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ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು  

 

                                 14ನೇ ಸೆಪ್ಟ ೆಂಬರ್ 2021  

                                                                                                          ಮಂಗಳವಾರ 

 

ವಿಷಯಾನುಕರ ಮಣಿಕೆ 

 

1. ಪರ ಕಟಣೆಗಳು  

 

2. ನಿಯಮ 59ರ ಮೇರೆಗೆ ನಿಲುವಳಿ ಸೂಚನೆ ಮಂಡನೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ 

ಪರ ಸ್ತು ವ. 

 

ಸ್ತಮಾನಯ  ಜನರ ಜೋವರ್ನವಶ್ಯ ಕ ವಸ್ತು ಗಳಾದ ಅಕಿ್ಕ , ಬೇಳೆ, ಅಡಿಗೆ 

ಎಣೆೆ , ಅಡಿಗೆ ಅನಿಲ, ಪೆಟ್ರ ೋಲ , ಡಿೋಸೆಲ , ಔಷಧಿಗಳ ಬೆಲೆ 

ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಪರ ತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಉಿಂಟಾಗಿರುವ ಬಗೆೆ . 
 

- ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ್(ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು) 

 

(ನಿಯಮ 68ಕಿೆ  ಪರಿವತಿಾಸಲಾಯತ್ತ) 

 

3. ಪರ ಶ್ನ ೋತ್ು ರಗಳು 

 

ಅ) ಚುಕಿೆ  ಗುರುತಿನ ಪರ ಶ್ನನ ಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ನಿೋಡಲಾದ ಉತ್ು ರಗಳು 

 

286 – ಮಕಿಳಿಗೆ ಪೌಷಿ್ಠ ಕ ಆಹಾರ ವಿತ್ರಣೆ ಬಗೆೆ   

- ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೀಸ್ವಾ ಮಿ 

- ಶ್ರ ೀ ಆಚಾರ್್ ಹಾಲಪಪ  ಬಸಪಪ (ಗಣಿ ಮತ್ತು  ಭೂ ವಿಜ್ಞಾ ನ, ಮಹಿಳಾ 

ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಹಾಗೂ ವಿಕಲಚೇತನರ ಮತ್ತು  ಹಿರಿಯ 

ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಸಚಿವರು) 

248- ಕಲಬುಗಿಾ ಜಲೆೆ ಯ ಸೇಡಂ ತಾಲೆ್ಲಕ್ಕನ ಇಿಂಜಪಲೆ್ಲ  ಗ್ರರ ಮ  

         ಸಥ ಳಾಿಂತ್ರ ಕುರಿತ್ತ  

- ಡಾ. ತಳವಾರ್್ ಸ್ವಬಣಣ  

- ಶ್ರ ೀ ಆಚಾರ್್ ಹಾಲಪಪ  ಬಸಪಪ (ಗಣಿ ಮತ್ತು  ಭೂ ವಿಜ್ಞಾ ನ, ಮಹಿಳಾ 

ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಹಾಗೂ ವಿಕಲಚೇತನರ ಮತ್ತು  ಹಿರಿಯ 

ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಸಚಿವರು) 
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318 – ಮೈಸೂರು ಸಕಿ ರೆ ಕಂಪನಿಯಲೆ್ಲ  ಕಬುು  ಅರೆಯುವಿಕೆ ಸಥ ಗಿತ್ಗಿಂಡ  

          ಬಗೆೆ .  

- ಶ್ರ ೀ ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡ 

- ಶ್ರ ೀ ಮುರುಗೇಶ್ ರುದರ ಪಪ  ನಿರಾಣಿ(ಬೃಹತ್ ಹಾಗೂ ಮದಯ ಮ ಕೈಗಾರಿಕಾ 

ಸಚಿವರು, ಕೈಮಗಗ , ಜವಳಿ ಹಾಗೂ ಸಕಕ ರೆ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ)  

350- ಪುರಸಭೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಬಗೆೆ  

- ಶ್ರ ೀ ಆರ್್.ಧಮಮಸೇನ 

- ಶ್ರ ೀ ಎನ್.ನಾಗರಾಜ್(ಎೆಂ.ಟ.ಬಿ.)(ಪೌರಾಡಳಿತ,  ಸಣಣ  ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು 

ಹಾಗೂ ಸ್ವವಮಜನಿಕ ವಲಯ ಉದಯ ಮಗಳ ಸಚಿವರು)  

325- ಮೈಸೂರು ಲಾಯ ಿಂಪ್ಸ   ಉದಯ ಮದ ಜಾಗದ ಬಗೆೆ  

- ಶ್ರ ೀ ಕಾೆಂತರಾಜ್(ಬಿಎೆಂಎಲ್) 

- ಶ್ರ ೀ ಮುರುಗೇಶ್ ರುದರ ಪಪ  ನಿರಾಣಿ(ಬೃಹತ್ ಹಾಗೂ ಮದಯ ಮ ಕೈಗಾರಿಕಾ 

ಸಚಿವರು)  

245 – ರಾಜಯ ದಲೆ್ಲರುವ ಅಿಂಗವಿಕಲರುಗಳ ಬಗೆೆ  

- ಶ್ರ ೀ ಎಸ್್.ರವಿ 

- ಶ್ರ ೀ ಆಚಾರ್್ ಹಾಲಪಪ  ಬಸಪಪ (ಗಣಿ ಮತ್ತು  ಭೂ ವಿಜ್ಞಾ ನ, ಮಹಿಳಾ 

ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಹಾಗೂ ವಿಕಲಚೇತನರ ಮತ್ತು  ಹಿರಿಯ 

ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಸಚಿವರು) 

 

337- ಗೃಹ ನಿಮಾಾಣ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಕುರಿತ್ತ 

- ಶ್ರ ೀ ಎನ್.ಅಪಾಪ ಜಿಗೌಡ 

- ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಟ.ಸೀಮಶೆಖರ್(ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು) 

295- ರಾಜಯ ದಲೆ್ಲ  ಸವ ಿಂತ್ ಕಟಟ ಡ ಹಿಂದ್ಧರುವ ಅಿಂಗನವಾಡಿ ಕಿಂದರ ಗಳ ಬಗೆೆ  

- ಶ್ರ ೀ ಆರ್.ಪರ ಸನನ ಕುಮಾರ್ 

- ಶ್ರ ೀ ಆಚಾರ್್ ಹಾಲಪಪ  ಬಸಪಪ (ಗಣಿ ಮತ್ತು  ಭೂ ವಿಜ್ಞಾ ನ, ಮಹಿಳಾ 

ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಹಾಗೂ ವಿಕಲಚೇತನರ ಮತ್ತು  ಹಿರಿಯ 

ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಸಚಿವರು) 

 

265- ಬೋದರ  ಜಲೆೆ ಯ ಕೈಗ್ರರಿಕೆಗಳ ಕುರಿತ್ತ 

- ಶ್ರ ೀ ವಿಜಯ್ ಸೆಂಗ್ 

- ಶ್ರ ೀ ಮುರುಗೇಶ್ ರುದರ ಪಪ  ನಿರಾಣಿ(ಬೃಹತ್ ಹಾಗೂ ಮದಯ ಮ ಕೈಗಾರಿಕಾ 

ಸಚಿವರು)  
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277- ಯರಗೋಳ  ಯೋಜನೆ ಬಗೆೆ  

- ಡಾ. ವೈ.ಎ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿ 

- ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜು(ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಸಚಿವರು) 

315- ಬೋದರ  ಜಲೆೆ ಯ ಯುಜಡಿ ಕಾಮಗ್ರರಿ ಕುರಿತ್ತ 

- ಶ್ರ ೀ ಅರವಿೆಂದ ಕುಮಾರ್್ ಅರಳಿ 

- ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜು(ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಸಚಿವರು) 

319 – ಕರ್ನಾಟಕದಲೆ್ಲನ ಅಮೃತ  ನಗರಗಳ ಕುರಿತ್ತ 

- ಶ್ರ ೀ ಸ.ಎೆಂ.ಇಬ್ರರ ಹಿೆಂ 

- ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜು(ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಸಚಿವರು) 

009- ರಾಜಯ ದಲೆ್ಲ  ಬಾಲಯ ವಿವಾಹಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ  ಹೆಚುು ತಿು ರುವ ಬಗೆೆ  

- ಶ್ರ ೀ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾೆಂತೇಶ್ ಮಲಿಕಾಜುಮನ 

- ಶ್ರ ೀ ಆಚಾರ್್ ಹಾಲಪಪ  ಬಸಪಪ (ಗಣಿ ಮತ್ತು  ಭೂ ವಿಜ್ಞಾ ನ, ಮಹಿಳಾ 

ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಹಾಗೂ ವಿಕಲಚೇತನರ ಮತ್ತು  ಹಿರಿಯ 

ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಸಚಿವರು) 

 

251- ರಾಜಯ ದಲೆ್ಲ  ಸಹಕಾರಿ ಕೆಷ ೋತ್ರ  ವಿಸು ರಣೆಗೆ ರಾಜಯ  ಸಕಾಾರದ ಕರ ಮಗಳ  

        ಕುರಿತ್ತ 

- ಶ್ರ ೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಶೆಟಟ  

- ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಟ.ಸೀಮಶೆಖರ್(ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು) 

ಆ) ಚುಕಿೆ  ಗುರುತಿಲೆದ ಪರ ಶ್ನನ ಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನಿೋಡಲಾದ ಉತ್ು ರಗಳು. 

4. ಪರ ಕಟಣೆ 

 

5. ಸಭಾಪತಿಯವರ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರ ಸ್ತು ಪಿಸಲಪ ಟಟ  ವಿಷಯಗಳು 

ಅ) ರಾಮನಗರ ತಾಲೆ್ಲಕ್ಕನ ವಡಡ ರಹಳಿಿ , ಗಲೆರದೊಡಿಡ  ಗ್ರರ ಮದ 

                  ಹಂದ್ಧಗಿಂದ್ಧ ಅರಣಯ  ಪರ ದೇಶ್ದಲೆ್ಲರುವ ಇರುಳಿಗ ಬುಡಕಟ್ಟಟ  

                  ಸಮುದಾಯ ನಡೆಸ್ತತಿು ರುವ ಧರಣಿ ಬಗೆೆ  

 - ಶ್ರ ೀ ಮುನಿರಾಜುಗೌಡ 

 - ಶ್ರ ೀ ಆರ್್.ಅಶೀಕ್(ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು) 

 

ಆ) ಬೆಿಂಗಳೂರು ನಗರದಲೆ್ಲ  64,000 ಕಿೂ  ಹೆಚುು  ಅನಧಿಕೃತ್ ನಿೋರಿನ ಸಂಪಕಾ  

       ಪಡೆದು ರಸೆು ಗಳನುನ  ಅಗೆದು ಗುಿಂಡಿಗಳಾಗಿರುವ ಬಗೆೆ  

  - ಶ್ರ ೀ ಎನ್.ರವಿಕುಮಾರ್ 
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  - ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಟ.ಸೀಮಶೇಖರ್(ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು) 

ಇ) ಟಿ.ಇ.ಟಿ. ಫಲ್ಲತಾಿಂಶ್ ಅತ್ಯ ಿಂತ್ ಕಳಪೆಯಾಗಿರುವ ಬಗೆೆ  

  - ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ವಿಿ .ಸಂಕನೂರ 

  - ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಟ.ಸೀಮಶೇಖರ್(ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು) 

 

ಈ) ಮಂಡಯ  ತಾಲೆ್ಲಕ್ಕನ ಕ್ಕೋಲಾರ ಗ್ರರ ಮದಲೆ್ಲ  ಕಳೆದ ಎರಡೂವರೆ ವಷಾದ್ಧಿಂದ  

              ಜಾನುವಾರುಗಳು ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಸ್ತವನನ ಪುಪ ತಿು ರುವ ಬಗೆೆ  

   - ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ 

  - ಶ್ರ ೀ ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಟ.ಸೀಮಶೇಖರ್(ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು) 

 

ಉ) ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಲೆೆ ಯ ತ್ತಳಸಿಗೇರಿಯಲೆ್ಲ  ವಷಾವಿಡಿೋ ತ್ಯಾರು 

ಮಾಡುವ ರಾಷಟ ರ ಧವ ಜ ನೇಕಾರರು ಕೋವಿಡ -19 ಲಾಕ ಡೌನ ನಿಿಂದ 

ಆರ್ಥಾಕ ಸಂಕಷಟ ಕಿೆ  ಸಿಲುಕ್ಕರುವ ಕುರಿತ್ತ ಪರಿಹಾರ ನಿೋಡುವ ಬಗೆೆ   

   - ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಸ.ಕೆಂಡಯಯ  

  - ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಟ.ಸೀಮಶೇಖರ್(ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು) 

 

ಊ) ಬೆಳಗ್ರವಿ ಜಲೆೆ ಯ ಹಿರೆಬಾಗೇವಾಡಿ ಗ್ರರ ಮ  ವಾಯ ಪಿು ಯಲೆ್ಲ  ಅವೈಜಾಾ ನಿಕ  

         ಟ್ೋಲ  ಮತ್ತು   ಕಾಮಗ್ರರಿಯ ವಿರುದಿ  ಗ್ರರ ಮಸಥ ರು ಪರ ತಿಭಟನೆ  

         ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆೆ .   

  -   ಶ್ರ ೀ ಮಹಾೆಂತೇಶ ಮಲಿಕಾಜುಮನ ಕವಟಗಿಮಠ(ಸಕಾಮರದ ಮುಖಯ   

                                                                                     ಸಚೇತಕರು) 

- ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಟ.ಸೀಮಶೇಖರ್(ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು) 

 

ಋ) ತ್ತಮಕೂರು ನಗರದ ಬ.ಹೆಚ  ರಸೆು ಯಲೆ್ಲರುವ  ಸಕಾಾರಿ ಪರ ಥಮ ದರ್ಜಾ 

        ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು ಕಟಟ ಡವು ಬಹಳ ಶಿರ್ಥಲಾವಸೆಥ ಯಲೆ್ಲರುವ ಬಗೆೆ . 

- ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೀಸ್ವಾ ಮಿ 

- ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಟ.ಸೀಮಶೇಖರ್(ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು) 

 

6. ಸಭಾಪತಿಯವರ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರ ಸ್ತು ಪಿಸಲಪ ಟಟ  ವಿಷಯಕಿೆ  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಚಿವರ ಹೇಳಿಕೆ 

 

  ರಾಜಯ ದ ಸಕಾಾರಿ ಐ.ಟಿ.ಐ. ಸಂಸೆಥ ಗಳಲೆ್ಲ  ಅತಿರ್ಥ ಉಪರ್ನಯ ಸಕರಾಗಿ ಸೇವೆ 

ಸಲೆ್ಲ ಸ್ತತಿು ರುವ ನೌಕರರಿಗೆ ಕಳೆದ 4 ತಿಿಂಗಳಿಿಂದ ವೇತ್ನ ಬಡುಗಡೆ ಆಗದ್ಧರುವ 

ಕುರಿತ್ತ.  

- ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಟ.ಸೀಮಶೇಖರ್(ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು, ಕೌಶಲ್ಯಯ ಭಿವೃದಿ್ಧ , 

ಉದಯ ಮಶ್ೀಲತೆ ಮತ್ತು  ಜಿೀವನೀಪಾಯ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ ) 
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7. ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚನೆಗಳು 

 

 ಅ) ಬೆಿಂಗಳೂರು ಬಸವನಗುಡಿಯ ಶಿರ ೋ ಗುರು ರಾಘವೇಿಂದರ  ಸಹಕಾರ ಬಾಯ ಿಂಕ  

ನಿಯಮಿತ್ದಲೆ್ಲ  ಘಟಿಸಿರುವ ವಂಚನೆ ಪರ ಕರಣಕಿೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ  

ಕೈಗಿಂಡಿರುವ ಕಾನೂನು ಕರ ಮಗಳ ಬಗೆೆ  

- ಶ್ರ ೀ ಯು.ಬಿ.ವೆಂಕಟೇಶ 

- ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಟ.ಸೀಮಶೇಖರ್(ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು) 

- ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ್(ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು) 

- ಶ್ರ ೀ ಎಸ್್. ರವಿ 

- ಶ್ರ ೀ ಎಸ್್.ಎಲ್್.ಭೀಜೇಗೌಡ 

 

 ಆ) ಸಕಾಾರಿ ಮೂಕ ಮಕಿಳ ಶಾಲೆಯ ವಿಕಲಚೇತ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ                                                 

ವಿಶೇಷ   ವಿಲ್ಲೋರ್ನತಿ   ನಿಯಮಗಳನುನ   ರೂಪಿಸಿ  ನಿವೃತಿು                                                  

ವೇತ್ನ ನಿೋಡುವ ಬಗೆೆ . 

  - ಶ್ರ ೀ ಎನ್್.ಅಪಾಪ ಜಿಗೌಡ 

  - ಶ್ರ ೀ ಆಚಾರ ಹಾಲಪಪ  ಬಸಪಪ (ಗಣಿ ಮತ್ತು  ಭೂವಿಜ್ಞಾ ನ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ  

                             ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ , ವಿಕಲಚೇತನರ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ  

                             ಸಬಲೀಕರಣ ಸಚಿವರು) 

  - ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೀಸ್ವಾ ಮಿ 

  - ಶ್ರ ೀ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾೆಂತೇಶ ಮಲಿಕಾಜುಮನ(ಸಕಾಮರದ ಮುಖಯ   

                                                                                               ಸಚೇತಕರು) 

  - ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ 

 

 ಇ) ವಿಷಯ: ವನವಾಸಿ ಪರ ದೇಶ್ಗಳಲೆ್ಲ  ವಾಸಿಸ್ತತಿು ರುವ ಆದಯ ತಾ ಪಡಿತ್ರ 

              ಚಿೋಟಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಕವಲ ಒಿಂದು ಲ್ಲೋಟರ  ಸಿೋಮೆಎಣೆೆ ಯನುನ  

              ಮಾಸಿಕವಾಗಿ ವಿತ್ರಿಸ್ತತಿು ರುವುದರಿಿಂದ ಉಿಂಟಾಗಿರುವ ಸಮಸೆಯ ಗಳ  

              ಬಗೆೆ . 

- ಶ್ರ ೀ ಶೆಂತರಾಮ್ ಬುಡನ  ಸದಿ್ಧ  

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

ಗಾರ ಹಕರ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಇಲ್ಯಖೆಯ ಸಚಿವರು) 

- ಶ್ರ ೀ  ಅಡಗೂರು ಹೆಚ್.  ವಿಶಾ ನಾಥ್ 

- ಡಾ|| ತೇಜಸಾ ನಿ  ಗೌಡ 

- ಶ್ರ ೀ  ಸುನಿಲ್್  ವಲ್ಯಯ ಪುರ್ 

- ಶ್ರ ೀ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾೆಂತೇಶ ಮಲಿಕಾಜುಮನ 

 

8. ಸಭೆಯ ಮುಂದಿಡಲಾದ ಕಾಗದ ಪತ್ರ ಗಳು  

9. ನೂತ್ನ ಸಚಿವರುಗಳ ಪರಿಚಯ  
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10. ನಿಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ತವಾಜನಿಕ ಮಹತ್ವ ದ ಜರೂರು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ  

      ಚರ್ಚಾ 

ಅ) ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ ದ ಪೂವಾದಲೆ್ಲ  ಸ್ತಥ ಪನೆಯಾದಂತ್ಹ ಏಕೈಕ ಸಕಾಾರಿ 

ಸ್ತವ ಮಯ ದ ಮಂಡಯ  ಮೈ ಶುಗರ  ಸಕಿ ರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ಕಳೆದ ಕೆಲವು  

ವಷಾಗಳಿಿಂದ ಕಬು ನುನ  ಅರೆಯದೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ಸಥ ಗಿತ್ವಾಗಿದುು , 

ಇದರಿಿಂದ ಈ ಭಾಗದ ಕಬುು  ಬೆಳೆದ ರೈತ್ರನುನ  ಸಂಕಷಟ ಕಿೆ  ಸಿಲುಕ್ಕದೆ. 

ಅಲೆದೆ ಸಕಾಾರ ಇತಿು ೋರ್ಚಗೆ ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನುನ  ಸಕಾಾರಿ ಸ್ತವ ಮಯ ದಲೆೆ ೋ 

ಉಳಿಸಿಕಿಂಡು ಆರಂಭಿಸಬೇಕೆಿಂಬ ಬಗೆೆ . 

 

- ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಟ. ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ 

- ಶ್ರ ೀ ಮುರುಗೇಶ್ ರುದರ ಪಪ  ನಿರಾಣಿ(ಬೃಹತ್ ಹಾಗೂ ಮದಯ ಮ ಕೈಗಾರಿಕಾ 

ಸಚಿವರು)  

- ಶ್ರ ೀ ಎಸ್್.ಆರ್್.ಪಾಟೀಲ್್(ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು) 

- ಡಾ: ತೇಜಸಾ ನಿಗೌಡ 

- ಶ್ರ ೀ ಎನ್.ಅಪಾಪ ಜಿಗೌಡ 

- ಶ್ರ ೀ ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡ 

- ಶ್ರ ೀ ಮಹಾೆಂತೇಶ ಮಲಿಕಾಜುಮನ ಕವಟಗಿಮಠ(ಸಕಾಮರದ ಮುಖಯ  

ಸಚೇತಕರು) 

 

ಆ)  ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಲೆೆ  ಮುಧೋಳ ತಾಲೆ್ಲಕ್ಕನ ಮೂಲಕ ಹಾಯುು   

       ಹೋಗುವ ಘಟಪರ ಭಾ ನದ್ಧಯ ಪರ ವಾಹದ್ಧಿಂದಾಗ ಸ್ತವಾಜನಿಕರ 

       ಆಸಿು ಪಾಸಿು ಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದುು , ಸೂಕು  ಪರಿಹಾರ ಕರ ಮ ಕೈಗಳಿು ವ  

           ಕುರಿತ್ತ. 

- ಶ್ರ ೀ ಆರ್್.ಬಿ. ತಿಮಾಾಪೂರ 

- ಶ್ರ ೀ ನಿರಾಣಿ ಹಣಮಂತ್ ರುದರ ಪಪ  

- ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ್್(ವಿರೀಧಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು) 

- ಶ್ರ ೀ ಆರ್್.ಅಶೀಕ್ (ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು) 

- ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ (ಸಭಾನಾಯಕರು) 

- ಶ್ರ ೀ ನಸೀರ್್ ಅಹಾ ದ್ 

 

<><><> 
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(646) 14-9-2021 10.30 DS-MD 

 

 

 

 

 

 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು  

 

ಮಂಗಳವಾರ, 14ನೇ ಸೆಪೆಟ ಿಂಬರ  2021 

 

ಸದನವು ವಿಧಾನಸೌಧದಲೆ್ಲರುವ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ  

ಸಭಾಿಂಗಣದಲೆ್ಲ  ಪೂವಾಾಹನ  1೦ ಗಂಟೆ  38 ನಿಮಿಷಕಿೆ  

ಸಮಾವೇಶ್ಗಿಂಡಿತ್ತ. 

 

ಸಭಾಪತಿ ( ಶಿರ ೋ ಬಸವರಾಜ ಶಿವಲ್ಲಿಂಗಪಪ  ಹರಟಿಟ ) ಅವರು ಪಿೋಠದಲೆ್ಲ  

ಉಪಸಿಥ ತ್ರಿದು ರು. 
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1. ¥ÀæPÀluÉಗಳು 

¸À s̈Á¥ÀwAiÀÄªÀgÀÄ:- 

   PÀ£ÁðlPÀ «zsÁ£À ¥ÀjµÀwÛ£À PÁAiÀÄð«zsÁ£À ºÁUÀÆ £ÀqÀªÀ½PÉAiÀÄ ¤AiÀÄªÀÄ 9gÀ ªÉÄÃgÉUÉ 

ªÀiÁ£Àå ¸À s̈Á¥ÀwAiÀÄªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ G¥À ¸À s̈Á¥ÀwAiÀÄªÀgÀ UÉÊgÀÄ ºÁdjAiÀÄ°è  ªÀiÁ£Àå 

¸À s̈Á¥ÀwAiÀÄªÀgÀ ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¥ÀzÀzsÁgÀt ªÀiÁqÀ®Ä F ªÀÄÄA¢£À ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÄ¤zÉÃð±À£À 

ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. 

1. ²æÃ PÉ.¹. PÉÆAqÀAiÀÄå 

2. ²æÃ CqÀUÀÆgÀÄ ºÉZï. «±Àé£Áxï, 

3. ²æÃ ªÀÄjw¨ÉâÃUËqÀ, 

4. qÁ: vÉÃd¹é¤ UËqÀ 

 PÀ£ÁðlPÀ «zsÁ£À ¥ÀjµÀwÛ£À PÁAiÀÄð«zsÁ£À ºÁUÀÆ £ÀqÀªÀ½PÉAiÀÄ ¤AiÀÄªÀÄ 222gÀ 

ªÉÄÃgÉUÉ PÁAiÀÄðPÀ¯Á¥ÀUÀ¼À ¸À®ºÁ ¸À«ÄwAiÀÄ£ÀÄß F PÉ¼ÀPÀAqÀAvÉ ¥ÀÄ£Àgï 

gÀa¸À¯ÁVzÉ.  

      ²æÃAiÀÄÄvÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 
PÀæªÀÄ  
¸ÀASÉ
å 

ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ 
²æÃAiÀÄÄvÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 

¸ÁÜ£À 

01. JA.PÉ. ¥ÁæuÉÃ±ï 
ªÀiÁ£Àå G¥À ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄªÀgÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ 

02. PÉÆÃl ²æÃ¤ªÁ¸À ¥ÀÆeÁj 
ªÀiÁ£Àå ¸ÀªÀiÁd PÀ¯Áåt ºÁUÀÆ »AzÀÄ½zÀ ªÀUÀðUÀ¼À 
PÀ¯ÁåtÀ ¸ÀaªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸À s̈Á£ÁAiÀÄPÀgÀÄ 

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ 

03. J¸ï.Dgï. ¥ÁnÃ¯ï 
«zsÁ£À ¥ÀjµÀwÛ£À ªÀiÁ£Àå «gÉÆÃzsÀ ¥ÀPÀëzÀ £ÁAiÀÄPÀgÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ 

04. PÀªÀlVªÀÄoÀ ªÀÄºÁAvÉÃ±ï ªÀÄ°èPÁdÄð£À 
«zsÁ£À ¥ÀjµÀwÛ£À ªÀiÁ£Àå ¸ÀPÁðj ªÀÄÄRå ¸ÀZÉÃvÀPÀgÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ 

05. JA. £ÁgÁAiÀÄt ¸Áé«Ä 
«zsÁ£À ¥ÀjµÀwÛ£À ªÀiÁ£Àå  «gÉÆÃzsÀ ¥ÀPÀëzÀ ªÀÄÄRå ¸ÀZÉÃvÀPÀgÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ 

06. PÉ. ¥ÀævÁ¥ÀZÀAzÀæ ±ÉnÖ 
«zsÁ£À ¥ÀjµÀwÛ£À ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ 
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07. ªÀÄjw¨ÉâÃUËqÀ 
«zsÁ£À ¥ÀjµÀwÛ£À ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ  ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ 

08. ©.PÉ. ºÀj¥Àæ¸Ázï 
«zsÁ£À ¥ÀjµÀwÛ£À ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ 

09. ±À²Ã¯ï f. £ÀªÉÆÃ² 
«zsÁ£À ¥ÀjµÀwÛ£À ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ 

 

                     «±ÉÃµÀ DºÁé¤vÀgÀÄ  
²æÃAiÀÄÄvÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 

  

01. §¸ÀªÀgÁd ¨ÉÆªÀiÁä¬Ä : ªÀiÁ£Àå ªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼ÀÄ 

02. eÉ.¹. ªÀiÁzsÀÄ¸Áé«Ä : ªÀiÁ£Àå PÁ£ÀÆ£ÀÄ, ¸ÀA¸À¢ÃAiÀÄ 
ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±Á¸À£À gÀZÀ£É ºÁUÀÆ 
¸ÀtÚ ¤ÃgÁªÀj ¸ÀaªÀgÀÄ 

      ªÀiÁ£Àå ¸À¨sÁ¥ÀwAiÀÄªÀgÀÄ ¸À«ÄwAiÀÄ CzsÀåPÀëgÁVgÀÄvÁÛgÉ. 

       (ಮುೆಂದು) 

647/14-9-2021/10-40/ಬಿಕೆಪಿ:ಎೆಂಡಿ 

2. ನಿಯಮ 59ರ ಮೇರೆಗೆ ನಿಲುವಳಿ ಸೂಚನೆ ಮಂಡನೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ 

ಪರ ಸ್ತು ವ. 

ವಿಷಯ: ಸ್ತಮಾನಯ  ಜನರ ಜೋವರ್ನವಶ್ಯ ಕ ವಸ್ತು ಗಳಾದ ಅಕಿ್ಕ , ಬೇಳೆ, 

ಅಡಿಗೆ ಎಣೆೆ , ಅಡಿಗೆ ಅನಿಲ, ಪೆಟ್ರ ೋಲ , ಡಿೋಸೆಲ , ಔಷಧಿಗಳ ಬೆಲೆ 

ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಪರ ತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಉಿಂಟಾಗಿರುವ ಬಗೆೆ . 

ಶಿರ ೋ  ಎಸ್.  ಆರ . ಪಾಟಿೋಲ(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ  ರ್ನಯಕರು): ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,   ಕರ್ನಾಟಕ  ವಿಧಾನ್ ಪರಿಷತಿಿನ್ ಕಾಯಮ  ವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ನ್ಡವಳಿಕೆ  

ನಿಯಮ 59 ರಡಿಯಲಿ್ಲ   ಒಂದು  ನಿಲುವಳಿ  ಸೂಚನೆಯನ್ನು   ಕೊಟಿ್ಟ ದುು ,  ಅದನ್ನು  ರ್ನನ್ನ 

ಓದಲ್ಲಕೆೆ   ಬಯಸುತಿ್ೇನೆ.   

“ರಾಜ್ಯ  ಸರ್ಕಾರದ  ವಿವಿಧ  ನಿೇತಿಗಳಿಂದ   ಜ್ನ್ರ  ಜೇವನ್ ಅವಶ್ಯ ಕ ವಸಿು ಗಳಾದ  

ಅಕೆ್ಕ , ಬೆಳೆ,ಎಣೆ್ಣ , ಅಡಿಗೆ ಅನಿಲ,  ಪೆಟ್ರ ೇಲ ,ಡಿೇಸೆಲ , ಔಷಧಿ  ಮಂತಾದ  ವಸಿು ಗಳ ಬೆಲೆ 

ಗಗನ್ಕೆೆ ೇರುತಿಿದೆ.  ಇದರಿಂದಾಗಿ  ರೈತ  ವಗಾದ ಮೇಲೆ  ಪರ ತಿಕೂಲ  ಪರಿಣಾಮ  ಉಂಟಾಗಿ  

ಕೃಷಿ  ಉತಪ ನ್ು ಗಳ ವೆಚಚ , ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವೆಚಚ ಗಳಲಿ್ಲ  ಬಾರಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದುು ,   ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ   ಕೃಷಿ   



«¥À/14.09.2021/10 

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

ಉತಾಪ ದನೆ  ಕಂಠಿತವಾಗಿದುು ,   ರಾಜ್ಯ ದ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಗೆ  ಮಾರಕವಾಗಿದೆ.   ಜ್ನ್ರು ಸಣೆ್  

ಮನೆಗಳನ್ನು  ಕಟಿ್ಟ ಕೊಳಳ ಲು ಆಗದ  ರಿೇತಿಯಲಿ್ಲ  ಸಿಮಂಟ ,  ಕಬಿ್ಬ ಣ್ ಮಂತಾದ ವಸಿು ಗಳ  

ಬೆಲೆ  ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.  ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವ  ಸುಂಕಗಳು   ಮತ್ತು    ಬ್ಲೆಗಳಿೆಂದಾಗಿ ಜನರ 

ಜಿೀವನ   ದುಸು ರವಾಗಿದೆ.   ಈ  ಕುರಿತ್ತ ಚಚಿಮಸಲು  ಈ  ದ್ಧವಸ ಕರ್ನಾಟಕ  ವಿಧಾನ್ 

ಪರಿಷತಿಿನ್ ಕಾಯಮ  ವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ನ್ಡವಳಿಕೆ  ನಿಯಮ 59 ರಡಿಯಲಿ್ಲ   ಒಂದು  

ನಿಲುವಳಿ  ಸೂಚನೆಯನ್ನು    ನಾವಲಿ್ಯ   ಸೆನ ೀಹಿತರು  ಸೇರಿಕೆಂಡು ಸಲಿಸದಿೆ ೀವ.   

 ಸನಾಾ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ಪರಿಸಿ ತಿ  ಏನಾಗಿದೆ  ಎೆಂದರೆ  ಸ್ವಮಾನಯ  ಜನರು, 

ಬಡವರು,  ಮಧಯ ಮ ವಗಮದವರ ಬದುಕು  ಬಹಳ ದುಸು ರವಾಗಿದೆ.  ಅವಶಯ ಕ ವಸುು ಗಳ  

ಬ್ಲೆಗಳು ಗಗನಕೆಕ ೀರಿವ.    ಇವತ್ತು  ಅಡಿಗೆ ಅನಿಲವಾಗಲ, ಪ್ಟ್ರ ೀಲ್್,ಡಿೀಸಲ್್ಗಳ ಬ್ಲೆಗಳು  

ಮಿೀತಿ ಮಿೀರಿವ.  ಇದು ಸ್ವವಮಜನಿಕ   ಮಹತಾ ವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿರುವುದರಿೆಂದ  

ಚಚಿಮಸಲು ಅವಕಾಶ  ಕಡಬೇಕೆೆಂದು  ತಮಾ ಲಿ   ವಿನಂತಿ  ಮಾಡಿಕಳುು ತೆು ೀನೆ.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:    ಇದನ್ನನ  ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ್ ಪರಿಷತಿಿನ್ ಕಾಯಮ  ವಿಧಾನ 

ಹಾಗೂ ನ್ಡವಳಿಕೆ  ನಿಯಮ 68ಕಿೆ   ಪರಿವತ್ಾನೆ  ಮಾಡಿದುು  ತದನಂತರ  

ತೆಗೆದುಕಳುು ತೆು ೀನೆ.  ಈಗ  ಪರ ಶನ ೀತು ರವನ್ನನ   ತೆಗೆದುಕಳುು ತಿು ದಿೆ ೀನೆ.   

3. ಪರ ಶ್ನ ೋತ್ು ರಗಳು 

ಅ) ಚುಕಿೆ   ಗುರುತಿನ  ಪರ ಶ್ನನ ಗಳಿಗೆ  ಮೌಖಿಕವಾಗಿ  ನಿೋಡಲಾದ  ಉತ್ು ರಗಳು.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:   ಈಗ  ಹೊಸದಾಗಿ ಮಂತಿರ ಗಳಾಗಿ  ಆಗಮಿಸರುವವರು ಸದನಕೆಕ  

ತಮಾ  ತಮಾ   ಪರಿಚಯ  ಮಾಡಿಕಳುು ವುದು. 

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎಿಂ.  ಇಬಾರ ಹಿಿಂ(ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):   ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, 

ಅವರುಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನನ  ಸಭಾ ನಾಯಕರು  ಅಥವಾ  ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳು ಸದನಕೆಕ  

ಬಂದು  ಮಾಡಿಕಡುವುದು   ಸೂಕು .   ಇಲಿ   ಈಗ ಅನಾಥ ಮಕಕ ಳು  ಎದಿು  ನಿೆಂತ್ತಕೆಂಡು  

ಹೇಳುವ ರಿೀತಿಯಲಿದೆ.   ಇವರುಗಳ  ಪರಿಚಯ  ಮಾಡಿಕಡಲು  ಸಭಾ ನಾಯಕರು 

ಅಥವಾ  ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳು ಬರಬೇಕು.    

ಶಿರ ೋ ಎಸ್ಅರ .  ಪಾಟಿೋಲ: ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಶ್ರ ೀ ಸ.ಎೆಂ.  ಇಬ್ರರ ಹಿೆಂ  

ಹೇಳಿದಂತೆ  ಸಾ ತಃ  ಪರಿಚಯ   ಮಾಡಿಕಳುು ವುದು.  
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ಸಭಾಪತಿಯವರು:  ಪರ ಶೆನ ಗೆ  ಸಂಬಂಧಪಟಟ  ಸಚಿವರು    ಉತು ರ  ಹೇಳುವಾಗ  ತಾವು  

ಈ ಬಗೆಗ   ತಕರಾರು  ತೆಗೆಯುತಿು ೀರಿ  ಎೆಂದು  ಹೇಳಿ  ಪರಿಚಯ   ಮಾಡಿಕಳು ಲಕೆಕ   ಹೇಳಿದೆ.    

ಸಭಾ ನಾಯಕರು ಬಂದ  ಮೇಲೆ  ಉಳಿದ  ಸಚಿವರ ಪರಿಚಯ  ಮಾಡಿಕಡುತಾು ರೆ.  ಈಗ   

ಬಂದ್ಧರುವ   ಪರ ಶೆನ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತೆ  ಸಚಿವರು ಉತು ರ  ಕಡಬಹುದು. 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್ಅರ .  ಪಾಟಿೋಲ: ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,  ಬೇಕಾಗಿದಿ ಲಿ   ಸಚಿವರು 

ಸಾ ತಃ  ಪರಿಚಯ   ಮಾಡಿಕಳು ಲ.   ತಪ್ಪ ೀನಿಲಿ .   
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ಪರ ಶ್ನನ   ಸಂಖ್ಯಯ   286 

(ಉತು ರವನ್ನನ   ಲಗತಿು ಸಲ್ಯಗಿದೆ) 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎ. ತಿಪೆಪ ೋಸ್ತವ ಮಿ: ಸನಾಾ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,  ಇದು  ಒೆಂದು  ಮಹತಾ ವಾದ  

ಯೀಜನೆ.  ಈ  ಯೀಜನೆಯನ್ನನ   ಕೇವಲ  ಮಹಿಳಾ   ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ  ಕಲ್ಯಯ ಣ  

ಇಲ್ಯಖೆಯೆಂದೇ  ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ  ಮಾಡುತಿು ಲಿ .  ಇದು ಸುಮಾರು 4  ಇಲ್ಯಖೆಗಳು 

ಸೇರಿಕೆಂಡು  ಮಾಡುತಿು ವ.  1.ಆರೀಗಯ  ಮತ್ತು  ಕುಟೆಂಬ  ಕಲ್ಯಯ ಣ  ಇಲ್ಯಖೆ, 2. ಕೃಷಿ  

ಇಲ್ಯಖೆ   ಮತ್ತು   ಮಹಿಳಾ  ಮತ್ತು   ಮಕಕ ಳ  ಕಲ್ಯಯ ಣ  ಇಲ್ಯಖೆ  ಸೇರಿಕೆಂಡು    ಇದರ  

ಕೆಲಸವನ್ನನ   ಮಾಡುತು ವ.   

   ಮಾನಯ   ಸಚಿವರು   ಈ  ಯೀಜನೆಯ ಬಗೆಗ  ಏನ್ನ  ಉತು ರವನ್ನನ     ಕಟಟ ದಿಾರೆ.  

2018-19, 2019-20,  ಮತ್ತು  2020-21ನೇ ಸ್ವಲಗೆ ಸಂಬಂದಪಟಟ ೆಂತೆ  ಅನ್ನದಾನ    ಹಾಗೂ 

ವಚಚ ದ  ವಿವರವನ್ನನ   ಕಟಟ ದಿಾರೆ.  ಆದರೆ, 2018-19ನೇ  ಸ್ವಲಗೆ  ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತೆ  

ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ  ಹಣ  87 ಕೀಟ57.80  ಲಕ್ಷಗಳ  ವಿವರ  ಇದಿು , ವಚಚ ದ  ವಿವರವನ್ನನ  

ಕಟಟ ರುವುದ್ಧಲಿ . ದಯಮಾಡಿ, ಅದರ ವಿವರವನ್ನನ   ಕಡಬೇಕು.    ಮತೆು , ತಾವು ವಚಚ ದ  

ವಿವರವನ್ನನ  ಏನ್ನ  ಹೇಳಿದಿ್ಧ ೀರಿ.  ಅದರಲಿ   ಕೇೆಂದರ  ಸಕಾಮರದ  ಅನ್ನದಾನ ಎಷ್ಟಟ , ರಾಜಯ  

ಸಕಾಮರದ ಅನ್ನದಾನ ಎಷ್ಟಟ  ಎೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು.  ಮತೆು , aspirational districts ಗಳಲಿ  

supplementary nutrition ಕಡಬೇಕೆೆಂದು  ಒೆಂದು ಕಾಯಮಕರ ಮವನ್ನನ  ಇತಿು ೀಚೆಗೆ 

ಅಭಿಯಾನ-2  ರಲಿ   ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಅದಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತೆ  ನಮಾ ಲಿ   ಯಾವ 

aspirational districts ಗಳಿವ, ಅಲಿ   ಏನೇನ್ನ  ಕಾಯಮಕರ ಮವನ್ನನ   ಹಾಕಿಕೆಂಡಿದಿ್ಧ ೀರಿ  

ಎನ್ನನ ವುದನ್ನನ   ಹೇಳಬೇಕು.   

 ಶಿರ ೋ  ಆಚಾರ  ಹಾಲಪಪ   ಬಸಪಪ :  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,    ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು  

ಕೇಳಿರುವಂತೆ  ನಾವು  ಉತು ರವನ್ನನ   ಕಟಟ ದಿೆ ೀವ.  ಕೇೆಂದರ  ಸಕಾಮರದ ವತಿಯೆಂದ  

2008ರಲಿ   ಪಾರ ರಂಭವಾದಂತಹ   ಈ ಯೀಜನೆ  “ರಾಷಿಟ ರೀಯ ಪೀಷಣ್  ಅಭಿಯಾನ್”  

ಕಾಯಮಕರ ಮದಲಿ   6 ತಿೆಂಗಳಿನಿೆಂದ  3 ವಷಮ   ಮತ್ತು   3ವಷಮದ್ಧೆಂದ  6 ವಷಮದ  ಮಕಕ ಳಿಗೆ  

ಗಭಿಮಣಿೀಯರಿಗೆ, ಬ್ರಣಂತಿಯರಿಗೆ, ಪಾರ ಯಪೂವಮ ಬ್ರಲಕಿಯರಿಗೆ ಈ  ಪೀಷಕಾೆಂಶವನ್ನನ   

ಕಟಟ  ಅವರ  ಬ್ಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಚ  ಶಕಿು ಯನ್ನನ   ಕಡಬೇಕೆನ್ನನ ವ, ದೃಷಿಟ ಯೆಂದ  ಸಕಾಮರ 

ಹಮಿಾ ಕೆಂಡಿರುವಂತಹ  ಯೀಜನೆ  ಇದಾಗಿದೆ.  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು 2018-19ನೇ  ಸ್ವಲನಲಿ  

ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ  ಹಣ  ಎಷ್ಟಟ  ಎೆಂದು ಕೇಳಿದಿಾರೆ.  2018-19ನೇ  ಸ್ವಲನಲಿ  
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ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ  ಹಣ  87  ಕೀಟ 57-58  ಲಕ್ಷ  ರೂ.ಗಳು.    2019-20 ನೇ ಸ್ವಲನಲಿ   

ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ   ಹಣ  129 ಕೀಟ  72.15 ಲಕ್ಷ  ರೂ.ಗಳು.    2020-21ನೇ  ಸ್ವಲನಲಿ   

10ಕೀಟ 54-58  ಲಕ್ಷ  ರೂ.ಗಳು.   ಹಾಗೆಯೇ  2019-20   ಮತ್ತು  2020-21ನೇ  ಸ್ವಲನಲಿ     

ಖಚಾಮದಂತಹ  ವಚಚ ದ  ವಿವರವನ್ನನ   ಕಟಟ ದಿೆ ೀವ.   2021-22ನೇ  ಸ್ವಲನಲಿ     

ಯಾವುದೇ  ಅನ್ನದಾನ  ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದ್ಧಲಿ .  ಮತೆು   Poshan Tracker App ನಲಿ   

ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳ  ವಿವರವನ್ನನ   ನಮೂದ್ಧಸುವ ಸಲುವಾಗಿ  ಅೆಂಗನವಾಡಿ    

ಕಾಯಮಕತಮರು ಮತ್ತು   ಮೇಲಾ ಚಾರಕರಿಗೆ  ಮೊಬೈಲ್್  ಪೀನ್್,  ಪವರ್್ ಬ್ರಯ ೆಂಕ್  ಮತ್ತು   

ಸಮ್ಗಳನ್ನನ   ಪೀಷಣ್ ಅಭಿಯಾನ ಅಡಿಯಲಿ     ಒದದಗಿಸಲ್ಯಗಿದೆ.   

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎ. ತಿಪೆಪ ೋಸ್ತವ ಮಿ: ಸನಾಾ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ನಾನ್ನ   

ಕೇಳುತಿು ರುವುದೇನೆೆಂದರೆ 2018-19ನೇ ಸ್ವಲನಲಿ   ಕಟಟ ರತಕಕ ೆಂತಹ 8757.58  ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ 

ಅನ್ನದಾನದಲಿ     ಖಚಾಮಗಿರುವ ವಚಚ ದ ವಿವರವನ್ನನ   ಏತಕೆಕ  ಕಟಟ ರುವುದ್ಧಲಿ  ಎೆಂದು  

ಕೇಳುತಿು ದಿೆ ೀನೆ    ಅಷ್ಟಟ .      ಆ ಒೆಂದು ಅೆಂಕಿ-ಅೆಂಶ   ತಮಾ ಲಿ   ಇಲಿವೇ  ಎೆಂದು    ಮಾನಯ  

ಸದಸಯ ರನ್ನನ  ಕೇಳುತಿು ದಿೆ ೀನೆ.    ಮತೆು  aspirational districts ನಲಿ    ಈಗ  ಹೊಸದಾಗಿ 

ಅಭಿಯಾನ-2 ಎೆಂದು  ಇದೆ. ಅದಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತೆ ಕೂಡ ಏನ್ನ ಕಾಯಮಕರ ಮವನ್ನನ    

ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದಿ್ಧ ೀರಿ ಎೆಂದು, ನಮಾ ಲಿ  ಯಾವ ಯಾವ ಜಿಲಿೆ ಗಳೆಂದು  ಕೇಳುತಿು ದಿೆ ೀನೆ.  

ಇಲ್ಯಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಚಿವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಏತಕೆಕ  ಸಹಾಯ  

ಮಾಡುತಿು ಲಿವೆಂದು  ಗೊತಾು ಗುತಿು ಲಿ .    ಈ  ಕಡೆ  ಸಚಿವರು ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು. 

(ಗಿಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು  ಏನ್ನ  ಪರ ಶೆನ ಯನ್ನನ   ಕೇಳುತಿು ದಿಾರೆ, ಅದಕೆಕ  

ಸಚಿವರು  ಉತು ರ  ಕಡಬೇಕು.   

ಶ್ರ ೋ  ಆಚಾರ  ಹಾಲಪಪ   ಬಸಪಪ :  ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,     2018-19ನೇ 

ಸ್ವಲನಲಿ     ಖಚಾಮಗಿರುವ ಹಣದ  ವಿವರವನ್ನನ  ಕಟಟ ರುವುದ್ಧಲಿವೆಂದು  ಕೇಳುತಿು ದಿಾ ರೆ.   

ಈ  ಒೆಂದು   ಯೀಜನೆಯನ್ನನ  ವಿಳಂಬವಾಗಿ  ನಾವು  ಪಾರ ರಂಭ  ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ.  ಇದನ್ನನ  

2019ರಲಿ   ಪಾರ ರಂಭ   ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ.    ಹಣ  ಬಂದ್ಧದಿು   2018 ರಲಿ  ಬಂದ್ಧದೆ.     ಹಿೀಗಾಗಿ,  

2018-19ನೇ  ಸ್ವಲನಲಿ   ಖಚಾಮಗಿಲಿವೆಂದು ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಿಗೆ  ವಿವರಣೆಯನ್ನನ   

ಕಟಟ ದಿೆ ೀನೆ.   2021-22ನೇ ಸ್ವಲನಲಿ   ಪೀಷಕಾೆಂಶದ  ವಿಚಾರದಲಿ   ಮಿಷನ್-2  ಎೆಂದು 

ಏನ್ನ  ನಾವು ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದಿೆ ೀವ,  ಅದಕೆಕ   ಸಂಬಂಧಪಟಟ  ಹಾಗೆ  ಕೇೆಂದರ   ಸಕಾಮರದ್ಧೆಂದ  
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ಮಾಗಮಸೂಚಿ  ಇನೂನ   ಬಂದ್ಧಲಿ .  ಇದನ್ನನ   ತಮಾ  ಗಮನಕೆಕ   ತರುತಿು ದಿೆ ೀನೆ.    ಇನ್ನನ  

ಉಳಿದಂತೆ  ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ   ಕಟಟ ದಿೆ ೀವ.     2019-20 ನೇ  ಸ್ವಲನಲಿ   ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ  

ಹಣ  ಮತ್ತು   ವಚಚ ದ  ವಿವರವನ್ನನ   ಕಟಟ ದಿೆ ೀನೆ.   ಈ  ರಾಷಿಟ ೀಯ  ಪೀಷಣ್  ಅಭಿಯಾನ     

ಯೀಜನೆ ಬಂದ  ಮೇಲೆ  ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯಮಕತೆಮಯರು  ಮತ್ತು   ಮೇಲಾ ಚಾರಕಿಯರಿಗೆ 

ಮೊಬೈಲ್್  ಮತ್ತು  ಸಮ್ಗಳನ್ನನ    ಕಡುವುದರ  ಜೊತೆಗೆ ಪೀನ್್, ರಿಚಾಜ್್ಮ  ಮಾಡಲಕೆಕ  

ಪವರ್್  ಬ್ರಯ ೆಂಕ್   ಕಡುವುದರ  ಮೂಲಕ  ಇವತ್ತು  ಆ ಒೆಂದು App ಅನ್ನನ   

ಮಾಡಿಕಳುು ವುದರ   ಮೂಲಕ  ನಾವು  ಈಗಾಗಲೇ  45,28,317   ಮಕಕ ಳ   ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ   

ಈ Poshan Tracker App ನಲಿ   ಅಳವಡಿಸಕೆಂಡಿದಿೆ ೀವ. ಇನ್ನನ  ಸಹ ಬ್ರಣಂತಿಯರದಿು , 

ಗಭಿೀಮಣಿಯರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಳು ಲು  ಪಾರ ರಂಭ   ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ.     ಮತೆು    

ಕೇೆಂದರ   ಸಕಾಮರದ  Integrated  Child  Development  Scheme  ಅಡಿ ತಾಯ-ಮಕಕ ಳ  

ಬ್ಳವಣಿಗೆಗೆ  ಪೌಷಿಟ ಕ  ಆಹಾರ  ಲಭಯ ತೆ  ಮತ್ತು    ಪೀಷಣೆ  ಬಗೆಗ   ಅೆಂಗನವಾಡಿ  

ಕಾಯಮಕತೆಮಯರು  ಮನೆ  ಮನೆಗೆ  ಭೇಟ  ನಿೀಡಿ    ಪರ ಗತಿ ವರದ್ಧಯನ್ನನ   

ನಿೀಡುತಿು ದಿಾರೆಯೇ ಎೆಂದು ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು  ಕೇಳಿದಿಾರೆ.  ಅದಕೆಕ    ಉತು ರವಾಗಿ ಹೌದು,  

ಕೀವಿಡ್-19ರ   ಹಿನೆನ ಲೆಯಲಿ      ಅೆಂಗನವಾಡಿ  ಕಾಯಮಕತೆಮಯರು   ಮನೆ ಮನೆಗೆ  ಭೇಟ  

ನಿೀಡಿ  ಪರ ಗತಿ  ವರದ್ಧಯನ್ನನ  ಸಲಿಸುತಿು ದಿಾರೆಅಎ.  ತಾಯ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಪೌಷಿಟ ಕ  ಆಹಾರ  

ವಿತರಿಸ ಅವರ  ಆರೀಗಯ   ಹಾಗೂ    ಬ್ಳವಣಿಗೆ  ಕುರಿತ್ತ  ಅರಿವು   ಮೂಡಿಸುತಿು ದಿಾರೆ. 

Poshan Tracker App ನಲಿ  ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  ಅಳವಡಿಸುತಿು ದಿಾರೆೆಂದು  ಉತು ರದಲಿ   

ತಿಳಿಸದಿೆ ೀವ.   

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎ. ತಿಪೆಪ ೋಸ್ತವ ಮಿ: ಸನಾಾ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಈ ಸಂಬಂಧ    ಮಾಹಿತಿ 

ಬಂದ್ಧದೆ.  ಆದರೆ,  ಈ  ಪರ ಶೆನ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತೆ  ಎರಡು  ಉಪ ಪರ ಶೆನ ಗಳನ್ನನ  ಕೇಳಿದಿೆ ೀನೆ.   

aspirational districts ನಲಿ  supplementary nutrition ಕಡಬೇಕೆೆಂದು ಒೆಂದು 

ಕಾಯಮಕರ ಮವನ್ನನ  ಅಭಿಯಾನ-2 ಮಾಡಿದಿು , ಅದರ ಬಗೆಗ  ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  

ಕಡಲಲಿವೆಂದು  ಕಾಣಿಸುತು ದೆ.    ಉಳಿದಂತೆ  ಮಾಹಿತಿ ವಿವರವಾಗಿ  ಬಂದ್ಧದೆ. 
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(ಉತ್ು ರವನುನ   ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದೆ) 

ಡಾ||  ತ್ಳವಾರ  ಸ್ತಬಣೆ :  ಮಾನಯ ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,  ಮಾತನಾಡಲಕೆಕ  ಅವಕಾಶ 

ಕಟಟ   ತಮಗೆ  ಧನಯ ವಾದಗಳು. ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಉತು ರವನ್ನನ  ಒದಗಿಸದಿಾರೆ.   ಕಲಬುಗಿಮ  

ಜಿಲಿೆ ,  ಸೇಡಂ  ಪಟಟ ಣದಲಿ    ವಾಸವದತಾು   ಎನ್ನನ ವ  ದೊಡಡ  ಸಮೆಂಟ್  ಕಂಪನಿ  ಇದೆ.    

ಅದಕೆಕ   ಬೇಕಾದಂತಹ ಸುಣಣ ದ  ಕಲಿು  ಅೆಂದರೆ limestone ಎೆಂದು  ಕರೆಯುತಾು ರೆ.  

ಅದನ್ನನ   ತೆಗೆಯುವಲಿ   ಒೆಂದು ದೊಡಡ   ಗಣಿ  ಇದೆ.    ಆ  ಗಣಿ ಪಕಕ ದಲಿಯೇ   ಇೆಂಜಿಪಲಿ  

ಎನ್ನನ ವ  ಗಾರ ಮ ಇದೆ.  ಆ ಗಾರ ಮದಲಿ     ಪರ ತಿಯೆಂದು  ಬ್ರರಿ blasting  ಮಾಡಿದಾಗ    

ಗಾರ ಮದ ಮನೆಗಳು ಬಿರುಕು ಬಿಡುತಿು ವ. ಅಲಿನ ಜನರು ಬಹಳ ಭಯದ್ಧೆಂದ ಬದುಕುತಿು ದಿಾರೆ.  

ಅವರಿಗೆ  ಪುನರ್್ ವಸತಿ  ಕಾಯಮಕರ ಮ  ಹಾಕಿಕಳು ಬೇಕೆನ್ನನ ವ ಬೇಡಿಕೆ ಮೊದಲನಂದಲೂ 

ಇದೆ.   

         ಮುಿಂದು. .. 

(648) 14.09.2021 10.50 ಎಸ್ ವಿ-ಎಕೆ 

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

 

ಡಾ: ತ್ಳವಾರ  ಸ್ತಬಣೆ  (ಮುಿಂದು):-  

ಕಾಯಮಕರ ಮವನ್ನನ  ಪಾರ ರಂಭಿಸಲ್ಯಗಿದೆ.  ಆದರೆ ಇದುವರೆವಿಗೂ 

ಪೂಣಮಗೊಳಿಸರುವುದ್ಧಲಿ .  ಆ ನಿಟಟ ನಲಿ  ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಮಗಳನನ ಳಗೊೆಂಡಂತಹ 

ಪುನವಮಸತಿ ಕಾಯಮಕರ ಮವನ್ನನ  ಪೂಣಮಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನನ  

ಭಯಮುಕು ರಾಗಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ ತಮಾ  ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸುತೆು ೀನೆ.  

ಮನೆಗಳು ಹಾಳಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಕಂಪನಿಯಲಿ  ನೌಕರಿಯನ್ನನ  ಕಡಿಸಬೇಕೆೆಂಬ 

ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನನ  ಜನರು ಇಟಟ ದಿಾರೆ.  ಅದರ ಬಗೆಗಯೂ ಕೂಡ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಗಮನ 

ಹರಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಕೀರುತೆು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಆಚಾರ  ಹಾಲಪಪ  ಬಸಪಪ :- 2004ರಲಿಯೇ ಬ್ರಧಿತವಾದಂತಹ ಗಾರ ಮದ ಬಗೆಗ  

ಅೆಂದ್ಧನ ಜಿಲಿ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳು ಕರ ಮವನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದಿಾರೆ.  ಪರಿಸರ ತಿೀರುವಳಿ ಪತರ ಕಾಕ ಗಿ 

ಸ್ವವಮಜನಿಕ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದಂತಹ ಸಂದಭಮದಲಿ  ಅೆಂದ್ಧನ ಜಿಲಿ್ಯಧಿಕಾರಿಯವರು ಎಲಿ್ಯ  
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ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನನ  ಕರೆದು ಒೆಂದು ಸಭೆಯನ್ನನ  ನಡೆಸ 2007-08ನೇ ಸ್ವಲನಲಿ  

ವಾಸವದತಾು  ಸಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಇೆಂಜಿಪಲಿ  ಗಾರ ಮದ 51 ಕುಟೆಂಬಗಳಿಗೆ ಅವರ 

ಸಾ ಇಚೆೆಯಂತೆ ನಗದು ರೂಪದಲಿ  ಪೂಣಮಪರ ಮಾಣದ ಪರಿಹಾರವನ್ನನ  ಪಾವತಿಸರುತಾು ರೆ.  

ಬ್ರಕಿ ಉಳಿದ 81 ಕುಟೆಂಬಗಳಿಗೆ  ಪುನರ್್ ವಸತಿ ಕಲಪ ಸುವ ಸಂಬಂಧ ಕಂಪನಿಯು 521 

ಎಕರೆ ಜಮಿೀನನ್ನನ  ಖರಿೀದ್ಧಸದಿು  ಪುನರ್್ ವಸತಿ ಪರ ಕಿರ ಯೆ ಜ್ಞರಿಯಲಿರುತು ದೆ.  ಅಲಿ  

ಪರ ವಾಹ ಬಂದಂತಹ ಸಂದಭಮದಲಿ  ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನನ  ಸಕಾಮರ ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಅವರಿಗೆ 

ಪರಿಹಾರವನ್ನನ  ಕಟಟ ದೆ. 26 ಕುಟೆಂಬಗಳಿಗೆ ಮನೆ ನಿಮಾಮಣ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದಿು , 20 

ಕುಟೆಂಬಗಳಿಗೆ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 11 ಕುಟೆಂಬಗಳಿಗೆ ನಗದು ಪರಿಹಾರ 

ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.  11 ಕುಟೆಂಬಗಳಿಗೆ ಆಶರ ಯ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಮನೆಯನ್ನನ  

ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.  13 ಕುಟೆಂಬಗಳು ವಿಭಜನೆಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಗಾರ ಮ 

ಪಂಚಾಯು ಯೆಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  ಪಡೆದುಕೆಂಡು ನಿವೇಶನವನ್ನನ  ಹಂಚಿಕೆ 

ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತು ದೆ.  ಒಟ್ಟಟ ರೆ ಈ 81 ಕುಟೆಂಬಗಳ ಪುನವಮಸತಿಗಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು 

ಪರ ಸುು ತ 2 ಎಕರೆ 28 ಗುೆಂಟೆ ಜಮಿೀನಿನಲಿ  ಮನೆ ನಿಮಾಮಣ ಮಾಡಿದಿು , ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳಿಗೆ 

ಹಸ್ವು ೆಂತರ ಮಾಡುವುದು ಬ್ರಕಿ ಇರುತು ದೆ.  ಬ್ಟಗೇರಿ ಗಾರ ಮದ ಸವಮ ನಂ. 133, 130 ಗಳಲಿ  

2 ಎಕರೆ 33 ಗುೆಂಟೆ ಜಮಿೀನನ್ನನ  ಕಂಪನಿಯು ಖರಿೀದ್ಧಸದಿು , ಇೆಂದು ಅದು ಕೂಡ 

ಭೂಪರಿವತಮನೆಯಾಗಿದೆ.  ನಾನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನನ  ಸಾ ೀಕರಿಸದ ತಕ್ಷಣ ಪುನವಮಸತಿಯನ್ನನ  

ಕಲಪ ಸಕಡಬೇಕೆೆಂದು ಕಂಪನಿಯವರಿಗೆ ನೀಟಸ್್ ಅನ್ನನ  ಸಹ ಕಟಟ ರುತೆು ೀನೆ.  ಹಿೆಂದೆ 

ನಿೀವು ಜಿಲಿ್ಯಡಳಿತಕೆಕ  ಮಾತ್ತ ಕಟಟ ರುವಂತೆ ಕರ ಮವನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿರುವುದ್ಧಲಿ .  ತಕ್ಷಣ 

ಅದನ್ನನ  ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದಕೆಕ  ಕಂಪನಿಯವರು ಆರು ತಿೆಂಗಳ 

ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನನ  ಕೇಳಿದಿಾರೆ. ಆದಷ್ಟಟ  ಬೇಗ ಅಲಿನ ಜನಕೆಕ  ಪುನವಮಸತಿಯನ್ನನ  ಕಲಪ ಸಲು 

ಸಕಾಮರವು ಪರ ಯತಿನ ಸುತು ದೆ ಎೆಂದು ಹೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  

 

 

 

 

  



«¥À/14.09.2021/17 

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

                                                          ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖ್ಯಯ  318 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದೆ) 

 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆು ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಉತು ರವನ್ನನ  ಒದಗಿಸಲ್ಯಗಿದೆ.  

ಆದರೆ ಈ ಉತು ರದ್ಧೆಂದ ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿಲಿ .   ಮೈಸೂರು ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  

ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಿದರು.  ಪಾರ ರಂಭದಲಿ  ಅದು ಮಂಡಯ  ಜಿಲಿೆಯ 

ರೈತರ ಬದುಕಾಗಿತ್ತು .  ರ್ಖಸಗಿ ಕಾರ್ಖಮನೆಗಳು ಬಂದ ನಂತರ ಅದು ಮಂಡಯ  ತಾಲಿೂಕಿಗಷ್ಟಟ ೀ 

ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ.  ಇಡಿೀ ರಾಜಯ ದಲಿ  ಸಕಾಮರಿ ಸ್ವಾ ಮಯ ದಲಿ  ನಡೆಯುತಿು ರುವ ಈ 

ಕಾರ್ಖಮನೆಯು ಬಹಳ ವಷಮಗಳಿೆಂದ ನಷಟ ದಲಿ  ನಡೆಯುತಿು ದೆ.  ರಾಜಯ  ಸಕಾಮರವು ಈ 

ಕಾರ್ಖಮನೆಗೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನನ  ನಿಯುಕಿು ಗೊಳಿಸದರೂ ಅದನ್ನನ  

ಲ್ಯಭದಾಯಕಗೊಳಿಸಲ್ಯಗಲಲಿ .  ಅದಕೆಕ  ಅನೇಕ ಲೀಪದೊೀಷಗಳಿರಬಹುದು.  ಆದರೆ ಈ 

ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಯಲಿ  ಪಾರ ರಂಭದ್ಧೆಂದಲೂ cogeneration, distillery ಇವಲಿವೂ ಕೂಡ 

ಉಪ ಉತಾಪ ದನೆಗಳಾಗಿವ.  ಕೇವಲ ಕಬುಬ  ಅರೆಯುವಿಕೆಯಷ್ಟಟ ೀ ಅಲಿದೆ, ಈ ರಿೀತಿಯ ಉಪ 

ಉತಾಪ ದನೆಗಳನ್ನನ  ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟಟ  ವಷಮಗಳಿೆಂದ ಅಳವಡಿಸಕೆಂಡು ಬರಲ್ಯಗಿದೆ. ಆದರೆ 

ಕಳದ ಮೂರು ವಷಮಗಳಿೆಂದ ಈ ಕಾರ್ಖಮನೆಯು ಕಬುಬ  ಅರೆಯುವಿಕೆಯನ್ನನ  

ಸಂಪೂಣಮವಾಗಿ ಸಿ ಗಿತಗೊಳಿಸದೆ.  ಏಕೆೆಂದರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಯು ಬಹಳ 

ನಷಟ ದಲಿರುವುದರಿೆಂದ ಪುನಃ ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಲು ಕೂಡ ಹಣವಿಲಿವೆಂದು ಸಕಾಮರ 

ಹೇಳಿಕೆಂಡು ಬರುತಿು ದೆ.  ಯಾರಿಗಾದರೂ ರ್ಖಸಗಿಯವರಿಗೆ ಲೀಸ್್ಗೆ ಕಡಬೇಕು ಅಥವಾ O 

& M (Operation and Maintenance) ನಲಿ  ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನಿವಮಹಣೆಗೆ ಕಡಬೇಕು.  

ಸಕಾಮರ ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  ನಡೆಸುವುದಕೆಕ  ಆಗುವುದ್ಧಲಿ  ಎೆಂದು ಉತು ರದಲಿ  ಹೇಳಿದಿಾರೆ.   

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಂಡಯ  ಜಿಲಿೆ  ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆ ಇಡಿೀ ರಾಜಯ ಕೆಕ  ಬಹಳ 

ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಕಾಮರಿ ಸ್ವಾ ಮಯ ದ ಕಾರ್ಖಮನೆ.  ಈ ಕಾರ್ಖಮನೆಯು ಕಬುಬ  

ಅರೆಯುವಿಕೆಯನ್ನನ  ನಿಲಿಸದ ಮೇಲೆ ಅಲಿನ ಜನರು ಒೆಂದಲಿ  ಒೆಂದು ರಿೀತಿಯಲಿ  

ಚಳುವಳಿಯನ್ನನ  ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ.  ಜನಪರ ತಿನಿಧಿಗಳಾದ ನಾವಲಿರೂ ಮಾನಯ  

ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಯವರನ್ನನ  ಎರಡು-ಮೂರು ಬ್ರರಿ ಭೇಟ ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ.  ಸಕಾಮರಿ 

ಸ್ವಾ ಮಯ ದಲಿಯೇ ಈ ಕಾರ್ಖಮನೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಎನ್ನನ ವಂತಹದಿು  ಎಲಿ್ಯ  ಜನಪರ ತಿನಿಧಿಗಳ 

ಮತ್ತು  ಆ ಭಾಗದ ಕಬುಬ  ಬ್ಳಗಾರರ ಅಭಿಪಾರ ಯ.  ಈಗಾಗಲೇ ಪಾೆಂಡವಪುರ ಸಕಕ ರೆ 

ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  ರೈತರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ್ಧೆಂದ ಕಥಾರಿ ಎನ್ನನ ವ ಕಂಪನಿಗೆ ಲೀಸ್್ಗೆ 
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ಸಕಾಮರವೇ ಕಟಟ ತ್ತು . ಲೀಸ್್ ಪಡೆದುಕೆಂಡವರು ಕೇವಲ ನಾಲುಕ  ವಷಮ ಕೂಡ 

ನಡೆಸಲಕಾಕ ಗದೆ ಬಿಟಟ  ಹೊೀಗಿಬಿಟಟ ರು.  ಅದರ ಪರಿಸಿ ತಿ ಬಹಳ ಅತಂತರ ವಾಯತ್ತ. ಈಗ 

ಅದನ್ನನ  ಮತ್ು ೆಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಲೀಸ್್ಗೆ ಕಟಟ ದಿಾರೆ.  ಮೈಸೂರು ಜಿಲಿೆಯ ಶ್ರ ೀರಾಮ 

ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  ಸಕಾಮರ ರ್ಖಸಗಿಯವರಿಗೆ ವಹಿಸತ್ತ.  ರ್ಖಸಗಿಯವರು ಅಲಿನ 

ಮಷಿನರಿಗಳಾದ್ಧಯಾಗಿ ಎಲಿವನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಹೊೀಗಿ ಕೇವಲ ಟೆೆಂಟ್ ಅನ್ನನ  

ನಿಲಿಸದಿಾರೆ. ಅದನ್ನನ  ಇನ್ನನ  ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡುವುದಕೆಕ ೀ ಆಗದ ಪರಿಸಿ ತಿಗೆ ತಂದ್ಧದಿಾರೆ.  

ಆದಿ ರಿೆಂದ ಮಂಡಯ  ಜಿಲಿೆಯ ರೈತರ ಕಳಕಳಿ, ಜನಪರ ತಿನಿಧಿಗಳ ಕಳಕಳಿ ಏನೆೆಂದರೆ, ಎಷ್ಟಟ ೀ 

ನಷಟ  ಆದರೂ ಸಕಾಮರಿ ಸ್ವಾ ಮಯ ದಲಿಯೇ ಈ ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  ನಡೆಸಬೇಕೆನ್ನನ ವುದು 

ರೈತರ ಕಳಕಳಿ. ಪರ ಸುು ತ ಕೀವಿಡ್್ ಸಂದಭಮದಲಿ  ಎರಡು ವಷಮಗಳಿೆಂದ ಕಬುಬ  

ಅರೆಯದ್ಧರುವುದರಿೆಂದ ಆ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ಬದಲ ವಯ ವಸಿೆಯನ್ನನ  ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ ಎೆಂದು 

ಉತು ರದಲಿ  ಹೇಳಿದಿಾರೆ.  ಬದಲ ವಯ ವಸಿೆ  ಮಾಡಿದಿರೂ ಕೂಡ ರೈತರು ಎಷ್ಟಟ  

ತ್ೆಂದರೆಯನ್ನನ  ಅನ್ನಭವಿಸದಿಾರೆ ಎನ್ನನ ವುದನ್ನನ  ಸಕಾಮರ ಗಮನಿಸಬೇಕು.     

ಇದರ ಬಗೆಗ  ನಮಾ  ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದ ಶ್ರ ೀ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾ ಮಿಯವರ 

ನೇತೃತಾ ದಲಿ  ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳಾಗಿದಿ ೆಂತಹ ಮಾನಯ  ಯಡಿಯೂರಪಪ ನವರನ್ನನ  ನಾವು 

ಭೇಟ ಮಾಡಿದಿೆವು.  ಆ ಸಂದಭಮದಲಿ  ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕೂಕ  ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  

ರ್ಖಸಗಿಯವರಿಗೆ ವಹಿಸುವುದ್ಧಲಿ , ತಕ್ಷಣ ಸಕಾಮರಿ ಸ್ವಾ ಮಯ ದಲಿ  ಈ ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  

ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಲ್ಯಗುವುದು ಎೆಂದು ಕೇವಲ ಎರಡು ತಿೆಂಗಳ ಹಿೆಂದೆ ನಮಗೆ 

ಭರವಸೆಯನ್ನನ  ಕಟಟ ದಿಾರೆ.  ಆದರೆ ಇೆಂದು ರ್ಖಸಗಿಯವರಿಗೆ 40 ವಷಮಗಳಿಗೆ ಲೀಸ್್ಗೆ 

ವಹಿಸುತೆು ೀವ ಅಥವಾ O & M ನಲಿ  ವಯ ವಸಿೆ  ಮಾಡಲ್ಯಗುವುದು ಎನ್ನನ ವಂತಹ ಉತು ರ 

ಇಲಿ  ಬಂದ್ಧದೆ.  ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರು ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಿದಿ  ಈ ಕಾರ್ಖಮನೆಯಲಿ  ಇೆಂದು 

distillery, cogeneration ಎಲಿವೂ ಇದೆ.  ಇದನ್ನನ  ಲ್ಯಭದಾಯಕವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. 

ಮಂಡಯ  ಜಿಲಿೆಯ ರೈತರ ಆಶೀತು ರಗಳನ್ನನ  ಈಡೇರಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಕಾಮರಕೆಕ  ಇದೆ.  

ಸಕಾಮರ ಈ ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  ನಡೆಸಲಕೆಕ  ಆಗುವುದ್ಧಲಿ  ಎೆಂದು ಹೇಳುತಿು ರುವುದು ನಾವಲಿ್ಯ  

ಜನಪರ ತಿನಿಧಿಗಳು ತಲೆ ತಗಿಗ ಸುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಎೆಂದು ನಾನ್ನ ಹೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  ಇದನ್ನನ  

ಸಕಾಮರ ದಯಮಾಡಿ ಬದಲಸಬೇಕು.   

 ಇೆಂದು ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತಹ ಸಚಿವರು ಸದನದಲಿ  ಇಲಿ .  ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಮಾನಯ  

ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು  ಮಧಯ ಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರ ೀ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿಯವರು 

ಉತು ರವನ್ನನ  ಕಡುತಿು ದಿಾರೆ.  ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಡಯ  ಜಿಲಿೆಯ ಪಾೆಂಡವಪುರ ಸಕಕ ರೆ 
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ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರ ಕಂಪನಿಯವರೇ ವಹಿಸಕೆಂಡಿದಿಾರೆ.  ಇೆಂದು ಈ 

ವಿಷಯದ ಬಗೆಗ  ಉತು ರ ಕಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನನ  ಅವರಿಗೆ ಕಲಪ ಸಕಡಲ್ಯಗಿದೆ.  

ನಾನ್ನ ಇದರ ಬಗೆಗ  ಹೆಚ್ಚಚ  ಚಚೆಮ ಮಾಡುವುದ್ಧಲಿ .  ಇದು ಬಹಳ ಗಂಭಿೀರವಾದಂತಹ 

ವಿಚಾರ. ಈ ಸದನ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಮಾನಯ  ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಯವರ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿ  

ಮಂಡಯ  ಜಿಲಿ್ಯ  ಶಸಕರು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟಟ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳನನ ಳಗೊೆಂಡಂತೆ ಒೆಂದು 

ಸಭೆಯನ್ನನ  ನಡೆಸ ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  ಪುನರಾರಂಭ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಸಕಾಮರ 

ಸದಿವಿದೆಯೇ? ಈಗಲೇ ಹೇಳಿ ಎೆಂದು ನಾನ್ನ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರನ್ನನ  ಒತಾು ಯ 

ಮಾಡುವುದ್ಧಲಿ . ನಿೀವು ಈಗಲೇ ಹೇಳುವುದಕೆಕ  ಆಗುವುದೂ ಇಲಿ .  

ಶಿರ ೋ ಮುರುಗೇಶ  ಆರ  ನಿರಾಣಿ (ಜವಳಿ ಮತ್ತು  ಸಕಿ ರೆ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ):- 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರು ಹೇಳಿರುವುದು ನನಗೆ 

ಸಂಪೂಣಮವಾಗಿ ಅಥಮವಾಗಿದೆ.  ಆ ಭಾಗದಲಿರುವ ಎಲಿ್ಯ  ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಗಳಿಗೆ ನಾನ್ನ 

ಸಾ ತಃ ಭೇಟಯನ್ನನ  ಕಟಟ ರುತೆು ೀನೆ.  ಒಬಬ  ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವನಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಕಕ ರೆ 

ಕಾರ್ಖಮನೆಗಳ ಬಗೆಗ  ಅಲಪ ಜ್ಞಾ ನ ಉಳು ವನಾಗಿ ನೀಡಿದಿೆ ೀನೆ.   

ಮೈಸೂರು ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಯು ನಮಾ  ಕನಾಮಟಕ ರಾಜಯ ದ ಮೊದಲನೆಯ ಸಕಕ ರೆ 

ಕಾರ್ಖಮನೆ.  ಬಿರ ಟಷರ ಹಿರಿಯ ಇೆಂಜಿನಿಯರ್್ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ಅರಸರಾದ ಶ್ರ ೀ ನಾಲಾ ಡಿ 

ಕೃಷಣ ರಾಜ ಒಡೆಯರ್್ ಅವರು ಏಷ್ಠಯ  ಖಂಡದಲಿಯೇ ಮೊದಲ ಬ್ರರಿಗೆ ಅತಯ ೆಂತ ಒಳು ಯ 

ಮಷಿನರಿಗಳನ್ನನ  ಹಾಕಿ, ಅವುಗಳ renovation, modernization ಮಾಡಿ ಪಾರ ರಂಭ 

ಮಾಡಿರುತಾು ರೆ.  

(…ಮುಿಂದು) 

 (649) 14-09-2021,11.00 KG AK    

                                                                                    (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ  ಮುರುಗೇಶ  ನಿರಾಣಿ (ಮುಿಂದು):-  

 ಈ ಹಿೆಂದೆ 2008 ರಿೆಂದ 2013 ರವರೆಗೆ ನಮಾ  ಸಕಾಮರ  ಅಧಿಕಾರದಲಿದಿಾ ಗ ಸುಮಾರು 250 

ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳನ್ನನ  ಕಟಟ ದಿೆ ೀವ. ನಂತರ ಕಾೆಂಗೆರ ಸ್್ ಮತ್ತು  ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್್., ಸಮಿಾ ಶರ  

ಸಕಾಮರ ಅಧಿಕಾರಕೆಕ  ಬಂದಾಗಲೂ ಸಹ, 300 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳಿಗಿೆಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಚ   

ಕಟಟ ದಿಾರೆ. ಇವತಿು ಗೆ 520 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳನ್ನನ  ಪುನರ್್ಚೆಚ ೀತನಗೊಳಿಸಲು Mysugar 
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(Mysore Sugar Company Ltd.) ಗೆ ಕಟಟ ದಿೆ ೀವ.  ಆದರೆ, ಇಲಿಯವರೆಗೆ 520 ಕೀಟ 

ರೂಪಾಯಗಳನ್ನನ  ಕಟಟ ರೂ ಸಹ, ಇನೂನ  450 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳಷ್ಟಟ  ನಷಟ ದಲಿಯೇ 

ಇದೆ.  ಈಗ ಆ capacity ಯ Sugar Plant ಅನ್ನನ  ಹೊಸದಾಗಿ 2021-2022 ರ century ಒಳಗಿನ 

latest technology ಯಲಿ  cogeneration, distillery ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ, 300 ಕೀಟ 

ರೂಪಾಯಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗುವುದ್ಧಲಿ . ಇವತ್ತು  ಒೆಂದು ಜ್ಞಗವನ್ನನ  ಕಟಟ ರೆ, ಇದಕಿಕ ೆಂತ latest 

ಆಗಿರುವಂತಹ ಕೈಗಾರಿಕೆಯನ್ನನ  Rs.300 crores ನಲಿ  ಮಾಡಿಕಡುತೆು ೀನೆ.  ಆದರೆ, ಈ 

ಕೈಗಾರಿಕೆ 450 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳ ನಷಟ ದಲಿದೆ.  ನಮಾ  ಸಕಾಮರ ಮತ್ತು  ಹಿೆಂದ್ಧನ 

ಸಕಾಮರ  ಅಧಿಕಾರದಲಿ  ಇದಿಾ ಗಲೂ ಸಹ, 520 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳನ್ನನ  investment 

ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ.  ಅದರಲಿದಿ  ಕಾಮಿಮಕರಿಗೆ ಸಕಾಮರದ್ಧೆಂದ 90% ರಷ್ಟಟ  ಹಣವನ್ನನ  ಕಟಟ  

ಅವರ ನಿವೃತಿು  ವೇತನವನ್ನನ  ಕಟಟ ದಿೆ ೀವ.  ಇಷ್ಟಟ  ಕಟಟ ರೂ ಸಹ, ಇವತ್ತು  ಕೇವಲ 

Mysugar ಅಷ್ಟಟ ೀ ಅಲಿ . ನಾವು ಹಿೆಂದೆ cooperative sector ಇರುವಂಥದಿು  ಸಹ ಸಕಾಮರದ 

ಅಧಿೀನದಲಿ  ಇರುವಂಥದಿೆ . ಆಗ 30 ಮತ್ತು  40 ವಷಮಗಳಿಗೆ lease ಗೆ ಕಟಟ ದಿೆ ೀವ.  ಆಗ 

ಅದನ್ನನ  ಯಾರು ಸಹ ವಿರೀಧ ಮಾಡಲಲಿ . ನಮಾ  ರಾಜಯ ದಲಿ  ಯಾರು lease ಗೆ 

ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದಿಾರೆ, ಅವರು ಅತಯ ೆಂತ ಯಶಾ ಸಯಾಗಿ private ನವರು ನಡೆಸುತಿು ದಿಾರೆ.  

         ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಒೆಂದು ನಿಮಿಷ. ತಾವು expert ಇದಿ್ಧ ೀರಿ. ಈ 

ಕೈಗಾರಿಕೆಯನ್ನನ  ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಮತ್ತು  ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 

ಕೈಗಾರಿಕೆಯನ್ನನ  ಸಕಾಮರ ಹೇಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎೆಂಬ ಬಗೆಗ  guidance ಅನ್ನನ  ಕಡಿ.  

ಶಿರ ೋ ಮುರುಗೇಶ  ನಿರಾಣಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈ ಹಿೆಂದ್ಧನ 

ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳಾಗಿದಿ  ಸನಾಾ ನಯ  ಬಿಎಸ್್.ಯಡಿಯೂರಪಪ ನವರು  ಈ ಕೈಗಾರಿಕೆಯನ್ನನ  

ಸಕಾಮರದ ಅಧಿೀನದಲಿಯೇ ನಡೆಸುತೆು ೀವೆಂದು ಸದನಕೆಕ  ಹೇಳಿದಿರು ಎೆಂಬ ಮಾತನ್ನನ  

ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಹೇಳಿದಿಾರೆ.  ಆ ದ್ಧವಸ ನಾನ್ನ ಸಹ ಸದನದಲಯೇ ಇದಿೆ . ಆದರೆ, ಮಾನಯ  

ಮುಖಯ  ಮಂತಿರ ಯವರು ಆ ರಿೀತಿ ಹೇಳಿಲಿ .  

(ಗಿಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ .ಪಾಟಿೋಲ  (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು) ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾನೇ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಿೆ ೀನೆ.  ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಅೆಂದು 

ಸದನದಲಿ  ಇದಿರು.  
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(ಗಿಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆು ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಸದನದಲಿ .. 

(ಗಿಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ  ಮುರುಗೇಶ  ನಿರಾಣಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ನಾನ್ನ ಪೂತಿಮ ಹೇಳಿ 

ಮುಗಿಸದ ನಂತರ ಅವರು ಮಾತನಾಡಲ. ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರವರು 

ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಸಂದಭಮದಲಿ  ನಾನ್ನ  ಮಾತನಾಡಲಲಿ .  

(ಗಿಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-  ಮಾನಯ  ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರವರೇ,  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಪೂತಿಮ 

ಹೇಳಿದ ನಂತರ ತಾವು ಮಾತನಾಡಿ.  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಏನಿದೆ ಅದನ್ನನ  to the point ಹೇಳಿ.  

ಈಗ ಹಿೆಂದ್ಧನ ಪುರಾಣ ಬೇಡ.  

ಶಿರ ೋ ಮುರುಗೇಶ  ನಿರಾಣಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಆಯತ್ತ. ಮಾನಯ  

ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಯವರು ruling party  ಮತ್ತು  opposition party ರವರನ್ನನ  ಹಾಗೂ technical 

ಇದಿವರನ್ನನ  ಕರೆದು ಒೆಂದು ಸಭೆಯನ್ನನ  ಮಾಡಿ ಆ ಸಭೆಯಲಿ  ತಿೀಮಾಮನ 

ಮಾಡೀಣವೆಂದು ಹೇಳಿದಿರು. ಆ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸಭೆ ನಡೆದ್ಧಲಿ . ಅದಕೆಕ  ನನನ  

ವೈಯಕಿು ಕವಾಗಿ ಇರುವಂಥದಿು  ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ lease ಗೆ ಕಟಟ ದಿಾರೆ, ಅವರು ಯಾವುದೇ 

ಕಂಪನಿಯವರು ಇರಬಹುದು, ಅವರೆಲಿರೂ ಯಶಾ ಸಯಾಗಿ ನಡೆಸುತಿು ದಿಾರೆ. ಪಾೆಂಡವಪುರ 

SSK Ltd., ನದಿು  ನೆನೆಪು ತೆಗೆದರೆ ಮಾತರ  ಉತು ರ ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.  ಅದು ಇಷ್ಟಟ  ವಷಮದ್ಧೆಂದ 

ಬಂದ್ಧತ್ತು . ನಾನ್ನ ಕೇವಲ 90 ದ್ಧವಸಗಳಲಿ  ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಿದಿೆ ೀನೆ. 60 ವಷಮಗಳ ಹಳಯ 

ಕೈಗಾರಿಕೆ  ಅದು ಪಾರ ರಂಭವಾಗುವುದ್ಧಲಿವೆಂದು ಸುದಿ್ಧಯಲಿತ್ತು . ಅೆಂತಹ ಕೈಗಾರಿಕೆಯನ್ನನ  

ಕೇವಲ less than 90 days ನಲಿ  ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು  3,500 tonne sugarcane crushing ಇದೆ. 

ಕಳದ ಬ್ರರಿಯೂ ಸಹ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಟನ್್ sugarcane crushing ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ.  Every ten 

days ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಟಟ ದಿೆ ೀವ.  ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ರೈತರು ಖುಷಿಯಾಗಿದಿಾರೆ.  ರೈತರಿಗೆ 

ಸಕಾಲಕೆಕ  ಕಬಬ ನ್ನನ  ಅರೆಸ, ಅದರ ಬಿಲಿನ್ನನ  ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಕು. Transport 

ಮಾಡುವಂತಹ ವಾಹನಕೆಕ  15 ದ್ಧವಸಗಳಿಗೊಮಾ  ಬಿಲಿು  ಕಡುವಂಥದಿು  ಆಗಬೇಕು. ಈ 

ರಿೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ  ಸಕಾಮರದಲಿ  ನಡೆಸದರೂ ಸಹ ಸಮಸೆಯ  ಇಲಿ . ರ್ಖಸಗಿಯವರು 

ನಡೆಸದರೂ ಸಹ ಸಮಸೆಯ  ಇಲಿ .   ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆದು ರೈತರಿಗೆ ಸಮಯಕೆಕ  
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ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಲಿು  ಸಗಬೇಕು ಎನ್ನನ ವುದಷ್ಟಟ ೀ ಇದರ ಉದಿೆ ೀಶ. ಮೂರು ಸಕಾಮರಗಳಿೆಂದ 520 

ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳನ್ನನ  ಕಟಟ ದಿು  ನಮಾ  ಮುೆಂದೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ.  ಈ ರಿೀತಿಯೆಂದ 

ಆಗುವುದ್ಧಲಿ . ನಾನ್ನ ಇದನ್ನನ  ನಿಧಾಮರ ಮಾಡಿವಂಥದಿ ಲಿ . ಸನಾಾ ನಯ  

ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಯವರು, Opposition Leader, ಎಲಿರೂ ಸೇರಿ ಒೆಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಿ  ಆ 

ಸಭೆಯಲಿ  ತಿೀಮಾಮನ ಮಾಡೀಣ. ನನನ  ವೈಯಕಿು ಕ ಅಭಿಪಾರ ಯವೆಂದರೆ, ಯಾರೇ 

ನಡೆಸದರೂ ಸಹ ರೈತರಿಗೆ ಒಳು ಯದಾಗಬೇಕು. ಮಂಡಯ   ಜಿಲಿೆಯ ರೈತರಿಗೆ  ಒಳು ಯದು  

ಆಗಬೇಕು.  ರೈತರಿಗೆ ಸಕಾಲಕೆಕ  ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಗಬೇಕು.  

   ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಪಾೆಂಡವಪುರ ಸಕಕ ರೆ ಕಾಖಮನೆಯಲಿ  ರೂ.1000/- 

ಗಳಿಗೆ transportation ಗೆ ಕಡುತಿು ದಿರು. ಬೇರೆ ರಾಜಯ ದಲಿ  ಹೊೀಗುತಿು ತ್ತು . ಕೇವಲ 200 

ರೂಪಾಯಗಳಿಗೆ  per tonne ನಲಿ  ರೈತರ ಕಬುಬ  ಎತಿು ನ ಬಂಡಿಯಲಿ  ಬರುತಿು ದೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, particular factory ಅನ್ನನ  ಸುಧಾರಣೆ 

ಮಾಡಿ ಅದನ್ನನ  ಸಕಾಮರ ನಡೆಸಬೇಕೆೆಂದರೆ, ಏನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನನ  ಮಾತರ  ಹೇಳಿ.  

ಶಿರ ೋ ಮುರುಗೇಶ  ನಿರಾಣಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ಮಾನಯ  ಮುಖಯ  

ಮಂತಿರ ಯವರ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿ  ಒೆಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಅದಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪಟಟ  ಎಲಿರನ್ನನ  

ಕರೆದು ಅಲಿ  ಇದರ ಬಗೆಗ  ತಿೀಮಾಮನ ತೆಗೆದುಕಳುು ತೆು ೀವ.  

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಮಾನಯ  ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಯವರ 

ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿ  ಒೆಂದು ಸಭೆ ಕರೆದು ಅಲಿ  ತಿೀಮಾಮನ ಮಾಡಿ.  

ಶಿರ ೋ  ಮುರುಗೇಶ  ನಿರಾಣಿ:-    ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ಆಯತ್ತ.  

(ಗಿಂದಲ) 

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

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈಗ ನಾವು ನಿರಿೀಕಿಿ ಸದಿು  ಏನೆೆಂದರೆ, ನಿಕಟ ಪೂವಮ 

ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳಾಗಿದಿ  ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಎಸ್್. ಯಡಿಯೂರಪಪ ನವರು ಇದೇ ಸದನದಲಿದಿ ೆಂತಹ 

ಸಂದಭಮದಲಿ  ನಾನ್ನ ಇದೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಿದಿೆ .  ಆಗ ಮಾನಯ  

ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳಾಗಿದಿ  ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಎಸ್್. ಯಡಿಯೂರಪಪ ನವರು  ಇದನ್ನನ  ರ್ಖಸಗಿಯವರಿಗೆ 

ಕಡುವಂಥಹ ಪರ ಶೆನ  ಉದಬ ವಿಸುವುದ್ಧಲಿ . ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು  ಸಂಬಂಧಿಸದ 

ಆ ಭಾಗದ ಎಲಿ್ಯ  ಜನಪರ ತಿನಿಧಿಗಳನ್ನನ  ಕರೆದು ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಆ ಬಗೆಗ  ನಿಣಮಯ 
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ಕೈಗೊಳು ಣವೆಂದು ಹೇಳಿದಿಾರೆ.  ಈಗ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಸಹ ಅದೇ ದಾಟಯಲಿ  

ಮಾತನಾಡಿದಿಾರೆ.  ಆ ಭಾಗದಲಿ   ಮಂಡಯ  ಒೆಂದು ಪರ ತಿಷಿಾ ತವಾದ  ಜಿಲಿೆಯಾಗಿದೆ.  ಆ 

ಭಾಗದ ಪರ ತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು  ಪರ ತಿ ಪಕ್ಷದಲಿರುವ ನಮಾ ವರನ್ನನ  ಸನಾಾ ನಯ  ಮುಖಯ  

ಮಂತಿರ ಯವರ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿ  ಒೆಂದು ಸಭೆ ಕರೆಯಲ,  ಆ ಸಭೆಯಲಿ  ಚಚೆಮ ಮಾಡಿದ  

ನಂತರ ಸಕಾಮರ ನಿಣಮಯ ಕೈಗೊಳು ಲ. ಈ ಬಗೆಗ  ಏಕಾಏಕಿ ನಿಣಮಯ ಕೈಗೊಳುು ವುದು ಬೇಡ. 

ಆ ಕೈಗಾರಿಕೆಯನ್ನನ  ಶ್ರ ೀ  ನಾಲಾ ಡಿ ಕೃಷಾ ರಾಜ ಒಡೆಯರ್್ ರವರು ಪಾರ ರಂಭಿಸದಿರು. ಅವರ 

ಭಾವಚಿತರ  ಈ ಸದನದಲಿ  ನಮಾ  ಮುೆಂದ್ಧದೆ.  

                                           (ಗಿಂದಲ)  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರೇ, ಒೆಂದು ನಿಮಿಷ. ಮಾನಯ  

ಮುಖಯ  ಮಂತಿರ ಯವರ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿ  ಸಭೆ ಕರೆದು  ಆ ಭಾಗದ ಜನಪರ ತಿನಿಧಿಗಳನ್ನನ   ಆ 

ಸಭೆಗೆ ಕರೆದು ಚಚೆಮ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನನ  ಸಕಾಮರ ನೀಡಿಕಳುು ವಂತೆ ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳಿು .  

                                           (ಗಿಂದಲ)  

 ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟಿ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇೆಂದು ಮಧಾಯ ಹನ  ಇದೇ 

ವಿಷಯ ಇದೆ.   

(ಗಿಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆು ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ಈ ಅಧಿವೇಶನ ಮುಗಿದ 

ಕಡಲೇ ಆದಷ್ಟಟ  ಬೇಗ ಸಭೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳಿ.  

ಶಿರ ೋ  ಮುರುಗೇಶ  ನಿರಾಣಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈ  ಅಧಿವೇಶನ 

ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಂದಭಮದಲಿ  ಆಗುವುದ್ಧಲಿ .  ಈ ಅಧಿವೇಶನ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮಾನಯ  

ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಯವರಿೆಂದ  ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ತಮಾ ನ್ನನ  ಕರೆಸ ಒೆಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಆ 

ಸಭೆಯಲಿ  ತಿೀಮಾಮನ ಮಾಡೀಣ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಸ್ವಕು ಬಿಡಿ. ಆ ರಿೀತಿ ಮಾಡಿ. 
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖ್ಯಯ  350 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದೆ) 

 ಶಿರ ೋ ಆರ .ಧಮಾಸೇನ:-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ತಾವು ದಯಮಾಡಿ ನನನ  

ಪರ ಶೆನ ಗಳನ್ನನ  ಒೆಂದು ಬ್ರರಿ  ಓದಬೇಕೆೆಂದು ತಮಾ ಲಿ  ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಮನವಿ 

ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಉತು ರವನ್ನನ  ಕಟಟ ದಿಾರೆ. ನನನ ದು  ಮೂರು ಪರ ಶೆನ ಗಳು  

ಇವ. ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಮೂರು ಪರ ಶೆನ ಗಳಿಗೂ ಸಹ ಒೆಂದೇ ಉತು ರವನ್ನನ  ಕಟಟ ದಿಾರೆ.  

ಹಿೆಂದ್ಧನ ಕಾಲದಲಿ  ಗುರುಗಳು ಏನ್ನ ಗೊತಿು ಲಿದ ವಿದಾಯ ರ್ಥಮಗೆ  ದುಯೀಧನನ್ನನ   ಭಿೀಮ  

ಹೇಗೆ ಕೆಂದ ಎೆಂದು  ಕೇಳಿದರೆ,  ಭಿೀಮ ದುಯೀಧನನ್ನನ  ಗುದಿ್ಧ , ಗುದಿ್ಧ , ಗುದಿ್ಧ , ಗುದಿ್ಧ  

ಎೆಂದು  4 page ಬರೆದುಬಿಟಟ , last page ನಲಿ  ಗುದಿ್ಧ  ಸ್ವಯಸದ ಎೆಂದು ಬರೆಯುತಾು ರೆ.  ಆ 

ರಿೀತಿ ಉತು ರವನ್ನನ  ಕಟಟ ದಿಾರೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರೇ, ತಾವು ಸಚಿವರಿೆಂದ ಉತು ರ ಕೇಳಿ.  

ಶಿರ ೋ ಆರ .ಧಮಾಸೇನ:-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಉತು ರವನ್ನನ  ಕೇಳಿದಿೆ ೀನೆ. 

ಆದರೆ, ನನನ  ಪರ ಶೆನ ಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒೆಂದಕೂಕ  ಸಹ ಉತು ರ ಇಲಿ . ಪುರಸಭೆಗಳಿಗೆ 

ಜನಪರ ತಿನಿಧಿಗಳು ಯಾರು ಆಯೆಕಯಾಗಿದಿಾರೆ, ಅವರು ಚ್ಚನಾಯತರಾಗಿರುವುದೇ 

ಪರ ಯೀಜನವಿಲಿ . ಇವರು ಯಾವುದೊೀ scheme ಗಳಲಿ  ಬಂದ್ಧರುವಂತಹ ಹಣವನ್ನನ  

ಮಾತರ   ಕಡುತಿು ದಿಾರೆ ಹೊರತ್ತ,  ಪುರಸಭೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಗೆ  ಮತ್ತು   ವಾಡ್್ಮಗಳ 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಗೆ ಅವರ ಹತಿು ರ ಒೆಂದು ರೂಪಾಯ ಹಣ ಇಲಿ . ಆ ಚ್ಚನಾಯತ 

ಪರ ತಿನಿಧಿಗಳಲಿರೂ ನಾವು ಸಿ ಳಿೀಯ ಸಂಸಿೆ ಗಳಿೆಂದ ಚ್ಚನಾಯತರಾದವರ ಮೇಲೆ 

ದುೆಂಬ್ರಲು ಬಿಳುವಂಥದಿು  ಇದೆ. ಪುರಸಭೆಗಳಿಗೆ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳಿಗೆ ಒೆಂದು ಮನೆ 

ಕಡುವುದಕೂಕ  ಅಧಿಕಾರ  ಇಲಿ . ಅದಕೆಕ  ಪುರಸಭೆಗಳಿೆಂದ  ಮನೆ ಕಡುವಂಥದಿು  

ಆಗಬೇಕು.   ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ಹೊಸದಾಗಿ ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿೆಂದ 

ಪುರಸಭೆಗಳು ಆಗಿವ, ಆ ಪುರಸಭೆಗಳಿಗೆ ರ್ಖತೆ  KMF 24 ಕಡುವುದಕೆಕ  ಸಮಸೆಯ ಯಾಗುತಿು ದೆ. 

ಅದಕೆಕ  ಏನಾದರೆಂದು ಹೊಸ ರಿೀತಿಯಲಿ  ಕಾನೂನನ್ನನ  ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದೆ. 

ಪುರಸಭೆಗಳಲಿ  SCP/TSP ಹಣದ ಬಗೆಗ  ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇಲಿ . ಚ್ಚನಾಯತ 

ಪರ ತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅವರದೇ ಅದಂತಹ  ಯಾವುದಾದರೂ ಅನ್ನದಾನಗಳನ್ನನ  ಕಡದೇ 

ಹೊೀದರೆ, ಜನಸ್ವಮಾನಯ ರಿಗೆ ನಗರಸಭೆಗಳಲಿ ,  ಪುರಸಭೆಗಳಲಿ  ಮತ್ತು  ಸಿ ಳಿೀಯ 

ಸಂಸಿೆ ಗಳಲಿ  ತ್ತೆಂಬ್ರ ಕಷಟ ವಾಗುತು ದೆ. ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಇದರ ಬಗೆಗ  ಚಿೆಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು 
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ಮತ್ತು  ಚಚೆಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲಿವೆಂದರೆ, ಮುೆಂದ್ಧನ ದ್ಧವಸಗಳಲಿ  ಈಗ ಮಾಡಿರುವಂತಹ 

ಪಟಟ ಣಗಳು ಮತೆು  ಅವು ಗಾರ ಮಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಮಟಟ ಕೆಕ  ಹೊೀಗುತು ವ.  ಹಾಗಾಗಿ, ಅಲಿನ 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಬಗೆಗ  ಹೆಚಿಚ ನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಎನ .ರ್ನಗರಾಜ  (ಎಿಂಟಿಬ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು 

ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಪರ ಶೆನ ಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಪಮಕವಾದಂತಹ ಉತು ರಗಳನ್ನನ  ಒದಗಿಸದಿೆ ೀವ.  

ಪೌರಾಡಳಿತ ಇಲ್ಯಖೆಯಲಿ  ನಗರಸಭೆ  ಮತ್ತು  ಸಿ ಳಿೀಯ ಸಂಸಿೆ ಗಳಲಿ , ಪಟಟ ಣ 

ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಜನಸಂಖೆಯ  ವಿಸು ೀಣಮದ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಕಾಲಕಾಲಕೆಕ  ಆಯಾಯ 

ಆಯೀಗದಲಿ  ಕಟಟ ೆಂತಹ ಅನ್ನದಾನವನ್ನನ  ಎಲಿ್ಯ  ಇಲ್ಯಖೆಗಳಿೆಂದ ಸಿ ಳಿೀಯ 

ಸಂಸಿೆ ಗಳಿಗೆ  ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.  ಅವರಿಗೆ ಎಲಿವನ್ನನ  break-up ಮಾಡಿ ಕಟಟ ದಿೆ ೀವ. 

ಯಾವ ಯಾವ ವಷಮ ಯಾವ ಯಾವ scheme ನಲಿ  ಎಷ್ಟಟ ೀಷ್ಟಟ  ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ 

ಎನ್ನನ ವುದನ್ನನ ಸಹ ಕಟಟ ದೇವ. ಇದರಲಿ  ಬಹಳ ಮುಖಯ ವಾಗಿ  ಸಿ ಳಿೀಯ ಸಂಸಿೆ ಗಳಿಗೆ 4-5 

ಅನ್ನದಾನಗಳು ಮಾತರ  ಬರುತು ದೆ. ಎಸ್್.ಎಫ್.ಸ ಮುಕು ನಿಧಿ ಅನ್ನದಾನ,  ಎಸ್್ಎಫ್.ಸ 

ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರು ಅನ್ನದಾನ, ಎಸ್್.ಎಫ್.ಸ  ವಿಶೇಷ ಅನ್ನದಾನ ಹಾಗೆಯೇ 14ನೇ  

ಹಣಕಾಸು ಆಯೀಗದ ಅನ್ನದಾನ, 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೀಗದ ಅನ್ನದಾನ ಮತ್ತು  

ನಗರೀತಿಾನ (ಮುನಿಸಪಾಲಟ) 3ನೇ ಹಂತದ ಯೀಜನೆ.  ಇವಲಿವನ್ನನ  ಸಹ ಕಳದ  2018-

2019ನೇ ಸ್ವಲನಿೆಂದ ಹಿಡಿದು 2020-2021ನೇ ಸ್ವಲನವರೆಗೆ ಆಯಾಯ ವಷಮದಲಿ  

ಬರಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲಿ್ಯ  ಹಣವನ್ನನ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ. ಈಗಾಗಲೇ ಎಸ್್.ಎಫ್.ಸ 

ಮುಕು ನಿಧಿ ಅನ್ನದಾನ 302 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳು, ಎಸ್್.ಎಫ್.ಸ  ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರು 

ಅನ್ನದಾನ 56 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳು, ಎಸ್್.ಎಫ್.ಸ ವಿಶೇಷ ಅನ್ನದಾನ 134  ಕೀಟ 

ರೂಪಾಯಗಳು,  ಸಾ ಚಚ  ಭಾರತ ಯೀಜನೆಯೆಂದ 191.15 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳು, 14ನೇ 

ಹಣಕಾಸು ಆಯೀಗದ ಅನ್ನದಾನ 894.15 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳು, 15ನೇ ಹಣಕಾಸು 

ಆಯೀಗದ  ಅನ್ನದಾನ  238.64 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು  ನಗರೀತಿಾನ 3ನೇ ಹಂತ 

ಯೀಜನೆ ರೂ.629.87 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳನ್ನನ  ಸಿ ಳಿೀಯ ಸಂಸಿೆ ಗಳಿಗೆ ಮಾನದಂಡಗಳ 

ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಅಲಿನ ಜನಸಂಖೆಯ  ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಹಣವನ್ನನ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ.  

  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ವಿಶೇಷ ಅನ್ನದಾನವನ್ನನ  

ಕೇಳುತಿು ದಿಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಅನ್ನದಾನವೆಂದು ಸಕಾಮರಗಳು ಯಾರಿಗೂ ಕಟಟ ಲಿ . ಹಿೆಂದ್ಧನ 

ಬಜೆಟ್ನಲಿ  ಕಟಟ ೆಂತಹ ಎಸ್್.ಎಫ್.ಸ ಅನ್ನದಾನ ಮತ್ತು  ನಗರೀತಿಾನ 3ನೇ ಹಂತ 

ಈಗಾಗಲೇ ಮುಕಾು ಯವಾಗಿದೆ.   ಈಗಾಗಲೇ ಅದನ್ನನ  ಮಾನಯ  ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಯವರ ಬಳಿ 
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ಚಚೆಮ ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ. 3ನೇ ಹಂತ 2020-2021 ಕೆಕ  ಮುಕಾು ಯವಾಗಿದೆ.  ಈಗ 4ನೇ ಹಂತವನ್ನನ   

ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದೆ.  ಈಗಾಗಲೇ ನಗರ ಸಭೆಗಳು, ಸಿ ಳಿೀಯ ಸಂಸಿೆ ಗಳು ಮತ್ತು  

ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಗಾರ ಮಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಪಟಟ ಣ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಾಗಿ ಪರಿವತಮನೆಯಾಗಿವ. 

ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಪಟಟ ಣ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಪುರಸಭೆಗಳಾಗಿ ಪರಿವತಮನೆಯಾಗಿವ.  ಬಹಳಷ್ಟಟ  

ಪುರಸಭೆಗಳು ನಗರಸಭೆಗಳಾಗಿ ಪರಿವತಮನೆಯಾಗಿವ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮುೆಂದ್ಧನ ದ್ಧವಸಗಳಲಿ  4ನೇ 

ಹಂತವನ್ನನ  ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನಯ  ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಯವರ ಬಳಿ 

ಮತ್ತು  ಆರ್ಥಮಕ ಇಲ್ಯಖೆಯವರಲಿ  ಚಚೆಮ ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ. ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು specific ಆಗಿ 

ವಿಶೇಷ ಅನ್ನದಾನವನ್ನನ  ಕಟಟ ಲಿವೆಂದು ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ನಾವು ಎಲಿ್ಯ  ಅನ್ನದಾನಗಳನ್ನನ  

ಕಾಲಕಾಲಕೆಕ  ಜನಸಂಖೆಯ  ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ.  

(ಮುಿಂದು.,) .  

(650) 14-09-2021 (11.10) ಎಿಂವಿ-ಆರ ಎನ  

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಆರ.ಧಮಾಸೇನ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ತಮಾ  

ಉತು ರದಲಿ  ಮೂಲಸೌಕಯಮಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನನ  ಕೈಗೊಳು ಲು ಅನ್ನದಾನ 

ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲ್ಯಗಿದೆ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  

ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನನ  ಕೈಗೊಳು ಲು ಆಗಿರುವುದ್ಧಲಿ  ಮತ್ತು  ಮಾಡಿಲಿ . ಹಾಗೂ ಅನ್ನದಾನದ 

ಲಭಯ ತೆಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಮೂಲಸೌಕಯಮಗಳನ್ನನ  

ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲ್ಯಗುತು ದೆ. ಈಗ ಆರು ತಿೆಂಗಳಿಗೆ ಒಮಾ  ಒೆಂದೊೆಂದು ಪುರಸಭೆಗಳು 

ದೊಡಡ ದಾಗುತಿು ವ. ಅೆಂದರೆ, ಟೌನ್್ಗಳಲಿ  ಮತ್ತು  ಹಳಿು ಗಳಲಿ  ಮನೆ ಕಟಟ ತಿು ದಿಾ ರೆ. ಆದರೆ, 

ಅಲಿ  ರಸೆು , ಚರಂಡಿ, ವಿದುಯ ತ್ ಮತ್ತು  ಇತರೆ ಸೌಲಭಯ ಗಳು ಸಗುತಿು ಲಿ . ಆದರೆ, ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರು ಹೇಳುವುದು, ಎಸ್.ಎಫ.ಸ. ಮುಕು  ಅನ್ನದಾನ ಮತ್ತು  ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ 

ಅನ್ನದಾನ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಅನ್ನದಾನ ಎೆಂದು ಹೇಳುತಿು ದಿಾರೆ. ಇದರಿೆಂದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಗೆ 

ಪೂರಕವಾಗಿ ಆಗುವುದ್ಧಲಿ . ದಯಮಾಡಿ ಕೂಡಲೇ ಇದನ್ನನ  ಹಣಕಾಸು ಇಲ್ಯಖೆಯೆಂದ 

ಹಣ ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮಾಡಬೇಕು.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೆ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಹೇಳುತಿು ರುವುದನ್ನನ  

ತಾವು ಕೇಳಿ.  
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ಶಿರ ೋ ಎನ.ರ್ನಗರಾಜು (ಎಿಂ.ಟಿ.ಬ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು 

ವಿಶೇಷ ಅನ್ನದಾನವನ್ನನ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಎೆಂದು ಕೇಳುತಿು ದಿಾರೆ.  

ಶಿರ ೋ ಆರ.ಧಮಾಸೇನ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಇದಕೆಕ ೀನ್ನ ವಿಶೇಷ ಅನ್ನದಾನ 

ಬೇಡ. ಆದರೆ, ಇದಕೆಕ  ಏನ್ನ ಬೇಕು ಅದನ್ನನ  ಮಾನಯ  ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡಿಸಲ.  

ಶಿರ ೋ ಎನ.ರ್ನಗರಾಜು (ಎಿಂ.ಟಿ.ಬ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಈಗ 

ಯಾವುದಾದರೂ ಪುರಸಭೆ ಮತ್ತು  ನಗರ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಆಯವಯ ಯದಲಿ  ಕಟಟ ರುವಂತಹ 

ಅನ್ನದಾನದಲಿ  ಏನಾದರೂ ಕಡಿತವಾಗಿದಿ ರೆ ಮತ್ತು  ಏನಾದರೂ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗದೇ 

ಇದಿ ರೆ. ಆ ರಿೀತಿ ಏನಾದರೂ ಇದಿ ರೆ ಅದನ್ನನ  ತಿಳಿಸದರೆ, ಅದನ್ನನ  ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡಿಸುವುದಕೆಕ  ಆರ್ಥಮಕ ಇಲ್ಯಖೆ ಮತ್ತು  ಮಾನಯ  ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಜೊತೆ ಚಚೆಮ ಮಾಡಿ 

ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸುತೆು ೀನೆ.  
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(ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖ್ಯಯ : 325) 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದೆ) 

ಶಿರ ೋ ಕಾಿಂತ್ರಾಜ  (ಬಎಿಂಎಲ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ 

ಮಲಿೆೀಶಾ ರದಲಿರುವ ಮೈಸೂರು ಲ್ಯಯ ೆಂಪ್ಸ ್ ಕಾರ್ಖಮನೆಯ ಜ್ಞಗದ ಪರ ಶೆನ  ಕೇಳಿದಿೆ ೀನೆ. ನಾನ್ನ 

ಕಳದ ಬ್ರರಿಯ ಅಧಿವೇಶನದಲಿ  ಇದಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತೆ ಪರ ಶೆನ ಯನ್ನನ  ಕೇಳಿದಿೆ . ಅದಕೆಕ  

ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯ ರು ಮತ್ತು  ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯ ರೆಲಿರೂ ಸೇರಿ ಯಾವುದೇ 

ಕಾರಣಕೂಕ  ಈ ಜ್ಞಗವನ್ನನ  ರ್ಖಸಗಿಯವರಿಗೆ ಕಡಬ್ರರದು. ಈ ಜ್ಞಗವನ್ನನ  ಸಕಾಮರದವರೇ 

ಇಟಟ ಕೆಂಡು, ಸಕಾಮರದ ಅಧಿೀನದಲಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಖಮನೆಗಳು, ಆಸಪ ತೆರ ಗಳು, ಶಲೆ 

ಮತ್ತು  ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನನ  ಮಾಡಿ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕೂಕ  ರ್ಖಸಗಿಯವರಿಗೆ 

ಕಡಬೇಡಿ ಎೆಂದು ಎಲಿ್ಯ  ಸದಸಯ ರು ಸಹ ಒತಾು ಯ ಮಾಡಿದಿೆವು. ಆಗ ಕೇಳಿದಂತಹ ಪರ ಶೆನ ಗೆ 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ತಾವೇ ಪರ ಶೆನ  ಹಾಕಿದಿ್ಧ ೀರಿ. ಆ ಸಂದಭಮದಲಿ  ಸಕಾಮರ ಇದನ್ನನ  

ಯಾವುದೇ ರ್ಖಸಗಿಯವರಿಗೆ ಕಡುವುದ್ಧಲಿವೆಂದು ಒಪಿಪ ಕೆಂಡಿತ್ತು . ಆದರೆ, ಇವತ್ತು  ಈ 

ಜ್ಞಗವನ್ನನ  ಟರ ಸ್ಟ ್ಗೆ ನೀೆಂದಣಿ ಮಾಡಿದಿ್ಧ ೀರಾ ಎೆಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅದಕೆಕ  ಅವರು ಇದನ್ನನ  

“Bengaluru್Heritage್and್Environment್Trust”್ಗೆ ಜ್ಞಗವನ್ನನ  ನಿೀಡಿರುವುದಾಗ ತಿಳಿಸದಿಾರೆ. 

ಈ ಟರ ಸ್ಟ ್ನ ಅಥಮವೇನ್ನ? ಆಮೇಲೆ ಆ ಟರ ಸ್ಟ ್ನಲಿ  ಯಾರಾ್ಯ ರು ಸದಸಯ ರು ಇರುತಾು ರೆೆಂದರೆ, 

ಐದು ಜನ ಶೆರ ೀಷಾ  ನಾಗರಿಕರನ್ನನ  ಸದಸಯ ರನಾನ ಗಿ ಮಾಡುತೆು ೀವೆಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ. ಅೆಂದರೆ, 

ಅವರಲಿ  ಯಾರು ಶೆರ ೀಷಾ ರು? ಈಗ ಶೆರ ೀಷಾ  ನಾಗರಿಕರು ಎೆಂದು ಶ್ರ ೀ ಅದಾನಿ ಅಥವಾ ಶ್ರ ೀ 

ಅೆಂಬ್ರನಿ ಇವರಲಿ  ಯಾರನ್ನನ  ಶೆರ ೀಷಾ ರೆೆಂದು ಮಾಡುತಾು ರೆ? ನಾನ್ನ ಸದನದಲಿ  ಏನನ್ನನ  

ಹೇಳುವುದಕೆಕ  ಬಯಸುತೆು ೀನೆೆಂದರೆ, ಇದನ್ನನ  ಟರ ಸ್ಟ ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇದು ಮಾಹಿತಿ ಹಕುಕ  

ಕಾಯದೆ ಅಡಿಯಲಿ  ಬರುವುದ್ಧಲಿ . ಆದುದರಿೆಂದ ಇದು ಈ ಜ್ಞಗವನ್ನನ  

ಮಾರಿಕಳುು ವುದಕೆಕ  ಹುನಾನ ರವಾದಂತಹ ಸಿ ತಿ ಎೆಂದು ಹೇಳುವುದಕೆಕ  ಬಯಸುತೆು ೀನೆ. ನಮಾ  

ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಕೇೆಂದರ  ಭಾಗದಲಿ  22 ಎಕರೆ ಜ್ಞಗವಿದೆ. ಮುೆಂದ್ಧನ ದ್ಧವಸಗಳಲಿ  ಈ 

ಟರ ಸ್ಟ ್ನವರು ಈ ಜ್ಞಗವನ್ನನ  ಮಾರಿಕಳುು ತಾು ರೆ. ಈಗ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲಿ  ಜ್ಞಗವಿಲಿದೆ 

ಸಕಾಮರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲಿವೂ ಸಹ ಬ್ರಡಿಗೆ ಕಟಟ ಡಗಳಲಿವ. ಈಗ ಸೆಟ ೀಷನ್್ಗಳಿಗೂ ಸಹ 

ಜ್ಞಗವಿಲಿದಂತಾಗಿದೆ. ಅದಕೆಕ  ನಾನ್ನ ಒತಾು ಯ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. ಇದನ್ನನ  ಅವರು ಏಕೆ ಟರ ಸ್ಟ ್ 

ಎೆಂದು ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ? ಈಗ “Bengaluru್ Heritage್ and್ Environment್ Trust”್ ಎೆಂದರೆ, 

ಇದರ ಅಥಮವೇನ್ನ? ಅದಕೆಕ  ಐದು ಜನ ರ್ಖಸಗಿಯವರನ್ನನ  ಸದಸಯ ರನಾನ ಗಿ 

ಮಾಡುತೆು ೀವೆಂದು ಹೇಳುತಿು ದಿಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ಯಾರು? ಈಗ ಆ ಜ್ಞಗವನ್ನನ  
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ಬ್ರಡಿಗೆಗೆ ನಿೀಡಿದಿ್ಧ ೀರಾ ಎೆಂದು ಕೇಳಿದರೆ, ಜ್ಞಗವನ್ನನ  ಬ್ರಡಿಗೆಗೆ ನಿೀಡಿಲಿವೆಂದು 

ಹೇಳುತಿು ದಿಾರೆ. ಇದಕೆಕ  ಯಾರು ಜವಾಬಿ್ರರರು ಎೆಂದು ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಉತು ರ 

ಕಡಬೇಕೆೆಂದು ಕೇಳುತಿು ದಿೆ ೀನೆ. 

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

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇದು ಈ ದೇಶದ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರಿೆಂದ ಸಿ್ವಪಿಸಲಪ ಟಟ ೆಂತಹ 

ಅತಯ ೆಂತ ದೂರದೃಷಿಟ  ಇದಿ ೆಂತಹ ಮೈಸೂರು ಲ್ಯಯ ೆಂಪ್ಸ ್ ಕಂಪನಿ. ಇದನ್ನನ  ಒೆಂದು ರ್ಖಸಗಿ 

ಟರ ಸ್ಟ ್ಗೆ ನಿೀಡಿದಿಾರೆ. ಆ ಟರ ಸ್ಟ ್ ರ್ಖಸಗಿ ವಯ ಕಿು ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದಿು , ಅದು ಸಕಾಮರಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸದ 

ಟರ ಸ್ಟ ್ ಅಲಿ . ಆ ಟರ ಸ್ಟ ್ಗೆ ಸಕಾಮರದ ಉತು ರದಾಯತಾ ವೇ ಇಲಿ . ಅೆಂದರೆ, ಮುೆಂದೆ ಆ ಟರ ಸ್ಟ ್ 

ಅನ್ನನ  ಅವರು ನಡೆಸಕೆಂಡು ಹೊೀಗಲಲಿವೆಂದರೆ, ಅದರ successor is not a 

government.   It will become a private property.  ಮತೆು  ಅದಕೆಕ  ಬ್ರಡಿಗೆಯೂ ಇಲಿ . ಈಗ 

22½ ಎಕರೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಯಶವಂತಪುರದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲಿರುವಂತಹ ಸ್ವವಿರಾರು 

ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳ ಅತಯ ೆಂತ ಬ್ಲೆ ಬ್ರಳುವಂತಹ ಆಸು ಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನನ  ರ್ಖಸಗಿಯ 

ಐದು ಜನರ ಟರ ಸ್ಟ ್ಗೆ ವಗಾಮವಣೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಇದರ ಮೇಲೆ ಸಕಾಮರದ 

ನಿಯಂತರ ಣವಿರುವುದ್ಧಲಿ . ಇದಕೆಕ  ಬ್ರಡಿಗೆ, ಮಣ್ಣಣ -ಮಸ ಇತಾಯ ದ್ಧ ಏನೂ ಇಲಿ . ಈಗ ಇದು 

ಚ್ಚನಾಯತ ನಮಾ  ಸಕಾಮರವಾಗಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಕಾಮರವಾಗಲ, ಇದು ಸಕಾಮರ 

ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂಸಿೆಯಲಿ . ಇದು ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರಾದಂತಹ ಶ್ರ ೀ ನಾಲಾ ಡಿ 

ಕೃಷಣ ರಾಜ ಒಡೆಯರು ಸಿ್ವಪಿಸದಂತಹ ಸಂಸಿೆಯಾಗಿದಿು , ಈಗಾಗಲೇ ಇದರ ಬಗೆಗ  

ಸುದ್ಧೀಘಮವಾಗಿ ಚಚೆಮಯಾಗಿದೆ. 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಹಿೆಂದೆ ತಾವೇ ಚ್ಚಕೆಕ  ಗುರುತಿನ ಪರ ಶೆನ  ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ 

ಇದನ್ನನ  ಉಳಿಸಕಟಟ  ಕಿೀತಿಮಗೆ ತಾವು ಭಾಜನರಾಗಿದಿ್ಧ ೀರಿ. ಇದು ನಿಮಾ  ಕೂಸು. ಈಗ ತಾವು 

ಸಭಾಪತಿಯವರ ಪಿೀಠದಲಿ  ಕುಳಿತ್ತ ಇದನ್ನನ  ಉಳಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನಮಗೆ 

ನಾಯ ಯ ಒದಗಿಸಕಡಬೇಕೆೆಂದು ವಿನಂತಿಸುತೆು ೀನೆ. 

ಶಿರ ೋ ಮುರಗೇಶ  ರುದರ ಪಪ  ನಿರಾಣಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಗೌರವಾನಿಾ ತ 

ಸದಸಯ ರು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆಗ  ಏನ್ನ ಚಚೆಮ ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ, ಆ ರಿೀತಿ ಟರ ಸ್ಟ ್ನಲಿ  ಆ 

ಜ್ಞಗವನ್ನನ  ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತಹ ಹುನಾನ ರವಾಗಲ ಅಥವಾ ಅದನ್ನನ  ರ್ಖಸಗಿೀಕರಣ 

ಮಾಡಿಕಡುವುದಾಗಲ ಯಾವುದು ಸಹ ಅದರಲಿ  ಇಲಿ . ಆ ಟರ ಸ್ಟ ್ಗೆ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ರಾಜಯ ದ 

ಮುಖಯ ಕಾಯಮದಶ್ಮಗಳಿದಿಾರೆ. ಅದರಲಿ  ಏಳು ಜನ ಹಿರಿಯ ಐ.ಎ.ಎಸ್. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 
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ಇರುತಾು ರೆ. ಆದರೆ, ಕೇವಲ ಐದು ಜನರನ್ನನ  ಮಾತರ  ಹೊರಗಡೆಯೆಂದ 

ತೆಗೆದುಕಳುು ತಿು ದಿೆ ೀವ. ಇದರಲಿ , it is hundred percent controlled by our State 

Government.  ಅಲಿ  ಮಾಡುವಂತಹ ಉದಿೆ ೀಶ ಏನಿದೆ ಎೆಂದರೆ, ಅಲಿರುವಂತಹ ಎಲಿ್ಯ  

ಕಟಟ ಡಗಳನ್ನನ  ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಕೆಂಡು, ಅದನ್ನನ  modernisation ಮಾಡಿ, ಅಲಿ  IT 

Heritage ಅನ್ನನ  ಮಾಡುತಿು ದಿೆ ೀವ. ಆ ಜ್ಞಗದಲಿ  ಕನಾಮಟಕದ ಸಂಸಕ ೃತಿಯನ್ನನ  

ಬಿೆಂಬಿಸುವಂತಹ ಅೆಂದರೆ, ನಮಾ  ಕನಾಮಟಕದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲಿರುವಂತಹ 

ಸಂಸಕ ೃತಿಗಳು ಆ ಕಟಟ ಡಕೆಕ  ಬರುತು ವ. ನಂತರ ಕನಾಮಟಕದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲಿೆ ಗಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ 

ಭಾಗಗಳಲಿ  ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಹಾರ ಪದಿ ತಿ ಇದೆ. ಅವುಗಳನ್ನನ  ಅಲಿ  ಬಿೆಂಬಿಸ, ಮುೆಂದ್ಧನ 

ಪಿೀಳಿಗೆಯವರಿಗೆ ಅದನ್ನನ  ತ್ೀರಿಸುವಂಥದಿು  ಆ ಕಟಟ ಡಗಳಿಗೆ ಬರುತಿು ದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 

Bangalore City Lab ಗಳನ್ನನ  ಮಾಡುತಿು ದಿೆ ೀವ. ನಾವಲಿರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ 

ಹೊೀದಾಗ, ಈಗ ಚಿೀನಾ ಮತ್ತು  ಜಪಾನ್್ಗಳಲಿರುವಂತೆ ನಮಾ  entire Bengaluru City 

ಎಷ್ಟಟ  ದೊಡಡ ದಾಗಿದೆ, ಆ scale ಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಈಗ ಯಾವಾಯ ವ ಕಟಟ ಡಗಳು 

ಯಾವಾಯ ವ ರಿೀತಿ ಬಂದ್ಧದೆ ಮತ್ತು  ಮುೆಂದೆ ಮಾಡುವಂತಹ extension ಅನ್ನನ  ಮುೆಂದೆ 

modern ಜ್ಞಗ ಮಾಡಿಕೆಂಡಾಗ ಆ model ಯಾವ ರಿೀತಿ ಬರುತು ದೆೆಂದು approximate scale 

ಪರ ಕಾರ ಮಾಡುತಿು ದಿೆ ೀವ. ಆದುದರಿೆಂದ ಇದನ್ನನ  ಯಾವುದೇ ರಿೀತಿಯಲಿೂ  ಮಾರಾಟ 

ಮಾಡುವುದಾಗಲ, ಮತ್ು ೆಂದಾಗಲ ಇಲಿ . ದಯವಿಟಟ  ಗೌರವಾನಿಾ ತ ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಇದು 

ತಪುಪ  ಕಲಪ ನೆಯಾಗಬ್ರರದು. ಅದನ್ನನ  ಬ್ರಡಿಗೆಗೆ ಏಕೆ ಕಟಟ ಲಿವೆಂದರೆ, ಇದನ್ನನ  

ಸಕಾಮರವೇ ನಡೆಸುತಿು ದೆ ಮತ್ತು  ಅದನ್ನನ  ಸಹ ಸಕಾಮರವೇ ನಡೆಸುತಿು ದೆ. ಆದುದರಿೆಂದ 

ಸಕಾಮರದ್ಧೆಂದ ಸಕಾಮರ ಬ್ರಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕಳುು ವುದ್ಧಲಿ  ಎನ್ನನ ವ ಸಲುವಾಗಿ ಅದಕೆಕ  

ಬ್ರಡಿಗೆಯನ್ನನ  ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸಲಿ . ಅದು ಬಹಳ ಅದುು ತವಾಗಿರುವಂತಹ ಒೆಂದು  ಕಲಪ ನೆ.  

ಇದಕೆಕ  ನಮಾ  ದಕಿಿಣ ಭಾರತದ latest Architect ಇರುವಂತಹ ಶ್ರ ೀ ನರೇಶ್ ನರಸೆಂಹನ್್ 

ಎನ್ನನ ವವರು ಇದರ Architecture ಆಗಿದಿಾರೆ. ಇದಕೆಕ  ಸಕಾಮರದ ಹಣವನ್ನನ  ಹಾಕಿ ಅದನ್ನನ  

ಕಟಟ ತಿು ಲಿ . ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳಲಿ  ಇರುವಂತಹ CSR Activities ಇರುವಂತಹ 

ನಿಧಿಯನ್ನನ  ಸಂಗರ ಹ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನನ  ಇಲಿ  ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರ ಸಲುವಾಗಿ ಶ್ರ ೀ 

ಪರ ಶೆಂತ ಪರ ಕಾಶ್ರವರನ್ನನ  ನೇಮಕ ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ. ಇದಕೆಕ  ಸಕಾಮರದ ಹಣವನ್ನನ  

ವಿನಿಯೀಗ ಮಾಡುವುದ್ಧಲಿ  ಮತ್ತು  ಅದನ್ನನ  ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಪರ ಶೆನ ಯೇ ಬರುವುದ್ಧಲಿ . 

ಇದಕೆಕ  ಬ್ರಡಿಗೆ ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸುವುದಕೆಕ  ಬರುವುದ್ಧಲಿ . ಇದಕೆಕ  ರಾಜಯ ದ 

ಮುಖಯ ಕಾಯಮದಶ್ಮಯವರು ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿರುವುದರಿೆಂದ ಅವರು ಕೇಳುತಿು ರುವಂತಹ ಪರ ಶೆನ  
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ಉದು ವಾಗುವುದ್ಧಲಿ . New architect ಆದಮೇಲೆ ಅದರ complete design ಅನ್ನನ  

ಗೌರವಾನಿಾ ತ ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಕಡುತೆು ೀನೆ. ಅದಕೆಕ  ಏನಾದರೂ ಸಲಹೆ ಇದಿ ರೆ ಅವರು 

ತಿಳಿಸಲ. ಅದನ್ನನ  modern ಮಾಡಿ, ಮುೆಂದ್ಧನ ಪಿೀಳಿಗೆಗೆ ನಮಾ  ಕನಾಮಟಕದ 

ಸಂಸಕ ೃತಿಯನ್ನನ  ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನನ  ಈ ಜ್ಞಗದಲಿ  ಮಾಡುತಿು ದಿೆ ೀವ.  

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟಿ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ (ಪದವಿೋಧರರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ನನನ  

ಪರ ಶೆನ … 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರು ತಾವು ಕುಳಿತ್ತಕಳಿು . ಮಾನಯ  

ಕಾೆಂತರಾಜ್್ರವರು ತಾವು ಮಾತನಾಡಿ. 

ಶಿರ ೋ ಕಾಿಂತ್ರಾಜ  (ಬಎಿಂಎಲ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಇದನ್ನನ  ಟರ ಸ್ಟ ್ ಎೆಂದು 

ಇಟಟ ಕಳುು ವುದರ ಬದಲು ಅದನ್ನನ  ಸಕಾಮರವೆಂದು ಇಟಟ ಕಳು ಲ. 

(ಗಿಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಮುರುಗೇಶ  ರುದರ ಪಪ  ನಿರಾಣಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಈಗ ಸಕಾಮರದಲಿ  

CSR funds ಅನ್ನನ  trust ಇದಿಾ ಗ ಮಾತರ  ಅಲಿಗೆ ತರಬಹುದು.   

(ಗಿಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟಿ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,… 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರು ತಾವು ಕುಳಿತ್ತಕಳಿು . 

ಶಿರ ೋ ಮುರುಗೇಶ  ರುದರ ಪಪ  ನಿರಾಣಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಆ ಟರ ಸ್ಟ ್ಗೆ ರಾಜಯ ದ 

ಮುಖಯ ಕಾಯಮದಶ್ಮಯವರು ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿರುತಾು ರೆ. ಈಗ ಅದನ್ನನ  ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ, 

ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸ್ವವಿರ ಕೀಟ ರೂಪಾಯ ಬರುತು ದೆ.  

ಶಿರ ೋ ಕಾಿಂತ್ರಾಜ  (ಬಎಿಂಎಲ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ನಾವು ಮನವಿ 

ಮಾಡಿಕಳುು ವುದೇನೆೆಂದರೆ, ಇದಕೆಕ  ಟರ ಸ್ಟ ್ ಎನ್ನನ ವುದನ್ನನ  ತೆಗೆದು ಹಾಕಲ. ಅವರು 

ಟರ ಸ್ಟ ್ನಿೆಂದ ಏನ್ನ ಮಾಡುತಾು ರೆೆಂದರೆ, ಅದನ್ನನ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕೆಕ  ಅದನ್ನನ  

ಬ್ರಡಿಗೆಗೆ ನಿೀಡಿದಿೆ ೀವೆಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ.  ಆಗ ಅವರು ಮತೆು  ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್್ 

ಹಾಕಿಕೆಂಡು ಕುಳಿತ್ತಕಳುು ತಾು ರೆ. ಆಗ ಅವರು ವಷ್ಠಮನ್ನಗಟಟ ಲೇ ಆದರೂ ಅದನ್ನನ  
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ಬಿಡುವುದ್ಧಲಿ . ಈಗ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಒತು ಡ ಜ್ಞಸು ಯಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿೆಂದ ಅವರು ಅದನ್ನನ  

ದಾಬಸ್್ಪೇಟೆ ಅಥವಾ ತ್ತಮಕೂರಿನಲಿ  ಮಾಡಲ. ಇದನ್ನನ  ಇಲಿೆೀ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು 

ಏನಾದರೂ ಕಾನೂನ್ನ ಇದೆಯೇ? ಇಲಿ  ಸುಮಾರು 22 ಎಕರೆ ಜ್ಞಗವಿದೆ. ಈಗ ತ್ತೆಂಬ್ರ 

essential ಇರುವುದನ್ನನ  ಮಾಡಲ. ಇದನ್ನನ  ಬೇಕಾದರೆ ದಾಬಸ್್ಪೇಟೆಯ ಇೆಂಡಸಟ ರೀಯಲ್್ 

ಏರಿಯಾ ಇಲಿವೇ ಬಿಡದ್ಧಯಲಿ  ಮಾಡಲ. ನಿೀವು ಏಕೆ ಎಲಿವನ್ನನ  ಸಹ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತಂದು 

ಒತು ಡ ಮಾಡುತಿು ೀರಿ. 

(ಗಿಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಮುರುಗೇಶ  ರುದರ ಪಪ  ನಿರಾಣಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಅದನ್ನನ  

ಯಾವುದೇ ರಿೀತಿಯಲಿೂ  ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತಿು ಲಿ  ಮತ್ತು  ಅದನ್ನನ  ಬ್ರಡಿಗೆಗೆ ಕಡುತಿು ಲಿ .  

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

ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಇದು ಬಹಳ ಮಹತಾ  ಮತ್ತು  ಬಹಳ ಗಂಭಿೀರವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ.  

 (ಮುಿಂದು… 

(651) 14.09.2021 11.20 ಎಲ್್ಎಲ್್/ಆರ್್ಎನ್್ 

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

(ಗಿಂದಲ) 

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

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇದು ಬಹಳ ಗಂಭಿೀರವಾದಂತಹ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.  

(ಗಿಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಪರ ಶನ ೀತು ರ ಅವಧಿಯಲಿ  ಪರ ಶೆನ  ಕೇಳಿದಂತಹ ಸದಸಯ ರನ್ನನ  

ಹೊರತ್ತಪಡಿಸ ಬೇರೆ ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಇರುವುದ್ಧಲಿ .  

(ಗಿಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಮುರುಗೇಶ  ನಿರಾಣಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಸದರಿ ಜ್ಞಗ ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು  

ಮಧಯ ಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ  ಜ್ಞಗ ಆಗಿರುವುದರಿೆಂದ ಆ ಜ್ಞಗವನ್ನನ  ಯಾರಿಗೂ 

ಕರ ಯಕೆಕ  ನಿೀಡುವುದಾಗಲ, ಬ್ರಡಿಗೆಗೆ ನಿೀಡುವುದಾಗಲ ಅಥವಾ ಅದನ್ನನ  ರ್ಖಸಗಿ ಒಡೆತನಕೆಕ  

ನಿೀಡುವ ಪರ ಶೆನ ಯೇ ಇರುವುದ್ಧಲಿ .  
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ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ. ಪಾಟಿೋಲ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇದು ಬಹಳ ಮಹತು ರವಾದಂತಹ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಪರ ಶೆನ ಗೆ ಮಾನಯ  

ಮಂತಿರ ಗಳ ಉತು ರ ತೃಪಿು ಕರವಾಗಿದೆಯೆೆಂದು ಅನಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಟರ ಸ್ಟ ್ಗೆ 

ಸಕಾಮರದ ಮುಖಯ  ಕಾಯಮದಶ್ಮಯವರು ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿರುತಾು ರೆ ಎೆಂದು ಅವರು ಹೇಳುತಾು ರೆ. 

ಆದರೆ, ಇದನ್ನನ  ಯಾವ ಉದಿೆ ೀಶಕಾಕ ಗಿ ಟರ ಸ್ಟ ್ ಆಗಿ ಪರಿವತಮನೆಯಾಗಿರುವ ಬಗೆಗ  ಮತ್ತು  

ಅದರಲಿ  ರ್ಖಸಗಿ ವಯ ಕಿು ಗಳು ಸದಸಯ ರಾಗಿರುವ ಬಗೆಗ  ನಾವಲಿರೂ ಸಾ ಲಪ  ಅಧಯ ಯನ 

ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದೆ. ಇದು ಬಹಳ ಗಹನವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಏಕೆೆಂದರೆ, ಇದು ಸಕಾಮರದ 

ಆಸು ಯಾಗಿದಿು , ಸ್ವವಿರಾರು ಕೀಟ ರೂಪಾಯ ಬ್ಲೆಬ್ರಳುವ ಹಾಗೂ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ 

ಹೃದಯ ಭಾಗದಲಿರುವಂತಹ ಜಮಿೀನ್ನ ಮತ್ತು  ಈ ಹಿೆಂದೆ ಸದರಿ ಸಾ ತು ನ್ನನ  ರಕಿಿಸುವ ಬಗೆಗ  

ಸಾ ತಃ ತಾವೇ ಧಾವಿಸ ಬಂದ್ಧರುತಿು ೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇದು ತಮಾ  ಕೂಸು ಎೆಂದು ನಾನ್ನ 

ಮತ್ು ಮಾ  ಹೇಳಬೇಕಾಗುತು ದೆ. ಆದುದರಿೆಂದ, ಈ ವಿಷಯವನ್ನನ  ದಯಮಾಡಿ ಅಧಮ ಗಂಟೆ 

ಚಚೆಮಗೆ ಪರಿವತಮನೆ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಹಾಗೂ ಈ ವಿಷಯವನ್ನನ  ಇವೊತಿು ನ ದ್ಧವಸವೇ 

ಅೆಂತಿಮಗೊಳಿಸುವುದು ಬೇಡ. It is my humble request.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈ ವಿಷಯವನ್ನನ  ಅಧಮ ಗಂಟೆ ಚಚೆಮಗೆ ಪರಿವತಮನೆ 

ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ಮುೆಂದೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನನ  ಚಚೆಮಗೆ ತೆಗೆದುಕಳ್ು ೀಣ.  
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                                                     ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖ್ಯಯ : 245 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ) 

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ರವಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನನನ  ಪರ ಶೆನ ಗೆ ಉತು ರವನ್ನನ  

ಒದಗಿಸಲ್ಯಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಸದರಿ ಉತು ರದ ಪರ ಕಾರ 2011ರ ಜನಸಂಖೆಯ  ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ 

ರಾಜಯ ದಲಿ  13,24,205 ಜನ ಅೆಂಗವಿಕಲರಿದಿಾರೆ ಉತು ರದಲಿ  ಜಿಲಿ್ಯವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  

ನಿೀಡಿರುತಾು ರೆ. ಆದರೆ, ನಾನ್ನ ತಾಲಿೂಕುವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  ಕೀರಿದಿು , ಆ ಮಾಹಿತಿ 

ಲಭಯ ವಿರುವುದ್ಧಲಿವೆಂದು ಉತು ರ ನಿೀಡಿರುತಾು ರೆ. ನನನ  ಪರ ಶೆನ ಗೆ 2011 ರ ಜನಸಂಖೆಯ ಯ 

ಪರ ಕಾರ ಉತು ರ ನಿೀಡಿರುತಾು ರೆ. ಆದರೆ, 1995ರ ಅೆಂಗವಿಕಲ ಕಾಯಿೆಯ ಪರ ಕಾರ 7 ರಿೀತಿಯ 

ಅೆಂಗವಿಕಲತೆಯನ್ನನ  ಗುರುತಿಸ ಅವರನ್ನನ  ಅೆಂಗವಿಕಲರು ಎೆಂದು ಗುರುತಿಸುತಾು ರೆ. ಆ 

ಪರ ಕಾರ 13,24,205 ಅೆಂಗವಿಕಲರು ಇದಿಾರೆೆಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಿೀಡಿದಿಾರೀ ಅಥವಾ 2016ರಲಿ  

ಹೊಸ ಅೆಂಗವಿಕಲರ ಕಾಯಿೆಯ ಪರ ಕಾರ 21 ರಿೀತಿಯ ಅೆಂಗವಿಕಲತೆಯನ್ನನ  ಗುರುತಿಸ, 

ಅವರನ್ನನ  ಅೆಂಗವಿಕಲರೆೆಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಯಗುತು ದೆ. ಅದರಲಿ  ಆಸಡ್್ ದಾಳಿ, ಕಲಕೆಯಲಿ  

ನೂಯ ನತೆ ಇರುವಂತಹವರು, ರಕು ಸಂಬಂಧ ಕಾಯಲೆಗೆ ಮತ್ತು  ನರಸಂಬಂಧದ 

ಕಾಯಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ವರು ಸಹ ಅೆಂಗವಿಕಲರ ಪಟಟ ಯಲಿ  ಬರುತಾು ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, 

ಪರ ಸುು ತ ನನಗೆ ನಿೀಡಿರುವ ಉತು ರದಲಿ  2016ರ ಹೊಸ ಅೆಂಗವಿಕಲ ಕಾಯದೆ ಪರ ಕಾರ ಉತು ರ 

ನಿೀಡಲ್ಯಗಿದೆಯೀ ಅಥವಾ 1995ರ ಅೆಂಗವಿಕಲರ ಕಾಯದೆ ಪರ ಕಾರ ಉತು ರ 

ನಿೀಡಲ್ಯಗಿದೆಯೇ ಎೆಂಬ ಬಗೆಗ  ಸಪ ಷಿಟ ೀಕರಣ ನಿೀಡಬೇಕು. 

ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, 2016ರ ಹೊಸ ಅೆಂಗವಿಕಲರ ಕಾಯದೆ ಪರ ಕಾರ ಇಲಿಯವರೆಗೂ 

ಎಷ್ಟಟ  ಜನ ಅೆಂಗವಿಕಲರನ್ನನ  ಗುರುತಿಸದಿಾರೆ. ಒೆಂದು ವೇಳ ಗುರುತಿಸಲಿವಾದರೆ, ಯಾವ 

ಕಾರಣಕಾಕ ಗಿ ಇನೂನ  ಗುರುತಿಸರುವುದ್ಧಲಿ . 2016ರ ಹೊಸ ಅೆಂಗವಿಕಲ ಕಾಯಿೆಯ 

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  ಇಲ್ಯಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳಿಗೆ ನಿೀಡಿ ಆ ಬಗೆಗ  ಅವರಿಗೆ ಸೂಕು ವಾದ 

ತರಬೇತಿಯನ್ನನ  ಕಡಲ್ಯಗಿದೆಯೇ; ಒೆಂದು ವೇಳ ತರಬೇತಿ ನಿೀಡದೇ ಇದಿ ರೆ ಯಾವ 

ಕಾರಣಕಾಕ ಗಿ ನಿೀಡಲ್ಯಗಿರುವುದ್ಧಲಿ . ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ನನನ  ಪರ ಶೆನ ಗೆ ನಿೀಡಿರುವಂತಹ 

ಉತು ರದಲಿ  1995ರ ಅೆಂಗವಿಕಲ ಕಾಯಿೆಯ ಪರ ಕಾರ 7 ರಿೀತಿಯ ಅೆಂಗವಿಕಲತೆಯನ್ನನ  

ಹೊೆಂದ್ಧರುವವರನ್ನನ  ಅೆಂಗವಿಕಲರೆೆಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಯಗಿದೆ. ಆದರೆ, 2016ರ ಹೊಸ 

ಅೆಂಗವಿಕಲ ಕಾಯಿೆಯ ಪರ ಕಾರ 21 ರಿೀತಿಯ ಅೆಂಗವಿಕಲತೆ ಹೊೆಂದ್ಧರುವವರನ್ನನ  

ಅೆಂಗವಿಕಲರೆೆಂದು ಗುರುತಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಮಾ  ರಾಜಯ ದಲಿ  ಇದುವರೆವಿಗೂ ಆಗಿರುವುದ್ಧಲಿ . 
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ಈಗಾಗಲೇ 5 ವಷಮ ಕಳದ್ಧರುತು ದೆ. ಇವೊತಿು ನ ದ್ಧವಸ ನಮಾ  ರಾಜಯ ದಲಿ  ಅಸಂರ್ಖಯ ತ 

ಅೆಂಗವಿಕಲರು ಸಕಾಮರದ ನೂಯ ನತೆಯೆಂದ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ವೈಪಲಯ ದ್ಧೆಂದ ಇೆಂದ್ಧಗೂ 

ಕೂಡ ನರಳುತಿು ದಿಾರೆ. ಸದರಿ ಅೆಂಗವಿಕಲ ಕುಟೆಂಬದ ಸದಸಯ ರು ಅೆಂಗವಿಕಲರಿಗೆ 

ಸೂಕು ವಾದ ಚಿಕಿತೆಸ  ನಿೀಡಲ್ಯಗದೇ ಪರದಾಡುತಿು ದಿಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ಮಹತಾ ವಾದಂತಹ 

ಪರ ಶೆನ ಯಾಗಿದಿು , ಅೆಂಗವಿಕಲರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಮುೆಂದೆ ಬರುವುದ್ಧಲಿ . 

ಸಭಾಪತಿಯವರಾದ ತಾವು ಸಹ ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರುವುದ್ಧಲಿವೆಂದರೆ ಕಷಟ . ಹಾಗಾಗಿ, ಈ 

ವಿಷಯದ ಬಗೆಗ  ಪರ ಶೆನ  ಕೇಳಲು ದಯಮಾಡಿ ನನಗೆ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹೆಚ್ಚಚ  

ಸಮಯಾವಕಾಶ ನಿೀಡಬೇಕಾಗುತು ದೆ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯತ್ತ. ತಾವು ತಮಾ  ಪರ ಶೆನ ಯನ್ನನ  ಕೇಳಿ.  

ಶಿರ ೋ ಎಸ್ . ರವಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇದು ಬಹಳ ಮಹತು ರವಾದ 

ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ವಿಕಲಚೇತನರ ವಿಷಯಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತೆ,District 

Disabled Welfare Officer  ಎೆಂದು ಜಿಲಿ್ಯ  ಮಟಟ ದಲಿ  ಕೇವಲ ಒಬಬ  ಅಧಿಕಾರಿ ಇದಿು , 

ತಾಲಿೂಕು ಮಟಟ ದಲಿ  ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿ ಇರುವುದ್ಧಲಿ . ಅಲಿ  ಅಧಿಕಾರಿಯೂ ಅವರೇ 

ಆಗಿರುತಾು ರೆ ಮತ್ತು  ಜವಾನನ್ನ ಸಹ ಅವರೇ ಆಗರುತಾು ರೆ. ಅವರಿಗೆ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ 

ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಸಹಕಾರ ಇರುವುದ್ಧಲಿ . ಇದೆಲಿಕಿಕ ೆಂತಲೂ ಮುಖಯ ವಾದ 

ವಿಫಲತೆಯೆೆಂದರೆ, ಅೆಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಮಾಸ್ವಶನ ನಿೀಡುತಿು ದಿಾ ರೆ, ಅದನ್ನನ  ಸಹ ಮಾಸ್ವಶನ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತರ  ಅವರಿಗೆ ನಿೀಡುತಿು ದಿಾರೆ. ಅದರಲಿ  ಎರಡು ರಿೀತಿ 

ಇದಿು , ಶೇಕಡ 75 ಕಿಕ ೆಂತಲೂ ಕಡಿಮ ಅೆಂಗವಿಕಲತೆ ಹೊೆಂದ್ಧರುವವರು ಮತ್ತು  ಶೇಕಡ 75 

ಕಿಕ ೆಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಚ  ಅೆಂಗವಿಕಲತೆ ಹೊೆಂದ್ಧರುವವರು ಎೆಂದು ಗುರುತಿಸ ಅವರಿಗೆ ಮಾಸ್ವಶನ 

ನಿೀಡಲ್ಯಗುತಿು ದೆ. ಅದರಂತೆ, ಎಷ್ಟಟ  ಜನ ಅೆಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಗುರುತಿನ ಚಿೀಟಯನ್ನನ  

ಕಡಲ್ಯಗಿದೆ? ಏಕೆೆಂದರೆ, MP LAD & MLA LADs ನಲಿ  ಶೇಕಡ 10 ರಷ್ಟಟ  ಅನ್ನದಾನವನ್ನನ  

ಅೆಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ತಿರ ಚಕರ  ವಾಹನ ನಿೀಡುವುದಕೆಕ , ಹಿಯರ್್ ಫೀನ್್ ನಿೀಡುವುದಕೆಕ  ಹಾಗೂ 

ಇತರ ಸೌಲಭಯ ಗಳನ್ನನ  ನಿೀಡುವುದಕೆಕ  ಏನ್ನ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಸದರಿ ಗುರುತಿನ ಚಿೀಟ 

ಇಲಿವಾದರೆ, ಆ ಸೌಲಭಯ ಗಳು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಸಗುವುದ್ಧಲಿ . ಕೇವಲ ಅವರಿಗೆ ಮಾಸ್ವಶನ 

ಮಾತರ  ಸಗುತು ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅೆಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಗುರುತಿನ ಚಿೀಟ ಕಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ 

ಇದುವರೆವಿಗೂ ಮಾಡಿರುವುದ್ಧಲಿ .  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ತಾವು ತಮಾ  ಪರ ಶೆನ ಯನ್ನನ  ಮಾತರ  ಕೇಳಿ.  
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ಶಿರ ೋ ಎಸ್ . ರವಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇದು ಬಹಳ ಮಹತು ರವಾದ 

ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಎಲಿ  ಪರ ಶೆನ ಗಳು ಸಹ ಮಹತು ರವಾದ ಪರ ಶೆನ ಗಳಾಗಿವ. ಹಾಗಾಗಿ, 

ತಮಾ  ಪರ ಶೆನ ಗೆ ಮಂತಿರ ಗಳು ಉತು ರ ಹೇಳುವುದಕೆಕ  ಅವಕಾಶ ನಿೀಡಿ. ಪರ ಶೆನ  ಕೇಳುವುದಕೆಕ  ಇಷ್ಟಟ  

ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೆಂಡರೆ ಹೇಗೆ?  

ಶಿರ ೋ ಎಸ್ . ರವಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಹೊಸಬರಿದಿು , ನನನ  

ಪರ ಶೆನ ಗೆ ಉತು ರ ಹೇಳಲ. 2016ರ ಹೊಸ ಅೆಂಗವಿಕಲ ಕಾಯಿೆಯ ಪರ ಕಾರ 21 ರಿೀತಿಯ 

ಅೆಂಗವಿಕಲತೆ ಹೊೆಂದ್ಧರುವವರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  ನಿೀಡಲ. ಅದರಂತೆ, ಕನಿಷಾ  ಪಕ್ಷ ಆಸಡ್್ 

ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾದವರರನ್ನನ  ಗುರುತಿಸ ಎಷ್ಟಟ  ಜನರಿಗೆ ಸಟಮಫಿಕೇಟ್ ನಿೀಡಲ್ಯಗಿದೆ ಎೆಂಬ 

ಬಗೆಗ  ಜಿಲಿ್ಯವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನಿೀಡಲ.  

ಶಿರ ೋ ಆಚಾರ ಹಾಲಪಪ  ಬಸಪಪ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು 

ರಾಜಯ ದಲಿರುವ ಒಟಟ  ಅೆಂಗವಿಕಲರ ಸಂಖೆಯ  ಎಷ್ಟಟ (ತಾಲಿೂಕುವಾರು ಮಾಹಿತಿ 

ನಿೀಡುವುದು) ಎೆಂಬ ಬಗೆಗ  ಪರ ಶೆನ  ಕೇಳಿದಿಾರೆ. ಅದಕೆಕ  2011 ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪರ ಕಾರ 

Registrar General of India ಕಚೇರಿಗೆ Karnataka Branch ನಿೆಂದ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿದಾಗ 

ತಾಲಿೂಕುವಾರು ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಕಿಕ ರುವುದ್ಧಲಿ . ಬದಲ್ಯಗಿ, ಜಿಲಿ್ಯವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಮಾತರ  

ಸಕಿಕ ರುವ ಕಾರಣ, ಆ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ 13,24.205 ಅೆಂಗವಿಕಲರನ್ನನ  ಗುರುತಿಸರುವ ಬಗೆಗ  

ಮಾಹಿತಿ ನಿೀಡಲ್ಯಗಿರುತು ದೆ. 2011ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪರ ಕಾರ ದೃಷಿಟ ದೊೀಷವುಳು ವರು, 

ಶರ ವಣದೊೀಷವುಳು ವರು, ದೈಹಿಕ ವಿಕಲಚೇತನರು, ಬುದಿ್ಧಮಾೆಂದಯ ರು, ಮಾನಸಕ 

ಅಸಾ ಸಿ ರು, ಇತರೆ ವಿಕಲ ಚೇತನರು ಮತ್ತು  ಬಹುವಿಧ ವಿಕಲಚೇತನರ ಬಗೆಗ  ಜಿಲಿ್ಯವಾರು 

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  ಒದಗಿಸಲ್ಯಗಿದೆ. (ಗಿಂದಲ) ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರನ್ನನ  ಕೇಳಿದಂತಹ ಪರ ಶೆನ ಗೆ 

ನಾನ್ನ ಸಪ ಷಟ ವಾದ ಉತು ರವನ್ನನ  ನಿೀಡಿರುತೆು ೀನೆ.  

ಡಾ: ತೇಜಸಿವ ನಿ ಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ… 

(ಗಿಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಆಚಾರ ಹಾಲಪಪ  ಬಸಪಪ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇನ್ನನ ಳಿದ ಉಪ 

ಪರ ಶೆನ ಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ನಂತರ ಉತು ರ ನಿೀಡುತೆು ೀನೆ. ಏಕೆೆಂದರೆ, ಮಾನಯ  
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ಸದಸಯ ರು ರಾಜಯ ದಲಿರುವ ಒಟಟ  ಅೆಂಗವಿಕಲರ ಸಂಖೆಯ  ಎಷ್ಟಟ ೆಂದು ತಾಲಿೂಕುವಾರು 

ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿದಿು , ಅದಕೆಕ  ಉತು ರ ನಿೀಡಿರುತೆು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಎಸ್ . ರವಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 2016ರ ಹೊಸ ಅೆಂಗವಿಕಲ ಕಾಯಿೆಯ 

ಪರ ಕಾರ ಎಷ್ಟಟ  ಜನ ಅೆಂಗವಿಕಲರನ್ನನ  ಗುರುತಿಸಲ್ಯಗಿದೆಯೆೆಂಬ ಬಗೆಗ  ಮಾಹಿತಿ ನಿೀಡಲ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಕೇಳಿರುವ ಉಪ ಪರ ಶೆನ ಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  ಕಳುಹಿಸಕಡಿ.  

ಶಿರ ೋ ಆಚಾರ ಹಾಲಪಪ  ಬಸಪಪ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಆಯತ್ತ.  

(ಗಿಂದಲ) 

ಡಾ: ತೇಜಸಿವ ನಿ ಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ… 

(ಗಿಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ತಮಗೆ ಅವಕಾಶ ನಿೀಡಲು ಸ್ವಧಯ ವಿಲಿ . ದಯಮಾಡಿ 

ಕುಳಿತ್ತಕಳಿು . ಈ ಪರ ಶೆನ ಗೆ, ಸಂಬಂಧಪಟಟ  ಸದಸಯ ರು ಮಾತರ  ಉಪ ಪರ ಶೆನ  ಕೇಳುವುದಕೆಕ  

ಅವಕಾಶವಿದೆ.  

(ಗಿಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್ . ರವಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ… 

(ಗಿಂದಲ) 

ಡಾ: ತೇಜಸಿವ ನಿ ಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಪಾಯ ರಾ ಒಲಂಪಿಕಸ ್ನಲಿ  

ಅೆಂಗವಿಕಲರು ದೇಶಕೆಕ  ದೊಡಡ  ಕಡುಗೆಯನ್ನನ  ನಿೀಡಿದಿಾರೆ.  

(ಗಿಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ತಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದ್ಧದಿ್ಧ ೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ, 

ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಪರ ಶೆನ ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  ಒದಗಿಸಕಡಿ.  

ಶಿರ ೋ ಆಚಾರ ಹಾಲಪಪ  ಬಸಪಪ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾಹಿತಿ 

ಒದಗಿಸುತೆು ೀನೆ.  
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(ಗಿಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಎಸ್್.ರವಿಯವರನ್ನನ  

ಹೊರತ್ತಪಡಿಸ, ಬೇರೆ ಸದಸಯ ರು ಮಾತನಾಡಿದಿು  ಕಡತಕೆಕ  ಹೊೀಗಬ್ರರದು.  

(ಈ ಹಂತ್ದಲೆ್ಲ  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರ ಆದೇಶಾನುಸ್ತರ ಶಿರ ೋ ಎಸ್ . ರವಿಯವರನುನ  

ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ, ಬೇರೆ ಸದಸಯ ರು ಮಾತ್ರ್ನಡಿರುವುದನುನ  ದಾಖಲ್ಲಸಿರುವುದ್ಧಲೆ ) 

ಶಿರ ೋ ಆಚಾರ ಹಾಲಪಪ  ಬಸಪಪ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು 

ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಪರ ಶೆನ ಗೆ ಉತು ರ ಒದಗಿಸಲ್ಯಗಿದೆ. ಪರ ಸುು ತ ಅವರು ಕೇಳಿರುವಂತಹ 

ಉಪಪರ ಶೆನ ಗೆ ಏನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿದಿಾರೆ, ಅದನ್ನನ  ಒದಗಿಸುತೆು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಎಸ್ . ರವಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಸದರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡು 

ನಾನ್ನ ಏನ್ನ ಮಾಡಲ. ನಾನ್ನ ಪರ ಶೆನ  ಕೇಳಿರುವ ಉದಿೆ ೀಶವೇನೆೆಂದರೆ, 2016ರ ಹೊಸ 

ಅೆಂಗವಿಕಲ ಕಾಯದೆಯ ಪರ ಕಾರ 21 ಅೆಂಗವಿಕಲತೆಯನ್ನನ  ಗುರುತಿಸದಿು , ಸದರಿ 

ಅೆಂಗವಿಕಲತೆ ಹೊೆಂದ್ಧರುವವರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಕಾಮರ ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳು ಬೇಕೆೆಂಬ 

ಉದಿೆ ೀಶದ್ಧೆಂದ ನಾನ್ನ ಪರ ಶೆನ  ಕೇಳಿರುತೆು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ. ಪಾಟಿೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಎಸ್್. ರವಿಯವರು 

ಸಕಾಮರ ನಿೀಡುವ ಮಾಹಿತಿಯೆಂದ ನನಗೇನ್ನ ಉಪಯೀಗವಾಗುವುದ್ಧಲಿವೆಂದು 

ಹೇಳುತಿು ದಿಾರೆ. ಆದುದರಿೆಂದ, ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆಗ  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರೆಂದ್ಧಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ 

ಸಚಿವರು ಸಭೆ ಮಾಡಿದರೆ ಉತು ಮ ಎೆಂದು ನಾನ್ನ ಅಭಿಪಾರ ಯಪಡುತೆು ೀನೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈ ಬಗೆಗ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ತಮಾ  ಅಭಿಪಾರ ಯ ಹೇಳಲ.  

ಶಿರ ೋ ಆಚಾರ ಹಾಲಪಪ  ಬಸಪಪ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈ ಬಗೆಗ  ನಾನ್ನ 

ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರ ಜೊತೆ ಚಚೆಮ ಮಾಡಿ, ಅವರು ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಪರ ಶೆನ ಗೆ ಪೂಣಮ ಮಾಹಿತಿ 

ನಿೀಡುವುದಕೆಕ  ನಾನ್ನ ಪರ ಯತನ ಪಡುತೆು ೀನೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆಗ  ಮಾನಯ  ಮಂತಿರ ಗಳು ತಮಾ  ಇಲ್ಯಖೆಯ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ೆಂದ್ಧಗೆ ಒೆಂದು ಸಭೆ ಕರೆದು, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಪರ ಶೆನ ಗೆ 

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  ಕರ ೀಡಿೀಕರಿಸ, ತಿೀಮಾಮನ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಮುೆಂದ್ಧನ ಪರ ಶೆನ  ಎನ್್. 

ಅಪಾಪ ಜಿಗೌಡರದಿು .  
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖ್ಯಯ :337 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದೆ) 

ಶಿರ ೋ ಎನ . ಅಪಾಪ ಜಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾನ್ನ ಕೇಳಿರುವಂತಹ 

ಪರ ಶೆನ ಗೆ ಬಹಳ ಸುದ್ಧೀಘಮವಾದ ಉತು ರವನ್ನನ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ನಿೀಡಿರುತಾು ರೆ. ಅದಕಾಕ ಗಿ 

ನಾನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲಿಸುತೆು ೀನೆ. ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಜಂಟ ನಿಬಂಧಕರು, 

ಬ್ೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ಇವರ ಆದೇಶ ದ್ಧನಾೆಂಕ:16.11.2000ದಲಿ  ಬ್ರಪೂಜಿ ಗೃಹ ನಿಮಾಮಣ 

ಸಹಕಾರ ಸಂಘದಲಿ  ನಡೆದ್ಧರುವ ಎಲಿ್ಯ  ಅವಯ ವಹಾರಗಳ ಬಗೆಗ  ನಾನ್ನ ಪರ ಶೆನ  ಕೇಳಿದಿು , 

ಅದಕೆಕ  ಬಹಳ ಸುದ್ಧೀಘಮವಾದ ಉತು ರವನ್ನನ  ನಿೀಡಲ್ಯಗಿರುತು ದೆ. ನಾನ್ನ ಒಟಟ  ಐದು 

ಪರ ಶೆನ ಗಳನ್ನನ  ಕೇಳಿದಿು , ಸಮಯದ ಅಭಾವದ ಕಾರಣ ಅದರಲಿ  ಒೆಂದು ಪರ ಶೆನ ಯನ್ನನ  

ಮಾತರ  ಈಗ ನಾನ್ನ ಕೇಳುತೆು ೀನೆ. ಅದರಂತೆ, ಬಹಳ ಮುಖಯ ವಾದ ಪರ ಶೆನ  ಏನೆೆಂದರೆ, ಸಹಕಾರ 

ಸಂಘಗಳ ಜಂಟ ನಿಬಂಧಕರು, ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಪಾರ ೆಂತಯ  ಇವರು ದ್ಧನಾೆಂಕ:21.06.2021ರಲಿ  

ಕಲಂ 29(ಸ) ಆದೇಶದಲಿ  ಈಗಿನ ನಿದೇಮಶನಗಳನ್ನನ  ಅನಹಮಗೊಳಿಸದಿು , ರೂ.23 ಕೀಟ 

74 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಗಳ ಅವಯ ವಹಾರದ ಬಗೆಗ  ನಿದೇಮಶಕರುಗಳ ವಿರುದಿ  ಕಿರ ಮಿನಲ್್ ಕೇಸು 

ದಾಖಲು ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆಯೇ; ಹಣ ವಸೂಲ್ಯತಿಗೆ ನಿದೇಮಶಕರುಗಳ ಆಸು  ಜಪಿು ಗೆ ಕರ ಮ 

ವಹಿಸಲ್ಯಗಿದೆಯೇ; ಎೆಂಬ ಬಗೆಗ  ನನನ  ಮೂಲಭೂತವಾದ ಪರ ಶೆನ  ಇರುತು ದೆ. ಬ್ರಪೂಜಿ ಗೃಹ 

ನಿಮಾಮಣ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಪಾರ ರಂಭವಾದ ದ್ಧನದ್ಧೆಂದಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳ 

ಸುದಿ್ಧಯಲಿದೆ. ಅದಕಾಕ ಗಿ, ಸದರಿ ಸಂಘಕೆಕ  ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕೂಡ 

ಬಂದ್ಧರುತು ವ. ಆದರೆ, 2016ರಲಿ  ಬಂದಂತಹ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹಿೆಂದ್ಧನ ಆಡಳಿತ 

ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರು, ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದಿ ವರ ಆಸು ಯನ್ನನ  ಮುಟಟ ಗೊೀಲು 

ಹಾಕಿಕಳು ಲ್ಯಗಿತ್ತು . ಹೊಸದಾಗಿ, ಬಂದಂತಹ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು, ಈ ಹಿೆಂದೆ 

ಮುಟಟ ಗೊೀಲು ಹಾಕಿಕೆಂಡಂತಹ ಆಸು  ಮಡಿಕೇರಿಯಲಿದಿು , ಆ ಆಸು  ಒೆಂದು ಸೆೆಂಟ್ಗೆ 1 

ಲಕ್ಷದ 50 ಸ್ವವಿರ ರೂಪಾಯ ಇದಿು , ಸದರಿ ಜಮಿೀನಿನ ಒಟಟ  ಬ್ಲೆ 24 ಕೀಟ 75 ಲಕ್ಷ 

ರೂಪಾಯಗಳಾಗುತು ದೆ.  

(ಮುೆಂದು…) 
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(652) 14.09.2021 11.30 YL-VK                                     (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿ ತಿ) 

 

ಶಿರ ೋ ಎನ.ಅಪಾಪ ಜಗೌಡ (ಮುಿಂದು):- 

ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಮತ್ತು  ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಯಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲಿರೂ ಒಟ್ಟಟ ಗಿ 

ಸೇರಿಕೆಂಡು 24 ಕೀಟ 75 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯ ಜಮಿೀನನ್ನನ  ಕೇವಲ ರೂ.1 ಕೀಟ 1 

ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಿಾರೆ.  ಹಾಗಾಗಿ ಮಾನಯ  ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರಿಗೆ ಇದರ ಬಗೆಗ  

ಸಂಪೂಣಮವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇದಿು , ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರು, ಸದಸಯ ರು ಅದಕೂಕ  

ಮಿೀರಿ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಯಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲಿರೂ ಸೇರಿಕೆಂಡು ಬ್ರಪೂಜಿ ಗೃಹ 

ನಿಮಾಮಣ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾದ ಆಸು ಯನ್ನನ  ಕೇವಲ ರೂ.1 ಕೀಟ 1 

ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವುದರಿೆಂದ ಇಲಿಯವರೆಗೂ ಅವರುಗಳ ಮೇಲೆ ಏತಕೆಕ  ಕರ ಮ 

ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿಲಿ ;  ಅವರ ಆಸು ಯನ್ನನ  ಏತಕೆಕ  ಜಪಿು  ಮಾಡಿಲಿ  ಎನ್ನನ ವುದು ನನನ  

ಮೂಲಭೂತ ಪರ ಶೆನ ಯಾಗಿದೆ.   

 ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೋಮಶೇಖರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಬಹಳ ಸುದ್ಧೀಘಮವಾಗಿ 

ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಕೇಳಿರುವಂಥ ಪರ ಶೆನ ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  ನಿೀಡಲ್ಯಗಿದೆ.  ಜಂಟ 

ನಿಬಂಧಕರು ಜಮಿೀನನ್ನನ  ಕಡಿಮ ಬ್ಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಿಾರೆ ಎನ್ನನ ವುದು ಮಾನಯ  

ಸದಸಯ ರ ಉದಿೆ ೀಶವಾಗಿದೆ.  ಕಡಗು ಜಿಲಿೆಯಲಿರುವ ಜಮಿೀನನ್ನನ  ಅವರು 

ತೆಗೆದುಕೆಂಡಂತಹ ಸಂದಭಮದಲಿ  ಅದು convert ಆಗಿರಲಲಿ , convert ಆದ ನಂತರ 

ಅವರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಿಾರೆ.  ಇದಕೆಕ  ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಯಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 

ಶಮಿೀಲ್ಯಗಿದಿಾರೆ ಎನ್ನನ ವಂಥ ಮಾತನ್ನನ  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಹೇಳುತಿು ದಿು , ಸಹಕಾರ 

ಇಲ್ಯಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಮಿೀಲ್ಯಗಿದಿಾರೆ ಎನ್ನನ ವ ವಿಚಾರ ಗೊತಾು ದ ಮೇಲೆ ಆ 

ಬೀಡ್್ಮನ್ನನ  supersede ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ.   ಕಲಂ 64 ರ ವಿಚಾರಣೆಯ ಮಧಯ ದಲಿ  ಕಲಂ 65 

ರ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನನ  ಸಹ ನಡೆಸಲ್ಯಗಿದೆ.  ಆ ಬೀಡ್್ಮ supersede ಮಾಡಿ, ಈಗ ಹೊಸ 

ವಿಶೇಷ್ಠಧಿಕಾರಿಯನ್ನನ  ನೇಮಕ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ.  ಈ ವಿಶೇಷ್ಠಧಿಕಾರಿಯವರು ಬ್ರಕಿ 

ಉಳಿದ್ಧರುವ ರೂ.23 ಕೀಟ 74 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ, ಎಲಿ್ಯ  

ನಿದೇಮಶಕರ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟಟ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರಾದರೂ ಶಮಿೀಲ್ಯಗಿದಿ ರೆ 

ಅವರ ವಿರುದಿ  ಸಹ ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳು ಲ್ಯಗುತು ದೆ ಎನ್ನನ ವ ಮಾತನ್ನನ  ಈ ಸಂದಭಮದಲಿ  

ತಿಳಿಸಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  ಇನ್ನನ  ಹೆಚಿಚ ನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದಲಿ  ನಮಾ  ಇಲ್ಯಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 
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ಮತ್ತು  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಜಂಟ ಸಭೆ ನಡೆಸ, ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸೆಯ  ಇದಿ ರೆ ಅದನ್ನನ  

fulfill ಮಾಡಲ್ಯಗುವುದು.   

 ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆು ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಆದಷ್ಟಟ  ಬೇಗ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸ.  

 ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೋಮಶೇಖರ:- ಆಯತ್ತ.  
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖ್ಯಯ : 295 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದೆ) 

 ಶಿರ ೋ ಆರ.ಪರ ಸನನ  ಕುಮಾರ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ರಾಜಯ ದಲಿ  ಸಾ ೆಂತ 

ಕಟಟ ಡ ಹೊೆಂದ್ಧರುವ ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೇೆಂದರ ಗಳ ಸಂಖೆಯ  ಎಷ್ಟಟ  ಹಾಗೂ ಬ್ರಡಿಗೆ ಕಟಟ ಡ 

ಹೊೆಂದ್ಧರುವ ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೇೆಂದರ ಗಳ ಸಂಖೆಯ  ಎಷ್ಟಟ  ಎನ್ನನ ವಂಥ ಪರ ಶೆನ ಯನ್ನನ  ಕೇಳಿದಿು , 

ಅದಕೆಕ  ಕೇೆಂದರ  ಪುರಸಕ ೃತ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಒಟಟ  65611 ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೇೆಂದರ ಗಳು ಹಾಗೂ 

ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿಯಾಗಿ ರಾಜಯ  ಸಕಾಮರದ ಅನ್ನದಾನದಲಿ , ನಗರ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿ  450 

ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೇೆಂದರ ಗಳು ಕಾಯಮ ನಿವಮಹಿಸುತಿು ವ ಎನ್ನನ ವಂಥ ಉತು ರವನ್ನನ  ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸದಿಾರೆ.  ನಗರ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿ  450 ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೇೆಂದರ ಗಳಿವ ಎೆಂದು 

ತಿಳಿಸರುವ ಸಂಖೆಯ ಯ ಮಾಹಿತಿ ಬಗೆಗ  ನನಗೆ ಅನ್ನಮಾನ ಇದೆ.   ಏಕೆೆಂದರೆ, ಶ್ವಮೊಗಗ  

ನಗರದಲಿಯೇ 150 ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೇೆಂದರ ಗಳಿದಿು , ನಗರ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿ  ಇನ್ನನ  ಹೆಚಿಚ ನ 

ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೇೆಂದರ ಗಳಿರಬೇಕು ಎೆಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸುತಿು ದೆ.  ಜೊತೆಗೆ ರಾಜಯ  ಪುರಸಕ ೃತ 

ಯೀಜನೆಯಡಿ ಏನೇನ್ನ ಸವಲತ್ತು ಗಳಿವ ಮತ್ತು  ಕೇೆಂದರ  ಪುರಸಕ ೃತ ಯೀಜನೆಯಡಿ 

ಏನೇನ್ನ ಸವಲತ್ತು ಗಳಿವ ಎನ್ನನ ವುದರ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೇವಲ ರಾಜಯ  ಸಕಾಮರವೇ 

ಹಣವನ್ನನ  ಭರಿಸದರೆ ಅದರ ಮಾಹಿತಿ ಸಹ ಬೇಕು.  ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಮೂಲಭೂತ 

ಸೌಕಯಮಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ಪರ ಶೆನ ಯನ್ನನ  ಕೇಳಲ್ಯಗಿದಿು , ಅದಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ 

13518 ಅೆಂಗನವಾಡಿಗಳಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಇಲಿ  ಎನ್ನನ ವಂಥ ಉತು ರವನ್ನನ  ನಿೀಡಿದಿಾರೆ.  

ಇವತ್ತು  ಇಡಿೀ ರಾಜಯ ದಲಿ  ಶೌಚಾಲಯ ಇಲಿವೆಂದು ಬಯಲು ಬಹಿದೆಮಸೆ 

ಕಾಯಮಕರ ಮವನ್ನನ  ಹಮಿಾ ಕಳು ಲ್ಯಗಿದಿು , ಇನ್ನನ  13518 ಅೆಂಗನವಾಡಿಗಳಿಗೆ 

ಶೌಚಾಲಯವನ್ನನ  ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.  ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 25046 ಅೆಂಗನವಾಡಿಗಳಿಗೆ ವಿದುಯ ತ್ 

ಸಂಪಕಮ ಇಲಿವೆಂದು ಉತು ರದಲಿ  ತಿಳಿಸಲ್ಯಗಿದಿು , ಅಲಿನ ಮಕಕ ಳು ಕತು ಲೆಯಲಿದಿಾರೆ.  

44850 ಅೆಂಗನವಾಡಿಗಳಿಗೆ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಇಲಿದಂತಾಗಿದೆ.  ನಿಮಿಮಸರುವಂಥ ಕಟಟ ಡ 

ಏನಿದೆ, ಆ ಕಟಟ ಡದೊಳಗೆ ಮಕಕ ಳು ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ.  ಇದರಿೆಂದ ಆ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಒೆಂದು ರಿೀತಿ 

ಜೈಲನಲಿದಿ ೆಂತಾಗಿದೆ.  ಅೆಂಗನವಾಡಿಗಳಲಿ  ಮಕಕ ಳ ಕಲಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲಪ ಸ, ಮುೆಂದ್ಧನ 

ಅಭಾಯ ಸಕೆಕ  ಪರ ೀತಾಸ ಹ ಸಗಬೇಕು.  ಆದರೆ, ಆ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರಿೀತಿಯ ಸವಲತು ನ್ನನ  

ಕಲಪ ಸಲಿ .  ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಅೆಂಗನವಾಡಿಗಳಲಿ  ರ್ಖಲ ಇರುವ ಅೆಂಗನವಾಡಿ 

ಕಾಯಮಕತಮರ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕರ ಹುದಿೆ ಗಳಷ್ಟಟ  ಎನ್ನನ ವಂಥ ಪರ ಶೆನ ಯನ್ನನ  ಕೇಳಿದಿು , 

1791 ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯಮಕತೆಮಯರ ರ್ಖಲ ಹುದಿೆ ಗಳಿವ ಹಾಗೂ 3888 ಅೆಂಗನವಾಡಿ 
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ಸಹಾಯಕಿಯರ ರ್ಖಲ ಹುದಿೆ ಗಳಿವ ಎೆಂದು ಉತು ರದಲಿ  ತಿಳಿಸಲ್ಯಗಿದೆ.  ಇಷ್ಟಟ  ಹುದಿೆ ಗಳು 

ರ್ಖಲ ಇದಿ ರೆ ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಯಾವ ರಿೀತಿ ನಡೆಯುತು ದೆ?  ಸುಮಾರು 20000 ಕಟಟ ಡಗಳನ್ನನ  

ನಿಮಿಮಸಬೇಕಾಗಿದೆ.  ನಗರ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿರುವ ಕಟಟ ಡಗಳಿಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ 

ಇಲ್ಯಖೆಯ ವತಿಯೆಂದ ಹಣವನ್ನನ  ನಿೀಡದೇ ಇರುವುದರಿೆಂದ ಅಲಿರುವ ಅೆಂಗನವಾಡಿಗಳು 

ಬ್ರಡಿಗೆ ಕಟಟ ಡದಲಿದಿು , ತಿೆಂಗಳಿಗೆ 3000 ರೂಪಾಯ ಬ್ರಡಿಗೆ ನಿೀಡುತಿು ೀರಿ.  ಆ ಜ್ಞಗದ 

ವಿಸು ೀಣಮ ಕೇವಲ 10X10 ಅಡಿ ಮಾತರ  ಇರುತು ದೆ.  ಆದರೆ, ಇೆಂತಹ ಅೆಂಗನವಾಡಿಗಳಲಿ  

ಅಡುಗೆ ಕೀಣೆಯಾಗಲ, ಶೌಚಾಲಯವಾಗಲ ಯಾವುದೇ ರಿೀತಿಯ ವಯ ವಸಿೆ  ಇಲಿದೇ ನಗರ 

ಪರ ದೇಶಗಳಲಿ  ಅೆಂಗನವಾಡಿಗಳನ್ನನ  ನಡೆಸಲ್ಯಗುತಿು ದೆ.  ಇದಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ಸಹ 

ವಿವರವನ್ನನ  ಸಲಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಮಾನಯ  ಸಚಿವರನ್ನನ  ಕೇಳುತೆು ೀನೆ.   

 ಶಿರ ೋ ಆಚಾರ ಹಾಲಪಪ  ಬಸಪಪ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇನ್ನನ  ಕೆಲವು 

ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕಟಟ ಡಗಳನ್ನನ  ನಿಮಿಮಸಬೇಕು ಮತ್ತು  ಹುದಿೆ ಗಳನ್ನನ  ಭತಿಮ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.  

ಅದಕಾಕ ಗಿಯೇ ಕೇೆಂದರ  ಪುರಸಕ ೃತ ಯೀಜನೆಯ ಒಟಟ  65911 ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೇೆಂದರ ಗಳ 

ಪೈಕಿ 45314 ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೇೆಂದರ ಗಳು ಸಾ ೆಂತ ಕಟಟ ಡಗಳಲಿ  ಇವ.   11568 ಬ್ರಡಿಗೆ 

ಕಟಟ ಡಗಳನ್ನನ  ಬೇರೆ-ಬೇರೆ ಕಟಟ ಡಗಳಲಿ  ನಡೆಸಲ್ಯಗುತಿು ವ.  ಹಾಗೆಯೇ ಮೂಲಭೂತ 

ಸೌಕಯಮದ ಕರತೆ ಬಗೆಗ  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ತಿಳಿಸದಿಾರೆ.  ಹೌದು, ಕೆಲವೊೆಂದು 

ಅೆಂಗನವಾಡಿಗಳಲಿ  ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಮದ ಕರತೆ ಇದಿು , ಇಲಿವೆಂದು ನಾನ್ನ 

ಹೇಳುವುದ್ಧಲಿ .   ದ್ಧನಾೆಂಕ: 19.04.2021 ರಂದು ಗೌರವಾನಿಾ ತ ಜಸಟ ೀಸ್ ಶ್ರ ೀ 

ವೇಣ್ಣಗೊೀಪಾಲಗೌಡ ಇವರ ಸಮಿತಿಯ ಶ್ಫಾರಸಸ ನಂತೆ,್ ʼನಿೀರಿನ ವಯ ವಸಿೆ , ವಿದುಯ ತ್ 

ಸಂಪಕಮ, ಫಾಯ ನ್್ ಸಂಪಕಮʼ ಎಲಿವನೂನ  ಕಲಪ ಸಬೇಕೆೆಂದು ಉಚೆ  ನಾಯ ಯಾಲಯವು 

ಸಪ ಷಟ ವಾದಂತಹ ನಿದೇಮಶನವನ್ನನ  ನಿೀಡಿದಿು , ಮಾನಿಟರಿೆಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಯಗುತಿು ದೆ.   

ಇಲ್ಯಖೆಯವರು ಕರ ಮವಹಿಸುವ ನಿಟಟ ನಲಿ  ದ್ಧನಾೆಂಕ: 17.08.2021 ರಂದು ಸುತ್ು ೀಲೆ 

ಹೊರಡಿಸ, ತಾಲಿೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕಟಟ ಡ ನಿವಮಹಣೆಗಾಗಿ 2021-

22ನೇ ಸ್ವಲನಲಿ  25 ಕೀಟಗಳ ಅನ್ನದಾನವನ್ನನ  ಅೆಂಗನವಾಡಿಗಳಲಿ  ಮೂಲಭೂತ 

ಸೌಕಯಮವನ್ನನ  ಕಲಪ ಸಲು ಉಪಯೀಗಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಸಕಾಮರದ್ಧೆಂದ ಆದೇಶವನ್ನನ  

ಹೊರಡಿಸಲ್ಯಗಿದೆ.  ಉಚೆ  ನಾಯ ಯಾಲಯದ್ಧೆಂದ ಮಧಯ ೆಂತರ ಆದೇಶವನ್ನನ  ಹೊರಡಿಸ, 

2021-22ನೇ ಸ್ವಲನಲಿ  3524 ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೇೆಂದರ ಗಳಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿಮಾಮಣಕಾಕ ಗಿ 

ಮತ್ತು  14900 ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೇೆಂದರ ಗಳಿಗೆ ವಿದುಯ ತ್ ಸಂಪಕಮ ಸೌಲಭಯ ಕಾಕ ಗಿ ಹಾಗೂ 18974 

ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೇೆಂದರ ಗಳಿಗೆ ಫಾಯ ನ್್ ಸಂಪಕಮ ಕಲಪ ಸಬೇಕೆೆಂದು ಇವತ್ತು  ರೂ.4031.28 
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ಕೀಟ ವಚಚ ಗಳಷ್ಟಟ  ದ್ಧನಾೆಂಕ: 06.08.2021ರ ಆದೇಶದಲಿ  ಸಕಾಮರವು ಆಡಳಿತಾತಾ ಕ 

ಮಂಜೂರಾತಿ ನಿೀಡಿದೆ.  ಇವತ್ತು  ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಕಾಮರವು ಆಧಯ ತೆಯನ್ನನ  ನಿೀಡಿ, ಮಾನಯ  

ಸದಸಯ ರು ಹೇಳಿರುವುದೆಲಿವನೂನ  ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನನ ವ ನಿಟಟ ನಲಿ  ಸಕಾಮರ ಕರ ಮಕೈಗೊೆಂಡಿದೆ.  

ಅವುಗಳನ್ನನ  ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ನಮಾ  ಜವಾಬಿ್ರರಿ ಸಹ ಆಗಿದಿು , ಮಾಡಿಕಡುತೆು ೀವ.   

 ಶಿರ ೋ ಆರ.ಪರ ಸನನ ಕುಮಾರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಗರ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿ  

ಎಷ್ಟಟ  ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೇೆಂದರ ಗಳಿವ ಎೆಂದು ಕೇಳಿರುವ ಪರ ಶೆನ ಗೆ 450 ಅೆಂಗನವಾಡಿ 

ಕೇೆಂದರ ಗಳು ಕಾಯಮ ನಿವಮಹಿಸುತಿು ವ ಎೆಂದು ತಿಳಿಸದಿು , ಅದರ ಬಗೆಗ  ನನಗೆ ಅನ್ನಮಾನ 

ಇದೆ.  ಅದರ ಸಂಪೂಣಮ ಮಾಹಿತಿ ನಿೀಡಬೇಕೆೆಂದು ಮಾನಯ  ಸಚಿವರನ್ನನ  ಕೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  

 ಶಿರ ೋ ಆಚಾರ ಹಾಲಪಪ  ಬಸಪಪ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಗರ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿ  

ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೇೆಂದರ ಗಳು ಇಲಿ .  ಬ್ರಡಿಗೆ ಮೂಲಕ ಬೇರೆ-ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲಿ  

ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೇೆಂದರ ಗಳನ್ನನ  ನಡೆಸಲ್ಯಗುತಿು ದೆ.   

 ಶಿರ ೋ ಆರ.ಪರ ಸನನ ಕುಮಾರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಗರ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿ  

ಒಟಟ  ಎಷ್ಟಟ  ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೇೆಂದರ ಗಳಿವ ಎೆಂದು ನಾನ್ನ ಕೇಳುತಿು ರುವುದು.  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 

ತಪುಪ  ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  ನಿೀಡಿರಬಹುದು.  ದಯಮಾಡಿ ಮತ್ು ಮಾ  ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಿ.  

 ಶಿರ ೋ ಆಚಾರ ಹಾಲಪಪ  ಬಸಪಪ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 

ನಿೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪರ ಕಾರ ಉತು ರ ನಿೀಡಲ್ಯಗಿದೆ.  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಕೇಳಿರುವ ಪರ ಶೆನ ಗೆ 

ವಿವರವಾಗಿ ಉತು ರವನ್ನನ  ಒದಗಿಸಲ್ಯಗುವುದು.   
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖ್ಯಯ : 265 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದೆ) 

 ಶಿರ ೋ ವಿಜಯ  ಸಿಿಂಗ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಬಿೀದರ್್ ಜಿಲಿೆ , ಬಸವಕಲ್ಯಯ ಣ 

ತಾಲಿೂಕು, ತಿರ ಪೂರಾೆಂತ ಗಾರ ಮದಲಿ  ಆಟ್ೀ ಪಾಕ್ಮ ಸಿ್ವಪನೆಗಾಗಿ ಅೆಂತಿಮ 

ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನನ  ಹೊರಡಿಸಲ್ಯಗಿದೆ.  ಆದರೆ, ಅದಕೆಕ  ಇನ್ನನ  ಭೂಪರಿಹಾರ ದರವನ್ನನ  

ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗಿರುವುದ್ಧಲಿ .  ದ್ಧನಾೆಂಕ: 31.10.2018ರಂದು ಸಭೆಯನ್ನನ  ಸಹ 

ನಡೆಸಲ್ಯಗಿದೆ.  ಆದರೆ, ಭೂಪರಿಹಾರ ದರವನ್ನನ  ಫಿಕಸ ್ ಮಾಡಿಲಿ .  ದಯವಿಟಟ  

ಭೂಪರಿಹಾರ ದರವನ್ನನ  ಫಿಕಸ ್ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಕೇಳಿಕಳುು ತೆು ೀನೆ.  ಜೊತೆಗೆ ತೆಲಂಗಾಣ 

ರಾಜಯ ದ ಜಹಿರಾಬ್ರದ್ ಪರ ದೇಶದಲಿ  ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪರ ದೇಶ ಸಿ್ವಪನೆಯಾಗುತಿು ರುವುದು 

ಗಮನಕೆಕ  ಬಂದ್ಧದಿು , ಸುಮಾರು 25 ಕಿ.ಮಿೀ. ಇದೆ ಎೆಂದು ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸದಿಾರೆ.  

ಅದು ಬಿೀದರ್್ ಜಿಲಿೆಯ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ ಮೂಲವಾದ ಕಾರಂಜ ಜಲ್ಯಶಯಕೆಕ  ತಾಯ ಜಯ ವು 

ಬಂದು ಸೇರುತು ದೆ ಎನ್ನನ ವಂಥ ಅನ್ನಮಾನ ಇದೆ.  ಅದರ ಕಡೆ ಸಾ ಲಪ  ಗಮನಹರಿಸಬೇಕೆೆಂದು 

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರನ್ನನ  ಕೇಳಲು ಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  

(ಮುೆಂದು. . .) 

(653) 14.09.2021/11.40/ ಎಸ್್ಕೆ/ವಿಕೆ 

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಮುರುಗೇಶ  ಆರ . ನಿರಾಣಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ರೈತರಿಗೆ  major 

compensation amount ಅನ್ನನ  ಕಟಟ ದಿೆ ೀವ. ಇನ್ನನ  ಸಾ ಲಪ  ಕಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮಾ ಲಿ  

Price Advisory Committee ಗೆ  ರೈತರ ನಡುವ ಅದು  ಬ್ಲೆ ನಿಗಧಿ ಮಾಡುವಂತಹದಿ ಕೆಕ  

ಸರಿಯಾದ ರಿೀತಿಯಲಿ   ಮಾತ್ತಕತೆಯ ಒಪಪ ೆಂದ ಆಗದೇ ಇರುವುದರಿೆಂದ ಸಾ ಲಪ  ತಡವಾಗಿದೆ.    

ತಕ್ಷಣ less than 50 acres ಇದಿ ೆಂತಹವರಿಗೆ ನಾನ್ನ Special DC ಅವರನ್ನನ   ಕರೆದು, ಅದರ 

ಬ್ಲೆಯನ್ನನ  ನಿಗಧಿ ಮಾಡಿಸುತೆು ೀನೆ. ಇನ್ನನ  ಸಾ ಲಪ  ಉಳಿದಂತೆ ಇರುವ ಜ್ಞಗಗಳಿವ.  ಅಲಿನ 

ಜಿಲಿ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಧಯ ಸಿ ಕೆಯಲಿ  Price Advisory Committee ಅನ್ನನ  ಕರೆದು, ನಾನೇ 

ಖುದಿಾ ಗಿ ಅದನ್ನನ  ಮಾಡಿಸ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುತಿು ದಿೆ ೀವ. ಇನನ ೆಂದು ಜಹಿರಾಬ್ರದ್ನಲಿ  

waste water ಬರುತಿು ದೆ ಎೆಂದು   ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ಅಲಿ  ಏನಾಗಿದೆ ಎೆಂದರೆ, 

ಬಿೀದರ್್ ಎತು ರ ಪರ ದೇಶವಾಗಿದಿು , ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪರ ದೇಶವು ಕೆಳಮಟಟ ದಲಿ  ಇರುವುದರಿೆಂದ, 

ಹಾಗಾಗಿ reverse flow ಆಗುವುದ್ಧಲಿ . ಯಾವುದೇ ರಿೀತಿಯೆಂದ ಬಿೀದರ್್ ಜಿಲಿೆ ಗೆ  
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ತ್ೆಂದರೆಯಾಗುವುದ್ಧಲಿ . ಅದು ಅಲಿಯೇ  ಇರುತು ದೆ.   Waste water treatment plant 

ಅನ್ನನ  ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅವರಣದಲಿಯೇ ಮಾಡುತಿು ದಿೆ ೀವ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«¥À/14.09.2021/47 

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

ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖ್ಯಯ  277 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದೆ) 

 

ಡಾ|| ವೈ.ಎ. ರ್ನರಾಯಣಸ್ತವ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು 

ಉತು ರವನ್ನನ  ಕಟಟ ದಿಾರೆ. ಇದೇ ಪರ ಶೆನ ಯನ್ನನ  ದ್ಧನಾೆಂಕ 17.03.2020, 22.09.2020 ರಲಿ  

ಇದೇ ಸದನದಲಿ  ಕೇಳಿದಿೆ .  ಈಗ ದ್ಧನಾೆಂಕ 14.09.2021 ರಲಿ  ಇದೇ ಪರ ಶೆನ ಯನ್ನನ  ಮೂರನೇ 

ಬ್ರರಿ ಕೇಳುತಿು ದಿೆ ೀನೆ. ಆದರೆ result ಮಾತರ  ಶೂನಯ . ಇದೊೆಂದು ಸಣಣ  ಯೀಜನೆ.  ಆದರೆ 

ಬಂಗಾರಪೇಟೆ,  ಕೀಲ್ಯರ, ಮಾಲೂರು ಸಿ ಳಗಳಲಿ  ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರನ್ನನ  ಒದಗಿಸುವ 

ಯೀಜನೆ.  ಈ ಯೀಜನೆಯು 2009 ರಲಿ   ಪಾರ ರಂಭವಾಗಿತ್ತು . ಆದರೆ ಎರಡು phase. 

ಒೆಂದು ಅಣೆಕಟಟ ನ್ನನ  ಕಟಟ ವುದು. ಇನನ ೆಂದು UIDSSMT ನಲಿ  ಪೈಪ್್ಲೈನ್್ ಮಾಡಿ 

overhead tank ಅನ್ನನ  ಕಟಟ ವುದು. ಈ ಯೀಜನೆ  ಪಾರ ರಂಭವಾಗಿ ಹನೆನ ರಡು ವಷಮಗಳು 

ಕಳದ್ಧದೆ.  ಇನ್ನನ  it has not seen the light of day.  ಇದು ನನಗೆ ಇನ್ನನ  ಅಥಮವಾಗುತಿು ಲಿ .  

ಎರಡು phase ನಲಿ  ಮೊದಲು ಅಣೆಕಟಟ ನ್ನನ  ಕಟಟ  ಆಮೇಲೆ ಪೈಪ್್ಲೈನ್್ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  

ಟೆೆಂಡರ್್ ಕರೆಯಬೇಕಾ. ಮೊದಲು ಪೈಪ್್ಲೈನ್್ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಟೆೆಂಡರ್್ ಕರೆದು, ಆಮೇಲೆ 

ಅಣೆಕಟಟ ನ್ನನ  ಕಟಟ ವುದಕೆಕ  ಆಮೇಲೆ ಟೆೆಂಡರ್್ ಕರೆಯಬೇಕಾ. 2010 ರಲಿ  ಅಣೆಕಟಟ ನ್ನನ  

ಕಟಟ ವುದಕೆಕ  ಟೆೆಂಡರ್್ ಕರೆದ್ಧದಿು . ಅದೇ ಪೈಪ್್ಲೈನ್್ ಮತ್ತು  overhead tank ಮಾಡುವುದಕೆಕ   

ಟೆೆಂಡರ್್ನ್ನನ  2009 ರಲಿ  ಕರೆದ್ಧದಿು .  ಆದರೆ ಅರಣಯ  ಇಲ್ಯಖೆಯವರು ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ 

ಅವಕಾಶ ಕಡಲಲಿ  ಮತ್ತು  ಭೂಮಿ ಸಗಲಲಿವೆಂದು ಹೇಳಿ, ಈ ಯೀಜನೆಯೂ 2013ರಲಿ  

ಪಾರಂಭವಾಗಿದೆ.  ಆದರೆ 2013 ರಿೆಂದ ಇಲಿಯವರೆಗೆ ಅೆಂದರೆ ಎೆಂಟ ವಷಮಗಳವರೆಗೆ ಈ 

ಯೀಜನೆಯೂ ಏಕೆ ಪೂತಿಮಯಾಗಲಲಿ .  First phase ಅನ್ನನ  Ramky Infrastructure Ltd. 

ತೆಗೆದುಕಳುು ತಾು ರೆ.  Second phase ಅನ್ನನ  Engineering Projects (India) Ltd. 

ತೆಗೆದುಕಳುು ತಾು ರೆ. ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ತೆಗೆದುಕೆಂಡ ಮೇಲೆ ಹೊರಗುತಿು ಗೆ ಕಟಟ ದಿಾರೆ.  

ಅೆಂದರೆ ಅವರು main contract ಇವರು.  ಆದರೆ  subcontract ಕಟಟ ಬಿಡುತಾು ರೆ. ಆ 

subcontractor workout ಆಗದೇ ಬಿಟಟ  ಹೊೀಗುತಿು ದಿಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೀಲ್ಯರ ಜಿಲಿೆ ಗೆ ಈ 

ಯೀಜನೆಯೂ ಫಲಪರ ದವಾಗಲಲಿ . ಇದರ cost difference ಎಷ್ಟಟ ? ಇದರ ಮೂಲತಃ ಬ್ಲೆ 

ಸುಮಾರು 245 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳು. ಆದರೆ ಇದು ಇವತಿು ಗೆ ಅೆಂತಿಮವಾಗಿ ಯಾವ 

ಮಟಟ ಗೆ ಬಂದ್ಧದೆ ಎೆಂದರೆ, ಸುಮಾರು 313 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳಾಗಿದೆ.  ಇದು ಸುಮಾರು 80 

ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳು ಜ್ಞಸು ಯಾಗಿದೆ.  ಸುಮಾರು ಹನನ ೆಂದು ವಷಮಗಳಷ್ಟಟ  ತಡವಾಗಿದೆ. 

ನಾನ್ನ ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿ ಮೂರು ಪರ ಶೆನ ಗಳನ್ನನ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಕೇಳುತಿು ದಿೆ ೀನೆ. ಮೊದಲನೇ  
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ಪರ ಶೆನ  ಏನೆೆಂದರೆ,  ಈ ಯೀಜನೆಯನ್ನನ  scientifically approach ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಪಾರ ಜೆಕಟ ್ 

ಮಾಡಿ,  ಈ ವಿಳಂಬಕೆಕ  ಕಾರಣರಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದಿ  ಏನ್ನ ಕರ ಮ ಕೈಗೊಳುು ತಾು ರೆ?  

ಎರಡನೇ ಪರ ಶೆನ  ಏನೆೆಂದರೆ,  2013 ರಲಿ  ಭೂಮಿ ಹಸ್ವು ೆಂತರವಾಗಿದಿರೂ ಕೂಡ 2021 ರ 

ತನಕ ಪಾರ ಜೆಕಟ ್ ಪೂತಿಮಯಾಗದೇ ಇರುವ  Ramky Infrastructure Ltd., Hyderabad ಈ 

ಕಂಪನಿಯವರ ವಿರುದಿ  ಏನ್ನ ಕರ ಮ ಕೈಗೊಳುು ತಿು ೀರಿ? ಈ ಕಂಪನಿ ಇನ್ನನ  ಮುೆಂದೆ 

ರಾಜಯ ದಲಿ  blacklist ಮಾಡಿ, ಯಾವುದೇ ಪಾರ ಜೆಕಟ ್ ಕಡದ್ಧರುವ ಹಾಗೇ  ನಿಧಾಮರ 

ತೆಗೆದುಕಳುು ವುದಕೆಕ  ತಮಾ  ಕೈಯಲಿ  ಆಗುತು ದೆಯೇ? ಮೂರನೇ ಪರ ಶೆನ  ಏನೆೆಂದರೆ, 

Engineering Projects (India) Ltd, Hyderabad ಕಂಪನಿಯವರು 2009ರಲಿಯೇ 

ಗುತಿು ಗೆಯನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡು, 2018 ಕೆಕ  ಅೆಂದರೆ ಏಳು ವಷಮಗಳ ನಂತರ ಬಿಟಟ  ಹೊೀದ 

ಕಂಪನಿಯ ಮೇಲೆ ಏನ್ನ ಕರ ಮವನ್ನನ  ಜರುಗಿಸದಿಾರೆ? ಈ ಕಂಪನಿಯನ್ನನ  blacklist ಮಾಡಿ, 

ಈ ರಾಜಯ ದಲಿ  ಯಾವುದೇ ಪಾರ ಜೆಕಟ ್ ಕಡದೇ ಇರುವ ಹಾಗೇ ನಿಧಾಮರ 

ತೆಗೆದುಕಳುು ವುದಕೆಕ  ಆಗುತು ದೆಯಾ. ಕನೆಯ ಪರ ಶೆನ  ಏನೆೆಂದರೆ, ಕಳದ ಬ್ರರಿ ಪರ ಶೆನ  

ಕೇಳಿದಾಗ, ಜನವರಿ ತಿೆಂಗಳಿನಲಿ  ಪಾರ ಜೆಕಟ ್ನ್ನನ  ಲೀಕಾಪಮಣೆ ಮಾಡುತೆು ೀವೆಂದು 

ಹೇಳಿದಿರು. ಈಗಾಗಲೇ ಸೆಪ್ಟ ೆಂಬರ್್ ತಿೆಂಗಳು ಕಳಯುತಿು ದೆ.  ಎಷ್ಟಟ  ತಿೆಂಗಳ್ಳಗಾಗಿ ಈ 

ಯೀಜನೆಯನ್ನನ  ಪೂತಿಮ ಮಾಡಿ commission ಮಾಡುತಾು ರೆ ಎೆಂಬುದನ್ನನ  ಸಪ ಷಟ ವಾದ 

ಪರ ಶೆನ ಯನ್ನನ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಕೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ. 

 ಶಿರ ೋ  ಬ.ಎ. ಬಸವರಾಜ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ, ಕೀಲ್ಯರ, 

ಮಾಲೂರು   ಮಾಗಮ ಮಧಯ ದ 45 ಗಾರ ಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ ಯೀಜನೆಗೆ ಈ ಹಿೆಂದೆ 

ಇದಿ ೆಂತಹ ಸಕಾಮರದಲಿ  ಅನ್ನಮೊೀದನೆಯಾಗಿತ್ತು . ಆದಾದ ಮೇಲೆ ಏನಾಯತ್ತ ಎೆಂದರೆ, 

ಅರಣಯ  ಇಲ್ಯಖೆಯೆಂದ ಇದಕೆಕ  ಅಡೆತ್ೀಡೆಗಳು ಬಂತ್ತ. ಸುಮಾರು ಎರಡು ವಷಮ 

ಒೆಂಭತ್ತು  ತಿೆಂಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ ಸಿ ಗಿತವಾಯತ್ತ. ಅರಣಯ  ಇಲ್ಯಖೆಯವರು ಇದಕೆಕ  

ಅನ್ನಮತಿಯನ್ನನ  ಕಡಲಲಿ . ಆನಂತರ ರಾಜಯ  ಸಕಾಮರ ಮಧ್ಯಯ  ಪರ ವೇಶ ಮಾಡಿ, 

ತದನಂತರ ಅನ್ನಮತಿಯನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಳುು ವುದಕೆಕ  ತಡವಾಗಿದೆ. ಹಿೀಗಾಗಿ  ವಿಳಂಬ 

ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದನ್ನನ  ನಾನ್ನ ಹೇಳುವುದಕೆಕ  ಬಯಸುತಿು ದಿೆ ೀನೆ. ಈ ಯೀಜನೆಗೆ ಒಟಟ  745 

ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳನ್ನನ  ಖಚ್ಚಮ ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ. ಕೇೆಂದರ  ಸಕಾಮರದ್ಧೆಂದ ಸುಮಾರು 63 

ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳ ಅನ್ನದಾನ ಬಂದ್ಧದಿು , ಅದನ್ನನ  ಕೂಡ  ಖಚ್ಚಮ ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ. ಈಗ 

ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿ ಅನ್ನದಾನ ಕಡಬೇಕೆೆಂದು ಪರ ಸ್ವು ವನೆ ಬಂದಾಗ, ಮೊನೆನ  ಕಾಯ ಬಿನೆಟ್ನಲಿ  

ಇದಕೆಕ  ಅನ್ನದಾನವನ್ನನ  ಕಟಟ ದಿೆ ೀವ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನನ  ಪೂಣಮಗೊಳಿಸುವುದಕೆಕ  
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ಈಗಾಗಲೇ ನಾನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನನ  ಕಟಟ ದಿೆ ೀನೆ. ಡಿಸೆೆಂಬರ್್ ತಿೆಂಗಳಿನಲಿ  ಈ 

ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನನ  ಪೂತಿಮಗೊಳಿಸ, ಸ್ವವಮಜನಿಕರಿಗೆ ಲೀಕಾಪಮಣೆ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  

ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  ಕಟಟ ದಿೆ ೀನೆ. ಇವತ್ತು  ಸದನದಲಿ  ಇದರ ಬಗೆಗ  ನಾನ್ನ ಏನ್ನ 

ಹೇಳಿದಿೆ ೀನೆಯೀ, ಇದನ್ನನ  ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಪರ ಮಾಣಿಕವಾದ ಪರ ಯತನ ವನ್ನನ  ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. 

ಯಾವ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕರ ಮ ಜರುಗಿಸದಿೆ ೀವ ಎೆಂಬುದು ಮುಖಯ ವಲಿ . ಏಕೆೆಂದರೆ, ಅದು 

ಸಕಾಮರದಲಿ  ಮಾಡತಕಕ ೆಂತಹ ಸಂದಭಮದಲಿ   ಅಲಿ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ನಿೀರು ಲಭಯ ವಾಗುತಿು ತ್ತು . 

ತದನಂತರ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಎೆಂದರೆ, ನಾವು ಮಳಯನೆನ ೀ ಆಧಾರವಾಗಿಟಟ ಕೆಂಡು, ಇವತ್ತು  

ಆ ಯೀಜನೆಯನ್ನನ  ತಯಾರು ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ.   ಆ ಯೀಜನೆಗಳು ಮುಗಿಯುವ ಹಂತಕೆಕ  

ಬಂದ್ಧದೆ. ಅದರ ಫೀಟ್ೀಗಳನ್ನನ  ತಮಗೆ  ಕಳುಹಿಸಕಡುವುದಕೆಕ  ತಯಾರಿದಿೆ ೀನೆ. ಆದರೆ 

ಆ ಯೀಜನೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ  ನಾನ್ನ ಇಲಿವೆಂದು ಹೇಳುತಿು ೀಲಿ . ಆದರೆ ಆ ಯೀಜನೆ 

ಮುಗಿಯುವ ಕನೆಯ ಹಂತಕೆಕ  ಬಂದ್ಧದೆ. ಡಿಸೆೆಂಬರ್್ ತಿೆಂಗಳ್ಳಗಾಗಿ ಇದನ್ನನ  

ಲೀಕಾಪಮಣೆ ಮಾಡುತೆು ೀವೆಂದು ತಮಾ  ಮೂಲಕ ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಹೇಳಬಯಸುತೆು ೀವ.  

ಡಾ|| ವೈ.ಎ. ರ್ನರಾಯಣಸ್ತವ ಮಿ:-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 2013 ರಲಿ  ಜಮಿೀನ್ನ 

ವಿವಾದ  ಇತಯ ಥಮವಾಗಿ ಭೂಮಿ ಹಸ್ವು ೆಂತರವಾದ ಮೇಲೆ ಎೆಂಟ ವಷಮಗಳಾದರೂ ಕೂಡ 

ಕಂಪನಿಯವರು ಕೆಲಸವನ್ನನ  ಮಾಡಲಲಿ . ಕಂಪನಿಯ ಮೇಲೆ ಏಕೆ ಕರ ಮ 

ಕೈಗೊಳುು ವುದ್ಧಲಿ ? ಕಂಪನಿಯ ಮೇಲೆ ಕರ ಮವನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಳು ಬೇಕಲಿವೇ?  2009 ರಿೆಂದ 

2018ರ ತನಕ ಟೆೆಂಡರ್್ ತೆಗೆದುಕೆಂಡು, ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇನನ ೆಂದು ಕಂಪನಿ 

ಇದೆಯೆಲಿ್ಯ , ಆ ಕಂಪನಿಯವರನ್ನನ  ಏಕೆ ಬಿಟಟ ದಿಾರೆ? ದಯವಿಟಟ , ಆ ಕಂಪನಿಯ 

ಮೇಲೆಯೂ ಕರ ಮ ಕೈಗೊಳು ಬೇಕು.  ಈ ಯೀಜನೆಯನ್ನನ  ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದಂತಹ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರು ಯಾರು ಕಾರಣಿೀಭೂತರಾಗಿದಿಾರೀ, ಅವರ ವಿರುದಿ  ಕರ ಮ 

ಕೈಗೊಳಿು . ಸುಮಾರು 80 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳು ನಮಾ  ಹಣವಲಿವೇ? Taxpayers money 

ಅಲಿವೇ? Who has given the rights to expand more money on that project? Why has 

the delay happened? Is it not the mistake of the Government?   

ಶಿರ ೋ  ಬ.ಎ. ಬಸವರಾಜ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ಕಾಮಗಾರಿ 

ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದಕೆಕ  ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ದಂಡವನ್ನನ  ವಿಧಿಸದಿೆ ೀವ.   ಕಾಮಗಾರಿಯ 

ಕೆಲಸವನ್ನನ  ಪೂತಿಮಗೊಳಿಸದಿೆ ೀವ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾನ್ನ ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಹೇಳುತಿು ದಿೆ ೀನೆ. 

ಈಗಾಗಲೇ  ಎರಡ್ಮಾ ರು ಬ್ರರಿ ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ನಾನ್ನ ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರನ್ನನ  ಜೊತೆಗೆ 

ಕರೆದುಕೆಂಡು ಹೊೀಗಿ, ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ಹಂತದಲಿದೆ? ಅದು ಏನಾಗಿದೆ? ಇದರ ಬಗೆಗ  
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ಸಂಪೂಣಮವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  ಕಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನನ  ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. ಈ 

ಕಾಮಗಾರಿ ಡಿಸೆೆಂಬರ್್ ತಿೆಂಗಳಿನಲಿ  ಪೂಣಮಗೊಳಿಸಬೇಕೆೆಂದು ತಿೀಮಾಮನವನ್ನನ  

ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದಿೆ ೀವ. ಆ time bound ಒಳಗೆ ಪೂಣಮಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನನ  ಮಾಡಿ, 

ಲೀಕಾಪಮಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನನ  ಮಾಡುತೆು ೀವ. 

ಡಾ|| ವೈ.ಎ. ರ್ನರಾಯಣಸ್ತವ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಸುಮಾರು 80 ಕೀಟ 

ರೂಪಾಯಗಳಷ್ಟಟ  ನಷಟ ವಾಗಿದೆ. ನಾನ್ನ ಹೇಳುವುದೇನೆೆಂದರೆ, ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದಿ  ಮುೆಂದೆ 

ಏನ್ನ ಕರ ಮ ಕೈಗೊಳುು ತಾು ರೆ? ಆ ಕಂಪನಿಯವರು ಇಲಿ  ಬಂದು ಹೊರ ಗುತಿು ಗೆಗೆ ಕಟಟ , 

subcontract ಕಟಟ ,  ಅವರು ಲೂಟ ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ.  Why must you support that 

companies? You must act against that companies. ದಯವಿಟಟ ,  ಇದರ ಬಗೆಗ  

ಹೇಳಬೇಕು. ಸಕಾಮರದ ಹಣ ಇದಕೆಕ   ನಷಟ ವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೀಜನೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನನನ  ನೆರವಿಗೆ ಬರಬೇಕು.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಿಾರೆ. 
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖ್ಯಯ  315 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದೆ) 

 

ಶಿರ ೋ ಅರವಿಿಂದ ಕುಮಾರ  ಅರಳಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು 

ಈಗಾಗಲೇ ಉತು ರವನ್ನನ  ಒದಗಿಸದಿಾರೆ. ಆದರೆ  ತಪುಪ  ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  ನಿೀಡಿದಿಾರೆ 

ಎೆಂಬುದು ನನಗೆ ಅನಿಸುತಿು ದೆ.  ಬಿೀದರ್್ ಜಿಲಿೆಯಲಿ  ಯುಜಿಡಿಯನ್ನನ  2016ರಲಿ  

ಪಾರ ರಂಭವಾಗಿದಿು , ಇದು ಇಲಿಯವರೆಗೂ ಕೆಲಸ  ನಡೆಯುತು ಲೇ ಇದೆ. ಆ ಗುತಿು ಗೆದಾರರು 

ಗುಜರಾತಿನ  ಮೂಲದವರು. ಸಕಾಮರ ಮತ್ತು  local ನಲಿ    ಅವರಿಗೆ ಯಾರಾದೂ  

ಹಿಡಿತವಿಲಿ . ಅವರು ಮನ ಬಂದಂತೆ  ಕೆಲಸವನ್ನನ  ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ.  

ಒಳು ಯ ರಸೆು ಗಳನ್ನನ  ಅಗೆದು, patch ಮಾಡದೇ ಹೊೀಗಿದಿಾರೆ. ಅದರ ಬಗೆಗ  ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆಯೇ ಎೆಂದು ನಾನ್ನ ಕೇಳಿದಿೆ ೀನೆ. ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಅದಾಯ ವುದೂ 

ಮಾಹಿತಿ ಇಲಿವೆಂದು ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನ್ನ ಅನೇಕ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡು 

ಬಂದ್ಧದಿೆ ೀನೆ. ರಸೆು  ಡಾೆಂಬರಿೀಕರಣ, ಸಸ ರಸೆು  ಮತ್ತು  ಒಳು ಯ ರಸೆು ಗಳನ್ನನ  ಅಗೆದು, ಅದನ್ನನ  

ಮುಚಚ ದೇ ಹಾಗೆಯೇ ಹೊೀಗುತಾು ರೆ. ಅದರಿೆಂದಾಗಿ, ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಜನರು ಸೈಕಲ್್, ಮೊೀಟ್ಟರು 

ಬೈಕ್, ಕಾರು  ರಸೆು ಯ ಮೇಲೆ ಹೊೀಗುವಾಗ ಸಕಿಕ  ಹಾಕಿಕೆಂಡು, ಅವರು ಕೈ ಕಾಲು 

ಮುರಿದುಕೆಂಡು ಹೊೀಗುವಂತಹ ಪರಿಸಿ ತಿ ಬಂದ್ಧದೆ. 

(ಮುೆಂದು) 

(654) 14.09.2021, 11.50, ಟಸಹೆಚ್-ಬಿಎನ್ಎಸ್ 

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

 ಶಿರ ೋ ಅರವಿಿಂದ ಕುಮಾರ ಅರಳಿ (ಮುಿಂದು):-  

ಅದರ ವಿರುದಿ  ಕರ ಮಕೈಗೊಳಿು  ಎೆಂದು ಕೇಳಿದಿೆನ್ನ.  ಅದಕೆಕ  ಅವರು ಯಾವುದೇ ಆ ರಿೀತಿಯ 

ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದ್ಧಲಿವೆಂದು ಹೇಳುತಿು ದಿಾರೆ.  ಗುತಿು ಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನನ  

ಅಧಮೆಂಬಧಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬಿಟಟ  ಹೊೀಗಿದಿಾರೆ ಎೆಂದು ಪರ ಶೆನ  ಕೇಳಿದಿೆನ್ನ.  ಆದರೆ ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರು ಇಲಿವೆಂದು ಹೇಳುತಿು ದಿಾರೆ. ಅದಕೆಕ  ಬೇಕಾದರೆ ನಾನ್ನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನನ  

ಕಡುತೆು ೀನೆ. ಕಳಪ್ ಗುಣಮಟಟ ದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ. ಅದರ ಬಗೆಗ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು 
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ಮಾನಿಟರ್್ ಮಾಡಬೇಕು.  ಆ ಮಾನಿಟರ್್ ಮಾಡತಕಕ ೆಂಥ ಅಥಾರಿಟ ಯಾರಿಗೆ ಇದೆಯೆೆಂದು 

ಕೇಳುತಿು ದಿೆ ೀನೆ.  

 ಶಿರ ೋ ಬ.ಎ.ಬಸವರಾಜ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಕೇಳಿದಂಥ 

ಪರ ಶೆನ ಗೆ ಸಮಪಮಕವಾದ ಉತು ರವನ್ನನ  ಒದಗಿಸದಿೆ ೀವ. ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲಿ  ಸುಮಾರು 133 

ಕಿ.ಮಿೀ ಇದನ್ನನ  ಯುಜಿಡಿ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನನ  ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ. 

ಅದರಲಿ  ಸುಮಾರು 68 ಕಿ.ಮಿೀ.ನಷ್ಟಟ  ನಮಗೆ asphalting  ಮತೆು  ಕಾೆಂಕಿರ ೀಟ್ ರಸೆು ಗಳಿದಿವು 

ಅವುಗಳನ್ನನ  ಮಾತರ  ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ. ಇನ್ನನ ಳಿದ ರಸೆು ಗಳು 

ಮಣಿಣ ನ ರಸೆು ಗಳಾಗಿರುವುದರಿೆಂದ, ಅದನ್ನನ  ನಾವು ಲೆವಲ್್ ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ ಅಷ್ಟಟ . ಈಗ ಉಳಿದ 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಿೆಂತ್ತಹೊೀಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು bits ಬಿಟಟ  ಹೊೀಗಿದೆ ಎನನ ತಕಕ ೆಂಥದಿನ್ನನ  

ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ಆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನೂನ  ಕೂಡ ನಾವು ಅಬಮನ್್ ವಾಟರ್್ 

ಸಪಿ್ ೈಯೆಂದ ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಅವುಗಳನೂನ  ಕೂಡ ಪೂಣಮಗೊಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡುತಿು ದಿೆ ೀವ. ಮತೆು  ಅಲಿ  ಇನೂನ 17 ಕಿ.ಮಿೀ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನನ  ಮಾಡಬೇಕಿದೆ.  ಆ 17 

ಕಿ.ಮಿೀಟರ್್ನೂನ  ಕೂಡ ಮುೆಂದ್ಧನ 3 ತಿೆಂಗಳಿನಲಿ  ಪೂಣಮಗೊಳಿಸ ಆ ರಸೆು ಗಳು ಮೊದಲು 

ಯಾವ ರಿೀತಿ ಇದಿವೊೀ ಅದೇ ರಿೀತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನನ  ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು 

ಮಾಡುತೆು ೀವ ಎನನ ತಕಕ ೆಂಥ ಮಾತನ್ನನ  ನಾನ್ನ ಈ ಸಂದಭಮದಲಿ  ಹೇಳುವುದಕೆಕ  

ಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  ಮತೆು  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರ ಮನೆಯ ಮುೆಂದೆ ಕೂಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಟಟ  

ಹೊೀಗಿದೆ ಎನನ ತಕಕ ೆಂಥ ಮಾತನ್ನನ  ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ಅದನೂನ  ಕೂಡ ಸೇರಿಸಬೇಕೆೆಂದು ನಾನ್ನ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬ್ಳಗೆಗಯೇ ಸೂಚನೆ ಕಟಟ ದಿೆ ೀನೆ. ಅದನೂನ  ಕೂಡ ಸೇರಿಸ 

ಮಾಡಿಸಕಡತಕಕ ೆಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನನ  ಪಾರ ಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುತೆು ೀವ ಎನನ ತಕಕ ೆಂಥ 

ಮಾತನ್ನನ  ಹೇಳುವುದಕೆಕ  ಬಯಸುತಿು ದಿೆ ೀನೆ.  

 ಶಿರ ೋ ಅರವಿಿಂದ ಕುಮಾರ ಅರಳಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  

ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಸಚಿವರು ಆ ರಸೆು ಯನ್ನನ  ಲೆವಲ್್ ಮಾಡುತೆು ೀವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆ 

ರಸೆು ಯನ್ನನ  ಡಾೆಂಬರಿೀಕರಣ ಮಾಡಿರುತಾು ರೆ,  ಆ ರಸೆು ಯಾಗಲ ಅಥವಾ ಸ.ಸ. ರಸೆು ಯಾಗಲ. . 

. . 

ಶಿರ ೋ ಬ.ಎ.ಬಸವರಾಜ:-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಕಳದ ಬ್ರರಿ ನಾನ್ನ ಬಿೀದರ್್ಗೆ 

ಬಂದ್ಧದಿೆ ೀನೆ.  ಬಿೀದರ್್ನಲಿ  ಈ ರಿೀತಿಯಾದ ಕಂಪಿ್ೀೆಂಟ್ನ್ನನ  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಕೂಡ 

ಎತಿು ದಿ ರು. ನಾನ್ನ ಅಲಿಗೆ ಬಂದು ರಸೆು ಗಳನ್ನನ  ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನನ  
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ಕೂಡ ಕಟಟ ದಿೆ ೀನೆ. ಎಲಿೆಲಿ  ನಾವು ರಸೆು ಗಳನ್ನನ  ಅಗೆಯುತೆು ೀವಯೀ ಆ ರಸೆು ಗಳನ್ನನ  

ಸಮಪಮಕವಾಗಿ ನಿವಮಹಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮುೆಂದ್ಧನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನನ  ಕೈಗೆತಿು ಕಳಿು  

ಎನನ ತಕಕ ೆಂಥ ಮಾತನ್ನನ   ಹೇಳಿದಿೆ ೀನೆ. ಈಗ ಇನೂನ  17 ಕಿ.ಮಿೀಟರ್್ ಕೆಲಸ ಬ್ರಕಿ ಇದೆ. ತಾವು 

ಹೇಳುತಿು ರುವುದು ನಿಜ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇನೂನ  17 ಕಿ.ಮಿೀಟರ್್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನನ  

ಬ್ರಕಿ ಇಟಟ ಕೆಂಡಿದಿೆ ೀವ. ಆ 17 ಕಿ.ಮಿೀಟರ್್ ಕಾಮಗಾರಿಯಾದ ನಂತರ ಇನೂನ  

ಎಲಿ್ಯದರೂ ತ್ೆಂದರೆ ಇದಿ ರೆ ನಾನ್ನ ಮತೆು  ಬಿೀದರ್್ಗೆ ಬಂದು ಅದನ್ನನ  ಸರಿಪಡಿಸುವಂಥ 

ಕೆಲಸವನ್ನನ  ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಅರವಿಿಂದ ಕುಮಾರ ಅರಳಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು 

ಬಿೀದರ್್ಗೆ ಬಂದ್ಧದಿರು. ಅಲಿ  ಇನ್ಸ ್ಪ್ಕ್ಷನ್್ ಮಾಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್್ ಕಟಟ ದಿಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲಿಯವರೆಗೆ ಅದಕೆಕ  ಸಪ ೆಂದನೆ ಮಾಡುತಿು ಲಿ . ಮಾನಯ  ಸಚಿವರ ಆದೇಶವನ್ನನ  

ಅವರು ಉಲಿೆಂಘನೆ ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಶ್ರ ೀ ಅರವಿೆಂದ ಕುಮಾರ ಅರಳಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು 

ಅದನ್ನನ  ಸರಿಪಡಿಸುತೆು ೀವೆಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಿಾರೆ. 

ಶಿರ ೋ ಅರವಿಿಂದ ಕುಮಾರ ಅರಳಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು 

ಬಿೀದರ್್ ಜಿಲಿೆ ಗೆ ಬಂದು ಹೊೀಗಿದಿಾರೆ.  ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಲಿ  ಕೆಲಸ ಆಗಿಲಿ .  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಶ್ರ ೀ ಅರವಿೆಂದ ಕುಮಾರ ಅರಳಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು 

ಇನನ ಮಾ  ಅಲಿಗೆ ಭೇಟ ಕಟಟ  ಮಾಡಿಕಡುತಾು ರೆ.  

ಶಿರ ೋ ಬ.ಎ.ಬಸವರಾಜ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಆಯತ್ತ ನಾನ್ನ ಇನನ ಮಾ  

ಬಿೀದರ್್ಗೆ ಹೊೀಗುತೆು ೀನೆ. ಅಲಿ  ಏನಾದರೂ ಸರಿಪಡಿಸತಕಕ ೆಂಥ ಕೆಲಸಗಳಿದಿ ರೆ, ಅದನ್ನನ  

ಸರಿಪಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನನ  ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಅರವಿಿಂದ ಕುಮಾರ ಅರಳಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಧನಯ ವಾದಗಳು. 
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖ್ಯಯ .319 

(ಉತ್ು ರ ಲಗತಿು ಸಿದೆ) 

 

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎಿಂ.ಇಬಾರ ಹಿಿಂ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಒೆಂದೇ ಊರಿಗೆ ಸ್ವಾ ಟ್ಮಸಟ 

ಮತ್ತು  ಅಮೃತ್  ಯೀಜನೆ ಘಟಕಗಳನ್ನನ  ಕಟಟ ದಿಾರೆ.  ಸಕಾಮರ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 

ಇದನ್ನನ  ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದೆ.  ಇದು ಸಕಾಮರದ ಗಮನಕೆಕ  ಬಂದ್ಧದೆಯೇ?  ಒೆಂದೇ ಊರಿಗೆ 

ಸ್ವಾ ಟ್ಮಸಟ ಯೀಜನೆ ಮತ್ತು  ಅಮೃತ್  ಯೀಜನೆಯನೂನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದಿಾರೆ.  ಒೆಂದೇ 

ಊರಿಗೆ ಎರಡೆರಡು ಯೀಜನೆಗಳನ್ನನ  ಕಟಟ ೆಂತೆ ಆಯತ್ತ ಅಲಿವೇ?   ಆ ರಿೀತಿ ಮಾಡದೇ 

ಒೆಂದು ಊರಿಗೆ ಸ್ವಾ ಟ್ಮ ಸಟ ಯೀಜನೆಯನ್ನನ  ಕಟಟ ರೆ, ಅಮೃತ್ ಯೀಜನೆಯನ್ನನ  

ಕಡುವಂತಿಲಿ . ಅಮೃತ್  ಯೀಜನೆಯನ್ನನ  ಕಟಟ ರೆ, ಸ್ವಾ ಟ್ಮಸಟ ಯೀಜನೆಯನ್ನನ  

ಕಡುವಂತಿಲಿ  ಎೆಂದು ಮಾಡಿದರೆ ಸಕಾಮರ ಇನೂನ  ಅನೇಕ ನಗರಗಳಲಿ  ಇದನ್ನನ  

ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.  ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಅರವಿೆಂದ ಕುಮಾರ್್ 

ಅರಳಿಯವರು ಹೇಳಿದಂತೆ,  ರಸೆು ಗಳನ್ನನ  ಅಗೆದು ಹಾಗೆಯೇ ಹೊೀಗುತಿು ದಿಾರೆ. ಇವತಿು ನ 

ದ್ಧವಸ ಒೆಂದು ರಸೆು ಯಲಿ  6 ರಿೀತಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ರಸೆು ಯನ್ನನ  ಅಗೆಯುತಿು ದಿಾರೆ. 

ಟೆಲಫೀನ್್ನವರು, ಶ್ರ ೀ ಧಿೀರುಬ್ರಯ ಅೆಂಬ್ರನಿಯವರ ಡಿ.ಟ.ಹೆಚ್್ ವೈರ್್ ಅಳವಡಿಸಲು,  

ಒಳಚರಂಡಿಯವರು, ನಿೀರು ಸರಬರಾಜು ಇಲ್ಯಖೆಯವರು ಇಷ್ಟಟ  ಜನ ಒೆಂದು ರಸೆು ಯನ್ನನ  

ಏನ್ನ ಅಗೆಯುತಿು ದಿಾರೆ, ಇದನ್ನನ  ನಿಯಂತಿರ ಸಲು ಸಕಾಮರ ಏನಾದರು ಒೆಂದು coordination 

ಮಾಡಿಕೆಂಡು; ಒೆಂದು ರಸೆು ಯಲಿ  ಯಾವಾಯ ವ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು 

ತಿಳಿದುಕೆಂಡು ಒೆಂದೇ ಬ್ರರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸದರೆ ಒಳು ಯದು.   ಒಬಬ ರು ರಸೆು ಗೆ 

ಡಾೆಂಬರ್್ ಹಾಕಿಹೊೀಗಿರುತಾು ರೆ. ಮತ್ು ಬಬ ರು ಬಂದು ರಸೆು ಯನ್ನನ  ಅಗೆದ್ಧರುತಾು ರೆ. ನನನ  

ಮನೆಯ ಎದುರುಗಡೆ ಈ ರಿೀತಿ ಆಗಿದೆ. ನಾನ್ನ ಹೊರಗಡೆಯದಿು  ಹೇಳುತಿು ಲಿ .  ನಾನ್ನ 

ಬ್ನಸ ನ್್ ಟೌನ್್ಗೆ ಹೊೀಗಬೇಕಾದರೆ ನನನ  ಮನೆಯೆಂದ ಆ ಮುಖಯ ರಸೆು ಗೆ ಬರುವ ತನಕ 

ಸುಮಾರು 9 ತಿೆಂಗಳಿನಿೆಂದ ಒಬಬ ರಾದ ನಂತರ, ಒಬಬ ರು ರಸೆು ಯನ್ನನ  ಅಗೆಯುತಿು ದಿಾರೆ. 

ಹಗಲನ ವೇಳಯಲಿಯೇ ಅಗೆಯುತಾು ರೆ.  ಸಕಾಮರ ಇದಕೆಕ  ಏನಾದರು ಮಾಡಬೇಕು. 

ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಇದರ ಗುಣಮಟಟ ವನ್ನನ  ಯಾರು ನೀಡುತಿು ದಿಾರೆ. ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ 

ಸಕಾಮರ ಯಾವ ಬೇಸಸ್್ ಮೇಲೆ ಇದರ ಗುಣಮಟಟ ವನ್ನನ  ನೀಡುತಿು ದೆ.  ಇದಕೆಕ  

ರೆಸ್ವಪ ನಿಸ ಬಿಲಟ ಯಾರು? ನಾಲಕ ನೆಯದಾಗಿ, ಇವತ್ತು  ಒೆಂದು ರಸೆು ಗೆ ಡಾೆಂಬರು ಹಾಕಿ 

ಹೊೀದರೆ, ಮಾರನೆಯ ದ್ಧವಸ ಅಥವಾ ಮುೆಂದ್ಧನ ವಾರ ಆ ರಸೆು ಯೇ ಕಾಣ್ಣವುದ್ಧಲಿ . ಇದಕೆಕ  

ಯಾರು ಜವಾಬಿ್ರರರು?  ಅದಕೆಕ  ಗುತಿು ಗೆದಾರರು ಜವಾಬಿ್ರರರ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 
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ಜವಾಬಿ್ರರರ. ಸಕಾಮರ ಏನಾದರು ಅಮೃತ್ ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲಿ  ಮತೆು  ಸ್ವಾ ಟ್ಮಸಟ 

ಯೀಜನೆಯ ರಸೆು ಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟಟ  ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳು ಖಚಾಮಗಿದೆ. ಅದು ಸಮಪಮಕವಾಗಿ 

ಆಗದ್ಧದಿ ರೆ ಆ Executive Engineer ಮತ್ತು  Chief Engineer ರವರ ಮೇಲೆ ಕರ ಮ 

ಕೈಗೊಳುು ತಾು ರೆಯೇ? ಕನೆಪಕ್ಷ ಆ ರಸೆು  5 ವಷಮವಾದರು ಚೆನಾನ ಗಿರಬೇಕು.  ಈ ರಿೀತಿ 

ಬೇಕಾಬಿಟಟ  ರಸೆು  ಅಗೆಯುತಿು ರುವ  ಜವಾಬಿ್ರರಿಯನ್ನನ  ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕಡುತಿು ೀರಿ?  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸ.ಎೆಂ.ಇಬ್ರರ ಹಿೆಂ ರವರು ಹೇಳಿದಿು  ಸರಿಯಾಗಿದೆ. 

ಎಲಿ್ಯ  ಕಡೆಗಳಲಿ  ಆ ರಿೀತಿಯ ಸಮಸೆಯ ಗಳಿವ. 

ಶಿರ ೋ ಬ.ಎ.ಬಸವರಾಜ:-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು 

ಕೇಳಿರತಕಕ ೆಂಥ ಪರ ಶೆನ ಯೇ ಬೇರೆ. ಅವರು ಈಗ ಹೇಳುತಿು ರತಕಕ ೆಂಥ ವಿಷಯವೇ ಬೇರೆ.  

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎಿಂ.ಇಬಾರ ಹಿಿಂ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಒೆಂದು ನಿಮಿಷ.  

ಶಿರ ೋ ಬ.ಎ.ಬಸವರಾಜ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು 

ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಇಲ್ಯಖೆಯು 2019-2020 ಮತ್ತು  2020-2021ನೇ ಸ್ವಲನಲಿ  ಯಾವಾಯ ವ 

ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟಟ ಷ್ಟಟ  ಅನ್ನದಾನಗಳನ್ನನ  ಖಚ್ಚಮ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ; (ಸಂಪೂಣಮ ವಿವರ 

ನಿೀಡುವುದು )ಎೆಂದು  ಪರ ಶೆನ  ಕೇಳಿದಿಾರೆ. ಇದಕೆಕ  ಸಂಪೂಣಮವಾದ ಉತು ರವನ್ನನ  

ಒದಗಿಸಲ್ಯಗಿದೆ. 2019-2020 ನೇ ಸ್ವಲನಲಿ  ರೂ.11,748.82 ಕೀಟಗಳನ್ನನ  ಮತ್ತು  2020-

2021ನೇ ಸ್ವಲನಲಿ  ರೂ.13018.00 ಕೀಟಗಳನ್ನನ  ವಿವಿಧ ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ ಖಚ್ಚಮ 

ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ ಎೆಂದು ಉತು ರದಲಿ  ಒದಗಿಸದಿೆ ೀವ.  

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎಿಂ.ಇಬಾರ ಹಿಿಂ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅದರ ಬಗೆಗ  ನಮಾ  ವಿವಾದವೇ 

ಇಲಿ . ನಾನ್ನ ಕೇಳುತಿು ರುವುದೇನೆೆಂದರೆ, ನಿೀವು ಮದುವ ಮಾಡಿಸ ಮಕಕ ಳಾದವೊೀ, ಇಲಿವೊೀ 

ಹೇಳಿರಿ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಗೆ.   

ಶಿರ ೋ ಬ.ಎ.ಬಸವರಾಜ:-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, specific ಆಗಿ ಯಾವುದು 

ಎೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು. 

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎಿಂ.ಇಬಾರ ಹಿಿಂ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಸಕಾಮರ ಹಣ ಖಚ್ಚಮ ಮಾಡಿದೆ. 

ಅದರ ಗುಣಮಟಟ  ನೀಡುವವರು ಯಾರು ಎೆಂದು ನಾನ್ನ ಕೇಳುತಿು ರುವುದು.  
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ಶಿರ ೋ ಬ.ಎ.ಬಸವರಾಜ:-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅದಕಾಕ ಗಿ ಒೆಂದು ತಜ್ಞರ 

ಸಮಿತಿ ಇದೆ. ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಏನ್ನ ರಸೆು ಗಳನ್ನನ  ಅಗೆದ್ಧದಿಾರೆ, ಅದು ನಿಜ. ನಾನ್ನ ಇಲಿವೆಂದು 

ಹೇಳುತಿು ಲಿ . ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲಿ  ಸ್ವಾ ಟ್ಮಸಟ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತಿು ದೆ. ಸ್ವಾ ಟ್ಮಸಟ 

ಕೆಲಸದ್ಧೆಂದ ಕೆಲವು ಮುಖಯ ರಸೆು ಗಳನೂನ  ಕೂಡ ಅಗೆದ್ಧದಿಾರೆ. ನಾನ್ನ ಕೂಡ ಎರಡು ಬ್ರರಿ 

ಪರಿವಿೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನನ  ಕೂಡ ಮಾಡಿದಿೆ ೀನೆ. ಪರಿವಿೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನನ  

ಕಟಟ ದಿೆ ೀನೆ. ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ವೇಗವಾಗಿ ಆ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತಿು ದೆ. ಈಗ ಮಳಗಾಲ 

ಇರುವುದರಿೆಂದ ಎಲಿೀ ಒೆಂದು ಕಡೆ ಸಾ ಲಪ  ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ.  ಅದನೂನ  ಕೂಡ ನಾನ್ನ ಈ 

ಸದನದ ಮುೆಂದೆ ಹೇಳುವುದಕೆಕ  ಬಯಸುತಿು ದಿೆ ೀನೆ. ಅದಲಿದೇ ಕೀವಿಡ್್-19 ಬಂದಂಥ 

ಸಂದಭಮದಲಿೂ  ಕೂಡ ಮೂನಾಮಲುಕ  ತಿೆಂಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನನ  

ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಆಗಿಲಿ . ಈ ಎಲಿ್ಯ  ಕಾರಣಗಳಿೆಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ಈಗ 

ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಹೇಳಿದಂತೆ, specific ಆಗಿ ಯಾವುದು ಕಳಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎೆಂದು 

ನನನ  ಗಮನಕೆಕ  ತಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯು ಅವರ ಮೇಲೆ ನಿದಾಮಕಿಿಣಯ ವಾದ ಕರ ಮ 

ಜರುಗಿಸುವುದಕೆಕ  ನಾವು ಹಿೆಂಜರಿಯುವುದ್ಧಲಿ  ಎನನ ತಕಕ ೆಂಥ ಮಾತನ್ನನ  ನಾನ್ನ ಈ 

ಸಂದಭಮದಲಿ  ಹೇಳುವುದಕೆಕ  ಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀ 

ಸ.ಎೆಂ.ಇಬ್ರರ ಹಿೆಂರವರ ಮನೆ ಮುೆಂದೆ ಆ ರಿೀತಿ ಆಗಿದೆಯೆೆಂದು ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ಅದು 

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ.ಗೆ ಬರುತು ದೊೀ ಅಥವಾ ಸ್ವಾ ಟ್ಮಸಟ ಯೀಜನೆಗೆ ಬರುತು ದೊೀ ಎೆಂದು 

ನನಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತಿು ಲಿ . ಏಕೆೆಂದರೆ, ಬ್ನಸ ನ್್ ಟೌನ್್ನಲಿ  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರ ಮನೆ ಇದೆ. 

ಬ್ನಸ ನ್್ ಟೌನ್್ ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ. ವಾಯ ಪಿು ಗೆ ಬರುತು ದೆ ಎನ್ನನ ವುದು ನನನ  ಭಾವನೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಆ 

ರಸೆು ಯನ್ನನ  ಯಾವ ಉದಿೆ ೀಶಕಾಕ ಗಿ ಅಗೆದ್ಧದಿಾರೆ ಎನ್ನನ ವುದು ನನಗೂ ಕೂಡ ಗೊತಿು ಲಿ . 

ಹಾಗಾಗಿ, ಆ ರಿೀತಿಯದಿು  ಏನಾದರೂ ಇದಿ ರೆ, ನಾನೇ ಖುದಿು  ಅವರ ಮನೆ ಹತಿು ರ ಹೊೀಗಿ, 

ಅದನ್ನನ  ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನನ  ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನನ  

ಖಂಡಿತವಾಗಿಯು ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. 

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎಿಂ.ಇಬಾರ ಹಿಿಂ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರ 

ಕಳಕಳಿಯನ್ನನ  ನಾನ್ನ ಅಥಮ ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದಿೆ ೀನೆ. ನನನ  ಮನೆ ಎದುರುಗಡೆ ರಸೆು  ಅಗೆದಾಗ 

ಒೆಂದು ಬ್ರರಿ ನಿೀರು ಸರಬರಾಜಿಗಾಗಿ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇನನ ೆಂದು ಬ್ರರಿ ಒಳಚರಂಡಿ 

ವಯ ವಸಿೆ ಗಾಗಿ ಅಗೆಯುತಿು ದಿೆ ೀವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮತ್ು ೆಂದು ಬ್ರರಿ ಧಿೀರುಬ್ರಯ 

ಅೆಂಬ್ರನಿಯವರ ಡಿ.ಟ.ಹೆಚ್್.ಗೆ ವೈರ್್ ಹಾಕುತಿು ದಿೆ ೀವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಲಿ  ತಿೆಂಗಳಿಗೆ 
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ಒೆಂದರಂತೆ ರಸೆು ಯನ್ನನ  ಅಗೆಯುತಿು ದಿಾರೆ.  ಇದಕೆಕ  ಸಕಾಮರ ಏನಾದರೂ ಒೆಂದು ಕಮಿಟ 

ಮಾಡಿ, ಆ ಕಮಿಟ ಪಮಿಮಷನ್್ ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲ.  

ಶಿರ ೋ ಬ.ಎ.ಬಸವರಾಜ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಬ್ಸ್ವಕ ೆಂ, 

ಬಿ.ಡಬಿ್ಲ್ ಯ .ಎಸ್್.ಎಸ್್.ಬಿ. ಇವಲಿ್ಯ  ಸೇರಿ ಒೆಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನನ  ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ. 

Coordination ಸಮಿತಿಯನ್ನನ  ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ. ಆ ಕಮಿಟಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ 

ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತಿು ದೆ.  ತ್ೆಂದರೆಗಳಾಗಿದೆ, ನಾನ್ನ ಇಲಿವೆಂದು ಹೇಳುತಿು ಲಿ . ಆದರೆ 

ಇದನ್ನನ  ಸರಿಪಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ನಾವು ಇಲಿಗೆ ಬರತಕಕ ೆಂಥ 

ಸಂದಭಮದಲಿ  ರಾಜಭವನ ರಸೆು  ಅಥವಾ ರೇಸ್್ಕೀಸ್್ಮ ರಸೆು  ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ 

ರಸೆು ಗಳನೂನ  ಗಮನಿಸದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಮಟಟ ಕೆಕ  ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿೆ ೀವೆಂದು ಗೊತಾು ಗುತು ದೆ. 

ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಅೆಂತರರಾಷಿಟ ರೀಯ ಮಟಟ ದಲಿ  ಮಾಡತಕಕ ೆಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನನ  

ಮಾಡುತಿು ದಿೆ ೀವ.  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಹೇಳಿದಿಾರೆ, ಅದನ್ನನ  ಸರಿಪಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನನ  

ನಾನ್ನ ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಉಸುು ವಾರಿ ಸಚಿವರು ಇಲಿದ್ಧದಿರೂ ಕೂಡ ನಾನೇ ಖುದಿು  

ಅಲಿಗೆ ಹೊೀಗಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ರಿೀತಿ ತ್ೆಂದರೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನನ  

ಸರಿಪಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ  ಮಾಡಲ್ಯಗುವುದು.  

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎಿಂ.ಇಬಾರ ಹಿಿಂ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಸಕಾಮರ ಆ ರಸೆು  

ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಅದು ಒೆಂದೂವರೆ ವಷಮ, ಎರಡು ವಷಮ ಹಾಗೂ ಐದು ವಷಮಗಳಲಿ  ಅದರ 

ಗುಣಮಟಟ  ಕೆಟಟ ರೆ; ಅದಕೆಕ  ಕಂಟ್ಟರ ಕಟ ರ್್ ರೆಸ್ವಪ ನಿಸ ಬಲ್್ ಇರುತಾು ರೆಯ ಅಥವಾ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರೆಸ್ವಪ ನಿಸ ಬಲ್್ ಇರುತಾು ರೆಯ ಎೆಂಬುದನ್ನನ  ಹೇಳಬೇಕು. ಅದಕೆಕ  ಏನಾದರು 

ನಿೀವು ಕಾಯಮಕರ ಮವನ್ನನ  ಹಾಕಿಕೆಂಡಿದಿ್ಧ ೀರಾ? 

 (ಮುಿಂದು...)  

(655)14.9.2021/12.00/ಎಿಂ.ಎಿಂ-ಬ.ಎನ.ಎಸ್  

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎಿಂ. ಇಬಾರ ಹಿಿಂ [ಮುಿಂದು]:- 

ಅದು ಬಹಳ ಮುಖಯ . ಈಗ ನಿೀವು ಸುಮಾರು 2000 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳನ್ನನ  ಕಟಟ  

ಬಿಟಟ ದಿ್ಧ ೀರಿ.  ರಸೆು , ಚರಂಡಿ ಕೆಲಸ ಆಯತ್ತ.  ಕಳಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯಾದರೆ ಗುತಿು ಗೆದಾರರು 

ಜವಾಬಿ್ರರಿಯೀ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜವಾಬಿ್ರರಿಯೀ? ಅಧಿಕಾರಿ ಆದರೆ ಅವರು ಯಾರು?   
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ಶಿರ ೋ ಬ.ಎ. ಬಸವರಾಜ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾವು ಇೆಂತಿಷ್ಟಟ  ಎೆಂದು 

ಸಮಯವನ್ನನ  ನಿಗದ್ಧ ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ. 2-3 ವಷಮ ಎೆಂದು ಅದಕೆಕ  ಅವಧಿ ಕಟಟ ದಿೆ ೀವ.  

ಅದರಲಿ  ಏನಾದರೂ ಏರುಪೇರಾದಂತಹ ಸಂದಭಮದಲಿ  ಯಾರು ಗುತಿು ಗೆದಾರರಿದಿಾರೆ 

ಅವರೇ ಅದನ್ನನ  ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದೆ.  ಅದರಲಿ  ಎರಡು ಮಾತಿಲಿ .  

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎಿಂ. ಇಬಾರ ಹಿಿಂ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಏನೂ 

ಇಲಿ , ಜವಾಬಿ್ರರಿ ಗುತಿು ಗೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಮಾತರ ವೇ? ಜವಾಬಿ್ರರಿಯನ್ನನ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ 

ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವುದಲಿವೇ?  

ಶಿರ ೋ ಬ.ಎ. ಬಸವರಾಜ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ 

ನೀಡಬೇಕು.  ಅದನ್ನನ  ಕೂಡ ಗಮನದಲಿಟಟ ಕೆಂಡು ಹೇಳಿದಿೆ ೀವ.  

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎಿಂ. ಇಬಾರ ಹಿಿಂ:- ಗಮನದಲಿಟಟ ಕಳುು ವುದಲಿ , ನಿೀವು ನಿದ್ಧಮಷಟ ವಾಗಿ 

ಮಾಡಿದಿಾರೆಯೇ? ಈ ರಸೆು  ಕೆಟಟ ರೆ ಇೆಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೇಲೆ ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳುು ತೆು ೀವ, 

ಇದರಲಿ  ನಿೀವು specification ಇರುವಂತಹ ಆದೇಶವನ್ನನ  ಹೊರಡಿಸದಿ್ಧ ೀರಾ? 

ಶಿರ ೋ ಬ.ಎ. ಬಸವರಾಜ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರ ನನನ  

ವಾಯ ಪಿು ಗೆ ಬರುತಿು ಲಿ . ನನನ  ವಾಯ ಪಿು ಗೆ ಬರುವುದು ಬೇರೆ ನಗರಗಳು.  ಬೇರೆ ನಗರಗಳಲಿ  ನಾನ್ನ 

ಇದನ್ನನ  ನಿದ್ಧಮಷಟ ವಾಗಿ ಹೇಳಿದಿೆ ೀನೆ.  ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಸನಾಾ ನಯ  ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಯವರ 

ಜೊತೆ ಇರುವುದರಿೆಂದ ಅದರ ಬಗೆಗ  ನಾನ್ನ ಹೆಚ್ಚಚ  ಮಾತನಾಡುವುದಕೆಕ  ಹೊೀಗುವುದ್ಧಲಿ .  

ಏಕೆೆಂದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರ ಹಿಡಿತದಲಿ  ಇರುತಾು ರೆ.  ಉಳಿದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಕೆಗಳಲಿ  

ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಹೇಳಿದ ರಿೀತಿಯಲಿ  ಎಲಿ್ಯದರೂ ಕಳಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನನ  ನನನ  

ಗಮನಕೆಕ  ತಂದರೆ ಅೆಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದಿ  ನಿದಾಮಕಿಿಣಯ ವಾಗಿ ಕರ ಮ ಜರುಗಿಸುವುದಕೆಕ  

ಹಿೆಂಜರಿಯುವುದ್ಧಲಿ  ಎೆಂಬ ಮಾತನ್ನನ  ಹೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  
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ಚುಕಿೆ  ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖ್ಯಯ : 09 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಿದೆ) 

ಶಿರ ೋ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಿಂತೇಶ  ಮಲೆ್ಲಕಾಜುಾನ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ನಾನ್ನ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಪರ ಶೆನ  ಏನೆೆಂದರೆ, ರಾಜಯ ದಲಿ  ಇತಿು ೀಚಿನ ದ್ಧನಗಳಲಿ  

ಬ್ರಲಯ ವಿವಾಹಗಳ ಸಂಖೆಯ  ಹೆಚ್ಚಚ ತಿು ರುವ ಬಗೆಗ  ವರದ್ಧಯಾಗಿರುವ ಬಗೆಗ  ಸಕಾಮರದ 

ಗಮನವನ್ನನ  ಸೆಳದ್ಧದಿೆ ೀನೆ.  ಅವರು ಇದರ ಬಗೆಗ  ಸಕಾಮರದ ಗಮನಕೆಕ  ಬಂದ್ಧದೆ ಎೆಂದು 

ಉತು ರ ಕಟಟ ದಿಾರೆ.  2020-21ನೇ ಸ್ವಲನಲಿ  ದಾಖಲ್ಯಗಿರುವ ಬ್ರಲಯ  ವಿವಾಹ ಪರ ಕರಣಗಳ 

ಸಂಖೆಯ  296.  2020-21ನೇ ಸ್ವಲನಲಿ  ಬ್ಳಗಾವಿ ಜಿಲಿೆಯಲಿ  ದಾಖಲ್ಯಗಿರುವ 

ಬ್ರಲಯ ವಿವಾಹಗಳ ಸಂಖೆಯ  ಎಷ್ಟಟ , ತಡೆಹಿಡಿಯಲ್ಯಗಿರುವ ಪರ ಕರಣಗಳ ಸಂಖೆಯ  ಎಷ್ಟಟ ೆಂದು 

ಕೇಳಿರುವುದಕೆಕ  ಬ್ರಲಯ  ವಿವಾಹ ಸಂಖೆಯ  18 ಮತ್ತು  ತಡೆಹಿಡಿಯಲ್ಯದ ಪರ ಕರಣಗಳು 169 

ಎೆಂದು ಉತು ರ ಕಟಟ ದಿಾರೆ.  ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ  ಬಂದು 70 ವಷಮಗಳ ನಂತರವೂ ಸಹಿತ ಈ 

ದೇಶದಲಿ  ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಾ  ರಾಜಯ ದಲಿ  ಸಹ ಬ್ರಲಯ  ವಿವಾಹಗಳು ಇನೂನ  ಹೆಚ್ಚಚ  

ನಡೆಯುತಿು ರುವುದಕೆಕ  ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿವ.  ವಿವಾಹದ ಸಂಕಿೀಣಮ ಸ್ವಮಾಜಿಕ 

ವಯ ವಸಿೆಯಲಿ  ಅಳವಡಿಸಕೆಂಡಿರುವಂತಹ ಪದಿ ತಿಗಳು, ಸಂಪರ ದಾಯ, ಬಡತನ, ಆರ್ಥಮಕ 

ಸಮಸೆಯ  ಮತ್ತು  ಅರಿವಿನ ಕರತೆ ಈ ಎಲಿ್ಯ  ಕಾರಣಗಳ ಮಧ್ಯಯ  ಇವತ್ತು  ಬ್ರಲಯ ವಿವಾಹಗಳು 

ಹೆಚಿಚ ಗೆ ಆಗಿರುವುದನ್ನನ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರ ಗಮನಕೆಕ  ತರುತಾು  ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಗರ 

ಪರ ದೇಶಗಳಲಿ  ಬ್ರಲಯ  ವಿವಾಹದ ಪರ ಮಾಣ 17.5 ಇದೆ.  ಆದರೆ ಗಾರ ಮಿೀಣ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿ  

ಇದರ ಪರ ಮಾಣ 31.5ರಷ್ಟಟ  ಇದೆಯೆೆಂದು 2015-16ರಲಿ  ಎನ್. ಎಫ. ಹೆಚ್.ಎಸ್್. ವರದ್ಧ 

ಪರ ಕಾರ 15 ರಿೆಂದ 19 ವಯೀಮಾನದ ಸುಮಾರು ಶೇ. 8ರಷ್ಟಟ  ಬ್ರಲಕಿಯರು ಈಗ 

ತಾಯಂದ್ಧರಾಗುತಿು ರುವುದನ್ನನ  ವರದ್ಧ ಮಾಡಿದಿಾರೆ.  ಹೆರಿಗೆ ಸಮಯದಲಿ  ತಾಯಂದ್ಧರ 

ಸ್ವವು, ಬ್ರಣಂತಿಯರ ಸ್ವವು, ಗಭಮಪಾತ, ಶ್ಶು ಮರಣ ಇವಲಿವೂ ಸಹ ಬ್ರಲಯ  ವಿವಾಹದ 

ಹಿನೆನ ಲೆಯಲಿ  ಆಗುತಿು ದೆ ಎೆಂಬ ಮಾತನ್ನನ  ಹೇಳುತಾು  ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬ್ಳಗಾವಿ ಜಿಲಿೆಯಲಿ  

ಆಗಿರುವಂತಹ ಪರ ಕರಣಗಳ ಸಂಖೆಯ ಯನ್ನನ  ತಾವು ನೀಡಿದರೆ ನನನ ಲಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ 

ಕೀವಿಡ್್-19 ಸಂದಭಮದಲಿ  2019-20 ಮತ್ತು  2020-21ರಲಿ  ಕೀವಿಡ್್-19ನಲಿ  ಶಲ್ಯ 

ಕಾಲೇಜುಗಳು ಬಂದ್ ಆದ ನಂತರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಚ  ಬ್ರಲಯ  ವಿವಾಹಗಳು ನಮಾ  ಬ್ಳಗಾವಿ 

ಜಿಲಿೆಯಲಿ  ಆಗಿರುವುದನ್ನನ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರ ಗಮನಕೆಕ  ತರಬಯಸುತಿು ದಿೆ ೀನೆ.  ಮಕಕ ಳು 

ಶಲೆಗೆ ಹೊೀಗದ್ಧದಿ ೆಂತಹ ಸಂದಭಮದಲಿ  ಶಲೆ ನಡೆಯುತಿು ದಿಾ ಗ ಅದು ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಅವರ 

ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಗೆ, ಪಕಕ ದಲಿರುವಂತಹ ಬ್ೆಂಚ್್ನ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಆ ಹೆಣ್ಣಣ  ಮಗಳು ಶಲೆಗೆ ಏತಕೆಕ  
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ಬಂದ್ಧಲಿವೆಂದು ಗೊತಾು ಗುತು ದೆ.  ಶಲೆಗಳು ನಡೆಯದ್ಧರುವಂತಹ ಸಂದಭಮದಲಿ  

ಲ್ಯಕ್ಡೌನ್್ ಸಂದಭಮದಲಿ  ಅನೇಕ ವಿವಾಹಗಳಾಗಿರುವುದು ಅನೇಕ ದ್ಧನಪತಿರ ಕೆಗಳಲಿ  

ವರದ್ಧಯಾಗಿದೆ.  ವಿಶೇಷವಾಗಿ ʼಪರ ಜ್ಞವಾಣಿʼಯಲಿ  ಇದರ ಬಗೆಗ  ದ್ಧೀಘಮವಾದಂತಹ ಲೇಖನ 

ಬಂದ್ಧದೆ.  ನಾನ್ನ ಸಚಿವರಿಗೆ ಹೇಳುವುದ್ಧಷ್ಟಟ ೀ.  ಇವತ್ತು  ಲ್ಯಕ್ಡೌನ್್; ಮೂರನೇ ಅಲೆ 

ಬರುತು ದೆ ಎೆಂದು ಹೇಳುತಿು ದಿಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರವೂ ಸಹಿತ ಲ್ಯಕ್ಡೌನ್್ ಸಂದಭಮದಲಿ  

ಆಗಿರುವಂತಹ ವಿವಾಹಗಳ ಬಗೆಗ  ಸಕಾಮರದ ಗಮನಕೆಕ  ಬಂದ್ಧದೆಯೇ? ಈಗ ಆಗಿರುವಂತಹ 

ಬ್ರಲಯ  ವಿವಾಹದ ಬಗೆಗ  ಸಕಾಮರದ ನಿಲುವೇನ್ನ? ಇದನ್ನನ  ಕಟಟ ನಿಟ್ಟಟ ಗಿ ನಿವಮಹಣೆ 

ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಸಕಾಮರ ಯಾವ ಕರ ಮಗಳನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಳುು ತು ದೆ?  ಏಕೆೆಂದರೆ ಎಲಿ್ಯ  

ದ್ಧನಪತಿರ ಕೆಯವರು ʼವಿಜಯವಾಣಿʼ,್ ‘ವಿಜಯ ಕನಾಮಟಕʼ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲಿ್ಯ  ಪತಿರ ಕೆಗಳು 

ಇದರ ಬಗೆಗ  ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವರದ್ಧ ಮಾಡಿವ.  ಲ್ಯಕ್ಡೌನ್್ ಮೂರನೇ ಅವಧಿಗೆ 

ಮುೆಂದುವರಿದರೆ ಇದೇ ರಿೀತಿ ಬ್ರಲಯ  ವಿವಾಹಗಳು ಮುೆಂದುವರಿದರೆ ಅದರ 

ಪರಿಣಾಮವನ್ನನ  ಇಡಿೀ ಸಮಾಜ ಅನ್ನಭವಿಸಬೇಕಾಗುತು ದೆ.  ಅದಕೆಕ  ಸಕಾಮರ ಇದರ ಬಗೆಗ  

ಕಟಟ ನಿಟಟ ನ ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳು ಬೇಕೆೆಂದು ನನನ  ಒತಾು ಯವಾಗಿದೆ.  

ಶಿರ ೋ ಆಚಾರ  ಹಾಲಪಪ  ಬಸಪಪ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈ ವಷಮ 2020-

21ರಲಿ  ಸಂಖೆಯ  ಹೆಚಾಚ ಗಿದೆ. 2018-19ರಲಿ  ಸಾ ೀಕರಿಸದ ದೂರುಗಳ ಸಂಖೆಯ  1394 ಆಗಿದಿ ರೆ, 

1275 ವಿವಾಹಗಳನ್ನನ  ತಡೆಹಿಡಿಯುವುದಕೆಕ  ಸ್ವಧಯ ವಾಗಿದೆ.  ಇವತ್ತು  119 ಬ್ರಲಯ  ವಿವಾಹ 

ನಡೆದ್ಧದಿು  ಅದರಲಿ  48 ಪರ ಕರಣಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನಾತಾ ಕ ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳು ಲ್ಯಗಿದೆ.  48 

ಪರ ಕರಣಗಳಿಗೆ ಎಫ.ಐ.ಆರ್್. ಕೂಡ ಆಗಿದೆ.  ಒೆಂದು ಬ್ಳವಣಿಗೆಯೇನೆೆಂದರೆ ಇವತ್ತು  3007 

ದೂರುಗಳು ಬಂದ್ಧದಿ ರೆ ಅದರಲಿ  2711 ಬ್ರಲಯ  ವಿವಾಹಗಳನ್ನನ  ತಡೆಹಿಡಿಯಲ್ಯಗಿದೆ.  296 

ಬ್ರಲಯ  ವಿವಾಹಗಳಾಗಿವ.  ಮೂರು ವಷಮಗಳಿಗೆ ಹೊೀಲಕೆ ಮಾಡಿ ನೀಡಿದಾಗ 239 

ಪರ ಕರಣಗಳಿಗೆ ಎಫ್.ಐ.ಆರ್್. ಆಗಿದೆ.  ಅೆಂದರೆ ಸಕಾಮರ ಬಹಳ ಕಟಟ ನಿಟ್ಟಟ ಗಿ 

ಬ್ರಲಯ ವಿವಾಹವನ್ನನ  ನಿಷೇಧ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಮತ್ತು  ಅೆಂತಹವರ ಮೇಲೆ ಕರ ಮ 

ತೆಗೆದುಕಳುು ವುದಕೂಕ  ಕೂಡ ಮುೆಂದಾಗಿದೆ.   ಇವತ್ತು  ಕಾನೂನಾತಾ ಕವಾಗಿ 1929ರಲಿ  

ಇದಿ ೆಂತಹ ಬ್ರಲಯ  ವಿವಾಹ ನಿಷೇಧ ಕಾಯದೆಯನ್ನನ  ರದಿುಪಡಿಸ ಕೇೆಂದರ  ಸಕಾಮರವು 

2006ರಲಿ  ಬ್ರಲಯ  ವಿವಾಹ ನಿಷೇಧ ಕಾಯದೆಯನ್ನನ  ಜ್ಞರಿಗೆ ತಂದ್ಧರುತು ದೆ.  ಸದರಿ ಕಾಯಿೆ ಗೆ 

ರಾಷಟ ರಪತಿಗಳ ಅೆಂಕಿತ ದೊರೆತ ನಂತರ 2007ರಲಿ  ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನನ  ಅನ್ನಷ್ಠಟ ನ 

ಮಾಡಿ ಸದರಿ ಕೇೆಂದರ  ಕಾಯಿೆ ಗೆ 2007ರಲಿ  ಕೇೆಂದರ  ನಿಯಮಗಳನ್ನನ  ರೂಪಿಸಲ್ಯಯತ್ತ.  

2008ರಲಿ  ಸಕಾಮರವು ಹೊರತಂದ್ಧದಿ  ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನನ  ವಿಕಸನಗೊಳಿಸ 2014ರಲಿ  
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ಕನಾಮಟಕ ರಾಜಯ ವು ಕೂಡ ನಿಯಮಗಳನ್ನನ  ರೂಪಿಸದೆ.  ನಾವು ಇನೂನ  ಒೆಂದು ಹೆಜೆೆ  

ಮುೆಂದೆ ಹೊೀಗಿ; 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಬ್ರಲಯ  ವಿವಾಹವನ್ನನ  ತಡೆಯುವುದಕೆಕ  ಏನ್ನ ಮಾಡುತಿು ೀರಿ 

ಎೆಂಬುದನ್ನನ  ತಿಳಿಸ. 

ಶಿರ ೋ ಆಚಾರ  ಹಾಲಪಪ  ಬಸಪಪ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಕಾನೂನಾತಾ ಕವಾಗಿ 

ಏನ್ನ ಮಾಡಿದೆವೆಂದರೆ, ಬ್ರಲಯ  ವಿವಾಹ ನಡೆದಂತಹ ಸಂದಭಮದಲಿ  ದ್ಧನಾೆಂಕ 

03.03.2018ರಿೆಂದ ನೆರವೇರಿಸಲ್ಯದ ಪರ ತಿಯೆಂದು ಬ್ರಲಯ ವಿವಾಹವೂ ಪಾರ ರಂಭದ್ಧೆಂದಲೇ 

ಅನೂಜಿಮತಗೊಳಿಸಲ್ಯಗುವುದು ಎೆಂದು ಕಾನೂನಿನಲಿ  ಬದಲ್ಯವಣೆ ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ.  

ಪರ ತಿಯಬಬ  ಪಲೀಸ್್ ಅಧಿಕಾರಿಯು ತನನ  ಅಧಿಕಾರ ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿ  ನಡೆದ ಅಪರಾಧವನ್ನನ  

suo moto ಆಗಿ ದಾಖಲಸಬಹುದು ಎೆಂದು ಹೊಸ ಕಾನೂನಿನಲಿ  ಅಳವಡಿಸಲ್ಯಯತ್ತ.  ಈ 

ಕಾಯಿೆಯಡಿ ಶ್ಕಿೆಯ ಪರ ಮಾಣವನ್ನನ  ಸಹ ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸಲ್ಯಗಿದಿು , ಮಹಿಳಯರು ಸಹ ಶ್ಕಿೆ ಗೆ 

ಅಹಮರಾಗಿರುತಾು ರೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ತಾವು ಉತು ರ ಕಟಟ ದಿ್ಧ ೀರಿ.  ಆದರೆ ಬ್ರಲಯ  

ವಿವಾಹವನ್ನನ  ತಡೆಯುವುದಕೆಕ  ಏನ್ನ ಮಾಡುತಿು ೀರಿ ಎೆಂದು ತಿಳಿಸ.  

ಶಿರ ೋ ಆಚಾರ  ಹಾಲಪಪ  ಬಸಪಪ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈ ವಷಮ ಹೆಚ್ಚಚ  

ಕಾನೂನಿನ ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದಿೆ ೀವ. ಇನೂನ  ಹೆಚಿಚ ನ ಕರ ಮಗಳನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಳು ಲು 

ಜಿಲಿ್ಯ  ಮಟಟ ದಲಿ  ಮತ್ತು  ತಾಲಿೂಕು ಮಟಟ ದಲಿ  ಸಮಿತಿಗಳ ಮೂಲಕ 

ಬ್ರಲಯ ವಿವಾಹವನ್ನನ  ತಡೆಯುವುದಕೆಕ  ಸಕಾಮರ ಮುೆಂದಾಗಿದೆ ಎೆಂದು ಹೇಳಲಚೆಿ ಸುತೆು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಿಂತೇಶ  ಮಲೆ್ಲಕಾಜುಾನ(ಸಕಾಾರದ ಮುಖಯ  

ಸಚೇತ್ಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಕಾನೂನ್ನಗಳ ಬಗೆಗ , ಸಕಾಮರ 

ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿರುವಂತಹ ಕರ ಮಗಳ ಬಗೆಗ  ವಿವರವಾದ ಉತು ರ ಕಟಟ ದಿಾರೆ.   ನಾನ್ನ ಅದರ 

ಬಗೆಗ  ಪರ ಶೆನ  ಮಾಡುತಿು ಲಿ .  ನನನ  ಪರ ಶೆನ ಯೇನೆೆಂದರೆ, ಲ್ಯಕ್ಡೌನ್್ ಸಂದಭಮದಲಿ  ಮಕಕ ಳು 

ಶಲೆಗೆ ಬರದ್ಧರುವಂತಹ ಸಂದಭಮದಲಿ  ಬಡತನದ್ಧೆಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮಾ  ಮಕಕ ಳನ್ನನ  

ಬ್ರಲಯ  ವಿವಾಹಕೆಕ  ತಳುು ತಿು ರುವ ಪರ ಕರಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತಿು ವ.  ಮನೆಯಲಿರುವ ತಂದೆ 

ತಾಯಯೇ ಇೆಂತಹ ಮದುವಗೆ ಪರ ೀತಾಸ ಹ ಕಡುವಂತಹ ಸಂದಭಮದಲಿ  ಅಲಪ ವಯಸಸ ನ 

ಹೆಣ್ಣಣ ಮಗಳು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕಂಪಿ್ೀೆಂಟ್ ಮಾಡುತಾು ಳ?  ತಂದೆ ತಾಯ ಮೇಲೆ 
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ಮಾಡುತಾು ಳಾ ಅಥವಾ ಮದುವಯಾದ ಮೇಲೆ ಅವಳ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಕಂಪಿ್ೀೆಂಟ್ 

ಮಾಡುತಾು ಳಾ? ಇದನ್ನನ  ಪೂವಮಭಾವಿಯಾಗಿ ಅಲಿರುವಂತಹ ಲೀಕಲ್್ ಪಲೀಸ್್ 

ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಉಳಿದಂತಹವರು ಸಹಿತ ಹೆಚಿಚ ನ ಕಟಟ ನಿಟಟ ನ ಕರ ಮ 

ತೆಗೆದುಕೆಂಡರೆ ಮತ್ತು  ಶಲೆಯಲಿರುವ ಹೆಡ್್ ಮಾಸಟ ರ್್ ಇದರ ಬಗೆಗ  monitoring  

ಮಾಡದೇ ಇದಿ ರೆ ಬ್ರಲಯ  ವಿವಾಹವನ್ನನ  ತಡೆಯುವುದಕೆಕ  ಸ್ವಧಯ ವಿಲಿ .  ಮೂರನೇ ಹಂತದ 

ಲ್ಯಕ್ಡೌನ್್ನಲಿ  ಇದು ಹೆಚಾಚ ಗುವ ಭಯ ಇದೆ.  ದಯವಿಟಟ  ಸಕಾಮರ ಇನೂನ  ಹೆಚಿಚ ನ 

ಕರ ಮಗಳನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಳು ಬೇಕೆೆಂದು ತಮಾ  ಮುರ್ಖೆಂತರ ಮಂತಿರ ಗಳನ್ನನ  ಒತಾು ಯ 

ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. 

ಶಿರ ೋ ಆಚಾರ  ಹಾಲಪಪ  ಬಸಪಪ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಸದಸಯ ರ 

ಸಲಹೆಗಳನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಇದಕೆಕ  ಇನೂನ  ಹೆಚಿಚ ಗೆ ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳುು ವುದಕೆಕ  ಪರ ಯತನ  

ಮಾಡುತೆು ೀವ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈಗ ಶ್ರ ೀ ಕೆ. ಹರಿೀಶ್ ಕುಮಾರ್್ ರವರ ಚ್ಚಕೆಕ  ಪರ ಶೆನ  ಸಂಖೆಯ  

29[324].  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿದಿಾರೆ.  
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ಚುಕಿೆ  ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖ್ಯಯ : 251 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಿದೆ) 

ಶಿರ ೋಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ನಟಿಟ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನನನ  ಪರ ಶೆನ ಗೆ ಬಹಳ 

ದೂರದೃಷಿಟ ತಾ ದ ಉತು ರವನ್ನನ  ಒದಗಿಸರುವುದಕೆಕ  ಅಭಿನಂದ್ಧಸುತೆು ೀನೆ.   

(ಮುೆಂದು) 

(656) 14-09-2021/ 12-10/ ಕೆಹೆಚ್-ಜಿಆರ್್  

                                                                                     (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಭಾರತಿ ಶ್ನಟಿಟ  (ಮುಿಂದು):-  

ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ರ್ಖಸಗಿ ಕಿೆ ೀತರ ದ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕಿೆ ೀತರ ವನ್ನನ  

ಬಲಪಡಿಸುವುದಕೆಕ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಅನೇಕ ಯೀಜನೆಗಳ ಬಗೆಗ  ಉತು ರದಲಿ  ತಿಳಿಸದಿಾರೆ. 

ಆದರೆ, ನನನ  ಕಳಕಳಿಯೇನೆೆಂದರೆ, ನಮಾ  ದೇಶದ ಸ್ವಮಥಯ ಮ, ನಮಾ  ದೇಶದ ಜನರ 

ಬುದಿ್ಧವಂತಿಕೆ, ನಮಾ  ದೇಶದಲಿರುವಂತಹ ಗಾರ ಹಕರು ಬ್ರಯ ೆಂಕ್ಗಳಲಿ  ಸ್ವಲ 

ತೆಗೆದುಕಳುು ವುದಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಬಹು ರಾಷಿಟ ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ನಿವಮಹಿಸುತಿು ರುವ 

ವಯ ವಹಾರಗಳಿಗೆ ನಮಾ  ಸಹಕಾರ ಕಿೆ ೀತರ  ಬಲಯಾಗುತಿು ದೆ. ಸಕಾಮರದ್ಧೆಂದ ಇಷ್ಟಟ ಲಿ್ಯ  

ಯೀಜನೆಗಳನ್ನನ  ಕಟಟ ರೂ ಕೂಡ ಏಕೆ ಈ ರಿೀತಿಯಾಗುತಿು ದೆ? ಇದಕೆಕ  ಸಕಾಮರದ್ಧೆಂದ 

ಯಾವ ರಿೀತಿಯ ಕರ ಮ ಕೈಗೊಳು ಲ್ಯಗುತು ದೆ ಎನ್ನನ ವುದರ ಬಗೆಗ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಲಿ  

ಕೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ. ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಲಿ  ಮತ್ು ೆಂದು ಕಳಕಳಿಯೇನೆೆಂದರೆ, ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ 

ಕೇೆಂದರ  ಸಕಾಮರದ ಸಹಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯಕೆಕ  ಪರ ತೆಯ ೀಕವಾಗಿ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಒೆಂದು 

ಮನವಿಯನ್ನನ  ಸಲಿಸದಿಾರೆ. ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಲಿ  ಪಾರದಶಮಕತೆ ಮತ್ತು  

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಯಮ ನಿವಮಹಣೆ ಮಾಡುವ ನಿಟಟ ನಲಿ  ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ 

ಉನನ ತಿೀಕರಣಕಾಕ ಗಿ ಕೇೆಂದರ  ಸಕಾಮರದ ನೆರವು ಮತ್ತು  ಆರ್ಥಮಕ ಸಹಾಯವನ್ನನ  ಕೀರಿದಿಾರೆ. 

ಆದರೆ, ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಈ ಹಿೆಂದೆ ಈ ಇಲ್ಯಖೆಯ ಮುಖಯ ಸಿರಾಗಿ ಭಾರತಿೀಯ ಲೆಕಕ  

ಪರಿಶೀಧನಾ ಇಲ್ಯಖೆ ಮತ್ತು  ಕೇೆಂದರ  ಸಕಾಮರದ ಎ.ಜಿ., ಇಲ್ಯಖೆಯವರು ಮತ್ತು  

ಭಾರತಿೀಯ ಸೇವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರುತಿು ದಿ ರು. ಆದರೆ, ಈಗ ಇಲ್ಯರ್ಖ ಮಟಟ ಕೆಕ  ಕುಸದ್ಧದೆ. 

ಇದರಿೆಂದ ವಿಶಾ ಸ್ವಹಮತೆಗೆ ಬಹಳ ಧಕೆಕ  ಉೆಂಟ್ಟಗಿದೆ. ಈ ಬಗೆಗ  ಸಕಾಮರ ಯಾವ ಕರ ಮ 

ಕೈಗೊಳುು ತು ದೆ? ಏಕೆೆಂದರೆ, ಸಹಕಾರಿ ಕಿೆ ೀತರ ದ ವಿಶಾ ಸ ಹೆಚಾಚ ಗಬೇಕಾದರೆ cooperative 
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sector ನಲಿ  ಭೂಗತ ಪರ ಕರಣಗಳು ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಇದೆ.  ನನಗೆ ಕೀ-ಆಪರೇಟವ್ನಲಿ  ಸಿ್ವಪಕ 

ಸದಸಯ ಳಾಗಿರುವ ಅನ್ನಭವ ಇದೆ. ಇದರ ಮರು ತನಿಖೆಯ ಬಗೆಗ  ಸಕಾಮರದ ಕರ ಮ ಏನ್ನ? 

ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಶೆಂತಿ ನಗರದ ಹೌಸೆಂಗ್   ಕೀ-ಆಪರೇಟವ್ ಸಸೈಟಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತೆ 

ಯಾವುದೇ ಕಡತಗಳು ಮತ್ತು  ಇತರೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಇಲಿ  ಎನ್ನನ ವುದರ ಬಗೆಗ  ಟ.ವಿ., 

ಮಾಧಯ ಮಗಳಲಿ  ನೀಡಿದಿೆ ೀವ. ಇದಕೆಕ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಉತು ರ ಕಡಬೇಕು ಮತ್ತು  

ಸಕಾಮರ ಯಾವ ರಿೀತಿಯ ಕರ ಮ ಕೈಗೊಳುು ತು ದೆ ಎನ್ನನ ವುದನ್ನನ  ಕೇಳುವುದಕೆಕ  ಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  

 ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಟಿ. ಸೋಮಶೇಖರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಶ್ರ ೀಮತಿ ಭಾರತಿ 

ಶೆಟಟ ಯವರು ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಪರ ಶೆನ ಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕೇೆಂದರ  ಸಕಾಮರದಲಿ  ಕೃಷಿ 

ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು  ಸಹಕಾರ ಕಿೆ ೀತರ  ಈ ಎರಡು ಒಟಟ ಗೆ ಕಾಯಮ ನಿವಮಹಿಸುತಿು ತ್ತು . ಬಹು 

ದ್ಧನದ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ ಯವರು ಇದರ ಬಗೆಗ  ವಿಶೇಷವಾದ ಗಮನವನ್ನನ  

ಹರಿಸ ಕೃಷಿ ಸಚಿವಾಲಯವೇ ಬೇರೆ. ಸಹಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯವೇ ಬೇರೆಯಾಗಿ 

ಮಾಡಿರುವಂತಹದಿು  ಕೂಡ ಇದೆ. ನಾನ್ನ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವನಾಗಿ ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ ಯವರಿಗೆ 

ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನನ  ಈ ಸಂದಭಮದಲಿ  ತಿಳಿಸುತಿು ದಿೆ ೀನೆ. ಇದಕೆಕ  ಮಾನಯ  ಗೃಹ 

ಮಂತಿರ ಯವರಾದ ಅಮಿತ್ ಷ್ಠ ರವರು ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರಾಗಿ ನೇಮಕವಾಗಿದಿಾರೆ. ಅವರು 

ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರಾಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸಹಕಾರ ಕಿೆ ೀತರ ದಲಿ  ಏನೇನ್ನ ನಿರಿೀಕಿೆ  

ಮಾಡಬಹುದೆನ್ನನ ವುದರ ಬಗೆಗ  ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕೇೆಂದರ  ಸಕಾಮರದ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರಲಿ  

ಮನವಿ ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ. ಹಾಗೆಯೇ ತಿದಿುಪಡಿಯಲಿ  ಏನೇನ್ನ ತ್ೆಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು  

ಅಡೆಚಣೆಗಳು ಇವ. ಕೇೆಂದರ  ಸಕಾಮರದಲಿ  ಏನೇನ್ನ ತಿದಿುಪಡಿಯನ್ನನ  ಮಾಡಬಹುದು 

ಎನ್ನನ ವ ಬಗೆಗ  ಈಗಾಗಲೇ ಮನವಿಯನ್ನನ  ಸಲಿಸದಿೆ ೀವ. ಈ ತಿೆಂಗಳ 25ನೇ ತಾರಿೀಖು ಎಲಿ್ಯ  

ಸಹಕಾರಿ ಕಿೆ ೀತರ ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಒೆಂದು ಸಭೆಯನ್ನನ  ಮಾಡುತೆು ೀವ ಎನ್ನನ ವಂತಹ 

ಮಾಹಿತಿ ನನಗೆ ಬಂದ್ಧದೆ. ಕನಾಮಟಕದ ಸಹಕಾರಿ ಕಿೆ ೀತರ ದಲಿ  ಏನೇನ್ನ ತ್ೆಂದರೆಗಳು ಇವ, 

ಇದರಲಿ  ಏನೇನ್ನ ತಿದಿುಪಡಿಯನ್ನನ  ಮಾಡಬಹುದು, ಹೊಸದಾಗಿ ಸಹಕಾರಿ 

ಸಚಿವಾಲಯವಾಗಿರುವುದರಿೆಂದ ನಾವಲಿರೂ ಏನೆಲಿ್ಯ  ನಿರಿೀಕಿೆ  ಮಾಡಬಹುದೆನ್ನನ ವುದರ 

ಬಗೆಗ  ಮತ್ತು  ಏನೇನ್ನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  ಕಡಬಹುದೆನ್ನನ ವುದರ ಬಗೆಗ  ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು 

ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಯಖೆಯ ಎಲಿ್ಯ  ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಭೆಯನ್ನನ  ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ. 

ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು 2-3 ಪರ ಶೆನ ಗಳನ್ನನ  ಕೇಳಿದಿು , ಈ ಬ್ರರಿ 20,810 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳ 

ಗುರಿಯನಿನ ಟಟ ಕೆಂಡಿದಿೆ ೀವ. 21 ಡಿ.ಸ.ಸ., ಬ್ರಯ ೆಂಕ್ ಮುರ್ಖೆಂತರ ಅಪ್ಕಸ ್ ಬ್ರಯ ೆಂಕ್ ಮತ್ತು  

5400 PACS (Primary Agricultural Credit Societies) ಏನಿದೆ, ಅದರ ಮುರ್ಖೆಂತರ 30 ಲಕ್ಷ 
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ರೈತರಿಗೆ 20,810 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳ ಗುರಿ ನಿಗದ್ಧ ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ. ಈಗಾಗಲೇ 11 ಲಕ್ಷ 

ರೈತರಿಗೆ 8,500 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳ ಸ್ವಲ ಕಡುವುದಕೆಕ  ಚಾಲನೆ ಕಟಟ ದಿೆ ೀವ. ಇದಕೆಕ  

ಗುರಿ ನಿಗದ್ಧ ಮಾಡುವಂತಹದಿು  ಆಗಿದೆ. ಕಳದ ಬ್ರರಿ 14,500 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳ ಗುರಿ 

ನಿಗದ್ಧ ಮಾಡಿದಿೆವು. ಶೇಕಡ 114 ರಷ್ಟಟ  ಅೆಂದರೆ, 16,795 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳ ಜ್ಞಸು  

ಸ್ವಲವನ್ನನ  ಕಡುವಂತಹದಿಾ ಗಿದೆ. ಈ ವಷಮ ಹೊಸಬರು ಮತ್ತು  ಹಳಬರು ಎಲಿ್ಯ  ಸೇರಿ 

30 ಲಕ್ಷ ರೈತರಿಗೆ ಗುರಿ ನಿಗದ್ಧ ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ. ಎಲಿೀ ಒೆಂದೊೆಂದು ಕಡೆ ತ್ೆಂದರೆಯಾಗುತು ದೆ. 

ನಮಾ ಲಿ  262 ರಿೆಂದ 272 ಕೀ-ಆಪರೇಟವ್ ಬ್ರಯ ೆಂಕ್ಗಳು ಇವ.  ಎಲಿೀ ಒೆಂದು ಕಡೆ ಶ್ರ ೀ 

ರಾಘವೇೆಂದರ  ಕೀ-ಆಪರೇಟವ್ ಬ್ರಯ ೆಂಕ್ನಿೆಂದ ವಂಚನೆಯಾದರೆ entire Urban 

Cooperative Banks ಗೆ ಕಳಂಕ ಬರುತಿು ರುವುದನ್ನನ  ನಾವು ನೀಡುತಿು ದಿೆ ೀವ. ಇದನ್ನನ  

ಸ.ಓ.ಡಿ., ತನಿಖೆಗೆ ನಿೀಡುವಂತಹದಿಾ ಗಿದೆ. ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀಮತಿ ಭಾರತಿ 

ಶೆಟಟ ಯವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಹೌಸೆಂಗ್ ಸಸೈಟಗಳು ಇವ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ 

ಅಪಾಪ ಜಿಗೌಡರವರು ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಸ್ವವಿರಾರು ಹೌಸೆಂಗ್ ಸಸೈಟಗಳು ಇವ. 

ಎಲಿೀ 3-4 ಹೌಸೆಂಗ್ ಸಸೈಟಗಳು ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದಭಮದಲಿ  ಎಲಿ್ಯ  ಗೃಹ 

ನಿಮಾಮಣ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಕಳಂಕ ಬರುತಿು ರುವುದನ್ನನ  ನಾವು ನೀಡುತಿು ದಿೆ ೀವ. 

ಬಿ.ಡಿ.ಎ., MUDA ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೌಸೆಂಗ್ ಸಸೈಟಗಳು ಇರಬಹುದು. ಇವಲಿವನೂನ  

ಮಿೀರಿಸ ನಮಾ  ಸಹಕಾರ ಸಂಘದಲಿಯೂ ನಿವೇಶನ ಕಡುವುದಕೆಕ  ನಮಾ  ಕನಾಮಟಕ 

ಪರ ಥಮ ಸಿ್ವನದಲಿ  ಇದೆ. ಎಲಿೀ 3-4 ಹೌಸೆಂಗ್ ಸಸೈಟಗಳು ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ 

ಸಂದಭಮದಲಿ  ಈ ರಿೀತಿಯಾಗುತು ದೆ. ಇದರಲಿ  ಅನೇಕ ಬ್ಳವಣಿಗೆಗಳು ಇವ. ಹಾಗೆಯೇ 

ಏನೆಲಿ್ಯ  ನಿರಿೀಕಿೆ ಗಳು ಮಾಡಬಹುದು. ಏನೆಲಿ್ಯ  ಕುೆಂದು-ಕರತೆಗಳು ಇವ. ಅದನೆನ ಲಿ್ಯ  

ತಿದಿುಪಡಿ ಮಾಡುವುದರ ಮುರ್ಖೆಂತರ Audit Department ನ ಆಡಿಟ್ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನನ  

Chartered Accountant ಕಡುವಂತಹದಿಾ ಗಿದೆ. ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಸಹಕಾರ ಸಂಸಿೆ ಗಳಿಗೆ 

ನಮಾ  Karnataka State Audit and Accounts Department ನವರು ಆಡಿಟ್ 

ಮಾಡುವಂತಹದಿು  ಇದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಆಡಿಟ್ ಅನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಳುು ವುದಕೆಕ  ಆರ್ಥಮಕ 

ಇಲ್ಯಖೆಯಲಿ  ಚಚೆಮ ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ. ಅದು ಬಂದರೆ Karnataka State Audit and 

Accounts Department ಅನ್ನನ  ಇನ್ನನ  ಹೆಚಾಚ ಗಿ ಬಲಪಡಿಸುವುದನ್ನನ  ಮಾಡುತಿು ದಿೆ ೀವ. 

ನಿದ್ಧಮಷಟ ವಾಗಿ ಶೆಂತಿನಗರದ ಹೌಸೆಂಗ್ ಸಸೈಟ ಬಗೆಗ  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಹೇಳಿದಿು , ಅದರ 

ಬಗೆಗ  ಅವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  ಕಟಟ ರೆ ಪಾರ ಮಾಣಿಕವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸುತೆು ೀನೆ.  
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 ಶಿರ ೋಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ನಟಿಟ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಭೂಗತವಾಗಿರುವ ಪರ ಕರಣದ 

ಬಗೆಗ  ಅವರು ಏನೂ ಹೇಳಲಲಿ . ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಾನ್ನ ಬ್ಳಗಾೆಂ ಶುಗರ್್ ಫಾಯ ಕಟ ರಿ ಬಗೆಗ  

ಮಾತರ  ಹೇಳಿದಿೆ ೀನೆ ಅಷ್ಟಟ ೀ. ಇನ್ನನ  ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಪರ ಕರಣಗಳ ಬಗೆಗ  ಪತಿರ ಕೆಗಳಲಿ  ಓದ್ಧದಿೆ ೀವ. 

ಇವತ್ತು  ಸಹಕಾರಿ ಕಿೆ ೀತರ ವನ್ನನ  ಬಲಪಡಿಸಬೇಕಾದರೆ ಲೆಕಕ  ಪರಿಶೀಧನಾ ಇಲ್ಯಖೆ 

ಗಟಟ ಯಾಗಿರಬೇಕು. ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಹಿೆಂದೆ ಆಡಿಟ್ ಅಲಿಯೇ ಆಗುತಿು ತ್ತು . 

ಅಲಿ  ಇಲ್ಯರ್ಖ ಆಡಿಟರ್್, ಅಸಸೆಟ ೆಂಟ್ ಡೈರಕಟ ರ್್ ಮತ್ತು  ಡೆಪೂಯ ಟ ಡೆರಕಟ ರ್್ ಇರುತಿು ದಿ ರು. 

ಇಲಿ  ಮೂರು ಬ್ರರಿ ಫಿಲಟ ರ್್ ಆಗುತಿು ತ್ತು . ಇದನ್ನನ  ಈಗ ರ್ಖಸಗಿಯವರಿಗೆ ಕಟಟ  ರ್ಖಸಗಿ 

ಆಡಿಟರ್್ ಹತಿು ರ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸುತಾು ರೆ. ಆಗ ಇವರೆಲಿ್ಯ  ಸೇರಿ ಏನ್ನ ಹೇಳಿದಿಾರೆ ಎೆಂದರೆ, 

ಇವರೆಲಿ್ಯ  ಸರಿ ಮಾಡುತಿು ಲಿ , ಲಂಚ ಕೇಳುತಿು ದಿಾರೆ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈಗ ಆ ಕಂಪನಿಗಳು 

ಮತ್ತು  ಸಸೈಟಯವರು ಆ ಆಡಿಟರ್್ಗಳು ಹೇಳಿರುವುದಕೆಕ  ಈಲ್ಡ ್ ಆಗುತಾು ರೆ. ಅವರು 

ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಪತರ  ಸದಿ ಪಡಿಸ ಆಡಿಟೆಂಗ್ ಮಾಡಿಕಡುತಾು ರೆ. ಆದಿ ರಿೆಂದ, ಇದರಲಿ  ನನನ  

ಕಳಕಳಿ ಇರುವುದೇನೆೆಂದರೆ, ಈ ಭೂಗತ ಪರ ಕರಣಗಳ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ಗಮನಹರಿಸ ಕರ ಮ 

ಕೈಗೊಳು ಬೇಕು. ಏಕೆೆಂದರೆ, ಲೆಕಕ  ಪರಿಶೀಧನೆ ಇಲ್ಯಖೆಯೂ ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಯಖೆಯ 

ಅಡಿಯಲಿಯೇ ಬರುವುದರಿೆಂದ ನಾನ್ನ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಲಿ  ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತಿು ದಿೆ ೀನೆ.  

 ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಟಿ. ಸೋಮಶೇಖರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, Chartered 

Accountants  ಅವರು ಏನ್ನ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡುತಾು ರೆ, ಅದರಲಿ  ಏನಾದರೂ ತ್ೆಂದರೆಯಾಗಿ 

ಅವಯ ವಹಾರ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನನ  ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎೆಂದು ಅನ್ನಮೊೀದ್ಧಸದಿಾರೆ ಎನ್ನನ ವ ಮಾಹಿತಿ 

ಬಂದರೆ Chartered Accountants ಗಳನ್ನನ  ಬಿ್ರಕ್ ಲಸ್ಟ ್ಗೆ ಹಾಕುವಂತಹದಿನ್ನನ  

ಮಾಡುತೆು ೀವ. ಶ್ರ ೀ ರಾಘವೇೆಂದರ  ಕೀ-ಆಪರೇಟವ್ ಬ್ರಯ ೆಂಕ್ನಲಿ  3 ಜನ ಆಡಿಟರ್್ಗಳು 

ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಶಮಿೀಲ್ಯಗಿದಿಾರೆ. ಇದರಿೆಂದ 

ಕೀಟಯ ೆಂತರ ರೂಪಾಯಗಳು ನಷಟ ವಾಗಿದಿು , ಅದನ್ನನ  ಉಲಿೆೀಖ ಮಾಡಿಲಿ  ಎನ್ನನ ವುದನ್ನನ  

ಮತೆು  ನಮಾ  ಆಡಿಟರ್್ಗಳು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ Chartered Accountants ಗಳನ್ನನ  

ಬಿ್ರಕ್ ಲಸ್ಟ ್ಗೆ ಹಾಕುವಂತಹದಿನ್ನನ  ಮಾಡುತೆು ೀವ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರ ಕೈಬಿಡುವಂತಹದಿನ್ನನ  

ಮಾಡುತೆು ೀವ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 402 ಲೆಕಕ  ಪರಿಶೀಧಕರ ಹುದಿೆ ಗಳ ಭತಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ 

ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಆರ್ಥಮಕ ಇಲ್ಯಖೆಯವರನ್ನನ  ಕೇಳಿದಿೆ ೀವ. ಈ ಆಡಿಟ್ನಿೆಂದ ಈ ರಿೀತಿಯ 

ದೂರುಗಳು ಬರುತು ದೆ ಎನ್ನನ ವ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ Karnataka State Audit 

and Accounts Department ಅನ್ನನ  ಬಲಪಡಿಸುವುದಕೆಕ  ನಾವು ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದಿೆ ೀವ.  
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ಆ) ಚುಕಿೆ  ಗುರುತಿಲೆದ ಪರ ಶ್ನನ ಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನಿೋಡಲಾದ ಉತ್ು ರಗಳು  

 ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶ್ವ ರಪಪ  (ಗ್ರರ ಮಿೋಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ  ರಾಜ  

ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ದ್ಧನಾೆಂಕ:14ನೇ ಸೆಪ್ಪ ೆಂಬರ್್ 2021 ಸಮೂಹ-2ರ 

ಲಖಿತ ಮೂಲಕ ಉತು ರಿಸುವ ಒಟಟ  111 ಪರ ಶೆನ ಗಳ ಪೈಕಿ 50 ಪರ ಶೆನ ಗಳಿಗೆ ಉತು ರಗಳನ್ನನ  

ಸದನದಲಿ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದಿೆ ೀನೆ.  

(ಉತ್ು ರಗಳ ಪಟಿಟ ಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದೆ) 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಂಡಿಸಲ್ಯಯತ್ತ.  
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4.ಪರ ಕಟಣೆ 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಇವತ್ತು  ಸದನದಲಿ  ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ಉಪಸಿ ತರಿರಬೇಕಾದ 

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರುಗಳೆಂದರೆ; 

1. ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶಾ ರಪಪ  (ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್್ ಸಚಿವರು) 

2. ಶ್ರ ೀ ಆರ್.ಅಶೀಕ್ (ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು)  

3. ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಶ್ರ ೀರಾಮುಲು (ಸ್ವರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಪರಿಶ್ಷಟ  ಪಂಗಡಗಳ ಸಚಿವರು)  

4. ಶ್ರ ೀ ಬಸನಗೌಡ ಚನನ ಬಸವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್್ (ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು)  

5. ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಸ.ನಾರಾಯಣಗೌಡ (ಕಿರ ೀಡೆ, ಯುವಜನ, ರೇಷ್ಟಾ  ಸಚಿವರು)  

6. ಶ್ರ ೀ ಮುನಿರತನ  (ತ್ೀಟಗಾರಿಕೆ, ಯೀಜನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವೆಂಖಿಯ ಕ ಸಚಿವರು)  

 

ಇಷ್ಟಟ  ಜನ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರುಗಳು ಸದನದಲಿ  ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ಹಾಜರಿರಬೇಕು.  

 

   (ಮುೆಂದು) 

(657) 12:20 ಎಸ್ ಪಿಆರ-ಜಆರ  14/09/2021  

(ಸಭಾಪತಿಯವರ  ಉಪಸಿ ತಿ) 

 

 

5. ಸಭಾಪತಿಯವರ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರ ಸ್ತು ಪಿಸಲಪ ಟಟ  ವಿಷಯ  

 

ಅ) ವಿಷಯ:- ರಾಮನಗರ ತಾಲೆ್ಲಕ್ಕನ ವಡಡ ರಹಳಿಿ , ಗಲೆರದೊಡಿಡ   

                                 ಗ್ರರ ಮದ ಹಂದ್ಧಗಿಂದ್ಧ ಅರಣಯ  ಪರ ದೇಶ್ದಲೆ್ಲರುವ  

                                ಇರುಳಿಗ ಬುಡಕಟ್ಟಟ  ಸಮುದಾಯ ನಡೆಸ್ತತಿು ರುವ ಧರಣಿ ಬಗೆೆ  

* * * 

 

ಶಿರ ೋ ಮುನಿರಾಜು ಗೌಡ(ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಆಯಿ್ಕ ಯಾದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ರಾಮನಗರ ತಾಲಿೂಕಿನ ವಡಡ ರಹಳಿು , ಗೊಲಿರದೊಡಿಡ  ಗಾರ ಮದ 

ಹಂದ್ಧಗೊೆಂದ್ಧ ಅರಣಯ  ಪರ ದೇಶದಲಿರುವ ಇರುಳಿಗ ಬುಡಕಟಟ  ಸಮುದಾಯದವರನ್ನನ  

ಅವರ ವಾಸ ಸಿ ಳದ್ಧೆಂದ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಒಕಕ ಲೆಬಿಬ ಸದಿು  ಅವರ ಮನೆ, ಬದುಕು ಹಾಗೂ 

ಜಿೀವನವನ್ನನ  ಸಕಾಮರವೇ ನಾಶ ಮಾಡಿದಂತಾಗಿದೆ.  ಅರಣಯ  ಹಕುಕ  ಕಾಯಿೆಯ ಕಲಂ 3(1)-

ಎೆಂ ಪರ ಕಾರ ಒಕಕ ಲೆಬಿಬ ಸದ ಜ್ಞಗದಲಿಯೇ ಪುನಮವಸತಿ ಕಲಪ ಸಬೇಕೆೆಂದು ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿ 
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ತಿಳಿಸದಿರೂ ಇದುವರೆವಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಕರ ಮವಾಗಿರುವುದ್ಧಲಿ .  ಸವೊೀಮಚೆ  

ನಾಯ ಯಾಲಯವು 2019 ರಲಿ  ಬುಡಕಟಟ  ಸಮುದಾಯಕೆಕ  ಭೂಮಿ ನಿೀಡುವಂತೆ ಆದೇಶ 

ನಿೀಡಿದಿರೂ ಇದುವರೆವಿಗೂ ನಾಯ ಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಜ್ಞರಿಯಾಗಿರುವುದ್ಧಲಿ .  2006 ರ 

ಅರಣಯ  ಹಕುಕ  ಕಾಯಿೆ  ಪರ ಕಾರ 8 ವಷಮಗಳಿೆಂದ ಅರಣಯ  ಭೂಮಿಯ ಹಕುಕ  ಪತರ ಕಾಕ ಗಿ 

ಇರುಳಿಗ ಬುಡಕಟಟ  ಸಮುದಾಯದವರು ಹೊೀರಾಟ ಮಾಡುತಿು ದಿರೂ ಯಾವುದೇ ಕರ ಮ 

ಕೈಗೊಳು ದ್ಧರುವುದು ಬೇಸರದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.  ಇರುಳಿಗ ಬುಡಕಟಟ  ಸಮುದಾಯದವರು 

ಕಳದ 203 ದ್ಧನಗಳಿೆಂದ ಒಕಕ ಲೆಬಿಬ ಸದ ಜ್ಞಗದಲಿೆೀ ಭೂಮಿ ನಿೀಡಬೇಕೆೆಂದು ಒತಾು ಯಸ, 

ಮಳ, ಗಾಳಿ, ಬಿಸಲನಲಿ  ಸಣಣ  ಸಣಣ  ಮಕಕ ಳ್ೆಂದ್ಧಗೆ, ತಾಯಂದ್ಧರು, ಹೆಣ್ಣಣ ಮಕಕ ಳು, 

ವೃದಿರು ಸಹಿತ ಅರಣಯ  ಪರ ದೇಶದಲಿೆೀ ಟೆೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಧರಣಿ ನಡೆಸುತಿು ದಿಾರೆ.  ಅನಕ್ಷರಸಿ , 

ಬಡ, ವಸತಿರಹಿತ, ಭೂಮಿರಹಿತ ತ್ತಳಿತಕಕ ಳಪಟಟ  ಇರುಳಿಗ ಬುಡಕಟಟ  

ಸಮುದಾಯದವರ ಧರಣಿಯನ್ನನ  ಕನೆಗೊಳಿಸುವ ನಿಟಟ ನಲಿ  ಇವರನ್ನನ  ಒಕಕ ಲೆಬಿಬ ಸದ 

ಸಿ ಳದಲಿೆೀ ಭೂಮಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಪಕಕ  ಮನೆಗಳ ನಿಮಿಮಸಕಡುವ ನಿಟಟ ನಲಿ  

ಗಮನಹರಿಸಲು ಅಗತಯ  ಕರ ಮ ಕೈಗೊಳುು ವಂತೆ ಶೂನಯ  ವೇಳಯಲಿ  ಸಕಾಮರವನ್ನನ  

ಒತಾು ಯಸುತೆು ೀನೆ. 

ಶಿರ ೋ ಆರ.ಅಶ್ೋಕ(ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ಮಾನಯ  

ಸದಸಯ ರು ರಾಮನಗರ ತಾಲಿೂಕಿನ ವಡಡ ರಹಳಿು , ಗೊಲಿರದೊಡಿಡ  ಗಾರ ಮದಲಿನ ಬುಡಕಟಟ  

ಜನಾೆಂಗದ ಬಗೆಗ  ಶೂನಯ  ವೇಳಯಲಿ  ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸದಿಾರೆ.  ಅವರುಗಳು ಕೇಳುತಿು ರುವ ಜಮಿೀನ್ನ 

ಅರಣಯ  ಇಲ್ಯಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ದಿಾ ಗಿದಿು , ಸದರಿ ಪರ ದೇಶದಲಿ  ಅರಣಯ  ಇಲ್ಯಖೆಯವರು 

1972 ನೇ ಇಸಾ ಯೆಂದ ಮರಗಳನ್ನನ  ಬ್ಳಸದಿಾರೆ.  ಇದರ ಬಗೆಗ  ಇಲ್ಯಖೆಯ 

ಅಭಿಪಾರ ಯವನ್ನನ  ಪಡೆಯಲ್ಯಗಿ, ಇಲ್ಯಖೆಯು ಬುಡಕಟಟ  ಜನಾೆಂಗದ ಮನವಿಯನ್ನನ  

ತಿರಸಕ ರಿಸರುತು ದೆ.  ಪರ ಸುು ತ ಪರ ಕರಣವು ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕು ರವರ ನಾಯ ಯಾಲಯದಲಿ  

ವಿಚಾರಣೆಯಲಿರುತು ದೆ.  ಈ ವಿಚಾರದಲಿ  ಕೆಲವು ನಿಬಂಧನೆಗಳಿವ.  ಸುಮಾರು 75 

ವಷಮಗಳ ಕಾಲ ಬುಡಕಟಟ  ಜನಾೆಂಗದವರು ಅಲಿ  ವಾಸವಾಗಿರಬೇಕು ಎೆಂಬಿತಾಯ ದ್ಧ 

ನಿಬಂಧನೆಗಳೂ ಸಹ ಅರಣಯ  ಕಾಯಿೆಯ ಪರ ಕಾರ ಇವ.  ಅವರುಗಳು ಅಲಿದಿರು ಎನ್ನನ ವ 

ಬಗೆಗಯೂ ಸಹ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನನ  ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತು ದೆ.  ಈ ದೃಷಿಟ ಯೆಂದಾಗಿ 5 

ದ್ಧನದೊಳಗಾಗಿ ನಿಯಮಾನ್ನಸ್ವರ ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳು ಲ್ಯಗುವುದು.  
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ಆ) ವಿಷಯ:- ಬೆಿಂಗಳೂರು ನಗರದಲೆ್ಲ  64,000 ಕಿೂ  ಹೆಚುು   

ಅನಧಿಕೃತ್ ನಿೋರಿನ ಸಂಪಕಾ ಪಡೆದು ರಸೆು ಗಳನುನ   

ಅಗೆದು ಗುಿಂಡಿಗಳಾಗಿರುವ ಬಗೆೆ  

 

* * * 

 

ಶಿರ ೋ ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಆಯಿ್ಕ ಯಾದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅವಕಾಶಕಾಕ ಗಿ ಧನಯ ವಾದಗಳು.  ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲಿ  64,000 ಕೂಕ  

ಅಧಿಕ ಅನಧಿಕೃತ ನಿೀರಿನ ಸಂಪಕಮಗಳು ಇರುವ ಕುರಿತ್ತ ಹಾಗೂ ಜಲ ಮಂಡಳಿವತಿಯೆಂದ 

ಕಠಿಣ ಕರ ಮ ಕೈಗೊಳು ದ್ಧರುವ ಕುರಿತ್ತ ಪತಿರ ಕಾ ಮಾಧಯ ಮದಲಿ  ವರದ್ಧಯಾಗಿದೆ.  ಇದರಿೆಂದ 

ನಗರದ ಜನರಿಗೆ ತಿೀವರ  ನಿೀರಿನ ಕರತೆಯಾಗುತಿು ರುವುದಾಗಿದೆ.  ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ. ವಾಯ ಪಿು ಯ 

ಜಲಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕೆಕ  ಬ್ರರದೆ ಇಷ್ಟಟ  ದೊಡಡ  ಪರ ಮಾಣದಲಿ  ಅಕರ ಮ 

ಸಂಪಕಮಗಳು ಇರುವುದು ಸ್ವಧಯ ವಿಲಿ .  ಈ ಅಕರ ಮದಲಿ  ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 

ಶಮಿೀಲ್ಯಗಿರುವ ಸ್ವಧಯ ತೆ ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಇದೆ.  ಅನಧಿಕೃತ ನಿೀರಿನ ಸಂಪಕಮ ಪತೆು  ಹಚಚ ದೆ 

ಜಲಮಂಡಳಿಯ ನೌಕರರು ಅಕರ ಮ ಮಾಗಮಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಲಮಕಿಿ ಯ ಸರುವುದರ ಬಗೆಗ  

ಸ್ವವಮಜನಿಕರ ವಲಯದಲಿ  ಚಚೆಮಗಳಾಗುತಿು ರುವುದು ವಿಷ್ಠದನಿೀಯವೇ ಸರಿ.  ಈ 

ಅನಧಿಕೃತ ನಿೀರನ ಸಂಪಕಮದ್ಧೆಂದ ಜಲಮಂಡಳಿಗೆ ತಿೀವರ  ಆರ್ಥಮಕ ನಷಟ  ಉೆಂಟ್ಟಗುತಿು ದಿು  

ಈ ನಷಟ ವನ್ನನ  ನಿೀರಿನ ಬಿಲಿನ್ನನ  ಹೆಚಿಚ ಸುವ ಮೂಲಕ ಪಾರ ಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಿೀರಿನ ಬಿಲಿು  

ಪಾವತಿಸುವವರ ಮೇಲೆ ಹೊರೆಸುವುದು ಸಮಪಮಕವಲಿ .  ಅಕರ ಮ ಸಂಪಕಮ ಪಡೆದವರು 

ಅಕರ ಮವಾಗಿ ರಸೆು ಗಳನ್ನನ  ಅಗೆದ್ಧರಬಹುದಾದ ಸ್ವಧಯ ತೆ ಹೆಚ್ಚಚ  ಇದಿು , ಸದರಿ ಸಿ ಳದ 

ಸಿ ಳಿೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಗಮನಕೆಕ  ಬ್ರರದೆ ಇರಲು ಸ್ವಧಯ ವಿಲಿ .  ನಗರದ ರಸೆು ಗಳ ಅವಯ ವಸಿೆ ಗೆ 

ಈ ಅಕರ ಮ ನಿೀರಿನ ಸಂಪಕಮಗಳೂ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಎೆಂದರೆ ತಪಾಪ ಗಲ್ಯರದು.  ಈ ಎಲಿ  

ಅಕರ ಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಭಾಗಿೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನನ  ಹೊಣೆಗಾರರನಾನ ಗಿ ಮಾಡಿ ಅವರ 

ಮೇಲೆ ಕಾನೂನ್ನ ಕರ ಮ ಕೈಗೊಳುು ವ ಮೂಲಕ ಅಕರ ಮ ನಿೀರಿನ ಸಂಪಕಮ ಹಾಗೂ ಅನಧಿಕೃತ 

ರಸೆು  ಅಗೆತವನ್ನನ  ತಪಿಪ ಸುವ ನಿಟಟ ನಲಿ  ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಅಗತಯ  ಕರ ಮ ಕೈಗೊಳುು ವಂತೆ 

ಶೂನಯ  ವೇಳಯಲಿ  ಸಕಾಮರವನ್ನನ  ಒತಾು ಯಸುತೆು ೀನೆ. 

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೋಮಶೇಖರ(ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳಿೆಂದ ಉತು ರವನ್ನನ  ಒದಗಿಸಲ್ಯಗುವುದು.  
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ಇ) ವಿಷಯ:- ಟಿ.ಇ.ಟಿ. ಫಲ್ಲತಾಿಂಶ್ ಅತ್ಯ ಿಂತ್  

ಕಳಪೆಯಾಗಿರುವ ಬಗೆೆ  

 

* * * 

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ವಿಿ .ಸಂಕನೂರ(ಪದವಿೋಧರರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಅವಕಾಶಕಾಕ ಗಿ ಧನಯ ವಾದಗಳು.  ಪಾರ ಥಮಿಕ ಶಲ್ಯ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಹುದಿೆ ಗೆ 2021 ನೇ ಸ್ವಲನಲಿ  

ಜರುಗಿದ ಕನಾಮಟಕ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಅಹಮತಾ ಪರಿೀಕಿೆಯ ಫಲತಾೆಂಶ ಪರ ಕಟವಾಗಿದಿು , ಇದರಲಿ  

ಶೇಕಡಾ 19 ಶ್ಕ್ಷಕರು ಮಾತರ  ಅಹಮತೆ ಹೊೆಂದ್ಧರುವುದು ಅತಯ ೆಂತ ಖೇದಕರ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.  

2021ನೇ ಸ್ವಲನಲಿ  1 ರಿೆಂದ 5 ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಬೀಧಿಸುವ ಕಿರಿಯ ಪಾರ ಥಮಿಕ ಶಲ್ಯ ಶ್ಕ್ಷಕರ 

ಹಾಗೂ 6 ರಿೆಂದ 8 ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಬೀಧಿಸಲು ಹಿರಿಯ ಪಾರ ಥಮಿಕ ಶಲ್ಯ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಹುದಿೆ ಗೆ 

ಒಟಟ  2,31,886 ಅಭಯ ರ್ಥಮಗಳು ಪರಿೀಕಿೆ ಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದಿು , ಇದರಲಿ  ಕೇವಲ 45,074 ಮಾತರ  

ಅಹಮತೆ ಹೊೆಂದ್ಧರುವರು.  ಸಕಾಮರದ ನಿಯಮದಂತೆ ಶ್ಕ್ಷಕರಾಗಿ ಅಹಮತೆ ಪಡೆಯಲು 

ಸ್ವಮಾನಯ  ವಗಮ, 2A, 2B, 3A, 3B ವಗಮಕೆಕ  ಸೇರಿದವರು ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 60 ರಷ್ಟಟ  

ಅೆಂಕಗಳನ್ನನ  ಪಡೆಯಬೇಕು. ಅದರಂತೆ ಎಸ್.ಸ. ಮತ್ತು  ಎಸ್್.ಟ. ಹಾಗೂ ಪರ ವಗಮದ 

ಅಭಯ ರ್ಥಮಗಳು ಕನಿಷಾ  55 ಅೆಂಕ ಪಡೆಯುವುದು ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿದೆ.  ರಾಜಯ ದಲಿ  ಸದಯ  

ಪಾರ ಥಮಿಕ ಶಲೆಗಳಲಿ  1 ರಿೆಂದ 5 ಹಾಗೂ 6 ರಿೆಂದ 8 ನೇ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಬೀಧನೆ ಮಾಡಲು 

ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕರತೆ ಇರುವ ಹಿನೆನ ಲೆಯಲಿ  ಅಹಮತೆ ಪಡೆಯಲು ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸದ ಶೇಕಡವಾರು 

ಅೆಂಕಗಳನ್ನನ  ಕಡಿಮಗೊಳಿಸುವುದು ಅನಿವಾಯಮವಾಗಿರುವುದರಿೆಂದ ಅೆಂತಹ ಕರ ಮ 

ಜರುಗಿಸಲು ಸಕಾಮರವನ್ನನ  ಒತಾು ಯಸುತೆು ೀನೆ.  ಇದರಲಿೆೀ 6 ರಿೆಂದ 8 ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಸ.ಇ.ಟ. 

ಪರಿೀಕಿೆ  ಬರೆಯಲು ಸದಯ ದ ನಿಯಮಾವಳಿಯಲಿ  ಪದವಿಯ ಐಚೆಿಕ ವಿಷಯದಲಿ  ಶೇಕಡಾ 

50 ಅೆಂಕಗಳನ್ನನ  ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ಗಳಿಸರಬೇಕೆೆಂಬ ನಿಯಮ ರೂಪಿಸದಿು , ಇದರಿೆಂದ 

ಸಹಸ್ವರ ರು ಅಭಯ ರ್ಥಮಗಳು ಟ.ಇ.ಟ., ಪರಿೀಕಿೆ  ತೇಗಮಡೆ ಹೊೆಂದ್ಧದಿರೂ ಕೂಡ ಸ.ಇ.ಟ., 

ಪರಿೀಕಿೆ  ಬರೆಯಲು ವಂಚಿತರಾಗಿದಿಾರೆ.  ಆದಿ ರಿೆಂದ ಈ ನಿಯಮವನ್ನನ  ಕೂಡ ಸಡಿಲಕೆ 

ಮಾಡಲು ಪಾರ ಥಮಿಕ ಮತ್ತು  ಪೌರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರನ್ನನ  ಒತಾು ಯಸುತೆು ೀನೆ. 

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೋಮಶೇಖರ(ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಮಾನಯ  ಪಾರ ಥಮಿಕ ಮತ್ತು  ಪೌರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿೆಂದ ಉತು ರವನ್ನನ  

ಒದಗಿಸಲ್ಯಗುವುದು.  
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ಈ) ವಿಷಯ:- ಮಂಡಯ  ತಾಲೆ್ಲಕ್ಕನ ಕ್ಕೋಲಾರ ಗ್ರರ ಮದಲೆ್ಲ   

ಕಳೆದ ಎರಡೂವರೆ ವಷಾದ್ಧಿಂದ ಜಾನುವಾರುಗಳು  

ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಸ್ತವನನ ಪುಪ ತಿು ರುವ ಬಗೆೆ  

 

* * * 

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟಿ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ(ಪದವಿೋಧರರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಕಿೀಲ್ಯರ ಗಾರ ಮದಲಿ  ಜ್ಞನ್ನವಾರಗಳ ಸರಣಿ ಸ್ವವು, ನಿಗೂಢವಾದ ಕಾಯಲೆಗೆ ಬಲಯಾದ 

ಪಶುಗಳ ಸಂಖೆಯ  29 ಕೆಕ  ಏರಿಕೆ, ಒೆಂದೇ ಕುಟೆಂಬದ 29 ಜ್ಞನ್ನವಾರುಗಳ ನಿಗೂಢ ಸ್ವವು, 

ಕಳದ ಎರಡ್ಮವರೆ ವಷಮದ್ಧೆಂದ ಜ್ಞನ್ನವಾರುಗಳ ಸ್ವವು, ಈವರೆಗೂ ತಿಳಿಯದ ನಿಖರ 

ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗೆಗ  ಸದನದಲಿ  ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಲು ಅವಕಾಶಕಾಕ ಗಿ ಧನಯ ವಾದಗಳು.   

 

ಮಂಡಯ  ಜಿಲಿೆ , ಮಂಡಯ  ತಾಲಿೂಕಿನ ಕಿೀಲ್ಯರ ಗಾರ ಮದಲಿನ ಲೇಟ್ 

ಸ.ಮಂಚೇಗೌಡರವರ ಕುಟೆಂಬದಲಿ  ಕಳದ ಎರಡ್ಮವರೆ ವಷಮದ್ಧೆಂದ ಜ್ಞನ್ನವಾರುಗಳು 

ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಸ್ವವನಪುಪ ತಿು ವ.  ಮೊನೆನ  ಗಣೇಶನ ಹಬಬ ದ ದ್ಧನವಾದ ಶುಕರ ವಾರದಂದು 

ಮತ್ು ೆಂದು ಎತ್ತು  ಮೃತಪಟಟ ದೆ. ಇದರೆಂದ್ಧಗೆ ನಿಗೂಢ ಸ್ವವಿಗೆ ಬಲಯಾದ 

ಜ್ಞನ್ನವಾರುಗಳ ಸಂಖೆಯ  29 ಕೆಕ  ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.  ಕಳದ ಎರಡ್ಮವರೆ ವಷಮದ್ಧೆಂದ 

ಸರಣಿಯಾಗಿ ಸ್ವವನನ ಪುಪ ತಿು ವ.  ಆದರೆ, ಜ್ಞನ್ನವಾರುಗಳ ಸ್ವವಿಗೆ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣ 

ಈವರೆಗೂ ತಿಳಿದು ಬಂದ್ಧಲಿ .  ಈ ಸಂಗತಿಯು ನಾಡಿನ ಎಲಿ್ಯ  ಪತಿರ ಕೆಗಳಲಿ  ವರದ್ಧಯಾಗಿದೆ.  

ಮಂಚೇಗೌಡರವರ ಮಕಕ ಳಾದ ಶಂಕರೇಗೌಡ, ಕೃಷ್ಟಣ ೀಗೌಡ ಮತ್ತು  ಮಗಳಾದ ಶೃತಿರವರ 

ಮನೆಯಲಿ  ಜ್ಞನ್ನವಾರುಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸ್ವವನನ ಪುಪ ತಿು ವ.  ಇದು ಕುಟೆಂಬದವರನೂನ  

ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿ ಳಿೀಯ ಜನರನ್ನನ  ಆತಂಕಕೆಕ  ಉೆಂಟಮಾಡಿದೆ ಅಲಿದೇ ಲಕಿಾೆಂತರ 

ರೂಪಾಯಗಳ ನಷಟ ವುೆಂಟ್ಟಗಿದೆ.  ಈ ಕುಟೆಂಬವು ಸಂಬಂಧಪಟಟ  ಇಲ್ಯಖೆಗೆ ದೂರು 

ನಿೀಡಿದರೂ ಇದುವರೆಗೂ ಜ್ಞನ್ನವಾರುಗಳ ಸ್ವವಿಗೆ ಕಾರಣ ತಿಳಿದು ಬಂದ್ಧಲಿ .  ಸಿ ಳಿೀಯ 

ಪಶುವೈದಯ ರು ಸಹಕರಿಸುತಿು ದಿಾರೆ.  ಅವರ ಕೈಯೆಂದಲೂ ಕಾರಣವನ್ನನ  ಪತೆು ಹಚಚ ಲು 

ಆಗಿಲಿ  ಮತ್ತು  ಸ್ವವನ್ನನ  ತಡೆಯಲೂ ಆಗಿಲಿ .  ಆದಿ ರಿೆಂದ ಸಂಬಂಧಪಟಟ  ಇಲ್ಯಖೆಯು ಈ 

ಬಗೆಗ  ಗಮನಹರಿಸ, ಜ್ಞನ್ನವಾರುಗಳ ಸ್ವವಿಗೆ ಕಾರಣ ಹುಡುಕಿ ಸೂಕು  ಪರಿಹಾರವನ್ನನ  

ಕಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಜ್ಞನ್ನವಾರುಗಳ ಸ್ವವಿಗೆ ಆರ್ಥಮಕವಾಗಿ ತತಿು ರಿಸರುವ ಆ 

ಕುಟೆಂಬದ ನೆರವಿಗೆ ಬರಬೇಕೆೆಂದು ಸಕಾಮರವನ್ನನ  ಒತಾು ಯಸುತೆು ೀನೆ. 
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ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೋಮಶೇಖರ(ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಮಾನಯ  ಪಶು ಸಂಗೊೀಪನೆ ಸಚಿವರಿೆಂದ ಉತು ರವನ್ನನ  

ಒದಗಿಸಲ್ಯಗುವುದು.  

 

ಉ) ವಿಷಯ:- ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಲೆೆ ಯ ತ್ತಳಸಿಗೇರಿಯಲೆ್ಲ  ವಷಾವಿಡಿೋ 

                                  ತ್ಯಾರು ಮಾಡುವ ರಾಷಟ ರ ಧವ ಜ ನೇಕಾರರು 

                                  ಕೋವಿಡ -19 ಲಾಕ ಡೌನ ನಿಿಂದ ಆರ್ಥಾಕ ಸಂಕಷಟ ಕಿೆ  

                                  ಸಿಲುಕ್ಕರುವ ಕುರಿತ್ತ ಪರಿಹಾರ ನಿೋಡುವ ಬಗೆೆ   

 

* * * 

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಸಿ.ಕಿಂಡಯಯ  (ಸಥ ಳಿೋಯ ಸಂಸೆಥ ಗಳ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಸ್ವವಮಜನಿಕ ಮಹತಾ ದ ಜರೂರು ವಿಷಯವನ್ನನ  ಶೂನಯ  ವೇಳಯಲಿ  ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಲು 

ಅನ್ನಮತಿ ನಿೀಡಿದಿಕಾಕ ಗಿ ಧನಯ ವಾದಗಳು. 

 

ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ ೀತಸ ವ ಅಮೃತ ಮಹೊೀತಸ ವದ ಆಚರಣೆಯ ಮಧ್ಯಯ  ರಾಷಟ ರಮಟಟ ದ 

ಬಟೆಟ  ನೇಯುವ ಕೈಮಗಗ  ನೇಕಾರರು ಮಾತರ  ಕನಿಷಾ  ಕೂಲಯಲಿೆೀ ದೇಶಭಕಿು  

ಮರೆಯುತಿು ರುವುದು ಪತಿರ ಕೆಗಳಲಿ  ವರದ್ಧಯಾಗಿದೆ.  ಏಕೈಕ ರಾಷಟ ರಧಾ ಜ ಬಟೆಟ  ತಯಾರಿಕೆ 

ಕೇೆಂದರ ವಾದ ಬ್ರಗಲಕೀಟೆ ಜಿಲಿೆಯ ತ್ತಳಸಗೇರಿಯಲಿ  ಹೆಚಿಚ ನ ಮಟಟ ದಲಿ  ನೇಕಾರರು 

ರ್ಖದ್ಧೀ ಕೇೆಂದರ ದಲಿ  ವಷಮವಿಡಿೀ ನೇಕಾರಿಕೆ ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ.  ಅವರು ತಯಾರಿಸುವ ಧಾ ಜ 

ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲಿ  ರಾರಾಜಿಸುತು ದೆ.  ತ್ತಳಸೀಗೇರಿ ಕೇೆಂದರ ದಲಿ  ಬಟೆಟ  ನೇಯುವ ನೇಕಾರರಿಗೆ 

1 ಮಿೀಟರ್್ಗೆ ಪರ ೀತಾಸ ಹ ಧನ ಸೇರಿ 30/- ರೂಪಾಯಗಳನ್ನನ  ನಿೀಡಲ್ಯಗುತಿು ದಿು , ತಿೆಂಗಳಿಗೆ 

5,000/- ಕೂಲ ಸಕಕ ರೆ ಅದೇ ದೊಡಡ  ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.  ಉಳಿದಂತೆ, ಪಿೆಂಚಣಿ, 

ವೃದಿಾಪಯ ವೇತನ ಸೌಲಭಯ ಗಳು ದೂರದ ಮಾತೇ ಆಗಿದೆ.  ಕೇೆಂದರ  ಮತ್ತು  ರಾಜಯ  ಸಕಾಮರಗಳು 

ನಿೀಡುವ ಅನ್ನದಾನವೇ ಇವರಿಗೆ ಮೂಲವಾಗಿದಿು , ಕಳದ ಒೆಂದು ದಶಕದ್ಧೆಂದ 

ಸಕಾಮರದ್ಧೆಂದ ಅನ್ನದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದೇ ತಿೀವರ  ತ್ೆಂದರೆ ಅನ್ನಭವಿಸದಿು , ಇತಿು ೀಚೆಗೆ 

ಕಳದ ಎರಡು ವಷಮಗಳಿೆಂದ ಅನ್ನದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲಿ .  ಕೀವಿಡ್್-19ನಿೆಂದ 

ಲ್ಯಕ್ಡೌನ್್ ಹೇರಿದಾಗ ತಿೀವರ ತರದಲಿ  ನೇಕಾರರು ಕಷಟ  ಅನ್ನಭವಿಸದಿು , ಬಹಳಷ್ಟಟ  

ನೇಕಾರರು ಆತಾ ಹತೆಯ  ಮಾಡಿಕೆಂಡಿರುವುದು ಸಕಾಮರಕೆಕ  ತಿಳಿದ ವಿಷಯವೇ ಆಗಿದೆ.  

ದಯಮಾಡಿ ಇವರಿಗೆ ಪರ ತಿ ತಿೆಂಗಳು ಕನಿಷಾ  ತಲ್ಯ 20,000/- ರೂಪಾಯಗಳ ವೇತನ ಹಾಗೂ 
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ಪಿೆಂಚಣಿ ವಯ ವಸಿೆಯನ್ನನ  ಕೂಡಲೇ ಜ್ಞರಿ ಮಾಡಲು ಕರ ಮ ಕೈಗೊಳು ಬೇಕೆೆಂದು ಶೂನಯ  

ವೇಳಯಲಿ  ಮಾನಯ  ಜವಳಿ ಸಚಿವರನ್ನನ  ಒತಾು ಯಸುತೆು ೀನೆ. 

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೋಮಶೇಖರ(ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಮಾನಯ  ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳಿೆಂದ ಉತು ರವನ್ನನ  ಒದಗಿಸಲ್ಯಗುವುದು.  

   

       (ಮುಿಂದು)   

(658) 12.30  14-09-2021  ಸಿಎಸ್/ಎಿಂಡಿ        

ಊ) ವಿಷಯ: ಬೆಳಗ್ರವಿ ಜಲೆೆ ಯ ಹಿರೆಬಾಗೇವಾಡಿ ಗ್ರರ ಮ    

              ವಾಯ ಪಿು ಯಲೆ್ಲ  ಅವೈಜಾಾ ನಿಕ ಟ್ೋಲ  ಮತ್ತು   

              ಕಾಮಗ್ರರಿಯ ವಿರುದಿ  ಗ್ರರ ಮಸಥ ರು ಪರ ತಿಭಟನೆ  

              ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆೆ .    

   ~~~~~    

          ಶಿರ ೋ ಮಹಾಿಂತೇಶ್ ಮಲೆ್ಲಕಾಜುಾನ ಕವಟಗಿಮಠ(ಸಕಾಾರದ ಮುಖಯ  

ಸಚೇತ್ಕರು):-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೇ,  ಶೂನಯ ವೇಳಯಲಿ   ಸ್ವವಮಜನಿಕ ಮಹತಾ ದ 

ವಿಚಾರವನ್ನನ  ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಅವಕಾಶ ನಿೀಡಿದಿಕಾಕ ಗಿ ತಮಗೆ ಧನಯ ವಾದಗಳನ್ನನ  

ಸಲಿಸುತೆು ೀನೆ.  ದ್ಧನಾೆಂಕ 09-09-2021ರ ವಿಜಯ ಕನಾಮಟಕ ದ್ಧನಪತಿರ ಕೆಯಲಿ  ಪರ ಕಟವಾದ 

“ಟ್ೀಲ್್ ನಾಕಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದಿ  ಜನರ ಆಕರ ೀಶ”್ಶ್ೀಷಿಮಕೆಯಡಿ ಬ್ಳಗಾವಿ ಜಿಲಿೆಯ 

ಹಿರೆಬ್ರಗೇವಾಡಿ ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿ  ಅವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ಟ್ೀಲ್್ ಮತ್ತು  

ಅವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿರುದಿ  ಗಾರ ಮಸಿರು  ಟ್ೀಲ್್ ನಾಕಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದಿ  

ಆಕರ ೀಶ ವಯ ಕು ಪಡಿಸ  ಪರ ತಿಭಟನೆ ನಡೆಸದಿಾರೆ.  ಈ ಸಮಸೆಯ  ಕುರಿತ್ತ 2016ರಿೆಂದ ಅನೇಕ 

ಬ್ರರಿ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಮತ್ತು  ರಾಷಿಟ ರೀಯ ಹೆದಿಾರಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರಕೆಕ   ಮನವಿ ಸಲಿಸದರೂ  

ಸಮಸೆಯ ಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಕಿಕ ಲಿ  ಎೆಂಬ ಗಂಭಿೀರ  ವಿಚಾರವನ್ನನ  ಶೂನಯ ವೇಳಯಲಿ  

ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಬಯಸುತೆು ೀನೆ. 

 ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೋಮಶೇಖರ(ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ 

ಕವಟಗಿಮಠರವರು ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸದ ವಿಚಾರವನ್ನನ  ಮಾನಯ  ಲೀಕೀಪಯೀಗಿ ಸಚಿವರ 

ಗಮನಕೆಕ  ತಂದು  ಉತು ರವನ್ನನ  ಒದಗಿಸಲ್ಯಗುವುದು.   
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                   ಋ)  ವಿಷಯ:- ತ್ತಮಕೂರು ನಗರದ ಬ.ಹೆಚ  ರಸೆು ಯಲೆ್ಲರುವ   

                                     ಸಕಾಾರಿ ಪರ ಥಮ ದರ್ಜಾ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು  

                                    ಕಟಟ ಡವು ಬಹಳ ಶಿರ್ಥಲಾವಸೆಥ ಯಲೆ್ಲರುವ ಬಗೆೆ . 

                                                              ~~~~~~ 

 

 ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪೆಪ ೋಸ್ತವ ಮಿ(ರ್ನಮ ನಿದೇಾಶ್ನ ಹಿಂದ್ಧದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಗಳೇ,  ತ್ತಮಕೂರು ಜಿಲಿೆಯ ತ್ತಮಕೂರು  ಬಿ.ಹೆಚ್್ ರಸೆು ಯ ಸಕಾಮರಿ ಪರ ಥಮ 

ದಜೆಮ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು ಕಟಟ ಡವು ಬಿರ ಟಷರ ಕಾಲದಲಿ  ನಿಮಾಮಣವಾಗಿದಿು , ಈಗ 

ಶ್ರ್ಥಲ್ಯವಸಿೆಯೆಂದ ಕೂಡಿರುತು ದೆ.  ಕಟಟ ಡವು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲಿ  ಕುಸದು 

ಬಿೀಳಬಹುದಾಗಿದೆ.  ಇೆಂತಹ ಪರಿಸಿ ತಿಯಲಿ   ವಿದಾಯ ರ್ಥಮನಿಯರು ಭಯ-ಭಿೀತಿಯೆಂದ 

ವಾಯ ಸ್ವೆಂಗ ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ.   ಇದನನ ರಿತ್ತ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸಾ ೆಂತ ಕಟಟ ಡವನ್ನನ   

ಸಕಾಮರಿ ಪದವಿ ಪೂವಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿದ  01.03 ಎಕರೆ ಜ್ಞಗದಲಿ  ನೂತನವಾಗಿ 

ನಿಮಿಮಸಲು ಸಕಾಮರವು 2020-21ನೇ ಸ್ವಲನ ಸ್ವಮಾನಯ  ಯೀಜನೆಯಡಿ 200 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ 

ಅೆಂದಾಜು ಪಟಟ ಗೆ ಆಡಳಿತಾತಾ ಕ ಅನ್ನಮೊೀದನೆ ನಿೀಡಲ್ಯಗಿದೆ.  ಕಟಟ ಡ ನಿಮಾಮಣ  

ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನನ   ಮಸಸ್್ಮ ರೈಟ್ ಸಂಸಿೆ ಗೆ  ವಹಿಸಲ್ಯಗಿದೆ.   ಆದರೆ, ಜ್ಞಗದ ರ್ಖತೆ 

ವಗಾಮವಣೆ ವಿಷಯದಲಿ  ಇೆಂದ್ಧನವರೆಗೂ ತಿೀಮಾಮನವಾಗದೇ, ಕಟಟ ಡ ನಿಮಾಮಣ 

ಕಾಯಮವನ್ನನ  ಕೈಗೆತಿು ಕೆಂಡಿರುವುದ್ಧಲಿ .  ಇದರಿೆಂದ ಸಕಾಮರಿ ಪರ ಥಮ ದಜೆಮ ಮಹಿಳಾ 

ಕಾಲೇಜು ಕಟಟ ಡ ನಿಮಾಮಣ ಕಾಯಮ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ನೆನೆಗುದ್ಧಗೆ ಬಿದಿ ೆಂತಾಗಿದಿು , ಮಹಿಳಾ 

ವಿದಾಯ ರ್ಥಮಗಳು ಆತಂಕ ವಾತಾವರಣದಲಿ  ಅನ್ನಭವಿಸುತಿು ರುವ ತ್ೆಂದರೆ ಬಗೆಗ    ಇೆಂದು 

ಸದನದಲಿ   ಶೂನಯ ವೇಳಯಲಿ  ಈ ವಿಚಾರ ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನಿೀಡಿದಿಕಾಕ ಗಿ ವಂದ್ಧಸ, 

ಮಾನಯ  ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಗಮನಕೆಕ   ಈ ವಿಚಾರವನ್ನನ   ತರಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  

 ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೋಮಶೇಖರ(ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೇ, 

ಮಾನಯ  ಉನನ ತ ಸಚಿವರ ಗಮನಕೆಕ  ಈ ವಿಚಾರವನ್ನನ  ತಂದು, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಉತು ರ 

ಒದಗಿಸಲ್ಯಗುವುದು. 
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6. ಸಭಾಪತಿಯವರ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರ ಸ್ತು ಪಿಸಲಪ ಟಟ  ವಿಷಯಕಿೆ  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಚಿವರ ಹೇಳಿಕೆ 

  ರಾಜಯ ದ ಸಕಾಾರಿ ಐ.ಟಿ.ಐ. ಸಂಸೆಥ ಗಳಲೆ್ಲ  ಅತಿರ್ಥ ಉಪರ್ನಯ ಸಕರಾಗಿ ಸೇವೆ 

ಸಲೆ್ಲ ಸ್ತತಿು ರುವ ನೌಕರರಿಗೆ ಕಳೆದ 4 ತಿಿಂಗಳಿಿಂದ ವೇತ್ನ ಬಡುಗಡೆ ಆಗದ್ಧರುವ 

ಕುರಿತ್ತ. 

      ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೋಮಶೇಖರ(ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೇ, ದ್ಧನಾೆಂಕ 

13-09-2021ರಂದು ಶೂನಯ ವೇಳಯಲಿ   ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಎಸ್್.ವಿಿ .ಸಂಕನೂರ 

ರವರು ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸದ ವಿಷಯಕೆಕ  ಮಾನಯ   ಕೌಶಲ್ಯಯ ಭಿವೃದಿ್ಧ , ಉದಯ ಮಶ್ೀಲತೆ ಮತ್ತು  

ಜಿೀವನೀಪಾಯ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ ಸದನದಲಿ  ಉತು ರವನ್ನನ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದಿೆ ೀನೆ. 
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7. ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚನೆ 

ವಿಷಯ: ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಬಸವನಗುಡಿಯ ಶ್ರ ೀ ಗುರು ರಾಘವೇೆಂದರ     

             ಸಹಕಾರ ಬ್ರಯ ೆಂಕ್ ನಿಯಮಿತದಲಿ  ಘಟಸರುವ ವಂಚನೆ  

              ಪರ ಕರಣಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ  ಕೈಗೊೆಂಡಿರುವ ಕಾನೂನ್ನ     

              ಕರ ಮಗಳ ಬಗೆಗ  

 

 

 ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆಿಂಕಟೇಶ(ರ್ನಮ ನಿದೇಾಶಿತ್ರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೇ, 

ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಬಸವನಗುಡಿಯ ಶ್ರ ೀ ಗುರು ರಾಘವೇೆಂದರ  ಸಹಕಾರ ಬ್ರಯ ೆಂಕ್ ನಿಯಮಿತದಲಿ  

ಘಟಸರುವ ವಂಚನೆ ಪರ ಕರಣಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ  ಕೈಗೊೆಂಡಿರುವ ಕಾನೂನ್ನ ಕರ ಮಗಳ 

ಬಗೆಗ   ಮಾನಯ  ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರ ಗಮನವನ್ನನ  ಸೆಳಯುತೆು ೀನೆ. 

     ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೋಮಶೇಖರ(ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೇ,  

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದೆ) 
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 ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆಿಂಕಟೇಶ್(ರ್ನಮನಿದೇಾಶ್ನ ಹಿಂದ್ಧದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಗಳೇ,  ಶ್ರ ೀ ಗುರು ರಾಘವೇೆಂದರ  ಸಹಕಾರಿ ಬ್ರಯ ೆಂಕ್ ಬಸವನಗುಡಿಯಲಿರುವ ಒೆಂದು 

ಪರ ತಿಷಿಾ ತ  ಬ್ರಯ ೆಂಕ್.  ಸುಮಾರು 1500 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳ ಠೇವಣಿಯನ್ನನ  ಇಡಲ್ಯಗಿದೆ, 

ಸುಮಾರು 46,000 ಠೇವಣಿದಾರರಿದಿಾರೆ.  ಈಗ ಅವರಿಗೆಲಿ  ಮೊೀಸ ಆಗಿದೆ.   ಇದು ಸುಮಾರು 

10 ವಷಮಗಳಿೆಂದ ನಡೆದ್ಧದೆ ಎೆಂದು ಈಗ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಯಖೆಯವರು ಮತ್ತು  ಆರ್್ಬಿಐ ನವರು 

ಹೇಳುತಿು ದಿಾರೆ.   ಆದರೆ ಪರ ತಿ ವಷಮವೂ ಇವರಿಗೆ ಉತು ಮ, ಅತ್ತಯ ತು ಮ ಎನ್ನನ ವ ಬಿರುದುಗಳ 

ಜೊತೆಗೆ ಪರ ಶಸು ಗಳನ್ನನ  ನಿೀಡಿಕೆಂಡು ಬಂದ್ಧದಿಾರೆ.   ಜನರು ಇದನೆನ ಲಿ  ನಂಬಿ, ಬಡಬಗಗ ರು 

ಕೂಡ ಇಲಿ  ಠೇವಣಿಯನಿನ ಟಟ ದಿಾ ರೆ.   ಇವತ್ತು  ಈ ಠೇವಣಿದಾರರ ಪರಿಸಿ ತಿ ಹೇಗಿದೆ ಎೆಂದರೆ,  

ಕೆಲವರು ಆಸಪ ತೆರ ಗಳಲಿದಿಾರೆ, ಆದರೆ ಚಿಕಿತೆಸ ಗೆ ಅವರ ಬಳಿ ಹಣವಿಲಿ . ಕೆಲವರು ತಮಾ  

ಹೆಣ್ಣಣ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಮದುವ ಮಾಡಬೇಕು, ಆದರೆ ಅವರ ಬಳಿ ಹಣವಿಲಿ .  ಕೆಲವರು 

ಮನೆಮಠಗಳನ್ನನ  ಮಾರಿಕೆಂಡಿದಿಾರೆ.  ಬದುಕಲಕೆಕ  ಕಷಟ ವಾಗಿದೆ.   ಆದರೆ 

ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತ್ೆಂದರೆ ಆಗಿಲಿ .  ಸಕಾಮರ ಕೂಡ ಈ ನಿಟಟ ನಲಿ  ಯಾವುದೇ 

ಸೂಚನೆಯನ್ನನ  ನಿೀಡಿರುವುದ್ಧಲಿ . ಒೆಂದೂವರೆ ವಷಮದ್ಧೆಂದ ಕೇವಲ ಆಡಿಟ್ 

ಮಾಡುವುದರಲಿಯೇ ಇದಿಾರೆ.  ಇದನೆನ ಲಿ  ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಲು  ಎಷ್ಟಟ  ವಷಮಗಳ ಕಾಲ 

ಬೇಕಾಗಬಹುದು?  ಕಳದ 10 ವಷಮದ್ಧೆಂದ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡುತಿು ದಿ  ಆಡಿಟರ್್ ಮೇಲೆ ಸಕಾಮರ 

ಏನ್ನ ಕರ ಮವನ್ನನ  ಕೈಗೊೆಂಡಿದೆ?  ಯಾವುದೇ ಕರ ಮ ಕೈಗೊಳು ಲು ಸಕಾಮರ ಏಕೆ ಹಿೆಂದೆ 

ಮುೆಂದೆ ನೀಡುತಿು ದೆ?   ನಾನ್ನ ಒೆಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ  ನನಗೆ 

ಬೇಕಾದವರಬಬ ರು ಆ ಬ್ರಯ ೆಂಕಿನಲಿ  13 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳ ಲೀನ್್ 

ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದಿಾರೆ.  ಇದುವರೆವಿಗೆ ಹಣವನ್ನನ  ಕಟಟ ಲಿ .   ಪಲೀಸನವರು ಅರೆಸ್ಟ ್ 

ವಾರೆೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಹೊೀದರೆ ಕೀವಿಡ್್ ಎೆಂದು ಆಸಪ ತೆರ ಗೆ ಸೇರಿಕಳುು ತಾು ರೆ, ನಂತರ 

ಬೇಲ್್ ಸಕಕ  ಮೇಲೆ ಹೊರಬರುತಾು ರೆ.   ಏಕೆ ಈ ವಿಚಾರದಲಿ  ಸಕಾಮರ ಇಷ್ಟಟ  

ನಿದಾಮಕಿಿಣಯ ವಾಗಿ ನಡೆದುಕಳುು ತಿು ದೆ.   ಏನ್ನ ಕರ ಮ ಕೈಗೊೆಂಡಿಲಿ .  ಸ್ವಲ ಹೆಚ್ಚಚ  

ಪಡೆದವರಿೆಂದ ಹಣ ವಸೂಲ ಮಾಡಿ, ಠೇವಣಿದಾರರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ವಯ ವಸಿೆಯನ್ನನ   

ಸಕಾಮರ ಮಾಡಬಹುದು.  ನನಗೆ ತಿಳಿದ್ಧರುವ ಒಬಬ ರು ದಂಪತಿಗಳಿದಿಾರೆ, ಸದನ ಒಪಿಪ ದಲಿ  

ಅವರನ್ನನ  ನಾಳ ಸದನಕೆಕ  ಕರೆ ತರುತೆು ೀನೆ.   ಮಶಸನ ಪಡೆಯುವ  ಅವರ ಬಳಿ ಚಿಕಿತೆಸ ಗೂ 

ಹಣವಿಲಿ , ಅವರಿಗೆ ನಾನ್ನ ಔಷಧಿಗಾಗಿ ಹಣ ನಿೀಡುತಿು ದಿೆ ೀನೆ.   ಅವರು ಅಳುತಾು ರೆ.  

ಇೆಂತಹವರ ಸಹಾಯಕೆಕ  ಸಕಾಮರ ಬರಬೇಕು.   ಇದನೆನ ಲಿ  ಗಮನಿಸದಾಗ ಸಕಾಮರವೇ 

ಬ್ರಯ ೆಂಕಿನ ಜೊತೆ ಶಮಿೀಲ್ಯಗಿದೆಯೇ ಎನ್ನನ ವ ಸಂಶಯ ಎಲಿ್ಯ  ಕಡೆ ಬರುತಿು ದೆ.   ಕಳದ 
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ಒೆಂದೂವರೆ ವಷಮದ್ಧೆಂದ ಇದು ನಡೆಯುತಿು ದಿರೂ ಸಹ RBI (Reserve Bank of India) 

ನವರು ಏಕೆ  ಒೆಂದು ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯನ್ನನ  ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಲಿ .   RBI, RCS 

(Registrar of Cooperative Societies) ಮತ್ತು  ಆಡಿಟ್ನವರನ್ನನ  ಹಾಕಿ, ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸ, 

ಅದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  ಜನರಿಗೆ ಕಡಿಸುವ ಪರ ಯತನ ವನ್ನನ  ಸಕಾಮರ ಏಕೆ ಮಾಡುತಿು ಲಿ .  

ಇದರಲಿ  RBI ಕೂಡ ಇದಿು , RBI ಕೇೆಂದರ  ಸಕಾಮರದಡಿಯಲಿ  ಬರುವುದರಿೆಂದ ಈ 

ಪರ ಕರಣವನ್ನನ  ಸಬಿಐ ಗೆ ಏಕೆ ವಹಿಸಲಿ ?  ಅದರ ಬದಲಗೆ ಸದರಿ ಪರ ಕರಣವನ್ನನ  ಸಒಡಿ ಗೆ 

ವಹಿಸಲ್ಯಗಿದೆ.  ಇಲಿ  ಅೆಂತಹ ಗಣಯ ಪರಿಣಿತರು, ತಜ್ಞರು ಇದಿಾರೆಯೇ?  ರಾಜಯ  ಸಕಾಮರದಲಿ  

ಎಲಿ   ನೀಡಿದರೂ ಸಹ ಸಬಬ ೆಂದ್ಧಯ ಕರತೆ ಇದೆ.    ಅವರುಗಳು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನೆನ ೀ 

ಮಾಡುತಿು ಲಿ .  ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದನೆನ ಲಿ  ಎಲಿ  ಹುಡುಕುತಾು ರೆ?  ಸಚಿವರು ನಿೀಡಿರುವ 

ಉತು ರದಲಿಯೇ 24 ಜನರಿಗೆ 1500 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳ ಸ್ವಲ ನಿೀಡಲ್ಯಗಿದೆ.  ಆದರೆ 

ಅದಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪಟಟ  ಕಡತಗಳೇ ಇಲಿವಾಗಿದೆ.   ಇದನ್ನನ  ಯಾರಾದರೂ ನಂಬಲು 

ಸ್ವಧಯ ವೇ?  ಸಕಾಮರ ಈ ವಿಚಾರದಲಿ  ಇಷ್ಟಟ  ನಿಲಮಕ್ಷಯ ವಾಗಿ ನಡೆದುಕಳು ಬ್ರರದು.   ಪರ ತಿ 

ವಷಮ ಈ ಬ್ರಯ ೆಂಕಿಗೆ ಉತು ಮ, ಅತ್ತಯ ತು ಮ ಎನ್ನನ ವ ಬಿರುದುಗಳನ್ನನ  ನಿೀಡಿದಿ ರಿೆಂದ 46 

ಸ್ವವಿರ ಜನರು ಇಲಿ  ಠೇವಣಿ ಇಟಟ ದಿಾರೆ.  ಇದನೆನ ಲಿ  ನಂಬಿ ಸುಮಾರು  ಸಹಕಾರಿ 

ಸಸೈಟಗಳು ಹೆಚಿಚ ನ ಬಡಿಡ ಯ ಆಸೆಯೆಂದ  ತಮಾ  ಹಣವನ್ನನ  ಇಲಿ  

ಠೇವಣಿಯಾಗಿಟಟ ದಿಾರೆ.   ಈಗ ಲಕಿಾೆಂತರ ಠೇವಣಿದಾರರಿದಿು , ಅವರ ಹಣ ಎಲಿ್ಯ  

ಪೀಲ್ಯಗಿದೆ.   

(ಮುೆಂದು) 

(659)/14-9-2021/12-40/ ಎಲ್್ಎೆಂ/ಎೆಂಡಿ   

    ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆಿಂಕಟೇಶ(ಮುಿಂದು):-  

ಈ ಬ್ರಯ ೆಂಕ್ನಿೆಂದ ಇವತ್ತು  ೧೯ ಬ್ರಯ ೆಂಕ್ಗಳು ತ್ೆಂದರೆಗ ಒಳಪಟಟ ವ. ಇದೆಲಿವು ಸಕಾಮರದ 

ಗಮನಕೆಕ  ಬಂದ್ಧಲಿವ? ಇದರ ಬಗೆಗ  ಮಾಹಿತಿ ಕಡಲು  ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಯಖೆಯೆಂದ ಒಬಬ  

ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನನ  ನೇಮಿಸದಿರು. ಆದರೆ ಅವರು ಸರಿ ಇಲಿ  ಎೆಂದು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದರು. ಈಗ 

ನಿವೃತು  ಬ್ರಯ ೆಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಯವರನ್ನನ  ನೇಮಿಸದಿಾರೆ. ಅವರು ಬಂದಮೇಲೆ ʼಗಾರ ಹಕರು 

ಯಾರು ಬಂದು ಏನ್ನ ಕೇಳಬ್ರರದುʼ ಎೆಂದು ಬೀಡ್್ಮನ್ನನ  ಹಾಕಿಕೆಂಡಿದಿಾರೆ. ಜನರು ಈ 

ಬ್ರಯ ೆಂಕ್ನಲಿ  ಹಣ ಇಟಟ ದಿಾರೆ. ಅವರ ಹಣವನ್ನನ  ಯಾವಾಗ ಕಡುತಾು ರೆ ಎೆಂದು 

ಹೇಳಬೇಕು. ಇಲಿದ್ಧದರೆ ಇದರ ಬಗೆಗ  ಒೆಂದು ಬುಲೆಟನ್್ ಆದರೂ ಹೊರಡಿಸಬೇಕು. ಈ  
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ಬ್ರಯ ೆಂಕ್ನಿೆಂದ ಬಡವರಿಗೆ ಅನಾಯ ಯವಾಗಿದೆ ಸಕಾಮರ ಮಾತರ  ಬ್ರಯ ಮುಚಿಚ ಕೆಂಡು 

ಕುಳಿತಿದೆ. ಇದರ ಬಗೆಗ  ಮಂತಿರ ಗಳು ಉತು ರ ನಿೀಡಬೇಕು. ನಂತರ ಮತೆು  ನಾನ್ನ ಹೆಚಿಚ ನ 

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  ಕೇಳುತೆು ೀನೆ. 

     ಶಿರ ೋ ಟಿ.ಸೋಮಶೇಖರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ 

ಯು.ಬಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್ರವರು ಕೂಡಾ ಒೆಂದು ಅಬಮನ್ ಕೀ-ಆಪರೇಟವ್  ಬ್ರಯ ೆಂಕ್ನಲಿ  

ನಿದೇಮಶಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ. ಗುರು ರಾಘವೇೆಂದರ  ಸಹಕಾರಿ ಬ್ರಯ ೆಂಕ್ನಲಿ  

ಸಕಾಮರ ಕೇವಲ ಚ್ಚನಾವಣೆಗಳನ್ನನ  ನಡೆಸುವುದು ಇತರೆ ಆಡಳಿತಾತಾ ಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನನ  

ಮಾತರ  ನೀಡಿಕಳುು ತು ದೆ. ಈ ಬ್ರಯ ೆಂಕ್ನ್ನನ  ಹೈಕೀಮಟ್ ಮತ್ತು  RBI (Reserve Bank of 

India) ಇವರು ನೇರವಾಗಿ ನೀಡಿಕಳುು ತಿು ದಿಾ ರೆ. ನಮಾ  ಸಹಕಾರಿ ಇಲ್ಯಖೆಯೆಂದ ಅಲಿ   

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯವನ್ನನ  ನೇಮಿಸಲ್ಯಗಿತ್ತು . ಆದರೆ ಹೈಕೀಮಟ್ ಆದೇಶವಾದ ಮೇಲೆ ಶ್ರ ೀ 

ಅಶೀಕ ಎನ್ನನ ವವರನ್ನನ  ನಾವು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ. ಇಲ್ಯಖೆಯೆಂದ ನೇಮಿಸದ 

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯವರನ್ನನ  ಅವರು ಒಪಪ ಲಲಿ . ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ಅವರೇ 

ನೀಡಿಕಳುು ತಿು ದಿಾ ರೆ. ೨೦೧೪- ೧೫ ನೇ ಸ್ವಲನಿೆಂದ ೨೦೧೮-೧೯ನೇ ಸ್ವಲನವರೆಗೆ re-audit 

ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ಈಗ ೨೦೧೩ನೇ ಸ್ವಲನಿೆಂದ ಹಿಡಿದು ೨೦೨೦-೨೧ನೇ 

ಸ್ವಲನವರೆಗೆ  ಮರು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ. ೧ ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಕಡಬೇಕು 

ಅದೆಲಿವನ್ನನ  refund ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನನ  ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ. ಆ ಕಿೆ ೀತರ ದ ಲೀಕಸಭಾ 

ಸದಸಯ ರು ಮತ್ತು  ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸಯ ರು ಇಬಬ ರು ಸೇರಿ ಕೇೆಂದರ  ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರ ೀಮತಿ 

ನಿಮಮಲ ಸೀತಾರಂನರವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿ , ಠೇವಣಿ  ಇಟಟ ವರಿಗೆ ತಾ ರಿತಗತಿಯಲಿ  

ಹಣವನ್ನನ  ಹಿೆಂದಕೆ ಕಡಬೇಕಾಗುತು ದೆ ಎನ್ನನ ವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  ಕಟಟ ದಾರೆ. 

ಆಡಿಟ್ನಲಿ  ಏನೇನ್ನ ಮೊೀಸವಾಗಿದೆ ಎೆಂದು ನಮಾ  ಇಲ್ಯಖೆಯವರನ್ನನ  ಅವರು 

ವಿಚಾರಸದಿಾರೆ. ರ್ಖಸಗಿ ಸಎ ರವರು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿರುವುದರಲಿ  ಆಗಿರುವ ಮೊೀಸವನ್ನನ  

ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನನ  ಬ್ರಯ ಿ ಕ್ ಲೀಸ್ಟ ್ಗೆ ಹಾಕಿದಿೆ ೀವ. ಸಓಡಿ ತನಿಖೆಗೂ 

ಆದೇಶವನ್ನನ  ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ. ಇದನ್ನನ  ಸಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ಕಡಬ್ರರದು ಎನ್ನನ ವ ಉದಿೆ ೀಶ 

ನಮಗೇನ್ನ ಇಲಿ . ಸಬಿಐ ಗೆ ಕಡಲು ಕೂಡಾ ನಾವು ಹಿೆಂದೆ-ಮುೆಂದೆ ನೀಡುವುದ್ಧಲಿ . 

ನಮಾ  ಕನಾಮಟಕ ರಾಜಯ ದಲಿ  ಸುಮಾರು ೨೬೨ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ರಯ ೆಂಕ್ಗಳು ಇವ. ಇದೊೆಂದು 

ಬ್ರಯ ೆಂಕ್ನ  ತಪಿಪ ನಿೆಂದ ಉಳಿದೆಲಿ   ಬ್ರಯ ೆಂಕ್ಗಳನ್ನನ  ಜನರು ಅನ್ನಮಾನದ ದೃಷಿಟ ಯೆಂದ 

ನೀಡುವಂತೆ ಆಗುತು ದೆ. ಈ ದ್ಧಶೆಯಲಿ  ನಾವು ಇಲ್ಯಖೆಯೆಂದ ಏನ್ನ ಕರ ಮ 

ತೆಗೆದುಕಳು ಬೇಕು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನನ  ಮಾಡುತೆು ೀವ. ಈಗ ನಮಾ  ಇಲ್ಯಖೆಯೆಂದ ಮತೆು  ಆಡಿಟ್ 
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ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ೨೦೧೪ರಿೆಂದ ೨೦೨೦ನೇ ಸ್ವಲನವರೆಗೆ  ಮರು ಆಡಿಟ್ 

ಮಾಡಲ್ಯಗುತಿು ದೆ. ಸದರಿ ಬ್ರಯ ೆಂಕ್ಗೆ ರಿಜಮವ್ ಬ್ರಯ ೆಂಕ್ ಅತ್ತಯ ತು ಮ ಬ್ರಯ ೆಂಕ್ ಎೆಂದು 

ಪರ ಶಸು ಯನ್ನನ  ಕಡುತಾು  ಬಂದ್ಧದೆ.  ಸ್ವಮಾನಯ ವಾಗಿ ಅಬಮನ್್ ಬ್ರಯ ೆಂಕುಗಳಲಿವು RBI ನ 

ನಿಯಂತರ ಣದಲಿ  ಬರುತು ವ. ನಮಾ  ಇಲ್ಯಖೆಯೆಂದ ಯಾವುದೇ ರಿೀತಿಯ ನಿಯಂತರ ಣ ಆ 

ಬ್ರಯ ೆಂಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಇಲಿ . ಮೊದಲು ಆಡಳತಾಧಿಕಾರಿಯವರನ್ನನ  ನಮಾ  ಇಲ್ಯಖೆಯೆಂದ 

ನೇಮಿಸ್ವಗುತಿು ತ್ತು  ಈಗ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನನ  ಕೂಡಾ ನಾವು ಮಾಡುತಿು ಲಿ . ಆಡಳಿತ 

ಮಂಡಳಿಯವರು General Body Meeting ನಲಿ  ಇಟಟ  ತಮಗೆ ಯಾರು ಬೇಕು ಅವರನ್ನನ  

Chartered Accountant ಆಗಿ ನೇಮಿಸಕಳುು ತಾು ರೆ. ಸಎ ರವರು ನಿಮಾ  ಆಡಳಿತ 

ಮಂಡಳಿಯವರೆ, ಇದರಲಿ  ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಮತ್ತು  ಸಎ ರವರು ಕೂಡಾ 

ಅದರಲಿ  ಶಮಿೀಲ್ಯಗಿದಿಾರೆ.  RBI ಇದನ್ನನ  ಸೂಕ್ಷಾವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತು ದೆ. RBI ನ ಕಣ್ಣಣ  

ತಪಿಪ ಸ Urban Cooperative Banks ಏನ್ನ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದೆ ಇಲಿ . ಆದರೆ ಇಲಿ  ಹೇಗೆ ಈ 

ರಿೀತಿ cheating ಆಗಿದೆ  ಎನ್ನನ ವುದು ಈಗಿನ ಬ್ಳವಣಿಗೆಯೆಂದ ನಮಗೂ ಆಶಚ ಯಮವಾಗಿದೆ. 

ಇಲಿ  ನಮಾ  ಕೈಯೆಂದ ಆದ ಸಹಾಯವನ್ನನ  ಮಾಡುತಿು ದಿೆ ೀವ. ಆರೀಗಯ ದ ವಿಚಾರದಲಿ  

ಒೆಂದು ಲಕ್ಷಾ  ರೂಪಾಯಗಳಿೆಂದ ಇಟಟ ದರೆ ೫ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಗಳನ್ನನ  ಮರುಪಾವತಿ 

ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನನ  ಮಾಡಿಸಲ್ಯಗಿದೆ. ೨೨,೬೨೩ ಜನರಿಗೆ ೨೯೦ ಕೀಟ 

ರೂಪಾಯಗಳಷ್ಟಟ  ಹಣವನ್ನನ  ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ೪೨,೦೦೦ ಠೇವಣಿದಾರರ ಪೈಕಿ 

೧೭,೦೦೦ ಠೇವಣಿದಾರರಿಗೆ ಹಣ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. ಇನ್ನನ  ೨೫,೦೦೦  

ಠೇವಣಿದಾರರು ಉಳಿದ್ಧದಿಾರೆ.  ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಕೇೆಂದರ  ಸಕಾಮರ ಜ್ಞರಿಗೆ ತಂದ್ಧರುವ DICGC 

(Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act)  ತಿದಿುಪಡಿ ಅವಕಾಶದ 

ಪರ ಕಾರ  ೫ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಗಳನ್ನನ  ಪಾವತಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದಿು , ೫ ಲಕ್ಷಕಿೆಂತ ಕಡಿಮ 

ಸಂಖೆಯ ಯಲಿರುವ ೧೫,೦೦೦  ಠೇವಣಿದಾರರು ಇದಿಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದರೆ 

೧೦.೦೦೦ ಠೇವಣಿದಾರರು ಮಾತರ  ಉಳಿಯುತಾು ರೆ. ೨೦೧೯-೨೦ನೇ ಸ್ವಲನವರೆಗೆ ಲೆಕಕ  

ಪರಿಶೀಧನೆ   ಪೂಣಮಗೊೆಂಡಿದಿು , ಸದರಿ ವರದ್ಧ ಪರ ಕಾರ   ೧,೯೨೩ ಕೀಟ 

ರೂಪಾಯಗಳನ್ನನ  ನಷಟ ವುೆಂಟ್ಟಗಿದೆ. ಇವರು ಏನ್ನ ನಕಲು ಮಾಡಿದಿಾರೆ ಅದನ್ನನ  ಈಗ 

ಸಓಡಿಯವರು ತನಿಖೆ ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ. ಈಗ preliminary report ಬಂದ್ಧದೆ. ಮಾನಯ  

ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ರವರ ಒೆಂದು ಪರ ಶೆನ ಗೆ ಆ preliminary report ನ್ನನ  ಅವರಿಗೆ 

ಒದಗಿಸಲ್ಯಗಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನನ  ನಮಾ  ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಯಖೆ ಬಹಳ ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ 

ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದೆ. ಇಲಿ  ಬಡ ಜನರು, ಹೆಚಿಚ ನ ಬಡಿಡ  ಬರುತು ದೆ ಎೆಂದು ನಿವೃತು  ನೌಕರರು 
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ಇಲಿ  ತಮಾ  ಹಣವನ್ನ ಇಟಟ ದಿಾರೆ.  ಶ್ರ ೀಮಂತರು ಯಾರು ಇಲಿ  ಹಣವನ್ನನ  

ಇಟಟ ರುವುದ್ಧಲಿ . ಇದನ್ನನ  ಬಹಳ ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದಿೆ ೀವ. ಪರ ತಿಯೆಂದು 

ಹಂತದಲಿ  ಹೈಕೀಮಟ್ನವರು ಮತ್ತು  Reserve Bank of India ಇದರ supervision 

ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ. ಮರು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಲು ನಮಾ  ಇಲ್ಯಖೆಗೆ ವಹಿಸಕಟಟ ದಿಾ ರೆ. ಆ 

ಕೆಲಸವನ್ನನ  ಮಾಡುತಿು ದಿೆ ೀವ.  ೨೦೧೪-೧೫, ೨೦೧೯-೨೦ ಸ್ವಲನವರೆಗೆ ಆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ. 

ಉಳಿದ್ಧರುವುದನ್ನನ  ಒೆಂದುವರೆ ತಿೆಂಗಳಲಿ  ಮಾಡಿ set right ಮಾಡುತೆು ೀವ.  

       ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆಿಂಕಟೇಶ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳ, RBI, RCS (Registrar of Cooperative 

Societies) and Auditor ನ ಒೆಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನನ  ಏಕೆ ಮಾಡಬ್ರರದು?  

     ಶಿರ ೋ ಟಿ.ಸೋಮಶೇಖರ:- ನೇರವಾಗಿ ಹೈಕೀಮಟ್ ಇದರಲಿ  ಮಧಯ ಪರ ವೇಶ  ಮಾಡಿದೆ. 

    ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆಿಂಕಟೇಶ :- ಕೀಮಟ್ನಲಿ  ಏನಾದರೂ ಆದೇಶವಾಗಲ. ಒೆಂದು 

ಸಮಿತಿಯನ್ನನ  ಮಾಡಲು ಸಕಾಮರಕೆಕ  ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರವಿಲಿವ? 

     ಶಿರ ೋ ಟಿ.ಸೋಮಶೇಖರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳ, ಅದನ್ನನ  RBI ಮತ್ತು  ಹೈಕೀಮಟ್ಗಳ 

ನೇರವಾಗಿ handle  ಮಾಡುತಿು ವ.  ಹೈಕೀಮಟ್ ಈಗ ಮರು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಎೆಂದು ಆದೇಶ 

ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಪರ ಕಾರ ನಾವು ಮಾಡುತಿು ದಿೆ ೀವ. ಬೇರೆ ವಿಚಾರದಲಿ  ಹೈಕೀಮಟ್ RBI ಗೆ 

ನಿದೇಮಶನ ನಿೀಡುತಾು ರೆ., RBI ನಮಗೆ ನಿದೇಮಶನ್್ ನಿೀಡುತು ದೆ. ಈ ಬ್ರಯ ೆಂಕ್ ವಿಚಾರದಲಿ  

ಸಕಾಮರಕೆಕ  ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರವನ್ನನ  ಕಟಟ ರುವುದ್ಧಲಿ .  

     ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆಿಂಕಟೇಶ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳ, ಈಗೇನ್ನ ನಾವು ಸಕಾಮರ ಆಡಿಟ್ 

ಮಾಡುತಿು ದೆ ಎೆಂದು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕೇ? ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಮಾನಯ  ಲೀಕಸಭಾ ಸದಸಯ ರು, 

ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸಯ ರು ಮತ್ತು  ಕೇೆಂದರ  ಮಂತಿರ ಗಳು ಬಗೆಗ  ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಠೇವಣಿದಾರರು 

ಕೇೆಂದರ  ಮಂತಿರ ಗಳ ಹತಿು ರ ಹೊೀಗಿ  ʼತಾಯ ಈ ರಿೋತಿ ನಮಗೆ  ಕಷಟ ವಾಗಿದೆʼ ಎೆಂದು 

ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೆಂಡಾಗ, ʼನನಗೆ ಕಳಿ ಠೇವಣಿ ಇಟಿಟ ದ್ಧು ೋರಾʼ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ಈ 

ರಿೀತಿ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವೇನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು?   

      ಶಿರ ೋ ಟಿ.ಸೋಮಶೇಖರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳ, ಆ ರಿೀತಿ ಹೇಳಿರುವುದ್ಧಲಿ . ಪೇಪರ್್ನಲಿ  

ಬಂದ್ಧರುವುದನ್ನನ  ನಾನ್ನ ಒಪುಪ ವುದ್ಧಲಿ . ಆ ಭಾಗದ ಲೀಕಸಭಾ ಸದಸಯ ರು, ವಿಧಾನಸಭಾ 

ಸದಸಯ ರು ಸೇರಿ ಕೇೆಂದರ  ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನನ  ಕಟಟ ದಿಾರೆ. ಕೇೆಂದರ  

ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಜನರಿಗೆ ಹಣವನ್ನನ  ವಾಪಸ್್ ಕಡಿಸುವ ವಿಚಾರದಲಿ  ಮಧಯ ಪರ ವೇಶ 
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ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಆದಿ ರಿೆಂದ RBI ಇದನ್ನನ  ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದೆ. ನಿೀವು ಯಾಕೆ 

ಠೇವಣಿಯನ್ನನ  ಇಟಟ ದಿ್ಧ ೀರಿ ಎೆಂದು ಯಾವ ಕೇೆಂದರ ದ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿರುವುದ್ಧಲಿ .  

     ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆಿಂಕಟೇಶ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳ, ಅವರು ಆ ರಿೀತಿ ಹೇಳಿದಿಾರೆ. 

ನಾನದನ್ನನ  ಸದನಕೆಕ  ತಂದು ಕಡುತೆು ೀನೆ.  ಹೇಳದೇ ಇರುವುದನ್ನನ  ನಾನ್ನ ಹೇಳುವುದ್ಧಲಿ , 

ದಯಮಾಡಿ ಕ್ಷಮಿಸ.  ಹೈಕೀಮಟ್ ಹಿೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ, RBI ಹಿೀಗೆ ಹೇಳುತು ದೆ ಎೆಂದು ಅವರ 

ಮೇಲೆ ಎಲಿ್ಯ  ಹಾಕುತಾು  ಹೊೀದರೆ ಸಕಾಮರ ಏನ್ನ ಮಾಡುತು ದೆ? ಸಕಾಮರ ಇರುವುದು ಏತಕೆಕ . 

ಅಲಿ  ಜನರಿಗೆ ತ್ೆಂದರೆಯಾಗಿರುವುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು  ಮಂತಿರ ಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು . ಮಂತಿರ ಗಳು 

ಅದೇ ಫಿೀಲ್ಡ ್ನಲಿ  ಇದಿವರು. ಅಲಿ  ಯಾರಿಗೆ ತ್ೆಂದರೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನನ ವುದು ಗೊತಿು ದೆ. 

ಯಾರು ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳು ಅನ್ನಭವಿಸದಿಾರೆ ಎನ್ನನ ವುದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು .  ಆದರೆ ಅವರ 

ಮೇಲೆ ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳು ಲು ಏಕೆ ಸಕಾಮರ ಹಿೆಂದೆ-ಮುೆಂದೆ ನೀಡುತಿು ದೆ? ಆಡಿಟ್ರನ್ನನ  

blacklist ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರನ್ನನ   ಆರೆಸ್ಟ ್ ಮಾಡಿ ಏಕೆ ಒಳಗೆ 

ಹಾಕುತಿು ಲಿ ? ಹತ್ತು  ವಷಮಗಳಿೆಂದ ಸ್ವವಿರಾರು ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳನ್ನನ  misfile 

ಮಾಡಿದಿಾರೆ ಅವರನ್ನನ  ಬರಿ blacklist ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಕಾ? ಅವರ ಮಗ ಆಡಿಟ್ ಇರುತಾು ರೆ 

ಅವರು ಮುೆಂದೆ ಇೆಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನನ  ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲಿ  ಸಕಾಮರ ಏಕೆ ಕರ ಮ 

ತೆಗೆದುಕಳುು ತಿು ಲಿ ? ಅಲಿ  ಹಣ ಕಳದುಕೆಂಡ ಬಡ ಜನರು ಇವತ್ತು  ತಿನನ ಕು ಗತಿ ಇಲಿದೆ 

ಸ್ವಯುತಿು ದಿಾರೆ. ಎಲಿ  ಮನೆಗಳಿಗೂ ಕರೆದುಕೆಂಡು ಹೊೀಗಲು ಆಗುವುದ್ಧಲಿ , ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರು ನನನ  ಜೊತೆ ಬಂದರೆ ೧೦೦ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೆಂಡು ಹೊೀಗಿ ತ್ೀರಸುತೆು ೀನೆ.. 

ಅವರ ಪರಿಸಿ ತಿಯನ್ನನ  ನೀಡಿ. ಸಕಾಮರ ಒೆಂದು ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯನ್ನನ  ಮಾಡಬೇಕು. 

ಸಮಿತಿ ಮಾಡುತೆು ೀವ ಎೆಂದು ಮಂತಿರ ಗಳು ಆಶಾ ಸನೆ ಕಡದೆ ಹೊೀದರೆ  ನಾನ್ನ ಪರ ತಿಭಟಸ 

ಭಾವಿಗೆ ಬರುತೆು ೀನೆ. ಇಲಿದ್ಧದಿ ರೆ ಸಓಡಿ ಯೆಂದ ತೆಗೆದು ಸಬಿಐ  ಗೆ ಕಡಿ. ಆಗ ಅವರನ್ನನ  

ಅರೆಸ್ಟ ್ ಮಾಡುತಾು ರೆ.  

       ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳ,  

ಶ್ರ ೀ ಗುರುರಾಘವೇೆಂದರ  ಸಹಕಾರಿ ಬ್ರಯ ೆಂಕ್ನಲಿ  ಬ್ರಯ ೆಂಕಿನ ಅಧಯ ಕ್ಷರು, ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷರು, 

ನಿದೇಮಶಕರು ಅಲಿ  ಸ್ವಲವನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದಿಾರೆ ಎನ್ನನ ವುದು ಮಂತಿರ ಗಳು ಕಟಟ ರುವ 

ಉತು ರದಲಿದೆ.  Reserve Bank of India norms are very strict.  Board of Directors  ಯಾರು 

ಸ್ವಲವನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಳುು ವ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲಿ . ಅವರಲಿದೆ ಅವರ ಹತಿು ರದ ಸಂಬಂಧಿಗಳಾದ 

ಹೆೆಂಡತಿ, ತಂಗಿ, ತಂಗಿಯ ಗಂಡ ಹಿೀಗೆ ಹತಿು ರದ ಸಂಬಂದ್ಧಗಳು ಕೂಡಾ ಸ್ವಲವನ್ನನ  

ಪಡೆಯಲು ಸ್ವಧಯ ವಿಲಿ . ಇಲಿ  deposit receipts ಇಲಿದೆ ಠೇವಣಿ ಇದೆ ಎೆಂದು ಸ್ವಲವನ್ನನ  
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ಕಟಟ ದಿಾರೆ.  Lot of irregularities are there.  ನನಗೆ ಬಹಳ ಆಶಚ ಯಮವಾಗುತು ದೆ ಇದನ್ನನ  

ನೀಡಿ. Urban Banks ಗಳಿಗೆ license ಕಡುವವರು Reserve Bank of India ದವರು.  ಪರ ತಿ 

ವಷಮ RBI ನಿೆಂದ ದಕ್ಷ, ನ್ನರಿತ, ಅತಯ ೆಂತ ಪಾರ ಮಾಣಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಪಟಟ ಣ 

ಸಹಕಾರಿ ಬ್ರಯ ೆಂಕ್ಗಳನ್ನನ  ಆಡಿಟ್ ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಅಲಿ  ಇರುವ ಎಲಿ  ನೂಯ ನತೆಗಳನ್ನನ   

ಕಂಡು ಹಿಡಿದು Board of Directors  ಗಳ ಸಭೆಯನ್ನನ  ಕರೆದು, RBI inspection ಮಾಡಿ 

ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಚಚೆಮ ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಅದು ಸ್ವಲದ ಅಜಿಮಯನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡು 

ಇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟಟ  ಸ್ವಲವನ್ನನ  ಕಟಟ ದಿ್ಧ ೀರಿ, ಇದಕೆಕ  ಏನ್ನ ಜ್ಞಮಿೀನ್ನ ಪಡೆಯಲ್ಯಗಿದೆ, ಇವರ 

ಆಸು  ಏನ್ನ ಇದೆ ಎನ್ನನ ವುದನ್ನನ  ಸುದ್ಧೀಘಮ ಚಚೆಮ  ಮಾಡಿ, ಒೆಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ಆಡಿಟ್ 

ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಪರ ತಿಯೆಂದನ್ನನ  ಎಳಎಳಯಾಗಿ ಹಿೆಂಜಿ ನೀಡುತಾು ರೆ.    

          (ಮುೆಂದು)   

(660)14-09-2021(12-50)bsd-ak 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ  ಪಾಟಿೋಲ  (ಮುಿಂದು) 

ಆದರೆ ಇಲಿ  ಕಾನೂನ್ನಬ್ರಹಿರವಾಗಿ Board of Directors ಸ್ವಲವನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದಿಾರೆ.  

FD (Fixed Deposit) ಇಲಿದೇ FD Receipt ಅನ್ನನ  create ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ೨,೮೭೬ ಸ್ವಲದ 

ರ್ಖತೆಗಳಿಗೆ ದಾಖಲೆ ಇಲಿ . ಅವುಗಳು ಬೇನಾಮಿಯಾಗಿದಿು ,್ ‘xyzʼ್ರ್ಖತೆಗಳಿಗೆ ರೂ.೫ ಲಕ್ಷ, 

‘abcʼ್ರ್ಖತೆಗಳಿಗೆ ರೂ.೨೫ ಲಕ್ಷ  ನಿೀಡಲ್ಯಗಿದೆ. Loan Application ಗಳು ಇಲಿ , ಇಷ್ಟಟ  ಕಣ್ಣಣ  

ತಪಿಪ ಸ ದೊಡಡ  ಪರ ಮಾಣದಲಿ  ಅವರೇ ಹೇಳುವ ಪರ ಕಾರ nearly Rs.2000 crores 

ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ, ಎರಡು ಸ್ವವಿರ ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳು ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕೆಕ  deposit 

ಎಷಿಟ ದೆ? ಅೆಂದರೆ ೨,೦೦೦ ಕೀಟ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ರೂ. ೫ ಲಕ್ಷಕಿಕ ೆಂತ ಕಡಿಮ 

ಠೇವಣಿದಾರರಿಗೆ ಹಣವನ್ನನ  ಎಲಿ  ಕಡುತಾು ರೆ?  Less than Rs.5 lakh depositor ಗಳಿಗೆ 

ಹಣವನ್ನನ  refund ಮಾಡುವಂತಹ ಕೇೆಂದರ ದ ಕಾನೂನ್ನ ಬಂದ್ಧದೆ. ಅದು implement 

ಆಗಿದೆಯೇ? ಅವರಿಗೆ ಕೇೆಂದರ  ಸಕಾಮರವು ಹಣವನ್ನನ  reimburse ಮಾಡುತು ದೆಯೇ? ನನಗೆ 

ತಿಳಿದಮಟಟ ಗೆ ರೂ. ೧ ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ insurance ಇರುತು ದೆ. ಬ್ರಯ ೆಂಕ್ ದ್ಧವಾಳಿಯಾದ 

ಸಂದಭಮದಲಿ , ಬ್ರಯ ೆಂಕ್ಗೆ ಬಿೀಗ ಹಾಕಿದ ಸಂದಭಮದಲಿ  ರೂ.೧ ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಠೇವಣಿ 

ಇಟಟ ರುವವರಿಗೆ insurance company ಯು refund ಮಾಡುತು ದೆ. ಆದರೆ less than Rs.5 lakh 

depositor ಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನನ  ವಾಪಸುಸ  ಮಾಡುವ ಕೇೆಂದರ ದ ಕಾನೂನ್ನ ನನನ  ಗಮನಕೂಕ  
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ಬಂದ್ಧಲಿ . ಇವರು ಎಲಿೆಂದ ಹಣ ಕಡುತಾು ರೆ?  Whether the Central Government itself is 

reimbursing it?  ಇದರ ಬಗೆಗ  ಬ್ಳಕು ಚೆಲಿಬೇಕು.  

 ಸಭಾಪತಿಯವರುುಃ- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ನೀಟ್ ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಉತು ರ 

ಹೇಳುತಾು ರೆ. 

 ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ . ಪಾಟಿೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, Reserve Bank norms 

ಇದಿು , SLR (Statutory Liquidity Ratio) ಅನ್ನನ  maintain ಮಾಡಿದಿಾರೀ ಇಲಿವೊೀ 

ಗೊತಿು ಲಿ . ಪರ ತಿಯೆಂದನೂನ  ಕೂಲಂಕಶವಾಗಿ ಚಚೆಮ ಮಾಡಬೇಕು, ಏಕೆೆಂದರೆ 

ಸ್ವವಮಜನಿಕರ ಹಣ ಪೀಲ್ಯಗಬ್ರರದು, ಅಲಿ  the Board of Directors are simply the 

custodians.  ಹೊಟೆಟ ಗೆ ಊಟ ತಿನನ ದೇ ಮಕಕ ಳ ಶ್ಕ್ಷಣಕಕ ೀ, ಮಕಕ ಳ ಮದುವಗೊೀ ಅಥವಾ 

ಯಾವುದೊೀ ಒೆಂದು ಆಪತಾಕ ಲದಲಿ  ದವಾರ್ಖನೆ ವಚಚ ಕಕ ೀ ಆಗುತು ದೆ ಎೆಂದು ಕಷಟ ಪಟಟ  

ಠೇವಣಿದಾರರು ಠೇವಣಿ ಇಟಟ ರುತಾು ರೆ. ಬ್ರಯ ೆಂಕ್ನ first norms ಪರ ಕಾರ we have to protect 

the interest of the depositors.  ಆತ ತನನ  ಹೆೆಂಡತಿಗೂ ಹೇಳಿರುವುದ್ಧಲಿ , ಮಕಕ ಳಿಗೂ 

ಹೇಳಿರುವುದ್ಧಲಿ , ಅಷ್ಟಟ ೀ ಅಲಿದೇ ಕುಟೆಂಬದ ಯಾವ ಸದಸಯ ರಿಗೂ ಹೇಳದೇ ಠೇವಣಿದಾರರು 

ಬ್ರಯ ೆಂಕ್ನಲಿ  ಠೇವಣಿ ಇಟಟ ರುತಾು ರೆ. ಹೆೆಂಡತಿ, ಮಕಕ ಳಿಗಿೆಂತ ಹೆಚ್ಚಚ  ನಂಬಿಕೆ Board of 

Directors ಗಳ ಮೇಲರುತು ದೆ. ಅವರ interest protect ಮಾಡುವುದು ಬ್ರಯ ೆಂಕ್ನವರ 

ಜವಾಬಿ್ರರಿಯಲಿವೇ? ಇಷ್ಟಟ  ದೊಡಡ  ಪರ ಮಾಣದಲಿ  ಆಗಿದೆ.  No doubt, I can understand, 

there is a limitation for the government.  Reserve Bank ನ norms ನಲಿ  ಬರುವುದರಿೆಂದ, 

Reserve Bank ನ strict vigil ಇರುವುದರಿೆಂದ license ಕಡುವವರು ಅವರೇ ಮತ್ತು  license 

ತೆಗೆಯುವವರು ಅವರೇ ಆಗಿದಿು , restriction ಹೇರುವವರು ಸಹ Reserve Bank ನವರೇ 

ಆಗಿರುತಾು ರೆ. ಅವರು Chartered Accountant ಅನ್ನನ  ನೇಮಿಸಕಳುು ತಾು ರೆ. ಇೆಂತಹ 

Chartered Accountant ಅನ್ನನ  ನೇಮಕ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ ಎೆಂದು General Body Meeting 

ನಲಿ  ತಿಳಿಸ, ಆ Chartered Accountant ಪರ ತಿ ವಷಮ audit ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಆ Chartered 

Accountant ಅನ್ನನ  ಅವರು panel ಮಾಡಿರುತಾು ರೆ. ಪಟಟ ಣ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ರಯ ೆಂಕ್ಗಳ ಆಡಳಿತ 

ಮಂಡಳಿಯವರು General Body Meeting ಅನ್ನನ  ಕರೆದಾಗ Tom, Dick and Harry 

Chartered Accountant appoint ಮಾಡುವುದ್ಧಲಿ . ಯಾರು Chartered Accountant ಎೆಂದು 

ತಿಳಿಸುತಾು ರೆ. ಅವರು ಒೆಂದು ಲಸ್ಟ ್ ಮಾಡಿರುತಾು ರೆ.  Specified member ಗಳನೆನ ೀ appoint 

ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರನನ ೀ ಒಬಬ ರನ್ನನ  ಅೆಂದರೆ ಬೇಕಾದ Chartered Accountant ಅನ್ನನ  

appoint ಮಾಡಿ, ಮನಸೀಇಚೆೆ  ಸ್ವಲ ಕಟಟ  ದ್ಧವಾಳಿ ಎಬಿಬ ಸಕೆಂಡು ಹೊೀಗುವುದಕೆಕ  
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ಆಗುವುದ್ಧಲಿ .  By this time, you would have filed a criminal complaint.  ಅಧಯ ಕ್ಷರು, 

ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷರು ಮತ್ತು  Board of Directors swindle ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಮಾನಯ  ಈಶಾ ರಪಪ ನವರು 

ಸದನದಲಿ  ಇದಿು , ಶ್ವಮೊಗಗ ದ ಜಿಲಿ್ಯ  ಸಹಕಾರಿ ಕೇೆಂದರ  ಬ್ರಯ ೆಂಕ್ನಲಿಯೂ ಅವಯ ವಹಾರ 

ಆಗಿತ್ತು . ಜಿಲಿ್ಯ  ಕೇೆಂದರ  ಸಹಕಾರಿ ಬ್ರಯ ೆಂಕ್ನ ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಜೈಲನಲಿದಿರು.  I್donʼt್want್ to್

mention the name.  Immediately criminal action ತೆಗೆದುಕಳು ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸುಮಾ ನೆ 

ಬಿಟಟ ರೆ swindle ಮಾಡಿರುವ ಅಧಯ ಕ್ಷರು, ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷರು ಹಾಗೂ Board of Directors 

ಆಸು ಗಳನ್ನನ  ಬೇನಾಮಿಯಾಗಿ ಬೇರೆಯವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಬದಲ್ಯಯಸಬಿಡುತಾು ರೆ. ಅವರ 

ವಿರುದಿ  criminal case ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು  ಅವರ ಆಸು ಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಬೇಕು. ಅವರ 

ಆಸು ಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಟಟ , criminal case ಹಾಕಿ ಜೈಲಗೆ ಕಳುಹಿಸದರೆ ಬೇನೆ 

ಶುರುವಾಗುತು ದೆ.  High Court ನಲಿ  ಏನ್ನ ಮಾಡುತಾು ರೆ? ಮಾನಯ  ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು 

ಒಳು ಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನನ  ಮಾಡುತಿು ದಿು , ಅವರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವ ಇದೆ. ಆದರೆ 

ಅವರ ವಾಯ ಪಿು  ಮಿೀರಿದಿು  ಈ ಹಗರಣದಲಿದೆ. ಆ ದೃಷಿಟ ಯೆಂದ ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳು ಬೇಕು. 

High Court ನ ಮುೆಂದೆ ಯಾರೀ Writ Petition ಹಾಕಿರಬಹುದು, ಅವರು ಏನೀ 

direction ಅಥವಾ enquiry ಮಾಡಿ ಎೆಂದು ಹೇಳಿರಬಹುದು.  High Court Judges ಗಳಿಗೆ 

ಒೆಂದು ಕೇಸ್್ ಬಂದರೆ ಒೆಂದು order ಮಾಡುತಾು ರೆ. ನಾಯ ಯಾಲಯದಲಿ  ಗೆದಿ ದಿು  

ಸೀತಂಗೆ, ಸೀತದಿು  ಸತು ೆಂಗೆ. ಎೆಂಟತ್ತು  ವಷಮ High Court case ನಡೆದರೆ ಠೇವಣಿದಾರರ 

ಗತಿ ಏನ್ನ? ಪಟಟ ಣ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ರಯ ೆಂಕ್ನ ಅಧಯ ಕ್ಷರು, ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷರು, ನಿದೇಮಶಕರು 

ಮಾತರ ವಲಿದೇ the employees who are involved in this; ಬರಿೀ management ಒೆಂದೇ 

ತಪುಪ  ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಆಗುವುದ್ಧಲಿ . ಅಲಿನ employees ಗಳು ಇರುತಾು ರೆ. ಅಲಿ  CEO 

ಇರುತಾು ರೆ, ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರುತಾು ರೆ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಹದಿುಬಸುು  ಇಡಬೇಕಲಿವೇ?  

 ಶಿರ ೋ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಸಂಗಪಪ  ಸವದ್ಧುಃ- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ 

ನಾಯಕರು ಏನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಎೆಂದು ಸಲಹೆ ಕಟಟ ರೆ ಚಾಚೂ ತಪಪ ದೇ ಮಾಡುವ 

ಸಹಕಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿದಿಾರೆ. ಏನ್ನ action ತೆಗೆದುಕಳು ಬೇಕು ಎೆಂದು ಸಲಹೆ ಕಡಲ. 

 Sri U.B. VENKATESH: Expert Committee ಮಾಡಿ ಎೆಂದು ಸಲಹೆ ಕಡುತಿು ದಿೆ ೀವ. 

 ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ . ಪಾಟಿೋಲ :- ನನನ  ಸಲಹೆ ಏನೆೆಂದರೆ, they should be brought 

under the criminal law.  ಈ Board of Directors, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರು swindle 

ಮಾಡಿದಿಾರೆ, ಇಷ್ಟಟ  ದೊಡಡ  ಪರ ಮಾಣದಲಿ  ಹಣದ ಅವಯ ವಹಾರ ಆಗಲು ಮತ್ತು  
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ಠೇವಣಿದಾರರಿಗೆ ಮೊೀಸ ಮಾಡಲು ಯಾರು ಕಾರಣಿೀಭೂತರಾಗಿದಿಾರೆ ಎೆಂದು ಹೆಚ್ಚಚ  

ಕಡಿಮ ಅವರಿಗೆ ಗುರುತ್ತ ಇರುತು ದೆ.  Board of Directors ಅಥವಾ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 

direct ಆಗಿ ಶಮಿೀಲ್ಯಗಿರುವವರ ಮೇಲೆ you book a criminal case.  ಅವರನ್ನನ  ಜೈಲಗೆ 

ತಳಿು ದರೆ seriousness ಬರುತು ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಜನರಿಗೆ ವಿಶಾ ಸ ಬರುತು ದೆ. ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು CBI 

enquiry ಮಾಡಿ ಎೆಂದು ಕೇಳುತಿು ದಿಾರೆ.  CoD ಬಿಡಿ.  I್donʼt್want್to್demoralize the police 

force.  I have got respect for the CoD officers also.  Sometimes ಅವರು collude ಆಗುವ 

possibility ಇವ. ಇದು ಸ್ವವಿರಾರು ಕೀಟಗಳ ಅವಯ ವಹಾರವಾಗಿದಿು , ದುಡುಡ  ಅವರ 

ಕೈಲರುತು ದೆ. ಅವರನೂನ  book ಮಾಡುವ ಮಂದ್ಧ ಇರುತಾು ರೆ. ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು CBI 

enquiry ಮಾಡುವ ಬಗೆಗ  ಕೇಳುತಿು ದಿಾರೆ. ಅದರಿೆಂದ ಅವರಿಗೇನೂ ತ್ೆಂದರೆಯಾಗುವುದ್ಧಲಿ .  

Let them enquire.  ರಾಷಿಟ ರೀಕೃತ ಬ್ರಯ ೆಂಕುಗಳಲಿ  ಒೆಂದು ಸಣಣ  ಅವಯ ವಹಾರವಾದರೆ CBI 

enquiry ಮಾಡಿಬಿಡುತಾು ರೆ. ಆ ರಿೀತಿ CBI enquiry ಮಾಡಲ. ಅವರಿಗೆ limitation ಗಳು ಇವ.  I 

can understand.  I am also the Chairman of one urban bank since 24 years.  I am the 

Founder Chairman of that urban bank.  I know all the ins and outs of the banking 

system.  Strict ಆಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕರ ಮ ಕೈಗೊಳು ಬೇಕು.  You book a criminal case.  You 

take action against the Board of Directors and the guilty officers.  ಅವರ ಆಸು ಯನ್ನನ  

ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹಂಚಬ್ರರದು. ಇಲಿದ್ಧದಿ ರೆ ಅವರನ್ನನ  ಜೈಲಗೆ ಹಾಕಿ ಪುಕಕ ಟೆಟ  ಊಟ 

ಹಾಕಬೇಕಾಗುತು ದೆ. ಅೆಂತಹ ಕೆಲಸ ಆಗಬ್ರರದು. ಮಾನಯ  ಸಚಿವರ efficiency ಬಗೆಗ  ನಂಬಿಕೆ 

ಇದಿು , ಈ ಬಗೆಗ  ಅವರು ನಾಯ ಯ ಒದಗಿಸುತಾು ರೆ ಎೆಂದು ಹೇಳಿ ನನನ  ಮಾತ್ತ ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ. 

 ಶಿರ ೋ ಎಸ್ . ರವಿ (ಸಥ ಳಿೋಯ ಸಂಸೆಥ ಗಳ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈ 

ವಿಚಾರವನ್ನನ  CBI ಗೆ ಕಟಟ ರೆ ಏನೂ ಪರ ಯೀಜನವಾಗುವುದ್ಧಲಿ . ನಮಾ  ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ DCC 

ಬ್ರಯ ೆಂಕ್ನಲಿ  ಒೆಂದು ಪರ ಕರಣವನ್ನನ  CBI ಗೆ ಕಟಟ , CBI ನ FIR ಮೇಲೆ stay 

ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದಿರು. ನಾನ್ನ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ಎಸ್್.ಪಿ ರವರನ್ನನ  ಭೇಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಏಳೆಂಟ 

ಜನರಿದಿೆ ೀವ, staff ಇಲಿ  ಏನ್ನ ಮಾಡಲ ಎೆಂದು ಎಸ್್.ಪಿ ರವರು ಹೇಳಿದರು. ಆದಿ ರಿೆಂದ CoD 

ನೇ better.  CBI ನಂಬಿಕೆಂಡು ಒೆಂದು stay ತೆಗೆದುಕೆಂಡರೇ ಮುಗಿದುಹೊೀಯತ್ತ. 

ಎರಡನೆಯದಾಗಿ Co-operation Minister ನ ಕೆಳಗೆ JR (Joint Registrar) ಇದಿಾರೆ. ಎಲಿ  

ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು .  CA ಯೆಂದ ಪರ ಕರಣದಲಿ  ಭಾಗಿಯಾದ officials, Board of Directors ಗಳ 

ಮೇಲೆ criminal case ಹಾಕಲ, ಜೊತೆಗೆ CA, Auditors ಇರುತಾು ರೆ, ಅವರ ಮೇಲೆ criminal 

case ಹಾಕುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, JR ಇರುವುದರಿೆಂದ immediately property attachment 
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ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಏನೂ problem ಇಲಿ . ಮೇಲುನೀಟಕೆಕ  ಯಾರಾ್ಯ ರು involve ಆಗಿದಿಾರೆ 

ಎೆಂದು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ, ನಾಳ-ನಾಡಿದಿು  property attachment ಮಾಡಿದರೆ ಒಳು ಯದು. ಬರಿೀ 

Board of Directors ಮತ್ತು  bank officials ಮಾತರ ವಲಿದೇ CA ಗಳ property ಯನ್ನನ  

attachment ಮಾಡಿದರೆ ಬುದಿ್ಧ  ಬರುತು ದೆ ಎನ್ನನ ವುದು ನನನ  ಸಲಹೆಯಾಗಿದೆ.  

 ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಟಿ. ಸೋಮಶೇಖರ  (ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಈ ವಿಷಯ ಹೊರಗಡೆ public ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಮಾ  Additional Registrar ಅವರನ್ನನ  

Administrator ಆಗಿ ಹಾಕಿದಿೆ ೀವ. ಸಾ ಲಪ  ದ್ಧವಸದಲಿ  ಸ್ವವಮಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕಿು  ಅಜಿಮ 

ಹಾಕಿದಿ ರಿೆಂದ ಮತ್ತು  High Court ಹಾಗೂ Reserve Bank.... ನಮಾ  Co-operation 

Department ನ Additional Registrar ಅವರನ್ನನ  ವಾಪಸುಸ  ಕರೆಸಕೆಂಡೆವು.                                          

(ಮುೆಂದು) 

(661)/ 14.09.2021/ 1.00/ ಹೆಚ್್ವಿ:ಎಕೆ 

                        (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಟಿ.ಸೋಮಶೇಖರ (ಮುಿಂದು….):- 

ಸನಾಾ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಹೈಕೀಟ್ಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  ನಿೀಡಿ, ರಿಸವ್ಮ 

ಬ್ರಯ ೆಂಕ್ನವರೇ ಒಬಬ ರನ್ನನ  ಕರೆಯಸಕೆಂಡು ಇೆಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಯನೆನ ೀ ಅಲಿಗೆ 

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯನಾನ ಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ಈ ಬ್ರಯ ೆಂಕಿನ 

ಹಗರಣವನ್ನನ  ಸ.ಐ.ಡಿ. ತನಿಖೆಗೆ ವಹಿಸಲ್ಯಗಿದೆ. ಅವರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತಿು ದಿಾರೆ. ನಮಾ  

ಇಲ್ಯಖೆಯ ವತಿಯೆಂದಲೂ ಕನಾಮಟಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ 1959ರ ಪರ ಕರಣ 

64ರಡಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಆದೇಶ್ಸಲ್ಯಗಿದೆ. ವಿಚಾರಣಾ ವರದ್ಧಯನ್ನನ  ನಿರಿೀಕಿಿ ಸಲ್ಯಗಿದೆ. ಆರು 

ವಷಮಗಳ ಅಡಿೀಟ್ ರಿಪೀಟ್ಮಗಳಲಿ  ಎರಡು ವಷಮಗಳ ರಿಪೀಟ್ಮನ್ನನ  ಮರು 

ಪರಿಶ್ೀಲಸಲ್ಯಗಿದೆ. ಎಷ್ಟಟ  ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳು ನಷಟ ವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಯಾರಿೆಂದ 

ನಷಟ ವುೆಂಟ್ಟಗಿದೆ ಎನ್ನನ ವುದರ ಬಗೆಗ  ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಬ್ರಯ ೆಂಕಿನಲಿ  ಹಣ ದುರುಪಯೀಗಕೆಕ  

ಕಾರಣರಾದ ಬ್ರಯ ೆಂಕಿನ ನಿದೇಮಶಕರುಗಳ ವಿರುದಿ  ಮತ್ತು  ಸಬಬ ೆಂದ್ಧಗಳ ವಿರುದಿ  ಪಲೀಸ್್ 

ಠಾಣೆಯಲಿ  ಎಫ್.ಐ.ಆರ್್. ಅನ್ನನ  ದಾಖಲು ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. ಈ ನಿಟಟ ನಲಿ  ಯಾವ 

ಕರ ಮವನ್ನನ  ಜರುಗಿಸಬಹುದು ಎನ್ನನ ವುದರ ಬಗೆಗ  ರಿಸವ್ಮ ಬ್ರಯ ೆಂಕ್ನವರೆಂದ್ಧಗೆ 

ಹೊೆಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ನಮಾ  ಆರ್್.ಸ.ಎಸ್್.ಆರ್್. ಅವರಿಗೆ 

ಸೂಚಿಸಲ್ಯಗಿದೆ. ವಾರದಲಿ  ಎರಡು ಬ್ರರಿ ಮಿೀಟೆಂಗ್ ನಡೆಸಲ್ಯಗುತಿು ದೆ. ರಿಸವ್ಮ 
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ಬ್ರಯ ೆಂಕ್ನವರು ಏನ್ನ ಹೇಳುತಾು ರೆ, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನ್ನ ಹೇಳುತಾು ರೆ ಮತ್ತು  ನಮಾ  

ಆರ್್.ಸ.ಎಸ್್.ಆರ್್.ನವರು ಏನೆಲಿ  ಮಾಡಬಹುದು, ದುರುಪಯೀಗವಾಗಿರುವ ಹಣವನ್ನನ  

ಯಾವ ರಿೀತಿಯಲಿ  ರಿಕವರಿ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು  ಠೇವಣಿದಾರರಿಗೆ ಯಾವ ರಿೀತಿಯಲಿ  

ಠೇವಣಿ ಹಣವನ್ನನ  ವಾಪಸುಸ  ಕಡಬಹುದು ಎನ್ನನ ವುದರ ಬಗೆಗ  ನಮಾ  ಇಲ್ಯಖೆ ಕರ ಮ 

ಜರುಗಿಸುತಿು ದೆ. ನಾವು ಸುಮಾ ನೆ ಕುಳಿತ್ತಕೆಂಡಿಲಿ .  ಈ ವಿಚಾರವನ್ನನ  ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ 

ಪರಿಗಣಿಸದಿೆ ೀವ. 

 ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆಿಂಕಟೇಶ :- ಸನಾಾ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,್ ʼನಮಾ  ಇಲ್ಯಖೆಯ 

ವತಿಯೆಂದ ಇೆಂತಹ ಕರ ಮಗಳನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದಿೆ ೀವ ಮುೆಂದ್ಧನ ಮೂರು ತಿೆಂಗಳಿನಲಿ  ಈ 

ರಿೀತಿಯ ಕರ ಮವನ್ನನ  ಜರುಗಿಸುತೆು ೀವʼ ಎನ್ನನ ವುದರ ಬಗೆಗ  ಇಲ್ಯಖೆಯ ವತಿಯೆಂದ 

ಠೇವಣಿದಾರರಿಗೆ ಒೆಂದು ಲಘು ಪರ ಕಟಣೆ ಕಡಬೇಕಾಗುತು ದೆ.  

 ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಟಿ.ಸೋಮಶೇಖರ :- ಸನಾಾ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಆ ಬ್ರಯ ೆಂಕ್ನಲಿ  

ಠೇವಣಿ ಇಟಟ ರುವಂತಹ ಠೇವಣಿದಾರರ ಪೈಕಿ ಪರ ತಿದ್ಧನ 8-10 ಜನರು ನನನ  ಮನೆ ಮತ್ತು  

ಕಛೇರಿಗೆ ಬಂದು ತಮಾ  ಅಹವಾಲನ್ನನ  ಹೇಳಿಕಳುು ತಿು ದಿಾ ರೆ. ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ 

ಇಲಿದ್ಧದಿರೂ ಸಹ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಕಾಮರ ಮತ್ತು  ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಯಖೆ ಯಾವ ರಿೀತಿಯಲಿ  

ಗಂಭಿೀರವಾದ ಕರ ಮವನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಳು ಬಹುದು ಆ ಎಲಿ್ಯ  ಕರ ಮಗಳನ್ನನ  

ತೆಗೆದುಕಳುು ತಿು ದಿೆ ೀವ. ಆರೀಪಿಗಳು ಯಾರೂ ಕೂಡ ತಪಿಪ ಸಕಳುು ವುದಕೆಕ  

ಸ್ವಧಯ ವಾಗದಂತೆ ಯಾವ ರಿೀತಿಯಲಿ  ಬಂದೊೀಬಸ್ು ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅವರುಗಳ ಆಸು  

ಎಲಿೆಲಿ  ಇದೆ, ಎಷ್ಟಟ  ಪರ ಮಾಣದ ಹಣವನ್ನನ  ದುರುಪಯೀಗ ಪಡಿಸಕೆಂಡಿದಿಾರೆ ಎನ್ನನ ವ 

ಎಲಿ  ಅೆಂಶಗಳನ್ನನ  ಪರಿಶ್ೀಲಸ ಯಾವ ರಿೀತಿಯಲಿ  ಕಾನೂನಿನ ವಾಯ ಪಿು ಯಳಗೆ 

ತರಬಹುದು ಎನ್ನನ ವಂತಹ ಪರ ಯತನ ಗಳನ್ನನ  ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ.  ಈಗ ಸದಯ ಕೆಕ  ಸುಮಾರು 871 

ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳಷ್ಟಟ  ನಷಟ ವುೆಂಟ್ಟಗಿದೆ ಎೆಂದು ಅೆಂದಾಜಿಸಲ್ಯಗಿದೆ. ಅದರಲಿ  192 

ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳನ್ನನ  ರಿಕವರಿ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. ನಮಾ  ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಯಖೆ, 

ಸ್ವವಮಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷಿಟ ಯೆಂದ ಮತ್ತು  ಅಲಿ  ಠೇವಣಿ ಇಟಟ ರುವ ಠೇವಣಿದಾರರ 

ಹಿತದೃಷಿಟ ಯೆಂದ  ಎಲಿ  ರಿೀತಿಯ ಪರ ಯತನ ಗಳನ್ನನ  ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. ಒೆಂದು ಸಹಕಾರಿ 

ಬ್ರಯ ೆಂಕ್ ಮಾಡಿರುವ ಹಣದ ದುರುಪಯೀಗದ್ಧೆಂದಾಗಿ ಇಡಿೀ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ರಯ ೆಂಕ್ಗಳಿಗೆ 

ಮತ್ತು  ನಮಾ  ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಯಖೆಗೆ ಕೆಟಟ  ಹೆಸರು ಬರಬ್ರರದೆನ್ನನ ವ ದೃಷಿಟ ಯೆಂದ ಯಾವಲಿ  

ಮುೆಂಜ್ಞಗರ ತಾ ಕರ ಮಗಳನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಳು ಬಹುದು ಅದನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಳುು ತಿು ದಿೆ ೀವ ಮತ್ತು  

ಕಾನೂನ್ನ ವಾಯ ಪಿು ಯಳಗೆ ರಿಸವ್ಮ ಬ್ರಯ ೆಂಕ್ನವರಿಗೆ ಏನೆಲಿ  ಸಹಕಾರವನ್ನನ  ನಿೀಡಬಹುದು 
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ಆ ಕೆಲಸವನ್ನನ  ನೂರಕೆಕ  ನೂರರಷ್ಟಟ  ಮಾಡುತಿು ದಿೆ ೀವ. ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ತಜ್ಞರ 

ಸಮಿತಿಯನ್ನನ  ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಒತಾು ಯ ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗೆಗ  

ರಿಸವ್ಮ ಬ್ರಯ ೆಂಕ್ನೆಂದ್ಧಗೆ ಚಚೆಮ ಮಾಡಲ್ಯಗುತು ದೆ. ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡುವುದರ 

ಬಗೆಗ  ನಮಾ  ಅಭಯ ೆಂತರವೇನೂ ಇಲಿ .  

 ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಎಸ್್.ರವಿಯವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಸ.ಐ.ಡಿ. ತನಿಖೆಗೆ ಇದೊೆಂದೇ 

ವಿಚಾರವನ್ನನ  ನಿೀಡಿಲಿ  ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ವಮೊಗಗ ದ ಡಿ.ಸ.ಸ. ಬ್ರಯ ೆಂಕ್ನ ಅವಯ ವಹಾರ 

ಮತ್ತು  ಮಂಡಯ  ಜಿಲಿೆಯ ಹಾಲು ಒಕೂಕ ಟದಲಿನ ಅವಯ ವಹಾರವನ್ನನ  ಸಹ ತನಿಖೆಗಾಗಿ 

ಕಟಟ ದಿೆ ೀವ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನನ  ಸ.ಐ.ಡಿ.ಯವರು ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ ತನಿಖೆ 

ನಡೆಸುತಿು ದಿಾರೆ. ಈ ಬ್ರಯ ೆಂಕ್ನ ಬೀಡ್್ಮ ಅನ್ನನ  ಸೂಪರ್್ಸೀಡ್್ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ.  

 

 ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ರವಿ:- ಸನಾಾ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಕನಾಮಟಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ 

ಅಧಿನಿಯಮ 1959ರ ಪರ ಕರಣ 64 ಮತ್ತು  65ರಡಿಯಲಿ  ಹದ್ಧನೈದು ದ್ಧನ ಅಥವಾ ಒೆಂದು 

ತಿೆಂಗಳ್ಳಗಾಗಿ ಇವರೇ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನನ  ನಡೆಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಲಿ  ಯಾವುದೇ 

ಸಮಸೆಯ  ಇಲಿ . ಇದಕೆಕ  ಆರ್್.ಬಿ.ಐ.ನವರ ಅನ್ನಮತಿಯ ಅವಶಯ ಕತೆಯೇ ಇಲಿ .  

 ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಟಿ.ಸೋಮಶೇಖರ :- ಸನಾಾ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಆ ಎಲಿ  

ಪರ ಯತನ ಗಳನ್ನನ  ನಾವು ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ. 2014-15 ರಿೆಂದ 2018-19ನೇ ಸ್ವಲನವರೆಗೆ ಮರು 

ಲೆಕಕ  ಪರಿಶೀಧನೆಗೆ ಆದೇಶ್ಸಲ್ಯಗಿದೆ. ಸಹಕಾರಿ ಬ್ರಯ ೆಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಕೆಟಟ  ಹೆಸರು 

ಬರಬ್ರರದೆನ್ನನ ವುದು ನಮಾ  ಉದಿೆ ೀಶವಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ, ಶ್ವಮೊಗಗ  

ಡಿ.ಸ.ಸ ಬ್ರಯ ೆಂಕ್ಗೆ ಕೆಟಟ  ಹೆಸರು ಬಂದ ಹಿನೆನ ಲೆಯಲಿ  ಇಡಿೀ 21 ಡಿ.ಸ.ಸ ಬ್ರಯ ೆಂಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ 

ಆಪಾದನೆ ಬಂತ್ತ. ಅಲಿ  ನಡೆದ ಅವಯ ವಹಾರವನ್ನನ  ಸ.ಓ.ಡಿ. ತನಿಖೆಗೆ ವಹಿಸ, ಆ ಬ್ರಯ ೆಂಕ್ನ 

ಅಧಯ ಕ್ಷನನ್ನನ  ಅಧಯ ಕ್ಷ ಸಿ್ವನದ್ಧೆಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಲ್ಯಯತ್ತ. ಆತ ಜೈಲಗೂ ಹೊೀಗಿದಿ . ಅದೇ 

ರಿೀತಿಯಲಿ  ಈ ಬ್ರಯ ೆಂಕ್ನ ವಿಚಾರದಲಿಯೂ ಅಧಯ ಕ್ಷರಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬ್ರಯ ೆಂಕ್ನ 

ನಿದೇಮಶಕರುಗಳಿರಬಹುದು ಯಾರು ಕಾನೂನ್ನ ಬ್ರಹಿರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೆಂಡಿದಿಾರೆ 

ಅವರುಗಳನ್ನನ  ಕಾನೂನಿನ ವಾಯ ಪಿು ಗೆ  ತರುವಂತಹ ಮತ್ತು  ಅವರುಗಳ ಆಸು ಯನ್ನನ  

ಮುಟಟ ಗೊೀಲು ಹಾಕಿಕಳುು ವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನನ  ಮಾಡುತೆು ೀವ. ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಯಖೆಗೆ ಕೆಟಟ  

ಹೆಸರು ಬರಬ್ರರದು ಎನ್ನನ ವ ದೃಷಿಟ ಯೆಂದ ಯಾವಯಾವ ತಿೀಮಾಮನಗಳನ್ನನ  

ತೆಗೆದುಕಳು ಬಹುದು ಆ ನಿಟಟ ನಲಿ  ಕಠಿಣವಾಗಿರುವ ಕರ ಮಗಳನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಳು ಲ್ಯಗುತು ದೆ.  
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 ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆಿಂಕಟೇಶ :- ಸನಾಾ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇದು ಇನನ ೆಂದು 

ಐ.ಎೆಂ.ಎ. ಹಗರಣವಾಗುವುದು ಬೇಡವನ್ನನ ವುದು ನನನ  ಆಶಯವಾಗಿದೆ.  

 ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ .ಪಾಟಿೋಲ (ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು):- ಸನಾಾ ನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಸ.ಎ. ಅವರ ಮೇಲೂ ಕಾನೂನ್ನ ರಿೀತಾಯ  ಕರ ಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕಾಗುತು ದೆ.  

 ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆಿಂಕಟೇಶ :- ಸನಾಾ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇದು ಮತ್ು ೆಂದು 

ಐ.ಎೆಂ.ಎ. ಹಗರಣವಾಗುತಿು ದೆ. ಇದಕೂಕ  ಅದಕೂಕ  ಏನ್ನ ವಯ ತಾಯ ಸವೆಂದರೆ, ಇದು ಸಹಕಾರಿ 

ಬ್ರಯ ೆಂಕು ಅದು private firm ಆಗಿದೆ.  ಪಾರ ಮಾಣಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನನ  ಬಿಟಟ  ಇದರ ಬಗೆಗ  

ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸದರೆ, 871 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳು ಎಲಿಗೆ ಹೊೀಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಯಾರ ಹತಿು ರ 

ಇದೆ ಎನ್ನನ ವುದನ್ನನ  ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಸಕಾಮರಕೆಕ  ಕಷಟ ವಾಗುವುದ್ಧಲಿ .  ಹಣ 

ದುರುಪಯೀಗವಾಗಿ ಒೆಂದೂವರೆ ವಷಮಗಳಾಗಿದಿರೂ ಸಕಾಮರ ಏತಕಕ ೀಸಕ ರ ಇನೂನ  

ಕರ ಮವನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿಲಿವನ್ನನ ವುದು ನನನ  ಪರ ಶೆನ ಯಾಗಿದೆ.  

 ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಟಿ.ಸೋಮಶೇಖರ :- ಸನಾಾ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಸಕಾಮರ ಕರ ಮ 

ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿಲಿವೆಂದು ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಹೇಳುತಿು ರುವುದು ಸರಿಯಲಿ . ಮರು ಲೆಕಕ  

ಪರಿಶೀಧನೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಬ್ರರಿಯ ಲೆಕಕ  ಪರಿಶೀಧನೆಯಲಿ  871 ಕೀಟ 

ರೂಪಾಯಗಳಷ್ಟಟ  ದುರುಪಯೀಗವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದ್ಧದೆ. . 2014-15 ರಿೆಂದ 2018-

19ನೇ ಸ್ವಲನವರೆಗೆ ಲೆಕಕ  ಪರಿಶೀಧನೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. ಇದರಲಿ  ಎರಡು ವಷಮಗಳದಿು  

ಮಾತರ  ಮರು ಲೆಕಕ  ಪರಿಶೀಧನೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. ಉಳಿದ ವಷಮಗಳ ಮರು ಲೆಕಕ  

ಪರಿಶೀಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟಟ  ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳಷ್ಟಟ  ನಷಟ ವುೆಂಟ್ಟಗಿದೆ ಎನ್ನನ ವುದರ 

ಬಗೆಗ  ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆಯುತು ದೆ. ನಂತರ ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳು ಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಬ್ರಯ ೆಂಕ್ನಲಿ  

ಶ್ರ ೀಮಂತರು ಯಾರು ಠೇವಣಿ ಇಟಟ ಲಿ . ಬಡವರು, ಸೇವಯೆಂದ ನಿವೃತಿು  ಹೊೆಂದ್ಧರುವವರು 

ತಮಾ  ಮಕಕ ಳ ಮದುವಗಾಗಿ ಇಲಿ  ಠೇವಣಿ ಇಟಟ ದಿಾರೆ. ನಮಗೂ ಮನ್ನಷಯ ತಾ  ಇದೆ. ನಾನ್ನ 

ಸಹಕಾರಿ ಕಿೆ ೀತರ ದಲಿ  ಸುಮಾರು 23 ವಷಮಗಳಿೆಂದ ಸಕಿರ ಯನಾಗಿದಿೆ ೀನೆ. ಇೆಂತಹವರನ್ನನ  

ದಂಡಿಸಬೇಕೆನ್ನನ ವುದೇ ನನನ  ಮೊದಲ ಆದಯ ತೆಯಾಗಿದೆ. ಆದಿ ರಿೆಂದ ಈ ನಿಟಟ ನಲಿ  ನಾವು 

ಬಹಳ ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳುು ತಿು ದಿೆ ೀವ.  

 ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆಿಂಕಟೇಶ :- ಸನಾಾ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ 

ಮಾಡಲ್ಯಗುತು ದೆ ಎನ್ನನ ವ ಆಶಾ ಸನೆಯನ್ನನ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ನಿೀಡಿದಿಾರೆ ಅದಕಾಕ ಗಿ 

ನಾನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನನ  ಸಲಿಸುತಿು ದಿೆ ೀನೆ. ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗೆಗ  ಸಕಾಮರ ಯಾವ 
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ಕರ ಮವನ್ನನ  ಜರುಗಿಸುತಿು ದೆ ಎನ್ನನ ವುದರ ಬಗೆಗ  ಠೇವಣಿದಾರರಿಗೆ  ಮೂರು ತಿೆಂಗಳಿಗೊಮಾ  

ಅಥವಾ ಆರು ತಿೆಂಗಳಿಗೊಮಾ  ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  ನಿೀಡಬೇಕಾಗುತು ದೆ.  

 ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಟಿ.ಸೋಮಶೇಖರ :- ಸನಾಾ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಬಸವನಗುಡಿ 

ಲೀಕಸಭಾ ಕಿೆ ೀತರ ದ ಲೀಕಸಭಾ ಸದಸಯ ರು, ಸಿ ಳಿೀಯ ಶಸಕರು, ಆ ಬ್ರಯ ೆಂಕ್ನ 

ಠೇವಣಿದಾರರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು  ಅಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾಲುಕ  ಬ್ರರಿ ಸಭೆಯನ್ನನ  

ನಡೆಸಲ್ಯಗಿದೆ. ಠೇವಣಿದಾರರಿಗೆ ತಮಾ  ಠೇವಣಿ ಹಣ ವಾಪಸುಸ  ಬರುತು ದೆಯೀ ಇಲಿವೊೀ 

ಎನ್ನನ ವ ಆತಂಕ ಇದೆ. ಇದನ್ನನ  ಹೊೀಗಲ್ಯಡಿಸುವುದಕಾಕ ಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒೆಂದು 

ಸಭೆಯನ್ನನ  ನಡೆಸಲ್ಯಗಿದೆ.  

 ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆಿಂಕಟೇಶ :- ಸನಾಾ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಯಖೆಯ 

ವತಿಯೆಂದ ಠೇವಣಿದಾರರಿಗೆ ಮೂರು ತಿೆಂಗಳಿಗೊಮಾ  ಒೆಂದು ಲಘು ಪರ ಕಟಣೆಯನ್ನನ  

ಹೊರಡಿಸಬೇಕೆನ್ನನ ವುದು ನನನ  ಸಲಹೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬ್ರಯ ೆಂಕ್ 10-15 ವಷಮಗಳಿೆಂದ ಕೇೆಂದರ  

ಸಕಾಮರಕೆಕ  ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಜಿ.ಎಸ್್.ಟ.ಯ ರೂಪದಲಿ  ಕೀಟ್ಟಯ ೆಂತರ 

ರೂಪಾಯಗಳನ್ನನ  ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅದನ್ನನ  ಕೇೆಂದರ  ಸಕಾಮರದ್ಧೆಂದ ವಾಪಸುಸ  

ತರಿಸಕಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ.  

 ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಟಿ.ಸೋಮಶೇಖರ :- ಸನಾಾ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮುೆಂದ್ಧನ ಸಭೆಗೆ 

ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರನ್ನನ  ಸಹ ಕರೆಯಲ್ಯಗುತು ದೆ. ಅಲಿ  ಏನ್ನ ನಡೆಯುತಿು ದೆ ಎನ್ನನ ವುದು 

ಅವರಿಗೆ ಗೊತಾು ಗುತು ದೆ. ರಿಸವ್ಮ ಬ್ರಯ ೆಂಕ್ನವರು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡುತಾು ರೆ.  

ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಎಲ .ಭೋಜೇಗೌಡ(ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಸನಾಾ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಮಾನಯ  ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು ಹೆಚ್ಚಚ  ಸಮಥಮರಿದಿಾರೆ. ಆ ಬ್ರಯ ೆಂಕ್ನ ನಿದೇಮಶಕರುಗಳ 

ಆಸು ಯನ್ನನ  ಮುಟಟ ಗೊೀಲು ಹಾಕಿಕಳು ಬೇಕಾಗುತು ದೆ. ಈ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸಿೆಯಲಿ  

ನಿವೃತು ರಾದ ಶ್ಕ್ಷಕರು, ನಿವೃತಿು  ಹೊೆಂದ್ಧದ ನೌಕರರು ಮತ್ತು  ಬಡವರು  ತಮಾ  ಮುೆಂದ್ಧನ 

ಭವಿಷಯ ಕಾಕ ಗಿ ಹಣವನ್ನನ  ಠೇವಣಿಯನಾನ ಗಿ ಇಟಟ ದಿಾರೆ. ಶ್ವಮೊಗಗ ದ ಡಿ.ಸ.ಸ. ಬ್ರಯ ೆಂಕ್ನ 

ಅಧಯ ಕ್ಷರನ್ನನ  ಜೈಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಲ್ಯಗಿದೆಯೆೆಂದು ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ಆದರ 

ಫಲತಾೆಂಶವೇನ್ನ? ಆತನಿಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಆಸು ಯನ್ನನ  ಸಕಾಮರ ಇಲಿಯವರೆವಿಗೂ 

ಮುಟಟ ಗೊೀಲು ಹಾಕಿಕೆಂಡಿಲಿ . ಈಗ ಈ ಬ್ರಯ ೆಂಕ್ನ ನಿದೇಮಶಕರುಗಳ ಆಸು ಯನ್ನನ  

ಮುಟಟ ಗೊೀಲು ಹಾಕಿಕಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲಿದ್ಧದಿ ರೆ ನಷಟ ವಾಗಿರುವ ಹಣವನ್ನನ  ನಾವು 
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ಯಾವ ರಿೀತಿಯಲಿ  ವಸೂಲ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಸ್ವಧಯ ? ಯಾರ ಮುಲ್ಯಜಿಗೂ ಒಳಗಾಗದೇ 

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಈ ನಿಟಟ ನಲಿ  ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ.  

 ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ.ವೆಿಂಕಟೇಶ :- ಸನಾಾ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈ ಬ್ರಯ ೆಂಕ್ನಲಿ  

ಸುಮಾರು  45 ಸ್ವವಿರ ಜನ ಠೇವಣಿದಾರರಿದಿಾರೆ 2 ಸ್ವವಿರ ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳಷ್ಟಟ  

ಹಣದ ವಹಿವಾಟ ನಡೆದ್ಧದೆ. ಸಕಾಮರ ತನನ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ವಲಗಾರರಿೆಂದ 

ಮೊದಲು ಸ್ವಲವನ್ನನ  ವಸೂಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏಕೆೆಂದರೆ, ಸ್ವಲಗಾರರು ತಮಾ  

ಆಸು ಯನ್ನನ  ಕೈಬದಲು ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ. ಆದಿ ರಿೆಂದ ಸ್ವಲ ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿರುವವರ 

ಆಸು ಯನ್ನನ  ಮುಟಟ ಗೊೀಲು ಹಾಕಿಕಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಕೆಲಸ ಆಗುತಿು ಲಿ . ಇವರು ಕೇಸ್್ 

ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವರೆಲಿರೂ ಹೊೀಗಿ ಆಸಪ ತೆರ ಯಲಿ  ದಾಖಲ್ಯದರು, ಬೇಲ್್ ಸಕಕ  ಕೂಡಲೇ 

ಆಸಪ ತೆರ ಯೆಂದ ಡಿಸ್್ಚಾಚ್್ಮ ಆಗಿದಿಾರೆ. ಯಾರಿಗೂ ತ್ೆಂದರೆಯಾಗಿಲಿ . ಠೇವಣಿದಾರರಿಗೆ 

ತ್ೆಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲಗಾರರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕರ ಮವನ್ನನ  ಬೇಕಾದರೂ ಸಕಾಮರ 

ತೆಗೆದುಕಳು ಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದಕೆಕ  ಹೈಕೀಟ್ಮ ಆಗಲೀ ಅಥವಾ ರಿಸವ್ಮ ಬ್ರಯ ೆಂಕ್ ಆಗಲೀ 

ಅಡಡ  ಬರುವುದ್ಧಲಿ . ಕೆಲವರು ನಾವು ಸ್ವಲವನ್ನನ  ಮರು ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  

ಸದಿ ರಿದಿೆ ೀವ. ಆದರೆ, ಅಲಿ  ಏನೀ ಹೆಚ್ಚಚ  ಕಡಿಮಯಾಗಿದೆ ಎೆಂದು ಹೇಳುತಿು ದಿಾರೆ. 

ಓ.ಟ.ಎಸ್್. ಸಕ ೀಮ್ ಅಡಿಯಲಿ  ಮರು ಪಾವತಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನನ  ಕಲಪ ಸ ಕಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 

ಅದೇ ರಿೀತಿಯಲಿ  ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯನ್ನನ  ಸಕಾಮರ ಆದಷ್ಟಟ  ಬೇಗನೆ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 

ಸಕಾಮರ ಇದನ್ನನ  ಮತ್ು ೆಂದು ಐ.ಎೆಂ.ಎ.ಯನಾನ ಗಿ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡವೆಂದು 

ಕೇಳಿಕಳುು ತಾು  ನನನ  ಮಾತ್ತಗಳನ್ನನ  ಮುಕಾು ಯಗೊಳಿಸುತಿು ದಿೆ ೀನೆ.  

(ಈ ಹಂತದಲಿ  ಮಾನಯ  ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು ಸಭಾಪಿೀಠವನ್ನನ  ಅಲಂಕರಿಸದರು) 
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  ಆ) ವಿಷಯ:- ಸಕಾಾರಿ ಮೂಕ ಮಕಿಳ ಶಾಲೆಯ ವಿಕಲಚೇತ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ 

                                           ವಿಶೇಷ   ವಿಲ್ಲೋರ್ನತಿ   ನಿಯಮಗಳನುನ   ರೂಪಿಸಿ  ನಿವೃತಿು  

                                            ವೇತ್ನ ನಿೋಡುವ ಬಗೆೆ . 

- -  - 

ಶ್ರ ೀ ಎನ್್.ಅಪಾಪ ಜಿಗೌಡ(ಸಿ ಳಿೀಯ ಸಂಸಿೆ ಗಳ ಕಿೆ ೀತರ ):- ಸನಾಾ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಸಕಾಮರಿ ಮೂಕ ಮಕಕ ಳ ಶಲೆಯ ವಿಕಲಚೇತನ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ   ವಿಲೀನಾತಿ   

ನಿಯಮಗಳನ್ನನ   ರೂಪಿಸ  ನಿವೃತಿು   ವೇತನ ನಿೀಡುವ ಬಗೆಗ  ಮಾನಯ  ಗಣಿ ಮತ್ತು  

ಭೂವಿಜ್ಞಾ ನ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ , ವಿಕಲಚೇತನರ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ 

ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಸಚಿವರ ಗಮನಸೆಳಯುತಿು ದಿೆ ೀನೆ.  

ಶ್ರ ೀ ಆಚಾರ ಹಾಲಪಪ  ಬಸಪಪ (ಗಣಿ ಮತ್ತು  ಭೂವಿಜ್ಞಾ ನ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು  

ಮಕಕ ಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ , ವಿಕಲಚೇತನರ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಸಚಿವರು):- 

ಸನಾಾ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಸಕಾಮರಿ ಕಿವುಡು ಮತ್ತು  ಮೂಕ ಮಕಕ ಳ ಶಲೆಯ ನಿವೃತು  

ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪಿೆಂಚಣಿ ಸೌಲಭಯ  ದೊರಕಿಸಕಡುವ ಬಗೆಗ  ಈಗಾಗಲೇ ಕರಡು ಕುರಿತ್ತ ಸಚಿವ 

ಸಂಪುಟ ಟಪಪ ಣಿಯನ್ನನ  ತಯಾರಿಸದಿು , ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಮುೆಂದೆ ಮಂಡಿಸುವ ಮೊದಲು 

ಆರ್ಥಮಕ ಇಲ್ಯಖೆ, ಸಬಬ ೆಂದ್ಧ ಮತ್ತು  ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲ್ಯಖೆ, ಕಾನೂನ್ನ ಇಲ್ಯಖೆ ಮತ್ತು  

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಯ ಣ ಇಲ್ಯಖೆಯ ಅಭಿಪಾರ ಯಗಳನ್ನನ  ಪಡೆಯಲು ಪರ ತೆಯ ೀಕ ಕಡತಗಳಲಿ  

ಕಳುಹಿಸಲ್ಯಗದೆ., ಸದರಿ ಇಲ್ಯಖೆಗಳ ಅಭಿಪಾರ ಯದೊೆಂದ್ಧಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ 

ಅನ್ನಮೊೀದನೆ ಪಡೆದು ಹಂಸಧಾ ನಿ ಸಕಾಮರಿ ಕಿವುಡು ಮತ್ತು  ಮೂಕ ಮಕಕ ಳ ಶಲೆಯ 

ನಿವೃತು  ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪಿೆಂಚಣಿ ಸೌಲಭಯ ವನ್ನನ  ಒದಗಿಸುವ ಪರ ಕಿರ ಯೆ ಚಾಲು ಯಲಿದೆ. 

       (ಮುೆಂದುವರಿದ್ಧದೆ) 

(662)  14.9.2021  1.10  ಪಿಕೆ:ಆರ್್ಎನ್್ 

 ಶಿರ ೋ ಎನ .ಅಪಾಪ ಜಗೌಡ (ಸಥ ಳಿೋಯ ಸಂಸೆಥ ಗಳ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, 

ಬಹುಶಃ ಈ ಒೆಂದು ಚಚೆಮ ಹಿೆಂದ್ಧನ ಸಲ ಆದಾಗ ಆಗಿನ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ ಕಲ್ಯಯ ಣ 

ಸಚಿವರು ಉತು ರ ಕಟಟ ದಿರು.  ಈ ಕುರಿತ ಚಚೆಮ ಇವತ್ತು  ಮೊದಲನೆ ಸಲ ಆಗುತಿು ಲಿ .  ಇದರ 

ಬಗೆಗ  ಕಳದ 6 ಅಧಿವೇಶನಗಳಿೆಂದ ಚಚೆಮ ಆಗುತಿು ದೆ.  ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದರ ಬಗೆಗ  ಯಾವುದೇ 

ರಿೀತಿಯ ಸಮಪಮಕವಾದ ಉತು ರ ಈಗಲೂ ಬರಲಲಿ . ಇದರ ಬಗೆಗ  ಇಲಿ  ಚಚೆಮ 

ಮಾಡುತಿು ರುವುದೇ ಬಹಳ ನೀವಿನ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಎೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತು ದೆ.  ಇಲಿನ 

ಮಕಕ ಳು ಮಾತರ  ಮೂಕರು ಅಥವಾ ಕಿವುಡರು ಅಲಿ .  ಇವರುಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುವ 
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ಶ್ಕ್ಷಕರೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರಿೀತಿಯ ವೈಕಲಯ ವನ್ನನ  ಹೊೆಂದ್ಧದವರಾಗಿರುತಾು ರೆ.  ಆಡಳಿತದಲಿ  

ಹೇಗೆ ನಿಧಾನ ಗತಿಯನ್ನನ  ಅನ್ನಸರಿಸುತೆು ೀವಯೀ ಹಾಗೆಯೇ, ಈ ಕುರಿತ್ತ ಇಷ್ಟಟ  

ಸುದ್ಧೀಘಮವಾಗಿ  ಚಚೆಮ ಮಾಡುತಾು  ಬಂದ್ಧದಿರೂ ಈ ನಿಟಟ ನಲಿ  ಕರ ಮ ಕೈಗೊಳುು ವಲಿ  

ನಿಧಾನವಾಗುತಿು ದೆ.   ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಇಲ್ಯಖೆಯ ಸಚಿವರು 

ಮಾನವಿೀಯತೆ ಹೊೆಂದ್ಧರುವಂಥವರಾಗಿದಿಾರೆ.  ಈ ಪರ ಕರಣಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಂತ್ ಏನ್ನ 

ವಿಲೀನಾತಿ ಕೇಳಿದಿಾರೀ, ಏನ್ನ ಸೌಲಭಯ ಗಳನ್ನನ  ಕೇಳಿದಿಾರೀ ಅದಕೆಕ  ಸಮಪಮಕವಾಗಿ, 

ನಿದ್ಧಮಷಟ ವಾಗಿ ಎಷ್ಟಟ  ದ್ಧವಸಗಳಲಿ  ಸಪ ೆಂದ್ಧಸುತಿೀರಿ ಎನ್ನನ ವುದನ್ನನ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು 

ಹೇಳಬೇಕು.    

 ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪೆಪ ೋಸ್ತವ ಮಿ (ರ್ನಮನಿದೇಾಶ್ನ ಹಿಂದ್ಧದವರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಮಾನಯ   ಸದಸಯ ರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ಕಳದ 6 ಅಧಿವೇಶನಗಳಿೆಂದ ಈ ವಿಷಯ 

ಚಚೆಮ ಆಗುತಾು  ಬಂದ್ಧದೆ.  ಇೆಂತಹ ರ್ಕಯಾಕರ ಮಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ಸಕಾಮರದ್ಧೆಂದ ಸುಮಾರು 6-

7 ಯೀಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲಿ  ಹಣ ಬರುತು ದೆ.  ಆ ಹಣ ವಿವಿಧ ರಿೀತಿಯಲಿ  ಅೆಂದರೆ, ಪೀಷಣೆ 

ಮಾಡುವಂತಹ ಎನ್್ಜಿಓ ಗಳಿಗೆ ಧನ ಸಹಾಯ ಬರುವಂಥದಿು  ಅಥವಾ ಸಂಘ 

ಸಂಸಿೆ ಗಳಾದ,್ “ದ್ಧಶ”,್ “ವಿಕಾಸ”,್ “ಸಮಥಮ”್ ಅಥವಾ “ಗರುಡ”್ ಇವರ ಮೂಲಕ ಪರ ತಿ 

ತಿೆಂಗಳು ರೂ. 6-7 ಸ್ವವಿರಗಳಷ್ಟಟ  ಮಾಹೆಯಾನ ನಿೀಡುವುದು ಇದೆ.  ಯಾರು 

ವಿಕಲಚೇತನರಿದಿಾರೀ ಇವರನ್ನನ  ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರು ಸೃಷಿಟ  ಮಾಡಿದಿಾನೆ.  ಇವರ 

ಪಾಲನೆ, ಪೀಷಣೆ ಮಾಡುವ ಜವಾಬಿ್ರರಿ ಪೀಷಕರಿಗೆ ಎಷಿಟ ದೆಯೀ  ಅದೇರಿೀತಿ ಈ 

ಮಕಕ ಳನ್ನನ  ನೀಡಿಕಳುು ವಂತಹ, ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದುಕೆಂಡಿರುವಂತಹ ಆ ಶ್ಕ್ಷಕರ 

ಜವಾಬಿ್ರರಿ ಕೂಡ ಆಗಿರುತು ದೆ.  

 ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲಿರುವ ಹಂಸಧಾ ನಿ ಸಕಾಮರಿ ಕಿವುಡು ಮತ್ತು  ಮೂಕ ಮಕಕ ಳ ಶಲೆಯ 

ನಿವೃತು  ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಶ್ಕ್ಷಕೇತರರಿಗೆ ಪಿೆಂಚಣಿ ಸೌಲಭಯ  ಕಡಬೇಕು.  ಈ ಶಲೆಯಲಿ  

ಮಂದಬುದಿ್ಧಯ ಮಕಕ ಳನ್ನನ  ನೀಡಿಕಳು ಲ್ಯಗುತು ದೆ. ಈ ಮಕಕ ಳನ್ನನ  

ನೀಡಿಕಳುು ವವರೂ ಕೂಡ ಮೂಕರು ಮತ್ತು  ಇತರ ಅೆಂಗವಿಕಲತೆಯನ್ನನ  ಹೊೆಂದ್ಧರುವ 

ಶ್ಕ್ಷಕರಾಗಿರುತಾು ರೆ.   ಇೆಂಥವರ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆಗ  ಕೆಳಮನೆ ಮತ್ತು  ಮೇಲಾ ನೆಯಲಿ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  

ಚಚೆಮಯಾಗಿದೆ.  ಈ ಕುರಿತ್ತ ಎಲಿರೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ, ಇದೊೆಂದು ವಿಶೇಷ 

ಪರ ಕರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸ ಸಕಾರಾತಾ ಕವಾಗಿ ಸಕಾಮರ ಸಪ ೆಂದ್ಧಸಬೇಕು ಎೆಂದು ಎರಡ್ಮ 

ಸದನಗಳಿೆಂದ ಒಮಾ ತ ಮೂಡಿ ಬಂದ್ಧದೆ.  ಈ ಪರ ಸ್ವು ವನೆಯನ್ನನ  ಹಿೆಂದ್ಧನ ಸಕಾಮರ 

ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಿ, ಆಗಿನ ಸಚಿವರು, ಇದೊೆಂದು ವಿಶೇಷ ಪರ ಕರಣವೆಂದು ಹೇಳಿದಿರು.  
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ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪರ ಕರಣವನ್ನನ  ವಿಶೇಷ ಪರ ಕರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸ ಈ ಸಂಸಿೆಯನ್ನನ  

ಅನ್ನದಾನಿತ ಸಂಸಿೆಯನಾನ ಗಿ ಪರಿವತಮನೆ ಮಾಡಿಕಳು ಬೇಕೆನ್ನನ ವ ಹಿನೆನ ಲೆಯಲಿ  ಆ 

ಪರ ಸ್ವು ವನೆಯನ್ನನ , ಆರ್ಥಮಕ ಇಲ್ಯಖೆ,  ಯೀಜನಾ ಇಲ್ಯಖೆ, ಕಾನೂನ್ನ ಇಲ್ಯಖೆ ಮತ್ತು  

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಯ ಣ ಇಲ್ಯಖೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸದಾಗ, ಸದರಿ ಇಲ್ಯಖೆಗಳವರು, ಇದಕೆಕ  ರೀಸಟ ರ್್ 

ಇಟಟ ದಿ್ಧರಾ? ವಿದಾಯ ಹಮತೆ ಇಟಟ ದಿ್ಧ ೀರಾ?  ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನನ  ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದಿ್ಧ ೀರಾ 

ಎೆಂದು ನೂರಾರು ತಕರಾರುಗಳನ್ನನ  ಹಾಕುತಾು ರೆ.  ವಿಶೇಷ ಮಕಕ ಳನ್ನನ  

ನೀಡಿಕಳುು ವಂತಹ ವಿಶೇಷ ಶ್ಕ್ಷಕರಾಗಿರುವ ಅವರೂ ಕೂಡ ದ್ಧವಾಯ ೆಂಗರು ಆಗಿದಿು ,  

ಅೆಂತಹ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಕಲಸ ಕಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿ ಂತ್ ಇೆಂತಹ 

ತಕರಾರುಗಳನ್ನನ  ಹಾಕಬ್ರರದು.  ಇದೊೆಂದು ವಿಶೇಷ ಪರ ಕರಣವಾಗಿದೆ.   ಸಕಾಮರ ಬೇರೆ 

ಬೇರೆ ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ ಕೀಟಯ ೆಂತರ ರೂಪಾಯಗಳನ್ನನ ಖಚ್ಚಮ ಮಾಡುತು ದೆ.  ನಮಗೆಲಿರಿಗೂ 

ಗೊತಿು ರುವ ಹಾಗೆ, ನಿೀರಾವರಿ ಇಲ್ಯಖೆಯಲಿ  Extra Financial Implication  ಎೆಂದು, 

ಒೆಂದೊೆಂದು ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲಿಯೇ ಒಬಬ ಬಬ  ಗುತಿು ಗೆದಾರನಿಗೆ ರೂ. 200-300 

ಕೀಟಗಳ Extra Financial Implication  ಬರುವುದನ್ನನ  ನೀಡುತೆು ೀವ.  ಸಮಾಜದ 

ಹಿತದೃಷಿಟ ಯನ್ನನ  ಗಮನದಲಿಟಟ ಕೆಂಡು, ಸಕಾಮರ ಏನ್ನ ತಮಾ  ಉತು ರದಲಿ  ಬೇರೆ ಬೇರೆ 

ಇಲ್ಯಖೆಗೆ parallel ಆಗಿ ಕಡತವನ್ನನ  ಕಳುಹಿಸಲ್ಯಗಿದೆ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದೆಯೀ ಅದನ್ನನ  

pursue ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು  ಇದಕೆಕ  ನಿದ್ಧಮಷಟ  ನಿಯಮಗಳನ್ನನ  ಅಳವಡಿಸ, ಬೇರೆ ಎಲಿ್ಯ  

ನಿಯಮಗಳನ್ನನ  ಬದ್ಧಗಿಟಟ , ಈ ಪರ ಸ್ವು ವನೆಯನ್ನನ  ವಿಶೇಷ ಪರ ಕರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.  

ಈಗಾಗಲೇ ಯಾರು ನಿವೃತಿು  ಹೊೆಂದ್ಧದಿಾರೀ ಅವರೆಲಿರಿಗೂ ಲಭಯ ವಾಗಬೇಕಾದ ಪಿೆಂಚಣಿ 

ಕಡುವುದಕೆಕ  ಮುೆಂದಾಗಬೇಕೆೆಂದು ಕೀರಿಕಳುು ತೆು ೀನೆ. 

 ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟಿ. ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ (ಪದವಿೋಧರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಮಾನಯ  

ಅಪಾಪ ಜಿ ಗೌಡರು ಮತ್ತು  ಮಾನಯ  ತಿಪ್ಪ ೀಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ಗಂಭಿೀರವಾದ ವಿಷಯದ ಬಗೆಗ  

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರ ಗಮನ ಸೆಳದ್ಧದಿಾರೆ.  ಕಳದ ಅಧಿವೇಶನದಲಿ  ನಾನೂ ಕೂಡ ನಮಾ  

ಸಚಿವರ ಉಪಸಿ ತಿಯಲಿ  ಈ ವಿಷಯವನ್ನನ  ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಿದಿೆ .  ಇದು ಕಳದ 4 

ವಷಮಗಳಿೆಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಚೆಮಗೆ ಬರುತಿು ದೆ.  ಸ್ವಮಾನಯ  ಅನ್ನದಾನಿತ ಶಲೆಗಳ 

ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿವೃತಿು  ಪಿೆಂಚಣಿ ಕಡುವಂತಹ ವಯ ವಸಿೆ  ಜ್ಞರಿಯಲಿದೆ.  ಆದರೆ, ಮೂಕ, 

ವಿಕಲಚೇತನ ಶಲೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆದಯ ತೆ ಕಡಬೇಕೆೆಂದು ನಮಾ  ಎಲಿ್ಯ  ನಿಯಮಗಳು 

ಹೇಳುತು ವ.  ಇವಲಿವನೂನ  ಮಿೀರಿ ಮಾನವಿೀಯತೆ ದೃಷಿಟ ಯೆಂದ ಇೆಂತಹ ಶಲೆಗಳ ಶ್ಕ್ಷಕರ 

ಪರವಾಗಿ ನಿಲಿಬೇಕಾದುದು ಸಕಾಮರದ ಜವಾಬಿ್ರರಿಯಾಗಿದೆ.  
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 ಉಪಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರೇ, ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇಲಿಯ 

ತನಕ ಸಕಾಮರ ಏನ್ನ ಕರ ಮ ಕೈಗೊೆಂಡಿದೆ ಎೆಂಬುದರ ಬಗೆಗ  ಪರ ಶೆನ  ಕೇಳಿ. 

 ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟಿ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ನಾನ್ನ ಆ ಪಾಯೆಂಟ್ಗೆ ಬರುತೆು ೀನೆ.  ಇದು ಸಕಾಮರದ 

ಜವಾಬಿ್ರರಿಯಲಿ  ನಡೆಯುತಿು ರುವ ಶಲೆಯಾಗಿದೆ.   ಸಕಾಮರ ಇಲಿ  ನಿಯಮಗಳನ್ನನ  

ತಿದಿುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಅವಶಯ ಕತೆ ಇದೆ.  ನಿಯಮಗಳನ್ನನ  ತಿದಿುಪಡಿ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಎಷ್ಟಟ  

ವಷಮ ಬೇಕು?   10 ದ್ಧನಗಳು ಸ್ವಕಾಗಬಹುದು.  ಆದರೆ ಕಳದ 4 ವಷಮಗಳಿೆಂದ ಬೇರೆಯದೇ 

ಆದ ಕಥೆ ಹೇಳುತಿು ದಿ್ಧ ೀರಿ.  ನಿೀವು, ಆಗುವುದ್ಧಲಿ  ಎೆಂದು ಹೇಳುತಿು ಲಿ ; ಮಾಡಿಕಡುತೆು ೀವ 

ಎೆಂದು ಹೇಳುತಿು ೀರಿ; ಕಾಯ ಬಿನೆಟ್ ನೀಟ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಎೆಂದು ಹೇಳುತಿು ೀರಿ;  ಎಫ್.ಡಿಗೆ 

ಹೊೀಗಬೇಕು; ಡಿಪಿಎಆರ್್ಗೆ ಹೊೀಗಬೇಕು ಎೆಂದು ಹೇಳುತಿು ೀರಿ.  ಇದು ನಮಗೆ ಅಥಮವೇ 

ಆಗುತಿು ಲಿ .   

 ನಿಮಾ  ಉತು ರದಲಿ ,್ ʼಹಂಸಧಾ ನಿ ಸಕಾಮರಿ ಕಿವುಡು ಮತ್ತು  ಮೂಕ ಮಕಕ ಳ ಶಲೆಯ 

ನಿವೃತು  ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪಿೆಂಚಣಿ ಸೌಲಭಯ  ದೊರಕಿಸ ಕಡುವ ಬಗೆಗ  ಈಗಾಗಲೇ ಕರಡು ವರದ್ಧ 

ಕುರಿತ್ತ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಟಪಪ ಣಿಯನ್ನನ  ತಯಾರಿಸದಿು  .್ .್ .”್ಎೆಂದು ಹೇಳುತಿು ೀರಿ.  ಟಪಪ ಣಿ 

ತಯಾರಾಗಿದಿ ರೆ ಅದನ್ನನ  ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಮುೆಂದೆ ಮಂಡಿಸುವ ಬದಲು, ಆರ್ಥಮಕ 

ಇಲ್ಯಖೆ, ಸಬಬ ೆಂದ್ಧ ಮತ್ತು  ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲ್ಯಖೆ,  ಕಾನೂನ್ನ ಇಲ್ಯಖೆ ಮತ್ತು  ಸಮಾಜ 

ಕಲ್ಯಯ ಣ ಇಲ್ಯಖೆಯ ಅಭಿಪಾರ ಯಗಳನ್ನನ  ಪಡೆಯಬೇಕು ಎೆಂದು ಹೇಳುತಿು ೀರಿ.  ಹಾಗಾದರೆ 4 

ವಷಮದ್ಧೆಂದ ಏನ್ನ ಮಾಡುತಿು ದಿ್ಧ ೀರಿ? It್ needed್ only್ a್ rules್ amendment.್ Thatʼs್ all.್್

ಇನೆನ ೀನೂ ಇಲಿ .  ಈ ಕೆಲಸವನ್ನನ  10 ದ್ಧನಗಳಲಿ  ಮಾಡಬಹುದಾದರೂ, 4 ವಷಮ ಕಳದರೂ 

ಮಾಡಿಲಿ . ಈ 4 ಇಲ್ಯಖೆಗಳ ಸಭೆಯನ್ನನ  ಕರೆಯರಿ, ನಮಾ ನೂನ  ಕರೆಯರಿ.  ಆಗ ನಾವು ಹೇಗೆ 

ನಿಯಮಗಳನ್ನನ  ಮಾಡಬೇಕು ಎೆಂದು ಹೇಳುತೆು ೀವ. It is not a big issue. ಅವರಿಗೆ ಪಿೆಂಚಣಿ 

ಕಡುವುದಕೆಕ  ನಿೀವು ಒಪಿಪ ಕೆಂಡಿದಿ್ಧ ೀರಿ; ಮಾತನೂನ  ಸಹ ಕಟಟ ದಿ್ಧ ೀರಿ, ಕಾಯ ಬಿನೆಟ್ಗೆ 

ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಹೊೀಗುತೆು ೀವ ಎೆಂದು ಕೂಡ ಹೇಳುತಿು ದಿ್ಧ ೀರಿ.  ಈ ಕುರಿತ ಕಡತ ಇನೂನ  

ಎಷ್ಟಟ  ವಷಮಗಳ ಕಾಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಯಖೆಗಳಿಗೆ ಹೊೀಗಿ ಬರಬೇಕಿದೆ?  ಈಗ ಅಧಿವೇಶನ 

ನಡೆಯುತಿು ರುವಂತಹ ಸಂದಭಮದಲಿೆೀ ಎಲಿ್ಯ  ಇಲ್ಯಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆಯನ್ನನ  

ಕರೆಯಬೇಕು. 

       (ಮುೆಂದು . . .) 
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(663) 14-9-2021 1.20 ಡಿಎಸ್್-ಆರ್್ಎನ್್ 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟಿ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ(ಮುಿಂದು):- 

ಹಿೆಂದೆ ಇದಿ ೆಂತಹ ಸಚಿವರು ಕೂಡ  ನನನ  ಮಗು ಕೂಡ ವಿಕಲ ಚೇತನ ಮಗು.  ನಾನ್ನ 

ವಿಶೇಷ ಆದಯ ತೆಯನ್ನನ  ಕಟಟ  ಇನ್ನನ  ಹದ್ಧನೈದು ದ್ಧವಸಗಳಲಿ  ಮಾಡಿಬಿಡುತೆು ೀನೆೆಂದು 

ಹೇಳಿದಿರು.  ಆದರೆ ಏನ್ನ ಆಗಲಲಿ .  ನಾನ್ನ ಕಾಳಜಿಯೆಂದ ಏಕೆ ಎದಿು  ನಿೆಂತ್ತ 

ಮಾತನಾಡುತಿು ದಿೆ ೀನೆೆಂದರೆ,  ನಾವು ಒೆಂದು  ಅೆಂಗವಿಕಲತೆಯ ಮಗುವನ್ನನ  ಮನೆಯಲಿ  

ಸ್ವಕಾಬೇಕಾದರೆ  ಬಹಳ ಕಷಟ .  ನೂರಾರು ಮಕಕ ಳನ್ನನ  ನೀಡಿಕಳುು ವಂತಹ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ  

ನಾವು ನಾಯ ಯ ಕಡಲಲಿವೆಂದರೆ ವಯ ವಸಿೆ  ಎಲಿ  ಹೊೀಗಿ ನಿಲಿುತು ದೆ?  ದಯಮಾಡಿ ಇದನ್ನನ  

ಆದಯ ತೆ ಮೇಲೆ ತಗೆದುಕಳು ಬೇಕು, ಸಬ್ಲ್ಬು ಹೇಳಬ್ರರದು.  ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಇನ್ನನ  

ಹದ್ಧನೈದು ದ್ಧವಸಗಳಲಿ  ಎಲಿ್ಯ  ಇಲ್ಯಖೆಯ ಸಮಾ ತಿಯನ್ನನ  ಪಡೆದುಕಳಿು . ಇದನ್ನನ  

ಯಾವ ಇಲ್ಯಖೆಯೂ ಬೇಡ ಎೆಂದು ಹೇಳುವುದ್ಧಲಿ .   ವಿಕಲಚೇತನ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಪಾಠ 

ಹೇಳಿಕಡುವವರಿಗೆ ಸವಲತ್ತು  ಕಡುವಂತಹ ವಿಚಾರದಲಿ  ಯಾರು ಬೇಡ ಎೆಂದು 

ಹೇಳುವುದ್ಧಲಿ .   ಕೈಕಾಲು ಚೆನಾನ ಗಿರುವಂತಹ ಮಕಕ ಳಿಗೆ  ಪಾಠ ಹೇಳಿಕಡುವವರಿಗೆ ಎಲಿ್ಯ  

ಸವಲತ್ತು ಗಳನ್ನನ  ಒದಗಿಸ ಕಡುತಿು ದಿೆ ೀವ.  ಸಮಾಜದಲಿ  ನೀವು ಅನ್ನಭವಿಸುತಿು ರುವ 

ಮಕಕ ಳನ್ನನ  ನೀಡಿಕಳುು ವಂಥವರ ಬಗೆಗ   ಆಸಕಿು  ವಹಿಸದ್ಧದಿ ರೆ ಇದನ್ನನ  ನಾವು ನಾಗರಿಕ 

ಸಕಾಮರ ಎೆಂದು ಹೇಳುವುದಕಾಕ ಗುತು ದೆಯೇ?  ದಯಮಾಡಿ ಇದನ್ನನ  ಆದಯ ತೆಯ ಮೇಲೆ 

ಹದ್ಧನೈದು ದ್ಧವಸಗಳಲಿ  ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದೆ.   

 ಶಿರ ೋ ಆಚಾರ ಹಾಲಪಪ  ಬಸಪಪ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇದು ಬಹಳ 

ದ್ಧನಗಳಿೆಂದ ಬ್ರಕಿ ಉಳಿದ್ಧದೆ ಎನ್ನನ ವುದು ಸತಯ . ಮಾನವಿೀಯತೆಯ ದೃಷಿಟ ಯೆಂದ 

ಅವರೆಲಿರ ಕಾಳಜಿ ನನಗೂ ಅಥಮವಾಗುತು ದೆ.  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ 

ಕಾಲಮಿತಿಯಳಗೆ  ಇಲ್ಯಖೆಯೆಂದ ಮಾಹಿತಿ ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಪಿೆಂಚಣಿಯನ್ನನ  

ಕಡಬೇಕಾದಂತಹ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು   ʼಹಂಸಧಾ ನಿʼ  ಎನ್ನನ ವ ಶಲೆಯನ್ನನ   ೧೯೮೦ ರಲಿ  

ಶ್ರ ೀಯುತ ನಿಜ್ಞಮುದಿ್ಧ ೀನ್್ ಎನ್ನನ ವವರು ಕಟಟ ದಿ ರು.  ೧೯೮೦ ರಲಿ  ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಯ ಣ 

ಇಲ್ಯಖೆಯೆಂದ ಕಾಮಿಮಕ ಇಲ್ಯಖೆ ತಮಾ  ವಾಯ ಪಿು ಗೆ ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಅದನ್ನನ  ಅನ್ನದಾನಕೆಕ  

ಒಳಪಡಿಸದರು.  ೧೯೯೩ ರಲಿ  ಆ ಶಲೆಯನ್ನನ  ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ ಕಲ್ಯಯ ಣ 

ಇಲ್ಯಖೆಯವರು ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದಿರು.  ೨೦೦೬ ರಲಿ  ಶ್ರ ೀ ನಿಜ್ಞಮುದಿ್ಧ ೀನ್್ರವರು 

ತಿೀರಿಕಳುು ತಾು ರೆ.  ಆ ಶಲೆಯ ಆಡಳಿತದಲಿ  ಹಣ ದುರುಪಯೀಗವಾಯತ್ತ ಎೆಂದು 

ಸಕಾಮರದ್ಧೆಂದ ಒಬಬ  ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನನ  ನೇಮಕ ಮಾಡುತಾು ರೆ.   ಆ ಅಧಿಕಾರಿ ಈ 



«¥À/14.09.2021/99 

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

ಶಲೆಯನ್ನನ  ಸಕಾಮರ ತೆಗೆದುಕಳು ಬೇಕೆೆಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನನ  ಕಟ್ಟಟ ಗ  ಸಕಾಮರ ಆ 

ಶಲೆಯನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಳುು ತು ದೆ.  ರಸಟ ರ್್ ಪಾಲನೆ ಆಗಿಲಿ  ಎೆಂಬ ಒೆಂದು ನೆಪದಲಿ  

ಉಳಿದುಕೆಂಡಿದೆ.  ಶೇಕಡ ನೂರರಷ್ಟಟ  ಸಟ ರೀಮ್ಲೈನ್್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೆಂಡು, ಮೂರು 

ಇಲ್ಯಖೆಯೆಂದ ಅಪೂರ ವಲ್್ ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಸರಿಪಡಿಸುವುದಕೆಕ  ನಾನ್ನ ಆದಯ ತೆ ಮೇಲೆ 

ತೆಗೆದುಕಳುು ತೆು ೀನೆ.  

 ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟಿ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ವಿಲೀನ ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದಿ್ಧ ೀರಿ, ಆದರೆ ವಿಲೀನಾತಿ 

ನಿಯಮಗಳನ್ನನ  ರೂಪಿಸಲಲಿ .  Merging rules frame ಮಾಡಿ consent ತೆಗೆದುಕೆಂಡರೆ,  

there ends the matter. 

 ಶಿರ ೋ ಆಚಾರ ಹಾಲಪಪ  ಬಸಪಪ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾನ್ನ ಮಾನಯ  

ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಭರವಸೆ ಕಡುತೆು ೀನೆ, ಇದನ್ನನ  ನಾನ್ನ ವೈಯಕಿು ಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಆದಯ ತೆ 

ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  

 ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟಿ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಇದು ಮತ್ು ಮಾ  ಸದನದಲಿ  

ಪರ ಸ್ವು ಪವಾಗಬ್ರರದು.  ಪರ ಸ್ವು ಪವಾದರೆ ಇದು ತಮಗೆ ಅವಮಾನ.  

 ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪೆಪ ೋಸ್ತವ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ದ್ಧನಾೆಂಕ:೨೩-೪-೨೦೨೦ 

ರಂದು ನಿಯಮ ಮಾಡುತಾು ರೆ.  ಕನಾಮಟಕ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತ ಮಕಕ ಳ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  

ಇಲ್ಯಖೆಯೆಂದ ವೃೆಂದ ಮತ್ತು  ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನನ  ಮಾಡುತಾು ರೆ.  ಆ 

ನಿಯಮದಲಿ  ಎಲಿವನ್ನನ  ಸೇರಿಸುತಾು ರೆ.  ಆದರೆ ಈ ಶಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ  ಹಾಗೆ 

ಬಿಡುತಾು ರೆ.   ಕಳದ ಮೂರು ವಷಮಗಳಿೆಂದಲೂ ಎರಡ್ಮ ಸದನಗಳಲಿ  ಈ ಶಲೆ ಬಗೆಗ  

ಚಚೆಮಯಾಗುತಿು ದೆ ಎೆಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತಿು ದೆ.  Absorption rules ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರಿೀತಿಯ 

ನಿಯಮಗಳನ್ನನ  ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥದಿು  ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗೊತಿು ದೆ.  ಅದರ ಬಗೆಗ  

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು .  ಆದಿ ರಿೆಂದ ಇದರಲಿ  

ತಡವಾಗುವುದು ಬೇಡ, ಉದಾಸೀನತೆ ಬೇಡ.  ದಯಮಾಡಿ ಇದನ್ನನ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು 

ಮಾಡಿಕಡಬೇಕು. 

 ಶಿರ ೋ ಆಚಾರ ಹಾಲಪಪ  ಬಸಪಪ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು 

ವಾಸು ವಿಕ ಸತಯ ವನೆನ ೀ ಹೇಳುತಿು ದಿಾರೆ. ಇದು ಯಾವ ಕಾರಣದ್ಧೆಂದ ಬ್ರಕಿ ಉಳಿದ್ಧದೆಯೀ 

ಗೊತಿು ಲಿ . ಇದೊೆಂದು ಶಲೆ ಬ್ರಕಿ ಉಳಿದ್ಧರುವುದನ್ನನ  ನಾನ್ನ immediate rectify  
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ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದಿೆ ೀನೆ.  ಇಲ್ಯಖೆಯೆಂದ ಅನ್ನಮತಿ ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಸರಿಪಡಿಸ ಪಿೆಂಚಣಿ 

ಕಡುವಂತಹ ವಯ ವಸಿೆ  ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  

 ಶಿರ ೋ ಎನ.ಅಪಾಪ ಜಗೌಡ(ಸಥ ಳಿೋಯ ಸಂಸೆಥ ಗಳ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಸಮಯಕೆಕ  ತಕಕ  ಹಾಗೆ ಬದಲ್ಯಗುತಿು ರುತಾು ರೆ.  ಆದರೆ, ಸಚಿವಾಲಯದಲಿ  

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು  ಪಮಮನೆೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವರೇ ಇದಿಾರೆ.   ನಾನ್ನ ಕೂಡ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು  

ಮಕಕ ಳ ಕಲ್ಯಯ ಣ ಸಮಿತಿಯಲಿ  ನಾಲುಕ  ವಷಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿೆ ೀನೆ.  ಅಲಿ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 

ಪಮಮನೆೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವರೇ ಇದಿಾರೆ.  ಹೊಸ ಹೊಸ ಮಂತಿರ ಗಳಾದ ಸಂದಭಮದಲಿ  

ಕಾಲಕಾಲಕೆಕ  ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನಕೂಲವಾಗುವ ರಿೀತಿಯಲಿ  ಅವರು ಉತು ರ ಕಡುತಿು ರುತಾು ರೆ.  

ಯಾವ ಸಕಾಮರ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಡುವ ಉತು ರದಲಿ  ಜನಪರ ತಿನಿಧಿಗಳು 

ಡಿಪ್ೆಂಡ್್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಅನಿವಾಯಮವಾಗಿದೆ.  ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏಕೆ ಈ ರಿೀತಿ 

ದ್ಧಕುಕ  ತಪಿಪ ಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ?  ಆಸಕಿು  ಇಲಿವೆಂದರೆ ಇದಕೆಕ  ಕಾರಣವೇನ್ನ?   ಇದನ್ನನ  

ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಸಮಸೆಯ  ಏನಿದೆ ಎೆಂಬುದನಾನ ದರೂ ಹೇಳಬೇಕಲಿವೇ?  

ನಾವು ಸಚಿವಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲಿ  ನೀಡುತಿು ದಿೆ ೀವ.  ಮಾನಯ  ತಿಪ್ಪ ೀಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ಹೇಳಿದ 

ಹಾಗೆ ನಿೀರಾವರಿ ಇಲ್ಯಖೆ ಇರಬಹುದು, ಮತ್ು ೆಂದು ಇಲ್ಯಖೆ ಇರಬಹುದು, ಅಲಿ  ಟೆೆಂಡರ್್ 

ಆಗಿರುವುದೇ ಒೆಂದು, ಹಣಕಾಸನ ಬಗೆಗ  ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲಿ  ತೆಗೆದುಕಳುು ವ ನಿಧಾಮರಗಳೇ 

ಬೇರೆ ಇರುತು ದೆ.  ಆಯವಯ ಯಕೂಕ  ಸಚಿವ ಸಂಪುಟಕೂಕ  ಸಂಬಂಧವೇ ಇರುವುದ್ಧಲಿ .  

ಆದರೂ ಜನಪರ ತಿನಿಧಿಗಳಾದ ನಾವಲಿ್ಯ  ಸುಮಾ ನಿದಿೆ ೀವ.  ಇೆಂತಹ ಒೆಂದು ಸಣಣ  ಕೆಲಸಕೆಕ  

ದೊಡಡ  ಹೊರೆ ಏನ್ನ ಆಗುವುದ್ಧಲಿ .  ಏಕೆ ಇದನ್ನನ  ಮಾಡುತಿು ಲಿ ?  ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನನ  ಇದಕೆಕ  

ಹೊಣೆಗಾರರನಾನ ಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದೆ.   ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕೂಕ  ಸಚಿವರ ಬಗೆಗ  ನಾನ್ನ 

ಮಾತನಾಡುವುದಕೆಕ  ತಯಾರಿಲಿ .  ನನನ  ಮೂಲಭೂತ ಪರ ಶೆನ  ಏನೆೆಂದರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನ್ನ 

ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ?  ಕಳದ ಏಳು ಅಧಿವೇಶನಗಳಿೆಂದಲೂ ಇದರ ಬಗೆಗ  ಸದನದಲಿ  

ವಿಸು ೃತವಾಗಿ ಚಚೆಮಯಾಗುತಿು ದೆ.  ಮಂತಿರ ಗಳು ಬದಲ್ಯಗುತಿು ರುತಾು ರೆ.  ಮಾನಯ  

ಯು.ಟ.ರ್ಖದರ್್ರವರು ಮಂತಿರ ಗಳಾಗಿದಿಾ ಗ ಇಲಿ  ಒಪಿಪ ಕೆಂಡಿದಿಾರೆ.   

 ಶಿರ ೋ ಆಚಾರ ಹಾಲಪಪ  ಬಸಪಪ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  

ಅಪಾಪ ಜಿಗೌಡರಿಗೆ  ಹೇಳುವುದೇನೆೆಂದರೆ,  ಇದು ಯಾವ ಕಾರಣಕೆಕ  ಈ ರಿೀತಿ ಮುೆಂದೆ 

ಹೊೀಗಿದೆಯೀ ಗೊತಿು ಲಿ .  ನಾನ್ನ ಆದಯ ತೆ ಮೇಲೆ ಇವಲಿವನ್ನನ  ತರಿಸಕೆಂಡು ಇದಕೆಕ  

ಮುಕಿು ಯನ್ನನ  ಹಾಡುತೆು ೀನೆ ಎೆಂದು ಹೇಳುವುದಕೆಕ  ಇಷಟ ಪಡುತೆು ೀನೆ. 
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 ಶಿರ ೋ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಿಂತೇಶ್ ಮಲೆ್ಲಕಾಜುಾನ(ಸಕಾಾರದ ಮುಖಯ  

ಸಚೇತ್ಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ವಿಶೇಷ ವಿಕಲಚೇತನ ಮಕಕ ಳ ಶಲೆಯ ಬಗೆಗ  

ಏನ್ನ ಪರ ಸ್ವು ಪವಾಗಿದೆ, ಈ ವಿಷಯ  ಕಳದ ಅಧಿವೇಶನದಲಿೂ  ಚಚೆಮಯಾಗಿತ್ತು , ಹಿೆಂದ್ಧನ 

ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಇದಕೆಕ  ಉತು ರವನ್ನನ  ಕಟಟ ದಿರು.  ನಾನ್ನ ತಮಾ  ಮುರ್ಖೆಂತರ ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡುವುದೇನೆೆಂದರೆ,  ಯಾರು ವಿಕಲಚೇತನ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಶ್ಕ್ಷಣವನ್ನನ  

ಕಡುತಾು ರೆ ಆ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆರು ತಿೆಂಗಳು, ಒೆಂಬತ್ತು  ತಿೆಂಗಳು, ಒೆಂದು ವಷಮವಾದರೂ ವೇತನ 

ಕಡುವುದ್ಧಲಿ .  ಹೆಚ್್.ಆರ್್.ಎೆಂ.ಎಸ್್. ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ.  

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಇದನ್ನನ  ಕೂಡ ಗಮನದಲಿಟಟ ಕೆಂಡು ಸಕಾಮರಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಬೇಕು.  

ಯಾರು ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಅೆಂಗವಿಕಲರ ಶಲೆಗಳಲಿ  ಶ್ಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ 

ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಪರ ತಿ ತಿೆಂಗಳು ಸಕಾಮರಿ ನೌಕರರ ರಿೀತಿಯಲಿ  ವೇತನ ಪಾವತಿ 

ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ತಮಾ  ಮುರ್ಖೆಂತರ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತಿು ದಿೆ ೀನೆ.  

 ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಶ್ೀಘರ ವಾಗಿ ಇದಕೆಕ  ಪರಿಹಾರವನ್ನನ  

ಹುಡುಕುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನನ  ಮಾಡಿ.  

 

ಇ) ವಿಷಯ: ವನವಾಸಿ ಪರ ದೇಶ್ಗಳಲೆ್ಲ  ವಾಸಿಸ್ತತಿು ರುವ ಆದಯ ತಾ  

              ಪಡಿತ್ರ ಚಿೋಟಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಕವಲ ಒಿಂದು ಲ್ಲೋಟರ   

              ಸಿೋಮೆಎಣೆೆ ಯನುನ  ಮಾಸಿಕವಾಗಿ ವಿತ್ರಿಸ್ತತಿು ರುವುದರಿಿಂದ  

              ಉಿಂಟಾಗಿರುವ ಸಮಸೆಯ ಗಳ ಬಗೆೆ . 

    -------- 

 ಶಿರ ೋ ಶಾಿಂತ್ರಾಮ  ಬುಡನ  ಸಿದ್ಧು (ರ್ನಮನಿದೇಾಶ್ನ ಹಿಂದ್ಧದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ವನವಾಸ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿ  ವಾಸಸುತಿು ರುವ ಆದಯ ತಾ ಪಡಿತರ ಚಿೀಟ 

ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಒೆಂದು ಲೀಟರ್್ ಸೀಮಎಣೆಣ ಯನ್ನನ  ಮಾಸಕವಾಗಿ 

ವಿತರಿಸುತಿು ರುವುದರಿೆಂದ  ಉೆಂಟ್ಟಗಿರುವ ಸಮಸೆಯ ಗಳ ಬಗೆಗ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರ ಗಮನ 

ಸೆಳಯುತಿು ದಿೆ ೀನೆ. 

 ಶಿರ ೋ ಉಮೇಶ  ವಿ.ಕತಿು (ಅರಣಯ , ಆಹಾರ, ರ್ನಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು  ಗ್ರರ ಹಕರ 

ವಯ ವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖ್ಯಯ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

(ಸಚಿವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪರ ತಿಯನ್ನನ  ಲಗತಿು ಸಲ್ಯಗಿದೆ) 

(ಮುೆಂದು) 
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ಶಿರ ೋ  ಶಾಿಂತಾರಾಮ   ಬುಡನ   ಸಿದ್ಧು (ರ್ನಮ ನಿದೇಾಶ್ನ  ಹಿಂದ್ಧದವರು) :- 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,  ಈಗ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು  ಕಟಟ ೆಂತಹ  ಉತು ರವನ್ನನ  

ಗಮನಿಸದಿೆ ೀನೆ.  ಇನ್ನನ  ನಮಾ   ನಿರಿೀಕಿೆ   ಏನೆೆಂದರೆ , ಈ ಅನೇಕ ಬುಡಕಟಟ   ಪರ ದೇಶಗಳಲಿ    

ಕೇವಲ  1 ಲೀಟರ್್  ಸೀಮ  ಎಣೆಣ ಯೆಂದ    ಬ್ಳಕನ್ನನ   ಪೂರೈಸಕಳುು ವುದಕೆಕ   

ಕಷಟ ವಾಗುತು ದೆ.    ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಳಗಾಲದಲಿ   ಈ  ಗುಡಡ ಗಾಡು  ಪರ ದೇಶಗಳಲಿ   ವಿದುಯ ತ್  

ಇಲಿದೇ  ಇರುವುದರಿೆಂದ  ಅಲಿನ ವಿದಾಯ ರ್ಥಮಗಳಿಗೆ ಬಹಳ  ತ್ೆಂದರೆಯಾಗುತು ದೆ.  ಅಲಿ   

ವಿದಾಯ ರ್ಥಮಗಳು  ಸಗದೇ  ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಶಲೆಗೆ  ಹೊೀಗಲಕೆಕ  ಮನಸಸ ಲಿದೆ, 

ಮನೆಯಲಿಯೇ ಇರುವ  ವಿಧಾಯ ರ್ಥಮಗಳಿಗೆ   ಓದಲಕೆಕ  ಬ್ಳಕು   ಕಡಿಮಯಾಗುತು ದೆ.  ರಾತಿರ  

ವೇಳ 5-10  ನಿಮಿಷಗಳಲಿ   ಊಟ   ಮಾಡಿ ಬ್ಳಕಿಲಿದ  ಕಾರಣಕೆಕ   ಮಲಗಿಬಿಡುತಾು ರೆ.    

ಮಕಕ ಳು  ಓದಲಕೆಕ   ಆಗುವುದ್ಧಲಿ .  ಕನಿಷಟ ಪಕ್ಷ   3 ಲೀಟರ್್  ಸೀಮ ಎಣೆಣ  ಸಕಿಕ ದರೆ  ಅವರ 

ಮನೆಯಲಿ   ಉಳಿದಂತಹ ಸಮಯಕೆಕ  ಬ್ಳಕನ್ನನ  ಮಾಡಿಕಳು ಲು ಮತ್ತು   ಸಂಜೆ ವೇಳ 

ವಿದಾಯ ರ್ಥಮಗಳಿಗೆ ಓದಲಕೆಕ  ಅನ್ನಕೂಲವಾಗುತು ದೆ  ಎನ್ನನ ವುದು ನನನ  ಮನವಿಯಾಗಿದೆ.   

ಶಿರ ೋ  ಉಮೇಶ   ಕತಿು ( ಅರಣಯ ,  ಆಹಾರ, ಪಡಿತ್ರ  ವಿತ್ರಣೆ, ಗ್ರರ ಹಕ ವಯ ವಹಾರ  

ಸಚಿವರು):   ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,     ಸಕಾಮರದ  ಮಾನದಂಡದ  ಮೇಲೆ  3 ಲೀಟರ್್ 

ಸೀಮ ಎಣೆಣ ಯನ್ನನ   ಅಡಿಗೆ  ಮಾಡಲಕೆಕ  ಮತ್ತು   1 ಲೀಟರ್್ ಸೀಮ ಎಣೆಣ ಯನ್ನನ   ಬ್ಳಕು  

ಮಾಡಿಕಳು ಲಕೆಕ   ಕಡುತಿು ದಿೆ ೀವ.  ಆಗುವಂತಹ ಸಮಸೆಯ ಯನ್ನನ  ಸಕಾಮರದ  ಗಮನಕೆಕ   

ತಂದರೆ ಅದನ್ನನ  ಸರಿ  ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನನ   ಮಾಡುತೆು ೀವ.   

ಶಿರ ೋ  ಅಡಗೂರು ಹೆಚ.  ವಿಶ್ವ ರ್ನಥ್(  ರ್ನಮ ನಿದೇಾಶ್ನ  ಹಿಂದ್ಧದವರು) :- 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,  ಆಹಾರ  ಮಂತಿರ ಗಳು  ಅರಣಯ   ಮಂತಿರ ಗಳು  ಹೌದು.  

ಅದಕಕ ೀಸಕ ರ ಅವರನ್ನನ   “ಅಆ”  ಮಂತಿರ ಗಳೆಂದು     ಕರೆಯುತೆು ೀವ.  ಮೊನೆನ ತಾನೆ  ನಮಾ   

ಬಿಳಿಗಿರಿ  ರಂಗನಬ್ಟಟ , ಹುಣಸೂರು   ಕಾಡಿಗೆ  ಹೊೀಗಿದಿೆ ೀವ.  ಮತೆು   ರಾಜಯ ದಲಿ   ಸುಮಾರು 

ಒೆಂದು ಲಕ್ಷ ಬಡ  ಕುಟೆಂಬಗಳು  ಕಾಡಿನಲಿ  ವಾಸಸುತಿು ದಿಾರೆ. 1 ಲೀಟರ್್  ಸೀಮ 

ಎಣೆಣ ಯೆಂದ ಏನೂ  ಆಗುವುದ್ಧಲಿ   ನಿಜ.  ತಾವು  ಪರ ಧಾನಮಂತಿರ ಗಳ  ಹೆಸರಿನಲಿ ,   ಮುಖಯ   

ಮಂತಿರ ಗಳ  ಹೆಸರಿನಲಿ   ಅನಿಲ ಸಂಪಕಮವನ್ನನ   ಕಡುತಿು ದಿ್ಧ ೀರಿ.   100 ಕೆಕ   100 ರಷ್ಟಟ   

ಇದರ  ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆಯೇ?  ಆಗಿರುವುದ್ಧಲಿ .  ಹಿೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು   ಏನ್ನ ನಮಾ  ಸೆನ ೀಹಿತರು 
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ತಂದ್ಧರತಕಕ ೆಂತಹ  ಗಮನ ಸೆಳಯುವ ಸೂಚನೆ ಏನಿದೆ,   ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ  ತಾವು 

ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಹರಿಸ 3 ಲೀಟರ್್  ಸೀಮ ಎಣೆಣ ಯನ್ನನ   ಕಡುವುದನ್ನನ    

ಮುೆಂದುವರಿಸಬೇಕು.     ಏಕೆೆಂದರೆ,  ಕಾಡುಗಳಲಿ   ಆನೆಗಳು  ಮರಗಳನ್ನನ   ವಿದುಯ ತ್  

ಕಂಬದ   ಮೇಲೆ  ಬಿೀಳಿಸುವುರಿೆಂದ     ಒೆಂದು ವಾರವಾದರೂ   ಅದನ್ನನ   ಸರಿ  ಮಾಡಲಕೆಕ   

ಯಾರು ಸಹ ಅಲಿಗೆ  ಹೊೀಗಿ  ನೀಡುವುದ್ಧಲಿ .  ಹಿೀಗಾಗಿ  ಕಾಡಿನ ಜನರಿಗೆ  ತ್ತೆಂಬ್ರ  

ಕಷಟ ವಾಗುತು ದೆ.     ಜೊತೆಗೆ ಕನಾಮಟಕ ರಾಜಯ    100 ಕೆಕ   100 ರಷ್ಟಟ   

ವಿದುಯ ದ್ಧೀಕರಣವಾಗಿಲಿ .  ವಿದುಯ ದ್ಧೀಕರಣ ಆಗಿಲಿದೇ  ಇರುವಂತಹ  ಹಳಿು ಗಳು   ಮತ್ತು  

ವನವಾಸ  ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಅಗತಯ ಕೆಕ   ತಕಕ ೆಂತೆ  3 ಲೀಟರ್್  ಸೀಮ ಎಣೆಣ ಯನ್ನನ   ದಯಮಾಡಿ   

ಕಡಬೇಕೆೆಂದು ತಮಾ ಲಿ   ಮತೆು  ಮತೆು   ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕಳುು ತೆು ೀನೆ.       ಇದರ  ಜೊತೆಗೆ  

ಸೇರಿಸ  ಹೇಳುವುದೇನೆೆಂದರೆ  ತಾವು ಆಹಾರ ಮಂತಿರ ಗಳಾದ  ಮೇಲೆ   ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಹ  

ಒೆಂದು  ಒಳು ಯ ಕೆಲಸವನ್ನನ   ಮಾಡುತಿು ದಿ್ಧ ೀರಿ.   ಏಕೆೆಂದರೆ  ಪಡಿತರ  ಬೀಗಸ್್ 

ಚಿೀಟಗಳನ್ನನ   ಹಿಡಿಯುತಿು ದಿ್ಧ ೀರಿ.   ಸುಮಾರು  4ಲಕ್ಷ ಬೀಗಸ್್ ಚಿೀಟಗಳನ್ನನ   ಹಿಡಿದು, 

ತಿೆಂಗಳಿಗೆ  9  ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳ  ಉಳಿತಾಯವನ್ನನ   ಮಾಡುತಿು ದಿ್ಧ ೀರಿ.    ನಮಾ  

ರಾಜಯ ದಲಿ   ಬಹಳ  ಮಜ ಎೆಂದರೆ    1  ಕೀಟ 85 ಲಕ್ಷ  ಬಿಪಿಎಲ್್  ಕಾಡ್್ಮಗಳಿವ.  4ಕೀಟ   

85 ಲಕ್ಷ  ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳು   ಇದಿಾರೆ.  ನಮಾ  ರಾಜಯ ದ  ಜನಸಂಖೆಯ   6 ಕೀಟ   ಇದಿು , 

ಅದರಲಿ  4ಕೀಟ   85 ಲಕ್ಷ  ಬಿಪಿಎಲ್್ ಕಾಡ್ಮ   ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳು   ಇದಿಾರೆ. ಈ  

ರಿೀತಿಯಲಿ   ಬೀಗಸ್್  ಕಾಡ್್ಮಗಳು  ಜ್ಞಸು ಯಾಗಿ  ಬಡವರ ಅಕಿಕ   ಕಾಳಸಂತೆಯಲಿ  

ಚಂಡಿಘಡದವರೆಗೆ   ಹೊೀಗುತಿು ದೆ.   ಅದನ್ನನ  ತಾವು  ಹಿಡಿಯುತಿು ದಿ್ಧ ೀರಿ.    ಹಿೀಗಾಗಿ,   ನಾನ್ನ 

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರನ್ನನ  ಅಭಿನಂದ್ಧಸುತೆು ೀನೆ.   

ಉಪ  ಸಭಾಪತಿಯವರು:  ಈಗ  Official  ಆಗಿ  1 ಕೀಟ   85 ಲಕ್ಷ  ಬಿಪಿಎಲ್್ 

ಕಾಡ್ಮ ಗಳಿವ.  

ಶಿರ ೋಅಡಗೂರು  ಹೆಚ.  ವಿಶ್ವ ರ್ನಥ್ :-  ಹೌದು, Official  ಆಗಿ  1 ಕೀಟ   85 ಲಕ್ಷ  

ಬಿಪಿಎಲ್್ ಕಾಡ್್ಮಗಳಿವ.  ಈಗ ಅದನ್ನನ   ಹಿಡಿಯುತಿು ದಿಾರೆ.   ಅವರು  ಈಗ  ಒೆಂದು  ಸ್ವಕ ಾ ಡ್್     

ಮಾಡಿದಿಾರೆ.    ಆ ಮೂಲಕ ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಜನ ಕಾಳಸಂತೆಕೀರರನ್ನನ   ಹಿಡಿಯುತಿು ದಿಾರೆ.    

ಆದರೆ, ಏನ್ನ  ಹಿಡಿದರೂ ಸಹ ಅವರುಗಳು  ಹೈಕೀಟ್ಮನಿೆಂದ  ಸೆಟ ೀ ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಬಂದು  

ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತಿು ದಿಾರೆ.  ನಮಾ ಲಿ   ಕಾನೂನ್ನ  ಈ  ರಿೀತಿಯಲಿ   ಇದೆ.    ಇಲಿಯವರೆಗೆ  

ನಾವು ಸಹಕಾರ  ಮತ್ತು  ಆಹಾರ  ಇಲ್ಯಖೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನನ   ಮಾತನಾಡಿದಿೆ ೀವ.  ಆಹಾರ  

ಇಲ್ಯಖೆ  ಬಹಳ  ದೊಡಡ   ಇಲ್ಯಖೆಯಾಗಿದೆ.  ಆಹಾರ,  ನಾಗರಿೀಕ ಸರಬರಾಜು,  ಗಾರ ಹಕರ  
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ಪರಿಷತ್ತು , ತೂಕ  ಮತ್ತು  ಅಳತೆ  ಎೆಂದು  ಇದೆ.  ಆದಿ ರಿೆಂದ    ಆಹಾರ  ಇಲ್ಯಖೆಯ  

ಮಂತಿರ ಗಳು ಇವತ್ತು  ದಯಮಾಡಿ ಆಲಸಬೇಕು.  ಆಹಾರ   ಇಲ್ಯಖೆ   ಇವತ್ತು   ಕೇವಲ 

ಪಡಿತರ     ಇಲ್ಯಖೆಯಾಗಿ  ಉಳಿದುಕೆಂಡಿದೆ.     ಆಹಾರ   ಇಲ್ಯಖೆ   ಇದನ್ನನ   

ಯಾವರಿೀತಿಯಾಗಿ  ನಡೆಸಕೆಂಡು  ಹೊೀಗಬೇಕಾಗಿತ್ು ೀ  ಆ  ರಿೀತಿಯಲಿ   ಇಲ್ಯಖೆಯ  

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು  ನಡೆಸಕೆಂಡು  ಹೊೀಗುತಿು ಲಿ .      ಇದು  ನನಗೆ ಅಥಮವಾಗುತಿು ಲಿ .    ಬಹಳ     

ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು   ಈ  ಇಲ್ಯಖೆಯಲಿ    ಕೆಲಸ  ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ.    ತಾವು  ಈ  

ಇಲ್ಯಖೆಯಲಿ    ಪರ ಮಾಣಿಕವಾದ  ಕೆಲಸವನ್ನನ   ಮಾಡುತಿು ದಿ್ಧ ೀರಿ.     ಆದಿ ರಿೆಂದ,  ತಾವು  ಈ  

ಆಹಾರ   ಇಲ್ಯಖೆಯಲಿ    ಬಡವರ  ಅಕಿಕ ಯನ್ನನ  ಕದಿು , ಅದನ್ನನ ಇಡಿೀ ದೇಶದ ಎಲಿ್ಯ  ಕಡೆ  

ಹಂಚ್ಚತಿು ರುವ  ಕಾಳಸಂತೆಕೀರರನ್ನನ  ತಾವು ಹಿಡಿದು ಶ್ಕಿಿ ಸಬೇಕು.     ಕೇೆಂದರ    ಸಕಾಮರ  

ಕಡುತಿು ರುವ  ಅಕಿಕ ಯನ್ನನ     ಹಂಚ್ಚವ  ಕೆಲಸ  ಮಾತರ ವೇ ಆಹಾರ  ಇಲ್ಯಖೆಯ  

ಕೆಲಸವಾಗಿದೆಯೇ?   ನಾಗರಿೀಕ ಸರಬರಾಜು ಎೆಂದರೇನ್ನ?  ಕೇವಲ ಅಕಿಕ ಯನ್ನನ   

ಹಂಚ್ಚವುದೇ?     ನಮಾ  ಪ್ಟ್ರ ೀಲ್್, ಡಿೀಸಲ್್, Edible oils, ರೈತರಿಗೆ  ಬೇಕಾದಂತಹ ಗೊಬಬ ರ, 

ಬಿೀಜ   ಮತ್ತು  ಇನಿನ ತರೆ ಜಿೀವನಾವಶಯ ಕ ವಸುು ಗಳನ್ನನ   ಹಂಚಿಕೆ   ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ  

ಮಾಡುವುದು   ನಮಾ   ನಾಗರಿೀಕ ಸರಬರಾಜು  ಇಲ್ಯಖೆಯ ಕೆಲಸವಲಿವೇ? ನಮಗೆ 

ಆಗುತಿು ರುವಂತಹ ನೀವುಗಳನ್ನನ  ಗಾರ ಹಕರ  ಪರಿಷತಿು ನಲಿ   ಯಾರು ಕೇಳುತಾು ರೆ?   ಇವತಿು ನ 

ದ್ಧವಸ  ತೂಕ-ಅಳತೆ  ಸರಿ  ಇದೆಯೇ?  ಸರಿ  ಇರುವುದ್ಧಲಿ .   ಯಾರು  ಯಾರು ತೂಕದಲಿ  

ಎಷ್ಟಟ ಷ್ಟಟ   ಮೊೀಸ  ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆೆಂದು  ಗೊತಿು ದೆಯೇ? ಆದಿ ರಿೆಂದ,  ಈ  ಇಲ್ಯಖೆಯನ್ನನ  

ಸಮಥಮವಾಗಿ, ಸಮಗರ ವಾಗಿ ತಾವು ಅರ್ಥಮಸಕೆಂಡು ಆಡಳಿತವನ್ನನ  ಬಿಗಿ  ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು   

ಈ  ಸಂದಭಮದಲಿ  ತಮಾ ಲಿ   ವಿನಂತಿ  ಮಾಡಿಕಳುು ತೆು ೀನೆ.   

ಡಾ|| ತೇಜಸಿವ ನಿ  ಗೌಡ: ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಅವಕಾಶ   ಕಟಟ   ತಮಗೆ  

ಧನಯ ವಾದಗಳು.    ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ  ಶ್ರ ೀ  ಶೆಂತಾರಾಮ್  ಬುಡನ   ಸದಿ್ಧಯವರು  

ಅತಯ ೆಂತ   ಕಾಳಜಿ ವಿಷಯವನ್ನನ   ಪರ ಸ್ವು ಪ  ಮಾಡಿದಿು , ಅದನ್ನನ   ನಾನ್ನ ಸಮರ್ಥಮಸುತೆು ೀನೆ.     

ಇತರೆ  ಸಹದೊಯ ೀಗಿಗಳು  ಈ  ವಿಚಾರವಾಗಿ  ಹೇಳಿದಂತಹ  ಅೆಂಶಗಳನ್ನನ  ಬಿಟಟ , ಉಳಿದ  

ವಿಚಾರಗಳನ್ನನ  ಹೇಳಲಕೆಕ  ಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಚ   ಮಳ ಬಿೀಳುವಂತಹ  

ಮಲೆನಾಡು  ಪರ ದೇಶಗಳು  ಮತ್ತು  ದಟಟ ವಾದ  ಕಾಡುಗಳು ಇರತಕಕ ೆಂತಹ  ಪರ ದೇಶದಲಿ   

ಕಾನೂನಿನ  ಕಾರಣಗಳಿೆಂದಾಗಿ  ವಿದುಯ ದ್ಧೀಕರಣ  ಮಾಡಲಕೆಕ   ಸ್ವಧಯ ವಾಗಿರುವುದ್ಧಲಿ .     

ಅೆಂತಹ  ಕಡೆಗಳಲಿ   ವಾಸಸುವಂತಹ ಅತಯ ೆಂತ  ಅಸಹಾಯಕ  ಪರಿಸಿ ತಿಯಲಿರುವ   

ಬುಡಕಟಟ  ಜನಾೆಂಗ  ಏನಿದೆ,   ಅವರಿಗೆ  ಸದಾ  ಕಾಲ  ಬಿಸಲು  ಸಕುಕ ವುದ್ಧಲಿ .   ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಚ    
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ಮಳ  ಬಿೀಳುವಂತಹ  ಪರ ದೇಶಗಳಲಿ   ಬಿಸಲು  ಪರ ಮಾಣ  ಕಡಿಮಯಾಗಿರುವುದರಿೆಂದ  

ಅೆಂತಹ ಕಡೆಗಳಲಿ      ಸೀಲ್ಯರ್್  ವಯ ವಸಿೆಯನ್ನನ  ಸಹ  ಮಾಡಿಕಳುು ವುದಕಾಕ ಗುವುದ್ಧಲಿ .    

ವಿದುಯ ತ್  ಕೂಡ  ಇಲಿದ್ಧರುವ ಕಾರಣ  ಅಲಿ  ದ್ಧೀಪದ  ವಿಚಾರಕಾಕ ಗಲ,   ಮತ್ು ೆಂದಕೆಕ   

ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸೀಮ  ಎಣೆಣ   ಅತಯ ೆಂತ ಅವಶಯ ಕವಾಗಿದೆ.  ಅದನ್ನನ   ಮಾನಯ   ಮಂತಿರ ಗಳು  

ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆನ್ನನ ವುದು  ಒೆಂದು ಅೆಂಶವಾಗಿದೆ.    

    ಎರಡನೆಯದು   ಈ  ಪಡಿತರ  ಚಿೀಟಗಳ  ವಿಚಾರ  ಬಂದಾಗ  1 ಕೀಟ 85ಲಕ್ಷ  

ಬಿಪಿಎಲ್್.  ಕಾಡ್್ಮಗಳು x 3  ಜನ ಅೆಂದರೂ ಸಹ  ಸುಮಾರು75%  ರಷ್ಟಟ   ಜನಸಂಖೆಯ  

ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿೆಂತ   ಕೆಳಗಡೆ  ಇದಿ ೆಂತಾಯತ್ತ.   ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಹ  ಇವತ್ತು    

ಯಾರು ಶಸಕು ರಿದಿಾರೆ,   ಅವರು  ಈ  ಯೀಜನೆಯ ದುರಪಯೀಗ  ಪಡೆಯುತಿು ರುವುದು  

ಮೇಲನ ೀಟಕೆಕ   ಕಂಡು ಬರುತಿು ದೆ. Pleasing   ಮಾಡತಕಕ ೆಂತಹದಿು   ಜನಪಿರ ಯ  

ಯೀಜನೆಗಳನ್ನನ  ಬ್ನ್ನನ ಹತಿು  ರಾಜಕಾರಣದಲಿ   ವೊೀಟ್  ಬ್ರಯ ೆಂಕ್  ರಾಜಕಾರಣ  

ಮಾಡಲು  ಪರ ಯತನ  ಪಟಟ ರೆ    ಕೇೆಂದರ  ಸಕಾಮರದ  ಮತ್ತು  ರಾಜಯ  ಸಕಾಮರದ  ಯೀಜನೆಗಳು 

ಬಡವರಿಗೆ ತಲುಪದ್ಧದಿ ರೆ,  ನಾವು  ಲೆಕಕ ಚಾರದಲಿ  33%    ಎೆಂದು ಹೇಳಿಕೆಂಡು 

ಹೊೀಗಬೇಕಾಗುತು ದೆ.  This is the high time. ಇೆಂತಹ  ವಿಚಾರದಲಿ   ನಿದಾಮಕಿಿಣಯ  ಕರ ಮ 

ಕೈಗೊಳು ಬೇಕು.     ಅತಯ ೆಂತ  ಕಡು ಬಡವರಿಗೆ  ಆ  ಯೀಜನೆಗಳ ಸೌಲಭಯ ಗಳು  ತಲುಪುವಂತೆ  

ಮಾಡಲು   ಜನಸ್ವಮಾನಯ ರ    ಮತ್ತು  ಬಡವರ   ಕಡೆ  ಆಹಾರ   ಇಲ್ಯಖೆ  

ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು.   

ಇನನ ೆಂದು ವಿಷಯ ಏನೆೆಂದರೆ,  ಹೊೀಟೆಲ್್ಗಳಲಿ   ನಾವು ಏನ್ನ ದುಡುಡ   

ಕಡುತೆು ೀವ ಅದಕೆಕ    ಸೂಕು   ಪರ ಮಾಣದ  ಆಹಾರ  ಇರಬೇಕೆೆಂದು  ಇದೆ.    ಅನೇಕ  

ಹೊೀಟೆಲ್್ಗಳಲಿ   ಗಾರ ಹಕ  ಕಡತಕಕ ೆಂತಹ  ಹಣಕೆಕ   ಸರಿಯಾಗಿರುವುದ್ಧಲಿ .    ಕೆಲವು ಕಡೆ  

ಕಡುವಂತಹ  ಇಡಿಿ   ಗಾತರ ವನ್ನನ   ನೀಡಬೇಕು.    ಮೂರು  ತ್ತತ್ತು   ಇಡಿಿ   ತಿನ್ನನ ವುದಕೆಕ   

ಅಲಿ  3 ಸೂಪ ನ್್ಗಳಾಗುವಷ್ಟಟ  ಸಹ  ಇಡಿಿ   ಇರುವುದ್ಧಲಿ .    ಇದು ಬಹಳ  ಮುಜುಗರದ 

ಸಂಗತಿಯಲಿವ. ಪೌಷಿಟ ಕ ಆಹಾರ ಸಗಬೇಕು  ಮತ್ತು  ನಾನ್ನ  ಕಡುವಂತಹ ಹಣಕೆಕ  

ಸರಿಯಾದ ತೂಕದ ಆಹಾರ  ಕಡಬೇಕೆನ್ನನ ವ  ವಿಚಾರದಲಿ      ಇಲ್ಯಖೆಯನ್ನನ   

ಚ್ಚರುಕುಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನನ  sensitise ಮಾಡುವಂತಹ  ಕೆಲಸವನ್ನನ    

ಪಡಿತರ  ಇಲ್ಯಖೆಯ  ಮಂತಿರ ಗಳು  ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು  ವಿನಂತಿ  ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. ಮಾನಯ  

ಸದಸಯ ರಾದ                     ಶ್ರ ೀ  ಶೆಂತಾರಾಮ್  ಬುಡನ   ಸದಿ್ಧಯವರು ಮಂಡಿಸರುವ  
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ವಿಷಯವನ್ನನ    ಮಾನವಿೀಯತೆಯೆಂದ  ಶ್ೀಘರ ವಾಗಿ  ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆೆಂದು   ವಿನಂತಿ  

ಮಾಡಿಕಳುು ತೆು ೀನೆ.  

ಮಲಕುಡಿಯ ಜನಾೆಂಗ  ಪರ ದೇಶ,  ಬಂಜ್ಞರು  ಪರ ದೇಶ   ಇೆಂತಹ  ಪರ ದೇಶಗಳಲಿನ 

ಜನತೆಗೆ   ಈ  ಸೌಲಭಯ ಗಳು ತಲುಪಲಕೆಕ   ಸ್ವಧಯ ವಿಲಿ .  ತಮಾ  ಜಿಲಿೆ  ಸಹಿತ  ವಿಶೇಷವಾಗಿ  

ಹೆಚಿಚ ನ  ಕಾಡು  ಪಾರ ಣಿಗಳಿೆಂದ    ಕೂಡಿದಿು ,  ಅವುಗಳಿೆಂದ ರೈತರಿಗೆ ತ್ೆಂದರೆ      

ಇರುವುದು   ತಮಗೆ  ಗೊತಿು ದೆ.  ಆದಿ ರಿೆಂದ,   ಅೆಂತಹ  ಕಡೆಗಳಲಿ   ದ್ಧೀಪದ ವಯ ವಸಿೆ   

ಅತಯ ೆಂತ  ಕನಿಷಟ  ಮೂಲಭೂತ   ಮಾನವ ಹಕುಕ  ಆಗಿರುವುದರಿೆಂದ ಅದನ್ನನ   

ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆೆಂದು  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಲಿ   ಆಗರ ಹ  ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.           

ಶಿರ ೋ  ಸ್ತನಿಲ   ವಲಾಯ ಪುರ(ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,  

ಇಡಿ ದೇಶದಲಿ   ಮತ್ತು   ಕನಾಮಟಕದಲಿ     ಕಲಬುಗಿಮ  ಜಿಲಿೆ ಗೆ  ಸಂಬಂಧಪಟಟ  ಹಾಗೆ ಬಹಳ  

ನೀವಿನಿೆಂದ  ಈ  ಒೆಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನನ  ಹೇಳಲಕೆಕ   ಬಯಸುತೆು ೀನೆ,    ಈ  ಜಿಲಿೆಯ  

ಚಿೆಂಚೀಳಿ    ತಾಲಿೂಕಿನಲಿ    ಕೆಂಚಾವರಂ  ಎನ್ನನ ವ  ಅರಣಯ   ಇದೆ.  ಮಾನಯ   ಶ್ರ ೀ  

ಉಮೇಶ್  ವಿ.  ಕತಿು ಯವರು ಆಹಾರ  ಮತ್ತು  ಅರಣಯ  ಸಚಿವರಾಗಿ  ಬಹಳ  ಚೆನಾನ ಗಿ  ಕೆಲಸ  

ಮಾಡುತಿು ದಿಾ ರೆ.   ಆ  ಕೆಂಚಾವರಂ ಅರಣಯ ದಲಿ   ಒೆಂದು ಗಾರ ಮವಿದೆ.    ಇವತಿು ಗೂ  ಸಹ  

ಅಲಿಗೆ  ಹೊೀಗಲಕೆಕ   ರಸೆು   ಇಲಿ .  ಅವರುಗಳಿಗೆ  ಕರೆೆಂಟ್  ಇಲಿ ,  ದ್ಧೀಪ   ಇರುವುದ್ಧಲಿ .  

ಕುಡಿಯುವುದಕೆಕ     ನಿೀರು  ಇರುವುದ್ಧಲಿ .   

                                                                                             (ಮುಿಂದು. 

(665) 14.09.2021 01.40 ಎಸ್ ವಿ-ವಿಕೆ 

(ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಸ್ತನಿಲ  ವಲಾಯ ಪುರ (ಮುಿಂದು):-  

ಅವರಿಗೆ ಒೆಂದು ಲೀಟರ್್ ಸೀಮ ಎಣೆಣ ಯನ್ನನ  ನಿೀಡಲ್ಯಗುತು ದೆ.  ಅವರಿಗೆ ಸೀಲ್ಯರ್್ ಅನ್ನನ  

ಕಡಲ್ಯಗಿದಿರೂ, ಅದರಿೆಂದ ಹೆಚಿಚ ನ ಬ್ಳಕೇನೂ ಬರುವುದ್ಧಲಿ .  ಆದಿ ರಿೆಂದ ಒೆಂದು 

ಲೀಟರ್್ ಸೀಮಎಣೆಣ ಯ ಬದಲಗೆ ಮೂರು ಲೀಟರ್್ ಸೀಮ ಎಣೆಣ ಯನ್ನನ  ಕಡಬೇಕು.  

ಮಾನಯ  ಅರಣಯ  ಸಚಿವರು ದಯಮಾಡಿ ಇದರ ಬಗೆಗ  ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ನಿೀರು ಇಲಿ , ಬ್ಳಕು 

ಇಲಿ , ರಸೆು  ಇಲಿ .  ಈ ರಿೀತಿ ಇಡಿೀ ದೇಶದಲಿಯೇ ಎಲಿಯೂ ಇಲಿ  ಎೆಂದು ನನಗನಿನ ಸುತು ದೆ. 

Rehabilitation ಬಗೆಗ  ಸಕಾಮರ ಚಿೆಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು.  ಈಗ ನಿೀಡುತಿು ರುವ ಒೆಂದು ಲೀಟರ್್ 
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ಸೀಮ ಎಣೆಣ  ಸ್ವಕಾಗದ ಕಾರಣ ಮೂರು ಲೀಟರ್್ ಸೀಮ ಎಣೆಣ  ನಿೀಡಬೇಕು ಎೆಂದು ತಮಾ  

ಮೂಲಕ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಲಿ  ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.   

ಶಿರ ೋ ಶಾಿಂತಾರಾಮ ಬುಡನ  ಸಿದ್ಧು :- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಬಹಳ ಹಿೆಂದ್ಧನಿೆಂದ ಅನೇಕ 

ಬುಡಕಟಟ  ಪರ ದೇಶಗಳಲಿ  ರಾತಿರ ಯಡಿೀ ಕಟಟ ಗೆಗೆ ಬ್ೆಂಕಿಯನ್ನನ  ಹಾಕಿ ರಾತಿರ  

ಕಳಯುತಿು ದಿರು.  ಈಗ ಅರಣಯ  ಇಲ್ಯಖೆಯೆಂದ ಕಟಟ ಗೆಯನೂನ  ತರುವಂತಿಲಿ . 

ಸ್ವಯಂಕಾಲ 06.30 – 07.00 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲಗಿಬಿಡುತಾು ರೆ.  ಹಿೀಗಾಗಿ ಮೂರು ಲೀಟರ್್ ಅಥವಾ 

ಅದಕಿಕ ೆಂತ ಹೆಚ್ಚಚ  ಸೀಮ ಎಣೆಣ ಯನ್ನನ  ಬ್ಳಕಿಗೊೀಸಕ ರ ಕಡಬೇಕೆೆಂದು ನಾನ್ನ ಮತ್ು ಮಾ  

ಸಚಿವರಲಿ  ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕಳುು ತೆು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಿಂತೇಶ್ ಮಲೆ್ಲಕಾಜುಾನ (ಸಥ ಳಿೋಯ ಸಂಸೆಥ ಗಳ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಶೆಂತಾರಾಮ ಬುಡನ  ಸದಿ್ಧಯವರು ತಂದ್ಧರತಕಕ ೆಂತಹ 

ಗಮನ ಸೆಳಯುವ ಸೂಚನೆಯನ್ನನ  ಬ್ೆಂಬಲಸುತೆು ೀನೆ.  ಬ್ಳಗಾವಿ ಜಿಲಿೆಯ ರ್ಖನಾಪುರ 

ತಾಲಿೂಕು ಪಶ್ಚ ಮ ಘಟಟ  ಪರ ದೇಶದಲಿರುವಂತಹ ದೊಡಡ  ತಾಲಿೂಕು.  50 ಗಾರ ಮ 

ಪಂಚಾಯು ಗಳನನ ಳಗೊೆಂಡು ಅತಿಹೆಚ್ಚಚ  ಅರಣಯ  ಪರ ದೇಶವನ್ನನ  ಹೊೆಂದ್ಧರತಕಕ ೆಂತಹ 

ತಾಲಿೂಕು.  ಅನೇಕ ಗಾರ ಮಗಳಲಿ  ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಮಗಳಾದ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರು, ರಸೆು , 

ಶಲೆಗಳಿಲಿದೆ ತ್ೆಂದರೆಗಳನ್ನನ  ಅನ್ನಭವಿಸುತಿು ರುವ ತಾಲಿೂಕು ರ್ಖನಾಪುರ. ಕಾಡು 

ಇರುವುದರಿೆಂದ ಅಲಿಯೂ ಸಹ ಅನೇಕ ಗಾರ ಮಗಳಿಗೆ ವಿದುಯ ತ್ ಮುಟಟ ಲಿ . ಹಿೆಂದ್ಧನ 

ಸಕಾಮರದಲಿದಿ ೆಂತಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಸೀಲ್ಯರ್್ ಹಾಕಲಕೆಕ  

ಆಗುವುದ್ಧಲಿ . Underground cable ಮಾಡುತೆು ೀವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದು 

ಜ್ಞರಿಯಾಗಿರುವುದ್ಧಲಿ . ಆದಿ ರಿೆಂದ ಬುಡಕಟಟ  ಜನಾೆಂಗ ಮತ್ತು  ಅರಣಯ  

ಪರ ದೇಶದಲಿರತಕಕ ೆಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿಯಾಗಿ ಗಾಯ ಸ್್ ಸಂಪಕಮ ಅಥವಾ 

ಸೀಮಎಣೆಣ ಯನ್ನನ  ನಿೀಡಬೇಕೆೆಂದು ತಮಾ  ಮೂಲಕ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಲಿ  ವಿನಂತಿ 

ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಉಮೇಶ  ವಿ. ಕತಿು  (ಅರಣಯ , ಆಹಾರ ಮತ್ತು  ಗ್ರರ ಹಕ ವಯ ವಹಾರ ಸಚಿವರು):- 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಶ್ರ ೀ ಶೆಂತಾರಾಮ ಬುಡನ  ಸದಿ್ಧಯವರು ತಂದ್ಧರುವ ಗಮನ 

ಸೆಳಯುವ ಸೂಚನೆಯಡಿಯಲಿ  ಸೀಮ ಎಣೆಣ  ವಿತರಣೆಯ ಬಗೆಗ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  

ಚಚೆಮಯಾಗುತಿು ದೆ.  ಕೇೆಂದರ  ಸಕಾಮರ ಹಲವು ಕಾಯಮಕರ ಮಗಳನ್ನನ  ರೂಪಿಸದಿು  ಉಜಾ ಲ 

ಗಾಯ ಸ್್ ಸಂಪಕಮ, ರಾಜಯ  ಸಕಾಮರ ಅನಿಲಭಾಗಯ  ಯೀಜನೆಗಳಡಿಯಲಿ  ರಾಜಯ ದ 
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ಉದಿ ಗಲಕೂಕ  ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳಿಗೆ ಸೌಲಭಯ ವನ್ನನ  ಒದಗಿಸಬೇಕೆೆಂದು ತಿೀಮಾಮನ 

ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ.  ಈಗಾಗಲೇ ಅದರ ಬಗೆಗ  ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  ಪಡೆದುಕೆಂಡಿದಿೆ ೀವ.  ಇನ್ನನ  

ಉತು ರ ಕನನ ಡ ಜಿಲಿೆಯಲಿ  ಈ ರಿೀತಿಯ 86,000 ಗಾಯ ಸ್್ ಸಂಪಕಮ ಬೇಕಾಗಿದೆ.  ಒೆಂದು ಲಕ್ಷ 

ಗಾಯ ಸ್್ ಸಂಪಕಮವನ್ನನ  ವಿತರಿಸುವ ಕಾಯಮಕರ ಮವನ್ನನ  ಹಾಕಿಕಳುು ತೆು ೀವ. ಜೊತೆಗೆ ಪರ ತಿ 

ಪಡಿತರ ಚಿೀಟಗೆ ಒೆಂದು ಲೀಟರ್್ ಸೀಮ ಎಣೆಣ ಯನ್ನನ  ಕಡುತಿು ದಿು  ಅದನ್ನನ  

ರ್ಖಸಗಿೀಕರಣಗೊಳಿಸ ಲೈಸೆನ್ಸ ್ ಕಡಿಸ ಯಾರಿಗೂ ಬ್ಳಕಿಗೆ ತ್ೆಂದರೆಯಾಗದಂತೆ 

ಕಾಯಮಕರ ಮವನ್ನನ  ರೂಪಿಸುತೆು ೀವ. ಅದರೆಂದ್ಧಗೆ ವಿದುಯ ತ್ ಸಂಪಕಮವನ್ನನ  

ಕಡುವಂತಹ ಕಾಯಮಕರ ಮವನ್ನನ  ಮಾಡುತೆು ೀವ.   

ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲಿೆಯ ಒೆಂದು ಊರಿಗೆ ರಸೆು ಯರುವುದ್ಧಲಿವೆಂದು ಶಸಕರು ಹೇಳಿದರು.  

ರಸೆು ಯಾಗಿರಲ ಅಥವಾ ಇನಿನ ತರ ಯಾವುದೇ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಮವಾಗಿದಿರೂ ಆ 

ಭಾಗದ ಮಾನಯ  ಶಸಕರು ಚಚಿಮಸದರೆ  ಅವರಡನೆ ನಾನ್ನ ಕೈಜೊೀಡಿಸುತೆು ೀನೆ.   

ಮಾನಯ  ಶೆಂತಾರಾಮ ಬುಡನ  ಸದಿ್ಧಯವರು ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸರುವಂತೆ ಕಾಡಿನಲಿ  

ವಾಸಸುತಿು ರುವ ಜನರ ಅನ್ನಕೂಲಕಾಕ ಗಿ ಅಲಿಯೇ ಲೈಸೆನ್ಸ ್ ಅನ್ನನ  ನಿೀಡಿ ಅವರಿಗೆ 

ಅವಶಯ ಕವಿರುವಷ್ಟಟ  ಸೀಮ ಎಣೆಣ ಯನ್ನನ  ಸಗುವಂತೆ ಮಾಡುತೆು ೀವ.  ಆ ಮೂಲಕ 

ಗುಡಡ ಗಾಡು ಪರ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಬ್ಳಕಿನ ವಯ ವಸಿೆಯನ್ನನ  ಮಾಡಿಕಡಲ್ಯಗುವುದು.  

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ತಮಾ  ಮೇಲೆ 

ಅತಿಯಾದ ವಿಶಾ ಸವನ್ನನ  ಇಟಟ ದಿಾರೆ.  ಆದಷ್ಟಟ  ಶ್ೀಘರ ವಾಗಿ ಮಾಡಿ.  

ಸದನವನ್ನನ  ಮಧಾಯ ಹನ  03 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮುೆಂದೂಡಲ್ಯಗಿದೆ.   

(ಭೋಜನ ವಿರಾಮಕಿಾ ಗಿ ಮಧಾಯ ಹನ  01 ಗಂಟೆ 44 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೆ ಮುಿಂದೂಡಲಪ ಟಟ  

ಸದನವು ಪುನಃ ಮಧಾಯ ಹನ  03.00 ಗಂಟೆಗೆ ಸಮಾವೇಶ್ಗಳಿ ಲು ನಿಶ್ು ಯಸಿತ್ತ.) 
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(666) 14.09.2021 3.30 YL-GR                                              (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿ ತಿ) 

(ಭೋಜನಕಿಾ ಗಿ ಮಧಾಯ ಹನ  1 ಗಂಟೆ 44 ನಿಮಿಷಕಿೆ  ಮುಕಾು ಯಗಿಂಡ ಸದನವು ಪುನಃ 

ಮಧಾಯ ಹನ  3 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷಕಿೆ  ಸಮಾವೇಶ್ಗಿಂಡಿತ್ತ) 

(ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರು ಪಿೋಠವನುನ  ಅಲಂಕರಿಸಿದರು) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನಿಯಮ 330 ರಡಿಯಲಿ  ಮಾನಯ  ಪುಟಟ ಣಣ ನವರು 

ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಲರುವ ವಿಷಯವನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಳ್ು ೀಣ. 

ಶಿರ ೋ ಪುಟಟ ಣೆ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳು ಸದನಕೆಕ  

ಬಂದ್ಧಲಿ .    

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಮುಖಯ  ಮಂತಿರ ಗಳು ಬಂದ್ಧಲಿವೆಂದರೆ,…್ ಮಾನಯ  

ಸಭಾನಾಯಕರೆ ಏನ್ನ ಮಾಡೀಣ. 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಬೇರೆ ವಿಷಯವನ್ನನ  

ತೆಗೆದುಕಳ್ು ೀಣ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಹಾಗಾದರೆ, ಶ್ರ ೀ ತಿಮಾಾಪೂರರವರೆ ತಾವು ಮಾತನಾಡಿ.  

ಶಿರ ೋ ಆರ.ಬ.ತಿಮಾಮ ಪೂರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಬೃಹತ್ ಹಾಗೂ 

ಮಧಯ ಮ ನಿೀರಾವರಿ ಇಲ್ಯಖೆಯ ಸಚಿವರು ಸದನದಲಿಲಿ . 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ತಿಮಾಾಪೂರರವರೆ ತಾವು ಮಾತನಾಡಲು ಪಾರ ರಂಭಿಸ.  

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- 3 ವಿಷಯಕೆಕ  

ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ 330ರ ಮೇಲೆ ಚಚೆಮ ಇದೆ.  ಸಂಬಂಧಪಟಟ  ಸಚಿವರು ಸದನಕೆಕ  

ಬಂದ್ಧಲಿವೆಂದರೆ ಯಾವ ಪುರುಷ್ಠಥಮಕಾಕ ಗಿ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆಯಲ್ಯಗಿದೆ.  ಅವರಿಗೆ 

ಜವಾಬಿ್ರರಿ  ಇದೆಯೀ ಇಲಿವೊೀ?  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಒೆಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೀಣ.  ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ 

ನಾಯಕರೆ, ತಾವು ನಿಯಮ 68 ನ್ನನ  ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ನಿಯಮ 330 ನ್ನನ  ಚಚೆಮಗೆ 

ತೆಗೆದುಕಳ್ು ೀಣ.  
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ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ:- ಆಯತ್ತ. ತಾವು ಪಿೀಠದ್ಧೆಂದ ಆದೇಶ ನಿೀಡಿದ ಮೇಲೆ 

ಅದರಂತೆ ನಾವು ನಡೆದುಕಳುು ವುದು ಅನಿವಾಯಮ.   

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ನಿಯಮ 68ರ ಮೇಲನ ಚಚೆಮಯನ್ನನ  

ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಲ.   ಅಷಟ ರಳಗೆ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರುಗಳು ಬರಬಹುದು.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯತ್ತ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನ್ನ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರುಗಳು ಸರಿಯಾದ 

ಸಮಯಕೆಕ  ಸದನದಲಿರಬೇಕು ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಿೆ ೀನೆ.  ಅಷ್ಟಟ  ಜವಾಬಿ್ರರಿ ಇಲಿವೆಂದರೆ ಹೇಗೆ? 

ನಿನೆನ  ದ್ಧವಸ ಅನಿವಾಯಮ ಪರ ಸಂಗ ಬಂದಾಗ ತಾವು ಹೇಳಿದಿು , ಅದಕೆಕ  ಒಪಿಪ ಗೆ 

ಸೂಚಿಸದಿೆ ೀನೆ ಸರಿ.  ಏಕೆೆಂದರೆ, ನಿನೆನ  ದ್ಧವಸ ಅನಿವಾಯಮ ಪರ ಸಂಗ ಬಂದ ಕಾರಣ ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರುಗಳನ್ನನ  ಸದನಕೆಕ  ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಕಡಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗಲಲಿ .   

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ 

inconvenience ಇದಿ ಲಿ  ಕನೆ ಪಕ್ಷ ಮಾನಯ  ಸಭಾನಾಯಕರಿಗೆ ಒೆಂದು ನೀಟ್ ಕಟಟ  

ತಿಳಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು .  Inconvenience is quite common.   ಕೆಳಮನೆಯಾಗಲ, 

ಮೇಲಾ ನೆಯಾಗಲ ಅನಿವಾಯಮ ಕಾರಣಗಳಿದಿಾ ಗ ಏನೂ ಮಾಡುವುದಕಾಕ ಗುವುದ್ಧಲಿ .  

ನಾವು ಸಹ ಸದನಕೆಕ  ಬಂದು ಕೂರಲ ಎೆಂದು ಹೇಳುವುದಕಾಕ ಗುವುದ್ಧಲಿ . ಕನೆ ಪಕ್ಷ 

ಸಭಾನಾಯಕರಿಗಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕಲಿವೇ? 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಆಯತ್ತ. ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರೆ, 

ಸಭಾಪತಿಯವರು ಅನ್ನಮತಿ ನಿೀಡಿದರೆ ತಾವು ನಿಯಮ 68 ನ್ನನ  ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಿ.  ಬೇರೆ 

ಸಚಿವರು ಸದನದಲಿದಿಾರೆ.  

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾನಾಯಕರೆ, ಈ ರಿೀತಿ ಮಾಡುವುದು 

ಸರಿದೂಗುವುದ್ಧಲಿ .  ಎಲಿ್ಯ  ಸಚಿವರಿಗೂ ಸಮಯಕೆಕ  ಸರಿಯಾಗಿ ಸದನದಲಿರುವುದಕೆಕ  ಹೇಳಿ.  

ಶಿರ ೋ ರ್ಜ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತವ ಮಿ(ಸಣೆ  ನಿೋರಾವರಿ, ಕಾನೂನು, ಸಂಸದ್ಧೋಯ ವಯ ವಹಾರ 

ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮನವಿ 

ಮಾಡುವುದೇನೆೆಂದರೆ, ಸದನದಲಿ  ಖಡಾಡ ಯವಾಗಿ ಹಾಜರಿರಬೇಕಾದ ಮಾನಯ  ಮಂತಿರ ಗಳ 

ಹೆಸರನ್ನನ  allotment ಮಾಡಿರುತಿು ೀರಿ.  ಮಾನಯ  ಗೊೀವಿೆಂದ ಎೆಂ ಕಾರಜೊೀಳರವರದಾಗಲ 

ಅಥವಾ ಮಾನಯ  ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ ವಿಷಯವು ಕಲ್ಯಪ ಪಟಟ ಯಲಿ  
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ಇರಲಲಿ .  ಮಾನಯ  ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳು ಸದನಕೆಕ  ಬರಲಲಿ , ಮಾನಯ  ಸಚಿವರುಗಳು ಸದನಕೆಕ  

ಬರಲಲಿ  ಎನ್ನನ ವುದರ ಬದಲು ಅವರುಗಳು ಬರುವ ದ್ಧವಸ ಅವತಿು ನ ವಿಷಯಗಳನ್ನನ  

ಹೊೆಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕಳುು ವುದು ಒಳು ಯದಲಿವೇ?  

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮೇಲಾ ನೆಯಲಿ  ಅವರ 

allotment ಇರುವುದ್ಧಲಿ .  ಆದರೆ, ಏನ್ನ ಮಾಡುವುದು ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂಥ ವಿಷಯವು 

ಇವತಿು ನ ಅಜೆೆಂಡಾದಲಿ  ಇದೆ ಅಲಿವೇ? ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ನ ಮಾಡುವುದಕಾಕ ಗುತು ದೆ.  ತಾವು 

ಕಾನೂನ್ನ ಮತ್ತು  ಸಂಸದ್ಧೀಯ ವಯ ವಹಾರ ಸಚಿವರಾಗಿದಿು , ಕಾನೂನಿನ ಬಗೆಗ  ಪರಿಜ್ಞಾ ನ 

ಇರುವಂಥವರು, ಕಾನೂನ್ನ ತಜ್ಞರು ಆಗಿದಿ್ಧ ೀರಿ.  ಇದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷಾವಾದಂಥ ವಿಚಾರ.  

ನಾವು ಅಜೆೆಂಡಾ ಪರ ಕಾರ ಹೊೀಗಬೇಕಲಿವೇ?  

ಶಿರ ೋ ರ್ಜ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತವ ಮಿ:- ಹೌದು, ಅವರುಗಳು ಮೇಲಾ ನೆಗೆ ಬರುವ  ದ್ಧವಸ ಕಲ್ಯಪ 

ಪಟಟ ಯಲಿ  ವಿಷಯವನ್ನನ  ಹಾಕಿಕಳು ಲ.  

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ:- ಅದು ನಮಿಾ ೆಂದ ಆಗಿರುವಂಥ ತಪಪ ಲಿ .  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಎಷ್ಟಟ ಷ್ಟಟ  ಸ್ವಧಯ ವೊೀ ಅಷಟ ಷ್ಟಟ  ವಿಷಯಗಳನ್ನನ  ಅವತಿು ನ 

ದ್ಧವಸ ಅಜೆೆಂಡಾದಲಿ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿರುತೆು ೀವ.  ಅನಿವಾಯಮ ಪರ ಸಂಗ ಬಂದ 

ಸಂದಭಮದಲಿ  ಹಿೆಂದೆ ಉಳಿದು ನಂತರ ಸರಿದೂಗುತು ದೆ.   ಸ್ವಧಯ ವಾದಷ್ಟಟ  ಮಾನಯ  

ಮಂತಿರ ಗಳು ಸದನಕೆಕ  ಬರುವ ದ್ಧವಸ ಹಾಕಿಕಳು ಲ್ಯಗುತು ದೆ.   ನಿಯಮ 330, ಗಮನ 

ಸೆಳಯುವ ಸೂಚನೆ, ಬೇರೆ-ಬೇರೆ ನಿಯಮಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಏನ್ನ 

ಮಾಡುವುದಕಾಕ ಗುವುದ್ಧಲಿ .  ಅದಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪಟಟ  ಮಂತಿರ ಗಳು ಜವಾಬಿ್ರರಿಯಾಗಿರುತಾು ರೆ. 

ಶಿರ ೋ ರ್ಜ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತವ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಿನೆನ  ದ್ಧವಸ ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿ 

ಮೇಲಾ ನೆಯಲಿ  ಯಾವಾಯ ವ ಸಚಿವರಿರಬೇಕು, ಕೆಳಮನೆಯಲಿ  ಯಾವಾಯ ವ ಸಚಿವರಿರಬೇಕು 

ಎೆಂಬುದರ ಬಗೆಗ  ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ follow ಮಾಡಿ, ಪದೇ ಪದೇ ಈ ರಿೀತಿಯ ಚಚೆಮಗಳಿಗೆ 

ಅವಕಾಶ ನಿೀಡಬ್ರರದು ಎೆಂದು  ತಿಳಿಸದಿೆ ೀವ.  ಅದರಂತೆ ಮಾನಯ  ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳು 

ಹಾಗೂ ಮಾನಯ  ಗೊೀವಿೆಂದ ಎೆಂ ಕಾರಜೊೀಳರವರು ಇವತ್ತು  ಕೆಳಮನೆಯಲಿರಬೇಕು ಎೆಂದು 

ಈ ಸದನದ್ಧೆಂದ ಪಟಟ  ಹೊರಡಿಸಲ್ಯಗಿದೆ.  ಕಲ್ಯಪ ಪಟಟ ಯಲಿ  ಅವರ ಹೆಸರನ್ನನ  

ಹಾಕಬೇಕಾದರೆ ಯಾವತ್ತು  ಅವರ ಹೆಸರನ್ನನ  allot ಮಾಡಿರುತೆು ೀವಯೀ ಅವತಿು ನ ದ್ಧವಸ 

ಮಂತಿರ ಗಳ ಹೆಸರನ್ನನ  ಸೂಚಿಸದರೆ ಸುಲಭವಾಗುತು ದೆ.   
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ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಹೌದು.  ಅದೇ ರಿೀತಿ ಮಾಡಲ್ಯಗುತು ದೆ.  ಆದರೆ, ಒೆಂದೊೆಂದು 

ಸಲ ಅನಿವಾಯಮ ಪರ ಸಂಗ ಬರುತು ದೆ.  ಮುೆಂದ್ಧನ ಸಂದಭಮದಲಿ  ಸರಿಪಡಿಸಲ್ಯಗುವುದು.   

ಶಿರ ೋ ರ್ಜ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತವ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಆಯತ್ತ.   ಮಾನಯ  

ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳು ಕೆಳಮನೆಯಲಿ  free ಆಗಿ ಇದಿ ರೆ, ನಾನ್ನ ಹೊೀಗಿ ಅವರನ್ನನ  ಇಲಿಗೆ 

ಕಳುಹಿಸುತೆು ೀನೆ.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯತ್ತ ಬಿಡಿ.  ಎಷ್ಟಟ  ಸ್ವಧಯ ವೊೀ ಅಷಟ ನ್ನನ  ನೀಡಿ 

ಮಾಡುತೆು ೀವ.  

ಶಿರ ೋ ರ್ಜ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತವ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಬಹಳ ಮುಖಯ ವಾದಂಥ 

ವಿಧೇಯಕಗಳನ್ನನ  ಕೆಳಮನೆಯಲಿ  ತೆಗೆದುಕಳು ಲ್ಯಗಿದೆ.  ನಾನ್ನ ಅಲಿಯೇ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು .  

ಆದರೂ, ಸಭಾಧಯ ಕ್ಷರ ಹತಿು ರ ಅನ್ನಮತಿ ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಬಂದ್ಧದಿೆ ೀನೆ.  ಕಲ್ಯಪ ಪಟಟ ಯಲಿ  

ಸೂಚಿಸದಂತೆ 5 ಜನ ಸಚಿವರನ್ನನ  ಏನ್ನ allot ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ, ಅವರೆಲಿರೂ ಈ ಸದನದಲಿ  

ಇರಲ ಎೆಂದು ಸೂಚನೆ ನಿೀಡಿದಿೆ ೀವ.     

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾವು ಪರ ಶೆನ  

ಮಾಡುವುದಕಾಕ ಗುವುದ್ಧಲಿ . ಕೆಳಮನೆಯಲಿದಿಾ ಗ ಮೇಲಾ ನೆಗೆ ಬರಲು ಕಷಟ ವಾಗುತು ದೆ.  

ಒಬಬ  ಸಚಿವರು ಇದಿಾ ಗ ಮೇಲಾ ನೆಯಲಿಯು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೆಳಮನೆಯಲಿಯು 

ಇರಬಹುದು.  ಆದರೆ, ಇವತಿು ನ ಅಜೆೆಂಡಾ ಪರ ಕಾರ ನಿಯಮ 330 ರಲಿ  3 ವಿಷಯವನ್ನನ  

ಸೇರಿಸಕಳು ಲ್ಯಗಿದೆ.    

ಶಿರ ೋ ರ್ಜ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತವ ಮಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, the Secretariat has to 

apply its mind.   ಕಾಯಮದಶ್ಮಯವರೆ, ನಾವು ಮಾನಯ  ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳನ್ನನ  ಯಾವತ್ತು  

mention ಮಾಡಿರುತೆು ೀವಯೀ, ಅವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಆ ವಿಷಯವನ್ನನ  ಕಲ್ಯಪ ಪಟಟ ಯಲಿ  

ಹಾಕಿಕಳು ಬೇಕು.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯತ್ತ.  It will be rectified.  
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8. ಸಭೆಯ ಮುಂದಿಡಲಾದ ಕಾಗದ ಪತ್ರ ಗಳು  

(ಮೊದಲನೇ ಪಟಿ್ಟ ) 

I. ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮಿ, (ಸಣ್ಣ  ನಿೋರಾವರಿ, ಕಾನೂನು, ಸಂಸದಿೋಯ 

ವಯ ವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು  ಶಾಸನ ರಚನೆ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  

ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ್ದ 213ರ ಅನ್ನಚ್ಛ ೇದದ 1ನೇ ಖಂಡದ ಮೇರೆಗೆ: 

1. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ  ಸಿವಿಲ ಸೇವೆಗಳು (ಶಿಕ್ಷಕರ ವಗಾಾವಣ್ಣ ನಿಯಂತರ ಣ್)  ಅಧಿನಿಯಮ 

2020ನ್ನು  ತಿದುು ಪಡಿ ಮಾಡಿ ದ್ಧರ್ನಂಕ: 29.04.2021 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾದ 2021ರ 

ಅಧಾಯ ದೇಶ್ ಸಂಖ್ಯಯ  04. 

2. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾದ್ಧಲಾಾ ರು ನಿಧಿ ಅಧಿನಿಯಮ 1957ನ್ನು  ತಿದುು ಪಡಿ ಮಾಡಿ    ದ್ಧರ್ನಂಕ: 

05.07.2021ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾದ 2021ರ ಅಧಾಯ ದೇಶ್ ಸಂಖ್ಯಯ   

3. ಕರ್ನಾಟಕ ಪಟಿ ಣ್ ಮತಿ್ತ  ಗಾರ ಮಾಂತರ ಯೇಜ್ನೆ ಅಧಿನಿಯಮ 1961ನ್ನು  ತಿದುು ಪಡಿ 

ಮಾಡಿ ದ್ಧರ್ನಂಕ: 05.07.2021ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾದ 2021ರ ಅಧಾಯ ದೇಶ್ ಸಂಖ್ಯಯ  06. 

4. ಕರ್ನಾಟಕ ಪಟಿ ಣ್ ಮತಿ್ತ  ಗಾರ ಮಾಂತರ ಯೇಜ್ನೆ ಅಧಿನಿಯಮ 1961ನ್ನು  (ಎರಡನೇ) 

ತಿದುು ಪಡಿ ಮಾಡಿ ದ್ಧರ್ನಂಕ: 12.08.2021ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾದ 2021ರ ಅಧಾಯ ದೇಶ್ ಸಂಖ್ಯಯ  

07. 

1993ರ ಮಾನ್ವ ಹಕೆ ಗಳ ರಕ್ಷಣ್ಣ ರ್ಕಯ್ದು  ಪರ ಕರಣ್ 41(3)ರ ಮೇರೆಗೆ: 

1. ಗೌರವಾನಿಾ ತ ನಿವೃತಿ  ರ್ನಯ ಯಮೂತಿಾ, ಧಿೇರಜ್ ಹೆಚ್. ವಗೇಲಾ ಇವರನ್ನು  ಕರ್ನಾಟಕ 

ಮಾನ್ವ ಹಕೆ ಗಳ ಆಯೇಗಕೆೆ  ಅಧಯ ಕ್ಷರರ್ನು ಗಿ ನೇಮರ್ಕತಿ ಮಾಡಿ ದ್ಧರ್ನಂಕ: 

15.02.2018ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯಯ : ಲಾ 42 ಹೆಚ್ ಆರಿ ಿ  2017 (I). 

2.ಗೌರವಾನಿಾ ತ ನಿವೃತಿ  ರ್ನಯ ಯಮೂತಿಾ, ಕೆ.ಬ್ಬ. ಚಂಗಪಪ  ಇವರನ್ನು  ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾನ್ವ 

ಹಕೆ ಗಳ ಆಯೇಗಕೆೆ  ಸದಸಯ ರರ್ನು ಗಿ ನೇಮರ್ಕತಿ ಮಾಡಿ, ದ್ಧರ್ನಂಕ: 15.02.2018ರಂದು 

ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯಯ : ಲಾ 42 ಹೆಚ್ ಆರಿ ಿ  2017 (II). 



«¥À/14.09.2021/114 

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

3. ಗೌರವಾನಿಾ ತ ನಿವೃತಿ  ಐಪಿಎಸ್, ಆರ್.ಕೆ. ದತಿ  ಇವರನ್ನು  ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾನ್ವ ಹಕೆ ಗಳ 

ಆಯೇಗಕೆೆ  ಸದಸಯ ರರ್ನು ಗಿ ನೇಮರ್ಕತಿ ಮಾಡಿ               ದ್ಧರ್ನಂಕ: 15.02.2018ರಂದು 

ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯಯ : ಲಾ 42 ಹೆಚ್ ಆರಿ ಿ  2017 (III). 

4. ಗೌರವಾನಿಾ ತ ನಿವೃತಿ  ರ್ನಯ ಯಮೂತಿಾ, ಧಿೇರಂದರ  ಹೇರಾಲಾಲ ವಗೇಲಾ ಇವರನ್ನು  

ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾನ್ವ ಹಕೆ ಗಳ ಆಯೇಗಕೆೆ  ಅಧಯ ಕ್ಷರರ್ನು ಗಿ ನೇಮರ್ಕತಿ ಮಾಡಿ ದ್ಧರ್ನಂಕ: 

22.02.2018ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯಯ : ಲಾ 42 ಹೆಚ್ ಆರಿ ಿ  2017 (I). 

5. ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾನ್ವ ಹಕೆ ಗಳ ಆಯೇಗಕೆೆ  ಅಧಯ ಕ್ಷರ ನೇಮರ್ಕತಿಗಾಗಿ 1(ಎ) ಅನ್ನು  

ತಿದುು ಪಡಿ ಮಾಡಿ ದ್ಧರ್ನಂಕ: 29.08.2019ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಆದೇಶ್ ಸಂಖ್ಯಯ : ಲಾ 47 

ಕೆಎಲ ಎಮ್ 2019. 

6. ಗೌರವಾನಿಾ ತ ನಿವೃತಿ  ರ್ನಯ ಯಮೂತಿಾ, ಎಸ್.ಆರ್. ಬನ್ನು ರ ಮ ಠ್ ಇವರನ್ನು  ಕರ್ನಾಟಕ 

ರ್ಕನ್ನನ್ನ ಆಯೇಗಕೆೆ  ಅಧಯ ಕ್ಷರರ್ನು ಗಿ ನೇಮರ್ಕತಿ ಮಾಡಿ      ದ್ಧರ್ನಂಕ: 20.09.2019ರಂದು 

ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯಯ : ಲಾ 20 ಕೆಎಲ ಎಮ್ 2019. 

7. ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ಕನ್ನನ್ನ ಆಯೇಗ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾದ, ಗೌರವಾನಿಾ ತ ನಿವೃತಿ  ರ್ನಯ ಯಮೂತಿಾ, 

ಎಸ್.ಆರ್. ಬನ್ನು ರ ಮ ಠ್ ಇವರ ಸೇವಾ ಷರತಿ್ತ ಗಳ ಮೇಲೆ ಭತ್ಯ ಗಳ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ದ್ಧರ್ನಂಕ: 

09.10.2019ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಆದೇಶ್ ಸಂಖ್ಯಯ : ಲಾ 20 ಕೆಎಲ ಎಮ್ 2019. 

8. ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ಕನ್ನನ್ನ ಆಯೇಗ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾದ, ಗೌರವಾನಿಾ ತ ನಿವೃತಿ  ರ್ನಯ ಯಮೂತಿಾ, 

ಎಸ್.ಆರ್. ರ್ನಯಕ್ ಇವರ ಸೇವಾ ಷರತಿ್ತ ಗಳ ಮೇಲೆ ಭತ್ಯ ಗಳ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ದ್ಧರ್ನಂಕ: 

06.08.2014ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಆದೇಶ್ ಸಂಖ್ಯಯ : ಲಾ 47 ಕೆಎಲ ಎಮ್ 2014. 

9. ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ಕನ್ನನ್ನ ಆಯೇಗ ಸದಸಯ  ರ್ಕಯಾದಶಿಾ, ಶಿರ ೇ ಆರ್. ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಇವರಿಗೆ 

ಸಾಮಾನ್ಯ  ನಿಯಮಾನ್ನಸಾರ ಪಿಂಚಣಿ ಮತಿ್ತ  Pಇಉ ಕಳೆದು ವೇತನ್ ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸಲು 

ದ್ಧರ್ನಂಕ: 10.10.2014ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಆದೇಶ್ ಸಂಖ್ಯಯ : ಲಾ 177 ಕೆಎಲ ಎಮ್ 2014. 

10. ಗೌರವಾನಿಾ ತ ನಿವೃತಿ  ಜಲಿಾ  ಮತಿ್ತ  ರ್ನಯ ಯಮೂತಿಾ, ಆರ್. ಧಮೇಾಗೌಡರ್ ಇವರನ್ನು  

ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ಕನ್ನನ್ನ ಆಯೇಗ ಸದಸಯ  ರ್ಕಯಾದಶಿಾಗಳರ್ನು ಗಿ ನೇಮರ್ಕತಿ ಮಾಡಿ 

ದ್ಧರ್ನಂಕ: 05.10.2019ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯಯ : ಲಾ 19 ಕೆಎಲ ಎಮ್ 

2019. 
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11. ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾನ್ವ ಹಕೆ ಗಳ ರಕ್ಷಣ್ಣ ಆಯೇಗದ ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸದಸಯ ರುಗಳಿಗೆ 

ಸಂಬಳ ಭತ್ಯ ಯ ನಿಯಮಗಳ ನಿಯಮ 10ಕೆೆ  ತಿದುು ಪಡಿ ಮಾಡಿ, ದ್ಧರ್ನಂಕ: 

02.02.2012ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯಯ : ಲಾ 3 ಹೆಚ್ ಆರಿ ಿ  2010. 

II   ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು) (ಮಾನಯ  ಮಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳ 

ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  

        1978ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ  ರ್ನಗರಿೇಕ ಸೇವಾ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪರ ಕರಣ್ 8(3)ರ  ಮೇರೆಗೆ: 

1. 2020ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೇಕಸೇವಾ ಆಯೇಗ (ಸಮಾಲೇಚನೆ) (ತಿದುು ಪಡಿ) 

ವಿನಿಯಮ 5ಕೆೆ  ತಿದುು ಪಡಿ ಮಾಡಿ, ದ್ಧರ್ನಂಕ: 14.12.2020ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾದ 

ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯಯ : ಸಿಆಸುಇ 209 ಎಸ್ ಆರ್ ಆರ್ 2020.     

                                                                     

2. 2012ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ ಸೇವಾ (ಕಂಪ್ಯಯ ಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರಿೇಕೆೆ ) (ತಿದುು ಪಡಿ) 

ನಿಯಮಗಳ ನಿಯಮ 3ಕೆೆ  ತಿದುು ಪಡಿ ಮಾಡಿ ದ್ಧರ್ನಂಕ: 17.04.2021ರಂದು 

ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯಯ : ಸಿಆಸುಇ 29 ಸೇವನೆ 2020. 

 

3. 1996ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರಿಕ ಸೇವಾ (ಅನ್ನಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮರ್ಕತಿ) 

(ತಿದುು ಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳ ನಿಯಮ 2, 3, 3ಎ, 4, 5 ಹಾಗೂ 6ಕೆೆ  ತಿದುು ಪಡಿ ಮಾಡಿ 

ದ್ಧರ್ನಂಕ: 09.04.2021ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯಯ : ಸಿಆಸುಇ 26 

ಸೇಅನೇ 2018. 

 

4. 1978ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರಿಕ ಸೇವಾ (ಶಿೇಘ್ರ ಲ್ಲಪಿಗಾರರು ಮತಿ್ತ  ಬೆರಳಚ್ಚಚ ಗಾರರ 

ಹುದೆು ಗಳ ನೇಮರ್ಕತಿ) (ತಿದುು ಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳ ನಿಯಮ, 2, 3ಬ್ಬ, ಹಾಗೂ 3ಸಿ ಗೆ 

ತಿದುು ಪಡಿ ಮಾಡಿ ದ್ಧರ್ನಂಕ: 24.03.2021ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಅಧಿಸೂಚನೆ 

ಸಂಖ್ಯಯ : ಸಿಆಸುಇ 105 ಸೇವನೆ 2017. 

 

5. 1990ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರಿಕ ಸೇವಾ (ನೇರ ನೇಮರ್ಕತಿ) (ಸಾಮಾನ್ಯ ) ನಿಯಮಗಳನ್ನು  

ರಚಿಸಿ, ದ್ಧರ್ನಂಕ: 05.03.2021ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯಯ : 

ಸಿಆಸುಇ 43 ಸೇವನೆ 2020. 
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6. 2000ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರಿಕ ಸೇವಾ (ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಣಾ ವರದ್ಧಗಳು) (ತಿದುು ಪಡಿ) 

ನಿಯಮಗಳ ನಿಯಮ 4ಕೆೆ  ತಿದುು ಪಡಿ ಮಾಡಿ ದ್ಧರ್ನಂಕ: 26.07.2021ರಂದು 

ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯಯ : ಸಿಆಸುಇ 53 ಸೇವನೆ 2020. 

III. ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು) (ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರ 

ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  

        2014ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಬಳಿಕೆ ನಿಷೇಧ ಅಧಿನಿಯಮದ 38 ಪರ ಕರಣ್ 18ರ 

ಮೇರೆಗೆ: 

1. 2011ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಬಳಿಕೆ ನಿಷೇಧ ವಿಶೇಷ ರ್ನಯ ಯಾಲಯ (ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಮತಿ್ತ  

ಸದಸಯ ರ ಸೇವಾ ಷರತಿ್ತ ಗಳು) ನಿಯಮಗಳನ್ನು  ರಚಿಸಿ, ದ್ಧರ್ನಂಕ: 20.07.2017ರಂದು 

ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯಯ : ಆರಿ ಿ  13 ಎಲ ಜಪಿ 2016 (ಪಿ-I). 

2014ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಬಳಿಕೆ ನಿಷೇಧ ಅಧಿನಿಯಮದ 38 ಪರ ಕರಣ್ 19ರ     ಮೇರೆಗೆ: 

2. 2011ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಬಳಿಕೆ ನಿಷೇಧ (ವಿಶೇಷ ರ್ನಯ ಯಾಲಯ) 

ವಿನಿಯಮಗಳನ್ನು  ರಚಿಸಿ, ದ್ಧರ್ನಂಕ: 19.01.2017ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾದ 

ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯಯ : ಆರಿ ಿ  13 ಎಲ ಜಪಿ 2016. 

1964ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಅಧಿನಿಯಮದ 198ರ ಮೇರೆಗೆ: 

3. 1966ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ (ಮೂರನೇ ತಿದುು ಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮಗಳ 

ನಿಯಮ, 108-ಸಿಸಿಸಿ ಅನ್ನು  ನ್ನತನ್ವಾಗಿ ಸೇಪಾಡೆಗೊಳಿಸಿ, 108-ಡಿ, 108-ಎಫ್, 

108-ಜೆ ಅನ್ನು  ತಿದುು ಪಡಿಗೊಳಿಸಿ ದ್ಧರ್ನಂಕ: 04.10.2018ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾದ 

ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯಯ : ಆರಿ ಿ  40 ಎಲ ಜಪಿ 2018. 

 

4. 1969ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿ (ತಿದುು ಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳ ನಿಯಮ, 2, 4, 5ಎ, 

8 ಹಾಗೂ ನ್ಮೂನೆ-1ಎ ಅನ್ನು  ಸೇರಿಸಿ ದ್ಧರ್ನಂಕ: 01.03.2019ರಂದು 

ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯಯ : ಆರಿ ಿ  18 ಎಲ ಜಪಿ 2016. 

 

 



«¥À/14.09.2021/117 

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

5. 1966ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ (ಮೂರನೇ ತಿದುು ಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮಗಳ 

ನಿಯಮ, 108-ಸಿಸಿ ಹಾಗೂ 108-ಸಿಸಿಸಿ ಗೆ ತಿದುು ಪಡಿ ಮಾಡಿ, ದ್ಧರ್ನಂಕ: 

18.09.2020ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯಯ : ಆರಿ ಿ  136 ಎಲ ಜಪಿ 2020 

(ಇ). 

 

6. 1966ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ (ಎರಡನೇ ತಿದುು ಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮಗಳ 

ನಿಯಮ, 97ಕೆೆ  ತಿದುು ಪಡಿ ಮಾಡಿ, ದ್ಧರ್ನಂಕ: 04.12.2020ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾದ 

ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯಯ : ಆರಿ ಿ  13 ಎಲ ಜಪಿ 2019 (ಇ). 

 

7. 1969ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿ (ತಿದುು ಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳ ನಿಯಮ, 22ಎ 

ಅನ್ನು  ತಿದುು ಪಡಿ ಮಾಡಿ ದ್ಧರ್ನಂಕ: 15.12.2020ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾದ 

ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯಯ : ಆರಿ ಿ  161 ಎಲ ಜಪಿ 2020 (ಇ). 

 

8. 1966ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ (ತಿದುು ಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮಗಳ ನಿಯಮ, 108-

ಕೂಯ  ಮತಿ್ತ  108-ಎಕಿ್ ಅನ್ನು  ತಿದುು ಪಡಿಗೊಳಿಸಿ ದ್ಧರ್ನಂಕ: 05.05.2021ರಂದು 

ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯಯ : ಆರಿ ಿ  152 ಎಲ ಜಪಿ 2020. 

IV. ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು) (ಉನನ ತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಮಾಹಿತ್ರ 

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

ಕೌಶಲಾಯ ಭಿವೃದಿಿ  ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  

        2019ರ ಆರ್.ವಿ. ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ಲಯದ ಅಧಿನಿಯಮ 62(2)ರ ಪರ ಕರಣ್ದ ಮೇರೆಗೆ: 

2019ರ ಆರ್.ವಿ. ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ಲಯದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು  ಹೊಸದಾಗಿ ರಚಿಸಿ   ದ್ಧರ್ನಂಕ: 

05.01.2021ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯಯ : ಇಡಿ 09 ಎಂವಿವಿ 2020. 

 

V.   ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು) (ಆರ್ಥಾಕ (ಅಬಕಾರಿ) 

ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  

1965ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಬಕಾರಿ ಅಧಿನಿಯಮ ಪರ ಕರಣ್ 71(4)ರ ಮೇರೆಗೆ: 
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1. 1966ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಬರ್ಕರಿ (ದೇಶಿ ಮತಿ್ತ  ವಿದೇಶಿ ಮದಯ ಗಳ ಮಾರಾಟ) (ತಿದುು ಪಡಿ) 

ನಿಯಮಗಳ ನಿಯಮ 5-ಎ, ನ್ಮೂನೆ-ಸಿಎಲ-2, ಸಿಎಲ-4, ಸಿಎಒ-6ಎ, ಸಿಎಲ—7, 

ಸಿಎಲ-7ಸಿ, ಸಿಎಲ-8, ಸಿಎಲ-8ಎ, ಸಿಎಲ-8ಬ್ಬ, ಸಿಎಲ-9, ಸಿಎಲ-10, ಸಿಎಲ-11ಸಿ, 

ಸಿಎಲ-12, ಸಿಎಲ-14, ಸಿಎಲ-15, ಸಿಎಲ-16, ಸಿಎಲ-17 ಮತಿ್ತ  ಸಿಎಲ-18ನ್ನು  

ತಿದುು ಪಡಿಗೊಳಿಸಿ         ದ್ಧರ್ನಂಕ: 09.06.2021ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಅಧಿಸೂಚನೆ 

ಸಂಖ್ಯಯ : ಎಫ್ ಡಿ 08 (i) ಪಿಇಎಸ್ 2020. 

 

2. 1966ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಬರ್ಕರಿ (ಲ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ದ್ಧ ರೈಟ ಆಫ್ ರಿಟೇಲ ವೆಂಡ್ ಆಫ್ 

ವೈನ್ ಅಥವಾ ಫೇಡಿಫೈಡ್ ವೈನ್) (ತಿದುು ಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳ ನಿಯಮ 7, 8, 9, 

ನ್ಮೂನೆ-ಎಲ ಎಫ್ ಡಬಿ್ಲ್ ಯ -I, ಎಲ ಎಫ್ ಡಬಿ್ಲ್ ಯ -II ಹಾಗೂ ಎಲ ಎಫ್ ಡಬಿ್ಲ್ ಯ -III 

ಅನ್ನು  ತಿದುು ಪಡಿ ಮಾಡಿ ದ್ಧರ್ನಂಕ: 09.06.2021ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುವ 

ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯಯ : ಎಫ್ ಡಿ 08 (ii) ಪಿಇಎಸ್ 2020. 

 

3. 1966ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಬರ್ಕರಿ (ಲ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ದ್ಧ ರೈಟ ಆಫ್ ರಿಟೇಲ ವೆಂಡ್ ಆಫ್ 

ವೈನ್ ಅಥವಾ ಫೇಡಿಫೈಡ್ ವೈನ್) (ತಿದುು ಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳ ನಿಯಮ 9, 10, 11 

ಹಾಗೂ ನ್ಮೂನೆ-ಎಲ ಎಫ್ ಡಬಿ್ಲ್ ಯ -II ಅನ್ನು  ತಿದುು ಪಡಿ ಮಾಡಿ, ದ್ಧರ್ನಂಕ: 

09.06.2021ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯಯ : ಎಫ್ ಡಿ 08 (iii) 

ಪಿಇಎಸ್ 2020. 
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ಎರಡನೇ ಪಟಿ್ಟ  

***** 

I. ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು) (ಮಖ್ಯ  ಮಂತ್ರರ ಗಳ 

ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  

(1) ಬುಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದಿಿ  ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದ ಕಾಯೆ್ದ , 1976ರ ಕಲಂ-47(ಎ)ರನಾ ಯ. 

ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ 2019-20ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ವಾಷಿಾಕ ವರದ್ಧ ಹಾಗೂ 2018-

19ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ಲೆಕೆ ಪರಿಶೇಧರ್ನ ವರದ್ಧ. 

(2)  ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ಮತ್ತು  ಗ್ರರ ಮಾುಂತ್ರ ಯೋಜರ್ನ ಕಾಯೆ್ದ , 1961ರ ಕಲಂ 68ಸಿ 

ಮತ್ತು  ಡಿ(4)ರನಾ ಯ. 

1. ಕಣಿಗಲ ಯೇಜ್ರ್ನ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ 2018-19ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ಲೆಕೆ ಪರಿಶೇಧರ್ನ ವರದ್ಧ. 

2. ಕನ್ಕಪುರ ಯೇಜ್ರ್ನ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ 2018-19 ಮತಿ್ತ  2019-20ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ 

ಲೆಕೆ ಪರಿಶೇಧರ್ನ ವರದ್ಧಗಳು. 

3. ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತರರಾಷಿಿ ರೇಯ ವಿಮಾನ್ ನಿಲಾು ಣ್ ಪರ ದೇಶ್ ಯೇಜ್ರ್ನ 

ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ      2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ವಾಷಿಾಕ ವರದ್ಧ. 

4. ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ಇನ್ ರರ ಸಿ ರಕಚ ರ್ ರ್ಕರಿಡಾರ ು  ಪರ ದೇಶ್ ಯೇಜ್ರ್ನ 

ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ    2019-20ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ಲೆಕೆ ಪರಿಶೇಧರ್ನ ವರದ್ಧ 

5. ಶಿಡಿ ಘ್ಟಿ  ಯೇಜ್ರ್ನ ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ 2017-18, 2018-19 ಮತಿ್ತ  2019-20ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ 

ವಾಷಿಾಕ ವರದ್ಧ. 

 

II. ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು) (ಭಾರಿ ಮತ್ತು  ಮಧಯ ಮ 

ನಿೋರಾವರಿ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

(1) ಕಾಡಾ ಅಧಿನಿಯಮ 1980ರ ಕಲಂ 25 ರನಾ ಯ. 

1. ಅಚ್ಚಚ ಕಟಿ್ಟ  ಪರ ದೇಶಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಪಾರ ಧಿರ್ಕರ, ರ್ಕಡಾ ಮಲಪರ ಭಾ ಮತಿ್ತ  ಘ್ಟಪರ ಭಾ 

ಯೇಜ್ನೆಗಳು ಬೆಳಗಾವಿ ಇದರ 2018-19ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ಲೆಕೆ ಪರಿಶೇಧರ್ನ ವರದ್ಧ. 
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2. ಅಚ್ಚಚ  ಕಟಿ್ಟ  ಪರ ದೇಶಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಪಾರ ಧಿರ್ಕರ, ತ್ತಂಗಭದಾರ  ಯೇಜ್ನೆ ಮನಿರಾಬಾದ 

ಇದರ 2019-20ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ವಾಷಿಾಕ ವರದ್ಧ. 

3. ಅಚ್ಚಚ ಕಟಿ್ಟ  ಪರ ದೇಶಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಪಾರ ಧಿರ್ಕರ ನಿೇರಾವರಿ ಯೇಜ್ನೆಗಳ ವಲಯ 

ಕಲಬುರಗಿ ಇದರ 2019-20ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ವಾಷಿಾಕ ವರದ್ಧ ಮತಿ್ತ  2017-18ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ 

ಲೆಕೆ ಪರಿಶೇಧರ್ನ ವರದ್ಧ. 

(2)    ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯೆ್ದ  2013ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 394 ಮತ್ತು  395ರ ಪರ ಕಾರ.  

1. ಕೃಷೆ  ಭಾಗಯ  ಜ್ಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ 2019-20ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ವಾಷಿಾಕ ವರದ್ಧ 

(ಲೆಕೆ ಪರಿಶೇಧರ್ನ ವರದ್ಧ ಒಳಗೊಂಡಂತ್). 

2. ರ್ಕವೇರಿ ನಿೇರಾವರಿ ನಿಗಮದ 2019-20ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ವಾಷಿಾಕ ವರದ್ಧ 

(ಲೆಕೆ ಪರಿಶೇಧರ್ನ ವರದ್ಧ ಒಳಗೊಂಡಂತ್).   

III. ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು) (ಗ್ರರ ಮಿೋಣಾಭಿವೃದಿಿ  

ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

(1) ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ 1993 ಅನುಚ್ಛ ೋದ 262(3) ರಂತೆ. 

1. ಉಡುಪಿ ಜಲಿಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ನ್ 2018-19 ಹಾಗೂ 2019-20ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ 

ಲೆಕೆ ಪರಿಶೇಧರ್ನ ವರದ್ಧ. 

2. ಮೈಸೂರು ಜಲಿಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ನ್ 2018-19ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ಲೆಕೆ ಪರಿಶೇಧರ್ನ ವರದ್ಧ. 

3. ಬ್ಬೇದರ್ ಜಲಿಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ನ್ 2017-18ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ಲೆಕೆ ಪರಿಶೇಧರ್ನ ವರದ್ಧ. 

4. ಕೊಪಪ ಳ ಜಲಿಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ನ್ 2017-18 ಮತಿ್ತ  2018-19ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ 

ಲೆಕೆ ಪರಿಶೇಧರ್ನ ವರದ್ಧ. 

5. ಯಾದಗಿರಿ ಜಲಿಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ನ್ 2017-18 ಮತಿ್ತ  2018-19ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ 

ಲೆಕೆ ಪರಿಶೇಧರ್ನ ವರದ್ಧ. 

6. ರಾಮನ್ಗರ ಜಲಿಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ನ್ 2018-19ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ಲೆಕೆ ಪರಿಶೇಧರ್ನ ವರದ್ಧ. 

7. ಶಿವಮೊಗಗ  ಜಲಿಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ನ್ 2018-19ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ಲೆಕೆ ಪರಿಶೇಧರ್ನ ವರದ್ಧ. 

8. ಬಾಗಲಕೊೇಟೆ ಜಲಿಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ನ್ 2018-19ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ಲೆಕೆ ಪರಿಶೇಧರ್ನ 

ವರದ್ಧ. 
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9. ಕೊೇಲಾರ ಜಲಿಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ನ್ 2017-18ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ಲೆಕೆ ಪರಿಶೇಧರ್ನ ವರದ್ಧ. 

10. ದಾವಣ್ಗೆರೆ ಜಲಿಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ನ್ 2018-19ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ಲೆಕೆ ಪರಿಶೇಧರ್ನ ವರದ್ಧ. 

11. ಚಾಮರಾಜ್ನ್ಗರ ಜಲಿಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ನ್ 2017-18ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ಲೆಕೆ ಪರಿಶೇಧರ್ನ 

ವರದ್ಧ. 

12. ರಾಯಚೂರು ಜಲಿಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ನ್ 2018-19ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ಲೆಕೆ ಪರಿಶೇಧರ್ನ 

ವರದ್ಧ. 

13. ಉತಿರ ಕನ್ು ಡ (ರ್ಕರವಾರ)ಜಲಿಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ನ್ 2018-19ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ 

ಲೆಕೆ ಪರಿಶೇಧರ್ನ ವರದ್ಧ. 

14. ಚಿತರ ದುಗಾ ಜಲಿಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ನ್ 2018-19ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ಲೆಕೆ ಪರಿಶೇಧರ್ನ ವರದ್ಧ. 

15. ಚಿಕೆ ಬಳಾಳ ಪುರ ಜಲಿಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ನ್ 2018-19ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ಲೆಕೆ ಪರಿಶೇಧರ್ನ 

ವರದ್ಧ. 

16. ವಿಜ್ಯಪುರ (ಬ್ಬಜಾಪುರ)ಜಲಿಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ನ್ 2018-19ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ 

ಲೆಕೆ ಪರಿಶೇಧರ್ನ ವರದ್ಧ. 

17. ಕಲಬುರಗಿ ಜಲಿಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ನ್ 2017-18 ಮತಿ್ತ  2018-19ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ 

ಲೆಕೆ ಪರಿಶೇಧರ್ನ ವರದ್ಧ. 

18. ಮಂಡಯ  ಜಲಿಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ನ್ 2018-19ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ಲೆಕೆ ಪರಿಶೇಧರ್ನ ವರದ್ಧ. 

19. ಗದಗ ಜಲಿಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ನ್ 2017-18 ಮತಿ್ತ  2018-19ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ 

ಲೆಕೆ ಪರಿಶೇಧರ್ನ ವರದ್ಧ. 

20. ಬೆಂಗಳೂರು ನ್ಗರ ಜಲಿಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ನ್ 2018-19ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ (ತಪಾಸಣಾ) 

ಲೆಕೆ ಪರಿಶೇಧರ್ನ ವರದ್ಧ. 

21. ಹಾವೇರಿ ಜಲಿಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ನ್ 2018-19ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ಲೆಕೆ ಪರಿಶೇಧರ್ನ ವರದ್ಧ. 

(2) ಕರ್ನಾಟಕ ಗಾರ ಮ ಸಾ ರಾಜ್ ಮತಿ್ತ  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ 1993ರ 

ಪರ ಕರಣ್ 300ರ ಉಪ ಪರ ಕರಣ್ (5) ರನ್ಾ ಯ. 

ರಾಮನ್ಗರ ಜಲಿಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ನ್ 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ವಾಷಿಾಕ ವರದ್ಧ. 
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IV . ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು) (ಸ್ವರಿಗೆ, ಪರಿಶ್ಷಿ್  

ಪಂಗಡಗಳ ಕಲಾಯ ಣ್ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  

ರಸೆು  ಸ್ವರಿಗೆ ನಿಗಮ ಕಾಯೆ್ದ  1950 ಅಧಿನಿಯಮ 33 (4)ರನಾ ಯ. 

1. ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾ ನ್ಗರ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮದ 2019-20ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ವಾಷಿಾಕ 

ಲೆಕೆ ಪತರ ಗಳ ಲೆಕೆ ಪರಿಶೇಧರ್ನ ವರದ್ಧ. 

2. ವಾಯುವಯ  ಕರ್ನಾಟಕ ರಸಿೆ  ಸಾರಿಗೆ ಹುಬಿ ಳಿಳ  ಇದರ 2019-20ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ವಾಷಿಾಕ 

ವರದ್ಧ ಮತಿ್ತ  ಲೆಕೆ ಪರಿಶೇಧರ್ನ ವರದ್ಧ. 

 

V. ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು) (ವಸತ್ರ, 

ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಾಭಿವೃದಿಿ  ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  

(1) ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ ರ್ಕಯ್ದು  1962ರ ಕಲಂ 55(3) ಮತಿ್ತ  69ರನ್ಾ ಯ. 

ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿಯ 2017-18ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ವಾಷಿಾಕ ವರದ್ಧ (ಲೆಕೆ ಪರಿಶೇಧರ್ನ 

ವರದ್ಧ ಒಳಗೊಂಡಂತ್) ಮತಿ್ತ  2019-20ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ಲೆಕೆ ಪರಿಶೇಧರ್ನ ವರದ್ಧ.  

(2) ಕಂಪನಿ ರ್ಕಯ್ದು  2013ರ ಕಲಂ 394ರನ್ಾ ಯ. 

1. ಕೊಂಕಣ್ ರೈಲೆಾ  ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ 2019-20ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ವಾಷಿಾಕ ವರದ್ಧ 

(ಲೆಕೆ ಪರಿಶೇಧರ್ನ ವರದ್ಧ ಒಳಗೊಂಡಂತ್). 

2. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ  ಕೈಗಾರಿರ್ಕ ಮೂಲಸೌಲಭಯ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ 

2019-20ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ವಾಷಿಾಕ ವರದ್ಧ (ಲೆಕೆ ಪರಿಶೇಧರ್ನ ವರದ್ಧ ಒಳಗೊಂಡಂತ್).  

3. ತದಡಿ ಬಂದರು ನಿಯಮಿತದ 2019-20ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ವಾಷಿಾಕ ವರದ್ಧ 

(ಲೆಕೆ ಪರಿಶೇಧರ್ನ ವರದ್ಧ ಒಳಗೊಂಡಂತ್). 

VI. ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು) (ಮಿೋನುಗ್ರರಿಕೆ, ಬಂದರು 

ಮತ್ತು  ಒಳರ್ನಡು ಜಲಸ್ವರಿಗೆ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

1956ರ ಕಂಪನಿ ರ್ಕಯ್ದು  ಪರಿಚ್ಛ ೇದ 619(ಎ)ರ ಅನ್ನಸಾರ. 

ಕರ್ನಾಟಕ ಮಿೇನ್ನಗಾರಿರ್ಕ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ 2019-20ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ವಾಷಿಾಕ 

ವರದ್ಧ ಹಾಗೂ ಲೆಕೆ ಪರಿಶೇಧರ್ನ ವರದ್ಧ. 
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VII . ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು) (ಉನನ ತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಮಾಹಿತ್ರ 

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

ಕೌಶಲಾಯ ಭಿವೃದಿಿ  ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  

(1)  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ  ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ಲಯಗಳ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪರ ಕರಣ್ 50(2)ರನ್ಾ ಯ. 

 ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ಲಯ 2019-20ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ವಾಷಿಾಕ ವರದ್ಧ. 

(2)  ಭಾರತಿೇಯ ರಾಷಿಿ ೇಯ ರ್ಕನ್ನನ್ನ ಶಾಲಾ ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ಲಯದ ರ್ಕಯ್ದು  ಅನ್ನಸೂಚಿ 

26 (ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ಕಯ್ದು  1986 ಪರ ಕರಣ್ 22) ರನ್ಾ ಯ. 

ರ್ನಯ ಷನ್ಲ ಲಾ ಸೊ ಲ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೂನಿವಸಿಾಟ್ಟಯ 2018-19ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ 

ವಾಷಿಾಕ ವರದ್ಧ, ವಾಷಿಾಕ ಲೆಕೆ ಗಳ ಮತಿ್ತ  ಲೆಕೆ  ಪರಿಶೇಧರ್ನ ವರದ್ಧ. 

(3)  ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನ್ಪದ ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ಲಯ ಅಧಿನಿಯಮ 2011ರ ಪರ ಕರಣ್ 49(2) 

ರನ್ಾ ಯ. 

ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನ್ಪದ ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ಲಯದ 2018-19 ಮತಿ್ತ  2019-20ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ವಾಷಿಾಕ 

ವರದ್ಧ. 

VIII.  ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು) (ಜೋವಿಶಾಸು ರ  ಮತ್ತು  

ಪರಿಸರ ಮತ್ತು  ಪರ ವಾಸೋದಯ ಮ  ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  

ಕಂಪನಿ ಕಾಯೆ್ದ  2013ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 395(1)(ಬಿ)ರನಾ ಯ. 

1. ಅರಣ್ಯ  ವಸತಿ ಮತಿ್ತ  ವಿಹಾರಧಾಮಗಳ ಸಂಸೆೆ  ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಸೆೆ ಯ(ಜಂಗಲ 

ಲಾಡ್್)   2019-20ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ವಾಷಿಾಕ ವರದ್ಧ ಹಾಗೂ (ಲೆಕೆ ಪರಿಶೇಧರ್ನ ವರದ್ಧ 

ಒಳಗೊಂಡಂತ್). 

2. ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ ವಾಸೇದಯ ಮ ಮೂಲಸೌಲಭಯ  ನಿಯಮಿತದ 2017-18, 2018-19ನೇ 

ಹಾಗೂ 2019-20ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ವಾಷಿಾಕ ವರದ್ಧ (ಲೆಕೆ ಪರಿಶೇಧರ್ನ ವರದ್ಧ ಒಳಗೊಂಡಂತ್). 

IX. ಶ್ರ ೋ ಕೋಟಾ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ (ಸಮಾಜ ಕಲಾಯ ಣ್, ಹಿುಂದುಳಿದ ವಗಾಗಳ 

ಕಲಾಯ ಣ್ ಸಚಿವರು):-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  

 ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯೆ್ದ  2013ರ ನಿಯಮ 395(1)ರನಾ ಯ. 
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1. ಕರ್ನಾಟಕ ತಾಂಡಾ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ 2019-20ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ವಾಷಿಾಕ 

ವರದ್ಧ ಮತಿ್ತ  ಲೆಕೆ ಪರಿಶೇಧರ್ನ ವರದ್ಧ. 

2. ಕರ್ನಾಟಕ ಆದ್ಧಜಾಂಬವ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ನಿಗಮ 2018-19ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ವಾಷಿಾಕ ವರದ್ಧ 

ಮತಿ್ತ  ಲೆಕೆ ಪರಿಶೇಧರ್ನ ವರದ್ಧ. 

3. ಡಾ. ಬಾಬು ಜ್ಗಜೇವನ್ ರಾಂ ಚಮಾ ಕೈಗಾರಿರ್ಕ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ 

2018-19ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ವಾಷಿಾಕ ವರದ್ಧ ಮತಿ್ತ  ಲೆಕೆ  ಪರಿಶೇಧರ್ನ ವರದ್ಧ. 

4. ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಷಿಾ ವಾಲ್ಲಮ ೇಕ್ಕ ಪರಿಶಿಷಿ  ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ನಿಗಮ 2019-

20ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ವಾಷಿಾಕ ವರದ್ಧ ಮತಿ್ತ  ಲೆಕೆ ಪರಿಶೇಧರ್ನ ವರದ್ಧ. 

5. ಡಾ.ಬ್ಬ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡೆ ರ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ 2018-19ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ 

ವಾಷಿಾಕ ವರದ್ಧ (ಲೆಕೆ ಪರಿಶೇಧರ್ನ ವರದ್ಧ ಒಳಗೊಂಡಂತ್).  

6. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ  ಅನ್ನಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಮತಿ್ತ  ಅನ್ನಸೂಚಿತ ಬುಡಕಟಿ್ಟ ಗಳ 

ಆಯೇಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದರ 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ವಾಷಿಾಕ ವರದ್ಧ. 

  

X. ಶ್ರ ೋ ಮರುಗೇಶ್ ರುದರ ಪಪ  ನಿರಾಣಿ (ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು  ಮಧಯ ಮ ಕೈಗ್ರರಿಕೆಗಳ 

ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  

ಕಂಪನಿ ಕಾಯೆ್ದ  2013ರ ಕಲಂ 394(2)ರ ಪರ ಕಾರ ಮತ್ತು  ಕಲಂ7ರ 2ನೇ ಉಪ ಕಲಂ 

ನಿಯಮ 18ರನಾ ಯ. 

1. ಮೈಸೂರು ಸೇಲಿ ಇಂಟರ್ ರ್ನಯ ಷನ್ಲ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ ನ್ (ಎಂ.ಎಸ್.ಐ.ಎಲ) 2019-

20ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ವಾಷಿಾಕ ವರದ್ಧ (ಲೆಕೆ ಪರಿಶೇಧರ್ನ ವರದ್ಧ ಒಳಗೊಂಡಂತ್). 

2. ಮಾಕೆಾಟ್ಟಂಗ್ ಕಮಯ ನಿಕೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಡ್ ರಿೆ ೈಸಿಂಗ್ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ ನ್ 2019-20ನೇ 

ಸಾಲ್ಲನ್ ವಾಷಿಾಕ ವರದ್ಧ (ಲೆಕೆ ಪರಿಶೇಧರ್ನ ವರದ್ಧ ಒಳಗೊಂಡಂತ್). 

3. ತ್ತಮಕೂರು ಮಷಿನ್ ಟೂಲ ಪಾಕ್ಾ 2017-18, 2018-19 ಮತಿ್ತ  2019-20ನೇ 

ಸಾಲ್ಲನ್ (ಲೆಕೆ ಪರಿಶೇಧನ್ ವರದ್ಧ ಒಳಗೊಂಡಂತ್). 

XI. ಶ್ರ ೋ ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಸೋಮಶೇಖ್ರ್ (ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು):-   ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  
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ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಕಾಯೆ್ದ  1959ರ ಕಲಂ 63(11) ಮತ್ತು  ಕರ್ನಾಟಕ 

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ನಿಯಮ1960ರ ನಿಯಮ 20(ಡಿ)ರನಾ ಯ. 

1. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ  ಮಹಳಾ ಸಹರ್ಕರ ಮಾರಾಟ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿಯಮಿತ 

ಬೆಂಗಳೂರು ಇದರ 2016-17 ರಿಂದ 2019-20ರವರೆಗಿನ್ ಲೆಕೆ ಪರಿಶೇಧರ್ನ ವರದ್ಧಗಳು. 

2. ಕರ್ನಾಟಕ ಸೌಹಾದಾ ಒಕೊ ಟ ಸಹರ್ಕರಿ ನಿಯಮಿತದ 2018-19 ಮತಿ್ತ  2019-20ನೇ 

ಸಾಲ್ಲನ್ ಲೆಕೆ ಪರಿಶೇಧರ್ನ ವರದ್ಧ. 

3. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ  ಸಹರ್ಕರಿ ತೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿಯಮಿತ ಬೆಂಗಳೂರು 

ಇದರ 2018-19 ಮತಿ್ತ  2019-20ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ಲೆಕೆ ಪರಿಶೇಧರ್ನ ವರದ್ಧ. 

XII. ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಸಿ ಪ್ರಟ್ಟೋಲ್ (ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  

(1)  ಕಂಪನಿ ಕಾಯೆ್ದ  2013ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 394(2)ರನಾ ಯ. 

1. ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗೊರ ೇ ಇಂಡಸಿಿ ರೇಸ್ ರ್ಕರ್ೇಾರಷನ್ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ ನ್ 2019-20ನೇ 

ಸಾಲ್ಲನ್ ವಾಷಿಾಕ ವರದ್ಧ (ಲೆಕೆ ಪರಿಶೇಧರ್ನ ವರದ್ಧ ಒಳಗೊಂಡಂತ್). 

2. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ  ಆಗೊರ ೇ ರ್ಕರನ್ ಪಾರ ಡಕಿ್ ಿ  ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ ನ್ 2019-20ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ 

ವಾಷಿಾಕ ವರದ್ಧ (ಲೆಕೆ  ಪರಿಶೇಧರ್ನ ವರದ್ಧ ಒಳಗೊಂಡಂತ್). 

3. ಆಹಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿಯಮಿತದ 2019-20ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ವಾಷಿಾಕ ವರದ್ಧ 

(ಲೆಕೆ ಪರಿಶೇಧರ್ನ ವರದ್ಧ ಒಳಗೊಂಡಂತ್). 

4. ದ್ಧ.ಮೈಸೂರು ಟಾಯ ಬಾಯ ಕೊೇ ಕಂಪನಿ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ ನ್ 2019-20ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ವಾಷಿಾಕ 

ವರದ್ಧ (ಲೆಕೆ ಪರಿಶೇಧರ್ನ ವರದ್ಧ ಒಳಗೊಂಡಂತ್). 

 

(2) ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾ ನಗಳ ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ಲಯಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ 2009ರ ಕಲಂ 40(3) ರಂತೆ. 

ಶ್ವಮೊಗಗ  ಕೃಷಿ ಮತ್ತು  ತೋಟಗ್ರರಿಕೆ ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ಲಯ 2014-15 ರಿುಂದ 2016-17ನೇ 

ಸ್ವಲಿನವರೆಗಿನ ಲೆಕಕ ಪರಿಶೋಧರ್ನ ವರದಿ ಮತ್ತು  2019-20ನೇ ಸ್ವಲಿನ ವಾಷಿಾಕ 

ವರದಿ. 

 

XIII.  ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು) (ನಗರಾಭಿವೃದಿಿ  

ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  
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(1) ಕಂಪನಿ ಅಧಿನಿಯಮ 2013ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 394(2)ರನಾ ಯ. 

ಕರ್ನಾಟಕ ನ್ಗರ ಮೂಲಸೌಕಯಾ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತಿ್ತ  ಹಣ್ರ್ಕಸು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ    

2019-20ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ವಾಷಿಾಕ ವರದ್ಧ(ಲೆಕೆ ಪರಿಶೇಧರ್ನ ವರದ್ಧ ಒಳಗೊಂಡಂತ್). 

(2) ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರಾಭಿವೃದಿಿ  ಪ್ರರ ಧಿಕಾರಗಳ ಕಾಯೆ್ದ , 1987ರ ಕಲಂ 48(5) ಮತ್ತು  

49ರನಾ ಯ. 

1. ಬೆಳಗಾವಿ ನ್ಗರಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ 2020-21ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ವಾಷಿಾಕ ವರದ್ಧ 

ಹಾಗೂ      2018-19ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ಲೆಕೆ ಪರಿಶೇಧರ್ನ ವರದ್ಧ. 

2. ಕಲಬುರಗಿ ನ್ಗರಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ 2016-17 ರಿಂದ 2019-20ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ 

ವಾಷಿಾಕ ವರದ್ಧಗಳು ಹಾಗೂ 2017-18 ಮತಿ್ತ  2018-19 ಸಾಲ್ಲನ್ ಲೆಕೆ  ಪರಿಶೇಧರ್ನ 

ವರದ್ಧಗಳು. 

3. ಚಿತರ ದುಗಾ ನ್ಗರಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ 2019-20ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ಲೆಕೆ ಪರಿಶೇಧರ್ನ 

ವರದ್ಧ. 

4. ಚಿಕೆ ಮಗಳೂರು ನ್ಗರಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ 2019-20ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ 

ಲೆಕೆ ಪರಿಶೇಧರ್ನ ವರದ್ಧ. 

5. ಮಂಗಳೂರು ನ್ಗರಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ 2012-13ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ಲೆಕೆ ಪರಿಶೇಧರ್ನ 

(ತಪಾಸಣಾ) ವರದ್ಧ. 

6. ಹಾಸನ್ ನ್ಗರಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ 2019-20ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ಲೆಕೆ ಪರಿಶೇಧರ್ನ 

ವರದ್ಧ. 

7. ಹುಬಿ ಳಿಳ -ಧಾರವಾಡ ನ್ಗರಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಪಾರ ಧಿರ್ಕರದ 2018-19 ರಿಂದ 2020-21ವರೆಗಿನ್ 

ವಾಷಿಾಕ ವರದ್ಧಗಳು ಮತಿ್ತ  2019-20ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ಲೆಕೆ ಪರಿಶೇಧರ್ನ ವರದ್ಧ. 

 

XIV. ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು) (ಪೌರಡಳಿತ್, ಸಣ್ಣ  

ಕೈಗ್ರರಿಕೆಗಳು, ಸ್ವವಾಜನಿಕ ವಲಯ ಉದಯ ಮಗಳ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  

(1) ಕಂಪನಿ ಕಾಯೆ್ದ  2013ರ ನಿಯಮ 619ಎ(2)ರನಾ ಯ. 

ಶಿರ ೇ ಕಂಠಿೇರವ ಸಿು ಡಿಯೇಸ್ ನಿಯಮಿತದ 2019-20ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ವಾಷಿಾಕ ವರದ್ಧ ಮತಿ್ತ  

ಲೆಕೆ ಪರಿಶೇಧರ್ನ ವರದ್ಧ. 
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(2) ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯೆ್ದ  2013ರ ಪರಿಚ್ಛ ೋದ 395(1)(ಬಿ)ಪರ ಕಾರ 

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ  ತ್ಂಗಿನ್ ರ್ನರಿನ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ 2019-20ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ 

ವಾಷಿಾಕ ವರದ್ಧ (ಲೆಕೆ ಪರಿಶೇಧರ್ನ ವರದ್ಧ ಒಳಗೊಂಡಂತ್). 

 

XV. ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು) (ರೇಷೆ್ಮ , ಯುವ 

ಸಬಲಿೋಕರಣ್ ಮತ್ತು  ಕ್ರ ೋಡೆಗಳು ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  

 ಕಂಪನಿಗಳ  ಕಾಯೆ್ದ , 1956ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 619(ಎ)(2)ರನಾ ಯ. 

ಕರ್ನಾಟಕ ರಷ್ಮಮ  ಉದಯ ಮಗಳ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ 2019-20ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ವಾಷಿಾಕ ವರದ್ಧ 

(ಲೆಕೆ ಪರಿಶೇಧರ್ನ ವರದ್ಧ ಒಳಗೊಂಡಂತ್). 

 

XVI. ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು) (ಇುಂಧನ, ಕನನ ಡ ಮತ್ತು  

ಸಂಸಿ ೃತ್ರ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  

(1) ಕಂಪನಿ ಕಾಯೆ್ದ , 2013ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 395(1) ರನಾ ಯ. 

1. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದುಯ ತ್ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ 2019-20ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ವಾಷಿಾಕ ವರದ್ಧ 

(ಲೆಕೆ ಪರಿಶೇಧರ್ನ ವರದ್ಧ ಒಳಗೊಂಡಂತ್). 

2. ಪವರ್ ಕಂಪನಿ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ ನ್ 2019-20ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ವಾಷಿಾಕ ವರದ್ಧ 

(ಲೆಕೆ ಪರಿಶೇಧರ್ನ ವರದ್ಧ ಒಳಗೊಂಡಂತ್). 

3. ದ್ಧ. ಮೈಸೂರು ಎಲೆಕಿ್ಕ ರೇಕಲ ಇಂಡಸಿಿ ರೇಸ್ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ ನ್ 2019-20ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ 

ವಾಷಿಾಕ ವರದ್ಧ(ಲೆಕೆ ಪರಿಶೇಧರ್ನ ವರದ್ಧ ಒಳಗೊಂಡಂತ್). 

 4. ಗುಲಿ ಗಾಾ ವಿದುಯ ಚಛ ಕಿ್ಕ  ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತದ 2019-20ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ವಾಷಿಾಕ 

ವರದ್ಧ(ಲೆಕೆ ಪರಿಶೇಧರ್ನ ವರದ್ಧ ಒಳಗೊಂಡಂತ್). 

 

(2) ವಿದುಯ ಚಛ ಕ್ು  ಕಾಯೆ್ದ -2003 ಪರಿಚ್ಛ ೋದ-104(4) ರಡಿ. 

 ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದುಯ ತ್ ಚಛ ಕ್ು  ಆಯೋಗದ 2019-20ನೇ ಸ್ವಲಿನ ಲೆಕಕ ಪರಿಶೋಧರ್ನ 

ವರದಿ. 
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XVII. ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು) (ವಾಣಿಜಯ  ಮತ್ತು  

ಕೈಗ್ರರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯುಂದ ಗಣಿ ಮತ್ತು  ಭೂ ವಿಜ್ಞಾ ನ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ 

ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತು  ವಿಕಲಚೇತ್ನರು ಮತ್ತು  ಹಿರಿಯ ರ್ನಗರಿೋಕರ ಸಬಲಿೋಕರಣ್ 

ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  

(1) ಕಂಪನಿ ಕಾಯೆ್ದ  2013ರ ಪರಿಚ್ಛ ೋದ 395(1)(ಬಿ)ರ ಪರ ಕಾರ.   

ಹಟಿ್ಟ  ಚಿನ್ು ದ ಗಣಿ ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತದ 2019-20ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ವಾಷಿಾಕ ವರದ್ಧ  (ಲೆಕೆ  

ಪರಿಶೇಧರ್ನ ವರದ್ಧ ಒಳಗೊಂಡಂತ್). 

(2) (ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ, ಹಕ್ಕಕ ಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು  ಪೂಣ್ಾ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ) 

ಅಧಿನಿಯಮ- 

1995ರ ಸೆಕ್ಷನ್-65(2) ರನಾ ಯ. 

ರಾಜ್ಯ  ಅಂಗವಿಕಲ ವಯ ಕಿ್ಕಗಳ ಹಕೆ ಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ ಕಛೇರಿಯ 2019-20ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ 

ವಾಷಿಾಕ ವರದ್ಧ. 

XVIII. ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು) (ವಾಣಿಜಯ  ಮತ್ತು  

ಕೈಗ್ರರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯುಂದ   ಕೈಮಗಗ  ಮತ್ತು  ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ, ಕಬ್ಬು  ಅಭಿವೃದಿಿ  

ಮತ್ತು  ಸಕಕ ರೆ ನಿರ್ದಾಶರ್ನಲಯ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  

ಕಂಪನಿ ಕಾಯೆ್ದ  1956ರ ಅನುಚ್ಛ ೋದ 619ಎ (3) ರನಾ ಯ. 

ದ್ಧ. ಮೈಸೂರು ಸಕೆ ರೆ ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತದ 2012-13 ಮತಿ್ತ  2013-14ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ವಾಷಿಾಕ 

ವರದ್ಧ (ಲೆಕೆ ಪರಿಶೇಧರ್ನ ವರದ್ಧ ಒಳಗೊಂಡಂತ್). 

XIX. ಶ್ರ ೋ ಮನಿರತ್ನ  (ತೋಟಗ್ರರಿಕೆ ಮತ್ತು  ಯೋಜನೆ, ಕಾಯಾಕರ ಮ ಸಂಯೋಜನೆ 

ಮತ್ತು  ಸ್ವುಂಖ್ಯಯ ಕ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  

ತೋಟಗ್ರರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾ ನಗಳ ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ಲಯ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಅಧಿನಿಯಮ 2009 

ಅಧ್ಯಯ ಯ VI, 40(3) ರನಾ ಯ. 

ತೇಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜಾಾ ನ್ಗಳ ವಿಶ್ಾ ವಿದಾಯ ಲಯ, ಬಾಗಲಕೊೇಟೆಯ 2017-18ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ 

ಲೆಕೆ ಪರಿಶೇಧರ್ನ ವರದ್ಧ. 

      ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಂಡಿಸಲ್ಯಯತ್ತ.   
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(667) 14.09.2021/3.40/ ಎಸ್್ಕೆ-ಎೆಂಡಿ 

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿ ತಿ) 

9.ನೂತ್ನ ಸಚಿವರುಗಳ ಪರಿಚಯ 

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

ಈ ಸಂದಭಮದಲಿ  ನೂತನವಾಗಿ ಆಯೆಕಯಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರುಗಳನ್ನನ  

ಸದನಕೆಕ  ನಾನ್ನ ಪರಿಚಯಸಕಡುತೆು ೀನೆ.  

ಶ್ರ ೀ  ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ, ಬೃಹತ್ ಹಾಗೂ ಮಧಯ ಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ  ಸಚಿವರು. 

ಶ್ರ ೀ ಮುನಿರತನ , ತ್ೀಟಗಾರಿಕೆ, ಯೀಜನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವೆಂಖಿಯ ಕ ಸಚಿವರು. 

ಶ್ರ ೀ ಬಸನಗೌಡ ಚನನ ಬಸವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್್, ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು 

ಶ್ರ ೀ ಸೀಮಶೇಖರ್್,  ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು. 

ಇವರೆಲಿರೂ ಸದನಕೆಕ  ಆಗಮಿಸದಿಾರೆ. ಇವರನೆನ ಲಿ್ಯ  ಈ ಸದನಕೆಕ  ತಮಾ  ಮೂಲಕ 

ಪರಿಚಯಸುತೆು ೀನೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯತ್ತ. ಈಗ ನಿಯಮ 330 ರ ಮೇಲೆ ಚಚೆಮ. 
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10. ನಿಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ತವಾಜನಿಕ ಮಹತ್ವ ದ ಜರೂರು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ 

ಚರ್ಚಾ 

 

        ಅ) ವಿಷಯ:- ಕನಾಮಟಕ ರಾಜಯ ದ ಪೂವಮದಲಿ  ಸಿ್ವಪನೆಯಾದಂತಹ ಏಕೈಕ ಸಕಾಮರಿ  

                               ಸ್ವಾ ಮಯ ದ ಮಂಡಯ  ಮೈ ಶುಗರ್್ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಯು ಕಳದ ಕೆಲವು  

                               ವಷಮಗಳಿೆಂದ ಕಬಬ ನ್ನನ  ಅರೆಯದೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಯು ಸಿ ಗಿತವಾಗಿದಿು ,  

                               ಇದರಿೆಂದ ಈ ಭಾಗದ ಕಬುಬ  ಬ್ಳದ ರೈತರನ್ನನ  ಸಂಕಷಟ ಕೆಕ  ಸಲುಕಿದೆ.  

                               ಅಲಿದೆ ಸಕಾಮರ ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  ಸಕಾಮರಿ  

                              ಸ್ವಾ ಮಯ ದಲಿೆ ೀ   ಉಳಿಸಕೆಂಡು ಆರಂಭಿಸಬೇಕೆೆಂಬ ಬಗೆಗ . 

 

-------- 

 ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟಿ. ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ (ಪದವಿೋಧರರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  

ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ ದ ಪೂವಮದ ಒೆಂದು ದಶಕದ ಮುೆಂಚೆ ಅೆಂದರೆ, 1933 ರ ಹೊತಿು ನಲಿ   ಭಾರತ 

ಖಂಡದಲಿ  ಹೆಸರು ಮಾಡಿದಂತಹ ರಾಜ ಋಷಿಯಾದ ನಾಲಾ ಡಿ ಕೃಷ್ಠಣ ದೇವರಾಜ 

ಒಡೆಯರ ಮಾಗಮದಶಮನದಲಿ  ಅೆಂದ್ಧನ ಬಿರ ಟಷ್ ಆಡಳಿತದ ಶೆರ ೀಷಟ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲಿ  

ಒಬಬ ರಾಗಿದಿ ೆಂತಹ ಡಾ. ಲೆಸಿ  ಸ. ಕೀಮನ್್ ಮತ್ತು  ದ್ಧವಾನ್್ ಮಿಜ್ಞಮ ಇಸ್ವಾಯಲ್್ರವರ 

ಸಹಕಾರದಲಿ  ಪಾರ ರಂಭಗೊೆಂಡಂತಹ ಮೈಸೂರು ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆ ಇಡಿೀ ಏಷ್ಠಯ ದಲಿಯೇ 

ಮೊಟಟ  ಮೊದಲನಯ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಯಾಗಿದೆ. ಒೆಂದು ಕಂಪನಿಯ ಮೂಲಕ ಸಕಾಮರದ 

ಜವಾಬಿ್ರರಿಯಲಿ  ಆದಂತಹ ಕಾರ್ಖಮನೆ. ಇವತಿು ಗೂ ಈ ಕಾರ್ಖಮನೆಯಲಿ  ಸುಮಾರು 

ಹದ್ಧನಾಲುಕ  ಸ್ವವಿರದ್ಧೆಂದ ಹದ್ಧನೈದು ಸ್ವವಿರ ಜನರ ಸೇರಿದವರಿದಿಾರೆ. ಒೆಂದೆರಡು ಸ್ವವಿರ 

ಜನರಿಲಿ , ಸುಮಾರು ಹದ್ಧನಾಲುಕ  ಸ್ವವಿರದ್ಧೆಂದ ಹದ್ಧನೈದು ಸ್ವವಿರ ಜನರು ಸೇರಿದವರಿದಿಾರೆ. 

ಈ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಯ ಆಸು ಯ ವಿವರವನ್ನನ  ಕೇಳಿದರೆ, ನಾವು ನಿೀವು ಮತ್ತು  ಈ ರಾಜಯ ದ 

ಜನರು ಸುಸ್ವು ಗಿ ಬಿಡುತೆು ೀವ. ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ಟೌನ್್ ಹಾಲ್್ ಎದುರುಗಡೆ  ಒೆಂದು ಎಕರೆ ಹತ್ತು  

ಗುೆಂಟೆ ಪರ ದೇಶದಲಿ  ನೂರಾರು ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳಷ್ಟಟ  ಬ್ಲೆ ಬ್ರಳುವಂತಹ ಆಸು  ಇದೆ.  

ಬಹುಶಃ ಆ ಜ್ಞಗಕೆಕ  ನಾವು ಬ್ಲೆ ಕಟಟ ವುದಕಾಕ ಗುವುದ್ಧಲಿ .  ಒೆಂದು ಎಕರೆ ಹತ್ತು  ಗುೆಂಟೆ 

ಜ್ಞಗದ ಒೆಂದು ದೊಡಡ  ಕಟಟ ಡ ನಿವೇಶನ ಇದೆ. ಒೆಂದು ತಿೆಂಗಳಿಗೆ ಲಕಿಾೆಂತರ ರೂಪಾಯ 

ಬ್ರಡಿಗೆ ತರುವಂತಹ ಕಟಟ ಡವಾಗಿದೆ.  ಅದಲಿದೇ ಮಂಡಯ  ಗಾರ ಮದಲಿ  ಸುಸಜೆಿ ತವಾದಂತಹ 

ಮೂರು ಎಕರೆ ಪರ ದೇಶದಲಿ  ಕಲ್ಯಯ ಣ ಮಂಟಪವಿದೆ.  ಗುತು ಲು ಗಾರ ಮದಲಿ  ಸುಮಾರು 560 

ಉದಿದ ಅಳತೆಯ ಬಹು ದೊಡಡ  ವಾಣಿಜಯ  ಮಳಿಗೆ ಇದೆ.  ಗುತು ಲು ಗಾರ ಮದಲಿ  ಸುಮಾರು 41 

ಎಕರೆ ಜಮಿೀನ್ನ ಇದೆ. ಶ್ರ ೀರಂಗಪಟಟ ಣ ತಾಲಿೂಕಿನಲಿ  ಎರಡು ಕಾಲು ಎಕರೆ ಜಮಿೀನ್ನ ಇದೆ. 
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ಮಂಡಯ  ಗಾರ ಮದಲಿ  ಬರುವಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಖಮನೆಯ ಆವರಣ ಸುಮಾರು 106 ಎಕರೆ 

ಜಮಿೀನ್ನ ಪರ ದೇಶದಲಿದೆ. ಅದು ಮಂಡಯ  ನಗರದ ಮಧಯ  ಪರ ದೇಶದಲಿದೆ.  ಅಲಿ  ಉತಾಪ ದನಾ 

ಘಟಕ, ವಸತಿ ಗೃಹ, ಕಛೇರಿಗಳಲಿವೂ ಇದೆ. ಅದಲಿದೇ ಕಾರ್ಖಮನೆಯ 

ಜವಾಬಿ್ರರಿಯಡಿಯಲಿ  ಒೆಂದು ಹೈಸೂಕ ಲ್್ ಮತ್ತು  ಐಟಐ ಕಾಲೇಜುಗಳು ನಡೆಯುತಿು ದೆ.  

ಗುತು ಲು ಗಾರ ಮದಲಿ  ಏಳು ಎಕರೆ, ಸ್ವತನೂರು ಗಾರ ಮದಲಿ  ಐವತ್ತು  ಎಕರೆ ಮತ್ತು  ಹೆಚ್್. 

ಕೀಡಿಹಳಿು  ಅರಕೆರೆ ಗಾರ ಮಗಳಲಿ  ಜಮಿೀನ್ನಗಳಿವ.  ಕೆರಗೊೀಡು ಗಾರ ಮದಲಿ  ಮತ್ು ೆಂದು 

ಕಲ್ಯಯ ಣ ಮಂಟಪಗಳ ಇದೆ.  ಅಲಿಗೆ ಒಟಟ  ಎರಡು ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳು, ಎರಡು 

ಕಾಲೇಜುಗಳು ಈ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು  ಕಾರ್ಖಮನೆಯ ಜವಾಬಿ್ರರಿಯಲಿ  ನಡೆಯುತಿು ದೆ.  

ಅದಲಿದೇ ಸಹ ವಿದುಯ ತ್ ಘಟಕ ಮತ್ತು  ಡಿಸಟ ಲರಿ ಘಟಕಗಳಿವ. ಕಾರ್ಖಮನೆಯಲಿ  ಎರಡು 

ಮಿಲ್್ಗಳಿವ. ಒೆಂದು ಹೊಸ ಮಿಲ್್ ಹಾಗೂ ಒೆಂದು ಹಳಯ ಮಿಲ್್ ಇದೆ. ಹಳಯ ಮಿಲ್್ 

ಚಾಲನೆಯಲಿ  ಇಲಿ . ಹೊಸ ಮಿಲ್್ ಸುಸಿತಿಯಲಿ  ಇದೆ. 1933 ರಲಿ  ಆರಂಭವಾದಂತಹ ಈ 

ಕಾರ್ಖಮನೆ  ಸುಮಾರು 65-70 ವಷಮಗಳ ಕಾಲ  ಅತಯ ೆಂತ ಯಶಸಾ ಯಾಗಿ ನಡೆದುಕೆಂಡು 

ಬಂದ್ಧದೆ. ಈ ಕಾರ್ಖಮನೆಯು ಸ್ವವಿರಾರು ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳಷ್ಟಟ  ಆದಾಯವನ್ನನ  

ಸುಮಾರು 75 ವಷಮಗಳ ಕಾಲ ಸಕಾಮರ, ರೈತರು, ಷೇರುದಾರರು, ಕಾಮಿಮಕರು ಮತ್ತು  ಜಿಲಿೆ  

ಹಾಗೂ ರಾಜಯ ಕೆಕ  ತಂದು ಕಟಟ ದೆ. ಈಗ ಅದನ್ನನ  ಕಳದು ಹತ್ತು  ಹದ್ಧನೈದು ವಷಮಗಳಿೆಂದ 

ಈ ಕಾರ್ಖಮನೆ ನಷಟ ದಲಿ  ಇದೆ.  ಅದಕೆಕ  ನಾಲ್ಯಕ ರು ಕಾರಣಗಳಿವ.  ನಮಾ  ಸಕಾಮರದವರೇ 

ಒೆಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನನ  ಮಾಡಿದರು. 2015 ರಲಿ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಸ್ವವಮಜನಿಕ 

ಉದಯ ಮಿಗಳ ಮಹಾ ಉದಯ ಮ, ಕನಾಮಟಕ ಸಕಾಮರ, ಕನಾಮಟಕ ಮೌಲಯ  ಮಾಪನ 

ಪಾರ ಧಿಕಾರದ ಸಹಯೀಗದೊೆಂದ್ಧಗೆ ಭಾರತಿೀಯ ಸಂಪನೂಾ ಲ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು  ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ 

ಸಂಸಿೆ  ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನವರು Indian Resources Information And Management 

Technologies Limited ಈ ಸಂಸಿೆ ಗೆ  ಪುನಶೆಚ ೀತನ ಬಗೆಗೆ ಅಧಯ ಯನ ವರದ್ಧಯನ್ನನ  

ಕಡುವುದಕೆಕ  ಗೊತ್ತು  ಮಾಡಿದಿರು.  ಆದರೆ ಈ ಹಿೆಂದೆ ಸಕಕ ರೆ ಉತಪ ನನ ಕಾಕ ಗಿ ರಾಜಯ , ದೇಶ 

ಮತ್ತು  ವಿದೇಶದಲಿ  ಇದು ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರು ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಯು ಕಬಬ ನ್ನನ  

ನ್ನರಿಸುವ ಬಗೆಗ   ಪಾಠಗಳಿದಿವು. ನಾವಲಿ್ಯ  ಚಿಕಕ ಮಕಕ ಳಾಗಿದಿಾ ಗ, ಆ ಪಾಠವನ್ನನ  

ಕೇಳುತಿು ದಿೆ ೀವು. ಮಂಡಯ  ನಗರವನ್ನನ  ಸಕಕ ರೆ ನಗರ ಎೆಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯುತಿು ದಿರು. ಅದು 

ಅಷಟ ರಮಟಟ ಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಬಹಳ ಪರ ಯೀಜನಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿು ತ್ತು . ಇವತ್ತು  

ಮಂಡಯ  ಜಿಲಿೆಯ ಜನರ ಜಿೀವನಾಡಿ ಬದುಕು ಎೆಂದರೆ, ಒೆಂದು ಕಾವೇರಿ ನದ್ಧ ನಿೀರು, 

ಇನನ ೆಂದು ಮೈ ಶುಗರ್್  ಕಾರ್ಖಮನೆ. ಇಡಿೀ ಜಿಲಿೆಯ ಜನರ ಬದುಕಿನ ಭಾಗ ಆಗಿ ಹೊೀಗಿದೆ. 
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ಇವತ್ತು  ಮಂಡಯ  ಜಿಲಿೆ ಗೆ ಜನ ಬರುತಿು ಲಿ . ಏಕೆೆಂದರೆ, ಕಾರ್ಖಮನೆ ನಡೆಯುತಿು ಲಿ  ಮತ್ತು  

ವಹಿವಾಟ ಇಲಿ . ಈ ಜಿಲಿೆಯ ಮೇಲೆ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆ ಅಷಟ ರ ಮಟಟ ಗೆ ಪರ ಭಾವ ಇದೆ.   ಈ 

ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆ ಹೊೆಂದ್ಧರುವಂತಹ ಇಡಿೀ ಆಸು ಯ ಮೌಲಯ  ಲೆಕಾಕ ಚಾರ ಹಾಕುವುದಾದರೆ, 

ಒೆಂದು ಸ್ವವಿರ ಎೆಂಟ ನೂರು ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳಿೆಂದ ಎರಡು ಸ್ವವಿರ ಕೀಟ 

ರೂಪಾಯಗಳಷ್ಟಟ  ಆಸು  ಇದೆ.  ಇೆಂತಹ ಕಾರ್ಖಮನೆ ಏಕೆ ಈ ಸಿ ತಿಗೆ ಹೊೀಯತ್ತ?  ನಾನ್ನ 

ಹೇಳಿದಂತೆ, ಈ ಸಂಸಿೆಯು ಅಧಯ ಯನ ಮಾಡಿ ವರದ್ಧಯನ್ನನ  ಕಡುತು ದೆ.  ಆ ವರದ್ಧ 

ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ತಳಹಾದ್ಧಯ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ ಒೆಂದು ಅತಯ ೆಂತ ಆಶಚ ಯಮ 

ವಿಚಾರವೇನೆೆಂದರೆ, ಇಪಪ ತ್ತು  ವಷಮಗಳಲಿ  ಸುಮಾರು ಇಪಪ ತ್ು ೀೆಂಭತ್ತು  ವಯ ವಸಿ್ವಪಕ 

ನಿದೇಮಶಕರುಗಳನ್ನನ  ಆಳುವ ಸಕಾಮರಗಳು ಹಾಕಿದಿ್ಧ ೀರಿ. ಏಷಯ  ಖಂಡದಲಿಯೇ ಮೊಟಟ  

ಮೊದಲನೇಯದಾಗಿ ಅತಯ ೆಂತ ಯಶಸಾ ಯಾಗಿ ಮತ್ತು  ಲ್ಯಭದಾಯಕವಾಗಿ ನಡೆದುಕೆಂಡು 

ಬಂದಂತಹ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆ. ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಯ ಜವಾಬಿ್ರರಿಯನ್ನನ  ಆಡಳಿತ 

ನಡೆಸುವುದಕೆಕ  ವಯ ವಸಿ್ವಪಕ ನಿದೇಮಶಕರು, ಕಾಯಮನಿವಾಮಹ ನಿದೇಮಶಕರುಗಳನ್ನನ  ಕಳದ 

ಇಪಪ ತ್ತು  ವಷಮಗಳಲಿ  ಇಪಪ ತ್ು ೀೆಂಭತ್ತು  ಜನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನನ  ಹಾಕುತಾು ರೆ. ಆ ವರದ್ಧ ಏನ್ನ 

ಹೇಳುತು ದೆ ಎೆಂದರೆ, ತಾೆಂತಿರ ಕ ಜ್ಞಾ ನವುಳು  ಯಾರಾದರೂ ಒಬಬ  ಕಾಯಮನಿವಾಮಹಕ 

ನಿದೇಮಶಕ, ಕನಿಷಾ  ಮೂರು ವಷಮ, ಗರಿಷಾ  ಐದು ವಷಮಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಎೆಂದು 

ವರದ್ಧ ಹೇಳುತು ದೆ.  ಆರಂಭದ ದ್ಧನಗಳಲಿ  ಹಾಗೇ ಇರುತಿು ತ್ತು . ಒಳು ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ 

ಪಟ್ಟನ ಯಕ್ ಎನ್ನನ ವಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದಿರು. ಶ್ರ ೀ  ಗೊೀವಿೆಂದ ರಾಜ್್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 

ಬಂದು cogeneration ಮಾಡಿದರು. ಯಾವಾಗೆಲಿ್ಯ  ಒಳು ಯ ಅಧಿಕಾಗಳಿದಿರು,  

ಯಾವಾಗೆಲಿ್ಯ  ಸಮಥಮ ಆಡಳಿತ ಇತ್ು ೀ, ಆಗೆಲಿ್ಯ  ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳಷ್ಟಟ  

ಆದಾಯವನ್ನನ  ಈ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ನಮಾ  ನಿರಿೀಕಿೆಗೂ ಮಿೀರಿ ಸಕಕ ರೆ 

ಉತಪ ನನ ವನ್ನನ  ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆ ಲ್ಯಭ ತಂದು ಕಟಟ ದಿೆ ೀ ಹೆಚ್ಚಚ . 

ಯಾವಾಗ mismanagement ಬಂತ್ೀ, ಆಗ ಇದರ ಅವನತಿ ಪಾರ ರಂಭವಾಯತ್ತ. ಇದಕೆಕ  

ಮೂಲ ಕಾರಣ ಸಕಾಮರ ಸಮಥಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡವನ್ನನ  ಕಡದೇ ಇರುವಂತಹದಿು . 

ಅವರು ಏನ್ನ ಹೇಳುತಾು ರೆೆಂದರೆ, ಕಳದ 15-20 ವಷಮಗಳಿೆಂದ ಒಬಬ  ರ್ಖಯಂ ವಯ ವಸಿ್ವಪಕ 

ನಿದೇಮಶಕರು ದ್ಧೀರ್ಘಮವದಧಿಯವರೆಗೆ ಇಲಿ . ಒಬಬ  ಜನರಲ್್ ಮಾಯ ನೇಜರ್್ 

ಧಿೀರ್ಘಮವಧಿಯವರೆಗೆ ಇಲಿ . ಯಾರೀ temporary ಯವರಿಗೆ incharge ಕಡುವಂತಹ 

ವಯ ವಸಿೆ  ಬಂದು ಬಿಟಟ ದೆ. ಒಬಬ  ಚಿೀಫ್ ಇೆಂಜಿನಿೀಯರ್್ ರ್ಖಯಂ ಆಗಿ ಬಹಳ ವಷಮಗಳಿೆಂದ 

ಆ ಕಾರ್ಖಮನೆಗೆ ಇಲಿ . ಒಬಬ  ಚಿೀಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ ್ ರ್ಖಯಂ ಆಗಿ ಬಹಳ ವಷಮಗಳಿೆಂದ ಆ 
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ಕಾರ್ಖಮನೆಗೆ ಇಲಿ . ತಾೆಂತಿರ ಕ ತಂಡ ರ್ಖಯಂ ಆಗಿ ಈ ಕಾರ್ಖಮನೆಗೆ ಇಲಿ . ಹಾಗಾಗಿ ಚಿೀಫ್ 

ಅಕೌೆಂಟೆೆಂಟ್ ಕೂಡ ರ್ಖಯಂ ಆಗಿ ಆ ಕಾರ್ಖಮನೆಗೆ ಇಲಿ . ಸ್ವವಿರಾರು ಕೀಟ 

ರೂಪಾಯಗಳು ನಡೆದುಕೆಂಡು ಬಂದ್ಧರುವಂತಹ ಈ ಕಂಪನಿಗೆ  ಕಳದ ಎರಡು 

ದಶಕಗಳಿೆಂದ ಇೆಂತಹ ಆಯಾ ಕಟಟ ನ ಸಿ ಳದಲಿ  ಇರಬೇಕಾದಂತಹ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲಿ . 

ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಮಿಟ ಪರ ತಯ ಕ್ಷ ಕಾರಣಗಳು ಏನೆೆಂದರೆ, ಕಬುಬ  ನ್ನರಿಸುವುದಕೆಕ   

ಆರಂಭಿಸ, ಸಕಕ ರೆ ತಯಾರಿಕೆಯವರೆಗೆ,  ಸಕಕ ರೆ ಅೆಂಶದಲಿ  ವಯ ತಾಯ ಯವಾಗುತಿು ರುವುದರಿೆಂದ 

ಕಂಪನಿಗೆ ನಷಟ ವಾಗುತಿು ದೆ. ಈ ಸಮಸೆಯ ಯನ್ನನ  ಶ್ೀಘರ ವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುವುದು. ಅವರು 

ಕಟಟ ೆಂತಹ ವರದ್ಧ. ಪರ ತಿ ವಷಮ ಕಬುಬ  ನ್ನರಿಸುವುದಕೆಕ  ಜೂನ್್ ತಿೆಂಗಳಿನಲಿ  

ಪಾರ ರಂಭಿಸಬೇಕು. ಬಹಳ ದ್ಧನಗಳ ನಂತರ ಮಾಡುವುದರಿೆಂದ ಕಬಿಬ ನಿೆಂದ ಬರುವ ಇಳುವರಿ 

ಕಡಿಮಯಾಗುತಾು  ಬರುತು ದೆ. ಖಚ್ಚಮ ಹೆಚಾಚ ಗುತು ದೆ. ಆದಾಯ ಕಡಿಮಯಾಗುತು ದೆ. 28 MW 

cogeneration plant ಅನ್ನನ  ಸುಮಾರು 54 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳನ್ನನ  ಹಾಕಿ ಪಾರ ರಂಭ 

ಮಾಡಿದಿ್ಧ ೀರಿ. ಇಲಿಯವರೆಗೂ ಒೆಂದು ದ್ಧನ ಆ cogeneration ನಡೆದ್ಧಲಿ . ಇದನ್ನನ  

ನಡೆಸುವಂತಹ ತಿೀಮಾಮನಕೆಕ  ವಯ ವಸಿ್ವಪಕ ನಿದೇಮಶಕರಗಳು ಬರಲಲಿ . ಡಿಸಟ ಲರಿ ಘಟಕ 

ಇತ್ತು . ಇದು ಅತಯ ೆಂತ ಆದಾಯ ತರುವಂತಹ ಘಟಕವಾಗಿತ್ತು . ಇತಿು ೀಚೆಗೆ  ಡಿಸಟ ಲರಿ 

ಘಟಕವನ್ನನ  ಮುಚಿಚ ದ್ಧರಿ.  

(ಮುೆಂದು) 

(668) 14.09.2021,3.50, ಟಸಹೆಚ್-ಎೆಂಡಿ 

  (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟಿ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ (ಮುಿಂದು):-  

ಅದನ್ನನ  ಪುನರ್ ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನನ  ಮಾಡಲಲಿ .  ಇೆಂತಹ facts ಗಳನ್ನನ  

ಹುಡುಕಿ ಅವರು ಏನ್ನ ಹೇಳಿದಿಾರೆೆಂದರೆ, ಈಗಿನ ಪರಿಸಿ ತಿ ಹಾಗೂ ಅದಕೆಕ  ಇರುವ 

ಕಾರಣಗಳು ಸರಿ; ಇಷ್ಟಟ  ಆಯತ್ತ. ಆದರೆ ಇವಲಿವನೂನ  ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾದರೆ, 

ಇವಲಿವನೂನ  ಒೆಂದು ಸರಿದಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಾದರೆ,್ “ನಾಲುಕ  ವಷಮಗಳಿೆಂದ ಕಂಪನಿ 

ಪುನಶೆಚ ೀತನಕೆಕ  ಬದಲ್ಯಗಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು  ಸಕಾಮರಗಳು ಕೇವಲ ಅನಯ ರಿಗೆ 

ವಹಿಸುವ ಪರ ಯತನ ದಲಿೆ ೀ ಇದಿಾರೆ. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕಡಬೇಕು ಎನ್ನನ ವ ಆಲೀಚನೆ 

ಇದೆಯೇ ಹೊರತ್ತ, ಈ ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  ಪುನಶೆಚ ೀತನ ಮಾಡಬೇಕು ಎನನ ತಕಕ ೆಂಥ 
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ಆಲೀಚನೆಯನ್ನನ  ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು”್ ಎೆಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ಇದರ 

ಜೊತೆಗೆ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲಿರತಕಕ ೆಂಥ ಒೆಂದು ಕಚೇರಿ ಕಟಟ ಡದಲಿ  ಸರಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಯಲು 

ನಿೀರು ಕೂಡ ಇಲಿ . ಅಲಿ  ನಿೀರಿನ ಬಳಕೆಯೂ ಕೂಡ ಇಲಿ . ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಇದನ್ನನ  

ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸದರೆ ಆ ಕಟಟ ಡವೊೆಂದರಲಿೆೀ ವಷಮಕೆಕ  ಎರಡ್ಮವರೆ ಕೀಟಗಳ ಆದಾಯ 

ಬರುತು ದೆ. ಆ ಆದಾಯ ತರುವಂಥ ಪರ ಯತನ ವನ್ನನ  ಮುೆಂದೆ ಬಂದಂಥ ಯಾವ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡಲೇ ಇಲಿ . ಈಗ ಸಕಾಮರ ಲೀಜ್್ಗೆ ಕಡಲು ಹೊರಟದೆ.  ಸಕಾಮರ 

Lease ಗೆ ಕಡುವಾಗ ರೂ.50 ಕೀಟಗಳನ್ನನ  ಕಟಟ  ಕಡುತು ದಂತೆ. ಇದು ನಗು 

ತರಿಸುತ್ು ೀ, ನೀವು ತರಿಸುತ್ು ೀ ಮತ್ತು  ಕಣಿಣ ೀರು ತರಿಸುತ್ು ೀ ನನಗೆ ಅಥಮವಾಗುವುದ್ಧಲಿ .  

2019-20ರ ಬಡೆೆಟ್ನಲಿ  ಸನಾಾ ನಯ  ಶ್ರ ೀ ಹೆಚ್್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾ ಮಿಯವರು 

ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳಾಗಿದಿಾ ಗ ಹೊಸ ಮಿಲ್್ನ ಯಂತರ ಗಳನ್ನನ  ಸರಿಪಡಿಸ ಕಾರ್ಖಮನೆ 

ನಡೆಸುವುದಕೆಕ  ರೂ.100 ಕೀಟಗಳ ಅನ್ನದಾನವನ್ನನ  ಘೀಷಣೆ ಮಾಡಿದಿರು. ಇದರ 

ಜೊತೆಗೆ ಈ  ಸಮಿತಿ ಶ್ಫಾರಸುಸ  ಮಾಡಿದೆ. ಇದರದಿೆ ೀ ಸ್ವತನೂರಿನಲಿರತಕಕ ೆಂಥ 

ಜಮಿೀನಿನಲಿ  ಒೆಂದು ಹೊಸ ಮಿಲ್್ ನಮಾ  ಸಚಿವರ ಆಶ್ೀವಾಮದದ್ಧೆಂದ ಆಗಿದೆ.   ರೂ. 400 

ಕೀಟಗಳ ವಚಚ ದಲಿ  ಒೆಂದು ಹೈಟೆಕ್ ಮಿಲ್್ನ್ನನ  ಕಾಲ್ಯನಂತರದಲಿ  ಹಾಕಿಕಳುು ವುದು 

ಆಗಿದೆ. ಆ ಬಜೆಟ್ ಅೆಂಗಿೀಕಾರವಾಗಿದಿು , ಎರಡ್ಮ ಸದನಗಳಲಿೂ  ಅದಕೆಕ  ಒಪಿಪ ಗೆ ಸಕಿಕ ದೆ.    

ಎರಡ್ಮ ಸದನಗಳಲಿ  ಒಪಿಪ ತವಾದಂಥ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನನ  ಒೆಂದು ಕಾಯ ಬಿನೆಟ್ ತಿರಸಕ ರಿಸಲು 

ಅಧಿಕಾರವಿದೆ ಎೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿು ಲಿ .  ನಾನ್ನ ರಾಜಯ ಶಸು ರವನ್ನನ  ಓದ್ಧದವನ್ನ.  ನಮಗೆ 

ಶಸಕಾೆಂಗವೇ ಸುಪಿರ ೀೆಂ. ಎರಡ್ಮ ಸದನಗಳಲಿ  ಒಪಿಪ ಗೆಯಾದ ನಂತರ, ಆ ತಿೀಮಾಮನ 

ಬದಲ್ಯಗಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಮತೆು ೀ ಎರಡ್ಮ ಸದನಕೆಕ ೀ ಬರಬೇಕು. ಆದರೆ ಕಾಯ ಬಿನೆಟ್ಗೆ 

ಅಧಿಕಾರವಿಲಿ . ಆದರೆ ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಅದನ್ನನ  ರ್ಖಸಗಿಯವರಿಗೆ ಕಡುವುದಕೆಕ  

ನಿಣಮಯವಾಗುತು ದೆೆಂದರೆ, ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯು 100ಕೆಕ  100ರಷ್ಟಟ  ಹಕುಕ ಚ್ಚಯ ತಿ ಆಗುತು ದೆ.  

ಎರಡ್ಮ ಸದನಗಳ ಅಧಿಕಾರವನ್ನನ  ಮೊಟಕು ಮಾಡಿದಂತಾಗುತು ದೆ.  ಆ ಬಜೆಟ್ನಲಿ  

ರೂ.100 ಕೀಟಗಳ ಅನ್ನದಾನವನ್ನನ  ಕಟಟ , ರೂ.400 ಕೀಟಗಳಲಿ  ಹೊಸ ಮಿಲ್್ಗೆ 

ಘೀಷಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎರಡ್ಮ ಸದನಗಳಲಿ  ಅೆಂಗಿೀಕಾರವಾದ ನಂತರ, ಆ 

ಪರ ಯತನ ದಲಿ  ಯಾವುದೇ ಸಕಾಮರ ಅಧಿಕಾರಕೆಕ  ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಮುೆಂದೆ 

ಸ್ವಗಬೇಕಾಗುತು ದೆ.  ಮತೆು  ಏನಾದರೂ ಬದಲ್ಯವಣೆಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಎರಡ್ಮ ಸದನಗಳ 

ಗಮನಕೆಕ  ತಂದು ಒಪಿಪ ಗೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತು ದೆ.  ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಈ ತಾೆಂತಿರ ಕ ವಯ ತಾಯ ಸ 

ಮತ್ತು  ಇದರ ಆಳ ಮತ್ತು  ಉದಿದ ಅರಿವು ಸಂಬಂಧಪಟಟ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಇದೆಯೀ, ಇಲಿವೊೀ 



«¥À/14.09.2021/135 

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

ನನಗೆ ಅಥಮವಾಗುತಿು ಲಿ . This is the technical point. ಈ ಹಿೆಂದೆ ಬಜೆಟ್ನಲಿ  ಹಣ 

ಘೀಷಣೆ ಮಾಡಿ ಸಕಾಮರದ ಜವಾಬಿ್ರರಿಯಲಿ  ಆ ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  ನಡೆಸಬೇಕು ಎೆಂದು 

ತಿೀಮಾಮನವಾದ ನಂತರ, ಎರಡ್ಮ ಸದನಗಳಲಿೂ  ಒಪಿಪ ಗೆ ಕಟಟ ದೆ.  ಆದರೆ ಹೇಗೆ 

ಕಾಯ ಬಿನೆಟ್ ಈ ನಿಣಮಯವನ್ನನ  ಬದಲ್ಯಯಸುತು ದೆ? ಹಾಗಾಗಿ, ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಏಕೆ 

ಸಕಾಮರದ ಜವಾಬಿ್ರರಿಯಲಿೆೀ ಕಾರ್ಖಮನೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಎೆಂದು ನಮಾ  ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವರಿಗೆ 

ಗೊತಿು ದೆ.  ಬಹುಪಾಲು ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಗಳು ಕಬಿಬ ನ ದರವನ್ನನ  ನಿಣಮಯ ಮಾಡುವಲಿ  

ಕಬಿಬ ನಿೆಂದ ಬಂದಂಥ ಇಳುವರಿಯನ್ನನ  ಮಾತರ  ಲೆಕಕ ಕೆಕ  ತೆಗೆದುಕಳುು ತಾು ರೆ. ಆದರೆ ನಮಾ  

ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಯ ಮೈಷ್ಟಗರ್್ನಲಿ  ಕಬಿಬ ನ ಇಳುವರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಅಲಿನ distillery ಯ 

ಆದಾಯ, ಅಲಿನ ಎಥೆನಾಲ್್ ಆದಾಯ, ಅಲಿನ molasses ಆದಾಯ ಮತ್ತು  ಅಲಿ  ಏನೆಲಿ್ಯ  

ಉಪ ಉತಪ ನನ ಗಳಿದಿವೊೀ ಅವಲಿವನೂನ  ಸೇರಿಸ ಪರ ತಿ ವಷಮದ ಅಖೈರಿನಲಿ  ಪರ ತಿಯಬಬ  

ಶೇರುದಾರನಿಗೆ ಡಿವಿಡೆೆಂಟ್ ಎೆಂದು ಕಡುತಿು ದಿರು. ಸಕಾಮರ ಏನ್ನ FRP (Fair and 

Remunerative Price) ದರ ನಿಧಾಮರ ಮಾಡುತು ದೆಯ ಅದನ್ನನ  ಕಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ 

ಯಾವುದೇ ಸಕಾಮರದಲಿ  ನಿಣಮಯವಾದಾಗ ಆ ಮೈಸೂರು ಕಾರ್ಖಮನೆ ಆ ಬ್ಲೆಯನ್ನನ  

ತಕ್ಷಣವೇ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗೊಳಿಸುತಿು ತ್ತು . ರ್ಖಸಗಿ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಗಳ ಲ್ಯಬಿ ಮಾಡುವುದನ್ನನ  

ಈ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆ ಹತ್ೀಟಗೆ ತರುತಿು ತ್ತು . ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಕಕ ರೆ ಉತಪ ತಿು ಯ ಜೊತೆಗೆ 

ಎಲಿ್ಯ  ಉಪ ಉತಫ ನನ ಗಳನ್ನನ  ಲೆಕಕ  ಹಾಕಿ ಅೆಂತಿಮವಾಗಿ ಲ್ಯಭಾೆಂಶದ ಡಿವಿಡೆೆಂಟ್ನ್ನನ  

ಒೆಂದು ಟನ್್ಗೆ ರೂ.100/-ಗಳು, ರೂ.150/-ಗಳು ಮತ್ತು  ರೂ.200/-ಗಳನ್ನನ  ಕಡುತಿು ತ್ತು . 

ಪರ ತಿಯಬಬ  ರೈತರಿಗೆ ಒೆಂದು ಟನ್್ಗೆ 2 ಕೆಜಿ ಮತ್ತು  3 ಕೆಜಿ ಸಕಕ ರೆ ಕಟಟ ದಿು  ಇವತಿು ಗೂ 

ನಮಾ  ಜನರಲಿ  ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಆ ರೈತರು 50 ಟನ್್, 100 ಟನ್್, 200 ಟನ್್ ಸರಬರಾಜು 

ಮಾಡಿದಾಗ ಕೈ ತ್ತೆಂಬ್ರ ಹಣವನ್ನನ  ಬೀನಸ್್ ರೂಪದಲಿ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡು 

ಹೊೀಗುತಿು ದಿ ರು. ಅೆಂತಹ ಸುವಣಮ ಯುಗವಾಗಿತ್ತು .  ಹಾಗಾಗಿ, ಎಲಿವನ್ನನ  ಲೆಕಕ  ಹಾಕಿ, ಬ್ಲೆ 

ನಿಶಕ ಷ್ಟಮ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಂಪರೆ, ಪದಿ ತಿ ಈ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಯಲಿ  ಮಾತರ  ಇದೆ.  ಆದರೆ 

ಬೇರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಗಳಲಿ  ಯಾವ ರಿೀತಿ ಇದೆಯೆೆಂದು ನಮಾ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿಗೆ 

ಗೊತ್ತು .  ಅಲಿ  ಸಕಕ ರೆ ಉತಪ ತಿು ಯ ದರವನನ ಷ್ಟಟ ೀ ಲೆಕಕ ಕೆಕ  ತೆಗೆದುಕಳುು ತಾು ರೆ.  ಆದರೆ ಉಳಿದ 

ಉಪ ಉತಪ ನನ ಗಳನ್ನನ  ಅವರು ಲೆಕಕ ಕೆಕ  ತೆಗೆದುಕಳುು ವುದ್ಧಲಿ . ಏಕೆೆಂದರೆ ಅದಕೆಕ  ಒೆಂದು 

ಲೆಕಾಕ ಚಾರವಿದೆ. ಒೆಂದು ಟನ್್ಗೆ ಎಷ್ಟಟ  ಖಚ್ಚಮ ಬಿೀಳುತು ದೆ, ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ನಮಾ  ರೈತರಿಗೆ 

ಎಷ್ಟಟ  ಹಣ ಸಗುತಿು ದೆ. ರೈತ ಎಷ್ಟಟ  ಶೀಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತಿು ದಿಾನೆ ಎನ್ನನ ವಂಥ 

ಪರ ಯತನ ವನ್ನನ  ನಾನ್ನ ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕಟಟ ರತಕಕ ೆಂಥ ಪುಸು ಕದಲಿ  ಲೆಕಕ  
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ಹಾಕಿದಿಾರೆ. ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಅದನ್ನನ  ತಾಳ ಹಾಕಿದರೆ ರೈತರ ಖಚಿಮಗೂ ಮತ್ತು  ಸಗುವಂಥ 

ಬ್ಲೆಗೂ ಏನೇನೂ ತಾಳ ಬರುವುದೇ ಇಲಿ . ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಅಷಟ ರಮಟಟ ಗೆ ಒೆಂದು ಟನ್್ 

ಕಬಬ ನ್ನನ  ಬ್ಳಯುವುದಕೆಕ  ಖಚ್ಚಮ ಬರುತಿು ದೆ. ಇಷ್ಟಟ ಲಿ್ಯ  ಪರಿಸಿ ತಿ ಇರುವಾಗ ಈ 

ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  ರ್ಖಸಗಿಯವರಿಗೆ ವಹಿಸುವುದರಿೆಂದ ಏನ್ನ ಲ್ಯಭ? ಸಕಾಮರ ಅವರಿಗೆ 

ರೂ.50 ಕೀಟಗಳನ್ನನ  ಕಟಟ  ನಿೀವು lease ಗೆ ನಡೆಸಪಾಪ  ಎೆಂದು ಹೇಳುವುದು ನನಗೆ 

ಅಥಮವೇ ಆಗುತಿು ಲಿ . ಅದರ ಬದಲು ನಾವು ಕೇಳುತಿು ರುವುದು ಸುಮಾರು ರೂ. 20 ರಿೆಂದ 

ರೂ.25 ಕೀಟಗಳು ಅಷ್ಟಟ . ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಸ ಮಿಲ್್ ರೆಡಿ ಇದೆ.  ಸಣಣ ಪುಟಟ  overoil 

ಮಾಡಿಸಬೇಕು, ಸಣಣ ಪುಟಟ  ಯಂತರ ಗಳನ್ನನ  ಹಾಕಿಸಬೇಕು ಅಷ್ಟಟ . ಬೇರೆ ಇನೆನ ೀನೂ ಇಲಿ . 

ನಿೀವು ಪಾೆಂಡವಪುರದಲಿ  ಬರಿೀ ಮಿಲ್್ ಮತ್ತು  ಮಿಲ್್ನ ಜ್ಞಗವನನ ಷ್ಟಟ ೀ ಕಟಟ ರುವುದು ಓಕೆ. 

ಆದರೆ ಇದು ಆ ರಿೀತಿ ಅಲಿ .  ಇದರದಿು  ಇಡಿೀ ರಾಜ್ಞಯ ದಯ ೆಂತ ಸ್ವವಿರಾರು ಕೀಟಗಳ ಆಸು  

ಇದೆ. ಸಕಾಮರ ಈ ಮಿಲ್್ನ್ನನ  ಶ್ಫಟ ್ ಮಾಡಿಬಿಟಟ , ಆ 105 ಎಕರೆ ಜ್ಞಗವನ್ನನ  ಮಾರಾಟ 

ಮಾಡಿದರೆ, ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸ್ವವಿರ ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳ ನಿವೇಶನಗಳಾಗುತು ವ. ನಿೀವು 

ಕೇಳಿದಷ್ಟಟ  ಬ್ಲೆಯನ್ನನ  ಜನ ಕಡುತಾು ರೆ.  ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವತನೂರಿನಲಿರುವ ಜ್ಞಗದಲಿ  

ಸಕಾಮರ ಈಗಲೇ ಲೇಔಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಜನ ನಿಮಗೆ ಲಕಿಾನ್ನಗಟಟ ಲೆ ಹಣ 

ಕಡುತಾು ರೆ.  ಇರುವಂಥ ಎಲಿ್ಯ  ಜಮಿೀನ್ನಗಳು ಬ್ಲೆ ಬ್ರಳುವಂಥ ಜ್ಞಗಗಳು. ಕೀಟಗಟಟ ಲೆ 

ಬ್ಲೆ ಬ್ರಳುವಂಥ ಜಮಿೀನ್ನಗಳು. ಎಲಿ್ಯ  ಕಮಷಿಮಯಲ್್ ಹಾಗೂ ರೆಸಡೆನಿಸ ಯಲ್್ ಜ್ಞಗಗಳು. 

ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲದಲಿಯೇ ಜಮಿೀನ್ನ ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿರುವುದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಇಡಿೀ ಮಂಡಯ ದ 

ಮಧ್ಯಯ  ಈ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆ ಇದೆ.  ಇೆಂತಹ ಅತಯ ೆಂತ ಬ್ಲೆ ಬ್ರಳುವಂಥ ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  

ಸಕಾಮರ ಯಾವ ರಿೀತಿ lease ಗೆ ಕಡುತು ದೆ? ಸಕಾಮರವೇನ್ನ ಕಲ್ಯಯ ಣ ಮಂಟಪವನ್ನನ  ಸೇರಿಸ 

ಲೀಜ್್ಗೆ ಕಡುತು ದೆಯೇ. ಮೈನ್್ ರೀಡ್್ನಲಿರುವ ಐ.ಟ.ಐ. ಕಾಲೇಜ್್, ಹೈಸೂಕ ಲ್್ನ ದೊಡಡ  

ಕಟಟ ಡಗಳನೂನ  ಸೇರಿಸ lease ಗೆ ಕಡತು ದೆಯೇ? ಈ ಕಮಷಿಮಯಲ್್ ಜ್ಞಗವನೆನ ಲಿ್ಯ  ಸೇರಿಸ 

ಕಡುತಿು ೀರಾ.  ನಾನೂರು ಅಥವಾ ಐನೂರು ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳು ಬ್ಲೆ 

ಬ್ರಳುವಂಥದಿನ್ನನ  ವಷಮಕೆಕ  ಎರಡ್ಮವರೆ ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳು ಆದಾಯ ತರುವಂಥ 

ಬಿಲಡ ೆಂಗ್ನೂನ  ಸೇರಿಸ ಕಡುತಿು ೀರಾ. ನಿೀವು ಹೇಗೆ ಕಡುತಿು ೀರಿ? ನಿೀವು ಅವರಿಗೆ ರೂ.50 

ಕೀಟ ಕಟಟ  lease ಗೆ ಕಡುವ ಬದಲು ಕನಿಷಾ . . . 

 ಶಿರ ೋ ಮುರುಗೇಶ .ಆರ  ನಿರಾಣಿ (ಬೃಹತ  ಹಾಗೂ ಮಧಯ ಮ ಕೈಗ್ರರಿಕಾ 

ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನನಗೆ ಒೆಂದು ಶಬಿ  ಅಥಮವಾಗಲಲಿ . ನಾವು 

ರೂ.50 ಕೀಟಗಳನ್ನನ  ಕಟಟ , lease ಗೆ ಕಡುವಂಥದಿು  ಇಲಿ . ಅದಕೆಕ  ಟೆೆಂಡರ್್ ಮಾಡಿದ 
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ನಂತರ ಯಾರು successful bidder ಆಗುತಾು ರಲಿ್ಯ , ಅವರು ಎಷ್ಟಟ  ಕಡುತಾು ರೆ 

ಎನ್ನನ ವುದರ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ allotment ಆಗುತು ದೆ. ಅದನ್ನನ  ಸಕಾಮರಿ ಸೌಮಯ ತೆಯಲಿ  

ನಡೆಸುವುದರಿೆಂದ ನಾವು ಸಕಾಮರದ್ಧೆಂದ ಪರ ತಿವಷಮ ರೂ. 50 ಕೀಟಗಳನ್ನನ  ಕಡುತಿು ದಿೆ ೀವ. 

ತಾವು ದಯವಿಟಟ  ಆ sentence change ಮಾಡಬೇಕು.  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀ 

ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರವರು ಏನ್ನ ಹೇಳಿದರೆೆಂದರೆ, ಸಕಾಮರದ್ಧೆಂದ ರೂ.50 ಕೀಟಗಳನ್ನನ  

ಕಟಟ , ರ್ಖಸಗಿಯವರಿಗೆ ನಾವು ಕಾರ್ಖಮನೆ ನಡೆಸಲು ಕಡುತೆು ೀವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದು 

ಆ ರಿೀತಿ ಇಲಿ .  

 ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ .ಪಾಟಿೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ನಮಗೆ 

ಒೆಂದು ವಿಸು ೃತವಾದ ವರದ್ಧಯನ್ನನ  ಕಟಟ ದಿಾರೆ.  ಸಕಾಮರದ್ಧೆಂದ ರೂ.50 ಕೀಟ ಸ್ವಲ 

ನಿೀಡಿ ಸುಮಾರು 40 ವಷಮಗಳ ಕಾಲ LROT (Lease Rehabilitation Operate Transfer) 

ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ವಹಿಸಲು ಮುೆಂದಾಗಿದಿು , ಇದರಿೆಂದ 

ತಿಳಿಯುವುದೇನೆೆಂದರೆ, ಸಕಾಮರಕಾಕ ಗಲೀ, ಮಂಡಯ  ಜಿಲಿೆಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗಾಗಲೀ 

ಅಥವಾ ಕಬುಬ  ಬ್ಳಗಾರರಿಗಾಗಲೀ ಸಕಾಮರದ ಕಂಪನಿಯನಾನ ಗಿ ಉಳಿಸ ಮುೆಂದುವರೆಸಲು 

ಪರ ಯತಿನ ಸುತಿು ಲಿ  ಎೆಂದು ವೇದಯ ವಾಗುತು ದೆೆಂದು ಹೇಳಿದಿಾರೆ.  

 ಶಿರ ೋ ಮುರುಗೇಶ  .ಆರ  ನಿರಾಣಿ:- ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರೇ, ಅದು 

ತಪುಪ .  

 ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ .ಪಾಟಿೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಅದು ಸರಿಯೀ, ತಪಪ ೀ ನನಗೂ 

ಗೊತಿು ಲಿ . ಇಲಿ  ರಿಪೀಟ್ಮನಲಿ  ಆ ರಿೀತಿ ಇದೆ. ಏಕೆೆಂದರೆ ನಿನೆನ  ದ್ಧವಸ ಮುಧೀಳದಲಿ  

ಎರಡು ದ್ಧವಸದ್ಧೆಂದ ಕಡವಯಲಿ ; ಇೆಂತಿಷ್ಟಟ  ಹಣ ಯಾರು ಲೀಜ್್ದಾರರು ಇರುತಾು ರೆ, 

lessee has to pay. ಆದರೆ ಇಲಿ  lessor has to pay. Here the Government is the lessor.  

ಅದನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಳುು ವವರು lessee. ಸಕಾಮರ ಅೆಂದರೆ lessor ಇದಕೆಕ  ರೂ.50 

ಕೀಟಗಳನ್ನನ  ಕಟಟ  ಸುಮಾರು 40 ವಷಮಗಳ ಕಾಲ ನಿೀವು ನಡೆಸ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ 

ಹೇಗಾಗುತು ದೆ? 

 ಶಿರ ೋ ಮುರುಗೇಶ .ಆರ  ನಿರಾಣಿ:- ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರೇ, ಅದು 

wrong. ಅದಕೆಕ  correction ಇಷ್ಟಟ . 

 ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ .ಪಾಟಿೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಅದನ್ನನ  ನಾವು ನೀಡಬೇಕು. 
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 ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟಿ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಂಡಯ ದಲಿ  ಕಳದ 

ಒೆಂದೂವರೆ ವಷಮಗಳಿೆಂದ ಹೊೀರಾಟ ನಡೆಯುತಿು ತ್ತು . ಆದರೆ ಈಗ ಮೊನೆನ ಯೆಂದ ಎಲಿ್ಯ  

ರೈತಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಕಬುಬ  ಬ್ಳಗಾರರು, ರೈತರು, ದಲತ ಕಾಮಿಮಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು 

ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು  ರಾಜಕಿೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಧರಣಿಯನ್ನನ  ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಿದಿಾರೆ.  

ನಿನೆನ  ದ್ಧವಸ ಮಂಡಯ ದ ಜಿಲಿ್ಯಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ನಾವು ಮತ್ತು  ಮಾನಯ  

ಎನ್್.ಅಪಾಪ ಜಿಗೌಡ ರವರು ಆ ಧರಣಿಯಲಿ  ಪಾಲಗ ೆಂಡು ಬಂದೆವು. ಅವರು ನಮಗೆ ಏನೂ 

ಗೊತಿು ಲಿ . ಇವತ್ತು  ನಾವು ಬಿೀದ್ಧಯಲಿದಿೆ ೀವ. ನಿೀವು ಸದನಕೆಕ  ಹೊೀಗುತಿು ದಿ್ಧ ೀರಿ ಎೆಂದು 

ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಅಲಿೆೀ ಒೆಂದು ಗಂಟೆ ಕುಳಿತ್ತಕೆಂಡು ಬಂದೆವು.  ಹಾಗಾಗಿ, ನಿನೆನ  ದ್ಧವಸ 

ನಾವು ಇಲಿಗೆ ಬರಲು ಒೆಂದು ಗಂಟೆ ತಡವಾಯತ್ತ.  ಅಲಿ  ದೊಡಡ  ಪರ ಮಾಣದ hand bills 

ನ್ನನ  ಹಾಕಿದಿಾರೆ. ಅದನ್ನನ  ನಿಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಕಡುತೆು ೀನೆ ನೀಡಿ. ಒೆಂದು ಕಡೆ ಶ್ರ ೀ ನಾಲಾ ಡಿ 

ಕೃಷಣ ರಾಜ ಒಡೆಯರ್್, ಶ್ರ ೀ ಮಿೀಜ್ಞಮ ಇಸ್ವಾಯಲ್್, ಸರ್್.ಎೆಂ.ವಿಶೆಾ ೀಶಾ ರಯಯ , ಶ್ರ ೀ 

ಕೀಲಾ ನ್್ರವರುಗಳ ಫೀಟ್ೀ ಇದೆ.  ಈಗಾಗಲೇ ಅಲಿ  ಇಡಿೀ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬೃಹತ್ 

ಪರ ಮಾಣದಲಿ  ಧರಣಿ ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಿದಿಾವ. ಅಕ್ಷರಶಃ ಆ ಫುಟ್ಬ್ರತ್ನಲಿ  

ಸರ್್.ಎೆಂ.ವಿಶೆಾ ೀಶಾ ರಯಯ ನವರ ಪರ ತಿಮಯ ಎದುರು, ಡಿ.ಸ. ಕಚೇರಿಯ ಎದುರು ಸ್ವವಿರಾರು 

ಜನ ಪರ ತಿನಿತಯ  ಧರಣಿಯನ್ನನ  ನಡೆಸುತಿು ದಿಾರೆ.  

(ಮುಿಂದು....) 

(669)14.9.2021 4.00 ಎಿಂ.ಎಿಂ-ಎ.ಕೆ 

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟಿ. ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ (ಮುಿಂದು):-  

ನಾನ್ನ ಕಳದ ಸಲ ಅಧಿವೇಶನದಲಿ  ಪರ ಶೆನ  ಮಾಡಿದಾಗ ಹಿೆಂದ್ಧನ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಯಾಗಿದಿ  

ಗೌರವಾನಿಾ ತ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪಪ ನವರು ನಿಮಾ  ಜಿಲಿೆಯಲಿ  ಭಿನಾನ ಭಿಪಾರ ಯವಿದೆ 

ಎೆಂದು ಹೇಳಿದರು.  ಕೆಲವರು O & M (Operation and Maintenance) ಗೆ ಕಡಿ ಎೆಂದರೆ 

ಕೆಲವರು ಸಕಾಮರಕೆಕ  ಎೆಂದು ಹೇಳಿದರು.  ಯಾವ ಭಿನಾನ ಭಿಪಾರ ಯವೂ ಇಲಿ .  ಇವತ್ತು  ಇಡಿೀ 

ಜಿಲಿೆ  ಒೆಂದಾಗಿದೆ.  ಎಲಿ್ಯ  ರಾಜಕಿೀಯ ಪಕ್ಷಗಳೂ ಒೆಂದಾಗಿವ.  ಎಲಿ್ಯ  ಜನ ಪರ ತಿನಿಧಿಗಳು 

ಮಾನಯ  ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾ ಮಿಯವರ ನೇತೃತಾ ದಲಿ  ಮಾನಯ  ಬಿ.ಎಸ್. 

ಯಡಿಯೂರಪಪ ನವರನ್ನನ  ಭೇಟ ಮಾಡಿದರು.  ಮೊನೆನ  ದ್ಧವಸ ಡಿ.ಸ. ತಮಾ ಣಣ ನವರ 

ನೇತೃತಾ ದಲಿ  ಇಡಿೀ ಜಿಲಿೆಯ ಶಸಕರುಗಳು ನೂತನ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಯಾದ ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ 
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ಬಮಾಾಯಯವರನೂನ  ಭೇಟ ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ.  ಇಬಬ ರನೂನ  ಭೇಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು 

ಇದನ್ನನ  ಲೀಸ್್ಗೆ ಕಡುವ ಪರ ಶೆನ ಯೇ ಇಲಿ , ಸಕಾಮರವೇ ನಡೆಸುತು ದೆ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದರು.  

ಮಾನಯ  ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಯಾಗಿದಿಾ ಗ ಕಾರ್ಖಮನೆ 

ನಡೆಯತ್ತ.  ಮಾನಯ  ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪಪ ನವರು ಬಂದಾಗ ಕರ ಷಿೆಂಗ್ ಕೆಲಸ ನಿೆಂತ್ತ 

ಹೊೀಯತ್ತ.  ಹೊಸ ಮಿಲ್್ ಇದೆ.  ಕರ ಷಿೆಂಗ್ ಕೆಲಸ ಕಳದ ಎರಡು ವಷಮಗಳಿೆಂದ ಆಗಲಲಿ .  

ನಿೀವು ಮಾತ್ತ ಕಟಟ  ಮೇಲೆ ಈ ಸ್ವಲನಲಿ  ಹಂಗಾಮಿಯಲಿ  ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ ್ ತಿೆಂಗಳಿನಿೆಂದ 

ಕರ ಷಿೆಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪಾರ ರಂಭವಾಗುತು ದೆೆಂದು ನಾವಲಿ್ಯ  ನಿರಿೀಕಿೆಯಲಿದಿೆವು.   ಆದರೆ ಅದು 

ಪಾರ ರಂಭವಾಗಲೇ ಇಲಿ .  ಆ ನಿಣಮಯವನ್ನನ  ವಾಪಸ್್ ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಸಕಾಮರದ 

ಜ್ಞಗದಲಿ  ನಡೆಸುತೆು ೀವೆಂದು ಕಟಟ  ಮಾತ್ತ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಯವರ ಕಛೇರಿಯಲಿ  ಜ್ಞರಿಗೆ 

ಬರಲೇ ಇಲಿ .  ಆ ಕಾರಣಕಾಕ ಗಿ ಇವತ್ತು  ಎಲಿ್ಯ  ಹೊೀರಾಟಗಾರರು, ಎಲಿ್ಯ  ರೈತರೂ ಬಿೀದ್ಧಗೆ 

ಬಂದು ಚಳುವಳಿಗೆ ಕುಳಿತಿದಿಾರೆ.  ಇವತ್ತು  ತಮಾ  ಮೂಲಕ ನಾನ್ನ ಸಕಾಮರವನ್ನನ  

ಒತಾು ಯಸುವುದೇನೆೆಂದರೆ, ನಿೀವು 2015ರಲಿ  ಕಟಟ ರುವ ಅಧಯ ಯನ ವರದ್ಧಯನ್ನನ  

ತೆಗೆದುಕಳಿು .  ಆ ಅಧಯ ಯನ ವರದ್ಧಯ ಪರ ಕಾರವೇ ಮಾನಯ  ಹೆಚ್.ಡಿ. 

ಕುಮಾರಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ನಿಣಮಯಕೆಕ  ಬಂದ್ಧದಿು .  ಅವರು ಒೆಂದು ಮಿಲಿನ್ನನ  ನಡೆಸ 

ಕಾಲ್ಯನಂತರ ಒೆಂದು ಹೊಸ ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  ಮಾಡಿಕಳುು ವುದಕೆಕ  400 ಕೀಟ 

ರೂಪಾಯಗಳನ್ನನ  ಘೀಷಣೆ ಮಾಡಿದರು.  ಆ ವರದ್ಧಯಲಿ  ಶ್ಫಾರಸುಸ  ಇದೆ.  ಆ ವರದ್ಧಯ 

ಅನ್ನಷ್ಠಟ ನಕೆಕ  ಸಕಾಮರಗಳು ಮುೆಂದಾಗಿದಿ ರೆ ನಷಟ ದ ಪರ ಶೆನ ಯೇ ಬರುತಿು ರಲಲಿ .  ಎಲಿೀ 

ನಾಲ್ಯಕ ರು ವಷಮಗಳ mismanagement ನಿೆಂದ, ಕಬುಬ  ಅರೆಯುವಿಕೆಯ ಲೀಪದ್ಧೆಂದ 

ಆದಂತಹ ಕಾರಣಕಾಕ ಗಿ 80 ವಷಮಗಳ ಕಾಲ ಆದಾಯ ಕಟಟ ೆಂತಹದಿನ್ನನ  ನಾವು ಬಿಸ್ವಕಿ 

ಬಿಡುವುದೇ? ಇನಾಯ ರಿಗೊೀ ವಹಿಸಬಿಡುವುದೇ? ಅಷ್ಟಟ  ವಷಮಗಳ ಕಾಲ ಕೀಟ ಕೀಟ 

ಆದಾಯ ಕಟಟ ೆಂತಹ ಕಾರ್ಖಮನೆಗೆ ಬ್ಲೆ ಏನ್ನ ಬಂತ್ತ? ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು  ಮಂಡಯ  ಜಿಲಿೆಯ 

ಸರಹದಿ್ಧ ನ ಜನರು ಬಹಳ ಸಂಕಷಟ ದಲಿದಿಾರೆ.  ಇವತಿು ಗೂ ಮಂಡಯ  ಜಿಲಿೆಯ ಕಬಬ ನ್ನನ  

ತಮಿಳುನಾಡಿನವರು ಪರ ತಿನಿತಯ  10-15 ಲೀಡನ್ನನ  ಮದಾರ ಸಗೆ ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಹೊೀಗಿ ಬ್ಲಿ  

ಮಾಡುತಾು ರೆ.  ಮಂಡಯ ದ ಕಬುಬ  ಮತ್ತು  ಅದರ ಸಹಿಗೆ  ಬಹಳ ಬ್ಲೆ ಇದೆಯೆೆಂದು ಇಲಿೆಂದ 

ಸ್ವಗಣೆ ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಹೊೀಗಿ ಅವರು ಬ್ಲಿವನ್ನನ  ತಯಾರು ಮಾಡುತಾು ರೆೆಂದರೆ, ನಮಾ  

ಕಬಿಬ ನ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟಟ  ಬರಬಹುದು? ಆದರೆ ನಮಾ  ಜಿಲಿೆ ಗೆ 

ಏನಾಗಿದೆ ಎೆಂದರೆ, ಹೊರ ಜಿಲಿೆ ಗೆ, ಹೊರ ರಾಜಯ ಕೆಕ  ಕಬಬ ನ್ನನ  ಸ್ವಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ 

ಸಕಾಮರವೇ ಸ್ವಗಾಣಿಕೆ ವಚಚ ವನ್ನನ  ಕಡುತು ದೆೆಂದು ಹೇಳಿದಿಾರೆ.  ಮಾನಯ  ಆರ್. 
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ಅಶೀಕ್ರವರೇ ಜಿಲಿೆಯ ಉಸುು ವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿದಿಾ ಗ ಮಾತ್ತ ಕಟಟ ದಿರು.  ಆದರೆ 

ಇಲಿಯವರೆಗೂ ನಮಾ  ಕಂಪನಿಯವರಿಗೆ ಸ್ವಗಾಣಿಕೆ ವಚಚ ವನ್ನನ  ಕಡಲಲಿ .  ರೈತರು 

ಕಬುಬ  ನ್ನರಿಸುವುದೇ ಕಷಟ ವಾಗಿದೆ.  ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಲಿ .  ಆಗ 15 ದ್ಧವಸಕಕ ಮಾ  ಪೇಮೆಂಟ್ 

ಇತ್ತು .  ಪೇಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಬಂದು ಮಕಕ ಳನ್ನನ  ಮದುವ ಮಾಡುತಿು ದಿರು.  

ಪೇಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಮಕಕ ಳನ್ನನ  ಕಾಲೇಜ್್ಗೆ ಸೇರಿಸುತಿು ದಿ ರು, ಹಬಬ  ಮಾಡುತಿು ದಿರು.  

ಅೆಂತಹ ಸಂಭರ ಮದಲಿದಿ ೆಂತಹ ದ್ಧನಗಳನ್ನನ  ಈಗ ಮರೆಯುವಂತಹ ಸಿ ತಿಗೆ 

ಹೊೀಗುತಿು ದಿೆ ೀವ.  ಆರಂಭದಲಿ  ಇದರ ಬಗೆಗ  ಒೆಂದು ಸಭೆ ಆಯತ್ತ.  ಆ ಸಭೆಗೆ ಎಲಿ್ಯ  

ರಾಜಕಿೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಪರ ತಿನಿಧಿಗಳನ್ನನ , ಶಸಕರನೂನ  ಕರೆದ್ಧದಿರು, ರೈತ 

ಸಂಘಟನೆಯವರನ್ನನ  ಕರೆದ್ಧದಿರು.  ಅವತ್ತು  ರೈತ ಸಂಘಟನೆಯವರಿಗೆ ನಮಾ  ಸಚಿವರು 

ಅೆಂದ್ಧನ ಕಾಮಿಮಕ ಮತ್ತು  ಸಕಕ ರೆ ಸಚಿವರಾಗಿದಿ  ಶ್ರ ೀ ಶ್ವರಾಮ್ ಹೆಬ್ರಬ ರ್್ರವರು ಇಲಿ  ಇದು 

ಕಷಟ ವಾಗುತು ದೆ, ಇದರಲಿ  ನಷಟ ವಾಗುತಿು ದೆ ಆದಿ ರಿೆಂದ ಇದನ್ನನ  ಸಕಾಮರಕೆಕ  ವಹಿಸಬೇಕೆೆಂದು 

ಹೇಳಿದರು.  ಆಗ ರೈತ ಸಂಘದವರು ಸಕಾಮರವನ್ನನ  ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುವುದಕಾಕ ಗುವುದ್ಧಲಿ  

ಎೆಂದರೆ ಸಕಾಮರವನ್ನನ , ವಿಧಾನಸೌಧವನ್ನನ  ಲೀಸ್್ಗೆ ಕಡುತಿು ೀರಾ ಎೆಂದು ಕೇಳಿದರು.   

ಇವತ್ತು  ಅಸಮಥಮ ಆಡಳಿತದ್ಧೆಂದಾಗಿ ಅಲಿಗೆ ತಾೆಂತಿರ ಕ ಪರಿಣತರನ್ನನ  ಹಾಕದೇ ನಾವು 

ಮಾಡಿದ ತಪಿಪ ನಿೆಂದಾಗಿ ಈ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆ ನಷಟ ವನ್ನನ  ಅನ್ನಭವಿಸುವುದೇ ಪರಂತ್ತ 

ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಯೆಂದ ನಷಟ ವಾಗಿಲಿ .   ಒೆಂದು ಕಾಲಕೆಕ  ಸ್ವರಾಯ ಇದಿಾ ಗ ನಿೀವು 18 

ತಿೆಂಗಳು distillery ಗೆ ವಹಿಸದಿ್ಧ ರಿ. ಆಗ ಕೀಟ ಕೀಟ ಆದಾಯ ಬರುತಿು ತ್ತು .  ಇವತ್ತು  ಆ 

ಡಿಸಟ ಲರಿ ಯೂನಿಟ್ ಅನೆನ  ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಲಲಿ .  ಒೆಂದು ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಯಲಿ  

ಡಿಸಟ ಲರಿ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಕಷಟ ವೇ? ಏತಕೆಕ  ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಲಲಿ ?  

Cogeneration ಮಾಡಿದರೆ 450 ಕೀಟ ಹಣವನ್ನನ  ಕಡುತೆು ೀವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ಧರಿ 450 ಕೀಟ 

ರೂಪಾಯಗಳನ್ನನ  ಯಾವ ರೈತರಿಗೂ ಕಡಲಲಿ .  ಅದನ್ನನ  ಕಟಟ ದಿು  cogeneration ಗೆ 

59 ಕೀಟ ಸ್ವಲ ಮಾಡಿರುವುದಕೆಕ . ಅದರ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 250 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳ 

ಬಡಿಡ  ಕಟಟ ದಿಾರೆ.  250 ಕೀಟ ರೂಪಾಯ ಬಡಿಡ ಗೆ ಹೊೀಗಿದೆ, ಡಿಬ್ೆಂಚರ್್ ಸ್ವಲಕೆಕ  

ಹೊೀಗಿದೆ.  ಒೆಂದು ಕಾಲದಲಿ  ರಾಷಿಟ ರೀಯ ಮತ್ತು  ಅೆಂತರ್್ ರಾಷಿಟ ರೀಯ ಮಟಟ ದಲಿ  ಸಕಕ ರೆ 

ದರ ಕುಸಯುತಿು ತ್ತು .  ಆಗ ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದಿ ೆಂತಹ ಸ್ವಲಕೆಕ  ತಿೀರುವಳಿಗೆ ಕಟಟ ದಿಾರೆ.  

ಇವತ್ತು  ಎಲಿ್ಯ  ಸ್ವಲವೂ ತಿೀರಿದೆ.  ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮಾತರ  ಪರ ತಿ ತಿೆಂಗಳೂ ಐದು ಲಕ್ಷ 

ರೂಪಾಯಗಳು ಬ್ರಡಿಗೆಗೆ ಹೊೀಗುತಿು ದೆ.  ಈಗ ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಸ್ವಲವೂ ಇಲಿ .  ಏನೇ 

ಸ್ವಲವಿದಿರೂ ಅದಕೆಕ  ತಿೀರಿಸುವ ಶಕಿು  ಇದೆ.  ಕಾರ್ಖಮನೆ ಎರಡು ವಷಮ ನಡೆದರೆ ಎಲಿ್ಯ  
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ಸ್ವಲಗಳನೂನ  ತಿೀರಿಸುವ ಶಕಿು  ಆ ಕಾರ್ಖಮನೆಗೆ ಮತ್ತು  ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ಇದೆ.  250 ಎಕರೆ ಆಸು ,  

ಸುಮಾರು 2000 ಕೀಟಯ ಆಸು  ಕಳದ 33 ರಿೆಂದ 87 ವಷಮಗಳಿೆಂದ ಯಶಸಾ ಯಾಗಿ 

ನಡೆದುಕೆಂಡು ಬಂದಂತಹ ಸಕಾಮರದ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  ಇವತ್ತು  ಯಾವ 

ದೃಷಿಟ ಕೀನದ್ಧೆಂದ ರ್ಖಸಗಿೀಕರಣ ಮಾಡುವಂತಹ ಪರ ಯತನ  ಮಾಡುತಿು ದೆ? ಇದು 

ಸಕಾಮರಕೂಕ  ಶೀಭೆಯಲಿ , ನಮಾ  ವಯ ವಸಿೆ ಗೂ ಶೀಭೆಯಲಿ .  ಎಲಿೀ ಒೆಂದು ಕಡೆ ನಮಾ  

ನೈತಿಕತೆಯನೆನ ೀ ಪರ ಶೆನ  ಮಾಡುವಂಥದಿು  ಆಗಿದೆ. ಸವಾಲುಗಳು ನಮಾ ದುರು ಬರುತು ದೆ.  

ನಾನ್ನ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪಾರ ಥಮನೆ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ, ನಿೀವು ಸುಮಾರು 15-20 ಕೀಟ 

ರೂಪಾಯಗಳನ್ನನ  ಕಟಟ  ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು , ತಮಗೆ 

ಇಚೆಾ ಶಕಿು  ಇದೆ.  ಇಲಿ  ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವರಿದಿ್ಧ ೀರಿ, ಸಕಕ ರೆ ಸಚಿವರನೂನ  ಸೇರಿಸಕಳಿು .  ನಿೀವು 

trial basis ಮೇಲೆ ಅದನ್ನನ  ಕೈಗೆತಿು ಕಳಿು .  ಅಲಿಗೆ ಒಳು ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನನ  ಹಾಕಿ.  ನಿೀವು 

ಸಕಾಮರದ ಜವಾಬಿ್ರರಿಯನ್ನನ  ಯಶಸಾ ಯಾಗಿ ನಡೆಸಕಡುತೆು ೀವ ಎನ್ನನ ವುದನ್ನನ  ನಮಾ  

ಜಿಲಿೆಯ ಮೂಲಕ ರಾಜಯ ದ ಜನರಿಗೆ ತ್ೀರಿಸಕಡಿ.  2015ರ ಗುಜರಾತ್ ಅಧಯ ಯನ ಸಮಿತಿ 

ಹೇಳುತು ದೆ.  ನಿೀವು ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಹೊೀಗಿ ಅಧಯ ಯನ ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಬನಿನ .  ಗುಜರಾತ್ 

ಮಾದರಿಯಲಿ  ಈ ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  ನಡೆಸ ಎನ್ನನ ತಾು ರೆ.  ಅಲಿ  ಏನ್ನ ಮಾದರಿ ಎನ್ನನ ವುದು 

ನನಗೆ ಗೊತಿು ಲಿ .  ಆ ವರದ್ಧಯಲಿ  ಹೇಳುತಾು ರೆ, ಗುಜರಾತ್ನಲಿ  ಯಶಸಾ ಯಾಗಿ ಸಹಕಾರಿ 

ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಗಳು ನಡೆಯುತಿು ವ ಎನ್ನನ ತಾು ರೆ. Why not in Karnataka?  ನಮಾ  

ಇಚೆಾ ಶಕಿು ಯ ಕರತೆ, ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿಯೀಜನೆಯಲಿ  ವೈಫಲಯ ವನ್ನನ  

ಕಂಡಿರುವಂತಹದಿು , ಆಡಳಿತದಲಿ  ವೈಫಲಯ ವನ್ನನ  ಕಂಡಿರುವಂತಹದಿು , ಮತ್ತು  ಸಕಾಲಕೆಕ  

ಕಬಬ ನ್ನನ  ನ್ನರಿಸುವ ಪರ ಯತನ ವನ್ನನ  ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹದಿ ರಿೆಂದ ಈ ಕಾರ್ಖಮನೆಯ 

ನಷಟ ಕೆಕ  ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಹೊರತ್ತ ಬೇರೇನೂ ಅಲಿ .  ಆಳುವ ಸಕಾಮರಗಳು ಬಂದಾಗ ಹಣ 

ಕಟಟ ರು.  ಕೆಲವು ಸಂದಭಮಗಳಲಿ  ಯಾಯಾಮರು ಚೇಮಮನ್್ಗಳು ತಪುಪ  ಮಾಡಿದರು 

ಎೆಂಬುದು ಭರವಸೆ ಸಮಿತಿಯಲಿದೆ.  ಆದರೆ ಚೇಮಮನ್್ ಬಿಟಟ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ತಪುಪ  

ಹಾಕಿದಿಾರೆ.  ನಿೀವು ಅೆಂತಹವುಗಳನೂನ  ಪತೆು  ಹಚಿಚ .  ಯಾರು ತಪುಪ  ಮಾಡಿದಿಾರೆ ಅವರ 

ಮೇಲೆ ನಿದಾಮಕಿಿಣಯ ವಾಗಿ ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳಿು  ಅದರಲಿ  ಎರಡು ಮಾತಿಲಿ .  ಆದರೆ ಈ ಸಕಕ ರೆ 

ಕಾರ್ಖಮನೆ ಸಕಾಮರದ ಜವಾಬಿ್ರರಿಯಲಿ  ಉಳಿಯಬೇಕು ಅಷ್ಟಟ ೀ.  ಅದು ಇಡಿೀ ಜಿಲಿೆಯ ಜನರ 

ಆಸೆಯಾಗಿದೆ.  ಆ ಕೆಲಸವನ್ನನ  ಸಕಾಮರ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  ಸಕಾಮರದ 

ಜವಾಬಿ್ರರಿಯಲಿ  ನಡೆಸಬೇಕೆೆಂದು ತಮಾ  ಮೂಲಕ ನಾನ್ನ ಸಕಾಮರವನ್ನನ  ಆಗರ ಹಿಸುತೆು ೀನೆ. 

ನಾವು ಎಷ್ಟಟ  ಸಲ ಕೇಳುತಾು  ಹೊೀಗುವುದು? ಮಾನಯ  ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪಪ ನವರು 
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ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಯಾದ ಮಾರನೇ ದ್ಧನವೇ ಬಜೆಟ್ನಲಿ  ನಾನ್ನ ಉತು ರ ಕೇಳಿದಾಗ ತಾನ್ನ 

ಮಂಡಯ  ಜಿಲಿೆಯ ಮಗನಾಗಿ ಸಕಾಮರದ ಜವಾಬಿ್ರರಿಯಲಿ  ನಡೆಸುತೆು ೀನೆೆಂದು ಹೇಳಿದರು.  

ಅಲಿೆಂದ ಇಲಿಯವರೆಗೂ ಒೆಂದು ದ್ಧನವೂ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆ ನಡೆಯಲಲಿ .  ನಾವು ಇನ್ನನ  

ಎಷ್ಟಟ  ವಷಮ, ತಿೆಂಗಳು ಕಾಯೀಣ? ರೈತರನ್ನನ  ಬಿೀದ್ಧಗೆ ಚಳುವಳಿಗೆ ಬಿಟಟ  ನಾನಿಲಿ  

ಕೂರುವುದಕಾಕ ಗುತು ದೆಯೇ? ದಯಮಾಡಿ ತಾವು ನಿಧಾಮರವನ್ನನ  ಪರ ಕಟ ಮಾಡಬೇಕು 

ಹಾಗೂ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  ನಡೆಸುವಂತಹ ಇಚೆಾ ಶಕಿು ಗೆ 

ಮುೆಂದಾಗಬೇಕು ಅದು ಇವತೆು ೀ ನಿಣಮಯವಾಗಬೇಕೆೆಂದು ಆಗರ ಹಿಸ ನನನ  ಮಾತ್ತಗಳನ್ನನ  

ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ.  

 ಡಾ: ತೇಜಸಿವ ನಿಗೌಡ (ಪದವಿೋಧರರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ತಮಗೆ 

ಧನಯ ವಾದಗಳು.  ಮೈಶುಗರ್ ಕಾರ್ಖಮನೆ ವಿಚಾರ ಕೇವಲ ಒೆಂದು ವಿಷಯವಲಿ .  ನಾವು 

ಕುಳಿತಿರುವ ಸದನವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಳ ಮೈಸೂರು ರಾಜಯ ವು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳಿಗಾಗಿ ಇಡಿೀ 

ಭಾರತ ದೇಶದ ಪರ ಜ್ಞಪರ ಭುತಾ ದಲಿ  ಒೆಂದು ಮಾದರಿ ರಾಜಯ ವಾಗಿ ಉಲಿೆೀಖ 

ಮಾಡಲಪ ಡುತು ದೆ.  ಕಾಶ್ಾ ೀರದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗಲೂ, ಭಾರತದ ಒಕೂಕ ಟದ ವಯ ವಸಿೆ  

ಬಂದಾಗಲೂ ಮೈಸೂರು ರಾಜಯ  ಅನೇಕ ಕಡೆ ಉಲಿೆೀಖ ಮಾಡಲಪ ಡುವಂತಹ ಐತಿಹಾಸಕ 

ಉಲಿೆೀಖಗಳಲಿ  ಇದೊೆಂದು ಆದಶಮವಾಗಿದೆ.  ಇವತ್ತು  ಸ್ವವಮಜನಿಕ ಉದಿ್ಧಮಗಳು ಎೆಂದು 

ಹೇಳುವಾಗ ಕೇವಲ ಒೆಂದು ಕಾರ್ಖಮನೆಗಳು ಅಥವಾ ಒೆಂದು ಸಟ ರಕಚ ರ್್ ಅಲಿ .  ರಾಜಷಿಮ 

ನಾಲಾ ಡಿ ಕೃಷಣ ರಾಜ ಒಡೆಯರ್್ರವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೃಷಣ ರಾಜ ನಗರ ಕಿೆ ೀತರ  ಇದೆ, 

ಮಾಡೆಲ್್ ನಗರಗಳು ಇದೆ. ಇವತ್ತು  ವಿದೇಶಗಳಿೆಂದ ಬಂದು ಮೈಸೂರು 

ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ನಿಲಯದಲಿ  ಅಧಯ ಯನ ಮಾಡುವುದನ್ನನ  ನೀಡುತಿು ದಿೆ ೀವ.  ಹೊರಗಡೆ 

ಹೊೀದಾಗ ಉಲಿೆೀಖ ಮಾಡುತಾು ರೆ.  ಆಗ ನಮಗೆ ಹೆಮಾ ಯೆನಿಸುತು ದೆ.  ನಮಾ  ಪೂವಮಜರು 

ಮತ್ತು  ಹಿರಿಯರು ಸ್ವವಿರಾರು ಎಕರೆ ಭೂಮಿಗಳನ್ನನ  ಕಟಟ  ಸ್ವವಮಜನಿಕ ಉದಿ್ಧಮಗಳು 

ಎೆಂದೆೆಂದ್ಧಗೂ ಸ್ವಯಬ್ರರದು ಎನ್ನನ ವ ಕಾರಣಕೆಕ  ಎಷ್ಟಟ  ಮುೆಂದಾಲೀಚನೆಯೆಂದ 

ಇೆಂತಹ ಫಾಯ ಕಟ ರಿಗಳನ್ನನ  ಸಿ್ವಪನೆ ಮಾಡಿದಿರು, ಆದರೆ ಈಗ ತ್ತೆಂಬ್ರ ದುುಃಖವನಿಸುತು ದೆ. 

ಮೈಸೂರು ಲ್ಯಯ ೆಂಪ್ಸ ್ ಕಾರ್ಖಮನೆಯ ಬಗೆಗ  ಇೆಂದು ಬ್ಳಗೆಗ  ತಾನೇ ಅದರ ಉಲಿೆೀಖ 

ಮಾಡಿದೆವು.  ಇವತ್ತು  ನಮಾ  ಹತಿು ರ ಹಣ, ಟೆಕಾನ ಲಜಿ, ಬುದಿ್ಧಮತೆು , ಪರ ತಿಭೆಗಳಿದೆ, ಅದಕಿಕ ೆಂತ 

ಹೆಚಾಚ ಗಿ ಈ ಸದನದಲಿ  ಮುತಸ ದಿ್ಧ ಗಳಿದಿಾರೆ.  ಅತಯ ೆಂತ ಹಿರಿಯ ಅನ್ನಭವಿ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದಿಾರೆ.  ಮಾನಯ  ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರ ವಿಚಾರದಲಿ  ತ್ತೆಂಬ್ರ ಕಾಡುವಂಥಹದಿು  

ಸತತವಾದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನನ  ಏತಕೆಕ  ಕಡುವುದ್ಧಲಿ ? ಉತು ಮ ಆಡಳಿತಕಿಕ ೆಂತ 
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ರಾಜಕಿೀಯದಲಿ  ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಏತಕೆಕ  ಬೇಕು? 

ಸಕಾಮರದ ವಯ ವಸಿೆಯಲಿ  ಈ ಫಾಯ ಕಟ ರಿಗಳು ಯಾವುದೊೀ ಒೆಂದು ಲೀಪದ್ಧೆಂದ 

ನಷಟ ಕಿಕ ೀಡಾದರೆ ಇಷ್ಟಟ  ವಷಮಗಳ ಕಾಲ ಲ್ಯಭ ಮಾಡಿದಂತಹ ಫಾಯ ಕಟ ರಿ ಏತಕೆಕ  ನಷಟ ದಲಿ  

ನಡೆಯುತಿು ದೆ? ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುವ ಅವಶಯ ಕತೆ ಇಲಿ .  ಈ ಸದನದಲಿ  ರಾಜಕಾರಣ 

ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಪಾರ ರಂಭವಾದರೆ ನಮಾ  ಗತ ಇತಿಹಾಸದ ಯಾವುದನೂನ  ನಾವು 

ಉಳಿಸಕಳುು ವುದಕೆಕ  ಸ್ವಧಯ ವಿಲಿ . ಮಂಡಯ ದ ಜನ ಬ್ರಯಯೆಂದ 

ಮಾತನಾಡುವಂತಹವರು.  ದಯವಿಟಟ  ಅಥಮಮಾಡಿಕಳು ಬೇಕು.  ನಾವು ಉಲಿೆೀಖ 

ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಹೊೀಗುವುದ್ಧಲಿ .     

     (ಮುೆಂದು) 

(670) 14-09-2021/ 04-10/ ಕೆಹೆಚ್-ಎಕೆ  

                                                                                      (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

ಡಾ|| ತೇಜಸಿವ ನಿಗೌಡ (ಮುಿಂದು):-  

ಎರಡು ಕಡೆಯ ಜನರು ಮನಸುಸ  ಮಾಡಿದರೆ ಐತಿಹಾಸಕವಾಗಿ ಎೆಂತೆೆಂತಹ ದ್ಧಗಗ ಜರನ್ನನ  

ಮಲಗಿಸದಿಾರೆ. ಎೆಂತೆೆಂತಹ ದ್ಧಗಗ ಜರನ್ನನ  ಕಡುಗೆಯಾಗಿ ನಿೀಡಿದಿಾರೆ. ಮಾಜಿ 

ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳು ಹಾಗೂ ವಿದೇಶೆಂಗ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಎೆಂ.ಕೃಷಣ ರವರು ಮತ್ತು  

ಮಾನಯ  ಶಂಕರೇಗೌಡರವರ ಹತಿು ರ ಹಣವೇ ಇರಲಲಿ . ಜನರು 10-10 ರೂಪಾಯಗಳನ್ನನ  

ಕಟಟ  ಪಾಲಮಮೆಂಟ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸದರು. ಶ್ರ ೀಮತಿ ಇೆಂದ್ಧರಾಗಾೆಂಧಿಯವರ ಹತೆಯ ಯ ನಂತರ 

ಬಂದಂತಹ ಅನ್ನಕಂಪದ ಅಲೆಯಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒೆಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಲೀಡ್್ನಲಿ  

ಗೆಲಿಸದಂತಹ ಜನ ಮತ್ತು  ಅವರು ಹೃದಯದ್ಧೆಂದ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಜನ, ಇವರು 

ಒೆಂದು ತಿೀಮಾಮನವನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡರೆ ಗಟಟ ಯಾಗಿರುತು ದೆ. ಇವತ್ತು  ಅತಯ ೆಂತ ಹೆಚ್ಚಚ  

ರೈತರು ಆತಯ ಹತೆಯ  ಮಾಡಿಕೆಂಡರು. ಮಂಡಯ  ಜಿಲಿೆಯಲಿ  ನಿೀರು ಇದೆ. ಮಂಡಯ  ಜಿಲಿೆಯಲಿ  

ಸುಭಿಕಿೆ  ಇದೆ ಎೆಂದು ತಿಳಿದುಕೆಂಡಿದಿಾರೆ. ಸ್ವಾ ಭಿಮಾನಕೆಕ  ಧಕೆಕ  ಬಂದಾಗ ಕಬಿಬ ನ ಗದಿೆ ಗೆ 

ಬ್ೆಂಕಿ ಇಟಟ  ಅದರಳಗೆ ಸತಿು ರುವುದನ್ನನ  ತಾವು ಮರೆಯಬ್ರರದು. ಕಳದ ಬ್ರರಿ ನಾವು 

ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದಲಿ  ಕುಳಿತ್ತಕೆಂಡು ರೈತರ ಸಟಟ  ನೆತಿು ಗೇರಿದರೆ ಅವರು ಯಾವ 

ಸಕಾಮರಗಳನ್ನನ  ಬಿಡುವುದ್ಧಲಿ  ಎೆಂದು ವಿನಮರ ತೆಯೆಂದ ಹೇಳಿದಿೆವು. ತಪುಪ ಗಳಾದಾಗ 

ರೈತರು ಎಲಿರಿಗೂ ಪಾಠಗಳನ್ನನ  ಕಲಸದಿಾರೆ. ನಾನ್ನ ವಿನಮರ ತೆಯೆಂದ ತಮಾ  ಪಿೀಠದ 
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ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕಳುು ತೆು ೀನೆ. ಇೆಂತಹ ಕಾರ್ಖಮನೆಗಳನ್ನನ  ಯಾವುದೇ ಸಕಾಮರ ಕಟಟ ರಲ, 

ಯಾವುದೇ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ದುಡುಡ  ಕಟಟ ರಲ, ಹಿೆಂದ್ಧನ ಮಾಜಿ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಯವರಾದ 

ಶ್ರ ೀ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ಕಟಟ ರಲ, ಮಾಜಿ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಯವರಾದ ಶ್ರ ೀ 

ಯಡಿಯೂರಪಪ ನವರು ಕಟಟ ರಲ, ಮಾನಯ  ಯಡಿಯೂರಪಪ ನವರು ಮತ್ತು  ದ್ಧವಂಗತ 

ಮಾದೇಗೌಡರವರು ಆ ಜಿಲಿೆಯೆಂದ ಬಂದ್ಧರುವಂತಹವರು,  ಅಲಿ  ಉತು ಮ ಮುತಸ ದಿ್ಧ ಗಳಿಗೆ 

ಕರತೆ ಇಲಿ . ದಯಮಾಡಿ   ಮೈ ಷ್ಟಗರ್್ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟಟ  ಆಸು -ಪಾಸು  ಇದೆ. 

ಫಾಯ ಕಟ ರಿಯಲಿ  ಉಪಕರಣಗಳು ಇವ. ದಯಮಾಡಿ ಈ ಸಕಾಮರ ಯಾವುದೇ 

ಸಂದಭಮದಲಿಯೂ ಈ ಕಾರ್ಖಮನೆ ಮತ್ತು  ಉದಿ್ಧಮಯನ್ನನ  ನಡೆಸುವುದಕೆಕ  

ಆಗುವುದ್ಧಲಿವೆಂದರೆ ನಮಾ  ದಕ್ಷತೆಯನ್ನನ  ಪರ ಶೆನ  ಮಾಡಿದಂತಾಗುತು ದೆ. ಮಂಡಯ ದ ಜನರ 

ಭಾವನೆಗಳನ್ನನ  ಮತ್ತು  ನಮಾ  ರೈತರ ಕಾಳಜಿಯನ್ನನ  ಮನಸಸ ನಲಿಟಟ ಕೆಂಡು ಈ 

ಫಾಯ ಕಟ ರಿಯನ್ನನ  ಒಳು ಯ ರಿೀತಿಯಲಿ  ಪುನಶೆಚ ೀತನಗೊಳಿಸುವುದಕೆಕ  ಮತ್ತು  ಇನ್ನನ  ರಿೀತಿಯಲಿ  

ಬಲ ತ್ತೆಂಬುವುದಕೆಕ  ಸಹಕಾರ ಕಡಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಧರಣಿಯಲಿ  ನಿರತರಾದ ಮಂಡಯ ದ 

ಜನರಲಿ  ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. ಈ ಸಕಾಮರದ ಮೇಲೆ ವಿಶಾ ಸವನಿನ ಡಿ. ರೈತರ 

ಹೃದಯದಲಿ  ಒೆಂದು ದೊಡಡ  ಸಿ್ವನವನ್ನನ  ಪಡೆದ್ಧರುವಂತಹ ಮಾಜಿ 

ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಯವರಾದ ಯಡಿಯೂರಪಪ ನವರಿಗೆ ಜನಾ  ಕಟಟ ೆಂತಹದಿು  ಕೂಡ ಮಂಡಯ  

ಜಿಲಿೆಯಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು  ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಕುಳಿತ ಪಕ್ಷದವರು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡದೇ ಎಲಿರೂ 

ಕೂಡ ನಮಾ  ಸಕಾಮರವನ್ನನ  ಒತಾು ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಡಿೀ ಏಷ್ಠಯ ದಲಿಯೇ ಇದು 

ಮೊದಲನೇ ಫಾಯ ಕಟ ರಿಯಾಗಿತ್ತು . ನಮಾ  ರೈತರಿಗೆ ಕಬಬ ನ್ನನ  ಬ್ಳಯುವುದನ್ನನ  ಬಿಟಟ  ಬೇರೆ 

ಏನೂ ಜಿೀವನಾಧಾರ ಇಲಿ . ನಮಾ  ರೈತರಿಗೊೀಸಕ ರ ಈ ಫಾಯ ಕಟ ರಿಯನ್ನನ  ಉಳಿಸುವ 

ನಿಟಟ ನಲಿ  ಈ ಒೆಂದು ಪಾಸಟವ್ ತಿೀಮಾಮನವನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಳು ಬೇಕೆೆಂದು ಹೇಳಿ, ತಮಾ  

ಪಿೀಠದ ಮೂಲಕ ನಾನ್ನ ಈ ವಿಚಾರದಲಿ  ಬ್ೆಂಬಲವನ್ನನ  ವಯ ಕು ಪಡಿಸುತೆು ೀನೆ.  

 ಶಿರ ೋ ಎನ.ಅಪಾಪ ಜಗೌಡ (ಸಥ ಳಿೋಯ ಸಂಸೆಥ ಗಳ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇವತ್ತು  ಬ್ಳಗೆಗ  ಹಿರಿಯ ಶಸಕರಾದ ಶ್ರ ೀ ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರವರು ಮತ್ತು  

ಈಗ ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರವರು ಸುದ್ಧೀಘಮವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಿಾರೆ.  

(ಈ ಹಂತ್ದಲೆ್ಲ  ಮಾನಯ  ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರಾದ ಶಿರ ೋ ಎಿಂ.ಕೆ.ಪಾರ ಣೇಶ ರವರು 

ಸಭಾಪಿೋಠವನುನ  ಅಲಂಕರಿಸಿದರು) 
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ಇದಕೆಕ  ಬ್ೆಂಬಲವಾಗಿ ನಮಾ  ಜಿಲಿೆಯ ಸಸೆ ತೇಜಸಾ ನಿಗೌಡರವರು 

ಮಾತನಾಡಿದಿಾರೆ. ಮಂಡಯ  ಮೈ ಷ್ಟಗರ್್ ಕಾರ್ಖಮನೆ ಎನ್ನನ ವುದು ಒೆಂದು ಭಾವನಾತಾ ಕ 

ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇಲಿ  ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇರಬಹುದು, ಆಳುವ ಸಕಾಮರ 

ಇರಬಹುದು. ಇಲಿ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿೆಂದ ಈ ಸಕಾಮರದ ಕಾರ್ಖಮನೆ ನಷಟ  ಅನ್ನಭವಿಸದೆಯೇ 

ವಿನಃ ಬೇರೆ ಯಾರಿೆಂದಲೂ ಅಲಿ . ಸುಮಾರು ಈ ಕಾರ್ಖಮನೆಗೆ 2000 ಕೀಟ 

ರೂಪಾಯಗಳಿಗಿೆಂತ ಜ್ಞಸು  ಆಸು  ಇದೆ. ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರವರು 

ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲಿರುವ ಪುಟಟ ಣಣ  ಚೆಟಟ  ಟೌನ್್ಹಾಲ್್ 

ಮುೆಂಭಾಗದಲಿ  ಮೈ ಷ್ಟಗರ್್ ಫಾಯ ಕಟ ರಿ ಕಟಟ ಡವಿದಿು , ಇದು ಒೆಂದು ಎಕರೆ ಹತ್ತು  

ಗುೆಂಟೆಯಲಿ  ಇದೆ. ಇಷ್ಟಟ ಲಿ್ಯ  ಆಸು  ಇದೆ. ಇದು 2000 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳ ಆಸು ಯಾಗಿದೆ. 

ಮಾನಯ  ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು  ಮಧಯ ಮ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವರು ಸುಮಾರು ಒಳು  ಒಳು ಯ 

ಕಾರ್ಖಮನೆಗಳನ್ನನ  ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಿ ಬಹಳ successful entrepreneur ಆಗಿದಿಾರೆ. ಅದಕಾಕ ಗಿ 

ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನನ  ಸಲಿಸುತೆು ೀನೆ. ಯಾರೀ ಒಬಬ  ಸಚಿವರು ಅವರ ಕಷಟ  ಮತ್ತು  

ಹೊೀರಾಟ ಹಾಗೂ ಅವರ ದೃಷಿಟ ಕೀನದ ಶರ ಮದ್ಧೆಂದ ಬಹುಶಃ ಸುಮಾರು 15 ರಿೆಂದ 25 

ವಷಮದೊಳಗೆ ಇೆಂತಹ ಒೆಂದು ದೊಡಡ  ಕಾರ್ಖಮನೆಗಳನ್ನನ  ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಿ, ಈ ಭಾಗದ 

ಜನರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲಿ  ಹಣವನ್ನನ  ಕಡುವ ಮುರ್ಖೆಂತರ ಮಚ್ಚಚ ಗೆಗೆ 

ಪಾತರ ರಾಗಿದಿಾರೆ ಎೆಂದು ಕೇಳಿದಿೆ ೀನೆ. ಇೆಂತಹ ಅನ್ನಭವ ಇರುವಂತಹ ಸಚಿವರು ಮಾನಯ  

ಸಕಕ ರೆ ಸಚಿವರ ಹತಿು ರ ಚಚೆಮ ಮಾಡಿ 2000 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳ ಆಸು  ಇದೆ. ಇಲಿ  

ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕೂಕ  ಜಮಿೀನ್ನ ತೆಗೆದುಕಳುು ವ ಹಾಗಿಲಿ . ಇಲಿ  ಯಾವುದೇ ವಿದುಯ ತ್ 

ಸಂಪಕಮ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲಿ . ಇಲಿ  ಎಲಿ್ಯ  ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಮಗಳು ಇವ. ಕೇವಲ 

overoil ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟಟ ೀ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಈ ಕೆಲಸಕೆಕ  

ಸುಮಾರು 2000 ಇಸವಿಯೆಂದ ಇಲಿಯ ತನಕ ಸುಮಾರು 546 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳು 

ನಷಟ ವಾಗಿದೆ ಎೆಂದು ನಾವು ಆಡಿಟ್ನಲಿ  ನೀಡಿದಿೆ ೀವ. ಇದಕೆಕ  ಕಾರಣಕತಮರು ಯಾರು? 

ಯಾವುದೇ ಆಳುವ ಸಕಾಮರದಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಬಬ  ಎೆಂ.ಡಿ., ಟೆಕಿನ ಕಲ್್ ಇೆಂಜಿನಿಯರ್್, 

ಕೆಮಿಸ್ಟ ್, ಮಾಯ ನೇಜರ್್ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇಲಿ . ಕಾಲಕಾಲಕೆಕ  ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಕೃಪಾಪೀಷಿತ 

ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯೆಂದ ಯಾವಾಯ ವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆಯೀ ಅೆಂತಹ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನನ  ಎೆಂ.ಡಿ.,ಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದು, ಆ ಎೆಂ.ಡಿ., ಆರು ತಿೆಂಗಳಿನಿೆಂದ ಒೆಂದು 

ವಷಮದವರೆಗೂ ಇರುತಾು ರೆ. ಅವರು ಆರು ತಿೆಂಗಳು ಆದ ಮೇಲೆ ಜ್ಞಗ ರ್ಖಲ ಮಾಡಿಕೆಂಡು 

ರ್ಖಲ ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಹೊೀಗುತಾು ರೆ. ಇೆಂತಹ ದುಸಿತಿಯೆಂದ ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಇೆಂತಹ 
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ಕೆಟಟ  ಪರಿಸಿ ತಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರ ಮುರ್ಖೆಂತರ ತಮಾ ಲಿ  ಮನವಿ 

ಮಾಡುವುದೇನೆೆಂದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ನಮಾ  ಜಿಲಿೆಯಲಿ  PSSK ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  ಪಾರ ರಂಭ 

ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಇದನ್ನನ  ರ್ಖಸಗಿ ಮಾಲಕತಾ ದಲಿ  ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಿ, 

ಚೆನಾನ ಗಿ ನಡೆಸಲ್ಯಗುತಿು ದೆಯೀ, ಇದೇ ರಿೀತಿಯಲಿ  ಸುಮಾರು 50 ರಿೆಂದ 100 ಕೀಟ 

ರೂಪಾಯಗಳನ್ನನ  ಕಟಟ , ಅಲಿಗೆ ಒಳು  ಒಳು ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನನ  ಹಾಕಿ ತಮಗಿರುವ 

ಅನ್ನಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಕಾಮರಿ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  ಕೂಡ ಲ್ಯಭದಾಯಕವಾಗಿ 

ಮಾಡಬಹುದೆನ್ನನ ವುದನ್ನನ  ತಾವು ತ್ೀರಿಸಕಡಿ. ಮಂಡಯ  ಜಿಲಿೆಯ ಜನತೆ ಮತ್ತು  ನಮಾ  

ಕನಾಮಟಕ ರಾಜಯ ದ ಜನತೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನನ  ಸಲಿಸುತಾು ರೆ 

ಎೆಂದು ತಮಾ  ಮುರ್ಖೆಂತರ ತಿಳಿಸುತೆು ೀನೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕೂಕ  ಈ ಪರಿಸಿ ತಿಯಲಿ  

ಯಾರು ಕೂಡ ಲೀಸ್್ ಅಥವಾ O & M (Operation and Maintenance) ಗೆ ನಮಾ  ಜಿಲಿೆಯ 

ಜನತೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಒಪುಪ ವುದ್ಧಲಿ . ಈ ರಿೀತಿ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಯಾಯಾಮರು 

ಜನಪರ ತಿನಿಧಿಗಳು ಇದಿಾರೆಯೀ ಅವರನ್ನನ  ಮಂಡಯ ದ ಜನತೆ ಮಂಡಯ  ಜಿಲಿೆ ಗೆ 

ಕಾಲಡುವುದಕೆಕ  ಬಿಡುವುದ್ಧಲಿ . ಇದಕಿಕ ೆಂತ ಹೆಚಾಚ ಗಿ ತಮಾ  ಅನ್ನಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 

ತಾವು ಸಕಾಮರದ ಮಟಟ ದಲಿಯೇ ಒಳು  ಒಳು ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನನ  ಹಾಕಿ. ಸುಮಾರು 10 

ರಿೆಂದ 11 ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಗಳನ್ನನ  ನಡೆಸುತಿು ರುವಂತಹ ಅನ್ನಭವ ತಮಗೆ ಇದೆ. 300 ಕೀಟ 

ರೂಪಾಯಗಳಲಿ  ಹೊಸದಾಗಿ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಗಳನ್ನನ  ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಬಹುದೆೆಂದು 

ಅವರು ಹೇಳಿದಿಾರೆ. 300 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳಲಿ  ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾರ್ಖಮನೆಗಳನ್ನನ  

ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಅದಕೆಕ  ಜಮಿೀನ್ನ ಮತ್ತು  ವಿದುಯ ತ್ ಸಂಪಕಮ ಬೇಕು. ಆದರೆ 

ಇಲಿ  ಎಲಿ್ಯ  ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭಯ ಗಳು ಇವ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು  ಬಿಸ ಊಟವನ್ನನ  

ಕಡುತಿು ದಿೆ ವಯಲಿವೇ, ಆಗಿನ ಕಾಲದಲಿ  ಈ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಯೆಂದ ಬಂದಂತಹ 

ಲ್ಯಭದ್ಧೆಂದ ಹೈಸೂಕ ಲ್್ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಬಿಸ ಊಟವನ್ನನ  ಕಡುತಿು ದಿರು. ಅಷ್ಟಟ  ಲ್ಯಭ 

ಬರುತಿು ತ್ತು . ತಮಾ  ಮುರ್ಖೆಂತರ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಮಾನಯ  ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಯವರಿಗೆ 

ಒತಾು ಯಸುವುದೇನೆೆಂದರೆ, ಇದು ಸಕಾಮರದ ಮಟಟ ದಲಿಯೇ ಪಾರ ರಂಭವಾಗಬೇಕು. ಇದರ 

ಜೊತೆಗೆ ಇೆಂತಹ ದುಸಿತಿಗೆ ಕಾರ್ಖಮನೆ ಏನ್ನ ತಲುಪಿದೆ, ಇದರ ಕಪುಪ  ಚ್ಚಕೆಕ ಯನ್ನನ  

ಹೊಗಲ್ಯಡಿಸ, ಸಕಾಮರದ ಮಟಟ ದಲಿ  ಲ್ಯಭ ಬಂದ್ಧದೆ ಎನ್ನನ ವಂತಹ ಹೆಗಗ ಳಿಕೆಯನ್ನನ  ಈ 

ಸಕಾಮರ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಹೇಳಿ ನನನ  ಮಾತನ್ನನ  ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆು ೋಗೌಡ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರು ಬ್ಳಗೆಗಯೇ ನನನ  ಪರ ಶೆನ ಗೆ ಸಂಕಿಿಪು ವಾಗಿ ಉತು ರವನ್ನನ  ಕಟಟ ದಿಾರೆ. ಈಗ 
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ಪುರಾತನವಾದ ಬಹಳ ಐತಿಹಾಸಕ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆ ಉಳಿಯಬೇಕು ಮತ್ತು  ಅಲಿ  ರೈತರ 

ಆಸು ತಾ  ಉಳಿಯಬೇಕೆನ್ನನ ವುದೇ ನಮಾ  ಪರ ಶೆನ ಯಾಗಿದೆ. ಮಾನಯ  ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಯವರ 

ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿ  ಈಗಾಗಲೇ 2-3 ಸಭೆಗಳು ನಡೆದ್ಧವ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಒೆಂದು ತಿೀಮಾಮನಕೆಕ  

ಬರುವುದಕೆಕ  ಆಗಲಲಿ . ಆದರೆ ಮಂಡಯ  ಜಿಲಿೆಯ ಜನತೆ ಒಕಕ ರಲನಿೆಂದ ಜನಪರ ತಿನಿಧಿಗಳು 

ಮತ್ತು ಎಲಿರೂ ಕೂಡ ಸಕಾಮರಿ ಸ್ವಾ ಮಯ ದಲಿ  ಈ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆ ಪಾರ ರಂಭ 

ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನನ ವಂತಹದಿು  ಆಗಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಇದರ ಬಗೆಗ  ನಾವು ಕಳಕಳಿಯೆಂದ 

ವಿನಂತಿ ಮಾಡುವುದೇನೆೆಂದರೆ, ತಾವು ಮತ್ು ಮಾ  ಸಚಿವರಾಗಿದಿು , ಹಾಗೆಯೇ 

ಸಮಥಮರಾಗಿದಿ್ಧ ೀರಿ. ಇೆಂತಹ 10 ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಗಳನ್ನನ  ನಡೆಸುವಂತಹ ಶಕಿು  ತಮಗಿದೆ. 

ಆದರೆ ಇವತ್ತು  ಈ ಕಾರ್ಖಮನೆ ಸಮಸೆಯ  ಬಗೆಗ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರ ೀ ಎನ್.ನಾಗರಾಜುರವರು 

ಈ ಇಲ್ಯಖೆಯ ಸಚಿವರಾಗಿದಿಾ ಗ ಒಳು ಯ ಉತು ರ ಕಟಟ ದಿರು. ಹಾಗೆಯೇ ಇದಕೆಕ  ಒಳು ಯ 

ಚಾಲನೆಯನ್ನನ  ಕಟಟ ದಿಾರೆ. ಆ ಸಂದಭಮದಲಿ  ಮಾನಯ  ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳು ಸಹ 

ಸದನದಲಿ  ತಿಳಿಸದಿರು.  

(ಮುೆಂದು) 

(671) 4:20 ಎಸ್ ಪಿಆರ-ಆರ ಎನ  14/09/2021  

(ಉಪಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆು ೋಗೌಡ (ಮುಿಂದು):-   

 

ದಯಮಾಡಿ, ಸಕಾಮರವು ಈ ಸಮಸೆಯ ಗೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ಪರಿಹಾರ ಹೇಳಬೇಕು.  ಈಗ ಸಕಾಮರದ 

ಮುೆಂದ್ಧರುವ ವಿಚಾರಗಳೇನೆೆಂದರೆ, ರ್ಖಸಗಿಯವರಿಗೆ 40 ವಷಮಗಳ ಕಾಲ ಗುತಿು ಗೆ ನಿೀಡುವುದು 

ಅಥವಾ O & M (Operation & Maintenance) ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  ನಡೆಸುವುದು.  

ಇದರ ಬಗೆಗ  ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ನಡೆಸಲ್ಯಗುತಿು ದೆ ಎೆಂದು ಸಕಾಮರವು ತಿಳಿಸದೆ.  ಪರ ಸುು ತ 

ಅಧಿವೇಶನವು ಪೂಣಮಗೊೆಂಡ ಮೇಲೆ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿ  ಎಲಿ್ಯ  

ಇಲ್ಯರ್ಖಧಿಕಾರಿಗಳನನ ಳಗೊೆಂಡಂತೆ ಮಂಡಯ  ಜಿಲಿೆಯ ಎಲಿ್ಯ  ಶಸಕರನ್ನನ  ಕರೆದು ಸಭೆ 

ಮಾಡಲ್ಯಗುವುದೆೆಂದು ಈ ದ್ಧನ ಪೂವಾಮಹನ  ಸದನದಲಿ  ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸದರು.  

ಇಲಿವೆಂದಾದರೆ, ಸಚಿವರೇ ಈ ದ್ಧನವೇ ಸದನಕೆಕ  ಉತು ರಿಸದರೆ ಮಂಡಯ ದಲಿ  ಧರಣಿ ನಿರತ 

ರೈತರೆಲಿರೂ ನೆಮಾ ದ್ಧಯೆಂದ ಮಲಗುತಾು ರೆ.  ಏಕೆೆಂದರೆ, ಕಳದ ಮೂರು ವಷಮಗಳಿೆಂದ ಈ 

ಕಾರ್ಖಮನೆಯು ನಡೆಯಲಲಿ .  ಮಂಡಯ  ಜಿಲಿೆಯ ಜನರು ಕೀವಿಡ್್ನ ಕಾರಣದ್ಧೆಂದಾಗಿ 

ಸತು ರು.  ಈ ಕಾರ್ಖಮನೆಯು ನಡೆಯದೇ ಇರುವುದರಿೆಂದ ಕಬುಬ  ಬ್ಳಗಾರರು ಬಹಳ 

ತ್ೆಂದರೆಗೊಳಗಾಗಿದಿಾರೆ. ಆದಿ ರಿೆಂದ ಸಕಾಮರಕೆಕ  ನಾನ್ನ ವಿನಂತಿಸಕಳುು ವುದೇನೆೆಂದರೆ, 
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ನಮಾ  ಶಸಕ ಮಿತರ ರುಗಳಲಿರೂ ಪರ ಸುು ತ ವಿಷಯದ ಬಗೆಗ  ಎಲಿ್ಯ  ಸಂಗತಿಗಳನ್ನನ  

ತಿಳಿಸದಿಾರೆ.  ಅವರುಗಳಲಿರ ಅಭಿಪಾರ ಯಕೆಕ  ನಾನ್ನ ನನನ  ಸಹಮತವನ್ನನ  

ವಯ ಕು ಪಡಿಸುತೆು ೀನೆ.  ಆಗಲೇ ತಿಳಿಸದಂತೆ, ಪರ ಸುು ತ ಅಧಿವೇಶನ ಪೂಣಮಗೊೆಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ 

ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ನೇತೃತಾ ದಲಿ  ಸಭೆಯನ್ನನ  ನಡೆಸ, ಈ ಕಾರ್ಖಮನೆಯು ಸಕಾಮರಿ 

ಸ್ವಾ ಮಯ ದಲಿಯೇ ನಡೆಯಬೇಕೆನ್ನನ ವ ನಮಾ ಲಿರ ಜನಪರ ತಿನಿಧಿಗಳ ಮತ್ತು  ರೈತರ ಕೂಗಿಗೆ 

ದಯಮಾಡಿ ಸಕಾಮರ ಬ್ೆಂಬಲ ವಯ ಕು ಪಡಿಸುತಾು , ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  ಸಕಾಮರಿ 

ಸ್ವಾ ಮಯ ದಲಿಯೇ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ವಿನಂತಿಸುತೆು ೀನೆ.  ಆ ಸಭೆಗೆ ಎಲಿ್ಯ  

ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನನ  ಮತ್ತು  ಮಂಡಯ  ಜಿಲಿೆಯ ಶಸಕರುಗಳನ್ನನ  ಕರೆದು, ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆಗ  

ಅೆಂತಿಮ ತಿೀಮಾಮನವನ್ನನ  ಕೈಗೊಳುು ವಂತೆ ತಮಾ  ಮೂಲಕ ನಾನ್ನ ಸಚಿವರಿಗೆ 

ವಿನಂತಿಸುತೆು ೀನೆ.   

 

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

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,್ʼಪೂವಮಜರು ಕಷಟ ಪಟಟ  ಕಟಟ , ಬ್ಳಸ ಉಳಿಸಕೆಂಡು ಬಂದ್ಧದಿ  ಆಸು -

ಪಾಸು ಯನ್ನನ  ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ, ಮನೆ ನಡೆಸುವ ಮಗನನ್ನನ  ಏನೆೆಂದು ಕರೆಯುತೆು ೀವ?ʼ್

ಎೆಂದು ಈ ನಾಡಿನ ರ್ಖಯ ತ ಸ್ವಹಿತಿಗಳಾದ ಶ್ರ ೀ ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವರವರು ಕೇಳುತಾು ರೆ.  

ಅವನನ್ನನ  ʼಮನೆಹಾಳ, ಕೇಡುಗʼ ಎೆಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತೆು ೀವ.  ಈ ಕಾರ್ಖಮನೆಯು ನಮಾ  

ಪೂವಮಜರು ಸಿ್ವಪಿಸದ ಸಂಸಿೆಯಾಗಿದೆ.  ಇಲಿ  ಉಲಿೆೀಖಿಸರುವ ಮನೆ ಮಗ ಯಾರು?  ಅದು 

ಯಾರೆೆಂದು ನಾನ್ನ ಹೇಳುವುದಕೆಕ  ಹೊೀಗುವುದ್ಧಲಿ ; ಸಕಾಮರವು ಅದನ್ನನ  ಯೀಚಿಸಬೇಕು.  

ರ್ಖಯ ತ ಸ್ವಹಿತಿಗಳು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನನ  ನಾನ್ನ ಇಲಿ  ಉಲಿೆೀಖಿಸದಿೆ ೀನೆ.  ಹೊಟೆಟ  ಕಟಟ , ಕಷಟ  

ಪಟಟ , ಬ್ವರು ಸುರಿಸ, ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿ ಹೊೆಂದ್ಧದ ಆಸು -ಪಾಸು ಗಳನ್ನನ , ಅವರ 

ಮುೆಂದ್ಧನ ವಂಶಸಿರು ಮಾಡಿದ ಆಸು ಗಳನ್ನನ  ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ, ಮನೆತನವನ್ನನ  ನಡೆಸಲು 

ಹೊರಟರೆ, ಅವನನ್ನನ  ಏನೆೆಂದು ಕರೆಯುತಾು ರೆ?  ಅವನನ್ನನ  ʼಮನೆಹಾಳʼ ಎೆಂದು 

ಕರೆಯುತಾು ರೆ.  ಈ ಮಾತನ್ನನ  ನಾನ್ನ ಹೇಳುತಿು ಲಿ . ಇದನ್ನನ  ರ್ಖಯ ತ ಸ್ವಹಿತಿಗಳಾದ ಶ್ರ ೀ 

ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವರವರು ಹೇಳಿದಿಾರೆ.  ಸಕಾಮರಕೆಕ  ಇದೊೆಂದೆ ಮಾತ್ತ ಸ್ವಕು, ಇನೂನ  

ಹೆಚಿಚ ನದಾಗಿ ಏನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು?   

 

1933 ನೇ ಇಸಾ ಯಲಿ  ರಾಜಷಿಮ ನಾಲಾ ಡಿ ಕೃಷಣ ರಾಜ ಒಡೆಯರ್್ರವರು ಅೆಂದ್ಧನ 

ಕಾಲದಲಿ  ದೂರದೃಷಿಟ  ಹೊೆಂದ್ಧದ ಬಿರ ಟಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಲೆಸಿ  ಚಾಲ್ಸ ್ಮ ಕೀಲ್್ಮನ್್ ರವರ 

ಸಹಾಯದ್ಧೆಂದ ಇಡಿೀ ಏಷಿಯಾ ಖಂಡದಲಿಯೇ ಮೊಟಟ ಮೊದಲನೆಯ ಸಕಕ ರೆ 
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ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  ಪಾರ ರಂಭಿಸದಿು , ಇದು ಸಕಾಮರದ ಆಸು ಯಾಗಿದೆ.  ಇದು ಮೈಸೂರು 

ಮಹಾರಾಜರಿೆಂದ ಸಿ್ವಪಿತವಾಗಿದೆ.  ಈ ಸಂಸಿೆಯನ್ನನ  ನಡೆಸಕೆಂಡು ಹೊೀಗುವುದಷ್ಟಟ ೀ 

ಸಕಾಮರದ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ.  ನಮಾ  ಪೂವಿಮಕರು ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಆಸು ಗಳನ್ನನ  ಮಾಡಿಟಟ ದಿಾರೆ; 

ಕೇವಲ ಅವುಗಳ ನಿವಮಹಣೆಯನನ ಷ್ಟಟ ೀ ಸಕಾಮರವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದನೆನ ೀ 

ಮಾಡುವುದಕಾಕ ಗುವುದ್ಧಲಿವೆಂದರೆ ಹೇಗೆ?  ಸದರಿ ಸಂಸಿೆ ಗಳನ್ನನ  ಸಿ್ವಪಿಸದವರು 

ದೊಡಡ ವರೀ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ನಿವಮಹಣೆ ಮಾಡುವವರು ದೊಡಡ ವರೀ?  ಸಕಾಮರ 

ಕೇವಲ ನಿವಮಹಣಾ ಕೆಲಸವನ್ನನ  ಮಾತರ ವೇ ಮಾಡಬೇಕು.  ನಮಾ  ಪೂವಿಮಕರು ಬಹಳಷ್ಟಟ  

ಆಸು -ಪಾಸು , ಸಂಪತ್ತು ಗಳನ್ನನ  ಗಳಿಸ, ಒೆಂದು ದ್ಧನ ಕಣಾ ರೆಯಾಗಿರುತಾು ರೆ.  ಆದರೆ, ಅವರ 

ವಂಶಸಿರು ಇನೂನ  ಹೆಚಿಚ ನ ಆಸು ಗಳನ್ನನ  ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ, ಕೇವಲ ಅವುಗಳ ನಿವಮಹಣೆ 

ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಕು.  ಆದರೆ ಇದೇ ಅವರಿೆಂದಾಗುತಿು ಲಿ .  ಬೃಹತ್ ಹಾಗೂ ಮಧಯ ಮ ಕೈಗಾರಿಕಾ 

ಸಚಿವರಿಗೆ ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಅನ್ನಭವವಿದೆ.  ನನನ  ಅೆಂದಾಜಿನ ಪರ ಕಾರ ಅವರು ಒೆಂದು ಡಜನ್್ಗಿೆಂತ 

ಹೆಚಿಚ ನ ಕಾರ್ಖಮನೆಗಳನ್ನನ  ಹೊೆಂದ್ಧದಿಾರೆ.  ಅವರೇ ಹೇಳುವಂತೆ ಸದರಿಯವರು 9 

ಕಾರ್ಖಮನೆಗಳನ್ನನ  ಹೊೆಂದ್ಧದಿಾರೆ.  ನಮಾದೂ ಸಹ ಕಾರ್ಖಮನೆ ಇರುವುದರಿೆಂದ ಅದರ ಕಷಟ  

ಏನೆೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿು ದೆ.  ಆದಿ ರಿೆಂದಲೇ ನಾನ್ನ ಇಲಿ  ನಿೆಂತ್ತಕೆಂಡು ಮಾತನಾಡುತಿು ದಿೆ ೀನೆ.  

ಸಕಾಮರ ಕೇವಲ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  ನಿವಮಹಣೆ ಮಾತರ ವೇ ಮಾಡಬೇಕು.  ಇಲಿ  

ಸಲಿಸರುವ ವರದ್ಧಯನ್ನನ  ನಾನ್ನ ನೀಡಿದಿೆ ೀನೆ. ಅದರಲಿ  ʼಉಗಿ ಬಳಕೆʼ ಯ ಬಗೆಗ  

ಉಲಿೆೀಖಿಸಲ್ಯಗಿದಿು , ಅದು ಅೆಂದಾಜು ಶೇಕಡಾ 50 ರಷಿಟ ರಬೇಕೆೆಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ.  ಆದರೆ 

ಇಲಿ  ಅದು ಶೇಕಡಾ 60 ರಷಿಟ ದೆ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ಇದರಥಮ ಅಲಿನ ʼಎಫೆಕಿಟ ವ್ ಬ್ರಡಿʼಗೆ 

ಏನಾದರೂ ತ್ೆಂದರೆ ಇರಬಹುದೆನ್ನನ ವುದು ನನನ  ಅನಿಸಕೆಯಾಗಿದೆ.್ ್ ʼಉಗಿ ಬಳಕೆʼಯು 

ಶೇಕಡಾ 32-33 ರಷಿಟ ದಿ ರೆ ಅದು ʼಅತ್ತು ಯ ತು ಮ ಆರ್ಥಮಕತೆʼ ಎೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು.  

ವರದ್ಧಯಲಿ  ಇದು ಶೇಕಡಾ 50 ರಷಿಟ ದೆ ಎೆಂದು ತಿಳಿಸದಿು , ಆದರೆ ಅಲಿ  ವಾಸು ವವಾಗಿ 

ಶೇಕಡಾ 60 ರಷಿಟ ದೆ. ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  ಪುನಶೆಚ ೀತನಗೊಳಿಸುವ ಮುನನ  ಅದನ್ನನ  

ಆಧುನಿೀಕರಣಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸಕಾಮರವು ಕೈ ಹಾಕಬೇಕು.  ಏಕೆೆಂದರೆ ಅಲಿ  

ಹಳಯ ಕಾಲದ ಯಂತ್ರ ೀಪಕರಣಗಳಿರಬಹುದು ಎನ್ನನ ವುದು ನನನ  ಅಭಿಪಾರ ಯವಾಗಿದೆ.  

ಏನಂದರೆ, ನಾನ್ನ ಕಾರ್ಖಮನೆಗೆ ಭೇಟ ನಿೀಡಿಲಿ .   

 

ಶಿರ ೋ ಮುರುಗೇಶ  ಆರ .ನಿರಾಣಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಅಲಿನ 

ಯಂತ್ರ ೀಪಕರಣಗಳನ್ನನ  ಮೇಲಿಜೆಮಗೆ ಏರಿಸದಿಾರೆ. 
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ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ :-ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅಲಿ  ಮಿಲ್್ ಗಾತರ ದ ಎರಡು 

ಟೆೆಂಡಮ್ಗಳಿವ.  ಆ ಪೈಕಿ ಒೆಂದು ಟೆೆಂಡಮ್ ಕಬುಬ  ನ್ನರಿಯಲು ಬಳಕೆಯಾಗುತು ದೆ. ಅಲಿ  

ಹೊಸ ಮಿಲ್್ ಕಬುಬ  ನ್ನರಿಯಲು ತಯಾರಿದೆ.  ಅಲಿ  30-35 ಕೆ.ಎಲ್್.ಪಿ.ಡಿ. ಸ್ವಮಥಯ ಮದ 

ಡಿಸಟ ಲರಿ ಇದೆ.  30 ಮಗಾ ವಾಯ ಟ್ ಸ್ವಮಥಯ ಮದ ಕೀಜನ್್ ವಿದುಯ ತ್ ಘಟಕವಿದಿು , ಇದು 

ಇನೂನ  ಪಾರ ರಂಭಗೊೆಂಡಿರುವುದ್ಧಲಿ .  ಅಲಿ  28 ಮಗಾ ವಾಯ ಟ್ ಸ್ವಮಥಯ ಮದ ಟಬೈಮನ್್ ಇದೆ.  

ಸಕಾಮರಕೆಕ  ಕೀಜನ್್ ವಿದುಯ ತ್ ಘಟಕ ಮತ್ತು  ಡಿಸಟ ಲರಿಗಳಿೆಂದ ಆದಾಯವಿದೆ.  ಅಲಿ  ಕೆಲವು 

ಹಳದ ಯಂತ್ರ ೀಪಕರಣಗಳಿದಿ ರೆ, ಅವುಗಳನ್ನನ  ಇೆಂದ್ಧನ ಅತಾಯ ಧುನಿಕ 

ಯಂತ್ರ ೀಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಬದಲ್ಯಯಸಬೇಕು.  ಏಕೆೆಂದರೆ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನವು ದ್ಧನದ್ಧೆಂದ ದ್ಧನಕೆಕ  

ಆಧುನಿೀಕರಣಗೊಳುು ತು ದೆ.  ಹೇಗೆೆಂದರೆ, ನಿನೆನ ಯ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಇರುವುದ್ಧಲಿ ; 

ಇೆಂದ್ಧನ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ ನಾಳಯ ದ್ಧನ ಇರುವುದ್ಧಲಿ .  ಯಂತ್ರ ೀಪಕರಣಗಳು ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಹೆಚ್ಚಚ  

ಹೆಚ್ಚಚ  ಅತಾಯ ಧುನಿಕವಾಗಿವ.  ಸಕಾಮರಿ ಮುಖಯ  ಸಚೇತಕರದಿೂ  ಸಹ ಸಕಕ ರೆ 

ಕಾರ್ಖಮನೆಗಳಿದಿು , ಅವರು ನಮಾ  ಗುರುಗಳಾಗಿದಿಾರೆ. ಹಳಯ ಯಂತ್ರ ೀಪಕರಣಗಳನ್ನನ  

ಆಧುನಿೀಕರಣಗೊಳಿಸಬೇಕು.  ಈ ಸಂಸಿೆಯು ಕನಾಮಟಕ ರಾಜಯ ದ ಉದಿ ಗಲಕೂಕ  ತನನ  

ಆಸು ಗಳನ್ನನ  ಹೊೆಂದ್ಧದೆ.  ಈ ಸಂಸಿೆಯು ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಪುರಭವನದ ಎದುರಿಗೆ 1 

ಎಕರೆ 10 ಗುೆಂಟೆ ಜಮಿೀನನ್ನನ  ಹೊೆಂದ್ಧದೆ.  ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಅದರ ಬ್ಲೆ ಒೆಂದು ಸ್ವವಿರ 

ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳಷ್ಠಟ ಗುತು ದೆ.  ಸದರಿ ಜಮಿೀನಿನಲಿ  ಯಾವುದಾದರೂ ಕಟಟ ಡ 

ನಿಮಾಮಣ ಮಾಡಿ, ಬ್ರಡಿಗೆಗೆ ನಿೀಡಿದರೆ, ಮಾಸಕವಾಗಿ 5-10 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳ 

ಆದಾಯ ಬರುತು ದೆ.  ನಮಾ  ರಾಜಯ ದ ಉದಿ ಗಲಕೂಕ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಪರ ಮಾಣದಲಿ  ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ 

ಇದೆ.  ಅಲಿಯೇ 2.5 ಎಕರೆಗಿೆಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಚ  ಜಮಿೀನ್ನ ಇದೆ.  ಬಹುತರವಾಗಿ ನನನ  

ಬದುಕಿನಲಿ  ಇಷ್ಟಟ  ದೊಡಡ  ಪರ ಮಾಣದ ಆಸು ಯನ್ನನ  ಹೊೆಂದ್ಧದ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  

ನಾನ್ನ ಎಲಿಯೂ ಸಹ ನೀಡಿಲಿ .  ಸಚಿವರು ಹೊೆಂದ್ಧರುವ 8-10 ಸಕಕ ರೆ 

ಕಾರ್ಖಮನೆಗಳಲಿವನೂನ  ಲೆಕಕ  ಹಾಕಿದರೆ, ಮೈ ಶುಗರ್್ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಯು ಹೆಚಿಚ ನ 

ಮೌಲಯ ವನ್ನನ  ಹೊೆಂದ್ಧದೆ ಎನ್ನನ ವುದು ನನನ  ಭಾವನೆಯಾಗಿದೆ.  ಇದರ ಮೌಲಯ  ಸಾ ಲಪ  

ಹೆಚ್ಚಚ -ಕಡಿಮ ಇರಬಹುದು, subject to corrrection.  ಇೆಂತಹ ದೊಡಡ  ಪರ ಮಾಣದ ಸಕಕ ರೆ 

ಕಾರ್ಖಮನೆಯ ಸಿ್ವಪನೆಗೆ ಸಕಾಮರವು ಒೆಂದು ರೂಪಾಯಯನೂನ  ಸಹ ಖಚ್ಚಮ ಮಾಡಿಲಿ . 

ಆದರೆ ಇದರ ನಿವಮಹಣೆ ಉತು ಮವಾಗಿರಲಲಿ .  ಕಳದ ಎರಡು ದಶಕದಲಿ  ಸಕಾಮರವು 29 

ಜನರನ್ನನ  ವಯ ವಸಿ್ವಪಕ ನಿದೇಮಶಕರನಾನ ಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ.  ಭಾರತಿೀಯ ಆಡಳಿತ 

ವೃೆಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಾವುಗಳ ಎಲಿವನೂನ  ಬಲಿೆವು ಎೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತಾು ರೆ.  
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ಅವರುಗಳನ್ನನ  ಎಲಿ  ಬೇಕಾದರೂ ಸಿ ಳ ನಿಯುಕಿು ಗೊಳಿಸದರೆ, ಸಮಥಮ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷವಾಗಿ 

ಕತಮವಯ  ನಿವಮಹಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸುತಾು ರೆ.  ನಾವು ಅವರುಗಳನ್ನನ  ದೂಷಿಸುತಿು ಲಿ .  ತಾೆಂತಿರ ಕ 

ಜ್ಞಾ ನವುಳು  ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನನ  ಇಲಿ  ಸಿ ಳ ನಿಯುಕಿು ಗೊಳಿಸ, ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  

ಆಧುನಿೀಕರಣಗೊಳಿಸದರೆ, ಬಹುತರವಾಗಿ ಕನಾಮಟಕ ರಾಜಯ ದಲಿ  ಮಾತರ ವಲಿದೇ ಇಡಿೀ 

ದೇಶದಲಿಯೇ ಯಾವಾಯ ವ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಗಳಿವಯೀ ಅವುಗಳಲಿಕಿಕ ೆಂತಲೂ ಇದು ಹೆಚ್ಚಚ  

ಲ್ಯಭದಲಿ  ನಡೆಯುವ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಯಾಗುತು ದೆ ನಾನ್ನ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 

ಜವಾಬಿ್ರರಿಯೆಂದ ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.  ನಾನ್ನ ಸಕಕ ರೆ ಉದಯ ಮದ ಬಗೆಗ  ಅಲಪ ಸಾ ಲಪ  

ತಿಳಿದುಕೆಂಡು, ಪರ ತಿಪರ ಕ್ಷದಂತಹ ಜವಾಬಿ್ರರಿಯುತವಾದ ಸಿ್ವನದಲಿ  ನಿೆಂತ್ತಕೆಂಡು 

ನಾನ್ನ ಈ ಮಾತನ್ನನ  ಹೇಳುತಿು ದಿೆ ೀನೆ. ನಾನ್ನ ಬೇಜವಾಬಿ್ರರಿಯುತವಾದ 

ಮಾತ್ತಗಳನಾನ ಡುವುದ್ಧಲಿ .  ಈ ಕಾರ್ಖಮನೆಯು 5,000 ಟ.ಸ.ಡಿ. ಕಬುಬ  ನ್ನರಿಯುವ 

ಸ್ವಮಥಯ ಮವನ್ನನ , 36 ಕೆ.ಎಲ್.ಪಿ.ಡಿ. ಸ್ವಮಥಯ ಮದ ಡಿಸಟ ಲರಿ ಮತ್ತು  30 ಮಗಾವಾಯ ಟ್ 

ಕೀಜನ್್ ವಿದುಯ ತ್ ಘಟಕವನ್ನನ  ಹೊೆಂದ್ಧದಿು , ಇದನ್ನನ  ಆಧುನಿೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು 

ಸಕಾಮರವು ಅಲಪ  ಸಾ ಲಪ  ಹಣವನ್ನನ  ಖಚ್ಚಮ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಶ್ಚ ತವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಸದರಿ 

ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಯು ನಮಾ  ರಾಜಯ ದಲಿ  ಮಾತರ ವಲಿದೇ ಇಡಿೀ ದೇಶದಲಿಯೇ ಇನಿನ ತರೆ 

ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಗಳಿಗಿೆಂತ ಕಡಿಮ ಲ್ಯಭವನ್ನನ  ಮಾಡುವುದ್ಧಲಿ .  ಆದರೆ, ಸಕಾಮರವು ಯಾವ 

ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನನ  ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಹೊರಟದೆ ಎನ್ನನ ವುದು ತಿಳಿಯುತಿು ಲಿ .  

ವರದ್ಧಯಲಿ  ತಿಳಿಸರುವ ಅೆಂಶಗಳು ತಪಿಪ ರಬಹುದು ಎೆಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದಿಾರೆ.  ಅದು 

ತಪಾಪ ಗಿದಿ ರೆ ಒಳು ಯದು.  ಸಕಾಮರವೇ 50 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳಷ್ಟಟ  ಹಣ ನಿೀಡಿ, 40 

ವಷಮಗಳವರೆಗೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  ನಡೆಸಕೆಂಡು ಹೊೀಗಿ ಎೆಂಬುದಾಗಿ ಸಕಾಮರವು 

ಹೇಳುತಿು ದೆ.  ಇದನ್ನನ  ನೀಡಿದರೆ, ಸಕಕ ರೆ ಉದಯ ಮಿಗಳ ಬ್ರಯಯಲಿ  ನಿೀರು ಬರುತು ದೆ.  

ಸಕಾಮರವು ಪುಕಕ ಟೆಯಾಗಿ 50 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳಷ್ಟಟ  ಹಣ ನಿೀಡಿ ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  

ಗುತಿು ಗೆಗೆ ನಿೀಡುತಿು ದೆ. ಇದರಿೆಂದ ಸುಮಾರು 2,000 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳಷ್ಟಟ  ಬ್ಲೆಬ್ರಳುವ 

ಆಸು ಯನ್ನನ  ಹೊೆಂದ್ಧದ ಪರ ರ್ಖಯ ತವಾದ ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  ಸಕಾಮರವು ಬಿಕರಿಗೆ 

ಇಟಟ ೆಂತಾಗಿದೆ.  ಇದನ್ನನ  ನೀಡಿದರೆ, ನನಗೆ ಆಶಚ ಯಮವನಿಸುತಿು ದೆ.  ಮನಸುಸ  ಮಾಡಿ 

ಸಚಿವರು ಈ ವಿಚಾರದಲಿ  ಮಾಗಮದಶಮನವನ್ನನ  ನಿೀಡಬೇಕು.  ಸಕಾಮರವು ವಿಶೇಷ 

ಅಧಿಕಾರವನ್ನನ  ಪಡೆದುಕೆಂಡು ತಾೆಂತಿರ ಕ ತಜ್ಞರನ್ನನ  ನೇಮಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ 

ಪುನಶೆಚ ೀತನಗೊಳಿಸಬೇಕು.  ಇದು ಹೆಚ್ಚಚ  ಲ್ಯಭದಾಯಕವಾದ ಕಾರ್ಖಮನೆಯನಾನ ಗಿ 
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ಮಾಡಬೇಕು.  ಸಚಿವರು ತಮಾ  ಉದಯ ಮದ ಜೊತೆಗೆ ಇದನೂನ  ಸಹ ಮಾಡಬೇಕು.  

ಇದರಿೆಂದಾಗಿ ಮಂಡಯ  ಜನರಿಗೆ ದೊಡಡ  ಕಡುಗೆಯನ್ನನ  ನಿೀಡಿದಂತಾಗುತು ದೆ.   

(ಮುೆಂದು)   

(672) 4.30  14-09-2021 ಸಿಎಸ್/ ಆರ ಎನ 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ(ಮುಿಂದು):-  

 ಈ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  ರ್ಖಸಗಿಯವರಿಗೆ  ಗುತಿು ಗೆಗೆ ನಿೀಡದೇ,   ಇದನ್ನನ   

ಆಧುನಿೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದಕೆಕ   ಎಷ್ಟಟ  ಖಚ್ಚಮ  ಬರುತು ದೆ, ಅದನ್ನನ  ಸಕಾಮರ ತನನ  

ಬಕಕ ಸದ್ಧೆಂದ  ಭರಿಸುತು ದೆ.   ಯಾವುದೇ interference   ಇಲಿದೆ, exclusive  ಆಗಿ  

ಯಾರಾದರೂ ಒಬಬ ರು ಮುೆಂದೆ ಬಂದು ಇದರ ಜಬ್ರಬಿ್ರರಿಯನ್ನನ  ವಹಿಸಕೆಂಡರೆ ಈ 

ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆ ಬಹಳ ಲ್ಯಭದಲಿ  ನಡೆಯುತು ದೆ.    ಇೆಂತಹ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  

ರ್ಖಸಗಿಯವರಿಗೆ ಗುತಿು ಗೆ ನಿೀಡುವ ವಿಚಾರ ಸಕಾಮರಕೆಕ  ಏಕೆ ಬಂತ್ತ ಎನ್ನನ ವುದು ನನಗೆ 

ಅಥಮವಾಗುತಿು ಲಿ .   ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇದನ್ನನ  

ಮಾಡಲ್ಯಗುತಿು ದೆಯೇ ಎೆಂದೆನಿಸುತಿು ದೆ.   ಇದನೆನ ಲಿ  ನೀಡಿದರೆ ನನಗೆ ಬಹಳ 

ಆಶಚ ಯಮವಾಗುತು ದೆ.  ಅದಕೆಕ  ನಾನ್ನ ಸಕಾಮರಕೆಕ  ಸಲಹೆ ನಿೀಡುವುದೇನೆೆಂದರೆ  ಈ ಸಕಕ ರೆ 

ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  ಆಧುನಿೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು  ಬಂಡವಾಳವನ್ನನ  ಹೂಡುವುದಾದರೆ  ಅಲಿಗೆ 

ಹೊೀಗಿ ಅಲಿನ ಪರಿಸಿ ತಿಯನ್ನನ   ಮೊದಲು ನೀಡಬೇಕು, ಸಕಕ ರೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲಿ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  

ಅನ್ನಭವ ಹೊೆಂದ್ಧದ ಪರಿಣಿತರು, ತಜ್ಞರ  ಸಲಹೆಯನ್ನನ  ಪಡೆದು ಆಧುನಿೀಕರಣಗೊಳಿಸ ಈ 

ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  ಪುನರ್್ ಪಾರ ರಂಭಿಸಬೇಕು.  Distillery, Cogeneration ಎಲಿ್ಯ  

ಇದಿು , 5000 ಟನ್್ ಕಬುಬ  ನ್ನರಿಸುವ ಕೆಪಾಸಟ ಇರುವ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  

ಆಧುನಿೀಕರಣಗೊಳಿಸದರೆ ಏಕೆ ಲ್ಯಭ ಆಗುವುದ್ಧಲಿ .   ಇಲಿ  ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯೇ ಇಲಿ . 

ಬರಿ ಲ್ಯಭ ಪಡೆಯುವುದಷ್ಟಟ .   ಅದನ್ನನ  ಸಚಿವರು ಮಾಡಬಹುದು. 

 ಶಿರ ೋ ಮಹಾಿಂತೇಶ್ ಮಲೆ್ಲಕಾಜುಾನ ಕವಟಗಿಮಠ(ಸಕಾಾರದ ಮುಖಯ  

ಸಚೇತ್ಕರು):-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೇ,   ಬಹಳ ಮಹತಾ ಪೂಣಮವಾದ  ಮಂಡಯ ದ ಮೈ-

ಷ್ಟಗರ್್ ಕಾರ್ಖಮನೆಯ ಬಗೆಗ  ಮಾನಯ  ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರು ಪರ ಸ್ವು ಪವನ್ನನ  ಮಾಡಿದಿಾರೆ.    ಅದರ 

ಬಗೆಗ  ಚಚೆಮ ನಡೆಯುತಿು ದಿು , ನಾನ್ನ ಹೆಚ್ಚಚ  ಸಮಯವನ್ನನ  ತೆಗೆದಕಳು ದೇ  ಸಹಕಾರಿ ಮತ್ತು  

ರ್ಖಸಗಿ ವಲಯಗಳಲಿರುವ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಗಳ ಬಗೆಗ   ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನನ  ತಮಾ  

ಮೂಲಕ ಈ ಸದನದ ಗಮನಕೆಕ  ಹಾಗೂ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರ ಗಮನಕೆಕ  ತರಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  
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ಬ್ಳಗಾವಿ ಜಿಲಿೆಯಲಿ  ಶ್ರ ೀಮಾನ್್ ಅಪಪ ಣಣ  ಗೌಡರು ಹಿರಣಯ ಕೇಶ್ ಎನ್ನನ ವ  ಸಹಕಾರಿ ಸಕಕ ರೆ 

ಕಾರ್ಖಮನೆಯು ೫೦ ರ ದಶಕದಲಿ  ಪಾರ ರಂಭಿಸದಿು , ನಂತರದಲಿ  ದೂದ್ಗಂಗಾ ಸಕಕ ರೆ 

ಕಾರ್ಖಮನೆ,  ಮಲಪರ ಭ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆ, ಹಿೀಗೆ ಉತು ರ ಕನಾಮಟಕ ಭಾಗದಲಿ  ಹಲವು ಸಕಕ ರೆ 

ಕಾರ್ಖಮನೆಗಳು ಪಾರ ರಂಭಗೊೆಂಡವು.   ಆದರೆ ದಕಿಿಣ ಕನಾಮಟಕದಲಿ   ಈ ಮೈ ಷ್ಟಗರ್್ 

ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆ ರೈತರ ಜಿೀವನಾಡಿಯಾಗಿ ರೈತರ ಶರ ಮಕೆಕ  ಸರಿಯಾದ ಬ್ಲೆಯನ್ನನ  

ಕಡುತಾು   ಬಂದ್ಧತ್ತು .   ಆದರೆ ಮಾನಯ   ಅಪಾಪ ಜಿಗೌಡರು ಒೆಂದು ವಿಚಾರವನ್ನನ  ಪರ ಸ್ವು ಪ 

ಮಾಡಿದರು, ಅದರ ಬಗೆಗ  ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಈ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಯಲಿ   ಕಬಬ ನ್ನನ  ಅರೆದು , 

ಸಕಕ ರೆಯನ್ನನ  ತಯಾರು ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನನ  ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಕಬಿಬ ನ ಬ್ಲೆಯನ್ನನ  

ನಿೀಡಬೇಕು.   ಆದರೆ ಅನೇಕ ಸಂದಭಮಗಳಲಿ   ಸಕಾಮರಗಳು ಕಬಿಬ ನ ಬಿಲ್್ ಪಾವತಿ 

ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಅನ್ನದಾನ ನಿೀಡಿರುವುದನ್ನನ  ನಾನ್ನ ನೀಡಿದಿೆ ೀನೆ.   ನನನ  ಪರ ಶೆನ  ಏನೆೆಂದರೆ 

29 ಜನ ವಯ ವಸಿ್ವಪಕ ನಿದೇಮಶಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಯಲಿ   

ಇದನ್ನನ  ಆಧುನಿೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು, ಪುನರ್್ ನಿಮಾಮಣ ಮಾಡಲು ಖಚ್ಚಮ 

ಮಾಡಿರುವುದನ್ನನ  ನಾವು ಒಪಿಪ ಕಳು ಬಹುದು.  Expansion ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ. Distillery, 

Ethanol,  Cogeneration ಇದಕೆಕ ಲಿ  ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ, This is a different issue. But 

the amount has been್given್to್this್factory್to್pay್the್farmersʼ್arrears.್್್ಅೆಂದರೆ ಸಕಕ ರೆ 

ಉತಾಪ ದನೆ ಮಾಡಿದಿನ್ನನ  ಬಿಟಟ ,  ಅೆಂದರೆ ಈ ಸಕಕ ರೆ ಎಲಿ  ಹೊೀಯತ್ತ.   ೨೯ ವಷಮಗಳಲಿ  

ಆಗಿರುವ ಆಡಳಿತದ ಲೀಪಕೆಕ  ಯಾರು ಜವಾಬಿ್ರರರು ಇಲಿವೇ?  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಇದರ 

ಬಗೆಗ  ಬ್ಳಕನ್ನನ  ಚೆಲಿಬೇಕು, ಮತ್ತು  ಇದರ  ಬಗೆಗ  ಚಚೆಮ ಆಗಬೇಕೆೆಂದು  ಯಾವಾಯ ವ 

ವಷಮದಲಿ  ಸಕಕ ರೆಯನ್ನನ  ಮಾರಿದರೂ ಸಹ ರೈತರ ಹಣವನ್ನನ  ನಿೀಡಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗದೇ  

ಸಕಾಮರ ಹಣ ಏಕೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದೆ? ಆದಿ ರಿೆಂದ  ಇಲಿ  ಅವಯ ವಹಾರ ಎಲಿ  ನಡೆದ್ಧದೆ 

ಎನ್ನನ ವುದರ ಬಗೆಗ  ಕೂಡ ಚಚೆಮ ಆಗಬೇಕೆೆಂದು  ನಾನ್ನ ಸಕಾಮರವನ್ನನ  ಒತಾು ಯಸುತೆು ೀನೆ.   

ಏಕೆೆಂದರೆ  ಒೆಂದು ಸಕಾಮರಿ ಸ್ವಾ ಮಯ ದ ಸಂಸಿೆ ಗೆ 29 ಜನ ವಯ ವಸಿ್ವಪಕ ನಿದೇಮಶಕರು ಬಂದು 

ಹೊೀದರೂ ಸಹ  ಕಾಲಕಾಲಕೆಕ  ಸರಿಯಾದ ರಿೀತಿಯಲಿ  ಆಡಳಿತಾತಾ ಕ ತಿೀಮಾಮನಗಳು 

ಆಗಿಲಿ , ಇದರ ಬಗೆಗ  ಕೂಡ ಚಚೆಮ ಆಗಬೇಕೆನ್ನನ ವುದು ನನನ  ವಿಚಾರ. 

 ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೇ,  

ಈ ಸದನದಲಿ  ನಾನ್ನ ಕನೆಯದಾಗಿ  ಈ ವಿಚಾರದಲಿ  ಒೆಂದು ಮಾತನ್ನನ  

ಹೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ.   ಇವತಿು ನ ವಾಸು ವಿಕ ನೆಲೆಗಟಟ ನಲಿ  ಒೆಂದು ಮಾತನ್ನನ  ಹೇಳುವುದಾದರೆ  

ಈ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಯಲಿರುವ ಆಸು ಪಾಸು ಗಳು, ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಮಗಳ ಬಗೆಗ  
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ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಅಧಯ ಯನವನ್ನನ  ಮಾಡಿದಾಗ  ಅನಿಸುವುದೇನೆೆಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ 

ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಯಲಿ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಅನ್ನಭವ ಹೊೆಂದ್ಧದ ಪರಿಣಿತ ತಜ್ಞರನ್ನನ  ನೇಮಿಸ, 

ಆಧುನಿೀಕರಣ ಎಷ್ಟಟ  ಖಚ್ಚಮ ಬರಬಹುದು ಎನ್ನನ ವುದನ್ನನ  ಪರಿಶ್ೀಲಸಬಹುದು.  

ನನಗನಿಸದ ಹಾಗೆ ಇದಕೆಕ ಲಿ  ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಖಚ್ಚಮ ಬರುವುದ್ಧಲಿ .   ಇದನೆನ ಲಿ  ನಾನ್ನ ಕುಳಿತೇ 

ಹೇಳುವುದಕೆಕ  ಆಗುವುದ್ಧಲಿ . ಇೆಂತಹ ಲ್ಯಭದಾಯಕ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  ಸಕಾಮರವೇ 

ನಡೆಸುವುದು ಸೂಕು . ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಗೂ ಸಹ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಗಳ ವಿಚಾರದಲಿ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  

ಅನ್ನಭವವಿದಿು ,  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಗಳನ್ನನ  ಕಟಟ ದ ಕಿೀತಿಮಗೆ ಅವರು 

ಭಾಜನರಾಗಿದಿಾರೆ.   ಸಚಿವರು ಮನಸುಸ  ಮಾಡಿ, ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  ಯಾರಿಗೂ 

ಗುತಿು ಗೆಗೆ ನಿೀಡದೇ ಸಕಾಮರದಲಿಯೇ ಉಳಿಸಕೆಂಡು, ತಜ್ಞರ ಮಾಗಮದಶಮನದಲಿ  ಸಕಕ ರೆ 

ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  ನಡೆಸದರೆ  ಇದು viable  ಆಗುತು ದೆ ಎನ್ನನ ವ ವಿಶಾ ಸ ನನಗಿದೆ.   

ಆಡಳಿತದಲಿರುವವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇದನ್ನನ  ಮಾಡಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗಲಲಿವೆಂದರೆ, ಯಾರಿಗೂ 

ದ್ಧಲ್್ ಇಲಿವೆಂದರೆ   ನಾನ್ನ ಈ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಯ ಜವಾಬಿ್ರರಿಯನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಳುು ತೆು ೀನೆ. 

I will take responsibility.   ಸಕಾಮರದ ಮಾಲೀಕತಾ ದಲಿ   ಗುತಿು ಗೆ ಎನ್ನನ ವ ಪದದ ಬಳಕೆ  

ಮಾಡದೇ  ಕಾರ್ಖಮನೆಯ  ಆಧುನಿೀಕರಣದ ಖಚ್ಚಮ  ವಚಚ ಗಳನ್ನನ  ಸಕಾಮರವೇ 

ಭರಿಸುವುದಾದರೆ I will take responsibility.  ನನನ  ಜ್ಞಾ ನವನ್ನನ  ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೆಂಡು  ಈ 

ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  ಲ್ಯಭದಾಯಕವಾಗಿ ನಾನ್ನ ನಡೆಸುವ ಜವಾಬಿ್ರರಿಯನ್ನನ  ನಾನ್ನ 

ತೆಗೆದುಕಳುು ತೆು ೀನೆ. 

 ಶಿರ ೋ ಮುರಗೇಶ  ನಿರಾಣಿ(ಬೃಹತ  ಮತ್ತು  ಭಾರಿ ಕೈಗ್ರರಿಕೆ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಗಳೇ,  ಮೈಸೂರು ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಯ ಪುನಶೆೆ ೀತನದ   ಬಗೆಗ  ಗೌರವಾನಿಾ ತ 

ಸದಸಯ ರುಗಳಾದ ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರು,  ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರು,  ಸಹೊೀದರಿ ತೇಜಸಾ ನಿ 

ರಮೇಶ್ರವರು, ಅಪಾಪ ಜಿಗೌಡರು,  ಎಸ್್.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ್್ರವರು ಹಾಗೂ ಇನೂನ   ಅನೇಕರು 

ಹಲವು ಸಲಹೆಸೂಚನೆಗಳನ್ನನ  ಸಕಾಮರಕೆಕ  ನಿೀಡಿದಿಾರೆ.   ನಮಾ  ದೇಶದಲಿ  130 ಕೀಟ 

ಜನಸಂಖೆಯ  ಇದಿು ,  ಅದರಲಿ  ೧೨ ಕೀಟ ಜನ ರೈತಬ್ರೆಂಧವರು ರು ಈ ಕಬಿಬ ನ ಬ್ಳ 

ಬ್ಳಯುವುದರಲಿ  ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದಿಾರೆ.   ನಮಾ  ದೇಶದಲಿ  ಒಟಟ  850 ಸಕಕ ರೆ 

ಕಾರ್ಖಮನೆಗಳಿವ,  ನಮಾ  ಕನಾಮಟಕ ರಾಜಯ ದಲಿರುವ ಆರೂವರೆ ಕೀಟ ಜನಸಂಖೆಯ ಯಲಿ   

ಅೆಂದಾಜು 1 ಕೀಟಗಿೆಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಚ  ಜನ ರೈತರು ಈ ಕಬಬ ನ್ನನ  ಬ್ಳಯುತಾು ರೆ.   ಒಟಟ  

ನಮಾ  ರಾಜಯ ದಲಿ  87 ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಗಳು  ಲೈಸೆನ್ಸ ್ ಪಡೆದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತದಲಿವ.   

ಅದರಲಿ  ಸ್ವವಮಜನಿಕ ವಲಯದಲಿ  2,  ಜಂಟ ವಲಯದಲಿ  1,  ಸಹಕಾರಿ ವಲಯದಲಿ  21,  
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ಸಹಕಾರಿ ವಲಯದ್ಧೆಂದ ಗುತಿು ಗೆ ನಿೀಡಿರುವುದು 8,  ರ್ಖಸಗಿ ವಲಯದಲಿ  55 ಕಾರ್ಖಮನೆಗಳಿವ.   

ಸಹಕಾರಿ ವಲಯದಲಿ  12 ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿು ದಿು , 5 ಸಿ ಗಿತಗೊೆಂಡಿವ.   

ಸಹಕಾರಿ ವಲಯದ್ಧೆಂದ ಗುತಿು ಗೆ ನಿೀಡಿರುವುದರಲಿ  8 ಕಾಯಮನಿರತವಾಗಿವ.   ರ್ಖಸಗಿ 

ವಲಯದಲಿ  44 ಕಾಯಮನಿರತವಾಗಿವ.   ಒಟಟ  ಎಲಿ್ಯ  ಕಿೆ ೀತರ ಗಳಲಿಯೂ ಸೇರಿ 64 ಸಕಕ ರೆ 

ಕಾರ್ಖಮನೆಗಳು  ಚಾಲನೆಯಲಿವ.  ೧೮ ಸಿ ಗಿತಗೊೆಂಡಿವ,  ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದು ಇನೂನ  

ಪಾರ ರಂಭಗೊಳು ದ 5 ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಗಳಿವ.    

     ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೇ,  ಈ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಯ ಬಗೆಗ  ಬಹಳ ವಿಸ್ವು ರವಾಗಿ 

ಚಚೆಮಯನ್ನನ  ಮಾಡಿದಿಾರೆ.  ನಾನ್ನ ಸಹ ಪಾೆಂಡವಪುರ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  

ಲ್ಯಭದಾಯಕವಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕೆನ್ನನ ವ ಉದಿೆ ೀಶದ್ಧೆಂದ 40 ವಷಮಗಳಿಗೆ ಲೀಸ್್  ಹಾಕಿ 

ಪಡೆದುಕಳು ಲಲಿ .   ಉತು ರ ಕನಾಮಟಕ ಮತ್ತು  ದಕಿಿಣ ಕನಾಮಟಕದ ರೈತರು  ಅಣಣ -

ತಮಾ ೆಂದ್ಧರ  ಹಾಗೆ,  ಅವರ ಕಷಟ  ಏನೆೆಂಬುದು ಒೆಂದು ರೈತ ಕುಟೆಂಬದ್ಧೆಂದ ಬಂದವನಾದ 

ಕಾರಣ ನನಗೆ ಗೊತಿು ದೆ.   ಅಲಿರುವ ಸಮಸೆಯ ಗಳನ್ನನ  ಅರಿತ್ತ ಆ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  

ನಾನ್ನ bid  ಅನ್ನನ  ಮಾಡಿದೆ.   25 ವಷಮಗಳ ಹಿೆಂದೆ ಬ್ರಗಲಕೀಟೆ ಜಿಲಿೆಯಲಿ  ಒೆಂದೇ 

ಒೆಂದು ʼಗೊೀದಾವರಿʼ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆ ಇತ್ತು .  ಸುಮಾರು ೨೦೦ ಹಳಿು ಗಳ ಕಾಯಮ 

ವಾಯ ಪಿು ಯ ರೈತರು ಅಲಿದಿರು.   ನಮಾ  ಬಿೀಳಗಿ ತಾಲಿೂಕು out of coverage area ಇರುತಿು ತ್ತು .   

ಮಾನಯ  ಎಸ್.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ್್ರವರದಿು  ನಮಾ ದು ಅಕಕ ಪಕಕ ದ ಹಳಿು .  ಕೃಷ್ಠಣ  ನದ್ಧ ಮತ್ತು   

ಘಟಪರ ಭ ನದ್ಧಗಳ ಬದ್ಧಯ ಜಮಿೀನ್ನ ಬಹಳ ಫಲವತಾು ಗಿದಿು , ಕಬುಬ  ಬ್ಳಯಲು ಬಹಳ 

ಸೂಕು ವಾದ ಭೂಮಿಯತ್ತು .   ನಾನ್ನ  ನಮಾ ದು ಜ್ಞಯೆಂಟ್ ಫಾಯ ಮಿಲಯಲಿ  500 ಎಕರೆ 

ಜಮಿೀನ್ನ ಇದಿು , ಅದರಲಿ  ನಮಾ ದು 100 ಎಕರೆ ಹೊಳ ಬದ್ಧಯ ಭೂಮಿಯತ್ತು .   ಅದರಲಿ  

ನಮಾ  ತಂದೆಯವರ ಅನ್ನಮತಿಯನ್ನನ  ಪಡೆದು ಲೀನ್್ ತೆಗೆದುಕೆಂಡು 350 ಎಕರೆಯಲಿ  

ನಾನ್ನ ಕಬಬ ನ್ನನ  ಬ್ಳದೆನ್ನ.   ಬಹಳ ಫಲವತಾು ದ ಭೂಮಿಯಾದಿರಿೆಂದ  ಒೆಂದು ಎಕರೆಗೆ 100 

ಟನ್್ ಕಬುಬ  ಬ್ಳಯುವ ಸ್ವಮಮಥಯ  ಹೊೆಂದ್ಧತ್ತು .   ಆಗ ನಮಾ  ತಂದೆಯವರು ನಾವು  ಇಷ್ಟಟ  

ಜಮಿೀನಿನಲಿ  ಕಬಬ ನ್ನನ  ಬ್ಳಯುವುದು ಬೇಡ,  ಏಕೆೆಂದರೆ ಕಬುಬ  ಖರಿೀದ್ಧ ಮಾಡುವವರೆ 

ಇಲಿದ ಕಾರಣ 50 ಎಕರೆಯಲಿ  ಮಾತರ  ಕಬುಬ  ಬ್ಳಯೀಣ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದರು.     ಶ್ರ ೀ 

ಪಿ.ಸ.ಸದಿ ನಗೌಡರು ಅೆಂದ್ಧನ ಸಕಕ ರೆ ಸಚಿವರಾಗಿದಿರು.   ನಾವು ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಪರ ಯತನ  

ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಗೊೀದಾವರಿ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆ ಕಬುಬ  ಬ್ಳಗಾರರ ಮಿೀಸಲು ಪರ ದೇಶದ್ಧೆಂದ 

ಹೊರಗಿನ ಪರ ದೇಶ ಆಗಿದಿ ರಿೆಂದ  ನಮಾ  ಕಬಬ ನ್ನನ  ಸಂಪೂಣಮವಾಗಿ ಖರಿೀದ್ಧಸಲು 

ಸ್ವಧಯ ವಾಗಲಲಿ .   ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನನ   ಮಾಡಿದೆವು.                                                                             
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(673)/14-9-2021/4-40/ಎಲ್್ಎೆಂ/ವಿಕೆ 

 ಶಿರ ೋ ಮುರುಗೇಶ.ಆರ.ನಿರಾಣಿ(ಮುೆಂದು):-  

ಆಗಿನ ಮಾನಯ  ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳಿೆಂದ, ಸಕಕ ರೆ ಸಚಿವರಿೆಂದ ೫೦೦ ಟನ್್ ಕಬುಬ   

ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಹೊೀಗಲು ಪತರ ವನ್ನನ  ತಂದು ೧೫ ದ್ಧನಗಳಾದರೂ ಗೊೀದಾವರಿ ಸಕಕ ರೆ 

ಕಾರ್ಖಮನೆಯ ಮಾಯ ನೇಜರ್್ರವರನ್ನನ  ಭೇಟ ಮಾಡಲು ಆಗಲಲಿ . ಬಹಳ ಕಷಟ ಪಟಟ  ಮೇಲೆ 

ಅವರನ್ನನ  ಭೇಟಯಾದಾಗ, ಇೆಂತಹ ೧೦೦ ಪತರ ಗಳು ಬರುತು ವ ಎೆಂದು ಆ ಪತರ ವನ್ನನ  

ಮಾಯ ನೇಜರ್್ ನನನ  ಕಣಣ  ಮುೆಂದೆಯೇ ಹರಿದು ಹಾಕಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲಿ  ನಾನ್ನ ಒೆಂದು 

ಚಾಲೆೆಂಜ್್ ಮಾಡಿದೆ, ಏನ್ನ ಎೆಂದರೆ ರೈತರ ಕಣಿಣ ರನ್ನನ  ಒರೆಸಬೇಕು, ಅವರ ಕಷಟ ವನ್ನನ  

ನಿವಾರಿಸಬೇಕು ಅದಕಾಕ ಗಿ ಒೆಂದು ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು 

೫೦೦ ಟನ್್ ಕಬುಬ  ಅರೆಯುವ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  ೨೫ ವಷಮಗಳ ಹಿೆಂದೆ ಪಾರ ರಂಭ 

ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲಿ  ನಮಗೆ ಏನ್ನ ಅನ್ನಭವವಿರಲಲಿ . ೨೫ ವಷಮಗಳ ಹಿೆಂದೆ ಸ್ವಲ 

ಮಾಡಿ ಕಬುಬ  ಬ್ಳದ್ಧರುವುದಕೆಕಯೇ ನಮಾ  ತಂದೆಯವರು ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಸಟ್ಟಟ ಗಿದರು.  ಅೆಂತಹ 

ಸಮಯದಲಿ  ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆ ಕಟಟ  ಸಕಕ ರೆ ಉತಾಪ ದನೆಯಾಗದೆ ಇದಿ ರೆ  ನಮಾ  ಎಲಿ  

ಹೊಲವನ್ನನ  ಮಾರಿದರೂ ಸ್ವಲವನ್ನನ  ತಿೀರಿಸಲು ಆಗುವುದ್ಧಲಿ  ಕಾರ್ಖಮನೆ ಮಾಡುವುದು 

ಬೇಡ ಎೆಂದು ನಮಾ  ತಂದೆಯವರು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೂ ಬಿಡದೆ ಇಲಿ  ರೈತರಿಗೆ ಬಹಳ 

ತ್ೆಂದರೆ ಇದೆ ೫೦೦ ಟನ್್ ಕಬುಬ  ಅರೆಯುವ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  ಮಾಡಲೇಬೇಕು 

ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, ನಮಾ  ತಂದೆಯವರು ಒಪಿಪ ಗೆಯನ್ನನ  ಕಡದೆ ಒೆಂದು ನಿಧಾಮರಕೆಕ  

ಬಂದರು. ನಿೀನ್ನ ಕಾರ್ಖಮನೆ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ನಮಾ  ಮನೆಯಲಿ  ಇರಬ್ರರದು. ಮನೆಯಲಿ  

ಇರುವುದಾದಿ ರೆ ನಾನ್ನ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೇಳಿಕೆಂಡು, ತ್ೀಟಗಾರಿಕೆಯನಾನ ದರೂ ಮಾಡು, 

ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸಯ ನಾದರೂ ಆಗು, ಮಂಡಳಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸಯ ನಾದರೂ 

ಆಗಬಹುದು ಎೆಂದರು. ಅದಕೆಕ  ನಾನ್ನ ಇಲಿ  ಇೆಂದು ರೈತರು ಬಹಳ ಕಷಟ ದಲಿದಿಾರೆ ನಾನ್ನ 

ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  ಕಟಟ ಯೇ ಕಟಟ ತೆು ೀನೆ ಎೆಂದು ನಾನ್ನ ನಮಾ  ಮನೆಯೆಂದ ಹೊರಗೆ 

ಬಂದು ಬ್ರಡಿಗೆ ಮನೆಯಲಿ  ಇದಿುಕೆಂಡು ೫೦೦ ಟನ್್ ಕಬುಬ  ಅರೆಯುವ 

ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  ೨೫ ವಷಮಗಳ ಹಿೆಂದೆ ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಆಗ ತ್ತೆಂಬ್ರ  ಕಷಟ  ಬಂತ್ತ. 

ನಾನ್ನ ಯಾರ ಹತಿು ರವಾದರೂ ಹಣ ಕೇಳಲು ಹೊೀದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲೆ ನಮಾ  ತಂದೆ 

ಅವನಿಗೆ ತಲೆ ಕೆಟಟ ದೆ, ದೊಡಡ  ಕೈಗಾರಿಕೀದಯ ಮಿಯಾಗಲು ಹೊರಟಟ ದಿಾನೆ ಅವನಿಗೆ 
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ಯಾರು ಹಣ ಕಡಬೇಡಿ ಎೆಂದು ಹೇಳಿರುತಿು ದಿ ರು. ಇೆಂತಹ   ಸಂದಭಮದಲಿ  ಕಷಟ ಪಟಟ  

ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  ನಡೆಸಕೆಂಡು  ರೈತರ ಸಹಾಯದ್ಧೆಂದ ೫೦೦ ಟನ್್ ಕಬುಬ  ಅರೆಯುವ 

ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  ಒೆಂದು ವಷಮದಲಿ  ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಆಗ ರೈತರಿಗೆ ನನನ  ಮೇಲೆ 

ವಿಶಾ ಸ ಬಂತ್ತ, ನಂತರ ಪರ ತಿವಷಮ ಅದನ್ನನ  ದೊಡಡ ದಾಗಿ ಮಾಡಿಕೆಂಡು ೫೦೦ ಟನ್್ 

ಇರುವುದನ್ನನ  ೭೫೦ ಟನ್್ಗೆ ಹೆಚಿಚ ಸಲ್ಯಯತ್ತ, ನಂತರ ೫೦೦೦ ಟನ್್ನಿೆಂದ ೧೦,೦೦೦ ಟನ್್ 

ಕಬುಬ  ಅರೆಯುತಾು . ಇವತ್ತು  ೨೦ ವಷಮದ ಅವಧಿಯಲಿ   ಪರ ತಿದ್ಧನ ೭೨,೦೦೦ ಕಬುಬ  

ನ್ನರಿಸುವಂತಹ  ಇಡಿೀ ದೇಶಕೆಕ  ಎರಡನೇ ಸಿ್ವನದಲಿರುವಂತಹ  ನಿರಾಣಿ ಗೂರ ಪ್  ಸಕಕ ರೆ 

ಕಾರ್ಖಮನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಲಿದೆ ನಿರಾಣಿ ಗೂರ ಪ್್ನಿೆಂದ ೩೦೦ ಮಗಾವಟ್ ವಿದುಯ ತ್ನ್ನನ   

ಉತಾಪ ದನೆ ಮಾಡಲ್ಯಗುತಿು ದೆ. ಪರ ತಿ ದ್ಧನ ೨೫ ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್್ ಇರ್ಥನಾಲ್್ನ್ನನ  ಉತಾಪ ದನೆ 

ಮಾಡಲ್ಯಗುತಿು ದೆ. ನಮಾ  ಗೌರವಾನಿಾ ತ ಕೇೆಂದರ  ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಸಕಾಮರಿ ಕಾಯಮಕರ ಮ 

ಬಿಟಟ ರೆ ಯಾವುದೇ ರ್ಖಸಗಿ ಕಾಯಮಕರ ಮಕೆಕ  ಬರುವುದ್ಧಲ. ಆದರೆ ದಕಿಿಣ ಭಾರತದಲಿ  

ಮೊಟಟ ಮೊದಲ ಬ್ರರಿಗೆ ರ್ಖಸಗಿ ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  ಮಾನಯ  ಶ್ರ ೀ ಅಮಿತ್ ಶ ರವರು 

ಉದಾಾ ಟನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಯಾವುದು ಎೆಂದರೆ ಅದು ನಿರಾಣಿ ಗೂರ ಪ್್ ಇರ್ಥನಾಲ್್ 

ಕಾರ್ಖಮನೆ ಎೆಂದು ಹೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ. ಇದನ್ನನ  ನಾನ್ನ  ಏಕೆ ಹೇಳುತಿು ದಿೆ ನೆ ಎೆಂದರೆ, ನಾನ್ನ 

ಒಬಬ  ರೈತರನ ಮಗನಾಗಿ ೨೫ ವಷಮಗಳ ಹಿೆಂದೆ ಬಹಳ ಕಷಟ ಪಟಟ  ಕೇವಲ ೫೦೦ ಟನ್್ 

ಕಬುಬ  ಅರೆಯುವ ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಿ, ಇೆಂದು ಕೇವಲ ಭಾರತದಲಿ  ಅಲಿ , 

ಏಷ್ಠಯ ಕೆಕ  ಇರ್ಥನಾಲ್್ ಉತಾಪ ದನೆ ಮಾಡುವಲಿ  ನಿರಾಣಿ ಗಾರ ಫ್ ಮೊದಲನೆಯ ಸಿ್ವನದಲಿದೆ. 

ಪರ ತಿ ದ್ಧನ ೨೫ ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್್ ಇರ್ಥನಾಲ್್ನ್ನನ  ಉತಾಪ ದನೆ ಮಾಡಲ್ಯಗುತು ದೆ. ಕಬಿಬ ನ 

ಹಾಲನಿೆಂದ ಮಾಡುವುದನ್ನನ  ಮೊದಲು ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಲ್ಯಯತ್ತ. Syrup ನಿೆಂದ, 

ಸಕಕ ರೆಯೆಂದ, waste foods like rice, maize, human consumption ಗೆ ಉಪಯೀಗ ಆಗದೆ 

ಇರುವುದನ್ನನ  ಪರಿವತಮನೆಗೊಳಿಸ ಇರ್ಥನಾಲ್್ನ್ನನ  ಉತಾಪ ದನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಘಟಕವನ್ನನ  

ದೇಶದಲಿಯೇ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ. ರೈತರ ಕಷಟ ಗಳನ್ನನ  

ನೀಡಿ ಈ ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  ಮಾಡಿರುವ ಹಿನೆನ ಲೆಯಲಿ , ಮಂಡಯ  ಪಿಎಸ್್ಎಸ್್ ಕಾರ್ಖಮನೆಗೆ 

ಕರೆದಾಗ ಅವರು ನಮಾ  ಸಹೊೀದರರು ಎೆಂದು ಅಲಿಗೆ ಹೊೀಗಿದಿೆ . ಪಾೆಂಡವಪುರದ್ಧೆಂದ 

ಒೆಂದು ಟನ್್ ಕಬಬ ನ್ನನ  ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ೧೦೦೦ ರೂಪಾಯಗಳು ಖಚ್ಚಮ 

ಬರುತು ದೆ. ಅಲಿಯೇ ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  ಮಾಡಿದರೆ ಪರ ತಿದ್ಧನ ೧೫೦ ರಿೆಂದ ೨೦೦ 

ರೂಪಾಯಗಳು ಸ್ವರಿಗೆ ಖಚ್ಚಮ ಆಗುತು ದೆ. ಅದಕಾಕ ಗಿ ೮೦೦ ರೂಪಾಯಗಳನ್ನನ  ಈ ರೈತರಿಗೆ 

ಉಳಿಸಕಡಬೇಕು ಎನ್ನನ ವ  ನಿಟಟ ನಲಿ  ಅಲಿ  ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅಲಿಯ  ರೈತರು, ಅಲಿಯ 
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ಶಸಕರು, ಲೀಕಸಭಾ ಸದಸಯ ರು ತ್ತೆಂಬ್ರ ಸಹಕಾರವನ್ನನ  ಕಟಟ ದಿಾರೆ. ಅದರಲಿಯು 

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಳಮನೆಯ ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಪುಟಟ ರಾಜುರವರು ಬಹಳ  ಗೌರವ ಕಟಟ  

ಸ್ವಾ ಗತ ಮಾಡಿದರು. ಕೆಲವರು ಬಹಳ ವಿರೀಧವನ್ನನ  ವಯ ಕು ಪಡಿಸದರು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನನ  

ನಾನ್ನ ಹೇಳುವುದ್ಧಲಿ  ಏಕೆೆಂದರೆ ಅವರು ಈಗ ನಮಾ  ಕಣಣ ಮುೆಂದೆ ಇಲಿ . ಎರಡು ವಷಮಗಳ 

ಹಿೆಂದೆ ಕೀವಿಡ-೧೯ ಸಂದಭಮದಲಿ  ರಾಜಯ ದ್ಧೆಂದ ರಾಜಯ ಕೆ. ಜಿಲಿೆಯೆಂದ ಜಿಲಿೆ ಗೆ ಓಡಾಡು 

ನಿಬಮೆಂಧವಿತ್ತು . ಅೆಂತಹ ಸಮಯದಲಿ  ನಾನ್ನ ಮೂರು ತಿೆಂಗಳು ಮೈಸೂರಿನಲಿ  ವಾಸು ವಯ  

ಮಾಡಿ ಬ್ಳಗೆಗ  ೧೦ ಗಂಟೆಗೆ ಪಾೆಂಡವಪುರಕೆಕ  ಬಂದು ರಾತಿರ  ೧೨ ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಆ 

ಕಾರ್ಖಮನೆಯಲಿ  ಇರುತಿು ದಿೆ . ಒಬಬ ರಿಗೆ ಒಬಬ ರು ನೀಡಲು ಆಗದಂತಹ ಪರಿಸಿ ತಿಯಲಿ  

ನಾನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿು ರುವಾಗ, ಅಲಿ  ಮೈಸೂರಿಗೆ ನಿರಾಣಿಯವರು ಕೀವಿಡ್-೧೯ 

ತರುತಿು ದಿಾರೆ ಎೆಂದು ಪ್ರ ೀಸ್್ ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದವರು ಇದಿಾರೆ. ಆ ಮಾತನ್ನನ  ನಾನ್ನ ಕೇಳಿ 

೧೫ ದ್ಧನಗಳಲಿಯೇ ವಾಪಸ್್ ಬರಬಹುದಾಗಿತ್ತು . ಆದರೆ ರೈತರ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನನ  

ಮಾಡಬೇಕು. ರೈತರಿಗೆ ಅಳಿಲು ಸೇವಯನ್ನನ  ಮಾಡಬೇಕು ಎೆಂದು ಒೆಂದು ಕಿವಿಯಲಿ  ಕೇಳಿ  

ಇನನ ೆಂದು ಕಿವಿಯೆಂದ ಬಿಟಟ  ಇಲಿಯ ರೈತರು ನನನ  ಸಹೊೀದರರು ಎೆಂದು ಅವರ ೮೦೦ 

ರೂಪಾಯಗಳನ್ನನ  ಉಳಿಸುವ ಕಡೆಗೆ ನನನ  ಗಮನವನ್ನನ  ಹರಿಸದೆ.  ಅಲಿ  ಇರುವಾಗ 

ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  ಯಾವಾಗ ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡುತಿು ೀರಿ ಎೆಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ನಾನ್ನ ೧೦೦ 

ದ್ಧನಗಳಲಿ  ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದೆ.  ಅದು ೬೦ ವಷಮಗಳ ಹಳಯ ಮತ್ತು  

೧೦ ವಷಮಗಳಿೆಂದ ಬಂದ್ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಖಮನೆ.  ೧೦೦ ದ್ಧನಗಳಲಿ  ಬರಿ ಅದನ್ನನ  ಕಿಿೀನ್್ 

ಮಾಡಲು ಆಗುವುದ್ಧಲಿ , ಅದನ್ನನ  ಹೇಗೆ ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡುತಿು ೀರಿ ಎೆಂದು ಚಾಲೆೆಂಜ್್ 

ಮಾಡಿದರು.  ನಾನ್ನ ಅಲಿೆೀ ಇದಿುಕೆಂಡು ಅೆಂತಹ ಕೀವಿಡ-೧೯ ಸಂದಭಮದಲಿ  

ಯಾವುದೆ ಮಶ್ೀನ್್, ಸೆಪ ೀರ್್ಪಾಟ್ಮಗಳು ಸಗುತಿು ರಲಲಿ , ಕೆಲಸಗಾರರು ಸಗುತಿು ರಲಲಿ . 

ಅೆಂತಹ ಸಮಯದಲಿ  ಎಲಿ  ಕೆಲಸವನ್ನನ  ಮಾಡಿ ೯೦ ದ್ಧನಗಳಲಿ  ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  

ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಲ್ಯಯತ್ತ. ಹೊೀದ ವಷಮ ಎರಡು-ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಕಬಬ ನ್ನನ  

ಅರಿಯಲ್ಯಗಿದೆ.  ಪರ ತಿದ್ಧನ ೨೫೦೦ ಟನ್್ ಕಬಬ ನ್ನನ  ಅರೆಯುವಂತಹ ಕಾರ್ಖಮನೆಯಲಿ  ಈಗ 

ಹೊೀದ ವಷಮದ್ಧೆಂದ  ೫೦೦೦ ಟನ್್ ಕಬುಬ  ಅರೆಯುವಂತಹ ಕಾರ್ಖಮನೆಯನಾನ ಗಿ 

ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. ಮಾನಯ  ಸೆನ ೀಹಿತರು ಮಂತಿರ ಗಳೇ ಜವಾಬಿ್ರರಿ ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಮಾಡಬೇಕು 

ಎೆಂದು ಹೇಳಿದರು ಅದೇ ವಿಚಾರವನೆನ ೀ ನಾನ್ನ ಇಟಟ ಕೆಂಡು ನಾನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನನ  

ಮಾಡುತಿು ದಿೆ ೀನೆ.  ಮೈ ಶುಗರ್್ ಬಗೆಗ  ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನನ  ನಾಳ ಬಿಟ್ ಮಾಡುತಾು ರೆ 

ಎೆಂದು ಯಾರು ಅನಯ ತಾ ಭಾವಿಸಬ್ರರದು.  ೧೦೦ಕೆಕ  ೨೦೦ % ನಾನ್ನ ಮೈ ಶುಗರ್್ 
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ಕಾರ್ಖಮನೆಗೆ ನಾನ್ನ ಬಿಟ್ ಮಾಡುವುದ್ಧಲಿ . ಅಲಿ   ಕಬುಬ  ಬ್ಳಯುವಂತಹ ಕೆಲವರು ಏನ್ನ 

ಹೇಳಿದಿಾರೆ ಎನ್ನನ ವುದನ್ನನ  ತಾವು ಕಟಟ ರುವ ಪುಸು ಕದಲಿಯೇ ಇರುವುದನ್ನನ  ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. 

ಹೈದಾರ ಬ್ರದ್ ಕನಾಮಟಕ ಇೆಂದು ಹಿೆಂದುಳಿಯಲು ಕಾರಣ ಶ್ರ ೀ ಟಪುಪ   ಸುಲ್ಯು ನ, ಶ್ರ ೀ 

ಕೃಷಣ ರಾಜ ಒಡೆಯರ್್ರಂತಹ   ಹೊೀರಾಟಗಾರರು ಸಗದೆ ಹೊೀಗಿರುವುದು. ದೇಸ್ವಯಗಳು, 

ಕುಲಕಣಿಮಗಳು, ನಿಜ್ಞಮರು ಈಗಿನ ನಿರಾಣಿಗಳು, ಪಾಟೀಲರು, ಘೀಫಮಡೆಗಳು ಕಾರಣ. 

ಈಗಿನ ಆಡಳಿಗಾರರು ಶ್ರ ೀ ಟೀಪು- ಶ್ರ ೀ ಕಱ ಷಣ ರಾಜ ಒಡೆಯರವರು ಕಟಟ ರುವ ಇಟಟ ಗಿಗೆಗಳನ್ನನ  

ಕಳಚಿ ಮಂಡಯ -ಮೈಸೂರುಗಳನ್ನನ  ಹೈದಾರ ಬ್ರದ್ ಕನಾಮಟಕದಂತೆ ಮಾಡಲು 

ಹೊರಟದಿಾರೆ. ಪಾೆಂಡವಪುರ ಸಹಕಾರಿ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  ಪಿಎಸ್್ಎಸ್್ ಕೈವಶ 

ಮಾಡಿಕೆಂಡು  ಮೈಸೂರು  ಕಡೆಗೆ ಧಾವಿಸುತಿು ರುವ ನಿರಾಣಿಗಳಂತಹ ಭೂಮಾಲೀಕರು  

ನರಳಾಟಕೆಕ  ಕಾರಣ. ಇಲಿಗೂ ಅವರು ಕಾಲಡುತಿು ರುವಾಗ ಹೈದಾರ ಬ್ರದ್ ಕನಾಮಟಕದ  

ಚಿತರ ವನ್ನನ  ಮಂಡಯ  ಜನತೆ ಕಣೆಣ ೀದರು ತಂದುಕೆಂಡರೆ ಒಳು ಯದು.  ಆ ಕೀವಿಡ-೧೯ 

ನಂತಹ ಸಂದಭಮದಲಿ  ನಮಾ  ಮನೆಯಲಿ  ತಾಯ, ಮಕಕ ಳು, ಪತಿ ಎಲಿರೂ ಕಣಿಣ ರು 

ಹಾಕಿದಿಾರೆ.  ಮನೆ ಬಿಟಟ  ಯಾರು ಹೊರಗಡೆ ಹೊೀಗದೆ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಸಿ ತಿಯಲಿ  ೬೦ 

ದ್ಧವಸ ನಾನ್ನ ಕಾರ್ಖಮನೆಯಲಿ  ವಾಸ ಮಾಡಿದಿೆ ೀನೆ.  ಇಷ್ಟಟ ಲಿ್ಯ  ಮಾಡಿದಿೆ ೀನೆ. ಇವತಿು ಗೂ ೪೦ 

ವಷಮಗಳ lease document ಆಗಿರುವುದ್ಧಲಿ . Have invested more than 50 crores and 

have expanded the production capacity from 2500 to 5000 tons. ಒೆಂದು ಪೇಪರ್್ 

ಕೂಡಾ ಇಲಿ . ಹಿೀಗೆ  ಇರುವಾಗ ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  ಕಿಿೀನ್   ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲಿ  ಅಲಿ  

ಇರುವ scrap ನ್ನನ  ಸೇಲ್್ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲಿ  ಅಲಿ   ಇರುವ ಕೆಲವು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು, 

ನಿರಾಣಿಯವರು PSSK (Pandavapura Sahakari Sakkare Karkhane) ನಲಿ  ಇರುವಂತಹ 

scrap ನ್ನನ  ಕಳುು ವು ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಹೊೀಗಿದಿಾರೆ, PSSK ಗೆ ಅನಾಯ ಯ ಮಾಡಿದಿಾರೆ ಎೆಂದು 

press meet ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ಒೆಂದು  ಪೇಪರ್್ ಇಲಿದೆ ೫೦ ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳನ್ನನ  

ಹಾಕಿದಿೆ ೀನೆ. ಅದನ್ನನ  ವಾಪಸ್್ ಪಡೆಯಲು ಆಗುವುದ್ಧಲಿ . ಸೇಲ್್ ಮಾಡಿರುವ scrap ಒೆಂದು 

ಕೀಟಗೆ ಹೊೀಯತ್, ಐವತ್ತು  ಲಕ್ಷಕೆಕ  ಹೊೀಗಿದೆಯೇ ನನಗೆ ಗೊತಿು ಲಿ . ಅಷ್ಟಟ  ಹಣವನ್ನನ  

ಅಲಿಯ ನೆಲ ಕಿಿೀನ್್ ಮಾಡಲು ಹಾಕಲ್ಯಗಿದೆ.  ಅಲಿಯ ಕಾಮಿಮಕರು ಒಬಬ ರಿಗೊಬಬ ರು ಜಗಳ 

ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನಿರಾಣಿಯವರಿಗೆ ಧಿಕಾಕ ರ ಎೆಂದು ಕೂಗಿದಿಾರೆ. ನಾನ್ನ 

ಮಾಡಿರುವ ತಪ್ಪ ೀನ್ನ?  ಅಲಿ  cogeneration plant, distillery  ಏನ್ನ ಇಲಿ  ೬೦ ವಷಮದ 

ಹಳಯ ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ   ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಿದಿೆ ೀನೆ. ಪರ ತಿ ೮ ದ್ಧನಗಳಿಗೆ ಒಮಾ  ಬಿಲ್್ 

ಕಟಟ ದಿೆ ೀನೆ. ನನಗೆ ಸಕಕ ರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿಲಿ  ಏಕೆೆಂದರೆ ನನನ  ಹೆಸರಿನಲಿ  
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ಆ ಕಾರ್ಖಮನೆ ಇಲಿ , lease deed ಇಲಿ . ನಂತರ ಅದನ್ನನ  sale ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದಿೆ ೀನೆ. 

ಅದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಅನಾಯ ಯವಾಗಬ್ರರದು, ಉತು ರ ಕನಾಮಟಕದ್ಧೆಂದ ದಕಿಿಣ ಕನಾಮಟಕಕೆಕ  

ನಾವು ಬಂದಾಗ ರೈತರ ಕಣಣ ಲ ನಿೀರು  ಬರಬ್ರರದು ಎೆಂದು  ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿೆ ೀನೆ. ಕಬುಬ  

ಕಡದ ರೈತರಿಗೂ ಅಡಾಾ ಸ  ಕಟಟ ದಿೆ ನೆ. ಹೊೀದ ವಷಮ ೧೫ ದ್ಧನಗಳಿಿಂತ್  ತ್ಡಮಾಡದೆ 

ರೈತ್ರಿಗೆ ಬಲ  ಕಟಿಟ ದೆು ೋನೆ.    ೭ ರಿೆಂದ ೧೦ ದ್ಧನಗಳ ಒಳಗೆ ಬಿಲ್್ ಕಟಟ ದಿೆ ೀನೆ. ನಾನ್ನ  

ಪಾೆಂಡವಪುರಕೆಕ  ಈ ರಿೀತಿ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡಕಳು ಲು ಬಂದ್ಧದಿೆ ೀನಾ? ಇೆಂತಹ sick units 

ಗಳು ನನನ  ತಾಲಿೂಕಿನಲಿಯು ಇದಿವು. ಒೆಂದು ಬ್ರದಾಮಿ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆ ಇನನ ೆಂದು 

ಕೇದಾರನಾಥ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆ. ಎರಡನ್ನನ  ನಾನ್ನ NCLT (National Company Law 

Tribunal's) lease ನಲಿ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಕೇವಲ ೧೦೦ ದ್ಧನಗಳಲಿ  ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಿ ೩೫೦೦ 

ಟನ್್ ಕಬುಬ  ಅರಿಯುವುದನ್ನನ  ೫೦೦೦ ಟನ್್ಗೆ ಕಬುಬ  ಅರೆಯುವಂತೆ  ಮಾಡಲ್ಯಯತ್ತ. ೨೦ 

ವಷಮಗಳಿೆಂದ  ಬಂದ್ ಆಗಿದಿ   ಬದಾಮಿ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  ೫೦೦೦ ಟನ್್ ಕಬುಬ  

ಅರಿಯುೆಂತೆ ಅಪ್್ಗೆರ ೀಡ್್ ಮಾಡಿ, ಈಗ ಅವುಗಳು ಚೆನಾನ ಗಿ ನಡೆಯುತಿು ವ. ಇವರು ಸಾ ೆಂತ 

ಕಾರ್ಖಮನೆಗಳು NCLT ನಿೆಂದು ಒೆಂದು ೧೭ ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳಿಗೆ ಇನನ ೆಂದನ್ನನ  ೬೭ 

ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳಿಗೆ  ಖರಿೀದ್ಧ ಮಾಡಿದಿೆ ೀನೆ. ನಾನ್ನ ಪ್ರ ಸ್್ ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಶಸಕರಿಗೆ, 

ಲೀಕಸಭಾ ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. 

                                              (ಮುೆಂದು) 

(674)14-09-2021(04-50)bsd-vk 

ಶಿರ ೋ ಮುರುಗೇಶ  ಆರ .ನಿರಾಣಿ (ಮುಿಂದು) 

ಚಾಮುೆಂಡೇಶಾ ರಿ ತಾಯ ದೇವರ ಸ್ವಕಿಿಯಾಗಿ ಪಾೆಂಡವಪುರ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಯೆಂದ 

ಬಂದ್ಧರುವ ಲ್ಯಭದ ಒೆಂದು ರೂಪಾಯಯನ್ನನ  ಉತು ರ ಕನಾಮಟಕಕೆಕ  ಒಯುಯ ವುದ್ಧಲಿ . 

ಯಾವ ಲ್ಯಭ ಬಂದರೂ ಪಾೆಂಡವಪುರದಲಿಯೇ ಖಚ್ಚಮ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ ಎೆಂದು 

ಸ್ವಾ ಮಿೀಜಿಯ ಪಕಕ ದಲಿ  ಕುಳಿತ್ತ ಅವರಿಗೆಲಿರಿಗೂ ಹೇಳಿದಿೆ ೀನೆ. ಈ ರಿೀತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರ 

ಪರ ಯತನ ವನ್ನನ  ಪರ ಶಂಸೆ ಮಾಡದೇ blame ಮಾಡುವ ಸೆನ ೀಹಿತರು ಇದಿಾ ಗ ನಾವು ಯಾವ 

ಮುಖ ಇಟಟ ಕೆಂಡು ಮಂಡಯ ದ My Sugar factory ವಿಷಯಕೆಕ  ಬರಬೇಕು? ೨೦೧೦ರಲಿ  

ಮಂಡಯ  My Sugar factory ನ ವಾಯ ಪಿು ಯ ಬ್ಲ್ಕನಕೆರೆಯಲಿ  ೩೦೦ ಎಕರೆಯನ್ನನ  2010ರಲಿ  

acquisition ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. ಇನ್ನನ  ೧೫೦ ಎಕರೆ ಉಳಿದ್ಧದಿು , ಅಲಿ   ರೂ. ೬ ಲಕ್ಷ per acre 

ಇದೆ. ನಾವು ರೂ.೩.೫ ಲಕ್ಷಕೆಕ  ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ. ಅದರಲಿ  interest ಎಲಿವನ್ನನ  ಸೇರಿಸ 
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ಮಾಡಿದರೂ ಎಕರೆಗೆ ರೂ.೬.೫ ಲಕ್ಷದಂತೆ ೧೫೦ ಎಕರೆಗೆ ಸಗುತು ದೆ. ಇದನ್ನನ  modern unit 

ಆಗಿ ಮಾಡಲು ರೂ.೧೫೦ ಖಚ್ಚಮ ಮಾಡಿದರೆ latest ಆಗಿರುವಂತಹ ethanol plant 

ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡುವಂತಹ ಘಟಕವನ್ನನ  ಮಾಡಬಹುದು. Ethanol ಮಾಡಲು ಗೌರವಾನಿಾ ತ 

ನರೇೆಂದರ  ಮೊೀದ್ಧಯವರು ೬% subsidy ಕಡುತಿು ದಿಾರೆ up to five years. Total project 

cost ಮೇಲೆ ೫ ವಷಮಗಳಿಗೆ ೬% subsidy ಕಡುತಿು ದಿಾರೆ. ರೂ.೧೫೦ ಕೀಟಗಳಲಿ  ೫ ಸ್ವವಿರ 

tonne factory ethanol ಘಟಕ ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಲು ಮಂಡಯ ದಲಿಯೇ ಸ್ವಧಯ  ಇದೆ. ಈ ರಿೀತಿ 

ಪರಿಸಿ ತಿ ಇದೆ. ನಾನ್ನ ಮಂಡಯ ದ ರೈತರಿಗೆ ಬಹಳ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನನ  ಸಲಿಸುತೆು ೀನೆ. ನಾನ್ನ 

ಅಲಿಗೆ ಹೊೀದಾಗ ಪರ ತಿಯಬಬ ರೂ ಧನಯ ವಾದಗಳನ್ನನ  ಹೇಳುತಾು ರೆ. ಅಲಿ  ಕಾರ್ಖಮನೆ 

ಪಾರ ರಂಭವಾಗಿ ಸಕಕ ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಕನಿಷಾ  ಸ್ವವಿರಾರು ಜನ ರೈತರು ಸನಾಾ ನ 

ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಆ ಭಾವನೆ ಕೆಲವರಲಿ  ಇಲಿ . ನಾನ್ನ PSSK ಗೆ ಹೊೀಗದೇ ೮ ತಿೆಂಗಳು 

ಆಗಿದೆ. ನಾನ್ನ ಮೂನಾಮಲುಕ  ಸಲ ಮೈಸೂರು, ಮಂಡಯ ಕೆಕ  ಹೊೀಗಿದಿು , ಆ factory ಮುೆಂದೆ 

ಬಂದ್ಧದಿರೂ ಅಲಿ  ಒಳಗಡೆ ಹೊೀಗಲು ನನಗೆ ಮನಸುಸ  ಬರದ್ಧದಿಾ ಗ ನನಗೆ ಎಷ್ಟಟ  

ಬೇಜ್ಞರಾಗಿದೆ ಎೆಂಬುದನ್ನನ  ತಿಳಿಯಬಹುದು. ನಾನ್ನ My Sugar Factory ಬಗೆಗ  ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. 

ಏಕೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  private ನವರಿಗೆ ಕಡಬೇಕು, ಏಕೆ ಸಕಾಮರ ನಡೆಸುತಿು ಲಿ  ಎೆಂಬ ಬಗೆಗ  

ಎಲಿರೂ ಮಾತನಾಡಿದರು. ರಕಕ  ಯಾರಾದಿಾದರೂ ಬ್ಲೆ ಇರುತು ದೆ, ಸಕಾಮರದ್ಧೆಂದ 

ಕಡುವ ರಕಕ ವು ನಾವು-ಅವರು ಕಟಟ ರುವ Tax ಆಗಿರುತು ದೆ. ಹಿೆಂದ್ಧನ ಕೈಗಾರಿಕಾ 

ಸಚಿವನಾಗಿದಿಾ ಗ ಪರ ತಿ ವಷಮ ರೂ.೫೦ ಕೀಟಗಳಂತೆ ರೂ.೨೫೦ ಕೀಟಗಳನ್ನನ  

ಕಡಲ್ಯಗಿದೆ. ನಂತರ ಬಂದ್ಧರುವ ಮಾನಯ  ಸದಿರಾಮಯಯ  ಹಾಗೂ ಮಾನಯ  

ಕುಮಾರಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲಿ್ಯ  ಪಕ್ಷದವರು ಹಣ ಕಟಟ ದಿಾರೆ. ಇನನ ೆಂದು 

ಎಲಿರಿಗೂ ಗೊತಿು ರುವಂತೆ ಕೇವಲ IAS Officers ಗಳ ಮೇಲೆ blame ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲಿ . 

ಅಲಿ  ಚ್ಚನಾಯತ ಮಂಡಳಿ ಇದಿು , ಪರ ತಿ ದ್ಧವಸ ನೀಡಿಕಳುು ವ ಹಾಗೂ ಠರಾವು 

ಮಾಡುವ ಮತ್ತು  direction ಕಡುವ ಕೆಲಸ ಅವರಿಗೆ ಇರುತು ದೆ. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯೆಂದ 

pass ಆಗಿದಿ ಕೆಕ  ಮಾತರ  IAS, MD ನವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಾು ರೆ. ನಿಧಾಮರ ತೆಗೆದುಕಳುು ವ 

ಅನೇಕ ಜನರ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಇರುತು ದೆ. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅವರೇ ಅಲಿವೇ? ಅೆಂದರೆ 

ನಮಾ ೆಂತಹ ಜನ ಪರ ತಿನಿಧಿಗಳು ಚ್ಚನಾಯತರಾಗಿ Board ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿು ರುತಾು ರೆ. 

ಇದೊೆಂದು ಕಡೆಯಾದರೆ My Sugar ಜೊತೆಯಲಿ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ Private Cooperative 

Sector ನಲಿರುವ M K Hubli ಗತಿ ಏನಾಯತ್ತ? ಇದೇರಿೀತಿ ಅಲಿ  ರೈತ ಸಂಘದ್ಧೆಂದ 

ಹೊೀರಾಟ ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ. ಇವತ್ತು  ಅವರು ಇಲಿ . ಅವರ ಬಗೆಗ  ಮಾತನಾಡುವ ಅವಶಯ ಕತೆ 
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ಇಲಿ . ಆ ರಿೀತಿ ಜೊೀರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಅವರ Board ನಲಿ  ಬಂತ್ತ. ಅವರ Board ಬಂದು ೫ 

ವಷಮಗಳಲಿ  ಚಾವಿಯನ್ನನ  ಅವರಾಗಿಯೇ ಕಟಟ  ಹೊೀದರು. M K Hubli ಯಲಿ  ಈ ರಿೀತಿ 

ಮಾತನಾಡಿದವರು ಹೊೀದರು. ಪಾೆಂಡವಪುರದಲಿ  ಏನಾಯತ್ತ? ಪಾೆಂಡವಪುರದಲಿ  ಇದೇ 

ರಿೀತಿ ಮಾತನಾಡುವವರಿಗೂ ಒೆಂದು period ಬಂತ್ತ, ಅವರೂ ಮಾತನಾಡಿದರು, KMP 

ಕಡಲ್ಯರದೇ ವಾಪಸುಸ  ಹೊೀದರು. ಇದೇರಿೀತಿ ನನನ  ತಾಲಿೂಕಿನಲಿರುವ ರನನ  ಸಕಕ ರೆ 

ಕಾರ್ಖಮನೆಗೂ ರೂ.೩೪೫ ಕೀಟಗಳಿಗೆ bid ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. ಅಲಿನ ರೈತರಿಗೆ 

ಅನ್ನಕೂಲವಾಗಲ ಎೆಂದು ಆಗಿದೆ. ನಾನ್ನ bid ಹಾಕಿರಲಲಿ . ನನಗೆ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆ ಸ್ವಕು, 

ಇನ್ನನ  ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಂಗದಲಿ  ನಾವು ಕಾರ್ಖಮನೆಗಳನ್ನನ  ಮಾಡಬಹುದು, ಕೇವಲ ಸಕಕ ರೆ 

ಕಾರ್ಖಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ concentrate ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ ಎೆಂದು ತಿೀಮಾಮನ ಮಾಡಿದಾಗ, 

ಅಲಿನ ರೈತರು ಒತಾು ಯ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ರೂ.೩೧೪ ಕೀಟಗಳಿಗೆ ೪೦ ವಷಮಗಳವರೆಗೆ lease 

ಹಾಕಬೇಕೆೆಂದು ನಿಧಮರಿಸದಾಗ ಮತು ಷ್ಟಟ  ರೈತರು ಬಂದು ಈ ಮೊತು  ಬಹಳ ಕಡಿಮ 

ಆಗಿದಿು , ಇನೂನ  increase ಮಾಡಿ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಮತೆು ೀ ರೂ.೩೪೫ ಕೀಟಗಳಿಗೆ 

increase ಮಾಡಿದೆ. ಅಷ್ಠಟ ದರೂ ಬರದ್ಧದಿಾ ಗ ಅವರು ಪುನಃ cancel ಮಾಡುತೆು ೀವ, 

ಮತ್ು ಮಾ  ಹಾಕಿ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ನಾನ್ನ ಸ್ವಕು ಸ್ವಾ ಮಿ, ಒತಾು ಯ ಮಾಡಿದಿರಿೆಂದ 

ನಾನ್ನ bid ಮಾಡಿದಿೆ ೀನೆ. ನಿಮಗೆ ಇಷಟ  ಇಲಿದ್ಧದಿ ರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕಡಿ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. 

ರೂ.೩೫೦ ಕೀಟಗಳ ಸ್ವಲ ಇದಿು , ರೂ.೮೦ ಕೀಟ apparent ಕಡಬೇಕು. 

ಉಳಿದ್ಧರುವಂತಹ ರೂ.೨೫೦ ಕೀಟಗಳನ್ನನ  ೫ ವಷಮಗಳಲಿ  payment ಮಾಡಬೇಕು. 

ರೂ.೩೫೦ ಕೀಟಗಳನ್ನನ  Cooperative Sector ಕಟಟ , ೪೦ ವಷಮಗಳಿಗೆ lease 

ನಡೆಸುವುದಾದರೆ, ಸಾ ೆಂತ ಜ್ಞಾ ನ ಇರುವ ನಾವು ಇೆಂತಹ ಎರಡು factory ಗಳನ್ನನ  

ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. Cooperative Sector ನಲಿ  ಏಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಕಳು ಬೇಕು. ಈ ರಿೀತಿ 

ಇರುವ ಪರಿಸಿ ತಿಯಲಿ  ರೂ.೫೨೦ ಕೀಟಗಳನ್ನನ  My Sugar ಗೆ ಕಟಟ  ನಂತರ ಇನೂನ  

ರೂ.೪೫೦ ಕೀಟ ಉಳಿದ್ಧದೆ ಎೆಂದಾಗ ನಾವು ಕೇವಲ IAS Officers ಗಳನ್ನನ , ಸಕಾಮರಗಳನ್ನನ  

ದೂರುವುದು ಸರಿಯಲಿ . ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಸಿ ತಾ ದಲಿದಿು , ಅದರ ಜವಾಬಿ್ರರಿ ಹಾಗೂ 

ಎಲಿರ ಜವಾಬಿ್ರರಿ ಇರುತು ದೆ. ನಾನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಂತೆ ಪಾೆಂಡವಪುರ ಸಕಕ ರೆ 

ಕಾರ್ಖಮನೆಯಲಿ  ೫ ಸ್ವವಿರ ಟನ್್ ಕಬಬ ನ್ನನ  crush ಮಾಡಿ, ಹಳಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ 

ಕಡಬೇಕೆೆಂದು ಮಾಡಿದಿು , ರೂ.೫೦ ಕೀಟಗಳನ್ನನ  ವಾಪಸುಸ  ಕೇಳುವುದ್ಧಲಿ . ನಾನ್ನ ಅಲಿ  

ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತ್ೀರಿಸದಿೆ ೀನೆ, ದ್ಧನನಿತಯ  ಸಕಕ ರೆ ಬರುತಿು ದೆ, ನನಗೆ ಅವರ blame ಬೇಡ. 

ರೂ.೫೦ ಕೀಟಗಳಲಿ  ಅವರು ಲ್ಯಭ ಮಾಡಿಕೆಂಡು, ಅಲಿನ ಒೆಂದು School ಅನ್ನನ  
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upgrade ಮಾಡಿ, ಅಲಿನ ರೈತರ ಮತ್ತು  ಕಾಮಿಮಕರ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಅನ್ನಕೂಲ ಮಾಡಲ. 

ಇದೊೆಂದು season ಅನ್ನನ  ಪೂತಿಮ ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ. ಪಾೆಂಡವಪುರ SSK ಗೆ ಅವರೆಲಿರೂ 

ದ್ಧನನಿತಯ  ಬರಲ, ನಾನಂತೂ ಅಲಿ  ಇಲಿ . ಈ season ಮುಗಿಸಕಡುತೆು ೀನೆ, up to date 

labour payment ಮತ್ತು  ರೈತರ bill ಗಳನ್ನನ  clear ಮಾಡಿ ಚಾವಿ ಕಟಟ  ಬರುತೆು ೀನೆ. ನಂತರ 

ಅವರು ನಡೆಸಲ. 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್ . ಆರ . ಪಾಟಿೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಅಲಿಗೆ ಏಕೆ ಹೊೀಗುವುದ್ಧಲಿ ? 

ಶಿರ ೋ ಮುರುಗೇಶ  ಆರ . ನಿರಾಣಿುಃ- ನಾನ್ನ ಅಲಿಗೆ ಹೊೀಗುವುದ್ಧಲಿ . ಈ ಒೆಂದು 

ಪುಸು ಕದಲಿ  “ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿಗೆ ಧಿಕಾಕ ರ”್ಎೆಂದು ಬರೆದ್ಧರುವುದನ್ನನ  ಆಗಲೇ ಓದ್ಧದೆ, ಈ 

ಪುಸು ಕವನ್ನನ  ನನಗೂ ಈಗ ೫ ನಿಮಿಷಗಳ ಹಿೆಂದೆ ಕಟಟ ರು, ನಾನ್ನ ಒೆಂದನೇ page ಓದ್ಧ 

ಮುೆಂದ್ಧನದಿನ್ನನ  ಓದಲು ಮನಸುಸ  ಬರಲಲಿ . ಇದನ್ನನ  ಬರೆದವರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನ್ನ 

ಇಷ್ಟಟ ಲಿ್ಯ  ಮಾತನಾಡಿ ಸಮಯವನ್ನನ  ಹೆಚ್ಚಚ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡೆನ್ನ. ಇದರ ಬಗೆಗ  

ಮಾತನಾಡದ್ಧದಿ ರೆ ಕೇವಲ ನಾನ್ನ My Sugar ಬಗೆಗ  ಮಾತರ  ಮಾತನಾಡುತಿು ದಿೆನ್ನ. My Sugar 

ನಲಿ  ಇಷ್ಟಟ ಲಿ್ಯ  ಇದಿು  ನಿಜವಾಗಲೂ ಅದು gold. ಅಲಿ  high-pressure Boilers and 

Turbines ಇದೆ, 30 MW  ಸ್ವಮಥಯ ಮದ Turbine ಇದೆ, ಇದನ್ನನ  latest ಆಗಿ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದು, 

KCP Mill ಇದೆ. ISGEC ಯವರ boilers ಇದೆ. Shin Nippon Turbinesಇದೆ. ಹೊಸ boiling 

house ಇದೆ. ನಾನ್ನ ಹೊೀದ ೧೫ ದ್ಧವಸಗಳಲಿಯೇ ೫೦೦೦ tonne ಮಾಡಿದಿು , ಅಲಿ  ಒೆಂದು 

ದ್ಧವಸವು ೩೦೦೦ tonne ಮೇಲೆ crushing ಆಗಿಲಿ . ಅಲಿ  cement turbine ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ 

ರಿೀತಿ ನೀಡಿದಾಗ ೧೫ ದ್ಧವಸಗಳಲಿಯೇ ೫೦೦೦ tonne ಗಳನ್ನನ  crushing ಮಾಡಿ 

ಬರುತೆು ೀನೆ. ಈ ರಿೀತಿ ಮಾಡಿದರೂ ನನನ  ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ blame ಬರುತಿು ದೆ. ಅಲಿರುವ ನನನ  

ಸೆನ ೀಹಿತರು ಇದಿು , ನಾನ್ನ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನನ  ಹೇಳುವುದ್ಧಲಿ . ಅವರು ನಿರಾಣಿಯವರು 

ಎಲಿವನ್ನನ  ದೊೀಚಿಕೆಂಡು ಹೊೀಗಲು ಇಲಿಗೆ ಬಂದರು ಎೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮಾನಯ  

ಸದಸಯ ರು ರೂ.೨,೫೦೦ ಕೀಟ, ರೂ.೫,೦೦೦ ಕೀಟ ಎೆಂದೆಲಿ್ಯ  ಮಾತನಾಡಿದರು, 

ಇವಲಿವೂ tender ನಲಿ  ಬಂದ್ಧಲಿ . ಅಲಿ  tender ನಲಿ  ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲಿನ ಸ್ವವಿರ ಕೀಟ 

ರೂಪಾಯಗಳ ಬಗೆಗ  ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸದರು...... 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ . ಪಾಟಿೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈ ಸದನದಲಿ  

ಶಿರ ೋ ಮುರುಗೇಶ  ಆರ . ನಿರಾಣಿುಃ- ದಯಮಾಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಾನ್ನ 

ಮಧ್ಯಯ  ಮಾತನಾಡಲಲಿ .  



«¥À/14.09.2021/164 

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

Sri S.R.PATIL:- I will not take much time.  

ಶಿರ ೋ ಮುರುಗೇಶ  ಆರ . ನಿರಾಣಿುಃ- ನಾನ್ನ yield ಆಗಿಲಿ . ನಾನ್ನ ಮಾತನಾಡುವುದಕೆಕ  

ಉದಿೆ ೀಶ್ಸರುವುದೆಲಿ್ಯ  ಮರೆತ್ತಹೊೀಗುತು ದೆ. 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರುುಃ- ಅವರು complete ಮಾಡಲ. 

ಶಿರ ೋ ಮುರುಗೇಶ  ಆರ . ನಿರಾಣಿುಃ- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲಿ  

ಒೆಂದು ಎಕರೆ ೧೦ ಗುೆಂಟೆ ಜ್ಞಗವನ್ನನ  ಅದರಲಿ  ಸೇರಿಸುತಿು ದಿಾರೆ. ಇದನ್ನನ  ಯಾವ 

ಪುರುಷ್ಠಥಮಕೆಕ  ಸೇರಿಸುತಿು ದಿಾರೆೆಂದು ಗೊತಿು ಲಿ . ಆದರೆ ಅದು ಸೇರಿರುವುದ್ಧಲಿ . ಕೇವಲ ಸಕಕ ರೆ 

ಕಾರ್ಖಮನೆ ಮತ್ತು  ಅದರ ಮುೆಂದೆ ಬರುವ ಒೆಂದು ಎಕರೆ ೧೦ ಗುೆಂಟೆ ಜ್ಞಗ ಮಾತರ  ಸೇರಿದೆ. 

ಉಳಿದ ಯಾವ ಆಸು ಯೂ ಅದಕೆಕ  ಸೇರಿಲಿ . ನಾನ್ನ ಏಕೆ ಇಷ್ಟಟ  ಗಟಟ ಯಾಗಿ 

ಹೇಳುತಿು ದಿೆ ೀನೆೆಂದರೆ ಮುೆಂದೆ ನಾನ್ನ bid ಮಾಡುವುದ್ಧಲಿ . ನಾನ್ನ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು  

ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎರಡ್ಮ ಕಡೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ಇದಲಿದೇ ಸಕಾಮರದ 

ಪರವಾಗಿಯೂ ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ಇಲಿ  ಕಲಪ ನೆಯಾಗಿ ಚಚೆಮಯಾಗುತಿು ರುವಂತೆ ಆ 

ಎಲಿ್ಯ  ಆಸು ಗಳು bid ನಲಿ  ಸೇರಿಲಿ . ಕೇವಲ sugar factory ಮಾತರ  ಸೇರಿದೆ. ಕಾರ್ಖಮನೆಗೆ 

ಸಂಬಂಧಪಟಟ  ಆಸು ಗಳನ್ನನ  ಮಾತರ  ಹಾಕಿ ಎೆಂದು ನಾನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ instructions 

ಕಟಟ ದಿೆ ೀನೆ. ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  ನಡೆಸಕೆಂಡು ಬರುವವರಿಗೆ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲಿ  Guest 

House ಏಕೆ ಬೇಕು? ಅಲಿಯೇ ಅವರ office ನಲಿ  ಒೆಂದು ಸಣಣ  chamber ಮಾಡಿಕೆಂಡು 

ಅಲಿಯೇ ನಡೆಸಬಹುದು, ಈಗಾಗಲೇ ಅಲಿ  office ಇದೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಸದನದಲಿ  

ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಕಡುತಿು ರುವ ಅೆಂಕಿ-ಅೆಂಶಗಳು ಸತಯ ಕೆಕ  ದೂರವಾದುದು. ಅದಾಯ ವುದು 

bid ನಲಿ  ಸೇರಿಲಿ  ಮತ್ತು  ಸೇರುವುದೂ ಇಲಿ . ಇದರ ಬಗೆಗ  ನಾವು-ಅವರೆಲಿರೂ ಸೇರಿ, ಮಾನಯ  

ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿ  ಯಾವ decision ತೆಗೆದುಕಳುು ತಾು ರೀ, ಎಲಿರ 

ಅಭಿಪಾರ ಯಗಳನ್ನನ  ಸಂಗರ ಹಿಸ ನಿಧಾಮರ ತೆಗೆದುಕಳು ಬಹುದು. ಅದರ ಬಗೆಗ  ನಾನ್ನ 

ಹೇಳುವುದ್ಧಲಿ . ಕಾರ್ಖಮನೆ ಸಿ್ವಪನೆಯಾದ ಮೂಲ ಉದಿೆ ೀಶ ಮತ್ತು  ಬಂದ್ ಇದಿ  

ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಉದಿೆ ೀಶಗಳ ಬಗೆಗ  ಯಾರೂ ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಲಲಿ . ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮೂಲ ಉದಿೆ ೀಶವಾಗಿ ೧೨ ತಿೆಂಗಳ್ಳಗಾಗಿ ಕಬುಬ  ಸಕಕ ರೆಯಾಗಿ, ೧೫ 

ದ್ಧನಗಳಿಗೊಮಾ  ಕಬಿಬ ನ bill ರೈತರ account ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇದು main ಉದಿೆ ೀಶ. ಅಲಿರುವ 

ಕಾಮಿಮಕರಿಗೆ ಪರ ತಿ ತಿೆಂಗಳು ತಪಪ ದೇ ಸಂಬಳ ಸಗಬೇಕು. ರೈತರಿಗೆ ಬೇಕಾದ supermarket 

ಇರಬಹುದು, additional ಆಗಿರುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ bank, ಮತ್ು ೆಂದು ಮಗದೊೆಂದು ಎನ್ನನ ವ 
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supportive ವಿಚಾರಗಳನ್ನನ  ಅಲಿ  ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನಮಾ  ಮುಖಯ ವಾದ 

ಉದಿೆ ೀಶವಾಗಿದಿು , ಸಕಾಮರದ ಕಡೆಯೆಂದ ರೂ.೫೨೦ ಕೀಟಗಳನ್ನನ  ಕಟಟ ದಿರೂ 

ಉದಿೆ ೀಶಗಳನ್ನನ  ಈಡೇರಿಸಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗದ್ಧದಿ ರೆ ನಾವು ಏಕೆ private ನವರಿಗೆ 

ಕಡಬ್ರರದು? ನಮಾ  ಮುಧೀಳ್ನ ರನನ  ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆ 50 per cent ನಷ್ಟಟ  ಬಡಿಡ  

ಇಲಿದ ಸ್ವಲದಲಿದೆ. Cooperative Sector ಅೆಂದರೆ it is nonprofit making company 

ಆಗಿರಬೇಕು. ಲ್ಯಭ ಮಾಡಿಕಳು ದೇ ಎಲಿವನ್ನನ  ರೈತರಿಗೆ ಹಂಚಿಕಡಬೇಕಾಗಿರುವ 

Cooperative Sector ಆಗಿದೆ. ೨೦ ವಷಮಗಳಿೆಂದ ಪರ ತಿ ವಷಮ ಅಲಿ  factory ಯಲಿ  strike 

ನಡೆಯುತು ದೆ. ಅದನ್ನನ  ಮಾಡುವವರು ಯಾರು? ಇವತ್ತು  ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ.  ಆದರೆ ದೇವರ 

ದಯೆಯೆಂದ ನನನ  factory ಯಲಿ  ೫೦೦ tonne ಗಳಿೆಂದ ೨೫೦೦೦ tonne ಗಳಿಗೆ 

ಜ್ಞಸು ಯಾಗಿದೆ. ೨೫೦೦ ಇವತ್ತು  ೫೦೦೦ tonne ಆಗಿ ಬಂದು ಬಿೀಳುತಿು ದೆ. ಸ್ವಲ 

ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಬಡಿಡ  ಕಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಖಮನೆ ನಮಾ ದಾಗಿದೆ. ಬಡಿಡ  ಇಲಿದೇ ಸ್ವಲ 

ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿರುವ ಕಾರ್ಖಮನೆ ಅವರದಿಾ ಗಿದೆ. ನಾನ್ನ ಮುಖಯ ವಾಗಿ ಹೇಳುವುದೇನೆೆಂದರೆ, 

ನಮಾ  ಉದಿೆ ೀಶದಂತೆ ರೈತರಿಗೆ ಒಳು ಯದಾಗಬೇಕು. ರೈತರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರಿೀತಿಯಲಿ  bill 

ಸಗಬೇಕು. ಪಾೆಂಡವಪುರ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಯಲಿ  cogeneration, distillery ಗಳು ಇಲಿದೇ, ಈ 

ಮೂರು ಇದಿ ೆಂತಹವರಿಗೆ equal ಆಗಿ bill ಕಟಟ ದಿೆ ೀನೆ. ಇದೆಲಿ  ನಿಮಾ  ಕಣ್ಣಾ ೆಂದೆ ಇದೆ. 

ನಾನ್ನ ೮ ತಿೆಂಗಳಿೆಂದ ಆ ಕಾರ್ಖಮನೆಯ premises ನಲಿ  ಕಾಲಡದೇ ಕಟಟ ದಿೆ ೀನೆ. ನಾವು 

ಇಲಿಯೇ ಕುಳಿತ್ತಕೆಂಡು ಎಲಿವನೂನ  ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ. My Sugar ನಲಿ  ಏನೂ investment 

ಮಾಡದೇ ಇನೂನ  ರೂ.೧೦೦ ಜ್ಞಸು  ಕಡುವುದಕೆಕ  ಸ್ವಧಯ  ಇದೆ. ಎಲಿವೂ ready ಇದೆ. Latest 

machines ಗಳನ್ನನ  just overoil ಮಾಡಿ start ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಮಲಗಿರುವವರನ್ನನ  

ಎಬಿಬ ಸಬಹುದೇ ಹೊರತ್ತ ಮಲಗಿರುವವರಂತೆ drama ಮಾಡುವವರನ್ನನ  ಎಬಿಬ ಸಲು 

ಸ್ವಧಯ ವಿಲಿ . ಇದು continuous process ಆಗಿದಿು , ಅೆಂದರೆ ೮ ತಾಸುಗಳಿಗೆ ಒೆಂದೊೆಂದು 

shift ಇರುತು ದೆ. ಈ ೮ ತಾಸುಗಳಲಿ  ಮುೆಂದ್ಧನ shift ನವರು ಬರೀವರೆಗೆ ಇವರು 

ಹೊೀಗಬ್ರರದು. ಇದು ಕೀ-ಕೀ ಆಟ ಆಡಿದಂತೆ ಇರಬೇಕು.                                                  

(ಮುೆಂದು) 
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(675)/ 14.09.2021/ 5.00/ ಹೆಚ್್ವಿ:ಬಿಎನ್್ಎಸ್್ 

               ( ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಮುರುಗೇಶ  ನಿರಾಣಿ(ಮುಿಂದು….):- 

ಸನಾಾ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಮಾ  ಭಾಗದಲಿ  ಎರಡು ಮೂರು ಪಾಳಿಗಳಲಿ  

ದುಡಿಯುವಂತಹ ಕಾಮಿಮಕರು ತಮಾ  ಪಾಳಿ ಮುಗಿದರೂ ಮುೆಂದ್ಧನ ಪಾಳಿಯವನ್ನ 

ಬರುವವರೆವಿಗೂ ಆ ಜ್ಞಗವನ್ನನ  ಬಿಟಟ  ಎಲಿಗೂ ಹೊೀಗುವುದ್ಧಲಿ . ಹಿೆಂದ್ಧನ ಪಾಳಿಯವರು 

ಮತ್ತು  ಮುೆಂದ್ಧನ ಪಾಳಿಯವರು ಪರಸಪ ರ ಮಾತನಾಡಿಕೆಂಡು ಅವರೇ ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  

ನಡೆಸಕೆಂಡು ಹೊೀಗುತಾು ರೆ. ಆದರೆ, ಮಂಡಯ ದಲಿರುವ ಪಾೆಂಡವಪುರ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆ 

ಮತ್ತು  ಮೈ ಶುಗರ್್ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಗಳ ಪರಿಸಿ ತಿ ಯಾವ ರಿೀತಿಯಲಿದೆ ಎೆಂದರೆ, ಮುೆಂದ್ಧನ 

ಪಾಳಿಯವನ್ನ ಬರಲ ಬರದೇ ಇರಲ ಅವರ ಸಮಯ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಕೈಕಾಲು ಮುಖ 

ತ್ಳದುಕೆಂಡು ಹೊಸ ಬಟೆಟ ಯನ್ನನ  ತ್ಟಟ  ಹೊರಡಲು ತಯಾರಾಗಿ ನಿೆಂತಿರುತಾು ರೆ. 

ಮುೆಂದ್ಧನ ಪಾಳಿಯವನ್ನ ಬರುವಷಟ ರಲಿ  ಜೂಯ ಸ್್ ಮತ್ತು  ಸರಪ್್ ಓವರ್್ಪಿೀ ಆಗಿ 

ಚರಂಡಿಯನ್ನನ  ಸೇರುತು ದೆ. ಒೆಂದು ವೇಳ ಆ ಪಾಳಿಯವನ್ನ ಬರದೇ ಹೊೀದರೆ, 8 ಗಂಟೆಗಳ 

ಕಾಲ ಇದೇ ರಿೀತಿ ಜೂಯ ಸ್್ ಮತ್ತು  ಸರಪ್್ ಚರಂಡಿಯನ್ನನ  ಸೇರುತಿು ರುತು ದೆ. ಇದು ಸಕಾಮರದ 

ತಪ್ಪ ೀ, ಐ.ಎ.ಎಸ್್. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಪ್ಪ ೀ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರ ತಪ್ಪ ೀ? ಒಮಾ  

ನಾನ್ನ ಇಲಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರನ್ನನ  ಮತ್ತು  ಕಾಮಿಮಕರನ್ನನ  ಕರೆದು ಮಿೀಟೆಂಗ್ 

ಮಾಡಿ,್ʼಇದು ನಿಮಾ  ಕಾರ್ಖಮನೆ, ಇದರಲಿ  ನಮಾ  ಲ್ಯಭವೇನೂ ಇಲಿ . ಇದು ಇಲಿದ್ಧದಿರೂ 

ನಾವು ಬದುಕುತೆು ೀವ. ಆದರೆ, ಈ ಕಾರ್ಖಮನೆ ಇಲಿದ್ಧದಿ ರೆ ನಿೀವು ಬದುಕುವುದು 

ಕಷಟ ವಾಗುತು ದೆ. ಇದನ್ನನ  ಸರಿಪಡಿಸೀಣ. ಇದರಲಿ  5 ರಿೆಂದ10 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳಷ್ಟಟ  

ಲ್ಯಭ ಬಂದರೆ, ಸ.ಬಿ.ಎಸ್್.ಸ. ಪಠಯ ಕರ ಮದ ಶಲೆಯನ್ನನ  ಕಟ್ಟ ೀಣ ಆ ಶಲೆಯಲಿ  ತಮಾ  

ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದಯ ತೆಯನ್ನನ  ನಿೀಡಲ್ಯಗುತು ದೆ.  ಇನೂನ  ಸೀಟಗಳು ಉಳಿದರೆ ರೈತರ 

ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಕಡೀಣ. ಒೆಂದು ರೂಪಾಯ ಶುಲಕ ವನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಳು ದೇ ಉಚಿತವಾಗಿ 

ಶ್ಕ್ಷಣವನ್ನನ  ನಿೀಡುವಂತೆ ಮಾಡೀಣʼ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಿೆ . ಅವರುಗಳು ತಮಾ  ನಿಲುವನ್ನನ  

ಬದಲ್ಯವಣೆ ಮಾಡಿಕೆಂಡು ರೈತರ ಕಲ್ಯಯ ಣ ಮಾಡುವ ನಿಟಟ ನಲಿ  ಮುೆಂದುವರೆದರೆ ನಾನ್ನ 

ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನನ  ನಿೀಡುತೆು ೀನೆ. ನಾನ್ನ ಬಿಡ್್ ಮಾಡುವುದ್ಧಲಿ . ಯಾರಾದರು 

ಪುಣಾಯ ತಾ ರು ಬಿಡ್್ ಮಾಡಲ. ಆ ಕಾರ್ಖಮನೆಯೆಂದ ಸಕಕ ರೆ ಉತಾಪ ದನೆಯಾಗಿ ಹೊರ 

ಬರುವವರೆಗೂ 24/7 ನಾನ್ನ ಅಲಿೆೀ ಇದಿು  ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕಡುತೆು ೀನೆ. ಈ ನಿಟಟ ನಲಿ  ಮಾನಯ  

ಎಸ್್.ಆರ್್.ಪಾಟೀಲ್್ರವರ ಸಹಕಾರವನ್ನನ  ಸಹ ತೆಗೆದುಕಳ್ು ೀಣ.  
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ಸನಾಾ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಎಸ್್.ಆರ್್.ಪಾಟೀಲ್್ರವರಿಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ 

ಬಿೀಳಗಿ ಸಕಕ ರೆ ಮಿಲ್್ ಲಮಿಡೆಟ್ನಲಿರುವ ಸ್ವಲದ ಮೊತು ವನ್ನನ  ನೀಡಿದರೆ 

ಭಯವಾಗುತು ದೆ. ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಖಮನೆಯ ಪರ ಗತಿಗೆ ಸಾ ಲಪ  ಸಮಯ ಕಟಟ  ಸ್ವಲ 

ಹೊರೆಯನ್ನನ  ಕಡಿಮ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ನಿಟಟ ನಲಿ  ಅ್ಪಾರವಾದ 

ಅನ್ನಭವವಿದೆ. ಆ ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  ಯಶಸಾ  ದ್ಧಕಿಕ ನ ಕಡೆಗೆ ಕೆಂಡಯ ಯಬೇಕಾದರೆ, 

ಕಾರ್ಖಮನೆಯ ಮೇಲಾ ಚಾರಣೆಗೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಚ  ಸಮಯವನ್ನನ  ಕಡಬೇಕಾಗುತು ದೆ. 

ಡಿಸಟ ಲರಿ ಮತ್ತು  ethanol ಘಟಕಗಳನ್ನನ  ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 10-15 ವಷಮಗಳಾಗಿವ. 

ಇವತಿು ಗೂ ಬಿೀಳಗಿ ಸಕಕ ರೆ ಮಿಲ್್ ಲಮಿಡೆಟ್ನಲಿ  ಡಿಸಟ ಲರಿ ಮತ್ತು  ethanol ಘಟಕಗಳನ್ನನ  

ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಿಲಿ .  Ethanol  ಘಟಕದ್ಧೆಂದ ನಮಗೆ ಸಾ ಲಪ  ಹಣ ಬರುತು ದೆ. ಅದರಿೆಂದ 

ರೈತರ ಕಬಿಬ ನ ಬಿಲ್್ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಸಹಾಯವಾಗುತು ದೆ. ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ 

ನಾಯಕರು ಅವರ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಯ ಬಗೆಗ  ಗಮನಹರಿಸದೇ ಹೊೀದರೆ, ಅದು 

ಮತ್ು ೆಂದು ಪಾೆಂಡವಪುರ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆ ಅಥವಾ ಮೈ ಶುಗರ್್ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಯಾಗಿ 

ಪರಿವತಮನೆಯಾಗುವುದರಲಿ  ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲಿ . ಆದಿ ರಿೆಂದ ಅವರು ಆ 

ಕಾರ್ಖಮನೆಯ ಬಗೆಗ  ಹೆಚ್ಚಚ  ಗಮನಹರಿಸ  ಉಪ ಉತಪ ನನ ಗಳಾದ ethanol, CNG, CO2  

ಇವುಗಳ ಉತಾಪ ದನಾ ಘಟಕಗಳನ್ನನ  ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.್ ʼಮೊದಲು ಮನೆ ಗೆದಿು  

ನಂತರ ಮಾರು ಗೆಲಿು ʼ ಎನ್ನನ ವ ಗಾದೆ ಮಾತಿದೆ. ಅದನ್ನನ  ಅವರು 

ಗಮನದಲಿಟಟ ಕಳು ಬೇಕಾಗುತು ದೆ.  

 ಸನಾಾ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮೈ ಶುಗರ್್ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಯಲಿ  ಪರ ತಿ ಟನ್್ ಕಬಿಬ ಗೆ 

100 ರೂಪಾಯಗಳಿೆಂದ 200 ರೂಪಾಯಗಳನ್ನನ  ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚಾಚ ಗಿ ನಿೀಡಬೇಕೆನ್ನನ ವ 

ಮಾತನ್ನನ  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ಕಳದ 7-8 ವಷಮಗಳ ಹಿೆಂದೆ ಹಿರಿಯ ಐ.ಎ.ಎಸ್್ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಜಯ ದಲಿ  ಪರ ಮುಖ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಗಳನ್ನನ  ನಡೆಸುವವರು ಮತ್ತು  ರೈತ 

ಮುಖಂಡರು ಎಲಿರನೂನ  ಒಳಗೊೆಂಡಂತೆ 20 ಜನರ ಒೆಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನನ  ರಚನೆ 

ಮಾಡಲ್ಯಯತ್ತ. ಅದನ್ನನ  ಡಾ||ರಂಗರಾಜನ್್ ಸಮಿತಿ ಎೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಯಗುತು ದೆ. ಈ 

ಸಮಿತಿಯವರು ಕಟಟ ರುವ ವರದ್ಧಯಲಿ  ಕಬಿಬ ನ ಬಿಲ್್ ಅನ್ನನ  ನಾವು ಯಾವ ರಿೀತಿಯಲಿ  

ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎೆಂದರೆ, revenue share basis ಮೇಲೆ ಕಬಿಬ ನ ಬಿಲ್್ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ 

ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಇದರಲಿ  ಸಕಕ ರೆಯೆಂದ ಬರುವಂತಹ ಆದಾಯ, ಕೀ-ಜನರೇಶನ್್ನಿೆಂದ 

ಬರುವಂತಹ ಆದಾಯ ಮತ್ತು  ಪವರ್್ ಬಿಲ್್ನಿೆಂದ ಬರುವಂತಹ ಆದಾಯ ಹಿೀಗೆ ಒಟಟ  

ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 75ರಷಟ ನ್ನನ  ನಿಗದ್ಧ ಮಾಡಿ ಕಡುತಿು ದಿೆ ೀವ.  ಇೆಂತಹ ಒೆಂದು 
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ಫಾಮುಮಲವನ್ನನ  ತಯಾರು ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. PSSK Sugar Factory ಯಲಿ  ಇಷ್ಟಟ  ಆದಾಯ 

ಬರದ್ಧದಿರೂ ಸಹ ಕೀ-ಜನರೇಶನ್್ ಮತ್ತು  ಡಿಸಟ ಲರಿಯೆಂದ ಬರುವಂತಹ ಆದಾಯದ 

ಮೇಲೆ ಬಿಲ್್ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ. ಇದು ಎರಡ್ಮ ಕಡೆಗಳಲಿ  ಇರುವಂತಹ 

ವಯ ತಾಯ ಸವಾಗಿದೆ.  

ಸನಾಾ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಂಡಯ ದ ಮೈ ಶುಗರ್್ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  

ಸರಿಯಾದ ರಿೀತಿಯಲಿ  ನಡೆಸಕೆಂಡು ಹೊೀಗಬೇಕಾದರೆ, ಅನ್ನಭವ ಇರುವಂತಹವರಿಗೆ 

ವಹಿಸಕಟಟ ರೆ ಪರ ತಿ 10 ರಿೆಂದ 12 ತಿೆಂಗಳ್ಳಗೆ ಕಬುಬ  ಕಟ್ಟವ್ಗೆ ಬರುತು ದೆ. ಕಡಿಮ  

ಸ್ವಗಾಣಿಕೆ ದರದಲಿ  ರೈತರನ್ನನ  ಮುಟಟ ತು ದೆ. ರೈತರು ನೆಮಾ ದ್ಧಯೆಂದ ಬದುಕುವುದಕೆಕ  

ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತು ದೆ. ಟೆೆಂಡರ್್ ಕರೆದಂತಹ ಸಂದಭಮದಲಿ  ಮಂಡಯ ದ ಮೈ ಶುಗರ್್ ಸಕಕ ರೆ 

ಕಾರ್ಖಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ  ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿ ಆಸು ಗಳಾದ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲಿರುವ ಗೆಸ್ಟ ್ಹೌಸ್್ ಮತ್ತು  

ಆಫಿೀಸ್್, ಮಂಡಯ ದಲಿರುವ ಕಮಷಿಮಯಲ್್ ಬಿಲಡ ೆಂಗ್ಗಳನ್ನನ  ಹೊರತ್ತಪಡಿಸ, 

ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  ಮಾತರ  ಕಟಟ ರೆ ಅಲಿನ ರೈತರ ಕಣಿಣ ೀರು ಒರೆಸುವುದಕೆಕ  ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತು ದೆ. 

ಇಲಿದ್ಧದಿ ರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಸಹಕಾರಿ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಗಳನ್ನನ  ಲೀಸ್್ಗೆ ಕಟಟ ದಿೆ ೀವ, 7-

8 ಸಹಕಾರಿ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಗಳು ಲೀಸ್್ ಕಡುವ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಗುತಿು ವ. ಯಶಸಾ ಯಾಗಿ 

ನಡೆಯುತಿು ದಿ  ಸಹಕಾರ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಗಳಾದ ಶ್ರ ೀ ಮಲಪರ ಭಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಕಕ ರೆ 

ಕಾರ್ಖಮನೆ ,ಎೆಂ.ಕೆ.ಹುಬಬ ಳಿು ., ಸಂಕೇಶಾ ರ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆ, ಬ್ಳಗಾವಿ  ಮತ್ತು  ರನನ  ಸಕಕ ರೆ 

ಕಾರ್ಖಮನೆಗಳು ಕಳದ ವಷಮ ಬಂದ ಆಗಿವ. ಅತಯ ೆಂತ ಯಶಸಾ ಯಾಗಿ ನಡೆಯುತಿು ದಿ  ನಂದ್ಧ 

ಸಹಕಾರಿ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆ, ವಿಜಯಪುರ ಅದು ಸಹ ಕೀಮಾದಲಿದೆ. ಇವತು ಲಿ  ನಾಳ ಅದು 

ಸಹ ಕೀಮಾದ್ಧೆಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಆಕ್ಷನ್್ ಆಗುವಂತಹ ಸ್ವಧಯ ತೆ ಇದೆ.  

ಸನಾಾ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಪರ ತಿ ವಷಮ  ಮಂಡಯ ದ ಮೈ ಶುಗರ್್ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಗೆ 

ಸಕಾಮರದ್ಧೆಂದ ಹಣವನ್ನನ  ಕಟಟ , ಅದನ್ನನ  ಪುನಃ ಪಾರ ರಂಭಿಸದರೂ ಸಹ ಅದು 

ಕೀಮಾದ್ಧೆಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತಿು ಲಿ . ಏಕೆೆಂದರೆ, ಅಲಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ 

ಮತ್ತು  ಕಾಮಿಮಕ ವಗಮದವರ ಮನಸಿ ತಿ ಆ ರಿೀತಿ ಇದೆ. ನಾನ್ನ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಆರೀಪ 

ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಬಯಸುವುದ್ಧಲಿ . ಯಾವಾಗ ಕರೆದರೂ ನಾನ್ನ ಅಲಿಗೆ ಬಂದು ಒೆಂದು 

ರೂಪಾಯ ತೆಗೆದುಕಳು ದೇ ಆ ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಿಕಡುತೆು ೀನೆ. ಮರಳಿ 

ನಾನ್ನ ವಾಪಸುಸ  ಬರುವಂತಹ ಸಂದಭಮದಲಿ  ʼಧನಯ ವಾದಗಳು ನಿೀವು ಬಂದ ಮೇಲೆ 

ಒಳು ಯ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆʼ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ವಕಾಗಿದೆ. ಪಾೆಂಡವಪುರ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಯಲಿ  

ನನಗೆ ಒಮಾ  ಕಹಿ ಅನ್ನಭವ ಆಗಿರುವುದರಿೆಂದ ಮತ್ು ೆಂದು ಬ್ರರಿ ಅದೇ ರಿೀತಿಯ ಕಹಿ 
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ಅನ್ನಭವವನ್ನನ  ಪಡೆದುಕಳುು ವುದಕೆಕ  ನನಗೆ ಇಷಟ ವಿಲಿದೆ ನಾನ್ನ ಅಲಿಗೆ ಹೊೀಗುವುದನೆನ ೀ 

ಬಿಟಟ ದಿೆ ೀನೆ. ಆದರೆ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರುಗಳ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕೆಕಯಾಗದೇ ಇರುವ ರಿೀತಿಯಲಿ  

ಈ ಅಧಿವೇಶನ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಮಾನಯ  ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿ  ಮಂಡಯ  

ಜಿಲಿೆಯ ಲೀಕಸಭಾ ಸದಸಯ ರು, ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸಯ ರು, ವಿಧಾನಪರಿಷತಿು ನ ಸದಸಯ ರುಗಳು 

ಮತ್ತು  ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಎಲಿರನ್ನನ  ಸೇರಿಸ ಸಭೆಯನ್ನನ  ನಡೆಸ ಒೆಂದು ತಿೀಮಾಮನಕೆಕ  

ಬರುವ ಮೂಲಕ ಇದಕಕ ೆಂದು ಕಾಯಕಲಪ ವನ್ನನ  ಕಡುವಂತಹ ಪರ ಯತನ ವನ್ನನ  

ಮಾಡೀಣ ಎನ್ನನ ವ ಮಾತ್ತಗಳನ್ನನ  ಹೇಳುತಾು , ತಮಗೆ ವಂದ್ಧಸ ನನನ  ಮಾತ್ತಗಳನ್ನನ  

ಮುಕಾು ಯಗೊಳಿಸುತಿು ದಿೆ ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ .ಪಾಟಿೋಲ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಸನಾಾ ನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ನನನ ನ್ನನ  ಉಲಿೆೀಖಿಸ ಒೆಂದು ವಿಚಾರವನ್ನನ  ಪರ ಸ್ವು ಪ 

ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಅದರ ಬಗೆಗ  ನಾನ್ನ ಸಪ ಷಿಟ ೀಕರಣವನ್ನನ  ನಿೀಡುವುದಕೆಕ  ಬಯಸುತಿು ದಿೆ ೀನೆ. 

ಮಾನಯ  ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿಯವರಿಗೆ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಗಳ ಬಗೆಗ  ಅಪಾರವಾಗಿರುವ 

ಅನ್ನಭವವಿದೆ. ಸುಮಾರು 500 ಟನ್್ ಸ್ವಮಥಯ ಮದ ಕಬಬ ನ್ನನ  ಅರೆಯುವಂತಹ ಸಕಕ ರೆ 

ಕಾರ್ಖಮನೆಯೆಂದ ಪಾರ ರಂಭಿಸ ಇವತ್ತು  ಸುಮಾರು  9 ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಗಳನ್ನನ  ಸಿ್ವಪನೆ 

ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಪರ ತಿದ್ಧನ 72 ಸ್ವವಿರ ಮಟರ ಕ್ ಟನ್್ ಕಬಬ ನ್ನನ  ಅರೆಯುವಂತಹ ಸ್ವಮಥಯ ಮದ 

ಜೊತೆಗೆ 2500 ಕೆ.ಎಲ್್.ಪಿ.ಡಿ. ಸ್ವಮಥಯ ಮದ ethanol ಉತಾಪ ದನಾ ಘಟಕವನ್ನನ  

ಸಿ್ವಪಿಸದಿಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ೆಂದು ಅನ್ನಭವವಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಬೃಹತ್ 

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವರು ಸಹ ಆಗಿದಿಾರೆ. ಅವರು ಸಕಾಮರಕೆಕ  ಮಾಗಮದಶಮನವನ್ನನ  ಮಾಡಿ 

ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯನ್ನನ  ಪಡೆದುಕೆಂಡು ಮಂಡಯ ದ ಮೈ ಶುಗರ್್ ಸಕಕ ರೆ ಪುನಶೆಚ ೀತನಗೊಳಿಸುವ 

ಪರ ಯತನ ವನ್ನನ  ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.  

ಸನಾಾ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಬಿೀಳಗಿ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಗೆ ಬಗೆಗ  

ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡುತಾು , turbine, mill, high pressure boiler ಇದೆಯೆೆಂದು ಹೇಳಿದರು ನಾನ್ನ ಆ 

ಕಾರ್ಖಮನೆಯನೆನ ೀ ನೀಡಿಲಿ . ಅವರು ಹೊೀಗಿ ನೀಡಿದಿಾರೆ. ಅವರು ಸಂಬಂಧಪಟಟ  

ಇಲ್ಯಖೆಯ ಮಂತಿರ ಗಳಾಗಿರುವುದರಿೆಂದ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಫೈಲ್್ ಹೊೀಗಿರಬಹುದು.  

ಸನಾಾ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಂಡಯ  ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  ಬಿಡ್್ ಮಾಡಿ 

ರ್ಖಸಗಿಯವರಿಗೆ ಕಡದೇ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ ಸೂಕು  ಮಾಗಮದಶಮನವನ್ನನ  ಮಾಡಿ ಮಂಡಯ  

ಜಿಲಿೆಯ ಜನತೆಗೆ ಅನ್ನಕೂಲವಾಗುವ ರಿೀತಿಯಲಿ  ಸಕಾಮರದ ಮಾಲಕತಾ ದಲಿಯೇ ಅದನ್ನನ  
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ಉಳಿಸಕಳುು ವಂತಹ ಒಳು ಯ ಕೆಲಸವನ್ನನ  ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಶಹಭಾಷ್ಗಿರಿ 

ದೊರೆಯುತು ದೆ. ಅದನ್ನನ  ಬಿಡ್್ ಮಾಡಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕಳುು ವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನನ  

ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಸ್ವಾ ರ್ಥಮಗಳಾಗುತೆು ೀವ. ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಈ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆ ಚಿನನ ದ ಗಣಿ 

ಇದಿ ೆಂತೆ ಇದೆ ಎನ್ನನ ವ ಮಾತನ್ನನ  ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ಅದನ್ನನ  ನಾವು ಬಿಡ್್ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  

ಹೊೀದರೆ ನಾವು ಸ್ವಾ ರ್ಥಮಗಳಾಗುತೆು ೀವ. ಮಂಡಯ  ಜಿಲಿೆಯ ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ನಕೂಲ 

ಮಾಡಿಕಡುವುದಕೆಕ  ಆ ಕಿೆ ೀತರ ದಲಿ  ಅಪಾರ ಅನ್ನಭವವಿರುವಂತಹ ಮಂತಿರ ಗಳು 

ಸಕಿಕ ರುವುದು ಪುಣಯ ವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತು ದೆ.  ಅವರ ಅನ್ನಭವವನ್ನನ  ಸದಬ ಳಕೆ 

ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಮಾನಯ  ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನನ  ಕಟಟ  ಅವರ 

ಮಾಗಮದಶಮನದಲಿ  ಮತ್ತು  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರ ೀ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿಯವರ 

ಮಾಗಮದಶಮನದಲಿ  ಆ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆ ಸಕಾಮರದ ಮಾಲೀಕತಾ ದಲಿಯೇ 

ಉಳಿಸಕಳುು ವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನನ  ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನನ ವ ಆಶಯ ನಮಾ ದಾಗಿದೆ. 

ರ್ಖಸಗಿಯವರಿಗೆ ಇದನ್ನನ  ವಹಿಸಕಡಬ್ರರದೆನ್ನನ ವುದು ನಮಾ  ಭಾವನೆಯಾಗಿದೆ.  

ಸನಾಾ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಗಳ ಬಗೆಗ  

ಅಪಾರವಾದ ಅನ್ನಭವವಿದೆ. ನನಗೆ ಆ ಅನ್ನಭವವಿಲಿ . ನಾನ್ನ ನನನ  ಸಕಕ ರೆ 

ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  ನೀಡಿಕಳುು ವುದಕೆಕ  ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತಿು ಲಿ  ಎನ್ನನ ವ ಮಾತನ್ನನ  ನಾನ್ನ 

ಒಪಿಪ ಕಳುು ತೆು ೀನೆ. ನಾನ್ನ ಅನೇಕ ಸಂಸಿೆ ಗಳನ್ನನ  ಸಿ್ವಪನೆ ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ ಅವುಗಳನ್ನನ  

ನೀಡಿಕಳುು ವುದಕೆಕ  ನನಗೆ ಸಮಯ ಸ್ವಕಾಗುತಿು ಲಿ . ಏಕೆೆಂದರೆ, ನಾನ್ನ ಒೆಂದು 

ಜವಾಬಿ್ರರಿಯುತ ಸಿ್ವನದಲಿದಿೆ ೀನೆ. ಮೇಲಾ ನೆಯ ಶಸಕನಾಗಿ ಮತ್ತು  ಪರ ತಿಪಕ್ಷದ 

ನಾಯಕನಾಗಿ ಕಾಯಮವನ್ನನ  ನಿವಮಹಿಸುತಿು ದಿೆ ೀನೆ. ಯಾವುದೇ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸದರೂ 

ನಾನ್ನ ರಾಜಯ ದ ಉದಿ ಗಲಕೂಕ  ಸಂಚರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನನನ  ಸಂಸಿೆ ಗಳನ್ನನ  ನೀಡಿಕಳುು ತಾು  

ಕುಳಿತರೇ ನಾನ್ನ ಯಾಕೆ ಶಸಕನಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು  ಪರ ತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನಾಗಬೇಕು? ನಾನ್ನ 

ಈ ಸಿ್ವನಗಳಿಗೆ ರಾಜಿನಾಮಯನ್ನನ  ನಿೀಡಿ ನನನ  ಸಂಸಿೆ ಗಳನ್ನನ  ನೀಡಿಕಳು ಬೇಕಾಗುತು ದೆ. 

ನನನ  ತತಾ  ಸದಿಾೆಂತಗಳ ಪರ ಕಾರ, ನನನ  ಸಾ ೆಂತಕಾಕ ಗಿ ಬದುಕುವುದು ಬದುಕಲಿ , ಮತ್ು ಬಬ ರ 

ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಬದುಕುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಬದುಕು ಎೆಂದು ನಾನ್ನ ಭಾವಿಸದಿೆ ೀನೆ.  ಸ್ವವಮಜನಿಕ 

ಕಿೆ ೀತರ ದಲಿ  ಪಾರ ಮಾಣಿಕತೆಯೆಂದ ಬದುಕನ್ನನ  ಸ್ವಗಿಸುವವನ್ನ ನಾನ್ನ. ನನನ  ಜೇಬಿನಿೆಂದ 

ಹಣವನ್ನನ  ಖಚ್ಚಮ ಮಾಡಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುವವನ್ನ ನಾನ್ನ. I will never compromise 

with my principles. ಆ ದೃಷಿಟ ಯೆಂದ ನನನ  ಹಿತೈಷಿಗಳಾಗಿ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದಂತಹ 

ಸಲಹೆಗಳನ್ನನ  ನಾನ್ನ ಒಪಿಪ ಕಳುು ತಿು ದಿೆ ೀನೆ. ರಾಜಕಾರಣದಲಿಯೇ ಸಾ ಲಪ  ಸಮಯ 
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ಮಾಡಿಕೆಂಡು ನನನ  ಕಾರ್ಖಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಗಮನವನ್ನನ  ಕಡುತೆು ೀನೆ. ನಾವು ಸಹ 200 

ಕೆ.ಎಲ್್.ಪಿ.ಡಿ. ಸ್ವಮಥಯ ಮದ ethanol ಉತಾಪ ದನಾ ಘಟಕವನ್ನನ  ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ. 

ನನಗಿೆಂತ ಮೊದಲೇ ಅವರು ಕೆ.ಎಲ್್.ಪಿ.ಡಿ. ಸ್ವಮಥಯ ಮದ ethanol ಉತಾಪ ದನಾ ಘಟಕವನ್ನನ  

ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಅವರು ತಮಾ  ಸಂಸಿೆ ಗಳನ್ನನ  ಬ್ಳಸುವುದಕೆಕ  ಹೆಚ್ಚಚ  

ಸಮಯವನ್ನನ  ವಿನಿಯೀಗ ಮಾಡಿರಬಹುದು, ನಾನ್ನ ಮಾಡಿಲಿ . ವೈಯಕಿು ಕ ಬದುಕಿನಲಿ  

ನಾನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಹಾನಿಯನ್ನನ  ಅನ್ನಭವಿಸದಿೆ ೀನೆ. ಏಕೆೆಂದರೆ, ಕಳದ 24 ವಷಮಗಳಿೆಂದ 

ನಾನ್ನ ಮೇಲಾ ನೆಯ ಶಸಕನಾಗಿದಿೆ ೀನೆ. ಎರಡು ಬ್ರರಿ ಪರ ತಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮತ್ತು  

ಮಂತಿರ ಯಾಗಿ ಕಾಯಮವನ್ನನ  ನಿವಮಹಿಸುವಂತಹ ಸಂದಭಮದಲಿ  ನನನ  ರಾಜಕಿೀಯ 

ಬದುಕಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಚ  ಮಹತಾ ನ್ನನ  ನಿೀಡಿದಿೆ ನೆಯೇ ಹೊರತ್ತ ವಯ ಕಿು ಗತವಾಗಿ ನನನ  ಸಂಸ್ವರದ 

ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತು  ನಾನ್ನ ಸಿ್ವಪಿಸರುವಂತಹ ಸಂಸಿೆ ಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನಹರಿಸುವುದು 

ಕಡಿಮಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನನ ವುದನ್ನನ  ನಾನ್ನ ಒಪಿಪ ಕಳುು ತೆು ೀನೆ.  

 

                    (ಮುೆಂದುವರಿದ್ಧದೆ) 

(676)  14.9.2021  5.10  ಪಿಕೆ:ಬಿಎನ್್ಎಸ್್  

ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ .ಪಾಟಿೋಲ  (ಮುೆಂದುವರೆದ್ಧದೆ) 

ತಾವು ಏನ್ನ ಸಲಹೆ ಕಟಟ ದಿ್ಧ ೀರೀ ಅದನ್ನನ  ಗಮನದಲಿಟಟ ಕೆಂಡು ನಮಾ  ಸಂಸಿೆಯ 

ಕಡೆ ಲಕ್ಷಯ  ಕಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  ಆದರೆ ಈ ಸಿ್ವನಕೆಕ  ಚ್ಚಯ ತಿ ಬರಲ್ಯರದ ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡುತೆು ೀನೆ ಎೆಂದು ಹೇಳುವುದಕೆೆ  ಇಷಿ ಪಡುತಿ್ೇನೆ.  ನಾನ್ನ ಇನನ ಮಾ  ತಮಾ  

ಮುರ್ಖೆಂತರ ಸಕಾಮರಕೆಕ , ಇಡಿೀ ಏಷ್ಠಯ  ಖಂಡದಲಿೆೀ ಮೊದಲ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಯಾದ ಈ  

ಮಂಡಯ  ಜಿಲಿೆಯ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  ಸಕಾಮರ ತನನ  ಮಾಲೀಕತಾ ದಲಿ  

ಉಳಿಸಕಳು ಬೇಕು.  ಸಕಕ ರೆ ಉದಯ ಮದಲಿ  ಅಪಾರ ಅನ್ನಭವ ಹೊೆಂದ್ಧರುವಂತಹ ನಮಾ  

ಬೃಹತ್ ಉದಯ ಮ ಸಚಿವರ ಮಾಗಮದಶಮನದಲಿ  ಉಳಿಸಕಳು ಬೇಕು.  ಇದನ್ನನ  ಲೀಜ್್ಗೆ 

ಕಡದ ಹಾಗೆ,  ಸಕಾಮರವೇ ನಡೆಸಕೆಂಡು ಹೊೀಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಂಡಯ  ಜಿಲಿೆಯ 

ಜನ ನಿಮಾ ನ್ನನ  ನೆನೆಸಕಳುು ತಾು ರೆ, ನಿೀವು ಇತಿಹಾಸ ಪುಟದಲಿ  ಅಜರಾಮರವಾಗಿ 

ಉಳಿಯುತಿು ೀರಿ ಎೆಂದು ಹೇಳುತಾು  ನನನ  ಮಾತ್ತಗಳನ್ನನ  ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ. 
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 ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟಿ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ(ಪದವಿೋಧರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರು ಸುದ್ಧೀಘಮವಾದ ಉತು ರ ನಿೀಡಿದಿಾರೆ.  ಈ ಕಿೆ ೀತರ ದ ಬಗೆಗ  ಆಳವಾದ ಅನ್ನಭವ 

ಹೊೆಂದ್ಧದವರಾಗಿದಿಾರೆ.  ಅವರ ಭಾವುಕ ಮಾತ್ತಗಳನ್ನನ  ನಾನ್ನ ಕೇಳಿಸಕೆಂಡಿದಿೆ ೀನೆ.  

ಪಾೆಂಡವಪುರ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆ ಬಗೆಗ  ಅವರು ಇಟಟ ಕೆಂಡಿರುವಂತಹ ಕಾಳಜಿಗೆ ನಮಾ  

ಜಿಲಿೆಯ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲಿಸುತೆು ೀನೆ.  ಯಾರೀ ಒಬಬ ರಿಬಬ ರು ಏನೀ 

ಹೇಳಿದರೆ ಅದರಿೆಂದ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಮನಸಸ ಗೆ ರ್ಘಸ ಮಾಡಿಕಳು ಬ್ರರದು ಎೆಂದು 

ಕಳಕಳಿಯೆಂದ ಹೇಳುವುದಕೆೆ  ಇಷಿ ಪಡುತಿ್ೇನೆ. ತಾವು ಈ ರಾಜಯ ದ ಮತ್ತು  ದೇಶದ ಪರ ತಿಷಿಟ ತ 

ಸಕಕ ರೆ ಉದಯ ಮಿಗಳೂ ಆಗಿದಿ್ಧ ೀರಿ.  ಕೆಳಮಟಟ ದ್ಧೆಂದ ಬಹು ಎತು ರಕೆಕ  ಬ್ಳದ್ಧದಿ್ಧ ೀರಿ; ಅದಕೆಕ  

ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲಿಸುತೆು ೀನೆ.  ಇವತ್ತು  ನಿೀವು 4 ಪುಟಗಳ ಉತು ರ ನಿೀಡಿದಿ್ಧ ೀರಿ.  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು 

ಮಾತನಾಡುತಾು , ಮೈಸೂರು ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಗೆ ರೂ.450 ಕೀಟ ಸ್ವಲ ಇದೆ ಎೆಂದು 

ಹೇಳಿದ್ಧರು.  ಆದರೆ ಈಗ ಸ್ವಲ ಇಲಿ .  ಎಲಿ್ಯ  ಸ್ವಲವೂ ತಿೀರುವಳಿಯಾಗಿದೆ.  ಈಗ ಕೇವಲ 

ಟ್ಟಯ ಕಸ ್ ಮಾತರ  ಕಟಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ.  ಅದಕಕ ೀಸಕ ರ ಆ ಕಟಟ ಡದ್ಧೆಂದ ಪರ ತಿ ತಿೆಂಗಳು ರೂ. 5 ಲಕ್ಷ 

ಹೊೀಗುತಿು ದೆ.   ಅದನ್ನನ  ಸರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲಿವೂ ಸರಿಹೊೀಗುತು ದೆ.  

 ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ನಾವು ಭಾವನಾತಾ ಕವಾಗಿ ಈ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಯಟಟ ಗೆ 

ಬ್ರೆತ್ತ ಹೊೀಗಿದಿೆ ೀವ.  ಈ ಕಾರ್ಖಮನೆ ಹೊರತಾಗಿ ನಮಾ  ಜನ ಉಸರಾಡುವುದು 

ಕಷಟ ವಾಗುತು ದೆ.  ನಾನ್ನ ಮೈಸೂರು ಶುಗರ್್ ಕಾರ್ಖಮನೆ ಬಗೆಗ  ಮಾತನಾಡುತಿು ದಿೆ ೀನೆ. I am not 

committing about Srirama Sugar factory, KSSK and others. ಇದಕೆಕ  ಮೈಶುಗರ್್ ಎೆಂದೇ 

ಕರೆಯುತಾು ರೆ.  ಮಂಡಯ  ಬೇರೆಯಾದರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನನ  ಮಹಾರಾಜರು ಮೈಸೂರು ಸಕಕ ರೆ 

ಕಾರ್ಖಮನೆ ಎೆಂದೇ ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಿದರು.   ಎಲಿೀ ಒೆಂದು ಕಡೆ ಭಾವನಾತಾ ಕ ನಂಟ, 

ಸಂಬಂಧ ಈ ಕಾರ್ಖಮನೆಯೆಂದ್ಧಗಿದೆ.  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅದು 

ಸುಸಜೆಿ ತವಾಗಿದೆ,  ಎರಡು ಮಿಲ್್ಗಳ ಜೊತೆ ಒೆಂದು ಹೊಸ ಮಿಲ್್ ಕೂಡ ಇದೆ.  ಹೆಚ್ಚಚ  

ಖಚ್ಚಮ ಬೇಕಾಗಿಲಿ  ನಿಜ.  ಸ್ವವಿರಾರು ಕೀಟ ಆಸು  ಇರುವುದೂ ನಿಜ.  ತಾವು ಯಶಸಾ  

ಉದಯ ಮಿಯೂ ಹೌದು.  ಈಗ ತಾವು ಹೇಳಿ-ಕೇಳಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವರಾಗಿದಿ್ಧ ೀರಿ.  ಇದು ಕೂಡ 

ಒೆಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆ.  ನಾನ್ನ ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾನಯ  ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳಲಿ  

ಮನವಿ ಮಾಡಿಕಳುು ತೆು ೀನೆ.  ಈ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರನ್ನನ  ಸಕಾಮರ 

ನಾಮನಿದೇಮಶನ ಮಾಡುತು ದೆ; ಚ್ಚನಾವಣೆ ಇರುವುದ್ಧಲಿ .  14-15 ಸ್ವವಿರ ಜನ ಈ 

ಕಂಪನಿಯ ಶೇರುದಾರರಿದಿಾರೆ.  ಕಳದ ಏಳೆಂಟ ವಷಮಗಳಿೆಂದ  ಜನರಲ್್ ಬ್ರಡಿ ಮಿೀಟೆಂಗ 

ಕರೆದ್ಧಲಿ , ಶೇರುದಾರರಿಗೆ ಇದರ ಸಿ ತಿ-ಗತಿಯನ್ನನ  ಹೇಳಿಲಿ .   ಆಡಿಟ್ ರಿಪೀಟ್ಮ ಕಟಟ ಲಿ  
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ಅಥವಾ ನಿೀವು ಲೀಸ್್ ಗೆ O&M (operations and maintenance)  ಕಡುವುದಕೆಕ  ಅವರ 

ಅನ್ನಮತಿ ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿಲಿ . ಅನ್ನಮತಿಯನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಳು ಬೇಕಾಗುತು ದೆ.  

ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಎೆಂದರೆ,  ಎರಡು ಸದನಗಳಲಿ  ತಿೀಮಾಮನವಾಗಿರುವುದರ 

ಮೇಲೆ ಕಾಯ ಬಿನೆಟ್ ತಿೀಮಾಮನ ತೆಗೆದುಕಳುು ವುದಕೆಕ  ಬರುವುದ್ಧಲಿ .  ಯಾರು ಹೇಗೆ ಅಡೆಾ ೈಸ್್ 

ಮಾಡಿದಿಾರೀ ನನಗೆ ಗೊತಿು ಲಿ .  ನನಗೆ ಗೊತಿು ರುವುದರ ಪರ ಕಾರ, ಎರಡು ಸದನಗಳಲಿ  

ಅೆಂಗಿೀಕಾರ ಆದಮೇಲೆ, ಇದನ್ನನ  ನಡೆಸುವುದು ಮತ್ತು  ರೂ. 100 ಕೀಟ ಅಡಾಾ ನ್ಸ ್ 

ಕಡುವುದು ಎೆಂದಮೇಲೆ ಇದಕೆಕ  ವಯ ತಿರಿಕು ವಾಗಿ ಕಾಯ ಬಿನೆಟ್ನಲಿ  ಡಿಸಷನ್್ 

ತೆಗೆದುಕಳುು ವುದಕೆಕ  ಬರುವುದ್ಧಲಿ ; ಇಲಿಯೇ ಡಿಸಷನ್್ ತೆಗೆದುಕಳು ಬೇಕು.  ಹಾಗೆ 

ಮಾಡದೇ ಇದಿ ರೆ ಅದು ಅಸೆಂಧು ಆಗುತು ದೆ.   ಇದು ಸಕಾಮರಿ ಕಾರ್ಖಮನೆ ಆಗಿರುವುದರಿೆಂದ 

ಲೀಜ್್ಗೆ ಕಡುವುದಕೆಕ  ಬರುವುದ್ಧಲಿ .  ಇದರ ಬಗೆಗ  ಯಾರಾದರೂ ಒಬಬ ರು ಸಣಣ  PIL  

ಹಾಕಿದಿರೂ ಅದು ಹೊರಟ ಹೊೀಗುತು ದೆ.  This is technical issue. My request to you 

through್ the್ Honʼble್ Chairman್ is್ that,್ ್ ಇವತ್ತು  ನಿಮಾ ನೆನ ೀ ಸಕಾಮರ ಈ ಸಕಕ ರೆ 

ಕಾರ್ಖಮನೆಗೆ ಚೇರ್್ಮನ್್ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲ.  ತಾವು ಚೇರ್್ಮನ್್ ಆಗಿ, ಈ ಸಕಕ ರೆ 

ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  ಆರು ತಿೆಂಗಳ್ೀ ಅಥವಾ ಒೆಂದು ವಷಮಗಳ  ಕಾಲ ಯಶಸಾ ಯಾಗಿ 

ನಡೆಸಕಡಿ.  ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವರನ್ನನ  ಬೇಕಾದರೆ ಅಪಾಯೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ.  ಈಗ 

ಅಲಿ  ಶ್ವಲೆಂಗೇಗೌಡ ಎನ್ನನ ವ ಪಾೆಂಡವಪುರ ಭಾಗದ ರೈತನಬಬ ನನ್ನನ  ಚೇರ್್ಮನ್್ ಆಗಿ 

ಮಾಡಿದಿ್ಧ ೀರಿ.  ನಿೀವು ಯಾರನಾನ ದರೂ ಅಪಾಯೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಾ  ತಕರಾರು ಇಲಿ .  ತಾವು, 

ಯಾರೀ O&M ಗೆ privatization  ಗೆ ಕಟಟ ರು ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಿ್ಧ ೀರಿ.  ಯಾರೂ ಕಟಟ ಲಿ .  

ನಮಾ  ಜಿಲಿೆಯ ಇಡಿೀ ಜನ ಒೆಂದಾಗಿದಿಾರೆ.  ಧರಣಿ ನಿರತರಲಿ  ಕಾೆಂಗೆರ ಸ್್ನವರಿದಿಾರೆ, 

ಜೆಡಿಎಸ್್ನವರಿದಿಾರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಯವರೂ ಇದಿಾರೆ.  ಇಲಿೂ  ಕೂಡ ನಾವಲಿ್ಯ  ಪಕ್ಷದವರೂ 

ಒೆಂದೇ ರಿೀತಿಯ ಅಭಿಪಾರ ಯ ಬರುವಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದಿೆ ೀವ.  ಈ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆ 

ಸಕಾಮರದ ಜವಾಬಿ್ರರಿಯಲಿೆೀ ನಡೆಯಬೇಕು ಎನ್ನನ ವುದು ಒಟಟ  ಅಭಿಪಾರ ಯವಾಗಿದೆ.    

ಹೌಸೆಂಗ್ ಮಿನಿಸಟ ರ್್ ಹೌಸೆಂಗ್ ಬೀಡ್್ಮ ಚೇರ್್ಮನ್್ ಆಗುತಾು ರೆ.   ನಿೀವೂ ಕೂಡ ಈ 

ಕಂಪನಿಯ ಚೇರ್್ಮನ್್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  ಮುನನ ಡೆಸ.  ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವರು 

ಚೇರ್್ಮನ್್ ಆಗುವುದು ಸಹಜ; ಆಗಬೇಕು; ಆಗಲ.  ತಾವು ಇದನ್ನನ  ಒೆಂದು ವಷಮಗಳ ಕಾಲ 

ಯಶಸಾ ಯಾಗಿ ನಡೆಸ ಕಡಿ.  ಆಮೇಲೆ ಯಾರನಾನ ದರೂ ಒಳು ಯ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನನ  

ಚೇರ್್ಮನ್್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ.  ನಿಮಗೆ ಆಳವಾದ ಅನ್ನಭವ ಇದೆ.  ಯಾರನ್ನನ  G.M., Chemist, 

Chief Engineer, Boiler Technician ಮಾಡಬೇಕು ಎೆಂಬ ಬಗೆಗ  ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಭವ ಇದೆ.  
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ಯಾರಾದರೂ ಒಬಬ  ನಿವೃತು  ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನನ  ನೇಮಿಸಬಹುದು; ಅೆಂದರೆ ಮಾನಯ  

ವಿಜಯಭಾಸಕ ರ್್ ಅವರಂಥ ಸಮಥಮ, ಪಾರ ಮಾಣಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನನ  3-4 ವಷಮಗಳ 

ಅವಧಿಗೆ ನೇಮಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು.    ನಮಾ  ಜನರ ಬದುಕು,  ವಯ ವಹಾರ-

ವಹಿವಾಟ ಎಲಿವೂ ರಿೀಓಪನ್್ ಆಗಲ.  ಈಗ ಅಲಿನ ಜನ ತತು ರಿಸ ಹೊೀಗಿದಿಾರೆ.  ಇಲಿೆಂದ 

ಆ ಜನ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಕಬುಬ  ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾಗುತು ದೆ, ಬೇರೆ ಜಿಲಿೆ ಗಳಿಗೆ, ಬೇರೆ ರಾಜಯ ಗಳಿಗೆ 

ಕಬುಬ  ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾಗುತು ದೆ.  ಇದು ಎೆಂತಹ ನಷಟ ದ ಕೆಲಸ ಎನ್ನನ ವುದು ನಮಗೆ ಗೊತಿು ದೆ.  

ಈ ಸಮಸೆಯ ಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಗಬೇಕು.  ಆದಿ ರಿೆಂದ, ನಿಮಾ  ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿ , ಸಕಾಮರದ 

ಜವಾಬಿ್ರರಿಯಲಿ  ಕಾರ್ಖಮನೆ ನಡೆಸುವ ತಿೀಮಾಮನಕೆಕ  ಬರಬೇಕು.  ಇೆಂತಹ ಒೆಂದು ಆಶಯ 

ನನನ ದೊಬಬ ನದಲಿ ; ಈ ಸದನದ ಮತ್ತು  ನಮಾ  ಜಿಲಿೆಯ ಜನರದಿೂ  ಆಗಿದೆ.  ಈ ನಿಟಟ ನಲಿ  

ತಾವು ಇಚಾಚ ಶಕಿು  ಹೊೆಂದ್ಧ, ಇದರ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಕೆಂಡು, ಸಕಾಮರಿ ಜವಾಬಿ್ರರಿಯಲಿ  ಆ 

ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  ನಡೆಸುವಂತಹ ತಿೀಮಾಮನಕೆಕ  ಬರಬೇಕು.  ಆದಷ್ಟಟ  ಬೇಗ, ಸ್ವವಿರಾರು 

ಜನ ಏನ್ನ ರೈತರು ಮತ್ತು  ಮುಖಂಡರು ಧರಣಿ ನಿರತರಾಗಿದಿಾರೀ ಅದು ಅೆಂತಯ ಗೊಳುು ವ 

ವಯ ವಸಿೆ  ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ನಾನ್ನ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕಳುು ತೆು ೀನೆ.   

 ಡಾ: ತೇಜಸಿವ ನಿ ಗೌಡ(ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಆಯಿ್ಕ ಯಾದವರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಮಾನಯ  ನಿರಾಣಿಜಿೀ ಅವರು ಪಾೆಂಡವಪುರದಲಿ  ಒೆಂದು ಸಕಸ ಸ್ 

ಸಟ ೀರಿಯನ್ನನ  ಮಾಡಿದಿಾರೆ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅತಿಶಯೀಕಿು  ಆಗುವುದ್ಧಲಿ  ಎೆಂದು ನಾನ್ನ 

ಭಾವಿಸುತೆು ೀನೆ.  ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.  ಒಬಬ  ಮಂತಿರ ಯಾಗಿ ಮಂಡಯ  ಜಿಲಿೆ  ಸಕಕ ರೆ 

ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  ಸಕಾಮರದ ಸ್ವಾ ಮಯ ದಲಿಯೇ ಯಶಸಾ  ಪರ ಯೀಗವನ್ನನ  ಮಾಡಿದರೆ 

ಚರಿತೆರ ಯಲಿ  ನಿಮಾ  ಹೆಸರು ಉಳಿಯುತು ದೆ.  ನಿಮಾ  ಪರ ತಿಭಾ ಕೌಶಲಯ , ನಿಮಾ  ಆಡಳಿತದ 

ಬದಿ ತೆ ಬಗೆಗ  ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಐತಿಹಾಸಕವಾದ, ಪಾರಂಪರಿಕವಾದ ಈ 

ಕಾರ್ಖಮನೆಯನ್ನನ  ಪುನಶೆಚ ೀತನಗೊಳಿಸದರೆ  ಮಂಡಯ  ಜಿಲಿೆಯ ಜನರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನನ  

ಗೌರವಿಸದಂತಾಗುತು ದೆ.  ದಯವಿಟಟ  ಈ ದ್ಧಸೆಯಲಿ  ಮುೆಂದುವರೆಯಬೇಕೆೆಂದು ನಾನ್ನ 

ಆಗರ ಹ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. 

 ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆು ೋಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಮೈಷ್ಟಗರ್್ ಬಗೆಗ  ನನಗೆ 

ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಡಿ.  

 ಉಪ ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಕುರಿತ್ತ ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಚಚೆಮಯಾಗಿದೆ.  

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಸುದ್ಧೀಘಮವಾದ ಉತು ರ ಕಟಟ ದಿಾರೆ.    
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 ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆು ೋಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ನಾನ್ನ ಹೆಚ್ಚಚ  ಸಮಯ 

ತೆಗೆದುಕಳುು ವುದ್ಧಲಿ . 

 ಉಪ ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಇದರ ಬಗೆಗ  

ಚಚೆಮಯಾಗಿದೆ. 

 ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ,  ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಕುರಿತ್ತ 

ಕೇಳಿದ ಪರ ಶೆನ ಗಳಿಗೆ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಸುದ್ಧೀಘಮ ಉತು ರ ಕಟಟ ದಿಾರೆ.  ಇಲಿಗೆ ಈ ಪರ ಕರಣ 

ಮುಗಿದ್ಧದೆ ಮತ್ತು  ತಾವು ಬೇರೆಯವರನ್ನನ  ಮಾತನಾಡುವುದಕೆಕ  ಕರೆದ್ಧದಿ್ಧ ೀರಿ. 

 ಉಪ ಸಭಾಪತ್ರಯವರು:- ಮಾನಯ  ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರೇ, ದಯವಿಟಟ  ಅಥಮ 

ಮಾಡಿಕಳಿು .  ಇನೂನ  ನಿಯಮ 68ರ ಅಡಿಯಲಿ  ಚಚೆಮ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ದಯವಿಟಟ  

ಕುಳಿತ್ತಕಳಿು . 
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ಆ) ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಲೆೆ  ಮುಧೋಳ ತಾಲೆ್ಲಕ್ಕನ ಮೂಲಕ ಹಾಯುು   

      ಹೋಗುವ ಘಟಪರ ಭಾ ನದ್ಧಯ ಪರ ವಾಹದ್ಧಿಂದಾಗ ಸ್ತವಾಜನಿಕರ 

     ಆಸಿು ಪಾಸಿು ಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದುು , ಸೂಕು  ಪರಿಹಾರ ಕರ ಮ 

   ಕೈಗಳಿು ವ ಕುರಿತ್ತ. 

 

 ಶಿರ ೋ ಆರ .ಬ. ತಿಮಾಮ ಪೂರ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಆಯಿ್ಕ ಯಾದವರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, 2019 ರಿೆಂದ 2021ರವರೆಗೆ, ಅೆಂದರೆ 3 ವಷಮ ಸತತವಾಗಿ ಘಟಪರ ಭಾ ನದ್ಧಯ 

ದಂಡೆಯ ಪರ ದೇಶದಲಿರುವ ರೈತ ಪರ ತಿವಷಮ ಬ್ಳ ಹಾನಿ ಅನ್ನಭವಿಸುವಂತಹ ಪರಿಸೆಿ ತಿಗೆ 

ತ್ತತಾು ಗುತಿು ದಿಾನೆ.  ಜೂನ್್ ಬಂತ್ತ ಎೆಂದರೆ, 38 ಹಳಿು ಗಳ ರೈತಾಪಿ ವಗಮ, ನಮಾ  ಮನೆ 

ಮುಳುಗುತು ದೆಯೀ ಏನೀ, ನಮಾ  ಬ್ಳ ಹಾನಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತು ದೆಯೀ ಏನೀ, ದನ-

ಕರುಗಳ ಪರಿಸೆಿ ತಿ ಏನಾಗುತು ದೆಯೀ ಎನ್ನನ ವ ಆತಂಕದಲಿ  ಇರುತಾು ನೆ.   

                                      (ಮುೆಂದು . . .) 

(677) 14-9-2021 5.20 DS-GR 

ಶಿರ ೋ ಆರ.ಬ.ತಿಮಾಮ ಪೂರ(ಮುಿಂದು):- 

ಮೂರು ವಷಮಗಳ ಕಾಲ ಅನ್ನಭವಿಸರುವ ಅವನ ಬದುಕಿನ ನೀವಿನ ಬಗೆಗ  ನಾನ್ನ 

ಹೇಳಬಯಸುತಿು ದಿೆ ೀನೆ.  ಪರ ತಿ ವಷಮ ನಿೀರು ಎಷ್ಟಟ  ಬರುತಿು ತ್ತು  ಎೆಂದರೆ, 2019 ಜುಲೈ 31 ರಿೆಂದ 

ಕೃಷಣ  ನದ್ಧಯೆಂದ 98  ಸ್ವವಿರ ಕೂಯ ಸೆಕಸ ್ನಿೆಂದ 5.5 ಲಕ್ಷ ಕೂಯ ಸೆಕಸ ್ವರೆಗೆ  ನಿೀರು ಹರಿದು 

ಬಂದ್ಧದೆ.   ಅದೇ ರಿೀತಿ ಘಟಪರ ಭಾ ನದ್ಧಯೆಂದ 59 ಸ್ವವಿರದ್ಧೆಂದ  2.1  ಲಕ್ಷ ಕೂಯ ಸೆಕಸ ್ವರೆಗೆ 

ನಿೀರು ಹರಿದು ಬಂದ್ಧದೆ.  2020 ರಲಿ  ಕೃಷಣ  ನದ್ಧಯೆಂದ 90 ಸ್ವವಿರ ಕೂಯ ಸೆಕಸ ್ನಿೆಂದ 2.32 

ಲಕ್ಷ ಕೂಯ ಸೆಕಸ ್ವರೆಗೆ ನಿೀರು ಹರಿದು ಬಂದ್ಧದೆ.  ಅದೇ ರಿೀತಿ ಘಟಪರ ಭಾ ನದ್ಧಯೆಂದ 20  

ಸ್ವವಿರ ಕೂಯ ಸೆಕಸ ್ನಿೆಂದ 70 ಸ್ವವಿರ ಕೂಯ ಸೆಕಸ ್ವರೆಗೆ ನಿೀರು ಹರಿದು ಬಂದ್ಧದೆ. 2021 ರಲಿ  

ಕೃಷಣ  ನದ್ಧಯೆಂದ 1.13   ಲಕ್ಷ ಕೂಯ ಸೆಕಸ ್ನಿೆಂದ 4.1  ಲಕ್ಷ ಕೂಯ ಸೆಕಸ ್ವರೆಗೆ ನಿೀರು ಹರಿದು 

ಬಂದ್ಧದೆ.  ಅದೇ ರಿೀತಿ ಘಟಪರ ಭಾ ನದ್ಧಯೆಂದ 51 ಸ್ವವಿರ ಕೂಯ ಸೆಕಸ ್ದ್ಧೆಂದ 1.4 ಲಕ್ಷ 

ಕೂಯ ಸೆಕಸ ್ವರೆಗೆ ನಿೀರು ಹರಿದು ಬಂದ್ಧದೆ.  ಹಿೀಗೆ ಪರ ತಿ ಮೂರು ವಷಮ  ಸತತವಾಗಿ ಬ್ಳ 

ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.  ಮನೆಗಳು ಕಚಿಚ ಕೆಂಡು ಹೊೀಗಿವ, ದನಕರುಗಳು ಕಚಿಚ ಕೆಂಡು 

ಹೊೀಗಿವ.  ಘಟಪರ ಭಾ ನದ್ಧಯೆಂದ ಗಾರ ಮಿೀಣ ಭಾಗದಲಿ  ಒಟಟ  4,764 ಮನೆಗಳು, 2019-20 

ರಲಿ  ಘಟಪರ ಭಾ ನದ್ಧಯೆಂದ 226  ಮನೆಗಳು ಹಾನಿಗಿೀಡಾಗಿವ. 105 ಜ್ಞನ್ನವಾರುಗಳು 

ಮರಣ ಹೊೆಂದ್ಧದಿು , ಒಬಬ  ವಯ ಕಿು ಯು ಮರಣ ಹೊೆಂದ್ಧದಿಾನೆ.  37,720 ಎಕರೆಯಷ್ಟಟ  ಬ್ಳ 

ಸಂಪೂಣಮವಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿದೆ.  ತ್ೀಟಗಾರಿಕೆ ಬ್ಳಯಲಿ  ಸುಮಾರು 995 ಎಕೆರೆಯಷ್ಟಟ  ಬ್ಳ 
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ಸಂಪೂಣಮವಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿದೆ.  ಇದರಲಿ  315  ರೈತ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಿಗಳು ತ್ೆಂದರೆ 

ಅನ್ನಭವಿಸದಿಾರೆ.    2020-21 ರಲಿ  ಗಾರ ಮಿೀಣ ಭಾಗದಲಿ  ಒಟಟ  1146 ಮನೆಗಳು 

ನಾಶವಾಗಿವ.  ಮುಧೀಳ ನಗರದಲಿ  ಒಟಟ  65 ಮನೆಗಳು ನಾಶವಾಗಿವ.  4 

ಜ್ಞನ್ನವಾರುಗಳು, ಇಬಬ ರು ವಯ ಕಿು ಗಳು ಮರಣ ಹೊೆಂದ್ಧದಿಾರೆ. 32,580 ಎಕರೆಯಷ್ಟಟ  ಬ್ಳ 

ಸಂಪೂಣಮವಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿದೆ.  ತ್ೀಟಗಾರಿಕೆ ಬ್ಳಯಲಿ  ಸುಮಾರು 19,327 ಎಕರೆಯಷ್ಟಟ  

ಬ್ಳ ಹಾಳಾಗಿದೆ.  ಇದರಲಿ  8660 ರೈತರು ತ್ೆಂದರೆ ಅನ್ನಭವಿಸದಿಾರೆ.  ಈ ವಷಮ ಇನ್ನನ  

ಸವಮ ನಡೆಯುತಿು ದೆ. ಮುಧೀಳ ನಗರದಲಿೆೀ ಇನ್ನನ  ಎರಡು ಹಳಿು ಗಳ ಸವಮ ಆಗಿಲಿ .  ಆ 

ಸವಮ ಏಕೆ ಆಗಿಲಿವೆಂದು ನಾವು ಕೇಳಿದರೆ,  ಹಳಿು ಗಳ ಸವಮ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎೆಂದು ಮಂತಿರ ಗಳು 

ಹೇಳಿದಿಾರೆ ಎನ್ನನ ವ ಮಾತನ್ನನ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತಿು ದಿಾರೆ.   ಇದು ದುದೈಮವದ ಸಂಗತಿ 

ಎೆಂದು ನಾನ್ನ ಇಲಿ  ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತು ದೆ.  ಸವಮ ಕಾಯಮ ಇನ್ನನ  

ಸಂಪೂಣಮವಾಗಿ ಆಗಿಲಿ .  ಆದಷ್ಟಟ  ಬೇಗ ಈ ಸಲವಾದರೂ ಸವಮ ಆಗಬೇಕಾಗುತು ದೆ.   ಈ 

ರಾಜಯ ದಲಿ  ಮನೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನನ  ಒೆಂದು ಸ್ವವಿರ ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳಿಗಿೆಂತಲೂ ಹೆಚಿಚ ನ 

ಹಣವನ್ನನ  ಸಕಾಮರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದೆ.   ಈಗ ಆರ್ಥಮಕ ಇಲ್ಯಖೆಯೆಂದ 200 

ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಡಲ್ಯಗಿದೆ ಎೆಂಬ ಮಾತನ್ನನ  ನಾನ್ನ ಕೇಳಿದಿೆ ೀನೆ.   

ಈ ಪರ ವಾಹ ಬಂದು ಹೊೀದ ನಂತರ ಗಾರ ಮಿೀಣ ಬದುಕನ್ನನ  ನೀಡುವುದಕಾಕ ಗುವುದ್ಧಲಿ .  

ಕಬುಬ  ಕಳತ್ತ ವಾಸನೆ ಬರುತಿು ದೆ.  ಆ ವಾಸನೆಯನ್ನನ  ನಾವು ಯಾರು 

ಸಹಿಸಕಳುು ವುದಕಾಕ ಗುವುದ್ಧಲಿ .  ಆ ರೈತ ಒೆಂದು ಎಕರೆ ಕಬಬ ನ್ನನ  ಬ್ಳಯುವುದಕೆಕ   25,000  

ರೂಪಾಯ ಬೇಕಾಗುತು ದೆ.    ಪರ ತಿ ವಷಮ ಕಬುಬ  ಬ್ಳಯುತಾು ರೆ, ಆ ಬ್ಳ 

ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುತು ದೆ.  ಮೂರು ವಷಮ ಈ ರಿೀತಿ ಕಬುಬ  ಬ್ಳ ನಾಶವಾಗಿದೆ.  ಸಕಾಮರದ್ಧೆಂದ 

ಕಡುವಂತಹ ಹಣ ಎಷ್ಟಟ ?  ಎನ್್.ಡಿ.ಆರ್್.ಎಫ್.ನಿೆಂದ ಕೇವಲ ಎರಡು ಹೆಕೆಟ ೀರ್್ಗೆ ಮಾತರ  

ಕಡುತಿು ದಿಾರೆ.  ನಾನ್ನ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕಳುು ವುದೇನೆೆಂದರೆ,  ಆ ರೈತರಿಗೆ 

cultivation ಖಚ್ಚಮ ಏನಾಗಿದೆ ಅದನಾನ ದರೂ ಕಡಬೇಕಲಿವೇ?  ಅವನ ಬದುಕಿನ ಪರಿಸಿ ತಿ 

ಏನ್ನ?  ಮೂರು ವಷಮ ರಸೆು ಯಲಿ  ಬಿದಿ ೆಂತಹ ರೈತನಿಗೆ ಸಕಾಮರ ನಾವಿದಿೆ ೀವ, ನಾವು 

ಕಡುತೆು ೀವ, ರೈತನಿಗೆ ನಾವು ಕೈಬಿಡುವುದ್ಧಲಿ ,  atleast cultivation  ಖಚ್ಚಮ ಏನಾಗಿದೆ 

ಅದನಾನ ದರೂ ಕಡುತೆು ೀವ ಎೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಲಿವೇ?  ಪರ ತಿ ವಷಮ ಈ ರಿೀತಿ 

ಹಾನಿಯಾಗುತಿು ದಿರು ಸಕಾಮರ ಸುಮಾ ನೆ ಕುಳಿತ್ತಕೆಂಡರೆ ಹೇಗೆ? ಮಾನಯ  

ಸದಿರಾಮಯಯ ನವರ ಸಕಾಮರ ಇದಿಾ ಗ ಕಬಿಬ ನ ದರ ಕಡಿಮಯಾದಾಗ  ರಾಜ್ಞಯ ದಯ ೆಂತ ಪರ ತಿ 

ಟನ್್ಗೆ 300 ರೂಪಾಯ ಸಬಿಸ ಡಿ ಕಟಟ ೆಂತಹ ಇತಿಹಾಸ ನಮಗಿದೆ.  ಈ ರಿೀತಿ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  



«¥À/14.09.2021/178 

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

ಈ ಸಕಾಮರಕೆಕ  ಏಕೆ ಆಗುವುದ್ಧಲಿ ?  ಪರ ತಿ ವಷಮ ರೈತ ದ್ಧವಾಳಿಯಾಗಿದಿಾನೆ.  ಒೆಂದು ಟನ್್ಗೆ 

ಒೆಂದು ಸ್ವವಿರ ರೂಪಾಯ ಕಡಿ.   ನಮಾ  ಸಕಾಮರ ಇದೆ, ನಾವು ಒೆಂದು ಟನ್್ಗೆ  ಒೆಂದು 

ಸ್ವವಿರ, ಎರಡು ಸ್ವವಿರ ರೂಪಾಯ ಕಡುತೆು ೀನೆೆಂದು ಎೆಂಬ ಮಾತ್ತ ಬರದ್ಧದಿ ರೆ ಹೇಗೆ?  

ಮೂರು ವಷಮಗಳಿೆಂದ ನೀವು ಅನ್ನಭವಿಸುತಿು ರುವ ರೈತರಿಗೆ ಸಕಾಮರ ಏನ್ನ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ 

ಆಗುತು ದೆ?  ಸಕಾಮರ ರೈತರಿಗೆ ಏನ್ನ ಅಭಯ ಕಟಟ  ಹಾಗೆ ಆಗುತು ದೆ?   ನನನ ದೇ ಸಾ ೆಂತ 

ವಿಚಾರ ತೆಗೆದುಕಳುು ವುದಾದರೆ, ಪರ ತಿ ವಷಮ 35 ಎಕರೆಯಲಿ  ಕಬುಬ  ಬ್ಳಯುತೆು ೀನೆ.  ಪರ ತಿ 

ವಷಮ 45 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಗಳನ್ನನ  ಖಚ್ಚಮ ಮಾಡುತಿು ದಿೆ ೀನೆ.  ಒೆಂದು ಎಕರೆಯಲಿ  ಬ್ಳ 

ಬ್ಳಯಬೇಕಾದರೆ ನಾನ್ನ 25,000 ರೂಪಾಯಗಳನ್ನನ  ಖಚ್ಚಮ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದೆ.   

ಮುಧೀಳ ನಗರದಲಿ  ಆರು ವಾಡ್್ಮಗಳಿಗಿೆಂತ ಹೆಚ್ಚಚ  ವಾಡ್್ಮಗಳು ಪರ ತಿ ವಷಮ ಮುಳುಗಿ 

ಹೊೀಗುತು ದೆ.  ಮನೆ ಬಿದಿು  ಹೊೀಗಿರುತು ದೆ, ಹಾವು ಬಂದ್ಧರುತು ದೆ,   ಹೇಳತಿೀರದ ವಾತಾವರಣ 

ಅಲಿ  ನಿಮಾಮಣವಾಗಿದೆ ಎೆಂದು ನಾನ್ನ ಹೇಳಬಯಸುತಿು ದಿೆ ೀನೆ.  ನಮಾ ಲಿ  ಗುಲಗಾಲಜಂಬಗಿ 

ಮತ್ತು  ರೂಗಿ ಎೆಂದು ಎರಡು ಹಳಿು ಗಳಿವ.  ಅಲಿ  ಒೆಂದು ಅಡಡ  ರಸೆು  ಇದೆ, ಆ ರಸೆು  

ಏನಾದರೂ ಕಿತ್ತು ಕೆಂಡು ಹೊೀದರೆ ಇಡಿೀ ಊರೇ ಕಚಿಚ ಕೆಂಡು ಹೊೀಗುತು ದೆ.  2019  

ರಲಿ  ಒೆಂದು ಮನೆ ಇರಲ್ಯರದ ಹಾಗೆ ಎಲಿ್ಯ  ಮನೆಗಳು ನಿೀರಿನಿೆಂದ ಆವೃತು ವಾಗಿತ್ತು .  

ಅವರು ಊರು ಬಿಟಟ  ಹೊೀಗಿದಿರು.   ಕೆಲವರು ಅಲಿೆಂದ ಬಂದು  ನನಗೆ ಮನೆ ಇಲಿವೆಂದು 

ಹೃದಯರ್ಘತವಾಗಿ ಸತ್ತು  ಹೊೀದರು.  ಇಲಿ , ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಡುವುದ್ಧಲಿ , ಮುಳುಗಿ 

ಸತು ರಷ್ಟಟ ೀ ಪರಿಹಾರ ಕಡುತೆು ೀವ ಎನ್ನನ ವ ಮಾತನ್ನನ  ಸಕಾಮರದವರು ಹೇಳಿದರು.  ಹಿೀಗೆ 8-

10  ಹಳಿು ಗಳ ಪರಿಸಿ ತಿ  ಇದೆ. ಜೂನ್್ ತಿೆಂಗಳು ಬಂತ್ತ ಎೆಂದರೆ ಜಿೀವ ಕೈಯಲಿ  

ಹಿಡಿದುಕೆಂಡು  ಯಾವಾಗ ನಿೀರು ಬರುತು ದೆ, ಯಾವಾಗ ಊರು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತು ದೆ, 

ಯಾವಾಗ ಮನೆ ಬಿೀಳುತು ದೆ, ಯಾವಾಗ ಜ್ಞನ್ನವಾರುಗಳು ಮರಣ ಹೊೆಂದುತು ದೆ, ಬ್ಳ 

ಹಾನಿಯಾಗುತು ದೆ ಎನ್ನನ ವ ಆತಂಕ ನಮಾ ನ್ನನ  ಕಾಡುತಿು ದೆ.  ಎನ್್.ಡಿ.ಆರ್್.ಎಫ., 

ಕಡುವಂಥದಿು  ಐದು ವಷಮವಾದರೂ ರಿವೈಸ್್  ಆಗಲಲಿ .  ಇನ್ನನ  ಕೇೆಂದರ  ಸಕಾಮರದಲಿ  

ಸಭೆ ಆಗಿಲಿವೆಂದು ಅನಿಸುತಿು ದೆ.  ಎಷ್ಟಟ  ಕಡಬೇಕಾಗುತು ದೆ ಎನ್ನನ ವಂಥದಿನ್ನನ  

ಇವತಾು ದರೂ ಕೇೆಂದರ  ಸಕಾಮರಕೆಕ  ಮನವಿ ಮಾಡಿಕಳಿು .  ಈ ಪರ ವಾಹದ್ಧೆಂದ ಕಚಿಚ ಕೆಂಡು 

ಹೊೀದಂತಹ ಬ್ಳಗೆ  atleast cultivation  ಗೆ ಎಷ್ಟಟ  ಖಚಾಮಗಿದೆ ಅಷಟ ನಾನ ದರೂ 

ಎನ್್.ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ.,ನಿೆಂದ ಕಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು.  ಅದು  2015 ರಲಿ  ಆಗಿದೆ.  

ಇನ್ನನ  ಸಭೆ ಆಗಿಲಿ  ಎನ್ನನ ವುದು ನನನ  ಗಮನಕೆಕ  ಬಂದ್ಧದೆ ಎೆಂದು ನಾನ್ನ ಹೇಳುವುದಕೆಕ  

ಇಷಟ ಪಡುತಿು ದಿೆ ೀನೆ.  ನಮಗೆ ಮತ್ು ೆಂದು ಆತಂಕವೇನೆೆಂದರೆ,  ಸಕಾಮರದ್ಧೆಂದ ಪರ ತಿ ವಷಮ 
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ಕಡುವಂತಹ  T.C., ಗಳು  ಸುಟಟ  ಹೊೀಗುತು ವ, ನಿೀರನಲಿ  ಮುಳುಗಿ ಹೊೀಗುತು ವ, 

ಮೊೀಟ್ಟರುಗಳು ಮುಳುಗಿ ಹೊೀಗುತು ವ.  ನದ್ಧದಂಡೆಯಲಿ  ಲಫಟ ್ ಇರಿಗೇಷನ್್ ಇರತಕಕ ೆಂಥ  

ಜಮಿೀನಿಾರರಿಗೆ  2-3  ತಿೆಂಗಳಿನಿೆಂದ ನಿೀರು ಇಲಿದೆ ಒದಿಾಡುತಿು ದಿಾ ರೆ.  ಇದರಿೆಂದ ಬ್ಳ 

ಹಾನಿಯಾಗುತಿು ದೆ.  ಒೆಂದು ಕಡೆ ಪರ ವಾಹದ್ಧೆಂದ ಹಾನಿ, ಮತ್ು ೆಂದು ಕಡೆ ಆ ನದ್ಧಯೆಂದ 

ಲಫಟ ್ ಇರಿಗೇಷನ್್ ಮಾಡುವುದರಿೆಂದ ರೈತರಿಗೆ ತ್ೆಂದರೆಯಾಗುತಿು ದೆ.  ನಾನ್ನ ಸಕಾಮರಕೆಕ  

ವಿನಂತಿ ಮಾಡುವುದೇನೆೆಂದರೆ, ನನಗೆ ಒೆಂದು ಅನ್ನಮಾನವಿದೆ, ರೈತಾಪಿ ವಗಮದಲಿ  

ಅನ್ನಮಾನವಿದೆ.  ಆಲಮಟಟ  ನಿೀರಿನ ನಿವಮಹಣೆಯಲಿ  ಅಲಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಪಿಪ ನಿೆಂದ 5 

ರಿೆಂದ 6 ದ್ಧವಸ  ನಿೀರು ನಿಲಿುತು ದೆ.  ಇವರು ಆಲಮಟಟ  ಗೇಟ್ ಯಾವಾಗ ತೆಗೆಯುತಾು ರೆ,  

ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಕೂಯ ಸೆಕಸ ್ ನಿೀರು ಹೊರಗಡೆಯೆಂದ ಬರುತು ದೆ.  ಆಗಲೂ ನಿೀರಿನ ಮಟಟ  517 

ಮಿೀಟರ್್  ತಲುಪಿದರು ಗೇಟ್ನ್ನನ  ಹಾಗೆಯೇ ನಿಲಿಸುತಾು ರೆ.  517  ಮಿೀಟರ್್ ನಿೀರು ಏನ್ನ 

ನಿಲಿಸುತಾು ರೆ ಆಗ ನಿೀರಿನ ಮಟಟ  ಎತು ರ ಆಗುತು ದೆ.  ಕೃಷ್ಠಣ  ನದ್ಧ ಹಾಗೂ ಆಲಮಟಟ  

ಡಾಯ ಮ್ನಿೆಂದ  ನಿೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೊೀಗುವುದಕಾಕ ಗುವುದ್ಧಲಿ .   ಆದಿ ರಿೆಂದ 5 

ರಿೆಂದ 10 ದ್ಧವಸ ನಿೀರು ನಿಲಿುವುದರಿೆಂದ ಎಲಿ್ಯ  ಬ್ಳಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತಿು ದೆ.   517  ಮಿೀಟರ್್  

ಬದಲು 511  ಅಥವಾ 512  ಮಿೀಟರ್್ಗೆ ನಿೀರು ನಿಲಿಸದಿ ರೆ  ಇವತ್ತು  ಬ್ಳಗೆ 

ಹಾನಿಯಾಗುತಿು ರಲಲಿ , ನಿೀರು ಹರಿದು ಹೊೀಗಿಬಿಡುತಿು ತ್ತು . 

          (ಮುೆಂದು)  

(678)  14-09-2021/5-30/bkp-gr 

      (ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು  ಪಿೋಠದಲೆ್ಲದು ರು) 

ಶಿರ ೋ.  ಆರ .ಬ. ತಿಮಾಮ ಪೂರ(ಮುಿಂದು):-   

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,   ಇದು  ಆಲಮಟಟ ಯ  ನಿೀರಿನ  ನಿವಮಹಣೆಯಲಿ   ಅವರು  ತಪುಪ   

ಮಾಡಿದಿರಿೆಂದ,   ನಮಾ  ಬ್ಳಗಳು  ಹಾನಿಯಾಗಿವ.  ಅದಕೆಕ   ಸಂಬಂಧಪಟಟ   ಹಾಗೆ    

ಹಾನಿಯಾದ  ಬ್ಳಗಳಿಗೆ  ತಾವು  ಪರಿಹಾರ   ಕಡಬೇಕಾಗುತು ದೆ.     ಅದಕೆಕ   

ಎನ್್ಡಿಆರ್್ಎಫ್ ನಿೆಂದ ಪರಿಹಾರ ಕಡಬ್ರರದು.      ನಿಮಾ   ತಪಿಪ ನಿೆಂದ  ರೈತನ ಬ್ಳಗಳು  

ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿೆಂದ  ಅದಕೆಕ  ನಿೀವೇ   ರೈತನಿಗೆ   ಹಣವನ್ನನ   ಕಡಬೇಕೆೆಂದು ಮಾನಯ   

ಮಂತಿರ ಗಳಲಿ   ವಿನಂತಿ  ಮಾಡಿಕಳುು ತೆು ೀನೆ.  



«¥À/14.09.2021/180 

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

   ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಲಿ   ನಾನ್ನ ಮಾತ್ು ೆಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ  

ವಿನಂತಿ  ಮಾಡಿಕಳುು ವುದೇನೆೆಂದರೆ,   ಬಹುಶಃ  2002 ರಲಿ    ಆಲಮಟಟ   ಗೇಟ್  

ಹಾಕುವಾಗ  ನಾನೇ  ಅಲಿ   ಬ್ರಗಲಕೀಟೆ  ಜಿಲಿೆಯ  ಉಸುು ವಾರಿ  ಮಂತಿರ ಯಾಗಿದಿೆ .  ಆಗ  

ನಮಗೆ  ಇದರ  ಬಗೆಗ  ಏನ್ನ ಅನಿಸಲಲಿ .  ಆಲಮಟಟ  ಡಾಯ ೆಂ ಅನ್ನನ   ಯಾವಾಗ  ಕಟಟ ದೆವು,  

ಆಗಿನಿೆಂದ  ನದ್ಧ  ನಿೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ  ಹರಿದು  ಹೊೀಗುತಿು ಲಿ .     ಮೊದಲು ಏನಾಗುತಿು ತ್ತು  

ಎೆಂದರೆ    ಪರ ವಾಹ  ಬಂದಾಗ  ಒೆಂದು ದ್ಧವಸ   ಅಥವಾ  ಎರಡು ದ್ಧವಸ  ನಿೀರು  ಇರುತಿು ತ್ತು .   

ತತಕ್ಷಣ  ನಿೀರು ಹರಿದು  ಹೊೀಗುತಿು ತ್ತು .    ಯಾವಾಗ ಆಲಮಟಟ  ಗೇಟ್  ಹಾಕಿದೆವೊೀ  

ಅೆಂದ್ಧನಿೆಂದ  ಇಲಿಯವರೆಗೆ   ನಿೀರಿನ ಮಟಟ   ಹೆಚಾಚ ಗಿದೆ.  ಬರತಕಕ ೆಂತಹ ನಿೀರು  ಕಡಿಮ  

ಇದಿರೂ   ಸಹ  ನಿೀರಿನ ಮಟಟ   ಹೆಚಾಚ ಗುತಿು ದೆ ಹಾಗೂ ತಕ್ಷಣವೇ  ನಿೀರು  ಹರಿದು 

ಹೊೀಗುವುದ್ಧಲಿ .    ಆದಿ ರಿೆಂದ,  ಈ  ವಿಚಾರವಾಗಿ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಲಿ   ವಿನಂತಿ  

ಮಾಡಿಕಳುು ತೆು ೀನೆ. ಅದಕೆಕ   ತಾವು   ನಮಾ ನ್ನನ   ಆಲಮಟಟ  ಸಂತರ ಸು ರಂತೆ     ಟರ ೀಟ್  

ಮಾಡಬೇಕು.   ಏಕೆೆಂದರೆ,  3 ವಷಮಗಳ  ಕಾಲ  ಸತತವಾಗಿ  ಬ್ಳಗಳನ್ನನ   ಮತ್ತು  

ಮನೆಗಳನ್ನನ   ಕಳದುಕೆಂಡರೆ  ಯಾರು ನಮಗೆ  ಸಂತರ ಸು ರು  ಎೆಂದು  ಟರ ೀಟ್  ಮಾಡುತಾು ರೆ? 

ಅದಕಕ ೀಸಕ ರ  ಆಲಮಟಟ  ಸಂತರ ಸು ರಿಗೆ  ಏನ್ನ   ಪರಿಹಾರ   ಕಡುತಿು ದಿ್ಧ ೀರಿ.   ಅದನ್ನನ   

ನಮಗೆ   ಕಡದ್ಧದಿ ರೆ  ಹೇಗೆ?   ಇದು  ಇನೂನ   ಇವರು  524 ಮಿೀಟರ್್ಗೆ   ಗೇಟ್  ಹಾಕಿದರೆ   

ನಮಾ   ಪರಿಸಿ ತಿ ಏನಾಗುತು ದೆ?  ಆಗ     ಇವರು ನಿೀರಿನ ಮಟಟ ವನ್ನನ    519 ಮಿೀಟರ್್ಗೆ  

ನಿಲಿಸುತಾು ರೆ.  ಆಗ  ಪರ ವಾಹ   ಬಂದಾಗ ನಿೀರಿನ ಮಟಟ    ಎತು ರವಾಗುತು ದೆ.    ಮತೆು   8-10  

ದ್ಧವಸಗಳ  ಕಾಲ  ನಿೀರು  ನಿಲಿುತು ದೆ.    ನಮಗೆ  ಇದು  ಒೆಂದು ಅವಕಾಶ. ಅದೇನೆೆಂದರೆ  

ಡಾಯ ಮ್ನಿೆಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ  ಎನ್ನನ ವುದು  ನಮಾ  ಮತ್ತು     ರೈತರ  ಅಭಿಪಾರ ಯವಾಗಿದೆ.     

(ಈ  ಹಂತ್ದಲೆ್ಲ  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರು ಸಭಾ ಪಿೋಠವನುನ   ಅಲಂಕರಿಸಿದರು) 

  ಇದರ  ಬಗೆಗ   ತಜ್ಞರನ್ನನ   ಕೇಳಿದಾಗ  ಅವರು  ಆಲಮಟಟ  ಡಾಯ ಮ್ನಿೆಂದ  ಬ್ಳಗಳು 

ಹಾನಿಯಾಗುತಿು ವ  ಮತ್ತು   ಮನೆಗಳಿಗೆ  ನಿೀರು  ನ್ನಗುಗ ತಿು ದೆ  ಎೆಂದು  ಹೇಳುತಾು ರೆ.  

      ಸಭಾಪತಿಯವರು: ಶ್ರ ೀಯುತ ತಿಮಾಾಪೂರ್್  ರವರೆ,  ಒೆಂದು  ನಿಮಿಷ  

ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನನ   ನಿಲಿಸ.  ನಿಮಾ   ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯ ರು  ಎಲಿ   ಹೊೀಗಿದಿಾರೆೆಂದು  

ವಿರೀಧ  ಪಕ್ಷದ  ನಾಯಕರು  ಹೇಳಬೇಕು.   ಯಾರು  ಇಲಿವೆಂದರೆ    ಸದನವನ್ನನ     ಹೇಗೆ  

ನಡೆಸಬೇಕು? ಸದನದಲಿ   ಹಾಜರಿರಬೇಕೆೆಂದು  ನಿೀವು  ಮತ್ತು   ನಿಮಾ   ಪಕ್ಷದ  ಮುಖಯ  
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ಸಚೇತಕರು  ಹೇಳಬೇಕಲಿವೇ?   ಹೊರಗಡೆ  ಹೊೀಗಿದಿಾರೆೆಂದರೆ  ಸದನವನ್ನನ   

ಮುೆಂದೂಡಲಕೆಕ   ಆಗುತು ದೆಯೇ?     

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

ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,   ಸದನ ಮುಗಿಯುತು ದೆ ಎೆಂದು ತಿಳಿದುಕೆಂಡು ಹೊರಗಡೆ  

ಹೊೀಗಿದಿಾರೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-   ಇನ್ನನ  ಅಜೆೆಂಡಾ  ಪ್ೆಂಡಿೆಂಗ್  ಇರುವಾಗ  ಸದನ   ಹೇಗೆ  

ಮುಗಿಯುತು ದೆ?  ಅಜೆೆಂಡಾ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ  ಸದನವನ್ನನ   ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತು ದೆ.   

ಶಿರ ೋಎಸ್ .ಆರ . ಪಾಟಿೋಲ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ  ರ್ನಯಕರು):-  ಇಲಿ  ಒೆಂದು 

ಮಹತಾ ದ  ವಿಚಾರವನ್ನನ   ಚಚೆಮ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದಭಮದಲಿ   ಸಕಾಮರ    attentive 

ಆಗಿ ಇರಬೇಕು  ಮತ್ತು   seriousness ಇರಬೇಕು.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:   ಮೊದಲು  ನಿಮಾ  ವಿಷಯವನ್ನನ   ಹೇಳಿ.   

ಶಿರ ೋಎಸ್ .ಆರ . ಪಾಟಿೋಲ :-    ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ತಾವು ನಮಾ ದನ್ನನ   

ಹೇಳುತಿು ದಿ್ಧ ೀರಿ.   ಆದರೆ,  ಕನಿಷಟ  ಪಕ್ಷ   3 ಮಂದ್ಧ ಸಚಿವರು  ಈ ಸದನದಲಿ  ಇರಬೇಕು.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:   ನಿಮಾ  ಕಡೆಯಲಿ  ತಮಾ ಲಿ    ಇಬಬ ರನ್ನನ  ಬಿಟಟ ರೆ ಬೇರೆ  

ಯಾರು  ನಿಮಾ ವರಿದಿಾರೆ?   ನಿಮಾ  ಸದಸಯ ರದಿೆ ೀ  ಪರ ಶೆನ     ಇದೆ.   

      ಶಿರ ೋಎಸ್ .ಆರ . ಪಾಟಿೋಲ :-    ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,  ವಿರೀಧ  ಪಕ್ಷದ  

ನಾಯಕನಾಗಿ  ನಾನ್ನ attentive ಆಗಿ ಕೇಳುತಿು ದಿೆ ೀನೆ.   ತಾವು ಸಹ ನಮಾ    ಜಿಲಿೆಯವರೇ 

ಆಗಿದಿ್ಧ ೀರಿ.    ಘಟಪರ ಭಾ  ದಂಡೆ  ಮೇಲೆ  ಇದಿ್ಧ ೀರಿ.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-  ಅದಕಾಕ ಗಿಯೇ  ನಾನ್ನ ಹೇಳುತಿು ದಿೆ ೀನೆ.     

ಶಿರ ೋಎಸ್ .ಆರ . ಪಾಟಿೋಲ :-    ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,    ಇಡಿೀ ಸದನವನೆನ ೀ  

ನೀಡಿ.  Minimum requirement fulfil   ಆಗಿಲಿ .    

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-   ಶ್ರ ೀಯುತ   ವಿಶಾ ನಾಥ್್ ರವರೆ,  ಕೆಲವು ಸಂದಭಮದಲಿ  ತಾವು 

ಯಾವುದು-ಯಾವುದೊೀ  ವಿಚಾರವಾಗಿ  ಮಾತನಾಡುತಿು ೀರಿ.  ಈಗ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ 

ಮಾತನಾಡಿ.   ಸಭಾನಾಯಕರು  ಮತ್ತು  ಮುಖಯ ಸಚೇತಕರು   ಈ  ಬಗೆಗ   ಹೇಳಬೇಕು.        
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ಶಿರ ೋಎಸ್ .ಆರ . ಪಾಟಿೋಲ :-    ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,   ಈ ರಿೀತಿ  ಮಾತನಾಡಿದರೆ  

ಕೇಳುವವರೇ  ಇಲಿ .    

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-   ತಾವು ನನನ  ಮಾತನೆನ ೀ ಕೇಳುವುದ್ಧಲಿ  ಮತ್ತು  ನನನ ನ್ನನ   

ನೀಡುವುದೇ  ಇಲಿ .   

ಶಿರ ೋಎಸ್ .ಆರ . ಪಾಟಿೋಲ :-  ಯಾವಾಗಲೂ  ನಾನ್ನ ನಿಮಾ ನೆನ ೀ  ನೀಡುತಿು ರುತೆು ೀನೆ.    

ಸಭಾಪತಿಯವರು:  ಸಭಾನಾಯಕರು  ಮತ್ತು   ಮುಖಯ  ಸಚೇತಕರು  ಇಲಿ   

ಗಮನಿಸಬೇಕು.  ಸದನವನ್ನನ   ನಡೆಸುವ  ಬಗೆಗ   ನಾವು ಮತ್ತು   ನಿೀವು  ಕೂಡಿಕೆಂಡು ಏನ್ನ  

ಮಾತನಾಡಿದಿೆ ೀವೆಂದರೆ,  ಅಜೆೆಂಡವನ್ನನ   ಪೂಣಮ   ಮುಗಿಸುವವರೆಗೆ ಸದನವನ್ನನ  

ನಡೆಸಬೇಕು  ಮತ್ತು  ಸದನ ನಡೆಸುವಲಿ  ಸಮಯ ರಾತಿರ  8 ಗಂಟೆ, 10ಗಂಟೆಯಾದರೂ ಸಹ 

ಆಡಳಿತ  ಪಕ್ಷದವರಾಗಲ, ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯ ರಾಗಲ, ಅವರೆಲಿರೂ ಈ ಸದನದ 

ಸದಸಯ ರಾಗಿದಿು , ಎಲಿರೂ  ಸದನದಲಿ   ಇರಬೇಕು.  ಆದಿ ರಿೆಂದ, ಸದನದ  ಯಾವುದೇ 

ಚಚೆಮಯಲಿ  ಎಲಿರೂ  ಭಾಗವಹಿಸ, ಚಚೆಮ   ಮಾಡುವುದರ   ಮೂಲಕ ಸದನವನ್ನನ   

ನಡೆಸಬೇಕೆನ್ನನ ವುದು ನಮಾ   ಉದಿೆ ೀಶ.      ಆ  ರಿೀತಿ  ಮಾಡದೇ            ಹೊೀದರೆ   

ಸ್ವವಮಜನಿಕರಲಿ   ನಮಾ  ಬಗೆಗ   ಏನ್ನ ಭಾವನೆ  ಬರುತು ದೆ?  ಮೇಲಾ ನೆಯ ಸದಸಯ ರಾಗಿ  ನಾವು 

ಮೇಲಾ ನೆಯಲಿ   ನಾವು  ಈ ರಿೀತಿ  ಚಚೆಮ  ಮಾಡಿ, ರಾಜಯ ದ  ಜನರಿಗೆ ಏನಾದರೂ  ಮಸೇಜ್್  

ಕಳುಹಿಸುವಾಗ     ಸದನದಲಿ   ಇರದೇ  ಇನನ ಬಬ ರ  ಮೇಲೆ ಟೀಕೆ  ಮಾಡಿದರೆ  ಹೇಗೆ?   

ಆದಿ ರಿೆಂದ, ಸದನದ ಎಲಿ್ಯ  ಸದಸಯ ರಿಗೆ ನಾನ್ನ ಕಳಕಳಿಯಂದ 

ಕೇಳಿಕಳುು ವುದೇನೆೆಂದರೆ  ಸದನ ನಡೆಯುವಾಗ  ನಿಮಾ  ನಿಮಾ  ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯ ರುಗಳಿಗೆ  

ಸದನದಲಿ   ಹಾಜರಿರುವ  ಬಗೆಗ   ತಿಳಿಸಬೇಕು.  ಏಕೆೆಂದರೆ,  ಹೊರಗಡೆ ನಮಾ  ಘನತೆ-

ಗೌರವಕೆಕ  ದಕೆಕ   ಬರಬ್ರರದು.    ನಾಳಯೆಂದ  ಎಲಿ್ಯ  ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರುಗಳು ತಮಾ  ತಮಾ  

ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯ ರುಗಳಿಗೆ  ಸದನದಲಿ    ಹಾಜರಿರಬೇಕೆೆಂದು  ತಿಳಿಸಬೇಕೆೆಂದು ನಾನ್ನ 

ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.   ಚಚೆಮಯಲಿ  ಎಲಿರೂ   ಇದಿ ರೆ   ಸದಸಯ ರು  ಪರ ಶೆನ ಯನ್ನನ   ಕೇಳುತಾು ರೆ. ಟೀಕೆ-

ಟಪಪ ಣಿಗಳಾಗುತು ವ.   ಆ ದೃಷಿಟ ಯೆಂದ ದಯಮಾಡಿ ಎಲಿ್ಯ  ಸದಸಯ ರು ಸದನ 

ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಸದನದಲಿ  ಇರುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಬೇಕೆೆಂದು  ಎಲಿ್ಯ  ಪಕ್ಷದ  

ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ  ನಾನ್ನ ವಿನಂತಿ  ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.    
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ಶಿರ ೋಎಸ್ .ಆರ . ಪಾಟಿೋಲ :-    ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ತಮಾ  ಆದೇಶವನ್ನನ   

ಪಾಲನೆ  ಮಾಡುತೆು ೀವ.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:  ಇದು ಆದೇಶವಲಿ , ವಿನಂತಿ.   

Sri S.R.PATIL:- Mr.Chairman Sir, we will take it as an order. ರ್ಖಲ 

ಕುಚಿಮಗಳಿದಿಾ ಗ   ಮಾತನಾಡುವ  ಬಗೆಗ   ನಾನ್ನ ಸಹ ಬಹಳ  ನೀವಿನಿೆಂದ  ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.  

ತಾವು ಹೇಳಿದಿು  ಅಥಮವಾಗಿದೆ.  ನಾಳಯೆಂದ  ಈ ರಿೀತಿಯಲಿ  ಆಗದಂತೆ  ನಾವು ಎಲಿ್ಯ   

ಪರ ಯತನ  ಮಾಡುತೆು ೀವ.  ಆ ಕಡೆಯವರು ಸದನದಲಿ   ಇರುವ ಹಾಗೆ  ನೀಡಿಕಳು ಬೇಕೆೆಂದು 

ಸಭಾನಾಯಕರಿಗೆ  ಹೇಳಿದಿೆ ೀವ.  ತಾವು ಅವರಿಗೂ  ಹೇಳಿದಿ್ಧ ೀರಿ, ನಮಗೂ  ಹೇಳಿದಿ್ಧ ೀರಿ.  

ನಮಾ  ಕಡೆಯೂ ಸಹ ಕುಚಿಮಗಳು  ರ್ಖಲ ಇವ.  We will admit it.  But, we will see that all 

our Members are present from tomorrow onwards without fail.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:   ಏನ್ನ  ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಹೇಳಿ. ಈಗ ಸದನವನ್ನನ   

ಮುೆಂದೂಡಬೇಕೀ  ನಡೆಸಬೇಕೀ  ಹೇಳಿ.    

ಶಿರ ೋ. ಆರ. ಅಶ್ೋಕ( ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು):   ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ನಾನ್ನ  

ಉತು ರವನ್ನನ   ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.     

ಸಭಾಪತಿಯವರು:  ಶ್ರ ೀಯುತ ಆರ್.ಬಿ. ತಿಮಾಾಪೂರ್್ ರವರ  ನಿಯಮ 330ಯ  

ವಿಚಾರದ ಚಚೆಮ   ಮುಗಿಯಬೇಕು.    

   ಶಿರ ೋ ಆರ. ಬ. ತಿಮಾಮ ಪೂರ: ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,  ತಾವು ಸಹ  ನದ್ಧ 

ದಂಡೆಯಲಿ   ಇರತಕಕ ವರು, ನನಗಿೆಂತ   ನಿಮಗೆ  ಹೆಚ್ಚಚ  ಅನ್ನಭವ  ಇದೆ.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:    ಅನ್ನಭವ ಆಗಿದೆ.      

 ಶಿರ ೋ ಆರ. ಬ. ತಿಮಾಮ ಪೂರ:   ನಮಾ ದು 60 ಎಕರೆ  ಹೊೀಯತ್ತ,  20 ಎಕರೆ 

ಹೊೀಯತ್ತ ಎೆಂದು  ಪರ ತಿಯಬಬ   ರೈತ ನಿಮಾ  ಮನೆಗೆ ಬಂದು  ಹೇಳುತಾು ನೆ. ತಾವು ಇದಿಾ ಗ  

ಒೆಂದು  ಮಾತನ್ನನ   ಹೇಳಿದ್ಧರಿ.  ನಿೀರಾವರಿ  ಮಂತಿರ  ಇರಲ ಎೆಂದು  ಹೇಳಿದ್ಧರಿ.  ಏತಕೆಕ   

ಹೇಳಿದ್ಧರಿ ಎೆಂದರೆ  ತಾವು  ಆ  ಕಿೆ ೀತರ ವನ್ನನ   ಪರ ತಿನಿಧಿಸುವಂತಹವರು.  ಅಲಿನ  ನೀವು  

ಅವರಿಗೆ ಗೊತಿು ರುತು ದೆ.   ಅಲಿ  ನಾವು ಏನಾದರೂ  ಹೇಳಿದರೆ ಸಕರಾತಾ ಕವಾಗಿ    ಉತು ರ  

ಬರುತು ದೆ.  ನಮಾ ವರೇ ಒಬಬ ರು ಮಂತಿರ ಗಳಿದಿಾರೆ, ನಮಗೆ  ಒೆಂದು ನಾಯ ಯ ಸಗಬಹುದು 
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ಎನ್ನನ ವ  ಭಾವನೆಯೆಂದ  ನಾನ್ನ  ಹೇಳಿದಿೆ ೀನೆಯೇ  ಹೊರತ್ತ,   ಕಂದಾಯ  ಮಂತಿರ ಗೆ  

ನಾನ್ನ ಹೇಳುತೆು ೀನೆ ಎನ್ನನ ವುದಲಿ .  ಕಂದಾಯ  ಮಂತಿರ ಗಳು ಕಾನೂನಾತಾ ಕವಾಗಿ  

ಹೇಳಬಹುದು .       ಆದರೆ,  ಶ್ರ ೀ  ಕಾರಜೊೀಳ ಸ್ವಹೇಬರು ಅಲಿದಿ ರೆ ಅವರು ಪರ ತಿಯೆಂದು 

ಗಾರ ಮದ, ಪರ ತಿಯೆಂದು ವಯ ಕಿು ಯ  ಪರಿಚಯ ಇರುವಂತಹ ವಯ ಕಿು    ನಮಾ ವರೇ    ನಿೀರಾವರಿ  

ಮಂತಿರ   ಇದಿಾರೆ, ನಾಯ ಯ ಸಗುತು ದೆ ಎನ್ನನ ವಂತಹ  ಆಸೆಯೆಂದ  ಹೇಳಿದೆ.     ಪರ ತಿ ವಷಮ  

ಹಾನಿಯಾಗುವಂತಹದಿು , ರೈತ  ಗೊೀಳಾಡುವುದನ್ನನ   ತಪಿಪ ಸಲಕೆಕ  ಮತ್ತು  ರೈತನ 

ಆತಂಕವನ್ನನ  ತಪಿಪ ಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಕಾಮರ  ಒೆಂದು ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ಸಮಿತಿಯನ್ನನ  ನೇಮಿಸ,  

ಇಲಿವೇ ಅಲಮಟಟ  ಡಾಯ ಮ್ನಿೆಂದ  ಹಾನಿ ಯಾಗುತಿು ದೆಯೀ  ಇಲಿವೊೀ  ಎನ್ನನ ವುದನ್ನನ  

ನನನ   ಹಾಗೂ ನನನ  ರೈತರ  ಹಾಗೂ ಅಲಿ  ತನನ  ಬದುಕನ್ನನ  ಸವಸುತಿು ರುವ ವಯ ಕಿು ಗಳಿಗೆ ಆ 

ವರದ್ಧಯನ್ನನ   ಕಟಟ ರೆ   ಕನೆಯ ಪಕ್ಷ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗುತು ದೆ ಎನ್ನನ ವುದು  

ಒೆಂದು ವಿಚಾರ.  ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ನಾನ್ನ ಸಕಾಮರಕೆಕ   ವಿನಂತಿ  ಮಾಡಿಕಳುು ವುದೇನೆೆಂದರೆ   

ಹಿೆಂದ್ಧನ ಸಕಾಮರ  ಕಬಿಬ ನ ರೇಟ್  ಬಿದಿಾ ಗ   ಪರ ತಿಟನ್್ಗೆ  300 ರೂಪಾಯಗಳಂತೆ  ಬ್ೆಂಬಲ 

ಬ್ಲೆಯನ್ನನ   ಕಟಟ ದೆ.    ಈ ಪರ ವಾಹದ ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿ   4 ತಾಲಿೂಕುಗಳು  ಬರುವುದರಿೆಂದ      

ಪರ ತಿಯಬಬ  ರೈತನಿಗೆ  ಏನ್ನ ಒೆಂದು ಟನ್್ಗೆ  ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ  ಒೆಂದು ಟನ್್ಗೆ  2000 

ರೂಪಾಯಗಳಂತೆ ಈ ಸಕಾಮರ ಕಟಟ ರೆ,  ಹೌದು ಈ  ಸಕಾಮರ  ರೈತರ  ಪರವಾಗಿದೆ.   ರೈತರ 

ನೀವಿಗೆ ಸಪ ೆಂದ್ಧಸದೆ.     ರೈತರ ಸಹಾಯಕೆಕ  ಸಕಾಮರ  ಬಂದ್ಧದೆ    ಎನನ ವ  ಭಾವನೆ  

ನನನ ದಾಗಿದೆ ಎೆಂದು  ವಿನಂತಿ  ಮಾಡಿ ನನನ   ಮಾತನ್ನನ   ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ.   

ಶಿರ ೋ ನಿರಾಣಿ ಹಣಮಂತ  ರುದರ ಪಪ (ಪದವಿೋಧರರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ): ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಟಟ ದಿಕಾಕ ಗಿ ವಂದ್ಧಸುತಾು , ನಿಯಮ 330ರ 

ಮೇರೆಗೆ ಮಾನಯ  ಆರ್್.ಬಿ.ತಿಮಾಾಪೂರ ಸ್ವಹೇಬರು ಒೆಂದು ಒಳು ಯ ವಿಷಯವನ್ನನ  ಚಚೆಮ 

ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ನಾನೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಭಾಗದವನಾಗಿರುವುದರಿೆಂದ ಕಳದ 10 ವಷಮಗಳ 

ಅವಧಿಯಲಿ  ಘಟಪರ ಭ ನದ್ಧಯ ಎಡದಂಡೆ ಮತ್ತು  ಬಲದಂಡೆಯಲಿರತಕಕ ೆಂತಹ 

ಮುಧೀಳ್ ಮತ್ತು  ಗೊೀಕಾಕ್ ತಾಲಿೂಕಿನ ಸುಮಾರು ಹಳಿು ಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಮುಳುಗಡೆಗೆ 

ತ್ತತಾು ಗುತಿು ವ. ಸಾ ಲಪ  ಪರ ಮಾಣದಲಿ  ಪರ ವಾಹ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮುಧೀಳ ತಾಲಿೂಕಿನ 

ಸುಮಾರು 8-10 ಗಾರ ಮಗಳು ಪರ ವಾಹಕೆಕ    ತ್ತತಾು ಗುವಂತಹದಿನ್ನನ  ಕೂಡ ನಾವು 

ಗಮನಿಸದಿೆ ೀವ.  

(ಮುಿಂದು . . .)      
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(679) 14.09.2021 05.40 ಎಸ್ ವಿ-ಎಿಂಡಿ 

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ನಿರಾಣಿಯವರೇ, ನನಗೆ ಸೇರಿದ 6.5 ಎಕರೆ ಜಮಿೀನ್ನ 

ಸಹ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.   

ಶಿರ ೋ ನಿರಾಣಿ ಹಣಮಂತ  ರುದರ ಪಪ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ತಾವು ಕೂಡ 

ಮುಧೀಳ ತಾಲಿೂಕಿನವರಾಗಿದಿು , ತಮಾ  ಗಾರ ಮವೂ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನನ  ನಾವು 

ನೀಡಿದಿೆ ೀವ.  ಇದಕೆಕ  ಒೆಂದು ಶಶಾ ತವಾದ ಪರಿಹಾರವನ್ನನ  ಕಂಡುಕಳುು ವ ನಿಟಟ ನಲಿ  

ಸಕಾಮರ ಮುೆಂದಾಗಬೇಕಿದೆ.  ಪರ ತಿವಷಮವೂ ಪರ ವಾಹ ಬಂದಾಗ ಜನರು 

ಸಿಳಾೆಂತರಗೊಳುು ವುದು  ಪರ ವಾಹ ಕಡಿಮಯಾದ ನಂತರ ಅದೇ ಗಾರ ಮಕೆಕ  ಹಿೆಂತಿರುಗುವ 

ಪರಿಸಿ ತಿಯನ್ನನ  ನೀಡಿದರೆ ನಿಜಕೂಕ  ಬಹಳ ಚಿೆಂತಾಜನಕವಾದ ಸಿ ತಿ ಮುಧೀಳ 

ತಾಲಿೂಕಿನ ಗಾರ ಮಗಳಲಿದೆ.  ಮುಧೀಳ ನಗರದ ನಾಲಕ ರಿೆಂದ ಐದು ವಾಡ್್ಮಗಳೂ ಸಹ 

ಅದೇ ನೀವನ್ನನ  ಅನ್ನಭವಿಸುತಿು ವ.  ಈ ಗಾರ ಮಗಳನ್ನನ  ಶಶಾ ತವಾಗಿ ನದ್ಧ ದಂಡೆಯೆಂದ 

ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸಿಳಾೆಂತರ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕು.  ಆ ಗಾರ ಮಗಳಿಗೂ ಸಹ ಕೃಷ್ಠಣ  

ಮೇಲಿೆಂಡೆ ಯೀಜನೆಯಲಿ  ಮಾಡಿರುವ valuation ಅನ್ನನ  ನಿೀಡಿ ಬೇರೆಡೆಗೆ 

ಸಿಳಾೆಂತರಗೊಳಿಸಬೇಕು.  ಆ ಮೂಲಕ ಪರ ತಿವಷಮವುೆಂಟ್ಟಗುವ ಹಾನಿಯನ್ನನ  ತಪಿಪ ಸಲಕೆಕ  

ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತು ದೆ. ಬ್ರಗಲಕೀಟೆ ಜಿಲಿೆಯಲಿ  ಅತಯ ೆಂತ ಹೆಚ್ಚಚ  ಕಬುಬ  ಬ್ಳಯುವ ತಾಲಿೂಕು 

ಎೆಂದರೆ ಮುಧೀಳ ತಾಲಿೂಕು.  ಈ ತಾಲಿೂಕಿನಲಿ  ಪರ ತಿವಷಮವೂ ಜಮಿೀನ್ನಗಳಲಿ  

ಬ್ಳದ್ಧರುವಂತಹ ಕಬುಬ  ಪರ ವಾಹಕೆಕ  ತ್ತತಾು ಗಿ ಸರಿಯಾದ ಬ್ಳ ಲಭಯ ವಾಗುತಿು ಲಿ .  50 ಟನ್್ 

ಬ್ಳಯಲ್ಯಗುತಿು ದಿ ೆಂತಹ ಕಬುಬ  10 ರಿೆಂದ 15 ಟನ್್ಗೆ ಇಳಿದ್ಧದೆ.  ಆಲಮಟಟ  ಅಣೆಕಟಟ ನ 

ಹಿನಿನ ೀರಿನಿೆಂದಾಗಿ ಈ ತ್ೆಂದರೆಯಾಗುತಿು ದೆ ಎೆಂದು ಮಾನಯ  ತಿಮಾಾ ಪುರ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. 

ಅದು ಸತಯ ವಲಿ  ಎೆಂದು ನಾವು ಹೇಳುವುದಕಾಕ ಗುವುದ್ಧಲಿ .  ಆದಿ ರಿೆಂದ ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕವಾದ 

ನಿಣಮಯವನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಳು ಬೇಕು.  519.6 ಮಿೀಟರ್್ ಎತು ರಕೆಕ  ಇಷ್ಟಟ  ತ್ೆಂದರೆಯಾದರೆ 

524.256 ಮಿೀಟರ್್ಗಳ ಎತು ರಕೆಕ  ಹೆಚಿಚ ಸದಾಗ ಇನೂನ  ಎಷ್ಟಟ  ಪರ ವಾಹದ್ಧೆಂದ 

ತ್ೆಂದರೆಯಾಗಬಹುದು ಎೆಂದು ನಾವಲಿರೂ ಕೂಡ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತು ದೆ.  ಅಣೆಕಟಟ ನ 

ಎತು ರವನ್ನನ  ಹೆಚಿಚ ಸುವುದೇ ಬೇಡವೇನೀ ಎನ್ನನ ವ ಚಿೆಂತನೆಯು ನಮಾ ಲಿ  ಮೂಡುತು ದೆ.  

ಬಹುಶಃ ಆ effect ಇರಲಕಿಕ ಲಿ  ಎನ್ನನ ವುದು ನನನ  ಭಾವನೆ.   
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ಒಟ್ಟಟ ರೆ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಕಬುಬ  ಬ್ಳಗೆ ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕವಾದಂತಹ ಬ್ಲೆಯನ್ನನ  

ಸಕಾಮರ ಕಡಬೇಕು.  ಪರ ತಿವಷಮವೂ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುವ 8-10 ಗಾರ ಮಗಳನ್ನನ , 

ಮುಧೀಳ ನಗರದ 5 ವಾಡ್್ಮಗಳನ್ನನ  ಶಶಾ ತವಾಗಿ ಸಿಳಾೆಂತರ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಸಕಾಮರ 

ಮುೆಂದೆ ಬರಬೇಕೆೆಂದು ತಮಾ  ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕಳುು ತೆು ೀನೆ.   

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

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈ ಸದನದ ಹಿರಿಯ ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಆರ್.ಬಿ.ತಿಮಾಾಪೂರ ಅವರು 

ಮುಧೀಳ ತಾಲಿೂಕಿನ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೊೀಗುವ ಘಟಪರ ಭಾ ನದ್ಧಯ ಪರ ವಾಹದ್ಧೆಂದಾಗಿ 

ಸ್ವವಮಜನಿಕರ ಆಸು ಪಾಸು ಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದರ ಬಗೆಗ  ನಿಯಮ 330ರ ಅಡಿಯಲಿ  

ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಚಚೆಮ ಮಾಡಿದಿಾರೆ.  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಹೆಚ್.ಆರ್. ನಿರಾಣಿಯವರು 

ಕೂಡ ಇದರ ಬಗೆಗ  ಮಾತನಾಡಿದಿಾರೆ.   

2019-20, 2020-21, 2021-22 ಮೂರು ವಷಮಗಳಲಿಯೂ ಸತತವಾಗಿ ಘಟಪರ ಭಾ 

ನದ್ಧಯ ಪರ ವಾಹದ್ಧೆಂದಾಗಿ ಮುಧೀಳ ತಾಲಿೂಕು ಹೆಚಿಚ ನ ಪರ ಮಾಣದಲಿ  ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.  

ಕೇವಲ ಮುಧೀಳ ಮಾತರ ವಲಿ , ಇಡಿೀ ಉತು ರ ಕನಾಮಟಕವೇ ಹಾನಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ.  ಅದರಲಿ  

ಪರ ಮುಖವಾಗಿ ಇೆಂದು ಚಚೆಮಗೆ ಬಂದದಿು  ಘಟಪರ ಭಾ ನದ್ಧ ದಂಡೆಯಲಿರುವ ತಮಾ  

ತಾಲಿೂಕು ಮುಧೀಳ. ಮಾನಯ  ತಿಮಾಾ ಪುರ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅಲಿ  38 ಗಾರ ಮಗಳ ಜನ 

ಭಯದ್ಧೆಂದ್ಧರುತಾು ರೆ. ಮಳಗಾಲ ಬಂತೆೆಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಊರಿನಳಗೆ ನಿೀರು 

ಬರುತು ದೆಯೀ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುತೆು ೀವಯೀ ಎೆಂದು ಅಲಿನ ಜನ ಜಿೀವ 

ಕೈಯಲಿ  ಹಿಡಿದ್ಧರುತಾು ರೆ.  ಮಕಕ ಳು, ಜ್ಞನ್ನವಾರುಗಳನ್ನನ  ಕಟಟ ಕೆಂಡು ನಾವು ಎಲಿಗೆ 

ಹೊೀಗೊೀಣ ಎೆಂಬ ಚಿೆಂತೆಯಲಿರುತಾು ರೆ.  ಮುಖಯ ವಾಗಿ ರೂಗಿ, ಗುಲಗಲಜಂಬಗಿ ಈ ಎರಡ್ಮ 

ಗಾರ ಮಗಳು hard-hitting villages ಆಗಿವ. ನಾನ್ನ 2019-20, 2020-2021ರಲಿ  ಬಹುತೇಕ 

ಗಾರ ಮಗಳಿಗೆ ಭೇಟ ಕಟಟ ರುತೆು ೀನೆ.  ಮೊನೆನ ಯೂ ಕೂಡ ಪರ ವಾಹ ಪಿೀಡಿತ ಗಾರ ಮಗಳಿಗೆ ಭೇಟ 

ನಿೀಡಿದಿೆ ೀನೆ.  

ಆಲಮಟಟ  ಜಲ್ಯಶಯದ ಎತು ರ 519.6ರಿೆಂದ 524.256 ಮಿೀಟರ್್ವರೆಗೆ 

ಎತು ರಿಸುವಂತಹ ವಿಚಾರದಲಿ  ಎಷ್ಟಟ  ಮನೆಗಳು, ಜಮಿೀನ್ನಗಳು 

ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುತು ವಯೀ ಅವುಗಳಿಗೆ ೫ 519.6 ಮಿೀಟರ್್ವರೆಗೆ compensation payment 

ಆಗಿದೆ. 524.256 ಮಿೀಟರ್್ ಎತು ರದವರೆಗೆ ಇರುವ ಜಮಿೀನ್ನಗಳು ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಲದಿು , 

ಅದಕೆಕ  ಸಕಾಮರ ಪರಿಹಾರಧನವನ್ನನ  ಕಡಬೇಕು.  Anyhow they will come under the 
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compulsory acquisition. ಕೃಷ್ಠಣ  ನಾಯ ಯಾಧಿಕರಣದ ನಿಣಮಯ ಆಗಿದೆ.  519.6 ಮಿೀಟರ್್ 

ನಿೆಂದ 524.256 ಮಿೀಟರ್್ಗಳಿಗೆ ಆಲಮಟಟ  ಜಲ್ಯಶಯವನ್ನನ  ಎತು ರಿಸಬೇಕು ಎೆಂದು ಜಸಟ ೀಸ್್ 

ಬಿರ ಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್್ ವರದ್ಧಯಲಿದೆ.  ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಬರುವಂತಹ 1,30,000 ಎಕರೆ ಜಮಿೀನ್ನ 

ಸ್ವಾ ಧಿೀನ, 22 ಹಳಿು ಗಳ ಸ್ವಾ ಧಿೀನ ಪಡಿಸಕಳುು ವ ಬಗೆಗ  ಅೆಂತಿಮ ನಿಣಮಯ ಆಗಿದೆ.  ಅದೇ 

ರಿೀತಿ ಮುಧೀಳ ತಾಲಿೂಕಿನಲಿ  ಎಷ್ಟಟ  ಜಮಿೀನ್ನ, ಎಷ್ಟಟ  ಮನೆಗಳು 

ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುತು ವಯೀ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನವನ್ನನ  ಕಟಟ ರೆ ಆಯತ್ತ.  ಇದು 

ಬಹಳ ಸುಲಭೀಪಾಯ.  

ನಮಗೆ 138 ಟ.ಎೆಂ.ಸ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ.  130 ಟ.ಎೆಂ.ಸ. ಪೂಣಮ ಮಾಡಿ 15 ಲಕ್ಷ 

ಹೆಕೆಟ ೀರ್್ ಭೂಮಿ ನಿೀರಾವರಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಬೃಹತ್ ಪರ ತಿಷಿಾ ತವಾದಂತಹ ನಿೀರಾವರಿ 

ಯೀಜನೆಯಾಗಿದಿು , ಇದನ್ನನ  ನಾಳ ಸದನದಲಿ  ಚಚೆಮ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  519 ಮಿೀಟರ್್ನಿೆಂದ 

524 ಮಿೀಟರ್್ಗಳ ನಡುವ ಬರುವ ಜಮಿೀನ್ನಗಳು ಮತ್ತು  ಮನೆಗಳು affect ಆಗುತು ವ.  

ಅವುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನವನ್ನನ  ನಿೀಡಿ ಪುನವಮಸತಿ ಕಲಪ ಸ, ಸಿಳಾೆಂತರಗೊಳಿಸದರೆ ಮುಗಿದು 

ಹೊೀಗುತು ದೆ.  It will be a permanent remedy.   ಪರ ತಿವಷಮವೂ ಪರ ವಾಹ ಬರುತು ದೆ.  ಇಲಿ  

ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರಾದ ಮಾನಯ  ಆರ್.ಅಶೀಕ್ ಅವರು ಕುಳಿತಿದಿಾರೆ.  

ಹಾನಿಯುೆಂಟ್ಟಗುವುದನ್ನನ  ಎ, ಬಿ, ಸ ಕಾಯ ಟಗರಿ ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಎ ಕಾಯ ಟಗರಿಗೆ ರೂ.5 ಲಕ್ಷ, 

ಬಿ ಕಾಯ ಟಗರಿಗೆ ರೂ.3 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು  ಸ ಕಾಯ ಟಗರಿಗೆ ರೂ.50,000.  

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ತಾವು ಸಕಕ ರೆ ನಾಡಿನವರಾಗಿದಿ್ಧ ೀರಿ.  ಪರ ವಾಹದ್ಧೆಂದಾಗಿ 

ಕಬುಬ  ಸಂಪೂಣಮ ಮುಳುಗಿ ಹೊೀಗುವುದರಿೆಂದ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಗಳು ಕೂಡ ಮುಚಿಚ  

ಹೊೀಗುತು ವ.  ರನನ  ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ.  ಅದಕೆಕ  ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು.  

ಆ ಮಾತ್ತ ಬೇರೆ. ಆದರೆ ಪರ ತಿವಷಮವೂ ಕಬುಬ  ಬ್ಳಯು ಈ ರಿೀತಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತಿು ದೆ.  

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಧೀಳ ಪಟಟ ಣದ ಆರು ವಾಡ್್ಮಗಳು ರ್ಖಯಂ ಆಗಿ ನಿೀರಿನಲಿ  

ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿರುತು ವ.  ಈ ಬ್ರರಿ ನಾನ್ನ ಅಲಿಗೆ ಭೇಟ ನಿೀಡಿದಾಗ ಅಲಿನ ಜನ “ನಿೀವು 

ಪರ ತಿವಷಮ ಬರುತಿು ೀರಿ. ಬಂದು ನೀಡಿ ಶ್ಫಟ ್ ಮಾಡುತೆು ೀವೆಂದು ಹೇಳುತಿು ೀರಿ.”್ ಎೆಂದು 

ಹೇಳುತಾು ರೆ.  ಅಲಿನ ಹೆಣ್ಣಣ ಮಕಕ ಳು ಈ ಬ್ರರಿ ನನನ ನ್ನನ  ಪರ ಶ್ನ ಸದರು.್ ್ “ಪಾಟೀಲರೇ, ನಿೀವು 

ಮೂರು ಬ್ರರಿಯೆಂದಲೂ ಬರುತಿು ದಿ್ಧ ೀರಿ. ತಾತಾಕ ಲಕವಾಗಿ ಗಂಜಿಕೇೆಂದರ ಕೆಕ  ನಮಾ ನ್ನನ  ಹಾಕಿ 

ಎರಡು ಹೊತ್ತು  ಊಟವನ್ನನ  ಕಡುತಿು ೀರಿ.  ಅದರ ಬದಲಗೆ ನಮಾ ನ್ನನ  ಶಶಾ ತವಾಗಿ ಶ್ಫಟ ್ 

ಮಾಡಿ”್ಎೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದಕೆಕ  ನಾನ್ನ “ಶ್ರ ೀ ಆರ್್ ಅಶೀಕ್ ಅವರು ಬಹಳ efficient 

minister ಇದಿಾರೆ.  ಅವರು ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳುು ತಾು ರೆ”್ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಿೆ ೀನೆ.  ಈಗ ನಾವು 
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ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದಲಿದಿೆ ೀವ.  ಹೇಳುವುದು ನಮಾ  ಕೆಲಸ. ನಿಮಾ  ಧಾ ನಿಯಾಗಿ ನಾವು 

ಹೇಳುತೆು ೀವ.  

ಮುಧೀಳ ನಗರದ ಆರು ವಾಡ್್ಮಗಳು ಪರ ತಿ ವಷಮವೂ ನಿೀರಿನಲಿ  

ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುತು ವ. ಅವುಗಳನ್ನನ  ಶಶಾ ತವಾಗಿ ಸಿಳಾೆಂತರಗೊಳಿಸುವ 

ಕಾಯಮವಾಗಬೇಕು. ಪರ ವಾಹ ಬಂದಾಗ ಜನರು ಸ್ವಮಾನ್ನ-ಸರಂಜ್ಞಮುಗಳನ್ನನ  

ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಎತು ರದ ಪರ ದೇಶಕೆಕ  ಹೊೀಗುವುದು ಅಥವಾ ಗಂಜಿ ಕೇೆಂದರ ಕೆಕ  ಹೊೀಗುವುದು 

ತಪುಪ ವುದ್ಧಲಿ . ಗಂಜಿ ಕೇೆಂದರ ಗಳಲಿನ ನಿರಾಶ್ರ ತರ ಪರಿಸಿ ತಿ ಬಹಳ ಚಿೆಂತಾಜನಕ.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಶಲೆಗಳಲಿ  ಗಂಜಿ ಕೇೆಂದರ ಗಳನ್ನನ  ಪಾರ ರಂಭಿಸ, ಅಲಿ  ಪರ ವಾಹ 

ಪಿೀಡಿತರಿಗೆ ಆಶರ ಯ ನಿೀಡಲ್ಯಗುತು ದೆ.   

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈಗ ನಮಾ  ಮನೆಗಳಲಿ  

ಬ್ಡ್್ರೂೆಂ, ಲವಿೆಂಗ್ ರೂೆಂ ಈ ರಿೀತಿ ಎಲಿ್ಯ  ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತು ವ.   ಗಂಜಿ ಕೇೆಂದರ ಗಳಲಿ  

ಎಲಿರನೂನ  ಒೆಂದೇ ಸೂರಿನಡಿಯಲಿ  ಇಡಲ್ಯಗುತು ದೆ. ನಮಾ  ಕುಟೆಂಬಗಳಲಿ  

ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನನ  ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕಳು ಲ್ಯಗಿರುತು ದೆ.  ಗಂಜಿ 

ಕೇೆಂದರ ಗಳಲಿ  ಇಡಿೀ ಊರಿನ ಜನರಿಗೆಲಿ್ಯ  ಒೆಂದೇ ಶೌಚಾಲಯ. ಮಲಗುವುದಕೆಕ  ಭೂಮಿಯೇ 

ಹಾಸಗೆ.  ಹೊದಿುಕಳು ಲು ಆಕಾಶವೇ ಹೊದ್ಧಕೆ.  ಸಳು ಗಳ ಕಾಟ.  Severe epidemic 

ಬಂದರಂತೂ ಮುಗಿದೇ ಹೊೀಯತ್ತ. ವೈದಯ ರಿರುವುದ್ಧಲಿ , ಔಷಧೀಪಚಾರ ಇರುವುದ್ಧಲಿ .  

ನಿರಾಶ್ರ ತರು ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು? ಪಾರ ಣಿಗಳನ್ನನ  ಕೂಡ ಈ ರಿೀತಿ ಒೆಂದು ಕಡೆ ಕೂಡಿ 

ಹಾಕಿರುವುದನ್ನನ  ನಾನ್ನ ನೀಡಿರುವುದ್ಧಲಿ . ಪಾರ ಣಿಗಳಿಗಿೆಂತ ಕನಿಷಾ ವಾಗಿ ನಮಾ ನ್ನನ  

ನೀಡುತಾು ರೆ ಎೆಂದರೆ ಏನ್ನ? 519 ಮಿೀಟರ್್ನಿೆಂದ 524.256 ಮಿೀಟರ್್ಗಳ ನಡುವ ಬರುವ 

ಮನೆಗಳನ್ನನ  acquisition ಮಾಡಲ. 

(…ಮುಿಂದು) 

(680)  14-09-2021,  5.50  KG  MD   

ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ  (ಮುಿಂದು.,):- 

ಗಾರ ಮಗಳನ್ನನ , ಜಮಿೀನ್ನಗಳನ್ನನ  ಸ್ವಾ ಧಿೀನಪಡಿಸಕಳಿು . Once for all you pay the 

compensation and shift them permanently. It will be a permanent remedy.  ಪರ ತಿವಷಮ 

ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಬರುತಾು ರೆ, ಮೊಸಳ ಕಣಿಣ ೀರು ಹಾಕುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಅವರು 
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ಅಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮಾ  ಪರಿಸಿ ತಿ ಈ ರಿೀತಿ ಆಗಬ್ರರದ್ಧತ್ತು  ಎನ್ನನ ವುದು, ನಾವು ಅವರಿಗೆ 

ಬೈಯುವುದು; ನಾವು ಅದನ್ನನ  ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ. ಇದನ್ನನ  ಮಾಡಿದಿೆ ೀವೆಂದು ಇವರು 

ಹೇಳುವುದು ಇದೇ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಇದು ಒೆಂದು ರಿೀತಿಯಲಿ  ಡಾರ ಮ  ಕಂಪನಿ ನಡೆದಂತೆ 

ನಡೆದ್ಧದೆ.  ಇದಕೆಕ  ಒೆಂದು ಶಶಾ ತವಾದಂತಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನನ  ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ತಮಾ  

ಮುರ್ಖೆಂತರ ಸಕಾಮರಕೆಕ  ಒತಾು ಯ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  

        ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ತಿಮಾಾಪೂರರವರು ಬಹಳ ಮಹತಾ ದ 

ವಿಷಯವನ್ನನ  ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ಅದನ್ನನ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಒಪುಪ ತಾು ರೆೆಂದು ಭಾವಿಸುತೆು ೀನೆ. 

2020 ರಲಿ  ಆಲಮಟಟ  ಜಲ್ಯಶಯದಲಿ  monitoring ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. Chief Engineer ರವರ 

ಕೆಳಗೆ ಇರುವಂತಹವರು ನಿೀರು ಎಷ್ಟಟ  ಬರುತು ದೆ, ಎಷ್ಟಟ  cusecs inflow ಇದೆ, ಎಷ್ಟಟ  cusecs 

outflow ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೊೆಂದು scientific calculation ಆಗಿದೆ. Engineers ರವರು 

ಮಾಡಿದ ತಪಿಪ ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟಟ  ದ್ಧವಸಗಳ ಕಾಲ ನಿೀರು ಜಮಿೀನಿನಲಿ  ನಿೆಂತಿದಿ ರಿೆಂದ 

ಭೂಮಿಯಲಿ  ಬ್ಳದಂತಹ ಎಲಿ್ಯ  ಬ್ಳಗಳು   ಹಾಳಾಗಿ ಹೊೀದವು.  ಮನೆಗಳಲಿ  ಸುಮಾರು 

8-10 ದ್ಧವಸಗಳ ಕಾಲ ನಿೀರು ನಿೆಂತ್ತ ನಿೀರು ಇಳಿದ ಮೇಲೆ  ಒಳಗೆ ಹೊೀದರೆ, ಮನೆಯಲಿ  

ಕೆಸರು ಇರುತು ದೆ.  ಅದನ್ನನ  ಸಾ ಚಚ  ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಸುಮಾರು 15-20 ದ್ಧವಸಗಳು 

ತೆಗೆದುಕಳುು ತು ದೆ.  ಮನೆಯಲಿ  ಮೊಣಕಾಲು ಉದಿ  ಕೆಸರು ತ್ತೆಂಬಿರುತು ದೆ.  ಅದನ್ನನ  ಸಾ ಚಚ  

ಮಾಡಿ ಆ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕೆೆಂದರೆ, ಮತೆು  ಒೆಂದು ತಿೆಂಗಳು ಹಿಡಿಯುತು ದೆ.  ಇದಕೆಕ  ನಾವು ಏನ್ನ 

ಪಾಪ ಮಾಡಿದಿೆ ೀವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು.  ನಾನ್ನ ಅದು ಇದು ಎೆಂದು  ಹೇಳುವುದ್ಧಲಿ .  ನಾನ್ನ 

ನೇರವಾಗಿ blame ಮಾಡುತಿು ಲಿ .  ಇೆಂತಹ ಬಹಳ ದುುಃಖ, ಕಷಟ ದ ಶೀಚನಿೀಯ ಸಿ ತಿ  ಇದೆ. 

ನಿೀರು ಇಳಿದ ಮೇಲೆ  ಅಲಿಗೆ ಮುಗಿಯತ್ತ.  ಮತೆು  ನಿೀರು ಬಂದರೆ, ವಿಸಟ್ ಮಾಡುತಾು ರೆ. 

ಆಕಾಶದ್ಧೆಂದ arial survey ಆಗುತು ದೆ.  ಈ ಬ್ರರಿ ನಮಗೆ ಒೆಂದೊೆಂದು ಊರಿಗೆ 

ಹೊೀಗುವುದಕೆಕ  ಆಗಲಲಿ . ಊರಿನಿೆಂದ ಹೊರಗಡೆ ನಿೆಂತಿದಿೆ ೀವ. ಗಂಜಿಕೇೆಂದರ ದಲಿ  ಹೆಣ್ಣಣ  

ಮಕಕ ಳು ಇದಿರು. ಅದನ್ನನ  ನೀಡಿದೆವು. ಅವರಿಗೆ ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದವರಾದರೆ ಏನ್ನ, ಆಡಳಿತ 

ಪಕ್ಷದವರಾದರೆ ಏನ್ನ ಯಾರು ಅಲಿಗೆ ಹೊೀಗುತಾು ರೆ,  ಅವರು ಅವರ ಕಡೆಯೆಂದ ಮೊದಲು 

ಬೈದುಕಳುಹಿಸುವುದು ಅಷ್ಟಟ ೀ ಕೆಲಸ. ನಾವು ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದವರು ಎೆಂದರೆ, ನಿೀವು ಯಾವ 

ಪಕ್ಷದವರಾಗಲ ನಿಮಾ ನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡು  ಏನ್ನ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಆಗುತು ದೆ, ನಮಾ  ಪರಿಸಿ ತಿ  

ಈ ರಿೀತಿ ಆಗಿದೆ ಎೆಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ.  ನಮಾ ನ್ನನ  ಅಲಿ  ಬೈಯುತಾು ರೆ. ನಾವು 

ಬೈಯಸಕಳುು ವುದಕೆಕ  ತಯಾರಿದಿೆ ೀವ.  
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ಶಿರ ೋ ಎನ .ರವಿಕುಮಾರ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 24 ವಷಮಗಳಿೆಂದ 

ಬೈಯಲಲಿವೇ? 

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

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ನನಗೆ ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ರವಿಯವರ ಬಗೆಗ  ಗೌರವ ಇದೆ.  ನಾವು 

ಅಧಿಕಾರದಲಿ  ಇರಲ ಅಥವಾ ಅವರು ಅಧಿಕಾರದಲಿ  ಇರಲ, ಯಾರೇ ಇರಲ ನಾವು 

ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನನ  ಮಾಡಬೇಕಲಿವೇ? ನಾವು ಮಾಡದ್ಧದಿ ರೆ ನಮಾ ದು ತಪುಪ . 

ನಿೀವು ಮಾಡದ್ಧದಿ ರೆ ನಿಮಾ ದು ತಪುಪ . ನಾನ್ನ ನೇರವಾಗಿ blame ಮಾಡುತಿು ಲಿ . ನಾನ್ನ ಅಲಿನ 

ಜನರ ಕಷಟ  ದುುಃಖದ ಸಿ ತಿಗತಿಯ ಬಗೆಗ  ವಿವರಣೆ ಕಡುತಿು ದಿೆ ೀನೆ.  ನಾವು ಇರಬಹುದು, 

ನಾನ್ನ ಇಲಿವೆಂದು ಹೇಳುವುದ್ಧಲಿ . ಯಾರೇ ಇದಿರೂ ಸಹ ಈ ರಿೀತಿ  ಆಗಬ್ರರದು.  ಇದಕೆಕ  

ಒೆಂದು permanent solution ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು.  

       ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಭಿೀಮಾ ನದ್ಧಯಳಗೆ   ಇದೇರಿೀತಿ ಒೆಂದು ಬ್ರರಿ ಆಯತ್ತ.  

ಆಲಮಟಟ  ಜಲ್ಯಶಯದಲಿನ ತಪಪ ನ್ನನ  ಸರಿಮಾಡಿಕೆಂಡರು. ನಂತರ ಭಿೀಮಾ ನದ್ಧಯಲಿ  

ಪರ ವಾಹ ಬಂದಾಗ ಇಡಿೀ ಕಲ್ಯಯ ಣ  ಕನಾಮಟಕಕೆಕ  ದೊಡಡ  ಪರ ಮಾಣದಲಿ  ಹಾನಿಯಾಗಿತ್ತು . 

ಅಲಿ  monitoring failure ಆಗಿತ್ತು . ಆಲಮಟಟ , ಕೃಷ್ಠಣ ದಲಿ  ಯಾವ ರಿೀತಿ failure ಆಗಿತ್ತು , 

ಅದೇರಿೀತಿ ಭಿೀಮಾ ನದ್ಧಯಲಿ  failure ಆಗಿ ಅಲಿ  ನೂರಾರು ಹಳಿು ಗಳು ನಿೀರಿನಲಿ  

ಮುಳಗಿದಿವು. ಈಗ ನಾನ್ನ  ಮುಧೀಳ ತಾಲಿೂಕಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಹೇಳುತಿು ೀದಿೆ ೀನೆ.  In 

general, as an Opposition Leader, ಇದಕೆಕ  ಒೆಂದು ಶಶಾ ತವಾದಂತಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನನ  

ಕಂಡುಕಳು ಬೇಕೆೆಂದು ತಮಾ  ಮುರ್ಖೆಂತರ ಮಾನಯ  ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರಲಿ  ಮನವಿ 

ಮಾಡಿಕಳುು ತೆು ೀನೆ.  

        ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಎಷ್ಟಟ ಷ್ಟ affect ಆಗುತು ದೆ, shift them permanently.  

ಹಳಿು ಗಳನ್ನನ  ಎತು ರದ ಪರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಿಳಾೆಂತರ ಮಾಡಿ. ಪಟಟ ಣಗಳಲಿ  ಇದಿ ರೆ, 

ವಾಡ್್ಮಗಳಿಗೆ ಸಿಳಾೆಂತರ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಮುಧೀಳಕೆಕ  ಹೊೀದಾಗ ಇಲಿ  ಜಮಿೀನ್ನ ಬಹಳ 

ಬ್ಲೆ ಇದೆ, ಜಮಿೀನ್ನ ತೆಗೆದುಕಳುು ವುದಕೆಕ  ಆಗುವುದ್ಧಲಿ  ಎೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಬಕಕ ಸದಲಿ  

ಹಣ ತೆಗೆದುಕಳು ಬೇಕು. ನಮಾ ಲಿ  ಒೆಂದು ಎಕರೆ ಭೂಮಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯ ಬ್ಲೆ ಇದಿ ರೆ, 

ಇಲಿ  10 ಕೀಟ ರೂಪಾಯ ಬ್ಲೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲಿ  50 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳು ಇದೆ.  

ಇನೂನ  ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲಿ  100 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳು ಇರಬಹುದು.  ನಮಾ  ಕಡೆಗೆ 

ಫಲವತಾು ದ ಭೂಮಿ ಎೆಂದರೆ, ಒೆಂದು ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಗಳು 
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ಇರಬಹುದು. ನಾಳ ಅವರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನನನ  ಮಾತನ್ನನ  ಹಿಡಿದುಕೆಂಡು 

ಕುಳಿತಿರುತಾು ರೆ. ನನಗೆ ಗುರುತ್ತ ಇದೆ. I know the consequences.   ಆದಿ ರಿೆಂದ ಮುಧೀಳ 

ತಾಲಿೂಕಿನ ಜನರ ಕಷಟ  ನಷಟ  ದುುಃಖ ದುಮಾಾ ನಗಳನ್ನನ  ಕಣಿಣ ನಿೆಂದ ನೀಡುವುದಕೆಕ  

ಆಗುವುದ್ಧಲಿ . ಆದಿ ರಿೆಂದ, ಇದಕೆಕ  ಒೆಂದು ಶಶಾ ತವಾದಂತಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನನ  

ಕೆಂಡುಕಳು ಬೇಕೆೆಂದು ತಮಾ  ಮುರ್ಖೆಂತರ ಸಕಾಮರಕೆಕ  ಮನವಿ  ಮಾಡಿಕಳುು ತೆು ೀನೆ. 

ಎಷ್ಟಟ   ವಾಡ್್ಮಗಳನ್ನನ  shift ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಆಗುತು ದೆ, ಅಷಟ ನ್ನನ  ಸಂಪೂಣಮವಾಗಿ ಮಾಡಿ.  

ಎಷ್ಟಟ  ಗಾರ ಮಗಳಿಗೆ affect ಆಗುತು ದೆ, ಅಷ್ಟಟ  ಗಾರ ಮಗಳನ್ನನ   ಶಶಾ ತವಾಗಿ ಎತು ರದ ಪರ ದೇಶಕೆಕ  

shift ಮಾಡಿ. ಪುನವಮಸತಿ ಕೇೆಂದರ  ಅೆಂದರೆ, ಜಮಿೀನ್ನ ಖರಿೀದ್ಧ ಮಾಡಿ ಮೂಲಭೂತ 

ಸೌಲಭಯ ಗಳಾದ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರು, ರಸೆು   ಮತ್ತು  ಸ್ವವಮಜನಿಕ ಕಟಟ ಡಗಳನ್ನನ  ಮಾಡಿ.  ಇಡಿೀ 

ಗಾರ ಮವನೆನ ೀ ಸಿಳಾೆಂತರ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು.  ಆಗ ಮಾತರ  ಇದಕೆಕ  ಒೆಂದು 

ಶಶಾ ತವಾದಂತಹ ಪರಿಹಾರ ಸಗುತು ದೆೆಂದು ಹೇಳಿ ತಮಾ  ಮುರ್ಖೆಂತರ ಸಕಾಮರಕೆಕ  ಮನವಿ 

ಮಾಡಿಕೆಂಡು ನನನ  ಮಾತ್ತಗಳನ್ನನ  ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಆರ .ಅಶ್ೋಕ  (ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

(ಸಚಿವರ  ಹೇಳಿಕೆಯ ಪರ ತಿಯನ್ನನ  ಲಗತಿು ಸಲ್ಯಗಿದೆ) 
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 ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ  ಶ್ರ ೀ ಆರ್್.ಬಿ.ತಿಮಾಾಪೂರರವರು, 

ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು  ಹಾಗೂ ನಮಾ  ಸದಸಯ ರು ಸಹ ಬ್ರಗಲಕೀಟೆ ಜಿಲಿೆಯ  

ಮುಧೀಳ ತಾಲಿೂಕಿನಲಿ  ಘಟಪರ ಭಾ ನದ್ಧಯ ಪರ ವಾಹದ್ಧೆಂದ ಸ್ವವಮಜನಿಕರ ಆಸು  

ನಷಟ ವಾಗುತಿು ರುವ ಬಗೆಗ  ಸದನದಲಿ  ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಿದಿಾರೆ.  ಈ ವಿಚಾರವನ್ನನ  

ಸವಿಸ್ವು ರವಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಯಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತೆ, ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎೆಂಬ ಪರ ಶೆನ  

ಬಂದ್ಧದಿ ರಿೆಂದ   ಇದು ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಯಖೆಗೆ ಬಂದ್ಧದೆ. ಆದರೆ, ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ 

ನಾಯಕರು ಮಾತನಾಡಿದಿನ್ನನ  ನೀಡಿದರೆ, ಅವರ ಮಾತ್ತ ಆಲಮಟಟ  ಡಾಯ ೆಂ ಸುತು  

ಸುತ್ತು ತಿು ದೆ. ಅವರು ಆಲಮಟಟ  ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಲಿೆಂದ ಬರುವಂತಹ ನಿೀರು, gauge ಇದರ 

ಬಗೆಗ  ಹೆಚ್ಚಚ  ಮಾತನಾಡಿದಿಾರೆ. ಬಹುಶಃ ನಿೀರಾವರಿ ಇಲ್ಯಖೆಗೂ ಪರ ಶೆನ  ಹಾಕಿದಿ ರೆ 

ಸೂಕು ವೆಂದು ಅನಿಸುತಿು ತ್ತು . ಆದರೆ, ಪರಿಹಾರವೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿೆಂದ ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಯಖೆ 

ಸ್ವಮಾನಯ ವಾಗಿ NDRF (National Disaster Response Fund), SDRF (State Disaster 

Response Fund) ಅಡಿಯಲಿ  ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಯಖೆ ಅಡಿಯಲಿ  ಬರುವುದರಿೆಂದ ಪರಿಹಾರ 

ಕಾಯಮಗಳು ನಮಗೆ ಬರುತು ವ. ಆ ದೃಷಿಟ ಯೆಂದ ನನಗೆ ಇದು ಪರ ಶೆನ  ಬಂದ್ಧದೆ.  

  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಆಲಮಟಟ  ಡಾಯ ೆಂನಿೆಂದ ಆಗುತಿು ರುವಂತಹ ತ್ೆಂದರೆಗಳ 

ಬಗೆಗ  ನಮಾ  ನಿೀರಾವರಿ ಸಚಿವರ ಗಮನವನ್ನನ ಸೆಳಯುತೆು ೀನೆ. ಏಕೆೆಂದರೆ, ಅವರು ಸಹ ಅದೇ 

ಭಾಗದ್ಧೆಂದ ಬಂದವರು.  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರದಿು  ಅದೇ ಭಾಗ ಮತ್ತು  ಅದೇ ಕಿೆ ೀತರ . ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರು  ಲೀಕೀಪಯೀಗಿ ಇಲ್ಯಖೆಯೆಂದ ನಿೀರಾವರಿ ಇಲ್ಯಖೆಗೆ ಹೊೀಗುವ ಮುೆಂಚೆ 

ಅನ್ನದಾನ ಹೆಚಿಚ ಗೆ ಕಟಟ ರೆ, ಅಲಿ  ಸಾ ಲಪ  ಕೆಲಸ ಕಾಯಮಗಳನ್ನನ  ಮಾಡಿ ಇಲ್ಯಖೆಯನ್ನನ  

ನಿಭಾಯಸುವುದಕೆಕ  ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತು ದೆ, ಇಲಿವೆಂದರೆ ಕಷಟ ವೆಂದು ಹೇಳಿದಿರು.   ಆದರೂ ಸಹ 

ಮಾನಯ  ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಯವರು ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಲಿ  ವಿಶಾ ಸವಿಟಟ   ಮತ್ತು  ಭರವಸೆ ಇಟಟ  

ಕಟಟ ದಿಾರೆ. ಆದಿ ರಿೆಂದ ನಾನ್ನ ಮಾನಯ  ನಿೀರಾವರಿ ಮಂತಿರ ಗಳಾದ ಗೊೀವಿೆಂದ 

ಕಾರಜೊೀಳರವರಿಗೂ ಆಲಮಟಟ  ಡಾಯ ೆಂನಿೆಂದ ಬ್ರಗಲಕೀಟೆ ಜಿಲಿೆಯ ಮುಧೀಳ 

ತಾಲಿೂಕಿಗೆ  ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತೆ,  ಏನೇನ್ನ ಸಮಸೆಯ ಗಳು ಆಗುತಿು ವ ಎನ್ನನ ವುದರ ಬಗೆಗ  ಅವರು 

ಅಧಯ ಯನ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಅದರ ಬಗೆಗ  ಒೆಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನನ  ಮಾಡಿ ವರದ್ಧಯನ್ನನ  

ತೆಗೆದುಕಳುು ವುದಕೆಕ  ಅವರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  

     ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಸಹ permanent 

shifting ಬಗೆಗ  ಪರ ಮುಖವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಿಾರೆ.  ಅವರು ಸಕಾಮರ ನಡೆಸದಿಾರೆ. ಈ 

ವಿಚಾರಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತೆ, ಹಲವಾರು ಕಡೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟ ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ. ಎಲಿೆಲಿ  shift 
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ಮಾಡಿದಿ್ಧ ೀರೂ ಅಲಿ  ಹೊೀಗಿರುವಂತಹ ಜನರ ಸಂಖೆಯ ನ್ನನ  ನೀಡಿ. ನಾನ್ನ ಸಾ ತಃ  

ನೀಡಿದಿೆ ೀನೆ. ಬ್ರಗಿಲು ಮತ್ತು  ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನನ  ಕಿತ್ತು ಕೆಂಡು ಹೊೀಗಿದಿಾರೆ. Shift ಆಗುತು ಲೇ 

ಇಲಿ . ಏಕೆೆಂದರೆ, ಅವರಿಗೆ  ಮೊದಲನಿೆಂದಲೂ ಇದಿ ೆಂತಹ ಆ ಏರಿಯಾದ ಬಗೆಗ  ಏನೀ 

ಒೆಂದು ರಿೀತಿ ಭಾೆಂದವಯ  ಇರುತು ದೆ. ಮೊದಲು shift ಮಾಡಲು ಒಪಿಪ ಕಳುು ತಾು ರೆ.  ಒೆಂದು 

ಬ್ರರಿ shift ಮಾಡಿ ಅಲಿ  ಮನೆಗಳನ್ನನ  ಕಟಟ ದ ಮೇಲೆ ಸ್ವವಿರಾರು ಮನೆಗಳು ಹಾಗೆಯೇ 

ರ್ಖಲ ಇವ. Shift ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಆಗುತಿು ಲಿ . ಒೆಂದು ತ್ೆಂದರೆ ಏನೆೆಂದರೆ, ಇಲಿ  ನಮಾ  

ಮನೆ ಇತ್ತು , ಕಟಟ ಗೆ ಇತ್ತು , ಮನೆ ಮುೆಂದೆ ಜ್ಞಗ ಇತ್ತು , ಅಲಿ  ಏನ್ನ ಇಲಿ , ಬರಿೀ ಮನೆ 

ಕಟಟ ದಿಾರೆ. ಕೇವಲ 30X40 ಅಡಿಗಳ ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನ ಕಟಟ ದಿಾರೆ. ನಾವು ಅದಕೆಕ  

ಹೊೀಗುವುದ್ಧಲಿ  ಎನ್ನನ ವುದು ಒೆಂದು ಭಾಗ.  ಮತೆು  ಅಲಿನ  ಭಾೆಂದವಯ  ಆ ಹಳಿು ಗಳನ್ನನ  

ಬಿಟಟ  ಹೊೀಗುವುದಕೆಕ  ಆಗದ್ಧರುವುದು. ಅಲಿ   ಸ್ವವಿರಾರು ಮನೆಗಳು ರ್ಖಲ ಇವ. ಅದಕೆಕ  

ಸಕಾಮರ ಆ ಮನೆಗಳನ್ನನ  ಏನ್ನ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಯೀಚನೆ ಮಾಡುತಿು ದೆ. ಅವರಿಗೆ 30X40 

ಅಡಿಗಳಿಗಿೆಂತ ಹೆಚಿಚ ಗೆ ಜ್ಞಗ ಕಡುವುದಕೆಕ  ಸ್ವಧಯ ವೇ ಎನ್ನನ ವುದರ ಬಗೆಗ  ಸಕಾಮರ ಯೀಜನೆ 

ಮಾಡುತಿು ದೆ.  ಪರ ತಿ ಬ್ರರಿಯೂ ಸಕಾಮರ ಪರಿಹಾರ ಕಟಟ ರೂ ಸಹ, ಮತೆು ೀ ಅದೇ  ಪರಿಸಿ ತಿ. 

ಪರಿಹಾರ ಕಡುವುದರಿೆಂದ ಸಮಸೆಯ  ಬಗೆಹರಿಯುವುದ್ಧಲಿ . ನಾವು ರೆಡಿ ಇದಿೆ ೀವ. ನಮಾ  

ಜಿಲ್ಯಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕಡುತೆು ೀನೆ. Permanent ಆಗಿ shift ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಯಾವ 

ಯಾವ  ಹಳಿು ಗಳ ಜನರು ಪೂತಿಮಯಾಗಿ ಒಪಿಪ ಕಳುು ತಾು ರೀ, ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ shift  

ಮಾಡಿ ವಸತಿ ಸೌಕಯಮ ಕಲಪ ಸಕಡುವುದಕೆಕ  ಡಿಸಯವರಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನನ   ಕಡುತೆು ೀನೆ.  

   ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅದೇ ರಿೀತಿ ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಆರ್್.ಬಿ.ತಿಮಾಾ ಪುರ 

ರವರು ಕೆಲವು ಹಳಿು ಗಳ  ಸವೇಮ ಕಾಯಮವನ್ನನ  ಬಿಟಟ ದಿಾ ರೆೆಂದು ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ಅದರ ಬಗೆಗ  

ಜಿಲಿ್ಯಧಿಕಾರಿಯವರ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡಿ ಯಾವುದನ್ನನ  ಬಿಟಟ ದಿಾರೆ ಅದನ್ನನ  ಮಾಡುವುದಕೆಕ  

ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. ಮೊದಲು ʼಗಂಜಿ ಕೇೆಂದರ ʼ ಎೆಂದು ಇತ್ತು , ನಾನ್ನ ಅದನ್ನನ  ʼಕಾಳಜಿ 

ಕೇೆಂದರ ʼವನಾನ ಗಿ ಮಾಡಿದಿೆ ೀನೆ.  ಎಲಿ್ಯ  ಗಂಜಿ ಕೇೆಂದರ ಗಳಲಿಯೂ ಏನ್ನ ಊಟ ಕಡುತಿು ೀರಿ 

ಎೆಂದ ಕೇಳಿದಿೆ ೀನೆ.  ಬ್ಳಗೆಗ  ಅನನ  ಸ್ವೆಂಬರು, ಮಧಾಯ ಹನ   ಅನನ  ಸ್ವೆಂಬರು ಮತ್ತು  ರಾತಿರ ಗೂ  

ಅನನ  ಸ್ವೆಂಬರು ಕಡುತಾು ರೆ,  ಇದನ್ನನ  ಬಿಟಟ ರೆ ಬೇರೆ ಏನ್ನ ಕಡುತಿು ರಲಲಿವೆಂದು 

ಹೇಳುತಿು ದಿರು.  ಈಗ ಪೂತಿಮ   menu ಮಾಡಿದಿೆ ೀನೆ. ಬ್ಳಗೆಗ  ತಿೆಂಡಿ ಕಡಬೇಕು. ಮಧಾಯ ಹನ  

ರಟಟ , ಮೊಟೆಟ , ಎರಡು ತರಹ ಫಲಯ  ಮತ್ತು  ಮೊಸರು  ಈ ತರಹ ಕಡಬೇಕೆೆಂದು ಪಟಟ  

ಮಾಡಿಸದಿೆ ೀನೆ.   ನಾನ್ನ  ಜಿಲಿ್ಯಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ  ಹೇಳಿದಿೆ ೀನೆ. ಸಕಾಮರಿೆಂದ ಬೇಕಾದಷ್ಟಟ  

ಹಣ ಕಟಟ ದಿೆ ೀವ. ಇದಕಾಕ ಗಿ ಎಲಿ್ಯ  ಡಿಸ ಕಛೇರಿಗಳಲಿ  ಸುಮಾರು 900 ಕೀಟ 
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ರೂಪಾಯಗಳನ್ನನ  ಮಿೀಸಲಡಲ್ಯಗಿದೆ.  ಆ ಹಣವನ್ನನ  ಖಚ್ಚಮ ಮಾಡಬೇಕು.  ಅದರಲಿೂ  

ಊಟಕೆಕ  conjuse ಮಾಡುವ ಪರ ಶೆನ ಯೇ ಇಲಿವೆಂದು ಹೇಳಿದಿೆ ೀನೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ 

ತಹಶ್ೀಲಿ್ಯರ್್ರವರು ಬೇಕಾಬಿಟಟ   ಊಟ ಹಾಕುವ ತರಹ ಯಾರಿಗೊೀ ಹೇಳಿಬಿಟಟ  ಅನನ  

ಸ್ವೆಂಬ್ರರು ಹಾಕುತಿು ದಿರು. ಈಗ ಅದನೆನ ಲಿ್ಯ  ತೆಗೆದುಹಾಕಿದಿೆ ೀವ.  

                                                                                         (ಮುೆಂದು.,)  

(681) 14-09-2021 (6.00) ಎಿಂವಿ-ಎಕೆ 

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಆರ.ಅಶ್ೋಕ (ಮುಿಂದು..):- 

ಈಗ ಉತು ರ ಕನಾಮಟಕವಾದರೆ ಅಲಿನ ಜನರಿಗೆ ರಟಟ , ಚಪಾತಿ, ಪಲಯ  ಮತ್ತು  ಮೊಸರು 

ನಿೀಡಿ ಎೆಂದು ಮಾಗಮಸೂಚಿಗಳನ್ನನ  ಮಾಡಿ ಆದೇಶವನ್ನನ  ಸಹ ನಿೀಡಿದಿೆ ೀವ. 

ಮಾಗಮಸೂಚಿಗಳನ್ನನ  ಇಶೂಯ  ಮಾಡಿ ಅದಕೆಕ  ಹಣವನ್ನನ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸುವಂತಹ 

ವಯ ವಸಿೆಯನ್ನನ  ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ. ಮಾನಯ  ಆರ್.ಬಿ.ತಿಮಾಾಪೂರರವರು ಹೇಳಿರುವಂತೆ, 

ಸುಮಾರು 18 ಗಾರ ಮಗಳು ಪರ ವಾಹ ಬ್ರಧಿತವಾಗಿದಿವು. ಸುಮಾರು 859 ಕುಟೆಂಬಗಳಲಿ  

ಸುಮಾರು 3,703 ಜನರನ್ನನ  ಅಲಿೆಂದ ಸಿಳಾೆಂತರ ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ. ಸುಮಾರು 2,465 ಜನರಿಗೆ 

ಕಾಳಜಿ ಕೇೆಂದರ ದಲಿ  ತಾತಾಕ ಲಕ ವಯ ವಸಿೆಯನ್ನನ  ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ. ಪರ ವಾಹದ್ಧೆಂದ ಜ್ಞನ್ನವಾರು 

ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದಕೆಕ  ಆಯಾಯ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತೆ 36,000/- ರೂಪಾಯಗಳ 

ಪರಿಹಾರ ನಿೀಡಿದಿೆ ೀವ.  

ಮುಧೀಳ ತಾಲಿೂಕಿನಲಿ  ಪರ ವಾಹದ್ಧೆಂದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಿೀರು ನ್ನಗಿಗ ದ ಸುಮಾರು 

1,237 ಕುಟೆಂಬಗಳಿಗೆ ತಲ್ಯ ಹತ್ತು  ಸ್ವವಿರದಂತೆ ಸುಮಾರು 123.70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಗಳನ್ನನ  

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ. ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಸಕಾಮರದ್ಧೆಂದ ನಿೀಡಿ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ಕೇೆಂದರ  

ಸಕಾಮರದ NDRF norms ಪರ ಕಾರ ಹತ್ತು  ಸ್ವವಿರ ರೂಪಾಯಗಳನ್ನನ  ಕಡುತಿು ದಿೆ ೀವ. ಇದಕೆಕ  

ಕೇೆಂದರ  ಸಕಾಮರ ಕಡುವುದು 3,800/- ರೂಪಾಯಗಳು ಮಾತರ .  ಮಾನಯ  ಮಾಜಿ 

ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳಾದ ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪಪ ನವರು ಅದಕೆಕ  6,200/- 

ರೂಪಾಯಗಳನ್ನನ  ಸೇರಿಸ ಕಟಟ ರು. ಅದೇ ರಿೀತಿ ಮನೆ ಹಾನಿಯಾದಂತಹವರಿಗೆ ಕೇೆಂದರ  

ಸಕಾಮರ ಕಡುವುದು 95,100/- ರೂಪಾಯಗಳನ್ನನ  ಮಾತರ . ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜಯ  ಸಕಾಮರ 

4,04,900/-ಸೇರಿಸ ಸುಮಾರು ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಗಳನ್ನನ  ನಿೀಡುತಿು ದಿೆ ೀವ. ಈ ರಿೀತಿ 
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ಸಕಾಮರ ಜಿೀವ ಕಳದುಕೆಂಡಂತಹವರಿಗೆ ಸುಮಾರು ನಾಲುಕ  ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಗಳ 

ಪರಿಹಾರವನ್ನನ  ನಿೀಡಿದಿೆ ೀವ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜಯ  ಸಕಾಮರ ಒೆಂದು ಲಕ್ಷ 

ರೂಪಾಯಗಳನ್ನನ  ಸೇರಿಸ ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಗಳನ್ನನ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ. ಈ 

ಸಮಸೆಯ  ಇರುವಂಥದಿು  ಆಲಮಟಟ  ಜಲ್ಯಶಯದ್ಧೆಂದ ನಿೀರು ಪದೇಪದೇ ಬಂದು ಈ 

ಭಾಗದಲಿ  ಹೆಚ್ಚಚ  ಹಾನಿಯಾಗಿರುವಂಥದಿು . ಮುಧೀಳ ತಾಲಿೂಕಿನಲಿ  ಘಟಪರ ಭಾ 

ನದ್ಧಯ ಪರ ವಾಹದ್ಧೆಂದ ಕೃಷಿ 7,501 ಹೆಕೆಟ ೀರ್್, ತ್ೀಟಗಾರಿಕೆ 140 ಹೆಕೆಟ ೀರ್್, ರೇಷ್ಟಾ  1.3 

ಹೆಕೆಟ ೀರ್್ ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 7,192 ಹೆಕೆಟ ೀರ್್ಗಳ ಬ್ಳ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎೆಂದು ವರದ್ಧ 

ಬಂದ್ಧದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅದನ್ನನ  ತಂತಾರ ೆಂಶದಲಿ  ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ. ಇದುವರೆಗೂ 2,224 

ರೈತರಿಗೆ 2.80 ಕೀಟ ಇನ್್ಪುಟ್ ಸಬಿಸ ಡಿಯನ್ನನ  ರೈತರ ಬ್ರಯ ೆಂಕ್ ರ್ಖತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಜಮಾ 

ಮಾಡಿದಿೆ ೀವ. ಈಗ ಪರ ವಾಹ ಆಗುವಂತಹ ಸಂದಭಮದಲಿ  ಹೊಸದಾಗಿ ಸೈರನ್್ ಸಸಟ ಮ್ 

ಅನ್ನನ  ಪರಿಚಯಸುತಿು ದಿೆ ೀವ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ coastal belt ಗಳಲಿ  ಅೆಂದರೆ ಸಮುದರ ದಲಿ  

ತಕ್ಷಣ ಚಂಡಮಾರುತ ಬಂದಾಗ ಅಲಿನ ಮಿೀನ್ನಗಾರರು ಮತ್ತು  ಅಲಿನ ಜನರಿಗೆ 

ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದಕೆಕ  ಆಗುವುದ್ಧಲಿ . ಈಗ ಒೆಂದು ಗಂಟೆ ಮತ್ತು  ಎರಡು ಗಂಟೆಯ 

ಮುೆಂಚೆಯೇ ಸೈರನ್್ ಮುರ್ಖೆಂತರ ಸುಮಾರು ಆರು ಕಿಲೀಮಿೀಟರ್್ವರೆಗೆ ಕೇಳಿಸುವಂತಹ 

ವಯ ವಸಿೆ  ಮಾಡಿಸುತಿು ದಿೆ ೀವ. ಮುಧೀಳ ತಾಲಿೂಕಿನಲಿ  ಆ ರಿೀತಿಯ ಸುಮಾರು 35 ಸೈರನ್್ 

ಸೆೆಂಟರ್್ಗಳನ್ನನ  ಮಾಡುತೆು ೀವ. ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರ ತಾಲಿೂಕಿನಲಿೂ  ಸಹ ಸುಮಾರು ಎೆಂಟ 

ಸೈರನ್್ ಸೆೆಂಟರ್್ಗಳನ್ನನ  ಮಾಡುತೆು ೀವ. ಏಕೆೆಂದರೆ, ಆಲಮಟಟ  ಜಲ್ಯಶಯಕೆಕ  ಎಷ್ಟಟ  ನಿೀರು 

ಬರುತಿು ದೆ ಎನ್ನನ ವುದನ್ನನ  ಸುಮಾರು ಒೆಂದೆರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಮುೆಂಚೆಯೇ ಸೈರನ್್ 

ಮುರ್ಖೆಂತರ ಅಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಎಚಚ ರಿಕೆ ಕಡುವಂತಹ ಒೆಂದು ವಯ ವಸಿೆಯನ್ನನ  

ಮಾಡುತಿು ದಿೆ ೀವ. ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರ ತಾಲಿೂಕಿನಲಿ  ಆ ರಿೀತಿಯ ಸೈರನ್್ ಕಡುವಂತಹ 

ಎೆಂಟ ಕೇೆಂದರ ಗಳನ್ನನ  ಮಾಡುತಿು ದಿೆ ೀವ. ಹಾಗೆಯೇ ನಿೀರಿನ ಮಟಟ ದ ಮಾಪನ 

ಕೇೆಂದರ ಗಳನ್ನನ  ಅಳವಡಿಸ ಅದನ್ನನ  ವಿಶಿೆೀಷಣೆ ಮಾಡಿ, ಮುನೆನ ಚಚ ರಿಕೆ ಕರ ಮ ಮಾಡಿ, ನಿೀರು 

ಹೆಚ್ಚಚ ತಿು ರುವ ಬಗೆಗ  ಗಮನಹರಿಸ, ಅಲಿನ ನದ್ಧಪಾತರ ದಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಒೆಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ 

ಕಡುವಂತಹ ವಯ ವಸಿೆಯನ್ನನ  ಮಾಡುತಿು ದಿೆ ೀವ. ಒಟ್ಟಟ ರೆ ನಮಾ  ಸಕಾಮರ ಈಗಾಗಲೇ ಇಡಿೀ 

ರಾಜಯ ದಲಿ  ಕಳದ ಮೂರು ವಷಮಗಳಿೆಂದ ಕೂಡ ಕಡಗು ಜಿಲಿೆ , ಚಿಕಕ ಮಗಳೂರು ಜಿಲಿೆ  

ಮತ್ತು  ಬ್ಳಗಾವಿ ಜಿಲಿೆ ಗಳಲಿ  ಪರ ವಾಹವಾಗುತಿು ದೆ. ಅದರ ಮಧ್ಯಯ  ಸ್ವಲದು ಎೆಂದು 

ಹೇಳುತಾು ರಲಿ ,್ ʼಹಳು ಕೆಕ  ಬಿದಿವರ ಮೇಲೆ ಅದೇನೀ ಕಲಿು  ಹಾಕುತಾು ರಲಿ ʼ ಹಾಗೆ ಈ 

ಕೀವಿಡ್-19ನ ಮಧ್ಯಯ  ಸೇರಿಕೆಂಡಿದೆ. ಇವತಿು ನ ಆರ್ಥಮಕ ಪರಿಸಿ ತಿ ಯಾವ ರಿೀತಿ ಇದೆ ಎೆಂದು 
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ಎಲಿರಿಗೂ ಗೊತಿು ದೆ. ಈ ರಿೀತಿ ಎಲಿ್ಯ  ಕಡೆಗಳಲಿೂ  ಸಹ ಪರ ವಾಹವಾಗುತಿು ದೆ. ಇದುವರೆಗೂ 

ಪರ ವಾಹಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತೆ ಸಕಾಮರ ಸುಮಾರು ಆರು ಸ್ವವಿರ ಕೀಟ ರೂಪಾಯಗಳ 

ಹಣವನ್ನನ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮನೆ ಕಟಟ ವಂತಹವರಿಗೆ, ಪರಿಹಾರ ಕಡುವಂತಹವರಿಗೆ 

ಮತೆು  ಲೀಕೀಪಯೀಗಿ ಇಲ್ಯಖೆಯ ರಸೆು ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡಲ್ಯಗಿದೆ. ಮೊನೆನ  ಮಾನಯ  ಕೇೆಂದರ ದ ಮಂತಿರ ಗಳಾದ ಶ್ರ ೀ ನಿತಿನ್್ ಗಡಕ ರಿಯವರನ್ನನ  

ಭೇಟ ಮಾಡಿ ಅವರ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡಿದಿೆ ೀವ. ಈಗ ಪರ ವಾಹದ್ಧೆಂದ ಡಾಯ ಮೇಜ್್ 

ಆಗಿರುವಂತಹ ಬಿರ ಡೆ್್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು  ರಾಷಿಟ ರೀಯ ಹೆದಿಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಕಡಬೇಕೆೆಂದು 

ಕೇಳಿದೆವು. ಅದಕೆಕ  ಅವರು ವರದ್ಧ ನಿೀಡಿ, ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಅದಕೆಕ  ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ 

ಎನ್ನನ ವಂತಹ ಮಾತನ್ನನ  ಹೇಳಿದರು. ಮಾನಯ  ಶಸಕರು ಮುಧೀಳ ತಾಲಿೂಕಿನ ಬಗೆಗ  

ತಂದ್ಧರುವಂತಹ ಪರ ಶೆನ ಗೆ ಸಕಾಮರ ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳುು ತು ದೆ. ಅವರು ಏನ್ನ ಮುೆಂಜ್ಞಗರ ತಾ 

ಕರ ಮ ಕೈಗೊಳು ಬೇಕೆೆಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನನ  ನಿೀಡಿದಿಾರೆ. ಅದರ ಬಗೆಗಯು ಗಮನ ಕಡುತೆು ೀವ. 

ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಆಲಮಟಟ  ಜಲ್ಯಶಯದ ಬಗೆಗಯೂ ಸಹ ನಮಾ  ಗಮನವನ್ನನ  

ಸೆಳದ್ಧದಿಾರೆ. ಅದರ ಬಗೆಗಯೂ ಸಹ ಮಾನಯ  ನಿೀರಾವರಿ ಸಚಿವರ ಜೊತೆ ಚಚೆಮ ಮಾಡಿ, 

ಇದಕೆಕ  ಒೆಂದು ಶಶಾ ತ ಪರಿಹಾರ ಕಡಿಸುವಂತಹ ದ್ಧಕಿಕ ನಲಿ  ಸಕಾಮರ ಕರ ಮ ಕೈಗೊಳುು ತು ದೆ.  

ಶಿರ ೋ ಆರ.ಬ.ತಿಮಾಮ ಪೂರ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುರ್ನಯತ್ರಾದವರು):- 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ನಮಾ  ಆತಂಕ ಏನಿದೆ ಎೆಂದರೆ, ತಮಾ  ಆರು ಎಕರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚಚ  

ಕಬುಬ  ಬ್ಳ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಹೌದು ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. 

ಶಿರ ೋ ಆರ.ಬ.ತಿಮಾಮ ಪೂರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಸಾ ತಃ ತಾವು ಸಹ ಕಬುಬ  ಬ್ಳ 

ಹಾನಿಯನ್ನನ  ಅನ್ನಭವಿಸದಿ್ಧ ೀರಿ. ತಾವು ನಮಾ  ಊರಿನ ಪಕಕ ದಲಿರುವಂತಹವರು. ನಮಾ  35 

ಎಕರೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದಿ ರೆ, ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಆರು ಎಕರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚಚ  

ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.  ಆದುದರಿೆಂದ ಕಡೆಯ ಪಕ್ಷ ನಮಗೆ cultivation charges ಅನ್ನನ  ನಿೀಡಿ 

ಎೆಂದು ನಾವು ಸಕಾಮರವನ್ನನ  ಕೇಳುತಿು ದಿೆ ೀವ. ಈಗ ಏನ್ನ ಒೆಂದು ಎಕರೆಯಲಿ  ಕಬಬ ನ್ನನ  

ಬ್ಳಯುತೆು ೀವ, ಅಷಟ ಕಾಕ ದರೂ ಪರಿಹಾರ ನಿೀಡಿ.  ನಮಗೆ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಬ್ರರಿ ಬ್ಳ 

ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ನಮಾ  ನೆಲ ಮತ್ತು  ಬ್ಳ ಕಿತ್ತು ಕೆಂಡು ಹೊೀಗಿದೆ. ಮತೆು  ಸ್ವಲ ಮಾಡಬೇಕು 

ಒೆಂದು ಎಕರೆಗೆ ಇಪಪ ತೆು ೈದು ಸ್ವವಿರ ರೂಪಾಯಗಳನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಳು ಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ 

ರೈತರು ಎಲಿಗೆ ಹೊೀಗಬೇಕು. ಈಗ ಸಕಾಮರದ್ಧೆಂದ ನಾವು ಇದಿೆ ೀವ ಎೆಂದು ಹೇಳುವಂತಹ 
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ಮಾತೇ ಬರುತಿು ಲಿ . ಈಗ NDRF ನಲಿ  ರೈತರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಆರು ಸ್ವವಿರ ರೂಪಾಯಗಳನ್ನನ  

ಕಟಟ ರೆ ಏನಾಗುತು ದೆ. ಮಾನಯ  ನಿೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು ಆ ಭಾಗದ್ಧೆಂದ ಚ್ಚನಾಯತರಾಗಿ 

ಬಂದ್ಧದಿಾರೆ. ನಾನ್ನ ಇದಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತೆ ಪರ ಶೆನ ಯನ್ನನ  ಹಾಕಿದಿೆ ೀನೆ. ಈಗ ನಾನ್ನ 

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆೆಂದರೆ, ಹೊಲಗಳು ಹಾಳಾಗಿವ ಮತ್ತು  ಜನರು ನಮಾ ನ್ನನ  

ಆರಿಸ ಕಳುಹಿಸದಿಾರೆ ಎೆಂದು ಆ ತಾಲಿೂಕಿಗೆ ಕನಿಷಾ  ಸೌಜನಯ ವನಾನ ದರೂ ತ್ೀರಿಸದ್ಧದಿ ರೆ 

ನಾನ್ನ ಏನೆೆಂದು ಮಾತನಾಡುವುದು. ಅದಕೆಕ  ನಾನ್ನ ಮಾನಯ  ನಿೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು 

ಸದನದಲಿ  ಇರಬೇಕೆೆಂದು ಹೇಳಿದಿು . ಅವರು ಈಗಲೂ ಸದನದಲಿ  ಇಲಿ . ನನಗೆ ಅವಕಾಶ 

ಸಗುವುದ್ಧಲಿವೆಂದು ಅದಕೆಕ  ನಾನ್ನ ಎದಿು  ನಿೆಂತ್ತಕೆಂಡಿದಿೆ . ಈ ರಿೀತಿ ಪರ ತಿ ವಷಮ 

ಹಾನಿಯಾಗುತಿು ದೆ. ಅದಕೆಕ  ಅವರು ಆಲಮಟಟ  ಜಲ್ಯಶಯದ್ಧೆಂದ ಹಾನಿಯಾಗುತಿು ದೆಯೀ 

ಅಥವಾ ಇಲಿವೊೀ ಎನ್ನನ ವಂತಹ ಆತಂಕವನಾನ ದರೂ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಬೇಕಲಿವೇ? ನಾವು 

ಮೂರು ವಷಮ ಈ ಸಮಸೆಯ ಯನ್ನನ  ಅನ್ನಭವಿಸದಿೆ ೀವ. ಈಗ ಆಲಮಟಟ  ಜಲ್ಯಶಯದ್ಧೆಂದ 

ಹಾನಿಯಾಗಿದೆಯೀ ಇಲಿವೊೀ ಎೆಂದು ವರದ್ಧ ನೀಡಿ ಅದರ ಬಗೆಗ  ಮಾತನಾಡುತೆು ೀವ. 

ನಾವು ಮಾನಯ  ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರ ಕಡೆಯೆಂದ ಈ ರಿೀತಿಯ ಉತು ರವನ್ನನ  ನಿರಿೀಕಿಿ ಸರಲಲಿ . 

ಈಗ ಪರ ವಾಹ ಬಂದಾಗ ಆಲಮಟಟ  ಜಲ್ಯಶಯದ್ಧೆಂದ ಹಾನಿಯಾಗುತು ದೆಯೀ ಇಲಿವೊೀ 

ಅಲಿ  ಹತ್ತು  ದ್ಧವಸದವರೆಗೆ ನಿೀರು ನಿಲಿುವುದಕೆಕ  ಅವಕಾಶವಿದೆಯೀ ಇಲಿವೊೀ, ಅದರಿೆಂದ 

ನಿೀರಿನ ಮಟಟ  ಹೆಚಾಚ ಗುವುದು ಸುಳ್ು ೀ ಸತಯ ವೊೀ ಎೆಂಬುದನ್ನನ  ತಿಳಿಯುವುದಕೆಕ  ಒೆಂದು 

ಸವೇಮ ಮಾಡಿಸ, ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಯೀಚನೆ ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆಯೇ, ಇವರಿಗೆ 

ಅಷ್ಟಟ  ಸೌಜನಯ ವಿಲಿವೇ ಮತ್ತು  ಅಷಟ ನ್ನನ  ಹೇಳುವುದಕೆಕ  ಆಗುವುದ್ಧಲಿವೇ? ಹೌದು ನಾವು 

ಕಡುತೆು ೀವೆಂದು ಹೇಳುವುದಕೆಕ  ಆಗುವುದ್ಧಲಿವೇ?  

ಶಿರ ೋ ಆರ.ಅಶ್ೋಕ, ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾನ್ನ 

ನಿೀರಾವರಿ ಸಚಿವರ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡುತೆು ೀನೆೆಂದು ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿ ಹೇಳಿದಿೆ ೀನೆ.  

(ಗಿಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಆರ.ಬ.ತಿಮಾಮ ಪೂರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಉತು ರ ಕಡುವುದಕೆಕ  

ಯಾರು ಇಲಿವೆಂದರೆ ನಾವು ಏಕೆ ಪರ ಶೆನ ಗಳನ್ನನ  ಹಾಕಬೇಕು ಎೆಂದು ಹೇಳಿ. 

ಶಿರ ೋ ಆರ.ಅಶ್ೋಕ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾನ್ನ ಮಾನಯ  ನಿೀರಾವರಿ 

ಸಚಿವರ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಪರ ವಾಹದ್ಧೆಂದ ಏನ್ನ ಹಾನಿಯಾಗುತಿು ದೆ ಎೆಂದು ತಜ್ಞರ ವರದ್ಧ 

ತೆಗೆದುಕಳಿು  ಎೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತೆು ೀನೆ.  
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ಶಿರ ೋ ಆರ.ಬ.ತಿಮಾಮ ಪೂರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನನ  

ಮಾಡಿಸುತಾು ರೆ. 

ಶಿರ ೋ ಆರ.ಅಶ್ೋಕ,:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಹೌದು. 

ಶಿರ ೋ ಆರ.ಬ.ತಿಮಾಮ ಪೂರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ನಮಗೆ cultivation charges 

ಅನ್ನನ  ನಿೀಡಿ. ಈಗ ಒೆಂದು ಎಕರೆಗೆ ಕಬಬ ನ್ನನ  ತೆಗೆದು ಮತೆು  ಬಿತು ನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಎಷ್ಟಟ  

ಖಚಾಮಗುತು ದೆ ಅಷಟ ನಾದರೂ ನಿೀಡಲ. ಈಗ ಸಕಕ ರೆ ಕಾರ್ಖಮನೆಯವರಿಗೆ ಕಬುಬ  ಇಲಿವೆಂದರೆ 

ಅವರು ಹೇಗೆ ಬದುಕುತಾು ರೆ? ಅದಕೆಕ  ನಾನ್ನ ತಮಾ ಲಿ  ದಯಮಾಡಿ ವಿನಂತಿ 

ಮಾಡಿಕಳುು ತೆು ೀನೆ. ಈಗ ಒೆಂದು ಎಕರೆಗೆ ಎಷ್ಟಟ  cultivation charges ಆಗುತು ದೆ, 

ಅಷಟ ನಾದರೂ ಪರಿಹಾರ ನಿೀಡಲ. ಇಲಿವಾದರೆ ರೈತರು ಉಳಿಯುವುದ್ಧಲಿ . ಆಗ ಅವರು 

ಶಪ ಹಾಕುತಾು ರೆ. ನಾವು ಈ ಸಮಸೆಯ ಯನ್ನನ  ಮೂರು ವಷಮದ್ಧೆಂದ ಅನ್ನಭವಿಸದಿೆ ೀವ. 

ದಯಮಾಡಿ ಸಕಾಮರ ಇದೆ ಎೆಂಬ ಮಾತ್ತ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರ ಬ್ರಯಯಲಿ  ಬರಲ. 

(ಗಿಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಕೆಲವು ಬ್ರರಿ ನನಗೆ 

ಮಾಗಮದಶಮನ ನಿೀಡುತಿು ರುತಾು ರೆ. ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರ ಮೂಲಭೂತ ಪರ ಶೆನ  ಇರುವುದು, 

ಮುಧೀಳ ತಾಲಿೂಕಿನ ಮೂಲಕ ಹಾಯಿು  ಹೊೀಗಿರುವ ಘಟಪರ ಭಾ ನದ್ಧಯ 

ಪರ ವಾಹದ್ಧೆಂದಾಗಿ ಸ್ವವಮಜನಿಕ ಆಸು ಪಾಸು ಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದಿು , ಸೂಕು  ಪರಿಹಾರ 

ಕೈಗೊಳುು ವ ಕುರಿತ್ತ ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸುವುದು ಎೆಂದು ಇದೆ.  ಇದನ್ನನ  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಬಹಳ 

ಚೆನಾನ ಗಿ ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಅದಕೆಕ  ಮಾನಯ  ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು ಪರಿಹಾರಕೆಕ  

ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತೆ ಎಲಿ್ಯ  ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನನ  ಒದಗಿಸದಿಾರೆ. ಇನ್ನನ  ಸದನದಲಿ  ಮಾನಯ  

ನಿೀರಾವರಿ ಮಂತಿರ ಗಳು ಇರಬೇಕೆೆಂದು ಕೇಳಿದಿಾರೆ. ಆದರೆ, ಮಾನಯ  ನಿೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು 

ಕೆಳಮನೆಯಲಿ  ಅಲಿನ ಪರ ಶೆನ ಗಳಿಗೆ ಉತು ರವನ್ನನ  ನಿೀಡುತಿು ದಿಾರೆ. ಈಗ ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು 

ಕೇಳಿರುವಂತಹ, ಕೆಲವು ಸಂದೇಹಗಳು ಮತ್ತು  ಅನ್ನಮಾನಗಳನ್ನನ  ಮಾನಯ  ಕಂದಾಯ 

ಸಚಿವರು ಮಾನಯ  ನಿೀರಾವರಿ ಸಚಿವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುತೆು ೀನೆೆಂದು 

ತಿಳಿಸದಿಾರೆ. 

(ಮುಿಂದು… 
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(682) 14.09.2021 06.10 LL-AK 

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

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

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, I will only ask some clarifications.  ಆಲಮಟಟ  ಜಲ್ಯಶಯದಲಿ  

ಇೆಂಜಿನಿಯರಿೆಂಗ್ ವಗಮ ಏನಿದೆ ಅೆಂದರೆ, ಮುಖಯ  ಇೆಂಜಿನಿಯರ್್ಗಿೆಂತಲೂ ಕೆಳಗಿರುವಂತಹ 

ಇೆಂಜಿನಿಯರ್್ಗಳು ಮಾನಿಟರಿೆಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ತಪಿಪ ದಿಾ ರೆ. ಎನ್್.ಡಿ.ಆರ್್.ಎಫ್. ನಾಮಸ ್ಮ 

ಮತ್ತು  ಎಸ್್ಡಿಆರ್್.ಎಫ್. ನಾಮಸ ್ಮ ಯಾವಾಗ ಅಪಿ್ ೈ ಆಗುತು ದೆಯೆೆಂದರೆ, ಪರ ಕೃತಿ 

ವಿಕೀಪದ್ಧೆಂದ ಹಾನಿಯಾದಾಗ ಮಾತರ  the NDRF and SDRF norms will come into play.  

This is not for the man-made್mistakes.್ ್ ‘Tortious್ liabilityʼ್ಎೆಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ.  That 

means, the master is liable for the acts of the servant.  You are the master.  You are 

the್government.್್ ‘Acts್of್the್servantʼ್ಎೆಂದರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಪುಪ  ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕೆಕ  

master್ is್ liable.್ ್ This್ is್ called್ as್ ʼvicarious್ liabilityʼ.್ ್ ಪರ ಕೃತಿ ವಿಕೀಪದ್ಧೆಂದ 

ಹಾನಿಯಾದಾಗ ಮಾತರ  ಎನ್್.ಡಿ.ಆರ್್.ಎಫ್. ನಾಮಸ ್ಮ ಮತ್ತು  ಎಸ್್.ಡಿ.ಆರ್್.ಎಫ್. ನಾಮಸ ್ಮ 

ಅಪಿ್ ೈ ಆಗುತು ದೆ.  ಎನ್್.ಡಿ.ಆರ್್.ಎಫ್. ನಾಮಸ ್ಮ ಮತ್ತು  ಎಸ್್.ಡಿ.ಆರ್್.ಎಫ್. ನಾಮಸ ್ಮಗೆ 

ಮಿೀರಿ ಶ್ರ ೀಮಾನ್್ ಯಡಿಯೂರಪಪ ನವರು ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಯಾಗಿದಿಾ ಗ ಹೆಚಿಚ ನ ಪರಿಹಾರ 

ಹಣ ನಿೀಡಿದಿಾರೆ.  I agree.  ಅದನ್ನನ  ನಾನ್ನ ಸ್ವಾ ಗತ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  It may not be 

sufficient but any how you have enhanced it.  ಆದರೆ, ಭಿೀಮಾ ನದ್ಧಯಲಿ  ಪರ ವಾಹ 

ಬಂದು, (ಗಿಂದಲ) ಸನನ ತಿು  ಬ್ರಯ ರೇಜ್್ನಲಿ  failure ಆದಾಗ ದೊಡಡ  ಪರ ಮಾಣದಲಿ  ಅನೇಕ 

ಹಳಿು ಗಳು ಮತ್ತು  ಲಕಿಾೆಂತರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿರುತು ದೆ.  

ಅದೇ ರಿೀತಿ ಆಲಮಟಟ  ಜಲ್ಯಶಯದಲಿಯೂ ಸಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ 

ಮಾನಿಟರ್್ ಮಾಡದೇ ಇದಿುದರಿೆಂದ ಅೆಂದರೆ, ಇೆಂಜಿನಿಯರ್್ಗಳ ತಪಿಪ ನಿೆಂದಾಗಿ 

ನಾವಲಿರೂ ತ್ೆಂದರೆ ಅನ್ನಭವಿಸದೆವು. ಇದರಿೆಂದಾಗಿ, ಅನೇಕ ಗಾರ ಮಗಳು ಪರ ವಾಹದ್ಧೆಂದ 

ಮುಳುಗಿರುತು ವ ಮತ್ತು  ಲಕಿಾೆಂತರ ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಜಮಿೀನಿನಲಿ  ಬ್ಳದಂತಹ ಬ್ಳಗಳಿಗೆ 

ಹಾನಿಯಾಗಿರುತು ದೆ. ಈ ಬಗೆಗ  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಆರ್್.ಬಿ. ತಿಮಾಾಪೂರರವರು ಆಗಲೇ 

ಮಾತನಾಡುತಾು , ಎನ್್.ಡಿ.ಆರ್್.ಎಫ್. ನಾಮಸ ್ಮ ಮತ್ತು  ಎಸ್್.ಡಿ.ಆರ್್.ಎಫ್. ನಾಮಸ ್ಮ ಇದಕೆಕ  

ಅಪಿ್ ೈ ಆಗುವುದ್ಧಲಿ  ಎೆಂದು ಅಷಟ ನೆನ ೀ ಮಾತರ  ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸದರು. ಆದರೆ, ಇದು man-made 

mistake.  ಪರ ಕೃತಿ ವಿಕೀಪದ್ಧೆಂದ ಆದಂತಹ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದ್ಧಲಿ . ಇದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 

ಮಾಡಿದ ತಪಿಪ ನಿೆಂದ ಆದಂತಹ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ಅಥಮವಾಗುತು ದೆ.  You may not 



«¥À/14.09.2021/200 

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

answer in this House.  ಮಾನಯ  ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು ಈ ಹಿೆಂದೆ ಇದೇ ಸದನದಲಿ  

ಜಲ್ಯಶಯದ ನಿೀರಿನ ಬಗೆಗ  ಮಾನಿಟರಿೆಂಗ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿರುವುದ್ಧಲಿ  ಎನ್ನನ ವುದನ್ನನ  

ಒಪಿಪ ಕೆಂಡಿರುತಾು ರೆ.  My memory is very fine.  2019ರಲಿ  ಆಲಮಟಟ  ಜಲ್ಯಶಯದಲಿ  

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಪಿಪ ನಿೆಂದ ಆದಂತಹ ಪರ ವಾಹ ನಂತರದ ವಷಮ ಅೆಂದರೆ, 2020ನೇ 

ಇಸವಿಯಲಿ  ಪರ ವಾಹ ಆಗಲಲಿ . ಆ ಸಂದಭಮದಲಿ  ನಿೀರಿನ ಮಟಟ ವನ್ನನ  ಸರಿಯಾಗಿ 

ನಿವಮಹಣೆ ಮಾಡಿರುತಾು ರೆ. ಅದಕೆಕ  ನಾನ್ನ ತಮಾ  ಮುರ್ಖೆಂತರ ಸಕಾಮರಕೆಕ  

ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದೇನೆೆಂದರೆ, ಎನ್್.ಡಿ.ಆರ್್.ಎಫ್. ನಾಮಸ ್ಮ ಮತ್ತು  ಎಸ್್.ಡಿ.ಆರ್್.ಎಫ್. 

ನಾಮಸ ್ಮ ಪರ ಕೃತಿ ವಿಕೀಪ ಆದಾಗ ಅಪಿ್ ೈ ಆಗುತು ವ. ಆದರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಿದಂತಹ 

ತಪಿಪ ನಿೆಂದ ಲಕಿಾೆಂತರ ಜನರ ಕಷಟ -ನಷಟ , ನೀವು, ತ್ೆಂದರೆ, ಜನ-ಜ್ಞನ್ನವಾರುಗಳ ಪಾರ ಣ 

ಹಾನಿ, ಬ್ಳ ಹಾನಿಗೆ ಸಕಾಮರ ಸಂಪೂಣಮ ಪರಿಹಾರ ಹಣವನ್ನನ  ನಿೀಡಬೇಕೆನ್ನನ ವುದು ನನನ  

ಮನವಿ ಆಗಿರುತು ದೆ.  

ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಆಗಲೇ ಮಾತನಾಡುತಾು , permanent shift ಬಗೆಗ  

ಹೇಳಿದರು. ಅದರ ಬಗೆಗ  ನಾವು ಬಹಳ ಚಿೆಂತನೆ ಮಾಡುತಿು ದಿೆವು. ಅದೇನೆೆಂದರೆ, 

ಪರ ವಾಹದ್ಧೆಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರೈತರಿಗಾಗಿ ಪುನವಮಸತಿ ಕೇೆಂದರ ಗಳನ್ನನ  ನಿಮಿಮಸದಿು , 

ಅಲಿಗೆ ಜನರು ಹೊೀಗುತಿು ಲಿವೆಂದು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಮನೆಗಳ ಕಿಟಕಿ, ಬ್ರಗಿಲುಗಳನ್ನನ  

ಕಿತ್ತು ಕೆಂಡು ಹೊೀಗಿರುತಾು ರೆೆಂದು ಮತ್ತು  ಆ ಮನೆಗಳು ದುರುಪಯೀಗ ಆಗುತಿು ವ, nobody 

is shifting.  ಅಲಿದೇ, ಮಹಾಪೂರ ಇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಜನರು ತಮಾ  ಹಳಿು ಗಳಿಗೆ 

ವಾಪಸ್ವಸ ಗುತಾು ರೆೆಂದು ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಹೇಳಿರುವುದನ್ನನ  ಒಪುಪ ತೆು ೀನೆ. ಅದರಲಿ  ನೂರಕೆಕ  

ನೂರು ಸತಯ  ಇದೆ. ಮಹಾಪೂರ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ವಿಚಾರ ಇರುತು ದೆ, ಮಹಾಪೂರ ಇಳಿದ 

ನಂತರ ಅದು ಇರುವುದ್ಧಲಿ . ಹಾಗಾಗಿ, ಅವರು ತಮಾ  ಹಳಿು ಗಳಿಗೆ ವಾಪಸುಸ  ಬರುತಾು ರೆ. 

ಏಕೆೆಂದರೆ, ಅಲಿ  ಅವರಿಗೆ ಭಾವನಾತಾ ಕ ಸಂಬಂಧ ಇರುತು ದೆ. ಅೆಂದರೆ, ಅವರುಗಳು 

ಅಲಿಯೇ ಹುಟಟ  ಬ್ಳದ್ಧರುತಾು ರೆ. ಅಲಿದೇ, ಅವರ ತಂದೆ-ತಾಯಗಳು ಅಲಿಯೇ 

ಹುಟಟ ರುತಾು ರೆ ಅಥವಾ ಅದು ಅವರ ಪೂವಮಜರ ಮನೆ, ಆ ಮನೆಯ ಅೆಂಗಳದಲಿ  ಗಜಗ-

ಗುೆಂಡಾ ಆಟ ಆಡಿರುತೆು ೀವ. ಈ ರಿೀತಿ ಅನೇಕ ರಿೀತಿಯ ಭಾವನಾತಾ ಕ ಸಂಬಂಧಗಳು 

ಇರುತು ವ. ಅಲಿದೇ, ಅವರ ಮನೆಯ ಪಕಕ ದಲಿ  ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಇರುತಾು ರೆ. ಈ ಎಲಿ್ಯ  

ಕಾರಣಗಳಿೆಂದ ಪುನವಮಸತಿ ಕೇೆಂದರ ಗಳಿಗೆ ಹೊೀಗುವುದಕೆಕ  ಹಿೆಂದೆ-ಮುೆಂದೆ ನೀಡುತಾು ರೆ. 

ಅದನ್ನನ  ನಾನ್ನ  ಒಪುಪ ತೆು ೀನೆ.  
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ಆದರೆ, ಇದರಲಿ  ಏನ್ನ ತಪಾಪ ಗಿದೆಯೆೆಂದರೆ, 2009ರಲಿ  ಮಹಾಪೂರ ಬಂದಾಗ, 

ಶ್ರ ೀಮಾನ್್ ಯಡಿಯೂರಪಪ ನವರು ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಯಾಗಿದಿರು. ಆಗಲೂ ಸಹ ಮಲಪರ ಭಾ 

ನದ್ಧಯಲಿ  ದೊಡಡ  ಪರ ಮಾಣದಲಿ  ಮಹಾಪೂರ ಬಂದಾಗ, ಅನೇಕ ಗಾರ ಮಗಳು 

ಮುಳುಗಿದಿವು. ಆ ಸಂದಭಮದಲಿ  ದಾನಿಗಳ ನೆರವಿನಿೆಂದ ಸಂತರ ಸು ರಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನನ  

ಕಟಟ ಸಕಟಟ ರು. ಅದರಲಿ  ಇನಫ ೀಸಸ್್ ಅಥವಾ ವಿಪರ ೀ ಕಂಪನಿಯವರು ಇರಬಹುದು ಈ 

ರಿೀತಿ ಅನೇಕ ದಾನಿಗಳು ದೊಡಡ  ದೊಡಡ  ಮಲಟ -ನಾಯ ಷನಲ್್ ಕಂಪನಿಯವರು ಬಂದು 

ಸಂತರ ಸು ರಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನನ  ಕಟಟ ಕಟಟ ರು. ಆದರೆ, ಹಳಿು ಗಳಲಿರುವ ಕೃಷಿಕರ ಮನೆಗಳು 

ಯಾವ ರಿೀತಿ ಇರಬೇಕು? ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಸಹ ಕೃಷಿ ಕುಟೆಂಬದ್ಧೆಂದ ಬಂದವರು ಅವರಿಗೆ 

ಈ ಬಗೆಗ  ಗೊತಿು ರುತು ದೆ. ಹಳಿು ಗಳಲಿ  ರೈತರ ಇರುವಿಕೆಗಾಗಿ ದನದ ಕಟಟ ಗೆ ಇರಬೇಕು. 

ಏಕೆೆಂದರೆ, ಜ್ಞನ್ನವಾರುಗಳು ಇಲಿದೇ ರೈತರು ಬದುಕು ಇರುವುದ್ಧಲಿ . ಅೆಂದರೆ, ಎತ್ತು , ಎಮಾ , 

ಆಕಳು ಇವಲಿವೂ ರೈತರಿಗೆ ಇರಬೇಕಾಗಿರುತು ದೆ. ಅದಕಾಕ ಗಿ, ಒೆಂದು ದನದ ಕಟಟ ಗೆ 

ಅವಶಯ ಕತೆ ಇರುತು ದೆ. ತದನಂತರ, ರೈತ ತಾನ್ನ ಬ್ಳದಂತಹ ಬ್ಳಗಳನ್ನನ  ಸಂಗರ ಹಿಸುವುದಕೆಕ  

ಅೆಂದರೆ, ಬಣವಗಳನ್ನನ  ಇಡುವುದಕೆಕ  ನಮಾ  ಗಾರ ಮಿೀಣ ಭಾಗದಲಿ  ದಡಿಡ  ಜ್ಞಗ ಎೆಂದು 

ಹೇಳುತೆು ೀವ, ಅದು ಇರಬೇಕಾಗುತು ದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಜ್ಞನ್ನವಾರುಗಳ ಗೊಬಬ ರ 

ಹಾಕುವುದಕೆಕ  ಒೆಂದು ತಿಪ್ಪ  ಗುೆಂಡಿ ಇರಬೇಕಾಗುತು ದೆ. ಇವಲಿವೂ ಇಲಿದೇ, ರೈತ 

ಬದುಕುವುದಕೆಕ  ಸ್ವಧಯ ವಿಲಿ . ಇವಲಿವೂ ಇಲಿದ್ಧದಿ ರೆ, ಆತನನ್ನನ  ರೈತ ಎನ್ನನ ವುದಕೆಕ  

ಸ್ವಧಯ ವಿಲಿ . ಏಕೆೆಂದರೆ, ದನದ ಕಟಟ ಗೆ ಇಲಿ , ಬಣವ ಇಡುವುದಕೆಕ  ಜ್ಞಗ ಇಲಿ  ಅಥವಾ 

ತಿಪ್ಪ ಗುೆಂಡಿಗೆ ಜ್ಞಗ ಇರುವುದ್ಧಲಿ . ಆದರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೊಡಡ  ಬ್ಡ್್ ರೂಮ್ ಹಾಗೂ 

ಟ.ವಿ. ರೂಮ್ ಈ ರಿೀತಿ ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ, ರೈತನಿಗೆ 

ಇದಾಯ ವುದು ಅವಶಯ ಕವಾಗಿರುವುದ್ಧಲಿ . ಆತನಿಗೆ ಮೊದಲು ಬಣವ ಇಡಲು ಜ್ಞಗ ಬೇಕು, 

ತಿಪ್ಪ ಗುೆಂಡಿಗೆ ಜ್ಞಗ ಬೇಕು ಮತ್ತು  ತನನ  ಜ್ಞನ್ನವಾರುಗಳನ್ನನ  ಸ್ವಕುವುದಕೆಕ  ದನದ ಕಟಟ ಗೆ 

ಇರಬೇಕು. ಇವಲಿವೂ ಇಲಿದೇ ಇದಿ ರೆ ಆತನನ್ನನ  ರೈತ ಎನ್ನನ ವುದಕೆಕ  ಸ್ವಧಯ ವಿಲಿ . He 

cannot್ be್ called್ a್ farmer.್ ್ He್ canʼt್ live್without್ it.್ ್ಅೆಂತಹ ಒೆಂದು ವಯ ವಸಿೆಯಲಿ  

ಪುನವಮಸತಿ ಕೇೆಂದರ ಗಳನ್ನನ  ನಿಮಿಮಸರುವುದ್ಧಲಿ . ಅಲಿ  ಯಾವ ರಿೀತಿ ಮನೆ ನಿಮಾಮಣ 

ಮಾಡಿದಿಾರೆೆಂದರೆ, ಎರಡರಿೆಂದ ಮೂರು ಸಣಣ  ಕಠಡಿಗಳುಳು  ಒೆಂದು ಮನೆ ಕಟಟ ರುತಾು ರೆ. 

ಅಲಿಗೆ ಹೊೀಗಿ ಇರಬೇಕೆೆಂದರೆ, ಅವರು ಹೇಗೆ ಇರುತಾು ರೆ? ಹಾಗಾಗಿ, ಆ ಮನೆಗಳು 

ದುರುಪಯೀಗ ಆಗಿರುತು ವ. ಅಲಿದೇ, ಆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಯಾರೂ ಹೊೀಗದೇ ಇದಿುದರಿೆಂದ, ಆ 

ಮನೆಗಳು abandon ಆಗಿದಿ ಕೆಕ  ಕೆಲವು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಮನೆಗಳ ಕಿಟಕಿ-ಬ್ರಗಿಲುಗಳನ್ನನ  
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ಕಿತ್ತು ಕೆಂಡು ಹೊೀಗಿರುತಾು ರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಆ ಮನೆಗಳು ಯಾವ ಉದಿೆ ೀಶಗಳಿಗಾಗಿ 

ದುರುಪಯೀಗ ಆಗಿರುತು ವ ಎೆಂದು ಈ ಸದನದಲಿ  ಹೇಳುವುದಕೆಕ  ಸ್ವಧಯ ವಿರುವುದ್ಧಲಿ . 

ಆದರೆ, ರೈತರನ್ನನ  ಪುನವಮಸತಿ ಕೇೆಂದರ ಗಳಿಗೆ ಸಿಳಾೆಂತರ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ಆ ಮನೆಗಳು 

ಯಾವ ರಿೀತಿ ಇರಬೇಕೆೆಂಬ ಪರಿಕಲಪ ನೆ ಇಟಟ ಕೆಂಡು ಮನೆ ನಿಮಾಮಣ ಮಾಡಬೇಕು. 

ನಂತರ, ಆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಹೊೀಗದೇ ಇದಿ ರೆ, we can put the blame on those people.  

ಅದರ ಬಗೆಗ  ಸಕಾಮರ ಚಿೆಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಹೇಳಿ ನನನ  ಮಾತನ್ನನ  ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ನಸಿೋರ  ಅಹಮ ದ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುರ್ನಯತ್ರಾದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈ ವಿಷಯದ ಮೇಲನ ಚಚೆಮಯನ್ನನ  ನಾನ್ನ ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ 

ಗಮನಿಸುತಿು ದಿೆನ್ನ. ತಾವು ಬ್ರಗಲಕೀಟೆ ಜಿಲಿೆ ಗೆ ಬಹಳ ಹತಿು ರ ಇರುವಂತಹವರು. ಜೊತೆಗೆ, 

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಸಹ ಬ್ರಗಲಕೀಟೆ ಜಿಲಿೆಯ ಮುಧೀಳ ತಾಲಿೂಕಿನವರು. ಮಾನಯ  

ಅಶೀಕ್ರವರು ಆಗಲೇ ಮಾತನಾಡುತಾು  ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆಗ  ಮಾನಯ  ನಿೀರಾವರಿ ಸಚಿವರ 

ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಪರಿಹಾರ ಕಡೀಣವೆಂದು ಹೇಳಿರುತಾು ರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, 

ಈ ವಿಷಯ ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಿದಂತಹ ಶ್ರ ೀ ಆರ್.ಬಿ. ತಿಮಾಾಪೂರರವರು ಮತ್ತು  ವಿರೀಧ 

ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಸಹ ಬ್ರಗಲಕೀಟೆ ಜಿಲಿೆಯವರಾಗಿರುವುದರಿೆಂದ ತಮಾ  ಕಛೇರಿಯಲಿ  

ಸಂಬಂಧಪಟಟ ವರ ಜೊತೆ ಒೆಂದು ಸಭೆ ಕರೆದು, ಈ ಬಗೆಗ  ಚಚೆಮ ಮಾಡಿ ಇದಕೆಕ  ಒೆಂದು 

ಪರಿಹಾರ ಕಡಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಕೀರುತೆು ೀನೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯತ್ತ.  

ಶಿರ ೋ ಆರ. ಅಶ್ೋಕ (ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  

ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ರಿೀತಿ, ಪರ ವಾಹದ್ಧೆಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದವರನ್ನನ  

ಪುನವಮಸತಿ ಕೇೆಂದರ ಗಳಿಗೆ ಸಿಳಾೆಂತರ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದಭಮದಲಿ  ಆ ಮನೆಗಳನ್ನನ  

ಅವೈಜ್ಞಾ ನಿಕವಾಗಿ ನಿಮಾಮಣ ಮಾಡಿರುತಾು ರೆೆಂದು ಹೇಳಿರುತಾು ರೆ. ಅದಕೆಕ  ನಾನ್ನ ಕೂಡ 

ಸಹಮತ ವಯ ಕು  ಮಾಡುತಿು ದಿೆ ೀನೆ. ನಾನ್ನ ಕೂಡ ಆ ಪುನವಮಸತಿ ಕೇೆಂದರ ಗಳಿಗೆ ಭೇಟ ನಿೀಡಿ 

ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಿರುತೆು ೀನೆ. ಆ ಮನೆಗಳಲಿ  ಸಣಣ ದೊೆಂದು ಹಾಲ್್, ಒೆಂದು ರೂಮು, ಒೆಂದು 

ಅಡುಗೆ ಮನೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆ ಮುೆಂದೆ ಸುಮಾರು 5-6 ಅಡಿ ಜ್ಞಗ ಇರುತು ದೆ. ಅಷಟ ನ್ನನ  

ಬಿಟಟ ರೆ ಬೇರೆ ಜ್ಞಗ ಇರುವುದ್ಧಲಿ . ಈ ಬಗೆಗ  ಮಾನಯ  ಯಡಿಯೂರಪಪ ನವರು 

ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳಾಗಿದಿಾ ಗ ಚಚೆಮ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದಭಮದಲಿ  ರೈತರಿಗೆ ಆ ರಿೀತಿ 

ಮನೆಗಳನ್ನನ  ನಿಮಾಮಣ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗುವುದ್ಧಲಿವೆಂದು ಹೇಳಿರುತಾು ರೆ. ಏಕೆೆಂದರೆ, ರೈತರಿಗೆ 
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ಮನೆ ನಿೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕಟಟ ಗೆ ಮನೆ ಇರಬೇಕು, ಮನೆ ಮುೆಂದೆ ಸಾ ಲಪ  ಜ್ಞಗ ಇರಬೇಕು 

ಅೆಂದರೆ, ಎತಿು ನ ಗಾಡಿ ನಿಲಿಸುವುದಕೆಕ  ಅಥವಾ ಇನಿನ ತರ ಕೃಷಿ ಉಪಯೀಗಕಾಕ ಗಿ ಜ್ಞಗ 

ಇರಬೇಕೆೆಂದು ಯೀಚನೆ ಮಾಡಿರುತೆು ೀವ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇನ್ನನ  ಮುೆಂದೆ ರೈತರನ್ನನ  ಪುನವಮಸತಿ 

ಕೇೆಂದರ ಗಳಿಗೆ ಸಿಳಾೆಂತರ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದಭಮದಲಿ  ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕವಾಗಿ ರೈತನಿಗೆ ಏನ್ನ 

ಅವಶಯ ಕತೆ ಇದೆ ಎನ್ನನ ವುದನ್ನನ  ನೀಡುತೆು ೀವ. ಕೇವಲ 20X30 ಅಡಿ ಅಥವಾ 30X40 ಅಡಿ 

ಅಳತೆಯ ಜ್ಞಗದಲಿ  ಪುನವಮಸತಿ ಮಾಡುವ ರಿೀತಿಯ ಯೀಚನೆಗಳನ್ನನ  ಬಿಟಟ , ರೈತರನ್ನನ  

ಪುನವಮಸತಿ ಕೇೆಂದರ ಗಳಿಗೆ ಸಿಳಾೆಂತರ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದಭಮದಲಿ  ಆಶರ ಯ 

ಮನೆಗಳನ್ನನ  ಕಡುವುದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ.  ಆದರೆ, ಆ ಸಂದಭಮದಲಿ  ಆತನಿಗೆ ಅವಶಯ ಕವಾಗಿ 

ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲಿ್ಯ  ವಯ ವಸಿೆ ಗಳನ್ನನ  ಗಮನದಲಿಟಟ ಕೆಂಡು ಚಚೆಮ ಮಾಡುತೆು ೀವ. 

ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಇನನ ೆಂದು ಬ್ರರಿ ಆಲಮಟಟ  ಜಲ್ಯಶಯದ ಬಗೆಗ  

ಮತ್ು ೆಂದು ವಿಷಯ ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಲ. ಆದರೆ, ಈಗ ನನಗೆ ಬಂದ್ಧರುವ ಪರ ಶೆನ  ಡಿಫರೆೆಂಟ್ 

ಆಗಿರುತು ದೆ. ಆದರೆ, ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಿದ 

ತಪಿಪ ನಿೆಂದಾಗಿ ಪರ ವಾಹ ಬಂದ್ಧರುತು ದೆ ಎೆಂದು ಹೇಳಿರುತಾು ರೆ. ಆ ವಿಷಯವನ್ನನ  ಈ 

ಪರ ಸ್ವು ಪದಲಿ  ಸೇರಿಸದಿ ರೆ, ನಿೀರಾವರಿ ಇಲ್ಯಖೆಯೆಂದ ಎಲಿ್ಯ  ವಿವರಗಳು ಬಂದ್ಧರುತಿು ತ್ತು . 

ಆದರೆ, ಪರ ಸುು ತ ಪರ ವಾಹದ ಬಗೆಗ  ಮಾತರ  ವಿವರ ಇರುವುದರಿೆಂದ ನಾನ್ನ ಉತು ರ ನಿೀಡಿರುತೆು ೀನೆ. 

ಆದುದರಿೆಂದ, ಈ ಸದನ ನಡೆಯುವಾಗಲೇ ನಿೀರಾವರಿ ಇಲ್ಯಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತೆ 

ಜಲ್ಯಶಯಗಳಿೆಂದ ನಿೀರು ಹರಿಸುವಂತಹ ಸಂದಭಮದಲಿ  ಯಾವ ತಪುಪ  ಮಾಡಿದಿಾರೆ, 

ಅದರ ಬಗೆಗ  ಸಕಾಮರ ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳುು ತು ದೆ. ಅದಕಾಕ ಗಿ, ಆ ವಿಷಯವನ್ನನ  ಪರ ತೆಯ ೀಕವಾಗಿ 

ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸದರೆ ಆ ಸಂದಭಮದಲಿ  ನಾನ್ನ ಉತು ರ ನಿೀಡುತೆು ೀನೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಸದನವನ್ನನ  ನಾಳ ಬ್ಳಗೆಗ  10.30 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ 

ಮುೆಂದೂಡುತಿು ದಿೆ ೀನೆ.  

(ಸದನವು ಸಂರ್ಜ 6 ಗಂಟೆ 19 ನಿಮಿಷಕಿೆ  ಮುಕಾು ಯಗಿಂಡು, ಪುನಃ ದ್ಧರ್ನಿಂಕ 

15ನೇ ಸೆಪೆಟ ಿಂಬರ  2021ರಂದು ಬೆಳಗೆೆ  10 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷಕಿೆ  ಸೇರಲು ನಿಶ್ಷ ಯಸಿತ್ತ) 
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