
                                                                ««¥¥ÀÀ//2244--1122--22002211| 1 

““  wwzzÀÀÄÄÝÝ¥¥ÀÀrrAAiiÀÀiiÁÁUUÀÀzzÀÀ  ¥¥ÀÀææww//uunneeddiitteedd  ccooppyy//££ÁÁååAAiiÀÀiiÁÁ®®AAiiÀÀÄÄUUÀÀ¼¼ÀÀ°°èè  CCxxÀÀªªÁÁ  ¥¥ÀÀwwææPPÁÁ  ¥¥ÀÀææPPÀÀlluuÉÉUUÁÁVV  GG¥¥ÀÀAAiiÉÉÆÆÃÃVV¸̧ÀÀPPÀÀÆÆqqÀÀzzÀÀÄÄ  ’’’’ 

 

 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು  
ನೂರ ನಲವತ್ು ೈದನೆಯ ಅಧಿವೇಶನ 

 

                                               ವಿಷಯಾನುಕರ ಮಣಿಕೆ (Index) 

 

  ದಿನಾಂಕ: 24ನೇ ಡಿಸಾಂಬರ  2021     

         ಶುಕರ ವಾರ                                                                                                 

 

1. ಪರ ಶ್ನ ೋತ್ು ರಗಳು 

ಅ) ಚುಕೆೆ  ಗುರುತಿನ ಪರ ಶ್ನನ ಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ನೋಡಲಾದ ಉತ್ು ರಗಳು 

 

 1361-ಬಸವ ಕಲಾಾ ಣ ಮತ್ತು  ಹುಲಸೂರು ತಾಲ್ಲೂ ಕುಗಳ ರಸ್ತು  ಮತ್ತು  ಕುಡಿಯುವ  

                    ನೋರಿನ ಬಗೆೆ  

  -ಶ್ರ ೀ ವಿಜಯ ಸಾಂಗ  

   -ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಎಸ .ಈಶ್ವ ರಪ್ಪ (ಗ್ರರ ಮೀಣಾಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ  ರಾಜ  ಸಚಿವರು) 

 

  1306-ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಕಾಯೆ್ದ  ಬಂದ ನಂತ್ರ ಆಗಿರುವ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗೆೆ  

   -ಶ್ರ ೀ ಗೀವಿಾಂದರಾಜು 

   -ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಸ.ಪಾಟೀಲ (ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು) 

-ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು)(ಕೃಷಿ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ) 

 

  1344-ಕೆಆರ ಐಡಿಎಲ  ಸಂಸೆ್ತ ಯಲ್ಲೂ 1990ರಿಂದ ಇಲ್ಲೂ ಯವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ  

                               ಅನುದಾನದ ಬಗೆೆ  

   -ಶ್ರ ೀ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಥ  

   -ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಎಸ .ಈಶ್ವ ರಪ್ಪ (ಗ್ರರ ಮೀಣಾಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ  ರಾಜ  ಸಚಿವರು) 

   

  1366-ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ. ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸೆ್ತ ಯು ನಷಟ ದಲ್ಲೂ ರುವ ಕುರಿತ್ತ 

   -ಶ್ರ ೀ ಮುನಿರಾಜು ಗೌಡ ಪಿ.ಎಾಂ. 

-ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು)(ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ   

                                        ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾ ಣ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ) 

 

  1331-ಕೋವಿಡ -19 ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ  ಸಮಾಜ ಕಲಾಾ ಣ ಇಲಾಖೆಯಂದ ನೋಡುವ  

                               ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತ್ತ 

   -ಶ್ರ ೀ ಯು.ಬಿ.ವಾಂಕಟೇಶ  

   -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾ ಣ ಮತ್ತು  ಹಾಂದುಳಿದ ವಗಗಗಳ  

          ಕಲ್ಯಾ ಣ ಸಚಿವರು) 

 

  1261-ರಾಜಾ ದಲ್ಲೂ  ಸಣಣ  ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಾಕರಿಗೆ ಆರೋಗಾ  ವಿಮೆ 

                              ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತ್ತ 

   -ಶ್ರ ೀಮತಿ ಎಸ .ವಿೀಣಾ ಅಚ್ಚ ಯಾ  

-ಶ್ರ ೀ ಮುನಿರತ್ನ (ತೀಟಗ್ರರಿಕೆ ಮತ್ತು  ಯೀಜನೆ, ಕಾಯಗಕರ ಮ ಸಂಯೀಜನೆ  

                                              ಮತ್ತು  ಸಾಾಂಖ್ಯಾ ಕ ಸಚಿವರು) 

 

Admin
Cross-Out
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  1385-ರಾಜಾ ದ ಕೃಷಿ ವಿಶವ ವಿದಾಾ ಲಯಗಳಲ್ಲೂ ರುವ ಬೋಧಕ/ಬೋಧಕೇತ್ರ  

                             ಹುದೆ್ದ ಗಳ ಕುರಿತ್ತ 

   -ಶ್ರ ೀ ಎಸ .ವಿಿ .ಸಂಕನೂರ 

   -ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಸ.ಪಾಟೀಲ (ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು) 

 

  1395-ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ ಮಾಂತ್ರ ಜಿಲ್ಲೂ , ಮೆಳೇಕೋಟೆ ವಾಾ ಪಿು ಯಲ್ಲೂ  MVS 

                              ಕುಡಿಯುವ ನೋರು ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ Check Dam ನಮಾಾಣ ಕುರಿತ್ತ. 

   -ಡಾ:ತೇಜಸವ ನಿ ಗೌಡ 

   -ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಎಸ .ಈಶ್ವ ರಪ್ಪ (ಗ್ರರ ಮೀಣಾಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ  ರಾಜ  ಸಚಿವರು) 

 

  1358-ಬಯಲು ಸಿೋಮೆ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮಂಡಳಿ ಬಗೆೆ  

   -ಡಾ: ವೈ.ಎ.ನರಾಯಣಸಾವ ಮ 

-ಶ್ರ ೀ ಮುನಿರತ್ನ (ತೀಟಗ್ರರಿಕೆ ಮತ್ತು  ಯೀಜನೆ, ಕಾಯಗಕರ ಮ ಸಂಯೀಜನೆ  

                                              ಮತ್ತು  ಸಾಾಂಖ್ಯಾ ಕ ಸಚಿವರು) 

 

  1379-ಹಂದುಳಿದ ವಗಾದ ಜರ್ನಂಗದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕುರಿತ್ತ 

   -ಶ್ರ ೀ ಪಿ.ಆರ .ರಮೇಶ  

   -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾ ಣ ಮತ್ತು  ಹಾಂದುಳಿದ ವಗಗಗಳ  

          ಕಲ್ಯಾ ಣ ಸಚಿವರು) 

 

  118-ಗಾರ ರ್ಮೋಣ ರಸ್ತು ಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಗೆ ರ್ಮೋಸಲ್ಲಟಟ  ಅನುದಾನದ ಬಗೆೆ .  

   -ಶ್ರ ೀ ಸುನಿಲ  ವಲ್ಯಾ ಪುರ 

   -ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಎಸ .ಈಶ್ವ ರಪ್ಪ (ಗ್ರರ ಮೀಣಾಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ  ರಾಜ  ಸಚಿವರು) 

 

 

ಆ) ಚುಕೆೆ  ಗುರುತಿಲೂ ದ ಪರ ಶ್ನನ ಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನೋಡಲಾದ ಉತ್ು ರಗಳು 

 

2. ಸಭಾಪತಿಯವರ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರ ಸಾು ಪಿಸಲಪ ಟಟ  ವಿಷಯಗಳು 

ಅ) ಉಡುಪಿಯಂದ ಕೇರಳಕೆೆ  ಮೂಡಬಿದರೆ-ಬಂಟ್ವವ ಳ ತಾಲ್ಲೂ ಕಿನ 17 ಗಾರ ಮಗಳ  

      ಮೂಲಕ 400 ಕೆ.ವಿ. ಸಾಮರ್ಥಾ ಾದ ವಿದುಾ ತ  ಸರಬರಾಜಾಗುತಿು ರುವ ಬಗೆೆ . 

  -ಶ್ರ ೀ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟೀಲ (ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರು) 

  -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) 

 

ಆ) ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೂ  ತಾಂತಿರ ಕ ಸಿಬಬ ಂದ್ಧಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು  ರಿಸೆ್  ಭತ್ಾ   

      ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ . 

  -ಶ್ರ ೀ ಎಸ .ವಿಿ .ಸಂಕನೂರ 

  -ಶ್ರ ೀ ಪ್ರ ಭು ಬಿ.ಚ್ವಿಾ ಣ (ಪ್ಶುಸಂಗೀಪ್ನೆ ಸಚಿವರು) 

 

ಇ) ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ನೌಕರರಿಗೆ ಫಲ್ಲತಾಂಶ ವಿಳಂಬದ್ಧಂದ ಕೋವಿಡ  ಅವಧಿ  

      ಡಿಸ್ತಂಬರ  ಅಂತ್ಾ ದವರೆಗೆ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲೂ ಸುವುದಕೆೆ  ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಲಪ ಸಬೇಕೆನುನ ವ ಬಗೆೆ . 

  -ಶ್ರ ೀ ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೀತ್ರ ) 

  -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) 
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ಈ) ಅನುದಾನ ರಹತ್ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳನುನ  ವೇತ್ನ ಅನುದಾನಕೆೆ  ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆೆ . 

  ಶ್ರ ೀ ಅರುಣ ಶ್ಹಾಪುರ 

ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) 

 

 ಉ) ಉಡುಪಿ ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ ವಾಾ ಪಿು ಯ ಪರ ದೇಶದಲ್ಲೂ  ನವೇಶನ ಖರಿೋದ್ಧಸಿರುವ  

                 ಸಾವಾಜನಕರಿಗೆ ರ್ನಾ ಯ ದೊರಕಿಸಿಕಡುವ ಬಗೆೆ . 

   -ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರ ಸಾದ  

  -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) 

 

ಊ) ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೂ  ಫ್ಯಾ ನಿ  ನಂಬರಿಗೆ ಸಕಾಾರಕೆೆ  ಹಣ ಜಮೆಯಾಗದೇ,  

        ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿರುವ ಪರ ಕರಣಗಳ ಬಗೆೆ . 

   -ಶ್ರ ೀ ಪಿ.ಆರ .ರಮೇಶ  

  -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) 

 

ಋ) ಮಂಡಾ ದಲ್ಲೂ ರುವ ಸಕಾಾರಿ ಸಾವ ಮಾ ದ ಮೈಷುಗರ  ಸಕೆ ರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಂದ ಹೊರಗಡೆ  

       ಸಾಗಿಸುತಿು ದೆ  25 ಲಕ್ಷ ಮೌಲಾ ದ ಯಂತ್ರ ವನುನ  ತ್ಡೆಹಡಿದ್ಧರುವ ಬಗೆೆ . 

  -ಶ್ರ ೀ ಎನ .ಅಪಾಪ ಜಿಗೌಡ 

  -ಶ್ರ ೀ ಎಾಂ.ನರಾಯಣಸಾವ ಮ(ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ಮುಖ್ಾ  ಸಚೇತ್ಕರು) 

  -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) 

 

ಎ)1987-95ರ ಅವಧಿಯ ಸಾಮಾನಾ  ಮತ್ತು  ಹಂದುಳಿದ ವಗಾಗಳ ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಗೆ  

     ಸೇರಿದ ಕಾಲೇಜುಗಳನುನ  ವೇತ್ನ ಅನುದಾನಕೆೆ  ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆೆ . 

  -ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ 

  -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) 

 

ಏ) ರಾಜಾ ದಲ್ಲೂ  ಶೇಕಡಾ 18ರಷುಟ  ಕುಟಂಬಗಳು ಶೌಚಾಲಯ ಹೊಂದ್ಧಲೂ ದ್ಧರುವ ಬಗೆೆ . 

  -ಶ್ರ ೀ ಯು.ಬಿ.ವಾಂಕಟೇಶ  

  -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) 

 

ಐ) ರಾಯಚೂರು ವಿಶವ ವಿದಾಾ ನಲಯವನುನ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಪಡಿಸುವ ಬಗೆೆ . 

  -ಡಾ: ತ್ಳವಾರ  ಸಾಬಣಣ  

  -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) 

 

ಒ) ಕಲಾಾ ಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು  ಬಳ್ಳಾ ರಿ ಜಿಲ್ಲೂ  ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ 5  

     ಜಿಲ್ಲೂ ಗಳಲ್ಲೂ  ಜಿಲಾೂ  ಮಟಟ ದ ವಾತಾಾ ಮತ್ತು  ಸಾವಾಜನಕ ಸಂಪಕಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ   

     ನಯುಕಿು ಗಳಿಸುವ ಬಗೆೆ . 

 -ಶ್ರ ೀ ಶ್ಶ್ೀಲ  ಜಿ.ನಮೀಶ್  

   -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) 

  

ಓ) ಕೋವಿಡ  ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನ ಶೇಕಡಾ 100ರಷುಟ  ಯಶಸಿವ ಯಾಗಿರುವುದಕೆೆ  ಸಾಧನೆಯ  

      ವಿವರಗಳನುನ  ಸದನಕೆೆ  ತಿಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅಭಿನಂದ್ಧಸಲು ಪರ ಸಾು ವ. 

 -ಶ್ರ ೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಶೆಟಟ  

  -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) 
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3. ವರದ್ಧಯನನ ಪಿಪ ಸುವುದು 

 

4. ಸಚಿವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು: 

ಅ) ಸಭಾಪತಿಯವರ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರ ಸಾು ಪಿಸಲಪ ಟಟ  ವಿಷಯಗಳು 

ಆ) ಗಮನ  ಸ್ತಳೆಯುವ ಸೂಚನೆಗಳು 

ಇ) ನಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗೆ  ಸಿವ ೋಕರಿಸಲಾದ ಸೂಚನೆಗಳು  

ಈ) ಅಧಾಗಂಟೆ  ಕಾಲಾವಧಿ ಚರ್ಚಾಗೆ ಉತ್ು ರಗಳು     

5. ಪರ ಕಟಣೆ 

6. ಕಾಯಾದರ್ಶಾಯವರ ವರದ್ಧ 

7. ಶಾಸನ ರಚನೆ 

ವಿಧೇಯಕದ ಪಯಾಾಲೋಚನೆ ಹಾಗೂ ಅಂಗಿೋಕಾರ 

 

ಕರ್ನಾಟಕ ಧನವಿನಯೋಗ (ಸಂಖೆಾ :4) ವಿಧೇಯಕ, 2021 

-ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮಾಾ ಯಿ(ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳು) 

-ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೀಸಾವ ಮ 

-ಶ್ರ ೀ ಯು.ಬಿ.ವಾಂಕಟೇಶ   

-ಡಾ:ತ್ಳವಾರ  ಸಾಬಣಣ  

-ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ 

-ಶ್ರ ೀ ಎಸ .ರವಿ 

-ಶ್ರ ೀ ನಸೀರ  ಅಹಾ ದ  

-ಶ್ರ ೀ ಎನ.ಅಪಾಪ ಜಿಗೌಡ 

-ಶ್ರ ೀ ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡ 

-ಶ್ರ ೀ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಾಂತೇಶ್ ಮಲಿ್ಲಕಾಜುಗನ(ಸಕಾಗರದ ಮುಖ್ಾ  ಸಚೇತ್ಕರು) 

-ಶ್ರ ೀ ಜಿ.ರಘು ಆಚಾರ  

-ಶ್ರ ೀ ಪುಟಟ ಣಣ  

-ಶ್ರ ೀ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಥ  

-ಶ್ರ ೀ ಶ್ಶ್ೀಲ  ಜಿ.ನಮೀಶ್ 

-ಡಾ: ವೈ.ಎ.ನರಾಯಸಾವ ಮ 

-ಶ್ರ ೀ ಚಿದಾನಂದ ಎಾಂ.ಗೌಡ 

-ಶ್ರ ೀ ಎಾಂ.ನರಾಯಣಸಾವ ಮ(ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ಮುಖ್ಾ  ಸಚೇತ್ಕರು) 

-ಶ್ರ ೀ ಗೀವಿಾಂದರಾಜು 

-ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ  ಇಟಗಿ 

-ಶ್ರ ೀ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟೀಲ (ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರು) 

 
         (ವಿಧೇಯಕ ಅಂಗಿೋಕರಿಸಲಪ ಟಿಟ ತ್ತ) 

 

8. “ಸದನವನುನ  ನಗದ್ಧತ್ ಅವಧಿಗೆ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸದ್ಧರುವ ಬಗೆೆ  ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರಿಂದ ಆಕೆಷ ೋಪ” 

 

  -ಶ್ರ ೀ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟೀಲ (ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರು) 

  -ಶ್ರ ೀ ಎಾಂ.ನರಾಯಣಸಾವ ಮ(ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ಮುಖ್ಾ  ಸಚೇತ್ಕರು) 

  -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) 

  -ಡಾ: ವೈ.ಎ.ನರಾಯಣಸಾವ ಮ 
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  -ಶ್ರ ೀ ಸ.ಎಾಂ.ಇಬ್ರರ ಹಾಂ 

  -ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರ ಸಾದ  

  -ಶ್ರ ೀ ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡ 

  -ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ 

   

9. ಸಾರಾಂಶ 

  -ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಯಕರು) 

  -ಶ್ರ ೀ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟೀಲ (ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರು) 

 

      ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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(1329) 24.12.2021 10.40 ಎಸ್ ವಿ-ಎಂಡಿ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು  
    

                                                         ಶುಕರ ವಾರ,  24 ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ , 2021   

  

ಸದನವು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸುವರ್ಾ ವಿಧಾನಸೌಧದಲಿ್ಲರುವ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ನ ಸಭೆಂಗರ್ದಲಿ್ಲ  

 ಪೂವಾಾಹ್ನ 10  ಗಂಟೆ 44  ನಿಮಿಷಗಳಿಗೆ ಸಮಾವೇಶಗೆಂಡಿತ್ತ.  

 

ಸಭಪತ್ತಯವರಾದ ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ಶ್ವಲ್ಲೆಂಗಪಪ  ಹೊರಟಿ್ಟ ಯವರು 

ಪೀಠದಲಿ್ಲ  ಉಪಸಿ್ಥ ತರಾದರು. 
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ರ್ಶರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸಾದ  (ವಿಧಾನಸಭೆಯಂದ ಚುರ್ನಯತ್ರಾದವರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಇಾಂದಿನ ಕಾಯಗಕಲ್ಯಪ್ಗಳ ಪ್ಟಟ ಯಲಿ್ಲ  ಗಂಭಿೀರವಾದ ವಿಚಾರವಾಂದು ಇದೆ.  

ಅದನ್ನನ  ಮದಲು ಚ್ರ್ಚಗ ಮಾಡಿ ನಂತ್ರ ಪ್ರ ಶ್ನ ೀತ್ು ರ ತೆಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕೆಾಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.   

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಏನ್ನ ಚ್ರ್ಚಗ ಮಾಡಬೇಕು?  

 

ರ್ಶರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸಾದ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮತಾಂತ್ರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯಿದೆಯ ಬಗೆೆ  ಚ್ರ್ಚಗ 

ಆಗಬೇಕು.   

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಕಾಯಗಕಲ್ಯಪ್ಗಳ ಪ್ಟಟ ಯ ಪ್ರ ಕಾರ ಹೀಗೀಣ. ಮದಲು 

ಪ್ರ ಶ್ನ ೀತ್ು ರಗಳನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಳ್ಳ ೀಣ. 
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1. ಪರ ಶ್ನ ೋತ್ು ರಗಳು 

 

  ಅ) ಚುಕೆೆ  ಗುರುತಿನ ಪರ ಶ್ನನ ಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ನೋಡಲಾದ ಉತ್ು ರಗಳು 

 

                                                                 ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಾ  1361 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

 

ರ್ಶರ ೋ ವಿಜಯ ಸಿಂಗ :-  ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಕಟಟ ದಾಾ ರೆ. ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 

ಹಾಗೂ ಹುಲಸೂರು ತಲಿ್ಲ ಕಿನ ಗ್ರರ ಮಗಳಲಿ್ಲ  ಹಾಗೂ ತಾಂಡಾಗಳಲಿ್ಲ  ರಸು  ಸಂಪ್ಕಗ ಮತ್ತು  ಕುಡಿಯುವ 

ನಿೀರಿನ ಅಭಾವವಿದೆ.  ಕೆಲವು ಹಳಿಳ ಗಳಲಿ್ಲ  ಶುದಿ  ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ ಘಟಕವಿದಾ ರೂ ಅಲಿ್ಲ  ನಿೀರಿನ 

ಸೌಲಭ್ಾ ವಿರುವುದಿಲಿ .  ಸುಮಾರು 75% ಹಳಿಳ ಗಳಲಿ್ಲ  ರಸು  ಸಂಪ್ಕಗ, ಒಳಚ್ರಂಡಿ ವಾ ವಸೆ  ಇರುವುದಿಲಿ .  ಈ 

ಭಾಗದ ಜನರು ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಲಭ್ಾ ದಿಾಂದ ವಂಚಿತ್ರಾಗಿದಾಾ ರೆ.  ಇದನ್ನನ  ಸರಿಪ್ಡಿಸಕಡಬೇಕೆಾಂದು 

ತ್ಮಾ  ಮೂಲಕ ಮಾನಾ  ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  ವಿನಂತಿಸಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ.   

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶವ ರಪಪ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ವಿಜಯಸಾಂಗ  ಅವರು ಕೇಳಿರುವ 

ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳಿಗೆ ಅಾಂಕಿ ಅಾಂಶ್ಗಳ ಪ್ರ ಕಾರ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಒದಗಿಸಲ್ಯಗಿದೆ.  ಅವರು general ಆಗಿ ಪ್ರ ಶೆನ ಯನ್ನನ  

ಕೇಳುತಿು ದಾಾ ರೆ. ಆ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ನಿೀರು, ರಸು  ಮುಾಂತದ ಸೌಲಭ್ಾ ಗಳನ್ನನ  ಒದಗಿಸಬೇಕೆಾಂದು ಕೇಳಿದಾಾ ರೆ.  

ಯಾವ ಯಾವ ವಷ್ಗದಲಿ್ಲ  ಏನೇನ್ನ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನನ ವಂತ್ಹ ಅಾಂಶ್ವನ್ನನ  ಕೇಳಿದಾಾ ರೆ.  ಆ ಪ್ರ ಕಾರ 

ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ನಿೀಡಿದೆಾ ೀನೆ.  ತ್ಮಾ  ಕಳಕಳಿ ನನಗೆ ಅರ್ಗವಾಗಿದೆ.  ಆ ನಿಟಟ ನಲಿ್ಲ  ಖಂಡಿತ್ ಸಕಾಗರ ಪ್ರ ಯತ್ನ  

ಮಾಡುತ್ು ದೆ.  

 

ರ್ಶರ ೋ ವಿಜಯ ಸಿಂಗ :-  ಮಾನಾ  ಸಚಿವರೇ, ಶುದಿ  ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ ಘಟಕಗಳಿರುವ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ  

ಯಾವ ಪಂಚಾಯಿತಿಯವರು ಸರಿಯಾಗಿ maintenance ಮಾಡುತಿು ದಾಾ ರೆಯೀ ಅಲಿ್ಲ  ತಾಂದರೆಯಿಲಿ .  

ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ  ತವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ  ಹೇಳಿ ಸವ ಲಪ  maintenance ಸರಿಯಾದ  ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  

ಆಗಬೇಕೆಾಂದು ಕೀರುತೆು ೀನೆ.   

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶವ ರಪಪ :- ಆಗಲ್ಲ ಮಾಡುತೆು ೀವ.  ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ನವು ಅಧಿಕಾರವನ್ನನ  

ಕಟಟ ದೆಾ ೀವ.  ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರ ತಿ ತಿಾಂಗಳು ಅದರ maintenance ಗ್ರಗಿ ರೂ.3000ಗಳನ್ನನ  ಕಡುತಿು ದೆಾ ೀವ.  

ಯಾವುದಾದರೂ ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯವರು ನಮಗೆ ರೂ.3000ಗಳು ಬೇಡ ಎಾಂದರೆ ಆ ಗ್ರರ ಮ 

ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ನವು ಟಾಂಡರ  ಅನ್ನನ  ಕರೆದು ಪ್ರ ತೆಾ ೀಕವಾದ ವಾ ವಸೆ ಯನ್ನನ  ಮಾಡಿಕಡಲ್ಯಗುವುದು. 
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ಗ್ರರ ಮೀಣ ಪ್ರ ದೇಶ್ಗಳಿಗೆ ಶುದಿ  ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರು ಕಡುವುದಕೆೆ  ನಮಾ  ಸಕಾಗರ ಮದಲ ಆದಾ ತೆಯನ್ನನ  

ಕಡುತ್ು ದೆ.   

ರ್ಶರ ೋ ವಿಜಯ ಸಿಂಗ :- ಮಾನಾ  ಸಚಿವರೇ, ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಕಡೆ ಪಂಚಾಯಿತಿಯವರು maintenance 

ಮಾಡುತಿು ಲಿ .  ಯಾರು ಗುತಿು ಗೆದಾರರು ಇದಾಾ ರೆಯೀ ಅವರೂ ಸಹ maintenance ಮಾಡದೆ 

ಇರುವುದರಿಾಂದ ಜನರಿಗೆ ತಾಂದರೆಯಾಗುತಿು ದೆ.   

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶವ ರಪಪ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನವು ಈ ಸಮಸಾ ಗಳು ಬರುತ್ು ವ ಎಾಂದು 

ರೂ.3000ಗಳನ್ನನ  ಕಡುತಿು ದೆಾ ೀವ.  ಅನೇಕ ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳವರು ಇದನ್ನನ  ಪ್ಡೆದುಕಾಂಡು ಬಹಳ 

ಉತೆ್ ೃಷ್ಟ ವಾಗಿ maintenance ನ್ನನ  ಮಾಡುತಿು ದಾಾ ರೆ.  ಬೇಡ ಎನ್ನನ ವ ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯವರಿಗೆ 

ಟಾಂಡರ  ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆಯನ್ನನ  ಮಾಡಿಕಡಲ್ಯಗುತ್ು ದೆ.  ಈ ಎರಡೂ ಇಲಿದೆ ಇರುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಗ್ರರ ಮ 

ಪಂಚಾಯಿು ಯಿದಾ ರೆ ನಿದಿಗಷ್ಟ ವಾಗಿ ತಿಳಿಸ.  ಆ ಕಡೆ ಗಮನವನ್ನನ  ಕಟ್ಟಟ  ಏನ್ನ ಬೇಕೀ ಅದನ್ನನ  

ಮಾಡಿಕಡಲ್ಯಗುವುದು.   

 

 

ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಾ  1294 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಹೆಚ್.ಎಾಂ.ರಮೇಶ  ಗೌಡ ಅವರು ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿದಾ ರು) 

 

 

ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಾ  1390 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಎಸ .ಎಲ .ಭೀಜೇಗೌಡ ಅವರು ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿದಾ ರು) 

 

 

ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಾ  1352 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಕಾಾಂತ್ರಾಜು (ಬಿಎಾಂಎಲ) ಅವರು ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿದಾ ರು) 
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಾ  1306 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

 

ರ್ಶರ ೋ ಗೋವಿಂದರಾಜು:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಎ.ಪಿ.ಎಾಂ.ಸ. ಕಾಯಿದೆ ಬಂದ ನಂತ್ರ 

ಸಕಾಗರಕೆೆ  ಯಾವ ವಿಧದಲಿ್ಲ  ಅನ್ನಕೂಲಕರ ಆದಾಯ ಬಂದಿದೆ ಎಾಂದು ನನ್ನ ಪ್ರ ಶೆನ ಯನ್ನನ  ಕೇಳಿದೆಾ ನ್ನ.  

ಅದಕೆೆ  ಅವರು ತೆರಿಗೆ ಅರ್ವಾ ಯಾವುದೇ ಶುಲೆ ವನ್ನನ  ಪಾವತಿಸಲಿ  ಎಾಂದು ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಕಟಟ ದಾಾ ರೆ.  

ಎ.ಪಿ.ಎಾಂ.ಸ. ಕಾಯಿದೆ ಬರುವುದಕೊ  ಮದಲು ದಲಿ್ಯಳಿಗಳಿಾಂದ 1.5% ನಷ್ಟಟ  ಶುಲೆ ವನ್ನನ  ಎ.ಪಿ.ಎಾಂ.ಸ. ಗೆ 

ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು .  ಆದರೆ ಹಾಂದೆ ಕೀವಿಡ -19 ಬಂದಂತ್ಹ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಎಲಿರ ಒಾಂದು 

ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಸಕಾಗರ ಅದನ್ನನ  0.35% ಗೆ  ಮತ್ತು  ಎ.ಪಿ.ಎಾಂ.ಸ. ಕಾಯಿದೆ ಜಾರಿಯಾದ ನಂತ್ರ 

ಅದನ್ನನ  0.60%ಗೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.   ಈ 0.60%ನಲಿ್ಲ  ಬರುತಿು ದಾ  ಹಣದಲಿ್ಲ  1.09% ನಷ್ಟಟ  ಹಣವನ್ನನ  ಕೇಾಂದರ  

ಮಾರುಕಟಟ  ಸಮತಿಯ ಆವತ್ಗನ ನಿಧಿಗೆ ವಗ್ರಗವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು .  ವಗ್ರಗವಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತ್ರ 

ಕೇವಲ 0.49% ನಲಿ್ಲ  ಎ.ಪಿ.ಎಾಂ.ಸ.ಯಲಿ್ಲ  ಬರುವ ಖ್ರ್ಚಗಗಳಾದ ವಾಹನ ವಚ್ಚ , ರ್ಚನವಣಾ ವಚ್ಚ , 

ಸಬಬ ಾಂದಿ, ಅಲಿ್ಲ  ಬಿದಾ ಾಂತ್ಹ ಉಳಿದ ತ್ರಕಾರಿಗಳನ್ನನ  ಸವ ಚ್ಛ ಗಳಿಸುವ ವಚ್ಚ  ಸಾಕಷ್ಟಟ  ಬರುತಿು ತ್ತು . ಈಗ 

ಎ.ಪಿ.ಎಾಂ.ಸ ಗೆ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಾಂದ ಅಲಿ್ಲನ ಸಬಬ ಾಂದಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕಡುವುದಕೊ  ಸಹ 

ಕಷ್ಟ ವಾಗಿದೆ.   ಅದಕೆೆ  ಸಕಾಗರ ಯಾವ ರಿೀತಿ ಹಣವನ್ನನ  ತ್ತಾಂಬಿಕಡುವಂತ್ಹ ವಾ ವಸೆ ಯನ್ನನ  

ಮಾಡುತ್ು ದೆ ಎಾಂಬ  ಮಾತ್ನ್ನನ  ಮಾನಾ  ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  ಕೇಳುವುದಕೆೆ  ಇಷ್ಟ ಪ್ಡುತೆು ೀನೆ.  

(ಮುಾಂದು) 

(1330) 24-12-2021, 10.50  ಕೆಜಿ – ಎಕೆ                   (ಸಭಾಪತಿಯವರ  ಉಪಸೆಿ ತಿ)  

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು)(ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರಾದ  ಶ್ರ ೀ ಗೀವಿಾಂದರಾಜುರವರು ಕೇಳಿರುವಂತ್ಹ ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳಿಗೆ 

ವಿವರವಾದ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಕಟಟ ದೆಾ ೀವ.   ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು   ಸಕಾಗರ ಈ ಕಾಯೆಾ ಯನ್ನನ   ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಕೆೆ   

ತಂದ ನಂತ್ರ  ರೈತ್ರಿಗೆ  ಅನ್ನಕೂಲವಾಗುತಿು ದೆಯೇ   ಅರ್ವಾ ತಾಂದರೆಗಳಿವಯೇ  ಎಾಂಬುದು ಸಕಾಗರದ 

ಗಮನಕೆೆ  ಬಂದಿದೆಯೇ ಎಾಂಬ ಮೂಲ ಪ್ರ ಶೆನ ಯನ್ನನ  ಕೇಳಿದಾಾ ರೆ.  ಈ ತಿದುಾ ಪ್ಡಿಯ ಪೂವಗದಲಿ್ಲ  ಆಗಲ್ಲ, 

ತಿದುಾ ಪ್ಡಿಯ ನಂತ್ರದಲಿ್ಲ  ಆಗಲ್ಲ ಯಾವುದೇ  ತೆರಿಗೆ/ಶುಲೆ ವನ್ನನ   ಪಾವತಿಸುವುದಕೆೆ   ಅವಕಾಶ್ ಇಲಿದಿರುವ  

ಹನೆನ ಲೆಯಲಿ್ಲ , ಇಲಿ್ಲ  ರೈತ್ರ ಅನನ್ನಕೂಲಕೆೆ  ಅವಕಾಶ್ಗಳು  ಇಲಿ   ಮತ್ತು  ಎಲಿ್ಯ  ಅನ್ನಕೂಲಗಳು 

ಆಗುತ್ು ವಾಂದು ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ನಿೀಡಲ್ಯಗಿದೆ. 0.6% ತೆರಿಗೆಯನ್ನನ  ವಸೂಲು ಮಾಡುತಿು ದುಾ , ಅದು 0.15 % 
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ಅನ್ನನ  ವಗ್ರಗವಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತ್ರ ಉಳಿಕೆ ಹಣದಲಿ್ಲ  ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟಟ  ಸಮತಿಯನ್ನನ  ನಿವಗಹಣೆ 

ಮಾಡುವುದಕೆೆ   ಕಷ್ಟ ವಾಗುತ್ು ದೆ ಎನ್ನನ ವಂತ್ಹ ಮಾತ್ನ್ನನ  ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು ಹೇಳಿದಾಾ ರೆ.  ಈಗ ನವು 

ಮಾರುಕಟಟ  ಪಾರ ಾಂಗಣದಲಿ್ಲ  ಮಾಡುತಿು ರುವಂತ್ಹದಾ ಕೆೆ  ಕಟಟ ರುವಂತ್ಹ ನಿಯಮಗಳನ್ನನ  ಅದರ 

ವಾಾ ಪಿು ಯಲಿ್ಲ  ಕೆಲಸಗಳನ್ನನ   ಮಾಡಿಕಳಳ ಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ  ಮತ್ತು  ತೆರಿಗೆಯನ್ನನ  ಸಂಗರ ಹಣೆ 

ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ ಎನ್ನನ ವುದನ್ನನ  ಸಷ ಷ್ಟ ಪ್ಡಿಸದೆಾ ೀವ.  

 

   ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು  ಕೃಷಿ ಉತ್ಪ ನನ ಗಳನ್ನನ   ಸರಿಯಾದ  ದರಕೆೆ   ರೈತ್ರು  

ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಾಧಾ ವಾಗುತಿು ಲಿ  ಎಾಂಬುದು ಸಕಾಗರದ ಗಮನಕೆೆ   ಬಂದಿದೆಯೇ ಎಾಂಬ ಕನೆಯ 

ಪ್ರ ಶೆನ ಯನ್ನನ   ಕೇಳಿದಾಾ ರೆ. ಕನಗಟಕ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪ ನನ   ಮಾರುಕಟಟ   ವಾ ವಹಾರ  (ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಮತ್ತು  

ಅಭಿವೃದಿಿ ) ಅಧಿನಿಯಮ 1966ರ  ಕಲಂ 76 ರಡಿ ಗುರುತ್ತಪ್ಡಿಸಲ್ಯದ  ವಿಧಾನಗಳಾದ  ಇ-ಟಾಂಡರ  ಪ್ದಾ ತಿ  

ಸಾವಗಜನಿಕ  ಹರಾಜು ಅರ್ವಾ ಬಹರಂಗ  ಒಪ್ಪ ಾಂದದ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ   ಕೃಷಿ ಉತ್ಪ ನನ ಗಳ ಮಾರಾಟಕೆೆ   

ಪಾರ ಾಂಗಣಗಳಲಿ್ಲ   ಅವಕಾಶ್ ಇರುವುದರಿಾಂದ ರೈತ್ರಿಗೆ  ಸವ ಧಾಗತ್ಾ ಕ  ಬ್ಲೆ ದೊರಕುವುದಕೆೆ  ಯಾವುದೇ 

ತಾಂದರೆಗಳಿಲಿ .  ಕೃಷಿ  ಉತ್ಪ ನನ ಗಳನ್ನನ  ಸರಿಯಾದ ದರಕೆೆ   ರೈತ್ರು  ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು  

ಸಾಧಾ ವಾಗುವುದಿಲಿ  ಎನ್ನನ ವುದು ಸರಿಯಲಿ . ಆದಾ ರಿಾಂದ, ಸಕಾಗರ ಇದಕೆೆ  ಪೂಣಗ ಪ್ರ ಮಾಣದಲಿ್ಲ  

ಸಹಕಾರವನ್ನನ  ಕಡುತ್ು ದೆ ಎನ್ನನ ವ ಮಾತ್ನ್ನನ  ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಕಟಟ ದೆಾ ೀನೆ.  

ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು ಇದರ ಬಗೆೆ  ಬೇರೆ ಏನದರೂ ಇದಾ ರೆ ಕೇಳಬಹುದು.  

 

ರ್ಶರ ೋ ಗೋವಿಂದರಾಜು:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲ್ಲಯನ್ನನ  

ಮಾಡುವುದಿಲಿವಾಂದು ಹೇಳಿದಾಾ ರೆ. ಅಲಿ್ಲ  ವಾಾ ಪಾರ ಮಾಡುತಿು ರುವ  ದಲಿ್ಯಳಿಗಳು ಎ.ಪಿ.ಎಾಂ.ಸ.ಗೆ 

ತೆರಿಗೆಯನ್ನನ  ಕಟ್ಟಟ ತಿು ದಾ ರು. ಅದರಿಾಂದ ರೈತ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹರೆ ಇರಲ್ಲಲಿ . ಅವರು ಕಟ್ಟಟ ತಿು ದಾ  ತೆರಿಗೆಯ 

ಹಣದಲಿ್ಲಯೇ ಕೇಾಂದರ  ಸಮತಿಗೂ ಸಹ 1.09%  ರಷ್ಟಟ  ಕಟಟ  ಉಳಿದ ಹಣದಲಿ್ಲಯೇ ಅಲಿ್ಲನ ಸಬಬ ಾಂದಿಗೂ ಸಹ 

ವೇತ್ನ ಕಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು .  ಆ ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಯ ವಚ್ಚ ವನ್ನನ  ಅವರೇ ಭ್ರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು . ಅಲಿದೇ, 

ಎ.ಪಿ.ಎಾಂ.ಸ ಪಾರ ಾಂಗಣವನ್ನನ  ಸವ ಚ್ಚ  ಮಾಡುವುದಕೆೆ , ಅದರ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಕೆಲಸ ಕಾಯಗಗಳಿಗೆ ಅದೇ 

ಹಣವನ್ನನ  ಬಳಸಕಳುಳ ತಿು ದಾ ರು. ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ ಅಲಿ್ಲ  50% ಕೆಿ ಾಂತ್ ಹೆಚಿಚ ಗೆ ಆದಾಯ ಕುಾಂಠಿತ್ವಾಗಿದೆ. ಆ 

ಆದಾಯವನ್ನನ  ಸಕಾಗರದಿಾಂದ ತ್ತಾಂಬಿಕಡಬೇಕು ಎನ್ನನ ವುದು ನನನ  ವಾದ. ಈ ಸಂದಭ್ಗದಲಿ್ಲ  

ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲರುವಂತ್ಹ ಎಲಿ್ಯ  ಎ.ಪಿ.ಎಾಂ.ಸ.ಗಳಲಿ್ಲಯೂ  ರ್ಚನನ ಗಿ ವಾಾ ಪಾರ ಆಗುತಿು ದೆ ಎಾಂದು ನನ್ನ 

ಹೇಳುವುದಿಲಿ . ನನನ  ಕೆಷ ೀತ್ರ ವಾದ ಕೀಲ್ಯರದ ಮಟಟ ಗೆ, ಕೀಲ್ಯರದಲಿ್ಲರುವ  ಎ.ಪಿ.ಎಾಂ.ಸ ದಕಿಷ ಣ 

ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲಯೇ  ಬಹಳ ದೊಡಡ ದಾದ ಮಾರುಕಟಟ . ಆದರೆ, ಆ ಮಾರುಕಟಟ ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟಟ  ಸೆ ಳದ ಕರತೆ 

ಇದೆ.  ನನ್ನ  ಆ ವಿಚಾರವನ್ನನ  ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟಟ  ಬ್ರರಿ ಸದನದಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಸಾು ಪ್ ಮಾಡಿದೆಾ ೀನೆ. ಅದರಲಿ್ಲಯೂ 
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ಆದಾಯ ಬ್ರರದಿದಾ ರೆ, ಅಲಿ್ಲ  ಅದನ್ನನ  ಸವ ಚ್ಚ  ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಪ್ರ ತಿದಿವಸ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳು 

ಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ. ಆ ಹಣವನ್ನನ  ಹೇಗೆ ಭ್ರಿಸುವುದು?  ಎ.ಪಿ.ಎಾಂ.ಸ.ಗಳ ಆರ್ಥಗಕ ಪ್ರಿಸೆ ತಿ ಏನಗುತ್ು ದೆ ಎಾಂದು 

ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ದಯವಿಟ್ಟಟ  ಹೇಳಬೇಕು.  

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 0.6% ರಲಿ್ಲ  1.50% ಅನ್ನನ  ಕೇಾಂದರ  

ಸಮತಿಗೆ ಕಟಟ ರೆ, ಉಳಿಕೆ ಹಣ ನಮಗೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲಿವಾಂದು ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು ಹೇಳಿದಾಾ ರೆ. ಆದರೆ, 

ನಿಯಮಗಳನ್ನನ  ಏನದರೂ ವಿಸು ರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಅರ್ವಾ  ಹೆರ್ಚಚ  ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ಇಡಿೀ ರಾಜಾ ಕೆೆ    

ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ್ಹ ಅವಶ್ಾ ಕತೆಯೂ ಸಹ ಇದೆ.  ಆದರೂ  ಸಹ, ಕೀಲ್ಯರ ಜಿಲಿೆ ಯನ್ನನ  

ಗಮನದಲಿ್ಲಟ್ಟಟ ಕಾಂಡು, ಕೆಲವು ಕಡೆ, ನಮಾ   ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲಿೆ  ಮತ್ತು  ಉಡುಪಿ ಜಿಲಿೆ ಗಳಲಿ್ಲ   

ಎ.ಪಿ.ಎಾಂ.ಸ.ಗಳಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಯತ್ನ  ಪ್ಟಟ ರೂ ಸಹ ಅದು ಮಾರಾಟ ಕೇಾಂದರ ವಾಗಿ ಪ್ರಿವತ್ಗನೆಯಾಗುತಿು ಲಿ , ರೈತ್ರು 

ಅಲಿ್ಲ ಗೆ ಬರುತಿು ಲಿ  ಎನ್ನನ ವಂತ್ಹ ದೂರುಗಳು ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ  ಇದೆ. ಆ ಹನೆನ ಲೆಯಲಿ್ಲ  ಮಾನಾ  ಸಹಕಾರ 

ಸಚಿವರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಗೀವಿಾಂದ ರಾಜುರವರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತ್ನಡಿ  ಇದಕೆೆ  

ಏನದರಾಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದೇ ಎಾಂದು ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  

 

ರ್ಶರ ೋ ಗೋವಿಂದರಾಜು:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು  ರಾಜಾ  ಸಂಚಿತ್  ನಿಧಿಗೆ  

ಪಾವತಿಯಾದ ಮತ್ು   ರೂ.1571.50 ಕೀಟ  ರೂಪಾಯಿಗಳು ಹಾಗೂ  ಅವತ್ಗ ನಿಧಿಗೆ  ಪಾವತಿಯಾದ 

ಮತ್ು  ರೂ.8835.40 ಕೀಟಗಳು ರೂಪಾಯಿಗಳು ಎಾಂದು ಉತ್ು ರದಲಿ್ಲ  ತಿಳಿಸದಾಾ ರೆ. ಈ ಹಣವನ್ನನ  

ಎ.ಪಿ.ಎಾಂ.ಸ ಮುಖಾಂತ್ರ ವಸೂಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈ ಹಣವನ್ನನ  ಎಲಿ್ಲ  ಬಳಸುತಿು ದಾಾ ರೆ? ಈ ಹಣವನ್ನನ  

ಎ.ಪಿ.ಎಾಂ.ಸ.ಗಳಿಗೆ ಏಕೆ ಖ್ರ್ಚಗ ಮಾಡಬ್ರರದು? ದಯವಿಟ್ಟಟ  ಸಕಾಗರ ಈ ನಿಟಟ ನಲಿ್ಲ  ಯೀಚ್ನೆ 

ಮಾಡಬೇಕು. ನೂರಾರು ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಎ.ಪಿ.ಎಾಂ.ಸ.ಯಲಿ್ಲಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಎಲಿ್ಲ  ಎ.ಪಿ.ಎಾಂ.ಸ.ಗಳು 

ರ್ಚನನ ಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿು ವ ಅಾಂತ್ಹ ಕಡೆ ಏನ್ನ ಮೂಲಭೂತ್ ಸಮಸಾ ಗಳಿವ, ಎ.ಪಿ.ಎಾಂ.ಸ.ಗಳದುಾ  

ಇರಬಹುದು, ಜನ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಗಳದುಾ  ಇರಬಹುದು ಅವುಗಳ ಬಗೆೆ  ಒಾಂದು ಸಭೆಯನ್ನನ  ಕರೆದು ಅಲಿ್ಲನ 

ಸಮಸಾ ಗಳನ್ನನ  ಪ್ರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಎ.ಪಿ.ಎಾಂ.ಸ.ಗಳನ್ನನ  ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲಿ್ಲ  in particular, 

ಕೀಲ್ಯರ  ಜಿಲಿೆ , ರೈತ್ರು ಇರುವಂತ್ಹ ಜಿಲಿೆ . ರೈತ್ರು ಬ್ಳೆಯುವಂತ್ಹ ಹಣ್ಣಣ , ತ್ರಕಾರಿ ಮತ್ತು  ಹೂವು 

ಬ್ಳೆಯುವಂತ್ಹವರಿಗೆ ಎ.ಪಿ.ಎಾಂ.ಸ ಮಾರುಕಟಟ ಗಳನ್ನನ  ಅಭಿವೃದಿಾ  ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಸೂಕು  ಕರ ಮಗಳನ್ನನ  

ತ್ತತಗಗಿ ತೆಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕೆಾಂದು ನನನ  ಒತು ಯವಾಗಿದೆ.  
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ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,   ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರ ಕಳಕಳಿ 

ಸಕಾಗರಕೆೆ  ಅರ್ಗವಾಗಿದೆ.  ಇದನ್ನನ  ಮಾನಾ  ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರ ಹಾಗೂ ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರ ಜೊತೆಗೆ 

ಮಾತ್ನಡಿ ಈ ಸಮಸಾ ಯನ್ನನ  ಪ್ರಿಹಾರ ಮಾಡುತೆು ೀವ.  

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-  ಆಯನೂರು  ಮಂಜುನಥ ರವರೇ, 

 

ರ್ಶರ ೋ ಗೋವಿಂದ ರಾಜು:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ಒಾಂದು ಸಣಣ  ಉಪ್ ಪ್ರ ಶೆನ  ಇದೆ.    ಇದು ಬಹಳ 

ಮುಖ್ಾ ವಾಗಿದೆ.  

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಗೀವಿಾಂದರಾಜುರವರೇ, ಸಾಕು ಬಿಡಿ. ಎಷ್ಟಟ  ಬ್ರರಿ ಕೇಳುತಿು ೀರಿ.  

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,   ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು ಹೇಳಿರುವಂತ್ಹ 

ಸಮಸಾ ಗಳು ಮತ್ತು  ವಿಚಾರಗಳ ಬಗೆೆ  ಸಕಾಗರಕೆೆ  ಕಾಳಜಿ ಇದೆ.  

 

ರ್ಶರ ೋ ಗೋವಿಂದರಾಜು:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಪ್ರ ಸಾು ಪ್ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ ಅಷ್ಟ ೀ. ಆದರೆ, ಅವರಿಾಂದ 

ಏನ್ನ ನಿರಿೀಕೆಷ  ಮಾಡುವುದಿಲಿ .  ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಾ .  

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,   ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು ಹೇಳಿರುವಂತ್ಹ 

ಕಾಳಜಿ ಅರ್ಗವಾಗಿದೆ.  

 

ರ್ಶರ ೋ ಗೋವಿಂದರಾಜು:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಿನೆನ  ದಿವಸ ದಿನ ಪ್ತಿರ ಕೆಯಲಿ್ಲ  ಒಾಂದು ಸುದಿಾ  

ಬಂದಿದೆ.  ಅದನ್ನನ  ಸಕಾಗರದ ಗಮನಕೆೆ  ತ್ರುತೆು ೀನೆ. ನಿನೆನ  ದಿವಸ ನಮಾ  ಎ.ಪಿ.ಎಾಂ.ಸ.ಯಲಿ್ಲ  

ಜಿಲಿ್ಯ ಧಿಕಾರಿಯವರು ಎ.ಪಿ.ಎಾಂ.ಸ.ಗೆ 30 ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನನ  ಕಡುತಿು ದೆಾ ೀವಾಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನನ  

ಕಟಟ ದಾಾ ರೆ. ನವು ಎ.ಪಿ.ಎಾಂ.ಸ.ಗೆ 30 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಬೇಕೆಾಂದು ಪ್ಯತ್ನ  ಮಾಡುತಿು ರುವುದು ಸತ್ಾ . ಅದು 

ಅರಣಾ  ಇಲ್ಯಖೆ  ಮತ್ತು  ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಯಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡುವ ಸಪ ಾಂದನೆ ಸರಿಯಾಗಿ 

ಇಲಿದಿರುವುದರಿಾಂದ, ಸುಮಾರು ಒಾಂದು ವಷ್ಗದಿಾಂದ ಅದು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿದಿಾ ದೆ.  30 ಎಕರೆ ಜಾಗದ ಬಗೆೆ  

ಇರುವ ಕಡತ್ ಅರಣಾ  ಇಲ್ಯಖೆಯಲಿ್ಲದೆ.   ದಯವಿಟ್ಟಟ , ತವು   ಆದಷ್ಟಟ  ಬೇಗ  ಆ  file ಅನ್ನನ   clear 

ಮಾಡಿಕಡಬೇಕೆಾಂದು ಸಕಾಗರಕೆೆ   ಒತು ಯ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು ತ್ಮಾ ಲಿ್ಲ  ವಿನಂತಿ.  



                                                                ««¥¥ÀÀ//2244--1122--22002211| 14 

““  wwzzÀÀÄÄÝÝ¥¥ÀÀrrAAiiÀÀiiÁÁUUÀÀzzÀÀ  ¥¥ÀÀææww//uunneeddiitteedd  ccooppyy//££ÁÁååAAiiÀÀiiÁÁ®®AAiiÀÀÄÄUUÀÀ¼¼ÀÀ°°èè  CCxxÀÀªªÁÁ  ¥¥ÀÀwwææPPÁÁ  ¥¥ÀÀææPPÀÀlluuÉÉUUÁÁVV  GG¥¥ÀÀAAiiÉÉÆÆÃÃVV¸̧ÀÀPPÀÀÆÆqqÀÀzzÀÀÄÄ  ’’’’ 

 

 

 ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು ಹೇಳಿರುವಂತ್ಹ 

ವಿಷ್ಯವನ್ನನ  ಮಾನಾ  ಸಚಿವರ ಗಮನಕೆೆ  ತ್ರುತೆು ೀನೆ ಹಾಗೂ ಆದಷ್ಟಟ  ಬೇಗ ಅದನ್ನನ  ವಿಲೇವಾರಿ 

ಮಾಡುತೆು ೀವ.  
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಾ  1344 

(ಉತ್ು ರ ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

 

 ರ್ಶರ ೋ ಆಯನೂರು ಮಂಜುರ್ನಥ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, K.R.I.D.L (Karnataka Rural 

Infrastructure Development Limited) ನಲಿ್ಲ  ಆದ  ಹಣದ ಅವಾ ವಹಾರದ ಬಗೆೆ , ಅತಿಹೆರ್ಚಚ  ಹಣ 

ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಗೆೆ  ಮತ್ತು  ಅದನ್ನನ  recovery ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನನ ವಂತ್ಹ ಆಾಂತ್ರಿಕ ವರದಿಯ 

ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನೇನ್ನ ಕರ ಮಗಳನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಳಳ ಲ್ಯಗಿದೆ ಎಾಂಬ ಪ್ರ ಶೆನ ಯನ್ನನ  ಕೇಳಿದೆಾ ೀನೆ. ಅದಕೆೆ  

ಉತ್ು ರದಲಿ್ಲ   ಹೆರ್ಚಚ ವರಿಯಾಗಿ  ಭ್ರಿಸದ ಸಾಂಟೇಜ  ವಚ್ಚ  ರೂ.3,84,73,384.00 ಗಳಾಗಿದುಾ ,  ವರದಿಯು  

ಸಂಸೆ ಯಲಿ್ಲ  ಫೆಬರ ವರಿ-2019 ರಲಿ್ಲ  ಸವ ೀಕೃತ್ವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳುಳ ವುದರ ಬಗೆೆ  ಇನೂನ  ಉನನ ತ್ 

ಮಟಟ ದ ಸಮತಿಯಿಾಂದ ವರದಿಯನ್ನನ  ನಿರಿೀಕಿಷ ಸುತೆು ೀವಾಂದು ಹೇಳಿದಾಾ ರೆ. ಇದು ಒಮೆಾ  ಸಾಭಿೀತಗಿದೆ. 

ಆದರೆ, ಅದನ್ನನ  recovery ಮಾಡುವಾಗ.  ಮತೆು  ಮತೆು  ಅಸಾಯಕತೆ ಆಡಳಿತ್ ವಾ ವಸೆ ಯಲಿ್ಲ  ಬರುತಿು ರುವುದು 

ಯಾವ ಕಾರಣಕೆಾ ಗಿ? ಸಕಾಗರದ ಹಣವನ್ನನ  ಇಷ್ಟಟ  ದೊಡಡ  ಪ್ರ ಮಾಣದಲಿ್ಲ  ದುರುಪ್ಯೀಗ 

ಮಾಡಿಕಾಂಡವರ ವಿರುದಿ  ಏನ್ನ ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿದಾಾ ರೆ? ಕೇವಲ ವಸೂಲ್ಯತಿ ಮಾತ್ರ ವೇ? ಮಾನಾ  

ಸಚಿವರಿಾಂದ ಇದರ ಬಗೆೆ  ಮಾಹತಿಯನ್ನನ  ಬಯಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಎಸ್ .ಈಶವ ರಪಪ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರಾದ  ಆಯನೂರು 

ಮಂಜುನಥ ರವರು ಹೇಳಿರುವಂತ್ಹ point ಸತ್ಾ  ಇದೆ. ಮೂವತ್ತು  ಸಾವಿರದ ನಲವತು ರು ಕೀಟ 

ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಟ  ಒಟ್ಟಟ  ಕಾಮಗ್ರರಿಗಳು ಆಗಿವ.  ಅದರಲಿ್ಲ  ರೂ.88.11 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಇಲ್ಯಖೆಗೆ 

ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.  ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು ಕನೆಯದಾಗಿ ಸಾಂಟೇಜ ನಲಿ್ಲ  ಆಗಿರುವಂತ್ಹ ಅವಾ ವಹಾರದ ಬಗೆೆ  ಪ್ರ ಶೆನ  

ಕೇಳಿದಾಾ ರೆ. ಸಾಂಟೇಜ ನಲಿ್ಲ  ರೂ.3,84,73,384.00 ಗಳ ಅವಾ ವಹಾರ ಆಗಿದೆ  ಎನ್ನನ ವಂತ್ಹ ಅಾಂಶ್ವನ್ನನ  

ತ್ನಿಖೆ ಮಾಡಲು ಒಾಂದು ಸಂಸೆ ಯನ್ನನ  ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆಾ ವು.  ಕಿಪಾ ಸಂಸೆ ಯ ಮುಖಾಂತ್ರ  ಶ್ರ ೀ 

ವಿ.ಎಸ .ಶ್ರ ೀಕಂಠ ಮತ್ತು  ಶ್ರ ೀ ಎನ .ವಿ.ಸುಬಬ ಣಣ  ಇವರಿಗೆ ಕಟಟ ದೆಾ ವು. ಅವರು ಸಕಾಗರಕೆೆ  ವರದಿಯನ್ನನ  

ದಿನಾಂಕ 9-12-2015 ರಂದು ಸಲಿ್ಲ ಸದಾಾ ರೆ. ಇದಾದ ನಂತ್ರ ಅದು ಫೆಬರ ವರಿ 2019ರಂದು ನಮಗೆ ಸಕೆಿ ದೆ. 

ಕನಗಟಕ ಗ್ರರ ಮೀಣ  ಮೂಲ ಸೌಕಯಗ ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಿಗಮ ಸಂಸೆ ಯಲಿ್ಲ   ಕಾಮಗ್ರರಿಗಳ 

ನಿವಗಹಣೆಯಲಿ್ಲ   ಹೆರ್ಚಚ ವರಿ  ವಚ್ಚ ದ  ಬಗೆೆ   ಹಾಗೂ ಸಮೆಾಂಟ  ಮತ್ತು  ಸಟ ೀಲ   ಸರಬರಾಜು  ಮಾಡುವಾಗ  

ಹೆರ್ಚಚ ವರಿ  ಸಾಂಟೇಜ   ಸೇರಿಸುವ  ಹೆರ್ಚಚ ವರಿ  ವಚ್ಚ ದ ಹಣವನ್ನನ   ವಸೂಲ್ಲ ಮಾಡುವಲಿ್ಲ   ಆಗುತಿು ರುವ 

ತರತ್ಮಾ   ಮತ್ತು  ವಿಳಂಬದ ಬಗೆೆ   ತ್ನಿಖೆ ಕೈಗಾಂಡು  ಹಾಗೂ    ಈ  ಕುರಿತ್ತ  ಅಳವಡಿಸಕಳಳ ಬಹುದಾದ  

ನಿಯಮವನ್ನನ   ರೂಪಿಸುವ  ಸಲುವಾಗಿ   ಸಕಾಗರದ ಆದೇಶ್  ಸಂಖೆಾ   ಗ್ರರ ಅಪ್:33:ಸುಗ್ರರ ಯೀ:2021 

ದಿನಾಂಕ 12.05.2021 ರಲಿ್ಲ  ಉನನ ತ್ ಮಟಟ ದ  ಸಮತಿಯನ್ನನ   ರಚಿಸಲ್ಯಗಿದೆ.  ಸಮತಿಯಿಾಂದ  ವರದಿ 

ನಿರಿೀಕಿಷ ಸುತು , ವರದಿ  ಸವ ೀಕೃತ್ವಾದ ನಂತ್ರ ಅಗತ್ಾ  ಕರ ಮ ಕೈಗಳಳ ಲ್ಯಗುವುದು.  ನನ್ನ ಈಗ್ರಗಲೇ 
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ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆದೇಶ್ ಕಟಟ ದೆಾ ೀನೆ. ಇದನ್ನನ  ಏಕೆ ಅವರ ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಯನ್ನನ  

ಮಾಡಿಕಾಂಡರು ಎಾಂದು ಕೇಳಿದರೆ, ಇದರಲಿ್ಲ  ವಾ ತಾ ಸ ಇನೂನ  ಬರುವುದು ತ್ತಾಂಬ ಇರಬಹುದೆನೀ ಎಾಂಬ 

ಕಲಪ ನೆಯಿಾಂದ ಇನನ ಾಂದು ಕಮಟಯನ್ನನ  ಮಾಡಿಕಾಂಡು ಅದರ ಮುಖಾಂತ್ರವು ಸಹ ವರದಿಯನ್ನನ  

ತೆಗೆದುಕಾಂಡು ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು ಇದೆಾ ವು  ಎಾಂದು ಹೇಳಿದಾಾ ರೆ,   ನನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕಮಟ ವರದಿಯನ್ನನ  

ಕಡಲ್ಲ  ಎಾಂದು ಹೇಳಿದೆಾ ೀನೆ.  ಅಷ್ಟ ರಳಗೆ ಬ್ರಕಿ ರೂ.3,84,73,384.00 ಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.  ಇದನ್ನನ  M.D. 

ಮತ್ತು  Chief Accounts Officer ರವರಿಗೆ ಮೂರು ತಿಾಂಗಳಲಿ್ಲಯೇ recovery ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು recovery 

ಆದೇಶ್ವನ್ನನ  ಸಹ ಈಗ್ರಗಲೇ ಕಟಟ ದೆ. ಅವರು ಮೂರು ತಿಾಂಗಳಲಿ್ಲಯೇ recovery ಮಾಡಿ ಸಕಾಗರಕೆೆ  

ಕಟಟ ಬೇಕೆಾಂಬ ಆದೇಶ್ವನ್ನನ  ಸಹ ಕಟಟ ದೆಾ ೀವ.  

 

ರ್ಶರ ೋ ಆಯನೂರು ಮಂಜುರ್ನಥ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ಹೇಳುವ ರಿೀತಿ 

ಇಲ್ಯಖೆಯಿಾಂದ ಹಣವೇ ಬರಲ್ಲಲಿ . ಹಾಗ್ರದರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವ ಮೂಲದಿಾಂದ ಹಣವನ್ನನ  ಹಾಂದಿಸ 

ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದಾಾ ರೆ?   

(ಮುಾಂದು) 

(1331) 24-12-2021 (11.00) ಎಂವಿ-ಎಕೆ     (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

 

ರ್ಶರ ೋ ಆಯನೂರು ಮಂಜುರ್ನಥ (ಮಂದು):- 

 

ಅವರು ಯಾವ ಮೂಲದಿಾಂದ ಹಣವನ್ನನ  adjust ಮಾಡಿದರು ಎನ್ನನ ವಂತ್ಹ ಮಾಹತಿ ಬಹಳ 

ಮುಖ್ಾ ವಾದುದು. ಇದು ಅಲಿೆ ೀ ನಡೆದಿರುವಂತ್ಹ ಗೀಲ ಮಾಲ . ಈಗ ಇಲ್ಯಖೆಗೆ ಹಣ ಬಂದಿಲಿವಾಂದು 

ಸಕಾಗರ ಹೇಳುತ್ು ದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಹಣವನ್ನನ  ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದಕೆ ೀಸೆ ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಎಲಿ್ಲಾಂದ 

ಬಂತ್ತ? ಆ ಹಣದ ಮೂಲ ಏನ್ನ? ಆ ಹಣವನ್ನನ  ಅವರು ಯಾವರಿೀತಿ ಹಾಂದಿಸದರು? ಆ ರಿೀತಿ 

ಮಾಡಿದಂತ್ಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ರಿಕವರಿ ಮಾತ್ರ ವಲಿ . ಈಗ ಸಕಾಗರದ ಹಣವನ್ನನ  ದುರುಪ್ಯೀಗ 

ಮಾಡಿಕಾಂಡಂತ್ಹ ಪ್ರ ಕರಣವಾಗಿದಾ ರೆ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಿರ ಮನಲ  ಮಕದಾ ಮೆಯನ್ನನ  ದಾಖ್ಲ್ಲಸಬೇಕು 

ಅಲಿವೇ? ಅದರ ಮಾಹತಿಯನ್ನನ  ಮಾನಾ  ಮಂತಿರ ಗಳ ಬಳಿ ಕೇಳುತಿು ದೆಾ ೀನೆ. 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶವ ರಪಪ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನನ್ನ ರಾಜಾ ದ ಗ್ರರ ಮೀಣಾಭಿವೃದಿಿ  

ಸಚಿವನದ ನಂತ್ರ ಎಲಿ್ಯ  ಇಲ್ಯಖೆಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವಾಾ ವ ಕಾಮಗ್ರರಿಗಳು ಅಧಗಕೆೆ  ನಿಾಂತಿವ ಎಾಂಬ 

ವರದಿಯನ್ನನ  ತ್ರಿಸಕಾಂಡೆ. ಆ ಕಾಮಗ್ರರಿಗಳು ಅಧಗಕೆೆ  ಏಕೆ ನಿಾಂತಿದೆ ಎಾಂದರೆ, ಆಯಾಯ ಇಲ್ಯಖೆಗಳಲಿ್ಲ  

ಹಣವಿಲಿದೆ ಕಟಟ ಡಗಳನ್ನನ  ಹಾಗೆಯೇ ನಿಲಿ್ಲ ಸಬಿಟಟ ದಾ ರು. ಕನೆಗೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟ ಷ್ಟಟ  ಹಣ ಬೇಕು 

ಎಾಂಬುದನ್ನನ  ಅಾಂದಾಜು ತ್ಯಾರಿಸದೆವು. ಏಕೆಾಂದರೆ, ನಮಾ  K.R.I.D.L (Karnataka Rural Infrastructure 

Development Limited) ನಲಿ್ಲ  ಹಣವಿದೆ. ಆ ಹಣದ ಮುಖಾಂತ್ರ ಅಧಗಕೆೆ  ನಿಾಂತಿರುವ ಎಲಿ್ಯ  
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ಕಾಮಗ್ರರಿಗಳನ್ನನ  ಅಭಿವೃದಿಿ ಪ್ಡಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕೊ  ಸಹ ಅವುಗಳು ಹಾಗೆಯೇ 

ನಿಾಂತಿರಬ್ರರದು. ಏಕೆಾಂದರೆ, ಅವುಗಳು ಸಕಾಗರದ ಸಾವಿರಾರು ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆಸು . ಈಗ 

ಯಾವುದಾದರೂ ಒಾಂದು ಎಸ.ಸ., ಮತ್ತು  ಎಸ.ಟ., ಸಮುದಾಯ ಭ್ವನಗಳಿಗೆ ಐದು ಕೀಟ 

ರೂಪಾಯಿಗಳಿದಾ ರೆ, ಅದಕೆೆ  ನಲೆು ವರೆ ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹಣ ಖ್ರ್ಚಗ ಮಾಡಿದಾಾ ರೆ. ಇನ್ನನ  ಐವತ್ತು  

ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೀಸೆ ರ, ಆ ಕಟಟ ಡ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಾಂತಿರುತ್ು ದೆ. ಅದಕೆೆ  ನವು ಐವತ್ತು  ಲಕ್ಷ 

ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನನ  ಹಾಕಿ, ಅದರ ಕಾಮಗ್ರರಿ ಮುಗಿದ ನಂತ್ರ, ಆಯಾಯ ಇಲ್ಯಖೆ ಮುಖಾಂತ್ರ ಖ್ರ್ಚಗ 

ಮಾಡಿದ ಹಣವನ್ನನ  ವಾಪ್ಸುು  ಪ್ಡೆದುಕಳುಳ ತಿು ದೆಾ ೀವ. ಈ centage ಬೇರೆ ಮತ್ತು  ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು ಪ್ರ ಶೆನ  

ಕೇಳಿರುವುದು ಬೇರೆ. ಯಾವ ಇಲ್ಯಖೆಗಳ ಮುಖಾಂತ್ರವಾಂದು ಪ್ರ ಶೆನ ಯನ್ನನ  ಕೇಳಿದಾಾ ರೆ. ಅದಕೆೆ  ನವು 

ಇಾಂತ್ಹ ಇಲ್ಯಖೆಗಳ ಮುಖಾಂತ್ರ ಮಾಡಿದೆಾ ೀವಾಂದು ತಿಳಿಸದೆಾ ೀವ. ಈಗ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತ್ಪುಪ  

ಮಾಡಿದಾಾ ರೆ ಎನ್ನನ ವುದರ ಪ್ಟಟ ಯನ್ನನ  ಅನ್ನಬಂಧ-೩ರಲಿ್ಲ  ಒದಗಿಸದೆಾ ೀನೆ. ಒಟ್ಟಟ  16 ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 

ಎಾಂದು ಅವರ ಹೆಸರು ಸಮೇತ್ವಾಗಿ ಮತ್ತು  ಅವರಿಾಂದ ಎಷ್ಟ ಷ್ಟಟ  ಹಣ ಬರಬೇಕು ಎಾಂಬುವುದರ 

ಪ್ಟಟ ಯನ್ನನ  ಸಹ ನಿೀಡಿದೆಾ ೀನೆ. ಈಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ನೀಟಸ  ನಿೀಡಿ, ಕಿರ ಮನಲ  ಪ್ರ ಕರಣವನ್ನನ  ಸಹ 

ದಾಖ್ಲ್ಲಸದೆಾ ೀವ. ಅದರಲಿ್ಲ  ಕೆಲವರು ಹಣವನ್ನನ  ಪಾವತಿ ಮಾಡುತೆು ೀವಾಂದು ಹೇಳುತಿು ದಾಾ ರೆ. ಈ ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆ 

ಕೂಡ ಮುಾಂದುವರೆದಿದೆ.  
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಾ : 1366 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

ರ್ಶರ ೋ ಮನರಾಜು ಗೌಡ ಪಿ.ಎಂ.:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ಉತ್ು ರವನ್ನನ  

ಒದಗಿಸದಾಾ ರೆ. ಆದರೆ, ನನಗೆ ಮತು ಾಂದು ಪ್ರ ಶೆನ  ಕಾಡುವಂರ್ದುಾ  ಏನೆಾಂದರೆ, ಈ ಹರಾಜು ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆಯಲಿ್ಲ  

ಹಳೆಯ ಬಸುು ಗಳನ್ನನ  ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತೆು ೀವಾಂದು ತಿಳಿಸದಾಾ ರೆ. ಈ ಹರಾಜು ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆ ಪಾರದಶ್ಗಕವಾಗಿ 

ನಡೆಯುತ್ು ದೆಯೀ ಅರ್ವಾ ಯಾವುದೊೀ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ಯಾರೀ ಬಂದ ತ್ಕ್ಷಣ ಅದಕೆೆ  ಬ್ಲೆಯನ್ನನ  

ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸ ಹಾಗೆಯೇ ಕಡುತಿು ದಾಾ ರೆಯೀ ಎಾಂಬ ಸಂದೇಹ ಕಾಡುತಿು ದೆ. ಅದಾದ ನಂತ್ರ ಎ.ಸ., 

ಬಸುು ಗಳನ್ನನ  ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತೆು ೀವಾಂದು ಹೇಳುತಿು ದಾಾ ರೆ. ಮಾಚ್ ಗ ತಿಾಂಗಳ ನಂತ್ರ ಬೇಸಗೆ 

ಪಾರ ರಂಭ್ವಾಗುತ್ು ದೆ. ಹವಾನಿಯಂತಿರ ತ್ ವಾಹನಗಳನ್ನನ  ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತಿು ದೆಾ ೀವ ಮತೆು  

ಹವಾನಿಯಂತಿರ ತ್ವಲಿದ ಮಮೂಲ್ಲ ಯುರೀ-6 ಗುಣಮಟಟ  ಇರುವಂತ್ಹ ವಾಹನಗಳನ್ನನ  ಹಸದಾಗಿ 

ಖ್ರಿೀದಿ ಮಾಡಲ್ಯಗುತಿು ದೆ ಎಾಂದು ತಿಳಿಸದಾಾ ರೆ. ಮತೆು  ಹವಾನಿಯಂತಿರ ತ್ ಬಸುು ಗಳು ಬೇಕೆಾಂದರೆ, ನವು ಏಕೆ 

ಇದೇ ಬಸುು ಗಳನ್ನನ  ಉಪ್ಯೀಗ ಮಾಡಬ್ರರದು? ಇದರಿಾಂದ ಸಕಾಗರಕೆೆ  ಏಕೆ ನಷ್ಟ ವಾಗಬೇಕು ಎಾಂಬ 

ಮಾತ್ನ್ನನ  ಹೇಳುವುದಕೆೆ  ಇರ್ಚಚ ಪ್ಡುತೆು ೀನೆ. ಈಗ ಇವರು ಯಾವ ಬಸುು ಗಳನ್ನನ  ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು 

ಹರಟಟ ದಾಾ ರೆ, ಆ ಬಸುು ಗಳು ಕನಿಷ್ಾ  ಹದಿನೈದು ವಷ್ಗಗಳ ಕಾಲ ಉತ್ು ಮ ಸೆ ತಿಯಲಿ್ಲ  ಇರುತ್ು ವ. 

ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ  ಸವಿಗಸ  ಮಾಡಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತ್ರ ಆ ಬಸುು ಗಳನ್ನನ  ಉಪ್ಯೀಗಿಸಬಹುದು ಎಾಂದು 

ಇದೆ. ಆದರೆ, ಮೂರಾ ನ ಲೆು  ವಷ್ಗಗಳಲಿೆ ೀ ಎ.ಸ., ಬಸುು ಗಳಾದ ವಾಯು ಮತ್ತು  ವಜರ  ಬಸುು ಗಳನ್ನನ  ಅತ್ಾ ಾಂತ್ 

ಕಡಿಮೆ ಹಣಕೆೆ  ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತಿು ರುವುದರ ಹಾಂದೆ, ಯಾವ ಒಾಂದು ಷ್ಡಾ ಾಂತ್ರ  ಇದೆ ಎನ್ನನ ವಂರ್ದಾ ನ್ನನ  

ನನಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಾಂದು ತ್ಮಾ  ಮುಖಾಂತ್ರ ಮಾನಾ  ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  ಕೇಳಿಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ. 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು) (ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಮುನಿರಾಜು ಗೌಡ ಪಿ.ಎಾಂ ರವರು ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸೆ  ಎಷ್ಟಟ  ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿದೆ 

ಮತ್ತು  ಸಾಲಕೆೆ  ಎಷ್ಟಟ  ಬಡಿಡ ಯಾಗಿದೆ ಎಾಂಬ ಪ್ರ ಶೆನ ಯನ್ನನ  ಕೇಳಿದಾಾ ರೆ. ಅದಕೆೆ ಲಿ್ಯ  ನಿಖ್ರವಾದಂತ್ಹ 

ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ನಿೀಡಿದೆಾ ೀವ. 2017-18, 2018-19, 2019-20 ಮತ್ತು  2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಕರ ಮವಾಗಿ ಸಾಲ 

ತೆಗೆದುಕಾಂಡ ಒಟ್ಟಟ  ಮತ್ು  733.10 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಮತೆು  ಯಾವ ಸಂಸೆ ಯಿಾಂದ ಸಾಲವನ್ನನ  

ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿದೆಾ ವಯೀ ಅದಕೆೆ  197 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನನ  ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿದೆಾ ೀವ. ಇದು 

ಪ್ರ ರ್ಮ ಪ್ರ ಶೆನ ಯಲಿ್ಲ  ಇರುವಂತ್ಹ ಅಾಂಶ್ಗಳು. ಈಗ ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು ಮುಾಂದುವರೆದು 

ಕೇಳಿರುವ ಪ್ರ ಶೆನ  ಏನೆಾಂದರೆ, ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸೆ ಯ ಹಳೆಯ ಬಸುು ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನ್ನಪ್ಯುಕು  ವಸುು ಗಳನ್ನನ  

ಹರಾಜು ಅರ್ವಾ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ ಎಾಂದು ಕೇಳಿದಾಾ ರೆ. ಈಗ ಸಾಮಾನಾ  ಬಸುು ಗಳು ಎಾಂಟೂವರೆ 

ಲಕ್ಷ ಕಿಲೀಮೀಟರ  ಓಡಿದ ನಂತ್ರ ಅರ್ವಾ ಅದಕೆೆ  ಹನನ ಾಂದು ವಷ್ಗಗಳಾಗಬೇಕು. ಅಾಂದರೆ, ಆ 
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ಬಸುು ಗಳಿಗೆ ಹನನ ಾಂದು ವಷ್ಗ ಪೂಣಗವಾಗಬೇಕು ಅರ್ವಾ ಎಾಂಟೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಕಿಲೀಮೀಟರ ಗಳಷ್ಟಟ  

ಬಸುು  ಓಡಿರಬೇಕು. ಅದರಲಿ್ಲ  ಯಾವುದು ಮದಲು ಆಗುತ್ು ದೆಯೀ ಅಾಂತ್ಹ ಬಸುು ಗಳನ್ನನ  ವಿಲೇವಾರಿ 

ಮಾಡುವಂರ್ದುಾ  ನಮಾ  ಇಲ್ಯಖೆಯಲಿ್ಲ  ಇರುವಂತ್ಹ ಕರ ಮಗಳು. ಈಗ ವೀಲವ ೀ ಬಸುು ಗಳು ಸುಮಾರು 

ಹತ್ತು  ಲಕ್ಷ ಕಿಲೀಮೀಟರ  ಓಡಿರಬೇಕು ಅರ್ವಾ ಆ ಬಸುು ಗಳಿಗೆ ಹದಿನೈದು ವಷ್ಗವಾಗಿರಬೇಕು. ಈ 

ನಿಯಮಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೇ ಅಾಂತ್ಹ ಬಸುು ಗಳನ್ನನ  ವಿಲೇವಾರಿ ಅರ್ವಾ ನಿಷಿೆ ಿಯಗಳಿಸುವಂತ್ಹ 

ಅರ್ವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತ್ಹ ಅರ್ವಾ ಬೇರೆ ಏನೀ ಮಾಡುವಂತ್ಹ ಕರ ಮವನ್ನನ  ಕೈಗಾಂಡಿದೆಾ ೀವ. 

ಈಗ 600 ವೀಲವ ೀ ಬಸುು ಗಳ ಸಂಚಾರ ಸೆ ಗಿತ್ವಾಗಿದೆ.  ಮತೆು  643 ಹಸ ಬಸುು ಗಳನ್ನನ  ಖ್ರಿೀದಿ 

ಮಾಡುತಿು ದಾಾ ರೆ, ಅದರ ಅಗತ್ಾ ವೇನ್ನ ಎಾಂದು ಪ್ರ ಶೆನ ಯನ್ನನ  ಕೇಳಿದಾಾ ರೆ.  ನವು ವೀಲವ ೀ ಬಸುು ಗಳನ್ನನ  

ಖ್ರಿೀದಿ ಮಾಡಿಲಿ . ಈಗ 600 ವೀಲವ ೀ ಬಸುು ಗಳು ಇರುವುದು ಸರಿ. ಅವುಗಳನ್ನನ  ಕೀವಿಡ -19 ಸಲುವಾಗಿ 

ಸಂಚಾರಕೆೆ  ಇಳಿಸದೆಾ ವು. ಪ್ರ ಯಾಣಿಕರ ಕರೆತೆಯಿಾಂದ ಮತೆು  ಅವುಗಳ ಸಂಚಾರ ಸೆ ಗಿತ್ಗಳಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

ಆಗಿಾಂದಾಗೆೆ  ವೀಲವ ೀ ಬಸುು ಗಳು ಇದೆ ಎನ್ನನ ವ ಕಾರಣಕೆೆ  ಸಾಮಾನಾ  ಬಸುು ಗಳನ್ನನ  ಖ್ರಿೀದಿ ಮಾಡದೆ 

ಇರುವುದಕೆೆ  ಆಗುವುದಿಲಿ . ಈಗ ಸಾಮಾನಾ  ಬಸುು ಗಳನ್ನನ  ಮಾತ್ರ  ಖ್ರಿೀದಿ ಮಾಡಿದೆಾ ೀವಾಂದು ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಿಗೆ ತಿಳಿಸದೆಾ ೀವ. ಕೀವಿಡ-19 ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ವೀಲವ ೀ ಮತ್ತು  ಸಾಮಾನಾ  ಬಸುು ಗಳನ್ನನ  ಓಡಿಸ, 

ಮತೆು  ಅವುಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನನ  ನಿಲಿ್ಲ ಸಬೇಕಾಯಿತ್ತ. ಅದಕೆ ೀಸೆ ರ ವೀಲವ ೀ ಬಸುು ಗಳ ಪ್ರ ಯಾಣದ 

ದರವನ್ನನ  ಶೇಕಡಾ 20ರಷ್ಟಟ  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲ್ಯಯಿತ್ತ. ಆ ಹನೆನ ಲೆಯಲಿ್ಲ  ಶೇಕಡಾ 20ರಷ್ಟಟ  ಪ್ರ ಯಾಣದ 

ದರವನ್ನನ  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಕೂಡ ಪ್ರ ಯಾಣಿಕರ ಕರತೆ ಇತ್ತು . ಆ ಕಾರಣಕೆೆ  ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆ 

ಬಸುು ಗಳ ನಿಲುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮತೆು  ಅವುಗಳನ್ನನ  ವಿಸು ರಿಸ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿಸುವಂತ್ಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನನ  

ಮಾಡುತಿು ದೆಾ ೀವಾಂದು, ತ್ಮಾ  ಮೂಲಕ ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರ ಗಮನಕೆೆ  ತ್ರುತೆು ೀನೆ. 

 

ರ್ಶರ ೋ ಮನರಾಜು ಗೌಡ ಪಿ.ಎಂ.:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಏನ್ನ 600 ವೀಲವ ೀ ಬಸುು ಗಳನ್ನನ  

ಬದಲ್ಯಯಿಸಬೇಕೆಾಂದು ಚಿಾಂತ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಾ ರೆ, ಕೇವಲ ಶೇಕಡಾ 10ರಷ್ಟಟ  ಹಣಕಾಸನ ವಾ ವಸೆ ಯಲಿ್ಲ  

ಅವುಗಳನ್ನನ  ಸ.ಎನ .ಜಿ.ಗೆ convert ಮಾಡುವಂತ್ಹ ವಾ ವಸೆ  ಸಹ ಇದೆ. ಈ ರಿೀತಿ ಏನದರೂ ಯೀಚ್ನೆ 

ಮಾಡಿದರೆ, ಅದನ್ನನ  ಮುಾಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ  ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಉಪ್ಯೀಗವಾಗುತ್ು ದೆಾಂದು ತ್ಮಾ  

ಮೂಲಕ ಮಾನಾ  ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  ಮನವಿ ಮಾಡಿಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ. 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು ಕಟಟ ರುವ 

ಸಲಹೆಗಳು ಬಹಳ ಉತ್ು ಮವಾಗಿದುಾ , ಅವರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನನ  ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡುತೆು ೀವ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 

ಕೆ.ಎಸ.ಆರ.ಟ.ಸ.ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ಒಾಂದೇ ಒಾಂದು ವಿಷ್ಯವನ್ನನ  ತ್ಮಾ  ಗಮನಕೆೆ  ತ್ರುವುದೇನೆಾಂದರೆ, 

ಇದು ಒಾಂದು ಸೇವಾ ಸಂಸೆ ಯಾಗಿದುಾ , ಈ ಸಂಸೆ ಯನ್ನನ  ಖಸಗಿಕರಣ ಮಾಡಬಹುದೇ ಎಾಂದು ಕೇಳಿದಾಾ ರೆ. 
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ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕೊ  ಸಹ ಈ ಸಂಸೆ ಯನ್ನನ  ಖಸಗಿಕರಣ ಮಾಡುವಂತ್ಹ ಸೆ ತಿ ಇಲಿ . ಕೆಲವು ಹತು ರು 

ಕಿಲೀಮೀಟರ  ಓಡಿದರೂ ಕೂಡ ವಿದಾಾ ರ್ಥಗಗಳ ಮತ್ತು  ಕಾಮಗಕರ ಮತ್ತು  ಸಾಮಾನಾ  ಜನರ 

ದೃಷಿಟ ಯಿಾಂದ ಇವುಗಳನ್ನನ  ಓಡಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ. ನವು ಅವುಗಳ ಲ್ಯಭ್ ಮತ್ತು  ನಷ್ಟ ವನ್ನನ  ಗಮನಿಸದೆ, 

ಈ ಬಸುು ಗಳನ್ನನ  ಅತ್ತಾ ತ್ು ಮವಾಗಿ ಸಂಚಾರಿಸುವಂತ್ಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನನ  ಮಾಡುತೆು ೀವ ಎನ್ನನ ವುದನ್ನನ  ತ್ಮಾ  

ಮೂಲಕ ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರಿಗೆ ಗಮನಕೆೆ  ತ್ರುವುದಕೆೆ  ಇರ್ಚಚ ಪ್ಡುತೆು ೀನೆ. 

 

ರ್ಶರ ೋ ಮನರಾಜು ಗೌಡ ಪಿ.ಎಂ.:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನನ್ನ ಇದನ್ನನ  ಖಸಗಿಕರಣ 

ಮಾಡುವ ಪ್ರ ಸಾು ಪ್ ಇದೆಯೇ ಎಾಂದು ಪ್ರ ಶೆನ ಯನ್ನನ  ಕೇಳಿದೆಾ ೀನೆ.  

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಇಲಿವಾಂದು ಹೇಳಿದಾಾ ರೆ. 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಖಸಗಿಕರಣ ಮಾಡುವ 

ಪ್ರ ಸಾು ಪ್ವಿದೆಯೇ ಎಾಂದು ಪ್ರ ಶೆನ ಯನ್ನನ  ಕೇಳಿದಾಾ ರೆ. ಅದಕೆೆ  ತ್ಮಾ  ಮೂಲಕ ಇಲಿವಾಂದು ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ 

ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ನಿೀಡಲ್ಯಗಿದೆ.  
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಾ : 1331 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

ರ್ಶರ ೋ ಯು.ಬಿ.ವಂಕಟೇಶ್:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಅವಕಾಶ್ಕೆಾ ಗಿ ಧನಾ ವಾದಗಳು. ಮಾನಾ  

ಸಚಿವರು ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಒದಗಿಸದಾಾ ರೆ. ಕೀವಿಡ -19 ಸಂದಭ್ಗದಲಿ್ಲ  ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾ ಣ ಇಲ್ಯಖೆಯ 

ವತಿಯಿಾಂದ ಸವ ಲಪ  ಕುಾಂಠಿತ್ವಾಗಿದೆ ಎಾಂದು ಕೇಳಿದೆಾ . ಅದಕೆೆ  ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ಏನ್ನ ಆಗಿಲಿವಾಂದು 

ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ನಿೀಡಿದಾಾ ರೆ. ಎಷ್ಟಟ  ಖ್ರ್ಚಗ ಮಾಡಿದಿಾ ೀರಿ ಎಾಂದು ಕೇಳಿದರೆ, 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು 

3,200 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನನ  ಖ್ರ್ಚಗ ಮಾಡಿದೆಾ ೀವಾಂದು ತಿಳಿಸದಾಾ ರೆ. ಈ ಇಲ್ಯಖೆ ಶೇಕಡಾ 25 ರಿಾಂದ 

30ರಷ್ಟಟ  ಈ ರಾಜಾ ದ ಜನಸಂಖೆಾ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ದೆ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದರೆ ತ್ಪಾಪ ಗಲ್ಯರದು. ಈಗ 3,200 ಕೀಟ 

ಎಾಂದು ಹೇಳುತು ರೆ. ಇವರ ಹತಿು ರ ಆರೇಳು ಡಬಬ  ಅಾಂಗಡಿಗಳೇ ಇವ. ಅಾಂದರೆ, ಹಾಂದುಳಿದ ವಗಗದವರ 

ಆಯುಕಾು ಲಯ, ಶ್ರ ೀ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಹಾಂದುಳಿದ ನಿಗಮ, ಕನಗಟಕ ಮಡಿವಾಳ ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಿಗಮ, 

ಅಲೆಮಾರಿ ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಿಗಮ, ಅರೇ ಅಲೆಮಾರಿ ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಿಗಮ, ಉಪಾಪ ರ ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಿಗಮ, 

ವಿಶ್ವ ಕಮಗ ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಿಗಮ, ನಿಜ ಶ್ರಣರ ಅಾಂಭಿಗರ ಚೌಡಯಾ  ನಿಗಮ, ಈ ನಿಗಮಗಳಿಗೆಲಿ್ಯ  3,200 

ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳಲಿ್ಲ  ಎಷ್ಟ ಷ್ಟಟ  ಹಣವನ್ನನ  ಒದಗಿಸದಾಾ ರೆ? ಮತ್ತು  ಈ ಇಲ್ಯಖೆಯಿಾಂದ ಎಷ್ಟಟ  

ಹಣವನ್ನನ  ಖ್ರ್ಚಗ ಮಾಡಿದಾಾ ರೆ? ನನ್ನ ಒಾಂದೆರಡು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನನ  ಹೇಳುತೆು ೀನೆ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾ ಣ 

ಇಲ್ಯಖೆಯಿಾಂದ ಗಂಗ್ರ ಕಲ್ಯಾ ಣ ಯೀಜನೆಗೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ವಷ್ಗದಿಾಂದ ಹಣವನೆನ ೀ ನಿೀಡಿಲಿ . ಆಮೇಲೆ 

ಅದಕೆೆ  ಮದಲು ಯಾರಾ ಾ ರು ಬೊೀರ ವಲ ಗಳನ್ನನ  ಹಾಕಿದಾ ರು, ಅವರೆಲಿರಿಗೂ ಪಂಪ ಸಟ  ಮತ್ತು  

ವಿದುಾ ತ  ಸಂಪ್ಕಗ ಕಡುವಂತ್ಹ ಕೆಲಸವೇ ಆಗಿಲಿ . ಆಮೇಲೆ ನೇರ ಸಾಲ ಯೀಜನೆ. ಅಾಂದರೆ 

ಯಾರಾದರೂ ಫಲ್ಯನ್ನಭ್ವಿಗಳಿಗೆ ಸವ ಯಂ ಉದೊಾ ೀಗದವರಿಗೆ ಸಾಲ ಕಡುವುದಕೆೆ  ಎಾಂದು ಇತ್ತು . ಆದರೆ, 

ಅದರಲಿ್ಲ  ಒಬಬ ರೇ ಒಬಬ ರು ಫಲ್ಯನ್ನಭ್ವಿಯನ್ನನ  ಆಯೆೆ  ಮಾಡಿಲಿ . ಈಗ ಭೂ ಒಡೆತ್ನ ಯೀಜನೆಯಲಿ್ಲ  

ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಮತ್ತು  ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ವಗಗದವರು ಭೂಮ ಹಾಂದುವುದಕೆೆ  ಎಾಂದು ಇದೆ.  ಆದರೆ, ಇಲಿ್ಲಯೂ 

ಸಹ ಕಳೆದ ಮೂರು ವಷ್ಗಗಳಿಾಂದ ಒಬಬ ರನ್ನನ  ಸಹ ಆಯೆೆ  ಮಾಡಿಲಿ . ಯಾವುದೂ ಸಹ ಕುಾಂಠಿತ್ವಾಗಿಲಿ  

ನವು ಎಲಿವನ್ನನ  ಮಾಡಿದೆಾ ೀವಾಂದು ಮಾನಾ  ಮಂತಿರ ಗಳು ಹೇಳುತು ರೆ. ನವು ಮಾನಾ  ಮಂತಿರ ಗಳಿಗೆ ಯಾವ 

ರಿೀತಿ ಹೇಳಬೇಕೀ ಎಾಂದು ಅರ್ಗವಾಗುತಿು ಲಿ . ಮಾನಾ  ಸಭಾನಯಕರು ಹೇಳುತು ರೆ, ಹಟಟ  ಮತ್ತು  ಬಟಟ ಗೆ 

ಏನನ್ನನ  ಕೇಳುವುದು ಬೇಡ. ಆದರೆ, ಗಿಣಿ ಸಾಕಿದ ಹಾಗೆ ಸಾಕುತೆು ೀವಾಂದು ಹೇಳುತು ರೆ.  

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಯು.ಬಿ.ವಾಂಕಟೇಶ ರವರು 

ಬಹಳ ತಿೀಕ್ಷಣ ವಾಗಿ ಪ್ರ ಶೆನ ಯನ್ನನ  ಕೇಳಿದಾಾ ರೆ. ಅವರು ಕೇಳಿರುವಂತ್ಹ ಎಲಿ್ಯ  ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳಿಗೂ ಸಹ 

ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ನಿೀಡಲ್ಯಗಿದೆ. ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಶ್ರ ೀ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ನಿಗಮ ಮತ್ತು  ಉಪಾಪ ರರ 

ಅಭಿವೃದಿಾ  ನಿಗಮ ಇವುಗಳು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾ ಣ ಇಲ್ಯಖೆಯ ವಾಾ ಪಿು ಗೆ ಬರುವುದಿಲಿ . ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾ ಣ 
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ಇಲ್ಯಖೆಯ ವಾಾ ಪಿು ಯ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಡಾ||ಬಿ.ಆರ.ಅಾಂಬೇಡೆ ರ ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಿಗಮ, ಆದಿಜಾಾಂಭ್ವ 

ಅಭಿವೃದಿಾ  ನಿಗಮ, ತಾಂಡಾ ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಿಗಮ, ಭೀವಿ ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಿಗಮ ಇವುಗಳು ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ 

ಮತ್ತು  ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಪಂಗಡಕೆೆ  ಮಾತ್ರ  ಸೀಮತ್ವಾಗಿರುವಂರ್ದುಾ .  ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು ಹೇಳಿರುವುದು ಸವ ಲಪ  

ಹೆರ್ಚಚ  ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರಬಹುದು.  

 

ರ್ಶರ ೋ ಯು.ಬಿ.ವಂಕಟೇಶ್:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನನ್ನ ಹೇಳಿರುವ ನಿಗಮಗಳ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ  

ಎರಡು ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಿಗಮಗಳನ್ನನ  ಬಿಟ್ಟಟ  ಉಳಿದ ಐದು ನಿಗಮಗಳ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. 

  

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈ ಎಲಿ್ಯ  ನಿಗಮಗಳಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ಬಹಳ ಸಪ ಷ್ಟ ವಾದ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ನಿೀಡಲ್ಯಗಿದೆ.  ಈ ಎಲಿ್ಯ  ನಿಗಮಗಳಲಿ್ಲ  ಏನೇನ್ನ 

ಕಾಯಗಕರ ಮಗಳನ್ನನ  ಹಾಕಿಕಾಂಡಿದೆಾ ವಯೀ ಆ ಎಲಿ್ಯ  ಕಾಯಗಕರ ಮಗಳನ್ನನ  ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ ಮಾಡುತೆು ೀವ. 

ನವು ಅವರಿಗೆ ಕಟಟ ರುವ ಉತ್ು ರದಲಿ್ಲ  2019-20ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲಿ್ಲ  4,231 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪೈಕಿ, 4,188 

ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹಣ ಖ್ಚಾಗಗಿದೆ ಎಾಂಬ ಮಾತ್ನ್ನನ  ಸಹ ಹೇಳಿದೆಾ ೀವ. 

(ಮುಾಂದು) 

(1332) 24.12.2021 11.10 LL-RN          (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಮಂದು):- 

 

ಹಾಗ್ರಗಿ, ನಮಾ  ಯಾವ ಯೀಜನೆಗಳು ಕಡಿತ್ವಾಗಿರುವುದಿಲಿ . ಕೆಲವು ಸವ ಯಂ ಉದೊಾ ೀಗಗಳು ಅಾಂದರೆ, 

ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು ಹೇಳಿರುವ ರಿೀತಿ ಅರಿವು ಸಾಲ ಮತ್ತು  ಸವ ಯಂ ಉದೊಾ ೀಗ ಸಾಲದಲಿ್ಲ  ಕೆಲವು ಕಡೆ 

ಏನಗಿದೆಯೆಾಂದರೆ, ಈ ಮದಲು 3 ½ ಲಕ್ಷ ಅರ್ವಾ 2 ½ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ಸಬಿು ಡಿ ಯೀಜನೆ ಇತ್ತು . 

ಅದರಂತೆ, 3 ½ ಲಕ್ಷ ಸಬಿು ಡಿಗಳು ಪ್ಡೆಯುವಂರ್ವರ ಸಂಖೆಾ ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ು ದೆ. ಕೀವಿಡ -19 

ಕಾರಣಗಳಿಗೀಸೆ ರ ಆ ಸಬಿು ಡಿಯನ್ನನ  50 ಸಾವಿರ ಮತ್ತು  1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ವಿಸು ರಿಸ ತ್ತಾಂಬ್ರ ಜನರಿಗೆ  

ಅನ್ನಕೂಲ ಆಗಬೇಕೆಾಂಬ ಉದೆಾ ೀಶ್ದಿಾಂದ ಸಬಿು ಡಿ ಹಣವನ್ನನ  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆಾ ೀವ. ಹಾಗ್ರಗಿ, ಇದರಲಿ್ಲ  

ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು  ಕೆಲವರ ಬೇಡಿಕೆ ಏನೆಾಂದರೆ, ಸಬಿು ಡಿ ಹಣವನ್ನನ  ಮದಲ್ಲನಂತೆ ಹೆರ್ಚಚ  

ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು ಎನ್ನನ ವುದಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ಈ ಬ್ರರಿ ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. ಅದರ ಹರತಗಿ, 

ಪ್ರ ಚಾರ ದೃಷಿಟ ಯಲಿ್ಲ  ಅರ್ವಾ ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು ಹೇಳಿದಂತೆ, “…ಹಟಟ ಗೇನ್ನ ಬೇಡ” ಅದು ಯಾವುದೂ 

ಕೂಡ ಇಲಿ .  ಈ ಸಮಾಜದಲಿ್ಲರತ್ಕೆ ಾಂತ್ಹ ಕಟಟ ಕಡೆಯ ಮನ್ನಷ್ಾ ನಿಗೆ ಸಗಬೇಕಾದ ಸವಗ ಸವಲತ್ತು ಗಳನ್ನನ  

ಅತ್ಾ ಾಂತ್ ನಿಷ್ಾ ಯಿಾಂದ ನಮಾ  ಇಲ್ಯಖೆ ಅವರಿಗೆ ಹಸಾು ಾಂತ್ರ ಮಾಡುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಅವರಿಗೆ ಉಪ್ಯೀಗ 

ಕಡುತ್ು ದೆ ಎನ್ನನ ವಂತ್ಹ ಮಾತ್ತಗಳನ್ನನ  ಈ ಸಂದಭ್ಗದಲಿ್ಲ  ತ್ಮಾ  ಮೂಲಕ ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರಿಗೆ 

ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.  
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ರ್ಶರ ೋ ಯು.ಬಿ.ವಂಕಟೇಶ್ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಕಳೆದ ಮೂರು ವಷ್ಗಗಳಲಿ್ಲ  ಗಂಗ್ರ ಕಲ್ಯಾ ಣ 

ಯೀಜನೆಗೆ ಎಷ್ಟಟ  ಅನ್ನದಾನ ನಿೀಡಿದಾಾ ರೆ? 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನನ್ನ ಈಗ್ರಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, 

ಗಂಗ್ರ ಕಲ್ಯಾ ಣ ಯೀಜನೆ ಡಾ: ಬಿ.ಆರ. ಅಾಂಬೇಡೆ ರ  ನಿಗಮದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು  ಆದಿ ಜಾಾಂಭ್ವ 

ಅಭಿವೃದಿಿ , ತಾಂಡಾ ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಿಗಮ, ಭೀವಿ ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಿಗಮ ಮತ್ತು  ಇತ್ರೆ ನಿಗಮಗಳ ಮೂಲಕ 

ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ ಆಗಿರುವಂರ್ ಯೀಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಅದಕೆೆ  ಅದರದೆಾ ೀ ಆದಂತ್ಹ ಅಧಾ ಕ್ಷರು ಮತ್ತು  ವಾ ವಸೆಾ ಪ್ಕ 

ನಿದೇಗಶ್ಕರು ಆ ನಿಗಮದಲಿ್ಲರುತು ರೆ. ನಿಖ್ರವಾಗಿ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಗೀಸೆ ರ ಕೆಲವು ಗುತಿು ಗೆದಾರರು ನವು 

ಈ ಹಾಂದೆ ಮಾಡಿದಂತ್ಹ ಟಾಂಡರ  ಸರಿಯಿಲಿ  ಎನ್ನನ ವ ಕಾರಣಕೆಾ ಗಿ ಕೀಟ ಗಗೆ ಹೀಗಿರುತು ರೆ. 

ಅದರಂತೆ, ಕೀಟಗನಲಿ್ಲ  ನಮಾ  ವಾದವನ್ನನ  ಕರಾರುವಕೆಾ ಗಿ ಮಂಡಿಸದ ನಂತ್ರ, ಕೀಟ ಗ ಗುತಿು ಗೆದಾರರ 

ಕೇಸನ್ನನ  ವಜಾ ಮಾಡಿರುತ್ು ದೆ. ಆ ಹನೆನ ಲೆಯಲಿ್ಲ  ಪುನಃ ಬೊೀರ ವಲ  ಕರೆಸುವುದಕೆೆ , ಪಂಪ ಸಟ  

ಮೀಟಾರ  ಅಳವಡಿಸುವುದಕೆೆ  ಮತ್ತು  ವಿದುಾ ತ  ಸಂಪ್ಕಗ ನಿೀಡುವುದಕೆೆ  ಬೇಕಾದಂತ್ಹ ಕರ ಮಗಳನ್ನನ  

ಕೈಗಾಂಡಿರುತೆು ೀವ. ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು ಕೇಳಿರುವ ಮೂಲ ಪ್ರ ಶೆನ ಯಲಿ್ಲ  ಈ ವಿಷ್ಯ ಇರಲ್ಲಲಿ . ಆದರೂ ಕೂಡ 

ನನ್ನ ಅವರ ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ಎಲಿ್ಯ  ಮಾಹತಿಯನ್ನನ  ಒದಗಿಸುತೆು ೀನೆ. 

 

ರ್ಶರ ೋ ಯು.ಬಿ. ವಂಕಟೇಶ್ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಸದರಿ ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಿಗಮಗಳಿಗೆ, ಕೀಟ ಗ-

ಕಟಟ ಲೆಗಳು ಎಾಂದು ಹೇಳಿಕಾಂಡು ಒಾಂದು ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನದಾನ ಕಡದೇ ಹೀದರೆ ಅವರು ಯಾವ ರಿೀತಿ 

ಯೀಜನೆ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ ಮಾಡುತು ರೆ? ಸಕಾಗರದಿಾಂದ 3200 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಯಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು 05 

ನಿಗಮಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟಟ  ಅನ್ನದಾನ ಕಡುತು ರೆ? ಅವರು ಯಾವ ರಿೀತಿ ಕಾಯಗಕರ ಮಗಳನ್ನನ  ರೂಪಿಸುತು ರೆ? 

ಹಾಗ್ರಗಿ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾ ಣ ಇಲ್ಯಖೆಯಿಾಂದ ಅವರಿಗೆ ಸವ ಲಪ  ಜಾಸು  ಅನ್ನದಾನ ಕಡಬೇಕು. ಏಕೆಾಂದರೆ, ಆ 

ಇಲ್ಯಖೆ ಬಡವರಿಗ್ರಗಿ ಇರುತ್ು ದೆ.  

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಮಾ  ಇಲ್ಯಖೆಯಲಿ್ಲ  1 ಕೀಟ 27 

ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖೆಾ  ಇದೆಯೆಾಂಬ ಮೇಲನ ೀಟದ ಅಾಂದಾಜು ಇದೆ ಮತ್ತು  28 ಲಕ್ಷ ಕುಟ್ಟಾಂಬ ಇದೆ ಎಾಂದು 

ನಮಗಿರುವಂತ್ಹ ನಿಖ್ರವಾದ ಮಾಹತಿ. ಅವರ ಮೂಲಭೂತ್ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಎಾಂದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ 

ನಿೀರು, ಮನೆ, ವಿದುಾ ತ , ಶೌಚಾಲಯ, ಅವರ ಮಕೆ ಳಿಗೆ ಉತ್ು ಮವಾದ ವಿದಾಾ ಭಾಾ ಸ ಇದರ ಬಗೆೆ  ಪ್ರ ರ್ಮ 

ಪಾರ ಶ್ಸು ಾ  ಕಡಬೇಕು. ಅದರಲಿ್ಲ  ಗಂಗ್ರ ಕಲ್ಯಾ ಣ ಯೀಜನೆ ಮತ್ತು  ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಾ ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 

ಅನ್ನದಾನ ನಿೀಡುತಿು ದೆಾ ೀವ. ಆದುದರಿಾಂದ, ಈ ಬಡವರ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೀಸೆ ರ ಸಕಾಗರ ಯಾವ 

ಯೀಚ್ನೆಗಳನ್ನನ  ಮಾಡಬೇಕೀ ಅದನ್ನನ  ಅತ್ಾ ಾಂತ್ ನಿಷ್ಾ ಯಿಾಂದ ಮಾಡುತಿು ದೆಾ ೀವ. ಅದರಲ್ಲ ಯಾವುದೇ 
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ಲೀಪ್-ದೊೀಷ್ಗಳು ಇದಾ ರೆ ಅರ್ವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ದೂರುಗಳು ಇದಾ ರೆ, ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು ಕಟಟ ರೆ 

ಅವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲಿ್ಲಯೇ ತಿೀಮಾಗನ ಮಾಡಿ, ಅವರಿಗೆ ನಾ ಯ ಕಟ್ಟಟ  ಅವರನ್ನನ  ಸಮಾಧಾನ 

ಮಾಡುವಂತ್ಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತೆು ೀವ.  

 

ರ್ಶರ ೋ ಆರ .ಬಿ.ತಿಮಾಾ ಪೂರ(ವಿಧಾನಸಭೆಯಂದ ಚುರ್ನಯತ್ರಾದವರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈ ಹಾಂದೆ ಪಾರ ಜೆಕ್ಟ   ಲೀನ ಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಬಿು ಡಿ ಇದಾ ಾಂತ್ಹ 

ಹಣವನ್ನನ  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕಡುತಿು ದಾಾ ರೆ. ಅಾಂದರೆ, ಆ ಹಣವನ್ನನ  

ಹಂರ್ಚವುದಕೆಾ ಗಿ ಕಡುತಿು ದಾಾ ರೆಯೀ ಅರ್ವಾ ಅವರು ಅಭಿವೃದಿಿ  ಆಗುವುದಕೆೆ  ಕಡುತಿು ದಾಾ ರೆಯೀ? 

ಅವರ ಉದೆಾ ೀಶ್ ಏನ್ನ? ಈ ಹಾಂದೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಾರ  ಲೀನ  ಇತ್ತು . ಇದರಿಾಂದಾಗಿ, ಆತ್ ಕಾರ  

ತೆಗೆದುಕಾಂಡು ಸವ ಯಂ ಉದೊಾ ೀಗ ಮಾಡುತಿು ದಾ ನ್ನ. ಆದರೆ, ಅದನ್ನನ  ಈಗ 3 ½ ರೂಪಾಯಿ ಸಬಿು ಡಿ ಹಣ 

ಕಡುತು ರೆ. ಇನ್ನನ ಳಿದ ಹಣಕೆೆ  ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಬ್ರಾ ಾಂಕಿನವರು ಲೀನ  ಕಡುತು ರೆ? ಸಕಾಗರ 

ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವರ ಅಭಿವೃದಿಾ  ಪ್ರವಾಗಿ ಇದಾ ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಏನ್ನ ಬೇಕೀ ಆ ಲೀನ  ಅನ್ನನ  ಕಡಬೇಕು. 

ಅದರ ಬದಲ್ಯಗಿ, ನವು ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ.ಯವರು ಹಣ ಹಂರ್ಚತೆು ೀವ ಎನ್ನನ ವ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ನಡೆದುಕಳುಳ ವುದು 

ಸರಿಯಾದ ಕರ ಮವಲಿ . ಯಾವುದೇ ಒಾಂದು ಪಾರ ಜೆಕ್ಟ  ಗೆ ಅಾಂದರೆ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಪಾರ ಜೆಕ್ಟ   ಆಗಿರಬಹುದು 

ನವು ಇಾಂತಿಷ್ಟಟ  ಹಣ ಅಾಂದರೆ, ಶೇಕಡ 50 ರಷ್ಟಟ  ಹಣ ಕಡುತೆು ೀವಾಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಅದನ್ನನ  ಬಿಟ್ಟಟ  

ಇರುವಂತ್ಹ ಹಣವನ್ನನ  ದಿಢೀರನೆ ಇಳಿಸಬಿಟಟ ರೆ ಆತ್ ಎಲಿ್ಲ ಗೆ ಹೀಗಬೇಕು? ಅವರು 50 ಸಾವಿರ ಸಬಿು ಡಿ 

ಹಣ ತೆಗೆದುಕಾಂಡು ಏನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು? ಅದರಿಾಂದಾಗಿ, ಯಾವ ಸವ ಯಂ ಉದೊಾ ೀಗ 

ಮಾಡುವುದಕೆಾ ಗುತ್ು ದೆ? ಸಕಾಗರದ ನಿೀತಿಗಳು ಹಾಂದುಳಿದ ಜಾತಿಯವರ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ 

ಇರಬೇಕೇ ವಿನಃ, ದಾನ ಕಟಟ  ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ಹಣ ಕಡುವ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ಇರಬಹುದು.  

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ತಿಮಾಾ ಪೂರರವರು ತ್ಮಾ  

ಅನ್ನಭ್ವದ ಮೂಲಕ ಕೆಲವು ಅಭಿಪಾರ ಯಗಳನ್ನನ  ಕಟಟ ದಾಾ ರೆ. ಅದು ಸರಿಯಿದೆ. ಈ ಹಾಂದೆ ಇದಾ ಾಂತ್ಹ 3 

½ ಲಕ್ಷ ಅರ್ವಾ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಬಿು ಡಿ ಹಣವನ್ನನ  1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಬಿು ಡಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, 

ಸವ ಯಂ ಉದೊಾ ೀಗ ಸೃಷಿಟ  ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಏತ್ಕೆಾ ಗಿ ಮಾಡಿದೆಾ ೀವಾಂದರೆ, ಕೀವಿಡ -19 ಕಾರಣಕೆಾ ಗಿ ಇಡಿೀ 

ಜನಜಿೀವನ ಸೆ ಗಿತ್ವಾದಾಗ, ಈ ಸೀಮತ್ವಾದಂತ್ಹ ಸಂಖೆಾ ಯಲಿ್ಲರುವಂತ್ಹ ಜನರನ್ನನ  ವಿಸಾು ರ ಮಾಡಿ, 

ಒಾಂದಷ್ಟಟ  ಹೆರ್ಚಚ  ಜನರಿಗೆ ಅನ್ನಕೂಲವಾಗಲ್ಲ ಎನ್ನನ ವ ದೃಷಿಟ ಯಿಾಂದ ಆ ಸಬಿು ಡಿ ಹಣವನ್ನನ  ಕಡಿಮೆ 

ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. ಕೀವಿಡ -19 ಮುಗಿದ ತ್ಕ್ಷಣ, ಅದು ಮೂಲ ಯಾವ ಸೆ ತಿಯಲಿ್ಲತ್ತು , ಅದೇ ಸೆ ತಿಗೆ 

ತ್ರಬೇಕೆಾಂಬುದು ನಮಾ  ಆಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆ ಸಂದಭ್ಗದಲಿ್ಲ  ಮಾನಾ  ತಿಮಾಾ ಪೂರರವರು ಹೇಳಿದ 

ಮಾತ್ತಗಳನ್ನನ  ಗಮನದಲಿ್ಲಟ್ಟಟ ಕಾಂಡು ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳುಳ ತೆು ೀವ.  
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                                                             ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಾ :1261 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

 

ರ್ಶರ ೋಮತಿ ಎಸ್ . ವಿೋಣಾ ಅಚಚ ಯಾ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನನನ  ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು 

ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಒದಗಿಸದಾಾ ರೆ. ಈ ರಾಜಾ ದ ಸಣಣ  ಕಾಫಿ ಬ್ಳೆಗ್ರರರು ಮತ್ತು  ಕಾಫಿ ತೀಟದ ಕಾಮಗಕರಿಗೆ 

ಆರೀಗಾ  ರಕ್ಷಣೆ ದುಬ್ರರಿಯಾಗುತಿು ದುಾ , ಅವರು ತಿೀವರ  ಸಂಕಷ್ಟ ಕೆೆ  ಸಲುಕಿರುವುದು ಸಕಾಗರದ ಗಮನಕೆೆ  

ಬಂದಿದೆಯೇ ಎಾಂಬ ಪ್ರ ಶೆನ  ಕೇಳಿದುಾ , ಅದಕೆೆ  “ಸಕಾಗರದ ಗಮನಕೆೆ  ಬಂದಿದೆ” ಎಾಂಬ ಉತ್ು ರ ನಿೀಡಿದಾಾ ರೆ. 

ಮುಾಂದುವರೆದು, “ಕಾಫಿ ತೀಟದಲಿ್ಲ  ಕೆಲಸ ನಿವಗಹಸುವ ಕಾಮಗಕರಿಗೆ ಪಿಾಾಂಟೇಷ್ನ  ಕಾಮಗಕ ಕಾಯೆಾ  

ಪ್ರ ಕಾರ ವೈದಾ ಕಿೀಯ ಸೌಲಭ್ಾ ಗಳನ್ನನ  ಒದಗಿಸಲ್ಯಗುತ್ು ದೆ” ಎಾಂದು ಹೇಳಿದಾಾ ರೆ. ನನ್ನ ಹೇಳುವುದೇನೆಾಂದರೆ, 

ದೊಡಡ  ದೊಡಡ  ಕಾಫಿ ಎಸಟ ೀಟ ಗಳು ಅಾಂದರೆ, ಟಾಟಾ ಇರಬಹುದು, M/s Consolidated Coffee Estates 

Limited ಇರಬಹುದು ಇಾಂತ್ಹ ಕಾಮಗಕರಿಗೆ ಕೆಲವು ಸೌಲಭ್ಾ ಗಳು ಇದೆ. ಆದರೆ, ನನ್ನ ಕೇಳುತಿು ರುವುದು, 

ಅತಿ ಸಣಣ  ಕಾಫಿ ಬ್ಳೆಗ್ರರರು ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಕರ ಬಗೆೆ . ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 5 ಎಕರೆ ಕಾಫಿ ತೀಟವಿರುವ ಕಾಫಿ 

ಬ್ಳೆಗ್ರರರು ತ್ಮಾ  ತೀಟದಲಿ್ಲ  3-4 ಜನ ಕಾಮಗಕರು ಇರುತು ರೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಾಂದು ವಿಮೆಯ 

ಸೌಲಭ್ಾ  ಇರುವುದಿಲಿ . ಬಹುಶಃ ಅವರು ತ್ಮಗೆ ವಯಸಾು ಗಿ ತಿೀರಿಕಾಂಡ ನಂತ್ರ, ಅವರ ಮಕೆ ಳು 

ಬದುಕುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ವಾಗಿರುತ್ು ದೆ.  

 

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸಣಣ  ಕಾಫಿ ಬ್ಳೆಗ್ರರರು ತ್ಮಾ  ಸಂಕಷ್ಟ ಗಳನ್ನನ  ನೀಡಿಕಳುಳ ವುದು ಖಂಡಿತ್ವಾಗಿ 

ಆಗುವುದಿಲಿ . ಅದಕೆಾ ಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರ ತೆಾ ೀಕವಾದ ಒಾಂದು ವಿಮೆ ಸೌಲಭ್ಾ ವನ್ನನ  ನಿೀಡಬೇಕು. ಆ ನಿಟಟ ನಲಿ್ಲ  

ಸಕಾಗರದಿಾಂದ ಯಾವ ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಾ  ಸಗುತ್ು ದೆ ಎಾಂಬ ಬಗೆೆ  ಮಾಹತಿ ನಿೀಡಬೇಕು. ಏಕೆಾಂದರೆ, ಯಾವುದೇ 

ಒಾಂದು ಸೌಲಭ್ಾ  ಸಣಣ  ಕಾಫಿ ಬ್ಳೆಗ್ರರರು ಮತ್ತು  ತೀಟದ ಕಾಮಗಕರಿಗೆ ಸಗುತಿು ಲಿ . ಆದರೆ, ದೊಡಡ  ದೊಡಡ  

ಕಾಫಿ ಬ್ಳೆಗ್ರರರು ಹೇಗೀ ಬದುಕುತು ರೆ. ಆದರೆ, ಸಣಣ  ಕಾಫಿ ಬ್ಳೆಗ್ರರರು ಯಾವ ರಿೀತಿ ಬದುಕುಬೇಕೆಾಂದು 

ದಯಮಾಡಿ ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಬೇಕು.  

 

ರ್ಶರ ೋ ಮನರತ್ನ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಸಣಣ  ಕಾಫಿ ಬ್ಳೆಗ್ರರರು ಮತ್ತು  ಕಾಫಿ ತೀಟದಲಿ್ಲ  

ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ್ಹ ಕಾಮಗಕರಿಗೆ ಯಾವ ಸೌಲಭ್ಾ ಗಳು ಸಗಬೇಕೆಾಂದು ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು ಪ್ರ ಶೆನ  

ಕೇಳಿದಾಾ ರೆ, ಅದಕೆೆ  1951ರ ಕಾಮಗಕ ಕಾಯಿದೆ ಪ್ರ ಕಾರ ಪ್ರ ತಿಯಾಂದು ಕುಟಂಬದಲಿ್ಲರತ್ಕೆ ಾಂತ್ಹ 

ಕಾಮಗಕರು ಯಾರೇ ಇರಬಹುದು, ಅವರಿಗೆ ನವು ವಿಮೆ ಸೌಲಭ್ಾ  ಮಾಡಿಕಳುಳ ವುದಕೆೆ  ಅವಕಾಶ್ 

ಕಲ್ಲಪ ಸರುತೆು ೀವ. ಅದರ ಪ್ರ ಕಾರ ವೈದಾ ಕಿೀಯ ಸೌಲಭ್ಾ ಗಳನ್ನನ  ಸಹ ಅವರು ಮಾಡಿಕಳಳ ಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ಇದರಲಿ್ಲ  ದೊಡಡ  ಕಾಫಿ ಬ್ಳೆಗ್ರರರು ಅರ್ವಾ ಸಣಣ  ಕಾಫಿ ಬ್ಳೆಗ್ರರರು ಎಾಂದು ವಾ ತಾ ಸ ಇರುವುದಿಲಿ . ಈ 
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ಕಾಯಿದೆ ಎಲಿ್ಯ  ಕಾಫಿ ಬ್ಳೆಗ್ರರರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಕಾಮಗಕರಿಗೆ ಅನವ ಯಿಸುತ್ು ದೆ. ಎಲಿ್ಯ  ಕುಟ್ಟಾಂಬಗಳಿಗೆ 

ಅನವ ಯಿಸುತ್ು ದೆ.  

 

ರ್ಶರ ೋಮತಿ ಎಸ್ . ವಿೋಣಾ ಅಚಚ ಯಾ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನವು ಕೂಡ ಕಾಫಿ ಬ್ಳೆಗ್ರರರು. ಈ 

ಬಗೆೆ  ನಮಗೂ ಸಹ ರ್ಚನನ ಗಿ ಗತಿು ದೆ. ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ  ಏನಗುತ್ು ದೆಯೆಾಂದರೆ, ನನ್ನ ಈಗ್ರಗಲೇ ಹೇಳಿದ 

ಹಾಗೆ, ದೊಡಡ  ದೊಡಡ  ಕಾಫಿ ಕಂಪ್ನಿ ತೀಟದ ಮಾಲ್ಲೀಕರು ಕಾಮಗಕರಿಗೆ ವಿಮೆ ಸೌಲಭ್ಾ ವನ್ನನ  

ಮಾಡಿಸಕಡುತು ರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಅವರಿಗೆ ಇನಿನ ತ್ರ ಸೌಲಭ್ಾ ಗಳನ್ನನ  ಕಡುತು ರೆ. ಆದರೆ, ಸಣಣ  ಸಣಣ  ಕಾಫಿ 

ಬ್ಳೆಗ್ರರರು ಏನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು? ಬಹುಶಃ 1951ರಲಿ್ಲ  ಜಾರಿಗೆ ತಂದಂತ್ಹ ಕಾಯಿದೆಯನ್ನನ  ಇಾಂದಿಗೂ ಸಹ 

ಉತ್ು ರದಲಿ್ಲ  ನಿೀಡಿರುತು ರೆ. ಇದು ಆಗಬ್ರರದು. ಏಕೆಾಂದರೆ, ಸಣಣ  ಕಾಫಿ ಬ್ಳೆಗ್ರರರು ಬಹಳ 

ಕಷ್ಟ ದಲಿ್ಲರುತು ರೆ. ಕೀವಿಡ -19 ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಸಣಣ  ಕಾಫಿ ಬ್ಳೆಗ್ರರರು ತ್ಮಾ  ತೀಟದ ಕಾಮಗಕರಿಗೆ 

ಕೆಲಸ ಕಡುವುದಕೆೆ  ಆಗದೇ, ಆ ಕಾಮಗಕರು ಅನರ್ರಾಗಿರುತು ರೆ. ಇದರಿಾಂದಾಗಿ, ಇನೂನ  ಅವರು 

ಚೇತ್ರಿಸಕಳುಳ ವುದಕೆೆ  ಆಗಿರುವುದಿಲಿ . ಹಾಗ್ರಗಿ, ಈ ಸಣಣ  ಕಾಫಿ ಬ್ಳೆಗ್ರರರನ್ನನ  ಪ್ರಿಗಣನೆಗೆ 

ತೆಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ, ಕಾಮಗಕರನ್ನನ  ಸಹ ಪ್ರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ಕೇಾಂದರ  

ಸಕಾಗರದಲಿ್ಲ  ಈಗ್ರಗಲೇ ಕಾಫಿ ಬೊೀಡ ಗ ಎಾಂದು ಇದೆ. ಅದರಲಿ್ಲ  ಏನ್ನ ಸೌಲಭ್ಾ ಗಳನ್ನನ  ಸಣಣ  ಕಾಫಿ 

ಬ್ಳೆಗ್ರರರಿಗೆ ಯಾವ ಸೌಲಭ್ಾ ಗಳನ್ನನ  ಕಡುತಿು ದಾಾ ರೆ ಎಾಂಬ ಮಾಹತಿ ನಿೀಡಬೇಕು.  

 

ರ್ಶರ ೋ ಮನರತ್ನ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈಗ್ರಗಲೇ ಇದಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಾಂತೆ, ಕೇಾಂದರ  

ಸಕಾಗರದ ʼಆಯುಷ್ಠಾ ನ  ಭಾರತ್ ಯೀಜನೆʼಯಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ ಸಣಣ  ಕಾಫಿ ಬ್ಳೆಗ್ರರರಿಗೂ ಸಹ ವಿಮೆ 

ಮಾಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಆರೀಗಾ  ದೃಷಿಟ ಯಲಿ್ಲ  ಕರ ಮ ಕೈಗಳುಳ ವುದಕೆೆ  ನವು ಸದಿ ವಿದೆಾ ೀವ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, 

ನಮಾ  ಕಾಫಿ ಬೊೀಡ ಗನ ಬಗೆೆ  ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು ಏನ್ನ ಹೇಳಿದಾಾ ರೆ, ಅದನ್ನನ  ಸದರಿ ಕಾಫಿ ಬೊೀಡ ಗನ 

ಗಮನಕೆೆ  ತಂದು, ಆ ವಾ ವಸೆ ಯನ್ನನ  ಮಾಡುವುದಕೊ  ಸಹ ನವು ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳುಳ ತೆು ೀವ.  

 

ರ್ಶರ ೋಮತಿ ಎಸ್ . ವಿೋಣಾ ಅಚಚ ಯಾ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಸುಮಾರು 3 ರಿಾಂದ 5 ವಷ್ಗಗಳ 

ಹಾಂದೆ ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾಗರದ ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿಯಿಾಂದ ಅನೇಕ ಸೌಲಭ್ಾ ಗಳು ಕಾಫಿ ಬ್ಳೆಗ್ರರರಿಗೆ ನಮಗೆ 

ಸಗುತಿು ತ್ತು . ಆದರೆ, ಇತಿು ೀಚಿನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಒಾಂದು ಸೌಲಭ್ಾ ಗಳು ಇರುವುದಿಲಿ . ಜೊತೆಗೆ, ಎಲಿ್ಯ  

ಸಬಿು ಡಿಗಳನ್ನನ  ಸಹ ನಿಲಿ್ಲ ಸರುತು ರೆ. ಇದರಿಾಂದಾಗಿ, ಎಲಿ್ಯ  ಕಾಫಿ ಬ್ಳೆಗ್ರರರು ಸಹ ಸಂಕಷ್ಟ ದಲಿ್ಲರುತು ರೆ. 

ಹಾಗ್ರಗಿ, 25 ಸಂಸದರು ನಮಾ  ರಾಜಾ ದಿಾಂದ ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾಗರಕೆೆ  ಆಯೆೆ ಯಾಗಿದುಾ , ಅವರಲಿ್ಲ  ಯಾರಾದರೂ 

ಈ ವಿಷ್ಯದ ಬಗೆೆ  ಕೇಾಂದರ ದಲಿ್ಲ  ಮಾತ್ನಡಿ, ಕಾಫಿ ಬ್ಳೆಗ್ರರರ ಸಂಕಷ್ಟ ಕೆೆ  ಪ್ರಿಹಾರ ಕಡಬೇಕು. ಇದು 

ಸಕಾಗರದ ಜವಾಬ್ರಾ ರಿ ಸಹ ಆಗಿರುತ್ು ದೆಯೆಾಂದು ನನ್ನ ಹೇಳುವುದಕೆೆ  ಇಷ್ಟಟ ಪ್ಡುತೆು ೀನೆ.  
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ರ್ಶರ ೋ ಮನರತ್ನ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು ತಿಳಿಸರುವ ವಿಚಾರವನ್ನನ  ನಮಾ  

ರಾಜಾ ದ ಸಂಸದರ ಗಮನಕೆೆ  ತಂದು, ಆ ಕಾಫಿ ಬ್ಳೆಗ್ರರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನ್ನನ  

ಖಂಡಿತ್ವಾಗಿಯೂ ನವು ಮಾಡುತೆು ೀವ.  

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮುಾಂದಿನ ಪ್ರ ಶೆನ  ಶ್ರ ೀ ಘೀಟನ ೀಕರ ಶ್ರ ೀಕಾಾಂತ್ ಲಕ್ಷಾ ಣರವರದುಾ .  

 

               (ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು ಸದನದಲಿ್ಲ  ಉಪ್ಸೆ ತ್ರಿರಲ್ಲಲಿ ) 
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಾ :1385 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

 

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್ .ವಿಿ .ಸಂಕನೂರ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ರಾಜಾಾ ದಾ ಾಂತ್ ಎಷ್ಟಟ  ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವ ವಿದಾಾ ಲಯ 

ಇವ. ಅದರಲಿ್ಲ  ಬೊೀಧಕ-ಬೊೀಧಕೇತ್ರ ಸಬಬ ಾಂದಿಯ ಬಗೆೆ  ಮಾಹತಿ ಕೇಳಿದೆಾ ನ್ನ. ಅದಕೆೆ  ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು 

ಸವಿಸಾು ರವಾದಂತ್ಹ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಕಟಟ ದಾಾ ರೆ. ಆದರೆ, ಹೆಚಿಚ ನ ಮಾಹತಿಗ್ರಗಿ 03 ಉಪ್ ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳನ್ನನ  

ಕೇಳುವುದಕೆೆ  ಬಯಸುತೆು ೀನೆ. ಮದಲನೆಯದಾಗಿ, ರಾಜಾ ದೊಳಗೆ ಇರುವಂತ್ಹ 04 ವಿಶ್ವ ವಿದಾಾ ಲಯಗಳಲಿ್ಲ  

ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ಉತ್ು ರ ನಿೀಡಿರುವ ಪ್ರ ಕಾರ 03 ವಿಶ್ವ ವಿದಾಾ ಲಯದಲಿ್ಲ  ಶೇಕಡ 60ಕೆಿ ಾಂತ್ಲ್ಲ ಹೆರ್ಚಚ  

ಬೊೀಧಕ ಹುದೆಾ ಗಳು ಖಲ್ಲ ಇರುತ್ು ವ. ಅವರೇ ಕಟಟ ಾಂತ್ಹ ಮಾಹತಿ ಪ್ರ ಕಾರ ಬ್ಾಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ 

ವಿಶ್ವ ವಿದಾಾ ಲಯದಲಿ್ಲ  ಮಂಜೂರಾದ ಹುದೆಾ ಗಳು 1619 ಇವ.  

(ಮುಾಂದು) 

(1333) 24.12.2021 11.20 YL-RN              (ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಉಪ್ಸೆ ತಿ) 

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್.ವಿಿ .ಸಂಕನೂರ (ಮಂದು):-  

ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನಲಿ್ಲ  ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವ ವಿದಾಾ ಲಯಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಬೊೀಧಕ ಹುದೆಾ ಗಳಲಿ್ಲ  

ಮಂಜೂರಾದ ಹುದೆಾ ಗಳು 596, ನಿವೃತಿು  ಹಾಂದಿ ಖಲ್ಲ ಇರುವ ಹುದೆಾ ಗಳು 227.   ಅದೇ ರಿೀತಿ ಬೊೀಧಕೇತ್ರ 

ಹುದೆಾ ಗಳಲಿ್ಲ  ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಹುದೆಾ ಗಳು 1619.  ಖಲ್ಲ ಇರುವ ಹುದೆಾ ಗಳು 1031.   ಕೃಷಿ ವಿಜಾಾ ನಗಳ 

ವಿಶ್ವ ವಿದಾಾ ಲಯ, ಧಾರವಾಡಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಬೊೀಧಕ ಹುದೆಾ ಗಳಲಿ್ಲ  

ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಹುದೆಾ ಗಳು 595, ಖಲ್ಲ ಹುದೆಾ ಗಳು 239. ಅದೇ ರಿೀತಿ ಬೊೀಧಕೇತ್ರ ಹುದೆಾ ಗಳಲಿ್ಲ  

ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಹುದೆಾ ಗಳು 1074, ಖಲ್ಲ ಇರುವ ಹುದೆಾ ಗಳು 671.  ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ವಿವರವಾಗಿ 

ಮಾಹತಿಯನ್ನನ  ನಿೀಡಿದಾಾ ರೆ.  ನನ್ನ ಹೇಳುವುದಕೆೆ  ಬಯಸುವುದೇನೆಾಂದರೆ, ರಾಯಚೂರು ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸ, 

ಬ್ಾಂಗಳೂರು, ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು  ಶ್ವಮಗೆ  ಜಿಲಿೆ ಗಳಲಿ್ಲ  ಶೇ.60 ರಷ್ಟಟ  ಹುದೆಾ ಗಳು ಖಲ್ಲ ಇವ.  ಇಷ್ಟಟ  

ಹುದೆಾ ಗಳನ್ನನ  ಖಲ್ಲ ಇಟ್ಟಟ ಕಾಂಡು ಯಾವ ರಿೀತಿ ಬೊೀಧನ ಚ್ಟ್ಟವಟಕೆಯನ್ನನ  ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೂ 

ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ.  ಯಾವ ರಿೀತಿ ಆ ವಿಶ್ವ ವಿದಾಾ ಲಯಗಳನ್ನನ  ನಿಭಾಯಿಸದಾಾ ರೆ? ನಿವೃತಿು  ಹಾಂದಿದ ಖಲ್ಲ 

ಜಾಗಕೆೆ  guest lecturers ಅರ್ವಾ ಹರಗುತಿು ಗೆ ಮೇಲೆ ಶ್ಕ್ಷಕರನ್ನನ  ನೇಮಸಕಳಳ ಲ್ಯಗಿದೆಯೇ? ಯಾವ ರಿೀತಿ 

ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೂ ಕಾಯಗಭಾರವನ್ನನ  ನಿಭಾಯಿಸದಾಾ ರೆ ಎಾಂಬುದು ನಮಾ  ಪ್ರ ಶೆನ .  ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ತ್ಮಗೆ 

ಗತಿು ರುವ ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟ ಾಂದು ಖಲ್ಲ ಹುದೆಾ ಗಳಿರುವಾಗ ಯಾವ ರಿೀತಿ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೀರುತ್ು ದೆ? ಗುಣಮಟಟ ದ 

ಶ್ಕ್ಷಣ ನಿೀಡಲು ಸಾಧಾ ವಾಗುವುದಿಲಿ . ಗುಣಮಟಟ ದ ಶ್ಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ  ಹಡೆತ್ ಬಿೀಳುವುದಿಲಿ , ಬಹಳ 

ಪ್ರ ಮುಖ್ವಾಗಿ ಸಂಶ್ೀಧನ ಚ್ಟ್ಟವಟಕೆ (Agriculture Extensional programme) ಮೇಲೆಯು ಹಡೆತ್ 

ಬಿೀಳುತ್ು ದೆ.  ಈ ಸಂಬಂಧ ಹಲವಾರು ಬ್ರರಿ ಚ್ಚಿಗಸಲ್ಯಗಿದೆ.  ಶೇ.60 ರಷ್ಟಟ  ಬೊೀಧಕ ಮತ್ತು  ಬೊೀಧಕೇತ್ರ 

ನಿವೃತಿು  ಹುದೆಾ ಗಳನ್ನನ  ಖಲ್ಲ ಇಟ್ಟಟ ಕಾಂಡು, ಶ್ಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟಟ ಕೆೆ  ತಾಂದರೆಯಾಗುತ್ು ದೆ, ಯಾವಾಗ ಆ 
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ಹುದೆಾ ಗಳನ್ನನ  ಭ್ತಿಗ ಮಾಡುತಿು ೀರಿ ಎಾಂದು ಪ್ರ ಶೆನ  ಕೇಳಿದರೆ ಆರ್ಥಗಕ ಇಲ್ಯಖೆಗೆ ಕಡತ್ ಕಳುಹಸಲ್ಯಗಿದುಾ , 

ಅಲಿ್ಲಾಂದ ಅನ್ನಮತಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಹುದೆಾ ಗಳನ್ನನ  ಭ್ತಿಗ ಮಾಡುತೆು ೀವ ಎಾಂದು ಉತ್ು ರ ನಿೀಡುತು ರೆ.  ಅಷ್ಟಟ  

ಸರಳವಾಗಿ ಆರ್ಥಗಕ ಇಲ್ಯಖೆಯು ಹುದೆಾ ಗಳನ್ನನ  ಭ್ತಿಗ ಮಾಡಲು ಅನ್ನಮತಿ ನಿೀಡುವುದಿಲಿ .  ಹಾಗ್ರಗಿ 

ಮಾನಾ  ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  ವಿನಂತಿಸುವುದೇನೆಾಂದರೆ, ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ು ಡ ತ್ರಲ್ಲಲಿವಾಂದರೆ, ಈ 

ಕೆಲಸ ಆಗುವುದಿಲಿ ʼ ಎಾಂಬುದು ನನಗೆ ಗತು ಗಿದೆ.  ಏಕೆಾಂದರೆ, ಮೂರು ಅಧಿವೇಶ್ನದಿಾಂದಲ್ಲ 

ʼಹುದೆಾ ಗಳನ್ನನ  ಭ್ತಿಗ ಮಾಡಲು ಆರ್ಥಗಕ ಇಲ್ಯಖೆಗೆ ಕಡತ್ ಕಳುಹಸಲ್ಯಗಿದೆ, ಅಲಿ್ಲಾಂದ ಅನ್ನಮತಿ ಬಂದ 

ನಂತ್ರ ಹುದೆಾ ಗಳನ್ನನ  ಭ್ತಿಗ ಮಾಡುತೆು ೀವʼ ಎಾಂದು ಒಾಂದೇ ರಿೀತಿ ಉತ್ು ರ ನಿೀಡಿದಾಾ ರೆ.  ಹಾಗ್ರಗಿ ಮಾನಾ  

ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ು ಡ ಹಾಕಲ್ಲಲಿವಾಂದರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಆಗುವುದಿಲಿ .  ದಯವಿಟ್ಟಟ  ನಿಗದಿತ್ 

ಅವಧಿಯಳಗೆ ಅಾಂದರೆ, ಒಾಂದು, ಎರಡು, ಮೂರು ತಿಾಂಗಳು, ಎಷ್ಟಟ  ತಿಾಂಗಳ್ಳಗೆ ಭ್ತಿಗ ಮಾಡುತು ರೆ 

ಎಾಂದು ಸಪ ಷ್ಟ ವಾದ ಉತ್ು ರ ನಿೀಡಬೇಕೆಾಂದು ತ್ಮಾ  ಮೂಲಕ ಮಾನಾ  ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  ವಿನಂತಿಸುತೆು ೀನೆ.  

ಮತು ಾಂದು ಪ್ರ ಶೆನ  ಇದೆ.  ಮದಲು ಇವರಡಕೆೆ  ಉತ್ು ರ ನಿೀಡಲ್ಲ ಅನಂತ್ರ ಮೂರನೆ ಪ್ರ ಶೆನ ಯನ್ನನ  ಕೇಳಲು 

ನನಗೆ ಅವಕಾಶ್ ನಿೀಡಿ.   

 

ರ್ಶರ ೋ ಬಿ.ಸಿ.ಪ್ರಟಿೋಲ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಒಟ್ಟಟ  04 ವಿಶ್ವ ವಿದಾಾ ಲಯಗಳು ನಮಾ  ಅಧಿೀನಕೆೆ  

ಬರುತ್ು ದೆ.  ಬ್ಾಂಗಳೂರು, ಧಾರವಾಡ, ಶ್ವಮಗೆ , ರಾಯಚೂರು ಜಿಲಿೆ ಗಳ 04 ವಿಶ್ವ ವಿದಾಾ ಲಯಗಳ 

ಬೊೀಧಕ ಮತ್ತು  ಬೊೀಧಕೇತ್ರ ಹುದೆಾ ಗಳ ಕುರಿತ್ತ ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು ಪ್ರ ಶೆನ ಯನ್ನನ  ಕೇಳಿದುಾ , 2033 

ಬೊೀಧಕ ಹುದೆಾ ಗಳಲಿ್ಲ  734 ಹುದೆಾ ಗಳು ಖಲ್ಲ ಇವ.   ಅದೇ ರಿೀತಿ 4302 ಬೊೀಧಕೇತ್ರ ಹುದೆಾ ಗಳಲಿ್ಲ  2446 

ಖಲ್ಲ ಹುದೆಾ ಗಳು ಇವ.  ಹಾಂದಿನ ಅಧಿವೇಶ್ನದಲಿ್ಲ  ಸಹ ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು ಪ್ರ ಶೆನ ಯನ್ನನ  ಕೇಳಿದಾ ರು.  ಅದರ 

ಬಗೆೆ  ಈಗ್ರಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಕಾಳಜಿವಹಸ ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳಾದ ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ 

ಬೊಮಾಾ ಯಿಯವರ ನೇತೃತ್ವ ದಲಿ್ಲ  04 ವಿಶ್ವ ವಿದಾಾ ಲಯಗಳ ಕುಲ ಸಚಿವರನ್ನನ  ಕರೆದು ಕನಿಷ್ಾ  ಪ್ಕ್ಷ ಶೇ.50 

ರಷ್ಟಟ  ಹುದೆಾ ಗಳನನ ದರೂ ಭ್ತಿಗ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು ಆದೇಶ್ ಮಾಡಿದಾಾ ರೆ.  ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ್ರಗಲೇ 132 

ಐ.ಸ.ಆರ. ಹುದೆಾ ಗಳನ್ನನ  ಭ್ತಿಗ ಮಾಡಲು ಆದೇಶ್ ಹರಡಿಸಲ್ಯಗಿದುಾ , ಅದರಲಿ್ಲ  49 ಬೊೀಧಕ ಹುದೆಾ ಗಳು 

ಮತ್ತು  73 ಬೊೀಧಕೇತ್ರ ಹುದೆಾ ಗಳು ಆಗಿವ.  ಅದಕೆೆ  ಗೌರವಾನಿವ ತ್ ರಾಜಾ ಪಾಲರ ಅನ್ನಮೀದನೆ 

ಬೇಕಾಗಿದುಾ , ಆ ಘಟನೀತ್ು ರ ಅನ್ನಮೀದನೆಗೆ ಕಡತ್ ಕಳುಹಸಕಡಲ್ಯಗಿದೆ.  ಅವರಿಾಂದ ಕಡತ್ ಬಂದ 

ತ್ಕ್ಷಣ 132 ಹುದೆಾ ಗಳನ್ನನ  ಭ್ತಿಗ ಮಾಡಲ್ಯಗುವುದು.  ಉಳಿದಂತೆ ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು  ಬ್ಾಂಗಳೂರು 

ವಿಶ್ವ ವಿದಾಾ ಲಯಗಳವರು ಈಗ್ರಗಲೇ ಪ್ರ ಸಾು ವನೆ ಸಲಿ್ಲ ಸದುಾ , ಆ ಪ್ರ ಸಾು ವನೆ ಆರ್ಥಗಕ ಇಲ್ಯಖೆಯಲಿ್ಲ  ಇದೆ.  

ಹಾಗೆಯೇ ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳಾದ ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮಾಾ ಯಿಯವರು 4 ವಿಶ್ವ ವಿದಾಾ ಲಯದ 

ಕುಲಸಚಿವರನ್ನನ  ಕರೆದು ಸಭೆ ಮಾಡಿದ ನಂತ್ರ, ಏನ್ನ ಪ್ರ ಸಾು ವನೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿತ್ತು  ಅದಕೆೆ  ಕೆಲವಾಂದು 

ಸಪ ಷಿಟ ೀಕರಣವನ್ನನ  ಕೇಳಲ್ಯಗಿತ್ತು .  ಅದರಂತೆ ರಾಯಚೂರು ವಿಶ್ವ ವಿದಾಾ ಲಯದಿಾಂದ ಸಪ ಷಿಟ ೀಕರಣ 
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ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.  ಕೆಳದಿ ಶ್ವಪ್ಪ  ನಯಕ ಶ್ವಮಗೆ  ವಿಶ್ವ ವಿದಾಾ ಲಯದಲಿ್ಲ  ದಿನಾಂಕ: 24.01.2019 ರಂದು 

184 ಬೊೀಧಕ ಹುದೆಾ ಗಳು 399 ಬೊೀಧಕೇತ್ರ ಹುದೆಾ ಗಳು ಮತ್ತು  03 ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಖಲ್ಲ ಹುದೆಾ ಗಳನ್ನನ  

ಭ್ತಿಗ ಮಾಡಲು ಅಧಿಸೂಚ್ನೆ ಹರಡಿಸಲ್ಯಗಿದೆ.  ಆ ಅಧಿಸೂಚ್ನೆ ರೀಸಟ ರ ನಲಿ್ಲ  ತ್ಪಾಪ ಗಿದೆ ಎಾಂದು 

ನಾ ಯಾಲಯದ ಮರೆ ಹೀಗಿದಾ ರು.  ನಾ ಯಾಲಯದ ಮಧಾ ಾಂತ್ರ ಆದೇಶ್ದಂತೆ ಸಹಾಯಕ 

ಪಾರ ಧಾಾ ಪ್ಕರ ಹುದೆಾ ಯನ್ನನ  ಭ್ತಿಗ ಮಾಡುವ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆಯನ್ನನ  ಮುಾಂದುವರೆಸಲು 

ಸೂಚಿಸಲ್ಯಗಿದೆ.  ನವು ಶೇ.50 ರಷ್ಟಟ  ಹುದೆಾ ಗಳನ್ನನ  ಭ್ತಿಗ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು ಸೂಚಿಸದೆಾ ವು, ಅದರಲಿ್ಲ  109 

ಹುದೆಾ ಗಳನ್ನನ  ಸೇರಿಸ ಭ್ತಿಗ ಮಾಡಬೇಕೇ ಅರ್ವಾ ಅದನ್ನನ  ಬಿಟ್ಟಟ  ಮಾಡಬೇಕೇ ಎನ್ನನ ವುದರ ಕುರಿತ್ತ 

ಸಪ ಷಿಟ ೀಕರಣವನ್ನನ  ಶ್ವಮಗೆ  ವಿಶ್ವ ವಿದಾಾ ಲಯದವರನ್ನನ  ಕೇಳಲ್ಯಗಿದುಾ , ಸಪ ಷಿಟ ೀಕರಣ ಬಂದ ತ್ಕ್ಷಣವೇ 

ಆರ್ಥಗಕ ಇಲ್ಯಖೆಗೆ ನಿೀಡಿ, ಆದಷ್ಟಟ  ಬೇಗ ಈ ಹುದೆಾ ಗಳನ್ನನ  ಭ್ತಿಗ ಮಾಡುತೆು ೀವ. ನಮಗೂ ಇದರ ಬಗೆೆ  

ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಕಳಕಳಿ ಇದೆ.  ಸರಿಯಾದಂರ್ ಬೊೀಧಕರು ಇಲಿದೇ ಹೀದರೆ, ವಿದಾಾ ರ್ಥಗಗಳಿಗೆ ಒಳೆಳ ಯ 

ಗುಣಮಟಟ ದ ಶ್ಕ್ಷಣವನ್ನನ  ನಿೀಡಲು ಸಾಧಾ ವಿಲಿ .  ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು ಏನ್ನ ಹೇಳಿದಾಾ ರೆ, ಅದನ್ನನ  ಈಗ್ರಗಲೇ 

ಮಾಡಿದೆಾ ೀವ.  ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳ ನೇತೃತ್ವ ದಲಿ್ಲ  ಸಭೆ ಕರೆದು ಶೇ.50 ರಷ್ಟಟ  ಹುದೆಾ ಗಳನ್ನನ  ಭ್ತಿಗ 

ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎಾಂದು ಆದೇಶ್ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ.  ಆರ್ಥಗಕ ಇಲ್ಯಖೆಯ ಅಪ್ರ ಮುಖ್ಾ  

ಕಾಯಗದಶ್ಗಯವರಾಂದಿಗೂ ಚ್ರ್ಚಗ ಮಾಡಿದೆಾ ೀವ.  ಅವರು ಸಹ ಅಧಿವೇಶ್ನ ಮುಗಿದ ತ್ಕ್ಷಣ ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ 

ಮಾಡಿ, ಅನ್ನಮತಿ ನಿೀಡುತೆು ೀವ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದಾಾ ರೆ.   ಆದಷ್ಟಟ  ಬೇಗ ಈ ಹುದೆಾ ಗಳನ್ನನ  ಭ್ತಿಗ ಮಾಡುವಂರ್ 

ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಯಗುವುದು.   

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಸಚಿವರೆ, ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು ʼಇಷ್ಟಟ  ದಿವಸಗಳಿಾಂದ ಶೇ.60 ರಷ್ಟಟ  

ಶ್ಕ್ಷಕರೂ ಇಲಿದೇ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನನ  ಹೇಗೆ ನಡೆಸುತಿು ದಾಾ ರೆ, ಆ ವಿದಾಾ ರ್ಥಗಗಳ ಗತಿ ಏನ್ನʼ ಎಾಂದು ಪ್ರ ಶೆನ  

ಕೇಳಿದಾ ರು.  ಅದಕೆೆ  ತವು ಉತ್ು ರ ನಿೀಡಲ್ಲಲಿ .  ಹೇಗೆ ಶ್ಕ್ಷಕರು ಇಲಿದೇ ಆ ವಿಶ್ವ ವಿದಾಾ ಲಯವನ್ನನ  

ನಡೆಸಲ್ಯಗಿದೆ ಎಾಂದು ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು ಕೇಳಿದಾಾ ರೆ.  

 

ರ್ಶರ ೋ ಬಿ.ಸಿ.ಪ್ರಟಿೋಲ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಹರಗುತಿು ಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶ್ಕ್ಷಕರನ್ನನ  

ತೆಗೆದುಕಾಂಡು ವಿಶ್ವ ವಿದಾಾ ಲಯವನ್ನನ  ನಡೆಸಲ್ಯಗುತಿು ದೆ.   

 

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್.ವಿಿ .ಸಂಕನೂರ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನನಗೆ ಬಂದಿರುವ ಮಾಹತಿ ಪ್ರ ಕಾರ 

ಹರಗುತಿು ಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶ್ಕ್ಷಕರನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಾಂಡು ವಿಶ್ವ ವಿದಾಾ ಲಯವನ್ನನ  ನಡೆಸುತಿು ಲಿ .  ಅದು 

ಸರಿಯೇ, ತ್ಪ್ಪ ೀ ಎಾಂಬುದರ ಕುರಿತ್ತ ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ಸಪ ಷಿಟ ೀಕರಣವನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಳಳ ಲ್ಲ. ಸಹಾಯಕ 

ಪಾರ ಧಾಾ ಪ್ಕರು, ಪಾರ ಧಾಾ ಪ್ಕರು, ಸಹ ಪಾರ ಧಾಾ ಪ್ಕರಾಗಿ 3 ವಗಗಗಳಿವ.   ಪಾರ ಧಾಾ ಪ್ಕರು ಯಾರಿದಾಾ ರೆ 
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ಅವರು ಸಂಶ್ೀಧನೆ ನಡೆಸ, ವಿದಾಾ ರ್ಥಗಗಳಿಗೆ ಮಾಗಗದಶ್ಗನ ನಿೀಡಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ.  ಹಾಗ್ರಗಿ ಆ 

ಪಾರ ಧಾಾ ಪ್ಕರಿಗೆ ಹೆಚಿಚ ನ ಕಾಯಾಗದೇಶ್ವನ್ನನ  ನಿೀಡಿ, ವಿಶ್ವ ವಿದಾಾ ಲಯವನ್ನನ  ನಡೆಸುತಿು ದಾಾ ರೆ ಎನ್ನನ ವಂರ್ 

ಮಾಹತಿ ಇರುವುದರಿಾಂದ ಹೇಳುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.   ಬೊೀಧಕೇತ್ರ ಶ್ಕ್ಷಣದಿಾಂದ ಕೇವಲ ಶ್ಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟಟ ಕೆೆ  

ಹಡೆತ್ ಬಿೀಳುವುದಿಲಿ , ಅದರಾಂದಿಗೆ ಸಂಶ್ೀಧನೆ ಮತ್ತು  Extension ಚ್ಟ್ಟವಟಕೆಗೆ ಹಡೆತ್ ಬಿೀಳುತ್ು ದೆ.  

ಹರಗುತಿು ಗೆ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವ ವಿದಾಾ ಲಯವನ್ನನ  ನಡೆಸುತಿು ಲಿ , ಹರಿಯ ಪಾರ ಧಾಾ ಪ್ಕರಿಗೆ ಹೆಚಿಚ ನ ಕಾಯಾಗದೇಶ್ 

ನಿೀಡಿ ವಿಶ್ವ ವಿದಾಾ ಲಯ ನಡೆಸಲ್ಯಗುತಿು ದೆ.  ಸಂಶ್ೀಧನೆ ಚ್ಟ್ಟವಟಕೆಗೆ ತಾಂದರೆಯಾಗುತ್ು ದೆ.  

ವಿಶ್ವ ವಿದಾಾ ಲಯಕೆೆ  ಕೆಟಟ  ಹೆಸರು ಬರುತ್ು ದೆ.  ವಿಶ್ವ ವಿದಾಾ ಲಯಕೆೆ  ಒಳೆಳ ಯ ಹೆಸರು ಬರಬೇಕೆಾಂದರೆ ಅಲಿ್ಲ  

ಸಂಶ್ೀಧನೆ ಮತ್ತು  Extensional ಚ್ಟ್ಟವಟಕೆಗೆ ರ್ಚನನ ಗಿ ಇರಬೇಕು.  ಆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಆದಷ್ಟಟ  ಬೇಗ 

ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಕಾಗರಕೆೆ  ಒತ್ು ಡ ಹಾಕುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

  

ರ್ಶರ ೋ ಬಿ.ಸಿ.ಪ್ರಟಿೋಲ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಆದಷ್ಟಟ  ಬೇಗ ಈ ಹುದೆಾ ಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ 

ಮಾಡಿಕಳುಳ ವುದರ ಮೂಲಕ ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು ತಿಳಿಸದ ಹಾಗೆ ಪಾರ ಧಾಾ ಪ್ಕರ ಮೇಲೆ ಏನ್ನ ಕೆಲಸದ 

ಒತ್ು ಡ ಇದೆ, ಅದನ್ನನ  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ವಿದಾಾ ಭಾಾ ಸ ಸುಗಮವಾಗಿ ಹೀಗುವ ನಿಟಟ ನಲಿ್ಲ  ಸಕಾಗರ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡುತ್ು ದೆ.   

 

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್.ವಿಿ .ಸಂಕನೂರ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವ ವಿದಾಾ ಲಯದಲಿ್ಲ  

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತ್ತ, ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ನಿದೇಗಶ್ಕರು, Dean ನೇಮಕಾತಿಗ್ರಗಿ ಮತ್ತು  ಬಡಿು ಗ್ರಗಿ 

ಅಲಿ್ಲರುವ ಪಾರ ಧಾಾ ಪ್ಕರು, ಸಂಘದವರು 14 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಹೀರಾಟ ಮಾಡಿದಾಾ ರೆ.  ಈ ಸಂಬಂಧ 

ಮಾನಾ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲಿ್ಲ ಸುತೆು ೀನೆ.  ಏಕೆಾಂದರೆ, ಆ ಸಂದಭ್ಗದಲಿ್ಲ  ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ಅವರನ್ನನ  

ಕರೆಸ, ಬಡಿು  ಕುರಿತ್ತ ಏನ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಹಾಗೂ Dean and Director ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತ್ತ ಪ್ರ ಯತ್ನ  

ಮಾಡಿದಾಾ ರೆ.  ಆದರೆ, ಆ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಇವತಿು ಗೂ ಈಡೇರಿಲಿ .  ತವು ಸಹ ಅವರನ್ನನ  ಕರೆಸ ಮಾತ್ನಡಿ, ಆ 

ಸಮಸಾ ಯನ್ನನ  ಬಗೆಹರಿಸಲು ಪಾರ ಮಾಣಿಕ ಪ್ರ ಯತ್ನ  ನಡೆದಿದುಾ , ತ್ಮಗೂ ಸಹ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲಿ್ಲ ಸುತೆು ೀನೆ.  

ಆದರೆ, ಒಾಂದು ನೀವಿನ ಸಂಗತಿಯೇನೆಾಂದರೆ, Appointment of Dean, Appointment of Director to 

various colleges   ಎಾಂದು ಅಧಿಸೂಚ್ನೆ ಹರಡಿಸದುಾ , ಆ ಅಧಿಸೂಚ್ನೆಯನ್ನನ  Association ರವರು 

quash ಮಾಡಿಸದಾಾ ರೆ.  ಅಧಿಸೂಚ್ನೆಯನ್ನನ  ವಿಶ್ವ ವಿದಾಾ ಲಯದ ಕುಲಪ್ತಿಗಳು ನಿಯಮಾನ್ನಸಾರ statute  

ಪ್ರ ಕಾರ ಅಧಿಸೂಚ್ನೆಯನ್ನನ  ಹರಡಿಸಲ್ಲಲಿ .  ಇದರಿಾಂದ ವಿಶ್ವ ವಿದಾಾ ಲಯದ ಆಡಳಿತ್ಕೆೆ  ಮತ್ತು  

ಸಕಾಗರಕೆೆ  ಅವಮಾನವಾದಂತೆ ಆಗಿದೆ.  Association ರವರು ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನನ  quash ಮಾಡಿಸುತು ರೆ.  ಆ 

ಕುರಿತ್ತ ಡೆಕೆ ನ  ಹೆರಾಲಡ   ಪ್ತಿರ ಕೆಯಲಿ್ಲ  quash ಆದೇಶ್ ಕುರಿತ್ತ ವರದಿಯಾಗಿದುಾ , ಕೆಟಟ  ಹೆಸರು ಬರುತ್ು ದೆ.  

ಇದರಾಂದಿಗೆ ಅಲಿ್ಲರತ್ಕೆ ಾಂರ್ ಸಮಸಾ ಯನ್ನನ  ಬಗೆಹರಿಸಲು ತವು ಮತ್ತು  ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ಮಾತ್ರ ವಲಿದೇ 
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ಗೌರವಾನಿವ ತ್ ರಾಜಾ ಪಾಲರು ಸಹ ಪ್ತ್ರ  ಬರೆದಿದಾಾ ರೆ.  ಅದಾಾ ವುದರ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಲಿ .  ಅದಕೆಾ ಗಿ ಮಾನಾ  

ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  ಕಳಕಳಿಯಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುವುದೇನೆಾಂದರೆ, Dean and Director ನೇಮಕಾತಿ ಏನಿದೆ, 

ವಿಶ್ವ ವಿದಾಾ ಲಯಕೆೆ  statute ಇದೆ.  ಅದನ್ನನ  ಬಿಟ್ಟಟ  ಏತ್ಕೆೆ  ಅಧಿಸೂಚ್ನೆ ಹರಡಿಸುತು ರೆ, quash  

ಆಗುತ್ು ದೆ.  University statute, guidelines ಏನಿದೆ, ಅದರ ಪ್ರ ಕಾರ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕಳಳ ಬೇಕು.  

ಕುಲಸಚಿವರು ಆದಷ್ಟಟ  ವಿಶ್ವ ವಿದಾಾ ಲಯದಲಿ್ಲ  ಒಾಂದು ಸಮತಿ ನಡೆಸ, Director post and Dean post 

ಗಳನ್ನನ  ಭ್ತಿಗ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು.  ಅದಲಿದೇ ಯು.ಜಿ.ಸ. ಯವರು date of eligibility ಮೂಲಕ 

ಬಡಿು  ನಿೀಡಿ ಎಾಂದು ಹೇಳುತು ರೆ.  ಆ ರಿೀತಿ ಹೀದಾಗ 4 ವಷ್ಗಗಳು, 5 ವಷ್ಗಗಳು, 6 ವಷ್ಗಗಳಿಗೆ ಬಡಿು  

ನಿೀಡಲ್ಯಗುತ್ು ದೆ.  

(ಮುಾಂದು) 

(1334) 24/12/2021 11-30 SK-VK 

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್ .ವಿಿ . ಸಂಕನೂರ (ಮಂದು):-          (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

 

 ನಲೆು  ವಷ್ಗ ಪೂತಿಗಯಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ಮೀಷ್ನ  ಕಡಬೇಕು. Career Advancement Scheme ಇದೆ. 

ಆ Career Advancement Scheme ನಳಗೆ ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ ಯು.ಜಿ.ಸ., ಯವರು ಐದು ವಷ್ಗ ಪೂತಿಗಯಾದ 

ಮೇಲೆ ಪ್ರ ಮೀಷ್ನ  ಕಡಬೇಕು. ಇವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡುತಿು ಲಿ . Date of submission of the report, 

progress report ಕಟಟ  ಮೇಲೆ ಮಾಡು ಎನ್ನನ ತು ರೆ. ದಯವಿಟ್ಟ, ಬಹಳ ದೊಡಡ  ಜವ ಲಂತ್ ಸಮಸಾ  ಇದೆ. 

ಇದಕೆಾ ಗಿ ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಹೀರಾಟ ಮಾಡಿದಾಾ ರೆ. ಇದಕೆಾ ಗಿ ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಪ್ರ ಯತ್ನ  ಮಾಡಿದಾಾ ರೆ. 

ಆದರೆ ಆಗಿಲಿ . ದಯವಿಟ್ಟಟ , ಅದಷ್ಟಟ  ಬೇಗನೆ, ಅಲಿ್ಲ  promotions ಇರಬಹುದು. ಡೈರೆಕಟ ರ  ನೇಮಕಾತಿ 

ಇರಬಹುದು.  ಆ ಸಮಸಾ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಹಾರವನ್ನನ  ಕಂಡುಕಳುಳ ವಂತ್ಹ ಪ್ರ ಯತ್ನ ವನ್ನನ  ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು 

ನನ್ನ ತ್ಮಾ  ಮೂಲಕ ಸಕಾಗರಕೆೆ  ಅಗರ ಹ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.   

 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಸಚಿವರೇ, ನಿಯಮದ ಪ್ರ ಕಾರ ಮಾಡಿ ಎಾಂದು ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು 

ಹೇಳುತು ರೆ.  

 

 ರ್ಶರ ೋ ಬಿ.ಸಿ.ಪ್ರಟಿೋಲ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, 

ನಿಯಮಾನ್ನಸಾರವಾಗಿ ತ್ಪಾಪ ಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಮಾನಾ  ಉಚ್ಛ  ನಾ ಯಾಲಯದಲಿ್ಲ  ಏಕೆ quash ಆಯಿತ್ತ 

ಎನ್ನನ ವಂತ್ಹದಾ ರ ಬಗೆೆ  ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಿ, ನಿಯಮಾನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಎಾಂದು ಹೇಳುತೆು ೀವ. 

ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವ ವಿದಾಾ ನಿಲಯದಲಿ್ಲ  Teachers Association ಮತ್ತು  ವಿಶ್ವ ವಿದಾಾ ನಿಲಯದ 
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ಕುಲಪ್ತಿಗಳ ವಾ ತಾ ಸವಾಗಿದುಾ , ಈ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ, ಮಾನಾ  ರಾಜಾ ಪಾಲರು ಎಲಿ್ಯ  ವಿಶ್ವ ವಿದಾಾ ನಿಲಯದದ 

ಕುಲಪ್ತಿಯವರನ್ನನ  ಮತ್ತು  ಧಾರವಾಡ ವಿಶ್ವ ವಿದಾಾ ನಿಲಯದ Association ಕರೆದು, ಒಾಂದು  ಸಭೆಯನ್ನನ  

ಮಾಡಿದರು. ಮಾನಾ  ರಾಜಾ ಪಾಲರು ಕೂಡ ಒಾಂದು ಸಭೆಯನ್ನನ  ಮಾಡಿದಾಾ ರೆ. ಅದಕೆೆ  ನಮಾ  ಪ್ರ ಧಾನ 

ಕಾಯಗದಶ್ಗಯವರಿಗೆ ಒಾಂದು ನಿದೇಗಶ್ವನ್ನನ  ಕಟಟ ದಾಾ ರೆ. ನಿಯಮಾನ್ನಸಾರವಾಗಿ ಏನಗಿದೆ, ಅದರ 

ಬಗೆೆ  ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಿ, ವಾ ವಸೆ ಯನ್ನನ  ಸರಿಪ್ಡಿಸಬೇಕೆಾಂದು ಈಗ್ರಗಲೇ ಮಾನಾ  ರಾಜಾ ಪಾಲರು 

ಸೂಚಿಸದಾಾ ರೆ.  ಮನೆನ  ದಿವಸ, ನನ್ನ ಪ್ರ ಧಾನ ಕಾಯಗದಶ್ಗಯವರಿಗೆ ಕರೆದು ಹೇಳಿದೆಾ ೀನೆ. ಅಧಿವೇಶ್ನ 

ಮುಗಿದ ತ್ಕ್ಷಣವೇ ಖುದಾಾ ಗಿ ಧಾರವಾಡ ವಿಶ್ವ ವಿದಾಾ ನಿಲಯಕೆೆ  ಭೇಟ ಮಾಡಿ, Association ಮತ್ತು  

ಕುಲಪ್ತಿಗಳ  ಮಧ್ಯಾ  ಏನ್ನ ನಡೆದಿದೆ? ಅದೆಲಿವನ್ನನ  ಇವರ ವಾಾ ಪಿು ಯಲಿ್ಲ  ಏನೇನ್ನ ಸಮಸಾ  ಬರುತ್ು ದೆ.  

ಅದನ್ನನ  ಇವರೇ ಬಗೆಹರಿಸಕಳಳ ಬೇಕು. ಬಗೆಹರಿಯದೇ ಹೀದರೆ, ಸಕಾಗರದ ಮಟಟ ದಲಿ್ಲ  ಹಾಗೂ ಆಗದೇ 

ಇದಾ ದಾ ನ್ನನ  ಮುಾಂದೆ ಯಾವ ರಿೀತಿ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಎಾಂದು ನವು ಮತ್ತು  ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು 

ಕುಳಿತ್ತಕಾಂಡು ಚ್ರ್ಚಗ ಮಾಡೀಣ. ಇದರ ಬಗೆೆ  ಮಾನಾ  ಪ್ರ ಧಾನ ಕಾಯಗದಶ್ಗಯವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸದೆಾ ೀನೆ.  
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಾ  1395 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

 

 ಡಾ: ತೇಜಸಿವ ನ ಗೌಡ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಿನೆನ  ತನೇ ಎತಿು ನ ಹಳೆ ಯೀಜನೆಯನ್ನನ  

ಚಿಕೆ ಬಳಾಳ ಪುರ, ದೊಡಡ ಬಳಾಳ ಪುರ ಹಾಗೂ ಬ್ಾಂಗಳೂರು ಗ್ರರ ಮಾಾಂತ್ರ ಜಿಲಿೆ ಯಂತ್ಹ ಬಯಲುಸೀಮೆ 

ಜಿಲಿೆ ಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರು ಒದಗಿಸುವ ಆದಾ ತೆಯನನ ಗಿಟ್ಟಟ ಕಾಂಡು ಮಾಡಿದುಾ , ಅದರ ಬಗೆೆ  

ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ ಚ್ರ್ಚಗ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ತವು ಅವಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕಟಟ ದಾ ಕೆಾ ಗಿ ತ್ಮಗೆ 

ಧನಾ ವಾದಗಳನನ ಪಿಗಸುತೆು ೀನೆ. ನನನ  ಹುಟೂಟ ರು ದೊಡಡ ಬಳಾಳ ಪುರ ತಲಿ್ಲ ಕಿನ  ಮೆಳೇಕೀಟ ಗ್ರರ ಮ 

ಪಂಚಾಯಿು  ವಾಾ ಪಿು ಯಲಿ್ಲರುವಂತ್ಹ ದೊಡಡ ರಾಯಪ್ಪ ನಹಳಿಳ  ಚಿಕೆ ರಾಯಪ್ಪ ನಹಳಿಳ  ಎನ್ನನ ವ ಜೊೀಡಿ 

ಗ್ರರ ಮಗಳು. ಇವು ಬ್ಾಂಗಳೂರು ಗ್ರರ ಮಾಾಂತ್ರ ಭಾಗದ ಗಡಿ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಚಿಕೆ ಬಳಾಳ ಪುರ ಮತ್ತು  ಬ್ಾಂಗಳೂರು 

ಗ್ರರ ಮಾಾಂತ್ರದ ನಡುವಿನ ಒಾಂದು ಜಾಗದಲಿ್ಲ  ಬರುತ್ು ದೆ. ಹಾಗೆಯೇ delimitation ಆದ ಮೇಲೆ ಮದಲು 

ಇದು ದೊಡಡ ಬಳಾಳ ಪುರ ಶಾಸಕರು ಇಷ್ಟಟ  ವಷ್ಗಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಸುತಿು ದಾ ರು.  ಈಗ ದೇವನಹಳಿಳ ಗೆ 

ಸೇರಿಕಾಂಡಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಕಾಗರ ಬಂದರೂ, ಯಾವುದಾದರೂ ಒಾಂದು ನೆಪ್ ಹೇಳಿ, ಕುಡಿಯುವ 

ನಿೀರಿನಂತ್ಹ ಕನಿಷ್ಾ  ಯೀಜನೆಗಳು ಕೂಡ ಗ್ರರ ಮಾಾಂತ್ರ ಭಾಗಕೆೆ  ತ್ಲುಪ್ತಿು ಲಿ  ಎನ್ನನ ವುದು ಬಹಳ 

ನೀವಿನ ಸಂಗತಿ.   ಅಕಾಗವತಿ ಮತ್ತು  ಉತ್ು ರ ಪಿನಕಿನಿ  ನದಿಗಳ ಮೂಲ ಉಗಮ ಸೆಾ ನವಾಗಿರುವಂತ್ಹ 

ನಂದಿ ಬ್ಟಟ ದ ಪಂಚ್ ಗಿರಿಧಾಮಗಳಾದ ನಂದಿಗಿರಿ, ಚ್ನನ ಗಿರಿ, ವಧಗನ ಗಿರಿ, ಬರ ಹಾ  ಗಿರಿ, ಸೆ ಾಂದ ಗಿರಿ, ಕಾಳಾರ 

ಗಿರಿ ಎಾಂದು ಕರೆಯುತೆು ೀವ. ಬ್ಾಂಗಳೂರಿಗೆ ಹತಿು ರವಾಗಿರುವಂತ್ಹ ಮೀಹಕ ತಣಗಳು ಮಾತ್ರ ವಲಿ . 1600 

ಅಡಗೆ ನಿೀರಿನ ಅಾಂತ್ಜಗಲ ಕುಸದಿದಾ ರೂ ಕೂಡ ಮಳೆಗ್ರಲದಲಿ್ಲ  ವಿಸಾ ಯ ಜಲಪಾತ್ಗಳನ್ನನ  ಸೃಷಿಟ  

ಮಾಡಿಸುವಂತ್ಹ ಪ್ತ್ರ ಕತ್ಗರು ಪ್ರ ತಿ ಸಂದಭ್ಗದಲಿ್ಲಯೂ ಕೂಡ ಗಮನ ಸಳೆಯುತಿು ರುತು ರೆ. ಈ 

ಜಲ್ಯಪಾತ್ಗಳನ್ನನ  ನೀಡಲು ತ್ತಾಂಬ್ರ ಪ್ರ ವಾಸಗರು ಬರುತು ರೆ. ಈ ಗ್ರರ ಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ 

ಯೀಜನೆಗ್ರಗಿ, MVS (Multi Village Scheme) ಬಹು ಗ್ರರ ಮ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ ಯೀಜನೆಗ್ರಗಿ ಕಳೆದ 

2019-20 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ನವು ಕೇಳಿಕಾಂಡಿದಾ ವು. ಮಾನಾ  ಈಶ್ವ ರಪ್ಪ ನವರು ಸಚಿವರಾಗಿದುಾ , ಈ 

ಇಲ್ಯಖೆಯೂ ಕೂಡ ಸಪ ಾಂದಿಸತ್ತು . ತಾಂತಿರ ಕ ಕಾರಣಗಳಿಾಂದ ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ .  ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಯೀಗ ಅಾಂದರೆ, 

ಈ ಹಾಂದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದಾ ಾಂತ್ಹವರಲಿ್ಲ  ಮಾನಾ  ಜಿಲಿ್ಯ ಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರ ೀ ಕರಿೀಗೌಡರು, ಶ್ರ ೀ ರವಿೀಾಂದರ  

ಮತ್ತು  ಶ್ರ ೀ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಹಾಗೂ ಕಾಯಗನಿವಗಹಣಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಶ್ರ ೀಮತಿ ಲತ ಇರಬಹುದು.  ಇವತ್ತು   

ಶ್ರ ೀಮತಿ ಲತರವರು ಚಿಕೆ ಬಳಾಳ ಪುರದ ಜಿಲಿ್ಯ ಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದಾಾ ರೆ. ಇವತಿು ನ ಮುಖ್ಾ  ಕಾಯಗ 

ನಿವಗಹಣಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಶ್ರ ೀ ರವಿ ಇರಬಹುದು.  ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ಮಾನಾ  ಪ್ರ ಧಾನ ಕಾಯಗದಶ್ಗಗಳಾದಂತ್ಹ 

ಶ್ರ ೀ ಎಲ .ಕೆ.ಅತಿೀಕ್  ಸರ ರವರಿರಬಹುದು,  ಈ ಭಾಗಗಳಲಿ್ಲ  ಮಳೆನಿೀರಿನಿಾಂದ ಪ್ರ ಯೀಗ ಮಾಡಬೇಕು. 



                                                                ««¥¥ÀÀ//2244--1122--22002211| 35 

““  wwzzÀÀÄÄÝÝ¥¥ÀÀrrAAiiÀÀiiÁÁUUÀÀzzÀÀ  ¥¥ÀÀææww//uunneeddiitteedd  ccooppyy//££ÁÁååAAiiÀÀiiÁÁ®®AAiiÀÀÄÄUUÀÀ¼¼ÀÀ°°èè  CCxxÀÀªªÁÁ  ¥¥ÀÀwwææPPÁÁ  ¥¥ÀÀææPPÀÀlluuÉÉUUÁÁVV  GG¥¥ÀÀAAiiÉÉÆÆÃÃVV¸̧ÀÀPPÀÀÆÆqqÀÀzzÀÀÄÄ  ’’’’ 

 

 

  ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ಸುಮಾರು 1450 ಅಡಿ ಇರುವಂತ್ಹ ಬ್ಟಟ ಕೆೆ   ನವು ಮತ್ತು  ನಮಾ  

ಜೊತೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಹತಿು ದಾ ರು. ಮಳೆ ನಿೀರಿನ catchment area ನೀಡಿಕಾಂಡು, ಗೌಡನ ಕೆರೆ 

ಎಾಂದು ನನ್ನ ಕೇಳಿದೆಾ ೀನೆ.  ಸುಮಾರು 16 ಎಕರೆ ಮಾತ್ರ  ಇದೆ. ಬ್ಟಟ ದಿಾಂದ ಹರಿಯುವಂತ್ಹ ನಿೀರು ಅಲಿ್ಲ ಗೆ 

ಬರುತ್ು ದೆ. ಅಲಿ್ಲಾಂದ gravitation power ನಲಿ್ಲ  ಒಾಂದು hamlet villages ಇದು. ಚಿಕೆ ರಾಯಪ್ಪ ನಹಳಿಳ  

ಬಗೆೆ  ಉತ್ು ರದಲಿ್ಲ  ಇಲಿ . ಸಾಧು ಮಠ, ಸದಾಾ ಪುರ, ಸೊಣಣ ಪುರ, ಚ್ನನ ಪುರ, ಹಸೂರು ಕಾರ ಸ  ಇವುಗಳನ್ನನ  

ಕೂಡ ಸೇರಿಸಕಳಳ ಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ. ಕೇವಲ ಎರಡು ಗ್ರರ ಮಗಳನ್ನನ  ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ ಯೀಜನೆಗೆ 

ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿದಿಾ ೀರಿ. ಕಡಿಮೆ ವಚ್ಚ ದಲಿ್ಲ  ಸಕಾಗರದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ್ವಾಗದೇ, ಸಾವ ವಲಂಬಿ ರೂಪ್ದಲಿ್ಲ  

ಈ ಯೀಜನೆಯನ್ನನ  ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ತವು ʼಜಲಜಿೀವನ  ಮಷ್ನ ̓ ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲಿ್ಲ  ಎರಡು 

ಜಿಲಿೆ ಗಳನ್ನನ  ಪ್ರಿಗಣಿಸದಿಾ ೀರಿ. ಕೇವಲ ಆ ಗೌಡನ ಕೆರೆಗೆ ಎಷ್ಟಟ  ಕಟಟ ದಿಾ ೀರಾ ಎಾಂದರೆ, ಮೂರು ಲಕ್ಷ 

ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನನ  ಕಟಟ ದಾಾ ರೆ. ಆ ಏರಿ ಮೇಲೆ ಬ್ಳೆದಿರುವಂತ್ಹ, ಕಳೆ ಕಿೀಳುವುದಕೆೆ  ಸಾಧಾ ವಾಗುವುದಿಲಿ .  

ಅದೆಲಿ್ಯ  ಶ್ರ್ಥಲವಾಗಿದೆ. ಇನನ ಾಂದು ಕೈಲ್ಯಸಮಾ ನ ಕರೆ ಅಲಿ , ಅದು ಪುಸಮಾ ನ ಕೆರೆ ಆಗಿದೆ. ಅಲಿ್ಲ  29 ಎಕರೆ 

ಇದೆ. ಗ್ರರ ಮಸೆ ರು ಮತ್ತು  ನವಾಂದು ಸಂಘವನ್ನನ  ಮಾಡಿಕಾಂಡಿದೆಾ ೀವ. ಅದಕೆೆ  ನನ್ನ ಗೌರವಾಧಾ ಕ್ಷ 

ಆಗಿದೆಾ ೀನೆ. ಆ ಪುಸಮಾ ನ ಕೆರೆ ತ್ತಾಂಬ್ರ ಅದುು ತ್ವಾದಂತ್ಹ ಕೆರೆ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಒಾಂದು 

ಕಾಶ್ಾ ೀರದಲಿ್ಲರುವಂತ್ಹ Dal Lake ಇದೆ.  ಒಾಂದೂಕಾಲು ಕಿಲೀ ಮೀಟರ  ಒಾಂದು ಏರಿಯಾದಿಾಂದ ಎರಡು 

ತೂಬು ಇದೆ.  ಕೆರೆಯ ತ್ತಾಂಬ್ರ ಹೂಳು ತ್ತಾಂಬಿತ್ತು .  ಕೆರೆ ಕಟಟ ದಾಗಿನಿಾಂದ ಹೂಳೆ ತೆಗೆದಿರಲ್ಲಲಿ . ಗ್ರರ ಮಸೆ ರು 

ಮತ್ತು  ನವು ಸೇರಿಕಾಂಡು ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವಂತ್ಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆಾ ೀವ.  ಏಕೆಾಂದರೆ ಅದಕೆೆ  ಅನ್ನದಾನ 

ಕಟಟ ರಲ್ಲಲಿ .  ಇದು ಒಾಂದು ಪ್ಕಿಷ ಧಾಮವಾಗಿರುವಂತ್ಹ  ಮತ್ತು  ಯಶ್ಸವ  ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ 

ಯೀಜನೆಯನ್ನನ  ಪಾರ ರಂಭ್ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಸಾಧಾ ವಾಗುತ್ು ದೆ. ಉಳಿದ hamlet villages ಗಳನ್ನನ  

ಸೇರಿಸಕಳಳ ಬೇಕು. ಇದಕೆೆ  ಶ್ೀಘರ ವಾಗಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೊಾಂದು ಒಳೆಳ ಯ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  

ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ ಯೀಜನೆ ನನನ  ಹುಟೂಟ ರಾದ ದೊಡಡ ರಾಯಪ್ಪ ನಹಳಿಳ  ಚಿಕೆ ರಾಯಪ್ಪ ನಹಳಿಳ  

ಗ್ರರ ಮಗಳ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಕಡಬೇಕೆಾಂದು ನನ್ನ ತ್ಮಾ  ಮೂಲಕ ಮಾನಾ  ಸಚಿವರಿಗೆ ವಿನಂತಿಸುತೆು ೀನೆ.  

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶವ ರಪಪ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ಮಾನಾ  ಸಹೀದರಿಯಾದ ಡಾ. ತೇಜಸವ ನಿ 

ಗೌಡರವರು ಕೇಳಿರುವ ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ, ಈ ʼಜಲಜಿೀವನ  ಮಷ್ನ ̓ ಮುಖಾಂತ್ರ ಎಲಿೆ ಲಿ್ಲ  ನಿೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಾ ವಿದೆ, 

ಅಲಿೆ ಲಿ್ಯ  ಕೂಡ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ ಯೀಜನೆಯನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕೆಾಂಬ ತಿೀಮಾಗನವನ್ನನ  

ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿದೆಾ ೀನೆ.  ನಿೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಾ ತೆ ಇದೆ ಎಾಂದು ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು ಹೇಳಿದಾಾ ರೆ.  ನನ್ನ ಮತ್ತು  ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನನ  ಕರೆದು, ವಿಶೇಷ್ವಾದ ಸಭೆ ಮಾಡಿ, ಯಾವ ಯಾವ ಗ್ರರ ಮಗಳಿಗೆ 

ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರು ಬೇಕು ಎಾಂದು ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು ಕೇಳುತಿು ದಾಾ ರೀ, ಅದರ ಬಗೆೆ  ತ್ಕ್ಷಣ ವಿಸು ೃತ್ವಾದ 
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ಯೀಜನೆಯನ್ನನ  ತ್ಯಾರು ಮಾಡಿ, ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರನ್ನನ  ಒಪಿಪ ಸ,  ಈ ಒಾಂದು ಕಾಮಗ್ರರಿಯನ್ನನ  ಆದಷ್ಟಟ  

ಬೇಗ ತೆಗೆದುಕಳುಳ ತೆು ೀವ.  

 

ಡಾ: ತೇಜಸಿವ ನ ಗೌಡ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮತು ಾಂದು ಸಮಸಾ  ಏನೆಾಂದರೆ, ತ್ತಾಂಬ್ರ 

ಗಣಿಗ್ರರಿಕೆ ನಡೆಯುತಿು ರುವುದರ ಬಗೆೆ  ಗತಿು ದೆ. ಕಣಿವ ನರಾಯಣಪುರ ಎನ್ನನ ವಂತ್ಹದುಾ  ಬ್ಟಟ ದ 

ತ್ಪ್ಪ ಲ್ಲನಲಿ್ಲದೆ. ಇದು ಅಕಾಗವತಿ ಮತ್ತು  ಉತ್ು ರ ಪಿನಕಿನಿ ನದಿಗಳ ಉಗಮ ಸೆಾ ನವಾಗಿದೆ. ಅಲಿ್ಲ  ಏನಾಂದು 

ತ್ತಾಂಬ್ರ ಧೂಳು ಬರುತ್ು ದೆಯೀ, ಅಲಿ್ಲನ ನದಿಗಳ ಭಾಗವನ್ನನ  ಅಕರ ಮಸಕಾಂಡಿವ. ಮಾನಾ  

ಈಶ್ವ ರಪ್ಪ ನವರಿಗೆ ನನ್ನ ತ್ತಾಂಬ್ರ ಧನಾ ವಾದಗಳನ್ನನ  ತ್ಮಾ  ಮೂಲಕ ಹೇಳುವುದಕೆೆ  ಇರ್ಚಛ ಪ್ಡುತೆು ೀನೆ. 

ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ಖಂಡಿತ್ ಕೆಲಸವನ್ನನ  ಮಾಡಿಕಡುತು ರೆ. ಇಲಿ್ಲ  ವಾಲ್ಲಾ ೀಕಿ ಜನಾಂಗ, ಕುರಬ ಜನಾಂಗ, 

ಬುಡಕಟ್ಟಟ  ಜನಾಂಗ, ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಮತ್ತು  ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಪಂಗಡದ ಜನರು ಅಭಿವೃದಿಿ ಯಿಾಂದ 

ವಂಚಿತ್ರಾಗಿರುವುದರಿಾಂದ ಮತ್ತು  ಪ್ರಿಸರಕೆೆ  ದೊಡಡ  ಕಡುಗೆಯನ್ನನ  ಕಡುತಿು ದಾಾ ರೆ. ಹಾಗ್ರಗಿ, 

ಅಾಂತ್ಜಗಲ ವೃದಿಿ ಗೆ ಮತ್ತು  ಸಾವ ವಲಂಬಿ ಬಹು ಗ್ರರ ಮ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ ಯೀಜನೆಗಳನ್ನನ  ಒಾಂದು pilot 

project ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕಾಂಡು, ಒಳೆಳ ಯ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನನ  ರಾಜಾ ದ ಇತ್ರೆ ಕಡೆ ಮಾದರಿಯಾಗುವ 

ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ಮುಾಂದಾಳತ್ವ  ವಹಸದರೆ, ನವಲಿರೂ ಕೈಜೊೀಡಿಸ, ಅದನ್ನನ  ಯಶ್ಸವ  

ಮಾಡಿ, ಮಾದರಿಯಾಗಬೇಕೆಾಂದು ಹೇಳಿ, ನನ್ನ ತ್ಮಾ  ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕಳಳ ತೆು ೀನೆ.  

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶವ ರಪಪ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ವಿಶೇಷ್ವಾದ 

ಸಭೆ ಮಾಡಿ, ಖಂಡಿತ್ ಯೀಜನೆಯನ್ನನ  ಜಾರಿಗೆ ತ್ರುತೆು ೀನೆ.  
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಾ  1358 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

 

ಡಾ. ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸಾವ ರ್ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ತ್ಪಾಪ ದಂತ್ಹ 

ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಕಟಟ ದಾಾ ರೆ. ಅವರು ಕಟಟ ರುವಂತ್ಹ ಉತ್ು ರಕೊ  ಅಾಂಕಿ-ಅಾಂಶ್ಗಳೇ tally ಆಗುತಿು ಲಿ . 

ಬಯಲುಸೀಮೆ ಪ್ರ ದೇಶಾಭಿವೃದಿಿ  ಮಂಡಳಿ ಪಾರ ರಂಭ್ವಾಗಿ ದಶ್ಕಗಳೇ ಆಯಿತ್ತ. ಅದು ಇದೆಯೀ ಇಲಿವೀ 

ಎಾಂಬುದು ನಮೆಾ ಲಿರಲಿ್ಲ  ಜಿಜಾಾ ಸ ಮೂಡುತಿು ದೆ. ಸುಮಾರು 14 ಜಿಲಿೆ ಗಳನನ ಳಗಾಂಡು, ಸುಮಾರು 52 

ತಲಿ್ಲ ಕುಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 150 ಜನ ಸದಸಾ ರಿದೆಾ ೀವ. ಸುಮಾರು 150 ಜನ ಸದಸಾ ರು ಸೇರಿಕಾಂಡು ಒಾಂದು 

ಮೀಟಾಂಗ  ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟಟ   ಅನ್ನದಾನ ಕಡುತು ರೆಾಂದರೆ,  ಇಲಿ್ಲ  ಅಾಂಕಿ-ಅಾಂಶ್ಗಳನ್ನನ  ಪ್ರ ಕಾರ 2017-18 

ಸಾಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು 3847.00 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನನ  ಕಟಟ ದಾಾ ರೆ. 2018-19 ಸಾಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು 

2211.00 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನನ  ಕಟಟ ದಾಾ ರೆ. 2211.00 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನನ  150 ಜನ ಸದಸಾ ರಿಗೆ 

divide ಮಾಡಿದರೆ, ಒಬಬ  ಸದಸಾ ರಿಗೆ ಒಾಂದು ವಷ್ಗಕೆೆ  ಸುಮಾರು 14 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಸಗುತ್ು ದೆ. 

ಅದರಲಿ್ಲ  ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ, 2018-19 ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ಅವರೇ ಕಟಟ ರುವ ಮಾಹತಿ ಪ್ರ ಕಾರ ಬಂಡವಳ ವಚ್ಚ  

ಸುಮಾರು 16 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನನ  ಕಟಟ ದೆಾ ೀವಾಂದು ಹೇಳಿದಾಾ ರೆ. ಒಾಂದು ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನದಾನ 

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲಿ . ಒಾಂದು ರೂಪಾಯಿ ಖ್ರ್ಚಗ ಮಾಡಿಲಿ . ತ್ಮಾ  ಇಲ್ಯಖೆಯೇ ಮಾಹತಿ. ಅದರಲಿ್ಲ  

ಸುಮಾರು 30 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನನ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆಾ ೀವಾಂದು ಒಾಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಯಖಧಿಕಾರಿಗಳು 

ಕನೆಯಲಿ್ಲ  ಹೇಳಿದಾಾ ರೆ. ಇನನ ಾಂದು ಒಾಂದು ಕಾಮಗ್ರರಿಯನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿಲಿ . ಇನನ ಾಂದು ಕಡೆ 

ಸುಮಾರು 16 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನನ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲಿವಾಂದು ಹೇಳುತು ರೆ.  ಇಲಿ್ಲ  confusing 

statements ಕಡುತಿು ದಾಾ ರೆ. ದಯವಿಟ್ಟಟ , ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ಇದನ್ನನ  correction ಮಾಡಿ, ಯಾವು ನಿಜ 

ಯಾವುದು ಸುಳುಳ  ಎಾಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಪ್ರ ಶೆನ ಯನ್ನನ  ಕೇಳುತೆು ೀನೆ.  

(ಮುಾಂದು) 

(1335)24.12.2021/11.40/ಎಂ.ಎಂ-ವಿ.ಕೆ         (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

 
 

ರ್ಶರ ೋ ಮನರತ್ನ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು ರಾಜಾ ದ ಬಯಲು ಸೀಮೆ 

ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮಂಡಳಿ ಅಸು ತ್ವ ದಲಿ್ಲದೆಯೇ, ಇದಾ ಲಿ್ಲ  ಅದರ ಭೌಗೀಳಿಕ ವಾಾ ಪಿು  ಎಷ್ಟಟ , ಅದರ ವಿವರ 

ನಿೀಡುವುದು ಎಾಂದು ಕೇಳಿದಾಾ ರೆ.  ಅವರು ಎಷ್ಟಟ  ಪ್ರ ಶೆನ  ಕೇಳಿದಾ ರು ಅಷ್ಟ ಕೆೆ  ನವು ಉತ್ು ರ ಒದಗಿಸದೆಾ ೀವ.  

ಅದರಲಿ್ಲ  14 ಜಿಲಿೆ ಗಳು, 58 ತಲಿ್ಲ ಕುಗಳು ಮತ್ತು  150 ಸದಸಾ ರನ್ನನ  ಹಾಂದಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನನ  

ಅನ್ನಬಂಧ-1ರಲಿ್ಲ  ಕಟಟ ದೆಾ ೀವ.  ಅನ್ನಬಂಧ-1ರಲಿ್ಲ  ಬಹಳ ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.  ಬ್ರಗಲಕೀಟ, ಬಿೀಳಗಿ, 

ಬ್ರದಾಮ, ಹುನಗುಾಂದ, ರಾಮದುಗಗ, ಚಿಕೆ ೀಡಿ, ಅರ್ಣಿ, ಗೀಕಾಕ್ , ದೇವನಹಳಿಳ , ನೆಲಮಂಗಲ, 
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ದೊಡಡ ಬಳಾಳ ಪುರ, ಹಸಕೀಟ, ಚಿಕೆ ಬಳಾಳ ಪುರ, ಬ್ರಗೇಪ್ಲಿ್ಲ , ಗುಡಿಬಂಡೆ, ಚಿಾಂತಮಣಿ, ಶ್ಡಿ ಘಟಟ , 

ಚಿತ್ರ ದುಗಗ, ಚ್ಳಳ ಕೆರೆ, ಮಳಕಾಲ್ಲಾ ರು, ಹರಿಯೂರು, ಹಳಲೆೆ ರೆ, ಹಸದುಗಗ, ಜಗಳೂರು, ಹುಬಬ ಳಿಳ , 

ಕುಾಂದಗೀಳ, ಗದಗ, ಶ್ರಹಟಟ , ಮುಾಂಡರಗಿ, ರೀಣ, ಅರಸೀಕೆರೆ, ಹಾವೇರಿ, ರಾಣೇಬ್ನೂನ ರು, ಬ್ರಾ ಡಗಿ, 

ಕೀಲ್ಯರ, ಮಾಲ್ಲರು, ಮುಳಬ್ರಗಿಲು, ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಪುರ, ಬಂಗ್ರರಪೇಟ, ರಾಮನಗರ, ಕನಕಪುರ, 

ಚ್ನನ ಪ್ಟಟ ಣ, ಮಾಗಡಿ, ತ್ತಮಕೂರು, ಗುಬಿಬ , ತಿಪ್ಟೂರು, ತ್ತರುವೇಕೆರೆ, ಕುಣಿಗಲ , ಶ್ರಾ, ಪಾವಗಡ, 

ಚಿಕೆ ನಯಕನಹಳಿಳ , ಮಧುಗಿರಿ, ಕರಟಗೆರೆ, ವಿಜಯಪುರ, ಬಸವನಬ್ರಗೇವಾಡಿ, ಮುದೆಾ ೀಬಿಹಾಳ, ಇಾಂಡಿ 

ಇಷ್ಟಟ  ಅವರು ಕೇಳಿರುವ ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ಉತ್ು ರದಲಿ್ಲದೆ.  ಆದರೆ ಅವರು ಇದರಲಿ್ಲ  ಯಾವುದು ಸುಳುಳ , ಯಾವುದು 

ನಿಜ ಎನ್ನನ ವುದನ್ನನ  ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರ ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ಉತ್ು ರ ಕಡಬಹುದು.  

 

ಡಾ: ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸಾವ ರ್ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ಮದಲನೇ ಪುಟದಲಿ್ಲ  

ತಲಿ್ಲ ಕುಗಳ ಹೆಸರು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅದನ್ನನ  ಬದಲ್ಯವಣೆ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಯಾರಿಗೂ ಆಗುವುದಿಲಿ . 

ಜಿಲಿೆ ಯ ಹೆಸರನ್ನನ  ಬದಲ್ಯವಣೆ ಮಾಡಲು ಯಾರಿಗೂ ಆಗುವುದಿಲಿ .  ಸದಸಾ ರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನನ  ಬದಲ್ಯವಣೆ 

ಮಾಡಲು ಯಾರಿಗೂ ಆಗುವುದಿಲಿ .  ಆದರೆ ನಿೀವು ಕಟಟ ರುವ ಅಾಂಕಿ-ಅಾಂಶ್ವನ್ನನ  ಅನ್ನಬಂಧ-2ರಲಿ್ಲ  

ನೀಡಿದರೆ ಮದಲನೆ ಪುಟದಲಿ್ಲ  2018-19ರಲಿ್ಲ  ಬಂಡವಾಳ ವಚ್ಚ ವನ್ನನ  ರೂ. 1672 ಲಕ್ಷ ಕಟಟ ದೆಾ ೀವ 

ಎಾಂದು ಹೇಳಿದಿಾ ೀರಿ.  ಆದರೆ ಅನ್ನಬಂಧ-2ರಲಿ್ಲ  ಒಾಂದೂ ಕಾಮಗ್ರರಿಯನ್ನನ  ಕೈಗಾಂಡಿಲಿವಾಂದು ಹೇಳಿಕೆ 

ಕಟಟ ದಿಾ ೀರಿ. ಇದರಲಿ್ಲ  ಯಾವುದು ನಿಜ? 

 

ರ್ಶರ ೋ ಮನರತ್ನ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು ಎರಡನೇ ಪ್ರ ಶೆನ ಯಲಿ್ಲ  ಬಯಲು 

ಸೀಮೆ ಮಂಡಳಿಯಿಾಂದ ಮೇಲೆ ಾಂಡ ಪ್ರ ದೇಶ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಕೈಗಾಂಡ ಯೀಜನೆಗಳ ವಿವರ ಕೇಳಿದಾಾ ರೆ.  

ಯೀಜನೆಗಳ ವಿವರವನ್ನನ  ಅನ್ನಬಂಧ-2ರಲಿ್ಲ  ಕಟಟ ದೆ.  

 

ಡಾ: ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸಾವ ರ್ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಚಿವರೇ, ಅದಲಿ  point. ಮದಲನೆ ಪುಟದಲಿ್ಲ  2018-

19ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಬಂಡವಾಳ ವಚ್ಚ ವನ್ನನ  ರೂ. 1672 ಲಕ್ಷ ಕಟಟ ದೆಾ ೀವ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದಿಾ ೀರಿ.  ಆದರೆ ಒಾಂದೂ 

ಕಾಮಗ್ರರಿಯನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿಲಿ , ಅಷ್ಟಟ  ಹಣವನ್ನನ  ಹೇಗೆ ಖ್ರ್ಚಗ ಮಾಡಿದಿರಿ?  

 

ರ್ಶರ ೋ ಮನರತ್ನ :- ಈಗ ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿರುವ ಕಾಮಗ್ರರಿಗಳ ವಿವರವಾದ ಪ್ಟಟ ಯನ್ನನ  ಅನ್ನಬಂಧ-2 

ರಲಿ್ಲ  ಕಟಟ ದೆಾ ೀವ.  
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ಡಾ: ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸಾವ ರ್ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಅದು ಇಲಿ , ದಯವಿಟ್ಟಟ  ನೀಡಿ. 

ಉತ್ು ರದಲಿ್ಲ  ಒಾಂದೂ ಕಾಮಗ್ರರಿಯನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿಲಿ  ಎಾಂದು ಹೇಳಿದಾಾ ರೆ.  ಇದರಲಿ್ಲ  ಪುಟ ಸಂಖೆಾ  

ಹಾಕಿಲಿ .  ಅದರಲಿ್ಲ  ಎಸ ಸಪಿ/ಟಎಸ ಪಿ ಮಾತ್ರ  ರೂ. 5 ಕೀಟ 63 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಕಾಮಗ್ರರಿಗಳನ್ನನ  

ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿದಾಾ ರೆ. ಬಂಡವಾಳ ವಚ್ಚ  ರೂ. 16 ಕೀಟಯ ಕಾಮಗ್ರರಿಯನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿಲಿ .  

 

ರ್ಶರ ೋ ಮನರತ್ನ :- ನವು 2016-17ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ಒಟ್ಟಟ  ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗ್ರರಿಗಳ ಜಿಲಿ್ಯವಾರು 

ವಿವರಗಳನ್ನನ  ಅನ್ನಬಂಧ-2ರಲಿ್ಲ  ಕಟಟ ದೆಾ ೀವ.  ಬ್ರಗಲಕೀಟಯಲಿ್ಲ  03 ಸಣಣ  ನಿೀರಾವರಿ ರ್ಚಕ್  ಡಾಾ ಾಂ; 

 

ಡಾ: ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸಾವ ರ್ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಚಿವರೇ, ನನನ  ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಬನಿನ . ನನ್ನ 2018-

19ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಬಗೆೆ  ಕೇಳುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

ರ್ಶರ ೋ ಮನರತ್ನ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನನ್ನ ನಿಮಾ  ಪ್ರ ಶೆನ ಗೇ ಬರುತಿು ದೆಾ ೀನೆ. ನಿೀವು ಕೇಳಿರುವ 

ಎರಡನೇ ಪ್ರ ಶೆನ  ಇದುವರೆವಿಗೂ ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಮಂಡಳಿಯಿಾಂದ ಮೇಲೆ ಾಂಡ ಪ್ರ ದೇಶ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಕೈಗಾಂಡ 

ಯೀಜನೆಗಳೇನ್ನ ಅದರ ಬಗೆೆ  ಪ್ರ ಶೆನ  ಕೇಳಿದಿಾ ೀರಿ ಅದಕೆೆ  ಉತ್ು ರ ಕಡುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

ಡಾ: ವೈ.ಎ. ರ್ನರಾಯಣಸಾವ ರ್ಮ:- 2018-19ರ ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿ. 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈಗ ಒಾಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ.  ನಿೀವಿಬಬ ರೂ ಕುಳಿತ್ತಕಾಂಡು ಚ್ಚಿಗಸ. 

ನಿೀವಾಂದು ಹೇಳುತಿು ೀರಿ, ಅವರಾಂದು ಹೇಳುತು ರೆ. ಏನ್ನ ಮಾಡುವುದು? 

 

ಡಾ: ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸಾವ ರ್ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈ ಮಂಡಳಿ ಬೇಕೇ ಬೇಡವೇ? 150 

ಜನ ಸದಸಾ ರನಿನ ಟ್ಟಟ ಕಾಂಡು, 14 ಜಿಲಿೆ ಗಳನಿನ ಟ್ಟಟ ಕಾಂಡು, 58 ತಲಿ್ಲ ಕುಗಳನಿನ ಟ್ಟಟ ಕಾಂಡು ವಷ್ಗಕೆೆ  

ಐದು ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನನ  ಖ್ರ್ಚಗ ಮಾಡಿದಿಾ ೀರಲಿ್ಯ  ಆ ಮಂಡಳಿ ಏನಗಬೇಕು? ಇದು ಬೇಕೇ 

ಬೇಡವೇ? ಇದನ್ನನ  ಕಿೀಸ  ಮಾಡಿಬಿಡಿ.  ಸುಮಾ ನೇ ಅಧಾ ಕ್ಷರನ್ನನ  ಮಾಡುವುದಕೆೆ , ಕಾಯಗದಶ್ಗಯನ್ನನ  

ಮಾಡುವುದಕೆೆ  establishment ಗೆ ಕೀಟಾ ಾಂತ್ರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಬೇಕಲಿವೇ? ಸಕಾಗರಕೆೆ  ಏತ್ಕೆೆ  ಲ್ಯಸ  

ಮಾಡುತಿು ೀರಿ?  

 

ರ್ಶರ ೋ ಮನರತ್ನ :- ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು ಕೇಳಿರುವ ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ಸಂಪೂಣಗವಾದ ವಿವರವನ್ನನ  ಕಟಟ ದೆಾ ೀವ.  
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ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ನರಾಯಣಸಾವ ಮಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ಹೇಳುವುದನ್ನನ  ಕೇಳಿ. 

 

ಡಾ: ವೈ.ಎ. ರ್ನರಾಯಣಸಾವ ರ್ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ತ್ಪುಪ  ಉತ್ು ರ ಕಟಟ ದಾಾ ರೆ.  

 

ರ್ಶರ ೋ ಮನರತ್ನ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರಿಗಿರುವ ಅನ್ನಮಾನಗಳ ಬಗೆೆ  

ಚ್ಚಿಗಸ... 

ಡಾ: ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸಾವ ರ್ಮ:- ನನಗೆ ಮಾನಾ  ಮಂತಿರ ಗಳ ಬಗೆೆ  ಗೌರವವಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 

ಅವರ ಮುಖಾಂತ್ರ ತ್ಪುಪ  ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಕಟಟ ದಾಾ ರೆ.  ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ವಾಪ್ಸ  ತೆಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕು, ಇದರ 

ಬಗೆೆ  ಚ್ರ್ಚಗ ಬರಬೇಕು.  

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಸಚಿವರೇ, ಅದೇನೆಾಂದು ನೀಡಿ ಉತ್ು ರ ತ್ಪಿಪ ದಾ ರೆ ಸರಿ ಮಾಡಿಸ. 

 

 ರ್ಶರ ೋ ಮನರತ್ನ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಖಂಡಿತ್ವಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರ ಜೊತೆ 

ಚ್ಚಿಗಸ ಯಾವುದು ತ್ಪುಪ , ಯಾವುದು ಸರಿ ಎನ್ನನ ವುದನ್ನನ  ತಿಳಿದುಕಾಂಡು ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರ ಜೊತೆ ಒಾಂದು 

ಸಭೆ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  

 

ಡಾ: ವೈ.ಎ. ರ್ನರಾಯಣಸಾವ ರ್ಮ:- ಎಲಿವೂ ತ್ಪ್ಪ ೀ ಇದೆ. 

ರ್ಶರ ೋ ಮನರತ್ನ :- ಆಯಿತ್ತ, ನಿಮಾ  ಜೊತೆ ಚ್ಚಿಗಸುತೆು ೀನೆ.  

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ನರಾಯಣಸಾವ ಮಯವರಿಗೆ ಅಷ್ಟ ೀ ಬೇಕು, ನಿೀವು ಆಮೇಲೆ 

ಮೀಟಾಂಗ  ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು.  
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಾ : 1379 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಿದ್ದ) 

 

ರ್ಶರ ೋ ಪಿ.ಆರ. ರಮೇಶ್:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ನಿೀಡಿದಾಾ ರೆ. ಆದರೆ ಹಾಂದುಳಿದ 

ವಗಗಗಳ ಆಯುಕಾು ಲಯ ಮತ್ತು  ಹಾಂದುಳಿದ ವಗಗಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಿಗಮ ಇವರಡೂ ನಿಗಮಗಳೂ 

ಹಲವಾರು ಕಾಯಗಕರ ಮಗಳನ್ನನ  ಹಮಾ ಕಾಂಡಿವ.  ಇಲಿ್ಲ  ಬಹಳ ಪ್ರ ಮುಖ್ವಾದುದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ 

ಹಾಂದುಳಿದ ವಗಗದ ಜನರು ಏನ್ನ ಶೇ.53ರಷ್ಟಟ  ಜನಸಂಖೆಾ  ಈ ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲದೆ ಈ ಹಾಂದುಳಿದ ವಗಗದ 

ಜನಸಂಖೆಾ ಯ ಮಕೆ ಳಿಗೆ ವಿದಾಾ ಭಾಾ ಸವನ್ನನ  ಕಡುವ ದಿಸಯಲಿ್ಲ  ಕೆಲವು ಅಾಂಶ್ಗಳನ್ನನ  ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ.  

ಇಲಿ್ಲ  ನನಗೆ 2016-17 ರಿಾಂದ ಮಾಹತಿ ಕಟಟ ದಾಾ ರೆ. 2016-17ರಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಗತಿ ಇದಾ ಹಾಗೆ 2017-18ರಲಿ್ಲ  ಹೆರ್ಚಚ  

ಕಡಿಮೆ ಅವರಡು ಸಾಲು ಬಿಟಟ ರೆ ಇನ್ನನ  ಮೂರು ವಷ್ಗದಲಿ್ಲ  ಕಡಿಮೆಯಾಗುತು  ಬಂದಿದೆ.  ಆದರೆ 2020-

21ರಲಿ್ಲ  ಸಾಧನ ಆರ್ಥಗಕ ರೂ. 01 ಲಕ್ಷದ ಒಳಗಡೆಯೆ ಇದೆ.  ಅಾಂದರೆ ನಿಮಾ  ಬಳಿಗೆ ಹಾಂದುಳಿದ ಜನರು 

ಬರಲೇ ಇಲಿವೇ? ಅರ್ವಾ ಉನನ ತ್ ಶ್ಕ್ಷಣಕೆೆ  ಪ್ರ ವೇಶ್ವನೆನ ೀ ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿಲಿವೇ? ನಿಮಗೇನ್ನ 

ತಾಂದರೆಯಾಗಿದೆ? ಏಕೆಾಂದರೆ, 2020-21ರಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಗತಿಯನೆನ ೀ ತೀರಿಸಲಿ . ಅಾಂದರೆ ಕಾಲೇಜುಗಳನೆನ ಲಿ್ಯ  

ಮುಚಿಚ ಬಿಟಟ ರೇ ಅರ್ವಾ ಮಕೆ ಳು ಯಾರೂ ಪ್ರ ವೇಶಾತಿ ತೆಗೆದುಕಳಳ ಲ್ಲಲಿವೇ? ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಾ .  ಈ 

ವಷ್ಗ ಅಾಂದರೆ 2021-22ರಲಿ್ಲ  ಏನಗಿದೆ ಎಾಂಬುದು ಗತಿು ಲಿ .  ಇದಕೆೆ  ಮುಖ್ಾ ವಾಗಿ ಉತ್ು ರ ಕಡಬೇಕಾಗಿದೆ.  

ಇಲಿ್ಲ  ನಿೀವು ಸುಮಾರು 5-6 ನಿಗಮಗಳನ್ನನ  ಹೇಳಿದಿಾ ೀರಿ.  ಆ ನಿಗಮಗಳಲಿ್ಲ  ಸವಿತ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು  ಕುಾಂಬ್ರರ 

ಸಮಾಜಗಳ ನಿಗಮವನ್ನನ  ಮಾಡಿದಾಾ ರೆ.   ಆದರೆ ಇಲಿ್ಲ  ಆ ಎರಡು ನಿಗಮಗಳ ಮಾಹತಿಯನ್ನನ  ಕಟಟ ಲಿ .  

ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಸಂಘಸಂಸೆ ಗಳಿಗೆ ತವು ಏನ್ನ ಹಣವನ್ನನ  ಕಡಬೇಕೆನ್ನನ ತಿು ೀರಿ ಇವತ್ತು  ಐದು ವಷ್ಗದ 

ಹಾಂದೆ ಮಂಜೂರಾದ ಹಣ ಅವರಿಗೆ ಪೂಣಗವಾಗಿ ಸಂದಾಯವಾಗಿಲಿ .  ಸುಮಾರು ಎರಡು ಕಂತ್ತ 

ಸಂದಾಯವಾಗಿದೆ, ಇನೆನ ರಡು ಕಂತ್ತ ಸಂದಾಯವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.  ಅಾಂತ್ಹವು ನಮಾ  ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲ  ಬಹಳಷ್ಟಟ  

ಇವ.  ಹಲವಾರು ಸಮುದಾಯ ಭ್ವನಗಳು ಅಧಗಾಂಬಧಗವಾಗಿ ನಿಾಂತಿವ.  ಬ್ರಕಿ ಇರುವ ಹಣವನ್ನನ  

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ತವು ಏನ್ನ ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿದಿಾ ೀರಿ ಎಾಂಬುದನ್ನನ  ತಿಳಿಸಬೇಕು.  

ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ವಿದೇಶ್ ವಾಾ ಸಂಗಕೆೆ  ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಾ  ನಿೀಡುವ ಯೀಜನೆ 2017-18ರಿಾಂದ 

ಪಾರ ರಂಭ್ವಾಯಿತ್ತ.  ಆಗ 96 ಜನರಿಗೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಾ  ಕಟಟ ದಾಾ ರೆ. 2018-19ರಲಿ್ಲ  48 ಜನರಿಗೆ, 2019-20ರಲಿ್ಲ  

69 ಜನರಿಗೆ ಕಟಟ ದಾಾ ರೆ.  ಆಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಟಟ ಲಿ .  ವಿದೇಕೆೆ  ಹೀಗುವುದಕೆೆ  ಸಾಲವನ್ನನ  

ಕಡುತಿು ದಾ ರು.  ಆ ಸಾಲವನ್ನನ  2017-18, 2018-19ವರೆಗೂ ಕಟಟ ದಾಾ ರೆ.  ಅಲಿ್ಲಾಂದ ಹಾಂದೆ 27 ಜನರಿಗೆ 

ಕಟಟ ದಾಾ ರೆ.  ಒಬಬ ರಿಗೆ ರೂ. 10 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನನ  ಕಡುತು ರೆ.  ಆದರೆ ಇಲಿ್ಲ  ಎರಡು ವಷ್ಗದಿಾಂದ; 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ರಮೇಶ ರವರೇ, ಮುಾಂದಿನ ಪ್ರ ಶೆನ ಯನ್ನನ  ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಿ. ಮಾನಾ  

ಸಚಿವರು ಇಷ್ಟ ಕೆೆ  ಉತ್ು ರ ಹೇಳಲ್ಲ.  Confuse ಮಾಡುತಿು ೀರಿ. 
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ರ್ಶರ ೋ ಪಿ.ಆರ. ರಮೇಶ್:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನನನ  ಮೂರು ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳಿಗೆ ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು 

ಒಟಟ ಗೇ ಉತ್ು ರ ಕಡಲ್ಲ. 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರಾದ 

ರಮೇಶ ರವರು ತ್ತಾಂಬ್ರ ಅಧಾ ಯನ ಮಾಡಿ ಪ್ರ ಶೆನ  ಕೇಳಿರುತು ರೆ.  ಅದಕೆ ೀಸೆ ರ ನನ್ನ ಮೂರು 

ಸಭೆಗಳನ್ನನ  ಮಾಡಿ ಇದಕೆೆ  ಉತ್ು ರ ತ್ಯಾರು ಮಾಡಿದೆಾ ೀನೆ.  ನನ್ನ ಕಟಟ ರುವಂತ್ಹ ಉತ್ು ರ ಅವರಿಗೆ 

ಪೂಣಗ ತೃಪಿು ಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನನ ವ ವಿಶಾವ ಸ ನನಗಿದುಾ  ಸಣಣ  ಸಣಣ  ಉಪ್ ಪ್ರ ಶೆನ  ಕೇಳಿದಾಾ ರೆ.  ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು 

ಮುಖ್ಾ ವಾಗಿ ಕೇಳಿರುವುದು ನವು ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೂ ಅಜಿಗ ಕರೆಯುತಿು ದೆಾ ವು, ಈ ಸಲ ಅಜಿಗಯನೆನ ೀ ಕರೆದಿಲಿ  

ಎಾಂದು ಹೇಳುತಿು ದಾಾ ರೆ.  ಈ ಸಲ ವಿದಾಾ ರ್ಥಗ ವೇತ್ನಕೆೆ  ಅಜಿಗಯನ್ನನ  ಕರೆದಿದೆಾ ೀವ.  ಇದಕೆೆ  ಅಜಿಗ ಸಲಿ್ಲ ಸಲು 

ಜನವರಿ 31ರವರೆಗೂ ಅವಕಾಶ್ವಿದೆ.  ಆದಾ ರಿಾಂದ ನಿಖ್ರವಾದ ಅಾಂಕಿ ಅಾಂಶ್ಗಳನ್ನನ  ಅವರಿಗೆ ಕಟಟ ರಲ್ಲಲಿ .  

 

ರ್ಶರ ೋ ಪಿ.ಆರ. ರಮೇಶ್ :- ಮಾನಾ  ಸಚಿವರೇ, ನನ್ನ 2021ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಬಗೆೆ  ಕೇಳಿದೆಾ .  

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಕಳೆದ ವಷ್ಗ ಕೀವಿಡ-19 

ಕಾರಣದಿಾಂದಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳು ನಡೆಯುತಿು ರಲ್ಲಲಿ .  

 

ರ್ಶರ ೋ ಪಿ.ಆರ. ರಮೇಶ್:- ಅದರಲಿ್ಲ  ಒಾಂದು ಲಕ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ  ಖ್ರ್ಚಗ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ.  

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಅಜಿಗ ಹಾಕುವುದಕೆೆ  ಈ ಸಲ 

ಜನವರಿ 31ರವರೆಗೂ ಅವಕಾಶ್ ಕಡಲ್ಯಗಿದೆ.  ಅಜಿಗ ಹಾಕುವುದಕೆೆ  ಸಮಗರ ವಾದ ಯೀಜನೆಯನ್ನನ  

ರೂಪಿಸದೆಾ ೀವ.  ಈ ಮಧಾ  ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು ಕೇಳುತಿು ರುವುದು ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಹಾಂದುಳಿದ ವಗಗಗಳ 

ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಿಗಮ, ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವ ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಿಗಮ, ಅಲೆಮಾರಿ ನಿಗಮ, ಕನಗಟಕ ಉಪಾಪ ರ 

ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಿಗಮ, ಕನಗಟಕ ವಿಶ್ವ ಕಮಗ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಿಗಮ, ನಿಜಶ್ರಣ ಅಾಂಬಿಗರ 

ಚೌಡಯಾ  ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಿಗಮ ಈ ಎಲಿ್ಯ  ನಿಗಮಗಳಲಿು  ಕೂಡ ಸೀಮತ್ವಾದ ಅನ್ನದಾನದಲಿ್ಲಯೇ 

ವಿದಾಾ ರ್ಥಗ ವೇತ್ನಕೆೆ  ಮತ್ತು  ವಿದೇಶ್ ವಾಾ ಸಂಗಕೆೆ  ಅವಕಾಶ್ಗಳನ್ನನ  ಮಾಡಿಕಡಲ್ಯಗಿದೆ. ನನ್ನ 

ಕಟಟ ರುವ ಉತ್ು ರದಲಿ್ಲ  ವಿದೇಶ್ ವಾಾ ಸಂಗಕೆೆ  ಸುಮಾರು 213 ವಿದಾಾ ರ್ಥಗಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲ್ಯಗಿದುಾ  

ಅದರ ವಿವರಗಳನ್ನನ  ಅನ್ನಬಂಧ-1ರಲಿ್ಲ  ಕಟಟ ದೆಾ ೀನೆ.  ನನ್ನ ಕಟಟ ರುವ ಎಲಿ್ಯ  ಮಾಹತಿಗಳನ್ನನ  ಕೂಡ 

ಅವರು ಪುನಃ ಪುನಃ ಆಲೀಚ್ನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳನ್ನನ  ಕೇಳಿದಾಾ ರೆ.  ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಹಾಂದುಳಿದ 
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ವಗಗಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಿಗಮದಲಿು  ಕೂಡ 27 ಜನರಿಗೆ ಕಡಲ್ಯಗಿದೆ.  ಅವರ ಮೂಲ ಪ್ರ ಶೆನ  ಏನೆಾಂದರೆ, 

ವಿದಾಾ ರ್ಥಗ ವೇತ್ನವನ್ನನ  ಸಮಪ್ಗಕಗಳಿಸಬೇಕೆಾಂದು ಹೇಳಿರುತು ರೆ.  ಈಗ್ರಗಲೇ ಮೆಟರ ಕ್  ನಂತ್ರದಲಿ್ಲ  7½ 

ಲಕ್ಷ ವಿದಾಾ ರ್ಥಗಗಳು ವಿದಾಾ ರ್ಥಗ ವೇತ್ನವನ್ನನ  ಪ್ಡೆಯುತಿು ದಾಾ ರೆ. ಮೆಟರ ಕ್  ಪೂವಗದಲಿ್ಲ  11 ಲಕ್ಷ 

ವಿದಾಾ ರ್ಥಗಗಳು ವಿದಾಾ ರ್ಥಗ ವೇತ್ನವನ್ನನ  ಪ್ಡೆಯುತಿು ದಾಾ ರೆ. ಕೀವಿಡ -19 ಕಾರಣಗಳಿಗೀಸೆ ರ ಕಳೆದ 

ಒಾಂದೆರಡು ವಷ್ಗಗಳ ಕಾಲ  ಪೂಣಗ ಪ್ರ ಮಾಣದಲಿ್ಲ  ವಿದಾಾ ರ್ಥಗಗಳಿಗೆ ತ್ಲುಪುವುದಕೆೆ  ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ .  ಆದರೂ 

ಪ್ರ ಯತ್ನ  ಮಾಡುತಿು ದೆಾ ೀವ.   

            (ಮುಾಂದು) 

(1336) 24-12-2021 KH/BNS   11-50            (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಮಂದು):-  

ಈ ಮಧಾ ದಲಿ್ಲ  ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು ಕೇಳುತಿು ರುವುದೇನೆಾಂದರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಿಗಮಗಳಿಾಂದ ಮತ್ತು  ನಮಾ  

ಇಲ್ಯಖೆಯಿಾಂದ ಹಾಂದುಳಿದ ವಗಗದ ಸಮುದಾಯ ಭ್ವನಗಳಿಗೆ ಎರಡು-ಮೂರು-ನಲೆ ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ 

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲಿ  ಎಾಂದು ಹೇಳಿದಾಾ ರೆ. ನಮಗಿರುವಂತ್ಹ ಆರ್ಥಗಕ ಪ್ರಿಸೆ ತಿಯನ್ನನ  

ಗಮನದಲಿ್ಲಟ್ಟಟ ಕಾಂಡು ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವಂತ್ಹ ಅನ್ನದಾನದಲಿ್ಲ  ಯಾವುದಕೊ  ಕೂಡ 

ಹಸದಾಗಿ ಅನ್ನದಾನವನ್ನನ  ಕಡುತಿು ಲಿ . ಬದಲ್ಯಗಿ ಎರಡು-ಮೂರು-ನಲೆ ನೇ ಕಂತ್ತಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ  

ಸೀಮತ್ವಾಗಿ ಹಣ ಖ್ರ್ಚಗ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಆರ್ಥಗಕ ಇಲ್ಯಖೆ ಅನ್ನಮತಿ ಕಟಟ  ಹನೆನ ಲೆಯಲಿ್ಲ , ಆರ್ಥಗಕ 

ಪ್ರಿಸೆ ತಿಯನ್ನನ  ಗಮನದಲಿ್ಲಟ್ಟಟ ಕಾಂಡು ಎರಡು-ಮೂರು-ನಲೆ ನೇ ಕಂತ್ತಗಳ ಹಣವನ್ನನ  ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡುತಿು ದೆಾ ೀವ. ಹಾಗ್ರಗಿ, ಬಹಳ ಅಧಾ ಯನ ಮಾಡಿರುವಂತ್ಹ ಮಾನಾ  ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ ರವರು 

ಕೇಳಿದಂತ್ಹ ಪೂಣಗ ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಕಡಲ್ಯಗಿದೆ. ಮತೆು  ಅವರು ಯಾವ ಪ್ರ ಶೆನ ಯನ್ನನ  

ಕೇಳುವುದಿಲಿವಾಂದು ನನ್ನ ತಿಳಿದುಕಾಂಡಿದೆಾ ೀನೆ. ಅವರು ಏನದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ನನ್ನ ಉತ್ು ರ ಕಡುತೆು ೀನೆ.  

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ ರವರು 

ತ್ಮಾ ನ್ನನ  ಬಿಡುವುದಿಲಿ . 

          ರ್ಶರ ೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ್:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈಗ ಬಿಡುವ ಪ್ರ ಶೆನ  ಅಲಿ . ಇಡಿೀ ಹಾಂದುಳಿದ 

ವಗಗದ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೆ ಎಲಿ್ಯ  ಇಲ್ಯಖೆಯೂ ಸೇರಿ ಈ ವಷ್ಗ ಕೇವಲ 20 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನನ  

ಕಟಟ ದಿಾ ೀರಿ. ಸುಮಾರು 60 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಇದಾ ದರಲಿ್ಲ  40 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನನ  ಕಡಿಮೆ 

ಮಾಡಿದಿಾ ೀರಿ. ನನನ  ಪ್ರ ಕಾರ ಶೇಕಡಾ 53 ರಷ್ಟಟ  ಜನಸಂಖೆಾ  ಇರುವಂತ್ಹ ಹಾಂದುಳಿದ ವಗಗದವರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಾ  

ಒಾಂದು ಸಾವಿರ ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನನ  ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಆರ್ಥಗಕ ಮತ್ತು  ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಇನ್ನನ ಳಿದ ಎಲಿ್ಯ  

ಅಭಿವೃದಿಿ ಗಳಿರಬಹುದು. ಜಿೀವನದ ಬ್ಳವಣಿಗೆ ಇರಬಹುದು, ಈ ಒಾಂದು ಬ್ಳವಣಿಗೆಗೆ ಇಾಂತ್ಹ ಒಾಂದು 
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ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ವಷ್ಗ ತವು ಕನಿಷ್ಾ  ಒಾಂದು ಸಾವಿರ ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನನ  ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ. 

ಶೇಕಡಾ 53 ರಷ್ಟಟ  ಜನಸಂಖೆಾ  ಇರುವಂತ್ಹವರಿಗೆ ಕೇವಲ 20 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನನ  ಮಾತ್ರ  ಈ ವಷ್ಗ 

ಸೀಮತ್ಗಳಿಸಲ್ಯಗಿದೆ. ಇದರಿಾಂದ, 40 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನನ  ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಯಖೆಗಳಿಗೆ 

ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿದಿಾ ೀರಿ. ದಯವಿಟ್ಟಟ , ಈ ಒಾಂದು ತರತ್ಮಾ  ಮಾಡಬೇಡಿ. ಏಕೆಾಂದರೆ, ಎರಡು-ಮೂರು 

ವಷ್ಗಗಳ ಹಾಂದೆ ಹಾಂದುಳಿದ ವಗಗದವರಿಗೆ ಒಾಂದು ಸಾವಿರ ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳಲಿದಿದಾ ರೂ ಒಾಂದು 

ವಷ್ಗಕೆೆ  500 ರಿಾಂದ 600 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನನ  ಇಡುತಿು ದಾ ರು. ಈಗ 500 ರಿಾಂದ 600 ಕೀಟ 

ರೂಪಾಯಿಗಳು ಹೀಗಿ ಕೇವಲ 20 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಾಂದರೆ ಎಷ್ಟಟ  ತರತ್ಮಾ ವಾಗಿದೆ 

ಮತ್ತು  ದುುಃಖ್ಕರವಾಗಿದೆ ಎಾಂದು ನವೇ ತಿಳಿದುಕಳಳ ಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ. ದಯವಿಟ್ಟಟ , ಇದರ ಬಗೆೆ  ಮುಾಂದಿನ 

ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕು.  

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನನ್ನ ಸಣಣ ದಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  

ಕಡುತೆು ೀನೆ. 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲಿ್ಲ  7 ಲಕ್ಷದ 40 ಸಾವಿರ ವಿದಾಾ ರ್ಥಗಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 412 ಕೀಟ 

ರೂಪಾಯಿಗಳ ಶುಲೆ ವನ್ನನ  ಮರು ಪಾವತಿ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ ಎನ್ನನ ವುದನ್ನನ  ಮಾನಾ  ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ ರವರ 

ಗಮನಕೆೆ  ತ್ರುತೆು ೀನೆ. ಮುಖ್ಾ ವಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರ ಶೆನ  ಇರುವುದೇನೆಾಂದರೆ, ಹಾಂದುಳಿದ ವಗಗದ 

ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೀಸೆ ರ ಮತ್ತು  ಸಭಾಭ್ವನಗಳಿಗೀಸೆ ರ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ 

ಎಾಂದು ಹೇಳಿದಾಾ ರೆ ಮತ್ತು  ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 51 ಕೆಿ ಾಂತ್ ಜಾಸು  ಇರುವ ಹಾಂದುಳಿದ ವಗಗದವರಿಗೆ 

ಆರ್ಥಗಕವಾಗಿ ತವು ಕಡಿಮೆ ಹಣವನ್ನನ  ಇಟಟ ದಿಾ ೀರಿ ಎನ್ನನ ವಂತ್ಹದುಾ  ಅವರ ದೂರುಗಳಾಗಿವ. ಅವರ 

ದೂರುಗಳಲಿ್ಲ  ನಿಜಾಾಂಶ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದಾ ರಿಾಂದ, ಇದರ ಬಗೆೆ  ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಯವರ 

ಜೊತೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ ಮಾತ್ನಡಿದೆಾ ೀವ. ಮುಾಂದೆ ಬರುವ ಆರ್ಥಗಕ ವಷ್ಗದ ಬಜೆಟ  ಪ್ರ ತಿಯನ್ನನ  ನೀಡಿ 

ತ್ಮಗೆ ಸಮಧಾನವಾಗುವ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ನವು ಬಜೆಟ ನಲಿ್ಲ  ಹಣವನ್ನನ  ಮೀಸಲ್ಲರಿಸುತೆು ೀವ ಎನ್ನನ ವಂತ್ಹ 

ಮಾತ್ತಗಳನ್ನನ  ಹೇಳುತೆು ೀವ. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಪೂಣಗವಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟ . ಆದರೂ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ 

ಮಾಡುತೆು ೀವ ಎನ್ನನ ವಂತ್ಹ ವಿಶಾವ ಸ ಇದೆ.    
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ತ್ಡೆ ಹಡಿಯಲಾದ ಪರ ಶ್ನನ ಗಳು 

ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಾ : 705 
 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಯು.ಬಿ.ವಾಂಕಟೇಶ ರವರೇ, ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ಮತೆು  ಕಾಲ್ಯವಕಾಶ್ 

ಕೇಳಿದಾಾ ರೆ.  

ರ್ಶರ ೋ ಯು.ಬಿ.ವಂಕಟೇಶ್ (ರ್ನಮನದೇಾಶನ ಹೊಂದ್ಧದವರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ಕಾಲ್ಯವಕಾಶ್ ಕೇಳುತ್ು ಲೇ ಇದಾ ರೆ ಹೇಗೆ? ಇವತ್ತು  ಅಧಿವೇಶ್ನವೇ 

ಮುಕಾು ಯವಾಗುತ್ು ದೆಯಲಿವೇ?  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಸಭಾನಯಕರೇ, ಆವತ್ತು  ಸಹ ಕಾಲ್ಯವಕಾಶ್ ಕೇಳಿದಾಾ ರೆ. ಇವತ್ತು  

ಮತೆು  ಕಾಲ್ಯವಕಾಶ್ ಕೇಳಿದುಾ , ಮಾನಾ  ಸಚಿವರಿಾಂದ ಉತ್ು ರವೇ ಬರುವುದಿಲಿ .  

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, . . . 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಸಭಾನಯಕರೇ, ಈ ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ಎಷ್ಟಟ  ದಿನಗಳ ಕಾಲ್ಯವಕಾಶ್ ಇತ್ತು ?  

ರ್ಶರ ೋ ಯು.ಬಿ.ವಂಕಟೇಶ್:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮನೆನ ಯ ದಿವಸ ಪ್ರ ಶೆನ ಯನ್ನನ  ಕೇಳಿದರೆ 

ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ಕಾಲ್ಯವಕಾಶ್ ತೆಗೆದುಕಾಂಡರು. ಇವತ್ತು  ಅಜೆಾಂಡಾದಲಿ್ಲ  ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಇವತ್ತು  

ಕಾಲ್ಯವಕಾಶ್ ತೆಗೆದುಕಳುಳ ತಿು ದಾಾ ರೆ. ತವು ಪ್ರ ಶೆನ ಯೇ ಕೇಳಬ್ರರದು ಎಾಂದು ಹೇಳಿಬಿಡಿ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಸಭಾನಯಕರೇ, ಮಾನಾ  ಯು.ಬಿ.ವಾಂಕಟೇಶ ರವರಿಗೆ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  

ಕಳುಹಸಕಡಿ.  

 ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಆಯಿತ್ತ.  
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಾ : 118 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
 

ರ್ಶರ ೋ ಸುನೋಲ  ವಲಾಾ ಪುರ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಗುಲಬ ಗ್ರಗ ವಿಭಾಗಕೆೆ  2020-21ನೇ 

ಸಾಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ಲೆಕೆ ಶ್ೀಷಿಗಕೆ 3054 ಮತ್ತು  ಲೆಕೆ ಶ್ೀಷಿಗಕೆ 5054 ನಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಅನ್ನದಾನ ಒದಗಿಸಲಿ . ಇದಕೆೆ  

ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಕಟಟ ದಾಾ ರೆ. ನಬ್ರಡ ಗ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಅಭಿವೃದಿಿ  

ಕಾಮಗ್ರರಿಗಳ ಪ್ರ ಗತಿ ಬಹಳ ನಿಧಾನಗತಿಯಲಿ್ಲ  ಇದೆ. ನನ್ನ ಮಾನಾ  ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  ವಿನಂತಿ 

ಮಾಡುವುದೇನೆಾಂದರೆ, ಇದರ ಬಗೆೆ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚ್ನೆ ಕಡಬೇಕೆಾಂದು ನನ್ನ ಈ ಸಂದಭ್ಗದಲಿ್ಲ  

ಹೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ  ಮನೆನ ಯ ದಿವಸ ಪ್ರ ವಾಹ ಬಂದಿರುವುದರಲಿ್ಲ  ಕೆಲವು 

ಕಾಮಗ್ರರಿಗಳನ್ನನ  flood damage ನ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಸೇರಿಸರುತು ರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕಾಮಗ್ರರಿಗಳನ್ನನ  flood 

damage ನ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಸೇರಿಸದಾಾ ರೆ. ಏನದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ಪ್ರ ವಾಹದಲಿ್ಲ  ಹಾಳಾಗಿದೆ ಎಾಂದು ಹೇಳುತು ರೆ. 

ಇದರ ಬಗೆೆ ಯೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ನಿಜವಾಗಿಯೂ flood damage work ಗಳು ಯಾವಾಾ ವು 

ಮತ್ತು  ಜಿಲಿ್ಯ  ಪಂಚಾಯತ  ಅನ್ನದಾನದಲಿ್ಲ  ಇರುವಂತ್ಹ ಲೆಕೆ ಶ್ೀಷಿಗಕೆ 3054 ಇರಬಹುದು, ಇನ್ನನ  

ಯಾವುದೇ ಲೆಕೆ ಶ್ೀಷಿಗಕೆ ಇರಬಹುದು, ಅದರಲಿ್ಲ  ಈ ಕಾಮಗ್ರರಿಗಳನ್ನನ  ಮಶ್ರ ಣ ಮಾಡಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 

ಮಾನಾ  ಸಚಿವರ ಗಮನಕೆೆ  ತಂದಿದಾಾ ರೆ. ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಕಟಟ ದಾಾ ರೆ. ಇದರ ಬಗೆೆ  

ಗಮನಹರಿಸಬೇಕೆಾಂದು ತ್ಮಾ  ಮುಖಾಂತ್ರ ಮಾನಾ  ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  ಮತು ಮೆಾ  ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶವ ರಪಪ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು ಹೇಳಿರುವಂತ್ಹ 

ಅಾಂಶ್ಗಳನ್ನನ  ನನ್ನ ಖಂಡಿತ್ವಾಗಿಯೂ ಗಮನಿಸುತೆು ೀನೆ. Flood ನಿಾಂದಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟಟ  ರಸು ಗಳು 

ಹಾಳಾಗಿವ. ಇದರಲಿ್ಲ  ನಬ್ರಡ ಗ ರಸು ಗಳು, ರೆಗೂಾ ಲರ  ರಸು ಗಳು ಇವ. ಯಾವಾಾ ವುದರಲಿ್ಲ  ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡಿದೆಾ ೀವ. ಅಕಸಾಾ ತ  ಅದರಲಿ್ಲ  ಏನದರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಿಲಿವನ್ನನ ವುದಾದರೆ, 

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  ಗುತಿು ಗೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳುಳ ತೆು ೀವ.  
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಾ : 1246 
 

ರ್ಶರ ೋಮತಿ ಎಸ್. ವಿೋಣಾ ಅಚಚ ಯಾ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸಚಿವರಿಾಂದ ಉತ್ು ರ 

ಬಂದಿಲಿ .  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಸಭಾನಯಕರೇ, ಈ ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ಉತ್ು ರ ಬಂದಿಲಿವೇ?  ನನಗೆ ಈ ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ 

ಉತ್ು ರ ಬಂದಿಲಿವಾಂದು ತವೇನ್ನ ತಿಳಿಸಲಿ ?  

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ತವು 

ಮತು ಾಂದು ಪ್ರ ಶೆನ  ತೆಗೆದುಕಳಿಳ .  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳು ಮುಗಿದಿದೆ. ಇದೇ ಕನೆಯ ಪ್ರ ಶೆನ .  

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಎಸ.ವಿೀಣಾ 

ಅಚ್ಚ ಯಾ ನವರಿಗೆ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಕಳುಹಸಕಡುತೆು ೀವ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಸಭಾನಯಕರೇ, ಈ ರಿೀತಿ ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಗೆ? ನಮಗ್ರದರೂ ಇದನ್ನನ  

ತಿಳಿಸಬೇಕಲಿವೇ?  

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಬರುತು ರೆ 

ಎಾಂದು ನನ್ನ ತಿಳಿದುಕಾಂಡಿದೆಾ .  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಸಭಾನಯಕರೇ, ಆಯಿತ್ತ. ಇದಕೆೆ  ಕಾಲ್ಯವಕಾಶ್ವನ್ನನ  

ತೆಗೆದುಕಾಂಡು ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಕಡಿ. 
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ಆ) ಚುಕೆೆ  ಗುರುತಿಲೂ ದ ಪರ ಶ್ನನ ಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನೋಡಲಾದ ಉತ್ು ರಗಳು 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ದಿನಾಂಕ: 

24ನೇ ಡಿಸಾಂಬರ 2021 ಸಮೂಹ-5ರ ಲ್ಲಖ್ಯತ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ು ರಿಸುವ ಒಟ್ಟಟ  124 ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳ ಪೈಕಿ 108 

ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳಿಗೆ ಉತ್ು ರಗಳನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

 (ಉತ್ು ರಗಳನ್ನನ  ಲಗತಿು ಸಲ್ಯಗಿದೆ)  

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಂಡಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ.  
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2. ಸಭಾಪತಿಯವರ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರ ಸಾು ಪಿಸಲಪ ಟಟ  ವಿಷಯಗಳು 

ಅ) ವಿಷಯ:- ಉಡುಪಿಯಂದ ಕೇರಳಕೆೆ  ಮೂಡಬಿದರೆ-ಬಂಟ್ವವ ಳ ತಾಲ್ಲೂ ಕಿನ 17 

ಗಾರ ಮಗಳ ಮೂಲಕ 400 ಕೆ.ವಿ. ಸಾಮರ್ಥಾ ಾದ ವಿದುಾ ತ  

ಸರಬರಾಜಾಗುತಿು ರುವ ಬಗೆೆ . 

- - - - - - - 

 

 ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಬಂಟಾವ ಳ 

ತಲಿ್ಲ ಕಿನಲಿ್ಲ  ಅತಿೀ ಹೆರ್ಚಚ  ಸಣಣ  ಹಾಗೂ ಅತಿೀ ಸಣಣ  ಕೃಷಿಕರಿದುಾ , ಇವರುಗಳು ಅಡಿಕೆ, ತೆಾಂಗು, ಬ್ರಳೆ, 

ರಬಬ ರ  ಇತಾ ದಿಗಳನ್ನನ  ಬ್ಳೆದು ಜಿೀವನ ನಡೆಸುತಿು ದಾಾ ರೆ. ಇವರಿಗೆ ಕೃಷಿಯೇ ಜಿೀವನ ಆಧಾರವಾಗಿರುತ್ು ದೆ. 

ಇಾಂತ್ಹ ಕೃಷಿಕ ಜಮೀನ್ನಗಳಿರುವ ಸೆ ಳದಿಾಂದ 400 KV ಉಡುಪಿ-ಕಾಸರಗೀಡು (UPCL) ವಿದುಾ ತ  

ಕಾಮಗ್ರರಿಯ ಮಾಗಗವು ಬಂಟಾವ ಳ ತಲಿ್ಲ ಕಿನ 17 ಗ್ರರ ಮಗಳಲಿ್ಲ  ಹಾದು ಹೀಗುತ್ು ದೆಾಂಬ ಖ್ಚಿತ್ 

ಮಾಹತಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುತ್ು ದೆ. ಈ ವಿದುಾ ತ  ಪ್ರ ಸರಣ ಯೀಜನೆ ಜಾರಿಗಾಂಡಲಿ್ಲ  ಕೃಷಿಯನ್ನನ  ನಂಬಿ 

ಬದುಕುವ ರೈತ್ರು ಆರ್ಥಗಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಕೆೆ  ಸಕೆಿ  ತ್ಮಾ  ಜಿೀವನ ಸಾಗಿಸಲು ಕಷ್ಟ ವಾಗಲ್ಲರುವ ಈ ವಿಷ್ಯವು 

ಸಾವಗಜನಿಕವಾಗಿ ಮಹತ್ವ ವಾಗಿರುವುದರಿಾಂದ ಇದನ್ನನ  ಶೂನಾ  ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸುವುದಕೆೆ  ಅವಕಾಶ್ 

ಕಲ್ಲಪ ಸರುವುದಕೆಾ ಗಿ ತ್ಮಗೆ ಧನಾ ವಾದಗಳನ್ನನ  ಅಪಿಗಸುತೆು ೀನೆ.   

 ದೇಶ್ ಸಂಪೂಣಗ ಲ್ಯಕ್ ಡೌನ ನಲಿ್ಲ  ಇದಾ  ಸಂದಭ್ಗದಲಿ್ಲ  ಗ್ರರ ಮೀಣ ಪ್ರ ದೇಶ್ವಾದ ಬಂಟಾವ ಳ 

ಹಾಗೂ ವಿಟಿ  ಗ್ರರ ಮ ಭಾಗದಲಿ್ಲರುವ ಭೂ ಮಾಲ್ಲೀಕರ ಜಮೀನ್ನ ಪ್ರ ದೇಶ್ದಲಿ್ಲ  ಖಸಗಿ ಕಂಪ್ನಿ 

ಪಾರ ರಂಭಿಸದೆ. ಈ ಎಲಿ್ಯ  ಹಳಿಳ ಗಳ ರೈತ್ರನ್ನನ  ಮತ್ತು  ಸಾವಗಜನಿಕರನ್ನನ  ಕತ್ು ಲಲಿೆ ೀ ಇಡುವ ವಾ ವಸೆ ತ್ 

ಪಿತೂರಿಯನ್ನನ  ಸಕಾಗರ ಮಾಡುತಿು ದೆ. 400 KV ಉಡುಪಿ-ಕಾಸರಗೀಡು ವಿದುಾ ತ  ಪ್ರ ಸರಣ ಮಾಗಗದ 

ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ  ಬಂಟಾವ ಳ ಹಾಗೂ ವಿಟಿ  ಭಾಗದ ಸಾವಗಜನಿಕರು ಜಿಲಿ್ಯ ಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಖ್ಯತ್ ಆಕೆಷ ೀಪ್ವನ್ನನ  

ಸಲಿ್ಲಕೆ ಮಾಡಿದುಾ , ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರ ಕಾರ ನಡೆಸಬೇಕಾದ ಎಲಿ್ಯ  ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆಗಳನ್ನನ  ಗ್ರಳಿಗೆ ತೂರಿ ಈ 

ಯೀಜನೆಯಿಾಂದ ಆಗುವ ದುಷ್ಪ ರಿಣಾಮಗಳನ್ನನ  ಪ್ರಿಗಣಿಸದೆ, ಆಕೆಷ ೀಪ್ಕಾರಕ ಸಭೆಯನ್ನನ  ಕರೆಯದೆ, 

ಕಾಮಗ್ರರಿ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ್ ನಿೀಡಿದಾಾ ರೆ. ರೈತ್ರು ದೇಶ್ದ ಬ್ನೆನ ಲುಬು ಎಾಂದು ಹೇಳಿಕಾಂಡು ರೈತ್ರ 

ಜಮೀನನ್ನನ  ಕಬಳಿಸುವ ಸಕಾಗರ ಯೀಜನೆಗಳ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಕೆೆ  ಮುಾಂದಾಗುತಿು ದೆ.  

 ಹೈ ವೀಲೆಟ ಜ  ವಿದುಾ ತ  ತಂತಿಗಳಿಾಂದ ಹರಸೂಸುವ ವಿಕಿರಣಗಳಿಾಂದ ಮಾನವನನ್ನನ  

ಒಳಗಾಂಡಂತೆ ಭೂಮಯಲಿ್ಲ  ವಾಸಸುವ ಎಲಿ್ಯ  ಜಿೀವರಾಶ್ಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯ ಉಾಂಟಾಗುವ ಕಾರಣದಿಾಂದ 

ಹೈಟನಷ ನ  ಗೀಪುರಗಳ ಪ್ಕೆ ದಲಿ್ಲ  ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜಾ  ಚ್ಟ್ಟವಟಕೆಗಳನ್ನನ  ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಯಗಿದೆ. ಈ 

ನಿಷೇಧದಿಾಂದ ದನ ಸಾಕಾಣಿಕೆ, ಕೀಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಇನಿನ ತ್ರ ಕೃಷಿ ಚ್ಟ್ಟವಟಕೆ ಮಾಡಲ್ಯಗುವುದಿಲಿ . ಮಳೆ 

ಮತ್ತು  ಚ್ಳಿಗ್ರಲದಲಿ್ಲ  ಈ ತಂತಿಗಳು ಕೆಳಗೆ ಜೊೀತ್ತ ಬಿೀಳುವ ಕಾರಣ ಪಾರ ಣಾಪಾಯವಾಗುವ ಸಾಧಾ ತೆ 
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ಹೆರ್ಚಚ . ಇದರಿಾಂದ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನಗಳನ್ನನ  ಬಳಸ ಕೃಷಿ ಕಾಯಗ ಮಾಡಲು ಅಸಾಧಾ ವಾಗಿದೆ. 

ಕಾರಿಡಾರ  100 ಮೀಟರ  ಆಸುಪಾಸನಲಿ್ಲ  ಕಳವ ಬ್ರವಿ ತೆಗೆಯುವ ಹಾಗಿಲಿ . ಈಗ್ರಗಲೇ ಅಸೆ ತ್ವ ದಲಿ್ಲರುವ 

ತೆರೆದ ಬ್ರವಿಗಳನ್ನನ  ಹಾಗೂ ಕಳವ ಬ್ರವಿಗಳನ್ನನ  ಉಪ್ಯೀಗಿಸುವಂತಿಲಿ . ಸದರಿ ನಿೀರಿನ ಮೂಲವನ್ನನ  

ಆಸರೆ ಮಾಡಿಕಾಂಡ ಕೃಷಿಕರು ಕೃಷಿಯನೆನ ೀ ತರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 

 ಆದಕಾರಣ, ಈ ಮೇಲೆ ಾಂಡ ಎಲಿ್ಯ  ವಿಷ್ಯಗಳು ಗಂಭಿೀರವಾಗಿದುಾ , ಈ ಭಾಗದ ರೈತ್ರ ಹಾಗೂ 

ಜಿೀವರಾಶ್ಗಳ ಹತ್ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಸಕಾಗರದ ಕತ್ಗವಾ ವಾಗಿರುವುದರಿಾಂದ, ಪ್ರ ಸುು ತ್ ವಿದುಾ ತ  

ಕಾಮಗ್ರರಿಯಾದ 400 ಕೆ.ವಿ. ಉಡುಪಿ-ಕಾಸರಗೀಡು ವಿದುಾ ತ  ಪ್ರ ಸರಣ ಮಾಗಗದ ಯೀಜನೆಯನ್ನನ  

ರದುಾ ಗಳಿಸಬೇಕೆಾಂದು ಈ ಸದನದ ಮೂಲಕ ಸಕಾಗರವನ್ನನ  ಒತು ಯಿಸುತೆು ೀನೆ.  

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರಾದ ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟೀಲ ರವರು ಕೇಳಿದಂತ್ಹ ಶೂನಾ ವೇಳೆಯ ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ಮಾನಾ  

ಇಾಂಧನ ಹಾಗೂ ಕನನ ಡ  ಮತ್ತು  ಸಂಸೆ ೃತಿ ಸಚಿವರಿಾಂದ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಕಡಿಸಲ್ಯಗುವುದು.  

(ಮುಾಂದು) 

 

(1337) ಎಸ್ ಪಿಆರ /ಬಿಎನ ಎಸ್  12:00 24/12/2021                  (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಸಭಾನಯಕರೇ, ಯಾವಾಗ ಸದಸಾ ರಿಗೆ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಒದಗಿಸುತಿು ೀರಿ?  

ಸದಸಾ ರಿಗೆ ಆದಷ್ಟಟ  ಬೇಗನೇ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಒದಗಿಸ. 

 

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ .ಪ್ರಟಿೋಲ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಪ್ರ ಸಕು  

ಅಧಿವೇಶ್ನವು ಇನೂನ  ಒಾಂದು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಸಲ್ಯಗುತ್ು ದೆಯೇ? 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಇವತಿು ನ 

ದಿವಸ ಬಹುತೇಕ ಉತ್ು ರಗಳನ್ನನ  ಒದಗಿಸಲ್ಯಗಿದೆ.  ಲ್ಲಖ್ಯತ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ು ರಿಸುವ ಒಟ್ಟಟ  124 ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳ ಪೈಕಿ 

108 ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳಿಗೆ ಉತ್ು ರಗಳನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸದೆಾ ೀವ.   

 

ಎಲಿ್ಯ  ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳಿಗೆ ನವು ಉತ್ು ರಗಳನ್ನನ  ಮಂಡಿಸುತೆು ೀವ.  ಇವತಿು ನ ದಿವಸ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿೀತಿಯ 

ಪ್ರ ಶ್ನ ೀತ್ು ರಗಳನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಳಳ ಲು ತಾಂದರೆಯಾಯಿತ್ತ.  ಇವತಿು ನ ದಿವಸವೂ ಸಹ ಹಲವಾರು 

ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳಿಗೆ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಮಂಡಿಸುತೆು ೀವ. ಅದೇ ರಿೀತಿಯಾಗಿ ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರಾದ ಶ್ರ ೀ 
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ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟೀಲ ರವರು ಶೂನಾ  ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸರುವ ವಿಷ್ಯಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಾಂತೆ, ಇಾಂಧನ 

ಸಚಿವರಿಾಂದ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ತ್ರಿಸ ಕಡಲ್ಯಗುವುದು. 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಶ್ರ ೀ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟೀಲ ರೇ, ನಿೀವು ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸದ ವಿಷ್ಯಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಿಸದ 

ಉತ್ು ರವು ಈಗ ಬಂದಿದೆ. 

 

ಆ) ವಿಷಯ:- ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೂ  ತಾಂತಿರ ಕ ಸಿಬಬ ಂದ್ಧಗಳಿಗೆ  

                      ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು  ರಿಸೆ್  ಭತ್ಾ  ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ . 

             - - - - - - -  

 

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್.ವಿಿ .ಸಂಕನೂರ(ಪದವಿೋಧರರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಶೂನಾ  ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ  

ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸಲು ಅನ್ನಮತಿ ನಿೀಡಿದಾ ಕೆಾ ಗಿ ಧನಾ ವಾದಗಳು.   

 

ಪ್ಶುಪಾಲನ ಮತ್ತು  ಪ್ಶುವೈದಾ  ಸೇವಾ ಇಲ್ಯಖೆಯಲಿ್ಲ  ಹಗಲ್ಲರುಳೆನನ ದೇ ಮೂಕ ಪಾರ ಣಿಗಳ ಸೇವ 

ಸಲಿ್ಲ ಸುತಿು ರುವ ತಾಂತಿರ ಕ ಸಬಬ ಾಂದಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಒತ್ು ಡದ ಹಾಗೂ ಸಂದಿಗಿ  ಪ್ರಿಸೆ ತಿಯಲಿ್ಲ  ತ್ಳಮಟಟ ದ 

ಕೆಷ ೀತ್ರ ದಲಿ್ಲ  ಕಾಯಗ ನಿವಗಹಸುತಿು ದಾಾ ರೆ.  ಜಾನ್ನವಾರುಗಳ್ಾಂದಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ದಿನವೂ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಾಂದ 

ಕಾಯಗ ನಿವಗಹಣೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಅವಘಢಗಳು ನಡೆಯುತ್ು ಲೇ ಇವ.  ಇಲ್ಯಖೆಯ 

ಪ್ರ ಮುಖ್ ಕಾಯಗವಾದ ಕೇಾಂದರ  ಮತ್ತು  ರಾಜಾ  ಪುರಸೆ ೃತ್ ಯೀಜನೆಗಳಾದ ಕಾಲು ಬ್ರಯಿ ಲಸಕೆ, 

ಬ್ರರ ಸಲಿ್ಯ  ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಲಸಕಾ ಕಾಯಗಕರ ಮಗಳನ್ನನ  ಮನೆ ಬ್ರಗಿಲ್ಲಗೆ ಹೀಗಿ ಕಾಯಗ ಮಾಡುವ 

ಪ್ರಿಸೆ ತಿ ಇದೆ.  ಇದರಿಾಂದ ರಾಜಾ ದಾದಾ ಾಂತ್ ಎಲಿ  ಜಿಲಿೆ ಗಳಲಿ್ಲ  ತಾಂತಿರ ಕ ಸಬಬ ಾಂದಿಗಳು ಜಾನ್ನವಾರುಗಳಿಾಂದ 

ನಿಧನರಾಗಿದುಾ  ಮತ್ತು  ಅವಗಢಕೆಿ ೀಡಾಗಿ ಊನರಾದ ಹಲವು ನಿದಶ್ಗನಗಳಿವ. 

 

ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ, ಮತೆು  ಧಾರವಾಡ ಜಿಲಿೆ ಯಲಿ್ಲ  ಕಾಯಗ ನಿವಗಹಸುತಿು ರುವ ಹರಿಯ ಪ್ಶು ವೈದಾ ಕಿೀಯ 

ಪ್ರಿೀಕ್ಷಕರಾದ ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಎಾಂ.ಇಜಾರಿಯವರು ಲಸಕೆ ಹಾಕುವ ಸಂದಭ್ಗದಲಿ್ಲ  ಜಾನ್ನವಾರು 

ಕಾಲುು ಳಿತ್ಕೆ ಳಗ್ರಗಿ, ಅವರ ಪಾದದ ಮೂಳೆಗಳು ಸಂಪೂಣಗವಾಗಿ ಪುಡಿಯಾಗಿವ.  ಇಾಂತ್ಹ ಘಟನೆಗಳು 

ಪ್ರ ತಿ ವಷ್ಗ ನಡೆಯುತ್ು ಲೇ ಇವ.  ಕಾರಣ, ಪ್ಶು ವೈದಾ ರಂತೆ ಮತ್ತು  ಆರೀಗಾ  ಇಲ್ಯಖೆಯ ಸಬಬ ಾಂದಿಗೆ 

ನಿೀಡುವ ರಿಸೆ   ಭ್ತೆಾ  ಮತಿು ತ್ರೆ ಸೌಲಭ್ಾ ಗಳನ್ನನ  ಪ್ಶು ಸಂಗೀಪ್ನ ಇಲ್ಯಖೆಯ ಎಲಿ್ಯ  ತಾಂತಿರ ಕ 

ಸಬಬ ಾಂದಿಗಳಾದ ಜಾನ್ನವಾರು ಅಭಿವೃದಿಿ  ಅಧಿಕಾರಿ, ಜಾನ್ನವಾರು ಅಧಿಕಾರಿ, ಹರಿಯ ಪ್ಶು ವೈದಾ ಕಿೀಯ 

ಪ್ರಿೀಕ್ಷಕರು, ಪ್ಶು ವೈದಾ ಕಿೀಯ ಪ್ರಿೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು  ಕಿರಿಯ ಪ್ಶು ವೈದಾ ಕಿೀಯ ಪ್ರಿೀಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ʼಡಿʼ 

ದಜೆಗ ನೌಕರರಿಗೆ ನಿೀಡಲು ಸೂಕು  ಕರ ಮ ಜರುಗಿಸಲು ಈ ಮೂಲಕ ಮಾನಾ  ಪ್ಶು ಸಂಗೀಪ್ನ ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  

ಒತು ಯಿಸುತೆು ೀನೆ. 
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ರ್ಶರ ೋ ಪರ ಭು ಬಿ. ಚವಿಾ ಣ (ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಸದಸಾ ರಾದ 

ಶ್ರ ೀ ಎಸ .ವಿಿ .ಸಂಕನೂರು ರವರು ಶೂನಾ  ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸರುವ ಪ್ರ ಸಾು ವಕೆೆ  ನಂತ್ರದಲಿ್ಲ  

ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಕಳುಹಸ ಕಡಲ್ಯಗುವುದು.  ಸದಸಾ ರು ಈಗ್ರಗಲೇ ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸದಂತೆ, ನಮಾ  ಪ್ಶು ಸಂಗೀಪ್ನೆ 

ಇಲ್ಯಖೆಯಲಿ್ಲನ ಸಬಬ ಾಂದಿಗಳು ಅವಿರತ್ ಕತ್ಗವಾ  ನಿವಗಹಸುತಿು ದಾಾ ರೆ.  ಸದಸಾ ರು ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸರುವ ಅಾಂಶ್ವು 

ನನನ  ಗಮನಕೊ  ಸಹ ಬಂದಿದೆ.  ಇಲ್ಯಖೆಯ ಹರಿಯ ಪ್ಶು ವೈದಾ ಕಿೀಯ ಪ್ರಿೀಕ್ಷಕರು, ಪ್ಶು ವೈದಾ ಕಿೀಯ 

ಪ್ರಿೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು  ಕಿರಿಯ ಪ್ಶು ವೈದಾ ಕಿೀಯ ಪ್ರಿೀಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ʼಡಿʼ ದಜೆಗ ನೌಕರರಿಗೆ ರಿಸೆ   ಭ್ತೆಾ ಯು 

ದೊರೆಯಬೇಕು.  ಈ ನಿಟಟ ನಲಿ್ಲ  ನನೂ ಸಹ ಪ್ರ ಯತಿನ ಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  ಇಲ್ಯಖೆಯ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗ್ರಗಿ ನನೂ 

ಸಹ ಹಗಲ್ಲರುಳು ಕತ್ಗವಾ  ನಿವಗಹಸುತಿು ದುಾ , ರಾಜಾ  ಮತ್ತು  ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾಗರಗಳ ಯೀಜನೆಗಳನ್ನನ  

ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗಳಿಸಲ್ಯಗುತಿು ದೆ.  ಪ್ರ ಶ್ನ ತ್ ವಿಷ್ಯದ ಬಗೆೆ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳ್ಾಂದಿಗೆ ಚ್ಚಿಗಸ, ಸೂಕು  

ಕರ ಮಗಳನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಳಳ ಲ್ಯಗುವುದು.   
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ಇ) ವಿಷಯ:- ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ನೌಕರರಿಗೆ ಫಲ್ಲತಾಂಶ ವಿಳಂಬದ್ಧಂದ 

ಕೋವಿಡ  ಅವಧಿ ಡಿಸ್ತಂಬರ  ಅಂತ್ಾ ದವರೆಗೆ ಅಜಿಾ 

ಸಲ್ಲೂ ಸುವುದಕೆೆ  ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಲಪ ಸಬೇಕೆನುನ ವ ಬಗೆೆ . 

     - - - - - - 

 

ರ್ಶರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ(ರ್ಶಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮೈಸೂರು 

ವಿಶ್ವ ವಿದಾಾ ನಿಲಯದಲಿ್ಲ  ಪ್ದವಿ ಫಲ್ಲತಾಂಶ್ ಸಾಮಾನಾ ವಾಗಿ ಜೂನ  ತಿಾಂಗಳ ಅಾಂತ್ಾ ದೊಳಗೆ ಬರುತಿು ದುಾ , 

ಕಳೆದ ವಷ್ಗ ಕೀವಿಡ -19 ರ ಕಾರಣ ಪ್ದವಿ ಅಾಂತಿಮ ವಷ್ಗದ ಪ್ರಿೀಕೆಷ ಯ ಫಲ್ಲತಾಂಶ್ವು ನವಾಂಬರ  

ತಿಾಂಗಳಿನಲಿ್ಲ  ಬಂದಿದೆ.  ಮೃತ್ರ ಮಕೆ ಳು ಅನ್ನಕಂಪ್ದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿಗ್ರಗಿ ಒಾಂದು 

ವಷ್ಗದೊಳಗೆ ಅಜಿಗ ಸಲಿ್ಲ ಸಲು ಸಕಾಗರ ಅವಕಾಶ್ ನಿೀಡಿರುತ್ು ದೆ.  ಆದರೆ, ಕೀವಿಡ -19 ರ ಅವಧಿಯನ್ನನ  

ಪ್ದವಿಪೂವಗ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲ್ಯಖೆಯಲಿ್ಲ  ಫಲ್ಲತಾಂಶ್ ವಿಳಂಬವಾದ ಕಾರಣ, ವಿಳಂಬದ ಅವಧಿಯನ್ನನ  

ಕೀವಿಡ -19 ರ ಅವಧಿಯೆಾಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲು ಸಬಬ ಾಂದಿ ಮತ್ತು  ಆಡಳಿತ್ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲ್ಯಖೆ ಮೂರು 

ತಿಾಂಗಳ ಹಾಂದೆ ಆದೇಶ್ ನಿೀಡಿರುತ್ು ದೆ. ಇದೇ ಮಾದರಿಯಲಿ್ಲ  ಅಾಂತಿಮ ವಷ್ಗದ ಪ್ದವಿಯ ಫಲ್ಲತಾಂಶ್ದ 

ಅವಧಿಯನ್ನನ  ಕೀವಿಡ -19 ರ ಅವಧಿಯೆಾಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸ, ಈ ವಷ್ಗದ ಡಿಸಾಂಬರ  ಅಾಂತ್ಾ ದವರೆಗೂ 

ಅನ್ನಕಂಪ್ದಡಿ ಅಜಿಗ ಸಲಿ್ಲ ಸಲು ಅವಕಾಶ್ ಕಲ್ಲಪ ಸುವಂತೆ ಸಬಬ ಾಂದಿ ಮತ್ತು  ಆಡಳಿತ್ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲ್ಯಖೆಗೆ 

ನಿದೇಗಶ್ಸುವಂತೆ ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳನ್ನನ  ವಿನಂತಿಸುತೆು ೀನೆ. 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಸದಸಾ ರು 

ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸರುವ ವಿಷ್ಯಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಾಂತೆ, ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳಿಾಂದ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ತ್ರಿಸ 

ಕಡಲ್ಯಗುವುದು. 

 

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲೂ  ವೈಸ್  ಛೇಮಾನ ರವರಾದ ಡಾ|| ತೇಜಸಿವ ನ ಗೌಡರವರು  

ಸಭಾ ಪಿೋಠವನುನ  ಅಲಂಕರಿಸಿದರು) 
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ಈ) ವಿಷಯ:- ಅನುದಾನ ರಹತ್ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜ ಗಳನುನ  ವೇತ್ನ  

                      ಅನುದಾನಕೆೆ  ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆೆ . 

                                           - - - - - - -  

 

ರ್ಶರ ೋ ಅರುಣ ಶಹಾಪುರ(ರ್ಶಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಅವಕಾಶ್ಕೆಾ ಗಿ 

ಧನಾ ವಾದಗಳು.  1987ನೇ ಇಸವ ಯಿಾಂದ 1995ರವರೆಗೆ ಪಾರ ರಂಭ್ವಾಗಿರುವ ಸಾಮಾನಾ  ಆಡಳಿತ್ 

ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅನ್ನದಾನ ರಹತ್ ಪ್ದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನನ  ವೇತ್ನನ್ನದಾನದ 

ವಾಾ ಪಿು ಗಳಪ್ಡಿಸಲು ಆಗರ ಹಸ, ಸುವಣಗ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಬಳಿ ಪ್ರ ತಿಭ್ಟನ ಸೆ ಳದಲಿ್ಲ  ಹೀರಾಟವನ್ನನ  

ಮಾಡುತಿು ದಾಾ ರೆ.  ಅವರು ಅನೇಕ ವಷ್ಗಗಳಿಾಂದ ತ್ಮಾ  ಹೀರಾಟವನ್ನನ  ನಿರಂತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ು ಲೇ 

ಬಂದಿದಾಾ ರೆ.  ಈಗ್ರಗಲೇ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಪಾರ ರಂಭ್ವಾದ ಅಾಂದರೆ 1987 ರಿಾಂದ 1995 ರ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  

ಪಾರ ರಂಭಿಸಲಪ ಟಟ  ಎಲಿ್ಯ  ಪಾರ ರ್ಮಕ, ಪ್ರರ ಢ, ಪ್ದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನನ  ಮತ್ತು  ಎಸ .ಸ. ಮತ್ತು  ಎಸ .ಟ., 

ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಗಳ ಪ್ದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನನ  2009 ರಲಿ್ಲ  ವೇತ್ನನ್ನದಾನಕೆೆ  ಒಳಪ್ಡಿಸಲ್ಯಗಿದೆ.  ಆದರೆ, 

ಸಾಮಾನಾ  ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆ ಗಳನ್ನನ  ಅನ್ನದಾನಕೆೆ  ಒಳಪ್ಡಿಸದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ 

ಅನಾ ಯಕೆೆ  ಒಳಗ್ರಗಿವ.  ಮುಾಂದುವರೆದು, 1987 ರಿಾಂದ 1995 ರ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಪಾರ ರಂಭ್ವಾಗಿರುವ 

ಸಾಮಾನಾ  ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪ್ದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನನ  ವೇತ್ನನ್ನದಾನಕೆೆ  ಒಳಪ್ಡಿಸಲು 

ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಉಪ್ ಸಮತಿಯು ದಿನಾಂಕ 22/11/2017 ರಂದು ನಡೆದ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಶ್ಫಾರಸುು  ಮಾಡಿದೆ.  

ಅನ್ನದಾನಕೆೆ  ಪ್ರ ಸಾು ವನೆಗಳನ್ನನ  ಸಲಿ್ಲ ಸರುವ ಒಟ್ಟಟ  93 ಕಾಲೇಜುಗಳಲಿ್ಲ  50 ಕಾಲೇಜುಗಳು ಉತ್ು ರ 

ಕನಗಕದ ಭಾಗಕೆೆ  ಸೇರಿರುತ್ು ವ ಮತ್ತು  20 ಕಾಲೇಜುಗಳು ಕಲ್ಯಾ ಣ ಕನಗಟಕ ಭಾಗಕೆೆ  ಸೇರಿದ 

ಕಾಲೇಜುಗಳಾಗಿರುತ್ು ವ.  ಕನಗಟಕ ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲ  ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸುಧಾರಣೆಯಲಿ್ಲ  ಖಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆ ಗಳ 

ಸೇವಯು ಅವಶ್ಾ ಕವಾಗಿದೆ.  ಆದಕಾರಣ, ಕೂಡಲೇ ಸಕಾಗವು 1987 ರಿಾಂದ 1995 ರ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  

ಪಾರ ರಂಭಿಸಲಪ ಟಟ  ಖಸಗಿ ಸಾಮಾನಾ  ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಗಳ ಪ್ದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಎಲಿ್ಯ  ರಿೀತಿಯ 

ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಗಗಳನ್ನನ  ಹಾಂದಿರುವ ಹಾಗೂ ಸುವಾ ವಸೆ ತ್ವಾಗಿ ಕಾಯಗ 

ನಿವಗಹಸುತಿು ರುವುದರಿಾಂದ ಈ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನನ  ವೇತ್ನನ್ನದಾನದ ವಾಾ ಪಿು ಗಳಪ್ಡಿಸಲು ಕನಗಟಕ 

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸೆ ಗಳು (ಕಾಲೇಜು ಶ್ಕ್ಷಣ) ನಿಯಮಗಳು - 2003 ನಿಯಮ (1) ಕೆೆ  ಸೂಕು  ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ ತ್ರುವ 

ದಿಸಯಲಿ್ಲ  ಸೂಕು  ಕರ ಮ ಕೈಗಳಳ ಬೇಕೆಾಂದು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನನ  ವೇತ್ನನ್ನದಾನಕೆ ಳಪ್ಡಿಸಬೇಕೆಾಂದು 

ಈ ಸಂದಭ್ಗದಲಿ್ಲ  ಉನನ ತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರನ್ನನ  ಒತು ಯಿಸುತೆು ೀನೆ. 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಸದಸಾ ರು 

ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸರುವ ವಿಷ್ಯಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಾಂತೆ, ಉನನ ತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಮಂತಿರ ಗಳಿಾಂದ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ತ್ರಿಸ 

ಕಡಲ್ಯಗುವುದು. 
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ಉ) ವಿಷಯ:- ಉಡುಪಿ ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ ವಾಾ ಪಿು ಯ ಪರ ದೇಶದಲ್ಲೂ  ನವೇಶನ 

ಖರಿೋದ್ಧಸಿರುವ ಸಾವಾಜನಕರಿಗೆ ರ್ನಾ ಯ ದೊರಕಿಸಿಕಡುವ ಬಗೆೆ . 

                                                         - - - - - - - 

 

ರ್ಶರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸಾದ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಂದ ಚುರ್ನಯತ್ರಾದವರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಅವಕಾಶ್ಕೆಾ ಗಿ ಧನಾ ವಾದಗಳು.   

 

ಉಡುಪಿ ನಗರಾಭಿವೃದಿಿ  ಪಾರ ಧಿಕಾರದ ವಾಾ ಪಿು ಯ ಪ್ರ ದೇಶ್ದಲಿ್ಲ  ನಡೆದ ನಿವೇಶ್ನ ಹಗರಣದ 

ಸಂತ್ರ ಸೆ ರ ನಿಯೀಗವು ಸವೀಗಚ್ಛ  ನಾ ಯಾಲಯದಲಿ್ಲ  ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದಿಾ ರುವ ಸಪ ಷ್ಲ  ಲ್ಲೀವ  

ಪ್ಟಷ್ನ ನ್ನನ  ತೆರವುಗಳಿಸುವ ಬಗೆೆ  ಸಕಾಗರವನ್ನನ  ಒತು ಯಿಸರುವುದು ಪ್ತಿರ ಕೆಗಳಲಿ್ಲ  

ವರದಿಯಾಗಿರುತ್ು ದೆ.  2000-2008 ರ ನಡುವ ಉಡುಪಿ ನಗರಾಭಿವೃದಿಿ  ಪಾರ ಧಿಕಾರಕೆೆ  ಹಸದಾಗಿ 

ಸೇರಿಸಲಪ ಟಟ  ಒಾಂಬತ್ತು  ಗ್ರರ ಮಗಳಲಿ್ಲ  ಖಸಗಿ ಭೂ-ಅಭಿವಧಗಕರಿಾಂದ ಪ್ರಿವತಿಗಸಲಪ ಟಟ  ಜಮೀನಿನಲಿ್ಲ  

ಯೀಜಿಸದ ಬಡಾವಣೆಗಳಲಿ್ಲ  ಖ್ರಿೀದಿದಾರರು ನಿವೇಶ್ನಗಳನ್ನನ  ಕಾನೂನ್ನಬದಿ ವಾಗಿ ನೀಾಂದಣಿ 

ಮಾಡಿಕಾಂಡು ಖ್ರಿೀದಿಸದುಾ , ಇಾಂದು ಆ ನಿವೇಶ್ನಗಳಲಿ್ಲ  ಮನೆ ಕಟಟ ಲ್ಲ ಆಗದೆ, ಮಾರಲ್ಲ ಆಗದೇ 

ಅತಿೀವ ಸಂಕಷ್ಟ ಕೆೆ  ಈಡಾಗಿರುತು ರೆ.  ಯಾವ ಅಕರ ಮವನ್ನನ  ಎಸಗಿಲಿವಾದರೂ ಪಾರ ಧಿಕಾರದಿಾಂದ ಮತ್ತು  

ಸಕಾಗರದಿಾಂದ ಅಕರ ಮಗಳೆಾಂದು ಘೀಷಿಸಲಪ ಟ್ಟಟ  ಆತಂಕಕೆೆ  ಒಳಗ್ರಗಿರುತು ರೆ.  ಈ ನಿವೇಶ್ನಗಳನ್ನನ  2010-

13 ರಲಿ್ಲ  ಯೀಜನ ಪಾರ ಧಿಕಾರದ ಅನ್ನಮೀದನೆ ಪ್ಡೆಯದೇ, ಅಕರ ಮವಾಗಿ ಖ್ರಿೀದಿಸದ ನಿವೇಶ್ನಗಳೆಾಂದು 

ಘೀಷಿಸದ ಸಕಾಗರ ಅವುಗಳನ್ನನ  ಸಕರ ಮಗಳಿಸಲು ಕನಗಟಕ ಹಾಗೂ ಗ್ರರ ಮೀಣ ಯೀಜನೆ (ಅಕರ ಮ 

ನಿವೇಶ್ನಗಳನ್ನನ  ಸಕರ ಮಗಳಿಸುವ) ನಿಯಮಗಳನ್ನನ  ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗಳಿಸದೆ.  ಕೆಲವರು ಈ ಕಾನೂನನ್ನನ  

ಸವೀಗಚ್ಛ  ನಾ ಯಾಲಯದಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಶ್ನ ಸರುವುದರಿಾಂದ 2019 ನೇ ಇಸವ ಯಿಾಂದಲ್ಲ ಸಮಸಾ  

ಬಗೆಹರಿಯದೆಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಸಕಾಗರ ಈ ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ  ಮುತ್ತವಜಿಗ ವಹಸ, ಕಾನೂನ್ನಬದಿ ವಾಗಿ 

ನೀಾಂದಣಿ ಮಾಡಿಕಾಂಡಿರುವ ನಿವೇಶ್ನದಾರರಿಗೆ ನಾ ಯ ಒದಗಿಸುವ ನಿಟಟ ನಲಿ್ಲ  ಸಪ ಷ್ಲ  ಲ್ಲೀವ  

ಪ್ಟಷ್ನ ನ್ನನ  ತೆರವುಗಳಿಸಲು ವಿಶೇಷ್ ಕಾಳಜಿ ವಹಸಬೇಕೆನ್ನನ ವ ವಿಷ್ಯದ ಬಗೆೆ  ನಗರಾಭಿವೃದಿಿ  

ಸಚಿವರನ್ನನ  ಒತು ಯಿಸುತೆು ೀನೆ. 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಸದಸಾ ರು 

ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸರುವ ವಿಷ್ಯಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಾಂತೆ, ಪ್ರರಾಡಳಿತ್ ಮತ್ತು  ಸಣಣ  ಕೈಗ್ರರಿಕೆ ಸಚಿವರಿಾಂದ 

ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ತ್ರಿಸ ಕಡಲ್ಯಗುವುದು. 
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ಊ) ವಿಷಯ:- ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೂ  ಫ್ಯಾ ನಿ  ನಂಬರ ಗೆ ಸಕಾಾರಕೆೆ  

ಹಣ ಜಮೆಯಾಗದೇ, ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿರುವ 

ಪರ ಕರಣಗಳ ಬಗೆೆ   

- - - - - - - 

ರ್ಶರ ೋ ಪಿ.ಆರ .ರಮೇಶ್ (ರ್ನಮನದೇಾಶನ ಹೊಂದ್ಧದವರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ಅವಕಾಶ್ಕೆಾ ಗಿ ಧನಾ ವಾದಗಳು.   

 

ರಾಜಾ ದ ಸಾರಿಗೆ ಇಲ್ಯಖೆಯಲಿ್ಲ  ವಾಹನ ನೀಾಂದಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಫಾಾ ನಿು  ನಂಬರ  (ಆಕಷ್ಗಣಿೀಯ 

ಸಂಖೆಾ ) ಪ್ಡೆದುಕಳಳ ಲು ಇಾಂತಿಷ್ಟಟ  ಹಣವನ್ನನ  ಕಟಟ ಬೇಕೆಾಂದು ಸಕಾಗರದ ನಿೀತಿ ಇದೆ.  ಆದರೆ, ಹಣವನ್ನನ  

ಕಟಟ ದೇ ವಾಹನವನ್ನನ  ನೀಾಂದಣಿ ಮಾಡಿರುವ ಅನೇಕ ಪ್ರ ಕರಣಗಳು ಪ್ತೆು ಯಾಗುತಿು ರುವ ವಿಚಾರವು 

ಮಹತ್ವ ದಾಾ ಗಿರುವುದರಿಾಂದ ಈ ವಿಷ್ಯವನ್ನನ  ಶೂನಾ  ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ. 

 

ರಾಜಾ ದ ಪಾರ ದೇಶ್ಕ ಕಛೇರಿಗಳಲಿ್ಲ , ಹಲವು ಸಬಬ ಾಂದಿ ಮತ್ತು  ಏಜೆಾಂಟರುಗಳು ಸೇರಿಕಾಂಡು ಇಲ್ಯಖೆಗೆ 

ಕಟಟ ಬೇಕಾದ ನೀಾಂದಣಿ ಹಾಗೂ ಇನಿನ ತ್ರೆ ಶುಲೆ ಗಳನ್ನನ  ನಕಲ್ಲ ದಾಖ್ಲೆಗಳನ್ನನ  ಸೃಷಿಟ ಸ ಸಕಾಗರಕೆೆ  

ವಂಚಿಸುತಿು ರುವುದು ಬಯಲ್ಯಗಿದೆ.  ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಾರಿಗೆ ಇಲ್ಯಖೆಗೆ ಸಾಾ ಟ ಗ ಕಾಡ ಗ ಹಾಗೂ ಇತ್ರೆ ಕಾಡ ಗ 

ಪೂರೈಸುವ ʼರೀಸ  ಮಾಟ ಗ ಟಕಾನ ಲಜಿʼ ಕಂಪ್ನಿ ತಾಂತಿರ ಕ ವಿಭಾಗದ ವಾ ವಸೆಾ ಪ್ಕ ಗಿರಿೀಶ  

ಎಾಂಬುವವರನ್ನನ  ಬಂಧಿಸ ಮಕದಾ ಮೆಯನ್ನನ  ದಾಖ್ಲ್ಲಸದಾಾ ರೆ.  ಈತ್ ತ್ನಗೆ ನಿೀಡಿದ ಯೂಸರ  ಐಡಿ 

ಹಾಗೂ ಪಾಸ ವಡ ಗ ಬಳಸಕಾಂಡು ವಾಹನಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನನ  ಅಕರ ಮವಾಗಿ ʼವಾಹನ ̓ ತಂತರ ಾಂಶ್ದಲಿ್ಲ  

ದಾಖ್ಲ್ಲಸ, ಕೃತ್ಾ  ಎಸಗುತಿು ದಾ . ಈತ್ನಾಂದಿಗೆ ಮತ್ು ಷ್ಟಟ  ಮಂದಿ ಕೃತ್ಾ ದಲಿ್ಲ  ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಮಾಹತಿಯು 

ಇದುಾ , ಐಷ್ಠರಾಮ ವಾಹನಗಳಾದ ಆಡಿ, ಬಿಎಾಂಡಬಿ್ರ ಾ , ಜಾಗ್ರವ ರ , ಬ್ಾಂಝ , ಲ್ಯಾ ಾಂಬೊೀಗಿಗನಿ 

ಇತಾ ದಿಗಳ ನೀಾಂದಣಿಯಲಿ್ಲ  ಅಕರ ಮವಸಗಿರುವುದು ತ್ನಿಖೆಯಿಾಂದ ಗತು ಗಿದೆ.  ಸಾರಿಗೆ ಇಲ್ಯಖೆ 

ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸರುವ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸದಿದಾ ರೂ, ಆರೀಪಿಗಳು ತೆರಿಗೆ ತ್ತಾಂಬಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ʼವಾಹನ ̓ ನ 

ತಂತರ ಾಂಶ್ದಲಿ್ಲ  ಮಾಹತಿ ನಮೂದು ಮಾಡುತಿು ದಾ ರು ಎನನ ಲ್ಯಗಿದೆ.  ಪಾಸ ವಡ ಗ, ಯೂಸರ  ಐಡಿ 

ಇಲಿದೆಯೇ ಯಾವುದೇ ವಾಹನ ನೀಾಂದಣಿ ಸಾಧಾ ವೇ ಇಲಿ  ಎಾಂಬ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ಈಗ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನವಿದೆ.  

ಹೀಗ್ರಗಿ ಕಛೇರಿಯ ಸಬಬ ಾಂದಿಯೇ ಶಾಮೀಲ್ಯಗಿ ಈ ಕೃತ್ಾ  ನಡೆಸರುವುದು ಸಪ ಷ್ಟ  ಎನನ ಲ್ಯಗಿದೆ.  ಒಾಂದು 

ದಿನದಲಿ್ಲ  ಆಗಿರುವ ವಾಹನ ನೀಾಂದಣಿ, ಅದಕೆೆ  ಬರಬೇಕಾದ ಹಣದ ಮತ್ು  ಅದು ಖ್ಜಾನೆಗೆ ಜಮೆ 

ಆಗಿದೆಯೇ ಎಾಂಬುವುದನ್ನನ  ಪ್ರಿಶ್ೀಲ್ಲಸದೆ ಇರುವುದು ಕೂಡಾ ಅಚ್ಚ ರಿ ಮೂಡಿಸದೆ.  ಸಾರಿಗೆ ಇಲ್ಯಖ 

ವತಿಯಿಾಂದ ಫಲ್ಯನ್ನಭ್ವಿಗಳಿಗೆ ನಿೀಡುವ ಸಾಾ ಟ ಗ ಕಾಡ ಗಗಳನ್ನನ  ತ್ಯಾರಿಸಲು ಖಸಗಿ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ 

ನಿೀಡಲ್ಯಗಿದುಾ , ಈ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಇಲ್ಯಖೆಯ ಆದೇಶ್ಗಳನ್ನನ  ದುರುಪ್ಯೀಗಪ್ಡಿಸಕಾಂಡು ಸಾವಗಜನಿಕರ 

ಹಣವನ್ನನ  ದೊೀಚಿ, ಸಕಾಗರದ ಬೊಕೆ ಸಕೆೆ  ನಷ್ಟ ವನ್ನನ ಾಂಟ್ಟ ಮಾಡಿ ವಾಹನ ಮಾಲ್ಲೀಕರನ್ನನ  ಆತಂಕಕೆೆ  

ಈಡುಮಾಡಿದಾಾ ರೆ.  ಈ ಅಕರ ಮ ತ್ಡೆಗಟ್ಟಟ ವ ನಿಟಟ ನಲಿ್ಲ  ಸಕಾಗರವು ಕಟ್ಟಟ ನಿಟಟ ನ ಕರ ಮವನ್ನನ  ಜರುಗಿಸ, 
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ಸಕಾಗರದ ಬೊಕೆ ಸಕೆೆ  ಸೊೀರಿಕೆಯಾಗುವುದನ್ನನ  ತ್ಡೆಗಟಟ  ಈ ಅಕರ ಮದಲಿ್ಲ  ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವವರನ್ನನ  

ಹಾಗೂ ಅಕರ ಮಕೆೆ  ಸಹಾಯ ಹಸು  ನಿೀಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದಿ  ಕಠಿಣ ಕರ ಮ ಜರುಗಿಸ, ಇನ್ನನ  ಮುಾಂದೆ ಈ 

ರಿೀತಿಯ ಅಕರ ಮ ವಾ ವಹಾರಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ್ ನಿೀಡಬ್ರರದೆಾಂದು ಈ ಸದನದ ಮೂಲಕ ಸಕಾಗರವನ್ನನ  

ಒತು ಯಿಸುತೆು ೀನೆ. 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಸದಸಾ ರು 

ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸರುವ ವಿಷ್ಯಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಾಂತೆ, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾ ಣ ಸಚಿವರಿಾಂದ 

ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ತ್ರಿಸ ಕಡಲ್ಯಗುವುದು. 

         (ಮುಾಂದು) 

(1338) 12.10  24-12-2021 CS-GR 

 

 

ಋ) ವಿಷಯ: ಮಂಡಾ ದಲ್ಲೂ ರುವ ಸಕಾಾರಿ ಸಾವ ಮಾ ದ ಮೈಷುಗರ  ಸಕೆ ರೆ 

ಕಾರ್ಖಾನೆಯಂದ ಹೊರಗಡೆ ಸಾಗಿಸುತಿು ದೆ  25 ಲಕ್ಷ ಮೌಲಾ ದ 

ಯಂತ್ರ ವನುನ  ತ್ಡೆಹಡಿದ್ಧರುವ ಬಗೆೆ . 

- - - - - - - -  

ರ್ಶರ ೋ ಎನ .ಅಪ್ರಪ ಜಿ ಗೌಡ(ಸೆ ಳಿೋಯ ಸಂಸೆ್ತ ಗಳ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೇ,  ರಾಜಾ ದ ಸಕಾಗರಿ 

ಸೌಮಾ ದ ಮೈಷ್ಟಗರ  ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಗನೆ ಮಂಡಾ ದಲಿ್ಲ  ದಿನಾಂಕ: 21-12-2021ರಂದು ಅಾಂದಾಜು 25 ಲಕ್ಷ 

ರೂ. ಮೌಲಾ ದ ಟರ್ಬಗನ  ಗವನಗರ  ಯಂತ್ರ ವನ್ನನ  ನಿರಾಣಿ ಒಡೆತ್ನದ ಪಾಾಂಡವಪುರ ಸಹಕಾರ ಸಕೆ ರೆ 

ಕಾಖಗನೆ (ಎಾಂ.ಆರ.ಎನ.) ಗೆ ಸಾಗ್ರಣಿಕೆ ಮಾಡುತಿು ದಾ  ವಾಹನವನ್ನನ  ಕನಗಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ 

ಕಾಯಗಕತ್ಗರು ತ್ಡೆ ಹಡಿದಿದಾಾ ರೆ. 

 

 ಈ ರಿೀತಿ ಸಕಾಗರಿ ಸಾವ ಮಾ ದ ಮೈಷ್ಟಗರ  ಸಕೆ ರೆ ಕಾಖಗನೆಯಲಿ್ಲ  ಬ್ಲೆಬ್ರಳುವ 

ಯಂತರ ೀಪ್ಕರಣಗಳನ್ನನ  ಕದುಾ  ಬೇರೆ ಖಸಗಿ ಕಾಖಗನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸ, ಸಕಾಗರಿ ಆಸು ಯನ್ನನ  

ಲಪ್ಟಾಯಿಸುವ ಹುನನ ರ ನಡೆಯುತಿು ದುಾ , ನಮಗೆ ಈ ಹಾಂದೆ ಇದೇ ರಿೀತಿ ಎಷ್ಟ ೀ ಯಂತ್ರ ಗಳ 

ಕಳಳ ತ್ನವಾಗಿದೆ ಎಾಂಬ ಅನ್ನಮಾನ ಮೂಡುತಿು ದೆ.  ಈ ಕೃತ್ಾ ದ ಹಾಂದೆ ಕಾಖಗನೆ ನೌಕರರು 

ಶಾಮೀಲ್ಯಗಿರುವ ಆತಂಕ ಇದುಾ , ಸಕಾಗರ ಈ ಪ್ರ ಕರಣವನ್ನನ  ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸ, ಸಕಾಗರಿ ಆಸು ಯ 

ಕಳಳ ತ್ನಕೆೆ  ಕಾರಣರಾದವರ ಬಗೆೆ  ತ್ನಿಖೆ ನಡೆಸ ಅವರಿಗೆ ಶ್ಕೆಷ  ನಿೀಡಬೇಕೆಾಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಸಕಾಗರವನ್ನನ  

ಒತು ಯಿಸುತೆು ೀನೆ ಮತ್ತು  ಕಾಖಗನೆಯನ್ನನ  ಕೂಡಲೇ ಆರಂಭಿಸಲು ಸಕಾಗರ ಮುಾಂದಾಗಬೇಕೆಾಂದು 

ಆಗರ ಹಸುತೆು ೀನೆ.  
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 ರ್ಶರ ೋ ಎಂ.ರ್ನರಾಯಣಸಾವ ರ್ಮ(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮಖಾ  ಸಚೇತ್ಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೇ, 

ಮೈಷ್ಟಗರ  ಕಾಖಗನೆಯ ಬ್ಲೆಬ್ರಳುವ  ಹಲವು ಯಂತರ ೀಪ್ಕರಣಗಳನ್ನನ  ಖಸಗಿ ಕಾಖಗನೆಗೆ 

ಅಕರ ಮವಾಗಿ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡುತಿು ರುವಾಗ ಹೀರಾಟಗ್ರರರು ಮತ್ತು  ಕನನ ಡಪ್ರ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರ ಮುಖ್ರು 

ಖುದಾಾ ಗಿ ತ್ಡೆದು ಪ್ರ ಕರಣವನ್ನನ  ಬಯಲ್ಲಗೆಳೆದಿರುವ ವಿಚಾರ ಮಾಧಾ ಮಗಳಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಕಟವಾಗಿದೆ.  ಈ ಕೃತ್ಾ  

ಅಕ್ಷಮಾ  ಅಪ್ರಾಧವಾಗಿದುಾ  ಸಕಾಗರಿ ಸಾವ ಮಾ ದ ಕಾಖಗನೆಯು ಬ್ಲೆಬ್ರಳುವ ಯಂತರ ೀಪ್ಕರಣಗಳನ್ನನ  

ಕದುಾ  ಸಾಗಿಸ ಕಾಖಗನೆಯ ಆಸು ಯನ್ನನ   ಅಕರ ಮವಾಗಿ ಲಪ್ಟಾಯಿಸುವ ಹುನನ ರವಾಗಿದೆ.  ಈ ಕೃತ್ಾ ದ 

ಹಾಂದೆ ಮೈಷ್ಟಗರ  ಕಾಖಗನೆಯಲಿ್ಲ  ನೌಕರರಾಗಿದಾ ವರು ನೇರವಾಗಿ ಶಾಮೀಲ್ಯಗಿ 

ಯಂತರ ೀಪ್ಕರಣಗಳನ್ನನ  ಕದುಾ  ಸಾಗಿಸರುವ ಬಗೆೆ  ಗುಮಾನಿಗಳಿದುಾ , ಇಾಂತ್ಹವರ ಹೇಯ ಕೃತ್ಾ ಗಳಿಾಂದಲೇ 

ಮೈಷ್ಟಗರ  ಕಾಖಗನೆ ಇಾಂದು ಈ ದುಸೆ ತಿಗೆ ಬರಲು ಬಹು ಮುಖ್ಾ  ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 

 

 ಮೈಷ್ಟಗರ  ಮಂಡಾ  ಜಿಲಿೆ ಯ ಜಿೀವನಡಿಯಾಗಿದುಾ , ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರ ದೂರದೃಷಿಟ ಯ 

ಫಲವಾಗಿ ಮಂಡಾ  ಜಿಲಿೆ ಯ ಆರ್ಥಗಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಾ ವಸೆ ಯ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಬಹುಮುಖ್ಾ  

ಕಾರಣವಾಗಿ ಲಕಾಷ ಾಂತ್ರ ರೈತ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಕಾಮಗಕರ ಬದುಕಿಗೆ ಬ್ಳಕಾಗಿದೆ.  ಅತ್ಾ ಾಂತ್ ದೊಡಡ  

ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಹಾಗೂ ಸಕಾಗರಿ ಸಾವ ಮಾ ದ ಏಕೈಕ ಕಾಖಗನೆಯಾಗಿರುವ ಈ ಮೈಷ್ಟಗರ  ಕಾಖಗನೆಯ 

ಉಳಿವಿಗೆ ಸುದಿೀಘಗ ಹೀರಾಟಗಳು ನಡೆದಿವ.  ಈ ಕಾಖಗನೆಯನ್ನನ  ಖಸಗಿಯವರಿಗೆ ಒಪಿಪ ಸುವ 

ಪ್ರ ಯತ್ನ ಗಳು ಸಹ ನಡೆದಿದುಾ , ಇದರ ವಿರುದಿ  ನಡೆದ ಹೀರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ ಸಕಾಗರದ 

ವತಿಯಿಾಂದಲೇ ಕಾಖಗನೆಯನ್ನನ  ನಡೆಸುವ ಭ್ರವಸಯನ್ನನ  ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಯವರು ನಿೀಡಿದಾಾ ರೆ.  

ಆ ಪ್ರ ಕಿಯೆಗಳು ಪ್ರ ಸುು ತ್ ಚಾಲ್ಲು ಯಲಿ್ಲದುಾ , ಅಾಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಗದಲಿ್ಲ  ಇಾಂತ್ಹ ನಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿ 

ನಡೆದಿರುವುದು ಅಕ್ಷಮಾ  ಅಪ್ರಾಧವಾಗಿದೆ. 

  

 ಕಳಳ ತ್ನದಿಾಂದ ಕಾಖಗನೆಯ ಬ್ಲೆಬ್ರಳುವ ಯಂತರ ೀಪ್ಕರಣಗಳನ್ನನ  ಕದುಾ -ಮುಚಿಚ  

ಸಾಗಿಸುತಿು ರುವುದು ಸಾಕಿಷ  ಸಮೇತ್ ಪ್ತೆು  ಆಗಿದಾ ರು ಇದುವರೆವಿಗೂ ಕೃತ್ಾ  ಎಸಗಿದವರ ವಿರುದಿ  ಕಾನೂನ್ನ 

ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳಳ ದಿರುವುದು ಆಶ್ಚ ಯಗಕರವಾಗಿದೆ.  ಸಕಾಗರವು ಈ ಕೂಡಲೇ ತ್ಪಿಪ ತ್ಸೆ ರ ವಿರುದಿ   ಕಠಿಣ 

ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಾಂಡು ತ್ಕ್ಷಣ ಕಿರ ಮನಲ  ಮಕದಾ ಮೆ ದಾಖ್ಲ್ಲಸ ಕಾಖಗನೆಯ ಆಸು  ಕಾಪಾಡುವುದರ 

ಜೊತೆಗೆ ಮುಾಂದೆ ಇಾಂತ್ಹ ಘಟನೆ ನಡೆಯದಂತೆ ಮುಾಂಜಾಗರ ತ ಕರ ಮವನ್ನನ  ವಹಸ ಈ ಕಾಖಗನೆಯನ್ನನ  

ಸಕಾಗರದ ಅಧಿೀನದಲಿ್ಲಯೇ ಮುಾಂದುವರೆಸಲು ಈ ಸದನದ ಮೂಲಕ ಸಕಾಗರವನ್ನನ  ಒತು ಯಿಸುತೆು ೀನೆ. 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರುಗಳಾದ ಶ್ರ ೀ ಎನ. ಅಪಾಪ ಜಿಗೌಡ ಮತ್ತು  ಶ್ರ ೀ ಎಾಂ. ನರಾಯಣಸಾವ ಮಯವರು ಶೂನಾ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ  
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ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸರುವ ವಿಚಾರಕೆೆ  ಮಾನಾ  ಕೈಮಗೆ  ಮತ್ತು  ಜವಳಿ, ಕಬುಬ  ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತು  ಸಕೆ ರೆ  ಸಚಿವರಿಾಂದ 

ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ತ್ರಿಸಕಡಲ್ಯಗುವುದು.   

  

 

ಎ) ವಿಷಯ: 1987-95ರ ಅವಧಿಯ ಸಾಮಾನಾ  ಮತ್ತು  ಹಂದುಳಿದ ವಗಾಗಳ 

ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕಾಲೇಜುಗಳನುನ  ವೇತ್ನ 

ಅನುದಾನಕೆೆ  ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗೆೆ  

      - - - - - - 

 

 ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಟಿ.ರ್ಶರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ(ಪದವಿೋಧರರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೇ,  ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲ  1987-95ರ 

ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಪಾರ ರಂಭ್ವಾಗಿರುವ ಸಾಮಾನಾ  ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಖಸಗಿ ಅನ್ನದಾನ ರಹತ್ 

ಪ್ದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನನ  ವೇತ್ನನ್ನದಾನಕೆೆ  ಒಳಪ್ಡಿಸಬೇಕೆಾಂದು ಒತು ಯಿಸ, ಈ ಅನ್ನದಾನ ರಹತ್ ಪ್ದವಿ 

ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಂಘಟನೆಯು ಬ್ಳಗ್ರವಿಯಲಿ್ಲ  ಹೀರಾಟವನ್ನನ  ಮಾಡುತಿು ದೆ. 

 

ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲ  1987-95ರ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಪಾರ ರಂಭ್ವಾಗಿರುವ  ಎಲಿ್ಯ  ಪಾರ ರ್ಮಕ ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ಢಶಾಲೆ 

ಹಾಗೂ ಪ್ದವಿಪೂವಗ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನನ   ಈಗ್ರಗಲೇ ಅನ್ನದಾನಕೆೆ  ಒಳಪ್ಡಿಸಲ್ಯಗಿದೆ.  ಅಾಂತೆಯೇ 1987-

95ರಲಿ್ಲ  ಪಾರ ರಂಭ್ವಾದ ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ/ ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಪಂಗಡದ ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಗಳ ಪ್ದವಿ 

ಕಾಲೇಜುಗಳನೂನ  2009ರಲಿ್ಲ  ವೇತ್ನನ್ನದಾನಕೆೆ  ಒಳಪ್ಡಿಸಲ್ಯಗಿದೆ.  ಆದರೆ ಸಾಮಾನಾ  ಮತ್ತು  ಹಾಂದುಳಿದ 

ವಗಗಗಳ ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನನ  ಮಾತ್ರ  ಅನ್ನದಾನಕೆೆ  ಒಳಪ್ಡಿಸಲಿ . 

 

ಆದಾ ರಿಾಂದ ಸಕಾಗರ ಈ ಬಗೆೆ  ತರತ್ಮಾ  ಮಾಡದೇ 1987-95ರ ಅವಧಿಯ ಸಾಮಾನಾ  ಆಡಳಿತ್ 

ಮಂಡಳಿಗೆ ಸೇರಿದ 126 ಖಸಗಿ ಪ್ದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನನ  ವೇತ್ನನ್ನದಾನಕೆೆ  ಒಳಪ್ಡಿಸಬೇಕೆಾಂದು  

ಶೂನಾ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ  ಮಾನಾ  ಉನನ ತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರನ್ನನ  ಒತು ಯಿಸುತೆು ೀನೆ. 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರು ಶೂನಾ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸರುವ ವಿಚಾರಕೆೆ  ಮಾನಾ  ಉನನ ತ್ 

ಶ್ಕ್ಷಣ   ಸಚಿವರಿಾಂದ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ತ್ರಿಸಕಡಲ್ಯಗುವುದು.   
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ಏ) ವಿಷಯ: ರಾಜಾ ದಲ್ಲೂ  ಶೇಕಡ 18ರಷುಟ  ಕುಟಂಬಗಳು ಶೌಚಾಲಯ  

      ಹೊಂದ್ಧಲೂ ದ್ಧರುವ ಬಗೆೆ .  

- - - - - -  

 

ರ್ಶರ ೋ ಯು.ಬಿ.ವಂಕಟೇಶ್(ರ್ನಮನದೇಾಶನ ಹೊಂದ್ಧದವರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೇ, 

ರಾಷಿಟ ಿೀಯ ಕುಟ್ಟಾಂಬ ಆರೀಗಾ   ಸಮೀಕೆಷ -5ರ ವರದಿಯ ದತು ಾಂಶ್ಗಳ  ಪ್ರ ಕಾರ ಕನಗಟಕದಲಿ್ಲ   ಶೇಕಡಾ 

18ರಷ್ಟಟ  ಕುಟ್ಟಾಂಬಗಳು ಶೌಚಾಲಯವನ್ನನ  ಹಾಂದಿಲಿದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ು ದೆ.  ಇದಕೆೆ  

ವಾ ತಿರಿಕು ವಾಗಿ ಸವ ಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನದ ಜಾಲತಣವು ರಾಜಾ ವು ಬಹದೆಗಸ ಮುಕು ವಾಗಿದೆ ಎಾಂದು 

ತಿಳಿಸರುತ್ು ದೆ. 

 

ರಾಜಾ ದ ಗ್ರರ ಮೀಣ ಪ್ರ ದೇಶ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಂದಿರುವ ಜನರ ಪ್ರ ಮಾಣಕೆಿ ಾಂತ್ ಮರ್ಬಲ  

ಫೀನ  ಹಾಂದಿರುವವರ ಪ್ರ ಮಾಣವೇ ಹೆಚಾಚ ಗಿದೆ.  ರಾಜಾ ದ ಗ್ರರ ಮೀಣ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಶೇಕಡಾ 15.2ರಷ್ಟಟ  

ನಗರ ಪ್ರ ದೇಶ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಶೇಕಡ 2.2 ರಷ್ಟಟ  ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಲಭ್ಾ ತೆ ಇರುವುದಿಲಿ .   

 

ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ತಿ ಮನೆಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿಮಗಸುವ ಯೀಜನೆಯನ್ನನ  ಸಕಾಗರ ಹಾಕಿಕಾಂಡಿತ್ತು .  

ಕನಗಟಕವನ್ನನ  ಬಯಲು ಬಹದೆಗಸ ಮುಕು  ರಾಜಾ  ಎಾಂದು ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾಗರವೂ ಸಹ ಘೀಷಿಸತ್ತು .  

ಅಲಿದೆ ಶೇಕಡಾ 83ರಷ್ಟಟ  ಬಯಲು ಶೌಚಾಲಯಗಳಿದಾ ರೂ ಶೇಕಡಾ 1ರಷ್ಟಟ  ಜನ ಅದನ್ನನ  ಬಳಕೆ 

ಮಾಡುತಿು ಲಿದಿರುವುದು ಸಹ ಅಾಂಕಿ ಅಾಂಶ್ಗಳಿಾಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ು ದೆ. 

 

ರಾಷಿಟ ಿೀಯ ಕುಟ್ಟಾಂಬ ಆರೀಗಾ  ಸಮೀಕೆಷ  ವರದಿ ಸತ್ಾ ವೀ ಅರ್ವಾ  ಸಚ ಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನದ 

ಜಾಲತಣದ ಮಾಹತಿ ಸತ್ಾ ವೀ?  ಸಕಾಗರ ಕೂಡಲೇ 100ಕೆೆ  100ರಷ್ಟಟ  ಬಯಲು ಶೌಚಾಲಯಕೆೆ  ಇತಿಶ್ರ ೀ 

ಹಾಡಿ, ಪ್ರ ತಿ ಮನೆಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ನಿಮಗಸುವುದಕೆೆ  ಕಾಲಮತಿಯಳಗೆ ಯೀಜನೆ ಹಾಕಿಕಳಳ ಬೇಕೆಾಂಬ 

ವಿಷ್ಯದ ಬಗೆೆ  ಮಾನಾ  ಗ್ರರ ಮೀಣಾಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ  ರಾಜ  ಸಚಿವರನ್ನನ  ಒತು ಯಿಸುತೆು ೀನೆ. 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಯು.ಬಿ.ವಾಂಕಟೇಶ ರವರು ಶೂನಾ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸರುವ ವಿಚಾರಕೆೆ  ಮಾನಾ  

ಗ್ರರ ಮೀಣಾಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ  ರಾಜ   ಸಚಿವರಿಾಂದ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ತ್ರಿಸ ಕಡಲ್ಯಗುವುದು.   
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ಐ) ವಿಷಯ:- ರಾಯಚೂರು ವಿಶವ ವಿದಾಾ ನಲಯವನುನ   

                                                 ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಪಡಿಸುವ ಬಗೆೆ . 

                                                     - - - - - - - 

ಡಾ: ತ್ಳವಾರ  ಸಾಬಣಣ (ರ್ನಮನದೇಾಶನ ಹೊಂದ್ಧದವರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೇ,  2020-

21ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ಹಸದಾಗಿ ಪಾರ ರಂಭ್ವಾಗಿರುವ ರಾಯಚೂರು ವಿಶ್ವ ವಿದಾಾ ನಿಲಯಕೆೆ  ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ 

ಯಾವುದೇ ಬೊೀಧಕ ಮತ್ತು  ಬೊೀಧಕೇತ್ರ ಹುದೆಾ ಗಳು ಸಕಾಗರದಿಾಂದ ಅನ್ನಮೀದನೆ ಅರ್ವಾ ಮಂಜೂರು 

ಆಗಿರುವುದಿಲಿ .  ರಾಯಚೂರು ವಿಶ್ವ ವಿದಾಾ ನಿಲಯಕೆೆ  ಅಗತ್ಾ ವಿರುವ 175 ಬೊೀಧಕ ಹಾಗೂ 173 

ಬೊೀಧಕೇತ್ರ ಹುದೆಾ ಗಳ ಸೃಜನೆ ಹಾಗೂ ಮಂಜೂರಾತಿಗ್ರಗಿ ವಿಶ್ವ ವಿದಾಾ ಲಯವು ಸಕಾಗರಕೆೆ  ಪ್ರ ಸಾು ವನೆ 

ಸಲಿ್ಲ ಸಲ್ಯಗಿದೆ.  ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವ ವಿದಾಾ ನಿಲಯವು ದಿನನಿತ್ಾ ದ ಅತ್ಾ ವಶ್ಾ ಕ ಕಾಯಗಗಳು ಸಾಗಲು ಯಾವುದೇ 

ಕಾಯಂ ಸಬಬ ಾಂದಿ ಇಲಿದ  ಹನನ ಲೆಯಲಿ್ಲ  60 ಹರಗುತಿು ಗೆ ಬೊೀಧಕೇತ್ರ ಸಬಬ ಾಂದಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗ್ರಗಿ ಪ್ತ್ರ  

ಬರೆದು ಸಕಾಗರದ ಅನ್ನಮೀದನೆ ನಿರಿೀಕೆಷ ಯಲಿ್ಲದೆ. 

 

ರಾಯಚೂರು ವಿಶ್ವ ವಿದಾಾ ಲಯವು 2021-22 ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚ್ಟ್ಟವಟಕೆಗಳನ್ನನ  

ಪಾರ ರಂಭಿಸರುವುದು.  ಈಗ್ರಗಲೇ ಹಾಂದಿನ ವಿಶ್ವ ವಿದಾಾ ನಿಲಯದಿಾಂದ ಪಾರ ರಂಭಿಸಲಪ ಟಟ  17 ಸಾನ ತ್ಕೀತ್ು ರ 

ಅಧಾ ಯನ ವಿಭಾಗದ ಜೊತೆಗೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನಿಾಂದ 08 ಹಸ ಸಾನ ತ್ಕೀತ್ು ರ ಅಧಾ ಯನ 

ವಿಭಾಗಗಳನ್ನನ  ಪಾರ ರಂಭಿಸರುತ್ು ದೆ.  2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಈ ಒಟ್ಟಟ  25 ಸಾನ ತ್ಕೀತ್ು ರ 

ಕೀಸ ಗಗಳ  ಪ್ರ ರ್ಮ ಸಮಸಟ ರ  ಗೆ ಪ್ರ ವೇಶ್ ಪ್ಡೆಯುವ ವಿದಾಾ ರ್ಥಗಗಳಿಗೆ  ಬೊೀಧಿಸಲು ಸುಮಾರು 84 

ಅತಿರ್ಥ ಉಪ್ನಾ ಸಕರ ಅವಶ್ಾ ಕತೆ ಇರುತ್ು ದೆ.  ಈ 84 ಅತಿರ್ಥ ಉಪ್ನಾ ಸಕರಿಗೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನಿಾಂದ 

ರಾಯಚೂರು ವಿಶ್ವ ವಿದಾಾ ನಿಲಯವೇ ವೇತ್ನ ನಿೀಡಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ.  ಕಾರಣ ರಾಯಚೂರು 

ವಿಶ್ವ ವಿದಾಾ ನಿಲಯ ನೂತ್ನವಾಗಿ ಸೆಾ ಪ್ನೆ ಆಗಿರುವುದರಿಾಂದ ಮತ್ತು  ಮಾನಾ  ಸಕಾಗರದಿಾಂದ ಅಗತ್ಾ  175 

ಖಯಂ ಬೊೀಧಕ ಹುದೆಾ ಗಳ ಮಂಜೂರು ಮತ್ತು  ನೇಮಕ ಆಗುವವರೆಗೆ ಸದರಿ ಹುದೆಾ ಗಳನ್ನನ  

ನಿಭಾಯಿಸಲು 2021-22 ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ 84 ಅತಿರ್ಥ ಉಪ್ನಾ ಸಕರುಗಳನ್ನನ  ನಿಯಮಾನ್ನಸಾರ ಹಸದಾಗಿ 

ರಾಯಚೂರು ವಿಶ್ವ ವಿದಾಾ ನಿಲಯದಿಾಂದಲೇ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕಳಳ ಲು ಸಕಾಗರದ ಅನ್ನಮತಿ ಕೀರಲ್ಯಗಿದೆ.  

ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಅತಿರ್ಥ ಉಪ್ನಾ ಸಕರ ವಾಷಿಗಕ ವೇತ್ನಕೆೆ  ತ್ಗಲುವ ವಚ್ಚ ವನ್ನನ  ಪ್ರ ತೆಾ ೀಕ  ಅನ್ನದಾನದ 

ಮೂಲಕ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ  ಸಕಾಗರಕೆೆ  ಪ್ರ ಸಾು ವನೆ ಸಲಿ್ಲ ಸಲ್ಯಗಿದೆ. 

 

ರಾಯಚೂರು ವಿಶ್ವ ವಿದಾಾ ನಿಲಯದ ಸಮಗರ  ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೆ ಅಾಂದಾಜು ರೂ.291 ಕೀಟಗಳ 

ಸಪಿಿ ಮೆಾಂಟರಿ ಬಜೆಟ  ಪ್ರ ಸಾು ವನೆಯನ್ನನ  ಘನ ಸಕಾಗರಕೆೆ  ಸಲಿ್ಲ ಸದುಾ , ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾಗರದಿಾಂದ 

ಘೀಷ್ಣೆಗಾಂಡ ಮಹತವ ಕಾಾಂಕೆಷ ಯ ಜಿಲಿೆ ಗಳು (Aspirational Districts) ಮತ್ತು  ಕಲ್ಯಾ ಣ ಕನಗಟಕದ 

ಭಾಗವಾಗಿರುವ ರಾಯಚೂರು, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲಿೆ ಯನ್ನನ  ಒಳಗಾಂಡ ಹಸದಾಗಿ ಪಾರ ರಂಭ್ವಾಗಿರುವ 
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ರಾಯಚೂರು ವಿಶ್ವ ವಿದಾಾ ನಿಲಯದ ಸಮಗರ  ಅಭಿವೃದಿಿ ಯ ಸಲುವಾಗಿ ಸಬಬ ಾಂದಿಗಳ ನೇಮಕ 

ಮಾಡಿಕಳಳ ಲು ಅನ್ನಮತಿ ಹಾಗೂ ಅನ್ನದಾನ ಒದಗಿಸಬೇಕೆಾಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಮಾನಾ  ಉನನ ತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ 

ಸಚಿವರನ್ನನ  ಒತು ಯಿಸುತೆು ೀನೆ. 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಡಾ: ತ್ಳವಾರ  ಸಾಬಣಣ ನವರು ಶೂನಾ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸರುವ ವಿಚಾರಕೆೆ  ಮಾನಾ  ಉನನ ತ್ 

ಶ್ಕ್ಷಣ   ಸಚಿವರಿಾಂದ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ತ್ರಿಸ ಕಡಲ್ಯಗುವುದು.   

                      (ಮುಾಂದು) 

(1339)/12-20/24-12-2021/ಎಲ ಎಂ/ಜಿಆರ   

 

ಒ) ವಿಷಯ: ಕಲಾಾ ಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು  ಬಳ್ಳಾ ರಿ ಜಿಲ್ಲೂ        

ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ 5 ಜಿಲ್ಲೂ ಗಳಲ್ಲೂ  ಜಿಲಾೂ  ಮಟಟ ದ ವಾತಾಾ 

ಮತ್ತು  ಸಾವಾಜನಕ ಸಂಪಕಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ  

ನಯುಕಿು ಗಳಿಸುವ ಬಗೆೆ . 

                                                            -----------  

 

ರ್ಶರ ೋ ಶರ್ಶೋಲ  ಜಿ. ನಮೀರ್ಶ(ರ್ಶಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಕಲ್ಯಾ ಣ ಕನಗಟಕ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  

ಇರುವ ಏಳು ಜಿಲಿೆ ಗಳ ಪೈಕಿ ಕಲಬುರಗಿ, ಬಳಾಳ ರಿ ಜಿಲಿೆ ಯಲಿ್ಲ  ಮಾತ್ರ  ವಾತಗ ಮತ್ತು  ಸಾವಗಜನಿಕ 

ಸಂಪ್ಕಗ ಇಲ್ಯಖೆಯಲಿ್ಲ  ಜಿಲಿ್ಯ  ಮಟಟ ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರುತು ರೆ.   ಉಳಿದ ೫ ಜಿಲಿೆ ಗಳಲಿ್ಲ  ಎಫ .ಡಿ.ಎ. 

ಮತ್ತು  ಎಸ .ಡಿ.ಎ. ಮಟಟ ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಾಂದ ಕಾಯಗ ನಡೆಯುತಿು ರುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. 

 

ಸಕಾಗರ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗಳಿಸುತಿು ರುವಂತ್ಹ ಯೀಜನೆಗಳನ್ನನ  ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ  ಮಾಧಾ ಮದ ಮೂಲಕ 

ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕೆೆ  ಸಾವಗಜನಿಕರಿಗೆ ತ್ಲುಪಿಸಲು ಇಲ್ಯಖೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರ ಯತ್ನ  ಮಾಡಲ್ಯಗುತಿು ಲಿ . 

ಜಿಲಿ್ಯ  ಮಟಟ ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲಿದಿರುವುದರಿಾಂದ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಕಾಯಗಗಳು ಕುಾಂಠಿತ್ವಾಗುತಿು ವ. ಇದಕೆೆ  

ಕಾರಣವೇನೆಾಂದರೆ ವಾತಗ ಇಲ್ಯಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇರೆ-ಬೇರೆ ಇಲ್ಯಖೆಗಳಿಗೆ ನಿಯೀಜನೆಗಾಂಡು 

ಕತ್ಗವಾ  ನಿವಗಹಸುತಿು ದಾಾ ರೆ.  

 

       ಅಲಿದೇ, ಈಗ್ರಗಲೇ ಇಲ್ಯಖೆಯಲಿ್ಲ  ಕಾಯಗನಿವಗಹಸುತಿು ರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಉಪ್ನಿದೇಗಶ್ಕರ 

ಹುದೆಾ ಗೆ ಬಡಿು ಗ್ರಗಿ ಕಡತ್ವು ಇಲ್ಯಖೆಯ ಪ್ರ ಧಾನ ಕಾಯಗದಶ್ಗಯವರ ಬಳಿ ಸುಮಾರು ೫ ತಿಾಂಗಳಿಾಂದ ಇದೆ. 

ಬಡಿು  ಪ್ಡೆದರೆ ಕಲ್ಯಾ ಣ ಕನಗಟಕ ಭಾಗದ ಜಿಲಿೆ ಗಳಿಗೆ ಜಿಲಿ್ಯ  ಮಟಟ ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನನ  ಪ್ಡೆಯಬಹುದು 

ಇದರಿಾಂದಾಗಿ ಜಿಲಿ್ಯ  ಮಟಟ ದ ವಾತಗ ಮತ್ತು  ಸಂಪ್ಕಗ ಇಲ್ಯಖೆಯ ಕಾಯಗಗಳನ್ನನ  
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ಯಶ್ಸವ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಇಲ್ಯಖೆಗಳಿಗೆ ನಿಯೀಜನೆಗಾಂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನನ  ಮೂಲ 

ಇಲ್ಯಖೆಗೆ ಕರೆಸಕಳಳ ಬೇಕೆಾಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಒತು ಯಿಸುತೆು ೀನೆ.  

 

       ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರಾದ 

ಶ್ರ ೀ ಶ್ಶ್ೀಲ  ಜಿ. ನಮೀಶ್ಯವರು ಪ್ರ ಸಾು ಪ್ ಮಾಡಿರುವ ವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತ್ತ ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳ 

ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ  ಮಾತ್ನಡಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಒದಗಿಸಕಡಲ್ಯಗುತ್ು ದೆ. 

 

 

ಓ) ವಿಷಯ: ಕೋವಿಡ   ಲಸಿಕೆ  ಅಭಿಯಾನ   ಶೇಕಡಾ 100 ರಷುಟ   

                    ಯಶಸಿವ ಯಾಗಿರುವುದಕೆೆ  ಸಾಧನೆಯ ವಿವರಗಳನುನ   

                    ಸದನಕೆೆ  ತಿಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅಭಿನಂದ್ಧಸಲು ಪರ ಸಾು ವ. 

                                                                      ---------   

        ರ್ಶರ ೋಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ನಟಿಟ (ರ್ನಮನದೇಾಶನ ಹೊಂದ್ಧದವರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಕೀವಿಡ  -19 

ಲಸಕೆ ನಿೀಡುವ ಅಭಿಯಾನದಲಿ್ಲ  ಬ್ಾಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲಿೆ ಯು  ಎರಡು ಡೀಸ  ವಿತ್ರಣೆಯಲಿ್ಲ  100% 

ರಷ್ಟಟ  ಗುರಿ ಸಾಧಿಸದುಾ , ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಕನಗಟಕದ ಪ್ರ ರ್ಮ ಜಿಲಿೆ  ಎನ್ನನ ವ ಹರಿಮೆಗೆ ಪಾತ್ರ ವಾಗಿದೆ. 

ಈ ಯಶ್ಸು ಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಜಿಲಿ್ಯ ಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರ ೀ ಜೆ.ಮಂಜುನಥ ರವರು, ಆರೀಗಾ  ಇಲ್ಯಖೆಯ 

ಸಬಬ ಾಂದಿಗಳು, ಗುತಿು ಗೆ ಆಧಾರದಲಿ್ಲ  ಕಾಯಗನಿವಗಹಸದ ಆಶಾ ಕಾಯಗಕತ್ಗರು ಮತ್ತು  ಲಸಕೆ 

ಅಭಿಯಾನದಲಿ್ಲ  ಕೈ ಜೊೀಡಿಸದ ಕೆಲವು ಔಷ್ಧಿ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಕೈಜೊೀಡಿಸದ ಪ್ರಿಣಾಮದಿಾಂದ ಆ ಭಾಗದ 

ವಲಸ ಕಾಮಗಕರಿಗೂ ಲಸಕೆಯನ್ನನ  ನಿೀಡಲ್ಯಗಿದೆ. ಈ ಲಸಕಾ ಅಭಿಯಾನ ಎಲಿ್ಯ  ರಾಜಾ ಗಳಿಗೆ 

ಸೂಪ ತಿಗಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸಂಪೂಣಗ ಸಂಭ್ರ ಮ  ಕಿೀತಿಗಯನ್ನನ  ಅತ್ಾ ಾಂತ್ ಅಭಿಮಾನ ಪೂವಗಕವಾಗಿ 

ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.  

 

      ಈ ಕುರಿತ್ತ ಸಾಧನೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನನ  ಸದನಕೆೆ  ತಿಳಿಸಲು ಈ ಮೂಲಕ ಸದರಿ ವಿಚಾರವನ್ನನ  

ಶೂನಾ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ   ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸಲು ಅವಕಾಶ್ ನಿೀಡಿದಾ ಕೆಾ ಗಿ ಧನಾ ವಾದಗಳನ್ನನ  ಸಲಿ್ಲ ಸುತೆು ೀನೆ.   

 

        ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಕೀವಿಡ -19 ಲಸಕೆ 

ನಿೀಡುವ ಅಭಿಯಾನದಲಿ್ಲ  ಬ್ಾಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲಿೆ ಯು  ಎರಡು ಡೀಸ  ವಿತ್ರಣೆಯಲಿ್ಲ  100% ರಷ್ಟಟ  ಗುರಿ 

ಸಾಧಿಸದ ಸಂತೀಷ್ದ ಸಂಭ್ರ ಮ ಕಿೀತಿಗಯನ್ನನ  ಶ್ರ ೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಶೆಟಟ ಯವರು ಶೂನಾ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಸಾು ಪ್ 

ಮಾಡಿದಾಾ ರೆ. ಸಕಾಗರದ ಪ್ರವಾಗಿ, ಆರೀಗಾ  ಇಲ್ಯಖೆಯ ಪ್ರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಧನಾ ವಾದಗಳನ್ನನ  

ಸಲಿ್ಲ ಸುತೆು ೀನೆ.  
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03.  ವರದ್ಧಯನನ ಪಿಪ ಸುವುದು 

 

         ರ್ಶರ ೋ ಆಯನೂರ ಮಂಜುರ್ನಥ(ಪದವಿೋಧರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ,  ಕನಗಟಕ ವಿಧಾನ 

ಪ್ರಿಷ್ತಿು ನ 2021ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಸದಸಾ ರುಗಳ ಖಸಗಿ ವಿಧೇಯಕಗಳ ಮತ್ತು  ನಿಣಗಯಗಳ ಸಮತಿಯ  

ಸದಸಾ ನದ ನನ್ನ ಕನಗಟಕ ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷ್ತಿು ನ ಕಾಯಗವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆ ನಿಯಮ 215ರ 

ಪ್ರ ಕಾರ ಸಮತಿಯ ಮದಲನೇ ವರದಿಯನ್ನನ  ಸದನಕೆೆ  ಒಪಿಪ ಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

  

      ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ವರದಿಯನ್ನನ  ಒಪಿಪ ಸಲ್ಯಯಿತ್ತ.  

  

3.  ಸಚಿವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು 

ಅ) ಸಭಾಪತಿಯವರ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರ ಸಾು ಪಿಸಲಪ ಟಟ  ವಿಷಯಗಳು  

 

 

೧)  ವಿಷಯ:- ಉಡುಪಿಯಂದ ಕೇರಳಕೆೆ  ಮೂಡಬಿದರೆ-ಬಂಟ್ವವ ಳ ತಾಲ್ಲೂ ಕಿನ    

                            17 ಗಾರ ಮಗಳ  ಮೂಲಕ  400 ಕೆ.ವಿ. ಸಾಮರ್ಥಾ ಾದ ವಿದುಾ ತ     

                            ಸರಬರಾಜಾಗುತಿು ರುವ ಬಗೆೆ .   

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

         ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು) (ಇಂಧನ ಹಾಗೂ ಕನನ ಡ ಮತ್ತು  

ಸಂಸೆ ೃತಿ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಕೆ.ಹರಿೀಶ ಕುಮಾರ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 

23.12.2021 ರಂದು ಶೂನಾ  ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸರುವ ವಿಷ್ಯಕೆೆ  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಉತ್ು ರವನ್ನನ  

ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

  

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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       ೨) ವಿಷಯ:-  ಉಡುಪಿಯಂದ ಕೇರಳಕೆೆ  ಮೂಡಬಿದರೆ-ಬಂಟ್ವವ ಳ ತಾಲ್ಲೂ ಕಿನ    

                             17 ಗಾರ ಮಗಳ   ಮೂಲಕ   400 ಕೆ.ವಿ. ಸಾಮರ್ಥಾ ಾದ  ವಿದುಾ ತ   

                             ಸರಬರಾಜಾಗುತಿು ರುವ ಬಗೆೆ .  

                                                                 - - - - - 

   

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು) (ಇಂಧನ ಹಾಗೂ ಕನನ ಡ ಸಂಸೆ ೃತಿ 

ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟೀಲ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 

24.12.2021 ರಂದು ಶೂನಾ  ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸರುವ ವಿಷ್ಯಕೆೆ  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಉತ್ು ರವನ್ನನ  

ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

  

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೩)  ವಿಷಯ:- ಉಡುಪ ಜಿಲಿ್ಲ ಯಲಿ್ಲ  ಕೋವಿಡ-19 ಲಾಕ ಡೌನ  

ತೆರವುಗೆಂಡರೂ ಗಾರ ಮಿೀರ್ ಭಗದಲಿ್ಲ  ಪೂರ್ಾ 

ಪರ ಮಾರ್ದಲಿ್ಲ  ಬಸ  ಸಂಚಾರ ಆರಂಭ 

ಆಗದಿರುವ ಬಗೆೆ . 

      - - - - - - - 

   

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು) (ಕಾನೂನು, ಸಂಸದ್ಧೋಯ 

ವಾ ವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಸನ ರಚನೆ ಮತ್ತು  ಸಣಣ  ನೋರಾವರಿ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಕೆ.ಪ್ರ ತಾಪ್ಚಂದ್ರ  ಶೆಟಿ್ಟ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 16.12.2021ರಂದು ಶೂನಾ  ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ  

ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸರುವ ವಿಷ್ಯಕೆೆ  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

  

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೪) ವಿಷಯ:-  ಬೀದ್ರ  ಜಿಲೆ್ಲ  ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ ತಾಲೆ್ಲ ಕು ಮಹಾರಾಷಿ್ಟ ರ 

ಗಡಿಭಾಗದ್ ಗ್ರರ ಮಗಳಲೆ್ಲ  ಕನ್ನ ಡ ಶಾಲ್ಲಗಳನ್ನನ  

ಪ್ರರ ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆ್ಗ . 

                                                               - - - - - -  

   

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು) (ಪ್ರರ ರ್ಥರ್ಮಕ ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ಢ ರ್ಶಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ 

ಸಕಾಲ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ವಿಜಯ  ಸಿಂಗ್ರವರು ದಿನಾಂಕ: 

23.12.2021ರಂದು ಶೂನಾ  ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸರುವ ವಿಷ್ಯಕೆೆ  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಉತ್ು ರವನ್ನನ  

ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

  

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೫) ವಿಷಯ:- ಕೀವಿಡ್-19 ಕಾರಣದಿಂದ್ ಎಲೆ್ಯ  ವಿದ್ಯಾ ರ್ಥಿಗಳನ್ನನ    

                     ಉತ್ತ ೀಣಿಗೊಳಿಸದ್ದ ರಿಂದ್ ಮಿಂದನ್ ವಿದ್ಯಾ ಭಾಾ ಸಕಾಾ ಗಿ   

                    ಹಾಸಿ್ಟ ಲ  ಸೌಕರ್ಿದಿಂದ್ ವಂಚಿತರಾಗಿರುವ ಬಗೆೆ .  

                                                                                      - - - - - - -  

  

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು) (ಸಮಾಜ ಕಲಾಾ ಣ ಮತ್ತು  ಹಂದುಳಿದ 

ವಗಾಗಳ ಕಲಾಾ ಣ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಚಿದ್ಯನಂದ 

ಎಿಂ.ಗೌಡರವರು ದಿನಾಂಕ: 23.12.2021 ರಂದು ಶೂನಾ  ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸರುವ ವಿಷ್ಯಕೆೆ  ಸದನದಲಿ್ಲ  

ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

  

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೬) ವಿಷಯ:- ರ್ಶವಮಗೆ  ವೈದಾ ಕಿೋಯ ವಿಜಾಾ ನಗಳ ಸಂಸೆ್ತ ಯಲ್ಲೂ  ಕಳೆದ   

                     ಎಂಟ ವಷಾಗಳಿಂದ ಸೇವ ಸಲ್ಲೂ ಸುತಿು ರುವ ನವೃತ್ು     

                     ಡಾ: ಒ.ಎಸ್.ಸಿದೆ ಪಪ  ರವರನುನ  ಬದಲಾಯಸುವ ಬಗೆೆ .  

                                                        - - - - - -  

   

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು) (ವೈದಾ ಕಿೋಯ ರ್ಶಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಆರೋಗಾ  

ಮತ್ತು  ಕುಟಂಬ ಕಲಾಾ ಣ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಆರ.

ಪ್ರ ಸನನ ಕುಮಾರ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 22.12.2021 ರಂದು ಶೂನಾ  ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸರುವ ವಿಷ್ಯಕೆೆ  

ಸದನದಲಿ್ಲ  ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

  

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೭) ವಿಷಯ:- ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮಂಡಿ ಬೆಟಟ ಕೆೆ  ನಂದ್ಧ ಮಾಗಾದಲ್ಲೂ  ಭಾರಿ   

                       ಮಳೆಯಂದ ಎರಡು ಕಡೆ ಭೂರ್ಮ ಕುಸಿದ್ಧರುವ ಬಗೆೆ .  

                                                             - - - - - - - 

   

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು) (ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರ 

ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಎಸ.ನಗರಾಜು (ಸಂದೇಶ  ನಗರಾಜು)ರವರು ದಿನಾಂಕ: 

21.12.2021 ರಂದು ಶೂನಾ  ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸರುವ ವಿಷ್ಯಕೆೆ  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಉತ್ು ರವನ್ನನ  

ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

  

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೮) ವಿಷಯ:- ಕಿತ್ತು ರ ತಾಲ್ಲೂ ಕಿನ ಕುಲವಳಿಾ  ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ವಾಾ ಪಿು ಯ 

9 ಹಳಿಾ ಗಳಿಗೆ ರೈತ್ರ ಸಾಗುವಳಿ ಚಿೋಟಿ ನೋಡುವ ಬಗೆೆ .  

                                                                   - - - - - - - 

   

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು) (ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಆರ.ಬಿ.ತಿಮಾಾ ಪೂರರವರು ದಿನಾಂಕ: 21.12.2021 ರಂದು ಶೂನಾ  ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ  

ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸರುವ ವಿಷ್ಯಕೆೆ  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

  

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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           ೯) ವಿಷಯ:- ರಾಜಾ ದ ಮೊರಾಜಿಾ ವಸತಿ ಶಾಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಇನನ ತ್ರ  

                                ವಸತಿ ಶಾಲ್ಲಯ ರ್ಶಕ್ಷಕರನುನ  ರ್ಖಯಂ ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ .  

                                                        - - - - - - -  

   

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಮಾಜ ಕಲಾಾ ಣ ಮತ್ತು  ಹಂದುಳಿದ ವಗಾಗಳ ಕಲಾಾ ಣ 

ಸಚಿವರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರವರು ದಿನಾಂಕ: 23.12.2021 ರಂದು 

ಶೂನಾ  ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸರುವ ವಿಷ್ಯಕೆೆ  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

  

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೧೦) ವಿಷಯ:- ವೈದಾ ಕಿೋಯ ರ್ಶಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ರ್ಖಯಂ ಶುಶ್ರರ ಷಕಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 

                        ಕೋವಿಡ-19 ಪ್ರ ೋತಿಾ ಹ ಧನ, ರಿಸೆ್  ಅಲೋಯನಿ  ಮಂಜೂರು 

                         ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ .  

- - - - - - - 

   

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು) (ವೈದಾ ಕಿೋಯ ರ್ಶಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಆರೋಗಾ  

ಮತ್ತು  ಕುಟಂಬ ಕಲಾಾ ಣ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಪ್ರ ಕಾಶ  

ಕೆ.ರಾಥೀಡ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 22.12.2021 ರಂದು ಶೂನಾ  ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸರುವ ವಿಷ್ಯಕೆೆ  

ಸದನದಲಿ್ಲ  ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

  

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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         ೧೧) ವಿಷಯ:- ಕುಡಿಯುವ ನೋರಿನಲ್ಲೂ  ಯುರೇನಯಂ ಸಾಂದರ ತ್  

                                             ಹೆಚಾಚ ಗಿರುವ  ಬಗೆೆ .  

                                                        - - - -  - 

   

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು) (ಗಾರ ರ್ಮೋಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  

ಪಂಚಾಯತ  ರಾಜ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೀಸಾವ ಮರವರು 

ದಿನಾಂಕ: 22.12.2021 ರಂದು ಶೂನಾ  ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸರುವ ವಿಷ್ಯಕೆೆ  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಉತ್ು ರವನ್ನನ  

ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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  ಆ) ಗಮನ ಸ್ತಳೆಯುವ ಸೂಚನೆಗಳು  

 

೧) ವಿಷಯ:- ಅನುದಾನತ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತ್ರಬೇತಿ ಕೇಂದರ ಗಳ ನೌಕರರಿಗೆ 

ರ್ಶರ ೋಯುತ್ ಥಾಮಸ್ ರವರ ನೇತೃತ್ವ ದ ಸರ್ಮತಿಯ 

ವರದ್ಧಯಲ್ಲೂ ನ ರ್ಶಫ್ಯರಸಿು ಗಳನುನ  ಜಾರಿಗಳಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ 

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

 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಪುಟಟ ಣಣ ನವರ ಗಮನ ಸಳೆಯುವ ಸೂಚ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನಾ  ಉನನ ತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ, 

ಐ.ಟ.-ಬಿ.ಟ., ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ, ವಿದುಾ ನಾ ನ ಮತ್ತು  ಕೌಶ್ಲ್ಯಾ ಭಿವೃದಿಿ , ಉದಾ ಮಶ್ೀಲತೆ ಮತ್ತು  

ಜಿೀವನೀಪಾಯ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೨) ವಿಷಯ:- ಮಹಾನಗರ ಪ್ರಲ್ಲಕೆ ಹಾಗೂ ನಗರಸಭೆಗಳ ಪಕೆ ದಲ್ಲೂ ರುವ  

ಗಾರ ಮಪಂಚಾಯತಿಗಳ ವಾಾ ಪಿು ಯಲ್ಲೂ  ಬರುವ ರ್ಖಸಗಿ 

ಬಡಾವಣೆಗಳನುನ  ಕಂದಾಯ ವಾಾ ಪಿು ಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಶುಲೆ  

ಹಾಗೂ ಕಂದಾಯ ಪ್ರವತಿಸಿಕಳುಾ ವ ಬಗೆೆ . 

                                                         ---------- 

 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಪುಟಟ ಣಣ ನವರ ಗಮನ ಸಳೆಯುವ ಸೂಚ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನಾ  

ಗ್ರರ ಮೀಣಾಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ  ರಾಜ  ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  

ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೩) ವಿಷಯ:- ಪ್ೋಲ್ಲಸ್  ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೂ ನ ಪಿ.ಎಸ್ .ಐ./ಎಸ್ .ಪಿ. ಹುದೆ್ದ ಗಳಿಗೆ ರ್ನನ  

ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ . ಹುದೆ್ದ ಗಳಿಂದ ಬಡಿು  ನೋಡದ್ದ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ . 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಡಿು  ನೋಡಿರುವುದರಿಂದ ಕನನ ಡಿಗರಿಗೆ 

ಅರ್ನಾ ಯವಾಗುತಿು ರುವುದರಿಂದ ರ್ಖಲ್ಲಯರುವ ರ್ನನ  

ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ ./ಎಸ್ .ಪಿ. ಹುದೆ್ದ ಗಳಿಗೆ ರ್ನನ  ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ . 

ವೃಂದದವರಿಗೆ ಮಂಬಡಿು  ನೋಡಲು ರ್ಮೋಸಲ್ಲಡುವ ಕುರಿತ್ತ 

                                                         - - - - - - - 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಪುಟಟ ಣಣ ನವರ ಗಮನ ಸಳೆಯುವ ಸೂಚ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನಾ  ಗೃಹ ಸಚಿವರ 

ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೪) ವಿಷಯ:- ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ  ಮತ್ತು  ರ್ಮನ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದರ ಗಳಲ್ಲೂ     

ಕಾಯಾನವಾಹಸುತಿು ರುವ ಹಾಗೂ ನವೃತಿು  ಹೊಂದ್ಧರುವ  

ಕಾಯಾಕತ್ಾರು ಮತ್ತು  ಸಹಾಯಕಿಯರಿಗೆ ಸೇವಾ ಹರಿತ್ನದ 

ಮೇಲ್ಲ ವೇತ್ನ, ವೈದಾ ಕಿೋಯ ಸೌಲಭಾ , ನವೃತಿು  ಇಡಿಗಂಟ 

ನೋಡುವ ಹಾಗೂ ಇವರುಗಳ ಇತ್ರರೆ ಸಮಸ್ತಾ ಗಳ ಕುರಿತ್ತ 

- - - - -  - 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಗೀವಿಾಂದರಾಜುರವರ ಗಮನ ಸಳೆಯುವ ಸೂಚ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನಾ  ಗಣಿ 

ಮತ್ತು  ಭೂವಿಜಾಾ ನ, ಮಹಳಾ ಮತ್ತು  ಮಕೆ ಳ ಅಭಿವೃದಿಿ , ವಿಕಲಚೇತ್ನರ ಹಾಗೂ ಹರಿಯ ನಗರಿಕರ 

ಸಬಲ್ಲೀಕರಣ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೫) ವಿಷ್ಯ:- ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೂ ಯಲ್ಲೂ  ಇತಿು ೋರ್ಚಗೆ ಟೋಮಾಾ ಟೋ ಹಾಗೂ 

ತ್ರಕಾರಿಗಳಿಗೆ ರೋಗಬಾಧೆ (ಹಳದ್ಧರೋಗ) 

ಹೆಚಾಚ ಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೊರರಾಜಾ ಗಳಿಗೆ ಸದರಿ ಬೆಳೆಗಳನುನ  

ಕಳುಹಸಲು ಸಾಧಾ ವಾಗುತಿು ಲೂ ದ್ಧರುವ ಕುರಿತ್ತ 

--------- 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಗೀವಿಾಂದರಾಜುರವರ ಗಮನ ಸಳೆಯುವ ಸೂಚ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನಾ  

ತೀಟಗ್ರರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಯೀಜನೆ, ಕಾಯಗಕರ ಮ ಸಂಯೀಜನೆ ಮತ್ತು  ಸಾಾಂಖ್ಯಾ ಕ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ 

ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೬) ವಿಷ್ಯ:- ವಿಜಯಪುರ ಹಾಗೂ ಸುತ್ು ಮತ್ು ಲ್ಲನ ಪರ ದೇಶದ ರಸ್ತು ಗಳು 

ಸಂಪೂಣಾ ಹಾಳ್ಳಗಿರುವುದರಿಂದ ಜನರ ಸಂಚಾರಕೆೆ  

ತ್ತಂಬಾ ತಂದರೆಯಾಗುತಿು ರುವ ಕುರಿತ್ತ. 

- - - - - -  - 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಪ್ರ ಕಾಶ  ಕೆ. ರಾಥೀಡ ರವರ ಗಮನ ಸಳೆಯುವ ಸೂಚ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನಾ  

ನಗರಾಭಿವೃದಿಿ  ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

  



                                                                ««¥¥ÀÀ//2244--1122--22002211| 81 

““  wwzzÀÀÄÄÝÝ¥¥ÀÀrrAAiiÀÀiiÁÁUUÀÀzzÀÀ  ¥¥ÀÀææww//uunneeddiitteedd  ccooppyy//££ÁÁååAAiiÀÀiiÁÁ®®AAiiÀÀÄÄUUÀÀ¼¼ÀÀ°°èè  CCxxÀÀªªÁÁ  ¥¥ÀÀwwææPPÁÁ  ¥¥ÀÀææPPÀÀlluuÉÉUUÁÁVV  GG¥¥ÀÀAAiiÉÉÆÆÃÃVV¸̧ÀÀPPÀÀÆÆqqÀÀzzÀÀÄÄ  ’’’’ 

 

 

 

೭) ವಿಷ್ಯ:- ಸಕಾಾರಿ ಪದವಿ ಇಂಜಿನಯರಿಂಗ  ಹಾಗೂ ಪ್ರಲ್ಲಟೆಕಿನ ಕ  

ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬೋಧಕ ಸಿಬಬ ಂದ್ಧಗಳ ಹೊಸ ವಗಾಾವಣೆ 

ನೋತಿಯಂದ ವಗಾಾವಣೆಗಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಉಂಟ್ವದ 

ಗಂಭಿೋರ ಸಮಸ್ತಾ  ಕುರಿತ್ತ. 

 --------- 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರವರ ಗಮನ ಸಳೆಯುವ ಸೂಚ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನಾ  ಉನನ ತ್ 

ಶ್ಕ್ಷಣ, ಐ.ಟ.-ಬಿ.ಟ., ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ, ವಿದುಾ ನಾ ನ ಮತ್ತು  ಕೌಶ್ಲ್ಯಾ ಭಿವೃದಿಿ , ಉದಾ ಮಶ್ೀಲತೆ 

ಮತ್ತು  ಜಿೀವನೀಪಾಯ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೮) ವಿಷ್ಯ:-  ಸಾವ ತಂತ್ರ ಾ  ಹೊೋರಾಟಗಾರರ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲೂ  ಭಾಗವಹಸಿರುವ 

ಸಾವ ತಂತ್ರ ಾ  ಹೊೋರಾಟಗಾರರ ಕುಟಂಬದವರಿಗೆ ನೋಡಲಾಗುತಿು ರುವ 

ಗೌರವಧನ/ಇನನ ತ್ರ ಭತ್ಾ ಗಳನುನ  ಹೆಚಿಚ ಸುವ ಬಗೆೆ . 

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

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಎಾಂ. ನರಾಯಣಸಾವ ಮಯವರ ಗಮನ ಸಳೆಯುವ ಸೂಚ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನಾ  

ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಯವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೯) ವಿಷ್ಯ:- ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ರ್ಶಕ್ಷಣ ಸಂಸೆ್ತ ಗಳ ಸಂಘ(ರಿ) ಇದರಡಿಯಲ್ಲೂ       

ಕಾಯಾನವಾಹಸುತಿು ರುವ ವಸತಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ 

ಬೋಧಕೇತ್ರ ಸಿಬಬ ಂದ್ಧಗಳನುನ  ಜ್ಾ ೋತಿ ಸಂಜಿೋವಿನ 

ಯೋಜನೆಯಡಿ ತ್ರುವ ಕುರಿತ್ತ. 

                                                                     --------- 

 

  

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಮಾಜ ಕಲಾಾ ಣ ಮತ್ತು  ಹಂದುಳಿದ ವಗಾಗಳ ಕಲಾಾ ಣ 

ಸಚಿವರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಅರುಣ ಶ್ಹಾಪುರರವರ ಗಮನ 

ಸಳೆಯುವ ಸೂಚ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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       ೧೦) ವಿಷಯ:- ಕುಮಾರ  ರ್ನಯಕ  ವರದ್ಧಯನವ ಯ ಡಿ.ಎಡ . ಕಾಲೇಜಿನ    

                           ಪ್ರರ ಚಾಯಾರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ವೇತ್ನ ಬಡಿು  ನೋಡುವ ಬಗೆೆ  

       --------- 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಅರುಣ ಶ್ಹಾಪುರರವರ ಗಮನ ಸಳೆಯುವ ಸೂಚ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನಾ  

ಪಾರ ರ್ಮಕ ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಕಾಲ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  

ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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 ೧೧) ವಿಷ್ಯ:- ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪರ ದೇಶಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲೂ  

ನಡೆಯುವ ಅಕರ ಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಸೆ ಳಿೋಯರು ನವೇಶನ 

ಪಡೆದು ಉದೆ್ಧ ಮೆ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲು ತಂದರೆಪಡುತಿು ರುವ 

ಬಗೆೆ  

-------- 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡ ಮತ್ತು  ಶ್ರ ೀ ಮೀಹನ ಕುಮಾರ  ಕಾಂಡಜಿಿ ಯವರ ಗಮನ ಸಳೆಯುವ 

ಸೂಚ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನಾ  ಬೃಹತ  ಮತ್ತು  ಮಧಾ ಮ ಕೈಗ್ರರಿಕೆ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  

ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೧೨) ವಿಷಯ:- ರಾಜಾ ದ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೂ ಗಳಲ್ಲೂ  ಬುಡಕಟಟ  ಸಮದಾಯದ 

ಕುಟಂಬಗಳು ಪ್ರೂ ಸಿಟ ಕ  ಗುಡಿಸಲುಗಳಲ್ಲೂ  

ವಾಸಿಸುತಿು ರುವ ಬಗೆೆ . 

---------- 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಶಾಾಂತ್ರಾಮ  ಬುಡನ ಸದಿಿ ರವರ ಗಮನ ಸಳೆಯುವ ಸೂಚ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನಾ  

ಸಾರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾ ಣ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  

ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೧೩) ವಿಷಯ:- ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ರಾಜಾಜಿನಗರದಲ್ಲೂ ರುವ ಇ.ಎಸ್ .ಐ. 

ಆಸಪ ತ್ರ ಯ  ಶವಾಗಾರದಲ್ಲೂ  ಕೋವಿಡ -19ನಂದ ಮೃತ್ಪಟಟ  

ಶವಗಳು ಕಳೆತ್ ಸೆಿ ತಿಯಲ್ಲೂ  ಕಂಡುಬಂದ್ಧರುವ ಬಗೆೆ  

                                       -----------   

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಡಾ: ವೈ.ಎ. ನರಾಯಣಸಾವ ಮಯವರ ಗಮನ ಸಳೆಯುವ ಸೂಚ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, 

ಮಾನಾ  ಕಾಮಗಕ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೧೪) ವಿಷಯ:- 2002ರ ಬಾಾ ಚ ನ ಡಿ.ಎಸ್ .ಐ.(ಡಿಟೆಕಿಟ ವ  ಸಬ     

ಇನಿ  ಪೆಕಟ ರ )ರವರಿಗೆ2020ರಲ್ಲೂ  ಸಿ ಅಂಡ  ಆರ  ರೂಲಿ  

ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ  ಕತ್ಾವಾ  

ನವಾಹಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕಟಿಟ ರುವ ವೈಜಾಾ ನಕ 

ಕರ ಮದ್ಧಂದಾಗಿ, ಸೇವಾ ಹರಿತ್ನದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, 

ತ್ಮಗಿಂತ್ ವಯಸಿಿ ನಲ್ಲೂ  ಮತ್ತು  ಸೇವಯಲ್ಲೂ  ಕಿರಿಯರಾದ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೈಕೆಳಗೆ ಕೆಲಸ ನವಾಹಸುವಂತ್ಹ ಪರಿಸೆಿ ತಿ 

ನಮಾಾಣವಾಗಿದೆು , ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಾರತ್ಮಾ ವಾಗಿದೆು  

ಸಾಮಾಜಿಕ ರ್ನಾ ಯ ಪ್ರಲನೆಯಾಗದ್ದ ಇರುವ ಗಂಭಿೋರ 

ಸಮಸ್ತಾ  ಕುರಿತ್ತ 

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

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರವರ ಗಮನ ಸಳೆಯುವ ಸೂಚ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನಾ  ಗೃಹ 

ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೧೫) ವಿಷಯ:- ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂಣಾಗಂಡು ವಷಾಗಳೇ ಕಳೆದರೂ  

ಮಂಜೂರಾಗದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನದ ಹಣ 

ಬಿಡುಗಡೆ  ಮಾಡುತಿು ಲೂ ದ್ಧರುವ ಬಗೆೆ . 

                               ----------- 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಾಂತೇಶ್ ಮಲಿ್ಲಕಾಜುಗನರವರ ಗಮನ ಸಳೆಯುವ ಸೂಚ್ನೆಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನಾ  ಗ್ರರ ಮೀಣಾಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತ ಪಂಚಾಯತ  ರಾಜ  ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  

ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೧೬) ವಿಷಯ:- ರಾಜಾ ದ ಗೃಹರಕ್ಷಕಗಳ ಸವ ಯಂ ಸೇವಾ ಸಿಬಬ ಂದ್ಧಗಳಿಗೆ 

ತ್ಲಂಗಾಣ ರಾಜಾ ದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೂ  ಗೌರವಧನವನುನ  

ಕಲ್ಲಪ ಸಿ ಇತ್ರೆ ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳನುನ  

ಕಲ್ಲಪ ಸುವ ಬಗೆೆ . 

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

 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಕೆ. ಹರಿೀಶ ಕುಮಾರ ರವರ ಗಮನ ಸಳೆಯುವ ಸೂಚ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನಾ  ಗೃಹ 

ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೧೭) ವಿಷಯ:- ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ.ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾನದಂಡವಿಲೂ ದ್ದ 

ಅನಹಾ ಸಕಾಾರಿ ವಕಿೋಲರನುನ  

ನೇರ್ಮಸಿರುವದರಿಂದ ರ್ನಾ ಯಾಲಯದ 

ಪರ ಕರಣಗಳಲ್ಲೂ  ಹನನ ಡೆಯಾಗುತಿು ರುವ ಬಗೆೆ  

  ---------- 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಡಾ: ವೈ.ಎ. ನರಾಯಣಸಾವ ಮರವರ ಗಮನ ಸಳೆಯುವ ಸೂಚ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನಾ  

ಬೃಹತ  ಮತ್ತು  ಮಧಾ ಮ ಕೈಗ್ರರಿಕೆ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೧೮) ವಿಷಯ:- ಕೋಲಾರ-ಚಿಕೆ ಬಳ್ಳಾ ಪುರ ಜಿಲಾೂ  ಸಹಕಾರ ಹಾಲು 

ಉತಾಪ ದಕರ ಸಂಘಗಳ ಒಕೆ್ಕ ಟವನುನ  ಬೇಪಾಡಿಸಿ 

ಚಿಕೆ ಬಳ್ಳಾ ಪುರಕೆೆ  ಪರ ತ್ಾ ೋಕ ಒಕೆ್ಕ ಟ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆೆ . 

----------- 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಗೀವಿಾಂದರಾಜುರವರ ಗಮನ ಸಳೆಯುವ ಸೂಚ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನಾ  ಸಹಕಾರ 

ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೧೯) ವಿಷಯ:- ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೂ , ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂ ಕಿನ ದೊಡಡ  

ಆಯ್ಯಾ ರು ಗಾರ ಮದ ಸವಾ ನಂ.96 ರಲ್ಲೂ  ಅಕರ ಮ 

ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುತಿು ರುವ ಬಗೆೆ  

                  ----------- 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಗೀವಿಾಂದರಾಜುರವರ ಗಮನ ಸಳೆಯುವ ಸೂಚ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನಾ  ಗಣಿ 

ಮತ್ತು  ಭೂವಿಜಾಾ ನ ಹಾಗೂ ಮಹಳಾ ಮತ್ತು  ಮಕೆ ಳ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತು  ವಿಕಲಚೇತ್ನರ, ಹರಿಯ 

ನಗರಿಕರ ಸಬಲ್ಲೀಕರಣ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೨೦) ವಿಷಯ:- ಭತ್ು  ಖರಿೋದ್ಧ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಾ ವಿರುವ ಕಡೆ ಭತ್ು  ಖರಿೋದ್ಧ 

ಕೇಂದರ ಗಳನುನ  ತ್ರೆದು ಕೇಂದರ  ಸಕಾಾರದ ಕನಷಠ  ಬೆಂಬಲ ಬೆಲ್ಲ 

ದರದಲ್ಲೂ  ಭತ್ು  ಖರಿೋದ್ಧ ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ . 

--------- 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರವರ ಗಮನ ಸಳೆಯುವ ಸೂಚ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನಾ  ಅರಣಾ  

ಮತ್ತು  ಆಹಾರ, ನಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು  ಗ್ರರ ಹಕರ ವಾ ವಹಾರಗಳ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನ್ನ ಮಾಪ್ನಶಾಸು ಿ 

ಇಲ್ಯಖ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೨೧) ವಿಷಯ:- ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೂ  ರ್ಶರ ೋನವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂ ಕು, ಗೌನಪಲ್ಲೂ  

ಹೊೋಬಳಿಯಲ್ಲೂ  ಸಕಾಾರಿ ಪರ ರ್ಥಮ ದರ್ಜಾ ಕಾಲೇಜನುನ  

ಪ್ರರ ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆೆ  

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

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಡಾ: ವೈ.ಎ. ನರಾಯಣಸಾವ ಮಯವರ ಗಮನ ಸಳೆಯುವ ಸೂಚ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, 

ಮಾನಾ  ಉನನ ತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಐ.ಟ.-ಬಿ.ಟ., ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ, ವಿದುಾ ನಾ ನ ಮತ್ತು  ಕೌಶ್ಲ್ಯಾ ಭಿವೃದಿಿ , 

ಉದಾ ಮಶ್ೀಲತೆ ಮತ್ತು  ಜಿೀವನೀಪಾಯ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೨೨) ವಿಷಯ:- ಜಿಲಾೂ  ಮತ್ತು  ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಪಂಚಾಯತ  ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ 

ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲೂ  ಕಾಯಾ ನವಾಹಸುತಿು ರುವ ಡಾಟ್ವ ಎಂಟಿರ  

ಆಪರೇಟರ  ಮತ್ತು  ʼಡಿʼ ಗುಂಪು ನೌಕರರ ಸೇವಯನುನ  

ಮಂದುವರೆಸುವ ಬಗೆೆ  

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

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಟ. ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರವರ ಗಮನ ಸಳೆಯುವ ಸೂಚ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನಾ  

ಪಾರ ರ್ಮಕ ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೨೩) ವಿಷಯ:- ಚಿಕೆ ಬಳ್ಳಾ ಪುರ ನಗರದ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲೂ ರುವ ಜೂನಯರ  

ಕಾಲೇಜು ಹತಿು ರವಿರುವ ಹೈ ವೋಲ್ಲಟ ೋಜ  ವಿದುಾ ತ  

ಗೋಪುರವನುನ  ತ್ರವುಗಳಿಸುವ ಬಗೆೆ  

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

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಕಾಾಂತ್ರಾಜ (ಬಿ.ಎಾಂ.ಎಲ )ರವರ ಗಮನ ಸಳೆಯುವ ಸೂಚ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನಾ  

ಇಾಂಧನ ಹಾಗೂ ಕನನ ಡ ಮತ್ತು  ಸಂಸೆ ೃತಿ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೨೪) ವಿಷಯ:- ದ್ಧರ್ನಂಕ:01.08.2008ರ ನಂತ್ರ ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದ್ಧದೆ  ಮತ್ತು  

ಬಡಿು  ಪಡೆದ ಸಕಾಾರಿ ಮತ್ತು  ಅನುದಾನತ್ ಪ್ರರ ಢಶಾಲ್ಲ ಹಾಗೂ 

ಪದವಿ ಪೂವಾ ಕಾಲೇಜಿನ ರ್ಶಕ್ಷಕರು ಪಡೆಯುತಿು ದೆ  ವಿಶೇಷ 

ಭತ್ಾ ಯನುನ  ಸೆ ಗಿತ್ಗಳಿಸಿರುವ ಆದೇಶವನುನ  ಕೆ.ಎ.ಟಿ. 

ರದೆು ಪಡಿಸಿರುವ ನಂತ್ರವೂ ರ್ಶಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಭತ್ಾ ಯನುನ  

ನೋಡದೇ ಇರುವ ಕುರಿತ್ತ 

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

 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ, ಶ್ರ ೀ ಪುಟಟ ಣಣ , ಶ್ರ ೀ ಅರುಣ ಶ್ಹಾಪೂರ ಮತ್ತು  ಶ್ರ ೀ 

ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರವರುಗಳ ಗಮನ ಸಳೆಯುವ ಸೂಚ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನಾ  ಪಾರ ರ್ಮಕ ಮತ್ತು  

ಪ್ರರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಕಾಲ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೨೫) ವಿಷಯ:- ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಬಾಾ ಟರಾಯನಪುರ ಹಾಗೂ ವತ್ತಾರು 

ಪ್ಲ್ಲೋಸ್  ಠಾಣಾ ವಾಾ ಪಿು ಯಲ್ಲೂ  ಕೆಲವು ದ್ಧನಗಳ ಹಂದ್ದ 

ಅಲಪ ಸಂರ್ಖಾ ತ್ರ ಯುವಕರ ಮೇಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಲೋಸರು 

ಅಮಾನುಷವಾಗಿ ಹಲ್ಲೂ  ನಡೆಸಿರುವ ಬಗೆೆ  

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

 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ನಸೀರ  ಅಹಾ ದ ರವರ ಗಮನ ಸಳೆಯುವ ಸೂಚ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನಾ  ಗೃಹ 

ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೨೬) ವಿಷಯ:- ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೂ  ಮಧೋಳ ತಾಲ್ಲೂ ಕಿನ ರನನ  ರೈತ್ರ ಸಕೆ ರೆ 

ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲೂ  ಕಬುಬ  ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮತ್ತು  ರೈತ್ ಸಮನವ ಯತ್ 

ಅನುಭವ ಹೊಂದ್ಧದ ಹಾಗೂ ಮಾನದಂಡಗಳನುನ  ಪ್ರಲ್ಲಸದೇ 

ರ್ಖಸಗಿ ಕಂಪನಗೆ ಗುತಿು ಗೆ ನೋಡುವ ಬಗೆೆ  

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

 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಆರ .ಬಿ. ತಿಮಾಾ ಪೂರರವರ ಗಮನ ಸಳೆಯುವ ಸೂಚ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನಾ  

ಕೈಮಗೆ  ಮತ್ತು  ಜವಳಿ, ಕಬುಬ  ಅಭಿವೃದಿಿ  ಹಾಗೂ ಸಕೆ ರೆ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  

ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೨೭) ವಿಷಯ:- ಹೊಸ ರಾಷಿಟ ರ ೋಯ ರ್ಶಕ್ಷಣ ನೋತಿ ಜಾರಿಯಂದ ಕಾಲೇಜು 

ರ್ಶಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ವಿಶವ ವಿದಾಾ ನಲಯಗಳಲ್ಲೂ  ಐಚಿಿ ಕ 

ಕೋಸ್ ಾಗಳ ಆಯೆ್ದ , ಸಾನ ತ್ಕೋತ್ು ರ ಪದವಿಗೆ ನಬಾಂಧ, 

ಪಠಾ ಕರ ಮ, ಕನಷಠ  ಬೋಧರ್ನ ಅವಧಿ ಹಾಗೂ ರ್ಖಯಂ 

ಉಪರ್ನಾ ಸಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕಳುಾ ವುದರಿಂದ 

ವಿದಾಾ ರ್ಥಾಗಳಲ್ಲೂ  ಉಂಟ್ವದ ಗಂದಲ ಕುರಿತ್ತ. 

---------- 

 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡ ಮತ್ತು  ಮೀಹನ  ಕುಮಅರ  ಕಾಂಡಜಿಿ ಯವರ ಗಮನ ಸಳೆಯುವ 

ಸೂಚ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನಾ  ಉನನ ತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಐ.ಟ.-ಬಿ.ಟ., ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ, 

ವಿದುಾ ನಾ ನ ಮತ್ತು  ಕೌಶ್ಲ್ಯಾ ಭಿವೃದಿಿ , ಉದಾ ಮಶ್ೀಲತೆ ಮತ್ತು  ಜಿೀವನೀಪಾಯ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ 

ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೨೮) ವಿಷಯ:- ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ರ್ಶಕ್ಷಣ ಸಂಸೆ್ತ ಗಳ 

ಬೋಧಕ/ಬೋಧಕೇತ್ರರಿಗೆ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ 

ನೋಡಲಾಗುವ ಕೆ.ಜಿ.ಐ.ಡಿ., ಇ.ಜಿ.ಐ.ಎಸ್ ., 

ಡಿ.ಸಿ.ಆರ .ಜಿ. ಜ್ಾ ೋತಿ ಸಂಜಿೋವಿನ ಮಂತಾದ 

ಸೌಲಭಾ ಗಳನುನ  ನೋಡದೇ ಇರುವುದು ಹಾಗೂ 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ರ್ಶಕ್ಷಣ 

ನದೇಾಶರ್ನಲಯವರ್ನನ ಗಿ ಮಾಡದ್ಧರುವುದರಿಂದ 

ಉಂಟ್ವಗುವ ಗಂಭಿೋರ ಸಮಸ್ತಾ  ಕುರಿತ್ತ. 

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

 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಮಾಜ ಕಲಾಾ ಣ ಮತ್ತು  ಹಂದುಳಿದ ವಗಾಗಳ ಕಲಾಾ ಣ 

ಸಚಿವರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರವರ ಗಮನ ಸಳೆಯುವ 

ಸೂಚ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ. 

 

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೨೯) ವಿಷಯ:- ಸಕಾಾರಿ ಕಿವುಡ ಮತ್ತು  ಮೂಕ ಮಕೆಳ ಶಾಲ್ಲಯ ಅಂಗವಿಕಲ 

ರ್ಶಕ್ಷಕರುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರ್ಮೋಸಲಾತಿ ನಯಮ ರೂಪಿಸಿ ಜೇಷಠ ತ್ 

ನಗದ್ಧಗಳಿಸಿ ಪಿಂಚಣಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ . 

--------- 

 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಪುಟಟ ಣಣ  ಮತ್ತು  ಕೆ.ಎ. ತಿಪ್ಪ ೀಸಾವ ಮಯವರ ಗಮನ ಸಳೆಯುವ ಸೂಚ್ನೆಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನಾ  ಗಣಿ ಮತ್ತು  ಭೂವಿಜಾಾ ನ, ಮಹಳಾ ಮತ್ತು  ಮಕೆ ಳ ಅಭಿವೃದಿಿ , ವಿಕಲಚೇತ್ನರ 

ಹಾಗೂ ಹರಿಯ ನಗರಿಕರ ಸಬಲ್ಲೀಕರಣ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೩೦) ವಿಷಯ:- ಕೆ.ಆರ .ಐ.ಡಿ.ಎಲ . ಸಂಸೆ್ತ ಯ ಹಣಕಾಸು ವಿಭಾಗದ ಜನರಲ  

ಮಾಾ ನೇಜರ  ಹಾಗೂ ಮಖಾ  ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಹುದೆ್ದ ಯ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಕರ ಮವಾಗಿ ಬಡಿು  ಪಡೆದ್ಧರುವ ಹಾಗೂ ಸತ್ತ್ವಾಗಿ 

ಒಂದೇ ಹುದೆ್ದ ಯಲ್ಲೂ ದೆು  ಭರ ಷ್ಟಟ ಚಾರ ಹಾಗೂ ಸವ ಜನ ಪಕ್ಷಪ್ರತ್ 

ಮಾಡುತಿು ರುವ ಕುರಿತ್ತ 

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

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಕಾಾಂತ್ರಾಜು(ಬಿ.ಎಾಂ.ಎಲ .)ರವರ ಗಮನ ಸಳೆಯುವ ಸೂಚ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನಾ  

ಇಾಂಧನ ಹಾಗೂ ಕನನ ಡ ಮತ್ತು  ಸಂಸೆ ೃತಿ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೩೧) ವಿಷಯ:-ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೂ ಯ ದೇವದುಗಾ ತಾಲ್ಲೂ ಕಿನ ಗೂಗಲ  ಗಾರ ಮದಲ್ಲೂ  

ಕೃಷ್ಟಣ  ನದ್ಧಗೆ ಅಡಡ ಲಾಗಿ ನರ್ಮಾಸಲಾದ ಬಾಾ ರೇಜ ನಲ್ಲೂ  ಅಕರ ಮ 

ಮರಳುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಯುತಿು ರುವ ಕುರಿತ್ತ. 

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

 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ  ಪಾಟೀಲ  ಇಟಗಿಯವರ ಗಮನ ಸಳೆಯುವ ಸೂಚ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, 

ಮಾನಾ  ಗಣಿ ಮತ್ತು  ಭೂವಿಜಾಾ ನ, ಮಹಳಾ ಮತ್ತು  ಮಕೆ ಳ ಅಭಿವೃದಿಿ , ವಿಕಲಚೇತ್ನರ ಹಾಗೂ ಹರಿಯ 

ನಗರಿಕರ ಸಬಲ್ಲೀಕರಣ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೩೨) ವಿಷಯ:- ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೂ ಯ ಮಧೋಳ ತಾಲ್ಲೂ ಕಿನ ತಿಮಾಾ ಪುರ ರನನ  

ಸಹಕಾರಿ ಸಕೆ ರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಯವರ ನಲಾಕ್ಷಾ  

ಧೋರಣೆಯಂದ ಆರ್ಥಾಕ ದುಸೆಿ ತಿಗೆ ತ್ಲುಪಿದೆು , ಕಾರ್ಮಾಕರಿಗೆ 

ವೇತ್ನ ಹಾಗೂ ಭತ್ಾ ಯನುನ  ಸಹ ಪ್ರವತಿಸದ್ಧರುವ ಕುರಿತ್ತ 

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

 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಎಸ .ಆರ . ಪಾಟೀಲರವರ ಗಮನ ಸಳೆಯುವ ಸೂಚ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನಾ  

ಕಾಮಗಕ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೩೩) ವಿಷಯ:- ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಾರದ ಮದರ ಣ, ಲೇಖನ ಸಾಮಗಿರ  ಮತ್ತು  

ಪರ ಕಟಣೆಗಳ  ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೂ  ಕಳೆದ 5 ವಷಾಗಳಲ್ಲೂ  

ಖರಿೋದ್ಧಸಲಾದ ಪೇಪರ  ರಿೋಲಿ  ಗಳಿಗೆ Actual wait ಬದಲ್ಲಗೆ 

Gross wait ಕೆೆ  ಹಾಗೂ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಅಪ್ರರ 

ನಷಟ  ಉಂಟ ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತ್ತ 

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

 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ  ಕೆ.ಟ. ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರವರ ಗಮನ ಸಳೆಯುವ ಸೂಚ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನಾ  

ಪಾರ ರ್ಮಕ ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ಢಶ್ಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಕಾಲ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  

ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೩೪) ವಿಷಯ:- ಮಂಡಾ  ಜಿಲ್ಲೂ , ಮದೆ್ದ ರು ತಾಲ್ಲೂ ಕು, ಬಿದರಕೋಟೆ ಗಾರ ಮ 

ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲೂ  ರ್ಖಯಂ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  

ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾಯಾದರ್ಶಾಯವರನುನ  ನೇರ್ಮಸುವ ಬಗೆೆ . 

                    ----------- 

 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರವರ ಗಮನ ಸಳೆಯುವ ಸೂಚ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನಾ  

ಗ್ರರ ಮೀಣಾಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ  ರಾಜ  ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  

ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೩೫) ವಿಷಯ:- ಸಕಾಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲೂ  ಅತಿರ್ಥ ಉಪರ್ನಾ ಸಕರುಗಳಿಗೆ 

ಸೇವಾ ಭದರ ತ್, ನಗಧಿತ್ ಸಮಯದಲ್ಲೂ  ವೇತ್ನ ಪ್ರವತಿ ಹಾಗೂ 

ಇತ್ರೆ ಅಹಾ ಸೌಲಭಾ ಗಳನುನ  ಕಲ್ಲಪ ಸುವ ಕುರಿತ್ತ 

                ---------- 

 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಅ. ದೇವೇಗೌಡರವರ ಗಮನ ಸಳೆಯುವ ಸೂಚ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನಾ  ಉನನ ತ್ 

ಶ್ಕ್ಷಣ, ಐ.ಟ.-ಬಿ.ಟ., ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ, ವಿದುಾ ನಾ ನ ಮತ್ತು  ಕೌಶ್ಲ್ಯಾ ಭಿವೃದಿಿ , ಉದಾ ಮಶ್ೀಲತೆ 

ಮತ್ತು  ಜಿೀವನೀಪಾಯ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೩೬) ವಿಷಯ:- ಜಿಲಾೂ  ಪಂಚಾಯತಿ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲೂ  

ಕಾಯಾ ನವಾಹಸುತಿು ರುವ ಸಿಬಬ ಂದ್ಧ ವಗಾದವರಿಗೆ ವೃಂದ 

ಮತ್ತು  ನೇಮಕಾತಿ ನಯಮಾವಳಿಗಳನುನ  ರಚಿಸುವ ಬಗೆೆ . 

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

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಅ. ದೇವೇಗೌಡರವರ ಗಮನ ಸಳೆಯುವ ಸೂಚ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನಾ  

ಗ್ರರ ಮೀಣಾಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ  ರಾಜ  ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  

ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೩೭) ವಿಷಯ:- ರಾಷಿಟ ರ ೋಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಷನ  ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲೂ  

ಪರದ್ದಮನೆ ನರ್ಮಾಸಲು ಕೇಂದರ  ಹಾಗೂ ರಾಜಾ  ಸಕಾಾರಗಳ 

ವತಿಯಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ ಕುರಿತ್ತ 

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

 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಪ್ರ ಕಾಶ  ಕೆ. ರಾಥೀಡ ರವರ ಗಮನ ಸಳೆಯುವ ಸೂಚ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನಾ  

ತೀಟಗ್ರರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಯೀಜನೆ ಕಾಯಗಕರ ಮ ಸಂಯೀಜನೆ ಮತ್ತು  ಸಾಾಂಖ್ಯಾ ಕ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ 

ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೩೮) ವಿಷಯ:- ಭಾರತ್ದ ಇತಿಹಾಸದ ಕೆಳದ್ಧ ಸಾಮಾರ ಜಾ ದ ಕಡುಗೆಯಾಗಿರುವ 

ದೇವಸೆಾ ನ ಹಾಗೂ ಇತ್ರ ಸಾಾ ರಕಗಳ ಮಂದ್ದ ಇವರ ಹೆಸರಿನ 

ರ್ನಮಫಲಕ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗೆೆ  

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

 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಡಾ: ತೇಜಸವ ನಿ ಗೌಡರವರ ಗಮನ ಸಳೆಯುವ ಸೂಚ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನಾ  

ಪ್ರ ವಾಸೊೀದಾ ಮ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಸರ ಮತ್ತು  ಜಿೀವಿ ಶಾಸು ಿ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  

ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೩೯) ವಿಷಯ:- ರಾಜಾ ದಲ್ಲೂ ರುವ ಸುಮಾರು 140 ಅನುದಾನತ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತ್ರಬೇತಿ 

ಸಂಸೆ್ತ ಗಳಲ್ಲೂ  ರ್ಖಲ್ಲ ಇರುವ ಸುಮಾರು 300 ವಿವಿಧ ವೃಂದದ 

ಹುದೆ್ದ ಗಳನುನ  ಅನುದಾನಕೆಳಪಡಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ 

----------- 

 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಡಾ: ವೈ.ಎ. ನರಾಯಣಸಾವ ಮಯವರ ಗಮನ ಸಳೆಯುವ ಸೂಚ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, 

ಮಾನಾ  ಉನನ ತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಐ.ಟ.-ಬಿ.ಟ., ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ, ವಿದುಾ ನಾ ನ ಮತ್ತು  ಕೌಶ್ಲ್ಯಾ ಭಿವೃದಿಿ , 

ಉದಾ ಮಶ್ೀಲತೆ ಮತ್ತು  ಜಿೀವನೀಪಾಯ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೪೦) ವಿಷಯ:- ಮಹಾರಾಣಿ ಕೂ ಸಟ ರ  ವಿಶವ ವಿದಾಾ ಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಕತ್ಾವಾ  

ನವಾಹಸಿದ ಎಲಾೂ  ಸಿಬಬ ಂದ್ಧಗಳಿಗೂ ಬಾಕಿ ಇರುವ 

ವೇತ್ನವನುನ  ಪ್ರವತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತ್ತ 

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

 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಕಾಾಂತ್ರಾಜು(ಬಿ.ಎಾಂ.ಎಲ .)ರವರ ಗಮನ ಸಳೆಯುವ ಸೂಚ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನಾ  

ಉನನ ತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಐ.ಟ.-ಬಿ.ಟ., ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ, ವಿದುಾ ನಾ ನ ಮತ್ತು  ಕೌಶ್ಲ್ಯಾ ಭಿವೃದಿಿ , 

ಉದಾ ಮಶ್ೀಲತೆ ಮತ್ತು  ಜಿೀವನೀಪಾಯ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೪೧) ವಿಷಯ:- ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಾರದ ಮದರ ಣ, ಲೇಖನ ಸಾಮಗಿರ  ಮತ್ತು  

ಪರ ಕಟಣೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೂ  ಕಾಲ ಕಾಲಕೆೆ  ಮಂಬಡಿು  

ಪರ ಕಿರ ಯ್ದಗಳನುನ  ನಡೆಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಲಾಖೆಯ 

ನೌಕರರು ಮಂಬಡಿು ಯಂದ ವಂಚಿತ್ರಾಗುತಿು ರುವ ಬಗೆೆ  

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

 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಟ. ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರವರ ಗಮನ ಸಳೆಯುವ ಸೂಚ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನಾ  

ಪಾರ ರ್ಮಕ ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಕಾಲ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  

ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

  



                                                                ««¥¥ÀÀ//2244--1122--22002211| 116 

““  wwzzÀÀÄÄÝÝ¥¥ÀÀrrAAiiÀÀiiÁÁUUÀÀzzÀÀ  ¥¥ÀÀææww//uunneeddiitteedd  ccooppyy//££ÁÁååAAiiÀÀiiÁÁ®®AAiiÀÀÄÄUUÀÀ¼¼ÀÀ°°èè  CCxxÀÀªªÁÁ  ¥¥ÀÀwwææPPÁÁ  ¥¥ÀÀææPPÀÀlluuÉÉUUÁÁVV  GG¥¥ÀÀAAiiÉÉÆÆÃÃVV¸̧ÀÀPPÀÀÆÆqqÀÀzzÀÀÄÄ  ’’’’ 

 

 

೪೨) ವಿಷಯ:- ರ್ನಡಗಿೋತ್ಯ ಸವ ರ ಸಂಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಅವಧಿ ಕಡಿತ್ದ ಬಗೆೆ  

ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವ ಸರ್ಮತಿಯ ವರದ್ಧ ಕುರಿತ್ತ 

---------- 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರವರ ಗಮನ ಸಳೆಯುವ ಸೂಚ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನಾ  ಇಾಂಧನ 

ಹಾಗೂ ಕನನ ಡ ಮತ್ತು  ಸಂಸೆ ೃತಿ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೪೩) ವಿಷಯ:- ರಾಜಾ ದ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಕೇಂದರ  ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿಯಂದ ಕೃಷಿ 

ಯಾಂತಿರ ೋಕರಣಕೆೆ  ದೊರೆಯುವ ಸಹಾಯಧನ, ಪ್ರ ೋತಿಾ ಹ ಧನ, 

ಸಾಲ ಹಾಗೂ ಇತ್ರೆ ಸೌಲಭಾ ಗಳು ಕಡಿತ್ಗಂಡಿರುವ ಬಗೆೆ  

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

 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀಮತಿ ವಿೀಣಾ ಅಚ್ಚ ಯಾ ನವರ ಗಮನ ಸಳೆಯುವ ಸೂಚ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನಾ  

ತೀಟಗ್ರರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಯೀಜನೆ, ಕಾಯಗಕರ ಮ ಸಂಯೀಜನೆ ಮತ್ತು  ಸಾಾಂಖ್ಯಾ ಕ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ 

ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೪೪) ವಿಷ್ಯ:- ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲೂ  ವಾಾ ಸಂಗ ಮಾಡುತಿು ರುವ ವಿದಾಾ ರ್ಥಾಗಳ 

ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಂದುಳಿದ ವಗಾದ ವಸತಿ ನಲಯಗಳ 

ಸೌಕಯಾ ಕಲ್ಲಪ ಸುವ ಬಗೆೆ  

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

 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಮಾಜ ಕಲಾಾ ಣ ಹಾಗೂ ಹಂದುಳಿದ ವಗಾಗಳ ಕಲಾಾ ಣ  

ಸಚಿವರು ):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರವರ ಗಮನ ಸಳೆಯುವ 

ಸೂಚ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೪೫) ವಿಷಯ:- ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೂ ಯ ರಾಯಭಾಗ ತಾಲ್ಲೂ ಕಿನ ಮಂಗಸೂಳಿ-

ಲಕಿಷ ಾ ೋಶವ ರ ರಾಜಾ  ಹೆದೆಾ ರಿ-73ರ ಚಿಂಚಲ್ಲ ಪಟಟ ಣದ 

ಹತಿು ರವಿರುವ ಮೇಲಿ್ಲ ೋತ್ತವ ಮರು ನಮಾಾಣ ಕುರಿತ್ತ 

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

 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಾಂತೇಶ್ ಮಲಿ್ಲಕಾಜುಗನರವರ ಗಮನ ಸಳೆಯುವ ಸೂಚ್ನೆಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನಾ  ಲೀಕೀಪ್ಯೀಗಿ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  

ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೪೬) ವಿಷಯ:- ಬೆಳಗಾವಿ ಕೇಂದರ  ಬಸ್  ನಲೆಾ ಣದ ಪರ ವೇಶ ದಾವ ರದಲ್ಲೂ  ಘನ 

ತಾಾ ಜಾ  ವಿಲೇವಾರಿ ನವಾಹಣೆ ಅವಾ ವಸೆ್ತ ಯಂದ 

ಸಾವಾಜನಕರಿಗೆ ತಂದರೆಯಾಗುತಿು ರುವ ಬಗೆೆ  

----------- 

   

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಾಂತೇಶ್ ಮಲಿ್ಲಕಾಜುಗನರವರ ಗಮನ ಸಳೆಯುವ ಸೂಚ್ನೆಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನಾ  ನಗರಾಭಿವೃದಿಿ  ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೪೭) ವಿಷಯ:- ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಾ  

ಮೂಲಸೌಕಯಾಗಳನುನ  ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆೆ  

----------- 

 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಾಂತೇಶ್ ಮಲಿ್ಲಕಾಜುಗನರವರ ಗಮನ ಸಳೆಯುವ ಸೂಚ್ನೆಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನಾ  ಗ್ರರ ಮೀಣಾಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ  ರಾಜ  ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  

ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೪೮) ವಿಷಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಾ ವಿಜಾಾ ನ ಪರಿಷತಿು ಗೆ 2018ರಿಂದ 

ವೇತ್ರ್ನನುದಾನ ಸೆ ಗಿತ್ಗಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಉಂಟ್ವದ 

ಸಮಸ್ತಾ  ಕುರಿತ್ತ 

----------- 

 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರವರ ಗಮನ ಸಳೆಯುವ ಸೂಚ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನಾ  ಉನನ ತ್ 

ಶ್ಕ್ಷಣ, ಐ.ಟ.-ಬಿ.ಟ., ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ, ವಿದುಾ ನಾ ನ ಮತ್ತು  ಕೌಶ್ಲ್ಯಾ ಭಿವೃದಿಿ , ಉದಾ ಮಶ್ೀಲತೆ 

ಮತ್ತು  ಜಿೀವನೀಪಾಯಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೪೯) ವಿಷಯ:- ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೂ , ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂ ಕಿನ ಜಯಪುರ ಹೊೋಬಳಿ 

ದಡದಹಳಿಾ  ಗಾರ ಮದಲ್ಲೂ  ಸವಾ ನಂ.124ರಲ್ಲೂ ನ 4 ಎಕರೆ ಜರ್ಮೋನು 

ಕಾನೂನು ಬಾಹರವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆೆ   

---------- 

 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರವರ ಗಮನ ಸಳೆಯುವ ಸೂಚ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನಾ  ಕಂದಾಯ 

ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೫೦) ವಿಷಯ:- ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಾಕ ವಲಯಕೆಾ ಗಿ ವಶಪಡಿಸಿಕಂಡಿರುವ ದಕಿಷ ಣ 

ಕನನ ಡ ಜಿಲ್ಲೂ ಯ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಸುತ್ು ಮತ್ು ಲ್ಲನ ರೈತ್ರ 

ಜರ್ಮೋನುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾವಾಜನಕರಿಗೆ ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ. 

ವತಿಯಂದ ರಸ್ತು  ಸೌಲಭಾ  ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆೆ  

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

 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಎಾಂ. ಫಾರೂಕ್ ರವರ ಗಮನ ಸಳೆಯುವ ಸೂಚ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನಾ  ಬೃಹತ  

ಮತ್ತು  ಮಧಾ ಮ ಕೈಗ್ರರಿಕೆ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೫೨) ವಿಷಯ:-  ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ. ವಾಾ ಪಿು ಗೆ ಒಳಪಡುವ ಬೈಕಂಪ್ರಡಿ 

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪರ ದೇಶದ ಪಕೆ ದ ರಾಷಿಟ ರ ೋಯ ಹೆದೆಾ ರಿಯ 

ಓ.ಡಿ.ಸಿ. ರಸ್ತು ಯನುನ  ರ್ನಲೆು  ಪರ್ಥ ರಸ್ತು ಯಾಗಿ 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಗಳಿಸುವ ಬಗೆೆ  

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

 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಎಾಂ. ಫಾರೂಕ್ ರವರ ಗಮನ ಸಳೆಯುವ ಸೂಚ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನಾ  ಬೃಹತ  

ಮತ್ತು  ಮಧಾ ಮ ಕೈಗ್ರರಿಕೆ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೫೩) ವಿಷಯ:- ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಕೋಣರ್ಜ ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಾಕ 

ವಲಯದಲ್ಲೂ  ಐ.ಟಿ. ಪ್ರಕ ಾ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆೆ . 

  ----------- 

 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಎಾಂ. ಫಾರೂಕ್ ರವರ ಗಮನ ಸಳೆಯುವ ಸೂಚ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನಾ  ಬೃಹತ  

ಮತ್ತು  ಮಧಾ ಮ ಕೈಗ್ರರಿಕೆ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೫೪) ವಿಷಯ:-  ಸಕಾಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲೂ  

ಕಾಯಾನವಾಹಸುತಿು ರುವ ಅತಿರ್ಥ ಉಪರ್ನಾ ಸಕರ 

ಸೇವಾಭದರ ತ್, ವೇತ್ನ ಹೆಚಚ ಳ ಹಾಗೂ ನಗದ್ಧತ್ 

ಸಮಯದಲ್ಲೂ  ವೇತ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ 

ಕುರಿತ್ತ. 

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

 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಅರುಣ ಶ್ಹಾಪುರರವರ ಗಮನ ಸಳೆಯುವ ಸೂಚ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನಾ  ಉನನ ತ್ 

ಶ್ಕ್ಷಣ, ಐ.ಟ.-ಬಿ.ಟ., ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ, ವಿದುಾ ನಾ ನ ಮತ್ತು  ಕೌಶ್ಲ್ಯಾ ಭಿವೃದಿಿ , ಉದಾ ಮಶ್ೀಲತೆ 

ಮತ್ತು  ಜಿೀವನೀಪಾಯ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೫೫) ವಿಷಯ:- ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದೇವರ ಚಿಕೆ ನಹಳಿಾ ಯ ವಾಡ ಾ ನಂ-188ರಲ್ಲೂ  

ಇಂಡಿಯನ  ಆಯಲ  ಕಾಪ್ೋಾರೇಷನ  ಇವರಿಗೆ ಬಿ.ಡಿ.ಎ. 

ವತಿಯಂದ ಸಿ.ಎ. ನವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ 

ನವೇಶನದಲ್ಲೂ  ಅತಿಕರ ಮಣ ಮಾಡಿರುವ ಭೂಗಳಾ ರ ವಿರುದಿ  

ಕರ ಮ ಕೈಗಳುಾ ವ ಬಗೆೆ  

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

 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡ ಹಾಗೂ ಶ್ರ ೀ ಮೀಹನ ಕುಮಾರ  ಕಾಂಡಜಿಿ ರವರ ಗಮನ ಸಳೆಯುವ 

ಸೂಚ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನಾ  ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ. 

  

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೫೬) ವಿಷಯ:- ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೂ ಯ ಯಲಹಂಕ ತಾಲ್ಲೂ ಕು, ಜಾಲ 

ಹೊೋಬಳಿ, ಬಂಡಿ ಕಡಿಗೇಹಳಿಾ  ಗಾರ ಮದ ಸವಾ 

ನಂ.74ರಲ್ಲೂ ನ ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ. ಅಧಿೋನದ ಜರ್ಮೋನು 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಭೂಗಳಾ ರು ಶಾರ್ಮೋಲಾಗಿ 

ಅಕರ ಮವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆೆ  

             ----------- 

   

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರವರ ಗಮನ ಸಳೆಯುವ ಸೂಚ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನಾ  ಬೃಹತ  

ಮತ್ತು  ಮಧಾ ಮ ಕೈಗ್ರರಿಕೆ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೫೭) ವಿಷಯ:- ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಮಾಕ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲೂ ರುವ ಕಾರ್ಮಾಕರ  

ಕಲಾಾ ಣಕೆಾ ಗಿ ರ್ಮೋಸಲ್ಲರುವ ಅನುದಾನವನುನ  ಸದಬ ಳಕೆ 

ಮಾಡದ್ಧರುವ ಬಗೆೆ   

----------- 

 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಡಾ: ವೈ.ಎ. ನರಾಯಣಸಾವ ಮಯವರ ಗಮನ ಸಳೆಯುವ ಸೂಚ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, 

ಮಾನಾ  ಕಾಮಗಕ ಮತ್ತು  ಸಕೆ ರೆ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೫೮) ವಿಷಯ:-  ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲೂ  ಅಕರ ಮವಾಗಿ ನೆಲ್ಲಸಿರುವ ವಿದೇರ್ಶ 

ಪರ ರ್ಜಗಳು ಕಾನೂನುಬಾಹರ ಚಟವಟಿಕೆ ನಡೆಸುತಿು ರುವ ಬಗೆೆ  

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

 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಡಾ: ವೈ.ಎ. ನರಾಯಣಸಾವ ಮಯವರ ಗಮನ ಸಳೆಯುವ ಸೂಚ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, 

ಮಾನಾ  ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೫೯) ವಿಷಯ:- ಕಾಲೇಜು ರ್ಶಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ತಾಂತಿರ ಕ ರ್ಶಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ 

ಸಕಾಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲೂ  ಕಾಯಾ ನವಾಹಸುತಿು ರುವ 

ಬೋಧಕ ಸಿಬಬ ಂದ್ಧಗಳನುನ  ಬೋಧಕೇತ್ರ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ 

ನಯೋಜನೆ ಮಾಡುತಿು ರುವ ಬಗೆೆ   

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

 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರವರ ಗಮನ ಸಳೆಯುವ ಸೂಚ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನಾ  ಉನನ ತ್ 

ಶ್ಕ್ಷಣ, ಐ.ಟ.-ಬಿ.ಟ., ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ, ವಿದುಾ ನಾ ನ ಮತ್ತು  ಕೌಶ್ಲ್ಯಾ ಭಿವೃದಿಿ , ಉದಾ ಮಶ್ೀಲತೆ 

ಮತ್ತು  ಜಿೀವನೀಪಾಯ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೬೦) ವಿಷಯ:- ಸಕಾಾರಿ ಇಂಜಿನಯರಿಂಗ  ಹಾಗೂ ಪ್ರಲ್ಲಟೆಕಿನ ಕ  

ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲೂ  ಏಪಿರ ಲ -2021ರ ಮಾಹೆಯ 

ವಿದುಾ ಚಿ ಕಿು  ಬಿಲ  ಪ್ರವತಿಸದ ಕುರಿತ್ತ 

               ---------- 

 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರವರ ಗಮನ ಸಳೆಯುವ ಸೂಚ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನಾ  ಉನನ ತ್ 

ಶ್ಕ್ಷಣ, ಐ.ಟ.-ಬಿ.ಟ., ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ, ವಿದುಾ ನಾ ನ ಮತ್ತು  ಕೌಶ್ಲ್ಯಾ ಭಿವೃದಿಿ , ಉದಾ ಮಶ್ೀಲತೆ 

ಮತ್ತು  ಜಿೀವನೀಪಾಯ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೬೧) ವಿಷಯ:- ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೂ ಯ ನೂತ್ನ ತಾಲ್ಲೂ ಕುಗಳ್ಳಗಿ ರಚಿಸಲಾದ 

ನಪ್ರಪ ಣಿ, ಕಿತ್ತು ರು, ಮೂಡಲಗಿ ಹಾಗೂ ಯರಗಟಿಟ  

ತಾಲ್ಲೂ ಕುಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಾ  

ಸಿಬಬ ಂದ್ಧಗಳನುನ  ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆೆ .  

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

 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಾಂತೇಶ್ ಮಲಿ್ಲಕಾಜುಗನರವರ ಗಮನ ಸಳೆಯುವ ಸೂಚ್ನೆಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನಾ  ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೬೨) ವಿಷಯ:- ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೂ ಯ ತ್ಲಸಂಗಾ ಗಾರ ಮದ ನರೇಗಾ 

ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 

ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲೂ  ಸಾಗುತಿು ರುವ ಬಗೆೆ  

                           ---------  

 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಾಂತೇಶ್ ಮಲಿ್ಲಕಾಜುಗನರವರ ಗಮನ ಸಳೆಯುವ ಸೂಚ್ನೆಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನಾ  ಗ್ರರ ಮೀಣಾಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ  ರಾಜ  ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  

ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

  

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೬೩) ವಿಷಯ:- ರಾಜಾ ದಲ್ಲೂ ನ ವಿಶವ ವಿದಾಾ ನಲಯಗಳ ನಕಲ್ಲ ಅಂಕಪಟಿಟ ಗಳ 

ಸೃಷಿಠ  ಮತ್ತು  ಮಾರಾಟ ದಂಧೆ ಅವಾಾ ಹತ್ವಾಗಿ 

ನಡೆಯುತಿು ರುವ ಕುರಿತ್ತ. 

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

  

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಾಂತೇಶ್ ಮಲಿ್ಲಕಾಜುಗನರವರ ಗಮನ ಸಳೆಯುವ ಸೂಚ್ನೆಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನಾ  ಉನನ ತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಐ.ಟ.-ಬಿ.ಟ., ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ, ವಿದುಾ ನಾ ನ ಮತ್ತು  

ಕೌಶ್ಲ್ಯಾ ಭಿವೃದಿಿ , ಉದಾ ಮಶ್ೀಲತೆ ಮತ್ತು  ಜಿೀವನೀಪಾಯ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  

ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೬೪) ವಿಷಯ:-  ರೈತ್ರು ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿಮೆಗೆ ವಿಮಾ 

ಕಂಪನಯವರು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕೆೆ  ವಿಮಾ ಮೊತ್ು  

ಪ್ರವತಿಸದ್ಧರುವ ಬಗೆೆ . 

---------- 

 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಪ್ರ ಕಾಶ  ಕೆ. ರಾಥೀಡ ರವರ ಗಮನ ಸಳೆಯುವ ಸೂಚ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನಾ  

ಕೃಷಿ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೬೫) ವಿಷಯ:- ಕರ್ನಾಟಕವನುನ  ಕೇಂದರ  ಸಕಾಾರವು ಬಯಲು ಬಹದ್ದಾಸ್ತ 

ಮಕು  ರಾಜಾ ವಂದು ಘೋಷಿಸಿದರೂ ಗಾರ ರ್ಮೋಣ 

ಭಾಗದಲ್ಲೂ  ಜನ ಈಗಲ್ಲ ಬಹದ್ದಾಸ್ತಗೆ ಬಯಲನೆನ ೋ 

ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಬಗೆೆ . 

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

 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಾಂತೇಶ್ ಮಲಿ್ಲಕಾಜುಗನರವರ ಗಮನ ಸಳೆಯುವ ಸೂಚ್ನೆಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನಾ  ಗ್ರರ ಮೀಣಾಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ  ರಾಜ  ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  

ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೬೬) ವಿಷಯ:- ಮಕೆಳ ಲಂಗಿಕ ಶ್ೋಷಣೆಯು ಸೈಬರ  ಕೆರ ೈಂನಲ್ಲೂ  ದೇಶದಲ್ಲೂ  

ಕರ್ನಾಟಕ ಎರಡನೇ ಸೆಾ ನದಲ್ಲೂ ರುವ ಕುರಿತ್ತ 

-------- 

 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಾಂತೇಶ್ ಮಲಿ್ಲಕಾಜುಗನರವರ ಗಮನ ಸಳೆಯುವ ಸೂಚ್ನೆಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನಾ  ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಂಡಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                ««¥¥ÀÀ//2244--1122--22002211| 140 

““  wwzzÀÀÄÄÝÝ¥¥ÀÀrrAAiiÀÀiiÁÁUUÀÀzzÀÀ  ¥¥ÀÀææww//uunneeddiitteedd  ccooppyy//££ÁÁååAAiiÀÀiiÁÁ®®AAiiÀÀÄÄUUÀÀ¼¼ÀÀ°°èè  CCxxÀÀªªÁÁ  ¥¥ÀÀwwææPPÁÁ  ¥¥ÀÀææPPÀÀlluuÉÉUUÁÁVV  GG¥¥ÀÀAAiiÉÉÆÆÃÃVV¸̧ÀÀPPÀÀÆÆqqÀÀzzÀÀÄÄ  ’’’’ 

 

 

 

ಇ) ನಯಮ 330 ರ ಮೇರೆಗೆ ಸಿವ ೋಕರಿಸಲಾದ ಸೂಚನೆಗಳು 

 

 

೧)    ವಿಷಯ: ಅನುದಾನತ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತ್ರಬೇತಿ ಕೇಂದರ ಗಳ 

ನೌಕರರಿಗೆ ರ್ಶರ ೋ ಥಾಮಸ್  ನೇತೃತ್ವ ದ ವರದ್ಧಯಲ್ಲೂ ನ 

ರ್ಶಫ್ಯರಸಿ ನುನ  ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲೂ  ಒಪಿಪ ಕಂಡು 

ಇತ್ರೆ ಅನುದಾನತ್ ರ್ಶಕ್ಷಣ ಸಂಸೆ್ತ ಗಳಿಗೆ ನೋಡಿರುವಂತ್ 

ಶೇಕಡಾ 100 ರಷುಟ  ವೇತ್ರ್ನನುದಾನ, ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು  

ನವೃತಿು  ಸೌಲಭಾ ಗಳು, ಸೇವಾ ಸೌಲಭಾ ಗಳು ಹಾಗೂ 

ಸೇವಾ ನಯಮಗಳನುನ  (ಅನುದಾನ ಸಂಹತ್) 

ನೋಡುವ ಬಗೆೆ . 

    ----------- 

 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಾ  

ಸದ್ಸಾ ರಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಪುಟಿ್ ಣಣ ರವರ ನಿರ್ಮ 330ರ ಮೇರೆಗ್ಗ ನಿೀಡಲ್ಯದ್ ಸೂಚನೆಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನ್ಾ  

ಉನ್ನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಐಟ್ಟ-ಬಟ್ಟ, ವಿಜ್ಞಾ ನ್ ಹಾಗೂ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ್ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ  ಉತತ ರವನ್ನನ  ಸದ್ನ್ದ್ಲೆ್ಲ  

ಮಂಡಿಸುತ್ತ ದ್ದ ೀನೆ.  

 

(ಪರ ತ್ತಯನ್ನನ  ಲಗತ್ತು ಸಲಾಗಿದೆ) 
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೨) ವಿಷಯ: 2006 ರ ನಂತ್ರ ನೇಮಕಗಂಡಿರುವ ಎಲಾೂ  ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರರು 

ಮತ್ತು  ಅನುದಾನತ್ ರ್ಶಕ್ಷಣ ಸಂಸೆ್ತ ಗಳ ನೌಕರರಿಗೆ ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ 

ಯೋಜನೆಯನುನ  ರದೆು ಗಳಿಸಿ ಹಳೆ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನುನ  

ಜಾರಿಗಳಿಸುವ ಬಗೆೆ . 

---------- 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಾ  

ಸದ್ಸಾ ರಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಪುಟಿ್ ಣಣ ರವರ ನಿರ್ಮ 330ರ ಮೇರೆಗ್ಗ ನಿೀಡಲ್ಯದ್ ಸೂಚನೆಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನ್ಾ  

ಮಖ್ಾ ಮಂತ್ರ ರ್ವರ ಪ್ರವಾಗಿ  ಉತತ ರವನ್ನನ  ಸದ್ನ್ದ್ಲೆ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತ್ತ ದ್ದ ೀನೆ.  

 

 

(ಪರ ತ್ತಯನ್ನನ  ಲಗತ್ತು ಸಲಾಗಿದೆ) 
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    ೩) ವಿಷಯ: “ಪ್ಲ್ಲೋಸ್  ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೂ ನ ಪಿಎಸ್ ಐ/ಎಸ್ ಪಿ ಹುದೆ್ದ ಗಳಿಗೆ 

ರ್ನನ  ಐಪಿಎಸ್  ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಡಿು  ನೋಡಿರುವುದರಿಂದ 

ಕನನ ಡಿಗರಿಗೆ ಅರ್ನಾ ಯವಾಗುತಿು ರುವುದರಿಂದ ರ್ಖಲ್ಲಯರುವ 

ರ್ನನ  ಐಪಿಎಸ್  ವೃಂದದವರಿಗೆ ಮಂಬಡಿು  ನೋಡಲು 

ರ್ಮೋಸಲ್ಲಡುವ ಕುರಿತ್ತ.  

     ----------- 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಾ  

ಸದ್ಸಾ ರಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಪುಟಿ್ ಣಣ ರವರ ನಿರ್ಮ 330ರ ಮೇರೆಗ್ಗ ನಿೀಡಲ್ಯದ್ ಸೂಚನೆಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನ್ಾ  

ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ  ಉತತ ರವನ್ನನ  ಸದ್ನ್ದ್ಲೆ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತ್ತ ದ್ದ ೀನೆ.  

 

(ಪರ ತ್ತಯನ್ನನ  ಲಗತ್ತು ಸಲಾಗಿದೆ) 
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  ೪) ವಿಷಯ:  ಕೋವಿಡ-19 ಕಾರಣದ್ಧಂದ ಅನುದಾನತ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತ್ರಬೇತಿ 

ಸಂಸೆ್ತ ಗಳಲ್ಲೂ  ಶೇಕಡ 50 ಕೆಿ ಂತ್ ಕಡಿಮೆ ದಾಖಲಾತಿ ಇರುವ 

ಕಾಲೇಜುಗಳ ಕಿರಿಯ ತ್ರಬೇತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವೇತ್ನ 

ತ್ಡೆಹಡಿಯಬೇಕೆಂಬ ಆದೇಶವನುನ  ವಾಪಸ್  ಪಡೆದು ಕ್ಕಡಲೇ 

ವೇತ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಬಗೆೆ .  

         --------- 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಾ  

ಸದ್ಸಾ ರಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಮರತ್ಬ್ಬ ೀಗೌಡರವರ ನಿರ್ಮ 330ರ ಮೇರೆಗ್ಗ ನಿೀಡಲ್ಯದ್ ಸೂಚನೆಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, 

ಮಾನ್ಾ  ಉನ್ನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಐಟ್ಟ-ಬಟ್ಟ, ವಿಜ್ಞಾ ನ್ ಹಾಗೂ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ್ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತತ ರವನ್ನನ  

ಸದ್ನ್ದ್ಲೆ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತ್ತ ದ್ದ ೀನೆ.  

 

(ಪರ ತ್ತಯನ್ನನ  ಲಗತ್ತು ಸಲಾಗಿದೆ) 
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೫)    ವಿಷಯ: ಸಕಾಾರಿ ಪದವಿ ಇಂಜಿನಯರಿಂಗ  ಹಾಗೂ 

ಪ್ರಲ್ಲಟೆಕಿನ ಕ  ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬೋಧಕ ಸಿಬಬ ಂದ್ಧಗಳ 

ಹೊಸ ವಗಾಾವಣೆ ನೋತಿಯಂದ 

ವಗಾಾವಣೆಗಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಉಂಟ್ವದ ಗಂಭಿೋರ 

ಸಮಸ್ತಾ  ಕುರಿತ್ತ.  

                            ----------- 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಾ  

ಸದ್ಸಾ ರಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಮರತ್ಬ್ಬ ೀಗೌಡರವರ ನಿರ್ಮ 330ರ ಮೇರೆಗ್ಗ ನಿೀಡಲ್ಯದ್ ಸೂಚನೆಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, 

ಮಾನ್ಾ  ಉನ್ನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಐಟ್ಟ-ಬಟ್ಟ, ವಿಜ್ಞಾ ನ್ ಹಾಗೂ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ್ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತತ ರವನ್ನನ  

ಸದ್ನ್ದ್ಲೆ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತ್ತ ದ್ದ ೀನೆ.  

 

(ಪರ ತ್ತಯನ್ನನ  ಲಗತ್ತು ಸಲಾಗಿದೆ) 
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೬)    ವಿಷಯ:  ಕೋಲಾರ ನಗರ ಜಿಲ್ಲೂ  ವಾಾ ಪಿು ಯಲ್ಲೂ  ಬರುವ ಎಲಾೂ  

ರಸ್ತು ಗಳು ಸಂಪೂಣಾವಾಗಿ ಹದಗೆಟಿಟ ರುವುದರಿಂದ, 

ಸಾವಾಜನಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ 

ತಂದರೆಯಾಗಿದೆು , ಈ ರಸ್ತು ಗಳನುನ  ದುರಸಿು ಪಡಿಸಿ, 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆೆ .  

                              ----------- 

 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಾ  

ಸದ್ಸಾ ರಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಗೊೀವಿಿಂದ್ರಾಜುರವರ ನಿರ್ಮ 330ರ ಮೇರೆಗ್ಗ ನಿೀಡಲ್ಯದ್ ಸೂಚನೆಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, 

ಮಾನ್ಾ  ಪೌರಾಡಳಿತ, ಸಣಣ  ಕೈಗ್ರರಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾವಿಜನಿಕ ವಲರ್ ಉದ್ಾ ಮಗಳ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ 

ಉತತ ರವನ್ನನ  ಸದ್ನ್ದ್ಲೆ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತ್ತ ದ್ದ ೀನೆ.  

 

(ಪರ ತ್ತಯನ್ನನ  ಲಗತ್ತು ಸಲಾಗಿದೆ) 
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೭)    ವಿಷಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ರ್ಶಕ್ಷಣ ಸಂಸೆ್ತ ಗಳ ಬೋಧಕ/ಬೋಧಕೇತ್ರರಿಗೆ 

ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ನೋಡಲಾಗುವ ಕೆ.ಜಿ.ಐ.ಡಿ ಇ.ಜಿ.ಐ.ಎಸ್. 

ಡಿ.ಸಿ.ಆರ.ಜಿ. ಜ್ಾ ೋತಿ ಸಂಜಿೋವಿನ ಮಂತಾದ ಸೌಲಭಾ ಗಳನುನ  

ನೋಡದ್ದ ಇರುವುದು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ರ್ಶಕ್ಷಣ 

ನದೇಾಶರ್ನಲಯವರ್ನನ ಗಿ ಮಾಡದ್ಧರುವುದರಿಂದ ಉಂಟ್ವಗುವ 

ಗಂಭಿೋರ ಸಮಸ್ತಾ  ಕುರಿತ್ತ. 

----------- 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಮಾಜ ಕಲಾಾ ರ್ ಮತ್ತು  ಹೆಂದುಳಿದ ವಗಾಗಳ ಕಲಾಾ ರ್ 

ಸಚಿವರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಾ  ಸದ್ಸಾ ರಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಮರತ್ಬ್ಬ ೀಗೌಡ ರವರ ಗಮನ್ ಸ್ಟಳೆಯುವ 

ಸೂಚನೆಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ಉತತ ರವನ್ನನ  ಸದ್ನ್ದ್ಲೆ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತ್ತ ದ್ದ ೀನೆ.  

 

(ಪರ ತ್ತಯನ್ನನ  ಲಗತ್ತು ಸಲಾಗಿದೆ) 
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೮) ವಿಷಯ: ಕೈಗಾರಿಕಾ ತ್ರಬೇತಿ ಸಂಸೆ್ತ ಗಳು ತಾಂತಿರ ಕ ರ್ಶಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ 

ವಾಾ ಪಿು ಗೆ ಒಳಪಟಿಟ ದೆ ರೂ ಸಹ ವಿಕಲಚೇತ್ನರ ಕೋಟಾ ಂತ್ರ 

ರೂಪ್ರಯಗಳ ಅನುದಾನವನುನ  ದುಬಾಳಕೆ 

ಮಾಡಿಕಂಡಿರುವವರ ವಿರುದಿ  ಸಕಾಾರವು ರ್ಶಸುು  ಕರ ಮ 

ಕೈಗಳುಾ ವ ಬಗೆೆ . 

 

----------- 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಾ  

ಸದ್ಸಾ ರಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಪುಟಟ ಣಣ ರವರ ನಿರ್ಮ 330ರ ಮೇರೆಗ್ಗ ನಿೀಡಲ್ಯದ್ ಸೂಚನೆಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನ್ಾ  

ಗಣಿ ಮತ್ತು  ಭೂ ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ಮಹಳಾ ಮತ್ತು  ಮಕೆ ಳ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಹಾಗೂ ವಿಕಲಚೇತ್ನರ ಮತ್ತು  

ಹರಿಯ ನಗರಿಕರ ಸಬಲ್ಲೀಕರಣ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ  ಉತತ ರವನ್ನನ  ಸದ್ನ್ದ್ಲೆ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತ್ತ ದ್ದ ೀನೆ.  

 

(ಪರ ತ್ತಯನ್ನನ  ಲಗತ್ತು ಸಲಾಗಿದೆ) 
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೯) ವಿಷಯ:  ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪರ ದೇಶಾಭಿವೃದಿ್ಧ  

ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲೂ    ನಡೆಯುವ ಅಕರ ಮಗಳಿಂದಾಗಿ 

ಸೆ ಳಿೋಯರು ನವೇಶನ ಪಡೆದು ಉದೆ್ಧ ಮೆ 

ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲು ತಂದರೆ ಪಡುತಿು ರುವ ಬಗೆೆ .  

                                                         -----------  

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಾ  

ಸದ್ಸಾ ರುಗಳಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡ ಮತ್ತು  ಶ್ರ ೀ ಮೀಹನ  ಕುಮಾರ  ಕಾಂಡಜಿಿ ರವರ ನಿರ್ಮ 330ರ 

ಮೇರೆಗ್ಗ ನಿೀಡಲ್ಯದ್ ಸೂಚನೆಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನ್ಾ  ಬೃಹತ  ಮತ್ತತ  ಮಧ್ಾ ಮ ಕೈಗ್ರರಕೆ ಸಚಿವರ 

ಪ್ರವಾಗಿ  ಉತತ ರವನ್ನನ  ಸದ್ನ್ದ್ಲೆ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತ್ತ ದ್ದ ೀನೆ.  

 

 (ಪರ ತ್ತಯನ್ನನ  ಲಗತ್ತು ಸಲಾಗಿದೆ)  
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೧೦) ವಿಷಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಾ  ವಿಜಾಾ ನ ಪರಿಷತಿು ಗೆ 2018 ರಿಂದ 

ವೇತ್ರ್ನನುದಾನ ಸೆ ಗಿತ್ಗಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಉಂಟ್ವದ 

ಸಮಸ್ತಾ  ಕುರಿತ್ತ.   

                ---------- 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಾ  

ಸದ್ಸಾ ರಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರವರು ನಿರ್ಮ 330ರ ಮೇರೆಗ್ಗ ನಿೀಡಲ್ಯದ್ ಸೂಚನೆಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, 

ಮಾನ್ಾ  ಉನ್ನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಐಟ್ಟ-ಬಟ್ಟ, ವಿಜ್ಞಾ ನ್ ಹಾಗೂ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ್ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತತ ರವನ್ನನ  

ಸದ್ನ್ದ್ಲೆ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತ್ತ ದ್ದ ೀನೆ. 

  

(ಪರ ತ್ತಯನ್ನನ  ಲಗತ್ತು ಸಲಾಗಿದೆ) 
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೧೧) ವಿಷಯ: ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೂ , ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂ ಕಿನ ಜಯಪುರ 

ಹೊೋಬಳಿ ದಡದಹಳಿಾ  ಗಾರ ಮದಲ್ಲೂ  ಸವಾ ನಂ.184 ರಲ್ಲೂ ನ 

4.12 ಎಕರೆ ಜರ್ಮೋನನುನ  ಕಾನೂನುಬಾಹರವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ 

ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆೆ .  

- - - - - - -  

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಾ  

ಸದ್ಸಾ ರಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರವರ ನಿರ್ಮ 330ರ ಮೇರೆಗ್ಗ ನಿೀಡಲ್ಯದ್ ಸೂಚನೆಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, 

ಮಾನ್ಾ  ಕಂದ್ಯರ್ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತತ ರವನ್ನನ  ಸದ್ನ್ದ್ಲೆ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತ್ತ ದ್ದ ೀನೆ.  

 

(ಪರ ತ್ತಯನ್ನನ  ಲಗತ್ತು ಸಲಾಗಿದೆ) 
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೧೨) ವಿಷಯ:  ಮರಾಜಿಗ ದೇಸಾಯ ಹಾಗೂ ಮತಿು ತ್ರ ವಿವಿಧ ವಸತಿ 

ಶಾಲ್ಲಗಳಲ್ಲೂ  ಸುದ್ಧೋಘಾವಾಗಿ ಸೇವ ಸಲ್ಲೂ ಸುತಿು ರುವ ಅತಿರ್ಥ 

ರ್ಶಕ್ಷಕರುಗಳನುನ  ರ್ಖಯಂಗಳಿಸುವ ಬಗೆೆ .  

                                                                    --------- 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಮಾಜ ಕಲಾಾ ರ್ ಮತ್ತು  ಹೆಂದುಳಿದ ವಗಾಗಳ ಕಲಾಾ ರ್ 

ಸಚಿವರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಾ  ಸದ್ಸಾ ರಾದ್  ಶ್ರ ೀ ಪುಟಟ ಣಣ ರವರ ನಿರ್ಮ 330ರ ಮೇರೆಗ್ಗ 

ನಿೀಡಲ್ಯದ್ ಸೂಚನೆಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ಉತತ ರವನ್ನನ  ಸದ್ನ್ದ್ಲೆ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತ್ತ ದ್ದ ೀನೆ.  

 

(ಪರ ತ್ತಯನ್ನನ  ಲಗತ್ತು ಸಲಾಗಿದೆ) 
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೧೩) ವಿಷಯ: ಕೋವಿಡ-19 ಹಾಗೂ ಇತ್ರೆ ತಾಂತಿರ ಕ ಮತ್ತು  ಆಡಳಿತಾತ್ಾ ಕ 

ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನೆನೆಗುದ್ಧಗೆ ಬಿದೆ್ಧ ರುವ 2015ರ ಮಂರ್ಚ 

ರ್ಖಲ್ಲಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನತ್ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರರ ಧಾಾ ಪಕರ 

ನೇಮಕಾತಿ ಪರ ಕಿರ ಯ್ದಯಲ್ಲೂ  ಅಭಾ ರ್ಥಾಗಳ ವಯೋರ್ಮತಿಯಲ್ಲೂ  2 

ವಷಾಗಳ ಸಡಿಲ್ಲಕೆ ನೋಡುವ ಬಗೆೆ .  

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

 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಾ  

ಸದ್ಸಾ ರುಗಳಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ಕಂಠೇಗೌಡ, ಶ್ರ ೀ ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡ, ಶ್ರ ೀ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಥ  ಹಾಗೂ ಡಾ: 

ತ್ಳವಾರ  ಸಾಬಣಣ ರವರ ನಿರ್ಮ 330ರ ಮೇರೆಗ್ಗ ನಿೀಡಲ್ಯದ್ ಸೂಚನೆಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನ್ಾ  ಉನ್ನ ತ 

ಶ್ಕ್ಷಣ, ಐಟ್ಟ-ಬಟ್ಟ, ವಿಜ್ಞಾ ನ್ ಹಾಗೂ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ್ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತತ ರವನ್ನನ  ಸದ್ನ್ದ್ಲೆ್ಲ  

ಮಂಡಿಸುತ್ತ ದ್ದ ೀನೆ.  

 

 

(ಪರ ತ್ತಯನ್ನನ  ಲಗತ್ತು ಸಲಾಗಿದೆ) 
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೧೪) ವಿಷಯ: ತ್ಕರಾರು ಇರುವ ಹಾಗೂ ದರಕಾಸುು  ಮರ್ಖಂತ್ರ 

ಮಂಜೂರಾದ ಜರ್ಮೋನುಗಳಿಗೆ ಪ್ೋಡಿ ಮಾಡಲು ಅನವಶಾ ಕ 

ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತಿು ರುವ ಬಗೆೆ .  

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

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಾ  

ಸದ್ಸಾ ರಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಎಲ.ಭೀಜೇಗೌಡರವರ ನಿರ್ಮ 330ರ ಮೇರೆಗ್ಗ ನಿೀಡಲ್ಯದ್ ಸೂಚನೆಗ್ಗ 

ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನ್ಾ  ಕಂದ್ಯರ್ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತತ ರವನ್ನನ  ಸದ್ನ್ದ್ಲೆ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತ್ತ ದ್ದ ೀನೆ.  

  

 

(ಪರ ತ್ತಯನ್ನನ  ಲಗತ್ತು ಸಲಾಗಿದೆ) 
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೧೫) ವಿಷಯ: ಬೆಂಗಳೂರು ದೇವರಚಿಕೆ ನಹಳಿಾ  ವಾಡ ಾ ನಂ-188ರಲ್ಲೂ  

ಇಂಡಿಯನ  ಆಯಲ  ಕಾಪ್ೋಾರೇಷನ  ಇವರಿಗೆ 

ಬಿ.ಡಿ.ಎ.ವತಿಯಂದ ಸಿ.ಎ.ನವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ 

ನವೇಶನದಲ್ಲೂ  ಅತಿಕರ ಮಣ ಮಾಡಿರುವ ಭೂಗಳಾ ರ ವಿರುದಿ  

ಕರ ಮ ಕೈಗಳುಾ ವ ಬಗೆೆ .   

----------- 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಾ  

ಸದ್ಸಾ ರುಗಳಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಮರತ್ಬ್ಬ ೀಗೌಡ ಹಾಗೂ ಶ್ರ ೀ ಮೀಹನ  ಕುಮಾರ  ಕಿಂಡಜಿಿ ರವರ ನಿರ್ಮ 330ರ 

ಮೇರೆಗ್ಗ ನಿೀಡಲ್ಯದ್ ಸೂಚನೆಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನ್ಾ  ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತತ ರವನ್ನನ  

ಸದ್ನ್ದ್ಲೆ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತ್ತ ದ್ದ ೀನೆ.  

 

(ಪರ ತ್ತಯನ್ನನ  ಲಗತ್ತು ಸಲಾಗಿದೆ) 
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೧೬) ವಿಷಯ: ಡಿಟೆಕಿವ ೋವ  ಇನಿ ಪೆಕಟ ರ ರವರಿಗೆ 2020ರಲ್ಲೂ  ಸಿ ಅಂಡ  

ಆರ  ರೂಲಿ   ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ 

ಪ್ಲ್ಲೋಸ್  ಇಲಾಖೆಯ ಹರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 

ತಾರತ್ಮಾ ವಾಗಿರುವ ಬಗೆೆ .  

-------- 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಾ  

ಸದ್ಸಾ ರಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಮರತ್ಬ್ಬ ೀಗೌಡರವರ ನಿರ್ಮ 330ರ ಮೇರೆಗ್ಗ ನಿೀಡಲ್ಯದ್ ಸೂಚನೆಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, 

ಮಾನ್ಾ  ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತತ ರವನ್ನನ  ಸದ್ನ್ದ್ಲೆ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತ್ತ ದ್ದ ೀನೆ.  

 

 

(ಪರ ತ್ತಯನ್ನನ  ಲಗತ್ತು ಸಲಾಗಿದೆ) 
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೧೭) ವಿಷಯ:  ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೂ ಯ ಯಲಹಂಕ ತಾಲ್ಲೂ ಕು 

ಜಾಲ ಹೊೋಬಳಿ, ಬಂಡಿಕಡಿಗೇಹಳಿಾ  ಗಾರ ಮದ ಸವಾ 

ನಂ.74 ರಲ್ಲೂ ನ KIADB ಅಧಿೋನದ ಜರ್ಮೋನು 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಭೂಗಳಾ ರು ಶಾರ್ಮೋಲಾಗಿ 

ಅಕರ ಮವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆೆ .  

-------- 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಾ  

ಸದ್ಸಾ ರಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಮರತ್ಬ್ಬ ೀಗೌಡರವರ ನಿರ್ಮ 330ರ ಮೇರೆಗ್ಗ ನಿೀಡಲ್ಯದ್ ಸೂಚನೆಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, 

ಮಾನ್ಾ  ಬೃಹತ  ಮತ್ತತ  ಮಧ್ಾ ಮ ಕೈಗ್ರರಕೆ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತತ ರವನ್ನನ  ಸದ್ನ್ದ್ಲೆ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತ್ತ ದ್ದ ೀನೆ.  

 

 

(ಪರ ತ್ತಯನ್ನನ  ಲಗತ್ತು ಸಲಾಗಿದೆ) 
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೧೮) ವಿಷಯ: ರ್ನಡಗಿೋತ್ಯ ಸವ ರಸಂಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಅವಧಿ ಕಡಿತ್ದ 

ಬಗೆೆ  ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವ ಸರ್ಮತಿಯ ವರದ್ಧ ಕುರಿತ್ತ.  

--------- 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಾ  

ಸದ್ಸಾ ರಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಮರತ್ಬ್ಬ ೀಗೌಡರವರ ನಿರ್ಮ 330ರ ಮೇರೆಗ್ಗ ನಿೀಡಲ್ಯದ್ ಸೂಚನೆಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, 

ಮಾನ್ಾ  ಇಿಂಧ್ನ್ ಹಾಗೂ ಕನ್ನ ಡ ಮತ್ತತ  ಸಂಸಾ ೃತ್ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತತ ರವನ್ನನ  ಸದ್ನ್ದ್ಲೆ್ಲ  

ಮಂಡಿಸುತ್ತ ದ್ದ ೀನೆ.  

 

 

(ಪರ ತ್ತಯನ್ನನ  ಲಗತ್ತು ಸಲಾಗಿದೆ) 
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೧೯) ವಿಷಯ: ಕಡಗು ಜಿಲ್ಲೂ ಯಲ್ಲೂ ರುವ ಹಲವಾರು ಮಾಜಿ 

ಸೈನಕರು ಹಾಗೂ ಅರೆಸೇರ್ನಪಡೆಯ ನವೃತ್ು  

ಯೋಧರಿಗೆ ಸಕಾಾರದ್ಧಂದ ವಿವಿಧ ಸೌಲಭಾ  

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ .  

 -----------  

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಾ  

ಸದ್ಸಾ ರಾದ್ ಶ್ರ ೀಮತ್ ಎಸ್.ವಿೀಣಾ ಅಚಚ ರ್ಾ ರವರ ನಿರ್ಮ 330ರ ಮೇರೆಗ್ಗ ನಿೀಡಲ್ಯದ್ ಸೂಚನೆಗ್ಗ 

ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನ್ಾ  ಗೃಹ  ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತತ ರವನ್ನನ  ಸದ್ನ್ದ್ಲೆ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತ್ತ ದ್ದ ೀನೆ.  

 

 

(ಪರ ತ್ತಯನ್ನನ  ಲಗತ್ತು ಸಲಾಗಿದೆ) 
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೨೦) ವಿಷಯ: ಮಾಜಿ ಸೈನಕರು ಮತ್ತು  ಅವರ ವಿಧವಯರಿಗೆ 

ರಾಜಾ  ಸಕಾಾರದ ವತಿಯಂದ  ವಿಸು ರಿಸಿರುವ 

ಸೌಲಭಾ ಗಳ  ಬಗೆೆ .  

---------- 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಾ  

ಸದ್ಸಾ ರಾದ್ ಶ್ರ ೀಮತ್ ಎಸ್.ವಿೀಣಾ ಅಚಚ ರ್ಾ ರವರ ನಿರ್ಮ 330ರ ಮೇರೆಗ್ಗ ನಿೀಡಲ್ಯದ್ ಸೂಚನೆಗ್ಗ 

ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನ್ಾ  ಗೃಹ  ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತತ ರವನ್ನನ  ಸದ್ನ್ದ್ಲೆ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತ್ತ ದ್ದ ೀನೆ.  

 

 

(ಪರ ತ್ತಯನ್ನನ  ಲಗತ್ತು ಸಲಾಗಿದೆ) 
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೨೧) ವಿಷಯ: ರಾಜಾ ದ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ  ಕೇಂದರ  ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿಯಂದ 

ಕೃಷಿ  ಯಾಂತಿರ ೋರಣಕೆೆ  ದೊರೆಯುತಿು ರುವ ಸಹಾಯಧನ, 

ಪ್ರ ೋತಿಾ ಹಧನ, ಸಾಲ ಹಾಗೂ ಇತ್ರೆ ಸೌಭಾ ಗಳು 

ಕಡಿತ್ಗಂಡಿರುವುದರಿಂದ ರಾಜಾ ದ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ತಿೋವರ  

ಆರ್ಥಾಕ ಸಂಕಷಟ ಕೆೆ  ಸಿಲುಕಿರುವ  ಬಗೆೆ .  

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

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಾ  

ಸದ್ಸಾ ರಾದ್ ಶ್ರ ೀಮತ್ ಎಸ್.ವಿೀಣಾ ಅಚಚ ರ್ಾ ರವರ ನಿರ್ಮ 330ರ ಮೇರೆಗ್ಗ ನಿೀಡಲ್ಯದ್ ಸೂಚನೆಗ್ಗ 

ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನ್ಾ  ತೀಟಗ್ರರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಯೀಜನೆ, ಕಾಯಗಕರ ಮ ಸಂಯೀಜನೆ ಮತ್ತು  ಸಾಾಂಖ್ಯಾ ಕ   

ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತತ ರವನ್ನನ  ಸದ್ನ್ದ್ಲೆ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತ್ತ ದ್ದ ೀನೆ.  

 

 

(ಪರ ತ್ತಯನ್ನನ  ಲಗತ್ತು ಸಲಾಗಿದೆ) 
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೨೨) ವಿಷಯ:  ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲೂ  ಸಾಾ ರ್ ಾ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲ 

ಸೌಕಯಾ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಯೋಜನೆಗಳ  ಅಪೂಣಾಗಂಡ 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗೆೆ . 

----------- 

           

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಾ  

ಸದ್ಸಾ ರಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಮಹಾಾಂತೇಶ್ ಎಾಂ.ಕವಟಗಿಮಠರವರ ನಿರ್ಮ 330ರ ಮೇರೆಗ್ಗ ನಿೀಡಲ್ಯದ್ ಸೂಚನೆಗ್ಗ 

ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನ್ಾ  ನಗರಾಭಿವೃದಿಿ  ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತೆು ೀನೆ.  

 

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೨೩) ವಿಷಯ: ಸಹ ಬೋಧಕ ಸಿಬಬ ಂದ್ಧಯನು ಬೋಧಕೇತ್ರ 

ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಅನಾ  ಕಾಯಾನರ್ಮತ್ು  ನಯೋಜನೆ 

ಮೇರೆಗೆ ಕಳುಹಸಿರುವುದರಿಂದ ಉಂಟ್ವಗಿರುವ 

ಗಂಭಿೋರ ಸಮಸ್ತಾ  ಬಗೆೆ . 

                ----------- 

        

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಾ  

ಸದ್ಸಾ ರಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರವರ ನಿರ್ಮ 330ರ ಮೇರೆಗ್ಗ ನಿೀಡಲ್ಯದ್ ಸೂಚನೆಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, 

ಮಾನಾ  ಉನನ ತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಐಟ-ಬಿಟ. ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ, ವಿದುಾ ನಾ ನ ಹಾಗೂ ಕೌಶ್ಲ್ಯಾ ಭಿವೃದಿಿ , 

ಉದಾ ಮಶ್ೀತೆ ಮತ್ತು  ಜಿೀವನೀಪಾಯ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದ ಮುಾಂದೆ ಮಂಡಿಸುತೆು ೀನೆ. 

 

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೨೪) ವಿಷಯ:-  ಸಕಾಾರಿ  ಇಂಜಿನಯರಿಂಗ  ಹಾಗೂ ಪ್ರಲ್ಲಟಿಕಿನ ಕ  

ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲೂ  ಏಪಿರ ಲ  ಮಾಹೆಯಂದ  ಇದುವರೆವಿಗೆ  

ವಿದುಾ ಚಿ ಕಿು   ಬಿಲ  ಪ್ರವತಿಸದ ಹನೆನ ಲ್ಲಯಲ್ಲೂ  

ವಿದುಾ ಚಿ ಕಿು ಯನುನ  ಸೆ ಗಿತ್ ಗಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ 

ಉಂಟ್ವಗಿರುವ ಗಂಭಿೋರ ಸಮಸ್ತಾ  ಬಗೆೆ . 

 ----------- 

          

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಾ  

ಸದ್ಸಾ ರಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರವರ ನಿರ್ಮ 330ರ ಮೇರೆಗ್ಗ ನಿೀಡಲ್ಯದ್ ಸೂಚನೆಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, 

ಮಾನಾ  ಉನನ ತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಐಟ-ಬಿಟ. ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು   ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ, ವಿದುಾ ನಾ ನ ಹಾಗೂ ಕೌಶ್ಲ್ಯಾ ಭಿವೃದಿಿ , 

ಉದಾ ಮಶ್ೀತೆ ಮತ್ತು  ಜಿೀವನೀಪಾಯ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದ ಮುಾಂದೆ ಮಂಡಿಸುತೆು ೀನೆ. 

 

 

                                            (ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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    ೨೫) ವಿಷಯ:  ರಾಜಾ  ಸಕಾಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲೂ ನ ಗುತಿು ಗೆ 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ು ದ ೪೦% ಲಂಚದ ರೂಪದ್ಧ 

ಚುರ್ನಯತ್ ಪರ ತಿನಧಿಗಳ ಮತ್ತು  ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೇಬು 

ಸೇರುತಿು ರುವುದರ ಬಗೆೆ   ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಾ  

ಗುತಿು ಗೆದಾರರ ಸಂಘದ ಆರೋಪದ ಬಗೆೆ  ಸದನದಲ್ಲೂ  

ಪರ ಸಾು ಪಿಸುವ ಬಗೆೆ . 

                           ---------- 

        

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಾ  

ಸದ್ಸಾ ರಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರ ಸಾದ  ಮತ್ತು  ಶ್ರ ೀ ಸ.ಎಾಂ.ಇಬ್ರರ ಹಾಂ ರವರ ನಿರ್ಮ 330ರ ಮೇರೆಗ್ಗ ನಿೀಡಲ್ಯದ್ 

ಸೂಚನೆಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನಾ  ಲೀಕೀಪ್ಯೀಗಿ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  

ಮಂಡಿಸುತೆು ೀನೆ.  

 

                                                              (ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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     ೨೬) ವಿಷಯ:   ಕೇಂದರ  ಸಕಾಾರದ ಕನಷಠ  ಬೆಂಬಲ ಬೆಲ್ಲ ದರದಲ್ಲೂ  ಭತ್ು  ಖರಿೋದ್ಧ 

ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಾ ವಿರುವ ಕಡೆ ಕ್ಕಡಲೇ ಭತ್ು  ಖರಿೋದ್ಧ 

ಕೇಂದರ ಗಳನುನ  ತ್ರೆಯದ್ದ  ಹೊೋದರೆ ಭತ್ು  ಖರಿೋದ್ಧ ಮಾಡಲು 

ಅಗತ್ಾ ವಿರುವ ಕಡೆ ಕ್ಕಡಲೇ ಭತ್ು   ಖರಿೋದ್ಧ  ಕೇಂದರ ಗಳನುನ  

ತ್ರೆಯದ್ದ ಹೊೋದರೆ ಭತ್ು  ಬೆಳೆದ ರೈತ್ರು ಮತ್ು ಷುಟ  

ನಷಟ ವನುನ  ಅನುಭವಿಸುವ ಗಂಭಿೋರ ಸಮಸ್ತಾ  ಬಗೆೆ . 

                                   ---------- 

         

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಾ  

ಸದ್ಸಾ ರಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರ ನಿರ್ಮ 330ರ ಮೇರೆಗ್ಗ ನಿೀಡಲ್ಯದ್ ಸೂಚನೆಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, 

ಮಾನಾ  ಅರಣಾ  ಮತ್ತು  ಆಹಾರ, ನಗರಿೀಕ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು  ಗ್ರರ ಹಕರ ವಾ ವಹಾರಗಳ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನ್ನ 

ಮಾಪ್ನಶಾಸು ಿ ಇಲ್ಯಖ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತೆು ೀನೆ. 

 

 

                                                (ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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 ೨೭) ವಿಷಯ:  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಾ ದಲ್ಲೂ  ಸುಮಾರು ೪೩೦ಕೆ್ಕ  ಹೆಚುಚ  ಸಕಾಾರಿ 

ಕಾಲೇಜುಗಳಿದೆು  ಅಲ್ಲೂ ಯ ಪ್ರರ ಧಾಾ ಪಕರು ಬಡಿು ಯಂದ 

ವಂಚಿತ್ರಾಗುತಿು ರುವ ಬಗೆೆ . 

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

         

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಾ  

ಸದ್ಸಾ ರಾದ್ ಡಾ:ವೈ.ಎ.ನರಾಯಣಸಾವ ಮರವರ ನಿರ್ಮ 330ರ ಮೇರೆಗ್ಗ ನಿೀಡಲ್ಯದ್ ಸೂಚನೆಗ್ಗ 

ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನಾ  ಉನನ ತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಐಟ-ಬಿಟ. ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು   ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ, ವಿದುಾ ನಾ ನ ಹಾಗೂ 

ಕೌಶ್ಲ್ಯಾ ಭಿವೃದಿಿ , ಉದಾ ಮಶ್ೀತೆ ಮತ್ತು  ಜಿೀವನೀಪಾಯ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದ 

ಮುಾಂದೆ ಮಂಡಿಸುತೆು ೀನೆ. 

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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     ೨೮) ವಿಷಯ:  ಭವಾ  ವಾಸುು ಕಲ್ಲಯನುನ  ಮಂದುವರೆಸಲು 

ಪ್ರ ೋತಿಾ ಹಸಲು, ಕೌಶಲಾಾ ಭಿವೃದಿ್ಧ  ಇಲಾಖೆ 

ಇರುವುದಾದರೂ ನರಿೋಕಿಷ ತ್ ಪರ ಗತಿ ಕಂಡು ಬರುತಿು ಲೂ . ಈ 

ಹನೆನ ಲ್ಲಯಲ್ಲೂ  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಾ ದ ಮೂಲ್ಲ ಮೂಲ್ಲಗಳಲ್ಲೂ  

ಇಂತ್ಹ ವಿರ್ಶಷಟ  ಅಮೂಲಾ  ಸಾಾ ರಕಗಳನುನ  ಗುರುತಿಸಿ 

ಚಿತ್ರ ಸಹತ್ ಪುಸು ಕಗಳನುನ  ಪರ ಕಟಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ. 

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

          

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಾ  

ಸದ್ಸಾ ರಾದ್ ಡಾ: ತೇಜಸವ ನಿಗೌಡ ರವರ ನಿರ್ಮ 330ರ ಮೇರೆಗ್ಗ ನಿೀಡಲ್ಯದ್ ಸೂಚನೆಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, 

ಮಾನಾ   ಪ್ರ ವಾಸೊೀದಾ ಮ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಸರ ಮತ್ತು   ಜಿೀವಿಶಾಸು ಿ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಸದನದದಲಿ್ಲ  

ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಮಂಡಿಸುತೆು ೀನೆ. 

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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 ೨೯) ವಿಷಯ: ರಾಜಾ ದಲ್ಲೂ ನ ಹಾಲು ಉತಾಪ ದಕ ರೈತ್ರು ಸಂಕಷಟ ದಲ್ಲೂ ದೆು , 

ರಾಜಾ  ಸಕಾಾರದ್ಧಂದ ಹಾಲು ಒಕೆ್ಕ ಟಗಳಿಗೆ 

ನೋಡಬೇಕಾಗಿರುವ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಸಹಾಯಧನ 

ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದ್ಧರುವ ಬಗೆೆ .  

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

  

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಬ್ರಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಎ. ತಿಪ್ಪ ೀಸಾವ ಮಯವರ ನಿಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗೆ ನಿೀಡಲ್ಯದ ಸೂಚ್ನೆಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನಾ  ಪ್ಶುಸಂಗೀಪ್ನೆ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  

ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ. 

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೩೦) ವಿಷಯ:-  ವಯಸಿಾ ದ ಹಸುಗಳನುನ  ಮತ್ತು  ಹೊೋರಿಕರುಗಳನುನ  

ಗೋಶಾಲ್ಲಗಳ ಮಂಭಾಗದಲ್ಲೂ  ಮತ್ತು  ಕೆಲವರು ಬಿೋದ್ಧಯಲ್ಲೂ  

ಬಿಟಟ  ಹೊೋಗುತಿು ದೆಾ ರೆ. ಪರ ತಿದ್ಧನ ಒಂದು ಗಂಡುಕರು ಸಾಕಲು 

ಮತ್ತು  ವಯಸಿಾ ದ ಹಸು ಪ್ೋಷಿಸಲು ರೂ. 50.00 

ವಚಚ ವಾಗುತಿು ದ್ದ. ಈ ವಚಚ ವನುನ  ರೈತ್ನಗೆ ಭರಿಸಲು ಕರ ಮ 

ಜರುಗಿಸುವ ಬಗೆೆ .  

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

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಬ್ರಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೀಸಾವ ಮಯವರ ನಿಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗೆ ನಿೀಡಲ್ಯದ ಸೂಚ್ನೆಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನಾ  ಪ್ಶುಸಂಗೀಪ್ನೆ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  

ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ. 

 

  

  (ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೩೧) ವಿಷಯ:- ಹೊಸ ರಾಷಿಟ ರ ೋಯ ರ್ಶಕ್ಷಣ ನೋತಿಯನುನ  ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ಧದೆು  ಇದರಲ್ಲೂ  

ವಿದಾಾ ರ್ಥಾಗಳು ತಾವು ಇಚಿಿ ಸಿದಂತ್ಹ ಕೋಸುಾಗಳಲ್ಲೂ  

ಸಾನ ತ್ಕೋತ್ು ರ ಪದವಿಯನುನ  ಮಾಡಲು ನಬಾಂಧ ಉಂಟ್ವಗಿದ್ದ.  

ಕಲಾ, ವಾಣಿಜಾ  ಮತ್ತು  ವಿಜಾಾ ನ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ  ಪಠಾ ಕರ ಮಗಳು 

(ಸಿಲಬಸ್), ಆನ ಲನ  ಮತ್ತು  ಆಫ ಲನ  ರ್ಶಕ್ಷಣ ವಾ ವಸೆ್ತ  ಪಠಾ ಕರ ಮ 

ಬೋಧನೆಗೆ ನಗದ್ಧಪಡಿಸಲಾದ ಕನಷಠ  ಬೋಧರ್ನ ಅವಧಿ, 

ಕಾಲೇಜುಗಳ ಮದಲನೆ ಸ್ತರ್ಮಸಟ ರ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ 

ಇದುವರೆವಿಗೆ ವೇಳ್ಳಪಟಿಟ  ನಗದ್ಧಪಡಿಸದ್ದ ಇರುವ ಬಗೆೆ . 

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

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಬ್ರಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡ ಮತ್ತು  ಶ್ರ ೀ ಮೀಹನ  ಕುಮಾರ  ಕಾಂಡಜಿಿ  ಇವರು ನಿಯಮ 330ರ 

ಮೇರೆಗೆ ನಿೀಡಲ್ಯದ ಸೂಚ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನಾ  ಉನನ ತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  

ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ. 

 

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೩೨) ವಿಷಯ:- ಸಾಲಭಾದ್ದಯಂದ ರೈತ್ರು ಆತ್ಾ ಹತ್ಾ  ಮಾಡಿಕಳುಾ ವಲ್ಲೂ  

ಕರ್ನಾಟಕ ನಂ.2ರ ಸೆಾ ನದಲ್ಲೂ ದೆು , 2020ರಲ್ಲೂ  ರಾಜಾ ದಲ್ಲೂ  

1072 ರೈತ್ರು ಆತ್ಾ ಹತ್ಾ  ಮಾಡಿಕಂಡಿದೆಾ ರೆಂದು ಕೇಂದರ  

ಸಕಾಾರ ಮಾಹತಿ ನೋಡಿರುವ ಬಗೆೆ . 

----------- 

  

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಬ್ರಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಸ.ಎಾಂ. ಇಬ್ರರ ಹಾಂರವರ ನಿಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗೆ ನಿೀಡಲ್ಯದ ಸೂಚ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, 

ಮಾನಾ  ಕೃಷಿ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ. 

 

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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   ೩೩) ವಿಷಯ:- ಹೈದರಾಬಾದ -ಕರ್ನಾಟಕಕೆೆ  ವಿಶೇಷ ಸೆಾ ನಮಾನ ನೋಡಿದ 

ತ್ರುವಾಯ ಆ ಭಾಗದ ಸಮಗರ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಗೆ 

ಅವಶಾ ವಿರುವ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು  ಅನುದಾನದ 

ಸದಬ ಳಕೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ರಾಜಕಿೋಯ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ 

ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುರಿತ್ತ. 

                       ----------- 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಬ್ರಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಯು.ಬಿ. ವಾಂಕಟೇಶ ರವರ ನಿಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗೆ ನಿೀಡಲ್ಯದ ಸೂಚ್ನೆಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನಾ  ಯೀಜನೆ, ಕಾಯಗಕರ ಮ ಸಂಯೀಜನೆ ಮತ್ತು  ಸಾಾಂಖ್ಯಾ ಕ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ 

ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ. 

 

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೩೪) ವಿಷಯ:- ಇತಿು ೋರ್ಚಗೆ ನಡೆದ COP-26 ಶಂಗ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ  2021 ರಿಂದ 

2030ರವರೆಗೆ ಭಾರತ್ವು 4.5 ಲಕ್ಷ ಮೆಗಾವಾಾ ರ್  ವಿದುಾ ತ  

ಅನುನ  ನವಿೋಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಮೂಲಕ 

ಉತಾಪ ದ್ಧಸಬೇಕೆಂದು ತಿೋಮಾಾನಸಲಾಗಿರುತ್ು ದ್ದ.  ಅದರಂತ್, 

ನವಿೋಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನದ್ಧಂದ ಉತಾಪ ದ್ಧಸುವ ಸದರಿ 

4.5 ಲಕ್ಷ ಮೆಗಾವಾಾ ರ್  ವಿದುಾ ತ ನಲ್ಲೂ  ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಲು 

ಎಷುಟ  ಇರುತ್ು ದ್ದ ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ ಕರ್ನಾಟಕವು 

ಕೈಗಂಡ ಕರ ಮಗಳ ಹಾಗೂ ರಚಿಸಲಾದ ನೋತಿಗಳ ಕುರಿತ್ತ. 

                                              - - - - -  

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಬ್ರಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಎಾಂ. ಫಾರೂಖ ರವರು ನಿಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗೆ ನಿೀಡಲ್ಯದ ಸೂಚ್ನೆಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನಾ  ಇಾಂಧನ ಹಾಗೂ ಕನನ ಡ ಮತ್ತು  ಸಂಸೆ ೃತಿ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  

ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ. 

 

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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   ೩೫) ವಿಷಯ:- ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂ ಕು, ಉಳ್ಳಾ ಲ ನಗರ ಸಭೆ ವಾಾ ಪಿು ಯಲ್ಲೂ  

ಅವೈಜಾಾ ನಕವಾಗಿ ಮಲ್ಲನ ನೋರು ಶುದಿ್ಧ ೋಕರಣ ಘಟಕ (STP) 

ಅಳವಡಿಸುತಿು ದೆು  ಹಾಗೂ ವಟೆವ ಲ  ನರ್ಮಾಸುತಿು ರುವುದರಿಂದ 

ಅದರ ಸುತ್ು ಮತ್ು ಲ್ಲನ ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಸಾವಾಜನಕರ ಮೇಲ್ಲ 

ಉಂಟ್ವಗುತಿು ರುವ ದುಷಪ ರಿಣಾಮದ ಕುರಿತ್ತ 

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

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಬ್ರಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಎಾಂ. ಫಾರೂಖ ರವರು ನಿಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗೆ ನಿೀಡಲ್ಯದ ಸೂಚ್ನೆಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನಾ  ನಗರಾಭಿವೃದಿಿ  ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ. 

 

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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 ೩೬) ವಿಷಯ:- 2004ರಿಂದ ರಾಜಾ ದಲ್ಲೂ  ಜಾರಿಯಲ್ಲೂ ರುವ ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ 

ಪದಿ ತಿಯಂದ ಆಗುತಿು ರುವ ತಂದರೆಗಳ ಬಗೆೆ  ಹಾಗೂ 

ಹಳೆ ಪಿಂಚಣಿ ಪದಿ ತಿ ಜಾರಿಗೆ ತ್ರುವ ಬಗೆೆ . 

--------- 

  

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಬ್ರಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಟ. ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ, ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಎ. ತಿಪ್ಪ ೀಸಾವ ಮ ಹಾಗೂ ಶ್ರ ೀ ನಿರಾಣಿ ಹಣಮಂತ್ ರುದರ ಪ್ಪ  

ರವರುನಿಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗೆ ನಿೀಡಲ್ಯದ ಸೂಚ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಯವರ 

ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ. 

 

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೩೭) ವಿಷಯ:- ಮಂಡಾ  ಜಿಲ್ಲೂ  ಮದೆ್ದ ರು ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಬಿದರಕೋಟೆ 

ಗಾರ ಮಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲೂ  ರ್ಖಯಂ ಪಂಚಾಯತಿ 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾಯಾದರ್ಶಾಯವರನುನ  

ನೇರ್ಮಸುವ ಬಗೆೆ . 

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

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಬ್ರಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರವರು ನಿಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗೆ ನಿೀಡಲ್ಯದ ಸೂಚ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, 

ಮಾನಾ  ಗ್ರರ ಮೀಣಾಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ  ರಾಜ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  

ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ. 

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೩೮) ವಿಷಯ:- ಭಾರತ್ದ ಇತಿಹಾಸದ ಕೆಳದ್ಧ ಸಾಮಾರ ಜಾ ದ ಕನೆಯ 

ರಾಣಿ ವಿೋರಮಾಾ ಜಿ ಹಾಗೂ ಇತ್ರ ಅರಸು-ಅರಸಿಯರ 

ಆಡಳಿತ್ದ ಬಗೆೆ  ವಸುು ನಷಟ ವಾದ ಸಾಹತ್ಾ  ಹಾಗೂ 

ಚರಿತ್ರ  ರಚಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ. 

                                       - - - - -  

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಬ್ರಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಡಾ. ತೇಜಸವ ನಿಗೌಡರವರ ನಿಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗೆ ನಿೀಡಲ್ಯದ ಸೂಚ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, 

ಮಾನಾ  ಇಾಂಧನ ಹಾಗೂ ಕನನ ಡ ಮತ್ತು  ಸಂಸೆ ೃತಿ  ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  

ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ. 

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೩೯) ವಿಷಯ:- ಕನನ ಡ ರ್ನಡಿನ ಸಾಹತ್ಾ  ಹಾಗೂ ಸಾಂಸೆ ೃತಿಕ ವೈಭವದ 

ಪರ ತಿೋಕವಾಗಿರುವ ತಿೋರ್ಥಾಹಳಿಾ , ಮಡಿಕೇರಿ ಹಾಗೂ 

ಸಕಲೇಶಪುರ ಪಟಟ ಣಗಳಲ್ಲೂ  ಪ್ರಶಾಚ ತ್ಾ  ಆಧುನೋಕರಣದ 

ಅನುಕರಣೆಯಂದ ವಿರ್ನಶದ ಅಂಚಿನಂದ ಹೊರಬರಲು 

ಯುವ ಜರ್ನಂಗದಲ್ಲೂ  ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಬಗೆೆ . 

- - - - - 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಬ್ರಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಡಾ. ತೇಜಸವ ನಿಗೌಡರವರ ನಿಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗೆ ನಿೀಡಲ್ಯದ ಸೂಚ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, 

ಮಾನಾ  ಇಾಂಧನ ಹಾಗೂ ಕನನ ಡ ಮತ್ತು  ಸಂಸೆ ೃತಿ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  

ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ. 

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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೪೦) ವಿಷಯ:- ಕಿತ್ತು ರು ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಾ ಪಿು ಯ ಜಿಲ್ಲೂ ಗಳಲ್ಲೂ  ಪುರಾತ್ನ 

ಕಾಲದ ಪರ ವಾಸಿ ತಾಣಗಳು ಹಾಗೂ ಪುರಾತ್ನ ದೇವಾಲಯಗಳು 

ಹೆಚಾಚ ಗಿದೆು  ಈ ಪರ ವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ್ 

ಸೌಲಭಾ ಗಳನುನ  ಕಲ್ಲಪ ಸುವ ಕುರಿತ್ತ. 

---------- 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಬ್ರಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ನಿರಾಣಿ ಹಣಮಂತ  ರುದರ ಪ್ಪ , ಶ್ರ ೀ ಪ್ರ ದಿೀಪ  ಶೆಟಟ ರ  ಮತ್ತು  ಶ್ರ ೀ ಎನ. ರವಿಕುಮಾರ ರವರು 

ನಿಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗೆ ನಿೀಡಲ್ಯದ ಸೂಚ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಮಾನಾ  ಪ್ರ ವಾಸೊೀದಾ ಮ ಹಾಗೂ 

ಪ್ರಿಸರ ಮತ್ತು  ಜಿೀವಿಶಾಸು ಿ  ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ. 

 

 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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ಈ) ಅಧಾಗಂಟೆ  ಕಾಲಾವಧಿ ಚರ್ಚಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ು ರಗಳು 

 

೧) ವಿಷಯ: ರ್ಶವಮಗೆ  ಜಿಲ್ಲೂ  ತಿೋರ್ಥಾಹಳಿಾ  ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆಷ ೋತ್ರ ದ ವಾಾ ಪಿು ಯ 

ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಕಡಚಾದ್ಧರ  ಪರ ವಾಸಿ ತಾಣಕೆೆ  ಹೊೋಗುವ 

ರಸ್ತು  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಪಡಿಸಲು ಅರಣಾ  ಇಲಾಖೆಯವರು ಅನುಮತಿ ನೋಡದ್ದ 

ಇರುವುದರ ಬಗೆೆ . 

---------- 

         

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು)(ಅರಣಾ  ಹಾಗೂ ಆಹಾರ, ರ್ನಗರಿಕ 

ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು  ಗಾರ ಹಕರ ವಾ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಥ ರವರ ಅಧಗಗಂಟ ಕಾಲ್ಯವಧಿ ಚ್ರ್ಚಗಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ 

ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಸಭೆಯ ಮುಾಂದೆ ಮಂಡಿಸುತೆು ೀನೆ.  

 

                                                    (ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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                    ೨) ವಿಷಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಾ  ಸಿವಿಲ  ಸೇವ ಅಧಿನಯಮ ೧೯೭೮ರ ಸ್ತಕ್ಷನ  3 

ಮತ್ತು  8ರನವ ಯ ರಾಜಾ  ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಅನುಮೊೋದನೆ  

ಪಡೆಯದ್ದ ಅರಣಾ  ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ವೃಂದಗಳಿಗೆ 3085 

ಹುದೆ್ದ ಗಳನುನ  ಸೃಜನೆ ಮಾಡಿ ವೃಂದ ಬಲಕೆೆ  ಸೇರಿಸಿರುವ ಬಗೆೆ . 

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

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು)(ಅರಣಾ  ಹಾಗೂ ಆಹಾರ, ರ್ನಗರಿಕ 

ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು  ಗಾರ ಹಕರ ವಾ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರ ಸಾದ ರವರ ಅಧಗಗಂಟ ಕಾಲ್ಯವಧಿ ಚ್ರ್ಚಗಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  

ಸಭೆಯ ಮುಾಂದೆ ಮಂಡಿಸುತೆು ೀನೆ.  

 

                                              (ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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        ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಉಳಿದ ಎಲಿ  ವಿಷ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಾಂದು ವಾರದಲಿ್ಲ  ಉತ್ು ರಗಳನ್ನನ  ಕಳುಹಸಕಡಿ. 

 

5.  ಪರ ಕಟಣೆ 

 

        ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಸೆ ಳಿೀಯ ಸಂಸೆ ಗಳ ಕೆಷ ೀತ್ರ ದಿಾಂದ ಕನಗಟಕ ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷ್ತಿು ಗೆ 

ರ್ಚನಯಿತ್ರಾಗಿರುವ 25 ಮಾನಾ  ಶಾಸಕರುಗಳ  ಸದಸಾ ತ್ವ ದ ಅವಧಿಯು                    ದಿನಾಂಕ: 5-1-2022 

ರಂದು ಮುಕಾು ಯಗಾಂಡು ನಿವೃತಿು  ಹಾಂದುತಿು ರುವ  ಶಾಸಕರುಗಳ ಗೌರವಾರ್ಗ ಬಿೀಳೆ್ ಡುಗೆ 

ಸಮಾರಂಭ್ವನ್ನನ  ದಿನಾಂಕ: 5-1-2022ರಂದು 11-00 ಗಂಟಗೆ ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನ ವಿಕಾಸ ಸೌಧದ ನಲೆ ನೇ 

ಮಹಡಿಯಲಿ್ಲರುವ ಕಠಡಿ ಸಂಖೆಾ  419ರಲಿ್ಲ  ಏಪ್ಗಡಿಸಲ್ಯಗಿದೆ. ಈ ಕಾಯಗಕರ ಮದಲಿ್ಲ  ಎಲಿ್ಯ  ಮಾನಾ  

ಶಾಸಕರುಗಳು ಭಾಗವಹಸಬೇಕೆಾಂದು ಕೀರುತೆು ೀನೆ. 

 

 

6. ಕಾಯಾದರ್ಶಾಯವರ ವರದ್ಧ 

 

       ಕಾಯಾದರ್ಶಾ(ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ,                

ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಾಂದ ಅಾಂಗಿೀಕೃತ್ವಾದ ರೂಪ್ದಲಿ್ಲರುವ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿಧೇಯಕಗಳನ್ನನ   ಸಭೆಯ 

ಮುಾಂದಿಡುತೆು ೀನೆ. 

     ೧. ಕನಗಟಕ ಧನವಿನಿಯೀಗ (ಸಂಖೆಾ : ೪) ವಿಧೇಯಕ, 2021 

 ೨. ಕನಗಟಕ ಧಾಮಗಕ ಸಾವ ತಂತ್ರ ಾ  ಹಕೆು  ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಿಧೇಯಕ, 2021 

  

 

       ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಂಡಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ.  

 

 

 

 

 



                                                                ««¥¥ÀÀ//2244--1122--22002211| 183 

““  wwzzÀÀÄÄÝÝ¥¥ÀÀrrAAiiÀÀiiÁÁUUÀÀzzÀÀ  ¥¥ÀÀææww//uunneeddiitteedd  ccooppyy//££ÁÁååAAiiÀÀiiÁÁ®®AAiiÀÀÄÄUUÀÀ¼¼ÀÀ°°èè  CCxxÀÀªªÁÁ  ¥¥ÀÀwwææPPÁÁ  ¥¥ÀÀææPPÀÀlluuÉÉUUÁÁVV  GG¥¥ÀÀAAiiÉÉÆÆÃÃVV¸̧ÀÀPPÀÀÆÆqqÀÀzzÀÀÄÄ  ’’’’ 

 

 

 

7. ಶಾಸನ ರಚನೆ 

 

ವಿಧೇಯಕದ ಪಯಾಾಲೋಚನೆ ಹಾಗೂ ಅಂಗಿೋಕಾರ 

 

ಕರ್ನಾಟಕ ಧನವಿನಯೋಗ(ಸಂಖೆಾ :4) ವಿಧೇಯಕ, 2021 

 

ಪಯಾಾಲೋಚರ್ನ ಪರ ಸಾು ವ 

        ರ್ಶರ ೋ ಬಸವರಾಜ ಬಮಾಾ ಯ(ಮಖಾ ಮಂತಿರ ಗಳು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೇ,  

“ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಾಂದ ಅಾಂಗಿೀಕೃತ್ವಾದ ರೂಪ್ದಲಿ್ಲರುವ  2021ರ ಕನಗಟಕ ಧನವಿನಿಯೀಗ(ಸಂಖೆಾ :4)  

ವಿಧೇಯಕವನ್ನನ   ಪ್ಯಾಗಲೀಚಿಸಬೇಕೆಾಂದು  ಕೀರುತೆು ೀನೆ.   

 ಪರ ಸಾು ವವನುನ  ಮಂಡಿಸಲಾಯತ್ತ  

 

          ರ್ಶರ ೋ ಎಂ.ರ್ನರಾಯಣಸಾವ ರ್ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ,   ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳಲಿ್ಲ  ನನನ  ಒಾಂದು ಮನವಿ 

ಏನೆಾಂದರೆ,  ಶಾಸಕರಿಗೆ  ಕಡುತಿು ರುವ ಅನ್ನದಾನವು ಇನೂನ  ಪ್ಾಂಡಿಾಂಗ  ಇದೆ. ಅದನ್ನನ  ಆದಷ್ಟಟ  ಬೇಗ 

ಬಿಡುಗಡೆಗಳಿಸಬೇಕೆಾಂದು ವಿನಂತಿ.  

        ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮದಲು ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳು ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಕಡಲ್ಲ. ನಂತ್ರ ತವು 

ಮಾತ್ನಡಬಹುದು.  

        ರ್ಶರ ೋ ಬಸವರಾಜ ಬಮಾಾ ಯ (ಮಖಾ ಮಂತಿರ ಗಳು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ.  ಕನಗಟಕ 

ಧನವಿನಿಯೀಗ (ಸಂಖೆಾ :4) ವಿಧೇಯಕ, 2021ನ್ನನ  ಈಗ್ರಗಲೇ ಮಂಡಿಸದೆಾ ೀನೆ.  ರಾಜಾ ದ ಸಂಚಿತ್ 

ನಿಧಿಯಿಾಂದ ಮತ್ತು  ಆ ಪೈಕಿ ಅಧಿಕ ಮತ್ು ಗಳ ಸಂದಾಯ ಮತ್ತು  ವಿನಿಯೀಗಕೆಾ ಗಿ ಅಧಿಕಾರ ನಿೀಡುವುದು 

ಯುಕು ವಾಗಿದಾ ರಿಾಂದ ಭಾರತ್ ಗಣರಾಜಾ ವಾಗಿ ೭೨ನೇ ವಷ್ಗವಾದ ಸಂದಭ್ಗದಲಿ್ಲ  ಕನಗಟಕ ವಿಧಾನ 

ಪ್ರಿಷ್ತಿು ನಲಿ್ಲ  ಈ ವಿಧೇಯಕವನ್ನನ  ಮಂಡಿಸುತು  ವಿಧೇಯಕದ 2ನೇ ಕಂಡಿಕೆಯಲಿ್ಲ  “ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಾ  

ಸಂಚಿತ್ ನಧಿಯಂದ: 2021-22ನೇ ಹಣಕಾಸು ವಷಾಕೆಾ ಗಿ  3,57,467.00 ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ರಯಗಳ ನೋಡಿಕೆ: 

ಅನುಸೂಚಿಯ 2ನೇ ಅಂಕಣದಲ್ಲೂ  ನದ್ಧಾಷಟ ಪಡಿಸಲಾದ ಸೇವಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲೂ  2021-22ನೇ 

ಹಣಕಾಸು ವಷಾದಲ್ಲೂ  ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವಾಗ ಒದಗಿಬರುವ ಹಲವಾರು ಖಚುಾಗಳನುನ  

ವಹಸುವುದಕೆಾ ಗಿ ಅನುಸೂಚಿಯ 5ನೇ ಅಂಕಣದಲ್ಲೂ  ನದ್ಧಾಷಟ ಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಮೂರು ಸಾವಿರದ 

ಐದುನೂರ ಎಪಪ ತಾನ ಲೆು  ಕೋಟಿ ಅರವತ್ು ೋಳು ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ರಯಗಳು ರ್ಮೋರದಷುಟ  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಾ  

ಸಂಚಿತ್ ನಧಿಯಂದ ಮತ್ತು  ಅದರಳಗಿಂದ ಸಂದಾಯ ಮಾಡತ್ಕೆ ದೆು  ಮತ್ತು  

ಉಪಯೋಗಿಸತ್ಕೆ ದೆು .” -ಎಾಂದು ತಿಳಿಸಲ್ಯಗಿದೆ. 
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(1340)24-12-2021(12-30)bsd-md             (ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಉಪ್ಸೆ ತಿ) 

 

ರ್ಶರ ೋ ಬಸವರಾಜ ಬಮಾಾ ಯ (ಮಂದು) 

 

ಅದೇ ರಿೀತಿ ವಿಧೇಯಕದ 3ನೇ ಕಂಡಿಕೆಯಲಿ್ಲ  “ಧನವಿನಯೋಗ: ಈ ಅಧಿನಯಮದ ಮೂಲಕ, 

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಾ ದ ಸಂಚಿತ್ ನಧಿಯಂದ ಮತ್ತು  ಅದರಳಗಿಂದ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು  

ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ ನೋಡಲಾದ ಮೊತ್ು ಗಳನುನ  ಸದರಿ ವಷಾಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಂತ್ 

ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲೂ  ತಿಳಿಸಲಾದ ಸೇವಗಳು ಮತ್ತು  ಉದೆ್ದ ೋಶಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನಯೋಗಿಸತ್ಕೆ ದೆು .” –

ಎಾಂದು ತಿಳಿಸಲ್ಯಗಿದೆ. 

 ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಪೂರಕ ಅಾಂದಾಜುಗಳನ್ನನ  ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಸಂವಿಧಾನದಲಿ್ಲ  ಅವಕಾಶ್ 

ಮಾಡಿಕಟಟ ದೆ. ಸಾಮಾನಾ ವಾಗಿ 3 ಪೂರಕ ಅಾಂದಾಜುಗಳನ್ನನ  ನಮಾ  ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲ  ಮಾಡಿಕಾಂಡು 

ಬಂದಿದೆಾ ೀವ. ಅದು 8 percent of the total budget. ನವು ಕಳೆದ ಬ್ರರಿ ಮತ್ತು  ಈ ಬ್ರರಿ  

ಮಂಡಿಸರುವ budget ನಲಿ್ಲ  8 percent ಮೀರುವುದಿಲಿ . ಕಳೆದ ಬ್ರರಿ ಅಾಂದರೆ ಮೂರು ತಿಾಂಗಳ ಹಾಂದೆ 

5.6 percent, ಈಗ 1.45 percent ಮಂಡಿಸಲ್ಯಗಿದೆ. ಹೀಗ್ರಗಿ ಅದರಳಗಡೆಯೇ ಇದುಾ , ಮತ್ತು  ಯಾವ 

ವಿವಿಧ ಸೇವಗಳಿಗ್ರಗಿ ನವು ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿದೆಾ ೀವಾಂಬ ಪ್ಟಟ  ಇದೆ.  ಕೃಷಿ ಮತ್ತು  ತೀಟಗ್ರರಿಕೆ, Veterinary 

Department, ಆರ್ಥಗಕ, ಸಬಬ ಾಂದಿ ಮತ್ತು  ಆಡಳಿತ್ ಸುಧಾರಣೆ, ಒಳಾಡಳಿತ್ ಮತ್ತು  ಸಾರಿಗೆ, ಮೂಲಭೂತ್ 

ಸೌಕಯಗಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ , ಗ್ರರ ಮೀಣಾಭಿವೃದಿಿ , ಅರಣಾ , ಸಹಕಾರ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾ ಣ, ಮಹಳಾ ಮತ್ತು  

ಮಕೆ ಳ ಅಭಿವೃದಿಿ , ವಾತಗ ಮತ್ತು  ಪ್ರ ವಾಸೊೀದಾ ಮ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು  ನಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು, ಕಂದಾಯ 

ಮತ್ತು  ವಸತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲಿ್ಯ  ಇಲ್ಯಖೆಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಬ್ರಬತಿು ನಲಿ್ಲ  ಪೂರಕ ಅಾಂದಾಜುಗಳನ್ನನ  

ಮಾಡುತೆು ೀವ. Budget provision ನಲಿ್ಲ  ಹೆರ್ಚಚ ವರಿ ಖ್ರ್ಚಗ ಮಾಡುವ ಸಂದಭ್ಗ ಬಂದಾಗ ಅದಕೆೆ  ಈ 

supplementary budget ನಲಿ್ಲ  ಅನ್ನಮೀದನೆಯನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಳುಳ ತೆು ೀವ ಅರ್ವಾ in between 

ಯಾವುದಾದರೂ new services ಬಂದರೆ ಅದಕೊ  ಕೂಡ ಅನ್ನಮೀದನೆ ತೆಗೆದುಕಳುಳ ತೆು ೀವ. 

ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಾಜಾ  ವಿಪ್ತ್ತು  ಪ್ರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ರೂ.೮೦೨ ಕೀಟಗಳನ್ನನ  ಮಾಡಿದೆಾ ೀವ.  “Smart City 

Project” ಗೆ ರೂ.೭೧೧ ಕೀಟಗಳನ್ನನ  ಮಾಡಿದೆಾ ೀವ, ಪ್ಶ್ಚ ಮ ವಾಹನಿಗೆ ರೂ.೨೦೦ ಕೀಟ, ರೈತ್ರ ಮಕೆ ಳ 

ಶ್ಷ್ಾ  ವೇತ್ನ ರೂ.೨೦೦ ಕೀಟ, ಅರಣಾ  ಭೂಮಯ ಪ್ರ ಸುು ತ್ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನವ ಯ CAMPA 

(Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority) fund ಗೆ 

ರೂ.೧೩೦ ಕೀಟ, ಪಾರ ರ್ಮಕ ಶಾಲೆ ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಗಕೆೆ  ರೂ.೧೨೦ ಕೀಟ, ೩೭೧(ಜೆ) ಗೆ ರೂ.೧೦೦ 

ಕೀಟ, ಭೂಸಾವ ಧಿೀನ ಪ್ರಿಹಾರ ಕಟಟ ಡಗಳಿಗೆ ರೂ.೮೩ ಕೀಟ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ 
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ಒಟ್ಟಟ  ರೂ.೩,೫೭೪ ಕೀಟ ಮಾಡಿದೆಾ ೀವ. ಅದರಲಿ್ಲ  Government of India ದಿಾಂದ ಕೆಲವು 

reimbursement ಆಗುತ್ು ದೆ. ಒಟ್ಟಟ  ರೂ.೨,೮೨೭ ಕೀಟ ಮಾತ್ರ  ನಮಾ  ರಾಜಾ ದಿಾಂದ ಖ್ರ್ಚಗ ಮಾಡುತೆು ೀವ. 

ಇದು ಅವಶ್ಾ ಕತೆ ಇರುವುದರಿಾಂದ ಪೂರಕ ಅಾಂದಾಜಿನಲಿ್ಲ  ಅಳವಡಿಸದುಾ , ಇದಕೆೆ  ಒಪಿಪ ಗೆ ಕಡಬೇಕೆಾಂದು 

ಕೇಳಿಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ. 

 

 ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪೆಪ ೋಸಾವ ರ್ಮ (ರ್ನಮನದೇಾಶನ ಹೊಂದ್ಧದವರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ಎರಡನೆ ಕಂತಿನ ಪೂರಕ ಅಾಂದಾಜನ್ನನ  ಕೇಳಿದುಾ , ಅದಕೆೆ  ಸಭೆ ಅನ್ನಮತಿ ಕಡಬಹುದೆಾಂದು ಕೀರುತು , 

ಕೆಲವು clarification ಗಳನ್ನನ  ಕೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ. 

 

 ಮಾನಾ  ವಿತ್ು  ಸಚಿವರು Divisible Pool ನಿಾಂದ ನವಾಂಬರ  ತಿಾಂಗಳಿನಿಾಂದ ಪ್ರ ತಿ ಮಾಹಯಾನ 

ಅರ್ವಾ ಪ್ರ ತಿ quarter ಗೆ ಕಡುವುದನ್ನನ  double ಮಾಡಿ ಮುಾಂದಿನ ಕಂತ್ತಗಳನ್ನನ  ಈಗಲೇ ಕಡುವ 

ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿದುಾ , ಈ ಹಣ ಸಕಾಗರಕೆೆ  ಸಂದಾಯವಾಗಿದೆಯೇ? ನವಾಂಬರ  ತಿಾಂಗಳಲಿ್ಲ  GST collection 

ಉತ್ು ಮ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ಆಗಿದೆ ಎಾಂದು ಹೇಳಿರುವ ದೃಷಿಟ ಯಿಾಂದ ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾಗರದಿಾಂದ ರಾಜಾ  ಸಕಾಗರಕೆೆ  

ಮಾಹೆಯಾನ ಬರುವ GST collection ಬರುತಿು ದೆಯೇ? ಅದೇರಿೀತಿ ೧೪% ಬ್ಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆಯೇ 

ಎಾಂಬುದನ್ನನ  clarify ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇರಿೀತಿ Page No. 9 ರಲಿ್ಲ  demand ೨ರಲಿ್ಲ  ಪ್ಶುಸಂಗೀಪ್ನೆ 

ಮತ್ತು  ಮೀನ್ನಗ್ರರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಾಂತೆ ರೂ.೪೬೮.೭೫ ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ Bengaluru Super Speciality 

Hospital ಮತ್ತು  ಕಲುಬ ಗಿಗ, ಬ್ಳಗ್ರವಿ, ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು  ತ್ತಮಕೂರು ಜಿಲಿೆ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಾಂತೆ ೪ 

ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗಗಳ Super Speciality ಆಸಪ ತೆರ ಗಳ ಬ್ರಕಿ ಬಿಲಿು ಗಳ ಕಾಮಗ್ರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಎಾಂದು 

ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಇದು ಆರೀಗಾ  ಮತ್ತು  ಕುಟ್ಟಾಂಬ ಕಲ್ಯಾ ಣ ಇಲ್ಯಖೆಗೆ ಹೀಗಬೇಕಾಗಿದುಾ , ಇದು ಹೇಗೆ 

ಪ್ಶುಸಂಗೀಪ್ನೆ ಮತ್ತು  ಮೀನ್ನಗ್ರರಿಕೆ ಇಲ್ಯಖೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಾಂದು ಗತು ಗುತಿು ಲಿ , ಇದನ್ನನ  clarify 

ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು ಕೀರುತೆು ೀನೆ. 

 

 ರ್ಶರ ೋ ಯು.ಬಿ.ವಂಕಟೇಶ್  (ರ್ನಮನದೇಾಶನ ಹೊಂದ್ಧದವರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ಹಣಕಾಸನ ವಿಧೇಯಕವನ್ನನ  ತಂದಿರುವುದಕೆೆ  ನಮಾ ದೇನೂ ತ್ಕರಾರಿಲಿ , ಈ ವಿಧೇಯಕ ಅನ್ನಮೀದನೆ 

ಆಗಲೇಬೇಕು.  ಆದರೆ ಪ್ರ ತಿ ಬ್ರರಿಯೂ ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷ್ತಿು ನ ಸದಸಾ ರಿಗೆ ಸಗುವ ಅನ್ನದಾನವನ್ನನ  ಭಿಕೆಷ  

ಬೇಡಿದಂತೆ ಕೇಳಿಕಳಳ ಬೇಕು.  ಈಗ ೨೫ ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು retired ಆಗುತಿು ದುಾ , ತವು ಅವರೆಲಿರಿಗೂ ೫ನೇ 

ತರಿೀಖು ಒಾಂದು ಹಾರ ಹಾಕಬೇಕು ಎಾಂದು ಪ್ರ ಕಟಣೆ ಮಾಡಿದಿರಿ.  ಅವರಿಗೆ ಕಡುವ ಅನ್ನದಾನ ಕಡದೇ 
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ಸಕಾಗರ ಏಕೆ ಹೀಗೆ ತಾಂದರೆ ಕಡುತಿು ದೆ?  ಬೇಡ ಎಾಂದರೆ ಈ ಅನ್ನದಾನವನೆನ ೀ ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಲ, ಯಾರೂ 

ಕೇಳುವಂತೆಯೂ ಇರುವುದಿಲಿ .  ಸಕಾಗರಕೆೆ  ಪ್ರ ತಿ ಸಲವೂ ದುಡುಡ  ಕಡಿ ಎಾಂದು ಕೇಳಿಕಳಳ ಬೇಕು, ಈ 

ಪ್ರಿಸೆ ತಿ ಸದಸಾ ರಿಗೆ ಬರಬ್ರರದೆಾಂದು ಕೇಳಿಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ. 

 

 ಡಾ: ತ್ಳವಾರ  ಸಾಬಣಣ (ರ್ನಮನದೇಾಶನ ಹೊಂದ್ಧದವರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ಕನಗಟಕ ಧನ ವಿನಿಯೀಗ ವಿಧೇಯಕ ೨೦೨೦-೨೧ ಅನ್ನನ  ಬ್ಾಂಬಲ್ಲಸುತು  ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನನ  

ಹೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ. ಮಟಟ ಮದಲನೆಯದಾಗಿ ಕೀವಿಡ  ಬಂದಿರುವ ಕಾರಣದಿಾಂದ ಸಕಾಗರಕೆೆ  

ಬರಬೇಕಾದ ಆದಾಯ ಕುಾಂಠಿತ್ವಾಗಿರುವುದು ಇಡಿೀ ಜಗತಿು ಗೆ ಗತಿು ದುಾ , ಇದರಿಾಂದ ಕನಗಟಕವೂ 

ಹರತಗಿಲಿ . ಕನಗಟಕದಲಿ್ಲ  ಹಲವಾರು ಯೀಜನೆಗಳು ಜಾರಿಯಲಿ್ಲದುಾ , ಹಸದಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತ್ರುವ 

ಯೀಜನೆಗಳು ಇದುಾ , ಈ ನಿಟಟ ನಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿಚ ನ ಹಣಕಾಸನ ವಾ ವಸೆ  ಮಾಡಿಕಳಳ ಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ. 

ಅದರಾಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕೆಷ ೀತ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ  ಸಕಾಗರವು ಆದಾ ತೆ ಮೇರೆಗೆ ಖ್ರ್ಚಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ. ಅದರಲಿ್ಲ  

ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ವೈದಾ ಕಿೀಯ ಮತ್ತು  ಶ್ಕ್ಷಣಕೆೆ  ಹೆರ್ಚಚ  ಒತ್ತು  ಕಡಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ. ಈಗ್ರಗಲೇ ವೈದಾ ಕಿೀಯ 

ಕೆಷ ೀತ್ರ ದಲಿ್ಲ  ಹಲವಾರು ಸಾವಿರ ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನನ  ಖ್ರ್ಚಗ ಮಾಡಿದುಾ , ಇದರಿಾಂದ ಶ್ಕ್ಷಣ ಕೆಷ ೀತ್ರ  

ಸವ ಲಪ ಮಟಟ ಗೆ ಕುಾಂಠಿತ್ಗಾಂಡಿದುಾ , ಅದರ ಬ್ಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಪೂರಕ ಹಣಕಾಸನ್ನನ  ನಿೀಡಲು 

ಸಾಧಾ ವಾಗಿರುವುದಿಲಿ . ಈ ನಿಟಟ ನಲಿ್ಲ  ಸಕಾಗರ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಚ್ಟ್ಟವಟಕೆಗಳನ್ನನ  ತಿೀವರ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 

ಈಗ ಸವ ಲಪ  ಆರ್ಥಗಕ ಚೇತ್ರಿಕೆಯನ್ನನ  ಕಾಣ್ಣತಿು ದೆಾ ೀವ. ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾಗರದಿಾಂದ ಸವ ಲಪ  ಹಣಕಾಸನ ಸಹಾಯ 

ಬರುತಿು ದುಾ , ಚೇತ್ರಿಕೆಗಾಂಡಿರುವ ಆರ್ಥಗಕ ವಾ ವಸೆ ಯಲಿ್ಲ  ಇನೂನ  ಹೆಚಿಚ ನ ಜನಪ್ರ ಯೀಜನೆಗಳನ್ನನ  

ಕೈಗಳಳ ಲು ಸಕಾಗರ ಹೆರ್ಚಚ  ವಚ್ಚ  ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದುಾ , ಈ ನಿಟಟ ನಲಿ್ಲ  ವಿಧೇಯಕವನ್ನನ  ಜಾರಿಗೆ 

ತ್ರಲ್ಯಗುತಿು ದೆ. ಈ ವಿಧೇಯಕೆೆ  ನನ್ನ ಸಂಪೂಣಗ ಬ್ಾಂಬಲ ಸೂಚಿಸುತೆು ೀನೆ. 

  

 ರ್ಶರ ೋ ಸಿ.ಎಂ.ಇಬಾರ ಹಂ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಬೇಗ ಪಾಸ  ಮಾಡಿ, ನಮಾ ದೇನೂ ಅಭ್ಾ ಾಂತ್ರ 

ಇಲಿ . ಇವತ್ತು  ಶುಕರ ವಾರವಾಗಿದೆ.  

 

ರ್ಶರ ೋ ಎಂ.ರ್ನರಾಯಣಸಾವ ರ್ಮ(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮಖಾ  ಸಚೇತ್ಕರು):- ಅವರ strategy 

ಎಲಿವೂ ನಮಗೆ ಗತ್ತು . 

(ಗಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನಿಮಾ ಗಳ ಆತ್ತರ ನನಗೆ ಗತಿು ದುಾ , ಚಿಾಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅವರು 

ಮಾತ್ನಡಲ್ಲ. 
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ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಟಿ.ರ್ಶರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ (ಪದವಿೋಧರರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ರೂ.೩,೫೭೪.೬೨ 

ಕೀಟಗಳ ೨೦೨೧ರ ಕನಗಟಕ ಧನ ವಿನಿಯೀಗ ವಿಧೇಯಕವನ್ನನ  ಸಾವ ಗತಿಸುತೆು ೀನೆ. ನನ್ನ ೩ ವಿಚಾರಗಳ 

ಬಗೆೆ  ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳನ್ನನ  ಕೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ. ಮದಲನೆಯದಾಗಿ ಸಾಲ ಮನನ  ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆಯಲಿ್ಲ  

ಒಾಂದಷ್ಟಟ  ಜನರು ಉಳಿದುಕಾಂಡಿದುಾ , condition ಗಳನ್ನನ  fulfil ಮಾಡಿರುವ ರೈತ್ರು ಪ್ರ ವಾಹ 

ಸಂದಭ್ಗದಲಿ್ಲ  ಸಂಕಷ್ಟ ದಲಿ್ಲದಾಾ ರೆ.  ಆ ರೈತ್ರ ಖತೆಗೆ ಸಾಲಮನನ ದ  ಹಣ ಹೀಗಬೇಕು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ 

ಶಾಸಕರ ನಿಧಿ ಬಗೆೆ  ಹಾಂದಿನ ವಿಧೇಯಕವನ್ನನ  ಅಾಂಗಿೀಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಮನವಿ ಮಾಡಿದುಾ , ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು  ಈ ಬಗೆೆ  ಸಭೆ ಮಾಡಿದಾಾ ರೆ.  ಶಾಸಕರ ನಿಧಿಯ ಬ್ರಕಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲ್ಲಲಿ . 

ಇದನ್ನನ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕಡಲು ಕೀರುತೆು ೀನೆ.  

(ಮುಾಂದು) 

(1341)/24.12.2021/12.40/hv.md                      (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

  

ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಟಿ.ರ್ಶರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ(ಮಂದು):- 

 

ಕನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ರಾಜಾ ದ ಕೃಷಿಕರು ಅತ್ಾ ಾಂತ್ ಸಂಕಷ್ಟ ದಲಿ್ಲದಾಾ ರೆ, ಇವತಿು ನವರೆಗೆ 

ಮಾರುಕಟಟ  ದರದ ಮೇಲೆ ಬ್ಾಂಬಲ ಬ್ಲೆಯನ್ನನ  ನಿಗದಿಗಳಿಸಲ್ಯಗುತಿು ದೆ. ಆದರೆ ಕೃಷಿಕರು ಬ್ಳೆಯನ್ನನ  

ಬ್ಳೆಯಲು ತ್ಗಲುವ ವಚ್ಚ ದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬ್ಾಂಬಲ ಬ್ಲೆಯನ್ನನ  ನಿಗದಿಗಳಿಸದರೆ, ರೈತ್ರು 

ಬದುಕುತು ರೆ ಮತ್ತು  ಅವರ ಆತ್ಾ ಹತೆಾ ಗಳ ಸಂಖೆಾ  ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ು ದೆಾಂದು ಹೇಳುತು , ನನನ  ಮಾತ್ತಗಳನ್ನನ  

ಮುಕಾು ಯಗಳಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

 ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್ .ರವಿ(ಸೆ ಳಿೋಯ ಸಂಸೆ್ತ ಗಳ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಸನಾ ನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ರೇಶ್ನ  ಕಾಡ ಗ ಇಲಿ , 

ಇತ್ರೆ ದಾಖ್ಲೆಗಳು ಇಲಿ  ಎನ್ನನ ವಂತ್ಹ  ಸಣಣ ಪುಟಟ  ತಾಂತಿರ ಕ ಕಾರಣಗಳಿಾಂದಾಗಿ ಡಿ.ಸ.ಸ. 

ಬ್ರಾ ಾಂಕ್ ಗಳಲಿ್ಲರುವ ಕೆಲವರ ಸಾಲ ಮನನ ವಾಗಿಲಿ . ಈಗ ಎಲಿವೂ ಅಪ ಡೇಟ  ಆಗಿದೆ. ಸಾಲ ಮನನ ದ 

ಮತ್ು  ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಒಾಂದೊಾಂದು ಡಿ.ಸ.ಸ. ಬ್ರಾ ಾಂಕ್ ಗಳಲಿ್ಲ  5 ಕೀಟ, 10 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳು 

ಅಾಂದರೆ, ಒಟಾಟ ರೆಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 200 ರಿಾಂದ 250 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಟ  ಆಗಬಹುದು ಇದನ್ನನ  

ಕಿಿಯರ  ಮಾಡಿದರೆ, ಇಡಿೀ ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲರುವ ರೈತ್ರ ಸಾಲ ಮನನ ವಾಗುತ್ು ದೆಾಂದು ಒತು ಯಿಸುತೆು ೀನೆ.   

 

ಸನಾ ನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷ್ತಿು ನ ಶಾಸಕರಿಗೆ ನಿೀಡುತಿು ರುವ ಅನ್ನದಾನವನ್ನನ  

ಬಿಡುಗಡೆಗಳಿಸುವ ಬಗೆೆ  ತವು ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಸಭೆಗಳನ್ನನ  ನಡೆಸ ಆರ್ಥಗಕ ಇಲ್ಯಖೆಯವರಿಾಂದ 

ಅನ್ನಮೀದನೆಗಾಂಡಿರುವ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ನಮೆಾ ಲಿರಿಗೂ ಅನ್ನದಾನವನ್ನನ  ಬಿಡುಗಡೆಗಳಿಸಬೇಕೆಾಂದು  

ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳಲಿ್ಲ  ಮನವಿ ಮಾಡುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  
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ರ್ಶರ ೋ ನಸಿೋರ  ಅಹಾ ದ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಂದ ಚುರ್ನಯತ್ರಾದವರು):- ಸನಾ ನಾ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಖಸಗಿ ವೈದಾ ಕಿೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲಿ್ಲ  ವಿದಾಾ ಭಾಾ ಸ ಮಾಡುತಿು ರುವ ವಿದಾಾ ರ್ಥಗಗಳಿಗೆ, 

ʼಶುಲೆ  ಮರು ಪಾವತಿ ಹಣ ಸಕಾಗರದಿಾಂದ ಬಂದಿಲಿ , ಸಕಾಗರ ಶುಲೆ ವನ್ನನ  ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ   

ತ್ಮಾ ನ್ನನ  ಪ್ರಿೀಕೆಷ ಗೆ ಕೂಡಿಸುತೆು ೀವʼ ಎಾಂದು ವಿದಾಾ ರ್ಥಗಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಯವರು 

ಒತ್ು ಡವನ್ನನ  ತ್ರುತಿು ದಾಾ ರೆ. ಇದರ ಬಗೆೆ  ಪ್ರಿಶ್ೀಲ್ಲಸಬೇಕೆಾಂದು ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳಲಿ್ಲ  

ಕೇಳಿಕಳುಳ ತಿು ದೆಾ ೀನೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವೈದಾ ಕಿೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ  

ಕಾಲೇಜುಗಳಲಿ್ಲ  ಓದುತಿು ರುವ ಅಲಪ ಸಂಖಾ ತ್ ವಿದಾಾ ರ್ಥಗಗಳಿಗೆ ಈ ಸಾಲ್ಲನ ವಿದಾಾ ರ್ಥಗ ವೇತ್ನ ಅವರಿಗೆ 

ತ್ಲುಪಿಲಿ . ಇದನ್ನನ  ಸಹ  ಪಾವತಿಸಬೇಕೆಾಂದು ಕೇಳಿಕಳುಳ ತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

ರ್ಶರ ೋ ಎನ .ಅಪ್ರಪ ಜಿಗೌಡ(ಸೆ ಳಿೋಯ ಸಂಸೆ್ತ ಗಳ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಸನಾ ನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳೇ, ಮಾನಾ  ಸಭಾನಯಕರೇ, ಮಾನಾ  ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರೇ, ಆಡಳಿತ್ ಪ್ಕ್ಷದ ಮತ್ತು  

ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷಗಳ ಮುಖ್ಾ  ಸಚೇತ್ಕರೇ, ಎಲಿ  ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷ್ತಿು ನ ಸದಸಾ ರೇ, ಹಾಗೂ ಎಲಿ  ಗೌರವಾನಿವ ತ್ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಶಾಸಕನಗಿ ನನನ  ಅವಧಿ ಜನವರಿ 5ನೇ ತರಿೀಖ್ಯಗೆ ಮುಕಾು ಯಗಳುಳ ತಿು ದೆ. ಜಾತಾ ತಿೀತ್ 

ಜನತ ಪ್ಕ್ಷ ಮಂಡಾ  ಜಿಲಿೆ ಯ ಸೆ ಳಿೀಯ ಸಂಸೆ ಗಳಿಾಂದ ನನನ ನ್ನನ  ಶಾಸಕನಗಿ ಆಯೆೆ  ಮಾಡಿತ್ತು . 2015ರ 

ಡಿಸಾಂಬರ  27ನೇ ತರಿೀಖ್ಯಗೆ ರ್ಚನವಣೆ ನಡೆಯಿತ್ತ, ಡಿಸಾಂಬರ  30ರಂದು ಫಲ್ಲತಾಂಶ್ ಬಂದಿತ್ತು . ನನ್ನ 

ಜನವರಿ 14ರಂದು ಪ್ರ ಮಾಣವಚ್ನವನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿದೆಾ .  

 

ನನ್ನ ಬ್ಾಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವ ವಿದಾಾ ಲಯದ ವಿದಾಾ ರ್ಥಗ ಸಂಘದ ಅಧಾ ಕ್ಷನಗಿ ನಂತ್ರ ಸನೆಟ  

ಸಾಂಡಿಕೇಟ  ಸದಸಾ ನಗಿ ವಿದಾಾ ರ್ಥಗಗಳ ಬಗೆೆ  ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೆಷ ೀತ್ರ ದ ಬಗೆೆ  ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನನ  

ತಿಳಿದುಕಾಂಡಿದೆಾ . ಈ ಮನೆಯ ಸದಸಾ ನಗಿ ಆಯೆೆ ಕಾಂಡು ಬಂದಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಜನ ಮಹನಿೀಯರು 

ಬಹಳ ಗಂಭಿೀರವಾದ ಮತ್ತು  ಮಹತ್ವ ದ ವಿಚಾರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ನಡಿನ ನಿೀರಾವರಿ ಮತ್ತು  ಕೃಷಿ 

ವಾ ವಸೆ ಯ ಬಗೆೆ  ಉತ್ು ಮವಾದ ಚ್ರ್ಚಗಗಳನ್ನನ  ಮಾಡಿದಾಾ ರೆ.  

 

ಸನಾ ನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈ ಸದನದಲಿ್ಲ  ಬಹಳ ಉತ್ು ಮ ಮಟಟ ದ ಚ್ರ್ಚಗಗಳು ನಡೆಯುತಿು ವ. 

ಇನೂನ  ಗುಣಮಟಟ ದ ಚ್ರ್ಚಗಗಳು ಈ ನಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಾಂತೆ ಮತ್ತು  ಶ್ಕ್ಷಣಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಾಂತೆ 

ಚ್ರ್ಚಗಗಳಾಗಬೇಕೆನ್ನನ ವುದು ನನನ  ವಿನಂತಿಯಾಗಿದೆ.  
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ಸನಾ ನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನನನ  ಎಲಿ  ಹರಿಯ ಸದಸಾ ರು  ಹಾಗೂ ನನನ  ಸಹದೊಾ ೀಗಿಗಳು ನನಗೆ 

ಮಾಗಗದಶ್ಗನವನ್ನನ  ಮಾಡಿದಾಾ ರೆ. ಸಹಕಾರವನ್ನನ  ನಿೀಡಿದಾಾ ರೆ. ಅವರ ಮಾಗಗದಶ್ಗನದಲಿ್ಲ  ಸಾಕಷ್ಟಟ  

ವಿಚಾರಗಳನ್ನನ  ನನ್ನ ತಿಳಿದುಕಾಂಡಿದೆಾ ೀನೆ.  

 

ಸನಾ ನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ತವು ಇಡಿೀ ದೇಶ್ದಲಿ್ಲಯೇ ಸುಮಾರು 7 ಬ್ರರಿ ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷ್ತಿು ನ 

ಸದಸಾ ರಾಗಿ ಆಯೆೆ ಕಾಂಡು ಇತಿಹಾಸವನ್ನನ  ನಿಮಗಸದಿಾ ೀರಿ, ಎಲಿ  ಪ್ಕ್ಷಗಳು ಯುವಕರಿಗೆ ಆದಾ ತೆಯನ್ನನ  

ನಿೀಡಲ್ಲ, ಈ ಸದನಕೆೆ  ಬಂದಮೇಲೆ, ಹಾಂದುಳಿದವರ ಬಗೆೆ , ದಿೀನ ದಲ್ಲತ್ರ ಬಗೆೆ  ಮತ್ತು  ಈ ನಡಿನ ಬಗೆೆ  

ಸಾಕಷ್ಟಟ  ವಿಚಾರಗಳನ್ನನ  ನನ್ನ ತಿಳಿದುಕಾಂಡಿದೆಾ ೀನೆ. ಇದಕೆೆ  ಕಾರಣಕತ್ಗರಾದ ನಮಾ  ಪ್ಕ್ಷದ ಸವೀಗಚ್ಛ  

ನಯಕರಾದ ಶ್ರ ೀಮಾನ  ಹೆಚ್ .ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ, ಮಾನಾ  ಹೆಚ್ .ಡಿ.ಕುಮಾರಸಾವ ಮಯವರಿಗೆ ನನನ  ಪ್ಕ್ಷದ 

ಇತ್ರ ನಯಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳಿಗೆ ಎಲಿ  ಸಚಿವರಿಗೆ ನನನ  ನೆಚಿಚ ನ ಎಲಿ  ವಿಧಾನ 

ಪ್ರಿಷ್ತಿು ನ ಸದಸಾ ರಿಗೆ ನನ್ನ ಕೃತ್ಜ್ಞತೆಗಳನ್ನನ  ಸಲಿ್ಲ ಸುತು , ಮುಾಂದೆ ದೇವರ ಆಶ್ೀವಾಗದ ಇದಾ ರೆ  ಪುನಃ ಈ 

ಮನೆಗೆ ಆರಿಸ ಬರುತೆು ೀನೆಾಂದು ಹೇಳುತು , ಈ ವಿಧೇಯಕವನ್ನನ  ಸಾವ ಗತಿಸುತು    ನನನ  ಮಾತ್ತಗಳನ್ನನ  

ಮುಕಾು ಯಗಳಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

ರ್ಶರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ(ರ್ಶಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಸನಾ ನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈ ವಿಧೇಯಕದ ಬಗೆೆ  ನವು 

ಎಷ್ಟಟ  ಚ್ರ್ಚಗ ಮಾಡಿದರೂ ಕನೆಗೆ ಅನಿವಾಯಗವಾಗಿ ಅನ್ನಮೀದಿಸಲೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮಾ  ಪ್ಕ್ಷದವರು 

ಕಳೆದ 22 ವಷ್ಗಗಳಿಾಂದ ಎಲಿ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳ ಕಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ಧನವಿನಿಯೀಗ ವಿಧೇಯಕೆೆ  

ಅನ್ನಮೀದನೆಯನ್ನನ  ನಿೀಡಿದೆಾ ೀವ. ಅದರಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ ಸಮಾಜವಾದದ ಹನೆನ ಲೆಯಿಾಂದ  ಮಾನಾ  

ಎಸ .ಆರ .ಬೊಮಾಾ ಯಿಯವರ ಪುತ್ರ ರಾಗಿರುವ  ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳು, ನಿೀರಾವರಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಮತ್ತು  

ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟಟ  ಉತ್ು ಮವಾದ ಕಾಯಗವನ್ನನ  ನಿವಗಹಸದಾಾ ರೆ. ಅವರ ಕಾಯಗವನ್ನನ  

ಗುರುತಿಸದ ಭಾರತಿೀಯ ಜನತ ಪ್ಕ್ಷ ಅವರನ್ನನ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳನನ ಗಿ ಆಯೆೆ  ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಭಾಗದಿಾಂದ 

ಬಂದಂತ್ಹ ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳು ಸಮಗರ  ಕನಗಟಕದ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತು  ಕಾನೂನ್ನ ಹಾಗೂ 

ಸುವಾ ವಸೆ ಯನ್ನನ  ಕಾಪಾಡುವ ಜವಾಬ್ರಾ ರಿ ಅವರ ಮೇಲ್ಲದೆ.  

 

ಸನಾ ನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈ ಧನವಿನಿಯೀಗ ವಿಧೇಯಕವನ್ನನ  ನನ್ನ ಸಾವ ಗತಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ. 

ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳು ಎಷ್ಟಟ  ದಿನ ಆ ಸೆಾ ನದಲಿ್ಲರುತು ರೆನ್ನನ ವುದು ಮುಖ್ಾ ವಲಿ . ಅವರ ತಂದೆಯವರ 

ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ಹೆಜಿೆ  ಗುರುತ್ತಗಳನ್ನನ  ಬಿಟ್ಟಟ  ಹೀಗಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ. ಈ ಭಾಗದ ಹಾಂದುಳಿದ ಜಿಲಿೆ ಗಳ 

ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತು  ಬಡವರ ಕಲ್ಯಾ ಣಕೆಾ ಗಿ ವಿಶೇಷ್ವಾದ ಯೀಜನೆಗಳನ್ನನ  ರೂಪಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ 

ಈಗಿರುವಂತ್ಹ ಯೀಜನೆಗಳನ್ನನ  ಪೂಣಗಗಳಿಸಬೇಕೆನ್ನನ ವುದು ನನನ  ಒತು ಯವಾಗಿದೆ.  ಕೈಗ್ರರಿಕೆ, ಶ್ಕ್ಷಣ, 
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ಉದೊಾ ೀಗ, ನಿೀರಾವರಿ, ಪಂಚಾಯತ  ರಾಜ  ಯೀಜನೆಗಳು ಮತ್ತು  ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೀತ್ರ ಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗ್ರಗಿ 

ಶ್ರ ಮಸಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ.  ಎಲಿ  ಪ್ರ ಮುಖ್ ಖತೆಗಳನ್ನನ  ಉತ್ು ರ ಕನಗಟಕ ಭಾಗದವರೇ ಹಾಂದಿದಾಾ ರೆ.  

 

ಸನಾ ನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಹೆಚ್ .ಡಿ.ಕುಮಾರಸಾವ ಮಯವರು ಮತ್ತು  ಶ್ರ ೀಯುತ್ 

ಬಿ.ಎಸ .ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನವರು ಯಾವ ಹನೆನ ಲೆಯಲಿ್ಲ  ಬ್ಳಗ್ರವಿಯಲಿ್ಲ  ಈ ಸುವಣಗ ವಿಧಾನಸೌಧವನ್ನನ  

ಕಟಟ ದಾಾ ರೆಯೀ ಆ ಉದೆಾ ೀಶ್ ಮತ್ತು  ಆಶ್ಯಗಳು ಪೂಣಗಗಳಳ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿನೆನ  ದಿನ ಉತ್ು ರ ಕನಗಟಕದ 

ಬಗೆೆ  ಚ್ರ್ಚಗ ನಡೆಯುತಿು ದಾ  ಈ ಭಾಗ ಇನೂನ  ಎಷ್ಟಟ  ಹಾಂದುಳಿದಿದೆ ಎಾಂದು ನನ್ನ ಆಲೀಚ್ನೆ 

ಮಾಡುತಿು ದೆಾ . ಈ ಭಾಗದ ಸಮಸಾ ಗಳು ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಸಮಗರ  ಕನಗಟಕದ ಮತ್ತು  

ಈ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಕಾಯಕಲಪ  ನಿೀಡಬೇಕೆಾಂದು ನಿೀಡಬೇಕೆಾಂದು ಹೇಳುತು , ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿಗಳು 

ತಂದಿರುವಂತ್ಹ ಈ ಧನವಿನಿಯೀಗ ವಿಧೇಯಕವನ್ನನ  ನನ್ನ ಹೃತೂಪ ವಗಕವಾಗಿ ಸಾವ ಗತಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ. 

 

ರ್ಶರ ೋ ಯು.ಬಿ.ವಂಕಟೇಶ್ (ರ್ನಮನದೇಾಶನ ಹೊಂದ್ಧದವರು):- ಸನಾ ನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ಬ್ಳಗ್ರವಿಯಲಿ್ಲ  ಈ ಜಾಗದಲಿ್ಲಯೇ ಸುವಣಗ ವಿಧಾನಸೌಧದ ನಿಮಾಗಣವಾಗಬೇಕೆಾಂದು ಸೆ ಳವನ್ನನ  ಆಯೆೆ  

ಮಾಡಿದವರು ನಮಾ  ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳಾದ ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮಾಾ ಯಿಯವರು.   

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಎಲಿರೂ ಸೇರಿ ನನನ ನೆನ ೀ ಮರೆತಿದಿಾ ೀರಿ. ಸುವಣಗ ವಿಧಾನಸೌಧ ನಿಮಾಗಣ 

ಯೀಜನೆ ಪಾರ ರಂಭ್ವಾದಾಗ ನನೇ ಕಾನೂನ್ನ ಮತ್ತು  ಸಂಸದಿೀಯ ವಾ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವನಗಿದೆಾ .  

 

ರ್ಶರ ೋ ಯು.ಬಿ.ವಂಕಟೇಶ್ :- ಸನಾ ನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈ ಸದನ ಇರುವವರೆಗೂ ತ್ಮಾ  ಹೆಸರು 

ಅಜರಾಮರವಾಗಿರುತ್ು ದೆ. ಒಾಂದೊಾಂದು ಹೌಸ ನಲಿ್ಲ  ಒಾಂದು ಪ್ಮಗನೆಾಂಟ  ಸೀಟ  ಎಾಂದು ಇರುತ್ು ದೆ. ಈ 

ಸದನದಲಿ್ಲ  ತ್ಮಗೆ ಒಾಂದು ಪ್ಮಗನೆಾಂಟ  ಸೀಟ  ಇದೆ.  

 

ರ್ಶರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ:- ಸನಾ ನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ತವು ಇನೂನ  ಬಹಳ ವಷ್ಗಗಳ ಕಾಲ 

ಅಧಿಕಾರದಲಿ್ಲ  ಇರುತಿು ೀರಿ. ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳು ಇನೂನ  ಒಾಂದು ವಷ್ಗ ನಲೆು  ತಿಾಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ 

ಅಧಿಕಾರದಲಿ್ಲ  ಇರಬಹುದು ಅಷ್ಟ ೀ, ಅದಕೆಾ ಗಿ ಆ ಮಾತ್ನ್ನನ  ಹೇಳಿದೆಾ ೀನೆ.  ತವಾಗಿಯೇ ಈ ಸೆಾ ನವನ್ನನ  

ಬಿಡುವವರೆಗೆ ಒಾಂದು ಸೀಟ್ಟ ತ್ಮಗ್ರಗಿ ಖಯಂ ಆಗಿರುತ್ು ದೆ.  

 

ರ್ಶರ ೋ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಂತೇಶ ಮಲ್ಲೂ ಕಾಜುಾನ(ಸಕಾಾರದ ಮಖಾ  ಸಚೇತ್ಕರು):- ಸನಾ ನಾ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳು ತಂದಿರುವಂತ್ಹ ಧನವಿನಿಯೀಗ ವಿಧೇಯಕವನ್ನನ  
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ಸಾವ ಗತಿಸುತು , 2019ರಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ವಾಹವುಾಂಟಾದ ಸಂದಭ್ಗದಲಿ್ಲ  ಮನೆ ಕಳೆದುಕಾಂಡವರಿಗೆ ಆಗಿನ 

ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳಾಗಿದಾ  ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಎಸ .ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನವರು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನನ  ಪ್ರಿಹಾರ 

ರೂಪ್ದಲಿ್ಲ  ಕಟಟ ರುವುದು ಈ ದೇಶ್ದ ಇತಿಹಾಸಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ರ್ಮ ಬ್ರರಿಯಾಗಿದೆ. ಅದಕೆಾ ಗಿ ಅವರನ್ನನ  

ಅಭಿನಂದಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.   

            (ಮುಾಂದು) 

(1342)  24.12.2021  12.50  ಪಿಕೆ:ಎಕೆ 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಂತೇಶ ಮಲ್ಲೂ ಕಾಜುಾನ(ಮುಾಂದು) 

  

ಈಗಿನ ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಯಾಗಿರುವ ಮಾನಾ  ಬಸವರಾಜ ಬೊಮಾಾ ಯಿಯವರು, ಕಳೆದ ಬ್ರರಿ ಉತ್ು ರ 

ಕನಗಟಕದ ಪ್ರ ಮುಖ್ ಜಿಲಿೆ ಗಳಾಗಿರುವ, ಬ್ಳಗ್ರವಿ, ಬ್ರಗಲಕೀಟ, ವಿಜಯಪುರ ಮತ್ತು  ಸಮಗರ  

ಕನಗಟಕದಲಿ್ಲ  ತ್ಲೆದೊೀರಿದ ಪ್ರ ವಾಹದ ಸಂದಭ್ಗದಲಿ್ಲ  ರೂ. ಒಾಂದು ಲಕ್ಷ, ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು  ಐದು 

ಲಕ್ಷಗಳನ್ನನ  ಕಟಟ ದಾ ರು.  ಇದು ಐತಿಹಾಸಕ ಕೆಲಸ.  ಅದಕೆಾ ಗಿ ಸಮಸು  ಸದಸಾ ರ ಪ್ರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ 

ಧನಾ ವಾದಗಳನ್ನನ  ಮತ್ತು  ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನನ  ಹೇಳುವುದಕೆೆ  ಇಷ್ಟ ಪ್ಡುತೆು ೀನೆ.  ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ಉತ್ು ರ 

ಕನಗಟಕದ ಬಗೆೆ  ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಚ್ರ್ಚಗಯಾಯಿತ್ತ.  ಮಾನಾ  ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟೀಲರು ಈ ಕುರಿತ್ತ ಬಹಳಷ್ಟಟ  

ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನನ  ಮಾತ್ನಡಿದರು.  ನಮೆಾ ಲಿ  ಸದಸಾ ರೂ ಸಹ ಮಾತ್ನಡಿದಾಾ ರೆ.  ಪೂರಕ ಅಾಂದಾಜಿನಲಿ್ಲ  

ಸಹತ್ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನನ  ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳು ಪ್ರ ಸಾು ಪ್ ಮಾಡಿದಾಾ ರೆ.  ಬರುವ 

ದಿನಮಾನಗಳಲಿ್ಲ  ಇನೂನ  ಹೆಚಿಚ ನ ರಿೀತಿಯಿಾಂದ ಉತ್ು ರ ಕನಗಟಕದಲಿ್ಲ  ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದಿಾ ರುವ ಅಾಂದರೆ, 

ಬಸವೇಶ್ವ ರ ಏತ್ ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆ, ಖ್ಯಳೇಗ್ರಾಂ ಏತ್ ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಕಡಲ್ಯಗಿದೆ.  

ಆದರೆ ಹಣಕಾಸನ ತಾಂದರೆಯಿಾಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ.  ಈ ಯೀಜನೆಯನ್ನನ  ಆದಷ್ಟಟ  ಬೇಗ 

ಪೂತಿಗಗಳಿಸಬೇಕೆಾಂದು ನನ್ನ ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳಲಿ್ಲ  ಕೇಳಿಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ.  ಬ್ಳಗ್ರವಿ ಜಿಲಿೆ ಯ ಚಿಕೆ ೀಡಿ 

ತಲಿ್ಲ ಕಿನ ಮಹಾಲಕಿಷ ಾ  ಏತ್ ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಯನ್ನನ , ಮಾನಾ  ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನವರು 

ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಯಾಗಿದಾಾ ಗ ಚಾಲನೆ ಕಟ್ಟಟ  ನಿೀರನ್ನನ  ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದಾ ರು.  ಇವತ್ತು  ಡಿಪಿಆರ  ರೆಡಿ 

ಯಾಗಿದೆ.  ನಿೀರಿನ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ.  ಚಿಕೆ ೀಡಿ ತಲಿ್ಲ ಕಿನ ಸುಮಾರು 12 ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಜಮೀನ್ನ 

ನಿೀರಾವರಿಗೆ ಒಳಪ್ಡಲ್ಲದೆ.  ಆ ಯೀಜನೆಗೂ ಸಹತ್ ಹಸರು ನಿಶಾನೆ ತೀರಿಸಬೇಕು ಎಾಂದು ವಿನಂತಿ 

ಮಾಡಿಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ.   

 

 ಮಹಾರಾಷ್ಟ ಿದ ಪ್ಶ್ಚ ಮ ಘಟಟ ದಲಿ್ಲ  ಮಳೆ ಆಗುವುದರಿಾಂದ ಪ್ರ ತಿ ಸಲವೂ ಕೃಷ್ಣ , ವೇದಗಂಗ್ರ ಮತ್ತು  

ದೂದ  ಗಂಗ್ರ ಈ ನದಿಗಳ ಪಾತ್ರ ದಲಿ್ಲರುವ ಜನರು ಪ್ರ ವಾಹ ಪಿೀಡಿತ್ರಾಗಿದಾಾ ರೆ.  ಆ ಜನರ ಶಾಶ್ವ ತ್ 

ಪುನವಗಸತಿಗ್ರಗಿ ನವು ಯೀಜನೆ ರೂಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.  ಕಳೆದ ಎರಡು ಅವಧಿಗ್ರಗಿ ನನ್ನ ವಿಧಾನ 

ಪ್ರಿಷ್ತಿು ನ ಸದಸಾ ನಗಲು, ನಮೆಾ ಲಿ್ಯ  ಪ್ಕ್ಷದ ಹರಿಯರು, ನಯಕರು, ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ ಗಳಾದ 
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ಸನಾ ನಾ  ನರೇಾಂದರ  ಮೀದಿಯವರು, ಹಾಂದಿನ ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳು ಮತ್ತು  ನಮಾ  ನಯಕರು ಮಾನಾ  

ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನವರು, ಈಗಿನ ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳು ಹಾಗೂ ನಮಾ  ನಯಕರೂ ಆಗಿರುವ ಸನಾ ನಾ  

ಬಸವರಾಜ ಬೊಮಾಾ ಯಿಯವರು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕಟಟ ರು.  ಈ ವಷ್ಗ ಸಹತ್ ಮತು ಾಂದು 

ಅವಧಿಗೆ ಸಪ ಧ್ಯಗ ಮಾಡಿದೆಾ .  ಮನ್ನಷ್ಾ ನ ಜಿೀವನದಲಿ್ಲ  ಅವಕಾಶ್ಗಳು ಬಂದಾಗ, ಸಾವಗಜನಿಕ ಬದುಕಿನಲಿ್ಲ , 

ಸಮಾಜದ ಕಟಟ ಕಡೆಯ ವಾ ಕಿು ಗೆ ಜನಪ್ರ ಯೀಜನೆಗಳನ್ನನ , ಸಕಾಗರದ ಯೀಜನೆಗಳನ್ನನ  ಮುಟಟ ಸುವ 

ಪಾರ ಮಾಣಿಕ ಪ್ರ ಯತ್ನ ವನ್ನನ  ನನ್ನ ಎರಡೂ ಅವಧಿಗಳಲಿ್ಲ  ಮಾಡಿದೆಾ ೀನೆ.  ಭ್ಗವಂತ್ ಮತ್ತು  ಪ್ಕ್ಷದ ಹರಿಯ 

ನಯಕರ ಆಶ್ೀವಾಗದ ಇದಾ ರೆ ಮುಾಂದೊಾಂದು ದಿನ ಮತು ಮೆಾ  ಸದನವನ್ನನ  ಪ್ರ ವೇಶ್ಸುವ ಪ್ರ ಯತ್ನ ವನ್ನನ  

ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.   ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ, ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಾನಾ  ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರು, ಹರಿಯ ಸದಸಾ ರು ಮತ್ತು  

ಆಗಿನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ  ಸನಾ ನಾ  ಬಸವರಾಜ ಬೊಮಾಾ ಯಿಯವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ತ ಜಾಾ ಪ್ಕದಲಿ್ಲದೆ.  ವಿಧಾನ 

ಪ್ರಿಷ್ತಿು ನ ಸದಸಾ ರಾಗಿ ಆಯೆೆ ಯಾಗುವುದು ಕೇವಲ ಕಟಟ ರುವ ಅನ್ನದಾನವನ್ನನ  ಹಂರ್ಚವುದಲಿ ,  

ಸದನದಲಿ್ಲ  ಆ ಭಾಗದ ಜನರ ಸಮಸಾ ಗಳ ಧವ ನಿಯಾಗಿ, ಜನಪ್ರ ಧವ ನಿಯನ್ನನ  ಎತ್ು ತ್ಕೆ  ಕೆಲಸವನ್ನನ  ಯಾರು 

ಎರಡೂ ಸದನಗಳಲಿ್ಲ  ಮಾಡುತು ರೀ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿ ಜನರ ಮನಸು ನಲಿ್ಲ  ಉಳಿಯುತು ರೆ ಎನ್ನನ ವ 

ಮಾತ್ನ್ನನ  ಹೇಳಿದಾ ರು.  ಅವರು ಎರಡು ಬ್ರರಿ ಸೆ ಳಿೀಯ ಸಂಸೆ ಯಿಾಂದ ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷ್ತ್ು ನ್ನನ  

ಪ್ರ ವೇಶ್ಸದಾ ರು.  ಅವರ ಜೊತೆ ಸನಾ ನಾ  ಎಾಂ.ಪಿ. ಪ್ರ ಕಾಶ ರವರೂ ಸಹತ್ ನನಗೆ ಇದೇ ಮಾತ್ನ್ನನ  ಹೇಳಿದಾ ರು.  

ಬ್ಳಗ್ರವಿ ಜಿಲಿೆ  506 ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳನ್ನನ  ಹಾಂದಿರುವ ದೊಡಡ  ಜಿಲಿೆ ಯಾಗಿದೆ.  ನಮಗೆ ಕಡುವ 

ಅನ್ನದಾನ ರೂ. 2 ಕೀಟ.  ಅನ್ನದಾನ ಕಡುವುದೇ ನಿಮಾ  ಕೆಲಸ ಅಲಿ  ಎಾಂದು ಹೇಳಿದವರು ಸನಾ ನಾ  

ಬೊಮಾಾ ಯಿಯವರು ಎನ್ನನ ವ ಮಾತ್ನ್ನನ  ಈ ಸಂದಭ್ಗದಲಿ್ಲ  ಹೇಳುವುದಕೆೆ  ಇಷ್ಟ ಪ್ಡುತೆು ೀನೆ.   ಈ ದೊಡಡ  

ಜಿಲಿೆ ಯನ್ನನ  ಸೆ ಳಿೀಯ ಸಂಸೆ ಯ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಯಾಗಿ 2 ಬ್ರರಿ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಸ, ಸದನದ ಒಳಗೂ ಮತ್ತು  ಹರಗೂ 

ಜನರಿಗೆ ನಾ ಯವನ್ನನ  ಒದಗಿಸುವ ಪಾರ ಮಾಣಿಕ ಪ್ರ ಯತ್ನ  ಮಾಡಿದೆಾ ೀನೆ.  ಸದನದ ಒಳಗಿದಾಾ ಗ ಇಲಿ್ಲ  ಅನೇಕ 

ಹರಿಯರ ಮಾಗಗದಶ್ಗನ ಮತ್ತು  ಸಕಾಗರದ ಮಾಗಗದಶ್ಗನ ನನಗೆ ಸಕೆಿ ದೆ ಎಾಂದು ಹೇಳುವುದಕೆೆ  

ಇಷ್ಟ ಪ್ಡುತೆು ೀನೆ. ಜಿೀವನದಲಿ್ಲ  ಲೇಸನಿಸಕಾಂಡು ಬದುಕು ಬೇಕು ಎನ್ನನ ವ ಮಾತ್ನ್ನನ  ನಮಾ  ವಚ್ನಕಾರರು 

ಹೇಳಿದಾಾ ರೆ.  ಲೇಸನಿಸಕಾಂಡು ಐದು ದಿನ ಬದುಕಿದರೇನ್ನ, ಲೇಸನಿಸಕಾಂಡು ನಲೆು  ದಿನ ಬದುಕಿದರೇನ್ನ, 

ಲೇಸನಿಸಕಾಂಡು ಮೂರು ದಿನ ಬದುಕಿದರೇನ್ನ, ಲೇಸನಿಸಕಾಂಡು ಎರಡು ದಿನ ಬದುಕಿದರೇನ್ನ, 

ಲೇಸನಿಸಕಾಂಡು ಸಮಾಜ ಪ್ರವಾಗಿ ಚಿಾಂತ್ನೆ ಮಾಡಿ ಒಾಂದು ದಿನ ಬದುಕಿದರೆ ಸಾಕು ಎನ್ನನ ವ 

ಬಸವಣಣ ನವರ ವಚ್ನದಂತೆ ಈ 12 ವಷ್ಗ ಸಮಾಜದ ಮತ್ತು  ನನನ  ಪ್ಕ್ಷದ ಸದಿಾ ಾಂತ್ಗಳಿಗನ್ನಗುಣವಾಗಿ 

ಸೇವ ಮಾಡಿದೆಾ ೀನೆ.  ಇನೂನ  ನನನ  ಸೇವಯನ್ನನ  ಹೀಗೆ ಮುಾಂದುವರೆಸುತೆು ೀನೆ ಎನ್ನನ ವ ಮಾತ್ನ್ನನ  ಹೇಳಿ ನನನ  

ಮಾತ್ತಗಳನ್ನನ  ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ.  ನಮಸೆಾ ರ. 
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 ರ್ಶರ ೋ ಜಿ.ರಘು ಆಚಾರ (ಸೆ ಳಿೋಯ ಸಂಸೆ್ತ ಗಳ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ನನ್ನ ಎರಡು ಬ್ರರಿ 

ಸದಸಾ ನಗಿ  ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆಾ ೀನೆ.  ಅದಕೆೆ  ಅವಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕಟಟ  ಚಿತ್ರ ದುಗಗ ಮತ್ತು  ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲಿೆ ಯ 

ಜನರಿಗೆ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದೆಾ ೀನೆ.   

 

 ನನ್ನ ಮದಲನೆಯ ಬ್ರರಿ ಸದನಕೆೆ  ಬಂದಾಗ ನನಗೇನೂ ಗತಿು ರಲ್ಲಲಿ .   ಮದಲನೆ ಬ್ರರಿ ಗೆದಾಾ ಗ 

ಮದಲನೆಯ ಅಧಿವೇಶ್ನವೇ ಬ್ಳಗ್ರವಿ ಅಧಿವೇಶ್ನವಾಗಿತ್ತು .  ಆಗ, ಮಾನಾ  ಶಾಣಪ್ಪ ನವರು, ಮಾನಾ  

ಸದಾನಂದಗೌಡರು, ಮಾನಾ  ಈಶ್ವ ರಪ್ಪ ನವರಂತ್ಹ ಹರಿಯರಿದಾ ರು.  ಎಲಿ್ಯ  ಹರಿಯರ ಮಾಗಗದಶ್ಗನದಲಿ್ಲ  

ಅನೇಕ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನನ  ಕಲ್ಲತ್ತಕಾಂಡಿದೆಾ ೀನೆ.  ಈ ನಿಟಟ ನಲಿ್ಲ  ಮಾಗಗದಶ್ಗನ ಮಾಡಿದ ಎಲಿ್ಯ  ಹರಿಯರಿಗೆ 

ಆಭಾರಿಯಾಗಿದೆಾ ೀನೆ.  ಅವರು ಹೇಳಿಕಟಟ  ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ನಡೆದುಕಾಂಡು ಬಂದಿದೆಾ ೀನೆ.   ನನಗೆ ಅವಕಾಶ್ 

ಮಾಡಿಕಟಟ  ಶ್ರ ೀಮತಿ ಸೊೀನಿಯಾ ಗ್ರಾಂಧಿಯವರಾಗಿರಬಹುದು, ಶ್ರ ೀ ರಾಹುಲ  

ಗ್ರಾಂಧಿಯವರಾಗಿರಬಹುದು, ಮಾನಾ  ಸದಿ ರಾಮಯಾ ನವರಾಗಿರಬಹುದು, ಮಾನಾ  

ಪ್ರಮೇಶ್ವ ರ ರವರಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು  ಈಗಿನ ಕೆಪಿಸಸ ಅಧಾ ಕ್ಷರಾಗಿರಬಹುದು ಹಾಗೂ ಪ್ಕ್ಷದ 

ಕಾಯಗಕತ್ಗರಿಗೆ ನನ್ನ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದೆಾ ೀನೆ.  ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ಕ್ಷದ ಅನೇಕ ನಯಕರು ನನಗೆ ಮಾಗಗದಶ್ಗನ 

ಮಾಡಿದಾಾ ರೆ.   ನನ್ನ ಹಸದಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ ತವೂ ಕೂಡ ಇದಿಾ ರಿ.   ಮದಲು ನನಗೆ 

ಮಾತ್ನಡುವುದಕೆೆ  ಬರುತಿು ರಲ್ಲಲಿ .  ಆಗ ನಮಗೆ ಸಬಿ್ ಕ್ಟ   ಕಡುತಿು ದಾ ರು, ಅದರ ಬಗೆೆ  ಚ್ರ್ಚಗ 

ನಡೆಯುತಿು ತ್ತು .  ನನ್ನ ಮಾತ್ನಡಲು ಹೀಗುತಿು ರುವ ವಿಚಾರದಿಾಂದ ಸದಸಾ ರುಗಳಿಗೆ ಬೇಜಾರು 

ಆಗಬಹುದು.  ಅದು ನನನ  ದುರ್ದಗವ.  ನನ್ನ ಮದಲು ಸದನಕೆೆ  ಬಂದ ದಿನ ಮಾನಾ  ವಿಮಲ್ಯಗೌಡರು 

ಇದಾ ರು; ಮಾನಾ  ಡಿ.ಹೆಚ್.ಶಂಕರಮೂತಿಗಯವರು ಸಭಾಪ್ತಿಗಳಾಗಿದಾ ರು.  ಆವತ್ತು  ನನ್ನ ಒಾಂದು 

ಮಾತ್ನ್ನನ  ಹೇಳಿದೆ.  ಮೇಲಾ ನೆ ಎಾಂದರೆ ಚಿಾಂತ್ಕರ ಚಾವಡಿ ಎಾಂದಿತ್ತು .   ಅದು ಬರುತು  ಬರುತು  ಕೆಟ್ಟಟ  

ಹೀಗುತಿು ದೆ.   ಈಗ ಎಲಿ್ಲ ಗೆ ಬಂದು ನಿಾಂತಿದೆ ಎಾಂದು ನನ್ನ ಮಾತ್ನಡಿದರೆ ಅದು ರ್ಚನನ ಗಿ ಕಾಣ್ಣವುದಿಲಿ .  

ನನ್ನ ಈ ಸದನಕೆೆ  ಬರುವ ಮುಾಂರ್ಚ, ಇಲಿ್ಲ  ಬಂದು ಏನೀ ಸಾಧಿಸಬಹುದು, ಏನೀ ಮಾತ್ನಡಬಹುದು 

ಎಾಂದು ಭಾವಿಸದೆಾ .  ರೀಲೆಕ್ು   ವಾಚ್  ಪ್ರ ಕರಣದಲಿ್ಲ  ಮಾನಾ  ಇಬ್ರರ ಹಾಂ ಸಾಹೇಬರಿಾಂದ ರಾಜಿೀನಮೆ 

ಕಡಿಸದಾ ರು.   

 

 ರ್ಶರ ೋ ಸಿ.ಎಂ.ಇಬಾರ ಹಂ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಇದನ್ನನ  ಪ್ದೇ ಪ್ದೇ ದಯವಿಟ್ಟಟ  ಹೇಳಬ್ರರದು.  

ನನ್ನ ರೀಲೆಕ್ು   ವಾಚ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಾಂತೆ ರಾಜಿೀನಮೆ ಕಡಲ್ಲಲಿ .  ಆವತ್ತು  ಮಾನಾ  

ನರಸಾಂಹರಾಯವರು ಚಿೀಫ  ಸಕೆರ ಟರಿ ಆಗಿದಾ ರು. ಸಬಿಐ ವಿಚಾರಣೆಯಾಗುತಿು ದುಾ ದರ ಕಾರಣದಿಾಂದ, ಆ 

ವಿಚಾರಣೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲ್ಲ, ಆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಒಬಬ  ಮಂತಿರ  ತ್ನನ  ಸೆಾ ನದಲಿ್ಲ  ಇರಬ್ರರದು 

ಎನ್ನನ ವ ಉದೆಾ ೀಶ್ದಿಾಂದ ರಾಜಿೀನಮೆ ಕಟಟ .  ರಾಜಿೀನಮೆ ಕಟ್ಟಟ  ವರದಿ ಬಂದ ನಂತ್ರ ಬೇಕಾದರೆ ಮತೆು  
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ಮಂತಿರ ಯಾಗಬಹುದೆಾಂದು I was the only minister.  There was a CBI enquiry, and the report was 

placed on the floor of both the houses of legislature.  ಇವರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಆಪಾದನೆ ಇಲಿ ; 

ಪಾರ ಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಾ ರೆ ಎಾಂದು ಸಟಗಫಿಕೇಟ  ಕಟಟ ರುವ ವರದಿ ಇದೆ. 

 

 ರ್ಶರ ೋ ಜಿ.ರಘು ಆಚಾರ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಆಗ ಶ್ರ ೀ ಎ.ಕೆ.ಸುಬಬ ಯಾ ನವರಂರ್ವರು ಇಲಿ್ಲದಾ ರು.  

ಅವರು “I am not an individual.  I am an institution” ಎಾಂದು ಹೇಳುತಿು ದಾ ರು.  ಆ ರಿೀತಿಯ ಮಹಾನ  

ನಯಕರಿದಾ  ಸದನ ಇದಾಗಿತ್ತು .  ಇವತೆು ೀನಗಿದೆ ಎಾಂದರೆ, ಆ ಕಡೆಯಿಾಂದ ಇಬಬ ರು ಕಿರುರ್ಚತು ರೆ, ಈ 

ಕಡೆಯಿಾಂದ ಇಬಬ ರು ಕಿರುರ್ಚತು ರೆ.  ಏಕೆ ಕಿರುರ್ಚತಿು ದಾಾ ರೆ ಎಾಂದು ಯಾರಿಗೂ ಗತಿು ರುವುದಿಲಿ .  ಹಾಗ್ರಗಿ 

ನನ್ನ ಸದನಕೆೆ  ಬರುವುದನೆನ ೀ ಬಿಟ್ಟಟ ಬಿಟಟ .  ಮದಲನೆ ಸಲ ಗೆದಿಾ ದಾಾ ಗ ನನ್ನ ಸದನದಲಿ್ಲ  ಪೂತಿಗ 

ಇರುತಿು ದೆಾ .  ಎರಡನೆಯ ಸಲ ಗೆದಾಾ ಗ ಗತು ಯಿತ್ತ.  ಮನೆನ  ನಮಾ  ಪ್ರ ದಿೀಪ  ಶೆಟಟ ರು ಸಕೆಿ ದಾಗ ಒಾಂದು 

ಮಾತ್ನ್ನನ  ಹೇಳಿದೆ.  ಈಗ 25 ಜನ ಗೆದಿಾ ದಿಾ ೀರಿ.  ಮದಲು, ಯಾರು ಸೊೀತಿದಾಾ ರೀ ಅವರು 

ಹುಚ್ಚ ರಾಗುತು ರೆ.  ಗೆದಾ ವರು 6 ತಿಾಂಗಳಾದ ಮೇಲೆ ತ್ಲೆ ಕೆಟ್ಟಟ  ಹುಚ್ಚ ರಾಗುತು ರೆ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದೆ.  ಇಾಂತ್ಹ 

ಒಾಂದು ವಾ ವಸೆ  ಚಿಾಂತ್ಕರ ಚಾವಡಿಯಲಿ್ಲ  ಬರಬ್ರರದು.  ಈ ಸದನ ವಿಧಾನಸಭೆಗಿಾಂತ್ ಮುಾಂರ್ಚ 

ಹುಟಟ ದಾಾ ಗಿದೆ.  ಇಲಿ್ಲ  ಯಾವಾಗಲ್ಲ ಬುದಿಿ ವಂತ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ್ ಸಗಬೇಕು.  ಆದರೆ ಈಗ, ಬುದಿಿ ವಂತ್ರಿಗಿಾಂತ್, 

ವಿಧಾನಸಭೆಯ ರ್ಚನವಣೆಯಲಿ್ಲ  ಸೊೀತ್ವರಿಗೆ ಇಲಿ್ಲ  ಟಾಂಪ್ರರಿಯಾಗಿ ಅವಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕಡಲ್ಯಗುತ್ು ದೆ.  

ಈ ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ  ನನ್ನ ಕಾಾಂಗೆರ ಸ , ಬಿಜೆಪಿ ಅರ್ವಾ ಜನತದಳ ಎಾಂದು ಹೇಳುತಿು ಲಿ .  ಎಲಿರೂ ಇಲಿ್ಲ  

ಒಾಂದೊಾಂದು ವಷ್ಗ, ಎರಡೆರಡು ವಷ್ಗ ಇದುಾ  ಮತೆು  ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಹೀಗುತು ರೆ.  ಈಗ ನನ್ನ 

ಹೀಗುತಿು ಲಿವೇ ಹಾಗೆ.  2023ರಲಿ್ಲ  ವಿಧಾನಸಭಾ ರ್ಚನವಣೆಗೆ ನಿಾಂತ್ತಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ. 

 

       (ಗಾಂದಲ) 

                         (ಮುಾಂದು) 

(1343) 24-12-2021 1.00 DS-AK 

 

ರ್ಶರ ೋ ಜಿ.ರಘು ಆಚಾರ (ಮಂದು):- 

 

ಆದಾ ರಿಾಂದ ಮುಾಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ  ಈ ರಿೀತಿ ಆಗಬ್ರರದು.  ನಮಾ  ಪ್ರ ಜಾಪ್ರ ಭುತ್ವ  ವಾ ವಸೆ ಯಲಿ್ಲ  ಮೈಸೂರು 

ಮಹಾರಾಜರು ಕನಸು ಕಂಡಂತ್ಹ ಕೂಸು ಇದು.  

 

 ರ್ಶರ ೋ ಅಲೂ ಂ ವಿೋರಭದರ ಪಪ :- ನಿೀವು ಮಂತಿರ ಯಾಗಿ ಏನದರೂ  ಇಲಿ್ಲ ಗೆ ಬರುತಿು ೀರಾ?  
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 ರ್ಶರ ೋ ಜಿ.ರಘು ಆಚಾರ :-  ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ಶ್ರ ೀ ಚಾಮುಾಂಡೇಶ್ವ ರಿ ತಯಿ ಅವಕಾಶ್ 

ಮಾಡಿಕಟಟ ರೆ ಬರಬ್ರರದು ಎಾಂದೇನೂ ಇಲಿವಲಿ್ಯ , ಅದು ಆಗಬಹುದೇನೀ?  2023 ರ ರ್ಚನವಣೆಯಲಿ್ಲ  

ಅವಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕಟಟ ರೆ ಎರಡು ಸದನಕೊ  ಬರಬಹುದಲಿವೇ?  

 

 ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನನಗನಿಸುವುದೇನೆಾಂದರೆ,  ನನನ  ಎರಡು ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಮದಲನೇ 

ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಚ್ರ್ಚಗ ಬಹಳ ರ್ಚನನ ಗಿತ್ತು .   ಮಾನಾ  ವಿ.ಎಸ.ಉಗರ ಪ್ಪ ನವರು ಪಾಯಿಾಂಟ  ಆಫ  ಆಡಗರ  

ಎಾಂದು ಎದುಾ  ನಿಾಂತ್ತಕಳುಳ ತಿು ದಾ ರು.  ಅವರು ಸದನಕೆೆ  ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಪುಸು ಕಗಳನ್ನನ  ತ್ರುತಿು ದಾ ರು.   ಈಗ 

ಪುಸು ಕ ತ್ರುವವರು ಕಾಣ್ಣತಿು ಲಿ .  ಅವರದುಾ  ದಿನ ಪಾಯಿಾಂಟ  ಆಫ  ಆಡಗರ   ಇರುತಿು ತ್ತು .  ಈಗ 

ಪಾಯಿಾಂಟ  ಆಫ  ಆಡಗರ  ಕೇಳುವುದು ನಿಾಂತ್ತಹೀಯಿತ್ತ.  ಈಗ ನವು ಭಾಷ್ಣ ಹೇಗೆ 

ಮಾಡುತಿು ದೆಾ ೀವಾಂದರೆ, ಒಬಬ ರು ಮಾತ್ನಡುವುದನೆನ ೀ ನನ್ನ ಕೂಡ ಮಾತ್ನಡುವುದು.  ಅದಾದ ಮೇಲೆ 

ಮತು ಬಬ ರು ಅದನೆನ ೀ ಮಾತ್ನಡುವುದು,  ಅದರ ಬಗೆೆ ಯೇ ಉತ್ು ರ ಕಡುವುದು.  ಕಾಲಹರಣ ಏಕೆ 

ಮಾಡಬೇಕು?  To the point ಮಾತ್ನಡಿದರೆ, ಏನ್ನ ಸಮಸಾ  ಇದೆ ಎಾಂದು ತಿಳಿದು, ಆ ಸಮಸಾ ಗೆ 

ಪ್ರಿಹಾರವನ್ನನ  ಹುಡುಕಿ ಸಮಸಾ ಯನ್ನನ  ಬಗೆಹರಿಸಬಹುದು.  ಈಗ ಹದಿನೈದು ದಿವಸಗಳಿಾಂದ ಅಧಿವೇಶ್ನ 

ನಡೆಸುತಿು ದೆಾ ೀವ.  ಹದಿನೈದು ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ  ಎಷ್ಟಟ  ಚ್ರ್ಚಗಯಾಗಬಹುದಾಗಿತ್ತು , ನನ್ನ ಅಧಗ ಗಂಟ ಭಾಷ್ಣ 

ಮಾಡಿರುತೆು ೀನೆ, ಮತು ಬಬ ರು ಅಧಗ ಗಂಟ ಅದನೆನ ೀ ಮಾತ್ನಡುತು ರೆ. ವಿಧೇಯಕವನ್ನನ  ತ್ರುವಾಗಲೇ  

ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳು ಮದಲೇ ನಿಣಗಯ ಮಾಡಿರುತು ರೆ.  ನವು ಹೌದು ಎಾಂದರೂ ಅಷ್ಟ ೀ, ಇಲಿ  

ಎಾಂದರೂ ಅಷ್ಟ ೀ, ಯಾರು ಏನೇ ಹೇಳಿದರೂ ಅವರು ವಿಧೇಯಕವನ್ನನ  ಪಾಸ  ಮಾಡೇ ಮಾಡುತು ರೆ.   

ತವು ತ್ಪುಪ  ತಿಳಿದುಕಳಳ ದಿದಾ ರೆ ನನ್ನ ಒಾಂದು ಮಾತ್ನ್ನನ  ಹೇಳುವುದಕೆೆ  ಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  ತ್ಮಾ  

ಜನರೇಶ್ನ ನಲಿ್ಲ  ತವು, ಮಾನಾ  ಎಸ.ಆರ.ಬೊಮಾಾ ಯಿಯವರು ಹೃದಯದಿಾಂದ ಭಾಷ್ಣವನ್ನನ  

ಮಾಡುತಿು ದಾ ರು.  ಈಗ ನಮಾ  ಜನರೇಶ್ನ  ಬ್ರಯಿಾಂದ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನನ  ಮಾಡುತಿು ದೆಾ ೀವ.   ಅದರಿಾಂದ 

ಕೆಟ್ಟಟ  ಹೀಗಿದೆ.  ಈಗ ವಿಧೇಯಕವನ್ನನ  ತ್ರುವಾಗಲೇ ಪಾಸ  ಮಾಡಿಕಾಂಡು ಹೀಗಬೇಕೆಾಂದು ನಿಣಗಯ 

ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇನೆನ ೀನ್ನ ಇದೆ? ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷ್ತಿು ನಲಿ್ಲ  ಯಾರಾದರು ಒಬಬ  ಮಂತಿರ   ಆಯಿತ್ತ, ನನ್ನ 

ವಿಧೇಯಕವನ್ನನ  ಬದಲ್ಯವಣೆ ಮಾಡಿಕಾಂಡು ತ್ರುತೆು ೀನೆ, ಮತೆು  re-present ಮಾಡುತೆು ೀನೆಾಂದು ಹೇಳಲ್ಲಲಿ .   

ಬಂದಿರುವ ವಿಧೇಯಕಗಳೆಲಿ್ಯ  ಪಾಸ  ಮಾಡಿಕಾಂಡು ಸುಮಾ ನೆ ಚ್ರ್ಚಗ ಮಾಡಿ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡುವುದು.  

ಇದರಲಿ್ಲ  ಸಾಧಿಸರುವುದೇನ್ನ?  ಅದಕೆೆ  ಬ್ಾಂಗಳೂರಿಾಂದ ಇಲಿ್ಲ ಗೆ ಬರಬೇಕೇ?  ನವು ಕನೆ ಪ್ಕ್ಷ 3-4 ದಿನ 

ಬರುತೆು ೀವ.  ಮಾಷ್ಗಲು  , ಅವರ ಸಬಬ ಾಂದಿ,  ಒಾಂದು ದಿನ ಮುಾಂರ್ಚಯೇ ಬಂದು ಹೆಾಂಡತಿ, ಮಕೆ ಳನ್ನನ  ಬಿಟ್ಟಟ  

ನಮಾ ನ್ನನ  ಕಾವಲು ಕಾಯುತು ರೆ.  ನವು ಬರುವುದು 300 ಜನ.  ಅವರು ಸುಮಾರು 1,000-2,000 ಜನರು 

ಬರುತು ರೆ. ನವು ಏನ್ನ ಸಾಧಿಸುತಿು ದೆಾ ೀವ?  ನವು ಸುವಣಗಸೌಧವನ್ನನ  ಕಟಟ ದೆಾ ೀವ.  ನನ್ನ ಮಾನಾ  
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ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳಿಗೆ ಕೈಮುಗಿದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ.    ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳು ಈ ಭಾಗದವರೇ 

ಆಗಿದಾಾ ರೆ.  

 

 ರ್ಶರ ೋ ಪುಟಟ ಣಣ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ....  

 

 ರ್ಶರ ೋ ಜಿ.ರಘು ಆಚಾರ :- ಮಾನಾ  ಪುಟಟ ಣಣ ನವರೇ, ನಿೀವು ಒಾಂದು ನಿಮಷ್ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರಿ.  

ನನ್ನ ಮಾತ್ನಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿೀವು ಮಾತ್ನಡಿ.  ನಿೀವು ಹೇಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ಕ್ಷಕೆೆ  ಹೀಗಿ ಗಡಡ ಬಿಟಟ ದಿಾ ೀರಿ.  

ಏಕೆ ತ್ಲೆ ಕೆಡಿಸಕಳುಳ ತಿು ೀರಿ, ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರಿ.  ನಿಮಾ ದು ಆಮೇಲೆ ಸೊಟ ೀರಿ ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.  

 

ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳಿಗೆ ಕೈಮುಗಿದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡುವುದೇನೆಾಂದರೆ,  

ಒಾಂದು ತಿಾಂಗಳಿನಲಿ್ಲ  ನಲೆು  ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯನ್ನನ  ಮಾಡುತು ರೆ.  ಒಾಂದು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ 

ಸಭೆಯನನ ದರೂ ಈ ಸುವಣಗಸೌಧದಲಿ್ಲ  ಮಾಡಲ್ಲ.  ಆಗ ಏನಗುತ್ು ದೆಾಂದರೆ, ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  ಮಂತಿರ ಗಳು 

ಒಾಂದು ದಿನ ಮುಾಂರ್ಚಯೇ ಇಲಿ್ಲ ಗೆ ಬಂದಿರುತು ರೆ.  ಅದರ ನಳೆ ಮಧಾಾ ಹನ  ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯನ್ನನ  

ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಸುವಣಗಸೌಧವನ್ನನ  ಕಟಟ ರುವುದಕೆೆ  ಸಾರ್ಗಕವಾಗುತ್ು ದೆ.  ಏಕೆಾಂದರೆ, [XXX]   (ಗಂದಲ) 

[XXX]  

   

[XXX] ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಕಡತ್ದ್ಧಂದ ತ್ಗೆಯಲಾಗಿದ್ದ.   
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 ರ್ಶರ ೋ ಬಸವರಾಜ ಬಮಾಾ ಯ(ಮಖಾ ಮಂತಿರ ಗಳು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ರಘು 

ಆಚಾರ ರವರು ಬಹಳ ರ್ಚನನ ಗಿ ಮಾತ್ನಡುತಿು ದಾಾ ರೆ.  ಆದರೆ ಅವರು ಕನೆಯ ದಿವಸ 

ಮಾತ್ನಡುತಿು ದಾಾ ರೆ.  ಮುಾಂರ್ಚ ಏನದರೂ ಮಾತ್ನಡಿದಾ ರೆ ಉಪ್ಯೀಗವಾಗುತಿು ತ್ತು .  ಎಲಿ್ಯ  

ಅನ್ನಭ್ವಿಸ, ಎಲಿ್ಯ  ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿರುವುದು ಸರಿಯಲಿ  ಎಾಂದು ಹೇಳುತಿು ದಾಾ ರೆ.  

 

 ರ್ಶರ ೋ ಜಿ.ರಘು ಆಚಾರ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ತ್ಮಾ  ಮೂಲಕ ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳಿಗೆ 

ಹೇಳುವುದೇನೆಾಂದರೆ,  ನನ್ನ ಏಕೆ ಈ ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಾತ್ನಡುವುದಕೆೆ  ನಿಲಿ್ಲ ಸದೆ ಎಾಂದರೆ, ನನ್ನ ಮದಲು 

ಗೆದುಾ  ಈ ಸದನಕೆೆ  ಬಂದಾಗ ಮದಲನೇ ಪ್ರ ಶೆನ ಯೇ ನನನ ದು.  ಅವತ್ತು  media ದಲಿ್ಲ   “ಮದಲನೇ ದಿನವೇ 

ಸಕು ರ  ಬ್ರರಿಸದ ರಘು ಆಚಾರ ” ಎಾಂದು ಹೆಡ ಲೈನು   ಬಂದಿತ್ತು .  ಇದು ತ್ಮಗೆ ಗತಿು ದೆ.  ನನ್ನ ಮದಲು 

ಮಾತ್ನಡುತಿು ದೆಾ , ಆಗ ಕೇಳಿಸಕಳುಳ ವವರಿಗೆ ಕಿವಿ ಇತ್ತು , ಈಗ ಮಾತ್ನಡಿದರೆ ಕೇಳಿಸಕಳುಳ ವವರಿಗೆ ಕಿವಿ 

ಇಲಿ . ಕೇಳಿಸಕಳುಳ ವುದಕೆೆ  ಕಿವಿ ಇಲಿದಿದಾಾ ಗ ಮಾತ್ನಡಿದರೂ ಪ್ರ ಯೀಜನವಿಲಿ .   ಆದಾ ರಿಾಂದ ನನ್ನ 

ಮಾತ್ನಡುವುದನ್ನನ  ನಿಲಿ್ಲ ಸಬಿಟಟ ದೆಾ ೀನೆ. 

 

 ರ್ಶರ ೋ ಬಸವರಾಜ ಬಮಾಾ ಯ:- ರಘು ಆಚಾರ ರವರೇ, ನಿೀವಬಬ ರೆ ಸರಿ, ಉಳಿದವರೆಲಿ್ಯ  

ಸರಿಯಿಲಿವೇ?  

 

 ರ್ಶರ ೋ ಜಿ.ರಘು ಆಚಾರ :- ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳೇ, ನನ್ನ ಆ ರಿೀತಿ ಹೇಳುತಿು ಲಿ . ಅನಾ ಥಾ 

ಭಾವಿಸಬೇಡಿ.  

 

  ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್.ವಿಿ .ಸಂಕನೂರ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷ್ತಿು ನ ಬಗೆೆ  ತ್ಪುಪ  ಸಂದೇಶ್ 

ಹೀಗುವುದು ಬೇಡ.  

 

 ಡಾ:ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸಾವ ರ್ಮ:- ಮಾನಾ  ರಘು ಆಚಾರ ರವರೇ,  ಪ್ಶಾಚ ತು ಪ್ ಒಳೆಳ ಯದಲಿ .  

ಪಾರ ಯಶ್ಚ ತ್ು  ಭಾಷ್ಣ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಹೀಗಬೇಡಿ. Reality ಗೆ ಹತಿು ರವಿರುವಂತೆ ಮಾತ್ನಡಿ. 

 

 ರ್ಶರ ೋ ಬಸವರಾಜ ಬಮಾಾ ಯ(ಮಖಾ ಮಂತಿರ ಗಳು):- ಮಾನಾ  ರಘು ಆಚಾರ ರವರೇ, ನಿೀವು 

ಮಾತ್ನಡಿ ನನಗೇನ್ನ ಅಭ್ಾ ಾಂತ್ರವಿಲಿ . ಈಗ ಇಲಿ್ಲ  ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಭ್ವ ಆಗಿದೆ, ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ 
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ಹೀಗಬೇಕೆಾಂದುಕಾಂಡಿದಿಾ ೀರಿ, ಅಲಿ್ಲ  ಏನಗಿದೆ ಎಾಂಬುದನ್ನನ  ಸವ ಲಪ  ತಿಳಿದುಕಳಿಳ .  ಅಲಿ್ಲ ಗೆ ಹೀಗಿ ಕನೆ 

ದಿವಸ ಇದೇ ರಿೀತಿ ಮಾತ್ನಡಬೇಡಿ.  

 

 ರ್ಶರ ೋ ಜಿ.ರಘು ಆಚಾರ :-  ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳಿಗೆ ಧನಾ ವಾದಗಳು.  ನನ್ನ ನಿಮಾ  

ಸಲಹೆಯನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ.  

 

 ರ್ಶರ ೋ ಪುಟಟ ಣಣ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, .... 

 

 ರ್ಶರ ೋ ಜಿ.ರಘು ಆಚಾರ :- ಮಾನಾ  ಪುಟಟ ಣಣ ನವರೇ, ನನ್ನ ಇನ್ನನ  ಯಿೀಲಡ   ಆಗಿಲಿ .  

 

 ರ್ಶರ ೋ ಪುಟಟ ಣಣ :- ನನ್ನ ಒಾಂದು ನಿಮಷ್ ಮಾತ್ನಡುತೆು ೀನೆ. ನಿೀವು ನನನ ನ್ನನ  ಕುರಿತ್ತ 

ಮಾತ್ನಡಿದಿಾ ೀರಿ. 

 

 ರ್ಶರ ೋ ಜಿ.ರಘು ಆಚಾರ :- ನನ್ನ ಮಾತ್ನಡಿ ಮುಗಿಸದ ನಂತ್ರ ನಿೀವು ಮಾತ್ನಡಿ. 

 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಪುಟಟ ಣಣ ನವರೇ, ನನ್ನ ತ್ಮಗೆ ಅವಕಾಶ್ ಕಡುತೆು ೀನೆ,. ಆಮೇಲೆ 

ಮಾತ್ನಡಿ.  

 

 ರ್ಶರ ೋ ಪುಟಟ ಣಣ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನನ್ನ ಈಗಲೇ ಮಾತ್ನಡಬೇಕು. ಅವರು 

ಕೇಳಿಸಕಳುಳ ವುದಕೆೆ  ಕಿವಿ ಇಲಿ  ಎಾಂದು ಹೇಳಿದಾಾ ರಲಿ್ಯ , ಇವರು ಮಾತ್ನಡುವುದನ್ನನ  

ಕೇಳಿಸಕಾಂಡಿದಾಾ ರಯೇ?  

 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಪುಟಟ ಣಣ ನವರೇ, ಈಗ ವಾದ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅವರು ಮಾತ್ನಡಿದ ನಂತ್ರ 

ತವು ಮಾತ್ನಡಿ.  

 

 ರ್ಶರ ೋ ಪುಟಟ ಣಣ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಇವರು ಹೀಟಲ ಗೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದಕೆೆ  

ಹೀಗುವುದು, ಬರುವುದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಟ  ಇವತ್ತು  ಕನೆಯ ದಿವಸ ಮಾತ್ನಡಿದರೆ ಹೇಗೆ? 

 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಪುಟಟ ಣಣ ನವರೇ, ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ .  
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 ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್.ವಿಿ .ಸಂಕನೂರ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಪ್ರಿಷ್ತಿು ನ ಗೌರವವನ್ನನ  ಹಾಳು 

ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ.  

 

 ರ್ಶರ ೋ ಪುಟಟ ಣಣ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಸದನದ ಸಮಯವನ್ನನ  ಹಾಳು ಮಾಡಬ್ರರದು.  

 

 ರ್ಶರ ೋ ಜಿ.ರಘು ಆಚಾರ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ತ್ಮಾ  ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಮಾನಾ  

ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡುವುದೇನೆಾಂದರೆ, ತಿಾಂಗಳಿಗೆ ಒಾಂದು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯನ್ನನ  

ಸುವಣಗಸೌಧದಲಿ್ಲ  ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಅನ್ನಕೂಲವಾಗುತ್ು ದೆ.  ಒಾಂದು ದಿನ ಮುಾಂರ್ಚಯೇ 

ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಮಂತಿರ ಗಳು ಬಂದರೆ ಈ ಸುವಣಗಸೌಧವು ರ್ಚನನ ಗಿರುತ್ು ದೆ,  ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೂ 

ರ್ಚನನ ಗಿರುತ್ು ದೆ.  ಆಗ ಅವರು ನಮಾ ನ್ನನ  ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನವರೆಗೂ ಹುಡುಕಿಕಾಂಡು ಬರುವ ಅವಶ್ಾ ಕತೆ 

ಇರುವುದಿಲಿ .  ಕೆಲವಾಂದು ಸಲ ಈ ಭಾಗದ ಜನ ಬ್ಾಂಗಳೂರಿಗೆ ಹುಡುಕಿಕಾಂಡು ಬರುತು ರೆ, ಆಗ 

ಮಂತಿರ ಗಳು ಬುಾ ಸಯಾಗಿರುತು ರೆ,  ಬುಾ ಸಯಾಗಿರುತು ರೆಾಂದರೆ avoid ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದೇನೂ ಅಲಿ .  

ಯಾವುದೊೀ ಒಾಂದು ಕಾಯಗಕರ ಮ, ಮತು ಾಂದು ಇರುತ್ು ದೆ, ಅವತ್ತು  ಅವರು ಸಗುವುದಿಲಿ .   ಅವತ್ತು  ಅವರು 

ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನಲಿೆ ೀ ಉಳಿದುಕಳಳ ಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ. ಇಲಿೆ ೀ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬ್ಾಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುವ 

ಹಣ ಅವರಿಗೆ ಉಳಿಯುತ್ು ದೆ.  ಸುವಣಗಸೌಧ ಕಟಟ ದಾ ಕೊ  ನಮಗೆ ಸಾರ್ಗಕವಾಗುತ್ು ದೆ.  ನನಗೆ ಸಹಕಾರ 

ಮಾಡಿದಂತ್ಹ ಎಲಿ್ಯ  ಶಾಸಕರಿಗೆ, ಕಾಾಂಗೆರ ಸ  ಪ್ಕ್ಷ, ಜೆಡಿ(ಎಸ) ಪ್ಕ್ಷ, ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ಕ್ಷ ಆಗಿರಬಹುದು,  ಎಲಿ್ಯ  ನನನ  

ಸನಿಾ ತ್ರ ರು, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು, ಇವರೆಲಿರಿಗೂ ನನನ  ಧನಾ ವಾದಗಳನ್ನನ  ಹೇಳುತು , ನನಗೆ ಮಾತ್ನಡುವುದಕೆೆ  

ಅವಕಾಶ್ ಕಟಟ ದಾ ಕೆಾ ಗಿ ತ್ಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನನ  ತಿಳಿಸುತು  ನನನ  ಮಾತ್ತಗಳನ್ನನ  ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ.  

 

 ರ್ಶರ ೋ ಪುಟಟ ಣಣ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನನ್ನ ಹೆರ್ಚಚ  ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕಳುಳ ದಿಲಿ .  ಮಾನಾ  

ರಘು ಆಚಾರ ರವರು ಏನ್ನ ಹೇಳಿದಾಾ ರೆ ಅದರ ಬಗೆೆ  ನನ್ನ ಮಾತ್ನಡುತೆು ೀನೆ. 

 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನಿೀವಿಬಬ ರು ಒಾಂದೇ.   

 

 ರ್ಶರ ೋ ಪುಟಟ ಣಣ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನನ್ನ ಎಳೆಯುವುದಿಲಿ .  ಒಾಂದು ವಾಕಾ ದಲಿ್ಲ  

ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.  ವಾ ವಸೆ  ಹಾಳಾಗಿದೆ ಎಾಂದು ಅವರು ಹೇಳುತು ರಲಿ್ಯ  .... 

 

 ರ್ಶರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಇಬಬ ರು ಒಾಂದೇ ಎಾಂದು ಹೇಳುತಿು ೀರಲಿ್ಯ  ಹೇಗೆ?  
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 ರ್ಶರ ೋ ಪುಟಟ ಣಣ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ಮಾನಾ  ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರು ಮಾತ್ನಡುವುದನ್ನನ  

ಅವರು ಕೇಳಿಸಕಳಳ ಬೇಕಲಿವೇ?  ಮಾನಾ  ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರು ಸದನದಲಿ್ಲ  ಎಷ್ಟಟ  ಕಿರುಚಿಕಾಂಡು 

ಮಾತ್ನಡಿಲಿವೇ?  ನವು ಅವರಿಗೆ ಏನಗಿಬಿಡುತ್ು ದೆಯೀ ಎಾಂದು ಅಾಂದುಕಾಂಡಿಲಿವೇ, ಅದೂ ಕೂಡ 

ಮಾನಾ  ರಘು ಆಚಾರ ಗೆ ಕೇಳಿಸಲಿವೇ?  ಯಾರಿಗೂ ಕಿವಿಯೇ ಕೇಳಿಸಲಿ  ಎಾಂದುಬಿಟಟ ರೆ ಹೇಗೆ?  ಮಾನಾ  

ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿಯವರ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ಮಾನಾ  ರಘು ಆಚಾರ ರವರು ಗೆದಿಾ ದಾ ರೆ  ಈ ಭಾಷ್ಣಕೆೆ  

ಏನದರೂ ಒಾಂದು ಅರ್ಗ ಇರುತಿು ತ್ತು .   ಆದರೆ ವಾ ವಸೆ ಯನ್ನನ  ಹಾಳು ಮಾಡಿದವರಲಿ್ಲ  ಅವರು ಒಬಬ ರು.  

ಕನೆಯ ದಿವಸ ಇದನ್ನನ  ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವ ರಿೀತಿ ಸರಿ ಎಾಂಬುದನ್ನನ  ತವೇ ಹೇಳಿ. 

 

 ರ್ಶರ ೋ ಜಿ.ರಘು ಆಚಾರ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, XXX 

 

[XXX] ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಕಡತ್ದ್ಧಂದ ತ್ಗೆಯಲಾಗಿದ್ದ.   
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 ರ್ಶರ ೋ ಪುಟಟ ಣಣ :-  ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಅದೇ ವಾ ವಸೆ ಯಲಿ್ಲ  ಬಂದಿದಾ ರೆ ನನ್ನ 

ಒಪಿಪ ಕಳುಳ ತಿು ದೆಾ .  ಆದರೆ ಕನೆಯ ದಿವಸ ಹೀಗುವ ದಿನ ಈ ರಿೀತಿ ಭಾಷ್ಣ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗೆ?  ಹೀಗುವ 

ದಿನ ಹೇಳಿದರೆ ಏನ್ನ ಪ್ರ ಯೀಜನವಾಂದು ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳು ಹೇಳಿದರು.  

 

 ರ್ಶರ ೋ ಆಯನೂರು ಮಂಜುರ್ನಥ (ಪದವಿೋಧರರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ರಘು ಆಚಾರ ರವರು ಯಾವ ಕಾರಣಕೆಾ ಗಿ ಮಾತ್ನಡಿದಾಾ ರೆಯೀ ನನಗೆ ಗತಿು ಲಿ .  ಬಹಳ ದೊಡಡ  

ಇತಿಹಾಸ, ಮತ್ತು  ಬಹಳ ಮಹನಿೀಯರು ಬಂದು ಹೀಗಿರುವ ಜಾಗದಲಿ್ಲ  ನಿಾಂತ್ತ ಮಾತ್ನಡುತಿು ದೆಾ ೀನೆ  

ಎನ್ನನ ವ ಪ್ರ ಜೆಾ  ಅವರಿಗೆ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು .  ಅದನ್ನನ  ಮೀರಿ, ಈ ಸದನದ ಸಭ್ಾ ತೆಯನ್ನನ  ಮೀರಿ,  ಈ ಸಭೆಗೆ 

ಅವಮಾನ ಮಾಡುತಿು ದಾಾ ರೆಾಂದು ನನಗನಿಸುತಿು ದೆ.  ಅವರು ಒಾಂದು ಮಾತ್ನ್ನನ  ಅರ್ಗ ಮಾಡಿಕಳಳ ಬೇಕು,  

ಇಲಿ್ಲ  ಬಹಳ ಮಂದಿ ಕುಳಿತ್ವರೆಲಿ್ಯ  ಹಾಗಿಲಿ ,  ನವು ಹೀರಾಟಗಳ ಹನೆನ ಲೆಯಲಿ್ಲ  ಬಂದಿದೆಾ ೀವ.  

ಯಾವುದೊೀ ಹೆಲ್ಲಕಾಪ್ಟ ರ ನಲಿ್ಲ  ಹೀಗಿ ಮತ್ದಾರರನ್ನನ  ಮರಳು ಮಾಡಿ ಗೆದುಾ  ಬಂದವರು ಇಲಿ್ಲ  ಇಲಿ . 

             (ಮುಾಂದು)  

 

(1344)/24.12.2021/1.10/bkp-rn          (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

 

ರ್ಶರ ೋ ಆಯನೂರು ಮಂಜುರ್ನಥ(ಮಂದು):-  

ಸನಾ ನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ರಘು ಆಚಾರ ರವರು ಯಾವ ಹನೆನ ಲೆಯಲಿ್ಲ  ಆ ರಿೀತಿ 

ಮಾತ್ನಡಿದಾಾ ರೆನ್ನನ ವುದು ನನಗೆ ಗತಿು ಲಿ . ಬಹಳ ದೊಡಡ  ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಮತ್ತು  ಬಹಳ ದೊಡಡ  

ಮಹನಿೀಯರು ಬಂದು ಹೀಗಿರುವಂತ್ಹ ಈ ಸದನದಲಿ್ಲ  ನಿಾಂತ್ತ ಮಾತ್ನಡುತಿು ದೇನೆ ಎನ್ನನ ವ ಅರಿವು 

ಅವರಿಗೆ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು . ಈ ಸಭೆಯ ಸಭ್ಾ ತೆಯನ್ನನ  ಮೀರಿ, ಈ ಸಭೆಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡುತಿು ದಾಾ ರೆಾಂದು 

ನನಗನಿಸುತಿು ದೆ. ಒಾಂದು ಮಾತ್ನ್ನನ  ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು ಅರ್ಗ ಮಾಡಿಕಳಳ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲಿ್ಲ  ಕುಳಿತಿರುವ 

ನವಲಿರೂ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಇಲಿ . ನವು ಹೀರಾಟದ ಹನೆನ ಲೆಯಿಾಂದ ಬಂದಿದೆಾ ೀವ. ಯಾವುದೊೀ 

ಹೆಲ್ಲಕಾಫಟ ರ ನಲಿ್ಲ  ಹೀಗಿ ಮತ್ದಾರರನ್ನನ  ಮರಳು ಮಾಡಿ ಬಂದವರಲಿ  ನವು. ಹೀರಾಟದ 

ಹನೆನ ಲೆಯಲಿ್ಲ  ಜೈಲುವಾಸವನ್ನನ  ಅನ್ನಭ್ವಿಸ ಪೊಲ್ಲೀಸರ ಲ್ಯಠಿ ಏಟ್ಟಗಳನ್ನನ  ತಿಾಂದು ಜನಸಾಮಾನಾ ರ 

ಮೆರವಣಿಗೆಗಳನ್ನನ  ಮಾಡಿಕಾಂಡು ಬಿೀದಿಬಿೀದಿಗಳಲಿ್ಲ  ಬಿಸಲು ಮಳೆ ಎನ್ನನ ವುದನ್ನನ  ಲೆಕೆಿ ಸದೇ 

ಧರಣಿಗಳನ್ನನ  ಮಾಡಿ ಆ ಮೂಲಕ ಈ ಸದನವನ್ನನ  ಪ್ರ ವೇಶ್ಸದೆಾ ೀವ. ಅವರ ಸದಸಾ ತ್ವ ದ ಅವಧಿ 

ಮುಗಿಯುತಿು ದೆ. ಅವರು ಈ ಸದನಕೆೆ  ವಿದಾಯವನ್ನನ  ಹೇಳುವಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಗದಲಿ್ಲ  ಈ ರಿೀತಿ 

ಮಾತ್ನಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಅವರೇ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿಕಳುಳ ತಿು ದಾಾ ರೆಯೇ ಹರತ್ತ ಈ ಸಭೆಗಲಿ . 

ಈ ಸದನದ ಪಿೀಠದ ಮೇಲ್ಯು ಗದಲಿ್ಲ  ಎಾಂರ್ ಮಹನಿೀಯರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಗಳಿವ ಎನ್ನನ ವುದನ್ನನ  ಅವರು 
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ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಾಂತ್ಹ ಪ್ವಿತ್ರ ವಗಿರುವ ಸದನಕೆೆ  ಬರುವಂತ್ಹ ಸೌಭಾಗಾ  ಈ ಪ್ರ ಜಾತಂತ್ರ  ವಾ ವಸೆ ಯಲಿ್ಲ  

ಅವರಿಗೆ ದೊರಕಿದೆ. ಇಲಿ್ಲಾಂದ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಹೀಗುವಂತ್ಹ ಮಾತ್ತಗಳನ್ನನ  ಅವರು ಹೇಳುತಿು ದಾಾ ರೆ. ಅಲಿ್ಲ  

ಹೀಗಿ ಇವರು ಎಲಿವನ್ನನ  ಸರಿ ಮಾಡಿಬಿಡುತು ರೆಯೇ? ಅರ್ವಾ ಅಲಿ್ಲನ ಪ್ರಿಸೆ ತಿ ಬಹಳ ರ್ಚನನ ಗಿದೆಯೇ? 

ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳು, ʼಇವರು ಅಲಿ್ಲ ಗೆ ಹೀದ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಇದೇ ಮಾತ್ತಗಳನ್ನನ  ಅಲಿ್ಲಯೂ 

ಹೇಳಬೇಡಿʼ ಎಾಂದು ಬಹಳ ರ್ಚನನ ಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಒಾಂದು ಬದಿ ತೆ ಎನ್ನನ ವುದು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ.  

 

ರ್ಶರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ(ರ್ಶಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಸನಾ ನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,      [XXX] 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-  ಅದ್ದಲೂ ವನೂನ  ಕಡತ್ದ್ಧಂದ ತ್ಗೆದು ಹಾಕಿ. 

 

[XXX] ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಕಡತ್ದ್ಧಂದ ತ್ಗೆಯಲಾಗಿದ್ದ.  
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ರ್ಶರ ೋ ಆಯನೂರು ಮಂಜುರ್ನಥ :- ಸನಾ ನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಕಣಿಣ ನ ಮುಾಂದೆ ಒಾಂದು ಗುರಿ 

ಇರಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ. ಯಾವ ಕಾರಣಕೆಾ ಗಿ ಈ ಸದನಕೆೆ  ಬಂದಿದೆಾ ೀವ ಎನ್ನನ ವಂತ್ಹ ಪ್ರ ಜೆಾ  ಇರಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ. 

ಅದರ ಸಾಧನೆಗೀಸೆ ರ ಅಧಾ ಯನ ಮಾಡಿಕಾಂಡು ಬಂದು ಇಲಿ್ಲ  ಕುಳಿತ್ತಕಳಳ ಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ. ಕಣಿಣ ನ 

ಮುಾಂದೆ ಗುರಿ ಇಲಿದೇ, ಈ ಸದನ ಒಾಂದು ಆಕಷ್ಗಕ ಕೇಾಂದರ  ಎನ್ನನ ವ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೊೀ ಮಾಗಗಗಳ 

ಮೂಲಕ ಇಲಿ್ಲ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ರಿೀತಿಯ ಮಾತ್ತಗಳನ್ನನ  ಹರಬರುತ್ು ವ. ಈ ಸದನದಲಿ್ಲ  ಹೀರಾಟ ಮಾಡಿ 

ಬಂದಂತ್ಹ ನೂರಾರು ಜನರು ಇದಾರೆ. ಒಾಂದು ಸದುದೆಾ ೀಶ್ ಸಾಧನೆಗ್ರಗಿ ಬಂದವರು ಇದಾಾ ರೆ. ಬಡವರ ಪ್ರ 

ಅನರ್ರ ಪ್ರ ಧವ ನಿ ಎತ್ತು ವುದಕೆಾ ಗಿ ಈ ಸದನಕೆೆ  ಬಂದಿದೆಾ ೀವ. ಮಾನಾ  ರಘು ಆಚಾರ ರವರು ತ್ಮಾ  

ವಿದಾಯದ ಮಾತ್ತಗಳಲಿ್ಲ  ಈ ಸಭೆಗೆ ಸೌಜನಾ ತೆಯಿಾಂದ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನನ  ಕೇಳಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಂಪ್ರೆಗೆ ಅವಮಾನ 

ಮಾಡುವಂತ್ಹ ಮಾತ್ತಗಳನ್ನನ  ಅವರು ಆಡಿದಾಾ ರೆ. ಆ ಕಾರಣಕೆಾ ಗಿ ಮಾನಾ  ರಘು ಆಚಾರ ರವರು ಈ 

ಸಭೆಯ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನನ  ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 

 

ರ್ಶರ ೋ ಜಿ.ರಘು ಆಚಾರ :- ಸನಾ ನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ನನನ  ಮಾತ್ತಗಳಿಾಂದ ಯಾರಿಗ್ರದರು 

ನೀವಾಗಿದಾ ರೆ ನನ್ನ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನನ  ಯಾಚಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈಗ ಧನ ವಿನಿಯೀಗ ವಿಧೇಯಕದ ಮೇಲೆ ಚ್ರ್ಚಗ ಪಾರ ರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 

ಡಾ||ವೈ.ಎ.ನರಾಯಣಸಾವ ಮಯವರೇ, ತ್ಮಾ  ಮಾತ್ತಗಳನ್ನನ  ಪಾರ ರಂಭಿಸ.   

 

ರ್ಶರ ೋ ಪುಟಟ ಣಣ (ರ್ಶಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಸನಾ ನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನನ್ನ ರಘು ಆಚಾರ ರವರ ವಿಚಾರದ 

ಬಗೆೆ  ಮಾತ್ನಡುವುದಿಲಿ . ಧನವಿನಿಯೀಗ ವಿಧೇಯಕದ ಬಗೆೆ  ಮಾತ್ನಡುತೆು ೀನೆ.  ಸನಾ ನಾ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮದಲನೆಯದಾಗಿ ಕನಗಟಕ ಧನ ವಿನಿಯೀಗ ವಿಧೇಯಕ 2021ಕೆೆ  ನನನ  

ಸಹಮತ್ವನ್ನನ  ವಾ ಕು ಪ್ಡಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ. ನೆರೆ ಹಾವಳಿಯಿಾಂದ ಇಡಿೀ ಕನಗಟಕ ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು 20-25 

ಸಾವಿರ ಶಾಲ್ಯ ಕಠಡಿಗಳು ಶ್ರ್ಥಲಗಾಂಡಿವ. ನನ್ನ ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳಲಿ್ಲ  ಮನವಿ 

ಮಾಡುವುದೇನೆಾಂದರೆ, ಕಳೆದ 2 ವಷ್ಗಗಳಲಿ್ಲ  ಅಾಂದರೆ, ಜನವರಿ 2020ರಿಾಂದ ಈಗ ಜನವರಿ 2022ನೇ 

ವಷ್ಠಗರಂಭ್ವಾಗುತಿು ದೆ. ಈ ಎರಡು ವಷ್ಗಗಳಲಿ್ಲ  ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಮಕೆ ಳು ಶಾಲೆಗಳಿಾಂದ ಹರಗುಳಿದಿದಾಾ ರೆ. 25 

ಸಾವಿರಕೆಿ ಾಂತ್ ಹೆಚಿಚ ನ ಶಾಲ್ಯ ಕಠಡಿಗಳು ದುರಸು ಯಾಗಬೇಕು ಅರ್ವಾ ಹಸ ಕಟಟ ಡಗಳನ್ನನ  ಕಟಟ  

ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದಕೆೆ  ಆದಾ ತೆಯನ್ನನ  ನಿೀಡಬೇಕೆಾಂದು ತ್ಮಾ  ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಮಾಡುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

ಸನಾ ನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ಒಾಂದು ಕಡೆ 36 ಸಾವಿರಕೆಿ ಾಂತ್ ಹೆಚಿಚ ನ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಹುದೆಾ ಗಳು ಖಲ್ಲ ಇವ. 

ಮತು ಾಂದು ಕಡೆ ಶಾಲೆಗಳನ್ನನ  ನಡೆಸುವುದಕೆೆ  ಕಟಟ ಡಗಳು ಉತ್ು ಮ ಸೆ ತಿಯಲಿ್ಲ  ಇಲಿ . ಹಾಂದೆ ಮಾನಾ  
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ವಿಜಯಭಾಸೆ ರ ರವರು ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲ್ಯಖೆಯ ಕಾಯಗದಶ್ಗಗಳಾಗಿದಾ  ಸಂದಭ್ಗದಲಿ್ಲ  ಕಿ ಸಟ ರ  ಪ್ದಿ ತಿಯನ್ನನ  

ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದಾ ರು. ಇದರಿಾಂದಾಗಿ ಶಾಲ್ಯ ಕಟಟ ಡಗಳ ಗುಣಮಟಟ ವನ್ನನ  ಹೆಚಿಚ ಸುವುದಕೆೆ  

ಸಹಾಯಕವಾಗುತಿು ತ್ತು . ಆದರೆ, ಇವತ್ತು  ಅದು ಯಾವುದು ನಡೆಯುತಿು ಲಿ . ಶಾಲೆಗಳಲಿ್ಲ  ಇದಾ ಾಂತ್ಹ 

ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಸಹ ಬಿದುಾ  ಹೀಗಿವ. ಶಾಲ್ಯ-ಕಾಲೇಜುಗಳಲಿ್ಲ   ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಇಲಿದಂತ್ಹ ಸೆ ತಿ 

ನಿಮಾಗಣವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಅವುಗಳನ್ನನ  ಸಹ ದುರಸೆ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿವ. ಈ ಧನವಿನಿಯೀಗ ವಿಧೇಯಕದಲಿ್ಲ  

ಅದಕೊ  ಸಹ ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕಡಬೇಕೆಾಂದು ಕೇಳಿಕಳುಳ ತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

ಸನಾ ನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈ ಓಮಕರ ೀನ  ಎನ್ನನ ವಂತ್ಹ ಮೂರನೆಯ ಅಲೆಯು ಬರುತ್ು ದೆಾಂದು 

ಮಾತ್ನಡುತಿು ದಾಾ ರೆ. ಆದರೆ, ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ು ದೆ ಎನ್ನನ ವುದು ಗತಿು ಲಿ . ಆದರೆ, ಆತಂಕದ ನಡುವಯೇ 

ಮಕೆ ಳು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬರುತಿು ದಾಾ ರೆ.  

 

ಸನಾ ನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಬಿ.ಎಸ .ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನವರು ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳಾಗಿದಾ  

ಸಂದಭ್ಗದಲಿ್ಲ  ನೆರೆಯಿಾಂದ ಮನೆ ಕಳೆದುಕಾಂಡವರಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪ್ರಿಹಾರವನ್ನನ  

ನಿೀಡುವುದಾಗಿ ಘೀಷ್ಣೆ ಮಾಡಿದಾ ರು. ಅದರಂತೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನನ  ಒಾಂದೆರಡು ಕಂತ್ತಗಳಲಿ್ಲ  

ನಿೀಡಲ್ಯಗುತಿು ದೆ.  ಇದು ಉತ್ು ಮವಾದ ಕರ ಮ ಅದನ್ನನ  ಸಾವ ಗತಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ. ಆದರೆ, ಶಾಲ್ಯ ಕಟಟ ಡಗಳ 

ನಿಮಾಗಣಕೆೆ  ಮತ್ತು  ದುರಸೆ ಗೆ ಆದಾ ತೆಯನ್ನನ  ನಿೀಡಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ. ಇಲಿದಿದಾ ರೆ ಮಕೆ ಳು ಎಲಿ್ಲ  

ಕುಳಿತ್ತಕಾಂಡು ಓದಬೇಕು? ಒಾಂದು ಕಡೆ ಶಾಲ್ಯ ಕಟಟ ಡಗಳ ಮೇಲ್ಯಛ ವಣಿ ಕುಸಯುತಿು ದೆ ಮತ್ತು  ಸುಣಣ  

ಬಣಣ ಗಳು ಸಹ ಎದುಾ  ಬರುತಿು ವ ಕಟಟ ಡದ ಒಳಗಡೆ ಹಾವುಗಳು ಮತ್ತು  ಚೇಳುಗಳು ಬರುತಿು ವ, ಅಲಿ್ಲ  

ಮಕೆ ಳನ್ನನ  ಕೂರಿಸಕಾಂಡು ಪಾಠ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಭ್ಯವಾಗುತಿು ದೆಯೆಾಂದು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಮಕೆ ಳನ್ನನ  

ಕೂರಿಸಕಾಂಡು ಪಾಠ ಮಾಡುತಿು ರುವುದರ ಬಗೆೆ  ವರದಿಗಳು ಪ್ರ ಕಟವಾಗಿರುವುದನ್ನನ  ನವು ಪ್ರ ತಿದಿನ 

ಪ್ತಿರ ಕೆಗಳಲಿ್ಲ  ನೀಡುತಿು ದೆಾ ೀವ.  

 

ಸನಾ ನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳು ತಂದಿರುವಂತ್ಹ 2021ರ ಧನವಿನಿಯೀಗ 

ವಿಧೇಯಕದಲಿ್ಲ  ಸಾಕಷ್ಟಟ  ಹಣವನ್ನನ  ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲ್ಯಖೆಗೆ ಕಟಟ ದಾಾ ರೆ ಆದರೆ, ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ ಬಂದಂತ್ಹ ನೆರೆ 

ಹಾವಳಿಯಿಾಂದ ಎಲಿ  ಜಿಲಿೆ , ತಲಿ್ಲ ಕು ಮತ್ತು  ಗ್ರರ ಮಗಳಲಿ್ಲ  ಇರುವಂತ್ಹ ಶಾಲ್ಯ ಕಟಟ ಡಗಳು 

ಹಾಳಾಗಿರುವುದರಿಾಂದ ಶಾಲ್ಯ ಕಟಟ ಡಗಳ ಪುನರ  ನಿಮಾಗಣ ಮತ್ತು  ದುರಸು ಗೆ ಹೆಚಿಚ ನ ಆದಾ ತೆಯನ್ನನ  

ಕಡಬೇಕೆನ್ನನ ವುದು ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳಲಿ್ಲ  ನನನ  ಮನವಿಯಾಗಿದೆ.  
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ಸನಾ ನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಹಸದಾಗಿ ಸುಮಾರು 15 ಸಾವಿರ ಶ್ಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ 

ಮಾಡಲ್ಯಗುತ್ು ದೆಯೆಾಂದು ಸಕಾಗರ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಸಂಖೆಾ  ಸಾಕಾಗುತಿು ಲಿ . ಏಕೆಾಂದರೆ, ಪ್ರ ತಿ ವಷ್ಗ ಶ್ಕ್ಷಕರ 

ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆ ನಡೆಯುತಿು ರುತ್ು ದೆ. ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕರತೆ ಇದಾ ರೆ ಶಾಲೆಗಳು ನಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ ವಾಗುತ್ು ದೆ. 

ಪ್ರ ತಿ ಜಿಲಿೆ  ಮತ್ತು  ತಲಿ್ಲ ಕುಗಳ ಕೇಾಂದರ  ಸೆಾ ನಗಳಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು ಎರಡು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಸಂಖೆಾ ಯ 

ವಿದಾಾ ರ್ಥಗಗಳು ಇರುವಂತ್ಹ ಶಾಲ್ಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲಿ್ಲ  ವಿಷ್ಯವಾರು ಶ್ಕ್ಷಕರುಗಳೇ ಇಲಿ . ಪ್ರ ತಿ ಶಾಲೆಗಳಲಿ್ಲ  

10 ಜನ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕರತೆ ಇದೆ. ಕಾಲೇಜುಗಳಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು 10 ಅರ್ವಾ 15 ಅಧಾಾ ಪ್ಕರುಗಳ ಕರತೆ 

ಇರುವುದನ್ನನ  ನವು ಕಾಣ್ಣತಿು ದೆಾ ೀವ. ಜಿಲಿೆ  ಮತ್ತು  ತಲಿ್ಲ ಕುಗಳ ಕೇಾಂದರ  ಸೆಾ ನಗಳಲಿ್ಲ  ಸಕಾಗರಿ ಶಾಲ್ಯ 

ಮತ್ತು  ಕಾಲೇಜುಗಳು ಖಸಗಿ ಶಾಲ್ಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಪೈಪೊೀಟ ನಿೀಡುತಿು ವ. ಈ ಸಕಾಗರಿ ಶಾಲ್ಯ ಮತ್ತು  

ಕಾಲೇಜುಗಳಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿಚ ನ ವಿದಾಾ ರ್ಥಗಗಳ ಸಂಖೆಾ ಯನ್ನನ  ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಶ್ಕ್ಷಣ ಗುಣಮಟಟ ವನ್ನನ  

ಸಹ ಅವರು ಕಾಯುಾ ಕಾಂಡಿದಾಾ ರೆ. ಈ ಶ್ಕ್ಷಣ ಗುಣಮಟಟ  ಮತ್ತು  ವಿದಾಾ ರ್ಥಗಗಳ ಸಂಖೆಾ ಯನ್ನನ  ಅದೇ 

ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ಕಾಪಾಡಿಕಳಳ ಬೇಕಾದರೆ, ಖಲ್ಲ ಇರುವಂತ್ಹ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಮತ್ತು  ಅಧಾಾ ಪ್ಕರ ಹುದೆಾ ಗಳನ್ನನ  ಭ್ತಿಗ 

ಮಾಡಿಕಳುಳ ವ ಬಗೆೆ  ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳು ಆದಾ ತೆ ನಿೀಡಬೇಕೆನ್ನನ ವುದು ನನನ  ಒತು ಯವಾಗಿದೆ.  

 

ಸನಾ ನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನೆರೆ ಹಾವಳಿಯಿಾಂದಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಜನ ಕೃಷಿಕರು ಬ್ಳೆ ನಷ್ಟ ವನ್ನನ  

ಅನ್ನಭ್ವಿಸುತಿು ದಾಾ ರೆ, ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಧನವಿನಿಯೀಗದಲಿ್ಲ  ಆದಾ ತೆಯನ್ನನ  ನಿೀಡಬೇಕೆಾಂದು  

ಮಾನಾ ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳಲಿ್ಲ  ಕೇಳಿಕಳುಳ ತು , ಈ ಧನವಿನಿಯೀಗ ವಿಧೇಯಕಕೆೆ  ನನನ  ಸಹಮತ್ವನ್ನನ  

ವಾ ಕು ಪ್ಡಿಸುತು , ನನನ  ಮಾತ್ತಗಳನ್ನನ  ಮುಕಾು ಯಗಳಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈಗ ಮಾನಾ  ಶ್ಶ್ೀಲ  ಜಿ.ನಮೀಶ್ಯವರು ಮಾತ್ನಡುತು ರೆ. ಅವರ ನಂತ್ರ 

ಡಾ||ವೈ.ಎ.ನರಾಯಣಸಾವ ಮಯವರು ಮಾತ್ನಡಬೇಕು. 

 

ರ್ಶರ ೋ ಶರ್ಶೋಲ  ಜಿ.ನಮೀರ್ಶ(ರ್ಶಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಸನಾ ನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳು ಮಂಡಿಸರುವಂತ್ಹ ಕನಗಟಕ ಧನ ವಿನಿಯೀಗ ವಿಧೇಯಕ 2021ಅನ್ನನ  

ಸಾವ ಗತಿಸುತು , ಅದಕೆೆ  ಬ್ಾಂಬಲವನ್ನನ  ಸಹ ಸೂಚಿಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

ಸನಾ ನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳು ಸಂವಿಧಾನದ ಅನ್ನರ್ಚಛ ೀದ 371 ಜೆ 

ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಕಲ್ಯಾ ಣ ಕನಗಟಕ ಭಾಗಕೆೆ  ಒಾಂದು ಬೊೀಡ ಗನ್ನನ  ರಚ್ನೆ ಮಾಡಿ 1,500 ಕೀಟ  

ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನನ  ವಚ್ಚ  ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಆಯವಾ ಯದಲಿ್ಲ  ಮೀಸಲ್ಯಗಿಟಟ ದಾ ರು.   

            (ಮುಾಂದು) 
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(1345) 24.12.2021 01.20 ಎಸ್ ವಿ-ಆರ ಎನ          (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

 

 (ಗಂದಲ)  

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಯವರು ಮಾತ್ನಡಲು ಎದುಾ  ನಿಾಂತಿದಾಾ ರೆ.  

ದಯಮಾಡಿ ಎಲಿರೂ ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ .   

 

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ  (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈ 

ವಿಧೇಯಕದ ಬಗೆೆ  ಎರಡು ನಿಮಷ್ ಮಾತ್ನಡಲು ನಮಗೂ ಅವಕಾಶ್ವನ್ನನ  ಕಡಿ.   

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ವಿಧೇಯಕದ 

ಬಗೆೆ  ಮಾತ್ನಡುವಾಗ ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು ಯಾರಾದರೂ ಮಾತ್ನಡಬಹುದು.   

 

ರ್ಶರ ೋ ಸಿ.ಎಂ.ಇಬಾರ ಹಂ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ತವು ಈ ವಿಷ್ಯವನ್ನನ  ಏಕೆ ಇಷ್ಟಟ  

ಎಳೆಯಲು ಬಿಡುತಿು ದಿಾ ೀರಿ ಎಾಂದು ನನಗೆ ಅರ್ಗವಾಗುತಿು ಲಿ .  ಆಡಳಿತ್ ಪ್ಕ್ಷದವರಿಾಂದ ಇಷ್ಟ ಾಂದು ಭಾಷ್ಣ 

ಮಾಡಿಸುತು  ಕುಳಿತ್ರೆ ಹೇಗೆ?  

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಇಬ್ರರ ಹಾಂ ಅವರೇ, ಇಲಿ್ಲ  ಆಡಳಿತ್ ಪ್ಕ್ಷ ಎಾಂದೇನಿಲಿ .  ಎಲಿರಿಗೂ 

ಅವಕಾಶ್ ಕಡಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ.  

 

ಡಾ:ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸಾವ ರ್ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಇದು ಏನ್ನ ಭಾಷ್ಣ ಅಲಿ .  

ವಿಧೇಯಕದ ಮೇಲ್ಲನ ಚ್ರ್ಚಗ.   

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಯವರೇ, ತವು ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಹೇಳಿ. ಎಲಿರೂ 

ಮಾತ್ನಡಿದುಾ  ಸಾಕು.  

 

ರ್ಶರ ೋ ಬಸವರಾಜ ಬಮಾಾ ಯ (ಮಖಾ ಮಂತಿರ ಗಳು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಕನೆಯದಾಗಿ 

ಮಾನಾ  ಶ್ಶ್ೀಲ  ಜಿ ನಮೀಶ್ಯವರು ಮಾತ್ನಡಿ ಮುಗಿಸಬಿಡಲ್ಲ.   
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ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈ ವಿಧೇಯಕದ ಬಗೆೆ  ಎರಡು ನಿಮಷ್ 

ನನ್ನ ಮಾತ್ನಡುತೆು ೀನೆ.  ಪ್ರ ತಿಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕನಗಿ ನನಗೆ ವಿಧೇಯಕದ ಬಗೆೆ  ಮಾತ್ನಡುವುದು ಬೇಡ 

ಎಾಂದರೆ ಹೇಗೆ?  

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಪಾಟೀಲರೇ, ನನ್ನ ಎಲಿರಿಗೂ ಅವಕಾಶ್ವನ್ನನ  ಕಡುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

ನಿಮಗೆ ಬೇಡ ಎಾಂದು ಯಾರು ಹೇಳಿದರು?  ನನ್ನ ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಯವರಿಗೆ ಉತ್ು ರ ಕಡಿ ಎಾಂದು ಕೇಳಿದೆನ್ನ. 

 

 ರ್ಶರ ೋ ಅರವಿಂದ ಕುಮಾರ  ಅರಳಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಹಾಗ್ರದರೆ ಅಧಿವೇಶ್ನವನ್ನನ  

ಇನೂನ  ಒಾಂದು ವಾರ ಮುಾಂದುವರೆಸ.   

 

ಡಾ:ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸಾವ ರ್ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ರಘು ಆಚಾರ  ಅವರು 

ವಿಧೇಯಕದ ಬಗೆೆ  ಒಾಂದು ಗಂಟ ಕಾಲ ಮಾತ್ನಡಿದಾಗ ಇವರು ಸುಮಾ ನೆ ಇರಲ್ಲಲಿವೇ? ಈಗ ನಮಗೆ 

ಹೇಳುತಿು ದಾಾ ರೆ.   

 

ರ್ಶರ ೋ ಸುನೋಲ  ವಲಾಾ ಪುರ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಉತ್ು ರ ಕನಗಟಕದ ಬ್ಳಗ್ರವಿಯಲಿ್ಲ  

ಅಧಿವೇಶ್ನ ನಡೆಯುತಿು ದುಾ , ಕಲ್ಯಾ ಣ ಕನಗಟಕದ ಬಗೆೆ  ಚ್ರ್ಚಗ ಮಾಡಬ್ರರದು ಎಾಂದರೆ ಇದು ಯಾವ 

ನಾ ಯ? 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಎಲಿರ ಮಾತ್ತ ಮುಗಿಯಿತ? ಇನ್ನನ  ನಿೀವು ಮಾತ್ನಡಿ ಮಾನಾ  

ನಮೀಶ್ಯವರೆ.  ಯಾರಿಗೂ ಗಂಭಿೀರತೆಯಿಲಿ .  

  

ರ್ಶರ ೋ ಶರ್ಶೋಲ  ಜಿ.ನಮೀರ್ಶ (ರ್ಶಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಮಾ  ಭಾಗದಲಿ್ಲ  2017-18, 

2018-19 ಈ ಸಾಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ಪಿ.ಯು. ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನನ  ಪಾರ ರಂಭ್ ಮಾಡಿದಾಾ ರೆ.   

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯವಾ ಯದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ನಡಿ.  ಪುನಃ ಶಾಲೆಗಳ ವಿಷ್ಯಕೆೆ  ಬರುತಿು ೀರಲಿ ? 

ಏನ್ನ ಸಮಸಾ  ಎಾಂಬುದನ್ನನ  ಹೇಳಿ.  

 

ರ್ಶರ ೋ ಶರ್ಶೋಲ  ಜಿ.ನಮೀರ್ಶ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, KKRDB (Kalyana Karntaka Regional 

Development Board) ನಿಾಂದ ಹಣವನ್ನನ  ಕಡಬೇಕು.  KKRDB ಯಿಾಂದ ಏಕೆ ಕಡುತಿು ೀರಿ ಎಾಂಬುದಕೆೆ  ಒತ್ತು  
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ಕಟಟ ರೂ ಕೂಡ KKRDB ಅಡಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಈ funds ಅನ್ನನ  ಕಡುತಿು ದಾಾ ರೆ.  ದಯವಿಟ್ಟಟ  ಆ ಒಾಂದು 

ಪ್ರ ತಿಪಾದನೆ ಬೇಡ.  General Funds ನಿಾಂದ ಬೇಡ. ಇಲಿ್ಲನ  funds ನಿಾಂದಲೇ ಕಡಿ.  ನಮಾ  KKRDB ನಿಧಿಯ 

ಹಣವನ್ನನ  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಾಂದು ಕೇಳುತೆು ೀನೆ.  ಏಕೆ ಇದನ್ನನ  ಹೇಳುತಿು ದೆಾ ೀನೆಾಂದರೆ ಈಗಲ್ಲ ಕೂಡ 

ತ್ಡವಾಗಿಲಿ .  KKRDB ಯಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಹಣವನ್ನನ  ಕಡಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ban ಇದುಾ , ಅದನ್ನನ  

impose ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಹೀಗಬ್ರರದು.  Rule  ಏನ್ನ ಹೇಳುತ್ು ದೆಯೆಾಂದರೆ ban will not be applicable for 

Kalyana Karntaka Region ಎಾಂಬುದನ್ನನ  ನನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟಟ  ಬ್ರರಿ ಒತ್ತು  ಕಟ್ಟಟ  ಹೇಳಿದೆಾ ೀನೆ.  ನಮಾ  ಭಾಗದ 

ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಅದು ಶಾಲ್ಯ-ಕಾಲೇಜಾಗಿರಬಹುದು ಅರ್ವಾ ಉದೊಾ ೀಗದ ವಿಷ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು, 

ಅದನ್ನನ  ತ್ರಬೇಡಿ ಎಾಂದು ಹೇಳಲ್ಲಕೆೆ  ನನ್ನ ಇಚಿಛ ಸುತೆು ೀನೆ.   

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ವೈ.ಎ.ನರಾಯಣಸಾವ ಮವರೇ, ಎರಡು ನಿಮಷ್ ಮಾತ್ನಡಿ.  

ನಂತ್ರದ ಸರದಿ ಮಾನಾ  ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟೀಲರದುಾ .  

  

ಡಾ:ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸಾವ ರ್ಮ (ರ್ಶಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಕನಗಟಕ 

ಧನವಿನಿಯೀಗ ವಿಧೇಯಕ 2021 ಅನ್ನನ  ಹೃತೂಪ ವಗಕವಾಗಿ ಸಾವ ಗತಿಸುತೆು ೀನೆ.  ಈ ಬಿಲ  ಅನ್ನನ  

ತಂದಿರುವಂತ್ಹ ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳಾದ ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮಾಾ ಯಿಯವರು….. 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ನರಾಯಣಸಾವ ಮಯವರೇ, ವಿಧೇಯಕದ ಬಗೆೆ  ಮಾತ್ನಡಿ.   

 

ಡಾ:ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸಾವ ರ್ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಅದಕೆೆ  ಬರುತೆು ೀನೆ.  ಮಾನಾ  ರಘು 

ಆಚಾರ  ಅವರಿಗೆ ಒಾಂದು ಗಂಟ ಕಾಲ ಮಾತ್ನಡಲು ಅವಕಾಶ್ವನ್ನನ  ಕಟಟ ದಿಾ ೀರಿ.  ನನಗೆ ಐದು 

ನಿಮಷ್ಗಳ ಅವಕಾಶ್ವನ್ನನ  ಕಡುವುದಿಲಿವೇ? ಹಾಗ್ರದರೆ ನನ್ನ ಮಾತ್ನಡುವುದಿಲಿ  ಬಿಡಿ.  

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯಿತ್ತ.  ಅದು ನಿಮಾ  ಮಜಿಜಗ. ಉಲ್ಯಟ  ಮಾತ್ನಡಬೇಡಿ.   ಮಾನಾ  

ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟೀಲರೇ, ಮಾತ್ನಡಿ.   

 

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ:- ಮಾನಾ  ನರಾಯಣಸಾವ ಮಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ 

ಮೇಲೆಯೇ ಸಟಟ ಗೇಳಬೇಡಿ.   ಎರಡು ನಿಮಷ್ ಮಾತ್ನಡಿ.  
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ಡಾ:ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸಾವ ರ್ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳು ಪೂರಕ 

ಅಾಂದಾಜುಗಳ ಬಗೆೆ  ತಂದಿರುವಂತ್ಹ ರೂ.2489 ಕೀಟಯಲಿ್ಲ  ಎಲಿ್ಯ  ಇಲ್ಯಖೆಗಳನ್ನನ  

ಗಮನದಲಿ್ಲಟ್ಟಟ ಕಾಂಡು ಇಡಿೀ ಕನಗಟಕದ ಸವಾಗಾಂಗಿೀಣ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಅಾಂದಾಜು 

ಪ್ಟಟ ಯನ್ನನ  ತಂದಿದಾಾ ರೆ.  ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನನ  ಸಲಿ್ಲ ಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

ಬಹಳ ಮುಖ್ಾ ವಾಗಿ ನಲೆು  ಇಲ್ಯಖೆಗಳಿಗೆ ಇದರಲಿ್ಲ  ಅತಿ ಹೆಚಿಚ ನ ಮತ್ು ವನ್ನನ  ಇಡಲ್ಯಗಿದೆ.  

ಪ್ರ ವಾಹ ಪಿೀಡಿತ್ರಿಗೆ ಪ್ರಿಹಾರ ನಿೀಡಲು ತಾಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಯಖೆಗೆ ಸುಮಾರು ರೂ.821 

ಕೀಟ ಕಟಟ ದಾಾ ರೆ.  ನಗರಾಭಿವೃದಿಿ  ಇಲ್ಯಖೆಗೆ ರೂ.776 ಕೀಟ ಕಟಟ ದಾಾ ರೆ. ಕೃಷಿ ಇಲ್ಯಖೆಗೆ ಸುಮಾರು 

ರೂ.208 ಕೀಟ ಕಟಟ ದಾಾ ರೆ.  ಜಲ ಸಂಪ್ನೂಾ ಲ ಇಲ್ಯಖೆಯು ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಯವರಿಗೆ ಅತ್ಾ ಾಂತ್ 

ಪಿರ ಯವಾದ ಇಲ್ಯಖೆ.  ಆ ಇಲ್ಯಖೆಗೆ ರೂ.200 ಕೀಟ ಹಣವನ್ನನ  ಕಡಲ್ಯಗಿದೆ.  ಅದಕೆಾ ಗಿ ಅವರಿಗೆ 

ಮತು ಮೆಾ  ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನನ  ಸಲಿ್ಲ ಸುತೆು ೀನೆ.   

 

ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಯವರ ಬಳಿ ನನನ ದೊಾಂದು ಮನವಿ ಇದೆ.  ನಿನೆನ  ಸಾಯಂಕಾಲ ಇದೇ 

ಸದನದಲಿ್ಲ  ತ್ಮಾ  ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಚ್ರ್ಚಗಯನ್ನನ  ಮಾಡಿದೆಾ ೀನೆ.  ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಯವರ ಕನಸನ 

ಕೂಸಾದ ಎತಿು ನ ಹಳೆ ಯೀಜನೆಯನ್ನನ  ತಂದಿದೆಾ ೀ ಅವರು.  ಮಾನಾ  ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು 

ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳಾಗಿದಾ ರು. ಮಾನಾ  ಬಸವರಾಜ ಬೊಮಾಾ ಯಿಯವರು ನಿೀರಾವರಿ ಮಂತಿರ ಗಳಾಗಿದಾ ರು. 

ಕೀಲ್ಯರ-ಚಿಕೆ ಬಳಾಳ ಪುರ ಜಿಲಿೆ ಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರು ಕಡಬೇಕೆಾಂದು ಹೇಳಿ ಈ ಯೀಜನೆಯನ್ನನ  coin  

ಮಾಡಿದೆಾ ೀ ಮಾನಾ  ಬಸವರಾಜ ಬೊಮಾಾ ಯಿಯವರು.   ಈಗ ತ್ರಲ್ಯಗಿರುವ ಪೂರಕ ಅಾಂದಾಜು ಪ್ಟಟ ಯಲಿ್ಲ  

ಎತಿು ನಹಳೆ ಯೀಜನೆಯನ್ನನ  ಪೂಣಗಗಳಿಸುವುದಕೆಾ ಗಿ ಹೆಚಿಚ ನ ಒತ್ು ನ್ನನ  ನಿೀಡಬೇಕು.  ಭೂ ಪ್ರಿಹಾರ 

ನಿೀಡುವ ಸಮಸಾ ಯನ್ನನ  ಇತ್ಾ ರ್ಗ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟಟ  ಬೇಗ ರ್ಬರಗಾಂಡಿು ವಿನ ಬಳಿ ಜಲ್ಯಶ್ಯವನ್ನನ  ಕಟಟ  

tail-enders  ಆದ ಕೀಲ್ಯರ, ಚಿಕೆ ಬಳಾಳ ಪುರ ಮತ್ತು  ಬ್ಾಂಗಳೂರು ಗ್ರರ ಮಾಾಂತ್ರ ಜಿಲಿೆ ಯ ಜನರ ಕುಡಿಯುವ 

ನಿೀರಿನ ಸಮಸಾ ಯನ್ನನ  ಪ್ರಿಹಾರ ಮಾಡಲು ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಯವರಿಾಂದ ಮಾತ್ರ  ಸಾಧಾ  ಎಾಂದು 

ವಿನಮರ ವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತೆು ೀನೆ. ತ್ಮಾ  ಅವಧಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಈ ಯೀಜನೆ ಪೂಣಗಗಳಳ ಬೇಕು, ತವೇ 

ಶ್ಲ್ಯನಾ ಸ ಮಾಡಿದಿಾ ೀರಿ, ತವೇ ಪೂಣಗಗಳಿಸಬೇಕೆಾಂಬ ಮನವಿಯನ್ನನ  ಮಾನಾ  

ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಯವರಲಿ್ಲ  ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  ದಯಮಾಡಿ ಹೆಚಿಚ ನ ಹಣವನ್ನನ  ಮೀಸಲ್ಲಟ್ಟಟ  ಅದಕೆಾ ಗಿ ಒಾಂದು 

ಸಭೆಯನ್ನನ  ಕರೆದು ಸಮಸಾ ಯನ್ನನ  ಇತ್ಾ ರ್ಗ ಪ್ಡಿಸಬೇಕೆಾಂದು ಕೀರುತೆು ೀನೆ.   

 

ರ್ಶರ ೋ ಚಿದಾನಂದ ಎಂ.ಗೌಡ (ಪದವಿೋಧರರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈ 

ವಿಧೇಯಕವನ್ನನ  ಸಾವ ಗತಿಸುತು , ಹರಿಯ ಸದಸಾ ರಾದ ಮಾನಾ  ಪುಟಟ ಣಣ ನವರು, ಮಾನಾ  
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ನರಾಯಣಸಾವ ಮಯವರು ಎಲಿರೂ ಮಾತ್ನಡಿದಾಾ ರೆ.  ಮುಖ್ಾ ವಾಗಿ ಮಳೆ, ಪ್ರ ವಾಹ ಕಾರಣಗಳಿಾಂದಾಗಿ 

ಈ ವಷ್ಗ ರಾಜಾ ದಾದಾ ಾಂತ್ ಎಲಿ್ಯ  ಶಾಲ್ಯ ಕಟಟ ಡಗಳು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಶ್ರ್ಥಲಗಾಂಡಿವ.  ಪ್ರ ತಿ 

ತಲಿ್ಲ ಕಿನಲಿ್ಲ  200-250 ಹಳಿಳ ಗಳು ಇದಾ ರೆ ಸುಮಾರು 200 ಶಾಲೆಗಳು ದುರಸು  ಹಂತ್ಕೆೆ  ತ್ಲುಪಿವ.  

ಆದಾ ರಿಾಂದ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲ್ಯಖೆಗೆ ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ಕಟಟ ಡಗಳ ದುರಸು  ಮತ್ತು  ಪಾರ ರ್ಮಕ ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ಢಶಾಲ್ಯ 

ಕಟಟ ಡಗಳನ್ನನ  ಕಟ್ಟಟ ವ ವಿಚಾರಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ಈ ವಿಧೇಯಕದಲಿ್ಲ  ಹಣವನ್ನನ  ಒದಗಿಸಬೇಕೆಾಂದು 

ಕೀರುತೆು ೀನೆ. ಮಾನಾ  ಶ್ಕ್ಷಣ ಮಂತಿರ ಗಳು ಕೇವಲ ರೂ.25 ಕೀಟ ಹಣವಿದೆ ಎಾಂದು ಹೇಳುತು ರೆ.  ರೂ.25 

ಕೀಟಯನ್ನನ  ಇಷ್ಟಟ  ದೊಡಡ  ರಾಜಾ ಕೆೆ  ಹಂಚಿದರೆ ರೂ.10 ಲಕ್ಷ ಕೂಡ  ಒಬಬ ರ ಕೆಷ ೀತ್ರ ಕೆೆ  ಬರುವುದಿಲಿ .  ಆ 

ಕಾರಣದಿಾಂದ ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಯವರು  ಈ ವಿಧೇಯಕದಲಿ್ಲ  ಅದಕೊ  ಹಣಕಾಸನ್ನನ  ಒದಗಿಸ ಶಾಲ್ಯ 

ಕಟಟ ಡಗಳ ದುರಸು ಗ್ರಗಿ ವಿಶೇಷ್ ಅನ್ನದಾನವನ್ನನ  ಕಡಬೇಕೆಾಂದು ತ್ಮಾ  ಮುಖಾಂತ್ರ ಮನವಿ 

ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.   

 

ರ್ಶರ ೋ ಎಂ.ರ್ನರಾಯಣಸಾವ ರ್ಮ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮಖಾ  ಸಚೇತ್ಕರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಇಾಂದು ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಯವರ ತಂದಿರುವ ಕನಗಟಕ ಧನವಿನಿಯೀಗ 

ವಿಧೇಯಕವನ್ನನ  ಸಂಪೂಣಗವಾಗಿ ಸಾವ ಗತಿಸುತೆು ೀವ.  ಇದರ ಬಗೆೆ  ಇಷ್ಟ ಾಂದು ಚ್ರ್ಚಗ ಏಕೆ ಎಾಂದು ನನಗೂ 

ಕೂಡ ಅರ್ಗವಾಗುತಿು ಲಿ .  ಸಂಪ್ರ ದಾಯದಂತೆ ಯಾವುದೇ Financial Bill ಗಳು ಬಂದರೂ ಅದರ ಬಗೆೆ  

ಪೂರಕವಾಗಿ ಏನದರೂ ಸೇರಿಸುವುದಿದಾ ರೆ ಹೇಳಿ, ಅದಕೆೆ  ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಯವರು ಒಪಿಪ ಕಾಂಡು 

ವಿಧೇಯಕಕೆೆ  ಅನ್ನಮೀದನೆ ನಿೀಡಲ್ಯಗುತಿು ತ್ತು .   

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಅದೇ ಪ್ರ ಜಾಪ್ರ ಭುತ್ವ .  

 

ರ್ಶರ ೋ ಎಂ.ರ್ನರಾಯಣಸಾವ ರ್ಮ:- ಏಕೆ ಈ ರಿೀತಿ ಎಾಂದು ನಮಗೂ ತಿಳಿಯುತಿು ಲಿ .  ಇದರಲಿ್ಲ  

ಅಡಗಿರುವ ಮಮಗ ಏನೆಾಂದು ನಮಗೆ ಅರ್ಗವಾಗುತಿು ಲಿ .  ನಮಗೆ ಇದು ಕನೆಯ ಅಧಿವೇಶ್ನ 

ಆಗಿರುವುದರಿಾಂದ ನವು ವಿದಾಯ ಭಾಷ್ಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ.  ಇದಾದ ಮೇಲೆ ತವು ಮಾತ್ನಡಲು 

ಅವಕಾಶ್ ಕಡುತಿು ೀರಿ ಎಾಂದರೆ ನನ್ನ ಈ ವಿಧೇಯಕವನ್ನನ  ಸಾವ ಗತಿಸ, ಅದನ್ನನ  ಬ್ಾಂಬಲ್ಲಸುತೆು ೀನೆ.   

 

ರ್ಶರ ೋ ಗೋವಿಂದರಾಜು:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಕನಗಟಕ ಧನವಿನಿಯೀಗ ಅಧಿನಿಯಮ 

2021 ಅನ್ನನ  ಸಾವ ಗತಿಸುತು , ಕೀಲ್ಯರ ಜಿಲಿೆ ಯವನಗಿ ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಯವರಲಿ್ಲ  ಒಾಂದು ವಿಶೇಷ್ 

ಮನವಿಯಿದೆ.  ಕಳೆದ ಸುಮಾರು 8 ತಿಾಂಗಳಿನಿಾಂದ ಕೀಲ್ಯರ, ಚಿಕೆ ಬಳಾಳ ಪುರ, ಬ್ಾಂಗಳೂರು ಗ್ರರ ಮಾಾಂತ್ರ 

ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ನಿರಂತ್ರವಾಗಿ ಮಳೆಯಾಗಿ ಅಲಿ್ಲನ ರೈತ್ರು ತ್ಮಾ  ಬದುಕನ್ನನ  ಅತ್ಾ ಾಂತ್ ಕಷ್ಟ  ಪ್ರಿಸೆ ತಿಯಲಿ್ಲ  
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ಜಿೀವನ ನಡೆಸುತಿು ದಾಾ ರೆ. ಕಳೆದ 8 ತಿಾಂಗಳುಗಳಿಾಂದ ನಿರಂತ್ರವಾಗಿ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.  ಎಾಂತ್ಹ ಮಳೆಯೆಾಂದರೆ 

ಮಲೆನಡನೂನ  ಮೀರಿಸುವಂತ್ಹ ಮಳೆ ಈ ಬ್ರರಿ ಕೀಲ್ಯರ, ಚಿಕೆ ಬಳಾಳ ಪುರ ಭಾಗಗಳಲಿ್ಲ  ಆಗಿದೆ.  

ಸಂತೀಷ್ದ ವಿಷ್ಯವಾಂದರೆ ಎಲಿ್ಯ  ಕೆರೆಗಳೂ ತ್ತಾಂಬಿ ಕೀಡಿ ಹರಿದಿವ.  ಮಾನಾ  ತೀಟಗ್ರರಿಕಾ 

ಮಂತಿರ ಗಳು ಇಲಿ್ಲಯೇ ಇದಾಾ ರೆ.  ಇದುವರೆವಿಗೂ ಅವರು ಕೀಲ್ಯರ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಸಭೆಯನ್ನನ  

ನಡೆಸ ತೀಟದ ಬ್ಳೆಗಳನ್ನನ  ಬ್ಳೆಯುವ ರೈತ್ರ ಸಮಸಾ ಗಳನ್ನನ  ಆಲ್ಲಸರುವುದಿಲಿ .  

(ಮುಾಂದು) 

 

 

(1346) 24-12-2021,1.30 ಕೆಜಿ–ವಿಕೆ                                                       (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

ರ್ಶರ ೋ ಗೋವಿಂದರಾಜು (ಮಂದು): 

ಈಗ ಬಹಳ ಸಂತೀಷ್ದ ವಿಚಾರವಾಂದರೆ,   ಕೀಲ್ಯರ ಜಿಲಿೆ ಯಲಿ್ಲನ ಎಲಿ್ಯ  ಕರೆಗಳು ತ್ತಾಂಬಿ ಕೀಡಿ 

ಹೀಗಿವ.  ಮಾನಾ  ತೀಟಗ್ರರಿಕೆ ಸಚಿವರು ಸದನದಲಿ್ಲದಾಾ ರೆ. ಆದರೆ, ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ಸಚಿವರು ಕೀಲ್ಯರ 

ಭಾಗಕೆೆ  ಬಂದು ಯಾವುದೇ ಸಭೆಯನ್ನನ  ಮಾಡಿ ರೈತ್ರ ಹಾಗೂ ತೀಟದ ಬ್ಳೆಗಳನ್ನನ  ಬ್ಳೆಯುವಂತ್ಹ 

ರೈತ್ರ ಸಮಸಾ ಗಳನ್ನನ  ಆಲ್ಲಸರುವುದಿಲಿ . ಸಕಾಗರದಿಾಂದ 13 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ  ಬ್ಳೆ ಪ್ರಿಹಾರವನ್ನನ  

ಕಡುತಿು ದಾಾ ರೆ.  ಇದು ಬಹಳ ಸಂತೀಷ್ದ ವಿಚಾರ.  ಕೀಲ್ಯರ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿಚ ನ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಳನ್ನನ  

ಬ್ಳೆಯುತಿು ರುವುದರಿಾಂದ, ಸಕಾಗರದಿಾಂದ  ಕಡುತಿು ರುವಂತ್ಹ ಪ್ರಿಹಾರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲಿ .  ಈ ಬ್ರರಿ ರಾಗಿ 

ಬ್ಳೆ ಹಲಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಬಿದುಾ  ಮಳಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಮುಾಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ  ಇದಕೆೆ  ಹೆಚಿಚ ನ ಪ್ರಿಹಾರ 

ಕಡಬೇಕೆಾಂದು ತ್ಮಾ ಲಿ್ಲ  ಒತು ಯ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. ಡಾ||ವೈ.ಎ.ನರಾಯಣಸಾವ ಮಯವರು ಎತಿು ನಹಳೆ 

ಯೀಜನೆಯ ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿದಾಾ ರೆ. ಈ ಯೀಜನೆಗೆ ಈಗ ಸಂಪೂಣಗ ವಿರಾಮ ಬಿದಿಾ ದೆ. ಚಿಕೆ ಬಳಾಳ ಪುರ, 

ಕೀಲ್ಯರ ಮತ್ತು  ಬ್ಾಂಗಳೂರು ಗ್ರರ ಮಾಾಂತ್ರ ಜಿಲಿೆ ಯಲಿ್ಲನ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾಯಗಗಳಿಗೆ ಇವತಿು ನವರೆಗೆ 

ಚಾಲನೆ ಸಕೆಿ ಲಿ . ಅದಕೆೆ  ಭೂಮ ಪ್ರಿಹಾರದ ಸಮಸಾ  ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನನ  ದಯವಿಟ್ಟಟ  ಆದಷ್ಟಟ  ಬೇಗ ಸಭೆ 

ಕರೆದು ಪ್ರಿಹಾರ ಮಾಡಿ, ಕೀಲ್ಯರ ಮತ್ತು  ಚಿಕೆ ಬಳಾಳ ಪುರ ಭಾಗದ ಜನತೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರನ್ನನ  

ಒದಗಿಸಬೇಕೆಾಂದು ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ  ಮಂತಿರ ಯವರಲಿ್ಲ  ಮನವಿ ಮಾಡುತು , ನನ್ನ ಈ ವಿಧೇಯಕವನ್ನನ  

ಬ್ಾಂಬಲ್ಲಸ  ನನನ  ಮಾತ್ನ್ನನ  ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ.   

 

           ರ್ಶರ ೋ ಬಸವರಾಜ ಪ್ರಟಿೋಲ  ಇಟಗಿ (ಸೆ ಳಿೋಯ ಸಂಸೆ್ತ ಗಳ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ನನಗೆ ಮಾತ್ನಡಲು ಅವಕಾಶ್ ಕಟಟ ದಾ ಕೆಾ ಗಿ ತ್ಮಗೆ ಧನಾ ವಾದಗಳನ್ನನ  ಆಪಿಗಸುತೆು ೀನೆ.  

ವೈ.ಎ.ನರಾಯಣಸಾವ ಮಯವರೇ,  ಒಾಂದು ನಿಮಷ್. ಏಕೆಾಂದರೆ, ನನಗೆ ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಯವರು 

ರಾಜಕಾರಣಕೆೆ   ಬರುವುದಕೆಿ ಾಂತ್ ಮದಲ್ಲನಿಾಂದಲ್ಲ ಪ್ರಿಚ್ಯ ಇದಾಾ ರೆ. ಮದಲನೆಯದಾಗಿ, ಈ 
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ಮನೆಯಲಿ್ಲ  ಬಹಳ debating ಆಗುವಂರ್ದುಾ  ಆಗಬೇಕು.   ಈ ಮನೆಯಲಿ್ಲ  ಸಾಕಷ್ಟಟ  ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನನ  

ಚ್ರ್ಚಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಏಕೆಾಂದರೆ, ಕೆಳಮನೆಯಲಿ್ಲ  ಇಷ್ಟಟ  ಚ್ರ್ಚಗ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಆಗುವುದಿಲಿ . ಈ 

ಮನೆಯಲಿ್ಲ  ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಹರಿಯ ಸದಸಾ ರು ಇದಾಾ ರೆ. ಅದಕೆೆ  ಅವರನ್ನನ  nominate ಮಾಡುತು ರೆ.  ಈ 

ಮನೆಯಲಿ್ಲ  Debate ಮಾಡಿ ಕೆಳಮನೆಗೆ ಕಳುಹಸದಾಗ, ಅದರ ಬಗೆೆ  ಚಿಾಂತ್ನೆ ಮಾಡುವಂರ್ದುಾ  ಆಗುತ್ು ದೆ. 

ನನ್ನ first term ಇದಾಾ ಗ,  ನನ್ನ ಮತ್ತು   ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಯವರು  ಒಾಂದೇ ಬ್ರರಿ elect ಆಗಿದೆಾ ವು. 

ಆ ಸಂದಭ್ಗದಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಮಂದಿ ಹರಿಯ ಸದಸಾ ರು ಇದಾ ರು.  ಆಗ ನಮಗೆ ನಮಾ  ಕೆಲಸ ಏನ್ನ ಎಾಂದು 

ಹೆಚಾಚ ಗಿ ಗತಿು ರಲ್ಲಲಿ . ನವು ಮದಲನೇ ಬ್ರರಿ ಆಯೆೆ ಯಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಎರಡು-ಮೂರು 

ಅಧಿವೇಶ್ನಗಳಲಿ್ಲ   ಹರಿಯ ಸದಸಾ ರು  ಚ್ರ್ಚಗ ಮಾಡಿದಾ ನ್ನನ  ಕುಳಿತ್ತಕಾಂಡು ಕೇಳಬೇಕು ಅಷ್ಟ ೀ. ಏಕೆಾಂದರೆ, 

ಶ್ರ ೀ ಎಾಂ.ಸ.ನಣಯಾ  ಮತ್ತು  ಶ್ರ ೀ ಎಾಂ.ಪಿ,ಪ್ರ ಕಾಶ ರವರು ಬಹಳ ರ್ಚನನ ಗಿ debate ಮಾಡುತಿು ದಾ ರು. ಅವರು 

ಸಮಸಾ ಗಳನ್ನನ  ಯಾವ ರಿೀತಿ ನಮಾ  system ನಲಿ್ಲ  ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕೆಾಂದು ಹೇಳುತಿು ದಾ ರು. ಏಕೆಾಂದರೆ, ನಮಾ  

Budget ಇಷ್ಟಟ ,  ನಮಾ  ಬಡತ್ನ ಇಷ್ಟಟ  ಇರುತ್ು ದೆ.  ಎಲಿವನ್ನನ  ಒಗೊಡಿಸಕಾಂಡು ಯಾವ ರಿೀತಿ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನನ ವುದನ್ನನ  ತಿಳಿಸುವಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನ್ನನ  ಮಾಡುತಿು ದಾ ರು. ಅದರಿಾಂದ ನಮಗೂ ಸಹ, 

ಅಲಪ ಸವ ಲಪ  ಜಾಾ ನ ಬರುತಿು ತ್ತು . ಇತಿು ೀಚಿನ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ  ಅದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತು  ಹೀಗುತಿು ದೆ.  ಇದರ ಬಗೆೆ  

ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳಾದ ತವು ಸಹ ಚಿಾಂತ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ʼಚಿಾಂತ್ಕರ ಚಾವಡಿʼ ಹೀಗಿ ಕುಬೇರರ 

ಚಾವಡಿಯಾದರೆ ಉಪ್ಯೀಗ ಇಲಿ . ತವು ಮನೆನ  ದಿವಸ ಎಲಿ್ಯ  ರಾಜಾ ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷ್ತ್ತು  

ಇರಬೇಕೆಾಂದು ಹೇಳಿದಿಾ ೀರಿ. ನನನ ನ್ನನ  ಕೇಳಿದರೆ, ಎಲಿ್ಯ  ರಾಜಾ ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷ್ತ್ು ನ್ನನ  

ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕೆಾಂದು ಹೇಳುತೆು ೀನೆ, ಇದು ಏತ್ಕೆೆ  ಬೇಕು? ಈ ನಮೂನೆ ಆಯಿತ್ತ ಎಾಂದರೆ, there is no fun 

in being an MLC.  

 

       ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಇಟಗಿಯವರೇ, ತವು ನೆಗಡಿಯಾದರೆ ಮೂಗನೆನ ೀ ಕಯಿಾ ರಿ  ಎಾಂದು 

ಹೇಳುತಿು ದಿಾ ರಿ.  

 

        ರ್ಶರ ೋ ಬಸವರಾಜ ಪ್ರಟಿೋಲ  ಇಟಗಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, quality ಇರಬೇಕು.  

 

         ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಇಟಗಿಯವರೇ,  ಮಾಡುವವರು ಯಾರು? ಅದನ್ನನ  ನಿೀವು ಮಾಡಬೇಕು.  
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         ರ್ಶರ ೋ ಬಸವರಾಜ ಪ್ರಟಿೋಲ  ಇಟಗಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, quality ಬಂದಾಗ, ಅದು 

ಕೆಳಮನೆಯವರಿಗೆ ರ್ಚನನ ಗಿ ಇರುತ್ು ದೆ, ಏಕೆಾಂದರೆ, ಇದರಲಿ್ಲ   ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ?  

 

        ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಇಟಗಿಯವರೇ, ಇಲಿ್ಲ  ಏನಿಲಿವಾಂದರೆ, ನಿೀವು ಇಲಿ್ಲ ಗೆ  ಏಕೆ ಬಂದಿದಿಾ ೀರಿ?  

 

         ರ್ಶರ ೋ ಬಸವರಾಜ ಪ್ರಟಿೋಲ  ಇಟಗಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ಈ ವಿಷ್ಯವನ್ನನ  ಇಲಿ್ಲ ಗೆ 

ನಿಲಿ್ಲ ಸುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

         ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ತವು ಹೀಗುವ ಮುಾಂದೆ ಈ ರಿೀತಿ  ಮಾತ್ನಡಬೇಡಿ.  

 

          ರ್ಶರ ೋ ಬಸವರಾಜ ಪ್ರಟಿೋಲ  ಇಟಗಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ತವು ನನಗೆ ಎರಡು term 

ನಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ ಮಾತ್ನಡುವುದಕೆೆ  ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಅವಕಾಶ್ ಕಟಟ ದಿೀರಿ.  ನವು ಸಹ Agriculture ಬಗೆೆ , 

Irrigation ಬಗೆೆ  ನಮಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟಟ ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟಟ  ವಿಷ್ಯಗಳ ಬಗೆೆ  ಚ್ರ್ಚಗ ಮಾಡಿದೆಾ ೀವ. ನನ್ನ ಈ 

ರಾಜಾ ದ ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಯವರಿಗೆ, ತ್ಮಗೆ, ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷ್ತಿು ನ ಸದಸಾ ರಿಗೆ, ವಿಧಾನಸಭೆಯ 

ಸದಸಾ ರಿಗೆ  ಮತ್ತು  ಸಚಿವರಿಗೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕಟಟ ದಾ ಕೆೆ  ಧನಾ ವಾದಗಳನ್ನನ  ತಿಳಿಸುತೆು ೀನೆ.  

 

         ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಕನೆಯದಾಗಿ, ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರು  ಮಾತ್ನಡಿ. 

 

        ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ .ಪ್ರಟಿೋಲ  (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ಗೌರವಾನಿವ ತ್ ಮುಖ್ಾ  ಮಂತಿರ ಗಳಾದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮಾಾ ಯಿರವರು ʼಕನಗಟಕ ಧನ ವಿನಿಯೀಗ 

(ಸಂಖೆಾ -4) ವಿಧೇಯಕ,  2021ʼ ಅನ್ನನ  ಮಂಡಿಸದಾಾ ರೆ. ನನ್ನ ಈ ವಿಧೇಯಕವನ್ನನ  ತ್ತಾಂಬು  ಹೃದಯದಿಾಂದ 

ಸಾವ ಗತಿು ಸುತೆು ೀನೆ.  ಏಕೆಾಂದರೆ, ಮೇಲಾ ನೆಯ ಸತ ಸಂಪ್ರ ದಾಯ. ಇಲಿ್ಲ  ಯಾವಗಲ್ಲ Money Bill defeat 

ಮಾಡಿದುಾ  ಒಾಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇಲಿ .  ನವು Money Bill pass ಮಾಡಿಕಡುವುದರಲಿ್ಲ  ಮದಲ್ಲಗರು. 

ಏಕೆಾಂದರೆ, ನವು ನಮಾ  ಹರಿಯರು  ಹಾಕಿಕಟಟ ರುವಂತ್ಹ ಸಂಪ್ರ ದಾಯವನ್ನನ   ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು.  

ಅದಕೆೆ   ನನ್ನ ಈ ವಿಧೇಯಕವನ್ನನ  ಸಾವ ಗತ್ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಯವರು  ಹಣಕಾಸು 

ಸಚಿವರಾಗಿದಾಾ ರೆ. ಪೂರಕ ಅಾಂದಾಜುಗಳ ಬಗೆೆ  ಅಧಿವೇಶ್ನದಲಿ್ಲ  ಕಾರಣಗಳನ್ನನ  ಹೇಳಿದಾಾ ರೆ.   ಆ 

ಕಾರಣಕೆಾ ಗಿ Supplementary Budget ಅನ್ನನ  ಮಂಡಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆ.  ನವು ಅದನ್ನನ  approve 

ಮಾಡಿಕಡುವುದು ಸಹ ವಾಡಿಕೆ. ಈಗ ನವು ಸವ ಲಪ  ಹಳಿ ತ್ಪಿಪ ರುವ  ಆರ್ಥಗಕ ಪ್ರಿಸೆ ತಿಯ ಬಗೆೆ  ಚಿಾಂತ್ನೆ 
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ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇದಕೆೆ  ಕಾರಣ. 2019, 2020 ಮತ್ತು  2021 ನೇ ಸಾಲುಗಳಲಿ್ಲ  ಅತಿವೃಷಿಟ  ಮತ್ತು   ಪ್ರ ಕೃತಿ 

ವಿಕೀಪ್ದಿಾಂದ  ನಮಾ  ರಾಜಾ  ಬಹಳ ಜಜಿಗರಿತ್ವಾಗಿದೆ.  ಲಕಾಷ ಾಂತ್ರ ಎಕರೆ ಪ್ರ ದೇಶ್ದಲಿ್ಲ  ಬ್ಳೆದಂತ್ಹ  ಬ್ಳೆ 

ನಿೀರಿನಲಿ್ಲ  ಕಚಿಚ ಕಾಂಡು ಹೀಗಿದೆ.  ಅಸಂಖಾ ತ್ ಮನೆಗಳು ಕಚಿಚ ಕಾಂಡು ಹೀಗಿವ. ಅನೇಕ 

ಗ್ರರ ಮಗಳು ಕಚಿಚ ಕಾಂಡು ಹೀಗಿವ. ಹಾಗ್ರಗಿ, ಆರ್ಥಗಕವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟಟ  ತಾಂದರೆಯಾಗಿದೆ.  ಇದರ 

ಜೊತೆಗೆ, ಕೀವಿಡ -19  ಸಂಕಾರ ಮಕ ರೀಗ ಒಾಂದು ಕಡೆ.  ಆ ದೃಷಿಟ ಯಿಾಂದ ನನ್ನ ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ  

ಮಂತಿರ ಯವರಿಗೆ ಇದನ್ನನ  ಹಡಿತ್ದಲಿ್ಲ  ಇಟ್ಟಟ ಕಳುಳ ವಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನ್ನನ  ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು  ಮನವಿ 

ಮಾಡಿಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ. ಈಗ ಹಳಿ ತ್ಪಿಪ ರುವಂತ್ಹ ಆರ್ಥಗಕ  ಸೆ ತಿಗತಿ ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಯವರಿಾಂದ ಆಗಿದೆ 

ಎಾಂದು ನನ್ನ ಹೇಳುವುದಿಲಿ . ಇದು ಪ್ರ ಕೃತಿ ವಿಕೀಪ್ದಿಾಂದ ಅನಿವಾಗಯವಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ನವು ಯಾರೂ ಸಹ 

ನಿರಿೀಕೆಷ  ಮಾಡಲ್ಯರದಂತ್ಹ ಘಟನೆಗಳು  ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲ  ಜರುಗಿದಾ ರಿಾಂದ ಅದನ್ನನ  controlಗೆ ತ್ರುವಂರ್ದುಾ , 

ಅದನ್ನನ  ಯಥಾಸೆ ತಿಗೆ ತ್ರುವಂರ್ದುಾ  ಹಾಗೂ  ಸಮರ್ಗವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವಂತ್ಹ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. 

ಏಕೆಾಂದರೆ, expense ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತು ರೀ,  ಅದರ ಬಗೆೆ  ಸಾಕಷ್ಟಟ  way ಇದಾವ. ಈಗ ಅದರ ಬಗೆೆ  

ಎಲಿವನ್ನನ   ಹೇಳುವುದಕೆೆ  ಸಮಯ ಇಲಿ .  ನನ್ನ ಹೆಚಿಚ ಗೆ ಸಮಯವನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಳುಳ ವುದಿಲಿ . ನನ್ನ 

ಬಹುಶಃ ಮುಾಂದಿನ ಬಜೆಟ  ಅಧಿವೇಶ್ನದಲಿ್ಲ  ಇರುವುದಿಲಿ . ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಯವರು ಮುಾಂದಿನ 

ಮಾಚ್ ಗನಲಿ್ಲ  ಬಜೆಟ ನ್ನನ  ಮಂಡಿಸುತು ರೆ.  ನನ್ನ ಇಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಸಲಹೆಗಳನ್ನನ  ಕಡುವುದಕೆೆ  

ಹೀಗುವುದಿಲಿ . ಆದರೆ,  ನನ್ನ ಒಾಂದು ಮಾತ್ನ್ನನ   ಹೇಳುವುದಕೆೆ  ಇಷ್ಟ  ಪ್ಡುತೆು ೀನೆ. 1998ನೇ  ಜನವರಿ, 6 

ರಿಾಂದ  ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ನನ್ನ ಮತ್ತು   ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಯವರು ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಸದನವನ್ನನ  

ಪ್ರ ವೇಶ್ ಮಾಡಿದೆಾ ೀವ.  ನವು ಜೊತೆಯಾಗಿ elect ಆಗಿದೆಾ ೀವ.  ಅವರು ಮುಖ್ಾ  ಮಂತಿರ ಯಾಗಿದಾಾ ರೆ. ಅದಕೆೆ  

ಅವರ  ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಇದೆ.  ನನನ  ಗೆಳೆಯ ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಯಾಗಿದಾಾ ರೆಾಂದು ಸಂತೀಷ್ವಿದೆ.  

 

         ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರೇ,  ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಯವರು ಆ 

ಸಂದಭ್ಗದಲಿ್ಲ  ನನಗೆ ರಾಜಕಿೀಯ ಬೇಡ. ನನ್ನ ಬರುವುದಿಲಿ .  ಫಾಾ ಕಟ ರಿ ನಡೆಸಕಾಂಡು ಇರುತೆು ೀನೆಾಂದು 

ಹೇಳಿದಾ ರು. ನವು ಒತು ಯ ಮಾಡಿ  ಕರೆದುಕಾಂಡು ಬಂದೆವು.  

 

          ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ .ಪ್ರಟಿೋಲ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ನನ್ನ 24 ವಷ್ಗಗಳ ಕಾಲ ಬಹಳಷ್ಟಟ  

ಕಲ್ಲತಿು ದೆಾ ೀನೆ. ನನ್ನ ಹೆಚಿಚ ಗೆ ಏನ್ನ ಹೇಳುವುದಕೆೆ  ಹೀಗುವುದಿಲಿ . 24 ವಷ್ಗಗಳ ಕಾಲ ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಸಲಹೆ 

ಸೂಚ್ನೆಗಳನ್ನನ  ನಿೀಡಿದೆಾ ೀನೆ.   ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಚ್ರ್ಚಗಯಲಿ್ಲ   ಭಾಗಿಯಾಗಿದೆಾ ೀನೆ      

 

       ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರೇ,   ತವು  ಈ ಸದನದಲಿ್ಲ  24 ವಷ್ಗಗಳ ಕಾಲ  

highest ಮಾತ್ನಡಿದಿಾ ರಿ.  
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        ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ .ಪ್ರಟಿೋಲ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದಿಾ ರುವಂತ್ಹ ಕೃಷ್ಠಣ  

ಮೇಲಾ ಾಂಡೆ ಯೀಜನೆ-3ನೇ  ಹಂತ್ದ ಬಗೆೆ  2  ಗಂಟ 37 ನಿಮಷ್ಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ನಡಿದೆಾ ೀನೆ. ನವಲಿರೂ 

ಸೇರಿ 8 ಗಂಟಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ನಡಿದೆಾ ೀವ.  ಈ ಯೀಜನೆಗೆ ಬರುವ ಬಜೆಟ ನಲಿ್ಲ  ಸಾಂಹಪಾಲು ಅವಕಾಶ್ 

ಕಲ್ಲಪ ಸಬೇಕೆಾಂದು  ನನ್ನ ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ತ್ಮಾ ಲಿ್ಲ  ಮನವಿ ಮಾಡಿಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ. 

 

        ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ವಿರೀಧ  ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರೇ,  2 ಗಂಟ 37 ನಿಮಷ್ಗಳ ಕಾಲ ನನ್ನ ಹೇಗೆ 

ಕುಳಿತಿರಬೇಕು ಎನ್ನನ ವುದನ್ನನ  ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. 

 

           ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ .ಪ್ರಟಿೋಲ :-  ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ತವು ಎದುಾ  ಎದುಾ  ಹೀಗಿದಿಾ ೀರಿ, 

ಆದರೂ ಸಹ, ಕುಳಿತ್ತಕಾಂಡಿದಿಾ ರಿ. ಏಕೆಾಂದರೆ, ತವು ಇಡಿೀ ನಮಾ  ದೇಶ್ದಲಿ್ಲಯೇ  ಅತ್ಾ ಾಂತ್ ಹರಿಯ  

ಎಾಂ.ಎಲ .ಸ ಎಾಂಬ ಕಿೀತಿಗಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದಿಾ ರಿ.  ತವು ಇಷ್ಟಟ  ವಷ್ಗಗಳ ಕಾಲ ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷ್ತಿು ನ 

ಸದಸಾ ರಾಗಿ ಉಳಿದಿದಿಾ ೀರಿ. ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಹ, ಉಳಿಯುವುದಕೆೆ  ಆಗಲ್ಲಲಿ .  ಆದರೆ, ತವು ಉಳಿದಿದಿಾ ೀರಿ. 

ಅದು ತ್ಮಾ ಲಿ್ಲರುವಂತ್ಹ ಸಹನೆ, ಚಾಕಚ್ಕಾ ತೆ, ಬದಾ ತೆ ಮತ್ತು   ನಿಷ್ಾ  ಇದಿದಾ ಕೆೆ  ಉಳಿದಿದಿಾ ೀರಿ. ಕೆಲವು ಮಂದಿ 

ಮಧಾ ದಲಿ್ಲಯೇ ಬಿಟ್ಟಟ  ಹೀಗಿದಾಾ ರೆ. ಕೃಷ್ಠಣ  ಮೇಲಾ ಾಂಡೆ ಯೀಜನೆ-3 ಹಂತ್ಕೆೆ  ಬಹಳ ದೊಡಡ  

ಪ್ರ ಮಾಣದಲಿ್ಲ   ಅವಕಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು.  ನನ್ನ ಈಗ್ರಗಲೇ ಇದನ್ನನ   ಹೇಳಿದೆಾ ೀನೆ. ಮತೆು  ಹೇಳುವುದಕೆೆ   

ಹೀಗುವುದಿಲಿ .  ಇದನ್ನನ  ತೆಲಂಗ್ರಣದ ಜೊತೆಗೆ ಹಲ್ಲಸ ನೀಡಿದೆವು. ಒಾಂದೂವರೆ ವಷ್ಗದ 

ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಒಾಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನನ  ನಿಮಗಸಬೇಕು.  ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಯವರು ಉತ್ು ರ 

ಕನಗಟಕದ ಭಾಗದಿಾಂದ ಬಂದವರು. ಅವರ ಮೇಲೆ ಆ ಭಾಗದ ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಜನರು  ಭ್ರವಸ ಇಟಟ ದಾಾ ರೆ.  

ಮಾನಾ  ಬಸವರಾಜ ಬೊಮಾಾ ಯಿಯವರು ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳು ಆಗಿದಾಾ ರೆ, ಇನೆನ ೀನ್ನ ಯೀಚ್ನೆ 

ಮಾಡುವುದಿಲಿ , ಚಿಾಂತೆ ಮಾಡುವುದಿಲಿ . ಎಲಿ  ಕೆಲಸ ಕಾಯಗಗಳು ನಿಶ್ಚ ತೆಯಿಾಂದ ಆಗುತ್ು ವಾಂಬ 

ಭಾವನೆಗಳನ್ನನ   ಇಟ್ಟಟ ಕಾಂಡಿದಾಾ ರೆ.  

 

         ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಹದಾಯಿ ಯೀಜನೆ. ಈ ಯೀಜನೆಯ ಬಗೆೆ ಯೂ ಸಹ, 

ಕಳೆದ 32 ವಷ್ಗಗಳಿಾಂದ ಬಹಳ ನೀವಿನ ಸಂಗತಿ ಇದೆ. ಹಾಗ್ರಗಿ, ಈ ಎರಡು ಯೀಜನೆಗಳ ಬಗೆೆ  ಆದಾ ತೆ 

ಕಡಬೇಕು,  ನನ್ನ ಪ್ರ ತಿಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕನಗಿ ಇಡಿೀ ರಾಜಾ ವನೆನ ೀ   ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಸತೆು ೀನೆ. ಇನ್ನನ  ಮೇಕೆದಾಟ್ಟ 

ಯೀಜನೆ ಬಗೆೆ  ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು ಬ್ಾಂಗಳೂರು ನಗರಕೆೆ  ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ ಯೀಜನೆಯಾಗಿದೆ. 

ಹಾಗೆಯೇ, ಎತಿು ನಹಳೆ ಯೀಜನೆ, ಇದು ಸಹ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ ಯೀಜನೆಯಾಗಿದೆ.  ಹೆಚಿಚ ಗೆ ನಿೀರಾವರಿ 

ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ ಆದಾ ತೆ ಕಡಬೇಕು. ಉಳಿದ ಎಲಿವನ್ನನ   ಬದಿಗೆ ಸರಿಸದರೂ ಚಿಾಂತೆ ಇಲಿ . ಕೃಷ್ಠಣ  
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ಮೇಲಾ ಾಂಡೆ ಯೀಜನೆ-3 ಹಂತ್, ಮಹದಾಯಿ ಯೀಜನೆ, ಮೇಕೆದಾಟ್ಟ ಯೀಜನೆ ಮತ್ತು  ಎತಿು ನಹಳೆ  

ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಗಳಗೆ  Cheap popularity schemes suspend ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಚಿಾಂತೆ ಇಲಿ .  

ಹಾಗ್ರಗಿ, ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಯವರು ಇದಕೆೆ  ಆದಾ ತೆ ಕಟಟ ರೆ, ಅವರು ಇತಿಹಾಸ ಪುಟದಲಿ್ಲ  

ಅಜರಾಮರರಾಗಿ ಉಳಿಯುತು ರೆ.   ಅವರ ತಂದೆಯವರು ಹೆಜಿೆ  ಗುರುತ್ತಗಳನ್ನನ  ಬಿಟ್ಟಟ  ಹೀಗಿದಾಾ ರೆ.  

(ಮುಾಂದು) 

 

(1347) 24-12-2021 (1.40) ಎಂವಿ-ವಿಕೆ         (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

 

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ (ಮಂದು):- 

 

ತ್ಮಾ  ಮುಖಾಂತ್ರ ಪಾರ ರ್ಗನಪೂವಗಕವಾದ ಮನವಿ ಏನೆಾಂದರೆ, ಈಗ ಕೃಷ್ಠಣ  ಮೇಲಾ ಾಂಡೆ ಮೂರನೇ 

ಹಂತ್ದ ಯೀಜನೆ, ಮಹಾದಾಯಿ ಯೀಜನೆ ಮತ್ತು  ದಕಿಷ ಣ ಕನಗಟಕದಲಿ್ಲ  ಇರತ್ಕೆ ಾಂರ್ ಮೇಕೆದಾಟ್ಟ 

ಮತ್ತು  ಎತಿು ನಹಳೆ ಈ ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ ಬಜೆಟ ನಲಿ್ಲ  ದಯಮಾಡಿ ಆದಾ ತೆ ಕಡಬೇಕು.  ಏಕೆಾಂದರೆ, ಇವತ್ತು  

ಏನಗಿದೆ ಎಾಂದರೆ, ನಮಾ  ರಾಜಾ ದಿಾಂದ ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾಗರದವರು ಎಲಿ್ಯ  ಮೂಲದಿಾಂದ ಸುಮಾರು ಮೂರು 

ಲಕ್ಷ ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗರ ಹ ಮಾಡುತು ರೆ. ಅದರಿಾಂದ ನಮಗೆ ಶೇಕಡಾ 42ರಷ್ಟಟ  ತೆರಿಗೆ ಹಣ 

ವಾಪ್ಸುು  ಬರಬೇಕು. ನಮಗೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಯಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು 126 ಸಾವಿರ ಕೀಟ 

ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ವಾಪ್ಸುು  ಬರಬೇಕು. ಆದರೆ, ನಮಾ  ರಾಜಾ ಕೆೆ  ಬರುವುದು ಕೇವಲ 50 ರಿಾಂದ 60 ಸಾವಿರ 

ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ . ಅದಕೆೆ  ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳು ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾಗರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ು ಡ 

ಹೇರಬೇಕು. ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳಿಗೆ ಎಲಿ್ಯ  ರಿೀತಿಯ ಹಕೆು  ಇದೆ. You have got a moral rights 

and moral guts to face the Central Government. ನಮಾ  ರಾಜಾ ದಿಾಂದ ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾಗರಕೆೆ  ಆ 

ರಿೀತಿ ಕಡುಗೆ ಇದೆ. ಮಾನಾ  ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ ಗಳು ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳಿಗೆ ಇಲಿವಾಂದು ಹೇಳುವುದಕೆೆ  

ಸಾಧಾ ವಿಲಿ . ಈ ಅರ್ಥಗಕ ಸೆ ತಿಯನ್ನನ  ತ್ಳಹದಿಗೆ ತ್ರಬೇಕಾದರೆ, ಕೇಾಂದರ  ಸಕಾಗರದಿಾಂದ ರಾಜಾ ಕೆೆ  

ಬರಬೇಕಾದ ಹಣ ಬರಬೇಕು. ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳು ಎರಡು-ಮೂರು ಬ್ರರಿ 

ಮಾನಾ  ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ ಗಳನ್ನನ  ಭೇಟ ಮಾಡಿ, ಅನೇಕ ಕೇಾಂದರ  ಸಚಿವರನ್ನನ  ಭೇಟ ಮಾಡಿದಾಾ ರೆ. ಈಗ 

ರಾಜಾ ದ ಆರ್ಥಗಕ ಸೆ ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕಳುಳ ವುದಕೆೆ  ಮತ್ತು  ಈ ಎಲಿ್ಯ  ನಿೀರಾವರಿ 

ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ್ವಾದಂತ್ಹ ಅನ್ನದಾನ ನಿೀಡಿ ಈ ಯೀಜನೆಗಳನ್ನನ  ಪೂತಿಗ ಮಾಡಿ. I will 

definitely say that you will go down in the history. ಆದರೆ, ನಡಿನ ಎಲಿ್ಯ  ಜನರ ಮತ್ತು  ನನನ  

ಸನ ೀಹತ್ರಾಗಿ ಎಾಂದು ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. ಇಲಿ್ಲ  ಸನ ೀಹತ್ರು ಎಾಂಬ ಪ್ದವನ್ನನ  ಬಳಕೆ ಮಾಡಬ್ರರದು. ಮಾನಾ  

ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳು ಸನ ೀಹತ್ರು ಎಾಂಬುದು ಸತ್ಾ ವಿದೆ. ನಮಾ  ಸನ ೀಹತ್ರು ಇಾಂತ್ಹ ಅದುಬ ತ್ವಾದ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡಿದರು. ರಾಜಾ  ಆರ್ಥಗಕವಾಗಿ ಹಳಿ ತ್ಪಿಪ ದಾಗ, ಅದರ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು  ನೆನೆಗುದಿಗೆ 
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ಬಿದಿಾ ದಾ ಾಂತ್ಹ ಅನೇಕ ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ ಒಾಂದು ಕಾಯಕಲಪ  ಕಲ್ಲಪ ಸದರು ಎನ್ನನ ವಂತ್ಹ ಹೆಸರು 

ಅಜರಾಮರವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ು ದೆ. ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಯವರ ಸಂಪುಟದ ಎಲಿ್ಯ  ಸಚಿವರು ಈ 

ವಿಷ್ಯಗಳಲಿ್ಲ  ಆಸಕಿು  ವಹಸುತು ರೆಾಂದು ಮತ್ತು  ನಿಶ್ಚ ತ್ವಾಗಿ ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳು ಈ 

ಕಾಯಗಗಳನ್ನನ  ಮಾಡುತು ರೆ ಎಾಂಬ ವಿಶಾವ ಸದೊಾಂದಿಗೆ, ಮತು ಮೆಾ  ಈ ಧನವಿನಿಯೀಗದ 

ವಿಧೇಯಕವನ್ನನ  ಸಾವ ಗತ್ ಮಾಡಿ, ನನನ  ಮಾತ್ನ್ನನ  ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ. 

 

ರ್ಶರ ೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ್ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನನ್ನ ಎರಡು ನಿಮಷ್ ಮಾತ್ನಡುತೆು ೀನೆಾಂದು 

ಕೇಳುತಿು ದೆಾ ೀನೆ. 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈಗ್ರಗಲೇ ಸುಮಾರು ೧೭ ಜನ ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರುಗಳು ಮಾತ್ನಡಿದಾಾ ರೆ. 

ತ್ಮಗೆ ಅವಕಾಶ್ ನಿೀಡುವುದಕೆೆ  ಅಗುವುದಿಲಿ . ನಿೀವು ಸಪ ಷಿಟ ಕರಣ ಕೇಳಿ.  

 

ರ್ಶರ ೋ ಬಸವರಾಜ ಬಮಾಾ ಯ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಪಿ.ಆರ.ರಮಶ ರವರು 

ಇದಕೆಿ ಾಂತ್ ಮುಾಂರ್ಚ ಮಾತ್ನಡಿಬಿಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು .  

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ ರವರು ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ಸುಮಾ ನೆ ಕುಳಿತ್ತಕಾಂಡು ಈಗ 

ತ್ಮಾ  ಕೈ ಎತಿು ದಾಾ ರೆ. 

 

ರ್ಶರ ೋ ಬಸವರಾಜ ಬಮಾಾ ಯ (ಮಖಾ ಮಂತಿರ ಗಳು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈಗ್ರಗಲೇ ಈ 

ವಿಧೇಯಕದ ವಿವರವನ್ನನ  ತಿಳಿಸದೆಾ ೀನೆ. ಆದರೆ, ಇಲಿ್ಲ  ಎತಿು ರುವಂತ್ಹ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗೆೆ  ಮಾತ್ರ  

ಉತ್ು ರ ಕಡುವುದಕೆೆ  ಇರ್ಚಚ ಪ್ಡುತೆು ೀನೆ. ಮಾನಾ  ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೀಸಾವ ಮಯವರು ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳನ್ನನ  

ಕೇಳಿದಾಾ ರೆ. ಮದಲನೆಯದಾಗಿ, ನವಾಂಬರ  ತಿಾಂಗಳಿನಲಿ್ಲ  devolution of funds ಎರಡು ತಿಾಂಗಳು ಸೇರಿಸ 

ಒಟಟ ಗೆ ಕಡುತೆು ೀವಾಂದು ಹೇಳಿದಾ ರು. ಅದನ್ನನ  ಕಟಟ ದಾಾ ರೆಯೆ ಎಾಂದು ಕೇಳಿದಾಾ ರೆ. ಈಗ ಕೇಾಂದರ ದವರು 

ಎರಡು ತಿಾಂಗಳು ಸೇರಿಸ ಒಟಟ ಗೆ 3,468 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನನ  ನಿೀಡಿದಾಾ ರೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಪ್ರ ತಿ 

ವಷ್ಗ GST compensation ಎಷ್ಟಟ  ಬರಬೇಕು ಎಾಂದು ಕೇಳಿದಾಾ ರೆ. ಇದಕೆೆ  ನನ್ನ ಸಪ ಷಿಟ ೀಕರಣ 

ಕಡುವುದಕೆೆ  ಇರ್ಚಚ ಪ್ಡುತೆು ೀನೆ. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಟ  ಜಿ.ಎಸ.ಟ ಸಂಗರ ಹವಾಗುತ್ು ದೆ, ಆ ತೆರಿಗೆಯಲಿ್ಲ , devolution 

of funds ನಲಿ್ಲ  ಶೇಕಡಾ 40ರಷ್ಟಟ  ನಮಾ  ರಾಜಾ ಕೆೆ  ಬರುತ್ು ದೆ. ಈಗ ಇದರಲಿ್ಲ  ಎರಡು ರಿೀತಿ ಇದೆ. ಅಾಂದರೆ, 

SGST (State Goods and Services Tax) and CGST (Central Goods and Services Tax). ಈಗ 
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ರಾಜಾ ದ ಜಿ.ಎಸ.ಟ ನಮಗೆ ಬರುತ್ು ದೆ. ಮತೆು  ಕೇಾಂದರ ದ ಜಿ.ಎಸ.ಟ.ಯಲಿ್ಲ  ಶೇಕಡಾ 40ರಷ್ಟಟ  ಪಾಲು ರಾಜಾ ಕೆೆ  

ಬರುತ್ು ದೆ. ಈ ಜಿ.ಎಸ.ಟ ಬರುವುದು ಬೇರೆ. ಈಗ ಜಿ.ಎಸ.ಟ ಕಾನೂನ್ನ ಬಂದಾಗ, ಕೆಲವು ರಾಜಾ ಗಳು 

ಆತಂಕವನ್ನನ  ವಾ ಕು ಪ್ಡಿಸದಾಗ, ಅಾಂದರೆ ಪ್ರ ತಿವಷ್ಗ ಜಿ.ಎಸ.ಟ ಯಿಾಂದ ರಾಜಾ ಗಳಿಗೆ growth ಆಗದಿದಾ ರೆ 

ಏನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಾಂದು ರಾಜಾ ಗಳಿಗೆ assured growth ಬೇಕೆಾಂದು ಶೇಕಡಾ 14 ಎಾಂದು 

ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸದರು. ಈಗ ಶೇಕಡಾ 14ರಷ್ಟಟ  growth ಅನ್ನನ  ಇಟ್ಟಟ ಕಾಂಡು, GST compensation 

ಅಾಂದರೆ, ನಮಗೆ ಏನ್ನ ತೆರಿಗೆ ಬರುತ್ು ದೆ, ಅದಕೆೆ  ಅಧಿಕವಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 14ರಷ್ಟಟ  compensation ರೂಪ್ದಲಿ್ಲ  

ಕಡುತೆು ೀವಾಂದು ಮಾಡಿದರು. ಹೀಗ್ರಗಿ GST compensation ಬರುವುದು ಬೇರೆ ಮತ್ತು  GST Tax 

ಬರುವುದು ಬೇರೆ.  ನವು ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಬ್ರರಿ ಅದನ್ನನ  ತ್ಪುಪ  ತಿಳಿದುಕಳುಳ ತೆು ೀವ. ನಮಾ  Budget 

Estimates 2017ರಿಾಂದ ಪಾರ ರಂಭ್ವಾಗಿದೆ. ಈಗ 2021ರ ನವಾಂಬರ ವರೆಗೆ ಒಟ್ಟಟ  56,873 ಕೀಟ 

ರೂಪಾಯಿಗಳ GST compensation ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು . ಆದರೆ, ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೂ 50,734 ಕೀಟ 

ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಅಕೌಾಂಟ ನಲಿ್ಲ  ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಅಲಿದೆ, ಕಳೆದ ವಷ್ಗ ಲೀನ  ಮುಖಾಂತ್ರ 12,700 

ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಈ ವಷ್ಗ 18,109 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಲೀನ  ಮುಖಾಂತ್ರ 

ಬಂದಿದೆ. ಈ ಲೀನ  ಜಿ.ಎಸ.ಟ ಕೌನಿು ಲ  ವಿಧಿಸುವಂತ್ಹ ತೆರಿಗೆಯಿಾಂದಲೇ reimbursement ಆಗುತ್ು ದೆ. 

ನಮಾ  ರಾಜಾ ಕೆೆ  ಅದನ್ನನ  ತಿೀರಿಸುವಂತ್ಹ ಹಣೆಗ್ರರಿಕೆ ಇರುವುದಿಲಿ . This is the factual position. 

ಇನ್ನನ  ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನನ  ವಿವಿಧ ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರುಗಳು ತಿಳಿಸದಾಾ ರೆ. ಅವುಗಳಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಮುಖ್ವಾಗಿ 

ಸಾಲ ಮನನ  ಇನ್ನನ  ಬ್ರಕಿ ಉಳಿದಿದೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಸುಮಾರು ಆರು 

ತಿಾಂಗಳು ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಯಖೆಯ ಸಚಿವನಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆಾ ೀನೆ. ಈಗ ಈ ಸಾಲಮನನ  ಯೀಜನೆ ಏನಗಿದೆ 

ಎಾಂದರೆ, ಸಾಲಮನನ  ಯೀಜನೆಯನ್ನನ  ತಂದಾಗ ಇದಾ ಾಂತ್ಹ ಅಾಂದಾಜುಗಳೇ ಬೇರೆ ಮತ್ತು  ನಿಜವಾಗಿಯೂ 

ಸಾಲಮನನ ವಾಗುತಿು ರುವಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಗದಲಿ್ಲ  ಆಗುತಿು ರುವ ಸಾಲಮನನ  estimates ಬೇರೆ.  ಈಗ ಅದಕೆೆ  

ಇರುವಂತ್ಹ ಹಲವಾರು ಷ್ರತ್ತು ಗಳಿಾಂದ, ಪ್ರ ತಿಬ್ರರಿ ಅದನ್ನನ  ಪ್ರಿಷ್ೆ ರಿಸ, ಪ್ರಿಷ್ೆ ರಿಸ ಸುಮಾರು 

1,40,000ಕೊ  ಹೆರ್ಚಚ  ರೈತ್ರಿಗೆ ಸಾಲಮನನ  ಯೀಜನೆ ಸಗದಿರುವಂತ್ಹ ಪ್ರಿಸೆ ತಿ ಮತ್ತು  ನವು ಅಧಗಕೆಿ ಾಂತ್ 

ಹೆರ್ಚಚ  ಮತ್ತು  ಕನೆಯ ಬ್ರರಿ ಎಾಂದು ಕೆಲವು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನನ  ಕಟ್ಟಟ ಬಿಟಟ ದೆಾ ೀವ. ಈಗ 

ಸಾಲಮನನ ವಾಗಿರುವುದು 2018-19ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲಿ್ಲ . ಇವತ್ತು  ನವು 2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ಇದೆಾ ೀವ. ಆದರೆ, 

ಆ ಸಾಲಮನನ  ಇನೂನ  claim ಆಗುತಿು ದೆ ಎಾಂದರೆ, ಅದನ್ನನ  critical ಆಗಿ ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು 

genuine ಆಗಿದಾಾ ರೀ ಅರ್ವಾ false claim ಎಾಂಬುದನ್ನನ  ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಿ, ಈಗ genuinely ಇದಾ ರೆ 

ನವು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನನ  ಮಾಡುತೆು ೀವ. ಈಗ ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಶ್ಕ್ಷಣಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಾಂತೆ ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು 

ಬಹಳ ಸಹಜವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗೆೆ . ಅಾಂದರೆ, Education Infrastructure and Teachers 
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Recruitment ಬಗೆೆ  ಮಾತ್ನಡಿದಾಾ ರೆ. ಮಾನಾ  ಶ್ಶ್ೀಲ  ಜಿ. ನಮೀಶ್ಯವರು ಮಾತ್ನಡಿ ಈ ರಿೀತಿ 

ಹರಗೆ ಹೀಗಿಬಿಡುವುದೆ. 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಶ್ಶ್ೀಲ  ಜಿ. ನಮೀಶ್ಯವರ ಪ್ದಿ ತಿಯೇ ಹಾಗೆ. 

 

ರ್ಶರ ೋ ಬಸವರಾಜ ಬಮಾಾ ಯ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಆದುದರಿಾಂದ, ಈ infrastructure 

ಬಗೆೆ  ಮಾನಾ  ಪುಟಟ ಣಣ ನವರು ಮತ್ತು  ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ಸದಸಾ ರು ಹೇಳಿದಾಾ ರೆ. ಈಗ Floods ಮತ್ತು  ಇತ್ರೇ 

ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದಾಗ ಏನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಾಂಬುದನ್ನನ  ಖಂಡಿತ್ವಾಗಿ ನನ್ನ ಸಹ ಒಪಿಪ ಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ. ಈ 

ಬ್ರರಿಯ ಅತಿವೃಷಿಾ ಯಿಾಂದ ಸುಮಾರು ಶಾಲ್ಯ ಕಠಡಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟಟ  ತಾಂದರೆಗಿಡಾಗಿವ. ಅದಕೆೆ  

ಈಗ್ರಗಲೇ ಕೂಡಲೇ ಎಸ.ಡಿ.ಆರ .ಎಫ .ನಿಾಂದ ದುರಸು  ಕಾಯಗಗಳನ್ನನ  ಮಾತ್ರ  ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. ಮುಾಂದೆ 

ಬರುವಂತ್ಹ ಬಜೆಟ ನಲಿ್ಲ  ಶಾಲ್ಯ ಕಠಡಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಚ ನ ಅನ್ನದಾನವನ್ನನ  ಕಡಬೇಕು ಎನ್ನನ ವಂತ್ಹ 

ಚಿಾಂತ್ನೆ ನಡೆದಿದೆ ಮತ್ತು  convergence ಮಾಡಬೇಕು. ಅಾಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪ್ದಲಿ್ಲ  ಹಣಕಾಸನ 

ವಾ ವಸೆ ಯನ್ನನ  convergence ಮಾಡಿ, ಏನ್ನ ಶಾಲ್ಯ ಕಠಡಿಗಳು ಬಿದಿಾ ವ. ಅವುಗಳನ್ನನ  ಕೂಡಲೇ 

ಕಟ್ಟಟ ವುದಕೊ  ಕೂಡ ನಮಾ  ಸಕಾಗರ ಚಿಾಂತ್ನೆಯನ್ನನ  ಮಾಡಿದೆ. ನವು ಮುಾಂದಿನ ಬಜೆಟ ನಲಿ್ಲ  ಅದನ್ನನ  

ಮಾಡುತೆು ೀವ ಎಾಂಬ ಮಾತ್ನ್ನನ  ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. ಇನ್ನನ  ಉನನ ತ್ ಶ್ಕ್ಷಣದಲಿ್ಲ  ಅಲಪ ಸಂಖಾ ತ್ರಿಗೆ ಏನ್ನ 

ಕಂತ್ತಗಳು ಬ್ರಕಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನನ  ಕಡಬೇಕೆಾಂದು.  

(ಮುಾಂದು) 

(1348) 24.12.2021 01.50 LL-BNS          (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

 

ರ್ಶರ ೋ ಬಸವರಾಜ ಬಮಾಾ ಯ(ಮಂದು) 

ಮೈನರಿಟಯ ಹೈಯರ  ಎಜುಕೇಷ್ನ ನಲಿ್ಲ  instalments due ಏನ್ನ ಇದೆ ಅದನ್ನನ  ಕಡಬೇಕೆಾಂದು ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರು ಕೇಳಿರುತು ರೆ. ಅದನ್ನನ  ಕೂಡಲೇ ತ್ರಿಸ, ಎಷ್ಟ ಷ್ಟಟ  ಬ್ರಕಿ ಇದೆ, ಅ ಹಣವನ್ನನ  ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡುತೆು ೀನೆಾಂಬ ಮಾತ್ನ್ನನ  ಹೇಳುವುದಕೆೆ  ಇಷ್ಟ ಪ್ಡುತೆು ೀನೆ.  

 

ಇನ್ನನ  ಎಾಂ.ಎಲ .ಸ. ಲ್ಯಾ ಡ  ಬಗೆೆ  ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರ ಅನಿಸಕೆಯಿದೆ. ಒಾಂದು ವಷ್ಗದಲಿ್ಲ  

ಸವ ಲಪ  ಹೆರ್ಚಚ  ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವಂತ್ಹ ಬ್ರಕಿ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನನ  ಕೂಡಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ನನ್ನ 

ಈಗ್ರಗಲೇ ಎಾಂ.ಎಲ .ಎ.ಗಳಿಗೂ ಹೇಳಿದುಾ , ಅದು ಎಾಂ.ಎಲ .ಸ.ಗಳಿಗೂ ಅನವ ಯಿಸುತ್ು ದೆ. ಅದರಂತೆ, ಬ್ರಕಿ 

ಇರುವ ಅನ್ನದಾನವನ್ನನ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ನನ್ನ ಹಣಕಾಸು ಇಲ್ಯಖೆಯವರಿಗೆ ಸೂಚ್ನೆ 

ಕಡುತೆು ೀನೆ.  
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ರ್ಶರ ೋ ಅಪ್ರಪ ಜಿಗೌಡ(ಸೆ ಳಿೋಯ ಸಂಸೆ್ತ ಗಳ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 5ನೇ ಜನವರಿ 2022ಕೆೆ  

ನಮಾ  ಅಧಿಕಾರವಧಿ ಮುಗಿದು ಹೀಗುತ್ು ದೆ.  

 

ರ್ಶರ ೋ ಬಸವರಾಜ ಬಮಾಾ ಯ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಅವರು ಕಟಟ ರುವಂತ್ಹ action plan 

ಅನ್ನನ  approve ಮಾಡಿಕಡುತೆು ೀವ.  

 

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ . ಪ್ರಟಿೋಲ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈ ವಷ್ಗದ 

2 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನದಾನ ಏನ್ನ ಕಡಬೇಕು ಅದರ action plan approve ಮಾಡಿಕಡಲ್ಲ. ಅದು 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದರೆ ಸಾಕು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಆಟೀಮಾಾ ಟಕ್  ಆಗಿ ಆಗುತ್ು ದೆ.  

 

ರ್ಶರ ೋ ಬಸವರಾಜ ಬಮಾಾ ಯ(ಮಖಾ ಮಂತಿರ ಗಳು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಆಯಿತ್ತ ಅಷ್ಟಟ  

ಮಾಡೀಣ. ಈಗ ಯಾವ ಸದಸಾ ರು ನಿವೃತಿು  ಆಗುತಿು ದಾಾ ರೆ, ಅವರ action plan approve ಮಾಡುವುದಕೆೆ  

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  ಜಿಲಿ್ಯ ಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚ್ನೆ ಕಡುತೆು ೀನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ, ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಗಳ 

ಬಗೆೆ  ಅನೇಕ ಸದಸಾ ರು ಮಾತ್ನಡಿದಾಾ ರೆ. ನಮಾ  ರಾಜಾ ದ ನಿೀರಾವರಿ ವಿಚಾರಕೆೆ  ಬಹಳ ದೊಡಡ  

ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಅದರಲಿ್ಲ  ಹಲವಾರು ಸಮಸಾ ಗಳು ಸಹ ಇವ. ನಿಗದಿತ್ ಕಾಲದಲಿ್ಲ  ನವು ನಮಾ  

ಯೀಜನೆಗಳನ್ನನ  ಮುಗಿಸದೇ ಇದಾ ರೆ, ಆ ಯೀಜನೆ ಬಹಳ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದಿಾ ರುವುದನ್ನನ  ನವು 

ನೀಡುತಿು ದೆಾ ೀವ. The major cost escalation of irrigation projects are due to delay. ಅದಕೆೆ  ಹಲವಾರು 

ಡಿಲೇ ಇದೆ; delay in decision making, planning, implementation, obstacles at the ground level, land 

acquisition, farmersʼ opposition ಎಲಿವೂ ಸೇರಿ ಒಟಾಟ ರೆಯಾಗಿ ಡಿಲೇ ಆಗುತಿು ದೆ. ಇದನ್ನನ  quantify 

ಮಾಡಿದರೆ, nearly 60% of the cost escalation is due to delay. ಇದನ್ನನ  once for all  ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು 

ಎನ್ನನ ವಂತ್ಹ ಚಿಾಂತ್ನೆಯನ್ನನ  ನನ್ನ ಮಾಡಿದೆಾ ೀನೆ.  

 

ಕೃಷ್ಠಣ  ಮೇಲಾ ಾಂಡೆ ಯೀಜನೆಯ 3ನೇ ಹಂತ್ದ ಬಗೆೆ  ನನಗೆ ಗತಿು ದೆ. ಆ ಸಂದಭ್ಗದಲಿ್ಲ  ನನೇ 

ಜಲಸಂಪ್ನೂಾ ಲ ಮಂತಿರ ಯಾಗಿದುಾ , ಆಗ ಸದರಿ ಯೀಜನೆಗೆ 17,759 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನದಾನದ 

ಆಡಳಿತತ್ಾ ಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನನ  ಡಿ.ಪಿ.ಆರ .ಗೆ ಕಟಟ ರುತೆು ೀನೆ. ಈಗ ಅದು 54 ಸಾವಿರ ಕೀಟ 

ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರುತ್ು ದೆ. ಹೀಗ್ರಗಿ further escalation  ಆಗದಂತೆ, timely action and timely  ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಒಾಂದು action plan ಅನ್ನನ  ಮಾಡುತಿು ದುಾ , ಅದಕೆಾ ಗಿ ಹೈ ಲೆವಲ  ಮೀಟಾಂಗ  ಸಹ 

ಮಾಡುತಿು ದೆಾ ೀವ. ಅದರಿಾಂದಾಗಿ, ಈ ಭಾಗದ ಆಶ್ೀತ್ು ರಗಳನ್ನನ  ಈಡೇರಿಸುವುದು ಬಹಳ 
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ಪ್ರ ಮುಖ್ವಾಗಿರುವುದರಿಾಂದ ಅದಕೆೆ  ಅತಿ ಹೆರ್ಚಚ  ಪಾರ ಶ್ಸು ಾ ವನ್ನನ  ನನ್ನ ಖಂಡಿತ್ವಾಗಿ ಕಡುತೆು ೀನೆ. ಪ್ರ ಸುು ತ್ 

ಬರುವಂತ್ಹ ಬಜೆಟ ನಲಿ್ಲ  2,500 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹೆರ್ಚಚ ವರಿ ಅನ್ನದಾನವನ್ನನ  ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಈಗ್ರಗಲೇ ಸೂಚ್ನೆಯನ್ನನ  ಕಡಲ್ಯಗಿದೆ. ಅದು ಏತ್ಕೆಾ ಗಿ ಎಾಂದರೆ, ಕೃಷ್ಠಣ  ಮೇಲಾ ಾಂಡೆ 

ಯೀಜನೆಯಲಿ್ಲ  20 ಪುನರ ವಸತಿ ಕೇಾಂದರ ಗಳನ್ನನ  ನಿಮಾಗಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಕೆೆ  ಸುಮಾರು 2,500 

ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಕಟಟ ರೆ ಸಂಪೂಣಗವಾಗಿ ಸದರಿ ಪುನರ ವಸತಿ ಕೇಾಂದರ ಕೆಾ ಗಿ ಭೂಸಾವ ಧಿೀನ 

ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆ ಪೂಣಗಗಳುಳ ತ್ು ದೆ. ಅದರಿಾಂದಾಗಿ, ಕನಿಷ್ಾ  ಪ್ಕ್ಷ ಪುನರ ವಸತಿ ಕೇಾಂದರ ಗಳಾದರೂ 

ಮುಗಿಯುತ್ು ದೆಾಂದು ಕಳೆದ 2 ತಿಾಂಗಳ ಹಾಂದೆಯೇ ಆ ಬಗೆೆ  ಸೂಚ್ನೆ ನಿೀಡಿರುತೆು ೀನೆ. ಅದರಂತೆ, ಪುನರ ವಸತಿ 

ಕೇಾಂದರ  ನಿಮಾಗಣವಾಗುತ್ು ದೆ. ಮುಾಂದಿನ ಭೂಸಾವ ಧಿೀನ ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆಗಳಿಗೆ as and when demand raises, ಆ 

ಪ್ರ ಕಾರ ಮಾಡಿಕಾಂಡು ಹೀಗುತ್ು ವ. ಒಟಾಟ ರೆಯಾಗಿ ಮುಾಂಬರುವಂತ್ಹ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ  ಅದರ ಒಾಂದು 

acceleration of the implementation of UKP stage-3 both legally as well as on the ground  ಏನ್ನ 

ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನನ  ಖಂಡಿತ್ವಾಗಿ ನನ್ನ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ ಮತ್ತು  ಅದರಲಿ್ಲ  further delay ಗೆ ಖಂಡಿತ್ವಾಗಿ 

ನನ್ನ ಅವಕಾಶ್ಗಳನ್ನನ  ಕಡುವುದಿಲಿ  ಎನ್ನನ ವಂತ್ಹ ಮಾತ್ತಗಳನ್ನನ  ಹೇಳುವುದಕೆೆ  ಇರ್ಚಛ ಪ್ಡುತೆು ೀನೆ.  

 

ಅದೇ ರಿೀತಿ, ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು ಮಹದಾಯಿ ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆ, ಮೇಕೆದಾಟ್ಟ ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆ 

ಮತ್ತು  ಎತಿು ನಹಳೆ ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆ ಬಗೆೆ  ಉಲಿೆ ೀಖ್ ಮಾಡಿದುಾ , ಅವುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ ಇದೇ ಪ್ರಿಸೆ ತಿ 

ಇರುತ್ು ದೆ. ಆದರೆ, ಮಹದಾಯಿ ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಯಲಿ್ಲ  little legal and technical ಅನ್ನನ ವುದನ್ನನ  

ಬಿಟಟ ರೆ ಅದರಲಿ್ಲ  ಬಹಳ ಹಣಕಾಸನ consequences ಇರುವುದಿಲಿ . ಅದನ್ನನ  ಖಂಡಿತ್ವಾಗಿ ನವು 

ಮಾಡುತೆು ೀವ. ಇನ್ನನ  ಎತಿು ನಹಳೆ ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ land acquisition is a major 

issue. ನನ್ನ ಈ ಬಗೆೆ  ಕೆಳಮನೆಯಲಿ್ಲ  ಬಹಳ ಸುದಿೀಘಗವಾಗಿ ಉತ್ು ರ ನಿೀಡಿರುತೆು ೀನೆ. ಅದರಂತೆ, ಆ 

ಯೀಜನೆಯನ್ನನ  ಯಾವ ರಿೀತಿ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂಬ ಯೀಚ್ನೆಯನ್ನನ  ಸಹ ಮಾಡಿದೆಾ ೀವ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ, 

ಮೇಕೆದಾಟ್ಟ ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಯಲಿ್ಲ  ನಮಾ  ಬದಿ ತೆ ಇದೆ. ಆದುದರಿಾಂದ, ನನಗೆ ವಿಶಾವ ಸ ಇದೆ. 

ಮುಾಂಬರುವ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ  Cauvery Water Management Board ನಿಾಂದ ಅನ್ನಮೀದನೆ ಸಕೆ  ನಂತ್ರ, ನಮಗೆ 

environmental clearance ಅನ್ನನ  ಈಗ್ರಗಲೇ ನಮಾ  ಡಿ.ಪಿ.ಆರ. ಸಲಿ್ಲ ಸರುತೆು ೀವ. Terms of reference (ToR) 

ಅನ್ನನ  ಅವರು ನಮಗೆ ಕಡುತು ರೆಾಂದು ಹೇಳಿರುತು ರೆ. Once ToR ಬಂದರೆ, environmental clearance 

ಅನ್ನನ  ಮಾಡಿಕಾಂಡು ಮುಾಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನನ  ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಎಲಿ್ಯ  ರಿೀತಿಯ ಕರ ಮಗಳನ್ನನ  ನವು 

ತೆಗೆದುಕಳುಳ ತೆು ೀವ.  

 

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಇವತಿು ನ ದಿವಸ ಶ್ಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆೆ  ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು ಮಾತ್ನಡಿರುತು ರೆ. 

ನನ್ನ ಮದಲನೆಯದಾಗಿ ಕಲ್ಯಾ ಣ ಕನಗಟಕದ ಬಗೆೆ  ಹೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ. ಅದರಂತೆ, ಕಲ್ಯಾ ಣ 
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ಕನಗಟಕದಲಿ್ಲ  ಮನೆನ  ನನ್ನ 14 ಸಾವಿರ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಹುದೆಾ  ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಆರ್ಥಗಕ ಇಲ್ಯಖೆಯಿಾಂದ clearance  

ಕಟಟ ರುತೆು ೀನೆ. ಸದರಿ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಬಹಳ ವಷ್ಗಗಳಿಾಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಇದುಾ , ಸಾಕಷ್ಟಟ  ಸದಸಾ ರು ಈ ಬಗೆೆ  

ಪ್ರ ಸಾು ಪ್ ಮಾಡುತಿು ದಾ ರೂ ಸಹ, ಯಾರು ಅನ್ನಮೀದನೆ ನಿೀಡಿರುವುದಿಲಿ . ಆದರೆ, ನನ್ನ 14 ಸಾವಿರ ಶ್ಕ್ಷಕರ 

ಹುದೆಾ  ನೇಮಕಾತಿಗೆ finance clearance  ಕಟಟ ರುತೆು ೀನೆ. 

 

(ಈ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೂ  ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು ಮೇಜು ತ್ಟಟ ವ ಮೂಲಕ ತ್ಮಾ   

ಹಷಾವನುನ  ವಾ ಕು ಪಡಿಸಿದರು) 

 

ಅದರಲಿ್ಲ  5 ಸಾವಿರ ಶ್ಕ್ಷಕರು… ಅದಲಿದೇ, ಒಟಾಟ ರೆಯಾಗಿ ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲ  10 ಸಾವಿರ ಶ್ಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ 

ಅನ್ನಮೀದನೆ ಕಡುತಿು ದೆಾ ೀವ. ಅದಕೆೆ  ಬೇಕಾದ ಎಲಿ್ಯ  ಮಾಹತಿಗಳನ್ನನ  ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲ್ಯಖೆಯಿಾಂದ ಪ್ಡೆದು, 

ಈ ವಷ್ಗ 10 ಸಾವಿರ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಹುದೆಾ ಗೆ ಇಡಿೀ ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲ  ಅಾಂದರೆ, ಕಲ್ಯಾ ಣ ಕನಗಟಕ ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸ, 

ಒಟ್ಟಟ  15 ಸಾವಿರ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಹುದೆಾ  ನೇಮಕಾತಿಗೆ ನವು ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳುಳ ತೆು ೀವ ಎನ್ನನ ವಂತ್ಹ ಮಾತ್ನ್ನನ  

ಈ ಸಂದಭ್ಗದಲಿ್ಲ  ಹೇಳುವುದಕೆೆ  ಇರ್ಚಛ ಪ್ಡುತೆು ೀನೆ. ಶ್ಕ್ಷಣ ಎಾಂದರೆ, ಅದರಲಿ್ಲ  ಹಲವಾರು ರಿೀತಿಯ ಶ್ಕ್ಷಣ 

ಇರುತ್ು ದೆ. ಅದರಲಿ್ಲ  ಕೇವಲ ಸಕಾಗರಿ ಅರ್ವಾ ಖಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಅಲಿದೇ, ನಮಾ  ಇಲ್ಯಖೆಗಳು ನಡೆಸುವ 

ಹಲವಾರು ಶ್ಕ್ಷಣಗಳು ಇರುತ್ು ವ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು ಅಾಂದರೆ, ಪೊಲ್ಲೀಸ  ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು 

ಹಾಗೂ ಇತ್ರೆ ಶಾಲೆಗಳು ಇವ.  ಪೊಲ್ಲೀಸ  ತ್ರಬೇತಿ ಶಾಲೆ ಎಾಂದಾಗ, ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು ಈ ಹಾಂದೆ 

ಹೇಳಿರುವಂರ್ ಧಾರವಾಡ ಪೊಲ್ಲೀಸ  ತ್ರಬೇತಿ ಶಾಲೆ ನೆನಪಾಗುತ್ು ದೆ. ಅದನ್ನನ  ಕಾಯಕಲಪ  ಮಾಡುವುದಕೆೆ  

ಈ ಹಾಂದೆ ನನ್ನ ಗೃಹ ಸಚಿವನಗಿದಾಾ ಗ ಹಲವಾರು ಸೂಚ್ನೆಗಳನ್ನನ  ಕಟಟ ರುತೆು ೀನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ, ಆ 

ಶಾಲೆಗೆ ನಿಯಮತ್ವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ್ಹ ಅನ್ನದಾನಕೆಾ ಗಿ ಆ ಸಂದಭ್ಗದಲಿ್ಲ  ಆರ್ಥಗಕ ಇಲ್ಯಖೆಗೆ ನವು 

ವಿನಂತಿ ಸಹ ಮಾಡುತಿು ದೆಾ ವು. ಆದರೆ, ಈಗ ನನೇ ಆರ್ಥಗಕ ಇಲ್ಯಖೆ ಸಚಿವನಗಿರುವುದರಿಾಂದ, ಆ ಶಾಲೆಗೆ 

ಶಾಶ್ವ ತ್ ಅನ್ನದಾನವನ್ನನ  ಒದಗಿಸುವಂತ್ಹ ಮುಖಾಂತ್ರ ಆ ಸಮಸಾ ಯನ್ನನ  ಬಗೆಹರಿಸುತೆು ೀನೆ 

ಎನ್ನನ ವಂತ್ಹ ಮಾತ್ನ್ನನ  ಹೇಳುವುದಕೆೆ  ಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  

 

ಈ ಪೂರಕ ಅಾಂದಾಜು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಐಟಂಗಳ ಬಗೆೆ  ಇರುತ್ು ದೆ. ಆದರೆ. ನಮೆಾ ಲಿರ ಕತ್ಗವಾ  

ಇರುವಂರ್ದುಾ  ಹಣಕಾಸನ ಸೆ ತಿಯನ್ನನ  ಮುಖ್ಾ  ರೈಲ್ಲಗೆ ತೆಗೆದುಕಾಂಡು ಉತ್ು ಮಗಳಿಸುವಂರ್ದುಾ  ಆಗಿದೆ. 

ಒಾಂದು ಕಡೆ ಈ ಹಣಕಾಸನ ಒಾಂದು scenario  ನೀಡಿದಾಗ, ಕೀವಿಡ -19 ಸಾಾಂಕಾರ ಮಕ ರೀಗದ 

ಮದಲು ಮತ್ತು  ಕೀವಿಡ -19 ನಂತ್ರ, ಇಡಿೀ ದೇಶ್ವಲಿದೇ, ಇಡಿೀ ವಿಶ್ವ ದಲಿ್ಲಯೇ ಆ ಸಾಾಂಕಾರ ಮಕ 

ರೀಗದ analysis ಇರುತ್ು ದೆ. ಕೀವಿಡ  ಇಡಿೀ ವಿಶ್ವ ದ ಆರ್ಥಗಕ ಸೆ ತಿಗತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ದೊಡಡ  ಪ್ರ ಭಾವ 

ಬಿೀರಿದುಾ , ಅದು ಈಗಲ್ಲ ಸಹ ಮುಾಂದುವರೆದಿದೆ. ನವು ನಮಾ  ಇತ್ರೆ ದೇಶ್ಗಳಿಗೆ ಹೀಲ್ಲಸದಾಗ, ಆದಷ್ಟಟ  

ಬೇಗ ಚೇತ್ರಿಸಕಳುಳ ವಂತ್ಹ ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆಯನ್ನನ  ನವು ಕಾಣ್ಣತಿು ದೆಾ ೀವ. ಹೀಗ್ರಗಿ, ಕಳೆದ 3-4 ತಿಾಂಗಳುಗಳಿಾಂದ 
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ಜಿ.ಡಿ.ಪಿ. ಬ್ಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು  ಜಿ.ಎಸ .ಟ. ಸಂಗರ ಹಣೆ ಇರಬಹುದು ಅವುಗಳ factual figures ನೀಡಿದಾಗ ಅದು 

ಉತ್ು ಮಗಳುಳ ತಿು ದೆ. ನನ್ನ ಆಸ ವಾ ಕು ಪ್ಡಿಸುವುದೇನೆಾಂದರೆ, ಬರುವ ದಿನಮಾನಗಳಲಿ್ಲ  ನಮಾ  ಆರ್ಥಗಕ ಸೆ ತಿ 

ಉತ್ು ಮಗಳುಳ ತ್ು ದೆ. ಆದರೆ, ಕಳೆದ 2 ವಷ್ಗಗಳಲಿ್ಲ  ಏನ್ನ ಹಾಂಜರಿತ್ವಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನನ  ಸರಿಪ್ಡಿಸುವಂರ್ದಾ ಕೆೆ  

ಸವ ಲಪ  ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ. ಅದನ್ನನ  ಒಾಂದೇ ಬ್ರರಿಗೆ ಅರ್ವಾ ಒಾಂದೇ ವಷ್ಗಕೆೆ  ಅದನ್ನನ  

ಸರಿಪ್ಡಿಸುತೆು ೀವಾಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸಾಧಾ ವಾಗುವುದಿಲಿ . ನಮಾ  ಇಡಿೀ ಒಟಾಟ ರೆ ಹಣಕಾಸನ 

ಪ್ರಿಸೆ ತಿಯಲಿ್ಲ  ನಮಾ  debt load ಹೆಚಾಚ ಗಿರುತ್ು ದೆ. ಅದಕೆೆ  ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಇದೆ. ಆದರೆ, ನನ್ನ ಈ 

ಒಾಂದು ಸೆಾ ನದಲಿ್ಲದಾಾ ಗ, ಇದನ್ನನ  ನವು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಂದಿನದಾ ನ್ನನ  ಯಾರು ಮಾಡಿದರು, ಎಷ್ಟಟ  

debt ಇತ್ತು , ಕೀವಿಡ -19 ಆದ ಮೇಲೆ ಏನಯಿತ್ತ ಎಾಂಬ ಎಲಿ್ಯ  factual position ತ್ಮಗೆ 

ಗತಿು ರುವಂರ್ದುಾ . ಆದರೆ, ನನ್ನ ಯಾವಾಗಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಮಸಾ ಯ ಭಾಗ ಆಗುವುದಕೆೆ  ಇರ್ಚಛ ಪ್ಡುವುದಿಲಿ . 

ನನ್ನ ಯಾವಾಗಲ್ಲ ಸಹ ಪ್ರಿಹಾರದ ಭಾಗ ಆಗುವುದಕೆೆ  ಇರ್ಚಛ ಪ್ಡುತೆು ೀನೆ. ಏಕೆಾಂದರೆ, ಸಮಸಾ  ಇದೆ, 

ಸವಾಲು ಇದೆ, ಅದನ್ನನ  ಯಾವ ರಿೀತಿ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನನ ವ ಬಗೆೆ  ನಮಾ  ಚಿಾಂತ್ನೆ ಇದೆ, ಗುರಿ ಇದೆ ಮತ್ತು  

ಆತ್ಾ ವಿಶಾವ ಸ ಸಹ ಇದೆ. ಆ ನಿಟಟ ನಲಿ್ಲ  ನನನ  ಹಲವಾರು ಪ್ರ ಯತ್ನ ಗಳನ್ನನ  ನನ್ನ ಈಗ್ರಗಲೇ ಪಾರ ರಂಭ್ 

ಮಾಡಿದೆಾ ೀನೆ. ಮದಲನೆಯದಾಗಿ, ತವು ಈಗ್ರಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, non-productive expenditure ಏನಿದೆ, 

ಎಲಿ್ಯ  ಇಲ್ಯಖೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಶೇಕಡ 5ರಷ್ಟ ನ್ನನ  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಈಗ್ರಗಲೇ ನನ್ನ ಸೂಚ್ನೆ 

ಕಟಟ ರುತೆು ೀನೆ. ಅದರಂತೆ, ಒಾಂದು ಬ್ರರಿ non-productive expenditure identify ಮಾಡಿ, ಅವರು ಕಡಿಮೆ 

ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನನ  ಹೆಚಿಚ ನ ಶೇಕಡವಾರನ್ನನ  ಉಳಿತಯ ಮಾಡಬಹುದೆಾಂಬ ವಿಶಾವ ಸ ನನಗಿದೆ. ಆದರೆ, 

ಪಾರ ರಂಭ್ವನೆನ ೀ ಮಾಡಿಲಿವಾಂದರೆ ಅದು ಆಗುವುದಿಲಿ . ಹೀಗ್ರಗಿ, ಪಾರ ರಂಭಿಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಹೇಳಿದೆಾ ೀನೆ. 

ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ನಮಾ  revenue collection ಕೂಡ improve  ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ.  

(ಮುಾಂದು) 

 

(1349) 24.12.2021 2.00 YL-BNS                     (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

ರ್ಶರ ೋ ಬಸವರಾಜ ಬಮಾಾ ಯ(ಮಂದು):-   

ನನ್ನ ನಮಾ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ಾಂದಿಗೆ commercial tax, excise, stamp duty ಎಲಿ್ಯ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳನೂನ  ಸಭೆಗೆ 

ಕರೆದಾಗ specifically ಯಾವಾಾ ವ ಗೂಡು  ನಿಾಂದ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ಬರುತಿು ದೆ ಎನ್ನನ ವಂರ್ ಮಾತ್ನ್ನನ  

ಹೇಳಿದೆಾ ೀನೆ.  ಹಾಗೆಯೇ ಸುಮಾ ನೆ total table review ಮಾಡಿ ಕುಳಿತಿಲಿ .  ಎಲೆಕಿಟ ಿಕಲು  , ಪಿಾ ಸಟ ಕ್  

ಇತಾ ದಿಗಳಿಾಂದಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ಬರುತಿು ದೆ ಮತ್ತು  ಯಾವುದರಿಾಂದ ಉಲಿಾಂಘನೆ ಆಗುತಿು ದೆ ಎನ್ನನ ವಂರ್ 

ಮಾತ್ನ್ನನ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದೆಾ ೀನೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಅಡಿಕೆಯಲಿ್ಲ  ಜಿ.ಎಸ.ಟ. ಉಲಿಾಂಘನೆ ಬಹಳ 

ಆಗುತಿು ತ್ತು .  ನನ್ನ ಹೇಳಿದ ಒಾಂದು ವಾರದಲಿ್ಲಯೇ ಅಲಿ್ಲ  ತ್ಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರ ಯುಕು  ಒಾಂದೇ ಒಾಂದು 

ಸಕಗಲ ನಲಿ್ಲ  ರೂ.8.00 ಕೀಟ ಹೆಚಿಚ ಗೆ ಹಣ ಬಂದಿದೆ.  ಈ ರಿೀತಿಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳು 
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ಪಾರ ರಂಭ್ವಾಗಿದೆ.  ಹಾಗೆಯೇ ಜಿ.ಎಸ.ಟ. ಯಿಾಂದ ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಉಲಿಾಂಘನೆಯಾಗುತಿು ದೆ.  Company start 

ಮಾಡಿ GST credit ತೆಗೆದುಕಾಂಡ ನಂತ್ರ ಕಂಪ್ನಿಗಳನ್ನನ  ಮುರ್ಚಚ ವುದು.  ಇದೇ ರಿೀತಿ ಸಾವಿರಾರು 

ಕಂಪ್ನಿಗಳಲಿ್ಲ  ಮಾಡಲ್ಯಗುತಿು ದೆ.  ಅದನ್ನನ  ಸಹ ನಿಗರ ಹಸಬೇಕೆನ್ನನ ವಂರ್ ತಿೀಮಾಗನ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ.  

ಅದಲಿದೇ ಕೆಲವು ಸಕಗಲ ಗಳಿದುಾ , ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನಲಿ್ಲ  ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಸಕಗಲ ಗಳಿದುಾ , ಎಲಿ್ಲ  

ವಾಾ ಪಾರ ವಹವಾಟ್ಟ ಹೆಚಿಚ ಗೆ ನಡೆಯುತಿು ದೆ ಅಾಂತ್ಹ ಕಡೆ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಹಣ ಬಂದಿದೆ ಎಾಂದು pin point 

ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದೆಾ ೀನೆ.  ಈಗ್ರಗಲೇ ಅದರ ಫಲ್ಲತಾಂಶ್ ಸಹ ಬರುತಿು ದೆ.  ನಮಾ  ಗುರಿಯಂತೆ ನವು ಏನ್ನ 

ಟಾಗೆಗಟ  ಮಾಡಿದೆಾ ೀವ, ಅದಕೆಿ ಾಂತ್ ಹೆರ್ಚಚ  ಹಣವನ್ನನ  ಸಂಗರ ಹ ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು ಸವಗ ಪ್ರ ಯತ್ನ ಗಳು 

ನಡೆಯುತಿು ದೆ. ನವಾಂಬರ  ಮಾಹೆಯವರೆಗೂ commercial tax, excise, stamp duty ಎಲಿವೂ 

ಒಳಗಾಂಡಂತೆ ಶೇ.67 ರಷ್ಟಟ  ಆಗಿದುಾ , ಅದನ್ನನ  more than 100% ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು ಅಾಂದುಕಾಂಡಿದೆಾ ೀವ.  

ಆದರೆ, ಕೆಲವಾಂದರಲಿ್ಲ  ಆಗುವುದಿಲಿ .  ಉದಾಹರಣೆಗೆ: motor vehicle tax ಇರಬಹುದು, semi conductor  

ಇಲಿವಾಂದು, ಮತು ಾಂದಿಲಿವಾಂದು sales ಕಡಿಮೆ ಇದೆ.  ಉಳಿದಂತೆ, ನಮಾ  performance improve 

ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲಿ್ಯ  ರಿೀತಿಯ ಕರ ಮವನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಳಳ ಲ್ಯಗುತಿು ದುಾ , ಅದಕೆೆ  ತ್ಮೆಾ ಲಿರ ಸಹಕಾರ 

ಅಗತ್ಾ ವಾಗಿದುಾ , ಸಲಹೆ ಸಹ ಅವಶ್ಾ ಕವಾಗಿದೆ.  I have got an open mind. ನನ್ನ ಮುಕು ವಾಗಿದೆಾ ೀನೆ.  

ಏಕೆಾಂದರೆ, ಮಾನಾ  ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ಸದಸಾ ರ ಅನ್ನಭ್ವದಲಿ್ಲ  ಸಹ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ, ಏಕೆಾಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ fields ನಿಾಂದ ಸದಸಾ ರೆಲಿರೂ ಬಂದಿರುತು ರೆ.  ಹಾಗ್ರಗಿ ಅವರ 

ಅನ್ನಭ್ವದಂತೆ ಯಾವುದರಲಿ್ಲ  improve ಮಾಡಬಹುದು revenue ಜಾಸು  ಮಾಡಬಹುದೆಾಂಬ ಸಲಹೆಯನ್ನನ  

ನಿೀಡಿದರೆ, ಅದನ್ನನ  ಸವ ೀಕರಿಸ ಕಾಯಗಗತ್ಗಳಿಸುವಂರ್ ಕರ ಮವನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಳಳ ಲ್ಯಗುವುದು.   ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರೆಲಿರ ನಿರಿೀಕೆಷ ಯಂತೆ ಹಣಕಾಸನ ಸೆ ತಿಯನ್ನನ  rails ಗೆ ತಂದು ಉತ್ು ಮಗಳಿಳ ಸಲ್ಯಗುವುದು ಹಾಗೂ 

ಯೀಜನೆಗಳನ್ನನ  ಪೂಣಗಗಳಿಸಬೇಕೆಾಂಬ ನಿರಿೀಕೆಷ  ಏನಿದೆ, both on expenditure and revenue side,  

ಅದಕೆೆ  ಪಾರ ಮಾಣಿಕವಾದಂರ್ ಪ್ರ ಯತ್ನ  ಮಾಡಲ್ಯಗುವುದು. ತ್ಮೆಾ ಲಿರ ಸಹಕಾರವಿರಲ್ಲ.  ಈ ಪೂರಕ 

ಅಾಂದಾಜು ವಿಧೇಯಕವನ್ನನ  ಎಲಿರೂ ಅನ್ನಮೀದಿಸಬೇಕೆಾಂದು ಕೇಳಿಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ.   

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಪ್ರ ಸಾು ವ ಏನೆಾಂದರೆ,  

“ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಾಂದ ಅಾಂಗಿೀಕೃತ್ವಾದ ರೂಪ್ದಲಿ್ಲರುವ  2021ರ ಕನಗಟಕ ಧನವಿನಿಯೀಗ 

(ಸಂಖೆಾ : 4) ವಿಧೇಯಕವನ್ನನ  ಪ್ಯಾಗಲೀಚಿಸುವುದು” 

ಪರ ಸಾು ವ ಅಂಗಿೋಕರಿಸಲಪ ಟಿಟ ತ್ತ 
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ವಿಧೇಯಕವನುನ  ಖಂಡಖಂಡವಾಗಿ ಪಯಾಾಲೋಚಿಸುವುದು 

ಖಂಡ 2 ಮತ್ತು  3   

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಪ್ರ ಸಾು ವ ಏನೆಾಂದರೆ,  

 “ಖಂಡ 2 ಮತ್ತು  3 ಈ ವಿಧೇಯಕದ ಅಾಂಗವಾಗಿರುತ್ು ದೆ” 

ಪರ ಸಾು ವ ಅಂಗಿೋಕರಿಸಲಪ ಟಿಟ ತ್ತ 

(ಖಂಡ 2 ಮತ್ತು  3 ನ್ನನ  ವಿಧೇಯಕಕೆೆ  ಸೇರಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ) 

ಖಂಡ 1 ಇತಾಾ ದ್ಧ 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಪ್ರ ಸಾು ವ ಏನೆಾಂದರೆ,  

“ಮದಲನೆಯ ಖಂಡ, ದಿೀಘಗ ಶ್ೀಷಿಗಕೆ, ಪ್ರ ಸಾು ವನೆ ಹಾಗೂ 

ಅಧಿನಿಯಮಗಳಿಸುವ ಸೂತ್ರ  ಸಂಹತೆ ವಿಧೇಯಕದ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ು ದೆ.” 

 

ಪರ ಸಾು ವ ಅಂಗಿೋಕರಿಸಲಪ ಟಿಟ ತ್ತ 

 

(ಮದಲನೆಯ ಖಂಡ, ದ್ಧೋಘಾ ರ್ಶೋಷಿಾಕೆ, ಪರ ಸಾು ವನೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿನಯಮಗಳಿಸುವ ಸೂತ್ರ  

ಸಂಹತ್ಗಳನುನ  ವಿಧೇಯಕಕೆೆ  ಸೇರಿಸಲಾಯತ್ತ) 

 

ಪರ ಸಾು ವದ ಅಂಗಿೋಕಾರ 

 

 ರ್ಶರ ೋ ಬಸವರಾಜ ಬಮಾಾ ಯ (ಮಖಾ ಮಂತಿರ ಗಳು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಾಂದ ಅಾಂಗಿೀಕೃತ್ವಾದ ರೂಪ್ದಲಿ್ಲರುವ 2021ರ ಕನಗಟಕ ಧನವಿನಿಯೀಗ (ಸಂಖೆಾ :4) 

ವಿಧೇಯಕವನ್ನನ  ಅಾಂಗಿೀಕರಿಸಬೇಕೆಾಂದು ಕೀರುತೆು ೀನೆ.   

 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಪ್ರ ಸಾು ವ ಏನೆಾಂದರೆ,  

“ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಾಂದ ಅಾಂಗಿೀಕೃತ್ವಾದ ರೂಪ್ದಲಿ್ಲರುವ 2021ರ ಕನಗಟಕ ಧನವಿನಿಯೀಗ  

(ಸಂಖೆಾ : 4) ವಿಧೇಯಕವನ್ನನ  ಅಾಂಗಿೀಕರಿಸುವುದು.” 

 

ಪರ ಸಾು ವ ಅಂಗಿೋಕರಿಸಲಪ ಟಿಟ ತ್ತ ಮತ್ತು  ಮಸೂದ್ದಗೆ ಒಪಿಪ ಗೆ ನೋಡಲಾಯತ್ತ 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಸದನವನ್ನನ  ಮಧಾಾ ಹನ  3 ಗಂಟಯವರೆಗೂ ಮುಾಂದೂಡಲ್ಯಗುವುದು.  

 

(ಸದನವು ಭೋಜನಕೆಾ ಗಿ ಮಧಾಾ ಹನ  2 ಗಂಟೆ 04 ನರ್ಮಷಕೆೆ  ಮಂದ್ದಡಲಪ ಟಟ , ಪುನಃ  

ಮಧಾಾ ಹನ  3 ಗಂಟೆಗೆ ಸೇರಲು ನಶಚ ಯಸಿತ್ತ) 
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(1350)24-12-2021(04-00)bsd-rn 

 

(ಸದನವು ಸಂರ್ಜ 04 ಗಂಟೆ ೦3 ನರ್ಮಷಗಳಿಗೆ ಸಮಾವೇಶಗಂಡಿತ್ತ) 

(ಸಭಾಪಿೋಠದಲ್ಲೂ  ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರು ಉಪಸೆಿ ತ್ರಿದೆ ರು) 

 

 ರ್ಖಸಗಿ ಸದಸಾ ರ ಕಾಯಾಕಲಾಪ 

ದೇಸಿೋಯಾ ಪರಂಪರೆಯ ಆಯುವೇಾದ ವೈದಾ  ಪದಿ ತಿಗೆ ಮನನ ಣೆ ದೊರಕಿಸಿಕಡುವ ಸಲುವಾಗಿ 

ನೋತಿಯಂದನುನ ರೂಪಿಸುವ ಕುರಿತಾದ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ  ಸಕಾಾರದ್ಧಂದ ಉತ್ು ರ. 

 

 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಸಭಾನಯಕರು ಪ್ರ ಸಾು ಪ್ ಮಾಡಿ. 

 

 ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಯು.ಬಿ. ವಾಂಕಟೇಶ  ರವರು ಮಂಡಿಸರುವ ಖಸಗಿ ನಿಣಗಯಕೆೆ  ಸಕಾಗರದಿಾಂದ ಉತ್ು ರ 

ನಿೀಡುತಿು ದುಾ , ದೇಸೀಯಾ ಪ್ರಂಪ್ರೆ ಆಯುವೇಗದ ವೈದಾ  ಪ್ದಿ ತಿಗೆ ಮನನ ಣೆ ಕಡುವ ಸಲುವಾಗಿ..... 

  

ರ್ಶರ ೋ ಯು.ಬಿ.ವಂಕಟೇಶ್  (ರ್ನಮನದೇಾಶನ ಹೊಂದ್ಧದವರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಮಾನಾ  ಮಂತಿರ ಯವರು ಕಟಟ ದಾ ರೆ ರ್ಚನನ ಗಿತ್ತು , ನಂತ್ರ ನವು ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳನ್ನನ  

ಕೇಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು . ಈ ವಿಚಾರವು ಮಾನಾ  ಸಭಾನಯಕರ ವಿಷ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲಿ . ಇದರ ಬಗೆೆ  ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು ಏನ್ನ ಹೇಳಿದರೂ ನನ್ನ ಒಪಿಪ ಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ. ಇದರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನವು ಕಿಾ ರಿಫಿಕೇಷ್ನ  

ಸಹ ಕೇಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು . ಪಿರ ಾಂಟ  ಮಾಡಿಕಟಟ ರುವ ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಮಾನಾ  ಸಭಾನಯಕರು ಓದಿ ಹೇಳಿದರೆ 

ಏನ್ನ ಪ್ರ ಯೀಜನವಾಗುತ್ು ದೆ? ಇದರಲಿ್ಲ  ವಷ್ಗಕೆೆ  ಐದಾರು ಸಾವಿರ ಮಕೆ ಳ ಭ್ವಿಷ್ಾ  ಅಡಗಿದೆ.  

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಹಾಗ್ರದರೆ ಮುಾಂದಿನ ಬ್ರರಿ ತೆಗೆದುಕಳಳ ಬಹುದು.  

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  ಸಚಿವರು ಸದನದಲಿ್ಲ  ಇರಬೇಕು, ಅವರು ಇಲಿದಿದಾ  ಪ್ಕ್ಷದಲಿ್ಲ  

ಮಾನಾ  ಸಭಾನಯಕರು ಹೇಳುವಾಗ ನನ್ನ ಏನೂ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಬರುವುದಿಲಿ . ಆದರೆ ಅವರನ್ನನ  

ಮನವಿ ಮಾಡಿ ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ. ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳಿಗೆ ಮಾನಾ  ಸಭಾನಯಕರು 

ಉತ್ು ರಿಸಲು ಸವ ಲಪ  ಕಷ್ಟ ವಾಗಬಹುದು.  

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ನಂತ್ರ ತೆಗೆದುಕಳಿಳ . 
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8.  ಸದನವನುನ  ನಗದ್ಧತ್ ಅವಧಿಗೆ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸದ್ಧರುವ ಬಗೆೆ  

ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರಿಂದ ಆಕೆಷ ೋಪ 

 

ರ್ಶರ ೋ ಸಿ.ಎಂ. ಇಬಾರ ಹಂ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಿಯಮ ೩೩೦ಕೊ  ಉತ್ು ರ ಬರಲ್ಲಲಿ . ಅದಕೆೆ  

ನಿನೆನ  ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಕಡುತೆು ೀನೆ ಎಾಂದು ʼಗಲ್ಯಟಯಲಿ್ಲ  ಗೀವಿಾಂದʼ ಎನ್ನನ ವಂತೆ ಆಯಿತ್ತ. ಅವರು 

ಹೀದರು, ನವು ಇವತ್ತು  ಹೀಗುತಿು ದೆಾ ೀವ. ಅದಕೆೆ  ಉತ್ು ರ ಯಾವಾಗ ಸಗುತ್ು ದೆ ಎಾಂದು ಗತಿು ಲಿ . Alleast, 

ನಮಗೆ ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಬಗೆೆ  ನಂಬಿಕೆ ಇದುಾ , ನಿಯಮ ೩೩೦ಕೆೆ  ಉತ್ು ರ ಯಾವಾಗ ಸಗುತ್ು ದೆ 

ಎಾಂದು ಹೇಳಲ್ಲ. 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಿನೆನ  

ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ಮಂಡಿಸದುಾ , ಅದರ ಕಾಪಿ ಅವರಿಗೂ ಹೀಗಿರಬಹುದು.  

 

ರ್ಶರ ೋ ಸಿ.ಎಂ. ಇಬಾರ ಹಂ:- ಇಲಿ , 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಉಳಿದಿರುವ ಎಲಿ್ಯ  ಉತ್ು ರವನ್ನನ  ನಿನೆನ  ಮಂಡಿಸದೆಾ ೀವ, 

ಅದರಲಿ್ಲ  ಅವರ ಉತ್ು ರ ಇದೆ ಎಾಂಬುದು ನನಗಿರುವ ಮಾಹತಿಯಾಗಿದೆ.  

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾಹತಿ ಅಲಿ , ಕರೆಕ್ಟ   ಆಗಿ ಕೇಳಿ ಹೇಳಿ. 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಆಯಿತ್ತ. ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ಸುಮಾರು ೧೯ ಜನರು ಸದಸಾ ರು ನಿವೃತಿು  ಹಾಂದುವವರಿದುಾ , ತವು ಅನ್ನಮತಿ ನಿೀಡಿದರೆ ಅವರೆಲಿರಿಗೂ 

ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನನ  ಸಲಿ್ಲ ಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ು ದೆ.  

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಹೇಳಿ. 

 

ರ್ಶರ ೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರ ಸಾದ  (ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ತವು ಅಜೆಾಂಡಾದಲಿ್ಲ  

ಇರುವುದನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಳುಳ ವ ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿದುಾ , ಇದು ಅಜೆಾಂಡಾದಲಿ್ಲ  ಇರುವುದಿಲಿ . ನನ್ನ ಬ್ಳಗೆೆ  

ಹೇಳಿದೆಾ ೀನೆ. 
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ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ .ಪ್ರಟಿೋಲ :- ಇದು ಸದನವೇ ಅರ್ವಾ ಇನೆನ ೀನ್ನ? ಅಜೆಾಂಡಾ ಪ್ರ ಕಾರ 

ಹೀಗಬೇಕು.ಯಾವ ವಿದಾಯವೂ ಬೇಡ, ಇದು ದೊಡಡ  ವಿದಾಯವಾಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಬಹಳ ಗೌರವ 

ಕಟಟ ದಾಾ ರೆ.  

(ಗಂದಲ) 

 

ರ್ಶರ ೋ ಎಂ. ರ್ನರಾಯಣಸಾವ ರ್ಮ:- ದಯಮಾಡಿ ಸದನವನ್ನನ  ಮುಾಂದಕೆೆ  ಹಾಕಿ, ಕೆಳಮನೆಯಲಿ್ಲ  

ಸದನವನ್ನನ  ಮುಾಂದೂಡಿದಾಾ ರೆ. 

 

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್.ಆರ .ಪ್ರಟಿೋಲ :- ಸದನವನ್ನನ  ೩ ಗಂಟಗೆ ಪಾರ ರಂಭ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ೪ 

ಗಂಟಯಾದರೂ ಪಾರ ರಂಭ್ ಮಾಡುವುದಿಲಿ . 

(ಗಂದಲ) 

 

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ .ಪ್ರಟಿೋಲ :- ಅಜೆಾಂಡಾ ಪ್ರ ಕಾರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕಳಿಳ . ಕಾಲಹರಣ ಬೇಡ. ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಹರಿಕತೆ, ಪ್ರ ವಚ್ನ....... ಹರಿಕತೆ ಹೇಳುತೆು ೀವ. 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಒಾಂದು ನಿಮಷ್. ಮಾನಾ  ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರು ದಯಮಾಡಿ ಹರಿಕತೆ 

ಎಾಂದು ಹೇಳಬ್ರರದು. 

 

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ .ಪ್ರಟಿೋಲ :- ಹಾಗ್ರದರೆ ಇನೆನ ೀನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು, ನವು ಅಜೆಾಂಡಾ ಪ್ರ ಕಾರ ಹೀಗಿ 

ಎಾಂದು ಹೇಳಿದೆಾ ೀವ. ಅಪ್ಶೃತಿ ಯಾವುದಿದೆ. 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಅಜೆಾಂಡಾ ಪ್ರ ಕಾರ ತೆಗೆದುಕಳುಳ ವಂತೆ ಹೇಳಿ. 

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ . ಪ್ರಟಿೋಲ :- ಅಜೆಾಂಡಾ ಪ್ರ ಕಾರ ತೆಗೆದುಕಳಿಳ .  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈ ಸದನದಲಿ್ಲ  ಎಲಿವನೂನ ....  

 

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಕಾಲ್ಯಹರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸುಮಾ ನೆ 

ನಿಧಾನ ಮಾಡುತಿು ದಾಾ ರೆ.  
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ರ್ಶರ ೋ ಎಂ. ರ್ನರಾಯಣಸಾವ ರ್ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಇಾಂದು ಕನೆಯ ದಿನವಾಗಿದುಾ , 

ಸಂಪ್ರ ದಾಯದ ಪ್ರ ಕಾರ ಕನೆಯ ದಿನ ಅಧಗ ದಿವಸಕೆೆ  ತವು ಬಿಡುತಿು ದಿಾ ರಿ. ಎಲಿರೂ ಫಿೆ ೈಟ  ಟಕೇಟ  

ಮಾಡಿಕಾಂಡು ಊರಿಗೆ ವಾಪ್ಸುು  ಹೀಗಲು ತ್ಯಾರಿದಾ ರು. ಆದರೆ ಕಾಲ್ಯಹರಣ ಮಾಡುತು , ಯಾರೀ 

ವಾ ಕಿು  ಬರುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇಡಿೀ ೭೫ ಜನರು ಸೆ ತಿ ನಿಮಾಗಣವಾಗಿದೆ. ಎಲಿರೂ ಫಿೆ ೈಟ  ಟಕೇಟ  ಬುಕ್  

ಮಾಡಿಕಾಂಡಿದಾ ರು.  

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನವು ಯಾವ ವಾ ಕಿು ಗೂ 

ಕಾಯುತಿು ಲಿ , ಮಾನಾ  ನರಾಯಣಸಾವ ಮಯವರಿಗೆ ಏನ್ನ ಸಮಸಾ  ಇದೆ ಎಾಂದು ಗತಿು ಲಿ .  

 

ರ್ಶರ ೋ ಎಂ. ರ್ನರಾಯಣಸಾವ ರ್ಮ:- ಏನ್ನ ಸಮಸಾ ? ಕೆಳಮನೆಯ ಸದನವನ್ನನ  ಮುಾಂದೂಡಲ್ಯಗಿದೆ.  

ಇನ್ನನ  ಎಷ್ತಿು ಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? 

(ಗಂದಲ) 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ನಮಾ ಲಿ್ಲ  ಏನೂ ತಾಂದರೆ ಇಲಿ , ಬರುವವರೆಲಿರೂ ಬಂದು 

ಆಗಿದೆ. ನವು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಯುತಿು ಲಿ .  

 

ರ್ಶರ ೋ ಸಿ.ಎಂ. ಇಬಾರ ಹಂ:- ಅವರನ್ನನ  ಕರೆಸಕಾಂಡರು. ನಳೆ ತೆಗೆದುಕಳ್ಳ ೀಣ. 

(ಗಂದಲ) 

ರ್ಶರ ೋ ಎಂ. ರ್ನರಾಯಣಸಾವ ರ್ಮ:- ಸದನವನ್ನನ  ನಳೆಗೆ ಮುಾಂದೂಡಿ.  

 

ರ್ಶರ ೋ ಸಿ.ಎಂ. ಇಬಾರ ಹಂ:- ನಳೆಗೆ ತೆಗೆದುಕಳಿಳ . 

(ಗಂದಲ) 

ರ್ಶರ ೋ ಎಂ. ರ್ನರಾಯಣಸಾವ ರ್ಮ:- ನಳೆಗೆ ಮುಾಂದೂಡಿ, ನಳೆ ಮತ್ತು  ಸೊೀಮವಾರವೂ 

ಮಾತ್ನಡೀಣ. 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:-  ನಮಾ ಲಿ್ಲ  ಬರುವವರೆಲಿರೂ ಬಂದು ಆಯಿತ್ತ, ನಮಾ ಲಿ್ಲ  

ಏನೂ ಗಾಂದಲ ಇಲಿ . ಮಾನಾ  ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರು ನಿಗಗಮತ್ ಸದಸಾ ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳಲು 

ಅವಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕೆಾಂದು ಕೀರುತೆು ೀನೆ. 
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(ಗಂದಲ) 

 

ರ್ಶರ ೋ ಎಂ.ರ್ನರಾಯಣಸಾವ ರ್ಮ(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮಖಾ  ಸಚೇತ್ಕರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಸದನವನ್ನನ  ನಳೆಗೆ ಮುಾಂದೂಡಬಹುದಾಗಿದೆ.  

      (ಗಂದಲ)  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಒಬಬ ರು ಮಾತ್ನಡಿ. ನನ್ನ ಹೇಳುವುದೇನೆಾಂದರೆ, ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಸದಸಾ ರು 

ಮಾತ್ನಡಿದುಾ , ಸಕಾಗರಕೆೆ  ನನ್ನ ಕರೆದು ಹೇಳಿದೆಾ ೀನೆ. ನನ್ನ ಬ್ಲ  ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ, ಏನದರೂ 

ಇದಾ ರೆ ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದೆಾ ೀನೆ. ಸಕಾಗರದವರು ಮಾತ್ನಡುತೆು ೀನೆ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದರು. ನನೂ 

ಮೂರುವರೆಗೆ ಬಂದು ನನನ  ಕಠಡಿಯಲಿ್ಲ  ಕುಳಿತ್ತಕಾಂಡಾಗ, ಮಾತ್ನಡುವ ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ನನೇ 

ಸಮಯವನ್ನನ  ಕಟಟ ನ್ನ. ನನ್ನ ಏಕೆ ಸಮಯ ಕಟಟ ನೆಾಂದರೆ, ಮಾನಾ  ಸಭಾನಯಕರು ಬಂದು 

ಅವರಡನೆ ಮಾತ್ನಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸ, ಮೂನಗಲೆು  ಜನರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನನ  ಹೇಳಿದರು. ಅದಕೆೆ  ನನ್ನ 

ಆಯಿತ್ತ ಎಾಂದು ಕುಳಿತ್ತಕಾಂಡೆ. ಅಷ್ಟ ತಿು ಗೆ ನಿೀವಲಿರೂ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಬ್ಲ  ಹಾಕುವುದಕೆೆ  

ಕಳುಹಸದೆ.  

 

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ .ಪ್ರಟಿೋಲ :- ನಮಾ ಲಿ್ಲ  ಒಾಂದಿಬಬ ರು ಸದಸಾ ರು ಬರುವವರಿದುಾ , ಒಾಂದೆರಡು ಗಂಟಗಳ 

ಕಾಲ ಸದನವನ್ನನ  ಮುಾಂದೂಡಿ. 

 

ರ್ಶರ ೋ ಎಂ.ರ್ನರಾಯಣಸಾವ ರ್ಮ(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮಖಾ  ಸಚೇತ್ಕರು):- ಬ್ಳಗೆೆ ಯಿಾಂದ 

ಸದನವನ್ನನ  ಏಕೆ  ಮುಾಂದೆ ಹಾಕಿದರೆಾಂದರೆ, ಮಾನಾ  ಉಪ್ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರನ್ನನ  ಊರಿಾಂದ ಕರೆದುಕಾಂಡು 

ಬರುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮುಾಂದೆ ಹಾಕಿದರು. ಈಗ ನಮಾ ವರೆಲಿರೂ ಬರುತಿು ದಾಾ ರೆ. (ಗಾಂದಲ) ಈಗ ಬರುತಿು ದಾಾ ರೆ. 

    (ಮುಾಂದು) 

 

(1351)/24.12.2021/4.10/hv.rn           (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

 

  ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟೀಲ ರವರೇ, ತ್ಮಾ  ಮಾತ್ತಗಳಿಾಂದ ನನಗೆ ತ್ತಾಂಬ್ರ 

ನೀವಾಗಿದೆ. ಸದನವನ್ನನ  ಯಾರಿಗ್ರಗಿಯೀ ತ್ಡವಾಗಿ ಪಾರ ರಂಭ್ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನನ ವ ಉದೆಾ ೀಶ್ ನನಗಿರಲ್ಲಲಿ  

ಎನ್ನನ ವುದನ್ನನ  ಬೇಕಾದರೆ, ಪ್ರ ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.  ಮಾನಾ  ಸಭಾನಯಕರು ಬಂದು 

ಮಾತ್ನಡಬೇಕೆಾಂದರು…… 

(ಗಾಂದಲ) 
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 ರ್ಶರ ೋ ಎಂ.ರ್ನರಾಯಣಸಾವ ರ್ಮ(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮಖಾ  ಸಚೇತ್ಕರು):- ಸನಾ ನಾ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನನ್ನ ತ್ಮಾ  ಮೇಲೆ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡುತಿು ಲಿ .  

 

 ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ .ಪ್ರಟಿೋಲ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಸನಾ ನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

whatever we speak here is about the way of Government.  

 

(ಗಾಂದಲ) 

 

 ರ್ಶರ ೋ ಸಿ.ಎಂ.ಇಬಾರ ಹಂ:- ಸನಾ ನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಮಾ  ಪ್ಕ್ಷದ ಸದಸಾ ರು ಬರುವವರಿದಾಾ ರೆ. 

ನಮಗೂ ಬ್ಳೆಗೆಿ ನಿಾಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಸಮಯವನ್ನನ  ಕಡಿ. ನಮಾ  ಸದಸಾ ರು ಬಂದಮೇಲೆ ಈ 

ವಿಧೇಯಕದ ಮೇಲೆ ಚ್ರ್ಚಗ ಮಾಡುವುದೊೀ ಬೇಡವೀ ನೀಡೀಣ. ಅಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ಸದನವನ್ನನ  

ಮುಾಂದಕೆೆ  ಹಾಕಿ. 

(ಗಾಂದಲ) 

 

 ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ .ಪ್ರಟಿೋಲ :- ಸನಾ ನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಅವರು ಯಾರಿಗ್ರಗಿ ಕಾಯುತಿು ದಾ ರು 

ಅವರುಗಳು ಬಂದಿದಾಾ ರೆ. ಮಾನಾ  ಉಪ್ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು ಮತ್ತು  ಮಾನಾ  ಎಸ .ರುದೆರ ೀಗೌಡರು 

ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು . ಅವರುಗಳು ಬಂದಾಯಿತ್ತ. ಅವರುಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಸದನವನ್ನನ  ಪಾರ ರಂಭ್ ಮಾಡದೇ 

ಕಾಯುತಿು ದಿಾ ೀರಿ. ಈ ವಿಚಾರ  ದಾಖ್ಲೆಗೆ ಹೀಗಲ್ಲ. Let it go on record.  

 

(ಗಾಂದಲ) 

 

 ಡಾ||ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸಾವ ರ್ಮ:- ಸನಾ ನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ 

ನಯಕರು ಮಸೂದೆಯ ಅಾಂಗಿೀಕಾರಕೆಾ ಗಿ ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕಡಬೇಕಾಗಿದೆ.  

 

 ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಸನಾ ನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಇಾಂತ್ಹ 

ಪ್ರಿಸೆ ತಿಗಳಲಿ್ಲ  ಕೆಲವು ಬ್ರರಿ ಸಕಾಗರ ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದವರಲಿ್ಲ  ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿಕಳುಳ ವಂತ್ಹ ಕರ ಮವಿದೆ. 

ಆ ಕರ ಮದ ಪ್ರ ಕಾರ ಅವರೆಲಿರನ್ನನ  ಕರೆದು ಮಾತ್ನಡುವಂತ್ಹ ಸಂಪ್ರ ದಾಯಗಳು ಮದಲ್ಲನಿಾಂದ ಬ್ಳೆದು 

ಬಂದಿದೆ. ತವು ಸದನವನ್ನನ  ಮಧಾಾ ಹನ  3 ಗಂಟಗಳವರೆಗೆ ಮುಾಂದೂಡಿದಾಗ, ನನ್ನ ತ್ಮಾ  ಬಳಿ ಬಂದು, 
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ʼಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳ ಬಳಿ ಹೀಗಿ ಒಮೆಾ  ಮಾತ್ನಡಿ ಬರುತೆು ೀವʼ ಎನ್ನನ ವ ಪಾರ ರ್ಗನೆಯನ್ನನ  

ಮಾಡಿದೆಾ . ನವಲಿರೂ ಹೀಗಿ ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳ ಬಳಿ ಮಾತ್ನಡಿದೆಾ ವು. ನಂತ್ರ ನನ್ನ ಪುನಃ 

ತ್ಮಾ  ಬಳಿ ಬಂದು, ʼಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು  ಮಾನಾ  ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರ 

ಜೊತೆಗೆ ತ್ಮಾ  ಕಠಡಿಯಲಿ್ಲ  ಒಾಂದು ಹತ್ತು  ನಿಮಷ್ಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ನಡೀಣʼ ಎನ್ನನ ವ 

ಪಾರ ರ್ಗನೆಯನ್ನನ  ಮಾಡಿದೆಾ . ಈ ಎಲಿ  ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆಗಳು ಮುಗಿಯುವಷ್ಟ ರಲ್ಲ ಮಾನಾ  ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ 

ಸದಸಾ ರಿಗೆ ಸದನ ಪಾರ ರಂಭ್ವಾಗುವುದು ತ್ಡವಾಗಿದೆ ಅನಿಸ, ಕೀಪ್ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಈಗಲ್ಲ ಸಹ 

ನಿವೃತಿು  ಹಾಂದಲ್ಲರುವ  ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರುಗಳಿಗೆ ಮದಲು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನನ  ಸಲಿ್ಲ ಸಬೇಕೆನ್ನನ ವುದು 

ನನನ  ಭಾವನೆಯಾಗಿದೆ. ನಂತ್ರ ಪುನಃ ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತ್ನಡಬೇಕೆನ್ನನ ವುದು ನನನ  

ಅಭಿಪಾರ ಯವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಬೇಡವಾಂದರೆ ಬೇಡ.    

 

(ಗಂದಲ) 

 

 ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ .ಪ್ರಟಿೋಲ :- ಸನಾ ನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಅಭಿನಂದನೆಯೂ ಬೇಡ ಏನೂ ಬೇಡ, 

ಸದನವನ್ನನ  ನಳೆಗೆ ಮುಾಂದೂಡಬೇಕೆಾಂದು ತ್ಮಾ ಲಿ್ಲ  ಪಾರ ರ್ಗನೆ ಮಾಡಿಕಳುಳ ತಿು ದೆಾ ೀವ.  

 

 (ಗಂದಲ)  

 

 ರ್ಶರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸಾದ :- ಸನಾ ನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಸದನವನ್ನನ  ನಳೆಗೆ ಮುಾಂದೂಡಿ, ನಮಾ  

ಪ್ಕ್ಷದ ಸದಸಾ ರುಗಳು ಸಹ ಬರುವವರಿದಾಾ ರೆ. ಅವರುಗಳು ಬಂದಮೇಲೆ ವಿಧೇಯಕವನ್ನನ  ಚ್ರ್ಚಗಗೆ 

ತೆಗೆದುಕಳ್ಳ ೀಣ. ದಯಮಾಡಿ ಸದನವನ್ನನ  ನಳೆಗೆ ಮುಾಂದೂಡಿ.   

 

ರ್ಶರ ೋ ಎಂ.ರ್ನರಾಯಣಸಾವ ರ್ಮ:- ಸನಾ ನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನನನ ದು ಸಹ ಇದು ಕನೆಯ 

ಸದನವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಸಹ ವಿದಾಯ ಭಾಷ್ಣವನ್ನನ  ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಳೆ ನಮಾ  ಪ್ಕ್ಷದ ಸದಸಾ ರುಗಳು 

ಯಾರು ನಿವೃತಿು ಯನ್ನನ  ಹಾಂದುತಿು ದಾಾ ರೆ ಅವರುಗಳು ಸಹ ಬರುವವರಿದಾಾ ರೆ. ನಳೆಗೆ ಸದನವನ್ನನ  

ಮುಾಂದೂಡಿ.  

 

 ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ .ಪ್ರಟಿೋಲ :- ಸನಾ ನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಸದನವನ್ನನ  ನಳೆಗೆ ಮುಾಂದೂಡಿ. ಈ 

ರಿೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಸದನದ ಪಾವಿತ್ರ ತೆ ಉಳಿಯುವುದಿಲಿ . ನಮಗೆ ಒಳೆಳ ಯ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನನ  ಕಟಟ ದಿಾ ೀರಿ, 
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ತ್ಮಗೆ ಧನಾ ವಾದಗಳು. ಕಾಯಗಕಲ್ಯಪ್ಗಳ ಪ್ಟಟ ಯಲಿ್ಲರುವಂತೆ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನನ  ಚ್ರ್ಚಗಗೆ ತೆಗೆದುಕಾಂಡರೆ 

ನವು ಭಾಗವಹಸುವುದಕೆೆ  ಸದಿ ರಿದೆಾ ೀವ.  

(ಗಂದಲ) 

 

 ರ್ಶರ ೋ ಸಿ.ಎಂ.ಇಬಾರ ಹಂ(ವಿದಾನಸಭೆಯಂದ ಚುರ್ನಯತ್ರಾದವರು):- ಸನಾ ನಾ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ವಿಧೇಯಕವನ್ನನ  ಸದನದ ಮುಾಂದೆ ಮಂಡನೆ ಮಾಡುವುದಿಲಿವಾಂದು ಹೇಳಿಕಾಂಡು, 

ನಮಾ  ಪ್ಕ್ಷದ ಸದಸಾ ರುಗಳನ್ನನ  ಹರಗೆ ಕಳುಹಸಕಟ್ಟಟ , ಈಗ ಮಸೂದೆಯನ್ನನ  ಮಂಡನೆ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  

ಹರಟದಾಾ ರೆ. ಎಾಂತ್ಹ ಮೀಸ ಇವರದು.  

 

 ಸನಾ ನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನವು ಈಗ ಚ್ರ್ಚಗಯಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಸುವುದಕೆೆ  ಸಾಧಾ ವಾಗುವುದಿಲಿ . 

ದಯವಿಟ್ಟಟ  ಸದನವನ್ನನ  ನಳೆಗೆ ಬ್ಳಗೆೆ ಗೆ ಮುಾಂದೂಡಿ ಎಾಂದು ಕೇಳಿಕಳುಳ ತಿು ದೆಾ ೀವ.  

 

 ರ್ಶರ ೋ ಎಂ.ರ್ನರಾಯಣಸಾವ ರ್ಮ(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮಖಾ  ಸಚೇತ್ಕರು):- ಸನಾ ನಾ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಕಾಯಗಕಲ್ಯಪ್ಗಳ ಪ್ಟಟ ಯಲಿ್ಲರುವಂತೆ   ವಿಷ್ಯವನ್ನನ  ಚ್ರ್ಚಗಗೆ ತೆಗೆದುಕಾಂಡರೆ, 

ಚ್ರ್ಚಗ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ನವು ಸದಿ ರಿದೆಾ ೀವ. ನಳೆ ಅಲಿ , ಸೊೀಮವಾರದವರೆಗೂ ಬೇಕಾದರೆ ಸದನ 

ಮುಾಂದುವರೆಯಲ್ಲ,  we are ready for fight.  

 

 ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಸನಾ ನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈಗಲ್ಲ 

ಸಹ ನನ್ನ ತ್ಮಾ ಲಿ್ಲ  ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  ನನಗೆ ತವು ಅವಕಾಶ್ವನ್ನನ  ನಿೀಡಿದರೆ, ಮಾನಾ  ವಿರೀಧ 

ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರು ಒಪುಪ ವುದಾದರೆ,   ನಿವೃತಿು  ಹಾಂದಲ್ಲರುವ 18 ಜನ ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರುಗಳ ಹೆಸರನ್ನನ  

ಉಲಿೆ ೀಖ್ ಮಾಡಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನನ  ಸಲಿ್ಲ ಸುತೆು ೀನೆ. ಇಾಂತ್ಹ ಸಂದಿಗಿ  ಪ್ರಿಸೆ ತಿಗಳು ಬಂದಾಗ 

ಅನಿವಾಯಗವಾಗಿ ತ್ಮಾ  ಕಠಡಿಯಲಿ್ಲ  ಸಭೆ ಸೇರಿ ಮಾತ್ನಡುವುದಕೆೆ  ಅವಕಾಶ್ವಿದೆ. ಆದಾ ರಿಾಂದ ತವು 

ಒಾಂದು ಐದು ನಿಮಷ್ಗಳ ಕಾಲ ಸಭೆಯನ್ನನ  ಮುಾಂದೂಡಿ, ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು  

ಮಾನಾ  ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರ ಜೊತೆಗೆ ಚ್ರ್ಚಗ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನನ ವುದು ನನನ  ಪಾರ ರ್ಗನೆಯಾಗಿದೆ.  

 

(ಗಂದಲ) 

 

 ರ್ಶರ ೋ ಎಂ.ರ್ನರಾಯಣಸಾವ ರ್ಮ:- ಸನಾ ನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 5 ನಿಮಷ್ಗಳ ಕಾಲ ಸದನವನ್ನನ  

ಮುಾಂದೂಡುವುದಕೆೆ  ಬದಲ್ಯಗಿ, ನಳೆಗೆ ಮುಾಂದೂಡಬೇಕೆನ್ನನ ವುದು ನಮಾ  ಒತು ಯವಾಗಿದೆ.  
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(ಗಂದಲ) 

 

 ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ .ಪ್ರಟಿೋಲ :- ಸನಾ ನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಈ ಸಕಾಗರ ಬಹಳ 

ಗೌರವವನ್ನನ  ಕಟಟ ದೆ. ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿದಾಾ ರೆ. ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ಸದಸಾ ರನ್ನನ  bonded labourers  

ರಿೀತಿ ನಡೆಸಕಳುಳ ತಿು ದಾಾ ರೆ.   (ಗಾಂದಲ) we know every thing. We know  the facts of the case. ಏಕೆ 

ತ್ಡಮಾಡಿದಿರೆನನ ವುದು ನಮಗೆ ಗತಿು ದೆ.  

 

 ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಸನಾ ನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಅವರು ಆ ರಿೀತಿ 

ಮಾತ್ನಡುವುದು ಸರಿಯಲಿ . ಸದನ ಪಾರ ರಂಭಿಸುವುದಕೆೆ  ಕೇವಲ ಒಾಂದು ಗಂಟ ಮಾತ್ರ  ತ್ಡವಾಗಿದೆ.  

 

(ಗಂದಲ) 

 

 ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ .ಪ್ರಟಿೋಲ :- ಸನಾ ನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ತ್ಮಾ ನ್ನನ  ಅಸಹಾಯಕರನನ ಗಿ ಮಾಡಿ, 

ತ್ಮಾ ನ್ನನ  ದುರುಪ್ಯೀಗಪ್ಡಿಸಕಳುಳ ತಿು ದಾಾ ರೆ.  

 

  

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಸನಾ ನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಇವತ್ತು  ಮಾತ್ರ  ಸದನ ತ್ಡವಾಗಿ 

ಪಾರ ರಂಭ್ವಾಗಿಲಿ . ಈ ಸಂಪ್ರ ದಾಯ ಹಾಂದಿನಿಾಂದಲ್ಲ ನಡೆದುಕಾಂಡು ಬಂದಿದೆ.  

 

(ಗಂದಲ) 

 

 ರ್ಶರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸಾದ:- ಸನಾ ನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಯಾವುದೇ ಸದನದಲಿ್ಲ  ನಿವೃತಿು  

ಹಾಂದುವಂತ್ಹ ಸದಸಾ ರುಗಳಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳುವುದು ಹಸ ಸಂಪ್ರ ದಾಯವಲಿ . ನಿನೆನ  ದಿನ ಇದೇ 

ಸದನದಲಿ್ಲ  ಎಲಿರಿಗೂ ವಿದಾಯ ಹೇಳಬೇಕೆಾಂದು ಕೇಳಿಕಾಂಡಿದೆಾ . ಆದರೆ, ಸಕಾಗರ ನಿವೃತಿು  

ಹಾಂದುತಿು ರುವ ಸದಸಾ ರಿಗೆ ಮುಾಂದಿನ ತಿಾಂಗಳ 5ನೇ ತರಿೀಖ್ಯನಂದು ಬ್ಾಂಗಳೂರಿನ ಬ್ರಾ ಕೆವ ಾಂಟ  ಹಾಲ ನಲಿ್ಲ  

ವಿದಾಯ ಸಮಾರಂಭ್ವನ್ನನ  ಇಟ್ಟಟ ಕಾಂಡಿದೆಾ ೀವಾಂದು ಹೇಳಿದಾ ರು. ಈಗ ನೀಡಿದರೆ ಅಭಿನಂದನೆ 

ಸಲಿ್ಲ ಸಬೇಕೆಾಂದು ಹೇಳುತಿು ದಾಾ ರೆ. ದಯವಿಟ್ಟಟ  ನಳೆಯವರೆವಿಗೂ ಸದನವನ್ನನ  ಮುಾಂದೂಡಿ, ನಳೆ ಚ್ರ್ಚಗ 

ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ನವು ಸದಿ ರಿದೇವ.     

(ಗಂದಲ) 
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 ರ್ಶರ ೋ ಸಿ.ಎಂ.ಇಬಾರ ಹಂ:- ಸನಾ ನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈಗ ಸದನವನ್ನನ  ತವು ಮುಾಂದೂಡಿದರೆ 

ತ್ಮಗೆ ದೊಡಡ  ಗೌರವ ದೊರೆಯುತ್ು ದೆ. ಅಧಿಕಾರ ಶಾಶ್ವ ತ್ವಲಿ . ತವು ಈಗ ಸದನವನ್ನನ  ಮುಾಂದೂಡಿದರೆ 

ಅದು ಇತಿಹಾಸದಲಿ್ಲ  ಉಳಿಯುತ್ು ದೆ. ಅದು ರೆಕಾಡ ಗಗೆ ಹೀಗುತ್ು ದೆ.  

 

(ಗಂದಲ) 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಎಾಂ.ನರಾಯಣಸಾವ ಮಯವರೇ, ಸಮಾಧಾನದಿಾಂದ ಮಾತ್ನಡಿ. 

 

(ಗಂದಲ) 

 

 ರ್ಶರ ೋ ಎಂ.ರ್ನರಾಯಣಸಾವ ರ್ಮ(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮಖಾ  ಸಚೇತ್ಕರು):- ಸನಾ ನಾ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಇವತಿು ನವರೆಗೆ ಸದನ ಬಹಳ ರ್ಚನನ ಗಿ ನೆಡೆದುಕಾಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಉತ್ು ರ ಕನಗಟಕದ 

ಸಮಸಾ ಗಳ ಬಗೆೆ  ಮತ್ತು  ಪ್ರ ವಾಹದ ಬಗೆೆ  ಸುದಿೀಘಗವಾಗಿ ಚ್ರ್ಚಗ ನಡೆದಿದೆ.  ಕೆಳಮನೆಗಿಾಂತ್ ರ್ಚನನ ಗಿ ಬಹಳ 

ಗಹನವಾದ ಚ್ರ್ಚಗಗಳು ಈ ಮನೆಯಲಿ್ಲ  ನಡೆದಿವ. ಪ್ರ ಶ್ನ ೀತ್ು ರ ಮುಾಂತದ ಕಲ್ಯಪ್ಗಳು ಕಾಯಗಕಲ್ಯಪ್ಗಳ 

ಪ್ಟಟ ಯಂತೆಯೇ ನಡೆದುಕಾಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಸದನ ಮುಕಾು ಯಗಳುಳ ವ ಕನೆಯ ದಿವಸ 

ಸಂಪ್ರ ದಾಯದಂತೆ ಮಧಾಾ ಹನ ವೇ ಮುಕಾು ಯಗಳುಳ ವುದು ಇದುವರೆವಿಗೂ ನಡೆದುಕಾಂಡು ಬಂದಿರುವ 

ಸಂಪ್ರ ದಾಯವಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ದಿನವೂ ಸಹ ಸದನ ಮಧಾಾ ಹನ ಕೆೆ  ಮುಕಾು ಯಗಳುಳ ತ್ು ದೆಾಂದು ಎಲಿ  

ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರುಗಳು ತವು ಇಳಿದುಕಾಂಡಿದಾ  ಹೀಟಲ  ರೂಾಂಗಳನ್ನನ  ಖಲ್ಲ ಮಾಡಿಕಾಂಡು 

ಲಗೇಜ ಗಳನ್ನನ  ತ್ಮಾ  ಕಾರಿನಲಿ್ಲ  ಇಟ್ಟಟ ಕಾಂಡು ಸದನಕೆ  ಬಂದಿದಾಾ ರೆ. ಮಧಾಾ ಹನ  3.15 ಗಂಟಗೆ 

ಬ್ಾಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೀಗುವ ವಿಮಾನವಿದೆ. ಸುಮಾರು ಜನ ಸದಸಾ ರು ಆ ವಿಮಾನದಲಿ್ಲ  ಹೀಗುವುದಕೆೆ  ಟಕೆಟ  

ಬುಕ್  ಮಾಡಿದಾ ರು. ಆದರೆ, ತವು ಸದನವನ್ನನ  ಭೀಜನ ವಿರಾಮದ ನಂತ್ರ ಮುಾಂದೂಡಿದ ಕಾರಣ 

ಅವರುಗಳು ಬ್ಾಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೀಗುವುದಕೆೆ  ಸಾಧಾ ವಾಗಲ್ಲಲಿ . ಈಗ ಕಾಯಗಕಲ್ಯಪ್ಗಳ 

ಪ್ಟಟ ಯಲಿ್ಲರುವಂತ್ಹ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಾಂಡರೆ ನವು ಚ್ರ್ಚಗ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಸದಿ ರಿದೆಾ ೀವ. ಚ್ರ್ಚಗ 

ಮಾಡದೇ ಸುಮಾ ನೆ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡುತಿು ರುವುದನ್ನನ  ನವೂ ಸಹ ಬ್ಳಗೆೆ ಯಿಾಂದ ನೀಡುತಿು ದೆಾ ೀವ. 

ಯಾರೀ ಇಬಬ ರು ಸದಸಾ ರು ಬರಬೇಕೆನ್ನನ ವ ಕಾರಣಕೆಾ ಗಿ ಬ್ಳಗೆೆ ಯಿಾಂದ ಸುಮಾರು 70 ಜನ 

ಸದಸಾ ರುಗಳನ್ನನ  ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ಕಾಯಿಸದಿಾ ೀರಿ. ನವು ಚ್ರ್ಚಗಗೆ ತ್ಯಾರಿದೆಾ ೀವ. ಆದಾ ರಿಾಂದ ತವು 

ಸದನವನ್ನನ  ನಳೆಗೆ ಮುಾಂದೂಡಿ ಎನ್ನನ ವ ಒತು ಯವನ್ನನ  ಮಾಡುತಿು ದೆಾ ೀವ.  ಯಾವ ಸದಸಾ ರುಗಳು 

ನಿವೃತಿು  ಹಾಂದುವವರಿದಾಾ ರೆ, ಅವರುಗಳು ತ್ಮಾ  ಊರುಗಳಿಗೆ ವಾಪ್ಸುು  ಹೀಗಿದಾ ರು ಅವರುಗಳು ಸಹ 

ನಳೆ ಬರುವವರಿದಾಾ ರೆ.   ಅವರುಗಳು ಸಹ ಈ ಸದನದಲಿ್ಲ  ವಿದಾಯ ಭಾಷ್ಣವನ್ನನ  ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 
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ಏಕೆಾಂದರೆ, ಕಳೆದ 6 ವಷ್ಗಗಳಿಾಂದ ಈ ಸದನದಲಿ್ಲದಾ  ಗೌರವಾನಿವ ತ್ ಸದಸಾ ರುಗಳು ಈಗ ನಿವೃತಿು  

ಹಾಂದುತಿು ದಾಾ ರೆ,  ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಮಾತ್ನಡುವುದಕೆೆ  ಅವಕಾಶ್ವನ್ನನ  ಕಡಬೇಕಾಗಿದೆ.  

 

 ರ್ಶರ ೋ ಸಿ.ಎಂ.ಇಬಾರ ಹಂ:- ಸನಾ ನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಇಬಬ ರು ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರುಗಳು ಕಿತೂು ರಿನ ಬಳಿ 

ಬರುತಿು ದಾಾ ರೆ. ಮೂರು ತಿಾಂಗಳುಗಳು ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಬಹುಮತ್ ಲಭಿಸುತ್ು ದೆ. ಆಗ ಬೇಕಾದರೆ, ಈ 

ವಿಧೇಯಕವನ್ನನ  ತಂದು ಪಾಸ  ಮಾಡಿಸಕಳಳ ಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾಕೆ ಇವರು ಆತ್ತರಪ್ಡುತಿು ದಾಾ ರೆನ್ನನ ವುದು ನನಗೆ 

ಅರ್ಗವಾಗುತಿು ಲಿ . ʼತಳಿದವರು ಬ್ರಳಿಯಾರುʼ ಎನ್ನನ ವ ಗ್ರದೆ ಮಾತಿದೆ. ಮೂರು ತಿಾಂಗಳು ಕಳೆದ ಮೇಲೆ  

ಅವರು ಸುಸೂತ್ರ ವಾಗಿ ಈ ವಿಧೇಯಕವನ್ನನ  ಪಾಸ  ಮಾಡಿಕಳಳ ಲ್ಲ.  

 

(ಗಂದಲ) 

 

 ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಸನಾ ನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಳೆ ಚ್ರ್ಚಗಗೆ 

ತೆಗೆದುಕಳುಳ ವುದಕೆೆ  ಸಾಧಾ ವಾಗುವುದಿಲಿ . 

(ಗಂದಲ) 

 

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ .ಪ್ರಟಿೋಲ :- ಸನಾ ನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, we are very much ashamed of the 

situation.  I am ashamed of this. I have never seen this situation in my career of twenty-four years.  

 

(ಗಂದಲ) 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಸನಾ ನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಅವರ ಮನಸು ಗೆ ನೀವಾಗಿದಾ ರೆ, 

ಅವರಿಗೆ ಕೀಪ್ ಬಂದಿದಾ ರೆ, ನಮಗೂ ಸಹ ನೀವಾಗುತ್ು ದೆ. 

 

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ .ಪ್ರಟಿೋಲ :- ಸನಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನನನ  ಜಿೀವನದಲಿ್ಲ  ಈ ಸದನದಲಿ್ಲ  

ಇಾಂತ್ಹ ಘಟನೆಯನ್ನನ  ನನ್ನ ಎಾಂದೂ ನೀಡಿರಲ್ಲಲಿ .  ಆಡಳಿತ್ ಪ್ಕ್ಷದವರಿಗೆ ಯಾವ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ತವು 

ಅವಕಾಶ್ವನ್ನನ ಕಲ್ಲಪ ಸಕಟಟ ದಿಾ ೀರಿ, ಅದೇ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ನಮಾ  ಪ್ಕ್ಷದ ಇಬಬ ರು ಸದಸಾ ರು ಬರುವವರಿದಾಾ ರೆ, 

ನಮಗೂ ಅವಕಾಶ್ವನ್ನನ  ಕಡಬೇಕೆಾಂದು ಕೇಳಿಕಳುಳ ತಿದೆಾ ೀನೆ. ಆಡಳಿತ್ ಪ್ಕ್ಷದವರು ಹೇಳಿದಂತೆ 

ಕೇಳುವುದಕೆೆ  ಸದನ ಇರುವುದಾ? ಸಂಪ್ರ ದಾಯಿಕವಾಗಿ ಮಧಾಾ ಹನ  2 ಗಂಟಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ು ದೆಾಂದು ಹೇಳಿ, 

ನಮಾ  ಪ್ಕ್ಷದ ಎಷ್ಟ ೀ ಜನ ಸದಸಾ ರು ವಾಪ್ಸುು  ಹರಟ್ಟ ಹೀಗಿದಾಾ ರೆ. ಈಗ ನವು ಅವರುಗಳನ್ನನ  
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ವಾಪ್ಸುು  ಕರೆಯಿಸಕಳುಳ ತೆು ೀವ. ಯಾವ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ತವು ಆಡಳಿತ್ ಪ್ಕ್ಷದ ಸದಸಾ ರು ಬರುವುದಕೆಾ ಗಿ ಈ 

ಸದನವನ್ನನ  ಮುಾಂದೂಡಿದಿಾ ೀರಿ, ಅದೇ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ನಮಾ  ಪ್ಕ್ಷದ ಸದಸಾ ರು ಬರುವವರೆಗೂ ಸದನವನ್ನನ  

ಮುಾಂದೂಡಿ, ನಂತ್ರ ಚ್ರ್ಚಗ ಮಾಡೀಣವಾಂದು ನನ್ನ ಕೇಳಿಕಳುಳ ತಿು ದೆಾ ೀನೆ.  

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರು ನನನ  ಮೇಲೆ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡುತಿು ದಾಾ ರೆ.  

 

ರ್ಶರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ(ರ್ಶಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಸನಾ ನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ಕಳೆದ ಎರಡು ಮೂರು 

ವಷ್ಗಗಳಿಾಂದ ಬ್ಳಗ್ರವಿಯಲಿ್ಲ  ಅಧಿವೇಶ್ನವನ್ನನ  ನಡೆಸುವುದಕೆೆ  ಸಾಧಾ ವಾಗಲ್ಲಲಿವಾಂದು ಈ ಬ್ರರಿ 

ಸುವಣಗ ವಿಧಾನಸೌಧದಲಿ್ಲ  ಅಧಿವೇಶ್ನವನ್ನನ  ನಡೆಸಲೇಬೇಕೆಾಂದು ತವು ಮತ್ತು  ಮಾನಾ  ಸಭಾಧಾ ಕ್ಷರು 

ಸಕಾಗರಕೆಿ ಾಂತ್ಲ್ಲ ಮದಲು ಹೇಳಿಕೆ ಕಟಟ ರುವುದನ್ನನ  ನನ್ನ ಪ್ತಿರ ಕೆಗಳಲಿ್ಲ  ಓದಿದೆಾ ೀನೆ. ಇಲಿ್ಲ  ಅಧಿವೇಶ್ನ 

ಪಾರ ರಂಭ್ವಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ತಿದಿನವೂ ಬಹಳ ಅರ್ಚಚ ಕಟಾಟ ಗಿ ಕಾಯಗಕಲ್ಯಪ್ಗಳ ಪ್ಟಟ ಯಲಿ್ಲ ರುವ 

ವಿಚಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಚ್ರ್ಚಗ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ತವು ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕಟಟ ದಿಾ ೀರಿ. ಕನೆ ಘಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ  ಈ 

ಒಾಂದು ವಿಧೇಯಕವನ್ನನ  ಪಾಸ  ಮಾಡಿಕಳುಳ ವುದಕೆೆ  ಏತ್ಕೆ ೀಸೆ ರ ಇಷ್ಟ ಾಂದು ಆತ್ತರ ಎನ್ನನ ವುದು 

ನನಗೆ ಅರ್ಗವಾಗುತಿು ಲಿ . ಕೆಲವರು ಈ ಅಧಿವೇಶ್ನದಲಿ್ಲ  ಮತಾಂತ್ರ ವಿಧ್ಯಯಕವನ್ನನ  ತ್ರುವುದಿಲಿವಾಂದು 

ಹೇಳಿ, ಈಗ ಆ ವಿಧ್ಯಯಕವನ್ನನ  ಮಂಡನೆ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಸಕಾಗರ ಹರಟದೆ. ಇವತ್ತು  ಸದನ ಸವ ಲಪ ವೂ 

ಆಡಗರ ನಲಿ್ಲ  ಇಲಿ . ಕೆಲವು ಸದಸಾ ರು ವಾಪ್ಸುು  ತ್ಮಾ ತ್ಮಾ  ಊರುಗಳಿಗೆ ಹರಟ್ಟ ಹೀಗಿದಾಾ ರೆ. 

ಕೆಲವರು ಇದಾಾ ರೆ. ಈಗ ತ್ರಾತ್ತರಿಯಲಿ್ಲ  ಅವರುಗಳನ್ನನ  ಕರೆಯಸಕಾಂಡು ವಿಧೇಯಕವನ್ನನ  ಚ್ರ್ಚಗಗೆ 

ತೆಗೆದುಕಳುಳ ವುದರಲಿ್ಲ  ಅರ್ಗವಿಲಿ . ನಳೆ ಬ್ಳಗೆೆ  ಸದನವನ್ನನ  ಮುಾಂದೂಡಿ ನಳೆ ಈ ವಿಧೇಯಕವನ್ನನ  

ಚ್ರ್ಚಗಗೆ ತೆಗೆದುಕಾಂಡರೆ ಜಗತ್ತು  ಪ್ರ ಳಯವಾಗುವುದಿಲಿ . ಎಲಿ  ವಿಧೇಯಕಗಳು ತ್ಮಾ ದೇ ಆದ ಮಹತ್ವ ನ್ನನ  

ಹಾಂದಿವ ಎನ್ನನ ವ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ಗತಿು ದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವಿಧೇಯಕವನ್ನನ  ಈ ಅಧಿವೇಶ್ನದಲಿ್ಲಯೇ 

ತೆಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕೆನ್ನನ ವುದರೇ ಸದನವನ್ನನ  ನಳೆಗೆ ಮುಾಂದೂಡಿ, ಈ ಸದನದಲಿ್ಲ  ಯಾರು 25 ಜನ ಮಾನಾ  

ಸದಸಾ ರುಗಳು ನಿವೃತಿು ಯನ್ನನ  ಹಾಂದುತಿು ದಾಾ ರೆ, ಅವರುಗಳನ್ನನ  ಅಭಿನಂದಿಸ ನವುಗಳು ಸಹ 

ಮಾತ್ನಡುವುದಕೆೆ  ಅವಕಾಶ್ವನ್ನನ  ಮಾಡಿಕಡಬೇಕೆಾಂದು ನವು ಸಹ ಅವರುಗಳ ಸೇವಯನ್ನನ  

ಸಾ ರಿಸುವುದಕೆೆ  ಅವಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕೆಾಂದು ಕೇಳಿಕಳುಳ ತಿು ದೆಾ ೀನೆ.   

 

            (ಮುಾಂದು) 
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(1352)  24.12.2021  4.20 PK-VK                  (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

 

ರ್ಶರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ(ಮಂದು) 

 

ಜನತಂತ್ರ  ವಾ ವಸೆ ಯಲಿ್ಲ  ತವು  ಉನನ ತ್ವಾದ ತಿೀಮಾಗನಗಳನ್ನನ  ಅ ಪಿೀಠದಿಾಂದ  ಕುಳಿತ್ತಕಾಂಡು 

ಕಟಟ ದಿಾ ೀರಿ.  ನವು-ನಿೀವು ಶಾಶ್ವ ತ್ವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲಿ .  ಆದರೆ ನಿೀವು ಆ ಪಿೀಠದಿಾಂದ ಕಟಟ  ತಿೀಮಾಗನ 

ಜನತಂತ್ರ ದಲಿ್ಲ  ಉಳಿಯುವಂರ್ದುಾ .  ಆದಾ ರಿಾಂದ, ನಿಮಗೆ ಕೈಮುಗಿದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  ನಳೆ 

ಬ್ಳಿಗೆೆ ಯಿಾಂದ ದಿನವಿಡಿ ಅಧಿವೇಶ್ನ ನಡೆಯಲ್ಲ.  ನವು ಕುಳಿತ್ತಕಳುಳ ತೆು ೀವ.  ಚ್ರ್ಚಗಯಾಗಲ್ಲ.  ಈ 

ವಿಧೇಯಕದ ಬಗೆೆ  ತಿೀಮಾಗಣ ತೆಗೆದುಕಳ್ಳ ೀಣ.  ದಯವಿಟ್ಟಟ  ಸದನವನ್ನನ  ನಳೆ ಮುಾಂದೂಡಬೇಕೆಾಂದು 

ಎಲಿರ ಪ್ರವಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ.   

 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನಳೆ ಕಿರ ಸ ಮಸ  ಹಾಲ್ಲಡೇ ಇದೆ.   ನಳೆ ತೆಗೆದುಕಳುಳ ವುದಕೆೆ  ಬರುವುದಿಲಿ .  

ನನ್ನ ವಿಷ್ಠದ ವಾ ಕು ಪ್ಡಿಸುತೆು ೀನೆ.  ಆಡಳಿತ್ ಪ್ಕ್ಷದವರು ನನನ  ಹತಿು ರ ಬಂದು ಮಾತ್ನಡಿ, ಸವ ಲಪ  ಸಮಯ 

ಕಡಿ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದರು.  ನನ್ನ ಮೂರುವರೆ ಗಂಟಗೆ ಚೇಾಂಬರ ಗೆ ಬಂದೆ.  ನನ್ನ ಬೇಕೆಾಂತ್ಲೇ 

ಸದನವನ್ನನ  ತ್ಡವಾಗಿ ಪಾರ ರಂಭ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಾಂದು ಬಯಸಲ್ಲಲಿ .  ಇದನ್ನನ  ಪಾರ ಮಾಣಿಕವಾಗಿ 

ಹೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  ತಿಳಿದು, ತಿಳಿದೂ ಈ ರಿೀತಿ ಮಾಡಲ್ಲಲಿ  ಎಾಂಬುದನ್ನನ  ಸಪ ಷ್ಟ ಪ್ಡಿಸಬಯಸುತೆು ೀನೆ.    

ಈಗ ನನ್ನ ಬ್ಲ  ಹಾಕಿಸದೆ.  ಮುಾಂದಿನ ಕಾಯಗಕರ ಮವನ್ನನ  ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ.   

 

 ರ್ಶರ ೋ ಸಿ.ಎಂ.ಇಬಾರ ಹಂ:- ಅಾಂದರೆ ಇವತ್ತು  ಸದನವನ್ನನ  ಮುಾಂದೂಡಬೇಕು ಎಾಂದು ಕೇಳಿದಾ ನ್ನನ  

ರಿಜೆಕ್ಟ   ಮಾಡಿದ ಹಾಗ್ರಯಿತ್ತ.   

      (ಗಂದಲ) 

 

 ರ್ಶರ ೋ ಎಂ. ರ್ನರಾಯಣಸಾವ ರ್ಮ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತ್ಗಳೆ, ನನ್ನ ನಿಮಾ ಲಿ್ಲ  ಕೈಮುಗಿದು ಪಾರ ರ್ಗನೆ 

ಮಾಡಿಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ.  ನಿವೃತ್ು ರಾಗುತಿು ರುವಂತ್ಹ ಶಾಸಕರು ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಜನ ಇದಾಾ ರೆ.  ಅವರು ಆರು 

ವಷ್ಗಗಳಿಾಂದ  ಎಲಿ್ಯ  ಕಾಯಗಕಲ್ಯಪ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಸರುತು ರೆ.  ಸಂಪ್ರ ದಾಯದ ಪ್ರ ಕಾರ ವಿಧಾಯದ 

ಭಾಷ್ಣ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು  ತವು ಮತ್ತು  ಇತ್ರರು ಅಭಿನಂದನೆ ವಾ ಕು ಪ್ಡಿಸುವುದು ಆಗಬೇಕು.   

 

 ಸಭಪತ್ತಯವರು:-  ಈಗ 4 ಗಂಟ 22 ನಿಮಷ್ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ.  ಈ ಕಡೆಯವರು ಮತ್ತು  ಆ 

ಕಡೆಯವರು ಒಾಂರ್ದದು ನಿಮಷ್ ನನನ  ಚೇಾಂಬರ ನಲಿ್ಲ  ಕುಳಿತ್ತಕಾಂಡು ಮಾತ್ನಡಿ ಒಾಂದು ತಿೀಮಾಗನ 
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ಮಾಡೀಣ.   ಸದನವನ್ನನ  5 ನಿಮಷ್ ಮುಾಂದೂಡಿ ಮತೆು  ಸೇರೀಣ.  ಈಗ ಸದನವನ್ನನ  5 ನಿಮಷ್ಗಳ 

ಕಾಲ ಮುಾಂದೂಡಲ್ಯಗಿದೆ. 

 

(ಸದನವನುನ  ಸಂರ್ಜ 4 ಗಂಟೆ 22 ನರ್ಮಷದ್ಧಂದ 5 ನರ್ಮಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಮಂದ್ದಡಲಾಯತ್ತ) 

 

(1353) 24-12-2021 4.30 DS-VK 

 

(ಸಂರ್ಜ 4 ಗಂಟೆ 22 ನರ್ಮಷಕೆೆ  ಮಂದ್ದಡಲಪ ಟಟ  ಸದನವು ಮತ್ು  ಸಂರ್ಜ 4 ಗಂಟೆ 34 ನರ್ಮಷಕೆೆ  

ಸಮಾವೇಶಗಂಡಿತ್ತ) 

 

(ಮಾನಾ  ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು ಪಿೋಠವನನ ಲಂಕರಿಸಿದರು) 

 

 ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ಪ್ರ ಸಾು ಪಿತ್ 

“ಕನಗಟಕ ಧಾಮಗಕ ಸಾವ ತಂತ್ರ ಾ  ಹಕೆು  ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಿಧೇಯಕ, 2021” ಎಾಂದು ನವೇನ್ನ ಕರೆಯುತೆು ೀವ ಆ 

ವಿಧೇಯಕವನ್ನನ  ನವು ಈಗ ಕೈಗೆತಿು ಗಳುಳ ತಿು ಲಿ .   ಮುಾಂದಿನ ಅಧಿವೇಶ್ನದಲಿ್ಲ  ಆ ವಿಧ್ಯಯಕವನ್ನನ  

ಕೈಗೆತಿು ಕಳುಳ ತೆು ೀವ.  

 

 ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಸರಿ ಆಗಬಹುದು. ಈಗ ವಿದಾಯದ ಬಗೆೆ  ಏನದರೂ 

ಮಾತ್ನಡುವುದಿದಾ ರೆ ಮಾತ್ನಡಬಹುದು.  

 

 ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ತವು 

ವಿಧೇಯಕವನೆನ ೀ ತೆಗೆದುಕಳಳ ಲ್ಲಲಿ ,  ಇನ್ನನ  ವಿದಾಯದ ಭಾಷ್ಣ ಬೇಡ.  ಸಂತೀಷ್ದಿಾಂದ ಈ ಸದನದಿಾಂದ 

ನಿಗಗಮಸಬೇಕೆಾಂದು ಇತ್ತು , ಕನೆ ಘಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ  ವಾ ತಾ ಸಗಳಾಗಿ ನಮಾ  ಮನಸು ಗೂ ನೀವಾಯಿತ್ತ.  

ಸಕಾಗರ ಮಾಡಿದ ವತ್ಗನೆಗೆ ನವು ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಜೊತೆ ವಾದ ವಿವಾದ ಮಾಡಿದೆವು.  

 

 ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರೇ, ಈಗ ಅದರ ಬಗೆೆ  ಚ್ರ್ಚಗ ಬೇಡ.   

 

 ರ್ಶರ ೋ ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಹರಿಯರಾಗಿರುವಂತ್ಹ ಮಾನಾ  

ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟೀಲ ರವರ ಕನೆಯ ಅಧಿವೇಶ್ನವಾಗಿದೆ.  

 

      (ಗಂದಲ) 
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 ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರವರೇ, ಅವರು ಏನ್ನ ಹೇಳುತು ರೆ ಎಾಂಬುದನ್ನನ  

ಕೇಳಿ.  

 ರ್ಶರ ೋ ಕೆ.ಟಿ.ರ್ಶರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟೀಲ ರವರ ಕನೆಯ 

ಅಧಿವೇಶ್ನ ಎಾಂದು ಮಾನಾ  ರವಿಕುಮಾರ ರವರು ಹೇಳಿದರು.  ಮಾನಾ  ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟೀಲ ರವರು ಉತ್ು ರ 

ಕನಗಟಕದ ಬಗೆೆ  ಮಾತ್ನಡುವಾಗ ಗದೆ ದಿತ್ರಾಗಿ  ಎಲಿ್ಯ  ವಿಚಾರಗಳನ್ನನ , ವಿದಾಯದ 

ಮಾತ್ತಗಳನನ ಡಿದಾಾ ರೆ.  

 

 ರ್ಶರ ೋ ಸಿ.ಎಂ.ಇಬಾರ ಹಂ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮತೆು  ಅವರು ಬರುತು ರೆ. ಮತೆು  ಬರುವ ಶ್ಕಿು  

ಅವರಿಗಿದೆ.  

 

 ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮುಗಿದು ಹೀಗಿದೆ.  ಅದರ ಬಗೆೆ  ಈಗ ಚ್ರ್ಚಗ ಇಲಿ . ಎಲಿರು 

ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ .  ಈಗ ಪ್ರ ಕಟಣೆ. 

 

                  9.  ಸಾರಾಂಶ 

 ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷ್ತಿು ನ 145ನೇ ಅಧಿವೇಶ್ನದಲಿ್ಲ  ನಡೆದಿರುವ 

ಕಾಯಗಕಲ್ಯಪ್ಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನನ  ಸದನಕೆೆ  ತಿಳಿಸಲು ಇಚಿಛ ಸುತೆು ೀನೆ.  ಪ್ರ ಸುು ತ್ ಅಧಿವೇಶ್ನವು 

ದಿನಾಂಕ:13.12.2021 ರಿಾಂದ 24.12.2021 ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟಟ  10 ದಿನಗಳು ಅಾಂದರೆ, 52 ಗಂಟ 56 ನಿಮಷ್ಗಳ 

ಕಾಲ ನಡೆಸಲ್ಯಗಿರುತ್ು ದೆ. 

 

 ದಿನಾಂಕ:13.12.2021 ರಂದು ಬ್ಳಗೆೆ  11.00 ಗಂಟಗೆ ಪಾರ ರಂಭ್ವಾಗಿ ಕಳೆದ ಅಧಿವೇಶ್ನದಿಾಂದಿೀರ್ಚಗೆ 

ನಿಧನರಾದ ಗಣಾ ರುಗಳಿಗೆ ಸದನವು ತ್ನನ  ಸಂತಪ್ವನ್ನನ  ವಾ ಕು ಪ್ಡಿಸತ್ತ. 

 

 ಕಳೆದ ಅಧಿವೇಶ್ನದಲಿ್ಲ  ವರದಿಯನ್ನನ  ಒಪಿಪ ಸದ ನಂತ್ರ ರಾಷ್ಟ ಿಪ್ತಿಯವರಿಾಂದ ಹಾಗೂ 

ರಾಜಾ ಪಾಲರಿಾಂದ ಒಪಿಪ ಗೆ ಪ್ಡೆದ ವಿಧೇಯಕಗಳ ಪ್ಟಟ ಯನ್ನನ  ಕಾಯಗದಶ್ಗಯವರು ಮಂಡಿಸದರು. 

 

 ಭಾರತ್ ಲೆಕೆ ನಿಯಂತ್ರ ಕರು ಮತ್ತು  ಮಹಾಲೆಕೆ ಪ್ರಿಶ್ೀಧಕರು ನಿೀಡಿರುವ 2020-2021ನೇ ಸಾಲ್ಲನ 

ಧನವಿನಿಯೀಗದ ಲೆಕೆ ಗಳು ಮತ್ತು  ಹಣಕಾಸು ಲೆಕೆ ಗಳನ್ನನ  (ಸಂಪುಟ 1 ಮತ್ತು  2) ಮತ್ತು  2021-2022ನೇ 

ಸಾಲ್ಲನ ಪೂರಕ ಅಾಂದಾಜುಗಳ 2ನೇ ಕಂತಿನ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನನ  ಹಾಗೂ ಮಧಾ  ವಾಷಿಗಕ ಪ್ರಿಶ್ೀಲನ 
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ವರದಿಯನ್ನನ  ಹಾಗೂ ಸಭೆಯ ಮುಾಂದಿಡಲ್ಯಗುವ ಕಾಗದ ಪ್ತ್ರ ಗಳ 01 ಮತ್ತು  02ನೇ ಪ್ಟಟ ಗಳನ್ನನ  

ಮಂಡಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

 

 ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷ್ತಿು ನ ಹಕೆು ಬ್ರಧಾ ತ ಸಮತಿಯ 98ನೇ ವರದಿಯನ್ನನ , ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ 

ಸಾವಗಜನಿಕ ಲೆಕೆ ಪ್ತ್ರ ಗಳ ಸಮತಿಯ ವರದಿ ಹಾಗೂ 2021ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಸದಸಾ ರುಗಳ ಖಸಗಿ ವಿಧೇಯಕ 

ಮತ್ತು  ನಿಣಗಯಗಳ ಸಮತಿಯ ಮದಲನೇ ವರದಿಗಳನ್ನನ  ಒಪಿಪ ಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

 

 ಪ್ರ ಸುು ತ್ ಅಧಿವೇಶ್ನದಲಿ್ಲ  1384 ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳನ್ನನ  ಸವ ೀಕರಿಸದುಾ , ಅದರಲಿ್ಲ  150 ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳನ್ನನ  ರ್ಚಕೆೆ  

ಗುರುತಿನ ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳನನ ಗಿ ಅಾಂಗಿೀಕರಿಸದುಾ , ಅವುಗಳ ಪೈಕಿ 134 ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳಿಗೆ ಸದನದಲಿ್ಲ  ಉತ್ು ರಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ.  

ಲ್ಲಖ್ಯತ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ು ರಿಸುವ ಒಟ್ಟಟ  1234 ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳ ಪೈಕಿ 792 ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳಿಗೆ ಸದನದಲಿ್ಲ  ಉತ್ು ರವನ್ನನ  

ಮಂಡಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

 

 ನಿಯಮ 72 ರಡಿಯಲಿ್ಲ  160 ಸೂಚ್ನೆಗಳನ್ನನ  ಸವ ೀಕರಿಸದುಾ , ಅವುಗಳ ಪೈಕಿ 08 ಸೂಚ್ನೆಗಳಿಗೆ 

ಉತ್ು ರಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

 

 ನಿಯಮ 330 ರಡಿಯಲಿ್ಲ  111 ಸೂಚ್ನೆಗಳನ್ನನ  ಸವ ೀಕರಿಸದುಾ , ಅವುಗಳ ಪೈಕಿ 13 ಪ್ರ ಸಾು ವಗಳಿಗೆ 

ಉತ್ು ರಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

 

ಶೂನಾ  ವೇಳೆಯ ಒಟ್ಟಟ  91 ಪ್ರ ಸಾು ವಗಳ ಪೈಕಿ 06 ಪ್ರ ಸಾು ವಕೆೆ  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಉತ್ು ರಿಸಲ್ಯಗಿದುಾ , 23 

ಪ್ರ ಸಾು ವಗಳಿಗೆ ಉತ್ು ರಗಳನ್ನನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

 

 ನಿಯಮ 59 ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  04 ಸೂಚ್ನೆಗಳನ್ನನ  ಸವ ೀಕರಿಸಲ್ಯಗಿದುಾ , 03 ಸೂಚ್ನೆಯನ್ನನ  ನಿಯಮ 

68ಕೆೆ  ಪ್ರಿವತಿಗಸ ಚ್ಚಿಗಸ ಉತ್ು ರಿಸಲ್ಯಗಿರುತ್ು ದೆ. 

 

 ನಿಯಮ 68 ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  02 ಸೂಚ್ನೆಗಳನ್ನನ  ಸವ ೀಕರಿಸಲ್ಯಗಿರುತ್ು ದೆ. 

 ನಿಯಮ 58ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  06 ಸೂಚ್ನೆಗಳನ್ನನ  ಸವ ೀಕರಿಸಲ್ಯಗಿರುತ್ು ದೆ. 

 

 ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಾಂದ ಅಾಂಗಿೀಕೃತ್ವಾದ ರೂಪ್ದಲಿ್ಲರುವ 9 ವಿಧೇಯಕಗಳಿಗೆ ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷ್ತ್ತು  ತ್ನನ  

ಸಹಮತಿಯನ್ನನ  ನಿೀಡಿರುತ್ು ದೆ. 
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 ಗ್ರರ ಮೀಣಾಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ  ರಾಜ  ಇಲ್ಯಖೆಯಲಿ್ಲ  ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರು ಮತ್ತು  

ನೈಮಗಲಾ  ಕಾಯಗಕರ ಮಕೆೆ  ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣವನ್ನನ  ಅವಾ ವಹಾರ ಮಾಡಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಿಶ್ೀಲ್ಲಸ 

ವರದಿ ನಿೀಡಲು ರಚಿಸಲ್ಯಗಿರುವ ಸದನ ಸಮತಿಯ ಹಾಗೂ ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲ  2020-2021ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲಿ್ಲ  

ಹಸದಾಗಿ ನಸಗಾಂಗ  ಮತ್ತು  ಅಲೈಡ  ಹೆಲು   ಸೈನು  ಸ  ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಸೌಕಯಗಗಳಿಲಿದಿದಾ ರೂ 

ಅನ್ನಮತಿ ನಿೀಡಿ ಇಾಂಡಿಯನ  ನಸಗಾಂಗ  ಕೌನಿು ಲ  ರಚಿಸಲ್ಯಗಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಿಶ್ೀಲ್ಲಸ ವರದಿ ನಿೀಡಲು 

ರಚಿಸಲ್ಯಗಿರುವ ಸದನ ಸಮತಿಗಳ ಕಾಲ್ಯವಧಿಯನ್ನನ  ವಿಸು ರಿಸುವ ಪ್ರ ಸಾು ವವನ್ನನ  ಹಾಗೂ ಕನಗಟಕ 

ರಾಜಾ  ಮುಕು  ವಿಶ್ವ ವಿದಾಾ ಲಯದ ವಾ ವಸೆಾ ಪ್ನ ಮಂಡಳಿಗೆ ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷ್ತಿು ನ ಇಬಬ ರು ಸದಸಾ ರುಗಳನ್ನನ  

ರ್ಚನಯಿಸುವ ಬದಲು ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು ನಮನಿದೇಗಶ್ಸುವ ಪ್ರ ಸಾು ವವನ್ನನ  ಮಂಡಿಸ 

ಅಾಂಗಿೀಕರಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

 

 ಉತ್ು ರ ಕನಗಟಕ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾ ಣ ಕನಗಟಕ ಭಾಗದ ಜವ ಲಂತ್ ಸಮಸಾ ಗಳ ಕುರಿತ್ತ ವಿಸಾು ರವಾಗಿ 

ಚ್ಚಿಗಸ ಸಕಾಗರದಿಾಂದ ಉತ್ು ರಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

             (ಮುಾಂದು) 

 

1354/24-12-2021/4-40/ಬಿಕೆಪಿ-ಬಿಎನ ಎಸ                    (ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

 

ರ್ಶರ ೋ ಕೋಟ ರ್ಶರ ೋನವಾಸ  ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):-    ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ,   ತವು  ಈ 

ಪ್ರ ಸಾು ಪ್ವನ್ನನ   ಮಂಡಿಸದಿಾ ೀರಿ.    ಈ ಸಭೆ 10 ದಿವಸಗಳ  ಕಾಲ ಬ್ಳಗ್ರವಿಯಲಿ್ಲ   ಅಧಿವೇಶ್ನ  ನಡೆಯುತ್ು ದೆ  

ಎಾಂದು  ಹೇಳಿದಾಗ    ಉತ್ು ರ  ಕನಗಟಕದ  ಜವ ಲಂತ್ ಸಮಸಾ ಗಳ  ಬಗೆೆ    ಚ್ರ್ಚಗ  ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು  ಮಾನಾ   

ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ  ನಯಕರು    ಆಗರ ಹ  ಪ್ಡಿಸದರು.  ಅವರ  ಆಗರ ಹಕೆೆ   ಪೂರಕವಾಗಿ    ಈ ಸಭೆ  ಅತ್ಾ ಾಂತ್  

ಶ್ರ ದಿೆ ಯಿಾಂದ   ಉತ್ು ರ  ಕನಗಟಕದ  ಅನೇಕ  ಸಮಸಾ ಗಳ  ಬಗೆೆ    ಚ್ರ್ಚಗ  ಮಾಡಿದಾ ವು.  ಸಂದಿಗಾ ತೆಗಳು, 

ಸಮಸಾ ಗಳು    ಬಂದಾಗಲ್ಲ  ಕೂಡ    ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ  ನೇತೃತ್ವ ದಲಿ್ಲ   ಈ  ಸಭೆ   ಅತ್ಾ ಾಂತ್  

ಯಶ್ಸವ ಯಾಗಿ  ನಡೆದಿದೆ  ಎನ್ನನ ವ  ಕಾರಣಕೆೆ   ಮಾನಾ   ಸಭಾಪ್ತಿಯವರಿಗೆ,  ನಮಗೆ ಮಾಗಗದಶ್ಗನ  

ಮಾಡಿದಂತ್ಹ    ಮಾನಾ   ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಯವರಿಗೆ  ವಿರೀಧಪ್ಕ್ಷದ  ನಯಕರಾದ  ಶ್ರ ೀ  ಎಸ.  ಆರ.  

ಪಾಟೀಲ ರವರಿಗೆ    ಮತೆು   ಎಲಿ್ಯ   ಮಂತಿರ  ವಗಗದವರಿಗೆ ,  ಸಕಾಗರದ  ಮುಖ್ಾ   ಸಚೇತ್ಕರಿಗೆ,  ವಿರೀಧ 

ಪ್ಕ್ಷದ  ಮುಖ್ಾ  ಸಚೇತ್ಕರಿಗೆ    ಪ್ತಿರ ಕಾ  ಮಾಧಾ ಮ  ಹಾಗೂ  ವರದಿಗ್ರರರಿಗೆ,  ಸಚಿವಾಲಯದ  ಎಲಿ್ಯ    

ಗೌರವಾನಿವ ತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಭ್ದರ ತ   ಸಬಬ ಾಂದಿಗಳಿಗೆ,   ಒಟಾಟ ರೆ,  ಕಲ್ಯಪ್  ನಡೆಯುವುದಕೆೆ     ಯಾರು 

ಯಾರು ಸಹಕಾರ  ಕಟಟ ದಾಾ ರೆ,  ಅವರೆಲಿರಿಗೂ   ಸಹ ಸಕಾಗರದ  ಪ್ರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನನ  

ಸಲಿ್ಲ ಸುತೆು ೀನೆ.    ಕನೆಯದಾಗಿ,   ಒಾಂದು ಮಾತ್ನ್ನನ   ಹೇಳಿ ನನ್ನ ನನನ   ಮಾತ್ನ್ನನ   ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ.  ಬೇರೆ  
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ಏನ್ನ ಹೇಳಲ್ಲಕೆೆ   ಹೀಗುವುದಿಲಿ .   ಈ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  18- 19 ಜನರ   ನಿಗಗಮನ ಆಗುತ್ು ದೆ.    ಅದರ  ಬಗೆೆ   

ನನ್ನ  ಏನೂ  ಉಲಿೆ ೀಖ್  ಮಾಡುವುದಿಲಿ .    5ನೇ ತರಿೀಖು  ಎಲಿರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ  ಮಾಡಬೇಕೆಾಂದು  

ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು  ಸೂಚ್ನೆ  ಮಾಡಿದ   ಹನೆನ ಲೆಯಲಿ್ಲ   ಯಾರನೂನ   ಕೂಡ  ಉಲಿೆ ೀಖ್  

ಮಾಡುವುದಿಲಿ .    ಆದರೆ, ದಾಖ್ಲೆಗೆ  ಹೀಗಬೇಕೆನ್ನನ ವ  ಕಾರಣಕೆೆ    ಶ್ರ ೀ  ಎಸ.  ಆರ. ಪಾಟೀಲ    ಮತ್ತು   

ಶ್ರ ೀ  ಕೆ.  ಪ್ರ ತಪ್ಚಂದರ  ಶೆಟಯವರಂತ್ಹ  ಹರಿಯರು      ಮತ್ತು   ಎಲಿರಿಗೂ  ಕೂಡ   ಸದನದ  ಎಲಿ್ಯ  

ವಾ ವಸೆ ಗಳ  ನಡುವ    ಮತ್ತು   ಪ್ರ ಜಾಪ್ರ ಭುತ್ವ   ವಾ ವಸೆ    ನಡುವ  ನಮಗೆ  ಮಾಗಗದಶ್ಗನ 

ಮಾಡಿದಾ ಕೆ ೀಸೆ ರ   ಅತ್ಾ ಾಂತ್  ಬ್ರವುಕತೆಯಿಾಂದ    ಈ  ಹರಿಯರನ್ನನ   ಮತ್ತು   ಎಲಿ  ಸದಸಾ ರನ್ನನ    ನನ್ನ 

ನೆನಪು  ಮಾಡಿಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ.  ಡಾ|| ವಿ.ಎಸ .ಆಚಾಯಗ ಅವರಂತ್ಹವರು,  ಡಾ|| ಎಾಂ.ಆರ .ತಂಗ್ರ 

ಅವರಂತ್ಹವರು,   ಶ್ರ ೀ  ಎಾಂ.ಸ.  ನಣಯಾ  ನವರಂತ್ಹ ಸೆಾ ನದಲಿ್ಲ   ಈ  ಇಬಬ ರು  ಹರಿಯರು ನಮಗೆ 

ಮಾಗಗದಶ್ಗನ  ಮಾಡಿದಾಾ ರೆ.   ತ್ಮಾ  ಅನ್ನಭ್ವವನ್ನನ  ಹಂಚಿಕಾಂಡಿದಾಾ ರೆ.    ವಸುು ನಿಷ್ಟ  ವಿಷ್ಯದ  

ಮೇಲೆ ಚ್ರ್ಚಗ  ಮಾಡಿದಾಾ ರೆ.    ಮತ್ತು  ತ್ಮಾ   ಅಗ್ರಧ  ಅನ್ನಭ್ವವನ್ನನ   ಮತ್ತು   ಪ್ರ ಜಾಪ್ರ ಭುತ್ವ ದ 

ಬೇರುಗಳನ್ನನ   ಗಟಟ  ಮಾಡಲ್ಲಕೆೆ    ಮತ್ತು   ಈ ಸದನದ ಯಶ್ಸವ  ಕಾಯಗ ಕಲ್ಯಪ್ಗಳಿಗೆ ವಿನಿಯೀಗಿಸದಾಾ ರೆ.     

ಈ 19 ಜನರು  ಕೂಡ ಮತೆು     ಈ ಸದನಕೆೆ   ಬಂದು ನಮಗೆ  ಮಾಗಗದಶ್ಗನ  ಕಡಬೇಕೆಾಂದು  ಹರಕೆ-

ಆರೈಕೆಯನ್ನನ  ಮಾಡುತು   ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಷ್ಯಗಳನ್ನನ   ಕೀರಿ,  ಈ ಕಾಯಗಕಲ್ಯಪ್ವನ್ನನ   

ಯಶ್ಸವ ಯಾಗಿ   ನಡೆಸದ ತ್ಮಾ  ಪಿೀಠಕೆೆ   ಮತ್ತು  ವಾ ವಸೆ ಗೆ   ನನ್ನ ಧನಾ ವಾದಗಳನ್ನನ  ಹಾಗೂ 

ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನನ  ಅಪಿಗಸುತೆು ೀನೆ.   

 

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):-   ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ,    ಈ ಬ್ರರಿ 

ಅಧಿವೇಶ್ನವನ್ನನ  ಸನಾ ನಾ  ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ಶ್ವಲ್ಲಾಂಗಪ್ಪ  ಹರಟಟ ಯವರು ಅತ್ಾ ಾಂತ್ ರ್ಚನನ ಗಿ 

ಅರ್ಗಪೂಣಗವಾಗಿ   ನಡೆಸಕಟಟ ದಾಾ ರೆ.   ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಸಹಾಯ, ಸಹಕಾರ, ಬ್ಾಂಬಲವನ್ನನ   

ನಿೀಡುವುದರ  ಜೊತೆಗೆ  ಈ  ನಡಿನ ಜನತೆಯ ಅನೇಕ ಸಮಸಾ ಗಳ  ಮೇಲೆ ಬ್ಳಕನ್ನನ  ರ್ಚಲಿಲ್ಲಕೆೆ  ಸಾಕಷ್ಟಟ   

ಸಮಯಾವಕಾಶ್  ಕಡುವುದರ  ಮೂಲಕ ಬಹಳ  ರ್ಚನನ ಗಿ ಸದನವನ್ನನ     ನಡೆಸಕಾಂಡು  ಹೀಗುವುದರ  

ಜೊತೆಗೆ  ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ  ಉತ್ು ರ ಕನಗಟಕದ  ಅನೇಕ ಜವ ಲಂತ್ ಸಮಸಾ ಗಳ  ಬಗೆೆ   ಸುದಿೀಘಗವಾಗಿ ಚ್ರ್ಚಗ 

ಮಾಡಲ್ಲಕೆೆ  ಸನಾ ನಾ   ಸಭಾಪ್ತಿಯವರಾದ   ತವು ಅವಕಾಶ್ ಕಟಟ ದುಾ , ಬಹುತ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರ 

ಕನಗಟಕದ ಸಮಸು  ಜನತೆ   ಬಹಳ ಸಂತೀಷ್ಪ್ಟಟ ದಾಾ ರೆ   ಎನ್ನನ ವ  ಮಾತ್ನ್ನನ   ಈ ಸಂದಭ್ಗದಲಿ್ಲ   

ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.   ಅದಕೆೆ  ಸನಾ ನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರಾದ ಸನಾ ನಾ  ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ಹರಟಟ ಯವರಿಗೆ   

ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನನ , ಕೃತ್ಜ್ಞತೆಗಳನ್ನನ  ಅಪಿಗಸುತೆು ೀನೆ.   ಕನೆ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ   ನನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟಟ   

ಸಂತೀಷ್ದಿಾಂದ  ಪಿರ ೀತಿ ಅಭಿಮಾನದಿಾಂದ ಇಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಸ, ಅತ್ಾ ಾಂತ್ ಸಂತೀಷ್ದಿಾಂದ  ಹರಗೆ 

ಹೀಗಬೇಕೆನ್ನನ ವ ಸಮಯದಲಿ್ಲ   ಒಾಂದು ಸಣಣ  ಘಟನೆ ಆಯಿತ್ತ.  ಚ್ರ್ಚಗಗೆ ಅವಕಾಶ್   ಕಡದೇ  
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ಇರುವುದು   ನನಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ  ನೀವು ಆಗಿದೆ.   ನನ್ನ ಈ ಸಂದಭ್ಗದಲಿ್ಲ  ಮಾತ್ನಡುವ ಬರದಲಿ್ಲ    

ಒಾಂದೆರಡು  ಮಾತ್ತಗಳು ಹೆರ್ಚಚ  ಕಡಿಮೆ  ಆಗಿರಬಹುದು.  ಅದು ಸಕಾಗರದ  ಪ್ರವಾಗಿ  

ಮಾತ್ನಡಿರಬಹುದು, ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ  ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ   ಮಾತ್ನಡಿದುಾ   ಇರಬಹುದು,  ಇದಕೆೆ   ನನ್ನ 

ವಿಷ್ಠದ ವಾ ಕು  ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.   ಈ ಸಂದಭ್ಗದಲಿ್ಲ   ನನ್ನ  1998 ರ  ಜನವರಿಯಿಾಂದ   ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೂ 

ಅಾಂದರೆ  ಸುಮಾರು  24  ವಷ್ಗಗಳ  ಕಾಲ    ಮೇಲಾ ನೆಯ ಸದಸಾ ನಗಿ   ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆಾ ೀನೆ.   ನನ್ನ ಇಲಿ್ಲ  

ಸದಸಾ ನಗಿ  ಬಂದಾಗ  ಶ್ರ ೀಮಾನ    ಡಿ.ಬಿ. ಕಲಾ ಣ ಕರ  ರವರು ಸಭಾಪ್ತಿಯವರಾಗಿ  ಕೆಲಸ  

ಮಾಡುತಿು ದಾ ರು.   ಈಗ ಶ್ರ ೀಮಾನ  ಬಸವರಾಜ ಶ್ವಲ್ಲಾಂಗಪ್ಪ   ಹರಟಟ ಯವರು  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರಾಗಿ  

ಕೆಲಸ  ನಿವಗಹಸುತಿು ದಾಾ ರೆ.    ನನನ  ಅವಧಿ ಉದಾ ಕೊ  ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ  ನಿೀಡಿದ   ಎಲಿ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳಿಗೆ 

ನನ್ನ ಅತ್ಾ ಾಂತ್  ಗೌರವಪೂವಗಕವಾದ  ಕೃತ್ಜ್ಞತೆಗಳನ್ನನ  ಸಲಿ್ಲ ಸುತೆು ೀನೆ.  ಅದೇ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ   ಉಪ್ 

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರಾದ  ತವು  ಕನೆಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ನಮಾ  ಪ್ಕೆ ದಲಿ್ಲ    ಇಲಿ  ಎನ್ನನ ವಂತ್ಹ ನೀವು  

ಇತ್ತು .  ಕನೆ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ  ತವು ಬಂದಿದಿಾ ೀರಿ.  ಬಹಳ ಸಂತೀಷ್.  ತವು ಕೂಡ  ಈ ಸದನ ನಡೆಸುವಂತ್ಹ 

ಸಂದಭ್ಗದಲಿ್ಲ    ಉತ್ು ರ ಕನಗಟಕದ ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ   ಮತ್ತು   ನಡಿನ ಸಮಸು   ಜನತೆಯ ಅನೇಕ  

ಸಮಸಾ ಗಳ ಬಗೆೆ  ನಮಾ  ಎಲಿ್ಯ  ಸದಸಾ ರು ಬ್ಳಕು ರ್ಚಲಿು ವುದಕೆೆ    ತವು ಸಹ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರಷ್ಟ    

ನಮಗೆಲಿ್ಯ  ಸಹಾಯ, ಸಹಕಾರ  ಮತ್ತು  ಬ್ಾಂಬಲವನ್ನನ   ನಿೀಡಿದಿಾ ೀರಿ.   ಅಾಂದು  ನನ್ನ ಈ ಸದನದ 

ಸದಸಾ ನದಾಗ   ಸಹೀದರಿ ಶ್ರ ೀಮತಿ ರಾಣಿ ಸತಿೀಶ  ರವರು  ಉಪ್ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರಾಗಿ   ಕೆಲಸ 

ನಿವಗಹಸುತಿು ದಾ ರು.  ಈಗ ತವು ಇದಿಾ ೀರಿ.  ಹೀಗ್ರಗಿ, ನಿಮಾ ಬಬ ರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಿಮಾ  ಇಬಬ ರ  ಮಧ್ಯಾ    ಉಪ್ 

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿವಗಹಸದ ಎಲಿರಿಗೂ   ನನ್ನ ಹೃದಯ ಪೂವಗಕ ಕೃತ್ಜ್ಞತೆಗಳನ್ನನ  

ಸಲಿ್ಲ ಸಲ್ಲಕೆೆ   ಬಯಸುತೆು ೀನೆ.   ಮತೆು ,  ಅಾಂದು ನನ್ನ ಈ ಸದನಕೆೆ   ಬಂದಾಗ ಶ್ರ ೀಮಾನ  ಜೆ.ಹೆಚ್.

ಪ್ಟೇಲ ರವರು  ಈ ರಾಷ್ಟ ಿದ ಸವಗ ಶೆರ ೀಷ್ಟ  ಸಂಸದಿೀಯ ಪ್ಟ್ಟಗಳೆಾಂದೇ  ಖಾ ತ್ರಾದವರು  

ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳಾಗಿದಾ ನ್ನನ   ನನ್ನ ಕಂಡಿದೆಾ .  He was a highly genius politician.  ಇವತ್ತು  ನಮಾ  

ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳಾಗಿ ಶ್ರ ೀಮಾನ  ಬಸವರಾಜ ಬೊಮಾಾ ಯಿಯವರು   ಕಾಯಗನಿವಗಹಸುತಿು ದಾಾ ರೆ.  

ಮಧ್ಯಾ ದಲಿ್ಲ   ಬಹಳಷ್ಟಟ   ಜನರು ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳಾಗಿ  ಕೆಲಸ  ನಿವಗಹಸದಾಾ ರೆ.  ನನ್ನ ಎಲಿರ  ಹೆಸರನ್ನನ    

ಉಲಿೆ ೀಖ್  ಮಾಡಲ್ಲಕೆೆ   ಹೀಗುವುದಿಲಿ .    ಮಧಾ ದಲಿ್ಲ  ಬಂದ  ಎಲಿ್ಯ   ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳಿಗೆ  ಮತ್ತು  

ಶ್ರ ೀಮಾನ  ಬಸವರಾಜ ಬೊಮಾಾ ಯಿಯವರಿಗೆ   ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂವಗಕವಾದ  ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನನ  

ಸಲಿ್ಲ ಸುತೆು ೀನೆ.   

 

  ಮಾನಾ  ಸಭಾನಯಕರು ನಮಾ  ಅತ್ಾ ಾಂತ್ ಅತಿಾ ೀಯ  ಸನ ೀಹತ್ರಿದುಾ , ರಾಜಕಾರಣದಲಿ್ಲ  ಅವರಿಗೆ  

ಬಹಳ ಪಾರ ಮಾಣಿಕತೆ, ನಿಷ್ಟ  ಇದುಾ , ಬಹುತ್ರವಾಗಿ  ಈ ಸಮಯದಲಿ್ಲನ ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷ್ತಿು ನ 

ರ್ಚನವಣೆಯಲಿ್ಲ   ರೀಲ  ಮಾಡಲ  ಎಾಂದರೆ ತ್ಪಾಪ ಗಲ್ಲಕೆಿ ಲಿ .    ಇವತಿು ನ ವಾ ವಸೆ ಯಲಿ್ಲ    ಇದು  ಚಿಾಂತ್ಕರ 
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ಮನೆ  ಹೀಗಿ ಕುಬೇರರ  ಮನೆಯಾಗುವ ಸಂದಭ್ಗದಲಿ್ಲ    ಶ್ರ ೀಮಾನ   ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ  ಪೂಜಾರಿಯವರು  

ಒಾಂದು    ರೂಪಾಯಿ ಸಹತ್ ರ್ಚನವಣೆಯಲಿ್ಲ   ವಚ್ಚ   ಮಾಡದೇ    ಇವತ್ತು   ಈ  ಸದನಕೆೆ   ಪ್ರ ವೇಶ್  

ಮಾಡಿರುವುದು.   ನನೇ ಈ ಸದನ ಪ್ರ ವೇಶ್  ಮಾಡಿದಾ ರೂ ಅಷ್ಟಟ   ಖುಷಿಯಾಗುತಿು ರಲ್ಲಲಿ . ಅದಕೆಿ ಾಂತ್  

ಹೆಚಿಚ ನ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ   ಎನ್ನನ ವ  ಮಾತ್ನ್ನನ   ಈ   ಸಂದಭ್ಗದಲಿ್ಲ   ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.  ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಸಂದಭ್ಗದಲಿ್ಲ   

ನವು  ಪ್ರ ತಿಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕರಿದಾಾ ಗ ಅವರು ಸಭಾನಯಕರಾಗಿ ಸೇವ ಸಲಿ್ಲ ಸುತಿು ರುತು ರೆ.   ಅದಲು-ಬದಲು 

ಆಗಿದೆ.    ನನ್ನ  ಸಹ ಆ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಸಭಾನಯಕನಗಿ ಸೇವ ಸಲಿ್ಲ ಸರುತೆು ೀನೆ.  ಆದರೆ, ಬಹಳ sportive ಆಗಿ  

ಪ್ರ ಜಾತಂತ್ರ  ವಾ ವಸೆ ಯಲಿ್ಲ   ಅವರ  ಮೇಲೆ  ಇಲಿ್ಲ  ಏನೇ  ಮಾತ್ನಡಲ್ಲ, ಹರಗಡೆ  ಹೀದಾಗ   ಅಷ್ಟ ೀ  

ಪಿರ ೀತಿಯಿಾಂದ  ಮಾತ್ನಡಿಸುತಿು ದಾ ರು.    ಮತೆು  ಅವರು ವೈಯಕಿು ಕವಾಗಿ ನನನ  ಭೇಟಯಾಗಿ    ಪಿರ ೀತಿ, ವಿಶಾವ ಸ  

ವಾ ಕು  ಮಾಡಿ ಹೀಗಿದಾಾ ರೆ.   ಹೀಗ್ರಗಿ, ಇವರನ್ನನ  ನನ್ನ ಅಪ್ರೂಪ್ದ ಸಭಾನಯಕರೆಾಂದು ಭಾವಿಸುತೆು ೀನೆ.   

ಮತೆು  ಅಾಂದು ಸಭಾ ನಯಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ  ಮಾಡಿದಂತ್ಹ ಶ್ರ ೀಮಾನ   ಎಾಂ.ಸ.  ನಣಯಾ ನವರ ಬಗೆೆ   

ಹೇಳಲ್ಲಕೆೆ  ನನನ  ಹತಿು ರ ಶ್ಬಾ ಗಳೇ ಇಲಿ .   ಶ್ತ್ಮಾನದ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಈ  ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷ್ತಿು ಗೆ   

ಇಷ್ಟ ಾಂದು ಶ್ಕಿು -ಶಾಲ್ಲ  ಮಾಡಲ್ಲಕೆೆ   ಗ್ರಾಂಭಿೀಯಗ ತ್ರಲ್ಲಕೆೆ  , ಗೌರವ  ತ್ರಲ್ಲಕೆೆ , ಇದರ  ಕಿೀತಿಗ   ಎತ್ು ರಕೆೆ   

ಹೀಗಲ್ಲಕೆೆ     ಏನದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾಾ ರೆಾಂದರೆ, ಅವರೇ   ಶ್ರ ೀಮಾನ   ಎಾಂ.ಸ. ನಣಯಾ ನವರು.  

ಅಾಂದು ನನ್ನ  ಈ  ಸದನ ಪ್ರ ವೇಶ್  ಮಾಡಿದಾಗ  ಶ್ರ ೀಮಾನ   ಎಾಂ.ಸ. ನಣಯಾ ನವರು ಸಭಾನಯಕರಾಗಿ  

ಕೆಲಸ  ಮಾಡುತಿು ದಾ ರು.  ಇಾಂದು ತವು ಸಭಾನಯಕರಾಗಿ  ಕೆಲಸ ನಿವಗಹಸುತಿು ದಿಾ ೀರಿ.   ಮಧ್ಯಾ ದಲಿ್ಲ   

ಅನೇಕರು ಸಭಾ ನಯಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ  ನಿವಗಹಸದಾಾ ರೆ.  ಅವರೆಲಿರಿಗೂ ಸಹ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಪೂವಗಕ 

ಅಭಿನಂದನೆ, ಕೃತ್ಜ್ಞತೆಗಳನ್ನನ    ಸಲಿ್ಲ ಸಲ್ಲಕೆೆ   ಬಯಸುತೆು ೀನೆ.   ಈ  ನಡಿನ ಉನನ ತಿಗ್ರಗಿ, 

ಶೆರ ೀಯೀಭಿವೃದಿಿ ಗ್ರಗಿ ಸೇವ ಸಲಿ್ಲ ಸದ   ಮತ್ತು  ಪ್ರ ತಿ ಪ್ಕ್ಷವನ್ನನ  ಅತಿ  ಪಿರ ೀತಿಯಿಾಂದ ವಿಶಾವ ಸದಿಾಂದ 

ಕಂಡಂತ್ಹ   ಇವತಿು ನ ಸಚಿವರು  ಮತ್ತು   24 ವಷ್ಗಗಳಿಾಂದ ಸೇವ ಸಲಿ್ಲ ಸದ ಎಲಿ್ಯ  ಸಚಿವರಿಗೂ ಸಹ ನನ್ನ 

ಹೃದಯ ಪೂವಗಕ ಕೃತ್ಜ್ಞತೆಗಳನ್ನನ    ಸಲಿ್ಲ ಸಲ್ಲಕೆೆ   ಬಯಸುತೆು ೀನೆ.    ಅದೇ ರಿೀತಿ ಅಾಂದು ಸಹ ಕಾನೂನ್ನ  

ಮತ್ತು  ಸಂಸದಿೀಯ ವಾ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರಾಗಿ  ಮತ್ತು  ಸಭಾನಯಕರಾಗಿ ಶ್ರ ೀಮಾನ   ಎಾಂ.ಸ. 

ನಣಯಾ ನವರು  ಕೆಲಸ  ಮಾಡುತಿು ದಾ ರು.  ಅದನ್ನನ  ನನ್ನ ನೆನಪು  ಮಾಡಿಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ.  ಅವರು ತ್ಮಾ  

ಸೆಾ ನದಲಿ್ಲಯೇ  ಇದಾ ರು.   ಇಾಂದು ಕಾನೂನ್ನ  ಮತ್ತು  ಸಂಸದಿೀಯ ವಾ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರಾಗಿ  ಶ್ರ ೀ ಜೆ.ಸ. 

ಮಾಧುಸಾವ ಮಯವರು  ಕೆಲಸ  ನಿವಗಹಸುತಿು ದಾಾ ರೆ.    ಅವರು ಸಹ ಈ  ಸದನ ನಡೆಯಲ್ಲಕೆೆ    

ಮಾಗಗದಶ್ಗನ  ನಿೀಡಿದಾಾ ರೆ.   ಅಾಂದಿನ ಶ್ರ ೀಮಾನ   ಎಾಂ.ಸ. ನಣಯಾ ನವರಿಾಂದ  ಹಡಿದು  ಇಾಂದಿನ ಶ್ರ ೀ 

ಜೆ.ಸ. ಮಾಧುಸಾವ ಮಯವರವರೆಗೆ  ಕೆಲಸ  ಮಾಡಿದಂತ್ಹ ಎಲಿರಿಗೂ  ನನ್ನ ಕೃತ್ಜ್ಞತೆಗಳನ್ನನ  ಸಲಿ್ಲ ಸುತೆು ೀನೆ.  

ಅದೇ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ   ಆಳುವ ಪ್ಕ್ಷದ  ಮುಖ್ಾ  ಸಚೇತ್ಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿವಗಹಸುತಿು ರುವ   ಮತ್ತು  ಸನ ೀಹತ್ರಾದ  

ಶ್ರ ೀಮಾನ   ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಾಂತೇಶ    ಮಲಿ್ಲಕಾಜುಗನ  ರವರಿಗೂ ಸಹ ಧನಾ ವಾದಗಳು.  ಅವರು ಮತ್ತು  

ನನ್ನ ಸಹ ಒಟಟ ಗೆ ಹರಗಡೆ  ಹೀಗುತಿು ದೆಾ ೀವ.  ಅವರು ಮತು ಮೆಾ   ಈ ಸದನಕೆೆ  ಬರುತು ರೆ.  ಅದೇ 
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ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ     ನಮಾ  ಪ್ಕ್ಷದ  ಮುಖ್ಾ  ಸಚೇತ್ಕರಾದ ಶ್ರ ೀಮಾನ   ಎಾಂ.  ನರಾಯಣಸಾವ ಮಯವರಿಗೂ ಸಹ 

ಧನಾ ವಾದಗಳು. ಶ್ರ ೀಮಾನ  ಎಾಂ.  ನರಾಯಣಸಾವ ಮಯವರು ಆ ಸೆಾ ನಕೆೆ  ಗೌರವ ಬರುವ ರಿೀತಿ 

ಅತ್ತಾ ತ್ು ಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಾ ರೆ. 

             (ಮುಾಂದು) 

(1355) 24.12.2021 04.50 ಎಸ್ ವಿ-ಬಿಎನ ಎಸ್           (ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

 

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ  (ಮಂದು):-  

 

ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಬಹಳ ಮೆಚಿಚ ಕಾಂಡಿದೆಾ ೀನೆ.  ಮುಖ್ಾ  ಸಚೇತ್ಕರ ಕೆಲಸವನ್ನನ  ನಿಭಾಯಿಸುವುದರ 

ಜೊತೆಗೆ ಒಳೆಳ ಯ ಸಂಸದಿೀಯ ಪ್ಟ್ಟವಾಗಿ ಬಹಳ ಹೆಸರು ತ್ರುವಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನ್ನನ  ಅವರು ಮಾಡಿದಾಾ ರೆ. 

ಅದೇ ರಿೀತಿ ಮಾನಾ  ಕವಟಗಿಮಠ ಏನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಾ ರೆಾಂದು ಭಾವಿಸಬ್ರರದು.   

 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಸಚೇತ್ಕರಲಿ್ಲ  ಒಬಬ ರು ಸೌಮಾ ವಾದಿ, ಮತು ಬಬ ರು ಉಗರ ವಾದಿ. 

 

 ಡಾ: ಕೆ.ಗೋವಿಂದರಾಜ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮೈಕ್  ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿು ಲಿ .  

ದಯವಿಟ್ಟಟ  ಸರಿಪ್ಡಿಸಕಡಬೇಕೆಾಂದು ಕೀರುತೆು ೀವ.   

 

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಕವಟಗಿಮಠ ಅವರೂ ಸಹ ಅತ್ತಾ ತ್ು ಮವಾಗಿ ಪಾಲೆಾಂಡು ನನಗೆ ಎಲಿರೂ ಮಾಗಗದಶ್ಗನ ಮಾಡಿದಾಾ ರೆ.  

ನನ್ನ ವಯಸು ನಲಿ್ಲ  ಹರಿಯನಿರಬಹುದು.  ಆದರೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳಲಿ್ಲ  ನನ್ನ ಅವರಿಬಬ ರಿಗೂ 

ಅಭಿನಂದನೆ – ಕೃತ್ಜ್ಞತೆಗಳನ್ನನ  ಸಲಿ್ಲ ಸುತೆು ೀನೆ.   

 

ತ್ಮಾ  ಜಿಲಿೆ ಯವರಾದ ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ವಿ.ಮಲಿ್ಲಕಾಜುಗನ , ಕೆ.ವಿ.ಎಾಂ. ಎಾಂದೇ ಖಾ ತ್ರು.  ಅವರು ಅಾಂದಿನ 

ಮುಖ್ಾ  ಸಚೇತ್ಕರಾಗಿದಾ ರು. ಅವರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಎತ್ು ರದ ನಿಲುವನ್ನನ  ಹಾಂದಿದಾ ಾಂತ್ಹ ಒಬಬ  ಶೆರ ೀಷ್ಾ  

ಸಂಸದಿೀಯ ಪ್ಟ್ಟ.  ಬಹಳ ನಯ, ವಿನಯ, ಸೌಜನಾ ತೆ ಮತ್ತು  ಶ್ಷ್ಠಟ ಚಾರಕೆೆ  ಹೆಸರುವಾಸಯಾಗಿದಾ ವರು.  

ಅವರಿಾಂದ ಪಾರ ರಂಭಿಸ, ಇಾಂದಿನವರೆವಿಗೂ ಎಷ್ಟಟ  ಜನ ಮುಖ್ಾ  ಸಚೇತ್ಕರು ಬಂದಿದಾಾ ರೆಯೀ 

ಅವರೆಲಿರಿಗೂ ನನ್ನ ಕೃತ್ಜ್ಞತೆಗಳನ್ನನ  ಸಲಿ್ಲ ಸಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  ಕಳೆದ 24 ವಷ್ಗಗಳಿಾಂದ ಇಲಿ್ಲಯವರೆವಿಗೆ 

ನಮಾ  ಪ್ಕ್ಷದಲಿ್ಲರುವಂತ್ಹ ಎಲಿ್ಯ  ಗೌರವಾನಿವ ತ್ ಶಾಸಕರು ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟಟ  ಸಹಾಯ, ಸಹಕಾರವನ್ನನ  

ಮತ್ತು  ಬ್ಾಂಬಲವನ್ನನ  ನಿೀಡಿದಾಾ ರೆ.  ನನಗೆ ಮಾಗಗದಶ್ಗನ ಮಾಡಿದಾಾ ರೆ. ಸದನದ ಗೌರವವನ್ನನ  

ಹೆಚಿಚ ಸಲ್ಲಕೆೆ  ಎಲಿ್ಯ  ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಶ್ಕಿು  ಮೀರಿ ಪ್ರ ಯತಿನ ಸದಾಾ ರೆ. ಅಾಂದಿನಿಾಂದ ಇಾಂದಿನವರೆವಿಗೆ ಇರುವ 

ಎಲಿ್ಯ  ನಮಾ  ಪ್ಕ್ಷದ ಶಾಸಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ್ವಾದಂತ್ಹ ಅಭಿನಂದನೆ ಮತ್ತು  ಕೃತ್ಜ್ಞತೆಗಳನ್ನನ  ಸಲಿ್ಲ ಸುತೆು ೀನೆ.   
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ಮಾನಾ  ಹರಿಪ್ರ ಸಾದ  ಅವರು ನೆನಪಿಸದರು.  ನನನ  ಪ್ಕೆ ದಲಿ್ಲ  ಕುಳಿತ್ತ ಕಾಂಡಿರುವ ಮಾಜಿ 

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರಾದ ಮಾನಾ  ಪ್ರ ತಪ್ಚಂದರ  ಶೆಟಟ  ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತು ಮೆಾ  ಹೃದಯಪೂವಗಕವಾದ 

ಮತ್ತು  ಭಾವನತ್ಾ ಕವಾದ ಕೃತ್ಜ್ಞತೆಗಳನ್ನನ  ಅಪಿಗಸುತೆು ೀನೆ.   

 

ಜಾತಾ ತಿೀತ್ ಜನತದಳದ ಮಾನಾ  ಶಾಸಕರು ನಮಾ  ಜೊತೆಗೆ ವಿರೀಧಪ್ಕ್ಷದಲಿ್ಲದಾಾ ರೆ.  ಕೆಲವು 

ಸಂದಭ್ಗಗಳಲಿ್ಲ  ಸಕಾಗರ ನಡೆಸುವಾಗಲ್ಲ ನಮಾ ಾಂದಿಗೆ ಇದಾಾ ರೆ.   

 

ರ್ಶರ ೋ ಮೀಹನ  ಕುಮಾರ  ಕಂಡಜಿಿ :- ಮಾನಾ   ಪಾಟೀಲರೇ, ದಿವಂಗತ್ ಧಮೇಗಗೌಡರನ್ನನ  ತವು 

ಜಾಾ ಪಿಸಕಳಳ ಲ್ಲಲಿ .  ಅವರು ನಮಾ ನ್ನನ  ಅಗಲ್ಲ ಇಾಂದಿಗೆ ವಷ್ಗವಾಯಿತ್ತ.   

 

ರ್ಶರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ದಿವಂಗತ್ ಧಮೇಗಗೌಡರು ಉಪ್ 

ಸಭಾಪ್ತಿಯಾಗಿದಾ ರು. ಅವರನ್ನನ  ಕಳೆದು ಕಾಂಡ ಸಂದಭ್ಗದಲಿ್ಲ  ಸಂತಪ್ ಸೂಚ್ಕ ಗತ್ತು ವಳಿಯನ್ನನ  

ಮಂಡಿಸದಾಗ ಅವರ ಬಗೆೆ  ನನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟಟ  ಹೇಳಿದೆಾ ೀನೆ.  ಮದಲನೆಯವರಿಾಂದ ಹಡಿದು 

ಇಾಂದಿನವರೆವಿಗೂ ಇರುವ ಎಲಿರಿಗೂ ಕೃತ್ಜ್ಞತೆಯನ್ನನ  ಸಲಿ್ಲ ಸದೆಾ ೀನೆ.  ಜಾತಾ ತಿೀತ್ ಜನತದಳದ ಎಲಿ್ಯ  

ಶಾಸಕ ಮತ್ರ ರಿಗೆ ನಮಾ  ಒಡನಡಿಯಾಗಿ ಪ್ರ ತಿಪ್ಕ್ಷದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಂದಭ್ಗದಲಿ್ಲ  ಜೊತೆಯಾಗಿದಾಾ ರೆ.  

ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ಇಾಂದು ಬ್ಳಗೆೆ ಯಿಾಂದ ಇಷ್ಟಟ  ಹತಿು ನವರೆವಿಗೂ ನಮಾ ಡನೆ ಗಟಟ ಯಾಗಿ ಕುಳಿತಿದಾಾ ರೆ.  

ಜಾತಾ ತಿೀತ್ ಜನತದಳದ ಶಾಸಕರಾದ ಮಾನಾ  ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರು, ಮಾನಾ  ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರು ಹಾಗೂ 

ನಮಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರಿಾಂದ ಬಹಳಷ್ಟಟ  ವಿಚಾರಗಳನ್ನನ  ತಿಳಿದುಕಾಂಡು ನನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟಟ  

ಪ್ರ ಭಾವಿತ್ನಗಿದೆಾ ೀನೆ.  ಅವರೆಲಿರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃತೂಪ ವಗಕವಾದ ಧನಾ ವಾದಗಳನ್ನನ  ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.   

 

ಅದೇ ರಿೀತಿ ಭಾರತಿೀಯ ಜನತಪ್ಕ್ಷದ ಶಾಸಕರು.  ಅವರು ಆಳುವ ಪ್ಕ್ಷದಲಿ್ಲದಾಾ ಗ ನನ್ನ ವಿರೀಧ 

ಪ್ಕ್ಷದಲಿ್ಲರುತೆು ೀವ.  ನವು ಆಡಳಿತ್ ಪ್ಕ್ಷದಲಿ್ಲದಾಾ ಗ ಅವರು ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದಲಿ್ಲರುತು ರೆ.  ಹೀಗೆ ನಮಗೂ 

ಅವರಿಗೂ ಜುಗಲ ಬಂದಿ  ಇದೆಾ ೀ ಇರುತ್ು ದೆ.  ಅವರಲಿ್ಲ  ಬಹಳಷ್ಟಟ  ವಿಚಾರವಂತ್ರು, ಜಾಾ ನವಂತ್ರು ಇದುಾ ,  

ವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತ್ತ ಸಾಕಷ್ಟಟ  ಮನೆಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕಾಂಡು ಬಂದು ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿ ಅತ್ತಾ ತ್ು ಮ 

ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಅವರ ಪಾತ್ರ ವನ್ನನ  ನಿವಗಹಸರುತು ರೆ.  ನಮಗೂ ಅವರಿಗೂ 24 ವಷ್ಗಗಳು ಅಾಂದರೆ 

ಕಾಲು ಶ್ತ್ಮಾನದ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ.  ಪ್ಕ್ಷಭೇದವಿರಬಹುದು.  ಆದರೆ ಸದನದಿಾಂದ ಹರಹೀದ ಮೇಲೆ 

ನಮಾ  ಕುಟ್ಟಾಂಬ ಸದಸಾ ರಿಗಿಾಂತ್ಲ್ಲ ಹೆರ್ಚಚ  ಗೌರವದಿಾಂದ ಕಾಣ್ಣತು ರೆ.  ಅದಕೆಾ ಗಿ ಅವರಿಗೆ 

ವಿಶೇಷ್ವಾದಂತ್ಹ ಧನಾ ವಾದಗಳನ್ನನ  ಈ ಸಂದಭ್ಗದಲಿ್ಲ  ಅಪಿಗಸುತೆು ೀನೆ.   
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ನಮಾ  ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾಯಗದಶ್ಗಯವರಿಾಂದ ಹಡಿದು ಎಲಿ್ಯ  ಹರಿ-ಕಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, 

ಸಬಬ ಾಂದಿ ವಗಗದವರು.  ಇಾಂದು ಕಾಯಗದಶ್ಗಯವರಾಗಿರುವ ಸಹೀದರಿ ಶ್ರ ೀಮತಿ ಮಹಾಲಕಿಷ ಾ ಯವರಿಾಂದ 

ಹಡಿದು ಸಚಿವಾಲಯದ ಎಲಿ್ಯ  ಹರಿ-ಕಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಸಬಬ ಾಂದಿ ವಗಗದವರಿಗೆ ಕೃತ್ಜ್ಞತೆಗಳನ್ನನ  

ಅಪಿಗಸಲು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೀಷ್ವನಿಸುತಿು ದೆ.   

 

Bureaucrats, ನವು ಈ ಸದನ ಪ್ರ ವೇಶ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದಾ ಾಂತ್ಹ ಎಷ್ಟ ೀ ಮಂದಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 

ಇಾಂದು ನಿವೃತ್ು ರಾಗಿದಾಾ ರೆ. ಮಧಾ ದಲಿ್ಲ  ಅನೇಕರು ಬಂದಿದಾಾ ರೆ.  ಬಹಳಷ್ಟಟ  ವಷ್ಗಗಳ ಕಾಲ ಈ ನಡಿನ 

ಒಳಿತಿಗ್ರಗಿ ಅತ್ತಾ ತ್ು ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ್ಹ ಎಲಿ್ಯ  ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ರ ರಿಗೂ ಕೃತ್ಜ್ಞತೆಗಳು.  ಏಕೆಾಂದರೆ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು  ಅಧಿಕಾರೇತ್ರರು ಒಾಂದು ನಣಾ ದ ಎರಡು ಮುಖ್ವಿದಾ ಾಂತೆ.  ನವು-ಅವರು ರರ್ದ 

ಎರಡು ಗ್ರಲ್ಲಗಳಿದಾ ಾಂತೆ.  ರರ್ದ ಒಾಂದು ಗ್ರಲ್ಲಯೇನದರೂ ಎಡವಟಾಟ ಯಿತ್ತ ಎಾಂದರೆ ರರ್ವೇ 

ಮುಾಂದುವರೆಯುವುದಿಲಿ .  ನಣಾ ದ ಒಾಂದು ಮುಖ್ ಮಸುಕಾದರೆ ಅದು ಚ್ಲ್ಯವಣೆಗೆ ಬರುವುದಿಲಿ .  ನಮಾ  

ಜೊತೆಯಾಗಿದುಾ ಕಾಂಡು ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದಂತ್ಹ ಮತ್ತು  ನಡಿನ 

ಶೆರ ೀಯೀಭಿವೃದಿಿ ಗ್ರಗಿ ಶ್ರ ಮಸುವ ನನನ  24 ವಷ್ಗಗಳ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲದಾ ಾಂತ್ಹ ಎಲಿ್ಯ  ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ರ ರಿಗೆ 

ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ಕೃತ್ಜ್ಞತೆಗಳನ್ನನ  ಸಲಿ್ಲ ಸುತೆು ೀನೆ.  

 

ಇಷ್ಟಟ  ಸುದಿೀಘಗ ಅವಧಿ ಕಾಲ ನನಗೆ ಸೇವ ಸಲಿ್ಲ ಸಲು ಪ್ಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಾ ರು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ್ವನ್ನನ  

ಕಟಟ ದಾಾ ರೆ.  24 ವಷ್ಗಗಳ ಕಾಲ ಶಾಸಕನಗಿ ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಮಜಲುಗಳಲಿ್ಲ  ಮಂತಿರ ಯಾಗಿ, 

ಸಭಾನಯಕನಗಿ, ವಿರೀಧಪ್ಕ್ಷದ ಉಪ್ ನಯಕನಗಿ, ಎರಡು ಬ್ರರಿ ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ನಯಕನಗಿ 

ಕಾಯಗ ನಿವಗಹಸಲು ನನಗೆ ಎಲಿ್ಯ  ರಿೀತಿಯ ಬ್ಾಂಬಲ ಮತ್ತು  ಸಹಕಾರವನ್ನನ  ನಿೀಡಿದಂತ್ಹ ನಮಾ  ಪ್ಕ್ಷದ 

ಎಲಿ್ಯ  ವರಿಷ್ಾ ರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂವಗಕವಾದ ಕೃತ್ಜ್ಞತೆಗಳನ್ನನ  ಸಲಿ್ಲ ಸುತೆು ೀನೆ.  ಅವರು ರಾಜಾ  

ವರಿಷ್ಾ ರಿರಬಹುದು ಅರ್ವಾ ಕೇಾಂದರ ದ ವರಿಷ್ಾ ರಿರಬಹುದು.  ನನ್ನ ಈ ಸದನ ಪ್ರ ವೇಶ್ಸಲ್ಲಕೆೆ  ಎಲಿ್ಯ  

ರಿೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರವನ್ನನ  ನಿೀಡಿದಂತ್ಹ ನಮಾ  ಪ್ಕ್ಷದ ಎಲಿ್ಯ  ಕಾಯಗಕತ್ಗ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ, 

ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದಭ್ಗದಲಿ್ಲ  ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂವಗಕ ಕೃತ್ಜ್ಞತೆಯನ್ನನ  ಸಲಿ್ಲ ಸುತೆು ೀನೆ.  

  

ಕಾಲು ಶ್ತ್ಮಾನದವರೆಗೆ ನಡಿನ ಜನತೆಯ ಶೆರ ೀಯೀಭಿವೃದಿಿ ಗ್ರಗಿ ಶ್ರ ಮಸಲು ಈ ನಡಿನ ಜನತೆ 

ನನಗೆ ವಿಶೇಷ್ವಾದ ಬ್ಾಂಬಲ ನಿೀಡಿದಾಾ ರೆ.  ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾಾ ರೆ.  ಆಶ್ೀವಾಗದ ಮಾಡಿದಾಾ ರೆ.  ನನ್ನ 

ಅತ್ತಾ ತ್ು ಮ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಎಲಿ್ಯ  ರಿೀತಿಯ ಸಹಾಯ-ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದಂತ್ಹ 

ಕನಗಟಕ ರಾಜಾ ದ ಸಮಸು  ಜನತೆಗೆ ನನ್ನ ಹೃತೂಪ ವಗಕ ಕೃತ್ಜ್ಞತೆಗಳನ್ನನ  ಸಲಿ್ಲ ಸುತೆು ೀನೆ.   
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ಇಲಿ್ಲಯವರೆವಿಗೆ ಕಲ್ಯಪ್ದಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಸ ಅಾಂದಿನಿಾಂದ ಇಾಂದಿನವರೆಗೆ ಪ್ತಿರ ಕಾ 

ಮಾಧಾ ಮದವರಿರಬಹುದು, ದೃಶ್ಾ  ಮಾಧಾ ಮದವರಿರಬಹುದು ಈ ಕಲ್ಯಪ್ಗಳನ್ನನ  ಅತ್ಾ ಾಂತ್ 

ನಿಷ್ಪ ಕ್ಷಪಾತ್ವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮಜಿಗ, ಭಿಡೆ ಅರ್ವಾ ಮುಲ್ಯಜಿಗಳಗ್ರಗದೆ ತ್ಮಾ  journalism  ಗೆ ನಾ ಯ 

ತ್ರುವ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ನನ್ನ ಅನೇಕ ಸಂದಭ್ಗದಲಿ್ಲ  ಮಾತ್ನಡಿರುವ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಿದಾ ರೆ ಸರಿ ಎಾಂದು, 

ನವು ಯಾರೇ ತ್ಪುಪ  ಮಾಡಿದಾ ರೂ ನಿಷ್ಪ ಕ್ಷಪಾತ್ವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅತ್ತಾ ತ್ು ಮ ರಿೀತಿಯಿಾಂದ 

ನಡೆದುಕಾಂಡಂತ್ಹ, ಅಾಂದಿನಿಾಂದ ಇಾಂದಿನವರೆಗೆ ಕಲ್ಯಪ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಸದ ಎಲಿ್ಯ  ಮಾಧಾ ಮದ 

ಗೌರವಾನಿವ ತ್ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಕೃತ್ಜ್ಞತೆಗಳನ್ನನ  ಸಲಿ್ಲ ಸುತೆು ೀನೆ.   

 

ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ಇಾಂದು ಬ್ಳಗಿನಿಾಂದಲ್ಲ ಉಪ್ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು ಕಾಣಲ್ಲಲಿ  ಎಾಂದು 

ಚ್ಡಪ್ಡಿಸುತಿು ದೆಾ ನ್ನ.  ನಿೀವೂ ಬಂದಿರಿ. ಕನೆಯಲಿ್ಲ  ನಿಮಗೆ ಇನನ ಮೆಾ  ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನನ  ಸಲಿ್ಲ ಸ, 

ಎಲಿರಿಗೂ ವಂದಿಸ ನನನ  ಮಾತ್ತಗಳನ್ನನ  ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ. ನಮಸೆಾ ರ.   

 

 

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲೂ  ಎಲಾೂ  ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು ಮೇಜು ತ್ಟಟ ವ ಮೂಲಕ ತ್ಮಾ   

ಹಷಾವನುನ  ವಾ ಕು ಪಡಿಸಿದರು) 

 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:-  ಬ್ಳಗ್ರವಿಯಲಿ್ಲ  ಹತ್ತು  ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಯಶ್ಸವ ಯಾಗಿ ಅಧಿವೇಶ್ನವನ್ನನ  

ನಡೆಸಲ್ಲಕೆೆ  ಸಹಕರಿಸದಂತ್ಹ ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಯವರಿಗೆ, ಸಭಾ ನಯಕರಿಗೆ, ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ 

ನಯಕರಿಗೆ, ಎಲಿ್ಯ  ಮಂತಿರ  ವಗಗದವರಿಗೆ, ಸಕಾಗರದ ಮುಖ್ಾ  ಸಚೇತ್ಕರಿಗೆ, ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ಮುಖ್ಾ  

ಸಚೇತ್ಕರಿಗೆ, ಪ್ತಿರ ಕಾ ಹಾಗೂ ಮಾಧಾ ಮ ವರದಿಗ್ರರರಿಗೆ, ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷ್ತಿು ನ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿ 

ಮತ್ತು  ನೌಕರ ವಗಗದವರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಸಕಾಗರದ ಎಲಿ್ಯ  ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ನೌಕರ ವೃಾಂದದವರಿಗೆ ಸದನದ 

ಕಾಯಗಕಲ್ಯಪ್ಗಳನ್ನನ  ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಸಹಕರಿಸದಾ ಕೆೆ  ತ್ತಾಂಬು ಹೃದಯದ ಧನಾ ವಾದಗಳನ್ನನ  

ಸಲಿ್ಲ ಸುತು , ಈಗ ಸದನವನ್ನನ  ಅನಿದಿಗಷ್ಟ  ಕಾಲ್ಯವಧಿಗೆ ಮುಾಂದೂಡುತಿು ದೆಾ ೀನೆ.   

 

(ಸದನವು ಸಂರ್ಜ 5 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಷಟ ರ ಗಿೋತ್ಯಂದ್ಧಗೆ ಅನದ್ಧಾಷಟ  ಕಾಲಾವಧಿಯವರೆಗೆ 

ಮಂದ್ದಡಲಪ ಟಿಟ ತ್ತ) 
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