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ಕನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು  

 
 ನೂರ ನಲವತ್ು ೈದನೆಯ ಅಧಿವೇಶನ 

 

   ವಿಷಯಾನುಕರ ಮಣಿಕೆ (Index)     

 ದಿನಾಂಕ:16ನೇ ಡಿಸಾಂಬರ್ 2021     

                   ಗುರುವಾರ 

 

 

1. ನಿಯಮ 59ರ ಮೇರೆಗೆ ನಿಲುವಳಿ ಸೂಚನೆ ಮಂಡನೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ       

ಮಾಂದ್ದವರೆದ ಚರ್ಚಾ 

 

          ವಿಷಯ: “ಸಕಾಾರದಲಿ್ಲರುವ ಒಬ್ಬ  ಹಾಲ್ಲ ಮಂತಿರ  ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ     

                         ಮಂತಿರ  ಇವರಿಬ್ಬ ರುಗಳ ವಿರುದಧ  ಕ್ರರ ಮಿನಲ್   

                          ಮೊಕದು ಮೆಯನುು  ದಾಖಲ್ಲಸಬೇಕೆನುು ವ ಬ್ಗೆೆ .” 

 

  -ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರ ಸಾದ್ 

-ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಆರ.ಪಾಟೀಲ್(ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರು) 

-ಶ್ರ ೀ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸಾಾ ಮಿ(ಕಾನೂನು, ಸಂಸದಿೀಯ ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳು ಮತ್ತು   

                                               ಶಾಸನ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ  ನೀರಾವ್ರಿ ಸಚಿವ್ರು) 

-ಶ್ರ ೀ ಎಾಂ.ನರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ(ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯ  ಸಚೇತಕರು) 

-ಶ್ರ ೀ ನಸಿೀರ್ ಅಹಮ ದ್ 

-ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) 

 

2. ಸಂತಾಪ ಸೂಚನೆ 

“ಭಾರತದ ವಾಯುಪಡೆಯ ಗೂರ ಪ್ ಕಾಾ ಪಟ ನ್ ವರುಣ್ ಸಾಂಗ್ 

ಅವರ ನಿಧನದ ಬ್ಗೆೆ .” 

 -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) 

 -ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಆರ.ಪಾಟೀಲ್(ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರು) 

 -ಶ್ರ ೀ ಬಸವ್ರಾಜ ಬೊಮಾಮಯಿ(ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು) 

 

3. ಪರ ಶ್ು ೋತು ರಗಳು 

ಅ) ಚುಕೆೆ  ಗುರುತಿನ ಪರ ಶ್ನು ಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ನಿೋಡಲಾದ ಉತು ರಗಳು 

501-ಶಿಶುಪಾಲನ ರಜೆ ಆದೇಶದ ಲೋಪದೋಷಗಳನುು  ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ  

  -ಶ್ರ ೀ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಥ್ 

-ಶ್ರ ೀ ಬಸವ್ರಾಜ ಬೊಮಾಮಯಿ(ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು) 
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 462- ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯ ಸವಿಲ್ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪದೋನು ತಿ ನಿೋಡುವಲಿ್ಲ   

         ಅನಾ ಯವಾಗುತಿು ರುವ ಬ್ಗೆೆ  

  -ಶ್ರ ೀ ಪುಟಟ ಣ್ಣ  

  -ಶ್ರ ೀ ಅರಗ ಜಾಾ ನೇಾಂದರ (ಗೃಹ ಸಚಿವ್ರು) 

425-ಎತಿು ನಹೊಳೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಾಂಠಿತಗಾಂಡಿರುವ ಬ್ಗೆೆ  

  -ಶ್ರ ೀ ಎಾಂ.ಎ.ಗೀಪಾಲಸಾಾ ಮಿ 

  -ಶ್ರ ೀ ಗೀವಿಾಂದ ಎಾಂ.ಕಾರಜೀಳ(ಜಲಸಂಪ್ನೂಮ ಲ ಸಚಿವ್ರು) 

 

448-ರಾಜ್ಾ ದಲಿ್ಲ  ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಹಗರಣದ ಕರಿತ್ತ 

  -ಶ್ರ ೀ ಯು.ಬಿ.ವಾಂಕಟೇಶ್ 

  -ಶ್ರ ೀ ಅರಗ ಜಾಾ ನೇಾಂದರ (ಗೃಹ ಸಚಿವ್ರು) 

  

517-ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ. ವಾಾ ಪಿು ಯಲಿ್ಲ  ಅನುಷ್ಠಾ ನಗಳುು ತಿು ರುವ ಯೋಜ್ನೆಗಳ ಕರಿತ್ತ 

  -ಶ್ರ ೀ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ 

-ಶ್ರ ೀ ಬಸವ್ರಾಜ ಬೊಮಾಮಯಿ(ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು) 

  

511+519-ನಿೋರಾವರಿ ನಿಗಮದ SCP-TSP ಅನುದಾನದಲಿ್ಲ  MLC ಗಳಿಗೆ ತಾರತಮಾ   

       ಮಾಡಿರುವ ಬ್ಗೆೆ  

         -ಶ್ರ ೀ ಕಾಾಂತರಾಜ್(ಬಿಎಾಂಎಲ್) 

   -ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ 

  -ಶ್ರ ೀ ಗೀವಿಾಂದ ಎಾಂ.ಕಾರಜೀಳ(ಜಲಸಂಪ್ನೂಮ ಲ ಸಚಿವ್ರು) 

 

481- ಸಕಾಾರದ ಸವ ತ್ತು ಗಳಲಿ್ಲ  ಮಳೆ ಕಯಿು  ಕರಿತ್ತ 

 -ಶ್ರ ೀ ಅಲಲ ಾಂ ವಿೀರಭದರ ಪ್ಪ  

-ಶ್ರ ೀ ಬಸವ್ರಾಜ ಬೊಮಾಮಯಿ(ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು) 

 

 536-ಮದಾ ದ ಬಾಟಲ್ಲಗಳ ಮೇಲ್ಲನ ಅಾಂಟು ಚೋಟಿಯನುು  ಮದಿರ ಸುವ ಗುತಿು ಗೆ 

         ವಿಚಾರದ ಬ್ಗೆೆ  

  -ಡಾ: ಕೆ.ಗೀವಿಾಂದರಾಜ್ 

  -ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಗೀಪಾಲಯಯ (ಅಬಕಾರಿ ಸಚಿವ್ರು) 

 

 540-ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜ್ನೆಯ ವಿವರ ಹಿನೆು ಲೆ ಕರಿತ್ತ 

  -ಡಾ: ತೇಜಸಿಾ ನ ಗೌಡ 

 -ಶ್ರ ೀ ಗೀವಿಾಂದ ಎಾಂ.ಕಾರಜೀಳ(ಜಲಸಂಪ್ನೂಮ ಲ ಸಚಿವ್ರು) 

 

440-ಸೈಬ್ರ್ ಕೆರ ೈಾಂ ಮತ್ತು  ಆರ್ಥಾಕ ಅಪರಾಧ ಪರ ಕರಣಗಳ ಕರಿತ್ತ 

 -ಶ್ರ ೀ ಮುನರಾಜು ಗೌಡ ಪಿ.ಎಾಂ. 

 -ಶ್ರ ೀ ಅರಗ ಜಾಾ ನೇಾಂದರ (ಗೃಹ ಸಚಿವ್ರು) 

 

465-ಬಾಂಗಳೂರಿನ ವಿದ್ದಾ ತ್ ಚತಾಗಾರಗಳ ಸಥ ಳಾಂತರ ಕರಿತ್ತ 

 -ಶ್ರ ೀ ಆರ್.ಬಿ.ತ್ರಮಾಮಪೂರ 

-ಶ್ರ ೀ ಬಸವ್ರಾಜ ಬೊಮಾಮಯಿ(ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು) 
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 461-ರಾಜ್ಾ ದಲಿ್ಲರುವ ಸಂಘಟಿತ ಮತ್ತು  ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾಮಿಾಕರ ಬ್ಗೆೆ  

  -ಶ್ರ ೀ ಹೆಚ್.ಎಾಂ.ರಮೇಶ ಗೌಡ 

  -ಶ್ರ ೀ ಅರಬೈಲ್ ಶ್ವ್ರಾಾಂ ಹೆಬ್ಬಾ ರ್ (ಕಾಮಿಿಕ ಸಚಿವ್ರು) 

 

ಆ) ಚುಕೆೆ  ಗುರುತಿಲಿದ ಪರ ಶ್ನು ಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ ಮೂಲಕ ನಿೋಡಲಾದ ಉತು ರಗಳು 

 

4. ಸಭಾಪತಿಯವರ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರ ಸ್ತು ಪಿಸಲಪ ಟಟ  ವಿಷಯಗಳು 

 ಅ) ರೈತರಿಾಂದ ಭತು  ಖರಿೋದಿಸಲು ಮಿತಿಯನುು  ನಿಗದಿಪಡಿಸರುವ ಬ್ಗೆೆ .  

   -ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ 

   -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) 

 

ಅ) ಎಲಿಾ  ಕ್ರರ ೋಡೆಗಳ ಜೊತ್ಗೆ ಕಬ್ಬ ಡಿಿ  ಆಟಗಾರರನುು  “ಎ”್ಮತ್ತು  “ಬಿ”್ವಾಂದದ  

     ಹುದ್ದು ಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ .  

   -ಶ್ರ ೀ ಯು.ಬಿ.ವಾಂಕಟೇಶ್ 

   -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) 

 

ಇ) ಸಕಾಾರಿ ಪಾಲ್ಲಟೆಕ್ರು ಕ್ ಮತ್ತು  ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲಿ್ಲ  ಅನುದಾನದ 

    ಕರತ್ಯಿಾಂದ ಪಾವತಿಯಾಗದಿರುವ ವಿದ್ದಾ ತ್ ಬಿಲ್ ಬಾಕ್ರಯನುು  ಶಿೋಘರ ವಾಗಿ 

    ಪಾವತಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ . 

   -ಶ್ರ ೀ ಮರಿತ್ರಬ್ಾ ೀಗೌಡ 

   -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) 

 

ಈ) ಕನಿಷಟ  10 ವಷಾಕೆ್ರಾಂತಲೂ ಹೆಚುು  ಕಾಲ ಅತಿರ್ಥ ಉಪನಾ ಸಕರಾಗಿ ಸೇವೆ 

      ಸಲಿ್ಲಸದವರನುು  ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ  ವಿಲ್ಲೋನಗಳಿಸ ಖಾಯಂ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ . 

-ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರ ಸಾದ್ 

-ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) 

 

ಉ) ಕೋಲಾರ ನಗರದ ದಗಾಾ ಮೊಹಲಿಾದಲಿ್ಲರುವ ಸಮದಾಯ ಆರೋಗಾ  

       ಕಾಂದರ ದಲಿ್ಲ  ಮೂಲ ಸೌಕಯಾಗಳ ಕರತ್ ಬ್ಗೆೆ . 

   -ಶ್ರ ೀ ಗೀವಿಾಂದರಾಜು 

-ಡಾ: ಕೆ.ಸುಧಾಕರ್(ಆರೀಗಯ  ಮತ್ತು  ಕುಟಾಂಬ ಕಲ್ಯಯ ಣ್ ಸಚಿವ್ರು) 

 

ಊ) ಮರಾಠ ಸಮಾಜ್ದ ಜ್ನರನುು  ಪರ ವಗಾ-2ಎ ಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ . 

   -ಶ್ರ ೀ ಘೀಟೆ್ನ ಕರ ಶ್ರ ೀಕಾಾಂತ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ 

   -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) 

 

ಋ) ಚಕೆಪೇಟೆಯ ಪಾವಾತಿಪುರದಲಿ್ಲ  ಒಳಚರಂಡಿ ಕಳವೆ ಬ್ದಲ್ಲಸುವ  

        ಕಾಮಗಾರಿಯನುು BWSSB ಬ್ದಲ್ಲಗೆ BBMP ಕೈಗಾಂಡಿರುವ ಬ್ಗೆೆ . 

   -ಶ್ರ ೀ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ 

   -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) 
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ಎ) ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲಿೆಯ ಮಧೋಳ ತಾಲಿೂಕ್ರನಲಿ್ಲರುವ ʼರನು  ಶುಗರ್್ಾ 

      ಕಾಖಾಾನೆʼ ಕಳೆದ 2 ವಷಾಗಳಿಾಂದ ಸಥ ಗಿತಗಾಂಡಿದ್ದು , ಕಾಮಿಾಕರು ಕಷಟ ಕೆೆ  

      ಸಲುಕ್ರರುವ ಬ್ಗೆೆ . 

   -ಶ್ರ ೀ ಆರ್.ಬಿ.ತ್ರಮಾಮಪೂರ 

   -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) 

 

          ಏ) ಡಾ||ನಂಜುಾಂಡಪಪ  ವರದಿಯಂತ್ ಪಾರ ದೇಶಿಕ ಅಸಮಾನತ್  

               ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲಿ್ಲ  ವೈದಾ ಕ್ರೋಯ ಕಾಲೇಜ್  

               ಪಾರ ರಂಭಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ . 

    -ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ್(ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರು) 

-ಡಾ: ಕೆ.ಸುಧಾಕರ್(ಆರೀಗಯ  ಮತ್ತು  ಕುಟಾಂಬ ಕಲ್ಯಯ ಣ್ ಹಾಗೂ 

                                       ವೈದಯ ಕೀಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವ್ರು) 

 

5. ಸಭಾಪತಿಯವರ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರ ಸ್ತು ಪಿಸಲಪ ಟಟ  ವಿಷಯಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಿಸದಂತ್  

    ಸಚವರಿಾಂದ ಉತು ರ 

 

“ವೈದಾ ಕ್ರೋಯ ಸೋಟು ದರೆತ್ತ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ಸೋಟು 

ಬಿಟುಟ ಕಟಟ ಲಿ್ಲ  ಆ ಸೋಟನುು  ಮಾಂದಿನ ಶ್ನರ ೋಣಿಯಲಿ್ಲರುವ 

ವಿದಾಾ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಸಕಾಾರಿ ಕೋಟಾದಡಿ ನಿೋಡಿ ಪರ ಕ್ರರ ಯೆ 

ಮಾಂದ್ದವರೆಸಲು ಕನಾಟಕ ಪರಿೋಕಾಾ  ಪಾರ ಧಿಕಾರಕೆೆ  ಸೂಕು  

ನಿದೇಾಶನ ನಿೋಡುವ ಬ್ಗೆೆ .” 

   -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು)(ಉನೆ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಐಟ-ಬಿಟ, 

                                           ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತರ ಜಾಾ ನ, ವಿದ್ಯಯ ನಮ ನ ಹಾಗೂ ಕೌಶಲ್ಯಯ ಭಿವೃದಿಿ , 

                                               ಜೀವ್ನೀಪಾಯ ಹಾಗೂ ಉದಯ ಮಶ್ೀಲತೆ ಸಚಿವ್ರ ಪ್ರವಾಗಿ) 

6. ಪರ ಕಟಣೆ 

  

7. ಚುನವಣಾ ಪರ ಸ್ತು ವ 

 

8. ನಿಯಮ 68ರ ಮೇರೆಗೆ ಚರ್ಚಾ 

 

    ವಿಷಯ:   “ರಾಜ್ಾ ದಲಿ್ಲ  ಇತಿು ೋರ್ಚಗೆ ಸಂಭವಿಸದ ಪರ ವಾಹ ಮತ್ತು  ಅತಿವಷ್ಠಾ ಯಿಾಂದ  

                     ರೈತರ ಬಳೆಗಳು ನಶವಾಗಿ, ಜಾನುವಾರುಗಳ ಪಾರ ಣ ಹಾನಿಯಾಗಿ  

                     ಸ್ತವಾಜ್ನಿಕ ಆಸು ಗಳಿಗೆ ಧಕೆೆ  ಉಾಂಟಾಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯಾ ಗಳ ಕರಿತ್ತ.” 

 

-ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಆರ.ಪಾಟೀಲ್(ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರು) 

       
              (ಚರ್ಚಾ ಮಾಂದ್ದವರೆದಿತ್ತು ) 

 

    ~~~~~~~~~~~ 
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(1116)/16.12.2021/11.50/ಬಿಕೆಪಿ-ಆರ್ಎನ್  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಕನಾಟಕ  ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು  

 
ಗುರುವಾರ,  16ನೇ  ಡಿಸ್ಯಾಂಬ್ರ್  2021 

 

ಸದನವು  ಬಳಗಾವಿಯ  ಸುವಣಾಸೌಧದಲಿ್ಲರುವ  ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ     ಸಭಾಾಂಗಣದಲಿ್ಲ   

ಬಳಗೆೆ  11 ಗಂಟೆ   52 ನಿಮಿಷಕೆೆ   ಸಮಾವೇಶಗಾಂಡಿತ್ತ. 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರಾದ ಶಿರ ೋ  ಬ್ಸವರಾಜ್  ಶಿವಲ್ಲಾಂಗಪಪ   ಹೊರಟಿಟ   ಅವರು  ಪಿೋಠದಲಿ್ಲ     

ಉಪಸಥ ತರಿದು ರು. 
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ಶಿರ ೋ   ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರ ಸ್ತದ್(ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಾಂದ ಚುನಯಿತರಾದವರು):-    ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೆ,    ಈಗ  ಸದನದಲ್ಲಲ   ಕೀರಂ  ಇರುವುದಿಲಲ .  

ಶಿರ ೋ ಪುಟಟ ಣಣ ( ಶಿಕ್ಷಕರ  ಕೆಾ ೋತರ ):-    ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೆ,    ಈಗ  ಸದನದಲ್ಲಲ   ಕೀರಂ  

ಇರುವುದಿಲಲ .  

ಸಭಾಪತಿಯವರು :-  ಈಗ ಸದನವ್ನೆು  10 ನಮಿಷಗಳ  ಕಾಲ  ಮುಾಂದೂಡುತ್ರು ದ್ದ ೀನೆ.   

 

(ಸದನವು ಬಳಗೆೆ  11  ಗಂಟೆ  55 ನಿಮಿಷಕೆೆ  10 ನಿಮಿಷಗಳ  ಕಾಲ 

ಮಾಂದೂಡಲಪ ಟಿಟ ತ್ತ) 

 

 

(1117) ಎಸ್ಪಿಆರ್/ಎಕೆ 1:20 16/12/2021  

 

(ಬಳಗೆೆ  11 ಗಂಟೆ 55 ನಿಮಿಷಕೆೆ  ಮಾಂದೂಡಲಪ ಟಟ  ಸದನವು ಪುನಃ  

ಮಧಾಾ ಹು  01 ಗಂಟೆ 22 ನಿಮಿಷಕೆೆ  ಪಾರ ರಂಭವಾಯಿತ್ತ) 

 

(ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರು ಪಿೋಠವನು ಲಂಕರಿಸದರು) 

 

1. ನಿಯಮ 59ರ ಮೇರೆಗೆ ನಿಲುವಳಿ ಸೂಚನೆ ಮಂಡನೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ 

ಮಾಂದ್ದವರೆದ ಚರ್ಚಾ 

 

ವಿಷಯ:  “ಸಕಾಾರದಲಿ್ಲರುವ ಒಬ್ಬ  ಹಾಲ್ಲ ಮಂತಿರ  ಹಾಗೂ   

                ಮಾಜಿ ಮಂತಿರ  ಇವರಿಬ್ಬ ರುಗಳ ವಿರುದಧ    

                ಕ್ರರ ಮಿನಲ್ ಮೊಕದು ಮೆಯನುು    

                ದಾಖಲ್ಲಸಬೇಕೆನುು ವ ಬ್ಗೆೆ .” 

                                                    - - - - - -  

(ಈ ಹಂತದಲಿ್ಲ  ಮಾನಾ  ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರಾದ ಶಿರ ೋ ಎರ್್.ಆರ್.ಪಾಟಿೋಲ್ರವರು 

ಮತ್ತು  ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ್ರವರುಗಳನುು  ಹೊರತ್ತಪಡಿಸ, ಕಾಾಂಗೆರ ರ್್ ಪಕ್ಷದ  

ಸದಸಾ ರುಗಳು ಸದನದ ಬಾವಿಗೆ ಬಂದ್ದ ಧರಣಿ ನಿರತರಾದರು) 

 

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ್(ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಾಂದ ಚುನಯಿತರಾದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಪಾಯಿಾಂಟ್ ಆಫ್ ಆಡಿರ್. 

 

(ಈ ಹಂತದಲಿ್ಲ  ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರಾದ ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ್ರವರು ತಮಮ  ಸ್ತಥ ನದಿಾಂದ 

ಸದನದ ಬಾವಿಯೆಡೆಗೆ ತ್ರಳಲನುವಾದರು) 
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 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಸದಸಯ ರುಗಳೆಲಲ ರೂ ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಿ . ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರ ಸಾದ್ ರವ್ರೇ 

ಪಾಯಿಾಂಟ್ ಆಫ್ ಆಡಿರ್ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದಿದ ೀರಲಲ ; ಅದನೆು  ಇಲ್ಲಲ  ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸಿ; ಇದನೆು  ಸದನದ 

ಬ್ಬವಿಯೊಳಗೆ ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸುವುದಕೆೆ  ಬರುವುದಿಲಲ . ಸದನದ ಬ್ಬವಿಯೊಳಗಿರುವ್ ಸದಸಯ ರುಗಳೆಲಲ ರೂ 

ತಮಮ  ತಮಮ  ಸಥ ಳಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ; ಆಗ ಚರ್ಚಿಯನೆು  ಪಾರ ರಂಭಿಸೀಣ್. 

 

(ಈ ಹಂತದಲಿ್ಲ  ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರಾದ ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ್ರವರು  

ತಮಮ  ಸ್ತಥ ನದಲಿ್ಲಯೇ ನಿಾಂತರು) 

 

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಇದ್ಯ ವ್ಯ ವ್ಸಥ ಯ 

ಪ್ರ ಶೆ್ನಯಾಗಿರುವುದರಿಾಂದ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗೆೆ  ನವು ಚರ್ಚಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್.  ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ 

ಸಾ ಲಪ  ಕಾಲ್ಯವ್ಕಾಶವ್ನೆು  ನೀಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ವಿನಂತ್ರಸುತ್ರು ದ್ದ ೀನೆ.  ಒಾಂದ್ಯ ವೇಳೆ ಚರ್ಚಿ ಮಾಡೀಣ್ 

ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದರೆ, ಚಚಿಿಸೀಣ್.  It್ has್ nothing್ to್ do್ with…್ ್ ನನೆೆ ಯ ದಿವ್ಸ ಆಗಿರುವ್ 

ವಿಚಾರವ್ಲಲ .  ಇದ್ಯ ವ್ಯ ವ್ಸಥ ಯ ಪ್ರ ಶೆ್ನಯಾಗಿದ್.   

 

ಶಿರ ೋ ಎರ್್.ಆರ್.ಪಾಟಿೋಲ್(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, 

ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಹರಿಪ್ರ ಸಾದ್ರವ್ರು ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸಿದ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ  ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ಇತಯ ರ್ಿಕೆೆ  

ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ ಹಾಗೂ ನಣ್ಿಯವ್ನೆು  ಕೈಗಳಿಬೇಕಾಗಿದ್.  ಆ ದೃಷ್ಟಟ ಯಿಾಂದ ಮತ್ತು  ಈಗಾಗಲೇ 

ಭೀಜನದ ಸಮಯವಾಗಿರುವುದರಿಾಂದ ಅಪ್ರಾಹೆ ದವ್ರೆಗೆ ತಾವು ಸದನವ್ನೆು  ಮುಾಂದೂಡಿದರೆ, ಈ 

ಮಧಯ ದಲ್ಲಲ  ನವು ಒಾಂದ್ಯ ಇತಯ ರ್ಿಕೆೆ  ಬರುತೆು ೀವ.  ಈಗ ಪ್ರ ಶೆ್ ೀತು ರವ್ನೆು  ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡರೆ, ಒಾಂದ್ಯ 

ಗಂಟ್ನಗಳ ಕಾಲ್ಯವ್ಕಾಶವಾಗುತು ದ್.  ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಯ ಮಧಾಯ ಹೆ  1:30 ಗಂಟ್ನಯಾಗಿದ್.   

 

ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸ.ಮಾಧುಸ್ತವ ಮಿ(ಕಾನೂನು, ಸಂಸದಿೋಯ ವಾ ವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು  ಶಾಸನ 

ರಚನೆ ಮತ್ತು  ಸಣಣ  ನಿೋರಾವರಿ ಸಚವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನವು ಎಲಲ ರನೊ  

ವಿಶಾಾ ಸಕೆೆ  ತೆಗೆದ್ಯಕಳಿಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿ, ಸುಮಾರು ಇಷ್ಟ ಾಂದ್ಯ ಸಮಯ ನಮಮ  ಜತೆಗೆ 

ನವುಗಳೆಲಲ ರೂ ಕುಳಿತ್ತಕಾಂಡು ಕಾದಿದ್ದ ೀವ.  ಪ್ರ ಸಕು  ಅಧಿವೇಶನವು ಕೇವ್ಲ 8-10 ದಿನಗಳವ್ರೆಗೆ 

ಮಾತರ ವೇ ನಡೆಯುತು ದ್. ಈ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಲ  ನವು ಶ್ೀಘ್ರ ವಾಗಿ ಕಾಯಿಕಲ್ಯಪ್ಗಳನೆು  ನಡೆಸಿ, 

ವಿಧೇಯಕಗಳನೆು  ಅನುಮೊೀದಿಸಿದರೆ, ಇದರಿಾಂದ ಸಕಾಿರಕೆೆ  ಸಾ ಲಪ  ಮಟಟ ಗೆ ಗೌರವ್ ಬರುತು ದ್.  

ಅಧಿವೇಶನದ ಪ್ರ ತ್ರಯೊಾಂದ್ಯ ದಿನವೂ ನವು ಹೀಗೆಯೇ ಸದನದ ಕಾಯಿಕಲ್ಯಪ್ಗಳನೆು  ಮುಾಂದಕೆೆ  

ಹಾಕುತಾು  ಹೀದರೆ, ಇದರಿಾಂದ ಏನು ಪ್ರ ಯೊೀಜನವಾಗುತು ದ್ಾಂದ್ಯ ನವು ನಮಮ  ವಿವೇಚನೆಗೆ 

ಬಿಡುತೆು ೀವ.  ನೀವು ತೆಗೆದ್ಯಕಳಿು ವ್ ನಣ್ಿಯಕೆೆ  ನವು ಬದಿರಾಗಿರುತೆು ೀವ.  ನವು ಯಾವ್ತ್ತು  ಸಹ 
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ಪಿೀಠದಿಾಂದ ಬರುವ್ ತ್ರೀಮಾಿನವ್ನೆು  ಅಲಲ ಗಳೆಯಲು ಹಾಗೂ ಪ್ರ ಶೆ್ ಸಲು ಸಿದಿ ರಿಲಲ .  ಆದರೂ ಸಹ 

ಆಡಳಿತದ ಹತದೃಷ್ಟಟ ಯಿಾಂದ ಸಾ ಲಪ  ಯೊೀಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು.  ಇಲ್ಲಲ ನ ಚರ್ಚಿಗಳನೆು  

ಪೂಣ್ಿಗಳಿಸಿ, ಸಕಾಿರವು ಈ ಸದನದಲ್ಲಲ  ವಿಧೇಯಕಗಳನೆು  ಮಂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದ್. ಒಾಂದ್ಯ ವೇಳೆ 

ವಿಧೇಯಕಗಳ ಮೇಲೆ ಚಚಿಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟಟ  ಕಾಲ್ಯವ್ಕಾಶವ್ನೆು  ನೀಡದಿದದ ರೆ, ತರಾತ್ತರಿಯಲ್ಲಲ  

ವಿಧೇಯಕಗಳ ಅನುಮೊೀದನೆಯಾಗುತು ದ್ ಎಾಂಬ ದೂರುಗಳು ನಮಗೆ ಬರುತು ವ.  ಇದರ ಬಗೆೆ  ತಾವು 

ಯೊೀಚಿಸಬೇಕು.  ಇಲ್ಲಲ  ಏನು ಚರ್ಚಿ ಮಾಡಬೇಕೆನೆು ವುದ್ಯ ನನಗೆ ಗತ್ರು ಲಲ .  ನನೆೆ ಯ ಘ್ಟನೆಗೆ 

ನವು ವಿಷಾದಿಸುತೆು ೀವ.  ದಿಢೀರ್ ಆಗಿ resolution move ಮಾಡಿರುವುದ್ಯ ಸರಿಯಿಲಲ  ಎಾಂದ್ಯ ನನು 

ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದ ೀನೆ.  ಇದ್ಯ ಆಗಬ್ಬರದಾಗಿತ್ತು ; ಆದರೆ ಆಗಿ ಹೀಗಿ ಬಿಟಟ ದ್.  ಈ ಬಗೆೆ  ನವು 

ಕುಳಿತ್ತಕಾಂಡು ರಾಜ ಮಾಡಿಕಳಿ್ೀಣ್.  ನವು ಯಾವುದೇ ಹಠಕೆೆ  ಬಿದ್ಯದ , ಯಾರದ್ದ ೀ ದ್ಾ ೀಷ 

ಅರ್ವಾ ಇನಯ ವುದೇ ಕಾರಣ್ಕೆೆ  ಸಕಾಿರವ್ನೆು  ನಡೆಸುತ್ರು ಲಲ .  ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ  ತಾವು ನಮಮ  

ವಾದವ್ನೆು  ಕೇಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ಕನಿಟಕ ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷತ್ರು ನ ಕಾಯಿವಿಧಾನ ಹಾಗೂ 

ನಡವ್ಳಿಕೆಯ ನಯಮಗಳನೊ  ಸಹ ಅವ್ಲೀಕಸಬೇಕು.  ಪಿೀಠವು ಈಗಾಗಲೇ ನಣ್ಿಯವ್ನೆು  

ನೀಡಿದ್.  ನನೆೆ ಯ ದಿವ್ಸ ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದವ್ರು ಸಕಾಿರವ್ನೆು  ಟೀಕಸಿದ್ಯದ , ಅದನೆು  ನವು 

ಸಾಾ ಗತ್ರಸಿದ್ದ ೀವ.  ನಯಮಾನುಸಾರ ಕರ ಮಗಳನೆು  ತೆಗೆದ್ಯಕಳಿಿ . ಸಕಾಿರಕೆೆ  ಶಕು ಯಿದದ ರೆ ನವು 

ಉತು ರಿಸುತೆು ೀವ.  ಪಿೀಠ ಮತ್ತು  ಇದರ ತ್ರೀಮಾಿನವ್ನೆು  ಪ್ರ ಶೆ್ ಸುವುದ್ಯ ಮತ್ತು  ಪಿೀಠದ ತ್ರೀಮಾಿನಗಳಿಗೆ 

ವಿರುದಿವಾಗಿ ನಡೆದ್ಯಕಳಿುವುದ್ಯ ಪ್ರ ಜಾತಂತರ  ವ್ಯ ವ್ಸಥ ಯಲ್ಯಲ ಗಬ್ಬರದ್ಯ.  ಇದಿಷ್ಟ ೀ ನಮಮ  

ವಾದವಾಗಿದ್.  ತಾವು ಯಾವ್ ತ್ರೀಮಾಿನವ್ನೆು  ಬೇಕಾದರೂ ತೆಗೆದ್ಯಕಳಿಿ .  ಪಿೀಠದ ಬಗೆೆ  ನನಗೆ 

ಅತಯ ಾಂತ ಹೆಚ್ಚು  ಗೌರವ್ವಿದ್.  ಈ ಸದನದಲ್ಲಲ  ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರ ಸಾದ್, ಶ್ರ ೀ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಥ್, 

ಡಾ||ತೇಜಸಿಾ ನಗೌಡ ರವ್ರುಗಳಂತಹ ಬಹಳ ಅನುಭವಿ ಸದಸಯ ರುಗಳಿದಾದ ರೆ.  ಇವ್ರುಗಳು 

ರಾಜಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಲಯೂ ಸಹ ಕತಿವ್ಯ  ನವ್ಿಹಸಿದಾದ ರೆ.  ಇವ್ರುಗಳು ಈ ಸದನದ ಘ್ನತೆ-

ಗೌರವ್ಗಳನೆು  ಹೆಚಿು ಸಬೇಕೆನೆು ವುದ್ಯ ನಮಮ  ಬಯಕೆಯಾಗಿದ್.  ನವು ಬಹಳ ವಿನಮರ ವಾಗಿ 

ವಿನಂತ್ರಸಿಕಳಿುವುದೇನೆಾಂದರೆ, ನಮಮ ದೇ ಪ್ಕ್ಷವು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲ ಅರ್ವಾ ಇಲಲ ದಿರಲ್ಲ but we cannot 

demoralize the dignity and status of a House in a democratic setup.  ನವುಗಳೇ ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳ 

ಅರ್ವಾ ಸಭಾಧಯ ಕ್ಷರ ನಣ್ಿಯಗಳನೆು  ಪ್ರ ಶೆ್ ಸುವಂತಹ ಪ್ರಿಸಿಥ ತ್ರಗಳು ನಮಾಿಣ್ವಾದರೆ, ನವು 

ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು?  If you can question the decision of the Chief Justice, you are equal to 

him.  ಈ ಪಿೀಠದಿಾಂದ ಬರುವ್ ತ್ರೀಮಾಿನಗಳು ಅಾಂತ್ರಮವಾಗಿರುತು ವ.  ಅದನೆು  ಪ್ರ ಶೆ್ ಸಿದ್ಯದ  ನಮಗೆ 

ನೀವಾಗಿದ್.  ನಮಮ  ವಿರುದಿ  ಮಾತನಡಿದಾದ ರೆಾಂಬ ಕಾರಣ್ಕೆಾ ಗಿ ನವು ಈ ಪ್ರಿಸಿಥ ತ್ರಯನೆು  

ಇತಯ ರ್ಿಪ್ಡಿಸಬೇಕೆಾಂಬ ನಣ್ಿಯವ್ನೆು  ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡಿಲಲ ; ಆದರೆ, ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದವ್ರು ಪಿೀಠದ 

ತ್ರೀಮಾಿನವ್ನೆು  ವಿರೀಧಿಸಿದರು.  ಅಕಸಾಮ ತಾು ಗಿ ನಮಮ  ಕಡೆಯಿಾಂದ ಈ ರಿೀತ್ರಯ ತ್ತತ್ತಿ 
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ನಣ್ಿಯವ್ನೆು  ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡಿದ್ದ ೀವ ಎಾಂದಾದರೆ, ಈ ಬಗೆೆ  ನವು ವಿಷಾದಿಸುತೆು ೀವ.  ಹಾಗೂ ನವು 

ಇದನೆು  ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದ ೀವ.  ಆದರೆ, ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರು ಈಗಾಗಲೇ ನಣ್ಿಯವ್ನೆು  ನೀಡಿದಾದ ರೆ.  

ನನೆೆ ಯ ದಿವ್ಸ stalemate clear ಆಗಿದ್ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದಾದ ರೆ.  ಸಕಾಿರದ ಪ್ರವಾಗಿ ಕೈಮುಗಿದ್ಯ 

ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದವ್ರನೆು  ನನು ಕೇಳುವುದೇನೆಾಂದರೆ, ಸದನವ್ನೆು  ನಡೆಸಲು ಅವ್ರು ಅನುವು 

ಮಾಡಿಕಡಬೇಕು.  ಇನೆು  ಕೇವ್ಲ 4-5 ದಿನಗಳವ್ರೆಗೆ ಮಾತರ ವೇ ಅಧಿವೇಶನವು ನಡೆಯುತು ದ್.  

ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ಅನೇಕ ಸದಸಯ ರು ತಮಮ  ಅಧಿಕಾರಾವ್ಧಿಯ ಕನೆಯ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಲ  

ಭಾಗವ್ಹಸುತ್ರು ದಾದ ರೆ.  ಹೀಗಾಗಿ ನವುಗಳೆಲಲ ರೂ ಹಷಿದಿಾಂದ ಸದನವ್ನೆು  ನಡೆಸೀಣ್.  ಇದರಲ್ಲಲ  

ಯಾರದ್ದ ೀ ಸಾ ಾಂತ ಹತಾಸಕು  ಇಲಲ ; ನವುಗಳು ಸಕಾಿರವ್ನೆು  ನಡೆಸುತ್ರು ದ್ದ ೀವ.  2003 ನೇ 

ಇಸವಿಯಲ್ಲಲ  ದಾಖ್ಲ್ಯದ ಪ್ರ ಕರಣ್ವಾಂದನೆು  ಆಧಾರವಾಗಿಟಟ ಕಾಂಡು……್ ್ ಯಾಕಷ್ಟಟ  ಹಠ 

ಎಾಂದ್ಯ ಯಾರೀ ಬಂದ್ಯ ನನೆ ನೆು  ಕೇಳಿದರು.  Sir, he has not committed anything as a Minister.  

Whether he್has್committed್or್not…್ 

 

ಶಿರ ೋ ಎರ್.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಅದರ ಬಗೆೆ  ನವು 

ಚಚಿಿಸುತ್ರು ದ್ದ ೀವ.   

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನಂತರದಲ್ಲಲ  ನಮಗೆ ಮಾತನಡಲು ಅವ್ಕಾಶವ್ನೆು  ನೀಡುತೆು ೀನೆ; 

ಮೊದಲು ಅವ್ರು ಮಾತನಡಲ್ಲ. 

 

ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸ.ಮಾಧುಸ್ತವ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಇದರ ಬಗೆೆ  ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದವ್ರಿಗೆ 

ಚರ್ಚಿ ಬೇಡವಾಂದಾದಲ್ಲಲ  ನವು ಏನೂ ಮಾಡುವುದಕೆಾಗುವುದಿಲಲ .  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರ ಕಠಡಿಗೆ 

ನವು ಬಂದ್ಯ ಅಲ್ಲಲ  ಇದರ ಬಗೆೆ  ಚರ್ಚಿಯನೆು  ಮಾಡುತೆು ೀವಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದ ೀವ; ಆದರೆ ನೀವು ಆ 

ಚರ್ಚಿಯನೆು  ಮಾಡುವುದಿಲಲ ವಾಂದಾದರೆ, no, I am not here to speak on that.  ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳ 

ಬಗೆೆ  ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದವ್ರು ಚರ್ಚಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕಾಲ್ಯವ್ಕಾಶವ್ನೆು  ತೆಗೆದ್ಯಕಳಿಿ .  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರು 

ಯಾವಾಗ ಕರೆದರೂ ನವು ಬರುತೆು ೀವ.  It is for the Chairman to take a decision.  We have no 

objection.  

 

ಶಿರ ೋ ಎರ್.ಆರ್.ಪಾಟಿೋಲ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಬ್ಳಗೆೆಯಿಾಂದ ಇಲ್ಲಲ ಯವ್ರೆಗೆ 

ಕಾದಿರುವುದಾಗಿ ಮಾನಯ  ಕಾನೂನು ಮತ್ತು  ಸಂಸದಿೀಯ ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳ ಸಚಿವ್ರು ಉಲೆಲ ೀಖಿಸಿದರು.  

ನವು ಬ್ಳಗೆೆಯಿಾಂದ ಇಲ್ಲಲ ಯವ್ರೆಗೆ, ಸದನಕೆೆ  ಬರುವುದಕೆೆ  ಪ್ರ ಯತೆ್ರ ಸಿದ್ವು.  ಆದರೆ, ಪೊಲ್ಲೀಸರು 

ಸುವ್ಣ್ಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಗೇಟನಲ್ಲಲ  ನಮಮ ನೆು  ತಡೆದ್ಯ ನಲ್ಲಲ ಸಿದದ ರು.   
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ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈ ಬಗೆೆ  ನನು ನಮಮ ನೆು  ಕೇಳಿಲಲ . 

 

ಶಿರ ೋ ಎರ್.ಆರ್.ಪಾಟಿೋಲ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಯಾವ್ ಕಾರಣ್ಕೆಾ ಗಿ ಸದನಕೆೆ  

ಬರುವುದ್ಯ ವಿಳಂಬವಾಯಿತ್ತ ಎನೆು ವುದನೆು  ನವು ನಮಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು.  ನೀವು ಈ ಬಗೆೆ  

ಕೇಳಿಲಲ ವಾಂದಾದರೂ ಸಹ ನವು ನಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು.  I should voluntarily make my own 

statement.  It is my bounden duty.  

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನನು ಹೇಳುವುದನೆು  ಮೊದಲು ಕೇಳಿ. ನಂತರದಲ್ಲಲ  ನೀವು 

ಮಾತನಡಿ.  ನನೆೆ ಯ ವಿಷಯವು ಈಗಾಗಲೇ ಪೂಣ್ಿಗಾಂಡಿದ್.  ಎಲ್ಯಲ  ಸದಸಯ ರುಗಳು ತಮಮ  

ತಮಮ  ಸಾಥ ನಗಳಿಗೆ ತೆರಳಲ್ಲ.   

 

ಶಿರ ೋ ಎರ್.ಆರ್.ಪಾಟಿೋಲ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ದಯಮಾಡಿ ನನು ಮಾತನಡಿದ 

ನಂತರ ತಾವು ಮಾತನಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ವಿನಂತ್ರಸುತೆು ೀನೆ.  ಏಕೆಾಂದರೆ, ಬ್ಳಗೆೆಯಿಾಂದ ಇಲ್ಲಲ ಯವ್ರೆಗೆ 

ಕಾದಿರುವುದಾಗಿ ಸಣ್ಣ  ನೀರಾವ್ರಿ, ಕಾನೂನು, ಸಂಸದಿೀಯ ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳು ಮತ್ತು  ಶಾಸನ ರಚನ 

ಸಚಿವ್ರು ಹೇಳಿದಾದ ರೆ.  ಉಲೆಲ ೀಖಿಸಿದರು.  ಬ್ಳಗೆೆ  11 – 11:15 ಗಂಟ್ನಗೆ ನವು ಸುವ್ಣ್ಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ 

ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಇದ್ದ ವು.  ಆಗ ಪೊಲ್ಲೀಸರು ಅದರಲ್ಲಲ  ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಲ ನ ಪೊಲ್ಲೀಸ್ ಅಧಿೀಕ್ಷಕರು, 

ಪೊಲ್ಲೀಸ್ ಆಯುಕು ರು ಮತ್ತು  ಐ.ಜ.ಪಿ. ರವ್ರುಗಳು ನಮಮ ನೆು  ತಡೆಹಡಿದ್ಯ, ಒಳಗೆ ಬರಲು ಅವ್ಕಾಶ 

ನೀಡಲ್ಲಲಲ .  ನವು ಇದದ  ಟ್ರ್ರ ಯ ಕಟ ರ್ಗೆ ಅನುಮತ್ರ ಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ತ್ರಳಿಸಿದರು.   ಟ್ರ್ರ ಯ ಕಟ ರ್ ರೈತರ 

ವಾಹನವಾಗಿದ್; ಈ ದೇಶಕೆೆ  ಅನೆ  ನೀಡುವ್ ದಣಿಗಳ ವಾಹನವಾಗಿದ್.  ನವುಗಳು ಟ್ರ್ರ ಯ ಕಟ ರ್ ಅರ್ವಾ 

ಚಕೆಡಿಯಲ್ಯಲ ದರೂ ಸದನಕೆೆ  ಬರಬಹುದ್ಯ.  ಟ್ರ್ರ ಯ ಕಟ ರ್ನೆು  ಬಹಳ ಗೌರವ್ದಿಾಂದ ಕಾಣ್ಬೇಕು.  

ಏಕೆಾಂದರೆ, ಈ ದೇಶದ ರೈತರು ಹಗಲು ರಾತ್ರರ ಗಳೆನೆ ದ್, ನದ್ದ -ನೀರಡಿಕೆಗಳನೆು  ಬಿಟಟ  ಅಹೀರಾತ್ರರ  

ಹೀರಾಟಗಳನೆು  ಮಾಡಿ ಅನೆ ದಾತರೆನಸಿಕಾಂಡಿದಾದ ರೆ.  ಇವ್ರು ಆಹಾರವ್ನೆು  ಬ್ಳೆದಾಗ ನಮಮ  

ದೇಶದ 130 ಕೀಟ ಜನರು ಊಟ ಮಾಡುತಾು ರೆ.  ಇಾಂತಹವ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಲ  ನವು ಬಂದಿದ್ದ ೀವ.  

ಕಾರು ಹಾಗೂ ಇನೆ ತರೆ ವಾಹನಗಳಿಗಿಾಂತ ಹೆಚ್ಚು  ನವು ಟ್ರ್ರ ಯ ಕಟ ರ್ ಹಾಗೂ ಚಕೆಡಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ್ 

ನೀಡುತೆು ೀವ.   

   (ಮುಾಂದ್ಯ) 
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(1118)  1.30  16-12-2021  CS.AK 

ಶಿರ ೋ ಎರ್. ಆರ. ಪಾಟಿೋಲ(ಮಾಂದ್ದ):-  

ನವು ಸದನಕೆೆ  ಹಾಜರಾಗುವುದ್ಯ ಮುಖ್ಯ ವಾಗುತು ದ್.  ನವು ಗೌರವಾನಾ ತ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳ 

ಸುಪ್ಧಿಿನಲ್ಲಲ ಲಲ .  During the session, the Members of the Upper House are under the custody 

of Hon. Chairman. ಕೆಳಮನೆಯವ್ರು ಗೌರವಾನಾ ತ ಸಭಾದಯ ಕ್ಷರ ಕಸಟ ಡಿಯಲ್ಲಲ ರುತಾು ರೆ. ನಮಮ ನೆು  

ಪೊಲ್ಲೀಸಿನವ್ರು ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದರೆ ತಮಮ  ಅನುಮತ್ರಯನೆು  ಪ್ಡೆಯಬೇಕು.  Without taking 

permission from the Hon. Chairman, no police can touch the Members of the Legislative 

Council.  That is the procedure.  ಮತ್ತು  ನವುಗಳು ಸದನಕೆೆ  ಬರುವ್ ವ್ಯ ವ್ಸಥ ಯನೆು  ಮಾಡುವುದ್ಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳ ಕೆಲಸವ್ಲಲ .   ಅದ್ಯ ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳ ಜವಾಬ್ಬದ ರಿ.  ಮೇಲಮ ನೆ ಸದಸಯ ರನೆು   

ಯಾರಾದರೂ prevent ಮಾಡಿದರೆ ತತಕ್ಷಣ್ you have to pass an instruction.  We will not ask the 

Hon’ble್ Chief್ Minister.್ ್ ನವು ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳನೆು  ಏಕೆ ಕೇಳಬೇಕು.   ನವು ತಮಮ  

ಕಸಟ ಡಿಯಲ್ಲಲ ದ್ದ ೀವ.  ಸದನಕೆೆ  ಬರುವ್ ವ್ಯ ವ್ಸಥ ಯನೆು  ಮಾಡುವುದ್ಯ ನಮಮ  ಜವಾಬ್ಬದ ರಿ.   

ಪೊಲ್ಲೀಸಿನವ್ರು 3 ತಾಸುಗಳ ಕಾಲ ನಮಮ ನೆು  ಗೇಟನಲ್ಲಲ  ತಡೆ ಹಡಿದ್ಯ ನಲ್ಲಲ ಸಿದದ ರು.  Is it not a 

breach of privilege?  ಕೆಳಮನೆಯ ವಿಪ್ಕ್ಷನಯಕರು ಹಾಗೂ ಮೇಲಮ ನೆಯ ವಿಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರು 

ಹಾಗೂ ಸದಸಯ ರನೆು  ಒಳಗೆ ಬಿಡದಂತೆ ಪೊೀಲ್ಲೀಸಿನವ್ರು ತಡೆದ್ಯ ಸದನಕೆೆ  ಬರದ ಹಾಗೆ 

ಮಾಡಿದಾದ ರೆಾಂದರೆ is it not a breach of privilege?  ಅಾಂತ್ರಮವಾಗಿ ಇದ್ಯ ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರಿಗೆ 

ಆಗಿರುವ್ ಅವ್ಮಾನ.   ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರ ಸುಪ್ದಿಿಯಲ್ಲಲ ರುವ್ ಸದಸಯ ರನೆು   ಸದನಕೆೆ  ಕರೆಯಿಸಿ, 

ಚರ್ಚಿಗೆ ಅವ್ಕಾಶ ಮಾಡಿಕಡುವ್ ಜವಾಬ್ಬದ ರಿ ತಮಮ  ಮೇಲ್ಲದ್.  We will not question the Chief 

Minister.  ಈಗ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಸದನದಲ್ಲಲ ದದ ರೂ ಸಹ ನವು ಅವ್ರನೆು  ಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಮಾಡುವುದಿಲಲ .   

ಆ ಕಾರಣ್ದಿಾಂದಲೇ ನವು ಸದನಕೆೆ  ಬರುವುದ್ಯ ತಡವಾಗಿದ್.   ಆ ಪೊಲ್ಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಮೇಲೆ 

ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹಕೆುಚ್ಚಯ ತ್ರ ಪ್ರ ಸಾು ಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಬಗೆೆ  ನವು ನಂತರ ನಣ್ಿಯವ್ನೆು  

ಕೈಗಳಿು ತೆು ೀವ.    

 ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು  ಸಂಸದಿೀಯ ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳು ಸಚಿವ್ರು ಹೇಳಿದರು.  ನವು 

ನನೆೆಯೂ ಸಹ ಇದರ ಬಗೆೆ  ಚರ್ಚಿಯನೆು  ಮಾಡಿದ್ದ ೀವ.   ಈಗ ಉತು ರ ಕನಿಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಲ  

ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯುತ್ರು ದ್.  ಅದರಲ್ಲಲಯೂ ಬ್ಳಗಾವಿಯೂ ರಾಜಯ ದ ಎರಡನೆಯ ರಾಜಧಾನ, ಇಲ್ಲಲ  

ನಡೆಯುವ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಲ  ಉತು ರ ಕನಿಟಕದ ಅನೇಕ ಜಲಾ ಾಂತ  ಸಮಸಯ ಗಳಿಗೆ  ಪ್ರಿಹಾರ 

ಕಂಡುಕಳಿುವುದಕೆೆ  ನಮಗೆ ಆಸಕು  ಇದ್.   ಬಹಳ ಮಹತಾ  ಸಂಗತ್ರಗಳನೆು  ನವಿಲ್ಲಲ  ಚರ್ಚಿ 
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ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್.  ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಲ  ಒಾಂದ್ಯ ನಮಿಷ ಕೂಡ  ವ್ಯ ರ್ಿ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಇಷಟ ವಾಗುವುದಿಲಲ .   

ಇವ್ತ್ತು  ನಮಮ  3 ಗಂಟ್ನಗಳ ಸಮಯ  ಈ ರಾಜಯ ದ ಪೊಲ್ಲೀಸಿರಿಾಂದ ಹಾಳಾಯಿತ್ತ.   ಇಲ್ಲಲ ನ ಐ.ಜ.ಪಿ, 

ಎಸ್.ಪಿ, Commissionerate of Police, ಇವ್ರು ನಮಮ ನೆು  ಸದನಕೆೆ  ಬ್ಬರದ ಹಾಗೆ ತಡೆ ಹಡಿದರು.   

ಅವ್ರು ನಮಮ ನೆು  ಒಳಕೆೆ  ಬಿಡದೇ ನಮಮ  ಪೊಲ್ಲೀಸ್ ವಾಹನದಲ್ಲಲ  ಬನೆ  ಎಾಂದ್ಯ ಕರೆದರು.   

ಪೊಲ್ಲೀಸ್ ಜೀಪಿನಲ್ಲಲ  ಬರುವುದಕೆೆ  ನವೇನು ಆರೀಪಿಗಳೇ?  Is it a way of behaving?  It is rude 

behaviour of the police.  I condemn that incident.  ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಪೊಲ್ಲೀಸಿನವ್ರು 

ನಮಮ  ಪ್ರವಾನಗಿ ಪ್ಡೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು .   ಅರ್ವಾ ಕೆಳಮನೆಯ ಸಭಾಧಯ ಕ್ಷರನೆು  ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು .   

ಸದಸಯ ರನೆು  ತಡೆ ನಲ್ಲಲ ಸುವುದ್ಯ ಏಾಂದರೆ – ಈಗ ಸಮಯ 1.30 ಆಗಿದ್.  ನವು ತಮಮ  ಛಾಂಬರ್ನಲ್ಲಲ  

ಮಾತನಡುತೆು ೀವ.   ಒಟಟ ನಲ್ಲಲ  ಸದನ ನಡೆಯಬೇಕು ಎನೆು ವ್ವ್ರು ನವು.  How dare they are?  I 

will not talk about that matter at this juncture.  ಸದನದ ಒಾಂದ್ಯ ನಮಿಷವೂ ನಮಗೆ waste 

ಆಗಬ್ಬರದ್ಯ.   

 ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸ. ಮಾಧುಸ್ತವ ಮಿ(ಕಾನೂನು ಮತ್ತು  ಸಂಸದಿೋಯ ವಾ ವಹಾರಗಳ ಸಚವರು):-  

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೇ, ತಾವು ಮತ್ತು  ಸಭಾಧಯ ಕ್ಷರೆ ಸದನಗಳನೆು  ನಡೆಸುವುದ್ಯ.   ಕಾನೂನು ಮತ್ತು  

ಸುವ್ಯ ವ್ಸಥ ಯನೆು   ನವ್ಿಹಣೆ ಮಾಡದ್  ಸಭಾಪ್ತ್ರ ಮತ್ತು  ಸಭಾಧಯ ಕ್ಷರನೆು   ಸದನ ನಡೆಸಿ ಎನೆು ವ್ 

ನಧಾಿರಕೆೆ  ಬರುವುದಕೆೆ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಿಗೆ ಆಗುವುದಿಲಲ .   ಇವ್ತ್ತು  ಸದನ ನಡೆಸುವಾಗ ಎಷ್ಟಟ  

ಜನರು ಬರುತಾು ರೆ, ಯಾವಾಯ ವ್ ತರಹದ ಜನರು ಬರುತಾು ರೆನೆು ವುದ್ಯ ತಮಗೆ ಗತ್ರು ದ್.   ಎಲಲ ರೂ 

ಸದನಕೆೆ  ಬಂದ್ಯ ಪ್ರ ಜಾಪ್ರ ಭುತಾ ದಲ್ಲಲ  ನಮಗೆ ಹಕೆದ್ ಎನೆು ವ್ ವಾದಗಳನೆು  ಮಾಡುತಾು ರೆ.   

ನಮಮ ನೆು  ಪೊಲ್ಲೀಸಿನವ್ರು ಗೇಟ್ನಲ್ಲಲ  ತಡೆದಿದ್ಯದ  ನಮಗೆ ಗತ್ರು ಲಲ .   ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ್ ನವು 

react ಮಾಡಿದ್ದ ೀವ.   ಇದರಲ್ಲಲ  ನಮಮ ದಾಗಲ್ಲೀ, ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾದಗಾಲ್ಲೀ, ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ದಾದ ಗಲ್ಲೀ 

ಯಾವುದೇ ಪಾತರ ವಿಲಲ .    ತಕ್ಷಣ್ ನವು react ಮಾಡಿ, ನನೇ ಅಲ್ಲಲ ಗೆ ಬರುವುದಕೆೆ  ಹರಟ್ನ, 

ಅಷಟ ರಲ್ಲಲ   ಶ್ರ ೀ ಗೀವಿಾಂದ ಕಾರಜಳ ಸಾಹೇಬರು ಮಾತನಡಿದಾದ ರೆ,  ಅವ್ರನೆು  ಕಳುಹಸುತಾು ರೆ 

ಬನೆ  ಸರ್ ಎಾಂದ್ಯ ನನೆ ನೆು  ಕರೆದರು.   

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಇಷ್ಟ ಲ್ಯಲ  ನನೆ  ಛಾಂಬರ್ನಲ್ಲಲ ಯೇ ನಡೆಯಿತ್ತ.   

 ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸ.ಮಾಧುಸ್ತವ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೇ, ಅವ್ರಿಗಾಗಿರುವ್ ಅವ್ಮಾನ ಸರಿ ಎಾಂದ್ಯ 

ನನು ಹೇಳುವುದಿಲಲ .   ಮಾನಯ  ಗೀವಿಾಂದ ಕಾರಜೀಳರವ್ರು ಪೊಲ್ಲೀಸಿನವ್ರ ಜತೆಯಲ್ಲಲ  

ಮಾತನಡಿದದ ರು.  ನನು ಮತ್ತು  ಗೃಹಸಚಿವ್ರು, ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳ್ಾಂದಿಗೆ ಮಾತನಡಿದಾಗ, 

ಮಾನಯ   ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು  ವಿಧಾನಪ್ರಿಷತ್ರು ನ ಸದಸಯ ರು ಬರುತ್ರು ರುವ್ ಟ್ರ್ರ ಕಟ ರ್ಗಳನೆು   ಒಳಗೆ 
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ಬಿಡುತ್ರು ದಾದ ರೆಾಂದ್ಯ ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಸಹ ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು.   ಎಲಲ ೀ ಒಾಂದ್ಯ ಕಡೆ 

confusion ಆಗಿದ್.  We regret it. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಬ್ಬವಿಯಲ್ಲಲ ರುವ್ವ್ರು ಮಾತನಡಬೇಡಿ. 

Sri J.C. MADHUSWAMY: Police Commissionerate, D.G, A.D.G.P ರವ್ರು ಸಭಾಧಯ ಕ್ಷರಿಗೆ 

ಬರುವುದಿಲಲ . ನಮಮ  ಗೌರವಾನಾ ತ ಗೃಹ ಸಚಿವ್ರು ಮಾತನಡಿದರು.   ಸದಸಯ ರು ಯಾವುದೇ mode 

of transport ನಲ್ಲಲ  ಬರಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏನು ತಾಂದರೆ ಎಾಂದ್ಯ ಅವ್ರನೆು  ಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಮಾಡಿದಾಗ, ಸಾರ್, ಈ 

ಬಗೆೆ  ಸಭಾಧಯ ಕ್ಷರು ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳ ಹತ್ರು ರ ಮಾತನಡುತ್ರು ದಾದ ರೆ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದರು.  ಆಗ ನನು 

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಿಗೆ ಪೊೀನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಬಗೆೆ  ನೀವು ಒಾಂದ್ಯ ನದೇಿಶನ ಕಡಿ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದ್ನು.  

ತಕ್ಷಣ್ ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು, ಇಲಲ  ನನು ಈಗಾಗಲೇ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು  ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷತ್ರು ನ 

ಸದಸಯ ರು ಇರುವ್ ಟ್ರ್ರ ಕಟ ರ್ಗಳನೆು  ಬಿಡಿಸುತ್ರು ದ್ದ ೀನೆ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದರು.   ಇಲ್ಲಲ  ಏನೀ ಸಾ ಲಪ  

ಗಲ್ಲಬಿಲ್ಲ ಆಗಿದ್.   ಇದನೆು  ತಮಗೆ ಅವ್ಮಾನ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಆಗಿದ್ ಎಾಂದ್ಯ ದಯಮಾಡಿ 

ಬ್ಬವಿಸಬ್ಬರದ್ಯ.   ಇದನೆು  ನವು ಮಾಡಿಸಿಲಲ .   

ಶಿರ ೋ ಎರ್.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ:- ಪೊಲ್ಲೀಸಿನವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ನಮಮ ನೆು  ನೀವು ಒಳಗೆ ಬಿಡಿಸಬೇಕಾ?  It 

is our inherent right to attend the session and to discuss the matter.  

Sri J.C. MADHUSWAMY: The Leader of Opposition is right.  This is accidental. 

ಶಿರ ೋ ಎರ್.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು):-ಅದಕೆೆನೂ ನಮಮ  ದಾಕಿಣ್ಯ  

ಹಾಗೂ ನಮಮ  ಪ್ರವಾನಗಿ ಪ್ಡೆದ್ಯ ನವು ಸದನಕೆೆ  ಬರಬೇಕಾ?  We will respect the Chair.  

ನವಲಲ ರೂ ಅವ್ರ ಕಸಟ ಡಿಯಲ್ಲಲ  ಇದ್ದ ೀವ.  The Hon. Chairman is our custodian.  ಇಲ್ಲಲ ರುವ್ 

ಎಲ್ಯಲ  ಸದಸಯ ರ custodian ನೀವು.  ನಮಗೆ ಸದನಕೆೆ  ಬರಲು ತಾಂದರೆ ಆಗಿದದ ನೆು  ತಮಗೆ inform 

ಮಾಡಿದ್ದ ೀವ.   ಈಗ  ನಮಗೆ ಪೊಲ್ಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, under the instruction of A.D.G.P, Law and 

Order, ನಮಮ ನೆು  ಸದನಕೆೆ  ಬ್ಬರದ ಹಾಗೆ ತಡೆದ್ಯ ನಲ್ಲಲ ಸಿದಾದ ರೆ.  Such police officers must be 

punished.  It should not happen again.  

ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸ.ಮಾಧುಸ್ತವ ಮಿ:- ನವು ಟ್ರ್ರ ಕಟ ರ್ನಲ್ಲಲ  ಬರುತ್ರು ದ್ದ ೀವ, ನಮಗೆ ಸಕೂಯ ರಿಟ ಅರೇಾಂಜ್ 

ಮಾಡಿಕಡಿ ಎಾಂದ್ಯ ನೀವು ಆದರೂ ನಮಗೆ ಒಾಂದ್ಯ ಮಾತನೆು  ಹೇಳಬಹುದಿತ್ತು ,  ನಮಗೆ ನೀವು 

ಹೇಳಿರಲ್ಲಲಲ .  ನಮಗೆ  ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ್ ನವು react ಮಾಡಿದ್ದ ೀವ.   

Sri B.K. HARIPRASAD: It is failure of intelligence. 
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ಶಿರ ೋ ಎರ್. ಆರ. ಪಾಟಿೋಲ:- ನಮಗೆ ಹೇಳಲ್ಲಕೆೆ  ನಮಮ ನೆು  ಒಳಗೆ ಬಿಟಟ ರೆ ತಾನೇ?  ಒಳಗೆ 

ಬಿಡಲ್ಲಲಲ ವಾಂದರೆ ನವು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು.   

ಶಿರ ೋ  ಜೆ.ಸ.ಮಾಧುಸ್ತವ ಮಿ:- ಇಾಂತಹ ಕಾರಣ್ಗಳಿಗೆ ಸದನವ್ನೆು  stall ಮಾಡುತ್ರು ೀರಾ ಎಾಂದರೆ , 

ಇಾಂತಹ ಕಾರಣ್ಗಳಿಗೆ ಆಗಿದ್. 

ಶಿರ ೋ ಎರ್್ ಆರ್ ಪಾಟಿೋಲ:- ಅವ್ರು ನಮಮ ನೆು  ಒಳಗೆ ಬಿಡಲ್ಲಲಲ ವಾಂದರೆ ನವೇನು 

ಮಾಡೀಣ್.   

ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸ.ಮಾಧುಸ್ತವ ಮಿ:- ಅವ್ರು ಒಳಗೆ  ಬಿಡಲ್ಲಲಲ ವನೆು ವುದನೆು  ನನು ಒಪುಪ ತೆು ೀನೆ.  

ಅವ್ರಿಾಂದ ತಪಾಪ ಗಿದ್.   ನನು, ಗೃಹಸಚಿವ್ರು ಮತ್ತು  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಸಹ  ಪೊಲ್ಲೀಸ್ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜತೆಯಲ್ಲಲ  ಮಾತನಡಿದಾದ ರೆ.    

ಶಿರ ೋ ಎರ್್ ಆರ್ ಪಾಟಿೋಲ:- ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು, ಗೃಹ ಸಚಿವ್ರು ಅಷಾಟ ಗಿ concern 

ಇಲಲ .  For us, our Chairman is much concerned. 

ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸ.ಮಾಧುಸ್ತವ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೇ, ನಮಮ  integrity ನಮಗೆ ಗತ್ರು ದ್.  ನಮಮ  

ಎದ್ಯರಿಗೆ ಕುಳಿತ್ತಕಾಂಡು ಇಷ್ಟ ಲ್ಯಲ  ಕೆಲಸವ್ನೆು  ನವು ಮಾಡಿದ್ದ ೀವ.    ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ಮಾನ 

ಮಾಡಬೇಕೆನೆು ವುದ್ಯ ಸಕಾಿರದ ಉದ್ದ ೀಶವ್ಲಲ .   ಇದ್ಯ ಆಕಸಿಮ ಕವಾಗಿ ನಡೆದಿದ್.   ಸಕೂಯ ರಿಟ 

ಅರೇಾಂಜ್ಮಾಂಟಸ ್ನಾಂದ ಕೆಲವು ಸಲ ಹೀಗೆ ಆಗುತು ದ್.   ಅದನೆು  ಏಕೆ ದ್ಡಡ ದ್ಯ ಮಾಡುತ್ರು ೀರಿ?  

ಶಿರ ೋ ಎರ್. ಆರ. ಪಾಟಿೋಲ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೇ, ಅಲ್ಲಲ ರತಕೆ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ  “ನೀಡಿ, it 

amounts to breach of privilege.  ಮೇಲಮ ನೆ ಮತ್ತು  ಕೆಳಮನೆ ಸದಸಯ ರು ನವುಗಳು ಅಧಿವೇಶನ 

ಕರೆದಿರುವುದರಿಾಂದ ಸದನಕೆೆ  ಹೀಗಬೇಕಾಗಿದ್,  ನೀವು ನಮಮ ನೆು  ನಲ್ಲಲ ಸಿದರೆ it amounts to breach 

of್ privilege”್ ಎಾಂದ್ಯ ನನು ಕರೆದ್ಯ ಹೇಳಿದ್ನು.  ಇದ್ಯ ನೀವು ನಮಗೆ insult ಮಾಡುವುದ್ಯ 

ಮಾತರ ವ್ಲಲ .  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರು ನಮಮ  custodian, ಇದರಿಾಂದ ಸಭಾಪ್ತ್ರ ಮತ್ತು  ಸಭಾಧಯ ಕ್ಷರಿಗೆ 

ಅವ್ಮಾನ ಮಾಡಿದಂತೆ.  It amounts to breach of privilege.  Actually, you have to move a 

motion for the breach of privilege.  ಇದ್ಯ ತಮಗೆ  ಅವ್ಮಾನ ಮಾಡಿದಂತೆ, ನಮಗೆ ಅವ್ಮಾನ 

ಮಾಡಿದರೆ, ಅದ್ಯ ನಮಗೆ ಅವ್ಮಾನ ಆದಂತೆ.   ನನು ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ “breach of privilege 

ಆದರೆ, you್will್ go್ to್ the್ custody”್ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದ ೀನೆ.  I have told them straightaway.  ಆ 

ಉದಿಟತನದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ  ತಾವು ಕರ ಮ ಕೂಡ ಜರುಗಿಸಬೇಕಾಗುತು ದ್.   3 ತಾಸು ನಮಮ ನೆು  

ತಡೆದ್ಯ ನಲ್ಲಲ ಸಿದದ ರಿಾಂದ 3 ತಾಸು ಸದನ ನಡೆಯಲ್ಲಲಲ .  ಅದರಿಾಂದ ಎಷ್ಟಟ  ಬೊಕೆಸಕೆೆ  ನಷಟ  
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ಆಗುತು ದ್?  ಅದನೆು  ಸಹ ನನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ನು, ಪ್ರ ತ್ರ ನಮಿಷಕೊ  ಸಹ ರಾಜಯ ದ 

ಬೊಕೆಸದಿಾಂದ ಇಷ್ಟಟ  ಹಣ್ ಖ್ಚಾಿಗುತು ದ್, ಎಾಂದ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜತೆ ಬಹಳ ಸುದಿೀಘ್ಿವಾಗಿ 

ನನು ಮಾತನಡಿದ್ದ ೀನೆ.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಲ  ನನು ಹೇಳುವುದೇನೆಾಂದರೆ  ಈ ವಿಚಾರವ್ನೆು  

ಗೀವಿಾಂದರಾಜ್ರವ್ರು ನನೆ  ಮುಾಂದ್ಯೇ ಬಂದ್ಯ ಹೇಳಿದರು, ತಕ್ಷಣ್ ಕಾನೂನು ಸಚಿವ್ರು ಪೊೀನ್ 

ಮಾಡಿದರು,  

ಶಿರ ೋ ಎರ್.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೇ, ಈ ಸಕಾಿರ  ತಮಮ ನೆು  

ಕತು ಲೆಯಲ್ಲಲ ಟಟ ದ್.  They know everything.  The Government knows everything.  The police 

have been instructed to stop the opposition leaders either of the Lower House or the Upper 

House.  ನಮಮ ನೆು  ಒಳಗೆ ಬಿಡಬೇಡಿ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದಾದ ರೆ.   ನವು ಈ ಬಗೆೆ  ನಮಮ  ಬಗೆೆ  

ಮಾತನಡಬೇಕಾಗಿದ್.   ಏಕೆಾಂದರೆ  ನೀವು ನಮಮ  custodian.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನನಗೆ ಈ ವಿಚಾರವ್ನೆು  ಶ್ರ ೀ ಗೀವಿಾಂದರಾಜ್ರವ್ರು ಬಂದ್ಯ ಹೇಳಿದ 

ತಕ್ಷಣ್  ನನು ಈ ವಿಚಾರವ್ನೆು  ಕಾನೂನು ಸಚಿವ್ರಿಗೆ, ಕಾರಜೀಳರವ್ರಿಗೆ  ಮತ್ತು  ಗೃಹ ಸಚಿವ್ರಿಗೆ 

ತ್ರಳಿಸಿದ್ನು.  ಕಾನೂನು ಸಚಿವ್ರು  ಸಥ ಳಕೆೆ  ಬರಲು ಹರಟದದ ರು, ಅಷಟ ರಲ್ಲಲ  ಕಾರಜೀಳರವ್ರು 

ಬಿಟಟ ದಾದ ರೆ ಎಾಂದ್ಯ ತ್ರಳಿಸಿದದ ರಿಾಂದ ಸುಮಮ ನದರು.   ಅವ್ರು ಜಲ್ಯಲ  ಉಸುು ವಾರಿ ಸಚಿವ್ರು. ನಮಮ  

ಜನರನೆು  ಬಿಡಿ ಎಾಂದ್ಯ ನವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತ್ರಳಿಸಿದ್ದ ವು.   

ಶಿರ ೋ ಎರ್. ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೇ, you are supreme.  You are our 

custodian.  ನಮಗೆ ಏನದರೂ ಆದರೆ ಅದರ ಜವಾಬ್ಬದ ರಿ ನಮಮ ದ್ಯ.   ಮೇಲಮ ನೆ ಶಾಸಕರು 

ಅಧಿವೇಶನಕೆೆ  ಬಂದ್ಯ ಕಲ್ಯಪ್ದಲ್ಲಲ   ಭಾಗವ್ಹಸಲು ಸಾಧಯ ವಾಗಲ್ಲಲಲ ವಾಂದರೆ  ಯಾರು prevent 

ಮಾಡಿದಾದ ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ತತಕ್ಷಣ್ ನಮಮ  ಅಧಿಕಾರವ್ನೆು  ಚಲ್ಯಯಿಸಿ. 

            (ಮುಾಂದ್ಯ) 

 

(1119)  01.40  16-12-2021  LM(CS)-RN 

 

Sri S.R.PATIL (Contd..,): 

You take stringent action on such a guilty officer. They should be punished very severely.  
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         ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರೆ, ನೀವೇ ಸದನ order ನಲ್ಲಲ  ಇಲಲ  ಎಾಂದ್ಯ 

ಹೇಳಿದಿದ ೀರಿ,   ನನು ತಮಗೆಲಲ ರಿಗೂ ಮಾತನಡಲ್ಲಕೊ  ಅವ್ಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದ ೀನೆ.  ತಮಮ  

ಸದಸಯ ರೆಲಲ ರನೊ  ತಮಮ  ಸಾಥ ನದಲ್ಲಲ   ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ.   

 ಶಿರ ೋ ಎರ್. ಆರ. ಪಾಟಿೋಲ(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು):-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೇ, ಅದರ 

ಬಗೆೆ  ಎರಡು ಮಾತ್ರಲಲ .   ನನೆೆ  ಎಲ್ಯಲ  ಚರ್ಚಿ ನಡೆದಿದ್.   ತಾವು ಕೂಡ ರೂಲ್ಲಾಂಗ್ ನೀಡಿದಿದ ೀರಿ.   

ನವು ಈ ಸದನದ ಬ್ಬವಿಯಲ್ಲಲ  ತಮಮ  ruling against  ಬಂದಿಲಲ .  ದಯಮಾಡಿ ತಪುಪ   ಸಂದೇಶ 

ಹೀಗಬ್ಬರದ್ಯ.  ಅದ್ಯ ಏನಗಿದ್ ಎಾಂದರೆ  ನೈತ್ರಕ ಜವಾಬ್ಬದ ರಿಯನೆು  ಹತ್ತು  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  

ಸಚಿವ್ರು when್ he್ is್ facing…್ಅದಕೆೆ  ಒಾಂದ್ಯ ಸಣ್ಣ  ಉದಾಹರಣೆಯನೆು  ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.   ಮಾನಯ  

ಜಾಜ್ಿ ರವ್ರು ಗೃಹ ಸಚಿವ್ರಾಗಿದದ ರು.   

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈಗ ಚರ್ಚಿ ಬೇಡ. 

ಶಿರ ೋ ಎರ್. ಆರ. ಪಾಟಿೋಲ:- ನನು ಚರ್ಚಿಯನೆು  ಮಾಡುತ್ರು ಲಲ .   

ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸ.ಮಾಧುಸ್ತವ ಮಿ:- ಚರ್ಚಿ ಬೇಡ ಎಾಂದ್ಯ ಇಲ್ಲಲ  ಚರ್ಚಿಯನೆೆ ೀ ಪಾರ ರಂಭ 

ಮಾಡುತ್ರು ದಾದ ರೆ.   

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಎಾಂ.ನರಾಯಣಸ್ತವ ಮಿ(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮಖಾ  ಸಚೇತಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೆ, ಒಾಂದ್ಾಂದ್ಯ ದಿವ್ಸಕೆೆ  ಒಾಂದ್ಾಂದ್ಯ ಕಾನೂನು ಮಾಡುವುದ್ಯ ಬೇಡ.  ಇಲ್ಲಲ  

ಎಲಲ ರಿಗೂ ಸಹ ಒಾಂದೇ ಕಾನೂನು.   ನೀವು ಇದಾದ ಗ ಒಾಂದ್ಯ ಕಾನೂನು ನವು ಬಂದಾಗ ಒಾಂದ್ಯ 

ಕಾನೂನು ಆಗುವುದಿಲಲ . (ಗಾಂದಲ)  ನೀವು ಇದಾದ ಗ ಏನು ಮಾಡಿದಿದ ೀರಿ ಎನೆು ವುದ್ಯ ಸದನದಲ್ಲಲ  

ಎಲ್ಯಲ  ಚರ್ಚಿ ಆಗಲ್ಲ.   

(ಗಾಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿಯವ್ರೆ, ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಿ . 

                                         (ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸ.ಮಾಧುಸ್ತವ ಮಿ:-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೆ, ಇದ್ಯ ಇಡಿೀ ಸದನದ ಸಮಯ. 

ಅವ್ರಬಾ ರ  personal gain ಗಾಗಿ  ಮಾತನಡುವುದ್ಯ ಸರಿಯೇ? 
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(ಗಾಂದಲ) 

Sri M.NARAYANASWAMY: Sir, immediately they have to sack him and come back.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿಯವ್ರೆ, ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಿ .  

( ಈ ಹಂತದಲಿ್ಲ  ಬಾವಿಯಲಿ್ಲದು  ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರಾದ ಶಿರ ೋ ನಸೋರ್ ಅಹಮದ್ರವರು 

ತಮಮ  ಸ್ತಥ ನಕೆೆ  ತ್ರಳಿದರು) 

ಶಿರ ೋ ನಸೋರ್ ಅಹಮದ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೇ, ಗಣ್ಪ್ತ್ರ ಪ್ರ ಕರಣ್ದಲ್ಲಲ  ಏನೇನು 

ನಡೆಯಿತ್ತ,   ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಏನೇನು ಮಾತನಡಿದರು  ಎನೆು ವುದ್ಯ ಇಲ್ಲಲ  ದಾಖ್ಲೆ ಇದ್.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನೀವು ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಿ .  ಯಾವುದ್ಯ ಕಡತಕೆೆ  ಹೀಗಬ್ಬರದ್ಯ. 

(ಈ ಹಂತದಲಿ್ಲ   ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರುಗಳು 

ಮಾತನಡಿದು ನುು  ದಾಖಲ್ಲಸರುವುದಿಲಿ ) 

(ಗಾಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಒಬೊಾ ಬಾ ರು ಮಾತನಡಿ.   

(ಗಾಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಯಾವುದ್ಯ ಕಡತಕೆೆ  ಹೀಗಬ್ಬರದ್ಯ. 

(ಈ ಹಂತದಲಿ್ಲ   ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರುಗಳು 

ಮಾತನಡಿದು ನುು  ದಾಖಲ್ಲಸರುವುದಿಲಿ ) 

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಎರ್.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೇ, ಸದನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಕೆೆ  

ಅವ್ರೇ ಮುತ್ತವ್ಜಿ ವ್ಹಸಬೇಕು.   

ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸ.ಮಾಧುಸ್ತವ ಮಿ:-  ಸದನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕೆಾಂಬ ಭಾವ್ನೆ ನಮಗೆ ಇದ್ಯೇ 

ಎಾಂದ್ಯ ನಮಮ  ಆತಮ ಸಾಕಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ.   

ಶಿರ ೋ ಎರ್. ಆರ. ಪಾಟಿೋಲ:- 200 ಪ್ಸಿಾಂಟ್ ಇದ್.    ನನು ಹುಟಟ ನಾಂದ ಇಲ್ಲಲ ಯವ್ರೆಗೂ 

ನನು ಎಾಂದಿಗೂ ಸಹ ನನೆ   conscious ವಿರುದಿ  ನಡೆದ್ಯಕಾಂಡಿರುವುದಿಲಲ .   ಬೇಕಾದ್ಯದ  ಇರಲ್ಲ.  I 

am ready to pay penalty.  
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(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸ.ಮಾಧುಸ್ತವ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೆ,  ನಮಮ ನೆು  ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಡಿ.  ಇದಕೆೆ  full 

stop ಹಾಕ. ತಾವು ಸಾಕಷ್ಟಟ  ಸಮಯ ಕಟಟ ದಿದ ೀರಿ.  ವಿನಕಾರಣ್ ಈ ಸದನದ ಸಮಯ 

ಹಾಳಾಗುತ್ರು ದ್.   

ಶಿರ ೋ ಎರ್. ಆರ. ಪಾಟಿೋಲ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೇ, ತಪುಪ  ಸಂದೇಶ ಹೀಗಬ್ಬರದ್ಯ.  ತಾವು 

ಒಾಂದ್ಯ ರೂಲ್ಲಾಂಗನೆು  ನೀಡಿದಿದ ೀರಿ.  ತಮಮ  ಪಿೀಠಕೆೆ  ನವು ಅಪಾರವಾದ ಗೌರವ್ವ್ನೆು  ನೀಡುತೆು ೀವ.   

ನಮಮ  ಬಗೆೆ  ಸಹ ನಮಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಗೌರವ್ ಇದ್.   ನಮಮ  length of service ನಮಗೆ ಗತ್ರು ದ್.    

ಎಷ್ಟಟ  ಸುದಿೀಘ್ಿ ಅವ್ಧಿಗೆ  ನೀವು ಮೇಲಮ ನೆ ಸದಸಯ ರಾಗಿದಿದ ೀರಿ, ದೇಶದಲ್ಲಲ ಯೇ  ಸಿೀನಯರ.  ನಮಮ  

ಬಗೆೆ  ನಮಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಗೌರವ್ವಿದ್.  ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಿೀಠದ ಬಗೆೆ  ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೌರವ್ವಿದ್.  

ಪಿೀಠದ  ನಣ್ಿಯವ್ನೆು  ಧಿಕೆ ರಿಸಿ ನವು ಬ್ಬವಿಗೆ ಎಾಂಟರ  ಆಗಿರಲ್ಲಲಲ .   ಇಲ್ಲಲ  ನೈತ್ರಕತೆಯ ಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಇದ್.  

Owing to the moral responsibility,  ಯಾರು ಆರೀಪ್ವ್ನೆು  ಎದ್ಯರಿಸುತಾು ರೀ,  ಅಾಂತಹ 

ಮಂತ್ರರ ಗಳು ರಾಜನಮಯನೆುಕಡಬೇಕೆನೆು ವ್ ಸಲುವಾಗಿ  ಸಕಾಿರದ ಮೇಲೆ ಒತು ಡ ತಂದ್ಯ 

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳ ಗಮನಕೆೆ  ಅದನೆು  ತರಬೇಕೆಾಂದ್ಯ  ನವು ಮಾತನಡುತ್ರು ದ್ದ ೀವ.   

ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸ.ಮಾಧುಸ್ತವ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೇ, ಈ ವಿಚಾರ ಮಾತನಡಲಲ  ಎಾಂದ್ಯ 

ಹೇಳಿದದ ರು.   ಈಗ ಅದನೆೆ ೀ ಮಾತನಡುತ್ರು ದಾದ ರೆ.   

ಶಿರ ೋ ಎರ್. ಆರ. ಪಾಟಿೋಲ:-ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೇ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂತೆ ನವು 

ಮಾತನಡಬೇಕೇ? ಈ ಸದನವ್ನೆು  ಅವ್ರು ನಡೆಸುತ್ರು ದಾದ ರೀ? ನೀವು ನಡೆಸುತ್ರು ದಿದ ೀರೀ?  Sir you 

have to give them instructions. 

ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸ.ಮಾಧುಸ್ತವ ಮಿ:- ಈ ಸದನವ್ನೆು  ನವು ನಡೆಸುತ್ರು ಲಲ . ನೀವು ನಡೆಸುತ್ರು ದಿದ ೀರಿ.    

ಶಿರ ೋ ಎರ್. ಆರ. ಪಾಟಿೋಲ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೇ, He may be Law & Parliamentary 

Affairs Minister or anybody,  ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ತ್ರಳಿಹೇಳಬೇಕು.   

Sri J.C.MADHUSWAMY: No.್The್Leader್of್Opposition…. 

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಎರ್. ಆರ. ಪಾಟಿೋಲ:-ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೇ, ನವು ಮಾತನಡುವುದಕೆೆ  

ಅಡಿಡ ಪ್ಡಿಸುತಾು ರೆಾಂದರೆ ಹೇಗೆ? ಆ ವಿಚಾರವ್ನೆು  ನನು ಪುನಃ ಹೇಳುವುದಕೆೆ  ಹೀಗುವುದಿಲಲ .   
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ನನು ಇಷ್ಟಟ  ಮಾತರ  ಹೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ,  ನಮಮ  ನಣ್ಿಯಕೆೆ  ವಿರುದಿವಾಗಿಯಾಗಲ್ಲ, ನಮಮ  

ನಣ್ಿಯಕೆೆ  ವ್ಯ ತ್ರರಿಕು ವಾಗಿಯಾಗಲ್ಲ  ನಮಮ  ಪ್ಕ್ಷದ ಸದಸಯ ರು ಬ್ಬವಿಯಲ್ಲಲ ದಾದ ರೆ ಎನೆು ವುದ್ಯ ಶುದಿ  

ತಪುಪ .   ಒಬಾ  ಸಚಿವ್ರ ಮೇಲೆ ಗುರುತರವಾದ ಅಪಾದನೆ ಇದಾದ ಗ, ಅವ್ರಿಾಂದ ರಾಜನಮ 

ಕಡಿಸುವುದಕೆೆ  ಗೌರವಾನಾ ತ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳ ಗಮನಕೆೆ  ತರುವ್ ಸಲುವಾಗಿ ಬ್ಬವಿಯಲ್ಲಲ ದಾದ ರೆ.  

Adjournment Motion under Rule.59 has been rejected by you.  ಹೀಗಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ನವು 

ಚರ್ಚಿಯನೆು  ಮಾಡಲು ಅವ್ಕಾಶವೇ ಇಲಲ .   ಈ ಘ್ಟನೆ ಬಗೆೆ  Metropolitan Magistrate 

cognizance ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡ ಬಗೆೆ   ಗೌರವಾನಾ ತ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳ ಗಮನಕೆೆ  ಅದನೆು  ತರಲ್ಲ. 

Hon’ble್ Chief್ Minister್ has got a prerogative power. ಮಂತ್ರರ ಮಂಡಲದಲ್ಲಲ  ಯಾರನೆು  

ಇಟಟ ಕಳಿಬೇಕು, ಯಾರನೆು  ಬಿಡಬೇಕು ಎನೆು ವ್  ಸಂವಿಧಾನತಮ ಕ  ಹಕೆು  ಅವ್ರಿಗಿದ್.   

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೇ,  ಎಸ. ಆರ. 

ಪಾಟೀಲ್ರವ್ರು ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರಾಗಿ ನಮಗೆಲಲ ರಿಗೂ ಮಾಗಿದಶಿನ ಮಾಡಿದವ್ರು.   

ಶಿರ ೋ ಎರ್. ಆರ. ಪಾಟಿೋಲ:-ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೇ, ಇವ್ರಿಗೆ ಇತಯ ರ್ಿ ಮಾಡುವುದ್ಯ ಬೇಕೀ 

ಬೇಡವೀ? I am very doubtful.  ನಮಮ  ಉತು ರ ಕನಿಟಕದಲ್ಲಲ  ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಲ  ಕಲ್ಯಪ್ 

ನಡೆಯಬ್ಬರದ್ಯ , ಇಲ್ಲಲ ನ ಸಮಸಯ ಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಇರಬೇಕು,  Regional Imbalance  ಹೀಗೆಯೇ 

ಮುಾಂದ್ಯವ್ರೆಯಬೇಕು ಎನೆು ವ್ ಉದ್ದ ೀಶ ಇವ್ರಿಗಿದ್.   

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಯ   ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ 

ಅನುಭವ್ ಇದ್.   

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಎರ್. ಆರ. ಪಾಟಿೋಲ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೇ, ಸಭಾನಯಕರು ಸಂಜೆಯವ್ರೆಗೆ 

ಮಾತನಡಲ್ಲ.  ನನು ಇಲ್ಲಲ  ಒಾಂದ್ಯ ಪಾಯಿಾಂಟ್ ಅನೆು  ಕಾಲ ರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್.   ಮಾನಯ  

ಜಾಜ್ಿ ರವ್ರ ಮೇಲ್ಲ ಇಾಂತಹ ಒಾಂದ್ಯ ಕೇಸ್ ಆಯಿತ್ತ.  Private Complaint ಆಯಿತ್ತ, ಸಮನಸ ್ 

ಇಶ್ಯಯ  ಮಾಡಿದರು.   ಆಗ ಅವ್ರು ರಾಜನಮಯನೆು  ನೀಡಿದರು.   ಇಲ್ಲಲ  ಒಬಾ  ಸಚಿವ್ರು ಅದೇ 

ರಿೀತ್ರಯ ಆರೀಪ್ವ್ನೆು  ಎದ್ಯರಿಸುತ್ರು ದಾದ ರೆ.  . . .   

(ಗಾಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈಗ  ನನೆ   ಮುಾಂದ್ ಆ ವಿಚಾರ ಇಲಲ .   
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ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸ.ಮಾಧುಸ್ತವ ಮಿ(ಸಣಣ  ನಿೋರಾವರಿ, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು  ಸಂಸದಿೋಯ 

ವಾ ವಹಾರಗಳ ಸಚವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೇ, ನನೆೆ ಯ ದಿವ್ಸ ತಮಮ  ಛಾಂಬರ್ನಲ್ಲಲ   

ಮಾತನಡಿದ ವಿಚಾರಕೆೆ  ನವು ಬದಿರಾಗಿದ್ದ ೀವ.  ಒಬಾ  ಕಾನೂನು ಸಚಿವ್ನಗಿ   ಈ ವಿಚಾರವ್ನೆು  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳ ಗಮನಕೆೆ  ತಂದ್ಯ, ನಮಮ  ಬೇಡಿಕೆ ಏನದ್,  ಅದನೆು  ಅಲ್ಲಲ  conclude 

ಮಾಡುತೆು ೀನೆಾಂದ್ಯ ನನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತನೆು   ನೀಡಿದ್ದ ೀನೆ.   ಈಗ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳೇ 

ಸದನದಲ್ಲಲ ದಾದ ರೆ, ನನೆೆಯೇ ಈ ವಿಚಾರವ್ನೆು  ಅವ್ರ ಗಮನಕೆೆ  ತರಲ್ಯಗಿದ್.   

ಶಿರ ೋ ಎರ್. ಆರ. ಪಾಟಿೋಲ:-ನಮಗೆ ಏಕೆ offend ಆಗಿದ್.   

ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸ.ಮಾಧುಸ್ತವ ಮಿ:-  ನಮಗೆ ಗತ್ರು ಲಲ , ನವು ಅದ್ಯ sort out ಆಗಿದ್ ಎಾಂದ್ಯ 

ಕುಳಿತ್ರದ್ದ ೀವ.  Yes Sir, it is our commitment. ಸನಮ ನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಈ ವಿಚಾರವ್ನೆು  

ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡುತಾು ರೆ.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನನೆೆ ಯ ದಿವ್ಸ ನವು ಮಾತನಡಿದಂತೆ, ಈ ವಿಚಾರವ್ನೆು  ಸಕಾಿರದ 

ಗಮನಕೆೆ  ತಂದ್ಯ, ಅಾಂದರೆ ಕಾನೂನು ಸಚಿವ್ರು ಈ ವಿಚಾರವ್ನೆು  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳ ಗಮನಕೆೆ  

ತರಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಹೇಳಲ್ಯಗಿತ್ತು .   ಅದನೆು  ಎಲಲ ರೂ ಒಪಿಪ ಕಾಂಡು ಈ ಸದನ ನಡೆಸುವುದಕೆೆ  

ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದ್ವು.   ಈಗ ಹಸ development ಏನೆಾಂದರೆ ಅದರ ಬಗೆೆ   ತಡವಾಯಿತ್ತ…್್ 

ಶಿರ ೋ ಎರ್. ಆರ. ಪಾಟಿೋಲ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೇ, ನವು ಈ ಸದನಕೆೆ  ಬರುವುದಕೆೆ  ಏಕೆ 

ತಡ ಆಗಿದ್ ಎಾಂದ್ಯ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದ ೀನೆ.  ತಮಮ ನೆು  ಧಿಕೆ ರಿಸಿ,  ನಮಗೆ ಅವ್ಮಾನ ಮಾಡಿ, ನಮಮ ನೆು  

ಗಣ್ನೆಗೆ ತೆಗೆದ್ಯಕಳಿದೇ ಈ ರಾಜಯ ದ  ಪೊಲ್ಲೀಸರು ನಮಮ ನೆು  ಹರಗೆ ನಲ್ಲಲ ಸಿದದ ರು. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-  ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರೆ, ನಮಮ  ಮಾತನೆು  ಕೇಳದಿದದ ರೆ ನನೇನು 

ಮಾಡುವುದ್ಯ?   ಇದ್ಾಂದ್ಯ ಹಸ development ಆಗಿ, ಈಗ ಈ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಲ  ಬಂದಿದ್.   ಆದರೆ 

ನನೆೆ ಯ ವಿಷಯಕೆೆ  ಸಕಾಿರ ಬದಿವಾಗಿದ್, ಸಕಾಿರ ಒಪಿಪ ಕಾಂಡಿದ್.  ಅದರ ಪ್ರ ಕಾರ ನೀವು 

ನಡೆದ್ಯಕಳಿಿ  ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳುತ್ರು ದ್ದ ೀನೆ.    ಸಕಾಿರ ಒಪಿಪ ಕಾಂಡಿರುವ್ ಹನೆೆ ಲೆಯಲ್ಲಲ  ಮಾನಯ  

ಸದಸಯ ರೆಲಲ ರೂ ತಮಮ  ಸಾಥ ನಗಳಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕು.   

              (ಮುಾಂದ್ಯ) 
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 ಶಿರ ೋ ಎರ್.ಆರ್. ಪಾಟಿೋಲ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೆ, whatever we speak, we will never 

eat our words. ನವು ಬಸವ್ಣ್ಣ ನವ್ರ ನಡಿನವ್ರಾಗಿ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯುವ್ವ್ರಾಗಿದ್ದ ೀವ. ನವು 

ನುಡಿಯುವುದ್ಾಂದ್ಯ ಮಾಡುವುದ್ಾಂದ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲಲ . ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳೇ ಹೇಳಬೇಕು. 

ನಡೆ-ನುಡಿ ನಮಮ ದದ  ಒಾಂದೇ ಆಗಿದ್. 

(ಗಾಂದಲ)  

           Sri B.K.HARIPRASAD:- Sir, I am on a Point of Order. 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಬ್ಬವಿಯಲ್ಲಲ  ಇರುವ್ವ್ರು ಹರಗೆ ಬನೆ . House is not in order.  

            Sri J.C.MADHUSWAMY:- When House is not in order how can a Point of Order 

raised?  

            Sri B.K.HARIPRASAD:- When House was not in order how can a Law Minister make a 

statement and how did you suspend us?  

ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸ.ಮಾಧುಸ್ತವ ಮಿ:- ಅದ್ಯ ನನಗೆ ಗತ್ರು ಲಲ . ಈಗ ಹೌಸ್ ಆಡಿರ್ನಲ್ಲಲ ಲಲ . 

(ಗಾಂದಲ) 

Sri B.K.HARIPRASAD:- No Sir, you are making statement when House is not in order.  

ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸ.ಮಾಧುಸ್ತವ ಮಿ:- ನನು ಕಾನೂನು ಸಚಿವ್ನಗಿ ಮಾತನಡಲು ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದಾಗ 

ಒಾಂದ್ಯ ಮಾತನೆು  ಹೇಳಿದ್ದ ೀನೆ, I regret for moving that resolution  ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದ ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ್:- ನನು ಆ ವಿಚಾರಕೆೆ  ಬರುವುದಿಲಲ .  

ಶಿರ ೋ ಎರ್್.ಆರ್.ಪಾಟಿೋಲ್:- ಅವ್ರು ಹೇಳಲ್ಲ, let him express regret for that.  

ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸ.ಮಾಧುಸ್ತವ ಮಿ:- ಆ  resolution move ಮಾಡುವ್ ಸಿಥ ತ್ರಗೆ regret ಮಾಡಿದ್ದ ೀವ 

ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದ ೀನೆ. ಈಗಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ರು ದ್ದ ೀನೆ. House was not in order we should not have moved 

it. It should have been discussed. Yes, I have committed.    ನನು ಹಾಂದಕೆೆ  ಹೀಗುವುದಿಲಲ , 
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ನನೆೆಯೂ ಹೇಳಿದ್ದ ೀನೆ, ಈಗಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ರು ದ್ದ ೀನೆ. ಅದಕೆೆ  ನವು ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರ 

ಕಛರಿಯಲ್ಲಲ  ಕುಳಿತ್ತ ನಧಾಿರವ್ನೆು  ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡಿದ್ದ ೀವ. 

ಶಿರ ೋ ಎರ್್.ಆರ್.ಪಾಟಿೋಲ್:- ಕನಿಟಕ ರಾಜಯ ದ ಶತಮಾನದ ಇತ್ರಹಾಸದಲ್ಲಲ  ಪ್ರ ತ್ರಪ್ಕ್ಷದ 

ನಯಕರನೆು  ಸದನದಿಾಂದ ಸಸಪ ಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ಯದ  ಕಪುಪ ಚ್ಚಕೆೆಯಾಗಿದ್. It is disgrace to this 

Government.್It್is್disgrace್to್the್Hon’ble್Bommayi್Government.್ 

ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸ.ಮಾಧುಸ್ತವ ಮಿ:- ಅದ್ಯ ಏನೀ, ಆಯಿತ್ತ, ಅದನೆು  ಬಿಟಟ ಬಿಡಲ್ಲ. ನವಲಲ ರೂ 

ದಿವ್ಸವಲ್ಯಲ  ಕುಳಿತ್ತ ಚರ್ಚಿ ಮಾಡಿದ್ದ ೀವ್ಲಲ ವೇ? ಅದಕೆೆ  ಮಾನಯ  ಬಸವ್ರಾಜ ಬೊಮಾಮಯಿರವ್ರು 

ಏನು ಮಾಡುತಾು ರೆ?  

(ಗಾಂದಲ) 

 

ಶಿರ ೋ ಎಾಂ.ನರಾಯಣಸ್ತವ ಮಿ(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮಖಾ  ಸಚೇತಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಕಾನೂನು ಪ್ರ ಕಾರವಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಲಲಲ ,    ಎರಿ್ರ ಬಿರಿ್ರ ಯಾಗಿ    ಮಾನಯ  

ಸಭಾನಯಕರು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿಬಿಟಟ ರು, ಇನೆ ಬಾ ರು second  ಮಾಡಿಬಿಟಟ ರು, ಅವ್ರು ಕೂಡ 

ಆತ್ತರವಾಗಿ ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡರು. ನಮಗೆ notice serve ಮಾಡಲ್ಲಲಲ . ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲಲಲ . ಆ ರಿೀತ್ರ 

ಮಾಡಿದ್ಯದ  ಸರಿಯೇ?   

(ಗಾಂದಲ)    

ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸ.ಮಾಧುಸ್ತವ ಮಿಿಃ- ಮಾನಯ  ಬಸವ್ರಾಜ ಬೊಮಾಮಯಿಯವ್ರ ಸಕಾಿರಕೊ  ಇದಕೊ  

ಸಂಬಂಧ ಇಲಲ . ಅದ್ಯ ಪಿೀಠ ಕಟಟ  ಆದೇಶ. 

ಶಿರ ೋ ಎರ್್.ಆರ್.ಪಾಟಿೋಲ:- ಯಾರಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲಲ  ಅಾಂದ್ಯಕಳಿಿ . 

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಎಾಂ.ನರಾಯಣಸ್ತವ ಮಿ:- ಅವ್ರು ಯಾರು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಸಕಾಿರ ಮಾಡಿದಂತೆ 

ಆಗುವುದ್ಯ. 

(ಗಾಂದಲ) 

ಡಾ|| ತೇಜ್ಸವ ನಿಗೌಡ:- ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರ ಪಿೀಠಕೆೆ  ಯಾವ್ ರಿೀತ್ರ ಅಪ್ಮಾನ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ….. 
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(ಗಾಂದಲ) 

Sri S.R.PATIL: It is a shameful act on the part of this Government.   ಅದರಲ್ಲಲ  

ಪ್ರ ತ್ರಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರನೆು  ಸಸಪ ಾಂಡ್ ಮಾಡುತಾು ರೆಾಂದರೆ,…ಇದರಂತಹ shameful act ಅನೆು  

ನೀಡಿಲಲ , ನನು ೨೪ ವ್ಷಿ ಮೇಲಮ ನೆ ಸದಸಯ ನಗಿದ್ದ ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಪಿೀಠದ ಆದೇಶವ್ನೆು  ……..್ಆಗ ಸುಮಮ ನೆ ಇರಬೇಕೆ? 

ಶಿರ ೋ ಎರ್್.ಆರ್.ಪಾಟಿೋಲ:- ೨೪ ವ್ಷಿಗಳಲ್ಲಲ  ಇಾಂತಹ ಘ್ಟನೆ ನೀಡಿಲಲ , ಈ ಶತಮಾನದ 

ಇತ್ರಹಾಸ ಇರುವಂತಹ ಈ ಮೇಲಮ ನೆಯಲ್ಲಲ  ಕಪುಪ ಚ್ಚಕೆೆಯಾಗುವ್ ಘ್ಟನೆ ನಡೆದಿಲಲ .  

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಇತ್ರಹಾಸದಲ್ಲಲ  ಪಿೀಠದ ಆದೇಶವ್ನೆು  ಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಮಾಡಿ 

ಬ್ಬವಿಗೆ ಇಳಿದ ಉದಾಹರಣೆ ಇಲಲ , ಪಿೀಠದ ಆದೇಶವ್ನೆು  ವಿರೀಧ ಮಾಡಿಲಲ , ಅಾಂತಹ 

ಸಂದಭಿದಲ್ಲಲ  ಸುಮಮ ನರಬೇಕೆ? ಪಿೀಠದ ಗೌರವ್ವ್ನೆು  ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದ್ಯದ  ಸಕಾಿರದ ಜವಾಬ್ಬದ ರಿ.  

Sri S.R.PATIL:- It is nothing but a murder of democracy. ಪ್ರ ಜಾಪ್ರ ಭುತಾ ದ ಕಗೆೀಲೆ 

ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತು ದ್. ಈಗ ಮಾನಯ  ಮಾಧುಸಾಾ ಮಿರವ್ರು ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯವ್ರ 

ಗಮನಕೆೆ  ತರುತೆು ೀನೆ ಎಾಂದ್ಯ commit ಮಾಡಿಕಾಂಡಿದಾದ ರೆ. ಅವ್ರು ಸೂಕು  ಕರ ಮ ತೆಗೆದ್ಯಕಳಿುತಾು ರೆ 

ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದ್ಯದ , ನಮಗೆ ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ, ವಿಶಾಾ ಸ ಇದ್. ನಶ್ು ತವಾಗಿ 

ಅವ್ರಿಗೆ prerogative power and constitutional ಹಕೆು  ಇದ್. ಯಾರನೆು  ಇಟಟ ಕಳಿಬೇಕು, 

ಯಾರನೆು  ತೆಗೆಯಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ್ portfolio ಕಡಬೇಕು, ಏನು ಬದಲ್ಯವ್ಣೆ ಮಾಡಬೇಕು 

ಎನೆು ವ್ ಸಂವಿಧಾನದತು ವಾದ ಹಕೆು  ಈ ರಾಜಯ ದ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಿಗೆ ಇದ್. ನಮಗೆ ವಿಶಾಾ ಸ ಇದ್. ಆ 

ದೃಷ್ಟಟ ಯಿಾಂದ ಯಾವುದೇ ಸಿಥ ತ್ರಯಲ್ಲಲ  ಪಿೀಠದ ನಣ್ಿಯದ ವಿರುದಿ  ಬ್ಬವಿಗೆ ಪ್ರ ವೇಶ ಮಾಡಿಲಲ . ಈ 

ಸಕಾಿರ ನೈತ್ರಕತೆಯ ಮೌಲಯ ಗಳನೆು  ಎತ್ರು  ಹಡಿಯಬೇಕು. ಸಕಾಿರದಲ್ಲಲ  ಒಬಾ  ಮಂತ್ರರ  ಕರ ಮಿನಲ್ 

ಅಫೆನಸ ್ ಎದ್ಯರಿಸುವ್ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಲ  ನಳೆ Accused Dock  ಗೆ ಹೀಗಿ ನಲುಲ ವುದನೆು  ತಪಿಪ ಸಬೇಕು 

ಎನೆು ವ್ ಸಲುವಾಗಿ ಆ ವಿಚಾರವ್ನೆು  highlight ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ನಮಮ  ಸದಸಯ ರು ಬ್ಬವಿಗೆ 

ಹೀಗಿದಾದ ರೆ. ಅದಕೆೆ  ನವು…we will agree by your commitment.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನನೆೆ  ಮಾತನಡಿದಂತೆ ಸಕಾಿರವು ಅವ್ರ ಭಾವ್ನೆಗಳಿಗೆ 

ಒಪಿಪ ಕಾಂಡಿದ್ಯದ , ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯವ್ರ ಗಮನಕೆೆ  ತರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾದ ರೆ. ದಯಮಾಡಿ 
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ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರು, ಸಭಾನಯಕರು ಬನೆ . ಈಗ ಸದನವ್ನೆು  ಮಧಾಯ ಹೆ  3 

ಗಂಟ್ನಯವ್ರೆಗೆ ಮುಾಂದೂಡುತ್ರು ದ್ದ ೀನೆ.  

(ಸದನವು 01ಗಂಟೆ 54 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೆ ಮಾಂದೂಡಲಪ ಟುಟ  ಪುನಃ ಭೋಜ್ನ ವಿರಾಮದ 

ನಂತರ ಮಧಾಾ ಹು  3.00 ಗಂಟೆಗೆ ಸೇರಲು ನಿಶು ಯಿಸತ್ತ) 

 

1121/16-12-2021  3-30/bkp-bns 

 

(ಮಧಾಾ ಹು  1 ಗಂಟೆ  54 ನಿಮಿಷಕೆೆ  ಭೋಜ್ನ  ವಿರಾಮಕೆೆ   ಮಾಂದೂಡಲಪ ಟಟ   ಸದನವು      

ಪುನಃ  ಮಧಾಾ ಹು  3 ಗಂಟೆ  36 ನಿಮಿಷಕೆೆ  ಸಮಾವೇಶಗಾಂಡಿತ್ತ) 

(ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರು  ಪಿೋಠವನು ಲಂಕರಿಸದರು) 

 

( ಈ  ಹಂತದಲಿ್ಲ    ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರನುು  ಹೊರತ್ತಪಡಿಸ ಕಾಾಂಗೆರ ರ್್   ಪಕ್ಷದ  

ಸದಸಾ ರುಗಳು ಬಾವಿಯಲಿ್ಲ    ಬಂದ್ದ  ಧರಣಿಯಲಿ್ಲ   ನಿರತರಾದರು) 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-    ಈಗ  ವಿರೀಧ  ಪ್ಕ್ಷದ  ನಯಕರೇ,   ತಮಮ  ಸದಸಯ ರುಗಳಿಗೆ  ತಮಮ  

ತಮಮ   ಸಾಥ ನಗಳಿಗೆ  ತೆರಳುವಂತೆ  ಸೂಚಿಸುವುದರ  ಮೂಲಕ  ಸದನ ನಡೆಸಲ್ಲಕೆೆ   ಅನುವು  

ಮಾಡಿಕಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ  ಕೇಳಿಕಳಿು ತೆು ೀನೆ.   

ಶಿರ ೋ ಎರ್್.ಆರ್.ಪಾಟಿೋಲ್(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು):- ಸನಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, 

ಎರಡೂವ್ರೆ ವ್ಷಿಗಳ ನಂತರ ಅಪ್ರೂಪ್ಕೆೆ  ರಾಜಯ ದ ಎರಡನೆಯ ರಾಜಧಾನ ಎನಸಿಕಳಿುವಂತಹ 

ಕತ್ತು ರು ಕನಿಟಕದ ಬ್ಳಗಾವಿಯಲ್ಲಲ  ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯುವುದರಿಾಂದ ಈ ಭಾಗದ ಅನೇಕ ಜಾ ಲಂತ 

ಸಮಸಯ ಗಳ ಮೇಲೆ ಬ್ಳಕು ರ್ಚಲಲ ಬೇಕಾಗಿದ್.  ಸದನದ ಸಮಯವ್ನೆು  ಹಾಳು ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ನಮಗೆ 

ಯಾರಿಗೂ ಇಷಟ ವಿಲಲ .  ನನೆೆ  ನಡೆದಂತಹ ವಿಚಾರದ ಬಗೆೆ  ನನು ಚರ್ಚಿ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  

ಹೀಗುವುದಿಲಲ . ಉತು ರ ಕನಿಟಕದ ಜನತೆಯ ಸಮಸಯ ಗಳನೆು  ಗಮನದಲ್ಲಲ ಟಟ ಕಾಂಡು, ಆ 

ಸಮಸಯ ಗಳಿಗೆ ನೀಡಬಹುದಾಗಿರುವ್ ಪ್ರಿಹಾರಗಳ ಬಗೆೆ  ಬ್ಳಕು ರ್ಚಲುಲ ವಂತಹ ಚರ್ಚಿಗಳು ನಡೆಯಲ್ಲ 

ಎನೆು ವ್ ಸದ್ಯದ್ದ ೀಶದಿಾಂದ ನವು ನನೆೆ  ನಡೆದಂತಹ ಘ್ಟನೆಯ ಬಗೆೆ  ಬೇರೆ ರೂಪ್ದಲ್ಲಲ  ಚರ್ಚಿ 

ಮಾಡೀಣ್,  ಇವ್ತ್ತು  ನನು ನನೆ  ಪ್ಕ್ಷದ ಎಲಲ  ಸದಸಯ ರಲ್ಲಲ  ಮನವಿ ಮಾಡಿಕಳಿು ತ್ರು ದ್ದ ೀನೆ. 
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ತಾವಲಲ ರೂ ತಮಮ ತಮಮ  ಸಾಥ ನಗಳಿಗೆ ಮರಳಿ ಬಂದ್ಯ ಸದನದ ಕಾಯಿಕಲ್ಯಪ್ಗಳನೆು  ನಡೆಸುವುದಕೆೆ  

ಅನುವು ಮಾಡಿಕಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಕೇಳಿಕಳಿು ತ್ರು ದ್ದ ೀನೆ.  

(ಈ ಹಂತದಲಿ್ಲ  ಕಾಾಂಗೆರ ರ್್ ಪಕ್ಷದ  ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರುಗಳೆಲಿರೂ ತಮಮ  ತಮಮ   

                                          ಸ್ತಥ ನಕೆೆ  ಮರಳಿದರು) 

 

 

2. ಸಂತಾಪ ಸೂಚನೆ 

  ವಿಷಯ: ಭಾರತದ ವಾಯುಪಡೆಯ ಗೂರ ಪ್ ಕಾಾ ಪಟ ನ್ ವರುಣ್ ಸಾಂಗ್                  

                                     ಅವರ ನಿಧನದ ಬ್ಗೆೆ . 

---- 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ದಿನಾಂಕ:08.12.2021ರಂದ್ಯ ಕುನೂರು ಕಾನನದಲ್ಲಲ  ಘ್ಟಸಿದ 

ದ್ಯರಂತದಲ್ಲಲ  ಗಾಯಗಾಂಡು ಬದ್ಯಕುಳಿದಿದದ  ಭಾರತದ ವಾಯುಪ್ಡೆಯ ಗೂರ ಪ್ ಕಾಯ ಪ್ಟ ನ್ ವ್ರುಣ್ 

ಸಿಾಂಗ್ ಅವ್ರು ದಿನಾಂಕ:15.12.2021ರಂದ್ಯ ನಧನ ಹಾಂದಿರುತಾು ರೆ. 

 ಉತು ರ ಪ್ರ ದೇಶದ ಕನೀಳಿ ಗಾರ ಮದಲ್ಲಲ  ಜನಸಿದದ  ಶ್ರ ೀಯುತರು ತಮಮ  ಪ್ದವಿ ಪೂವ್ಿ 

ಶ್ಕ್ಷಣ್ವ್ನೆು  ಚಂಡಿೀಘ್ಡ್ನಲ್ಲಲ  ಪೂರೈಸಿದ ನಂತರ 2004ರಲ್ಲಲ  ಎನ್.ಡಿ.ಎ. ಪ್ರಿೀಕಿೆಯಲ್ಲಲ  ತೇಗಿಡೆ 

ಹಾಂದ್ಯವುದರ ಮೂಲಕ ಟ್ನಸಟ ್ ಪೈಲಟ್ ಆಗಿ ವಾಯುಪ್ಡೆಗೆ ನೇಮಕಗಾಂಡಿದದ  ಇವ್ರು 2017ರಲ್ಲಲ  

ವಿಾಂಗ್ ಕಮಾಾಂಡರ್ ಆಗಿ, ತಮಿಳುನಡಿನ ಡಿಫೆನಸ ್ ಸವಿೀಿಸ್ ಸಾಟ ಫ್ ಕಾಲೇಜನಲ್ಲಲ  ಡೈರೆಕಟ ಾಂಗ್ 

ಸಾಟ ಫ್ ಆಗಿ ಕತಿವ್ಯ  ನವ್ಿಹಸಿದದ ರು. ದೇಶಕೆೆ  ಹೆಮಮ ಯ, ಶೌಯಿದ ಮತ್ತು  ಪ್ರಮೊೀನೆ ತ 

ವೃತ್ರು ಪ್ರತೆಯ ಸೇವ ಸಲ್ಲಲ ಸಿದದ  ಶ್ರ ೀಯುತರು ಶೌಯಿ ಚಕರ  ಪ್ರ ಶಸಿು ಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದದ ರು. ಹೆಲ್ಲಕಾಪ್ಟ ರ್ 

ದ್ಯರಂತದಲ್ಲಲ  ಬದ್ಯಕುಳಿದಿದದ  ಏಕೈಕ ವಿೀರ ಯೊೀಧ ಗೂರ ಪ್ ಕಾಯ ಪ್ಟ ನ್ ವ್ರುಣ್ ಸಿಾಂಗ್ ಅವ್ರು ಚಿಕತೆಸ  

ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ನಧನ ಹಾಂದಿರುವುದ್ಯ ದ್ಯ:ಖ್ಕರ ಸಂಗತ್ರಯಾಗಿರುತು ದ್.  

 ಶ್ರ ೀಯುತರ ನಧನದಿಾಂದಾಗಿ ರಾಷಟ ರವು ಹರಿಯ ವಿೀರ ಯೊೀಧರಬಾ ರನೆು  

ಕಳೆದ್ಯಕಾಂಡಂತಾಗಿದ್.  

 ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು):- ಸನಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, 

ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳ  ಕಮಾಾಂಡರ್ ಆದ ಸನಮ ನಯ  ರಾವ್ತ್ರವ್ರು ಪ್ರ ಯಾಣ್ ಮಾಡುತ್ರು ದದ  

ಹೆಲ್ಲಕಾಪ್ಟ ರ್ ದ್ಯರಂತಕೆೀಡಾಗಿದ್ಯದ  ಆ ದ್ಯರಂತದ ನೀವಿನ ನಡುವ ಕುತ್ತಹಲದ ಸಂಗತ್ರಯಾಂದರೆ, 

ಆ ದಿವ್ಸ ಕಾಯ ಪ್ಟ ನ್ ವ್ರುಣ್ ಸಿಾಂಗ್ರವ್ರು ಆಸಪ ತೆರ  ಸೇರಿರುವ್ ವಿಷಯವ್ನೆು  ಕೇಳಿ ಏಕೈಕ 
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ಜೀವ್ವಾದರು ಉಳಿಯುತು ದ್ ಎನೆು ವ್ ಆಶಾ ಭಾವ್ದಿಾಂದ ಇಡಿೀ ಭಾರತ ದೇಶ ಕಾಯುತ್ರು ತ್ತು . ಆದರೆ, 

ನನೆೆ  ನಡೆದಂತಹ ಒಟಟ  ವ್ಯ ವ್ಸಥ ಯಲ್ಲಲ  ಕಾಯ ಪ್ಟ ನ್ ವ್ರುಣ್ ಸಿಾಂಗ್ರವ್ರು ನಧನರಾಗಿರುವುದ್ಯ ಈ 

ದೇಶ ಮತು ಾಂದ್ಯ ನೀವು ಮತ್ತು  ಸಂಕಟವ್ನೆು  ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ವಾತಾವ್ರಣ್ 

ನಮಾಿಣ್ವಾಗಿದ್.      

                                                                                                                         (ಮಾಂದ್ದ) 

(1122) 16.12.2021 03.40 ಎರ್್ವಿ-ಜಿಆರ್  

(ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರ ಉಪ್ಸಿಥ ತ್ರ) 

 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಮಾಂದ್ದ):-  

 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ತಾವು ಉಲೆಲ ೀಖ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ಉತು ರ ಪ್ರ ದೇಶದ ಕನೀಳಿ ಗಾರ ಮದಲ್ಲಲ  

ಜನಸಿದದ  ಶ್ರ ೀಯುತರು ತಮಮ  ಶ್ಕ್ಷಣ್ವ್ನೆು  ಚಂಡಿೀಗಢದಲ್ಲಲ  ಪೂರೈಸಿದ್ಯದ , 2004ರಲ್ಲಲ  ಎನ.ಡಿ.ಎ. 

ಪ್ರಿೀಕಿೆಯಲ್ಲಲ  ತೇಗಿಡೆ ಹಾಂದ್ಯವುದರ ಮೂಲಕ ಟ್ನಸಟ ್ ಪೈಲಟ್ ಆಗಿ ವಾಯುಪ್ಡೆಗೆ 

ಸೇಪ್ಿಡೆಗಾಂಡರು. 2017ರಲ್ಲಲ  ವಿಾಂಗ್ ಕಮಾಾಂಡರ್ ಆಗಿ ತಮಿಳುನಡಿನ ಡಿಫೆನಸ ್ ಸವಿೀಿಸ್ ಸಾಟ ಫ್ 

ಕಾಲೇಜನಲ್ಲಲ  ಡೈರೆಕಟ ಾಂಗ್ ಸಾಟ ಫ್ ಆಗಿ ಕತಿವ್ಯ  ನವ್ಿಹಸಿದದ ರು.  ದೇಶಕೆೆ  ಹೆಮಮ ಯ, ಶೌಯಿದ 

ಮತ್ತು  ಪ್ರಮೊೀನೆ ತ ವೃತ್ರು ಪ್ರತೆಯ ಸೇವ ಸಲ್ಲಲ ಸಿದದ  ಶ್ರ ೀಯುತರು ಶೌಯಿಚಕರ  ಪ್ರ ಶಸಿು ಗೆ 

ಭಾಜನರಾಗಿದದ ರು.   ಇವಲಲ ವೂ ದೇಶದ ಪ್ರ ತ್ರಯೊಾಂದ್ಯ ಪ್ರ ಜೆಗೂ ಹೆಮಮ ಯನೆು  ಕಡುವ್ ವಿಚಾರ.  

ಇಾಂತಹ ಶ್ರ ೀ ವ್ರುಣ್ ಸಿಾಂಗ್ ಅವ್ರು ಬದ್ಯಕುಳಿಯುತಾು ರೆ, ಆ ದ್ಯರಂತದ ಬಗೆೆ  ಒಾಂದಷ್ಟಟ  

ಮಾಹತ್ರಯು ನಮಗೆ ನೈಜವಾಗಿ ದ್ರೆಯುತು ದ್ ಎನೆು ವ್ ಭಾವ್ನೆಗಳು ಇದದ ಾಂತಹ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಲ  

ಅವ್ರು ವಿಧಿವ್ಶರಾಗಿರುವುದರಿಾಂದ ಇಡಿೀ ದೇಶವೇ ದ್ಯುಃಖ್ ಪ್ಡುವಂತಹ ವಾತಾವ್ರಣ್ 

ನಮಾಿಣ್ವಾಗಿದ್.  ತಾವು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿರುವ್ ಸಂತಾಪ್ ಸೂಚನ ಪ್ರ ಸಾು ಪ್ಕೆೆ  ಇಡಿೀ ಸದನದ 

ಪ್ರವಾಗಿ ಸಹಮತವ್ನೆು  ವ್ಯ ಕು ಪ್ಡಿಸಿ ಇಡಿೀ ರಾಷಟ ರಕೆೆ  ಅವ್ರ ನಧನದಿಾಂದಾಗಿರುವ್ ನೀವ್ನೆು  

ಸಹಸುವ್ ಶಕು ಯನೆು  ಶ್ರ ೀದೇವ್ರು ಕಡಲ್ಲ.  ಮೃತರ ಆತಮ ಕೆೆ  ದೇವ್ರು ಚಿರಶಾಾಂತ್ರಯನೆು  ಕರುಣಿಸಲ್ಲ. 

ಅವ್ರು ಕುಟಾಂಬ ವ್ಗಿದವ್ರಿಗೆ ನೀವ್ನೆು  ಭರಿಸುವ್ ಶಕು ಯನೆು  ದೇವ್ರು ಕಡಲ್ಲ ಎಾಂದ್ಯ 

ಕೀರುತಾು , ಸಕಾಿರದ ಪ್ರವಾಗಿ ಸಂತಾಪ್ ಸೂಚನ ಪ್ರ ಸಾು ಪ್ಕೆೆ  ಸಹಮತವ್ನೆು  ವ್ಯ ಕು ಪ್ಡಿಸುತೆು ೀನೆ.   

 ಶಿರ ೋ ಎರ್.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, 

ತಾವು ಮಂಡಿಸಿದಂತಹ ಸಂತಾಪ್ ಸೂಚಕ ಗತ್ತು ವ್ಳಿಯನೆು  ಬ್ಾಂಬಲ್ಲಸಿ, ತಮಮ  ವಿಚಾರಕೆೆ  

ಅನುಗುಣ್ವಾಗಿ ಒಾಂದ್ರಡು ಮಾತ್ತಗಳನೆು  ಹೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  ಅವ್ಕಾಶ ಕಲ್ಲಪ ಸಿದಂತಹ ತಮಗೆ 

ಮೊಟಟ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನೆು  ಸಲ್ಲಲ ಸಿ, ನನೆ  ಮಾತ್ತಗಳನೆು  ಪಾರ ರಂಭಿಸುತೆು ೀನೆ.  
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ಈ ರಾಷಟ ರಕೆೆ  ಅದ್ಯು ತವಾದ ಸೇವಯನೆು  ಸಲ್ಲಲ ಸಿದಂತಹ ಮೂರು ಪ್ಡೆಗಳ 

ಮೊಟಟ ಮೊದಲನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಸಥ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಬಿಪಿನ್ ರಾವ್ತ್ ಅವ್ರಾಂದಿಗೆ 13 ಜನರು ಮೃತರಾದ 

ಸಂದಭಿದಲ್ಲಲ  ವಾಯುಪ್ಡೆಯ ಗೂರ ಪ್ ಕಾಯ ಪ್ಟ ನ್ ವ್ರುಣ್ ಸಿಾಂಗ್ ಅವ್ರು ಬದ್ಯಕುಳಿಯಬಹುದ್ಯ 

ಎಾಂದ್ಯ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಆಸ ಇತ್ತು .  ಹಾಂದಿನ ಸಂತಾಪ್ ಸೂಚನೆಯ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಲ  ನನು ಗೂರ ಪ್ 

ಕಾಯ ಪ್ಟ ನ್ ವ್ರುಣ್ ಸಿಾಂಗ್ ಅವ್ರು ಆಸಪ ತೆರ ಯಲ್ಲಲ  ಚಿಕತೆಸ  ಪ್ಡೆಯುತ್ರು ದ್ಯದ , ಅವ್ರು ಬದ್ಯಕುಳಿಯುತಾು ರೆ 

ಎನೆು ವ್ ಆಶಯದಲ್ಲಲ  ಅವ್ರು ಬದ್ಯಕುಳಿಯಲ್ಲ ಎಾಂದ್ಯ ಪಾರ ರ್ಿನೆ ಮಾಡಿಕಾಂಡಿದ್ದ ನು.  ನನಗೆ 

ಆಶಾವಾದವೂ ಇತ್ತು .  ದ್ಯರ್ದಿವ್ವಾಂಬಂತೆ ಭಾರತದ ಗೂರ ಪ್ ಕಾಯ ಪ್ಟ ನ್ ವ್ರುಣ್ ಸಿಾಂಗ್ ಅವ್ರನೆು  

ಉಳಿಸಿಕಳಿಲ್ಲಕೆೆ  ಆಗಲ್ಲಲಲ .  ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನ ಕಮಾಾಂಡ ಆಸಪ ತೆರ ಗೆ ಅವ್ರನೆು  ಸಥ ಳಾಾಂತರ ಮಾಡಿ 

ಅತ್ತಯ ತು ಮವಾದ ಚಿಕತೆಸ ಯನೆು  ನೀಡಿ ಉಳಿಸಿಕಳಿಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ವೈದಯ ರು ಶತಪ್ರ ಯತೆ  ಮಾಡಿದರೂ 

ಕೂಡ ನನೆೆ  ಅವ್ರು ನಧನರಾಗಿದಾದ ರೆ.  ಅವ್ರು ಶೌಯಿಚಕರ  ಪ್ರ ಶಸಿು ಗೆ ಭಾಜನರಾದಂತಹವ್ರು. 

ಅದ್ಯು ತವಾದಂತಹ ಸೇವಾ ಮಡಲ್ಗಳನೆು  ಪ್ಡೆದವ್ರು.   ಅವ್ರಬಾ ರಾದರೂ ಉಳಿಯಲ್ಲ ಎಾಂದ್ಯ 

ರಾಷಟ ರದ ಜನತೆ ಹಾರೈಸಿದದ ರು.  ದ್ಯರ್ದಿವ್ವಾಂಬಂತೆ ಸಿ.ಡಿ.ಎಸ್., ಬಿಪಿನ್ ರಾವ್ತ್ ಅವ್ರಾಂದಿಗೆ 

ಇವ್ರೂ ನಮಮ ನೆು  ಅಗಲ್ಲದಾದ ರೆ.  ಇದರಿಾಂದಾಗಿ ದೇಶಕೆೆ  ಸಾಕಷ್ಟಟ  ಆಘಾತ ಉಾಂಟ್ರ್ಗಿದ್ 

ಎನೆುವಂತಹ ಮಾತನೆು  ಈ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಲ  ವ್ಯ ಕು  ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. ತಮಿಳುನಡಿನ ಕೂನೂರಿನಲ್ಲಲ  

ನಡೆದ ಹೆಲ್ಲಕಾಪ್ಟ ರ್ ಅಪ್ಘಾತ ಎನೆು ವ್ ಎಪಿಸೀಡ್ ಬಗೆೆ  ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಸಾಕಷ್ಟಟ  ಮುತ್ತವ್ಜಿ 

ವ್ಹಸಿ ಇದರ ಹನೆೆ ಲೆ ಏನು? ಕಾರಣ್ವೇನು ಎನೆು ವುದನೆು  ಕಂಡು ಹಡಿಯುವುದ್ಯ ದೇಶದ 

ಹತದೃಷ್ಟಟ ಯಿಾಂದ,  ದೇಶದ ಭದರ ತೆಯ ದೃಷ್ಟಟ ಯಿಾಂದ, ದೇಶದ ಐಕಯ ತೆಯ ದೃಷ್ಟಟ ಯಿಾಂದ, ದೇಶದ 

ಸಾವ್ಿಭೌಮತಾ ದ ದೃಷ್ಟಟ ಯಿಾಂದ ಬಹಳ ಅವ್ಶಯ ಕವಾಗಿದ್ ಎನೆು ವಂತಹ ಮಾತನೆು  ನನು ಈ 

ಸಂದಭಿದಲ್ಲಲ  ವ್ಯ ಕು ಪ್ಡಿಸಲು ಬಯಸುತೆು ೀನೆ.   

ದೇಶದ ಪ್ರಮಾಣು ಪಿತಾಮಹ ಆಗಿದದ ಾಂತಹ ದಿ: ಹೀಮಿ ಜಹಾಾಂಗಿೀರ್ ಬ್ಬಬ್ಬ ಅವ್ರನೆು  

ನವು ವಿಮಾನ ಅಪ್ಘಾತದಲ್ಲಲ  ನವು ಕಳೆದ್ಯಕಾಂಡಿದ್ದ ೀವ.  ಈಗ ಮೂನಿಲೆು  ದಿನಗಳಿಾಂದ ಈ 

ವಿಮಾನಪ್ಘಾತವು ಬ್ಬಾಂಬ್ ಸಫ ೀಟದಿಾಂದ ಸಂಭವಿಸಿದ್ ಎಾಂದ್ಯ ಚರ್ಚಿಯಾಗುತ್ರು ದ್.  ಇಡಿೀ 

ಪ್ರ ಪಂಚದಲ್ಲಲ  ದ್ಡಡ ದಾದ ಪ್ರ ಜಾಸತಾು ತಮ ಕ ರಾಷಟ ರವಾದ ನಮಮ  ದೇಶದ ಮಿಲ್ಲಟರಿ ಪ್ಡೆಯು 

ಪ್ರ ಪಂಚದಲ್ಲಲ ಯೇ ನಲೆನೇ ಶಕು ಶಾಲ್ಲಯಾದ್ಯದಾಗಿದ್.  ಬಹಳಷ್ಟಟ  ರಾಷಟ ರಗಳಿಗೆ ನಮಮ  ಮೇಲೆ 

ಕಣಿಣ ದ್.  We have lost fourteen finest officers.  ಇದ್ಯ ಹೃದಯ ವಿದಾರ ವ್ಕವಾದಂತಹ ಘ್ಟನೆ.  

ಗೂರ ಪ್ ಕಾಯ ಪ್ಟ ನ್ ವ್ರುಣ್ ಸಿಾಂಗ್ ಅವ್ರು ಉಳಿದಿದದ ರೆ ಈ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನೆು  ನವು ಅವ್ರಿಾಂದ 

ತ್ರಳಿದ್ಯಕಳಿಲು ಸಾಧಯ ವಾಗುತ್ರು ತ್ತು  ಎನೆು ವ್ ವಿಚಾರವ್ನೆು  ವ್ಯ ಕು  ಮಾಡುತಾು  ಅವ್ರ ಅಗಲ್ಲಕೆಯ 

ನೀವು ಕೇವ್ಲ ಅವ್ರ ಕುಟಾಂಬ ವ್ಗಿಕೆಷ್ಟ ೀ ಅಲಲ , ದೇಶದ 130 ಕೀಟ ಜನತೆ ದ್ಯುಃಖ್ ಪ್ಡುವ್ ಈ 
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ಸಂದಭಿದಲ್ಲಲ  ಅವ್ರ ಆತಮ ಕೆೆ  ಭಗವಂತ ಸದೆತ್ರಯನೆು  ನೀಡಲ್ಲ.  ಅವ್ರ ಅಗಲುವಿಕೆಯ ನೀವ್ನೆು  

ಸಹಸುವ್ ಶಕು ಯನೆು  ಅವ್ರ ಕುಟಾಂಬ ವ್ಗಿಕೆೆ  ಭಗವಂತ ನೀಡಲ್ಲ ಎಾಂದ್ಯ ಪಾರ ರ್ಥಿಸುತಾು  ನನೆ  

ಮಾತ್ತಗಳನೆು  ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ.  ನಮಸೆಾ ರ.  

ಶಿರ ೋ ಬ್ಸವರಾಜ್ ಬೊಮಾಮ ಯಿ (ಮಖಾಮಂತಿರ ಗಳು):-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ತಾವು 

ತಂದಿರುವಂತಹ ಸಂತಾಪ್ ಸೂಚನ ಪ್ರ ಸಾು ಪ್ಕೆೆ  ನನೆ  ದನಗೂಡಿಸುತಾು  ಭಾರತ ವಾಯುಪ್ಡೆಯ 

ಗೂರ ಪ್ ಕಾಯ ಪ್ಟ ನ್ ವ್ರುಣ್ ಸಿಾಂಗ್ ಅವ್ರ ನಧನ ನಮಗೆ ದ್ಯುಃಖ್ವ್ನೆು  ತಂದಿರುವ್ ಮತು ಾಂದ್ಯ ಘ್ಟನೆ.  

ಇದೇ ತ್ರಾಂಗಳ 8ನೇ ತಾರಿೀಖಿನಂದ್ಯ ಹೆಲ್ಲಕಾಪ್ಟ ರ್ ದ್ಯರಂತದಲ್ಲಲ  ನಮಮ  ಸೇನೆಯ ಸಿಡಿಎಸ್ 

ಆಗಿದದ ಾಂತಹ ದಿವಂಗತ ಬಿಪಿನ್ ರಾವ್ತ್ ಅವ್ರನೆು  ವಲ್ಲಲ ಾಂಗಟ ನ್ ಮಿಲ್ಲಟರಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ 

ಕರೆದ್ಯಕಾಂಡು ಹೀಗುವ್ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಲ  ಕೇವ್ಲ 20-25 ನಮಿಷಗಳ ಹಾರಾಟ ಮಾಡುವ್ 

ಮಾಗಿದಲ್ಲಲ  ದ್ಯರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದ್.  ಬಿಪಿನ್ ರಾವ್ತ್ ಹಾಗೂ ಅವ್ರ ಪ್ತೆ್ರ ಯನೆ ಳಗಾಂಡಂತೆ 13 

ಜನರು ಅಾಂದೇ ಅಸು ನೀಗಿದದ ರು. ಅದರ ಬಗೆೆ  ಬಹಳಷ್ಟಟ  ದ್ಯುಃಖ್ವ್ನೆು  ಎಲಲ ರೂ ಕೂಡ ವ್ಯ ಕು  

ಪ್ಡಿಸಿದಾದ ರೆ.  ಇದ್ಯ ನಜಕೊ  ದಿಗಾು ರಾಂತ್ರಯುಾಂಟ ಮಾಡುವ್ ವಿಷಯ.  ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿ ಸಿ.ಡಿ.ಎಸ್., 

ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಸಕೂಯ ರಿಟ, ಸೇಫ್ಟಟ  ಮತ್ತು  ಪೂವ್ಿ ಜಾಗರ ತಾ ಡಿರ ಲ್ಲಲ ಾಂಗ್ ಎಲಲ ವೂ ಕೂಡ 

ಆಗಿರುತು ದ್.  ಅಾಂತಹದದ ರಲ್ಲಲ  ಈ ಘ್ಟನೆ ಆಗಿರುವುದ್ಯ ನಮಗೆಲಲ ರಿಗೂ ಚಿಾಂತಾಕಾರ ಾಂತರನೆ ಗಿ 

ಮಾಡಿದ್.   ನಮಮ  ಆಮಿಿಯವ್ರು ಯಾವುದೇ ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನ ಮಾಡಬ್ಬರದ್ನೆು ವ್ ಕಾರಣ್ದಿಾಂದ ನನು 

ಈ ಮಾತನೆು  ಹೇಳುತ್ರು ಲಲ .  ಆದರೆ ಇಷ್ಟಟ  ಮಾತರ  ಸತಯ .  ಇದ್ಯ ಏಕೆ ಆಯಿತ್ತ, ಕಾರಣ್ಗಳೇನು ಎಾಂದ್ಯ 

ತ್ರಳಿದ್ಯಕಳಿು ವ್ ವಿಚಾರ ಭಾರತದ ಪ್ರ ತ್ರಯೊಬಾ  ನಗರಿಕರಿಗೂ ಇದ್.  ಏಕೆಾಂದರೆ ಸೇನ ಮುಖ್ಯ ಸಥ ರಿಗೆ 

ಹೀಗಾದರೆ ನವಲ್ಯಲ  ಯೊೀಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು.   

ದಿವಂಗತ ಬಿಪಿನ್ ರಾವ್ತ್ ಅವ್ರ ನಯಕತಾ , ಅವ್ರ ಶೌಯಿ  ಅಲಲ ದ್ ಅವ್ರು frontline 

leader ಆಗಿ ಕೆಲಸವ್ನೆು  ಮಾಡಿದದ ರು. Chief of Army Staff ಆದಾಗಲ್ಲ ಕೂಡ front line ನಲ್ಲಲ ದ್ಯದ  

ಕೆಲಸವ್ನೆು  ಮಾಡಿದದ ರು.  ಅದ್ಯ Western Range ಇರಬಹುದ್ಯ ಅರ್ವಾ Northern Range  

ಇರಬಹುದ್ಯ, frontline ನಲ್ಲಲ ದ್ಯದ  ಭಾರತದ ಸೇವಯನೆು  ಮಾಡಿದಾದ ರೆ.  ಅವ್ರ ಮಾತ್ರನಾಂದ 

ಪ್ರ ತ್ರಯೊಬಾ  ಸೈನಕನಗೆ ಮನೀಬಲ ಹೆಚಾು ಗುತ್ರು ತ್ತು , ಆತಮ  ವಿಶಾಾ ಸ ಹೆಚಾು ಗುತ್ರು ತ್ತು .  

(ಮುಾಂದ್ಯ) 
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(1123) 16-12-2021 (3.50) ಕೆಜ – ಜಆರ್   

(ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರ ಉಪ್ಸಿಥ ತ್ರ) 

ಶಿರ ೋ ಬ್ಸವರಾಜ್ ಬೊಮಾಮ ಯಿ  (ಮಾಂದ್ದ):- 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ,  ಎರಡನೆಯದಾಗಿ,   ಅವ್ರು ಹಸ   ನಯಕತಾ ವ್ನೆು  

ಕಟಟ ದದ ರು. ಒಾಂದ್ಯ ಹಸ dimension ಕಟಟ ದದ ರು. ಒಾಂದ್ಯ ಬಹಳ positive  ಆಗಿ, 

aggressive ಆಗಿ ಇಡಿೀ ನಮಮ  ಭಾರತ ದೇಶದ ಮೂರು ಪ್ಡೆಗಳ ಒಾಂದ್ಯ strategy ಅನೆು  

ಸಂಪೂಣ್ಿವಾಗಿ ಶ್ರ ೀ ಬಿಪಿನ್  ಲಕ್ಷಮ ಣ್ಸಿಾಂಗ್ ರಾವ್ತ್ರವ್ರು ಬದಲ್ಯವ್ಣೆ ಮಾಡಿದದ ರು.   

       ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, indianisation of weapons and 

modernisation of weapons ಇವ್ರೆಡನೆು  ಅವ್ರು ಬಹಳ ಅದ್ಯು ತವಾಗಿ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. 

ಇದರಿಾಂದ ಬಹಳ ದ್ಡಡ  ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿದ್. ಪ್ರ ರ್ಮ ಬ್ಬರಿಗೆ ಖ್ಯಸಗಿ ವ್ಲಯದಲ್ಲಲ  ಭಾರತ 

ದೇಶದಲ್ಲಲ  ನಮಮ  Army ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ weaponry ಗಳನೆು  ತಯಾರು ಮಾಡಿದರು. ನವು 

ಮೊದಲು import ಮಾಡಿಕಳಿು ತ್ರು ದ್ದ ೀವು. ಈಗ ಅದನೆು  export ಮಾಡುವ್ ರಿೀತ್ರಯಲ್ಲಲ  ಅವ್ರ 

strategy ಇತ್ತು . ಅವ್ರ ಈ ಎಲ್ಯಲ  ಬುದಿದ ವಂತ್ರಕೆಯನೆು  ನೀಡಿ ಸನಮ ನಯ  ಪ್ರ ಧಾನ 

ಮಂತ್ರರ ಗಳಾದ ಶ್ರ ೀ ನರೇಾಂದರ  ಮೊೀದಿಯವ್ರು ಅವ್ರನೆು  C.D.S., (Chief of Defence Staff) 

ಮಾಡಿದದ ರು. Chief of Defence Staff  ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಇರುತು ದ್. ನವು ಅದರಲ್ಲಲ  

ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಜನರನೆು  ನೆನಪು ಇಟಟ ಕಳಿು ತೆು ೀವ.  ಜನರಲ್ ಕರಿಯಪ್ಪ  ಇರಬಹುದ್ಯ, 

ಜನರಲ್ ತ್ರಮಮ ಯಯ  ಇರಬಹುದ್ಯ, ಇವ್ರಿಬಾ ರು ಕನೆ ಡಿಗರು. ಇವ್ರು Chief of Defence Staff 

ಆಗಿದದ ರು. ಇವ್ರಲಲ ದ್, ನಮಗೆ ನೆನಪು ಇರುವಂರ್ದ್ಯದ  ಶ್ರ ೀ ಮಾಣಿಕ್ ಷಾ ಮತ್ತು  ಈಗ ಶ್ರ ೀ ಬಿಪಿನ್  

ಲಕ್ಷಮ ಣ್ಸಿಾಂಗ್ ರಾವ್ತ್ರವ್ರು.  1971ರಲ್ಲಲ  Indo-Pak war  ಆಗಿತ್ತು . ಈಗ ಅದರ  50 ವ್ಷಿಗಳ 

celebration ಅನೆು  ಮಾಡುತ್ರು ದ್ದ ೀವ. ನನು ಇಾಂದ್ಯ ಬ್ಳಗೆೆ  Marata Regiment ಗೆ ನನೆ  

ಗೌರವ್ವ್ನೆು  ಆಪಿಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದ ೀನೆ. ನಮಮ  ಸೈನಯ  ಯಾವಾಗಲ್ಲ ನಮಮ  ಭಾರತ ದೇಶದ 

ಸುರಕ್ಷತೆಯನೆು  ಎತ್ರು ಹಡಿದಿದ್. ನಮಮ  ದೇಶದ ಧಾ ಜವ್ನೆು  ಎತ್ರು ಹಡಿದಿದ್. ನಮಗೆ ಎಾಂದೂ ಸಹ 

ನರಾಶ್ನಯನೆು  ಮಾಡಿಲಲ . ಆದರೆ, ಈಗ warfare ಏನದ್, ಅದ್ಯ ಬದಲ್ಯವ್ಣೆಯಾಗುತು ದ್. 

ಮೊದಲು men to men combat ಇತ್ತು . Tanks to tanks combat  ಇತ್ತು . ಈಗ ಎಲಲ ವೂ ಹೀಗಿ 

ಎಲ್ಯಲ  weapons ಕೂಡ remote sensing devise ನಲ್ಲಲ  ಆಪ್ರೇಟ್  ಆಗುತು ದ್.  ಅದಕೆಾ ಗಿ ಶ್ರ ೀ 

ಬಿಪಿನ್ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ಸಿಾಂಗ್ ರಾವ್ತ್ರವ್ರು ಮತ್ತು  ಅವ್ರ ತಂಡ ಎಲ್ಯಲ  ಸಿದಿ ತೆಗಳನೆು  ಕಳೆದ 

ಹಲವಾರು ವ್ಷಿಗಳಿಾಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕಾಂಡು ಬಂದಿದಾದ ರೆ. ಅದರಲ್ಲಲ  ಸಹ, ನಮಮ  ಭಾರತ 

ಮುಾಂದಿದ್. ನರಂತರವಾಗಿ ಅದರ modernisation  ಪ್ರ ಕರ ಯ ಇದದ ರೆ,  ಮಾತರ  ನವು ನಮಮ  
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ದೇಶವ್ನೆು  ಆಧುನಕ ಸಶಸಿು ರೀಕರಣ್ದಲ್ಲಲ  ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದ್ಯ. ಇವ್ರು ಶೌಯಿ ಚಕರ ವ್ನೆು  

ಪ್ಡೆದಿದಾದ ರೆ. ಅದೇರಿೀತ್ರ ಅಶ್ೀಕ ಚಕರ  ಮತ್ತು  ಪ್ರಮವಿೀರ ಚಕರ  ಎಲಲ ವೂ ಸಹ ಇದ್. 

ಕನೆ ಡಿಗರು ಯಾರಾದರೂ ಹೀದರೆ, 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು  12 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು 

ಈ ರಿೀತ್ರ ಇತ್ತು .  25 ಲಕ್ಷ   ರೂಪಾಯಿಗಳು ಇದಿದದ ನೆು  ಒಾಂದ್ಯ ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು  

12 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಇದಿದದ ನೆು  ಒಾಂದ್ಯ ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆದೇಶ  ಮಾಡಿದ್ದ ೀನೆ. ಈ 

ರಿೀತ್ರ ಎಲಲ ವ್ನೆು  4 ರಿಾಂದ 5 ಪ್ಟಟ  ಹೆಚಿು ಗೆ  ಮಾಡಿ ಇಾಂದ್ಯ ಆದೇಶ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಟಟ  

ಬಂದಿದ್ದ ೀನೆ. ಅಾಂದರೆ, ನಮಮ  ಸೈನಯ ದಲ್ಲಲ  ಪ್ರಾಕರ ಮ ಮಾಡಿದವ್ರನೆು  ಗುರುತ್ರಸುವುದ್ಯ ನಮಮ  

ಕತಿವ್ಯ . ನಮಮ  ರಾಜಯ ದ  ಜನತೆ  ಮತ್ತು  ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರ ಅವ್ರ ಜತೆಗೆ ಇದ್ ಎನೆುವಂತಹ 

ಸಂಕೇತವ್ನೆು  ಕಡಲು ಆ ಕೆಲಸವ್ನೆು  ಇಾಂದ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದ ೀನೆ.  

        ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಶ್ರ ೀ ವ್ರಣ್ಸಿಾಂಗ್ರವ್ರ ಬಗೆೆ  ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವ್ರು ಉಳಿದ್ಯ  

ಬಂದಿರುವುದ್ಯ ನಜವಾಗಲ್ಲ ಸಹ ಒಾಂದ್ಯ ರ್ದವ್ ಇರ್ಚು . ಅದ್ಾಂದ್ಯ miracle. ಅಲ್ಲಲ ನ ಜನರು 

ಅವ್ರು ಇಳಿದ ತಕ್ಷಣ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನೊ  ಸಾ ಲಪ  ಎಚು ರಿಕೆ ಇತ್ತು , ನಂತರ   ಕೆಲವೇ ನಮಿಷಗಳಲ್ಲಲ  

ಎಚು ರ ತಪಿಪ ದರು ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಲ  ಚಿಕತೆಸ  ಮಾಡಿ ನಂತರ ನಮಮ  

ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನ Command Hospital Air Force ಗೆ ಕರೆದ್ಯಕಾಂಡು ಬಂದಿದದ ರು. ಇಡಿೀ ನಮಮ  

ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಲ  ನಮಮ  ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಲ ರುವಂತಹ Command Hospital Air Force, it is one 

of the best hospitals, having best facility and best Doctors. ನನು ಶ್ರ ೀ  

ವ್ರಣ್ಸಿಾಂಗ್ರವ್ರನೆು  ನೀಡುವುದಕೆೆ  ಹೀಗಿದ್ದ . ಆದರೆ, ನೀಡುವುದಕೆೆ  ಆಗಲ್ಲಲಲ . ಇಡಿೀ 

ಅವ್ರ ದೇಹ ಸುಮಾರು 80% ಕೆಾಂತ ಹೆಚ್ಚು  ಸುಟಟ  ಹೀಗಿತ್ತು . ತ್ತಟಗಳ ಸಮೇತ, ಕಣಿಣ ನ 

ರೆಪ್ಪಪ ಗಳ ಸಮೇತ ಸುಟಟ  ಹೀಗಿತ್ತು . ಆದರೂ ಸಹ, ಅವ್ರು fight ಮಾಡುತ್ರು ದದ ರು. ವೈದಯ ರು 

ಎಲ್ಯಲ  ರಿೀತ್ರಯ ಪ್ರ ಯತೆ ಗಳನೆು  ಮಾಡುತ್ರು ದದ ರು. ಕಡೆಿ ಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ರು ರಲ್ಲಲಲ . B.P., 

maintain  ಆಗುತ್ರು ರಲ್ಲಲಲ . ಇನೊ  ಹಲವಾರು ವೈದಯ ಕೀಯ ಸಮಸಯ ಗಳು ಇದದ ವು. ಆದರೂ ಸಹ, 

ವೈದಯ ರು 24 x 7 ಗಂಟ್ನಗಳ ಕಾಲ ನರಂತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನೆು  ಉಳಿಸಿಕಳಿುವಂತಹ 

ಪ್ರ ಯತೆ ವ್ನೆು  ಮಾಡುತ್ರು ದದ ರು.   ನನು ಮತ್ತು  ಮಾನಯ  ಘ್ನತೆವತು  ರಾಜಯ ಪಾಲರು ಒಟಟ ಗೆ 

ಹೀಗಿದ್ದ ೀವು. ನನು ಅವ್ರ ಕುಟಾಂಬದ ಸದಸಯ ರನೆು  ಸಹ ಭೇಟ ಮಾಡಿದ್ದ . ಅವ್ರ 

ಕುಟಾಂಬದವ್ರನೆು  ನೀಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ಮುಖ್ದಲ್ಲಲ  ಎಳಿಷ್ಟಟ  ಸಹ ಆತಂಕದ ಮತ್ತು  ಭಯದ 

ಛಾಯ ಇರಲ್ಲಲಲ .  ಅವ್ರು ಬಹಳ normal ಆಗಿ ಇದದ ರು.  ನನು ಅದನೆು  ನೀಡಿದಾಗ, ಅವ್ರು 

ಎಷ್ಟಟ  ಧೈಯಿವಂತರು ಇರಬಹುದ್ಯ, ಎಷ್ಟಟ  ಶೌಯಿವಂತರು ಇರಬಹುದ್ಯ, ಸಾವು ತಮಮ  
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ಕಣೆಣ ದ್ಯರಿಗಿದದ ರೂ ಸಹ, ಧೃತ್ರಗೆಡದ್ ಅದನೆು  ಹೆದರಿಸುವಂತಹ ಛಲ ನಮಮ  ಭಾರತದ 

ಸೇನಪ್ಡೆಗೆ ಇದ್ ಎಾಂದ್ಯ ನನು ಒಾಂದ್ಯ ಕ್ಷಣ್ ಯೊೀಚನೆ ಮಾಡಿದ್.  

     ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಅವ್ರು ಸುಮಾರು 10-12 ದಿವ್ಸಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರ ಯತೆ  ಮಾಡಿ 

ಅಸುನನೀಗಿದಾದ ರೆ. ಅವ್ರು ಹಲವಾರು ಹುದ್ದ ಗಳನೆು  ಅಲಂಕರಿಸಿದದ ವ್ರು. ಅವ್ರು 

ಶೌಯಿಚಕರ ವ್ನೆು  ಪ್ಡೆದ್ಯಕಾಂಡಿದದ ರು. ಅವ್ರು Narrating Staff ಆಗಿ Southern  

ತಮಿಳುನಡಿನಲ್ಲಲ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ರು ದದ ರು. ನವು ಅಾಂತಹ ಅನುಭವಿ ಸೈನಕರನೆು , ಸೈನಕರ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳನೆು  ಮತ್ತು  Group Captain ಅನೆು   ಕಳೆದ್ಯಕಾಂಡು ಸೇನೆ ಇನೆ ಷ್ಟಟ  ಬಡವಾಗಿದ್.  

ನಮಮ  ಇಡಿೀ ದೇಶ ಮತು ಮಮ  ದ್ಯುಃಖ್ದಲ್ಲಲ ದ್. ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಬದ್ಯಕ ಉಳಿದ್ಯ ಬಂದರೆ, 

ನಜವಾಗಲ್ಲ ಏನು ನಡೆಯಿತ್ತ  ಎನೆು ವುದನೆು  ಹೇಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು  ಎನೆುವಂತಹ ಒಾಂದ್ಯ 

ಸಣ್ಣ  ಆಸ ಇತ್ತು . ಇವ್ತ್ರು ನ ದಿವ್ಸ ಅದ್ಯ ಸಹ ಕರಗಿಹೀಗಿದ್. ಅವ್ರ ಆತಮ ಕೆೆ  ಶಾಾಂತ್ರ ಸಿಗಲ್ಲ. 

ಅವ್ರ ಕುಟಾಂಬ ವ್ಗಿದವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು  ನಮಮ   ಇಡಿೀ ದೇಶದ ಜನರು ದ್ಯುಃಖ್ದಲ್ಲಲ ರುವುದನೆು  

ಸಹಸುವಂತಹ  ಶಕು ಯನೆು  ಭಗವಂತ ಕಡಲ್ಲ ಎಾಂದ್ಯ ಕೇಳಿಕಾಂಡು ನನೆ  ಈ ಸಂತಾಪ್ 

ಸೂಚನೆಗೆ  ನನೆ  ಬ್ಾಂಬಲವ್ನೆು  ಸೂಚಿಸಿ ನನೆ  ಮಾತನೆು  ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ. ಧನಯ ವಾದಗಳು.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮೃತರ ಆತಮ ಕೆೆ  ಸದೆತ್ರಯನೆು  ಕೀರುತಾು , ಅವ್ರ ಆಗಲ್ಲಕೆ 

ನೀವ್ನೆು  ಸಹಸುವಂತಹ ಶಕು ಯನೆು  ಅವ್ರ ಕುಟಾಂಬ ವ್ಗಿಕೆೆ  ಪ್ರಮಾತಮ ನು ಕರುಣಿಸಲ್ಲ 

ಎಾಂದ್ಯ ಪಾರ ರ್ಥಿಸುತೆು ೀನೆ. ಮೃತರಿಗೆ ಗೌರವ್ ಸೂಚಿಸುವ್ ಸಲುವಾಗಿ  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರೆಲಲ ರೂ 

ಎದ್ಯದ  ನಾಂತ್ತ ಒಾಂದ್ಯ ನಮಿಷದ ಕಾಲ  ಮೌನವ್ನೆು  ಆಚರಿಸಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಕೇಳಿಕಳಿು ತೆು ೀನೆ.  

(ಮೃತರ ಗೌರವಾಥಾ  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಉಪಸಥ ತರಿದು ವರೆಲಿರೂ ಎದ್ದು  ನಿಾಂತ್ತ  

ಒಾಂದ್ದ ನಿಮಿಷದ ಕಾಲ  ಮೌನವನುು  ಆಚರಿಸದರು) 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಓಾಂ ಶಾಾಂತ್ರುಃ  ಈ ಸದನವು  ಅಾಂಗಿೀಕರಿಸಿದ  ಸಂತಾಪ್ ಸೂಚಕ  

ನಣ್ಿಯವ್ನೆು   ಮೃತರ  ಕುಟಾಂಬ ವ್ಗಿದವ್ರಿಗೆ  ಕಳುಹಸಿಕಡಲ್ಯಗುವುದ್ಯ.  
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03. ಪರ ಶ್ು ೋತು ರಗಳು 

ಅ) ಚುಕೆೆ  ಗುರುತಿನ  ಪರ ಶ್ನು ಗಳಿಗೆ  ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ನಿೋಡಲಾದ ಉತು ರಗಳು  

 

ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖೆಾ  501 

(ಉತು ರವನುು  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ)  

 

ಶಿರ ೋ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಥ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ,  ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ  

ಮಂತ್ರರ ಯವ್ರು ನನೆ  ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳಿಗೆ ಉತು ರವ್ನೆು  ಒದಗಿಸಿದಾದ ರೆ.  ಆದರೆ, ನನಗೆ ಈ ಉತು ರದಲ್ಲಲ  

ಕೂತ್ತಹಲ ಮೂಡಿಸುವಂತಹ 2-3 ಉತು ರಗಳು ಸಹ ಇವ. ಒಾಂದ್ಯ  ‘ಶ್ಶು’್ಪ್ದದ  ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನ 

ಹಾಗೂ ‘ಶ್ಶು’್ ಎಾಂದ್ಯ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲು  ನಧಿರಿಸಬಹುದಾದ  ವ್ಯೊೀಮಿತ್ರಯನೆು   

ತ್ರಳಿಸುವುದಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದ .  ಅದಕೆೆ  18 ವ್ಷಿ ತಲುಪುವ್ವ್ರೆಗಿನ  ಮಕೆಳನೆು  ‘ಶ್ಶು’್ ್ ಎಾಂದ್ಯ 

ಪ್ರಿಗಣಿಸಲ್ಯಗುವುದ್ಾಂದ್ಯ ಉತು ರ ಕಟಟ ದಾದ ರೆ. ಐ.ಪಿ.ಸಿ., ಮತ್ತು  ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ., ಕೆಳಗೆ ಬಂದಾಗ, 

18 ವ್ಷಿದ ಕೆಳಗಿನ ಬ್ಬಲಕರು ಆತಾಯ ಚಾರವ್ನೆು  ಮಾಡಿದರೆ, ಅದನೆು  ಶ್ಶು ಆತಾಯ ಚಾರ 

ಮಾಡಿದಾದ ನೆಾಂದ್ಯ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲ್ಯಗುವುದೇ? ಏಕೆಾಂದರೆ, ಆ ಪ್ರ ಕರಣ್ಗಳು ಸಹ ನಡೆದಿವ. ಅವ್ರು 

ಬ್ಬಲಪ್ರಾಧಿಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ, 18 ವ್ಷಿ ವ್ಯಸಿಸ ನವ್ರೆಗೆ  ಮಗು ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವ್ ಲೆಕೆದಲ್ಲಲ   

ಹೇಳಲ್ಯಗಿದ್ಯೊೀ, ಯಾವ್ ಲೆಕೆದಲ್ಲಲ  18 ವ್ಷಿ ವ್ಯಸಿಸ ನವ್ರೆಗೆ ಶ್ಶು ಎಾಂದ್ಯ 

ಪ್ರಿಗಣಿಸಲ್ಯಗಿದ್? ಇದಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಾಂತೆ, ಇನೆ ಾಂದ್ಯ ಅನುಮಾನ ಎಾಂದರೆ, 18ನೇ 

ವ್ಯಸಿಸ ನಾಂದ ಎಲಲ ರಿಗೂ ಮತದಾನ ಪಾರ ರಂಭವಾಗುತು ದ್.  

     (ಮುಾಂದ್ಯ) 

 

(1124) 16-12-2021 (4.00) ಎಾಂವಿ-ಎಾಂಡಿ (ವಿಕೆ) 

(ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರ ಉಪ್ಸಿಥ ತ್ರ) 

ಶಿರ ೋ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಥ (ಮಾಂದ್ದ):- 

 

ಶ್ಶು ಮರುಕ್ಷಣ್ವೇ ಮತದಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಟಟ ಕೆೆ  ಹೀಗುತು ದ್ ಎಾಂದಾಗ, ಎಲಲ ೀ ಒಾಂದ್ಯ 

ರಿೀತ್ರ ವೈಜಾಾ ನಕವಾಗಿ 18 ವ್ಷಿದವ್ರೆಗಿನ ಬ್ಬಲಕ ಮತ್ತು  ಬ್ಬಲಕಯನೆು  ಶ್ಶು ಎಾಂದ್ಯ 

ಪ್ರಿಗಣಿಸಬಹುದ್ಯ ಎಾಂದ್ಯ ಸಕಾಿರದ ಸುತು ೀಲೆ ಇದದ ರೆ, ನವು ಏನು ಈ adolescent period 

ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳುತೆು ೀವ. ಅದನೆು  ಯಾವ್ ಅವ್ಧಿ ಎಾಂದ್ಯ ಗುರುತ್ರಸಲ್ಯಗುತು ದ್. ಈಗ ಶ್ಶು ಯಾವುದ್ಯ? 
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adolescent period ಯಾವುದ್ಯ? ಹಾಗೂ ಬ್ಬಲಕ ಇದ್ಯ ಯಾವ್ ಅವ್ಧಿಯಲ್ಲಲ  ಬರುತು ದ್ ಎಾಂಬುದನೆು  

ಸನಮ ನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಹೇಳಬೇಕು. ಈಗ ಎರಡನೆಯ ವಿಷಯವಾಂದರೆ, ಇದ್ಯ ಶ್ಶುಪಾಲನ 

ರಕ್ಷಣೆಗೀಸೆ ರ ಬಂದಿರುವಂತಹ ರಜಾ ಅವ್ಧಿ. ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ವಾದ್ಯದ್ಯ ಶ್ಶುಪಾಲನೆ. ಈಗ 

ಶ್ಶುವ್ನೆು  ಗಂಡ ಸಾಕುತಾು ನೀ, ಹೆಾಂಡತ್ರ ಸಾಕುತಾು ಳ್ೀ ಎಾಂಬುದ್ಯ immaterial. ಈಗ ನನೆ  ಪ್ರ ಶೆ್ನ  

ಏನೆಾಂದರೆ, ಅಕಸಾಮ ತ್ ಪ್ತೆ್ರ  ತ್ರೀರಿ ಹೀದಾಗ, ಪುರುಷ ನೌಕರ ಆ ಶ್ಶುಪಾಲನ ರಜೆಯನೆು  

ಅನುಭವಿಸಬಹುದೇ ಎಾಂದರೆ, ಅದಕೆೆ  ಇಲಲ ವಾಂದ್ಯ ತ್ರಳಿಸಿದಾದ ರೆ. ಅಾಂದರೆ, ಈಗ ಪ್ತೆ್ರ  ಸತ್ತು  ಹೀದಾಗ, 

ಮಗುವ್ನೆು  ಗಂಡ ಸಾಕುವುದಾದರೆ ಆಗ ಅದ್ಯ ಶ್ಶು ಆಗುವುದಿಲಲ . ಆಗ ಅದ್ಯ ವ್ಯಸೆರಾಗಿ 

ಬಿಡುತು ದ್. ಹಾಗಾದರೆ, ಹೆಣುಣ  ಸಾಕದರೆ ಮಾತರ  ಅದ್ಯ ಶ್ಶುವಾಗುತು ದ್ಯೇ? ಗಂಡು 

ಶ್ಶುಪಾಲನೆಯನೆು  ಮಾಡಬ್ಬರದ್ ಏಕೆ? ಅವ್ನು ಸಕಾಿರಿ ನೌಕರನಗಿದಾದ ಗ 

ವಿಧುರನಗುವುದಿಲಲ ವೇ? ಈಗ ಚಿಕೆ  ಮಗು ಒಾಂದ್ಯ ವ್ಷಿ, ಎರಡು ವ್ಷಿವಿರುತು ದ್. ಈಗ ಯಾವುದ್ೀ 

ಕಾಯಿಲೆಯಿಾಂದ ಅವ್ನ ಪ್ತೆ್ರ  ತ್ರೀರಿ ಹೀದರೆ, ಆ ಮಗುವಿಗೆ ತಂದ್ಯಿಾಂದ ಶ್ಶುಪಾಲನ ರಕ್ಷಣೆ 

ಸಿಗುವುದಿಲಲ ವೇ? ಅಲ್ಲಲ  ಏಕೆ ವಂಚನೆಯನೆು  ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್? ಶ್ಶುಪಾಲನ ಕಾಯಿದ್ಯೊಳಗೆ 

ಗಂಡು-ಹೆಣಿಣ ನ ತಾರತಮಯ ವ್ನೆು  ಏಕೆ ತರಲ್ಯಗಿದ್ ಎಾಂಬತಕೆಾಂರ್ ಜಜಾಾ ಸ. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಈಗ 

ಒಾಂದ್ಯ ವ್ಷಿದಿಾಂದ ಎರಡು ವ್ಷಿವಾದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಆರು ತ್ರಾಂಗಳ ರಜೆಯನೆು  

ಪ್ಡೆದ್ಯಕಳಿಬಹುದ್ಯ. ಈಗ ಅದಕೆೆ  ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ್ಯಬಿಟಟ ದ್. ಈಗ 17 ವ್ಷಿದ ಮಗುವಿದ್. 

ಅವ್ರಿಗೆ ಇನೆು  ಒಾಂದ್ಯ ವ್ಷಿ ಬ್ಬಕ ಇದ್. ಅಾಂದರೆ, 17 ವ್ಷಿದ ಮಗುವಿನ ತಾಯಿ ಕೂಡ, ಆರು 

ತ್ರಾಂಗಳ ರಜೆಯನೆು  ಅನುಭವಿಸಬಹುದ್ಯ. ಈಗ ಮಗುವಿಗೆ ಒಾಂದ್ಯ ಮತ್ತು  ಎರಡು ವ್ಷಿ 

ವ್ಯಸಾಸ ಗಿದದ ರೂ ಕೂಡ ಆರು ತ್ರಾಂಗಳ ರಜೆಯನೆು  ಅನುಭವಿಸಬಹುದ್ಯ. ಕನೆಯ ಅವ್ಧಿಯಲ್ಲಲ  17 

ವ್ಷಿವಾಗಿದದ ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಆರು ತ್ರಾಂಗಳ ರಜೆಯನೆು  ಅನುಭವಿಸಬಹುದ್ಯ ಎನೆುವಂರ್ದ್ಯದ . 

ನನಗೆ ಈ ಸವ್ಲತ್ರು ನ ಬಗೆೆ  ತಕರಾರು ಇಲಲ . ಇದ್ಯ ಎಷ್ಟ ಾಂದ್ಯ ಅವೈಜಾಾ ನಕ ಎನೆು ವಂತಹ 

ಹನೆೆ ಲೆಯ ಕಾರಣ್ಕೆ ೀಸೆ ರ ಇದನೆು  ಕೇಳಿದ್ದ ೀನೆ. ಅದಕೆ ೀಸೆ ರ ಈ ಮೂರು ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳಿಗೆ ಉತು ರದಲ್ಲಲ  

ಉದು ವಾದಂತಹ ಜಜಾಾ ಸಗಳು.  

ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸ.ಮಾಧುಸ್ತವ ಮಿ (ಸಣಣ  ನಿೋರಾವರಿ, ಕಾನೂನು, ಸಂಸದಿೋಯ ವಾ ವಹಾರ 

ಸಚವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ನನಗೆ ಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಕೇಳುವುದಿಲಲ ವೇ? 

 ಶಿರ ೋ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಥ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಈ ಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಮಾನಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಿಗೆ ಎಾಂದ್ಯ ಇದ್. ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳಿಗೆ ಉತು ರವ್ನೆು  ನೀಡಿದಿಾ ರೆ. 

ಮಾನಯ  ಕಾನೂನು ಮತ್ತು  ಸಂಸದಿೀಯ ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ಸಚಿವ್ರು ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ 
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ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಯಲ  ಅಧಿಕಾರದ ಸವ್ಲತು ನೆು  ಹಾಂದಿದಾದ ರೆ.  ಈಗ ಯಾರು ದಾರಿ ತಪಿಪ ಸುವ್ 

ಉತು ರವ್ನೆು  ಕಡುತಾು ರೆ ನನು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರ ಶೆ್ನಯನೆು  ಕೇಳುತ್ರು ಲಲ . 

 ಶಿರ ೋ ಬ್ಸವರಾಜ್ ಬೊಮಾಮ ಯಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಮಾನಯ  ಕಾನೂನು ಮತ್ತು  

ಸಂಸದಿೀಯ ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳ ಸಚಿವ್ರು ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರ ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳಿಗೆ ಉತು ರ ನೀಡಿದರೆ, ನನೆ ದ್ಯ ಏನು 

ತಕರಾರು ಇಲಲ .  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳೆ, ತಾವು ಇಲಲ ದ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಲ  ಮಾನಯ  

ಕಾನೂನು ಮತ್ತು  ಸಂಸದಿೀಯ ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳ ಸಚಿವ್ರು ನಮಮ  ಕೆಲಸವ್ನೆೆ  ಮಾಡುತಾು ರೆ.  

Sri U.B.Ventakesh:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಅವ್ರು ಎಲಲ ರ ಕೆಲಸವ್ನೆು  ಮಾಡುತಾು ರೆ. 

ಶಿರ ೋ ಬ್ಸವರಾಜ್ ಬೊಮಾಮ ಯಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಮಾನಯ  ಆಯನೂರು 

ಮಂಜುನಥ್ರವ್ರು ಪ್ರ ಶೆ್ನಯನೆು  ಕೇಳಿದಾದ ರೆ ಎಾಂದರೆ, ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿ ನನಗೆ ಕುತ್ತಹಲವಿರುತು ದ್. 

ಏಕೆಾಂದರೆ, ಯಾರಿಗೂ ಹಳೆಯಲ್ಯರದ್ಯದ , ಅವ್ರಿಗೆ ಹಳೆದಿರುತು ದ್. ಅದ್ಯ ಅವ್ರ ಒಾಂದ್ಯ speciality. 

ಈಗ 18 ವ್ಷಿದವ್ರನೆು  ಶ್ಶು ಎಾಂದ್ಯ ಏಕೆ ಕರೆಯುತಾು ರೆ ಎಾಂಬುದ್ಯ ಪ್ರ ಶೆ್ನ . ಈಗ 18 ವ್ಷಿಕೆೆ  ಶ್ಶು 

ಎಾಂದ್ಯ ಪ್ರಿಗಣಿಸುತ್ರು ದಾದ ರೆಾಂದ್ಯ ನಮಮ  ಉತು ರ ಆ ರಿೀತ್ರ ಇದ್. ಅದ್ಯ ಏನೆಾಂದರೆ, ಒಬಾ  ಮಹಳಾ 

ಸಕಾಿರಿ ನೌಕರಳು ಮಗುವಿಗೆ 18 ವ್ಷಿ ತಲುಪುವ್ವ್ರೆಗೂ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು  ಇತರೆ ಸೇವಗಳಲ್ಲಲ  ಆ 

ಮಗುವಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಅವ್ಶಯ ಕತೆ ಇರುತು ದ್ ಎನೆುವಂತಹ ದೃಷಿ್ಟಯಿಾಂದ ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಈ 

ರಿೀತ್ರಯ ಆದೇಶವ್ನೆು  ಮಾಡಿದ್.  ಈಗ ಮಾನಯ  ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಥ್ರವ್ರು ಕೇಳಿರುವಂತಹ 

ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಎಾಂದರೆ, ಈಗ ಶ್ಶು ಮತ್ತು  ಶ್ಶು ಅಲಲ ದೇ ಇರುವಂತಹ ಮಧಯ ದಲ್ಲಲ ರುವಂತಹ 

adolescent ಎಾಂದ್ಯ ಏನು ಕರೆಯುತೆು ೀವ. ಅಾಂದರೆ, ಈಗ ಯೌವ್ನವ್ನೆು  ಎಲ್ಲಲ  ಗುರುತ್ರಸುತೆು ೀವ 

ಎಾಂದ್ಯ. ಅದನೆು  ಎಲ್ಲಲ  ಗುರುತ್ರಸುವುದ್ಯ ಬೇಕಾಗಿಲಲ . ಅದನೆು  ನಸಗವೇಿ ತ್ರೀಮಾಿನ ಮಾಡುತು ದ್. 

ಅಾಂದರೆ, ಯಾವಾಗ ಮಿೀಸ ಬರುತು ದ್ ಮತ್ತು  ಯಾವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲಕ್ಷಣ್ಗಳು ಕಾಣುತು ವ ಎಾಂಬುದ್ಯ 

ಇದ್. ಆದರೆ, ಸಕಾಿರ ಒಾಂದ್ಯ ಮಹಳಾ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಅದರ ಅವ್ಧಿಯನೆು  

ಅದರಲ್ಲಲ  ಅತಯ ಾಂತ ಚಿಕೆ  ವ್ಯಸಿಸ ನ ಮಗು 18 ವ್ಷಿದವ್ರೆಗೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಸೇವಯನೆು  

ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ರಜೆಗಳನೆು  ಕಡುವ್ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡಿರುವಂರ್ದ್ಯದ  ಅಷ್ಟ . ಆದ್ಯದರಿಾಂದ, ಅದಕೊ  

ಮತ್ತು  ನೈಜವಾಗಿ ಬ್ಳೆಯುವುದಕೆೆ  ಹೀಲ್ಲಕೆ ಮಾಡವಂತಹ ಅವ್ಶಯ ಕತೆ ಇಲಲ ವಾಂಬುದ್ಯ ನನೆ  

ಭಾವ್ನೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರ ಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಏನೆಾಂದರೆ, ಈಗ ಪ್ತೆ್ರ  ನಧನ ಹಾಂದಿದ 

ಸಂದಭಿದಲ್ಲಲ  ಇದಕೆೆ  ಏಕೆ ಎಾಂದ್ಯ? ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿ ತಾಯಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಸೇವಯನೆು  ತಂದ್ 

ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಕಷಟ ವಾಗುತು ದ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದರ ಅವ್ಶಯ ಕತೆ ಕಡಿಮ ಇರುತು ದ್. ಹಾಗಾಗಿ, 
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ಉದ್ಯ ೀಗದಲ್ಲಲ ರುವಂತಹ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರ ಸೂತ್ರ ರಜೆಯೊಾಂದಿಗೆ ಶ್ಶುಪಾಲನ ರಜೆಯ ಸೌಲಭಯ  

ಕಡುತೆು ೀವ. ಏಕೆಾಂದರೆ, ಅವ್ಳು ತನೆ  ಶಕು ಯನೆು  ವೃದಿಿ  ಮಾಡಿಕಾಂಡು ಮತೆು  ಕೆಲಸಕೆೆ  ಬರಬೇಕು. 

Biologically men and women are different. Biologically ಬಹಳಷ್ಟಟ  ವ್ಯ ತಾಯ ಸಗಳು ಇರುತು ವ. 

ಅಾಂದರೆ, ಅವ್ಳು ಪ್ರ ಸೂತ್ರ ಮಾಡುವಂರ್ದ್ಯದ  ಮತ್ತು  ಹಾಲು ಕುಡಿಸುವಂರ್ದ್ಯದ  ಮತೆು  ಅವ್ಳು 

normal stage ಗೆ ಬರುವಂರ್ದ್ಯದ , ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಯಲ  ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತು ದ್. ಅದಕೆೆ  ಅವ್ಕಾಶವ್ನೆು  

ಕಡಬೇಕು ಎನೆುವಂತಹ ದೃಷಿ್ಟಯಿಾಂದ biologically different ಇರುವುದರಿಾಂದ, ಸಾ ಲಪ  

ವ್ಯ ತಾಯ ಸಗಳಿವ. ಆದ್ಯದರಿಾಂದ, ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಾಂದ್ಯ ಮಾನಯ  ಆಯನೂರು 

ಮಂಜುನಥ್ರವ್ರನೆು  ಕೇಳಿಕಳಿು ತೆು ೀನೆ. 

ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸ.ಮಾಧುಸ್ತವ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಹಾಲು ಕುಡಿಸುವುದಾದರೆ 

ಕಡಬಹುದ್ಯ ನಮಮ ದೇನೂ ಅಭಯ ಾಂತರವಿಲಲ . 

(ಈ ಹಂತದಲಿ್ಲ  ಸದನವು ನಗೆಗಡಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ತೇಲ್ಲತ್ತ) 

ಶಿರ ೋ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಥ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನನಗೆ ಈ ಉತು ರ ಸಮಾಧಾನ 

ನೀಡಿಲಲ . Biological differences ಬಗೆೆ  ನನೆ  ಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಇಲಲ . ನನು ಮಾತನಡುತ್ರು ರುವುದ್ಯ ಈಗ 

ಕಾನೂನು ನಯಮಾವ್ಳಿ ಇರುವಂರ್ದ್ಯದ  ಶ್ಶುಪಾಲನ ರಜೆಗೆ ಎಾಂದ್ಯ. ಈಗ ಪ್ತೆ್ರ  ಸತ್ತು  ಹೀದಾಗ, 

ವಿಧುರನದಂತಹ ತಂದ್ ಆ ಮಗು ಅನರ್ವಾಗದ್, ಹೇಗೆ ಸರಿಯಾದ ದಿಕೆನಲ್ಲಲ  ಬ್ಳೆಯಬೇಕೀ 

ಅದರ ಎಚು ರಿಕೆ ವ್ಹಸುವಂತಹ ಕತಿವ್ಯ ವ್ನೆು  ತಂದ್ ಮಾಡುವುದಿಲಲ ವಾಂದ್ಯ ಭಾವಿಸುವುದಕೆೆ  ಹೇಗೆ 

ಸಾಧಯ ವಾಗುತು ದ್? ಆ ಕಾರಣ್ಕೆ ೀಸೆ ರ, ಈ ಶ್ಶುಪಾಲನ ರಜೆಯನೆು  ಮಹಳೆಯರಿಗೆ 

ಕಡುವುದಾದರೆ, ಪುರುಷರಿಗೂ ಸಹ ಕಡಬೇಕು.   

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟಿ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಕಡುತಾು ರೆ. There is a provision.  

ಶಿರ ೋ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಥ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನನು ಮಾನಯ  

ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರ ಭೌದಿಿ ಕತೆಯನೆು  ಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಮಾಡುವುದಿಲಲ . ನನು ಈ ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳಿಗೆ ಉತು ರವ್ನೆು  

ಕೇಳುತ್ರು ದ್ದ ೀನೆ. ಸಕಾಿರ ಲ್ಲಖಿತವಾಗಿ ಉತು ರವ್ನೆು  ಕಟಟ ದ್. ಈಗ ನನು ಸಕಾಿರವ್ನೆು  

ನಂಬುವುದ್ೀ ಅರ್ವಾ ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಹಾಗೂ ನನೆ  ಗೆಳೆಯ ಮಾನಯ  ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರನೆು  

ನಂಬುವುದ್ೀ? ಹಾಗಾಗಿ, ನನು ಸಕಾಿರವ್ನೆು  ನಂಬುತೆು ೀನೆ. ಈಗ ಸಂಬಂಧಿತ ಎರಡನೇ ಪ್ರ ಶೆ್ನ  

ಎಾಂದರೆ, ಇವ್ತ್ತು  ಸಕಾಿರದಲ್ಲಲ  ಶೇಕಡಾ 40 ರಿಾಂದ 50ರವ್ರೆಗೆ ಮಹಳಾ ಉದ್ಯ ೀಗಿಗಳೇ ಇದಾದ ರೆ. 

ಕೆಲವು ಇಲ್ಯಖೆಗಳಲ್ಲಲ  ಹೆಚ್ಚು  ಜನ ಮಹಳೆಯರು ಇದಾದ ರೆ. ಎಲ್ಲಲಯಾದರೂ ಸಕಾಿರ ಲೆಕೆಾಚಾರ 
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ತಪ್ಪ ದ್, ಈಗ ಒಾಂದ್ಯ ಇಲ್ಯಖೆಯಲ್ಲಲ  ಹೆಚ್ಚು  ಮಹಳೆಯರೇ ಇದಾದ ಗ, ಈ ರಿೀತ್ರಯ ರಜೆಯನೆು  

ಕಟ್ರ್ಟ ಗ ಆ ಇಲ್ಯಖೆಯ ಆಡಳಿತ ವ್ಯ ವ್ಸಥ ಯಲ್ಲಲ  ಸಾವ್ಿಜನಕರಿಗೆ ಆಗಬಹುದಾದಂತಹ 

ತಾಂದರೆಗಳನೆು  ಗುರುತ್ರಸಿಕಾಂಡು, ಅಲ್ಲಲ  ಏನದರೂ scientific method ಅನೆು  adopt 

ಮಾಡಿದ್ಯೇ? ಈಗ ಕೆಲವಾಂದ್ಯ ಇಲ್ಯಖೆಗಳಲ್ಲಲ  ಹೆಣುಣ  ಮಕೆಳೇ ಇದಾದ ರೆ. ಅಾಂತಹ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಲ  

ಗರ ಹಚಾರ ಬಂದ್ಯ ಎಲಲ ರೂ ಒಾಂದೇ ಬ್ಬರಿ delivery ಮಾಡಿಕಾಂಡು ಬಿಟಟ ರೆ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಥೆ ಏನು? 

ಆಗ delivery pain ನಗರಿಕರಿಗೆ ಆಗುತು ದ್. ಇದರಿಾಂದ ಇಲ್ಯಖೆಯಲ್ಲಲ  ಏನೂ ಕೆಲಸವೂ ಸಹ 

ಆಗುವುದಿಲಲ . ನನು ಅವ್ರಿಗೆ ರಜೆಯನೆು  ಕಡಬ್ಬರದ್ಯ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳುತ್ರು ಲಲ . ಈಗ ಹೆಚ್ಚು  ಮಹಳಾ 

ಉದ್ಯ ೀಗಿಗಳು ಇದದ ರೆ ಅದಕೆೆ  mechanism ಏನು ಎನೆುವಂರ್ದ್ಯದ . 

ಶಿರ ೋ ಬ್ಸವರಾಜ್ ಬೊಮಾಮ ಯಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಈಗ ಒಾಂದೇ ಬ್ಬರಿ delivery 

ಮಾಡುವ್ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು  ಅದರ guarantee ಯನೆು  ಮಾನಯ  ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಥ್ರವ್ರು 

ತೆಗೆದ್ಯಕಳಿುತಾು ರೆಯೇ? 

(ಈ ಹಂತದಲಿ್ಲ  ಸದನವು ನಗೆಗಡಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ತೇಲ್ಲತ್ತ) 

ಶಿರ ೋ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಥ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಮಾನಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾದ ಶ್ರ ೀ ಬಸವ್ರಾಜ ಬೊಮಾಮಯಿಯವ್ರು ಶಾಸಕರಾಗುವುದಕೆಾಂತ ಮುಾಂರ್ಚ, ಮಾಜ 

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಮತ್ತು  ಅವ್ರ ತಂದ್ಯವ್ರಾದ ದಿವಂಗತ ಎಸ.ಆರ.ಬೊಮಾಮಯಿಯವ್ರ 

ಜತೆಗೆ ಮಾಜ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾದ ದಿವಂಗತ ಜೆ.ಹೆಚ.ಪ್ಟೇಲ್ ರವ್ರ ಸಹವಾಸ 

ಮಾಡಿಬಿಟಟ ದಾದ ರೆ. ಮಾನಯ  ಜೆ.ಹೆಚ.ಪ್ಟೇಲರ ಜತೆ ಹೆಚ್ಚು  ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ್ಕೆ ೀಸೆ ರ… 

(ಈ ಹಂತದಲಿ್ಲ  ಸದನವು ನಗೆಗಡಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ತೇಲ್ಲತ್ತ) 

ಶಿರ ೋ ಬ್ಸವರಾಜ್ ಬೊಮಾಮ ಯಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನನು ಮಾಜ 

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾದ ದಿವಂಗತ ಜೆ.ಹೆಚ.ಪ್ಟೇಲ್ರವ್ರ ಜತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು  ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿರುವುದ್ಯ. 

ನನು ದಿವಂಗತ ಜೆ.ಹೆಚ.ಪ್ಟೇಲರ ರಾಜಕೀಯ ಕಾಯಿದಶ್ಿಯಾಗಿ ಕತಿವ್ಯ  ನವ್ಿಹಸಿದ್ದ ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಥ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಹಾಗಾಗಿ, ಅವ್ರು 

ಹಾಸಯ ವಾಗಿ ಸದನದ ದಾರಿ ತಪಿಪ ಸುವ್ ಕಲೆ ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾದ ಬಸವ್ರಾಜ 

ಬೊಮಾಮಯಿಯವ್ರಿಗೂ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತು ದ್.  

(ಈ ಹಂತದಲಿ್ಲ  ಸದನವು ನಗೆಗಡಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ತೇಲ್ಲತ್ತ) 
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ಶಿರ ೋ ಬ್ಸವರಾಜ್ ಬೊಮಾಮ ಯಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಈಗ ನನು ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು 

ಎತ್ರು ರುವ್ ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗೆ ತಕೆ  ಹಾಗೆ ಉತು ರ ನೀಡಿದ್ದ ೀನೆ ಅಷ್ಟ . ಆದರೆ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ದಾರಿ 

ತಪಿಪ ಸುತ್ರು ದಾದ ರೆ. ಈಗ ಅವ್ರು ಒಾಂದೇ ಬ್ಬರಿ delivery ಆಗಬಹುದ್ಯ ಎನೆು ವುದ್ಯ ಇದ್ಲಲ ವೂ ಸಹ ದಾರಿ 

ತಪಿಪ ಸುವ್ ಕೆಲಸ ಅಲಲ ವೇ? 

ಶಿರ ೋ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಥ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಆ ರಿೀತ್ರ ಆಗಿಬಿಟಟ ರೆ ಏನು 

ಮಾಡುವುದ್ಯ? ಆ ರಿೀತ್ರ ಆಗಬ್ಬರದ್ಯ ಎಾಂದ್ಯ ಎಲ್ಲಲ  ಇಲಲ . ಆ ರಿೀತ್ರಯಾದಾಗ, administration point 

ನಾಂದ, ನನು ಈ ಪ್ರ ಶೆ್ನಯನೆು  ಹಾಸಯ ವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೂ ಕೂಡ, ಈಗ 1/3ರಷ್ಟಟ  ಇದದ ರು 

ಎಾಂದ್ಯ ಇಟಟ ಕಳಿಲ್ಲ.   

ಶಿರ ೋ ಬ್ಸವರಾಜ್ ಬೊಮಾಮ ಯಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ದೇವ್ರ ದಯದಿಾಂದ ಆ ರಿೀತ್ರ 

ಆಗುವುದಿಲಲ .  

(ಈ ಹಂತದಲಿ್ಲ  ಸದನವು ನಗೆಗಡಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ತೇಲ್ಲತ್ತ) 

ಶಿರ ೋ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಥ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಇಲ್ಲಲ  ಪುರುಷ ದಯ ಇದ್ಯ 

ಹರತ್ತ, ದೇವ್ರ ದಯ ಎಲ್ಲಲ ಾಂದ ಬರುತು ದ್.  

(ಈ ಹಂತದಲಿ್ಲ  ಸದನವು ನಗೆಗಡಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ತೇಲ್ಲತ್ತ) 

ಶಿರ ೋ ಬ್ಸವರಾಜ್ ಬೊಮಾಮ ಯಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಈಗ ಪುರುಷನನೆು  ಸಹ ಆ 

ದೇವ್ರೇ ಸೃಷಿ್ಟ  ಮಾಡುವುದ್ಯ. ಅದನೆು  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಮರೆತ್ತ ಬಿಟಟ ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಮಾನಯ  

ಸದಸಯ ರು ಸಾ ಯಂಬುಗಳೇ. ಆದ್ಯದರಿಾಂದ, ಈಗ ಪುರುಷ ದಯ ಇದದ ರೂ ಕೂಡ, ಆ delivery 

ಪೂತ್ರಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ, ದೇವ್ರ ದಯಯೇ ಬೇಕು. ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಅಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಾು ರೆ 

ಅಷ್ಟ .  

(ಈ ಹಂತದಲಿ್ಲ  ಸದನವು ನಗೆಗಡಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ತೇಲ್ಲತ್ತ) 

ಶಿರ ೋ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಥ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನವು ಇಬಾ ರೂ ಸಹ 

ಸಂಸಾರಸಥ ರು ನಮಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಗತ್ರು ದ್. ಹಾಗಾಗಿ, ನನು ಅದರ ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೀಗುವುದಿಲಲ . 

ಹಾಗಾಗಿ ಇದನೆು  ಸಕಾಿರ ಆಡಳಿತಾತಮ ಕ ಹನೆೆ ಲೆಯಲ್ಲಲ  ಈ ವಿಷಯವ್ನೆು  ಸಾ ಲಪ  ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ 

ತೆಗೆದ್ಯಕಳಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳ ಜತೆಯಲ್ಲಲ  ಚಕಮಕ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಇಷಟ ವಿಲಲ . 

ಶಿರ ೋ ಬ್ಸವರಾಜ್ ಬೊಮಾಮ ಯಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಇದ್ಯ ಚಕಮಕ ಅಲಲ . 
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ಶಿರ ೋ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಥ:- ಈಗ adolescent period ಎಾಂದ್ಯ ಸಕಾಿರ ಗುರುತ್ರಸಿದ್. 

ಈಗ 18 ವ್ಷಿವಾಂದ್ಯ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಸವ್ಲತ್ತು  ಕಡುವುದರ ಬಗೆೆ  ನನೆ  ತಕರಾರು ಇಲಲ . ಆದರೆ, 

ಸವ್ಲತ್ತು  ಕಡಬೇಕು, ಕಡಬೇಕು ಎಾಂದರೆ, ಅದನೆು  ಹೇಗೆ ಎಾಂದ್ಯ ನವು ಕೆಲವಾಂದ್ಯ framework 

ಅನೆು  ದಾಟ ಹೀಗಬ್ಬರದ್ಯ ಎನೆುವಂತಹ ಕಾರಣ್ಕೆೆ  ಇದನೆು  ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳ 

ಗಮನವ್ನೆು  ಸಳೆಯುತ್ರು ದ್ದ ೀನೆ. 

(ಮುಾಂದ್ಯ) 

(1125) 16.12.2021 04.10 LL-MD(VK) 

(ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರ ಉಪ್ಸಿಥ ತ್ರ) 

ಶಿರ ೋ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಥ್(ಮಾಂದ್ದ) 

ಅತಾಯ ಚಾರದ ಪ್ರ ಕರಣ್ದಲ್ಲಲ  juvenile cases ನಡೆದಿವ. ಅವುಗಳನೆು  ನವು juvenile homes ಗೆ 

ಕಳುಹಸಿಕಡುತೆು ೀವ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಶ್ಕಿೆ  ವಿಧಿಸುವುದಿಲಲ . ಅಾಂತಹ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಲ  ಅದನೆು  ’ಶ್ಶು’ 

ಎಾಂದ್ಯ ಪ್ರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದರೆ, ನಯಮಾವ್ಳಿಗಳು ಒಾಂದ್ಾಂದ್ಯ ಕಡೆ ಒಾಂದ್ಾಂದ್ಯ ರಿೀತ್ರ ಆಗಬ್ಬರದ್ಯ 

ಎನೆು ವ್ ಇರೆ್ಚಯಿಾಂದ ಅದ್ಯ ಆ ರಿೀತ್ರ ಆಗಬ್ಬರದ್ಯ. ಈ ಕಾರಣ್ಕೆೆ  ಈ ರಜೆಯನೆು  ಸಾ ಲಪ  

ವೈಜಾಾ ನೀಕರಣ್ಗಳಿಸಲ್ಲ ಎಾಂದ್ಯ ಕೀರುತೆು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಬ್ಸವರಾಜ್ ಬೊಮಾಮ ಯಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಮಾನಯ  ಆಯನೂರು 

ಮಂಜುನಥ್ರವ್ರ ಜತೆಯಲ್ಲಲ  ಒಾಂದ್ಯ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಭೆಯನೆು  ನಡೆಸಿ,  

(ಈ ಹಂತದಲಿ್ಲ  ಸದನವು ನಗೆಗಡಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ತೇಲ್ಲತ್ತ) 

ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ  ಅವ್ರ ಸಲಹೆಗಳನೆು  ಪ್ಡೆದ್ಯ, ಅದನೆು  ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾಿರಕೆೆ  

ಕಳುಹಸಿಕಡುತೆು ೀನೆ. 
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ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖೆಾ :462 

(ಉತು ರವನುು  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

 

ಶಿರ ೋ ಪುಟಟ ಣಣ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನನೆ  ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗೆ ಉತು ರವ್ನೆು  ಕಡಲ್ಯಗಿದ್. ಆದರೆ, 

ಆ ಉತು ರ ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಕಡಲ್ಲಲಲ . ಈ ಡಿಟ್ನಕಟ ವ್ ಇನಸ ್ಪ್ಪಕಟ ರ್ಗಳು 2002ರಲ್ಲಲ  

ನೇಮಕಾತ್ರಯಾದಂತಹ ಸಬ್ಇನಸ ್ಪ್ಪಕಟ ರ್ಗಳಾಗಿದ್ಯದ , ಈಗಾಗಲೇ ಅವ್ರು ಎಸ್.ಪಿ. 

ಹುದ್ದ ಗಳಲ್ಲಲ ರುತಾು ರೆ. ಆದರೆ, 1994ರಲ್ಲಲ  ಸಿವಿಲ್ ಹುದ್ದ ಯಲ್ಲಲ ರುವಂತಹವ್ರು ಇನೊ  ಕೂಡ ಡಿ.ಸಿ.ಪಿ. 

ಮತ್ತು  ಎ.ಸಿ.ಪಿ.ಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ರು ದಾದ ರೆ. ಅದನೆು  ಸರಿಪ್ಡಿಸಬೇಕು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ನಮಮ  

ರಾಜಯ ದಲ್ಲಲ  150 ಐ.ಪಿ.ಎಸ್. ಹುದ್ದ ಗಳಿದ್ಯದ , ಅದರಲ್ಲಲ  ಶೇಕಡ 40 ರಷ್ಟಟ  ಹುದ್ದ ಗಳನೆು  ಕೇಾಂದರ  ಸೇವಗೆ 

ಕಳುಹಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು . ಅದನೆು  ಏತಕೆೆ  ಕಳುಹಸಲ್ಲಲಲ ? ಸದರಿ ಹುದ್ದ ಗಳನೆು  ಕೇಾಂದರ  ಸೇವಗೆ 

ಕಳುಹಸದೇ ಇರುವುದರಿಾಂದ, ಸುಮಾರು 46 ಜನ ನನ್ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್.ಗೆ ಹುದ್ದ ಗಳಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ 

ಸೌಲಭಯ  ಸಿಕೆರುವುದಿಲಲ . ಅಾಂದರೆ, ನಮಮ  ಕನಿಟಕ ರಾಜಯ ದಲ್ಲಲ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ರು ರುವಂತಹ ನನ್ 

ಐ.ಪಿ.ಎಸ್. ಹುದ್ದ ಗಳಲ್ಲಲ  ಐ.ಪಿ.ಎಸ್. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕುಳಿತ್ರರುತಾು ರೆ. ಇದರಿಾಂದಾಗಿ, ಸಥ ಳಿೀಯ 

ಐ.ಪಿ.ಎಸ್. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹುದ್ದ  ಸಿಗುತ್ರಲಲ . ಅಲಲ ದೇ, ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಕೂಡ ಫೆಬರ ವ್ರಿ 2020ರಲ್ಲಲ  

ಪ್ತರ  ಬರೆದ್ಯ ಶೇಕಡ 40ರಷ್ಟಟ  ಐ.ಪಿ.ಎಸ್. ಅಧಿಕಾರಿಗಳನೆು  ಕೇಾಂದರ ಕೆೆ  ಕಳುಹಸಿಕಡಿ ಎಾಂದ್ಯ ರಾಜಯ  

ಸಕಾಿರಕೆೆ  ಕೇಳಿರುತಾು ರೆ. ಆದರೆ, ಆ ಹುದ್ದ ಗಳನೆು  ನಮಮ  ರಾಜಯ ದಿಾಂದ ಕಳುಹಸುತ್ರು ಲಲ . 

ಆದ್ಯದರಿಾಂದ, ದಯಮಾಡಿ, ಸದರಿ ಹುದ್ದ ಗಳು ನನ್ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್. ಹುದ್ದ ಗಳವ್ರಿಗೆ ಸಿಗುವ್ ರಿೀತ್ರ 

ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ನನು ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರಲ್ಲಲ  ಕೇಳುತೆು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಅರಗ ಜಾಾ ನೇಾಂದರ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಸಿವಿಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಾಂತೆ, ಮಂಜೂರಾತ್ರ ಬಲ ಹಾಗೂ ವೃಾಂದ ಮತ್ತು  ನೇಮಕಾತ್ರ ನಯಮ ಮತ್ತು  ಸಿ.ಐ.ಡಿ. 

ಘ್ಟಕಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಂಜೂರಾತ್ರ ಬಲ ಹಾಗೂ ವೃಾಂದ ಮತ್ತು  ನೇಮಕಾತ್ರ ನಯಮಗಳು 

ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತು ವ. ಆದರೆ, ಈ ಡಿಟ್ನಕಟ ವ್ ಇನಸ ್ಪ್ಪಕಟ ರ್ಗಳನೆು  ನೇಮಕಾತ್ರ 

ಮಾಡಿಕಾಂಡಿರುವಂರ್ದಿ್ಯ  ಪ್ರ ತೆಯ ೀಕವಾಗಿರುತು ದ್. ಅದ್ಯ ಸಿ.ಐ.ಡಿ. ಘ್ಟಕಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಾಂತೆ 

ಬೇರೆಯಾಗಿರತಕೆಾಂತಹ ನಯಾಮವ್ಳಿಗಳ ಪ್ರ ಕಾರ ಅವ್ರನೆು  ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕಳಿಲ್ಯಗಿರುತು ದ್. 

ಅದರಂತೆ, ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಲ ರತಕೆಾಂತಹ ಖ್ಯಲ್ಲ ಸಾಥ ನ ಮತ್ತು  ಪ್ರ ಮೊೀಷನ್ ಇರತಕೆಾಂತಹ ಅವ್ಕಾಶಗಳ 

ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಗ ಪ್ರ ಮೊೀಷನ್ ಹೀಗುತು ದ್. ಸಿ.ಐ.ಡಿ. ಯಿಾಂದ ಯಾರು ಡಿಟ್ನಕಟ ವ್ ಆಗಿ 

ಹೀಗುತಾು ರೆ, ಅವ್ರಲ್ಲಲ  ಕೇವ್ಲ 8 ಜನರನೆು  ಮಾತರ  ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕಳಿಲ್ಯಗಿರುತು ದ್. ಅವ್ರು 

ಸಿವಿಲ್ ವಿಭಾಗಕೆೆ  ಯಾವ್ತ್ತು  ಕೂಡ ಬರುವುದೇ ಇಲಲ . ಹಾಗಾಗಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಸ್.ಪಿ. ಹುದ್ದ  ಬೇಗ 

ಸಿಕೆರುತು ದ್. 1994ರಲ್ಲಲ  ಆಯೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸಬ್ಇನಸ ್ಪ್ಪಕಟ ರ್ಗಳು ಸಿವಿಲ್ನಲ್ಲಲ  ಯಾರಿದಾದ ರೆ, 
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ಅವ್ರಿಗಿಾಂತಲ್ಲ 2002ರಲ್ಲಲ  ನೇಮಕವಾದಂತಹ ಡಿಟ್ನಕಟ ವ್ ಇನಸ ್ಪ್ಪಕಟ ರ್ಗಳು ಇವತ್ರು ನ ದಿವ್ಸ ಎಸ.

ಪಿ.ಗಳಾಗಿ ಹೀಗಿದಾದ ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಡಿಟ್ನಕಟ ವ್ ಇನಸ ್ಪ್ಪಕಟ ರ್ ಹುದ್ದ ಗಳು ಸಿವಿಲ್ ವಿಭಾಗಕೆೆ  ಸಂಬಂಧ 

ಬರುವುದಿಲಲ  ಮತ್ತು  ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಟ್ನಕಟ ವ್ ವಿಭಾಗಗಳು ಇವ ಅಾಂದರೆ, ಲೀಕಾಯುಕು  ವಿಭಾಗ, 

ಸಿ.ಐ.ಡಿ. ಮತ್ತು  ಸೈಬರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಲ  ಮಾತರ  ಅವ್ರು ಕಾಯಿನವ್ಿಹಸುತ್ರು ರುತಾು ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇದ್ಯ 

ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಾ ಯವಾಗುವುದಿಲಲ . ಆ ಡಿಟ್ನಕಟ ವ್ ಇನಸ ್ಪ್ಪಕಟ ರ್ಗಳು ಕೇವ್ಲ  8 ಜನ ಮಾತರ  ಇರುತಾು ರೆ. 

ಆದರೆ, ಸಿವಿಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಲ  ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖೆಯ ಯಲ್ಲಲ  ಆಯೆ  ಮಾಡಿಕಳಿಲ್ಯಗಿರುತು ದ್. ಹಾಗಾಗಿ, 

ಖ್ಯಲ್ಲ ಹುದ್ದ ಗಳು ಇರುವಂರ್ದ್ಯದ  ಬಹಳ ಕಡಿಮ. ಅದರಂತೆ, ಹುದ್ದ ಗಳು ಖ್ಯಲ್ಲಯಾದಂತೆ 

ಪ್ರ ಮೊೀಷನ್ ಕಡುತಾು  ಬರುತೆು ೀವ.  

ಇತ್ರು ೀರ್ಚಗೆ 26 ಜನ ಕನಿಟಕದ ಪೊಲ್ಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್. ಹುದ್ದ  ನೀಡಲ್ಯಗಿರುತು ದ್. 

ಇದ್ಯ ತಮಗೆ ಗತ್ರು ರಬಹುದ್ಯ. ಅಲಲ ದೇ, ಇದ್ಯ ಕನಿಟಕ ರಾಜಯ ದ ಪೊಲ್ಲೀಸ್ ಇತ್ರಹಾಸದಲ್ಲಲ  ಪ್ರ ರ್ಮ 

ಬ್ಬರಿಗೆ ಒಾಂದ್ಯ ವ್ಷಿಕೆೆ  26 ಜನಕೆೆ  ಐ.ಪಿ.ಎಸ್. ಹುದ್ದ  ಸಿಕೆರುತು ದ್ ಎನೆುವಂರ್ದ್ಯದ  ನಮಗೆಲಲ ರಿಗೂ 

ಹೆಮಮ ಯ ಸಂಗತ್ರ. ಒಾಂದ್ಾಂದ್ಯ ಸಾರಿ ನಮಗೆ ಪ್ರ ಮೊೀಷನ್ ಅವ್ಕಾಶಗಳೇ ಇರುವುದಿಲಲ . ಐ.ಪಿ.ಎಸ್. 

ಆಗಲ್ಲ ಅರ್ವಾ ಇನೆ ತರ ಕಾಾ ಲ್ಲಫ್ಟಕೇಷನ್ ಇರುವುದೇ ಇಲಲ  ಅರ್ವಾ ಅವ್ಧಿ ಆಗಿರುವುದಿಲಲ . 

ಆದ್ಯದರಿಾಂದ, ಇದ್ಯ ಒಾಂದಕೆಾಂದ್ಯ ಘ್ಷಿಣೆ ಆಗುವುದಕೆೆ  ಸಾಧಯ ವಿರುವುದಿಲಲ . ಜತೆಗೆ, ಮಾನಯ  

ಸದಸಯ ರು, ಐ.ಪಿ.ಎಸ್. ಅಧಿಕಾರಿಗಳನೆು  ಎಸ್.ಪಿ. ಹುದ್ದ ಗೆ ನೇಮಕಾತ್ರ ಮಾಡುವುದರ ಬಗೆೆ  ಪ್ರ ಶೆ್ನ  

ಕೇಳಿದಾದ ರೆ. ಆದರೆ, ನಮಮ  ರಾಜಯ ದಲ್ಲಲ  ಐ.ಪಿ.ಎಸ್. ವೃಾಂದದಲ್ಲಲ  57 ಹುದ್ದ ಗಳ ಮಂಜೂರಾತ್ರ 

ಇರುತು ದ್. ಆದರೆ, ನಮಮ  ರಾಜಯ ದಲ್ಲಲ  ಈಗಾಗಲೇ 116 ಜನ ಇದಾದ ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವ್ರನೆು  ಬೇರೆ ಬೇರೆ 

ಕಡೆಗೆ ಕಳುಹಸಬೇಕೇ ಹರತ್ತ, ಡಿಟ್ನಕಟ ವ್ ಹುದ್ದ ಗಳಲ್ಲಲ  ಹಾಕುವುದಕೆೆ  ಅವ್ಕಾಶ ಇರುವುದಿಲಲ . 

ಅಲಲ ದೇ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಮತು ಾಂದ್ಯ ಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಕೇಳಿರುವುದರಲ್ಲಲ  ಈಗಾಗಲೇ 7 ಜನ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್. 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಾಂದರ  ಸೇವಗೆ ಹೀಗಿರುತಾು ರೆ. ಇನೆು  ನಯಮಾವ್ಳಿಗಳ ಪ್ರ ಕಾರ ಎಷ್ಟಟ  ಜನ 

ಹೀಗುವುದಕೆೆ  ಅವ್ಕಾಶ ಇದ್ ಅಷ್ಟಟ  ಹುದ್ದ ಗಳನೆು  ಕಳುಹಸುವುದಕೆೆ  ಪ್ರ ಯತೆ  ಮಾಡುತೆು ೀವ. 

ಶಿರ ೋ ಪುಟಟ ಣಣ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಇದರಲ್ಲಲ  ಏನು ಸಮಸಯ  ಏನಗಿದ್ಯಾಂದರೆ, ನಮಮ  

ಕನಿಟಕ ರಾಜಯ ದವ್ರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದಂತಹ 46 ಹುದ್ದ ಗಳಲ್ಲಲ  ಐ.ಪಿ.ಎಸ್. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 

ಕುಳಿತ್ರರುತಾು ರೆ. ಅವ್ರನೆು  ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾಿರದ ಸೇವಗೆ ಕಳುಹಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು . ಆದರೆ, ಶೇಕಡ 40ರಷ್ಟಟ  

ಹುದ್ದ ಗಳನೆು  ಕೇಾಂದರ  ಸೇವಗೆ ಕಳುಹಸಿರುವುದಿಲಲ . ಅದರಿಾಂದಾಗಿ, ಈ ತಾಂದರೆ ಆಗುತ್ರು ರುತು ದ್. ಕಳೆದ 

ಅಕಟ ೀಬರ್ ತ್ರಾಂಗಳಿನಲ್ಲಲಯೂ ಸಹ ಇದೇ ಪ್ರ ಶೆ್ನಯನೆು  ಕೇಳಿದ್ಯದ , ಆಗಲ್ಲ ಸಹ ಇದೇ ಉತು ರವ್ನೆು  

ನೀಡಲ್ಯಗಿರುತು ದ್. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಲ  ಬಹಳ ಅನಯ ಯವಾಗಿರುತು ದ್. ಆದ್ಯದರಿಾಂದ, ಈ ಬಗೆೆ  ಮಾನಯ  

ಸಚಿವ್ರು ಒಾಂದ್ಯ ಸಭೆ ಕರೆದ್ಯ, ಆ ಸಭೆಗೆ ಆಹಾಾ ನಸಬೇಕು. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಲ  ನವು ಸಮಂಜಸವಾದ 
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ಎಲ್ಯಲ  ಮಾಹತ್ರಯನೆು  ಕಡುತೆು ೀವ. ಆ ಮಾಹತ್ರ ಕಾನೂನು ಬದಿವಾಗಿದದ ರೆ ಅದರಂತೆ ಅವ್ರು ಕರ ಮ 

ತೆಗೆದ್ಯಕಳಿಲ್ಲ.  

ಶಿರ ೋ ಅರಗ ಜಾಾ ನೇಾಂದರ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಮಾನಯ  ಪುಟಟ ಣ್ಣ ನವ್ರನೆು  ಕರೆದ್ಯ 

ನಮಮ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ಾಂದಿಗೆ ಒಾಂದ್ಯ ಸಭೆ ಮಾಡುತೆು ೀವ. ಒಾಂದ್ಯ ವೇಳೆ ಅದರಲ್ಲಲ  ಏನದರೂ 

ಗಾಂದಲಗಳಿದದ ರೆ ಅದನೆು  ಸರಿ ಮಾಡೀಣ್. 
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ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖೆಾ :425 

(ಉತು ರವನುು  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

 

ಶಿರ ೋ ಎಾಂ.ಎ.ಗೋಪಾಲಸ್ತವ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನನೆ  ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗೆ ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರು 

ಉತು ರವ್ನೆು  ಒದಗಿಸಿದಾದ ರೆ. ನನು ಕೇಳಿರುವ್ ಮೊದಲನೇ ಎರಡು ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳಿಗೆ ಕಟಟ ರುವ್ 

ಉತು ರವ್ನೆು  ಓದಲು ಭೂತಗನೆ ಡಿ ಕಟಟ ದದ ರೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ರು ತ್ತು . ಏಕೆಾಂದರೆ, ಆ ಉತು ರ 

ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದೇ ಇಲಲ . ಇದಕೆೆ  ಯಾವ್ ಕನೆ ಡಕ ಹಾಕಕಾಂಡು ನೀಡಬೇಕೀ ಅದನೆು  

ನನಗೆ ಕಟಟ ರೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತು ದ್.  

ಶಿರ ೋ ಗೋವಿಾಂದ ಎಾಂ.ಕಾರಜೊೋಳ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಉತು ರದ 

ಮತು ಾಂದ್ಯ ಪ್ರ ತ್ರಯನೆು  ಈಗಲೇ ಕಳುಹಸಿಕಡುತೆು ೀನೆ. ಅದರೆ ಜತೆಗೆ, ಇದರಲ್ಲಲ  ಉಪ್ ಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಇದದ ರೆ 

ಅದನೆು  ಕೇಳಲ್ಲ.  

ಶಿರ ೋ ಎಾಂ.ಎ.ಗೋಪಾಲಸ್ತವ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಆಯಿತ್ತ ಉತು ರ 

ಕಳುಹಸಿಕಡಲ್ಲ. ಏಕೆಾಂದರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉತು ರವ್ನೆು  ದಪ್ಪ  ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಲ  

ಕಳುಹಸಿಕಟಟ ರುವುದಿಲಲ . ನನೆ  3ನೇ ಪ್ರ ಶೆ್ನಯಲ್ಲಲ  ಈ ಎತ್ರು ನಹಳೆ ಯೊೀಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಾಂತೆ, 

ರಾಮನಗರ ಜಲೆಲ  ಮತ್ತು  ಕೀಲ್ಯರ ಜಲೆಲ ಯಲ್ಲಲ  ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ರು ರುತು ವ. ದಯಮಾಡಿ, 

ಹಾಸನ ಜಲೆಲ ಯಲ್ಲಲ  ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿ, ಬೇಲ್ಲರು, ತ್ತಮಕೂರು ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಲ  ನೀರು ಸಿಗುವಂರ್ದ್ಯದ  

ಆಗಬೇಕು. ಏಕೆಾಂದರೆ, ಎತ್ರು ನಹಳೆ ಯೊೀಜನೆಯ ನೀರು ಕೀಲ್ಯರ ಜಲೆಲ  ಮತ್ತು  ರಾಮನಗರ 

ಜಲೆಲ ಗಳಿಗೂ ಹೀಗಲ್ಲ. (ಗಾಂದಲ) ಈ ಉತು ರದಲ್ಲಲ  ರಾಮನಗರ ಜಲೆಲ ಯ ಮಾಹತ್ರ 

ನೀಡುವುದರಿಾಂದ, ತ್ತಮಕೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಲ  ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು  under channel ಏನು 

ಆಗಿರುತು ದ್. ಅಲ್ಲಲಯೂ ಸಹ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ರು ರುವುದಿಲಲ . ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರು ಕಳೆದ ಜೂನ್ 

ತ್ರಾಂಗಳಿನಲ್ಲಲ  ಬಂದಾಗ ಈ ಬಗೆೆ  ಭರವ್ಸ ನೀಡಿರುತಾು ರೆ. ಆ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಲ  ನನು ಸಹ ಅವ್ರ ಜತೆ 

ಅಲ್ಲಲ ಗೆ ಭೇಟ ನೀಡಿರುತೆು ೀನೆ. ಅಲ್ಲಲ  ಒಾಂದ್ಯ ಕಲೀಮಿೀಟರ್ ಸಮಸಯ  ಇದ್ಯದ , ಅದನೆು  ಸಹ ಅವ್ರು 

ಬಗೆಹರಿಸಿರುತಾು ರೆ. ಆದರೆ, under channel ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ರು ರುವುದಿಲಲ .  ಈ ಯೊೀಜನೆಯಲ್ಲಲ  

ಸಪ್ಪಟ ಾಂಬರ್-ಅಕಟ ೀಬರ್ ತ್ರಾಂಗಳಿನಲ್ಲಲ  ನೀರು ಕಡುತೆು ೀವಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದ್ಯದ , ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಚ್  

ತ್ರಾಂಗಳಿನಲ್ಲಲ  ಕಡುತೆು ೀವಾಂದ್ಯ ಹೇಳುತ್ರು ದಾದ ರೆ. ಅಲಲ ದೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಸದರಿ ಯೊೀಜನೆಗಾಗಿ 12 ಸಾವಿರ 

ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ್ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿದ್ಯದ , ಪುನಃ 12 ಸಾವಿರ ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ್ ಬೇಕು. ಈ ರಿೀತ್ರ 

ಸಾವಿರಾರು ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿ ಸಕಾಿರದ ಹಣ್ ಪೊೀಲ್ಯಗುವುದರ ಬದಲ್ಯಗಿ ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ 

ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕೆನೆು ವುದ್ಯ ನನೆ  ಒತಾು ಯ. ಆ ಬಗೆೆ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರಿಾಂದ ಉತು ರವ್ನೆು  ಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  
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ಶಿರ ೋ ಗೋವಿಾಂದ ಎಾಂ.ಕಾರಜೊೋಳ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಈ ಯೊೀಜನೆಯ ಬಗೆೆ  ಸಾ ತಃ 

ನನೇ ಎತ್ರು ನಹಳೆ ಯೊೀಜನೆಯ ಉಗಮ ಸಾಥ ನಕೆೆ  ಭೇಟ ಕಟಟ  ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಿ, ಕೇವ್ಲ 10 

ಗುಾಂಟ್ನ ಜಮಿೀನು ಇರುವಂತಹ ಜಾಗ ಸಹ ಕೀಟ್ ನಲ್ಲಲ ದ್ಯದ ದರಿಾಂದ, ಯೊೀಜನೆಯ ಕೆಲಸ ಪೂಣ್ಿ 

ಆಗಿರಲ್ಲಲಲ . ಆ ಜಾಗಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ವ್ರನೆು  ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಲ ರುವ್ ನನೆ  ಕಛರಿಗೆ ಆಹಾಾ ನಸಿ, 

ಜತೆಗೆ ಜಯಪ್ರ ಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆ ಮತ್ತು  ಅವ್ರ ಮಿತರ ರು, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು  ಕಾಫ್ಟಪಾಲ ಾಂಟ್ 

ಮಾಲ್ಲೀಕರನೆು  ಕರೆಯಿಸಿ, ಅಲ್ಲಲ ದದ ಾಂತಹ ಸಮಸಯ ಯನೆು  ಬಗೆಹರಿಸಿರುತೆು ೀನೆ. ಇದರಿಾಂದಾಗಿ, ಅಲ್ಲಲ  

ಭೂಸಾಾ ಧಿೀನ ಸಮಸಯ  ಬಗೆಹರಿದಿರುತು ದ್. 0.00 ಯಿಾಂದ 31.00 ವ್ರೆಗೆ ಭೂಸಾಾ ಧಿೀನ ಪ್ರ ಕರ ಯ 

ಪೂಣ್ಿಗಳಿಸಿದ್ಯದ , ಪ್ರಿಹಾರ ಸಹ ನೀಡಲ್ಯಗಿರುತು ದ್. 31.00 ಯಿಾಂದ 100.00ರವ್ರೆಗೆ ಅವಾಡ್ಿ  

ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ಯದ , ಅದಕೆೆ  400 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ್ ಬೇಕಾಗಿರುತು ದ್. ನನು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಲ  

ಹೇಳುವುದೇನೆಾಂದರೆ, ಸದರಿ ಯೊೀಜನೆಯಲ್ಲಲ  ಇದದ ಾಂತಹ ಭೂಸಾಾ ಧಿೀನ ಪ್ರ ಕರ ಯಯ 

ಸಮಸಯ ಗಳನೆೆ ಲಲ ವ್ನೊ  ಈಗಾಗಲೇ ಬಗೆಹರಿಸಲ್ಯಗಿರುತು ದ್. ಆ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಲ  

ಜಲ್ಯಲ ಧಿಕಾರಿಗಳ್ಾಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಸಭೆಗೆ ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರನೆು  ಸಹ ಆಹಾಾ ನಸಲ್ಯಗಿರುತು ದ್. ಸದರಿ 

ಯೊೀಜನೆಯನೆು  ಮಾಚ್  ತ್ರಾಂಗಳಿನಲ್ಲಲ  ಪೂಣ್ಿಗಳಿಸುತೆು ೀವಾಂದ್ಯ ಏತಕೆೆ  ಹೇಳಿದ್ದ ೀವಾಂದರೆ, 

ಹಾಸನ ಜಲೆಲ ಯಲ್ಲಲ  ಬರುವಂತಹ ಲ್ಲಫಟ ್ ವ್ಕ್ಿ  ಮತ್ತು  ಎಲೆಕಟ ರಕಲ್ ವ್ಕ್ಿ ಗಳು ಬಹುತೇಕ 

ಪೂಣ್ಿಗಳಿು ತು ವ. ಇದರಲ್ಲಲ  ನವು ಸಾ ಲಪ  ಹೆಚಿು ಗೆ ಅವ್ಧಿ ಹೇಳಿದ್ದ ೀವ. ಏಕೆಾಂದರೆ, ತದನಂತರ 

ಯಾವುದಾದರೂ ಸಣ್ಣ -ಪುಟಟ  ಸಮಸಯ  ಬಂದ್ಯ ವಿಳಂಬವಾಗಬ್ಬರದ್ಾಂಬ ಕಾರಣ್ಕೆಾ ಗಿ ನವು 

ಮಾಚ್ -2022 ತ್ರಾಂಗಳ ಅಾಂತಯ ಕೆೆ  ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿರುತೆು ೀವ. ಮುಾಂದಿನ ಮುಾಂಗಾರಿನ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಲ  10 

ಟ.ಎಾಂ.ಸಿ. ನೀರನೆು  ಜಲ್ಯಶಯಕೆೆ  ತ್ತಾಂಬಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತೆು ೀವ.  

ಶಿರ ೋ ಎಾಂ.ಎ.ಗೋಪಾಲಸ್ತವ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಧನಯ ವಾದಗಳು.  

(ಮುಾಂದ್ಯ) 

 

 

 

 

 



                                                                                               ವಿಪ/ದಿನಾಂಕ:16.12.2021 /44 

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

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

  

(1126) 16.12.2021 4.20 YL-AK                        (ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರ ಉಪ್ಸಿಥ ತ್ರ) 

ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖೆಾ  448 

(ಉತು ರವನುು  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

 

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬಿ.ವೆಾಂಕಟೇಶ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರು ಉತು ರವ್ನೆು  

ಒದಗಿಸಿದಾದ ರೆ.  ಈ ’ಬಿಟ್ ಕಾಯಿನ್’್ ಹಗರಣ್ಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನನು ಪ್ರ ಶೆ್ನಯನೆು  ಕೇಳಿದ್ಯದ , 

ಕಳೆದ ೩ ವ್ಷಿಗಳಲ್ಲಲ  ಒಟಟ  11 ಪ್ರ ಕರಣ್ಗಳು ದಾಖ್ಲ್ಯಗಿರುತು ವ.  1 ಪ್ರ ಕರಣ್ದಲ್ಲಲ  ’ಬಿ’ ವ್ರದಿ 

ನೀಡಲ್ಯಗಿದ್ಯದ , 5 ಪ್ರ ಕರಣ್ಗಳಲ್ಲಲ  ತಲೆಮರೆಸಿಕಾಂಡಿದ್ಯದ , ಇನೊ  ವ್ರದಿ ಸಿಕೆರುವುದಿಲಲ .  ಇನೆು ಳಿದ 

5 ಪ್ರ ಕರಣ್ಗಳಲ್ಲಲ  ಸಾ ಲಪ  ಅವ್ಯ ವ್ಹಾರವಾಗಿದ್ಯದ , ಅದ್ಲಲ ವ್ನೊ  ರಿಕವ್ರಿ ಮಾಡುತೆು ೀವ ಎಾಂದ್ಯ 

ಹೇಳಿದಾದ ರೆ.  ಈ ಪ್ರ ಕರಣ್ವು ಈ ರಾಜಯ ದಲ್ಲಲ  ಒಾಂದ್ಯ ರಿೀತ್ರ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದರೆ 

ತಪಾಪ ಗುವುದಿಲಲ .  ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಜನರ ವಿಶ್ನಲ ೀಷಣೆಗಳು ಪ್ತ್ರರ ಕೆಗಳಲ್ಲಲ  ವ್ರದಿಯಾಗಿತ್ತು .  ಆದರೆ, ಸಕಾಿರ 

ಇದನೆು  ಮುಚಿು  ಹಾಕುವ್ ನಟಟ ನಲ್ಲಲ  ಯಾವುದೇ ತಾ ರಿತಗತ್ರಯಲ್ಲಲ  ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವಂರ್ 

ಕಾಯಿವ್ನೆು  ಮಾಡಲ್ಲಲಲ .  ಶ್ರ ೀಕ ಎನೆು ವ್ ಹುಡುಗ 3 ವ್ಷಿಗಳ ಹಾಂದ್ ಪೊಲ್ಲೀಸ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಲ  ಸಿಕೆ  

ಹಾಕಕಳಿುತಾು ನೆ, ಆಗ ಆತನನೆು  ಬಿಟಟ ಬಿಡುತಾು ರೆ.  ಆದಾದ ನಂತರ ಸಹ ಈ ಹುಡುಗ ಹಾಯ ಕಾಂಗ್ 

ಮಾಡುತು ಲೇ ಇರುತಾು ನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಪೊಲ್ಲೀಸ್ನವ್ರು ಆತನನೆು  ಅರೆಸಟ ್ ಮಾಡುತ್ರು ರುತಾು ರೆ.  ಪ್ರ ತ್ರ ಸಲ 

ಅರೆಸಟ ್ ಮಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಆತನಗೆ bailable offence ಗೆ ಹಾಕುವಂತಹ ಸಕ್ಷನಸ ್ ಹಾಕ, ಸಲ್ಲೀಸಾಗಿ 

ಜಮಿೀನು ಸಿಗುವ್ ಹಾಗೆ ಪೊಲ್ಲೀಸ್ನವ್ರು ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇನೆು  ಹೆಚಿು ಗೆ 

ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಆತ ಸಕಾಿರದ e-procurement portal ನೆು  ಸಹ ಹಾಯ ಕ್ ಮಾಡಿ, ರೂ.11.50 

ಕೀಟಗಳಷ್ಟಟ  ಹಣ್ವ್ನೆು  ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡಿದಾದ ನೆ.  ಅದರಲ್ಲಲ  26, 27 ಲಕ್ಷ ಹಣ್ವ್ನೆು  ರಿಕವ್ರಿ 

ಮಾಡಿದಾದ ರೆ.  ಆದರೆ, ಸಕಾಿರ ಆತನನೆು  ಬಂಧಿಸಿ ಏತಕೆೆ  ಹಣ್ವ್ನೆು  ತೆಗೆದ್ಯಕಳಿಲ್ಲಲಲ ? 

ಪೊಲ್ಲೀಸ್ನವ್ರು ಸುಮಾರು ಸಲ ಆತನನೆು  ಬಂಧಿಸಿ bailable sections ಹಾಕುವಂರ್ ಅವ್ಶಯ ಕತೆ 

ಏನತ್ತು ? ನಮಮ  ಪೊಲ್ಲೀಸ್ ಎಾಂದರೆ, ಈ ರಾಜಯ , ರಾಷಟ ರ, ಅಾಂತರರಾಷಟ  ಮಟಟ ದಲ್ಲಲ  ಒಾಂದ್ಯ ಒಳಿೆಯ 

ಹೆಸರು ಇದ್. ಏಕೆಾಂದರೆ,  ಅಮರ್ಕುಮಾರ್ ಪಾಾಂಡೆಯವ್ರು ಈ ಭೂಗತ ಪಾತಕ ’ಚೀಟ್ರ್ ರಾಜನ್’್

ಎನೆು ವ್ವ್ನನೆು  ಬಂಧಿಸಿ ಕರೆದ್ಯಕಾಂಡು ಬಂದಾಗ ಇಾಂತಹ ಪೊಲ್ಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ನಮಮ ಲ್ಲಲ  ಇದಾದ ರೆ 

ಎಾಂದ್ಯ ಪ್ರ ಪಂಚವೇ ಹೆಗೆಳಿಕೆ ಹಾಂದಿತ್ತು .  ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರ ಕರಣ್ದಲ್ಲಲ  ಏತಕೆೆ  ಈ ರಿೀತ್ರ ಆಗುತ್ರು ದ್ 

ಎಾಂಬುದ್ಯ ನನಗೆ ಅರ್ಿವಾಗುತ್ರು ಲಲ .  ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರು ಉತು ರ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಮತು ಮಮ  ಇದರ 

ಬಗೆೆ  ದಿೀಘ್ಿವಾಗಿ ಪ್ರ ಶೆ್ನಯನೆು  ಮಾಡಲು ಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  
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ಶಿರ ೋ ಅರಗ ಜಾಾ ನೇಾಂದರ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಕೇಳಿರುವ್ 

ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಏನೇನು ಹಗರಣ್ಗಳು ನಡೆದಿವ ಎಾಂಬುದರ ಮಾಹತ್ರಯನೆು  

ಸಲ್ಲಲ ಸಲ್ಯಗಿದ್.  ಹಗರಣ್ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳುವುದಕೆಾಂತ ಇದ್ಾಂದ್ಯ ರಿೀತ್ರ ಮೊೀಸವಾಗಿದ್.  ಅದೇನೆಾಂದರೆ, 

’ಬಿಟ್ ಕಾಯಿನ್’್ನೀಡುತೆು ೀನೆ ಎಾಂದ್ಯ ಶ್ರ ೀಕ ಎಾಂಬ ಹುಡುಗ ರೂ.40 ಲಕ್ಷ, ರೂ.20 ಲಕ್ಷ, ರೂ.15 ಲಕ್ಷ ಈ 

ರಿೀತ್ರಯಾಗಿ ಹಣ್ವ್ನೆು  ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡಿದಾದ ನೆ.  ಶ್ರ ೀಕ ಎಾಂಬ ಹುಡುಗ ಎರಡು ಘ್ಟನೆಯಲ್ಲಲ  ಮಾತರ  

ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ಯದ , ಉಳಿದ ಪ್ರ ಕರಣ್ಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದರಲ್ಲಲ  ಬೇರೆ-ಬೇರೆಯವ್ರು 

ಭಾಗಿಯಾಗಿದಾದ ರೆ.  ಇಾಂತಹ ಒಾಂದ್ಯ ದ್ಡಡ  ಜಾಲ ನಮಮ  ರಾಜಯ  ಹಾಗೂ ಅಾಂತರರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ 

ಮಟಟ ದಲ್ಲಲ  ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್.  ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಜನ ಹಣ್ವ್ನೆು  invest ಮಾಡಿ, 

ಕಳೆದ್ಯಕಾಂಡಿದಾದ ರೆ.  ನಮಮ  ಪೊಲ್ಲೀಸ್ನವ್ರು ಬಹಳ ಪಾರ ಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ಸಮರ ಸಾರಿ 

ಕೆಲವು ಆಪಾದಿತರನೆು  ಕರೆದ್ಯಕಾಂಡು ಬಂದಿದಾದ ರೆ, ಸಾ ಲಪ  ಹಣ್ವ್ನೆು  ವ್ಸೂಲ್ಯತ್ರ ಮಾಡಿದ್ಯದ , 

ಅದರ ಮಾಹತ್ರಯನೆು  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಉತು ರದಲ್ಲಲ  ನೀಡಿದ್ದ ೀನೆ.  ಶ್ರ ೀಕ ಎಾಂಬ ಹುಡುಗ dark web 

ಮೂಲಕ ಗಾಾಂಜಾ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವಂರ್ ಪ್ರ ಕರಣ್ದಲ್ಲಲ  ಸಿಕೆ  ಹಾಕಕಾಂಡಿದಾದ ಗ, ಆತನನೆು  

ಪೊಲ್ಲೀಸ್ನವ್ರು ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಆತ ಒಬಾ  ’ಬಿಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಹಾಯ ಕರ್’್

ಎಾಂಬ ಮಾಹತ್ರ ಗತಾು ಯಿತ್ತ.   ಅದರಂತೆ ನಮಮ  ಪೊಲ್ಲೀಸ್ನವ್ರು ಆತ ಏನೇನು ಹೇಳಿಕೆಯನೆು  

ನೀಡಿದಾದ ನೆ, ಅದ್ಲಲ ವ್ನೊ  ರೆಕಾಡ್ಿ  ಮಾಡಿಸಿದಾದ ರೆ, ಎಫ.ಐ.ಆರ., ಚಾಜ್ಿ ಶ್ೀಟ್, ಹಾಕದಾದ ರೆ 

ಮತ್ತು  ಅಾಂತರರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ ಏಜೆನಸ ಯವ್ರಿಗೆಲ್ಯಲ  ಈ ಬಗೆೆ  ಮಾಹತ್ರಯನೆು  ತ್ರಳಿಸಿದಾದ ರೆ.  ಆತ ನಮಮ  

ರಾಜಯ ದಲ್ಲಲ  ಯಾವ್ ಕೆಲಸವ್ನೆು  ಮಾಡಿದಾದ ನೆ, ಆ ಸಂಬಂಧ ಆತನ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ ಸಕ್ಷನ್ 

ಜಾರಿಗಳಿಸಬಹುದ್ಯ ಅದ್ಲಲ ವ್ನೊ  ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್.  ಇದರಿಾಂದಾಗಿ ನಯ ಯಾಲಯವು ಆತನಗೆ 

ಜಾಮಿೀನು ನೀಡಿದ್.  ಈಗ ಸಹ ಆತ ನಲೆೆ ೈದ್ಯ ಪ್ರ ಕರಣ್ಗಳಲ್ಲಲ  ಜಾಮಿೀನನ ಮೇಲೆ ಹರಗೆ ಇದಾದ ನೆ.  

ಆತನ ಜತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವ್ರನೆು  ಸಹ ಬಂಧಿಸಲ್ಯಗಿದ್.  ಬೇರೆಯವ್ರ ಖ್ಯತೆಯಲ್ಲಲ  ಸಹ ಆತ 

’ಬಿಟ್ ಕಾಯಿನ್’್ ನೆು  ಹಾಯ ಕ್ ಮಾಡುತ್ರು ದದ  ಎಾಂಬ ಕಾರಣ್ದಿಾಂದ ಸಾ ಲಪ  ಹಣ್ವ್ನೆು  ವ್ಸೂಲ್ಯತ್ರ 

ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್.  e-procurement portal ನೆು  ಹಾಯ ಕ್ ಮಾಡಿದ್ಯದ , ಅದರ ಮೇಲೆ ಚಾಜ್ಿ ಶ್ೀಟ್ 

ಹಾಕಲ್ಯಗಿದ್.  ಎಲ್ಯಲ  ಪ್ರ ಕರಣ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸಹ ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಮೊಕದದ ಮ ಹೂಡಲ್ಯಗಿದ್.  

ಆತನನೆು  ಉಳಿಸುವಂತಹ ಅಗತಯ  ಯಾರಿಗೂ ಇಲಲ , ಆತನನೆು  ಏನು ಮಾಡಬಹುದ್ೀ ಅದನೆು  

ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್.   

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬಿ.ವೆಾಂಕಟೇಶ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಉಳಿಸುವ್ ಅಗತಯ ವಿಲಲ  ಎನೆುವಂರ್ 

ಮಾತನೆು  ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರು ಹೇಳಿದರು.  ಆದರೆ, ಶ್ರ ೀಕ ತಂದ್ ’ನನೆ  ಮಗನಗೆ ಪೊಲ್ಲೀಸ್ನವ್ರು 

ಗಾಾಂಜಾ ಕಡುತ್ರು ದಾದ ರೆ’ ಎಾಂದ್ಯ ನಯ ಯಾಲಯದಲ್ಲಲ  ಹೇಳುತಾು ರೆ.  ಅದಕೆೆ  Magistrate್’ದಯವಿಟಟ  
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ಆತನಗೆ ವೈದಯ ಕೀಯ ಪ್ರಿೀಕಿೆ  ಮಾಡಿಸಿ’ ಎಾಂದ್ಯ ತ್ರಳಿಸುತಾು ರೆ.  ಪೊಲ್ಲೀಸ್ನವ್ರು ಆತನನೆು  

ಬ್ಾಂಗಳೂರು ಮಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಕರೆದ್ಯಕಾಂಡು ಹೀಗಿ ಹಟ್ನಟ ಯನೆು  ಕಲ ೀನ್ ಮಾಡಿಸುತಾು ರೆ. 

ಆದರೆ ಆತನಗೆ ಮೂತರ  ಪ್ರಿೀಕಿೆ  ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು .   ಆನಂತರ ಅಯೊಯ ೀ ಹಟ್ನಟ  ಕಲ ೀನ್ 

ಮಾಡಿಸಬ್ಬರದಾಗಿತ್ತು  ಎಾಂದ್ಯ ಬೇರೆ ಒಾಂದ್ಯ diagnostic center ಗೆ ಕರೆದ್ಯಕಾಂಡು ಹೀಗಿ ಮೂತರ  

ಪ್ರಿೀಕಿೆ , ಇತರೆ ಪ್ರಿೀಕಿೆಯನೆು   ಮಾಡಿಸುತಾು ರೆ.  ಈ ರಿೀತ್ರ ಮಾಡುವುದನೆು  ಎಲ್ಲಲಯಾದರೂ 

ಕೇಳಿದಿದ ೀರಾ? ಆಮೇಲೆ ಇದಕೆೆ  ಪಂಚನಮ ಬರೆಯಲ್ಯಗುತು ದ್.  ಪಂಚನಮಗೆ ರುಜು ಹಾಕುವ್ವ್ರು 

ಯಾರು? ಒಬಾ  ಲೈನ್ಮಾಯ ನ್ 31 ಬಿಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಸಿಕೆದಾಗ ಪಂಚನಮಗೆ ರುಜು ಹಾಕುತಾು ನೆ.  ಅದೇ 

ರಿೀತ್ರ 8 ಬಿಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಸಿಕೆದ ಮೇಲೆ ಕಮಷ್ಟಿಯಲ್ ಟ್ರ್ಯ ಕಸ ್ ಆಫ್ಟೀಸರ್ ಸಹ ಹಾಕುತಾು ರೆ.  

ಪೊಲ್ಲೀಸ್ನವ್ರು ಶ್ರ ೀಕ ಎಾಂಬ ಹುಡುಗನನೆು  ಕೂರಿಸಿಕಾಂಡು, ಸಾವಿರಾರು ’ಬಿಟ್ ಕಾಯಿನ್’್ಅನೆು  

ಹಾಯ ಕ್ ಮಾಡಿಸಿದಾದ ರೆ.  ಇದರಲ್ಲಲ  officials, ರಾಜಕೀಯದವ್ರು ಸೇರಿದಾದ ರೆ ಎಾಂದ್ಯ ಮೊದಲ್ಲನಾಂದ 

ನೀವು ಹೇಳುತಾು  ಬಂದಿದ್ಯದ , ಅವ್ರು ಯಾರು ಎಾಂದ್ಯ ಹೆಸರನೆು  ಹೇಳಲ್ಲ.  ಇಷ್ಟಟ  ದಿವ್ಸಗಳು 

ಕಳೆದರೂ ಎಷ್ಟಟ  ಪ್ರ ಕರಣ್ಗಳಿವ ಎಾಂಬ ಮಾಹತ್ರಯನೆು  ನೀಡಲ್ಲಲಲ .  ಇವ್ತ್ತು  ನವು ಪ್ರ ಶೆ್ನಯನೆು  

ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟಟ  ಪ್ರ ಕರಣ್ಗಳಿವ ಎಾಂದ್ಯ ಉತು ರ ನೀಡಿದಾದ ರೆ.  ಏತಕೆೆ  ಆತನಗೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾದ 

ಪ್ರಿೀಕಿೆಯನೆು  ಬಿಟಟ , ಬೇರೆ ರಿೀತ್ರಯ ಪ್ರಿೀಕಿೆ  ಮಾಡಿಸುವ್ ಅವ್ಶಯ ಕತೆ ಏನತ್ತು ?   

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಇದ್ಾಂದ್ಯ ಗಂಭಿೀರವಾದ 

ಆರೀಪ್ವಾಗಿದ್.  

 ಶಿರ ೋ ಯು.ಬಿ.ವೆಾಂಕಟೇಶ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನನು ಆರೀಪ್ ಮಾಡುತ್ರು ಲಲ .  ಈ 

ಸಂಬಂಧ ಇನೊ  ನನೆ  ಮಾತ್ತ ಮುಗಿದಿಲಲ .  ನನಗೆ ಬಂದ ಮಾಹತ್ರ ಪ್ರ ಕಾರ D.G., C.I.D ರವ್ರೆ ನಮಮ  

D.G.ಗೆ ’ಯಾರು ಕೇಸು ಎಷ್ಟ ಷ್ಟಟ  ಆಗಿವ’ ಎಾಂದ್ಯ ಪ್ತರ  ಬರೆದಿದ್ಯದ , ಅದ್ಯ ನಜವೇ, ಸುಳಿೆೀ ಎಾಂಬುದನೆು  

ಸಕಾಿರವೇ ಹೇಳಬೇಕು.  ನಂತರ E.D (Enforcement Directorate) ಯವ್ರು ಸಹ ‘a case has been 

registered್ against್ the್ top್ police್ officials್ by್ E.D,್ ECIR,್ FIR’್ ಎಾಂದ್ಯ ಪ್ರ ಕರಣ್ವ್ನೆು  

ದಾಖ್ಲ್ಲಸಿದಾದ ರೆ.  ಇದ್ಯ ನಜವೇ, ಸುಳಿೆೀ ಎಾಂಬುದನೆು  ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರೆ ಹೇಳಬೇಕು.  ಏಕೆಾಂದರೆ, 

ನಮಗೆ ಇರುವ್ ಮಾಹತ್ರ ಅಲಪ ಸಾ ಲಪ ವಾಗಿರುತು ದ್.  ಸಕಾಿರಕೆೆ  ಪ್ರ ತ್ರಯೊಾಂದ್ಯ ಮಾಹತ್ರ ಇರುತು ದ್.  

ಶ್ರ ೀಕ ಎಾಂಬ ಹುಡುಗನ ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿದರೆ ತಮಗೂ ಸಹ ಆಶು ಯಿವಾಗುತು ದ್, ಏಕೆಾಂದರೆ ತಾವು ಸಹ 40 

ವ್ಷಿಗಳಿಾಂದ ಈ ಸದನದಲ್ಲಲ ದಿದ ೀರಿ.   ನವು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಲ  ಸುಮಾರು ವ್ಷಿಗಳಿಾಂದ ಇದ್ಯದ , 

ಹಸದಾಗಿ ಇಲ್ಲಲ ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ೀವ.  ಕಳೆದ ವ್ಷಿ ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ. ಸಿ. ಮೂಲಕ ನಡೆದಂತಹ ಪಿ.ಎಸ.ಐ. 

ಪ್ರಿೀಕಿೆ  ನಡೆದಾಗ ಈ ಶ್ರ ೀಕ ಎಾಂಬ ಹುಡುಗನ ಹತ್ರು ರ 22 ಜನರ ಅಾಂಕವ್ನೆು  ಹಾಯ ಕ್ ಮಾಡಿಸಿದಾದ ರೆ 
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ಎಾಂಬ ಸುದಿಿ  ಇದ್.  ಇದಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಕಾಿರವೇ ಉತು ರ ನೀಡಬೇಕು.  ನಮಗೆ ತ್ರಳಿದ 

ಮಾಹತ್ರಯನೆು  ಈ ಸದನದ ಮೂಲಕ ಬಿಚಿು ಟಟ ದ್ದ ೀವ.  ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರು ಇದರ ಬಗೆೆ  ತ್ರಳಿಸಬೇಕು.   

ಶಿರ ೋ ಅರಗ ಜಾಾ ನೇಾಂದರ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಶ್ರ ೀಕ ಎಾಂಬ ಹುಡುಗ ಮೊದಲು 

ನಯ ಯಾಲಯದಲ್ಲಲ  ಯಾವುದೇ ರಿೀತ್ರಯ ಗಾಾಂಜಾವ್ನೆು  ನನಗೆ ಪೊಲ್ಲೀಸ್ನವ್ರು ನೀಡಲ್ಲಲಲ ’ ಎಾಂದ್ಯ 

ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತಾು ನೆ.  ನಂತರ ಶ್ರ ೀಕಯ ವ್ಕೀಲರು ಪೊಲ್ಲೀಸ್ನವ್ರು ನನಗೆ ಗಾಾಂಜಾ ನೀಡಿದಾದ ರೆ, 

ಒಪಿಪ ಕೀ ಎಾಂದ್ಯ ಒತು ಡ ಹಾಕುತಾು ರೆ, ನಂತರ ಆತ ಹೇಳುತಾು ನೆ.  ಆದಾದ ಬಳಿಕ Magistrate ಆತನಗೆ 

ವೈದಯ ಕೀಯ ಪ್ರಿೀಕಿೆ  ಮಾಡಿಸಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ತ್ರಳಿಸುತಾು ರೆ.  ಎರಡು ಆಸಪ ತೆರ ಯಲ್ಲಲ  ಪ್ರಿೀಕಿೆ  

ಮಾಡಿಸಲ್ಯಗಿದ್.  ಎಫ.ಎಸ.ಎಲ್. ಗೆ ಆತನನೆು  ಕರೆದ್ಯಕಾಂಡು ಹೀಗಿ, ಪ್ರಿೀಕಿೆ  ಮಾಡಿಸಿದಾದ ರೆ, 

ಲ್ಯಯ ಬ್ ವ್ರದಿಯಲ್ಲಲ  ಆತನಗೆ ಯಾವುದೇ,… 

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬಿ.ವೆಾಂಕಟೇಶ್:- ಮೊದಲು ಯಾವುದ್ಯ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ? ಎಫ.ಎಸ.ಎಲ್. ನಲ್ಲಲ  

ಮಾಡಿದಾದ ರೆಯೇ, ಬಿ.ಎಾಂ.ಸಿ. ಯಲ್ಲಲ  ವೈದಯ ಕೀಯ ಪ್ರಿೀಕಿೆ  ಮಾಡಿದಾದ ರೆಯೇ?  

ಶಿರ ೋ ಅರಗ ಜಾಾ ನೇಾಂದರ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಅದಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಹತ್ರ ತರಿಸಿ 

ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬಿ.ವೆಾಂಕಟೇಶ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಮೊದಲು ಬಿ.ಎಾಂ.ಸಿ. ಗೆ ಕರೆದ್ಯಕಾಂಡು 

ಹೀಗಿ ಹಟ್ನಟ  ಕಲ ೀನ್ ಮಾಡಿಸುತಾು ರೆ.  ಆಮೇಲೆ ಎಫ.ಎಸ.ಎಲ್. ಗೆ ಕರೆದ್ಯಕಾಂಡು ಹೀಗುತಾು ರೆ.   

ಡಾ: ಕೆ.ಸುಧಾಕರ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಬಿ.ಎಾಂ.ಸಿ.ಯಲ್ಲಲ ,… 

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬಿ.ವೆಾಂಕಟೇಶ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಅವ್ರು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಲ  interfere 

ಆಗಬ್ಬರದ್ಯ.  ಅವ್ರು interfere ಆದರೆ ನಮಮ ವ್ರೆಲ್ಯಲ  ಇದರಲ್ಲಲ  interfere ಆಗಬೇಕಾಗುತು ದ್.  

ಡಾ: ಕೆ.ಸುಧಾಕರ್ (ಆರೋಗಾ  ಮತ್ತು  ಕಟುಾಂಬ್ ಕಲಾಾ ಣ, ವೈದಾ ಕ್ರೋಯ ಶಿಕ್ಷಣ 

ಸಚವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಒಾಂದ್ಯ ನಮಿಷ.  ನನು ಹೇಳುವುದನೆು  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು 

ಸಾ ಲಪ  ಕೇಳಿಸಿಕಳಿಲ್ಲ.  ದಯವಿಟಟ  ನನು ಅದಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  ಸಚಿವ್.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರೆ, ಒಾಂದ್ಯ ನಮಿಷ. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳುತಾು ರೆ ಕೇಳ್ೀಣ್.  

ಡಾ: ಕೆ.ಸುಧಾಕರ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಅಾಂದಿನ ದಿವ್ಸ ಅದ್ಯ Covid Designated 

Hospital ಆಗಿದದ  ಕಾರಣ್ ಬಿ.ಎಾಂ.ಸಿ.ಯಲ್ಲಲ  ಮಾಡಲು ಸಾಧಯ ವಿಲಲ  ಎಾಂದ್ಯ ಬೌರಿಾಂಗ್ ಆಸಪ ತೆರ ಗೆ 
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ಆತನನೆು  ಕಳುಹಸಿಕಡಲ್ಯಗಿತ್ತು .  ನನು ಅದಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  ಸಚಿವ್ನದ ಕಾರಣ್ 

ಹೇಳುತ್ರು ದ್ದ ೀನೆ.  ಇಲಲ ದಿದದ ರೆ ನನು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಲ  ತಲೆಹಾಕುತ್ರು ರಲ್ಲಲಲ .   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯಿತ್ತ ಹೇಳಿ.  

ಡಾ: ಕೆ.ಸುಧಾಕರ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಬೌರಿಾಂಗ್ ಆಸಪ ತೆರ ಗೆ ಆತನನೆು  

ಕರೆದ್ಯಕಾಂಡು ಹೀಗಿ ವೈದಯ ಕೀಯ ಪ್ರಿೀಕಿೆ  ಮಾಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಲ  ಬಹಳ ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿ 

’ಯಾವುದೇ ರಿೀತ್ರಯ ಗಾಾಂಜಾವ್ನೆು  ಆತನಗೆ ನೀಡಿಲಲ ’ ಎಾಂದ್ಯ ವ್ರದಿ ಬಂದಿದ್.   ಮತೆು  

reconfirmation ಮಾಡಲು Forensic Science Lab ಗೆ ಕಳುಹಸಲ್ಯಗಿತ್ತು .  ಅಲ್ಲಲ  ಸಹ ಆತ ಗಾಾಂಜಾ 

ಸೇವಿಸಿಲಲ  ಎಾಂದ್ಯ ವ್ರದಿ ಬಂದಿದ್.  ಜತೆಗೆ ತಂದ್, ಮಗ ಜತೆಯಲ್ಲಲಯೇ ಇರಲ್ಲಲಲ .  ಆತನೇ 

ಪೊಲ್ಲೀಸ್ನವ್ರು ಗಾಾಂಜಾವ್ನೆು  ನನಗೆ ನೀಡಿಲಲ ವಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಲ ಾಂದಲೀ ಆತನ ತಂದ್ 

’ನನೆ  ಮಗನಗೆ ಪೊಲ್ಲೀಸ್ ನವ್ರು ಗಾಾಂಜಾ ಸೇವಿಸಿದಾದ ರೆ’ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರವ್ನೆು  

ನಂಬಬೇಕೇ? ಅರ್ವಾ ಶ್ರ ೀಕಯ ಹೇಳಿಕೆಯನೆು  ನಂಬಬೇಕೇ?  

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬಿ.ವೆಾಂಕಟೇಶ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಆ ಹುಡುಗನನೆು  ಕರೆದ್ಯಕಾಂಡು 

ಹೀಗಿ, ಒಾಂದ್ಯ ವಾರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಲ ಟಟ  ಕೈ-ಕಾಲು ಮುರಿಯುವ್ ಹಾಗೆ ರ್ಳಿಸಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟಟ  

ಹಣ್ಬೇಕೀ, ಅಷ್ಟಟ  ಹಣ್ವ್ನೆು  ಹಾಯ ಕ್ ಮಾಡಿಸಿಕಾಂಡಿದಾದ ರೆ. ಆತನನೆು  ಕರೆದ್ಯಕಾಂಡು ಹೀಗಿ 

ಹಟ್ನಟ  ಕಲ ೀನ್ ಮಾಡಿಸುವ್ ಅವ್ಶಯ ಕತೆ ಏನತ್ತು ?  

ಶಿರ ೋ ಅರಗ ಜಾಾ ನೇಾಂದರ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ದಯವಿಟಟ  ಆಧಾರರಹತವಾಗಿ ಏನು 

ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳಬಹುದ್ಯ.  ಆದರೆ, ನನೆ  ಹತ್ರು ರ ಇರುವ್ ದಾಖ್ಲ್ಯತ್ರ ಪ್ರ ಕಾರ ತಮಗೆ 

ಪಾರ ಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಉತು ರವ್ನೆು  ನೀಡುತ್ರು ದ್ದ ೀನೆ.  ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾತನೆು  ನನು ನರಾಕರಿಸುತೆು ೀನೆ.   

(ಮುಾಂದ್ಯ) 

(1127) 16-12-2021 /4.30/ SK-AK                                                      (ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರ ಉಪ್ಸಿಥ ತ್ರ) 

 

ಶಿರ ೋ ಅರಗ ಜಾಾ ನೇಾಂದರ  (ಮಾಂದ್ದ):-   

ಆ ರಿೀತ್ರ ಯಾವುದಾದರೂ ಆಗಿದದ ರೆ, ಕೀಟ್ ನಲ್ಲಲ  ಆತನಗೆ ಎಲಲ ವ್ನೆು  ಹೇಳುವುದಕೆೆ  

ಸಾಾ ತಂತರ ಯ ವಿದ್.   ಆತ ಹರಗಡೆಯೂ ಕೂಡ ಇದಾದ ನೆ.  ಮಿೀಡಿಯಾದಲ್ಲಲಯೂ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದ್ಯ. 

ಆತ ಜಾಮಿೀನನ ಮೇಲೆ ಹರಗಡೆ ಇದಾದ ನೆ.  ಅವ್ನಗೆ ಏನಗಿದ್ ಎಾಂದ್ಯ ನವು ಹೇಳುವುದಕೆಾಂತ, 

ಅವ್ನು ಹೇಳಬಹುದ್ಯ. ಆತನ ತಂದ್ ಹೇಳಬಹುದ್ಯ ಮತ್ತು  ಅವ್ನ ಸಂಸಾರಸಥ ರು ಹೇಳಬಹುದ್ಯ. 
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ಅದಾಯ ವುದೂ ಹೇಳದಿದಾದ ಗ, ನವು ಊಹೆ ಮೇಲೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  

ಸಾಧಯ ವಾಗುವುದಿಲಲ .  ಶ್ರ ೀಕಯವ್ರನೆು  ನಮಮ  ಪೊಲ್ಲೀಸರು ಸರಿಯಾದ ರಿೀತ್ರಯಲ್ಲಲ  interrogation 

ಮಾಡಿ, ಅವ್ನಾಂದ ಬ್ಬಯಿ ಬಿಡಿಸಿದಾದ ರೆ. ಅತಯ ಾಂತ ಪಾರದಶಿಕವಾದ ಮಾಹತ್ರಯನೆು  ಆಗಾಗ 

ಕೀಟ್ ಗೆ ಕಳುಹಸಿದಾದ ರೆ. ಪೊಲ್ಲೀಸರಿಗೆ ತಜ್ಞತೆ ಕಡಿಮ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿ, ಭಾರತ್ರೀಯ ವಿಧಿ ವಿಜಾಾ ನ 

ಸಂಸಥ ಯ ತಜ್ಞರನೆು  ಕಳುಹಸಿ, ಅವ್ರ ಬಳಿ ಎಲ್ಯಲ  ಮಾಹತ್ರಯನೆು  ಶ್ರ ೀಕ ಒದಗಿಸಿದಾದ ನೆ. ಅದ್ಲಲ ವೂ 

ಕೂಡ ವ್ರದಿಯಾಗಿದ್ ಮತ್ತು  ಕೀಟ್ ಗೂ ಕೂಡ ಮಾಹತ್ರಯನೆು  ತ್ರಳಿಸಿದಾದ ರೆ.  

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರೇ, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಾಂದ ಹೆಚಿು ನ ಮಾಹತ್ರ 

ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡು, ಅನಂತರ ಚರ್ಚಿ ಮಾಡಿ.  ಮಾನಯ  ಪಿ.ಆರ್. ರಮೇಶ್ರವ್ರೇ ತಾವು ಮಾತನಡಿ.  

 ಶಿರ ೋ ಯು.ಬಿ. ವೆಾಂಕಟೇಶ್್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಒಾಂದ್ಯ ನಮಿಷ.  

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರೇ ತಮಮ ದೇನದರೂ ಇದದ ರೆ ಅದನೆು  

ಬರವ್ಣಿಗೆಯಲ್ಲಲ  ಬರೆದ್ಯ ಕಡಿ.  

 ಶಿರ ೋ ಎರ್್.ಆರ್. ಪಾಟಿೋಲ್ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, 

ಇಡಿೀ ದೇಶದಾದಯ ಾಂತ ಬಿಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಸದ್ಯದ  ಮಾಡಿದ್.  Half an hour discussion ಗೆ convert ಮಾಡಿ.  

 ಶಿರ ೋ ಯು.ಬಿ.ವೆಾಂಕಟೇಶ್್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನನೆ ದ್ಯ clarification 

ಪೂತ್ರಿಯಾಗಿಲಲ . 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಯು.ಬಿ.ವಾಂಕಟೇಶ್ರವ್ರೇ, ತಾವು ಒಾಂದ್ಯ ಪ್ತರ ವ್ನೆು  ಕಡಿ.  
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ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖೆಾ  517 

ಉತು ರವನುು  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ. 

 

 ಶಿರ ೋ ಪಿ.ಆರ್ ರಮೇಶ್್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಬ್ಾಂಗಳೂರು ಸಾಮ ಟ್  ಸಿಟ, ಅಮೃತ್ 

ಯೊೀಜನೆ, ನಗರೀತಾಥ ನ ಯೊೀಜನೆ, ಬ್ಾಂಗಳೂರು ಮಿಷನ್ 2022 ಇವುಗಳೆಲ್ಯಲ  ಯೊೀಜನೆಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಯೊೀಜನೆಗೆ ಯಾವ್ ರಿೀತ್ರ ಏನಗಿದ್ ಎಾಂಬುದರ ಬಗೆೆ  

ಪ್ರ ಶೆ್ನಯನೆು  ಕೇಳಿದ್ದ . ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಉತು ರ ಕಟಟ ರುವುದೇನೆಾಂದರೆ,   ಒಟಟ  10,830 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳನೆು  ಕೈಗೆತ್ರು ಕಳಿಲ್ಯಗಿದ್ಯದ , ಒಟಟ  ರೂ.18,519,39.05   ಲಕ್ಷಗಳಷ್ಟಟ  ಮೊತು ದ 

ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿರುತು ದ್. ಇಷ್ಟಟ  ಬಿಟಟ ರೆ, ಏನು ಕೆಲಸವಾಗಿದ್ ಎಾಂಬುದರ ಬಗೆೆ  ಯಾವುದೇ 

ರಿೀತ್ರ ಮಾಹತ್ರಯನೆು  ಉತು ರದಲ್ಲಲ  ನೀಡಿಲಲ . ನನಗೆ ಒಾಂದ್ರಡು ಮೂರು ಸಿಟಯನೆು  ಕಟಟ ದಾದ ರೆ. 

ಅದನೆು  ನನು ಪೂತ್ರಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುತು ದ್. ನನಗೆ ನೀಡಿರುವ್ ಉತು ರವ್ನೆು  ಮಾಹತ್ರಯನೆು  

ನೀಡಿದರೆ, ಎಲ್ಲಲಯೂ ಕೂಡ ಪೊರ ೀಗೆರ ಸಿವ್ ಇಲಲ ವೇ ಇಲಲ .  ಸಾಮ ಟ್  ಸಿಟ, ನಗರೀತಾಥ ನ, 

ಬ್ಾಂಗಳೂರು ಮಿಷನ್ ಇರಬಹುದ್ಯ. ಬ್ಾಂಗಳೂರು ಮಿಷನ್ 2022 ಅನೆು  ಹಾಂದಿನ ಮಾನಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಬಹಳ ರ್ಚನೆ ಗಿ ಪಾರ ಜೆಕಟ ್ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಲ  ಯಾವುದೇ ರಿೀತ್ರಯ 

ಅನುದಾನವಿಲಲ .  ಇರತಕೆಾಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನೆೆ ಲ್ಯಲ , ಮುಾಂದ್ಯವ್ರೆಸುವಂತಹದದ ಕೆೆ  ಇಲ್ಲಲ  

ಕಟಟ ರುವಂತಹದ್ಯದ . ಅದೇ ರಿೀತ್ರ ಇನೆ ಾಂದ್ಯ ಸಾಮ ಟ್  ಸಿಟ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿ, ಮಾಹತ್ರಯನೆು  

ಕಟಟ ದಾದ ರೆ. ಇದ್ಯ ಬಹಳ ಗಂಭಿೀರವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ.  

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ತಾವು ಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಮಾತರ  ಕೇಳಿ. 

 ಶಿರ ೋ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಇದರ ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿ ಬಿಡುತೆು ೀನೆ. ಇದರ 

ಬಗೆೆ  ಗತಾು ಗಬೇಕು. ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ‘The್Vision್of್ the್Bengaluru್Smart್City್Limited’್ಎಾಂದ್ಯ 

ಮಾಡಿದರು. ಇದರ ಉದ್ದ ೀಶ “Liveable Bengaluru – Healthy,್ Connected್ and್ Vibrant”್ ಎಾಂದ್ಯ 

ಹೇಳಿ, ಇದನೆು  ಮಾಡಿದ್ಯದ . ನಮಮ  ಬ್ಾಂಗಳೂರು ಮುಾಂರ್ಚ ಗಾಡಿನ್ ಸಿಟಯಾಗಿತ್ತು .  Pensioners 

Paradise, Silicon Valley ಎಾಂದ್ಯ ಇತ್ತು .  Technopolis ಎಾಂದ್ಯ ಕರೆಯುತ್ರು ದಾದ ರೆ. ಇಾಂತಹ ಒಾಂದ್ಯ 

ಸಾಮ ಟ್  ಸಿಟಯ infrastructure ಇನೆು  ಹೆಚಿು ಗೆ ಮಾಡಿ,   economy ಯನೆು  ಇನೆು  ಉತು ಮ 

ಮಾಡತಕೆಾಂತಹದ್ಯದ . ಈ ಸಿಟಯನೆು  ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಾಂದ, ನಮಮ  ಸಿಟಗಳನೆು  economical 

engines ಆಗಿ ಇಟಟ ಕಳಿಬೇಕೆಾಂಬ ಉದ್ದ ೀಶ.  2015 ರಲ್ಲಲ   ಸಾಮ ಟ್  ಸಿಟ ಮಿಷನ್ 

ಪಾರ ರಂಭವಾಯಿತ್ತ.  ಅಾಂದರೆ 2021 ಈ ವ್ಷಿ ಇದರ ಕನೆಯ ವ್ಷಿವಾಗಿದ್.  ಆರು ವ್ಷಿಗಳ ಕಾಲ 

ಈ ಮಿಷನ್ ಇರತಕೆಾಂತಹದ್ಯದ . ಇವ್ತ್ರು ನವ್ರೆಗೂ ಇದನೆು  ಯಾವ್ ರಿೀತ್ರ ಏನು ಮಾಡಿದಾದ ರೆ? ಒಾಂದ್ಯ 

’vehicle’್ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿದಾದ ರೆ. ಅದ್ಯ ಒಾಂದ್ಯ ಕಡೆಯಿದ್.  ಇಲ್ಲಲ  ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ವಾದಂತಹದ್ಯದ  ಎಾಂದರೆ, 
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ಪಾಕಿಾಂಗ್ ಬಗೆೆ  ನನು ಕೇಳಿದ್ದ . ಪಾಕಿಾಂಗ್ಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 85 ರಸು ಗಳನೆು  ಕಟಟ ದ್ದ ೀವಾಂದ್ಯ 

ಉತು ರದಲ್ಲಲ  ತ್ರಳಿಸಿದಾದ ರೆ. ದಯವಿಟಟ  ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳ ಇದರ ಬಗೆೆ  ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು. 

ಸುಮಾರು 85 ರಸು ಗಳಲ್ಲಲ  ಇವ್ತ್ರು ನವ್ರೆಗೂ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಪಾಕಿಾಂಗ್ಗೆ ಮುಕು  ಮಾಡಿ ಕಟಟ ಲಲ . 

ಅದನೆು  PPP (Pubic-Private Partnership) ನಲ್ಲಲ  ಕಟಟ ದಾದ ರೆಾಂದ್ಯ ಹೇಳುವುದ್ಯ. ಆದರೆ 85 

ರಸು ಗಳಲ್ಲಲ  10 ಕಡೆ  ರಸು ಗಳು ಮಾತರ  ನಮಾಿಣ್ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಈಗ ಒಪಿಪ ಗೆ ಕಟಟ ದಾದ ರಷ್ಟ .  

ಇನೆ ಾಂದ್ಯ ಕನೆಯದಾಗಿ ಪ್ರ ಶೆ್ನಯನೆು  ಕೇಳಿದ್ದ . ಇತ್ರು ೀರ್ಚಗೆ ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ.ಗೆ ಸಮರ್ಿ ವಿದ್ಯಯ ಚೆ ಕು  

ಬಳಕೆ ಬಿೀದಿ ದಿೀಪ್ಗಳ ನವ್ಿಹಣೆ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಪ್ರ ಶಸಿು  ಲಭಿಸಿದ್ಯೇ ಎನೆು ವ್ 

ಪ್ರ ಶೆ್ನಯನೆು  ಕೇಳಿದ್ದ . ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ.ಗೆ ಸಮರ್ಿ ವಿದ್ಯಯ ಚೆ ಕು  ಬಳಕೆ, ಬಿೀದಿ ದಿೀಪ್ಗಳ ನವ್ಿಹಣೆ 

ಸಲುವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರ ಶಸಿು ಯು ಲಭಿಸಿರುವುದಿಲಲ  ಎಾಂದ್ಯ ಉತು ರವ್ನೆು  ಕಟಟ ದಾದ ರೆ.    ಹಾಂದಿನ 

ಆಯುಕು ರಾಗಿದದ ಾಂತಹ  ಶ್ರ ೀ ಮಂಜುನಥ್ ಪ್ರ ಸಾದ್ರವ್ರು ಈ ಸದನದಲ್ಲಲ ಯೇ ಕುಳಿತ್ರದಾದ ರೆ. ನನೆ  

ಬಳಿ ಇರುವ್ ಮಾಹತ್ರಯ ಪ್ರ ಕಾರ 13ನೇ ಡಿಸಾಂಬರ್ 2020 ರಂದ್ಯ ‘Energy Efficient Street Lighting 

in Bengaluru under Public-Private್Partnership’್ಗೆ ಅವಾಡ್ಿ  ಬಂದಿದದ ರಿಾಂದ ಅವ್ರು ಲಂಡನ್ಗೆ 

ಹೀಗಿದದ ರು. ಇವ್ತ್ತು  ಆ ಒಾಂದ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ರು ದದ ಾಂತಹ ಏಜೆನಸ ಯನೆು  ಮೂರು-ನಲೆು  ದಿನಗಳ 

ಮುಾಂರ್ಚ ಅವ್ರದನೆು  ಕಾಯ ನಸ ಲ್ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. ಅದರ ಅರ್ಿ ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದದ ರೆ, 

ಅವ್ರನೆು  ಕಾಯ ನಸ ಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲಲ . ಇವ್ತ್ತು  ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಲ  ಬಿೀದಿ ದಿೀಪ್ದ ವ್ಯ ವ್ಸಥ  

ಸಂಪೂಣ್ಿವಾಗಿ ಹದಗೆಟಟ ದ್.  ದಯವಿಟಟ  ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಇದಕೆೆ  ಉತು ರ ಕಟಟ ರೆ, 

ಮತೆು  ನನು ಇದನೆು  ಮುಾಂದ್ಯವ್ರೆಸುತೆು ೀನೆ.  

           ಶಿರ ೋ ಬ್ಸವರಾಜ್ ಬೊಮಾಮ ಯಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ,   ಮೊಟಟ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, 

ಮಾನಯ  ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ರವ್ರು ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನ ರಸು ಗಳ ಬಗೆೆ  ಕಳೆದ ಬ್ಬರಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಲ  ಮತ್ತು  

ಈ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಲಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರ ಶೆ್ನಯನೆು  ಕೇಳಿದಾದ ರೆ. ತಮಮ  ಮೂಲಕ ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಿಗೆ 

ಧನಯ ವಾದಗಳು. ಏಕೆಾಂದರೆ, ಯಾರಾದರಬಾ ರು ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು, as a matter of principle, ಒಾಂದ್ಯ 

ವಿಷಯವ್ನೆ ಟಟ ಕಾಂಡು, ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ ಅದನೆು  follow-up ಮಾಡುತ್ರು ರುವಂತಹದ್ಯದ  ಬಹಳ 

ಸಂತೀಷ. ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಕಳೆದ ಬ್ಬರಿ ಅವ್ರಾಂದ್ಯ ಮುಖ್ಯ ವಾದ ಸಲಹೆಯನೆು  ಕಟಟ ದದ ರು.    

Road History ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದರೆ,  ಯಾವ್ ರಸು  ಯಾವ್ ಯೊೀಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಲ  ಯಾವಾಗ ಆಯಿತ್ತ? 

ಅದರ  ಲೈಫ್ ಎಷ್ಟಟ  ವ್ಷಿ ಇರಬೇಕು. ಅದರ ಲೈಫ್  ಎಷ್ಟಟ  ವ್ಷಿ ಪೂಣ್ಿವಾಗಿದ್.  ಅದರ 

ನವ್ಿಹಣೆಗಾಗಿ ಎಷ್ಟಟ  ಹಣ್ ಖ್ಚಾಿಗಿದ್  ಎಾಂಬುವುದರ ಬಗೆೆ  ಎಲ್ಯಲ  ಮಾಹತ್ರ ಇರುತು ದ್. ನವು 

ಪುನಃ ಪುನಃ ಅನುದಾನ ಕಡುವುದ್ಯ ತಪುಪ ತು ದ್ ಎಾಂದ್ಯ ನನು ಈಗಾಗಲೇ ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ.ಯ 

ಆಯುಕು ರಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನೆು  ಕಟಟ ದ್ದ ೀನೆ. ಎಲ್ಯಲ  ರಸು ಗಳಾಗುವುದಿಲಲ . ಪ್ರ ಮುಖ್ ರಸು ಗಳಾದ arterial 
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ರಸು ಯ ಬಗೆೆ  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಏನು ಹೇಳಿದಾದ ರೀ, ಅವುಗಳ Road History ನೆು  ಪೂತ್ರಿ ಬರೆದ್ಯ, 

ಇನೆು  ಮುಾಂದ್ ರೆಗೂಯ ಲರ್ ಆಗಿ ನವ್ಿಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ನನಗೆ ಮಾಹತ್ರಯನೆು  

ಕಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಸೂಚನೆಯನೆು  ಕಟಟ ದ್ದ ೀನೆ. ಆ ಮಾಹತ್ರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ್ವೇ ಸದನಕೊ  

ಮಾಹತ್ರಯನೆು  ಒದಗಿಸುತೆು ೀನೆ.  

 ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಎರಡು ಪ್ರ ಮುಖ್ ವಿಚಾರಗಳನೆು  ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಮ ಟ್  

ಸಿಟಯ ಬಗೆೆ  ಕೇಳಿದಾದ ರೆ.  ಸಾಮ ಟ್  ಸಿಟ 2015 ಪಾರ ರಂಭವಾದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಯೊೀಜನೆ 

ರೂಪಿಸುವ್ಲ್ಲಲ  ಬರಿೀ  ಬ್ಾಂಗಳೂರು ಮಾತರ ವ್ಲಲ . ಇಡಿೀ ದೇಶದಲ್ಲಲ  ಒಾಂದ್ಯ-ಒಾಂದೂವ್ರೆ ವ್ಷಿಗಳ 

ಕಾಲ ತಡವಾಗಿರುವಂತಹದದ ರ ಬಗೆೆ  ತಮಮ  ಗಮನಕೊ  ಕೂಡ ಇದ್.    ಆದಾದ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳನೆು  ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡಿದ್ದ ೀವ. ಪ್ರ ತ್ರಯೊಾಂದ್ಯ ರಸು ಗಳು ಯಾವ್ ಯಾವ್ ಹಂತದಲ್ಲಲ  

ಪ್ರ ಗತ್ರಯಾಗುತು ದ್ ಎಾಂಬುದರ ಬಗೆೆ  ಅನಬಂಧದಲ್ಲಲ  ಕಟಟ ದ್ದ ೀವ.  ಕಮಷ್ಟಿಯಲ್ ಸಿಟ ರೀಟ್, 

ಕಾಮರಾಜ್ ರಸು , ಹಲಸೂರು ರಸು , ಡಿಕನಸ ನ್ ರಸು , ಇನ್ಫೆಾಂಟರ  ರಸು . ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಕೇಳಿರುವ್ 

ಮೂಲ ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗೆ ಸುಮಾರು ನಲೆು  ಸಾವಿರ ಪುಟ ಉತು ರವಾಗುತ್ರು ತ್ತು . ಅದಕೆೆ  ಸಿ.ಡಿ.ಯನೆು  

ಕಟಟ ದ್ದ ೀನೆ. ನನು ಹೇಳ ಬಯಸುವುದೇನೆಾಂದರೆ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಸಮಯವ್ನೆು  ತೆಗೆದಕಾಂಡು, 

ಅದರಲ್ಲಲ  ಏನೇನದ್? ಯಾವುದ್ಯ ಸರಿಯಿದ್ ಮತ್ತು  ಯಾವುದ್ಯ ಸರಿಯಿಲಲ  ಎಾಂಬುದರ ಬಗೆೆ  ನಮಗೆ 

ಮಾಹತ್ರ ಕಟಟ ರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ I am equally interested.  ಇದನೆು  ಸರಿಪ್ಡಿಸುವುದಕೆೆ  ನನಗೆ 

ಬಹಳ ಆಸಕು  ಇದ್. ಹಲವಾರು ಯೊೀಜನೆಗಳು ಬಂದಾಗ, ಹಲವಾರು ರಸು ಗಳನೆು  ಮಾಡಿ, ಮತೆು  

ಪುನಃ ಅಗೆದ್ಯ, ಮತೆು  ರಸು ಗಳನೆು  ಮಾಡುವಂತಹ ಒಾಂದ್ಯ ಪ್ರ ವೃತ್ರು ಯನೆು  ನಲ್ಲಲ ಸಲೇ ಬೇಕೆಾಂದ್ಯ 

ಹೇಳಿ, ನನು ಕೂಡ ತ್ರೀಮಾಿನ ಮಾಡಿದ್ದ ೀನೆ. ಇಷ್ಟಟ  ವ್ಷಿಗಳಿಾಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಈ ಹಲವಾರು 

ಯೊೀಜನೆಗಳ ಸಿಥ ತ್ರ-ಗತ್ರಯನೆು  ನೀಡಿದಾಗ, ನಜವಾಗಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಹಳ ಗಂಭಿೀರವಾದಂತಹ 

ಪ್ರಿಸಿಥ ತ್ರ ನನಗೂ ಕೂಡ ಅರಿವಿನಲ್ಲಲ ದ್. ಆ ಕೆಲಸವ್ನೆು  ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನನು ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. 

ಸಾಮ ಟ್  ಸಿಟಯ ಬಗೆೆ  ವಿವ್ರವ್ನೆು  ಕಟಟ ದ್ದ ೀನೆ. ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಸಾಮ ಟ್  ಪಾಕಿಾಂಗ್ 

ಪ್ರ ಶೆ್ನಯನೆು  ಕೇಳಿದಾದ ರೆ. ಸಾಮ ಟ್  ಪಾಕಿಾಂಗ್ ಬಗೆೆ  M/s. Building Control Solutions India Private 

Ltd., ನವ್ರು ಸಾಮ ಟ್  ಪಾಕಿಾಂಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 85 ರಸು ಗಳನೆು  ಗುರುತ್ರಸಿದಾದ ರೆ.  Annual lease and 

rental to BBMP ಸುಮಾರು ಮೂವ್ತು ಾಂದ್ಯ ಕೀಟ ಐವ್ತಾು ರು ಲಕ್ಷಗಳು  ಮತ್ತು  ಅದರ ಅವ್ಧಿ 

ಸುಮಾರು 10 ವ್ಷಿ.  ಇದರಲ್ಲಲ  ಸುಮಾರು 10 ರಸು ಗಳನೆು  ಸಾಮ ಟ್  ಪಾಕಿಾಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನೆು  

ಪೂಣ್ಿಗಳಿಸಲ್ಯಗಿದ್. ಇನೆು  32 ರಸು ಗಳಲ್ಲಲ  almost approval stage ನಲ್ಲಲ , advanced stage ನಲ್ಲಲ  

ಇದ್. ಇನೆು  43 ರಸು ಗಳಲ್ಲಲ  ಕೈಗೆತ್ರು ಕಳಿಲ್ಯಗಿದ್. ಇನೆು  85 ರಸು ಗಳನೆು  ಗುರುತ್ರಸಿದಿಾರೆ. ನನು 
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ನಗಧಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಲ  ಇವುಗಳನೆು  ಸಾಮ ಟ್  ಪಾಕಿಾಂಗ್ಗೆ ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡು, ಸಾಮ ಟ್  ಪಾಕಿಾಂಗ್ಗೆ 

ಅಳವ್ಡಿಸುತೆು ೀವ ಎನೆುವಂತಹ ವಿಚಾರವ್ನೆು  ತಮಮ  ಮುಾಂದ್ ಹೇಳುವುದಕೆೆ  ಇರೆ್ಚಪ್ಡುತೆು ೀನೆ.  

(ಮುಾಂದ್ಯ) 

(1128)16.12.2021/4.40/ಎಾಂ.ಎಾಂ-ಆರ.ಎನ್ 

(ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರ ಉಪ್ಸಿಥ ತ್ರ) 

ಶಿರ ೋ ಬ್ಸವರಾಜ್ ಬೊಮಾಮ ಯಿ (ಮಾಂದ್ದ):- 

ಎಲ.ಇ.ಡಿ., ಬಗೆೆ  ತಾವು ಪ್ರ ಸಾು ಪ್ ಮಾಡಿದಿರಿ.   ಸುಮಾರು ಮೂರು ವ್ಷಿದ ಹಾಂದ್ ಇಡಿೀ 

ಬ್ಾಂಗಳೂರನೆು  ಎಲ.ಇ.ಡಿ., ಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಎನಜಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಾಂದ ಬಂದಿದದ ರಲ್ಲಲ  -revenue 

sharing model ನಲ್ಲಲ  ಟ್ನಾಂಡರ್ ಕರೆದ್ಯ Public Private Partnership ಎಾಂದ್ಯ ಮೂರೂವ್ರೆ ವ್ಷಿದ 

ಹಾಂದ್ ಅದನೆು  ಕರೆದಿರುವುದ್ಯ ನಜ.  Shapoorji Pallonji  ಎಾಂಬ ಒಾಂದ್ಯ ಕಂಪ್ನಗೆ ಕಟಟ ದ್ದ ವು. 

ಅವ್ರು ನನ ಕಾರಣ್ಕೆಾ ಗಿ ಅದನೆು  ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಆಗಲ್ಲಲಲ .  ನವು ಅದನೆು  

terminate ಮಾಡಬೇಕೆಾಂಬ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಲ  ಕೀಟ್ ಗೆ ಕೂಡ ಹೀಗಿದದ ರು.  ಅದ್ಯ ಹೈಕೀಟ್  

ಮಟಟ ಲನೆು  ಕೂಡ ಏರಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು ವ್ಷಿ ಅವ್ರನೆು  ಟಮಿಿನೇಟ್ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  

ಆಗಿರಲ್ಲಲಲ , ಅವ್ರು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಲ್ಲಲಲ .  ಅದಕೆೆ  ನನು ಬಿಬಿಎಾಂಪಿ ಕಮಿೀಷನರ್ರವ್ರಿಗೆ 

ಅವ್ರನೆು  ಕೈ-ಬಿಡಲು ಸೂಚನೆ ಕಟಟ ದ್ದ ೀನೆ.  ರೆಗುಯ ಲರ್ ಆಗಿ ಏನು ಲೈಟಾಂಗ್ ಮಾಡುತಾು ರೆ  

especially ಇದರಿಾಂದ dark areas create ಆಗಿದ್.  ಆ ಎಲ್ಯಲ  dark areas ಗಳಲ್ಲಲ  ಲೈಟಾಂಗಸ ನೆು  ನಮಮ  

ಬಿಬಿಎಾಂಪಿ ವ್ತ್ರಯಿಾಂದ ರೆಗುಯ ಲರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ.  ಆ ಕಾಾಂಟ್ರ್ರ ಯ ಕಟ  ಏರಿಯಾ ಎಾಂದ್ಯ ಈ ಕೆಲಸ 

ನಲ್ಲಲ ಸುವ್ ಅವ್ಶಯ ಕತೆ ಇಲಲ ವಾಂದ್ಯ ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿ ಸೂಚನೆ ಕಟಟ ದ್ದ ೀನೆ.  ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಕಡೆ 

ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ.  ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡಿಸಾಂಬರ್ ಅಾಂತಯ ದ್ಳಗೆ ಬಹುತೇಕ 7-8 ಕಿೆ ೀತರ ಗಳಲ್ಲಲ  

peripheral  ಏರಿಯಾದಲ್ಲಲ  ಎಲ್ಲಲ  ಡಾಕ್ಿ  ಏರಿಯಾ ಇದ್ ಅಲ್ಲಲ  ಪ್ರ ರ್ಮ ಪಾರ ಶಸು ಯ ದಲ್ಲಲ  ಆ 

ಕೆಲಸವ್ನೆು  ಮಾಡುತ್ರು ದಾದ ರೆ.  ಈ ಕಾಾಂಟ್ರ್ರ ಯ ಕಟ ್ ಮೊನೆೆ  ಕೀಟ್ ನಲ್ಲಲ  ನಮಮ ಾಂತೆ ಆಗಿದ್.  ಹೀಗಾಗಿ 

ಅದನೆು  ಟಮಿಿನೇಟ್ ಮಾಡಲು ನವು ಯೊೀಚನೆ ಮಾಡುತ್ರು ದ್ದ ೀವ.  ಈ ಕಾಾಂಟ್ರ್ರ ಯ ಕಟ ್ನಲ್ಲಲ  ಏನೇನು 

ಲೀಪ್ದ್ೀಷವಿದ್ ಅವ್ರು ಏತಕೆೆ  ಮಾಡಲ್ಲಲಲ  ಎಾಂದ್ಯ ಅವ್ನೆೆ ಲ್ಯಲ  ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ 

ಮಾಡಿ ಎಲ.ಇ.ಡಿ ಲೈಟ್ ಹಾಕುವುದಾದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಗರಗಳಲ್ಲಲ  ಯಾವ್ ರಿೀತ್ರ ಲೈಟ್ ಹಾಕದಾದ ರೆ 

ಅಲ್ಲಲ ರುವಂತಹ ಸಿಸಟ ಾಂ ಏನು ಎಾಂಬುದನೆು  ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡಿ ಇನೆಮಮ  ರಿ-ಟ್ನಾಂಡರ್ ಮಾಡಿ 

ಹಸಬರಿಗೆ ಕಡುತೆು ೀವ ಹರತ್ತ ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರು ವ್ಷಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲಲ  ಅವ್ರಿಗೆ ಮತೆು  

ಅವ್ಕಾಶ ಕಡುವುದಕೆೆ  ಸಾಧಯ ವಿಲಲ .  ಅದನೆು  ನವು ನರಾಕರಿಸಿದ್ದ ೀವ.  ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಯಲ  ಪ್ರ ಕರ ಯ 
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ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಇನೊ  3-4 ತ್ರಾಂಗಳುಗಳಾಗಬಹುದ್ಯ. ಅಲ್ಲಲ ಯವ್ರೆಗೂ ನವು ಸುಮಮ ನೆ 

ಕುಳಿತ್ತಕಳಿದೇ ಮೊದಲ್ಲನಾಂದಲ್ಲ ಬಂದಿರುವಂತಹ ರೆಗುಯ ಲರ್ ಲೈಟಾಂಗ್ ಸಿಸಟ ಾಂ ಏನದ್; ಎನಜಿ 

ಸೇವಿಾಂಗ್ ಅನೆು  ಆಮೇಲೆ ನೀಡೀಣ್.  ಮೊದಲು ಬ್ಾಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಲ  ಲೈಟಾಂಗ್ 

ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ತ್ರೀಮಾಿನ ಮಾಡಿದ್ದ ೀವ.  ಆ ಕೆಲಸವ್ನೆು  ಮಾಡುತೆು ೀವ.  ಮುಾಂದ್ ಎಲ.ಇ.ಡಿ., 

ಅನೆು  ಯಾರಿಗೆ ಕಡಬೇಕು ಎಾಂಬುದನೆು  ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಮುಾಂದಿನ ಕರ ಮ 

ತೆಗೆದ್ಯಕಳಿು ತೆು ೀವ.  

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈಗ ಮಾನಯ  ಕಾಾಂತರಾಜುರವ್ರ ಪ್ರ ಶೆ್ನ .  

ಶಿರ ೋ ಪಿ.ಆರ. ರಮೇಶ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಒಾಂದ್ಯ ನಮಿಷ; 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ರಮೇಶ್ರವ್ರೇ, ಸಾಕು, ಎಷ್ಟಟ  ಸಲ ಕೇಳುತ್ರು ೀರಿ? ಮಾನಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯವ್ರು ಎಲಲ ವ್ನೊ  ಹೇಳಿದಾದ ರೆ.  

ಶಿರ ೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ್:-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಒಾಂದ್ಯ ನಮಿಷ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಇಲಲ , ಆಗುವುದಿಲಲ .  ಮಾನಯ  ಕಾಾಂತರಾಜುರವ್ರೇ, ಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಕೇಳಿ. 

ಶಿರ ೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ್:- ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯವ್ರಿಾಂದ ಇದಕೆಾಂದ್ಯ ಉತು ರ ಕಡಿಸಿ.  ಮಾನಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯವ್ರೇ, ಬಿೀದಿ ದಿೀಪ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ಒಾಂದ್ಯ ಅವಾಡ್  

ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡಿದಿದ ೀರಿ.  (ಗಾಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ರಮೇಶ್ರವ್ರೇ, ಆಗುವುದಿಲಲ , ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯವ್ರು 

ಹೇಳಿದಾದ ರೆ. ನಮಮ  ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗೆ 15 ನಮಿಷಗಳ ಸಮಯವಾಯಿತ್ತ.  

ಶಿರ ೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ್:- ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯವ್ರೇ, Shapoorji Pallonji  ಯವ್ರಿಗೆ 

ಕಟಟ ರುವಂತಹ ಟ್ನಾಂಡರ್ ಬಗೆೆ  ಸಪ ಷ್ಟಟ ೀಕರಣ್ ಕಡಿ.  ನೀವು ಅವಾಡ್ಿ  ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡಿದಿದ ೀರೀ 

ಇಲಲ ವೀ ಎಾಂಬುದನೆು  ಕಾಲ ರಿಫೈ ಮಾಡಿ.  

ಶಿರ ೋ ಬ್ಸವರಾಜ್ ಬೊಮಾಮ ಯಿ:- ಅದರ ಬಗೆೆ  ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. 
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ಚುಕೆೆ  ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖೆಾ : 511+519 

(ಉತು ರವನುು  ಲಗತಿು ಸದ್ದ) 

 

 ಶಿರ ೋ ಕಾಾಂತರಾಜು (ಬಿಎಾಂಎಲ್):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ,  ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ/ಟ.ಎಸ.ಪಿ 

ಯೊೀಜನೆಯಡಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವ್ರಿ ನಗಮಗಳಿಗೆ ಏನು ಹಣ್ ಬರುತು ದ್ ಅದರ ಅನುದಾನದ ಬಗೆೆ  

ಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಕೇಳಿದ್ದ ೀನೆ.  ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರು ಉತು ರವ್ನೆು  ಕಟಟ ದಾದ ರೆ.  ಆದರೆ ಆ ಅನುದಾನವ್ನೆು  

ಯಾವುದಕೆೆ , ಎಲೆಲ ಲ್ಲಲ  ಖ್ಚ್ಚಿ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ  ಎಾಂಬುದಕೆೆ  ಉತು ರ ಕಟಟ ಲಲ .  2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಲ  

ಇನೊ  ರೂ. 48 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಇದ್ಯಾಂದ್ಯ ಉತು ರ ಕಟಟ ದಾದ ರೆ.  ನನು ಪ್ರ ಶೆ್ನ  

ಕೇಳಿದ್ಯದ  ಏನೆಾಂದರೆ, ಎಸ.ಸಿ.ಪಿ/ಟ.ಎಸ.ಪಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಲ  ಏನಗುತು ದ್ ಎಾಂದರೆ ನೀವು ಹೆಚಾು ಗಿ 

ಸಮುದಾಯ ಭವ್ನದಂತಹ ಕಡೆ ಜಾಸಿು  ಅನುದಾನ ಕಡುತ್ರು ೀರಿ.  ನನು ಸಕಾಿರಕೆೆ  ಮನವಿ 

ಮಾಡಿಕಳಿುವುದೇನೆಾಂದರೆ, ಸಮುದಾಯ ಭವ್ನ national waste ಆದದ ರಿಾಂದ ಅದಕೆೆ  ಕಡುವ್ 

ಅನುದಾನವ್ನೆು  ಕಡಿಮ ಮಾಡಿ.  ಇನೆ ಾಂದ್ಯ ಈ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಲ  ನಮಮ ನೆು  ಕೇಳುವುದಕೆೆ  ಇಷಟ  

ಪ್ಡುವುದೇನೆಾಂದರೆ, ಕಳೆದ ಸಕಾಿರಗಳು ಎಲ್ಯಲ  ಸಂದಭಿದಲ್ಲಲಯೂ ಎಾಂ.ಎಲ.ಎ., ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು  

ಎಾಂ.ಪಿ., ಗಳಿಗೆ ಗಾರ ಯ ಾಂಟ್ ಕಟಟ ದಾದ ರೆ.  ಎಾಂ.ಎಲ.ಸಿ., ಗಳಿಗೆ ಕಟಟ ಲಲ . ಎಾಂ.ಎಲ.ಎ., ಎಾಂ.ಪಿ.,ಗಳಿಗೆ 

ಕಡುವ್ಷ್ಟಟ  ದ್ಡಡ  ಮಟಟ ದ ಅನುದಾನವ್ನೆು  ಕಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ನವು ಕೇಳುತ್ರು ಲಲ .  ನಮಗೂ ಬೇರೆ 

ಬೇರೆ ಕಿೆ ೀತರ ದ ವಾಯ ಪಿು ಯಲ್ಲಲ  ತಮಗೆ ಈ ಕೆಲಸ, ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕಡಿ ಎಾಂದ್ಯ ಜನರು ನಮಮ  ಬಳಿ 

ಬರುತಾು ರೆ.  ನನು ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರಲ್ಲಲ  ಮನವಿ ಮಾಡಿಕಳಿುವುದೇನೆಾಂದರೆ, ಎಾಂ.ಎಲ.ಎ., ಗಳಿಗೆ 

ಹೇಗೆ ಅನುದಾನ ಕಡುತ್ರು ೀರಿ ಅದೇ ರಿೀತ್ರ ಎಾಂ.ಎಲ.ಸಿ., ಗಳಿಗೂ ಅನುದಾನ ಕಡಿ ಎಾಂದ್ಯ ಈ 

ಸಂದಭಿದಲ್ಲಲ  ಕೇಳಲ್ಲಚೆಿ ಸುತೆು ೀನೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟಿ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನೀರಾವ್ರಿ ಸಚಿವ್ರನೆು  

ಕೇಳುವುದಿಷ್ಟ ೀ.  ನಲೆು  ನಗಮಗಳಿವ.  ಕೃಷಾಣ  ಭಾಗಯ  ಜಲ ನಗಮ, ಕನಿಟಕ ನೀರಾವ್ರಿ ನಗಮ, 

ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವ್ರಿ ನಗಮ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ನಾ ೀಶಾ ರಯಯ  ಜಲ ನಗಮ.  ತಾವು ಎರಡನೇ ಪುಟದಲ್ಲಲ  

ಕಟಟ ರುವ್ ಉತು ರದಲ್ಲಲ  ಈ ರಿೀತ್ರ ಇದ್.  2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಲ  ಜಲ ಸಂಪ್ನೂಮ ಲ ಇಲ್ಯಖೆಗೆ ಎಸ.

ಸಿ.ಪಿ/ಟ.ಎಸ.ಪಿ ಯೊೀಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಲ  ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಲ  ರಾಜಯ  ಅನುಸೂಚಿತ 

ಜಾತ್ರಗಳು/ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಪ್ರಿಷತ್ ಅನುಮೊೀದಿಸಿರುವ್ ಕರ ಯಾ 

ಯೊೀಜನೆಯನಾ ಯ ನಗಮದ ವಾಯ ಪಿು ಯಲ್ಲಲ  ಬರುವ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಶಾಸಕರು/ಸಂಸದರನೆು  

ಸಂಪ್ಕಿಸಿ, ತಯಾರಿಸಲ್ಯದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ಟಟ ಯು ಅನುಮೊೀದನೆ ಹಂತದಲ್ಲಲ ರುತು ದ್.  ಶಾಸಕರು 

ಎಾಂದರೆ ಎಾಂ.ಎಲ.ಎ.ಗಳೆ, ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷತ್ ಸದಸಯ ರೂ ಸೇರುತಾು ರಾ? ಒಾಂದ್ಯ ಮಾಹತ್ರಯನೆು  
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ತಮಮ  ಗಮನಕೆೆ  ತರುತೆು ೀನೆ.  ಬಯಲುಸಿೀಮ ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಗಮ ಇದ್.  ಮಲೆನಡು ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಗಮ 

ಇದ್. ಬಯಲುಸಿೀಮ ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಗಮ ಮತ್ತು   ಮಲೆನಡು ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಗಮದವ್ರು ಕಾಮಗಾರಿ 

ಕಡಿ ಎಾಂದ್ಯ ನಮಮ ನೊ  ಕೇಳುತಾು ರೆ.  ನವು ಕಡುತೆು ೀವ.  XXX 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-  ಈ ವಿಚಾರವನುು  ಕಡತದಿಾಂದ ತ್ಗೆಯಿರಿ. 

XXX ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರ ಆಜಾಾ ನುಸಾರ ಕಡತದಿಾಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಯಗಿದ್. 
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ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟಿ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಇದ್ಯ ನಗುವ್ ವಿಚಾರವ್ಲಲ .  

ಮಲೆನಡು ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಗಮ ಮತ್ತು  ಬಯಲುಸಿೀಮ ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಗಮದಲ್ಲಲ   Action Plan 

ಮಾಡುವಾಗ ನಮಮ ನೆು  ಕಾಮಗಾರಿ ಕಡಿ ಎಾಂದ್ಯ ಕೇಳುತಾು ರೆ.  ನವು ಕಡುತೆು ೀವ.  ಈ ನಗಮದ 

ವಾಯ ಪಿು ಯಲ್ಲಲ ರುವ್ವ್ರೆಾಂದ್ಯ ಎಾಂ.ಪಿ.,ಗಳು ಮತ್ತು  ಎಾಂ.ಎಲ್.ಎ.,ಗಳನೆ ಷ್ಟ ೀ ಪ್ರಿಗಣಿಸಿದರೆ ನಮಮ  ಗತ್ರ 

ಏನಗಬೇಕು? ದಯಮಾಡಿ ತಾವು ಎಾಂ.ಎಲ.ಸಿ., ಗಳನೊ  ಸಂಪ್ಕಿ ಮಾಡಿ ಒಾಂದ್ಯ 

ಸುತು ೀಲೆಯನೆು  ಹರಡಿಸಿ. ಹೇಗೆ ಬಯಲು ಸಿೀಮ ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಗಮದಲ್ಲಲ  ಮಾಡುತ್ರು ೀರೀ 

ಇಲ್ಲಲಯೂ ಕೂಡ ನಮಿಮ ಾಂದ ಕರ ಯಾ ಯೊೀಜನೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನೆು  ತೆಗೆದ್ಯಕಳಿಲ್ಲ, ಸೇರಿಸಲ್ಲ.  

ಶಿರ ೋ ಗೋವಿಾಂದ ಎಾಂ.ಕಾರಜೊೋಳ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನನು ನೀರಾವ್ರಿ ಇಲ್ಯಖೆ 

ವ್ಹಸಿಕಾಂಡ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನವ್ನೆು  ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿಲಲ .  ಇದನೆು  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರ 

ಗಮನಕೆೆ  ತರಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  ವಿಧಾನಸಭಾ ಕಿೆ ೀತರ  ಆಗಿರಬಹುದ್ಯ, ಸಂಸತ್ ಸದಸಯ ರ 

ಕಿೆ ೀತರ ವಾಗಿರಬಹುದ್ಯ ಮತ್ತು  ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷತ್ರು ನ ಸದಸಯ ರ ಕಿೆೀತರ ವಾಗಿರಬಹುದ್ಯ ಎಲಲ ವೂ ಒಟಟ ಗೇ 

ಇರುತು ವ.  ಅದರಲೆಲ ೀನೂ ಪ್ರ ತೆಯ ೀಕತೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವ್ಶಯ ಕತೆ ಇಲಲ .  ಮೊದಲ್ಲನಾಂದಲ್ಲ 

ರೂಢಯಲ್ಲಲ ರುವುದ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕಿೆ ೀತರ ವಾರು ಕಡುವುದ್ಯ ಇದ್.  ಅದರಲ್ಲಲ  ಶಾಸಕರೂ, 

ಸಂಸದರೂ ಮತ್ತು  ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷತ್ ಸದಸಯ ರೂ ಬರುತಾು ರೆ.  ನವು ಯಾರಿಗೂ ಕಡಬ್ಬರದ್ಯ 

ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿಲಲ . ಮಾನಯ  ಕಾಾಂತರಾಜುರವ್ರು ಅನುದಾನವ್ನೆು  ಸಮುದಾಯಭವ್ನಗಳಿಗೆ 

ಕಡುವುದ್ಯ, ಚರಂಡಿಗಳಿಗೆ ಕಡುವುದ್ಯ ವ್ಯ ರ್ಿವಾಗುತು ದ್ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದರು.  ಅವ್ರ 

ಸಲಹೆಯನೆು  ನನು ಒಪುಪ ತೆು ೀನೆ.  ಅದಕೆಾ ಗಿ ಈ ವ್ಷಿ ರಾಜಯ  ಪ್ರಿಷತ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಲ ; ಸನಮ ನಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯವ್ರ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಲ ಯೇ ರಾಜಯ  ಪ್ರಿಷತ್ ಸಭೆಯಾಗಿದ್.  ನೀರಾವ್ರಿ 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತರ  ಆದಯ ತೆ ಕಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದಾದ ರೆ.  ಅಾಂದರೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಯ ಣ್ ಯೊೀಜನೆ 

ಎಸ.ಸಿ/ಎಸ.ಟ ಜನಾಂಗದ ಬಡವ್ರ ಕೃಷ್ಟ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವ್ರಿ ಸೌಲಭಯ  ಮಾಡಿಕಡುವುದಕೆೆ  

ಹೆಚಿು ನ ಅವ್ಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದಾದ ರೆ.  ಅದರ ಪ್ರ ಕಾರ ಮಾಡುತ್ರು ದ್ದ ೀವ.  ಮಾನಯ  

ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಮಾನಯ  ಕಾಾಂತರಾಜುರವ್ರಿಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಾಂದರೆ, ತಮಮ  ಬಳಿ ಇರುವ್ 

ಎಸ.ಸಿ/ಎಸ.ಟ ಜನಾಂಗದ ಬಡವ್ರು, ಅಲಪ ಸಾ ಲಪ  ಭೂಮಿ ಇರುವಂತಹವ್ರಿಗೆ ಕೃಷ್ಟ ನೀರಾವ್ರಿ 

ಸೌಲಭಯ ವ್ನೆು  ಒದಗಿಸಿಕಡಬೇಕಾದರೆ ಅಾಂತಹವ್ರ ಪ್ಟಟ  ಕಳುಹಸಿಕಟಟ ರೆ ನಮಮ ಲ್ಲಲ ರುವಂತಹ 

ಅನುದಾನದಲ್ಲಲ  ಎಷ್ಟಟ  ಸಾಧಯ ವೀ ಅಷ್ಟಟ  ಮಾಡಿಕಡುತೆು ೀವ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-  ಅವ್ರನೊ  ಹಾಗೆ ಟರ ೀಟ್ ಮಾಡಿ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.  ಈಗ ಶ್ರ ೀಮತ್ರ 

ಭಾರತ್ರ ಶ್ನಟಟ ಯವ್ರ ಪ್ರ ಶೆ್ನ , ಅವ್ರು ಇಲಲ .  ಈಗ ಶ್ರ ೀ ಅಲಲ ಾಂ ವಿೀರಭದರ ಪ್ಪ ನವ್ರ ಪ್ರ ಶೆ್ನ .  
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ಚುಕೆೆ  ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖೆಾ : 481 

(ಉತು ರವನುು  ಲಗತಿು ಸದ್ದ) 

 

 ಶಿರ ೋ ಅಲಿಾಂ ವಿೋರಭದರ ಪಪ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನನು ಕೇಳಿದ್ಯದ , ತಮಗೆ ತ್ರಳಿದಂತೆ 

ಕಳೆದ ಎರಡು ವ್ಷಿದಲ್ಲಲ  ಮಳೆಗಾಲ extension ಆಗಿದ್. ಸುಮಾರು 8-10 ತ್ರಾಂಗಳಿನಾಂದ ಬ್ಾಂಗಳೂರು 

ಮತ್ತು  ಸುತು ಮುತು ಲ್ಲ ಮಳೆ ಬಂದಿದ್.  ಆದರೆ ನನಗೆ ತ್ರಳಿದ ಪ್ರ ಕಾರ ಎಲ್ಲಲಯೂ ಮಳೆ ನೀರನೆು  

ಸಂಗರ ಹಸುವ್ ಕೆಲಸ, ಕಾಮಗಾರಿ ಪಾರ ರಂಭವಾಗಿಲಲ .  ಇದರ ಬಗೆೆ  ನಮಮ  ಸಕಾಿರ, ನಮಮ  ಸಕಾಿರ 

ಯಾರೂ ಮಾಡಿಲಲ .  ನನು ಸಲಹೆ ಮಾಡುವುದೇನೆಾಂದರೆ, ಮಳೆ ನೀರನೆು  ಸಂಗರ ಹಸಲು ಜಾಗ ಬೇಕು. 

ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಲ  ಎಲ್ಲಲ ದ್ ಎಾಂದ್ಯ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದ್ಯ.  ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಪಾಕುಿಗಳಿವ.  ಪಾಕುಿಗಳಲ್ಲಲ  

underground ಮಾಡಬಹುದ್ಯ.  ಸಕಾಿರದ ಕಛರಿಗಳ ಕೆಳಗೆ ಜಾಗವಿದದ ಲ್ಲಲ  ಅಲ್ಲಲ  underground 

ಮಾಡಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಇದನೆು  tap ಮಾಡಬಹುದ್ಯ.  ತಾವು ದಿನವೂ ನೀಡುವಂತೆ ಎಲೆಕಟ ರಕ್ 

ಮತ್ತು  ದೂರದಶಿನದ ಕೇಬಲ್ಗಳನೆು  ಅಳವ್ಡಿಸಲು  underground drilling ಅನೆು  horizontal 

drilling 100 ರಿಾಂದ 300 ಮಿೀಟರ್ವ್ರೆಗೆ parallel to the ground drilling ಮಾಡುತಾು ರೆ.  

(ಮುಾಂದ್ಯ) 

(1129) 16-12-2021 KH/RN   4-50   

(ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರ ಉಪ್ಸಿಥ ತ್ರ) 

ಶಿರ ೋ ಅಲಿಾಂ ವಿೋರಭದರ ಪಪ  (ಮಾಂದ್ದ):-  

ಅದರಂತೆ ನವು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕಳಿಬೇಕು. ಪಾಕ್ಿ  ಹತ್ರು ರ ಒಾಂದ್ಯ ಸಥ ಳದಲ್ಲಲ  underground 

ಮಾಡಿಕಾಂಡು ಮಳೆ ಬರುವ್ ಕಾಲಕೆೆ  ಅಲ್ಲಲ  ಮಳೆ ನೀರನೆು  ಸಂಗರ ಹಸಿದರೆ ರ್ಚನೆ ಗಿ ಇರುತು ದ್. 

ಎರಡನೆಯದ್ಯ, ತಾವು ಕೆರೆಗಳನೆು  ಮಾಡುತೆು ೀವ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದಿದ ೀರಿ.  ಕೆರೆಗಳನೆು  ಎಲ್ಲಲ  ಮಾಡುತ್ರು ೀರಿ 

ಎನೆು ವುದ್ಯ ನನೆ  ಪ್ರ ಶೆ್ನ .  ತಾವು Mines & Geology ಇಲ್ಯಖೆಯಿಾಂದ ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡು ಎಲ್ಲಲ  

ಕಾಡುಗಳು ಇರುತು ವ, ಅಲ್ಲಲ  ಮಾಡಿದರೆ ಮಳೆ ಜಾಸಿು  ಇರುತು ದ್.  ಅಲ್ಲಲ  ನೀರು ಸಂಗರ ಹಸುವುದಕೆೆ  ಜಾಗ 

ಇರುತು ದ್. ಕನಷಿ ಪ್ಕ್ಷ ಸಕಾಿರ ಮುಾಂದಿನ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಲ  ಈ ವ್ಷಿ ನವು 500 ಕೆರೆಗಳನೆು  

ಮಾಡುತೆು ೀವ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿ ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಿ. ಹಸ ಮನೆಗಳನೆು  ಮಾಡುವ್ ಕಾಲಕೆೆ  ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ., 

ರೂಲಸ ್ ಇವ. ಅಲ್ಲಲ  underground storing ಇದದ ರೆ ಮಾತರ  ನವು ಲೈಸನಸ ್ ಕಡುತೆು ೀವ ಎಾಂದ್ಯ ತಾವು 

ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಿದ ೀರಿ.  ಅದರಂತೆ, ತಮಿಳುನಡಿನವ್ರು ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಮುಾಂದ್ಯವ್ರೆದ್ಯಬಿಟಟ ದಾದ ರೆ. 

They are very strict about this. ಅದಕೆೆ  ನವು ಮಾಡಬೇಕು. ಬಹಳಷ್ಟಟ  ನೀರು ಡೆರ ೈನೇಜ್ಗೆ 
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ಹೀಗುವ್ ಹಾಗೆ, ನೀರನೆು  ಉಳಿಸುವಂತಹ ಒಾಂದ್ಯ ನೂತನವಾದಂತಹ ಒಾಂದ್ಯ ಯೊೀಜನೆ 

ಮಾಡಿದರೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತು ದ್ ಎಾಂದ್ಯ ತಮಮ ಲ್ಲಲ  ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಬ್ಸವರಾಜ್ ಬೊಮಾಮ ಯಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಮಾನಯ  ಹರಿಯ 

ಸದಸಯ ರಾದಂತಹ ಶ್ರ ೀ ಅಲಲ ಾಂ ವಿೀರಭದರ ಪ್ಪ ನವ್ರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಲ  ಮಳೆ ನೀರು 

ಸಂಗರ ಹಣೆ ಮಾಡುವ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಆಸಕು  ವ್ಹಸಿ ಪ್ರ ಶೆ್ನಯನೆು  ಕೇಳಿದಾದ ರೆ.  

ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದಿದ ರುವಂತಹ ಮಳೆ ನೀರನೆು  ಸಂಗರ ಹ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ನವು 

ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ನಮಮ  plan approve ನಲ್ಲಲ ಯೇ ಮಾಡಿದ್ದ ೀವ.  ಈಗ ಅದ್ಯ ಬಹಳ ದ್ಡಡ  

ಪ್ರ ಮಾಣ್ದಲ್ಲಲ   ಕಾಯಿಗತವಾಗುತ್ರು ದ್.  ಮೊದಲು ಉಳಿದವುಗಳನೆೆ ಲ್ಯಲ  ಕವ್ರ್ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  

ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದ ೀವ.  ಯಾವ್ ರಿೀತ್ರ ಚನೆೆ ೈನಲ್ಲಲ  ದ್ಡಡ  ಪ್ರ ಮಾಣ್ದಲ್ಲಲ  ಆಗಿದ್, ಅದೇ ರಿೀತ್ರ 

ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಲಯೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ರು ದ್.   ಈಗ ಸಾವ್ಿಜನಕ ಸಥ ಳಗಳಲ್ಲಲ  ನೀರಿನ ಸಂಗರ ಹ 

ಮಾಡಬೇಕು. ಅಾಂತಜಿಲದ ಮಟಟ ವ್ನೆು  ಹೆಚಿು ಸಬೇಕೆನೆು ವ್ ತಮಮ  ಕಳಕಳಿಯನೆು  ನನು 

ಒಪುಪ ತೆು ೀನೆ.  ಹಲವಾರು ಸಲಹೆಗಳನೆು  ತಾವು ಕಟಟ ದಿದ ೀರಿ.  ಅವುಗಳನೆು  ನನು ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ 

ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.   ಕೆಲವು ಕಡೆ್  ಿದ್ಯ ಕಷಟ ಸಾಧಯ ವಾಗುತು ದ್.  ನವು ಮಳೆ ನೀರನೆು  ಸಂಗರ ಹ 

ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಎಲೆಲ ಲ್ಲಲ  ಸಾಧಯ  ಇದ್ ಮತ್ತು  ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಕೆರೆಗಳು ಏನವ, ಆ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಲ  ನೀರು 

ಸಂಗರ ಹ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಅವ್ಕಾಶ ಇದ್ಯೊೀ, ಇಲಲ ವೀ ಎನೆು ವುದನೆು  ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು 

ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಲ  ಈ ವ್ಯ ವ್ಸಥ ಯನೆು  ಮಾಡುತ್ರು ದ್ದ ೀವ.   ಇನೆು  ಕೆಲವು ಖ್ಯಸಗಿ ಜಾಗ ಮತ್ತು  ಖ್ಯಸಗಿ 

ಆಸಿು ಯಲ್ಲಲ  ಮಳೆ ನೀರನೆು  ಸಂಗರ ಹ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಪೊರ ೀತಾಸ ಹವ್ನೆು  ಕಡುತ್ರು ದ್ದ ೀವ ಮತ್ತು  

ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಕಟಟ ರುವಂತಹ ಸಲಹೆ ಏನದ್, ಅವುಗಳನೆು  ಕೂಡ ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡುತೆು ೀವ.  

ಒಟ್ರ್ಟ ರೆಯಾಗಿ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಸಂಗರ ಹ ಬಹಳ ಅವ್ಶಯ ಕತೆ ಇದ್.  ಈ ಎರಡು ವ್ಷಿ ಹೆಚಾು ಗಿ 

ಮಳೆಯಾಗಿದ್.   ಮುಾಂದ್ ಮಳೆಯಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಲಯೂ ಕೂಡ ನಮಮ  

ಅಾಂತಜಿಲ ಕುಸಿಯಬ್ಬರದ್ಯ.  ಆ ನಟಟ ನಲ್ಲಲ  ಜನಾಂದ್ೀಲನ ರೂಪ್ದಲ್ಲಲ  ಇದನೆು  ನವು 

ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡು ಹೀಗುತೆು ೀವ ಹಾಗೂ ತಮಮ  ಸಲಹೆಗಳನೆು  ಅದರಲ್ಲಲ  ಅಳವ್ಡಿಸುತೆು ೀವ. 

ಶಿರ ೋ ಅಲಿಾಂ ವಿೋರಭದರ ಪಪ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಈ ನರೇಗಾ ಯೊೀಜನೆಯ 

ಅಮೌಾಂಟ್ನಲ್ಲಲ  ಇದನೆು  ಕನಾ ಟ್  ಮಾಡುವುದಕೆೆ , ಟ್ರ್ಯ ಕಸ ್ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಏನದರೂ ಅವ್ಕಾಶ 

ಇದದ ರೆ, ಅದನೆು  ಶೇಕಡ 20 ರಿಾಂದ 25 ರಷ್ಟಟ  ಮಾಡಿದರೆ it will be useful ಎನೆು ವುದ್ಯ ನನೆ  ಸಲಹೆ.  
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ಶಿರ ೋ ಬ್ಸವರಾಜ್ ಬೊಮಾಮ ಯಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನರೇಗಾ ಯೊೀಜನೆ 

ಎಲ್ಲಲ ದ್ಯೊೀ ಅಲ್ಲಲ  ಮಾಡಬಹುದ್ಯ. ಬ್ಾಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಲ  ನರೇಗಾ ಯೊೀಜನೆಯನೆು  

ಮಾಡುವುದಲಲ . ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಾರ ಮಿೀಣ್ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಲ  ನರೇಗಾ ಯೊೀಜನೆಯನೆು  ಮಾಡಬಹುದ್ಯ.  

ಶಿರ ೋ ಅಲಿಾಂ ವಿೋರಭದರ ಪಪ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಗಾರ ಮಿೀಣ್ ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಲ ಯೇ 

ಮಾಡಬೇಕು. Mines & Geology ಇಲ್ಯಖೆಯಿಾಂದ ಮಾಡಿಸಬಹುದ್ಯ ಎನೆು ವುದ್ಯ ನನೆ   ನಂಬಿಕೆ.  

 

 

                                               ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖೆಾ : 558 

(ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಸಿ.ಕಾಂಡಯಯ ನವ್ರು ಸದನದಲ್ಲಲ  ಉಪ್ಸಿಥ ತರಿರಲ್ಲಲಲ )  
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ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖೆಾ : 536 

(ಉತು ರವನುು  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

ಡಾ: ಕೆ.ಗೋವಿಾಂದರಾಜ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರು ಉತು ರವ್ನೆು  

ಒದಗಿಸಿದಾದ ರೆ. ನನು ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗೆ ಸಕೂಯ ರಿಟ ಲೇಬಲ್ ಎಾಂದ್ಯ ಮದಯ ದ ಬ್ಬಟಲ್ಲಗಳ 

ಮೇಲೆ ಮುದಿರ ಸುವುದಾಗಿದ್. ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರು ಹಸಬರಿದಾದ ರೆ. ಇದರ ಬಗೆೆ  ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ 

ಮಾಹತ್ರ ಗತ್ರು ಲಲ  ಮತ್ತು  ಇದ್ಯ ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರ ಗಮನಕೆೆ  ಬಂದಿರುವುದಿಲಲ .  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರೇ, ತಾವು ಸಲಹೆ ಕಡಿ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಯಲ  ಗತ್ರು ದ್. 

ಡಾ: ಕೆ.ಗೋವಿಾಂದರಾಜ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಇದರಲ್ಲಲ  ಏನೇನು ಹಗರಣ್ ಆಗಿದ್ 

ಎನೆು ವುದರ ಬಗೆೆ  ಪ್ತೆು  ಹಚು ಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ನನು ಸಲಹೆ ಕಡುತ್ರು ದ್ದ ೀನೆ. ಇದದ ರಿಾಂದ, ಸಕಾಿರಕೆೆ  

ಸುಮಾರು 300 ರಿಾಂದ 400 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳು ನಷಟ ವಾಗುತ್ರು ದ್. ಇದ್ಯ ತಮಮ  ಗಮನಕೆೆ  

ಬಂದಿದ್ಯೊೀ, ಇಲಲ ವೀ ಎಾಂದ್ಯ ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರನೆು  ಕೇಳುತೆು ೀನೆ. ಎರಡನೆಯದ್ಯ, 2009ನೇ 

ಇಸಿಾ ಯಿಾಂದ ಒಾಂದೇ ಕಂಪ್ನಗೆ ಎರಡು ವ್ಷಿಕೆೆ  extension ಮಾಡುತ್ರು ದಾದ ರೆ. ಇದ್ಯ ಸಹ ಮಾನಯ  

ಸಚಿವ್ರ ಗಮನದಲ್ಲಲ  ಇದ್ಯೇ ಎಾಂದ್ಯ ಕೇಳುತ್ರು ದ್ದ ೀನೆ. ಇದಕೆೆ  ಟ್ನಾಂಡರ್ ಏಕೆ ಕೆರೆದಿಲಲ ? ಇದರಲ್ಲಲ  

ಎಷ್ಟಟ  ನಷಟ ವಾಗಿದ್ ಎಾಂದ್ಯ ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರು ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ಗುತ್ರು ಗೆಯು ದಿನಾಂಕ:01-04-2020 

ರಿಾಂದ ದಿನಾಂಕ:30-03-2023ರ ವ್ರೆಗೆ ಕರಾರನೆು  ಮಾಡಿಕಳಿಲ್ಯಗಿದ್ ಎಾಂದ್ಯ ಉತು ರದಲ್ಲಲ  

ನೀಡಿದಾದ ರೆ. ಆದರೆ, ಇವ್ರು ಗಲ ೀಬಲ್ ಟ್ನಾಂಡರ್ ಕರೆದಿಲಲ  ಮತ್ತು  ಇದರಲ್ಲಲ  ಯಾವುದೇ ಬದಲ್ಯವ್ಣೆ 

ಮಾಡಿಲಲ . ಒಾಂದೇ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಲ  ಎರಡು ಬ್ಬಟಲ್ಲಗಳು ಹೀಗುತು ದ್. ಇದ್ಯ ತಮಮ  ಗಮನಕೆೆ  

ಬಂದಿದ್ಯೇ ಎಾಂದ್ಯ ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರಲ್ಲಲ  ಕೇಳುತೆು ೀನೆ. 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಗೋಪಾಲಯಾ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, 1990 ರಿಾಂದ 2007 ರವ್ರೆಗೂ ಮ|| ಎಾಂ.ಸಿ 

ಅಾಂಡ್ ಎ., ಸಕಾಿರಿ ಸಾಾ ಮಯ ದ ಸಂಸಥಯಾಗಿದ್.  

ಡಾ: ಕೆ.ಗೋವಿಾಂದರಾಜ:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರೇ, ಮ|| ಎಾಂ.ಸಿ ಅಾಂಡ್ ಎ., ಸಕಾಿರಿ 

ಸಾಾ ಮಯ ದಾದ ಗಿದ್. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳುತಾು ರೆಯಾಂದರೆ, ಮಣಿಪಾಲ್ . . . 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಕೆ.ಗೀವಿಾಂದರಾಜ್ರವ್ರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರು ಉತು ರವ್ನೆು  

ಹೇಳಲ್ಲ. 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಗೋಪಾಲಯಾ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನನು ಮೊದಲು ಉತು ರವ್ನೆು  

ಕಡುತೆು ೀನೆ. ತಾವು ಏನದರೂ ಇದದ ರೆ ನಂತರ ಕೇಳಿ.  
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ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರೇ, ತಾವು ಮೊದಲು ಉತು ರವ್ನೆು  ಹೇಳಿ. 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಗೋಪಾಲಯಾ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, 1990 ರಿಾಂದ 2007 ರವ್ರೆಗೂ ಮ|| ಎಾಂ.ಸಿ 

ಅಾಂಡ್ ಎ., ಮುಖೇನ ಅಲ್ಲಲ ಯೇ ಲೇಬಲ್ಗಳನೆು  ಮುದರ ಣ್ ಮಾಡಿ ಕಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವ್ನೆು  

ಮಾಡುತ್ರು ದ್. ಸಕಾಿರವು 2007 ರಲ್ಲಲ  ಸಾರಾಯಿ ನಷೇಧ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಯಖೆಯ ಮೇಲೆ ಇನೆು  

ಹೆಚಿು ನ ಹರೆ ಬಿೀಳುವಂತಹ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಲ  2006-07ರಲ್ಲಲ  ಟ್ನಾಂಡರ್ ಕರೆಯುತಾು ರೆ. ಈ ಟ್ನಾಂಡರ್ 

ಅನೆು  ಕರೆದಾಗ ಇದಕೆೆ  ಸುಮಾರು 7 ಜನರು ಭಾಗಿಯಾಗುತಾು ರೆ. ಇದರಲ್ಲಲ  Gobe Printers ಮತ್ತು  

ಮಣಿಪಾಲ ಪ್ಪರ ಸ ಈ ಇಬಾ ರು ಅಹಿತೆಯನೆು  ಹಾಂದ್ಯತಾು ರೆ. ಆ ಎರಡರಲ್ಲಲ  ಮಣಿಪಾಲ್ ಪ್ಪರ ಸ 

ಇವ್ರಿಗೆ ಕಡಬೇಕೆನೆು ವ್ ತ್ರೀಮಾಿನವ್ನೆು  ಅವ್ತ್ರು ನ ಸಕಾಿರ ತೆಗೆದ್ಯಕಳಿು ತು ದ್. 2009-10ನೇ 

ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಲ  3 ವ್ಷಿಕೆೆ  ಟ್ನಾಂಡರ್ ಕರೆಯುತಾು ರೆ. ಈ ಟ್ನಾಂಡರ್ನಲ್ಲಲ  4 ಜನರು ಭಾಗಿಯಾಗುತಾು ರೆ. 

ಅದರಲ್ಲಲ  ಮಣಿಪಾಲ್ ಪ್ಪರ ಸ್ ರವ್ರಿಗೆ ಅಹಿತೆ ಹಾಂದಿರುವುದರಿಾಂದ, 3 ವ್ಷಿಕೆೆ  ಈ ಟ್ನಾಂಡರ್ ಅನೆು  

ಕಡಲ್ಯಗುತು ದ್. 2012ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ನಂತರ ಮತೆು  ಟ್ನಾಂಡರ್ ಅನೆು  ಕರೆಯುತಾು ರೆ.  

ಡಾ: ಕೆ.ಗೋವಿಾಂದರಾಜ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಯಾವುದೇ ಟ್ನಾಂಡರ್ ಕರೆದಿಲಲ .  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಕೆ.ಗೀವಿಾಂದರಾಜ್ರವ್ರೇ, ಮೊದಲು ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರು ಉತು ರ 

ಹೇಳುವುದನೆು  ಕೇಳಿ. 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಗೋಪಾಲಯಾ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಮಾಹತ್ರಯನೆು  

ಕಡುತೆು ೀನೆ. ಈ ಟ್ನಾಂಡರ್ ಅನೆು  90 ದಿನಗಳಲ್ಲಲ  ಪೂಣ್ಿಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತು ದ್. ಇದ್ಯ 90 ದಿನಗಳಲ್ಲಲ  

ಪೂಣ್ಿವಾಗುವುದಿಲಲ . ತ್ತತಾಿಗಿ ಆ ಲೇಬಲ್ ಅನೆು  ಕಡಲೇ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಲ  

ಅವ್ತ್ರು ನ ಸಕಾಿರಗಳು ಇವ್ತ್ತು  ಕಯೊೀನಕಸ ್ ಮತ್ತು  ಎಾಂ.ಎಸ.ಐ.ಎಲ., ಮತ್ತು  ಕೆ.ಆರ.ಐ.ಡಿ.ಎಲ., 

ಹಾಗೂ ಇನೆು  ಅನೇಕ ಸಂಸಥ ಗಳಿಗೆ 4(G) exemption ಕಡುವಂತಹ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಲ  ಇಲ್ಲಲಯೂ 

ಕೂಡ 4(G) exemption ಕಡಬೇಕೆನೆು ವ್ ತ್ರೀಮಾಿನವ್ನೆು  ಮಾಡಿ exemption ಕಟಟ , 

ಮಣಿಪಾಲ್ ಪ್ಪರ ಸ್ರವ್ರಿಗೆ ಕಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವ್ನೆು  ಅವ್ತ್ರು ನ ಸಕಾಿರ ಮಾಡುತು ದ್. ನಂತರ 

2014ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಲ  ಡಾ|| ರವಿಶಂಕರ್, ನದೇಿಶಕರು, ಸಕಾಿರಿ ಮುದರ ಣಾಲಯರವ್ರ 

ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಲ  ಒಾಂದ್ಯ ಟ್ನಕೆ ಕಲ್ ಎಕಸ ್ಪ್ಟಿ ಕಮಿಟಯನೆು  ಮಾಡಿ ವ್ರದಿಯನೆು  

ಕಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ತ್ರಳಿಸುತಾು ರೆ. ದಿನಾಂಕ:20-10-2014 ರವ್ರೆಗೆ ಮದಯ ದ ಬ್ಬಟಲ್ಲಗಳ ಮೇಲೆ 

HOLOGRAM ವುಳಿ  ಅಬಕಾರಿ ಭದರ ತಾ ಚಿೀಟ ಮತ್ತು  ಪಾಲ್ಲಸಾಟ ರ್ ಆಧಾರಿತ ಒಾಂದ್ಯ EALs (Excise 

Adhesive Labels) ಅಬಕಾರಿ ಭದರ ತಾ ಚಿೀಟಗಳನೆು  ಶ್ಫಾರಸುಸ  ಮಾಡುತು ದ್. ಅಾಂದಿನ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಲ  

ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಸಕಾಿರಿ ಮುದರ ಣಾಲಯಕೆೆ  ಏಕೆ ಕಡಬೇಕೆಾಂಬ ಪ್ರ ಸಾು ಪ್ವ್ನೆು  
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ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಆ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಲ  ಇದನೆು  ಸಕಾಿರಿ ಮುದರ ಣಾಲಯದಲ್ಲಲ ಯೇ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ 

ಮಷ್ಟನರಿಗಳನೆು  ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡು ಮಾಡುವುದಕೆೆ  13 ತ್ರಾಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ್ಯವ್ಕಾಶ ಬೇಕಾಗುತು ದ್ ಎಾಂದ್ಯ 

ಹೇಳಿದಾಗ ಮತೆು  . . .  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರೇ, ಈಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ರು ೀರಿ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿ?  

ಡಾ: ಕೆ.ಗೋವಿಾಂದರಾಜ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಸಿಎಜ ವ್ರದಿಯಲ್ಲಲಯೂ ಇಷ್ಟಟ  . . .  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಕೆ.ಗೀವಿಾಂದರಾಜ್ರವ್ರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರು ಮೊದಲು ಉತು ರ 

ಹೇಳಲ್ಲ.  ನಂತರ ತಮಗೆ ಅವ್ಕಾಶ ಕಡುತೆು ೀನೆ.  ಆಗ ತಾವು ಪ್ರ ಶೆ್ನಯನೆು  ಕೇಳಿ.  ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರೇ, 

ತಾವು ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿ. 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಗೋಪಾಲಯಾ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಹಾಂದ್ ಇದದ ಾಂತಹ ಎಲ್ಯಲ  ಸಕಾಿರಗಳು 

ಒಾಂದ್ಯ ಕಮಿಟಯನೆು  ಮಾಡುತು ದ್. ಆ ಕಮಿಟಯಲ್ಲಲ  ಹಾಂದ್ ಇದದ ಾಂತಹ ಸಕಾಿರದ 

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಸಕಾಿರಿ ಮುದರ ಣಾಲಯಕೆೆ  ಕಡಬೇಕೆನೆು ವ್ ಪ್ರ ಸಾು ವ್ನೆಯನೆು  ಹೇಳುತಾು ರೆ. 

ಇದರ ಮಾಹತ್ರಯನೆು  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಕಳುಹಸಿಕಡುತೆು ೀನೆ. ಈ ಸಕಾಿರಿ 

ಮುದರ ಣಾಲಯದವ್ರು ಮಷ್ಟನರಿಗಳನೆು  ಹಾಕ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ 13 ತ್ರಾಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ್ಯವ್ಕಾಶ 

ಬೇಕಾಗುತು ದ್ ಎಾಂದಾಗ ಇದಕೆೆ  4(G) exemption ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡು ಮತೆು  ವಿಸು ರಣೆ ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಮತೆು  

ಟ್ನಾಂಡರ್ ಕರೆದಂತಹ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಲ  ಪಾಲ್ಲಸಾಟ ರ್ ಆಧಾರಿತ ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು  Adhesive paper label 

ಇದರಲ್ಲಲ  ಯಾವ್ ಟ್ನಾಂಡರ್ ಅನೆು  ಕರೆಯಬೇಕೆಾಂಬ ಬಗೆೆ  ತ್ರೀಮಾಿನವ್ನೆು  ಮಾಡಿದಾಗ,  

ಪಾಲ್ಲಸಾಟ ರ್ ಆಧಾರಿತ ಲೇಬಲ್ಗೆ ಟ್ನಾಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕೆಾಂಬ  ತ್ರೀಮಾಿನವ್ನೆು  ತೆಗೆದ್ಯಕಳಿುತಾು ರೆ. 

ಆ ಟ್ನಾಂಡರ್ ಅನೆು  ಕರೆದಂತಹ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಲ  ಪ್ರಿಸರವಾದಿಗಳು ಪಾಲ್ಲಸಾಟ ರ್ ಆಧಾರಿತ ಇ-

ಟ್ನಾಂಡರ್ ಅನೆು  ರದ್ಯದ  ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ 2018 ರಲ್ಲಲ  ರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ ಹಸಿರು ನಯ ಯಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಲ  

ಪ್ರ ಕರಣ್ ದಾಖ್ಲ್ಲಸುತಾು ರೆ.  ಆ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಲ  ಆ ಟ್ನಾಂಡರ್ ಅನೆು  ರದ್ಯದ ಗಳಿಸಲ್ಯಗುತು ದ್.  ಮತೆು  

4(G) exemption ನಲ್ಲಲ  ಕಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಅವ್ತ್ರು ನ ಸಕಾಿರಗಳು ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ಯದ  ಇದ್. 

2020ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಲ  4(G) exemption ಅನೆು  ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡು, ದಿನಾಂಕ: 01-04-2020 ರಿಾಂದ 

ದಿನಾಂಕ:30-03-2023 ರವ್ರೆಗೆ 3 ವ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಗುತ್ರು ಗೆ ಕರಾರನೆು  ಮಾಡಿರುತಾು ರೆ.  

 

(ಮುಾಂದ್ಯ) 
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(1130) ಎಸ್ಪಿಆರ್/ವಿಕೆ 5:00 16/12/2021  

         (ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರ ಉಪ್ಸಿಥ ತ್ರ) 

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಗೋಪಾಲಯಾ (ಮಾಂದ್ದ):- 

 

ಇದರ ಜತೆಗೆ ಆ ಕಾಖ್ಯಿನೆಗಳಿಾಂದ ಅವ್ರ ಹಣ್ವ್ನೆೆ ೀ ಪ್ಡೆದ್ಯಕಳಿಲ್ಯಗಿದ್.  ಇದರಿಾಂದ ಸಕಾಿರಕೆೆ  

ಯಾವುದೇ ರಿೀತ್ರಯ ನಷಟ ವಾಗಿರುವುದಿಲಲ .  ಕಾಖ್ಯಿನೆಗಳಿಾಂದಲೇ ವ್ಸೂಲು ಮಾಡಲ್ಯಗುತು ದ್.  

ಎಾಂ.ಸಿ. ಮತ್ತು  ಎ. ಕಾಖ್ಯಿನೆಯವ್ರು 2.08 ರೂಪಾಯಿಗಳನೆು  ತಾವಿಟಟ ಕಾಂಡು, ಇನೆು ಳಿದ 

ಮೊತು ವ್ನೆು  ಮುದರ ಣ್ ಮಾಡಿದ ಮಣಿಪಾಲ್ ಪಿರ ಾಂಟಸ್ ರವ್ರಿಗೆ ಕಡುವ್ ಕೆಲಸವ್ನೆು  

ಮಾಡಲ್ಯಗುತು ದ್.  ಇದರಿಾಂದ ಸಕಾಿರಕೆೆ  ಯಾವುದೇ ರಿೀತ್ರಯ ನಷಟ ವುಾಂಟ್ರ್ಗಿಲಲ .   

 

ಡಾ: ಕೆ.ಗೋವಿಾಂದರಾಜ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಒಾಂದ್ಯ ಲೇಬಲ್ ಎಷ್ಟಟ  ಮೊತು ವ್ನೆು  

ವಿಧಿಸಲ್ಯಗುತು ದ್?  ನನು ಸಕಾಿರಕೆೆ  ನೀಡುವ್ ಸಲಹೆ ಏನೆಾಂದರೆ, ನೇರವಾಗಿ ಗಲ ೀಬಲ್ ಟ್ನಾಂಡರ್ನೆು  

ಕರೆದರೆ, ಸಕಾಿರಕೆೆ  300 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆದಾಯ ಬರುತು ದ್.  ಒಾಂದೇ ಕಂಪ್ಪನಗೆ ವಿಸು ರಣೆ 

ಮಾಡುತ್ರು ದ್, ಇದ್ಯ ತಪುಪ  ಎಾಂದ್ಯ ನನು ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.  ಇದರಲ್ಲಲ  ನಮಮ  ಇಲ್ಯಖೆಯವ್ರು ಮತ್ತು  

ಸಕಾಿರಿ ಮುದರ ಣಾಲಯದವ್ರು ಎಲಲ ರೂ ಶಾಮಿೀಲ್ಯಗಿದಾದ ರೆ.  ಇದನೆು  ನನು ನೇರವಾಗಿ 

ಹೇಳುತ್ರು ದ್ದ ೀನೆ. 

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಗೋಪಾಲಯಾ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಇದರಿಾಂದ ಸಕಾಿರಕೆೆ  ಒಾಂದ್ಯ 

ರೂಪಾಯಿನಷ್ಟಟ  ನಷಟ ವಾಗಿಲಲ . 

 

ಡಾ: ಕೆ.ಗೋವಿಾಂದರಾಜ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನೀವು ಗಲ ೀಬಲ್ ಟ್ನಾಂಡರ್ನೆು  

ಕರೆಯಿರಿ. ಆಗ ಇದರಿಾಂದ ಎಷ್ಟಟ  ಲ್ಯಭ ಬರುತು ದ್ಾಂದ್ಯ ನನು ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. 

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಗೋಪಾಲಯಾ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಇದನೆು  ಸಕಾಿರದಿಾಂದ 

ನೀಡಲ್ಯಗುತ್ರು ಲಲ .  ಕಂಪ್ಪನಗಳಿಾಂದ ವ್ಸೂಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕಡಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್.   

 

ಡಾ: ಕೆ.ಗೋವಿಾಂದರಾಜ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, distilleries ಕಂಪ್ಪನಯವ್ರೇ  

ನೀಡುತಾು ರೆ.  ಆದರೆ, ಸಕಾಿರಕೆೆ  ಇಾಂತ್ರಷ್ಟಟ  ಮೊತು  ಬರುತು ದ್.  ಈ ವಿಚಾರವು ಸಚಿವ್ರಿಗೆ ತ್ರಳಿದಿಲಲ .   

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈ ಬಗೆೆ  ಸಚಿವ್ರೇ ಪ್ರಿಶ್ೀಲ್ಲಸಿ. 
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ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಗೋಪಾಲಯಾ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಇದ್ಯ ಸಕಾಿರಕೆೆ  ಬರುವುದಿಲಲ .  

 

ಡಾ: ಕೆ.ಸುಧಾಕರ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಈ ಹಾಂದ್ ಸದಸಯ ರು ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳ 

ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿದದ ರು.  ಆಗ ಈ ಸಲಹೆಯನೆು  ಏಕೆ ನೀಡಲ್ಲಲಲ ? 

 

ಡಾ: ಕೆ.ಗೋವಿಾಂದರಾಜ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಆಗ ನನು ಅಬಕಾರಿ 

ಮಂತ್ರರ ಯಾಗಿರಲ್ಲಲಲ .  ಒಾಂದ್ಯ ವೇಳೆ, ಅಬಕಾರಿ ಮಂತ್ರರ ಯಾಗಿದದ ರೆ ನನೇ ಮಾಡುತ್ರು ದ್ದ ನು. 

 

Dr.K.SUDHAKAR:-You were entitled. ನೀವು ಆಗ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು .    

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಸಚಿವ್ರೇ ಈ ಬಗೆೆ  ಚಚಿಿಸಿ, ಪ್ರಿಶ್ೀಲ್ಲಸಿ. 

 

ಶಿರ ೋ ಬ್ಸವರಾಜ್ ಬೊಮಾಮ ಯಿ(ಮಖಾಮಂತಿರ ಗಳು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಲೇಬಲ್ 

ಪಿರ ಾಂಟಾಂಗ್ ಬಗೆೆ  ಸದಸಯ ರು ಬಹಳ ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸಿದಾದ ರೆಾಂದ್ಯ ಕಾಣುತು ದ್.   

 

ಡಾ: ಕೆ.ಗೋವಿಾಂದರಾಜ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಸಕಾಿರಕೆೆ  ಲ್ಯಭವಾಗಲ್ಲ ಹಾಗೂ 

ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲ್ಲ ಎನೆು ವ್ ಕಾರಣ್ಕೆಾ ಗಿಯೇ ನನು ಹೇಳಿದ್ದ ೀನೆ. 

 

ಶಿರ ೋ ಬ್ಸವರಾಜ್ ಬೊಮಾಮ ಯಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಸದಸಯ ರು ಯಾವಾಗಲ್ಲ 

ನಮಮ  ಅನುಕೂಲಕೆಾ ಗಿಯೇ ಯೊೀಚನೆ ಮಾಡುತಾು ರೆನೆು ವುದ್ಯ ನನಗೆ ಗತ್ರು ದ್.  ಲೇಬಲ್ ಹಾಂದಿನ 

ಬಗೆೆ  ಸದಸಯ ರು ಚಿಾಂತನೆ ಮಾಡಿದದ ರೆ, ಅದ್ಯ ಬೇರೆಯ ರಿೀತ್ರಯದಾದ ಗಿರುತ್ರು ತ್ತು .  ಆದರೆ ಸದಸಯ ರು 

ಕೇವ್ಲ ಲೇಬಲ್ ಬಗೆೆ  ಮಾತರ ವೇ ಯೊೀಚನೆ ಮಾಡಿದದ ರಿಾಂದ ನವೂ ಸಹ ಈ ಬಗೆೆ  ಚಿಾಂತನೆಯನೆು  

ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದ್.  ಸದಸಯ ರು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಲ  ಅಾಂಶವೂ ಇದ್.  ಲೇಬಲ್ಗಳ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಲ  

ಭದರ ತಾ ಅಾಂಶಗಳಿವ.  ಹೀಗಾಗಿ ಇದರ ದ್ಯಬಿಳಕೆಯಾಗುವ್ ಸಾಧಯ ತೆಗಳಿವ. ಇದನೆು  ಭದರ ತೆಯಲ್ಲಲ  

ಮುದರ ಣ್ಗಳಿಸಬೇಕಾಗುತು ದ್.    ಸದಸಯ ರು ಈ ಬಗೆೆ  ಸಲಹೆಯನೆು  ನೀಡಿದಾದ ರೆ.  ಹಾಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ  ಏನು 

ನಡೆಯುತು ದ್ ಎನೆು ವುದರ ಬಗೆೆ  ಸಚಿವ್ರು ಎಲ್ಯಲ  ವಿವ್ರಣೆ ನೀಡಿದಾದ ರೆ.  ಈ ಎರಡೂ ಅಾಂಶಗಳನೆು  

ಗಮನಸಿ, ಅಗತಯ ವಿರುವ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳನೆು  ತರುವ್ ಬಗೆೆ  ನನೇ ಸಾ ತಃ ನೀಡಿ, ಈ ಬಗೆೆ  ಅಬಕಾರಿ 

ಮತ್ತು  ಆರ್ಥಿಕ ಇಲ್ಯಖ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆಯನೆು  ಕರೆದ್ಯ, ತ್ರೀಮಾಿನವ್ನೆು  ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. 
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ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖೆಾ : 540 

(ಉತು ರವನುು  ಲಗತಿು ಸದ್ದ) 

 

ಡಾ: ತೇಜ್ಸವ ನಿಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಮೇಕೆದಾಟ ಯೊೀಜನೆಯು ….,್ಕಾವೇರಿ 

ನದಿಯು ಕನೆ ಡ ನಡಿನ ದೇವ್ ನದಿ ಮತ್ತು  ಜೀವ್ನದಿಯಾಗಿದ್.  ನಡಪ್ರ ಭು ಕೆಾಂಪೇಗೌಡರವ್ರು 

ನಮಿಿಸಿದ ಬ್ಾಂಗಳೂರು ನಗರಕೆೆ  ಸವೀಿಚೆ  ನಯ ಯಾಲಯದ ಆದೇಶದನಾ ಯ, 4.75 

ಟ.ಎಾಂ.ಸಿ.ಯಷ್ಟಟ  ಈ ನದಿ ನೀರಿನೆು  ಇಲ್ಲಲ ನ ನಗರಿಕರು….. 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ತಾವು ಉತು ರದ ಬಗೆೆ  ಮಾತರ ವೇ ಕೇಳಿ. 

 

ಡಾ: ತೇಜ್ಸವ ನಿ ಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಇದ್ಯ ಬಹಳ ಜಾ ಲಂತ ಸಮಸಯ ಯಾಗಿದ್.  

ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನ ನಗರಿಕರಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಮತ್ತು  ಗೃಹೀಪ್ಯೊೀಗಿ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಈ ನದಿಯ ನೀರಿನ 

ಉಪ್ಯೊೀಗವು ಬಹಳ ದ್ಡಡ  ಸವಾಲ್ಯಗಿದ್.   ಬ್ಾಂಗಳೂರು ನಗರವು ನದಿಯ ದಂಡೆಯಲ್ಲಲ  ಇಲಲ ದ 

ನಗರವಾಗಿದ್.  ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಹಾಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಲ  ಕುಡಿಯುವ್ ನೀರಿಗಾಗಿ ಕೆರೆ-ಕಟ್ನಟ ಗಳನೆು  

ಅವ್ಲಂಬಿಸುತ್ರು ದ್ದ ವು.  ಇವ್ತ್ರು ನ ದಿವ್ಸ ಅಾಂತಜಿಲದ ಮಟಟ ವು ಕುಸಿದಿದ್.  ಈ ಹನೆೆ ಲೆಯಲ್ಲಲ  ಈ 

ನದಿಯ ನೀರನೆು  ಉಪ್ಯೊೀಗಿಸಿಕಳಿುವುದಕೆೆ  …..್್ 

 

ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸ.ಮಾಧುಸ್ತವ ಮಿ(ಕಾನೂನು, ಸಂಸದಿೋಯ ವಾ ವಹಾರಗಳು, ಶಾಸನ ರಚನೆ 

ಹಾಗೂ ಸಣಣ  ನಿೋರಾವರಿ ಸಚವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಈ ವಿಷಯಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಿತ 

ಸೂಕ್ಷಮ ತೆಯನೆು  ಸದಸಯ ರು ಅರ್ಿಮಾಡಿಕಳಿಬೇಕು.   ಇಷಟ ನೆೆ ೀ ನವು ನಮಮ ನೆು  ಕೇಳಿಕಳಿುವುದ್ಯ. 

 

ಡಾ: ತೇಜ್ಸವ ನಿಗೌಡ:- ಒಾಂದ್ಯ ನಮಿಷ ಮಾನಯ  ಸಚಿವ್ರೇ, ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ  ನನಗೆ 

ಜವಾಬ್ಬದ ರಿ ಇದ್.  ನನು ಕನಕಪುರ ಲೀಕಸಭಾ. . . . 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ರು ದಾದ ರೆಾಂದರೆ,್… 

 

ಡಾ: ತೇಜ್ಸವ ನಿ ಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನನಗೆ ಪ್ರ ಶೆ್ನಯನೆು  ಪೂತ್ರಿಯಾಗಿ 

ಕೇಳುವುದಕೆೆ  ಅವ್ಕಾಶ ನೀಡಿ. 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈ ವಿಷಯವು ನಯ ಯಾಲಯದಲ್ಲಲ ರುವುದರಿಾಂದ . . .  
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ಡಾ: ತೇಜ್ಸವ ನಿ ಗೌಡ:- ಕನೆ ಡ ನಡಿನ ಎಲ್ಯಲ  ಹತವ್ನೆು  ಪ್ರ ಶೆ್ ತ ಯೊೀಜನೆಯು 

ಒಳಗಾಂಡಿದ್.  ನದಿ ಮತ್ತು  ಅಾಂತರರಾಜಯ  ನೀರಿನ ಸೂಕ್ಷಮ ತೆಗಳು .... 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನನು ಹೇಳುವುದನೆು  ಒಾಂದ್ಯ ನಮಿಷ ಕೇಳಿ. ರಾಜಯ ದ 

ಹತದೃಷ್ಟಟ ಯಿಾಂದ ಈ ವಿಚಾರವ್ನೆು  ಕೇಳುವುದ್ಯ ಬೇಡವಾಂದ್ಯ ಸಚಿವ್ರು ಹೇಳುತ್ರು ದಾದ ರೆ.  ಈ 

ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಸಚಿವ್ರು ಹೇಳುತಾು ರೆ; ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಚರ್ಚಿಯನೆು  ಮಾಡಿ.  

 

ಡಾ: ತೇಜ್ಸವ ನಿ ಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, 2017 ನೇ ಇಸಿಾ ಯಲ್ಲಲ  6,000 ಕೀಟ 

ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಟ  ಇದದ  ವಚು ವು ಇವ್ತ್ರು ನ ದಿವ್ಸ 9,000 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಟ  ಆಗಿದ್. 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನನು ಹೇಳುವುದನೆು  ಕೇಳಿ.  

    

ಡಾ: ತೇಜ್ಸವ ನಿ ಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಇದರ ಬಗೆೆ  ನಮಮ  ಜನತೆಗೆ 

ಕುತ್ತಹಲವಿದ್.  ಈ ವಿಷಯಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಾಂತೆ ನಮಮ  ರಾಜಯ ದ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಮತ್ತು  

ಜಲಸಂಪ್ನೂಮ ಲ ಸಚಿವ್ರು ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಸಾರಿ ದ್ಹಲ್ಲಗೆ ಭೇಟ ನೀಡಿ; ಪ್ರ ಯತೆ ಗಳನೆು  ಮಾಡಿದಾದ ರೆ.  

ಇದಕೆೆ  ನನು ಅವ್ರುಗಳನೆು  ಅಭಿನಂದಿಸುತೆು ೀನೆ. ನಮಮ  ರಾಜಯ ದ ಜನರಿಗೆ ಮಾಹತ್ರ ದ್ರೆಯುವ್ 

ದೃಷ್ಟಟ ಯಿಾಂದ ಮತ್ತು  ನಡಿನ ಹತದೃಷ್ಟಟ ಯಿಾಂದ ಸದನದಲ್ಲಲ  ಹೇಳಬಹುದಾದಷ್ಟಟ  ಮಾಹತ್ರಯನೆು  

ಸಚಿವ್ರು ನೀಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ನನು ಕೇಳಿಕಳಿು ತೆು ೀನೆ.  ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಲ  ನಮಮ  ಜಲಸಂಪ್ನೂಮ ಲ 

ಸಚಿವ್ರು ಒಳಿೆಯ ಮೈಲುಗಲಲ ನೆು  ಸಾಧಿಸಿದಾದ ರೆ.   

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗೆೆ  ನೀವು ನಂತರದಲ್ಲಲ  ಮಾತನಡಿ; ಸಚಿವ್ರು ಅದಕೆೆ  

ಉತು ರಿಸುತಾು ರೆ.   

 

ಶಿರ ೋ ಗೋವಿಾಂದ ಎಾಂ.ಕಾರಜೊೋಳ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಸದಸಯ ರು ಕೇಳಿರುವ್ ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗೆ 

ಲ್ಲಖಿತ ಉತು ರವ್ನೆು  ನೀಡಲ್ಯಗಿದ್.  ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಲ  ತಮಮ  ಕಠಡಿಯಲ್ಲಲ  ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷಮ ವಾಗಿ 

ತ್ರಳಿಸಲ್ಯಗಿದ್.   ಇದ್ಯ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷಮವಾದ ಪ್ರ ಕರಣ್ವಾಗಿದ್.  ಹೀಗಾಗಿ ಇವ್ರು ಇಲ್ಲಲ ಗೆ ನಲ್ಲಲ ಸಬೇಕು.   

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ವೈಯಕು ಕವಾಗಿ ತ್ರಳಿಸಿ.  ಮುಾಂದಿನ ಪ್ರ ಶೆ್ನ                       

ಶ್ರ ೀ ಗೀವಿಾಂದರಾಜುರವ್ರೇ, ನಮಮ  ಪ್ರ ಶೆ್ನ  ಸಂಖೆಯ  455 ಕೌಶಲ್ಯಯ ಭಿವೃದಿಿ  ಇಲ್ಯಖೆಗೆ 

ವ್ಗಾಿವ್ಣೆಗಾಂಡಿದ್.    
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ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖೆಾ : 440 

(ಉತು ರವನುು  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

 

ಶಿರ ೋ ಪಿ.ಎಾಂ.ಮನಿರಾಜು ಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನನು ಕರ ಮ ಸಂಖೆಯ  (ಅ) ರಲ್ಲಲ  

ಕೇಳಿರುವ್ ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗೆ, 24,975 ಪ್ರ ಕರಣ್ಗಳು ದಾಖ್ಲ್ಯಗಿವ ; ಆ ಪೈಕ 1,376 ಪ್ರ ಕರಣ್ಗಳಲ್ಲಲ  

ಆರೀಪಿಗಳನೆು  ಪ್ತೆು  ಹಚು ಲ್ಯಗಿದ್ ಎಾಂದ್ಯ ತ್ರಳಿಸಿದಾದ ರೆ.  ಇದರರ್ಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವ್ಷಿಗಳಲ್ಲಲ  

ಕೇವ್ಲ ಶೇಕಡಾ 5-6 ರಷ್ಟಟ  ಮಾತರ ವೇ ಸೈಬರ್ ಅಪ್ರಾಧಗಳಲ್ಲಲ  ಆರೀಪಿತರುಗಳನೆು  ಪ್ತೆು  

ಹಚು ಲ್ಯಗಿದ್.  ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಲ  9 ಸೈಬರ್ ಠಾಣೆಗಳಿವ.  ಇವ್ತ್ರು ನ ದಿವ್ಸ, ಎಲ್ಲಲಯೊೀ ಒಾಂದ್ಯ ಕಡೆ 

ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಲ ರುವ್ ಸೈಬರ್ ಪೊಲ್ಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳು ….್ ಬ್ಾಂಗಳೂರು ನಗರ ಸಿ.ಎ.ಆರ್. ದಕಿಣ್, 

ಆಡುಗೀಡಿ ಟ್ನಕೆ ನಲ್ ಸಾಂಟರ್ ಇಲ್ಲಲ ನ ಪೊಲ್ಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಲ ಎಷ್ಟಟ  ಪ್ರ ಕರಣ್ಗಳು ದಾಖ್ಲ್ಯಗಿವ 

ಎಾಂದ್ಯ ನೀಡಿದರೆ, ಅಲ್ಲಲ  ಅತಯ ಾಂತ ಕಡಿಮ ಸಂಖೆಯ ಯಲ್ಲಲ  ಪ್ರ ಕರಣ್ಗಳು ದಾಖ್ಲ್ಯಗಿರುವುದ್ಯ ನಮಗೆ 

ತ್ರಳಿಯುತು ದ್.  ಇದರ ಜತೆಗೆ, ಸೈಬರ್ ಕೆರ ೈಾಂ ಪ್ರ ಕರಣ್ಗಳನೆು  ಪೊಲ್ಲೀಸ್ ಇಲ್ಯಖೆಯಲ್ಲಲ ……್

ಇನಸ ್ಪ್ಪಕಟ ರ್ ಹುದ್ದ ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಅರ್ವಾ ಇನಯ ರೇ ಇರಬಹುದ್ಯ, ಇವ್ರುಗಳನೆು  ಸೈಬರ್ ಕೆರ ೈಾಂ 

ಪೊಲ್ಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ವ್ಗಾಿವ್ಣೆ ಮಾಡುವ್ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಲ  ಯಾರನೆು  ವ್ಗಾಿವ್ಣೆ ಮಾಡಲ್ಯಗುತು ದ್ 

ಎನೆು ವ್ ಮಾಹತ್ರಯನೆು  ಮಂತ್ರರ ಗಳು ನೀಡಬೇಕು.  ನವೃತ್ರು ಯ ಅಾಂಚಿನಲ್ಲಲ ರುವ್ವ್ರನೆು  ಅರ್ವಾ 

ತಾಾಂತ್ರರ ಕ ಜಾಾ ನ ಹಾಂದಿದವ್ರನೆು  ಅಲ್ಲಲ ಯ ವ್ಗಾಿವ್ಣೆ ಮಾಡಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ಯೇ?  ಈ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಲ  

ಕತಿವ್ಯ  ನವ್ಿಹಸುತ್ರು ರುವ್ವ್ರು ಕೇವ್ಲ ರ್ದಹಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಿರಾಗಿದದ ರೆ ಸಾಲದ್ಯ.  ಸೈಬರ್ ಕೆರ ೈಾಂ 

ಅಪ್ರಾಧಿಕ ಕೃತಯ ಗಳನೆು  ಬೇಧಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಅಲ್ಲಲ ನ ತನಖ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳು ತಾಾಂತ್ರರ ಕ ಜಾಾ ನವ್ನೆು  

ಹಾಂದಿದದ ರೆ ಮಾತರ ವೇ ಅನುಕೂಲವಾಗುತು ದ್.  ಪೊಲ್ಲೀಸ್ ಇಲ್ಯಖೆಯಲ್ಲಲ ರುವ್ ಇನಸ ್ಪ್ಪಕಟ ರ್ 

ಹುದ್ದ ಯಲ್ಲಲ ರುವ್ವ್ರು ತಾಾಂತ್ರರ ಕ ಜಾಾ ನವ್ನೆು  ಹಾಂದಿದಾದ ರೆಯೇ ಎನೆು ವ್ ಮಾಹತ್ರಯನೆು  

ಸಚಿವ್ರು ನೀಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಕೇಳಿಕಳಿು ತೆು ೀನೆ. 

 

ಶಿರ ೋ ಆರಗ ಜಾಾ ನೇಾಂದರ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ತ್ತಾಂಬ್ಬ ಒಳಿೆಯ 

ಪ್ರ ಶೆ್ನಯನೆು  ಕೇಳಿ, ತಮಮ  ಸಲಹೆಯನೆು  ನೀಡಿದಾದ ರೆ.  ನಮಮ  ರಾಜಯ  ಮತ್ತು  ದೇಶಗಳಲ್ಲಲ  ಐ.ಟ.ಬಿ.ಟ. 

ಕಿೆ ೀತರ ದಲ್ಲಲ  ಬಹಳ ದ್ಡಡ  ಸಾಧನೆಯಾಗುತ್ರು ದ್.  ಇದರ ಜತೆಗೆ ಸೈಬರ್ ಕೆರ ೈಾಂಗಳ ಸಂಖೆಯಯೂ ಸಹ 

ಬಹಳ ಜಾಸಿು ಯಾಗುತ್ರು ದ್.  ಇದ್ಯ ಬುದಿಿವಂತರ ಕರಾಮತಾು ಗಿದ್.  ಸಾಮಾನಯ  ಜನರು ಈ ಕೃತಯ ಗಳನೆು  

ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಸಾಧಯ ವಿಲಲ .  ಕ್ಷಣಾಧಿದಲ್ಲಲ  ಕೀಟಗಟಟ ಲೆ ಮೊತು ವ್ನೆು  ಲಪ್ಟ್ರ್ಯಿಸುವ್ 

ಕೆಲಸಗಳಾಗುತ್ರು ವ.  ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಬರುವ್ ಓ.ಟ.ಪಿ. ನಂಬರ್ಗಳನೆು  ಬಳಸುವ್ ಮೂಲಕ 

ಖ್ಯತೆಯಲ್ಲಲ ರುವ್ ಮೊತು ವ್ನೆೆ ಲ್ಯಲ  ಕಳೆದ್ಯಕಳಿು ವ್ ಸಿಥ ತ್ರ ನಮಾಿಣ್ವಾಗಿದ್.  ಹೀಗಾಗಿ ಈ 

ವಿಚಾರದಲ್ಲಲ  ಜನಜಾಗೃತ್ರಯು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿದ್.  ನಮಮ  ಪೊಲ್ಲೀಸರು ಒಾಂದ್ಾಂದ್ಯ 
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ಪ್ರ ಕರಣ್ವ್ನೆು  ಬೇಧಿಸಿದಾಗಲ್ಲ ಸಹ ಮಾಧಯ ಮಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರ ಚಾರ ಮಾಡಲ್ಯಗುತು ದ್.  ಜನರು 

ಇದನೆು  ಕೇಳಿಸಿಕಾಂಡಾಗಲ್ಲ ಸಹ, ಇವ್ತ್ರು ನ ದಿನವೂ ಸಹ ನೂರಾರು ಜನರು ಇಾಂತಹ 

ವಂಚನೆಗಳಗಾಗುತ್ರು ದಾದ ರೆ.  ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಸೈಬರ್ ಪ್ರ ಕರಣ್ಗಳು ದಾಖ್ಲ್ಯಗುತು ವ; ಆದರೆ 

ಆರೀಪಿಗಳನೆು  ಪ್ತೆು  ಹಚ್ಚು ವುದಕೆಾಗುತ್ರು ಲಲ .  ಆರೀಪಿಗಳು ಎಲ್ಲಲಯೊೀ ಕುಳಿತ್ತಕಾಂಡು 

ಇವುಗಳನೆು  operate ಮಾಡುತ್ರು ರುತಾು ರೆ.  ದೇಶದ ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು  ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಖ್ಿಾಂಡ 

ರಾಜಯ ಗಳಲ್ಲಲ  ಆರೀಪಿಗಳು ಇಾಂತಹ ಕೃತಯ ಗಳನೆು  ಎಸಗುತ್ರು ದಾದ ರೆ.  ರಾಜಸಾಥ ನ ರಾಜಯ ದ ಜಂತಾರಾ 

ಎನೆು ವ್ ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಲ  ಇಾಂತಹ ಅಪ್ರಾಧಿಕ ಕೃತಯ ಗಳನೆೆ ಸಗುತ್ರು ದಾದ ರೆ.  ಇಾಂತಹ ಆರೀಪಿಗಳನೆು  

ಪ್ತೆು  ಹಚ್ಚು ವುದಕೆಾ ಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಕಷಟ ದ ಕೆಲಸವಾಗಿದ್.  ಈ ಕಾರಣ್ಕೆಾ ಗಿ ಪೊಲ್ಲೀಸ್ 

ಇಲ್ಯಖೆಯ ಸೈಬರ್ ಕೆರ ೈಾಂ ವಿಭಾಗಕೆೆ  ಎಲ್ಯಲ  ರಿೀತ್ರಯ ಸಲಕರಣೆಗಳನೆು  ನೀಡಲ್ಯಗಿದ್.  ಈ ಬಗೆೆ  

ಸದಸಯ ರು ಅನುಮಾನ ವ್ಯ ಕು ಪ್ಡಿಸುವುದ್ಯ ಬೇಡ.  ಇನ್ಫೀಸಿಸ್ ಸಂಸಥ ಯ ಸಹಯೊೀಗದ್ಾಂದಿಗೆ 

ಬಹಳ ದ್ಡಡ  ಪ್ರ ಮಾಣ್ದಲ್ಲಲ  ವಿದೇಶದಿಾಂದ ಅನೇಕ ಯಂತರ ೀಪ್ಕರಣ್ಗಳನೆು  ತರಿಸಲ್ಯಗಿದ್.  

ಸೈಬರ್ ಕೆರ ೈಾಂ ವಿಭಾಗಕೆೆ  ತಾಾಂತ್ರರ ಕ ಜಾಾ ನವುಳಿ  ಪೊಲ್ಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನೆು  ನೇಮಿಸಲ್ಯಗಿದ್.  ನಮಮ  

ರಾಜಯ ದ ಪೊಲ್ಲೀಸರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ’ಗೀಲಡ ನ್ ಹವ್ರ್’್ ಎಾಂಬ ಯೊೀಜನೆಯನೆು  ಮಾಡಿದಾದ ರೆ.  

ಇದನೆು  ನವು ಬಹಳ ಹೆಮಮಯಿಾಂದ ಹೇಳುತೆು ೀವ.  ಅಪ್ರಾಧಿಕ ಕೃತಯ  ನಡೆದ ಎರಡು ಗಂಟ್ನಗಳ್ಳಗೆ 

’112’್ಸಂಖೆಯ ಗೆ ಅರ್ವಾ CEN (Cyber Crime, Economic Offences & Narcotics) ಪೊಲ್ಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ 

ಕರೆ ಮಾಡಿ ಕೃತಯ ದ ಮಾಹತ್ರಯನೆು  ನೀಡಿದಾಗ, ತಕ್ಷಣ್ವೇ ದೂರದಾರರ ಖ್ಯತೆಯನೆು  ’ಸಿೀಜ್’್

ಮಾಡಲ್ಯಗುತು ದ್.  ಒಾಂದ್ಯ ವ್ಷಿದಲ್ಲಲ  ಈ ರಿೀತ್ರಯಾಗಿ ಸಿೀಜ್ ಮಾಡಿದ ಹಣ್ವು ಬ್ಾಂಗಳೂರು 

ನಗರವಾಂದರಲ್ಲಲ ಯೇ 70 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳಷಾಟ ಗಿದ್.  ಈ ರಿೀತ್ರಯಾಗಿ ನಮಮ  ಪೊಲ್ಲೀಸರು 

ದೂರುದಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ.   

            (ಮುಾಂದ್ಯ) 

(1131)/5-10/16-12-2021/ಸಿಎಸ(ಎಲ್ಎಾಂ)/ವಿಕೆ 

ಶಿರ ೋ ಅರಗ  ಜಾಾ ನೇಾಂದರ (ಮಾಂದ್ದ):-  

ಹಾಂದಿನ ಗೃಹ ಸಚಿವ್ರು  ಹಾಗೂ ಇಾಂದಿನ ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು Bankers ಗಳನೆು  ಕರೆದ್ಯ 

ಪೊಲ್ಲೀಸರ ಜತೆಯಲ್ಲಲ  ಸಹಯೊೀಗವ್ನೆು  ಏಪ್ಿಡಿಸಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಒಾಂದ್ಯ ಸಭೆಯನೆು  ಮಾಡಿದ 

ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ Bankers ಮತ್ತು  ನಮಮ  ಪೊಲ್ಲೀಸನವ್ರು ಸೇರಿ  ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದ 

ಪ್ರ ಯತೆ ವ್ನೆು  ಮಾಡುತ್ರು ದಾದ ರೆ.  ನಮಮ  ಕನಿಟಕ ಪೊಲ್ಲೀಸ್ ಇಲ್ಯಖೆ golden hour 

ಮಾಡಿರುವುದನೆು  ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾಿರವು appreciation ಮಾಡಿದ್.  ಇದರ ಬಗೆೆ  ವಿಶೇಷ ಪ್ರ ಯತೆ  
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ಮಾಡುತ್ರು ದ್ದ ೀವ. ತಜ್ಞರನೆು  ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕಳಿು ತ್ರು ದ್ದ ೀವ. ಬಹಳ ತಾ ರಿತ ಗತ್ರಯಲ್ಲಲ  ಈ 

ವಿಭಾಗವ್ನೆು  ಬಲಪ್ಡಿಸುತ್ರು ದ್ದ ೀವ.  

      ಶಿರ ೋ ಮನಿರಾಜು ಗೌಡ ಪಿ.ಎಾಂ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೆ, ಕೆಟಟ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ್ವ್ರನೆು  Cyber 

Hackers  ಎಾಂದ್ಯ ಕರೆಯುತೆು ೀವ.  ಆದರೆ ಸಕಾಿರದ ಆಸಿು -ಪಾಸಿು  ಉಳಿಸಲು ಮತ್ತು  ಸಾವ್ಿಜನಕರ 

ಆಸಿು -ಪಾಸಿು  ಉಳಿಸಲು ಸಕಾಿರದ ಕಡೆಯಿಾಂದಲೇ hackers ನೆು  ನೇಮಕ  ಮಾಡಿಕಾಂಡು ಅಾಂದರೆ 

technically sound ಆಗಿರುವ್ವ್ರನೆು  software ಅಭಿವೃದಿಿಪ್ಡಿಸಿರುವ್ವ್ರನೆು   ಹೆಚಿು ನ ಸಂಖೆಯ ಯಲ್ಲಲ  

ಉಪ್ಯೊೀಗಿಸಿಕಾಂಡು, ಪ್ರ ತ್ರ ಜಲೆಲ ಗೆ ಒಾಂದ್ಯ ಸೈಬರ್ ಠಾಣೆಗಳನೆು  ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡುವುದರ 

ಮುಖ್ಯಾಂತರ ಕಾಯಾಿಚರಣೆಯನೆು  ಮಾಡಬೇಕು. ಏಕೆಾಂದರೆ ಬ್ಾಂಗಳೂರು ಒಾಂದರಲ್ಲಲ ಯೇ 

Headquarters ಇಟಟ ಕಾಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದ್ಯ ಸುಲಭವ್ಲಲ .  ಗೃಹ ಸಚಿವ್ರೇ ಹೇಳಿದರು ಬೇರೆ 

ರಾಜಯ ಗಳಾದ ರಾಜಸಾು ನ ಇತರ ರಾಜಯ ಗಳಲ್ಲಲ  ಮಾಡಿದಾದ ರೆ ಎಾಂದ್ಯ. ಕನಿಟಕದಲ್ಲಲ  ಪ್ರ ತ್ರಯೊಾಂದ್ಯ 

ಜಲೆಲ ಗೆ ಒಾಂದ್ಯ ಸೈಬರ ಠಾಣೆಯನೆು  ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಲ  ಇರುವ್ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕು 

ಎನೆು ವುದ್ಯ ನನೆ  ಮನವಿಯಾಗಿದ್,  

       ಶಿರ ೋ ಅರಗ ಜಾಾ ನೇಾಂದರ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೆ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಲ  ಸಟ ಡಿ ಮಾಡಿರುವ್ವ್ರನೆು  

outsource ನಲ್ಲಲ  ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕಳಿು ತ್ರು ದ್ದ ೀವ. ಪ್ರ ತ್ರಯೊಾಂದ್ಯ ಜಲೆಲ ಯಲ್ಲಲ ಯು ಸೈಬರ 

ವಿಭಾಗವ್ನೆು  ತೆರೆದಿದ್ದ ೀವ.  ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ್ ದೃಷ್ಟಟ ಯಿಾಂದ ಪೊಲ್ಲೀಸ್ ಇಲ್ಯಖೆ ಎಲ್ಯಲ  

ಕೆಲಸವ್ನೆು  ಮಾಡುತ್ರು ದ್.  
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ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖೆಾ  465 

(ಉತು ರವನುು  ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ್ದ) 

 

        ಶಿರ ೋ ಆರ್.ಬಿ.ತಿಮಾಮ ಪೂರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೆ, ಇಾಂದ್ಯ  ವಿದ್ಯಯ ತ್ ಚಿತಾಗಾರಗಳು ಊರಿನ 

ಮಧ್ಯಯ ದಲ್ಲಲ  ಬಂದ್ಯಬಿಟಟ ವ. ಒಾಂದ್ಯ ಕ.ಮಿೀ.ವ್ರೆಗೆ ಧೂಳು ಮತ್ತು  ವಾಸನೆ ಬರುತ್ರು ದ್. ಇದನೆು  

ತಡೆಗಟಟ ಲು  ಏನದರೂ ಕರ ಮವ್ನೆು  ತೆಗೆದ್ಯಕಳಿದಿದದ ರೆ ಜನರಿಗೆ ತ್ತಾಂಬ್ಬ ತಾಂದರೆಯಾಗುತು ದ್.  

ಈಗಾಗಲೇ ಊರಿನಲ್ಲಲ  ಬಂದಿವ ಅದಕೆೆ  ಏನು ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲಲ . ಆದರೆ ಮುಾಂದಾದರೂ  ಹಸ 

ಬಡಾವ್ಣೆಗಳನೆು  ಮಾಡುವಾಗ ಚಿತಾಗಾರಗಳು ಒಾಂದ್ಯ ಕ.ಮಿೀ ದೂರದಲ್ಲಲ  ಇರುವಂತೆ 

ಅವ್ಕಾಶವ್ನೆು  ಕಲಪ ಸಿಕಡಬೇಕಾಗಿ ನನೆ  ವಿನಂತ್ರ.  

  

      ಶಿರ ೋ ಬ್ಸವರಾಜ್ ಬೊಮಾಮ ಯಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೆ,  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ 

ಆರ್.ಬಿ.ತ್ರಮಾಮಪೂರರವ್ರು ಹೇಳುತ್ರು ರುವ್ ವಿಷಯ ನಜವಾಗಿದ್. ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಲ  ಒಟಟ  ೧೨ Electric 

Crematorium ಗಳು ಇವ.  ಒಾಂದ್ಯ ದಿನಕೆೆ  ಒಟಟ  ೧೨ ವಿದ್ಯಯ ತ್ ಚಿತಾಗಾರದಲ್ಲಲ  ೧೮೦ ದೇಹಗಳನೆು  

ಅಗೆಿ ಗಾಹುತ್ರ ಮಾಡಬಹುದ್ಯ. ಇದಕೆೆ  Pollution Control Board ನ ಕೆಲವು norms ಗಳು ಇವ.  ಇಷ್ಟಟ  

ಎತು ರದಲ್ಲಲ  ಚಿಮಣಿ ಇರಬೇಕು ಇತರೆ ನಯಮಗಳು ಇವ. ಆ ಎಲಲ  ನಯಮಗಳನೆು  ನವು ಪಾಲನೆ 

ಮಾಡುತ್ರು ದ್ದ ೀವ.  ಕೀವಿಡ್-೧೯ ಸಮಯದಲ್ಲಲ  ಬಹಳ ತಾಂದರೆಯಾಯಿತ್ತ. ಈ ೧೨ ವಿದ್ಯಯ ತ 

ಚಿತಾಗಾರಗಳು ಸಾಕಾಗಲ್ಲಲಲ .  ಆಗ ಹಸದಾಗಿ ಮೂರು open crematorium ಗಳನೆು  ಮಾಡಿ  ದಿನಕೆೆ  

೫೦ ರಿಾಂದ ೭೦ ದೇಹಗಳನೆು  ಸುಡಲ್ಯಗುತ್ರು ತ್ತು .  ಇದರಿಾಂದ ನವು ಏನು ಪಾಠ ಕಲ್ಲತ್ರು ದ್ದ ೀವ ಎಾಂದರೆ, 

peripheral area ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಹೆಚಿು ನ capacity ಇರುವ್ crematorium ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಿಾಂದ 

ಅನುಕೂಲವಾಗುತು ದ್ಾಂದ್ಯ ತ್ರಳಿದ್ಯಕಾಂಡಿದ್ದ ೀವ. ಆದದ ರಿಾಂದ capacity ಇರುವ್  crematorium 

ಮಾಡಲು ಜಮಿೀನನೆು  ಆಯೆ  ಮಾಡಿ ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನ ಸುತು  ಇರುವ್  ಜಮಿೀನನೆ  ಆಯೆ  ಮಾಡಿ 

crematorium ಮಾಡಬೇಕು ಎನೆು ವ್  ವಿಚಾರ ಕೀವಿಡ್-೧೯ ಸಮಯದಲ್ಲಲ  ನಮಗೆ ಬಂತ್ತ.   ಈಗ 

ಇರುವ್ ಎಲ್ಯಲ  crematorium ಗಳನೆು  ಒಾಂದೇ ಸಮಯದಕೆೆ  ಮುಚು ಲು ಆಗುವುದಿಲಲ .  ಏಕೆಾಂದರೆ 

ದೇಹಗಳನೆು  ಅಗೆಿ ಗಾಹುತ್ರ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತು ದ್.  ಹರಗಡೆ capacity build ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ   

ಊರಿನ ಒಳಗಿನ crematorium ಗಳನೆು  ಬಂದ್ ಮಾಡಬಹುದ್ಯ. ಆದರೆ ಬ್ಾಂಗಳೂರು ಬ್ಳೆಯುತ್ರು ರುವ್ 

ನಗರವಾಗಿದ್ ಈ ಎಲಲ  ಅಾಂಶಗಳನೆು  ಗಮನಸಿ, ಆದಷ್ಟಟ  ದೇಹಗಳನೆು  ಹರವ್ಲಯದ 

crematorium ನಲ್ಲಲ  ಸುಡಲು ನವು ಪಾರ ಶಯ ಸು ವ್ನೆು  ಕಡುತೆು ೀವ.  
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ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖೆಾ : 461 

(ಉತು ರವನುು  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

 

ಶಿರ ೋ ಹೆಚ್.ಎಾಂ.ರಮೇಶಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೆ,  ರಾಜಯ ದಲ್ಲಲ ರುವ್ ಸಂಘ್ಟತ ಮತ್ತು  

ಅಸಂಘ್ಟತ ಕಾಮಿಿಕರ ಸಂಖೆಯ  ಎಷ್ಟಟ ? ಯಾವ್  ಯಾವ್ ಉದಯ ಮಗಳಲ್ಲಲ  ಎಷ್ಟಟ  ಕಾಮಿಿಕರು ಕೆಲಸ 

ಮಾಡುತ್ರು ದಾದ ರೆ ಎನೆು ವ್ ನನೆ  ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗೆ, ಸಕಾಿರ ತನೆ  ಉತು ರದಲ್ಲಲ , ಕಾಮಿಿಕ ಇಲ್ಯಖೆಯಲ್ಲಲ  ವಿವಿಧ 

ಕಾಮಿಿಕ ಕಾಯದ ಗಳಡಿ ನೀಾಂದಾಯಿತರಾದ ವಿವ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಇಲ್ಯಖೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ  ಬರುವ್ 

ಮಂಡಳಿಗಳಲ್ಲಲ  ಫಲ್ಯನುಭವಿಗಳು ನೀಾಂದಾಯಿತರಾಗಿರುವ್ ಕಾಮಿಿಕರ  ವಿವ್ರಗಳಲ್ಲಲ  ಕಟಟ ಡ 

ಮತ್ತು  ಇತರೆ ನಮಾಿಣ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಲ  ಕೆಲಸ ನವ್ಿಹಸುತ್ರು ರುವ್ ೨೬.೭೩ ಲಕ್ಷ ಕಟಟ ಡ 

ಕಾಮಿಿಕರು ಮಂಡಳಿ ಫಲ್ಯನುಭವಿಗಳಾಗಿ ನಾಂದಣಿಯಾಗಿರುತಾು ರೆ. ಮತ್ತು   ಅಸಂಘ್ಟತ 

ಕಾಮಿಿಕರ ಸಂಖೆಯ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈವ್ರೆಗೆ ಕಾಮಿಿಕ ಇಲ್ಯಖೆಯಿಾಂದ ಯಾವುದೇ ಸಮಿೀಕಿೆ  

ನಡೆಸಿರುವುದಿಲಲ   ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದಾದ ರೆ. ಇದರಲ್ಲಲ  ಯಾವುದ್ಯ ಸರಿ? ಕಾಮಿಿಕ ಇಲ್ಯಖೆ ದ್ಡಡ ದ್ಯ  

ಆದರೂ ಇನೆು  ಸಮಿೀಕಿೆ  ಮಾಡಿರುವುದಿಲಲ  ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳುತಾು ರೆ.  ಅನುಬಂಧ ೧ರಲ್ಲಲ  ಕನಿಟಕ 

ಕಾಮಿಿಕ ಕಲ್ಯಯ ಣ್ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಲ  ನಾಂದಣಿ ವ್ಯ ವ್ಸಥ  ಇರುವುದಿಲಲ . ಆದರೆ  ರೂ.೨೦:೪೦ ರ 

ಅನುಪಾತದಲ್ಲಲ  ವಂತ್ರಗೆ ಪಾವ್ತ್ರಸುವ್ ಕಾಖ್ಯಿನೆಗಳು ಪಾಲ ಾಂಟೇಷನ್ಗಳು, ಮೊೀಟ್ರ್ರು ಸಂಸಥ ಗಳು 

ಹಾಗೂ ಅಾಂಗಡಿ ಮತ್ತು  ವಾಣಿಜಯ  ಸಂಸಥ ಗಳಲ್ಲಲ  ೫೦ ಕೆ ಾಂತ ಹೆಚ್ಚು  ಕಾಮಿಿಕರು 

ಕಾಯಿನವ್ಿಹಸುತ್ರು ರುವ್ ಸಂಸಥ ಗಳಲ್ಲಲ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ರು ರುವ್ ಸಂಘ್ಟತ ಕಾಮಿಿಕರಿಗೆ ಕನಿಟಕ 

ಕಾಮಿಿಕ ಕಲ್ಯಯ ಣ್ ಮಂಡಳಿ ವ್ತ್ರಯಿಾಂದ ಕಲ್ಯಯ ಣ್ ಯೊೀಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಲ  ಸೌಲಭಯ ಗಳನೆು  

ನೀಡಲ್ಯಗುವುದ್ಯ. ಮಂಡಳಿಗೆ ಒಟಟ  ೪೧ ಲಕ್ಷ ಕಾಮಿಿಕರಿಗೆ ವಂತ್ರಗೆ ಸಿಾ ೀಕರಿಸಲ್ಯಗಿದ್ ಎಾಂದ್ಯ 

ಹೇಳಿದಾದ ರೆ. ಇದರಲ್ಲಲ  ಯಾವುದ್ಯ ಸರಿ ಎನೆು ವುದನೆು  ಮಾನಯ  ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಹೇಳಬೇಕು.  

 

ಶಿರ ೋ  ಅರಬೈಲು ಶಿವರಾಾಂ ಹೆಬಾಬ ರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೆ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಹೇಳುತ್ರು ರುವ್ 

ಎರಡು ಅಾಂಶಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವ.  ನಮಮ  ಕಾಮಿಿಕ ಇಲ್ಯಖೆಯಲ್ಲಲ  ಆರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಲ  

ಕಾಮಿಿಕರನೆು  ವಿಾಂಗಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ೀವ.  ಮೊದಲನೆಯದ್ಯ construction labors, ಅಸಂಘ್ಟತ 

ಕಾಮಿಿಕರಲ್ಲಲ  ೧೧ ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ಗುರುತ್ರಸಿದ್ದ ೀವ. ಕಾಖ್ಯಿನೆಗಳಲ್ಲಲ  ಯಾರು ಇಎಸ್ಐ ಕಟಟ ತಾು ರೆ 

ಅವ್ರು ಮೂರನೇ ವ್ಗಿದಲ್ಲಲ   ಬರುತಾು ರೆ. ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ನಲೆ ನೆ ವಿಭಾಗದ ಕಾಮಿಿಕರನೆು  

ಗುರುತ್ರಸಿ     E-shram’ ಎಾಂದ್ಯ ಗುರುತ್ರಸಿದಾದ ರೆ. ದೇಶದಲ್ಲಲ ದ ಎಲ್ಯಲ  ಕಾಮಿಿಕರು “E-shram್Portal”್

ದಲ್ಲಲ  ಕೀಟ್ ಗೆ  ಹೀಗಲು ಸಾಧಯ ವಿದ್.  ಇಷ್ಟಟ  ದಿನ  ಕೆಲವ ಜನರು ಕೀಟ್ ಗೆ ಹೀಗಲು 
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ಸಾಧಯ ವಿತ್ತು .  ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೀಗಲು ಸಾಧಯ ವಿರಲ್ಲಲಲ . ಈಗ ೧೮೬ ವಿವಿಧ ವ್ಗಿದ  ಕಾಮಿಿಕರು, 

ಅವ್ರು ದೇವ್ಸಾಥ ನದಲ್ಲಲ  ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ್ವ್ರು, ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ್ವ್ರು ಇರಬಹುದ್ಯ, ರಸು  

ಬದಿಯಲ್ಲಲ  ಅಾಂಗಡಿ ಇಟಟ ಕಾಂಡವ್ರು ಕೀಟ್ ಗೆ ಹೀಗಲು ಅವ್ಕಾಶವಿರಲ್ಲಲಲ .  ಇವ್ತ್ತು  

ಎಲಲ ರೂ ಕೀಟ್ ಗೆ ಹೀಗಲು ಅವ್ಕಾಶವಾಗುವಂತಹ ಕಾನೂನು ತರಲ್ಯಗಿದ್.್ ‘E-shram’ 

ಯೊೀಜನೆಯಲ್ಲಲ  ಸುಮಾರು ೧೮ ಲಕ್ಷ ಕಾಮಿಿಕರನೆು  upload ಮಾಡಿದ್ದ ೀವ.  ಒಟಟ  ೪೧ ಲಕ್ಷ 

ಕಾಮಿಿಕರನೆು  ಸೇರಿಸಿ, ದೇಶದ ಒಟಟ  ಒಾಂದ್ಯ ಕೀಟ ಎಾಂಬತು ಾಂದ್ಯ ಲಕ್ಷ ಕಾಮಿಿಕರನೆು   

ಕೀವಿಡ್-೧೯ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಲ  ಗುರುತ್ರಸಲು ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದ್.  ಈಗ ದ್ಡಡ  ಪ್ರ ಮಾಣ್ದಲ್ಲಲ  

ಕಾಮಿಿಕರನೆು  ನಾಂದಾಯಿಸಿಕಾಂಡಿದಾದ ರೆ. E-shram Port ವಿಶೇಷತೆ ಎಾಂದರೆ , Atal Pension 

Scheme ನಲ್ಲಲ  ಆ ಕಾಮಿಿಕರ ಮರಣ್ ಹಾಂದಿದರೆ ೨ ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನೆು   ಕಡಲ್ಯಗುತು ದ್.  

ಅಾಂಗವಿಕಲ್ಯದರೆ ೧ ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಪ್ರಿಹಾರವ್ನೆು  ಕಡಲ್ಯಗುತು ದ್.  ಈ ರಿೀತ್ರ ಇವ್ತ್ತು  ಕಾಮಿಿಕ 

ಇಲ್ಯಖೆಯಲ್ಲಲ  ಚಾರಿತ್ರರ ಕ ಬದಲ್ಯವ್ಣೆಯನೆು  ತರಲ್ಯಗಿದ್.   

 

ಶಿರ ೋ ಎಚ್.ಎಾಂ.ರಮೇಶಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೆ, ಮಾನಯ  ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಉತು ರದ 

ಅನುಬಂಧ-೧ರಲ್ಲಲ   ಕಾಮಿಿಕ ಇಲ್ಯಖ್ಯ ವ್ತ್ರಯಿಾಂದ ಕಾಮಿಿಕರ ಸಂಖೆಯ  ಕುರಿತ್ತ ಯಾವುದೇ 

ಸಮಿೀಕಿೆ  ನಡೆಸಿರುವುದಿಲಲ . ಕಾಖ್ಯಿನೆಗಳ ಕಾಯದ ಯಡಿ  ನೀಾಂದಾಯಿತರಾದ ಕಾಖ್ಯಿನೆಗಳಲ್ಲಲ  

ಒಟಟ  ೧೬,೧೯,೯೯೭ ಮಂದಿ ಕಾಮಿಿಕರಿದ್ಯದ , ಇವಲಲ ರನೆು  ಸಂಘ್ಟತ ವ್ಲಯದವ್ರೆಾಂದ್ಯ 

ಪ್ರಿಗಣಿಸಲ್ಯಗಿದ್  ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳುತಾು ರೆ. ಇಲ್ಲಲ  clarity ಇಲಲ . ಎರಡನೆಯದ್ಯ, ಸಕಾಿರವು ಕಾಮಿಿಕರ 

ಶ್ನರ ೀಯೊೀಭಿವೃದಿಿ ಗಾಗಿ ಅನುಷಿಾನಗಳಿಸಿರುವ್ ಯೊೀಜನೆಗಳು ಯಾವ್ವು? ಈ ಯೊೀಜನೆಗಳ 

ಮಾನದಂಡಗಳೇನು? ಈ ಯೊೀಜನೆಯಡಿ ಕಳೆದ್ರಡು ವ್ಷಿಗಳಲ್ಲಲ  ಹಾಸನ ಜಲೆಲ ಯಲ್ಲಲ  ಪ್ರ ಯೊೀಜನ 

ಪ್ಡೆದಿರುವ್ ಕಾಮಿಿಕರ ಸಂಖೆಯ  ಎಷ್ಟಟ  ಎನೆು ವ್  ನನೆ  ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಧನ ಸಹಾಯ, ಅಪ್ಘಾತದ 

ಕಾರಣ್ದಿಾಂದ ನಧನರಾದ ಹಾಗೂ ಸಂಪೂಿಣ್ ಶಾಶಾ ತ ದ್ಯಬಿಲತೆ ಹಾಂದಿ ಫಲ್ಯನುಭವಿಗಳ ಗರಿಷಿ  

ಇಬಾ ರು ಮಕೆಳಿಗೆ ಪ್ದವಿಪೂವ್ಿ ವಾಯ ಸಂಗದವ್ರೆಗೆ ವಾಷ್ಟಿಕ ತಲ್ಯ ೧೦,೦೦೦ ರೂಪಾಯಿಗಳ 

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳಿದಾದ ರೆ.  ಇಲ್ಲಲ  ವ್ಯಸಿಸ ನ  ಮಿತ್ರಯನೆು  

ಹಾಕದಾದ ರೆ. 

                                                                                                 (ಮುಾಂದ್ಯ)  
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(1132)/16-12-2021/5-20/ಎಲ್ಎಾಂ/ಬಿಎನ್ಎಸ್ 

ಶಿರ ೋ ಎಚ್.ಎಾಂ.ರಮೇಶಗೌಡ(ಮಾಂದ್ದ):-  

ಕಾಮಿಿಕ  ಇಲ್ಯಖೆಯಲ್ಲಲ   ಸಾವಿರಾರು ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಟ  ಹಣ್ ಕಳೆಯುತಾು  ಬಿದಿದ ದ್.  

ಯಾವುದೇ ಯೊೀಜನೆಗೆ ಶುಲೆವ್ನೆು  ಪಾವ್ತ್ರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಲ  1% ಇಲ್ಯಖೆಗೆ ಬರುತು ದ್.  ಇಲ್ಲಲ  

ಕೇವ್ಲ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನೆು  ಕಡಲ್ಯಗುತು ದ್.  ಈ ಯೊೀಜನೆಗಾಗಿ ಎಷ್ಟಟ  ಹಣ್ ಇಲ್ಯಖೆಯಲ್ಲಲ  

ಇದ್ ಮತ್ತು  ಈಗಾಗಲೇ ಎಷ್ಟಟ  ಹಣ್ವ್ನೆು  ಇದಕೆಾ ಗಿ ಬಳಸಲ್ಯಗಿದ್ ಎನೆು ವುದನೆು  ತಮಮ  

ಮುಖ್ಯಾಂತರ ಕೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  

 

ಶಿರ ೋ ಅರಬೈಲ್ ಶಿವರಾಾಂ ಹೆಬಾಬ ರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೆ, ಎಷ್ಟಟ  ಹಣ್ ಇದ್, ಎಷ್ಟಟ  ಖ್ಚ್ಚಿ 

ಮಾಡಿದಾದ ರೆ ಎನೆು ವುದನೆು  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಕೇಳಿರುವುದಿಲಲ . ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಹತ್ರ  ಕೇಳಿದಾದ ರೆ 

ಆ ಮಾಹತ್ರಯನೆು  ಒದಗಿಸಲ್ಯಗಿದ್. ನಲೆು  ತ್ರಾಂಗಳ ಹಾಂದ್  ಕನಿಟಕ ರಾಜಯ ದಲ್ಲಲ  

ಮೊಟಟ ಮೊದಲನೆಯ ಬ್ಬರಿ, ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾದ ಬಸವ್ರಾಜ ಬೊಮಾಮಯಿಯವ್ರ 

ನೇತೃತಾ ದ ಸಕಾಿರ, ಮೊದಲು ಕಡುತ್ರು ದದ  ವಿದಾಯ ರ್ಥಿ ವೇತನವ್ನೆು  ಹೆಚ್ಚು  ಮಾಡಿದ್ದ ೀವ. 5,000 

ಕಡುತ್ರು ರುವುದನೆು  10,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ದ ೀವ.  10,000 ಇರುವುದನೆು  20,000 

ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏರಿಸಿದ್ದ ೀವ.  20,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನೆು  ಕಡುತ್ರು ರುವ್ಲ್ಲಲ  40,000 

ರೂಪಾಯಿಗಳನೆು  ಕಡಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್.  ಈ ರಿೀತ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಲ  ಯಾವ್ ಸಕಾಿರಗಳು ಮಾಡಿರುವುದಿಲಲ . 

ವಿಶೇಷವಾದ NRIT ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಲ  ಮಕೆಳು ಆಯೆಯಾಗುತಾು ರೆ. ಆ ಕಾಮಿಿಕ ಮಕೆಳ ಎಲ್ಯಲ  

ವಿದಾಯ ಭಾಯ ಸದ ಖ್ಚಿನೆು  ಇಲ್ಯಖೆಯೇ ಭರಿಸುತು ದ್.  ಈ  ಅಾಂಕ-ಅಾಂಶಗಳನೆು  ತಾಲ್ಲಲ ಕು ಮತ್ತು  

ಜಲ್ಯಲ ವಾರು ವಿವ್ರಗಳನೆು  ಕಡಲ್ಯಗಿದ್. ೧೯೫೦ ಜನ construction labourers  ಮಕೆಳಿಗೆ  ಐಎಎಸ್ 

ಮತ್ತು  ಕೆಎಎಸ್ ಓದಲು ಮೊದಲನೆಯ ಬ್ಬರಿಗೆ ದ್ಹಲ್ಲಯ Institution ನಲ್ಲಲ   ಉಚಿತವಾಗಿ ತರಬೇತ್ರ 

ಕಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ  ಆಯೆ  ಮಾಡಲು ಪ್ರಿೀಕಿೆ ಗಳನೆು  ಇಡಲ್ಯಗಿತ್ತು . ಅದರಲ್ಲಲ  900 ಮಕೆಳು 

ಪಾಸಾಗಿದಾದ ರೆ.  ಇದರಲ್ಲಲ  500 ಮಕೆಳನೆು  7 ಪ್ರ ಸಿದಿ  ತರಬೇತ್ರ ಕೇಾಂದರ ಗಳಲ್ಲಲ  ಉಚಿತ ತರಬೇತ್ರ ಮತ್ತು  

ವ್ಸತ್ರ ವ್ಯ ವ್ಸಥ  ಮಾಡುವಂತಹ ಹಸ ಕಾಯಿಕರ ಮವ್ನೆು  ಮಾಡಿದ್ದ ೀವ.  ಇದರಿಾಂದ ಕನಿಟಕ 

ರಾಜಯ ದಲ್ಲಲ ಯ construction labourers ಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಯಲ  ಒಳಿೆಯ ವಾತಾವ್ರಣ್ವ್ನೆು  

ನಮಿಿಸಲ್ಯಗಿದ್.  ದ್ಯಡಿಯಲು ಹೀಗುವ್ ಕಾಮಿಿಕರಿಗೆ ಕೇವ್ಲ ಬಿಎಾಂಟಸಿ ಬಸ್ನಲ್ಲಲ  ಉಚಿತ 

ಪ್ರ ಯಾಣ್ಕೆೆ  ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕಡಲ್ಯಗಿತ್ತು .  ಆದರೆ ಈಗ ಬಿಎಾಂಟಸಿ, NWKRTC, NEKRTC, KSRTC 

ಮತ್ತು  BMTC ಎಲ್ಯಲ  ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಲ  ದ್ಯಡಿಯಲು ಹೀಗಲು ಕಾಮಿಿಕ ಇಲ್ಯಖೆಯಿಾಂದ ಉಚಿತ 
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construction board ಹಣ್ದ ಪಾಸ್ ಕಡುತ್ರು ದ್ದ ೀವ. ಕನಿಟಕ ಕಾಮಿಿಕ ಇಲ್ಯಖೆ ಏನೇನು 

ಕೆಲಸಗಳನೆು  ಮಾಡಲು ಸಾಧಯ  ಆ ಎಲ್ಯಲ  ಕೆಲಸವ್ನೆು  ಮಾಡಿದ್.  

 

ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲಾದ ಪರ ಶ್ನು ಗಳು 

       ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ್ರವ್ರೆ ನಮಮ  ತಡೆಹಡಿಯಲ್ಯದ ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗೆ ಮಾನಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಒಾಂದ್ಯ ವಾರ ಸಮಯವ್ನೆು  ಕೇಳಿದಾದ ರೆ.  
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ಆ) ಚುಕೆೆ  ಗುರುತಿಲಿದ ಪರ ಶ್ನು ಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ ಮೂಲಕ ನಿೋಡಲಾದ ಉತು ರಗಳು  

      ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೆ, ಲ್ಲಖಿತ ಮೂಲಕ 

ಉತು ರಿಸುವ್ ಒಟಟ  128 ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳ  ಪೈಕ 89 ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳಿಗೆ ಉತು ರವ್ನೆು  ಸಭೆಯ ಮುಾಂದ್ 

ಮಂಡಿಸುತ್ರು ದ್ದ ೀನೆ.  

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಂಡಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

           

                                                  (ಉತು ರಗಳನುು  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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4. ಸಭಾಪತಿಯವರ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರ ಸ್ತು ಪಿಸಲಪ ಟಟ  ವಿಷಯಗಳು 

   ಅ) ವಿಷಯ: ರೈತರಿಾಂದ ಭತು  ಖರಿೋದಿಸಲು ಮಿತಿಯನುು  

ನಿಗದಿಪಡಿಸರುವ ಬ್ಗೆೆ . 

     - - - - - - 

 

  ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟಿ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ(ಪದವಿೋಧರರ ಕೆಾ ೋತರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೆ, ರಾಜಯ ದಲ್ಲಲ  ೨೦೨೧-

೨೨ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಮುಾಂಗಾರು ಋತ್ತವಿನಲ್ಲಲ  ರಾಜಯ ದ ರೈತರುಗಳಿಾಂದ ಭತು ವ್ನೆು  ಖ್ರಿೀದಿಸಲು 

ನೀಾಂದಣಿ ಮಾಡುವ್ ಪ್ರ ಕರ ಯಯನೆು  ಶ್ೀಘ್ರ ದಲ್ಲಲ  ಆರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದ್.  ಈ ಬಗೆೆ  ಪ್ರ ತ್ರ ರೈತರಿಾಂದ 

ಕನಷಿ  ೨೫ ರಿಾಂದ ಗರಿಷಿ  ೪೦ ಕಾ ಾಂಟ್ರ್ಲ್ ಭತು ವ್ನೆು  ಮಾತರ  ಖ್ರಿೀದಿ ಮಾಡಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್. ಅಲಲ ದ್ 

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವ್ತ್ರಸುವ್ ರೈತರಿಾಂದ ಹಾಗೂ ೫ ಎಕರೆ ಮೇಲಪ ಟಟ  ಜಮಿೀನು ಹಾಂದಿರುವ್ 

ರೈತರುಗಳಿಾಂದ ಭತು ವ್ನೆು  ಸಕಾಿರವು ಖ್ರಿೀದಿಯನೆು  ಮಾಡುತ್ರು ಲಲ . ಇದರಿಾಂದ ಭತು ವ್ನೆು  ಬ್ಳೆದ 

ರೈತರು ಸಂಕಷಟ ಕೆೆ  ಸಿಲುಕದಾದ ರೆ.   

      ರಾಜಯ ದ ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖ್ಯಿನೆಗಳು ರೈತರಿಾಂದ ಕಬುಾ  ಖ್ರಿೀದಿಸಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಣ್ವ್ನೆು  

ಪಾವ್ತ್ರಸುತ್ರು ಲಲ  ಮತ್ತು  ಮಂಡಯ  ಜಲೆಲ ಯ ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖ್ಯಿನೆ ಪಾರ ರಂಭ ಆಗಿರುವುದಿಲಲ . ಈ ಎಲ್ಯಲ  

ಕಾರಣ್ಗಳಿಾಂದ  ರೈತರು ಕಬುಾ  ಬ್ಳೆಯ ಬದಲ್ಯಗಿ ಭತು ವ್ನೆು  ಬ್ಳೆದಿರುತಾು ರೆ. ಆದರೆ ಸಕಾಿರವು ಭತು  

ಖ್ರಿೀದಿಸಲು ಮಿತ್ರಯನೆು  ಹಾಕರುವುದರಿಾಂದ ರೈತರು ತಮಮ  ಭತು ವ್ನೆು  ಬ್ಳೆದಿರುತಾು ರೆ. ಆದರೆ 

ಸಕಾಿರವು ಭತು  ಖ್ರಿೀದಿಸಲು ಮಿತ್ರಯನೆು  ಹಾಕರುವುದರಿಾಂದ ರೈತರು ತಮಮ  ಭತು ವ್ನೆು  

ಮಧಯ ವ್ತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಮೊೀಸ ಹೀಗುತ್ರು ದಾದ ರೆ. 

      ಆದದ ರಿಾಂದ ಸಕಾಿರವು ಈ ಬಗೆೆ  ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಭತು  ಖ್ರಿೀದಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಮಿತ್ರಯನೆು  

ನಗದಿಪ್ಡಿಸದ್ ಸಕಾಿರಕೆೆ  ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಇಚಿು ಸುವ್ ಎಲ್ಯಲ  ರೈತರಿಾಂದ ಭತು ವ್ನೆು  ಖ್ರಿೀದಿ 

ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಹೀಬಳಿ ಮಟಟ ದಲ್ಲಲ   ಖ್ರಿೀದಿ ಕೇಾಂದರ ಗಳನೆು  ತೆರೆಯಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ 

ಸಮಯಕೆೆ  ರೈತರಿಗೆ ಬ್ಲೆಯನೆು  ಪಾವ್ತ್ರಸಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಈ ಮೂಲಕ ಸಕಾಿರವ್ನೆು  ಒತಾು ಯಿಸುತೆು ೀನೆ.  

        ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೆ, ಈ 

ವಿಷಯಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾನಯ  ಕೃಷ್ಟ ಸಚಿವ್ರಿಾಂದ ನಂತರ ಉತು ರವ್ನೆು  ಒದಗಿಸಲ್ಯಗುತು ದ್. 
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ಆ) ವಿಷಯ: ಎಲಿಾ  ಕ್ರರ ೋಡೆಗಳ ಜೊತ್ಗೆ ಕಬ್ಬ ಡಿಿ  ಆಟಗಾರರನುು  “ಎ”್

ಮತ್ತು  “ಬಿ”್ವಾಂದದ ಹುದ್ದು ಗಳಿಗೆ  ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ . 

                                        - - - - - - - 

 

       ಶಿರ ೋ ಯ.ಬಿ.ವೆಾಂಕಟೇಶ್್(ನಮನಿದೇಾಶನ ಹೊಾಂದಿದವರು):- ಭಾರತ್ರೀಯ ಕರ ೀಡೆಗಳಲ್ಲಲ  

ದೇಸಿಯಾ ಕರ ೀಡೆಯಾದ ಕಬಾ ಡಿಡ  ಈ ನೆಲದ ಕರ ೀಡಯಾಗಿದ್ಯದ , ದಕಿಣ್ ಕನೆ ಡವ್ನೆು  ಈ ಕರ ೀಡೆಯ 

ತವ್ರೂರು ಎಾಂದ್ಯ ಗುರುತ್ರಸಲ್ಯಗಿದ್. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಕರ ೀಡೆಗಳಂತೆ ಗುರುತ್ರಸಿ ಪೊರ ೀತಾಸ ಹಸುವ್ ರಿೀತ್ರ ಈ 

ಕರ ೀಡೆಯ ಕರ ೀಡಾಪ್ಟಗಳನೆು  ಪೊರ ೀತಾಸ ಹಸದಿರುವುದ್ಯ ವಿಪ್ಯಾಿಸವೇ ಸರಿ. ಅವಿಭಜತ ದಕಿಣ್ 

ಕನೆ ಡ ಜಲೆಲ ಯ ಶ್ರ ೀ ಭಾಸೆರ್ ರೈ ಭಾರತ್ರೀಯ ಕಬಾ ಡಿಡ  ತಂಡ ಉಪ್ನಯಕರಾಗಿ ಏಷಯ ನ 

ಗೇಮ್ಸ ್ನಲ್ಲಲ  ಮಿಾಂಚಿದವ್ರು. ಅವ್ರಂತೆ ಅನೇಕ ಜನ ರಾಷಟ ರ ಮತ್ತು  ಅಾಂತರರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ ಮಟಟ ದಲ್ಲಲ  

ತಮಮ  ಸಾಧನೆ ಮರೆದವ್ರು. ಈ ರಿೀತ್ರ ಸಾಧನೆಗೈದವ್ರಿಗೆ ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಮತ್ತು  ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರದ 

ಅಧಿೀನದಲ್ಲಲ ರುವ್ ಸಂಸಥ ಗಳಲ್ಲಲ  ಉದ್ಯ ೀಗಾವ್ಕಾಶಗಳು ಸೃಜನೆಯಾಗುತ್ರು ಲಲ . 

ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರ 2017-18ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಲ  ಮಂಡಿಸಿದ ಆಯವ್ಯ ಯದಲ್ಲಲ  ’ಒಲಂಪಿಕಸ ್ ಪ್ದಕ 

ವಿಜೇತರಿಗೆ ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರದ ಇಲ್ಯಖೆಗಳಲ್ಲಲ  ಗೂರ ಪ್-“ಎ”್ದಜೆಿಯ ಹುದ್ದ ಯನೆು  ಮತ್ತು  ಏಷಯ ನ್ 

ಮತ್ತು  ಕಾಮನ್ ವಲು ್ ಕರ ೀಡಾ ಕೂಟಗಳ ಪ್ದಕ ವಿಜೇತರಿಗೆ “ಬಿ’ ದಜೆಿಯ ಹುದ್ದ ಯನೆು  

ನೀಡಲ್ಯಗುವುದ್ಯ ಎಾಂದ್ಯ ಘೀಷ್ಟಸಿರುತು ದ್. ಅಲಲ ದ್, ಅದರಂತೆ ಕಬಾ ಡಿಡ  ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ, ಇತರೆ 

ಕರ ೀಡೆಗಳ ಕರ ೀಡಾಪ್ಟಗಳಿಗೆ ಮಾತರ  ಈ ಹುದ್ದ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಗಣಿಸಿರುತು ದ್. ಇದ್ಯ ನಜಕೊ  ದೇಸಿಯ 

ಕರ ೀಡೆಗೆ ಸಂದ ಅವ್ಮಾನವಾಗಿರುತು ದ್. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನ ಉಷಾರಾಣಿ ಎಾಂಬ್ಬಕೆ 

ಇಾಂಡೀನೇಷಾಯ ದಲ್ಲಲ  ಜರುಗಿದ ೧೮ನೇ ಏಷಯ ನ್ ಗೇಮ್ಸ ್ ಕರ ೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಲ  ಬ್ಳಿಿ  ಪ್ದಕ 

ವಿಜೇತೆಯಾಗಿದ್ಯದ , ಈಕೆಗೆ ಈವ್ರೆಗೂ ಉದ್ಯ ೀಗ ನೀಡಿ ಪೊರ ೀತಾಸ ಹಸುವ್ ಕೆಲಸ ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರದ 

ವ್ತ್ರಯಿಾಂದ ಆಗಿರುವುದಿಲಲ . ದಯಮಾಡಿ, ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರ 2017-18ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಆಯವ್ಯ ಯದಲ್ಲಲ  

ಘೀಷ್ಟಸಿರುವ್ ರಿೀತಾಯ  ಎಲ್ಯಲ  ಕರ ೀಡಾಪ್ಟಗಳ ಜತೆಗೆ ಕಬಾ ಡಿಡ  ಆಟಗಾರರನೆು  ಸಹ ಎ ಮತ್ತು  ಬಿ 

ದಜೆಿಯ ಹುದ್ದ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ ಪೊರ ೀತಾಸ ಹ ನೀಡಬೇಕೆನೆು ವ್ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ  ಮಾನಯ  ಕರ ೀಡಾ 

ಮತ್ತು  ಯುವ್ ಜನಸೇವಾ ಸಚಿವ್ರನೆು  ಒತಾು ಯಿಸುತೆು ೀನೆ. 

       ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೆ, ಮಾನಯ   

ರೇಷ್ಮ , ಯುವ್ಜನ ಸಬಲ್ಲೀಕರ ಕರ ೀಡಾ ಸಚಿವ್ರಿಾಂದ ಉತು ರವ್ನೆು  ಒದಗಿಸಲ್ಯಗುತು ದ್. 
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ಇ) ವಿಷಯ: ಸಕಾಾರಿ ಪಾಲ್ಲಟಿಕ್ರು ಕ್  ಮತ್ತು  ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್  

ಕಾಲೇಜುಗಳಲಿ್ಲ  ಅನುದಾನದ ಕರತ್ಯಿಾಂದ 

ಬಾಕ್ರ ಇರುವ ವಿದ್ದಾ ತ್ ಬಿಲ್ನುು  ಶಿೋಘರ ವಾಗಿ 

ಪಾವತಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ .   

                   - - - - - - - 

 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡ(ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆಾ ೋತರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೆ. ಮೇಲೆಾಂಡ  ವಿಷಯಕೆೆ  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸಕಾಿರಿ ಇಾಂಜನಯರಿಾಂಗ್ ಹಾಗೂ ಪಾಲ್ಲಟ್ನಕೆ ಕ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಲ  ಏಪಿರ ಲ-2021ರ 

ಮಾಹೆಯಿಾಂದ ಇದ್ಯವ್ರೆವಿಗೂ ಅನುದಾನದ ಕರತೆಯಿಾಂದ ವಿದ್ಯಯ ಚೆ ಕು  ಬಿಲಲ ನೆು  ಪಾವ್ತ್ರಸದ 

ಹನೆ ಲೆಯಲ್ಲಲ  ವಿದ್ಯಯ ತ್ ಸರಬರಾಜನೆು  ಸಥ ಗಿತಗಳಿಸಲ್ಯಗಿರುತು ದ್.   ಕಛರಿ ಕೆಲಸ ಕಾಯಿಗಳು 

ಸಂಪೂಣ್ಿವಾಗಿ ನಾಂತ್ತ ಹೀಗಿವ.  ಪ್ರ ಸುು ತ ಕೆ.ಇ.ಎ. ಯಿಾಂದ ಇಾಂಜನಯರಿಾಂಗ್  ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 

ದಾಖ್ಲ್ಯತ್ರ ಪ್ರ ಕರ ಯ ಪಾರ ರಂಭವಾಗಿದ್ಯದ , ವಿದ್ಯಯ ಚೆ ಕು  ಕರತೆಯಿಾಂದ ದಾಖ್ಲ್ಯತ್ರ ಆಗುತ್ರು ಲಲ .  

ಇಲ್ಯಖ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳ ನಲಿಕ್ಷಯ  ಧೀರಣೆಯಿಾಂದ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ಖ್ಯಸಗಿ ಇಾಂಜನಯರ್ 

ಕಾಲೇಜುಗಳತು  ಮುಖ್ ಮಾಡುವಂತಾಗಿದ್.  ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳ ಸವ್ಿತೀಮುಖ್ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗಾಗಿ  

ರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ ಮಂಡಳಿಯ ನಯ ಕ/ಎನ್. ಬಿ.ಎ. ಮಾನಯ ತೆಯನೆು  ಸಕಾಲದಲ್ಲಲ  

ದ್ರಕಸಿಕಳಿುವುದಕೆೆ  ಆಗುತ್ರು ಲಲ .  ವ್ಷಿದಿಾಂದ ವ್ಷಿಕೆೆ  ದಾಖ್ಲ್ಯತ್ರ  ಪ್ರ ಮಾಣ್ 

ಕುಾಂಠಿತವಾಗುತ್ರು ದ್.   ಯಾವುದೇ ಸಂಸಥ ಗಳು  ಕಾಯ ಾಂಪ್ಸ್ ಸಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ  ಬರುತ್ರು ಲಲ .   ವಿದ್ಯಯ ತ್ ಇಲಲ ದ 

ಕಾರಣ್, ಶೌಚಾಲಯಕೆೆ  ನೀರಿಲಲ ದಂತಾಗಿದ್.   ರಾಜಯ ದ 84 ಪಾಲ್ಲಟ್ನಕೆ ಕ್ ಹಾಗೂ 14 ಇಾಂಜನಯರಿಾಂಗ್ 

ಕಾಲೇಜುಗಳು ಇದೇ ರಿೀತ್ರಯ  ವಿದ್ಯಯ ತ್ ಸಮಸಯ ಯನೆು  ಎದ್ಯರಿಸುತ್ರು ವ.  ಕಂಪೂಯ ಟರ್ನಲ್ಲಲ  

ಎಲ.ಎಾಂ.ಎಸ್. ನೀಡಲ್ಲಕೆೆ  ವಿದ್ಯಯ ತ್ ಇಲಲ ದಂತಾಗಿದ್.  ಪ್ರ ಯೊೀಗಾಲಯ ಬೊೀಧನೆಗಳಿಗೆ ತ್ತಾಂಬ್ಬ 

ತಾಂದರೆಯುಾಂಟ್ರ್ಗಿದ್.   

 ಕಳೆದ 20 ದಿವ್ಸಗಳಿಾಂದ ವಿದ್ಯಯ ತ್ ಕಡಿತಗಾಂಡಿರುವುದರಿಾಂದ ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ 

ವ್ಯ ವ್ಸಥ  ಸಂಪೂಣ್ಿವಾಗಿ ಸಥ ಗಿತಗಾಂಡಿರುತು ದ್.  ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹತ ದೃಷ್ಟಟ ಯಿಾಂದ ಸದರಿ 

ವಿಷಯವ್ನೆು   ಆದಯ ತೆ ಮೇರೆಗೆ ಅತ್ರ ಜರೂರು ಎಾಂದ್ಯ ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ, ಕೂಡಲೇ  ಬ್ಬಕ ಇರುವ್ ವಿದ್ಯಯ ತ್ 

ಬಿಲಲ ನೆು  ಪಾವ್ತ್ರಸಲು, ಅಗತಯ  ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗಳಿಸುವಂತೆ ಮಾನಯ  ಉನೆ ತ  ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಐ.ಟ. 

ಬಿ.ಟ. ಹಾಗೂ ಕೌಶಲ್ಯಭಿವೃದಿಿ  ಸಚಿವ್ರನೆು  ಕೀರುತೆು ೀನೆ. 

           ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೆ, ಮಾನಯ  

ಉನೆ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವ್ರಿಾಂದ ಉತು ರವ್ನೆು  ಒದಗಿಸಲ್ಯಗುತು ದ್.   
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ಈ) ವಿಷಯ: ಕನಿಷಾ  10 ವಷಾಕೆ್ರಾಂತ ಹೆಚುು  ಕಾಲ ಅತಿರ್ಥ 

ಉಪನಾ ಸಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲಸದವರನುು   

ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ  ವಿಲ್ಲೋಗಳಿಸ ಖಾಯಂ ಮಾಡುವ ಬ್ಗೆೆ . 

                                                       - - - - - - - 

 

        ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ್ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಾಂದ ಚುನಯಿತರಾದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೆ, ಕನಿಟಕ ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರಿ ಪ್ರ ರ್ಮ ದಜೆಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಲ  ಸುಮಾರು ೧೪,೫೦೦ ಕೆಾಂತ 

ಹೆಚ್ಚು  ಅರ್ಥತ್ರ ಉಪ್ನಯ ಸಕರು ೫, ೧೦, ೧೫ ವ್ಷಿಗಳಿಾಂದ  ಗೌರವ್ ಭತೆಯ ಯನೆು  ಪ್ಡೆದ್ಯ ಸೇವಯನೆು  

ಸಲ್ಲಲ ಸುತಾು  ಬಂದಿದ್ಯದ , ಇವ್ರಲ್ಲಲ  ಸಾವಿರಾರು ಅತ್ರರ್ಥ ಉಪ್ನಯ ಸಕರ ವ್ಯೊೀಮಿತ್ರ ಮಿೀರಿದ್, ಹಾಗೂ 

ಮಿೀರುತ್ರು ದ್, ಇವ್ರಿಗೆ ಸೇವಾ ಭದರ ತೆ ಇಲಲ ದ್ ಅಭದರ ತೆಯ ತ್ತಗುಗತ್ರು  ತ್ತಗಾಡುತ್ರು ದ್ಯದ , 

ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ ಇಲ್ಯಖೆಯಲ್ಲಲ   ಹಂಗಾಮಿ ನೌಕರರನೆು  

ಖ್ಯಯಂಗಳಿಸಲ್ಯಗಿದ್. ಮುರಾಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಮತ್ತು  ಕತ್ತು ರು ರಾಣಿ ರ್ಚನೆಮಾಮ  ವ್ಸತ್ರ 

ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಲ  ಹರಗುತ್ರು ಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾಯಿನವ್ಿಹಸಿದ ಪಾರ ಾಂಶುಪಾಲರು ಮತ್ತು  

ಶ್ಕ್ಷಕರನೆು  ಖ್ಯಯಂಗಳಿಸಲ್ಯಗಿದ್. ಅದರಂತೆ   ಅರ್ಥತ್ರ ಉಪ್ನಯ ಸಕರ ಸೇವಾ ಜೇಷಿ ತೆಯನೆು  

ಆಧರಿಸಿ, ಕನಷಿ  10 ವ್ಷಿಕೆಾಂತ ಹೆಚಾು ಗಿ ಸೇವ ಸಲ್ಲಲ ಸಿದದ ವ್ರ ಸೇವಯನೆು  ಖ್ಯಯಂಗಳಿಸಿದಂತೆ,  

ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರಿ ಪ್ರ ರ್ಮ ದಜೆಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಲ   ಸೇವ ಸಲ್ಲಲ ಸಿರುವ್ ಅರ್ಥತ್ರ ಉಪ್ನಯ ಸಕರ ಸೇವಗೂ 

ಸೇವಾ ಭದರ ತೆಯನೆು  ಒದಗಿಸಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಈ ಸಾವ್ಿಜನಕ ಮಹತಾ ವುಳಿ  ವಿಚಾರದ ಬಗೆೆ  ಸಕಾಿರದ 

ಗಮನ ಸಳೆಯುತೆು ೀನೆ. 

       ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೆ, ಈ ವಿಷಯಕೆೆ  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾನಯ  ಉನೆ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವ್ರಿಾಂದ ಉತು ರವ್ನೆು  ಒದಗಿಸಲ್ಯಗುತು ದ್.  
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ಉ) ವಿಷಯ: ಕೋಲಾರ ನಗರದ ದಗಾಾ ಮೊಹಲಿಾದಲಿ್ಲರುವ 

ಸಮದಾಯ ಆರೋಗಾ  ಕಾಂದರ ದಲಿ್ಲ  ಮೂಲ 

ಸೌಕಯಾಗಳ ಕರತ್ ಬ್ಗೆೆ . 

                                                          - - - - - - 

 

ಶಿರ ೋ ಗೋವಿಾಂದರಾಜು(ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಾಂದ ಚುನಯಿತರಾದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೆ, ಕೀಲ್ಯರ  ನಗರದ ದಗಾಿ ಮೊಹಲ್ಯಲ ದಲ್ಲಲ ರುವ್  ಸಮುದಾಯ ಆರೀಗಯ  ಕೇಾಂದರ ವು 

ಕಳೆದ ಒಾಂದ್ಯ ವ್ಷಿದ ಹಾಂದ್ ಆರಂಭವಾಗಿರುವುದ್ಯ ಸರಿಯಷ್ಟ . ಆದರೆ ಅದ್ಯ ಪಾರ ರ್ಮಿಕ ಆರೀಗಯ  

ಕೇಾಂದರ ದ ಹಾಗೆ ಕಾಯಿನವ್ಿಹಸುತ್ರು ದ್. ಸದರಿ ಆರೀಗಯ  ಕೇಾಂದರ ವು ನಗರದ ಹೃದಯ 

ಭಾಗದಲ್ಲಲ ದ್ಯದ , ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಲ   ಅತ್ರೀ ಹೆಚ್ಚು  ಬಡ ಕೂಲ್ಲ ಕಾಮಿಿಕರು, ಬಿೀಡಿ ಕಾಮಿಿಕರು, ರೇಷಿ್  

ನೂಲು ತೆಗೆಯುವ್ವ್ರಿದ್ಯದ , ಇಲ್ಲಲ ನ ಸಾವ್ಜಿನಕರು, ಸಕಾಿರಿ ಆರೀಗಯ  ಕೇಾಂದರ ದ ಮೇಲೆ 

ಅವ್ಲಂಬಿತರಾಗಿರುತಾು ರೆ. ಇಲ್ಲಲ  ಕೇವ್ಲ ಒಬ್ಾ  ಒಬಾ  ವೈದಾಯ ಧಿಕಾರಿ ಇದ್ಯದ , ಇಲ್ಲಲ  ಸಿು ರೀ ರೀಗ ತಜ್ಞರು 

ಹಾಗೂ ಮಕೆಳ ತಜ್ಞರನೆು  ಇದ್ಯವ್ರೆಗೂ ನೇಮಿಸಿರುವುದಿಲಲ . ಇಲ್ಲಲ  ಸರಿಸುಮಾರು ತ್ರಾಂಗಳಿಗೆ ೫೦ 

ರಿಾಂದ ೬೦ ರವ್ರೆಗೂ ಹೆರಿಗೆಗಳಾಗುತ್ರು ದ್ಯದ , ಇಲ್ಲಲ  ಯಾವುದೇ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಿಗಳಿಲಲ ದ್ 

ಇರುವುದರಿಾಂದ, ಕಷಟ ವಾಗುತ್ರು ದ್ಯದ , ಹಾಗೂ ಸಿಸರಿಯನ್ ಶಸು ರ ಚಿಕತೆಸ ಗಳಿಗೆ ಒಳಪ್ಡುವ್ 

ಗಭಿಿಣಿಯರಿಗೆ ಜಲ್ಯಲ  ಆಸಪ ತೆರ   ಅರ್ವಾ ಜಾಲಪ್ಪ  ಆಸಪ ತೆರ ಗೆ ಕಳುಹಸಿ ಕಡಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್. ಇದರಿಾಂದ 

ಬಡವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಇಲ್ಲಲ ನ ಅಲಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತ ಸಮುದಾಯಕೆೆ  ತ್ತಾಂಬ್ಬ ಕಷಟ ವಾಗಿರುತು ದ್.  

    ಇದೇ ರಿೀತ್ರ ಕೀಲ್ಯರ ನಗರದ ವಿನಯಕ ನಗರ, ನೂರ್ ನಗರ, ರಹಮ ತ್ ನಗರ, ಸಾರಿಗೆ ನಗರ, 

ನಸಾರ್ ನಗರ, ಮಿಲಲ ತ್ ನಗರ, ಸಂಗಾಂಡಹಳಿಿ  ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು ಎಾಂಟ ವಾಡ್ ಗಳಿದ್ಯದ , ಇಲ್ಲಲ  

ಸುಮಾರು 35 ಸಾವಿರಕೊ  ಹೆಚಾು ಗಿ ಜನಸಂಖೆಯ ವುಳಿ , ಇಲ್ಲಲ  ಕೇವ್ಲ ಒಾಂದ್ಯ “ನಗರ ಆರೀಗಯ  ಕೇಾಂದರ ”್

ರಹಮತ್ ನಗರದಲ್ಲಲ ದ್ಯದ , ಅದ್ಯ ಕೂಡ ಬ್ಬಡಿಗೆ ಕಟಟ ಡದಲ್ಲಲ  ಕಾಯಿನವ್ಿಹಸುತ್ರು ದ್. ಇದರಿಾಂದ 

ಜನಸಾಮಾನಯ ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರ ಯೊೀಜನವಾಗುತ್ರು ಲಲ . ಆದದ ರಿಾಂದ ಇಲ್ಲಲ  ಕೂಡಲೇ ಒಾಂದ್ಯ 

ಸಮುದಾಯ ಆರೀಗಯ  ಕೇಾಂದರ ವ್ನೆು  ಸಾಥ ಪಿಸಿ, ಎಲ್ಯಲ  ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭಯ ಗಳನೆು  ನೀಡಿ 

ತಕ್ಷಣ್ದಿಾಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಕಾಯಾಿರಂಭ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಮಾನಯ  ಆರೀಗಯ  ಮತ್ತು  

ಕುಟಾಂಬ ಕಲ್ಯಯ ಣ್ ಸಚಿವ್ರಲ್ಲಲ  ವಿನಂತ್ರಸಿಕಳಿು ತೆು ೀನೆ. 

   (ಮುಾಂದ್ಯ)                                                    
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(1133)16-12-2021(05-30)bsd-bns 

ಡಾ: ಕೆ.ಸುಧಾಕರ್ (ಆರೋಗಾ  ಮತ್ತು  ಕಟುಾಂಬ್ ಕಲಾಾ ಣ ಸಚವರು):- ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು 

ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸಿರುವ್ ಶ್ಯನಯ ವೇಳೆಯ ವಿಷಯಕೆೆ  ದಿೀಘ್ಿವಾದ ಉತು ರ ಕಟಟ ದ್ದ ೀನೆ. ಆದರೆ ಕೀಲ್ಯರ 

ನಗರದ ದಗಾಿ, ಮೊಹಲ್ಯಲ ದ ಸಮುದಾಯ ಆರೀಗಯ  ಕೇಾಂದರ  ಒಾಂದ್ಯ ವ್ಷಿದ ಹಾಂದ್ 

ಆರಂಭವಾಗಿರುವ್ ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿದಾದ ರೆ. ಅದಕೆೆ  ಬೇಕಾದ ಅಗತಯ ವಾದ ಪಿೀಠೀಪ್ಕರಣ್ ಅರ್ವಾ 

ಮಾನವ್ ಸಂಪ್ನೂಮ ಲ ಒದಗಿಸುವ್ ಪ್ರ ಸಾು ವ್ನೆ ಇದ್ಯದ , ಇದನೆು  ಆದಷ್ಟಟ  ಶ್ೀಘ್ರ ವಾಗಿ 

ಮಾಡಿಸಿಕಡುತೆು ೀನೆ. ಅವ್ರು ಪಾರ ರ್ಮಿಕ ಚಿಕತಾಸ  ಕೇಾಂದರ ವ್ನೆು  ಮೇಲದ ಜೆಿಗೇರಿಸುವ್ ಬಗೆೆ  

ಕೇಳಿದ್ಯದ , ಅದಕೆೆ  ಜನಸಂಖೆಯ  ಸಾಕಾಗುವುದಿಲಲ  ಮತ್ತು  ಜಲ್ಯಲ ಸಪ ತೆರ  ಕೇವ್ಲ ಒಾಂದೂವ್ರೆ ಕ.ಮಿೀ 

ಅಾಂತರದಲ್ಲಲ ದ್. ಆದರೂ 15ನೇ ಹಣ್ಕಾಸು ಆಯೊೀಗದಡಿಯಲ್ಲಲ  ಎರಡು polyclinic ಗಳನೆು  ಮೂರು 

ನಗರ ಆರೀಗಯ  ಮತ್ತು  ಕಿೆ ೀಮ ಕೇಾಂದರ ಗಳನೆು  ಅನುಮೊೀದನೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ಯದ , ಈ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡಿಕಡುತೆು ೀನೆ.  
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ಊ)  ವಿಷಯ:- ಮರಾಠ ಸಮಾಜ್ದ ಜ್ನರನುು  ಪರ ವಗಾ- 2ಎ ಗೆ  

                ಸೇರಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ .   

                                     ------- 

 

  

ಶಿರ ೋ ಘೋಟೆು ೋಕರ ಶಿರ ೋಕಾಾಂತ ಲಕ್ಷಮ ಣ (ಸಥ ಳಿೋಯ ಸಂಸ್ಯಥ ಗಳ ಕೆಾ ೋತರ ):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ರಾಜಾಯ ದಯ ಾಂತ ಮರಾಠಾ ಸಮಾಜಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು  ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ 

ಸಿಥ ತ್ರಗತ್ರಗಳ ಅಧಯ ಯನವ್ನೆು  ದಿನಾಂಕ ೨೪-೦೯-೨೦೧೨ ಮತ್ತು  ೨೫-೦೯-೨೦೧೨ ರಂದ್ಯ ಮರಾಠ 

ಸಮಾಜದ ಸಿಥ ತ್ರಗತ್ರಗಳನೆು  ಹಾಂದ್ಯಳಿದ ವ್ಗಿಗಳ ಆಯೊೀಗದ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾದ ಮಾನಯ  

ಶಂಕರಪ್ಪ ನವ್ರು ಖುದಾದ ಗಿ ಪ್ರಿಶ್ೀಲ್ಲಸಿ ದಿನಾಂಕ ೩೦-೧೨-೨೦೧೨ ಕೆೆ  ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರಕೆೆ  

ವ್ರದಿಯನೆು  ನೀಡಿ ಪ್ರ ಸುು ತ ೩ಬಿ ಯಿಾಂದ ೨ಎ ಗೆ ಶ್ಫಾರಸುಸ  ಮಾಡಿರುತಾು ರೆ. ಆದರೆ ರಾಜಯ  

ಸಕಾಿರವು ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯದವ್ರನೆು  ೨ಎ ಗೆ ಸೇರಿಸುವ್ಲ್ಲಲ  ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. ಮರಾಠ 

ಸಮುದಾಯಕೆೆ  ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಉದ್ಯ ೀಗದಲ್ಲಲ  ಮಿೀಸಲ್ಯತ್ರ ಕಲ್ಲಪ ಸಬೇಕೆಾಂಬ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಪ್ಕೆದ 

ಮಹಾರಾಷಟ ರದ ಸರಕಾರದವ್ರು ಸಮಮ ತ್ರಯ ಮುದ್ರ  ಒತ್ರು ರುತಾು ರೆ. ಇದರಿಾಂದಾಗಿ ಮಿೀಸಲ್ಯತ್ರ ಆಗರ ಹಸಿ 

ಅಲ್ಲಲ ಯ ಮರಾಠ ಸಮಾಜವು ನಡೆಸುತ್ರು ದದ  ಪ್ರ ತ್ರಭಟನೆಗೆ ಫಲ ದ್ರೆತಂತಾಗಿದ್. ಆದರೆ ನಮಮ ಲ್ಲಲ  

ಮಾತರ  ಮರಾಠ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದಿಿಗೀಸೆ ರ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ರಾಜಯ  ಸರಕಾರಕೆೆ  ಎಷ್ಟಟ  ಸಾರಿ ಮನವಿಯನೆು  ನೀಡಿದದ ರೂ ಇಲ್ಲಲ ಯವ್ರೆಗೆ 

ಪ್ರ ಯೊೀಜನವಾಗಿಲಲ . ಸಕಾಿರಕೆೆ  ಮರಾಠರ ಧಾ ನ ಕೇಳಿಸಿಲಲ . ಈ ಹಾಂದಿನ ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ  

ಮಂತ್ರರ ಗಳು ಅಧಿಕಾರ ಸಿಾ ೀಕರಿಸಿದ ೨೪ ಗಂಟ್ನಯ ಒಳಗೆ ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯದವ್ರಿಗೆ ಮಿೀಸಲ್ಯತ್ರ 

ಅವ್ಕಾಶ ಕಲ್ಲಪ ಸಿಕಡುತೆು ೀನೆ ಎಾಂದ್ಯ ತ್ರಳಿಸಿದ್ಯದ , ಆದರೆ ಸೌಲಭಯ  ನೀಡದೇ ರಾಜಯ ದಲ್ಲಲ  ಬಹು 

ಸಂಖ್ಯಯ ತ ಮರಾಠ ಜನರಿಗೆ ಅನಯ ಯವಸಗಿದಾದ ರೆ. ಇದ್ಯ ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯದವ್ರಿಗೆ ತ್ತಾಂಬ್ಬ 

ನೀವುಾಂಟ ಮಾಡಿರುತು ದ್. ಈ ಬಗೆೆ  ಸದನದಲ್ಲಲ  ನನು ಕಳೆದ ೧೦ ವ್ಷಿಗಳಿಾಂದ ಪ್ರ ತ್ರ ಬ್ಬರಿಯೂ 

ಸಕಾಿರಕೆೆ  ವಿನಂತ್ರಸುತಾು  ಬಂದಿರುತೆು ೀನೆ. ಆದರೆ ಸಕಾಿರ ಮಾತರ  ಯಾವುದೇ ರಿೀತ್ರಯಲ್ಲಲ  ಕರ ಮ 

ಕೈಗಾಂಡಿದ್ಯದ  ಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದಿಲಲ . 

 ಆದದ ರಿಾಂದ, ಈಗಲ್ಯದರೂ ಈ ಜನಾಂಗದವ್ರನೆು  ಆದಷ್ಟಟ  ಹೆಚಿು ನ ಪಾರ ಶಸು ಯ  ಮೇರೆಗೆ ೩ಬಿ 

ಯಿಾಂದ ೨ಎ ಗೆ ಸೇರಿಸಲು ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರಕೆೆ  ಮನವಿ ಮಾಡಲು ಈ ವಿಷಯವ್ನೆು  ಶ್ಯನಯ  

ವೇಳೆಯಲ್ಲಲ  ಮಾನಯ  ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಯ ಣ್ ಸಚಿವ್ರ ಮೂಲಕ ಸಕಾಿರಕೆೆ  ವಿನಂತ್ರಸುತೆು ೀನೆ. 
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 ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಮಾನಯ  

ಸದಸಯ ರು ಮಂಡಿಸಿದ ಶ್ಯನಯ ವೇಳೆಯ ವಿಷಯಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಕಾಿರದಿಾಂದ ಸದನದಲ್ಲಲ  

ಉತು ರವ್ನೆು  ಕಡಿಸುತೆು ೀನೆ. 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಬೇಗ ಮತ್ತು  ಸರಿಯಾದ ಉತು ರವ್ನೆು  ಕಡಿಸಿ.  

 ಶಿರ ೋ ಘೋಟೆು ಕರ ಶಿರ ೋಕಾಾಂತ ಲಕ್ಷಮ ಣ (ಸಥ ಳಿೋಯ ಸಂಸ್ಯಥ ಗಳ ಕೆಾ ೋತರ ):- (ಗಾಂದಲ) ಉತು ರ 

ಕಟಟ ಲಲ . 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಚರ್ಚಿ ಇಲಲ , ಉತು ರ ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡ ನಂತರ ಏನದರೂ ಇದದ ರೆ ಬರೆದ್ಯ 

ಕಳುಹಸಿ. 
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ಋ) ವಿಷಯಃ ಚಕೆಪೇಟೆಯ ಪಾವಾತಿಪುರದಲಿ್ಲ  ಒಳಚರಂಡಿ 

ಕಳವೆ ಬ್ದಲ್ಲಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನುು  BWSSB 

ಬ್ದಲ್ಲಗೆ BBMP ಕೈಗಾಂಡಿರುವ ಬ್ಗೆೆ . 

- - - - -  

 ಶಿರ ೋ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್್ (ನಮನಿದೇಾಶನ ಹೊಾಂದಿದವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, 

ಜಲಮಂಡಳಿ ಬದಲು ಬಿಬಿಎಾಂಪಿ ಯಿಾಂದ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ರು ಕಾಂಡಿರುವ್ ವಿಚಾರವು 

ಸಾವ್ಿಜನಕವಾಗಿ ಮಹತಾ ದ ವಿಷಯವಾಗಿರುವುದರಿಾಂದ ಸದನದಲ್ಲಲ  ಶ್ಯನಯ  ವೇಳೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ  

ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸುತೆು ೀನೆ. 

ಬ್ಾಂಗಳೂರು ನಗರದ ಸಥ ಳಿೀಯ ಸಂಸಥ ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ  ಬೃಹತ್ ಬ್ಾಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ 

ಪಾಲ್ಲಕೆ ತನೆ ದೇ ಆದ ಆಡಳಿತದ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ  ಕಾಯಿನವ್ಿಹಸುತ್ರು ದ್. ಅದೇರಿೀತ್ರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು 

ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯ ವ್ಸಥ ಗೆ ಬ್ಾಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು  ಒಳಚರಂಡಿ 

ಮಂಡಳಿಯನೆು  ಸಾಾ ಯತು  ಸಂಸಥಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಲ್ಯಗಿದ್.  

ಬ್ಾಂಗಳೂರು ನಗರದ ವಾಯ ಪಿು ಗೆ ಬರುವ್ ಚಿಕೆಪೇಟ್ನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕಿೆ ೀತರ ದ ವಾಡ್  ಸಂಖೆಯ  ೧೪೩ 

ರಲ್ಲಲ  ಬರುವ್ ಪಾವ್ಿತ್ರಪುರಂ ಹಳೆಯ ಪ್ರ ದೇಶವಾಗಿದ್ಯದ , ಈ ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಲ  ಬ್ಾಂಗಳೂರು ನೀರು 

ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು  ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ ನಮಿಿಸಿ ನವ್ಿಹಸುತ್ರು ದದ  ಒಳಚರಂಡಿ ಕಳವಗಳನೆು  

ಬದಲ್ಲಸುವ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನೆು  ಬಿಬಿಎಾಂಪಿ ಕಳೆದ ೧ ವ್ಷಿದಿಾಂದ ಜಲಮಂಡಳಿ ಕೈಗಳಿಬೇಕಾದ 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳನೆು  ಬಿಬಿಎಾಂಪಿ ನವ್ಿಹಸಲು ಸಕಾಿರದ ಒಪಿಪ ಗೆ ಪ್ಡೆಯಲ್ಯಗಿದ್ಯೇ? ೧೫ನೇ 

ಹಣ್ಕಾಸು ಆಯೊೀಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ  ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುಮೊೀದನೆ ದ್ರಕದ್ಯೇ? ಬಿಬಿಎಾಂಪಿ 

ಕೈಗಾಂಡಿರುವ್ ಕಳವ ಬದಲ್ಲಸುವ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತಮ ಕ ಹಾಗೂ ತಾಾಂತ್ರರ ಕ ಅನುಮೊೀದನೆ 

ದ್ರಕದ್ಯೇ: ದ್ರಕದದ ಲ್ಲಲ  ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಬಿಎಾಂಪಿ ವ್ತ್ರಯಿಾಂದ ನವ್ಿಹಸಲು 

ಕಾನೂನು ಹಾಗೂ ನಯಮಗಳಲ್ಲಲ  ಅವ್ಕಾಶ ಇದ್ಯೇ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂಣ್ಿಗಾಂಡ 

ನಂತರ ತಾಾಂತ್ರರ ಕ ಲೀಪ್ಗಳು ಇದದ ಲ್ಲಲ  ಅದನೆು  ಯಾರು ಸರಿಪ್ಡಿಸುತಾು ರೆ? ಬಿಬಿಎಾಂಪಿ 

ಕೈಗಾಂಡಿರುವ್ ಕಳವ ಬದಲ್ಲಸುವ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನೆು  ಜಲಮಂಡಳಿ ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣೆಗೆ 

ನೀಡಲ್ಯಗಿದ್ಯೇ? ನೀಡಿದದ ಲ್ಲಲ  ಬಿಬಿಎಾಂಪಿ ಎಷ್ಟಟ  ಸೂಪ್ರವೈಸ್ ಚಾಜಿಸ ನೀಡುತ್ರು ದ್. 

ಸದರಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಿಣಿತ್ರ ಹಾಂದಿರುವ್ ಇಾಂಜನಯರ್ಗಳ ಮುಖ್ಯಾಂತರ 

ಬಿಬಿಎಾಂಪಿ ಯಿಾಂದ ಅನುಷಿಾನಗಳಿಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ಯೇ? ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೇವ್ಲ ಗುತ್ರು ಗೆದಾರರ 

ಪ್ರ ಭಾವ್ದಿಾಂದ ಬಿಬಿಎಾಂಪಿ ಮುಖ್ಯಾಂತರ ನವ್ಿಹಸುತ್ರು ರುವುದ್ಯ ಮೇಲೆ ೀಟಕೆೆ  ಕಂಡು ಬಂದಿದ್. ಈ 
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ರಿೀತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನೆು  ಪಾಲ್ಲಕೆಗೆ ವ್ಹಸಲು ಕಾರಣ್ಗಳೇನು ಮತ್ತು  ಅವ್ಶಯ ವೇನು ಎಾಂದ್ಯ ಈ 

ಸದನಕೆೆ  ಸಪ ಷಟ  ಉತು ರ ನೀಡಲು ಸಕಾಿರವ್ನೆು  ಒತಾು ಯಿಸುತೆು ೀನೆ. 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಮಾನಯ  

ಸದಸಯ ರು ಕೇಳಿದಂತಹ ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗೆ ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯವ್ರಿಾಂದ ಉತು ರ ಪ್ಡೆದ್ಯ ಸದನದಲ್ಲಲ  

ಮಂಡಿಸಲ್ಯಗುವುದ್ಯ. 
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ಎ) ವಿಷಯ:- ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲಿೆಯ ಮಧೋಳ ತಾಲಿೂಕ್ರನಲಿ್ಲರುವ 

ʼರನು  ಶುಗರ್್ಾ ಕಾಖಾಾನೆʼ ಕಳೆದ 2 ವಷಾಗಳಿಾಂದ 

ಸಥ ಗಿತಗಾಂಡಿದ್ದು , ಕಾಮಿಾಕರು ಕಷಟ ಕೆೆ  ಸಲುಕ್ರರುವ ಬ್ಗೆೆ . 

- - - - - 

 

 ಶಿರ ೋ ಆರ.ಬಿ.ತಿಮಾಮ ಪೂರ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಾಂದ ಚುನಯಿತರಾದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಬ್ಬಗಲಕೀಟ್ನ ಜಲೆಲ ಯ ಮುಧೀಳ ತಾಲ್ಲಲ ಕನ ರನೆ  ಶುಗಸ್  ಕಾಖ್ಯಿನೆ ಕಳೆದ 

ಎರಡು ವ್ಷಿಗಳಿಾಂದ ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ಯದ , ಇದನೆೆ ೀ ನಂಬಿಕಾಂಡಿದದ  ಕಾಮಿಿಕ ಕುಟಾಂಬಗಳು ಬಿೀದಿಗೆ 

ಬಿದಿದ ರುತು ವ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಕಾಖ್ಯಿನೆ ಪಾರ ರಂಭಿಸುವಂತೆ ಕೀರಿ ತಹಶ್ೀಲ್ಯದ ರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟಟ  

ಮನವಿ ಸಲ್ಲಲ ಸಿದದ ರೂ ಪ್ರ ಯೊೀಜನವಾಗಿರುವುದಿಲಲ . ಅಲಲ ದೇ, ಜಲಸಂಪ್ನೂಮ ಲ ಸಚಿವ್ರಾದ ಶ್ರ ೀ 

ಗೀವಿಾಂದ ಕಾರಜೀಳ ಅವ್ರು ಸಮಸಯ ಗೆ ಸಪ ಾಂದಿಸುತ್ರು ಲಲ  ಎಾಂದ್ಯ ರನೆ  ಸಹಕಾರಿ ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖ್ಯಿನೆ 

ನಯಮಿತದ ನೌಕರ ಸಂಘ್ದ ಪ್ದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತರಾಟ್ನಗೆ ತೆಗೆದ್ಯಕಾಂಡಿರುವುದ್ಯ ಸಹ ಪ್ತ್ರರ ಕೆಗಳಲ್ಲಲ  

ವ್ರದಿಯಾಗಿರುತು ದ್. ಸುಮಾರು ರೂ. ೩೫೦ ಕೀಟ ಹಗರಣ್ ನಡೆಸಿ ಕಾಖ್ಯಿನೆ ದಿವಾಳಿ ಮಾಡಿದ 

ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮೇಲೆ ಕರ ಮ ಕೈಗಳಿುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಇನೆ ತರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನೆು  ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ 

ಒತಾು ಯಿಸಿ, ವಿವಿಧ ಸಂಘ್ಟನೆಗಳು ಸುವ್ಣ್ಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧದ ಮುಾಂಭಾಗ ಪ್ರ ತ್ರಭಟನೆ 

ನಡೆಸುತ್ರು ದಾದ ರೆ. 

 ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ  ಸಕಾಿರ ಕೂಡಲೇ ಮಧ್ಯಯ  ಪ್ರ ವೇಶ್ಸಿ, ಕಾಮಿಿಕರ ದೃಷ್ಟಟ ಯಿಾಂದ ಕೂಡಲೇ 

ಸೂಕು  ಪ್ರಿಹಾರ ಕರ ಮಗಳನೆು  ಕೈಗಳಿಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಮಾನಯ  ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು  ಮಧಯ ಮ ಕೈಗಾರಿಕಾ 

ಸಚಿವ್ರನೆು  ಒತಾು ಯಿಸುತೆು ೀನೆ. 

 ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಮಾನಯ  

ಸಕೆ ರೆ ಸಚಿವ್ರಿಾಂದ ಉತು ರವ್ನೆು  ಪ್ಡೆದ್ಯ ಸದನದಲ್ಲಲ  ಮಂಡಿಸಲ್ಯಗುವುದ್ಯ. 

                                                                              (ಮುಾಂದ್ಯ) 
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(1134)/16.12.2021/5.40/ಹೆಚ್ವಿ:ಜಆರ್ 

ಏ) ವಿಷಯ: ಡಾ||ನಂಜುಾಂಡಪಪ   ವರದಿಯಂತ್  ಪಾರ ದೇಶಿಕ  ಅಸಮಾನತ್  

                     ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲಿ್ಲ  ವೈದಾ ಕ್ರೋಯ ಕಾಲೇಜ್  

                     ಪಾರ ರಂಭಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ . 

   ------   

 

 ಶಿರ ೋ ಎರ್್.ಆರ್.ಪಾಟಿೋಲ್(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು):- ಸನಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ,  

ಪಾರ ದೇಶ್ಕ ಅಸಮಾನತೆಯನೆು  ಸರಿದೂಗಿಸುವ್ ನಟಟ ನಲ್ಲಲ  ಡಾ||ನಂಜುಾಂಡಪ್ಪ ನವ್ರ ವ್ರದಿಯಂತೆ 

ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಾಂದ್ಯಳಿದ ಜಲೆಲಯಾದ ಬ್ಬಗಲಕೀಟ್ನ ಜಲೆಲ ಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ್ ವೈದಯ ಕೀಯ 

ಕಾಲೇಜನ ಕಾಯಾಿರಂಭಕೆೆ  ಅವ್ಶಯ ಕ ಅನುದಾನವ್ನೆು  ಬಿಡುಗಡೆಗಳಿಸದೇ ಇರುವ್ ವಿಚಾರವು 

ಸಾವ್ಿಜನಕ ಮಹತಾ ದ ವಿಷಯವಾಗಿರುವುದರಿಾಂದ ಸದನದಲ್ಲಲ  ಶ್ಯನಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಲ  ಈ 

ವಿಚಾರವ್ನೆು  ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸುತ್ರು ದ್ದ ೀನೆ. 

 

 ಸನಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ವೈದಯ ಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಸಾಥ ಪ್ನೆಯಿಾಂದ ರಾಜಯ ದ ಪ್ರ ತ್ರಭಾವಂತ 

ಬಡ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ಕಡಿಮ ವಚು ದಲ್ಲಲ  ಉನೆ ತ ವಾಯ ಸಂಗವ್ನೆು  ಪ್ಡೆದ್ಯ ವೈದಯ ರಾಗಿ ರಾಜಯ ದಲ್ಲಲ  

ಕರತೆ ಇರುವ್ ನನ ವಿಭಾಗಗಳ ವೈದಯ ರ ಕರತೆಯು ನವಾರಿಸಿದಂತಾಗಿ, ಚಿಕತೆಸ ಯ ಗುಣ್ಮಟಟ  

ವೃದಿಿಯಾಗಿ, ಬಡರೀಗಿಗಳ ಮಾರಣಾಾಂತ್ರಕ ಖ್ಯಯಿಲೆಗೆ ಉತು ಮ ಗುಣ್ಮಟಟ ದ ಚಿಕತೆಸ ಯು 

ದ್ರೆಯುತು ದ್. ಆದರೆ, ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾಿರದ ಮಹತಾಾ ಕಾಾಂಕಿೆ  ಯೊೀಜನೆಯಲ್ಲಲ  ಒಾಂದಾದ 

ಜಲೆಲ ಗಾಂದ್ಯ ವೈದಯ ಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಎಾಂಬ ಯೊೀಜನೆಯನೆು  ಸಂಪೂಣ್ಿವಾಗಿ ಕಾಯಾಿರಂಭ 

ಮಾಡಲು ಸಕಾಿರಕೆೆ  ಮನಸಿಸ ಲಲ ದಂತಾಗಿದ್. ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ್ ಸಕಾಿರಿ ವೈದಯ ಕೀಯ ಮಹಾ 

ವಿದಾಯ ಲಯದ ಕಾಯಾಿರಂಭಗಳಿಗೆ ಅವ್ಶಯ ಕ ಅನುದಾನವ್ನೆು  ಒದಗಿಸದೇ ನಲಿಕ್ಷಯ  

ಧೀರಣೆಯಿಾಂದ ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ರು ರುವುದ್ಯ ಅತಯ ಾಂತ ಖಂಡನೀಯ ಸಂಗತ್ರಯಾಗಿದ್. ಮುಳುಗಡೆ 

ಜಲೆಲ  ಬ್ಬಗಲಕೀಟ್ನ ಸಕಾಿರಿ ಮಹಾವಿದಾಯ ಲಯಕೆೆ   ಸಕಾಿರವು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸಯ  ನೆಪ್ವಡಿಡ  

ಅನುದಾನವ್ನೆು  ಬಿಡುಗಡೆಗಳಿಸದ್ ಇರುವುದನೆು  ಪ್ರ ತ್ರಭಟಸಿ ಸಕಾಿರವ್ನೆು  ಜಾಗೃತಗಳಿಸುವ್ 

ಉದ್ದ ೀಶದಿಾಂದ ದಿನಾಂಕ:11.11.2021ರಂದ್ಯ ಕನಿಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಪ್ದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, 

ಬ್ಬಗಲಕೀಟ್ನ ಜಲ್ಯಲ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛರಿಯ ಮುಾಂದ್ ’ಬೂಟ್ ಪಾಲ್ಲಷ್’್ ಅನೆು  ಮಾಡಿ 

ದೇಣಿಗೆಯನೆು  ಸಂಗರ ಹಸಿ ಸಕಾಿರಕೆೆ  ನೀಡಿದದ ರು. ಆದರೆ, ಸಥ ಳಿೀಯ ಶಾಸಕರು,್ ’ಜಲ್ಯಲ ಧಿಕಾರಿಗಳ 

ಕಛರಿಯ ಮುಾಂದ್ ಬೂಟ್ ಪಾಲ್ಲಶ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಡಿಮ ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗರ ಹವಾಗಲ್ಲದ್ ಇದರ ಬದಲು 

ಜಲೆಲಯಾದಯ ಾಂತ ಬೂಟ್ ಪಾಲ್ಲಶ್ ಸಪಾು ಹವ್ನೆು  ಮಾಡಿದರೆ ದೇಣಿಗೆ ಹೆಚಿು ಗೆ ಸಂಗರ ಹವಾಗುತು ದ್’ 

ಎಾಂದ್ಯ ವ್ಯ ಾಂಗಯ ವ್ನೆು  ಮಾಡಿರುತಾು ರೆ. ಈ ರಿೀತ್ರಯ ಜನ  ಪ್ರ ತ್ರನಧಿಗಳ ವ್ತಿನೆಯು ಅಭಿವೃದಿಿಯ 
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ವಿಚಾರದಲ್ಲಲ ರುವುದ್ಯ ತಕೆದಲಲ ವಾಗಿದ್. ಆದ್ಯದರಿಾಂದ ಈ ವೈದಯ ಕೀಯ ಮಹಾವಿದಾಯ ಲಯಗಳಿಗೆ 

ಕೂಡಲೇ ಅನುದಾನವ್ನೆು  ಬಿಡುಗಡೆಗಳಿಸಿ, ಕಾಲೇಜು ಕಾಯಾಿರಂಭ ಮಾಡುವ್ ನಟಟ ನಲ್ಲಲ  

ಸಕಾಿರ ಕರ ಮವ್ಹಸಿ ಸಥ ಳಿೀಯ ಜನರ ಕಷಟ  ಕಾಪ್ಿಣ್ಯ ಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಈ ಮೂಲಕ 

ಸಕಾಿರವ್ನೆು  ಒತಾು ಯಿಸುತ್ರು ದ್ದ ೀನೆ.  

 

 ಡಾ: ಕೆ.ಸುಧಾಕರ್(ವೈದಾ ಕ್ರೋಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚವರು):- ಸನಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, 2014-

15ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಷಿದಲ್ಲಲ  ಬ್ಬಗಲಕೀಟ್ನ ವೈದಯ ಕೀಯ ಕಾಲೇಜಗೆ ಗುಲಾ ಗಾಿ, ಗದಗ, 

ಕಪ್ಪ ಳ, ಕಾರವಾರ, ಕಡಗು ಜಲೆಲ ಗಳ ರಿೀತ್ರಯಲ್ಲಲ ಯೇ ಇದಕೊ  ಮನೆ ಣೆ ದ್ರೆತ್ರತ್ತು . ಆದರೆ, 

ಆರ್ಥಿಕ ಲಭಯ ತೆ ಇಲಲ ದೇ ಇದದ  ಕಾರಣ್ದಿಾಂದಾಗಿ ಅದನೆು  ಕೈಬಿಡಲ್ಯಗಿತ್ತು . 2019-20ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಲ  

ನವು ಈಗಾಗಲೇ ನಲೆು  ಜಲೆಲ ಗಳಲ್ಲಲ  ಹಸ ವೈದಯ ಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳನೆು  ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದ ೀವ. 

ಉಳಿದಂತೆ, ಬ್ಬಗಲಕೀಟ್ನಯನೆು  ಒಳಗಾಂಡಂತೆ ಸುಮಾರು 10 ಜಲೆಲ ಗಳಲ್ಲಲ  ಖ್ಯಸಗಿ 

ಸಹಭಾಗಿತಾ ದಲ್ಲಲ  ಹಸದಾಗಿ ವೈದಯ ಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳನೆು  ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ನಮಮ  

ಸಕಾಿರ ಈಗಾಗಲೇ ತ್ರೀಮಾಿನ ಮಾಡಿದ್. ಆ ನಟಟ ನಲ್ಲಲ  ಬ್ಬಗಲಕೀಟ್ನಯಲ್ಲಲ  ಸಾವ್ಿಜನಕ ಹಾಗೂ 

ಖ್ಯಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತಾ ದಲ್ಲಲ  ವೈದಯ ಕೀಯ ಕಾಲೇಜನೆು  ಅಭಿವೃದಿಿಪ್ಡಿಸಲ್ಯಗುತು ದ್.  

 

 ಶಿರ ೋ ಎರ್್.ಆರ್.ಪಾಟಿೋಲ್:- ಸನಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಸಾವ್ಿಜನಕ ಮತ್ತು  ಖ್ಯಸಗಿ 

ಸಹಭಾಗಿತಾ ದಲ್ಲಲ  ಪಾರ ರಂಭಿಸಲ್ಯಗುವುದ್ಯ ಎಾಂದರೆ ಏನರ್ಿ? 2014-15ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಲ  ಈ ಭಾಗಕೆೆ  

ವೈದಯ ಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮಂಜೂರು ಆಗಿತ್ತು . ಅದನೆು  ಬಿಟಟ  ಈಗ ಸಾವ್ಿಜನಕ ಮತ್ತು  ಖ್ಯಸಗಿ 

ಸಹಭಾಗಿತಾ  ಯೊೀಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಲ  ಪಾರ ರಂಭಿಸುತೆು ೀವ ಎಾಂದರೆ, ಸಕಾಿರ ಹಣ್ವ್ನೆು  

ಕಡುವುದಿಲಲ ವಾಂದ್ಯ ಅರ್ಿವ್ಲಲ ವೇ? 

 

 ಡಾ: ಕೆ.ಸುಧಾಕರ್:- ಸನಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಈಗ ಒಾಂದ್ಯ ಹಸ ವೈದಯ ಕೀಯ 

ಕಾಲೇಜನೆು  ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಸುಮಾರು 680 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅವ್ಶಯ ಕತೆ ಇದ್. 

ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾಿರ 2018-19 ಮತ್ತು  2019-20 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಲ  ಕೆಲವು ನಬಂಧನೆಗಳನೆು  ವಿಧಿಸಿದ್. 

ಯಾವ್ ಜಲೆಲ ಯಲ್ಲಲ  ಖ್ಯಸಗಿ ಮತ್ತು  ಸಕಾಿರಿ ವೈದಯ ಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಯಾವುದೂ ಇಲಲ ದೇ 

ಹೀದರೆ, ಅವ್ರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅನುದಾನವ್ನೆು  ಶೇಕಡಾ 60:40ರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಲ  ಕೇಾಂದರ  ಮತ್ತು  

ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರಗಳು ನೀಡುತ್ರು ದದ ವು. ಆ ಯೊೀಜನೆಯೂ ಮುಕಾು ಯಗಾಂಡಿದ್ ಮತ್ತು  ಬ್ಬಗಲಕೀಟ್ನ 

ಜಲೆಲ ಯಲ್ಲಲ  ಈಗಾಗಲೇ ಖ್ಯಸಗಿ ವೈದಯ ಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಇರುವುದರಿಾಂದ ಆ 
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ಯೊೀಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಲಯೂ ಇದ್ಯ ಬರುವುದಿಲಲ . ಆ ಕಾರಣ್ದ ಹನೆೆ ಲೆಯಲ್ಲಲ  ಖ್ಯಸಗಿ ಮತ್ತು  

ಸಾವ್ಿಜನಕ ಸಹಭಾಗಿತಾ ದಲ್ಲಲ  ಸಾಥ ಪ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಯೊೀಚಿಸಿದ್ದ ೀವ.  

 

 ಶಿರ ೋ ಎರ್್.ಆರ್.ಪಾಟಿೋಲ್:- ಸನಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಆದಷ್ಟಟ  ಬೇಗ ಬ್ಬಗಲಕೀಟ್ನ 

ಜಲೆಲ ಯಲ್ಲಲ  ವೈದಯ ಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಸಾಥ ಪ್ನೆಯಾದರೆ ಉತು ಮ. 

 

 ಡಾ: ಕೆ.ಸುಧಾಕರ್:- ಸನಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಆ ನಟಟ ನಲ್ಲಲ  ಪ್ರ ಯತೆ್ರ ಸಲ್ಯಗುವುದ್ಯ. 

 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮುಾಂದಿನ ಶ್ಯನಯ ವೇಳೆಯ ಪ್ರ ಸಾು ಪ್ ಮಾನಯ  

ಎಾಂ.ಎ.ಗೀಪಾಲಸಾಾ ಮಿಯವ್ರದಿತ್ತು .  ಆದರೆ ಅವ್ರು  ಸದನಕೆೆ  ಗೈರುಹಾಜರಾಗಿದಾದ ರೆ.  
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5. ಸಭಾಪತಿಯವರ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರ ಸ್ತು ಪಿಸಲಪ ಟಟ  ವಿಷಯಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಪಟಟ   

ಸಚವರಿಾಂದ ಉತು ರ 

 

  ವಿಷಯ: ವೈದಾ ಕ್ರೋಯ ಸೋಟು ದರೆತ್ತ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ಸೋಟು ಬಿಟುಟ   

    ಕಟಟ ಲಿ್ಲ    ಆ  ಸೋಟನುು      ಮಾಂದಿನ     ಶ್ನರ ೋಣಿಯಲಿ್ಲರುವ   

    ವಿದಾಾ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ     ಸಕಾಾರಿ  ಕೋಟಾದಡಿ   ನಿೋಡಿ  ಪರ ಕ್ರರ ಯೆ   

    ಮಾಂದ್ದವರೆಸಲು ಕನಾಟಕ ಪರಿೋಕಾಾ  ಪಾರ ಧಿಕಾರಕೆೆ  ಸೂಕು   

    ನಿದೇಾಶನ ನಿೋಡುವ ಬ್ಗೆೆ  

----- 

 

 ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು)(ಉನು ತ ಶಿಕ್ಷಣ, ಐಟಿ-ಬಿಟಿ, 

ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತರ ಜಾಾ ನ, ವಿದ್ದಾ ನಮ ನ ಹಾಗೂ ಕೌಶಲಾಾ ಭಿವದಿಧ , ಜಿೋವನೋಪಾಯ 

ಹಾಗೂ ಉದಾ ಮಶಿೋಲತ್ ಸಚವರ ಪರವಾಗಿ):- ಸನಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಶ್ರ ೀ ಶಶ್ೀಲ್ 

ಜ.ನಮೊೀಶ್ಯವ್ರು ದಿನಾಂಕ:15.12.2021ರಂದ್ಯ ಶ್ಯನಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಲ  ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸಿದದ  ಸೂಚನೆಗೆ 

ಸಕಾಿರದ ಉತು ರವ್ನೆು  ಸದನದ ಮುಾಂದ್ ಮಂಡಿಸುತ್ರು ದ್ದ ೀನೆ.  

 

(ಉತು ರದ ಪ್ರ ತ್ರಯನೆು  ಲಗತ್ರು ಸಲ್ಯಗಿದ್) 
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6. ಪರ ಕಟಣೆ 

 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ದಿನಾಂಕ:15.12.2021ರಂದ್ಯ ನಡೆದ ಕಾಯಿಕಲ್ಯಪ್ಗಳ ಸಲಹಾ 

ಸಮಿತ್ರಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಲ  ದಿನಾಂಕ:16.12.2021 ರಿಾಂದ 24.12.2021ರವ್ರೆಗೆ ಕಾಯಿಕಲ್ಯಪ್ಗಳನೆು  ಈ 

ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನಡೆಸಲು ತ್ರೀಮಾಿನಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

 

1. ಪ್ರ ಶೆ್ ೀತು ರ, ಶ್ಯನಯ ವೇಳೆ, ವಿಧೇಯಕಗಳ ಮಂಡನೆ, ಪ್ಯಾಿಲೀಚನೆ ಮತ್ತು  

ಅಾಂಗಿೀಕಾರ; ಗಮನ ಸಳೆಯುವ್ ಸೂಚನೆಗಳು, ನಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗೆ ಚರ್ಚಿ, ನಯಮ 

68ರಡಿ ಚರ್ಚಿ ಹಾಗೂ ಖ್ಯಸಗಿ ಕಾಯಿಕಲ್ಯಪ್ಗಳು 

 

 

ಕಾಯಿಕಲ್ಯಪ್ಗಳ ಸಲಹಾ ಸಮಿತ್ರಯ ಈ ವ್ರದಿಗೆ ಸದನದ ಅಾಂಗಿೀಕಾರವಿದ್ ಎಾಂದ್ಯ ನನು 

ಭಾವಿಸುತೆು ೀನೆ.  

 

7. ಚುನವಣಾ ಪರ ಸ್ತು ವ 

 

ವಿಷಯ: ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಾ  ಮಕು  ವಿಶವ ವಿದಾಾ ಲಯದ ವಾ ವಸ್ತಥ ಪನ  ಮಂಡಳಿಗೆ  

ಸದಸಾ ರುಗಳನುು  ಚುನಯಿಸುವ ಬ್ಗೆೆ  

                                     ------ 

 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾ ನಯಕರು):- ಸನಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, 

ಕನಿಟಕ ರಾಜಯ  ಮುಕು  ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ಲಯದ ವ್ಯ ವ್ಸಾಥ ಪ್ನ ಮಂಡಳಿಗೆ ಕನಿಟಕ ರಾಜಯ  ಮುಕು  

ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ನಲಯ ಅಧಿನಯಮ 1992 ಪ್ರ ಕರಣ್ 18(1)(9)ರನಾ ಯ ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷತ್ರು ನ ಇಬಾ ರು 

ಸದಸಯ ರುಗಳನೆು  ಚ್ಚನಯಿಸಬೇಕೆನೆು ವ್ ಪ್ರ ಸಾು ವ್ವ್ನೆು  ಮಂಡಿಸುತ್ರು ದ್ದ ೀನೆ. 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಂಡಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. 
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8. ನಿಯಮ 68ರ ಮೇರೆಗೆ ಚರ್ಚಾ 

ವಿಷಯ: ರಾಜ್ಾ ದಲಿ್ಲ  ಇತಿು ೋರ್ಚಗೆ ಸಂಭವಿಸದ ಪರ ವಾಹ ಮತ್ತು  

ಅತಿವಷ್ಠಾ ಯಿಾಂದ ರೈತರ ಬಳೆಗಳು ನಶವಾಗಿ, 

ಜಾನುವಾರುಗಳ ಪಾರ ಣ ಹಾನಿಯಾಗಿ ಸ್ತವಾಜ್ನಿಕ 

ಆಸು ಗಳಿಗೆ ಧಕೆೆ  ಉಾಂಟಾಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯಾ ಗಳ ಕರಿತ್ತ. 

           ------     

 

 ಶಿರ ೋ ಎರ್್.ಆರ್.ಪಾಟಿೋಲ್(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರು):-  ಸನಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, 

ರಾಜಯ ದಲ್ಲಲ  ಸಂಭವಿಸಿರುವ್ ಅತ್ರವೃಷಿ್ಟ  ಮತ್ತು  ಮಹಾಪೂರದಿಾಂದ ಜನರು ತತು ರಿಸಿ ಹೀಗಿದಾದ ರೆ. 

ರೈತರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಲ  ಬ್ಳೆದ ಬ್ಳೆಗಳನೆು  ಮತ್ತು  ಜಾನುವಾರುಗಳನೆು  ಕಳೆದ್ಯಕಳಿುವುದರ ಜತೆಗೆ 

ಸಾಕಷ್ಟಟ  ಜೀವ್ಹಾನ ಮತ್ತು  ಪಾರ ಣ್ಹಾನ ಆಗಿರುವ್ ವಿಚಾರದ ಬಗೆೆ  ನನು ಹಾಗೂ ನನೆ  ಸೆ ೀಹತರು 

ಸದನ ಪಾರ ರಂಭವಾದ ದಿನದಂದ್ಯ ನಯಮ 59ರಡಿಯಲ್ಲಲ  ನಲುವ್ಳಿ ಸೂಚನೆಯನೆು  ಮಂಡಿಸಿದ್ದ ವು 

ಅದನೆು  ತಾವು ನಯಮ 68ಕೆೆ  ಪ್ರಿವ್ತಿನೆ ಮಾಡಿ ಇಾಂದಿಗೆ 3 ದಿನಗಳು ಕಳೆದಿವ, ಈಗ ಅದರ ಮೇಲೆ 

ಚರ್ಚಿ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಅವ್ಕಾಶವ್ನೆು  ನೀಡಲ್ಯಗಿದ್. ರಾಜಯ ದಲ್ಲಲ  ಇತ್ರು ೀರ್ಚಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪ್ರ ವಾಹ 

ಮತ್ತು  ಅತ್ರವೃಷ್ಟಟ ಯಿಾಂದ ರಾಜಯ ದ ಎಲಲ  ಜಲೆಲ ಗಳಲ್ಲಲ  ಬ್ಳೆದ್ಯ ನಾಂತ ರೈತರ ಬ್ಳೆ ಸೇರಿದಂತೆ ರಸು , 

ಸೇತ್ತವ, ಸಕಾಿರಿ ಕಟಟ ಡಗಳು ಸಾವ್ಿಜನಕ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಯುಾಂಟ್ರ್ಗಿದ್. ಇದರ ಜತೆಗೆ  

ಜಾನುವಾರುಗಳ ಪಾರ ಣ್ ಹಾನಯಾಗಿದ್. ಇದರಿಾಂದಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಟ  

ನಷಟ ವಾಗಿದ್.   ಹಲವಾರು ಕಾರಣ್ಗಳಿಾಂದ ಸಂಕಷಟ ದಲ್ಲಲ ರುವ್ ರೈತರು ಹಾಗೂ ರಾಜಯ ದ ಜನತೆಯನೆು  

ಅತ್ರವೃಷಿ್ಟಯು ಇನೆ ಷ್ಟಟ  ಸಂಕಷಟ ಕೆೆ  ದೂಡಿದ್.  ರಾಜಯ ದ ಪಾಲ್ಲಗೆ ಸಂಕಷಟ ವ್ನೆು  ತಂದ್ಡಿಡ ರುವ್ ಈ 

ಸಮಸಯ ಯನೆು  ನಭಾಯಿಸಲು ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರ ವಿಫಲವಾಗಿರುವುದರಿಾಂದ ಇದ್ಯ ಅತಯ ಾಂತ ಮಹತಾ ದ 

ವಿಚಾರವಾಗಿರುವುದರಿಾಂದ ನನು ಈ ನಲುವ್ಳಿ ಸೂಚನೆಯನೆು  13ನೇ ತಾರಿೀಖಿನಂದ್ಯೇ 

ಮಂಡಿಸಿದ್ದ . ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಡಲು ಹೆಚ್ಚು  ಸಮಯ ತೆಗೆದ್ಯಕಳಿದೇ ಬೇಗನೇ 

ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ.  

 

 ಸನಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಇದೇ ವ್ಷಿ ಅಕಟ ೀಬರ್ ಮತ್ತು  ನವಾಂಬರ್ ತ್ರಾಂಗಳುಗಳಲ್ಲಲ  

ಮಳೆಯಿಾಂದ ಅಪಾರ ಹಾನಯಾಗಿದ್. ರಾಜಯ ದಲ್ಲಲ  ರೈತರ ಬ್ಳೆಗಳಿಗೆ, ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ  ಹಾಗೂ 

ಸಾಕಷ್ಟಟ  ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಯಾಗಿವ. ಕೀಟ್ರ್ಯ ಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಟ  ನಷಟ ವುಾಂಟ್ರ್ಗಿದ್. 

ಸತತವಾಗಿ ನಲೆನೇ ವ್ಷಿವೂ ರಾಜಯ ಕೆೆ  ಪ್ರ ವಾಹ ಮತ್ತು  ಭೂ ಕುಸಿತದಿಾಂದ ಅಪಾರ 

ಹಾನಯುಾಂಟ್ರ್ಗಿದ್. ನಮಮ  ಭಾಗದಲ್ಲಲ  ಭೂ ಕುಸಿತ ಎನೆು ವುದ್ಯ ಕಡಿಮ. ಆದರೆ, ಚಿಕೆಮಗಳೂರು 

ಮತ್ತು  ಕಡಗು ಜಲೆಲ ಗಳಲ್ಲಲ  ಭೂ ಕುಸಿತ ಹೆಚಾು ಗಿತ್ತು . ಅದರಿಾಂದಲ್ಲಲ  ಸಹ ಜನರು ಹಾನಯನೆು  

ಅನುಭವಿಸಿದಾದ ರೆ. ಈ ಬ್ಬರಿ ಈಶಾನಯ  ಮಾನ್ಸೂನ್ನಲ್ಲಲ  ದಾಖ್ಲೆ ಪ್ರ ಮಾಣ್ದ ಮಳೆಯಿಾಂದಾಗಿ 
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ಅಪಾರ ಪ್ರ ಮಾಣ್ದ ಹಾನಯುಾಂಟ್ರ್ಗಿದ್. ಈ ಬ್ಬರಿ ರಾಜಯ ದಲ್ಲಲ  ಸುಮಾರು 307 ಮಿಲ್ಲಮಿೀಟರ್ನಷ್ಟಟ   

ಮಳೆಯಾಗಿದ್. ರಾಜಯ ದಲ್ಲಲ  ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆಯ ಪ್ರ ಮಾಣ್ 166 ಮಿಲ್ಲಮಿೀಟರ್ ಆಗಿದ್. ಅಾಂದರೆ, 

ಸುಮಾರು 141 ಮಿಲ್ಲ ಮಿೀಟರ್ನಷ್ಟಟ  ಹೆಚಿು ನ ಪ್ರ ಮಾಣ್ದಲ್ಲಲ  ಮಳೆಯಾಗಿದ್. ಶೇಕಡಾ 85ಕೆಾಂತ 

ಹೆಚಿು ನ ಪ್ರ ಮಾಣ್ದಲ್ಲಲ  ಮಳೆಯಾಗಿದ್. ರಾಜಯ ದ ಒಟಟ  31 ಜಲೆಲ ಗಳಲ್ಲಲ  ಸುಮಾರು 8 ಜಲೆಲ ಗಳನೆು  

ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ 23 ಜಲೆಲ ಗಳು ಅಧಿಕ ಮಳೆಯಿಾಂದ ಹಾನಗಳಗಾಗಿವ. ಬಂಗಾಳ ಕಲ್ಲಲ ಯಲ್ಲಲ  

ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತದಿಾಂದಾಗಿ ಕಳೆದ 60 ವ್ಷಿಗಳಲ್ಲಲ  ಬಿದಿದ ರದಂತಹ ಮಳೆ   ಈ ಬ್ಬರಿ ಎಾಂದರೆ, 

ನವಾಂಬರ್ 2021 ರಲ್ಲಲ  ಬಿದಿದ ದ್. ಇದ್ಯ ವಾಸು ವ್ಕೆಾಂತ ಶೇಕಡಾ 592ರಷ್ಟಟ  ಹೆಚ್ಚು  ಮಳೆಯಾಗಿದ್. ಇದರ 

ಜತೆಗೆ ಹಾನಯೂ ಸಹ ಉಾಂಟ್ರ್ಗಿದ್. ಈ ಬ್ಬರಿ ಬಿದದ ಾಂತಹ ಮಳೆಯಿಾಂದಾಗಿ ರಾಜಯ ದ ರೈತರು 

ಬ್ಳೆದಂತಹ ಭತು , ರಾಗಿ, ಕಡಲೇಕಾಯಿ, ಜೀಳ, ಹತ್ರು  ಮತ್ತು  ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ ಮೊದಲ್ಯದ ಬ್ಳೆಗಳು 

ಸಂಪೂಣ್ಿ ಹಾನಗಳಗಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ದಿಕೆು  ತೀಚದಂತಾಗಿದ್.  

 

            (ಮುಾಂದ್ಯ) 

(1135)  16.12.2021  5.50  ಪಿಕೆ:ಎಾಂಡಿ 

ಶಿರ ೋ ಎರ್್.ಆರ್.ಪಾಟಿೋಲ್(ಮಾಂದ್ದವರೆದಿದ್ದ) 

ರೈತರು ಕಣಿಣ ೀರಿನಲ್ಲಲ  ಕೈತಳೆಯುವಂತಹ ದ್ಯಭಿರ ಪ್ರ ಸಂಗ ಒದಗಿ ಬಂದಿದ್.  ಸಣ್ಣ  ನೀರಾವ್ರಿ 

ಇಲ್ಯಖೆಯ ವ್ತ್ರಯಿಾಂದ ನಮಿಿಸಿದಂತಹ ಕೆರೆಗಳು ಒಡೆದ್ಯ ಹೀಗಿವ, ಬ್ಳೆಗಳು ಕಚಿು ಕಾಂಡು 

ಹೀಗಿವ.  ಅಲಲ ದೇ ರಾಜಯ ದಲ್ಲಲ ರುವ್ ರಸು ಗಳು, ಸೇತ್ತವಗಳು, ಶಾಲ್ಯ ಕಟಟ ಡಗಳು ಇತರ ಎಲ್ಯಲ  

ಸಕಾಿರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಹಾನಗಳಗಾಗಿವ.  ಈ ಬ್ಬರಿ ಮಳೆಯಿಾಂದ 42 ಜನ ಪಾರ ಣ್ವ್ನೆು  

ಕಳೆದ್ಯಕಾಂಡಿದಾದ ರೆ.  ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಿಗಳಾದಂತಹ ರಸು ಗಳು, ಸೇತ್ತವಗಳು, 

ವಿದ್ಯಯ ತ್ ಸಂಪ್ಕಿ, ಶಾಲೆಗಳು, ಆಸಪ ತೆರ ಗಳು, ಅಾಂಗನವಾಡಿ ಕೇಾಂದರ ಗಳು ಹೀಗೆ ಬಹುತೇಕ ಸಕಾಿರಿ 

ಕಟಟ ಡಗಳು ಹಾನಗೆ ಒಳಗಾಗಿವ.  ನವಾಂಬರ್-ಡಿಸಾಂಬರ್ ತ್ರಾಂಗಳುಗಳಲ್ಲಲ  ಬಿದದ  ಮಳೆಯಿಾಂದ 19,360 

ಕ.ಮಿೀ.ನಷ್ಟಟ  ರಾಜಯ ದ ಹೆದಾದ ರಿಗಳು ಹಾಳಾಗಿವ.  1258 ಸೇತ್ತವಗಳು ಹಾಳಾಗಿ ಕಚಿು ಕಾಂಡು 

ಹೀಗಿವ.  7204 ವಿದ್ಯಯ ತ್ ಕಂಬಗಳು ಸಹ ಕಚಿು ಕಾಂಡು ಹೀಗಿವ.  ವಿದ್ಯಯ ತ್ ಸರಬರಾಜು 

ಮಾಡುವ್ 1108 ಟ್ರ್ರ ಯ ನಸ ್ಫಾಮಿರ್ಗಳು ಕೂಡ ನೀರಿನಲ್ಲಲ  ಮುಳುಗಿ ವ್ಕಿಾಂಗ್ ಕಂಡಿೀಷನ್ನಲ್ಲಲ  

ಇಲಲ ದಂತಾಗಿದ್.   446 ಕ.ಮಿೀ.ನಷ್ಟಟ  ಪ್ವ್ರ್ ಸಪ್ಪಲ ೈ ಲೈನ್ಗಳು ಕತ್ತು ಕಾಂಡು ಹೀಗಿವ.  439 

ಮೈನರ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಟ್ರ್ಯ ಾಂಕ್ ಒಡೆದ್ಯ ಹೀಗಿವ. 977 ವಾಟರ್ ಸಪ್ಪಲ ೈ ಸೆಿ ೀಮ್ಸ ್ 

ನಮಾವ್ಶೇಷವಾಗಿವ.  771 ಸಕಾಿರಿ ಕಟಟ ಡಗಳು ಹಾನಗಾಂಡಿವ.  ಒಟ್ರ್ಟ ರೆಯಾಗಿ ರೂ. 11,916.30 

ಕೀಟಗಳಷ್ಟಟ  ಹಾನಯಾಗಿದ್.  ಇಷ್ಟಟ  ದ್ಡಡ  ಪ್ರ ಮಾಣ್ದಲ್ಲಲ  ಮಳೆಯೂ ಆಗಿದ್ ನಜ; ನರಿೀಕಿೆ ಗೆ 
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ಮಿೀರಿ ಮಳೆಯಾಗಿದ್, ವಾಡಿಕೆಗಿಾಂತ 141 ಎಾಂಎಾಂ ಮಳೆ ಹೆಚಾು ಗಿದ್.  ಇದ್ಯ 60 ವ್ಷಿದಲೆಲ ೀ 2ನೇ ಬ್ಬರಿ 

ಇಾಂತಹ ದ್ಡಡ  ಮಳೆ ಬಂದ್ಯ ಅನಹುತವಾಗಿದ್.  ಇಷ್ಟಟ  ದ್ಡಡ  ಪ್ರ ಮಾಣ್ದಲ್ಲಲ  ಕಟಟ ಡಗಳು 

ಹಾಳಾಗಿವ ಎಾಂದರೆ, ಕಳಪ್ಪ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾರಣ್ದಿಾಂದ ಆಗಿರಬಹುದ್ನೆು ವ್ ಸಂಶಯ ಬರುತು ದ್.  

ರಸು , ಸೇತ್ತವ, ಮನೆಗಳು ಎಲೆಕಟ ರಕಲ್ ಇನ್ಫಾರ ಸಟ ರಕು ರ್ ಅಾಂದರೆ, ವೈರಿಾಂಗ್, ಟ್ರ್ರ ಯ ನಸ ್ಫಾಮಿರ್ಗಳು 

ಕಚಿು ಕಾಂಡು ಹೀಗಿವ.  ಇವುಗಳು ಕಳಪ್ಪ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಾಂದ ಕೂಡಿದದ ವೇನೀ ಎನೆು ವ್ 

ಅನುಮಾನ ನನೆ ನೆು  ಕಾಡುತ್ರು ದ್.   

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೆ, ನೀರು ಬಿಡುವುದಕೆೆ  15 ದಿವ್ಸದ ಮೊದಲು ಕಾಲುವಗಳನೆು  ಕಲ ೀನ್ 

ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಗುತ್ರು ಗೆ ಕಡುತಾು ರೆ; ಆದರೆ ಅವ್ರು ಕಲ ೀನ್ ಮಾಡುವುದೇ ಇಲಲ , ನೀರು 

ಬಿಟಟ ಬಿಡುತಾು ರೆ.  ನೀರು ಬಿಟಟ  ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಲ  ಹೀಗಿ ನೀಡುವುದಕೆಾಗುವುದಿಲಲ ; ಯಾರು 

ಕೇಳುವ್ವ್ರೂ ಇರುವುದಿಲಲ .  ಇಷ್ಟಟ  ದ್ಡಡ  ಪ್ರ ಮಾಣ್ದಲ್ಲಲ  ಹಾನಯಾಗಿದ್.  ಇದರ ಬಗೆೆ  ಸಕಾಿರ 

ಬೇಗ ಕರ ಮ ಕೈಗಳಿಬೇಕಾಗುತು ದ್.   ಈ ವ್ಷಿ ರಾಜಯ ದಲ್ಲಲ  ಮುಾಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಲ  ದಾಖ್ಲೆಯ 

ಬಿತು ನೆಯಾಗಿದ್.  ಕೃಷ್ಟ ಇಲ್ಯಖೆಯ ಅಾಂಕ-ಅಾಂಶಗಳ ಪ್ರ ಕಾರ 73 ಸಾವಿರ ಹೆಕೆಟ ೀರ್ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಲ  

ಬಿತು ನೆಯಾಗಿದ್. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು  ಮಳೆಯಾಗಿದದ ರಿಾಂದ ರಾಗಿ, ಭತು , ಮುಸುಕನ ಜೀಳ ಎಲಲ ವೂ 

ಹಾಳಾಗಿವ.  ಒಾಂದ್ಯ ಅಾಂದಾಜನ ಪ್ರ ಕಾರ ಕನಿಟಕದಲ್ಲಲ  ಸದಯ ಕೆೆ  ಶೇಕಡ 75 ಕೆಾಂತ ಹೆಚ್ಚು  

ಹಾನಯಾಗಿದ್.  20 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಲ  ಬ್ಳೆದಂತಹ ಬ್ಳೆ ಸಂಪೂಣ್ಿವಾಗಿ ಕಚಿು ಕಾಂಡು 

ಹೀಗಿವ ಎಾಂದ್ಯ ಹೇಳುವುದಕೆೆ  ತ್ತಾಂಬ್ಬ ನೀವನಸುತ್ರು ದ್.   

ಮಾನಯ  ಉಪ್ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೇ, ತಮಮ  ಕಡೆ ಕಾಫ್ಟ ಬ್ಳೆ ಶೇಕಡ 30-40 ರಷ್ಟಟ  ಹಾನಯಾಗಿದ್ 

ಎನೆು ವ್ ದಾಖ್ಲೆ ಇದ್.  ನನು ಸಕಾಿರಿ ದಾಖ್ಲೆಯನೆು  ಅವ್ಲಂಬಿಸಿ ಮಾತನಡುತ್ರು ದ್ದ ೀನೆ.  ಯಾವ್ 

ಬ್ಳೆ ಕೂಡ ಉಳಿದಿಲಲ .   

 ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಗಳೆ, ನವಲ್ಯಲ  ಕೀವಿಡ್-19 ಹಡೆತಕೆೆ  ಸಿಕೆಹಾಕಕಾಂಡಿದ್ದ ವು.  ನಂತರ 

ನೀಟ್ ಬ್ಬಯ ನ್ನಾಂದಾಗಿ ತತು ರಿಸಿ ಹೀದ್ವು.  ಇನೆೆ ೀನು ಸುಧಾರಣೆ ಆಗುತ್ರು ದ್ ಎನೆು ವಾಗ ಅತ್ರವೃಷ್ಟಟ  

ನಮಮ  ಜನರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪ ಳಿಸಿದ್.  ಇಷ್ಟಟ  ದ್ಡಡ  ಪ್ರ ಮಾಣ್ದಲ್ಲಲ  ರೈತರು ಹಾನ 

ಅನುಭವಿಸಿದಾದ ರೆ.  ಇವ್ರು ಮರುಜೀವ್ ಪ್ಡೆಯಬೇಕಾದರೆ, ಸಾಮಾನಯ  ಜೀವ್ನಕೆೆ  ಮರಳಬೇಕಾದರೆ 

ಕನಷಿ  ನಲೆೆ ೈದ್ಯ ವ್ಷಿ ಬೇಕಾಗುತು ದ್ ಎಾಂದ್ಯ ನನಗನಸುತ್ರು ದ್.  ಇಷ್ಟಟ  ಸಮಯ 

ತೆಗೆದ್ಯಕಳಿು ವ್ಷ್ಟಟ  ಹಾನಯಾಗಿದ್.  ಈ ಮಳೆಯಿಾಂದ ಹಲದಲೆಲ ೀ ಬ್ಳೆ ಕಳೆತ್ತ ಹೀಗಿದ್.  

ಮಳೆಯ ರಭಸಕೆೆ  ಜೀಳದ ಪೈರು ನೆಲಲ ಕೆೆ  ಬಿದ್ಯದ  ತೆನೆ ನಶವಾಗಿ ಹೀಗಿದ್.  ಹೀಗೆ ಅಪಾರ 

ಪ್ರ ಮಾಣ್ದಲ್ಲಲ  ಹಾನಯಾಗಿದ್.  ಕಳೆದ ನಲೆು  ವ್ಷಿದಿಾಂದ ರಾಜಯ  ನರಂತರವಾಗಿ ಅತವೃಷ್ಟಟ , 
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ಮಹಾಪೂರವ್ನೆು  ಎದ್ಯರಿಸುತ್ರು ದ್.   ಮೇ ತ್ರಾಂಗಳಲ್ಲಲ  ತೌಕೆು  ಚಂಡಮಾರುತ ಶುರು ಆಗಿ ಅದ್ಯ 

ಡಿಸಾಂಬರ್ ತ್ರಾಂಗಳು ಬಂದರೂ ನಾಂತ್ರಲಲ .  ನನೆ  ಪ್ರ ಕಾರ ಈಗ ಮಳೆಯಾಗುವ್ ಸಂದಭಿವೇ ಅಲಲ .  

ನಮಮ  ಕಡೆ, ಕಬುಾ  ಕಟ್ರ್ವು ಮಾಡಿಕಾಂಡು ಕಾಖ್ಯಿನೆಗೆ ತರಲು ಅಸಾಧಯ ವಾಗಿರುವುದರಿಾಂದ 

ಕಾಖ್ಯಿನೆಗಳು ಬಂದ್ ಆಗುವ್ ಪ್ರಿಸಿಥ ತ್ರ ಬಂದಿದ್.   ಅಷ್ಟ ಾಂದ್ಯ ಸತತವಾಗಿ ಮಳೆ ಆಯಿತ್ತ.  ಮಾನಯ  

ನರಾಣಿಯವ್ರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ರ್ಚನೆ ಗಿ ಗತ್ರು ರುತು ದ್.  ಕಬುಾ  ಕಟ್ರ್ವು ಮಾಡುವುದ್ಯ ಕಷಟ ವಾಗಿ, ಆ 

ಕಬಾ ನೆು  ಕಾಖ್ಯಿನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸುವುದ್ಯ ಇನೆ ಷ್ಟಟ  ಕಷಟ ವಾಯಿತ್ತ.  ನವಾಂಬರ್, ಡಿಸಾಂಬರ್ 

ತ್ರಾಂಗಳುಗಳಲ್ಲಲ  ಇಾಂತಹ ಪ್ರಿಸಿಥ ತ್ರ ನಮಾಿಣ್ ಆಗಿರುವುದ್ಯ ನನೆ  ಗಮನದಲಲ ಾಂತ್ತ ಇಲಲ .  

ಅಕಟ ೀಬರ್, ನವಾಂಬರ್ ತ್ರಾಂಗಳಲ್ಲಲ  ಏನು ಮಳೆಯಾಯಿತೀ ಆ ಹನೆೆ ಲೆಯಲ್ಲಲ  31 ಜಲೆಲ ಗಳ ಪೈಕ 23 

ಜಲೆಲ ಗಳಲ್ಲಲ  ಅತ್ರವೃಷ್ಟಟ  ಆವ್ರಿಸಿದ್.  ಅಾಂದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ನನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ 166 

ಮಿ.ಮಿೀ ಮಳೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು , ಆದರೆ 307 ಮಿ.ಮಿೀ ಮಳೆಯಾಗಿದ್.  ಅಾಂದಾಜು 141 ಮಿ.ಮಿೀ.ನಷ್ಟಟ  

ಮಳೆ ಹೆಚಾು ಗಿದ್.  ಶೇಕಡಾವಾರು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನವಾಂಬರ್ ತ್ರಾಂಗಳಲ್ಲಲ   529 ಮಿ.ಮಿೀ.ರಷ್ಟಟ  

ಹೆಚ್ಚು  ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ಯದ , ಇದ್ಯ ಕಳೆದ 60 ವ್ಷಿದಲ್ಲಲ  2ನೇ ಅತ್ರ ದ್ಡಡ  ಮಳೆಯಾಗಿದ್ಯದ , ರಾಜಯ ದ 

ಉತು ರ ಒಳನಡಿನಲ್ಲಲ , ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಲ   417 ಮಿ.ಮಿೀ, ಮಲೆನಡಿನಲ್ಲಲ  504 ಮಿ.ಮಿೀ. ಕರಾವ್ಳಿಯಲ್ಲಲ   

498 ಮಿ.ಮಿೀ.ರಷ್ಟಟ  ಹೆಚ್ಚು  ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್.  ದಕಿಣ್ ಒಳನಡಿನಲ್ಲಲ   876 ಮಿ.ಮಿೀ.ನಷ್ಟಟ  ಹೆಚ್ಚು  

ಮಳೆ ಸುರಿದ್ಯ, ರಾಗಿ, ಜೀಳ, ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ, ಮಕೆೆ  ಜೀಳ, ದಾರ ಕಿ , ಕಾಫ್ಟ, ಅಡಕೆ, ಮಣ್ಸು 

ತರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಳು, ಹೂವುಗಳು ಎಲಲ ವೂ ಪ್ರ ವಾಹದಿಾಂದ ಸಂಪೂಣ್ಿ ಹಾನ ಅನುಭವಿಸಿವ.  ರಾಜಯ ದ 

ಪಾರ ರ್ಮಿಕ ವ್ರದಿ ಪ್ರ ಕಾರ 19366 ಕ.ಮಿೀ.ರಸು , 439 ಕೆರೆ-ಕೆಟ್ನಟ ಗಳು, 7711 ಸಕಾಿರಿ ಕಟಟ ಡಗಳು 

ನಶವಾಗಿವ.  ಈ ವ್ಷಿ ಮೇ ತ್ರಾಂಗಳಲ್ಲಲ  ಬಂದ ತೌಕೆು  ಚಂಡಮಾರುತದಿಾಂದ ಜುಲೈ, ಆಗಸಟ ್, 

ಅಕಟ ೀಬರ್, ನವಾಂಬರ್ ತ್ರಾಂಗಳುಗಳಲ್ಲಲ  ಆಗಿರುವ್ ಹಾನಯನೆು  ನರಿೀಕಿೆ  ಮಾಡದಂತಾಗಿದ್.   31 

ಲಕ್ಷ ಎಕರೆಯಲ್ಲಲ  ಬ್ಳೆದ ಬ್ಳೆಗಳು ನಶವಾಗಿವ.  35321 ಮನೆಗಳು ಹಾನಯಾಗಿವ.  ಕೆಲವು 

ಅಧಿಾಂಬಧಿ ಮತ್ತು  ಇನೊ  ಕೆಲವು ಪೂತ್ರಿಯಾಗಿ ನಶವಾಗಿವ.  ಈ ಹನೆೆ ಲೆಯಲ್ಲಲ  ನಮಮ  ರಾಜಯ  

ಸಕಾಿರ ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾಿರಕೆೆ  11,916.30 ಕೀಟ ಹಾನಯಾಗಿದ್ಯದ , ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್, ಎಸ್ಟಆರ್ಎಫ್ 

ನಮ್ಸ ್  ಪ್ರ ಕಾರ ರೂ.1281.91 ಕೀಟ ಪ್ರಿಹಾರವ್ನೆು  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದ್ಯ ಮನವಿ 

ಕಟಟ ದಾದ ರೆ.   ಈ ಸಕಾಿರ ಅಸಿು ತಾ ಕೆೆ  ಬಂದಾಗಿನಾಂದ ನರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರ ವಾಹ ಪ್ರಿಸಿಥ ತ್ರ ಇದ್.  ಇದ್ಯ 

ಕಾಕತಾಳಿೀಯ ಸಂಬಂಧವಿರಬಹುದ್ಾಂದ್ಯ ನನಗೆ ಅನಸುತ್ರು ದ್. 

            (ಮುಾಂದ್ಯ) 
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(1136) 16-12-2021 6.00 DS-MD 

 ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಇದ್ಯ ವ್ರುಣ್ನ ಕೃಪ್ಪ ನಮಮ  

ಮೇಲ್ಲದ್.  

 ಶಿರ ೋ ಎರ್್.ಆರ್.ಪಾಟಿೋಲ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ವ್ರುಣ್ನ ಕೃಪ್ಪ ಇರುತು ದ್, ಆದರೆ ಈ 

ನಮೂನೆ ಹಾನಯಾಗಿರುವುದನೆು  ಹೇಗೆ ತ್ತಾಂಬುವುದ್ಯ?  ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರ ೨೦೧೯ ರಿಾಂದ ೨೦೨೦, 

೨೦೨೦- ೨೦೨೧ರವ್ರೆಗೆ ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾಿರಕೆೆ  memorandum ಸಲ್ಲಲ ಸಿದ ಬಗೆೆ  ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.   ೨೦೧೯ ರಲ್ಲಲ  

ಪ್ರ ವಾಹದಿಾಂದ ಹಾನಯನೆು  ಅನುಭವಿಸಿದ್ವು.  ಆಗ ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾಿರಕೆೆ  ನವು ೩,೮೯೧ ಕೀಟ 

ರೂ.ಗಳನೆು  ಕೇಳಿದ್ದ ವು.  ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾಿರದಿಾಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತು  ೧೬೫೨.೮೫ ಕೀಟ 

ರೂ.ಗಳು.  ೨೦೨೦ರ ಆಗಸಟ ್ನಲ್ಲಲ  ನವು ಪ್ರ ವಾಹದಿಾಂದ ಹಾನಯನೆು  ಅನುಭವಿಸಿದ್ವು.  ಆಗ 

ಹಾನಯಾಗಿದ್ಯದ  ಬಹಳ ಇದ್.  ಆಗ ನವು ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾಿರಕೆೆ  ೭೫೫.೭೧ ಕೀಟ ರೂ.ಗಳನೆು  

ಕೇಳಿದ್ದ ವು.  ಆದರೆ ಅವ್ರು ೫೭೭.೮೪ ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನೆು  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ.  ನವು NDRF 

(National Disaster Response Fund) and SDRF (State Disaster Response Fund) norms ಗೆ 

ಅನುಗುಣ್ವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದ ವು.  ನನು ಕಾನೂನುಬದಿವಾಗಿ, ನಯ ಯಸಮಮ ತವಾಗಿ ಕಡತಕೆಾಂರ್ 

ಹಣ್ವ್ನೆು  ಕೇಳಿದ್ದ ವು.  ನವು ಹೆಚಿು ನ ಹಣ್ವ್ನೆು  ಕೇಳಿಲಲ .  ನಮಗೆ ಇಷ್ಟಟ  ಹಾನಯಾಗಿದ್, ನಮಗೆ 

ಎಲ್ಯಲ  ಹಣ್ವ್ನೆು  ಕಡಿ ಎಾಂದ್ಯ ಕೇಳಿಲಲ . NDRF norms ಪ್ರ ಕಾರ ಕೇಳಿದರೆ ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾಿರದವ್ರು 

ಆ ಹಣ್ವ್ನೆು  ಸಹ ಕಟಟ ಲಲ .  ೨೦೨೦ರ ಸಪ್ಪಟ ಾಂಬರ್ನಲ್ಲಲ  ೧೫೦೫.೬೯ ಕೀಟ ರೂ.ಗಳನೆು  ನವು 

ಸಪ್ಪಟ ಾಂಬರ್ ಮತ್ತು  ಅಕಟ ೀಬರ್ ತ್ರಾಂಗಳಿನಲ್ಲಲ  ಆದ ಪ್ರ ವಾಹದ ಹಾನಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ೭೪೦.೪೬ ಕೀಟ 

ರೂ.ಗಳನೆು  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.  ಅಾಂದರೆ ನವು ಕೇಳಿದದ ರಲ್ಲಲ  ಅಧಿ ಹಣ್ವ್ನೆು  ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡಿರುತಾು ರೆ.  ಇದ್ಯ ಬಹಳ ಜುಜುಬಿ ಹಣ್.  ನಮಮ  ರೈತರ ಹಣ್ ತೆಗೆದ್ಯಕಳಿುವುದಕೆೆ  ಹೀದರೆ 

ಅವ್ರ ಖ್ಚ್ಚಿ-ವಚು , ಚಹಾ ಕುಡಿದ ಹಣ್ವೂ ಸಹ ಇದರಲ್ಲಲ  ಸಿಗುವುದಿಲಲ .  ಅದರಲ್ಲಲ  ಮತೆು ೀ ಕೇಾಂದರ  

ಸಕಾಿರ ಅಧಿ ಹಣ್ವ್ನೆು  ಕಟಟ ದ್.  ೨೦೨೧ ನೇ ಮೇ ತ್ರಾಂಗಳಿನಲ್ಲಲ  ತೌಕೆು  ಚಂಡಮಾರುತ ಅಪ್ಪ ಳಿಸಿ 

ಆದ ಹಾನಗಂತ್ತ ಪ್ರಿಹಾರವ್ನೆು  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಯೇ ಇಲಲ .  ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರ ಕೇಳಿಲಲ  ಹಾಗೂ 

ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಕಟಟ ಲಲ .  ೨೦೨೧ರ ಜುಲೈ ತ್ರಾಂಗಳಿನಲ್ಲಲ  ನವು ೮೪೧.೫೭ ಕೀಟ ರೂ.ಗಳನೆು  

ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾಿರಕೆೆ  ಕೇಳಿದ್ದ ವು.  ಆದರೆ ಒಾಂದ್ಯ ಪೈಸಯೂ ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲಲ . ೨೦೧೯-೨೦ನೇ 

ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಲ  ನವು ಕೇಳಿದದ ರಲ್ಲಲ  ಅಧಿ ಹಣ್ವ್ನೆು  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ.  ಅದ್ಯ ಜುಜುಬಿ ಹಣ್, 

ಅವ್ರು ಕೇಳಿದಾದ ರೆ, ಕಡೀಣ್ ಎಾಂದ್ಯ ಸಾ ಲಪ  ಹಣ್ವ್ನೆು  ಕಟಟ  ಕಳುಹಸಿದಾದ ರೆ.  ಮೊನೆೆಯ 

೨೦೨೧ರ ನವಾಂಬರ್ ತ್ರಾಂಗಳಿನಲ್ಲಲ  ೧೨೮೧.೯೨ ಕೀಟ ರೂ.ಗಳನೆು  ಕೇಳಿದ್ದ ವು.  ಇದನೆು  ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡಿದಾದ ರೆಯೇ? 
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 ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಮಾನಯ  

ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರು ಸಮಗರ ವಾದ ಮಾಹತ್ರಯನೆು  ಸಭೆಯ ಮುಾಂದ್ ಇಡುತ್ರು ದಾದ ರೆ.  ನವು 

ಉತು ರವ್ನೆು  ಕಡುವಾಗ ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗುವಂರ್ ಉತು ರವ್ನೆು  

ಕಡುತೆು ೀವ.  

ಶಿರ ೋ ಎರ್.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನವ್ನೆು  

ಮಾಡುತಾು ರೆ. 

 ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಅವ್ರ ಸಾ ಭಾವ್ವೇ ಅದ್ಯ.  

 ಶಿರ ೋ ಲೆಹರ್ ಸಾಂಗ್ ಸರೋಯಾ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ 

ನಯಕರು ನಳೆಯ ದಿವ್ಸ ಮುಾಂದ್ಯವ್ರೆಸಲ್ಲ.  ಕೇಳುವ್ವ್ರು ಸಹ ಯಾರೂ ಇಲಲ . 

 ಶಿರ ೋ ಎರ್್.ಆರ್.ಪಾಟಿೋಲ್:- ಇಲ್ಲಲಯೂ ಬೇಡ, ಅಲ್ಲಲಯೂ ಬೇಡ,  ನಮಗೆ ನೀವಬಾ ರು ಇದದ ರೆ 

ಸಾಕು.  

 ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸ.ಮಾಧುಸ್ತವ ಮಿ(ಕಾನೂನು ಮತ್ತು  ಸಂಸದಿೋಯ ವಾ ವಹಾರಗಳು, ಶಾಸನ 

ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಸಣಣ  ನಿೋರಾವರಿ ಸಚವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ 

ನಯಕರು ಈಗ ಮಾತನಡಿದರೆ  press coverage ಸಿಗುವುದಿಲಲ .  ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ತಮಮ  

ಮಾತ್ತಗಳನೆು  ನಲ್ಲಲ ಸುವುದ್ಯ ಒಳಿೆಯದ್ಯ.  ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರು ಮಾತನಡುವುದ್ಯ 

ಮಾಧಯ ಮಗಳಲ್ಲಲ  ಬರಬೇಕು.  ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ನಳೆಯ ದಿವ್ಸ ಬ್ಳಿಗೆೆ  ಮಾತನಡಲ್ಲ.  

 ಶಿರ ೋ ಎರ್್.ಆರ್.ಪಾಟಿೋಲ್:- ನನು ಮುಗಿಸಿಬಿಡುತೆು ೀನೆ, ಬಹಳ ಹತ್ತು  ಮಾತನಡುವುದಿಲಲ .  

 ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸ.ಮಾಧುಸ್ತವ ಮಿ:- ಒಮೊಮ ಮಮ  ನಮಮ  ಸಲಹೆಯನೆು  ತೆಗೆದ್ಯಕಳಿಿ , ನಳೆಯ ದಿವ್ಸ 

ಬ್ಳಿಗೆೆ  ಮಾತನಡಿ. ನೀವು ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರು ಮಾತನಡಿದ್ಯದ  press coverage 

ಆಗುವುದ್ಯ ಬೇಡವೇ. ಇಷ್ಟ ತ್ತು  ಆದ ನಂತರ ಯಾರೂ ಕವ್ರ್ ಮಾಡುವುದಿಲಲ .  

 ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟಿ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:-  ಅದರ ಜತೆಗೆ ಇವ್ತ್ತು  ಅವ್ರ ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಊಟದ 

ವ್ಯ ವ್ಸಥ ಯನೆು  ಮಾಡಿದಾದ ರೆ.  

 ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಹಾಗಿದದ ರೆ ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರು ತಮಮ  ಮಾತ್ತಗಳನೆು  

ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿ.  
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 ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸ.ಮಾಧುಸ್ತವ ಮಿ:- ನಳೆ ಮಾತನಡಿದರೆ press coverage ಸಿಗುತು ದ್.  

 ಶಿರ ೋ ಎರ್್.ಆರ್.ಪಾಟಿೋಲ್:- ಕಾನೂನು ಸಚಿವ್ರು ಹೇಳಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು -ಕಡಿಮ ಅದ್ಯ 

ಸಕಾಿರವೇ ಹೇಳಿದಂತೆ.  

 ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಅವ್ರು ಹೇಳುತ್ರು ರುವುದ್ಯ ನಮಗೆ political mileage ಬೇಕೆಾಂದರೆ 

ನಳೆಯ ದಿವ್ಸ ಮಾಧಯ ಮದವ್ರು ಇದಾದ ಗ ಮಾತನಡಿ ಎಾಂದ್ಯ.  

 ಶಿರ ೋ ಎರ್್.ಆರ್.ಪಾಟಿೋಲ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನನು ಅಾಂತಹ ರಾಜಕಾರಣಿಯಲಲ .   

ನನಗೆ ನನು ಆಡುವ್ ಮಾತ್ತಗಳು ಸಕಾಿರದ ಕವಿಗೆ ಬಿದದ ರೆ ಸಾಕು.  ಬಹಳ ಮಂದಿ ಮಾಧಯ ಮದವ್ರು 

ಕಡೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಡುತಾು ರೆ.  ನನು ಇಲ್ಲಲ ಯವ್ರೆವಿಗೂ ಆ ಕೆಲಸವ್ನೆು  ಮಾಡಿಯೇ ಇಲಲ .  

ಡಾ: ವೈ.ಎ.ನರಾಯಣಸ್ತವ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ 

ನಯಕರಿಗೆ ನನು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕಳಿುವುದೇನೆಾಂದರೆ, ಉತು ರ ಕನಿಟಕದ ಸುವ್ಣ್ಿಸೌಧದಲ್ಲಲ  

ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯುತ್ರು ದ್.  ಅವ್ರು ಉತು ರ ಕನಿಟಕ, ಕಲ್ಯಯ ಣ್ ಕನಿಟಕವ್ನೆು  ಹೃದಯ 

ಭಾಗದಲ್ಲಲ  ಇಟಟ ಕಾಂಡಿರುವ್ವ್ರು.  ಅವ್ರು ಈ ಭಾಗಕೆೆ  ಏನು ಬ್ಳಕು ರ್ಚಲುಲ ತ್ರು ದಾದ ರೆಯೊೀ  ಅದಕೆೆ  

media coverage ಸಿಕೆ ದರೆ  ನಮಗೆಲಲ ರಿಗೂ ಖುಷ್ಟಯಾಗುತು ದ್.   ಇದ್ಯ ನಮಮ  ಆಸಯಾಗಿದ್.  ಕೇವ್ಲ 

ದಾಖ್ಲೆಗೆ ಹೀಗುವ್ ಅವ್ಶಯ ಕತೆ ಇಲಲ .  

ಶಿರ ೋ ಎರ್.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ್:- ನನು ಮಾತನಡುವುದನೆು  ಮಾನಯ  

ವೈ.ಎ.ನರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿಯವ್ರು ಕೇಳಿಸಿಕಾಂಡರೆ ಸಾಕು.  

ಡಾ: ವೈ.ಎ.ನರಾಯಣಸ್ತವ ಮಿ:- ತಮಮ ಾಂರ್ ಹರಿಯರು, ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರು, 

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ಬಗೆೆ  ಕಾಳಜ ಹಾಂದಿರುವಂರ್ವ್ರು.   

ಶಿರ ೋ ಎರ್.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ್:-  ತಾವು ಹೇಳುವುದರ ಜತೆಗೆ ಈಗ ಸದನದಲ್ಲಲ  ಮಾನಯ  

ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ್ರು ಇಲಲ . 

ಡಾ: ವೈ.ಎ.ನರಾಯಣಸ್ತವ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಅವ್ರ ಹತ್ರು ರ ಇರುವ್ ಅಾಂಕ-

ಅಾಂಶಗಳು ಸರಿಯಾಗಿರುತು ದ್.  ಮಾಧಯ ಮದಲ್ಲಲ  ಬಂದರೆ ನಮಗೂ ಖುಷ್ಟಯಾಗುತು ದ್.  ಅವ್ರಿಗೂ 

ಖುಷ್ಟಯಾಗುತು ದ್.  ಜನರಿಗೂ ಗತಾು ಗುತು ದ್.  ದಯವಿಟಟ  ಇದನೆು  ಬ್ಳಗೆೆ  ಹತ್ತು  ಪಾರ ರಂಭ 

ಮಾಡಿದರೆ ರ್ಚನೆ ಗಿರುತು ದ್ ಎನೆು ವುದ್ಯ ನನೆ  ಅಭಿಪಾರ ಯ.  ನನು ಅವ್ರ ಶ್ನರ ೀಯೊೀಭಿಲ್ಯಷ್ಟಯಾಗಿ 

ಹೇಳುತ್ರು ದ್ದ ೀನೆ.    



                                                                                               ವಿಪ/ದಿನಾಂಕ:16.12.2021 /100 

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

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

  

ಶಿರ ೋ ಎರ್.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ್:- ಮಾನಯ  ವೈ.ಎ.ನರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿಯವ್ರೇ, ಈಗ ನಮಮ  

ಕಾಯಿಕರ ಮ ಏನದ್? 

ಡಾ: ವೈ.ಎ.ನರಾಯಣಸ್ತವ ಮಿ:- ನನೆ ದೇನೂ ಕಾಯಿಕರ ಮವಿಲಲ . ರಾತ್ರರ  ಹತ್ತು  

ಗಂಟ್ನಯಾದರೂ ನನು ಇಲೆಲ ೀ ಇರುತೆು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸ.ಮಾಧುಸ್ತವ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ಅವ್ರು ಮಾತನಡುವುದಾದರೆ 

ನನು, ಮಾನಯ  ನರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿಯವ್ರು  ರಾತ್ರರ  ೧೨ ಗಂಟ್ನಯವ್ರೆಗೂ ಇಲೆಲ ೀ ಕುಳಿತ್ತಕಾಂಡು 

ಕೇಳುತ್ರು ರುತೆು ೀವ.  ನವು ಮಾನಯ  ಸಿದದ ರಾಮಯಯ ನವ್ರಿಗೂಇದೇ ರಿೀತ್ರ forenoon ನಲೆಲ  ಮುಗಿಸಿ 

ಎಾಂದ್ಯ ಕೇಳಿಕಳಿು ತೆು ೀವ.  ಅವ್ರು ಸುಮಮ ನೆ ಮಾತನಡುತ್ರು ದಾದ ರೆಯೇ, Political mileage ಬೇಕು, 

ಅವ್ರು ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರಾಗಿದಾದ ರೆ.  ಅವ್ರಿಷಟ  ನೀಡಿ.  

ಶಿರ ೋ ಎರ್.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತ್ರಯವ್ರೇ, ನನು ನಳೆ ಮಾತನಡುತೆು ೀನೆ.  

ಏಕೆಾಂದರೆ, ಮಾನಯ  ಮಾಧುಸಾಾ ಮಿಯವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಮತೆು  ಮಾತನಡುವುದ್ಯ ಸರಿಯಲಲ .  

ಸೆ ೀಹತರಾದ ಮಾನಯ  ವೈ.ಎ.ನರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿಯವ್ರು ಯಾವುದ್ೀ ಕಾಯಿಕರ ಮಕೆೆ  

ಹೀಗಬಹುದ್ಾಂದ್ಯ ಕಾಣುತು ದ್.  ಅವ್ರು ನನೆ ನೆು  ಕರೆದ್ಯಕಾಂಡು ಹೀಗುತಾು ರೆ. 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈಗ ಸದನವ್ನೆು  ನಳೆ ಬ್ಳಗೆೆ  ೧೧.೦೦ ಗಂಟ್ನಯವ್ರೆಗೆ 

ಮುಾಂದೂಡಲ್ಯಗಿದ್. 

(ಸದನವು ಸಂಜೆ 06 ಗಂಟೆ 07 ನಿಮಿಷಕೆೆ  ಮಕಾು ಯಗಾಂಡು, ಪುನಃ ದಿನಾಂಕ:17ನೇ 

ಡಿಸ್ಯಾಂಬ್ರ್ ಮಾಹೆ 2021ರ ಶುಕರ ವಾರದಂದ್ದ ಬಳಗೆೆ  11.00 ಗಂಟೆಗೆ ಸೇರಲು ನಿಶು ಯಿಸತ್ತ) 
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