕೆ. ರಾಥೋರ್್:- ಅಜಯಗಳು ಕಟಿ ರುತಾು ರೆ. ಅದ್ಯ ತಮಮ  

ಹತಿು ರ ಬಂದಿರುತು ದ್ದ. ನನಗ್ಡ ಇರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರ ಕಾರ ನನು ಹೇಳುತಿು ದೆ್ದ ೋನೆ. 

 ರ್ಶರ ೋ ಉಮೇಶ ವಿ. ಕತಿು :- ಮಾನಯ  ಪ್ರ ಕಾಶ್ ಕೆ. ರಾಥೋಡ್ರವರೇ ಒಾಂದೇ 

ಒಾಂದ್ಯ ನಮಿಷ್. ನನಗ್ಡ ಅಜಯ ಕಡುವುದ್ಯ ಬೇಡ. ಆಯಾಯ್ ಜಲಿೆ ಗಳಿಗ್ಡ 

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ  ಜಲಿಾಧಕಾರಿಗಳಿಗ್ಡ ಅಜಯ ಕಟಿ ರೆ, ಕ್ಕಡಲೇ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದೆ್ದ ೋನೆ. ಅದ್ರ ಬಗೆ್ಡ  ಯಾವುದೇ ತಾಂದ್ರೆ ಇದೆ್ ರೆ ಹೇಳಿ, ಅದ್ರ 

ಬಗೆ್ಡ  ಕರ ಮ ಕೈಗಳಿು ತೆು ೋವ.  

 ರ್ಶರ ೋ ಪರ ಕಾಶ್ ಕೆ. ರಾಥೋರ್್:- ಅಜಯ ಕಟಿ  ತಕ್ಷಣ್ ಕುಷ ಲಿಕ ಕಾರಣ್ದಿಾಂದ್ 

ಅದ್ನುನ  ತಿರಸ್ಕ ರ ಮಾಡಬಾರದ್ಯ. ಬಹಳಷಿ್ಣ  ಕಡೆ ಅದ್ನುನ  ತಿರಸ್ಕ ರ ಮಾಡಿದೆಾರೆ.  

 ರ್ಶರ ೋ ಉಮೇಶ ವಿ. ಕತಿು :- ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರ ಕರಣ್ವಾಗಿರುವ ಬಗೆ್ಡ  

ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ್ ರೆ ಹೇಳಿ.  

 ರ್ಶರ ೋ ಪರ ಕಾಶ್ ಕೆ. ರಾಥೋರ್್:- ನನು ತಮಗ್ಡ ಉದಾಹರಣೆಯ್ನುನ  

ಕಡುತೆು ೋನೆ. 

 ರ್ಶರ ೋ ಉಮೇಶ ವಿ. ಕತಿು :- ಅಜಯ ಕಟಿ  ನಂತರ ಎರಡು ವಷ್ಯ 

ಸಮಯಾವಕಾರ್ ಕಡಿ, ಆಗ ಕಡಲ್ಲಲಿವಾಂದ್ರೆ, ನನು ಅಧಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕರ ಮ 

ಕೈಗಳಿು ತೆು ೋನೆ.  

 ರ್ಶರ ೋ ಪರ ಕಾಶ್ ಕೆ. ರಾಥೋರ್್:- ಆಯತು. 
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10. ಪರ ಕಟಣೆ 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ರ್ಚಕೆಕ  ಗುರುತಿನ ಪ್ರ ಶೆನ  ಸಂಖೆಯ  136+66+140+08+117 

ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಸದಂತೆ ಶ್ರ ೋ ರ್ಶ್ೋಲ್ ಜ. ನಮೋಶ್ಯ್ವರು, ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡರು,  

ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ವಿಿ .ಸಂಕನೂರರವರು, ಶ್ರ ೋ ಪುಟಿ ಣ್ಣ ನವರು ಮತುು  ಶ್ರ ೋ ಅರುಣ್ 

ರ್ಹಾಪುರರವರು ಅವರೆಲಿರನನ ಳಗಾಂಡಂತೆ ಸಭೆ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಈಗ್ರಗಲೇ 

ನದೇಯರ್ನ ಕಟಿ ದ್ದ. ಆ ಸಭೆಯ್ನುನ  ನನನ  ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯ್ಲಿ್ಲ  ಕರೆಯ್ಬೇಕೆಾಂದ್ಯ 

ಮಾಡಿದೆಾರೆ. ಆ ಸಭೆಯ್ನುನ  ನನನ  ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯ್ಲಿ್ಲ  ಕರೆಯುತಾು ರೆ.  

 ಈಗ ಸಭೆಯು ಮುಕಾು ಯ್ವಾಗಿ ಪುನಃ ನಳೆ ಬಳಗೆ್ಡ  11.00 ಗಂಟ್ಟಗ್ಡ ಸೇರುವುದ್ಯ. 

(ಸದನವು ಸ್ತಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆ 3 ನಮಿಷಕೆೆ  ಮಕಾು ಯಗುಂಡು, ಪುನಃ  

14ನೇ ಡಿಸೆುಂಬರ್ ಮಾಹೆ 2021ರ ಮಂಗಳವಾರದಂದ್ದ ಬೆಳಗೆೆ  11.00 ಗಂಟೆಗೆ 

ಸಮಾವೇಶಗಳಳ ಲು ತಿೋಮಾಾನಸಿತ್ತ) 

<><><>  ಸ 


