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ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು  
 

ನೂರ ನಲವತ್ು ರ್ನಲಕ ನೆಯ ಅಧಿವೇಶನ 

 

                                  16ನೇ ಸೆಪ್ಟ ೆಂಬರ್ 2021  

                                                                                                          ಗುರುವಾರ 

 

ವಿಷಯಾನುಕರ ಮಣಿಕೆ  (Index) 

 

 

1. ಸದಸಯ ರುಗಳಿಗೆ ಚೈರ್ನಮೇಡ  ಹಾಗೂ ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಮಾಸ್ಕ  ಗಳನುು  

ವಿತ್ರಿಸಿರುವ ಬಗೆೆ  

- ಶ್ರ ೀ ಪಿ.ಆರ್್.ರಮೇಶ್ 

- ಶ್ರ ೀ ತೇಜಸಿ್ವ ನಿಗೌಡ  

 

2. ಪರ ಶ್ು ೀತ್ು ರಗಳು 

 

ಅ) ಚುಕೆಕ  ಗುರುತಿನ ಪರ ಶ್ನು ಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ನೀಡಲಾದ ಉತ್ು ರಗಳು 

 

480-481 – ಅಲಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತ್ರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ನಗಮದಲಿ್ಲನ ಸಿಬಬ ಂದ್ಧ ಕೊರತೆ  

                  ಕುರಿತ್ತ 

- ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಎೆಂ.ಫಾರೂಖ್ 

- ಶ್ರ ೀ ನಸ್ವೀರ್್ ಅಹ್ಮ ದ್ 

- ಶ್ರ ೀ ಜೆ.ಸ್ವ.ಮಾಧುಸಿ್ವಮಿ(ಸಣ್ಣ  ನಿೀರಾವರಿ, ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ 

ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು, ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳ ಪರವಾಗಿ) 

560– ಆರ್ಥಾಕ ಇಲಾಖೆಯ ಮತ್ವಯ ಯ ಆದೇಶ ಸಂ: ಆಇ/157/ವೆ-08/2020ನುು  

          ಹಂಪಡೆಯುವ ಬಗೆೆ  

- ಶ್ರ ೀ ಅರುಣ್ ಶಹಾಪುರ 

- ಶ್ರ ೀ ಜೆ.ಸ್ವ.ಮಾಧುಸಿ್ವಮಿ(ಸಣ್ಣ  ನಿೀರಾವರಿ, ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ 

ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು, ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳ ಪರವಾಗಿ) 

585- ಬಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದ ವತಿಯಂದ ಕೈಗಂಡಿರುವ 

ಹೊರವತ್ತಾಲ ರಸ್ತು  (Peripheral Ring Road) ನಮಾಾಣದ ಕುರಿತ್ತ. 

- ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಎ.ತ್ರಪ್ಪ ೀಸಿ್ವ ಮಿ 

- ಶ್ರ ೀ ಜೆ.ಸ್ವ.ಮಾಧುಸಿ್ವಮಿ(ಸಣ್ಣ  ನಿೀರಾವರಿ, ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ 

ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು, ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳ ಪರವಾಗಿ) 
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530- ಸಮತೀಲರ್ನ ಜಲಾಶಯ ನಮಾಾಣ ಕುರಿತ್ತ 

- ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ್ ಇಟಗಿ 

- ಶ್ರ ೀ ಗೀವೆಂದ ಎೆಂ.ಕಾರಜೀಳ(ಜಲಸಂಪನೂಮ ಲ ಸಚಿವರು) 

607 – ಕೃಷ್ಣಾ  ಮೇಲದ ಂಡೆ ಯೀಜನೆಯ ಸಂತ್ರ ಸಥ ರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವ 

ಬಗೆೆ  

- ಶ್ರ ೀ ನಿರಾಣಿ ಹ್ಣ್ಮಂತ್ ರುದರ ಪಪ  

- ಶ್ರ ೀ ಗೀವೆಂದ ಎೆಂ.ಕಾರಜೀಳ(ಜಲಸಂಪನೂಮ ಲ ಸಚಿವರು) 

 

517- ಏತ್ ನೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ ಭೂಸ್ವಾ ಧಿೀನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ 

ಕುರಿತ್ತ 

- ಶ್ರ ೀ ಎೆಂ.ಎ.ಗೀಪಾಲಸಿ್ವಮಿ 

- ಶ್ರ ೀ ಗೀವೆಂದ ಎೆಂ.ಕಾರಜೀಳ(ಜಲಸಂಪನೂಮ ಲ ಸಚಿವರು) 

539- ಅಕರ ಮವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಬಂಗಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ರೀಹಂಗ್ಲಯ ಗಳ ಕುರಿತ್ತ 

- ಶ್ರ ೀ ಮುನಿರಾಜುಗೌಡ ಪಿ.ಎೆಂ. 

- ಶ್ರ ೀ ಅರಗ ಜ್ಞಾ ನೇೆಂದರ (ಗೃಹ್ ಸಚಿವರು) 

528- ಸಣಾ  ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖ್ಯ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕುರಿತ್ತ 

- ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ  

- ಶ್ರ ೀ ಜೆ.ಸ್ವ.ಮಾಧುಸಿ್ವಮಿ(ಸಣ್ಣ  ನಿೀರಾವರಿ, ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ 

ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು) 

531- ಸರಣಿ ಬಯ ರೇಜ  ಕಾಮಗ್ಲರಿಯಲಿ್ಲ  ವಾಯ ಪಕ ಭ್ರ ಷ್ಣಾ ಚಾರವಾಗಿರುವ 

ಕುರಿತ್ತ 

- ಶ್ರ ೀ ರಘುನಾಥ್ರಾವ್ ಮಲ್ಕಾಪೂರೆ 

- ಶ್ರ ೀ ಗೀವೆಂದ ಎೆಂ.ಕಾರಜೀಳ(ಜಲಸಂಪನೂಮ ಲ ಸಚಿವರು) 

578- ಕೊಡಗು ಜಿಲಿೆ ಯಲಿ್ಲ  ನದ್ಧಗಳಲಿ್ಲನ ಹೂಳನುು  ತೆಗೆಯುವ ಕುರಿತ್ತ 

- ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ವೀಣಾ ಅಚ್ಚ ಯಯ  

- ಶ್ರ ೀ ಗೀವೆಂದ ಎೆಂ.ಕಾರಜೀಳ(ಜಲಸಂಪನೂಮ ಲ ಸಚಿವರು) 

522- ಲಾಕಪ ಡೆತ  ಪರ ಕರಣಗಳನುು  ತಡೆದು ಹಾಕುವ ಕುರಿತ್ತ  

 - ಡಾ.ಕೆ.ಗೀವೆಂದರಾಜ್ 

- ಶ್ರ ೀ ಅರಗ ಜ್ಞಾ ನೇೆಂದರ (ಗೃಹ್ ಸಚಿವರು) 
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 513-  ಕೆರೆ ತ್ತಂಬಿಸುವ ಯೀಜನೆ ಕುರಿತ್ತ 

- ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಸ್ವ.ಕೆಂಡಯಯ  

- ಶ್ರ ೀ ಗೀವೆಂದ ಎೆಂ.ಕಾರಜೀಳ(ಜಲಸಂಪನೂಮ ಲ ಸಚಿವರು) 

623-  ಜಿೀರೀ ಟ್ರರ ಫಿಕ  ದುರುಪಯೀಗದ ಬಗೆೆ  

- ಶ್ರ ೀ ಎೆಂ.ನಾರಾಯಣ್ಸಿ್ವಮಿ (ವರೀಧಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯ  ಸಚೇತಕರು) 

- ಶ್ರ ೀ ಅರಗ ಜ್ಞಾ ನೇೆಂದರ (ಗೃಹ್ ಸಚಿವರು) 

ಆ) ಚುಕೆಕ  ಗುರುತಿಲಿದ ಪರ ಶ್ನು ಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾದ ಉತ್ು ರಗಳು. 

3. ಸಭೆಯ ಮಂದ್ಧಡಲಾದ ಕಾಗದ ಪತ್ರ ಗಳು 

 

4. ಸಭಾಪತಿಯವರ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಲಪ ಟಾ  ವಿಷಯಗಳು 

ಅ) ವೈದಯ ಕೀಯ ಕೊೀಸ್ ಾಗಳಿಗೆ  ನೀಟ    ಬರೆಯದೇ 12ನೇ ತ್ರಗತಿ ಅಂಕಗಳ 

ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರ ವೇಶ ನೀಡುವ ಕುರಿತ್ತ  ಮಸೂದೆ ಜಾರಿಗೆ ತ್ರುವ ಬಗೆೆ .  

- ಶ್ರ ೀ ಯು.ಬಿ.ವೆಂಕಟೇಶ 

 - ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ(ಸಭಾನಾಯಕರು) 

 

ಆ) ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆಯ ಕಾರಣದ್ಧಂದ ಅತಿರ್ಥ ಉಪರ್ನಯ ಸಕರ ನೇಮಕಾತಿ  

      ಕುರಿತ್ತ 

 

  - ಶ್ರ ೀ ಮರಿತ್ರಬ್ಬ ೀಗೌಡ  

- ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ(ಸಭಾನಾಯಕರು) 

 

ಇ) ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಸೈಬರ  ಕೆರ ರಂ ಹೆಚಾಾ ಗಿರುವ ಬಗೆೆ  

 - ಶ್ರ ೀ ಎಸ.ರುದ್ರ ೀಗೌಡ 

 - ಶ್ರ ೀ ಅರಗ ಜ್ಞಾ ನೇೆಂದರ (ಗೃಹ್ ಸಚಿವರು) 

 

ಈ) ಹುಣಸೂರು ತಾಲಿ್ಲಕು ವಿೀರನಹೊಸಹಳಿಿ ಯಲಿ್ಲ                                                 

ಅಯಯ ನಕೆರೆ ಹಾಡಿಯಲಿ್ಲ  ನರಭ್ಕ್ಷಕ ಹುಲ್ಲ ಗಣೇಶ ಎಂಬುವವರನುು  ದಾಳಿ 

ಮಾಡಿ   ಸ್ವಯಸಿರುವ ಬಗೆೆ . 

 

 - ಶ್ರ ೀ ಸಂದೇಶ್ ನಾಗರಾಜು 

 - ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ(ಸಭಾನಾಯಕರು) 

 

ಉ) ರೌಡಿ ಶಿೀಟರ  ಪಟ್ಟಾ ಯನುು  ಪರಾಮಶಿಾಸುವುದನುು   ಕೈಬಿಡುವ ಕುರಿತ್ತ. 

   

- ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹ್ರಿಪರ ಸ್ವದ್   

- ಶ್ರ ೀ ಅರಗ ಜ್ಞಾ ನೇೆಂದರ (ಗೃಹ್ ಸಚಿವರು) 
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ಊ) ಕೊೀವಿಡ-19 ಚಿಕತೆೆ ಗ್ಲಗಿ ಕಲಾಯ ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  

ಮಂಡಳಿ(ಕೆ.ಕೆ.ಆರ .ಡಿ.ಬಿ.) ವತಿಯಂದ ಉಪಕರಣ ಖರಿೀದ್ಧಸಲು ನಯಮ 

ಉಲಿಂಘಿಸಿ ರೂ. 150 ಕೊೀಟ್ಟ ಟಂಡರ  ಕರೆದ್ಧರುವುದು ವಿವಾದಕೆಕ  

ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಬಗೆೆ . 

  -  ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಸ್ವ.ಕೆಂಡಯಯ  

-  ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ(ಸಭಾನಾಯಕರು) 

 

ಋ) ನೌಕರರ ಭ್ವಿಷಯ  ನಧಿಯಲಿ್ಲ  ರೂ. 21 ಕೊೀಟ್ಟ ದುಬಾಳಕೆಯಾಗಿರುವ 

ಬಗೆೆ .  

-  ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಎ.ತ್ರಪ್ಪ ೀಸಿ್ವ ಮಿ   

 -  ಶ್ರ ೀ ಅರೆಬೈಲು ಶ್ವರಾಮ್ ಹೆಬ್ಬಬ ರ್(ಕಾಮಿಿಕ ಸಚಿವರು) 

 

    05. ಗಮನ ಸ್ತಳೆಯುವ ಸೂಚನೆ 

  ಪ್ರವಗಡ ತಾಲಿ್ಲಕು ಕಂದರ ದಲಿ್ಲ  ನಮಾಸಲು ಉದೆದ ೀಶಿಸಿರುವ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾ  

             ನಲಯವನುು  ಸಥ ಗಿತ್ಗಳಿಸಿ ಬೇರೆ  ಕಡೆ ನಮಾಸುವ ಬಗೆೆ . 

 

-   ಶ್ರ ೀ  ಕೆ.ಎ.ತ್ರಪ್ಪ ೀಸಿ್ವ ಮಿ 

- ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ (ಸಮಾಜ ಕಲ್ಕಯ ಣ್ ಹಾಗೂ 

ಹೆಂದುಳಿದ ವಗಿಗಳ ಕಲ್ಕಯ ಣ್ ಸಚಿವರು) 

 

     06. ನಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ವವಾಜನಕ ಮಹತ್ಾ ದ ಜರೂರು ವಿಷಯದ ಮೇಲ್ಲನ  

          ಚರ್ಚಾ 

 ಪ್ರರ ಥಮಕ ಶಾಲೆಯಂದ ಪ್ರರ ಢಶಾಲೆಗೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರರ ಢಶಾಲೆಯಂದ 

ಪದವಿಪೂವಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಡಿು  ಹೊಂದ್ಧದ ಉಪರ್ನಯ ಸಕರಿಗೆ 6ನೇ ವೇತ್ನ 

ಆಯೀಗದ ಶಿಫಾರಸೆಿ ನ ಅನಾ ಯ ಬಡಿು  ಪಡೆಯದೆ ಇರುವ ಉಪರ್ನಯ ಸಕರಿಗೆ 

10,15,20,25 ವಷಾಗಳ ಕಾಲಮತಿ ಬಡಿು  ಮಂಜೂರು ಮಾಡದೆ ಇರುವ 

ಕುರಿತ್ತ. 

 

  - ಶ್ರ ೀ ಶಶ್ಲ್ ಜಿ ನಮೀಶ್ 

  - ಶ್ರ ೀ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ 

  - ಡಾ: ವೈ.ಎ.ನಾರಾಯಣ್ಸಿ್ವಮಿ 

  - ಶ್ರ ೀ ಅ. ದೇವೇಗೌಡ 

  - ಶ್ರ ೀ ಎಸ.ವಿ .ಸಂಕನೂರ 

  - ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ 

  - ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಎಲ.ಬೀಜೇಗೌಡ 

  - ಶ್ರ ೀ ಮರಿತ್ರಬ್ಬ ೀಗೌಡ 

  - ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಸ್ವ.ನಾಗೇಶ್ (ಪಾರ ಥಮಿಕ ಹಾಗೂ  ಫ್ರರ ಡ ಶ್ಕ್ಷಣ್  ಹಾಗೂ ಸಕಾಲ 

                   ಸಚಿವರು) 
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   07. ಗಮನ ಸ್ತಳೆಯುವ ಸೂಚನೆ 
 

          ವಿಷಯ:- ಅಲಯನೆ್  ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ಲಯವು ಮಾನದಂಡಗಳನುು  

ಉಲಿಂಘಿಸಿ ಗೌರವ ಡಾಕಾ ರೇಟ  ಪದವಿಯನುು  ಕರ ಮನಲ  

ಹನು ಲೆ ಇರುವವರಿಗೆ ನೀಡಿರುವುದರ ಬಗೆೆ  ಉನು ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ 

ಪರಿಷತ್ತು  ತ್ನು  ಅಭಿಪ್ರರ ಯದಲಿ್ಲ  ಸಕಾಾರದ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಸೂಕು  

ತ್ನಖೆ ನಡೆಸಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದದ ರೂ ಸಕಾಾರ ಈ ಬಗೆೆ  ತ್ನಖೆ 

ನಡೆಸಿಲಿದ್ಧರುವ ಕುರಿತ್ತ  

 

  - ಶ್ರ ೀ ಅಡಗೂರು ಹೆಚ್. ವಶಿನಾಥ್ 

  - ಡಾ|| ಅಶಿಥ್ನಾರಾಯಣ್ ಸ್ವ.ಎನ್ (ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಐಟ ಮತ್ತು  ಬಿಟ,  

                  ವಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ, ಕೌಶಲ್ಕಯ ಭಿವೃದಿ , ಉದಯ ಮಶ್ೀಲತೆ  

                  ಮತ್ತು  ಜಿೀವನೀಪಾಯ ಸಚಿವರು) 

  - ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹ್ರಿಪರ ಸ್ವದ್ 

  - ಡಾ|| ತೇಜಸಿ್ವ ನಿಗೌಡ 

  - ಶ್ರ ೀ ಯು.ಬಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್ 

 

08. ನಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ವವಾಜನಕ ಮಹತ್ಾ ದ ಜರೂರು ವಿಷಯದ ಮೇಲ್ಲನ  

          ಚರ್ಚಾ 

 

           ಅ) ವಿಷಯ: ಮಂಗಳೂರಿನ ಉಳಿ್ಳ ಲ ಹಾಗೂ ಸುರತ್ಕ ಲ  ಪರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ    

ಅವೈಜಾಾ ನಕ ಹಾಗೂ ಅಸಮಪಾಕ ಒಳಚರಂಡಿ ಕರ ಯಾ 

ಯೀಜನೆಯ ಅನುಷ್ಣಾ ನದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆ ಪರ ದೇಶದ 

ಜನರು ರೀಗರುಜಿನಗಳಿಂದ ಬಳಲುತಿು ರುವ ಬಗೆೆ  ಹಾಗೂ 

ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ರಲ್ಲಕೆ ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿ್ಲ  ಪೆಟ್ರ ೀಲ್ಲಯಂ 

ಮತ್ತು  ಕೆಮಕಲೆ   ಕಂಪನಗಳು ಸ್ವಥ ಪನೆಗಂಡಿದುದ  ಸದರಿ 

ಪರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಅಗಿು ಶಾಮಕ ವಯ ವಸ್ತಥ ಯನುು  ಕಲ್ಲಪ ಸುವ ಕುರಿತ್ತ. 

  

  - ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಎೆಂ. ಫಾರೂಖ್ 

  - ಶ್ರ ೀ ಎಸ.ಎಲ. ಭೀಜೇಗೌಡ 

  - ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ 

  - ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ(ಸಭಾನಾಯಕರು) 

  - ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹ್ರಿಪರ ಸ್ವದ್್ 

  - ಶ್ರ ೀ ಪರ ತಾಪ ಸ್ವೆಂಹ್ ನಾಯಕ್.ಕೆ 

  - ಶ್ರ ೀ ಎನ.ಅಪಾಪ ಜಿಗೌಡ 

  - ಶ್ರ ೀ ನಸ್ವೀರ್ ಅಹ್ಮ ದ್ 

  - ಶ್ರ ೀ ಮರಿತ್ರಬ್ಬ ೀಗೌಡ 
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  - ಶ್ರ ೀಮತ್ರ ಭಾರತ್ರೀ ಶೆಟಟ  

  - ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ(ನಗರಾಭಿವೃದಿ  ಸಚಿವರು) 

  - ಶ್ರ ೀ  ಅರಗ  ಜ್ಞಾ ನೇೆಂದರ (ಗೃಹ್ ಸಚಿವರು) 

 

09. ಪರ ಕಟಣೆಗಳು 

 

 

10. ನಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ವವಾಜನಕ ಮಹತ್ಾ ವುಳಿ  ಜರೂರು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ     

      ಮಂದುವರೆದ ಚರ್ಚಾ ಮತ್ತು  ಧರಣಿ 

 

- ಶ್ರ ೀ ಎಸ.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ್ (ವರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು) 

 

    ಆ) ಐ.ಆರ .ಬಿಯಲಿ್ಲ   ಪೀಲ್ಲಸ್   ಕಾನೆ್  ಟೇಬಲ   ಹುದೆದ ಗಳ  

ನೇಮಕಾತಿಯ  ಆಯ್ಕಕ  ಪರ ಕರ ಯ್ಕಯಲಿ್ಲ  ವೈದಯ ಕೀಯ  

ಪರಿೀಕೆೆಯಲಿ್ಲ   ಉತಿು ೀಣಾರಾಗಿ,  ಜಾತಿ  ಸಿಂಧುತ್ಾ  ಹಾಗೂ ಅಂಕ 

ಪಟ್ಟಾ ಗಳ   ಸಿಂಧುತ್ಾ  ದಾಖಲಾತಿಗಳು 

ಕರ ಮಬದದ ವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಇಲಾಖೆಯಂದ  ದೃಢೀಕರಿಸಲಪ ಟ್ಟಾ   

ಆಯ್ಕಕ ಯಾಗಿರುವ  28 ಅಭ್ಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ  ವಯೀಮತಿ  

ಮೀರುತಿು ರುವುದರಿಂದ  ಕೂಡಲೇ  ನೇಮಕಾತಿ  ಆದೇಶ  

ಹೊರಡಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ. 

   - ಶ್ರ ೀ ಎನ್.ರವಕುಮಾರ್ 

    - ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಆರ್್. ಪಾಟೀಲ್ (ವರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು) 

   - ಶ್ರ ೀ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಾಥ 

   - ಡಾ: ತೇಜಸಿ್ವ ನಿ ಗೌಡ  

   - ಶ್ರ ೀ ಯು.ಬಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ 

   - ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಟ. ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ 

   - ಶ್ರ ೀ ಮರಿತ್ರಬ್ಬ ೀಗೌಡ 

   - ಶ್ರ ೀ ಅರಗ ಜ್ಞಾ ನೇೆಂದರ  (ಗೃಹ್ ಸಚಿವರು) 

   -  

<><><> 
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(729) 16.09.2021 11.00 ಎಸ ವಿ-ಆರ ಎನ  

 

 

 

 

 

 

 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು  

 

ಗುರುವಾರ, 16ನೇ ಸ್ತಪೆಾ ಂಬರ  2021 

 

ಸದನವು ವಿಧಾನಸೌಧದಲಿ್ಲರುವ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ  

ಸಭಾಂಗಣದಲಿ್ಲ  ಪೂವಾಾಹು  11 ಗಂಟ 04 ನಮಷಕೆಕ  

ಸಮಾವೇಶಗಂಡಿತ್ತ. 

 

ಸಭಾಪತಿ ( ಶಿರ ೀ ಬಸವರಾಜ ಶಿವಲ್ಲಂಗಪಪ  ಹೊರಟ್ಟಾ ) ಅವರು ಪಿೀಠದಲಿ್ಲ  

ಉಪಸಿಥ ತ್ರಾದರು. 
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1. ಸದಸಯ ರುಗಳಿಗೆ ಚೈರ್ನಮೇಡ  ಹಾಗೂ ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಮಾಸ್ಕ  ಗಳನುು  

ವಿತ್ರಿಸಿರುವ ಬಗೆೆ  

ಶಿರ ೀ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ತಾವು ನಮಗೆ ಮಾಸಾ ್ಗಳನುನ  

ಕಟ್ಟಟ  ಒಳಗೆ ಕುಳಿತ್ತಕಳ್ಳು ವಂತೆ ಹೇಳ್ಳತ್ರು ೀರಿ. ದಯವಟ್ಟಟ  ಒೆಂದು ಮಾಸಾ ್ ಅನುನ  ತಮಗೆ 

ಕಳ್ಳಹಸುತೆು ೀನೆ.  ತಾವು ನೀಡಬೇಕು. ಇದು ಬಹ್ಳ ಗಂಭಿೀರವಾದಂತಹ್ ವಷಯ.  ಇದರ 

ಮೇಲೆ ಸ್ವಟ ಕಾ ರ್್ ಅೆಂಟಸಲ್ಕಗಿದಿು , ಒೆಂದು ವಷಿ validity ಇದಿು  Made in China  ಎೆಂದು 

ಇದ್.  ಚಿೀನಾ ವಸುು ಗಳನುನ  ಖ್ರಿೀದಸಬ್ಬರದು ಎೆಂದು ಮಾನಯ  ಪರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಗಳ್ಳ 

ಹೇಳ್ಳತಾು ರೆ.  ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಮಾನಯ  ಶಾಸಕರನುನ  ಸಕಾಿರ ಹಾಗೂ bureaucracy  ಎಷ್ಟಟ  

ಹ್ಗುರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕಳ್ಳು ತ್ರು ದ್ ಎೆಂಬುದಕೆಾ  ಇದೆಂದು ನಿದಶಿನ. ನಮಗೆ ಈ ರಿೀತ್ರ ಟೀಪಿ 

ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ವವಿಜನಿಕರಿಗೆ ಇನೆನ ಷ್ಟಟ  ಟೀಪಿ ಹಾಕಬಹುದು ಎೆಂಬುದು ಇಲಿ್ಲರುವ 

ಪರ ಶೆನ .  ಒೆಂದು ವಷಿ ಕಳೆದರುವ ಮಾಸಾ ್ಗೆ ಸ್ವಟ ಕಾ ರ್್ ಅೆಂಟಸ್ವ ಎರಡು ವಷಿ validity ಎೆಂದು 

ನಮಗೆ ಕಟಟ ದಿಾರೆ.  ತಾವು ಇದನುನ  ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಭಾನಾಯಕರೇ, ಮಾನಯ  ರಮೇಶ್ ಅವರು 

ಗಂಭಿೀರವಾದಂತಹ್ ವಷಯವನುನ  ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಕರ ಮವನುನ  

ತೆಗೆದುಕಳಿು .   

ಶಿರ ೀ ಬಿ.ಎ. ಬಸವರಾಜ (ಬೈರತಿ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಅದು ಆ 

ಸಂದರ್ಿದಲಿ್ಲ  starting ನಲಿ್ಲ  ತರಿಸ್ವದಿು  ಇರಬಹುದು. ಈಗ ಅದನುನ  ಹೇಳ್ಳತ್ರು ದಿಾರೆ.   

ಡಾ:ತೇಜಸಿಾ ನ ಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, Made in India ವಸುು ಗಳನುನ  

ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಬೇಕು.  Made in China ನಮಗೆ ಬೇಡ.  

ಶಿರ ೀ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಅದು expiry ಆಗಿರುವಂಥದಿು . 

ನಾವೇನು ಮೃಗಗಳೇ? ನಮಗೆ ಮೀಸ ಮಾಡುತಾು ರೆೆಂದರೆ ಸ್ವವಿಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾವ 

ರಿೀತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಮೀಸ ಮಾಡಬಹುದು? ತಾವು ಇದನುನ  ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ವ ಸರಿಯಾಗಿ 

instructions ಕಡಬೇಕು.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ರಮೇಶ್ ಅವರೇ, ನಿೀವು ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ರು ದಿ ರೆ 

ಸದನವನುನ  ನಡೆಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಈಗ ನಾನು ಸಕಾಿರಕೆಾ  ಹೇಳಿದಿ್ ೀನಲಿವ? ತಕ್ಷಣ್ ಕರ ಮ 

ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ತ್ರಳಿಸ್ವ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಿ್ ೀನೆ.  ಇನೆನ ೀನು ಮಾಡಬೇಕು? 
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2. ಪರ ಶ್ು ೀತ್ು ರಗಳು 

ಅ) ಚುಕೆಕ  ಗುರುತಿನ ಪರ ಶ್ನು ಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ನೀಡಲಾದ ಉತ್ು ರಗಳು  

 

ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖೆಯ : 598 

ಶಿರ ೀ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನನನ  ಪರ ಶೆನ ಗೆ ಉತು ರ 

ಇದುವರೆವಗೂ ಬಂದರುವುದಲಿ .  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ರಮೇಶ ಅವರೇ, ಈ ಪರ ಶೆನ ಗೆ ಉತು ರವನುನ  ನಿೀಡಲು 

ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯವರು ಕಾಲ್ಕವಕಾಶವನುನ  ಕೇಳಿದಿಾರೆ.  

ಶಿರ ೀ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ದಯವಟ್ಟಟ  ಯಾವಾಗ 

ಕಡುತಾು ರೆ ಎೆಂಬುದನುನ  ತ್ರಳಿಸಬೇಕು.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಭಾನಾಯಕರೇ, ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯವರು 

ಕಾಲ್ಕವಕಾಶವನುನ  ಕೀರಿ ನನಗೆ ಪತರ ವನುನ  ಕಳ್ಳಹಸ್ವದಿಾರೆ. ಮುೆಂದನ ವಾರ ಇದೇ ದನ 

ಕಡಬಹುದೇ? ತಪಿಪ ಸುವಂತ್ರಲಿ .  

ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಆಗಲ್ಲ.   

 

 

 

 

 

 

 

 



«¥À/16.09.2021/10 

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

ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖೆಯ  480+481 

(ಉತ್ು ರವನುು  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದೆ) 

ಶಿರ ೀ ಬಿ.ಎಂ.ಫಾರೂಖ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳ್ಳ 

ಉತು ರವನುನ  ಕಟಟ ದಿಾರೆ.  ಕನಾಿಟಕ ಅಲಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಅಭಿವೃದಿ  ನಿಗಮದ ದುುಃಸಿ್ವ ತ್ರಯ 

ಬಗೆೆ  ನಾನು ಸಕಾಿರದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಬಯಸುತೆು ೀನೆ. ಕೆ.ಎೆಂ.ಡಿ.ಸ್ವ.ಯು 

ಅಲಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರೆೆಂದರೆ ಮುಸಲ್ಕಮ ನರು, ಕಿರ ಶ್ಚ ಯನನ ರು, ಬೌದಿರು, ಸ್ವಖ್ಖ ರು ಎಲಿ್ಕ  linguistic 

minorities ಸೇರಿರುವ ಒೆಂದು ಸಂಸಿೆ .  ಬಡ ಅಲಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ಬದುಕಿನ ಬಗೆೆ  ಸಕಾಿರ 

ಏನಾದರೂ ನಿಧಿರಿಸ್ವದ್ಯೇ ಎೆಂದು ನಾನು ಸಕಾಿರವನುನ  ಕೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  Linguistic 

Minorities ಯಡಿಯಲಿ್ಲ  ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ ಇರುವವರು ಫುಟ್ಪಾತ್ನಲಿ್ಲ  ವಾಯ ಪಾರ 

ಮಾಡುವವರು, ಟ್ಯಯ ಕಿಿ  ಡೆರ ೈವರ್್ಗಳ್ಳ, ರಿಕಾಾ  ಡೆರ ೈವರ್್ಗಳ್ಳ, ಕೂಲ್ಲ ಕಾಮಿಿಕರು. 

ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು  ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಇವರನುನ   ಮೇಲೆ ತರಬೇಕೆನುನ ವ ಉದಿ್ ೀಶದೆಂದ  

ಅರಿವು ಯೀಜನೆಯನುನ  ತರಲ್ಕಗಿದ್.  ಸಕಾಿರ ಇದನುನ  slow poison ನಂತೆ ಮಾಡಿ 

ಪೂಣ್ಿವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಚ ವ ನಿಧಾಿರವನುನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದ್ಯೇ ಎೆಂದು ಕೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  

ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಇದರಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು ಸ್ವಬಬ ೆಂದಗಳ ಕರತೆ ಇದ್.  2012 ರಿೆಂದ              

ಸ್ವ & ಆರ್್ ನಿಯಮಗಳಲಿ್ಲ  ಹ್ಲವಾರು ಬದಲ್ಕವಣೆಗಳನುನ  ತರಲ್ಕಗಿದ್.  ಇೆಂದು ಬಹ್ಳ 

ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ವಷಯವೇನೆೆಂದರೆ ಕೇೆಂದರ  ಕಛೇರಿಯಲಿ್ಲ  ಇಬಬ ರು ಸ್ವಬಬ ೆಂದಯಿದಿಾರೆ.  

ಜಿಲಿ್ಕವಾರು ಕಛೇರಿಯಲಿ್ಲ  ಮೂರು ಸ್ವಬಬ ೆಂದಯಿದಿಾರೆ.   ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಹುದಿ್ ಗಳ್ಳ 48. 

ಖ್ಯಯಂ ಆಗಿ ಇರುವವರು 3 ಜನ ಮಾತರ . 30 ಜನರನುನ  ಹೊರಗುತ್ರು ಗೆ ಆಧಾರದಲಿ್ಲ  

ನೇಮಿಸಲ್ಕಗಿದ್.  15 ಜನ ನಿಯೀಜನೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಯಿ ನಿವಿಹಸುತ್ರು ದಿಾರೆ.  ಇದು 

ಒೆಂದು ಸಕಾಿರಿ ಕಛೇರಿ ಎೆಂದು ಹೇಳ್ಳವುದಕೆಾ  ನನಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗುತು ದ್.   

ಇನುನ  grant ವಚಾರಕೆಾ  ಬಂದರೆ, 2016-17ರಲಿ್ಲ  ಈ ನಿಗಮಕೆಾ  ಬಜೆಟ್ allocation 

ಮಾಡಲ್ಕಗಿದ್.   

(…ಮಂದು) 
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 (730) 16-09-2021,11.10 KG  RN                           (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

ಶಿರ ೀ    ಬಿ.ಎಂ.ಫಾರೂಖ್   (ಮಂದು):-   

ಇದನುನ  2016-2017 ರಲಿ್ಲ  274 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಚ ಸಲ್ಕಯಿತ್ತ. ಮತೆು  ಇದನುನ  

2017-2018ರಲಿ್ಲ  250  ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲ್ಕಯಿತ್ತ. ಮತೆು  2019-2020 ರಲಿ್ಲ  

187 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲ್ಕಯಿತ್ತ. 2020-2021 ರಲಿ್ಲ  ಅತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಎೆಂದರೆ, 54 

ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲ್ಕಗಿದ್.    ಇದರ ಅಥಿ ಏನು? 

         ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರೇ, ತಾವು ಪರ ಶೆನ ಯನುನ  ಕೇಳಿ. 

 ಶಿರ ೀ    ಬಿ.ಎಂ.ಫಾರೂಖ್ :-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಈ ನಿಗಮದಲಿ್ಲ  

ಮುಸಲ್ಕಮ ನ, ಭೌದಿರು, ಕಿರ ಶ್ಚ ಯನ್ ಮತ್ತು  ಜೈನ್  ಈ ಎಲಿ್ಕ  ವಗಿದ ಸ್ವವರಾರು 

ವದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಮುೆಂದುವರಿಸಲು ಈ ಒೆಂದು ಯೀಜನೆಯನುನ  ಅಳವಡಿಸ್ವದಿಾರೆ. 

ಇಲಿ್ಲ  ವದಾಯ ರ್ಥಿಗಳ್ಳ ʼಅರಿವು ಯೀಜನೆʼಯಡಿಯಲಿ್ಲ  ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸ್ವಲಕೆಾ  ಅಜಿಿ ಹಾಕುತಾು ರೆ.  

ಆಟೀಚಾಲಕರು, Footpath ವಾಯ ಪಾರಿಗಳ್ಳ, Tailor ಗಳ್ಳ, Taxi ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವವರು ಈ 

ನಿಗಮದೆಂದ ಸ್ವಲ ಪಡೆದು ಒೆಂದು ಉದಯ ೀಗವನುನ  ಅನುಸರಿಸ್ವಕೆಂಡು ಜಿೀವನ 

ಸ್ವಗಿಸಬೇಕೆೆಂಬ  ಆಸೆಯಲಿ್ಲರುತಾು ರೆ. ಸುಮಾರು 274 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳ್ಳ ಇದಿ ದನುನ  

ಕೇವಲ 54 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸ್ವದಿಾರೆ.  ಪರ ತ್ರವಷಿ scholarship ಗಳನುನ  

ಕಡುತ್ರು ರುತಾು ರೆ. ವದಾಯ ರ್ಥಿಗಳ್ಳ ಸ್ವಲಕೆಾ  ಅಜಿಿ ಹಾಕುತ್ರು ರುತಾು ರೆ. ಇೆಂತಹ್ 

ಸಂದರ್ಿಗಳಲಿ್ಲ  270  ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳ್ಳ ಇದಿ ೆಂತಹ್ fund ಅನುನ  ಏಕಾಏಕಿ 

ಇಳಿಸ್ವಬಿಟಟ ರೆ,  ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?  ವದಾಯ ರ್ಥಿಗಳ್ಳ ಕಾಲ್ಲಗೆ ಚ್ಪಪ ಲ್ಲ ಇಲಿದೇ ವಾರಗಟಟ ಲೇ 

ನಿಗಮಕೆಾ  ಬರುತಾು ರೆ. ಕನೆಗೆ ಸ್ವಬಬ ೆಂದ ಇಲಿವೆಂದು ಹೇಳ್ಳತಾು ರೆ. 

         ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, 2012 ರಿೆಂದ ಕಮಿಟ ಮಾಡುತೆು ೀವೆಂದು ಹೇಳಿ ಕನೆಗೆ 

ನಮಗೆ  ಆರ್ಥಿಕ ಇಲ್ಕಖೆಯಿೆಂದ ಅನುಮತ್ರ ಬಂದಲಿವೆಂದು ಹೇಳ್ಳತಾು ರೆ. ಇಲಿ್ಲ  ಸಮಸೆಯ  

ಏನಿದ್? ಇದಕೆಾ  ಏನಾದರೆಂದು ನಾಯ ಯ ಇದ್ಯೇ?  

      ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರೇ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಹೇಳಿ.  

        ಶಿರ ೀ    ಬಿ.ಎಂ.ಫಾರೂಖ್ :-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಇಲಿ್ಲ   ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ ಎರಡು 

ಅೆಂಶಗಳ್ಳ ಇವ. ಅದರಲಿ್ಲ  ಒೆಂದು ಸ್ವಬಬ ೆಂದಯ ಕರತೆ ಮತ್ತು  ಇನನ ೆಂದು budget 
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allocation. ದಯವಟ್ಟಟ , ಇದನುನ  ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯವರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. 

ಅಲಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ನಿಗಮಕೆಾ  ಸುಮಾರು 300 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳನಾನ ದರೂ ಸಹ್, 

ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನವನುನ  ನಿಗದ ಮಾಡಬೇಕು. 16% ಜನಸಂಖೆಯ ಯುಳು  linguistic minority 

ಅನುನ  ಸ್ವಯಲು ಬಿಡದ್, ಏನಾದರೆಂದು ಅಭಿವೃದಿ   ಮಾಡಿ ಆ ಬಡ ನಿಗಿತ್ರಕ ಮಕಾ ಳ  

ಕಣ್ಣ ಲಿ್ಲ  ರಕು  ಬರದರುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂಬ್ ಮನಸಿ ನುನ  ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಬಡವರ 

ಬದುಕಿಗೆ ಒೆಂದು ದಾರಿಯನುನ  ಮಾಡಬೇಕೆೆಂಬ ಮಾತನುನ  ಹೇಳ್ಳತೆು ೀನೆ.  

           ಶಿರ ೀ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮ (ಸಣಾ  ನೀರಾವರಿ,  ಕಾನೂನು, ಸಂಸದ್ಧೀಯ 

ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು (ಮಖಯ  ಮಂತಿರ ಯವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ತಗಳನುನ  ಗಮನಿಸ್ವದಿ್ ೀವ. 

ಅನುದಾನವನುನ  allocation  ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ನಮಗೆ ಆ ವಷಿ ಇರುವಂತಹ್ resource, 

available funds ಇವಲಿವನುನ  ನೀಡಿಕೆಂಡು ವಷಿ ವಷಿಕೆಾ  ಬಜೆಟ್ನಲಿ್ಲ  

ಅನುದಾನಗಳನುನ  ಘೀಷಣೆ ಮಾಡುತೆು ೀವ.   ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು 2015-2016 ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನಿೆಂದ 

ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ಆದರೆ, ಕಟಟ ರುವಂತಹ್ ಅನುದಾನ ಯಾವುದು ಸಹ್ ಪೂಣ್ಿ ಪರ ಮಾಣ್ದಲಿ್ಲ  

ಬಳಕೆಯಾಗಿಲಿ .  253 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅನುದಾನ ಇದಿ ೆಂತಹ್ ಸಂದರ್ಿದಲಿ್ಲ  235 

ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳ್ಳ ಖ್ಚಾಿಗಿದ್. 330 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅನುದಾನ ಇದಿ ೆಂತಹ್ 

ಸಂದರ್ಿದಲಿ್ಲ   274  ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳ್ಳ ಖ್ಚಾಿಗಿದ್. 2019-2020ರಲಿ್ಲ  149.8 ಕೀಟ 

ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ಕಟಟ ರೂ ಸಹ್, ಕೆಲವು ಕಡೆ 197   ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ಖ್ಚ್ಚಿ 

ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ. ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಈ ಅನುದಾನವನುನ  ಈ ಸಂಖೆಯ ಗೆ ಹೊೀಲ್ಲಸ್ವದರೆ ಕಡಿಮೆ 

ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಿಾರೆ.  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ನಿಜವಾದ ಸಂಗತ್ರಯನುನ  ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ಆದರೆ, 

ನಮಮ  sector ನಲಿ್ಲರುವಂತಹ್ ಎಲಿ್ಕ  ಬಡವರನುನ  ಗುರಿಯಲಿ್ಲಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು 

ಅಲಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ನಿಗಮ ಮತ್ತು  ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಿಗಮಗಳನುನ  ಮಾಡಿರುತೆು ೀವ. Whole 

population cannot be taken into consideration. ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರ ಮಾತನುನ  

ಗಮನದಲಿ್ಲಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು  ಅಲಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತರ ನಿಗಮಕೆಾ  ಸಿ ಲಪ  ಹೆಚ್ಚಚ  ಅನುದಾನವನುನ  

ಕಡಿಸುವುದಕೆಾ  ನಾನು ಪರ ಯತನ ವನುನ  ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  

        ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಎರಡನೆಯದಾಗಿ,  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು, appointment, 

Cadre & Recruitment Rules ಪರ ಕಾರ ಮಾತನಾಡಿದಿಾರೆ. ನಾವು ಸಕಾಿರದಲಿ್ಲ  ಒೆಂದು 

ತ್ರೀಮಾಿನವನುನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದಿ್ ೀವ. ಏನು sanction post ಇದ್, ಆ sanction post ಗೆ  

ಅನುಗುಣ್ವಾಗಿ outsource  ಮಾಡಿ  ಆ cadre ನಲಿ್ಲ  ಕೆಲಸಕಟ್ಟಟ  ಯಾವುದೇ 
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ಇಲ್ಕಖೆಯಲಿ್ಲ  ಕೆಲಸ ನಿಲಿದಂತೆ ನೀಡಿಕೆಂಡು work ಅನುನ  extract ಮಾಡುತ್ರು ದಿ್ ೀವ. 

ಕಾಯಂ ನೌಕರರು ಇಲಿವೆಂದ ಮಾತರ ಕೆಾ  ಯಾವುದೇ ನಿಗಮದ ಕೆಲಸ stand-still ಬಂದಲಿ . 

We are providing jobs. Sanctioned ಇದಿು , vacant ಇರುವಂತಹ್ ಎಲಿ್ಕ  ಹುದಿ್ ಗಳಿಗೂ 

outsource ಮಾಡುವುದಕೆಾ  ಈಗಾಗಲೇ ಸಕಾಿರದೆಂದ ಅನುಮತ್ರ ಕಟಟ ರುವುದರಿೆಂದ ಆ 

ಹುದಿ್ ಗಳನುನ  outsource ನಿೆಂದ ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು.  ಇದಕೆಾ  ಯಾವುದೇ 

ಅಡಚ್ಣೆ ಇಲಿ . ಈಗ ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಇರುವ ಅನುದಾನಕೆಾ  

ಅನುಗುಣ್ವಾಗಿ ಯೀಚ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಹೆಚಿಚ ಗೆ staffs ಅವರಿಗೆ requirement ಇರಲ್ಕರದು. 

ಹಾಗಾಗಿ, ಅವರು outsource ಮಾಡುವುದಕೆಾ  ಹೊೀಗಿಲಿವೆಂದು ಭಾವಸುತೆು ೀನೆ.  

          ಶಿರ ೀ    ಬಿ.ಎಂ.ಫಾರೂಖ್ :-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ. ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಅನುದಾನ 

ಪೂಣ್ಿಪರ ಮಾಣ್ದಲಿ್ಲ  ಬಳಕೆಯಾಗಿಲಿವೆಂಬ ಮಾತನುನ  ಹೇಳಿದಿಾರೆ.  ಆ ನಿಗಮದಲಿ್ಲ  

ಸರಿಯಾದ ಪರ ಮಾಣ್ದಲಿ್ಲ  ಸ್ವಬಬ ೆಂದ ಇದಿ ರೆ ನಡೆಸ್ವಕೆಂಡು ಹೊೀಗಬಹ್ದು. ಜಿಲಿ್ಕ  ಕಛೇರಿಗೆ 

ವಾರಗಟಟ ಲೇ, ಸುಮಾರು 15-20 ದವಸಗಳ ಕಾಲ ಬಡವರ ಮಕಾ ಳ್ಳ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲಯೇ camp 

ಮಾಡುತಾು ರೆ.  ಈ ರಿೀತ್ರ ಇದಿ ೆಂತಹ್ ಸಂದರ್ಿದಲಿ್ಲ  ಅನುದಾನ ಬಳಕೆಯಾಗುವುದು ಹೇಗೆ?  

ಆ ನಿಗಮಕೆಾ  ಸರಿಯಾದ ಪರ ಮಾಣ್ದಲಿ್ಲ  ಅನುದಾನ ಕಟ್ಟಟ , ಕಳೆದ ಸುಮಾರು 10 

ವಷಿಗಳಿೆಂದ ಇರುವಂತಹ್ ಸ್ವಬಬ ೆಂದಯ ಕರತೆಯನುನ  ನಿವಾರಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  ಮನವ  ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. ಈ ನಿಗಮಕೆಾ  ಅನುದಾನ ಕಡುತ್ರು ದಿಾರೆ. ಆ ಅನುದಾನ 

ಎಲಿವೂ ಸರಿಯಾಗಿ utilize ಆಗುತ್ರು ದ್.  ಆದರೆ, ಈ ಬಡವರ ಬಗೆೆ  ಏಕೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲಿ ? ಅದಕೆಾ  

ಒೆಂದು time bound ಮಾಡಿ. ಏಕೆೆಂದರೆ, ಇದು ಕಳೆದ 10 ವಷಿಗಳಿೆಂದ ಆಗುತ್ರು ಲಿ .  

         ಶಿರ ೀ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ,  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು  ಮೂರು 

ವಷಿಗಳಲಿ್ಲ  ಬಹ್ಳ ಅನುದಾನ ಇತ್ತು . ನಂತರ ಅದನುನ  reduce ಮಾಡಿದಿಾರೆೆಂದು  

ಹೇಳಿರುವ ಮಾತ್ರಗೆ ಮಾತರ  ಅನುದಾನ ತೀರಿಸ್ವದಿಾರೆ, ಆದರೆ, ಅದನುನ  ಖ್ಚ್ಚಿ 

ಮಾಡಿಲಿವೆಂದು  ಹೇಳಿದಿ್ ೀನೆ.  ನಾವು 2019-2020 ರಲಿ್ಲ  ಅನುದಾನ ಕಡಿಮೆ ಇಟಟ ರೂ excess  

ನಾವು expenditure  ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ. 149.8 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ವರುದಿವಾಗಿ 197 

ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳನು ಖ್ಚ್ಚಿ ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ ಎನುನ ವುದನುನ  reference ಗೆ ಹೇಳಿದಿ್ ೀನೆ. 

ನಾನು ಒಪಿಪ ಕೆಂಡಿದಿ್ ೀನೆ. ಎಲಿ್ಕ  ಇಲ್ಕಖೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಸ್ವಬಬ ೆಂದ ಕಡಿಮೆ ಇದ್. Cadre & 

Recruitment rules final ಆಗಿಲಿ .  ಆದರೆ, ನಾವು ಏನು sanctioned ಕಟಟ ದಿ್ ೀವ, ಆ 

ಸ್ವಬಬ ೆಂದಗೆ outsource  ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕೆಾ  ಸಕಾಿರ ಯಾವ ನಿಗಮಕೂಾ  

ಅಡಚ್ಣೆ ಮಾಡಿಲಿ . ಅವರು ಅಗತಯ ವದಿ ರೆ, ಒೆಂದು ಮನವಯನುನ  ಕಳ್ಳಹಸ್ವ ಕಾಯಂ 
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ನೌಕರರು ಬರುವವರೆಗೂ outsource ಮಾಡಲ್ಲ.  ಸಕಾಿರ ನಿಗಮದ ಕೆಲಸ ಸುಗಮವಾಗಿ 

ನಡೆಯುವುದಕೆಾ  ಯಾವುದೇ ರಿೀತ್ರಯ ತೆಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ನೀಡಿಕಳ್ಳು ತೆು ೀವೆಂದು 

ಹೇಳಿದಿ್ ೀನೆ.  ನಾನು ಆ ಮೂರು ವಷಿಗಳದಿು  ಏಕೆ ಹೇಳಿದ್ ಎೆಂದರೆ,  projections ಇದ್. 

Expenditure ಆಗಲ್ಲಲಿ . ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು  2016-2017, 2018-2019 ಮತ್ತು  2019 -2010  

ರಲಿ್ಲ  ಅಷ್ಟಟ  ಅನುದಾನ ಕಡುತ್ರು ದಿರು. ಈಗ ನಾವು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಿ ೀರಿ 

ಎೆಂದು ಸೂಕ್ಷವಾಗಿ  ಹೇಳಿದಿನುನ  ಗಮನಿಸ್ವದಿ್ ೀನೆ. ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲ್ಲಲಿ .  ಆಗ 

Expenditure  ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ . ಇದನುನ  ಮುೆಂದ್ ಸರಿಪಡಿಸುತೆು ೀವ.  

      ಸಭಾಪತಿಯವರು:-  ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ರವರೇ,  ತಮಮ  ಪರ ಶೆನ   ಸಂಖೆಯ  610 ಕೆಾ  

ಉತು ರ ನಿೀಡಲು ಮಾನಯ   ಮುಖ್ಯ  ಮಂತ್ರರ ಯವರು ಸಮಯ ಕೇಳಿದಿಾರೆ. ಇದನುನ  ಮುೆಂದನ 

ವಾರ ಹಾಕಬೇಕು. ತಪಿಪ ಸಬ್ಬರದು.     
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ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖೆಯ  560 

                               (ಉತ್ು ರವನುು  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದೆ) 

 ಶಿರ ೀ ಅರುಣ ಶಹಾಪುರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು 

ಉತು ರವನುನ  ಒದಗಿಸ್ವದಿಾರೆ. ಈ ಉತು ರವನುನ  ನೀಡಿದರೆ ತಮಮ ಗೆಲಿ್ಕ  ಅಥಿವಾಗುತು ದ್.   

ಏಕೆೆಂದರೆ, ತಾವು ಕಳೆದ 42 ವಷಿಗಳಿೆಂದ ಈ ಕೆಾ ೀತರ ವನುನ  ನೀಡುತ್ರು ದಿ ೀರಿ.  ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರು ಕಟಟ ರುವಂತಹ್ ಉತು ರದಲಿ್ಲ  ಒಟ್ಟಟ  2015ರ ಡಿಸೆೆಂಬರ್್ವರೆಗೆ ಖ್ಯಲ್ಲ 

ಇರುವಂತಹ್ ಪ್ರರ ಢ, ಪದವ ಪೂವಿ, ಪದವ ಮತ್ತು  ಪಾರ ಥಮಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣ್ದಲಿ್ಲ  ಖ್ಯಲ್ಲ 

ಇರುವಂತಹ್  ಹುದಿ್ ಗಳನುನ  ಕಡುತ್ರು ಲಿ . ಈಗ ಪ್ರರ ಢ, ಪದವ ಪೂವಿ ಮತ್ತು  ಪದವ 

ಕಾಲೇಜುಗಳ  ಅನುದಾನಿತ ಸಂಸಿೆ ಗಳಲಿ್ಲ  ಒಟ್ಟಟ  ಖ್ಯಲ್ಲ ಇರುವಂತಹ್ ಹುದಿ್ ಗಳ ಸಂಖೆಯ  

7096.   ಈಗ ಅದರಲಿ್ಲ   2620 ಹುದಿ್ ಗಳಿಗೆ ಮಾತರ  ಸಕಾಿರದಲಿ್ಲ  ಅವಕಾಶ ಸ್ವಕಿಾ ದ್. ಇನೂನ  

4476 ರಷ್ಟಟ  ಹುದಿ್ ಗಳ್ಳ  ಖ್ಯಲ್ಲ ಇವ. ಈ ರಿೀತ್ರಯಾದರೆ ಆ ಸಂಸಿೆ ಗಳನುನ  ಯಾವ ರಿೀತ್ರ 

ನಡೆಸಬೇಕೆೆಂಬ ಆತಂಕ  ಮತ್ತು  ಒೆಂದು ದಡಡ  ಸವಾಲು ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಂಸಿೆ ಗಳಿಗೆ ಇದ್.   ಆ 

ಕಾರಣ್ಕಾಾ ಗಿ 2015 ರ ಡಿಸೆೆಂಬರ್್ ನಿೆಂದ  2021ರ ಡಿಸೆೆಂಬರ್್ನಿೆಂದೆಂಚೆಗೆ ಐದು  ವಷಿಗಳಲಿ್ಲ  

ಖ್ಯಲ್ಲ ಇರುವಂತಹ್ ಹುದಿ್ ಗಳನುನ  ಹೊರತ್ತಪಡಿಸ್ವ ಸುಮಾರು ಐದು ಸ್ವವರ ಹುದಿ್ ಗಳನುನ  

ರ್ತ್ರಿ ಮಾಡಿಕಡುವಂತಹ್ ಜವಾಬಿ್ಬರಿ ಸಕಾಿರದ ಮೇಲ್ಲದ್.  ಆ ಕಾರಣ್ಕಾಾ ಗಿ, ಕೀವಡ್-

19ರ ಹನೆನ ಲೆಯಲಿ್ಲ  ಕಷಟ ಸ್ವಧಯ  ಎನುನ ವಂತಹ್ ಉತು ರ ನಿೀಡಿರುವುದರಿೆಂದ ಸಿ ಲಪ  

ಸಮಾಧಾನವದ್. ಕಷಟ .  ಆದರೆ, ಸ್ವಧಯ ವದ್.  ಆ ಕಷಟ  ಎನುನ ವಂಥದಿನುನ  ತೆಗೆದುಹಾಕಿ 

ಸ್ವಧಯ  ಮಾಡಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  ವನಂತ್ರಯನುನ  ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೀ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮ (ಸಣಾ  ನೀರಾವರಿ,  ಕಾನೂನು, ಸಂಸದ್ಧೀಯ 

ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು (ಮಖಯ  ಮಂತಿರ ಯವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ,   ಈ ವಷಯವನುನ  ಬಹ್ಳಷ್ಟಟ  ಬ್ಬರಿ ಚ್ಚೆಿ ಮಾಡಲ್ಕಗಿದ್. ಸಕಾಿರ 

ನಿರಂತರವಾಗಿ economy measure adopt ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಸುಮಾರು ವಷಿಗಳಿೆಂದ 

ಬಂದು  ಕೆಲವು recruitment ಗಳನುನ  clear  ಮಾಡಲ್ಲಲಿ .  ಇದು ಇವತ್ತು , ನಿನೆನ  

ಸೃರಿ್ಷಯಾಗಿರುವಂತಹ್  ಅಥವಾ ನಮಮ  ಸಕಾಿರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸಮಸೆಯ  ಆಗಿದ್ ಎೆಂದಲಿ .   

ಆದರೂ ಸಹ್, ಒೆಂದು ನಡಿಗೆಯನುನ  ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ 

recruitment  ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದರಲಿ್ಲ  particular ಆಗಿ ನಾನು ತ್ರಳಿದುಕೆಂಡಿರುವ 

ಮಟಟ ಗೆ ಗಾರ ಮಿೀಣಾ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ನಡೆಯುತ್ರು ರುವ ಖ್ಯಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ್ಳ, aided institutions, 

ಅವರು ಬಹ್ಳ ತೆಂದರೆಯಲಿ್ಲರುವುದು ಗತ್ತು .  ಯಾರಿಗ ಒೆಂದು ಲಕ್ಷ ಕಡುತೆು ೀವ, 
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ಇನಾನ ರಿಗ ಅಲಿ್ಲ  part-time  ಕೆಲಸ ಕಟ್ಟಟ  ಅವರಿಗೆ  5 ಸ್ವವರ  ವೇತನ ಕಡುತೆು ೀವ.  

ಆದರೆ, ಇದು ಸರಿಯಲಿ . ಈಗ ಸಕಾಿರಕೆಾ  ಸಿ ಲಪ   ಆರ್ಥಿಕ ಸಿ್ವ ತ್ರ ಚೆನಾನ ಗಿಲಿದದಿ ರಿೆಂದ, 

ಇದನುನ  ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ clear ಮಾಡಿಕಡುತೆು ೀವೆಂದು ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಿಗೆ 

ಮಾತ್ತ ಕಡುತ್ರು ದಿ್ ೀವ. ಒೆಂದೆಂದೇ ವಷಿ cut-off date  ಇಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು ಬರುವುದಕೆಾ  

ಆಗುತು ದ್ಯೇ ಎೆಂಬುದನುನ  ಯೀಚ್ನೆ ಮಾಡುತೆು ೀವ.   2015 ರವರೆಗೆ ಕಟದಿ್ ೀವ. 2015 

ರಿೆಂದೆಂಚೆಗೆ cut-off date ಇಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು ಎಷ್ಟಟ  ಕಡುವುದಕೆಾ  ಸ್ವಧಯ ವದ್ ಅದನುನ  

ಕಡುವುದಕೆಾ  ಪರ ಯತನ  ಮಾಡುತೆು ೀವ.   

(ಮಂದು.,) .  

(731) 16-09-2021 (11.20) ಎಂವಿ-ವಿಕೆ 

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

ಶಿರ ೀ ಅರುಣ ಶಹಾಪುರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೆ, ನಮಮ  ಮುೆಂದ್ ಇರುವಂತಹ್ 

ಸವಾಲು ಏನೆೆಂದರೆ, 2015ಕಿಾ ೆಂತ ಮದಲು ಅನುಮತ್ರ ಕಟಟ ರುವಂತಹ್ ಹುದಿ್ ಗಳಲಿ್ಲ  

ಇನುನ  4,476 ಹುದಿ್ ಗಳಿಗೆ ಅನುಮತ್ರ ಸ್ವಕಿಾ ಲಿ . ಅಲಿ್ಲ  ಏನಾಗಿದ್ ಎೆಂದರೆ, 250 ಪ್ರರ ಢಶಾಲೆಗಳ್ಳ, 

173 ಪದವ ಪೂವಿ ಮತ್ತು  371 ಪದವ ಕಾಲೇಜುಗಳ್ಳ ಎೆಂದು ಕಟಟ ದಿಾರೆ. ಅದರಲಿ್ಲ  

ಯಾರಿಗೆ ಕಡುತ್ರು ೀರಿ ಮತೆು  ಯಾರಿಗೆ ಬಿಡುತ್ರು ೀರಿ. ಈಗ ನಿೀವು ಸುಮಾರು 4,476 ಹುದಿ್ ಗಳಿಗೆ 

ಅನುಮತ್ರ ಕಡಬೇಕಾಗಿದಿು . ಈ ಹುದಿ್ ಗಳಿಗೆ 4,476 ಜನರು ಕಾಯಿುಕೆಂಡಿರಬೇಕಾದರೆ, 

ಅನುದಾನ ಕಡಬೇಕಾದರೆ ಇಷ್ಟ ೀ ಸಂಖೆಯ ಯಷ್ಟಟ  ಕಡುತೆು ೀವೆಂದರೆ ಮತೆು  ಅಲಿ್ಲ  

ಮತು ೆಂದು ಸಮಸೆಯ  ಉದಭ ವವಾಗುತು ದ್. ಇದರಿೆಂದ ತಾರತಮಯ  ಮತ್ತು  

ಶೀಷಣೆಯಾಗುತು ದ್. ಆ ಹನೆನ ಲೆಯಲಿ್ಲ  ಕನಿಷಿ ಪಕ್ಷ 2015ರವರೆಗೆ ಅನುಮತ್ರ 

ಕಟಟ ರುವಂತಹ್ವುಗಳನುನ  clear ಮಾಡಿಕಡಬೇಕೆೆಂದು ತಮಮ  ಮುಖ್ಯೆಂತರ ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  ವನಂತ್ರ ಮಾಡಿಕಳ್ಳು ತೆು ೀನೆ. 

ಶಿರ ೀ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮ (ಕಾನೂನು, ಸಂಸದ್ಧೀಯ ವಯ ವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು  

ಶಾಸನ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಸಣಾ  ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು) (ಮಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಪರವಾಗಿ):- 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೆ, ಈ ಎರಡು ವಷಿ we are in distress.  ಅದು ಇಲಿ್ಲರುವಂತಹ್ 

ಎಲಿರಿಗೂ ಗತ್ರು ದ್. ಇದನುನ  ಎಲಿರೂ ಶೇರ್್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಈ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಸಕಾಿರ 

ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಷ್ಟ ೆಂದು ಶಕು ವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ . ಹಾಗಾಗಿ ಅದನುನ  ಮಾಡುವುದಕೆಾ  ಆಗಲ್ಲಲಿ . 

ಆದರೂ ಕೆಲವು ಹುದಿ್ ಗಳನುನ  ಕಿಿಯರ್್ ಮಾಡುವುದಕೆಾ  cut-off date ಕಟ್ಟಟ , ನಾವು 
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ಪರ ಯತನ  ಮಾಡಿರುವುದನುನ  ನಿೀವು appreciate ಮಾಡುತ್ರು ೀರಾ ಎೆಂದು ತ್ರಳಿದುಕೆಂಡಿದಿ್ ೀನೆ. 

ನಮಮ  ಸಿ್ವ ತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಇದಿ ದಿ ರೆ, ಮುೆಂದಕೆಾ  ಹೊೀಗುವುದಕೆಾ  ಆಗುತ್ರು ರಲ್ಲಲಿ . ಆದರೂ ಸಹ್ ಆ 

ಕಡೆಗೆ ನಮಮ  ದೃರ್ಷಟ  ಇದ್. ಶ್ಕ್ಷಕರ ಬದುಕು ಮತ್ತು  ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಂಸಿೆ ಗಳನುನ  ಸುಮಾರು 20 ರಿೆಂದ 

30 ವಷಿಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಸ್ವಕೆಂಡು ಬಂದಂತಹ್ವರು ಯಾವ ಸಿ್ವ ತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಇದಿಾರೆ ಎೆಂದು 

ನನಗೆ ಸತಯ ವಾದ ಅರಿವು ಇದ್. ನಾವು ಅದನುನ  ನಮಮ  ಶಕಿು ಮಿೀರಿ ಪರ ಯತನ  ಮಾಡಿ 

ಕಡುತೆು ೀವ. ಒೆಂದೇ ಬ್ಬರಿಗೆ ಐದು ಸ್ವವರ ಹುದಿ್ ಗಳನುನ  ಕಿಿಯರ್್ ಮಾಡುವುದು 

ಅಷ್ಟ ೆಂದು ಸುಲರ್ವೆಂದು ನಾನು ಭಾವಸ್ವಲಿ . ಇದನುನ  ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಮಾಡುವುದಕೆಾ  

ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲಿ್ಲ  ತ್ರೀಮಾಿನ ಮಾಡುತೆು ೀವ. ನಾನು ಸದನದಲಿ್ಲ  ಹೇಳ್ಳತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ, ಸನಾಮ ನಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳ್ಳ ಮತ್ತು  ಆರ್ಥಿಕ ಇಲ್ಕಖೆಯವರ ಜತೆ ಕುಳಿತ್ತಕೆಂಡು ಮಾತನಾಡಿ, ಈ 

ಸಮಸೆಯ ಗೆ ಹೇಗಾದರೂ ಒೆಂದು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡು ಹಡಿಯುತೆು ೀವ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಇದನುನ  ಆದಷ್ಟಟ  ಬೇಗ ಮಾಡಿ. 
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ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖೆಯ : 585 

(ಉತ್ು ರವನುು  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದೆ) 

ಶಿರ ೀ ಕೆ.ಎ.ತಿಪೆಪ ೀಸ್ವಾ ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೆ, ಉತು ರವನುನ  ಒದಗಿಸ್ವದಿಾರೆ, 

ತಮಮ  ಮೂಲಕ ನಾನು ಸದನದ ಗಮನಕೆಾ  ತರಬಯಸುವುದೇನೆೆಂದರೆ, ಕಳೆದ ಹ್ದನೈದು 

ವಷಿಗಳಲಿ್ಲ  ಬಿ.ಡಿ.ಎ., ವತ್ರಯಿೆಂದ ಕೈಗೆಂಡಿರುವಂತಹ್ ಹೊರ ವತ್ತಿಲ ರಸೆು ಯ 

ನಿಮಾಿಣ್ ಏನಿದ್, ಸಕಾಿರಗಳ್ಳ ಬದಲ್ಕವಣೆಯಾದಾಗ ಅದರ ಅನುಷಿ್ಠನ ಮತ್ತು  

ಸಿ ರೂಪಗಳ್ಳ ಬದಲ್ಕವಣೆಯಾಗುತು ಲೇ ಇದ್. ಒೆಂದು ಬ್ಬರಿ ಬಿ.ಡಿ.ಎ., ದವರು 

ಮಾಡುತೆು ೀವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇನನ ೆಂದು ಬ್ಬರಿ ರಾರ್ಷಟ ರೀಯ ಹೆದಿಾರಿಯವರು 

ಮಾಡುತೆು ೀವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮತು ೆಂದು PPP Model ನಲಿ್ಲ  ಚಿೀನಾ ದೇಶದ ಕಂಪನಿ, 

ಇಸೆರ ೀಲ್ ದೇಶದ ಕಂಪನಿ, ಟಕಿಿ ದೇಶದ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು  ಸಿ್ವ ಟಜ ರ್್ಲ್ಕಯ ೆಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಬರುತು ದ್ 

ಎೆಂದು ಹೇಳ್ಳತಲೇ ಇದಿಾರೆ. ಈ ರಸೆು  ನಿಮಾಿಣ್ದ ಯೀಜನೆ ಏನಿದ್, ಇದಕೆಾ  

ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತೆ, ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ PPP Model ಅನುನ  ಕಡಬೇಕಾದರೆ, ನಾವು 

ಅಗತಯ ವರುವಂತಹ್ ಭೂಸಿ್ವಧೀನವನುನ  ಮಾಡಿಕೆಂಡು, ನಂತರ ಪರಿಸರ ಇಲ್ಕಖೆ ಮತ್ತು  

ಅರಣ್ಯ  ಇಲ್ಕಖೆಗಳಿೆಂದ ಅನುಮತ್ರ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಅದಕೆಾ  ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಸುಮಾರು 

1,810 ಎಕರೆ ಜಮಿೀನು. ಆದರೆ, ಸಕಾಿರ ಇದುವರೆವಗೂ 3 ಎಕರೆ 20 ಗುೆಂಟೆ ಜಮಿೀನನುನ  

ಮಾತರ  ಸಿ್ವ ಧೀನ ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದ್. ಅದಕಾ ೀಸಾ ರ ನನನ  ಸಲಹೆ ಏನೆೆಂದರೆ, ಆದಷ್ಟಟ  ಬೇಗ 

ತಾವು ಯಾರಾದರೂ ಕೂಡ ಹೊರದೇಶದ ಕಂಪನಿ ಆಥವಾ ಮತು ೆಂದಾಗಲ್ಲ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು 

ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದಕೆಾ  ತಮಮ ಲಿ್ಲ  ಲ್ಕಯ ೆಂಡ್ ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್್ ರೆಡಿ ಇರಲ್ಲ ಎೆಂದು ಸಲಹೆ 

ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. ಇನುನ  ನನನ  ಉಪ ಪರ ಶೆನ ಗಳ್ಳ ಏನಿವ ಎೆಂದರೆ, ಏನು ಈ ಹೊರವತ್ತಿಲ ರಸೆು  

ಇದ್. ಅದು ರಾರ್ಷಟ ರೀಯ ಹೆದಿಾರಿ ಎೆಂದರೆ, ಬ್ೆಂಗಳೂರು-ಪುಣೆ, ಬ್ೆಂಗಳೂರು-ಹೈದಾರ ಬ್ಬದ್್ 

ಮತ್ತು  ಹ್ಳೇ ಮದಾರ ಸ್ ರಸೆು  ಮುಖೇನ ಹೊೀಗುತ್ರು ದ್. ಅದಕೆಾ  ಇಲಿ್ಲ  ಏನಾದರೂ ಕೂಡ 

ಟ್ಯರ ಫಿಕ್್ ಸಂದಣಿಯನುನ  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಕಾ ೀಸಾ ರ travel link junction ನಿಮಾಿಣ್ 

ಮಾಡುವುದಕೆಾ  ಏನಾದರೂ ಅನುಮತ್ರ ಪಡೆದದಿಾರೆಯೇ? ಅದೇ ರಿೀತ್ರ BMIC (Bangalore-

Mysore Infrastructure Corridor) ಯಿೆಂದ ನಿಮಾಿಣ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ್ ನೈಸ್ ರಸೆು ಗೆ 

ಇದನುನ  ಜೀಡಣೆ ಮಾಡುತೆು ೀವೆಂದು ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ಇದಕೆಾ  ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತೆ 

ಭೂಮಿಯನುನ  ಸಿ್ವ ಧೀನ ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದಿಾರೆಯೇ? ಏಕೆೆಂದರೆ, ಅದರ alignment ಅನುನ  

ಬದಲ್ಕಯಿಸ್ವದಿಾರೆ. ನೈಸ್ ರಸೆು ಯಿೆಂದ ಮೂನಾಿಲುಾ  ಕಿಲೀಮಿೀಟರ್್ ಮುೆಂದ್ ಈಗಾಗಲೇ 

ಭೂಮಿಯನುನ  ಸಿ್ವ ಧೀನಪಡಿಸ್ವಕೆಂಡಿದಿಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಭೂಮಿಯನುನ  ಏನು 
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ಮಾಡುತಾು ರೆ? ಇದುವರೆಗೆ ಆ ಜ್ಞಗದಲಿ್ಲ  ಏನನ ನು ಸಹ್ ಉತ್ತು ವುದಕೆಾ  ಮತ್ತು  ಬಿತ್ತು ವುದಕೆಾ  

ಬಿಟಟ ಲಿ  ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನುನ  ಸಹ್ ಕಟಟ ಲಿ . ಆ ರೈತರು ಏನಾಗಬೇಕು? ಇದಕೆಾ  

ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತೆ ಉತು ರ ಕಡಬೇಕೆೆಂದು ತಮಮ  ಮೂಲಕ ವನಂತ್ರಸ್ವಕಳ್ಳು ತೆು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೀ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮ (ಕಾನೂನು, ಸಂಸದ್ಧೀಯ ವಯ ವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು  

ಶಾಸನ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಸಣಾ  ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು) (ಮಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಪರವಾಗಿ):- 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೆ, ನಾನು ಮಾನಯ  ಕೆ.ಎ.ತ್ರಪ್ಪ ೀಸಿ್ವ ಮಿಯವರಿಗೆ ಉತು ರ ಹೇಳ್ಳವುದಕೆಾ  

ಸಿ ಲಪ  ಕಷಟ ವಾಗುತು ದ್. ಅವರು ಹ್ದನೈದರಿೆಂದ ಇಪಪ ತ್ತು  ವಷಿ ಲೀಕೀಪಯೀಗಿ 

ಇಲ್ಕಖೆಯನುನ  ನಡೆಸ್ವದಿಾರೆ. ಆದರೂ ಸಹ್ ಈಗ ನಾವು 2013ರ ಕಾಯಿ್ದ  ಪರ ಕಾರ ಏನು 

ಪರಿಹಾರ ಕಡಬೇಕಾಗಿದ್. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಗುರುತ್ರಸ್ವರುವಂತಹ್ ಆಸ್ವು ಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 

ಹ್ದನೈದು ಸ್ವವರ ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪರಿಹಾರ ಕಡಬೇಕಾಗುತು ದ್. ಆದರೆ, ರಸೆು  

ನಿಮಾಿಣ್ಕೆಾ  ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಕೇವಲ ಐದರಿೆಂದ ಆರು ಸ್ವವರ ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳ್ಳ. 

Compensation amount is Rs.15 crores and odd. ಇದನುನ  ತಕ್ಷಣ್ ಹೇಗೆ ಕಡುವುದು 

ಎೆಂಬುದನುನ  ತಾವು ಯೀಚ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನುನ  2013ಕಿಾ ೆಂತ ಮುೆಂಚೆಯೇ ಸಿ್ವ ಧೀನ 

ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದಿ ರೆ, ಶೇಕಡಾ 50ರಷ್ಟಟ  ಹ್ಣ್ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ರು ತ್ತು .  ಆಗ 1:2 

ಅನುಪಾತದಂತೆ ಪರಿಹಾರ ನಿೀಡುತ್ರು ದಿ್ ವು. Now we are bound to give 1:4 or commercial 

value ಇದರೆ 1:3 ಅನುಪಾತದಂತೆ ಪರಿಹಾರ ನಿೀಡಬೇಕಾಗಿದ್. ಹಾಗಾಗಿ, on our own we 

may not be able to do this job ಎೆಂದು ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿ ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ಈಗ ಅವರು 

International Tenders ಅನುನ  ಆಹಿಾ ನ ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಭೂಸಿ್ವಧೀನ ಮತ್ತು  ರಸೆು  ಈ ಎರಡು 

ಮಾಡುವಂತಹ್ವರನುನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡು, ಸುಮಾರು ಅವರಿಗೆ ಐವತ್ತು  ವಷಿ ಟೀಲ್ 

ಅನುನ  ನಿಗದಪಡಿಸ್ವ, ಲ್ಲೀಸ್ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕೇ ಎೆಂದು ಇಲ್ಕಖೆ ಮಟಟ ದಲಿ್ಲ  ತ್ರೀಮಾಿನ 

ಮಾಡಿ, conclusion ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಈಗ ನಮಮ  ಬಳಿಗೆ ಎರಡು ಕಂಪನಿಯವರು ಬಂದದಿಾರೆ. 

ಆದರೆ, ಅದು ಇನುನ  ಅೆಂತ್ರಮವಾಗಿಲಿ . ಭೂಸಿ್ವಧೀನ ಮತ್ತು  ರಸೆು  ನಿಮಾಿಣ್ ಈ ಎರಡನುನ  

ಪೂಣ್ಿವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ವಹಸಬೇಕೆೆಂದು ಇದಿ್ ೀವ. ಸಣ್ಣ  ನಿೀರಾವರಿ ಇಲ್ಕಖೆ ಕಡೆಯಿೆಂದ 

ಒೆಂದು ಸಮಸೆಯ  ಇದ್. ಅದು ಏನೆೆಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ್ಕೂಾ  ಸಹ್ Water Bodies ಯನುನ  

disturb ಮಾಡಬ್ಬರದು ಎೆಂದು ಸುಪಿರ ೀೆಂ ಕೀಟ್  ತನನ  ತ್ರೀಪಿಿನಲಿ್ಲ  ತ್ರಳಿಸ್ವದ್. ರಾಜಯ ದ 

ಮುಖ್ಯ ಕಾಯಿದಶ್ಿಯವರ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿ್ಲ  ಒೆಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಿ, as far as possible ಅಲಿ್ಲ  

ಏನಾದರೂ over way or super way ಯನುನ  ಮಾಡಿಕೆಂಡು, ಅದನುನ  ಮೇಲೆ 

ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ನಿೀರಿಗೆ ಅಡಚ್ಣೆ ಮಾಡದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಯೀಚ್ನೆ ಮಾಡಿ ಆ 
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ಇಲ್ಕಖೆಗೆ clearance ಕಟಟ ದಿ್ ೀವ. ಇನುನ  Compassionate Forest ಇದ್. ಅದಕೆಾ  ನಾವು 

ಸಿ ಲಪ  ಭೂಮಿಯನುನ  ಉಳಿಸ್ವಕಳು ಬೇಕೆೆಂದು ಯೀಚ್ನೆ ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ. ಈಗ ನಾವು 

Deemed Forest ನಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು ಒೆಂಬತ್ತು  ಲಕ್ಷ ಚಿಲಿರೆಯಲಿ್ಲ  ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಚಿಲಿರೆಯಷ್ಟಟ  

ಮಾತರ  deemed ಎೆಂದು ಯೀಚ್ನೆ ಮಾಡಿ, ಆರು ಲಕ್ಷ ಚಿಲಿರೆಯನುನ  ಸಕಾಿರಕೆಾ  ವಾಪಸಿು  

ತೆಗೆದುಕಳ್ಳು ವುದಕೆಾ  Affidavit ಅನುನ  File ಮಾಡುತ್ರು ದಿ್ ೀವ. ಅದರಲಿ್ಲ  ಒೆಂದು ಲಕ್ಷ 

ಚಿಲಿರೆಯಷ್ಟಟ  ಜಮಿೀನನುನ  ಸಕಾಿರವೇ ಇಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು, ಎಲಿೆಲಿ್ಲ  ಈ ರಿೀತ್ರ ಅರಣ್ಯ  ಭೂಮಿ 

ಸಿ್ವ ಧೀನವಾಗುತು ದ್, ಅಲಿ್ಲ  ಅರಣ್ಯ ವನುನ  ಬ್ಳೆಸಬೇಕೆೆಂದು ಇದ್. ಅದಕೆಾ  ಇನುನ  ಎಲಿ್ಕದರೂ 

ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಕಡುವುದಕೆಾ  ಎಲಿ್ಲ  ಹುಡುಕುವುದು ಬೇಡ. ಆ ಭೂಮಿಯನುನ  ಮುೆಂದ್ 

ಬಳಸಬೇಕೆೆಂದು ಯೀಚ್ನೆ ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ. ಈ ಕೆಲಸಕೆಾ  ಮೂನಾಿಲುಾ  ತ್ರೆಂಗಳ ಒಳಗಡೆ 

ಟೆೆಂಡರುದಾರರು ಬರಬಹುದು, ಆಗ ಅದನುನ  ಕಾಯಿಗತ ಮಾಡಬಹುದು ಎೆಂದು 

ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 21 ಸ್ವವರ ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಯೀಜನೆ. ನಾವು ಇದನುನ  

ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿಕಡುತೆು ೀವ. ಏನು ನೈಸ್ ರಸೆು  ಇದ್, ಅದು ಪೂತ್ರಿ ನಗರಕೆಾ  Peripheral 

Ring Road ರಿೀತ್ರ ಆಗಿಲಿ .  ಅದು ಒೆಂದು arch ಬಂದ ಹಾಗೆ ಬಂದದ್. So somewhere it must 

be connected ಎೆಂದು ಅದರಲಿ್ಲ  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಮಾಹತ್ರ ನಿೀಡಿದಿ್ ೀವ. We will certainly 

take up the work.  Negotiation for the whole thing, acquisition, and construction of 

road ಗೆ ಮಾಡುತ್ರು ರುವುದರಿೆಂದ ಸಕಾಿರಕೆಾ  ಬಹ್ಳ ತೆಂದರೆಯಾಗಲ್ಕರದು ಎೆಂದು ನಾನು 

ಭಾವಸ್ವದಿ್ ೀವ. We will go ahead with the work.   

ಶಿರ ೀ ಕೆ.ಎ.ತಿಪೆಪ ೀಸ್ವಾ ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೆ, ಇದಕೆಾ  ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತೆ NGT 

(National Green Tribunal) ನಲಿ್ಲ  ಒೆಂದು ಕೇಸ್ ಇತ್ತು . ಈ ಪರ ಕರಣ್ವನುನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡು 

ಸುಪಿರ ೀೆಂ ಕೀಟ್ ಗೆ ಅಫಿಲ್ ಹೊೀಗಿದಿ್ ೀವೆಂದು ಮಾಹತ್ರ ನಿೀಡಿದಿಾರೆ.  ಆದರೆ, ಸುಪಿರ ೀೆಂ 

ಕೀಟ್  ತಮಮ  Special Leave Petition ಅನುನ  ಮತೆು  NGT ಗೆ ವಾಪಸಿು  ಕಳ್ಳಹಸ್ವದ್. 

ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಕನಾಿಟಕ ಮಾಲ್ಲನಯ  ನಿಯಂತರ ಣ್ ಮಂಡಳಿಯವರು ಸರಿಯಾದ ಮಾಹತ್ರ 

ನಿೀಡದೇ ಇರುವುದರಿೆಂದ ಅದು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದುಕೆಂಡಿದ್. ಮಾಲ್ಲನಯ  ನಿಯಂತರ ಣ್ 

ಮಂಡಳಿಯ ವಕಿೀಲರು ಅದನುನ  ಸರಿಯಾದ ರಿೀತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಪರ ತ್ರಪಾದನೆ ಮಾಡಲ್ಲಲಿ  

ಎನುನ ವಂತಹ್ ಒೆಂದು ಆಪಾದನೆ ಇದ್. ದಯಮಾಡಿ ಇದರ ಬಗೆೆ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಕಾಳಜಿ 

ತೆಗೆದುಕಳು ಲ್ಲ. ಏಕೆೆಂದರೆ, ಇೆಂತಹ್ವುಗಳಿಗೆ ಅಡಚ್ಣೆಗಳ್ಳ ಬಂದರೆ ಅದು 

ವಷ್ಠಿನುಗಟಟ ಲೇ ನಿೆಂತ್ತಹೊೀಗುತು ವ. ಆಗ ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳ್ಳ ಬಂದು ಹೂಡಿಕೆ 

ಮಾಡುವುದೇ ಇಲಿ . ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು ಕಂಪನಿಯವರೇ ಭೂಸಿ್ವಧೀನವನುನ  
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ಮಾಡುತಾು ರೆೆಂದು. ಬಹುಶಃ ಅವರು ಹ್ಣ್ವನುನ  ಹೂಡುತಾು ರೆ. ಆದರೆ ಸಕಾಿರ 

ಭೂಸಿ್ವಧೀನಕೆಾ  ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತೆ ಸೌಲರ್ಯ ಗಳನುನ  ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಏಕೆೆಂದರೆ, 

ಕಂಪನಿಯವರು ಭೂಸಿ್ವಧೀನ ಮಾಡುವುದಕೆಾ  ಆಗುವುದಲಿ .  

ಶಿರ ೀ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೆ, ಭೂಸಿ್ವಧೀನವನುನ  

ಕಂಪನಿಯವರು ಮಾಡುವುದಲಿ . ಆದರೆ, ಕಂಪನಿಯವರು ಹ್ಣ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತಾು ರೆ. 

ಈಗ ಅೆಂತರ್ ಇಲ್ಕಖೆಯ ಸಮಸೆಯ ಗಳ್ಳ ಅೆಂದರೆ, ಅರಣ್ಯ  ಇಲ್ಕಖೆ ಮತ್ತು  ಸಣ್ಣ  ನಿೀರಾವರಿ 

ಇಲ್ಕಖೆ ಹಾಗೂ ಗೀಮಾಳ ಈ ರಿೀತ್ರ ಏನಾದರೂ ಸಕಾಿರದ ಉದಿ್ ೀಶಕೆಾ  ಸಿ್ವ ಧೀನ 

ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದಾಗ, ರಾಜಯ ದ ಮುಖ್ಯ ಕಾಯಿದಶ್ಿಯವರ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿ್ಲ  Periodical 

Meeting ನಡೆಯುತ್ರು ದ್. ಅವರು ಅದನುನ  ರಿವೂಯ  ಮಾಡುತಾು ರೆ. ನಾನು ಕಾನೂನು 

ಮಂತ್ರರ ಯಾದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಕಖೆಯ ಡಿ.ಜಿ.ಪಿ., ಮತ್ತು  ಎ.ಜಿ.ಪಿ.,ಗಳನುನ  ಕರೆದು ಸಕಾಿರಿ 

ಪರ ಕರಣ್ಗಳ್ಳ ಯಾವಾಯ ವ ಹಂತದಲಿ್ಲವ ಮತ್ತು  ಯಾವಾಯ ವುದರಲಿ್ಲ  presentation 

ಮಾಡಿದಿಾರೆ, what is the standing of the advocate before the court ಎೆಂದು ನಾನು ಈಗ 

ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡಿದಿ್ ೀನೆ.  ಎಲಿೆಲಿ್ಲ  ನಮಮ  Prosecutors or Pleaders ಗಳ ಕಡೆಯಿೆಂದ 

ಕರ ಮಬದಿವಾಗಿಲಿವೆಂದರೆ ಅೆಂತಹ್ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ  ನಾನು ಎ.ಜಿ.,ಯವರ ಮುಖ್ಯೆಂತರ ಕರ ಮ 

ಜರುಗಿಸ್ವ ಅದನುನ  tight ಮಾಡುವುದಕೆಾ  ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಮನೆಗೆ assure ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. 

ಶಿರ ೀ ಕೆ.ಎ.ತಿಪೆಪ ೀಸ್ವಾ ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೆ, ಈ ಪರ ಕರಣ್ದಲಿ್ಲ  ಏನಾಗಿದ್ 

ಎೆಂದರೆ, ಬಿ.ಡಿ.ಎ.,ಯವರು ಪಾಟಿಯಲಿ . ಅಲಿ್ಲರುವುದು ಮಾಲ್ಲನಯ  ನಿಯಂತರ ಣ್ 

ಮಂಡಳಿಯವರದಿು . ಅದಕೆಾ  ದಯವಟ್ಟಟ  ಮಾಲ್ಲನಯ  ನಿಯಂತರ ಣ್ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರು 

ಮತ್ತು  ಕಾಯಿದಶ್ಿಯವರನುನ  ಕರೆದು ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಅದರ ಉಸುು ವಾರಿ 

ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಗಾ ವಹಸುವುದಕೆಾ  ಅನುಕೂಲವಾಗುತು ದ್.  

ಶಿರ ೀ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೆ, ಎಲಿ್ಕ  ಇಲ್ಕಖೆಗಳ 

ವಕಿೀಲರುಗಳ್ಳ,  ಮಾಲ್ಲನಯ  ನಿಯಂತರ ಣ್ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ನಿಗಮ ಮತ್ತು  ಮಂಡಳಿಗಳ 

ಪರವಾಗಿ ಯಾವ ವಕಿೀಲರು appear ಆಗುತ್ರು ದಿಾರೆ. ಅವರು ಅಷಟ ನುನ  pull-up 

ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ತ್ರೀಮಾಿನ ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದಿ್ ೀವ.  We will pull it up.  

(ಮಂದು… 
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(732) 16.09.2021 11.30 LL-VK 

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖೆಯ :530 

(ಉತ್ು ರವನುು  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದೆ) 

ಶಿರ ೀ ಬಸವರಾಜ ಪ್ರಟ್ಟೀಲ  ಇಟಗಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು 

ನನನ  ಪರ ಶೆನ ಗೆ ಕಟಟ ರುವ ಉತು ರದಲಿ್ಲ  ಸಕಾಿರವು 2020-21ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನ ಆಯವಯ ಯದಲಿ್ಲ  

ಮಾಡುತೆು ೀವೆಂದು ಘೀಷಣೆ ಮಾಡಿರುತಾು ರೆ. ಈ ಬಗೆೆ  ನಾನು 

ದನಾೆಂಕ:18.03.2020ರಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ್ ಪರ ಶೆನ  ಕೇಳಿದಿ್ನು. ಆಗ ನನನ  ಪರ ಶೆನ ಗೆ,್ “ಇದರ ಬಗೆೆ  

ಪರ ಸ್ವು ವನೆ ಕುರಿತಂತೆ ವವರವಾದ ಯೀಜನಾ ವರದಯನುನ  ತಯಾರಿಸುತೆು ೀವ. ನಂತರ, ಈ 

ಬಗೆೆ  ಸೂಕು  ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳ್ಳು ತೆು ೀವೆಂದು”್ಉತು ರ ನಿೀಡಿರುತಾು ರೆ. ಅಲಿ್ಲೆಂದ ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ 

ಸುಮಾರು ಒೆಂದೂವರೆ ವಷಿ ಕಳೆದದಿು , ಈಗಲ್ಲ ಸಹ್,್ “ವಸು ೃತ ಸವೇಿ ಕಾಯಿ 

ಕೈಗೆಂಡು ತಾೆಂತ್ರರ ಕ ವಶಿೆೀಷಣಾ ವರದಯನುನ  ತಯಾರಿಸ್ವದ ನಂತರ ನಿದಿಷಟ  ನಿೀರಿನ 

ಸಂಗರ ಹ್ಣ್ ವವರಗಳ್ಳ ಲರ್ಯ ವಾಗಲ್ಲವ”್ ಎೆಂದು ಅದೇ ಉತು ರವನುನ  ನಿೀಡಿರುತಾು ರೆ. ಈ 

ಯೀಜನೆ ಪಾರ ರಂರ್ವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ವಷಿದೆಂದ ಮೂರು ವಷಿಗಳ್ಳ 

ಕಳೆದರುತು ವ. ಅಲಿದೇ, ಈ ಯೀಜನೆ ಜ್ಞರಿಗೆ ತರುವುದು ಅವಶಯ ಕವಾಗಿದ್ಯ್ದೆಂದು 

ಆಯವಯ ಯ ಭಾಷಣ್ದಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ್ ಘೀಷಣೆ ಮಾಡಲ್ಕಗಿದ್. ಅದರಲಿ್ಲ ,್ “ಈ 

ಯೀಜನೆಯಿೆಂದ 4-5 ದಡಡ  ದಡಡ  ನಗರಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ 

ಅನುಕೂಲವಾಗಲ್ಲದ್”್ಎೆಂದು ಸಹ್ ಉಲಿೆೀಖ್ ಮಾಡಿರುತಾು ರೆ.  

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರ ಗಮನಕೆಾ  ತರುವುದಕೆಾ  ಬಯಸುವುದೇನೆೆಂದರೆ, ಕೃಷ್ಠಣ  ಮೇಲಿೆಂಡೆ 

ಯೀಜನೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ್ ಇದೇ ರಿೀತ್ರ ಆಗಿದಿು , ಆ ಬಗೆೆ  ನಿನೆನ ಯ ದವಸ ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಚ್ಚೆಿ 

ಮಾಡಿದಂತಹ್ ಸಂದರ್ಿದಲಿ್ಲ , ನಾವು ಸಹ್ ಪೂರಕವಾದ ಪರ ಶೆನ ಗಳನುನ  ಕೇಳಿದಿು , ಅದಕೆಾ  

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಸಹ್ ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಸವಸ್ವು ರವಾದ ಉತು ರವನುನ  ಕಟಟ ರುತಾು ರೆ. ಆದರೆ, 

ಯಾವುದೇ ಯೀಜನೆಗಳಲಿ್ಲ  time bound works ಇರುವುದಲಿ . ಈ ಯೀಜನೆ ಬಗೆೆ  ಕಳೆದ 3 

ವಷಿದ ಹೆಂದ್, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲಿೆಯ ಸಿ ಳಿೀಯ ದನಪತ್ರರ ಕೆಯಲಿ್ಲ ,್“ಸದರಿ ಯೀಜನೆಯು 

ಇನುನ  6 ತ್ರೆಂಗಳಿನಲಿ್ಲ  ಪೂಣ್ಿಗಳ್ಳು ತು ದ್. ಇದರಿೆಂದಾಗಿ, ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ 

ಅನುಕೂಲವಾಗುತು ದ್ ಮತ್ತು  tail-end ಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುತು ದ್”್ ಎೆಂದು 

ವರದಯಾಗಿರುತು ದ್. ಈ ಯೀಜನೆಯಿೆಂದ ಸುಮಾರು 3 ರಿೆಂದ 4 ಟ.ಎೆಂ.ಸ್ವ. ನಿೀರು 
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ಲರ್ಯ ವಾಗುತು ದ್ ಎೆಂಬ ಮಾಹತ್ರ ಇರುತು ದ್. ಅದು ಸಹ್ ಸವೇಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸಂಪೂಣ್ಿ 

ಮಾಹತ್ರ ಗತಾು ಗುತು ದ್. ಇದು ಅತಾಯ ವಶಯ ಕವಾದ ಯೀಜನೆಯಾಗಿದ್. ಏಕೆೆಂದರೆ, 

ರಾಯಚೂರು ನಗರವು ಸುಮಾರು 5 ರಿೆಂದ 6 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖೆಯ  ಹೊೆಂದರುವ ನಗರವಾಗಿದ್. ಆ 

ನಗರಕೆಾ  ತ್ತೆಂಗರ್ದಾರ  ನದಯಿೆಂದ ಈಗಾಗಲೇ ನಿೀರು ಕಡುತ್ರು ದಿು , ಅದು 

ಸ್ವಕಾಗುತ್ರು ರುವುದಲಿ . ಜತೆಗೆ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲಿೆಯ ಗುಜ್ಞಿಪುರ ಬ್ಬಯ ರೇಜ್್ನಿೆಂದಲ್ಲ 

ಸಹ್ ನಿೀರು ಪೂರೈಸುತ್ರು ದಿು , ಅದು ಸಹ್ ಸ್ವಕಾಗುತ್ರು ರುವುದಲಿ . ಇೆಂತಹ್ ಯೀಜನೆಗಳಲಿ್ಲ  

water bodies create ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತರ  ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ ಸಮಸೆಯ ಗಳ್ಳ 

ಬಗೆಹ್ರಿಯುತೆು ೀವ. ಏಕೆೆಂದರೆ, ಈ ಯೀಜನೆ ಗುಲಬ ಗಾಿ ಜಿಲಿೆ , ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲಿೆ , ಸುರಪುರ, 

ಕೆೆಂಭಾವಯಿೆಂದ ಜೇವಗಿಿ-ಗುಲಬ ಗಾಿ ನಗರದವರೆಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ್ ಒೆಂದು 

ಯೀಜನೆಯಾಗಿರುತು ದ್.  

ಅದಕಾಾ ಗಿ, ತಮಮ  ಮುಖ್ಯೆಂತರ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  ವನಂತ್ರಸುವುದೇನೆೆಂದರೆ, 

ತಕ್ಷಣ್ವೇ ಈ ಯೀಜನೆಯ ಸವೇಿ ಕಾಯಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಏಕೆೆಂದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ 

ಒೆಂದೂವರೆ ವಷಿ ಕಳೆದದಿು , ಆಗಲ್ಲ ಸವಿ ಮಾಡುತೆು ೀವೆಂದು ಹೇಳಿದಿು , ಈಗಲ್ಲ ಸಹ್ 

ಅದೇ ಉತು ರವನುನ  ನಿೀಡಿರುತಾು ರೆ. ಮುೆಂದನ ಬ್ಬರಿ ಸಹ್ ನಾನು ಇದೇ ಪರ ಶೆನ ಯನುನ  ಕೇಳಿದರೆ 

ಆಗಲ್ಲ ಸಹ್ ಇದೇ ಉತು ರವನುನ  ನಿೀಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಈ ಯೀಜನೆ 

ಬಗೆೆ  ಸಿ ಲಪ  ಹೆಚಿಚ ನ ಮುತ್ತವಜಿಿ ವಹಸಬೇಕೆೆಂದು ಕೀರುತೆು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೀ ಗೀವಿಂದ ಎಂ. ಕಾರಜೀಳ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಬಸವರಾಜ 

ಪಾಟೀಲ್ ಇಟಗಿಯವರು ಇದೇ ಪರ ಶೆನ ಯನುನ  ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಸಲ ಕೇಳಿದಿು , ಮೂರನೆ 

ಸಲ ಕೂಡ ಕೇಳಿರುತಾು ರೆ. ಈ ಯೀಜನೆ ಪೂಣ್ಿಗಳಿಸುವುದು ಅವಶಯ ಕವಾಗಿರುತು ದ್ ಮತ್ತು  

ಅದನುನ  ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ  ಸಕಾಿರಕೂಾ  ಸಹ್ ಇಚೆೆ  ಇರುತು ದ್. ಅದಕಾಾ ಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪಿಾನ್, 

ಸವಿ, ಎಸ್ವಟ ಮೇಟ್ ಮಾಡತಕಾ ೆಂಥದಿ ಕೆಾ  ನಾವು consultancy agency ಅನುನ  ನೇಮಕ 

ಮಾಡುವುದಕೆಾ  ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳ್ಳು ತೆು ೀವ. ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್್. ತಯಾರಾಗಿ ಬಂದ ನಂತರ ನಮಮ  

ಆರ್ಥಿಕ ವಯ ವಸಿೆಯನುನ  ನೀಡಿಕೆಂಡು ಸದರಿ ಯೀಜನೆಗೆ ಅನುಮೀದನೆ ನಿೀಡುತೆು ೀವ.  
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ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖೆಯ :607 

(ಉತ್ು ರವನುು  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದೆ) 

ಶಿರ ೀ ನರಾಣಿ ಹಣಮಂತ್ ರುದರ ಪಪ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನಿನೆನ ಯ ದವಸ ಈ 

ವಷಯದ ಬಗೆೆ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಚ್ಚೆಿಯಾಗಿದಿು , ಉತು ರ ನಿೀಡಲ್ಕಗಿರುತು ದ್. ಆದರೆ, ಇದರಲಿ್ಲ  

ನಾನು ನಿದಿಷಟ ವಾದ ಪರ ಶೆನ ಗಳಿಗೆ ಉತು ರವನುನ  ಬಯಸುತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ. ಅದೇನೆೆಂದರೆ, ಕೃಷ್ಠಣ  

ಮೇಲಿೆಂಡೆ ಯೀಜನೆಯಲಿ್ಲ  ಎಷ್ಟಟ  ಜಮಿೀನು ಭೂಸಿ್ವಧೀನವಾಗಿದ್ ಮತ್ತು  ಅದರಲಿ್ಲ  

ಎಷ್ಟಟ  ಜಮಿೀನಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಟಟ ದಿಾರೆೆಂಬ ಪರ ಶೆನ ಯನುನ  ಕೇಳಿರುತೆು ೀನೆ. ಅದಕೆಾ  

ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೂ ಭೂಸಿ್ವಧೀನ ಆಗಿರುವಂಥದಿು  1,33,867 ಎಕರೆ ಜಮಿೀನು ಎೆಂದು ಉತು ರ 

ನಿೀಡಿರುತಾು ರೆ. ಆದರೆ, ಅವಾಡ್ಿ  ಆಗಿರುವಂಥದಿು , 23,592 ಎಕರೆ ಮಾತರ . ಉಳಿದರತಕಾ  

1,10,275 ಎಕರೆ ಜಮಿೀನಿಗೆ ಇದುವರೆವಗೂ ಪರಿಹಾರ ಹ್ಣ್ ನಿೀಡಿರುವುದಲಿ . ಅದನುನ  

ಯಾವ ಕಾಲಮಿತ್ರಯಲಿ್ಲ  ನಿೀಡುತಾು ರೆ ಎನುನ ವುದನುನ  ತ್ರಳಿಸಬೇಕು. ಇದರ ಜತೆಗೆ, 

ಈಗಾಗಲೇ ಭೂಸಿ್ವಧೀನ ಆಗಿರತಕಾ ೆಂತಹ್ ಭೂಪರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಬಹುಪಾಲು Notifications 

vitiate ಆಗಿರುತು ವ. ಇದನುನ  ಸಕಾಿರದ ಗಮನಕೆಾ  ತರುವುದಕೆಾ  ಬಯಸುತೆು ೀನೆ. 

ಕಾಲಮಿತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಅವಾಡ್ಿ  ಆಗದೇ ಇರತಕಾ ೆಂತಹ್ ಹನೆನ ಲೆಯಲಿ್ಲ  ಸಿ್ವ ಧೀನಕೆಾ  

ಒಳಪಟಟ ರುವಂತಹ್ ಶೇಕಡ 90 ರಷ್ಟಟ  ಜಮಿೀನು vitiate ಆಗಿರುತು ವ. ಅದನುನ  ಪುನಃ 

ನೀಟಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ್ ಅನಿವಾಯಿ ಇರುತು ದ್. ಅದನುನ  ಏಕಕಾಲದಲಿ್ಲ  

ಎಲಿ್ಕ  ಪರ ದೇಶವನುನ  ಇವೊತ್ರು ನ ದವಸ ಭೂಸಿ್ವಧೀನಕೆಾ  ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು. ಕೆಲವೊೆಂದು 

ಗಾರ ಮಗಳಲಿ್ಲ  ಗಾರ ಮಸಿ ರೆಲಿರೂ ಸಹ್ ಅಧಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒತು ಡ ಹೇರಿ ತಮಮ  ಗಾರ ಮದ ಬಗೆೆ  

ಮಾತರ  ನೀಟಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತಹ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ರು ದಿಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ, ಆ ರಿೀತ್ರ 

ಆಗಬ್ಬರದು. 1,10,275 ಎಕರೆ ಜಮಿೀನು ಭೂಸಿ್ವಧೀನಕೆಾ  ಕಾಲಮಿತ್ರಯಲಿ್ಲ  

ನೀಟಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಪರಿಹಾರ ಕಡುವ ಬಗೆೆ  ತ್ರಳಿಸಬೇಕು. ಅದರ ಜತೆಯಲಿ್ಲ , 

ಏಕರೂಪದ ಬ್ಲೆ ನಿಗದಗಳಿಸುವ ಬಗೆೆ  ಸಕಾಿರದಲಿ್ಲ  ಏನಾದರೂ ಚಿೆಂತನೆ ಇದ್ಯೇ 

ಎನುನ ವುದನುನ  ತ್ರಳಿಸಬೇಕು. ಅದರ ಜತೆಯಲಿ್ಲ , ಕಾನೂನು ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿ್ಲ  ನಮಮ ಲಿ್ಲ  Legal 

Cell ಎೆಂದು ಇದ್. ಸನಾಮ ನಯ  ಕಾನೂನು ಸಚಿವರು ಸಹ್ ಈ ಸದನದಲಿ್ಲ  ಇದಿಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, 

ಕೃಷ್ಠಣ  ಮೇಲಿೆಂಡೆ ಯೀಜನೆಯಲಿ್ಲ  ಕಳೆದ ವಷಿದೆಂದ Legal Cell ನಲಿ್ಲ  ಆಫಿೀಸರ್್ ಇಲಿದೇ 

ಇದಿುದರಿೆಂದ, ನಾಯ ಯಾಲಯಕೆಾ  ಹೊೀಗಿರತಕಾ ೆಂತಹ್ ಪರ ಕರಣ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  

ತೆಂದರೆಯಾಗಿದ್. ಆ ಪರ ಕರಣ್ಗಳಲಿ್ಲ  ವಕಿೀಲರು no appeal ತರಬೇಕಾದರೆ, ವಧಾನಸೌಧ 

ಮತ್ತು  ಎೆಂ.ಎಸ್.ಬಿಲ್ಲಡ ೆಂಗ್ ನಲಿ್ಲ  ಅಲೆದಾಡುವಂತಹ್ ಪರಿಸಿ್ವ ತ್ರ ಇರುವುದನುನ  ನಾನು 
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ನೀಡುತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ದಯಮಾಡಿ ಒಬಬ  ಲ್ಲೀಗಲ್ ಆಫಿೀಸರ್್ ಅನುನ  ನೇಮಕ ಮಾಡಿ, 

ಅಪಿೀಲು ಹಾಕಬೇಕೀ ಅಥವಾ ಬೇಡವೊೀ ಎೆಂಬ ತ್ರೀಮಾಿನವನುನ  ಕಾನೂನು 

ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿ್ಲ  ಬ್ಬಗಲಕೀಟೆಯಲಿ್ಲ  ತ್ರೀಮಾಿನ ಮಾಡುವಂಥದಿು  ಆಗಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ, 

ಅಲಿ್ಲ  ಒಬಬ  ಅಧಕಾರಿಯನುನ  ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಮಾನಯ  ನಿೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು 

ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಸಚಿವರಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಗಮನಕೆಾ  ತರುವುದಕೆಾ  ಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೀ ಗೀವಿಂದ ಎಂ. ಕಾರಜೀಳ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಈ ಯೀಜನೆಯಲಿ್ಲ  

ಕಾಲಮಿತ್ರ ವಧಸುವುದಕೆಾ  ಅವಕಾಶವರುವುದಲಿ . ಏಕೆೆಂದರೆ, ಭೂಸಿ್ವಧೀನ ಪರ ಕಿರ ಯ್ದ 

ಎನುನ ವುದು ಬಹ್ಳ ದಡಡ  ಪರ ಕಿರ ಯ್ದಯಾಗಿರುತು ದ್. ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಸಹ್ ಈ ಹೆಂದ್ ಭೂ 

ಸಿ್ವ ಧೀನ ಪರ ಕಿರ ಯ್ದ ಮಾಡಿದಂತಹ್ವರು ಹಾಗೂ ಅವರು ವಕಿೀಲರು ಸಹ್ ಆಗಿದಿು , ಈ ಬಗೆೆ  

ಅವರಿಗೆ ಚೆನಾನ ಗಿ ಗತ್ರು ರುತು ದ್. ಹಾಗಾಗಿ, ಇದರಲಿ್ಲ  ಕಾಲಮಿತ್ರ ನಿಗದ ಮಾಡುವುದಕೆಾ  

ಅವಕಾಶವರುವುದಲಿ . ಆದರೆ, ಒೆಂದು ರ್ರವಸೆಯನುನ  ತಮಮ  ಮೂಲಕ 

ನಿೀಡಬಯಸುವುದೇನೆೆಂದರೆ, ಕೃಷ್ಠಣ  ಮೇಲಿೆಂಡೆ ಯೀಜನೆಯಲಿ್ಲ  ಅಣೆಕಟಟ ನಲಿ್ಲ  524.256 

ಮಿೀಟರ್್ಗೆ ನಿಲಿ್ಲಸುವುದಕಿಾ ೆಂತಲ್ಲ ಮದಲು ಪರಿಹಾರ ಹ್ಣ್ ನಿೀಡಿಯೇ ನಿೀರು 

ನಿಲಿ್ಲಸುತೆು ೀವ.  
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ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖೆಯ : 517 

(ಉತ್ು ರವನುು  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದೆ) 

ಶಿರ ೀ ಎಂ.ಎ. ಗೀಪ್ರಲಸ್ವಾ ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನನನ  ಪರ ಶೆನ ಗೆ ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರು ಉತು ರ ಒದಗಿಸ್ವದಿಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ, ಮಾನಯ  ಈಗಿನ ನಮಮ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾದ ಶ್ರ ೀ 

ಬಸವರಾಜ ಬಮಾಮಯಿಯವರು 2012ರಲಿ್ಲ  ಕಾಯಿರೂಪಕೆಾ  ತಂದಂತಹ್ ನುಗೆೆಹ್ಳಿು  ಏತ 

ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆ. ಅದರ ಜತೆಗೆ, ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾಗಿದಿ ೆಂತಹ್ ಶ್ರ ೀ 

ಸ್ವದಿರಾಮಯಯ ನವರು ಸಹ್ ಈ ಯೀಜನೆಯನುನ  ತಂದರು. ಆದರೆ, ಗುತ್ರು ಗೆದಾರರಿಗೆ ಹಂತ 

ಹಂತವಾಗಿ ಏನು ಹ್ಣ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತು ದ್, ಆ ಸಂದರ್ಿದಲಿ್ಲ  ಜಮಿೀನು 

ಕಳೆದುಕೆಂಡಂತಹ್ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹ್ಣ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕು. ಏಕೆೆಂದರೆ, ಈ 

ಯೀಜನೆ ಪಾರ ರಂರ್ವಾಗಿ ಸುಮಾರು 9 ವಷಿ ಕಳೆದದಿು , ನುಗೆೆಹ್ಳಿು  ಏತ ನಿೀರಾವರಿ 

ಯೀಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕೆಲಸ ಕಳೆದ 2 ವಷಿದೆಂದ ನಡೆಯುತ್ರು ದಿು , ನಿೀರು 

ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುತು ದ್. ಆದರೆ, ರೈತರಿಗೆ ಇನುನ  ಪರಿಹಾರದ ಹ್ಣ್ 

ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಲಿ . ಅದರಂತೆ, ಸುಮಾರು 6 ಕೀಟ ಹ್ಣ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕು. 

ಹರಿಸ್ವವ, ನುಗೆೆಹ್ಳಿು  ಏತ ನಿೀರಾವರಿ ಮತ್ತು  ಕಲಿೆ ೀಸಿ್ವ ಮನಹ್ಳಿು  ಏತ ನಿೀರಾವರಿ 

ಯೀಜನೆಯಲಿ್ಲ  ಕಾಮಗಾರಿಗಳ್ಳ ಶೇಕಡ 40 ರಿೆಂದ 50 ರಷ್ಟಟ  ನಡೆಯುತ್ರು ವ. ಆದರೆ, 

ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಕಖೆಯಲಿ್ಲ  ಅಧಕಾರಿಗಳ ನಡುವ ಸಮನಿ ಯದ ಕರತೆ ಇದಿು , ಯಾರು 

ಕೂಡ ಜವಾಬಿ್ಬರಿಯಿೆಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ರು ರುವುದಲಿ  ಎನುನ ವುದು ನನನ  ಭಾವನೆ. 

ಏಕೆೆಂದರೆ, ಯಾವುದೇ 11(ಇ) ನಕೆಾ  ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ರೈತರ ಎಷ್ಟಟ  ಜಮಿೀನು 

ಭೂಸಿ್ವಧೀನವಾಗಿದ್ ಎೆಂಬ ಮಾಹತ್ರ ಇರಬಹುದು; ನಾವು ಕೂಡ ಸಿ ಳಿೀಯ ಶಾಸಕರಾಗಿ 

ಅಲಿ್ಲ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಸಮಸೆಯ ಗಳನುನ  ಎದುರಿಸ್ವರುತೆು ೀವ. ಈ ವಷಿ ನುಗೆೆಹ್ಳಿು  ಏತ 

ನಿೀರಾವರಿಯಲಿ್ಲ  ರೈತರು ಪರಿಹಾರ ಹ್ಣ್ ನಿೀಡಿರುವುದಲಿವೆಂದು ಮಣ್ಣ ನುನ  ತ್ತೆಂಬಿರುತಾು ರೆ. 

ಆದುದರಿೆಂದ, ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹ್ಣ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಉತು ರ 

ನಿೀಡಬೇಕು. ಮಾನಯ  ಜಿಲಿ್ಕ  ಉಸುು ವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರ ೀ ಕೆ. ಗೀಪಾಲಯಯ ನವರು ಸಹ್ 

ಸದನದಲಿ್ಲ  ಹಾಜರಿದಿು , ಅವರು ಸಹ್ ಈ ಬಗೆೆ  ಒೆಂದು ಸಭೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಕಳೆದ ವಾರ 

ಮಾನಯ  ಜಲಸಂಪನೂಮ ಲ ಸಚಿವರು, ಜಿಲಿ್ಕಧಕಾರಿಗಳೆಂದಗೆ ಸಭೆ ಮಾಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ 

ಹ್ಣ್ ನಿೀಡುವುದಕೆಾ  ಸೂಚ್ನೆ ನಿೀಡಿರುತಾು ರೆ. ಆದರೆ, ಅದು ಕಾಯಿರೂಪಕೆಾ  ಬರಬೇಕು. 

ಅದಕಾಾ ಗಿ ನಾನು ಅವರಿೆಂದ ಉತು ರವನುನ  ಬಯಸುತೆು ೀನೆ. 
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ಶಿರ ೀ ಗೀವಿಂದ ಎಂ. ಕಾರಜೀಳ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಈ ಯೀಜನೆಯಲಿ್ಲ  

414 ಜನ ರೈತರಿಗೆ 153 ಎಕರೆ ಜಮಿೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಸ್ವದಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ 8 ಕೀಟ 50 ಲಕ್ಷ 

ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪರಿಹಾರ ಹ್ಣ್ವನುನ  ನಿೀಡಲ್ಕಗಿರುತು ದ್. ಅಲಿದೇ, ಜಿಲಿ್ಕಧಕಾರಿಗಳ ಬಳಿ 

ಇನೂನ  7 ಕೀಟ 78 ಲಕ್ಷ ಹ್ಣ್ ಇರುತು ದ್. ಅದಕಾಾ ಗಿ, ಕಳೆದ ವಾರ ನಡೆದಂತಹ್ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  

ಜಿಲಿ್ಕಧಕಾರಿಗೆ, ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಚ್ನೆ ನಿೀಡಿರುತೆು ೀನೆ. ಆ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು 

ಸಹ್ ಹಾಜರಿದಿರು. ಅದರಂತೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಯಾವಾಯ ವ ಜಮಿೀನಿಗೆ award ಆಗಿವ, ಅವುಗಳಿಗೆ 

ಕೂಡಲೇ ಪರಿಹಾರ ಹ್ಣ್ ನಿೀಡಬೇಕೆೆಂದು ಸೂಚ್ನೆ ನಿೀಡಿರುತೆು ೀನೆ. ನಾನು ನಿೀರಾವರಿ 

ಮಂತ್ರರ ಯಾದ ನಂತರ ಈ ಯೀಜನೆ ಸಿ ಲಪ  ಮುೆಂದ್ ಹೊೀಗಿರುತು ದ್. ಈಗಾಗಲೇ 2-3 

ಪರ ಕರಣ್ಗಳನುನ  ಇತಯ ಥಿ ಮಾಡಿದಿು , ಉಳಿದ ಪರ ಕರಣ್ಗಳನುನ  ಇತಯ ಥಿ ಮಾಡುವುದಕೆಾ  

ಒತು ಡ ಹಾಕುತೆು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೀ ಎಂ.ಎ. ಗೀಪ್ರಲಸ್ವಾ ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ತಮಮ  ಇಲ್ಕಖೆಯ 

ಎೆಂ.ಡಿ. ಯವರ ಜತೆ ಒೆಂದು ಸಭೆ ಏಪಿಡಿಸುವುದಕೆಾ  ರ್ರವಸೆ ನಿೀಡಬೇಕೆೆಂದು 

ಕೀರುತೆು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೀ ಗೀವಿಂದ ಎಂ. ಕಾರಜೀಳ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಈ ಅಧವೇಶನ 

ಮುಕಾು ಯವಾದ ನಂತರ, ಒೆಂದು ಸಭೆ ಮಾಡೀಣ್. ಅದಕಾಾ ಗಿ, ಕಳೆದ ವಾರ ನಡೆದ ಸಭೆಗೆ 

ತಮೆಮ ಲಿರನುನ  ಆಹಿಾ ನಿಸ್ವರುತೆು ೀನೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ನಾನು ಹಾಸನ ಜಿಲಿೆ ಗೆ ಬಂದು 

ಜಿಲಿ್ಕಧಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಯಲಿ್ಲ  ಭೂಸಿ್ವಧೀನ ಅಧಕಾರಿಗಳ್ಳ, ನಮಮ  ನಿೀರಾವರಿ ಇಲ್ಕಖೆಯ 

ಅಧಕಾರಿಗಳ್ಳ ಮತ್ತು  ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಕಖೆಯ ಅಧಕಾರಿಗಳೆಲಿರನೂನ  ಕರೆದು ಸಭೆ 

ಮಾಡಿರುತೆು ೀನೆ. ಈ ವಷಯದಲಿ್ಲ  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರ ಸಲಹೆ ಸಹ್ ಒಪುಪ ವಂಥದಿಾ ಗಿದ್. 

ಹಾಗಾಗಿ, ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಒೆಂದು ಸಭೆ ನಡೆಸುತೆು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೀ ಎಂ.ಎ. ಗೀಪ್ರಲಸ್ವಾ ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಧನಯ ವಾದಗಳ್ಳ.  

(ಮುೆಂದು…) 
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(733) 16.09.2021 11.40 YL-BNS                                        (ಸಭಾಪತ್ರಯವರ ಉಪಸಿ್ವ ತ್ರ) 

 

ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖೆಯ  539 

(ಉತ್ು ರವನುು  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದೆ) 

ಶಿರ ೀ ಮನರಾಜು ಗೌಡ ಪಿ.ಎಂ.:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ,  ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರು ಉತು ರವನುನ  ಒದಗಿಸ್ವದಿು , ಅವರ ಉತು ರವು ಸಮಾಧಾನಕರವಾಗಿಲಿ .   

ಮದಲನೆಯದಾಗಿ, ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಅನಧಕೃತವಾಗಿ ಅಕರ ಮವಾಗಿ ನೆಲೆಸ್ವರುವ ಬ್ಬೆಂಗಿಾ  

ಹಾಗೂ ರೀಹೆಂಗಾಯ  ಮುಸಿ್ವಮರನುನ  ಗುರುತ್ರಸಲ್ಕಗಿದ್ಯೇ ಎನುನ ವಂಥ ಪರ ಶೆನ ಯನುನ  

ಕೇಳಲ್ಕಗಿದಿು , ಅವರನುನ  ಗುರುತ್ರಸ್ವರುವ ವಚಾರಕೆಾ  ಸಂಬಂಧಸ್ವದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಒೆಂದು 

ಪದವನುನ  ಉತು ರದಲಿ್ಲ  ಸೇರಿಸ್ವಲಿ .  ಕೇವಲ ಒೆಂದು ಪರ ಕರಣ್ವು ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲಿ್ಲ  

ದಾಖ್ಲ್ಕಗಿದಿು , ಅದರಲಿ್ಲ  ಒಬಬ  ವೈದಾಯ ಧಕಾರಿಯನುನ  ಬಂಧಸಲ್ಕಗಿದ್ ಎೆಂದು ಉತು ರದಲಿ್ಲ  

ತ್ರಳಿಸ್ವದಿಾರೆ.  ನಮಮ  ವಧಾನಸೌಧದೆಂದ ಹೊರಗೆ ಹೊೀಗಿ ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಸುತು -ಮುತು  

ನೀಡಿದರೆ ಬ್ಬೆಂಗಿಾ  ಜನರು ಕಸ ತೆಗೆಯುವುದರಿೆಂದ ಹಡಿದು, ಹೊೀಟೆಲ್, 

ರೆಸ್ಟ ೀರೆೆಂಟ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಸಿ ಚೆ್ ತೆಗಳಿಸುವುದರಿೆಂದ ಹಡಿದು ಎಲಿ್ಕ  ರಿೀತ್ರ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ  

ಪಾಲೆಳ್ಳು ತ್ರು ರುವುದನುನ  ಕಾಣ್ಬಹುದು.  ಆದರೆ, ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೂ ನಮಮ  ಹ್ತ್ರು ರ ಹ್ಲವಾರು 

ಪರ ಕರಣ್ಗಳಿದಿರೂ ಸಹತ 2019ರಲಿ್ಲ  Central Range ನ ಅಧಕಾರಿಗಳ  ವರದಯಲಿ್ಲ   ನನಗೆ 

ಸ್ವಕಿಾ ದ ವರದಯ ಪರ ಕಾರ ಹುಲ್ಲಮಂಗಲ, ಮಾರಗೆಂಡನಹ್ಳಿು , ಶ್ಕಾರಿಪಾಳಯ , ಸಂಪಿಗೆ 

ನಗರ, ಸ್ವೆಂಗೇನ ಅಗರ ಹಾರ ಮತ್ತು  ದಾಸರಹ್ಳಿು  ಈ ಭಾಗಗಳಲಿ್ಲ  ಬ್ಬೆಂಗಿಾ  ಮತ್ತು  ರೀಹೆಂಗಾಯ  

ಮುಸಿ್ವಮರು ಹ್ಲವಾರು ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ  ನೆಲೆಸ್ವದಿಾರೆ ಎೆಂದು ಕನನ ಡ ಪರ ರ್ ಪತ್ರರ ಕೆಯಲಿ್ಲ  

2019ರಲಿ್ಲ  ʼಬಗಲ  ಮೆ ಬಂಗಿ್ಲ  ದುಶಮ ನ್ ̓ ಎೆಂದು ಸುಮಾರು 18 ಸ್ವೀರಿೀಸ್ಗಳಲಿ್ಲ  

ವರದಯು ಪರ ಕಟವಾಗಿದ್.   ಅದರ ಜತೆಗೆ ವಲಸ್ವಗರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಸ್ವದಂತೆ ವಜಯವಾಣಿ 

ಮತ್ತು  ವಜಯ ಕನಾಿಟಕ, ಹೊಸ ದಗಂತ ದನ ಪತ್ರರ ಕೆಗಳಲಿ್ಲ  ವರದಯಾಗಿದಿರೂ ಸಹ್ 

ಕೇವಲ ಒಬಬ  ಅಧಕಾರಿಯನುನ  ಮಾತರ  ಅಮಾನತ್ತ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವಾಗಿದ್ ಎೆಂದು 

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ತ್ರಳಿಸ್ವದಿಾರೆ.  ಅದಲಿದೇ ವಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲಿ್ಲ  ನಕಲ್ಲ 

ವೊೀಟರ್್ ಐ.ಡಿ. ಕಾಡ್  ಸೃರಿ್ಷ  ಮಾಡಿಕೆಂಡು, ಇಲಿ್ಲನ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ವಗಬೇಕಾದಂಥ 

ಕೆಲಸವನುನ  ಅವರು ಕಸ್ವಯುತ್ರು ರುವುದನುನ  ಗಮನಿಸುತ್ರು ದಿ್ ೀವ.  ಕೇವಲ ಬ್ಬೆಂಗಿಾ  

ದೇಶದವರಿಗೆ ಮಾತರ  ವೊೀಟರ್್ ಐ.ಡಿ. ಕಾಡ್  ಸ್ವಗುತ್ರು ಲಿ , ಪಾಕಿಸ್ವು ನದ ಉಗರ  ಕಸಬ್ಗೂ ಸಹ್ 
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ರಾಜರಾಜೇಶಿರಿ ನಗರ ವಧಾನಸಭಾ ಕೆಾ ೀತರ ದ ನಾಗರಬ್ಬವ ಪರ ದೇಶದ ಟೀಚ್ಸ್  

ಕಾಲೀನಿಯಲಿ್ಲ  ಆತನಿಗೆ ವೊೀಟರ್್ ಐ.ಡಿ. ಕಾಡ್  ಸ್ವಕಿಾ ದ್ ಎೆಂದು ಮುೆಂಬೈನ 

ದಾಳಿಯಾದಂಥ ಸಂದರ್ಿದಲಿ್ಲ  ಅದರ ತನಿಖ್ಯಧಕಾರಿಯಾದ ಶ್ರ ೀ ರಾಕೇಶ್ 

ಮರಿಯಾರವರು ʼLet್me್ say್ it್ nowʼ್ಎನುನ ವಂಥ ತಮಮ  ಪುಸು ಕದಲಿ್ಲ  ಬರೆದರುವುದನುನ  

ಸಹ್ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು.  ಆದಿ ರಿೆಂದ ಇಲಿ್ಲ  ಹ್ಲವಾರು ಜನರು ದೇಶ-ದರ ೀಹ 

ಕೆಲಸಗಳನುನ  ಮಾಡುತ್ರು ದಿರೂ ಸಹ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರಿೀತ್ರಯ ತನಿಖೆ ನಡೆಸದೇ 

ಇರುವುದು ಮುೆಂದನ ಪಿೀಳಿಗೆಗೆ ತೆಂದರೆಯಾಗುವ ಸ್ವಧಯ ತೆ ಇದ್ ಎನುನ ವುದನುನ  ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರ ಗಮನಕೆಾ  ತರಲು ಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  ಅದಲಿದೇ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಖ್ಯಲ್ಲ ನಿವೇಶನಗಳಲಿ್ಲ  

ಸಹ್ ವೊೀಟರ್್ ಐ.ಡಿ. ಕಾಡ್  ಮತ್ತು  ಆಧಾರ್್ ಕಾಡ್ಿ  ಸ್ವಗುತ್ರು ರುವುದನುನ  ಗಮನಿಸ್ವದರೆ, 

ಇವತ್ತು  ಎಲಿ್ಲಯೀ ಒೆಂದು ಕಡೆ ಸಕಾಿರದಲಿ್ಲ  ಇಚೆಾ ಶಕಿು ಯ ಕರತೆ ಇರುವುದರಿೆಂದ 

ಅವರುಗಳನುನ  ಹೊರಗೆ ಕಳ್ಳಹಸುವ ನಿಟಟ ನಲಿ್ಲ  ಕೆಲಸವಾಗುತ್ರು ಲಿ  ಎನುನ ವಂಥ ಮಾತನುನ  

ಹೇಳಲು ಬಯಸುತೆು ೀನೆ.   ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರಿೀತ್ರಯಾಗಿ ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲಿ್ಲ  ಬ್ಬೆಂಗಿಾ  

ದೇಶ್ಯರು ಸ್ವವರಾರು ಸಂಖೆಯ ಯಲಿ್ಲ  ನೆಲೆಸ್ವದಿಾರೆ ಎೆಂದು ಈ ಹೆಂದ್ ಮಾಜಿ 

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾದ  ಶ್ರ ೀ ಹೆಚ.ಡಿ.ಕುಮಾರಸಿ್ವಮಿಯವರು ಸಹ್ ತ್ರಳಿಸ್ವದಿರೂ ಸಹ್ 

ಅವರುಗಳನುನ  ಗುರುತ್ರಸುವಂಥ ಕೆಲಸವಾಗಿಲಿ .  ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ಸುತು -ಮುತು  ನೆಲೆಸ್ವರುವಂಥ 

ಹ್ಲವಾರು ಜನರನುನ  ಹೊರಗೆ ಕಳ್ಳಹಸಬೇಕು.  ಇಲಿದದಿ ರೆ  ಮುೆಂದನ ಪಿೀಳಿಗೆ 

ತೆಂದರೆಯನುನ  ಅನುರ್ವಸಬೇಕಾಗುತು ದ್.  ಇವತ್ತು  ಪಶ್ಚ ಮ ಬಂಗಾಳದಲಿ್ಲಯೇ 

ದೇವಾಲಯಗಳನುನ  ನೆಲಸಮಗಳಿಸುತ್ರು ರುವುದನುನ  ಗಮನಿಸುತ್ರು ದಿ್ ೀವ.  ಸಕಾಿರದ 

ಅಧೀನದಲಿ್ಲಯೇ ಜಿಲಿ್ಕಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಕಾರ ಇಲಿದದಿರೂ ಸಹ್ 

ದೇವಸಿ್ವನಗಳನುನ  ನೆಲಸಮಗಳಿಸುವುದನುನ  ನೀಡಿದರೆ, ಈ ರಿೀತ್ರಯಾದಂಥ ಅಕರ ಮ 

ವಲಸ್ವಗರು ನಮಮ ಲಿ್ಲರುವ ದೇವಾಸಿ್ವನಗಳನುನ  ನೆಲಸಮಗಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು  ಮುೆಂದನ 

ಪಿೀಳಿಗೆಗೆ ತೆಂದರೆಯಾಗುತು ದ್.  ಇದಕೆಾ  ದಯವಟ್ಟಟ  ಸಕಾಿರ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತು ರವನುನ  

ನಿೀಡಬೇಕು.  

ಶಿರ ೀ ಅರಗ ಜಾಾ ನೇಂದರ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಬಹ್ಳ 

ಕಳಕಳಿಯಿೆಂದ ಪರ ಶೆನ ಯನುನ  ಕೇಳಿದಿಾರೆ.  ಸಕಾಿರಕೆಾ  ಬದಿ ತೆ ಇದ್.  ಯಾವುದೇ ಅಕರ ಮ 

ವಲಸ್ವಗರು ಇಲಿ್ಲ  ನೆಲೆಸ್ವದರೂ ಸಹ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಣ ಗಾವಲು ಇಡುವಂತೆ ಪೊಲ್ಲೀಸ್ 

ಇಲ್ಕಖೆಗೆ ತ್ರಳಿಸಲ್ಕಗಿದ್.  ರೀಹೆಂಗಾಯ  ನಿರಾಶ್ರ ತರನುನ  ವಾಪಸಿು  ಕಳ್ಳಹಸುವುದಕೆಾ  ಕೇೆಂದರ  

ಸಕಾಿರದೆಂದ ಸಪ ಷಟ  ಮಾಗಿದಶ್ಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್.  ಈಗಾಗಲೇ ಆರು ಕಾಯ ೆಂಪ್ಗಳಲಿ್ಲ  190 
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ಜನ ನೆಲೆಸ್ವದಿಾರೆ.  ಈಗಾಗಲೇ ಪರ ತ್ರಯೆಂದು ಪೊಲ್ಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲಿ್ಲ  ಸಹ್ ನಿಖ್ರವಾಗಿ ತಮಮ  

ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿ್ಲ  ವದೇಶ್ಗರು  ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ರು ದಿಾರೆ, ಅವರು ವದಾಯ ರ್ಥಿಗಳೇ ಅಥವಾ 

ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ರು ದಿಾರೆಯೇ? ಅವರ ಚ್ಲನ-ವಲನವನುನ  ಕಣಿಣ ಟ್ಟಟ  ಕಾಯಬೇಕೆೆಂದು 

ತ್ರಳಿಸಲ್ಕಗಿದ್.  ಆೆಂತರಿಕ ರ್ದರ ತಾ ವಭಾಗವು ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಅಕರ ಮವಾಗಿ ನೆಲೆಸ್ವರುವ ಬ್ಬೆಂಗಿಾ  

ದೇಶ್ಗರನುನ  ಪತೆು  ಹ್ಚ್ಚ ಲು ವಶೇಷ ಕಾಯಾಿಚ್ರಣೆಯನುನ  ನಡೆಸ್ವದಿು , ಸದರಿಯವರ 

ವಸತ್ರ ಸಮಿೀಕೆಾ ಯನುನ  ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಲ್ಕಗುತ್ರು ದ್.  ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ್ಕೂಾ  ವದೇಶ್ಗರು 

ಅಕರ ಮ ಚ್ಟ್ಟವಟಕೆಗಳಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಸಲು ಬಿಡುವುದಲಿ .  ಒೆಂದು ವೇಳೆ ವೀಸ್ವ ಅವಧ 

ಮುಕಾು ಯಗೆಂಡಿದಿ ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕೆಾ  ಸಂಬಂಧಸ್ವದಂತೆ ಇತ್ರು ೀಚೆಗೆ ವಶೇಷ 

ಕಾಯಾಿಚ್ರಣೆಯನುನ  ನಮಮ  ಪೊಲ್ಲೀಸ್ನವರು ನಡೆಸುತ್ರು ದಿಾರೆ.   ಯಾವುದೇ ರಿೀತ್ರ 

ಗಾಬರಿಯಾಗುವ ಅವಶಯ ಕತೆ ಇಲಿವೆಂದು ನಾನು ಭಾವಸುತೆು ೀನೆ.  Civil Detention Centre 

ಸಹ್ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲಿ್ಲ  ಇದಿು , ವೀಸ್ವ ಅವಧ ಮುಗಿದರುವಂಥ ಕೆಲವು ಮಂದಯನುನ  

ಅದರಲಿ್ಲ  ಇರಿಸಲ್ಕಗಿದ್.  ವಶೇಷವಾಗಿ ಆಫಿರ ಕಾ ಪರ ಜೆಗಳ್ಳ ಕೆಲವರು ಉಳಿದದಿು , ಅವರ ಬಗೆೆ  

ಸಹ್ ಕಣ್ಣಣ ಗಾವಲು ಇಡಲ್ಕಗಿದ್ ಮತ್ತು  ಮಕದಿಮೆಗಳನುನ  ಹೂಡಲ್ಕಗಿದ್.  ಇದರಿೆಂದಾಗಿ 

ಮಕದಿಮೆ ಮುಗಿಯದೇ ಅವರನುನ  ಹೊರಗೆ ಕಳ್ಳಹಸಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗದಂಥ ಪರಿಸಿ್ವ ತ್ರ ಇದ್.  

ಏನೇ ಆದರೂ ಸಕಾಿರ ಎಚ್ಚ ರಿಕೆಯಿೆಂದ ಕಣ್ಣಣ ಗಾವಲು ಇಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡಿದ್.   

ಶಿರ ೀ ಮನರಾಜು ಗೌಡ ಪಿ.ಎಂ.:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ವೀಸ್ವ 

ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿರುವವರನುನ  ಗಮನಿಸಲ್ಕಗುತ್ರು ದ್ ಎನುನ ವಂಥ ಮಾತನುನ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು 

ಹೇಳಿದರು.  ಆದರೆ, ಬ್ಬೆಂಗಿಾ  ದೇಶದೆಂದ ಬಂದರುವವರಿಗೆ ಇಲಿ್ಲ  ಅಕರ ಮವಾಗಿ 

ಉಳಿಯುವುದಕೆಾ  ಯಾರು ಮನೆಗಳನುನ  ನಿಮಿಿಸ್ವಕಟಟ ದಿಾ ರೆ ಮತ್ತು  ಅವರಿಗೆ ಎಲಿ್ಕ  ರಿೀತ್ರ 

ಸವಲತು ನುನ  ಕಲ್ಲಪ ಸಲು ಏಜೆೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕತಿವಯ ವನುನ  ನಿವಿಹಸುತ್ರು ದಿಾ ರೆ, ಅೆಂಥವರನುನ  

ಸಹ್ ಗುರುತ್ರಸುವ ಕಡೆ  ಸಕಾಿರ ಹೆಚ್ಚಚ  ಗಮನ ಹ್ರಿಸಬೇಕು.  ಏಕೆೆಂದರೆ, ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ 

ಹೊರವಲಯದಲಿ್ಲ  ಅತಯ ೆಂತ ಹೆಚಾಚ ಗಿ ಖ್ಯಲ್ಲ ನಿವೇಶನಗಳಲಿ್ಲ  ಶೆಡ್ಗಳನುನ  ನಿಮಾಿಣ್ 

ಮಾಡಿಕಟ್ಟಟ , ಅವರಿೆಂದ ಬ್ಬಡಿಗೆ ಪಡೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸವಾಗುತ್ರು ದ್.  ಈ ರಿೀತ್ರಯಾಗಿ 

ಅಕರ ಮವಾದಂಥ ಹ್ಣ್ಕಾಸ್ವನ ವಯ ವಹಾರ ಏನಿದ್,…್ ಉದಾಹ್ರಣೆಗೆ, ಭಾರತದೆಂದ ಸಹ್ 

ದುಬೈಗೆ ಹೊೀಗಿ ಕತಿವಯ  ನಿವಿಹಸುತ್ರು ದಿಾರೆ.  ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ವೀಸ್ವ ನಿೀಡಿ, ಎಲಿ್ಕ  

ರಿೀತ್ರಯ ಕಣ್ಣ ಗಾವಲು ಇಟಟ ರುತಾು ರೆ.  ಆದರೆ, ಬ್ಬೆಂಗಿಾ  ದೇಶದವರು ಭಾರತಕೆಾ  ಬಂದು, 

ಅದರಲಿ್ಲಯು ವಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸ್ವರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಬ್ಬೆಂಗಿಾ  

ದೇಶ್ಯರಿಗೆ ಎಲಿ್ಕ  ರಿೀತ್ರಯ ಸವಲತು ನುನ  ಪಡೆದು ಅಕರ ಮವಾಗಿ ನೆಲೆಸ್ವದಿಾರೆ.  ಮುೆಂದನ 



«¥À/16.09.2021/31 

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

ದನಗಳಲಿ್ಲ  ನಮಮ ೆಂದಗೆ ಬ್ರೆತ್ತ, ಅವರ ನಡೆ-ನುಡಿಗಳ್ಳ ಹೊೆಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಬಿಟಟ ರೆ, 

ಅವರ ಸಂತಾನವು ಭಾರತದಲಿ್ಲಯೇ ಹುಟ್ಟಟ ವುದರಿೆಂದ ಭಾರತದ ಪ್ರರತಿ  ದರೆಯುತು ದ್.  

ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಕಡೆಯು ಸಕಾಿರ ಹೆಚ್ಚಚ  ಗಮನಹ್ರಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಮನವ 

ಮಾಡಿಕಳ್ಳು ತೆು ೀನೆ.   

 ಶಿರ ೀ ಅರಗ ಜಾಾ ನೇಂದರ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ್ಕೂಾ  

ಕನಾಿಟಕ ರಾಜಯ ವನುನ  ಧಮಿಛತರ ವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬಿಡುವುದಲಿ .  ಅಕರ ಮವಾಗಿ 

ವಲಸ್ವಗರು ಬಂದು ನೆಲೆಸ್ವ, ಏನೂ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದ್ನುನ ವಂಥ ದನಗಳ್ಳ ಕಳೆದು 

ಹೊೀಗಿದಿ್ .  ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರ ನಿಯಂತರ ಣ್ವನುನ  ಮಾಡಲ್ಕಗುವುದು.  ವಶೇಷವಾದಂಥ 

Special Task Force ಗಳನುನ  ನಗರ ಮತ್ತು  ಇತರೆ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ರಚ್ನೆ ಮಾಡಲ್ಕಗಿದಿು , 

ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದರ ಬಗೆೆ  ಸಕಾಿರ ಗಮನಹ್ರಿಸಲ್ಕಗುತು ದ್.   

ಶಿರ ೀ ಮನರಾಜು ಗೌಡ ಪಿ.ಎಂ.:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, Task Force ನಲಿ್ಲ  

ಅಧಕಾರಿಗಳನುನ  ನಿಯೀಜನೆ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ ಎೆಂದು ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ತ್ರಳಿಸ್ವದರು.  ಅದಕೆಾ  

ಯಾರಾದರೂ ಉನನ ತು  ಅಧಕಾರಿಯನುನ  ನಿಯೀಜನೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳೆು ಯದು ಎೆಂದು 

ನನನ  ಭಾವನೆ.  ಏಕೆೆಂದರೆ, ಯಾರೀ ಒಬಬ ರಿಗೆ ಮತಬ್ಬಯ ೆಂಕ್್ ಆಗಿ 

ಪರಿವತಿನೆಯಾಗುವುದರಿೆಂದ ಅವರಿಗೂ ಸಹ್ ಅಲಿ್ಲಯ ಸಿ ಳಿೀಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಒತು ಡ 

ಇರುತು ದ್.  ಇದರಿೆಂದ ಅವರಿಗೆ ಎಲಿ್ಕ  ರಿೀತ್ರಯ ಸವಲತ್ತು  ದರೆಯುತು ದ್.  ಒಬಬ  ಹರಿಯ 

ಅಧಕಾರಿಯನುನ  ನಿಯೀಜನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಉತು ಮವಾಗಿ ನಿವಿಹ್ಣೆ ಮಾಡಬಹುದು, 

ಯಾವುದೇ ಬ್ದರಿಕೆಗೆ ಜಗೆದ್ ಅವರನುನ  ನಿಯಂತರ ಣ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎನುನ ವುದು ನನನ  

ಉದಿ್ ೀಶ.  

ಶಿರ ೀ ಅರಗ ಜಾಾ ನೇಂದರ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಆಯಿತ್ತ. ಪರಿಶ್ೀಲನೆ 

ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  

 

 

 

 



«¥À/16.09.2021/32 

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

ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖೆಯ  528 

(ಉತ್ು ರವನುು  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದೆ) 

ಶಿರ ೀ ಕೆ.ಟ್ಟ.ಶಿರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು 

ಉತು ರವನುನ  ನಿೀಡಿದಿು , ಅದರ ಜತೆಗೆ ಬಹ್ಳ ದಡಡ  ಪುಸು ಕವನುನ  ಮತ್ತು  ಒೆಂದು ಸ್ವ.ಡಿ. 

ಯನುನ  ಸಹ್ ನಿೀಡಿರುವುದರಿೆಂದ ಯಾವ ಸ್ವ.ಡಿ. ಆಗಿರಬಹುದ್ೆಂದು ನನಗೆ ಬಹ್ಳ 

ಗಾಬರಿಯಾಗಿದ್.   

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಸದನವು ನಗೆಗಡಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ತೇಲ್ಲತ್ತ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರೆ ಪರ ಶೆನ ಗೆ ಸಂಬಂಧಸ್ವದಂತೆ ಮಾತನಾಡಿ.  

ಶಿರ ೀ ಕೆ.ಟ್ಟ.ಶಿರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ತಮಾಷ್ ಮಾಡಿದ್.  ಅತಯ ೆಂತ 

ಮಹ್ತು ರವಾದಂಥ ಪರ ಶೆನ ಯನುನ  ನಾಡಿನ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  ಕೇಳಿದಿ್ ೀನೆ.  

ಸಣ್ಣ  ನಿೀರಾವರಿ ಇಲ್ಕಖೆ ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿ್ಲ  ಒಟ್ಟಟ  3753 ಕೆರೆಗಳಿರುತು ವ.  ಅವುಗಳ ಸವೇಿ 

ಆಗಿದ್ಯೇ? ಎಷ್ಟಟ  ಕೆರೆಗಳ್ಳ ಒತ್ತು ವರಿಯಾಗಿದ್? ಎಷ್ಟಟ  ಕೆರೆಗಳನುನ  ಸವಿ ಮಾಡಿ 

ಒತ್ತು ವರಿಯನುನ  ತೆರವುಗಳಿಸಲ್ಕಗಿದ್? ಎಷ್ಟಟ  ಕೆರೆಗಳಲಿ್ಲ  ಹೂಳನುನ  ತೆಗೆಸಲ್ಕಗಿದ್? 

ಎನುನ ವಂಥ ಪರ ಶೆನ ಯನುನ  ಕೇಳಿದಿ್ನು.  ಇಡಿೀ ರಾಜಯ ವನುನ  ದಕಿಾ ಣ್ ವಲಯ ಮತ್ತು  ಉತು ರ 

ವಲಯ ಎೆಂದು ಎರಡು ವಲಯಗಳನಾನ ಗಿ ಮಾಡಿದಿಾರೆ.  ದಕಿಾ ಣ್ ವಲಯದಲಿ್ಲ  1804 

ಕೆರೆಗಳ ಸವೇಿ ಆಗಿದ್, 477 ಕೆರೆಗಳ ಸವೇಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್.  ಉತು ರ ವಲಯದಲಿ್ಲ  1534 

ಕೆರೆಗಳ್ಳ ಸವೇಿ ಆಗಿದ್, 373 ಕೆರೆಗಳ್ಳ ಸವೇಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್.  ಇಡಿೀ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಒಟ್ಟಟ  850 

ಕೆರೆಗಳ ಸವೇಿ ಇನೂನ  ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್.  ಆ ಕೆರೆಗಳ ಪೈಕಿ 415 ಕೆರೆಗಳ ಸವೇಿ ಅವಶಯ ಕತೆ 

ಇಲಿ  ಎೆಂದು ಉತು ರದಲಿ್ಲ  ತ್ರಳಿಸ್ವದಿು , ಏತಕಾಾ ಗಿ ಅವಶಯ ಕತೆ ಇಲಿವೆಂದು ನಮಗೆ ಮನದಟ್ಟಟ  

ಮಾಡಿಕಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಬ್ಬಕಿ ಉಳಿದ 850 ಕೆರೆಗಳನುನ  ಯಾವಾಗ ಸವೇಿ ಮಾಡಿಸುತಾು ರೆ 

ಎೆಂಬುದನುನ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ತ್ರಳಿಸಬೇಕು.  1092 ಕೆರೆಗಳ್ಳ ಒತ್ತು ವರಿಯಾಗಿದಿು , 977 

ಕೆರೆಗಳನುನ  ತೆರವು ಮಾಡಿಸಲ್ಕಗಿದ್.  ಇನೂನ  115 ಕೆರೆಗಳನುನ  ಏತಕಾಾ ಗಿ ತೆರವು ಮಾಡಿಲಿ .  

ಏಕೆೆಂದರೆ ಅದರ ವಸ್ವು ೀಣ್ಿ ಸುಮಾರು 841 ಹೆಕೆಟ ೀರ್್ ಆಗಿದ್.  ಜತೆಗೆ ಉಳಿದ ಕೆರೆಗಳ ಸವೇಿ 

ಕಾಯಿವನುನ  ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಸಲ್ಕಗುತು ದ್.  ಮತು ೆಂದು ಬಹ್ಳ ಮುಖ್ಯ ವಾದ 

ಪರ ಶೆನ ಯೇನೆೆಂದರೆ, ರಾಜ, ಮಹಾರಾಜರು ನಿಮಿಿಸ್ವರುವಂಥ ಕೆರೆಗಳ್ಳ ಮಾತರ  ನಮಮ  ಹ್ತ್ರು ರ 

ಇದ್.  ಅೆಂದನ ದವಸ ಇದಿ ೆಂಥ ಜನಸಂಖೆಯ  ಸುಮಾರು 40 ರಿೆಂದ 50 ಕೀಟ ಮಾತರ .  
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(734) 16.09.2021/11.50/ ಎಸ್ಕೆ/ಬಿಎನ್ಎಸ್ 

(ಸಭಾಪತ್ರಯವರ ಉಪಸಿ್ವ ತ್ರ) 

ಶಿರ ೀ ಕೆ.ಟ್ಟ. ಶಿರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ (ಮಂದು):- 

ಇವತ್ತು  ಅದರ ಮೂರು ಪಟ್ಟಟ  ಜನಸಂಖೆಯ  ಹೆಚಾಚ ಗಿ ಹೊೀಗಿದ್. ಆದಿ ರಿೆಂದ ಹೊಸ 

ಕೆರೆಗಳನುನ  ನಿಮಾಿಣ್ ಮಾಡುವ ಕಾಯಿಕರ ಮ ಸಕಾಿರದ ಮುೆಂದ್ ಇದ್ಯೇ ಎನುನ ವುದು 

ನನನ  ಪರ ಶೆನ .  ಏಕೆೆಂದರೆ ನಮಮ  ಹೆಂದನ ಕಾಲದ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಕೆರೆಗಳನುನ  

ಕಟಟ ಸುವುದು ನಮಮ  ರಾಜ ಮನೆತನಗಳ ಜವಾಬಿ್ಬರಿ, ಸಕಾಿರದ ಜವಾಬಿ್ಬರಿ ಎನುನ ತ್ರು ದಿ ರು.  

ಇವತ್ತು  ದುಪಪ ಟ್ಯಟ ಗಿರುವಂತಹ್ ಜನಸಂಖೆಯ ಯ ಅನುಗುಣ್ವಾಗಿ ಕೆರೆಗಳ 

ನಿಮಾಿಣ್ವಾಗಬೇಕಲಿ . ಆದರೆ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ನಿಮಾಿಣ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ್ 

ಕೆರೆಗಳನುನ  ಮುಚ್ಚಚ ವಂತಹ್ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡುತ್ರು ದಿ್ ೀವ. ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿಮಾಿಣ್ 

ಮಾಡುವಂತಹ್ ಯೀಜನೆಗಳ್ಳ ಯಾವ ಸಕಾಿರದ ಮುೆಂದ್ಯೂ ಇಲಿ . ಇವತ್ತು  ತಾವು 

ಸಮಥಿರಿದಿ ೀರಿ. ಇದಕೆಾ  ಏನಾದರೆಂದು ನೂತನ ಕಾಯಿಕರ ಮವನುನ  ಹಾಕಿಕೆಂಡು, ಈ 

ರಾಜಯ ದ ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳ ನಿಮಾಿಣ್ಕೆಾ  ನಾೆಂದ ಹಾಡುತ್ರು ೀರಾ. ದಯವಟ್ಟಟ , ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು 

ಇದಕೆಾ  ಉತು ರಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಕೇಳಿಕಳ್ಳು ತೆು ೀನೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಉತು ರಿಸಬೇಕು. 

ಶಿರ ೀ ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಇಷ್ಟ ೆಂದು 

ಮಾಹತ್ರಯನುನ  ಕೇಳಿದಾಗ, ನಾವು ಸ್ವ.ಡಿ., directory, encyclopaedia  ಅನುನ  

ಕಡಬೇಕಾಗುತು ದ್. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಅವರು ಏನು ಅನುನ ವ ಹಾಗಿಲಿ . 

ಶಿರ ೀ ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನಾವು ನಿಯಮದಲಿ್ಲ  

ಹೇಳಿದಿ್ ೀವ, it cannot exhaust so many minutes ಎೆಂದು. ಇಡಿೀ ರಾಜಯ ದ ಕೆರೆ . . . . .  

ಶಿರ ೀ ಕೆ.ಟ್ಟ. ಶಿರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ:- ನನಗೆ ಇದು ಯಾವ ಸ್ವ.ಡಿ ಇರಬಹುದು ಎೆಂದು 

ಗಾಬರಿಯಾದ್. 

( ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಸದನ ನಗೆಗಡಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ತೇಲ್ಲತ್ತ) 
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ಶಿರ ೀ ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮ:- ಸ್ವ.ಡಿ. ಕಟಟ ರುವುದು ತಪುಪ   ಎೆಂದರೆ, ಮಾನಯ  

ಹ್ರಿಪರ ಸ್ವದ್್ರವರೇ ನನನ  ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬನಿನ . ಮಾಹತ್ರ ಕಟಟ ರೂ ವಯ ೆಂಗಯ  ಮಾಡುತಾು ರೆ. 

ಮಾಹತ್ರ ಕಡದೇ ಹೊೀದರೂ ವಯ ೆಂಗಯ  ಮಾಡಿದರೆ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು? 

ಇದೆಂದನುನ  ನಾನು ಒಪುಪ ತೆು ೀನೆ. 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಸುಮಾರು 415 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಸವಿ ಕಾಯಿ ಏಕೆ ಆಗಿಲಿ  

ಎೆಂಬುದರ ಬಗೆೆ  ನನನ  ಬಳಿ  ಮಾಹತ್ರ ಸ್ವದಿವಲಿ . ಅದನುನ  ತರಿಸ್ವಕಡುತೆು ೀನೆ ಎೆಂದು  

ನಾನು frank ಆಗಿ ಹೇಳ್ಳತೆು ೀನೆ. ಇದು ಬಹ್ಳ exhaustive work. ಸವಿ ಮಾಡುವುದು, ಖುಲಿ್ಕ  

ಪಡಿಸುವುದು, ಇದು ತಕ್ಷಣ್ ಆಗುವಂತಹ್ ಕೆಲಸವಲಿ . ಆದರೂ ನಾವು ಶೇಕಡ 80-90 ರಷ್ಟಟ  

reach ಆಗಿದಿ್ ೀವ. ಕೆರೆಗಳನುನ  ಸವಿ ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ. ಆದಷ್ಟಟ  eviction ಮಾಡಿಸ್ವಕೆಂಡು 

ಬರುತ್ರು ದಿ್ ೀವ. ಇನುನ  ಶೇಕಡ 10 ರಷ್ಟಟ  ಮಾತರ  ಇದ್. ಅದನುನ  ಕೂಡ ಮಾಡುತೆು ೀವ. 

ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಹೂಳ್ಳ ತೆಗೆಯುವುದು. ಇದು ಬಹ್ಳ ದುಸಿ ರವಾದಂತಹ್ ಕೆಲಸ ಎೆಂದು 

ಮಾನಯ  ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಟ. ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರಿಗೂ ಗತ್ರು ದ್. ಒೆಂದೆಂದು ಕೆರೆಗಳ ಹೂಳ್ಳ 

ತೆಗೆಯಬೇಕೆೆಂದರೆ, ಅೆಂತಹ್ ನಾಲುಾ  ಕೆರೆಗಳನುನ  ನಾವು ಈಗ ಕಟಟ ಬಹುದು.  ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ 

ಒೆಂದು ಕೆರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಸ್ವದಂತೆ NGT (National Green Tribunal) direction ಕಟ್ಟಟ ಬಿಟಟ ದ್. 

ಆ ಕೆರೆಯಲಿ್ಲ  ಹೂಳ್ಳ ತೆಗೆಯಬೇಕೆೆಂದರೆ, ಪರ ತ್ರ ದವಸ ಒೆಂದು ಟರ ಕ್್ನುನ  ಮೂರು ವಷಿ ರನ್ 

ಮಾಡಬೇಕು.  ಇದು ಏನಪಾಪ , ಇೆಂಥ infructuous order ಗೆ ನಿೀವು ಕೀಟ್  ಮುೆಂದ್ 

ಹೇಳ್ಳವುದು ಬೇಡವೇ?  ಸ್ವಟಯಳಗಡೆ ಇರುವ ಕೆರೆಗಳಲಿ್ಲ  ಹೂಳ್ಳ 

ತೆಗೆಯುವುದಕಾಾ ಗುತು ದ್ಯೇ ಎನುನ ವುದೆಂದು ವಚಾರವಾದರೆ, ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಎಲಿೀ 

ಒೆಂದು ಕಡೆ ಕೆರೆಗಳ ಹೂಳ್ಳ ತೆಗೆಯುವ ಮತು ೆಂದು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ 

ಪಾರ ರಂರ್ವಾದರೆ, ಹೂಳ್ಳ ಏನಾದರೂ  ಮರಳಿನ ಪದರವನುನ  ಟಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟಟ ರೆ, ಆ 

ಕೆರೆಯಲಿ್ಲ  ನಿೀರು  ನಿಲಿುವುದಲಿ . ಆದಿ ರಿೆಂದ ಬಹ್ಳ  ನವರಾದ ತ್ರೀಮಾಿನವನುನ  

ತೆಗೆದುಕಳಿು  ಎೆಂದು ನಮಗೆ ನಿದೇಿಶನವದ್. ಅದನುನ  ಕೂಡ ನಾವು calculation  ಮಾಡಿ,  

ಸವಿ ಮಾಡಿಸುತ್ರು ದಿ್ ೀವ. ಯಾವಾಯ ವ ಕೆರೆಗಳ್ಳ construction ಮಾಡಿದಾಗ, ಯಾವ 

ಮಟಟ ದಲಿ್ಲ  ಇತು ೀ, ಈಗ ಹೊರಗಡೆಯಿೆಂದ filled up silt ಅಥವಾ ಹೂಳ್ಳ 

ಎಷ್ಠಟ ಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು  ಅದನುನ  ಎಷಟ ರ ಮಟಟ ಗೆ ತೆಗೆಯಬಹುದು ಎನುನ ವ ಪರ ಶೆನ  

ಎದುರಾಗುತು ದ್. ನಾನು ಸಚಿವನಾದ ಮೇಲೆ ಒೆಂದು relaxation  ಕಟೆಟ . ಯಾರಾದರೂ 

ಖ್ಯಸಗಿಯಾಗಿ ಹೂಳ್ಳ ತೆಗೆಯುವವರಿಗೆ ನಿಬಿೆಂಧ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಮಮ  ಇಲ್ಕಖೆಯವರು 

ಹೊೀಗಿಬಿಟ್ಟಟ , ನಿೀವು ಇದನುನ  ಅಳತೆ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟಟ  ಅಡಿ ತೆಗೆಯಬಹುದು ಎೆಂದಷ್ಟ ೀ ಹೇಳಿ 
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ಬನಿನ . ನಾವು ಹೂಳ್ಳ ತೆಗೆಯುವುದಕೆಾ  ಇವತೆು ೀ ಅನುಮತ್ರಯನುನ  ಕಡುತೆು ೀವ. ಅದು ಕೂಡ 

relax ಮಾಡಿದಿ್ ೀನೆ. ಕಟಟ ಳೆ ಹಾಕಿಕೆಂಡು  ಗಣಿ ಮತ್ತು  ಭೂ ವಜ್ಞಾ ನ ಇಲ್ಕಖೆಯವರು 

ಬಂದು ಇಟಟ ಗೆ ಕಾಖ್ಯಿನೆಗೆ ಹೂಳನುನ  ಹೊಡೆದುಕಳ್ಳು ತಾು ರೆೆಂದು. ಅವರು ಯಾವ 

ಕಾಖ್ಯಿನೆಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಹೊಡೆದುಕೆಂಡು ಹೊೀಗಲ್ಲ, ಹೂಳ್ಳ ಇದಿ ರೆ ತೆಗೆದುಕೆಂಡು 

ಬಿಡಲ್ಲ ಎೆಂದು ನಾನು relax ಮಾಡಿ ಕಟಟ ದಿ್ ೀನೆ.   ಹಾಗಾಗಿ ಒೆಂದಷ್ಟಟ  ಹೂಳನುನ  

ಸ್ವವಿಜನಿಕರು ತೆಗೆದುಕಳ್ಳು ತಾು ರೆ. ಇವತ್ತು  ನಮಮ  ಭಾಗದಲಿ್ಲರುವ ಕೆರೆಗಳಲಿ್ಲ  ಹೂಳ್ಳ 

ತೆಗೆಯುವುದು ಬಹ್ಳ ಸುಲರ್. ತೀಟಗಳಿರುವ ಕಡೆ ಕೆೆಂಪು ಮಣಿಣ ನ ಹೂಳ್ಳ 

ಬರುವುದರಿೆಂದ ರೈತರೇ ಹೊಡೆದುಕಳ್ಳು ತಾು ರೆ. ಅಲಿೆಲಿ  ಜೆ.ಸ್ವ.ಬಿ.ಗಳನುನ  hire ಮಾಡಿ, 

ಯಾವ ಟ್ಯರ ಯ ಕಟ ರ್್ನವರು ಉಚಿತವಾಗಿ  ಹೂಳನುನ  ತ್ತೆಂಬಿಕೆಂಡು ಹೊೀಗುತಾು ರೀ, 

ಅವರಿಗೆ ಕಡುತ್ರು ರುವುದರಿೆಂದ  ಸಿ ಲಪ  ನಮಮ  ಇಲ್ಕಖೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಖ್ಚಿಿನಲಿ್ಲ  

ಕೆಲಸವಾಗುತ್ರು ದ್. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆಗುವುದಲಿ . ನಾವು ಆ ಹೂಳ್ಳ ಮಣ್ಣ ನುನ  ಎಲಿ್ಲ  

ಡಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು.  ಅದಕೆಾ  ಲ್ಲೀಡ್ ಎಷ್ಟಟ  ಕಡಬೇಕು? Contract oriented ಕೆಲಸ 

ಏನಾಗುತು ದ್ ಎೆಂದರೆ, ತ್ತೆಂಬ್ಬ ದುಬ್ಬರಿ ಕೆಲಸವಾಗುತು ದ್. ಅಷ್ಟ ೆಂದು ಶಕಿು  ಸಣ್ಣ  

ನಿೀರಾವರಿ ಇಲ್ಕಖೆಗೆ ಇಲಿವೆಂದು ನಾನು ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿ ಹೇಳ್ಳತೆು ೀನೆ. ಆದರೆ ಇಡಿೀ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  

ಒೆಂದು ಯೀಜನೆಯನುನ  ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ. ಆಯಾಯ ಕೆಾ ೀತರ ದ ಎೆಂ.ಎಲ್.ಎ. ಅವರಿಗೆ ವಷಿ 

ವಷಿ ಐದಾರು ಕೆರೆಗಳನುನ  ಆಯಿುಕೆಂಡು, ಈ ಯೀಜನೆಯ ಮೇಲೆ ಜೆ.ಸ್ವ.ಬಿ. ಅನುನ  hire 

ಮಾಡಿಕೆಂಡು, ರೈತರಿಗೆ ಹೂಳ್ಳ ತ್ತೆಂಬಿಕಡುವಂತಹ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟಟ  

ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತು ದ್ಯೀ ಅಷ್ಟಟ  ಹೂಳನುನ  desilt ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಬನಿನ . ಉಳಿದರುವ ಕೆರೆಗಳ 

ಮೇಲೆ ಒಳೆು ಯ ಕರ ಮಗಳನುನ  ತೆಗೆದುಕಳ್ಳು ತೆು ೀವ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಿ್ ೀವ. ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು 

ಮಂಡಯ  ಜೆಲಿೆಯ ಬಗೆೆ  ಹೇಳ್ಳತ್ರು ದಿಾರೆ. ಇದರಲಿ್ಲ  ಪರ ಮುಖ್ವಾಗಿ  ನಮಮ  Major Irrigation 

Department ನವರು desilt ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದ್. ನಮಮ ಲಿ್ಲರುವ 90 ರಷ್ಟಟ  ಕೆರೆಗಳನುನ   

ಅವರ  command ಗೆ ಕಟ್ಟಟ ಬಿಟಟ ದಿ್ ೀವ. ಕಾವೇರಿ, ಹೇಮಾವತ್ರ ನದ ಯಾವ ಜಿಲಿೆ ಗಳಿಗೆ 

ಬರುತು ದ್ಯೀ, command ಅವರಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟಟ ದ್. ಆ ಕೆರೆ ಸೇರಿಸ್ವ, ಕೆರೆ ಹೆಂದ್ ಇರುವ 

command area ಅವರೇ ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿರುವುದರಿೆಂದ, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಮನವ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. 

ತಮಮ  ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಏನಾದರೂ ಹೂಳ್ಳ ತ್ತೆಂಬಿರುವ ಕೆರೆಗಳಿದಿ ರೆ,  ದಯಮಾಡಿ, 

ಅವರೆಂದು ಕರ ಮವನುನ  ಜರುಗಿಸಲ್ಲ. - Major Irrigation Department ನವರು ಒೆಂದು 

ಕಾಯಿಕರ ಮ ಹಾಕಿಕಳು ಲ್ಲ ಎೆಂದು ನಾನು ತಮಮ  ಪರವಾಗಿ ಆ ಇಲ್ಕಖೆಯ ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  

ಕೀರಿಕಳ್ಳು ತೆು ೀನೆ.  ಮಾನಯ  ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರೇ ಆ ಇಲ್ಕಖೆಯವರನುನ  ಕರೆದು ನಾನು 
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ಮಾತನಾಡುತೆು ೀನೆ. ಕೆರೆಗಳಲಿ್ಲರುವ ಹೂಳನುನ  ತೆಗೆಸುತೆು ೀವ. ಸವಿಯನುನ  ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿ 

ಮಾಡುತೆು ೀವ. ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಇನನ ೆಂದು ಮಾಹತ್ರಯನುನ  ಕಡುವುದಕೆಾ  ಇಚೆೆ  

ಪಡುತೆು ೀನೆ. ಬರಿ ಕೆರೆಯ ಆವರಣ್ದ ಸವಿಯಲಿ್ಕ , ಅದರ ಹೆಂಭಾಗವೂ ಕೂಡ ಸವಿ ಮಾಡಿ 

ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಿ್ ೀನೆ. ಏಕೆೆಂದರೆ, ಎಲಿ್ಕ  ಕಡಿದುಕೆಂಡು ಬರುತಾು ರೆ.  ಏನಿದ್ಯೀ, 

ಅಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ  ಹೆಂದುಗಡೆ ಹೊಲ ತೀಟ ಇರುವವರು ಬರುತಾು ರೆ. ನಿೀರು ಬರುತ್ರು ಲಿ . ನಿೆಂತ 

ನಿೀರು ತಕ್ಷಣ್ ಆಚೆ ಹೊೀಗುತ್ರು ರುವುದರಿೆಂದ ತಕ್ಷಣ್ percolate ಆಗಿಬಿಡುತು ದ್. ಅವೊತ್ರು ನ ದನ 

ಏನೆಂದು margin fix ಮಾಡಿದಿ್ ೀವಯೀ, ಅದನುನ  ಯಾರಾದರೂ ಅತ್ರಕರ ಮಣ್ ಮಾಡಿದರೆ, 

ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲಸುತೆು ೀವ. ಆ ಕೆರೆಗೆ ಇರುವ ರಾಜ ಕಾಲುವ ಅಥವಾ ಕಾಲುವಗಳನುನ  

ಯಾರಾದರೂ ಅತ್ರಕರ ಮಣ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ಕರ ಮವನುನ  ತೆಗೆದುಕಳ್ಳು ವುದಕೆಾ  

ಹೇಳಿದಿ್ ೀನೆ. It takes time. ಇದು ಸಿ ಲಪ  ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕಳ್ಳು ತು ದ್. ಖಂಡಿವಾಗಿಯೂ ಈ 

ಕೆಲಸವನುನ  ಸಣ್ಣ  ನಿೀರಾವರಿ ಇಲ್ಕಖೆಯವರು ಆದಯ ತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಡುತ್ರು ದಿಾರೆ.  We 

will succeed after sometime.  

ಶಿರ ೀ ಕೆ.ಟ್ಟ. ಶಿರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ,  ಇನುನ  ಸುಮಾರು 850 ಕೆರೆಗಳ್ಳ 

ಸವಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್. ಇದನುನ  ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು  ಎಷ್ಟಟ  ದನಗಳಲಿ್ಲ  ಸವಿ 

ಮಾಡಿಸಲ್ಕಗುತು ದ್? ಈಗಾಗಲೇ  ಸವಿ ಮಾಡಿ, ಇನುನ   ಸುಮಾರು 115 ಕೆರೆಗಳ 

ಒತ್ತು ವರಿಯಾಗಿರುವುದನುನ , ತೆರವು ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗಿದ್.  ಇವರಡು tasks ಮತ್ತು  ಹೊಸದಾಗಿ 

ಕೇಳಿದಿ್ ೀನೆ;  ಬದಲ್ಕದ ಕಾಲ ಘಟಟ ದಲಿ್ಲ  ಜನಸಂಖೆಯ ಯ ಹೆಚ್ಚ ಳದ ಹನೆನ ಲೆಯಲಿ್ಲ  ಸಣ್ಣ  

ನಿೀರಾವರಿ ಇಲ್ಕಖೆಯಲಿ್ಲ  ತಮಮ ೆಂತಹ್ವರ ಹ್ತ್ರು ರ ಕೇಳಬಹುದು. ಇದು ತಮಗೆ 

ಅಥಿವಾಗುತು ದ್. ಇಷ್ಟ ೆಂದು ಜನಸಂಖೆಯ  ಹೆಚಿಚ ರುವಾಗ, ನಾನು ನಿನೆನ  ಹೇಳ್ಳತ್ರು ದಿ್ . ಇಡಿೀ 

ಜಗತ್ರು ಗೆ ನಿೀರಿನ ಮೂಲ ಎೆಂದರೆ, ಅದು ಮಳೆ. ಆ ಮಳೆ ನಿೀರನುನ  ಸಂಗರ ಹಸ್ವಟ್ಟಟ ಕಳ್ಳು ವ 

ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ  ಕೆರೆಗಳ್ಳ ದಡಡ  ಪಾತರ ವನುನ  ನಿವಿಹಸುತು ವ. ಈಗಿನ ಸಕಾಿರಗಳಿಗೆ ಹೊಸ 

ಕೆರೆಗಳ ನಿಮಾಿಣ್ದ concept ಇಲಿ . ತಾವಾದರೂ ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳನುನ  ಚಾಲನೆ 

ಮಾಡುತ್ರು ೀರಾ. ಎಲಿೆಲಿ್ಲ  ಸಕಾಿರದ ಜ್ಞಗವದ್ಯೀ ಅಲಿಲಿ್ಲ  ವಷಿಕೆಾ  ಇೆಂತ್ರಷ್ಟಟ  ಕೆರೆಗಳನುನ  

ಹೊಸದಾಗಿ  ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಮೂರು ಕಿಾರಿಫಿಕೇಷನ್ಗಳಿಗೆ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಉತು ರವನುನ  

ಕಡಬೇಕೆೆಂದು ವನಂತ್ರಸುತೆು ೀನೆ. 

ಶಿರ ೀ ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ತಾೆಂತ್ರರ ಕವಾಗಿ ಮತ್ತು  legally 

ಸಮಸೆಯ  ಇಲಿದೇ ಇರುವಂತಹ್ ಜ್ಞಗವನುನ  ಕಟಟ ರೆ, ನಾವು ಕಾಯಿಕರ ಮವನುನ  

ಮಾಡುತೆು ೀವ. ಅರಣ್ಯ  ಜ್ಞಗ ಮತ್ತು  ಕೃರ್ಷ ಜ್ಞಗ submerge  ಆಗದ ಹಾಗೇ,  ಹೊಸ 
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ಕೆರೆಗಳನುನ  ಮಾಡಬಹುದು.   Cauvery water dispute ನಲಿ್ಲ  ಏನಾದರೂ ಆ ಕಡೆ ಹೊೀಗುವ 

ನಿೀರನುನ  ಅಡಚ್ಣೆ ಮಾಡದೇ ಹಾಗೇ ಮಾಡುವಂತಹ್ ಕೆರೆಗಳ್ಳ ಏನಾದರೂ ತಮಮ  

ಭಾಗದಲಿ್ಲದಿ ರೆ, we can go ahead.  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಗತ್ರು ರುವ ಹಾಗೇ ಕಾವೇರಿ 

ನಾಯ ಯಾಧೀಕರಣ್ವಾದ ಮೇಲೆ we are not supposed to store extra water which flows 

to Tamil Nadu. ಅೆಂತಹ್ದಿು  ಯಾವುದಕೂಾ  ಅಡಚ್ಣೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ್  ಜ್ಞಗವನುನ   

ಯಾರಾದರೂ ಶಾಸಕರು ಗುರುತ್ರಸ್ವ ಕಟಟ ರೆ, we will certainly consider it. 
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ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖೆಯ  531 

(ಉತ್ು ರವನುು  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದೆ) 

 

ಶಿರ ೀ ರಘುರ್ನಥ  ರಾವ  ಮಲಾಕ ಪೂರೆ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು 

ಉತು ರವನುನ  ಕಟಟ ದಿಾರೆ. ಅವರು ಬಹ್ಳ ಅನರ್ವವನುನ  ಹೊೆಂದದಂತಹ್ವರಾದರೂ 

ಸಹ್ ಈ ಪರ ಶೆನ  ಬಗೆೆ ಅವರು ಅಷ್ಟಟ  ಸೂಕ್ಷಮವಾಗಿ ಗಮನಹ್ರಿಸ್ವಲಿವೆಂದು ನಾನು ಭಾವಸ್ವದಿ್ ೀನೆ.   

ಶಿರ ೀ  ಗೀವಿಂದ ಎಂ. ಕಾರಜೀಳ:- ಹೈದರಾಬ್ಬದ್್- ಕನಾಿಟಕದ ಬಗೆೆ  ನಾವು 

ದೃರ್ಷಟ ಯನುನ  ಹಾಯಿಸುತೆು ೀವ.  

ಶಿರ ೀ ರಘುರ್ನಥ  ರಾವ  ಮಲಾಕ ಪೂರೆ:- ಹೌದು ಸರಿಯಿದ್.  ಹೈದರಬ್ಬದ್್ ಕನಾಿಟಕ 

ಎೆಂದರೆ, it is neglected area. 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ ತಮಗೆ ಗತ್ರು ರುವ ಹಾಗೇ, ಈ ಯೀಜನೆಗಳಲಿ್ಲ  ಇದೇ ತರಹ್ 

ಆಗಿದ್. ನಮಮ  ಬಿೀದರ್್ ಜಿಲಿೆಯಲಿ್ಲ  ಇರುವಂತಹ್ದಿು  ಒೆಂದೇ ಒೆಂದು ಯೀಜನೆ, ಅದು 

ಕಾರಂಜ ಯೀಜನೆ. ನಮಮ  ಬಿೀದರ್್ ಜಿಲಿೆಯಲಿ್ಲ  ಹ್ರಿಯವಂತಹ್ ಒೆಂದೇ ಒೆಂದು  ನದ 

ಎೆಂದರೆ, ಅದು ಮಾೆಂಜ್ಞರ  ನದ. ಗೀದಾವರಿ basin ನಲಿ್ಲ  ಹ್ರಿಯುವಂತಹ್ ಆ ನದ  ನಮಮ  

ರಾಜಯ ದ ಬಿೀದರ್್ ಜಿಲಿೆಯಲಿ್ಲ  ಹ್ರಿಯುತು ದ್. ಆ ನದ ಎಲಿೀ ಒೆಂದು ಮೂಲೆಯಲಿ್ಲ  ಬಂದು, 

ಎಲಿೀ ಒೆಂದು ಮೂಲೆಯಲಿ್ಲ  ಹಾದು ಹೊೀಗುತು ದ್. Actually,  ತಾೆಂತ್ರರ ಕವಾಗಿ 

ಹೇಳಬೇಕೆೆಂದರೆ, ಆ ಕಾರಂಜ ಯೀಜನೆ, ಒೆಂದು ತರಹ್ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ ಯೀಜನೆ 

ತರಹ್ ಆಗಿದ್.  ಬರಗಾಲ ಕಾಮಗಾರಿ ಯೀಜನೆ 1972ರಲಿ್ಲ  ಪಾರ ರಂರ್ವಾಗಿತ್ತು . ಅದು 

ಸುಮಾರು  9 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳಲಿ್ಲ  ಪಾರ ರಂರ್ವಾದಂತಹ್ ಯೀಜನೆಯಾಗಿದಿು , 

ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 900 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳ್ಳ ಖ್ಚಾಿದರೂ ಅದು ಪೂತ್ರಿ 

ಮುಗಿಯುವ ಹಂತದಲಿ್ಲ  ಇಲಿ . ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾೆಂಜ್ಞರ  ನದಯಲಿ್ಲ  ನಾಲುಾ  

ಸೇತ್ತವಗಳನುನ  ಕಟಟ ಬೇಕು.  ನಾಲುಾ  ಬ್ಬಯ ರೇಜ್್ಗಳನುನ  ಕಟಟ ದರೆ water table increase 

ಆಗುತು ದ್. ಈಗಿನ ತೆಲಂಗಾಣ್ ಅೆಂದರೆ, ಆಗಿನ ಆೆಂಧರ ಪರ ದೇಶ ಅದಕೆಾ  Waste ಆಗಿ 

ಗೀದಾವರಿ basin ನ ನಿೀರು ಪೂತ್ರಿ ಹ್ರಿದು ಹೊೀಗುತ್ರು ದ್. ಇದಕೆಾ  ಸುಮಾರು 124 ಕೀಟ 

ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಟ  ಹ್ಣ್ವನುನ  ಖ್ಚ್ಚಿ ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ನಾಲುಾ  ಬ್ಬಯ ರೇಜ್್ಗಳನುನ  ಕಟಟ ದಿಾರೆ.  

ಈ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲರುವಂತಹ್ experiment ಅನುನ   ಬಿೀದರ್್ ಜಿಲಿೆಯಲಿ್ಲ  first of its kind 

experiment ಮಾಡಿದಿಾರೆ. Automatic gate ಅನುನ  ಮಾಡಿದಿಾರೆ.  ನಿೀರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ್ 
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automatically gate open ಆಗಬೇಕು. 2010 ರಲಿ್ಲ  ಪಾರ ರಂರ್ವಾದಂತಹ್ ಯೀಜನೆ ಹೆಚ್ಚಚ  

ಕಡಿಮೆ   2016 ರ ಹೊತ್ರು ಗೆ  ಮುಗಿಯುತಾು  ಬಂದದ್.  2016 ರಲಿ್ಲ  ಮದಲ ಬ್ಬರಿಗೆ ಗೇಟ್ 

ಹಾಕಿದಿಾರೆ. ಮಳೆ ನಿೀರು ಬಂದ ಕಾರಣ್  ಎಲಿ್ಕ  ಗೇಟ್ಗಳ್ಳ ಕಿತ್ತು ಕೆಂಡು ಹೊೀಗಿವ. ನಾಲುಾ  

ಬ್ಬಯ ರೇಜ್್ನಲಿ್ಲ  ಒೆಂದು ಗೇಟ್ ಸಹ್ ಇಲಿ . ಇದನುನ  ಪರ ಶ್ನ ಸ್ವ ಯಾರೀ ಒಬಬ  ಸ್ವಮಾಜಿಕ 

ಕಾಯಿಕತಿ ನಾಯ ಯಾಲಯದ ಮರೆ ಹೊೀಗಿದಿಾನೆ. ನಾಯ ಯಾಲಯವು ವಚಾರಣೆ 

ಮಾಡುವುದಕೆಾ   ಆದೇಶ ಕಟಟ ದ್. ಅಧಕಾರಿಗಳ್ಳ ಮತೆು   ರಿಟ್ ಪಿಟಷನ್  ವಜ್ಞ 

ಮಾಡಿಸ್ವದಿಾರೆ ಎೆಂದು ಇದರಲಿ್ಲ  ಉತು ರ ಕಟಟ ದಿಾರೆ. ಇದು ನನಗೆ ಮುಖ್ಯ ವಲಿ . ಆ ನಾಲುಾ  

ಬ್ಬಯ ರೇಜ್್ಗಳ್ಳ ಸರಿಯಾಗಬೇಕು.  ಈ ಗೇಟ್ಗಳ್ಳ ಕಿತ್ತು  ಹೊೀಗಿರುವುದರಿೆಂದ ಸಕಾಿರಕೆಾ  

ಯಾವುದೇ ರಿೀತ್ರಯಲಿ್ಲ  ನಷಟ ವಾಗದ ಹಾಗೇ ಅದೇ ಗುತ್ರು ಗೆದಾರರಿೆಂದ ಗೇಟ್ಗಳನುನ  

ಕೂಡಿಸ್ವದಿ್ ೀವೆಂದು ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಉತು ರವನುನ  ಕಟಟ ದಾರೆ, ಸಂತೀಷ. ಇದರಿೆಂದ 

ಉಪಯೀಗ ಏನು ಬಂತ್ತ? ಉದಾಹ್ರಣೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕೆೆಂದರೆ, ಹಾಲಹ್ಳಿು  ಬ್ಬಯ ರೇಜ್್ನಲಿ್ಲ    

ಸುಮಾರು 56 ಗೇಟ್ಗಳಿವ. ಸುಮಾರು 56 ಗೇಟ್ಗಳನುನ  ಕಿತ್ತು  ಹಾಕಿ, ಎಲಿವನುನ  

construction ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಟ , ಬರಿ 21 ಗೇಟ್ಗಳನುನ  ಮಾತರ  ಉಳಿಸ್ವದಿಾರೆ. ಅವು manual gate 

ಗಳ್ಳ. ಚಂದಾಪೂರ ಬ್ಬಯ ರೇಜ್್ನಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು 48 ಗೇಟ್ಗಳೇನಿದಿವು, ಎಲಿವೂ ಕಿತ್ತು  

ಹೊೀಗಿವ. ಅಲಿ್ಲ  ಎರಡೂ ಬದಗಳಲಿ್ಲ  ಗೀಡೆ ನಿಮಿಿಸ್ವ ಸುಮಾರು  21 ಗೇಟ್ಗಳನುನ  ಮಾತರ  

ಉಳಿಸ್ವದಿಾರೆ. ಮಾಣಿಕೇಶಿರ ಬ್ಬಯ ರೇಜ್್ನಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು 51 ಗೇಟ್ಗಳಿದಿವು. ಕಿತ್ತು  ಹೊೀದ 

ಸುಮಾರು 51 ಗೇಟ್ಗಳ  ಜ್ಞಗದಲಿ್ಲ  18 ಗೇಟ್ಗಳನುನ  ಮಾತರ  ಕೂರಿಸ್ವದಿಾರೆ. ಜಿೀರಗಿಹಾಳ 

ಬ್ಬಯ ರೇಜ್್ನಲಿ್ಲ  54 ಗೇಟ್ಗಳಿದಿವು. ಬರಿೀ 18 ಗೇಟ್ಗಳ್ಳ ಮಾತರ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ರು ವ. ಯಾವ 

ಉದಿ್ ೀಶದೆಂದ  ಬ್ಬಯ ರೇಜ್್ಗಳನುನ   ಕಟಟ ದರು, ಅದು technically ಸಂಪೂಣ್ಿ ವಫಲವಾಗಿದ್.    

  (ಮುೆಂದು) 

(735) 16.09.2021,12.00, ಟಸ್ವಹೆಚ-ಜಿಆರ್                          (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

ಶಿರ ೀ ರಘುರ್ನಥ  ರಾವ  ಮಲಾಕ ಪೂರೆ (ಮಂದು):- 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ ಈಗಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಕಾಿರ ಗೇಟ್ ಹಾಕಿಲಿ .  ಈಗಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಲಿ್ಲ  

ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಇದ್.  ಸಿ ಲಪ  ಮಳೆ ನಿೆಂತ ಮೇಲೆ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುತಾು ರೆ.  ಆ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿದ 

ನಂತರ ಸುಮಾರು 15 ದವಸ ಅಥವಾ ಒೆಂದು ತ್ರೆಂಗಳ ಕಾಲ ನಿೀರು ನಿಲಿುತು ದ್. ಮತೆು  ಎಲಿ್ಕ  

ನಿೀರು ಸ್ೀರಿಕೆಂಡು ಹೊೀಗುತು ದ್.  ಹಾಗಾಗಿ, ನಾನು ಮಾನಯ  ಜಲಸಂಪನೂಮ ಲ 

ಇಲ್ಕಖೆಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ವನಂತ್ರ ಮಾಡುವುದೇನೆೆಂದರೆ, ನಮಮ  ಬಿೀದರ್್ ಜಿಲಿೆ ಗೆ ಇರುವಂಥ 
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ಏಕೈಕ ಯೀಜನೆ ಎೆಂದರೆ ಕಾರಂಜ. ಮತೆು  ಗ ಇರುವುದು ಆ ಬ್ಬಯ ರೇಜ್್ಗಳ್ಳ. ಗೀದಾವರಿ 

ಬೇಸ್ವನ್ನಲಿ್ಲ  ಈ ಭಾಗಕೆಾ  20.8 ಟ.ಎೆಂ.ಸ್ವ., ನಿೀರು  ಅಲ್ಕಟ್ಮೆೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದಿು .  

ಇದರಲಿ್ಲ  13.1 ಟ.ಎೆಂ.ಸ್ವ., ನಿೀರನುನ  ಕಾರಂಜಗೆ ಬಳಸುತ್ರು ದಿ್ ೀವ.  ಚ್ಚಳಿಾ  ನಾಲೆಯಲಿ್ಲ  1.17 

ಟ.ಎೆಂ.ಸ್ವ ನಿೀರನುನ  ಬಳಸುತ್ರು ದಿ್ ೀವ.  ಈ ಬ್ಬಯ ರೇಜ್ complete ಆದಲಿ್ಲ  4.8 ಟ.ಎೆಂ.ಸ್ವ., 

ನಿೀರನುನ  ಬಳಸ್ವಕಳು ಬಹುದು.  ಉಳಿದ ನಿೀರು ಆಟೀಮಾಯ ಟಕ್್ ಆಗಿ ಹೊೀಗುತ್ರು ದ್. 

ಅದರಿೆಂದ ಏನೂ ಉಪಯೀಗ ಆಗುತ್ರು ಲಿ .  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನಾನು ಒೆಂದು 

ವಷಯವನುನ  ತಮಮ  ಗಮನಕೆಾ  ತರಲು ಇಚೆೆಪಡುತೆು ೀನೆ.  ಕೃಷ್ಠಣ  ಕಣಿವಯಲಿ್ಲ  ನಾವು ಬಹ್ಳ 

ಜ್ಞಸ್ವು  ನಿೀರನುನ  ಬಳಸ್ವದಿ್ ೀವೆಂದು ಆೆಂಧರ ಪರ ದೇಶದವರು ಕಿರಿಕ್್ ಮಾಡಿ ನಮಮ  ಗೀದಾವರಿ 

ಬೇಸ್ವನಲಿ್ಲರುವ ಸುಮಾರು 20 ಟ.ಎೆಂ.ಸ್ವ., ನಿೀರನುನ  ಈಗಾಗಲೇ ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದಿಾರೆ. ಈ ರಿೀತ್ರ 

ಅನಾಯ ಯವಾಗುತ್ರು ದ್. ಉದಾಹ್ರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ಳವುದಾದರೆ ನಾಳೆ ತಾರಿೀಖು ಸೆಪ್ಟ ೆಂಬರ್್ 17, 

ನಮಮ  ದೇಶ ಸಿ್ವತಂತರ ಯ ವಾಗಿದಿು  ಆಗಸಟ ್ 1947 ಆದರೆ ನಾವು ಸಿ ತಂತರ ಯ ವಾಗಿದಿು  ಸೆಪ್ಟ ೆಂಬರ್್ 

17 ಎೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇದೇ ರಿೀತ್ರ ನಮಮ  ಭಾಗಕೆಾ  ಎಲಿ್ಕ  ರಿೀತ್ರಯಿೆಂದಲ್ಲ 

ಅನಾಯ ಯವಾಗುತ್ರು ದ್.  ಮಾನಯ  ಗೀವೆಂದ ಎೆಂ. ಕಾರಜೀಳ ರವರು ಬೃಹ್ತ್ ನಿೀರಾವರಿ 

ಸಚಿವರು ಆಗಿದಿಾರೆ, ಅವರು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ಒೆಂದು ಬ್ಬರಿ ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಿ, ಬಿೀದರ್್ಗೆ 

ನಾಯ ಯ ಕಡಿಸುವಂಥ ಪಾರ ಮಾಣಿಕವಾದ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕೆೆಂದು ನಾನು ಬಹ್ಳ 

ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿ ಈ ಪರ ಶೆನ ಯನುನ  ಕೇಳಿದಿ್ ೀನೆ.  

 ಶಿರ ೀ ಗೀವಿಂದ ಎಂ. ಕಾರಜೀಳ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಹೈದಾರ ಬ್ಬದ್್ 

ಕನಾಿಟಕ ಪರ ದೇಶ ಹೆಂದುಳಿಯಬ್ಬರದ್ೆಂದು ನಾವು ‘ಕಲ್ಕಯ ಣ್ ಕನಾಿಟಕʼ್ಎೆಂದು ಮರು 

ನಾಮಕರಣ್ ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ.  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ನಮಮ ದು ಹೆಂದುಳಿದ ಪರ ದೇಶವೆಂದು 

ಹೇಳ್ಳತ್ರು ದಿಾರೆ.  ಅದಕಾಾ ಗಿಯೇ ನಾವು ಆ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು ರೂ.500 ಕೀಟಗಳ್ಳ ಖ್ಚ್ಚಿ 

ಮಾಡಿ ಅನುರ್ವ ಮಂಟಪವನುನ  ಕಟಟ ಸುತ್ರು ದಿ್ ೀವ.  ಅದಕಾಾ ಗಿ ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ನಾಲುಾ  

ಬ್ಬಯ ರೇಜ್್ಗಳ ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿದರು. 2011ರಲಿ್ಲ  ಚಂದಾಪೂರ ಬಿರ ಡಜ ್-ಕಂ-ಬ್ಬಯ ರೇಜ್್ನುನ  

ಕಟಟ ರುವುದು.  ಬರಿೀ ನಿೀರಿಗೆ ಅಷ್ಟ ೀ ಅಲಿದೇ ರಸೆು  ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಬಿರ ಡಜ ್-ಕಂ-

ಬ್ಬಯ ರೇಜ್್.  ಆಮೇಲೆ 2012ರಲಿ್ಲ  ಮಾಣಿೀಕೇಶಿ ರ ಬಿರ ಡಜ ್ ಪೂಣ್ಿಗೆಂಡಿದ್.      2013ರಲಿ್ಲ  

ಹಾಲಹ್ಳಿು  ಬಿರ ಡಜ ್-ಕಂ-ಬ್ಬಯ ರೇಜ್್ ಪೂಣ್ಿಗೆಂಡಿದ್. 2014ರಲಿ್ಲ  ಜಿೀರಗಿಹಾಳ ಬಿರ ಡಜ ್-ಕಂ-

ಬ್ಬಯ ರೇಜ್್ ಪೂಣ್ಿಗೆಂಡಿದ್.  ಒಟ್ಟಟ  31,313 ಎಕರೆ ನಿೀರಾವರಿ ಕೆಾ ೀತರ ಕೆಾ  ಮತ್ತು  ಕುಡಿಯುವ 

ನಿೀರಿಗೆ ಕಡುವುದಕಾಾ ಗಿ ನಾವು ಬ್ಬಯ ರೇಜ್್ಗಳನುನ  ನಿಮಾಿಣ್ ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ.  ಅದಕಾಾ ಗಿ 

ಸುಮಾರು ರೂ.221.50 ಕೀಟಗಳನುನ  ಖ್ಚ್ಚಿ ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ. ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, 
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ಆಟೀಮೆಟಕ್್ ಗೇಟ್ಗಳ ಬಗೆೆ  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅವುಗಳನುನ  ಹೊಸ 

ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ ಬಳಸ್ವ ಮಾಡಿಲಿ . ಬಿಜ್ಞಪುರದ ಆದಲ್ಶಾಹ ಮಹಾರಾಜರ ಆಡಳಿತದಲಿ್ಲ  

ಸುಮಾರು 500 ವಷಿಗಳ ಹೆಂದ್ಯೇ ‘ಬೇಗಂ ತಾಲ್ಕಬ್್̓ಎೆಂಬುವರು ಅವೊತ್ರು ನ ಕಾಲದಲಿೆೀ 

ಸುಮಾರು 16 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿಗಾಗಿ ಕೆರೆಯನುನ  ಕಟಟ ದಿ ರು. ಅದಕೆಾ  

ಆಟೀಮೆಟಕ್್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸ್ವದಿರು. ಆ ಆಟೀಮೆಟಕ್್ ಗೇಟ್ ಯಾವಾಗ ಹಾಳಾಯಿತ್ತ 

ಎೆಂದರೆ, ನಾವು ಬಿಜ್ಞಪುರದ ಯು.ಜಿ.ಡಿ., ಕೂಡ ಮಾಡಿದಿ್ವ. 1968-1969ರಲಿ್ಲ  

ಅಗೆದದಿ ರಿೆಂದ ಆ ವಯ ವಸಿೆ  ಸಂಪೂಣ್ಿವಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿ ಹೊೀಯಿತ್ತ.  ಆ ಗೇಟ್ಗಳನುನ  ದನ-

ಕುರಿ ಕಾಯುವಂಥವರೆಲಿ್ಕ  ಮುರಿದು ಹಾಕಿಕರು. ಹಾಗಾಗಿ, ಇವತ್ರು ನ ದವಸ ನಾನು ಸಣ್ಣ  

ನಿೀರಾವರಿ ಸಚಿವನಾದ ನಂತರ ಕೆರೆಯನುನ  ದುರಸ್ವು  ಮಾಡಿ, waste weir function 

ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ; ಅಲಿ್ಲ  ನಿೀರು ನಿಲಿ್ಲಸತಕಾ ೆಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ. ಮಳೆಯಾಗದದಿ ೆಂಥ 

ಸಂದರ್ಿದಲಿ್ಲ  ನಿೀರು ತ್ತೆಂಬಿಸುವಷ್ಟಟ  ವಯ ವಸಿೆಯನುನ  ಕೂಡ ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ.  ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನಾನು ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಿಗಷ್ಟ ೀ ಹೇಳ್ಳವುದಕೆಾ  ಬಯಸುತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ.  

2016ರಲಿ್ಲ  ಬಹ್ಳ ದಡಡ  ಪರ ಮಾಣ್ದಲಿ್ಲ  ಪರ ವಾಹ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಆಟೀಮೆಟಕ್್ ಗೇಟ್ಗಳ್ಳ 

ವಯ ತಾಯ ಸವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ವಕ್್ಿ  ಆಗಲ್ಲಲಿ .  ಬ್ಬಯ ರೇಜ್್ನಲಿ್ಲ  ನಿೀರು ನಿಲಿಲ್ಲಲಿ . ಹಾಗಾಗಿ, 

ಸಕಾಿರ 2017ರಲಿ್ಲ  ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ಮಾಯ ನುಯ ಯಲ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನುನ  

ಮಾಡಿದ್.  ನಾನು ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಳವುದಕೆಾ  ಬಯಸುವುದೇನೆೆಂದರೆ ನನಗೆ 

ಮಾಹತ್ರ ಇರುವ ಪರ ಕಾರ, ನಾನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೊೀಗಿ ನೀಡಿಲಿ ; ನೀಡುತೆು ೀನೆ. ನಾನು ಅಲಿ್ಲಗೆ 

ಭೇಟ ನಿೀಡಿದಾಗ ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಸಲಹೆ ಕಡಬೇಕು. ನಾನು ಅವರನೂನ  ಕರೆದುಕೆಂಡು 

ಹೊೀಗಿ ನೀಡುತೆು ೀನೆ.  ಏಕೆೆಂದರೆ ಬಿೀದರ್್ನವರು ಹೈದಾರ ಬ್ಬದ್್ ಬಿರಿಯಾನಿಯನುನ  

ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಅದು ನನಗೆ ಗತ್ತು . ಅದಕಾಾ ಗಿ ನಾನು ಅವರ ಊರಿಗೆ ಹೊೀಗಿ ಇನಿ್ಪ್ಕ್ಷನ್ 

ಮಾಡಿ. . . 

 ಶಿರ ೀ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರ ೀ 

ಗೀವೆಂದ .ಎೆಂ ಕಾರಜೀಳರವರಿಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಖ್ಯಾಲ್ಲ ಇನೂನ  ಹೊೀಗಿಲಿ .   

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಶ್ರ ೀ ಗೀವೆಂದ .ಎೆಂ ಕಾರಜೀಳರವರೇ, ನಿೀವು ಅಷಟ ನೆನ ೀ 

ಮಾಡಿ ವಾಪಸಿು  ಬರಬೇಡಿ.  ಅದರ ಜತೆಗೆ ಬಿರ ಡಜ ್ನುನ  ನೀಡಿಕೆಂಡು ಬನಿನ . 

 ಶಿರ ೀ ಗೀವಿಂದ ಎಂ. ಕಾರಜೀಳ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು 

ಮಾನಯ  ರಘುನಾಥ್ ರಾವ್ ಮಲ್ಕಾಪೂರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಳವುದೇನೆೆಂದರೆ, ಒೆಂದುವೇಳೆ ಅಲಿ್ಲ  
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ನಿೀರು ನಿಲಿದದಿ ರೆ ಇನನ ೆಂದು ಬ್ಬರಿ ನಮಮ  ಅಧಕಾರಿಗಳ ತಂಡವನುನ  ಕಳ್ಳಹಸುತೆು ೀನೆ.  

ಮತೆು  ಹರಿಯ ಅಧಕಾರಿಗಳಾದ Chief Engineer ಮತ್ತು  ನಮಮ  ಕಾಯಿದಶ್ಿಯವರನುನ  

ಅಲಿ್ಲಗೆ ಕಳ್ಳಹಸ್ವ ನೀಡುವುದಕೆಾ  ಹೇಳ್ಳತೆು ೀನೆ.  ಏನಾದರೂ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವುದು ಅವಶಯ ಕತೆ 

ಇದಿ ರೆ ಅಥವಾ ಈಗ ಅಳವಡಿಸ್ವರತಕಾ ೆಂಥ manual gates ಏನಾದರು ಹಾಳಾಗಿದಿ ರೆ, ಅದನುನ  

ನೀಡಿ, ಸರಿಪಡಿಸತಕಾ ೆಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತೆು ೀವ.  ಮತೆು  ಈಗ ನಾವೇನು ರಿಪೇರಿ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ, ಅದು catchment area calculation ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದಿಾರೆೆಂದು ಹೇಳಿದಿಾರೆ. 

ಇನೆನ ೀನಾದರು ತೆಂದರೆ ಇದಿ ರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯು ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಿಕಡತಕಾ ೆಂಥ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡುತೆು ೀವ.  

  ಶಿರ ೀ ರಘುರ್ನಥ  ರಾವ  ಮಲಾಕ ಪೂರೆ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರು ಆದಷ್ಟಟ  ಬೇಗ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬರುತೆು ೀನೆೆಂದು ಒಪಿಪ ಕೆಂಡಿದಿಾರೆ. ಅದಕೆಾ  ತ್ತೆಂಬ್ಬ 

ಸಂತೀಷ. ಅವರು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನಾನು 

ಅದಕೆಾ  ಒೆಂದು ಜಿೀವಂತ ಸ್ವಕಿಾ  ಹೇಳ್ಳತೆು ೀನೆ.  56, 48, 51, 54 ಸಂಖೆಯ ಯ ಗೇಟ್ ಇದಿ ದಿನುನ  

18, 21 ಏಕೆ ಆಯಿತ್ತ. ಸಕಾಿರ manual gate ಗಳನಾನ ದರೂ ಅಷ್ಟ ೀ ಹಾಕಬಹುದತ್ತು  

ಅಲಿವೇ? ಆಟೀಮೆಟಕ್್ ಗೇಟ್ ಇದಿ ದಿನುನ  ಕಡಿತ ಮಾಡಿರುವುದು it is due to a technical 

mistake. I am quoting this as I am also an Engineer.  ನಾನು ಬಹ್ಳ 

ಜವಾಬಿ್ಬರಿಯುತವಾಗಿ ಹೇಳ್ಳತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ. ಇದು ತಾೆಂತ್ರರ ಕ ದೀಷದ ಕಾರಣ್ದೆಂದ 

ವಫಲವಾಗಿದ್. ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಬಂದಾಗಲೇ ಅವರ ಜತೆಗೆ ಅಧಕಾರಿಗಳ್ಳ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ. 

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಲ್ಲ.  

  ಶಿರ ೀ ಗೀವಿಂದ ಎಂ. ಕಾರಜೀಳ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನಾವು ಗೇಟ್ 

ಅಳವಡಿಸತಕಾ ೆಂಥದಿನುನ  vent ಬಿಡತಕಾ ೆಂಥದಿು  catchment area calculation  ಮಾಡಿ ಆ 

ಪರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಎಷ್ಟಟ  ಮಳೆಯಾಗುತು ದ್, ಎಷ್ಟಟ  ನಿೀರು ಹ್ರಿದು ಬರುತು ದ್ ಎನನ ತಕಾ ೆಂಥ ಲೆಕಾ ದ 

ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರುತೆು ೀವ.  ಹಾಗೇನಾದರೂ ತಾೆಂತ್ರರ ಕ ದೀಷವಾಗಿದಿ ರೆ 

ಸರಿಪಡಿಸ್ವಕಡುತೆು ೀವ.  
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ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖೆಯ .578 

(ಉತ್ು ರ ಲಗತಿು ಸಿದೆ) 

ಶಿರ ೀಮತಿ ಎಸ್ .ವಿೀಣಾ ಅಚಾ ಯಯ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು 

ವಸ್ವು ರವಾಗಿ ಉತು ರವನುನ  ಕಟಟ ದಿಾರೆ.  ನಾನು ಕಳೆದ ಅಧವೇಶನದಲಿ್ಲ  ಕೂಡ ಇದರ 

ಬಗೆೆ  ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದಿ್ ೀನೆ. ಆದರೆ ಇಲಿ್ಲ  ಏನಾಗಿದ್ಯ್ದೆಂದರೆ, ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದಿ  

ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹ್ಣ್ವನುನ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ನನನ  ಪರ ಶೆನ  ಇರುವುದು ಇಷ್ಟ . ಕಡಗು 

ಜಿಲಿೆಯಲಿ್ಲ  ಭಾಗಮಂಡಲ ಹಾಗೂ ಹಾರಂಗಿ ಜಲ್ಕನಯನ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಹೂಳ್ಳ ಎತ್ತು ವ 

ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿಾರೆ.  ಅದಕೆಾ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಹ್ಣ್ವನುನ  ಕೂಡ ಮಿೀಸಲ್ಲಟಟ ದಿಾರೆ.  ಕಳೆದ ಮೂರು 

ವಷಿಗಳಿೆಂದ ಬಿದಿ ೆಂಥ ವಪರಿೀತ ಮಳೆಯಿೆಂದಾಗಿ ನಮಮ  ದಕಿಾ ಣ್ ಕಡಗಿನಲಿ್ಲ  ಅನೇಕ 

ನದಗಳ್ಳ ಕೂಡ ಹ್ರಿಯುತ್ರು ವ.  ಆಮೇಲೆ ನಿೀವು ಅದಕೆಾ  ಏನೆೆಂದು ಹೇಳ್ಳತಾು ರ, ಗತ್ರು ಲಿ .  

ನಾವು ಅದಕೆಾ  ತೀಡು ಎೆಂದು ಕರೆಯುತೆು ೀವ. ಇವತ್ರು ನ ದವಸ ನದಯ ಬದುವಗೆ 

ಹೊೀಗುವಂಥ ಕಾಲುವಗಳೆಲಿ್ಕ  ಹೂಳ್ಳ ತ್ತೆಂಬಿಕೆಂಡು ರೈತರ ತೀಟಗಳಲಿ್ಲ  ಹೂಳ್ಳ 

ತ್ತೆಂಬಿಕೆಂಡಿವ.  ನಿನೆನ  ಮತ್ತು  ಮನೆನ  ಕಡಗಿನಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು 20 ಇೆಂಚ್ಚ ಮಳೆ ಬಂದದ್.  

ಕಾಲುವಗಳಲಿ್ಲ  ಹೂಳ್ಳ ತ್ತೆಂಬಿಕೆಂಡಿರುವುದರಿೆಂದ ಅಲಿ್ಲನ ರೈತರ ತೀಟದ ಬ್ಳೆಗಳಿಗೆ 

ನಿೀರು ನುಗೆಿರುತು ದ್. ಮೂನಾಿಲುಾ  ದವಸ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದಲಿ . ನಾವು 

ಬ್ಳೆಸ್ವದಂಥ ಕಾಫಿ, ಪ್ಪಪ ರ್್, ಅಡಿಕೆ ನೆಲದಲಿ್ಲದ್. ಇದನುನ  ಕೇಳ್ಳವವರು ಯಾರು? ಆ ಎಲಿ್ಕ  

ಉಪ ನದಗಳ ಹೂಳನುನ  ಎತು ಬೇಕಾಗಿದ್.  ಸಕಾಿರ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾಗಮಂಡಲ ಮತ್ತು  

ಹಾರಂಗಿ ಜಲ್ಕನಯನ ಪರ ದೇಶ ಇವರಡನೆನ ೀ ಗಮನದಲಿ್ಲಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು ಹೂಳ್ಳ 

ತೆಗೆಯುವುದಕೆಾ  ಹ್ಣ್ವನುನ  ವನಿಯೀಗ ಮಾಡುತ್ರು ದ್. ಅದಕೆಾ  ನಾನು ಹೇಳ್ಳವುದೇನೆೆಂದರೆ, 

ಎೆಂ.ಐ.ಡಿಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿ ಲಪ  ಹ್ಣ್ವನುನ  ಕಟ್ಟಟ  ಇೆಂತಹ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ  ಕೆಲಸಗಳನುನ  

ಸಪೊೀಟಿವ್ ಆಗಿ ರೈತರ ಗದಿ್  ಮತ್ತು  ತೀಟಗಳಿಗೆ ನಿೀರು ನುಗೆದರುವ ರಿೀತ್ರಯಲಿ್ಲ  

ಸಕಾಿರ ಒೆಂದು ವಯ ವಸಿೆಯನುನ  ಖಂಡಿತವಾಗಿಯು ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ 

ಇದನುನ  ಹೇಳ್ಳವುದನುನ  ಇಚೆೆಪಡುತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ.  ಇವತ್ರು ನ ದವಸ ಸಕಾಿರ ಏನು ಕಡಗು 

ಜಿಲಿೆ ಗೆ ಹೂಳ್ಳ ಎತ್ತು ವುದಕೆಾ  ಹ್ಣ್ವನುನ  ವನಿಯೀಗ ಮಾಡುತ್ರು ದ್, ಅದನುನ  ಸಣ್ಣ  ಸಣ್ಣ  

ಹೊಳೆಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ರೈತರ ತೀಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು  ಗದಿ್ ಗಳಿಗೆ ನಿೀರು ನುಗೆದ ರಿೀತ್ರಯಲಿ್ಲ  

ಮೈನರ್್ ಇರಿಗೇಷನ್ರವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎೆಂ.ಐ.ಡಿಯವರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಕಟೆಟ ಯನುನ  ಕಟ್ಟಟ ವಂಥ 

ಒೆಂದು ವಯ ವಸಿೆ  ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಗಬೇಕು. ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಇದರ ಜತೆಗೆ ಕಾವೇರಿ 

ಹೊಳೆಯಿೆಂದ ನಮಮ  ಹಾರಂಗಿ ಜಲ್ಕನಯನ ಪರ ದೇಶದವರೆಗೆ ಅನೇಕ ನದಗಳ್ಳ 
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ಹ್ರಿಯುತ್ರು ವ.   ನನನ  ಊರಾದ ಮುಕಾ ಡಿುನಲಿ್ಲ  ಕಾವೇರಿ ಹೊಳೆ ಹ್ರಿಯುತ್ರು ದ್.  ಎರಡು 

ಹೊಳೆಗಳ್ಳ ಬಂದು ಸೇರುವಂಥ ಜ್ಞಗದಲಿ್ಲ  ಇವತ್ರು ಗೂ ಕೂಡ ಮಣ್ಣಣ  ಮತ್ತು  ಮರಳ್ಳ 

ತ್ತೆಂಬಿಕೆಂಡಿದ್.  ನಮಮ  ಕಡಗು ಜಿಲಿೆಯಲಿ್ಲ  ಮರಳ್ಳ ತೆಗೆಯುವುದಕೆಾ  ಯಾವುದೇ ಒೆಂದು 

ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಇಲಿ .  ಎಲಿ್ಲ  ಕೂಡ ಮರಳನುನ  ಹ್ರಾಜು ಕೂಡ ಹಾಕುತ್ರು ಲಿ .  ಮರಳನುನ  

ಹ್ರಾಜು ಹಾಕಿದರೆ ಸಕಾಿರಕೂಾ  ಕೂಡ ಹ್ಣ್ ಬರುತು ದ್.  ಅಲಿ್ಲ  ಮರಳ ನಿಧಯನುನ  ಗುತ್ರಿಸ್ವ 

ಆ ಮರಳ್ಳ ತೆಗೆಯುವುದಕೆಾ  ಒೆಂದು ವಯ ವಸಿೆ  ಮಾಡಿದರೆ ಸಕಾಿರಕೆಾ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ದುಡುಡ  

ಬರುತು ದ್.  ಕಾಳಸಂತೆಯಲಿ್ಲ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಮರಳ್ಳ ಹೊೀಗುತ್ರು ದ್.  ಇದನೆನ ಲಿ್ಕ  ನಾವು ಯಾರ 

ಜತೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಎೆಂಬ ಪರ ಶೆನ  ಕೂಡ ನನನ ಲಿ್ಲದ್.  ನನನ  ಮನೆಯ ಮುೆಂದ್ಯೇ 

ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಮರಳ್ಳ, ಹೂಳ್ಳ ತ್ತೆಂಬಿಕೆಂಡಿದ್. ಇವತ್ತು  ಕೂಡ ನಮಮ  ಗದಿ್  ಮತ್ತು  ತೀಟ 

ಮುಳ್ಳಗಿದ್.  ಅದೇ ರಿೀತ್ರ ವರಾಜಪೇಟೆ ಮತ್ತು  ಪೊನನ ೆಂಪೇಟೆ ತಾಲಿ್ಲಕ್್ಗಳಲಿ್ಲ  ಕೂಡ ಇದೇ 

ರಿೀತ್ರಯ ಸಮಸೆಯ  ಉದಭ ವವಾಗಿದ್. ಹಾಗಾಗಿ, ಮರಳ್ಳ ಹಾಗೂ ಹೂಳನುನ  ಕೂಡ ತೆಗೆಯಬೇಕು.  

ಹಾಗಾಗಿ, ಸಕಾಿರ ಇದಕೆಾ  ಒೆಂದು ಉತು ಮವಾದ ವಯ ವಸಿೆ  ಮಾಡಬೇಕು. ಕಡಗಿನ ಜನರು 

ಈಗಾಗಲೇ ಕಂಗೆಟಟ ದಿಾ ರೆ. ಎರಡು ದನಕೆಾ  ಸುಮಾರು 20 ಇೆಂಚ್ಚ ಮಳೆ ಬಂದದ್ ಎೆಂದರೆ, 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಇದನುನ  ತಾವೇ ಊಹೆ ಮಾಡಿಕಳು ಬೇಕು. ಅಲಿ್ಲನ ಜನ 

ಕಷಟ ದಲಿ್ಲದಿಾರೆ. ಇವತ್ರು ನ ದವಸ ನಮಮ ನುನ  coffee planters ಎೆಂದು ಹೇಳ್ಳತಾು ರೆ. ಬರುವ 

ವಷಿದಲಿ್ಲ  ಯಾರಿಗೂ ಕಾಫಿ ಕುಯುಯ ವಂಥ ಪರಿಸಿ್ವ ತ್ರ ಕೂಡ ಕಡಗಿನಲಿ್ಲ  ಇಲಿ . ಹಾಗಾಗಿ, 

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಈ ವಚಾರವನುನ  ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆೆಂದು ನಾನು ಈ 

ಸಂದರ್ಿದಲಿ್ಲ  ಕೇಳ್ಳವುದಕೆಾ  ಇಚೆೆಪಡುತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ.  

(ಮಂದು...) 

(736)16.9.2021/12.10/ಎಂ.ಎಂ-ಜಿ.ಆರ  

(ಸಭಾಪತ್ರಯವರ ಉಪಸಿ್ವ ತ್ರ) 

ಶಿರ ೀ ಗೀವಿಂದ ಎಂ. ಕಾರಜೀಳ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಹಾರಂಗಿ 

ಜಲ್ಕನಯನ ಪರ ದೇಶ ಮತ್ತು  ನದ ಪಾತರ ದ ಸಮಸೆಯ ಗಳ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು  ರಕ್ಷಣಾ 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಕಾಿರ  ನವೆಂಬರ್್ 2020ರಲಿ್ಲ  130 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  

ಮಂಜೂರಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್.  ಈಗ ಟೆೆಂಡರ್್ ಪರ ಕಿರ ಯ್ದ ಪಾರ ರಂರ್ದಲಿ್ಲದ್.  ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 

ತಾವು ಏನು ಕೆಲಸಗಳ್ಳ ಆಗಬೇಕೆೆಂದು ಬಯಸುತ್ರು ೀರಿ ಅದನುನ  ಮಾಡಿಕಡುತೆು ೀವ. ಮಾನಯ  
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ಸದಸಯ ರು ಮರಳ್ಳ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡಿದಿಾರೆ. ಅದರ ಬಗೆೆ  ಸಂಬಂಧಪಟಟ  ಇಲ್ಕಖೆಯವರನುನ  

ಕರೆದು ಮಾತನಾಡುತೆು ೀನೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರ ಸಲಹೆ ಸರಿ ಇದ್.  

ಶಿರ ೀ ಗೀವಿಂದ ಎಂ. ಕಾರಜೀಳ:- ಹೌದು ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರ ಸಲಹೆ ಸರಿ ಇದ್.  

ಏಕೆೆಂದರೆ, ಮರಳಿದ್; ಅದರ ಅವಶಯ ಕತೆ ಜನರಿಗಿದ್.  ಸಕಾಿರಕೆಾ  royalty ಬರುತು ದ್.  ಅದನುನ  

ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಏನು ಸಲಹೆ ನಿೀಡಿದಿಾರೆ, ಅದು ಸರಿ ಇದ್.  ಹಾರಂಗಿಯ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ 

ಏನು ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ ಅದನುನ  ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಾಡುತೆು ೀವ.  

ಶಿರ ೀಮತಿ ಎಸ್. ವಿೀಣಾ ಅಚಾ ಯಯ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಒೆಂದು ವಚಾರ. 

ತಾವು ಹಾರಂಗಿ ಮತ್ತು  ಭಾಗಮಂಡಲ, ಕಾವೇರಿ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಿಾರೆ.  ನಾನು ಇನನ ೆಂದು 

ವಚಾರವನುನ  ಹೇಳ್ಳವುದಕೆಾ  ಇಚೆೆಪಡುತೆು ೀನೆ.  ಭಾಗಮಂಡಲ ಮತ್ತು  ಹಾರಂಗಿಯ 

ಮಧಯ ದಲಿ್ಲ  ಅನೇಕ ಉಪನದಗಳಿವ.  ಅದನೂನ  ಕೂಡ ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆೆಂದು 

ಕೇಳಿಕಳ್ಳು ತೆು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೀ ಗೀವಿಂದ ಎಂ. ಕಾರಜೀಳ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಉಪನದಗಳನೂನ  

ಕೂಡ ಸವಿ ಮಾಡಿಸ್ವ ನೀಡೀಣ್, ಏನೇನು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅವಶಯ ಕತೆ ಇದ್ ಅದನುನ  

ತೆಗೆದುಕಳ್ಳು ವುದಕೆಾ  ಸೂಚ್ನೆ ಕಡುತೆು ೀನೆ.  
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ಚುಕೆಕ  ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖೆಯ : 522 

(ಉತ್ು ರವನುು  ಲಗತಿು ಸಿದೆ) 

ಶಿರ ೀ ಕೆ. ಗೀವಿಂದರಾಜ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು 

ಉತು ರವನುನ  ಒದಗಿಸ್ವದಿಾರೆ.  ನಾನು ಮೂರು ವಷಿಗಳ ಅವಧಯಲಿ್ಲ  ಸಂರ್ವಸ್ವರುವ 

ಲ್ಕಕಪ್ ಡೆತ್ ಪರ ಕರಣ್ಗಳ್ಳ ಎಷ್ಟ ೆಂದು ಪರ ಶೆನ  ಕೇಳಿದಿ್ ೀನೆ.  ಅವರು ಅದರ ಮಾಹತ್ರ 

ಕಟಟ ಲಿ .  ಒಟ್ಟಟ  27 ಮರಣ್ ಪರ ಕರಣ್ಗಳ ಜಿಲಿ್ಕವಾರು, ವಷಿವಾರು ವವರಗಳನುನ  

ಅನುಬಂಧ-ಅ ನಲಿ್ಲ  ಒದಗಿಸಲ್ಕಗಿದ್.  ಎಲಿ್ಲ  ಅನುಬಂಧ-ಅ ಇದ್ ಎನುನ ವುದು ಗತ್ರು ಲಿ .  

ನನಗಂತೂ ಉತು ರದಲಿ್ಲ  ಬಂದಲಿ .  ಇದು ಮದಲನೆಯದು. ಇದಕೆಾ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು 

ಉತು ರ ಕಡಲ್ಲ. 

ಶಿರ ೀ ಅರಗ ಜಾಾ ನೇಂದರ :- ಉತು ರವನುನ  ಒದಗಿಸ್ವದಿ್ ೀನೆ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಗೀವೆಂದರಾಜುರವರೇ, ನಿೀವು ಮದಲು ಪರ ಶೆನ  ಕೇಳಿ 

ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಉತು ರ ಹೇಳ್ಳತಾು ರೆ.  ಒೆಂದು ಪರ ಶೆನ  ಕೇಳಿ ಅವರನೆನ ೀಕೆ ಎಬಿಬ ಸುತ್ರು ೀರಿ? 

ಶಿರ ೀ ಕೆ. ಗೀವಿಂದರಾಜ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಲ್ಕಕಪ್ ಡೆತ್ಗಳ ಇತ್ರು ೀಚಿನ 

ವವರಗಳನುನ  ಹೇಳ್ಳತೆು ೀನೆ.   ಮನೆನ  ಇತ್ರು ೀಚೆಗೆ ಜೆ.ಸ್ವ. ನಗರ ಸೆಟ ೀಷನ್ನಲಿ್ಲ  ಡರ ಗ್್ ಪ್ಡಿರ್್ ಆದ 

ʼಕಾೆಂಗೀʼಎೆಂಬುವವನ ಲ್ಕಕಪ್ ಡೆತ್ ಆಗುತು ದ್.  ಅಲಿ್ಲ  ಗಲ್ಕಟೆಯೂ ಆಗುತು ದ್.  ಅದರ 

ವರದಯೇನೂ ಆಗಿಲಿ .  ಅವತ್ತು  ಲ್ಕಕಪ್ ಡೆತ್ ಆದಾಗ ಮತ್ತು  ಎನ್ಕೌೆಂಟರ್್ ಆದಾಗ ಆ 

ಬಗೆೆ  ಮಿೀಡಿಯಾದಲಿ್ಲ  ಚೆನಾನ ಗಿ ಸುದಿ  ಬರುತು ದ್.  ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಪರ ಕರಣ್ದ ಬಗೆೆ  

ತನಿಖೆ ಆಯಿತೇ ಎನುನ ವ ಬಗೆೆ  ಯಾರೂ ವರದ ಕಡುವುದಲಿ .  ಸಂಜಯನಗರದಲಿ್ಲ  

ಒೆಂದು ಪರ ಕರಣ್ವಾಗಿದ್.  ಅಲಿ್ಲ  ಒಬಬ  ಡಾಕಟ ರನುನ  ಕರೆದುಕೆಂಡು ಹೊೀಗಿ ಅವರನುನ  

ಯಾವರಿೀತ್ರ ಮಾಡಿದಿಾರೆೆಂದರೆ ಅದು ದನಪತ್ರರ ಕೆಯಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ಟ.ವ.,ನಲಿ್ಲ  ಬಂತ್ತ.  

ಪೊಲ್ಲೀಸ್ ಸೆಟ ೀಷನ್ನಲಿ್ಲ  ಅವರಿೆಂದ ಸುಮಾರು 15 ಅಥವಾ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹ್ಣ್ವನೂನ  

ತೆಗೆದುಕಳ್ಳು ತಾು ರೆ.  ಆ ಡಾಕಟ ರನುನ  ಹೊಡೆದು ಮೂರು ದನ ಇಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು ಆಮೇಲೆ 

ಬಿಡುತಾು ರೆ.  ಅದಾದ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಆದರೆ ತನಿಖ್ಯಧಕಾರಿಯಾಗಿ 

ಅಲಿ್ಲರುವ ಎ.ಸ್ವ.ಪಿ., ಯನುನ  ನೇಮಕ ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಅವರ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವವರು ಕೆಲಸ 

ಮಾಡುತಾು ರೆ, ಮೇಲೆ ಇವರು ಬ್ಬಸ್ ಆಗಿರುತಾು ರೆ.  ಹೀಗಾದರೆ ಎಲಿ್ಲ  ನಾಯ ಯ ಸ್ವಗುತು ದ್ ಹೇಳಿ? 

ಅವರು ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಎೆಂದು ಸ್ವಧಯ ವಾದಷ್ಟಟ  ಆ ಪರ ಕರಣ್ವನುನ  
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ಮುಚಿಚ ಹಾಕುವ ಪರ ಯತನ  ಮಾಡುತಾು ರೆ.  ಆ ಡಾಕಟ ರ್್ರವರ ಪರಿಸಿ್ವ ತ್ರ ನೀಡಿದರೆ ಇೆಂತಹ್ 

ಪರಿಸಿ್ವ ತ್ರ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ ಎೆಂದನಿಸುತು ದ್.   ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಕೆ.ಆರ್. ಪುರಂನಲಿ್ಲ  ಮೂರು 

ವಷಿದ ಹೆಂದ್ ಒೆಂದು ಲ್ಕಕಪ್ ಡೆತ್ ಆಗುತು ದ್.   ಅದು ನಿಖ್ರವಾಗಿ ಆಗಿದ್.  ಆದರೆ 

ಅದನುನ  ಎಫ್.ಐ.ಆರ್್ ಹಂತದಲಿ್ಲ  ಏನು ಮಾಡುತಾು ರೆೆಂದರೆ,್ ‘Died್ in್ hospitalʼ್ ಎೆಂದು 

ಆಸಪ ತೆರ ಯಲಿ್ಲ  ಒೆಂದು ರಿಪೊೀಟ್  ಬರೆಸುತಾು ರೆ.  ಹಾಗೆ ಬರೆಸ್ವಕೆಂಡು ಬಂದು ಲ್ಕಕಪ್ ಡೆತ್ 

ಆಗಿಲಿ  ಎೆಂದು ಸೃರ್ಷಟ  ಮಾಡುತಾು ರೆ.  ಇದರಿೆಂದ ಜನಗಳಿಗೆ ಪೊಲ್ಲೀಸ್ ಇಲ್ಕಖೆ ಮೇಲೆ 

ನಂಬಿಕೆ ಹೊೀಗುತು ದ್.  ನಮಮ  ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಪೊಲ್ಲೀಸ್ ಇಲ್ಕಖೆ ಚೆನಾನ ಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ರು ದ್.  

ಆದರೆ ಎಲಿೀ ಒೆಂದು Blacksheep ಇರುತು ದ್. 2, 3, 5 ಜನರು ಮಾಡುವ ತಪಿಪ ನಿೆಂದ ಇಡಿೀ 

ಇಲ್ಕಖೆಗೆ ಕಳಂಕ ಬರುತು ದ್.  National Crime Bureau  ನಲಿ್ಲ  ಶೇ.29ರಷ್ಟಟ  ಜತೆಗೆ 

ಶೇ.5ರಷ್ಟಟ  ಇಡಿೀ ರಾಷಟ ರದಲಿ್ಲ  ಲ್ಕಕಪ್ಡೆತ್ ಆಗುತ್ರು ದ್ ಎೆಂದು ಪಾಲ್ಲಿಮೆೆಂಟ್ನಲಿ್ಲ  ಉತು ರ 

ಕಟಟ ದಿಾರೆ.  ಇತ್ರು ೀಚೆಗೆ ಸ್ವೆಂಧಗಿ ಮತ್ತು  ಬಿಜ್ಞಪುರದಲಿ್ಲ  ಎರಡು ಲ್ಕಕಪ್ ಡೆತ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿದ್.  

ಆದರೆ ಸಕಾಿರ ಅದರ ಮಾಹತ್ರಯನೂನ  ಕಡಲ್ಲಲಿ .  ದಯವಟ್ಟಟ  ಇದಕೆಾ  ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರು ಉತು ರ ಕಡಬೇಕೆೆಂದು ವನಂತ್ರಸುತೆು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೀ ಅರಗ ಜಾಾ ನೇಂದರ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಕೇಳಿರುವ 

ವವರಕೆಾ  ಸಂಬಂಧಪಟಟ  ಹಾಗೆ ಇನನ ಷ್ಟಟ  ವವರಗಳನುನ  ಅವರಿಗೆ ತರಿಸ್ವ ಕಡುತೆು ೀನೆ.  ನನನ  

ಬಳಿ 2018-19, 2019-20 ಮತ್ತು  2020-21ರಲಿ್ಲ  ಆಗಿರುವಂತಹ್ ವವರ ಇದ್.  2018ನೇ 

ಇಸವಯಲಿ್ಲ  ಎೆಂಟ್ಟ, 2019ನೇ ಇಸವಯಲಿ್ಲ  03, 2020ರಲಿ್ಲ  06 ಮತ್ತು  2021ರಲಿ್ಲ  10 

ಮರಣ್ಗಳಾಗಿದ್.  ಅದಕೆಾ  ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತೆ ವವರಗಳನುನ  ಕಟಟ ದಿ್ ೀವ.  ಮಾನಯ  

ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಗತ್ರು ದ್.  

ಶಿರ ೀ ಕೆ. ಗೀವಿಂದರಾಜ:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ನನಗೆ ಆ ಉತು ರವನುನ  ಕಟಟ ಲಿ .  

ಇಷ್ಟ ೀ ಇರುವುದು.  

ಶಿರ ೀ ಅರಗ ಜಾಾ ನೇಂದರ :- ಅನುಬಂಧವನುನ  ಕಳ್ಳಹಸ್ವಕಡುತೆು ೀನೆ.  ಮಾನಯ  

ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಗತ್ರು ದ್.  ಲ್ಕಕಪ್ ಡೆತ್ ಎೆಂದ ತಕ್ಷಣ್ ಲ್ಕಕಪ್ನಳಗೆ ಸ್ವಯುವುದು ಎೆಂಬ 

ಪರಿಕಲಪ ನೆ ಸ್ವಮಾನಯ ವಾಗಿದ್. ಆರೀಪಿಗಳ್ಳ ಅರೆಸಟ ್ ಆಗಿ ಕೀಟ್ ಗೆ 

ಹಾಜರುಪಡಿಸುವುದರಳಗಾಗಿ ಆಕಸ್ವಮ ಕವಾಗಿ ತಪಿಪ ಸ್ವಕೆಂಡು ಹೊೀಗುತಾು ರೆ.  ಒೆಂದು 

ಪರ ಕರಣ್ದಲಿ್ಲ  ಮೂತರ  ವಸಜಿನೆಗೆ ಎೆಂದು ಹೊೀಗುತಾು ರೆ, ಅಲಿ್ಲೆಂದ ತಪಿಪ ಸ್ವಕೆಂಡು ಓಡಿ 

ಹೊೀಗುತಾು ನೆ, ಆಗ ಚ್ಲ್ಲಸುತ್ರು ದಿ  ಬಸಿ್ವ ಗೆ ಸ್ವಕಿಾ ಹಾಕಿಕೆಂಡು ಸತ್ತು  ಹೊೀಗುತಾು ನೆ.  ಮನೆನ  
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ಸ್ವೆಂಧಗಿ ಪರ ಕರಣ್ದಲಿ್ಲ  ಆತ latrine ಗೆ ಎೆಂದು ಹೊೀಗುತಾು ನೆ, ಆಗ ಲುೆಂಗಿಯನುನ  ಕುತ್ರು ಗೆ 

ಸುತ್ರು ಕೆಂಡು ಶೌಚಾಲಯದಲಿ್ಲಯೇ ಆತಮ ಹ್ತೆಯ  ಮಾಡಿಕೆಂಡುಬಿಟಟ ನು.  ಇೆಂತಹ್ 

ಸಂದರ್ಿಗಳಲಿ್ಲ  ಆ ಘಟನೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ್ ಅದನುನ  ಸ್ವ.ಓ.ಡಿ., ಗೆ ಒಪಿಪ ಸುತಾು ರೆ.  ಅದು standing 

instruction.  ಸಿ ಳಿೀಯ ಪೊಲ್ಲೀಸರು ಅದನುನ  ತನಿಖೆ ಮಾಡುವುದಲಿ . ಅವರು ಬಂದು 

ತಕ್ಷಣ್ವೇ ಕೇಸನುನ  ನೀೆಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೆಂಡು ತನಿಖೆಯನುನ  ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡುತಾು ರೆ.  

National Human Rights Commission ( N.H.R.C., ) ಗೈಡ್ಲೈನಿ್ ಪರ ಕಾರ  ಘಟನೆಯಾಗಿ 24 

ಗಂಟೆಯಳಗಾಗಿ ಎಸ.ಪಿ., ಯವರು ಎನ.ಹೆಚ.ಆರ್.ಸ್ವ., ಗೆ ವರದಯನುನ  

ಕಡಬೇಕಾಗುತು ದ್.  ಆ ಗೈಡ್ಲೈನಿ್ ಪರ ಕಾರ ಪೊೀಸಟ ್ ಮಾಟಿೆಂ ಇರಬಹುದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ 

ತನಿಖೆ ಇರಬಹುದು ಅವಲಿವೂ ಆಗಬೇಕಾಗುತು ದ್. ತಮಗೇ ಗತ್ರು ರುವಂತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ 

ಕೀಟ್  ಆದೇಶದ ಪರ ಕಾರ ಪೊಲ್ಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲಿ್ಲ  ಸ್ವ.ಸ್ವ.,ಕಾಯ ಮೆರಾಗಳನುನ  

ಅಳವಡಿಸ್ವದಿ್ ೀವ.  

ಶಿರ ೀ ಕೆ. ಗೀವಿಂದರಾಜ:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಅವುಗಳಾವುವೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ರು ಲಿ . 

ಶಿರ ೀ ಅರಗ ಜಾಾ ನೇಂದರ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಅವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತು ದೀ 

ಇಲಿವೊೀ ಎೆಂದು ನೀಡುವುದಕೆಾ  ಜಿಲಿ್ಕ  ಮಟಟ ದಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ರಾಜಯ ಮಟಟ ದಲಿ್ಲ  ಒೆಂದು 

ಸಮಿತ್ರಯನುನ  ನೇಮಕ ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ.  ಅವರು ಆಗಾಗ ಸಭೆ ಸೇರಿ ಅದನುನ  ಪರಿಶ್ೀಲನೆ 

ಮಾಡುತಾು ರೆ.  191 ಪೊಲ್ಲೀಸ್ ಸೆಟ ೀಷನ್ಗಳಿಗೆ ಇನೂನ  ಆ ವಯ ವಸಿೆಯನುನ  ಕಲ್ಲಪ ಸಲ್ಕಗಿಲಿ .  ಈ 

ಸಲ ಅದನೂನ  ಹಾಕಿಸುತ್ರು ದಿ್ ೀವ.  ಇತ್ರು ೀಚೆಗೆ ಪೊಲ್ಲೀಸರ ಹೆಂಸೆಯಿೆಂದ, ದೌಜಿನಯ ದೆಂದ 

ಮರಣ್ ಸಂರ್ವಸುವ ಸಂಖೆಯ  ಬಹ್ಳ ಕಡಿಮೆ ಇದ್.  ಶೇ.100 ರಷಟ ನೂನ  ನಾನು 

ನಿರಾಕರಿಸುವುದಕೆಾ  ಹೊೀಗುವುದಲಿ .  ಅದರ ಮೇಲೆ ಪೊಲ್ಲೀಸರನುನ  ಅರೆಸಟ ್ ಮಾಡಿ 

ಅವರನುನ  ಎಲಿ್ಕ  ರಿೀತ್ರಯಿೆಂದಲ್ಲ, ಸ್ವಮಾನಯ  ಜನರನುನ  ಯಾವರಿೀತ್ರ ನಡೆಸ್ವಕಳ್ಳು ತಾು ರೆ 

ಅದೇ ರಿೀತ್ರ ನಡೆಸ್ವಕೆಂಡು ಸ್ವ.ಓ.ಡಿ. ಮೂಲಕ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸ್ವ, ಆ ವರದಯ ಆಧಾರದ 

ಮೇಲೆ ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳ್ಳು ತು ದ್.  ಈಗ ಸುಲರ್ಕಾ ೆಂತೂ ಆಗುವುದಲಿ . 

ಶಿರ ೀ ಎಸ್.ಆರ. ಪ್ರಟ್ಟೀಲ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, . . . 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ವರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರೇ, ಇದು ಪರ ಶನ ೀತು ರ ವೇಳೆ.  

ಶಿರ ೀ ಎಸ್.ಆರ. ಪ್ರಟ್ಟೀಲ(ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಕಸಟ ಡಿಯಲಿ್ಲರುವಂತಹ್ ಆರೀಪಿ latrine ಗೆೆಂದು ಹೊೀಗಿ ಲುೆಂಗಿಯಿೆಂದ 
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ಶೌಚಾಲಯದಲಿ್ಲಯೇ ಆತಮ ಹ್ತೆಯ  ಮಾಡಿಕೆಂಡ, ಅೆಂದರೆ, ಅದು ಪೊಲ್ಲೀಸರ ಟ್ಯಚ್ಿರ್್ 

ಇೆಂದ ಅಲಿ ಎೆಂದು ಅಭಿಪಾರ ಯ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.  ಪೊಲ್ಲೀಸರ 

ಕಸಟ ಡಿಯಲಿ್ಲದಿ ೆಂತಹ್ ಸಂದರ್ಿದಲಿ್ಲ  third degree method,  ವಚಿತರ ವಾದಂತಹ್ ದೈಹಕ 

ಚಿತರ  ಹೆಂಸೆ ಕಟ್ಟಟ  ಆ ಆರೀಪಿ ಅೆಂಜಿಕೆಯಲಿ್ಲರುತಾು ನೆ.  ಆಮೇಲೆ ಮುೆಂದನ 

ಪರಿಣಾಮವನುನ  ಊಹಸ್ವ ಟ್ಯಯಿ್ದಟ್ನಿೆಂದ ಸೆಲ್ ಗೆ ಹೊೀದ ತಕ್ಷಣ್ ಮತೂು  ಟ್ಯಚ್ಿರ್್ 

ಮಾಡುತಾು ರೆ ಎೆಂಬ ಅೆಂಜಿಕೆಗೆ ಆತ ಆತಮ ಹ್ತೆಯ  ಮಾಡಿಕೆಂಡಿರುತಾು ನೆ. Is it not an 

abetment to the accused to commit suicide? Undertrial accused ಅನುನ  ಅರೆಸಟ ್ ಮಾಡಿ 

ತಮಮ  ಕಸಟ ಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿರುತಾು ರೆ.  ಆರೀಪಿ ಉರುಳ್ಳ ಹಾಕಿಕೆಂಡು 

ಶೌಚಾಲಯದಲಿ್ಲ  ಸತ್ರು ರಬಹುದು.  ಆದರೆ ಅದಕೆಾ  ಕಾರಣ್ ಇರಬೇಕಲಿವೇ? ಪೊಲ್ಲೀಸರ 

ಅತ್ರಯಾದ ಚಿತರ ಹೆಂಸೆಯೇ ಅದಕೆಾ  ಕಾರಣ್ವಾಗಿರುತು ದ್.  ಮತೆು  ಈ ರಿೀತ್ರಯಾದ 

ಚಿತರ ಹೆಂಸೆಯನುನ  ತನಗೆ ತಡೆದುಕಳು ಲು ಆಗುವುದಲಿ , ಸ್ವಯುವುದೇ ಲೇಸು ಎನುನ ವ 

ಭಾವನೆಯಿೆಂದ ಕಸಟ ಡಿಯಲಿ್ಲದಿ  accused ಸ್ವಯುವುದಕೆಾ  ಸ್ವಧಯ ವರುತು ದ್.  ಅದಕೆಾ  

ಪೊಲ್ಲೀಸರು ʼಆತ ಟ್ಯಯಿ್ದಟ್ಗೆ ಹೊೀದ, ಅಲಿ್ಲಯೇ ಉರುಳ್ಳ ಹಾಕಿಕೆಂಡು ಸತು , ಇದರಲಿ್ಲ  

ಪೊಲ್ಲೀಸರ ಪಾತರ  ಏನೂ ಇಲಿ  ಎನುನ ವುದು ಸರಿಯಾದ ತನಿಖೆಯಲಿ  ಎೆಂಬುದು ನನನ  

ಅಭಿಪಾರ ಯ. They will apply third degree method very severely.  ಅವನು ಎಷ್ಟಟ  

ರ್ಯದಲಿ್ಲರುತಾು ನೆ, ಪೊಲ್ಲೀಸರ ಕೈಯಲಿ್ಲ  ಸ್ವಕಿಾ ಹಾಕಿಕೆಂಡು ಅವರ ಕೈಯಲಿ್ಲ  

ಹೊಡೆಸ್ವಕೆಂಡು ಬಡಿಸ್ವಕೆಂಡು, ಚಿತರ ಹೆಂಸೆಯಿೆಂದ ಸ್ವಯುವ ಬದಲು ಆತಮ ಹ್ತೆಯ  

ಮಾಡಿಕೆಂಡರೆ ಒಳೆು ಯದು ಎೆಂಬ ತ್ರೀಮಾಿನಕೆಾ  ಬಂದರುತಾು ರೆ. They should be tried 

first.  ಅದರ ಹನೆನ ಲೆಯನುನ  ಅಧಯ ಯನ ಮಾಡಬೇಕು.  ಕಸಟ ಡಿಯಲಿ್ಲ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡಾಗ 

ಏನೇನಾಗಿದ್, ಯಾವ ರಿೀತ್ರಯಾದ interrogation ಆಗಿದ್ ಎನುನ ವುದನುನ  ನೀಡಬೇಕು.  ಈಗ 

ಎಲಿರೂ 21ನೆ ಶತಮಾನದ ಹೊಸ್ವು ಲ್ಲನಲಿ್ಲದಿ್ ೀವ. 

(ಮುೆಂದು) 

(737) 16-09-2021/ 12-20/ ಕೆಹೆಚ-ಎೆಂಡಿ                        (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ)                                                       

ಶಿರ ೀ ಎಸ್.ಆರ.ಪ್ರಟ್ಟೀಲ  (ಮಂದು):-  

ಈಗ tactfully, intelligently interrogation ಮಾಡುವುದಕೆಾ  ಬರುತು ದ್. ಅಲಿ್ಲ  ಪೊಲ್ಲೀಸರು 

ಯಾವ ರಿೀತ್ರ torture ಮಾಡುತಾು ರೆ, ಏನೇನು ಮಾಡುತಾು ರೆ ಎೆಂಬುದು ನನಗೆ ಗತ್ರು ದ್. ಅದಕೆಾ  

ಹನೆನ ಲೆಯಾಗಿ . . .  
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ಶಿರ ೀ ಕೆ.ಗೀವಿಂದರಾಜ  (ವಿಧಾನಸಭೆಯಂದ ಚುರ್ನಯತ್ರಾದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಹೊಸಬರು. ಅವರಿಗೆ ಏನು ಜ್ಞಸ್ವು  . . .  

ಶಿರ ೀ ಎಸ್.ಆರ.ಪ್ರಟ್ಟೀಲ  (ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಕೆ.ಗೀವೆಂದರಾಜ್್ರವರೇ, ನಾನು 

ಮಾತನಾಡುವುದನುನ  ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ. ಆ ರಿೀತ್ರಯಾದಾಗ definitely Police Officers are 

responsible.  They have taken into their custody. How they have tortured, ಅದರ ಬಗೆೆ  

ತನಿಖೆಯಾಗಬೇಕು. ಆ ರಿೀತ್ರ torture ಆಗದೇ ಇದಿ ರೆ, ಅವನು suicide ಮಾಡಿಕಳ್ಳು ವ 

ಪರ ಶೆನ ಯೇ ಇಲಿ .  It is definitely an abetment to commit suicide. Torture, ಅವಲಿ್ಕದಕೂಾ  

police should be tried very severely.   

ಶಿರ ೀ ಕೆ.ಗೀವಿಂದರಾಜ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು 

ಹೊಸಬರು ಆಗಿರುವುದರಿೆಂದ ಅವರಿಗೆ ಇನನ ೆಂದು ಮಾತನುನ  ಹೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  Lockup 

death ಯಾದರೆ ಪೊಲ್ಲೀಸರಿೆಂದಲೇ ಸ್ವಯುತಾು ರೆ ಎೆಂದು ಹೇಳ್ಳವುದಕೆಾ  ಆಗುವುದಲಿ . 

ಅವರಿಗೆ ಹಾಟ್  ಅಟ್ಯಯ ಕ್್ ಆಗಬಹುದು. ಇನುನ  ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿೆಂದ ಆಗಬಹುದು. 

ನಾನು ಇಲಿ  ಎೆಂದು ಹೇಳ್ಳವುದಲಿ . ಇವರು ಯಾವಾಗ ಮಾನಸ್ವಕವಾಗಿ ಹೆಚಿಚ ಗೆ ಒತು ಡ 

ಕಡುತಾು ರೆ, ಆಗ ಇೆಂತಹ್ ಅವಕಾಶಗಳ್ಳ ಜ್ಞಸ್ವು  ಇರುತು ದ್. ಜೆ.ಸ್ವ.ನಗರದಲಿ್ಲ  ಆಗಿರುವ 

ಪರ ಕರಣ್ದ ಬಗೆೆ  ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ತೆಂದರೆಯಾಗಿ ಮೃತಪಟಟ ದಿಾರೆ ಮತ್ತು  

ಸಂಜಯನಗರ ಹಾಗೂ ಸ್ವೆಂಧಗಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಇದೇ ರಿೀತ್ರಯಾಗಿದ್. ಮಾನವ ಹ್ಕುಾ ಗಳ 

ಆಯೀಗದಲಿ್ಲ  ಏನಾಗಿದ್ ಎೆಂದರೆ, ಇದರ ಬಗೆೆ  ವಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದಕೆಾ  ಅವರಲಿ್ಲ  

ಸ್ವಬಬ ೆಂದಗಳೇ ಇಲಿ . 110 ಸ್ವಬಬ ೆಂದಗಳಿಗೆ 36 ಸ್ವಬಬ ೆಂದಗಳ್ಳ ಮಾತರ  ಇದಿಾರೆ. ಅವರು ಯಾವ 

ರಿೀತ್ರ ವಚಾರಣೆ ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಸ್ವಬಬ ೆಂದಗಳನುನ  ಕಡಿ ಎೆಂದು ಸಕಾಿರಕೆಾ  ಪತರ ವನುನ  

ಬರೆದದಿಾರೆ. ಆದರೆ, ಇನುನ  ಸ್ವಬಬ ೆಂದಗಳನುನ  ಕಟಟ ಲಿ . ಆದಿ ರಿೆಂದ, ಇದನುನ  ತಮಮ  

ಗಮನಕೆಾ  ತರುತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ. ಪೊಲ್ಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲಿ್ಲ  CCTV camera ಇಟಟ ದಿ್ ೀವ ಎೆಂದು 

ಹೇಳ್ಳತಾು ರೆ. ಇದರಲಿ್ಲ  ಅಧಿದಷ್ಟಟ  ಎಲಿ್ಲ  ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ರು ಲಿ . ಮನೆನ ಯ ದವಸದ 

ದನಪತ್ರರ ಕೆಯಲಿ್ಲ  ತಮಮ  ಇಲ್ಕಖೆಯ ಅಧಕಾರಿಗಳ್ಳ ಗಲ್ಕಟೆ ಮಾಡಿಕೆಂಡಿರುವ ವಷಯ 

ಬಂದದ್. CCTV camera ಕೆಾ  ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತೆ ಕೇೆಂದರ  ಸಕಾಿರ 600 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳ 

ಹ್ಣ್ ಕಟಟ ತ್ತು . ಆದರೆ, ತಾವು ಇನುನ  ಟೆೆಂಡರ್್ ಕರೆದಲಿ . ಇತ್ರು ೀಚೆಗೆ ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲಿ್ಲ  

ಡರ ಗಿ್್ ಪರ ಕರಣ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಸ್ವದಂತೆ ಚೆನಾನ ಗಿ ಮಾಹತ್ರಯನುನ  ನಿೀಡಿದಿಾರೆ ಮತ್ತು  ಬೇರೆ 
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ಗಲ್ಕಟೆಗಳ್ಳ, ಕಾಯ ಸ್ವನೀಗಳ್ಳ ಇವಲಿ್ಕ  ಜ್ಞಸ್ವು ಯಾಗಿದ್ ಎೆಂದು ಇವರೇ ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ಇದರ 

ಬಗೆೆ  ಗಮನಹ್ರಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ ತ್ರಳಿಸುತೆು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೀ ಅರಗ ಜಾಾ ನೇಂದರ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ವರೀಧ ಪಕ್ಷದ 

ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಅಭಿಪಾರ ಯಪಟಟ ದಿಾರೆ. CID (Crime Investigation Department) ಎಲಿ್ಕ  

ಆಯಾಮದೆಂದಲ್ಲ ಕೂಡ ತನಿಖೆ ಮಾಡುತು ದ್. ಅವನು ಲುೆಂಗಿ ಸುತ್ರು ಕೆಂಡು ಸತ್ರು ದಿಾನೆ 

ಎೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಿಡುವುದಲಿ . ಅದರ ಹೆಂದನ ಹನೆನ ಲೆ ಏನು ಎೆಂಬುದನುನ  

ನಾವು ಯೀಚ್ನೆ ಮಾಡುತೆು ೀವ. ಮಾನಯ  ವರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ವಕಿೀಲರಾಗಿದಿವರು 

ಎೆಂಬುದು ನನಗೆ ಗತ್ರು ದ್. ಅವರ ಮೈಮೇಲೆ ಹೆಂಸೆ ಕಟಟ ೆಂತಹ್ ಏನಾದರೂ ಲಕ್ಷಣ್ಗಳ್ಳ 

ಇದಿ ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರ ಮೇಲೆ murder case register ದಾಖ್ಲ್ಕಗುತು ದ್.  

ಶಿರ ೀ ಕೆ.ಗೀವಿಂದರಾಜ :- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಸಂಜಯನಗರ ಪರ ಕರಣ್ದ ಬಗೆೆ  ನನಗೆ 

ವರದಯನುನ  ತರಿಸ್ವಕಡಿ. 

ಶಿರ ೀ ಅರಗ ಜಾಾ ನೇಂದರ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಗೀವೆಂದರಾಜ್್ರವರೇ, 

ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತರಿಸ್ವಕಡುತೆು ೀನೆ. ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಅಭಿಪಾರ ಯ ಪಟಟ ರುವ ವಚಾರದ 

ಬಗೆೆಯೂ ಕೂಡ ನಾನು ಯೀಚ್ನೆ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. NHRC (National Human Rights 

Commission) guidelines ಇದ್. ಆ guidelines ಪರ ಕಾರವೇ ನಾವು ಎಲಿವನೂನ  ಮಾಡಬೇಕು. 

ಇವರು ಯಾವ ರಿೀತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಮಾಡುತಾು ರೆ ಎನುನ ವುದು ನನಗೆ ಗತ್ರು ಲಿ . ಹಾಗಾಗಿ ಎಲಿ್ಕ  

ವಚಾರದ ಕಡೆಗೂ ಗಮನಹ್ರಿಸುತೆು ೀವ ಎನುನ ವಂತಹ್ ಮಾತನುನ  ಹೇಳ್ಳತೆು ೀನೆ.  
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ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖೆಯ : 513 

(ಉತ್ು ರವನುು  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದೆ) 

ಶಿರ ೀ ಕೆ.ಸಿ.ಕೊಂಡಯಯ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, 2019ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನಲಿ್ಲ  “ಕೆರೆ 

ಸಂಜಿೀವನಿ ಯೀಜನೆ”ಯನುನ  ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ನಾನು ಇನುನ  ವವರವಾಗಿ 

ಹೇಳ್ಳತೆು ೀನೆ. ನಮಮ  ಕನಾಿಟಕದಲಿ್ಲ , Karnataka is blessed with 7 river basins. 7 river 

basins ನಲಿ್ಲ  west flow rivers ಶೇಕಡಾ 60 ರಷ್ಟಟ  count ಆಗುತು ದ್, east flow rivers ಗೆ 

ಶೇಕಡಾ 40 ರಷ್ಟಟ  count ಆಗುತು ದ್. ಇಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು 6,84,518 ಹೆಕೆಟ ರ್್ನಷ್ಟಟ  ಪರ ದೇಶ ಇದ್. 

ಶೇಕಡಾ 60 ರಷ್ಟಟ  west flow rivers ನಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು 3,475 ಟ.ಎೆಂ.ಸ್ವ., ನಿೀರು 

ಸಂಗರ ಹ್ಣೆಯಾಗುತು ದ್. east flow rivers ನಲಿ್ಲ  1,440 ಟ.ಎೆಂ.ಸ್ವ., ನಿೀರು 

ಸಂಗರ ಹ್ಣೆಯಾಗುತು ದ್. ಇದಕೆಾ  ನಾವು ಜಲ್ಕಶಯಗಳನುನ  ಕಟಟ ದಿ್ ೀವ. ಹಾಗೆಯೇ 

ಎಲಿ್ಕವನೂನ  ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಹೊೀಗುತ್ರು ದಿ್ ೀವ ಎೆಂದು ಹೇಳ್ಳತಾು ರೆ. ನಮಮ  ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  

ಸುಮಾರು 36,753 ಕೆರೆಗಳ್ಳ ಇವ. ಈ ಕೆರೆಗಳ್ಳ ಇವತ್ರು ನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ  ನಿಮಾಿಣ್ 

ಮಾಡಿರುವಂತಹ್ದಲಿ . ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ  ರಾಜರು ಎಲಿೆಲಿ್ಲ  ಹ್ಳು ಗಳ್ಳ, ಸಣ್ಣ  ಸಣ್ಣ  

ನದಗಳ್ಳ ಹೊೀಗುತು ವೊೀ, ಅಲಿ್ಲ  ನಿೀರು ಸಂಗರ ಹ್ಣೆ ಮಾಡಿಕೆಂಡು, ಅದನುನ  ವಯ ವಸ್ವಯ 

ಮತ್ತು  ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿಗೆ ಉಪಯೀಗ ಮಾಡುತ್ರು ದಿರು. ಆಗಿನ ಕಾಲದ ದೇವಸಿ್ವನಗಳಲಿ್ಲ  

ಪುಷಾ ರಣಿಗಳನುನ  ಕಟ್ಟಟ ತ್ರು ದಿ ರು. ಅದನುನ  ಏಕೆ ಕಟ್ಟಟ ತ್ರು ದಿ ರೆೆಂದರೆ, ಆಗ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗಳ್ಳ 

ಮತ್ತು  ವದುಯ ತ್ ಸಂಪಕಿ ಏನೂ ಇರಲ್ಲಲಿ . Natural gravity ಯಿೆಂದ ನಿೀರು ಹ್ರಿದು ಬಂದು 

ತ್ತೆಂಬಿಕಳ್ಳು ತ್ರು ದಿ ವು. ಈ ನಿೀರನುನ  ಆ ರ್ಕಾು ದಗಳ್ಳ ಕೆಲಸಕಾಾ ಗಿ ಉಪಯೀಗಿಸುತ್ರು ದಿ ರು. 

ಈಗ ತಾವು “ಕೆರೆ ಸಂಜಿೀವನಿ ಯೀಜನೆ”್ಎೆಂದು ಮಾಡುತ್ರು ದಿ ೀರಲಿವೇ, ಇದರ ಪರಿಕಲಪ ನೆ 

ಏನು? Power ಬಳಸ್ವ, ಅಲಿ್ಲೆಂದ ಲ್ಲಫ್ಟ ್ ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಕೆರೆ ತ್ತೆಂಬಿಸುತಾು ರೆ. ಇದರ ಬದಲು 

natural streams, ಹ್ಳು ಗಳ್ಳ ಏನಿವ, ಅವುಗಳನುನ  rejuvenate ಮಾಡಿ, ಆ ಕೆರೆಗಳನುನ  

ತ್ತೆಂಬುವುದನುನ  ಮಾಡಿದರೆ ಸರಿಯಾಗುತು ದ್. ಈಗ ಏನಾಗಿದ್ ಎೆಂದರೆ, ಇವಲಿ್ಕ  ಒೆಂದು 

fashion ಆಗಿಬಿಟಟ ದ್. ಪರ ತ್ರಯೆಂದು ತಾಲಿ್ಲಕು ಮತ್ತು  ಮತ ಕೆಾ ೀತರ ದಳಗಿರುವಂತಹ್ 

ಕೆರಗಳಿಗೆ ನಿೀರನುನ  ತ್ತೆಂಬಿಸಬೇಕು. ನಮಮ  ಜಿಲಿೆಯಲಿ್ಲ  lift irrigation ಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು  ತಮಮ  

ಇಲ್ಕಖೆಯಿೆಂದ power bill ಕಟ್ಟಟ ವುದಕೆಾ  ಆಗುತ್ರು ಲಿ . ಪಂಪ್ ಮತ್ತು  ಮೀಟರ್್ಗಳ್ಳ ಎಲಿ್ಕ  

ಹಾಳಾಗಿದಿು , ಅದನುನ  rejuvenate ಮಾಡುತ್ರು ಲಿ . ಇಷ್ಟಟ  ದಡಡ  ಪರ ಮಾಣ್ದಲಿ್ಲ  lift 

irrigation ಮಾಡಿ, ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನಿೀರನುನ  ತ್ತೆಂಬಿಸುತಾು ರೆ. ಇದಕೆಾ  ಕಾರಣ್ ಮತ್ತು  ಉದಿ್ ೀಶ 

ಎರಡು ಒಳೆು ಯದೇ ಇದ್. ಇದಕೆಾ ಲಿ್ಕ  ಸಕಾಿರದೆಂದ power bill ಯಾರು ಕಟ್ಟಟ ತಾು ರೆ? 
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ತದನಂತರ ಅಲಿ್ಲ  ನಿೀರು ತ್ತೆಂಬಿದ ಮೇಲೆ utilization ಏನು ಆಗುತು ದ್ ಎೆಂಬುದರ ಬಗೆೆ  

assessment ಮಾಡಬೇಕು. ಕನಿಷಿ ಪಕ್ಷ ಈ ಕರೆ ಸಂಜಿೀವನಿ ಯೀಜನೆಯಲಿ್ಲ  ಬರುವಂತಹ್ 

ಕೆರಗಳ್ಳ ಏನಿವ? ಪರ ತ್ರ ವಷಿ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕೆೆಂಬುದು ನನನ  ಸಲಹೆಯಾಗಿದ್ ಅಷ್ಟ ೀ. 

ಏಕೆೆಂದರೆ, ಇದರಲಿ್ಲ  functioning ಇಲಿ . ಇವತ್ತು  ಇದು fashion ಆಗಿ ಕೆರೆ ತ್ತೆಂಬಿಸ್ವ 

ಬಿಡುತೆು ೀವ. ಒೆಂದು ದನ ನಿೀರನುನ  ಹಾಕಿದರೆ ಫೀಟೀದಲಿ್ಲ  ಬರುವುದು ಆಗುತು ದ್ ಎೆಂಬ 

ಉದಿ್ ೀಶ ಇದ್. ಇವತ್ರು ನವರೆಗೂ utilization ಆಗಿದ್ ಎನುನ ವುದನುನ  assessment ಮಾಡಿಲಿ . 

ಸಕಾಿರದ ದುಡಡ ನುನ  ಈ ರಿೀತ್ರ ಪೊೀಲ್ಕಗುವುದು ಒಳೆು ಯದಲಿ  ಎನುನ ವುದು ನನನ  ಉದಿ್ ೀಶ. 

ನಿದಿಷಟ ವಾಗಿ ನಮಮ  ಬಳಾು ರಿ ಜಿಲಿೆಯಳಗೆ 11 ಕೆರೆಗಳ ಬಗೆೆ  ಕೇಳಿದಿ್ ೀವ. ಇದಕೆಾ  DPR 

(Detailed Project Report) ಆಗಿದ್ಯೀ ಇಲಿವೊೀ ಗತ್ರು ಲಿ . ಒೆಂದು ವೇಳೆ DPR ಆಗಿದಿ ರೆ 

potential ಇದಿ ರೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡುತಾು ರೆ ಎನುನ ವ ಬಗೆೆ  ಆಶಿಾ ಸನೆಯನುನ  ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರು ಕಡಬೇಕು. 

ಶಿರ ೀ ಗೀವಿಂದ ಎಂ.ಕಾರಜೀಳ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು 

ನಿದಿಷಟ ವಾಗಿ 11 ಕೆರೆಗಳ ಬಗೆೆ  ಕೇಳಿದಿಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು 17 ಕೆರೆಗಳ ಬಗೆೆ  DPR 

ಮಾಡಿಸ್ವದಿ್ ೀವ. ಇದಕೆಾ  ಸುಮಾರು 300 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿೆಂತ ಹೆಚ್ಚಚ  ಹ್ಣ್ 

ಬೇಕಾಗುತು ದ್. ಈಗಾಗಲೇ DPR ತಯಾರಾಗಿರುವುದರಿೆಂದ, ಇದು ನಮಮ  ನಿಗಮದ 

ಪರಿಶ್ೀಲನೆಯಲಿ್ಲದ್. ಮುೆಂದನ ನಿಗಮದ ಸಭೆ ಸಂದರ್ಿದಲಿ್ಲ  ತರಿಸ್ವ, ಇದನುನ  ಕಿಿಯರ್್ 

ಮಾಡುವುದಕೆಾ  ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳ್ಳು ತೆು ೀವ. 

ಶಿರ ೀ ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮ (ಸಣಾ  ನೀರಾವರಿ, ಕಾನೂನು, ಸಂಸದ್ಧೀಯ 

ವಯ ವಹಾರ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಸ್ವಧಯ ವಾದಷ್ಟಟ  natural valley gravity  

ಯಲಿ್ಲ  ನಿೀರು ಹ್ರಿಸುತ್ರು ದಿ್ ೀವ.  Minor irrigation ನಲಿ್ಲ  ತಾವು ಹೇಳಿರುವ ಸಲಹೆ 

ಸೂಕು ವಾದದಿಾ ಗಿದ್. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಿೀರು ಬಹ್ಳ ಅಪವಯ ಯವಾಗುತು ದ್ ಎೆಂದು 

ಅದನುನ  ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮುಖ್ಯೆಂತರ ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಹೊೀಗುತ್ರು ದಿ್ ೀವ. Top ನಲಿ್ಲ  

ಯಾವುದೂ ಇರುತು ದ್ಯೀ, ಅದನುನ  ಕೆರೆಗೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಬರುವ ನಿೀರನುನ  

series of tanks ವಶಿೆ ೀಶಿ ರಯಯ ನವರ ಕಾಲದ ಕಲಪ ನೆಯ ಕೆರೆಗಳ್ಳ ಏನಿದಿವೊೀ, 

ಅದ್ಲಿವನೂನ  ನಾವು valley ಯಲಿ್ಲ  ಹ್ರಿಸುತ್ರು ದಿ್ ೀವ. ನಿೀರು ಬಹ್ಳ ಕಡಿಮೆ ಪರ ಮಾಣ್ದಲಿ್ಲ   

allocation ಆದಾಗ ಹ್ಳು ಕೆಾ  ನಿೀರನುನ  ಬಿಟಟ ರೆ ವಯ ಥಿವಾಗುತು ದ್. ಇನನ ೆಂದು ಕೆರೆಗೆ 

ತಲುಪುವುದಲಿ  ಎನುನ ವ ಕಾರಣ್ಕೆಾ  ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮುಖ್ಯೆಂತರ ತೆಗೆದುಕೆಂಡು 

ಹೊೀಗುತ್ರು ದಿ್ ೀವ. ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರೇ ತಮಮ  ಸಲಹೆಯನುನ  ನಾನು ಸಿ್ವ ೀಕರಿಸುತೆು ೀನೆ.  Gravity 



«¥À/16.09.2021/54 

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

ಯಲಿ್ಲಯೇ ನಿೀರು ಹ್ರಿಯಬೇಕು, ಹ್ಳು ದಲಿ್ಲಯೇ ಹ್ರಿಯಬೇಕು. ಹ್ಳು ದಲಿ್ಲಯೇ ಹ್ರಿದಾಗ 

ground water level recharge ಆಗುತು ದ್. ಅಕಾ -ಪಕಾ ದಲಿ್ಲರುವ ಬೀರ್್ವಲ್ನವರಿಗೂ 

ಸಹಾಯವಾಗುತು ದ್. ಒೆಂದು ಕೆರೆ ತ್ತೆಂಬಿ ಒಬಬ ನಿಗೆ ನಿೀರು ಕಡುವುದರ ಬದಲು 

ದಾರಿಯಲಿ್ಲರುವ ಎಲಿ್ಕ  ಕೆರೆಗಳಿಗೂ ನಿೀರು ಕಡಬೇಕೆನುನ ವುದೇ ನಮಮ  ಉದಿ್ ೀಶ.  Sufficient 

water ಇರುವ ಕಡೆ ಆ ರಿೀತ್ರ ಮಾಡುತೆು ೀವ.  Allocation ಕರತೆ ಇದಿಾ ಗ ಪೈಪ್ಲೈನ್ನಲಿ್ಲ  

ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಹೊೀಗುತೆು ೀವ.  

ಶಿರ ೀ ಕೆ.ಸಿ.ಕೊಂಡಯಯ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ರಾಜರು, ಮಹಾರಾಜರ 

ಕಾಲದೆಂದ ಇಷ್ಟಟ  ಕೆರೆಗಳನುನ  ಕಟಟ ಕೆಂಡು ಬಂದದಿಾರೆ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ  ಪಂಪ್ಸೆಟ್ 

ಮತ್ತು  ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗಳ್ಳ ಇರಲ್ಲಲಿ . Natural gravity, ಗುಡಡ ಗಳಿೆಂದ ಹ್ರಿದು ಬರುವಂತಹ್ 

ನಿೀರಿನಿೆಂದ ಹ್ಳು ಗಳ್ಳ ತ್ತೆಂಬಿಕೆಂಡು ಬರುತ್ರು ತ್ತು . ಕೆಲವು ಕಡೆ encroachment ಆಗಿದ್. 

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಕೆರೆ bed ನಲಿ್ಲಯೂ ಕೂಡ encroachment ಆಗಿದ್ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಿಾರೆ. 

ಮದಲು ಅವುಗಳನುನ  ಗುರುತ್ರಸ್ವ. ಯಾವುದಾದರೂ ಕೆರೆಗಳನುನ  ತ್ತೆಂಬಿಸಬೇಕೆೆಂದು 

ಯೀಜನೆಗಳ ಪರ ಸ್ವು ಪ ಬಂದಾಗ ಆ stream ಗೆ ಎಲಿೆಲಿ್ಲೆಂದ ನಿೀರು generate ಆಗುತು ದ್. 

ಪಟಟ ಣ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಎಷ್ಟ ೀ ಕೆರೆಗಳ್ಳ abandon ಆಗಿಬಿಟಟ ರುತು ದ್. ನಮಮ  ಜಿಲಿೆಯಲಿ್ಲ  ಬಳಾು ರಿ 

ಗುಡಡ ದ ಕೆಳಗಡೆ ನಾಗರಚೆರವು, ನಲಿಚೆರವು ಎೆಂಬ 2 ದಡಡ  ಕೆರೆಗಳಿದಿವು. ಸುಮಾರು 250 

ಎಕರೆಗಳಷ್ಟಟ  ಜ್ಞಗದಲಿ್ಲ  ಕೆರೆಗಳ್ಳ ಇದಿವು. ಪಟಟ ಣ್ ಬ್ಳೆದಂತೆ ಆ ಕೆರೆಯ್ದಲಿ್ಕ  abandon 

ಆಗಿಬಿಟಟ ತ್ತ. 240 ಎಕರೆಗಳಷ್ಟಟ  ಜ್ಞಗವನುನ  ಸಕಾಿರಿ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೀಸಾ ರ ಕಟಟ ದಿಾರೆ. ಕೆರೆ 

ತ್ತೆಂಬುವ ಯೀಜನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕಳ್ಳು ವ ಮದಲು ಸಂಪೂಣ್ಿವಾಗಿ DPR ಮಾಡುವಾಗ 

ಇದನುನ  ಗುರುತ್ರಸ್ವ ಎೆಂದು ಹೇಳ್ಳತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ. ಸಕಾಿರದ ದುಡುಡ  ಕೇವಲ contract oriented 

ಆಗಿಬಿಡುತು ದ್.  

 ಶಿರ ೀ ಗೀವಿಂದ ಎಂ.ಕಾರಜೀಳ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಇದು ಇವತ್ತು  

ನೆನೆನ ಯ ವಷಯ ಅಲಿ . ಕೆರೆ, ಹೊೆಂಡ ಮತ್ತು  ಪುಷಾ ರಣಿಗಳನುನ  ನಿಮಾಿಣ್ 

ಮಾಡುವಂತಹ್ದಿು  ಪಾರ ಚಿೀನ ಕಾಲದೆಂದಲ್ಲ ಇರುವಂತಹ್ ವಯ ವಸಿೆಯಾಗಿದ್. ಎಲಿೆಲಿ್ಲ  

ಜನವಸತ್ರಗಳನುನ  ಮಾಡಿದಿಾರೆಯೀ ಅಲಿ್ಲ  ಕೆರೆ-ಕಟೆಟ ಗಳನುನ  ನಿಮಾಿಣ್ 

ಮಾಡುವಂತಹ್ದಕೆಾ  ಸ್ವವರಾರು ವಷಿಗಳ ಇತ್ರಹಾಸ ಇದ್. ಮದಲು ಜನವಸತ್ರಗಳ್ಳ 

ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು .  

(ಮುೆಂದು) 
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(738) 12:30 ಎಸ್ ಪಿಆರ-ಎಂಡಿ 16/09/2021  

(ಸಭಾಪತ್ರಯವರ ಉಪಸಿ್ವ ತ್ರ) 

 

ಶಿರ ೀ ಗೀವಿಂದ ಎಂ ಕಾರಜೀಳ(ಮಂದು):- 

ನಮಮ  ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಈ ಮದಲು ಲೆಕಾ  ಹಾಕಿದಾಗ ಮತ್ತು  ನಾವು ಕಂಡಂತೆ ಕೇವಲ 29,407 

ಕಂದಾಯ ಗಾರ ಮಗಳಿದಿವು.  ಆದರೆ, ಇವತ್ರು ನ ದವಸ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  56,648 ಜನವಸತ್ರ 

ಪರ ದೇಶಗಳಾಗಿವ.  ಹೀಗೆ ಜನವಸತ್ರ ಪರ ದೇಶಗಳ್ಳ ಜ್ಞಸ್ವು ಯಾದವು.  ನಾವು ಈ ಹೆಂದ್ 

ನಿಮಿಿಸ್ವದ ಕೆರೆ ಕಟೆಟ ಗಳಲಿ್ಲನ ಸಂಗರ ಹ್ಣಾ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಅಡಚ್ಣೆಗಳ್ಳೆಂಟ್ಯದವು ಮತ್ತು  

ಜನವಸತ್ರಗಳ್ಳ ಬಂದವು.  ಇದಲಿದೇ, ಈ ಮದಲು ಕೆರೆ ಕಟೆಟ ಗಳನುನ  ನಿಮಿಿಸುವಾಗ ಆ 

ಪರ ದೇಶದಲಿ್ಕಗುವ ಮಳೆಯ ಪರ ಮಾಣ್ ಮತ್ತು  ಯಾವ ಕೆರೆಯನುನ  ನಿಮಿಿಸಲ್ಕಗುತು ದ್ಯೀ 

ಅದರ ಸಂಗರ ಹ್ಣಾ ಪರ ಮಾಣ್ ಮತ್ತು  ಪರ ದೇಶ ಇವುಗಳನುನ  ಲೆಕಾ  ಹಾಕಲ್ಕಗುತ್ರು ತ್ತು .  ಆದರೆ 

ಇವತ್ರು ನ ದವಸ ಸಂಗರ ಹ್ಣಾ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಅರಣ್ಯ , ಕೃರ್ಷ ಮತ್ರು ತರೆ ಇಲ್ಕಖೆಯವರು 

ಅಡಚ್ಣೆಯುೆಂಟ್ಟ ಮಾಡಿದಿಾರೆ.  ಅಲಿ್ಲ  ಚೆಕ್್ ಡಾಯ ೆಂ, ನಾಲ್ಕ ಬಂಡೆಗಳನುನ  ನಿಮಿಿಸ್ವದಿಾರೆ.  

ಹೀಗಾಗಿ ನಿೀರು ಹ್ರಿದು ಬರುವ ಪರ ಮಾಣ್ವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ ಹಾಗೂ ಈ ಹೆಂದನ ಕಾಲಕೆಾ  

ಹೊೀಲ್ಲಸ್ವದರೆ, ಇವತ್ರು ನ ಮಳೆಗಾಲವೂ ಸಹ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್.  ನಾವು ಮತ್ತು  ಸದಸಯ ರು 

ಉತು ರ ಕನಾಿಟಕ ಭಾಗದೆಂದ ಬಂದದಿ್ ೀವ. ಈ ಕಾರಣ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆರೆ-ಕಟೆಟ ಗಳ್ಳ ತ್ತೆಂಬುತ್ರು ಲಿ .  

ಮನುಷಯ ನ ದುರಾಸೆಯಿೆಂದಾಗಿ ಜಲ್ಕನಯನ ಪರ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಹ್ಳು , ಹೊಳೆ, ಕೆರೆ, ನದ 

ಇವುಗಳ ಒತ್ತು ವರಿಯಾಗಿದ್.  ಇದರಿೆಂದಾಗಿ ಈ ಸಮಸೆಯ ಯು ಉದಭ ವವಾಗಿದ್.  ಸದಸಯ ರು 

ನಿೀಡಿರುವ ಸಲಹೆಯು ಸರಿಯಾಗಿದ್. ಏಕೆೆಂದರೆ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಏತ ನಿೀರಾವರಿ ಮುಖ್ಯೆಂತರ 

ನಿೀರು ತ್ತೆಂಬಿಸುವ ಯೀಜನೆಯು ದುಬ್ಬರಿಯಾಗಿದ್.  ಇದರ ವದುಯ ತ್ ಬಿಲಿು  ಬಹ್ಳ 

ದಡಡ  ಪರ ಮಾಣ್ದಲಿ್ಲ  ಬರುತು ದ್.  ಇವುಗಳ ನಿವಿಹ್ಣೆಯೂ ಸಹ್ ಬಹ್ಳ ಸುಲರ್ದ 

ಕೆಲಸವಲಿ .  ನಿೀರೆತ್ತು ವ ಯಂತರ ಗಳ್ಳ ದುರಸ್ವು ಗೆ ಬಂದರೆ, ಅದೂ ಸಹ್ ಸಮಸೆಯ ಯಾಗಿದ್. ಈ 

ಅೆಂಶಗಳನುನ  ಗಮನದಲಿ್ಲಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು ನಾವು ಮುೆಂದನ ಯೀಜನೆಗಳನುನ  

ಸ್ವದಿ ಪಡಿಸುತೆು ೀವ.  ಸದಸಯ ರು ನಿೀಡುವ ಸಲಹೆಯನುನ  ಸಂಪೂಣ್ಿವಾಗಿ ನಾವು ಒಪುಪ ತೆು ೀವ. 
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ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖೆಯ : 623 

(ಉತ್ು ರವನುು  ಲಗತಿು ಸಿದೆ) 

 

ಶಿರ ೀ ಎಂ.ರ್ನರಾಯಣ ಸ್ವಾ ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಯಾವ 

ಯಾವ ಗಣ್ಯ ವಯ ಕಿು ಗಳಿಗೆ ಜಿೀರೀ ಟ್ಯರ ಫಿಕ್್ ವಯ ವಸಿೆಯನುನ  ನಿೀಡಲ್ಕಗುತು ದ್ ಹಾಗೂ ಅದರ 

ಸಂಪೂಣ್ಿ ಮಾಹತ್ರಯನುನ  ಕೇಳಿದಿು , ಇದಕೆಾ  ಪರ ತ್ತಯ ತು ರವಾಗಿ ಗಣ್ಯ , ಅತ್ರೀಗಣ್ಯ  ವಯ ಕಿು ಗಳ 

ರ್ದರ ತೆಯ ದೃರ್ಷಟ ಯಿೆಂದ ಗಣ್ಯ  ವಯ ಕಿು ಗಳ ರ್ದರ ತಾ ವಭಾಗವು ನಿೀಡುವ ಸೂಚ್ನೆಗಳನಿ ಯ 

ತಡೆ ರಹತ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರ ವಯ ವಸಿೆಯನುನ  ಒಳಗೆಂಡಂತೆ ಹ್ಲವಾರು ಸುರಕ್ಷತಾ 

ಕರ ಮಗಳನುನ  ತೆಗೆದುಕಳು ಲ್ಕಗುತು ದ್ ಮತ್ತು  ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃರ್ಷಟ ಯಿೆಂದ ಹೆಚಿಚ ನ 

ವವರಗಳನುನ  ನಿೀಡಲ್ಕಗುವುದಲಿವೆಂದು ಲ್ಲಖಿತ ಉತು ರದಲಿ್ಲ  ತ್ರಳಿಸ್ವದ್.   

 

ನಮಮ  ರಾಜಯ ದ ಕಾನೂನಿನಲಿ್ಲ  ಯಾವ ಯಾವ ವಯ ಕಿು ಗಳಿಗೆ ಜಿೀರೀ ಟ್ಯರ ಫಿಕ್್ 

ವಯ ವಸಿೆಯನುನ  ಕಡಬೇಕೆೆಂದು ತ್ರಳಿಸಲ್ಕಗಿದ್ ಎೆಂದರೆ, ನನನ  ಅನುರ್ವದಲಿ್ಲ  ರಾಜಯ ದ 

ರಾಜಯ ಪಾಲರು, ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳ್ಳ, ಗೃಹ್ ಸಚಿವರು ಅಥವಾ ದೇಶದ ರಾಷಟ ರಪತ್ರ, 

ಉಪರಾಷಟ ರಪತ್ರ ಮತ್ತು  ಪರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಗಳ್ಳ ಬಂದಾಗ ಜಿೀರೀ ಟ್ಯರ ಫಿಕ್್ ವಯ ವಸಿೆಯನುನ  

ನಿೀಡಿರುವುದನುನ  ನೀಡಿದಿ್ ೀವ.  ಆದರೆ, ನಮಮ  ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಇತ್ರು ೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಪರ ಮಾಣ್ 

ವಚ್ನ ಸಿ್ವ ೀಕಾರ ಸಮಾರಂರ್ದಲಿ್ಲ  ಒಬಬ  ಶಾಸಕರು ಮಂತ್ರರ ಯಾಗಬೇಕೆೆಂದು ಅವರಿಗೆ 

ಕರೆಯನುನ  ನಿೀಡಿದಾಗ, ಸದರಿಯವರು ವಮಾನ ನಿಲಿ್ಕ ಣ್ದೆಂದ ರಾಜರ್ವನಕೆಾ  ಬರುವುದಕೆಾ  

ಜಿೀರೀ ಟ್ಯರ ಫಿಕ್್ ವಯ ವಸಿೆಯನುನ  ನಿೀಡಿರುವುದನುನ  ನಾವು ಮಾಧಯ ಮಗಳ ಮುಖ್ಯೆಂತರ 

ನೀಡಿದಿ್ ೀವ. ಯಾವುದೇ ಶಾಸಕರು ಪಾಲ್ಲಕೆಯ ವಾಯ ಪಿು ಯಳಗೆ ತನನ  ಕಾರಿನ ಮೇಲ್ಲರುವ 

ರಾಷಟ ರಧಿ ಜವನುನ  ತೆಗೆಯಬ್ಬರದು ಮತ್ತು  ಪಾಲ್ಲಕೆಯ ವಾಯ ಪಿು ಯಿೆಂದ ಹೊರ ಹೊೀದಾಗ 

ಅದನುನ  ತೆಗೆಯಬೇಕು ಹಾಗೇಯೇ ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರಕೆಾ  ಬರುವಾಗ ಪಾಲ್ಲಕೆಯ 

ವಾಯ ಪಿು ಯಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದನುನ  ತೆಗೆಯಬ್ಬರದು ಎನುನ ವ ಕಾನೂನು ಜ್ಞರಿಯಲಿ್ಲದ್.  

ಇದರ ಜತೆಗೆ ಶಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ಪೊರ ೀಟೀಕಾಲ್ನುನ  ನಿೀಡುವ ಕಾನೂನು ಅಸ್ವು ತಿ ದಲಿ್ಲದ್.  

ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದಳಗೆ ಶಾಸಕರು ಪೈಲೆಟ್ ಮತ್ತು  ಎಸ್ವಾ ಟ್  ವಾಹ್ನಗಳನುನ  

ಬಳಸಬ್ಬರದು.  ಆದರೆ ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದಲಿ್ಲ  ನಾವು ಕಂಡಂತೆ, ಶಾಸಕರು ತಮಮ  

ಕೆಾ ೀತರ ದಲಿ್ಲ  ಓಡಾಡಬೇಕಾದರೆ, ಪೈಲೆಟ್ ಮತ್ತು  ಎಸ್ವಾ ಟ್  ವಾಹ್ನಗಳನುನ  ಬಳಸುತಾು ರೆ.  

ಯಾವುದೇ ಸಮಾರಂರ್ಕೆಾ  ಹೊೀಗಬೇಕಾದರೆ, ಶಾಸಕರು ಪೊಲ್ಲೀಸ್ ಜಿೀಪುಗಳನುನ  ಬಳಸ್ವ 

ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮುಖ್ಯೆಂತರ ಹೊೀಗುತ್ರು ದಿಾರೆ. ಅವರುಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಬಗೆೆ  

ಗೌರವವಲಿವೇ?  ಸಚಿವರು ಮಂತ್ರರ ಗಳಾಗಿ ಪರ ಮಾಣ್ ವಚ್ನವನುನ  ಸಿ್ವ ೀಕರಿಸಬೇಕು.  ಇದನುನ  
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ನಾವು ಸಿ್ವ ಗತ್ರಸುತೆು ೀವ.  ಸದರಿ ಸಚಿವರು ಪರ ಮಾಣ್ ವಚ್ನ ಸಿ್ವ ೀಕಾರ ಕಾಯಿಕರ ಮಕೆಾ  ಐದು 

ನಿಮಿಷ ತಡವಾಗಿ ಆಗಮಿಸ್ವದಿ ರೆ ಅಥವಾ ಮಾರನೆಯ ದನ ಪರ ಮಾಣ್ ವಚ್ನವನುನ  

ಸಿ್ವ ೀಕರಿಸ್ವದಿ ರೆ ಏನಾಗುತ್ರು ತ್ತು ? ಅವರಿಗೆ ಅೆಂತರಾರ್ಷಟ ರೀಯ ವಮಾನ ನಿಲಿ್ಕ ಣ್ದೆಂದ 

ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರಕೆಾ  ಆಗಮಿಸುವವರೆಗೆ ಜಿೀರೀ ಟ್ಯರ ಫಿಕ್್ ವಯ ವಸಿೆಯನುನ  ನಿೀಡಿ, ಇಡಿೀ 

ರಸೆು ಯನುನ  ಬಂದ್್ ಮಾಡಿದಿರು.  ಇದರಿೆಂದ ತತ್ತಿ ಮತ್ರು ತರೆ ವಾಹ್ನಗಳಿಗೆ ತಡೆಯಡಿಡ  

ಶಾಸಕರನುನ  ರಾಜರ್ವನಕೆಾ  ಕರೆದುಕೆಂಡು ಬಂದು ಅವರು ಪರ ಮಾಣ್ ವಚ್ನ 

ಸಿ್ವ ೀಕರಿಸ್ವದಿನುನ  ನಾವು ಕಣಾಣ ರೆ ನೀಡಿದಿ್ ೀವ.  ಈ ಬಗೆೆ  ಸಚಿವರು ಉತು ರಿಸ್ವದಲಿ್ಲ , ನಾನು 

ಉಪ ಪರ ಶೆನ ಗಳನುನ  ಕೇಳ್ಳತೆು ೀನೆ.   

 

ಶಿರ ೀ ಅರಗ ಜಾಾ ನೇಂದರ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಸದಸಯ ರ ಅಭಿಪಾರ ಯವು 

ನನಗೆ ಅಥಿವಾಗುತು ದ್.  ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಶಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ಈ ರಿೀತ್ರಯಾದ 

ಮತ್ತು  ರ್ದರ ತಾ ವಾಹ್ನಗಳ ವಯ ವಸಿೆ ಗಳೂ ಸಹ್ ಇಲಿ .  ಸದಸಯ ರು ನಿದಿಷಟ ವಾಗಿ ಯಾವುದೇ 

ಪರ ಕರಣ್ದ ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಬಗೆೆ  ನಾನು ಅಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತ್ರಳಿಸ್ವ, ಅದನುನ  

ಹೆಂಪಡೆಯುತೆು ೀನೆ.  ಏಕೆೆಂದರೆ ಆ ರಿೀತ್ರಯ ಸೌಲರ್ಯ ಗಳನುನ  ನಿೀಡಲು ಕಾನೂನಿನಲಿ್ಲ  

ಅವಕಾಶಗಳಿಲಿ . ಮುೆಂದುವರೆದು, ಸದಸಯ ರು ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸ್ವದಂತೆ, ನನಗೆ ಬಂದ 

ಮಾಹತ್ರಯನಿಯ, ಪೊಲ್ಲೀಸ್ ಇಲ್ಕಖೆಯಲಿ್ಲ  ಜಿೀರೀ ಟ್ಯರ ಫಿಕ್್ ವಯ ವಸಿೆ  ಎನುನ ವುದೇ ಇಲಿ .  

ಯಾವುದೇ ಗಣ್ಯ  ವಯ ಕಿು ಗಳ್ಳ ಬರುತ್ರು ದಿ ರೆ, ರ್ದರ ತಾ ವಭಾಗವು ನಿೀಡುವ ಸೂಚ್ನೆಗಳನಿ ಯ 

ಅವರನುನ  ಕರೆದುಕೆಂಡು ಬರುವ ಅಥವಾ ಕಳ್ಳಹಸುವ ವಯ ವಸಿೆ ಗಳಾಗುತು ವ.  ನಾನಾಗಲ್ಲೀ 

ಅಥವಾ ರಾಜಯ ದ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಿಗಾಗಲ್ಲೀ ಯಾವುದೇ ಜಿೀರೀ ಟ್ಯರ ಫಿಕ್್ ವಯ ವಸಿೆ  

ಇರಬ್ಬರದು ಎೆಂದು ನಿದಿಷಟ ವಾಗಿ ಹೇಳ್ಳವ ಪರ ಸಂಗಗಳ್ಳ ಮಾದಯ ಮದಲಿ್ಲ  ಬಂದದ್, 

ಅದನುನ  ಸದಸಯ ರು ನೀಡಿದಿಾರೆ.  ನಾವು ಅದನೆನ ೀ ಪಾಲ್ಲಸ್ವಕೆಂಡು ಹೊೀಗುತ್ರು ದಿ್ ೀವ; ಈ 

ಬಗೆೆ  ಯಾವುದೇ ತೆಂದರೆಗಳಿಲಿ .  ಕೇವಲ 5-10 ನಿಮಿಷಗಳ ವಯ ತಾಯ ಸಗಳಾದರೆ, ಯಾರದಿ್ ೀ 

ತಲೆ ಹೊೀಗುವಂತಹ್ ಪರ ಸಂಗಗಳ್ಳ ಯಾವುದು ಇಲಿ . ಅೆಂತಹ್ ಸಂದರ್ಿಗಳಲಿ್ಲ  ಪೊಲ್ಲೀಸರಿಗೆ 

ಗಣ್ಯ  ವಯ ಕಿು ಗಳನುನ  ಯಾವ ರಿೀತ್ರಯಾಗಿ ಕರೆದುಕೆಂಡು ಬರಬೇಕು ಎನುನ ವುದು 

ತ್ರಳಿದರುತು ದ್. ಅೆಂತಹ್ ಸಂದರ್ಿಗಳಲಿ್ಲ  ರಸೆು ಗಳಲಿ್ಲ  ಸ್ವಗನ ಲ್ ಫಿರ ೀ ವಯ ವಸಿೆಯನುನ  

ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಿಗಳಲಿ್ಲ  ಜಿೀರೀ ಟ್ಯರ ಫಿಕ್್ ವಯ ವಸಿೆಯನುನ  ಮಾಡುವ ಅವಶಯ ಕತೆ 

ಇಲಿ .   
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ಸದಸಯ ರು ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸ್ವದಂತೆ, ನಿಪಾಪ ಣಿ ಕೆಾ ೀತರ ದ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರ ೀಮತ್ರ ಶಶ್ಕಲ್ಕ 

ಜಲಿೆಯವರಿಗೆ ಅೆಂದನ ದನ ರಾಜರ್ವನದೆಂದ ಕರೆ ಹೊೀಗಿದಿು , ಅವರು ತಡವಾಗಿ 

ಹೊರಟರುತಾು ರೆ.  ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಜರ್ವನಕೆಾ  ಬಂದು ತಲುಪುವುದು ತಡವಾಗಿದ್.  

ಅವರು ನಿಗದತ ಸಮಯದಳಗೆ ರಾಜರ್ವನಕೆಾ  ಹೊೀಗಬೇಕು; ರಾಜಯ ಪಾಲರು ಕನೆಯ 

ವಯ ಕಿು ಗೆ ಪರ ಮಾಣ್ ವಚ್ನ ಬೀಧಸುವುದರಳಗಾಗಿ ರಾಜರ್ವನವನುನ  ತಲುಪಬೇಕು ಎೆಂಬ 

ಸಂಗತ್ರಯನುನ  ಅಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತ್ರಳಿಸ್ವ, ದಯಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ವಯ ವಸಿೆ  ಮಾಡಬಹುದೇ 

ಎೆಂದು ಕೇಳಿದರು. ಆ ಸಂದರ್ಿದಲಿ್ಲ  ಅವರಿಗೆ ಜಿೀರೀ ಟ್ಯರ ಫಿಕ್್ ವಯ ವಸಿೆಯನುನ  

ಮಾಡಿರಲ್ಲಲಿ .  ಈ ಬಗೆೆ  ನಾನು ಮಾಹತ್ರಯನುನ  ಪಡೆದುಕೆಂಡಿದಿ್ ೀನೆ. ಶ್ರ ೀಮತ್ರ ಶಶ್ಕಲ್ಕ 

ಜಲಿೆಯವರಿಗೆ ಜಿೀರೀ ಟ್ಯರ ಫಿಕ್್ನ ವಯ ವಸಿೆ  ಮಾಡಿದಿರು ಎನುನ ವುದು ತಪುಪ  

ಅಭಿಪಾರ ಯವಾಗಿದ್.  ಅವರಿಗೆ ಆ ರಿೀತ್ರಯಾದ ವಯ ವಸಿೆಯನುನ  ನಿೀಡಿರಲ್ಲಲಿ .  ಅವರನುನ  

ಸ್ವಗನ ಲ್ ಫಿರ ೀ ವಯ ವಸಿೆಯ ಮೂಲಕ ಕರೆದುಕೆಂಡು ಬರಲ್ಕಗಿತ್ತು .   

 

ಶಿರ ೀ ಎಂ.ರ್ನರಾಯಣ ಸ್ವಾ ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಸಚಿವರಾಗಿ ಅವರು 

ಸದನಕೆಾ  ಈ ರಿೀತ್ರಯಾದ ಉತು ರವನುನ  ನಿೀಡಬ್ಬರದು.  ಈ ಕುರಿತಾದ ವಡಿಯೀ 

ಕಿಿಪಿೆಂಗ್್ಗಳ್ಳ ನನನ  ಮಬೈಲ್ನಲಿ್ಲದಿು , ಅವುಗಳನುನ  ನಾನು ಸಚಿವರಿಗೆ ತೀರಿಸುತೆು ೀನೆ.  

ನೂಯ ಸ್ ಫಸಟ ್  ಚಾನೆಲ್ರವರು ಈ ಸಂಗತ್ರಯನುನ  ನೇರವಾಗಿ ಬಿತು ರಿಸ್ವದರು.  ಜಿೀರೀ 

ಟ್ಯರ ಫಿಕ್್ ವಯ ವಸಿೆಯಡಿ ಅವರನುನ  ಕರೆದುಕೆಂಡು ಬಂದರುವುದನುನ  ಪರ ಶೆನ  ಮಾಡಿ 

ಇವತ್ರು ನ ದವಸ ಸ್ವವಿಜನಿಕ ಹತಾಸಕಿು  ಅಜಿಿಯನುನ  ಸಲಿ್ಲಸ್ವದಿಾರೆ ; ಪರ ಸುು ತ ಅದು 

ವಚಾರಣೆಯಲಿ್ಲರುತು ದ್.  ಈ ರಿೀತ್ರಯಾದ ತಪುಪ  ಮಾಹತ್ರಯನುನ  ನಾನು ಸಚಿವರಿೆಂದ 

ನಿರಿೀಕಿಾ ಸ್ವರಲ್ಲಲಿ .  This is totally zero traffic.  

 

ಶಿರ ೀ ಆಯನೂರು ಮಂಜುರ್ನಥ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಅೆಂದನ ದನ 

ಜಿೀರೀ ಟ್ಯರ ಫಿಕ್್ ವಯ ವಸಿೆಯನುನ  ಮಾಡಿರಲ್ಲಲಿ ; traffic zero ಆಗಿತ್ತು .   

 

ಶಿರ ೀ ಎಂ.ರ್ನರಾಯಣ ಸ್ವಾ ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಸದಸಯ ರು ಬಹ್ಳ 

ಚೆನಾನ ಗಿ ಹೇಳಿದಿಾರೆ, ನಾವು ಅದನುನ  ಒಪಿಪ ಕಳು ಬೇಕು.  ಶಾಸಕರು ನಗರಕೆಾ  ಬರುತಾು ರೆೆಂದು 

ಇಡಿೀ ಸ್ವವಿಜನಿಕರು ತಮಮ  ವಾಹ್ನಗಳನುನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಹೊೀಗಿದಿು  

ಯಾರೂ ಸಹ್ ರಸೆು ಯಲಿ್ಲಯೇ ಇರಲ್ಲಲಿ .   
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ಶಿರ ೀ ಅರೆಬೈಲು ಹೆಬಬ ರ  ಶಿವರಾಂ(ಕಾಮಾಕ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಇದಕೆಾ  ಸಂಬಂಧತ ಪರ ಕರಣ್ವು ನಾಯ ಯಾಲಯದಲಿ್ಲ  

ವಚಾರಣೆಯಲಿ್ಲದಿು , ಅದರ ಅೆಂತ್ರಮ ತ್ರೀಪಿನುನ  ನಾವು ನಿರಿೀಕಿಾ ಸ್ೀಣ್. 

 

ಶಿರ ೀ ಎಂ.ರ್ನರಾಯಣ ಸ್ವಾ ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಇವತ್ರು ನ ದವಸ ಪರ ಶ್ನ ತ 

ಪರ ಕರಣ್ಕೆಾ  ಸಂಬಂಧತ ಸ್ವವಿಜನಿಕ ಹತಾಸಕಿು ಯ ಅಜಿಿಯು ಉಚೆ್  ನಾಯ ಯಾಲಯದಲಿ್ಲ  

ವಚಾರಣೆಯಲಿ್ಲದ್.  ಅವಶಯ ವದಿ ಲಿ್ಲ  ಅದರ ಮಾಹತ್ರಯನುನ  ನಾಳೆಯ ದನ 

ನಿೀಡಲ್ಕಗುವುದು.     

 

ಶಿರ ೀ ಮನರತ್ು (ತೀಟಗ್ಲರಿಕೆ, ಯೀಜನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಂಖಿಯ ಕ ಸಚಿವರು):-

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನಾಯ ಯಾಲಯದಲಿ್ಲ  ವಚಾರಣೆಯಲಿ್ಲರುವ ಪರ ಕರಣ್ದ ಬಗೆೆ  

ಚ್ಚೆಿ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ ಎನುನ ವುದು ನನನ  ಅಭಿಪಾರ ಯವಾಗಿದ್. 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಪರ ಕರಣ್ವು ನಾಯ ಯಾಲಯದಲಿ್ಲ  

ವಚಾರಣೆಯಲಿ್ಲರುವುದರಿೆಂದ, ನಾಯ ಯಾಲಯದೆಂದ ತ್ರೀಪುಿ ಬಂದ ನಂತರ ಸದನಕೆಾ  

ಮಾಹತ್ರ ನಿೀಡಿ. 

 

ಶಿರ ೀ ಅರಗ ಜಾಾ ನೇಂದರ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನಾಯ ಯಾಲಯದೆಂದ ಬರುವ 

ತ್ರೀಪಿನುನ  ನಾನು ಸದನದ ಮೂಲಕ ಸದಸಯ ರಿಗೆ ತ್ರಳಿಸುವ ಪರ ಯತನ  ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  ನನಗೆ 

ಬಂದ ಮಾಹತ್ರಯ ಪರ ಕಾರ ಜಿೀರೀ ಟ್ಯರ ಫಿಕ್್ ವಯ ವಸಿೆ ಗಳನುನ  ಮಾಡಿ, ಶಾಸಕರನುನ  

ಕರೆದುಕೆಂಡು ಬರಲ್ಲಲಿ .  

 

ಶಿರ ೀ ಎಂ.ರ್ನರಾಯಣ ಸ್ವಾ ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನನನ  ಮತು ೆಂದು 

ಪರ ಶೆನ  ಏನೆೆಂದರೆ, ಆ ಸಂದರ್ಿದಲಿ್ಲ  ಮಾನಯ  ಅರಗ ಜ್ಞಾ ನೇೆಂದರ  ಅವರು ಗೃಹ್ 

ಸಚಿವರಾಗಿರಲ್ಲಲಿ .  2019 ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ನಮಮ  ಪಕ್ಷಕೆಾ  ದರ ೀಹ್ ಮಾಡಿ, 14 ಶಾಸಕರು 

ರಾಜಿನಾಮೆ ನಿೀಡಿದ ಸಂದರ್ಿದಲಿ್ಲ  ಅವರನೂನ  ಸಹ್ ವಮಾನ ನಿಲಿ್ಕ ಣ್ದೆಂದ . . .  

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಅದರ ವಚಾರ ಈಗ ಬಿಡಿ. 

 

ಶಿರ ೀ ಎಂ.ರ್ನರಾಯಣ ಸ್ವಾ ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಈ ಬಗೆೆ  ನಾನು 

ಪರ ಶೆನ ಯನುನ  ಕೇಳಿದಿ್ ೀನೆ. 
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(ಗಂದಲ) 

 

ಶಿರ ೀ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಅವರುಗಳ್ಳ ತಮಮ  ಪಕ್ಷಕೆಾ  

ದರ ೀಹ್ (ಗಂದಲ) ಅವುಗಳನೆನ ಲಿ್ಕ  ಇಲಿ್ಲ  ಚ್ಚೆಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿಲಿ .   

(ಮುೆಂದು)   

 

(739) 12.40 16-09-2021  ಸ್ವಎಸ್/ ಎಕೆ 

(ಗಂದಲ) 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:-  ಎಲಿರೂ ಒೆಂದೇ ಸಲ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಯಾವುದೂ ಕಡತಕೆಾ   

ಹೊೀಗುವುದಲಿ .  

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚಾ ಕಡತ್ಕೆಕ   ಹೊೀಗಬರದೆಂದು ಸಭಾಪತಿಯವರು 

ಸೂಚಿಸಿದರು) 
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ಆ) ಚುಕೆಕ  ಗುರುತಿಲಿದ ಪರ ಶ್ನು ಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾದ ಉತ್ು ರಗಳು 

  ಶಿರ ೀ  ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು) ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, 

ದನಾೆಂಕ 16 ನೇ ಸೆಪ್ಟ ೆಂಬರ್್ 2021ರ ಸಮೂಹ್ 4ರ ಒಟ್ಟಟ  153 ಪರ ಶೆನ ಗಳ ಪೈಕಿ 55 ಪರ ಶೆನ ಗಳಿಗೆ  

ಲ್ಲಖಿತ ಮೂಲಕ ನಿೀಡುವ ಉತು ರವನುನ  ಸಭೆಯ ಮುೆಂದ್ ಮಂಡಿಸುತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ. 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಂಡಿಸಲ್ಕಯಿತ್ತ.  
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3. ಸಭೆಯ ಮಂದ್ಧಡಲಾದ ಕಾಗದ ಪತ್ರ ಗಳು 

       ಶಿರ ೀ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮ(ಸಣಾ  ನೀರಾವರಿ, ಕಾನೂನು, ಸಂಸದ್ಧೀಯ 

ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು, ಮಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಗಳೇ,  

ಭಾರತ ಸಂವಧಾನದ 151(2)ನೇ ಅನುಚೆಚ ೀದದ ಮೇರೆಗೆ ಭಾರತದ ಲೆಕಾ  ನಿಯಂತರ ಕರು 

ಮತ್ತು  ಮಹಾಲೆಕಾ ಪರಿಶೀಧಕರು ನಿೀಡಿರುವ ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರದ ಹ್ಣ್ಕಾಸ್ವನ ವಯ ವಹಾರಗಳ 

ಮೇಲೆ ನಿೀಡುವ ಲೆಕಾ ಪರಿಶೀಧನಾ ವರದಯನುನ  (2021ನೇ ವಷಿದ ವರದ ಸಂಖೆಯ  01) 

ಸಭೆಯ ಮುೆಂದ್ ಮಂಡಿಸುತೆು ೀನೆ. 

ಆ) ಭಾರತ ಸಂವಧಾನದ 151(2)ನೇ ಅನುಚೆಚ ೀದದ ಮೇರೆಗೆ ಭಾರತದ ಲೆಕಾ  ನಿಯಂತರ ಕರು 

ಮತ್ತು  ಮಹಾಲೆಕಾ ಪರಿಶೀಧಕರು ನಿೀಡಿರುವ ಬ್ೆಂಗಳೂರು  ನಗರ ಪರ ದೇಶದಲಿ್ಲ   ಮಳೆ ನಿೀರು 

ನಿವಿಹ್ಣೆಯ ಮೇಲ್ಲನ ಕಾಯಿನಿವಿಹ್ಣಾ ಲೆಕಾ ಪರಿಶೀಧನಾ ವರದಯನುನ  (2021ನೇ 

ವಷಿದ ವರದ ಸಂಖೆಯ  02) ಸಭೆಯ ಮುೆಂದ್ ಮಂಡಿಸುತೆು ೀನೆ. 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಂಡಿಸಲ್ಕಯಿತ್ತ. 
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4. ಸಭಾಪತಿಯವರ ಅಪಪ ಣೆ ಮೇರೆಗೆ ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಲಪ ಟಾ  ವಿಷಯಗಳು 

    ಅ)ವಿಷಯ:- ವೈದಯ ಕಿೀಯ ಕೀಸ್ ಗಳಿಗೆ  

                       ನಿೀಟ್   ಬರೆಯದೇ 12ನೇ ತರಗತ್ರ  

                       ಅೆಂಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ  

                      ಪರ ವೇಶ ನಿೀಡುವ ಕುರಿತ್ತ  

                     ಮಸೂದ್ ಜ್ಞರಿಗೆ ತರುವ ಬಗೆೆ .  

                                                  ~~~~ 

       ಶಿರ ೀ ಯು.ಬಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್(ರ್ನಮ ನದೇಾಶನ ಹೊಂದ್ಧದವರು):- ರಾರ್ಷಟ ೀಯ 

ಅಹ್ಿತಾ ಮತ್ತು  ಪರ ವೇಶ ಪರಿೀಕೆಾ  (ನಿೀಟ) ಬರೆಯದ್ಯೇ ವೈದಯ ಕಿೀಯ ಕೀಸ್ ಗಳಿಗೆ  12ನೇ 

ತರಗತ್ರ ಅೆಂಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾಯ ಯಯುತ ಪರ ವೇಶ ಖ್ಚಿತ ಪಡಿಸ್ವಕಳು ಲು 

ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸ್ವರುವ ಮಸೂದ್ಯನುನ  ತಮಿಳ್ಳನಾಡು ವಧಾನಸಭೆ ಅೆಂಗಿೀಕರಿಸ್ವರುವ  ವಷಯವು 

ಪತ್ರರ ಕೆಗಳಲಿ್ಲ  ವರದಯಾಗಿರುತು ದ್. 

       ತಮಿಳ್ಳನಾಡಿನ ವೈದಯ ಕಿೀಯ ಆಕಾೆಂಕಿಾ ಗಳಿಗೆ ಭಾರತ್ರೀಯ ವೈದಯ  ದಂತ ವೈದಯ ಶಾಸು ರ 

ಹಾಗೂ ಹೊೀಮಿಯೀಪತ್ರಯಲಿ್ಲನ ಯುಜಿ ಪದವ ಕೀಸ್ ಗಳ ಪರ ವೇಶಕೆಾ  ನಿೀಟ್ ಪರಿೀಕೆಾ  

ಬರೆಯದೇ ಇರಲು ಅವಕಾಶ, ಪರಿೀಕೆಾ ಯಲಿ್ಲ  ಪಡೆದ ಅೆಂಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 

ಸ್ವಮಾನಿಯ ೀಕರಣ್ ವಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಇೆಂತಹ್ ಕೀಸ್ ಗಳಿಗೆ  ಪರ ವೇಶ ನಿೀಡಲು ಪರ ಸ್ವು ಪ 

ಸ್ವಮಾಜಿಕ ನಾಯ ಯ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು  ಸಮಾನ ಅವಕಾಶವನುನ   ಎತ್ರು  ಹಡಿಯುವುದು 

ಹಾಗೂ ಎಲಿ  ಬಡ ಸಮುದಾಯ ವದಾಯ ರ್ಥಿಗಳನುನ   ತಾರತಮಯ ದೆಂದ ರಕಿಾ ಸುವ ಉದಿ್ ೀಶ 

ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಚಾರಗಳನುನ  ಈ ಮಸೂದ್ ಹೊೆಂದದ್.  ಅದೇ  ಮಾದರಿಯಲಿ್ಲ   

ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ನಿೀಟ್ ಬರೆಯದ್ಯೇ ವೈದಯ ಕಿೀಯ ಕೀಸ್ ಗಳಿಗೆ ೧೨ನೇ ತರಗತ್ರ ಅೆಂಕಗಳ 

ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ  ನಾಯ ಯಯುತ ಪರ ವೇಶ ಖ್ಚಿತಪಡಿಸ್ವಕಳು ಲು ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸ್ವರುವ 

ಮಸೂದ್ಯನುನ   ಜ್ಞರಿಗೆ ತರಬೇಕೆೆಂದು ಮಾನಯ  ಆರೀಗಯ  ಮತ್ತು  ಕುಟ್ಟೆಂಬ ಕಲ್ಕಯ ಣ್ 

ಹಾಗೂ ವೈದಯ ಕಿೀಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರನುನ  ಒತಾು ಯಿಸುತೆು ೀನೆ. 

 ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಗಳೇ, 

ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಯು.ಬಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್ರವರು ಶೂನಯ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ  ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸ್ವರುವ 

ವಚಾರವನುನ   ಮಾನಯ  ಆರೀಗಯ  ಮತ್ತು  ಕುಟ್ಟೆಂಬ ಕಲ್ಕಯ ಣ್ ಹಾಗೂ ವೈದಯ ಕಿೀಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 

ಸಚಿವರ ಗಮನಕೆಾ  ತಂದು ಉತು ರ ಕಡಿಸಲ್ಕಗುವುದು. 
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                            ಆ) ವಿಷಯ: ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆಯ ಕಾರಣದ್ಧಂದ ಅತಿರ್ಥ  

                                                ಉಪರ್ನಯ ಸಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತ್ತ 

      ~~~~~ 

  ಶಿರ ೀ ಮರಿತಿಬಬ ೀಗೌಡ(ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆೆೀತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಗಳೇ, 

ಪ್ರರ ಢಶಾಲೆಗಳ್ಳ/ಪದವಪೂವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ್ಳ ಸಂಪೂಣ್ಿವಾಗಿ ಪಾರ ರಂರ್ಗೆಂಡಿವ.  

ಆದರೆ ಹೆಚಿಚ ನ ರಿೀತ್ರಯಲಿ್ಲ  ವಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು  ಇೆಂಗಿಿ ೀಷ್ ಶ್ಕ್ಷಕರ/ಉಪನಾಯ ಸಕರ ಕರತೆ 

ಉೆಂಟ್ಯಗಿದ್.  ಕೆಲವು ಶಾಲ್ಕ ಕಾಲೇಜುಗಳಲಿ್ಲ  3 ರಿೆಂದ 5 ಶ್ಕ್ಷಕರ/ಉಪನಾಯ ಸಕರ ಕರತೆಗಳ್ಳ 

ಹೆಚಾಚ ಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ರು ವ.   ಜಿಲಿ್ಕ  ಉಪ ನಿದೇಿಶಕರಿೆಂದ ನಿಯೀಜನೆಗೆಂಡಿದಿ  ಎಲಿ್ಕ  

ಶ್ಕ್ಷಕರ/ ಉಪನಾಯ ಸಕರನುನ  ವಾಪಸಿು  ಪಡೆಯಲ್ಕಗಿದ್.   ಕಳೆದ ನಾಲುಾ   ವಷಿಗಳಿೆಂದ 

ಕೌನಿಿ ಲ್ಲೆಂಗ್್ ವಗಾಿವಣೆ ಆಗಿರುವುದಲಿ .   ಪರ ಸಕು  ಸ್ವಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ಸಹ್ ವಗಾಿವಣೆ 

ಮರಿೀಚಿಕೆಯಾಗಿದ್.  ಈ ಮೇಲಾ ೆಂಡ ಕಾರಣ್ಗಳಿೆಂದ  ಕೆಲವು ಶಾಲೆ/ಪದವಪೂಣ್ಿ 

ಕಾಲೇಜುಗಳಲಿ್ಲ  ಅದರಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿಚ ನ ರಿೀತ್ರಯಲಿ್ಲ  ವಜ್ಞಾ ನ/ಇೆಂಗಿಿ ೀಷ್  ಬೀಧಕರ ಕರತೆ 

ಉೆಂಟ್ಯಗಿರುತು ದ್.  ಇದರಿೆಂದ ಗಾರ ಮಿೀಣ್ ಹಾಗೂ ನಗರ ಪರ ದೇಶಗಳ ವದಾಯ ರ್ಥಿಗಳ ಶ್ಕ್ಷಣ್ಕೆಾ   

ತ್ತೆಂಬ ತೆಂದರೆ ಉೆಂಟ್ಯಗಿರುತು ದ್.   

    ಮದಲನೆಯದಾಗಿ ಕಾಯಿಭಾರದ ಕರತೆಯಿರುವ ಶಾಲೆಗಳಲಿ್ಲನ ಶ್ಕ್ಷಕರು/ 

ಉಪನಾಯ ಸಕರನುನ  ಕಾಯಿಭಾರ ಹೆಚ್ಚಚ  ಇರುವ ಶಾಲ್ಕ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಕೂಡಲೇ 

ನಿಯೀಜಿಸಬೇಕು.  ನಂತರ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕರತೆಯನುನ  ನಿೀಗಿಸಲು ಕೂಡಲೇ ಅತ್ರರ್ಥ ಶ್ಕ್ಷಕರು/ 

ಉಪನಾಯ ಸಕರನುನ  ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕಳು ಲು ತಕ್ಷಣ್ ಕರ ಮ ಕೈಗಳು ಬೇಕು.  ಅತ್ರರ್ಥ ಶ್ಕ್ಷಕರು/ 

ಉಪನಾಯ ಸಕರಿಗೆ  ಕೂಡಲೇ ಪರ ಸಕು  ಸ್ವಲ್ಲಗೆ ಅನಿ ಯವಾಗುವಂತೆ  ವೇತನ ಪರಿಷಾ ರಿಸ್ವ, ವೇತನ 

ಹೆಚ್ಚಚ  ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ತಮಮ  ಮೂಲಕ ಮಾನಯ  ಪಾರ ಥಮಿಕ, ಪ್ರರ ಢಶ್ಕ್ಷಣ್ ಹಾಗೂ ಸಕಾಲ 

ಸಚಿವರನುನ  ಒತಾು ಯಿಸುತೆು ೀನೆ.   

     ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಗಳೇ, ಮಾನಯ  

ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಮರಿತ್ರಬ್ಬ ೀಗೌಡರು ಶೂನಯ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ  ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸ್ವರುವ ವಚಾರವನುನ   

ಮಾನಯ  ಮಾನಯ  ಪಾರ ಥಮಿಕ, ಪ್ರರ ಢಶ್ಕ್ಷಣ್ ಹಾಗೂ ಸಕಾಲ ಸಚಿವರ ಗಮನಕೆಾ  ತಂದು ಉತು ರ 

ಕಡಿಸಲ್ಕಗುವುದು. 
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                        ಇ)ವಿಷಯ:- ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಸೈಬರ  ಕೆರ ರಂ ಹೆಚಾಾ ಗಿರುವ ಬಗೆೆ  

 ಶಿರ ೀ ಎಸ್.ರುದೆರ ೀಗೌಡ(ವಿಧಾನಸಭೆಯಂದ ಚುರ್ನಯತ್ರಾದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಗಳೇ,  ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಲ್ಕಕೌಡ ನ್ ಪರಿಣಾಮ 2020ರಲಿ್ಲ  ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಕಳು ತನ, 

ದರೀಡೆ, ಮಹಳೆಯರು ಮತ್ತು  ಮಕಾ ಳ ಮೇಲ್ಲನ ಅಪರಾಧ ಪರ ಕರಣ್ಗಳ್ಳ 

ಇಳಿಮುಖ್ವಾಗಿವ,  ಆದರೆ ಸೈಬರ್್ ಕೆರ ೈೆಂ ರೇಟ್ ಶೇ 16.2 ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್.  ಕಲೆಗಳ 

ಪಟಟ ಯಲಿ್ಲ  10ನೇ ಸಿ್ವನದಲಿ್ಲದ್.  ರಾರ್ಷಟ ರೀಯ  ಅಪರಾಧ ದಾಖ್ಲೆಗಳ ಬ್ಯಯ ರೀ(ಎನ್ ಸ್ವ 

ಆರ್್ ಬಿ) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವರದಯಲಿ್ಲ  ಉಲಿೆೀಖಿಸಲ್ಕಗಿದ್.   

 ದೇಶದಲಿ್ಲ  2020ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನಲಿ್ಲ  50035 ಸೈಬರ್್ ಕೆರ ೈೆಂ ದಾಖ್ಲ್ಕಗಿದಿು , ಶೇ 11.8 

ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್.  4047, ಆನಿೆ ೈನ್ ಬ್ಬಯ ೆಂಕಿೆಂಗ್್ ವಂಚ್ನೆ, 1093 ಒಟಪಿ ವಂಚ್ನೆ, 1194 

ಕೆರ ಡಿಟ/ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಡ್ ಗಳ ವಂಚ್ನೆ ಪರ ಕರಣ್ಗಳ್ಳ ದಾಖ್ಲ್ಕಗಿವ.  ಜ್ಞಲತಾಣ್ಗಳಲಿ್ಲ  578 

ನಕಲ್ಲ ಸುದಿ ಗಳ್ಳ, 972  ಸೈಬರ್್ ಸ್ವಟ ಕಿೆಂಗ್್ ಮಹಳೆ ಮಕಾ ಳ ಮೇಲ್ಲನ ದೌಜಿನಯ  ಪರ ಕರಣ್ 149 

ನಕಲ್ಲ ಪೊರ ಫೈಲ್ ಘಟನೆ.  98 ಡೇಟ್ಯ ಕಳವು ಪರ ಕರಣ್ ದಾಖ್ಲ್ಕಗಿವ. 

 ಈ ವಷಯದ ಬಗೆೆ  ಶೂನಯ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ  ಸಕಾಿರದ ಗಮನವನುನ  

ಸೆಳೆಯಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  

 ಶಿರ ೀ ಅರಗ ಜಾಾ ನೇಂದರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಗಳೇ, ಈ ವಚಾರದ 

ಬಗೆೆ  ವವರವಾದ ಉತು ರವನುನ  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಒದಗಿಸ್ವಕಡುತೆು ೀನೆ.   
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                                 ಈ) ವಿಷಯ: ಹುಣಸೂರು ತಾಲಿ್ಲಕು ವಿೀರನಹೊಸಹಳಿಿ ಯಲಿ್ಲ   

                                                ಅಯಯ ನಕೆರೆ ಹಾಡಿಯಲಿ್ಲ  ನರಭ್ಕ್ಷಕ ಹುಲ್ಲ  

                                                 ಗಣೇಶ ಎಂಬುವವರನುು  ದಾಳಿ ಮಾಡಿ  

                                                 ಸ್ವಯಸಿರುವ ಬಗೆೆ . 

      ~~~~ 

     ಶಿರ ೀ ಸಂದೇಶ್  ರ್ನಗರಾಜು( ಸಥ ಳಿೀಯ ಸಂಸ್ತಥ ಗಳ ಕೆೆೀತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಗಳೇ, 

ಹುಣ್ಸೂರು ತಾಲಿ್ಲಕು ನಾಗರಹೊಳೆ ರಾರ್ಷಟ ರೀಯ ಉದಾಯ ನವನದವಾಯ ಪಿು ಯ  ಹುಣ್ಸೂರು 

ತಾಲಿ್ಲಕು, ವೀರನಹೊಸಹ್ಳಿು  ಬಳಿ ಇರುವ ಅಯಯ ನಕೆರೆ ಹಾಡಿಯಲಿ್ಲ , ದನಾೆಂಕ 7-9-2021 

ರಂದು ಹಾಡು ಹ್ಗಲೇ ಬ್ಳಗೆೆ  9.00 ಘಂಟೆಯ ಹೊತ್ರು ನಲಿ್ಲ   ನರರ್ಕ್ಷಕ ಹುಲ್ಲಯೆಂದು  

ಬಹದ್ಿಸೆಗೆ ತೆರಳಿದಿ  ೧೯ ವಷಿ ವಯಸಿ್ವ ನ ಶ್ರ ೀ ಗಣೇಶ್  ಎೆಂಬ ಹಾಡಿಯ ಆದವಾಸ್ವ  

ಯುವಕನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸ್ವ ಕೆಂದು ಹಾಕಿದ್.  ಇದೇ ಹುಲ್ಲಯು ಮತೆು  12ನೇ 

ತಾರಿೀಖಿನಂದು ಇದೇ ಪರ ದೇಶದ ಕಿಕೆಾ ೀರಿ ಕಟೆಟ  ಅರಣ್ಯ ದ ಅೆಂಚಿನ ಪರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  

ಮೇಯುತ್ರು ದಿ  ಹ್ಸುವನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸ್ವದ್.  ಪಶುಪಾಲಕರು ಜೀರಾಗಿ ಕೂಗಿ 

ಹುಯಿಲೆಬಿಬ ಸ್ವದ  ಕಾರಣ್ ಹುಲ್ಲ ಅರಣ್ಯ ದಳಗೆ ಓಡಿ ಹೊೀಗಿದ್.  ಇದೇ ಆಯಯ ನಕೆರೆ 

ಪರ ದೇಶದ ನೇರಳಕುಪ್ಪ -ಬಿ ಹಾಡಿಯಲಿ್ಲ  ಆರು ತ್ರೆಂಗಳ  ಹೆಂದ್ ಹುಲ್ಲಯೆಂದು ದನಗಳನುನ  

ಮೇಯಿಸುತ್ರು ದಿ  ವಯ ಕಿು ಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸ್ವರುವ ಸ್ವಧಯ ತೆ ಇದ್.   ಕೂಡಲೇ ಅರಣ್ಯ  

ಇಲ್ಕಖೆ ಅಧಕಾರಿಗಳ್ಳ ಈ ನರರ್ಕ್ಷಕ ಹುಲ್ಲಯನುನ   ಹಡಿಯಲು ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳು ಬೇಕು.   

ನಾಗರಹೊಳೆ, ಬಂಡಿಪುರ ಸುರಕಿಾ ತ ಅರಣ್ಯ  ಪರ ದೇಶದ ಕಾಡಂಚಿನ ಗಾರ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಈಚೆಗೆ 

ಚಿರತೆಗಳ್ಳ ದಾಳಿ ನಡೆಸ್ವ ಜ್ಞನುವಾರುಗಳನುನ  ಕೆಂದು ತ್ರೆಂದರುವ ಪರ ಕರಣ್ಗಳ್ಳ 

ವರದಯಾಗಿದ್.  ಕೂಡಲೇ ಅರಣ್ಯ  ಇಲ್ಕಖೆಯ ಅಧಕಾರಿಗಳ್ಳ ಈ  ಬಗೆೆ  ಗಮನಹ್ರಿಸ್ವ 

ನರರ್ಕ್ಷಕ ಹುಲ್ಲಯನುನ  ಸೆರೆ ಹಡಿಯಲು  ಕರ ಮ ಕೈಗಳು ಬೇಕೆೆಂದು ಸಕಾಿರದ ಗಮನವನುನ  

ಸೆಳೆಯುತೆು ೀನೆ.   

         ಶಿರ ೀ  ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಗಳೇ, 

ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಸಂದೇಶ್ ನಾಗರಾಜುರವರು ಶೂನಯ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ  ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸ್ವರುವ 

ವಚಾರವನುನ   ಮಾನಯ  ಅರಣ್ಯ  ಸಚಿವರ ಗಮನಕೆಾ  ತಂದು ಉತು ರ ಕಡಿಸಲ್ಕಗುವುದು. 
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                       ಉ) ವಿಷಯ: ರೌಡಿ ಶಿೀಟರ  ಪಟ್ಟಾ ಯನುು  ಪರಾಮಶಿಾಸುವುದನುು    

                                             ಕೈಬಿಡುವ ಕುರಿತ್ತ. 

      ~~~~~ 

 ಶಿರ ೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ವದ್(ವಿಧಾನಸಭೆಯಂದ ಚುರ್ನಯತ್ರಾದವರು):- - ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಗಳೇ, ರಾಜ್ಞಯ ದಾಯ ದಂತ ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ದನೇ ದನೇ ಅಪರಾಧ 

ಪರ ಕರಣ್ಗಳ್ಳ ಹೆಚಾಚ ಗುತ್ರು ರುವ ಹನನ ಲೆಯಲಿ್ಲ  ಮಾನಯ  ಗೃಹ್ಸಚಿವರು ಕನನ ಡ, ರೈತ ಹಾಗೂ 

ಜನಪರ ಚ್ಳ್ಳವಳಿಗಳಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಸ್ವದವರು ಅಮಾಯಕರಾಗಿದಿು , ಅೆಂತಹ್ವರೂ 

ಸೇರಿದಂತೆ ಅಮಾಯಕರ ಹೆಸರುಗಳ್ಳ ರೌಡಿಪಟಟ ಯಲಿ್ಲ  ಸೇಪಿಡೆಯಾಗಿದಿ ರೆ ಅವುಗಳನುನ  

ಕೈ ಬಿಡಲ್ಕಗುವುದು  ಹಾಗೂ ಪರ ತ್ರಯೆಂದು ಪೊೀಲ್ಲಸ್ ಠಾಣೆಯಲಿ್ಲರುವ ರೌಡಿ ಪಟಟ ಯನುನ  

ಕಾನೂನಿನ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪರ ಕಾರ ಮರು ಪರಿಶ್ೀಲ್ಲಸಲ್ಕಗುವುದು ಎೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದು 

ಪತ್ರರ ಕೆಗಳಲಿ್ಲ  ವರದಯಾಗಿರುತು ದ್. 

  ಆದರೆ ನಗರದಲಿ್ಲ  ರಸೆು  ಬದ ರಾಬರಿ,  ಅತಾಯ ಚಾರ, ದಿ್ ೀಷದ ಕಲೆಯಂತಹ್ ಪರ ಕರಣ್ಗಳ್ಳ 

ಹೆಚಾಚ ಗಿರುವ ಸಂದರ್ಿದಲಿ್ಲ   ರಾಜಕಿೀಯ ಒತು ಡ, ವವಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒತು ಡದೆಂದ ರೌಡಿ 

ಶ್ೀಟರ್್   ಪಟಟ  ಪರಾಮಶ್ಿಸಲು ಮುೆಂದಾಗಿದಿು , ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಕಾನೂನು ಸುವಯ ವಸಿೆ  

ಹ್ದಗೆಟಟ ದ್ ಎೆಂದು ವಪಕ್ಷಗಳ್ಳ ಆರೀಪ ಮಾಡುತ್ರು ರುವ ಸಂದರ್ಿದಲಿ್ಲ  ಸಿ ತಃ 

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳ ಸೂಚ್ನೆಯಂತೆ  ಚ್ಳ್ಳವಳಿಗಾರರಿಗೆ ತೆಂದರೆ ಎೆಂಬ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ  

ರೌಡಿಶ್ೀಟರ್್  ಪಟಟ  ಪರಾಮಶ್ಿಸಲು ಹೊರಟರುವುದು ಸರಿಯಾದ  ಕರ ಮವಾಗಲ್ಕರದು.  

ಇದರಿೆಂದ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಕಾನೂನು ಸುವಯ ವಸಿೆ  ಹ್ದಗೆಡಲು ಸಕಾಿರ ಕಾರಣ್ವಾಗುತು ದ್ 

ಎನುನ ವುದು ನನನ  ಅಭಿಪಾರ ಯವಾಗಿದ್.   ರೌಡಿ ಶ್ೀಟರ್್ನಲಿ್ಲ  ಯಾವ ಯಾವ ರಾಜಕಿೀಯ 

ನಾಯಕರುಗಳಿದಿಾರೆ ಎನುನ ವಂಥ ಪಟಟ ಯನುನ  ಈ ಸದನದ ಮುೆಂದ್ ಇಡುವುದರ ಜತೆಗೆ 

ಸಕಾಿರ ರೌಡಿ ಶ್ೀಟರ್್ ಪಟಟ ಯನುನ  ಪರಾಮಶ್ಿಸಲು ಹೊರಟಸ್ವರುವ ಕರ ಮ ಸರಿಯಲಿ  

ಎನುನ ವ ವಚಾರವನುನ  ಶೂನಯ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ  ಮಾನಯ  ಗೃಹ್ ಸಚಿವರ ಗಮನಕೆಾ  

ತರಬಯಸುತೆು ೀನೆ. 

 ಶಿರ ೀ ಅರಗ ಜಾಾ ನೇಂದರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಗಳೇ, ಈ ವಚಾರದ 

ಬಗೆೆ  ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಚ್ಚೆಿ ಆಗಿದ್.  ಈ ವಚಾರದ ಬಗೆೆ  ಪರಿಶ್ೀಲ್ಲಸ್ವ  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಿಗೆ 

ಉತು ರ ನಿೀಡುತೆು ೀನೆ.  

                        (ಮುೆಂದು) 
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(740)/16-9-2021/12-50/ಎಲ್ಎೆಂ/ಎಕೆ 

ಊ) ವಿಷಯ: ಕೊೀವಿಡ-19 ಚಿಕತೆೆ ಗ್ಲಗಿ ಕಲಾಯ ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  

ಮಂಡಳಿ(ಕೆ.ಕೆ.ಆರ .ಡಿ.ಬಿ.) ವತಿಯಂದ ಉಪಕರಣ ಖರಿೀದ್ಧಸಲು ನಯಮ 

ಉಲಿಂಘಿಸಿ ರೂ. 150 ಕೊೀಟ್ಟ ಟಂಡರ  ಕರೆದ್ಧರುವುದು ವಿವಾದಕೆಕ  

ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಬಗೆೆ . 

...... 

 

       ಶಿರ ೀ ಕೆ.ಸಿ.ಕೊಂಡಯಯ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಂದ ಆಯ್ಕಕ ಯಾದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಗಳೆ, ಕೀವಡ್ ಚಿಕಿತಿೆ ಗಾಗಿ ಕಲ್ಕಯ ಣ್ ಕನಾಿಟಕ ಪರ ದೇಶ ಅಭಿವೃದಿ  

ಮಂಡಳಿ(ಕೆಕೆಆರ್್ ಡಿಬಿ)ಯಿೆಂದ ಉಪಕರಣ್ ಖ್ರಿೀದಸಲು ನಿಯಮ ಉಲಿೆಂಘಸ್ವ ೧೫೦ 

ಕೀಟ ರೂ.ಗಳ ಟೆೆಂಡರ್್ ಕರೆದರುವುದು ವವಾದಕೆಾ  ಕಾರಣ್ವಾಗಿರುವ ವಚಾರ 

ಪತ್ರರ ಕೆಗಳಲಿ್ಲ  ವರದಯಾಗಿದ್.  ಆಕಿಿಜನ್ ಉತಾಪ ದನಾ ಘಟಕ, ಸ್ವಟ ಸ್ವಾ ಯ ನ್  ಯಂತರ ,  

ವೆಂಟಲೇಟರ್್ ಮತ್ತು  ಆಕಿಿಜನ್ ಕಾನಿ ೆಂಟೆರ ೀಟರ್್ ಖ್ರಿೀದಗೆ ಕರೆದ ಟೆೆಂಡರ್್ಗಳ್ಳ  ಸರಕಾರದ 

ಅನುಮೀದನೆ ಪಡೆಯದರುವುದು,  ಪಾರದಶಿಕತೆ  ಕಾಯಿುಕಳು ದರುವುದು 

ಅನುಮಾನಾಸಪ ದಕೆಾ  ಮತ್ತು  ಗೀಲ್ಮಾಲ್ ನಡೆಯುತ್ರು ರುವ ಶಂಕೆಗೆ ಕಾರಣ್ವಾಗಿರುತು ದ್. 

ಟೆೆಂಡರ್್ ಸಲಿ್ಲಸಲು ೫ ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ಅವಕಾಶವದಿರೂ   ಇ-ಪೊರ ಕೂಯ ರ್್ಮೆೆಂಟ್ 

ಪೊೀಟಿಲ್ ಅನುನ  ೪ ಗಂಟೆಗೆ ಸಿ ಗಿತಗಳಿಸ್ವರುವುದು ವರದಯಾಗಿದ್. ಎಲಿ  ಜಿಲಿೆ ಗಳಲಿ್ಲ  

ಏಕ ರಿೀತ್ರಯ ದರ ಮತ್ತು  ಏಕರೂಪ ಗುಣ್ಮಟಟ  ಕಾಪಾಡದರುವುದು  ಕೀವಡ್ ಸಲಕರಣೆ 

ಖ್ರಿೀದಗೆ ನಿಯಮ  ಉಲಿೆಂಘಿಸ್ವ ಟೆೆಂಡರ್್  ಕರೆದರುವುದು ಸ್ವಬಿೀತಾಗಿದಿು , ಸರಕಾರದ ಹ್ಣ್ 

ಕಳೆು  ಹೊಡೆಯಲು ಈ ಟೆೆಂಡರ್್ ಕರೆದರುವುದು ಮೇಲನ ೀಟಕೆಾ  ತ್ರಳಿದುಬರುತು ದ್. ಇದರ 

ಬಗೆೆ  ಉನನ ತ ಮಟಟ ದ ತನಿಖೆ ಕೈಗೆಂಡು ಪಾರದಶಿಕತೆಯನುನ  ಕಾಯಿುಕಳು ಲು  ಕರ ಮ 

ವಹಸಬೇಕೆೆಂದು ಮತ್ತು  ಈ  ಕೆಕೆಆರ್್ಡಿಬಿ ಯಲಿ್ಲ   ಒೆಂದು ವಷಿವಾದರೂ ಅಧಯ ಕ್ಷರನುನ  

ಬಿಟ್ಟಟ  ಯಾವ Board of Directors ಇಲಿ , ಯಾವ ಶಾಸಕರನುನ  ಸಭೆಗೆ  ಕರೆದರುವುದಲಿ . 

ಇಲಿ್ಲ  ಗಂಭಿೀರವಾದ ಸಮಸೆಯ  ಇದ್ ತಕ್ಷಣ್ ಉನನ ತ ಅಧಕಾರಿಗಳಿೆಂದ ತನಿಖೆ 

ಮಾಡಿಸಬೇಕೆೆಂದು  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರನುನ  ಒತಾು ಯಿಸುತೆು ೀನೆ.  

     ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಗಳೆ, ಆರೀಗಯ  

ಮತ್ತು  ಕುಟ್ಟೆಂಬ ಕಲ್ಕಯ ಣ್ ಸಚಿವರಿೆಂದ ಉತು ರವನುನ  ಪಡೆದು ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  

ಮಂಡಿಸಲ್ಕಗುತು ದ್.   
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ಋ) ನೌಕರರ ಭ್ವಿಷಯ  ನಧಿಯಲಿ್ಲ  ರೂ. 21 ಕೊೀಟ್ಟ ದುಬಾಳಕೆಯಾಗಿರುವ 

ಬಗೆೆ .  

....... 

     ಶಿರ ೀ ಕೆ.ಎ.ತಿಪೆಪ ೀಸ್ವಾ ಮ(ರ್ನಮನದೇಾಶನ ಹೊಂದ್ಧದವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಗಳೆ, 

ಕೀಟ್ಯಯ ೆಂತರ ನೌಕರ ವಗಿದವರು ತಮಮ  ಹ್ಣ್ ಸುರಕಿಾ ತವಾಗಿರಲ್ಲ, ರ್ವಷಯ ದಲಿ್ಲ  ನೆರವಗೆ 

ಬರಲ್ಲ ಎನುನ ವ ರ್ರವಸೆಯೆಂದಗೆ ನೌಕರರ ರ್ವಷಯ ನಿಧಯಲಿ್ಲ  ಹ್ಣ್ವನುನ  

ತಡಗಿಸುತಾು ರೆ. ಸಕಾಿರ ನೆಂದಾಯಿತ ಸಂಸಿೆ ಗಳ್ಳ ಮತ್ತು  ಕಂಪನಿಗಳಿಗೂ ಪರ ತ್ರ ತ್ರೆಂಗಳ್ಳ 

ಉದಯ ೀಗಿಗಳ ಪಿಎಫ್್ ಖ್ಯತೆಗೆ ಅವರ ವೇತನದೆಂದ ಹ್ಣ್ವನುನ  ಮುರಿದುಕೆಂಡು ನಿಗದತ 

ಪರ ಮಾಣ್ದ ಹ್ಣ್ವನುನ  ಠೇವಣಿಯಾಗಿ ಜಮೆ ಮಾಡುತು ವ.  ಇದು ಉದಯ ೀಗಿಗಳ್ಳ ತಮಮ  

ಪರಿಶರ ಮದ  ದುಡಿಮೆಯಿೆಂದ ಗಳಿಸ್ವದ ಹ್ಣ್. ಇದು ಸಕಾಿರದ ಬಳಕೆಗೆ ತಾತಾಾ ಲ್ಲಕವಾಗಿ  

ವನಿಯೀಗವಾಗುತು ದ್. ಇತ್ರು ೀಚೆಗೆ ಮುೆಂಬಯಿಯ ನೌಕರರ ಪಿಎಫ್್  ಕಛೇರಿಯಲಿ್ಲ  

ಸ್ವಮಾನಯ  ಪಿಎಫ್್  ನಿಧ ಖ್ಯತೆಯಿೆಂದ ೨೧ ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸ್ೀರಿಕೆಯಾಗಿದ್. ಆ 

ಕಚೇರಿಯ ಗುಮಾಸು  ಸೇರಿ ಸ್ವಬಬ ೆಂದಯ ಒೆಂದು ತಂಡವೇ ಈ ಕೃತಯ ದಲಿ್ಲ  ಶಾಮಿೀಲ್ಕಗಿದ್. 

ಆರೀಪಿಗಳ್ಳ ೮೧೭ ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್್  ಖ್ಯತೆಗಳನುನ  ಬಳಸ್ವಕೆಂಡು, ವಲಸ್ವಗ ಕಾಮಿಿಕರ 

ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ  ೨೧ ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳ. ನೌಕರರ ಪಿಎಫ್್ ಹ್ಣ್ವನುನ  ಅಕರ ಮವಾಗಿ 

ದುರುಪಯೀಗಪಡಿಸ್ವಕೆಂಡಿದಿಾರೆ. ಒೆಂದು ಕಡೆ ಇೆಂತಹ್ ವಂಚ್ನೆ ನಡೆದದ್ ಎೆಂದರೆ, ಇತರ 

ಕಡೆಯೂ ವಂಚ್ನೆ ನಡೆಯುವ ಸ್ವಧಯ ತೆ ಇದ್. ಇದರಿೆಂದ ಈ ವಯ ವಸಿೆಯ ಮೇಲೆ 

ಉಳಿತಾಯದಾರರು ಇಟಟ ರುವ ನಂಬಿಕೆ, ವಶಿಾ ಸಕೆಾ  ಧಕೆಾ  ಒದಗಬಹುದಾಗಿದ್. 

ಲೀಪದೀಷ ರಹತ ಠೇವಣಿ ವಗಾಿವಣೆಯ ವಯ ವಸಿೆ  ಬಗೆೆ  ಸಕಾಿರ ಹೆಚಿಚ ನ 

ನಿಗಾವಹಸುವಂತಾಗಬೇಕು. ಪಿಎಫ್್ದಾರರ ಆತಂಕ  ದೂರವಾಗಬೇಕು ಎೆಂದು ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  ಕೇಳಿಕಳ್ಳು ತೆು ೀನೆ.  

    ಶಿರ ೀ ಅರೆಬೈಲು ಶಿವರಾಂ ಹೆಬಬ ರ(ಕಾಮಾಕ ಸಚಿವರು):-ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಗಳೆ, 

ಇದರ ಬಗೆೆ  ಹೆಚಿಚ ನ ಮಾಹತ್ರಯನುನ  ತರಿಸ್ವಕೆಂಡು ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಒದಗಿಸುತೆು ೀನೆ. 

       ಶಿರ ೀ ಅಡಗೂರು ಹೆಚ್.ವಿಶಾ ರ್ನಥ(ರ್ನಮನದೇಾಶನ ಹೊಂದ್ಧದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಗಳೆ, ಅಲಯನಿ್ ವಶಿವದಾಯ ಲಯವು ಮಾನದಂಡಗಳನುನ  ಉಲಿೆಂಘಿಸ್ವ ಗೌರವ 

ಡಾಕಟ ರೇಟ್ ಪದವಯನುನ   ಕಿರ ಮಿನಲ್ ಹನನ ಲೆ ಇರುವವರಿಗೆ ನಿೀಡಿರುವುದರ ಬಗೆೆ  ಉನನ ತ 

ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಪರಿಷತ್ತು  ತನನ  ಅಭಿಪಾರ ಯದಲಿ್ಲ  ಸಕಾಿರದ ಹಂತದಲಿ್ಲ  ಸೂಕು  ತನಿಖೆ 
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ನಡೆಸಬಹುದ್ೆಂದು ತ್ರಳಿಸ್ವದಿರೂ ಸಕಾಿರ ಈ ಬಗೆೆ  ತನಿಖೆ ನಡೆಸ್ವಲಿದರುವ ಕುರಿತ್ತ ಮಾನಯ  

ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಮಾಹತ್ರ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು  ಜೈವಕ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ, ವಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು  

ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ ಹಾಗೂ ಕೌಶಲ್ಕಯ ಭಿವೃದಿ  ಸಚಿವರ ಗಮನವನುನ  ಸೆಳೆಯುತೆು ೀನೆ.  

     ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ತಮಮ  ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚ್ನೆಗೆ ಮಾನಯ  ಸಚಿವ ಎಢ ಉತು ರ 

ಕಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಮಾನಯ  ಸಭಾನಾಯಕರು ಉತು ರ ಕಟಟ ರೆ ಒಪುಪ ತ್ರು ೀರಾ? 

        ಶಿರ ೀ ಅಡಗೂರು ಹೆಚ್.ವಿಶಾ ರ್ನಥ:- ಈ ವಷಯಕೆಾ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೆ ಉತು ರ 

ಕಡಬೇಕಾಗುತು ದ್.  ಇದು ಬಹ್ಳ ಗಂಭಿೀರವಾದ  ವಚಾರವಾಗಿದ್.  

      ಶಿರ ೀಮತಿ ತೇಜಸಿಾ ನಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಗಳೆ, ಇದು ಬಹ್ಳ ಗಂಭಿೀರವಾದ ವಚಾರ. 

ಕಷಟ ಪಟಟ ವರಿಗೆ ಈ ಡಾಕಟ ರೇಟ್ ಸ್ವಗುತ್ರು ಲಿ .  ಈ ಗಂಭಿೀರವಾದ ಸಮಸೆಯ  ಬಗೆೆ  ಚ್ಚೆಿ 

ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಸಚಿವರು ಇರಲೇ ಬೇಕು.  

     ಸಭಾಪತಿಯವರು:-  ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು  ಸಭಾನಾಯಕರಿಗೂ ಪರ ತ್ರದನ 

ಸಂಬಂಧಪಟಟ  ಸಚಿವರು ಸದನದಲಿ್ಲ  ಇರಬೇಕು ಎೆಂದು ಪತರ  ಬರೆದದಿ್ ೀನೆ. ಸಚಿವರು ಇೆಂದು 

ಬರುತ್ರು ಲಿ  ಎೆಂದರೆ  ಮದಲೆ ತ್ರಳಿಸಬೇಕು. 

     ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಧಾಯ ಹ್ನ  ಸಚಿವರನುನ  

ಕರೆಯಿಸುತೆು ೀನೆ.  

    ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಂತ್ರರ ಗಳ್ಳ ಸದನದಲಿ್ಲ  ಇರುವಂತೆ ಸಭಾನಾಯಕರು 

ನೀಡಿಕಳು ಬೇಕು.  

     ಶಿರ ೀ ಆರ.ಧಮಾಸೇನ್:- ಎಲಿರಿಗೂ ಡಾಕಟ ರೇಟ್ ಪದವಯನುನ  ಕಟ್ಟಟ ಬಿಟಟ ರೆ  ಈ 

ಸಮಸೆಯ ಯೇ ಇರುವುದಲಿ . 
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05. ಗಮನ ಸ್ತಳೆಯುವ ಸೂಚನೆ 

             ಪ್ರವಗಡ ತಾಲಿ್ಲಕು ಕಂದರ ದಲಿ್ಲ  ನಮಾಸಲು ಉದೆದ ೀಶಿಸಿರುವ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾ  

             ನಲಯವನುು  ಸಥ ಗಿತ್ಗಳಿಸಿ ಬೇರೆ  ಕಡೆ ನಮಾಸುವ ಬಗೆೆ . 

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

      ಶಿರ ೀ  ಕೆ.ಎ.ತಿಪೆಪ ೀಸ್ವಾ ಮ(ರ್ನಮನದೇಾಶನ  ಹೊಂದ್ಧದವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಗಳೆ, 

ಪಾವಗಡ ತಾಲಿ್ಲಕು ಕೇೆಂದರ ದಲಿ್ಲ  ನಿಮಿಿಸಲು ಉದಿ್ ೀಶ್ಸ್ವರುವ ವದಾಯ ರ್ಥಿ ನಿಲಯವನುನ  

ಸಿ ಗಿತಗಳಿಸ್ವ ಚ್ಳು ಕೆರೆ ಕಲ್ಕಯ ಣ್ದುಗಿ ಅಥವಾ ಪಾವಗಡ ಸವಿ ನಂ ೧೭೮ ರಲಿ್ಲರುವ ೧೩ 

ಎಕರೆ ಖ್ರಾಬು ಜಮಿೀನಿನಲಿ್ಲ  ವದಾಯ ರ್ಥಿನಿಲಯ ಕಟಟ ಡಗಳನುನ   ನಿಮಿಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ 

ಮಾನಯ  ಸಮಾಜ ಕಲ್ಕಯ ಣ್ ಹಾಗೂ ಹೆಂದುಳಿದ ವಗಿಗಳ ಕಲ್ಕಯ ಣ್ ಸಚಿವರ ಗಮನನುನ  

ಸೆಳೆಯುತೆು ೀನೆ.  

       ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಮಾಜ ಕಲಾಯ ಣ ಹಾಗೂ ಹಂದುಳಿದ 

ವಗಾಗಳ ಕಲಾಯ ಣ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಗಳೆ,  ಉತು ರವನುನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  

ಮಂಡಿಸುತೆು ೀನೆ. 

                                          (ಉತು ರವನುನ  ಲಗತ್ರು ಸಲ್ಕಗಿದ್) 
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 ೨೦೧೮-೧೯ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ತ್ತಮಕೂರು ಜಿಲಿೆ , ಪಾವಗಡ ತಾಲಿ್ಲಕು ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿ್ಲ  ಸಮಾಜ 

ಕಲ್ಕಯ ಣ್ ಇಲ್ಕಖೆಯ ವತ್ರಯಿೆಂದ  ನಡೆಸುತ್ರು ರುವ  ೫ ವದಾಯ ರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳ ಕಟಟ ಡಗಳನುನ    

ನಿಮಿಿಸುವ ಕಾಯಿಕರ ಮ  ನಡೆಯುತ್ರು ದ್.  ಹೆಂದನ ಮಂತ್ರರ ಗಳ್ಳ ಅದಕೆಾ  ಶ್ಲ್ಕನಾಯ ಸವನುನ  

ಮಾಡಿದಿಾರೆ.  ಈಗ ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ತ್ರಪ್ಪ ೀಸಿ್ವ ಮಿಯವರು ಈಗ ನಿಮಿಿಸುವ ವದಾಯ ರ್ಥಿ 

ನಿಲಯ ದೂರವಾಗುತು ದ್, ಇನುನ  ಸಿ ಲಪ  ಹ್ತ್ರು ರದಲಿ್ಲ  ಮಾಡಿ ಎೆಂದು ಹೇಳ್ಳತ್ರು ದಿಾರೆ. ೫ 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ್ಳ ಪಾರ ರಂರ್ವಾಗಿವ. ಸುಮಾರು ೨೬೯೬.೦೦ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ 

ಇದು. ಈಗಾಗಲೆ  ಕಳವ ಬ್ಬವಯನುನ  ತೀಡಲು ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ  ೪೩.೨೪ ಲಕ್ಷ 

ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಚ್ಚ ವಾಗಿದ್.   ಈ ಹಂತದಲಿ್ಲ  ಇದನುನ  ಬದಲ್ಕವಣೆ ಮಾಡುವುದು 

ಸೂಕು ವಲಿ  ಎನುನ ವುದು ಕೆಲವರ ಅಭಿಪಾರ ಯ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನುನ  

ತೆಗೆದುಕಳು ಲ್ಕಗಿದ್, ಶ್ಲ್ಕನಾಯ ಸ ಮಾಡಲ್ಕಗಿದ್, ತಳಪಾಯಗಳ ರಚ್ನೆಯಾಗುತ್ರು ದ್ ಇೆಂತಹ್ 

ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಸಿ ಳವನುನ  ಬದಲ್ಕವಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟ ೆಂದು ಅವಶಯ ಕತೆ ಇದ್ ಎೆಂದು 

ನಮಗೆ ಅನಿನ ಸ್ವರುವುದಲಿ . ಆ ಕಾರಣ್ಕೆಾ  ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಎನುನ ವುದಕೆಾ  ತಮಮ  

ಸಲಹೆಗಳನುನ  ಕಡಿ.  

        ಶಿರ ೀ ಕೆ.ಎ.ತಿಪೆಪ ೀಸ್ವಾ ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಗಳೆ, ಪಾವಗಡ ತಾಲಿ್ಲಕು ರಾಜಯ ದ 

ಅತಯ ೆಂತ ಹೆಂದುಳಿದ, ಬರಪಿೀಡಿತ ಮತ್ತು , ಗಡಿಭಾಗದ ತಾಲಿ್ಲಕಾಗಿದ್. ಈ ತಾಲಿ್ಲಕುಗಳಲಿ್ಲ  

ಶಾಲ್ಕ-ಕಾಲೇಜಿನಲಿ್ಲ  ಓದುವಂತಹ್ ವದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅದರಲಿ್ಲ  ಮೆಟರ ಕ್್ ಪೂವಿ 

ವದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒೆಂದು ವದಾಯ ರ್ಥಿನಿಲಯವನುನ  ಮತ್ತು   ಮೆಟರ ಕ್್ ನಂತರದ 

ವದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾಲುಾ  ವದಾಯ ರ್ಥಿನಿಲಯಗಳನುನ  ಕಟ್ಟಟ ವಂತಹ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನುನ  

ಹಾಕಿಕೆಂಡಿದಿ ೀರಿ. ಇದಕಾಾ ಗಿ   ಶಂಕುಸಿ್ವಪನೆಯನುನ  ಕೂಡಾ ಮಾಡಲ್ಕಗಿದ್. ಆದರೆ ಈಗ 

ಇರುವ ಜ್ಞಗ ಪಟಟ ಣ್ದೆಂದ ೫ ಕಿ.ಮಿೀ ದೂರದಲಿ್ಲದ್. ಈ ಗುರುತ್ರಸ್ವರುವ ಜ್ಞಗದ ಸುತು -ಮುತು  

ಗುಡಢ ಗಾಡು ಪರ ದೇಶವದ್. ಈ ಜ್ಞಗದ ಮುೆಂದ್ಯೇ ಶವಗಳನುನ  ಸುಡುವಂತಹ್ ಸಮ ಶಾನ 

ಕೂಡಾ ಇದ್. ಅದಕಾಾ ಗಿ ಇದು ಅಷ್ಟ ೆಂದು ಯೀಗಯ ವಾದ ಜ್ಞಗವಲಿ .  ಸಕಾಿರಿ ಜ್ಞಗದಲಿ್ಲ   

೧೭೮ನೇ ಸವೇಿ ನಂಬರ್್ಲಿ್ಲ  ೧೨ ಎಕರೆ  ೧೯ ಗುೆಂಟೆ ಜ್ಞಗ ಲರ್ಯ ವದ್. ಈ  ಜ್ಞಗ ಪದವ 

ಕಾಲೇಜಿನಿೆಂದ ಅಧಿ  ಕಿ.ಮಿೀ ದೂರದಲಿ್ಲದ್.  ಪದವಪೂವಿ ಕಾಲೇಜಿನಿೆಂದ ಸುಮಾರು 

ಒೆಂದು ಕಿ.ಮಿೀ ದೂರದಲಿ್ಲದ್.  ಪದವ ಕಾಲೇಜಿನಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು ೧೦೦೦ ಮಕಾ ಳ್ಳ 

ಓದುತ್ರು ದಿಾರೆ. ಪದವಪೂವಿ ಕಾಲೇಜಿನಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು ೬೦೦ ಮಕಾ ಳ್ಳ ಓದುತ್ರು ದಿಾರೆ.  ಈ 

ಹೆಂದುಳಿದ  ಪರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ ಕರತೆ ಇದ್, ಈ ಕರತೆಯನುನ  ನಿೀಗಿಸಲು  

ತ್ತೆಂಗರ್ದಾರ  ಜಲ್ಕಶಯದೆಂದ ರಾರ್ಷಟ ರೀಯ ಗಾರ ಮಾೆಂತರ  ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ ಯೀಜನೆ  
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ಮೂಲಕ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರನುನ  ಒದಗಿಸುವ ಯೀಜನೆಯನುನ  ಸಕಾಿರ ಹಾಕಿಕೆಂಡಿದ್.  ಈ 

ದೃರ್ಷಟ ಯಲಿ್ಲ  ಸಕಾಿರ ವದಾಯ ರ್ಥಿ ನಿಲಯ ನಿಮಾಿಣ್ದ ಬಗೆೆ   ಪುನರ್್ ಪರಿಶ್ೀಲನೆ 

ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು  ಸದನದ ಮುಖ್ಯೆಂತರ ಮಾನಯ  ಮಂತ್ರರ ಗಳನುನ  ಒತಾು ಯಿಸುತೆು ೀನೆ.  

      (ಮುೆಂದು)   

   (741)16-09-2021(01-00)bsd-rn 

 ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನವಾಸ ಪೂಜಾರಿಿಃ- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು 

ಬಹ್ಳ ಅನುರ್ವಗಳಾಗಿದಿು , ಬಹ್ಳ ಸಪ ಷಟ ವಾದ ಮಾಹತ್ರಗಳನುನ  ಒದಗಿಸ್ವದಿಾರೆ. ಆದರೆ 

ಜಿಲಿ್ಕಧಕಾರಿಗಳ ಮಾಹತ್ರಯಂತೆ ಇದನುನ  ಅಲಿ್ಲಯೇ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚಚ  ಸೂಕು  ಎೆಂದು 

ತ್ರಳಿದು ಬಂದದ್. ಸುಮಾರು ರೂ.೩೩ ಲಕ್ಷಕೂಾ  ಹೆಚ್ಚಚ  ಖ್ಚಾಿಗಿದಿು , ಜ್ಞಗವನುನ  ಸಮತಟ್ಟಟ  

ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆೆ  ತ್ರಳಿಸ್ವದಿಾರೆ. ಆದರೆ ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಸಿಳಾೆಂತರಿಸಬೇಕು ಎೆಂದು 

ಹೇಳಿದಾಗ ಏನೀ ಸಮಸೆಯ ಗಳಿರಬಹುದು ಎೆಂದು ನನಗನಿಸುತ್ರು ದ್. ಈ ಹನನ ಲೆಯಲಿ್ಲ  

ಜಿಲಿ್ಕಧಕಾರಿಗಳ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಾನಯ  ತ್ರಪ್ಪ ೀಸಿ್ವ ಮಿಯವರ ಜತೆಯೂ 

ಮಾತನಾಡಿ, ಅೆಂತ್ರಮವಾದ ತ್ರೀಮಾಿನವನುನ  ತೆಗೆದುಕಳ್ಳು ತೆು ೀವ. ನಮಮ  ಅೆಂತ್ರಮ 

ತ್ರೀಮಾಿನ ಮಕಾ ಳ ಹಾಗೂ ನಾಯ ಯದ ಪರವಾಗಿ ಇರುತು ದ್.  

ಶಿರ ೀ ಕೆ.ಎ. ತಿಪೆಪ ೀಸ್ವಾ ಮ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಅಲಿ್ಲ  ೫ ಕಿ.ಮಿೀ ದೂರವದಿು , 

ಪಕಾ ದ ಒೆಂದ್ರಡು ಕಿ.ಮಿೀಗಳ ಅೆಂತರದಲಿ್ಲ  ಸಕಾಿರದ ಜ್ಞಗ ಇದ್. ಆದಿ ರಿೆಂದ ಏಕೆ 

ಮಾಡಬ್ಬರದು ಎೆಂದು ಸಲಹೆ. ೫ ಕಿ.ಮಿೀ ದೂರ ಇರುವುದರಿೆಂದ ಮಕಾ ಳ್ಳ ಹೊೀಗಿ-ಬರಲು 

ಸ್ವಧಯ ವಲಿ . ಹಾಸೆಟ ಲ್ಗೆ ಎರಡು-ಮೂರು ಬ್ಬರಿ ಹೊೀಗಿ ಬರಬೇಕು. ಬಸಿ್ವ ನ ವಯ ವಸಿೆ  ಇಲಿ , 

ಇತ್ರು ೀಚೆಗೆ ಪಾವಗಡ ಅಭಿವೃದಿಯಾಗುತ್ರು ದ್.  

ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನವಾಸ ಪೂಜಾರಿಿಃ- ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಯಾವುದೇ ಪರ ಶೆನ  

ಕೇಳಿದಿರೂ ಆ ವಷಯದ ಬಗೆೆ  ಅದಯ ಯನ ಮಾಡಿ ಪರ ಶೆನ ಯನುನ  ಕೇಳಿರುತಾು ರೆ. ಆದರೆ ಅದೇ 

ಸಿ ಳದಲಿ್ಲ  ಮುೆಂದುವರೆಸುವುದು ಹೆಚ್ಚಚ  ಸೂಕು  ಎೆಂದು ಜಿಲಿ್ಕಧಕಾರಿಗಳಿೆಂದ ವರದ 

ಬಂದದ್. ಈಗಾಗಲೇ ಸಕಾಿರ ನಿಧಾಿರ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆೆಯೂ ತ್ರಳಿಸ್ವದಿಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ 

ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರ ಅನುರ್ವದ ಮೇಲೆ ಒೆಂದು ಚ್ಚೆಿ ಮಾಡೀಣ್. ಜಿಲಿ್ಕಧಕಾರಿಗಳನುನ  

ಕರೆಸ್ವ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಅೆಂತ್ರಮ ತ್ರೀಮಾಿನವನುನ  ತೆಗೆದುಕಳ್ಳು ತೆು ೀವ. 
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ಶಿರ ೀ ಮರಿತಿಬಬ ೀಗೌಡಃ- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ತ್ರೀಮಾಿನ ಆಗುವವರೆಗೂ ಅದು 

ಮುೆಂದುವರೆಯಬ್ಬರದು.  

ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನವಾಸ ಪೂಜಾರಿಿಃ- ಮುೆಂದುವರೆಸಬ್ಬರದ್ೆಂದು ಯಾವ ಇದೂ 

ಇಲಿ . ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಳತೆು ೀನೆ. ಒೆಂದು ವಾರದಲಿ್ಲ  ಸಭೆ ಕರೆಯುವ ವಯ ವಸಿೆ  ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. 

ಮಾನಯ  ಮರಿತ್ರಬ್ಬ ೀಗೌಡರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗುವಂತಹ್ ರಿೀತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಕೆಲಸ ಆಗುತು ದ್. 

ಶಿರ ೀ ಮರಿತಿಬಬ ೀಗೌಡಃ- ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ವದಾಯ ರ್ಥಿಗಳ ಹತದೃರ್ಷಟ ಯಿೆಂದ ಪರ ಶೆನ  

ಕೇಳಿದಿಾರೆ. ಜಿಲಿ್ಕಧಕಾರಿ ಮಾಡಿರುವ ಅನಾನುಕೂಲ ವಯ ವಸಿೆ ಗಿೆಂತ ಮಾನಯ  

ತ್ರಪ್ಪ ೀಸಿ್ವ ಮಿಯವರು ಅದಕಿಾ ೆಂತ ಅನುಕೂಲ ವಯ ವಸಿೆಯನುನ  ಕೇಳಿದಿಾರೆ. ಆದಿ ರಿೆಂದ 

ಕೇಳಿದ್. 

ಸಭಾಪತಿಯವರುಿಃ- ನಿಯಮ ೩೩೦ ರಡಿ ಎೆಂ. ನಾರಾಯಣ್ಸಿ್ವಮಿ ವಚಾರ ಇದ್. 

ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನವಾಸ ಪೂಜಾರಿಿಃ- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯವರು ಇನೂನ  ಅಲಿ್ಲೆಂದ ಬಂದಲಿ  ಮತ್ತು  ಸಹ ಹಾಕಿಲಿ . ನಾಳೆ 

ತೆಗೆದುಕಳಿು .  

ಸಭಾಪತಿಯವರುಿಃ- ನಾಳೆ ಕಡಿಸುತ್ರು ೀರಾ? 

ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನವಾಸ ಪೂಜಾರಿಿಃ- ಆಯಿತ್ತ ಸ್ವರ್್. 

ಶಿರ ೀ ಎಂ. ರ್ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಃ- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನಿನೆನ  ಕೇಳಿದಾಗ 

ಇವತ್ತು  ಎೆಂದು ಹೇಳಿ, ಇವತ್ತು  ನಾಳೆ ಎೆಂದು ಹೇಳ್ಳತಾು ರೆ. ನನನ  ಮಾಹತ್ರ ಪರ ಕಾರ ಮಾನಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳ್ಳ ನಾಳೆ ಊರಿನಲಿ್ಲ  ಇರುವುದಲಿ  ಎೆಂದು ಗತಾು ಗಿದ್. 

ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನವಾಸ ಪೂಜಾರಿಿಃ- ನನಗೆ ಈಗ ಗತಾು ಯಿತ್ತ, ನಾನು ನಾಳೆ 

ಬರುತಾು ರೆ ಎೆಂದು ತ್ರಳಿದುಕೆಂಡು ಹೇಳಿದ್. ಅವರು ಬಂದ ದವಸ ಕಡಿಸುತೆು ೀನೆ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರುಿಃ- ಬಂದ ದವಸ ಎೆಂದರೆ ಯಾವಾಗ? 

ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನವಾಸ ಪೂಜಾರಿಿಃ- ಬಹುಶಃ ನಾಳೆ ಅಥವಾ ನಾಡಿದಿು  

ಬರಬಹುದು. 
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ಶಿರ ೀ ಎಂ. ರ್ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಃ- ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳ್ಳ ಊರಿನಲಿ್ಲ  

ಇರುತಾು ರೀ, ಇಲಿವೊೀ ಎೆಂದು ಮಾನಯ  ಸಭಾನಾಯಕರಿಗೆ ಗತ್ರು ಲಿ . ನಾಳೆ 

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳ್ಳ ಇಲಿದರುವಾಗ ಉತು ರ ಕಡಿಸುತೆು ೀನೆ ಎೆಂದು ಹೇಳ್ಳತಾು ರೆ. 

ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನವಾಸ ಪೂಜಾರಿಿಃ- ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯವರ ವೇಳಾಪಟಟ  

ಸ್ವಮಾನಯ ವಾಗಿ ಗತ್ರು ರುತು ದ್. ಆದರೆ ತ್ತತಾಿದ ಕಾರಣ್ಗಳಿೆಂದ ಅವರು ಊರಿಗೆ 

ಹೊೀಗಿದಿೂ  ತಮಗೂ ಗತ್ರು ದ್. ನಾಳೆ ಬ್ಬರದೇ ಇದಿ ರೆ ಮರುದವಸ ಉತು ರ ಕಡಿಸುತೆು ೀನೆ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರುಿಃ- ಆ ರಿೀತ್ರ ಬೇಡ, ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಸ್ೀಮವಾರ ಉತು ರ 

ಕಡಿಸುತ್ರು ೀರಾ? 

ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನವಾಸ ಪೂಜಾರಿಿಃ- ಆಯಿತ್ತ ಸ್ವರ್್. 

ಶಿರ ೀ ಎಂ. ರ್ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಃ- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನಾನು ಬ್ಬವಗೆ 

ಇಳಿಯುತೆು ೀನೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರುಿಃ- ಸ್ೀಮವಾರ ಅವರು ಉತು ರ ಕಡಲೇಬೇಕು. 

ಶಿರ ೀ ಎಂ. ರ್ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಃ- ಬಹ್ಳ ಮಹ್ತಿ ದ ವಷಯವನುನ  ಪರ ಸ್ವು ಪ 

ಮಾಡಿದಿ್ ೀನೆ. ರೈತರು ನೂರಕೂಾ  ಹೆಚ್ಚಚ  ದವಸಗಳಿೆಂದ ಶ್ವರಾಮ ಕಾರಂತ ಬಡಾವಣೆ 

ವಷಯವಾಗಿ ಸೆಟ ರೈಕ್್ ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಬಿೀದಯಲಿ್ಲ  ಕುಳಿತ್ರದಿಾರೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರುಿಃ- ನಾಳೆ ಅಧಿ ದವಸ ಇರುವುದರಿೆಂದ, ಮಾನಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಿೆಂದ ಸ್ೀಮವಾಗ ಉತು ರ ಕಡುತಾು ರೆ. ಇದು ಸಭೆಯ ತ್ರೀಮಾಿನ. 

ಶಿರ ೀ ಎಂ. ರ್ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಃ- ಇಲಿದದಿ ರೆ ಧರಣಿಗೆ ಇಳಿಯುತೆು ೀನೆ. 

ಶಿರ ೀ ಕೆ. ಪರ ತಾಪಚಂದರ  ಶ್ನಟ್ಟಾ ಿಃ- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನಾನು ಮಾನಯ  

ಸಭಾನಾಯಕರ ವರುದಿ  ಹ್ಕುಾ ಚ್ಚಯ ತ್ರಯನುನ  ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದಿ್ನು.  

ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನವಾಸ ಪೂಜಾರಿಿಃ- ಅಯಯ ೀ, ಅದೇಕೆ? 

ಸಭಾಪತಿಯವರುಿಃ- ನನಗೆ ಇನೂನ  ಬಂದಲಿ . 

ಶಿರ ೀ ಕೆ. ಪರ ತಾಪಚಂದರ  ಶ್ನಟ್ಟಾ ಿಃ- ತಮಗೆ ಬಂದರುವುದಕೆಾ  ಕಾಪಿ ನನನ  ಹ್ತ್ರು ರ ಇದ್. 
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ಸಭಾಪತಿಯವರುಿಃ- ಸಿ ಲಪ  ಸಮಯ ಕಡಿ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರುಿಃ- ಶ್ರ ೀ ಶಶ್ಲ್ ಜಿ ನಮೀಶ್ ನಿಯಮ ೩೩೦ ಅನುನ  ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸ್ವ. 

ಶಿರ ೀ ಶಶಿಲ  ಜಿ ನಮೀಶಿಿಃ- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಇಲಿ .  

ಶಿರ ೀ ಮರಿತಿಬಬ ೀಗೌಡಃ- ಇಲ್ಕಖ್ಯ ಅಧಕಾರಿಗಳ್ಳ ಇಲಿ .  

ಸಭಾಪತಿಯವರುಿಃ- ಮಾನಯ  ಸಭಾನಾಯಕರೇ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ  ಸಚೇತಕರೇ, 

ಇದೇನು? ಈ ರಿೀತ್ರ ಆದರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಮಂತ್ರರ ಗಳ್ಳ ಇರುವುದಲಿ , ಸಭೆಯನುನ  ಹೇಗೆ 

ನಡೆಸಬೇಕು? ಸಿ ಲಪ ವಾದರೂ ಸ್ವೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಬೇಡವೇ?  

ಶಿರ ೀ ಎಸ್ .ಆರ . ಪ್ರಟ್ಟೀಲ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೆ, ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚ್ನೆ 

ಹಾಗೂ ನಿಯಮ ೩೩೦ರ ವಷಯಗಳನುನ  ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸುವಾಗ ಮಂತ್ರರ ಗಳ್ಳ ಇರುವುದಲಿ . 

ಉತು ರ ಕಡಲು ಮಂತ್ರರ ಗಳೇ ಇರುವುದಲಿ , ಯಾವ ಪುರುಷ್ಠಥಿಕೆಾ  ಅಧವೇಶನವನುನ  

ನಡೆಸಲ್ಕಗುತ್ರು ದ್?  

ಸಭಾಪತಿಯವರುಿಃ- ನನಗೂ ಅದೇ ತ್ರಳಿಯುತ್ರು ಲಿ . 

ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನವಾಸ ಪೂಜಾರಿಿಃ- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  

ಮಂತ್ರರ ಗಳ್ಳ ಕೆಳಮನೆಯಲಿ್ಲ  ಇರುತಾು ರೆ, ಆ ಕಾರಣ್ಕೆಾ  ಬರುವುದು ತಡ ಆಗುತು ದ್. ಬಂದ 

ಕೂಡಲೇ  ಉತು ರ ಕಡುತಾು ರೆ.  

ಶಿರ ೀ ಎಸ್ .ಆರ . ಪ್ರಟ್ಟೀಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾನಾಯಕರು ಸ್ವಟ ರಕ್ಟ ್ ಆಗಿ ಮಂತ್ರರ ಗಳಿಗೆ ಏಕೆ 

ಆದೇಶ ಮಾಡುವುದಲಿ . ಅವರು ಹಾಜರಿರಲು ಹೇಳಿ. ಅಧವೇಶನ ೬ ತ್ರೆಂಗಳ ನಂತರ ಸೇರಿದ್. 

ಅವರು ನಾಯಕರಾಗಿ ಸ್ವಟ ರಕ್ಟ ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು.  

(ಗೆಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರುಿಃ- ಸರಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕೆೆಂದು ೧೦ ಸ್ವರಿ ಹೇಳಿದಿ್ ೀನೆ, ಮತೆು  ಅದೇ 

ಮಾಡುತ್ರು ೀರಿ. 

ಶಿರ ೀ ಕೆ. ಪರ ತಾಪಚಂದರ  ಶ್ನಟ್ಟಾ ಿಃ- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಪರ ತ್ರ ವಳಂಬದ ಹೆಂದ್ 

ಒೆಂದು ಕಾರಣ್ ಇರುತು ದ್.  
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ಸಭಾಪತಿಯವರುಿಃ- ನಿೀವಬಬ ರೂ ಆಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡಿ. 

ಶಿರ ೀ ಕೆ. ಪರ ತಾಪಚಂದರ  ಶ್ನಟ್ಟಾ ಿಃ- ನಮಿಮ ಬಬ ರ ಮಧ್ಯಯ  ಏನೂ ಇಲಿ . ಇಲಿ್ಲ  ಕಾರಣ್ 

ಇರುತು ದ್, ಆ ಕಾರಣ್ ಎಲಿ್ಲೆಂದ ಬರುತು ದ್ ಎೆಂದು ತಾವು ನೀಡಬೇಕಾಗುತು ದ್. ೫ ಪರ ಶೆನ  

ಕೇಳಿದಿಾ ಗ ೨ಕೆಾ  ಉತು ರ ಕಟ್ಟಟ  ೩ ಪರ ಶೆನ ಗಳಿಗೆ ಉತು ರ ಕಟಟ ಲಿ . ಉತು ರ ಕಡದೇ ಇರಲು 

ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾರಣ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಕಾರಣ್ ಎನುನ ವುದು ಎಲಿ್ಲೆಂದ ಬರುತು ದ್ 

ಎನುನ ವುದನುನ  ತಾವು ನೀಡಿಕಳು ಬೇಕಾಗುತು ದ್. ಇಲಿ್ಲ  ಉತು ರ ಸ್ವಗದದಿ ರೆ ಮತೆು  ಎಲಿ್ಲಯೂ 

ಉತು ರ ಸ್ವಗುವುದಲಿ .  

ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನವಾಸ ಪೂಜಾರಿಿಃ- ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಾನಯ  ಪರ ತಾಪಚಂದರ  

ಶೆಟಟ ಯವರು ಇರುವುದೇ ಒೆಂದು ಧೈಯಿವಾಗಿದ್. ಅವರೇ ತ್ರರುಗಿ ಬಿದಿ ರೆ ಏನು 

ಮಾಡೀಣ್. 
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     06. ನಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ವವಾಜನಕ ಮಹತ್ಾ ದ ಜರೂರು ವಿಷಯದ ಮೇಲ್ಲನ  

            ಚರ್ಚಾ 

ವಿಷಯಃ- ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É¬ÄAzÀ ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÉ ºÁUÀÆ ¥ËæqsÀ±Á¯É¬ÄAzÀ ¥ÀzÀ« 
¥ÀÆªÀð PÁ¯ÉÃfUÉ §rÛ ºÉÆA¢zÀ G¥À£Áå¸ÀPÀjUÉ 6£ÉÃ ªÉÃvÀ£À 
DAiÉÆÃUÀzÀ ²¥sÁgÀ¹ì£À C£ÀéAiÀÄ §rÛ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ EgÀÄªÀ G¥À£Áå¸ÀPÀjUÉ 10, 
15, 20, 25 ªÀµÀðUÀ¼À PÁ®«Äw §rÛ ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀzÉ EgÀÄªÀ PÀÄjvÀÄ. 

........ 

            ಶಿರ ೀ ಶಶಿಲ  ಜಿ ನಮೀಶಿ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆೆೀತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, 

ಸಕಾಿರದಲಿ್ಲ  ಸೇವ ಸಲಿ್ಲಸುತ್ರು ರುವಂತಹ್ ಅನೇಕ ಶ್ಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಉಪನಾಯ ಸಕರುಗಳಿಗೆ 

ಬಡಿು  ಸ್ವಗುತ್ರು ಲಿ . ಆ ಬಡಿು  ನಿೀಡುವುದು ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ವಳಂಬ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ 

ತೆಂದರೆಯಾಗುತ್ರು ರುವ ಕಾರಣ್ವನುನ  ಕಂಡು ಮಾನವೀಯತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಕಾಿರ 

ಟೈಮ್ಬ್ಬೆಂಡ್ ಇೆಂಕಿರ ಮೆೆಂಟ್, ಟೈಮ್ಬ್ಬೆಂಡ್ ಅಡಿಾ ನಿ್ ಕಡಬೇಕೆೆಂದು ೧೯೮೩ರ 

ಸಂದರ್ಿದಲಿ್ಲ  ೧೦ ಮತ್ತು  ೧೫ ವಷಿಗಳ ಟೈಮ್ಬ್ಬೆಂಡ್ ಇೆಂಕಿರ ಮೆೆಂಟ್ ಕಡುವ 

ವಯ ವಸಿೆ  ಜ್ಞರಿಗೆ ತಂದತ್ತ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ೨೦೦೨ ರಲಿ್ಲ  ೨೦ ವಷಿಗಳಾದರೂ ಬಡಿು  

ಇಲಿವೆಂದು ಇನನ ೆಂದು ಆದೇಶವನುನ  ದನಾೆಂಕ ೯-೫-೨೦೦೨ಕೆಾ  ಹೊರಡಿಸ್ವ ೨೦ 

ವಷಿಗಳ ಟೈಮ್ಬ್ಬೆಂಡ್ ಇೆಂಕಿರ ಮೆೆಂಟ್ ಕಡುವ ಆದೇಶ ಬಂತ್ತ. ಅದಾದ ನಂತರ ೨೫ 

ಮತ್ತು  ೩೦ ವಷಿಗಳಿಗೆ ಬಡಿು  ಇಲಿದದಿ ರೆ ಇನನ ೆಂದು ಆದೇಶವನುನ  ಹೊರಡಿಸ್ವ 

ಟೈಮ್ಬ್ಬೆಂಡ್ ಇೆಂಕಿರ ಮೆೆಂಟ್ ಕಡಬೇಕೆೆಂದು ಮಾಡಿದ್. ಆದರೆ ಇದು ಮರಣ್ ಶಾಸನ 

ಎೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತು ದ್. ಏಕೆೆಂದರೆ ಹೆಂದ್ ಎಲಿದರೂ ಒೆಂದು ಕಡೆ ಪರ ಮೀಷನ್ 

ಕಟಟ ದಿ ರೆ ಈ ಇೆಂಕಿರ ಮೆೆಂಟ್ ಕಡಬ್ಬರದು ಎನುನ ವ ಕಾನೂನು ತಂದದಿಾರೆ. ನಾನು 

ಪಾರ ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಶ್ಕ್ಷಕರು ಮುಖ್ಯ  ಗುರುಗಳಾದರೆ, ಅದು ಗಾರ ಜುಯ ಯೇಟ್ ಅಥವಾ 

ನಾನ್ ಗಾರ ಜುಯ ಯೇಟ್ ಹೆಚ್.ಎೆಂ. ಆಗಿರಲ್ಲ, ಪಾರ ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಿೆಂದ ಹೈಸೂಾ ಲ್ಗೆ 

ಪರ ಮೀಷನ್ ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿರುವವರಾಗಲ್ಲೀ ಅಥವಾ ಹೈಸೂಾ ಲ್ನಿೆಂದ ಪಿ.ಯು ಕಾಲೇಜಿಗೆ 

ಪರ ಮೀಷನ್ ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿರುವವರಾಗಲ್ಲೀ, ಹೈಸೂಾ ಲ್ನಲಿ್ಲಯೇ ಇದಿು  ಮುಖ್ಯ  ಗುರುಗಳ 

ಬಡಿು  ಪಡೆದವರೆಲಿರೂ ಇರಬಹುದು. ಅೆಂದರೆ ಅದೇ ಸೇವಯಲಿ್ಲ  ಮುೆಂದುವರೆದವರಿಗೆ 

ಹೆಚಿಚ ನ ಸಂಬಳ ಸ್ವಗುತು ದ್. ಆದರೆ ಪರ ಮೀಷನ್ ಆದ ವಯ ಕಿು ಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳ ಸ್ವಗುತು ದ್ 

ಎೆಂದು ನಾನು ನಿನೆನ  ಒೆಂದು ಉದಾಹ್ರಣೆಯನುನ  ಕಟೆಟ ನು. ಶ್ರ ೀಮತ್ರ ಶೀಭಾ ನಾಯಕ್್ 

ಎನುನ ವವರು ಹೈಸೂಾ ಲ್ನಲಿ್ಲ  ಮುೆಂದುವರೆದು ಅವರಿಗೆ ರೂ೪೦,೦೫೦ ಬೇಸ್ವಕ್್ ಸಂಬಳ 

ಸ್ವಗುತು ದ್. ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಅೆಂದರೆ ಅಕಟ ೀಬರ್್ ೧೯೯೪ರಲಿ್ಲ  ಸೇವಗೆ ಸೇರಿದ ಶ್ರ ೀ 
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ಎನುನ ವವರಿಗೆ ಹೈಸೂಾ ಲ್ ನಿೆಂದ ಜೂಯ ನಿಯರ್್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪರ ಮೀಷನ್ 

ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದಿಾರೆ.  

(ಮುೆಂದು) 

(742)  16.9.2021  1.10  ಹೆಚ್ವ(ಪಿಕೆ):ಆರ್್ಎನ್ 

 

ಶಿರ ೀ ಶಶಿಲ  ಜಿ.ನಮೀಶಿ (ಮುೆಂದುವರೆದದ್) 

ಆದರೆ ಅವರ ಮೂಲ ವೇತನ ರೂ. 38,100 ಆದರೆ, ಯಾರು ಪರ ಮೀಷನ್ ತೆಗೆದುಕಳು ದೇ  

ಅದೇ ಸೇವಯಲಿ್ಲ  ಮುೆಂದುವರೆಯುತಾು ರೀ ಅವರಿಗೆ ರೂ. 40,050 ಬೇಸ್ವಕ್್ ಆಗಿರುತು ದ್.  

ಅೆಂದರೆ ರೂ.1950 ಕಡಿಮೆ ಬರುತು ದ್.  ಇನನ ೆಂದು ಉದಾಹ್ರಣೆ ಹೇಳ್ಳವುದಾದರೆ, ಒೆಂದು 

ಕಡೆ ಗಂಡ 1984ರಲಿ್ಲ  ಜ್ಞಯಿನ್ ಆಗುತಾು ನೆ, ಇನನ ೆಂದು ಕಡೆ ಆತನ ಹೆೆಂಡತ್ರ 1985ರಲಿ್ಲ  

ಜ್ಞಯಿನ್ ಆಗುತಾು ರೆ.  ಆಕೆಯ ಸಂಬಳ ರೂ. 3500 ಮತು  ಆತನಿಗಿೆಂತ ಬೇಸ್ವಕ್್ನಲಿ್ಲ  ಜ್ಞಸ್ವು  

ಇರುತು ದ್.  ಆತ ಪರ ಮೀಷನ್ ಪಡೆದದಿರೂ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳ ಇದ್ ಮತ್ತು  ಆಕೆ ಪರ ಮೀಷನ್ 

ತೆಗೆದುಕಳು ದೇ ಅದೇ ಸೇವಯಲಿ್ಲ  ಮುೆಂದುವರೆದು ಹೆಚ್.ಎೆಂ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ರೂ. 3500 

ಹೆಚಿಚ ಗೆ ಬೇಸ್ವಕ್್ ಸ್ವಗುತು ದ್.  ನಿಜವಾಗಲ್ಲ ಹೇಳ್ಳವುದಾದರೆ, ಪಗಾರ್್ ವಷಯ ಬಂದಾಗ ಆತ 

ತನನ  ಹೆೆಂಡತ್ರಯ ಮುಖ್ವನುನ  ನೀಡುವ ಹಾಗಿರುವುದಲಿ .  ಏಕೆೆಂದರೆ ಆಕೆ ಜೀರಾಗಿ, 

‘ನಿಮಗಿೆಂತಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಚ  ಸಂಬಳ ನನನ ದದ್, ಎೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು.  ಅೆಂದರೆ ಈ ಒೆಂದು 

ವಯ ವಸಿೆ  ಸರಿಯಿಲಿ .  ಎಲಿೀ ಒೆಂದು  ಕಡೆ ಲೀಪದೀಷ ಇದ್.  ಇದನುನ  

ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಅನೇಕ ಸಂಘಟನೆಯವರು, ಪೇ-ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಮನವ ಮಾಡಿದಿಾರೆ.  

ನಾವು ಶಾಸಕರೂ ಕೂಡ ಇದರ ಬಗೆೆ  ಮನವ ಕಟಟ ದಿ್ ೀವ.   Promoted College 

Association ನ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾದ ಶ್ರ ೀ ಎಲಿಪಪ  ಗೌಡ ಅವರೂ ಕೂಡ ಮನವ ಮಾಡಿದಿಾರೆ.  

ಮನವ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಪೇ-ಕಮಿಷನ್ ಶ್ಫಾರಸಿು  ಮಾಡುತು ದ್.  ಆ ಶ್ಫಾರಸಿ್ವ ನ ಒೆಂದು 

ಭಾಗವನುನ  ಓದುತೆು ೀನೆ; the Commission recommend that this anomaly of promoted 

employees receive lower pay than those who are not promoted is to be corrected by 

revising the pay of the promoted employees at different stages. ಅೆಂದರೆ,  ಬೇರೆ ಬೇರೆ 

ಹಂತದಲಿ್ಲ  ಇದನುನ  ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು ಎೆಂದು ಶ್ಫಾರಸಿು  ಕಡುತಾು ರೆ.  ಆ ಶ್ಫಾರಸಿು  

ಕಟ್ಯಟ ದ ಮೇಲೆ  those recommendations were sent to Finance Department. Finance 

Department ultimately  ಅವರು, 28 ಮೇ 2019ಕೆಾ  ಒೆಂದು ಆದೇಶವನುನ  ಹೊರಡಿಸುತಾು ರೆ.  

ಬಹ್ಳ ದುದೈಿವದ ಸಂಗತ್ರ ಏನೆೆಂದರೆ, ಈ ಶ್ಫಾರಸಿ ನುನ  ಕನಿಿ ಡರ್್ ಮಾಡಿ ಅವರು 
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ಯಾವುದಕೆಾ  ಹೊೀಲ್ಲಕೆ ಮಾಡುತಾು ರೆ ಎೆಂದರೆ,  ಉದಾಹ್ರಣೆಗೆ ಹೈಸೂಾ ಲ್ನಲಿ್ಲ  ಒೆಂದೇ 

ಹುದಿ್ಯಲಿ್ಲ  ಜೂಯ ನಿಯರ್್-ಸ್ವೀನಿಯರ್್ ಎೆಂದು ಬಂದಾಗ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎನುನ ವ 

ವಷಯ ಹೇಳ್ಳತಾು ರೆಯೇ ಹೊರತಾಗಿ, ಅವರು step-up  ಬಗೆೆ  ಮಾಡುತಾು ರೆ.  This is not a 

step-up cast. They are in different cadres.  ಇದನುನ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲ್ಕಖೆಯವರು ಅಥಿ 

ಮಾಡಿಕೆಂಡಿಲಿ .  ಅದೇ ಹುದಿ್ಯಲಿ್ಲದಿು , ಅವರಲಿ್ಲ  ಜೂಯ ನಿಯರ್್-ಸ್ವೀನಿಯರ್್ 

ಎೆಂದದಿಾ ಗ ಅವರ ಪೇ-ಸೆಾ ೀಲ್ನಲಿ್ಲ  ವಯ ತಾಯ ಸ ಇರುವುದರ ಮಾತನುನ  ಉಲಿೆೀಖ್ ಮಾಡಿ 

ಆದೇಶ ಮಾಡುತಾು ರೆ.   ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಸದಸಯ ರು ಹೇಳ್ಳತ್ರು ರುವ ವಷಯ ಏನೆೆಂದರೆ,  

ಒೆಂದು ಕೇಡರ್್ನಿೆಂದ ಇನನ ೆಂದು ಕೇಡರ್್ಗೆ ಪರ ಮೀಟ್ ಆಗಿರುವಂಥವರಿಗಿೆಂತ  ಅಲಿೆೀ 

ಸೇವ ಸಲಿ್ಲಸುತ್ರು ರುವವರಿಗೆ ಹೆಚಿಚ ಗೆ ಸಂಬಳ ಸ್ವಗುತು ದ್.  ಹೈಯರ್್ ಕೇಡರ್್ಗೆ ಹೊೀದ ವಯ ಕಿು ಗೆ 

ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳ ಸ್ವಗುತು ದ್.  ಆರ್ಥಿಕ ಇಲ್ಕಖೆಯವರು ಇದನುನ  ತಪಾಪ ಗಿ ಅಥಿ 

ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದಿಾರೆ.  Finance Department has wrongly understood this issue. They 

have to say this.  ಮುೆಂದ್  ಅವರು, the analysis of the fact has a limited scope, but it is 

not compressive ಎೆಂದು ಹೇಳ್ಳತಾು , ಒೆಂದು ಕಡೆ, the Pay Commission has not dealt with 

the matter in detail. Has not dealt ಎೆಂದು ಹೇಳ್ಳತಾು ರೆ.  ನಾನು ಏಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲ್ಕಖೆಯ 

ಮೇಲೆ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದ್ ಎೆಂದರೆ they have criticize the Pay-Commission.  

ಪೇ-ಕಮಿಷನ್ ಯಾವಾಗ ಅಧಯ ಯನ ಮಾಡುತು ದ್?  ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹುದಿ್ ಗಳಲಿ್ಲ  ಇರುವವರಿಗೆ  

ಅನೇಕ ಸಮಸೆಯ ಗಳ್ಳ ಕಂಡುಬಂದಾಗ ಪೇ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ರೆಫರ್್ ಮಾಡುತಾು ರೆ.  ಅನೇಕ 

ಸಕಾಿರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ನಾನಾ ರಿೀತ್ರ ತೆಂದರೆಗಳ್ಳ ಉೆಂಟ್ಯದಾಗ ಅದನುನ  ಪೇ-ಕಮಿಷನ್ಗೆ  

ಶ್ಫಾರಸಿು  ಮಾಡುತು ದ್.   ಪೇ-ಕಮಿಷನ್ ಏತಕೆಾ  ಮಾಡಿದಿಾರೆ ಎೆಂದು ನಾನು ಸಿ ಲಪ  

ಹೇಳಬೇಕಾಗುತು ದ್.  ಇದು ಬಹ್ಳ ವವರವಾಗಿ, ಏನೇನು ವಯ ತಾಯ ಸವಾಗಿದ್, ಬ್ಲೆ ಏರಿಕೆ 

ಇತಾಯ ದ ವಷಯಗಳನುನ  ಗಮನದಲಿ್ಲಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಚ  ಮಾಡುವುದೇ ಅಲಿದೇ 

ಪರ ಮೀಷನ್ ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕರ ಮ ಕೈಗೆಂಡು ತಮಮ  ನಿಣ್ಿಯವನುನ  ಕಡುತು ದ್.  ಪೇ-

ಕಮಿಷನ್ ಇಲಿದೇ ಇದಿ ದಿ ರೆ ಅದನುನ  ಆರ್ಥಿಕ ಇಲ್ಕಖೆಯವರೇ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು .  

ಆರ್ಥಿಕ ಇಲ್ಕಖೆಯವರು ವೇತನವನುನ  ಏಕೆ ಫಿಕಿ್್ ಮಾಡುವುದಲಿ  ಎೆಂದರೆ,  because they 

cannot go into the details. They have hundred different works.    ಆ ಕಾರಣ್ಕಾಾ ಗಿ ಪೇ 

ಕಮಿಷನನುನ  ನೇಮಕ ಮಾಡುತಾು ರೆ.  ಪೇ-ಕಮಿಷನ್ರವರು ಶ್ಫಾರಸಿು  ಮಾಡಿರುವುದನುನ  

ಆರ್ಥಿಕ ಇಲ್ಕಖೆಯವರು ತಪಾಪ ಗಿ ಅಥಿ ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದಿಾರೆ. ನಾನೆಂದು ವನಂತ್ರ 

ಮಾಡಿಕಳ್ಳು ತೆು ೀನೆ.  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು, ಆರ್ಥಿಕ ಇಲ್ಕಖೆ ಕಟಟ ರುವ ಆದೇಶವನುನ  ತಕ್ಷಣ್ 
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ರದಿು  ಮಾಡಿ let them consider in a right way.  ಬೇಕಿದಿ ರೆ ನಾವೂ ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕ 

ಇಲ್ಕಖೆಗೆ ಇನನ ಮೆಮ  ವನಂತ್ರ ಮಾಡುತೆು ೀವ. 

 ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ,  ರ್ರವಸೆ ಸಮಿತ್ರಯಲಿ್ಲ  ತಾವು, ಮಾನಯ  ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರು, 

ಮಾನಯ  ಅರುಣ್ ಶಹಾಪುರರವರು ಮತ್ತು  ಇನಿನ ತರ ಶಾಸಕರು ಇದಿಾ ಗ, ತಮಮ  ತಮಮ  

ಅಭಿಪಾರ ಯ ಕಟ್ಟಟ  ಕನೆಗೆ, ಇನನ ೆಂದು ಸಲ ಸಭೆ ಮಾಡಿ, Secretaries of Finance 

Department, DPAR and Education Department  ಇವರೆಲಿರ ಸಮುಮ ಖ್ದಲಿ್ಲ  ಇತಯ ಥಿ 

ಮಾಡಬೇಕು ಎೆಂದು ನಿಣ್ಿಯ ಮಾಡಲ್ಕಯಿತ್ತ.  This has created a lot of heart burns 

among the employees.  ಈ ಸಮಸೆಯ  ಬಹ್ಳ ಕಾಲದೆಂದ ಇದ್.  ಇದನುನ  ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ 

ತೆಗೆದುಕೆಂಡು, ಫೈನಾನಿ್ ಕಮಿಷನ್ನ ಮಾನಯ  ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ್ ಮೂತ್ರಿಯವರು ಏನು 

ಶ್ಫಾರಸಿು  ಮಾಡಿದಿಾರೀ ಅದನುನ  ತಳಿು  ಹಾಕಿ, ಇದನುನ  ಅಧಯ ಯನ ಮಾಡಿಲಿ  ಎೆಂದು 

ಹೇಳ್ಳವುದು ತಪಾಪ ಗುತು ದ್.   ಇದನುನ  ಇನನ ಮೆಮ  ರಿೀ-ಕನಿಿ ಡರ್್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟಟ  ಬೇಗ ಈ 

ಸಮಸೆಯ ಯನುನ  ಬಗೆಹ್ರಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಕೀರುತೆು ೀನೆ. 

 ಶಿರ ೀ ಆಯನೂರು ಮಂಜುರ್ನಥ ((ಪದವಿೀಧರ ಕೆೆೀತ್ರ ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, 

ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಅೆಂಕಿ-ಸಂಖೆಯ ಗಳ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡಿದರು.  ನಾನು ಈ ಕುರಿತ್ತ 

ಹೇಳ್ಳವುದಕೆಾ  ಹೊೀಗುವುದಲಿ .  ಆದರೆ, ಪರ ಮೀಷನ್ ಎೆಂದರೆ ಏನು ಎನುನ ವುದು ನನಗೆ 

ಗತಾು ಗಬೇಕು.  ಪರ ಮೀಷನ್ ಆದ ಹಾಗೆ ಸಂಬಳಗಳ್ಳ, ಇನ್ಕಿರ ಮೆೆಂಟ್ಗಳ್ಳ ಮತ್ತು  

circumstantial benefits  ಜ್ಞಸ್ವು  ಆಗುತಾು  ಹೊೀಗುತು ದ್.  ಆದರೆ ಇಲಿ್ಲ  reverse gear  ಗೆ 

ಬರುತ್ರು ದ್.  ಹೈಯರ್್ ಕಿಾ ಲ್ಲಫಿಕೇಷನ್ ಇದ್ ಎನುನ ವ ಕಾರಣ್ಕೆಾ  ಪರ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, 

ಅವರಿಗೆ ಕಾಲ ಕಾಲಕೆಾ  ಆ ಕೇಡರ್್ಗೆ ಏನು ಸ್ವಗಬೇಕೀ ಆ ಇನ್ಕಿರ ಮೆೆಂಟ್ಗಳನುನ  

ಕಡಬೇಕು.  ಒೆಂದು ಹಂತದವರೆಗೆ ಪರ ಮೀಷನ್ ಆದವರು ಮತ್ತು  ಆಗದದಿವರ ವೇತನ 

ಸಮಾನವಾಗಿ ಓಡಿ, ಇವರಿಗೆ ಪರ ಮೀಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಒೆಂದ್ರಡು ವಷಿಗಳ ಕಾಲ ಜ್ಞಸ್ವು  

ಕಂಡು, ನಂತರ ಅವರದಿು  stagnate  ಆಗುತು ದ್, annual increments ಸ್ವಗುವುದಲಿ .  ಅದರ 

ಪರಿಣಾಮ, ಯಾರಿಗೆ  ಪರ ಮೀಷನ್ ಆಗುವುದಲಿವೊೀ ಅವರ ಸಂಬಳ ಜ್ಞಸ್ವು  ಆಗುತಾು  ಹೊೀಗಿ 

ಕನೆಗೆ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ನಿೆಂತ್ತಕಳ್ಳು ತು ದ್.  ಈ ರಿೀತ್ರ vague scale ಅನುನ  time bound 

promotions implement ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಅದಕಾ ೆಂದು ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ವಧಾನ ಇದ್.  ಅದು 

ಬಿಟ್ಟಟ  ತಮಗೆ ಖುರ್ಷ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲಿ .  ಉದಾಹ್ರಣೆಗೆ, ಶಾಸಕರಿದಿಾ ಗ 

ಒೆಂದು ಹಂತದ ವೇತನ, ರ್ತೆಯ  ಸ್ವಗುತು ದ್.  ಆದರೆ ಮಂತ್ರರ  ಆದಾಗ ಅವರ ವೇತನ ಶಾಸಕರ 

ವೇತನಕಿಾ ೆಂತ ಜ್ಞಸ್ವು  ಆಗುತು ದ್ಯೀ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತು ದ್ಯೀ?   ಇಲಿ್ಲ  ನಮಮ ನೂನ  
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ಕೂಡ ಅನಿ ಯಿಸ್ವಕೆಂಡು ನೀಡಬೇಕು.  ನಮಮ  ಸಿ್ವನಮಾನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಆದ ಹಾಗೆ, 

ನಮಮ  ಎಲಿ್ಕ  ರ್ತೆಯ ಗಳ್ಳ, ವೇತನಗಳ್ಳ ಮತ್ತು  ಸವಲತ್ತು ಗಳ್ಳ ವಯ ತಾಯ ಸ ಆಗುತು ದ್.  ಹಾಗಾದರೆ 

ಈ ಬಡ ಮೇಷ್ಟಟ ರಗಳ್ಳ ಏನು ತಪುಪ  ಮಾಡಿದಿಾರೆ?  ಅವರಿಗೆ ನಿೀವು ಡಿಮೀಷನ್ ಎೆಂದು 

ಹೇಳಿಲಿ  ಆದರೆ 3 ಇನ್ಕಿರ ಮೆೆಂಟ್ಗಳ್ಳ ಸ್ವಗಲ್ಲಲಿ .  ಯಾರು ಪರ ಮೀಷನ್ 

ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದಿಾರೀ ಅವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ವೇತನ, ಯಾರು ಪರ ಮೀಷನ್ ತೆಗೆದುಕಳು ದೇ 

ಅಲಿೆೀ ಉಳಿದದಿಾರೀ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಸ್ವು  ವೇತನ.  ತಮಗೆ ಕಡುವುದು ಕಷಟ  ಇದಿ ರೆ, ಟಕಿನ ಕಲ್ 

ಆಗಿದಿ ರೆ, ಆ ಪರ ಮೀಷನನುನ  ರದಿು  ಮಾಡಿ, ಆವತ್ರು ನಿೆಂದ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವೀನಿಯಾರಿಟಯನುನ  

ಮತ್ತು  ಇನ್ಕಿರ ಮೆೆಂಟ್ಗಳನುನ  ಕಟ್ಟಟ ಬಿಡಿ.  ನಮಗೆ ಪರ ಮೀಷನ್ ಬೇಕು, social status 

ಗೀಸಾ ರ ಸಿ್ವನಮಾನಗಳ್ಳ ಬೇಕು.  

                                                                                                                 (ಮಂದು…. 

 (743)  16.9.2021  1.20  ಪಿಕೆ:ವಕೆ 

 

ಶಿರ ೀ ಆಯನೂರು ಮಂಜುರ್ನಥ (ಮುೆಂದುವರೆದದ್) 

ನಮಮ  ಅಪಾಯಿೆಂಟ್ಮೆೆಂಟ್ ಒೆಂದು ರಿೀತ್ರ stagnant ಆಗಬ್ಬರದು.  ಅದು ಸ್ವಮಾಜಿಕವಾಗಿ 

ಬಂಧು-ಬ್ಬೆಂಧವರ ಮಧ್ಯಯ  ಗೌರವವನುನ  ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತು ದ್.  ಗೌರವ 

ಸಂಪಾದನೆಗೀಸಾ ರ ನಮಮ  ವೇತನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕಳ್ಳು ವುದ್ೆಂದರೆ, ಅರೆ ಹೊಟೆಟ ಯಿೆಂದ 

ಬದುಕಬೇಕು ಎೆಂದಾದರೆ ಅೆಂತಹ್ ಒಣ್ ಗೌರವ ಅಗತಯ  ಇಲಿ .  ನಾವು  ಲೇಬರ್್ ಫಿೀಲಡ ್ನಲಿ್ಲ   

you್ may್ call್ anything.್ ್ “Call್ me್ a್ fool.್ But್ pay್ me್ full”್ ್ ಎನುನ ವ ಮಾತನುನ  

ಹೇಳ್ಳತೆು ೀವ.   

 ಶಿರ ೀ ಎಸ್ .ರುದೆರ ೀಗೌಡ:- “Call್ me್ thoty,್ pay್ me್ fifty”್ ಎೆಂದು ಇೆಂಗಿಿಷ್ನಲಿ್ಲ  

ಒೆಂದು ಮಾತ್ರದ್.  

 ಶಿರ ೀ ಆಯನೂರು ಮಂಜುರ್ನಥ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಇಲಿ್ಲ  ಇವರಿಗೆ ಪೊರ ಫೆಸರ್್ 

ಹುದಿ್  ಕಟ್ಟಟ  ಸಂಬಳ ಕಟ್ ಮಾಡುವುದು  ಅಮಾನವೀಯವಾಗುತು ದ್, ಕಾನೂನು 

ಬ್ಬಹರವಾಗುತು ದ್. ಇಲಿ್ಲ  ಸರಿಸಮಾನವಾದ ವೇತನ ಕಡುವ ಜವಾಬಿ್ಬರಿ ಇರಬೇಕು, 

ಅಧಕಾರಿ ವಗಿವಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಂತ್ರರ  ವಗಿವಾಗಲ್ಲ, ತಾವು ಉನನ ತ ಹುದಿ್ ಗೆ ಹೊೀದಾಗ 

ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾರಣ್ಕೆಾ  ಸಂಬಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದಿ ರೆ ಇವರ ಸಂಬಳವನುನ  ಕಡಿಮೆ 
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ಮಾಡಬಹುದು.  ಹಾಗಲಿದೇ, ತಮಮ  ತಮಮ  ಸಿ್ವನ-ಮಾನ ಏರಿದ ಹಾಗೆ ತಮಮ  ರ್ತೆಯ ಗಳ್ಳ 

ಏರಿದಿ ರೆ ಇವರಿಗೂ ಕಡಬೇಕು ಎನುನ ವ ವಾದವನುನ  ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದ್.   ಹೀಗೆ 

ಮಾಡಿದರೆ ಅಕ್ಷಮಯ  ಅಪರಾಧ ಎೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತು ದ್.  ಒಬಬ  ನೌಕರನಿಗೆ ಒೆಂದು 

ಇನ್ಕಿರ ಮೆೆಂಟ್ ವಯ ತಾಯ ಸವಾದರೆ ಆತನ ನಿವೃತ್ರು ಯ ಹಂತದಲಿ್ಲ  ಲಕಾಾ ೆಂತರ 

ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ಕಳೆದುಕಳ್ಳು ತಾು ನೆ. ಮೇಲನ ೀಟಕೆಾ  ಕೇವಲ ಒೆಂದ್ರಡು ಇನ್ಕಿರ ಮೆೆಂಟ್ 

ಎೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಟ್ಟಟ  ಮತು  circumstantial benefits ಅವಲಿವನೂನ  

ತೆಗೆದುಕೆಂಡಾಗ ರಿಟೈರ್್ಮೆೆಂಟ್ ಅವಧಯಲಿ್ಲ  ಲಕಾಾ ೆಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಷಟ ಕೆಾ  ಆ 

ನೌಕರ ಒಳಗಾಗುತಾು ನೆ.  ಅೆಂತಹ್ ಘೀರ ಅನಾಯ ಯ ಸಕಾಿರದ ಕಡೆಯಿೆಂದ ಆಗಬ್ಬರದು.  

ಅದನುನ  ಸರಿಪಡಿಸ್ವ ಕಡಬೇಕೆೆಂದು ಒತಾು ಯ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. 

 ಡಾ: ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆೆೀತ್ರ ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಈ 

ವಚಾರದ ಬಗೆೆ  ಮಾನಯ  ನಮೀಶ್ಯವರು ಮತ್ತು  ಮಾನಯ  ಮಂಜುನಾಥ್ರವರು 

ವಸ್ವು ರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಿಾರೆ.  ಪ್ರ ೈಮರಿ ಸೂಾ ಲ್ನಿೆಂದ ಹೈಸೂಾ ಲ್ಗೆ ಪರ ಮೀಷನ್ ಆಗಿ 

ಇರುವವರು ಸಂಖೆಯ  ಸುಮಾರು 14-15 ಸ್ವವರ ಇದ್.  ಹೈಸೂಾ ಲ್ನಿೆಂದ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿಗೆ 

ಪರ ಮೀಷನ್ ಆಗಿರುವವರ ಸಂಖೆಯ  ಸುಮಾರ 2500-2700 ಜನ ಇದಿಾರೆ.  ಇವರೆಲಿರಿಗೂ 

ಕೇವಲ ಸಂಬಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲಿ .  ಸಮಾಜದಲಿ್ಲ  ಅವಮಾನವಾಗಿದ್.  ತಾವೂ ಇದರ ಪರ 

ಹೊೀರಾಟ ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಬಂದದಿ ೀರಿ.  This is the big failure in using a commonsense 

by the Finance Department. ಮಾನಯ  ನಮೀಶ್ಯವರು ವೇತನ ಆಯೀಗವನುನ  ಏಕೆ 

ರಚ್ನೆ ಮಾಡುತಾು ರೆ ಎನುನ ವ ಬಗೆೆ  ವಸ್ವು ರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಿಾರೆ.  ಮಾನಯ  ಆಯನೂರು 

ಮಂಜುನಾಥ್ರವರು ಮಾತನಾಡುತಾು , ಎೆಂಎಲ್ಎ ಆದಮೇಲೆ ಒೆಂದು ಕೇಡರ್್ ಆಗಿದಿು , 

ಮಿನಿಸಟ ರ್್  ಆದಮೇಲೆ ಆ ಕೇಡರ್್ನಲಿ್ಲ  ಸಂಬಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತು ದ್ಯೇ ಎೆಂದು ಮತ್ತು  

ಸಿ್ವನಮಾನಕೆಾ  ತಕಾ  ಸಂಬಳ ಕಡಬೇಕಾಗುತು ದ್ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದರು.  14-15 ಸ್ವವರ ಜನ 

ಹೈಸೂಾ ಲ್ ಶ್ಕ್ಷಕರು ಯಾವ ಮಾನಸ್ವಕತೆಯಿೆಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ರು ರುತಾು ರೆ?  ಅವರಿಗಿೆಂತ 

ಪರ ಮೀಷನ್ ಆಗದೇ ಇದಿ ದಿ ರೆ, ಪ್ರ ೈಮರಿ ಸೂಾ ಲ್ನಲಿೆ ೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಾು  ಇದಿ ದಿ ರೆ ರೂ. 7-

8 ಸ್ವವರ ಸಂಬಳ ಜ್ಞಸ್ವು  ಬರುತ್ರು ತ್ತು .  ಹೈಸೂಾ ಲ್ನಿೆಂದ ಪಿ.ಯು. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೊೀಗದೇ 

ಇದಿ ದಿ ರೆ ರೂ. 10 ಸ್ವವರ ಸಂಬಳ ಜ್ಞಸ್ವು  ಬರುತ್ರು ತ್ತು .  ರೂ. 10 ಸ್ವವರ ಸಂಬಳ 

ಕಳೆದುಕೆಂಡು, ಮಾನ-ಮಯಾಿದ್ ಕಳೆದುಕೆಂಡು ಯಾವ ವಯ ಕಿು  ತಾನೇ 

ಸಿ್ವ ಭಿಮಾನದೆಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡವುದಕೆಾ  ಸ್ವಧಯ ?  ದಯವಟ್ಟಟ  ಸಕಾಿರ ಇದನುನ  

ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.  ನಮಮ  ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲ್ಕಖೆಗೆ ಟೀಪಿ ಹಾಕುವ ಇಲ್ಕಖೆ ಎೆಂದರೆ 
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ಅದು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲ್ಕಖೆ.  ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, 30 ವಷಿದೆಂದ ಇದೇ ಸದನದಲಿ್ಲರುವ 

ತಾವುಗಳ್ಳ ಎಲಿವನೂನ  ನೀಡಿದಿ ೀರಿ.  ನಾವೂ ಕೂಡ ನೀಡುತ್ರು ದಿ್ ೀವ.   ಏನಾದರೂ 

complicate ಆದ ತಕ್ಷಣ್ ಅದು ಎಫ್್ಡಿಗೆ ಹೊೀಗಿ ಬರಲ್ಲ ಎೆಂದು ಹೇಳ್ಳತಾು ರೆ.  ಒೆಂದು 

ಸಣ್ಣ ದಾಗಿ ಮಿೀಟೆಂಗ್್ ಮಾಡುವುದು, ತ್ತಟಗೆ ಬ್ಲಿ  ಹ್ಚ್ಚಚ ವುದು, ಮಿೀಟೆಂಗ್್ ಆದಮೇಲೆ 

ಮುೆಂದನ ಅಧವೇಶನದ ತನಕ ಕಾಯುವುದು.  ಇದರ ಫಲ್ಲತಾೆಂಶ ಶೂನಯ .  ಈ ಹೊೀರಾಟ 

20 ವಷಿದೆಂದ ಇದ್.  ಈ ಬಗೆೆ  ಎಲಿ್ಕ  ವಚಾರ ತಮಗೆ ಗತ್ರು ದ್, ತಾವು ಕೂಡ ಹೊೀರಾಟ 

ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಬಂದಿ ದಿ ೀರಿ.  ಎಲಿರ ಅಭಿಪಾರ ಯ ಇದರ ಪರವಾಗಿಯೇ ಇದ್.  ಇವರಿಗೆ 

ಗೌರವ ಸಿ್ವನಮಾನದ ಜತೆಗೆ ಸಂಬಳವನೂನ  ಜ್ಞಸ್ವು  ಮಾಡಬೇಕು.  ವೇತನ ಆಯೀಗದ 

ಶ್ಫಾರಸಿ ನುನ  ಅವರು ಒಪಿಪ ಕಳು ಬೇಕು.  ವೇತನ ಆಯೀಗ ಶ್ಫಾರಸಿು  ಮಾಡುವ 

ಎಲಿವನೂನ  ಒಪಿಪ ಕೆಂಡು ಇದನುನ  ಮಾತರ  ರಿಜೆಕ್ಟ ್ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಳಹಸುತಾು ರೆ.  ಹೊಸದಾಗಿ 

ನಿಯುಕು ರಾಗಿರುವ ಮಂತ್ರರ ಗಳಿಗೆ ಎಫ್್ಡಿ ಯವರು ಎಷ್ಟಟ  ಟೀಪಿ ಹಾಕುತಾು ರೀ ಗತ್ರು ಲಿ .  

ದಯವಟ್ಟಟ  ಅವರ ಮೇಲೆ fully depend ಆಗುವುದಕೆಾ  ಹೊೀಗಬೇಡಿ ಎೆಂದು ಮನವ 

ಮಾಡಿಕಳ್ಳು ತೆು ೀನೆ.  ತಾವು ಸಿ ಲಪ  ಗಟಟ ಯಾಗಿ ಅವರನುನ  ಹಾಯ ೆಂಡಲ್  ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತರ  

ಈ ಸಮಸೆಯ  ಪರಿಹಾರವಾಗುತು ದ್.    ಈ ಸಮಸೆಯ ಯನುನ  ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಲಮಿೀತ್ರ 

ಒಳಗೆ, 10, 15, 20, 25 ಟೈಮ್ ಬೌೆಂಡನುನ  ಕಟ್ಟಟ , ಅವರು ಗೌರವವಾಗಿ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡುವುದಕೆಾ  ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕು.  ಇಲಿದೇ ಇದಿ ರೆ ಪೈಮರಿ ಮತ್ತು  ಹೈಸೂಾ ಲ್ಗೆ 

ಏನು 50:50 ರೆಶಯ ೀ ಇದ್ಯೀ ಆ ಪರ ಕಾರ ಯಾರೂ ಪರ ಮೀಷನ್ ತೆಗೆದುಕಳ್ಳು ವುದಲಿ .  

ಈಗಾಗಲೇ ಪಿ.ಯು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಪರ ಮೀಷನ್ ಪಡೆದುಕೆಂಡು ಹೊೀಗಿರುವವರ ಅವಧ 7 

ವಷಿವಾಗಿದ್.  ಪರ ಸುು ತ ಯಾರೂ ಪರ ಮೀಷನ್ ತೆಗೆದುಕಳ್ಳು ತ್ರು ಲಿ .  ಒೆಂದು ಕಡೆ ಅವರಿಗೆ 

ಬಹ್ಳ ಮೀಸ ಆಗಿದ್.  ಪಿ.ಯು. ಇಲ್ಕಖೆಯವರು ಸುಮಾರು 2000 ಹುದಿ್ ಗಳನುನ  ತ್ತೆಂಬಿ 

ಕಳು ದೇ ನೇರ ನೇಮಕಾತ್ರಗೆ ಕಟ್ಟಟ ಬಿಟಟ ದಿಾರೆ.  ನಿನೆನ  ಇದರ ಬಗೆೆ  ಚ್ಚೆಿಯಾಗಿದ್.  ಇದು 

ಇದೇ ರಿೀತ್ರ ಮುೆಂದುವರೆದರೆ ನಿಜವಾಗಲ್ಲ ಪ್ರ ೈಮರ ಸೂಾ ಲ್ನಿೆಂದ ಅಥವಾ 

ಹೈಸೂಾ ಲ್ನಿೆಂದ ಪಿ.ಯು ಕಾಲೇಜಿಗಾಗಲ್ಲ ಪರ ಮೀಷನ್ ತೆಗೆದುಕಳ್ಳು ವುದಕೆಾ  

ಸ್ವದಿವರುವುದಲಿ .  ಅವರ ಮಾನಸ್ವಕತೆ ಆ ಮಟಟ ಕೆಾ  ಬಂದುಬಿಟಟ ದ್.  ದಯವಟ್ಟಟ  ಅವರಿಗೆ 

ಗೌರವ ಕಟ್ಟಟ  ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುವಂತಹ್ ದಸೆಯಲಿ್ಲ  ಯೀಚ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎೆಂದು 

ಸಕಾಿರವನುನ  ಕೇಳಿಕಳ್ಳು ತೆು ೀನೆ. 
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 ಶಿರ ೀ ಅ. ದೇವೇಗೌಡ(ಪದವಿೀಧರ ಕೆೆೀತ್ರ ):-ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಈಗಾಗಲೇ ನಮಮ  

ಹರಿಯ ಶಾಸಕರು ಈ ವಚಾರದ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡಿದಿಾರೆ.  ಮನೆನ ಯೂ ಸಹ್ ಎಲಿ್ಕ  

ಸಂಘದವರು ಬಂದು ಭೇಟಯಾಗಿದಿಾರೆ.   ಪರ ತ್ರಯಬಬ ರು ಈ ಸಮಸೆಯ ಯನುನ  ಜಿಲಿೆಯಿೆಂದ 

ಜಿಲಿೆ ಗೆ ಈ ಸಮಸೆಯ ಯನುನ  ಕಟಟ ಕೆಂಡು ಓಡಾಡುತ್ರು ದಿಾರೆ.  ತಕ್ಷಣ್ ಈ ಸಮಸೆಯ  ಪರಿಹಾರ 

ಆಗಬೇಕು.  ಇದು ಶ್ಕ್ಷಣ್ಕೆಾ  ಕುೆಂದು ಬರುವ ಕೆಲಸವಾಗಿದ್.  ಪ್ರ ೈಮರಿ ಸೂಾ ಲ್ನಿೆಂದ 

ಹೈಸೂಾ ಲ್ಗೆ ಹೊೀದವರು ಮತ್ತು  ಹೈಸೂಾ ಲ್ನಿೆಂದ ಪಿ.ಯು. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೊೀದವರು 9 

ವಷಿ ಸವಿಸ್ ಮುಗಿಸ್ವ ಅವರಿಗೆ ಪರ ಮೀಷನ್ ಬಂದರೆ ಒೆಂದು ಇನ್ಕಿರ ಮೆೆಂಟ್ ತಪಿಪ  

ಹೊೀಗುತು ದ್.  ಕೆಲವರಿಗೆ 15 ವಷಿವಾದರೂ ಇನ್ಕಿರ ಮೆೆಂಟ್ ಬಂದಲಿ .  ಇದೇರಿೀತ್ರ ಪಿ.ಯು. 

ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪರ ಮೀಷನ್ ಆಗಿ ಹೊೀದಾಗ ಅವರಿಗೆ 25 ವಷಿದ ಟೈಮ್ಬೌೆಂಡ್ ಬರುತ್ರು ಲಿ .  

ಇದರಿೆಂದ, ಬಳಾು ರಿ, ಬಿೀದರ್್, ಮಂಡಯ , ಮೈಸೂರು ಇತಾಯ ದ ಕಡೆಗಳಿೆಂದ ಬಂದರುವ ಇವರು 

ಶಾಸಕರ ರ್ವನದ ಹ್ತ್ರು ರ ಕಾಯುತ್ರು ದಿು , ದನಾಗಲ್ಲ ಒತಾು ಯ ಮಾಡುತ್ರು ರುವುದನುನ  ತಾವು 

ನೀಡಿದಿ ೀರಿ.  ಮಾನಯ  ನಾರಾಯಣ್ಸಿ್ವಮಿಯವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಇಲ್ಕಖೆಗೆ ಕಡತ 

ಹೊೀಗುವುದು-ಬರುವುದು ಇದೇ ಆಗುತ್ರು ದ್.  ಎಫ್್ಡಿ ಯವರಿಗೆ ತಾವು ಮತ್ತು  ಸಚಿವರೂ 

ಒೆಂದು ಸಲ ಕರೆದು, ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲ್ಕಖೆಗೆ ತೆಂದರೆ ಆಗದ ಹಾಗೆ ವಯ ವಸಿೆ  

ಮಾಡಿಕಡಬೇಕೆೆಂದು  ನಿದೇಿಶನ ಕಡಬೇಕು ಎೆಂದು ಮನವ ಮಾಡಿಕಳ್ಳು ತೆು ೀನೆ. 

 ಶಿರ ೀ ಎಸ್.ವಿಿ .ಸಂಕನೂರ (ಪದವಿೀಧರ ಕೆೆೀತ್ರ ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಪ್ರ ೈಮರಿ 

ಸೂಾ ಲ್ನ ಶ್ಕ್ಷಕರು ಹೈಸೂಾ ಲ್ಗೆ ಪರ ಮೀಷನ್ ಆದಾಗ ಮತ್ತು  ಹೈಸೂಾ ಲ್ ಶ್ಕ್ಷಕರು ಪಿ.ಯು.ಗೆ 

ಪರ ಮೀಷನ್ ಆದಾಗ ವೇತನದಲಿ್ಲ  ತಾರತಮಯ  ಆಗುತು ದ್,  ವೇತನದಲಿ್ಲ  ಅನಾಯ ಯವಾಗುತು ದ್ 

ಎೆಂದು ಏನು ಇವತ್ತು  ಚ್ಚೆಿ ನಡೆಯುತ್ರು ದ್ಯೀ ಇದು ಮದಲ ಬ್ಬರಿ ಚ್ಚೆಿ 

ಆಗುತ್ರು ರುವಂಥದಿ ಲಿ . ಈ ಕುರಿತ್ತ ಮಾನಯ  ಕಿಮೆಮ ನೆ ರತಾನ ಕರ್್, ಮಾನಯ  ತನಿಿ ೀರ್್ ಸೇಠ್ ಮತ್ತು  

ಮಾನಯ  ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್್ರವರು ಸಚಿವರಾಗಿದಿ  ಸಂದರ್ಿದಲಿ್ಲ  ಗಂಟೆ-ಗಟಟ ಲೆ 

ಚ್ಚೆಿಯಾಗಿದ್.  ಚ್ಚೆಿ ಆದಂತಹ್ ಸಂದರ್ಿದಲಿ್ಲ  ಎಲಿ್ಕ  ಸಚಿವರುಗಳ್ಳ, ತಾವು 

ಹೇಳ್ಳತ್ರು ರುವುದು ಸರಿಯಿದ್, ಪರ ಮೀಷನ್ ಆದಾಗ ಪಗಾರ್್ ಜ್ಞಸ್ವು  ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು , 

ಪರ ಮೀಷನ್ ತೆಗೆದುಕೆಂಡವರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತು ದ್; ಪರ ಮೀಷನ್ ತೆಗೆದುಕಳು ದೇ 

ಇರುವವರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಜ್ಞಸ್ವು  ಇರುತು ದ್;  ಪರ ಮೀಷನ್ ತೆಗೆದುಕೆಂಡವರಿಗೆ ಈ ವಯ ವಸಿೆ  

ಒೆಂದು ಶಾಪವಾಗಿದ್; ಇದನುನ  ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು   ಎೆಂದು ಒಪಿಪ ಕಳ್ಳು ತಾು ರೆ.  ಆದಾಗೂಯ  

ಕೂಡ ಇವತ್ರು ನವರೆಗೆ ಯಾರೂ ಇದನುನ  ಸರಿಪಡಿಸುವುದಕೆಾ  ಹೊೀಗಲ್ಲಲಿ .  ಇದು ಬಹ್ಳ 

ಖೇದಕರವಾದ ಸಂಗತ್ರಯಾಗಿದ್.  ಇದನುನ  ಏಕೆ ಸರಿಪಡಿಸುವುದಕೆಾ  ಆಗಲ್ಲಲಿ  ಎನುನ ವುದಕೆಾ  
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ಎರಡು ಕಾರಣ್ಗಳಿವ.  ಒೆಂದನೆಯದು, ಟೈಮ್ಬೌೆಂಡ್ ಪರ ಮೀಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಂತೆ 

ಆರ್ಥಿಕ ಇಲ್ಕಖೆಯವರು ಏನು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸ್ವದಿಾರೀ ಆ ಆದೇಶದಲಿೆೀ 

ಲೀಪದೀಷ ಇದ್.  ಎರಡನೆಯದು,  ಕೆಸ್ವಎಸ್ಆರ್್ನಲಿ್ಲ  ಲೀಪದೀಷ ಇದ್.  

ಇವರಡು ಸರಿಪಡಿಸದೇ ಈ ಸಮಸೆಯ  ಬಗೆಹ್ರಿಯುವುದಲಿ .  ಟೈಮ್ಬೌೆಂಡ್, ಪರ ಮೀಷನ್ 

ಬಗೆೆ  ಏನು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸ್ವದಿಾರೀ ಅದರಲಿ್ಲ , 20 ವಷಿಗಳವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ 

ಪದೀನನ ತ್ರ ಪಡೆದುಕಳು ಲ್ಕರದವರಿಗೆ  ಟೈಮ್ಬೌೆಂಡ್ ಪರ ಮೀಷನ್ ಕಡಬೇಕು; 

ಇನ್ಕಿರ ಮೆೆಂಟ್ ಕಡಬೇಕು ಎೆಂದದ್.  ಇದು ಹೇಗೆ ಸರಿ ಹೊೀಗುತು ದ್?   ಪ್ರ ೈಮರಿ 

ಸೂಾ ಲ್ನಲಿ್ಲ  9 ವಷಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವನು ಪರ ಮೀಷನ್ ಆಗಿ ಹೈಸೂಾ ಲ್ಗೆ ಬರುತಾು ನೆ.  9 

ವಷಿ ಪ್ರ ೈಮರಿ ಶಾಲೆಯಲಿ್ಲ  ಸೇವ ಮಾಡಿರುತಾು ನೆ.  ಹೈಸೂಾ ಲ್ಲಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮತೆು  10 

ವಷಿದ ಮೇಲೆ ಟೈಮ್ಬೌೆಂಡ್ ತೆಗೆದುಕಳ್ಳು ತಾು ನೆ.  15 ವಷಿ ಹೈಸೂಾ ಲ್ನಲಿ್ಲದಿು  16ನೇ 

ವಷಿಕೆಾ  ಜೂಯ ನಿಯರ್್ ಲೆಕಚ ರರ್್ ಆಗುತಾು ರೆ.  ಅಲಿ್ಲೆಂದ ಆತನಿಗೆ 20 ವಷಿ ಆದಮೇಲೆ 

ಟೈಮ್ಬೌೆಂಡ್ ಪರ ಮೀಷನ್ ಕಡುತಾು ರೆ.  ಈಗೇನು ಎಫ್್ಡಿಯವರು,್ʼಒೆಂದೇ ಕೇಡರ್್ನಲಿ್ಲ  

ಪದೀನನ ತ್ರ ಇಲಿದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಾು ರೀʼ ಎೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದನುನ  ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು.   

ಇದನುನ  ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದರೆ ಈ ಸಮಸೆಯ  ಪರಿಹಾರವಾಗುತು ದ್.  ಕೆಸ್ವಎಸ್ಆರ್್ನಲಿ್ಲ , ವೇತನ 

ತಾರತಮಯ  ಆದಾಗ ಸೆಟ ಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸಮಸೆಯ ಯನುನ   ಪರಿಹ್ರಿಸಬೇಕು ಎನುನ ವ ಅೆಂಶ 

ಇದ್.  ಅದೂ ಬದಲ್ಕವಣೆ ಆಗಬೇಕು. 

         (ಮುೆಂದು . .   

(744) 16-9-2021 1.30 DS-VK 

ಶಿರ ೀ ಎಸ್.ವಿ.ಸಂಕನೂರ(ಮಂದು):- 

ಇಲಿ್ಲ  ಒೆಂದೇ ಕೇಡರ್್ನವರು ಇಲಿ .  ಪದೀನನ ತ್ರ ಹೊೆಂದರುವವರನುನ  ಕೂಡ step up 

ಮಾಡಬೇಕು.  ಅಲಿ್ಲ  ಕೂಡ ಲೀಪದೀಷಗಳಿವ.   ಜಿ.ಓ. ಮತ್ತು  ಕೆ.ಸ್ವ.ಎಸ್.ಆರ್್., 

ಇವರಡರಲಿ್ಲರುವಂತಹ್ ಲೀಪದೀಷಗಳನುನ , ಷರತ್ತು ಗಳನುನ  ತೆಗೆಯುವವರೆಗೆ ಈ 

ಸಮಸೆಯ  ಬಗೆಹ್ರಿಯುವುದಲಿ .  ಅದಕೆಾ  ನಾನು ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ ವನಂತ್ರ 

ಮಾಡಿಕಳ್ಳು ವುದೇನೆೆಂದರೆ, ಜೆ.ಓ.ಸ್ವ. ಸಮಸೆಯ  ಬಂದಾಗ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿ್ಲ  

ಆರ್ಥಿಕ ಇಲ್ಕಖೆಯವರನುನ , ಡಿಪಿಎಆರ್್ನವರು ಮತ್ತು  ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲ್ಕಖೆಯವರನುನ  ಕರೆದು 

ಈ ಸಮಸೆಯ ಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕಡುತೆು ೀವೆಂದು ಹೇಳಿದಿಾರೆ.   ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಕರೆದರೂ 

ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲ್ಕಖೆಯವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ್ಕೂಾ  ಒಪುಪ ವುದಲಿ .  ಈ ಸಮಸೆಯ  
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ಶಾಶಿತವಾಗಿ ಬಗೆಹ್ರಿಯಬೇಕೆೆಂದರೆ ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿ್ಲ  ಆರ್ಥಿಕ 

ಇಲ್ಕಖೆ, ಡಿಪಿಎಆರ್್, ಕಾನೂನು ಇಲ್ಕಖೆ, ಇನಿನ ತರ ಸಂಬಂಧಪಟಟ  ಇಲ್ಕಖೆಯವರನುನ  

ಕರೆದು ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಇದಕೆಾ  ಅೆಂತ್ರಮ ಪರಿಹಾರ ಕಡಬೇಕೆೆಂದು ನಾನು ಒತಾು ಯ 

ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  

 ಶಿರ ೀ ಕೆ.ಟ್ಟ.ಶಿರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ(ಪದವಿೀಧರರ ಕೆೆೀತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ,  

ಈಗಾಗಲೇ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಐದು ಜನ ಸದಸಯ ರುಗಳ್ಳ ಈ ಸಮಸೆಯ ಯನುನ  ಎಳೆಎಳೆಯಾಗಿ 

ಬಿಡಿಸ್ವಟಟ ದಿಾರೆ.  ಈ ವಚಾರದಲಿ್ಲ  ತಮಗೆ ಆಳವಾದ ಅನುರ್ವವದ್.   ಇದನುನ  ಏಕೆ ಇನುನ  

ಎಳೆದುಕೆಂಡು ಹೊೀಗುತ್ರು ದಿಾರೆಯೀ ಗತ್ರು ಲಿ .  ಮಾನಯ  ಸಂಕನೂರರವರು ಆರ್ಥಿಕ 

ಇಲ್ಕಖೆಯ ಸುತು ೀಲೆ ಮತ್ತು  ಕೆ.ಸ್ವ.ಎಸ್.ಆರ್್.ನಲಿ್ಲ  ಬದಲ್ಕವಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು 

ಹೇಳಿದರು.  ಹ್ಣ್ಕಾಸು ಇಲ್ಕಖೆಯವರು ಒೆಂದು ವಚಾರವನುನ  ಹೇಳ್ಳತ್ರು ದಿಾರೆ,  

ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಕಾಲಮಿತ್ರ ಬಡಿು ಯನುನ  continuous service ಮೇಲೆ ಕಟಟ ರೆ 64 

ಇಲ್ಕಖೆಗಳಿಗೂ ಕಡಬೇಕೆೆಂದು ಹೇಳ್ಳತಾು ರೆ.  ನಾನು ಆಳವಾದ ಒೆಂದು ಸತಯ ವನುನ  

ಹೇಳ್ಳತೆು ೀನೆ.  64-65 ಇಲ್ಕಖೆಗಳ ಬಡಿು ಯನುನ  ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲ್ಕಖೆಯ ಬಡಿು ಗೆ ಹೊೀಲ್ಲಕೆ 

ಮಾಡುವುದಕಾಾ ಗುವುದಲಿ .  ಇದನುನ  ಹ್ಣ್ಕಾಸು ಇಲ್ಕಖೆಯ ಅಧಕಾರಿಗಳ್ಳ, ಶ್ಕ್ಷಣ್ 

ಇಲ್ಕಖೆಯ ಅಧಕಾರಿಗಳ್ಳ ಅಥಿ ಮಾಡಿಕಳು ಬೇಕು.  ಬೇರೆ ಇಲ್ಕಖೆಯಲಿ್ಲ  ಸ್ವೀನಿಯಾರಿಟ 

ಮೇಲೆ ಎಸ್ಡಿಸ್ವ ಇದಿವರು ಎಫ್್ಡಿಸ್ವ ಆಗುತಾು ರೆ.  ಎಫ್್ಡಿಸ್ವ ಇದಿವರು ಸೂಪರಿೆಂಟೆೆಂಡೆೆಂಟ್ 

ಆಗುತಾು ರೆ.  ಸೂಪರಿೆಂಟೆೆಂಡೆೆಂಟ್ ಶಾಖ್ಯಧಕಾರಿ ಆಗುತಾು ರೆ.  ಇಲಿ್ಲ  ಆ ರಿೀತ್ರ ಬಡಿು ಯನುನ  

ಕಡುವುದಲಿ .  With additional qualification ಕಡುತ್ರು ೀರಿ.  ಬಿಎಸ್ಸ್ವ, ಟಸ್ವಹೆಚ್ 

ಮಾಡಿದವನು ಮೂರು ವಷಿ ಬಿಎಸ್ಸ್ವ, ಎರಡು ವಷಿ ಬಿಎಡ್, ಈ ರಿೀತ್ರ ಐದು ವಷಿ 

ಓದದವನಿಗೆ ಇಲಿ್ಲ  ಬಡಿು ಯನುನ  ಕಡುವುದು.  ಪ್ರರ ಢ ಶಾಲೆಯಲಿ್ಲ  ಬಿಎಸ್ಸ್ವ, ಬಿಎಡ್ 

ಮಾಡಿದವನು ಮತೆು  ಎರಡು ವಷಿ ಪಿ.ಜಿ., ಎೆಂ.ಎ. ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬಡಿು ಯನುನ  

ಕಡುತ್ರು ೀರಿ.   ಬೇರೆ ಇಲ್ಕಖೆಗಳಲಿ್ಲ  there is no additional education qualification 

required. ಅಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿಚ ನ ವದಾಯ ಹ್ಿತೆ ಹೊೆಂದದರೂ ಕೂಡ ಬಡಿು ಯನುನ  ಕಡುವುದಲಿ .  

ಇಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿಚ ನ ವದಾಯ ಹ್ಿತೆ ಕಾರಣ್ಕಾಾ ಗಿ ಬಡಿು ಯನುನ  ಕಡುತಾು ರೆ.  ಅದನುನ  ಮರೆತ್ತ ಇಡಿೀ 

65 ಇಲ್ಕಖೆಗಳಿಗೆ ತ್ತಲನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಳತಾು ರೆ.  ಈ ದುರಂತ ಎಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ಹೊೀಗಿದ್ ಎೆಂದರೆ,  

ನನನ  ಕಡೆ ಎರಡು ಪರ ಕರಣ್ಗಳಿವ.  ಶ್ರ ೀ ರಾಜಣ್ಣ  ಎನುನ ವವರು  ಪ್ರರ ಢಶಾಲೆಯಲಿ್ಲ  

ಸಹಾಯಕ ಶ್ಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸೇರಿದರು.  ಅವರು ಪ್ರರ ಢಶಾಲೆಯಲಿ್ಲ  ಶ್ಕ್ಷಕರು,  ಅವರಿಗೆ ಬೇಸ್ವಕ್್ 

64,050  ರೂಪಾಯಿ. ಮತು ಬಬ ರು  ಪಿ.ಯು. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಉಪನಾಯ ಸಕರಾಗಿ ಬಂದರು, ಅವರಿಗೆ 
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61,150 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಸ್ವಕ್.  1994  ರಲಿ್ಲ  ಇಬಬ ರು ಒೆಂದೇ ದನ ಸೇರಿದಿಾರೆ.  

ಪ್ರರ ಢಶಾಲೆಯಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ ಈಗ 64,050 ರೂಪಾಯಿ ಮೂಲ ವೇತನ. ಪಿ.ಯು. ಕಾಲೇಜಿಗೆ 

ಬಡಿು ಯನುನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಎರಡು ವಷಿ ಹೆಚಾಚ ಗಿ ಓದದಿಾರಲಿ್ಕ , ಅವರಿಗೆ ಹ್ಣ್ಕಾಸು 

ಇಲ್ಕಖೆ, ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲ್ಕಖೆ ಕಟಟ ರುವ ಬಹುಮಾನ 61,150 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೂಲ ವೇತನ. 

ಅೆಂದರೆ, 2,900 ರೂಪಾಯಿ   ಬೇಸ್ವಕ್್ನಲಿ್ಲ  ಕಡಿಮೆ. ಒಟ್ಟಟ  ವೇತನದಲಿ್ಲ  5 ರಿೆಂದ 6 ಸ್ವವರ 

ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತು ದ್.  ಎರಡು ವಷಿ ಹೆಚಿಚ ಗೆ ಓದರುವುದಕೆಾ , ಬಡಿು ಯನುನ  

ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿರುವುದಕೆಾ  ಈ ಶ್ಕೆಾ ಯೇ?  ಅವರಿಬಬ ರು ಸೇರಿರುವುದು ಒೆಂದೇ ದನಾೆಂಕ.  

ಅವನು ಅಲಿೆೀ ಇದಿಾನೆ.  ಅವನಿಗೆ 10, 15, 20, 25, ವಷಿಗಳ ಕಾಲಮಿತ್ರ ವೇತನ ಬಡಿು ಯನುನ  

ಕಟಟ ದಿಾರೆ.  ಇವರಿಗೆ ಒೆಂದೇ ಒೆಂದು ಇೆಂಕಿರ ಮೆೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಟ  fitment ಮಾಡಿಬಿಟಟ ದಿ ೀರಿ.  

ಒೆಂದೇ ದನ ಸೇವಗೆ ಸೇರಿದಿಾರೆ.  ಪ್ರರ ಢಶಾಲೆಯಲಿ್ಲರುವ ಅವರ ಜತೆಗಾರ ಹೆಚ್ಚಚ  ಸಂಬಳ 

ತೆಗೆದುಕಳ್ಳು ತ್ರು ದಿಾ ರೆ.  ಪಿ.ಯು. ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನಾಯ ಸಕ ಹೆಚ್ಚಚ  ಓದ, ಬಡಿು ಯನುನ  

ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳ ತೆಗೆದುಕಳ್ಳು ತ್ರು ದಿಾ ರೆ.  ಇದು ವಪಯಾಿಸ.   

ನಾನು ಮಂಡಯ ದ ಒೆಂದು ಘಟನೆ ಹೇಳಿಬಿಡುತೆು ೀನೆ.  ಇದು ಗಂಡ-ಹೆೆಂಡತ್ರ ಪರ ಕರಣ್.  

ಗಂಡ ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಕೃಷ್ಣ ೀಗೌಡ ಎನುನ ವವರು ಪ್ರರ ಢಶಾಲೆಯ ಶ್ಕ್ಷಕನಾಗಿ ಸೇರುತಾು ರೆ.  ಅವರು 

ಬಿಎ, ಬಿಎಡ್ ವದಾಯ ಹ್ಿತೆ ಹೊೆಂದರುತಾು ರೆ.  ಅವರು ದನಾೆಂಕ:29-9-1984ಕೆಾ  ಸೇವಗೆ 

ಸೇರುತಾು ರೆ. ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಉಪನಾಯ ಸಕನಾಗುತಾು ರೆ.  ಅವರಿಗೆ ಈಗ 35,400  ರೂಪಾಯಿ 

ಬೇಸ್ವಕ್.  ಹೆೆಂಡತ್ರ ಶ್ರ ೀಮತ್ರ ಚಂದರ ಮಮ  ಎನುನ ವವರು ಒೆಂದು ವಷಿವಾದ ಮೇಲೆ 

ದನಾೆಂಕ:5-9-1985 ರಲಿ್ಲ  ಸೇರುತಾು ರೆ.   ಶ್ರ ೀಮತ್ರ ಚಂದರ ಮಮ ರವರು ಪ್ರರ ಢಶಾಲೆಯಲಿೆೀ 

ಇರುತಾು ರೆ.  ಅವರು 10, 15, 20, 25 ಎಲಿ್ಕ  ಕಾಲಮಿತ್ರ ವೇತನ ಬಡಿು ಗಳನುನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡ 

ಮೇಲೆ ಪ್ರರ ಢಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ೀಪಾಧಾಯ ಯರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ರು ದಿಾರೆ.  ಅವರ ಬೇಸ್ವಕ್್ 

38,100 ರೂಪಾಯಿ, ಅವರಿಗೆ ಒೆಂದು ಬಡಿು ಯೂ ಸ್ವಕಿಾ ತ್ತ, ಅವರು ಪ್ರರ ಢಶಾಲೆಯಲಿೆೀ 

ಉಳಿದರು.  ಅವರು ಹೆಚಿಚ ಗೆ ಓದಲ್ಲಲಿ .  ಆದರೆ ಇವರು ಎರಡು ವಷಿ ಹೆಚಾಚ ಗಿ ಓದ  ಪಿ.ಯು. 

ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಡಿು ಯನುನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡರು.  ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ ೀಗೌಡರದಿು  35,400  ರೂಪಾಯಿ 

ಬೇಸ್ವಕ್್,  ಶ್ರ ೀಮತ್ರ ಚಂದರ ಮಮ ರವರದಿು  38,100 ರೂಪಾಯಿ ಮೂಲ ವೇತನ.  ಹೀಗಾಗಿ 

ಇವರಿಬಬ ರ ನಡುವ  ಈಗ 2700  ರೂಪಾಯಿ ವಯ ತಾಯ ಸವದ್.  ಇನುನ  ಬಹ್ಳ ಜನ ಗಂಡ-

ಹೆೆಂಡತ್ರ ಶ್ಕ್ಷಕರು ಪಾರ ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲಿ್ಲ  ಇರುತಾು ರೆ.  ಗಂಡ ಬಡಿು ಯನುನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡು 

ಪ್ರರ ಢಶಾಲೆಗೆ ಬಂದರೆ  ಹೆೆಂಡತ್ರ ಪಾರ ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲಿೆೀ ಇರುತಾು ರೆ.  ಪಾರ ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 

ಶ್ಕ್ಷಕಿ ಪೇಸಿ್ವಪ್ನುನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಗಂಡನಿಗೆ ತೀರಿಸುವುದು,್ ʼನೀಡಪಾಪ , ನಿೀನು 
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ಪ್ರರ ಢಶಾಲೆಯ ಶ್ಕ್ಷಕ, ನಾನು ನಿನಗಿೆಂತ ಆರು ಸ್ವವರ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚಿಚ ಗೆ ಸಂಬಳ 

ತೆಗೆದುಕಳ್ಳು ತ್ರು ದಿ್ ೀನೆʼ ಎೆಂದು ಗಂಡನ ಮುಖ್ಕೆಾ  ಹಡಿಯುವುದು.  ಯಾವ ಪುರುಷ್ಠಥಿಕೆಾ  

ಈ ಬಡಿು ?  ಇದನುನ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಅಥಿ ಮಾಡಿಕಳು ಬೇಕು.  ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲ್ಕಖೆಯಲಿ್ಲ  

ಮಾತರ  ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿ ವದಾಯ ಹ್ಿತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಡಿು ಯನುನ  ಕಡುತ್ರು ದಿಾರೆ.  ಬೇರೆ 

ಇಲ್ಕಖೆಗಳಲಿ್ಲ  ಆ ರಿೀತ್ರ ಇಲಿ . Donʼt್ compare್ education್ department್ with್ other್

departments. ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲ್ಕಖೆಯಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿಚ ನ ವದಾಯ ಹ್ಿತೆ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಮಾತರ  ಬಡಿು ಯನುನ  

ಕಡುತ್ರು ದಿಾರೆ.  ಅವರಿಗೆ ಸೇವಯಲಿ್ಲ  ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಡಿ.  ಅವರಿಗೆ 10, 15, 20, 25,  

ವಷಿದ ಕಾಲಮಿತ್ರ ವೇತನ ಬಡಿು ಯನುನ  ಕಡಲೇಬೇಕು.  ಅವರಿಗಿೆಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳ 

ತೆಗೆದುಕಳ್ಳು ವುದಾದರೆ ಯಾವ ಪುರುಷ್ಠಥಿಕೆಾ  ಈ ಬಡಿು ?  ಪಿ.ಯು. ಕಾಲೇಜಿನ 

ಉಪನಾಯ ಸಕರು ಎೆಂದು ಹೇಳಿಕಳ್ಳು ವುದು, ಪ್ರರ ಢಶಾಲೆ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗಿೆಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳ 

ತೆಗೆದುಕಳ್ಳು ವುದು.  ಪ್ರರ ಢಶಾಲೆಯ ಶ್ಕ್ಷಕರು ಎೆಂದು ಹೇಳಿಕಳ್ಳು ವುದು, ಆದರೆ 

ಪಾರ ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗಿೆಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳ ತೆಗೆದುಕಳ್ಳು ವುದು.   ಇದು ದುರಂತ.  

ಈ ದುರಂತವನುನ  ಹೊೀಗಲ್ಕಡಿಸಬೇಕೆನುನ ವುದು ನಮಮ  ಬೇಡಿಕೆ.  ಇದನುನ  ಎಲಿರೂ 

ಒಪಿಪ ದಿಾರೆ.  

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಮಾನಯ  ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು ಸಭಾಪಿೀಠವನುು  ಅಲಂಕರಿಸಿದರು) 

ಈ ವಷಯ ನಮಮ  ರ್ರವಸೆ ಸಮಿತ್ರಯ ಮುೆಂದ್ ಪರಿಶ್ೀಲನೆಯಲಿ್ಲದ್.  ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರು, ಈಗ ಎದಿು  ಹೊೀದರು.   ಇದರ ಬಗೆೆ  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರು ಮತ್ತು  

ನಾವು ಕುಳಿತ್ತ ಚ್ಚೆಿ ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ.  ಆದಿ ರಿೆಂದ ಈ ವಚಾರವಾಗಿ ಡಿಪಿಎಆರ್್, ಹ್ಣ್ಕಾಸು 

ಇಲ್ಕಖೆ, ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲ್ಕಖೆ, ಈ ಮೂರು ಇಲ್ಕಖೆ ಕುಳಿತ್ತ ಚ್ಚೆಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದ್.  ಒೆಂದು 

ಸಲ ನಮಮ  ಪರ ಧಾನ ಕಾಯಿದಶ್ಿಯವರು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲ್ಕಖೆಯಲಿ್ಲ  

ಕಾಯಿದಶ್ಿಯಾಗಿದಿರು.  ನಾನು ಪಾರ ೆಂಶುಪಾಲರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಞಯ ಧಯ ಕ್ಷನಾಗಿದಿ್ .    ಅಲಿ್ಲ  

though he was a senior lecturer, promoted as a principal he is getting lesser salary 

than a junior lecturer.  ದುರಂತ ನೀಡಿ. ಹರಿಯ ಉಪನಾಯ ಸಕ ಪಿರ ನಿಿ ಪಲ್ ಆಗಿರುತಾು ನೆ.  

ಆ ಪಿರ ನಿಿ ಪಲ್ ಆಗಿರುವವರು ಕಿರಿಯ ಉಪನಾಯ ಸಕರಿಗಿೆಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳ 

ತೆಗೆದುಕಳ್ಳು ತ್ರು ದಿಾ ರೆ.  ಒೆಂದು ಸಲ ಮಾನಯ  ಕಿಮಮ ನೆ ರತಾನ ಕರ ರವರು ಒೆಂದು ಸ್ವವರ 

ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ex-gratia ಕಡುವುದಕೆಾ  ಶ್ಫಾರಸಿು  ಮಾಡಿದರು.  ಆದರೆ ಹ್ಣ್ಕಾಸು 

ಇಲ್ಕಖೆಯವರು ಕಡುವುದಕಾಾ ಗುವುದಲಿ  ಎೆಂದು ಹೇಳಿಬಿಟಟ ರು.  ಆಗ ನಾನು ಅವರಿಗೆ 

ಮನವ ಮಾಡಿದ್, ಈ ಪಾರ ೆಂಶುಪಾಲರುಗಳನುನ  ಇನ್ಚಾಜ್್ಿ  ಇಟ್ಟಟ ಬಿಡಿ, ನಮಗೆ ರೆಗುಯ ಲರ್್ 
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ಬೇಡ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್.  ಏಕೆ ಎೆಂದು ಕೇಳಿದರು, ನಮಗೆ ಕಾಲಮಿತ್ರ ವೇತನ ಬಡಿು  ಸ್ವಗುತು ದ್, 

ಸಂಬಳ ಹೆಚಿಚ ಗೆ ಬರುತು ದ್, ಈ ಕಿರಿಯ ಉಪನಾಯ ಸಕರಿಗಿೆಂತ ಏಕೆ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳ 

ತೆಗೆದುಕಳು ಬೇಕು ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್.  ಆಗ ಅವರು ಸಹ ಮಾಡಿಕಟಟ ರು.  ಆಮೇಲೆ 

ಹೊೀರಾಟ ಮಾಡಿದ್, ಇೆಂಕಿರ ಮೆೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೆಂಡೆ, ಸಿ ಲಪ  ಸರಿಯಾಗಿದ್, ಇನುನ  ನಾಯ ಯ 

ಸ್ವಕಿಾ ಲಿ .  ಇಲಿ್ಲ  ಪಾರ ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಿೆಂದ ಪ್ರರ ಢಶಾಲೆಗೆ ಬರುತಾು ರೆ,  ಅವರ ಜತೆಯಲಿ್ಲದಿ  

ಪಾರ ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯವರೇ ಜ್ಞಸ್ವು  ಸಂಬಳ ತೆಗೆದುಕಳ್ಳು ತ್ರು ದಿಾ ರೆ. ಪ್ರರ ಢಶಾಲೆಗೆ ಬಂದವರು 

ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳ ತೆಗೆದುಕಳ್ಳು ತ್ರು ದಿಾ ರೆ. ಪ್ರರ ಢಶಾಲೆಯಲಿ್ಲರುವ ಶ್ಕ್ಷಕ ಪಿ.ಯು.ಕಾಲೇಜಿಗೆ 

ಉಪನಾಯ ಸಕರಾಗಿ ಬರುತಾು ರೆ,  ಅವರ ಜತೆಯಲಿೆೀ ಒೆಂದೇ ದನಾೆಂಕದಂದು ಸೇವಗೆ ಸೇರಿದ 

ಪ್ರರ ಢಶಾಲೆಯ ಶ್ಕ್ಷಕ ಜ್ಞಸ್ವು  ಸಂಬಳ ತೆಗೆದುಕಳ್ಳು ತಾು ರೆ,  ಪಿ.ಯು. ಕಾಲೇಜಿನ 

ಉಪನಾಯ ಸಕರು ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳ ತೆಗೆದುಕಳ್ಳು ತಾು ರೆ.  ನಾನು ಹ್ಣ್ಕಾಸು ಮತ್ತು  ಶ್ಕ್ಷಣ್ 

ಇಲ್ಕಖೆಯವರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಳತ್ರು ದಿ್ ೀನೆೆಂದರೆ,  ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲ್ಕಖೆಯಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿಚ ನ ವದಾಯ ಹ್ಿತೆಯ 

ಕಾರಣ್ಕಾಾ ಗಿ ಬಡಿು ಯನುನ  ಕಡುತಾು ರೆ.  ಮೂರು ವಷಿ ಬಿಎಸ್ಸ್ವ, ಎರಡು ವಷಿ ಬಿಎಡ್, 

ಈ ರಿೀತ್ರ ಐದು ವಷಿ ಓದ ಬಡಿು ಯನುನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿರುವುದೇ ತಪಾಪ ?  ಪ್ರರ ಢಶಾಲೆಯ 

ಶ್ಕ್ಷಕ ಎರಡು ವಷಿ ಎೆಂಎಸ್ಸ್ವ ಅಥವಾ ಎೆಂಎ ಮಾಡಿ ಬಡಿು ಯನುನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿರುವುದೇ 

ತಪಾಪ ?  ಎಲಿರೂ ಏನು ಕೇಳ್ಳತ್ರು ದಿಾರೆೆಂದರೆ, ನಮಗೆ ಯಾವ ಬಡಿು ಯೂ ಬೇಡ ನಮಮ ನುನ  

ವಾಪಸ್ ಕಳ್ಳಹಸ್ವ ಎೆಂದು ಕೇಳ್ಳತ್ರು ದಿಾರೆ.  ತ್ರೆಂಗಳಿಗೆ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚಿಚ ಗೆ ಸಂಬಳ 

ತೆಗೆದುಕೆಂಡರೆ  ಒೆಂದು ವಷಿಕೆಾ  70,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತ್ತ.  ಅವರ 30  ವಷಿ 

ಸವಿಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟಟ  ಸವಿಸ್ ಆಯಿತ್ತ? This is the tragedy. ಇವತ್ತು  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಶ್ಕ್ಷಣ್ 

ಇಲ್ಕಖೆಯವರು, ಹ್ಣ್ಕಾಸು ಇಲ್ಕಖೆಯುವರು, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಇದಿಾರೆ, ಶ್ಕ್ಷಣ್ 

ಇಲ್ಕಖೆಯನುನ  ಕೆ.ಸ್ವ.ಎಸ್.ಆರ್. ನಿಯಮಾವಳಿಯಲಿ್ಲರುವಂತೆ ಉಳಿದ ಇಲ್ಕಖೆಗಳ 

ಜತೆಯಲಿ್ಲ  ಹೊೀಲ್ಲಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ.  ಬೇರೆ ಇಲ್ಕಖೆಯಲಿ್ಲ  ಎಸ್ಡಿಸ್ವ ಯಿೆಂದ ಎಫ್್ಡಿಸ್ವ ಗೆ 

ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿ ವದಾಯ ಹ್ಿತೆ ಬೇಕಾಗಿಲಿ .  ಎಫ್್ಡಿಸ್ವ ಯಿೆಂದ ಸೂಪರಿೆಂಟೆೆಂಡೆೆಂಟ್, 

ಸೂಪರಿೆಂಟೆೆಂಡೆೆಂಟ್ನಿೆಂದ ಶಾಖ್ಯಧಕಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿ ವದಾಯ ಹ್ಿತೆ ಬೇಕಾಗಿಲಿ .  ಆದರೆ 

ಇಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿಚ ನ ವದಾಯ ಹ್ಿತೆ ಬೇಕು.  ಪಾರ ಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಶ್ಕ್ಷಕ ಪ್ರರ ಢಶಾಲೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ  

ಮೂರು ವಷಿ ಬಿಎಸಿ್ವ , ಎರಡು ವಷಿ ಬಿಎಡ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು.  ಪ್ರರ ಢಶಾಲೆಯಿೆಂದ ಪಿ.ಯು. 

ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಉಪನಾಯ ಸಕರಾಗಿ ಬರಬೇಕಾದರೆ  ಎರಡು ವಷಿ ಪಿ.ಜಿ. ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿಯಾಗಿ 

ಮಾಡಬೇಕು.  ಹಾಗಾಗಿ ಒೆಂದು ಇೆಂಕಿರ ಮೆೆಂಟ್, fitment ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ರು ೀರಿ.   ಅಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ  

10, 15, 20, 25, ವಷಿಗಳ ಕಾಲಮಿತ್ರ ವೇತನ ಬಡಿು ಯನುನ  ಕಟ್ಟಟ , ಇಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ ನಾಲುಾ  
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ಇೆಂಕಿರ ಮೆೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಯಾವ ಪುರುಷ್ಠಥಿಕಾಾ ಗಿ ಈ ಬಡಿು ಯನುನ  

ತೆಗೆದುಕಳು ಬೇಕು?  ಇವತ್ತು  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ, ನಮೆಮ ಲಿ್ಕ  ಅಧಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಈ ಅವಯ ವಸಿೆ  

ವಚಾರ ಅಥಿವಾಗಿದ್ ಎೆಂದು ನಾನು ಭಾವಸುತೆು ೀನೆ.  This issue is pending from very 

long time. ಹೆಂದ್ ಮಾನಯ  ತನಿಿ ೀರ್್ಸೇಠ್ರವರು ಈ ಸಮಸೆಯ ಯನುನ  ಬಗೆಹ್ರಿಸುತೆು ೀವೆಂದು 

ಹೇಳಿದರು.  ಆದರೆ ಈ ಸಮಸೆಯ  ಬಗೆಹ್ರಿಯಲ್ಲಲಿ .  ಅವರ ದಕ್ಷತೆ, ಸ್ವಮಥಯ ಿವನುನ  ಕೆಳಗೆ 

ಎಳೆಯಬೇಡಿ.  ಅವರು ಬಹ್ಳ ಖುರ್ಷಯಿೆಂದ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಲಿವೇ, ಸಮಾಧಾನದೆಂದ 

ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಲಿವೇ?  ಅವರೇನು ಕಂಪೂಯ ಟರೇ? ಅವರು ಟೇಪ್ ರೆಕಾಡ್ಿ  ಆನ್ ಮಾಡಿ 

ಪಾಠ ಮಾಡುವುದಕಾಾ ಗುತು ದ್ಯೇ?  ಅವರು short of humiliation ಸಮಾಜದಲಿ್ಲ  

ಎದುರಿಸಬೇಕು.  ಪಿ.ಯು. ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನಾಯ ಸಕರು ಪ್ರರ ಢಶಾಲೆಯ ಶ್ಕ್ಷಕನಿಗಿೆಂತ ಕಡಿಮೆ 

ಸಂಬಳವನುನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡರೆ  ಯಾವ ಪುರುಷ್ಠಥಿಕಾಾ ಗಿ ಈ ಬಡಿು ?  ಇದರ ಬಗೆೆ  ಮತೆು  

ಮತೆು  ಚ್ಚೆಿ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ.  ಕಳೆದ 10-15 ವಷಿಗಳಿೆಂದ ಇದರ ಬಗೆೆ  ಚ್ಚೆಿ 

ಮಾಡುತು ಲೇ ಇದಿ್ ೀವ.  6ನೇ ವೇತನ ಆಯೀಗ ಈ ಬ್ಬರಿ ನಮಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದದ್.  ಶ್ರ ೀ 

ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಮೂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ನಾವು ಮನವ ಕಟ್ಯಟ ಗ ಇೆಂತಹ್ ಅನಾಯ ಯವಾಗಿದ್ಯೇ 

ಎೆಂದು ಕೇಳಿದರು.  

          (ಮುೆಂದು) 

745/  16/09-2021/  1-40/bkp-bns 

ಶಿರ ೀಕೆ.ಟ್ಟ. ಶಿರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ  (ಮಂದು.) 

ಅದರ ಬದಲು ಮಯಾಿದ್ ಹೊೀಗುವಂತಹ್ ಕೆಲಸ ಆದರೆ, ಏತಕೆಾ  ಬೇಕು ಆ ಒೆಂದು ಬಡಿು ? 

ಹೀಗಾಗಿ,  ದಯಮಾಡಿ,  ಇದನುನ  ಮತೆು  ಎಳೆಯಬೇಡಿ,  ಇದರ ಬಗೆೆ  ಏನಾದರೂ ಗೆಂದಲ 

ಇದಿ ರೆ ಕೇಳಿ, ನಾವು ಅದನುನ  ಕಿಾರಿಪೈ ಮಾಡುತೆು ೀವ. ಉಳಿದ 64 ಇಲ್ಕಖೆಗಳ ಜತೆಗೆ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 

ಇಲ್ಕಖೆಯನುನ  compare ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇಲಿ್ಲಯ ಬಡಿು ಯ ಪರ ಕಿರ ಯ್ದ ಬೇರೆ ಇದ್, ಅಲಿ್ಲಯ 

ಬಡಿು ಯ ಪರ ಕಿರ ಯ್ದ ಬೇರೆ ಇದ್. ಅಲಿ್ಲ  ಸೇವಾ ಹರಿತನ   ಇಲಿ್ಲ  ಅವನ ಹೆಚಿಚ ನ ವದಾಯ ಭಾಯ ಸ. ಆ 

ಕಾರಣ್ಕೆಾ  ನಿೀವು ಇವರಿಗೆ ಈ ನಿರಂತರ ಸೇವಯನುನ  ಅೆಂದರೆ ಬಡಿು  ಓದದವನಿಗೆ 

ಕಟಟ ದಿ ೀರಿ ಅಷ್ಟ . ಆದರೆ, ಇವರ ನಿರಂತರ ಸೇವ ಇಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು 10-15-20-25 ವಷಿಗಳ 

time bound ಕಟ್ಟಟ ಬಿಡಿ, ಆಗ problem is solved. ಆ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರ ಮೂಲಕ ಸಚಿವರನುನ   ಒತಾು ಯ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. ಪದೇ ಪದೇ ನಮಗೆ 

ಅೆಂದರೆ ಮಾನಯ  ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ  ಪೂಜ್ಞರಿ, ಸಭಾನಾಯಕರು ಹೇಳ್ಳತಾು ರೆ. ನಿಮಮ  ಮೆಷ್ಟಟ ರಗಳಿಗೆ 
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ಇನುನ  ಏನೂ ಕೆಲಸವಲಿವೇ ಎೆಂದು ಹೇಳ್ಳತಾು ರೆ. Problem ನಿೀವು solve ಮಾಡದೇ ಇದಿ  

ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇನುನ  ಏನು ಕೆಲಸ? Problem solve ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಎಷ್ಟಟ  ಸಲ ಹೇಳ್ಳವುದು? 

ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ  5 ಜನರು ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ಇನೂನ  ಯಾರು ಹೇಳಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ನಾನು 

ಮೇಷ್ಟಟ ರ ಆಗಿದಿ ರಿೆಂದ ಆಳವಾಗಿ ಸತಯ ವನುನ  ಹೇಳಿದ್. ಹಾಗಾಗಿ 14 ಜನರದಿೂ  ಇಲಿ್ಲ  

ನಾಯ ಯವದ್. ಮತೆು  ಈಗ ಸುಮಾರು 14-15 ಸ್ವವರ ಜನರು ಬಡಿು  ಪಡೆದಂತಹ್ವರು ಇದಿಾರೆ, 

ಅವರು ಕಣಿಣ ೀರು ಹಾಕುತ್ರು ದಿಾರೆ, ಅದರಲಿ್ಲ  ಇನೂನ  ಒೆಂದು issue ಬೇರೆ  ಇದ್, ಅದನುನ  

ಆಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡುತೆು ೀನೆ. ನಮಗೆ ಬಡಿು  ಕಡದೇ ಹೊೀದರೆ  ಇನೂನ  ಒೆಂದು ಸಲ ನಾನು 

ಮತ್ತು  ಮಾನಯ  ನಾರಾಯಣ್ಸಿ್ವಮಿಯವರು ಕೈಗೆತ್ರು ಕಳ್ಳು ತೆು ೀವ. ಇದನುನ  ದಯಮಾಡಿ, 

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೆ, ಎಲಿರೂ ಒಪಿಪ ದಿ ೀರಿ, ಎಲಿ್ಕ  ಕಾಲಕೂಾ  ಒಪಿಪ ದಿಾ ರೆ, ಇದು ಮಾನವೀಯತೆ 

ದೃರ್ಷಟ ಯಾಗುತು ದ್. ಇದು ಮನಸಿ ನುನ  ಕಲಕುವ ವಚಾರವಾಗಿದ್. ಅವರಿಗೆ 

ಅನಾಯ ಯವಾಗುವುದು ಬೇಡ. ಅವರ ಗೌರವವನುನ  ಕಳೆಯುವುದು ಬೇಡ.     ಶ್ಕ್ಷಕರನುನ  ಈ 

ಜಗತ್ರು ನಲಿ್ಲ  ಬಹ್ಳ ದಡಡ ವರು ಎೆಂದು ನಾವು ಹೇಳ್ಳತೆು ೀವ. ಆದರೆ, ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆಗುವಂತಹ್ 

ಅನಾಯ ಯ ಮಾತರ  ಕಡಿಮೆಯಿಲಿ . ಇದನುನ  ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಹೇಳ್ಳತಾು  ನನನ  ಮಾತನುನ  

ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೀ ಎಸ್ .ಎಲ.ಬೀಜೇಗೌಡ(ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆೆೀತ್ರ ): ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೆ, ಇಲಿ್ಲ  

ಬಹ್ಳ ಹರಿಯರೆಲಿರೂ ಮಾತನಾಡಿದಿಾರೆ. ನಾನು interfere ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಅೆಂದರೆ ಎಲಿ್ಕ  

ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯ ರು  ಸೇರಿದಂತೆ14 ಸದಸಯ ರು ಪದವೀಧರರ ಕೆಾ ೀತರ  ಮತ್ತು  ಶ್ಕ್ಷಕರ 

ಕೆಾ ೀತರ ದೆಂದ ವಧಾನಪರಿಷತ್ರು ಗೆ ಆಯ್ದಾಯಾಗಿದಿಾರೆ, ಇವರೆಲಿರದಿೂ  ಒೆಂದೇ ಧ್ಿ ನಿಯಾಗಿದ್. 

ಇದರಲಿ್ಲ  ಬಹ್ಳ ಅನಾಯ ಯವಾಗಿದ್. ನಾನು ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಒೆಂದು ಮಾತ್ತ ಹೇಳ್ಳತೆು ೀನೆ. 

ತಾವು  ಈ  ವಚಾರದಲಿ್ಲ   ನಿಮಮ  ದಟಟ  ನಿಲುವು ತೆಗೆದುಕಳು ಬೇಕಾಗುತು ದ್. ಇದರಲಿ್ಲ  ಬೇರೆ 

ಏನೂ ಇಲಿ . ಅವರು ಹೇಳ್ಳತ್ರು ರುವಂತಹ್ದಿು  ಅಕ್ಷರಶ: ಸತಯ ವದ್. ನಿೀವು ಅೆಂದರೆ they 

should tackle our senior IAS officers. ದಯವಟ್ಟಟ  ಅದನುನ  ಮಾಡಿ. ನಾನು ಇದನುನ  

ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಳತೆು ೀನೆ. ಇದರಲಿ್ಲ  ಏನಾದರೂ ಅನಾಯ ಯವಾಗಿದಿ ರೆ ಯಾವ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ್ಳ 

ಎಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ಅೆಂದರೆ ಅಲಿ್ಲರತಕಾ ೆಂತಹ್ ಯಾವುದೇ ಮಂತ್ರರ ಗಳಿೆಂದಲ್ಲ ನಮಮ  ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ 

ಅನಾಯ ಯವಾಗಿಲಿ . ಒೆಂದು ವೇಳೆ ಅನಾಯ ಯವಾಗಿದಿ ರೆ ಈ IAS ಅಧಕಾರಿಗಳಿೆಂದ ಆಗಿದ್ 

ಎೆಂದು ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಳತೆು ೀನೆ. ನಾನು ಇದನುನ  ಅತಯ ೆಂತ ಹ್ತ್ರು ರದೆಂದ ನೀಡಿದಿ್ ೀನೆ 

ಹಾಗೂ ಇದನುನ  ಬಹ್ಳ ನೆಂದು ಹೇಳ್ಳತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ. IAS ಅಧಕಾರಿಗಳ್ಳ ಸಿ ಲಪ  ಇದನುನ  ಕಣ್ಣಣ  

ಬಿಟ್ಟಟ  ನೀಡಬೇಕಾಗುತು ದ್. ಶ್ಕ್ಷಕರ ಬಗೆೆ  ನಿಮಮ  ಸಹಾನುಭೂತ್ರ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲಿ . What 
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is their right? ಆ right ಅನುನ  ಕಡತಕಾ ೆಂತಹ್ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡಿ. It is a Constitutional 

right. ಒೆಂದು ಪೊರ ಮೀಷನ್ ಕಡುವುದನುನ  ಅದರ ಜತೆಗೆ ಒೆಂದು increment 

ಕಡುವುದನುನ  ಬಿೀದಯಲಿ್ಲ  ನಿೆಂತ್ತ ಕೇಳಬೇಕೇ? ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೆ, ಇದನುನ  

ಬಿೀದಯಲಿ್ಲ  ನಿೆಂತ್ತ ಕೇಳಬೇಕೇ? ಸಕಾಿರದೆಂದ ಈ ಬಗೆೆ  ತಾವು commitment ಅನುನ  

ತೆಗೆದುಕಳು ಬೇಕು. ಇಲಿ್ಲ  ನಮಮ  ಮಂತ್ರರ ಗಳ್ಳ ಒಪಿಪ ಕೆಂಡು ಹೊೀಗುತಾು ರೆ. ಹೆಂದನ 

ಮಂತ್ರರ ಗಳಾದ ಮಾನಯ  ಎಸ್.ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್್ರವರು ಪಾಪ ಒಪಿಪ ಕೆಂಡು almost 

ಹೇಳಿದಿರು. ಹೆಂದನ ಸಚಿವರು ಅೆಂದರೆ ನಮಮ  ಮೈಸೂರಿನ ಸಚಿವರು ಸಹ್ ಹೇಳಿದಿರು. ಆಗ 

ಇದಿ ೆಂತಹ್ ಸಂದರ್ಿದಲಿ್ಲ  ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ್ ಸಂದರ್ಿದಲಿ್ಲ  ಅಡಿಡ  ಮಾಡಿದಂತಹ್ವರು 

ಯಾರು? ನಾನು ಹ್ತ್ರು ರದೆಂದ ನೀಡಿದಿ್ ೀನೆ. IAS ಅಧಕಾರಿಗಳ್ಳ ಆ ಫೈಲ್ನೆನ ೀ 

ಮುಚಿಚ ಹಾಕಿದಿಾರೆ. About to sign stage ನಲಿ್ಲತ್ತು . ಮಾನಯ  ಮಂತ್ರರ ಗಳ್ಳ ಸಹ 

ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ್ ಸಂದರ್ಿದಲಿ್ಲ  ಆ ಫೈಲ್ಅನುನ  ಮುಚಿಚ ಟಟ ದಿನುನ  ನಾನು ಕಣಾಣ ರೆ 

ನೀಡಿದಿ್ ೀನೆ. ಏಕೆೆಂದರೆ, ಮಾನಯ  ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸಿ್ವಮಿಯವರು 

ಮುಖ್್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯಾಗಿದಿ ೆಂತಹ್ ಸಂದರ್ಿದಲಿ್ಲ  ಅವರೇ ಆರ್ಥಿಕ ಸಚಿವರಾಗಿದಿರು.  ನಾನು 

Finance Department ನಲಿ್ಲ  ಆ ಫೈಲ್ಅನುನ  ಹುಡುಕಿಸ್ವದರೂ ಸ್ವಗಲ್ಲಲಿ . ದಯಮಾಡಿ ನಾನು 

ಬಹ್ಳ ನೆಂದು ಹೇಳ್ಳತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ. ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಪಾಪ ಲ್ಲಮಿಟ್ ಇದ್, ಅದನುನ  

ನಾನು ಅಥಿ ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದಿ್ ೀನೆ. ಆದರೂ ಕಾಳಜಿ ಇಟ್ಟಟ  ಮಾತನಾಡಿದಿಾರೆ. ಇವತ್ತು  

ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಟಟ ೆಂತಹ್  ಸಭಾಪತ್ರಗಳಿಗೆ ವಂದಸುತೆು ೀನೆ. ದಯಮಾಡಿ ನಮಮ  

ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರಾದಂತಹ್ ಮಾನಯ  ಬಿ.ಸ್ವ.ನಾಗೇಶ್ರವರು ಬಹ್ಳ ಸರ್ಯ ರಿದಿಾರೆ.. ಬಹ್ಳ 

ತ್ರಳಿದವರಾಗಿದಾರೆ,  ಬಹ್ಳ experienced ಇದಿಾರೆ, ಈ experience ಹನೆನ ಲೆಯಲಿ್ಲ  ಕಣೆು ರೆದು 

ನೀಡಿ. ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ 10-15-20-25 ವಷಿಗಳ ಬಡಿು  ಕಡುವುದರಲಿ್ಲ  ಅನಾಯ ಯವಾಗಿದ್ಯೀ 

ಇಲಿವೊೀ ಎನುನ ವುದನುನ  ದಯಮಾಡಿ ನಿೀವು ಕಣೆು ರೆದು ನೀಡಿ. IAS officers ಯಾರಿದಿಾರೆ 

ಅೆಂದರೆ Principal Secretary ಯವರು ಯಾರಿದಿಾರೆ ಮತ್ತು  ನಮಮ  Finance Department 

ನಲಿ್ಲ  ಯಾರಿದಿಾರೆ ಅವರ ಕಣೆು ರೆಸುವಂತಹ್ ಕೆಲಸ ನಿಮಿಮ ೆಂದ ಆಗಲೇಬೇಕು ಎೆಂದು 

ಸಕಾಿರವನುನ  ಒತಾು ಯ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  

 ಸಭಾಪತಿಯವರು: ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಮಾತನಾಡಿ. 

 ಶಿರ ೀ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇಶ್ : ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೆ, . .. .  
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 ಶಿರ ೀ ಮರಿತಿಬಬ ೀಗೌಡ(ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆೆೀತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ,   ನನಗೆ 

ಅವಕಾಶವನೆನ ೀ ಕಡಲ್ಲಲಿ .  

 ಸಭಾಪತಿಯವರು: ನಿೀವು ಕೇಳಲ್ಲಲಿ . ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೆ, ಮಾನಯ  ಮರಿತ್ರಬ್ಬ ೀಗೌಡರು 

ಮಾತನಾಡುತಾು ರೆ. ನಿೀವು ಆಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡಿ.  

 ಶಿರ ೀ ಮರಿತಿಬಬ ೀಗೌಡ(ಶಿಕ್ಷಕರ  ಕೆೆೀತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೆ,,    ನೀಟಸ್ನಲಿ್ಲ  

ಎರಡನೆಯ ಹೆಸರು ನನನ ದು. ಇಷ್ಟಟ  ಹೊತ್ರು ನವರೆಗೂ ನಿೀವು ನನನ ನುನ  ಕರೆಯಲೇ ಇಲಿ . 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು: ಲ್ಲಸಟ ್  ದಡಡ ದು  ಇದ್.  ಇಲಿ್ಲಯತನಕ ಇದ್. ಆದರೆ, ನಿಮಮ  

ಹೆಸರನುನ   ನೀಡಲ್ಲಲಿ . ಮಾತನಾಡಿ.  

(ಗಂದಲ) 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು: ಏನು ಮಾನಯ  ಮರಿತ್ರಬ್ಬ ೀಗೌಡರು ಕೈ ಎತು ಲ್ಲಲಿ , 

ಕಾಣ್ಲ್ಲಲಿವಲಿ್ಕ  ಎೆಂದುಕಳ್ಳು ತ್ರು ದಿ್ ವು.  

 ಶಿರ ೀ ಮರಿತಿಬಬ ೀಗೌಡ(ಶಿಕ್ಷಕರ  ಕೆೆೀತ್ರ ):-   ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೆ, ನಮಮ  

ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಬಡಿು  ಪಡೆಯುವಂತಹ್ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷಟ  ಉೆಂಟ್ಯಗುತ್ರು ರುವಂತಹ್ದಿು  

ವಾಸು ವಕವಾದ ಸಂಗತ್ರಯಾಗಿದ್. ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರುಗಳ್ಳ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ 

ಅವಮಾನಕಿಾ ೆಂತ ಹೆಚಾಚ ಗಿ ಗಂಡ-ಹೆೆಂಡತ್ರಯರ ನಡುವ ಅವಮಾನ ಮತ್ತು  ಮಾವ-

ಸ್ಸೆಯರ ನಡುವ ಅವಮಾನವಾಗುವುದು. ಅೆಂದರೆ ಸ್ಸೆ ಹೆಚಿಚ ನ ವೇತನ ಪಡೆಯುತಾು ರೆ, 

ಬಡಿು  ಪಡೆದುಕೆಂಡ ಮಾವ ಕಡಿಮೆ ವೇತನ ಪಡೆಯುತಾು ರೆ. ಇದು ಬಹ್ಳ ದನಗಳಿೆಂದ 

ಹೀಗೆಯೇ ನಡೆಯುತ್ರು ದ್. ಇದು ಅವರ ಹ್ಕುಾ , ಇದರಲಿ್ಲ  ಅವರು ಭಿಕೆಾ ಯನನ ಲಿ  

ಬೇಡುತ್ರು ರುವುದು. ಒೆಂದು ಉದಯ ೀಗಕೆಾ  ಸೇರಿ ಅಲಿ್ಲ  ಬಡಿು  ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ 

ವದಾಯ ಹ್ಿತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಡಿು  ಕಡಲ್ಕಗುವುದು. ನಿಮಗೆ ಬಡಿು  ಕಟಟ ದಿ್ ೀವೆಂದು ಹೇಳಿ 

ಆರ್ಥಿಕ ನಷಟ  ಉೆಂಟ್ಟ ಮಾಡುವುದಲಿ . ಇದು ಅವರ ಹ್ಕುಾ . ಇದನುನ  ಇಷ್ಟಟ  

ದನಗಳವರೆಗೂ ಸಹತ ಸಕಾಿರಗಳ್ಳ ಪರಿಗಣಿಸದೇ ಇರುವುದು, ಇಷ್ಟ ಲಿ್ಕ  ಹೊೀರಾಟಗಳ್ಳ, 

ಚ್ಳವಳಿಗಳ್ಳ ನಡೆದರೂ ಕೂಡ ನಿಜಕೂಾ  ಕೂಡ ಸಕಾಿರಕೆಾ  ಮಾನವೀಯತೆಯಿಲಿ , ಈ 

ಉತು ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ರು ರುವಂತಹ್ ಸಮಾಜದಲಿ್ಲ  ಈ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಬಗೆೆ  

ಕಾಳಜಿಯಿಲಿವನುನ ವಂತಹ್ದಿನುನ  ನಾವು ಕಾಣ್ಬಹುದಾಗಿದ್. 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು: ಮಾತನಾಡಿ. 
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 ಶಿರ ೀ ಮರಿತಿಬಬ ೀಗೌಡ(ಶಿಕ್ಷಕರ  ಕೆೆೀತ್ರ ):- ಮಾನಯ ಸಭಾಪತ್ರಯವರೆ,  ದಯಮಾಡಿ, 

ನಮೆಮ ಲಿ್ಕ  ಸದಸಯ ರುಗಳ್ಳ ಏನು ಮಾತನಾಡಿದಿಾರೆ ಅದಕೆಾ  ನನನ  ಸಹ್ಮತವದ್. ಇದರ ಬಗೆೆ  

ನಾನು ಹೆಚಿಚ ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಕೆಾ  ಹೊೀಗುವುದಲಿ . ಇಲಿ್ಲ  ಆರ್ಥಿಕ ಇಲ್ಕಖೆ ಅೆಂದರೆ ಈ 

ಹೆಂದ್ ಮಾನಯ  ಸ್ವದಿರಾಮಯಯ ನವರು ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಾಗಿದಿ ೆಂತಹ್ ಸಂದರ್ಿದಲಿ್ಲ  ಮಾನಯ  

ತನಿಿ ೀರ್್ ಸೇಠ್ರವರು ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರಾಗಿದಿರು. ದನಾೆಂಕ: 15-09-2017 ಹಾಗೂ 27-09-2017 

ಈ ಎರಡು ದನಾೆಂಕಗಳಂದು ಈ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗೆೆ  ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳೇ 

ಕುಳಿತ್ತ ಎರಡು ದನಗಳ ಕಾಲ ಆ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತ್ತ. ಆ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಒಪಿಪ ಕೆಂಡರು. ಇದನುನ  

anomaly ಇರತಕಾ ೆಂತಹ್ದಿನುನ  ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸುತೆು ೀವ ಎನುನ ವಂತಹ್ದಿನುನ  ಹೇಳಿದರು. ಈ 

ದನದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅದನುನ  ಮಾಡುವುದಕೆಾ  ಆಗಲ್ಲಲಿ . ಮತೆು  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೆ, 

ಈಗ ಹಾಲ್ಲ step up ಎೆಂದು ಒೆಂದು ಇದ್. ಆ step up ಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲ್ಕಖೆಯವರು ಏನು 

ಹೇಳ್ಳತಾು ರೆ ಎೆಂದರೆ ಒೆಂದೇ ವೃೆಂದದಲಿ್ಲ  ಕಾಯಿನಿವಿಹಸುತ್ರು ರುವಂತಹ್ವರು ಕಿರಿಯರು 

ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಆ ಒೆಂದೇ ವೃೆಂದಕೆಾ  ಬಂದಾಗ ಹರಿಯರಿಗಿೆಂತ ಜ್ಞಸ್ವು  ವೇತನ 

ಪಡೆಯುತ್ರು ದಿ ರೆ ಅದನುನ  ಸರಿದೂಗಿಸುವುದು ಎೆಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲ್ಕಖೆಯಲಿ್ಲ  ಒೆಂದು 

ನಿಯಮವದ್, ಕೆ.ಸ್ವ.ಎಸ್.ಆರ್್.ನಲಿ್ಲ  ಒೆಂದು ನಿಯಮವದ್. ಆದರೆ, ಆ ವಾಯ ಪಿು ಗೆ ಇದು 

ಬರುವುದಲಿ  ಎನುನ ವಂತಹ್ದಿು  ಇದ್. ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೆ, ಈಗಾಗಲೇ 6ನೇ ವೇತನ 

ಆಯೀಗಕೆಾ  ನಾವಲಿರೂ ಕೂಡ appeal ಮಾಡಿದಿ್ವು, ಸಂಘಟನೆಗಳ್ಳ appeal ಮಾಡಿದಿರು. 

ಬಹ್ಳ ಧೀಘಿವಾಗಿ ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ್ ವೇತನ ಆಯೀಗ, ಇದನುನ  

ಸರಿದೂಗಿಸಬೇಕು ಎನುನ ವಂತಹ್ದಿ ಕೆಾ  ಸಕಾಿರಕೆಾ  ಒೆಂದು ಸೂಚ್ನೆಯನುನ  ಅೆಂದರೆ 

ಶ್ಫಾರಸಿ ನುನ  ಮಾಡಿತ್ತ. ಆ ಶ್ಫಾರಸಿ ನುನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲ್ಕಖೆ ಇದನುನ  

ಮಾಡುವುದಕೆಾ  ಸ್ವಧಯ ವಲಿ , ಈ ರಿೀತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಪರಿಗಣಿಸುವುದಕೆಾ  ಸ್ವಧಯ ವಲಿವೆಂದು ಒೆಂದು 

ಹೆಂಬರಹ್ ಕಟಟ ದ್. ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೆ, ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲ್ಕಖೆಯನುನ  

ಕೇಳಿದಾಗ, ಅೆಂದರೆ ಈ ರಿೀತ್ರ pay anomaly ಬಗೆೆ  ಕೇಳಿದಾಗ .. . . 

ಈ ರಿೀತ್ರಯ pay anomaly ಎಲಿವೂ ಕೂಡ ವೇತನ ಆಯೀಗದ ಶ್ಫಾರಸಿ್ವ ಗಬೇಕು. 

ಅದರ ಹೊರತ್ತ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಲಿ , ಏನನೂನ  ಪರಿಶ್ೀಲ್ಲಸುವುದಲಿ  ಎೆಂದು 

ಹೇಳ್ಳತಾು ರೆ. ಈಗ ಇದಕೆಾ  ವೇತನ ಆಯೀಗದ ಶ್ಫಾರಸಿು  ಬಂದದ್. ಇದನುನ  ನಾವು ಈ 

ರಿೀತ್ರಯಿದ್, ಈಗಾಗಲೇ step up ಎನುನ ವುದನುನ  ಕಟಟ ದಿ್ ೀವ, ಅದು ಈ ಮಾದರಿಯಲಿ್ಲಲಿ , 

ಇದನುನ  ಪರಿಗಣಿಸುವುದಕೆಾ  ಆಗುವುದಲಿವೆಂದು ಹೇಳಿಬಿಟಟ ರು. ಅದರ ಬಗೆೆ  

ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ  
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 (ಗಂದಲ) 

ಆರ್ಥಿಕ ಇಲ್ಕಖೆಯಲಿ್ಲ  ಇೆಂತಹ್ ಒೆಂದು ಸಮಸೆಯ  ಇದ್ ಎನುನ ವಂತಹ್ದಿು  ಅವರಿಗೆ 

ದೀಘಿ ಕಾಲದೆಂದ ಗತ್ರು ದಿರೂ ಕೂಡ ವೇತನ ಆಯೀಗದ ಶ್ಫಾರಸಿ ನುನ  

ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ್ದಿು  ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ಇದ್ ಎನುನ ವುದನುನ  ನಾನು ಒಬಬ  ಶಾಸಕನಾಗಿ 

ಹೇಳ್ಳವುದಲಿ . ವೇತನ ಆಯೀಗ ಮಾಡಿದಂತಹ್ ಎಲಿ್ಕ  ಶ್ಫಾರಸಿ ನುನ  ಸಕಾಿರ 

ಜ್ಞರಿಗಳಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲ್ಕಖೆ ಜ್ಞರಿಗೆ ತರಬೇಕೆೆಂಬುದು ಸಕಾಿರದ 

ನಿಯಮದಲಿ್ಲ  ಎಲಿ್ಲಯೂ ಇಲಿ . ಆದರೆ, ಈ ಬಡಿು  ಪಡೆದಂತಹ್ವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ 

ನಷಟ ವುೆಂಟ್ಯಗುತ್ರು ದ್. ಅವರಿಗೆ ನಿವೃತ್ರು ಯಾದಾಗ ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕ ನಷಟ ವಲಿ , ಅವರು 

ನಿವೃತ್ರು ಯಾದಾಗ ನಿವೃತ್ರು  ವೇತನವೂ ಕೂಡ ಈ ಮಂದಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬರುತು ದ್. ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರೆ, ಒೆಂದು ಸಲ ಪ್ರ ೈಮರಿಯಿೆಂದ ಹೈಸೂಾ ಲ್ಗೆ ಬಡಿು  ಪಡೆದರೆ ಅವರು ಸಹ್ 

ಶ್ಕ್ಷಕರಾಗಿರುತಾು ರೆ. ಆದರೆ, ಅವರ entire service ನಲಿ್ಲ  ಅವರು ಮುಖ್ಯ  ಶ್ಕ್ಷಕರಾಗುವುದಲಿ . 

 

(ಮಂದು ) 

(746) 16.09.2021 01.50 ಎಸ್ ವಿ-ಬಿಎನ್ ಎಸ್   

(ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

ಶಿರ ೀ ಮರಿತಿಬಬ ೀಗೌಡ (ಮಂದು):-  

ಪ್ರರ ಢಶಾಲೆಯಿೆಂದ ಪದವಪೂವಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಡಿು  ಪಡೆದುಕೆಂಡು ಬಂದರೆ 

ಉಪನಾಯ ಸಕರಾಗಿರುತಾು ರೆ.  ಅವರು ಪಾರ ಚಾಯಿರಾಗುವುದಕೆಾ  ಸ್ವಧಯ ವೇ ಇಲಿ . 

ನಿಯಮಗಳ್ಳ ಆ ರಿೀತ್ರಯಿದ್.  ಇಲಿ್ಲ  ಏನಾಗಿದ್ಯ್ದೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಗುತ್ರು ರುವ ಆರ್ಥಿಕ 

ನಷಟ ದ ಬಗೆೆ  ಆರ್ಥಿಕ ಇಲ್ಕಖೆಯವರು, ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲ್ಕಖೆಯ ಕಾಯಿದಶ್ಿಗಳ್ಳ 

ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ನಡೆಸ್ವ ಅವರಿಗೆ ನಾಯ ಯ ಕಡಿಸುವ ಪರ ಯತನ ವನುನ  

ಮಾಡುತ್ರು ಲಿ .  ಇದನುನ  ಮಾಡಬೇಕು.  ಇದಕೆಾ  ಒೆಂದು ಉದಾಹ್ರಣೆಯಿದ್.  ಐದನೇ ವೇತನ 

ಆಯೀಗ ಆದ ಮೇಲೆ ಅಧಕಾರಿಗಳ ವೇತನ ಸಮಿತ್ರಯ್ದೆಂದು ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಒೆಂದು ವೇತನ 

ಆಯೀಗ ಆದ ನಂತರ ಅದರ ಮುೆಂದನ ವಷಿ ಅಧಕಾರಿಗಳ ವೇತನ ಸಮಿತ್ರ ಎೆಂದು 

ಮಾಡುತಾು ರೆ.  ಅಧಕಾರಿಗಳ ಸಮಿತ್ರಯಲಿ್ಲ  ದನಾೆಂಕ 01.04.2012ರಿೆಂದ ಒೆಂದು ನಿಯಮ 

ಜ್ಞರಿ ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಅಲಿ್ಲಯವರೆವಗೂ            10-15-20 ವಷಿದ time bound promotion 
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ಮಾತರ  ಇರುತು ದ್.  ದನಾೆಂಕ 01.04.2012ರ ಅಧಕಾರಿ ವೇತನ ಸಮಿತ್ರಯ ಶ್ಫಾರಸಿ್ವ ನ ಮೇಲೆ 

25-30 ವಷಿದ time bound ಅನುನ  ಕೂಡ ಕಡುತಾು ರೆ.  ಇಲಿ್ಲೆಂದ ಪಾರ ರಂರ್ವಾಯಿತ್ತ. 

ಅಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ಬಡಿು ಯನುನ  ಪಡೆದವರಿಗೆ ವೇತನ ತಾರತಮಯ  ಇರಲ್ಲಲಿ .  ಅಧಕಾರಿ ವೇತನ 

ಸಮಿತ್ರ ಶ್ಫಾರಸಿ್ವ ನ ಮೇಲೆ ದನಾೆಂಕ 01.04.2012ರಿೆಂದ 25ನೇ ವಷಿಕೆಾ , 30ನೇ ವಷಿಕೆಾ  time 

bound ಕಡುತೆು ೀವ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದರೀ ಅಲಿ್ಲೆಂದ ಹೆಚ್ಚಚ  anomaly  ಪಾರ ರಂರ್ವಾಯಿತ್ತ.  

ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲ್ಕಖೆಯವರಿಗೆ ತ್ರಳಿದದ್.  ಆದರೆ ಮಾತನಾಡುವುದಲಿ .  

ಇದರ ಜತೆಗೆ ಕೆ.ಸ್ವ.ಎಸ.ಆರ್. ತ್ರದಿುಪಡಿ ಮಾಡುವುದಕೆಾ  ಬರುವುದಲಿ  ಎೆಂಬುದು 

ನಮಗೂ ತ್ರಳಿದದ್. ಯಾವುದೇ ನೌಕರನ ಸೇವಾ ರ್ದರ ತೆಯ ಬಗೆೆ , ಸೇವಯ ಬಗೆೆ  ಮತ್ತು  

ಆತನಿಗೆ ಕಡತಕಾ ೆಂತಹ್ ಸವಲತ್ತು ಗಳ ಬಗೆೆ  ಕೇೆಂದರ  ಮತ್ತು  ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರಗಳೆರಡೂ ಕೂಡ 

ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳಡಿಯಲಿ್ಲ  ರಚ್ನೆ ಮಾಡಿಕಳು ಲ್ಕಗಿದ್.  ಕೆ.ಸ್ವ.ಎಸ.ಆರ್.ಗೆ ತ್ರದಿುಪಡಿ 

ತರುವುದು ಬೇಡ.  ಆದರೆ ಕೆ.ಸ್ವ.ಎಸ.ಆರ್್. ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಬಡಿು  ಮತ್ತು  ಇತರೆ ಆರ್ಥಿಕ 

ಸವಲತ್ತು ಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಗಳನುನ  ಮಾಡಿಕಳು ಲ್ಕಗಿದಿು , ಆ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ 

ತ್ರದಿುಪಡಿಯನುನ  ತಂದು  ಇದನುನ  ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು.  ಇದಕೆಾ  ಆರ್ಥಿಕ ಇಲ್ಕಖೆಯವರು 

ಒಪುಪ ತ್ರು ಲಿ . ಕೆ.ಸ್ವ.ಎಸ.ಆರ್್.  ಎೆಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲ್ಕಖೆಯಲಿ್ಲ  ಶ್ಕ್ಷಕರನೂನ  

ಒಳಗೆಂಡಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕಾ ೆಂತಹ್ ನೌಕರರಿಗೆ ವೇತನ ಬಡಿು  ಬೇರೆ ಇದ್.  ಒಟ್ಯಟ ರೆ 

ಎಲಿ್ಕ  ಇಲ್ಕಖೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ನೌಕರರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲ್ಕಖೆಯಲಿ್ಲ  ಒೆಂದು ನಿಯಮವದ್.  

ವೇತನ ಮತ್ತು  ಬಡಿು ಯ ಬಗೆೆ  ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲ್ಕಖೆಯಲಿ್ಲ  ಒೆಂದು ನಿಯಮವದ್.  ಆರ್ಥಿಕ 

ಇಲ್ಕಖೆಯಲಿ್ಲ  ಒೆಂದು ನಿಯಮವದ್.  ಎಲಿ್ಕ  ಇಲ್ಕಖೆಗಳಿಗೆ  ಸೇರಿರುವ ನಿಯಮದಲಿ್ಲ  10-15 

ವಷಿಗಳ time bound ಕಟ್ಯಟ ಗ ಅವರ ವೇತನವೂ ಬದಲ್ಕಗುತು ದ್.  Increment ಅನುನ  

ಕೂಡ ಕಡಲ್ಕಗುತು ದ್.  20 ವಷಿದಿನುನ  ಕಡುವುದಲಿ . ಅದೇ ನಮಮ  ಶ್ಕ್ಷಣ್ 

ಇಲ್ಕಖೆಯಲಿ್ಲ  20 ವಷಿದ time bound ಅನುನ  ಕಟ್ಯಟ ಗಲ್ಲ ಕೂಡ ವೇತನ ಮತ್ತು  

increment ಅನುನ  ಕೂಡ ಕಡುತಾು ರೆ.   

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಮರಿತ್ರಬ್ಬ ೀಗೌಡರೇ, ತಮಗೆ ಇನೂನ  ಎಷ್ಟಟ  

ಸಮಯ ಬೇಕು?  

ಶಿರ ೀ ಮರಿತಿಬಬ ೀಗೌಡ:-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, 2 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ.  ನಿಮಗೆ 

ತೆಂದರೆ ಕಡುವುದಲಿ .  
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ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲ್ಕಖೆಯವರು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲ್ಕಖೆಗೆ  ಗತ್ರು ಲಿದಂತೆ ಈ ನಿಯಮವನುನ  

ಮಾಡಿಕೆಂಡಿರುವುದಲಿ . ಅದೇ ನಿಯಮದ ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿ್ಲ  ಈ ತ್ರದಿುಪಡಿಗಳನುನ  

ಮಾಡಿಕಳು ಲ್ಕಗಿದಿು , ಆರ್ಥಿಕ ಇಲ್ಕಖೆಯವರ ಒಪಿಪ ಗೆಯನುನ  ಪಡೆದುಕಳು ಲ್ಕಗಿದ್.  ಈಗ 

ಬಡಿು  ಪಡೆದರುವವರಿಗೆ ಆಗುತ್ರು ರುವ ಅನಾಯ ಯವನುನ  ಸರಿದೂಗಿಸುವ ಕೆಲಸವನುನ  

ಮಾಡುತ್ರು ಲಿ .  ನಾವು ಸದನದಲಿ್ಲ  ಶಂಖ್ ಊದುವುದು, ಶ್ಕ್ಷಕರು ಚ್ಳ್ಳವಳಿ ಮಾಡುವುದು.  

ಕೀವಡ್ ಸಂದರ್ಿದಲಿ್ಲಯೂ ವದಾಯ ರ್ಥಿಗಳ ಹತದೃರ್ಷಟ ಯಿೆಂದ ನಮಮ  ಶ್ಕ್ಷಕರು 

ಉತು ಮವಾದ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡಿದಿಾರೆ.  ಇದನುನ  ಕೂಡ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಲಿ . ನಮಮ  

ಸಕಾಿರ ಅಚೆೆ ೀದನ್ ಬಂದದ್ ಎೆಂದು ಹೇಳ್ಳತ್ರು ದ್.  ಏಳ್ಳ ವಷಿಗಳಿೆಂದ ಅಚೆೆ ೀದನ 

ಅಚೆೆ ೀದನ ಅಚೆೆ ೀದನ ಎನುನ ತು ಲೇ ಇದ್. ಇದು ಅಚೆಾದನನೀ, ಅಚೆೆ ೀದನನೀ ಒೆಂದೂ 

ನನಗೆ ಅಥಿವಾಗುತ್ರು ಲಿ .  ನಮೂಮ ರು ಕಡೆ ʼಅಚೆಚ ʼ ಎೆಂದರೆ ಬಿದರು.  

ಈ ಅಚೆಾದನಗಳಲಿ್ಲ  ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇದೆಂದು ಕಡುಗೆಯನುನ  ಕಡಬೇಕು. ಮಾನಯ  

ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದದಿಾರೆ.   ನಾವು ಅವರನುನ  blame ಮಾಡುವುದಲಿ .  

ಅವರು ದೇವರಂತೆ ಕುಳಿತ್ತ ಎಲಿವನೂನ  ಕೇಳಿಸ್ವಕಳ್ಳು ತಾು ರೆ.  ಬಹ್ಳ ಸಮಾಧಾನದೆಂದ 

ಆಲ್ಲಸುತಾು ರೆ.  ನಮಗೆ ಅವರ ಬಗೆೆ  ಬಹ್ಳ ಗೌರವವದ್.  ಆದರೆ ಈ ವಗಿಕೆಾ  ಆಗುತ್ರು ರುವ 

ಅನಾಯ ಯವನುನ  ಸರಿಪಡಿಸಲ್ಲಕೆಾ  ಅವರಿೆಂದಲ್ಲ ಆಗುವುದಲಿ . ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲ್ಕಖೆಯ 

ಅಧಕಾರಿಗಳಿೆಂದಲ್ಲ ಕೂಡ ಆಗುವುದಲಿ .  ಇದನುನ  ಆರ್ಥಿಕ ಇಲ್ಕಖೆಯವರೇ 

ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಪೂಣ್ಿಪರ ಮಾಣ್ದಲಿ್ಲ  ಆಗದದಿರೂ ಕೂಡ ಅಲಪ  

ಪರ ಮಾಣ್ದಲಿ್ಲಯಾದರೂ ಆರ್ಥಿಕ ನಷಟ ಕೆಾ  ಒಳಗಾಗುತ್ರು ರುವ ಬಡಿು  ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ ಉಪನಾಯ ಸಕರಿಗೆ 

ನಾಯ ಯ ದರಕಿಸಬಹುದು. ಆ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡಲ್ಲಕೆಾ  ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯವರ 

ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿ್ಲ  ಆರ್ಥಿಕ ಇಲ್ಕಖೆಯ ಪರ ಧಾನ ಕಾಯಿದಶ್ಿಯವರನುನ  ಕರೆಸ್ವ ಒೆಂದು 

ವಶೇಷ ಸಭೆಯನುನ  ಮಾಡಿ ದಾಖ್ಲೆ, ಮಾಹತ್ರಗಳ ಸಮೇತ ಒೆಂದು ಚ್ಚೆಿಯನುನ  

ಮಾಡಿದರೆ ಇದಕೆಾ  ಒೆಂದು ಚಾಲನೆ ನಿೀಡಿದಂತಾಗುತು ದ್.   ಶ್ಕ್ಷಕರು ಬಹ್ಳಷ್ಟಟ  ಕಷಟ ಕೆಾ  

ಒಳಗಾಗಿದಿಾರೆ. ಉದಾಹ್ರಣೆಗೆ ಒೆಂದೇ ಶಾಲೆಯಲಿ್ಲ , ಒೆಂದೇ ಕಾಲೇಜಿನಲಿ್ಲ  ಕೆಲಸ 

ಮಾಡುವಾಗ   ನಾನೂ ಉಪನಾಯ ಸಕ, ಮಾನಯ  ಹ್ರಿಪರ ಸ್ವದ್್ ಅವರೂ ಉಪನಾಯ ಸಕರು.  

ಅವರು ನೇರ ನೇಮಕಾತ್ರ.  ನಾನು ಬಡಿು  ಹೊೆಂದದವನು. ನೇರ ನೇಮಕಾತ್ರಯವರಿಗೆ, ಬಡಿು  

ಹೊೆಂದದವರಿಗೆ ಬೇರೆ ವೇತನ ಇರುತು ದ್. ಅದನುನ  ನಾನು ಒಪುಪ ತೆು ೀನೆ. ಆದರೆ ನನನ  

ಜತೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಕೆಲಸಕೆಾ  ಸೇರಿದವರು ಪ್ರರ ಢಶಾಲೆಯಲಿ್ಲರುವವರು ತೆಗೆದುಕಳ್ಳು ವ 

ಸಂಬಳವೂ ನನಗೆ ಸ್ವಗುತ್ರು ಲಿ .  ಇದರಿೆಂದ ಬಡಿು  ಶ್ಕ್ಷಕರನುನ  ಮಾನಸ್ವಕವಾಗಿ 
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ಕುಗೆಿ ಸ್ವದಂತಾಗುತು ದ್. ಶ್ಕ್ಷಕರು ಮಾನಸ್ವಕವಾಗಿ ಕುಗೆಿದರೆ ಅಚೆೆ ೀದನ್ ಬರಲು ಸ್ವಧಯ ವಲಿ . 

ಶ್ಕ್ಷಕರು ಮಾನಸ್ವಕ ಯಾತನೆ ಪಡಬ್ಬರದು. ಬಡಿು  ಶ್ಕ್ಷಕರಿರಬಹುದು, ನೇರ ನೇಮಕಾತ್ರಯ 

ಶ್ಕ್ಷಕರಿರಬಹುದು, ಗುಣಾತಮ ಕ ಶ್ಕ್ಷಣ್ಕಾಾ ಗಿ ಇೆಂದು ನಮಮ  ಶ್ಕ್ಷಕವೃೆಂದ ಒಳೆು ಯ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡುತ್ರು ದ್.  ದಯಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟಟ  ಬೇಗ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿ್ಲ  ಸಭೆಯನುನ  

ಕರೆಯಬೇಕು.  ಇದು ಶ್ಕ್ಷಕರ ಹ್ಕುಾ , ಭಿಕೆಾ ಯಲಿ .  ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವದಾಯ ಹ್ಿತೆಯನುನ  ಪಡೆದು 

ಬಡಿು ಯನುನ  ಹೊೆಂದ ಅದರ ಆಧಾರದಲಿ್ಲ  ಬಡಿು ಯನುನ  ಪಡೆದರುತಾು ರೆ.  ಅವರ 

ಜತೆಯಲಿ್ಲಯೇ ನೇರ ನೇಮಕಾತ್ರಗೆಂಡವರಿಗೆ ಸ್ವಗುವ ವೇತನ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಗುವುದಲಿ . 

ಎಲಿ್ಲಯೀ ಒೆಂದು ಕಡೆ ಅವರಿಗೆ ಅನಾಯ ಯವಾಗುತ್ರು ದ್. ಇದನುನ  ಸರಿಪಡಿಸ್ವ ಎೆಂದು ಬಹ್ಳ 

ವನಯದೆಂದ ಕೇಳ್ಳತ್ರು ದಿಾರೆ. ಇದನುನ  ಸಕಾಿರ ಪರಿಗಣಿಸಲೇಬೇಕು. ಇದರ ಬಗೆೆ  

ಅೆಂತ್ರಮವಾಗಿ ತ್ರೀಮಾಿನ ತೆಗೆದುಕಳು ಬೇಕಾದರೆ ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯವರ 

ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿ್ಲ  ಆರ್ಥಿಕ ಇಲ್ಕಖೆಯ ಅಧಕಾರಿಗಳನನ ಳಗೆಂಡಂತೆ ಸಭೆಯನುನ  ಮಾಡಿ 

ಈ ವಗಿಕೆಾ  ನಾಯ ಯ ಒದಗಿಸ್ವಕಡಬೇಕೆೆಂದು ತಮಮ  ಮೂಲಕ ಮಾನಯ  ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರಲಿ್ಲ   

ವನಯಪೂವಿಕವಾಗಿ ವನಂತ್ರ ಮಾಡಿಕಳ್ಳು ತೆು ೀನೆ.   

ಶಿರ ೀ ಶಶಿಲ  ಜಿ.ನಮೀಶಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, Finance Secretary ಯವರು 

1983ರಲಿ್ಲ  ಒೆಂದು ಆದೇಶವನುನ  ಹೊರಡಿಸ್ವದಿಾರೆ. ಅದೆಂದು ಅೆಂಶವನುನ  ನಾನು ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರ ಗಮನಕೆಾ  ತರಬೇಕಿತ್ತು . ಅದು ಈ ರಿೀತ್ರ ಇದ್:್“Powers to remove difficulties: If any 

difficulty arises in giving effect to the provisions of these Rules, the State 

Government may by order make such provisions or give such direction not 

inconsistent with these Rules as appears is to be necessary for removing the 

difficulties.”್ ್ ಅದಕೆಾ  provision ಇದ್.  ಈ ರಿೀತ್ರ ತೆಂದರೆ ಬಂದಾಗ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತಹ್  

ಆದೇಶವನುನ  ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲ್ಕಖೆಯವರು 1983ರಲಿ್ಲಯೇ ಹೊರಡಿಸ್ವದಿಾರೆ.  ಇದರ 

ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೇ ಈ ಅವಯ ವಸಿೆಯನುನ  ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು.  

ಶಿರ ೀ ಮರಿತಿಬಬ ೀಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಅದನುನ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ವಷಿಗಳಿೆಂದ 

ಓದ ಓದ ಸ್ವಕಾಗಿದ್.  

ಶಿರ ೀ ಎಸ್.ವಿಿ .ಸಂಕನೂರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಮರಿತ್ರಬ್ಬ ೀಗೌಡರ 

explanation ಸರಿಯಾಗಿದ್.   

(…ಮಂದು) 
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(747)  16-09-2021, 2.00 KG GR         

                                                                                (ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

ಶಿರ ೀ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇಶ್  (ಪ್ರರ ಥಮಕ ಹಾಗೂ  ಫ್ರರ ಡ ಶಿಕ್ಷಣ  ಹಾಗೂ ಸಕಾಲ 

ಸಚಿವರು):-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ನಮೀಶ್ಯವರು  ಪಾರ ರಂರ್ 

ಮಾಡಿದರು.  ಮಾನಯ  ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ರವರು ಗುಡುಗಿದರು. ಮಾನಯ  ಎಲಿ್ಕ  

ಶಾಸಕರುಗಳ್ಳ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಬಗೆೆ  ಅವರವರ ಪಿರ ೀತ್ರಯನುನ  ತೀರಿಸ್ವದರು. ಎಲಿರೂ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಬಗೆೆ  

ಹೆಚ್ಚಚ  ಪಿರ ೀತ್ರ ಇದಿ ದರಿೆಂದ ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಮಾತನಾಡಿದಿಾರೆ.  ಮಾನಯ  ಮರಿತ್ರಬ್ಬ ೀಗೌಡರವರು 

ಕಡೆಗೆ ಉತು ರವನುನ  ಸಹ್ ಕಟಟ ದಿಾರೆ.   ಮಾನಯ  ಮರಿತ್ರಬ್ಬ ೀಗೌಡರವರು  ಇದು ನನನ  

ಕೈಯಲಿ್ಲ  ಆಗುವುದಲಿ . ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯವರನುನ  ಮತ್ತು  ಆರ್ಥಿಕ 

ಇಲ್ಕಖೆಯವರನುನ  ಕರೆಯಿರಿ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ  ಆ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.   ಆ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡಿ ಇದಕೆಾ  ಏನಾದರೆಂದು solution  ಅನುನ  

ಕಂಡುಹಡಿಯುವುದಕೆಾ  ಆಗುತು ದ್ಯೇ ಎೆಂಬ ಪರ ಯತನ ವನುನ  ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. 

   ಶಿರ ೀ ಮರಿತಿಬಬ ೀಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ವಷ್ಠಿನುಗಟಟ ಲೆ 

ಆಗಿ ಹೊೀಗಿದ್. ಅದಕೆಾ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಯಾವ ಸಮಯದಳಗೆ ಮಾಡುತಾು ರೆ 

ಎನುನ ವುದನುನ  ಹೇಳಬೇಕು. ಆರು ತ್ರೆಂಗಳ್ಳ ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಆರು ವಷಿ ಬೇಕೇ ಎೆಂಬುದನುನ  

ಹೇಳಲ್ಲ. ನಾವು ಒಪಿಪ ಕಳ್ಳು ತೆು ೀವ.  

ಶಿರ ೀ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇಶ್  (ಪ್ರರ ಥಮಕ ಹಾಗೂ  ಫ್ರರ ಡ ಶಿಕ್ಷಣ  ಹಾಗೂ ಸಕಾಲ 

ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ  ಮಂತ್ರರ ಯವರ ಜತೆಗೆ 

ಮಾತನಾಡಿ ಅವರ  ದನಾೆಂಕವನುನ  ಪಡೆದುಕೆಂಡು ಹೇಳ್ಳತೆು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೀ ಮರಿತಿಬಬ ೀಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ,  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು  ಆದಷ್ಟಟ  

ಬೇಗ  ಮಾಡಬೇಕು.  

ಶಿರ ೀ ಕೆ.ಟ್ಟ.ಶಿರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ  (ಪದವಿೀಧರರ ಕೆೆೀತ್ರ ):-   ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ,  

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಇದನುನ  ಬಡಿು  ಎನನ ಬ್ಬರದು. ಬಡಿು  ಎೆಂದರೆ, technical work  ಆಗುತು ದ್. 

ಅದಕೆಾ  ‘Upgradationʼ್ ಎೆಂದು ಹೇಳಿಬಿಡಲ್ಲ. D.Ed.,  ಮಾಡಿದವರಲಿ್ಲ  B.Sc., B.Ed.,  

ಮಾಡುತಾು ರೆ.  ಅೆಂತಹ್ವರನುನ  upgrade ಮಾಡಬೇಕು.  ಬಡಿು  ಎೆಂದರೆ 

ತೆಂದರೆಯಾಗುತು ದ್.  ಆ ರಿೀತ್ರಯಾದಾಗ ಅವರಿಗೆ continuous service  ಸ್ವಗುತು ದ್. ಆಗ 
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ಅವರಿಗೆ 10, 15, 20. 25 ಮತ್ತು  30 ವಷಿಗಳ Time Bound Increment ಸ್ವಗುತು ದ್. Time 

Bound Increment  ಸ್ವಗಬೇಕಾದರೆ, upgradation ಆಗಲ್ಲ. ನಮಗೆ  ಮುೆಂಬು ಡಿ ಬೇಡ. 

ದಯವಟ್ಟಟ  ಆ ಪದವನುನ  ಬದಲ್ಕವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು.  

ಶಿರ ೀ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇಶ್  (ಪ್ರರ ಥಮಕ ಹಾಗೂ  ಫ್ರರ ಡ ಶಿಕ್ಷಣ  ಹಾಗೂ ಸಕಾಲ 

ಸಚಿವರು):-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ,  ತಮಮ ಲಿೆ ರಿಗೂ K.C.S.,R., ನಲಿ್ಲ  ಏನಿದ್ ಎನುನ ವುದು 

ಗತ್ತು .  ಹಾಗೆಯೇ, ಈ ಬಡಿು  ವಷಯ ಎಲಿವೂ ಗತ್ರು ದ್. Major ಆಗಿ ಎಲಿ್ಲ   

ಬದಲ್ಕವಣೆಗಳನುನ  ತರಬೇಕು ಎೆಂಬುದನುನ  ತಾವಲಿರೂ ತ್ರಳಿಸ್ವದಿ ೀರಿ.  ಆದರೆ, ಈಗ 

ಇರುವಂತಹ್ ರೂಲಿ್ ಪರ ಕಾರ,  ಬಡಿು  ತೆಗೆದುಕಳ್ಳು ವಂತಹ್ವರಿಗೆ ಈ ಅವಕಾಶವಲಿವೆಂದು 

ಗತ್ತು .  ಇದು ಬಡಿು  ತೆಗೆದುಕೆಂಡವರಿಗೂ ಗತ್ರು ದ್. ಅವರಿಗೆ ಗತ್ರು ಲಿದ್ ಬಡಿು  

ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದಿಾರೆೆಂದು ಅಲಿ . ಬಡಿು  ತೆಗೆದುಕಳ್ಳು ವಂತಹ್ ಸಂದರ್ಿದಲಿ್ಲ , 

ತೆಂದರೆಯಾಗುತು ದ್ೆಂದು ಅವರಿಗೂ ಗತ್ರು ತ್ತು . ಆದರೆ. ನಮಮ  ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ  ʼHonour is 

disproportionate್ to್ the್ comfortʼ್ ಎನುನ ವಂತಹ್ ಸ್ವಮಾನಯ  ಮಾತ್ರದ್. ಗೌರವ ಜ್ಞಸ್ವು  

ಬೇಕೆೆಂದರೆ, comfort ಕಡಿಮೆಯಾಗಬೇಕು ಎನುನ ವುದು ಇದರ ಅಥಿ.  ಆ ಲೆಕಾ ದಲಿ್ಲ  

ಮಾಸಟ ರ್್ಗಳ್ಳ ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದಿಾರೆನೀ ಗತ್ರು ಲಿ . ಆದರೆ, ಮುೆಂದನ ದವಸಗಳಲಿ್ಲ  ಇದನುನ  

ಸರಿಪಡಿಸುವಂತಹ್ ಕೆಲಸಕೆಾ  ನಾನು ಸಹತ ಸಹ್ಕರಿಸುತೆು ೀನೆೆಂದು ಹೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:-  ಈಗ ಸದನವನುನ  ಭೀಜನ ವರಾಮಕಾಾ ಗಿ   ಮಧಾಯ ಹ್ನ  

3 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ  ಮುೆಂದೂಡುತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ.  

(ಸದನವು ಭೀಜನ ವಿರಾಮಕಾಕ ಗಿ  ಮಧಾಯ ಹಾ   02 ಗಂಟ 02 ನಮಷಗಳಿಗೆ   

ಮಂದೂಡಲಪ ಟ್ಟಾ ,  ಪುನಃ  ಮಧಾಯ ಹಾ   03 ಗಂಟ 30 ನಮಷಗಳಿಗೆ  

ಸಮಾವೇಶಗಳಿ ಲು  ತಿೀಮಾಾನಸಿತ್ತ) 
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(748) 16.09.2021 03.40 LL-MD 

(ಭೀಜನ ವಿರಾಮಕಾಕ ಗಿ ಮಂದೂಡಲಪ ಟ್ಟಾ ದದ  ಸದನವು, ಪುನಃ ಮಧಾಯ ಹು  3 

ಗಂಟ 42 ನಮಷಕೆಕ  ಸಮಾವೇಶಗಂಡಿತ್ತ 

(ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರು ಪಿೀಠವನುು  ಅಲಂಕರಿಸಿದರು) 

 

07. ಗಮನ ಸ್ತಳೆಯುವ ಸೂಚನೆಗಳು 

ವಿಷಯ:- ಅಲಯನೆ್  ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ಲಯವು ಮಾನದಂಡಗಳನುು  

ಉಲಿಂಘಿಸಿ ಗೌರವ ಡಾಕಾ ರೇಟ  ಪದವಿಯನುು  

ಕರ ಮನಲ  ಹನು ಲೆ ಇರುವವರಿಗೆ ನೀಡಿರುವುದರ ಬಗೆೆ  

ಉನು ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ತು  ತ್ನು  ಅಭಿಪ್ರರ ಯದಲಿ್ಲ  

ಸಕಾಾರದ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಸೂಕು  ತ್ನಖೆ 

ನಡೆಸಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿಸದದ ರೂ ಸಕಾಾರ ಈ ಬಗೆೆ  

ತ್ನಖೆ ನಡೆಸಿಲಿದ್ಧರುವ ಕುರಿತ್ತ  

 

(ಉತ್ು ರವನುು  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದೆ) 
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ಶಿರ ೀ ಅಡಗೂರು ಹೆಚ್ . ವಿಶಾ ರ್ನಥ (ರ್ನಮನದೇಾಶನ ಹೊಂದ್ಧದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರು ವಶಿವದಾಯ ಲಯದಲಿ್ಲ  ಸ್ವೆಂಡಿಕೇಟ್ 

ಮತ್ತು  ಸೆನೆಟ್ ಸದಸಯ ರುಗಳಾಗಿ ಉತು ಮ ರಿೀತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರತಕಾ ೆಂಥವರು. 

ಇದರಿೆಂದಾಗಿ, ಅವರು ವಶಿವದಾಯ ಲಯದ ಆಗುಹೊೀಗುಗಳನುನ  ಸಂಪೂಣ್ಿವಾಗಿ 

ಬಲಿವರಾಗಿರುತಾು ರೆ. ಅದರಂತೆ, ಒೆಂದು ಡಿೀಮಡ ್ ಯೂನಿವಸ್ವಿಟ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ 

ಗೌರವ ಡಾಕಟ ರೇಟ್ ಪದವಯನುನ  ನಿೀಡಬಹುದೇ; ಅದರಲಿ್ಲಯೂ ಕಿರ ಮಿನಲ್ ಹನೆನ ಲೆ 

ಉಳು ವರಿಗೆ ನಿೀಡಬಹುದೇ? ಏಕೆೆಂದರೆ, ವೈಸ್ ಚಾನಿೆ ಲರ್್ರವರಾದ ಶ್ರ ೀ ಮಧುಕರ್್ 

ಎನುನ ವವರ ವರುದಿ  ರೇಪ್ ಕೇಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ 16 ವವಧ ಕೇಸ್ಗಳ್ಳ ಇರುತು ವ. ಅಲೆಯನಿ್ 

ವಶಿವದಾಯ ಲಯದವರು ಯಾರಿಗೆ ಡಾಕಟ ರೇಟ್ ಪದವ ಕಟಟ ರುತಾು ರೆೆಂದರೆ, ಒಬಬ  

ಕಿರ ಮಿನಲ್ ಹನೆನ ಲೆ ಉಳು ವರಿಗೆ ಕಟಟ ರುತಾು ರೆ. ಆದರೆ, ಮದಲು ಅವರು,್ “ನಾವು 

ಯಾವುದೇ ಡಾಕಟ ರೇಟ್ ಕಟಟ ರುವುದಲಿವೆಂದು”್ ಹೇಳ್ಳತಾು ರೆ. ಅವರು ಡಾಕಟ ರೇಟ್ 

ಕಟಟ ರುವ ಬಗೆೆ  ಒೆಂದು ಫೀಟೀ ಕಾಪಿ ನಮಮ  ಬಳಿ ಇರುತು ದ್. ಅದರಲಿ್ಲ  ಡಾಕಟ ರೇಟ್ 

ಪದವ ಕಟಟ ೆಂತಹ್ ಸಂದರ್ಿದಲಿ್ಲ  ಯಾರು ಯಾರು ಇದಿಾರೆೆಂದು ನೀಡಿದರೆ, ಅದರಲಿ್ಲ  

ಶ್ರ ೀ ಮಧುಕರ್್, ಅಲೆಯನಿ್ ವಶಿವದಾಯ ಲಯದ ವೈಸ್ ಚಾನಿೆ ಲರ್್; now he is dismissed.  

ಅವರ ಪಕಾ ದಲಿ್ಲ  ಯಾರಿದಿಾರೆೆಂದರೆ, His Excellency Sri Vajubhai Vala, the then Governor 

of Karnataka; ಅವರ ಪಕಾ ದಲಿ್ಲ  ಯಾರಿದಿಾರೆೆಂದರೆ, fraud; ಅವರ ಪಕಾ ದಲಿ್ಲ  ಪೊರ ಫೆಸರ್್ 

ಇರುತಾು ರೆ. ಆದರೆ, ಮದಲು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಡಾಕಟ ರೇಟ್ ಕಟಟ ರುವುದಲಿವೆಂದು 

ಹೇಳ್ಳತಾು ರೆ. ಆ ಬಗೆೆ  ಸುಮಾರು correspondence ಆಗಿರುತು ದ್.  

ಇದರ ಜತೆಗೆ,್ “ಮೇಲನ ೀಟಕೆಾ  ಇದರಲಿ್ಲ  ಸತಯ ವದ್ಯ್ದೆಂದು ಕಾಣ್ಣತ್ರು ದ್. ಇದರ ಬಗೆೆ  

ವಚಾರಣೆ ಆಗಬೇಕೆೆಂದು”್ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಪರಿಷತ್ತು  ತನನ  ಅಭಿಪಾರ ಯದಲಿ್ಲ  ತ್ರಳಿಸ್ವರುತು ದ್. 

ಸದರಿ ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಪರಿಷತ್ರು ನಲಿ್ಲ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿರುತಾು ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರಿಗೆ ಈ ಎಲಿ್ಕ  ವಷಯಗಳ್ಳ ಗತ್ರು ರುತು ವ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇದರಲಿ್ಲ  ಸಕಾಿರ ಯಾರನುನ  

ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದಕೆಾ  ಹೊೀಗುತ್ರು ದ್? ಅೆಂದರೆ, fraud ಗಳನುನ  ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತು ದ್ಯೇ; 

ಕಿರ ಮಿನಲ್ಗಳನುನ  ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತು ದ್ಯೇ ಅಥವಾ ವಶಿವದಾಯ ನಿಲಯದ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಸ್ವ 

ಬಳಿಯುವವರನುನ  ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತು ದ್ಯೇ? ಹೌದು, ಇವೊತ್ರು ನ ದವಸ ಶ್ರ ೀ ನರೇೆಂದರ  

ಮೀದಯವರು ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ  National Education Policy (NEP) ಜ್ಞರಿಗೆ ತಂದದಿಾರೆ. ಇದು 

ಅದಕೆಾ  ತದಿ ರುದಿವಾಗಿದ್.  
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ಈ ಬಗೆೆ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಸಂಪೂಣ್ಿವಾಗಿ ಗತ್ರು ದ್. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾನು ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 

ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸುವುದೇನೆೆಂದರೆ, ಕಾಯಿದಶ್ಿ, ಪರ ಧಾನ ಕಾಯಿದಶ್ಿ ಅಧೀನ 

ಕಾಯಿದಶ್ಿ ಹಾಗೂ ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಪರಿಷತ್ತು  ಇವರೆಲಿರೂ ಸಹ್ ಇದರಲಿ್ಲ  ವಚಾರಣೆ 

ಆಗಬೇಕೆೆಂದು ಹೇಳಿರುತಾು ರೆ. ಅದಕಾಾ ಗಿ, ನಾನು ಕೂಡ ಇದರಲಿ್ಲ  ಒತಾು ಯ 

ಮಾಡುತ್ರು ರುವುದೇನೆೆಂದರೆ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರ ಅಧೀನದಲಿ್ಲರುವ ಅಧಕಾರಿಗಳ್ಳ ಮತ್ತು  ತಮಮ  

ಆಡಳಿತದ ಅಧೀನದಲಿ್ಲರುವ ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಪರಿಷತ್ತು  ಇವರೆಲಿರೂ ಸಹ್ ಗಮನಿಸ್ವರುವ 

ಹೇಳಿಕೆ ಮೇಲೆ ದಯಮಾಡಿ ಇದನುನ  CCB (Central Crime Branch), ACB (Anti-Corruption 

Bureau) ಅಥವಾ ನಮಮ ಲಿ್ಲ  ಸಕಾಿರದ ಬೇಕಾದಷ್ಟಟ  Crime Detective Agencies ಇವ, 

ಅವುಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದಾದರೂ ಕೂಡ ಗೂಢಚಾರ ವಭಾಗದ ಮುಖ್ಯೆಂತರ ವಚಾರಣೆ 

ಮಾಡಿಸ್ವ, ತಪಿಪ ತಸಿ ರಿಗೆ ಶ್ಕೆಾ  ನಿೀಡಬೇಕೆೆಂದು ಕೀರುತೆು ೀನೆ.  

ಆದರೆ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ನಿೀಡಿರುವ ಉತು ರದಲಿ್ಲ ,್ “…ಸಕಾಿರದ ಹಂತದಲಿ್ಲ  

ಯಾವುದೇ ಕರ ಮವರುವುದಲಿ .”್ಎೆಂದು ಹೇಳಿರುತಾು ರೆ. No,್I್donʼt್agree್with್this.್  ಅದೇ 

ರಿೀತ್ರ ಮುೆಂದ್,್“ಅಲೆಯನಿ್ ವಶಿವದಾಯ ಲಯವು ರಾಜಯ  ಶಾಸನ ರಚ್ನೆಯ ಮೂಲಕ ಖ್ಯಸಗಿ 

ವಶಿವದಾಯ ಲಯವಾಗಿ ಸಿ್ವಪಿತಗೆಂಡಿರುತು ದ್…”್ಎೆಂದು ಹೇಳಿರುತಾು ರೆ. It is fully under the 

control್ of್ the್ Government.್ ್ He್ or್ anybody್ canʼt್ escape.್ ್  ಆದುದರಿೆಂದ, ನಾನು 

ಮಾನಯ  ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  ವನಂತ್ರ ಮಾಡುವುದೇನೆೆಂದರೆ, ದಯಮಾಡಿ ಇೆಂತಹ್ 

ಕಿರ ಮಿನಲ್ಗಳನುನ , frauds, 420 ಗಳನುನ  ಮತ್ತು  ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲ್ಕಖೆಗೆ ಅನಾಯ ಯ 

ಮಾಡುತ್ರು ರುವವರನುನ  ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬ್ಬರದು This is my request.  ನಾನು ಇದನುನ  

ಒತಾು ಯಪೂವಿಕವಾಗಿ ತಮಮ  ಮೂಲಕ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  ಕೇಳ್ಳತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ.  

(ಮುೆಂದು…)್ 

(749) 16.09.2021 3.50 YL-MD                                              (ಸಭಾಪತ್ರಯವರ ಉಪಸಿ್ವ ತ್ರ) 

ಡಾ|| ಅಶಾ ಥ ರ್ನರಾಯಣ ಸಿ.ಎನ್  (ಉನು ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ, ಐಟ್ಟ ಮತ್ತು  ಬಿಟ್ಟ, ವಿಜಾಾ ನ 

ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ, ಕೌಶಲಾಯ ಭಿವೃದ್ಧದ , ಉದಯ ಮಶಿೀಲತೆ ಮತ್ತು  ಜಿೀವನೀಪ್ರಯ 

ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಗೌರವ ಡಾಕಟ ರೇಟ್ ಪದವಯನುನ  ಅಧಕೃತವಾಗಿ 

ನಿೀಡಲ್ಕಗಿದಿು , ಅನಧಕೃತವಾಗಿ ನಿೀಡಲ್ಕಗಿದ್ ಎನುನ ವಂಥ ಪರ ಶೆನ ಯೇ ಉದಭ ವಸುವುದಲಿ  

ಮತ್ತು  ಆ ವಚಾರದಲಿ್ಲ  ಖ್ಯಸಗಿ ವಶಿವದಾಯ ಲಯಕೆಾ  ಡಾಕಟ ರೇಟ್ ಪದವಯನುನ  ನಿೀಡುವ 

ಅಧಕಾರವು ಇದ್.  ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಸ್ವವಿಜನಿಕ ವಶಿವದಾಯ ಲಯವಾಗಲ್ಲ ಮತ್ತು  ಖ್ಯಸಗಿ 
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ವಶಿವದಾಯ ಲಯವಾಗಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೇ ಡಾಕಟ ರೇಟ್ ನಿೀಡಬೇಕಾದರೆ ಸಕಾಿರದ ಪಾತರ  

ಇರುವುದಲಿ .  ನಾಲಾ ನೆಯದಾಗಿ, ಈಗ ಡಾಕಟ ರೇಟ್ ಪಡೆದುಕೆಂಡಿರುವ ವಯ ಕಿು ಯು criminal 

ಏನೂ ಅಲಿ  ಅಥವಾ indict ಆಗಿರುವುದಲಿ .  ಜತೆಗೆ ಅವರು ಈಗ ಇಲಿ . ಇಲಿದಂಥ 

ವಯ ಕಿು ಯ ಮೇಲೆ ಈ ರಿೀತ್ರ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದು ಸರಿದೂಗುವುದಲಿ . ಒೆಂದು ವೇಳೆ ಅವರು 

criminal ಆಗಿದರೆ ಸ್ವಕಿಾ  ತೀರಿಸಲ್ಲ.   

ಶಿರ ೀ ಅಡಗೂರು ಹೆಚ್  ವಿಶಾ ರ್ನಥ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಸ್ವಕಿಾ  ಇದ್.  

ಡಾ|| ಅಶಾ ಥ ರ್ನರಾಯಣ ಸಿ.ಎನ್ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಕಿರ ೀಮಿನಲ್ 

ಎೆಂದು ಎಲಿ್ಲ  ಸ್ವಬಿೀತ್ತ ಆಗಿದ್? ಯಾವ ರಿೀತ್ರ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ರು ದಿಾರೆ.  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು 

ಅವರ ವೈಯಕಿು ಕ ವಚಾರಗಳನುನ  ಈ ಸದನದಲಿ್ಲ  ತಂದು ಹ್ಲವಾರು ಬ್ಬರಿ ಇದೇ 

ವಚಾರವನುನ  ಪರ ಸ್ವು ವನೆ ಮಾಡುವಂಥದಾಗಿದ್.   

ಶಿರ ೀ ಅಡಗೂರು ಹೆಚ್  ವಿಶಾ ರ್ನಥ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಸ್ವಕಿಾ  ಇದ್. 

ದಯವಟ್ಟಟ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು.   

ಡಾ|| ಅಶಾ ಥ ರ್ನರಾಯಣ ಸಿ.ಎನ್ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಅವರ ವೈಯಕಿು ಕ 

ವಯ ತಾಯ ಸಗಳನುನ  ಇಲಿ್ಲ  ತಂದು ಈ ರಿೀತ್ರ ವಷಯದ ಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಮಾನಯ  

ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಅಗೌರವ ತರುವಂಥದಾಗುತು ದ್ಯೇ ವನಃ ಗೌರವ ತರುವುದಲಿ .   

ಶಿರ ೀ ಅಡಗೂರು ಹೆಚ್  ವಿಶಾ ರ್ನಥ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಯಾವುದೇ 

ವೈಯಕಿು ಕ ವಚಾರವನುನ  ಇಲಿ್ಲ  ತಂದಲಿ .  Mr.್Minister್ I್ am್ very್ sorry.್ ್ Please್ donʼt್

deviate.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಮಾತನಾಡಲ್ಲ.  

ಶಿರ ೀ ಅಡಗೂರು ಹೆಚ್  ವಿಶಾ ರ್ನಥ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಇಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ 

ವೈಯಕಿು ಕವಾದಂಥ, ವಯ ಕಿು ಗತವಾದಂಥ ವಚಾರ ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಿಲಿ .  I am talking about a 

fraud, about a 420. 

ಡಾ|| ಅಶಾ ಥ ರ್ನರಾಯಣ ಸಿ.ಎನ್ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಆ ರಿೀತ್ರ ಹೇಗೆ 

ಹೇಳ್ಳತಾು ರೆ.  ವಂಚ್ನೆಯಾಗಿದ್ ಎೆಂದರೆ ಏನು? 
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ಶಿರ ೀ ಅಡಗೂರು ಹೆಚ್  ವಿಶಾ ರ್ನಥ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಹೌದು. ಅವರ 

ಮೇಲೆ ದೂರು ದಾಖ್ಲ್ಕಗಿಲಿವೇ?  

ಡಾ|| ಅಶಾ ಥ ರ್ನರಾಯಣ ಸಿ.ಎನ್ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು 

ಏನು ಮಾತನಾಡುತ್ರು ದಿಾರೆ?  

ಶಿರ ೀ ಅಡಗೂರು ಹೆಚ್  ವಿಶಾ ರ್ನಥ (ರ್ನಮನದೇಾಶನ ಹೊಂದ್ಧದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಹೌದು.  ಅವರ ಹೆಸರನುನ  ಹೇಳಿ ಒಬಬ  ವಯ ಕಿು  ವಷ ಸೇವಸ್ವಲಿವೇ? ಅವರ 

ಮೇಲೆ ದೂರು ದಾಖ್ಲ್ಕಗಿಲಿವೇ? ಆತ ಎಲಿ್ಲದಿಾನೆ? ವಧಾನಸೌಧ ಠಾಣೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಅವರ 

ಮೇಲೆ ದೂರು ದಾಖ್ಲ್ಕಗಿದ್.   ವಷ ಸೇವಸ್ವ ಸತು ೆಂಥ ವಯ ಕಿು  ʼಆತನು ವಂಚ್ನೆಗಾರ, ನನನ  

ಹ್ತ್ರು ರ ಇದಿ ೆಂಥ ರೂ.15.00 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಹೊೀಗಿ ಕಟಟ ದಿ್ ೀನೆ, ಇದು 

ಸಕಾಿರಕೆಾ  ಗತಾು ಗಲ್ಲʼ ಎನುನ ವಂಥ ಮಾತನುನ  ಹೇಳಿಲಿವೇ? ಆದಿ ರಿೆಂದ ಇದು ನಿಜ.  

Whether್ itʼs್ a್ Deemed್ University್ or್ a್ Private್ University್ or್ the್ Government್

University, they have got every right to give the doctorate degree. But for whom?  

ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಡಾಕಟ ರೇಟ್ ಪದವಯನುನ  ಕಡಬಹುದು ಎನುನ ವುದಾದರೆ, 

ಪರಪಪ ನ ಅಗರ ಹಾರದಲಿ್ಲರುವ ಎಲಿರಿಗೂ ಡಾಕಟ ರೇಟ್ ಪದವಯನುನ  ನಿೀಡಿ ಬಿಡಿ.   

ಶಿರ ೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ವದ್ (ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆೆೀತ್ರ ದ್ಧಂದ ಚುರ್ನಯತ್ರಾದವರು):- 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಆ ರಿೀತ್ರ ಪರಪಪ ನ ಅಗರ ಹಾರದವರ ಬಗೆೆ  ಹೊೀಗುವುದು ಬೇಡ.  

ಈಗಾಗಲೇ ಬಹ್ಳಷ್ಟಟ  ಮಂದ ರೆಕಾಡ್ ನಲಿ್ಲದಿಾರೆ.  ರೂ.15.00 ಲಕ್ಷ ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದಿಾರೆ, 

ಇಲಿದದಿ ರೆ ವಷ ಸೇವಸುತೆು ೀನೆ ಎೆಂದು ಆಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಿಾರೆ ವನಃ ಅವರೆ 

ಆಪಾದತರಾಗಿಲಿ .   

ಶಿರ ೀ ಅಡಗೂರು ಹೆಚ್  ವಿಶಾ ರ್ನಥ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಹೌದು.  ಮಾನಯ  

ಸದಸಯ ರು ಕಾೆಂಗೆರ ಸ್ ಸಕಾಿರದ ಹರಿಯ ಮುಖಂಡರಾಗಿ ಕೆ.ಪಿ.ಸ್ವ.ಸ್ವ. ಪರ ಧಾನ 

ಕಾಯಿದಶ್ಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರುವುದು ಬೇಡ.  ಕೆ.ಪಿ.ಸ್ವ.ಸ್ವ. ಪರ ಧಾನ ಕಾಯಿದಶ್ಿಯೇ 

ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಆತ ಒಬಬ  ವಂಚ್ನೆಗಾರ ಮತ್ತು  420.  Is he not a KPCC (Karnataka 

Pradesh Congress Committee) General Secretary? 

ಶಿರ ೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ವದ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಹರಿಯರು.  

1978ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನಲಿ್ಲಯೇ ವಧಾನಸೌಧಕೆಾ  ಸದಸಯ ರಾಗಿ ಬಂದವರು.  ಈಗ ಇಲಿ್ಲ  defend 
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ಮಾಡಿಕಳ್ಳು ವುದಕೆಾ , ಶ್ವಣ್ಣ  ಎೆಂಬ ಹೆಸರಿನವರು ಯಾರು ನಮಮ ಲಿ್ಲ  ಸೆಕೆರ ಟರಿ ಆಗಿ 

ಕತಿವಯ ವನುನ  ನಿವಿಹಸುತ್ರು ಲಿ .   

ಶಿರ ೀ ಅಡಗೂರು ಹೆಚ್  ವಿಶಾ ರ್ನಥ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಈ ಸದನದ ಸದಸಯ  

ಎೆಂದು ಹೇಳ್ಳವುದಕೆಾ  ಅವರು ಎೆಂ.ಎಲ.ಎ. ಆಗಲ್ಲ, ಎೆಂ.ಎಲ.ಸ್ವ. ಆಗಲ್ಲ ಆಗಿಲಿ .   

ಶಿರ ೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ವದ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಕೇವಲ ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಮತ್ತು  

ಕಾಯಿದಶ್ಿಗಳ್ಳ ಮಾತರ  ಇರುವುದು, ಸೆಕೆರ ಟರಿ ಯಾರು ಇಲಿ .   

ಶಿರ ೀ ಅಡಗೂರು ಹೆಚ್  ವಿಶಾ ರ್ನಥ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಆಯಿತ್ತ.  ನಾನು 

ಹೇಳ್ಳವುದೇನೆೆಂದರೆ, ಒಬಬ  ವಂಚ್ನೆಗಾರನಿಗೆ ಡಾಕಟ ರೇಟ್ ಪದವಯನುನ  ನಿೀಡಲ್ಕಗಿದ್.   

ಶಿರ ೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ವದ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಹೌದು, ವಂಚ್ನೆಗಾರರಿಗೆ 

ಡಾಕಟ ರೇಟ್ ಪದವಯನುನ  ನಿೀಡಬ್ಬರದು.  I agree.  

ಶಿರ ೀ ಅಡಗೂರು ಹೆಚ್  ವಿಶಾ ರ್ನಥ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಅದಕೆಾ  ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರು ಉತು ರವನುನ  ನಿೀಡುತಾು ರೆ.  ಯಾರು ಎೆಂದು ಕೇಳಿದ ಪರ ಯುಕು  ನಾನು 

ಮಾತನಾಡಿದು.   

ಶಿರ ೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ವದ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು KPCC 

ಸೆಕೆರ ಟರಿ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದರು.  ನಮಮ ಲಿ್ಲ  ಆ ಬ್ಬಡಿನೇ ಇಲಿ .  ನಮಮ ಲಿ್ಲ  ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಮತ್ತು  

ಕಾಯಾಿಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದಿಾರೆ.  ಸೆಕೆರ ಟರಿ ಎನುನ ವಂಥವರು ಯಾರು ಇಲಿ .  ಈ ಹೆಂದ್ ಅವರು 

ಕಾೆಂಗೆರ ಸ್ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲಯೇ ಇದಿವರು.  ಅದಕೆಾ  ಮಸ್ವ ಬಳಿಯುವುದಕೆಾ  ಹೊೀಗುವುದು ಬೇಡ.   

ಶಿರ ೀ ಅಡಗೂರು ಹೆಚ್  ವಿಶಾ ರ್ನಥ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಅವನು General 

Secretary ಆಗಿ ಬ್ಬಡಿ ಇದಿಾ ಗ ಇದಿ .  ಬ್ಬಡಿ ಬಿದಿ  ಮೇಲೆ ಆತ ಇಲಿ .   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯಿತ್ತ. ವಷಯದ ಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡಿ.  

ಶಿರ ೀ ಅಡಗೂರು ಹೆಚ್  ವಿಶಾ ರ್ನಥ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಈ ವಷಯವನುನ  

ಬಹ್ಳ ಲಘುವಾಗಿ ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರು ತೆಗೆದುಕಳು ಬ್ಬರದು.   ಏಕೆೆಂದರೆ, ಈ 

ಪುಸು ಕದಲಿ್ಲರುವ ಫೀಟೀ ನೀಡಿ. ಅದರಲಿ್ಲ  His Excellency Sri Vajubhai Vala, the then 

Governor of the Karnataka State ಡಾಕಟ ರೇಟ್ ಪದವ ನಿೀಡುತ್ರು ರುವುದು ಪರ ಕಟವಾಗಿದ್.  
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ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರಕೆಾ  ಏನಾದರೂ ಗೌರವ ಇದ್ಯೇ? ಈ ರಿೀತ್ರ ಮಾಡಿದರೆ ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 

ಸಚಿವಾಲಯಕೆಾ  ಗೌರವ ಬರುತು ದ್ಯೇ? ದಯವಟ್ಟಟ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ವಶಿವದಾಯ ಲಯದ 

ಆಗುಹೊೀಗುಗಳ ಬಗೆೆ  ಬಹ್ಳ ಚೆನಾನ ಗಿ ತ್ರಳಿದುಕೆಂಡವರು.   ವಶಿವದಾಯ ಲಯದ ಬಗೆೆ  

positive things, negative things, interview ಎಲಿವನೂನ  ತ್ರಳಿದುಕೆಂಡವರು.  

ದಯಮಾಡಿ ಇದರ ಮೇಲೆ enquiry ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಒತಾು ಯ 

ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  

ಡಾ|| ತೇಜಸಿಾ ನಗೌಡ (ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆೆೀತ್ರ ದ್ಧಂದ ಚುರ್ನಯತ್ರಾದವರು):- 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಇದು ಅತಯ ೆಂತ ನೀವನ ವಚಾರ.  ಅನೇಕ ವಷಿಗಳ ಕಾಲ 

ಸಂಶೀಧನೆ ಮಾಡಿ, guide ಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಗಿದಶಿನ ಪಡೆದು, ಸಂಪನೂಮ ಲವನುನ  

ವಯ ಯ ಮಾಡಿ, ಒೆಂದು ವಷಯದ ಮೇಲೆ passionate ಆಗಿ ಸಂಶೀಧನೆ ಮಾಡಿದವರು 

ಮಾತರ  ಡಾಕಟ ರೇಟ್ ಸಲಿಬೇಕು.  ಏಕೆೆಂದರೆ, ಡಾಕಟ ರೇಟ್ ಎೆಂದು ಕರೆಸ್ವಕಳ್ಳು ವುದು ಬಹ್ಳ 

ಕಷಟ ವಾಗಿದಿು , ಆ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಪಡೆದು ಡಾಕಟ ರೇಟ್ ಪದವ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಮಾತರ  ಅದರ ಕಷಟ  

ಗತ್ತು .  ಅೆಂತಹ್ ಅೆಂಕಿ-ಅೆಂಶಗಳನುನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡರೆ ದೇಶಕೆಾ  ಒಳೆು ಯದಾಗುತು ದ್.   

ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯದಲಿ್ಲ  facts ಗೆ ಸಂಬಂಧಸ್ವದಂತೆ ನಮಮ  ಸದನದಲಿ್ಲ  data ನಿೀಡಬೇಕಾದರೆ, 

ಸಂಶೀಧನಾ ವದಾಯ ರ್ಥಿಗಳ data ವನುನ  ಬಳಸುತೆು ೀವ. ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು 

ಸುಶ್ಕಿಾ ತರಾಗಿದಿು , ಕಾಳಜಿಯನಿನ ಟ್ಟಟ ಕೆಂಡಿದಿಾರೆ, New Education Policy ತಂದದಿಾರೆ, 

ಕನಸುಗಳನಿನ ಟ್ಟಟ ಕೆಂಡಿದಿಾರೆ.  ಈ ಸಂದರ್ಿದಲಿ್ಲ  ಒೆಂದು ವಚಾರವನುನ  ಉಲಿೆೀಖ್ 

ಮಾಡಲು ಇಚೆಿ ಸುತೆು ೀನೆ.  ರಾಹುಲ್ ದಾರ ವಡ್ರವರಿಗೆ ಕಿರ ೀಡಾ ಕೆಾ ೀತರ ದಲಿ್ಲ  ಸ್ವಧನೆ ಮಾಡಿದ 

ಕಾರಣ್ಕೆಾ  ಡಾಕಟ ರೇಟ್ ಪದವಯನುನ  ನಿೀಡಿದಾಗ ಅವರು ʼನಾನು ಈ ಡಾಕಟ ರೇಟ್ನುನ  

ಪಡೆಯುವುದಲಿ , ಏಕೆೆಂದರೆ ನನನ  ತಾಯಿ 07 ವಷಿಗಳ ಕಾಲ ಸಂಶೀಧನಾ 

ವದಾಯ ರ್ಥಿಯಾಗಿ ಡಾಕಟ ರೇಟ್ ಪದವ ಪಡೆಯಲು ರಾತ್ರರ -ಹ್ಗಲು ಕಷಟ ಪಟ್ಟಟ  ಓದದಿಾರೆ.  

ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಡಾಕಟ ರೇಟ್ ಪದವ ಪಡೆಯುವುದಲಿ , ಕಿರ ೀಡೆ ಕಟಟ ರುವ ಗೌರವವೇ 

ಸ್ವಕುʼ ಎನುನ ವಂಥ ಮಾತನುನ  ಹೇಳ್ಳತಾು ರೆ.  ಇದು ಒೆಂದು ಒಳೆು ಯ ನಿದಿಶನವಾಗಿದ್.  ಅದೇ 

ರಿೀತ್ರ ತ್ತೆಂಬ್ಬ ಸ್ವಧನೆ ಮಾಡಿರುವವರಿಗೆ ಡಾಕಟ ರೇಟ್ ಪದವಯನುನ  ನಿೀಡಿರುವುದರ ಬಗೆೆ  

ಹೆಮೆಮ  ಇದಿು , ಅೆಂಥವರಿಗೆ ಡಾಕಟ ರೇಟ್ ಪದವಯನುನ  ನಿೀಡಿ. ಅತಯ ೆಂತ ಗಣ್ಯ  ವಯ ಕಿು ಗಳಿಗೆ, 

ನಾಡಿಗೆ ಹೆಮೆಮ  ತರುವಂಥ ವಯ ಕಿು ಗಳಿಗೆ ಡಾಕಟ ರೇಟ್ ಪದವಯನುನ  ದಯಮಾಡಿ ನಿೀಡಿ.  

ಆದರೆ, ಸಕಾಿರಕೆಾ  ಮಾಹತ್ರ ಇಲಿದೇ ಇರುವಂಥ ವಶಿವದಾಯ ಲಯಗಳ್ಳ, ಬೇರೆ ದೇಶದ 

ವಶಿವದಾಯ ಲಯದಲಿ್ಲ  ಪದವ ಪಡೆದವರಿಗೆ, murder ಮಾಡಿರುವಂಥವರಿಗೂ ಡಾಕಟ ರೇಟ್ 
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ಪದವ ದರೆತ್ರದ್.  ನಾನು ಡಾಕಟ ರ್್ ಪದವಯನುನ  ಪಡೆದದಿ್ ೀನೆ, ಆದರೆ ಡಾಕಟ ರೇಟ್ ಎೆಂದು 

ಹಾಕಿಕಳ್ಳು ವುದಲಿ .    ತಾವು ಕರೆಯುತ್ರು ೀರಿ ಅಥವಾ ಮಾಧಯ ಮದಲಿ್ಲ  ನಮಮ  ಮಿತರ ರು ಡಾ|| 

ತೇಜಸಿ್ವ ನಿಗೌಡ ಎೆಂದು ನಮೂದಸುತಾು ರೆ.  ಆದರೆ ಇವತ್ತು  ಅಕರ ಮವಾಗಿ ಡಾಕಟ ರೇಟ್ 

ಪಡೆಯುತ್ರು ರುವವರ ಕಾಟ ಜ್ಞಸ್ವು ಯಾಗಿದ್.  ಅಷ್ಟಟ  ಮಾತರ ವಲಿದೇ ನಕಲ್ಲ ಡಾಕಟ ರೇಟ್ 

ಪರ ಮಾಣ್ಪತರ ವನುನ  ಬಳಸ್ವ, ಸಕಾಿರದಲಿ್ಲ  ಉನನ ತ ಹುದಿ್ ಗಳನುನ  ಪಡೆದರುವಂಥ 

ನಿದಿಶನ ನಮಮ  ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್.  ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು assure ಮಾಡಿದಿು , 

ಅವರಿಗೂ ಕಾಳಜಿ ಇದ್. ಕಳೆದ ಅಧವೇಶನದಲಿ್ಲಯೇ ಅೆಂತಹ್ ದುರುಪಯೀಗಕೆಾ  ಅವಕಾಶ 

ನಿೀಡುವುದಲಿ  ಎನುನ ವಂಥ ಮಾತನುನ  ತ್ರಳಿಸ್ವದಿು , ಅವರು ಆ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡೇ 

ಮಾಡುತಾು ರೆ, ಅವರ ಮಾತ್ರನ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್.  ಈಗಾಗಲೇ ಯಾರು ಡಾಕಟ ರೇಟ್ 

ಪದವಯನುನ  ದುರುಪಯೀಗ ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದಿಾರೆ, ಅೆಂಥವರಿಗೆ ಶ್ಕೆಾ  ಆಗಬೇಕು. ಅೆಂತಹ್ 

ದುರುಪಯೀಗವನುನ  ತಡೆಯುವುದಕೀಸಾ ರ ಯಾವುದೇ ವಶಿವದಾಯ ಲಯಲಿ್ಲ  ಡಾಕಟ ರೇಟ್ 

ಪದವಯನುನ  ನಿೀಡಿದರೆ ನಮಮ  ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲ್ಕಖೆಗೆ ಮಾಹತ್ರ ಬರಬೇಕು.  ನಾವು 

ಏನಾದರೂ ಪರ ಶೆನ ಯನುನ  ಕೇಳಿದಾಗ ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲ್ಕಖೆಯಲಿ್ಲ  ಮಾಹತ್ರ ಇಲಿದದಿ ರೆ 

ಎಲಿ್ಲೆಂದ ಮಾಹತ್ರ ಒದಗಿಸುತಾು ರೆ? ಆದಕಾರಣ್ ದಯಮಾಡಿ ಡಾಕಟ ರೇಟ್ ವಚಾರವೇನಿದ್, 

ಅದನುನ  ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಗೌರವ ಡಾಕಟ ರೇಟ್ ರಾಜಯ  ಮತ್ತು  ರಾಷಟ ರ 

ಮಟಟ ದಲಿ್ಲ  ಸ್ವಧನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ನಾಡು-ನುಡಿ, ಪರಂಪರೆಗೆ ಕಡುಗೆಯನುನ  ನಿೀಡಿದಂಥ 

ವಯ ಕಿು ಗಳನುನ  ಬಿಟ್ಟಟ , ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ನಕಲ್ಲ ಡಾಕಟ ರೇಟ್ ಪದವಯನುನ  ನಿೀಡಿ, 

ಹುದಿ್ ಗಳನುನ  ಪಡೆದುಕೆಂಡಿದರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಿರ ಮಿನಲ್ ಮಕದಿಮೆಯನುನ  

ಹೂಡಬೇಕೆೆಂದು ತಮಮ  ಮೂಲಕ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  ಮನವ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ ಇೆಂತಹ್ ದುರುಪಯೀಗವನುನ  

ತಡೆಯುವುದಕೆಾ  ಆಗುವುದಲಿವೇ? ಉತು ರವನುನ  ನಿೀಡಿ.  

ಶಿರ ೀ ಯು.ಬಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್  (ರ್ನಮನದೇಾಶನ ಹೊಂದ್ಧದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಒೆಂದ್ರಡು ಮಾತ್ತಗಳನುನ  ಹೇಳಲು ಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೆ 

ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇೆಂತಹ್ ದುರುಪಯೀಗವನುನ  

ತಡೆಯುವುದಕೆಾ  ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತು ದ್ಯೀ, ಇಲಿವೊೀ ಎೆಂಬುದನುನ  ಹೇಳಿ.  ವಯ ವಸಿ್ವ ತವಾಗಿ 

ಸಂಬಂಧಪಟಟ  ವಶಿವದಾಯ ಲಯದವರು ಡಾಕಟ ರೇಟ್ ಪದವ ನಿೀಡಲು ಅವಕಾಶ ಇದ್, 

ಅದರ ಮಾಹತ್ರ ಸಕಾಿರದಲಿ್ಲ  ಇಲಿ  ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಿರು. ಆದರೂ ಹರಿಯ ಸದಸಯ ರಾದ 
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ಮಾನಯ  ವಶಿನಾಥ್ರವರು ರಾಜಕಿೀಯ ದಗೆಜರು, ಬೇಕಾದಷ್ಟಟ  ಪುಸು ಕಗಳನುನ  ಬರೆದದಿಾರೆ.  

ಆದರೂ ಅವರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಮಮ  ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರನುನ  ತೆಗೆದುಕಳ್ಳು ತಾು ರೆ, ಅದು 

ಅವರಿಗೆ ಶೀಭೆ ತರುವುದಲಿ .  ನಮಮ  ಪಕ್ಷದೆಂದಲೇ ಅವರು ಮುೆಂದ್ ಬಂದು, ಈಗ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. 

ಪಕ್ಷಕೆಾ  ಹೊೀಗಿರುವುದು, ತ್ತೆಂಬ್ಬ ಸಂತೀಷ ಇರಲ್ಲ. Fraud ಎೆಂದು ಹೇಳಿ, ವಯ ಕಿು ಗತವಾಗಿ 

ಹೇಳಲ್ಲ.  ಅವರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಮಮ  ಪಕ್ಷವನುನ  ತೆಗೆದುಕಳ್ಳು ವುದು ಒಳೆು ಯದಲಿ  

ಎೆಂದು ನನನ  ಅಭಿಪಾರ ಯ.  ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ತಮಗೆ ಬಿಟಟ  ವಚಾರವಾಗಿದಿು , ಏನಾದರೂ ಶ್ಕೆಾ  

ಹಾಕಿ.   

ಶಿರ ೀ ಅಡಗೂರು ಹೆಚ್  ವಿಶಾ ರ್ನಥ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಚಾಜ್್ಿ ಶ್ೀಟ್, 

ಎಫ್.ಐ.ಆರ್. ಹಾಕಲ್ಕಗಿದ್.   

ಡಾ|| ತೇಜಸಿಾ ನಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಒೆಂದು ಅೆಂಶದ ಬಗೆೆ  

ಮಾತನಾಡುವುದನುನ  ಮರೆತ್ತಬಿಟೆಟ .  ತಾವು ಈ ಸದನದಲಿ್ಲ  ಅತಯ ೆಂತ ಹರಿಯರು.  ಕಳೆದ 

ಸಲ ತಾವು ಪಿೀಠದಲಿ್ಲ  ಇಲಿದೇ ಇರುವಾಗ ನಾವಲಿರೂ ಅದನುನ  ಆಚ್ರಣೆ ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ.  

ಜತೆಗೆ ತಾವು ಶ್ಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಸದಾಕಾಲ ಧಿ ನಿ ಎತ್ರು ರುವಂಥವರು, ಸಂಮಿತರ ರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ 

ನಿೀಡಿರುವಂಥವರು.    ತಮಗೆ ಎಷ್ಟಟ  ವಶಿವದಾಯ ಲಯಗಳ್ಳ ಡಾಕಟ ರೇಟ್ ಪದವಯನುನ  

ನಿೀಡಿದ್? 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- 3 ವಶಿವದಾಯ ಲಯಗಳಿೆಂದ ಡಾಕಟ ರೇಟ್ ಪದವ ಬಂದದ್.  

ಡಾ|| ತೇಜಸಿಾ ನಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಹೌದು. 3 

ವಶಿವದಾಯ ಲಯಗಳಿೆಂದ ಗೌರವ ಡಾಕಟ ರೇಟ್ ಪದವ ಬಂದದಿು , ಇವತ್ರು ಗೂ ತಾವು ಡಾಕಟ ರ್್ 

ಆಗಿಲಿ .  ಹಾಗಾಗಿ ಡಾಕಟ ರ್್ ಮಾಡಿದವರನುನ  ಡಾಕಟ ರ್್ ಎೆಂದು ಕರೆಯಬೇಕು. ತ್ತೆಂಬ್ಬ 

ಕಷಟ ಪಟ್ಟಟ  ಡಾಕಟ ರೇಟ್ ಪದವಯನುನ  ಪಡೆದುಕೆಂಡಿರುತಾು ರೆ.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ತೇಜಸಿ್ವ ನಿಗೌಡರವರೇ, ನಾನು ಡಾಕಟ ರೇಟ್ ಅನುನ  

ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿಲಿ . 

ಡಾ|| ತೇಜಸಿಾ ನಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಡಾಕಟ ರ್್ ಮಾಡಿರುವವರಿಗೂ, 

ಡಾಕಟ ರ್್ ಮಾಡದೇ ಇರುವವರಿಗೂ ಡಾಕಟ ರೇಟ್ ಪದವಯನುನ  ನಿೀಡುವುದರಲಿ್ಲ  
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ವಯ ತಾಯ ಸವೇ ಇಲಿದದಿ ರೆ ಹೇಗೆ? ದಡಡ -ದಡಡ  ಡಾಕಟ ರ್್ಗಳ ಗತ್ರು  ಏನು? ಹಾಗಾಗಿ ನಕಲ್ಲ 

ಡಾಕಟ ರ್್ಗಳ ಬಗೆೆ  ಒೆಂದು ಸಂಶೀಧನೆಯನೆನ ೀ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್.   

ಡಾ|| ಅಶಾ ಥ ರ್ನರಾಯಣ ಸಿ.ಎನ್ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಅನೈತ್ರಕವಾಗಿ 

ಅಥವಾ ಅನಧಕೃತವಾದ ವಶಿವದಾಯ ಲಯಗಳ್ಳ ಡಾಕಟ ರೇಟ್ ಪದವಯನುನ  ನಿೀಡಿದರೆ 

ಇೆಂತಹ್ ಪರ ಶೆನ  ಉದಭ ವಸುತು ದ್.  2017ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ಆ ವಯ ಕಿು ಗೆ ಡಾಕಟ ರೇಟ್ ಪದವಯನುನ  

ನಿೀಡಲ್ಕಗಿದ್.  ಹಾಗಾಗಿ ಡಾಕಟ ರೇಟ್ ಪದವಯನುನ  ಪಡೆದುಕಂಡಿರುವುದಕೆ್ಕ  ಆ ವಯ ಕಿು  

indict ಆಗಿಲಿ .  ಒಂದು ವೇಳೆ indict ಆಗಿದದ ರೆ, ಅನಧಕೃತವಾಗಿ ಡಾಕಟ ರೇಟ್ ಪದವ 

ಪಡೆದುಕೆಂಡು, criminal charges ಇದಿ ರೆ, ಡಾಕಟ ರೇಟ್ ಪದವಯನುನ  ಹಂಪಡೆದುಕಳಿ್ಳ  

ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು .   

(ಮುೆಂದು. . .) 

(750) 16.09.2021/4.00/ ಎಸ್ಕೆ-ಎಕೆ 

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

ಡಾ. ಸಿ.ಎನ್ . ಅಶಾ ತಥ   ರ್ನರಾಯಣ (ಮಂದು):- 

ಇದಾಯ ವುದೂ criminally indict ಆಗಿಲಿ .  Criminally Indict ಆಗಿಲಿದೇ ಇರುವಂತಹ್ ಸಂದರ್ಿದಲಿ್ಲ  

ವಯ ಕಿು ಯ ಮೇಲೆ ಯಾರಬಬ ರು allegation ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ್ ಅವರನುನ  ಈ ರಿೀತ್ರಯಾದ ಆಪಾದನೆಗೆ 

ಒಳಪಡಿಸ್ವ, ನಾವು ಅದನುನ  ಸರಿಯಿಲಿವೆಂದು ಹೇಳ್ಳವುದಕೆಾ  ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಧಾರವಲಿ .  

ಶಿರ ೀ ಯು.ಬಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್  (ರ್ನಮನದೇಾಶನವನುು  ಹೊಂದ್ಧದವರು):- ತೇಜೀವಧ್ಯ 

ಮಾಡುತ್ರು ದಿ ೀರಿ. 

ಡಾ. ಸಿ.ಎನ್ . ಅಶಾ ತಥ   ರ್ನರಾಯಣ:-  ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು  ಎಲಿೀ ಒೆಂದು ಕಡೆ ಈ ರಿೀತ್ರ 

ಎಲಿ್ಕ  ಸಂದರ್ಿದಲಿ್ಲ  ವಚಾರಣೆಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿ, ಇನನ ೆಂದು ಮಾಡಿ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾರೂ 

ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕೆಾ  ಸ್ವಧಯ ವಾಗುವುದಲಿ .  ಇದರ ಬಗೆೆ  ತನಿಖೆ ಮಾಡುವುದಕೆಾ  justification ಇಲಿ . 

ಆ ವಶಿವದಾಯ ಲಯವು 2017ರಲಿ್ಲ  ಕಟಟ ರುವಂತಹ್ದಿು  ಇದ್. ಆ ವಯ ಕಿು  criminally indict ಆಗಿಲಿ . 

ಹಾಗಾಗಿ, ಆ ಪರ ಶೆನ  ಉದಭ ವವಾಗುವುದಲಿ . ವಶಿವದಾಯ ಲಯದವರು ಡಾಕಟ ರೇಟ್ನುನ  ಕಟಟ ದಿಾರೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯಿತ್ತ. ತಮಮ  ಮಾತನುನ  ಮುಗಿಸ್ವ.   
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ಶಿರ ೀ ಅಡಗೂರು ಹೆಚ್ . ವಿಶಾ ರ್ನಥ  (ರ್ನಮನದೇಾಶವನುು  ಹೊಂದ್ಧದವರು):- ನಮಮ  

ವಧಾನಸೌಧ ಪೊಲ್ಲೀಸ್ ಸೆಟ ೀಷನ್ನಲಿ್ಲ  ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಿರ ಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಇದ್. ಇನುನ  ಯಾವ ತರಹ್ 

ಹೇಳಬೇಕು ಎನುನ ವುದು ನನಗೆ ಗತಾು ಗುತ್ರು ಲಿ .  I್donʼt್know.್್I್am್very್sorry.್್If್the್Education್

Minister wants to protect a criminal, yes, let him protect.  ಇದಕೆಾ  ನಮಮ ದೇನೂ ಅರ್ಯ ೆಂತರವಲಿ . 

ಆದರೆ ಇದರ ಬಗೆೆ  ಜನ ಏನು ಹೇಳ್ಳತಾು ರೆ? ಸಕಾಿರದ ಬಗೆೆ   ಏನಾಗುತು ದ್? ನಾಯ ಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ 

ಪಾಲ್ಲಸ್ವ ತಂದರುವಂತಹ್ದಿು ಇದೇನಾ.  ಇಡಿೀ ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ನಾಯ ಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲ್ಲಸ್ವ 

ಮಾಡಿಕೆಂಡು ….್ 

ಡಾ. ಸಿ.ಎನ್ . ಅಶಾ ತಥ   ರ್ನರಾಯಣ:- ಇದಕೆಾ  ಯಾವುದು ಸಂಬಂಧವದ್.  

Sri ADAGUR H. VISHWANATH: No, these are all connected issues.  

ಡಾ. ಸಿ.ಎನ್ . ಅಶಾ ತಥ   ರ್ನರಾಯಣ:- ಇದಕೆಾ  ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಲಿ .  

Sri ADAGUR H. VISHWANATH: These are all connected issues.  

ಡಾ. ಸಿ.ಎನ್ . ಅಶಾ ತಥ   ರ್ನರಾಯಣ:- ಇದಕೆಾ  ಏನು connected ಇದ್ ಹೇಳಿ. ಯಾವ 

ವಯ ಕಿು ಯ ಮೇಲೆ ಕಿರ ಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿ,್ʼಬಿʼ ರಿಪೊೀಟ್  ಆಗಿರುವಂತಹ್ದಿು  ಇದ್.್ʼಬಿʼ ರಿಪೊೀಟ್  

ಆಗಿರುವಂತಹ್ ಕೇಸ್ನುನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡು, ಮತೆು  ಮತೆು  ʼಬಿʼ ರಿಪೊೀಟ್  ಆಗಿರುವ ಕೇಸ್ನುನ  ಪುನಃ 

rake up ಮಾಡಿಕೆಂಡು, ಕಿಿಯರ್್ ಆಗಿರುವುದನುನ  ಚಾಜ್್ಿ ಸ್ನುನ  ಫೈಲ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ್ 

ಕೇಸ್ನುನ  ಕಿಿಯರ್್ ಆಗಿರುವಂತಹ್ದಿು  ಇದ್. ಇವತ್ತು  ಇದನುನ  ವತ್ ಡಾರ  ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದರೆ,್…. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಇದನುನ  ಪರಿಶ್ೀಲ್ಲಸ್ವ ನೀಡಿ. 

ಡಾ. ಸಿ.ಎನ್ . ಅಶಾ ತಥ   ರ್ನರಾಯಣ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನಾನು ಪರಿಶ್ೀಲನೆ 

ಮಾಡಿ ನೀಡುತೆು ೀನೆ. 

ಶಿರ ೀ ಮರಿತಿಬಬ ೀಗೌಡ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆೆೀತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಇದನುನ  ಪರಿಶ್ೀಲ್ಲಸ್ವ 

ನೀಡುವುದಾದರೆ, ನನನ ದೆಂದು ಅಭಿಪಾರ ಯವದ್. ನಾನು ಒೆಂದು ಸಮಾರಂರ್ಕೆಾ  ಹೊೀಗಿದಿ್ . ನನನ  

ಸೆನ ೀಹತ ಒಬಬ  ಡಾಕಟ ರ್್…  

ಶಿರ ೀ ಎನ್ . ರವಿಕುಮಾರ  (ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆೆೀತ್ರ ):- ತಮಗೆ ಡಾಕಟ ರೇಟ್ ಸ್ವಕಿಾ ಲಿ . 

ಶಿರ ೀ ಯು.ಬಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ :- ಮಾನಯ  ರವಕುಮಾರ್್ರವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಿಗೆ 

ಡಾಕಟ ರೇಟ್ನುನ  ತಾವೇ ಕಡಿಸ್ವಬಿಡಿ. 

ಶಿರ ೀ ಮರಿತಿಬಬ ೀಗೌಡ:- ತಾವು ಎಲಿರಿಗೂ ಡಾಕಟ ರೇಟ್ ಕಟ್ಟಟ ಬಿಡುತ್ರು ೀರಿ. 
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(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಸದನ ನಗೆಡಲ್ಲನಲಿ್ಲ   ತೇಲ್ಲತ್ತ) 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನಾನು ಇತ್ರು ೀಚೆಗೆ ಒೆಂದು ಸಮಾರಂರ್ಕೆಾ  ಹೊೀಗಿದಿ್ . ನನನ  

ಅಪರೂಪದ ಸೆನ ೀಹತ. ಆದರೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಳವುದು ಬೇಡ. ಅವರು ಎಲಿ್ಕ  ಬೀಡ್ ಗಳಲಿ್ಲ  

ಡಾಕಟ ರ್್ ಎೆಂದು ಹಾಕಿಕೆಂಡಿದಿರು.  ಆ ಕಾರಣ್ಕಾಾ ಗಿ ಅವರಿಗೆ ದಡಡ  ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂರ್ 

ಏಪಿಡಿಸ್ವದಿರು. ಆ ಕಾಯಿಕರ ಮ ಮುಗಿಸ್ವದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಆತನ ಪಕಾ ದಲಿ್ಲ  ಕುಳಿತ್ತಕೆಂಡು ಕಾಫಿ 

ಕುಡಿಯುತ್ರು ರುವಾಗ,  ಯಾವಾಗ ಅವಾಡ್ಿ  ಆಯಿತ್ತ ಮತ್ತು  ಇದು ಯಾವ ಯೂನಿವಸ್ವಿಟಯದಿು  

ಎೆಂದು ನಾನು ಕೇಳಿದ್. ಆಗ ನನನ  ಸೆನ ೀಹತ ʼಯಾವುದೀ ಒೆಂದು ಫಾರಿನ್ ಯೂನಿವಸ್ವಿಟ ಅೆಂತಾ 

ಇದ್. ಹ್ಣ್ವನುನ  ಕಟಟ ಸ್ವಕೆಂಡು ಡಾಕಟ ರೇಟ್ ಪದವ ಕಟಟ ದಿಾರೆ, ನಿೀನು ಸುಮಮ ನೇ ಇರಣಾಣ .ʼ  

ವಶಿವದಾಯ ಲಯಗಳ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ  ಈ ತರಹ್ದ ಡಿಗಿರ ಯನುನ  ನಮಮ  ಶಾಸಕರು ಶೇಕಡ 25 ರಷ್ಟಟ  ಜನರು  

ಡಾಕಟ ರೇಟ್ನುನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿರುವಂತಹ್ದಿು  ಇದ್.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಹೌದು.  

ಶಿರ ೀ ಮರಿತಿಬಬ ೀಗೌಡ:- ಕೆಲವು ಶಾಸಕರು ಡಾಕಟ ರೇಟ್ ಪದವಯನುನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದಿರೂ 

ಕೂಡ ʼಡಾಕಟ ರ್್̓ ಎೆಂದು ಹೆಸರಿನ ಮುೆಂದ್ ಹಾಕಿಕಳ್ಳು ತ್ರು ಲಿ .  

ಶಿರ ೀ ಯು.ಬಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ :- ಸಿ ಲಪ  ಜನ ಶಾಸಕರು ಡಾಕಟ ರ್್ ಎೆಂದು  ಹಾಕಿಕೆಂಡಿದಿಾರೆ. 

ಶಿರ ೀ ಮರಿತಿಬಬ ೀಗೌಡ:- ಕೆಲವು ಜನ ಶಾಸಕರು ಹೆಸರಿನ ಮುೆಂದ್ ಡಾಕಟ ರ್್ ಎೆಂದು 

ಹಾಕಿಕಳ್ಳು ತ್ರು ಲಿ . ಆಮೇಲೆ ಯಾರೂ ಡಾಕಟ ರೇಟ್ ಪದವ ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದಿಾರೆ, ಅೆಂತಹ್ ಕೆಲವು  

ಜನ ಶಾಸಕರು election criminal petition ಗಳಲಿ್ಲ   ಇದಿಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕೇಸ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಅವರ 

ಡಾಕಟ ರೇಟ್ ಪದವಗಳನುನ  ಈಗ ವತ್ಡಾರ  ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದ್. ನನನ  ಮೇಲೆಯೂ ಒೆಂದು ಕೇಸ್ 

ಇತ್ತು . ಕೀಟ್ಿ ನಲಿ್ಲ  ವಚಾರಣೆಗೆ ಶಾಸಕರ ಹೆಸರುಗಳನುನ  ಸುಮಮ ನೆ ಕರೆಯುತು ಲೇ ಇದಿಾರೆ.  ನಾನು 

ಬಿಡಿಸ್ವಕೆಂಡು ಬರುವಷ್ಟಟ  ಹೊತ್ರು ಗೆ ಹೊತಾು ಯಿತ್ತ. ಹಾಗಾದರೆ, ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ., 

ಅೆಂತಹ್ವರಿಗೆಲಿ್ಕ  ಗೌರವ ಡಾಕಟ ರೇಟ್ ಪಡವಯನುನ  ಫಾರಿೀನ್ ಯೂನಿವಸ್ವಿಟಯಲಿ್ಲ   ಅವಾಡ್ಿ  

ಮಾಡಿರುವುದು.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಹೇಳ್ಳತ್ರು ೀರಾ? 

ಶಿರ ೀ ಮರಿತಿಬಬ ೀಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಅವರನುನ  ವಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ವ, 

ಅವುಗಳನೆನ ಲಿ್ಕ  ವತ್ಡಾರ  ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಅಯಿತ್ತ. 
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ಶಿರ ೀ ಮರಿತಿಬಬ ೀಗೌಡ:-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಯಾವುದೇ ವಶಿವದಾಯ ಲಯದವರು 

ಯಾರಿಗಾದರೂ ಗೌರವ ಡಾಕಟ ರೇಟ್ ಅವಾಡ್ಿ  ಕಡುವ ಮುನನ  ಅವರು ಕಿರ ಮಿನಲ್ ಆರೀಪಿ, 

conviction ಮತು ೆಂದು ಏನಾದರೂ ಆಗಿದಿ ರೆ, ಅೆಂತಹ್ವರಿಗೆ ಅವಾಡ್ಿ  ಮಾಡುವಾಗ, ಸಕಾಿರ 

ಅದರ ಬಗೆೆ  ಗಮನಹ್ರಿಸಬೇಕಾಗುತು ದ್.  ಇೆಂತಹ್ದ್ಲಿ್ಕ  ಮಾಡುವುದು ನಮಗೆ ಸೌಜನಯ ವಲಿ .  

ಶಿರ ೀ ಯು.ಬಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ :- ಆ ತರಹ್ ಕೇಸ ಫೈಲ ಆಗಿತ್ತು  ಎೆಂದರೆ, ಅದು settle 

ಆಗುವವರೆಗೂ  permission ಕಡಬ್ಬರದು. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯಿತ್ತ. ಈಗ ನಿಯಮ 330 ರ ಮೇಲೆ ಚ್ಚೆಿ. 
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08. ನಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ವವಾಜನಕ ಮಹತ್ಾ ದ ಜರೂರು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚಾ 

                   ಅ) ವಷಯ: ಮಂಗಳೂರಿನ  ಉಳಾು ಲ ಹಾಗೂ ಸುರತಾ ಲ್ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಅವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ  

   ಹಾಗೂ ಅಸಮಪಿಕ ಒಳಚ್ರಂಡಿ ಕಿರ ಯಾ ಯೀಜನೆಯ ಅನುಷಿ್ಠನದ 

ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆ ಪರ ದೇಶದ ಜನರು ರೀಗರುಜಿನಗಳಿೆಂದ ಬಳಲುತ್ರು ರುವ 

ಬಗೆೆ  ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲಕೆ ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿ್ಲ  

ಪ್ಟರ ೀಲ್ಲಯಂ ಮತ್ತು  ಕೆಮಿಕಲಿ್ ಕಂಪನಿಗಳ್ಳ ಸಿ್ವಪನೆಗೆಂಡಿದಿು  ಸದರಿ 

ಪರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಅಗಿನ ಶಾಮಕ ವಯ ವಸಿೆಯನುನ  ಕಲಿ್ಲಸುವ ಕುರಿತ್ತ. 

-------- 

ಶಿರ ೀ ಬಿ.ಎಂ. ಫಾರೂಖ್  (ವಿಧಾನಸಭಾಯಂದ ಚುರ್ನಯತ್ರಾದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ,  ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕಟಟ ದಿಕಾಾ ಗಿ ತಮಗೆ 

ಧನಯ ವಾದಗಳನನ ಪಿಿಸುತೆು ೀನೆ. ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ನಿೀಡಿರುವಂತಹ್ ಉತು ರ ಬಹ್ತೇಕ 

ಸಮಪಿಕವಾಗಿಲಿ . ಸದರಿ ಪರ ದೇಶದ  ಸುತು ಮುತು ಲ್ಲ ಆಸಪ ತೆರ , ಮಸ್ವೀದ ಇದು ಉಳಾು ಲ ನಗರಸಭೆಯ 

ವಾಯ ಪಿು ಗೆ ಬರುವ ಅೆಂಡರ್್ಗೌರ ೆಂಡ್ ಡೆರ ೈನೇಜ್್ ಅದೇ ತರಹ್ ಡೆರ ೈನೇಜ್್ ವಯ ವಸಿೆಯಲಿ್ಲ  ಸುರತಾ ಲ್ 

ಮಂಗಳೂರಿನ ಉತು ರ ಭಾಗದ ಕಡಲ ತ್ರೀರದಲಿ್ಲ  ಆದಂತಹ್ ಆ ಒೆಂದು ಕಳಪ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು  

ಅಲಿ್ಲ  ಜನರು ಊರು ಬಿಟ್ಟಟ , ಓಡಿ ಹೊೀಗುವಂತಹ್ ಪರಿಸಿ್ವ ತ್ರ ಎದುರಾದಂತಹ್ ಸಂದರ್ಿ. ಅದೇ ರಿೀತ್ರ 

ಉಳಾು ಲ ನಗರದಲಿ್ಲ  ಕೂಡ ಆಗಿದ್. ಇದಕೆಾ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಈ ತರಹ್ ಉತು ರವನುನ  ಕಟಟ ದಿಾರೆ.  

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಕನಾಿಟಕ ನಗರ ನಿೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು  ಒಳಚ್ರಂಡಿ 

ಮಂಡಳಿಯವರು 2009ರಲಿ್ಲ  ಉಳಾು ಲ ನಗರಸಭೆಗೆ ಒೆಂದು underground drainage facility 

ಮಾಡಬೇಕೆೆಂಬ ಉದಿ್ ೀಶವನಿನ ಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು ಒೆಂದು ಪೊರ ಸ್ವೀಡಿೆಂಗಿ್  ಮಾಡುತಾು ರೆ. 2019 ರಲಿ್ಲ  ಅೆಂದರೆ, 

ಹ್ತ್ತು  ವಷಿಗಳ ನಂತರ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಒೆಂದು ಗುತ್ರು ಗೆಯನುನ  ಕಡುತಾು ರೆ. ಅಲಿ್ಲರುವ ಜನರ 

ಪರ ತ್ರರ್ಟನೆ ಆರಂರ್ವಾಗುತು ದ್. ಏಕೆೆಂದರೆ Wet Well, Sewage Treatment Plant, 

ಇೆಂತಹ್ವುಗಳನೆನ ೀನು ನಿಮಾಿಣ್ ಮಾಡುತ್ರು ದಿಾರೆ, ಅವು ಎತು ರದ ಪರ ದೇಶದಲಿ್ಲವ. ಒೆಂದು ಕಡೆ 

ಅರಬಿೀಯನ ಸಮುದರ  ಇನನ ೆಂದು ಕಡೆ ನೇತಾರ ವತ್ರ ನದ ಪಕಾ ದ 200 ಮಿೀಟರ್ ಒಳಗಡೆಯೇ ಈ 

ಒೆಂದು Sewage Treatment Plant ಗಳಿದಿು , ಹ್ಲವು Wet Well Pumping Station, drainage, ಗಳೆಲಿ್ಕ   

ಆಸಪ ತೆರ , ದೇವಸಿ್ವನ, ಮಸ್ವೀದ, ಶಾಲೆ, ಇೆಂತಹ್ ವಠಾರದಲಿ್ಲ  ಅಳವಡಿಸ್ವಕೆಂಡು, ಈ 

ಕಾಮಗಾರಿಯನುನ  ಆರಂರ್ ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಈ ಪರ ತ್ರರ್ಟನೆ ಇರುವಂತಹ್ ಜ್ಞಗದಲಿ್ಲ  ಪೊಲ್ಲೀಸ 

ಪೊರ ಟೆಕ್ಷನ್ನಲಿ್ಲ  ಮಿೀನುಗಾರರು, ಬಡವರು by force ಮಾಡಿ, ಅವರನುನ  ಎಬಿಬ ಸ್ವ, ಸುಮಾರು 12 

ವಷಿಗಳ ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿಯನುನ  ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡುತಾು ರೆ.  ಇಲಿ್ಲ  ಇದೇ ರಿೀತ್ರ ಒೆಂದು  

ಸಮಸೆಯ ಯಿದ್. ನಾನು ಕೆಲವು ಬ್ಬರಿ ಕೇಳಿದಿ್ .  ಇೆಂತಹ್ ಯೀಜನೆಗಳನುನ  ಮಾಡುವಾಗ, ಇಡಿೀ 

ಪರ ಪಂಚ್ವೇ ಇವತ್ತು  ಪರಿಸರದ ಉಳಿವಗೆ  ಪೊರ ೀತಿಾ ಹ್ ಕಡುವಂತಹ್ ವಚಾರದಲಿ್ಲ  ಬಹ್ಳ 

ಕಳಕಳಿಯನುನ  ಹೊೆಂದದ್.  ಕೇೆಂದರ  ಸಕಾಿರ ಗಂಗಾ ನದ ತ್ರೀರದ ಸಿ ಚೆ್ ತೆಗೆ ಸ್ವವರಾರು ಕೀಟ 

ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ಖ್ಚ್ಚಿ ಮಾಡಿರುವುದನುನ  ಕೇಳಿರಬಹುದು. ದಕಿಾ ಣ್ ಭಾಗದಲಿ್ಲರುವ  ನೇತಾರ ವತ್ರ 
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ನದ, ಗುರುಪುರ ನದ ಮತ್ರು ತರ ಬಹ್ಳಷ್ಟಟ  ನದಗಳ್ಳ ಬಂದು ಕಡಲ ತ್ರೀರಕೆಾ  ಸೇರುತು ವ. ಇದೇ ತರಹ್ 

ಪಾರ ಜೆಕ್ಟ  ಕಳೆದ ಹ್ತ್ತು  ವಷಿಗಳಲಿ್ಲ  ಮಂಗಳೂರಿನ ಉತು ರ ಭಾಗದ ಸುರತಾ ಲ್ನಲಿ್ಲ  ಅನುಷಿ್ಠನ 

ಮಾಡಿದರು. ಅಲಿ್ಲರುವ ಒೆಂದು ಪರಿಸಿ್ವ ತ್ರಯ ಬಗೆೆ  ನಾನು ಒೆಂದು ಫೀಟೀವನುನ  

ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದಿ್ ೀನೆ. ನನನ  ಬಳಿ ಇರುವ ವಡಿಯೀ ಮತ್ತು  ಫೀಟೀವನುನ  ಮಾನಯ  

ಸದಸಯ ರೆಲಿರಿಗೂ ಕಳ್ಳಹಸ್ವದಿ್ ೀನೆ. ಇದರಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ರಾಜಕಿೀಯ ಉದಿ್ ೀಶ ಮತ್ತು  ಇತರ ಯಾವುದೇ 

ದುರದಿ್ ೀಶ ಇಲಿ . ಇಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಆಡಚ್ಣೆಯೂ ಕೂಡ ನನನ ದಲಿ . ನನನ  ಉದಿ್ ೀಶವೇನೆೆಂದರೆ, 

ಪರಿಸರ ಮತ್ತು  ಅಲಿ್ಲನ ಸಿ ಳಿೀಯ ಜನರು ಕರಾವಳಿ ಪರ ದೇಶವನುನ  ಉಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಒೆಂದು 

ನಿಟಟ ನಲಿ್ಲ  ನಾನು ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರೆಲಿರನುನ  ಒೆಂದುಗೂಡಿಸ್ವ, ಬಹ್ಳಷ್ಟಟ  ಕಠಿಣ್ವಾದ, ಬರಿೀ 

ಇದೆಂದೇ ಅಲಿ . ಮಂಗಳೂರಿನ ಸುರತಾ ಲ ನಾಶವಾಗಿದ್. ಅಲಿ್ಲ  ಯಾರೂ ಕೂಡ ದೇವಸಿ್ವನ, 

ಮಸ್ವೀದಗೆ ಹೊೀಗುವುದಕೆಾ  ಬಯಸುವುದಲಿ . ಅಲಿ್ಲರುವ ಜನರು ಊರು ಬಿಟ್ಟಟ  ಹೊೀಗಿದಿಾರೆ. 

ಮಿೀನುಗಾರರಿಗೆ ಬಹ್ಳಷ್ಟಟ  ಸಮಸೆಯ ಯಾಗಿದ್. ಅಲಿ್ಲನ ದುವಾಿಸನೆ ಪರಿಸಿ್ವ ತ್ರಯ ಬಗೆೆ  

ತ್ರಳಿಯಬೇಕೆೆಂದರೆ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಮತ್ತು  ಯಾರಾದರೂ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಭೇಟ ನಿೀಡಿದರೆ, ಅಲಿ್ಲನ ಪರಿಸಿ್ವ ತ್ರ 

ಗತಾು ಗುತು ದ್. ಇವತ್ತು  ಸುರತಾ ಲ್ನಲಿ್ಲ  ಆಗಿದ್. ನಾಳೆ  ಮಂಗಳೂರು, ಉಳಾು ಲ, ಮುಲ್ಲಾ  ಇದೇ 

ತರಹ್ವಾದರೆ, ಇಡಿೀ ಕಡಲ ತ್ರೀರ ಹಾಳಾಗುತು ದ್. ಮಂಗಳೂರಿನ ಒೆಂದು ಬಿೀಚ್ಗೆ ಹೊೀಗುವಂತಹ್ 

ಪರಿಸಿ್ವ ತ್ರ ಇಲಿ . ಎಲಿ  ಜನರು Bekal Fort ಗೆ ಅಥವಾ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕರಾವಳಿಯು ಸುಮಾರು 330 

ಕಿಲೀ ಮಿೀಟರ್್ ಉದಿವದ್.  ಉಳಾು ಲ ಕನಾಿಟಕದ ಗಡಿ ಭಾಗವಾಗಿದಿು ,  ಅಲಿ್ಲೆಂದ ಗೀವಾದವರೆಗೆ 

ಸುಮಾರು 330 ಕಿಲೀ ಮಿೀಟರ್ ಕಡಲ ತ್ರೀರ ಇದ್. ಒೆಂದು ಕಡೆ Western Ghat ಇದ್. ಇದ್ಲಿ್ಕ  

ಕಲುರ್ಷತವಾಗಿ ಈ ತರ ಒೆಂದು ತರಾತ್ತರಿಯಲಿ್ಲ  ಆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನುನ  ಅವೈಜ್ಞಾ ನಿಕವಾಗಿ 

ಕೈಗೆಂಡಿದಿಾರೆ. ಅದು ಒೆಂದು ಕಡೆಯಾದರೆ, ಇಲಿ್ಲ  more important thing ಏನೆೆಂದರೆ, Water 

Pollution Act ಆಗಲ್ಲೀ, ಅಥವಾ Coastal Regulation Zone ನ permission ಆಗಲ್ಲೀ ಅಥವಾ ಇನಿನ ತರ 

environmental impact study ಆಗಲ್ಲೀ, ಯಾವುದೆಂದು sensitive zone study ಆಗಲ್ಲೀ ಆಗಿಲಿ . ಈ 

ಕರಾವಳಿಯಲಿ್ಲ  ಈ ರಿೀತ್ರಯ ಅವೈಜ್ಞಾ ನಿಕವಾದ ಯೀಜನೆಗಳಿೆಂದ ಜನರ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಬ ಳಿಕೆ 

ನಡೆಯುತ್ರು ರುವುದರಿೆಂದ ನಮಮ ಲಿ್ಲರುವ ಹ್ಲವು ಕೇೆಂದರ  ಸಕಾಿರ ಒಡೆತನದ ಉದಿ್ಮೆಗಳನುನ  

Protection ಮಾಡುವ ಉದಿ್ ೀಶದೆಂದ ಸಂಸದರು ADB Project ನ ಬಹ್ಳಷ್ಟಟ  ಹ್ಣ್ವನುನ  ವಯ ಯ 

ಮಾಡುತ್ರು ದಿಾರೆ.  

 (ಮುೆಂದು) 
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 (751) 16.09.2021,4.10, ಟಸ್ವಹೆಚ-ಎಕೆ                               (ಸಭಾಪತ್ರಯವರ ಉಪಸಿ್ವ ತ್ರ) 

ಶಿರ ೀ ಬಿ.ಎಂ.ಫಾರೂಖ್ (ಮಂದು):- 

ಈ ರಿೀತ್ರ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಕರಾವಳಿಯ ಊರುಗಳ್ಳ ಕಂಪಿಿೀಟ್ ನಾಶವಾಗುತು ವ. ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ 

ಮಂಗಳೂರಿನ ಕರಾವಳಿಯಿೆಂದ ಕುೆಂದಾಪುರದರವರೆಗೆ ಎಲಿ್ಕ  ಡಾಯ ಮೇಜ್್ ಆಗುತ್ರು ದ್.  

ಕುೆಂದಾಪುರದೆಂದ ಕಾರವಾರದವರೆಗೆ ಮಾತರ  ಬಿೀಚ್ಗಳ್ಳ ಸಿ ಲಪ  ಕಿಿೀನ್ ಇವ.  ಇನುನ ಳಿದ ಕಡೆ 

ಅೆಂತಹ್ ಒೆಂದು horrible position ಇದ್.  ಅದಕಾಾ ಗಿ ಮದಲು Coastal Regulatory 

Authority ಯ ಪಮಿಿಷನ್ ಇಲಿದೇ ಮಾಡುವುದು, it is a cognizable offence.  ಇದು 

ಒೆಂದು ಕಿರ ಮಿನಲ್ ಅಫೆನಿ್. ಈ ಒೆಂದು ಪಾರ ಜೆಕ್ಟ ್ನುನ  ತರಾತ್ತರಿಯಲಿ್ಲ  ಮಾಡುತ್ರು ದಿಾರೆ.  

ಇತ್ರು ೀಚೆಗೆ ಕಾನೂನು ಪರ ಕಾರ ಬಂದಂಥ 15 ಸದಸಯ ರ ಸಮಿತ್ರ ಇದ್.  High tide ಎೆಂದರೆ 

ಸಮುದರ  ಸ್ವಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ರು ಗೆ ಸಿ ಲಪ  ಮೇಲೆ ಬಂದು ಸೈಡ್ನಲಿ್ಲ  ನಿಲಿುತು ದ್.  ನದ ಕೂಡ 

ಹಾಗೆಯ್ದ. High tide ನಿೆಂದ ಕನಿಷಿ  200 ಮಿೀಟರ್್ ದೂರದಲಿ್ಲ  ನಾವು ಮಾಡಲೇ ಬೇಕು. ಇದು 

drainage ನಲಿ್ಲ  ಲ್ಲೀಕೇಜ್್ ಆಗಿ ಸುರತಾ ಲ್ ನಾಶವಾಗುತ್ರು ದ್. ಅಲಿ್ಲ  ಈಗ ಏನಾಗಿದ್ಯ್ದೆಂದರೆ 

ಮತೆು  ಏನೀ revamp ಮಾಡುವುದಕೆಾ  ತಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ರು ದಿಾರೆ.  ಈಗ ಅದರ ಪಕಾ ದಲಿ್ಲ  

ಇನನ ೆಂದು ಫೇಸ್ ಮಾಡುತ್ರು ದಿಾರೆ. ಈ ರಿೀತ್ರ ಕರಾವಳಿಯಲಿ್ಲ  ಮಾಡಿದರೆ ಪರಿಸಿ್ವ ತ್ರ 

ಏನಾಗಬಹುದು? ನಾವೀಗ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು ಒೆಂದೂವರೆ ಕೀಟ ಜನಸಂಖೆಯ  

ಇದಿ್ ೀವ. ಇಲಿ್ಲ  ಏನೀ ಒೆಂದು ವಯ ವಸಿ್ವ ತವಾಗಿ ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ರು ದಿಾರೆ. 

ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲಿ್ಲ  ಒೆಂದು ರಾಜಕಾಲುವ ಇರುತು ದ್, ಈ ರಾಜಕಾಲುವಗಿೆಂತ ಸಣ್ಣ  ಕಾಲುವ 

ಇಲಿ್ಲ  ಇದ್. ರಾಜ ಕಾಲುವಗೀಸಾ ರ ನಾವು ಎಷ್ಟ ಲಿ್ಕ  ಕಷಟ ಪಡುತ್ರು ದಿ್ ೀವೆಂದು ನಿೀವೇ 

ನೀಡುತ್ರು ದಿ ೀರಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಅದಕೆಾ  ಮಾನಯ  ಕೀಳಿವಾಡರವರ ನೇತೃತಿ ದಲಿ್ಲ  ಒೆಂದು 

ಸಮಿತ್ರಯನುನ  ರಚ್ನೆ ಮಾಡುತ್ರು ದಿಾರೆ.  ಆ ರಿೀತ್ರ ಮಂಗಳೂರಿನಲಿ್ಲೀ ಬಹ್ಳ ಪವತರ ವಾದ 

ಕೆಲವು ನದಗಳಿವ.  ಇದೆಂದು ಇಶೂಯ .  

ಇನನ ೆಂದು ವಚಾರವೇನೆೆಂದರೆ, ಮಂಗಳೂರಿನಲಿ್ಲ  ಕರಾವಳಿ ಪರ ದೇಶದಿು  ಅಲಿ್ಲ  

ಬಹ್ಳ ಸಮಸೆಯ ಗಳಿವ.  M.R.P.L (Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited) 

ಎೆಂದು ಒೆಂದು refinery ಪಾರ ರಂರ್ವಾಯಿತ್ತ.  ಅದು ಫೇಸ-1 ಆಯಿತ್ತ. ಅದಕೆಾ  ಸುಮಾರು 

1200 ಎಕರೆ ಜಮಿೀನು ಭೂಸಿ್ವಧೀನ ಮಾಡಿದರು.  They started refining crude oil.  

ಇದಲಿದೇ ಎೆಂ.ಆರ್್.ಪಿ.ಎಲ್ ಫೇಸ್-1 ಆದ ನಂತರ, ಫೇಸ್-2, ಫೇಸ್-3 ನಂತರ ಈಗ ಅವರು 

ಫೇಸ-4ಗೆ ಹೊೀಗುತ್ರು ದಿಾರೆ.  ಅದಕೂಾ  ಕೂಡ land acquisition ಕೂಡ ಆಗುತ್ರು ದ್.   ಈ 
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ಎೆಂ.ಆರ್್.ಪಿ.ಎಲ್ ಬಂದ ನಂತರ ಅದರ ಸುತು ಮುತು ಲ್ಲನ ಪರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  Mangalore Special 

Economic Zone ಎೆಂದು ಇನನ ೆಂದು ಮಾಡಿದರು.  That is purely depending on 

processing oil.  ಇದನುನ  ಪ್ಟರ ೀಲ್ಲಯಂ ಪಾರ ಡಕ್ಟ ್ ಗೆ ಮಾತರ  ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಇದಲಿದೇ 

ಇನನ ೆಂದು ಬಹ್ಳ ವಷ್ಠನಿಲ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂಥ ಜಮಿನಿಯ B.A.S.F (Baden Aniline 

and Soda Factory)ನಲಿ್ಲ  ಸಿ್ವಪನೆ ಮಾಡಿದಿಾರೆ.  ಜಮಿನಿಯಲಿ್ಲರುವ ಫಾಯ ಕಟ ರಿಯಲಿೆೀ 

ಸ್ವವರಾರು ಜನ ಸತ್ರು ದಿಾರಂತೆ.  It is most dangerous. ಇದು ಸುರತಾ ಲ್ ಪಕಾ  

ಬ್ಬಲಗಾರ ಮದಲಿ್ಲ  ಇದ್. ಅದರಳಗೆ ಯಾರೂ ಹೊೀಗುೆಂತ್ರಲಿ . ಅಷ್ಟಟ  poisonous 

chemicals ಇರುತು ದ್. ನಂತರ M.C.F (Mangalore Chemicals and Fertilizers Limited) ಇದ್.  

SEZ ನಲಿ್ಲ  more than 50 units ಬರುತ್ರು ದ್. ಇದ್ಲಿ್ಕ  ಇದ್. ಒೆಂದು ಕಡೆ N.M.P.T (New 

Mangalore Port Trust) ಇದ್, ಈ ಎನ್.ಎೆಂ.ಪಿ.ಟಯಲಿ್ಲ  ಬಹ್ಳಷ್ಟಟ  ಕೀಲ್, ಡಸಟ ್, 

ಸ್ವಮೆೆಂಟ್ ಇನಿನ ತರೆ ವಷಕಾರಿ ವಸುು ಗಳಿರುತು ವ. ಓಪನ್ ಏರಿಯಾದಲಿ್ಲ  ಬಿಟಟ ರುವುದರಿೆಂದ 

ಧೂಳ್ಳ ಹೆಚ್ಚಚ  ಬರುತ್ರು ದ್.  ಇದಲಿದೇ ಎೆಂ.ಸ್ವ.ಎಫ್್, K.I.S.CO (Kudremukh Iron & Steel 

Company) ಇವಲಿವೂ ಸುಮಾರು 10 ಕಿಲೀ ಮಿೀಟರ್್ radius ನಳಗೆ ಇರುವಂಥ 

ಘಟಕಗಳಾಗಿವ. ಇತ್ರು ೀಚೆಗೆ ಕೀವಡ್-19 ಬಂತ್ತ.  ಅತ್ರ ಹೆಚ್ಚಚ  ಜನ ಅದೇ ಪರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  

ಸತು ದಿಾ ರೆ. ಸುಮಾರು ಐದು ಗಾರ ಮಗಳ್ಳ ನಾಶವಾಗಿದ್. ಇದಕಿಾ ೆಂಥ ಮುಖ್ಯ ವಾದುದು 

ಏನೆೆಂದರೆ, ಉಡುಪಿಯ ಪದುರ್ ನಲಿ್ಲ  ಕೇೆಂದರ  ಸಕಾಿರ energy security ಗಾಗಿ I.S.P.R 

(Indian Strategic Petroleum Reserve) ಎೆಂದು ಭೂಮಿಯನುನ  ಕರೆದು, ಅದರಡಿ ಒೆಂದು 

ಬಂಕರ್್ ರಿೀತ್ರ ಮಾಡಿದಿಾರೆ.  ಇದು ಕೂರ ಡ್ ಪ್ಟರ ೀಲ್ಲಯಂ. ಕೂರ ಡ್ ಪ್ಟರ ೀಲ್ಲಯಂ 

ಎೆಂದರೆ, ಹ್ಡಗಿನಲಿ್ಲ  ನಾವು more than five lakh tonne berthing ಮಾಡುವುದಕೆಾ  

ಆಗುವುದಲಿ .  So, what they do is, from the shore, they go nearly 17 kms faraway.  

ಅಲಿ್ಲೆಂದ S.P.M (Single Point Mooring) ಎೆಂದು ಹೇಳ್ಳತಾು ರೆ.  ಅದನುನ  pump ಮಾಡಿ  

ಸಂಗರ ಹಸುತಾು ರೆ. Actually energy sector ನುನ  ತ್ತತ್ತಿ ಸಂದರ್ಿದಲಿ್ಲ  

ಉಪಯೀಗಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಹೇಳ್ಳತ್ರು ದಿರು. ಮದಲು 45 ದನಗಳಲಿ್ಲ  ಖ್ಯಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು 

ಹೇಳ್ಳತ್ರು ದಿರು.  ಈ ಎರಡು ಬಂಕರ್್ನಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ ಸ್ಟ ೀರೇಜ್್ ಇದ್.   

ಇದು ಪಕಾ ದ ಹ್ಳಿು ಗಳಿಗೆಲಿ್ಕ  ವಾಯ ಪಿಸುತ್ರು ದ್.  ಇತ್ರು ೀಚಿಗೆ ಅಲಿ್ಲನ ರೈತರು ಬ್ಬಲ್ಕಕ್್, 

ಕುತೆು ತೂು ರು, ಸೂರಿೆಂಜೆ ಮತೆು  ಅಕಾ ಪಕಾ ದ ಕಡೂರಿನ ಮದ್ಯ  ಹ್ಳಿು ಗಳಿವ, ಆ ಹ್ಳಿು ಗಳಲಿ್ಲ  ಗದಿ್  

ಉಳ್ಳಮೆ ಮಾಡುವಾಗಲ್ಲ ಕೂಡ ಆಯಿಲ್ ಕಂಟೆೆಂಟ್ ಬರುತ್ರು ದ್. ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ 

ಮಲೆನಾಡಿನಲಿ್ಲ  ಮಲೆನಾಡು ಗಿಡಡ  ಎೆಂದು ಹ್ಸುಗಳನುನ  ತರಿಸ್ವದಿಾರೆ. ಈ ದನಕರುಗಳ 
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ಕಾಲು ಮತ್ತು  ಬ್ಬಯಿ ಎಲಿ್ಕ  ಮೇಯುವಾಗ ಎಲಿ್ಕ  ಆಯಿಲ್ ತ್ರೆಂದು ಅದರ ಸಂತತ್ರಯೇ 

ಸಂಪೂಣ್ಿವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುತ್ರು ದ್. ಆ ಹ್ಸುವನ ಒೆಂದು ಲ್ಲೀಟರ್್ ತ್ತಪಪ ಕೆಾ  ರೂ.3,000/- 

ದೆಂದ ರೂ.4,000/-ಗಳವರೆಗೆ ಬ್ಲೆ ಇದ್.  ಅದು ಆಯುವೇಿದಕ್್ ತ್ತಪಪ . ಅದನುನ  ನಾನು 

ಕೂಡ ತರಿಸುತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಲಿ್ಲ  ಎಲಿ್ಕ  ದನಕರುಗಳನುನ  ಗದಿ್ ಗೆ ಮೇಯಲು 

ಬಿಡುತಾು ರೆ. ನಮಮ ಲಿ್ಲ  ಮಲೆನಾಡಿನ ರಿೀತ್ರ ಗುಡಡ ದಲಿ್ಲ  ಮೇಯಲು ಬಿಡುವುದಲಿ . ಮಲೆನಾಡು 

ಗಿಡಡ  ಹ್ಸು ಎೆಂದರೆ ಅದು ಸೆಪ ಷಲ್ ತಳಿ.  ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ ಸುರತಾ ಲ್ ಪಕಾ ದಲಿ್ಲ  ಸೂರಿೆಂಜೆ ಇದ್. 

ಆ ಸೂರಿೆಂಜೆಯಲಿ್ಲ  ಪೊನನ ಗಿರಿ ಮಹಾಲ್ಲೆಂಗೇಶಿ ರ ದೇವಸಿ್ವನದಲಿ್ಲ  ಒೆಂದು ಕಲ್ಕಯ ಣಿ ಇದ್. ಆ 

ಕಲ್ಕಯ ಣಿ ಮಳೆಗಾಲದಲಿ್ಲ  ಮುಚಿಚ ಕಳ್ಳು ತು ದ್. ಆಮೇಲೆ ನೆರೆ ಹೊೀದಾಗ ಖ್ಯಲ್ಲಯಾಗುತು ದ್.  

ತಾವು ಏನಾದರೂ ನೀಡಿದರೆ ಅದರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಮಡಿಡ ಯ ರಿೀತ್ರ ಫುಲ್ ಆಯಿಲ್ 

ಕಂಟೆೆಂಟ್ ಇದ್. ಅಲಿ್ಲನ ಭೂಮಿಯ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ತೈಲ ಸ್ೀರಿಕೆಯಾಗುತ್ರು ದ್ ಎೆಂದು 

ಅಕಾ ಪಕಾ ದ ಜನರು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೊೀಗಿ ಗಲ್ಕಟೆ ಮಾಡಿದರು.  ಆಗ ಸಕಾಿರ ಬೇಗನೆ ಅಲಿ್ಲಗೆ 

ಹೊೀಗಿ ಅದಕೆಾ  ಕಾೆಂಕಿರ ೀಟ್ ಹಾಕಿ, ಕಾೆಂಪ್ರೆಂಡ್ ಗೀಡೆ ಕಟಟ  ಆ ಕಡೆ ಯಾರೂ  

ಹೊೀಗದಂತೆ ಮಾಡಿದಿಾರೆ.   ಪರ ತ್ರ ವಷಿ ಹೆಚ್ಚಚ  ಕಡಿಮೆ ಹ್ತ್ತು  ಸ್ವರಿ ಅಲಿ್ಲ  ಬ್ೆಂಕಿ 

ಕಾಣಿಸ್ವಕಳ್ಳು ತು ದ್.  ಅದು ಉರಿಯುವಾಗ ಅದರ ಸುತು ಮುತು ಲ್ಲನ ಪರ ದೇಶಕೆಾ  benzene 

ಮತ್ತು  ಇತರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳ smell ಹ್ರಡುತ್ರು ದ್.  ಆ ಪರ ದೇಶದ ಸುತು -ಮುತು  ಕಾಯ ನಿ ರ್್ ರೇಟ್ 

ಹೆಚಾಚ ಗಿದ್.  ಅದಕೆಾ  ನಾನು ಕೇಳ್ಳವುದೇನೆೆಂದರೆ, ಫಸಟ ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಸಕಾಿರ 

ಅಲಿ್ಲನ ಜನರ ಆರೀಗಯ  ಮತ್ತು  ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಮುೆಂದ್ ಏನಾಗಬಹುದು ಎೆಂದು ಸಟ ಡಿ 

ಮಾಡಿದ್ಯೇ?  Normally they have to do it.  ಹಾಗೆಯೇ ಅವರು 2ನೇ ಹಂತ ಮತ್ತು  3ನೇ 

ಹಂತದಲಿ್ಲ  ಮಾಡಿದಿಾರೆ. More than ten times ಬ್ೆಂಕಿ ಬಿೀಳ್ಳತ್ರು ದ್. ಆ ಬ್ೆಂಕಿ ಬಿದಿಾ ಗ ಅದು 

ಬನ್ಿ  ಆಗುವಾಗ ಸಂಪೂಣ್ಿವಾಗಿ ಪರಿಸರಕೆಾ  ವಾಯ ಪಿಸ್ವಕಳ್ಳು ತ್ರು ದ್.  ಸಕಾಿರ ಏನೂ 

ಸುರಕ್ಷತಾ ಕರ ಮ ಕೈಗಳ್ಳು ವುದಲಿ . ಅವರು ಬರಿೀ ಮಾಕ್್ ಡಿರ ಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒೆಂದು ಸೈರನ್ 

ಹೊಡೆಯುತಾು ರೆ ಅಷ್ಟ .  They do this mock drill also very rarely.  ಈ ಒೆಂದು ಪವತರ ವಾದ 

ದೇವಸಿ್ವನ  ಕೂಡ ಇದಿು , ಆ ನದಯಲಿ್ಲನ  ಮಡಿಡ ಯ ನಿೀರಿನಲಿ್ಲ  ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕ, ದೇವರ 

ತಳೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ರು ದಿಾರೆ. ಇದೇ ರಿೀತ್ರ ನಮಮ  ನದಗಳ್ಳ ಕೂಡ ಕಲುರ್ಷತವಾಗಿ 

ತ್ತೆಂಬ್ಬ ಸಮಸೆಯ ಯಾಗುತ್ರು ದ್. ಕಟೀಲು ದುಗಾಿಪರಮೇಶಿರಿ ದೇವಸಿ್ವನವದ್. ಇದು ಬಹ್ಳ 

ಪುರತಾತನ ಇತ್ರಹಾಸವುಳು  ದೇವಸಿ್ವನ.  ಈ ದೇವಸಿ್ವನದ ಪಕಾ ದಲಿೆ ೀ ನಂದನಿ ನದ ಇದ್. ಆ 

ನಂದನಿ ನದ ನಮಮ  ತ್ತಳ್ಳನಾಡಿನವರಿಗೆ ಬಹ್ಳ ಒೆಂದು ಪವತರ ವಾದ ನದ. ಏಕೆೆಂದರೆ, 

ವಷಿಕಾ ಮೆಮ  ಅದರಲಿ್ಲ  ಮಿೀನು ಬಹ್ಳ ಟೇಸಟ ್ ಇರುತು ದ್ ಎನುನ ವಂಥ ಸಂಪರ ದಾಯವದ್. 
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ಈಗ ಅಲಿ್ಲ  ಕಟೀಲ್ ದುಗಾಿ ಪರಮೇಶಿರಿ ದೇವಸಿ್ವನವದ್.್ ʼಕಟೀ ಎೆಂದರೆ ಸ್ೆಂಟʼ ಆ 

ನದಯ ಸ್ೆಂಟದಲಿ್ಲ  ಹುಟಟ  ಬ್ಳೆದದಿು  ಎೆಂದು ಪರ ತ್ರೀತ್ರ ಇದ್.  ಬಹ್ಳ ಪರ ಮುಖ್ವಾದ 

ಒೆಂದು ಇತ್ರಹಾಸ ಪರ ಸ್ವದಿವಾದ ದೇವಸಿ್ವನ.  ಈಗ ಆ ನದಗೆ ಇಳಿಯುವಂತ್ರಲಿ , ಅೆಂತಹ್ 

ಪರಿಸಿ್ವ ತ್ರ ಇದ್.  There is a horrible situation.  ಒೆಂದು ಕಡೆ ನಿಮಮ ಲಿ್ಲ  ಪಾರ ಪರ್್ ಆಗಿ ಏನೂ 

ಫೈರ್್ ಫೈಟೆಂಗ್್ ಸ್ವಸಟ ೆಂ ಏನೂ ಇಲಿ .  Western coast is the most dangerous and 

sensitive area.  ನಮಮ  ಗೀವಾ ಬಿಟಟ ರೆ, ಕಾರವಾರದೆಂದ ಕಚಿಚ ನ್ವರೆಗೆ it is the most 

sensitive zone.  ಅದು western zone.  ಈ ಕಡೆ ವಸಟ ನ್ಿ  ಘಾಟ್ ಇದ್.  ಆ ಕಡೆ ಸೌತ್-

ನಾತ್ , ಈ ಕಡೆ Arabian Sea ಇದ್.  Itʼs್ an್ international್ border.್ ್ It್ has್ become್ a್

hydro-carbon hub.  ಈಗ ಹೆಚ್.ಪಿ.ಸ್ವ.ಎಲ್ ಸ್ಟ ೀರೆಜ್್ ಮಾಡುತಾು ರೆ, ಡಿೀಸೆಲ್, 

ಪ್ಟರ ೀಲ್ಲಯಂ ಪಾರ ಡಕ್ಟ ್, ISPR storage, refined oil, crude oil, ಇನಿನ ತರೆ ಎಲಿ್ಕ  ಸೇರಿ it has 

become a hydro-carbon hub.  ನಮಮ ಲಿ್ಲ  ಏನಾದರೂ ಫೈರ್್ ಫೈಟೆಂಗ್್ ಸ್ವಸಟ ೆಂ ಇದ್ಯ್ದ 

ಎೆಂದು ನಮಗೂ ಗತ್ರು ಲಿ . ಅಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೂ foam ಕೂಡ ಇಲಿ . ನಾವು 

ಇೆಂಟರ್್ನಾಯ ಷನಲ್ ಬ್ಬಡ್ಿ ರ್್ನಲಿ್ಲ  ಇದಿ್ ೀವ. ಯಾರಾದರೂ long range missile 

ಹಾಕಿದರೆ, up to ಬಂಟಿ್ಯಳ ಮತ್ತು  ಪುತೂು ರು ಹೊತ್ರು  ಉರಿದರೆ ಅದರಲಿ್ಲ  ಯಾರಬಬ ರೂ 

ಉಳಿಯುವುದಲಿ .  ಈ ಭೀಪಾಲ್ನಂತಹ್ ಸ್ೀರಿಕೆಯಾದ worst carcinogenic gas ಈ 

B.A.S.F ನಲಿ್ಲ  ಇದ್.  M.R.P.L ನಲಿ್ಲ  ಏನಾದರೂ ಒಮೆಮ  explode ಆದರೆ, what is the 

government prepared to do?  ಇತ್ರು ೀಚೆಗೆ ದ್ಹ್ಲ್ಲಯ ಕೇಜಿರ ವಾಲ್ ಸಕಾಿರ high density air 

pollution ಎೆಂದು ಒೆಂದು  ಸ್ವಸಟ ೆಂ ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಅದು ಎಷ್ಟಟ  ಸೆಮ ಲ್ ಬರುತು ದ್, ಎಷ್ಟಟ  ಡಸಟ ್ 

ಬರುತು ದ್ೆಂದು ಮಾಡಿದಿಾರೆ.  Air pollution control ಮಾಡುವುದಕೆಾ  ನಮಮ ಲಿ್ಲ  ಆ ರಿೀತ್ರಯ 

ಯಾವುದೇ ಸ್ವಸಟ ೆಂ ಕೂಡ ಇಲಿ . ಆಮೇಲೆ ಐದು ವಷಿಗಳ ಹೆಂದ್ ನಮಮ  ಮಂಗಳೂರು 

ಜಿಲಿ್ಕಧಕಾರಿಯವರು ನಮಮ  ನೇತಾರ ವತ್ರ ನದಯಲಿ್ಲ  ನಿೀರಿಲಿವೆಂದು ಅವರ ಹ್ತ್ರು ರ 

ಬೇಡುತ್ರು ದಿಾರೆ. ನಮಮ  ನಿೀರನುನ  ತೆಗೆದುಕಳ್ಳು ತ್ರು ದಿಾ ರೆ.  ಇವರು ಅವರನುನ  ಬೇಡುತ್ರು ದಿಾರೆ. 

ಅೆಂತಹ್ ಪರಿಸಿ್ವ ತ್ರ ಬಂದದ್.  ಇತ್ರು ೀಚೆಗೆ ಅಲಿ್ಲ  Desalination Plant ಹಾಕಿ ನಿೀರನುನ  

ತೆಗೆಯುತ್ರು ದಿಾರೆೆಂದು ಹೇಳ್ಳತ್ರು ದಿಾರೆ.  ಅದು ಇನೂನ  ಕಂಪಿಿೀಟ್ ಆಗಿಲಿ .  ನಮಮ ಲಿ್ಲ  

ಮದಲನೆಯದಾಗಿ water pollution, ಇನನ ೆಂದು air pollution ಇದ್.  ಮತೆು  ಐದಾರು 

ಗಾರ ಮಗಳ್ಳ ನಾಶವಾಗಿವ. ಇಷ್ಟ ಲಿ್ಕ  ಸಮಸೆಯ ಗಳ್ಳ ಈ ಕರಾವಳಿ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲದ್. ಅದು 

ಒೆಂದು ಸುೆಂದರವಾದ ನಾಡು. ಈಗ ಇಲಿ್ಲ  ನಾವು ಪ್ಟರ ೀಲ್ಲಯಂ ಪಾರ ಡಕ್ಟ ್ಗೆ ರೂ.100/-ಗಳ್ಳ 

ಕಟಟ ರೆ, ಅವರು ದ್ಹ್ಲ್ಲಗೆ ಹೊೀಗಿ ರೂ.100/-ಗಳಿಗೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತಾು ರೆ.  ಕನಾಿಟಕದ 
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ಜನತೆಗೆ ಏನೂ ಒೆಂದು concession ಕೂಡ ಇಲಿ . Moreover, budget allocation also 

should be given.  ಏಕೆೆಂದರೆ, ಈ ಪರ ದೇಶದೆಂದ ಅತ್ರ ಹೆಚ್ಚಚ  ಜಿಎಸ್ಟ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತು ದ್.  It 

has become one of the economic hub/zones.  ಒೆಂದು ಕಡೆ, ನಮಮ  ಮಂಗಳೂರಿನಲಿ್ಲ  

ವಮಾನದ ದುರಂತ ನಡೆಯಿತ್ತ. ಇದು tabletop airport.  ಅದು ಕಂಟರ ೀಲ್ ಆಗದೇ  

ಎಲಿ್ಕ  ಬ್ೆಂಕಿಗೆ ಸ್ವಕಿಾ  ಸತು ರು.  ಯಾವುದೂ ನಮಮ ಲಿ್ಲ  ಒೆಂದು ಫಯರ್್ ಫೈಟೆಂಗ್್ ಇಲಿ . ಈಗ 

ಸುಮಾರು 150-160 ಮಿೀಟರ್್ ಎತು ರದ residential building ಕೂಡ ಬರುತ್ರು ದ್.  ಅಲಿ್ಲ  ಒೆಂದು 

ಲ್ಕಯ ಡರ್್ ಇಲಿ . ಅಲಿ್ಲ  ಇೆಂತಹ್ ಪರಿಸಿ್ವ ತ್ರ ಇದ್. ಆಮೇಲೆ ನಮಮ  ಜನ ಏಕೆ ಸ್ವಯುತ್ರು ದಿಾರೆೆಂದು 

ಏನಾದರೂ ಒೆಂದು health index ಇದ್ಯೇ? ನಮಮ ಲಿ್ಲ  8 ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್್ಗಳಿವ.  

ಇನನ ೆಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್್ ಬರುತ್ರು ದ್. ಒಟ್ಟಟ  ಒೆಂರ್ತ್ತು  ಮೆಡಿಕಲ್ 

ಕಾಲೇಜ್್ಗಳಾಗುತು ವ. ಆದರೆ ಏನು ಪರ ಯೀಜನ? ಬಡವರಿಗೆ ಸಕಾಿರಿ ಆಸಪ ತೆರ ಗಳ್ಳ ಇಲಿ . 

ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರು ಕೂಡ ಇಲಿ . ಅಲಿ್ಲ  ಇೆಂತಹ್ ಪರಿಸಿ್ವ ತ್ರ ಇದ್. ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಆಯಿಲ್ ಕಂಟೆೆಂಟ್ 

ಇದ್.  

(ಮಂದು...) 

(752)16.9.2021/4.20/ಎಂ.ಎಂ-ಆರ.ಎನ್  

(ಸಭಾಪತ್ರಯವರ ಉಪಸಿ್ವ ತ್ರ) 

ಶಿರ ೀ ಬಿ.ಎಂ. ಫಾರೂಖ್  (ಮಂದು):- 

ಸಮುದರ , ನದ ಎಲಿ್ಕ  ಪೂತ್ರಿ ಕಲುರ್ಷತವಾಗಿ ಇೆಂತಹ್ ಸಂತತ್ರಗಳ್ಳ ನಾಶವಾಗುವ ಪರಿಸಿ್ವ ತ್ರ 

ಬಂದದ್.  ಇದೆಂದು ದಡಡ  ಸವಾಲ್ಕಗಿದ್.  ಇನನ ೆಂದು ಮುಖ್ಯ ವಾದ 

ವಷಯವೇನೆೆಂದರೆ, ಇದನುನ  ನನನ  ಸಹ್ ಸದಸಯ ರ ಗಮನಕೆಾ  ಮತ್ತು  ಸಕಾಿರದ ಗಮನಕೆಾ  

ಏತಕೆಾ  ತರುತೆು ೀನೆ ಎೆಂದರೆ ಕರಾವಳಿಯನುನ  ರಕಿಾ ಸ್ವ.  ನಮಮ ಲಿ್ಲ  Disaster Management ಕೂಡ 

ಇಲಿ .  ನಮಮ ಲಿ್ಲ  Karnataka Coastal Zone Management Authority  ಇದ್.  ಅದೇ ರಿೀತ್ರ 

Central Coastal Zone Management Authority   ಕೂಡ ಇದ್. ಅದರಲಿ್ಲ  ಕೂಡ ಮಾಡಿಲಿ .  

ಇದನುನ  solve ಮಾಡುವುದಕೆಾ  ಯಾರಿೆಂದಲ್ಲ ಸ್ವಧಯ ವಲಿ , ಅಧಕಾರಿಗಳಿೆಂದಲ್ಲ 

ಸ್ವಧಯ ವಲಿ .  ಆದಿ ರಿೆಂದ ಇದಕಾ ೆಂದು ಉರ್ಯ ಸದನಗಳ ಸದಸಯ ರ ಸದನ ಸಮಿತ್ರಯನುನ  

ರಚಿಸಬೇಕು.  ಉರ್ಯ ಸದನಗಳ ಸದಸಯ ರು ಮಾತನಾಡುತಾು ರೆ.  ಏಕೆೆಂದರೆ ಸುಮಾರು 5-6 

ಹ್ಳಿು ಗಳ್ಳ ಈಗಾಗಲೇ ನಾಶವಾಗಿವ.  ಇರುವ ನದಗಳನುನ  ಕೈ ಬಿಟಟ ರೆ ಯಾವುದೂ 

ಸ್ವಗುವುದಲಿ .  ಇಲಿ್ಲನ ಪರಿಸಿ್ವ ತ್ರ ಗಂಗಾ ನದಗಿೆಂತ ಕೆಟಟ ದಾಗುತು ದ್. Safety is the most 
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important. It is most sensitive zone.  ಸ್ವ.ಎಸ.ಎಫ್್ನವರು ಬಂದು ನಮಮ ನುನ  

ರಕಿಾ ಸುತಾು ರಾ? ಅಲಿ್ಲನ ಪರಿಸಿ್ವ ತ್ರ ಏನಾಗಿದ್ ಎೆಂದು ಏನಾದರೂ ಬೇಕಲಿವೇ? ಮಿೀನುಗಾರಿಕೆ 

ಇಲ್ಕಖೆಯು most neglected department ಆಗಿದ್.  ಏಕೆೆಂದರೆ ಕಲುರ್ಷತವಾಗಿರುವ ಈ 

ಸಮುದರ  ಮತ್ತು  ನದಯಲಿ್ಲ  ಯಾವ ಮಿೀನೂ ಇಲಿ .  ಮದಲ್ಕದರೆ ಒಬಬ ನು ಬೀಟ್ 

ಹಡಿದುಕೆಂಡು ಸಮುದರ ಕಿಾ ಳಿದು 4-5 ಕಿಲೀ ಮಿೀಟರ್್ ಹೊೀದರೆ ಮಿೀನು ಹಡಿದುಕೆಂಡು 

ಬರುತ್ರು ದಿ . ಇವತ್ತು  ಮಿೀನಿನ ಬೀಟ್ ಹಡಿದುಕೆಂಡು ಹೊೀದರೆ 10 ದವಸ ಆಗುತು ದ್, 

ಗುಜರಾತ್ coast ಗೆ ಹೊೀಗಿ ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಬರಬೇಕು. ಅೆಂತಹ್ ಪರಿಸಿ್ವ ತ್ರ ಆಗಿದ್. Ecological 

sensitive ಇೆಂದ ಈ ರಿೀತ್ರಯ ಪರಿಸಿ್ವ ತ್ರ ಬರುವುದಕೆಾ  ಕಾರಣ್ವಾಯಿತ್ತ.  ಇದನುನ  ಹೀಗೇ 

ಬಿಟಟ ರೆ ಕರಾವಳಿ ಪೂತ್ರಿಯಾಗಿ ನಾಶವಾಗುತು ದ್.  ಮಧಯ ದಲಿ್ಲ  ಇಲಿ್ಲ  ಬಹ್ಳಷ್ಟಟ  

ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿವ.  ಸಕಲೇಶಪುರ ಘಾಟ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಪರ ತ್ರ ವಷಿ landslide 200 ಕೀಟ 

ರೂಪಾಯಿಗಳ್ಳ ಖ್ಚಾಿಗುತು ದ್.  ಒೆಂದು tunnel road ಮಾಡಿ ಆ port ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ ್ ಮಾಡಿ  

ಮಾಡಬಹುದು.  ಮಂಗಳೂರಿನಲಿ್ಲ  ಸ್ವಮ ಟ್  ಸ್ವಟ ಇದ್.  Mangala Corniche ಎೆಂದು 

ಸುಮಾರು 20 ವಷಿಗಳ ಹೆಂದ್ River Front Development Project ಎೆಂದು ಒೆಂದು 

ಪಾರ ಜೆಕ್ಟ ್ ಮಾಡಿದರು. ಮದಲ ಹಂತದಲಿ್ಲ  ಉಳಾು ಲದೆಂದ ಕೂಳೂರುವರೆಗೆ ನಂತರ 

ಗುರುಪುರದೆಂದ ಕಣ್ಣಣ ರುವರೆಗೆ ಸಂಪಕಿಿಸುವ ರಸೆು  ಅದು ಇವತ್ರು ನವರೆಗೂ ಬಂದಲಿ .  

ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್್ ಮಾಡಿ consent ಕಡುತಾು ರೆ, ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್್.ನಲಿ್ಲ  ಶೇ.1.36 ಟೆೆಂಡರ್್ ಆಗುತು ದ್.  

ಅದರಲಿ್ಲ  ಶೇ.40ರಷ್ಟಟ  ಟೆೆಂಡರ್್ಗಳಿಗೆ ಹೆಂದ್ ಇಲಿ , ಮುೆಂದ್ ಇಲಿ . ಆ ರಿೀತ್ರಯ ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. 

ಇದ್.  ಈ ರಿೀತ್ರ ಆದರೆ ಪರಿಸಿ್ವ ತ್ರ ಏನು?  ಇಷ್ಟ ಲಿ್ಕ  ಸಮಸೆಯ ಗಳಿವ.  ನಮಮ  ನಾಡಿನ  

ಹತರಕ್ಷಣೆಗೀಸಾ ರ ಇದಕೆಾ  ಒೆಂದು ಸದನ ಸಮಿತ್ರ ರಚ್ನೆ ಆಗಬೇಕು.  ನಮಮ  ಅಳಿವು; 

ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕವಾಗಿ ಅಲಿ್ಲ  flora fauna ಏನೇ ಆಗಲ್ಲ, ಜನಸ್ವಮಾನಯ ರ ಬದುಕು ಬಹ್ಳ ಮುಖ್ಯ .  

ಅದನುನ  ಸೂಕು ವಾಗಿ ಅಧಯ ಯನ ಮಾಡಬೇಕು.  ಅಲಿ್ಲನ ಮಾಲ್ಲನಯ ; MRPL  ನಲಿ್ಲ  ಇದೇ ರಿೀತ್ರ 

employment is very bad. It is highly automated industry.   ಇದಕೆಾ  ಬಹ್ಳ ಅನುರ್ವ 

ಇೆಂಜಿನಿಯರುಗಳ್ಳ ಬೇಕು.  ಉಳಿದಂತೆ ಎಲಿ್ಕ  automated heads.  So, no employment 

generation. ಅದು ಕೂಡ ಶೇ.10ರಷ್ಟಟ  ಉದಯ ೀಗ ಇದಿ ರೆ ಶೇ.8ರಷ್ಟಟ  ತಮಿಳ್ಳನಾಡು, 

ಆೆಂಧರ ಪರ ದೇಶ, ಕಲಾ ತಾು , ಬಂಗಾಳಿಯವರು ಇದಿಾರೆ.  ಕನನ ಡಿಗರು ಯಾರೂ ಇಲಿ  ಮತ್ತು  

ಒಳಗಡೆ ಹೊೀಗುವಂತ್ರಲಿ .  ಈ ಬಗೆೆ  ಒೆಂದು ಸಮಿತ್ರ ರಚ್ನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಮೂಲಕ ಪರ ಯತನ  

ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಈ ಕರಾವಳಿಯನುನ  ಉಳಿಸಬಹುದು.  ಮಂಗಳೂರಿನಲಿ್ಲ  ಟೂರಿಸಂ 

ಅೆಂತ್ತ ಇಲಿವೇ ಇಲಿ . ಅೆಂತಹ್ ಪರಿಸಿ್ವ ತ್ರಯಾಗಿದ್.  
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 ಶಿರ ೀ ಎಸ್.ಎಲ. ಭೀಜೇಗೌಡ(ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆೆೀತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, 

ಅವಕಾಶಕಾಾ ಗಿ ಧನಯ ವಾದಗಳ್ಳ.  ಇವತ್ತು  ನನಗೆ ದಾಸರ ವಾಣಿಯೆಂದು ನೆನಪಾಗುತ್ರು ದ್. 

“ಮಾನವ ಜನಮ  ಬಹು ದಡಡ ದು ಹುಚ್ಚ ಪಪ ಗಳಿರಾ”್ ಎೆಂಬುದು.  ಇದು ನಿನೆನ -ಮನೆನ  

ಹೇಳಿದಿ ಲಿ .  ನೂರಾರು ವಷಿಗಳ ಹೆಂದ್ ಹೇಳಿರುವುದು.  ಅದನೆನ ೀ ಸವಸ್ವು ರವಾಗಿ ಮಾನವ 

ಸಂಕುಲ, ಪರ ಕೃತ್ರ ಸಂಕುಲ ಉಳಿಯಬೇಕೆನುನ ವ ವಚಾರದಲಿ್ಲ  ವಶೇಷವಾಗಿ ಕರಾವಳಿ 

ವಚಾರದಲಿ್ಲ  ಬಹ್ಳ ಕರಾರುವಕಾಾ ಗಿ ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಫಾರೂಖ್ರವರು ಮಂಡಿಸ್ವದಿಾರೆ.  

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ವಲುಗಳನುು  ರಾಗವಾಗಿ ಹಾಡಿದರು) 

“ಎೆಂಬತಾನ ಲುಾ  ಲಕ್ಷ ಜಿೀವರಾಶ್ಗಳ ದಾಟ ಬಂದ ಈ ಶರಿೀರ,  

ತಾನಲಿ , ತನನ ದಲಿ , ಆಸೆ ತರವಲಿ ,  

ಮುೆಂದ್ ಬಹುದಲಿ್ಕ , ದಾಸನಾಗು ವಶೇಷನಾಗು  

ದಾಸನಾಗು ವಶೇಷನಾಗು, ದಾಸನಾಗು ರ್ವ ಪಾಶ ನಿೀಗು”್ 

 

ಬಹ್ಳ ಜನ ನಿದಿ್  ಮಾಡುತ್ರು ದಿು ದನುನ  ಗಮನಿಸ್ವದ್.  ಕರಾವಳಿ ಬಗೆೆ  ಸಿ ಲಪ  ಎಚೆಚ ತ್ತು ಕೆಂಡು 

ಕೇಳಲ್ಲ ಎೆಂದು ಹಾಡಿದ್. 

ಶಿರ ೀ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರ ಸ್ವದ್:- ಒನಿ್ ಮೀರ್್ . . . 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಭೀಜೇಗೌಡರು ಮತೆು  ಹಾಡಿದರು) 

ಶಿರ ೀ ಎಸ್.ಎಲ. ಭೀಜೇಗೌಡ:- ಈ ಹಾಡು ಬಹ್ಳ ದಡಡ ದಾಗಿದ್. ತಮಾಷ್ಗೆ 

ಹೇಳಿದ್.  ಮಂಗಳೂರು ಕರಾವಳಿ ಇಲಿ್ಲರುವ ಅಧಕಾರಿವಗಿದೆಂದ ಹಡಿದು ಉತು ರ 

ಕನಾಿಟಕ, ದಕಿಾ ಣ್ ಕನಾಿಟಕದಲಿ್ಲಯೂ ಕೂಡ ಮಂಗಳೂರು ಉಡುಪಿಗೆ ವದಾಯ ಭಾಯ ಸಕೆಾ  

ಕಳ್ಳಹಸಬೇಕು.   ಮದಲು ಅಲಿ್ಲ  ʼಅಳಿಕೆʼ ಎೆಂಬ ಶಾಲೆ ಪಾರ ರಂರ್ವಾಯಿತ್ತ.  ಈಗ 

ಶ್ವಮಗೆದಲಿ್ಲ  ಬೇಕಾದಷ್ಟಟ  ವದಾಯ ಸಂಸಿೆ ಗಳ್ಳ ಬಂದವ.  ಮೈಸೂರಿನಲಿ್ಲ , ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲಿ್ಲ  

ಬಂದದ್.  ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲಿ್ಲರುವ ಮಕಾ ಳನುನ  ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ರು ದಿ ರು.  ಶ್ಸುು , 

ನಿಯಮಬದಿವಾದ ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಮಕಾ ಳಿಗೆ ಮುೆಂದನ ರ್ವಷಯ ವನುನ  ರೂಪಿಸುವ 

ಯಾವುದಾದರೂ ಒೆಂದು ಜ್ಞಗ ನಮಮ  ನಾಡಿನಲಿ್ಲ  ಇದ್ಯ್ದೆಂದರೆ ಅದು ಕರಾವಳಿ ಎೆಂದು 

ಹೆಸರಿತ್ತು .  ಇವತ್ತು  ಕರಾವಳಿ ಪರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ವಾತಾವರಣ್ ದನೇ ದನೆ ಯಾವ ರಿೀತ್ರ  

ನಿಮಾಿಣ್ವಾಗುತ್ರು ದ್ ಎೆಂಬುದನುನ  ಸವಸ್ವು ರವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.  ಬಹ್ಳ ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ 

ಕನಾಿಟಕ ರಾಜಯ ದ ಆರ್ಥಿಕ ವಯ ವಸಿೆ ಗೆ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ಕಡುಗೆ ಏನಿದ್, ಅದೇ ರಿೀತ್ರ 
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ಕಡುಗೆಯನುನ  ಕಡುವಂತಹ್ ಯಾವುದಾದರೂ ಮೆಟರ ೀಪಾಲ್ಲಟನ್ ಸ್ವಟ ಇದ್ಯ್ದೆಂದರೆ 

ಅದು ಮಂಗಳೂರು ಆಗಿದ್.  ಇಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ರಿೀತ್ರಯಲಿ್ಲ  ರಾಜಕಿೀಯ ವಾದವನುನ  ನಾವು 

ಮಾಡಲ್ಲಲಿ .  ಅಭಿವೃದಿ  ಬೇಡವೆಂದು ಹೇಳ್ಳತ್ರು ಲಿ .  ಅಭಿವೃದಿ  ಇದಿ ರೆ ಬೇರೆ ಎಲಿ್ಕ  

ವಚಾರಗಳೂ ನಡೆಯುತು ವ. Why all these industries are put-up only in Mangalore. 

Only in coastal land.    ಅದನುನ  ನಾವು ನೀಡಬೇಕಾಗುತು ದ್.  ಅಲಿ್ಲ  ಇರುವಂತಹ್ದಿು  

agriculture base ಇಲಿ , ಕೆಲವಾರು ಗಾರ ಮಾೆಂತರ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಉದಾಹ್ರಣೆಗೆ ಸುಳಯ , 

ಪುತೂು ರು ಆ ಭಾಗಗಳಲಿ್ಲ  ಇದ್. ಸುಪಾರಿ ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು  ತೆೆಂಗು, ಸುವಣ್ಿಗೆಡೆಡ , ಗೆಡೆಡ -ಗೆಣ್ಸು, 

ಉದಿ ಗಿರುವ ಹಾಲು ಸ್ೀರೆಕಾಯಿ ಬಿಟಟ ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ತರಕಾರಿಯನೂನ  ಅಲಿ್ಲ  

ಬ್ಳೆಯುವುದಲಿ .  ಎಲಿ್ಕ  ತರಕಾರಿ ಈ ಭಾಗದೆಂದಲೇ ಹೊೀಗಬೇಕಾಗುತು ದ್.  Agriculture 

base ಅಲಿ್ಲ  ಅಷ್ಟಟ  ಚೆನಾನ ಗಿಲಿ  ಎನುನ ವ ದೃರ್ಷಟ ಯಿೆಂದ ಅಲಿ್ಲ  industrial hub ಆಗಿದ್. 

Education hub ಇದ್. Industrial hub ಮಾಡುವುದರಿೆಂದ repurcation ಏನಾಯಿತ್ತ? ಇವತ್ತು  

ಬಹ್ಳ ಗಂಭಿೀರವಾದಂತಹ್ ವಚಾರವನುನ  ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಿದರು.  ಈಗ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ್ಳ 

ಬಂದವ, ʼಸಮುದರ ಕೆಾ  ನೆೆಂಟಸು ನ, ಉಪಿಪ ಗೆ ಬಡತನʼದಂತಾಗಿದ್.  ಅದು ಮಂಗಳೂರಿನಲಿ್ಲ  

ಸತಯ ವಾಗಿದ್.  ಏಕೆೆಂದರೆ, ನಮಮ  ನಾಡಿನ ಯಾವ ಮಕಾ ಳಿಗೂ ಅಲಿ್ಲ  ಕೆಲಸವಲಿ .  ಭೂಮಿ 

ನಮಮ ದು, ಜ್ಞಗ ನಮಮ ದು, ಇರುವಂತಹ್ ವಯ ವಸಿೆ  ಎಲಿ್ಕ  ಇಲಿ್ಲೆಂದ ದೀಚಿಕೆಂಡು 

ಹೊೀಗುತಾು ರೆ.  ಕೆಲಸ ಮಾತರ  ನಮಮ ವರಾರಿಗೂ ಇಲಿ . What happened to Kudremukh Iron 

Ore Company? One of the largest Iron Ore Company. ಅದು ಈಗ ಏನಾಯಿತ್ತ? ಪರಿಸರ 

ಉಳಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಹೊೀರಾಡುವ ಪರಿಸರವಾದಗಳನುನ  ʼಪರಿಸರ ವಾಯ ದʼಗಳ್ಳ ಎೆಂದು 

ಹೇಳ್ಳತೆು ೀನೆ.  ಇದರಿೆಂದ ನನನ  ಬಗೆೆ  ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಬರೆಯಿರಿ ತೆಂದರೆಯಿಲಿ .  ಅವರು 

ಪರಿಸರವಾದಗಳಲಿ , ವಾಯ ದಗಳ್ಳ.  ಅವರು ಎಲಿ್ಕ  ಅಭಿವೃದಿ  ಕೆಲಸಗಳನುನ  ಹಾಳ್ಳ 

ಮಾಡಿರುವಂತಹ್ವರು. ಉಲಿ್ಕಳ ಏನಾಗುತ್ರು ದ್ ಎೆಂಬುದು ಪರಿಸರವಾಯ ದಗಳಿಗೆ 

ಕಾಣ್ಣತ್ರು ಲಿವೇ? ಉಲಿ್ಕಳದಲಿ್ಲ  ಚ್ಚ್ , ಮಸ್ವೀದ, ದೇವಸಿ್ವನ, ಅಬಬ ಕಾ ರಾಣಿ ಜ್ಞಗ, ಇವತ್ತು  

ಎೆಂತೆೆಂತಹ್ ದೇವಸಿ್ವನಗಳಿವ, ನಾವಲಿರೂ ಕೂಡ ಮಂಗಳೂರಿನ ದೇವಸಿ್ವನಕೆಾ  

ಹೊೀಗುತೆು ೀವ.  ಕಲಿ್ಲರು ಮೂಕಾೆಂಬಿಕೆಯಿೆಂದ, ಧಮಿಸಿ ಳ ಎಲಿ್ಕ  ಕಡೆ ದೇವರನುನ  

ಬೇಡಿ ಹೊೀಗುತೆು ೀವ.  ಅೆಂತಹ್ ಕರಾವಳಿ ಯಾವ ಹಂತವನುನ  ತಲುಪುತ್ರು ದ್ ಎನುನ ವ 

ವಚಾರವನುನ  ಬಹ್ಳ ಸವಸ್ವು ರವಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.  ಮೂಲಭೂತ ಸಮಸೆಯ ಗಳಲಿ್ಲ  

ಯಾವುದಾದರೂ ಮಟಟ ಮದಲ ಸಿ್ವನದಲಿ್ಲ  ನಿಲಿುತು ದ್ ಎೆಂದರೆ ಅದು ಒಳಚ್ರಂಡಿ 

ವಯ ವಸಿೆ .  ಅದರಲಿ್ಲ  ಎರಡು ಮಾತ್ರಲಿ .  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ನಾವು ನೂರಕೆಾ  ನೂರು ಬ್ಬರಿ 



«¥À/16.09.2021/125 

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

ಹೇಳ್ಳತೆು ೀವ, ಇದರಲಿ್ಲ  ರಾಜಕಿೀಯ ಪರ ವೇಶ ಇಲಿ .  ಇರುವಂತಹ್ ಹೆಚ್ಚಚ  ಕಡಿಮೆ ಎಲಿ್ಕ  

ಶಾಸಕರು, ಮಂತ್ರರ ಗಳ್ಳ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದೆಂದ ಬಂದದಿಾರೆ, ಆಲೀಚ್ನೆ ಮಾಡಿ.  ಒೆಂದು 

ಬೇಜ್ಞರಿನ ಸಂಗತ್ರ ಎೆಂದರೆ, ನಮಮ  ಬೈರತ್ರ ಬಸವರಾಜುರವರಂತಹ್ veteran leader, knows 

all the pros and cons everything.  ಒಳೆು ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಚಾರದಲಿ್ಲ  

ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲಿ್ಲರುವಂತಹ್ ವಯ ವಸಿೆಯಲಿ್ಲ  ಈ ನಗರವನುನ  ಮುೆಂಚೂಣಿಯಲಿ್ಲ  ತರಲು 

ಮುೆಂದ್ ಬಂದರುವವರಲಿ್ಲ  ನಿೀವು ಒಬಬ ರು ಎೆಂದು ಅತಯ ೆಂತ ಸಂತೀಷದೆಂದ ಹೇಳ್ಳತೆು ೀನೆ.  

(ಮುೆಂದು) 

(753) 16-09-2021/ 04-30/ ಕೆಹೆಚ-ಆರ್್ಎನ                 (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

ಶಿರ ೀ ಎಸ್.ಎಲ.ಭೀಜೇಗೌಡ (ಮಂದು):-  

ನನಗೆ ತಮಮ  ಕಾಳಜಿ ಬಹ್ಳ ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿದ್. ದಾವಣ್ಗೆರೆಯ ಉಸುು ವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿ 

ಅದ್ಷ್ಟಟ  ಬ್ಬರಿ ದಾವಣ್ಗೆರೆಗೆ ಬಂದದಿಾರೆ ಎನುನ ವುದಕೆಾ  ತಾವು ದಾವಣ್ಗೆರೆಯಲಿ್ಲ  

ಚ್ಚನಾವಣೆಗೆ ನಿಲಿಬೇಕಾಗಿಲಿ . ಆದರೆ, ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲಿ್ಲ  ಇೆಂತಹ್ ಬಿಡುವಲಿದ 

ಸಮಯದಲಿ್ಲಯೂ ಕೂಡ ತಾವು ಸಚಿವರಾಗಿ ಬಹ್ಳ ಒಳೆು ಯ ಕೆಲಸಗಳನುನ  ಮಾಡಿ, 

ದಾವಣ್ಗೆರೆಯಲಿ್ಲ  you have proved it during the time of COVID-19.  Because I 

attended all the meetings with you.  ಇಷ್ಟ ಲಿ್ಕ  ಆದರೂ ಬಹ್ಳ ಬೇಜ್ಞರಾದ 

ಸಂಗತ್ರಯೇನೆೆಂದರೆ, I್ donʼt್ know್ what್ happened್ in್ your್ office.್ ್ ದನಾೆಂಕ: 09-12-

2020ರಲಿ್ಲ  ಒಬಬ  ಶಾಸಕರು ಪತರ  ಕಡುತಾು ರೆ. You have got all infrastructure and staffs. 

ತಮಗೆ ಪಿ.ಎ., ಯಿೆಂದ ಎಲಿರನೂನ  ಕಟಟ ದಿಾರೆ. But್ you್ donʼt್ have್ courtesy್ to್ give್

reply for that letter.  ಇದು ನನಗೆ ಬೇಜ್ಞರಿನ ಸಂಗತ್ರಯಾಗಿದ್. ಯಾವುದೇ ಶಾಸಕರಿರಲ್ಲ 

ಅಥವಾ ಇನನ ಬಬ ರಿರಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಬಹ್ಳ ನೀವು ಇದ್. ದಯಮಾಡಿ, ನಾನು ನೀವನಿೆಂದ 

ಈ ಮಾತನುನ  ಹೇಳ್ಳತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ. ಇದರಲಿ್ಲ  ಏನಾಗಿದ್ ಎನುನ ವುದಕೆಾ  ಒೆಂದು ಉತು ರವನುನ  

ಕಡಬೇಕು. ಅದಕೆಾ  ನಾವು ಇದನುನ  ರಾಜಕಿೀಯ ಎೆಂದು ಹೇಳ್ಳತೆು ೀವ. ಇವರು ಒೆಂದು ಉತು ರ 

ಕಟಟ ದಿ ರೆ ಕನಿಷಿ ಪಕ್ಷ ಅವರು ಕೂಡ ಸಂತೀಷಪಡುತ್ರು ದಿ ರು. ಒಬಬ  ಮಾನಯ  ಶಾಸಕರ ಪತರ  

ಅರಣ್ಯ  ರೀಧನವಾಗಿದ್. ಈ ಶಾಸಕರ ಪತರ ಕೆಾ  ತಮಮ  ಕಛೇರಿಯಿೆಂದ ಆಗಿರುವಂತಹ್ 

ಪರ ಮಾದಕೆಾ  ತಾವು ತಲೆತಗೆಿ ಸುವಂತಹ್ ವಚಾರವಾಗಿರುವುದಕೆಾ  ನನಗೂ ನೀವದ್. ತಾವು ಈ 

ರಿೀತ್ರ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡುವಂತಹ್ವರಿಗೆ ಈ ರಿೀತ್ರ ಆಗಬ್ಬರದು. ತಾವು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ 

ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು. ಸಮಾಜಮುಖಿಯ ಮುಖ್ಯ ವಾಹನಿಯಲಿ್ಲ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ್ 
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ಮುಖ್ಯ  ಗಣ್ಯ ರಲಿ್ಲ  ತಾವು ಒಬಬ ರು ಎನುನ ವ ವಚಾರವನುನ  ಬಹ್ಳ ಹ್ತ್ರು ರದೆಂದ ನೀಡಿದಿ್ ೀನೆ. 

ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಾತನುನ  ಹೇಳ್ಳತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ. ಇದಕೆಾ  ಒೆಂದು ಪತರ  ಕೂಡ ಬಂದಲಿ . ಇದಾದ 

ನಂತರ he has brought so many organizations. ಅವರನುನ  ಮಂಗಳೂರಿನಿೆಂದ 

ಕರೆದುಕೆಂಡು ಬಂದದಿಾರೆ. ಅವರೇನೂ ಯಾವ ಶ್ರ ೀಮಂತರನುನ  ಕರೆದುಕೆಂಡು 

ಬಂದಲಿ . ಅವರ ಅಳಲು ನೇರವಾಗಿ ತಮಗೆ ಗತಾು ಗಲ್ಲ ಎೆಂದು ಅವರು ಮಿೀನು 

ಹಡಿಯುವವರು, ದೈನಂದನ ಚ್ಟ್ಟವಟಕೆ ಮಾಡುವವರು, ಕೂಲ್ಲ ಕಾಮಿಿಕರನೆನ ಲಿ್ಕ  

ಕರೆದುಕೆಂಡು ಬಂದದಿಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ಅದರ ಬಗೆೆ  ಏನೂ ಆಗಲ್ಲಲಿ ? ತಾವು 

ಖಂಡಿತ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಿದಲಿ್ಲ  ಸಿ ಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥವರು ಏಕೆ ಇದನುನ  

ಮಾಡಿಲಿ  ಎೆಂಬುದು ನನಗೆ ಗತಾು ಗುತ್ರು ಲಿ . ಹಾಗಾಗಿ ಇನುನ  ಬಹ್ಳಷ್ಟಟ  ಜನರು ಇದರ ಬಗೆೆ  

ಮಾತನಾಡುವವರಿದಿಾರೆ. ಈ ವಚಾರದಲಿ್ಲ  ನಾನು ಜ್ಞಸ್ವು  ಮಾತನಾಡುವುದಕೆಾ  

ಹೊೀಗುವುದಲಿ . ಹಾಗಾಗಿ ಬಹ್ಳ ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ . . . 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಎಸ.ಎಲ.ಭೀಜೇಗೌಡರವರೇ, ಇಷ್ಟಟ  

ಹೊತ್ತು  ತಾವೇನು ಮಾತನಾಡುತ್ರು ದಿ ೀರಿ?  

ಶಿರ ೀ ಎಸ್.ಎಲ.ಭೀಜೇಗೌಡ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆೆೀತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನಾನು 

ಒೆಂದೇ ಒೆಂದು ನಿಮಿಷದಲಿ್ಲ  ಮಾತನಾಡಿ ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಎಸ.ಎಲ.ಭೀಜೇಗೌಡರವರೇ, ನಾನು 

ಹೇಳ್ಳವುದನುನ  ಕೇಳ್ಳವುದಲಿವೇ, ನಾನು ಏನೂ ಮಾತನಾಡುವುದಲಿ  ಎೆಂದು ಇಷ್ಟಟ  ಉದಿ  

ಏನು ಮಾತನಾಡಿದಿ ೀರಾ ಎೆಂದು ನಾನು ಕೇಳಿದ್.  

ಶಿರ ೀ ಎಸ್.ಎಲ.ಭೀಜೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಈಗ ಯಾವುದಾದರೂ 

ಒೆಂದು ಪ್ಟರ ಲ್ ಬಂಕ್್ ಪಾರ ರಂರ್ವಾಗಬೇಕಾದರೆ, how many norms you have to fulfil.  

ಒೆಂದು ಪ್ರ ೈಮರಿ ಸೂಾ ಲ್ ಅನುನ  ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ಅದಕೆಾ  ಎಷ್ಟಟ  ಇಲ್ಕಖೆಯಿೆಂದ 

ಅನುಮತ್ರ ಬೇಕು? How many offices you have go?  ಪರಿಸರ ನಿಯಂತರ ಣ್ 

ಮಂಡಳಿಯಿೆಂದ ಇವರು ಅಭಿಪಾರ ಯ ಪಡೆದದಿಾರೆ. Most important is CRZ (Coastal 

Regulation Zone) opinion. ಅವರ ಅಭಿಪಾರ ಯ ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದಿಾರೆ. ಇದರ ಜತೆಗೆ 

ಪರಿಸರ ನಿಯಂತರ ಣ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ಪರ ಸ್ವು ವನೆಯನುನ  ಕಳ್ಳಹಸಲ್ಕಗಿದ್.  This is the answer 

from your office. ಕಳ್ಳಹಸಲ್ಕಗಿದ್ ಎೆಂದರೆ, it is granted ಎೆಂದು ನಾವು 

ತ್ರಳಿದುಕಳು ಬೇಕೇ? it is not the way of working and we are not expecting this from 
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your office.   ದಯವಟ್ಟಟ  ಇದನುನ  ತಾವು ನೀಡಬೇಕಾಗುತು ದ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಯಾವ 

ರೂಪವನುನ  ತಳೆಯಲ್ಲಲಿ . ಪರಿಸರದ ಅೆಂಚಿನಲಿ್ಲ  ಮಿೀನು ಸ್ವಕಾಣಿಕೆ ಏನಾಗಿದ್ ಎೆಂದರೆ, 

ವಶೇಷವಾಗಿ ಉಳಾು ಲ ಬಿೀಚ್ನಲಿ್ಲ  ನೂರಾರು ಪಾರ ಣಿ ಸಂಕುಲ ಹ್ಕಿಾ ಗಳ್ಳ ಬಂದು ಆ 

ದಡದಲಿ್ಲ  ಬರುವಂತಹ್ ಮಿೀನನುನ  ಕಾಯಿಕೆಂಡು ತ್ರನುನ ತು ವ. ಇದು eco balance 

ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇದು ಉಳಿಯಬೇಕು. ಇೆಂತಹ್ ಪರಿಸಿ್ವ ತ್ರಯಿೆಂದ ಏನಾದರೂ 

ಕಲುರ್ಷತವಾದರೆ ಯಾವುದೇ ಹ್ಕಿಾ -ಪಕಿಾ ಗಳ್ಳ ಉಳಿಯುವುದಲಿ . It is most important.  ಈ 

ವಚಾರದ ಬಗೆೆ  ಎಲಿರೂ ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ಲಿ್ಕ  ಉಳಿಯಬೇಕೆೆಂದರೆ, ತಾವು ಒೆಂದು 

ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಆ ಭಾಗದ ಶಾಸಕನಿದಿ್ ೀನೆ. First thing you have do is ಕಛೇರಿ 

ಸ್ವಬಬ ೆಂದ ವಗಿದವರನುನ  ಕೆರೆದುಕೆಂಡು ಬನಿನ . ಸಮಯ ಇದಿ ರೆ ನನನ ನುನ  ಕರೆಯಿರಿ. 

ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಾವು ಆ ಸಿ ಳ ಭೇಟ ನಿೀಡಿ. ಅಲಿ್ಲ  Pros & Cons ಏನಿದ್ ಎನುನ ವುದನುನ  

ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಇದರ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡುತ್ರು ರುವಂತಹ್ ಸಂದರ್ಿದಲಿ್ಲ  ನಾವು 

ವರೀಧ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲದಿ್ ೀವ. ಆದರೆ, ತಾವು ವರೀಧ ಪಕ್ಷದವರೆೆಂದು ಕರೆಯಬೇಡಿ. ಇದನುನ  

ನಾವು in the interest of public and in the interest of society   ಮಾತನಾಡುತ್ರು ದಿ್ ೀವ. 

ಅಭಿವೃದಿಯ ವಚಾರದಲಿ್ಲ  ನಾನು ಮತು ಮೆಮ  ಹೇಳ್ಳತೆು ೀನೆ. ಇದಕೆಾ  ನಾವಾಯ ರು ಅಡಡ  

ಬರುವವರು ಅಲಿ . ತಾವು ಸದನ ಸಮಿತ್ರ ಮಾಡುವಾಗ ತಮಮ  ಪಕ್ಷಕೆಾ  ಸಂಬಂಧಪಟಟ ವರನೆನ ೀ 

ಶೇಕಡ 90 ರಷ್ಟಟ  ಮಾಡಿ. ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟಟ  ವರೀಧ ಪಕ್ಷಕೆಾ  ನಿೀಡಿ. ನಮಗೇನೂ ತೆಂದರೆ 

ಇಲಿ . ತಾವು ಕೈ ಎತ್ರು  ಹೇಳಿ. ಏನು ತೆಂದರೆಯಿಲಿ . ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಬಗೆೆ  ಸದನ ಸಮಿತ್ರ 

ಮಾಡುವುದರ ಮುಖ್ಯೆಂತರ you put an end to this. ಅತಯ ೆಂತ ಕಳಕಳಿಯಿೆಂದ ಕರಾವಳಿ 

ಪರ ದೇಶದ ಎಲಿ್ಕ  ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ವೈಯಕಿು ಕವಾಗಿ ಕೈಮುಗಿದು ಪಾರ ಥಿನೆ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. 

ಅವಕಾಶಕಾಾ ಗಿ ಧನಯ ವಾದಗಳ್ಳ.  

ಶಿರ ೀ ಕೆ.ಟ್ಟ.ಶಿರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ (ಪದವಿೀಧರರ ಕೆೆೀತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, 

ಕರಾವಳಿಯಲಿ್ಲ  ಅತಯ ೆಂತ ಆತಂಕವಾಗಿರುವಂತಹ್ ವಚಾರದ ಬಗೆೆ  ನಾವಲಿ್ಕ  

ಮಾತನಾಡುವಂತಹ್ ಸಂದರ್ಿ ನಿಮಾಿಣ್ವಾಗಿರುವುದೇ ನಮಮ  ವಯ ವಸಿೆಯ ವಪಯಾಿಸ 

ಎನುನ ವಂತಹ್ದಿನುನ  ನಾನು ಆರಂರ್ದಲಿ್ಲಯೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್. ನಾವಲಿ್ಕ  ಕರಾವಳಿ 

ಪರ ದೇಶವೆಂದರೆ ಸೌೆಂದಯಿಕೆಾ  ಹೆಸರಾದ, ಆರೀಗಯ ಕೆಾ  ನೆಲಬಿೀಡಾದಂತಹ್ ಜ್ಞಗ 

ಎನುನ ವಂತಹ್ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಟಟ ಕೆಂಡಿದಿ್ ೀವ. ಈಗಲ್ಲ ನಮಮ  ಭಾಗದ ಹ್ಳೇ ಮೈಸೂರಿನಲಿ್ಲ  

ಯಾರಾದರೂ ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆ ಉಡುಪಿ, ದಕಿಾ ಣ್ ಭಾಗದ ಕಡೆ ಹೊೀಗಿ ಅಲಿ್ಲ  ಒೆಂದು-

ಎರಡು ವಷಿ ಇದಿ ರೆ ಆರೀಗಯ  ಸರಿಯಾಗುತು ದ್ ಎೆಂದು ನಾವು ಮಾತನಾಡಿಕಳ್ಳು ತ್ರು ದಿ್ ವು. 
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ಕರಾವಳಿ ಪರ ದೇಶ ಸಮುದರ  ದಂಡೆ ಮೇಲ್ಲದ್. ಅದರ ವಾತವರಣ್, ಹ್ವಾ ಎಲಿ್ಕ  ಸೇರಿದರೆ 

ಅವನಿಗೆ ಕಲೆಸ್ವಟ ರಲ್ ಹೊೀಗುತು ದ್. ಅವನಿಗೆ ಹಾಟ್  ಅಟ್ಯಯ ಕ್್ ಆಗುವುದಲಿ . ಅವನು 

ಸ್ವಮ ಟ್  ಆಗಿಬಿಡುತಾು ನೆ. ಇವಲಿ್ಕ  ನಮಮ  ಕಡೆಯ ಮಾತ್ತಗಳ್ಳ. ಇವತ್ರು ಗೂ ಆಡು 

ಭಾಷ್ಯಲಿ್ಲರುವ ಹಾಗೂ ಚಾಲ್ಲು ಯಲಿ್ಲರುವ ಮಾತ್ತಗಳ್ಳ. ಕಳೆದ 4 ದನಗಳಿೆಂದ ಮಾನಯ  

ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಎೆಂ.ಫಾರುಖ್ರವರ ಜತೆಗೆ ಸಮಲೀಚ್ನೆ ಮಾಡುತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ. ಇವತ್ತು  

ಅಕ್ಷರಶಃ ಕರಾವಳಿ ಪರ ದೇಶ ಆತಂಕದಲಿ್ಲದ್. ಮಂಗಳೂರು ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ, ಸುರತಾ ಲ್ ಸೇರಿದ 

ಹಾಗೆ, ಉಲಿ್ಕಳ ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ಇಡಿೀ ಕರಾವಳಿ ಪರ ದೇಶ ಆತಂಕದಲಿ್ಲದ್. ಇದಕೆಾ  ನಾಲ್ಕಾ ರು 

ಕಾರಣ್ಗಳ್ಳ ಇವ. ಅಲಿ್ಲ  ದೇವಲೀಕವನೆನ ೀ, ಇೆಂದರ ಲೀಕವನೆನ ೀ ಇಳಿದುಬಿಡುತೆು ೀವ. ಎಲಿ್ಕ  

ಜನರ ಜಿೀವನವನುನ  ಮೇಲಕೆಾ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಹೊೀಗಿಬಿಡುತೆು ೀವ. 6 ಸ್ವವರ ಎಕರೆ Special 

Economic Zone ಜ್ಞರಿಗೆ ತಂದದಿಾರೆ. ವಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯ ಇನಿನ ಲಿದ ಕಾಖ್ಯಿನೆಗಳ್ಳ 

ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದವು. ಆ ಕಾಖ್ಯಿನೆಗಳ್ಳ ಎಷಟ ರಮಟಟ ಗೆ ದಡಡ  ಸಂಖೆಯ ಯಲಿ್ಲ  ಬಂದವು 

ಎೆಂದರೆ, Mangalore Chemicals & Fertilizers ನಿೆಂದ ಪಾರ ರಂರ್ವಾಗಿ ಸುಮಾರು 15-20 

crude oil ಶೇಖ್ರಣೆ ಮಾಡುವರೆಗೂ ಹ್ತಾು ರು ಕಾಖ್ಯಿನೆಗಳ್ಳ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದುಬಿಟಟ ವ. ಆ 

ಎಲಿ್ಕ  ಕಾಖ್ಯಿನೆಗಳ್ಳ ಇಡಿೀ ವಯ ವಸಿೆ  ಮತ್ತು  ವಾತವರಣ್ವನುನ  ವಷಮ ಸಿ್ವ ತ್ರಗೆ 

ಕೆಂಡಯುಯ ವಂತಹ್ ಸಿ್ವ ತ್ರಯಲಿ್ಲವ. ನಮಮ  ಸಭಾನಾಯಕರಿಗೆ ಅದರೆಲಿ್ಕದರ ಅರಿವದ್. 

ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಪಯಾಿಯವಾಗಿ ಅಲಿ್ಲ  ಎರಡು ನಗರಗಳ್ಳ ಇವ. ಒೆಂದು ಸುರತಾ ಲ್, 

ಇನನ ೆಂದು ಉಲಿ್ಕಳ ಎೆಂದು ಇದ್. ಉಲಿ್ಕಳ ಅರ್ಕರಣಿೀಯ ನೆಲೆಯ ನಾಡು. ಈಗಲ್ಲ 

ಅಲಿೆಲಿ್ಕ  ಕೀಟೆ, ಕತು ಲುಗಳ್ಳ ಇವ. ಪೊೀಚ್ ಗಿೀಸರು ಆಳಿದಂತಹ್ ಜ್ಞಗ. 

ಪೊೀಚ್ ಗಿೀಸರು ಆಳ್ಳತಾು ರೆ ಎೆಂದರೆ ಆಗ ಅದು ಸುೆಂದರವಾದ ಜ್ಞಗ ಮತ್ತು  

ಭಾಗವಾಗಿರಬೇಕು. ಅಲಿ್ಲ  ಚ್ಚ್ ಗಳ್ಳ ಇವ. ಉಲಿ್ಕಳ ನಗರದಲಿ್ಲ  ಮೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ 

ಕಾಲೇಜುಗಳ್ಳ ಒೆಂದೇ ಕಡೆ ಇವ. ಉಲಿ್ಕಳ ನಗರದವರು ಏಕೆ ಆತಂಕಕೆಾ  ಒಳಗಾಗಿದಿಾರೆ 

ಎೆಂದರೆ, ಸುಮಾರು 5-6 ವಷಿಗಳ ಹೆಂದ್ ಸುರತಾ ಲ್ನಲಿ್ಲ  UGD ಕಾಮಗಾರಿ ಆಯಿತ್ತ. UGD 

ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿದಂತಹ್ ಅನಾಹುತಗಳ್ಳ ಇಡಿೀ ಕರಾವಳಿಯನೆನ ೀ ತತು ರಿಸ್ವ ಬಿೀಳ್ಳವ ರಿೀತ್ರ 

ಮಾಡಿಬಿಟಟ ದಿಾರೆ. ಎಲಿ್ಲಯವರೆಗೂ UGD ಪರಿಣಾಮ ಹೊೀಗಿದ್ ಎೆಂದರೆ, ಸುರತಾ ಲ್ 

ನಗರದಲಿ್ಲ  ಜನ ವಾಸ ಮಾಡುವುದಕೆಾ  ತಯಾರಿಲಿ . ಅಲಿ್ಲ  ವಾಸ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ್ 

ಪರಿಸಿ್ವ ತ್ರ ಇದಿು , ಸುರತಾ ಲ್ ನಗರವನುನ  ಬಿಡಬೇಕೆನುನ ವ ಪರಿಸಿ್ವ ತ್ರ ಇದ್. ಅವರು ಜಮಿೀನು 

ಮಾರಾಟ ಮಾರುವುದಕೆಾ  ಹೊೀಗುತಾು ರೆ, ಆದರೆ, ಜಮಿೀನು ತೆಗೆದುಕಳ್ಳು ವವರೇ ಇಲಿ . ಅಲಿ್ಲ  

ಏನಾಗಿದ್ ಎೆಂದರೆ, UGD ಅನುನ  ಏರು-ತಂಗುಗಳ ಹ್ಳು , ದಣೆಣ ಗಳಿೆಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ್ದಿು  
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ಎೆಂದು ತಮಗೂ ಗತ್ರು ದ್. ಅವುಗಳನುನ  ಘಟಟ ಗಳ ಮೇಗಲ್ಲರು, ಕೆಳಗಲ್ಲರು ಎೆಂದು 

ಕರೆಯುತೆು ೀವ. ಅವು ಸಮತಟಟ ವಾಗಿ ಬ್ೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ಜಿಲಿೆಯ ರಿೀತ್ರಯಲಿ್ಲ  

ಇರುವುದಲಿ . ಏಕೆೆಂದರೆ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು, ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಇಷ್ಟಟ  ದಡಡ  ಸಂಖೆಯ ಯ 

ನಗರವನುನ  UGD ಯಂತಹ್ ದೂರುಗಳ್ಳ ಬರದ ಹಾಗೆ ನೀಡಿಕೆಂಡಿದಿಾರೆ. ಅದರ 

ಅನುರ್ವ ದಟಟ ವಾಗಿದ್. ಆದರೆ, ಆ ರಿೀತ್ರ ಪಾರ ಜೆಕ್ಟ ್ ಅನುಷಿ್ಠನ ಮಾಡಿಕಡುವುದಕೆಾ  

ಆಗುವುದಲಿ . ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ತಳಹ್ದಯಿಲಿದೇ ಸುರತಾ ಲ್ ನಗರವನುನ  

ಮಾಡಿದಂತಹ್ UGD ಯಿೆಂದಾಗಿ ಆ ಎಲಿ್ಕ  UGD ಯು ಮಾಲ್ಲನಯ ದೆಂದ ಕೂಡಿದ್. ಆ 

ಪೈಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅೆಂತರ್್ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ  ಅದು ಹೊೀಗುತ್ರು ಲಿ . ರಸೆು ಯ ಮೂಲಕ ಉಕಿಾ  

ಹ್ರಿಯುತ್ರು ವ. ಇದರ ಒೆಂದು ಫೀಟೀ ಇದ್. 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶಿರ ೀ ಕೆ.ಟ್ಟ.ಶಿರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರವರು 

ಫೀಟ್ೀವನುು  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಪರ ದಶಾನ ಮಾಡಿದರು) 

ಈ ಫೀಟೀದಲಿ್ಲ  ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ಕಳಚೆ ನಿೀರನುನ  ಸಂಗರ ಹಸುವಂತಹ್ ವಲ್ 

ಆಗಿದಿು , ಇದರ ಎಲಿ್ಕ  ಮಾಹತ್ರಗಳನುನ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಕಳ್ಳಹಸುತೆು ೀನೆ. ಕಳಚೆ ನಿೀರಿನ 

ಸಂಗರ ಹ್ದ ವಲ್ ಹೇಗಿದ್ ಎೆಂದರೆ, ಇೆಂತಹ್ 4-6 ವಲ್ಗಳನುನ  ಜನನಿೀಬಿಡ ಜ್ಞಗದಲಿ್ಲ  

ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಇಡಿೀ ಸುರತಾ ಲ್ನಲಿ್ಲರುವ ಎಲಿ್ಕ  ಬ್ಬವಗಳ ನಿೀರು ಇದೇ ರಿೀತ್ರಯಾಗಿದ್. ಇಡಿೀ 

ಸುರತಾ ಲ್ ನಗರದ ಯಾವ ಜನರು ಶುದಿವಾದ ನಿೀರನುನ  ಕುಡಿಯುವುದಕೆಾ  ಸ್ವಧಯ ವಲಿ . 

ಶುದಿವಾದ ಗಾಳಿಯನುನ  ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದಕೂಾ  ಸ್ವಧಯ ವಲಿ . ಆ ರಿೀತ್ರಯ ಪರಿಸಿ್ವ ತ್ರ  

ನಿಮಾಿಣ್ವಾಗಿದ್. ಜನರು ಇಲಿದೇ ಇರುವಂತಹ್ ಜ್ಞಗದಲಿ್ಲ  ಈ ವಲ್ಗಳನುನ  ಮಾಡಬೇಕು. 

ಇವರು ಜನನಿೀಬಿಡ ಜ್ಞಗದಲಿ್ಲ  ಮಾಡಿಬಿಟಟ ದಿಾ ರೆ. UGD ಎಲಿ್ಕ  ಪೈಪ್ನಳಗೆ ಹೊೀಗಬೇಕು. 

ಅದು ಉಕಿಾ  ಹ್ರಿದು ರಸೆು ಗಳಲಿ್ಲ  ಹೊೀಗುತ್ರು ದ್.  

(ಮುೆಂದು) 

(754) 4:40 ಎಸ್ ಪಿಆರ-ವಿಕೆ 16/09/2021  

(ಸಭಾಪತ್ರಯವರ ಉಪಸಿ್ವ ತ್ರ) 

 

ಶಿರ ೀ ಕೆ.ಟ್ಟ.ಶಿರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ(ಮಂದು):- 

 

ಸದರಿ ರಸೆು ಯಲಿ , ಅದರ ಪಕಾ ದಿ ಲಿ  ಪಕಾ ದಲಿ್ಲರುವ ರಸೆು ಯಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ್ ಜನರು ಮೂಗು 

ಮುಚಿಚ ಕೆಂಡು ಹೊೀಗುವುದಕಾಾ ಗುವುದಲಿ . ಅಲಿ್ಲ  ಅಷ್ಟ ೆಂದು ದುಗಿೆಂಧವದ್.  ಇಡಿೀ 

ನಗರದಲಿ್ಲ  ಜನರು ಕಾಯ ನಿ ರ್್ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತ್ತತಾು ಗಿ ಮರಣ್ ಹೊೆಂದುತ್ರು ದಿಾರೆ.  ಅವರುಗಳಿಗೆ 
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ದಮುಮ  ಕಾಯಿಲೆಗಳೂ ಸಹ್ ಬರುತ್ರು ವ.  ಇವತ್ರು ನ ದವಸ ಯಾವ ಯಾವ ರಿೀತ್ರಯ ರೀಗಗಳ್ಳ 

ಬರುವ ಸ್ವಧಯ ತೆಗಳಿವಯೀ ಆ ಎಲಿ್ಕ  ರೀಗಗಳ್ಳ ಅಲಿ್ಲನ ಜನರಿಗೆ ಬರುತ್ರು ವ.  ಹೀಗಾಗಿ 

ದಕಿಾ ಣ್ ಕನನ ಡ, ಮಂಗಳೂರು ಪರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಕೀವಡ-19 ಪಾಸ್ವಟವ್ ಪರ ಕರಣ್ಗಳ 

ಸಂಖೆಯ  ಮತ್ತು  ಸ್ವವನ ಸಂಖೆಯ ಯು ಜ್ಞಸ್ವು ಯಾಗಿದ್.  ಇದು ಒೆಂದು ಕಡೆಯಾದರೆ, ಮತು ೆಂದು 

ಕಡೆ ಕಚಾಚ  ತೈಲ ಶುದಿ ೀಕರಣ್ವೂ ಸಹ್ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಆಗುತು ದ್. 

 

ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, 

ಕೀವಡ-19 ಪಾಸ್ವಟವ್ ಪರ ಕರಣ್ಗಳ ಮತ್ತು  ಸ್ವವನ ಸಂಖೆಯ  ಜ್ಞಸ್ವು ಯಾಗುವುದಕೆಾ  ಹಾಗೂ 

ಅಲಿ್ಲನ ಒಳಚ್ರಂಡಿ ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಲಿ . ಕೀವಡ್-19 ಕಾಯಿಲೆಯು 

ಪರ ತೆಯ ೀಕವಾದ ಕಾರಣ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಬಂದರುವುದು. ನಮಮ  ಜಿಲಿೆಯಲಿ್ಲ  8 ವೈದಯ ಕಿೀಯ 

ಕಾಲೇಜುಗಳಿದಿು , 60 ಆಸಪ ತೆರ ಗಳಲಿ್ಲ  ಕೀವಡ-19 ರೀಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತಿೆಯನುನ  

ನಿೀಡಲ್ಕಗುತ್ರು ದ್.  ರಾಜಯ ದ 15 ಜಿಲಿೆ ಗಳಿೆಂದ ರೀಗಿಗಳ್ಳ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಚಿಕಿತಿೆ ಗಾಗಿ ಬರುತ್ರು ದಿಾರೆ.  

ಸದಸಯ ರ ಜಿಲಿೆಯಲಿ್ಲ  ಯಾವ ರಿೀತ್ರಯ ಪರಿಸಿ್ವ ತ್ರ ಇದ್ ಎನುನ ವುದು ನನಗೆ ತ್ರಳಿದಲಿ .  

ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲಿೆ ಗೆ ನಾನು ಸಿ ಲಪ  ದನಗಳ ಕಾಲ ಉಸುು ವಾರಿ ಸಚಿವನಾಗಿ 

ಕಾಯಿನಿವಿಹಸ್ವದಿ್ ೀನೆ; ಕಾರಣಾೆಂತರಗಳಿೆಂದ ಈಗ ಜಿಲಿೆಯ ಉಸುು ವಾರಿ ಸಚಿವರು 

ಬೇರೆಯವರಿದಿಾರೆ.  ನಾನು ಉಸುು ವಾರಿ ಸಚಿವನಾಗಿದಿಾ ಗ, 60 ಆಸಪ ತೆರ ಗಳಲಿ್ಲ  ಕೀವಡ್-19 

ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಚಿಕಿತಿೆಯನುನ  ನಿೀಡಲ್ಕಗುತ್ರು ತ್ತು .  ಕೀವಡ್-19 ಕಾಯಿಲೆಗೂ ಒಳಚ್ರಂಡಿ 

ವಯ ವಸಿೆ ಗೂ ಸಂಬಂಧವದ್ ಎೆಂದು ನನಗನಿನ ಸ್ವಲಿ .  ಆದರೆ, ಆಮಿಜನಕ, ವೆಂಟಲೇಟರ್್ 

ವಯ ವಸಿೆ ಗಳಿಲಿವೆಂದು ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ಕೇವಲ ಒೆಂದು ರೀಗಿಯನಾನ ದರೂ ಸಹ್ ವಾಪಸಿು  

ಕಳ್ಳಹಸ್ವರುವ ಉದಾಹ್ರಣೆಗಳ್ಳ ನಮಮ ಲಿ್ಲಲಿ .  ಒಟ್ಯಟ ರೆಯಾಗಿ ಕೀವಡ-19 ಕಾಯಿಲೆಗೂ 

ಒಳಚ್ರಂಡಿ ವಯ ವಸಿೆ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಲಿ .  ಸದಸಯ ರು ಮಾತನಾಡುವುದನುನ  

ಮುೆಂದುವರೆಸಬಹುದು. 

 

ಶಿರ ೀ ಬಿ.ಎಂ.ಫಾರೂಖ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಕೀವಡ್-19 ಕಾಯಿಲೆಯಲಿ್ಲ  

MRPL (Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited)  ಮತ್ತು  ಅಕಾ ಪಕಾ  

ಪರ ದೇಶದಲಿ್ಲನ ಜನರು ಆ ರಾಸ್ವಯನಿಕವನುನ  ಉಸ್ವರಾಟ ಮಾಡುತ್ರು ದಿರೀ, ಅವರ 

ಶಿಾ ಸಕೀಶಗಳ್ಳ ದುಬಿಲಗೆಂಡಿವ.  ಹೀಗಾಗಿ ಕೀವಡ-19 ಸ್ವೆಂಕಾರ ಮಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯು 

ಹ್ರಡಿದಾಗ, ಅಲಿ್ಲನ ಪರ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೇ ಹೆಚ್ಚಚ  ಜನರು ಸ್ವವಗಿೀಡಾಗಿದಿಾರೆ.  ಇವತ್ರು ನ 

ಸಕಾಿರದ ಅೆಂಕಿ-ಅೆಂಶಗಳ ಪರ ಕಾರ, ಕೀವಡ್-19 ಕಾಯಿಲೆಯ ಹೆಚ್ಚಚ  ಪರ ಕರಣ್ಗಳ್ಳ 
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ವರದಯಾಗಿರುವುದು ದಕಿಾ ಣ್ ಕನನ ಡ-ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲಿೆ ಗಳ ಸುತು -ಮುತು ಲ್ಲನ 

ಪರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಕಗಿವ.  ಇವತ್ರು ಗೂ ಸಹ್ ಇದೇ ಪರಿಸಿ್ವ ತ್ರ ಇದ್.  

 

ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಚಿಕಾ ಮಗಳೂರು 

ಮತ್ತು  ಇನಿನ ತರೆ ಜಿಲಿೆ ಗಳಲಿ್ಲ  ಒೆಂದೆಂದ್ ವೈದಯ ಕಿೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಿವ.  ಆದರೆ ದಕಿಾ ಣ್ 

ಕನನ ಡ ಜಿಲಿೆಯಲಿ್ಲ  8 ವೈದಯ ಕಿೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಿವ.  ಅಲಿ್ಲದಿ ವರೆಲಿರ ಶಿಾ ಸಕೀಶಗಳ್ಳ 

ಹಾಳಾಗಿವ ಎೆಂದು ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದಿಾರೆ ನನಗೆ ಗತ್ರು ಲಿ .  ಆದರೆ ವಾಸು ವಕವಾಗಿ 

ಅಲಿ್ಲನ ಚಿತರ ಣ್ ಬೇರೆಯೇ ಇದ್. 

 

ಶಿರ ೀ ಕೆ.ಟ್ಟ.ಶಿರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ(ಪದವಿೀಧರರ ಕೆೆೀತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, 

ಸಭಾನಾಯಕರಿಗೆ ಒೆಂದು ಮಾತನುನ  ಹೇಳಲ್ಲಚೆಿಸುತೆು ೀನೆ.  ಇವತ್ರು ನ ದವಸ ಸುರತಾ ಲ್ 

ಅಕ್ಷರಶಃ ʼಹಾಳಾದ ನಗರʼವಾಗಿದ್.  ಇದನುನ  ಅವರು ಒಪಿಪ ಕಳ್ಳು ತಾು ರೆಯೇ?  ಸುರತಾ ಲ್ 

ಸವಿನಾಶವಾಗಿ ಹೊೀಗಿದ್. 

 

ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿ, 

ಅದನುನ  ನಾವು ಒಪಿಪ ಕಳು ಬೇಕೆೆಂದು ಹೇಳ್ಳವುದು ಸದಸಯ ರ ಹ್ಕಾ ಲಿ .  ಆದರೆ, ಸದಸಯ ರು 

ತಮಮ  ಅನಿಸ್ವಕೆಯನುನ  ಹೇಳ್ಳವುದು ತಪಿಪ ಲಿ ; ಆದರೆ, ಅವರು ಒಪುಪ ವಂತಹ್ ಮಾತನುನ  

ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಒಪಿಪ ದರೂ ತಪಿಪ ಲಿ .  

 

ಶಿರ ೀ ಕೆ.ಟ್ಟ.ಶಿರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಪಿೀಠವು ಈ ಬಗೆೆ  ನನಗೆ 

ಮಾತನಾಡಲು ಅನುಮತ್ರಸ್ವಲಿ . ನಾನೇನು ಮಾಡಲ್ಲ; ಆದರೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡಲು 

ತಯಾರಿದಿ್ ೀನೆ.   

 

ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನಾನೂ ಸಹ್ 

ಕೇಳ್ಳವುದಕೆಾ  ತಯಾರಿಲಿ . ಸದಸಯ ರು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿ, ಅದನುನ  ನಾವು 

ಒಪಿಪ ಕಳು ಬೇಕೆನುನ ವುದು ಅವರ ಹ್ಕಾ ಲಿ .  ನಾವು ಒಪುಪ ವಂತಹ್ ಮಾತನುನ  ಅವರು 

ಹೇಳಿದರೆ, ಅದನುನ  ಒಪಿಪ ಕಳ್ಳು ವ ಮಾನಸ್ವಕತೆ ನನಗೆ ಇದ್.   

 

ಶಿರ ೀ ಕೆ.ಟ್ಟ.ಶಿರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಸುರತಾ ಲ್ನ ಒಳಚ್ರಂಡಿಯ 

ಅವಯ ವಸಿೆ  ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೊೀಗಿ ನಿೆಂತ್ರದ್ ಎೆಂದರೆ, ಇಡಿೀ ಸುರತಾ ಲ್ನ ಜನರು ಹೊೀರಾಟ 
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ಸಮಿತ್ರಯನುನ  ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದಿು , ಆ ಮೂಲಕ ನಗರವನುನ  ಉಳಿಸಬೇಕೆೆಂದು 

ಹೊೀರಾಡುತ್ರು ದಿಾರೆ.  ಈಗ ಅಲಿ್ಲನ ಜನರಿಗೆ ಬದುಕಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗದರುವುದರಿೆಂದ, 

ಅವರುಗಳ್ಳ ಅಕ್ಷರಶಃ ಊರನುನ  ಬಿಟ್ಟಟ  ಹೊೀಗಬೇಕಾದ ಪರಿಸಿ್ವ ತ್ರಯು ನಿಮಾಿಣ್ವಾಗಿದ್.  

ಇದಕೆಾ  ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತೆ ನನನ  ಬಳಿ ಹ್ಲವಾರು ಛಾಯಾಚಿತರ ಗಳಿವ.  (ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  

ಸದಸಯ ರು ತ್ಮಮ  ಬಳಿಯರುವ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಗಳನುು  ತೀರಿಸಿದರು) ರಸೆು ಯಲಿ್ಲಯೇ 

ಮಾಲ್ಲನಯ ದ ನಿೀರು ಹ್ರಿಯುತು ದ್.  ಅಲಿ್ಲನ ಬ್ಬವಗಳ ಪರಿಸಿ್ವ ತ್ರಯನುನ  ನೀಡಿ.  ಅಲಿ್ಲ  ಒೆಂದು 

ಬ್ಬಟಲ್ ಅಥವಾ ಲೀಟ ಶುದಿವಾದ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರು ಸ್ವಗುತು ದ್ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ, 

ನಾನು ಸಭಾನಾಯಕರು ಕೇಳಿರುವ ಅಪರಾಧವನುನ  ನಿೀಡಲು ತಯಾರಿದಿ್ ೀನೆ.  

ಸುರತಾ ಲ್ನುನ  ಹೊೆಂದಕೆಂಡಂತ್ರರುವ ಸಮುದರ ದಲಿ್ಲನ ಮಿೀನುಗಳ ಸಿ್ವ ತ್ರ ಏನಾಗಿದ್? 

ಇದಲಿದೇ ಸುರತಾ ಲ್ನಲಿ್ಲ  ಒೆಂದು ಅಡಿ ನಿೀರನುನ  ತೆಗೆದರೆ, ಅಲಿ್ಲ  ಎಣೆಣ  ಮಿಶ್ರ ತ ಮಣ್ಣಣ  

ಬರುತು ದ್.  ಆ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ʼಮಲೆನಾಡು ಗಿಡಡ ʼ ಎೆಂಬ ವಶೇಷವಾದ ಹ್ಸುವನ ತಳಿ ಇತ್ತು . ಈ 

ತಳಿಯ ಹ್ಸು ನಮಮ  ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಬಹ್ಳ ಹೆಸರುವಾಸ್ವಯಾಗಿದಿು , ಇದು ಆಯುಿವೇದದ 

ಔಷಧ ಇದಿ ೆಂತೆ.  ಈ ತಳಿಯ ಒೆಂದು ಕೆ.ಜಿ. ತ್ತಪಪ ದ ಬ್ಲೆಯು ಸುಮಾರು 3-4 ಸ್ವವರ 

ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗುತು ದ್.  ಆ ತಳಿಯ ಹ್ಸುಗಳ್ಳ ಅಲಿ್ಲನ ಬ್ಳೆ-ಹುಲಿನುನ  ತ್ರೆಂದು 

ಅರಗಿಸ್ವಕಳ್ಳು ವ ಸಿ್ವ ತ್ರಯಲಿ್ಲಲಿ .  ಅಲಿ್ಲನ ಭೂಮಿ, ಮಣ್ಣಣ , ನಿೀರು ಮತ್ತು  ವಾತಾವರಣ್ 

ಅಕ್ಷರಶಃ ಕಲುರ್ಷತಗೆಂಡಿವ.   

 

ಈಗೆೆ  ಒೆಂದು ದಶಕದ ಹೆಂದ್ ಅೆಂದರೆ 1999 ನೇ ಇಸಿ್ವ ಯಲಿ್ಲ  ಉಲಿ್ಕಳ್ಳ ನಗರಕೆಾ  

ಒಳಚ್ರಂಡಿ ಯೀಜನೆಯನುನ  ಸ್ವದಿ ಪಡಿಸಲ್ಕಗಿತ್ತು .  ಆದರೆ, ಹ್ತ್ತು  ವಷಿಗಳ ನಂತರ 2019 

ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ಆ ಯೀಜನೆಯ ಟೆೆಂಡರ್್ನುನ  ಕರೆಯಲ್ಕಗಿತ್ತು . ಈ ಯೀಜನೆಯನುನ  

ಮಾಡುವಾಗ, ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ಪಾರ ಧಕಾರದೆಂದ ಒಪಿಪ ಗೆಯನುನ  ಪಡೆದುಕೆಂಡಿರಲ್ಲಲಿ .  

ಅದೇ ರಿೀತ್ರಯಾಗಿ ಮಾಲ್ಲನಯ  ನಿಯಂತರ ಣ್ ಮಂಡಳಿಯಿೆಂದ ನಿರಾಪೇಕ್ಷಣಾ ಪತರ ವನೂನ  ಸಹ್ 

ಪಡೆದರಲ್ಲಲಿ .  ಅಲಿ್ಲನ ಸಿ ಳಿೀಯ ಸಂಸಿೆ ಗಳ ಮತ್ತು  ಸಂಘ-ಸಂಸಿೆ ಗಳ ಜತೆ ಸಮಾಲೀಚ್ನೆ 

ಮಾಡಿರಲ್ಲಲಿ .  ಸುರತಾ ಲ್ ನಗರದ ಅನುರ್ವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉಲಿ್ಕಳದಲಿ್ಲನ 

ಯೀಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನುನ  ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ವದರು.  65 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳ 

ಯೀಜನೆಯ ಪೈಕಿ ಈಗಾಗಲೇ 36 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳ್ಳ ಖ್ಚಾಿಗಿದಿು , ಉಲಿ್ಕಳದ 

ಪರಿಸಿ್ವ ತ್ರಯೂ ಸಹ್ ಅದೇ ರಿೀತ್ರಯಾಗಿದ್.  ಅಲಿ್ಲನ ಜನರು ಬ್ಚ್ಚಚ ಬಿದಿು  ಹೊೀಗಿದಿಾರೆ.  

ಉಲಿ್ಕಳ ನಗರವು ಎಲಿ್ಲ  ಮತು ೆಂದು ಸುರತಾ ಲ್ ನಗರವಾಗುತು ದ್ಯೀ ಎನುನ ವ ಆತಂಕ 

ಈಗ ಅಲಿ್ಲನ ಜನರಲಿ್ಲ  ಮೂಡಿದ್.  ಹೀಗಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ಆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನುನ  
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ಸಿ ಗಿತಗಳಿಸುವಂತೆ ಅಲಿ್ಲನ ಜನರು ಕೇಳ್ಳತ್ರು ದಿಾರೆ.  ಅಭಿವೃದಿ  ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ  ನಗರದ 

ವನಾಶವಾಗುವುದು ಬೇಡವನುನ ವುದು ಅವರ ಕಾಳಜಿಯಾಗಿದ್.  ಇದಕಾಾ ಗಿ ಅವರು 

ಹೊೀರಾಟ ಮಾಡುತ್ರು ದಿಾರೆ.  ಅಲಿ್ಲನ ಜನರು ಹೊೀರಾಟ ಸಮಿತ್ರಯನುನ  ಮಾಡಿಕೆಂಡು 3 

ಪುಟಗಳಷ್ಟಟ  ಹಾಯ ೆಂಡ್ ಬಿಲ್ಗಳನುನ  ಮುದರ ಸ್ವಕೆಂಡಿದಿಾರೆ. ಅಲಿ್ಲನ ಜನರ 

ಅಭಿವೃದಿಯಾಗಬೇಕು; ಅವರಿಗೆ ಒಳೆು ಯ ವಾತಾವರಣ್ವನುನ  ನಿೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು  ಅವರ 

ಸಮಸೆಯ ಗಳನುನ  ನಿವಾರಿಸಬೇಕು.  ಆದರೆ, ಇದರ ಬದಲ್ಕಗಿ ಅಲಿ್ಲನ ಇಡಿೀ ವಯ ವಸಿೆಯನುನ  

ಸವಿನಾಶ ಮಾಡುವ ಹಾದಯಲಿ್ಲ  ಒಳಚ್ರಂಡಿ ವಯ ವಸಿೆ ಗಳ್ಳ ಸ್ವಗುತ್ರು ವ.  ಇದಕೆಾ  ಕಾರಣ್ 

ಅದು ಅವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ಯೀಜನೆಯಾಗಿದ್.  ಒೆಂದು ಕಡೆ ಕಾಖ್ಯಿನೆಗಳ ಮಾಲ್ಲನಯ ವದ್, 

ಅದರಲಿ್ಲ  ವಶೇಷವಾಗಿ ಕಚಾಚ  ತೈಲ ಸಂಸಾ ರಣಾ ವಯ ವಸಿೆಯಿದ್.  ಸುರತಾ ಲ್ ನಗರದಲಿ್ಲ  

ಈಗಾಗಲೇ ಎಲಿವೂ ಮುಗಿದುಹೊೀಗಿದ್.  ಆದರೆ, ಉಲಿ್ಕಳ ನಗರವು ಮುಗಿಯುವ 

ಹಾದಯಲಿ್ಲದ್.  ಈ ಕಾರಣ್ಗಳಿೆಂದಾಗಿ ಅಲಿ್ಲನ ಜನರೆಲಿರೂ ಬ್ಸುು  ಬಿದಿು , 

ಆತಂಕಕಾ ಳಗಾಗಿದಿಾರೆ.  ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  ಮನವ ಮಾಡಿಕಳ್ಳು ವುದೇನೆೆಂದರೆ, 

ಕೂಡಲೇ ಚಾಲ್ಲು ಯಲಿ್ಲರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನುನ  ಸಿ ಗಿತಗಳಿಸಬೇಕು. ಕರಾವಳಿಯ 

ಉಳಿವಗಾಗಿ ಜಂಟ ಸದನ ಸಮಿತ್ರಯನುನ  ರಚಿಸ್ವ, ಆ ಸಮಿತ್ರಯ ಸದಸಯ ರು ಪರ ಸುು ತ 

ವಷಯಕೆಾ  ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತೆ ಸಿ ಳಕೆಾ  ಭೇಟ ನಿೀಡಿ, ಆಳವಾದ ಅಧಯ ಯನವನುನ  ನಡೆಸಲ್ಲ. 

ಈ ವಚಾರದಲಿ್ಲ  ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಹ್ ರಾಜಕಾರಣ್ವನುನ  ಬ್ರೆಸುವುದು ಬೇಡ.  ಕರಾವಳಿ 

ಪರ ದೇಶವನುನ  ಉಳಿಸಬೇಕು.  ಇವತ್ರು ನ ದವಸ ಅಲಿ್ಲನ 6,000 ಎಕರೆ ಪರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ನೂರಾರು 

ಕಾಖ್ಯಿನೆಗಳ್ಳ ಸಿ್ವಪಿತಗೆಂಡಿವ. ಆದರೆ ಅಲಿ್ಲನ ಕನನ ಡಿಗರಿಗೆ ಉದಯ ೀಗವನುನ  

ನಿೀಡಲ್ಕಗಿದ್ಯೇ; ಕನನ ಡಿಗರು ಅಧಕಾರಿಗಳಾಗಿದಿಾರೆಯೇ?  ಮಾನಯ  ಫಾರೂಖ್ನವರು 

ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸ್ವದಂತೆ, ಅಲಿ್ಲ  ಸಿ್ವಪಿತಗೆಂಡಿರುವ ಬಿ.ಎ.ಎಸ.ಎಫ್. ಎೆಂಬ ಹೆಸರಿನ 

ಕಾಖ್ಯಿನೆಯು ಜಮಿನಿ ದೇಶದ ಸಹ್ಯೀಗವನುನ  ಹೊೆಂದದ್.  ಜಮಿನಿ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ 

ಅದೇ ಕಾಖ್ಯಿನೆಯು ಈಗಾಗಲೇ 3 ಬ್ಬರಿ ಸ್ಫ ೀಟಗೆಂಡು, ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಜನರನುನ  ಬಲ್ಲ 

ಪಡೆದದ್.  ಅದೇ ಕಾಖ್ಯಿನೆಯು ಮತು ೆಂದು ಘಟಕ ನಮಮ  ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಸಿ್ವಪಿತಗೆಂಡಿದ್. 

ಇಲಿ್ಲನ ಕಾಖ್ಯಿನೆಯಲಿ್ಲ  ಈಗಾಗಲೇ 4-6 ಬ್ಬಕಿ ಬ್ೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸ್ವಕೆಂಡು ಅವಗಢ ಸಂರ್ವಸ್ವದ್.  

ಈ ಸತಯ ವು ಎಲಿರಿಗೂ ಸಹ್ ತ್ರಳಿದದ್.  ಆ ಕಾಖ್ಯಿನೆಗೆ ಕೌೆಂಪ್ರೆಂಡ್ನುನ  ಹಾಕಿದಿು , ಸುಮಮ ನೆ 

ಬ್ೆಂಕಿ ಕಡಿಡ  ಗಿೀರಿದರೆ, ಅಲಿ್ಲ  ಬ್ೆಂಕಿ ಹ್ತ್ರು ಕಳ್ಳು ತು ದ್.  ಇೆಂದಲಿ  ನಾಳೆಯ ದನ ಮಂಗಳೂರು 

ನಗರದಲಿ್ಲ  ಬ್ಬೆಂಬ್ ಸ್ಫ ೀಟಗೆಂಡರೆ, ಅದು ಅಲಿ್ಲೆಂದಲೇ ಆಗುತು ದ್.  ಇದಕೆಾ  ಸಕಾಿರವು 
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ಯಾವ ರಿೀತ್ರಯ ಕಟೆಟ ಚ್ಚ ರವನುನ  ವಹಸುತ್ರು ದ್ ಎೆಂದು ನಾನು ಕೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  ಇದು 

ಕರಾವಳಿಯ ಜಿೀವನಮ ರಣ್ದ ಪರ ಶೆನ ಯಾಗಿದ್.   

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಇನೂನ  ಬಹ್ಳಷ್ಟಟ  ಸದಸಯ ರು ಮಾತನಾಡುವವರಿದಿಾರೆ.  

ಇನೂನ  ಎಷ್ಟಟ  ಹೊತ್ತು  ಮಾತನಾಡುತ್ರು ೀರಿ; ದಯವಟ್ಟಟ  ಮುಗಿಸ್ವ. 

 

ಶಿರ ೀ ಕೆ.ಟ್ಟ.ಶಿರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಇನುನ  ಎರಡು 

ನಿಮಿಷಗಳಲಿ್ಲ  ನನನ  ಮಾತ್ತಗಳನುನ  ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ.  ಈ ವಚಾರದಲಿ್ಲ  ನಾನು ರಾಜಕಾರಣ್ 

ಬ್ರೆಸುವುದಲಿ .  ಕರಾವಳಿಯನುನ  ಉಳಿಸುವ ದಸೆಯಲಿ್ಲ  ಎರಡೂ ನಗರಗಳ ಹೊೀರಾಟ 

ಸಮಿತ್ರಗಳ್ಳ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಿ ಳಿೀಯ ನಗರಸಭೆ, ಪುರಸಭೆ, ಜಿಲಿ್ಕಧಕಾರಿ, ಮುಖ್ಯ  ಕಾಯಿ 

ನಿವಿಹ್ಣಾಧಕಾರಿ, ನಗರಾಭಿವೃದಿ  ಇಲ್ಕಖೆಯ ಕಾಯಿದಶ್ಿ ಮತ್ತು  ಪರ ಧಾನ 

ಕಾಯಿದಶ್ಿಗಳಿಗೆ, ಸಂಬಂಧಪಟಟ  ಮಂತ್ರರ ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು  ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಗಳಿಗೆ 

ಮನವಗಳನುನ  ಸಲಿ್ಲಸ್ವದಿಾರೆ.  ಶಾಸಕರಿೆಂದ ಮದಲುಗೆಂಡು ಅಲಿ್ಲನ ಜನರೆಲಿರೂ 

ಮನವಗಳನುನ  ಸಲಿ್ಲಸ್ವ, ಹೊೀರಾಟಗಳನುನ  ಮಾಡುತ್ರು ದಿಾರೆ.  ಇೆಂತಹ್ ಪರಿಸಿ್ವ ತ್ರಯಲಿ್ಲ  

ಕರಾವಳಿಯ ಭೂ ಪರ ದೇಶ, ಸಮುದರ  ಮತ್ತು  ವಾತಾವರಣ್ವನುನ  ಉಳಿಸುವ ದಡಡ  ಸವಾಲು 

ಸಕಾಿರದ ಮುೆಂದದ್.  ಎಲಿಕಿಾ ೆಂತಲ್ಲ ಹೆಚಾಚ ಗಿ ಅಲಿ್ಲನ ಜನರ ಜಿೀವ ಮತ್ತು  ಜಿೀವನವನುನ  

ಉಳಿಸಬೇಕಾಗಿದ್.  ಈ ಕಾರಣ್ಕಾಾ ಗಿ ಜಂಟ ಸದನ ಸಮಿತ್ರಯ ಅಧಯ ಯನದ ಕೆಲಸವಾಗದೇ 

ಹೊೀದರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಹ್ ಅನಾಹುತವು ಕಟಟ ಟಟ  ಬುತ್ರು ಯಾಗಿದ್.  ತಮಮ ಲಿ್ಲ  ಮನವ 

ಮಾಡಿಕಳ್ಳು ವುದೇನೆೆಂದರೆ, ಸಚಿವರು ಇದಕೆಾ  ಮುಕು  ಮನಸಿ್ವ ನಿೆಂದ ಒಪಿಪ ಕಳು ಬೇಕು.  

ಎರಡೂ ಮನೆಗಳ ಪರ ಜ್ಞಾ ವಂತ ಶಾಸಕರುಗಳ ತಂಡವನುನ  ರಚಿಸ್ವ, ಅವರಿೆಂದ ಅಧಯ ಯನ 

ಮಾಡಿಸ್ವ; ಎಲಿರ ಸಮಾಲೀಚ್ನೆಯ ನಂತರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನುನ  ಮುೆಂದುವರೆಸ್ವ.  ಅದಕೆಾ  

ನಾನು ಅಡಿಡ ಪಡಿಸುವುದಲಿ .  ಕಾಮಗಾರಿಗಳನುನ  ಮಾಡಿ ಜನರನುನ  ಬಲ್ಲ ಕಡುವುದಾದರೆ, 

ಏತಕಾಾ ಗಿ ಆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನುನ  ಮಾಡಬೇಕು ಎನುನ ವುದು ನನನ  ಪರ ಶೆನ .  ತಾವು ದಯಮಾಡಿ 

ಜಂಟ ಸದನ ಸಮಿತ್ರ ರಚ್ನೆಗೆ ತ್ರೀಮಾಿನ ಕಡಬೇಕೆೆಂದು ನಾನು ಮನವ 

ಮಾಡಿಕಳ್ಳು ತೆು ೀನೆ. 

 

ಶಿರ ೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ವದ್ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಂದ ಚುರ್ನಯತ್ರಾದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಅವಕಾಶಕಾಾ ಗಿ ಧನಯ ವಾದಗಳ್ಳ. ಪರ ಸುು ತ ವಚಾರವನುನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  
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ಮಂಡಿಸ್ವದಿ ರಿೆಂದ ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಎೆಂ.ಫಾರೂಖ್ ಮತ್ತು  ಇನಿನ ತರೆ ಸದಸಯ ರುಗಳಿಗೆ ನಾನು 

ಪರ ಥಮವಾಗಿ ಧನಯ ವಾದಗಳನುನ  ಹೇಳ್ಳತೆು ೀನೆ.   

 

ನನಗೆ ಜನಮ  ನಿೀಡಿದ ನಮಮ  ತಾಯಿಯು ಉಲಿ್ಕಳದ ಮೂಲದವರಾಗಿದಿಾರೆ.  

ಉಲಿ್ಕಳವು ಬಹ್ಳ ಪವತರ ವಾದ ಜ್ಞಗ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ತಪಾಪ ಗಲ್ಕರದು.  ಇದಕೆಾ  ಕಾರಣ್, 

ನಮಮ  ತಾಯಿಯು ಈ ಪರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಹುಟಟ ದಿಾರೆ ಎೆಂದಲಿ .  ಕಾರಣ್ವಷ್ಟ , ಸಿ ತಂತರ  

ಹೊೀರಾಟಕಾಾ ಗಿ ವದೇಶ್ಯರ ವರುದಿ  ಹೊೀರಾಟ ಮಾಡಲು ಕಂಕಣ್ ತಟ್ಟಟ  ನಿೆಂತ ಇಡಿೀ 

ರಾಷಟ ರದಲಿ್ಲಯೇ ಮಟಟ ಮದಲ ಮಹಳೆ ರಾಣಿ ಅಬಬ ಕಾ  ದೇವಯ ಊರು ಇದಾಗಿದ್.  ನಾನು 

ವದೇಶ್ಯರು ಎೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಸದಸಯ ರು ಪೊೀಚ್ಚಿಗಲ್ ಎೆಂದು ಹೇಳ್ಳತ್ರು ದಿಾರೆ.   

 

(ಮುೆಂದು)   

(755) 04.50  16-09-2021  ಸಿಎಸ್ /ವಿಕೆ 

ಶಿರ ೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ವದ್ (ಮಂದು):- 

 ಮತ್ತು  ಕೇರಳ ರಾಜಯ ದೆಂದ  ನಮಮ  ಕನಾಿಟಕಕೆಾ  ಬರಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಮಹಾದಿಾ ರ.   

ಮಾನಯ  ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಉಳಾು ಲ ಬಹ್ಳ ಸುೆಂದರವಾದ ಜ್ಞಗ.   ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ 

ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿಯವರು ಅವರ ಜಿಲಿೆಯಲಿ್ಲ  8 ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿವ ಎೆಂದು 

ಹೇಳಿದರು.   ಅದರಲಿ್ಲ  4 ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ್ಳ ಉಳಾು ಲದಲಿ್ಲಯೇ ಇರಬೇಕೆೆಂದು 

ಕಾಣ್ಣತು ದ್, ಒೆಂದು ಆಯುವೇಿದ,  ಮೂರು ಅಲೀಪತ್ರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ್ಳ ಹಾಗೂ 

ಮಂಗಳೂರು ವಶಿವದಾಯ ನಿಲಯ ಕೂಡ ಉಳಾು ಲದಲಿ್ಲಯೇ ಇರುವುದು.   ಈ ಮಂಗಳೂರು 

ವಶಿವದಾಯ ನಿಲಯ ನಡೆಸ್ವದ ಹ್ಲವಾರು ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳಲಿ್ಲ  ನಾನು ಭಾಗವಹಸ್ವದಿ್ ೀನೆ.    

ನಾವು  ಚಿಕಾ ವರಾಗಿದಿಾ ಗ ಕಂಡಿದಿ  ಉಳಾು ಲದ ಪರಿಸಿ್ವ ತ್ರ ಈಗಿಲಿ ,  ಮಾನಯ  

ಬಸವರಾಜುರವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲಿೆಯಲಿ್ಲ  underground drainage 

system ಇರಲ್ಲಲಿ . ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನತೆ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ ದವಂಗತ ಬಸವಲ್ಲೆಂಗಪಪ ನವರಿಗೆ 

ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನುನ  ಸಲಿ್ಲಸಬೇಕು.  ಏಕೆೆಂದರೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಮಲ ಹೊರುವ ಪದಿ ತ್ರ 1970 

ದಶಕದವರೆಗೆ ದಕಿಾ ಣ್ ಕನನ ಡ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಜ್ಞರಿಯಲಿ್ಲತ್ತು .   ಮಾನಯ  ಬಸವಲ್ಲೆಂಗಪಪ ನವರು 

night soil ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಹೊೀಗುವುದನುನ  ban ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ  ಅಲಿ್ಲ  drainage system 

ಪಾರ ರಂರ್ ಆಯಿತ್ತ.   ಈಗ ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  sewage treatment plants ಗಳನುನ  ತರುವ ಪರ ಯತನ  

ಮಾಡಲ್ಕಗುತ್ರು ದ್.  ಅದರಲಿ್ಲ   ಒೆಂದು ಪರ ಯತನ ವನುನ  ಉಳಾು ಲದಲಿ್ಲ  ಮಾಡಿರಬಹುದು.   
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ಆದರೆ  ದಕಿಾ ಣ್ ಕನನ ಡ ಮತ್ತು  ಕರಾವಳಿ ಪರ ದೇಶವನುನ   ಪರ ಯೀಗ ಶಾಲೆಯನಾನ ಗಿ 

ಮಾಡಿಕಳ್ಳು ವುದಕೆಾ  ಹೊೀಗಬೇಡಿ ಎೆಂದು ನಾನು ಹೇಳ್ಳತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ.   ನಾವು ಬಹ್ಳ ಸಣ್ಣ  

ವಯಸಿ್ವ ನಿೆಂದ ನೀಡಿದ ಹಾಗೆ  ನಮಮ  ಕರಾವಳಿಯನುನ  ಬುದಿವಂತರ ನಾಡು, ಬ್ಬಯ ೆಂಕಿೆಂಗ್್ 

ಕೆಾ ೀತರ ದಲಿ್ಲ  ಬಹ್ಳ ಅಗರ ಗಣ್ಯ ರು,  ಹೊೀಟೆಲ್ ಉದಯ ಮದಲಿ್ಲ  ಇಡಿೀ ಪರ ಪಂಚ್ದಲಿ್ಲಯೇ  

ಹೆಸರಿದ್  ಎನುನ ವ ಮಾತ್ತಗಳನುನ  ನಾನು ಕೇಳಿಕೆಂಡು ಬ್ಳೆದದಿ್ ೀನೆ.   ಆದರೆ ಎಲಿ್ಕ   

ಕೆಾ ೀತರ ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ್ ಒೆಂದೆಂದು ಪರ ಯೀಗ ಶಾಲೆಗಳನುನ  ಸೃರ್ಷಟ  ಮಾಡಿದಿಾರೆ.   

ಸ್ವೆಂಸಾ ೃತ್ರಕವಾಗಿ,  ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ  ಮತ್ತು  ಪರಿಸರದ ವಚಾರದಲಿ್ಲಯೂ ಕೂಡ   ನಮಮ  

ಕರಾವಳಿ ಪರ ದೇಶವನುನ  ಒೆಂದು ಪರ ಯೀಗ ಶಾಲೆಯನಾನ ಗಿ ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದಿಾರೆ.   ಇದು 

ಉಳಾು ಲ ಮತ್ತು  ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಮಾತರ  ಸ್ವೀಮಿತವಾಗಿಲಿ .   ಇಡಿೀ ಕರಾವಳಿ ಪರ ದೇಶವನುನ  

ಅವಲೀಕನ ಮಾಡಿದರೆ, ಕಾರವಾರದಲಿ್ಲ  ʼಸ್ವೀ-ಬಡ್ಿ ʼ್ ್ಯೀಜನೆ  25 ಸ್ವವರ ಕೀಟ 

ರೂಪಾಯಿಗಳಲಿ್ಲ  ಬರುತ್ರು ರುವ ಒೆಂದು ರಕ್ಷಣಾ ವಯ ವಸಿೆಯ ಯೀಜನೆ, ನಂತರ KAIGA 

Nuclear Power Plant, ಈ ಯೀಜನೆಗೆ  ಪರಿಸರವಾದಗಳ್ಳ ಇದಕೆಾ  ಬಹ್ಳ ಪರ ತ್ರರ್ಟನೆಯನುನ  

ಮಾಡಿ ವರೀಧ ಮಾಡಿದರು…್ಉಡುಪಿಯಲಿ್ಲ  ಎಲೆಕಿಟ ರಕಲ್ ಬ್ಬಯ ರೇಜ್್  ಸ್ವಸಟ ೆಂ ಬಂದಾಗ 

ಅಲಿ್ಲಯೂ ಕೂಡ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ವರೀಧಗಳ್ಳ ಬಂದವು.    ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ 

ಫಾರೂಖ್ರವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಹ್ಳ ಸುೆಂದರವಾದ ಪರ ದೇಶ.    

ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಬೇರೆ ಬಿೀಚ್ಗಳಿಗಿೆಂತ ನಮಮ  ಕನಾಿಟಕದಲಿ್ಲ  ಅದರಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ್  ದಕಿಾ ಣ್ 

ಕನನ ಡದಲಿ್ಲರುವ ಬಿೀಚ್ಗಳನುನ  virgin beach ಎೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಕಗುವುದು.    ಎಲಿ್ಕ  

ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ  ಸಹ್ ಮಲ್ಲೀನವಾದ ಬಿೀಚ್ಗಳನುನ  ನಾನು ನೀಡಿದಿ್ ೀವ.   ಆದರೆ  ಈಗ ಕಾಲ 

ಬದಲ್ಕವಣೆ ಆಗಿದಿು , ಮಾನಯ  ಭೀಜೇಗೌಡರು ಸಹ್  ಪಕಿಾ   ಸಂಕುಲನ ಹಾಗೂ ಮತಿ ಯ  

ಸಂಪತ್ರು ಗೆ ಯಾವ ರಿೀತ್ರ  ತೆಂದರೆ ಆಗಿದ್ ಎನುನ ವುದನುನ   ಹೇಳಿದರು.  ಇದನೆನ ಲಿ  

ನೀಡಿದಾಗ   SEZ (Special Economic Zone) ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ  6000 ಎಕರೆ  ಜಮಿೀನನುನ  

ನಿೀಡಿರುವುದು ಯಾವ ಕಾರಣ್ಕೆಾ  ಎನುನ ವುದು  ಇನೂನ  ಸಹ್ ನನಗೆ ಅಥಿವಾಗುತ್ರು ಲಿ .    ಈ 

ಪರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಪ್ಟರ ಲ್ಲಯಂ ಪಾರ ಡೆಕ್ಟ ್ ಮಾತರ ವಲಿದೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೀಜನೆಗಳ್ಳ ಸಹ್ ಅಲಿ್ಲ  

ಬರುತ್ರು ವ.   ಅಲಿ್ಲ  ಪ್ಟರ ೀಲ್ಲಯಂ ಪಾರ ಡೆಕ್ಟ ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪರಿಸರಕೆಾ  ಎಷ್ಟಟ  ತೆಂದರೆ 

ಆಗುತು ದ್ ಎನುನ ವುದನುನ  ಸಹ್ ನಾವು ನೀಡಿದಿ್ ೀವ.   ಅಲಿ್ಲರುವ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ಟರ ೀ-

ಕೆಮಿಕಲಿ್ ಕಂಪನಿ ಬಹ್ಳ ಮಹ್ತಿ ವಾದ ಕಂಪನಿ.   ಅದನುನ  ಮುಚ್ಚ ಲ್ಲಕೆಾ  ಆಗುವುದಲಿ .   

ಅದನುನ  ಮುಚಿಚ ದರೆ ನಾನು ದೇಶದ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಳವುದಲಿ , ಆ ದೇಶ ಸಂಪೂಣ್ಿ 

ಸು ಬಿವಾಗುತು ದ್.   ಏಕೆೆಂದರೆ  ಆ ದೇಶಕೆಾ  ಬೇಕಾದ ಪ್ಟರ ೀಲ್ ಮಂಗಳೂರಿನಿೆಂದಲೇ 
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ಹೊೀಗುತ್ರು ದ್.  ಆದಿ ರಿೆಂದ  ಈ ಪರ ದೇಶದ ಪರಿಸರವನುನ  ಕಾಪಾಡಲು ಏನು ಕರ ಮ 

ಕೈಗಳು ಲ್ಕಗಿದ್ ಎನುನ ವುದನುನ  ನೀಡಿದಾಗ  ಅಲಿ್ಲ  ಪರಿಸರವನುನ  ಕಾಪಾಡಲು 100 

ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ಸಹ್ ಖ್ಚ್ಚಿ ಮಾಡಿರುವುದಲಿ .    ಮಂಗಳೂರು ಕೆಾ ೀತರ ದಲಿ್ಲ  

ಮಿೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಹ್ಳ ಪರ ಮುಖ್ವಾದ ಉದಯ ೀಗ.   ಆದರೆ ಈ ಉದಯ ಮಗಳಿೆಂದ ಪರಿಸರದ 

ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಉೆಂಟ್ಯಗಿ flora and fauna ಎನುನ ವ  ತೆಂದರೆ ಉೆಂಟ್ಯಗುತು ದ್ ಎೆಂದು 

ಹೇಳ್ಳವುದಕೆಾ  ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಬೇಕಾಗಿಲಿ .    ವವಧ ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ ಏಕೆ ಈ 

ಪರ ದೇಶವನುನ  ಆಯ್ದಾ  ಮಾಡುತ್ರು ದಿಾರೆ ಎನುನ ವುದು ನನಗೆ ಅಥಿವಾಗುತ್ರು ಲಿ .    ಇಲಿ್ಲ  KAIGA 

Nuclear Power Plant ಇದ್.   ಅಲಿ್ಲ  ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಚ  ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಎಷ್ಟಟ  ಜನರಿಗೆ 

ತೆಂದರೆ ಆಗುತು ದ್?   ಅಲಿ್ಲರುವವರೆಲಿರೂ ಬಡವರು ಮತ್ತು  ಅರಣ್ಯ ವಾಸ್ವಗಳ್ಳ,  ಹೀಗೆ 

ಬುದಿವಂತರ ಜಿಲಿೆಯಲಿ್ಲ  ಈ ಪರಿಸಿ್ವ ತ್ರ ಏಕೆ ಬಂದದ್ ಎನುನ ವುದನುನ  ನಾವು ಯೀಚ್ನೆ 

ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದ್.   

        ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಗಳೇ, 10 ಮತ್ತು  12ನೇ ತರಗತ್ರಯ ಫಲ್ಲತಾೆಂಶ ಬಂದಾಗ ನೀಡಿದರೆ 

ದಕಿಾ ಣ್ ಕನನ ಡ ಮತ್ತು  ಉಡುಪಿ ಮದಲ ಸಿ್ವನದಲಿ್ಲರುತು ದ್.  ನಂತರ ಹುಬಬ ಳಿು -ಧಾರವಾಡ 

ಎೆಂದರುತು ದ್.   ಅಥವಾ ಮದಲು ಹುಬಬ ಳಿು -ಧಾರವಾಡ ಬಂದು ನಂತರ ಮಂಗಳೂರು  

ಮದಲೆರಡು ಸಿ್ವನಗಳಲಿ್ಲರುತು ವ.   ಆದರೆ ಮುೆಂದ್ ಇವರಲಿ್ಲ  ಯಾರಾದರೂ ಐಎಎಸ್ 

ಐಪಿಎಸ್ ಆಗಿದಿಾರಾ ಎೆಂದರೆ ಎಲಿ್ಲಯೂ ಕಾಣ್ಣವುದಲಿ .  ಅೆಂದರೆ ಈ ಕರಾವಳಿ  

ಪರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಎಲಿ್ಲಯೀ ತಪುಪ  ನಡೆಯುತ್ರು ದ್, ಅದನುನ  ಸರಿಪಡಸಬೇಕು.  ಅದಕಾಾ ಗಿ ಪರಿಸರ,  

ಸ್ವಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು  ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ  ಮತ್ತು  ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಏನು ಹೆಚ್ಚಚ -ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್  

ಎನುನ ವುದನುನ   ತ್ರಳಿದುಕಳ್ಳು ವುದಕೆಾ  ಮಾನಯ   ಸದಸಯ ರುಗಳ್ಳ ಕೇಳಿರುವ ಜಂಟ ಸದನ 

ಸಮಿತ್ರಯನುನ   ರಚ್ನೆ ಮಾಡಿ, ಕರಾವಳಿ ಪರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಆಗಿರುವ ಸಮಸೆಯ ಗಳ ಬಗೆೆ  

ಸಂಪೂಣ್ಿ ಗಮನಹ್ರಿಸಬೇಕು.  ಕರಾವಳಿ ಪರ ದೇಶದಲಿ್ಕಗಿರುವ ಪರಿಸರ, ಸ್ವೆಂಸಾ ೃತ್ರಕ, 

ಮತ್ತು  ಆರ್ಥಿಕ  ಕ್ಷ಼ೇ ತರ ದಲಿ್ಕ ಗಿರುವ ಬದಲ್ಕವಣೆಗಳನುನ  ಅಧಯ ಯನ ನಡೆಸುವುದಕೆಾ  ಒೆಂದು 

ಸದನ ಸಮಿತ್ರಯ ಅಗತಯ ವದ್.   ಅದಕಾಾ ಗಿ ನಾನು ಸಹ್ ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರುಗಳ ಜತೆಗೆ ನನನ  

ಧಿ ನಿಯನುನ  ಸೇರಿಸುತೆು ೀನೆ.  ಧನಯ ವಾದಗಳ್ಳ.    

 ಶಿರ ೀ ಪರ ತಾಪ ಸಿಂಹ ರ್ನಯಕ(ವಿಧಾನಸಭೆಯಂದ ಆಯ್ಕಕ ಯಾದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಗಳೇ, ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೆ, ಅವಕಾಶಕಾಾ ಗಿ ಧನಯ ವಾದಗಳ್ಳ.  ನಾನು 

ಮಂಗಳೂರಿನವನು.   ಅದರಲಿ್ಲಯೂ ವಧಾನ ಪರಿಷತ್ರು ನ ಸದಸಯ ರು ಯಾವುದಾದರೂ 

ನೀಡಲ್ ತಾಲಿ್ಲಕನುನ  ಆಯ್ದಾ  ಮಾಡಿಕಳು ಬೇಕೆೆಂದಾಗ ನಾನು  ನನನ  ಊರು 
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ಧಮಿಸಿ ಳದ ಬ್ಳು ೆಂಗಡಿ ತಾಲಿ್ಲಕು ಆದರೂ ಸಹ್  ನಾನು ʼಉಳಾು ಲʼ ವನುನ  ನನನ  

ನೀಡಲ್ ತಾಲಿ್ಲಕು ಆಗಿ, ಹಾಗೂ ದಕಿಾ ಣ್ ಕನನ ಡ ಜಿಲಿೆಯನುನ  ನೀಡಲ್ ಜಿಲಿೆಯನಾನ ಗಿ   

ಆಯ್ದಾ  ಮಾಡಿಕೆಂಡಿರುತೆು ೀನೆ.   ನಮಮ  ಊರಿನಲಿ್ಲರುವ ವಯ ವಸಿೆಯ ಬಗೆೆ , ಅಲಿ್ಲ  ಆಗುತ್ರು ರುವ 

ಬದಲ್ಕವಣೆಗಳ ಬಗೆೆ   ನಮಮ  ಜಿಲಿೆಯ ಹೊರಗಿನವರು ಇಷ್ಟಟ  ಕಳಕಳಿಯಿೆಂದ 

ಮಾತನಾಡುವಾಗ  ನಾನು ಆ ಜಿಲಿೆಯವನಾಗಿ  ನನನ  ಅನುರ್ವದ ಕೆಲವು ಸಂಗತ್ರಗಳನುನ   

ಹಂಚಿಕಳ್ಳು ವುದಕೆಾ  ನಾನು ಇಷಟ ಪಡುತೆು ೀನೆ.    ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ 

ಯಾವ ರಿೀತ್ರ ಆತಂಕವನುನ  ವಯ ಕು ಪಡಿಸ್ವದಿಾರೆ, ಎೆಂದರೆ ಈ ಸಕಾಿರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪಕಾ ನೆ ಈ 

ರಿೀತ್ರಯ ಬದಲ್ಕವಣೆಗಳ್ಳ ಆಗಿವ . . . 

(ಗಂದಲ) 

 ಶಿರ ೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ವದ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಗಳೇ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ಸಕಾಿರದ 

ಮೇಲೆ ಆರೀಪವನುನ  ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿಲಿ .  ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದರೆ  ಖಂಡಿತಾ ಮಾಡುತೆು ೀವ.   

ನಾವು ಆ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಒಳೆು ಯ ಕೆಲಸಗಳಾಗಲ್ಲೀ ಎನುನ ವ ಉದಿ್ ೀಶದೆಂದ ಮಾತನಾಡಿದಿ್ ೀವ.  

ಅದು ಬೇಡ ಎೆಂದರೆ ಬಿಟ್ಟಟ ಬಿಡಿ.   

 ಶಿರ ೀ ಪರ ತಾಪ ಸಿಂಹ ರ್ನಯಕ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಗಳೇ,  ನಮಮ  ನಮಮ  ಶಬಿ ಗಳನುನ  

ಉಪಯೀಗ ಮಾಡುವಲಿ್ಲ ,  ನಮಮ  ನಮಮ  ಭಾವನೆಗಳನುನ  ಅಥವಾ ನಮಮ  

ಅಭಿಪಾರ ಯವನುನ   ವಯ ಕು ಪಡಿಸುವಾಗ ನನಗೆ ಹಾಗೆ ಅನಿಸ್ವತ್ತ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ನೇ ಹೊರತ್ತ, 

ನಿೀವು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರಿ ಎೆಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದಿ ಲಿ .    ನನಗಿೆಂತ ಹೆಚಿಚ ನ ಅನುರ್ವಸಿರಾದ 

ನಿೀವುಗಳ್ಳ ಆ ರಿೀತ್ರ ಹೇಳ್ಳವುದಲಿ  ಎನುನ ವುದು ನನಗೆ ಅಥಿವಾಗುತು ದ್.      ಈಗ ನಮಮ  

ನಾಡನುನ  ಬುದಿವಂತರ ನಾಡು ಎೆಂದ್ಲಿ್ಕ   ಹೇಳಿದರು.   ಮನೆನ  ನಮಮ  ಸಭಾನಾಯಕರು 

ʼಅನಾಥʼ ಎನುನ ವ ಪದದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರು.    ಒೆಂದೆಂದು ಪರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಒೆಂದೆಂದು 

ರಿೀತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಶಬಿ ಗಳ ಬಳಕೆಯನುನ  ಮಾಡುತಾು ರೆ.   ನಮಮ  ದಕಿಾ ಣ್ ಕನನ ಡ ಜಿಲಿೆಯಲಿ್ಲ  ನಾವು 

ಪಠಯ  ಪುಸು ಕದಲಿ್ಲರುವ ಬರವಣಿಗೆಯ ಹಾಗೆಯೇ  ಕನನ ಡವನುನ  ಮಾತನಾಡುತೆು ೀವ.   

ನಮಮ ಲಿ್ಲ  ಏಕವಚ್ನದಲಿ್ಲ  ಮಾತನಾಡಿಸ್ವದರೂ ಅದು ತಪುಪ  ಎನುನ ವ ಭಾವನೆ ನಮಗೆ 

ಬರುತು ದ್.   ನಮಮ  ತ್ತಳ್ಳ ಭಾಷ್ಯಲಿ್ಲ  ನಮಮ  ಮಕಾ ಳನುನ  ಸಹ್ ನಾವು ʼನಿೀವು ತಾವುʼ ಎೆಂದು 

ಸಂಭೀಧಸ್ವ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ್ ಒೆಂದು ಊರು ನಮಮ ದು.    ಆದಿ ರಿೆಂದಲೇ  ಕೆಲವು ಬ್ಬರಿ 

ನಮಮ  ಕನನ ಡವನುನ  ತಮಾಷ್ ಮಾಡುತಾು ರೆ.    ಈ  ಭಾಗದೆಂದ  ಪೊಲ್ಲೀಸ್ ಅಧಕಾರಿಗಳ್ಳ 

ನಮಮ   ಭಾಗಕೆಾ  ಬಂದರೆ ಮದಲ್ಲಗೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಳವುದೇನೆೆಂದರೆ ಇಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ 
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ಸಮಸೆಯ  ಇಲಿ .   ಇಲಿ್ಲ  ನಿೀವು ಯಾರನಾನ ದರೂ ʼನಿೀವುʼ ಎನುನ ವ ಬದಲ್ಲಗೆ ʼನಿೀನುʼ ಎೆಂದರೆ 

ಮಾತರ  ಬಹ್ಳ ಸಮಸೆಯ ಯಾಗುತು ದ್, ಇಲಿ್ಲನ ಜನರಿಗೆ ನೀವಾಗುತು ದ್ ಎನುನ ವ ಮಾತನುನ  

ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಳತೆು ೀವ.    ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನನನ  ಶಬಿ ಗಳನುನ  ಹಡಿಯಬೇಡಿ,  

ಶಬಿ ದ ಹೆಂದರುವ ಭಾವನೆಗಳನುನ   ಮಾತರ  ಅಥಿ ಮಾಡಿಕಳು ಬೇಕೆೆಂದು ನಾನು 

ವನಂತ್ರಸುತಾು  ನೇರವಾಗಿ ನಾನು ವಷಯಕೆಾ  ಬರುತೆು ೀನೆ.    ನಮಮ  ಕೆಾ ೀತರ  ಪರುಶರಾಮನ 

ಸೃರ್ಷಟ  ಎನುನ ವ ಒೆಂದು  ಭಾವನೆಯಿದ್.   ಆ ರಿೀತ್ರಯ ಒೆಂದು ಸಂಸಾ ೃತ್ರಯನುನ  ಹೊೆಂದರುವ  

ನಾಡು ನಮಮ   ತ್ತಳ್ಳ ನಾಡು.   ಆದರೆ ನಮಮ  ದಕಿಾ ಣ್ ಕನನ ಡ ಜಿಲಿೆ  ನಾನು 

ಸಣ್ಣ ವನಾಗಿರುವಾಗನಿೆಂದ ನೀಡಿರುವ ಹಾಗೆ  ಅಲಿ್ಲ  ಬಂದರು, ರೈಲ್ಲನ ವಯ ವಸಿೆ   ಹಾಗೂ 

ವಾಹ್ನಗಳ ವಯ ವಸಿೆ  ಇರುವ ಕಾರಣ್ ಅನೇಕ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ್ಳ ಅಲಿ್ಲ  ಬರುತ್ರು ವ.   ಇದರ ವರುದಿ  

ಪರ ತ್ರರ್ಟನೆ ಮಾಡಿಲಿ  ಎೆಂದಲಿ ,  ನನಗೆ ತ್ರಳಿದರುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ಕಾಲೇಜಿನಲಿ್ಲರುವ 

ದನಗಳಿೆಂದಲ್ಲ ಸಹ್  ಹೊೀರಾಟಗಳ್ಳ ನಡೆಯುತ್ರು ವ.  ಅಲಿ್ಲ  ಎೆಂ.ಆರ್.ಪಿ.ಎಲ್ 

ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಪರ ತ್ರರ್ಟನೆಗಳ್ಳ ನಡೆದವ.   ಪಶ್ಚ ಮ ಘಟಟ ಗಳನುನ  ಉಳಿಸ್ವ ಎನುನ ವ ಕಾರಣ್ಕೆಾ  

ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಹೊೀರಾಟಗಳ್ಳ ನಡೆದವ.   

         (ಮುೆಂದು) 

(756)/16-9-2021/5-00/ಎಲ್ಎೆಂ/ಬಿಎನ್ಎಸ್ 

  ಶಿರ ೀ ಪರ ತಾಪ  ಸಿಂಹ ರ್ನಯಕ  ಕೆ(ಮುೆಂದು):-   

ಇದಕಾಾ ಗಿಯೇ ವಶೇಷವಾಗಿ  ದಕಿಾ ಣ್ ಕನನ ಡ ಜಿಲಿೆಯ ಧಾರಣಾ ಸ್ವಮಥಯ ಿವನುನ   

ಅಧಯ ಯನ ಮಾಡಿ ಅದರ ಬಗೆೆ  ಒೆಂದು ಪುಸು ಕ ಕೂಡಾ  ಪಿರ ೆಂಟ್ ಆಗಿದ್. ನಮಮ   ಜಿಲಿೆಯಲಿ್ಲ  

ಧಾರಣ್ ಶಕಿು ಯನುನ  ಮಿೀರುವಷಟ ರಮಟಟ ಗೆ  ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ್ಳ ಬರುತ್ರು ವ. ಇದರಿೆಂದ ಪರಿಸರದ 

ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವಾಗುತ್ರು ದ್, ಸಮುದರ ದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀಳ್ಳತ್ರು ದ್ ಎನುನ ವುದನುನ  

ಸ್ವರಿ-ಸ್ವರಿ ಹೇಳಿದರೂ ಸಹತ ಅಭಿವೃದಿ  ಎನುನ ವ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ  ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ್ಳ ಅಲಿ್ಲಗೆ 

ಬರುತ್ರು ವ. ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರಿಗೆ ಉದಯ ೀಗ ಸ್ವಗಬಹುದು ಎನುನ ವ ಆಸೆಯು ಇದ್. ಉದಯ ೀಗ 

ಸ್ವಗುತು ದ್ ಎೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ನಿಜ, ಆದರೆ  ಕೈಗಾರಿಕೆ ಬಂದವಯೇ  ಹೊರತ್ತ ಸಿ ಳಿೀಯರಿಗೆ  

ಉದಯ ೀಗ ಸ್ವಗಲ್ಲಲಿ  ಎನುನ ವುದು ಎಲಿರಿಗೂ  ಗತ್ರು ರುವಂತಹ್ ವಾಸು ವ ಸಂಗತ್ರ. ಈ 

ದೃರ್ಷಟ ಯಲಿ್ಲ  ಧಾರಣಾ ಸ್ವಮಥಯ ಿವನುನ  ತ್ರಳಿದುಕೆಂಡು  ಇನುನ  ಮುೆಂದನ ಯೀಜನೆಗಳ್ಳ 

ಬರಬೇಕು, ಇದರ ಕಡೆಗೆ ಸಕಾಿರ ವಶೇಷವಾದ ಗಮನವನುನ  ಹ್ರಿಸಬೇಕೆೆಂದು  

ಕೇಳಿಕಳ್ಳು ತೆು ೀನೆ. ಪರ ಕೃತ್ರ  ಎನುನ ವುದು, we are the trustees of the earth.  ನಾವು ನಮಮ  
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ಮುೆಂದನ ಜನಾೆಂಗಕೆಾ  ಈಗ ಇರುವ ಜನಾೆಂಗಕಿಾ ೆಂತಲ್ಲ  ಒಳೆು ಯ ರಿೀತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಈ 

ಪರ ಕೃತ್ರಯನುನ  ಬಿಟ್ಟಟ ಕಡಬೇಕು ಎನುನ ವ ನಿಟಟ ನಲಿ್ಲ  ನಮಮ ದಾದ ಜವಾಬಿ್ಬರಿ ಇದ್. 

ಸಕಾಿರದ ಬೇರೆ-ಬೇರೆ ಯೀಜನೆಗಳ್ಳ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ದಕಿಾ ಣ್ ಕನನ ಡದ ಕಡೆಗೆ  

ಯೀಜನೆಯನುನ  ತರುವಾಗ ಅದರ ಬಗೆೆ  ವಶೇಷವಾದ ಯೀಚ್ನೆ ಮಾಡುವ ಅಗತಯ ವದ್. 

ಏಕೆೆಂದರೆ ಅಲಿ್ಲ  ಬರುವಂತಹ್ ಮಳೆ ಹೊಡೆತಕೆಾ   ಅಲಿ್ಲ  ರಸೆು ಗಳನುನ  ಡಾೆಂಬರಿಕರಣ್ 

ಮಾಡಿದರೆ ಒೆಂದು-ಎರಡು ವಷಿವು ನಿಲಿುವುದಲಿ  ಮಳೆಯ  ಹೊಡೆತಕೆಾ  ನಿೀರು 

ಹ್ರಿದುಬಂದು ರಸೆು  ಹಾಳಾಗುತು ದ್. Drainage ವಯ ವಸಿೆ  ಮಾಡುವಾಗ, ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ  

ಮಾಡುವುದಕಿಾ ೆಂತ  ದಡಡ ದಾದ drainage ವಯ ವಸಿೆ  ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದ್.  ಇಲಿದದಿ ರೆ 

ಪಿಾಸ್ವಟ ಕ್್  ಯುಗವಾಗಿದಿ ರಿೆಂದ  ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಎಲಿ್ಕ  drainage ಗಳಿೆಂದ ನಿೀರು ಮೇಲೆ 

ಬರುತು ದ್.     

     ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ ವಚಾರದಲಿ್ಲ  ಎತ್ರು ನ ಹೊಳೆ  ಯೀಜನೆ ತಂದಾಗ ನಾವು ವರೀಧ 

ವಯ ಕು ಪಡಿಸ್ವದಿ್ವು. ಯಾವ ಕಾರಣ್ಕೆಾ  ನಾವು ವರೀಧ ವಯ ಕು ಪಡಿಸ್ವದಿ್ವು ಎೆಂದರೆ, ಎಲಿರಿಗೂ 

ಒೆಂದು ಅನಿಸ್ವಕೆ ಎೆಂದರೆ, ಆ ಪರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ನದಗಳ್ಳ ಹೆಚಾಚ ಗಿ ಹ್ರಿಯುತು ವ. ಮಳೆಯು 

ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಬರುತು ದ್,  ಅವರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರು ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಇದ್  ಎೆಂದು. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ 

ಅಲಿ್ಲ  ಆ ಪರಿಸಿ್ವ ತ್ರ ಇಲಿ , ರ್ತು ವನುನ  ಬ್ಳೆಯುವ ಸಂದರ್ಿದಲಿ್ಲ  ನಿೀರನುನ  ನಿಲಿ್ಲಸುತ್ರು ದಿ ರು 

ಆಗ water table ಹೆಚಾಚ ಗುತ್ರು ತ್ತು . ಈಗ ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರು ಅಡಿಕೆಯನುನ  ಬ್ಳೆಯಲು ಪಾರ ರಂರ್  

ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ  ನಿೀರು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್. ಅಡಿಕೆಯ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ನಿೀರು ನಿಲಿುವ ಹಾಗೆ 

ಇಲಿ . ನಿೀರು  ಹ್ರಿದು ಹೊೀಗಬೇಕು. ಇವತ್ತು  ನಾನು ಸಕಾಿರಕೆಾ  ವಶೇಷವಾಗಿ 

ಅಭಿನಂದಸುತೆು ೀನೆ, ಏಕೆೆಂದರೆ  ನಮಮ  ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಇವತ್ತು  ಸಣ್ಣ  ನಿೀರಾವರಿ 

ಯೀಜನೆಯನುನ  ತಂದದಿಾರೆ. ಪಶ್ಚ ಮವಾಹನಿಗೆ ಪರ ಥಮ ಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ವವರಾರು ಕೀಟ 

ರೂಪಾಯಿಗಳಲಿ್ಲ  ಸಣ್ಣ  ಡಾಯ ೆಂಗಳ್ಳ ಬರುತ್ರು ವ.  ಈ ಕಾರಣ್ದೆಂದ ಇೆಂದು ನಮಮ ಲ್ಲ ನಿೀರು 

ನಿಲಿುವಂತಹ್ ಪರಿಸಿ್ವ ತ್ರ ಇದ್. ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ್ಳ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಹಾನಗರಕೆಾ  

ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ ಬಗೆೆಯು ಆಲೀಚ್ನೆ ಮಾಡುವಂತಹ್ ಸಿ್ವ ತ್ರ ಇರುವ ಕಾರಣ್ಕೆಾ   ಪಶ್ಚ ಮ 

ವಾಹನಿಯ ಯೀಜನೆಗಳನುನ  ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಸ್ವಕೆಂಡು ಹೊೀಗಬೇಕೆೆಂದು ನಾನು 

ಸಕಾಿರಕೆಾ  ಆಗರ ಹ್ಪಡಿಸುತೆು ೀನೆ.  ಆ ಪರಿಸರಕೆಾ  ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ್ ಯೀಜನೆಗಳನುನ  

ತರಬೇಕೆೆಂದು ತಮಮ  ಮೂಲಕ ಸಕಾಿರವನುನ  ಕೇಳಿಕಳ್ಳು ತೆು ೀನೆ. 

      ಶಿರ ೀ ಎನ್.ಅಪ್ರಪ ಜಿಗೌಡ(ಸಥ ಳಿಯ ಸಂಸ್ತಥ ಗಳ ಕೆೆೀತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಗಳೆ, ಮಾನಯ  

ಸದಸಯ ರಾದ ಫಾರೂಕ್್ರವರು ಮಂಗಳೂರಿನ ಜಿ ಲಂತ ಸಮಸೆಯ  ಬಗೆೆ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರ 
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ಗಮನವನುನ  ಸೆಳೆದದಿಾರೆ. ಇಲಿ್ಲ  ಇರುವುದು ಎರಡೇ ಸಮಸೆಯ ಗಳ್ಳ.  ಒೆಂದು sewage 

treatment plant (STP)  ಇನನ ೆಂದು ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ ಸಮಸೆಯ . ಈ ಸಮಸೆಯ ಯನುನ  ಹೇಗೆ 

ಬಗೆಹ್ರಿಸಬೇಕು? ೧೦ ವಷಿಗಳ ಹೆಂದ್  ಸುರತಾ ಲ್ನಲಿ್ಲ  ಮಾಡಿರುವ sewage treatment 

plant   ಮತ್ತು  ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ  ಯೀಜನೆ ಯಾವ ರಿೀತ್ರ ಅಧೀಗತ್ರಗೆ ಹೊೀಯಿತ್ತ, 

ಇದನುನ  ಯಾವ ರಿೀತ್ರ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು , ಉಲಿ್ಕಳದಲಿ್ಲ  ಏನು ಮಾಡುತ್ರು ದಿಾರೆ, ಯಾವ 

ರಿೀತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಎರಡೇ ಪರ ಶೆನ ಗಳ್ಳ ಇಲಿ್ಲ  ಇರುವುದು. ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀ 

ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರು ಮಾತನಾಡುತಾು  ಉಲಿ್ಕಳ ಮತ್ತು  ಸುರತಾ ಲ್ ಇವರಡು ಸಹ್ 

ಇಳಿಜ್ಞರಿನ  ಬಹ್ಳ ಇಳಿಚಾರಿನ hill station ಪರ ದೇಶ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದಕಿಾ ೆಂತ ದಡಡ -

ದಡಡ  hill station ಗಳ್ಳ ಇರುವ ನಗರಗಳನುನ  ಬಹ್ಳ ಚೆನಾನ ಗಿ ನಿವಿಹ್ಣೆ ಮಾಡುತ್ರು ದಿಾರೆ. 

ಇದಕೆಾ  ಉತು ಮ ಉದಾಹ್ರಣೆ ಎೆಂದರೆ, ನಾನು ನಮಮ  ನಾಯಕರಾದ ಶ್ರ ೀ 

ಹೆಚ.ಡಿ.ಕುಮಾರಸಿ್ವಮಿಯವರು ಮತ್ತು  ಸಭಾಪತ್ರಯವರಾದ ಮಾನಯ  ಬಸವರಾಜ  

ಹೊರಟಟ ಯವರು ಮೂವರು ಒೆಂದು ಸ್ವರಿ ಇಸೆರ ೀಲ್ ಗೆ ಹೊೀಗಿದಿ್ವು. ಅಲಿ್ಲ  Jerusalem ನಗರ 

ಇದ್. ಅದು ಬಹ್ಳ steep ಆಗಿದ್. ಅಲಿ್ಲ  STP ಮತ್ತು  ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ ವಯ ವಸಿೆಯನುನ  

ತ್ತೆಂಬ್ಬ ಚೆನಾನ ಗಿ ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಇದ್ಲಿವು ನಮಮ  ಅಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗತ್ರು ಲಿವೆಂದು ಇಲಿ . 

ಎಲಿ್ಕ  ಗತ್ತು  ಆದರೆ ಅದನುನ  ಅನುಷಿ್ಠನ ಮಾಡುವ ಇಚಾಚ ಶಕಿು  ಇವರಿಗೆ ಇಲಿ . ಅದನುನ  

ತ್ರಳಿದುಕಳ್ಳು ವ ಆಸಕಿು ಯು ಇಲಿ  ಅನಿನ ಸುತು ದ್. ಇಲಿ್ಲ  STP ಮತ್ತು   ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿಗಾಗಿ 

ಹೇಗೆ ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎನುನ ವುದನುನ  ತ್ರಳಿದುಕಳು ಬೇಕು.  

      ಮಾನಯ  ನಗರಾಭಿವೃದಿ  ಸಚಿವರು ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲಕೆಯ ಸದಸಯ ರಾಗಿ 

ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿಾರೆ, ಅವರದಿ್  ಆದ ಉದಯ ಮಗಳ್ಳ ಇವ, ಖ್ಯಸಗಿ ಲೇಔಟ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವ ರಿೀತ್ರ 

ಮಾಡಿದಿಾರೆ ಎನುನ ವುದನುನ  ಅವರು ನೀಡಿದಿಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ  ಖ್ಯತೆಯನೆನ ೀ 

ಕಟಟ ದಿಾರೆ.  ಅವರು ಈ ಎಲಿ  ಸಮಸೆಯ ಗಳಿಗೆ ಶಾಶಿತವಾದ ಪರಿಹಾರವನುನ  

ಕಂಡುಹಡಿಯಬೇಕು. ಎಸ್.ಟ.ಪಿ. ಸರಿ ಇಲಿದದಿ ರೆ ಆ ಪರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಯಾರಾದರೂ ಬದುಕಲು 

ಆಗುತು ದ್ಯೇ?  ತಾಯ ಜಯ ನಿವಿಹ್ಣೆಯನುನ  ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದ್ ಇದಿ ರೆ ಅಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳ್ಳ 

ಅದರಿೆಂದೇ ಹ್ರಡುವುದು. ಇೆಂತಹ್ ಸಿ ಳಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾರು ವಾಸ ಮಾಡಲು ಸ್ವಧಯ ವಲಿ . 

ಇದರಿೆಂದ ಪರ ತಯ ಕ್ಷವಾಗಿ, ಪರೀಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳ್ಳ ಹ್ರಡುತು ವ. ತಮಮ  ಮುಖ್ಯೆಂತರ 

ನಾನು ನಗರಾಭಿವೃದಿ  ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  ವನಂತ್ರಸ್ವಕಳ್ಳು ವುದು, ಈ ಸಮಸೆಯ  ಇೆಂದು 

ನಿನೆನ ಯದಲಿ , ಸುರತಾ ಲ್ನದಿು  ೨೦೧೦ರಲಿ್ಲಯೇ ಪಾರ ರಂರ್ವಾಗಿದ್. ಉಲಿ್ಕಳದಿು  ಈಗ 

೨೦೧೮-೧೯ ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನಿೆಂದ  ಪಾರ ರಂರ್ವಾಗಿದ್. ಇದಕೆಾ  ಶಾಶಿತವಾದ ಪರಿಹಾರವನುನ  
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ಕಂಡುಹಡಿಯಿರಿ.  ಇಷ್ಟ  ಅಲಿ  ಎಲಿೆಲಿ್ಲ  metropolitan city , ಪುರಸಭೆ, ನಗರಸಭೆಗಳ್ಳ 

ಬರುತು ವ ಅಲಿ್ಲ  ಶಾಶಿತವಾದ ಪರಿಹಾರದ ಕೆಲಸ ಸಕಾಿರದೆಂದ ಆಗಬೇಕು. ಅಧಕಾರಿಗಳ್ಳ 

ಇದರ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹ್ರಿಸ್ವ ಎಲಿ್ಲಯು ಸಮಸೆಯ ಯಾಗದ ರಿೀತ್ರಯಲಿ್ಲ  ನೀಡಿಕೆಂಡು ಈ 

ಸಮಸೆಯ ಯನುನ   ಬಗೆಹ್ರಿಸಬೇಕೆೆಂದು  ವನಂತ್ರಸ್ವಕಳ್ಳು ತೆು ೀನೆ.  

       ಶಿರ ೀ ನಸಿೀರ ಅಹಮ ದ್(ವಿಧಾನಸಭೆಯಂದ ಚುರ್ನಯತ್ರಾದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಗಳೆ, ಅವಕಾಶಕಾಾ ಗಿ ವಂದನೆಗಳ್ಳ, ಈಗಾಗಲೇ ಇದರ ಬಗೆೆ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  

ಚ್ಚೆಿಯಾಗಿದ್. ನಾನು ಹೆಚಿಚ ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಹೊೀಗುವುದಲಿ .  ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಿಗಳಲಿ್ಲ  

unscientific  ಆಗಿ UGD (underground drainage) ಮಾಡಲ್ಕಗುತು ದ್.  ಕೀಲ್ಕರದಲಿ್ಲಯು 

ಈ ರಿೀತ್ರಯ ವಯ ವಸಿೆ  ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಅಲಿ್ಲ  ಇವತ್ತು  ಮಳೆ ಬಂದರೆ ನಿೀರು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹ್ರಿದು 

ಬರುತು ದ್. ಅದು ಸಚಿವರ ಗಮನಕೆಾ  ಬಂದರಬಹುದು.  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಾದ ಎೆಂ.ಟ.ಬಿ. 

ನಾಗರಾಜುರವರು ಕೀಲ್ಕರಕೆಾ  ಬಂದಾಗ ಅಲಿ್ಲಯ ಪರಿಸಿ್ವ ತ್ರಯನುನ  ನೀಡಿದಿಾರೆ.  ಇಲಿ್ಲ  

ಇವತ್ತು  ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಿರುವುದು ಉಲಿ್ಕಳ  ಮತ್ತು  ಸುರತಾ ಲ್ ವಚಾರ.  ಇದನುನ  ನೀಡಿದರೆ 

ನನಗೆ ಏನು ಅನಿನ ಸುತು ದ್ ಎೆಂದರೆ, ನಮಮ ಲಿ್ಲ  ಒೆಂದು ಗಾದ್ ಇದ್ “್ಆ ಬೈಲ್ ಮುಝೆ ಮಾರ್”್್

ಹೀಗೆ ಎೆಂದರೆ,  ದನವನುನ  ಕರೆದು ನಾವ ಹೊಡೆಸ್ವಕಳ್ಳು ವುದು ಎೆಂದು ಅಥಿ.  ಇದಕೆಾ  

ಕಟಟ ರುವ ಹ್ಣ್ ೬೫ ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳ್ಳ. ಅದರಲಿ್ಲ  ೨೦% ಉಲಿ್ಕಳ 

ಮುನಿಿಪಾಲ್ಲಟಯವರದು, ಸ್ವಲ ೫೦% ಮತ್ತು  loan from Government is 30%. ಇದರ 

ಜತೆಗೆ ಎಸ್ಟಪಿ ಯನುನ  ಮಾಡಲ್ಕಗುತ್ರು ದ್.  ಎಸ್ಟಪಿ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ 100% Pollution 

Control Board and coastal region guidelines ಪರ ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದ್. Without 

following those guidelines ಎಸ್ಟಪಿ ಮಾಡಲು ಹೇಗೆ ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತು ದ್? 10.5 MLD 

sewage treatment plant  ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಸಕಾಿರ ಯೀಚ್ನೆ ಮಾಡಿದ್. ಅವರಿೆಂದ 

ಎನ್.ಓ.ಸ್ವ. ತೆಗೆದುಕಳು ದ್ ನಿೀವು ಮಾಡಲು ಬರುವುದೇ ಇಲಿ . ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 

ಅದನುನ  ಮಾಡುತ್ರು ದಿಾರೆ ಎನುನ ವುದು ನನಗೆ ಗತಾು ಗುತ್ರು ಲಿ . It is definitely an offense. 

BOD ಎಷ್ಟಟ  ಇರಬೇಕು, discharged/treated water ನುನ  ಎಲಿ್ಲ  ಉಪಯೀಗ ಮಾಡುತ್ರು ೀರಿ 

ಎನುನ ವುದನುನ   ವಯ ವಸಿ್ವ ತವಾಗಿ ಅದರಲಿ್ಲ  mention ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದ್.  ಸುರತಾ ಲ್ನಲಿ್ಲ  

ಮಾಡಿರುವುದನುನ  ಕಂಡ ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರು ಆಕರ ೀಶದೆಂದ ಹೊೀರಾಟ ಮಾಡುತ್ರು ರುವುದು 

ಸಕಾಿರದ ಗಮನಕೆಾ  ಬಂದರಬೇಕು. ಈಗ ಎಲಿರೂ ಇದರ ಬಗೆೆ  ಒೆಂದು ಜಂಟ ಸದನ ಸಮಿತ್ರ 

ರಚ್ನೆ ಮಾಡಿ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಿಾರೆ.  ಒೆಂದು ಜಂಟ  ಸದನ ಸಮಿತ್ರ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಸಮಿತ್ರಯ 
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ಸದಸಯ ರು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೊೀಗಿ ನೀಡಿ ಏನೇನು ಆಗಿದ್, ಏನು ಆಗಬೇಕು ಎನುನ ವ  ಬಗೆೆ  ಒೆಂದು 

ವರದಯನುನ  ಕಡುತಾು ರೆ. ಆ ವರದ ನೀಡಿ ಸಕಾಿರ ಒೆಂದು ತ್ರೀಮಾಿನಕೆಾ  ಬರಬಹುದು.  

        (ಮಂದು)  

(757)16-09-2021(05-10)bsd-bns 

ಶಿರ ೀ ಮರಿತಿಬಬ ೀಗೌಡ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆೆೀತ್ರ ) :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಅವಕಾಶ 

ಕಟಟ ದಿಕಾಾ ಗಿ ತಮಗೆ ಧನಯ ವಾದಗಳ್ಳ. ಅನೇಕ ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಮಂಗಳೂರು, ಉಳಾು ಲ, 

ಸೂರತಾ ಲ್ನಲಿ್ಲ  ಜನಜಿೀವನದ ಮೇಲೆ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗೆೆ  ಬಹ್ಳ ಸಪ ಷವಾಗಿ 

ಸದನದ ಮುೆಂದ್ ಬಿಚಿಚ ಟಟ ದಿಾ ರೆ. ಇದಕೆಾ  ನನನ  ಸಹ್ಮತ ಇದ್. ತಮಗೆ ಗತ್ರು ರುವಂತೆ ವಶಿದ 

ಭೂಪಟದಲಿ್ಲ  ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಎೆಂದರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಗುರುತ್ರಸುವಂತಹ್ 

ಪರ ದೇಶವಾಗಿದ್. ಭಾರತ ದೇಶದ ಆೆಂತರಿಕ ರ್ದರ ತೆ ಬಗೆೆ  ಇರಬಹುದು, ಪ್ಟರ ೀಲ್ಲಯಂ 

ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗೆೆ  ಮದಲನೆಯದಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲಿ್ಲ  ಆದಯ ತೆ ಕಟ್ಟಟ  ಶೇಖ್ರಣೆ 

ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಕೇೆಂದರ  ಸಕಾಿರ ಮತ್ತು  ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರಗಳ್ಳ ಸಿ್ವತಂತರ ಯ  ನಂತರ ಅಭಿವೃದಿ  

ಹನನ ಲೆಯಲಿ್ಲ  ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇರಬಹುದು, ಮಿೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಹೆಸರಾಗಿರಬಹುದು, 

ಅೆಂತರರಾರ್ಷಟ ರೀಯ ಮಟಟ ದ ಸ್ವಗಾಣಿಕೆಗೆ ಹೆಸರಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೊಟೇಲ್ ಉದಯ ಮ 

ಹಾಗೂ ಪರ ವಾಸ್ೀದಯ ಮಗಳ್ಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲಿದಿಕೂಾ  ಮಂಗಳೂರು-ಕರಾವಳಿ ಬಹ್ಳ 

ಪರ ಸ್ವದಿ  ಪಡೆದದ್ ಎೆಂದರೆ ಅದು ಬಂದರಿನ ಹನೆನ ಲೆಯಲಿ್ಲ  ಎೆಂಬುದಾಗಿದ್. ಅದಕಾಾ ಗಿ ದೇಶ 

ವದೇಶದೆಂದ ಜನರು ವಾಯ ವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದದಿಾರೆ. ಇವತ್ತು  ಅಲಿ್ಲ  high-rise 

building ಗಳೆಲಿವೂ ಬಂದವ. ಎಲಿ್ಕ  ಸಕಾಿರಗಳ್ಳ ಅಭಿವೃದಿ  ಹನನ ಲೆಯಲಿ್ಲ  ಎಲಿವನೂನ  

ಪೊೀರ್ಷಸ್ವಕೆಂಡು ಬಂದದಿು , ಅದರಿೆಂದಲೇ ವಶಿದಲಿ್ಲಯೇ ಮಂಗಳೂರನುನ  

ಗುರುತ್ರಸುವಂತಹ್ದಿಾ ಗಿದ್. ಇವತ್ತು  ವಮಾನ ವಯ ವಸಿೆ  ಇರಬಹುದು, ಸ್ವರಿಗೆ ವಯ ವಸಿೆ  

ಇರಬಹುದು, ರೈಲಿೆ  ವಯ ವಸಿೆ  ಇರಬಹುದು, ಜಲಸ್ವರಿಗೆ ಇರಬಹುದು, ಇೆಂತಹ್ 

ಸುರಕಿಾ ತವಾದ ಪರ ದೇಶ ಎೆಂದರೆ ಮಂಗಳೂರು ಭಾರತ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೇ ಪಾರ ಮುಖ್ಯ ತೆ ಪಡೆದದ್. 

ಇೆಂತಹ್ ಕಡೆ ಅನೇಕ ಯೀಜನೆ ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾಿರವು smart city ಎೆಂದು 

ಘೀಷಣೆ ಮಾಡಿ ವಶೇಷವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಕಡುತ್ರು ದ್, ಅದಕಾಾ ಗಿ ಅಭಿನಂದಸುತೆು ೀನೆ. 

ಅಲಿ್ಲ  ಅಭಿವೃದಿ  ಆಗಬೇಕು. ವಧಾನ ಸಭೆಗೆ ಸುಮಾರು ೯ ಜನರು ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರನುನ  ಆ 

ಭಾಗದ ಜನರು ಆಯ್ದಾ  ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಂಗಳೂರು, ಉಳಾು ಲ 

ಮತ್ತು  ಸೂರತಾ ಲ್ ಬೇರೆ ಎನುನ ವಂತ್ರಲಿ . ರಸೆು  ಉದಿಕೂಾ  ಕೇರಳದಲಿ್ಲರುವಂತೆ ಬ್ಳವಣಿಗೆ 
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ಆಗುತ್ರು ದ್. ಆದರೆ ಉಳಾು ಲದಲಿ್ಲ  ೨೦೦೯ರಲಿ್ಲ  ನಿೀರಿನ ಸಂಸಾ ರಣೆ ದೃರ್ಷಟ ಯಿೆಂದ STP (Sewage 

Treatment Plant) ಮಾಡಬೇಕು, drainage system  ಮಾಡಬೇಕು ಎೆಂದು ಒೆಂದು ಯೀಜನೆ 

ತಯಾರಾಗುತು ದ್. ಅದು ೨೦೧೯ಕೆಾ  ಅೆಂದರೆ ೧೦ ವಷಿಗಳ ನಂತರ ಟೆೆಂಡರ್್ ಆಗಿ, ಈಗ 

ಸಿ ಲಪ  ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಲು ಕಟ್ಟಟ  ಕಾಮಗಾರಿಗಳ್ಳ ಸಿ ಲಪ  ಆಗಿದ್. ಆದರೆ ಆ 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ವಧವಾದ ಗುಣಾತಮ ಕವಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ್ಳ ನಡೆದಲಿ . ಅಲಿ್ಲ  

ಎಲಿವೂ ಗುಡಡ ಗಾಡು ಪರ ದೇಶವಾಗಿದ್. ಅೆಂತಹ್ ಗುಡಡ ಗಾಡು ಪರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಮಹ್ತಿ ವಾದ 

drainage system  ಅನುನ  ಮಾಡುವಾಗ Pollution Control Board clearance ಇರಬಹುದು, 

technical opinion ಇರಬಹುದು, ಇವಲಿವನೂನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಮಾಡಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ 

ಸೂರತಾ ಲ್ನಲಿ್ಲ  ಮಾಡಿರುವ project ಸಂಪೂಣ್ಿವಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿ ಹೊೀಗಿದ್. ಆ project 

ಹೊೀಗಿರುವ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ  ವಾಸ ಮಾಡುತ್ರು ದಿ  ಊರಿನ ಜನರೆಲಿ್ಕ  ಖ್ಯಲ್ಲ ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಆ 

ವಾಸನೆ ಕುಡಿಯಲ್ಕರದೇ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೊೀಗಿದಿಾರೆ. ಅವರ ಜಮಿೀನನುನ  ಯಾರೂ ಖ್ರಿೀದ 

ಮಾಡದಂತಹ್ ವಯ ವಸಿೆ  ಸೂರತಾ ಲ್ನಲಿ್ಲ  ಇದ್. ಆ ಸೂರತಾ ಲ್ project failure ಆದ ಮೇಲ್ಲ 

ನಮಮ  Engineer ಗಳ್ಳ ಈ ಉಳಾು ಲ project ಮಾಡಿ ೧೦ ವಷಿಗಳ್ಳ ಕಳೆದು ಈಗ tender 

ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುತ್ರು ದಿಾರೆ. Tender ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಜನರು ತಡೆ ಒಡಿಡ , ಈ ರಿೀತ್ರ ಕಳಚೆ 

ನಿೀರು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ರು ದ್, educational Institution ಗಳ್ಳ ಹಾಗೂ medical college ಗಳ್ಳ 

ಇವ, University ಗಳ್ಳ ದೇವಸಿ್ವನ, ಮಸ್ವೀದ ಹಾಗೂ ಚ್ಚ್ ಗಳ್ಳ ಇವ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ 

ಜನರನುನ  ಬಂದೂಕಿನಿೆಂದ ಹೆದರಿಸ್ವ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುವ ಪರಿಸಿ್ವ ತ್ರ ಏನಿದ್? ಅೆಂತಹ್ 

ಪರಿಸಿ್ವ ತ್ರ ಗುತ್ರು ಗೆದಾರರಿಗೆ ಏನಿದ್? ಆ ಗುತ್ರು ಗೆದಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಂದೂಕುದಾರಿ ಪೊಲ್ಲೀಸರನುನ  

ಕಳ್ಳಹಸುವವರು ಯಾರು? ಇದು ವಾಸು ವ ಕತೆಯಾಗಿದ್. ಅಲಿ್ಲ  ವಾಸ ಮಾಡುವ ಜನರು ಈ 

ಪರಿಸಿ್ವ ತ್ರ ಎದುರಿಸುತ್ರು ದಿಾರೆ. ಅಲಿ್ಲ  ಎಲಿ್ಕ  industry ಗಳ್ಳ ಬಂದವ. ಎಲಿ್ಕ  ಸಕಾಿರಗಳ್ಳ 

ಸಣ್ಣ ಪುಟಟ  ಲೀಪದೀಷಗಳನುನ  ಒಳಗೆಂಡಿದಿರೂ ಅಭಿವೃದಿ  ಹನೆನ ಲೆಯಲಿ್ಲ  ಕೆಲಸ 

ಕಾಯಿಗಳನುನ  ಮಾಡಿವ. ಆದರೆ ಇವತ್ರು ನವರೆಗೂ ಕನನ ಡಿಗರಿಗೆ ಸ್ವಗಬೇಕಾದ 

ಉದಯ ೀಗವಕಾಶಗಳ್ಳ ಸ್ವಕಿಾ ಲಿ . ಅದನುನ  ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಸಿ ಳಿೀಯರು ಒಪುಪ ತಾು ರೆ. 

ಇವತ್ತು  SEZ (Special Economic Zone) ಎೆಂದರೆ ಏನು ಎೆಂದು ತಮಗೆ ಗತ್ರು ದ್, ಈ SEZ 

ಬಂದ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ  ಕನಾಿಟಕದವರು ಹಾಗೂ ಇೆಂಡಿಯಾದವರು ಅಲಿ್ಲ  ಹೊೀಗುವಂತ್ರಲಿ , 

ಎಲಿವೂ ವದೇಶದವರ ಜತೆ ವಯ ವಹಾರ ನಡೆಯುತು ದ್. SEZ ನಲಿ್ಲ  ಎಲಿ್ಕ  ಆಮದು-ರಫುು  

ನಿೀತ್ರ ವನಃ ಭಾರತ ದೇಶದವರು ಯಾರೂ ವಯ ವಹ್ರಿಸುವಂತೆಯೇ ಇಲಿ . ಅೆಂತಹ್ ವಯ ವಸಿೆ  

ಅಲಿ್ಲದ್. Petroleum products ಬಗೆೆ  ಹೇಳಬೇಕೆೆಂದರೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ರ್ದರ ತಾ ದೃರ್ಷಟ ಯಿೆಂದ 
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ದಡಡ  ದಡಡ  bunker ಗಳನುನ  ಅಳವಡಿಸಲ್ಕಗಿದ್. ಮಂಗಳೂರು, ಉಳಾು ಲ, ರ್ಟಾ ಳದ 

ಸುತು ಮುತು ಲ್ಲನ ಹ್ಳಿು ಗಳ್ಳ petrol bomb ಮೇಲೆ ನಿೆಂತ್ರವ. ಜನರ ಜಿೀವನ ಅಲಿ್ಲದ್. ಆ ಬ್ಬೆಂಬ್ 

ಸ್ಫ ೀಟ ಆದರೆ ಕೇವಲ ಪರಿಸರ ಮಾತರ ವಲಿದೇ ಜನಸ್ವಮಾನಯ ರು, ಮಿೀನುಗಳ್ಳ, ಪಾರ ಣಿ 

ಪಕ್ಷಗಳಾಯ ರೂ ಉಳಿಯುವುದಲಿ . ಆದರೆ ಅಭಿವೃದಿ  ಹನೆನ ಲೆಯಲಿ್ಲ  ಇಷ್ಟ ಲಿ್ಕ  

ಕಾಯಿಗಳನುನ  ಸಕಾಿರ ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಬರುತ್ರು ವ. ಆದರೆ ಅದನುನ  ಒೆಂದು ರಿೀತ್ರ technical 

ಆಗಿ ನಿಯಮಗಳನುನ  ಅನುಸರಿಸ್ವ, ಜನಸ್ವಮಾನಯ ರ ಒಳಿತ್ತ ಮತ್ತು  ರ್ವಷಯ ತ್ಗಾಗಿ ಸಕಾಿರ 

ಆಯೀಜಿಸದದಿ ರೆ ಅಪಾಯ ಅತ್ರೀ ಶ್ೀಘರ ದಲಿ್ಲಯೇ ಆಗುತು ದ್. ನೂರಿನೂನ ರು ವಷಿಗಳ 

ನಂತರ ಯಾವಾಗಲೀ ಆಗುತು ದ್ ಎನುನ ವ ಬದಲು ಅತ್ರೀ ಶ್ೀಘರ ದಲಿ್ಲಯೇ ಆಗುತು ದ್. 

ಯಾವುದಾದರೂ ಆ ಭಾಗದ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲನ petrol bomb ಸ್ಫ ೀಟ ಆದರೆ ಆ ಭಾಗ 

ಸಂಪೂಣ್ಿ ಸವಿನಾಶವಾಗುತು ದ್. ಅೆಂತಹ್ ಪರಿಸಿ್ವ ತ್ರ ಇದ್. ಒೆಂದು ಕಡೆ ನಿೀರು ಇದ್, 

ಸುತು ಲ್ಲ bunker ಗಳನುನ  ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಎಲಿವೂ petroleum products ಗಳಾಗಿದಿು , ಎಲಿ್ಕ  

ಕಂಪನಿಗಳ್ಳ ಇವ. ರಸ್ವಯನಿಕ ಗಬಬ ರ ತಯಾರು ಮಾಡುವ MCF ಕಂಪನಿ ಅಲಿ್ಲದ್, 

ಪರ ತ್ರಯೆಂದನುನ  ದಾಸುು ನು ಮಾಡುವುದದ್. ಇೆಂತಹ್ ಕಡೆ underground drainage system 

ಮಾಡುವಾಗ ಎಲಿ್ಕ  ಇಲ್ಕಖೆಗಳ ಅನುಮತ್ರ ಪಡೆದು ಯೀಜನಾಬದಿವಾಗಿ 

ಮಾಡಬೇಕಲಿವೇ? ಇದರ ಬಗೆೆ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಉದಾಹ್ರಣೆ ಸಹತ ಮಾನಯ  ಫಾರೂಕ್್ ರವರು 

ತ್ರಳಿಸ್ವಕಟಟ ರು. ಜನಜಿೀವನಕೆಾ  ಎಷ್ಟಟ  ತೆಂದರೆಯಾಗುತ್ರು ದ್? ಉಳಾು ಲದಲಿ್ಲ  drainage 

ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ  ಜನರು ವಾಸನೆ ತಡೆಯಲ್ಕರದ್ ಮನೆ-ಮಠ ಬಿಟ್ಟಟ  ಓಡುವಂತಾಗಿದ್. ಮಾನಯ  

ನಾಯಕ್್ರವರು ಅತ್ರೀ ಹೆಚ್ಚಚ  ಮಳೆ ಬಿೀಳ್ಳವ ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿದರು. ಅೆಂತಹ್ ಮಳೆ ಬಿದಿಾ ಗ 

petroleum products  ಎಲಿವೂ ರಸೆು  ಮೇಲೆ ಒಡಾಡುತು ದ್. Oil ಎಲಿವೂ ಮೇಲೆ ಬರುತು ದ್. 

ಅಲಿ್ಲ  ಸಂಪೂಣ್ಿವಾಗಿ ಕೃರ್ಷ ಹೊರಟ್ಟಹೊೀಗಿದಿು , ರ್ತು ವನುನ  ಬ್ಳೆಯುವವರು ಯಾರೂ 

ಇಲಿ . ಈಗ ಅಡಿಕೆ ಬ್ಳೆಯುವವರಾಗಿದಿಾರೆ. ಅಡಿಕೆ ತೀಟದಲಿ್ಲ  drainage ಮಾಡಿ ನಿೀರನುನ  

ಹೊರಗೆ ಬಿಡುವ ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿದರು. ಅಡಿಕೆ ತೀಟದ drainage ಗಳಲಿ್ಲ  ಮಳೆಗಾಲದಲಿ್ಲ  ಎಣೆಣ  

ತೇಲುತು ದ್. 

(ಮುೆಂದು) 
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(758)  16.9.2021  5.20  ಪಿಕೆ:ಎೆಂಡಿ 

ಶಿರ ೀ ಮರಿತಿಬಬ ೀಗೌಡ(ಮುೆಂದುವರೆದದ್) 

ಪರಿಸಿ್ಥ ತಿ ಹೀಗಿದಿ ರೆ ಅಲಿ್ಲನ ಬ್ಳೆ ಹೇಗಿರುತು ದ್?  ಗಾಳಿ ಹೇಗಿರುತು ದ್?  ರೈತರಿಗೆ ಕೆಟಟ  ಗಾಳಿ 

ಸ್ವಗುತ್ರು ದ್.  ಅಲಿ್ಲ  ವಾಸ ಮಾಡುವವರ ಜಿೀವನ ಹೇಗೇ?  ಬಳಸ್ವದ ನಿೀರು ರಸೆು ಯಲಿ್ಲ  

ಹ್ರಿಯುತು ದ್.  ಆ ನಿೀರು ದೇವಸಿ್ವನಗಳಿಗೆ ಬರುತು ದ್; ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬರುತು ದ್.   ಇವಲಿವನೂನ  

ಸಕಾಿರವೇ ಮಾಡಿದ್ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟಟ  ರ್ಯಾನಕವಾಗುತು ದ್ ಅಲಿವೇ?  ಆ 

ಭಾಗದ ಜನ 9 ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರನುನ  ಕಟಟ ದಿಾರೆ.  ಜನತೆಯ ತ್ರೀಪಿಿಗೆ ನಾನು ತಲೆ 

ಬ್ಬಗುತೆು ೀನೆ.  ಇವತ್ತು  ಎಲಿ್ಕ  ಸಕಾಿರಗಳೂ ಕೂಡ, ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನಜಿೀವನ 

ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು, ಅಲಿ್ಲನ ಜನ ಜಿೀವನ ಸುಧಾರಿಸಬೇಕು, ಉದಯ ೀಗ ಕಡಿಸಬೇಕು, ಉದಯ ೀಗ 

ಸೃರ್ಷಟ ಸಬೇಕು ಎನುನ ವ ಉದಿ್ ೀಶದೆಂದ ಎಲಿವನೂನ  ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಬಂದವ.   

ಸುೆಂದರವಾದ ಬಿೀಜ್್ಗಳ್ಳ ಅಲಿ್ಲವ, ಅವು ಇನೂನ  ಕೂಡ ಮಾಲ್ಲನಯ  ಹೊೆಂದಲಿ .  ಅಲಿ್ಲನ ಗಾಳಿ 

ಮಾತರ  ಮಾಲ್ಲನಯ ಗಳ್ಳು ತ್ರು ದ್.  ಬಿೀಚ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಈ ಎಲಿ್ಕ  ಕಸಗಳ್ಳ, ತಾಯ ಜಯ ಗಳ್ಳ ಸೇರಿ 

ಕಲುರ್ಷತಗಳ್ಳು ವಂಥದಿು  ಆಗುತ್ರು ದ್.  ಮಂಗಳೂರಿನಲಿ್ಲ  ಎಲಿೆೀ ನಿೀರು ಹ್ರಿದು ಬಂದರೂ 

ಎಲಿ್ಕ  ಕೂಡ ಸಮುದರ  ಸೇರುತು ದ್.  ಎಲಿವೂ ರಸೆು ಗಳಲಿ್ಲ  ಹ್ರಿದು ಬರುತು ದ್.  ಮನೆ ಮುೆಂದ್ 

ಹ್ರಿದು ಹೊೀಗುತು ದ್.  ಆದಿ ರಿೆಂದ ನಾವಲಿ್ಕ  ಶಾಸಕರು ಸೇರಿ ಮಂಗಳೂರನುನ  ಇನೂನ  ಕೂಡ 

ಉನನ ತವಾಗಿ ಕಟಟ ಬೇಕಾಗಿದ್.  ಸಮಾಜಕಾಾ ಗಿ ಜನತೆಗಾಗಿ, ಉದಯ ೀಗಕಾಾ ಗಿ, ನಮಮ  ಶ್ಕ್ಷಣ್ದ 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಗಾಗಿ ಎಲಿವೂ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಆಗಬೇಕಿದ್.  ಶ್ಕ್ಷಣ್ಕಾ ೆಂತೂ ಮದಲನೆ ಸಿ್ವನವನುನ  

ಮಂಗಳೂರಿಗೆ, ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಕೆಾ  ಕಟಟ ದಿ್ ೀವ.  ಅದೇರಿೀತ್ರ ಫಲ್ಲತಾೆಂಶವನುನ  ತರುತ್ರು ದಿಾರೆ.  

ಆ ಭಾಗ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಶೇಷವಾದ ಧನಯ ವಾದಗಳನುನ  ಹೇಳ್ಳತೆು ೀನೆ.  ಅಲಿ್ಲ  9 ಮೆಡಿಕಲ್ 

ಕಾಲೇಜುಗಳಿಲಿ .  ಆದರೆ ರಾಜಯ  ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲಿ್ಲ  ಅಷ್ಟಟ  ಮೆಡಿಕಲ್ 

ಕಾಲೇಜು ಇಲಿ .  ಉಲಿ್ಕಳ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ನಾಲುಾ  ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು  ಮಂಗಳೂರು 

ವಿಶ್ವ ವಿದಾಯ ಲಯವೇ ಅಲಿ್ಲದ್.  ಸಕಾಿರ ಯಾವುದೇ ಇದಿರೂ  ಆ ಪರ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  

ಹನೆನ ಲೆಯಲಿ್ಲ , ಕೇೆಂದರ  ಸಕಾಿರ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರ ಇರಬಹುದು  

ಎಲಿವನುನ  ಕಟಟ ವ.  ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಸುರತಾ ಲ್ನಲಿ್ಲ  ಫೇಲ್ಲಯ ರ್್ ಆಗಿರುವುದು 

ನಮಗೆಲಿ್ಕ  ಗತ್ರು ದ್.  ಈಗಲಿ್ಲ  ಕಳಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾಗಿರುವುದರಿೆಂದ ಎಲಿ್ಕ  ಜನರು ಅಡಡ  

ಹಾಕುತ್ರು ರುವುದು ಗತ್ರು ದ್.  ದೇಶ-ವದೇಶದ ಕಂಪನಿಗಳ್ಳ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ರಾಜಯ ದ ಎಲಿ್ಕ  

ಸಂಪನೂಮ ಲಗಳನುನ  ಅೆಂದರೆ, ಸಕಾಿರದೆಂದ ಭೂಮಿಯನುನ , ನಿೀರನುನ  ಮತ್ತು  

ವದುಯ ತು ನುನ  ಪಡೆದುಕಳ್ಳು ತಾು ರೆ.  ಆದರೆ ನಮಮ  ಸಿ ಳಿೀಯರಿಗೆ, ಕನನ ಡಿಗರಿಗೆ, ಆ 
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ಜಿಲಿೆಯವರಿಗೆ ಉದಯ ೀಗ ಕಡುತ್ರು ಲಿ .  ಇದನೂನ  ಕೂಡ ನಾವು ಪರಿಶ್ೀಲನೆ 

ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದ್.  ಆ ದಸೆಯಲಿ್ಲ  ನಾನು ವನಂತ್ರ ಮಾಡಿಕಳ್ಳು ವುದೇನೆೆಂದರೆ, ದಡಡ  

ಮನಸಿು  ಹೊೆಂದರುವ, ವಚಾರವಂತರಾಗಿರುವ, ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲಿ್ಲ  ಹುಟಟ  ಬ್ಳೆದದಿರೂ 

ಮಂಗಳೂರು-ಕರಾವಳಿ ಬಗೆೆ  ಅವರು ಚೆನಾನ ಗಿ ತ್ರಳಿದುಕೆಂಡಿದಿಾರೆ.  ನಾನು ಇದರಲಿ್ಲ  

ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಯ ಕಿು ಗೆ ಸ್ವೀಮಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ಳತ್ರು ಲಿ .   ಮಂಗಳೂರಿನ ಆ 

ಭಾಗ ಇನೂನ  ಬ್ಳೆಯಬೇಕು.  ಅಲಿ್ಲನ ಜನರಿಗೆ ಸುರಕಿಾ ತವಾದ, ಆರೀಗಯ  ದೃರ್ಷಟ ಯಿೆಂದ 

ಒಳೆು ಯ ಗಾಳಿ ಸ್ವಗಬೇಕು; ಒಳೆು ಯ ಪರಿಸರ ಸ್ವಗಬೇಕು, ಉದಯ ೀಗ ಸ್ವಗಬೇಕು ಎನುನ ವಂತಹ್ 

ಹತದೃರ್ಷಟ ಯಿೆಂದ, ನಾವಲಿ  ಸದಸಯ ರು ಮಾತನಾಡಿದಿ್ ೀವ.  ಆ ಕಾಮಗಾರಿ ಟೆಕಿನ ಕಲ್ ಆಗಿ 

ಇದ್ಯೇ, ಇಲಿವೇ?  ಅದಕೆಾ ಲಿ್ಕ  ಅನುಮತ್ರ ಸ್ವಕಿಾ ದ್ಯೇ?  ಆ ಟೆಕಿನ ಕಲ್ ಎಕಿ್್ಪಟ್  ಯಾರು 

ಎೆಂಬ್ಲಿವನೂನ  ಸಮಿತ್ರಯ ಮುೆಂದ್ ತ್ರಳಿಸಲ್ಲ.  ಅಲಿ್ಲನ ಎಷ್ಟಟ  ಕಂಪನಿಗಳಿವ, ಎಷ್ಟಟ  ಜನರಿಗೆ 

ಉದಯ ೀಗ ಕಟಟ ದ್, ಅಲಿ್ಲನ ಪರಿಸರ, ಮುೆಂದನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೆಲಸಗಳ 

ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವುದರ ಬಗೆೆ  ತ್ರಳಿದುಕಳು ಲು ಎರಡೂ ಸದನದ ಸದಸಯ ರನುನ  ಸೇರಿಸ್ವ ಒೆಂದು 

ಸದನ ಸಮಿತ್ರಯನುನ  ಮಾಡಿ.  ಆ ಸದನ ಸಮಿತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಮಂಗಳೂರಿನಲಿ್ಲರುವ ಎಲಿ್ಕ  

ಶಾಸಕರನುನ  ಸೇರಿಸ್ವ.  ಒೆಂದು ತ್ರೆಂಗಳಲಿ್ಲ  ಅಧಯ ಯನ ಮಾಡಿ, ಒೆಂದ್ರಡು ಸಭೆಗಳನುನ  ಅಲಿೆೀ 

ಮಾಡಿ ನಾವು ಮೂರು ತ್ರೆಂಗಳ ಒಳಗಡೆ ಒೆಂದು ವರದ ತೆಗೆದುಕಳ್ಳು ತೆು ೀವ.  ಇನುನ  ಮುೆಂದ್ 

ಯಾವುದೇ ಸಕಾಿರ ಬರಲ್ಲ,  ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನತೆಗೆ ಶುದಿವಾದ ಗಾಳಿ, ಶುದಿವಾದ ಪರಿಸರ, 

ನಿೀರು ಮತ್ತು  ಜಿೀವನಕೆಾ  ಅವಶಯ ಕವಾದ ಉದಯ ೀಗ ಇವಲಿವನುನ  ಕಡಲ್ಲಕೆಾ  ಒೆಂದು 

ಸಮಿತ್ರಯ ವರದ ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಸಕಾಿರಗಳ್ಳ ಮುೆಂದುವರೆದರೆ ಒಳೆು ಯದಾಗುತು ದ್.  

ಆದಿ ರಿೆಂದ ಸದನ ಸಮಿತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಎೆಂದು ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  ಕೇಳಿಕಳ್ಳು ತೆು ೀನೆ. 

 ಶಿರ ೀಮತಿ ಭಾರತಿೀ ಶ್ನಟ್ಟಾ  (ರ್ನಮನದೇಾಶನ ಹೊಂದ್ಧದವರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ನಾನು ಆ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಹುಟಟ  ಬ್ಳೆದವಳ್ಳ.  ನನಗೆ ಸಿ ಲಪ  ಮಾತನಾಡುವುದಕೆಾ  

ಅವಕಾಶ ಕಡಿ.  1970ರಲಿ್ಲ  ಮಲ ಹೊರುವ ಪದಿ ತ್ರ ಇದಿು , ನಾವಲಿ್ಕ  ಅದನುನ  

ಅನುರ್ವಸ್ವ ನೀಡಿದಿ್ ೀನೆ.  ಆ ವಾಸನೆಯನುನ  ಅನುರ್ವಸ್ವದವಳ್ಳ.  ಅದನುನ  ಲ್ಕರಿಯಲಿ್ಲ  

ಕೆಂಡು ಹೊೀಗುವಾಗ ನಾಲುಾ  ತಾಸುಗಳಾದರೂ ಆ ವಾಸನೆಯನುನ  ಅನುರ್ವಸ್ವದಿ್ ೀವ.   ಆ 

ನಂತರ ಡೆರ ೈನೇಜ್್ ಸ್ವಸಟ ಮ್ ಬಂತ್ತ.  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಮಾತನಾಡುತಾು , ಸುರತಾ ಲ್ನಲಿ್ಲ  

ಕೆಟಟ  ನಿೀರು ಮಿಕಿ್್ ಆಗಿ ಬರುತು ದ್, ವಾಸನೆ ಬರುತು ದ್ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದರು.  ರಸೆು ಯಲಿೆೀ ಅಲಿ .  

ಮಂಗಳೂರಿನಲಿ್ಲ  ಡೆರ ೈನೇಜ್್ ಸ್ವಸಟ ಮ್ ಆದನಂತರ, ಅಳಕೆ, ಕಡಯಲ್ಬೈಲ್, ಬಲಿ್ಕಳ್ 

ಬ್ಬಗ್್ ಮತ್ರು ತರ ಕಡೆ, ನಮಮ  ಮನೆಗಳ ಒಳಗೆ ಇರಬಹುದಾದ ಕಮೀಡ್ನಿೆಂದ ಉಕಿಾ  
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ಬರುವಂತಹ್ ಸಿ್ವ ತ್ರಯನುನ  ನಾವು ಅನುರ್ವಸ್ವದಿ್ ೀವ.  ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದರೆ ಬ್ಬತ್ರೂಮ್ 

ಇಡಿೀ ಔಟ್ ಆಗುತು ದ್.  ಆ ನಂತರ ಇಡಿೀ ಡೆರ ೈನೇಜ್್ ಸ್ವಸಟ ಮನುನ  ಸರಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈಗ 

ಒೆಂದು ಮಟಟ ದಲಿ್ಲ  ಸರಿಯಾಗಿದ್.  ಮಂಗಳೂರಿನಲಿ್ಲ  ಎಲಿ್ಲ  ಕಾಣ್ಸ್ವಗುವುದಲಿ .  ಆದರೆ 

ಅದೇ ಸಿ್ವ ತ್ರ ಸುರತಾ ಲ್ನಲಿ್ಲ  ಇದ್ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದರು.  ಅದನೂನ  ಕೂಡ ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕವಾಗಿ 

ಬದಲ್ಕವಣೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಮದಲು ಏನು ಮಂಗಳೂರಿನಲಿ್ಲ  ಸಿ್ವ ತ್ರ ಬಂದತು ೀ ಅೆಂತಹ್ ಸಿ್ವ ತ್ರ 

ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದರುವುದನುನ  ತಪಿಪ ಸಬಹುದು.   ಇದನುನ  ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಿಸ್ವ, ಸರಿಯಾಗಿ 

ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎೆಂದು ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ  ಇಷ್ಟ ಪಡುತೆು ೇನೆ.  

 ಶಿರ ೀ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ(ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಸಚಿವರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಈ 

ವಚಾರವಾಗಿ, ಮಾನಯ  ಬಿ.ಎೆಂ.ಫಾರೂಖ್ರವರು, ಮಾನಯ  ಭೀಜೇಗೌಡರು, ಮಾನಯ  

ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರು, ಹರಿಯರಾದ ಮಾನಯ  ಹ್ರಿಪರ ಸ್ವದ್್ರವರು, ಮಾನಯ  ನಾಯಕ್್ರವರು, 

ಮಾನಯ  ಅಪಾಪ ಜಿ ಗೌಡರು, ಮಾನಯ  ನಜಿೀೀ಼ರ್್ ಅಹ್ಮ ದ್್ರವರು, ಮಾನಯ  ಮರಿತ್ರಬ್ಬ ೀಗೌಡರು 

ಮತ್ತು  ಶ್ರ ೀಮತ್ರ ಭಾರತ್ರೀ ಶೆಟಟ ಯವರು ಸುದೀಘಿವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಿಾರೆ.   

 ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಬಹ್ಳಷ್ಟಟ  ದೀಘಿವಾಗಿ ನಾನು ಉತು ರ ಒದಗಿಸ್ವದಿ್ ೀನೆ.  ಇದು 

2019ರಲಿ್ಲ  ಕೆಲಸ ಪಾರ ರಂರ್ವಾಗಿ ಪೂಣ್ಿ ಹಂತಕೆಾ  ಬಂದದ್.  ನಾನು ಉತು ರವನುನ  ಓದ 

ಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  ಉಳಾು ಲ ನಗರದಲಿ್ಲ  ರಾಜಯ  ಕರ್ನಾಟ್ಕ ನಗರ ನಿೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು  

ಒಳಚ್ರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಯ ವತ್ರಯಿೆಂದ ಉಲಿ್ಕಳ ನಗರಕೆಾ  ರೂ. 65.71 ಕೀಟಗಳ ವಚ್ಚ ದಲಿ್ಲ   

ಮಾಯ ನ್ ಹೊೀಲ್ ಮತ್ತು  ಸ್ವೀವರ್್ ಲೈನ್ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲನ ನಿೀರು ಶುದಿ ೀಕರಣ್ ಘಟಕಗಳ್ಳ 

(6.60 ಎೆಂಎಲ್.ಡಿ. +2.25 ಎೆಂ.ಎಲ್.ಡಿ ಹಾಗೂ 8 ವಟ್ವಲ್ಗಳ ಸಿ್ವಪನೆಯು 

ಒಳಗೆಂಡಂತೆ ಒಳಚ್ರಂಡಿ ಯೀಜನೆಯನುನ  ರೂಪಿಸಲ್ಕಗಿದ್.  ಈ ನಗರದ ಜನಸಂಖೆಯ  

2011ರ ಜನಗಣ್ತ್ರ ಪರ ಕಾರ 53773 ಆಗಿದಿು , ಮುೆಂದನ 30 ವಷಿಗಳಲಿ್ಲ  ಏರಿಕೆ 

ಆಗಬಹುದಾದಂತಹ್ ಜನಸಂಖೆಯ  ಪರ ಮಾಣ್ವನುನ  84 000ವನುನ  ಗಮನದಲಿ್ಲಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು 

ಈ ಯೀಜನೆಯನುನ  ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕವಾಗಿ ವನಾಯ ಸಗಳಿಸಲ್ಕಗಿದ್.    

 ಈ ಯೀಜನೆಯ ಯಶಸಿ್ವ  ನಿವಿಹ್ಣೆ  ಸಲುವಾಗಿ ತಾೆಂತ್ರರ ಕವಾಗಿ ವನಾಯ ಸಗಳಿಸ್ವ 

ಅವಶಯ ಕತೆ ಇರುವ 160 ಮಿ.ಮಿೀ ವಾಯ ಸದ ಪೈಪನುನ  ಮತ್ತು  ಯು-ಪಿವ.ಸ್ವ ಪೈನುನ  ಹಾಗೂ 

800 ಮಿ.ಮಿೀ ವಾಯ ಸದ ಕಳವ ಪೈಪುಗಳನುನ  ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ಮತ್ತು  ಸಮಪಿಕ ರಿೀತ್ರಯಲಿ್ಲ  

ಒಳಚ್ರಂಡಿ ವಯ ವಸಿೆ  ಯೀಜನೆ ಅಡಿ ಅಳವಡಿಸಲ್ಕಗಿದ್.  ಮಲ್ಲನ ನಿೀರು ಶುದಿ ೀಕರಣ್ 

ಘಟಕದೆಂದ ಹೊರಬಿಡಲ್ಕಗುವ ಶುದಿ ೀಕರಿಸದ ನಿೀರನು biological Oxygin Demand, 10 
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Mg/ltr. ಗಿೆಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿೆಂದ ಜಿೀವಜಲಕೆಾ  ಹಾಗೂ ಜಿೀವಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರಿೀತ್ರಯ 

ಹಾನಿ ಆಗುವುದಲಿ .     

 ಉಲಿ್ಕಳ ಪಟಟ ಣ್ಕೆಾ  ಒಳಚ್ರಂಡಿ ವಯ ವಸಿೆ  ಕಲ್ಲಪ ಸದರುವ ಬಗೆೆ  ಕರ್ನಾಟ್ಕ ಉಚ್ಚ  

ನಾಯ ಯಾಲಯದಲಿ್ಲ  ಸಲಿ್ಲಸ್ವರುವ ರಿಟ್ ಅಜಿಿ ಸಂಖೆಯ  : 4861/2007   (OM-CPC) ಇತಯ ಥಿ 

ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಯೀಜನೆಯನುನ  ಪರ ಸುು ತ ಸ್ವಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ಕೈಗೆತ್ರು ಕಳು ಲ್ಕಗುವುದ್ೆಂದು ಮಾನಯ  

ಉಚ್ಚ  ನಾಯ ಯಾಲಯದಲಿ್ಲ  ಪರ ಮಾಣ್ ಪತರ ವನುನ  ಹಾಕಲ್ಕಗಿದ್.    

 ಒಳಚ್ರಂಡಿ ಯೀಜನೆಯೂ ಅನುಷಿ್ಠನಗೆಂಡಲಿ್ಲ  ಮಲ್ಲನ ನಿೀರು ಸ್ವೀವರ್್ ನೆಟ್ 

ವಕ್್ಿ  ಮುಖ್ಯೆಂತರ ವಟ್ ವಲ್ ಅನುನ  ತಲುಪಿ ನಂತರ ಅಲಿ್ಲೆಂದ ಮಲ್ಲನ ನಿೀರನುನ  ಮಲ್ಲನ 

ನಿೀರು ಶುದಿ ೀಕರಣ್ ಘಟಕಕೆಾ  ಪಂಪ್ ಮಾಡುವುದರಿೆಂದ ತಾಯ ಜಯ  ಕಟಟ ಕೆಂಡು ಬಿ್ಬಕ್್ ಆಗಿ 

ರಸೆು ಯ ಮೇಲೆ ಹ್ರಿಯುವ ಪರ ಮೆಯವೇ ಉದಭ ವಸುವುದಲಿ . 

          (ಮುೆಂದು . . .) 

(759) 16-9-2021 5.30 DS-MD 

ಶಿರ ೀ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ(ಮಂದು):- 

ಘನತಾಯ ಜಯ  ವಸುು ಗಳ್ಳ ಮಾಯ ನ್ ಹೊೀಲ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಸೇರಿದಾಗ ಅವುಗಳನುನ  ಸಕಿಾ ೆಂಗ್್ ಹಾಗೂ 

ಜೆಟಟ ೆಂಗ್್ ಯಂತರ ದೆಂದ ಶುಚಿಗಳಿಸಲು ವಯ ವಸಿೆ  ಇರುತು ದ್.  

ಉಲಿ್ಕಳ ನಗರದ ಒಳಚ್ರಂಡಿ ಯೀಜನೆಯು ಪರ ಗತ್ರಯಲಿ್ಲದಿು  ಈ ಯೀಜನೆಯಡಿ 

60.50 ಕಿ.ಮಿೀ ಉದಿ  ಸ್ವೀವರ್್ ಲೈನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಅಳವಡಿಸಲ್ಕಗಿದಿು , ಇದುವರೆವಗೂ 

ಯಾವುದೇ ಮಾಯ ನ್ ಹೊೀಲ್ಗಳಿಗೆ ಮನೆಗಳಿೆಂದ, ಹೊೀಟೆಲ್ ಹಾಗೂ ಇನಿನ ತರ 

ಕೇೆಂದರ ಗಳಿೆಂದ ಸಂಪಕಿ ತಾಯ ಜಯ  ಕಳವಗಳನುನ  ಅಳವಡಿಸಲ್ಕಗಿಲಿ .  ಇನುನ  ಯಾವುದೇ 

ಸಂಪಕಿಗಳನುನ  ಮನೆಗಳಿೆಂದ ನಾವು ಮಾಡಿಲಿ . ಇನುನ  ನಾವು ಯಾವುದೂ 

communication ಮಾಡಿಲಿ . ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಳವಡಿಸಲ್ಕದ ಮಾಯ ನ್ಹೊೀಲ್ಗಳ್ಳ 

ಇನುನ  ಅನುಷಿ್ಠನಗಳು ದ ಕಾರಣ್ ಯಾವುದೇ ಮಾಯ ನ್ಹೊೀಲ್ಗಳಿೆಂದ ಮಲ್ಲೀನ ನಿೀರು 

ಹೊರಬರುತ್ರು ಲಿ . 

 ಉಳಾು ಲ ಒಳಚ್ರಂಡಿ ಯೀಜನೆಯು ಅನುಷಿ್ಠನಗೆಂಡ ನಂತರ ಯಾವುದೇ 

ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ ಬ್ಬವಗಳ್ಳ ಮಲ್ಲೀನವಾಗುವುದಲಿ .  ಏಕೆೆಂದರೆ, ಎಲಿ್ಕ  ಘಟಕಗಳ್ಳ 

ವಾಟರ್್ ಟೈಟ್ ಎನುನ ವ ಹೊಸ ಟೆಕಾನ ಲಜಿಯನುನ  ನಾವು ಉಪಯೀಗಿಸುತ್ರು ದಿ್ ೀವ. ಹಾಗಾಗಿ 
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ವಾಟರ್್ ಟೈಟ್ ಇರುವಂತೆ ಕಾೆಂಕಿರ ೀಟ್ ನಿೆಂದ ನಿಮಾಿಣ್ ಮಾಡಲ್ಕಗಿದಿು , ಯಾವುದೇ 

ಬ್ಬವಗಳ್ಳ ಮಲ್ಲೀನವಾಗುವ ಪರಿಸಿ್ವ ತ್ರ ಇರುವುದಲಿ . 

 ಉಲಿ್ಕಳ ನಗರದಲಿ್ಲ  ಒಳಚ್ರಂಡಿ ವಯ ವಸಿೆ  ಅನುಷಿ್ಠನಗಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 

ಪರಿಸರ ಇಲ್ಕಖೆಯ ಅನುಮತ್ರ ಪಡೆಯಲ್ಕಗಿದ್. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದನಾೆಂಕ 30-05-2009 

ರಂದು ಉಲಿ್ಕಳ ಪುರಸಭೆ ಕಛೇರಿಯ ಸಭಾೆಂಗಣ್ದಲಿ್ಲ  ಪುರಸಭೆಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರ 

ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿ್ಲ  ಜರುಗಿದ ಸ್ವಮಾನಯ  ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಯ ಪರ ಕಾರ ಯೀಜನೆಗೆ ಒಪಿಪ ಗೆ 

ನಿೀಡಲ್ಕಗಿದ್.  ದನಾೆಂಕ 03-10-2020 ರಂದು ಜಿಲಿ್ಕಧಕಾರಿಗಳ್ಳ, ದಕಿಾ ಣ್ ಕನನ ಡ ಜಿಲಿೆ , 

ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಕಛೇರಿ ಸಭಾೆಂಗಣ್ದಲಿ್ಲ  ಜಿಲಿ್ಕ  ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿವಿಹ್ಣಾ ಸಮಿತ್ರ 

ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಸದರಿ ಘಟಕಗಳ ಬಗೆೆ  ಚ್ಚಿಿಸ್ವ ಸಮಿತ್ರಯ ನಿಣ್ಿಯಕಾಾ ಗಿ ಮಂಡಿಸಲ್ಕಗಿ, 

ನಂತರ ಮುೆಂದನ ಅನುಮತ್ರಗಾಗಿ ಸಕಾಿರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ  ಕಾಯಿದಶ್ಿ, ಅರಣ್ಯ , 

ಪರಿಸರ ಮತ್ತು  ಜಿೀವಶಾಸು  ಇಲ್ಕಖೆ ಇವರ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿ್ಲ  ದನಾೆಂಕ 04-03-2021  ರಂದು 

ನಡೆದ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸಲ್ಕಯಿತ್ತ.  ಸದರಿ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಯೀಜನೆಯಲಿ್ಲ  ಉದಿ್ ೀಶ್ಸ್ವರುವ 

ಎಲಿ್ಕ  ಘಟಕಗಳ ಕಾಯಿದ ಬಗೆೆಯೂ ಚ್ಚಿಿಸ್ವ, ಉಲಿ್ಕಳ ನಗರದ ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿ್ಲ  

ಉತಪ ತ್ರು ಯಾಗುವ ಮಲ್ಲೀನ ನಿೀರಿನಿೆಂದ ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಸಮುದರ ದ ರಕ್ಷಣೆಯ ದೃರ್ಷಟ ಯಿೆಂದ 

ಅನುಮತ್ರ ಕೀರಲ್ಕಗಿದ್. ಸದರಿ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ವಶೇಷ ನಿದೇಿಶಕರು, ಅರಣ್ಯ , ಪರಿಸರ ಮತ್ತು  

ಜಿೀವಶಾಸು ರ ಇಲ್ಕಖೆ, ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಲ್ಕದ ಅೆಂಶಗಳ ಬಗೆೆ  ಸಪ ರ್ಷಟ ೀಕರಣ್ 

ನಿೀಡುವಂತೆ ಯೀಜನಾಕತಿರಿಗೆ ಸೂಚ್ನೆ ನಿೀಡಿರುತಾು ರೆ. 

 ಉಲಿ್ಕಳ ಒಳಚ್ರಂಡಿ ಯೀಜನೆ ಅನುಷಿ್ಠನಗೆಂಡಲಿ್ಲ  ನೇತಾರ ವತ್ರ ಮತ್ತು  

ಸಮುದರ ವು ಕಲುರ್ಷತ ನಿೀರಿನಿೆಂದ ಮುಕು ಗಳ್ಳು ವುದರಿೆಂದ ಯೀಜನೆಯ ಅನುಷಿ್ಠನ 

ಪಾರ ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿದ್.  ಆದಿ ರಿೆಂದ ಮಾನಯ  ರಾರ್ಷಟ ರೀಯ ಹ್ಸ್ವರು ನಾಯ ಯಾಧಕರಣ್ದ 

ಮಾನದಂಡದ ಪರ ಕಾರ ಉಲಿ್ಕಳ ನಗರದ ಒಳಚ್ರಂಡಿ ಯೀಜನೆಯನುನ  

ಪೂಣ್ಿಗಳಿಸಲ್ಕಗುವುದು. 

 ಸುರತಾ ಲ್ ಪಟಟ ಣ್ದ ಬಗೆೆ  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಸುರತಾ ಲ್ 

ಪಟಟ ಣ್ಕೆಾ  ಕೆ.ಯು.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್.ಸ್ವ. ವತ್ರಯಿೆಂದ ಒಳಚ್ರಂಡಿ ಯೀಜನೆಯನುನ  

ಅನುಷಿ್ಠನಗಳಿಸಲ್ಕಗುತ್ರು ದ್.  ಈ ಯೀಜನೆಯ ನಿವಿಹ್ಣೆಯನುನ  ಮಂಗಳೂರು 

ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲಕೆ ವತ್ರಯಿೆಂದ ನಿವಿಹಸಲ್ಕಗುತ್ರು ದ್.  ಕೆಲವೊೆಂದು ಪರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  

ಮನೆಗಳ ಮೇಲ್ಕಚ ವಣಿಯ ಮಳೆ ನಿೀರನುನ  ಒಳಚ್ರಂಡಿಗೆ ಸಂಪಕಿ ನಿೀಡಿರುವುದರಿೆಂದ 
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ಮಾಯ ನ್ಹೊೀಲ್ಗಳ್ಳ ತ್ತೆಂಬಿ ರಸೆು ಯಲಿ್ಲ  ಹ್ರಿಯುವುದಕೆಾ  ಕಾರಣ್ವಾಗಿದ್.  ಇದನುನ  ನಾನು 

ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  ನಾನು ಉಲಿ್ಕಳ ನಗರಕೆಾ  ಹೊೀಗುತೆು ೀನೆ. 

ಉಲಿ್ಕಳ ನಗರದಲಿ್ಲ  ಜನತೆಗೆ ಏನು ತೆಂದರೆಯಾಗಿದ್ ಅದನುನ  ಸಕಾಿರ ಸರಿಪಡಿಸುವ 

ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡುತು ದ್ ಎನುನ ವ ಮಾತನುನ  ಈ ಸಂದರ್ಿದಲಿ್ಲ  ನಾನು ಹೇಳ್ಳವುದಕೆಾ  

ಬಯಸುತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ.  

ಈ ಬಗೆೆ  ಮಳೆ ನಿೀರು ಒಳಚ್ರಂಡಿಗೆ ಸೇಪಿಡೆಯಾಗದಂತೆ ಎಲಿ್ಕ  ಅಗತಯ  

ಕರ ಮಗಳನುನ  ಕೈಗಳ್ಳು ವಂತೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲಕೆಗೆ ಸೂಚಿಸಲ್ಕಗಿದ್.  ಕೆಲವೊೆಂದು 

ವಟ್ವಲ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಕಾಯಿನಿವಿಹಸದ್ ಇರುವ ಪಂಪು, ಪಾಯ ನಲ್ಗಳನುನ  ಹೊಸದಾಗಿ 

ಅಳವಡಿಸಲು/ದುರಸಿ್ವಗಳಿಸಲು ಕೆ.ಯು.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್್.ಸ್ವ. ವತ್ರಯಿೆಂದ 

ಕರ ಮವಹಸಲ್ಕಗುವುದು. 

 ಮಂಗಳೂರು ವಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯದಲಿ್ಲ  ಸಿ್ವಪನೆಯಾಗಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲಿ್ಲ  

ಅಗಿನ ಶಾಮಕ ತ್ತತ್ತಿ ಸೇವ ಅಳವಡಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ ಹಾಗೂ Fire Force Emergency System 

ನುನ  ಸಿ್ವಪಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ ಪರಿಶ್ೀಲ್ಲಸ್ವ ಅಗತಯ  ಕರ ಮ ಕೈಗಳ್ಳು ವಂತೆ ಒಳಾಡಳಿತ 

ಇಲ್ಕಖೆಯನುನ  ಕೀರಲ್ಕಗುವುದು. 

 ಇವತ್ತು  ಅನೇಕ ವಷಯಗಳನುನ  ಸನಾಮ ನಯ  ಸದಸಯ ರುಗಳ್ಳ ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಿ ತಮಮ  

ಅನಿಸ್ವಕೆ, ಅಭಿಪಾರ ಯಗಳನುನ   ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ಅವುಗಳನುನ  ನಮಮ  ಇಲ್ಕಖೆಯ ಹರಿಯ 

ಅಧಕಾರಿಗಳೆಂದಗೆ ಚ್ಚಿಿಸ್ವ ಸ್ವವಿಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರಿೀತ್ರಯಲಿ್ಲ  

ತೆಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪರ ಕಾರ ಈ ಯೀಜನೆಗಳನುನ  

ಕಾಯಿಗತಗಳಿಸುವುದಕೆಾ  ನಾನು ಕಟ್ಟಟ ನಿಟಟ ನ ಸೂಚ್ನೆಯನುನ  ಅಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ 

ಕಡುತೆು ೀನೆ.  ನಾನು ಕೂಡ ಸಿ ಳ ಪರಿಶ್ೀಲನೆಯನುನ  ಮಾಡಿ  ಅಲಿ್ಲನ ವಸುು ಸಿ್ವ ತ್ರಯನುನ  

ಅರಿತ್ತ ತಮಗೆಲಿರಿಗೂ ಮಾಹತ್ರಯನುನ  ತ್ರಳಿಸುತೆು ೀನೆೆಂದು ಈ ಸಂದರ್ಿದಲಿ್ಲ  

ಹೇಳಬಯಸುತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ.  ಮಾನಯ  ಹ್ರಿಪರ ಸ್ವದ್್ರವರು ಮತ್ತು  ಶ್ರ ೀಮತ್ರ ಭಾರತ್ರಶೆಟಟ ಯವರು 

ಈ ವಚಾರವನುನ  ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಿದಿಾರೆ.  ಮಲ ಹೊರುವ ಪದಿ ತ್ರಯನುನ  ಬಹ್ಳ ವಷಿಗಳ 

ಹೆಂದ್ ಮಾನಯ  ಬಸವಲ್ಲೆಂಗಪಪ ನವರು ರದಿು  ಮಾಡಿದರು. ಈ ದೃರ್ಷಟ ಯಿೆಂದ ಇವತ್ತು  ಅನೇಕ 

ನಗರಗಳಲಿ್ಲ  ಒಳಚ್ರಂಡಿ ವಯ ವಸಿೆ  ಬಹ್ಳಷ್ಟಟ  ಅವಶಯ ಕತೆ ಇದ್.   ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ 

ಸಚಿವನಾಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ  ಇದರ ಬಗೆೆ  ಹೆಚ್ಚಚ  ಕಾಳಜಿ ವಹಸ್ವ ನಗರಸಭೆ, ಪುರಸಭೆ, ಪಟಟ ಣ್ 

ಪಂಚಾಯಿತ್ರಗಳ್ಳ, ಮಹಾನಗರಪಾಲ್ಲಕೆಗಳಲಿ್ಲ  ಎಲಿೆಲಿ್ಲ  ಈ ರಿೀತ್ರಯಾದ ಸಮಸೆಯ ಗಳಿವ  
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ಎಲಿವನುನ  ಅರಿತ್ತಕಳ್ಳು ವಂತಹ್ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡುತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ.  ನಾನು ಮುೆಂದನ 

ದನಗಳಲಿ್ಲ  ಎಲಿೆಲಿ್ಲ  ಸಮಸೆಯ ಗಳಿವ ಎೆಂಬುದನುನ  ವರದ ತರಿಸ್ವಕಳ್ಳು ತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ.  ಇನುನ  

ಹ್ಲವಾರು ವಷಯಗಳ ಬಗೆೆ  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರುಗಳ್ಳ ಹೇಳಿದಿಾರೆ.  ನಮಮ  ಮಂಗಳೂರು 

ನಗರದಲಿ್ಲ  ಪರಿಸರ ಮಾಲ್ಲನಯ  ಜ್ಞಸ್ವು ಯಾಗುತ್ರು ದ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಕಖೆಗಳ ಸಮಗರ ದಲಿ್ಲ  

ಏನೇನು ಆಗುಹೊೀಗುಗಳ್ಳ ಆಗುತ್ರು ವ ಎೆಂಬುದನುನ  ಜಿಲಿ್ಕಧಕಾರಿಗಳ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಿ 

ಆಯಾಯ ಇಲ್ಕಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ  ವರದಯನುನ  ತರಿಸ್ವ ಅದನುನ  ಪರಿಶ್ೀಲ್ಲಸ್ವ ಮುೆಂದನ 

ಕರ ಮ ಜರುಗಿಸುತೆು ೀನೆ ಎನುನ ವ ಮಾತನುನ  ಹೇಳಬಯಸುತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ. 

 ಶಿರ ೀ ಮರಿತಿಬಬ ೀಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಬಹ್ಳ 

ವವರವಾದ ಉತು ರವನುನ  ಕಟಟ ದಿಾರೆ.  ಆದರೆ, ಅವರ ಉತು ರದಲಿೆ ೀ ಹೇಳ್ಳತ್ರು ದಿಾರೆ,  

೨೦೨೦ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನ ನಂತರ  ಮಾಲ್ಲನಯ  ನಿಯಂತರ ಣ್ ಮಂಡಳಿಯವರನುನ  ಕೇಳಿರುವುದು.  

ಇತ್ರು ೀಚೆಗೆ ನಾಯ ಯಾಲಯದಲಿ್ಲ  ಪರ ಶೆನ  ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮಾಲ್ಲನಯ  ನಿಯಂತರ ಣ್ 

ಮಂಡಳಿಯವರು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದರುವಂಥದಿು .  ಮಾಲ್ಲನಯ  ನಿಯಂತರ ಣ್ ಮಂಡಳಿಯವರಿೆಂದ 

ಎನ್.ಓ.ಸ್ವ. ತೆಗೆದುಕಳು ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದಿು  ಬಹ್ಳ ಹೆಂದ್.  ಇದು ಹ್ತ್ತು  ವಷಿಗಳ 

ಹೆಂದನ ಹ್ಳಯ ಪಾರ ಜೆಕ್ಟ .  ಉತು ರದಲಿ್ಲ  fire safety ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿದಿಾರೆ.  ಎಲಿ್ಕ  

ಸಕಾಿರಗಳಿಗೂ ಗತ್ರು ದ್.  

 ಶಿರ ೀ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, UGD (Under Ground 

Drainage) ಗೂ ಇದಕೂಾ  ಸಂಬಂಧವಲಿ . ಆದರೂ ಕೂಡ ಪರ ಶೆನ ಯಲಿ್ಲ  ಕೇಳಿರುವುದರಿೆಂದ 

ಮಾಹತ್ರಯನುನ  ಒದಗಿಸ್ವದಿ್ ೀವ. 

 ಶಿರ ೀ ಮರಿತಿಬಬ ೀಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ,  ಇದು UGD ಗೆ ಸಂಬಂಧವಲಿ .  

ಆದರೆ, ಮಂಗಳೂರಿನಂತಹ್ ಜ್ಞಗಕೆಾ   ಸಕಾಿರಗಳ್ಳ fire safety ಗೆ ವಶೇಷವಾದಂತಹ್  ಆದಯ ತೆ 

ಕಡದರುವಂಥದಿು  ನಾವಲಿ್ಕ  ತಲೆತಗೆಿ ಸುವಂಥದಿು .  ಈ ಸಕಾಿರವಾದರೂ ಕೂಡ  fire 

safety ಗೆ ಅಲಿೆೀನಾದರೂ ಬ್ೆಂಕಿ ಅನಾಹುತವಾದರೆ, ಜಿಲಿ್ಕ  ಹಂತದಲಿೆೀ fire safety 

ಇರುವಂಥದಿು .   Fire Engine siren ಹಾಕಿಕೆಂಡು ಬರುವಷಟ ರಲಿೆ ೀ ಎಲಿ್ಕ  ಹ್ತ್ರು  ಬ್ೆಂದು 

ಹೊೀಗುತಾು ರೆ.  ದಯವಟ್ಟಟ  ಈ ಸಕಾಿರದಲಿ್ಲ  ಉನನ ತವಾದ ರಿೀತ್ರಯಲಿ್ಲ . ಒಳೆು ಯ 

ಟೆಕಾನ ಲಜಿಯಲಿ್ಲ  fire safety ತರುವಂಥದಿನುನ  ಮಾಡಲ್ಲ.   ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ನಾನು ಅಲಿ್ಲಗೆ 

ಅಧಕಾರಿಗಳನೆನ ಲಿ್ಕ  ಕರೆದುಕೆಂಡು ಹೊೀಗಿ ಯಾರಿಗೂ ತೆಂದರೆಯಾಗದಂತೆ 

ಮಾಡುತೆು ೀನೆೆಂದು ಹೇಳಿದಿಾರೆ.  ನಾನು ೨೦೦೦ನೇ ಇಸವಯಲಿ್ಲ  ಮದಲ ಸಲ ಈ ಸದನಕೆಾ  
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ಬಂದಾಗ ಮಾನಯ  ಎಸ್.ಎೆಂ.ಕೃಷಣ ರವರು ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರರ ಯಾಗಿದಿರು.   ನದ ಮೂಲದೆಂದ 

ಕಳವ ಮೂಲಕ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ ಯೀಜನೆ ಪಾರ ರಂರ್ವಾಯಿತ್ತ.  ಅದರಲಿ್ಲ  

ಮದಿೂರು, ಮಳವಳಿು , ಇನಿನ ತರ ಕಡೆಗಳಿಗೆ ನಿೀರನುನ  ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲ್ಕಯಿತ್ತ.  ಆಗ 

ನಿೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಂಡಳಿಯಲಿ್ಲ  ಒಬಬ  ಮುಖ್ಯ  ಇೆಂಜಿನಿಯರ್್ರವರು ಇದಿರು.  ಯಾವ 

ಪಾರ ಜೆಕ್ಟ ್ ತೆಗೆದುಕೆಂಡರೂ ಕೂಡ ಒೆಂದು ತ್ರೆಂಗಳಿಗೆ ಡಮಾರ್.  ನೂರು ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿ 

ಯೀಜನೆಯನುನ  ತಂದರೆ, DPR (Detailed Project Report) ಆಯಿತ್ತ, ಕಳವಯನುನ  

ಹಾಕಲ್ಕಯಿತ್ತ ಎೆಂದು ಸದನದಲಿ್ಲ  ಉತು ರ ಬರುತ್ರು ತ್ತು .  ಒೆಂದು ತ್ರೆಂಗಳಿಗೆ ಒೆಂದೆಂದು 

ಯೀಜನೆ ಆಗುತ್ರು ತ್ತು .  ಆರು ತ್ರೆಂಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅವು ಯಾವುದರಲಿ್ಲ  ನಿೀರು 

ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ರು ಲಿ . ಆಗ ಮಾನಯ  ಶಂಕರಮೂತ್ರಿಯವರು ವರೀಧ ಪಕ್ಷದ 

ನಾಯಕರಾಗಿದಿರು.  ಇದರ ಬಗೆೆ  ತಮಗೂ ಗತ್ರು ದ್. ಸದನದಲಿ್ಲ  ಹ್ತ್ತು  ಸಲ ಮುಖ್ಯ  

ಇೆಂಜಿನಿಯರ್್ರವರನುನ  ಅಮಾನತ್ತು ಗಳಿಸಬೇಕು, ಅವರ ಮೇಲೆ ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳು ಬೇಕು,  

ಕೀಟಗಟಟ ಲೆ ಲ್ಲಟಯಾಗಿದ್, ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾರ ಜೆಕ್ಟ ್ ಮಾಡಿಲಿ  ಎೆಂದು ವರೀಧ 

ಪಕ್ಷದವರು ಅಳ್ಳತ್ರು ದಿ ರು.  ಅವರ ಮೇಲೆ ಸಕಾಿರ ಏನು ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳ್ಳು ವುದಕಾಾ ಗಲ್ಲಲಿ , 

ಅವರು ಹಾಗೆಯೇ ನಿವೃತ್ರು ಯಾದರು.  ಅೆಂತಹ್ ಇೆಂಜಿನಿಯರುಗಳ್ಳ ಇವತ್ರು ಗೂ ಇದಿಾರೆ.  

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಶಂಕರಮೂತ್ರಿಯವರು ಸಭಾನಾಯಕರಾದಾಗ 

ಅದನುನ  defend ಮಾಡಿಕೆಂಡರು.  

 ಶಿರ ೀ ಮರಿತಿಬಬ ೀಗೌಡ:- ವರೀಧ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ  ಬಹ್ಳ ಗೀಳಾಡಿದರು.  ಅಲಿ್ಲ  ಬರುತ್ರು ದಿ  

ಹಾಗೆ ಅವರು ಸುಮಮ ನಾದರು.  

          (ಮುೆಂದು) 

760/16-09-2021/  5-40/bkp-ak 

ಶಿರ ೀ   ಮರಿತಿಬಬ ೀಗೌಡ:-(ಮಂದು) 

ನಿಮಮ  ಬಗೆೆ   ನಮಗೆ  ವಶಿಾ ಸ  ಇದ್.   ಆದಿ ರಿೆಂದ,  ಸಿ ಲಪ ಮಟಟ ಗೆ  ಈ ಸದನ ಸಮಿತ್ರ 

ಸದಸಯ ರನುನ   ಅಲಿ್ಲಗೆ  ಕರೆದುಕೆಂಡು  ಹೊೀಗಿ    ನಾವು  ನಿಮಮ  ಇೆಂಜಿನಿೀಯರ್್ರವರಿಗೆ  ಈ  

ಬಗೆೆ    4 ಪರ ಶೆನ ಯನುನ   ಕೇಳ್ಳತೆು ೀವ.    ನಮಗೇನೂ  ತಾೆಂತ್ರರ ಕವಾಗಿ  ಗತ್ರು ಲಿವಾದರೂ   

ನಿಮಮ  ಇೆಂಜಿನಿೀಯರ್್   ನಿಲಿ್ಲಸ್ವಕೆಂಡು.    ಈಗಿನ ಪರಿಸಿ್ವ ತ್ರ  ಬಗೆೆ    ನಿಮಮ  ಟೆಕಾನ ಲಜಿ  ಏನು 
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ಉಪಯೀಗಕೆಾ   ಬಂದದ್ ಎೆಂದು  ಹೇಳಿ   ಸ್ವಮಾನಯ  ಜ್ಞಾ ನದ     ಪರ ಶೆನ ಯನುನ   ನಾವು 

ಅವರಿಗೆ   ಕೇಳ್ಳತೆು ೀವ. ಅಲಿ್ಲಗೆ  ಸದನ ಸಮಿತ್ರಯನುನ  ದಯವಟ್ಟಟ   ಕರೆದುಕೆಂಡು  ಹೊೀಗಿ.    

ಶಿರ ೀ   ಅರಗ  ಜಾಾ ನೇಂದರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರು):  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೆ,    ಮಾನಯ  

ಸದಸಯ ರಾದ  ಶ್ರ ೀ  ಮರಿತ್ರಬ್ಬ ೀಗೌಡರವರು fire safety ಬಗೆೆ   ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಿದಿಾರೆ.     

ಮಂಗಳೂರು  ನಗರ  ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿ್ಲ   26  ಪ್ಟರ ೀಲ್ಲಯಂ  ಮತ್ತು  ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾಯ ಕಟ ರಿಗಳ್ಳ  

ಕಾಯಿನಿವಿಹಸುತ್ರು ವ.  ನಮಮ  ಗೃಹ್  ಇಲ್ಕಖೆಯಿೆಂದ  ಸಿ್ವಪನೆಯಾಗಿರತಕಾ ೆಂತಹ್  Fire 

Station ಕದರಿಯಲಿ್ಲ   ಇದ್.  ಈ  ಎಲಿ್ಕ    ಫಾಯ ಕಟ ರಿಗಳ್ಳ  ಸುಮಾರು 5  ರಿೆಂದ 15 ಕಿ.ಮಿೀ  

ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿ್ಲ   ಬರುತು ವ.    ನಮಮ   ಮಾನದಂಡದ    ಪರ ಕಾರ  ಸುಮಾರು  40  ಕಿ.ಮಿೀ  

ವಾಯ ಪಿು ಯವರೆಗೆ  ಹೊೀಗಬಹುದು.    ಅದರೂ  ಕೂಡ  ನಾನು ಹೇಳ್ಳವುದೇನೆೆಂದರೆ   

ಇದರಲಿ್ಲ    7   ಪ್ಟರ ೀಲ್ಲಯಂ  ಮತ್ತು    ಕೆಮಿಕಲ್   ಫಾಯ ಕಟ ರಿಗಳ್ಳ  ಅದರದಿ್ ೀ  ಆದಂತಹ್ 

ಅಗಿನ ಶಾಮಕ  ಠಾಣೆಯನುನ     ಹೊೆಂದವ.  ಅದಲಿದ್,  ಎಸ್.ಇ.ಜೆಡ್ನಲಿ್ಲ  ಒೆಂದು  

ಪರ ತೆಯ ೀಕವಾದಂತಹ್ ಅಗಿನ ಶಾಮಕ ಠಾಣೆ   ಈಗ  ಕಾಯಿನಿವಿಹಸುತ್ರು ದ್.    ಮತೆು  ಎಲಿ್ಕ   

ಕಂಪನಿಗಳಲಿ್ಲ    ಕೂಡ  ಸುಸಜಿಜ ತವಾದಂತಹ್ ಆಗಿನ  ಶಮನ   ಮತ್ತು  ಅಗಿನ ನಿವಾರಣಾ  

ಉಪಕರಣ್ಗಳನುನ   ಅಳವಡಿಸ್ವದಿಾರೆ  ಮತ್ತು   ಅಲಿ್ಲ   ಇರುವಂತಹ್  ನೌಕರರಿಗೆ  ನಮಮ   ಗೃಹ್  

ಇಲ್ಕಖೆ  ವತ್ರಯಿೆಂದ  ವಷಿಕಾ ಮೆಮ   ತರಬೇತ್ರಯನುನ     ಕಡುವಂತಹ್ ವಯ ವಸಿೆ   ಕೂಡ  

ಆಗಿದ್.   ಅಲಿ್ಲ   ಇದರ ಅಗತಯ ತೆ  ಇದ್ ಎೆಂದು  ತಾವಲಿರೂ  ಹೇಳಿದರೆ   ಇನುನ  ಒೆಂದು 

ಅಗಿನ ಶಾಮಕ ಠಾಣೆಯನುನ  ಸಿ್ವಪನೆ  ಮಾಡಲ್ಲಕೆಾ   ಪರಿಶ್ೀಲನೆ   ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.   

 ಶಿರ ೀ  ಮರಿತಿಬಬ ೀಗೌಡ:-    ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೆ, ಮಾನಯ  ಗೃಹ್ ಸಚಿವರು  ಖ್ಯಸಗಿ  

ಕಂಪನಿಗಳ್ಳ  ಕೂಡ  ಅವರದಿ್ ೀ ಆದಂತಹ್ ಅಗಿನ ಶಾಮಕ ಠಾಣೆಗಳನುನ  

ಅಳವಡಿಸ್ವಕೆಂಡಿದಿಾರೆೆಂದು    ಹೇಳಿದರು.  ಅದನುನ   ಮದಲು ಸರಿಯಾಗಿ  ಪರಿಶ್ೀಲನೆ  

ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರು ಸಹ್ ಅವರಿಗೆ ಅಗತಯ  ಇರುವಷ್ಟಟ  ಪರ ಮಾಣ್ದಲಿ್ಲ     

ಮಾಡಿಕೆಂಡಿರುವುದಲಿ . ಅವರು ಯೂನಿಟ್ಗಳನುನ  ಮಾಡಿಕೆಂಡಿರುತಾು ರೆ.    ಆದಿ ರಿೆಂದ, 

ದಯವಟ್ಟಟ  ಅದರ  ಬಗೆೆ   ಸೂಕು ವಾದ   ಪರಿಶ್ೀಲನೆಯಾಗಬೇಕು.  ಅದು ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕವಾಗಿ 

ಮತ್ತು  ಉನನ ತ ಮಟಟ ದಲಿ್ಲ      ಇರಬೇಕು.    

(ಗಂದಲ) 

         ಶಿರ ೀ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರ ಸ್ವದ್ : ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೆ,  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು  fire brigade 

ಬಗೆೆ   ಹೇಳಿದರು.  ಬ್ೆಂಗಳೂರು  ನಗರವನುನ  ಬಿಟಟ ರೆ   ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲಿ್ಲಯೇ  ಅತ್ರ 
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ಹೆಚಿಚ ನ  high-rise buildings  ಬರುತ್ರು ದ್.  ಅದಕೆಾ  ಸೂಕು ವಾದ Fire Stations ಇದ್ಯೇ  

ಎನುನ ವ  ಬಗೆೆ   ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಿ, ಅದಕೆಾ   ಸೂಕು ವಾದ  ವಯ ವಸಿೆಯನುನ   ಮಾಡಿ  ಎೆಂದು  

ಹೇಳಿದರು.    

ಶಿರ ೀ   ಅರಗ  ಜಾಾ ನೇಂದರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರು): ತಮಗೆ  ಗತ್ರು ರುವಂತೆ  50 ಮಿೀಟರ್್  

ಎತು ರದವರೆಗೆ  ಹೊೀಗುವಂತಹ್ ಯೂನಿಟ್  ಅನುನ   ನಾವು  ಖ್ರಿೀದ  ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ.    90 

ಮಿೀಟರ್  ಎತು ರದವರೆಗೆ   ಹೊೀಗುವಂತಹ್  ಒೆಂದು ಯೂನಿಟ್ಗೆ  ನಾವು ಟೆೆಂಡರ್್  

ಕರೆದದಿ್ ೀವ.  ಬಹುಶಃ ಅದು ಒೆಂದು ತ್ರೆಂಗಳಲಿ್ಲ  final ಆಗಿ  ಅದೂ  ಕೂಡ  ಬರುತ್ರು ದ್.    

ಮಂಗಳೂರಿನಲಿ್ಲಯೂ ಅಗತಯ   ಇದ್.  ಅಲಿ್ಲಯೂ  ಕೂಡ ಅದನುನ  ಹಾಕುವಂತಹ್ 

ವಯ ವಸಿೆಯನುನ   ಮಾಡುತೆು ೀವ.    

              ಶಿರ ೀ. ಬಿಎಂ.  ಫಾರೂಖ್   (ವಿಧಾನಸಭಾಕೆೆೀತ್ರ ):  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೆ ,      

ಮಾನಯ   ಗೃಹ್ ಸಚಿವರು   fire safety ಬಗೆೆ   ಹೇಳಿದರು.    ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಅದರಲಿ್ಲ  

ಮಂಗಳೂರು ಪೊೀಟ್ ಗೆ sophisticated fire station ಬೇಕಾಗುತು ದ್.  Because it is based on 

the petroleum products.  ಇದು  ಭೂಮಿ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ   ಇರುವಂತಹ್ದಿ ಲಿ . ಅದಕೆಾ   fire 

safety ಬಗೆೆ  ಗಮನಹ್ರಿಸಬೇಕು.  ನಿೀರಿನಲಿ್ಲ  ಏನಾದರೂ  ಬ್ೆಂಕಿ ಅನಾಹುತ ಆದರೆ you 

require foam.  ಇದರಲಿ್ಲ   ಕೇೆಂದರ   ಸಕಾಿರದ  ಕಡುಗೆ  ಬೇಕಾಗುತು ದ್.   ಕೇವಲ  ರಾಜಯ   

ಸಕಾಿರದಿು  ಮಾತರ   ಸ್ವಕಾಗುವುದಲಿ .  You need a very sophisticated equipment for 

safety.  ಇವರು mock drill ಮಾಡುತ್ರು ಲಿ .   ಈಗ ಯಾರು civil defense training ಕಡುತ್ರು ಲಿ .     

ಯಾರು ಸಹ್ ಆ ಟೆರ ೈನಿೆಂಗ್್  ಕಡುತ್ರು ಲಿ .  These are the additional things that is 

required.  ಈಗ ತಾವು  50 ಮಿೀಟರ್್  ಎೆಂದು  ಹೇಳ್ಳತ್ರು ದಿ ೀರಿ. 150 ಮಿೀಟರ್್ನದಿು ,  ಈ  

ಅಪಾಟ್ ಮೆೆಂಟ್ನವರಿಗೆ    ಅಪೂರ ವಲ್    ಆಗಿ  ಮೇಲೆ    ಬರುತ್ರು ದ್.  There is not a single 

ladder for firefighting in case of a mishap.   We are sitting on a most dangerous 

hydro-carbon petrol bomb.  If someone fires a long-range missile on that area, ಆ 

ಊರು ಹೊತ್ರು  ಉರಿಯುತು ದ್.  Nobody can save the people.  ಸಂಫೂಣ್ಿ  ಊರು  ಬಸ್ವಮ   

ಆಗಿ  ಹೊೀಗುವಂತಹ್  ಪರಿಸಿ್ವ ತ್ರ  ಇದ್.    ಇತ್ರು ೀಚೆಗೆ   ಒೆಂದು flight crash ಆಯಿತ್ತ.  ಆ 

ಸಮಯದಲಿ್ಲ   ಎಲಿವೂ  burn ಆಗಿ  ಹೊೀಗಿದ್.    ನಮಮ ಲಿ್ಲ    ಅೆಂತಹ್ sophisticated 

equipment ಇರುವುದಲಿ .  So, for the entire chemical industry, we need a sophisticated 

Fire Force and Emergency Service System.  ಅದು ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತು ದ್.  And the 

firefighting force should be properly trained.  They should not be the regular 
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firefighting personnel but there should be a dedicated team for it.  ಇದನುನ  ಎಲಿ್ಕ   

ಫಾಯ ಕಟ ರಿಯವರು  ಮಾಡುತ್ರು ದಿಾರೆ.  ಅದು ಪೊೀಟ್ ನಲಿ್ಲ  ಇದ್.  But there are certain 

limitations.  ಇದು ಒೆಂದು  ವಚಾರ.    ಮಾನಯ  ನಗರಾಭಿವೃದಿ   ಸಚಿವರು  ನಾವು  

ಕೇಳಿದಂತಹ್  ಪರ ಶೆನ ಗೆ  ಉತು ರವನುನ   ಕಟಟ ದಿ್ ೀವ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಿಾರೆ.  ಆದರೆ  ಅವರು 

ಸರಿಯಾದಂತಹ್  ಉತು ರವನುನ   ಕಟಟ ರುವುದಲಿ .  ನಾನು  ಕೇಳಿದಿು  ಏನೆೆಂದರೆ, CRZ ಗೆ 

ಅನುಮತ್ರಯನುನ  ಕಟಟ ದ್ಯೇ ಎನುನ ವುದಕೆಾ   ಅನುಮತ್ರಯನುನ   ಕೀರಲ್ಕಗಿದ್  ಎೆಂದು  

ಹೇಳಿದಿ ೀರಿ.  ನಾನು ಅನುಮತ್ರ ಸ್ವಕಿಾ ದಯೇ ಎೆಂದು  ಕೇಳಿದಿ್ ೀನೆ.  ಅದರ  ಬಗೆೆ   ಅರಣ್ಯ , ಜಿೀವ 

ಮತ್ತು  ಪರಿಸರ ಇಲ್ಕಖೆಯಿೆಂದ ಅನುಮತ್ರ ಪಡೆದಲಿವೆಂದು ತಾವು ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿ  

ಹೇಳಬಹುದತ್ತು .    ನಾನು  ಕಳೆದ  10 ತ್ರೆಂಗಳ  ಹೆಂದ್  ನಾನೇ  ಖುದಿಾ ಗಿ Karnataka Coastal 

Zone Management Authority ಗೆ  ಪತರ ವನುನ  ಬರೆದದಿ್ ೀನೆ.   ಮತೆು , ಜಿಲಿ್ಕಧಕಾರಿಗಳಿಗೂ  

ಮತ್ತು  ತಮಮ  ಅಪರ ಮುಖ್ಯ  ಕಾಯಿದಶ್ಿಗಳಿಗೂ ಪತರ ವನುನ  ಬರೆದದಿ್ ೀನೆ.   ಅವರು  

ರಾತರ ೀರಾತ್ರರ   ಹೊೀಗಿ  ಈ  ಬಗೆೆ  ಅಜಿಿಯನುನ    ಫೈಲ್  ಮಾಡುತಾು ರೆ.    ಮತೆು   ಕೀಟ್ ಗೆ  

ಈ  ಬಗೆೆ   ಏನು ಪರ ಮಾಣ್ ಪತರ ವನುನ  ಕಟಟ ದಿ ೀರಿ.  ನಾವು ಇದನುನ   ಮಾಡುತ್ರು ದಿ್ ೀವೆಂದು  

ಮಾತರ   ಪರ ಮಾಣ್ ಪತರ ವನುನ  ಸಲಿ್ಲಸ್ವದಿ ೀರಿ.  ಇದರಲಿ್ಲ   ಇನನ ೆಂದು  ಮುಖ್ಯ  ವಚಾರ  

ಏನೆೆಂದರೆ,  BOD (Biological Oxygen Demand) 10mg per litre ಇದ್ಯಲಿ್ಕ , on what 

basis you say that it is safe to drink?  ಅದರ ತಜ್ಞರ  ವರದ ನಿಮಮ  ಹ್ತ್ರು ರ  ಇದ್ಯೇ?  How 

can್you್ say್ that?್ ್ It್ cannot್be್ told.್ ್ Isnʼt್ it?್ ್ತಮಮ   ಅಧಕಾರಿಗಳ್ಳ ಸದನಕೆಾ   ತಪುಪ  

ಮಾಹತ್ರಯನುನ   ಕಡಬ್ಬರದು.  ಅೆಂತಹ್ ಅಧಕಾರಿಗಳ  ಮೇಲೆ ತಾವು  ಕರ ಮ 

ತೆಗೆದುಕಳು ಬೇಕು.  A comprehensive scheme has to be formulated.  The whole thing 

has to be worked out on a comprehensive basis whether it is fire, water pollution or 

air್pollution.್್Because್we್are್talking್with್a್concern್about್the್peopleʼs್lives್there.್್

ಅದನುನ   ಮಾಡದೇ  ನಾವು  ಉತು ರ  ಕಟಟ ದಿ್ ೀವೆಂದು    ಹೇಳಿದರೆ  ಹೇಗೆ? ಅದಕೆಾ    ತಾವು  

ಈ ವಚಾರದಲಿ್ಲ   ಸದನ ಸಮಿತ್ರ  ಮಾಡುವುದರ  ಬಗೆೆಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲಿದಕೂಾ   ಒೆಂದು 

ವಯ ವಸಿೆ   ಮಾಡಬೇಕು.  ಸ್ವಮ ಟ್  ಸ್ವಟ ಮತು ೆಂದಕೆಾ    ಒೆಂದು  ಪರಿಹಾರವನುನ   

ಹುಡುಕಬೇಕು  ಹಾಗೆಯೇ    ಆ  ಭಾಗದ  ಎಲಿ್ಕ  ಶಾಸಕರನುನ   ಸೇರಿಸ್ವ, ಈ  ನಗರವನುನ  ರಕ್ಷಣೆ  

ಮಾಡುವಲಿ್ಲ   ಕರ ಮ ಕೈಗಳು ಬೇಕು.    

ಶಿರ ೀ ಕೆ.ಟ್ಟ.  ಶಿರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ: ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೆ…್ 
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ಸಭಾಪತಿಯವರು:-  ಇದೇ ವಚಾರವನುನ   ತಾವು ಎಷ್ಟಟ ಬ್ಬರಿ  ಹೇಳ್ಳತ್ರು ೀರಿ,  

ಕುಳಿತ್ತಕಳಿು .  ಸಚಿವರು ಉತು ರವನುನ   ಕಡುತಾು ರೆ.   

ಶಿರ ೀ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ( ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಸಚಿವರು):-   ಮಾನಯ  ಸಬ್ಬಪತ್ರಯವರೆ,   

ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಿಗೆ ನನನ   ಮೇಲೆ  ವಶಿಾ ಸ  ಇರಲ್ಲ,  ಅಲಿ್ಲ   ಯಾವುದೇ 

ಲೀಪದೀಷಗಳಾಗದ ರಿೀತ್ರಯಲಿ್ಲ , ನಾನು ಸಿ ಳ  ಪರಿಶ್ೀಲನೆ  ಮಾಡಿ, ಅಲಿ್ಲ   ಏನಾದರೂ 

ಲೀಪದೀಷಗಳಿದಿ ರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಹ್ ನಾನು ನಿದಾಿಕಿಾ ಯ ಣ್ಯ ವಾಗಿ  ಕರ ಮ  

ಜರುಗಿಸಲ್ಲಕೆಾ   ಮುೆಂದಾಗುತೆು ೀವ.       ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಅಲಿ್ಲ  ಕಳಪ್ ಕಾಮಗಾರಿಯಾಗಿದ್  

ಎೆಂದು  ಹೇಳಿದಿಾರೆ.    ಅದು ಸಹ್ ನನನ  ಗಮನದಲಿ್ಲದ್.  ಉಲಿ್ಕಳದಲಿ್ಲ   ನಮಮ  ಒಳಚ್ರಂಡಿ 

ವಯ ವಸಿೆ   ಸರಯಿಲಿದ್ ಅವಯ ವಸಿೆಯಲಿ್ಲದ್ ಎೆಂದು  ಹೇಳಿದಿಾರೆ.    ಈ  ಎರಡು  ವಷಯಗಳಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಹಾಗೆ  ನಾನು  ಒೆಂದು ದವಸ ಅಲಿ್ಲಯೇ  ಇದಿು   ಸಂಪೂಣ್ಿವಾಗಿ  

ಪರಿಶ್ೀಲನೆ  ಮಾಡಿ   ಕರ ಮ  ಕೈಗಳ್ಳು ತೆು ೀನೆ.  ಇದು ಸಣ್ಣ  ವಷಯವಾಗಿರುವುದರಿೆಂದ  ಇದಕೆಾ  

ಸದನ ಸಮಿತ್ರಯ ಅವಶಯ ಕತೆ  ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ   ಇರುವುದಲಿ .   ದಯಮಾಡಿ ನನನ   

ಮೇಲೆ ವಶಿಾ ಸ ಇಡಬೇಕು. ಇದರ ಬಗೆೆ  ಸಕಾಿರ  ಸೂಕು  ಕರ ಮ ಮಾಡುತು ದ್   ಎೆಂದು 

ಹೇಳಲ್ಲಕೆಾ  ಬಯಸುತೆು ೀನೆ.      

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-  ಶ್ರ ೀಯುತ  ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರವರೆ,  ತಾವು  ಈ  ವಚಾರದಲಿ್ಲ   

ಭಾಷಣ್  ಮಾಡದೇ  ಕೇವಲ  ಪರ ಶೆನ ಯನುನ   ಕೇ ಳಿ.   

ಶಿರ ೀ  ಕೆ.ಟ್ಟ.  ಶಿರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ:  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೆ,  ಅವರು  ಕಟಟ ರುವ  

ಉತು ರದಲಿ್ಲ  ಸುರತಾ ಲ್ನಲಿ್ಲ  ಆಗಿರುವಂತಹ್  ಘಟನೆಯನುನ   ತಾವು ಒಪಿಪ ಕೆಂಡಿದಿ ೀರಿ.    

ನಿೀರು ಚ್ರಂಡಿ ತ್ತೆಂಬಿ  ರಸೆು ಯಲಿ್ಲ    ಹ್ರಿಯುವುದಕೆಾ   ಕಾರಣ್ವಾಗಿದ್.   

(ಗಂದಲ) 

ಎರಡನೇ ಪಾಯಿೆಂಟ್  ಕೇಳಿ.    ಕೆಲವು wet-well ಗಳಲಿ್ಲ   ಕಾಯಿನಿವಿಹಸದೇ   

ಇರುವವಂತಹ್ ಪಂಪ್ ಮತ್ತು  ಪಾಯ ನಲ್ಗಳನುನ  ಹೊಸದಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲು  

ದುರಸ್ವು ಗಳಿಸಲು KUIDFC ಗೆ ವಹಸಲ್ಕಗುವುದು.  ಅೆಂದರೆ   ಸುರತಾ ಲ್ನಲಿ್ಲ  ಆಗಿರುವಂತಹ್  

ಘಟನೆಯನುನ   ತಾವು ಒಪಿಪ ಕೆಂಡಿದಿ ೀರಿ.     ಮತೆು , ಉಳಾು ಲದಲಿ್ಲ   ಆಗಬ್ಬರದು ಅಲಿವೇ?     

ಈ  ವಚಾರದಲಿ್ಲ  ಆತ್ತರ ಏತಕೆಾ ?  Why are you in a hurry?  

(ಗಂದಲ) 
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           ಶಿರ ೀ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ( ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಸಚಿವರು):-   ಮಾನಯ  ಸಬ್ಬಪತ್ರಯವರೆ,   

ಮನುಷಯ ನಿಗೆ  ವಯಸಿು   ಆಗುತು ದ್  ಅಲಿವೇ?   Machinery ಹಾಳಾಗಿರಬಹುದು.  ಅದನುನ  

ಸರಿಪಡಿಸುವಂತಹ್  ಕೆಲಸವನುನ  ಸಕಾಿರ  ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದ್.    ಈ  ಕೆಲಸವನುನ   

ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲಕೆಗೆ  ವಹಸ್ವದಿ್ ೀವ.  ಏತಕೆಾ   ಮಾಡಿಲಿವೆಂದು ಹೇಳಿ ಬ್ಳಿಗೆೆ   

ಕಮಿಷನರ್್ರವರಿಗೆ  ಕೇಳ್ಳತೆು ೀನೆ.  ಏತಕೆಾ  ಅಲಿ್ಲ  ಅವಯ ವಸಿೆಯಾಗಿದ್,  ಇದರ ಬಗೆೆ  

ವರದಯನುನ   ಕಡಬೇಕೆೆಂದು  ಹೇಳ್ಳತೆು ೀನೆ.   

(ಗಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಕೆ.ಟ್ಟ.ಶಿರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ:- ಇದರ ಬಗೆೆ   ಒೆಂದು ಸದನ ಸಮಿತ್ರಯನುನ   ಮಾಡಿ.   

ಮತೆು   ಈ ರಿೀತ್ರಯ ಘಟನೆ  ಮರುಕಳಿಸಬ್ಬರದು ಅಲಿವೇ? 

ಶಿರ ೀ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ(ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಸಚಿವರು):- ಇದು ದಡಡ  ವಷಯವಲಿ .  

ನನನ  ಬಗೆೆ   ತಾವು  ವಶಿಾ ಸವನಿನ ಡಿ.  ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ  ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.    ನಾನು 

ಸಿ ಳ  ಪರಿಶ್ೀಲನೆ  ಮಾಡಿ ಅಲಿ್ಲನ ವಸುು ಸಿ್ವ ತ್ರಯನುನ    ತಮಗೆ ವರದ  ಮೂಲಕ ಸಲಿ್ಲಸುತೆು ೀವ.  

ಶಿರ ೀ ಕೆ.ಟ್ಟ. ಶಿರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ:  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೆ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ತಾವು 

ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ  ಎನುನ ವುದಲಿ ,     ಇದರ  ಬಗೆೆ  ತಾವು ಒೆಂದು ಸದನ 

ಸಮಿತ್ರಯನುನ  ರಚ್ನೆ  ಮಾಡಿ  ಇಲಿದದಿ ರೆ  ನಾವು ಧರಣಿಗೆ  ಬರಬೇಕಾಗುತು ದ್.    ಮತೆು   

ಉಳಾು ಲವನುನ   ಇನನ ೆಂದು  ಸುರತಾ ಲ್  ಮಾಡಲ್ಲಕೆಾ   ನಾವು  ಬಿಡುವುದಲಿ .   ತಾವು 

ದಯಮಾಡಿ  ಹರಿಯ ಸದಸಯ ರನನ ಳಗೆಂಡ  ಒೆಂದು ಜಂಟ ಸದನ ಸಮಿತ್ರಯನುನ     

ಮಾಡಬೇಕು.   

ಶಿರ ೀ ಮರಿತಿಬಬ ೀಗೌಡ: ಅಲಿ್ಲನ ಜನತೆ  ನಂಬಿಕೆಯಿೆಂದ  ನಿಮಮ  ಪಕ್ಷಕೆಾ   ನಿಮಮ  ಎಲಿ್ಕ  

ಶಾಸಕರನುನ  ಗೆಲಿ್ಲಸ್ವ  ಕಳ್ಳಹಸ್ವದಿಾರೆ.  ತಾವು ಇನೂನ  ಉನನ ತಮಟಟ ದಲಿ್ಲ   ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು.   

ಈಗ  65 ಕೀಟ ಸ್ವಕಾಗುವುದಲಿವೆಂದರೆ  120 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳನೆನ ೀ ತೆಗೆದುಕಳಿು .   

ಶಿರ ೀಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನವಾಸ  ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):   ಈ ವಚಾರವಾಗಿ ನಮಮ ಲಿ್ಲ   

ಜಂಜ್ಞಟ  ಬೇಡ.  ಅಲಿ್ಲ   ಇತಕಾ ೆಂತಹ್    ಅೆಂದರೆ  ದಕಿಾ ಣ್  ಕನನ ಡ ಜಿಲಿೆಯಲಿ್ಲ  ಶ್ರ ೀಯುತ  

ಯು.ಟ. ಖ್ಯದರ್್ ರವರು ಸೇರಿ 8  ವಧಾನಸಭಾ ಸದಸಯ ರು ಇದಿಾರೆ.   ಅವರನುನ   

ಕರೆಯುತೆು ೀವ,  ನಿಮಮ ನುನ   ಕರೆದು  ಚ್ಚೆಿ ಮಾಡುತೆು ೀವ.                               

ಮುೆಂದು…      
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(761) 16.09.2021 05.50 ಎಸ್ ವಿ-ಎಕೆ  

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಮಂದು):-  

ಅಲಿ್ಲನ ಸಮಸೆಯ ಗಳನುನ  ಅಲಿ್ಲಯೇ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವಂತಹ್ ಶಕಿು  ಸಕಾಿರಕೂಾ  ಇದ್, 

ಅಲಿ್ಲರುವ ಇಲ್ಕಖೆಗಳಿಗೂ ಇದ್. ಈ ವಚಾರವನುನ  ಪರ ತ್ರಷಿ್ಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಧರಣಿ 

ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶಯ ಕತೆಯಿಲಿ .   

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನಾನು ತಮಮ  ಮೂಲಕ ಪರ ತ್ರಪಕ್ಷದವರಲಿ್ಲ  ವನಂತ್ರ 

ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. ಅಲಿ್ಲರುವಂತಹ್ ಎೆಂಟ್ಟ ವಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸಯ ರನುನ  ಕರೆಯುತೆು ೀವ. ವಧಾನ 

ಪರಿಷತ್ ಸದಸಯ ರನೂನ  ಕರೆಯುತೆು ೀವ. ಸದನ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ್ ಅಧಿಗಂಟೆ ಚ್ಚೆಿ 

ಮಾಡುತೆು ೀವ. ದಯವಟ್ಟಟ  ಧರಣಿಯನುನ  ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕಳು ಬೇಕೆೆಂದು ವನಂತ್ರ 

ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೀ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ (ಬೈರತಿ) (ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಶಾಸಕರನುನ  ಕರೆಸ್ವ ಉನನ ತ ಅಧಕಾರಿಗಳೆಂದಗೆ ಅಧಿ ಗಂಟೆ 

ಚ್ಚೆಿ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿದಿ್ ೀನೆ.  ಮುೆಂದನ ವಾರ ಸದನವು ಮುಕಾು ಯವಾಗುವುದರಳಗೆ 

ಆ ಕೆಲಸವನುನ  ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಸದನ ಮುಗಿಯುವುದರಳಗೆ ಸಭೆ ಕರೆಯುತೆು ೀನೆೆಂದು ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದಿಾರೆ.   ಹೌದಲಿವೇ? 

ಶಿರ ೀ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ (ಬೈರತಿ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸದನ 

ಮುಗಿಯುವುದರಳಗೆ ಇಲ್ಕಖೆಯ ಉನನ ತ ಅಧಕಾರಿಗಳನುನ  ಕರೆದು ಅಲಿ್ಲನ ಸ್ವಧಕ 

ಬ್ಬಧಕಗಳ ಬಗೆೆ  ಚ್ಚೆಿ ಮಾಡಿ ಅಲಿ್ಲ  ಏನೇನು ನೂಯ ನತೆಗಳಿವಯೀ ಅದನುನ  

ಸರಿಪಡಿಸಲ್ಕಗುವುದು.  

ಶಿರ ೀ ಕೆ.ಟ್ಟ.ಶಿರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಅಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಂದ್ ಸುರತಾ ಲ್ನ 

ಅನುರ್ವ ಇತ್ತು .  ಸುರತಾ ಲ್ನ ಅನುರ್ವ ಇದಿರೂ ಉಳಾು ಲ ಏಕೆ ಹೀಗಾಯಿತ್ತ? ಸದನ 

ಸಮಿತ್ರಯನುನ  ರಚ್ನೆ ಮಾಡುವುದಕೆಾ  ಇರುವ ತೆಂದರೆಯೇನು? ನಿಮಮ ವರೇ ಸದನ 

ಸಮಿತ್ರಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಲ್ಲ.  The government should find some permanent solution.   
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ಶಿರ ೀ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ (ಬೈರತಿ):- ಮಾನಯ  ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರೆ, ಇದು ಆಗಿ ಹ್ತ್ತು  

ವಷಿಗಳಾಗಿದ್.  ಆಗ ನಾನೇನು ಅಧಕಾರದಲಿ್ಲದಿ್ನಾ? ಹೆಂದ್ ಇದಿ ೆಂತಹ್ ಸಕಾಿರಗಳ್ಳ 

ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು .  ಇೆಂದು ನಮಮ  ಸಕಾಿರ ಕಾಳಜಿ ವಹಸ್ವ ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳ್ಳು ತು ದ್ ಎೆಂದು 

ನಾನು ಹೇಳ್ಳತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಯಾರು ಮಾತನಾಡಿದರೂ ಕಡತಕೆಾ  ಹೊೀಗುವುದಲಿ .  

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್. ನ ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶಿರ ೀ ಕೆ.ಟ್ಟ.ಶಿರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ 

ಅವರು ಸದನದ ಬವಿಗೆ ಬಂದರು) 

ಶಿರ ೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ವದ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನಮಮ  ಮಂತ್ರರ ಗಳ್ಳ ಬಹ್ಳ 

ಸಮಥಿರಿದಿಾರೆ.  ಅಲಿ್ಲ  ಬಜೆಟ್ ಸ್ವಲುವುದಲಿ . ಮಂತ್ರರ ಗಳ್ಳ ಮನಸಿು  ಮಾಡಿ ಅಲಿ್ಲರುವ 

ಹ್ಣ್ದ ಕರತೆಯನುನ  ನಿೀಗಿಸ್ವದರೆ ಎಲಿ್ಕ  ಸರಿಹೊೀಗುತು ದ್ ಎನುನ ವ ರ್ರವಸೆಯನುನ  

ನಿೀಡಿದರೆ ಸ್ವಕು. ನಾನು ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕಳ್ಳು ತೆು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೀ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ (ಬೈರತಿ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ 

ಉಳಾು ಲ ಪಾರ ಜೆಕ್ಟ ್ಗೆ ಹ್ಣ್ದ ಕರತೆಯಿಲಿ .  

ಶಿರ ೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ವದ್:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ನಾನು ಅದನುನ  ವಸ್ವು ರವಾಗಿ 

ಹೇಳ್ಳವುದಕೆಾ  ಇಚೆಿ ಸುವುದಲಿ .  

ಶಿರ ೀ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ (ಬೈರತಿ):- ಮಾನಯ  ಹ್ರಿಪರ ಸ್ವದ್್ ಅವರೇ, ಕರತೆಯಾದರೆ 

ನಾನು ಅದರ ಬಗೆೆ  ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ ಚಿೆಂತನೆ  ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  ್  

 ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಯ  ಪಾಟೀಲರೇ, ಈ ವಷಯವನುನ  ಏಕೆ 

ಇಷ್ಟಟ  ಲಂಬಿಸಲ್ಕಗುತ್ರು ದ್ಯ್ದೆಂದು ತ್ರಳಿಯುತ್ರು ಲಿ . ಆರೀಗಯ ಕರವಾದಂತಹ್ ಚ್ಚೆಿಯಾಗಿದ್. 

ಎಲಿ್ಕ  ಸದಸಯ ರೂ ಮಾತನಾಡಿದಿಾರೆ.  ಈ ಸದನ ಮುಗಿಯುವುದರಳಗೆ ಸಭೆ ಕರೆದು 

ಮಾತನಾಡುತೆು ೀವೆಂದು ಹೇಳಿದಿ್ ೀವ.  ಅಷ್ಟಟ  ಹೇಳಿಯೂ ಹ್ಠ ಮಾಡುವುದ್ೆಂದರೆ ಏನಥಿ?  

(ಗಂದಲ) 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಅವರು ಏನೇ ಹೇಳ್ಳವುದದಿರೂ ಅವರ ಸಿ ಳದಲಿ್ಲ  ನಿೆಂತ್ತ 

ಹೇಳಲ್ಲ. ಸದನದ ಬ್ಬವಯಲಿ್ಲ  ನಿೆಂತ್ತ ಮಾತನಾಡುವುದಲಿ .                                       

                                               (ಗಂದಲ) 
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09. ಪರ ಕಟಣೆಗಳು 

ಕಾಯಾಕಲಾಪಗಳ ಸಲಹಾ ಸಮತಿಯ ವರದ್ಧ 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- 1) ದನಾೆಂಕ 16.09.2021ರಂದು ನಡೆದ ಕಾಯಿಕಲ್ಕಪಗಳ 

ಸಲಹಾ ಸಮಿತ್ರಯ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ದನಾೆಂಕ 17.09.2021ರಿೆಂದ 24.09.2021ರವರೆಗೆ 

ಕಾಯಿಕಲ್ಕಪವನುನ  ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನಡೆಸಲು ತ್ರೀಮಾಿನಿಸಲ್ಕಗಿದ್.   

ಪರ ಶನ ೀತು ರ, ಶೂನಯ ವೇಳೆ, ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚ್ನೆ, 

ನಿಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗೆ ಚ್ಚೆಿ, ನಿಯಮ 68ರ ಅಡಿ ಚ್ಚೆಿ, ಖ್ಯಸಗಿ 

ಕಾಯಿಕಲ್ಕಪಗಳ್ಳ, ವಧೇಯಕಗಳ ಮಂಡನೆ, ಪಯಾಿಲೀಚ್ನೆ 

ಮತ್ತು  ಅೆಂಗಿೀಕಾರ.  

ದನಾೆಂಕ 24.09.2021ರಂದು ನಿಗದತ ಕಾಯಿಕಲ್ಕಪಗಳ್ಳ 

ಹಾಗೂ ಮಧಾಯ ಹ್ನ  ವಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಭಾೆಂಗಣ್ದಲಿ್ಲ  ಲೀಕಸಭೆಯ 

ಸಭಾಧಯ ಕ್ಷರ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿ್ಲ  ಏಪಿಡಿಸ್ವರುವ ಉರ್ಯ ಸದನಗಳ 

ಸದಸಯ ರ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  “ಸಂಸದೀಯ ಮೌಲಯ ಗಳ್ಳ”್ ಕುರಿತ್ತ ವಷಯ 

ಮಂಡನೆ.  

ಈ ವರದಯನುನ  ಸದನದ ಅೆಂಗಿೀಕಾರವದ್ ಎೆಂದು ಭಾವಸುತೆು ೀನೆ.  

  

        2)  ಕನಾಿಟಕ ವಧಾನ ಸಭೆಯ ಕಾಯಿವಧಾನ ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆ ನಿಯಮಗಳ 

304ನೇ ನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ವಧಾನಸಭೆಯು ದನಾೆಂಕ 16.09.2021ರಂದು ಈ ಕೆಳಕಂಡ 

ವಧೇಯಕಗಳನುನ  ಅೆಂಗಿೀಕರಿಸ್ವರುತು ದ್ಯ್ದೆಂದು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ವಧೇಯಕಗಳಿಗೆ ವಧಾನ 

ಪರಿಷತ್ರು ನ ಸಹ್ಮತ್ರಯನುನ  ನಿೀಡಬೇಕೆೆಂದು ಕೀರಿರುತಾು ರೆ.   

(1) ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಿೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು  ಗಾರ ಮಸ್ವರ ಚ್ರಂಡಿ ವಯ ವಸಿೆ  (ತ್ರದಿುಪಡಿ) 

ವಧೇಯಕ 2021 

(2) ಕನಾಿಟಕ ಕೃರ್ಷ ಸಂಬಂಧ ಕಿೀಟಗಳ್ಳ ಮತ್ತು   ರೀಗಗಳ (ತ್ರದಿುಪಡಿ) ವಧೇಯಕ 

2021 
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            ಈಗ ಶ್ರ ೀಯುತರಾದ ಎನ. ರವಕುಮಾರ್್, ಎಸ.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ್, ಆಯನೂರು 

ಮಂಜುನಾಥ್, ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ, ನಾರಾಯಣ್ಸಿ್ವಮಿ, ಮರಿತ್ರಬ್ಬ ೀಗೌಡ, ಚಿದಾನಂದಗೌಡ 

ಇವರು ನಿಯಮ 330ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ನಿೀಡಿರುವ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚ್ನೆಯನುನ  

ತೆಗೆದುಕಳು ಲ್ಕಗುವುದು. 

Sri S.R. PATIL: Mr. Chairman Sir, the House is not in order.  You take some 

steps. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನಾನು ಹೇಳಿದಿ್ ೀನೆ. 

  

10. ನಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ವವಾಜನಕ ಮಹತ್ಾ ವುಳಿ  ಜರೂರು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ     

      ಮಂದುವರೆದ ಚರ್ಚಾ ಮತ್ತು  ಧರಣಿ 

 

ಶಿರ ೀ ಎಸ್.ಆರ.ಪ್ರಟ್ಟೀಲ  (ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್ ನ ಎಲಿ್ಕ  ಸದಸಯ ರೂ ಬ್ಬವಯಲಿ್ಲದಿಾರೆ.  ನಿೀವು 

ಮುೆಂದನ ಕಾಯಿಕಲ್ಕಪವನುನ  ತೆಗೆದುಕಳ್ಳು ತೆು ೀನೆೆಂದರೆ, is it a right thing?  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಹಾಗಾದರೆ ಸದನವನುನ  ಮುೆಂದೂಡುವುದೇ? 

Sri S.R. PATIL: I್donʼt್say್that.್ಮಾನಯ  ನಗರಾಭಿವೃದಿ  ಸಚಿವರೇ, ಇದು ಬಹ್ಳ 

ಗಂಭಿೀರವಾದ ಸಮಸೆಯ ಯಾಗಿದ್.  ಏಕೆೆಂದರೆ ನನನ  ದೃರ್ಷಟ ಯಲಿ್ಲ  ಅವಭಾಜಯ  ದಕಿಾ ಣ್ 

ಕನನ ಡ ಜಿಲಿೆ  ಜ್ಞಣ್ರ ಜಿಲಿೆ , ವಚಾರವಂತರ ಜಿಲಿೆ , ಪರ ಬುದಿ  ಜನರನುನ  ಹೊೆಂದದಂತಹ್ 

ಜಿಲಿೆ . ಅಲಿ್ಲನ ಜನ ಎಲಿದರಲಿ್ಲಯೂ ಮುೆಂದ್ ಇದಿಾರೆ.  ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೆಾ ೀತರ ವರಬಹುದು, 

ಹೊೀಟೆಲ್ ಉದಯ ಮ ಇರಬಹುದು, ಬ್ಬಯ ೆಂಕಿೆಂಗ್್ ಕೆಾ ೀತರ ದಲಿ್ಲ  ಇರಬಹುದು ಇಡಿೀ 

ಪರ ಪಂಚ್ದಲಿ್ಲ  ನಂ.1 ಜಿಲಿೆ  ಎೆಂದು ನಾವು ಅಭಿಮಾನದೆಂದ ಹೇಳ್ಳತೆು ೀವ.  ಅಲಿ್ಲನ 

ಪರ ಜ್ಞಾ ವಂತ ಜನ ಪರ ತ್ರನಿಧಗಳ್ಳ ಸದನ ಸಮಿತ್ರಯನುನ  ರಚ್ನೆ ಮಾಡಿ ಎೆಂದು ಹೇಳಿ ಈ 

ರಿೀತ್ರಯಾಗಿ ಒತಾು ಯ ಮಾಡುತ್ರು ದಿಾರೆ.   

ನಾನು ಜ್ಞತಾಯ ತ್ರೀತ ಜನತಾದಳದ ಸದಸಯ ರಲಿ್ಲ  ಮನವ ಮಾಡಿಕಳ್ಳು ತೆು ೀನೆ.  ಆರು 

ತ್ರೆಂಗಳ ನಂತರ ಸದನವನುನ  ಕರೆಯಲ್ಕಗಿದ್.  10 ದನಗಳ ಕಾಲ ಸದನವು ನಡೆಯುತು ದ್. 
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ರಾಜಯ ದ ಅನೇಕ ಜಿ ಲಂತ ಸಮಸೆಯ ಗಳನುನ  ನಾವು ಇಲಿ್ಲ  ಚ್ಚಿಿಸಬೇಕಾಗಿದ್. ಎಲಿ್ಕ  

ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಅನೇಕ ವಷಯಗಳನುನ  ಚ್ಚೆಿಗೆ ಇಟ್ಟಟ ಕೆಂಡಿದಿಾರೆ.   

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, you take some steps.  I will give a suggestion.  ಈ  ಎಲಿ್ಕ  

ಸದಸಯ ರನುನ , ತಜ್ಞರನುನ  ಕರೆದು ಅವರೆಂದಗೆ closed door meeting ನಲಿ್ಲ  STP 

(Sewage Treatment Plant), ETP (Effluent Treatment Plant), Underground Drainage 

ಬಗೆೆ  ಚ್ಚಿಿಸ್ವ.  MRPL (Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited) ಮತ್ತು  

ಕೆಲವೊೆಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿೆಂದ ತೈಲ leakage ಆಗುತು ದ್.  ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ 

ಉತು ರಹ್ಳಿು ಯಲಿ್ಲ  ಅೆಂತಹ್ ಒೆಂದು ಸಮಸೆಯ ಯ ಬಗೆೆ  ದನಪತ್ರರ ಕೆಯಲಿ್ಲ  ಇೆಂದು 

ಓದದಿ್ ೀನೆ. ಸದನ ಸಮಿತ್ರ ಎೆಂದರೆ ಅದು ಬಹ್ಳ ಸಮಯವನುನ  ತೆಗೆದುಕಳ್ಳು ತು ದ್.  

STP, ETP, Underground Drainage expert ಗಳನುನ  ಕರೆದು, ಗೌರವಾನಿಿ ತ 

ಸದಸಯ ರೆಂದಗೆ ಒೆಂದ್ರಡು ದನಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಸಭೆಯನುನ  ಕರೆಯಿರಿ.  ಅವರ ಜತೆ 

ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಚ್ಚೆಿ ಮಾಡಿ ಅದಕೆಾ  ಏನು ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಲಪ ಸಬೇಕೀ ಅದಕೆಾ  ಒೆಂದು 

ವಯ ವಸಿೆಯನುನ  ಮಾಡಿ.  ಇವರು ಸದನ ಸಮಿತ್ರ ಮಾಡಿ ಎೆಂದು ಹೇಳ್ಳತಾು ರೆ.  ನಿೀವು 

ಮಾಡುವುದಲಿ  ಎೆಂದು ಹೇಳ್ಳತ್ರು ೀರಿ.  House stall ಆದರೆ ರಾಜಯ ದ ಜನತೆಗೆ ನಾವು ಏನು 

ಸಂದೇಶ ಕಟಟ ೆಂತಾಗುತು ದ್.  House stall ಮಾಡುವ ವಚಾರ ನಮಮ  ಪರ ತ್ರಪಕ್ಷದಲಿ್ಲಲಿ .  

ಇದು ಅತಯ ೆಂತ ಜಿ ಲಂತ ಸಮಸೆಯ ಯಾಗಿದಿು , ಅವರ ಬದುಕಿನ ಪರ ಶೆನ ಯಾಗಿದ್. 

ಜಿೀವಸಲ್ಲಕೆಾ  ಅಸ್ವಧಯ ವಾದ ಒೆಂದು ಪರಿಸಿ್ವ ತ್ರ ನಿಮಾಿಣ್ವಾಗಿದ್ಯ್ದೆಂದಾಗ ಸಕಾಿರವೂ 

ಸಿ ಲಪ  ಸಹ್ಕರಿಸಬೇಕು. ಇಲಿ್ಲ  ಯಾರದಿೂ  ವೈಯಕಿು ಕ ಹತಾಸಕಿು  ಇರುವುದಲಿ .  

ಸ್ವವಿಜನಿಕ ಹತಾಸಕಿು ಯಿೆಂದಲೇ ಇಲಿ್ಲ  ಬಂದದಿ್ ೀವ.  ಜನ ನಮಗೆ ಆಶ್ೀವಾಿದ 

ಮಾಡಿರುವುದರಿೆಂದ ನಾವು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದದಿ್ ೀವ.  ಈ ರಾಜಯ ದ ಒಳಿತ್ರಗಾಗಿ, ಉನನ ತ್ರಗಾಗಿ 

ಮತ್ತು  ಶೆರ ೀಯೀಭಿವೃದಿ ಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕೆಾ  ನಾವು ಬಂದದಿ್ ೀವ.  ಇಲಿ್ಲ  ನಮಮ  

personal agenda ಏನೂ ಇರುವುದಲಿ .  ಒೆಂದು ಮೂರು ದನಗಳ ಕಾಲ 

ಕಾಲ್ಕವಕಾಶವನುನ  ತೆಗೆದುಕಳಿು .  STP, ETP, Underground Drainage ವಷಯಗಳಲಿ್ಲ  

ಶೆರ ೀಷಿ ತೆಯನುನ , ಅಪಾರವಾದ ಅನುರ್ವವನುನ   ಹೊೆಂದದಂತಹ್ experts ಅನುನ  

ಕರೆಯಿಸ್ವ ಚ್ಚೆಿ ಮಾಡಿ.  ಮಾನಯ    ಸಭಾನಾಯಕರು ಅದೇ ಜಿಲಿೆಯವರು.  ಅವಶಯ ಕತೆ 

ಇದಿ ರೆ ನಮಮ ನೂನ  ಕರೆಯಿರಿ.  ಚ್ಚೆಿ ಮಾಡಿ ಅದನುನ  ಇತಯ ಥಿ ಮಾಡೀಣ್.  

ಶಿರ ೀ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ (ಬೈರತಿ):- ಮಾನಯ  ವರೀಧಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರೇ, ತಾವು 

ಸಲಹೆಯನುನ  ಕಟಟ ದಿ ೀರಿ.  ಸಕಾಿರ ಚ್ಚೆಿ ಮಾಡಲ್ಲಕೆಾ  ಮುಕು ವಾಗಿದ್.  Experts 
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ಗಳೆಂದಗೆ ಚ್ಚೆಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವನುನ  ಮಾಡಿಕಡಲ್ಕಗುವುದು. ನಂತರ 

ತ್ರೀಮಾಿನ ಮಾಡೀಣ್.  

ಶಿರ ೀ ಎಸ್.ಆರ. ಪ್ರಟ್ಟೀಲ:- ಈಗ ನಾನು House stall ಮಾಡುವುದು ಬೇಡವೆಂದು 

ಜ್ಞತಾಯ ತ್ರೀತ ಜನತಾ ದಳದ ಸದಸಯ ರಲಿ್ಲ  ಮನವ ಮಾಡಿಕಳ್ಳು ತೆು ೀನೆ.  Experts 

ಜತೆಯಲಿ್ಲ  ಗೌರವಾನಿಿ ತ ಸಚಿವರು ಸಭೆಯನುನ  ಕರೆಯುತಾು ರೆ. ನಿೀವು ಕೂಡ 

ಅವರೆಂದಗೆ ಚ್ಚೆಿ ಮಾಡಿ. ಅಲಿ್ಲ  ಇತಯ ಥಿವಾಗಲ್ಲಲಿ  ಎೆಂದರೆ ಮುೆಂದನ ಕರ ಮ 

ಕೈಗಳು ೀಣ್.  ಅದನುನ  ಬಿಟ್ಟಟ  ಈಗ House stall ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ.  ನಿೀವಲಿರೂ 

ನಿಮಮ  ನಿಮಮ  ಸಿ ಸಿ್ವನಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಸದನವನುನ  ನಡೆಸಲ್ಲಕೆಾ  ಅವಕಾಶ 

ಮಾಡಿಕಡಬೇಕೆೆಂದು ವನಂತ್ರ ಮಾಡಿಕಳ್ಳು ತೆು ೀನೆ.  

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶಿರ ೀ ಕೆ.ಟ್ಟ.ಶಿರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರು ತ್ಮಮ  

ಸ್ವಥ ನಕೆಕ  ತೆರಳಿದರು.) 

 

ಶಿರ ೀ ಕೆ.ಟ್ಟ.ಶಿರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, 60 ಸ್ವವರ ಜನಸಂಖೆಯ , 3 

ಸ್ವವರ ಮನೆಗಳ್ಳಳು  ಉಳಾು ಲ ನಗರವನುನ  ಉಳಿಸಬೇಕೆೆಂಬ ಆಶಯದೆಂದ ನಾವು ಜಂಟ 

ಸದನ ಸಮಿತ್ರಯನುನ  ರಚಿಸುವಂತೆ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  ವನಂತ್ರಸ್ವದ್ವು. ಏಕೆೆಂದರೆ 

ಸುರತಾ ಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಅಕ್ಷರಶಃ ಹಾಳಾಗಿ ಹೊೀಗಿದ್. ಉತು ರದಲಿ್ಲ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ 

ಅದನುನ  attend ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಎೆಂ.ಆರ್್.ಪಿ.ಎಲ್ ನಂತಹ್ ವಚಾರ, chemical factory 

ಗಳ ವಚಾರ, ತೈಲ್ಕಗಾರಗಳ ವಚಾರ ಅತಯ ೆಂತ ಆತಂಕವನುನ ೆಂಟ್ಟ ಮಾಡಿದ್. ನಾವು 

ಕೇವಲ ಉಳಾು ಲದ Underground Drainage ಅಷ್ಟ ೀ ಅಲಿ , ಕರಾವಳಿಯ ರಕ್ಷಣೆಯ 

ವಚಾರದಲಿ್ಲ  ಒೆಂದು ಅಧಯ ಯನ ಆಗಬೇಕು.  ಬೇಕಾದರೆ ಶಾಸಕರ ಜತೆಗೆ ಪರಿಸರ 

ತಜ್ಞರನುನ  ಹಾಕಿ. ಆ ಮೂಲಕ ಕರಾವಳಿಯನುನ  ಉಳಿಸಬೇಕು ಎೆಂದು ನಾವು ಸದನ 

ಸಮಿತ್ರ ರಚಿಸುವಂತೆ ಆಗರ ಹ್ ಮಾಡಿದ್ವು.  

(…ಮಂದು) 
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(762)  16-09-2021,  6.00  KG RN                     

                                 (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ)  

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಜೆಡಿಎಸ್  ಪಕ್ಷದ ಮಾನಯ  ಸದಸೆ ರುಗಳ್ಳದ ಶಿರ ೀ ಫಾರುಖ್ ,                  

ಶಿರ ೀ ಎನ್ .ಅಪ್ರಪ ಜಿಗೌಡ, ಶಿರ ೀ ಕಾಂತ್ರಾಜ  (ಬಿಎಂಎಲ )  ಶಿರ ೀ ಕೆ.ಎ.ತಿಪೆಪ ೀಸ್ವಾ ಮ 

ಹಾಗೂ ಶಿರ ೀ ಮರಿತಿಬಬ ೀಗೌಡರವರು ಬವಿಯಲಿ್ಲ  ಧರಣಿ ನರತ್ರಾಗಿದದ ರು)  

 

 ಶಿರ ೀ ಕೆ.ಟ್ಟ.ಶಿರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ (ಮಂದು.,):- 

ಆದರೆ, ಇವತ್ತು  ನಮಮ  ವರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಹೇಳ್ಳತ್ರು ದಿಾರೆ. ದಯವಟ್ಟಟ , ತಪುಪ  

ತ್ರಳಿಯಬೇಡಿ.  ಈ ಕರಾವಳಿ ವಯ ವಸಿೆ ಗೆ ಇಬಬ ರ ಪಾಲ್ಲದ್.  ನಾನು ರಾಜಕಾರಣ್ವನುನ  ಬ್ರೆಸದ್ 

ಹೇಳ್ಳತೆು ೀನೆ. ಅವರಿಬಬ ರ ಪಾಲ್ಲದ್. ನಾವು ಕಾರವಾಳಿಯನುನ  ಉಳಿಸಲು 

ಮುೆಂದಾಗಬೇಕಲಿವೇ; ಈಗಲ್ಕದರೂ ಸಹ್, ಮುನೆನ ಚ್ಚ ರಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಲಿವೇ; ಅದಕೆಾ  

ರಾಜಕಾರಣ್ವನುನ  ಏಕೆ ಬ್ರೆಸಬೇಕು? ಇದರಲಿ್ಲ  ಪರ ತ್ರಷ್ಟ  ಏಕೆ ಬೇಕು? ಕನೆಯದಾಗಿ, ಇನುನ  

ಎರಡು ದವಸಗಳಲಿ್ಲ  ಅಧಕಾರಿಗಳನುನ  ಮತ್ತು  ಪರಿಸರ ಇಲ್ಕಖೆಯವರನುನ  ಸಭೆಗೆ 

ಕರೆಯಬೇಕು. ಒೆಂದು ವೇಳೆ ಕರೆಯದದಿ ರೆ, ನಾವು ಮತೆು ೀ ಧರಣಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗುತು ದ್.  

           ಸಭಾಪತಿಯವರು:-  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಮಾನಯ  ವರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು 

ಸಲಹೆ ನಿೀಡಿದಂತೆ, ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಸಭೆ ಕರೆಯಿರಿ. ತಮಗೆ ಎರಡು ದವಸಗಳ ಸಮಯ 

ಸ್ವಗುತು ದ್. ಹಾಗಾಗಿ, ಅೆಂದು ಸ್ವಧಯ ವಾದರೆ ತ್ರೀಮಾಿನ ಮಾಡಿ.  

(ಗಂದಲ) 

         ಶಿರ ೀ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ (ಭೈರತಿ) (ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧದ  ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಈ ಸದನ ಮುಗಿಯುವುದರಳಗೆ ಮಾನಯ  ವರೀಧ ಪಕ್ಷದ 

ನಾಯಕರನುನ  ಒಳಗೆಂಡಂತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಭೆಯನುನ  ಕರೆಯುತೆು ೀನೆ.   

(ಗಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಕೆ.ಟ್ಟ.ಶಿರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ (ಪದವಿೀಧರರ ಕೆೆೀತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ,  ಈ 

ಸದನ ಮುಗಿಯುವುದರಳಗೆ ಎೆಂದರೆ, ನಾವು ಒಪುಪ ವುದಲಿ . ಏಕೆೆಂದರೆ, ನಾವು ಒೆಂದು 

ನಿಣ್ಿಯಕೆಾ  ಬರಬೇಕು. ಅದಕೆಾ  ಮಂಗಳವಾರ ಅಥವಾ ಬುಧವಾರದಂದು ಸಭೆ ಕರೆಯಲ್ಲ.  

ಒೆಂದು ನಿಖ್ರವಾದ  ದನಾೆಂಕವನುನ  ಹೇಳಬೇಕು.  
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(ಗಂದಲ) 

 ಶಿರ ೀ ಎಸ್ .ಆರ .ಪ್ರಟ್ಟೀಲ  (ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು  ಒೆಂದು ನಿಗದತವಾದ ದನಾೆಂಕವನುನ  ಹೇಳಬೇಕು. 

ನಮಗೆ experts available ಇರಬೇಕು.  

(ಗಂದಲ) 

   ಶಿರ ೀ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ (ಭೈರತಿ) (ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧದ  ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನಾನು ಮತೆು ೀ ಸದನಕೆಾ  ಬರಬೇಕಾಗುತು ದ್, ಉತು ರಗಳನುನ  

ಹೇಳಬೇಕಾಗುತು ದ್. ಇದ್ಲಿ್ಕ  ಇದ್. ನಾನು ಇದರಿೆಂದ ನುಣ್ಣಚಿಕೆಂಡು ಹೊೀಗುವಂತಹ್ 

ಪರ ಶೆನ  ಬರುವುದಲಿ .  ಹಾಗಾಗಿ, ತಮಮ  ಮಾತ್ರಗೆ ಗೌರವ ಕಟ್ಟಟ  ಸದನ ಮುಗಿಯುವುದರಳಗೆ  

ಸಭೆ ಕರೆಯುತೆು ೀನೆ.  

(ಗಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಎಸ್ .ಆರ .ಪ್ರಟ್ಟೀಲ  (ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಬುಧವಾರದಳಗೆ ಸಭೆ ಕರೆಯಲ್ಲ. ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಸಮಯ ಇರುತು ದ್.  

(ಗಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಕೆ.ಟ್ಟ.ಶಿರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ,  ಸದನಕೆಾ  ಶುಕರ ವಾರ 

ಕನೆಯ ದವಸ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮಂಗಳವಾರ ಅಥವಾ ಬುಧವಾರ ಸಭೆ ಕರೆಯಲ್ಲ. 

(ಗಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರವರೇ ಒೆಂದು ನಿಮಿಷ ಸುಮಮ ನಿರಿ.  

ನನನ  ಮಾತನುನ  ಕೇಳಿ.  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಬುಧವಾರದಂದು ಇವರೆಲಿರನುನ  ಕರೆದು ಸಭೆ 

ಮಾಡಿ.  

(ಗಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-  ಯಾರಾದರೂ ಒಬಬ ರು ಮಾತನಾಡಿ.  ಒೆಂದೇ ಬ್ಬರಿಗೆ ಎಲಿರೂ 

ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಹೇಗೆ? 
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(ಗಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಎಸ್ .ಆರ .ಪ್ರಟ್ಟೀಲ  (ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಭಾನಾಯಕರು ಎಲಿದಕೂಾ  ಮೆಂಡಾಟ ಮಾಡಬ್ಬರದು. 

ಇದು ಬಹುಸಂಖ್ಯಯ ತ ಜನಸಂಖೆಯ ಯನುನ  ಹೊೆಂದದಂತಹ್ ಒೆಂದು ದಡಡ  ನಗರದ  

ಜಲಿ ೆಂತ ಸಮಸೆಯ  ಬಗೆೆ . ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ಅದಕೆಾ  ಬುಧವಾರದಂದೇ ಸಭೆ 

ಕರೆದು ಇದನುನ  ಇತಯ ಥಿ ಮಾಡಬೇಕು. House stall ಆಗುವುದು ಬೇಡ. ಇದಕೆಾ  ಜೆ.ಡಿ (ಎಸ್) 

ಪಕ್ಷದ ಎಲಿ್ಕ  ಗೌರವಾನಿಿ ತ  ಸದಸಯ ರು ಸಹ್ಕಾರ ನಿೀಡಬೇಕೆೆಂದು ಮನವ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೀ ಕೆ.ಟ್ಟ.ಶಿರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಬುಧವಾರ 

ಎೆಂದು ಘೀಷಣೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬುಧವಾರದಳಗೆ ಸಭೆ ಕರೆಯುತೆು ೀವೆಂದರೆ, ನಮಮ  ಸದಸಯ ರು 

ಬ್ಬವಯಿೆಂದ  ಹೊರಗಡೆ ಬರುತಾು ರೆ. ನಮಗೆ ಬುಧವಾರ  OK. 

(ಗಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರವರೇ, ಸುಮಮ ನೆ ಇರಿ. ಈ ರಿೀತ್ರ 

ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಹೇಗೆ? 

(ಗಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನಮಗೆ ಪಿೀಠಕೆಾ  ಕೆಲವು ಉಪದೇಶಗಳನುನ  ಕಡುವಂತಹ್ ಹ್ಕುಾ  ಇದ್.  

ಆದರೆ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಈ ರಿೀತ್ರ ಮಾಡತಕಾ ದಲಿ  ಎೆಂದರೆ, ಇದು ಯಾವ ನಾಯ ಯ? ಆ 

ಸಭೆಗೆ  ಎೆಂಎಲ್ಸ್ವಗಳನುನ  ಮಾತರ ವಲಿ , ಎೆಂ.ಎಲ್.ಎ.,ಗಳನುನ  ಕರೆಯಬೇಕು.  ಮಾನಯ  

ಯು.ಟ.ಖ್ಯದರ್್ ಸಹತ 8  ಜನ ಎೆಂ.ಎಲ್.ಎ.,ಗಳ್ಳ ಇದಿಾರೆ. ಸಂಸದರು ಇದಿಾರೆ.  

ಅವರೆನೆನ ಲಿ್ಕ  ಕರೆಯಬೇಕು ಅಲಿವೇ:  

(ಗಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ತಾವು ಯಾವಾಗ ಸಭೆ ಮಾಡುತ್ರು ೀರಿ ಎೆಂದು 

ತಾವೇ ಸಿ ಷಟ ವಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಡಿ. 
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ಶಿರ ೀ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ (ಭೈರತಿ) (ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧದ  ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ,    ಗುರುವಾರದಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಭೆ ಕರೆಯುತೆು ೀನೆ. ಮಾನಯ  ವರೀಧ 

ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಸಲಹೆ ಕಟಟ ದಿಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕರೆಯುತೆು ೀನೆ.   

(ಗಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಗೀವಿಂದ ಎಂ.ಕಾರಜೀಳ (ಜಲಸಂಪನೂಮ ಲ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಗುರುವಾರದಂದು ಸಕಾಿರದ commitment ಇದ್, ಅೆಂದು ಕರೆಯುತೆು ೀವ.  

(ಗಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ತಾವೇ ಯಾವತ್ತು  ಸಭೆ ಕರೆಯುತ್ರು ೀರಿ ಎೆಂದು 

ಸಿ ಷಟ ವಾಗಿ ಹೇಳಿ. 

ಶಿರ ೀ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ (ಭೈರತಿ) (ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧದ  ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ,    ಮಾನಯ  ವರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು  ಸಭೆಗೆ  ತಜ್ಞರನುನ  ಮತ್ತು  ಆ 

ಭಾಗದ ಶಾಸಕರನುನ  ಕರೆಯಬೇಕೆೆಂದು  ಸಲಹೆ ಕಟಟ ದಿಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಗುರುವಾರದಂದು 

ಸಭೆ ಕರೆದು ಅೆಂತ್ರಮ ವರದಯನುನ  ಹೇಳ್ಳತೆು ೀನೆ. 

ಶಿರ ೀ ಕೆ.ಟ್ಟ.ಶಿರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ:-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಈ ಸಭೆಗೆ ಉಲಿ್ಕಳ ಮತ್ತು  

ಸುರತಾ ಲ್ನ ಹೊೀರಾಟಗಾರರನುನ  ಕರೆಯಬೇಕು.  

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ  ಶಿರ ೀ ಕೆ.ಟ್ಟ. ಶಿರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರವರು ಬವಿಗೆ ಬಂದು 

ಧರಣಿ ನರತ್ರಾದರು) 

(ಗಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಗೀವಿಂದ ಎಂ.ಕಾರಜೀಳ (ಜಲಸಂಪನೂಮ ಲ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಸ್ವವಿಜನಿಕರನುನ  ಮತ್ತು  ಹೊೀರಾಟಗಾರರನುನ  ಕರೆಯಿರಿ ಎೆಂದರೆ, 

ಅದು ಸ್ವಧಯ ವಲಿ .  

(ಗಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಾದ ಬಸವರಾಜ (ಭೈರತ್ರ) ರವರೇ,  

ಗುರುವಾರದಂದು ಎಷ್ಟಟ  ಸಮಯಕೆಾ  ಸಭೆ ಕರೆಯುತ್ರು ೀರಿ ಎೆಂದು ಹೇಳಿಬಿಡಿ. ಸಭೆಗೆ 

ಸಂಬಂಧಪಟಟ  ಶಾಸಕರ್ನುನ  ಕರೆಯಿರಿ.  
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ಶಿರ ೀ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ (ಭೈರತಿ) (ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧದ  ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ,  ನಾನು ಸನಾಮ ನಯ  ಸದಸಯ ರುಗಳಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಎಷ್ಟಟ  

ಸಮಯಕೆಾ  ಸಭೆ ಇದ್ ಎೆಂಬ ಬಗೆೆ  ಮಾಹತ್ರಯನುನ  ತ್ರಳಿಸುತೆು ೀನೆ. ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು, 

ಲೀಕಸಭಾ ಸದಸಯ ರು ಮತ್ತು  ಶಾಸಕರನುನ  ಮಾತರ  ಸಭೆಗೆ ಕರೆಯುತೆು ೀನೆ. ಈ ಸಭೆಗೆ   

ಹೊೀರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು  ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಸಹ್ ಅವಶಯ ಕತೆ ಇಲಿ .  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಈ ಸಭೆಗೆ ಬರುವವರಿಗೆ ನಟೀಸ್ 

ಕಳ್ಳಹಸ್ವಬಿಡಿ.  

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಬವಿಯಲಿ್ಲ  ಧರಣಿ ನರತ್ರಾಗಿದದ  ಜೆಡಿ( ಎಸ್ ) ಪಕ್ಷದ  ಮಾನಯ  

ಸದಸಯ ರುಗಳು ಸದನದ  ಬವಿಯಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಅವರವರ ಪಿೀಠಗಳಲಿ್ಲ  

ಆಸಿೀನರಾದರು) 

 

ಆ) ವಿಷಯ:- ಐ.ಆರ .ಬಿಯಲಿ್ಲ   ಪೀಲ್ಲಸ್   ಕಾನೆ್  ಟೇಬಲ   ಹುದೆದ ಗಳ  

ನೇಮಕಾತಿಯ  ಆಯ್ಕಕ  ಪರ ಕರ ಯ್ಕಯಲಿ್ಲ  ವೈದಯ ಕೀಯ  

ಪರಿೀಕೆೆಯಲಿ್ಲ   ಉತಿು ೀಣಾರಾಗಿ,  ಜಾತಿ  ಸಿಂಧುತ್ಾ  ಹಾಗೂ 

ಅಂಕ ಪಟ್ಟಾ ಗಳ   ಸಿಂಧುತ್ಾ  ದಾಖಲಾತಿಗಳು 

ಕರ ಮಬದದ ವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಇಲಾಖೆಯಂದ  

ದೃಢೀಕರಿಸಲಪ ಟ್ಟಾ   ಆಯ್ಕಕ ಯಾಗಿರುವ  28 ಅಭ್ಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ 

ನೇಮಕಾತಿ  ವಯೀಮತಿ  ಮೀರುತಿು ರುವುದರಿಂದ  ಕೂಡಲೇ  

ನೇಮಕಾತಿ  ಆದೇಶ  ಹೊರಡಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ. 

- -   - 

ಶಿರ ೀ ಎನ್ .ರವಿಕುಮಾರ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಂದ ಚುರ್ನಯತ್ರಾದವರು):-  

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನಿಯಮ 330ರ  ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಒೆಂದು ವಷಯವನುನ  ಮಂಡನೆ 

ಮಾಡುತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ. ಪೊೀಲ್ಲಸ್ ಇಲ್ಕಖೆಯ ಅಧಸೂಚ್ನೆ ಸಂಖೆಯ  05:ನೇಮಕಾತ್ರ:04,DIGP 2011-

2012, ದನಾೆಂಕ 09-01-2012 ಕೆಾ  ಸಂಬಂಧಸ್ವದಂತೆ, ಐಆರ್್ಬಿಯಲಿ್ಲ   ಪೊಲ್ಲೀಸ್   

ಕಾನಿ್ಟೇಬಲ್  ಹುದಿ್ ಗಳಿಗೆ ಅಜಿಿಗಳನುನ  ಅಹಿಾ ನಿಸಲ್ಕಗಿತ್ತು . ಅದರಂತೆ, ಸ್ವವರಾರು 

ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳ್ಳ ಅಜಿಿಗಳನುನ  ಸಲಿ್ಲಸ್ವ ಆಯ್ದಾ ಯ ಹಂತದ ಎಲಿ್ಕ  ಪರ ಕಿರ ಯ್ದಗಳಲಿ್ಲ  ಸಕಿರ ಯವಾಗಿ 

ಭಾಗವಹಸ್ವ, ಎಲಿ್ಕ  ಪರಿೀಕೆಾ ಗಳಲಿ್ಲ  ಉತ್ರು ೀಣ್ಿರಾಗಿ ಐಆರ್್ಬಿಯಲಿ್ಲ  ಪೊೀಲ್ಲಸ್  

ಕಾನಿ್ಟೇಬಲ್  ಹುದಿ್ ಗಳಿಗೆ ಆಯ್ದಾಯಾದ ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ದಾ  ಪಟಟ ಯನುನ  ದನಾೆಂಕ 27-

02-2013 ರಲಿ್ಲ  ಪರ ಕಟಸಲ್ಕಯಿತ್ತ. ಈ ರಿೀತ್ರಯಾಗಿ ಆಯ್ದಾಯಾಗಿರುವ ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳನುನ  

ವೈದಯ ಕಿೀಯ  ಪರಿೀಕೆಾ ಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ  ತ್ರಳಿಸ್ವದಿು , ಅದರಲಿ್ಲ  ವಯ ದಯ ಕಿೀಯ ಪರಿೀಕೆಾ ಗೆ 
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ಹಾಜರಾಗಿ  ಉತ್ರು ೀಣ್ಿರಾದ ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳ  ಜ್ಞತ್ರ  ಸ್ವೆಂಧುತಿ  ಹಾಗೂ ಅೆಂಕಪಟಟ ಗಳ  

ಸ್ವೆಂಧುತಿ   ಪರಿೀಕೆಾ ಯನುನ  ಮಾಡಲ್ಕಗಿತ್ತು . ಈ ರಿೀತ್ರಯ ಎಲಿ್ಕ  ಪರ ಕಿರ ಯ್ದಗಳನುನ  

ಪೂಣ್ಿಗಳಿಸ್ವ ಐಆರ್್ಬಿಯಲಿ್ಲ   ಪೊೀಲ್ಲಸ್  ಕಾನಿ್ಟೇಬಲ್  ಹುದಿ್ ಗಳಿಗೆ 

ಆಯ್ದಾಯಾಗಿರುವುದರಿೆಂದ ವಯ ದಯ ಕಿೀಯ ಪರಿೀಕೆಾ ಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಸೂಚಿಸ್ವ,    

                     ( ಮಂದು) 

(763) 16-09-2021 (06.10) ಎಂವಿ-ಆರ ಎನ್ 

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

ಶಿರ ೀ ಎನ್.ರವಿಕುಮಾರ (ಮಂದು...):- 

ಇಲ್ಕಖೆಯ ವತ್ರಯಿೆಂದ ಬರೆದರುವ ಪತರ ದಲಿ್ಲ  ವೈದಯ ಕಿೀಯ ಪರಿೀಕೆಾ ಯಲಿ್ಲ  

ಅನುತ್ರು ೀಣ್ಿರಾದ ಅಥವಾ ಜ್ಞತ್ರ ಹಾಗೂ ಅೆಂಕಪಟಟ ಗಳ ಸ್ವೆಂಧುತಿ ದ ದಾಖ್ಲ್ಕತ್ರಗಳ್ಳ 

ಸಮಪಿಕವಾಗಿಲಿವೆಂದು ಕಂಡು ಬಂದಲಿ್ಲ  ಮಾತರ ವೇ ನೇಮಕಾತ್ರ ಆದೇಶವನುನ  

ನಿೀಡಲ್ಕಗುವುದಲಿ  ಎೆಂದು ತ್ರಳಿಸಲ್ಕಗಿತ್ತು . ಅವರು ವೈದಯ ಕಿೀಯ ಪರಿೀಕೆಾ ಯಲಿ್ಲ  

ಉತ್ರು ೀಣ್ಿರಾಗಿ, ಜ್ಞತ್ರ ಹಾಗೂ ಅೆಂಕಪಟಟ ಗಳ ಸ್ವೆಂಧುತಿ ದ ತಪಾಸಣೆ ದಾಖ್ಲ್ಕತ್ರಗಳ್ಳ 

ಸರಿಯಾಗಿವ ಎೆಂದು ದೃಢೀಕರಿಸಲಪ ಟಟ  28 ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದುವರೆವಗೂ ನೇಮಕಾತ್ರಯ 

ಆದೇಶವನುನ  ನಿೀಡಿರುವುದಲಿ . ಪೊಲ್ಲೀಸ್ ಇಲ್ಕಖೆಯ ಅಧಸೂಚ್ನೆ ಸಂಖೆಯ .5 ನೇಮಕಾತ್ರ 4 

ಡಿಐಜಿಪಿ 2011-12, ದನಾೆಂಕ 09.01.2012ಕೆಾ  ಸಂಬಂಧಸ್ವದಂತೆ ಐಆರ್್ಬಿ ಪೊಲ್ಲೀಸ್ 

ಕಾನ್ಸೆಟ ಬಲ್ ಹುದಿ್ ಗೆ ಆಯ್ದಾಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲ್ಲೀಸ್ ಇಲ್ಕಖೆಯು ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 

ನೇರವಾಗಿ ಪತರ  ಬರೆದದ್. ಸೂಚಿಸ್ವರುವ ಈ ಎಲಿ್ಕ  ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳ ವಯೀಮಿತ್ರ 

ಮಿೀರುತ್ರು ರುವುದರಿೆಂದ ಮಾನವೀಯ ನೆಲೆಯಲಿ್ಲ  ಒೆಂದು ಬ್ಬರಿ ರಾಜಯ ದ ಈ ಬಡ 

ನಿರುದಯ ೀಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ನೇಮಕಾತ್ರ ಆದೇಶ ನಿೀಡುವ ಕುರಿತ್ತ ಚ್ಚಿಿಸಲು 

ನಿಯಮ 330ರ ಅನಿ ಯ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕೆೆಂದು ವನಂತ್ರಸುತೆು ೀನೆ.  

      ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೆ, ಈ ಹುದಿ್ ಗಳಿಗೆ ನೀಟಫಿಕೇಶನ್ ಆಯಿತ್ತ, ಅದಕೆಾ  

ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳ್ಳ ಅಪಿಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿ, ಪರಿೀಕೆಾ  ಬರೆದರು. ಆ ನಂತರ 750 ಜನರ ನೇಮಕಾತ್ರ 

ವಷಯಕೆಾ  ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತೆ ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳ ದೇಹ್ದಾಡಯ ಿ ಪರಿೀಕೆಾ  ಆಯಿತ್ತ. ವೈದಯ ಕಿೀಯ 

ಪರ ಮಾಣ್ ಪತರ  ತಪಾಸಣೆ ಆಯಿತ್ತ. ಅವರ ಅೆಂಕಪಟಟ  ತಪಾಸಣೆ ಆಯಿತ್ತ. ಅವರು ಲ್ಲಖಿತ 

ಪರಿೀಕೆಾ  ಮತ್ತು  ಎಲಿ್ಕ  ದಾಖ್ಲ್ಕತ್ರಗಳ ತಪಾಸಣೆಯಲಿ್ಲ  ಉತ್ರು ೀಣ್ಿರಾಗಿದಿಾರೆ. ಆ 750 ಜನರ 

ನೇಮಕಾತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಈ 28 ಜನರನುನ  ಮಾತರ  ಕೈಬಿಟಟ ದಿಾರೆ.  ಅವರು ಈ ಎಲಿ್ಕ  ಪರಿೀಕೆಾ ಯಲಿ್ಲ  
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ಉತ್ರು ೀಣ್ಿರಾಗಿದಿರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತು  ಇಲ್ಕಖೆಯವರು ಹಾಜರಾಗಿ ಎೆಂದು ಆದೇಶ ಪತರ ವನುನ  

ಕಟಟ ರು ಸಹ್ ನೇಮಕಾತ್ರಯ ಆದೇಶವನುನ  ಏಕೆ ಕಡಲ್ಲಲಿ  ಎನುನ ವಂಥದಿು  ನನನ  

ಮಾನವೀಯ ಪರ ಶೆನ ಯಾಗಿದ್. ಆ 28 ಜನ ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳ್ಳ ಸದನ ನಡೆಯುವಂತಹ್ 

ಸಂದರ್ಿದಲಿ್ಲ  ಪರ ತ್ರದನ ಶಾಸಕರ ರ್ವನ, ನಮಮ  ಮನೆ, ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು  ಸದನದ ಎಲಿ್ಕ  

ಸದಸಯ ರ ಬಳಿಗೆ ಹೊೀಗಿ ಮನವ ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದಿಾರೆ. ಅವರು ಬಹ್ಳ ಕಣಿಣ ೀರಿಡುತ್ರು ದಿಾರೆ. 

ಸ್ವಮಾನಯ ವಾಗಿ ಪೊಲ್ಲೀಸ್ ಹುದಿ್ ಗೆ ಬರುವಂತಹ್ವರು ಬಹ್ಳ ಬಡವರಾಗಿರುತಾು ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ 

ಅವರನುನ  ಮಾನವೀಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತ್ರ ಮಾಡಿಕಳು ಬೇಕೆೆಂದು ತಮಮ  

ಮೂಲಕ ಸಕಾಿರಕೆಾ  ವನಂತ್ರಯನುನ  ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. 

ಮಾನಯ  ಗೃಹ್ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಹರಿಯ ಸಚಿವರಾದ ಮಾನಯ  ಗೀವೆಂದ ಎೆಂ. 

ಕಾರಜೀಳರವರು ಸಹ್ ಸದನದಲಿ್ಲಯೇ ಇದಿಾರೆ. ಆ 28 ಜನರು ಯಾವ ರಿೀತ್ರಯ ಪಾಪ 

ಮಾಡಿದಿರೀ ಏನೀ ನನಗೆ ಗತ್ರು ಲಿ . ಇದಕೆಾ  ಸುಮಾರು ಎೆಂಟ್ಟ ವಷಿವಾಗಿದ್, ಈಗಾಗಲೇ 

722 ಜನರು ನೌಕರಿಯಲಿ್ಲದಿಾರೆ.  ಆದರೆ, ಈ 28 ಜನರಿಗೆ ಮಾತರ  ಆ ನೌಕರಿ ಸ್ವಕಿಾ ಲಿ . ಹಾಗಾಗಿ 

ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನೇಮಕಾತ್ರ ಆದೇಶದ ಪತರ ವನುನ  ನಿೀಡಬೇಕು. ಈ 28 ಜನರನುನ  ಏತಕೆಾ  

ತ್ರರಸ್ವಾ ರ ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಬೇರೆಯವರು ಹೇಗೆ ನೇಮಕಾತ್ರ ಆದೇಶವನುನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡು 

ಕತಿವಯ ಕೆಾ  ಹಾಜರಾಗಿದಿಾರೆ. ಈ 28 ಜನರಿಗೂ ಸಹ್ ಅದೇ ರಿೀತ್ರ ಕತಿವಯ ಕೆಾ  

ಹಾಜರಾಗುವುದಕೆಾ  ಅವಕಾಶ ಕಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು . ಆದರೆ, ಇವರಿಗೆ ಏಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಡಲ್ಲಲಿ ? 

ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಕರತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತ್ರ ಆದೇಶ ನಿೀಡಿಲಿ ? ಅವರ ಬಳಿ 

ಎಲಿ್ಕ  ಪರ ಮಾಣ್ಪತರ ಗಳ್ಳ ಇದಿು , ಅವರು ಪರಿೀಕೆಾ ಯಲಿ್ಲ  ಉತ್ರು ೀಣ್ಿರಾಗಿದಿರೂ ಸಹ್ 

ಅವರನುನ  ಕತಿವಯ ಕೆಾ  ಹಾಜರಾಗಿ ಎೆಂದು ಆದೇಶವನುನ  ಏಕೆ ಕಡಲ್ಲಲಿ  ಎನುನ ವ ಪರ ಶೆನ  

ಇದ್. ಇದಕೆಾ  ಸಕಾಿರ ಉತು ರ ನಿೀಡಬೇಕೆೆಂದು ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  ವನಂತ್ರ 

ಮಾಡಿಕಳ್ಳು ತೆು ೀನೆ. 

ಶಿರ ೀ ಎಸ್.ಆರ.ಪ್ರಟ್ಟೀಲ  (ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನಯ  ಎನ.ರವಕುಮಾರ್್ರವರು ಮಾನವೀಯ 

ನೆಲೆಗಟಟ ನಲಿ್ಲ  ಈ 28 ಜನ ಕಾನ್ಸೆಟ ಬಲ್ಗಳನುನ  ನೇಮಕಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಎನುನ ವಂತಹ್ 

ಮಾತನುನ  ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಅದಕೆಾ  ಧಿ ನಿಗೂಡಿಸುತೆು ೀನೆ. ಇವರು 750 

ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 2012ರಲಿ್ಲ  ಅಜಿಿಯನುನ  ಆಹಿಾ ನಿಸ್ವದರು. ಫೆಬರ ವರಿ, 2013ರಲಿ್ಲ  

ಆಯ್ದಾ ಪಟಟ ಯನುನ  ಡಿಕಿೆೀರ್್ ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಇವರೆಲಿರಿಗೂ ಸಹ್ ವೈದಯ ಕಿೀಯ ಪರಿೀಕೆಾ ಗೆ 

ಹಾಜರಾಗಿ ಎೆಂದು intimate ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಅದಕೆಾ  ಅವರು ವೈದಯ ಕಿೀಯ ಪರಿೀಕೆಾ ಗೆ 
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ಹಾಜರಾಗಿದಿಾರೆ. ಅದರಲಿ್ಲ  ಅವರು ಉತ್ರು ೀಣ್ಿರಾಗಿದಿಾರೆ. ಅವರ ಜ್ಞತ್ರ ಸ್ವೆಂಧುತಿ  ಕೂಡ 

ಸರಿಯಾಗಿದ್. ಅೆಂಕಪಟಟ ಗಳ ಸ್ವೆಂಧುತಿ ವನುನ  ಕೂಡ ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಿಸ್ವದಿಾರೆ. ಅೆಂದರೆ 

ಅವರ ಮೂಲಪರ ತ್ರಗಳನುನ  ತರಿಸ್ವಕೆಂಡು ಅವರ ಎಲಿ್ಕ  ಕಾಗದ ಪತರ ಗಳನುನ  

ತ್ತಲನಾತಮ ಕವಾಗಿ ನೀಡಿದಾಗ, ಎಲಿವೂ ಸಹ್ ಸರಿಯಿದ್ ಎೆಂದು ಒಪಿಪ ಕೆಂಡಿದಿಾರೆ. ಇಲಿ್ಲಗೆ 

ಸುಮಾರು ಹ್ತ್ತು  ವಷಿವಾಗಿದ್. ಹ್ತ್ತು  ವಷಿವಾದರೂ ಸಹ್ ಈ 28 ಜನರಿಗೆ ಇನುನ  

ನೇಮಕಾತ್ರಯ ಆದೇಶವನುನ  ನಿೀಡಿಲಿ . ಅವರು ಕನಾಿಟಕ ಆಡಳಿತ ನಾಯ ಯ ಮಂಡಳಿಗೆ 

ಹೊೀಗಿದಿಾರೆ ಮತ್ತು  ರಿಟ್ಪಿಟಷನ್ ಹಾಕಿದಿಾರೆೆಂದು ತಮಮ  ಉತು ರದಲಿ್ಲ  ತ್ರಳಿಸ್ವದಿಾರೆ.  

ಹಾಗಾದರೆ ಈ 28 ಜನರಿಗೆ ವೈದಯ ಕಿೀಯ ಪರಿೀಕೆಾ ಯನುನ  ಏಕೆ ಮಾಡಿಸ್ವದರು? ಮತ್ತು  ಅವರ 

ಜ್ಞತ್ರ ಸ್ವೆಂಧುತಿ ವನುನ  ನೀಡುವ ಪರ ಶೆನ  ಏಕೆ ಬಂತ್ತ?  ಅದರ ಜತೆಗೆ ಅವರ ಅೆಂಕಪಟಟ ಗಳ 

ಸ್ವೆಂಧುತಿ ವನುನ  ಸಹ್ ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಿಸ್ವದಿಾರೆ. ಮತೆು  ಅವರು ವೈದಯ ಕಿೀಯ 

ಪರಿೀಕೆಾ ಯಲಿ್ಲ  ಸಹ್ ಉತ್ರು ೀಣ್ಿರಾಗಿದಿಾರೆ. ಸ್ವೆಂಧುತಿ ಕೆಾ  ಬೇಕಾದಂತಹ್ ದಾಖ್ಲೆಗಳನುನ  

ಪರಿಶ್ೀಲ್ಲಸಲು ಜಿಲಿ್ಕಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತೃಪಿು ಯಾಗುವಂತಹ್ ಕಾಗದ ಪತರ ಗಳನುನ  ಒದಗಿಸ್ವದಿಾರೆ. 

ಎಲಿ್ಕ  ಪರಿೀಕೆಾ ಯಲಿ್ಲ  ಕೂಡ ಬೇರೆ ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳಂತೆ ಇವರು ಕೂಡ ಉತ್ರು ೀಣ್ಿರಾಗಿದಿಾರೆ. 

ಈ 28 ಜನರು 2012 ರಿೆಂದ 2021 ಮುಗಿಯುವುದಕೆಾ  ಬಂದು 2022 ಇಸವ ಬರುತ್ರು ದ್.  ಅವರು 

ಪರ ತ್ರ ಅಧವೇಶನದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಬರುತಾು ರೆ.  ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ವರೀಧ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ 

ಮತ್ತು  ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಕಳಕಳಿಯಿೆಂದ ಮನವ ಮಾಡಿಕಳ್ಳು ತ್ರು ದಿಾ ರೆ. ಆದುದರಿೆಂದ 

ತಮಮ  ಮುಖ್ಯೆಂತರ ಸಕಾಿರಕೆಾ  ಮನವ ಮಾಡಿಕಳ್ಳು ತೆು ೀನೆ. ಮಾನವೀಯತೆಯ ನೆಲೆಗಟಟ ನ 

ಮೇಲೆ ಈ 28 ಜನರನುನ  ನೇಮಕಾತ್ರ ಮಾಡುವುದು ಬಹ್ಳ ಸೂಕು  ಎೆಂದು ಹೇಳ್ಳವುದಕೆಾ  

ಬಯಸುತೆು ೀನೆ. ದಯಮಾಡಿ ಸಕಾಿರ ಈ ದಶೆಯಲಿ್ಲ  ಸಿ ಲಪ  ಹೃದಯ ವೈಶಾಲಯ ತೆಯಿೆಂದ, 

ಈಗ ಅವರು ಸತತವಾಗಿ ಹ್ತ್ತು  ವಷಿಗಳಿೆಂದ ನಿರುದಯ ೀಗಿಗಳಾಗಿದಿಾರೆ. ಈಗ ಅವರಿಗೆ 

ಎಲಿ್ಲ  ಕೆಲಸವೇ ಸ್ವಗುವುದಲಿ . ಏಕೆೆಂದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ವಯೀಮಿತ್ರ ಮಿೀರಿದಿಾರೆ. 

ಸಂದಶಿನದ ದವಸ ಅವರಿಗೆ ವಯಸಿ್ವ ನ ಅಹ್ಿತೆ ಇತ್ತು . ಈಗಾಗಲೇ ಅವರ ಸಂದಶಿನ 

ಮುಗಿದು ಹ್ತ್ತು  ವಷಿವಾಗಿದ್. ಹ್ತ್ತು  ವಷಿದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಎಲಿ್ಲ  ಕೆಲಸವೇ ಸ್ವಕಿಾ ಲಿ . 

ಅವರು ಇದನೆನ ೀ ನಂಬಿಕೆಂಡು ಕುಳಿತ್ರದಿಾರೆ. ನಮಗೆ ಪೊಲ್ಲೀಸ್ ಇಲ್ಕಖೆಯಲಿ್ಲ  

ನೇಮಕಾತ್ರಯಾಗಿದ್ ಎೆಂದು ಎಷ್ಟ ೀ ಜನರಿಗೆ ಎೆಂಗೇಜ್್ಮೆೆಂಟ್ ಆಗಿದ್. ಎಷ್ಟ ೀ ಜನರು 

ಮದುವಯಾಗಿದಿಾರೆ. ಅೆಂತಹ್ವರು ತಮಮ  ಪತ್ರನ ಯನುನ  ಕರೆದುಕೆಂಡು ಬರಲ್ಕರದಂತಹ್ 

ಸಿ್ವ ತ್ರಗೆ ಬಂದದಿಾರೆ. ಅವರ ಪರಿಸಿ್ವ ತ್ರ ಗೀಳ್ಳ ಇಟಟ  ಗೀಡೆಯಂತಾಗಿದ್.  ಈಗ ಅವರು 

ಕಣಿಣ ೀರು ಹಾಕುತ್ರು ದಿಾರೆ. ಈ 28 ಜನರು ಕಳೆದ ಹ್ತ್ತು  ವಷಿದೆಂದ ಹಾಗೆಯೇ ಇದಿಾರೆ. ಅವರ 
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ಸ್ವೆಂಧುತಿ ವನುನ  ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಿಲಿದದಿ ರೆ ಮತ್ತು  ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಕಖೆಯವರು ನಿೀವು 

ಆಯ್ದಾಯಾಗಿದಿ ೀರಿ ಎೆಂದು intimate ಮಾಡದದಿ ರೆ, ಈ ಪರ ಶೆನ ಯೇ ಉದಭ ವಸುತ್ರು ರಲ್ಲಲಿ . 

ಅದಕೆಾ  ದಯಮಾಡಿ ತಮಮ  ಮುಖ್ಯೆಂತರ ಸಕಾಿರಕೆಾ  ಮನವ ಮಾಡಿಕಳ್ಳು ತೆು ೀನೆ. ಈ 28 

ಜನರ ರ್ವಷಯ  ಢೀಲ್ಕಯಮಾನವಾಗಿದ್. ಆ 28 ಜನರು ಭೇಟ ಮಾಡದಂತಹ್ವರು 

ಯಾರೂ ಇಲಿ . ಆದುದರಿೆಂದ ಸಕಾಿರ ಹೃದಯ ಶ್ರ ೀಮಂತ್ರಕೆಯಿೆಂದ ಮತ್ತು  ಮಾನವೀಯತೆ 

ನೆಲಗಟಟ ನಲಿ್ಲ  ಕಳೆದ ಹ್ತ್ತು  ವಷಿದೆಂದ ಹೊೀರಾಟ ಮಾಡಿದಂತಹ್ ನಿರುದಯ ೀಗಿಗಳ್ಳ 

ಮತ್ತು  ಅವರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೆಲಸಕೆಾ  ಹೊೀಗುವುದಕೆಾ  ಅವರ ವಯಸಿು  ಮಿೀರಿ ಹೊೀಗಿದ್. ಈಗ 

ಹೇಗೆ ಆಗಿದ್ ಎೆಂದರೆ, ಅದೇನೀ ಆಳ್ಳವವನೂ ಇಲಿ , ಮನೆಯಲಿ್ಲ  ಇರಲ್ಕರದಂತಹ್ 

ದುಸಿ್ವತ್ರ ಉದಭ ವಸ್ವದ್. ಆದುದರಿೆಂದ ಸಕಾಿರ ಇದನುನ  ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಿ, ಅವರಿಗೆ ನಾಯ ಯ 

ಒದಗಿಸಬೇಕೆೆಂದು ತಮಮ  ಮುಖ್ಯೆಂತರ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  ಮನವ ಮಾಡಿಕಳ್ಳು ತೆು ೀನೆ. 

ಶಿರ ೀ ಆಯನೂರು ಮಂಜುರ್ನಥ (ಪದವಿೀಧರರ ಕೆೆೀತ್ರ ):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನಯ  ಎನ.ರವಕುಮಾರ್್ರವರು ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ, 

ಸಕಾಿರ ನೀಟಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ. ಅದರ ಜತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚ್ನಾ ಪತರ ವನುನ  

ಕಳ್ಳಹಸ್ವಕಟಟ ದಿಾ ರೆ. ಸೂಚ್ನಾ ಪತರ ದಲಿ್ಲ  Assistant Administrative Officer ರವರು ಸಹ 

ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಆ ಸೂಚ್ನಾ ಪತರ ದ ಕಾಲಂ ನಂಬರ್್ ‘ಎಫ್್್̓ ನಲಿ್ಲ  ಸಕಾಿರವೇ ಒೆಂದು 

ನಿಬಂಧನೆಯನುನ  ತ್ರಳಿಸ್ವದ್. ಅದು ಏನೆೆಂದರೆ, ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳ್ಳ ವಸುು ನಿಷಿ   ಲ್ಲಖಿತ 

ಪರಿೀಕೆಾ ಯಲಿ್ಲ  ಪಡೆದ ಅೆಂಕಗಳನುನ  ಮತ್ತು  ಅವರು ಅಹ್ಿತಾ ಪರಿೀಕೆಾ ಯಲಿ್ಲ  ಪಡೆದ 

ಅೆಂಕಗಳನುನ  ಕೂಡಿಸ್ವ, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಹ್ಿತಾ ಪಟಟ ಯನುನ  

ತಯಾರಿಸಲ್ಕಗುವುದು ಎೆಂದು. ಅೆಂದರೆ ಯಾವ ರಿೀತ್ರಯಲಿ್ಲ  process ಮಾಡುತಾು ರೆೆಂದು. ಈ 

ಅಹ್ಿತಾ ಪಟಟ ಯಿೆಂದ ಪರ ತ್ರ ವಗಿದಲಿ್ಲ  ಅಧಸೂಚಿತ ಖ್ಯಲ್ಲ ಇರುವ ಹುದಿ್ ಗಳಿಗೆ 

ಅನುಗುಣ್ವಾಗಿ ಅಹ್ಿ ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳ ತಾತಾಾ ಲ್ಲಕ ಪಟಟ ಯನುನ  ಪರ ಕಟಸಲ್ಕಗುವುದು. 

ತಾತಾಾ ಲ್ಲಕ ಪಟಟ ಯನುನ  announce ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ತಾತಾಾ ಲ್ಲಕ ಆಯ್ದಾ  ಪಟಟ ಯಲಿ್ಲ  

ಸಿ್ವನ ಪಡೆದ ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳ್ಳ ಆಯ್ದಾ  ಸಮಿತ್ರಯು ನಿಗದಪಡಿಸ್ವದ ವೈದಯ ಕಿೀಯ ಮಂಡಳಿಯ 

ಮುೆಂದ್, ವೈದಯ ಕಿೀಯ ಪರಿೀಕೆಾ ಗೆ ಹಾಜರಾಗತಕಾ ದಿು . ವೈದಯ ಕಿೀಯ ಪರಿೀಕೆಾ ಯಲಿ್ಲ  ಅಹ್ಿರಾದ 

ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳ ಮೂಲ ದಾಖ್ಲೆಗಳ ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ನಡೆಸಲ್ಕಗುವುದು ಮತ್ತು  ಈ ಸಂದರ್ಿದಲಿ್ಲ  

ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳ್ಳ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಅಧಕಾರಿಯಿೆಂದ ದೃಢೀಕೃತ ದಾಖ್ಲ್ಕತ್ರಗಳನುನ  ಒದಗಿಸಬೇಕು. 

ಅೆಂದರೆ, ಈ ಎಲಿ್ಕ  process ಸಹ್ ಮುಗಿದದ್. ಇದು ಮುಗಿದು ಆದಮೇಲೆ, ಅವರ 

ಸೂಚ್ನಾಪತರ ದ ಮೇಲೆ, ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತಹ್ ಜಿಲಿೆಯ ಅಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ 28 
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ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಸ್ವದಂತೆ ಸಿ ತಃ ಇವರು ಪತರ ಗಳನುನ  ಬರೆದದಿಾರೆ. ಅದರಲಿ್ಲ  ವಷಯ 

ಬಂದು Indian Reserve Battalion ನೇರ ನೇಮಕಾತ್ರ. ಉಲಿೆೀಖ್ ಬಂದು ನೀಟಫಿಕೇಶ್ನಗೆ 

ಸಂಬಂಧಸ್ವದ್. ಅವರು ಜಿಲಿ್ಕಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪತರ ದಲಿ್ಲ  ಏನು ಹೇಳ್ಳತಾು ರೆೆಂದರೆ, ಉಲಿೆೀಖ್ದ 

ಅಧಸೂಚ್ನೆಯಂತೆ Special Reserve Police Constable ಹುದಿ್ ಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತ್ರ 

ಪರ ಕಿರ ಯ್ದಯು ಮುಕಾು ಯಗೆಂಡು. Indian Reserve Battalion 750 Special Constable ಗಳ 

ಹುದಿ್ ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳ್ಳ ಆಯ್ದಾಯಾಗಿರುತಾು ರೆ. ಆಯ್ದಾಯಾದ Special Reserve Constable 

ಗಳ ಮೂಲ ತರಬೇತ್ರಗಾಗಿ ಕಳ್ಳಹಸ್ವಕಡಬೇಕಾಗಿರುತು ದ್. ಆದುದರಿೆಂದ ಅವರನುನ  

ತರಬೇತ್ರಗೆ ಕಳ್ಳಹಸ್ವಕಡಬೇಕಾಗಿದ್. ಆದಿ ರಿೆಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳ ಮೂಲ 

ದಾಖ್ಲ್ಕತ್ರಗಳ ಸದರಿ ಪರ ಮಾಣ್ ಪತರ ಗಳಾದ ಆದಾಯ ಪರ ಮಾಣ್ ಪತರ  ಮತ್ತು  

ಜ್ಞತ್ರವಾರುಗಳನುನ  ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಳಹಸ್ವಕಡಿ ಎೆಂದು ಕೇಳಿದಿಾರೆ. 

 (ಮಂದು… 

(764) 16.09.2021 06.20 LL-VK 

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

ಶಿರ ೀ ಆಯನೂರು ಮಂಜುರ್ನಥ (ಮಂದು):-  

ಅದರಂತೆ, ಸದರಿ ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳ್ಳ ಆಯ್ದಾಯಾಗಿದಿಾರೆ. ತರಬೇತ್ರಗೆ ಕಳ್ಳಹಸ್ವಕಡಬೇಕೆೆಂದು 

ಇದಿಾರೆ. ಅದನುನ  ಸಿ ತಃ ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವೊತ್ರು ನ ಅಧಯ ಕ್ಷರು, ಐ.ಆರ್್.ಬಿ., ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್್.ಸ್ವ., 

ಎಸ.ಆರ್್.ಪಿ.ಸ್ವ. ನೇಮಕಾತ್ರ ಸಮಿತ್ರ ಮತ್ತು  ಡಿ.ಜಿ.ಪಿ. ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಪಿ. ಇವರು ಆಯ್ದಾ  

ಮಾಡಿರುತಾು ರೆ. ಈ ಪತರ ವನುನ  ನಾವುಗಳ್ಳ ಬರೆದುಕೆಂಡಿರುವುದಲಿ  ಅಥವಾ ಅದನುನ  

ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳ್ಳ ಬರೆದುಕೆಂಡಿರುವುದಲಿ . ಆ ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳ್ಳ ಆಯ್ದಾಯಾಗಿದಿಾರೆೆಂದು 2013ನೇ 

ಇಸವಯಲಿ್ಲ  ದಾಖ್ಲ್ಲಸ್ವದಿರೂ ಇವೊತ್ರು ನವರೆಗೂ ಅವರಿಗೆ ಆದೇಶ ಕಟಟ ರುವುದಲಿ . 

ಉದಾಹ್ರಣೆಗೆ, ನಾವು ಯಾವುದೀ ಮನೆಗೆ ಹೊೀಗಿ ಮದುವಗಾಗಿ ಹೆಣ್ಣಣ  ನೀಡಿಕೆಂಡು 

ಬಂದು, ನಮಗೆಲಿ್ಕ  ಒಪಿಪ ಗೆಯಾಗಿದ್ ಎೆಂದು ಹೇಳ್ಳವುದು. ಆದರೆ, ಮದುವ ಮಾತರ  

ಆಗುವುದಲಿ . ಇದರಿೆಂದಾಗಿ, ಆ ಹುಡುಗಿ ಇವರನುನ  ಬಿಟ್ಟಟ  ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೊೀಗುವ ಹಾಗಿಲಿ . 

ಸುಮಾರು 10 ವಷಿಗಳ ಕಾಲ ಬಡ ವದಾಯ ರ್ಥಿಗಳ್ಳ…್ ಈಗಾಗಲೇ ಪರ ಸ್ವು ವ ಆದಂತೆ 

ಪೊಲ್ಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಟ ೀಬಲ್ ಕೆಲಸಕೆಾ  ಯಾರು ಬರುತಾು ರೆ? ಯಾರಾದರೂ ಅನುಕೂಲಸಿ ರ 

ಮಕಾ ಳ್ಳ ಅಥವಾ ಶ್ರ ೀಮಂತರ ಮಕಾ ಳ್ಳ ಬರುತಾು ರೆಯೇ? ಇದು ಬಡವರ ಮಕಾ ಳ ಬದುಕಿನಲಿ್ಲ  

ಚೆಲಿ್ಕಟ ಆಡುವಂತಹ್ ಪರ ಕಿರ ಯ್ದಯಾಗಿದ್. ಇದರಿೆಂದಾಗಿ, ಅವರು ಮುೆಂದ್ ಯಾವುದೇ 
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ಕೆಲಸಕೆಾ  ಹೊೀಗುವುದಕೆಾ  ಸ್ವಧಯ ವಲಿ . ಏಕೆೆಂದರೆ, ಅವರು ಐ.ಆರ್್.ಬಿ. ಪೊಲ್ಲೀಸ್ 

ಕಾನ್ಸೆಟ ೀಬಲ್ ಹುದಿ್ ಗೆ ಆಯ್ದಾಯಾಗಿರುತಾು ರೆ, ಅದಕಾಾ ಗಿ ನಡೆಸುವ ದೈಹಕ ಪರಿೀಕೆಾ ಯಲಿ್ಲ  

ಲ್ಲಖಿತ ಪರಿೀಕೆಾ ಯಲಿ್ಲ , ವೈದಯ ಕಿೀಯ ಪರಿೀಕೆಾ ಯಲಿ್ಲ  ಈ ರಿೀತ್ರ ಎಲಿ್ಕ  ಪರಿೀಕೆಾ ಗಳಲಿ್ಲ  ಪಾಸ್ 

ಆಗಿರುತಾು ರೆ. ಇದರ ಜತೆಗೆ, ಸದರಿ ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳ್ಳ ಆಯ್ದಾಯಾಗಿರುತಾು ರೆ. ಅದಕಾಾ ಗಿ 

ಅವರನುನ  ತರಬೇತ್ರಗಾಗಿ ಕಳ್ಳಹಸ್ವಕಡಬೇಕೆೆಂದು ಹೇಳಿರುತಾು ರೆ.  

ಸನಾಮ ನಯ  ಗೃಹ್ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು  ನಾನು ಬಹ್ಳ ವಷಿಗಳ ಸೆನ ೀಹತರು. ಅವರು 

ಇವೊತ್ರು ನ ದವಸ ಗೃಹ್ ಸಚಿವರಾಗಿದಿಾರೆ. ಅವರು ಇಡಿೀ ರಾಜಯ ದ ಗೃಹ್ಕೆಾ  ಸಚಿವರಾಗಿದಿಾರೆ. 

ಅತಯ ೆಂತ ಬಡತನದಲಿ್ಲ  ಬ್ಳೆದಂತಹ್ವರು ಶ್ರ ೀ ಅರಗ ಜ್ಞಾ ನೇೆಂದರ ರವರು. ಅವರು ಬಡವರ 

ಬದುಕಿನಳಗೆ ಏನು ಆಗಿದ್ಯ್ದೆಂದು ಸುಲರ್ವಾಗಿ ಅರ್ಥಿಸ್ವಕಳು ಬಲಿರು. ಒಬಬ  

ಕೂಲ್ಲಕಾರರ ಮನೆತನದಲಿ್ಲ  ಹುಟಟ ದಂತಹ್ ನಮಮ  ಗೃಹ್ ಸಚಿವರು. ಒಬಬ  ಕೂಲ್ಲಕಾರರ 

ಮಕಾ ಳ್ಳ ಎಲಿ್ಕ  ಅಹ್ಿತೆಯನುನ  ಇಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು ಅವರು ಪೊಲ್ಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಟ ೀಬಲ್ ಹುದಿ್ ಗೆ 

ಆಯ್ದಾಯಾಗಿದ್ ಎೆಂದು ಸಕಾಿರ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ನೇಮಕಾತ್ರ ಆದೇಶವನುನ  

ಕಡುವುದಕೆಾ  ಏತಕೆಾ  ಮಿೀನ-ಮೇಷ ಎಣಿಸುತಾು ರೆ? ಇವೊತ್ರು ನ ದವಸ ವವಧ ಹುದಿ್ ಗಳಿಗೆ 

ಸ್ವವರಾರು ಜನರು ಆಯ್ದಾಯಾಗುತ್ರು ದಿಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ 28 ಜನ ಸಕಾಿರಕೆಾ  

ಹೊರೆಯಾಗುತಾು ರೆಯೇ? ಅವರನುನ  ಸಕಾಿರದೆಂದಲೇ ಆಯ್ದಾ  ಮಾಡಲ್ಕಗಿರುತು ದ್, ಅವರಿಗೆ 

ಎಲಿ್ಕ  ರಿೀತ್ರಯ ಸ್ವೆಂಧುತಿ  ಪರ ಮಾಣ್ ಪತರ ಗಳ್ಳ ಬಂದರುತು ವ. ಇದಕೆಾ ೀನಾದರೂ ಬೇರೆ 

ಕಾರಣ್ಗಳನುನ  ಬುದಿವಂತ್ರಕೆಯಿೆಂದ ಕಡುವುದಕೆಾ  ಹೊೀದರೆ ಅದು ಬಡತನವನುನ  

ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಅಹ್ಿ ಯುವಕರ ಅಹ್ಿತೆಯನುನ  ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ. 

ನಮಗೆ ಬುದಿವಂತ್ರಕೆ ಇದ್ಯ್ದೆಂದು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉತು ರ ಹೇಳಬ್ಬರದು. ಬದಲ್ಕಗಿ, ಆ 

28 ಜನರನುನ  ಕೂಡಲೇ ನೇಮಕಾತ್ರ ಮಾಡಿಕಳು ಬೇಕು.  

ಇವೊತ್ರು ನ ದವಸ ನಮಮ  ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಕಾನೂನು ಮತ್ತು  ಸುವಯ ವಸಿೆ  

ಸಮಸೆಯ ಗಳಿವ, ಉಗರ  ಚ್ಟ್ಟವಟಕೆಗಳ ಸಮಸೆಯ ಗಳ್ಳ ಇವ ಹಾಗೂ ಇನಿನ ತರ ಸಮಸೆಯ ಗಳಿವ. ಈ 

28ಜನ ದೇಶ ಕಾಯುವುದಕಾಾ ಗಿ, ಸಮಾಜ ಕಾಯುವುದಕಾಾ ಗಿ ಬರುತಾು ರೆೆಂದರೆ ಅೆಂತಹ್ವರ 

ಜಿೀವನದ ಜತೆ ನಮಮ  ಗೃಹ್ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರ ೀ ಅರಗ ಜ್ಞಾ ನೇೆಂದರ ರವರು ಆಟ ಆಡುವುದಲಿ . 

ಅವರ ಬಗೆೆ  ನನಗೆ ಬಹ್ಳ ಚೆನಾನ ಗಿ ಗತ್ರು ದ್. He is my very good friend.  ಮಂತ್ರರ ಯಾದ 

ಕೂಡಲೇ ಅವರು ತಮಮ  ಹೃದಯ ವೈಶಾಲಯ ತೆಯನುನ  ಕಳೆದುಕೆಂಡಿಲಿವೆಂದು ನಂಬಿಕೆ 

ಇದ್. ಅವರು ಬಡವರ ಪರ ಹೊೀರಾಟ ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಬಂದಂತಹ್ವರು. ಒೆಂದು ವೇಳೆ 

ಅವರು ಇವೊತ್ರು ನ ದವಸ ಮಂತ್ರರ ಯಾಗದೇ ನಮಮ  ಜತೆ ನಿೆಂತ್ರದಿ ರೆ, ಈ ಸದನದಲಿ್ಲ  
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ಆರ್ಿಟಸ್ವ ಸದನವನುನ  ಅಲಿೀಲ-ಕಲಿೀಲ ಮಾಡಿರುತ್ರು ದಿರು. ಅೆಂತಹ್ ಸಿ ಭಾವದ ನನನ  

ಗೆಳೆಯ ಈ 28 ಜನರಿಗೆ ಅನಾಯ ಯ ಮಾಡುವುದೇ ಇಲಿವೆಂಬ ವಶಿಾ ಸ ನನಗಿದ್. ಅವರು 

ಇೆಂತಹ್ ಹ್ತ್ತು  ಹ್ಲವಾರು ಹೊೀರಾಟಗಳನುನ  ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಬಂದಂತಹ್ವರು. ಹಾಗಾಗಿ, 

ನಾಯ ಯ ಕಡುವಂತಹ್ ಜ್ಞಗದಲಿ್ಲ  ರ್ಗವಂತ ಇವೊತ್ರು ನ ದವಸ ಅವರನುನ  ಕೂರಿಸ್ವದಿಾನೆ. 

ಇಷ್ಟಟ  ದನ ಅವರು ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ಹೊೀರಾಟ ಮಾಡುತ್ರು ದಿರೀ, ಅವರಿಗೆ ನಾಯ ಯ 

ಕಡುವಂತಹ್ ಸಿ್ವನದಲಿ್ಲ  ಅವರು ಕುಳಿತ್ರದಿಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಿ್ವನಕೆಾ  ಅವರು ಅಪಚಾರ 

ಮಾಡುವುದಲಿವೆಂಬ ವಶಿಾ ಸ ನನಗಿದ್.  

ಶಿರ ೀ ಮರಿತಿಬಬ ೀಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಆಯನೂರು 

ಮಂಜುನಾಥ್ರವರು ಮಾವಂದರು ಅಳಿಯಂದರ ಬಗೆೆ  ಹೊಗಳಿಕೆ ಮಾತನಾಡುವ ರಿೀತ್ರ, 

ಮಾನಯ  ಗೃಹ್ ಸಚಿವರ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡುತ್ರು ದಿಾರೆ.  

ಶಿರ ೀ ಆಯನೂರು ಮಂಜುರ್ನಥ :- ಮಾನಯ  ಮರಿತ್ರಬ್ಬ ೀಗೌಡರೇ,  ನಾನು ಮತ್ತು  ಗೃಹ್ 

ಸಚಿವರು ಬಹ್ಳ ಆತ್ರಮ ೀಯ ಗೆಳೆಯರು.  

ಶಿರ ೀ ಮರಿತಿಬಬ ೀಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಅವರಿಗೆ ಒಳೆು ಯದಾಗಲ್ಲ.  

ಶಿರ ೀ ಆಯನೂರು ಮಂಜುರ್ನಥ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನಾನು ಮತ್ತು  ಗೃಹ್ 

ಸಚಿವರು ಇದೇ ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ ಹೊೀರಾಟಗಳನುನ  ಮಾಡಿಕೆಂಡು, 

ಮಟಟ ಮದಲನೆಯ ಬ್ಬರಿಗೆ 1994ರಲಿ್ಲ  ಶಾಸಕರಾಗಿ ಬಂದಂತಹ್ವರು. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವರ 

ಸಿ ಭಾವ ನನಗೆ ಗತ್ರು ರುವಷ್ಟಟ  ಅವರ ಶ್ರ ೀಮತ್ರಯವರಿಗೂ ಗತ್ರು ರುವುದಲಿ . ಏಕೆೆಂದರೆ, 

ಅವರು ಮದುವ ಆಗುವುದಕೆಾ  ಮದಲ್ಲನಿೆಂದಲ್ಲ ನಾವಬಬ ರೂ ಸೆನ ೀಹತರು. ರಾಜಕಿೀಯ 

ಭಾಷ್ಯಲಿ್ಲ  ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ಬಡವರ ಮನೆಯಲಿ್ಲ  ಹುಟಟ ದವರು ಅವರು. ಒಬಬ  

ಕೂಲ್ಲ ಕಾಮಿಿಕನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ  ಹುಟಟ ದವರಾದ ಗೃಹ್ ಸಚಿವರಿಗೆ ರ್ಗವಂತ ಎೆಂತಹ್ ಒೆಂದು 

ಅವಕಾಶ ಕಟಟ ದಿಾನೆೆಂದರೆ,್ “ನಿೀನು ಇದುವರೆವಗೂ ಕೇವಲ ಹೊೀರಾಟಗಳನುನ  

ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಬಂದದಿ ೀಯಾ, ನಾಯ ಯವನುನ  ಕಡು ಎೆಂದು ನಾಯ ಯ ಕಡುವ 

ಜ್ಞಗದಲಿ್ಲ  ಕುಳಿತ್ತಕೀ”್ ಎೆಂದು ಕೂರಿಸ್ವರುತಾು ನೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ವಷಯದಲಿ್ಲ  ಶ್ರ ೀ ಅರಗ 

ಜ್ಞಾ ನೇೆಂದರ ರವರಿೆಂದ ಬೇರೆ ಉತು ರ ಖಂಡಿತ ಬರುವುದಲಿ . ಆ ಉತು ರ ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ 

ಬರುತು ದ್ಯ್ದೆಂಬ ಆತಮ ವಶಿಾ ಸ ಇದ್. ನಾನು ನನನ  ಸೆನ ೀಹತನನುನ  ಅಥಿ ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದಿ್ ೀನೆ 

ಎನುನ ವಂತಹ್ ನಂಬಿಕೆ ಕೂಡ ನನಗಿದ್.  
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ಶಿರ ೀ ಎಸ್ .ಆರ . ಪ್ರಟ್ಟೀಲ (ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ರವರು ಹೇಳ್ಳವಂತಹ್ 

ಮಾತ್ತಗಳಿೆಂದ ನಮಗೆ ಉತು ರ ಸ್ವಕಿಾ ರುತು ದ್. ಏಕೆೆಂದರೆ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಹೇಳ್ಳತ್ರು ರುವ 

ವಚಾರ ಕೇಳಿದರೆ, ಮಾನಯ  ಗೃಹ್ ಸಚಿವರು ಯಾವ ಉತು ರ ನಿೀಡುತಾು ರೆೆಂದು ನಮಗೆ 

ಈಗಾಗಲೇ ಗತ್ರು ರುತು ದ್. ಈ ವಷಯದಲಿ್ಲರುವ 28 ಜನ ಯುವಕರ ಬಗೆೆ  ಇಬಬ ರು ಸಚಿವರು 

ಮತ್ತು  29 ಶಾಸಕರು ಸಹ್ ಈ ವಷಯದಲಿ್ಲ  ನಾಯ ಯ ಕಡಬೇಕೆೆಂದು ಮನವ 

ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದಿಾರೆ. ಸದರಿ 28 ಜನ ಯುವಕರು ವಯೀಮಿತ್ರ ಹೊೆಂದರುವಂತಹ್ ಸಿ್ವ ತ್ರಗೆ 

ಬಂದು ತಲುಪಿದಿಾರೆ. ಅವರ ಮುೆಂದನ ರ್ವಷತ್ ಏನು ಎೆಂಬುದಾಗಿ  ಇಬಬ ರು ಸಚಿವರು 

ಮತ್ತು  29 ಜನ ಶಾಸಕರು ಮನವ ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದಿಾರೆ. 

ಶಿರ ೀ ಆಯನೂರು ಮಂಜುರ್ನಥ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಈ ವಷಯದಲಿ್ಲ  

ಮಾನಯ  ಗೃಹ್ ಸಚಿವರು ನಮಮ ನುನ  ನಿರಿೀಕಿಾ ತರನಾನ ಗಿ ಮಾಡುವುದಲಿ . ಹಾಗಾಗಿ, ಮಾನಯ  

ವರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಪದೇ ಪದೇ ಮಧ್ಯಯ  ಮಾತನಾಡುವ ಅವಶಯ ಕತೆ ಇರುವುದಲಿ .  

ಶಿರ ೀ ಎಸ್ .ಆರ . ಪ್ರಟ್ಟೀಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಆಯನೂರು 

ಮಂಜುನಾಥ್ರವರು ಮಾನಯ  ಗೃಹ್ ಸಚಿವರ ಬಗೆೆ  ಇಷ್ಟಟ  ಮಾತನಾಡಿದ ನಂತರ, ಅವರು 

‘Noʼ್ಅನುನ ವುದಕೆಾ  ಸ್ವಧಯ ವರುವುದಲಿ .  

ಶಿರ ೀ ಆಯನೂರು ಮಂಜುರ್ನಥ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 

ನೀ ಅನುನ ವುದಲಿ . ಇದರ ಜತೆಗೆ, ನಾವು ರಾಜಕಾರಣ್ದಲಿ್ಲ  ಸಚಿವರಾಗುವುದೇ, 

ಇರುವಂತಹ್ ಪುಸು ಕವನುನ  ಓದುವುದಕೆಾ  ಅಲಿ . ಯಾವುದು ಅಸ್ವಧಯ ವಾಗಿದ್ ಅದನುನ  

ಸ್ವಧಯ ವಾಗಿಸುವುದಕೀಸಾ ರ ನಾವು ರಾಜಕಾರಣ್ಕೆಾ  ಬಂದರುತೆು ೀವ. ಬದಲ್ಕಗಿ, ಮಗೆಿ -

ಕಾಮಗೆಿ  ಓದುವುದಕೆಾ  ಬಂದರುವುದಲಿ . ಯಾವುದು ಅಸ್ವಧಯ ವೊೀ, ಯಾವುದು ಸಮಾಜಕೆಾ  

ಅವಶಯ ಕತೆ ಇದ್ಯೀ ಅದನುನ  ಸ್ವಧಯ ವಾಗಿಸುವುದಕೀಸಾ ರ ರಾಜಕಾರಣ್ಕೆಾ  ಬಂದರುತೆು ೀವ. 

ರಾಜಕಾರಣ್ ಅೆಂದರೆ ಅದೇ, definition.  ಅದನುನ  ನಮಮ  ಮಾನಯ  ಗೃಹ್ ಸಚಿವರು ಚೆನಾನ ಗಿ 

ಅಥಿ ಮಾಡಿಕೆಂಡಿರುತಾು ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಮಮ ನುನ  ನಿರಾಶೆಗಳಿಸುವುದಲಿ  ಹಾಗೂ ಆ 

ರಿೀತ್ರಯ ಪರ ಮೆಯವೇ ಬರುವುದಲಿ . ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಎನ್.ರವಕುಮಾರ್್ರವರು 

ಪರ ಸ್ವು ವ ಮಾಡಿರುವುದಕೆಾ  ಖಂಡಿತ ಫಲ್ಲತಾೆಂಶ ಸ್ವಗುತು ದ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಮಾನಯ  ಗೃಹ್ 

ಸಚಿವರಿಗೆ ಮಿತರ ನಾಗಿದಿರೂ ಸಹ್, ಒೆಂದು ಕಡೆ ಒಬಬ  ಸಚಿವರಿಗೆ ನಾನು ಒಬಬ  ಶಾಸಕನಾಗಿ 

ಪಾರ ಥಿನೆ ಮಾಡಿಕಳ್ಳು ವುದೇನೆೆಂದರೆ,್ ʼ28್ ಜನ ಯುವಕರ ಕುಟ್ಟೆಂಬಗಳ ದೀಪ 
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ಹ್ಚ್ಚಚ ವುದಕೆಾ  ರ್ಗವಂತ ಕಟಟ ರುವ ಅವಕಾಶದಲಿ್ಲ  ಆ ದೀಪವನುನ  ನಂದಸ್ವ ಅವರ ಶಾಪಕೆಾ  

ಗುರಿಯಾಗಬೇಡ ಗೆಳೆಯʼ ಎೆಂದು ಕೀರುತೆು ೀನೆ.  

ಡಾ: ತೇಜಸಿಾ ನ ಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನಿಯಮ 330ರಡಿಯಲಿ್ಲ  ಮಾನಯ  

ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಎನ್. ರವಕುಮಾರ್್ರವರು ಮಂಡಿಸ್ವರತಕಾ ೆಂತಹ್ ಐ.ಆರ್್.ಬಿ.ಯಲಿ್ಲ  

ಪೊಲ್ಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಟ ೀಬಲ್ ಹುದಿ್ಯಲಿ್ಲ  28 ಜನ ಯುವಕರಿಗೆ ಏನು ಅನಾಯ ಯವಾಗಿದ್ ಅದರ 

ಬಗೆೆ  ಕಾರಣ್ ಹೇಳ್ಳವುದಕಿಾ ೆಂತಲ್ಲ ಫಲ್ಲತಾೆಂಶ ಕಡುವುದು ಬಹ್ಳ ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿದ್. 

ಪೊಲ್ಲೀಸ್ ಸವೀಿಸ್ ಎನುನ ವಂಥದಿು , ಸಮಾಜಕೆಾ  ಅತಯ ೆಂತ ಅವಶಯ ಕವಾಗಿರತಕಾ ೆಂತಹ್ 

ಕತಿವಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ಬರುವುದರಿೆಂದ, ಈ ಉದಯ ೀಗ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟಟ  ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿರುತು ದ್ಯೀ 

ಅದಕಿಾ ೆಂತಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಚ  ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ ಸಮಾಜಕೆಾ  ಅವರ ಅವಶಯ ಕತೆ ಜ್ಞಸ್ವು  ಇದ್. ಇವೊತ್ರು ನ 

ದವಸ ಒತು ಡಗಳ್ಳ ಜ್ಞಸ್ವು  ಇರುವಂತಹ್ ಸಂದರ್ಿದಲಿ್ಲ , ನಿರುದಯ ೀಗ 

ತಾೆಂಡವಾಡುತ್ರು ರುವಂತಹ್ ಸಂದರ್ಿದಲಿ್ಲ  ಕಷಟ ಪಟ್ಟಟ  ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳ್ಳ ಪರಿೀಕೆಾ ಯನುನ  

ಬರೆದು, ದೈಹಕ ದಾಡಯ ಿತೆ ಪರಿೀಕೆಾ ಯಲಿ್ಲ  ಪಾಸ್ ಆಗಿ,್ ʼಕೈಗೆ ಬಂದ ತ್ತತ್ತು  ಬ್ಬಯಿಗೆʼ 

ಬಂದರುವುದಲಿ . ದಯಮಾಡಿ ಇೆಂತಹ್ ಒೆಂದು ತಪುಪ  ಆಗಬ್ಬರದು. ಆ ತಪುಪ  ಯಾವ 

ಕಾರಣ್ಕೆಾ  ಆಗಿದ್ಯೀ ಅದನುನ  ಉಲಿೆೀಖ್ ಮಾಡುವುದಕಿಾ ೆಂತಲ್ಲ, ಮುೆಂದ್ ಈ ರಿೀತ್ರಯ 

ತಪುಪ ಗಳ್ಳ ಆಗದ ರಿೀತ್ರ ನೀಡಿಕಳ್ಳು ವಂಥದಿು  ಬಹ್ಳ ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿದ್.  

ಶಿರ ೀ ಆಯನೂರು ಮಂಜುರ್ನಥ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಅದು ʼಕೈಗೆ ಬಂದ 

ತ್ತತ್ತು  ಬ್ಬಯಿಗೆʼ ಬಂದರುವುದಲಿ . ಬದಲ್ಕಗಿ, ಕೈಯಿೆಂದ ಬ್ಬಯಿಗೆ ಬಂದಂತಹ್ ತ್ತತು ನುನ , 

ಬ್ಬಯಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಕಸ್ವದುಕಳು ಬ್ಬರದು.  

ಡಾ: ತೇಜಸಿಾ ನ ಗೌಡ(ವಿಧಾನಸಭೆಯಂದ ಚುರ್ನಯತ್ರಾದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಇವೊತ್ರು ನ ದವಸ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು  ವಪಕ್ಷಗಳೆರಡೂ ಕೂಡ 

ಸಿ ಪರ ತ್ರಷಿ್ ಗಳಿಲಿದೇ ಇೆಂತಹ್ ವಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಚ್ಚೆಿ ಮಾಡುತೆು ೀವೆಂದರೆ, ಇೆಂತಹ್ 

ಪರ ಕರಣ್ಗಳ್ಳ ಮರುಕಳಿಸಬ್ಬರದು. ನಮಮ ಲಿ್ಲ  ಬೇರೆ ವಲಯಗಳಲಿ್ಲ  ಪರ ತ್ರರ್ಟನೆ ಮಾಡುವ 

ಅವಕಾಶವಾದರೂ ಪರ ಜ್ಞಪರ ಭುತಿ ದಲಿ್ಲ  ಇರುತು ದ್. ಆದರೆ, ಅಗತಯ  ಸೇವಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  

ಬರುವಂತಹ್ ಕಡಾಡ ಯ ಕತಿವಯ  ನಿವಿಹಸುವ ಸ್ವಬಬ ೆಂದಗಳಿಗೆ ಅನಾಯ ಯ ಆದಾಗ ಅವರು 

ಪರ ತ್ರರ್ಟನೆ ಮಾಡಿ ತಮಮ  ನೀವನುನ  ತೀಡಿಕಳ್ಳು ವ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಲಿ . ಏಕೆೆಂದರೆ, 

ಸಮಾಜಕೀಸಾ ರ ಕಾನೂನಿನಲಿ್ಲ  ಆ ಅವಕಾಶವನುನ  ಮಟಕುಗಳಿಸಲ್ಕಗಿರುತು ದ್.  Article 

21 of the Constitution of India ensures that: protection of life and personal liberty. 
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ಅವರಿಗೆ ಘನತೆಯಿೆಂದ ಬದುಕುವ ಅವರ ಜಿೀವನಕಾಾ ಗಿ ಉದಯ ೀಗವನುನ  ಗಳಿಸ್ವಕಳ್ಳು ವ 

ಅಹ್ಿತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಪರಿೀಕೆಾ ಗಳನುನ  ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಸದರಿ ಹುದಿ್ ಗಳನುನ  

ಗಳಿಸ್ವಕೆಂಡಿದಿಾರೆ. ಯಾವ ಕಾರಣ್ಕಾಾ ಗಿ ಇದರಲಿ್ಲ  ಅನಾಯ ಯವಾಗಿದ್ ಅದಕಿಾ ೆಂತಲ್ಲ 

ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ ಆ ಅನಾಯ ಯವನುನ  ಸರಿಪಡಿಸ್ವ, ಅತಯ ೆಂತ ಶ್ೀಘರ ವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ 

ಉದಯ ೀಗಾವಕಾಶವನುನ  ಕಲ್ಲಪ ಸ್ವಕಟ್ಟಟ  ಸಮಾಜಕೆಾ  ಅವರ ಸೇವ ಲರ್ಯ ವಾಗುವಂತೆ 

ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಮಾನಯ  ಗೃಹ್ ಸಚಿವರಾದಂತಹ್ ಶ್ರ ೀ ಅರಗ ಜ್ಞಾ ನೇೆಂದರ ರವರಲಿ್ಲ  ನಾನು 

ಕೂಡ ನನನ  ಎಲಿ್ಕ  ಸಹೊೀದಯ ೀಗಿಗಳ ರಿೀತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಒತಾು ಯ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. ಈ 

ಪರ ಸ್ವು ಪವನುನ  ತಂದದಿಕಾಾ ಗಿ ಮಾನಯ  ರವಕುಮಾರ್್ರವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಎಲಿ್ಕ  

ಸದಸಯ ರಿಗೆ ನನನ  ಅಭಿನಂದನೆಗಳನುನ  ಸಲಿ್ಲಸುತೆು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೀ ಯು.ಬಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ (ರ್ನಮನದೇಾಶನ ಹೊಂದ್ಧದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಪರ ಸುು ತ ನಿಯಮ 330ರಡಿಯಲಿ್ಲ  ನಾವು ಯಾವ ವಷಯದ ಮೇಲೆ ಚ್ಚೆಿ 

ಮಾಡುತ್ರು ದಿ್ ೀವ, ಅದನುನ  ತಂದಂತಹ್ ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಎನ್. ರವಕುಮಾರ್್ರವರು 

ಯಾವಾಗಲ್ಲ ಬಹ್ಳ ಅಥಿಪೂಣ್ಿವಾದ ವಷಯಗಳನುನ  ಚ್ಚೆಿಗೆ ತರುತಾು ರೆ. ಕಳೆದ 

ಅಧವೇಶನದಲಿ್ಲ  ಇದೇ ರಿೀತ್ರಯ ವಷಯವನುನ  ತಂದು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಸದನ ಸಮಿತ್ರ ಕೂಡ 

ರಚ್ನೆ ಆಗಿರುತು ದ್. ಇದುವರೆವಗೂ ಮಾನಯ  ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ರವರು ಮಾನಯ  

ಗೃಹ್ ಸಚಿವರ ಬಗೆೆ  ಸವಸ್ವು ರವಾದ ವವರಣೆ ಕಟಟ ರುತಾು ರೆ. ಆ ವಷಯ ನಮಗೆ 

ಗತ್ರು ರಲ್ಲಲಿ . ಆದರೆ, ಈ ವಷಯ ಇಷ್ಟಟ  ವಷಿದೆಂದ ಏತಕೆಾ  ನಿೆಂತ್ತ ಹೊೀಗಿರುತು ದ್ಯ್ದೆಂದು 

ಯಾರೂ ಕೇಳಿರುವುದಲಿ . ಇದರಲಿ್ಲ  ನಮಮ ದೇ ಅಪರಾಧ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ತಪಾಪ ಗಲ್ಕರದು. 

ಇದರಲಿ್ಲ  ಆಗಿದಿು  ಆಗಿದ್. ಇವೊತ್ರು ನ ದವಸ ಪರ ತ್ರದನ ಪೊಲ್ಲೀಸ್ ಇಲ್ಕಖೆಯಲಿ್ಲ  ಸ್ವವರಾರು 

ಹುದಿ್ ಗಳ ನೇಮಕಾತ್ರಗಾಗಿ ಅಜಿಿ ಆಹಿಾ ನಿಸುತ್ರು ರುತಾು ರೆ. ಅದಕಾಾ ಗಿ, ಮಾನಯ  ಗೃಹ್ ಸಚಿವರು 

ಈ ವಷಯದಲಿ್ಲ  ಅಧಕಾರಿಗಳ ಮಾತನುನ  ಕೇಳಬ್ಬರದು ಮತ್ತು  ಅವರು ಬರೆದು 

ಕಟಟ ದಿ ನನ ಷ್ಟ ೀ ಓದದರೆ ತಪಾಪ ಗುತು ದ್. ಈ ವಷಯವನುನ  ಮಾನವೀಯತೆಯ 

ದೃರ್ಷಟ ಯಿೆಂದ ಪರಿಗಣಿಸ್ವ ಈ 28 ಜನ ಯುವಕರಿಗೆ ಜಿೀವನಾೆಂಶ ಕಲ್ಲಪ ಸ್ವಕಡಬೇಕೆೆಂದು 

ಅವರಲಿ್ಲ  ನಾನು ಕಳಕಳಿಯಿೆಂದ ಕೇಳಿಕಳ್ಳು ತೆು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೀ ಕೆ.ಟ್ಟ. ಶಿರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ(ಪದವಿೀಧರರ ಕೆೆೀತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, 

ಐ.ಆರ್.ಬಿ.ಯಲಿ್ಲ  750 ಪೊಲ್ಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಟ ೀಬಲ್ ಹುದಿ್  ತ್ತೆಂಬುವುದಕಾಾ ಗಿ ಅಜಿಿ 

ಆಹಿಾ ನಿಸ್ವರುತಾು ರೆ. 750 ಜನ ಅಹ್ಿತೆ ಹೊೆಂದರುವವರಿಗೆ ಆಯ್ದಾ  ಪಟಟ ಯಲಿ್ಲ  ಪರ ಕಟ 

ಮಾಡಿರುತಾು ರೆ. ಅದಕೆಾ  ಸಂಬಂಧಪಟಟ  ಎಲಿ್ಕ  ಸ್ವೆಂಧುತಿ  ಪರ ಮಾಣ್ ಪತರ  ಬಂದರುತು ದ್. 
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ಅದರಲಿ್ಲ  722 ಜನಕೆಾ  ನೇಮಕಾತ್ರ ಆದೇಶದ ಪರ ತ್ರ ಕಟಟ ದಿು , ಇನುನ ಳಿದ 28 ಜನರಿಗೆ 

ನೇಮಕಾತ್ರ ಆದೇಶ ಪರ ತ್ರ ಕಟಟ ರುವುದಲಿ .  

(ಮುೆಂದು…) 

(765) 16-09-2021 (6.30) YL-VK              (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

ಶಿರ ೀ ಕೆ.ಟ್ಟ.ಶಿರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ (ಮಂದು):-  

ಆಯ್ದಾ  ಪಟಟ ಯನುನ  ಪರ ಕಟಗಳಿಸ್ವದಿು , ಆದೇಶವನುನ  ನಿೀಡಬೇಕಲಿವೇ? ನಮಮ  

ಅದೃಷಟ ವೆಂಬತೆ ಮಾನಯ  ಆಯನೂರ ಮಂಜುನಾಥ್ರವರ ಸೆನ ೀಹತರಾದ ತಮಮ  ಕಡೆಯಿೆಂದ 

ವತ್ರಯಿೆಂದ ಆದೇಶವನುನ  ಕಡಿಸುವಂತಹ್ ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬಂದದ್. ಪರ ತ್ರ ಅಧವೇಶನದ 

ಸಂದರ್ಿದಲಿ್ಲ  ಕಣಿಣ ೀರು ಹಾಕಿಕೆಂಡು ನಮಮ  ಕಠಡಿ ಹ್ತ್ರು ರ ಬರುತಾು ರೆ.  ಅದಕಾಾ ಗಿ ಅವರ 

ಕಣಿಣ ೀರು ಒರೆಸುವ ಕೆಲಸವನುನ  ದಯವಟ್ಟಟ  ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಕೇಳಿಕಳ್ಳು ತೆು ೀನೆ.   

ಶಿರ ೀ ಮರಿತಿಬಬ ೀಗೌಡ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆೆೀತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನಾನು ಹೆಚಿಚ ಗೆ 

ಮಾತನಾಡುವುದಕೆಾ  ಹೊೀಗುವುದಲಿ .   

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಸದನವು ನಗೆಗಡಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ತೇಲ್ಲತ್ತ) 

ಶಿರ ೀ ಮರಿತಿಬಬ ೀಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಈ ಪೊಲ್ಲೀಸ್ ಇಲ್ಕಖೆಯು ಶ್ಸುು  

ಇಲ್ಕಖೆಯಾಗಿದಿು , ಜನಸ್ವಮಾನಯ ರನುನ  ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಇಲ್ಕಖೆಯಾಗಿದ್.  ಇವತ್ರು ನ 

ದವಸ ಸ್ವವಲ್ ಪೊಲ್ಲೀಸ್ ಕೆಲಸವಾದರೆ, ಸಿ ಲಪ  ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವುದರಿೆಂದ ಕತಿವಯ  

ನಿವಿಹಸಲು ಬರುತಾು ರೆ.  ಆದರೆ, ಮಿೀಸಲು ಪೊಲ್ಲೀಸ್ ಹುದಿ್ಯಲಿ್ಲ  ಕತಿವಯ ವನುನ  

ನಿವಿಹಸಲು ಯಾರಾದರೂ ಬರುತಾು ರೆಯೇ ಎೆಂಬುದನುನ  ತ್ರಳಿಸಬೇಕು.   ಇೆಂತಹ್ 

ಸಂದರ್ಿದಲಿ್ಲ  ಇಲ್ಕಖ್ಯ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪರ ಕಾರ ಎಲಿವನೂನ  ಪೂಣ್ಿಗಳಿಸ್ವ, ಅವರಿಗೆ 

ಆದೇಶದ ಪರ ತ್ರಯನುನ  ನಿೀಡಲ್ಲಲಿವೆಂದರೆ ಹೇಗೆ?  ಇವತ್ರು ನ ದವಸಗಳಲಿ್ಲ  ಮಿೀಸಲು 

ಪೊಲ್ಲೀಸ್ ಮತ್ತು  ಕೆ.ಇ.ಬಿ. ಲೈನ್ ಮಾಯ ನ್ಗಳ್ಳ ಬಿ.ಇ. ಪದವಯನುನ  ಪಡೆದಂಥವರು 

ಅಜಿಿಯನುನ  ಸಲಿ್ಲಸುವಂಥ ಪರಿಸಿ್ವ ತ್ರಯಲಿ್ಲದಿು , ಅವರ ಜಿೀವನ ಅಷ್ಟಟ  ಕಷಟ ಕರವಾಗಿದ್.  

ಈಗಾಗಲೇ ಅವರ ಬಗೆೆ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಮಾತನಾಡಿದಿಾರೆ.  ನಿಜವಾಗಿಯು ಆ 

ಆದೇಶವನುನ  ಓದದರೆ ಅಧಕಾರಿಗಳೇ ತಪುಪ  ಮಾಡಿದಿಾರೆ ಎೆಂಬುದು ಕಂಡು ಬರುತು ದ್.  ಆ 

ಆದೇಶಕೆಾ  ಸಂಬಂಧಸ್ವದಂತೆ ಒೆಂದೇ ಒೆಂದು ಅೆಂಶವನುನ  ಈ ಸಂದರ್ಿದಲಿ್ಲ  ಓದ 

ತ್ರಳಿಸುತೆು ೀನೆ.  ಅದೇನೆೆಂದರೆ, ಅಧಯ ಕ್ಷರು, ಐ.ಆರ್.ಬಿ., ಕೆ.ಎಸ.ಆರ್.ಪಿ. ಸೆಪ ೀಷಲ್ ಆರ್.ಪಿ.ಸ್ವ. 
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ನೇಮಕಾತ್ರ ಸಮಿತ್ರ ಮತ್ತು  ಡೆಪೂಯ ಟ ಇನಿ್ಪ್ಕಟ ರ್್ ಜನರಲ್ ಆಫ್್ ಪೊಲ್ಲೀಸ, ಕೆ.ಎಸ.ಆರ್.ಪಿ. 

ಬ್ೆಂಗಳೂರುರವರ ವತ್ರಯಿೆಂದ ʼಶ್ರ ೀ ಕೆ.ದೇವೆಂದರ  ಎೆಂಬ್ಬತನಿಗೆ ʼಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಭಾಯ ರ್ಥಿಯು 

ಜ್ಞತ್ರ ಪರ ಮಾಣ್ ಪತರ ವನುನ  ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಿ, ಸದರಿ ಪರ ಮಾಣ್ಪತರ ವು ಸ್ವೆಂಧುತಿ  ಆಗಿರುವ 

ಬಗೆೆ  ದೃಢೀಕರಿಸ್ವ, ಸ್ವೆಂಧುತಿ  ಪರ ಮಾಣ್ಪತರ ವನುನ  ಜರೂರಾಗಿ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಕಳ್ಳಹಸುವಂತೆ 

ಕೀರಲ್ಕಗಿದ್ʼ ಎೆಂದು  ಒೆಂದು ಪತರ ವನುನ  ಬರೆಯಲ್ಕಗಿದ್.  ಎಲಿವನೂನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡು 

ಹೊೀಗಿ ಕಟಟ ರು ಸಹ್ ಆದೇಶವನುನ  ನಿೀಡಿಲಿ .  ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರ ೀ ಸುನಿೀಲ್ಕುಮಾರ್್ ಎಸ.ಕೆ. 

ಎೆಂಬ್ಬತನಿಗೆ ʼಈ ಕೆಳಗಿನ ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಯು ಜ್ಞತ್ರ, ಸ್ವೆಂಧುತಿ  ಪರ ಮಾಣ್ ಪತರ ಗಳನುನ  ಜರೂರಾಗಿ 

ಕಳ್ಳಹಸಬೇಕೆೆಂದುʼ ಪತರ  ಬರೆದದಿಾರೆ.  ಯಾವುದಾದರೂ ಆಯ್ದಾ  ಸಮಿತ್ರಯು ಆಯ್ದಾ  

ಆಗದಂಥ ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಯನುನ  ಸ್ವೆಂಧುತಿ  ಪರ ಮಾಣ್ ಪತರ ವನುನ  ಕೇಳ್ಳತಾು ರೆಯೇ? ಸ್ವೆಂಧುತಿ  

ಪರ ಮಾಣ್ ಪತರ  ಕೇಳಿದರೆ ಆತನುನ  ಸಂಪೂಣ್ಿವಾಗಿ ಆಯ್ದಾ ಗೆಂಡಿರುತಾು ನೆ ಎೆಂದಥಿ.  

ತದನಂತರ ಸ್ವೆಂಧುತಿ  ಪರ ಮಾಣ್ ಪತರ  ಸರಿಯಾಗಿದರೆ ಆತನಿಗೆ ಕೆಲಸ ನಿೀಡಲ್ಕಗುತು ದ್. 

ಇದ್ಲಿವೂ ಮುಗಿದದಿರೂ ಸಹ್ 2012ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನಿೆಂದ ಆ 28 ಮಂದ ಇಷ್ಟ ಲಿ್ಕ  

ಅಲೆದಾಡಿದರೂ ಸಹ್ ಆದೇಶವನುನ  ನಿೀಡಿರುವುದಲಿ .  ನಾನು ಸಹ್ ನನನ  ಹ್ತ್ರು ರ ಬಂದಂಥ 

ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಯನುನ  ಆದೇಶ ನಿೀಡದೇ ಇರುವುದಕೆಾ  ಬೇರೆ ಕಾರಣ್ ಇರಬಹುದು, ಅದೇನೆೆಂದು 

ಹೇಳಿ. ನನನ  ಹ್ತ್ರು ರ ಮುಚಿಚ ಡುವುದಕೆಾ  ಹೊೀಗಬೇಡಿ ಎೆಂದು ಕೇಳಿದಿ್ ೀನು.  ಅದಕೆಾ  ಅವರು 

ʼಸರ್್, ನಾವು ಕಛೇರಿ ಹ್ತ್ರು ರವೂ ಸೇರಿಸುವುದಲಿ , ಕಾರಣ್ ಕೇಳಿ ಪತರ ವನುನ  ನಿೀಡಿದರೆ ನಮಮ  

ಪತರ ವನುನ  ಸಹ್ ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಬಿಸ್ವಕುತಾು ರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಕಳ್ಳಹಸುತಾು ರೆ, ಏನು 

ಕಾರಣ್ವೆಂದು ಸಹ್ ಉತು ರವನುನ  ನಿೀಡುತ್ರು ಲಿ , ಅವರು ಹೇಳಿದ ಎಲಿ್ಕ  ದಾಖ್ಲೆಯನುನ  ಸಹ್ 

ಒದಗಿಸ್ವದಿ್ ೀವ, ಎೆಂದು ಕಣಿಣ ೀರು ಹಾಕಿಕೆಂಡು ಮಾತನಾಡಿದರು.  ಅವರುಗಳ್ಳ ಹ್ರಿದ ಬಟೆಟ , 

ತಲೆಯನುನ  ಸಹ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬ್ಬಚ್ದೇ ಇರುವ ಸಿ್ವ ತ್ರಯನುನ  ನೀಡಿದರೆ ನೀವಾಗುತು ದ್.  

ರಸೆು ಯಲಿ್ಲ  ತ್ರರುಗಾಡುವ ಹುಚ್ಚ ರಿಗಿೆಂತ ಅವರ ಜಿೀವನ ಕೆಟಟ ದಾಗಿದಿು , ಬಿ.ಇ. ಓದದಿ್ ೀನೆ 

ಎೆಂದು ಹೇಳ್ಳತಾು ರೆ, ಈ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲ್ಕಖೆಯಲಿ್ಲ  ಉನನ ತ ಇಲ್ಕಖೆಯ ಪೊಲ್ಲೀಸ್ನವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ 

ಇಲಿವೆಂದರೆ ಹೇಗೆ? ಕಳೆದ 10 ವಷಿಗಳಿೆಂದ ಈ ಸಮಸೆಯ  ಬಗೆಹ್ರಿಸ್ವಲಿವೆಂದರೆ ಯಾವ 

ಮಾನವೀಯತೆಯನಿನ ಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು ಅಧಕಾರಿಗಳ್ಳ ಕತಿವಯ ವನುನ  ನಿವಿಹಸುತ್ರು ದಿಾರೆ.  

ಅವರ ಮನೆಯವರಿಗೆ, ಸಂಬಂಧಕರಿಗೆ ಇೆಂತಹ್ ಸಮಸೆಯ  ಬಂದರೆ ಸುಮಮ ನೆ ಇರುತಾು ರೆಯೇ? 

ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳ್ಳ ಅಜಿಿಯನುನ  ಸಲಿ್ಲಸ್ವದಿು , ಈ ಹುದಿ್ಯು ಅವರ ಹ್ಕಾಾ ಗಿದಿು , 

ನಿಯಮಾವಳಿ ಪರ ಕಾರ ಸಕಾಿರವು ಆದೇಶವನುನ  ಹೊರಡಿಸ್ವದ್.  ಈಗಾಗಲೇ 10 ವಷಿಗಳ್ಳ 

ತಡವಾಗಿದಿು , ತಾವು ಆ 28 ಮಂದಗಳಿಗೆ ಆದೇಶವನುನ  ನಿೀಡುವುದಕಾಾ ಗುವುದಲಿವೆಂದರೆ, 
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ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಎಲಿ್ಲ  ಉದಯ ೀಗ ಸ್ವಗುತು ದ್?  ಕೆಲವರಿಗೆ ವಯೀಮಿತ್ರ ಮಿೀರಿದಿು , ಯಾವ 

ಇಲ್ಕಖೆಗೂ ಅಜಿಿ ಸಲಿ್ಲಸುವ ಹಾಗಿಲಿ .  ಒೆಂದು ವೇಳೆ ಆ 28 ಮಂದಗೂ ಆದೇಶವನುನ  

ನಿೀಡುವುದಕಾಾ ಗಲ್ಲಲಿವೆಂದರೆ, ಈ ಆಯ್ದಾ  ಸಮಿತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಯಾವಾಯ ವ ಪೊಲ್ಲೀಸ್ ಇಲ್ಕಖೆಯ 

ವರಿಷಿ್ಠಧಕಾರಿಗಳ್ಳ ಕತಿವಯ ವನುನ  ನಿವಿಹಸ್ವದಿಾರೆ, ಅವರೆಲಿರನೂನ  ಒಟ್ಟಟ ಗೂಡಿಸ್ವ, ಸದನ 

ಸಮಿತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದರ ಬಗೆೆ  ವಚಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಇದೇನು ಉದಘ ಟತನವೇ? ಪೊಲ್ಲೀಸ್ 

ಇಲ್ಕಖೆಯ ವರಿಷಿ್ಠಧಕಾರಿಗಳೇ ಈ ರಿೀತ್ರ ಮಾಡಿರುವುದು. 10 ವಷಿಗಳ್ಳ ಕಳೆದರೂ ಅವರಿಗೆ 

ಆದೇಶವನುನ  ನಿೀಡಿಲಿ , ಏತಕಾಾ ಗಿ ಅವರು ಕಛೇರಿ ಮುೆಂದ್ ಬಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಒಳಗೆ 

ಬಿಟ್ಟಟ ಕಳು ದೇ, ನೇಮಕಾತ್ರ ಮಾಡಲು ಸ್ವಧಯ ವಲಿ  ಎನುನ ವಂಥ ಮಾತನುನ  

ಹೇಳ್ಳವುದಕಾಾ ಗಲ್ಲಲಿವೆಂದರೆ, ಪೊಲ್ಲೀಸ್ ಇಲ್ಕಖೆಯ ವರಿಷಿ್ಠಧಕಾರಿಗಳ್ಳ ದೇವಾ 

ಲೀಕದೆಂದ ಇಳಿದು ಬಂದದಿಾರೆಯೇ? ಪೊಲ್ಲೀಸ್ ಇಲ್ಕಖೆಯು ಒೆಂದು ಶ್ಸ್ವು ನ 

ಇಲ್ಕಖೆಯಾಗಿದಿು , ಅದರ ಅಧೀನದಲಿ್ಲಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಅಧಕಾರಿಗಳಿದಿಾರೆ.  

ದಯವಟ್ಟಟ  ಕೂಡಲೇ ಈ 28 ಮಂದಗೆ ಆದೇಶವನುನ  ನಿೀಡಬೇಕು, ಇಲಿದದಿ ರೆ ತನಿಖೆಗೆ 

ಒಪಿಪ ಸಲ್ಲ.   

ಶಿರ ೀ ಅರಗ ಜಾಾ ನೇಂದರ  (ಗೃಹ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನಾನು 

ಗೃಹ್ ಸಚಿವನಾಗಿದಂಥ ಸಂದರ್ಿದಲಿ್ಲ  ನನಗೆ ಅರ್ಷಟ ಷ್ಟಟ  ಸಂತೀಷವಾಗಲ್ಲಲಿ .   

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಸದನವು ನಗೆಗಡಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ತೇಲ್ಲತ್ತ) 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರೆಲಿರೂ ಮಾತನಾಡಿದನುನ  ನೀಡಿದ ಮೇಲೆ 

ನಾನು ಇೆಂತಹ್ ಪರಿೀಕೆಾ ಗೆ ಒಳಗಾಗುತೆು ೀನೆ ಎೆಂದು ಅನಿಸ್ವರಲ್ಲಲಿ .   

ಶಿರ ೀ ಆಯನೂರು ಮಂಜುರ್ನಥ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಒೆಂದು ನಿಮಿಷ. 

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ ನಾನು ಬಹ್ಳ ಒಳೆು ಯ ಇಲ್ಕಖೆ ಸ್ವಕಿಾ ದ್ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಿ್ .  ಅದಕೆಾ  ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರು ʼಮಂಜಣಾ  ಇದುವರೆವಿಗೂ ನಮಗೆ ಪಲ್ಲೀಸ್ ನವರಿಂದ ಒಳಗೆ 

ಹಾಕಸಿಕೊಳಿು ವುದು ಗತಿು ತ್ತು , ಆಡಳಿತ್ ಮಾಡುವುದು ಗತಿು ರಲ್ಲಲಿ ʼ ಎೆಂದು 

ಹೇಳಿದಿರು. Honestly and friendly.  ಅದಕೆಾ  ನಾನು ʼಮತು ೆಂದು ದುರಂತ ಆಗುವ ಸ್ವಧಯ ತೆ 

ನಿನಗೆ ಇದ್, ಅತಾಯ ಚಾರ ಮಾಡಿದವರು ಜೈಲ್ಲನ ಒಳಗೆ ಹೊೀಗುತಾು ರೆಯೀ, ಬಿಡುತಾು ರೆಯೀ, 

ನಿನಗೆ ಮಾತರ  ರಾಜಿೀನಾಮೆ ಕೇಳ್ಳತಾು ರೆʼ ಎನುನ ವಂಥ ಮಾತನುನ  ಸಹ್ ಹೇಳಿದಿ್ ೀನು.  

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಸದನವು ನಗೆಗಡಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ತೇಲ್ಲತ್ತ) 
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ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆ ವಚಾರ ಬೇಡ.  ಸ್ವಕು ವಷಯದ ಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡಿ.  

ಶಿರ ೀ ಆಯನೂರು ಮಂಜುರ್ನಥ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಹಾಗಾಗಿ 

ಬೇರೆಯವರ ತಪಿಪ ಗೆ ತಲೆದಂಡ ಆಗುವುದಾದರೆ ಅದು ಗೃಹ್ ಸಚಿವರದಾಗಿರುತು ದ್.   

ಶಿರ ೀ ಅರಗ ಜಾಾ ನೇಂದರ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಹಾಗಾಗಿ ತಾವು ಆಗಾಗ ನನನ  

ನೆರವಗೆ ಬರಬೇಕಾಗುತು ದ್.  ನನನ  ಹ್ತ್ರು ರ ಸಹ್ ಆ 28 ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳ್ಳ ಬಂದದಿರು.  ನನಗೆ 

ಎಲಿದರಲಿ್ಲಯು ಹೃದಯವಂತ್ರಕೆ ಇದಿು , ಬಹುಶಃ ಅವರ ಕಷಟ  ನನಗೆ ಅಥಿವಾದ ಹಾಗೆ 

ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಥಿವಾಗಲು ಸ್ವಧಯ ವಲಿ .  ಮಾನಯ  ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ರವರು 

ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ತ ನಿಜ.  ಆದರೂ ನಾನು ಈ ಸಿ್ವನಕೆಾ  ಬಂದದಿ್ ೀನೆ ಹಾಗೂ ನನಗೆ ಸಹಾಯ 

ಮಾಡುವಂಥ ಮನಸಿು  ಸಹ್ ಇದ್.  ಆದರೆ, ನನಗೆ ಅಧಕಾರಿಗಳ್ಳ ನಿೀಡಿದಂಥ ಮಾಹತ್ರ 

ಪರ ಕಾರ 2012ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನಲಿ್ಲ  India Reserve Battalion ಗೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತ್ರ ಪರ ಕಿರ ಯ್ದಯಿೆಂದ 

ಸೆಪ ೀಷಲ್ ರಿಸವ್  ಪೊಲ್ಲೀಸ್ ಕಾನಿ್ಟೇಬಲ್ ಹುದಿ್ ಗೆ ಆಯ್ದಾ  ಮಾಡಲ್ಕದ ಪರ ಕಿರ ಯಾಗಿದ್. ಈ 

ವಚಾರವು ಅಷಟ ಕೆಾ  ಸ್ವೀಮಿತಗಳು ದೇ ಅದರ ವರುದಿವಾಗಿ ಆ 28 ಮಂದಗಳ್ಳ ಕೆ.ಎ.ಟ. 

ಮರೆ ಹೊೀಗಿದಿರು.   ಮಾನಯ  ಮರಿತ್ರಬ್ಬ ೀಗೌಡರು ಓದದ ದಾಖ್ಲೆ ಏನಿದ್, ಆ 

ದಾಖ್ಲೆಯನೆನ ೀ ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಹೊೀಗಿ, ಕೆ.ಎ.ಟ. ಗೆ ಸಲಿ್ಲಸ್ವದಿು , ಕೆ.ಎ.ಟ.ಯಲಿ್ಲಯು ಸಹ್ 

ನಿಮಗೆ claim ಮಾಡುವುದಕೆಾ  ಬರುವುದಲಿವೆಂದು ಅವರ ಮನವ ತ್ರರಸಾ ೃತಗೆಂಡಿದ್.  

ತದನಂತರ ಕೆ.ಎ.ಟ. ಆದೇಶದ ವರುದಿವಾಗಿ ಉಚೆ್  ನಾಯ ಯಾಲಯದಲಿ್ಲ  ರಿಟ್ ಅಜಿಿ 

ಸಲಿ್ಲಸ್ವದಿು , ಅಲಿ್ಲಯು ಸಹ್ ಅವರ ರಿಟ್ ಅಜಿಿ ತ್ರರಸಾ ೃತಗೆಂಡಿದಿ್ .   ಅವರ ಮನವ 

ಪುರಸಾ ರಿಸ್ವಲಿ .  2012-13ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ನಡೆದಂತಹ್ ನೇಮಕಾತ್ರ ಪರ ಕಿರ ಯ್ದಯಾಗಿದಿು , ಇದರ 

ಮೇಲೆ 2016, 2017, 2018, 2019ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ಅಷ್ಟಟ  ಹುದಿ್ ಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತ್ರ ಪರ ಕಿರ ಯ್ದ 

ಮಾಡಲ್ಕಗಿದ್.  ಆದರೆ, ಆ 28 ಮಂದ ಏತಕೆಾ  ಅಜಿಿ ಸಲಿ್ಲಸಲ್ಲಲಿ  ಎೆಂಬುದರ ಮಾಹತ್ರ 

ಗತಾು ಗಲ್ಲಲಿ .  ಏಕೆೆಂದರೆ, ಎರಡು ಸಲ ನಾಯ ಯಾಲಯದಲಿ್ಲ  ಅವರ ಅಜಿಿ ತ್ರರಸಾ ೃತಗೆಂಡ 

ಮೇಲೆ ಈ ಆಯ್ದಾ  ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಸ್ವದರೆ, ಸಿ ಲಪ  ಮಂದಗಾದರೂ ಒಳೆು ಯದಾಗುತ್ರು ತ್ತು  

ಎನುನ ವುದು ನನನ  ಭಾವನೆ.  ಆದರೆ, ಅವರು ಭಾಗವಹಸ್ವಲಿ .  ಆದಿ ರಿೆಂದ ನಮಮ  

ಅಧಕಾರಿಗಳ್ಳ ನಿೀಡಿದಂಥ ಮಾಹತ್ರ ಪರ ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಆಯ್ದಾ  ಪರ ಕಿರ ಯ್ದ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ 

ಎಷ್ಟಟ  ಸಿ್ವನಕೆಾ  ಅಧಸೂಚ್ನೆ ಪರ ಕಟವಾಗುತು ದ್, ಆ ಸಿ್ವನಕಿಾ ೆಂತ ಸಿ ಲಪ  ಜ್ಞಸ್ವು  ಜನರನೆನ ೀ 

ನಾವು ಕರೆಯುತೆು ೀವ.  ಏಕೆೆಂದರೆ, ಸ್ವೆಂಧುತಿ  ಪರ ಮಾಣ್ ಪತರ , ಜ್ಞತ್ರ ಪರ ಮಾಣ್ ಪತರ , ಅವರ 

ಅೆಂಕ-ಪಟಟ  ಸರಿಯಿಲಿದ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ  ಕೆಲವರನುನ  ಅಲಿ್ಲಯೇ ಕೈಬಿಡುವಂಥ ಪರ ಸಂಗ 

ಉದಭ ವಸುವುದರಿೆಂದ ಸ್ವಧಯ ವಾದಷ್ಟಟ  ಮಂದಯನುನ  ಆಯ್ದಾ  ಮಾಡಿಕಳು ಲು 
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ಅನುಕೂಲವಾಗುತು ದ್.  ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ.ಸ್ವ. ಒಳಗೆಂಡಂತೆ ಬೇರೆ-ಬೇರೆ ಇಲ್ಕಖೆಗಳಲಿ್ಲಯು ಇದೇ 

ರಿೀತ್ರ ಮಾಡಲ್ಕಗುವುದರಿೆಂದ ಅದೇ ಮಾಗಿದಲಿ್ಲ  ನಾವು ಕರೆದದಿ್ ೀವ.  ಹಾಗಾಗಿ ಅೆಂದನ 

ದವಸ ಎಷ್ಟಟ  ಸಿ್ವನಗಳಿಗೆ ಅಧಸೂಚ್ನೆ ಹೊರಡಿಸಲ್ಕಗಿತ್ತು , ಅಷ್ಟಟ  ಸಿ್ವನಗಳ ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳ 

ಅೆಂಕಪಟಟ  ಮತ್ತು  ದಾಖ್ಲೆಗಳ್ಳ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು .  ಆದುದರಿೆಂದ ಅಧಕೃತ ಸೂಚ್ನೆಯಲಿ್ಲ  

ಎಷ್ಟಟ  ಸಂಖೆಯ ಯನುನ  ನಮೂದಸಲ್ಕಗಿತ್ತು .  ಅಷ್ಟಟ  ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳನುನ  ಆಯ್ದಾ  

ಮಾಡಲ್ಕಯಿತ್ತ. ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿಯಾಗಿದಿ ರಿೆಂದ ಇವರನುನ  ನೇಮಕಾತ್ರ ಮಾಡಿಕಳು ಲ್ಕಗಿಲಿ .  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ ಒೆಂದು ನಿಮಿಷ. ತಾವು ಸ್ವೆಂಧುತಿ  ಪರ ಮಾಣ್ 

ಪತರ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಬರುವಂತೆ ಆ 28 ಮಂದಗೂ ಸೂಚಿಸಲ್ಕಗಿದಿು , ಆಯ್ದಾ ಗೆಂಡವರಿಗೆ 

ಮಾತರ  ಅಲಿವೇ ಸ್ವೆಂಧುತಿ  ಪರ ಮಾಣ್ ಪತರ ವನುನ  ಕೇಳ್ಳವುದು?  

ಶಿರ ೀ ಅರಗ ಜಾಾ ನೇಂದರ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಹೌದು. ನಾವು ಎಲಿ್ಕ  ದಾಖ್ಲೆ 

ಒಳಗೆಂಡಂತೆ ಕರೆದದಿು , ಕೆಲವರು ತಪುಪ  ಸ್ವೆಂಧುತಿ  ಪರ ಮಾಣ್ ಪತರ ವನುನ  

ಸಲಿ್ಲಸುವುದರಿೆಂದ ಸಹ್ ಬಿದಿು  ಹೊೀಗುವ ಸ್ವಧಯ ತೆ ಇದ್.  ಪದೇ ಪದೇ interview 

ನಡೆಸುವುದಕಿಾ ೆಂತ ಹೆಚಿಚ ನ ಜನರನುನ  ಕರೆದು, ಅವರಲಿ್ಲ  ಯಾರ ದಾಖ್ಲೆ ಸರಿಯಾಗಿರುತು ದ್ 

ಅೆಂಥವರನುನ  ಆಯ್ದಾ  ಮಾಡಿಕಳು ಲ್ಕಗುವುದು.     

ಶಿರ ೀ ಬಸವರಾಜ ಪ್ರಟ್ಟೀಲ  ಇಟಗಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ,  ಎಲಿ್ಕ  ಕಡೆ 

waiting list or reserve ಎೆಂದು ಮಾಡುತಾು ರೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮದಲು ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಉತು ರವನುನ  ನಿೀಡಲ್ಲ.   

ಶಿರ ೀ ಅರಗ ಜಾಾ ನೇಂದರ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಆ ಕಾರಣ್ದೆಂದಾಗಿ ಆ 28 

ಮಂದ ಆಯ್ದಾ ಗೆಂಡಿಲಿವೆಂದು ನಮಮ  ಅಧಕಾರಿಗಳ್ಳ ತ್ರಳಿಸ್ವದಿಾರೆ.  

  (ಮುೆಂದು…) 

 (766) 16.09.2021/6.40/ ಎಸ್ಕೆ/ಬಿಎನ್ಎಸ್ 

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

   ಶಿರ ೀ ಎಸ್ .ಆರ . ಪ್ರಟ್ಟೀಲ  (ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಈಗಾಗಲೇ ತಾವು 

ಅೆಂತ್ರಮವಾಗಿ ಹೇಳ್ಳವುದಕಿಾ ೆಂತ ಮದಲು ಇದರ ಬಗೆೆ  ನಾನು ಓದದ್. ಇದು ಕೆ.ಎ.ಟ.ಯಲಿ್ಲ  ಬಿದಿು  

ಹೊೀಗಿದ್. ಆಮೇಲೆ ರಿಟ್ ಪಿಟಷನ್ ಹಾಕಿದಿಾರೆ.    ಅವರು ರಿಟ್ ಪಿಟಷನ್ನಲಿ್ಲಯೂ ಕೂಡ ಯಶಸಿ್ವ  
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ಆಗಿಲಿ . ಅವರ ಸಿ್ವ ತ್ರ-ಗತ್ರಯನುನ  ನೀಡಿ, ನಾನು ಒೆಂದು ಶಬಿ ವನುನ  ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್. ಮಾನವೀಯತೆ 

ಮತ್ತು  ಹೃದಯ ಶ್ರ ೀಮಂತ್ರಕೆಯಿೆಂದ ಇವರ ರ್ವಷಯ ತು ನುನ   ದೃರ್ಷಟ ಯಲಿ್ಲಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು, ಸಕಾಿರ 

ಎೆಂದರೆ,್ ‘think and do no wrongʼ್ ಎೆಂದು. ಇವರು ನಿೀಡಿದ ಅಜಿಿಯು ನಾಯ ಯಾಲಯದಲಿ್ಲ  

ಪುರಸ್ವಾ ರವಾಗಿರುವುದಲಿ . ಆದರೆ, ತಮಮ  ಇಲ್ಕಖೆಯಲಿ್ಲ  ಹುದಿ್ಯನುನ  ಸೃರ್ಷಟ  ಮಾಡಿಕೆಂಡು, 

ಅವರಿಗೆಂದು ಅವಕಾಶವನುನ  ಕಲ್ಲಪ ಸ್ವಕಡಿ. ಏಕೆೆಂದರೆ ನಾನೂ ಕೂಡ ಮೂಲತಃ 

ವಕಿೀಲನಾಗಿರುವುದರಿೆಂದ ಇದು ನನಗೆ ಅಥಿವಾಗುತು ದ್. ಕೆ.ಎ.ಟ. ಆದೇಶವದ್. ರಿಟ್ ಪಿಟಷನ್ನ  

decision ಇದ್. But, apart from this, ಇವರು ಮಾಡಿದಿಾರೆೆಂದ ಕೂಡಲೇ ಸಕಾಿರ ವಶಾಲ 

ಹೃದಯದೆಂದ ಆ ಒೆಂದು ದಡಡ  ಇಲ್ಕಖೆಯಲಿ್ಲ  ಅವರನುನ  ವಲ್ಲೀನಗಳಿಸಬೇಕು. ಇವರಲಿ್ಲ  ಬಿ.ಇ. 

ಪದವ, ಬಿ.ಎಸ್ಸ್ವ. ಪದವ ಹೊೆಂದದವರು ಇದಿಾರೆ. ಸುಮಾರು ಹ್ನೆನ ರಡು ವಷಿಗಳಿೆಂದ  ಎಲಿರ 

ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅಲೆದಾಡಿದಿಾರೆ. ಮಾನಯ  ಸಚಿವರ ಬಳಿ ಮದಲೇ ಬಂದರಬೇಕು. ಏಕೆೆಂದರೆ ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರೇ ಗಾರ ಯ ೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸುವರು. ಆ ದೃರ್ಷಟ ಯಿೆಂದ ಇದನುನ  ಮಿೀರಿಯೂ ಸಕಾಿರ ಒೆಂದು ಚಿೆಂತನೆ 

ಮಾಡಿ, ಅದನುನ  ಪರಿಶ್ೀಲ್ಲಸ್ವ, ಅವರಿಗೇನಾದರೂ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಲಪ ಸುವುದಕೆಾ  ಸಕಾಿರಕೆಾ  ಅದು 

ದಡಡ  ಕೆಲಸವೇನಲಿ . Creating employment opportunity for them is not a difficult thing 

because already they are age barred. ಈಗ ಅವರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೊೀಗುವುದಕೆಾ  ಸ್ವಧಯ ವಲಿ . 

ಅವರಿಗೆ ವಯಸಿು  ಮಿೀರಿ ಹೊೀಗಿದ್. I think for general category the age limit is 25 years and 

for SC/ST it is 28 years. ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಮಾನವೀಯತೆ ದೃರಿ್ಷಯಿೆಂದ ಮತ್ತು  ವಶಾಲ 

ಹೃದಯದೆಂದ ಅವರು ರ್ವಷಯ ತು ನುನ  ದೃರ್ಷಟ ಯನಿನ ಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು, ಈ ಒೆಂದು ಇಲ್ಕಖೆಯಲಿ್ಲ  

ಯಾವುದಾದರೂ ಹುದಿ್ ಗಳನುನ  ಸೃರ್ಷಟ  ಮಾಡಿ, ಇದರಲಿ್ಲ  ಅವಕಾಶ ಸೃರ್ಷಟ ಸುವುದಕೆಾ  ದಾರಿಯನುನ  

ಕಂಡು ಹಡಿಯಿರಿ. ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ತಮಮ  ಇಲ್ಕಖೆಯ ಅಧಕಾರಿಗಳ ಜತೆ ಮತು ಮೆಮ   ಚ್ಚೆಿ 

ಮಾಡಿ, ಒೆಂದು conclusion ಗೆ ಬನಿನ . ಅವರಿಗೆ ಆದಷ್ಟಟ  ನಿರಾಶೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎೆಂದು ನಾನು ತಮಮ  

ಮೂಲಕ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ ವನಂತ್ರ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೀ ಅರಗ ಜಾಾ ನೇಂದರ  (ಗೃಹ ಸಚಿವರು):-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ವರೀಧ 

ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಹೇಳಿರುವಂತಹ್ದಿ ರ ಬಗೆೆ  ನನಗೆ ಅಥಿವಾಗುತು ದ್. ಎರಡು ವಷಿ ಜ್ಞಸ್ವು  

ಮಾಡಿಕಡಿರಿ  ಎೆಂದು ನಿನೆನ  ಕೂಡ ಒೆಂದು ದಡಡ  ತಂಡ ಬಂದತ್ತು .  ಈಗ ಮತೆು  Constable 

recruitment ನಡೆಯುತ್ರು ದ್.  ಅಷ್ಟ ೆಂದು ನಿರುದಯ ೀಗ ಸಮಸೆಯ  ಇವಲಿವೂ ಕೂಡ ಇದ್. 480 ಜನ 

ಆರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳ್ಳ ಎೆಂಟ್ಟ ತ್ರೆಂಗಳ ತರಬೇತ್ರಯನುನ  ಪಡೆದು, ಕನೆ ಪಥ ಸಂಚ್ಲನ ಕಡೂರಿನಲಿ್ಲ  

ನಡೆದತ್ತು . ಅಲಿ್ಲಗೆ ನಾನು ಹೊೀದಾಗ, 52 ಜನ ಆರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳ್ಳ ಇೆಂಜಿನಿೀಯರಿೆಂಗ್್ ಪದವ 

ಮುಗಿಸ್ವಕೆಂಡು ಕಾನಿ್ಟೇಬಲ್  ಹುದಿ್ ಗೆ ಬಂದದಿರು.  ಇವರ ವದಾಯ ಹ್ಿತೆ ಏನು ಎೆಂದು ನಾನು 

ಅವರನುನ  ಕೇಳಿದ್. ಕಾನಿ್ಟೇಬಲ್ ಹುದಿ್ ಗೆ ಬಿ.ಇ. ಪದವ ಮಾಡಿದವರು ಬಂದದಿಾರೆ. ಈಗ 

ಕಾನಿ್ಟೇಬಲ್ ಹುದಿ್ ಗೆ ಒಳೆು ಯ ಸಂಬಳವದ್. ಈ ಹುದಿ್ ಗೆ ಆರಂರ್ದಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು ರೂ.35,000 

ರಿೆಂದ  ರೂ.40,000ಗಳವರೆಗೆ ಇದ್. ಹಾಗಾಗಿ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲಿ್ಲ  ಹೊೀಗುವುದು ಎೆಂದು ಈ ಹುದಿ್ ಗೆ 
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ಬರುತಾು ರೆ. ಯುವಕರಲಿ್ಲ  ನಿರುದಯ ೀಗ ಸಮಸೆಯ  ಅಷ್ಟ ೆಂದು ಇದ್. ಈ ಸಮಸೆಯ ಗಳೆಲಿವೂ ಕೂಡ 

ನನಗೆ ಅಥಿವಾಗುತು ದ್. ಇೆಂತಹ್ ಒೆಂದು ಸಂದರ್ಿದಲಿ್ಲ ,  ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈಗ ನಾನು 

ತಾತಾಾ ಲ್ಲಕವಾಗಿ ಅಸಹಾಯಕ. ಅಧಕಾರಿಗಳ ಜತೆ ಮತು ಮೆಮ  ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಎೆಂದು  ಮಾನಯ  

ವರೀಧ ಪಕ್ಷದವರು ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಆಗುತು ದ್ ಎೆಂದು ನಾನು 

ಯಾವ ಆಶಿಾ ಸನೆಯನುನ  ಕಡುವುದಕಾಾ ಗುವುದಲಿ . ಹರಿಯರಾದಂತಹ್ ಮಾನಯ  ವರೀಧ 

ಪಕ್ಷದವರು ಮತ್ತು  ಸದನದ ಸದಸಯ ರೆಲಿರೂ ಅವರ ಬಡತನ, ಕಷಟ ದ ಪರವಾಗಿ ನೆಂದು 

ಮಾತನಾಡಿದಿಾರೆ. ಇದು ನನಗೆ ಅಥಿವಾಗುತು ದ್. ನಮಮ  ಅಧಕಾರಿಗಳ ಜತೆಯಲಿ್ಲ  ಪುನರ್್ 

ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡುವುದಕೆಾ  ಏನಾದರೂ ಅವಕಾಶವದ್ಯೇ ಎೆಂಬ ಬಗೆೆ  ನಾನು ಮಾತನಾಡುತೆು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೀ ಎನ್ . ರವಿಕುಮಾರ  (ವಿಧಾನಸಭಾಯಂದ ಚುರ್ನಯತ್ರಾದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಉತು ರ ಕಟಟ ರುವಂತಹ್ ಪರ ತ್ರ ನನಗೆ ಸ್ವಕಿಾ ದ್. ಆ 

ಉತು ರದಲಿ್ಲರುವ ಪರ ಕಾರ “ಆದಾಗೂಯ  ಸಹ್ ಅಜಿಿದಾರರು ಕೇವಲ ದಾಖ್ಲ್ಕತ್ರ ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಹಾಗೂ 

ವೈದಯ ಕಿೀಯ ಪರಿೀಕೆಾ ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲ್ಕದ ಕಾರಣ್ವನುನ  ಪರ ತ್ರಪಾದಸ್ವಕೆಂಡು ನೇಮಕಾತ್ರ ಆದೇಶ 

ನಿೀಡುವಂತೆ ಕೀರಿರುತಾು ರೆ.”್ ಆ ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳ್ಳ ದಾಖ್ಲ್ಕತ್ರ ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮತ್ತು  ಇನಿನ ತರ 

ಪರಿೀಕೆಾ ಗಳನೆನ ಲಿ್ಕ  ನಾವು ಪಾಸು ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ, ಉದಯ ೀಗ ಕಡಿ ಎೆಂದು ಕೇಳ್ಳತ್ರು ದಿಾ ರೆ. ಅದನೆನ ೀ 

ಉಳಿದರುವಂತಹ್ ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳ್ಳ ಕೇಳಿರುವಂತಹ್ದಿು . ಉಳಿದರುವ ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳ್ಳ ದಾಖ್ಲ್ಕತ್ರಯ 

ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ  ಪರಿೀಕೆಾ  ಪಾಸು ಮಾಡಿರುವುದರ ಮೇಲೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ಉದಯ ೀಗ ಸ್ವಕಿಾ ರುವುದು. 

ಇಲಿ್ಲ  ವಷಯ ಏನೆೆಂದರೆ,  750 ಹುದಿ್ ಗಿೆಂತ ಇನುನ  ಹೆಚ್ಚಚ   ಹುದಿ್ಯನುನ  ಕಟಟ ದಿಾರೆ. ಇಲಿ್ಲ  

ಒಳಗಡೆ ನಡೆದರುವಂತಹ್ದಿ ರ ಬಗೆೆ  ನನಗೆ ಗತಾು ಗಿದ್. ಈ ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳ್ಳ ಪರಿೀಕೆಾ  ಮತ್ತು  

ದಾಖ್ಲ್ಕತ್ರಯ ಪರಿಶ್ೀಲನೆಯಲಿ್ಲ  ಏನೆಂದು ಪಾಸು ಮಾಡಿದಿಾರೆ, ಇವರ ನಂತರ ಬಂದರುವ 

ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳನುನ  ನೇಮಕ ಮಾಡಿದಿಾರೆ.  ಆ ಟೈಮ್ನಲಿ್ಲರುವ  ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳ್ಳ ಏನು ಪಾಪ 

ಮಾಡಿದಿಾರೆ? ನನನ  ಪರ ಕಾರ ಇವರು ಫುಟ್ ಪಾತ್ನಲಿ್ಲದಿಾರೆ. ಅವರನುನ  ಯಾರೂ ಕೇಳ್ಳವುದಲಿ . 

ಅವರಿಗೆ ಯಾರೂ ಉದಯ ೀಗ ಕಡುತೆು ೀವೆಂದು ಹೇಳ್ಳವುದಲಿ . ಅವರು ಕೂಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟ . 

ನಾನು ತಮಮ  ಮೂಲಕ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ ವನಂತ್ರ ಮಾಡುವುದೇನೆೆಂದರೆ, ಅಧಕಾರಿಗಳ್ಳ 

ಕಟಟ ೆಂತಹ್ದಿ ಕೆಾ  ಅೆಂತ್ರಮ ಎೆಂಬ ನಿಧಾಿರಕೆಾ  ಬರಬ್ಬರದು. Actually, ಅಲಿ್ಲ   ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 

ವಂಚ್ನೆ ಮತ್ತು  ಅನಾಯ ಯವಾಗಿದ್.  ಇದರ ಬಗೆೆ  ನಾನು ಎಲಿ್ಲ  ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳ್ಳವುದಕೆಾ  

ಸ್ವದಿ ನಿದಿ್ ೀನೆ. ಇದರ ಬಗೆೆ  ನಾನು ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಬ್ಬರಿ ಅಧಕಾರಿಗಳ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಿದಿ್ ೀನೆ. ಅವರು 

ಇದರ ಬಗೆೆ  ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡುತೆು ೀವೆಂದು ಹೇಳಿ, ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟಟ  ವಷಿಗಳ ಕಾಲ ತಳಿು ಕೆಂಡು 

ಬಂದದಿಾರೆ. ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳ್ಳ ಅವರ ಚ್ಪಪ ಲ್ಲ ಸವದು ಹೊೀಗುವಷಟ ರ ಮಟಟ ಗೆ ಅಲೆದಾಡಿದಿಾರೆ.  

ಅವರು ಹ್ಣ್ ಖ್ಚ್ಚಿ ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದಿಾರೆ. ಅವರು ಸ್ವಲವನುನ  ಕೂಡ ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಅವರು 

ಅಕ್ಷರಶಃ ಅತಯ ೆಂತ ರ್ಯಾನಕ ಮತ್ತು  ಬಬಿರ ಸಿ್ವ ತ್ರಯಲಿ್ಲದಿಾರೆ.  ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನುನ  ಕರುಣೆ ಮತ್ತು  

ಮಾನವೀಯತೆಯ ದೃರ್ಷಟ ಯಿೆಂದ ಸಕಾಿರ  ಈ ಬಡ 28 ಜನ ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳ ಸಹಾಯಕೆಾ  ಬರಬೇಕು. 
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ಈ ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹ್ಳ ಅನಾಯ ಯವಾಗಿದ್ ಎೆಂದು  ನಾನು ತಮಮ  ಮೂಲಕ ಮಾನಯ  ಗೃಹ್ 

ಸಚಿವರಿಗೆ ಕಳಕಳಿಯಿೆಂದ ವನಂತ್ರ ಮಾಡಿಕಳ್ಳು ತೆು ೀನೆ.  ಅವರು ಎಲಿ  ಕಡೆ ಅಲೆದಾಡಿ, ಸ್ೀತ್ತ 

ಸುಣ್ಣ ವಾಗಿದಿಾರೆ. ಅವರಿಗೆಂದು ಆಶರ ಯ ಸ್ವಗಬೇಕಾಗಿದ್.  ಈ 28 ಜನ ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪೊಲ್ಲೀಸ್ 

ಕಾನಿ್ಟೇಬಲ್ ಹುದಿ್ಯನುನ  ಕರುಣಿಸಬೇಕೆೆಂದು, ನಾನು ಕನೆಯದಾಗಿ, ಬಿನನ ಹ್ ಪೂವಿಕ 

ಪಾರ ಥಿನೆಯೆಂದಗೆ ತಮಮ  ಮೂಲಕ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರನುನ  ವನಂತ್ರ ಮಾಡಿಕಳ್ಳು ತೆು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೀ ಆಯನೂರು ಮಂಜುರ್ನಥ  (ಪದವಿೀಧರರ ಕೆೆೀತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ,  

ಸಕಾಿರ ನಿೀಡಿರುವಂತಹ್ ಉತು ರದಲಿ್ಲ  ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್. ನಾನು ಒೆಂದು ವಾಕಯ ವನುನ  ಓದುತೆು ೀನೆ; 

“ತಾತಾಾ ಲ್ಲಕ ಆಯ್ದಾ  ಪಟಟ ಯನಿ ಯ ಹಾಗೂ ದಾಖ್ಲ್ಕತ್ರ ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮತ್ತು  ವೈದಯ ಕಿೀಯ 

ಪರಿೀಕೆಾ ಯಲಿ್ಲ  ಅಹ್ಿಗೆಂಡ ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳ ಅೆಂತ್ರಮ ಆಯ್ದಾ  ಪಟಟ ಯನುನ  ಪರ ಕಟಸ್ವ ನೇಮಕಾತ್ರ 

ಆದೇಶವನುನ  ಹೊರಡಿಸಲ್ಕಗಿರುತು ದ್.”್ ್ ನಾನು ನೇಮಕಾತ್ರಯನೆನ ೀ ಕೇಳ್ಳತ್ರು ರುವುದು. ತಾವು 

ಬರೆದರುವ ಪತರ ದಲಿ್ಲ  ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಿದಿ ೀರಿ. ಜಿಲಿ್ಕಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಕೇಳಿದಿ ೀರಿ, ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರು ಉತು ರವನುನ  ಏನು ಕಟಟ ದಿ ೀರಿ. ಅದನುನ  ನಾನು ಒೆಂದು ರಿೀತ್ರಯಲಿ್ಲ  endorse 

ಮಾಡಿಕೆಂಡು,  for the argument sake, ನಾನು ಹೇಳ್ಳತ್ರು ದಿ್ ೀನೆ. ಹುದಿ್ ಗಳಿಗೆ  ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳ್ಳ 

ಆಯ್ದಾಯಾಗಿರುತಾು ರೆ. ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳನುನ  ಆಯ್ದಾ  ಮಾಡಿ, ಪರ ಕಟ ಮಾಡಿದಿ್ ೀನೆೆಂದು ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು 

ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಆಯ್ದಾಯಾದ  ಕಾನಿ್ಟೇಬಲ್ಗಳನುನ  ಮೂಲ ತರಬೇತ್ರಗಾಗಿ 

ಕಳ್ಳಹಸಬೇಕಾಗಿದ್ ಎೆಂದು ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಉತು ರದಲಿ್ಲ  ಹೇಳಿದಿಾರೆ.    ಯಾರನುನ  ತರಬೇತ್ರಗೆ 

ಕಳ್ಳಹಸಬೇಕಾಗಿದ್, after selection. Selection ಇಲಿದೇ, ಅಹ್ಿತೆ ಇಲಿದೇ ಯಾರನುನ  ತರಬೇತ್ರಗೆ 

ಕಳ್ಳಹಸುವುದಲಿ . ವಯ ಕಿು ಗತವಾಗಿ ಪರ ತ್ರಯಬಬ ರಿಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಬರೆದದಿಾರೆ. ಇವರನುನ  ತರಬೇತ್ರಗೆ 

ಕಳ್ಳಹಸ್ವಕಡಬೇಕಾಗಿದ್. ಅದಕೆಾ  ಸ್ವೆಂಧುತಿ  ಪತರ ವನುನ  ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಕೂಡಲೇ ಅವರ 

ತರಬೇತ್ರಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಡಿ ಎೆಂದು ಕೇಳಿದಿಾರೆ. ಆಯ್ದಾಯಾಗಿದಿಾರೆೆಂದು ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು 

ನಿೀಡಿರುವ ಉತು ರದಲಿ್ಲ  ಹಾಗೆಯೇ ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ಆಯ್ದಾ  ಪಟಟ  ಪರ ಕಟಸ್ವದಿ್ ೀವೆಂದು ಹೇಳಿದಿ ೀರಿ.  ಆದರೆ, 

ಕನೆಯದಾಗಿ ಮಾನಯ  ಗೃಹ್ ಸಚಿವರು ಸದನಕೆಾ  ಸುಳ್ಳು  ಉತು ರವನುನ  ನಿೀಡಿದಂತಾಗಿದ್.  ನಾವು 

ಅದನುನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡರೆ, ಹ್ಕುಾ ಚ್ಚಯ ತ್ರ ಆಗಬಿಡಬಹುದು. ಆ ಉತು ರದಲಿ್ಲ  ಏನು ಹೇಳಿದಿಾರೆೆಂದರೆ, 

“….್ ಸದರಿ ಅೆಂತ್ರಮ ಆಯ್ದಾ  ಪಟಟ ಯಲಿ್ಲ  ಅಜಿಿದಾರರುಗಳ್ಳ ಅಹ್ಿತೆಯಾನುಸ್ವರ ಸಿ್ವನವನುನ  

ಪಡೆದರುವುದಲಿ .”್ ಹಾಗಾದರೆ ಇದೇನು ಉತು ರ? ಹಾಗಾದರೆ ಇದೇನು? ಆಯ್ದಾಯಾಗಿದಿಾರೆೆಂದು 

ಹೇಳಿದಿ ೀರಿ. ಇನನ ೆಂದು ಕಡೆ ಅಹ್ಿತೆ ಪಡೆಯಲ್ಲಲಿ  ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಿ ೀರಿ.  ಅೆಂದರೆ, ದೈಹಕ 

ಪರಿೀಕೆಾ ಯಲಿ್ಲ  ಅಹ್ಿತೆ ಬರಲ್ಲಲಿವೇ? ಪರಿೀಕೆಾ ಯಲಿ್ಲ  ಅಹ್ಿತೆ ಬರಲ್ಲಲಿವೇ? ಸ್ವೆಂಧುತಿ  ಪತರ ದ 

ಪರಿಶ್ೀಲನೆಯಲಿ್ಲ  ಅಹ್ಿತೆ ಬರಲ್ಲಲಿವೇ?  ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದರಲಿ್ಲ  ಅಹ್ಿತೆ ಬರಲ್ಲಲಿ . ಅವೊತ್ರು ನ 

ದವಸ ಅಧಕಾರಿಗಳ್ಳ ಮತ್ತು  ಸಕಾಿರ ಮಾಡಿದ ತಪಪ ನುನ  ಸಮಥಿನೆ ಮಾಡಿಕಳ್ಳು ವುದಕಾ ೀಸಾ ರ 

ಮತು ೆಂದು ತಪುಪ  ಮಾಹತ್ರಯನುನ   ಸದನಕೆಾ  ಕಡುವುದು ಬೇಡ. ಅವರ ಎರಡು ಪತರ ಗಳ 

ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರು eligible ಆಗಿ, ನೇಮಕಾತ್ರಗೆಂಡಿದಿಾರೆ. ತಪಪ ನುನ  ತ್ರದಿಕಳ್ಳು ವುದಕೆಾ  



«¥À/16.09.2021/188 

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

ಮತು ೆಂದು ತಪಪ ನುನ  ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟ ೆಂದು ಬುದಿವಂತ್ರಕೆಯ ಲಕ್ಷಣ್ವಾಗುವುದಲಿ .  ನಮಮ ದೇ 

ಆದ ಸಕಾಿರ. ನಮಮ  ಸಕಾಿರ ಆ ತಪುಪ  ಮಾಡಬ್ಬರದ್ೆಂಬ ಬಗೆೆ  ನನನ  ಒತಾು ಯವದ್. ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರು ನಿೀಡಿರುವ ಉತು ರ ಮತ್ತು  ಕಳ್ಳಹಸ್ವದ ನೀಟಸ್ನೆನ ೀ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು, 

ದಯಮಾಡಿ, ಮಾನಯ  ಗೃಹ್ ಸಚಿವರು ದಡಡ  ಮನಸಿು  ಮಾಡಿ, ಆ 28 ಜನ ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 

ಬದುಕನುನ  ಕಟಟ ೆಂತಹ್  ಪುಣ್ಯ  ತಮಗೆ  ಸ್ವಗುತು ದ್. ಆ ಪುಣ್ಯ  ಕಡಿಸ್ವದ  ಪುಣ್ಯ  ನನಗೆ ಬರುತು ದ್ 

ಎೆಂದು ನಾನು ಭಾವಸುತೆು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೀ ಅರಗ ಜಾಾ ನೆಂದರ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ,  ಮಾನಯ  ರವಕುಮಾರ್್ರವರು ಹೇಳಿದ 

ಹಾಗೇ, ನಾನು ಪಡೆದಂತಹ್ ….. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ ಒೆಂದು ನಿಮಿಷ.  ಮಾನಯ  ಮರಿತ್ರಬ್ಬ ೀಗೌಡರ ಒೆಂದು 

ಕಿಾರಿಫಿೀಕೇಷನ್ ಇದ್. ಮಾನಯ  ಮರಿತ್ರಬ್ಬ ೀಗೌಡರೇ ತಾವು short ಆಗಿ ಕೇಳಿ. 

  (ಮುೆಂದು) 

(767) 16.09.2021,6.50, ಟಸ್ವಹೆಚ-ಬಿಎನಎಸ                   (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

ಶಿರ ೀ ಮರಿತಿಬಬ ೀಗೌಡ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆೆೀತ್ರ ) ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನಾನು ಎರಡು 

ನಿಮಿಷಕಿಾ ೆಂತ ಹೆಚಿಚ ಗೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕಳ್ಳು ವುದಲಿ . ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಾರ ಸ ಕಡುವುದೇ 

ಇಲಿ .  

 ಡಾ.ತೇಜಸಿಾ ನ ಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನಮಗೆ ಮಾತರ  ಐದೈದು ನಿಮಿಷ 

ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಡುತ್ರು ೀರಿ. ಆದರೆ ಮಾನಯ  ಮರಿತ್ರಬ್ಬ ೀಗೌಡರವರಿಗೆ ಹ್ತು ತ್ತು  

ನಿಮಿಷ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಡುತ್ರು ೀರಿ.  

 ಶಿರ ೀ ಮರಿತಿಬಬ ೀಗೌಡ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆೆೀತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನಮಮ  ವರೀಧ 

ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದ ಮಾನಯ  ಎಸ್.ಆರ್್.ಪಾಟೀಲ್ರವರು, ಮಾನಯ  ಗೃಹ್ ಸಚಿವರಿಗೆ 

ಮಾನವೀಯತೆ ದೃರ್ಷಟ ಯಿೆಂದ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದರು.  ಮಾನವೀಯತೆ 

ದೃರ್ಷಟ ಯಿೆಂದ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಮಾಡುವುಕೆಾ  ಆಗುವುದಲಿ . ಈ ಪರ ಕರಣ್ದಲಿ್ಲ  ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿದ್. 

ಆಯ್ದಾ  ಸಮಿತ್ರಯದಿು  responsibility ಇತ್ತು . ಆದರೆ ಅವರು ನಿಯಮಾನುಸ್ವರ ಮಾಡಲ್ಲಲಿ . 

ಈ ಆಯ್ದಾ ಗೆ ಸಂಬಂಧಸ್ವದಂತೆ ಡಿ.ಪಿ.ಎ.ಆರ್್.ನಲಿ್ಲ  ಯಾವ ರಿೀತ್ರ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ನಿಯಮ 

ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಪರ ತ್ರ ಇಲ್ಕಖೆಯಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಒಬಬ  ನೌಕರರನುನ  ನೇಮಕ ಮಾಡುವಾಗ 

ಏನೇನು ಮಾನದಂಡಗಳನುನ  ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆೆಂದು ನಿಯಮಗಳಿವ. ಆ ನಿಯಮವನುನ  
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ಪೊಲ್ಲೀಸ್ ಇಲ್ಕಖೆಯವರು ಪಾಲ್ಲಸ್ವಲಿ . ಅದಾಯ ವುದೀ ವಷಯ ಬಿಸ್ವಕಿರ , ನಾವು ಪೊಲ್ಲೀಸ್ 

ಇಲ್ಕಖೆಯವರು ಅಲಿವೇ. ನಮಗೆ ಆ ಡಿ.ಪಿ.ಎ.ಆರ್್.ನವರ  ನೇಮಕಾತ್ರ ನಿಯಮ ಏಕೆ ಬೇಕು? 

ನಮಮ ದೇ ಸೆಪ ಷಲ್ ಇದ್ಯ್ದೆಂದು ಹೇಳಿ ಈ ರಿೀತ್ರ ಆವಾೆಂತರ ಮಾಡಿದಿಾರೆ.    

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಮರಿತ್ರಬ್ಬ ೀಗೌಡರವರೇ, ಈಗ ನಿೀವು ಅಲಿ್ಲ  

ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು .  

 ಶಿರ ೀ ಮರಿತಿಬಬ ೀಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನಮಾಜ್್ ಮಾಡಲು ಹೊೀಗಿ 

ಗೀಡೆಯನುನ  ಮೇಲೆ ಕೆಡವಕೆಂಡಂತೆ ಆಗಿದ್.  ಆದರೆ ಆ 28 ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳ್ಳ ತೆಂದರೆ 

ಅನುರ್ವಸುತ್ರು ದಿಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನಯ  ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ರವರು ಅವರಿಗೆ 

ಏನೇನು ಆದೇಶ ಕಟಟ ದಿಾರೆೆಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ ಹೇಳಿದರು.  ಉತು ರದಲಿ್ಲ  ಅವರನುನ  

ಆಯ್ದಾ  ಮಾಡಿದಿ್ ೀವೆಂದು ಕಟದಿಾರೆ. ಕೀಟ್ ಗೆ ಈ ಕೇಸ್ ಹೊೀಗಿರಬಹುದು.  ಆದರೆ 

ಆಯ್ದಾ  ಸಮಿತ್ರಯು ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನುನ  ಪಾಲನೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದರಿೆಂದ ಅಲಿ್ಲ  750 

ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳನುನ  at a time ಕೆಲಸಕೆಾ  ಹಾಜರುಪಡಿಸ್ವಕೆಂಡಿದಿಾರೆಯೇ ಎನುನ ವುದು ಇಲಿ್ಲ  

ಬಹ್ಳ ಮುಖ್ಯ ವಾದ ಪರ ಶೆನ . ಆ 750 ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗಿೆಂಥ ಜ್ಞಸ್ವು  ಆ ನೀಟಫಿಕೇಷನ್ ನಲಿ್ಲ  

ಯಾರನೂನ  ಸೆಲೆಕ್ಟ ್ ಮಾಡಲ್ಲಲಿವೇ? ಇದ್ಲಿ್ಕ  ಪರ ಶೆನ  ಉದಭ ವಸುತು ದ್. ಆದಿ ರಿೆಂದ 

ದಯಮಾಡಿ ಇವತ್ತು  750 ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳನುನ  ಕೆಲಸಕೆಾ  ತೆಗೆದುಕಳು ಬೇಕೆೆಂದರೆ ಆ 750 

ಮಂದಗೆ ಮಾತರ  ಆದೇಶ ಕಟಟ ರಬೇಕು. ಅದರಲಿ್ಲ  500 ಮಂದ ಕೆಲಸಕೆಾ  ಬರದದಿ ರೆ, next 

ಶೇ.10 ನುನ  ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ next ಇರತಕಾ ೆಂಥವರಿಗೆ ಆದೇಶವನುನ  ಕಡಬೇಕು.  ಆದರೆ 

ಇವರು ಆ ರಿೀತ್ರ ಮಾಡದೇ, ಮನಸ್ೀಇಚೆೆ  ಮಾಡಿಕೆಂಡರು.  ಯಾರನನ ೀ ಕೆಲವರನುನ  

ಇಲ್ಕಖೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ವಕೆಂಡರು. ಪಾಪ, ಅಬ್ಬ ೀಪಾರಿಗಳನುನ  ಆಚೆಗೆ ಹಾಕಿದರು. ಆದಿ ರಿೆಂದ 

ದಯಮಾಡಿ ಈ ರಿೀತ್ರ ಆಗಬ್ಬರದು. ಇದಕೆಾ  ಸೂಕು ವಾದಂಥ ಒೆಂದು ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು. 

ಆಯ್ದಾ  ಸಮಿತ್ರ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನುನ  ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿರುವುದಲಿ . ನಾನು ಇದರಲಿ್ಲ  

ರ್ರ ಷ್ಠಟ ಚಾರ ಆಗಿದ್ಯ್ದೆಂದು ಹೇಳ್ಳವುದಲಿ . ಆದರೆ ಆಯ್ದಾ  ಸಮಿತ್ರಯಲಿ್ಲದಿ ೆಂಥ 

ಸದಸಯ ರುಗಳ್ಳ, ವರಿಷಿ್ಠಧಕಾರಿಗಳ್ಳ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದರಿೆಂದ 

ಇವತ್ರು ನ ದವಸ ಇವರೆಲಿರೂ ಬಿೀದಪಾಲ್ಕಗಿದಿಾರೆ.  ಮತೆು  ಇವರಿಗೆ ಸೂಕು  ನಾಯ ಯ 

ದರಕಿಸ್ವಕಟ್ಟಟ , ಉದಯ ೀಗ ಕಡಬೇಕು. ಇದೇ ನೀಟಫಿಕೇಷನ್ನಲಿ್ಲ  ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟಟ  

ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳನುನ  ಕೆಲಸಕೆಾ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡರು. ಎಷ್ಟಟ  ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕಡಲ್ಲಲಿ . 

ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣ್ಕಾ ೀಸಾ ರ ಆದೇಶ ಮಾಡಿ ಕಡಲ್ಲಲಿ  ಎನುನ ವುದರ ಬಗೆೆ  thorough 

examination ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು. ಇದರ ಜತೆಗೆ ಈ ಬಗೆೆ  ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು.  
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 ಡಾ.ತೇಜಸಿಾ ನ ಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಒೆಂದು ನಿಮಿಷ. . .  

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಗೃಹ್ ಸಚಿವರೇ, ತಾವು ಮಾತನಾಡಿ. 

 ಶಿರ ೀ ಅರಗ ಜಾಾ ನೇಂದರ  (ಗೃಹ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  

ಎನ್.ರವಕುಮಾರ್್ ರವರು ಹೇಳಿದಂತೆ, 750 ಗಿೆಂತ ಹೆಚ್ಚಚ  ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳನುನ  ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ ್ 

ಮಾಡಲ್ಲಲಿವೆಂದು ನನನ  ಹ್ತ್ರು ರ ಮಾಹತ್ರ ಇದ್.  ತಾವು ಮತು ೆಂದು ಬ್ಬರಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ 

ಎೆಂದರೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡುತೆು ೀವ.  ಏಕೆೆಂದರೆ ಅನೇಕ ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರುಗಳ್ಳ ಜ್ಞಸ್ವು  

ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳನುನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದಿಾರೆೆಂದು ಅನೇಕ ಅನುಮಾನಗಳನುನ  ವಯ ಕು ಪಡಿಸ್ವದಿಾರೆ. 

ಎರಡೆರಡು ಕೀಟ್ ಗಳ್ಳ ಕೂಡ ಡಿಸ್ವಷನ್ ಕಟಟ ವ. ಈ ಹನೆನ ಲೆಯಲಿ್ಲ  ನಾವು ಮತೆು  ಹೇಗೆ 

ಮಾಡುವುದಕಾಾ ಗುತು ದ್ೆಂದು ನನಗೂ ಕೂಡ ಗತ್ರು ಲಿ . ಅದನುನ  ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡುತೆು ೀವ. 

ಅವಕಾಶ ಎಷಟ ರಮಟಟ ಗೆ ಆಗುತು ದ್ೆಂದು ನನಗಂತೂ ಗತ್ರು ಲಿ . ತಾವಲಿ್ಕ  

ಅಭಿಪಾರ ಯಪಟಟ ದಿ ೀರಿ.  ನನನ  . . . 

 ಶಿರ ೀ ಎಸ್ .ಆರ.ಪ್ರಟ್ಟೀಲ (ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- Legal aspect 

ಇರುವುದರಿೆಂದ ನಾನು ಆ ಶಬಿ ವನುನ  ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ನು. There are concurrent decisions 

of two Courts. 

 ಶಿರ ೀ ಮರಿತಿಬಬ ೀಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಗೃಹ್ ಸಚಿವರೇ, ತನಿಖೆಯಲಿ್ಲ  . . .  

 ಶಿರ ೀ ಎಸ್ .ಆರ.ಪ್ರಟ್ಟೀಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, KAT Orders ಮಾಡಿದ 

ನಂತರ ಮಾನಯ  ಹೈಕೀಟ್  ನಿೀಡಿರುವಂಥ ನಿಣ್ಿಯ ಇವರಡೂ concurrent decisions 

ಇರುವುದರಿೆಂದ ನಾನು ಮಾನವೀಯತೆಯ ನೆಲೆಗಟಟ ನ ಶಬಿ ವನುನ  ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಿ್ ೀನೆ. I 

can understand the law and consequences. That is the reason.  ಇಲಿವೆಂದರೆ, 

ಸಕಾಿರಕೆಾ  ನನನ  ಧಿ ನಿಯೇ ಬೇರೆ ಇರುತು ದ್.  ಆದರೆ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಆಯನೂರು 

ಮಂಜುನಾಥ್ರವರು ಹೇಳಿದಂತೆ, ನಿಮಮ  ಹೃದಯ ಶ್ರ ೀಮಂತ್ರಕೆ, ನಿಮಮ  ದಡಡ ಗುಣ್, 

ಬಡವರ ಕಷಟ -ಕಾಪಿಣ್ಯ  ಇವಲಿವುಗಳನುನ  ಅಥಿ ಮಾಡಿಕೆಂಡಿರುವಂಥ ಮಾನಯ  ಗೃಹ್ 

ಸಚಿವರಿೆಂದ ನಮಗೆ ಪಾಸ್ವಟೀವ್ ರಿಪಿ್ ೈ ಬರುತು ದ್ೆಂದು ಭಾವಸ್ವದಿ್ವು. ಈಗ ಅವರು ಮರು 

ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಲ್ಕಗುವುದ್ೆಂದು ಹೇಳ್ಳತ್ರು ದಿಾರೆ.  ಈಗ ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು 

ಮತ್ತು  ಎಕಿಾಮಿನ್ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದಿಾರೆ.  ಇದರ ಜತೆಗೆ ಇವರನೂನ  ಕೂಡ 

accommodate ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ರು ನ ದವಸ 28 ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳ ರ್ವಷಯ  ಅೆಂಧಕಾರದಲಿ್ಲ  
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ಮುಳ್ಳಗುತು ದ್ ಎೆಂದು ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮನವರಿಕೆಯಾಗಿದ್. ಅದಕಾಾ ಗಿ 

ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರಿೀತ್ರಯಿೆಂದಾದರೂ accommodate ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ತಮಿಮ ೆಂದ 

ಆಗಬೇಕೆೆಂದು ನಾನು ಅಪೇಕೆಾ ಪಡುತೆು ೀನೆ.  

 ಶಿರ ೀ ಅರಗ ಜಾಾ ನೇಂದರ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ವರೀಧ ಪಕ್ಷದ 

ನಾಯಕರೇ ನೀಡೀಣ್. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಯಾವ ರಿೀತ್ರ ಆಯ್ದಾ  ಪರ ಕಿರ ಯ್ದ 

ಆಗಿದ್ ಎೆಂದು ಇನನ ೆಂದು ಬ್ಬರಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  ಒೆಂದು ವೇಳೆ ಆಯ್ದಾ  ಪರ ಕಿರ ಯ್ದಯಲಿ್ಲ  

ಏನಾದರೂ ತಪಾಪ ಗಿದಿ ರೆ ಮರು ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡುವುದಕೆಾ  ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತು ದ್ೆಂದು 

ಹೇಳ್ಳವುದಕೆಾ  ಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  

 ಶಿರ ೀ ಮರಿತಿಬಬ ೀಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಗೃಹ್ ಸಚಿವರು ದಯವಟ್ಟಟ  

ಬೇಸರ ಮಾಡಿಕಳು ಬ್ಬರದು. ಕೀಟ್  ಆದೇಶ ಕಟಟ ದ್. ಈಗ ತಮಮ  ಇಲ್ಕಖ್ಯಧಕಾರಿಗಳ್ಳ 

ಕೀಟ್ ಗೆ ಏನು ಅಫಿಡವಟ್ ಸಲಿ್ಲಸ್ವದಿಾರೆ,  ಕೀಟ್  ಯಾವುದನುನ  ಪರಿಗಣಿಸ್ವ ಈ  ತ್ರೀಪುಿ 

ಕಟಟ ದ್. ಇದ್ಲಿ್ಕ  ಎಕಿಾಮಿನ್ ಆಗಬೇಕು. ಮತೆು  ಆಯ್ದಾ  ಸಮಿತ್ರ ಕಾಯಿದಲಿ್ಲ  ಲೀಪ 

ಮಾಡಿದಿಾರೆ ಎನುನ ವುದು ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿ ಎದಿು  ಕಾಣ್ಣತ್ರು ದ್.  

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಮರಿತ್ರಬ್ಬ ೀಗೌಡರವರೇ, ಈಗ ಚ್ಚೆಿ ಬೇಡ, ಬೇಗ 

ಮಾತನಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ವ. 

 ಶಿರ ೀ ಮರಿತಿಬಬ ೀಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಗೃಹ್ ಸಚಿವರೇ, ಇದನುನ  

ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ, ಅವರಿಗೆ ನಾಯ ಯದರಕಿಸ್ವ ಕಡಿ.  ತಪುಪ  ಮಾಡಿರತಕಾ ೆಂಥ ಅಧಕಾರಿಗಳ 

ಮೇಲೆ ಕರ ಮ ಕೈಗಳಿು .  

 ಶಿರ ೀ ಆಯನೂರು ಮಂಜುರ್ನಥ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಕೀಟ್  ವಷಯದ 

ಮುೆಂದ್... 

 ಶಿರ ೀ ಎನ್ .ರವಿಕುಮಾರ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಂದ ಚುರ್ನಯತ್ರಾದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಈ ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳ್ಳ ಕೀಟ್ ಗೆ ಕೂಡ ಹೊೀಗಿಲಿ . ಕೀಟ್ ಗೆ 

ಹೊೀದಂಥವರು ಬೇರೆಯವರು ಇದಿಾರೆ.  ಹಾಗಾಗಿ, ಮಾನಯ  ಗೃಹ್ಸಚಿವರೇ, ಇದರಲಿ್ಲ  

ಮಹಾನ್ ಅನಾಯ ಯವಾಗಿದ್. ಅವರು ಆಯ್ದಾಯಾಗಿದಿು  ಇವರಿಗಿೆಂಥ rankingನಲಿ್ಲ  ಕೆಳಗಡೆ 

ಇರತಕಾ ೆಂಥವರಿಗೆ ನೇಮಕಾತ್ರ ಆದೇಶ ಸ್ವಕಿಾ ದ್.  ಅಲಿ್ಲ  ಏನಾಗಿದ್ ಎೆಂದು ಗತ್ರು ಲಿ .  

 ಶಿರ ೀ ಮರಿತಿಬಬ ೀಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, . . . 
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ಡಾ.ತೇಜಸಿಾ ನಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, . .  . 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈಗ ಮಾನಯ  ಮರಿತ್ರಬ್ಬ ೀಗೌಡ ಹಾಗೂ ಡಾ.ತೇಜಸಿ್ವ ನಿಗೌಡ 

ರವರು ಮಾತನಾಡಿದಿು  ಕಡತಕೆಾ  ಹೊೀಗಬ್ಬರದು. 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರ ಆದೇಶದಂತೆ ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ 

ಶಿರ ೀ ಮರಿತಿಬಬ ೀಗೌಡ ಹಾಗೂ ಡಾ.ತೇಜಸಿಾ ನಗೌಡ ರವರು ಮಾತ್ರ್ನಡಿದದ ನುು  

ದಾಖಲ್ಲಸಲ್ಲಲಿ ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- .ತೇಜಸಿ್ವ ನಿಗೌಡರವರೇ, ನಿೀವು ಮಾತನಾಡಲು ನಾನು 

ಅನುಮತ್ರ ಕಟಟ ಲಿ , ತಾವು ಅನುಮತ್ರ ಪಡೆದುಕೆಂಡು ಮಾತನಾಡಿ. ಆ ರಿೀತ್ರ ಅನುಮತ್ರ 

ಇಲಿದ್ ಮಾತನಾಡಬ್ಬರದು. 

ಶಿರ ೀ ಆಯನೂರು ಮಂಜುರ್ನಥ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, 

ನಾಯ ಯಾಲಯದೆಂದ ಬಂದರತಕಾ ೆಂಥ ಜಡಜ ್ಮೆೆಂಟ್ನುನ  ನಾನು ಓದಲಿ . ಬಹುಶಃ ಅವರು 

ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಕೀಟ್ ಗೆ ಹೊೀಗಿದಿಾರೆ.  ಸಕಾಿರದ ಉತು ರದಲಿ್ಲ  “್ ಅಜಿಿ ಸಂಖೆಯ . 

5160-5169/2015ನುನ  ಸಲಿ್ಲಸ್ವದಿು , ಸದರಿ ಅಜಿಿಯಲಿ್ಲ  ನೇಮಕಾತ್ರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸ್ವದ 

ನಂತರ ಕತಿವಯ ಕೆಾ  ಹಾಜರಾಗದೇ ರಿಕು  ಉಳಿದ ಸಿ್ವನಗಳಿಗೆ ತಮಮ ನುನ  ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ 

ಕೀರಿ ಅಜಿಿ ಸಲಿ್ಲಸ್ವದಿು ,” ಅೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಕಖೆಯಿೆಂದ ನೇಮಕಾತ್ರ ಆದೇಶ 

ಸ್ವಗಲ್ಲಲಿವೊೀ ಆಗ ಈ ಅಜಿಿಯನುನ  ಸಲಿ್ಲಸ್ವದಿಾರೆ.  ಒೆಂದುವೇಳೆ ಯಾರು ಆಯ್ದಾಯಾಗಿದಿಾರೆ 

ಅವರು ಬರದದಿ ರೆ ನಮಮ ನುನ  ಪರಿಗಣಿಸ್ವ ಎೆಂದು ಕೆಎಟಗೆ ಅಜಿಿ ಸಲಿ್ಲಸ್ವರುವುದು. ಇವರ 

ಅಹ್ಿತೆ ಬಗೆೆ  ಕೀಟ್ ಗೆ ಹೊೀಗಲ್ಲಲಿ . ಇವರು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲಲಿ . ಕನೇಪಕ್ಷ 

ಬೇರೆಯವರು ರಿಪೊೀಟ್  ಮಾಡಿಕಳು ದೇ ಇರತಕಾ ೆಂಥ ಖ್ಯಲ್ಲ ಜ್ಞಗಕಾಾ ದರೂ ಕಡಿ ಎೆಂದು 

ಕೇಳಿದಿಾರೆ, ಬಹುಶಃ ಅದು ಕೀಟ್  ಮುೆಂದ್ ಇದಿ ೆಂಥ ವಷಯ. ಕೆ.ಎ.ಟ. ರಿಜೆಕ್ಟ ್ ಮಾಡಿದ್.  

ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮನವ ಸಲಿ್ಲಸ್ವದಾಗ, ಕೆ.ಎ.ಟ.ಯಲಿ್ಲ  ಏನು ವಷಯ ಬಂದತು ೀ, 

ಅದೇ ವಷಯ ಬಹುಶಃ ಹೈಕೀಟ್  ಮುೆಂದ್ಯೂ ಬಂದದ್. ಹಾಗಾಗಿ, ಇವರ ಅಹ್ಿತೆಯ 

ಬಗೆೆ  Judgment ಆಗಿಲಿವೆಂದು ನಾನು ಭಾವಸುತೆು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೀ ಎಸ್ .ಆರ.ಪ್ರಟ್ಟೀಲ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನಾವು KAT Judgment and 

Writ Petition ನಲಿ್ಲ  ಆದಂಥ operative portion of the order ಅನುನ  ನೀಡಿದರೆ ನಮಗೆ 

ಅಥಿವಾಗುತು ದ್.  ಅವರು ಇಲಿ್ಲ  ಹೇಳಿದಿು  ಬೇರೆಯೇ ಇದ್.  We have to peruse the entire 

Judgement of the KAT as well as the order of the High Court.  Apart from that also, 
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the Government has got the power to accommodate those people under human 

consideration.  

ಶಿರ ೀ ಎನ್ .ರವಿಕುಮಾರ  (ಪದವಿೀಧರರ ಕೆೆೀತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, 28 

ಅರ್ಯ ರ್ಥಿಗಳ ಪರ ಅಹ್ವಾಲುಗಳನುನ  ಕೀಟ್ ನಲಿ್ಲ  ಇವರ ಪರವಾಗಿ ವಕಾಲತ್ 

ವಹಸ್ವಕಳ್ಳು ವುದಕೆಾ  ವಕಿೀಲರು ಕೂಡ ಇವರ ಹ್ತ್ರು ರ ಇಲಿ . ಅವರು ವಕಿೀಲರನುನ  

ಇಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು ವಕಾಲತ್ ಹಾಕಿ ಕೇಸ್ ದಾಖ್ಲ್ಲಸುವುದಕೆಾ  ಅವರ ಹ್ತ್ರು ರ ದುಡುಡ  ಕೂಡ 

ಇರಲ್ಲಲಿ .  ಅವರು ಅಷ್ಟಟ  ಬಡತನದ ಪರಿಸಿ್ವ ತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಬಂದರತಕಾ ೆಂಥವರು.  ಇವರ ಧಿ ನಿ 

ಎನನ ತಕಾ ೆಂಥದಿು  ಅರಣ್ಯ ರೀಧನವಾಗಿದ್. ಈಗ ನಮಮ ೆಂಥ ಶಾಸಕರು ಸ್ವಕಿಾ ದಿು , ಈ 

ವಷಯವನುನ  ಸದನದಲಿ್ಲ  raise ಮಾಡಿರುವುದರಿೆಂದ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಒೆಂದು ಧಿ ನಿ ಬಂದದ್.  

ಆದಾಗೂಯ  ಮಾನಯ  ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ರವರು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಅವರ ಕಷಟ  

ಏನಿದ್ಯ್ದೆಂದು ಮಾನಯ  ಗೃಹ್ ಸಚಿವರಿಗೆ ಗತ್ರು ದ್.  ಅವರೆಲಿ್ಕ  ಕಷಟ ದೆಂದ 

ಬಂದರತಕಾ ೆಂಥವರು. ಇವರ ಧಿ ನಿ ಏನು, ಇವರ ಕಷಟ ಸುಖ್ ಏನೆೆಂದು ಅಥಿ 

ಮಾಡಿಕಳು ಬಲಿರು.  ಮಾನಯ  ವರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾನವೀಯತೆಯ 

ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರನುನ  ಕೆಲಸಕೆಾ  ಸೇರಿಸ್ವಕಳು ಬೇಕು. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸವಲಿ . 

ಕೂಲ್ಲ ಮಾಡುವುದು ಒೆಂದೇ ಬ್ಬಕಿ. ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಮರಿತ್ರಬ್ಬ ೀಗೌಡರವರು 

ಹೇಳಿದಂತೆ ಅವರು ತಲೆ ಬ್ಬಚಿಕಳ್ಳು ವುದಲಿ . ನನನ  ಪರ ಕಾರ ಸುಮಾರು ಎೆಂಟ್ಟ 

ದನಕಾ ಮೆಮ  ಅವರು ಬಟೆಟ  ಬದಲ್ಕಯಿಸಬಹುದು. ಆ ರಿೀತ್ರಯ ಬಡತನದ ಸಿ್ವ ತ್ರಯಿೆಂದ 

ಬಂದರತಕಾ ೆಂಥವರು. ಹಾಗಾಗಿ, ಇವರನುನ  ನಾವು ಕಾನೂನಿನ ಕಣಿಣ ನಿೆಂದ ನೀಡಬ್ಬರದು. 

ಮಾನವೀಯತೆಯ ಕಣಿಣ ನಿೆಂದ ನೀಡಬೇಕು. ನನನ  ಪರ ಕಾರ ಇದು ಸಕಾಿರದ ಆದಯ ಕತಿವಯ . 

ಸಕಾಿರ ಎಲಿವನೂನ  ಕೂಡ ಕಾನೂನಿನ ಪರ ಕಾರವೇ ನೀಡಬ್ಬರದು. ಮಾನವೀಯತೆ 

ದೃರ್ಷಟ ಯಿೆಂದ, ಹೃದಯಾೆಂತರಾಳದೆಂದ, ಸ್ವಮಾಜಿಕ ನಾಯ ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, 

ಯಾಯಾಿರಿಗೆ ನಾಯ ಯ ಸ್ವಕಿಾ ಲಿವೊ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನಾಯ ಯ ಕಡುವುದಕೆಾ  ಸಕಾಿರ 

ನಿಲಿಬೇಕು.  

(ಮಂದು...) 
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(768)16.9.2021/7.00/ಎಂ.ಎಂ-ಜಿ.ಆರ  

(ಸಭಾಪತ್ರಯವರ ಉಪಸಿ್ವ ತ್ರ) 

ಶಿರ ೀ ಎನ್. ರವಿಕುಮಾರ  (ಮಂದು):-  

ಅಧಕಾರದ ದಪಿದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವತ್ತು  ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕೆಂಡರು ಆಗ ಇವರಿಗೆ 

ಅನಾಯ ಯವಾಯಿತ್ತ. ಅವರ ಹ್ತ್ರು ರ ವಾದ ಮಾಡುವುದಕೆಾ , ಪರ ಶೆನ  ಕೇಳ್ಳವುದಕೆಾ  ಆಗಲ್ಲಲಿ . 

ಆದಿ ರಿೆಂದ ತಮಮ  ಮೂಲಕ ನಾನು ಸಕಾಿರಕೆಾ  ವನಂತ್ರ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ, ಮಾನಯ  ಗೃಹ್ 

ಸಚಿವರು ಇವರಿಗೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಕಣಿಣ ೀರನುನ  ಒರೆಸುವಂತಹ್, 

ಅವರ ಮನೆಯ ದೀಪ ಹ್ಚ್ಚಚ ವಂತಹ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎೆಂದು ವನಂತ್ರ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  

 ಶಿರ ೀ ಯು.ಬಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಆಶಿಾ ಸನೆ 

ಕಟಟ ರೆ ಅವರೇನಾದರೂ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದಿ ರೆ ಅದನುನ  ವಾಪಸ್ ತೆಗೆಸಬಹುದು.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಕೀಟ್ ನಲಿ್ಲ  ಕೇಸ್ ಇಲಿ . 

ಶಿರ ೀ ಅರಗ ಜಾಾ ನೇಂದರ  (ಗೃಹ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತ್ರಯವರೇ, ನಾನು 

ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಿ್ ೀನೆ.  ಹ್ಲವರು ಮಾನವೀಯತೆ ಅನುಕಂಪ ಎೆಂದ್ಲಿ್ಕ  ಹೇಳಿದಿಾರೆ.  

ನನಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅನುಕಂಪವೂ ಇದ್.  ಇದೆಂದು ಭಾರಿ ದಡಡ  ಇಲ್ಕಖೆ.  ಅನೇಕ 

ನೇಮಕಾತ್ರಗಳಾಗಿವ.  28 ಜನ ಹೊೀರಾಟ ಮಾಡುತ್ರು ದಿಾರೆ, ಆದರೆ ಉಳಿದರುವವರು ಫೈಟ್ 

ಮಾಡಿಲಿ .  ನಾನು ಏನೀ ಮಾಡುವುದಕೆಾ  ಹೊೀಗಿ ಇನೆನ ೀನೀ ಮೈ ಮೇಲೆ 

ಎಳೆದುಕಳ್ಳು ವುದಕೆಾ  ಆಗುವುದಲಿ .  ಆದರೆ ತಾವಲಿರೂ ಇಷ್ಟಟ  ಚೆನಾನ ಗಿ ವಚಾರ ಮಂಡನೆ 

ಮಾಡಿದಿ ೀರಿ.  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಮಂಜಣ್ಣ  ಅವರಂತೂ ನನನ  ಸೆೆಂಟಮೆೆಂಟ್ಗೆ ಕೈ 

ಹಾಕಿದಿಾರೆ.  ಆ ಹನೆನ ಲೆಯಲಿ್ಲ  ನಾನು ಅದನುನ  ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಲು ಪಾರ ಮಾಣಿಕವಾಗಿ 

ಪರ ಯತನ  ಮಾಡುತೆು ೀನೆೆಂದು ಈ ಸದನದ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ಳತೆು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೀ ಕೆ. ಗೀವಿಂದರಾಜು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಮಾನವೀಯತೆ ದೃರ್ಷಟ ಯಿೆಂದ 

ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ ಎೆಂದು ಹೇಳಿ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಹೇಳಿದಿಾರೆ.  ಈಗ ಸಭೆಯು ಮುಕಾು ಯವಾಗಿ ಪುನಃ ನಾಳೆ 

ಬ್ಳಗೆೆ  10 ಗಂಟೆಗೆ ಸೇರುವುದು. 
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(ಸದನವು ಸಂಜೆ 07 ಗಂಟ 01 ನಮಷಕೆಕ  ಮಕಾು ಯಗಂಡು ಪುನಃ ದ್ಧರ್ನಂಕ 17ನೇ 

ಸ್ತಪೆಾ ಂಬರ ಮಾಹೆ 2021ರ ಶುಕರ ವಾರದಂದು ಬಳಗೆೆ  10-00 ಗಂಟಗೆ ಸೇರಲು 

ನಶಾ ಯಸಿತ್ತ) 

<><><>   


