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ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು  

 
ನೂರನಲವತ್ು ರ್ನಲಕ ನೆಯ ಅಧಿವೇಶನ 

 

                                                                                                     17ನೇ ಸೆಪ್ಟ ೆಂಬರ್ 2021  

                                                                                     ಶುಕ್ರ ವಾರ  

                                                                                                          

                           

ವಿಷಯಾನುಕರ ಮಣಿಕೆ (Index) 
 

 

1. ಪರ ಶ್ನ ೋತ್ು ರಗಳು 

 

ಅ) ಚುಕೆಕ  ಗುರುತಿನ ಪರ ಶ್ನನ ಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ನೋಡಲಾದ ಉತ್ು ರಗಳು 

 

648 – ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗೆೆ  

- ಶ್ರ ೀ ಸುನೀಲ್ ವಲ್ಯಾ ಪುರ್ 

- ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ್ (ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು) 

687– ಅಂಬೇಡಕ ರ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ನಗಮದ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗೆೆ  

- ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರ ಸಾದ್ 

- ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಮಾಜ ಕ್ಲ್ಯಾ ಣ ಹಾಗೂ ಹೆಂದುಳಿದ 

ವರ್ಗರ್ಳ ಕ್ಲ್ಯಾ ಣ ಸಚಿವರು) 

712- ರೈತ್ರ ಕೃಷಿ ಆದಾಯವನುನ  ದಿ್ಧ ಗುಣಗೊಳಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಬಗೆೆ  

- ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೀಸಾಾ ಮಿ 

- ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ್ (ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು) 

734- ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ  ನಲಾಾ ಣಗಳಲಿ್ಲ  ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ರ ಂತಿ ಗೃಹಗಳ  

ನರ್ಮಾಣದ ಬಗೆೆ  

- ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ 

- ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಶ್ರ ೀರಾಮುಲು(ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಪಂರ್ಡರ್ಳ ಕ್ಲ್ಯಾ ಣ 

ಸಚಿವರು) 

774 – ಹುದ್ದಾ ಗಳ ನೇಮರ್ಕತಿ ಕುರಿತ್ತ 

- ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ್ ಇಟಗಿ 

- ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ್ (ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು)  
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638- ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ  ಸುವಣಾಗ್ರರ ಮ ಮತ್ತು  ಗ್ರರ ಮ ವಿರ್ಕಸ ಯೋಜನೆಗಳ 

ಕುರಿತ್ತ  

- ಶ್ರ ೀ ಎೆಂ.ಎ.ಗೀಪಾಲಸಾಾ ಮಿ 

- ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶ್ಾ ರಪ್ಪ (ಗ್ರರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ರಾಜ್ 

ಸಚಿವರು) 

792- 2020-2021ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ಎಸ .ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ .ಪಿ ಯೋಜನೆಯಲಿ್ಲ  

ಸರ್ಮಜ ಕಲಾಯ ಣ ಇಲಾಖೆ ಮೋಸಲ್ಲಟಿಿ ರುವ ಅನುದಾನದ ಬಗೆೆ  

- ಶ್ರ ೀ ಆರ್.ಪ್ರ ಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ 

- ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಾಯಕ್ರು ಹಾಗೂ  ಸಮಾಜ  

         ಕ್ಲ್ಯಾ ಣ ಹಾಗೂ ಹೆಂದುಳಿದ ವರ್ಗರ್ಳ ಕ್ಲ್ಯಾ ಣ ಸಚಿವರು) 

 

782- BRC/CRCಗಳ ಸೇವೆಯನುನ  ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗೆೆ  

- ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ(ಶ್ರ ೀ ಕೆಂತರಾಜ್ (ಬಿಎೆಂಎಲ)ರವರ ಪ್ರವಾಗಿ) 

- ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶ್ಾ ರಪ್ಪ (ಗ್ರರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ರಾಜ್ 

ಸಚಿವರು) 

702- ಸರ್ಮಜ ಕಲಾಯ ಣ ಇಲಾಖೆ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾ ನಲಯಗಳ ಬಗೆೆ  

- ಶ್ರ ೀ ಎನ್.ಅಪಾಪ ಜಿಗೌಡ 

- ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಾಯಕ್ರು ಹಾಗೂ  ಸಮಾಜ  

                   ಕ್ಲ್ಯಾ ಣ ಹಾಗೂ ಹೆಂದುಳಿದ ವರ್ಗರ್ಳ ಕ್ಲ್ಯಾ ಣ ಸಚಿವರು) 

 

721- ಅಂಬೇಡಕ ರ , ಜಗಜೋವನರಂ ಮತ್ತು  ವಾಲ್ಲಮ ೋಕಿ ಭವನಗಳ ನರ್ಮಾಣದ 

ಕುರಿತ್ತ 

- ಶ್ರ ೀ ಆರ್.ಧಮಗಸೇನ್ 

- ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಾಯಕ್ರು ಹಾಗೂ  ಸಮಾಜ  

          ಕ್ಲ್ಯಾ ಣ ಹಾಗೂ ಹೆಂದುಳಿದ ವರ್ಗರ್ಳ ಕ್ಲ್ಯಾ ಣ ಸಚಿವರು) 

 

798- ಕರ್ನಾಟಕ ರಜಯ  ಗ್ರರ ಮೋಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ  ರಜ  

ವಿವಿಯಂದ MA-RDPR ಪದವಿ ಕುರಿತ್ತ 

 - ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ವಿ್ಹ .ಸಂಕ್ನೂರ 

- ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶ್ಾ ರಪ್ಪ (ಗ್ರರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ರಾಜ್  

      ಸಚಿವರು) 
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791-  ಕೆರ ೈಸ  ಅಧಿೋನದ ವಸತಿ ಶ್ಲೆಗಳ ಕುರಿತ್ತ 

- ಶ್ರ ೀ ಅರುಣ ಶ್ಹಾಪುರ (ಶ್ರ ೀ ನರಾಣಿ ಹಣಮಂತ್ ರುದರ ಪ್ಪ ರವರ ಪ್ರವಾಗಿ) 

- ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಾಯಕ್ರು ಹಾಗೂ  ಸಮಾಜ  

        ಕ್ಲ್ಯಾ ಣ ಹಾಗೂ ಹೆಂದುಳಿದ ವರ್ಗರ್ಳ ಕ್ಲ್ಯಾ ಣ ಸಚಿವರು) 

 

763-  ರಜಯ ದಲಿ್ಲ  ರೈತ್ ಉತ್ಪಾ ದಕ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳನುನ  (FPO) ತೆರೆಯುವ ಬಗೆೆ  

- ಶ್ರ ೀ ಎೆಂ.ನಾರಾಯಣಸಾಾ ಮಿ (ವ್ಹರೀಧಪ್ಕ್ಷದ ಮುಖ್ಾ  ಸಚೇತಕ್ರು) 

- ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ್ (ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು)  

ಆ) ಚುಕೆಕ  ಗುರುತಿಲಿದ ಪರ ಶ್ನನ ಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನೋಡಲಾದ ಉತ್ು ರಗಳು. 

2. ಸದಸಯ ರುಗಳಿಗೆ ಚೈರ್ನ ಮೇಡ  ಹಾಗೂ ಅವಧಿ ಮೋರಿದ ರ್ಮಸಕ  ಗಳನುನ  

ಒದಗಿಸಿರುವ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕರ ಮ ಕೈಗೊಳುು ವ ಕುರಿತ್ತ. 

- ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಾಯಕ್ರು) 

 

3. ಪರ ಕಟಣೆ 

 

4. ಸಭಾಪತಿಯವರ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರ ಸಾು ಪಿಸಲಾ ಟಿ  ವಿಷಯಗಳು 

ಅ) ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಲಿೆ ಯ ಮುಧೋಳ ನಗರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ನೋಲನಕೆೆ  

ತ್ಯಾರಿಸುವಾಗ ಮಹಾರಣಿ ಕೆರೆ ರ್ನಪತೆು ಯಾಗಿರುವ ಬಗೆೆ  

- ಶ್ರ ೀ ಆರ್್.ಬಿ.ತಿಮಾಾಪೂರ್ 

 - ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಾಯಕ್ರು) 

 

ಆ) ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು ಸಾಫಿ್  ವೇರ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ರ್ಮಡದೇ  

       ಸಾವಾಜನಕರಿಗೆ ತಂದರೆಯಾಗಿರುವ ಬಗೆೆ  

  - ಶ್ರ ೀ ಯು.ಬಿ.ವೆಂಕ್ಟೇಶ್ 

- ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಾಯಕ್ರು) 

 

ಇ) ಬಂಗಳೂರು ನಗರದಲಿ್ಲ  ಪೊಲ್ಲೋಸರು ಕರೋರ್ನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ರ್ಮಸಕ    

      ಹಾಕದವರಿಗೆ ಕೇಸ  ದಾಖ್ಲು ರ್ಮಡುತಿು ರುವ ಬಗೆೆ  

 - ಶ್ರ ೀ ಎನ್.ಅಪಾಪ ಜಿಗೌಡ 

 - ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಾಯಕ್ರು) 

 

ಈ) ಕಡವ ಜರ್ನಂಗ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ನಗಮ ಸೆಾ ಪನೆ ರ್ಮಡುವ ಕುರಿತ್ತ 

 - ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ವ್ಹೀಣಾ ಅಚ್ಚ ಯಾ  

 - ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಾಯಕ್ರು) 
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    05. ಸಭಾಪತಿಯವರ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರ ಸಾು ಪಿಸಲಾ ಟಿ  ವಿಷಯಗಳಿಗೆ  

         ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಚಿವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು 

 

ಅ) ಪ್ರರ ಥಮಕ ಶ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದಾ ಗೆ 2021ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ಜರುಗಿದ 

ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಹಾತ್ಪ ಪರಿೋಕೆೆಯ ಫಲ್ಲತ್ಪಂಶದಲಿ್ಲ  ಶೇಕಡಾ 19 

ಶಿಕ್ಷಕರು ರ್ಮತ್ರ  ಅಹಾತೆ ಹಂದ್ಧರುವ ಬಗೆೆ . 

  - ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಾಯಕ್ರು, ಮಾನ್ಾ   

                        ಪಾರ ಥಮಿಕ್ ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಕಲ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ) 

 

 ಆ) ಕೋವಿಡ-19 ಚಿಕಿತೆೆ ಗ್ರಗಿ ಕಲಾಯ ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  

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

ಉಲಿಂಘಿಸಿ ರೂ. 150 ಕೋಟಿ ಟೆಂಡರ  ಕರೆದ್ಧರುವುದು ವಿವಾದಕೆಕ  

ರ್ಕರಣವಾಗಿರುವ ಬಗೆೆ . 

 - ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಾಯಕ್ರು,    ಯೀಜನೆ, 

           ಕಯಗಕ್ರ ಮ  ಸಂಯೀಜನೆ ಮತ್ತು  ಸಾೆಂಖ್ಯಾ ಕ್ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ) 

 

ಇ) ನೌಕರರ ಭವಿಷಯ  ನಧಿಯಲಿ್ಲ  ರೂ. 21 ಕೋಟಿ ದುಬಾಳಕೆಯಾಗಿರುವ ಬಗೆೆ . 

 - ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಾಯಕ್ರು ಹಾಗೂ  ಸಮಾಜ  

              ಕ್ಲ್ಯಾ ಣ ಹಾಗೂ ಹೆಂದುಳಿದ ವರ್ಗರ್ಳ ಕ್ಲ್ಯಾ ಣ ಸಚಿವರು) 

 

06. ವರದ್ಧಯನ್ನನ ಪಿಾ ಸುವುದು 

07. ರ್ಕಯಾದಶಿಾಯವರ ವರದ್ಧ 

08. ನಯಮ 59ರ ಅಡಿ ನಲುವಳಿ ಸೂಚನೆ ಮಂಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಪರ ಸಾು ವ 

ರಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಬಿದ್ಧಾ ರುವ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಂದ ಉಂಟಾದ ಪರ ವಾಹ 

ಪರಿಸೆಿ ತಿಯಂದ ಅಪ್ರರ ಪರ ರ್ಮಣದ ಬಳೆ, ಪ್ರರ ಣಹಾನ ಹಾಗೂ 

ಕೋಟಾಯ ಂತ್ರ ರೂಪ್ರಯಗಳ ನಷಿ  ಉಂಟಾಗಿರುವ ಬಗೆೆ  

  - ಶ್ರ ೀ ಎಸ.ಆರ್್.ಪಾಟೀಲ(ವ್ಹರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ನಾಯಕ್ರು) 

(ನಯಮ 68ಕೆಕ  ಪರಿವತಿಾಸಲಾಯತ್ತ) 
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09. ಶ್ಸನ ರಚನೆ 

 ವಿಧೇಯಕದ ಪಯಾಾಲೋಚನೆ ಹಾಗೂ ಅಂಗಿೋರ್ಕರ 

 

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರರ ಮ ಸಿ ರಜ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ  ರಜ (ತಿದುಾ ಪಡಿ)    

ವಿಧೇಯಕ, 2021 

- ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶ್ಾ ರಪ್ಪ (ಗ್ರರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ರಾಜ್ 

ಸಚಿವರು) 

- ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೀಸಾಾ ಮಿ 

- ಶ್ರ ೀ  ಎಸ.ಆರ್್.ಪಾಟೀಲ(ವ್ಹರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ನಾಯಕ್ರು) 

- ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ 

- ಶ್ರ ೀ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸಾಾ ಮಿ(ಸಣ್ಣ  ನೀರಾವರಿ, ಕನೂನು, ಸಂಸದ್ಧೀಯ 

ವಾ ವಹಾರರ್ಳ ಸಚಿವರು) 

- ಶ್ರ ೀ ಯು.ಬಿ.ವೆಂಕ್ಟೇಶ್್ 

- ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೀಜೇಗೌಡ 

- ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರ ಸಾದ್್ 

10. ನೂತ್ನ ಸಚಿವರುಗಳ ಪರಿಚಯ 

11. ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರರ ಮ ಸಿ ರಜ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ  ರಜ  (ತಿದುಾ ಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ 

                                    2021ರ ಮೇಲ್ಲನ ಮುಂದುವರೆದ ಚರ್ಚಾ 

 

- ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಪ್ರ ತಾಪ್ಚಂದರ  ಶೆಟಟ  

- ಶ್ರ ೀ ಹೆಚ್.ಎೆಂ.ರಮೇಶ್್ಗೌಡ 

- ಶ್ರ ೀ ಆರ್್.ಬಿ.ತಿಮಾಾಪೂರ್್ 

- ಡಾ. ತೇಜಸಿಾ ನಗೌಡ 

- ಶ್ರ ೀ ಎನ್.ಅಪಾಪ ಜಿಗೌಡ 

- ಶ್ರ ೀ ಎಸ.ರವ್ಹ 

- ಶ್ರ ೀ ಪಿ.ಆರ್್.ರಮೇಶ್್ 

(ವಿಧೇಯಕ ಅಂಗಿೋಕರಿಸಲಾ ಟಿಿ ತ್ತ) 

12. ಸದಸಯ ರ ಖಾಸಗಿ ವಿಧೇಯಕ 

ಬೃಹತ್ ಬೆಂರ್ಳೂರು ಮಹಾನ್ರ್ರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿನಯಮ (ಮೊದಲನೆ ತಿದುು ಪ್ಡಿ)  

           ವ್ಹಧೇಯಕ್, 2021ರ ಬಗೆೆ  

 -  ಶ್ರ ೀ ಪಿ.ಆರ್್.ರಮೇಶ್್ 

- ಶ್ರ ೀ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸಾಾ ಮಿ(ಸಣ್ಣ  ನೀರಾವರಿ, ಕನೂನು, ಸಂಸದ್ಧೀಯ 

ವಾ ವಹಾರರ್ಳ ಸಚಿವರು) 

                                                                         (ವಿಧೇಯಕ ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು) 

<><><> 
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(769) 17-09-2021 (10.10) ಎಂವಿ-ವಿಕೆ 

 

 

 

 

 

 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು  

ಶುಕರ ವಾರ, 17ನೇ ಸ್ಥಪಿ್ ಂಬರ , 2021 

ಸದನವು ವಿಧಾನ ಸೌಧದಲಿ್ಲರುವ 

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ ಸಭಾಂಗಣದಲಿ್ಲ  

ಪೂವಾಾಹನ  10 ಗಂಟೆ 16 ನಮಷಕೆಕ  ಸರ್ಮವೇಶಗೊಂಡಿತ್ತ. 

 

ಸಭಾಪತಿ (ಶಿರ ೋ ಬಸವರಜ ಶಿವಲ್ಲಂಗಪಾ  ಹರಟಿಿ ) ಯವರು 

ಪಿೋಠವನುನ  ಅಲಂಕರಿಸಿದರು. 
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01. ಪರ ಶ್ನ ೋತ್ು ರಗಳು 

ಅ) ಚುಕೆಕ  ಗುರುತಿನ ಪರ ಶ್ನನ ಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ನೋಡಲಾದ ಉತ್ು ರಗಳು. 

 

ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಯ : 648 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

 ಶಿರ ೋ ಸುನೋಲ  ವಲಾಯ ಪುರ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರು ತಮಾ  

ಉತು ರದಲಿಿ  ರಾಜಾ ದ ಸಂಪೂಣಗ ಮಾಹತಿಯನುನ  ಒದಗಿಸಿದ್ದು ರೆ. ಅದಕೆೆ  ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರಿಗೆ 

ತಮಾ  ಮುಖೆಂತರ ಧನ್ಾ ವಾದವನುನ  ಹೇಳಬಯಸುತ್ು ೀನೆ. ಪ್ರ ಚಾರದ ಅೆಂರ್ವಾಗಿ, ಅೆಂದರೆ 

ಕೃಷಿ ಇಲ್ಯಖೆಯ ರೈತರ ಪ್ರ ಚಾರಕೆ ೀಸೆ ರ ಎಲಿ್ಯ  ಜನ್ಪ್ರ ತಿನಧಿರ್ಳ WhatsApp group 

ರ್ಳನುನ  ಮಾಡಿದ್ು ೀವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ರೆ.  ಆದರೆ, ನ್ನ್ಗೆ ತಿಳಿದ್ಧರುವ ಮಟಟ ಗೆ ನ್ಮಾ  

ಜಿಲಿ್ಲಯಲಿಿ  ಯಾವ ಜನ್ಪ್ರ ತಿನಧಿರ್ಳು ಸಹ WhatsApp group ನ್ಲಿಿ  ಇಲಿ . ಈರ್ 

ಫಲ್ಯನುಭವ್ಹರ್ಳನುನ  ಆಯೆ್ಕ  ಮಾಡುವಾರ್ ಶಾಸಕ್ರನುನ  ಮಾತರ ವಲಿ , ವ್ಹಧಾನ್ ಪ್ರಿಷ್ತಿು ನ್ 

ಸದಸಾ ರನುನ  ಸಹ ಪ್ರಿರ್ಣಿಸಬೇಕು. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಾ  ಸುನೀಲ್ ವಲ್ಯಾ ಪುರ್್ರವರೆ, ಶಾಸಕ್ರು ಮತ್ತು  ವ್ಹಧಾನ್ 

ಪ್ರಿಷ್ತಿು ನ್ ಸದಸಾ ರು ಎೆಂದು ಹೇಳಬೇಡಿ. ಇಲಿಿ  ಎಲಿರೂ ಸಹ ಶಾಸಕ್ರು. ಇದಕೆೆ  

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ೆಂತ್  ಮೊದಲು ನೀವೇ ಹೇಳುತಿು ೀರಿ. 

ಶಿರ ೋ ಸುನೋಲ  ವಲಾಯ ಪುರ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ಆಯಿತ್ತ. ಅದಕೆೆ  

ವ್ಹಧಾನ್ಸಭೆ ಮತ್ತು  ವ್ಹಧಾನ್ ಪ್ರಿಷ್ತ್ತು . ಈರ್ ಫಲ್ಯನುಭವ್ಹರ್ಳ ಆಯೆ್ಕ  ಸಮಯದಲಿಿ  ವ್ಹಧಾನ್ 

ಪ್ರಿಷ್ತಿು ನ್ ಶಾಸಕ್ರನುನ  ಪ್ರಿರ್ಣಿಸುವುದಕೆೆ  ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರು ಅಸಪ ದ ಕಡಬೇಕೆೆಂದು ಈ 

ಸಂದಭಗದಲಿಿ  ಹೇಳಬಯಸುತ್ು ೀನೆ. ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರು ನೀಡಿರುವಂತಹ ಉತು ರ ಬಹಳ 

ಸಮಪ್ಗಕ್ವಾಗಿದ್. ಇಲ್ಯಖೆಯವರು ರಾಜಾ ದ ಸಂಪೂಣಗವಾದ ಮಾಹತಿಯನುನ  

ನೀಡಿದ್ದು ರೆ. ಅದಕೆೆ  ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಧನ್ಾ ವಾದರ್ಳನುನ  ತಿಳಿಸುತ್ು ೀನೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರು ಒಳೆ್ಳಯ ಉತು ರವನುನ  ಒದಗಿಸಿದ್ದು ರೆೆಂದು 

ತಿಳಿಸಿದ್ದು ರೆ.  
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ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಸಿ.ಪ್ರಟಿೋಲ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ಗೌರವಾನಾ ತ ಸದಸಾ ರಾದ 

ಸುನೀಲ್ ವಲ್ಯಾ ಪುರ್್ರವರು ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ಎಲಿ್ಯ  ಜನ್ಪ್ರ ತಿನಧಿರ್ಳ ಒೆಂದು WhatsApp 

group ಅನುನ  ಮಾಡುತ್ು ೀವ. ಆದರೆ, ಗೂರ ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದರ್ ಬಹಳ ಜನ್ quit ಮಾಡಿಬಿಡುತಾು ರೆ.  

ನಾವು ಗೂರ ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದರ್ ಅವರು ಆ ಗೂರ ಪ್ನ್ಲಿಿ  ಇದು ರೆ ಒಳೆ್ಳಯದು. ಅದೇ ರಿೀತಿ 

ಗ್ರರ ಮಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸಾ ರು ಮತ್ತು  ಜಿಲಿ್ಯ  ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸಾ ರುರ್ಳ ಗೂರ ಪ್ ಅನುನ  

ಸಹ ಮಾಡಿರುತ್ು ೀವ.  

(ಮುಂದು… 

(770) 17.09.2021 10.20 LL-BNS 

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಸಿ.ಪ್ರಟಿೋಲ(ಮುೆಂದು…):- 

ನಾವು ರಾಜಾ ದಲಿಿ  60 ಕೃಷಿ ಸಂಜಿೀವ್ಹನ ವಾಹನ್ರ್ಳನುನ  ಮಾಡಿದ್ು ೀವ. ಅದರಲಿಿ  display 

ಇದ್. ಅದರಲಿಿ  ನ್ಮಾ  ಕೃಷಿ ಇಲ್ಯಖೆಯ ಕಯಗಕ್ರ ಮರ್ಳನುನ  ಬಿತು ರ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಎಲಿ್ಯ  

ರಿೀತಿಯ ವಾ ವಸೆೆ ರ್ಳನುನ  ನಾವು ಮಾಡಿದ್ು ೀವ. ಅದರ ಜೊತ್ಗೆ, ಇನೂನ  ಒೆಂದು 100 ಕೃಷಿ 

ಸಂಜಿೀವ್ಹನ ವಾಹನ್ರ್ಳನುನ  ಖ್ರಿೀದ್ಧಸಿ ರಾಜಾಾ ದಾ ೆಂತ ರೈತ ಸಂಪ್ಕ್ಗ ಕೇೆಂದರ ರ್ಳಿಗೆ 

ಒೆಂದೆಂದು ವಾಹನ್ವನುನ  ನೀಡಿ, ಇಲ್ಯಖೆಯ ಎಲಿ್ಯ  ಕಯಗಕ್ರ ಮರ್ಳನುನ  ಬಿತು ರಿಸುವ 

ಯೀಜನೆ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಯೀಚ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ು ೀವ. ಅದರಂತ್, ಸದರಿ ಕೃಷಿ ಸಂಜಿೀವ್ಹನ 

ವಾಹನ್ರ್ಳನುನ  ಖ್ರಿೀದ್ಧಸಲು ಈಗ್ರರ್ಲೇ ಆರ್ಥಗಕ್ ಇಲ್ಯಖೆಯಿೆಂದ ಅನುಮತಿ ಸಹ 

ದರೆತಿು ದುು , ಸದಾ ದಲಿಿ  ಅದನುನ  ಮಾಡುತ್ು ೀವ. ಇದರ ಜೊತ್ಗೆ, WhatsApp group ನ್ಲಿಿ  

ಎಲಿರನೂನ  ಸೇರಿಸಿ, ಮಾಹತಿ ಕಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ು ೀವ.  
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಯ : 687 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರ ಸಾದ :- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಒೆಂದು ದ್ಧನ್ಪ್ತಿರ ಕೆಯಲಿಿ ,್“ಡಾ: 

ಬಿ.ಆರ್್. ಅೆಂಬೇಡೆರ್್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ನರ್ಮದಲಿಿ  4 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ್ 

ಭರ ಷ್ಟಟ ಚಾರ”್ ಎೆಂದು ಬಹಳ ವ್ಹಸಾು ರವಾಗಿ ಎಲಿ್ಲಲಿಿ  ಭರ ಷ್ಟಟ ಚಾರ ನ್ಡೆದ್ಧದ್ಯ್ಕೆಂದು ವರದ್ಧ 

ಮಾಡಿರುತಾು ರೆ. ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರು ನಾನು ಕೇಳಿರುವ ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ವ್ಹವರವಾದ ಉತು ರವನುನ  

ಕಟಟ ರುತಾು ರೆ. ಭರ ಷ್ಟಟ ಚಾರ ವ್ಹಚಾರದಲಿಿ  ಎಫ್.ಐ.ಆರ್್. ಆಗಿದ್ಯ್ಕೆಂದು ಮತ್ತು  ಕೆಲವು 

ಅಧಿಕರಿರ್ಳ ವ್ಹರುದಿ  ಕ್ರ ಮ ತ್ಗೆದುಕೆಂಡಿದ್ದು ರೆೆಂದು ಸಹ ಉತು ರ ನೀಡಿರುತಾು ರೆ. ಏಕೆೆಂದರೆ, 

ನಾವಲಿರೂ ಸಹ 2016ರಲಿಿ  ನೀಟು ಅಮಾನಾ ೀಕ್ರಣ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಭರ ಷ್ಟಟ ಚಾರ ನೆಂತ್ತ 

ಹೀಗುತು ದ್ ಎೆಂದು ತಿಳಿದುಕೆಂಡಿದ್ು ವು. ಏಕೆೆಂದರೆ, ನೀಟು ಅಮಾನಾ ೀಕ್ರಣ ಆದ 

ನಂತರ, ಇಡಿೀ ದೇಶ್ದಲಿಿ  ಭರ ಷ್ಟಟ ಚಾರ ನೆಂತ್ತಹೀಗುತು ದ್ ಎೆಂಬ ಬಗೆೆ  ದಡಡ  ಸಿ್ೀರ್ನ್ 

ಇತ್ತು . ಶ್ರ ೀ ರೂಸ್ ವಲಟ ್,್ ‘corruption್ is್ part್ of್ democracy’್ ಎೆಂದು ಹೇಳಿರುತಾು ರೆ. 

ಅದರಂತ್, ಭರ ಷ್ಟಟ ಚಾರ ಎಲಿಿಗೆ ಬೇಕೆೆಂದರೆ, ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮಾತರ  ಬೇಕೆೆಂದು ಹೇಳಿರುತಾು ರೆ. 

ಹೆಂದುಳಿದ ವರ್ಗರ್ಳು, ದುಬಗಲ ವರ್ಗದವರು ಮತ್ತು  ಅಲಪ ಸಂಖಾ ತರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  

ನರ್ಮರ್ಳನುನ  ನೀಡಿದ್ದರ್ ಯಾವ ಸಮಯದಲಿಿಯೂ ಸಹ ಅಲಿಿ  ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸರ್ಳು 

ಆಗಿರುವುದನುನ  ನಾವು ನೀಡುವುದಕೆಗುವುದ್ಧಲಿ . ಆ ನರ್ಮರ್ಳಲಿಿ  ನರಂತರವಾಗಿ 

ಭರ ಷ್ಟಟ ಚಾರದ ಆರೀಪ್ರ್ಳು ಬಂದರೂ ಸಹ ಅದು ನರಂತರವಾಗಿ ನ್ಡೆಯುತಿು ದುು , 

ನೆಂತಿರುವುದ್ಧಲಿ . ಇದಕೀಸೆ ರ ಯಾವ ಕ್ರ ಮರ್ಳನುನ  ತ್ಗೆದುಕಳೆುತಾು ರೆೆಂದು ನಾನು 

ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರನುನ  ಕೇಳುವುದಕೆೆ  ಬಯಸುತ್ು ೀನೆ. ಏಕೆೆಂದರೆ, ಡಾ: ಬಿ.ಆರ್್. ಅೆಂಬೇಡೆರ್್ 

ನರ್ಮ, ತ್ತಮಕೂರು ಜಿಲಿ್ಲಯಲಿಿ  ಪ್ರ ಕ್ಟವಾಗಿದುು , ಅದರಲಿಿ  ಮೈಕರ ೀ ಕೆರ ಡಿಟ್ ಯೀಜನೆ 1 

ಕೀಟ 93 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ; ನೇರಸಾಲ(ಹೈನುಗ್ರರಿಕೆ) ಸಾಲ 1 ಕೀಟ 37 ಲಕ್ಷದ 23 

ಸಾವ್ಹರದ 872 ರೂಪಾಯಿ; ಟ್ಯಾ ಕಿ್ಸ  ಯೀಜನೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು  ಐರಾವತ 

ಯೀಜನೆ 35 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಇಷ್ಟಟ ಲಿ್ಯ  ಆದರೂ ಸಹ ನಾವು ಮಿೀಸಲ್ಯತಿ ಬೇಡ. 

ಹೆಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಮತ್ತು  ದಲಿತರಿಗೆ ಉಚಿತ ಯೀಜನೆರ್ಳನುನ  ನಲಿಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಹೇಳುತು ಲೇ 

ಇರುತ್ು ೀವ. ಆದರೆ, ಇವಲಿ  ಆದ್ದರ್ ಯಾರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತು ದ್ ಎೆಂಬ ಬಗೆೆ  ಮಾನ್ಾ  

ಸಚಿವರು ಉತು ರ ಹೇಳಬೇಕು. ಏಕೆೆಂದರೆ, ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಇೆಂತಹ ಒೆಂದು ಖತ್ಯನುನ  

ಕಡಲ್ಯಗಿದ್. ಮೂಲತಃ ಅವರು ವಾ ಕ್ಸು ರ್ತವಾಗಿ ಬಹಳ ಸಾ ಚ್ಛ  ಮನ್ಸಿಿ ನ್ ವಾ ಕ್ಸು  ಎೆಂದು 
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ಇಮೇಜ್ ಇಟುಟ ಕೆಂಡಿರುವ ವಾ ಕ್ಸು ಯಾಗಿರುತಾು ರೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಇೆಂತಹ ನರ್ಮಕೆೆ  

ಬಂದ್ದರ್ ಅವರ ಇಮೇಜ್ಗೂ ಸಹ ಒೆಂದು ಕ್ಪುಪ  ಚುಕೆೆ  ಬರುತು ದ್ ಎೆಂಬ ಸಂಶ್ಯ ನ್ನ್ಗಿದ್.  

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಾ  

ಹರಿಪ್ರ ಸಾದ್್ರವರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಾ ವಾದ ಪ್ರ ಶೆನ  ಕೇಳಿದ್ದು ರೆ. ಆದರೆ, ಇಲಿಿ  ಚ್ರ್ಚಗ ಇರುವುದು, 

ತ್ತಮಕೂರು ಜಿಲಿ್ಲಯ ಡಾ: ಅೆಂಬೇಡೆರ್್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ನರ್ಮದ ಜಿಲಿ್ಯ  ವಾ ವಸೆಾಪ್ಕ್ರು ಕೆಲಸ 

ಮಾಡುತಿು ರುವ ವಾ ಕ್ಸು ರ್ಳು ಮತ್ತು  ಅದೇ ಕ್ಛೇರಿಯಲಿಿ  ಅಧಿೀಕ್ಷಕ್ರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿು ರುವ 

ವಾ ಕ್ಸು ರ್ಳು ಭರ ಷ್ಟಟ ಚಾರ ಆರೀಪ್ದಲಿಿದ್ದು ರೆ ಎನುನ ವುದ್ದಗಿದ್. ಸದರಿ ಅಧಿಕರಿರ್ಳು ಈ 

ಹೆಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸೆ ಳರ್ಳಲಿಿ  ಕೆಲವು ಸಣಣ -ಪುಟಟ  ದೂರುರ್ಳು ಇರುತು ವ. ಆ 

ನಂತರ ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ಗುರುತರವಾದ ಆರೀಪ್ದ ಮೇಲ್ಲ ಅವರ ವ್ಹರುದಿ  ತನಖೆ 

ನ್ಡೆಸಿ, ಕ್ಸರ ಮಿನ್ಲ್ ಮೊಕ್ದು ಮೆ ದ್ದಖ್ಲಿಸಲ್ಯಗಿರುತು ದ್. ಆ ತನಖ ವರದ್ಧರ್ಳು ಬಂದ ನಂತರ 

ಅವರ ವ್ಹರುದಿ  ನದ್ದಗಕಿ್ಸಣಾ  ಕ್ರ ಮ ತ್ಗೆದುಕಳೆು ತ್ು ೀವ.  

ಇನನ ೆಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಾ ವಾದ ವ್ಹಚಾರವನುನ  ಮಾನ್ಾ  ಸದಸಾ ರು ಪ್ರ ಸಾು ಪ್ 

ಮಾಡಿರುವುದೇನೆೆಂದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಾ ವಾಗಿ ಸಮಾಜ ಕ್ಲ್ಯಾ ಣ ಇಲ್ಯಖೆಯು ಸಮಾಜದ ಕ್ಟಟ  

ಕ್ಡೆಯ ಕ್ಡುಬಡವ ವಾ ಕ್ಸು ಗೆ ನಾಾ ಯ ಕಡುವಂತಹ ಇಲ್ಯಖೆಯಾಗಿದುು , ಅಲಿಿ  ಆಡಳಿತ 

ವಾ ವಸೆೆ  ಪಾರದಶ್ಗಕ್ವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು  ಅಲಿಿ  ಇೆಂತಹ ಘಟನೆರ್ಳು ನ್ಡೆದರೆ ಆ ವರ್ಗದ 

ಜನ್ರಿಗೆ ಅನಾಾ ಯವಾಗುತು ದ್. ಅದನುನ  ಹತಿು ಕೆ್ಬೇಕೆೆಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿರುತಾು ರೆ. ಅದರಂತ್, 

ನಾನು ತಮಾ  ಮೂಲಕ್ ಮಾನ್ಾ  ಸದಸಾ ರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಈ ಸದನ್ಕೆೆ  ಒೆಂದು ವ್ಹಶಾಾ ಸದ 

ಮಾತನುನ  ಹೇಳುವುದೇನೆೆಂದರೆ, ಈ ಇಲ್ಯಖೆಯಲಿಿ  ಯಾವ ಅಧಿಕರಿರ್ಳು ಭರ ಷ್ಟಟ ಚಾರದಲಿಿ  

ಪಾಲೆ್ಗಳೆುತಾು ರೆ, ಅವರ ವ್ಹರುದಿ  ನದ್ದಗಕಿ್ಸಣಾ  ಕ್ರ ಮ ತ್ಗೆದುಕಳೆು ತ್ು ೀವ. ಇದರ ಜೊತ್ಗೆ, 

ನ್ಮಾ  ಇಲ್ಯಖೆಯಲಿಿ  ಆಯಕ್ಟಟ ನ್ ಜಾರ್ದಲಿಿ  ಬಹಳಷ್ಟಟ  ವಷ್ಗರ್ಳಿೆಂದ ಇದುು , ಒೆಂದ್ಧಷ್ಟಟ  

ದೂರುರ್ಳು ಇರುವಂತಹ ಅಧಿಕರಿರ್ಳನುನ  ಗುರುತಿಸಿ, ಅವರನುನ  ಸೆಾನ್ಪ್ಲಿಟ 

ಮಾಡುತ್ು ೀವ. ಒೆಂದು ವೇಳ್ಳ ಅರ್ತಾ  ಬಿದು ರೆ ಯಾರ ವ್ಹರುದಿವೂ ಕ್ರ ಮ ತ್ಗೆದುಕಳೆುವುದಕೆೆ  

ಹೆಂಜರಿಯುವುದ್ಧಲಿ . ನಾನು ಒೆಂದು ವ್ಹಶಾಾ ಸ ನೀಡುವುದೇನೆೆಂದರೆ, ಒೆಂದ್ಧಷ್ಟಟ  ದ್ಧವಸ ಕ್ಳ್ಳದ 

ನಂತರ, ಇಲ್ಯಖೆಯಲಿಿ  ಒೆಂದ್ಧಷ್ಟಟ  ಬದಲ್ಯವಣೆಯಾಗಿರುವುದನುನ  ತಾವಲಿರೂ 

ರ್ಮನಸುತಿು ೀರಿ. ನಶ್ಚ ಯವಾಗಿ ಈ ಸಮಾಜ ಕ್ಲ್ಯಾ ಣ ಇಲ್ಯಖೆಯಲಿಿ  ಆ ಸಮಾಜದ ಕ್ಲ್ಯಾ ಣ 

ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಏನೇನು ಕೆಲಸರ್ಳನುನ  ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಸಾಧಾ ವ್ಹದ್, ಆ ಎಲಿ್ಯ  ಕೆಲಸರ್ಳನುನ  

ಮಾಡುತ್ು ೀವ. ಇದರ ಜೊತ್ಗೆ, ಮಾನ್ಾ  ಸದಸಾ ರು ಗುರುತರವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಎಲಿ್ಯ  

ಮಾಹತಿರ್ಳನುನ  ರ್ಮನ್ದಲಿಿಟುಟ ಕೆಂಡು ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  ಅಧಿಕರಿರ್ಳ ವ್ಹರುದಿ  ಕ್ರ ಮ 
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ತ್ಗೆದುಕಳೆು ತ್ು ೀವ ಮತ್ತು  ಅೆಂತಹ ಘಟನೆರ್ಳು ಮುೆಂದ್ ನ್ಡೆಯದಂತ್ ಎಚ್ಚ ರಿಕೆ 

ವಹಸುತ್ು ೀವ.  

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರ ಸಾದ :- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರು ಉತು ರ 

ನೀಡಿರುತಾು ರೆ.  ಆದರೆ, ಈ ನರ್ಮದ ಮೂಲ ಉದ್ು ೀಶ್ ಏನೆೆಂದರೆ, ಸಮಾಜದಲಿಿರುವ 

ಕ್ಟಟ ಕ್ಡೆಯ ಸಾಲಿನ್ಲಿಿರುವ ಕ್ಟಟ ಕ್ಡೆಯ ವಾ ಕ್ಸು ಗೆ ಸಕಗರದ್ಧೆಂದ ಆ ವಾ ಕ್ಸು ಯ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಗೆ 

ಎಲಿ್ಯ  ರಿೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಸಿರ್ಬೇಕು ಅನುನ ವ ಮೂಲ ಉದ್ು ೀಶ್ದ್ಧೆಂದ ಈ ನರ್ಮರ್ಳನುನ  

ಮಾಡಿರುತಾು ರೆ. ಆದರೆ, ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರು ಭರ ಷ್ಟಟ ಚಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅಧಿಕರಿರ್ಳ 

ವ್ಹರುದಿ  ಕ್ರ ಮರ್ಳನುನ  ತ್ಗೆದುಕಳೆು ತ್ು ೀವೆಂದು ಹೇಳಿರುತಾು ರೆ. ಏಕೆೆಂದರೆ, ಈಗ್ರರ್ಲೇ 22 

ಅಧಿಕರಿರ್ಳ ವ್ಹರುದಿ  ಗಂಭಿೀರವಾದ ಆಪಾದನೆ ಇದ್. ಈ ಬಗೆೆ  ಇದೇ ಸದನ್ದಲಿಿ  ಮಾನ್ಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಎೆಂ. ನಾರಾಯಣಸಾಾ ಮಿಯವರು ಡಾ: ಅೆಂಬೇಡೆರ್್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  

ನರ್ಮದಲಿಿ  ಭರ ಷ್ಟಟ ಚಾರ ನ್ಡೆದ್ಧದ್ಯ್ಕೆಂದು ಸಂಪೂಣಗವಾಗಿ ಚ್ರ್ಚಗ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಬಗೆೆ  

ಸದನ್ ಸಮಿತಿ ಕೂಡ ರಚ್ನೆ ಆಗಿರುತು ದ್. ಇದ್ಲಿ್ಯ  ಆಗಿದು ರೂ ಸಹ ಇೆಂತಹ ಘಟನೆರ್ಳು 

ನ್ಡೆಯುತಿು ವ ಎೆಂದರೆ, ಸದರಿ ನರ್ಮದ ಅಧಿಕರಿರ್ಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರಿೀತಿಯ ಭಯ 

ಇಲಿವೆಂಬುದು ಬಹಳ ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ ಕಣುತಿು ದ್. ನಾವು ಭರ ಷ್ಟಟ ಚಾರ 

ಹೀರ್ಲ್ಯಡಿಸುತ್ು ೀವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಅದು ಯಾರಿೆಂದಲೂ ಸಾಧಾ ವ್ಹಲಿ . ಶ್ರ ೀ 

ಸತಾ ಹರಿಶ್ಚ ೆಂದರ ರವರಿಗೆ ಜಾರ್ ಇರುವುದು ರಾಜಕರಣದಲಿಿ  ಅಲಿ . ಬದಲ್ಯಗಿ, ಅವರ ಜಾರ್ 

ಇರುವುದು ಸಾ ಶಾನ್ದಲಿಿ . ಹಾಗ್ರಗಿ, ಭರ ಷ್ಟಟ ಚಾರ ನ್ಡೆಯುತು ಲೇ ಇರುತು ದ್. ಆದರೆ, ಇೆಂತಹ 

ನರ್ಮರ್ಳಲಿಿ  ಭರ ಷ್ಟಟ ಚಾರ ಆಗುವುದನುನ  ಯಾರೂ ಕೂಡ ಸಹಸಬಾರದು. ಆದುದರಿೆಂದ, ಈ 

ವ್ಹಷ್ಯದಲಿಿ  ಮಾನ್ಾ  ಮಂತಿರ ರ್ಳಿಗೆ ಬಹಳ ಕ್ಳಕ್ಳಿಯಿದ್. ಅದು ನ್ನ್ಗೆ ರ್ಚನಾನ ಗಿ ತಿಳಿದ್ಧದ್. 

ಇೆಂತಹ ನರ್ಮರ್ಳಲಿಿ  ಮುೆಂದ್ ಈ ರಿೀತಿಯ ಘಟನೆರ್ಳು ನ್ಡೆಯದೇ ಇರುವುದಕೆ ಗಿ, 

ಈಗ್ರರ್ಲೇ ಭರ ಷ್ಟಟ ಚಾರ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅಧಿಕರಿರ್ಳ ವ್ಹರುದಿ  ಯಾವ ರಿೀತಿ ಕ್ರ ಮ 

ತ್ಗೆದುಕಳೆುತಾು ರೆೆಂದು ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಅದು ಹೆಂದುಳಿದ ವರ್ಗರ್ಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ನರ್ಮ 

ಇರಬಹುದು, ಅಲಪ ಸಂಖಾ ತರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ನರ್ಮ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು   ಡಾ: ಬಿ.ಆರ್. 

ಅೆಂಬೇಡೆರ್್ ಅಭಿವೃದ್ಧು  ನರ್ಮ ಇರಬಹುದು ಈ ಎಲಿ್ಯ  ನರ್ಮರ್ಳಲಿಿಯೂ ಸಹ 

ಭರ ಷ್ಟಟ ಚಾರ ನ್ಡೆಯುತಿು ರುತು ದ್. ಏಕೆೆಂದರೆ, ಕೆಲವು ವ್ಹಚಾರ ಹೇಳಬೇಕೆೆಂದರೆ, ಡಾ: ಬಿ.ಆರ್. 

ಅೆಂಬೇಡೆರ್್ ವ್ಹದ್ದಾ ರ್ಥಗ ನಲಯರ್ಳಲಿಿ  ನ್ಡೆಯುತಿು ರುವಂತಹ ಭರ ಷ್ಟಟ ಚಾರ ಎಲಿಿಯೂ ಸಹ 

ನ್ಡೆಯುವುದ್ಧಲಿ . ಅಲಿಿ  ಒೆಂದು ಕೆ.ಜಿ. ಕೀಳಿ ಮಾೆಂಸಕೆೆ  35 ರೂಪಾಯಿ ಲ್ಲಕೆ್  

ತೀರಿಸುತಾು ರೆ. ಎಲಿಿಯಾದರೂ 35 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒೆಂದು ಕೆ.ಜಿ. ಕೀಳಿ ಮಾೆಂಸ 



«¥À/17.09.2021/12 

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

ಸಿಗುತು ದ್ಯೇ? ಈ ರಿೀತಿ ಕೀಟಾ ೆಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಲೂಟ ಮಾಡುತಿು ರುತಾು ರೆ. ದುಬಗಲ 

ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಈ ಸೆಿ ತಿ ಆದರೆ, ಆ ಸಮಾಜದಲಿಿರುವವರು ಏನಾರ್ಬೇಕೆೆಂದು ಮಾನ್ಾ  

ಸಚಿವರು ಉತು ರ ನೀಡಬೇಕೆೆಂದು ತಮಾ  ಮೂಲಕ್ ಕೀರುತ್ು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಕೆಲವು 

ಆಡಳಿತಾತಾ ಕ್ವಾದಂತಹ ಪಾರದಶ್ಗಕ್ತ್ಯನುನ  ತರುವುದಕೆೆ  ಅನವಾಯಗವಾಗಿ ಕೆಲವು 

ಕ್ರ ಮರ್ಳನುನ  ಮತ್ತು  ರ್ಟಟ ಯಾದ ನಧಾಗರರ್ಳನುನ  ತ್ಗೆದುಕಳೆಬೇಕಗುತು ದ್. ಅದರಂತ್, 

ನ್ಮಾ  ಇಲ್ಯಖೆಯಿೆಂದ ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ವರ್ಗದ ಕೇರಿರ್ಳಲಿಿ  ಸಿ.ಸಿ. ರಸೆು ರ್ಳನುನ  ನಮಾಗಣ 

ಮಾಡುವಂತಹ ಒೆಂದು ಕಯಗಕ್ರ ಮ ಇರುತು ದ್. ಆ ಕಯಗಕ್ರ ಮದ ಬಗೆೆ  ಈ ಬಾರಿ ಮಾನ್ಾ  

ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ರ್ಳ ಜೊತ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸದರಿ ರಸೆು  ನಮಾಗಣಕೆ ಗಿ ಅನುದ್ದನ್ವನುನ  

ಜಿಲಿ್ಯಧಿಕರಿರ್ಳ ಮುಖೆಂತರ ನೇರವಾಗಿ ಶಾಸಕ್ರ ಹೆಸರಿಗೆ ಕ್ಳುಹಸಿಕಡುವಂತಹ 

ವಾ ವಸೆೆ  ಮಾಡುತಿು ದ್ು ೀವ. ಆಯಾ ಕಿೆ ೀತರ ದಲಿಿರುವ ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿಯ ಜನಾೆಂರ್ವನುನ  

ರ್ಮನ್ದಲಿಿಟುಟ ಕೆಂಡು ಅವರ ಪ್ರ ಮಾಣಕೆೆ  ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸೆು ಯನುನ  ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡಿ, ಅದಕೆೆ  ಬೇಕದಂತಹ ಅನುದ್ದನ್ವನುನ  ಜಿಲಿ್ಯಧಿಕರಿಗೆ ನೀಡಿ, ಆ ರಸೆು ರ್ಳ ಬಗೆೆ  

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  ಶಾಸಕ್ರ ಮೂಲಕ್ ಪ್ಟಟ ಯನುನ  ಪ್ಡೆದು ನಮಾಗಣ ಮಾಡುವ ಕ್ರ ಮ 

ತ್ಗೆದುಕೆಂಡಿರುತ್ು ೀವ. ಈ ಬದಲ್ಯವಣೆಯನುನ  ಏತಕೆೆ  ಮಾಡಿದ್ು ೀವೆಂದರೆ, ಸದರಿ 

ಪ್ಟಟ ಯನುನ  ಹಡಿದುಕೆಂಡು ಊರು ತ್ತೆಂಬ ಓಡಾಡುವವರು ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಜನ್ ಇದ್ದು ರೆ. 

ಅವರಿಗೆ ಒೆಂದು ಕ್ಡಿವಾಣ ಹಾಕ್ಬೇಕೆೆಂಬ ಕರಣಕೆ ಗಿ ಮತ್ತು  ಪ್ರ ಜಾಪ್ರ ಭುತಾ  

ವಾ ವಸೆೆಯಲಿಿ  ಶಾಸಕ್ರಾಗಿ ಆಯೆ್ಕಯಾಗಿರುವವರಿಗೆ  ಪೂಣಗ ಅವಕಶ್ ಸಿರ್ಲಿ ಎೆಂದು ಆ 

ಬದಲ್ಯವಣೆ ಮಾಡಿರುತ್ು ೀವ. ಇದರಿೆಂದ, ಒೆಂದ್ಧಷ್ಟಟ  ಬದಲ್ಯವಣೆ ಆಗುತು ದ್ ಎನುನ ವುದು 

ನ್ಮಾ  ನಂಬಿಕೆ. ಉದ್ದಹರಣೆಗೆ, ನ್ಮಾ  ಇಲ್ಯಖೆಯಲಿಿ  ಕೆಲವು ಸಾಮಗಿರ ರ್ಳನುನ  ಖ್ರಿೀದ್ಧ 

ಮಾಡುವ ಪ್ರಂಪ್ರೆ ಇರುತು ದ್. ನ್ಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಎನುನ ವುದನುನ  ಖ್ರಿೀದ್ಧ 

ಮಾಡುವುದನುನ  ಬಿಟುಟ , ಮಾರುಕ್ಟ್ಟಟ ಯಲಿಿ  ಏನು ಸಿಗುತು ದ್ ಅದನುನ  ಖ್ರಿೀದ್ಧ 

ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಂಪ್ರೆ ಇದು ದುು  ಹೌದು. ಅದು ಇಲಿವೆಂದು ನಾನು ಹೇಳುವುದ್ಧಲಿ . 

ಆದರೆ, ಈರ್ ನಾನು ನ್ಮಾ  ಇಲ್ಯಖೆಗೆ ಒೆಂದು ನದೇಗಶ್ನ್ ಕಟಟ ರುತ್ು ೀನೆ. ಅದರಂತ್, ಈ 

ವಷ್ಗ ನ್ಮಾ  ಇಲ್ಯಖೆಗೆ ಎಷ್ಟಟ  ಬೆಂಚು, ಡೆಸೆ್ ಮತ್ತು  ಎಷ್ಟಟ  ಕಂಪೂಾ ಟರ್್ರ್ಳ ಅವಶ್ಾ ಕ್ತ್ 

ಸೇರಿದಂತ್ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕ್ಯಗರ್ಳು ಮತ್ತು  ತ್ತತ್ತಗ ಅವಶ್ಾ ಕ್ತ್ರ್ಳ ಒೆಂದು 

ಪ್ಟಟ ಯನುನ  ಕಡಬೇಕೆೆಂದು ನ್ಮಾ  ಅಧಿಕರಿರ್ಳಿಗೆ ಸೂಚ್ನೆ ಕಟುಟ , ಆ ಪ್ಟಟ ಯಲಿಿರುವ 

ಸಾಮಗಿರ ರ್ಳನುನ  ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ, ಹರರ್ಡೆಯಿೆಂದ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಗಿರ ರ್ಳನುನ  ಖ್ರಿೀದ್ಧ 
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ಮಾಡಬಾರದ್ೆಂದು ನದೇಗಶ್ನ್ ನೀಡಿರುತ್ು ೀನೆ. ಆ ಪ್ಟಟ ರ್ಷ್ಟಟ ೀ ಪಾರ ಧಾನ್ಾ ತ್ ಇರುತು ದ್. 

ಅದರಂತ್, ವಾಾ ಪಾರಸೆರು ಅಥವಾ ವಾ ವಹಾರ ಮಾಡುವವರು ನ್ಮಗೆ ಟ್ಟೆಂಡರ್್ 

ನೀಡಬೇಕೆೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ನ್ಮಾ  ಅವಶ್ಾ ಕ್ತ್ರ್ಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೇಕಗುವಂತಹ 

ಸಾಮಗಿರ ರ್ಳಿಗೆ ಟ್ಟೆಂಡರ್್ ಹಾಕುವುದಕೆೆ  ಅವರಿಗೆ ಮುಕ್ು  ಅವಕಶ್ ಇರುತು ದ್. ಇೆಂತಹ 

ಕೆಲಸರ್ಳನುನ  ನಾವು ಮಾಡಿರುತ್ು ೀವ. 4 ಜಿ ರಿಯಾಯಿತಿಯನುನ  ನಯಂತರ ಣ 

ಮಾಡುತಿು ದ್ು ೀವ. ಹಾಗ್ರಗಿ, ಮಾನ್ಾ  ಸದಸಾ ರಲಿಿ  ವ್ಹನಂತಿ ಮಾಡುವುದೇನೆೆಂದರೆ, ನ್ಮಾ  

ಇಲ್ಯಖೆಯಲಿಿ  ಒೆಂದಷ್ಟಟ  ಪಾರದಶ್ಗಕ್ ಬದಲ್ಯವಣೆ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಪಾರ ಮಾಣಿಕ್ 

ಹೆಜೆೆಯನುನ  ನಾವು ಈಗ್ರರ್ಲೇ ಇಟಟ ರುತ್ು ೀವ. ಇದರ ಜೊತ್ಗೆ, ಈ ಬಗೆೆ  ಸಮಾನ್ ಮನ್ಸೆ ರ 

ಜೊತ್ ಚ್ರ್ಚಗ ಮಾಡಿ, ಇನುನ  ಏನಾದರೂ ಬದಲ್ಯವಣೆ ಮಾಡಬಹುದೇ ಎನುನ ವ 

ಯೀಚ್ನೆಯನುನ  ಸಹ ನಾವು ಮಾಡುತ್ು ೀವ. ಭರ ಷ್ಟ ತ್ಯಲಿಿ  ತಡಗಿರುವಂತಹ 

ಅಧಿಕರಿರ್ಳನುನ  ಸಂಪೂಣಗವಾಗಿ ನಯಂತರ ಣ ಮಾಡುವಂತಹ ಭರ ಮೆಯಲಿಿ  

ನಾವ್ಹರುವುದ್ಧಲಿ . ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕ್ಡಿವಾಣ ಹಾಕುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ು ೀವ. ಅದಕೆೆ  

ತಮೆಾ ಲಿರ ಸಹಕರ ಬೇಕೆೆಂದು ಕೀರುತ್ು ೀನೆ. 
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಯ : 712 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎ. ತಿಪ್ಾ ೋಸಿಾ ಮ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನ್ನ್ನ  ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರು 

ಸುದ್ಧೀಘಗವಾದ ಉತು ರವನುನ  ಕಟಟ ರುತಾು ರೆ. ಆದರೆ, ರೈತರ ಕೃಷಿ ಆದ್ದಯವನುನ  ದ್ಧಾ ಗುಣ 

ಮಾಡಬೇಕದರೆ ಏನು ಮಾನ್ಾ  ಪ್ರ ಧಾನ್ ಮಂತಿರ ರ್ಳು 15 ಕಯಗಕ್ರ ಮರ್ಳನುನ  

ರೂಪಿಸಿದ್ದು ರೆ, ಅವಲಿವೂ ಕೂಡ ರಾಜಾ ದ ಎಲಿ್ಯ  ವರ್ಗದ ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಾ ಯವಾಗುವುದ್ಧಲಿ . 

Institute of Agricultural Economics Growth ಎೆಂದು ಹೇಳಿ ಕೇೆಂದರ ದ ಕೃಷಿ 

ಮಂತಾರ ಲಯದವರು ಅಧಾ ಯನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ರೆ. ಅದರಲಿಿ  ದೇಶ್ದ ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ 

ಕುಟುೆಂಬದ ವಾಷಿಗಕ್ ಆದ್ದಯ 77 ಸಾವ್ಹರದ 794 ರೂಪಾಯಿ ಎೆಂದು ಹೇಳಿರುತಾು ರೆ.  

(ಮುೆಂದು…) 

(771) 17-09-2021 YL-BNS 10.30              (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಾ ೋಸಿಾ ಮ (ಮುಂದು):-  

ಅದರಲಿಿ  ಕೃಷಿ ಆದ್ದಯ ಮೂಲದ್ಧೆಂದ ಬರುತಿು ರುವ ಹಣ 36,947 ರೂಪಾಯಿ.  

ಕೂಲಿಯಿೆಂದ ಬರುತಿು ರುವ ಆದ್ದಯ 24,860 ರೂಪಾಯಿ. ಜಾನುವಾರು ಸಾಕಣಿಕೆ 

ಮೂಲದ್ಧೆಂದ ಬರುತಿು ರುವಂಥ ಆದ್ದಯ 10,017 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿಯೇತರ 

ಮೂಲದ್ಧೆಂದ ಬರುತಿು ರುವಂಥ ಆದ್ದಯ 6,209 ರೂಪಾಯಿ.  ಅಲಿಿಗೆ ಒಟ್ಯಟ ರೆಯಾಗಿ ಆ 

ರೈತನಗೆ  ಮಾಹೆಯಾನ್ 6,500 ರೂಪಾಯಿ ಆದ್ದಯ.  ನ್ಮಾ  ರಾಜಾ ದ ಕೃಷಿ ಜನ್ರ್ಣತಿ 

ಪ್ರ ಕರ ಒಬಬ  ಕೃಷಿ ಕುಟುೆಂಬದ ಆದ್ದಯ 1,54,399 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದುು , ಮಾಹೆಯಾನ್ 

12,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತು ದ್.   ಮಾನ್ಾ  ಕೃಷಿ ಸಚಿವರ ರ್ಮನ್ಕೆೆ  ತರುವಂಥ ಒೆಂದು 

ಅೆಂಶ್ವೇನೆೆಂದರೆ, 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ್ ಕೃಷಿ ರ್ಣತಿ ಪ್ರ ಕರವಾಗಿ ರಾಜಾ ದಲಿಿ  ಒಟುಟ  47.6 

ಲಕ್ಷ ಅತಿೀ ಸಣಣ  ರೈತರಿದುು , ಅವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಒಡೆತನ್ 20.80 ಲಕ್ಷ ಹೆಕೆಟ ೀರ್್ ಆಗಿದ್. ಅದೇ 

ರಿೀತಿ ಸಣಣ  ರೈತರು 22.14 ಲಕ್ಷರ್ಳಿದುು , ಅವರ ಭೂಮಿ ಒಡೆತನ್ 31.07 ಲಕ್ಷವಾಗಿದ್.  ಇೆಂತಹ 

ಪ್ರಿಸೆಿ ತಿಯಲಿಿ  ಮಾನ್ಾ  ಪ್ರ ಧಾನ್ ಮಂತಿರ ರ್ಳಾದ ಶ್ರ ೀ ನ್ರೇೆಂದರ  ಮೊೀದ್ಧಯವರು ಘೀಷ್ಣೆ 

ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪಿ.ಎೆಂ. ಕ್ಸಸಾನ್ ಯೀಜನೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅತಿೀ ಸಣಣ  ರೈತರಿಗೆ 

ನೀಡುವಂತಹ ಯೀಜನೆರ್ಳು ಮತ್ತು  ಮಾನ್ಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ರ್ಳು ಜಾರಿಗಳಿಸುವಂಥ 

ಯೀಜನೆ ಸಹ ತಕ್ಷಣವೇ ಅನ್ಾ ಯವಾಗುತು ದ್. ಆದರೆ, Minimum Support Price 

ಆಗಿರಬಹುದು, ಪ್ರಂಪ್ರಾರ್ತ ಕೃಷಿ ವ್ಹಕಸ ಯೀಜನೆ, organic ಏನು ಮಾಡುತಾು ರೆ ಮತ್ತು  
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National Agriculture Market ಎೆಂದು ಏನು ಕ್ರೆಯಲ್ಯಗುತು ದ್ ಮತ್ತು  ’per drop more 

crop’್ ಅೆಂದರೆ sprinkler irrigation ಇೆಂತಹ ಯೀಜನೆರ್ಳನುನ  ಅತಿೀ ಸಣಣ  ರೈತರು 

ಮಾಡುವಂಥದ್ದಗಿದುು , ಅವರಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಶ್ಕ್ಸು  ಇಲಿ  ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಆಗುವುದ್ಧಲಿ .  

ಈ ದೃಷಿಟ ಯಿೆಂದ್ದಗಿ ಮಾನ್ಾ  ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ್ ಇಟಗಿ, ಮಾನ್ಾ  ಆಯನೂರು 

ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೆಲಿರನೂನ  ಸೇರಿಸಿ, ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಅಧಾ ಯನ್ 

ನ್ಡೆಸಲ್ಯಗುತಿು ದ್ಯೇ, ಸದನ್ ಸಮಿತಿ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ಯೇ, ಎಷ್ಟ ರಮಟಟ ಗೆ 

ಕಯಗರ್ತಗೆಂಡಿದ್ ಎನುನ ವುದನುನ  ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರಲಿಿ  ಕೇಳಬಯಸುತ್ು ೀನೆ.  ಮಾನ್ಾ  

ಪ್ರ ಧಾನ್ ಮಂತಿರ ರ್ಳಾದ ಶ್ರ ೀ ನ್ರೇೆಂದರ  ಮೊೀದ್ಧಯವರು ಒಳೆ್ಳಯ ಕಯಗಕ್ರ ಮರ್ಳನುನ  

ಮಾಡಿದ್ದು ರೆ.  ಹಾಗ್ರಗಿ ಈ ವರ್ಗದ ಕೃಷಿಕ್ರಿಗೆ ಅನ್ಾ ಯವಾಗುವಂಥ ವಾ ವಸೆೆಯನುನ  

ಮಾಡಲ್ಯಗುತಿು ದ್ಯೇ ಎೆಂದು ಕೇಳಬಯಸುತ್ು ೀನೆ.  ಈಗ್ರರ್ಲೇ ಅಪ್ರ ಮುಖ್ಾ  

ಕಯಗದಶ್ಗಯವರು, ಡೆವಲಪ್ಮೆೆಂಟ್ ಕ್ಮಿೀಷ್ನ್ರ್್ರವರು ಅಭಿವೃದಿ್ಧದ್ದಯಕ್ವಾಗಿ 

ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ ಎನುನ ವಂಥ ಮಾತನುನ  ಹೇಳಿದುು , ವಾಸು ವ್ಹಕ್ವಾಗಿ ಎಷ್ಟ ರಮಟಟ ಗೆ 

ಅನುಷ್ಟಾ ನ್ವಾಗಿದ್ ಎೆಂಬುದರ ಮಾಹತಿಯನುನ  ತಿಳಿದುಕಳೆಬೇಕದರೆ, 

ಸದನ್ದಲಿಿರುವಂಥ ಹರಿಯ ಹಾಗೂ ಅನುಭವ್ಹ ಶಾಸಕ್ರು ನೀಡುವುದು ಅವಶ್ಾ ಕ್ 

ಎನುನ ವಂಥ ಮಾತನುನ  ಹೇಳಬಯಸುತ್ು ೀನೆ.    

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಸಿ.ಪ್ರಟಿೋಲ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಾ  ಸದಸಾ ರು 

ಉತು ಮವಾದಂಥ ಪ್ರ ಶೆನ ಯನುನ  ಕೇಳಿದ್ದು ರೆ.್ ್ ’Per್ drop್more್ crop’್ಎನುನ ವಂಥ ಒಳೆ್ಳಯ 

ವ್ಹಷ್ಯವನುನ  ಪ್ರ ಸಾು ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ರೆ.  ಕೇೆಂದರ  ಸಕಗರವು sprinkler irrigation ಗ್ರಗಿ ಶೇ.50 

ರಷ್ಟಟ  ಸಬಿಿ ಡಿ ನೀಡುತು ದ್.   ಅದೇ ರಿೀತಿ 2004ನೇ ಸಾಲಿನೆಂದ ಕೇೆಂದರ  ಸಕಗರದ್ಧೆಂದ 

ಬರುವಂಥ ಸಬಿಿ ಡಿಯನುನ  ಒಟುಟ ಗೂಡಿಸಿ, ರಾಜಾ  ಸಕಗರದ್ಧೆಂದ ಶೇ.90 ರಷ್ಟಟ  ಅೆಂದರೆ, 

40% ಟ್ಯಪ್ ಅಪ ಸಬಿಿ ಡಿಯನುನ  ನೀಡಲ್ಯಗುತಿು ದ್.  ಆದರೆ, ರೈತ ಕೇವಲ ಶೇ.10 ರಷ್ಟಟ  ಹಣ 

ಮಾತರ  ಹೂಡುತಾು ನೆ. ಸುಮಾರು 2 ರಿೆಂದ 5 ಹೆಕೆಟ ೀರ್್ವರೆಗೂ ಜಮಿೀನರುವಂಥ ಸಣಣ  ಮತ್ತು  

ಅತಿೀ ಸಣಣ  ರೈತರಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಯೀಜನೆಯಾಗಿದ್.  ಕ್ಳ್ಳದ ಸಾಲಿನ್ಲಿಿ  ಎಲಿ್ಯ  ರೈತರಿಗೂ 

ನೀಡಲ್ಯಗುತಿು ತ್ತು .  ಆದರೆ, ಈ ಸಾಲಿನ್ಲಿಿ  ಆರ್ಥಗಕ್ ಇಲ್ಯಖೆಯವರು 

ನೀಡುವುದಕೆಗುವುದ್ಧಲಿವೆಂದು ಆಕಿೆೀಪ್ಣೆ ಮಾಡಿದರು.   ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ರ್ಳಾದ ಶ್ರ ೀ 

ಬಿ.ಎಸ.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನ್ವರ ಕಲದಲಿಿ  ನಾವು ವ್ಹನಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದರ್, ಈಗ್ರರ್ಲೇ ರೈತರು 

ತ್ತೆಂಬಾ ತೆಂದರೆಯಲಿಿದ್ದು ರೆ, ಯಾವುದೇ ಕಯಗಕ್ರ ಮ ನೆಂತರು ಪ್ರವಾಗಿಲಿ , ರೈತರ  

ಕಯಗಕ್ರ ಮವನುನ  ನಲಿಿಸುವುದು ಬೇಡ, ಅವರಿಗೆ ಸಬಿಿ ಡಿಯನುನ  ನೀಡಲೇಬೇಕು’ 
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ಎನುನ ವಂಥ ಮಾತನುನ  ಆರ್ಥಗಕ್ ಇಲ್ಯಖೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರ್ ಟ್ಯಪ್ ಅಪ ಸಬಿಿ ಡಿಯಾದ ಅೆಂದರೆ, 

ಶೇ.40 ರಷ್ಟಟ  ಸಬಿಿ ಡಿ ಏನದ್, ಅದನುನ  ನೀಡುತಿು ದ್ು ೀವ.  ಅದರ ಮೂಲಕ್ ರೈತರು ಸುಮಾರು 

2.5 ಲಕ್ಷ ಹೆಕೆಟ ೀರ್್ ಹನ ನೀರಾವರಿ ಕಿೆ ೀತರ  ವ್ಹಸು ರಿಸಲು ಪ್ರ ತಿ ವಷ್ಗ ಸರಾಸರಿ 800 ಕೀಟ 

ರೂಪಾಯಿ ಅನುದ್ದನ್ವನುನ  ಮಿೀಸಲಿಟುಟ , ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕಡುತಿು ದ್ು ೀವ.  

ಅದರ ಜೊತ್ಗೆ ಮಾನ್ಾ  ತಿಪ್ಪ ೀಸಾಾ ಮಿಯವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಕಯಗಕ್ರ ಮರ್ಳನುನ  

ಅನುಷ್ಟಾ ನ್ ಮಾಡಲು ಒೆಂದು ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಅಪ್ರ ಮುಖ್ಾ  ಕಯಗದಶ್ಗ ಮತ್ತು  

ಡೆವಲಪ್ಮೆೆಂಟ್ ಕ್ಮಿೀಷ್ನ್ರ್್ರವರ ನೇತೃತಾ ದಲಿಿ  ಅನುಷ್ಟಾ ನ್ಗಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ  

ಇಲ್ಯಖೆಯಲಿಿ  ಎಲಿ್ಯ  ಕಯಗಕ್ರ ಮರ್ಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನ್ಡೆದುಕೆಂಡು ಹೀಗಿತಿು ದ್ಯೇ, 

ಇಲಿವೇ ಎೆಂಬುದನುನ  ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕದರೆ, ಅವರ ಹಂತದಲಿಿಯೇ ನ್ಡೆಯಲಿ 

ಎೆಂಬುವ ಉದ್ು ೀಶ್ದ್ಧೆಂದ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್.  ಮಾನ್ಾ  ಸದಸಾ ರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಾನ್ಾ  

ಸದಸಾ ರುರ್ಳು ಆ ಸಮಿತಿಗೆ ಬಂದು ಯಾವ ರಿೀತಿ ಅನುಷ್ಟಾ ನ್ ಮಾಡಬೇಕೆನುನ ವುದರ ಬಗೆೆ  

ಅಭಿಪಾರ ಯವನುನ  ಸೂಚಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ್ ಉತು ಮವಾದ ಸಲಹೆಯನುನ  ನೀಡಬಹುದು.   

ಹಾಗ್ರಗಿ ಒೆಂದು ಪ್ರ ತ್ಾ ೀಕ್ವಾದ ಸಭೆಯನುನ  ನ್ಡೆಸ್ೀಣ, ಅದಕೆೆ  ಯಾವುದೇ ತೆಂದರೆ 

ಇಲಿ .  ಏಕೆೆಂದರೆ ಎಲಿರ ಹತದೃಷಿಾಯು ಈ ಕಯಗಕ್ರ ಮವನುನ  ಅನುಷ್ಟಾ ನ್ಗಳಿಸಬೇಕು 

ಮತ್ತು  ರೈತರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದ್ದರ್ಬೇಕೆನುನ ವುದ್ದಗಿರುತು ದ್.  ಆ ನಟಟ ನ್ಲಿಿ  ಮಾನ್ಾ  ಸದಸಾ ರ 

ಸಲಹೆಯನುನ  ಸಹ ಪ್ಡೆದುಕಳೆಬೇಕಗುತು ದ್.  ಏಕೆೆಂದರೆ, ನಾನು ಒಬಬ ನೇ ಸವಗಜ್ಞ, ನ್ನ್ಗೆ 

ಎಲಿ್ಯ  ತಿಳಿದ್ಧದ್ ಎೆಂದರೆ, ನ್ನ್ಗಿೆಂತ ಮೂಖ್ಗರು ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲಿ .   ಹಾಗ್ರಗಿ ಮಾನ್ಾ  

ಬಸವರಾಟ ಪಾಟಲ್ ಇಟಗಿ, ಮಾನ್ಾ  ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರ ಸಾದ್್, ಮಾನ್ಾ  ಕೆ.ಗೀವ್ಹೆಂದರಾಜ್, 

ಮಾನ್ಾ  ಎಸ.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ್, ಶ್ರ ೀ ತಿಪ್ಪ ೀಸಾಾ ಮಿ ತಮೆಾ ಲಿರ ಸಮುಾ ಖ್ದಲಿಿ  ಪ್ರ ತ್ಾ ೀಕ್ವಾದಂಥ 

ಸಭೆ ಮಾಡಿ, ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ನಟಟ ನ್ಲಿಿ  ಕೆಲಸ ಮಾಡೀಣ ಎನುನ ವ 

ಮಾತನುನ  ತಮಾ  ಮೂಲಕ್ ವಾ ಕ್ು ಪ್ಡಿಸಲು ಬಯಸುತ್ು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಾ ೋಸಿಾ ಮ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ ಮಾನ್ಾ  

ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ  Secondary Agriculture Directorate ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ ಎನುನ ವಂಥ ಮಾತನುನ  

ಹೇಳಿದರು.  ಏಕೆೆಂದರೆ, Secondary Agriculture Directorate ನೆಂದ್ದಗಿ ಹೈನುಗ್ರರಿಕೆ, 

ತೀಟಗ್ರರಿಕೆ ಇತಾಾ ದ್ಧರ್ಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ರೂಪುರೇಷ್ಟರ್ಳು ಏನಾಗಿದ್? ಹಾಗ್ರಗಿ ಇದು 

ತ್ತೆಂಬಾ ಸವ್ಹಸಾು ರವಾದಂಥ ವ್ಹಚಾರವಾಗಿದುು , ಅಧಗ ಗಂಟ್ಟ ಚ್ರ್ಚಗ ಮೂಲಕ್ 

ತ್ಗೆದುಕೆಂಡು, ಚ್ರ್ಚಗ ಮಾಡಲು ಅವಕಶ್ ಕ್ಲಿಪ ಸಿದರೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತು ದ್.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಅಧಗ ಗಂಟ್ಟ ಚ್ರ್ಚಗಗೆ ಬರೆದು ಕ್ಳುಹಸಿ.  
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ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಾ ೋಸಿಾ ಮ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಆಯಿತ್ತ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾನಾಯಕ್ರೇ, ಮಾನ್ಾ  ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು ಉತು ರ 

ನೀಡಬೇಕಗಿದುು , ಎಲಿಿ  ಹೀಗಿದ್ದು ರೆ? 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಸಮಯ ಕೀರಿ 

ತಮಗೆ ಪ್ತರ ವನುನ  ಕ್ಳುಹಸಿಕಟಟ ದ್ದು ರೆ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಯಾರಿಗೆ ಪ್ತರ  ಕಟಟ ದ್ದು ರೆ?  

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ತಮಾ  ಪಿೀಠಕೆೆ  

ಪ್ತರ ವನುನ  ನೀಡಿದ್ದು ರೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾನಾಯಕ್ರೇ, ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಸಭಾಪ್ತಿರ್ಳು 

ಕಠಡಿಯಲಿಿದ್ದು ರೆ, ಅವರ ರ್ಮನ್ಕೆೆ  ತಂದು ಹೇಳಿ ಹೀರ್ಬೇಕೆನುನ ವ ಜವಾಬಾು ರಿ ಇಲಿವೇ? 

ಈರ್ ನ್ನ್ನ  ಹತಿು ರ ಪ್ತರ  ಬಂದ್ಧದ್.  

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಾ  ಸದಸಾ ರ 

ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ಉತು ರ ನೀಡಲು ನಾನು ತಯಾರಿದ್ು ೀನೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಅದು ಬೇರೆ ವ್ಹಚಾರ. ನಾನು ಪ್ದಿ ತಿಯ ಬಗೆೆ  ಹೇಳುತಿು ದ್ು ೀನೆ.  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಅನುಮತಿ ಪ್ಡೆಯಬೇಕೆನುನ ವ ಜವಾಬಾು ರಿ ಇಲಿವೇ?  

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ತಮಗೆ ಪ್ತರ  ನೀಡಿ 

ಹೀಗಿದ್ದು ರೆ ಎೆಂದು ನ್ನ್ಗೆ ಮಾಹತಿ ಬಂದ್ಧರುವುದು.  ಈರ್ ತಮಗೆ ಪ್ತರ  ಬಂದ್ಧದ್ ಎೆಂದು 

ಹೇಳುವುದ್ದದರೆ, ಅದು ನ್ನ್ನ  ರ್ಮನ್ಕೆೆ  ಬಂದ್ಧಲಿ .   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಅನುಮತಿ ಪ್ಡೆದುಕೆಂಡು 

ಹೀರ್ಬೇಕೆೆಂದು ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿ.     

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಆಯಿತ್ತ.  
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಯ  734 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟಿ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರು 

ಉತು ರವನುನ  ನೀಡಿದುು , ಆ ಉತು ರವು ನ್ನ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನ್ಕರವಾಗಿಲಿ .  ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸೆೆಯ 

ಬಸ್ ನಲ್ಯು ಣರ್ಳಲಿಿ  ಏನು ಕೆಲಸವಾಗುತಿು ದ್.  ಮಹಳ್ಳಯರ ವ್ಹಶಾರ ೆಂತಿ ಗೃಹ ಮತ್ತು  

ಶೌಚಾಲಯ ನಮಾಗಣ ಮಾಡಬೇಕು.  ಮಹಳ್ಳಯರ ವ್ಹಶಾರ ೆಂತಿ ಗೃಹವನುನ  ಏತಕೆ ಗಿ 

ನಮಿಗಸಬೇಕೆೆಂದು ನಾನು ಇಲಿಿ  ವ್ಹವರಣೆ ಕಡಬೇಕಗಿಲಿ .  ಏಕೆೆಂದರೆ, ಮಹಳ್ಳಯರಿಗೂ 

ಮತ್ತು  ಪುರುಷ್ರಿಗೂ ವಾ ತಾಾ ಸ ಇದುು , ನ್ಮಗೆ ವ್ಹಶಾರ ೆಂತಿ ಗೃಹ ಇಲಿದ್ಧದು ರೂ, ಮಹಳ್ಳಯರಿಗೆ 

ನಮಾಗಣ ಮಾಡಬೇಕಗಿರುವುದು ಅನವಾಯಗ ಮತ್ತು  ಅತಾ ೆಂತ ಅರ್ತಾ .   ಒಟುಟ  547 ಬಸ್ 

ನಲ್ಯು ಣರ್ಳಲಿಿ  262 ಕ್ಡೆರ್ಳಲಿಿ  ವ್ಹಶಾರ ೆಂತಿ ಗೃಹರ್ಳಿಲಿ .  ಈ ಹೆಂದ್ ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರು 

ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ವ್ಹಶಾರ ೆಂತಿ ಗೃಹವನುನ  ನಮಾಗಣ ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ ಎೆಂದು ಮಾತ್ತ 

ನೀಡಿದರು.  ಹಾಗೆಯೇ ಶೌಚಾಲಯಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ಅಪೂಣಗವಾಗಿ ಉತು ರವನುನ  

ನೀಡಲ್ಯಗಿದ್.  ಕ್ನಾಗಟಕ್ ರಾಜಾ  ರಸೆು  ಸಾರಿಗೆ ನರ್ಮದ ವಾಾ ಪಿು ಯಲಿಿ  ಒಟುಟ  17 

ವ್ಹಭಾರ್ರ್ಳಿದುು , ಬೆಂರ್ಳೂರಿನ್ಲಿಿ  08 ಮತ್ತು  ವಾಯುವಾ  ಕ್ನಾಗಟಕ್ ರಸೆು  ಸಾರಿಗೆ 

ಸಂಸೆೆಯಲಿಿ  56 ಕ್ಡೆರ್ಳಲಿಿ  ಶೌಚಾಲಯ ಇಲಿವೆಂದು ಎರಡಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ಮಾತರ  

ಉತು ರ ನೀಡಲ್ಯಗಿದ್.   ಮನುಷ್ಾ  2½ ಅಥವಾ 3 ಗಂಟ್ಟಗೆ ಒಮೆಾ  ಶೌಚಾಲಯಕೆೆ  

ಹೀರ್ಬೇಕಗುತು ದ್ ಎನುನ ವಂಥ ಸಾಮಾನ್ಾ  ಜಾಾ ನ್ ನ್ಮಾ  ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸೆೆ ಗೆ ಇರಬೇಕು.  

ಎರಡು ವ್ಹಭಾರ್ಳಲಿಿಯೇ 74 ನಲ್ಯು ಣರ್ಳಲಿಿ  ಶೌಚಾಲಯ ನಮಾಗಣ ಮಾಡಿಲಿವೆಂದರೆ, 

ಆತ ರಸೆು ಯಲಿಿ  ಹೀರ್ಬೇಕೇ? ಇನುನ ಳಿದ 15 ವ್ಹಭಾರ್ರ್ಳ ಮಾಹತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ 

ನ್ನ್ಗೆ ಉತು ರವನುನ  ನೀಡದೇ ಅಪೂಣಗವಾಗಿ ಉತು ರ ನೀಡಲ್ಯಗಿದ್.  ಶೌಚಾಲಯ ನಮಾಗಣ 

ಮತ್ತು  ಮಹಳ್ಳಯರ ವ್ಹಶಾರ ೆಂತಿ ಗೃಹ ನಮಾಗಣ ಮಾಡಿಸಿ ಎೆಂದು ನಾವು ಕೇಳಬೇಕೇ? 

ಹಾಗ್ರಗಿ ಎಷ್ಟಟ  ದ್ಧವಸರ್ಳೊಳಗೆ ಎಲಿ್ಯ  ಬಸ್ ನಲ್ಯು ಣರ್ಳಲಿಿ  ಕ್ಡಾಡ ಯವಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯ 

ಮತ್ತು  ಮಹಳ್ಳಯರ ವ್ಹಶಾರ ೆಂತಿ ಗೃಹವನುನ  ನಮಾಗಣ ಮಾಡಲ್ಯಗುತು ದ್ ಎೆಂಬುದನುನ  

ತಿಳಿಸಬೇಕು.  

ಶಿರ ೋಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ನಟಿಿ  (ರ್ನಮನದೇಾಶನ ಹಂದ್ಧದವರು):- ಮಾನ್ಾ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಆರ್ಥಗಕ್ ಸಂಪ್ನೂಾ ಲರ್ಳ ಲಭಾ ತ್ಯನುನ  ಆಧರಿಸಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ 
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ಮಹಳ್ಳಯರ ವ್ಹಶಾರ ೆಂತಿ ಗೃಹರ್ಳನುನ  ನಮಿಗಸಲ್ಯಗುವುದು ಎನುನ ವಂಥ ಉತು ರವನುನ  

ನೀಡಿದ್ದು ರೆ. ಇದಕೆೆ  ಏನಾದರೂ ಅಥಗ ಇದ್ಯೇ?   

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟಿ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಾ  ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀಮತಿ 

ಭಾರತಿ ಶೆಟಟ ಯವರು ನ್ಮಾ  ನೆರವ್ಹಗೆ ಬರಬೇಕು.   

ಶಿರ ೋಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ನಟಿಿ :- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಆರ್ಥಗಕ್ ಸಂಪ್ನೂಾ ಲ 

ಲಭಾ ತ್ಯನಾನ ಧರಿಸಿ ಮಹಳ್ಳಯರಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ, ವ್ಹಶಾರ ೆಂತಿ ಗೃಹ ಮಾಡಿಸುತ್ು ೀವ ಎೆಂದು 

ಹೇಳಿದರೆ, ಅದಕೆೆ  ಏನಾದರೂ ಅಥಗ ಇದ್ಯೇ?  

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟಿ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಹೌದು.  ಅದಕೆ ಗಿ ಮಾನ್ಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಶೆಟಟ ಯವರು ದಯಮಾಡಿ ಹೆಣುಣ  ಮಕೆ್ಳ ನೆರವ್ಹಗೆ ಬರಬೇಕು. 

ಶಿರ ೋಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ನಟಿಿ :- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಎಲಿ್ಯ  ಕ್ಡೆ ಶೌಚಾಲಯ 

ಮುಕ್ು  ದೇಶ್ ಮಾಡಲ್ಯಗುವುದು ಎೆಂದು ಹೇಳುತಿು ರುವಾರ್ ಬಸ್ ನಲ್ಯು ಣದಲಿಿ  ಮಹಳ್ಳಯರಿಗೆ 

ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು  ವ್ಹಶಾರ ೆಂತಿ ಗೃಹ ಮಾಡಲು ಆರ್ಥಗಕ್ ಸಂಪ್ನೂಾ ಲ ಲಭಾ ತ್ ನೀಡುತ್ು ೀವ 

ಎೆಂದರೆ, ಅದಕೊ  ಆರ್ಥಗಕ್ ಲಭಾ ತ್ಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇದ್. ನ್ಮಾ  ದೇಶ್ದಲಿಿ  ಅಷ್ಟ ರ 

ಮಟಟ ಗೆ ಹಣದ ಕರೆತ್ ಇದ್ಯೇ? ಅಷ್ಟಟ  ಬರಗ್ರಲ ಬಂದ್ಧದ್ಯೇ?  

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟಿ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಹೌದು. ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು  

ವ್ಹಶಾರ ೆಂತಿ ಗೃಹವನುನ  ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ು ೀವ ಎೆಂದು ಉತು ರದಲಿಿ  ತಿಳಿಸಿದ್ದು ರೆ.  

ನ್ನ್ಗೆ ಇವರ concept ಅಥಗವೇ ಆಗುತಿು ಲಿ .    

ಶಿರ ೋಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ನಟಿಿ :- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಒೆಂದು ಶೌಚಾಲಯ 

ನಮಾಗಣ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಆರ್ಥಗಕ್ ಪ್ರಿಸೆಿ ತಿಯನುನ  ಆಧರಿಸಿ ನಮಿಗಸುತ್ು ೀವ ಎನುನ ವಂಥ 

ಉತು ರವನುನ  ನೀಡಿದರೆ ನ್ನ್ಗೆ ಬಹಳ ನೀವಾಗುತಿು ದ್.   

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟಿ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ದಯವ್ಹಟುಟ  ಈ 

ವ್ಹಷ್ಯವನುನ  ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು ಸದನ್ಕೆೆ  ಬಂದ ಮೇಲ್ಲ ಪ್ರ ಸಾು ಪ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಶ್ 

ಮಾಡಿಕಡಿ.  ಅಲಿಿಯವರೆಗೂ ಇದನುನ  hold ಮಾಡಿಸಿ, ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾನಾಯಕ್ರು, 

ಗ್ರೆಂಧಿೀಜಿಯವರ ಹಾಗೆ ಒಳೆ್ಳಯವರಾಗಿದ್ದು ರೆ.  ದಯವ್ಹಟುಟ  ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು 

ಸದನ್ಲಿಿದ್ದು ರ್ ಈ ಪ್ರ ಶೆನ ಯನುನ  ಕೇಳಿ, ಉತು ರ ಪ್ಡೆದುಕಳೆಲು ಅವಕಶ್ ಕ್ಲಿಪ ಸಿ.   
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ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯಿತ್ತ. ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು ಬಂದ ಮೇಲ್ಲ ಉತು ರವನುನ  

ನೀಡಲಿ.  ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾನಾಯಕ್ರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರಿೆಂದ ಮಾನ್ಾ  ಸದಸಾ ರಿಗೆ 

ಉತು ರವನುನ  ಒದಗಿಸಿ.   

(ಮುೆಂದು. . . ) 
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(772) 17.09.2021/10.40/ ಎಸ್ಕೆ/ಜಿಆರ್್ 

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಯ  774 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

 

ಶಿರ ೋ ಬಸವರಜ ಪ್ರಟಿೋಲ  ಇಟಗಿ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ಆರ್ಥಗಕ್ ಇಲ್ಯಖೆಯ 

ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆಯಲಿಿ  ಇರುತು ದ್. ಈ ಮಧ್ಯಾ  ಕೆಲವು ಅೆಂಶ್ರ್ಳಿಗೆ ಮಾಹತಿಯನುನ  ಕೀರಿದ್ು ೀವ 

ಎೆಂದು ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರು ಉತು ರವನುನ  ಕಟಟ ದ್ದು ರೆ. ಇದೇ ಪ್ರ ಶೆನ ಯನುನ  ಕ್ಳ್ಳದ ಬಾರಿ 

ಅಧಿವೇಶ್ನ್ದಲಿಿ  ಕೇಳಿದ್ು . ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ವ್ಹಜಾಾ ನ್ರ್ಳ ವ್ಹಶ್ಾ ವ್ಹದ್ದಾ ಲಯದಲಿಿ  ಅನೇಕ್ 

ವಷ್ಗರ್ಳಿೆಂದ ಹುದ್ು ರ್ಳು ಖಲಿ ಉಳಿದ್ಧವ.  ಬೀಧಕೇತರರು ಮತ್ತು   ವ್ಹಜಾಾ ನರ್ಳು 

ವ್ಹಶ್ಾ ವ್ಹದ್ದಾ ಲಯರ್ಳಲಿಿ  ಇಲಿದೇ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಿಸೆಿ ತಿ ನಮಾಗಣವಾಗಿದ್. ಈ ಕ್ಸರಿಯ 

ವ್ಹಜಾಾ ನರ್ಳನುನ  ಪ್ರ ಭಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದು ರೆ. ಇಲಿಿ  ಶೇಕ್ಡ 50 ರಷ್ಟಟ  ಹರಿಯ ಮುಖ್ಾ   

ವ್ಹಜಾಾ ನರ್ಳ ಹುದ್ು ರ್ಳನುನ  ಖಲಿಯಾಗಿಟುಟ ಕೆಂಡಿದ್ದು ರೆ.  Farmers income double   

ಮಾಡುತ್ು ೀವೆಂದು ಈ ದೇಶ್ದ ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ ರ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದು ರೆ. Basic ಆಗಿ ಕೃಷಿ 

ವ್ಹಜಾಾ ನ್ರ್ಳ ವ್ಹಶ್ಾ ವ್ಹದ್ದಾ ಲಯದಲಿಿ   ವ್ಹಜಾಾ ನರ್ಳಿಲಿದೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಶೀಧನೆ 

ಮಾಡಲ್ಯರದಂತಹ ಪ್ರಿಸೆಿ ತಿ  ಇವತ್ತು  ನಮಾಗಣವಾಗಿದ್. ಆದರೆ ರೈತರ ಆದ್ದಯ 

ದುಪ್ಪ ಟುಟ  ಯಾವ ಪ್ರಿಸೆಿ ತಿಯಲಿಿ  ಆಗುತು ದ್?   ದ್ಧನ್ಕೆೆಂದು pest ಬರುತು ವ. 

Entomologists ಬೇಕು. Agronomists ಬೇಕು. Soil Scientists ಬೇಕು. Main post ನ್ಲಿಿ  

ಯಾರೂ ಇಲಿ . ಕ್ಸರಿಯ ವ್ಹಜಾಾ ನರ್ಳು ಮತ್ತು  ಸಹ ಪಾರ ಧಾಾ ಪ್ಕ್ರನುನ  Head of the 

Department ಮಾಡಿಬಿಟಟ ದ್ದು ರೆ.  ಕ್ಳ್ಳದ ಬಾರಿ ನಾನು ಇದೇ ಪ್ರ ಶೆನ ಯನುನ  ಕೇಳಿದ್ದರ್, 

ಕೀವ್ಹಡ್ ಇದ್.  ಕೀವ್ಹಡ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಹುದ್ು ರ್ಳನುನ  ತ್ತೆಂಬಿಕಳೆು ತ್ು ೀವೆಂದು 

ಉತು ರವನುನ  ಹೇಳಿದು ರು.    ನಾಲೆ್ಯರು ತಿೆಂರ್ಳುರ್ಳಲಿಿ   ಶೇಕ್ಡ 20 ರಷ್ಟಟ  ಹುದ್ು ರ್ಳು 

ಖಲಿಯಾಗಿದ್.  ನಾನು ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ಮತ್ು  ಅದೇ ಉತು ರವನುನ  ನೀಡಿದ್ದು ರೆ.  

ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ವ್ಹಜಾಾ ನ್ರ್ಳ ವ್ಹಶ್ಾ ವ್ಹದ್ದಾ ಲಯಕೆೆ  ಮತ್ು  ಏನು ಬೇಕು ಎೆಂದು ಬರೆದ್ಧದ್ದು ರೆ. 

ಕ್ಳ್ಳದ ಬಾರಿ  ಕೇಳಿದ ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ Finance Department clearance ಆದ ತಕ್ಷಣ  ಕಡುತ್ು ೀವೆಂದು 

ಉತು ರ ಕಟಟ ದ್ದು ರೆ.   ಮುೆಂದ್  ಕೇಳಿ ಮಾಡುತ್ು ೀವ ಎೆಂದ್ಧದ್ದು ರೆ, ಕೇಳಿ ಮಾಡುವಷ್ಟ ರಲಿಿ  

ರೈತರೇ ಖ್ಲ್ಯಸ್ ಆಗಿರುತಾು ರೆ. ದ್ಧನ್ ಬಳಗ್ರದರೆ, ರೈತರ ಆದ್ದಯವನುನ  ಡಬಲ್ 

ಮಾಡುತ್ು ೀವ. ಏನು ಡಬಲ್ ಮಾಡುತಿು ೀರಾ? ಆದರೆ ಸಾಲ ಮಾತರ  ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ಧು ೀರಾ. 
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ಈರ್ ಮತ್ು ೀ ತಿರ ಬಲ್ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಹರಟಟ ದ್ಧು ೀರಾ. ಆ ತರಹ ಪ್ರಿಸೆಿ ತಿ ಇವತ್ತು  

ನಮಾಗಣವಾಗಿದ್. ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ತಾವು ಇದನುನ  ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ 

ತ್ಗೆದುಕೆಂಡು, ಸಕಗರಕೆೆ  ಒೆಂದು ನದೇಗಶ್ನ್ ಕಡಬೇಕು. ಈ ಕೃಷಿ 

ವ್ಹಶ್ಾ ವ್ಹದ್ದಾ ಲಯರ್ಳಲಿಿ  ಹುದ್ು ರ್ಳನುನ  ಖಲಿಯಾಗಿಟುಟ ಕೆಂಡರೆ, ಕೆಲಸ ಹೇಗೆ ಆಗುತು ದ್? 

ಸಂಶೀಧನೆ ಹೇಗೆ ಆಗುತು ದ್? ಹಸ ತಳಿರ್ಳು ಹೇಗೆ ಹರಗೆ ಬರುತು ದ್? ಈ pest control 

ಹೇಗೆ ಆಗುತು ದ್? ಇವಲಿ್ಯ  ಬಹಳ ದಡಡ  ಸಮಸೆಾ ರ್ಳಿವ. ಇದರ ಬಗೆೆ  ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರು 

ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ ಚಿೆಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ತಾವು ಕೂಡ ಅದೇ ಭಾರ್ದ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ಧು ೀರಿ.  

ನಾವು ಸಾಕ್ಷ್ಟಟ  ಬಾರಿ ತಮಗೆ ಮನ್ವ್ಹಯನುನ  ಕಟಟ ದ್ು ೀವ. ಬೀಡ್ಗ ಮಿೀಟೆಂಗ್ 

ಇದ್ದು ರ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮಗೆ ತಂದು ಕಟಟ ದ್ು ೀವ. ಇದರ ಬಗೆೆ  ಕೇಳಿ ಮಾಡಲಿಲಿವೆಂದರೆ, 

ಹೇಗೆ?  ತಮಗೆ ಬೇಕಗಿದು ಲಿಿ  ಮಾತರ  Finance Department ನ್ಲಿಿ  ಹೇಗೆ ಹಣ 

ಬಿಡುರ್ಡೆಯಾಗುತು ದ್? ಬಳಗೆೆ  ಆಗುವಷ್ಟ ರಳಗೆ ಕೆಲವು ಇಲ್ಯಖೆಗೆ ಸುಮಾರು ಐದುನೂರು 

ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿರ್ಳಷ್ಟಟ   ಹಣವನುನ  ಬಿಡುರ್ಡೆ ಮಾಡಿಸುತಿು ೀರಿ,     ಆದರೆ ಇಲಿಿ  

ಹುದ್ು ರ್ಳನುನ  ತ್ತೆಂಬುವುದಕೆೆ  ಹಣ ಇಲಿವೆಂದು ಹೇಳುತಿು ೀರಿ. ಇದು ಯಾವ ನಾಾ ಯ? ನಾನು 

ತಮಾ  ಮೂಲಕ್ ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರಲಿಿ  ಇದಕೆೆ  ಸರಿಯಾದ ಉತು ರವನುನ  ಕಡಬೇಕೆೆಂದು 

ಕೇಳಿಕಳೆು ತ್ು ನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಸಿ. ಪ್ರಟಿೋಲ :- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಾ  ಸದಸಾ ರಾದ ಬಸವರಾಜ 

ಪಾಟೀಲ್ರವರು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರ ಶೆನ ರ್ಳನುನ  ಕೇಳಿದ್ದು ರೆ. ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ವ್ಹಜಾಾ ನ್ರ್ಳ 

ವ್ಹಶ್ಾ ವ್ಹದ್ದಾ ಲಯದಲಿಿ  Board Member ಆಗಿದ್ದು ರೆ.  ಹಾಗ್ರಗಿ ಅವರು  ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ 

ವ್ಹಜಾಾ ನ್ರ್ಳ ವ್ಹಶ್ಾ ವ್ಹದ್ದಾ ಲಯದ ಬಗೆೆ  ಕೇಳಿದ್ದು ರೆ. ಆದರೆ ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ವ್ಹಜಾಾ ನ್ರ್ಳ 

ವ್ಹಶ್ಾ ವ್ಹದ್ದಾ ಲಯವೆಂದೇ ಅಲಿ . ನಾಲೆು  ವ್ಹಶ್ಾ ವ್ಹದ್ದಾ ಲಯರ್ಳಲಿಿ  ಹುದ್ು ರ್ಳು ಖಲಿ ಇವ.  

ಬೆಂರ್ಳೂರು ಕೃಷಿ ವ್ಹಜಾಾ ನ್ ವ್ಹಶ್ಾ ವ್ಹದ್ದಾ ಲಯದಲಿಿ  ಸುಮಾರು 212 ಹುದ್ು ರ್ಳು, ಧಾರವಾಡ 

ಕೃಷಿ ವ್ಹಜಾಾ ನ್ರ್ಳ ವ್ಹಶ್ಾ ವ್ಹದ್ದಾ ಲಯದಲಿಿ  ಸುಮಾರು 225, ರಾಯಚೂರು ಕೃಷಿ ವ್ಹಜಾಾ ನ್ರ್ಳ 

ವ್ಹಶ್ಾ ವ್ಹದ್ದಾ ಲಯದಲಿಿ  ಸುಮಾರು 245, ಕೆಳದ್ಧ ಶ್ವಪ್ಪ ನಾಯಕ್ ಕೃಷಿ ವ್ಹಜಾಾ ನ್ರ್ಳ 

ವ್ಹಶ್ಾ ವ್ಹದ್ದಾ ಲಯದಲಿಿ  ಸುಮಾರು 182 ಈ ರಿೀತಿ ಒಟುಟ  864 ಹುದ್ು ರ್ಳು ಖಲಿ ಇದುು , 

ಬೀಧಕ್ ಮತ್ತು  ಬೀಧಕೇತರರ ಹುದ್ು ರ್ಳ  ಒಟುಟ  ಸಂಖೆಾ   2609 ಖಲಿ ಇವ.  ಈ ಹೆಂದ್  

ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ರ್ಳಾದ ಶ್ರ ೀ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನ್ವರನುನ   ಕುಲಪ್ತಿರ್ಳ ಜೊತ್ಯಲಿಿ  

ಭೇಟಯಾದ್ದರ್, ಈ ವ್ಹಷ್ಯವನುನ   ಅವರ ರ್ಮನ್ಕೆೆ  ತಂದ್ಧದ್ು ೀವ. ಆರ್ಥಗಕ್ ಪ್ರಿಸೆಿ ತಿ 

ಸರಿಯಿದ್ದು ರ್ಲೂ ಕೂಡ ಶೇಕ್ಡ 50 ರಷ್ಟಟ  ಹುದ್ು ರ್ಳನುನ  ತ್ತೆಂಬಬೇಕೆೆಂದು ಆದೇಶ್ 
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ಮಾಡಿದು ರು. I.C.A.R.,  ಮತ್ತು  ರಾಜಾ  ಸಕಗರದುು  ಎಷಿಟ ದ್ ಎೆಂದು   ಹಣಕಸು 

ಇಲ್ಯಖೆಯವರು ಕೇಳಿದರು. ಏಕೆೆಂದರೆ I.C.A.R., ನ್ಲಿಿ  ಹುದ್ು ರ್ಳನುನ  ತ್ತೆಂಬುವುದಕೆೆ  ಅಲಿಿ  

ಯಾವುದೇ ಹಣಕಸಿನ್ ಸಮಸೆಾ  ಬರುವುದ್ಧಲಿ . ಅದಕೆೆ  ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದರ್, ಎಲಿ್ಯ  

ವ್ಹಶ್ಾ ವ್ಹದ್ದಾ ಲಯರ್ಳಿಗೆ ಪ್ತರ ವನುನ  ಬರೆದ್ಧದ್ು ೀವ. ಆದಷ್ಟಟ  ವ್ಹಶ್ಾ ವ್ಹದ್ದಾ ಲಯರ್ಳಿೆಂದ 

ಮಾಹತಿ ತ್ಗೆದುಕೆಂಡು ಕನೆ ಪ್ಕ್ಷ ಶೇಕ್ಡ 50 ರಷ್ಟಟ  ಬೀಧಕ್ ಮತ್ತು  ಬೀಧಕೇತರ 

ಹುದ್ು ರ್ಳನುನ  ತ್ತೆಂಬುವುದಕೆೆ  ನಾವು ಪ್ರ ಯತನ  ಮಾಡುತ್ು ೀವ. ಅದರಲಿಿಯೂ ನಾವು ಕೂಡ 

ಯಶ್ಸಿಾ ಯಾಗುತ್ು ೀವೆಂದು ನಾನು ತಮಾ  ಮೂಲಕ್ ಮಾನ್ಾ  ಸದಸಾ ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬಯಸುತ್ು ೀನೆ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«¥À/17.09.2021/24 

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

ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಯ  638 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

 

ಶಿರ ೋ ಎಂ.ಎ. ಗೊೋಪ್ರಲಸಿಾ ಮ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರು 

ಉತು ರವನುನ  ಒದಗಿಸಿದ್ದು ರೆ. 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ್ಲಿಿ  ಪಾರ ರಂಭವಾದ ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ  ಗ್ರರ ಮ 

ವ್ಹಕಸ ಯೀಜನೆಯನುನ  ಹಮಿಾ ಕೆಂಡಿದ್ು ೀವ. ಆದರೆ ಚಿಕೆ್ ರಸನ್ಹಳೆಿ  ಮತ್ತು  

ಕಮನಾಯಕ್ನ್ಹಳೆಿ  ಗ್ರರ ಮರ್ಳಲಿಿ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ  ಗ್ರರ ಮ ವ್ಹಕಸ ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲಿಿ  

ಸರಿಯಾದ ಕಮಗ್ರರಿರ್ಳು ಆಗಿರುವುದ್ಧಲಿ . ಇಲಿಿ  ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಮಗ್ರರಿರ್ಳು ಬಗೆೆ  

ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರು ಉತು ರವನುನ  ಕಟಟ ದ್ದು ರೆ. ಅಲಿಿ  ವ್ಹೀಕ್ಷಣೆಗ್ರಗಿ ಆಧಿಕರಿರ್ಳನುನ  

ನೇಮಿಸಬೇಕೆೆಂದು ನಾನು ತಮಾ  ಮೂಲಕ್ ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನ್ವ್ಹಯನುನ  ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ. 

ಹಾಗೆಯೇ ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ  ಗ್ರರ ಮ ವ್ಹಕಸ ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲಿಿ  ಕಯಗಕ್ರ ಮವನುನ  

ರ್ಚನಾನ ಗಿ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಜಂಬೂರು ಗ್ರರ ಮದಲಿಿ  ನ್ನ್ಗೆ ಅವಕಶ್ ಮಾಡಿಕಟಟ ದು ರು. 

ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ರ್ಳಾದಂತಹ ಶ್ರ  ಸಿದು ರಾಮಯಾ ನ್ವರು  ವ್ಹಧಾನ್ ಪ್ರಿಷ್ತಿು ನ್ 

ಸದಸಾ ರೆಲಿರಿಗೂ ಈ ಒೆಂದು ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲಿಿ  ಒೆಂದೆಂದು ಕೀಟ 

ರೂಪಾಯಿರ್ಳನುನ  ಕಟಟ ದು ರು. ಅದರ ನಂತರ ಸಮಿಾ ಶ್ರ  ಸಕಗರ ಬಂದ್ದರ್, ಇದಕೆೆ  

ಅವಕಶ್ ಮಾಡಿಕಡಲಿಲಿ . ಈರ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವಕಶ್ ಮಾಡಿಕಡಲಿಲಿ . 

ಮಾನ್ಾ  ಗ್ರರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ರಾಜ ಸಚಿವರು ಈ ಒೆಂದು ಯೀಜನೆ 

ಅಡಿಯಲಿಿ  ಪ್ರ ತಿಯಬಬ  ಶಾಸಕ್ರಿಗೆ ಒೆಂದು ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿರ್ಳ ಅನುದ್ದನ್ವನುನ  

ಕಡುವಂತಹ ಅವಕಶ್ವನುನ  ಮುೆಂದ್ಧನ್ ದ್ಧನ್ರ್ಳಲಿಿ  ಮಾಡಿಕಡುತಾು ರೆೆಂದು ನಾನು 

ತಮಾ  ಮೂಲಕ್ ಮನ್ವ್ಹ ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ. ತಿಪ್ಪ ಗುೆಂಡಿರ್ಳ  ವೈಜಾಾ ನಕ್ ಹಾಗೂ ಆಧುನಕ್ 

ಸಂಸೆ ರಣಾ ಘಟಕ್ವ್ಹದ್. ಈಗ್ರರ್ಲೇ ಸಕಗರ ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೂ ಸಕ್ಷಮ 

ಪಾರ ಧಿಕರವನುನ  ಮಾಡಿರುವುದರ ಬಗೆೆ  ಎಲಿರಿಗೂ ಗತಿು ದ್.  ತಿಪ್ಪ ಗುೆಂಡಿ ಸಕ್ಷಮ 

ಪಾರ ಧಿಕರದ ಜೊತ್ಗೆ ವೈಜಾಾ ನಕ್ ಹಾಗೂ ಆಧುನಕ್  ಸಂಸೆ ರಣ ಘಟಕ್ ನಮಾಗಣ 

ಕಯಗಕ್ರ ಮವನುನ  include ಮಾಡಬೇಕು. ಚ್ನ್ನ ರಾಯಪ್ಟಟ ಣ  ತಾಲಿೂಕ್ಸನ್ಲಿಿರುವ ಒಟುಟ  

9 ಗ್ರರ ಮರ್ಳಲಿಿ  ಇದು ನ್ಡೆಯುತಿು ದ್. ಅಲಿಿ  ತಿಪ್ಪ ಗುೆಂಡಿ ಸಕ್ಷಮ ಪಾರ ಧಿಕರದ್ಧೆಂದ ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  

ಪಂರ್ಡಕೆೆ  ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿರ್ಳು ಮತ್ತು  ಸಾಮಾನ್ಾ  ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಏಳು ಲಕ್ಷ 

ರೂಪಾಯಿರ್ಳು ಇರುತು ದ್. ಅವರಡನುನ  ಒಟುಟ ಗೂಡಿಸಿ  ಕರ್ಮಾರ್ರಿಯನುನ  ಮಾಡಲು 
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ಅವಕಶ್ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕೆೆಂದು ನಾನು ತಮಾ  ಮೂಲಕ್ ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರಿೆಂದ  

ಉತು ರವನುನ  ಬಯಸುತ್ು ೀನೆ. 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎಸ . ಈಶಿ ರಪಾ :- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ್ಲಿಿ  

ಪಾರ ರಂಭವಾದ ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ  ಗ್ರರ ಮ ವ್ಹಕಸ ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲಿಿ  ಚ್ನ್ನ ರಾಯಪ್ಟಟ ಣ 

ತಾಲಿೂಕ್ಸನ್ಲಿಿ  ಒಟುಟ  07 ಗ್ರರ ಮರ್ಳನುನ  ಈಗ್ರರ್ಲೇ ತ್ಗೆದುಕೆಂಡಿದುು , ಕಮಗ್ರರಿರ್ಳು 

ಹೆಚುಚ  ಕ್ಡಿಮೆ ಮುಗಿಯುವಂತಹ ಸೆಿ ತಿಗೆ ಬಂದ್ಧದ್. ಈ ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲಿಿ  

ಕೈಗೆಂಡಿರುವ ಹಲವಾರು ಕಮಗ್ರರಿರ್ಳನುನ  ಪೂಣಗಗಳಿಸದೇ ಇದು ರೂ ಕೂಡ 

ಕಮಗ್ರರಿರ್ಳನುನ  ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ ಎೆಂದು ದ್ದಖ್ಲ್ಲರ್ಳನುನ  ಸೃಷಿಟ ಸಿ ಗುತಿು ಗೆದ್ದರರಿಗೆ ಬಿಲ 

ಪಾವತಿ ಮಾಡುತಿು ರುವುದು ಸಕಗರದ ರ್ಮನ್ಕೆೆ  ಬಂದ್ಧದ್ಯೇ ಎೆಂದು ಮಾನ್ಾ  ಸದಸಾ ರು 

ಪ್ರ ಶೆನ ಯನುನ  ಕೇಳಿದ್ದು ರೆ. ಈ ರಿೀತಿ ನ್ಮಾ  ರ್ಮನ್ಕೆೆ  ಬಂದ್ಧಲಿವೆಂದು ನಾನು ತ್ತೆಂಬಾ 

ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ು ೀನೆ. ನಾನು ನ್ಮಾ  ಅಧಿಕರಿರ್ಳನುನ  ತಮಾ  ಜೊತ್ಯಲಿಿ  

ಕ್ಳುಹಸುತ್ು ೀನೆ. ಯಾವುದೇ ಗ್ರರ ಮದಲಿಿ  ಒೆಂದೇ ಒೆಂದು ಆ ರಿೀತಿಯ ವಾ ತಾಾ ಸವಾಗಿದು ರೆ, 

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ವರ ಮೇಲ್ಲ ಕ್ರ ಮವನುನ  ಕೈಗಳೆುವಂತಹ ಕೆಲಸವನುನ  ನಾನು ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಎಂ. ರ್ನರಯಣಸಿಾ ಮ (ವಿರೋಧಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯ  ಸಚೇತ್ಕರು):- ಮಾನ್ಾ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರು ಉತು ರವನುನ  ಕಟಟ ರು. ನ್ನ್ನ  ಬೆಂರ್ಳೂರು ಕಿೆ ೀತರ  

ವಾಾ ಪಿು ಗೆ ಬರುವಂತಹದು ರಲಿಿ , ನಾವು ಯಾವುದನುನ  recommend ಮಾಡಿ ಇೆಂತಹ 

ಕೆಲಸವಾರ್ಬೇಕೆೆಂದು ಹೇಳಿದ್ು ೀವಯೀ, ಆ ಕಮಗ್ರರಿರ್ಳ ಅನುಷ್ಟಟ ನ್ಕೆೆ  ಗುತಿು ಗೆದ್ದರರನುನ  

ನೇಮಕ್ ಮಾಡಿ, ಅಲಿಿ  ಕೆಲಸವೇ ಆರ್ಲಿಲಿ .್ ’ಇಲಿಿ  ಕೆಲಸರ್ಳು ಆಗಿಲಿವಾದು ರಿೆಂದ  

ದಯವ್ಹಟುಟ , ಪೇಮೆೆಂಟ್ನುನ  ತಡೆಹಡಿಯಿರಿ’ ಎೆಂದು  ಮಾನ್ಾ  ಜಿಲಿ್ಯಧಿಕರಿಯವರಿಗೆ 

ನಾನೆಂದು ಪ್ತರ ವನುನ  ಬರೆದ್. ಆದರೆ ಅವರಿಬಬ ರೂ ಕೂಡ collude ಆಗಿಬಿಟಟ ರು.  ಇವತಿು ನ್ 

ದ್ಧವಸ ಪೇಮೆೆಂಟ ಆಗಿ ಹೀಗಿಬಿಟಟ ದ್. ಈರ್ ಹಸದ್ದಗಿ ಬಿಡುರ್ಡೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ 

ಅನುದ್ದನ್ವನುನ  ಕ್ಳ್ಳದ ವಷ್ಗಕೆೆ  ಅದನುನ  ವಜಾಮಾಡಿಕಳೆು ತಿು ದ್ದು ರೆ. ಈ ರಿೀತಿ ಕೆಲಸ 

ಆರ್ದೇ ಹೀದರೂ ಕೂಡ ಪೇಮೆೆಂಟ ಆಗಿರುವಂತಹದು ರ ಬಗೆೆ  ನ್ಮಾ  ಕ್ಣುಾ ೆಂದ್  

ನದಶ್ಗನ್ವ್ಹದ್.  ಮಾನ್ಾ  ಗೀಪಾಲಸಾಾ ಮಿಯವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೇ 2017ನೇ ಸಾಲಿನ್ಲಿಿ  

ನ್ಮಾ  ಸಕಗರವ್ಹದು ೆಂತಹ ಸಂದಭಗದಲಿಿ  ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ರ್ಳಾದ ಶ್ರ ೀ 

ಸಿದು ರಾಮಯಾ ನ್ವರಿದ್ದು ರ್, ಪ್ಕ್ಷ ಬೇಧವನುನ  ಮರೆತ್ತ ಪ್ರ ತಿಯಬಬ  ಶಾಸಕ್ರಿಗೂ 

ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ  ಗ್ರರ ಮ ವ್ಹಕಸ ಯೀಜನೆಡಿಯಲಿಿ  ಒೆಂದು ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿರ್ಳನುನ  

ಕಟಟ ರು. ನ್ಮಾ  ವಾಾ ಪಿು ಯಲಿಿ  ಬರುವಂತಹ ಹೆಂದುಳಿದ ಗ್ರರ ಮವನುನ  ಆಯೆ್ಕ  
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ಮಾಡಿಕೆಂಡು, ಒೆಂದು ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿರ್ಳ ವಚ್ಚ ದಲಿಿ   ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮಾಡುವುದಕೆೆ  

ಅವಕಶ್ವ್ಹತ್ತು . ತಾವು ಕೂಡ ಈರ್ ಗ್ರರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಸಚಿವರಾಗಿರುವುದರಿೆಂದ, ಇದನುನ  

ತಾವು ಮುೆಂದುವರೆಸಬೇಕೆೆಂದು ನಾನು ತಮಾ  ಮೂಲಕ್ ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರಿಗೆ 

ಕೇಳಿಕಳೆು ತ್ು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ. ಪ್ರಟಿೋಲ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಾ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ್ಲಿಿ  ಪಾರ ರಂಭವಾದ ಮಹತಾ ವಾದಂತಹ 

ಯೀಜನೆಯಾಗಿದುು ,  ಇದನುನ  ಏತಕೆೆ  ನಲಿಿಸಿದ್ಧು ೀರಿ. ಈ ಯೀಜನೆಯಲಿಿ  ಕೆಳಮನೆಯ 

ಸದಸಾ ರಿಗೆ ನಾಲೆು  ಗ್ರರ ಮರ್ಳನುನ  ಆಯೆ್ಕ  ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಕಶ್ವ್ಹತ್ತು .  ಮೇಲಾ ನೆ 

ಸದಸಾ ರಿಗೆ ಒೆಂದು ಗ್ರರ ಮವನುನ  ಆಯೆ್ಕ  ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಕಶ್ವ್ಹತ್ತು . ಇದು ಏಕೆ ನೆಂತ್ತ 

ಹೀಗಿದ್? ರಾಷ್ಟ ರಪಿತ ಮಹಾತಾ  ಗ್ರೆಂಧಿೀಜಿಯವರು ಕಂಡ ಕ್ನ್ಸನುನ  ನ್ನ್ಸು 

ಮಾಡುವಂತಹ ಯೀಜನೆ. ಗ್ರರ ಮರ್ಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ದೇಶ್ದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಎೆಂದು ಈ ವಾ ವಸೆೆ  

ಇರುವುದೇ ಅದಕೆ ಗಿ ಈ ಮಹತಾ ವಾದ ಯೀಜನೆ ನಮಾ  ಕಲದಲಿಿ  ನಲಿಬಾರದು. ಇದನುನ  

ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಿ. You will get a credit for that. ಇದೆಂದು ಒಳೆ್ಳಯ concept ಇದ್.   

ಶಿರ ೋ ಕೆ. ಎಸ . ಈಶಿ ರಪಾ :- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಾ  ಸದಸಾ ರಾದ 

ನಾರಾಯಣಸಾಾ ಮಿಯವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೇ, ಮಾನ್ಾ  ಜಿಲಿ್ಯಧಿಕರಿರ್ಳು ಆ ಯೀಜನೆಗೆ 

ಏನೆಂದು ವಾ ತಾಾ ಸವನುನ  ಮಾಡಿದ್ದು ರೆ ಎೆಂಬ ಅೆಂಶ್ವನುನ  ಪ್ರ ಸಾು ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ರೆ.  

ಮಾನ್ಾ  ಸದಸಾ ರು ಅದರ ಬಗೆೆ  ಪ್ತರ ದ ಮೂಲಕ್ ನ್ನ್ಗೆ ಕ್ಳುಹಸಿಕಡಿ. ಅದನುನ  

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  ಅಧಿಕರಿರ್ಳಿಗೆ ಕ್ಳುಹಸಿ, ಅದರ ಬಗೆೆ  ತನಖೆ ಮಾಡಿಸಿ ಸೂಕ್ು  ಕ್ರ ಮವನುನ  

ಕೈಗಳೆು ತ್ು ೀನೆ. ಎರಡನೇ ಅೆಂಶ್ವೇನೆೆಂದರೆ, ವ್ಹರೀಧ  ಪ್ಕ್ಷದ ನಾಯಕ್ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಎಸ.ಆರ್ 

ಪಾಟೀಲ್ರವರು ಹೇಳಿದಂತ್, ಈ ವಷ್ಗ ’ಅಮೃತ ಸಾಾ ತಂತರ ೀತಿ ವ’ ಆಗಿರುವುದರಿೆಂದ, 

ಇಡಿೀ ಕ್ನಾಗಟಕ್ ರಾಜಾ ದಲಿಿ  ಈ ವಷ್ಗ 750 ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿರ್ಳನುನ  ನ್ಮಾ  

ಇಲ್ಯಖೆಯಿೆಂದ ’ಅಮೃತ ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ’ ಯೀಜನೆಗೆ ತ್ಗೆದುಕೆಂಡಿದ್ು ೀವ. ಆದರೆ 

ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಯಖೆರ್ಳಿೆಂದಲೂ ಕೂಡ ಗ್ರರ ಮರ್ಳನುನ  ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಹವೇಚ್ನೆಯಲಿಿ  

ತ್ಗೆದುಕಳೆು ತಿು ದ್.  

 (ಮುೆಂದು) 
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(773) 17.09.2021, 10.50, ಟಸಿಹೆಚ-ಜಿಆರ್್                        (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎಎಸ . ಈಶಿ ರಪಾ  (ಮುಂದು) 

ಪ್ರ ತಿ ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೂ ಕೂಡ ಬಜೆಟ್ ಮುೆಂರ್ಚ ಅದಕೆೆ  25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿರ್ಳನುನ  

ಬಿಡುರ್ಡೆ ಮಾಡಿ ಆ ಗ್ರರ ಮರ್ಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕೆೆಂದು ಮಾಡಿದ್ು ೀವ.  

ಅದನೂನ  ಕೂಡ ಈಗ್ರರ್ಲೇ ಜಿಲಿ್ಯ  ಉಸುು ವಾರಿ ಸಚಿವರ ಹತಿು ರ ಈಗ್ರರ್ಲೇ ತಿಳಿಸಲ್ಯಗಿದ್.  

ವ್ಹಧಾನ್ಸಭೆ ಮತ್ತು  ವ್ಹಧಾನ್ ಪ್ರಿಷ್ತಿು ನ್ ಶಾಸಕ್ರ ಹತಿು ರ ಮಾತನಾಡಿ ಆ ಗ್ರರ ಮರ್ಳನುನ , 

ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯತಿರ್ಳ ಹೆಸರನುನ  ಕ್ಳುಹಸುವಂತ್ ಹೇಳಿದ್ದು ರೆ. ಅದು ಕ್ಳುಹಸಿದ ನಂತರ 

ಬರುವ 23ನೇ ತಾರಿೀಖ್ಯನಂದು ಕೇೆಂದರ  ಸಚಿವರಾದ ಮಾನ್ಾ  ನ್ರೇೆಂದರ  ಸಿೆಂಗ್ 

ತೀಮರ್್ರವರು ನ್ಮಾ  ಕ್ನಾಗಟಕೆೆ  ಬಂದು ವ್ಹಧಾನ್ಸೌಧದ ಬಾಾ ೆಂಕೆಾ ಟ್ ಹಾಲ್ನ್ಲಿಿ  ಈ 

ಯೀಜನೆರ್ಳನುನ  ಉದ್ದಾ ಟನೆ ಮಾಡುತಿು ದ್ದು ರೆ. ಇಡಿೀ ಕ್ನಾಗಟಕ್ ರಾಜಾ ದಲಿಿ  ಸದಾ ಕೆೆ  750 

ಗ್ರರ ಮರ್ಳಿಗೆ ತ್ಗೆದುಕೆಂಡು ಮತ್ು  ಇನುನ ಳಿದ ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿರ್ಳಿಗೂ ಕೂಡ 

ಮುೆಂದುವರೆಸಬೇಕು ಎನ್ನ ತಕೆ್ೆಂಥ ತಿೀಮಾಗನ್ವನುನ  ತ್ಗೆದುಕೆಂಡಿದ್ು ೀವ.  ತಾವು 

ಹೇಳಿದಂತ್ ಒೆಂದೆಂದು ಸಕಗರ ಅಧಿಕರಕೆೆ  ಬಂದಂಥ ಸಂದಭಗದಲಿಿ  ಒೆಂದೆಂದು 

ಯೀಜನೆಯಾಗುತಿು ದ್. ಈರ್ ಅಮೃತ ಸಾಾ ತಂತರ ಾ ೀತಿ ವದ ಸಂದಭಗದಲಿಿ  ಈ ವ್ಹಶೇಷ್ವಾದ 

ಯೀಜನೆಯನುನ  ತ್ಗೆದುಕೆಂಡಿದ್ು ೀವ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯು ಪೂಣಗಗಳಿಸುವ ನಟಟ ನ್ಲಿಿ  

ನಮಾ ಲಿರ ಸಹಕರವನುನ  ಪ್ಡೆಯುತ್ು ೀವ.  

 ಶಿರ ೋ ಎಂ.ಎ.ಗೊೋಪ್ರಲಸಿಾ ಮ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಒೆಂದು ನಮಿಷ್. ನ್ನ್ನ  

ಉಪ್ ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರಿೆಂದ ಉತು ರ ಸಿರ್ಲಿಲಿ . ತಿಪ್ಪ ೀಗುೆಂಡಿ ವೈಜಾಾ ನಕ್ ಸಂಸೆ ರಣಕೆೆ  

ಏನು ಮಾನ್ಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ರ್ಳ ಗ್ರರ ಮ ವ್ಹಕಸ ಯೀಜನೆಯಲಿಿ  ಒೆಂದೆಂದು ಗ್ರರ ಮ 

ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲಿಿ  ರೂ.7 ಲಕ್ಷರ್ಳು, ರೂ.9 ಲಕ್ಷರ್ಳು ಉಳಿದುಕೆಂಡಿದ್ ಅದನುನ  ಈರ್ 

ಎಲಿ್ಯ  ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿರ್ಳಲಿೂ  ಕೂಡ ಸಂಸೆ ರಣ ಕೇೆಂದರ ರ್ಳನುನ  ರ್ಚನಾನ ಗಿ 

ಮಾಡುತಿು ದ್ದು ರೆ.  ಅದಕೆೆ  ಹಣ ಒಗೊಡಿಸತಕೆ್ೆಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನುನ  

ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಆಗುವುದ್ಧಲಿವೆಂದು ಇಲ್ಯಖೆಯವರು ಹೇಳುತಿು ದ್ದು ರೆ.  ಅದನುನ  

ಒಗೊಡಿಸುವುದಕೆೆ  ಅಧಿಕರಿರ್ಳಿಗೆ ಸೂಚ್ನೆ.  . .  

 ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎಎಸ . ಈಶಿ ರಪಾ :- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಅದಕೆೆ  ಮಾನ್ಾ  ಸದಸಾ ರಾದ 

ಎೆಂ.ಎ.ಗೀಪಾಲಸಾಾ ಮಿಯವರು ನ್ಮಾ  ಕ್ಚೇರಿ ಬಂದು, ಎಲಿ್ಲಲಿಿ  ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು 
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ಎೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯು ನಾನು ರ್ಮನ್ ಕಡುತ್ು ೀನೆ. ಅದನುನ  

ಪೂಣಗಮಾಡಿಸಿಕಡುತ್ು ೀನೆ.  

 ಶಿರ ೋ ಎಂ.ಎ.ಗೊೋಪ್ರಲಸಿಾ ಮ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರಿಗೆ 

ಧನ್ಾ ವಾದರ್ಳು. 

  (ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಯ .662) 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಾ  ಕೆಂಡಯಾ ನ್ವರೇ, ನಮಾ  ಪ್ರ ಶೆನ  ವಗ್ರಗವಣೆಯಾಗಿದ್. 
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಯ .792 

(ಉತ್ು ರ ಲಗತಿು ಸಿದ್ದ) 

 

ಶಿರ ೋ ಆರ .ಪರ ಸನನ ಕುರ್ಮರ :- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಾನು ಕೇಳಿರತಕೆ್ೆಂಥ 

ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರು ಉತು ರವನುನ  ಒದಗಿಸಿದ್ದು ರೆ.  ಆದರೆ ಸಮಾಜ ಕ್ಲ್ಯಾ ಣ 

ಇಲ್ಯಖೆಯಲಿಿ  ಈರ್ ತಾನೆ ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರು ಹರಿಯ ಸದಸಾ ರಿಗೆ ಉತು ರ ಕಡುವಾರ್ 

ಕಲ್ಗೀನರ್ಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಸಂದಭಗದಲಿಿ  ಜಿಲಿ್ಯಧಿಕರಿರ್ಳು, ಮಾನ್ಾ  ಶಾಸಕ್ರುರ್ಳನುನ  

ಕೇಳಿ ಆ ಕೆಲಸವನುನ  ತ್ಗೆದುಕಳೆುತಾು ರೆೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ 

ಶ್ರ ೀನವಾಸ ಪೂಜಾರಿಯವರು ಈ ಸದನ್ದ ಶಾಸಕ್ರಾಗಿದ್ದು ರೆ. ಈ ಹೆಂದ್ ಅವರು 

ಮುಜರಾಯಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದು ರ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ಹತಿು ರ ಬಹಳ ಬೇಡಿಕೆರ್ಳನುನ  ಇಟಟ ದ್ು ವು. 

ಆದರೆ ಅವರು ನ್ಮಾ  ಒೆಂದೇ ಒೆಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನೂನ  ಈಡೇರಿಸಲಿಲಿ . ಈರ್ ಸಮಾಜ 

ಕ್ಲ್ಯಾ ಣ ಹಾಗೂ ಹೆಂದುಳಿದ ವರ್ಗರ್ರ್ಳ ಕ್ಲ್ಯಾ ಣ ಇಲ್ಯಖೆ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದು ರೆ.  ಈರ್ಲೂ 

ಸಹ ಈ ಪ್ರ ಶೆನ  ಕೇಳುವಂಥ ಸಂದಭಗದಲಿಿ  ಶಾಸಕ್ರು ಎೆಂದರೆ ಕೆಳಮನೆಯವರಿಗೆ ಮಾತರ  

ಕೇಳುತಾು ರೀ ಅಥವಾ ಮೇಲಾ ನೆ ಶಾಸಕ್ರದುು  ಕೇಳುತಿು ೀರೀ ಅದರ ಬಗೆೆಯೂ ಕೂಡ ನ್ನ್ಗೆ 

ಸಮಜಾಯಿಷಿಯನುನ  ಕಡಬೇಕಗುತು ದ್.  ಮತ್ು  ತಮಾ  ಇಲ್ಯಖೆಯಿೆಂದ ಸಾ ಶಾನ್ 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಗೆ ಏನು ಅನುದ್ದನ್ವನುನ  ಮಿೀಸಲಿಟಟ ದ್ದು ರೆ, ಆ ಅನುದ್ದನ್ವನುನ  

ಸಂಪೂಣಗವಾಗಿ ಖ್ಚುಗ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡಲಿಲಿ . ಇವತಿು ನ್ ದ್ಧವಸ 

ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಸಾ ಶಾನ್ರ್ಳು ಪಾಳುಬಿದ್ಧು ವ. ಅವು ಒತ್ತು ವರಿಯಾಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕೂಡ 

ಆಗುತಿು ದ್.  ನಾವು ಮೂನಾಗಲೆು  ಸಾ ಶಾನ್ರ್ಳನುನ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮಾಡಬೇಕು ಎೆಂದು 

ಜಿಲಿ್ಯಧಿಕರಿರ್ಳನುನ  ಕೇಳುತು ಲೇ ಇದ್ು ೀನೆ. ಅದಕೆೆ  ಫೆನಿ ೆಂಗ್ ಮತ್ತು  ಲೈಟ್ರ್ಳನುನ  

ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅಲಿಿ  ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೌಕ್ಯಗರ್ಳನುನ  ಕ್ಲಿಪ ಸುವಂತ್ ಹೇಳಿದ್ು ೀನೆ.  ಆದರೆ 

ಇಲಿಿಯವರೆಗೂ ಮಾಡಲಿಲಿ . ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರು ಬಹಳ ಕ್ಡಿಮೆ ಹಣವನುನ  ಕೂಡ 

ಒದಗಿಸಿದ್ದು ರೆ. ಆ ಹಣದ ಬಗೆೆ  ಏನೂ ಮಾಹತಿ ಗತಿು ಲಿ .  ದೌಜಗನ್ಾ ಕೆೆ  ಒಳಗ್ರದಂಥವರಿಗೆ 

ಪ್ರಿಹಾರವನುನ  ಸಂಪೂಣಗವಾಗಿ ಕಟಟ ದ್ದು ರೆೆಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ. ನ್ಮಾ  ಜಿಲಿ್ಲ ರ್ಳಲಿಿ  ಯಾವ 

ರಿೀತಿ ಯಾರಿಗೆ ಕಟಟ ದ್ದು ರೆೆಂದು ನ್ಮಗೆ ಅಥಗವಾಗುವುದ್ಧಲಿ . ಅದು ಸಮಾಜ ಕ್ಲ್ಯಾ ಣ 

ಇಲ್ಯಖೆಯ ಅಧಿಕರಿರ್ಳಿಗೆ ಮಾತರ  ಗತಾು ಗುತು ದ್ನ ಗತಿು ಲಿ . ಅವರು ಯಾರಿಗೂ 

ಹೇಳುವುದ್ಧಲಿ , ಯಾರನುನ  ಕೇಳುವುದ್ಧಲಿ . ಆ ರಿೀತಿಯಲಿಿ  ಅವರು ಕಟಟ ರತಕೆ್ೆಂಥ 

ಹಣವನುನ  ಸಂಪೂಣಗವಾಗಿ ಖ್ಚುಗ ಮಾಡಿದ್ದು ರೆ.  ಒೆಂದು ರೂಪಾಯಿರ್ಳು ಉಳಿದ್ಧಲಿ , ಆ 

ರಿೀತಿ ಖ್ಚುಗ ಮಾಡಿದ್ದು ರೆ. ಅದನುನ  ಯಾರಿಗೆ ಕಟಟ ದ್ದು ರೆೆಂದು ನ್ಮಗೂ ಕೂಡ ಆ 
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ಸಮಜಾಯಿಸಿಯನುನ  ಕಡತಕೆ್ೆಂಥ ಕೆಲಸ ಆರ್ಬೇಕು.  ಅದರ ಮಾಹತಿರ್ಳನುನ  ಯಾರಿಗೆ 

ಕಡುತಾು ರೆ, ಆ ಮಾಹತಿರ್ಳನುನ  ಕಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಜಿಲಿ್ಲಯ ಅಧಿಕರಿರ್ಳಿಗೆ ಮಾನ್ಾ  

ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಬೇಕಗುತು ದ್. 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ್ಲಿಿ  ಕಲ್ಗೀನ ಅಭಿವೃದ್ಧು ಗ್ರಗಿ ಸಕಗರ 

ಹಣವನುನ  ಮಿೀಸಲಿಟಟ ದ್. ಈ ಮಿೀಸಲಿಟಟ ೆಂಥ ಹಣ ಬಹಳ ಕ್ಡಿಮೆ ಖ್ಚಾಗಗಿದ್. ನೀವು ಹಣ 

ಬಿಡುರ್ಡೆ ಮಾಡಿರುವುದೇ ಕ್ಡಿಮೆ.  ಆದು ರಿೆಂದ ಆ ಕೆಲಸವನೂನ  ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ು  

2019ರಲಿಿ  ಡಾ.ಅೆಂಬೇಡೆರ್್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ನರ್ಮದಲಿಿ  ಉಳಿಕೆ ಹಣದಲಿಿ  ಸುಮಾರು ರೂ.46 

ಕೀಟರ್ಳ ಕೆಲಸವನುನ  ಕಟಟ ದು ರು. ಆ ಹಣದಲಿಿ  ಆ ಕೆಲಸರ್ಳ್ಳಲಿ್ಯ  ಮುಗಿದ್ಧದ್.  ಆದರೆ 

ಅದಕೆೆ  ಬರಿೀ ಶೇ.70ರಷ್ಟಟ  ಮಾತರ  ಹಣವನುನ  ಬಿಡುರ್ಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ರೆ. ಇನುನ ಳಿದ 

ಶೇ.30ರಷ್ಟಟ  ಹಣ ಬಿಡುರ್ಡೆಯಾಗಿಲಿ . ಇಲ್ಯಖೆಯವರು ಆ ನರ್ಮದವರು ಏನು 

ಮಾತನಾಡುತಿು ದ್ದು ರ, ಅದಕೆೆ  ಏನು ಸಮಸೆಾ  ಇದ್ಯ್ಕೆಂದು ಗತಾು ಗುತಿು ಲಿ . ಅದನುನ  ಕೂಡ 

ಸಕಗರ ಕಿ್ಸಯರ್್ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕು. ಇದಕೆೆ  ಉತು ರ ಕಡಬೇಕು ಮುೆಂದ್ಧನ್ ಉಪ್ 

ಪ್ರ ಶೆನ ಯನುನ  ಕೇಳುತ್ು ೀನೆ.   

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಪ್ರ ಸನ್ನ ಕುಮಾರ್್ರವರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ಉತು ರ ಕಟಟ ರೆ, ಮತ್ು  ಅವರು ಉಪ್ 

ಪ್ರ ಶೆನ  ಕೇಳುತಾು ರೆಯೇ?  

ಶಿರ ೋ ಆರ .ಪರ ಸನನ ಕುರ್ಮರ :- ಹೌದು. 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಪ್ರ ಸನ್ನ ಕುಮಾರ್್ರವರು ತ್ತೆಂಬಾ ಸುಧಿೀಘಗವಾದ ಪ್ರ ಶೆನ ರ್ಳ ಮೂಲಕ್ 

ಹಲವಾರು ವ್ಹಚಾರರ್ಳನುನ  ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ರೆ.  ಅವರು ಹೇಳುತಿು ರುವುದೇನೆೆಂದರೆ 

ಅೆಂತರ ಜಾತಿ ವ್ಹವಾಹವಾದ ದಂಪ್ತಿರ್ಳಿಗೆ ಪ್ರ ೀತಿಾ ಹಧನ್ ಕಡುತಿು ದ್ು ೀವ. ಅದರ 

ನವಗಹಣೆ ಸಮಾಜ ಕ್ಲ್ಯಾ ಣ ಇಲ್ಯಖೆ ಮೂಲಕ್ ಕಡಲ್ಯಗುತು ದ್.  ಅೆಂತರ ಜಾತಿ 

ವ್ಹವಾಹವಾದ ದಂಪ್ತಿರ್ಳಿಗೆ ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷರ್ಳಿೆಂದ ಮೂರು ಲಕ್ಷರ್ಳ ಪ್ರ ೀತಿಾ ಹಧನ್ 

ಕಡಬೇಕೆೆಂದು ಏನದ್, ಅದನುನ  ಇಲ್ಯಖೆ ಮೂಲಕ್ ರ್ಚಕ್ ಮುಖೆಂತರ ಪಾವತಿ 

ಮಾಡಲ್ಯಗುವುದು. ಅದಕೆೆ  ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ್ ಅಜಿಗ ಸಲಿಿಸಬೇಕು. ಕೆಲವು 

ಕರಣರ್ಳಿೆಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ್ ಅಜಿಗ ಹಾಕುವುದಕೆೆ  ಗತಿು ಲಿದವರಿಗೆ ಕೆಲವು 

ಸಮಸೆಾ ರ್ಳಾಗಿದ್. ಹಾಗ್ರಗಿ, ಇಡಿೀ ರಾಜಾ ದಲಿಿ  ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ್ ಅಜಿಗ ಹಾಕುವುದಕೆೆ  

ಗತಿು ಲಿದೇ ಇನುನ ಳಿದ ಯಾವುದ್ದದರೂ ಪ್ರ ಕ್ರಣರ್ಳಿದು ರೆ ಅವುರ್ಳನೂನ  ಕೂಡ ವ್ಹಶೇಷ್ 
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ಪ್ರ ಕ್ರಣವೆಂದು ಪ್ರಿರ್ಣಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಸಮಯದ ನರ್ದ್ಧಯನುನ  ಮಿೀರಿ ಪ್ರ ೀತಿಾ ಹ ಧನ್ವನುನ  

ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡುತಿು ದ್ು ೀವ.  ಮಾನ್ಾ  ಸದಸಾ ರು ಸಾ ಶಾನ್ 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಗೆ ಅನುದ್ದನ್ವನುನ  ಮಿೀಸಲಿಟಟ ದ್ಧು ೀರಿ, ಅದನುನ  ಸಂಪೂಣಗವಾಗಿ ಖ್ಚುಗ 

ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲಿವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ರೆ. ನಾನು ಶ್ವಮೊರೆ್  ಜಿಲಿ್ಲ ಗೆ ಪ್ರ ರ್ತಿ 

ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ ಸಭೆಗೆ ಬಂದ್ದರ್ ತಮಾ  ಸಮಕ್ಷಮದಲಿಿ  ಯಾವಾಾ ವ ಸಾ ಶಾನ್ 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗಳಿಸಲು ಉಳಿದ್ಧದ್ಯ್ಕೆಂದು ನೀಡಿ, ಆ ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ ರ ಕೇರಿಯಲಿಿರತಕೆ್ೆಂಥ 

ಸಾ ಶಾನ್ದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಗೆ ಕ್ರ ಮವನುನ  ಕೈಗಳೆು ತ್ು ೀವ. ಅದಕೆೆ  ಹಣದ ಕರತ್ ಇಲಿ  

ಎನುನ ವುದನುನ  ನಾನು ಮಾನ್ಾ  ಸದಸಾ ರ ರ್ಮನ್ಕೆೆ  ತರುತಿು ದ್ು ೀನೆ. ಮತ್ು  

ದೌಜಗನ್ಾ ಕೆ್ಸ ೀಡಾದವರಿಗೆ ಪ್ರಿಹಾರ ಕಡುವುದು ಸೇರಿದಂತ್ ಅವರ ಕುಟುೆಂಬ ನವಗಹಣೆಗೆ 

ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕೆೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ರೆ. ಸಾಮಾನ್ಾ ವಾಗಿ ದೌಜಗನ್ಾ ಕೆ ಳಗ್ರದವರಿಗೆ 

ಪ್ರ ಕ್ರಣ ದ್ದಖ್ಲ್ಯದ ಕೂಡಲೇ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಿಹಾರ ಕಡುವಂಥ ಕಯಗಕ್ರ ಮರ್ಳಿರುತು ವ. 

ಅದನುನ  ನೇರವಾಗಿ ಅಧಿಕರಿರ್ಳು ಕಡುತಾು ರೆ.  ಅದರದುು  ಇಲಿಿಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾವ 

ದೂರುರ್ಳೂ ಬಂದ್ಧಲಿ . ಇನುನ  ಎೆಂ.ಎಲ್.ಎ., ಮತ್ತು  ಎೆಂ.ಎಲ್.ಸಿ., ಯವರಿಗೆ ಪ್ರ ತ್ಾ ೀಕ್ 

ಮಾಡುತಿು ದ್ದು ರೆೆಂದು ಕೇಳಿದ್ದು ರೆ. ನ್ನ್ನ  ದೃಷಿಟ ಯಲಿಿ  ಅಥವಾ ನ್ಮೆಾ ಲಿರ ಒಟುಟ  

ದೃಷಿಟ ಯಲಿಿ  ಎೆಂ.ಎಲ್.ಎ., ರ್ಳು ಮತ್ತು  ಎೆಂ.ಎಲ್.ಸಿ.,ರ್ಳು ಇಬಬ ರನೂನ  ಕೂಡ ಶಾಸಕ್ರು 

ಎೆಂದು ಕ್ರೆಯುತಾು ರೆ.  ಆದರೆ ಕೆಳಮನೆ ಸದಸಾ ರುರ್ಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಗೆ ಹೆಚಿಚ ನ್ ಅನುದ್ದನ್ 

ಕಡುತಾು ರೆ. ಮೇಲಾ ನೆ ಸದಸಾ ರುರ್ಳಿಗೆ ಕ್ಳ್ಳದ ಬಾರಿ ಮಾನ್ಾ  ಎಚ್.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ್ರವರು 

ಇದ್ದು ರ್ ನ್ಮಗೆ ಒೆಂದು ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿರ್ಳನುನ  ಕಟಟ ರು.  ನ್ಮಗೆ ಒೆಂದು ಗ್ರರ ಮ 

ಪಂಚಾಯಿತಿಯನುನ  ಮಾನ್ಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ರ್ಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಗ್ರರ ಮ ಯೀಜನೆಗೆ 

ಕಟಟ ದ್ದು ರೆ.  ಉಳಿದವರಿಗೆ 5 ಕೀಟರ್ಳನುನ  ಕಟಟ ದ್ದು ರೆ.  ಅದಕೆೆ  ಒೆಂದು  ರಿೀತಿ ಕ್ರ ಮ 

ಇದ್. ಅದೇ ರಿೀತಿ ಎೆಂ.ಎಲ್.ಸಿ., ಯವರನುನ  ಇದರಲಿಿ  ಜೊೀಡಣೆ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಬೇಕದಂಥ 

ಕ್ರ ಮವನುನ  ಕೈಗಳೆು ತ್ು ೀವ. ಮತ್ು  ಮಾನ್ಾ  ಸದಸಾ ರು ಅೆಂತಿಮವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು ರೆೆಂದರೆ, 

ಉಳಿಕೆ ಹಣ ಇದ್ಯ್ಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ರೆ. ತಮಗೆ ಗತಿು ರುವಂತ್ ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಮತ್ತು  

ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಪಂರ್ಡಕೆೆ  ಮಿೀಸಲಿರುವ ಅನುದ್ದನ್ರ್ಳು ಲ್ಯಾ ಪಿ್ ಆಗುವುದ್ಧಲಿ .  ಮುೆಂದ್ಧನ್ 

ವಷ್ಗಕೆೆ  ಅದನುನ  ಪೂರಕ್ವಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಗೆ ತ್ಗೆದುಕಳೆು ತ್ು ೀವ.   

ಶಿರ ೋ ಆರ .ಪರ ಸನನ  ಕುರ್ಮರ :- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಅವರಿಗೆ ಮಿೀಸಲಿಟಟ  

ಹಣವನುನ  ಲ್ಯಾ ಪಿ್ ಮಾಡಿಲಿ , ಕಟಟ ದ್ದು ರೆ. ಹಣವನುನ  ಬಿಡುರ್ಡೆ ಮಾಡಿ ಆ 

ಕಮಗ್ರರಿರ್ಳ್ಳಲಿ್ಯ  ಮುಗಿದ್ಧದ್. ಆದರೆ  ಆ ಕಮಗ್ರರಿರ್ಳಿಗೆ ಹಣವನುನ  ಬಿಡುರ್ಡೆ ಮಾಡಿಲಿ . 
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ಶೇ.70 ಹಣವನುನ  ಮಾತರ  ಕಟಟ ದ್ದು ರೆ.   ಇನುನ ಳಿದ ಶೇ.30 ರಷ್ಟಟ  ಹಣವನುನ  ಬಿಡುರ್ಡೆ 

ಮಾಡಿಲಿ . 2019ರಲಿ್ಲೀ ಕೆಲಸ ಆಗಿದ್. ಅಲಿಿೆಂದ ಇಲಿಿಯವರೆಗೂ ಹಣವನುನ  ಬಿಡುರ್ಡೆ 

ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ನರ್ಮದವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಕ್ಲ್ಯಾ ಣ ಇಲ್ಯಖೆ ಅಧಿಕರಿರ್ಳಿಗೂ 

ಅದೇನು ವಾ ತಾು ಸ ಆಗಿದ್ಯ ನ್ಮಗೆ ಗತಿು ಲಿ . ಆದರೆ ನ್ಮಗೆ ಹಣ ಬಿಡುರ್ಡೆ ಮಾಡಲು 

ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರು ಕ್ರ ಮ ತ್ಗೆದುಕಳೆಬೇಕು.  ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರು ಸಾ ಶಾನ್ರ್ಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಗೆ 

ನ್ಮಾ  ಹತಿು ರ ಹಣದ ಅವಶ್ಾ ಕ್ತ್ ಎಷಿಟ ದ್ಯ ಅಷ್ಟಟ  ಕಡುತ್ು ೀವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ 

ಶ್ವಮೊರೆ್  ಜಿಲಿ್ಲ ಗೆ ಸಾ ಶಾನ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಗ್ರಗಿ ರೂ.4.65 ಕೀಟರ್ಳನುನ  ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದು ರು. 

ಆದರೆ ರೂ.1.30 ಕೀಟರ್ಳು ಮಾತರ  ಬಿಡುರ್ಡೆಯಾಗಿತ್ತು .  ಹಣ ಕಟಟ ದು ರೆ ಆ ಕೆಲಸ 

ಆಗುತಿು ತ್ತು .  ಆದರೆ ಅಲಿಿ  ಹಣ ಇಲಿ . ಹಾಗ್ರಗಿ, ದಯವ್ಹಟುಟ  ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರು ಆ ಹಣವನುನ  

ಬಿಡುರ್ಡೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆರ್ಬೇಕು.  ಮತ್ು  ಈರ್ ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರು ಈ ಮನೆಯ 

ಸದಸಾ ರುರ್ಳಿಗೆ ನಾವಲಿರಿಗೂ ಒೆಂದೇ ರಿೀತಿಯ ಅನುದ್ದನ್ವನುನ  ಕಡುತಿು ದೇವೆಂದು 

ಹೇಳಿದರು.  ಎಲಿರಿಗೂ ಒೆಂದೇ ರಿೀತಿ ಅನುದ್ದನ್ ಕಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆರ್ಬೇಕು.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಾ  ಪ್ರ ಸನ್ನ ಕುಮಾರ್್ರವರೇ, ಈಗ್ರರ್ಲೇ ಅದರ ಬಗೆೆ  

ಹೇಳಿದ್ಧು ೀರಿ. ಮತ್ು  ಅದನೆನ ೀ ರಿಪಿೀಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.  

ಶಿರ ೋ ಆರ .ಪರ ಸನನ ಕುರ್ಮರ :- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರು 

ನಾವಲಿರೂ ಒೆಂದೇ ಎೆಂದು ಹೇಳುತಿು ದ್ದು ರೆ, ಆದರೆ ನ್ಮಾ ನುನ  ಒೆಂದೇ ರಿೀತಿ ನೀಡುತಿು ಲಿ . 

ಏಕೆೆಂದರೆ, ಈ ಹೆಂದ್ ಕನೆಪ್ಕ್ಷ ಕೆಳಮನೆ ಸದಸಾ ರಿಗೆ ನಾಲೆು  ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿರ್ಳನುನ  

ಕಟಟ ರೆ, ನ್ಮಗೆ ಒೆಂದು  ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿರ್ಳನುನ  ಕಟಟ ದು ರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು  ಅದರ 

ಬಗೆೆ  ನ್ಮಾ ದು ಚ್ಕರವೇ ಇಲಿ . ನ್ಮಾ ನುನ  ಕೇಳುವಂಥ ಕೆಲಸವೂ ಮಾಡುತಿು ಲಿ . ನ್ಮಾ ನುನ  

ಕೇಳುವುದೂ ಇಲಿ , ಹೇಳುವುದೂ ಇಲಿ . ಸುಮಾ ನೆ ನೀವೇನೀ ಬಂದ್ಧದ್ಧು ೀರಿ, ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  

ಮಾಡುವವರು ಕೆಳಮನೆಯವರು ಮಾತರ . ಮೇಲಾ ನೆ ಸದಸಾ ರಾಗಿ ಬಂದಂಥವರು ಸುಮಾ ನೆ 

ಇಲಿಿಗೆ ಹರಟ್ಟ ಹಡೆದು ಹೀಗುವುದಕೆೆ  ಬಂದ್ಧದ್ದು ರೆ ಎನುನ ವ ರಿೀತಿಯಲಿಿ  ಆಗುತಿು ದ್.  

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಆ ರಿೀತಿ ಏನೂ ಹೇಳಲಿಲಿ . 

ಶಿರ ೋ ಆರ .ಪರ ಸನನ ಕುರ್ಮರ :- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಆದು ರಿೆಂದ ದಯವ್ಹಟುಟ  

ಶಾಸಕ್ರೆಲಿ್ಯ  ಒೆಂದೇ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರ್, ಒೆಂದೇ ರಿೀತಿ ಅನುದ್ದನ್ವನುನ  ಒದಗಿಸಬೇಕು 

ಎೆಂದು ನ್ಮಾ  ಮನ್ವ್ಹ.  
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ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ದೌಜಗನ್ಾ ದ ಬಗೆೆ  

ಮಾನ್ಾ  ಸದಸಾ ರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ದೌಜಗನ್ಾ  ಪ್ರ ಕ್ರಣರ್ಳ ಸಂಬಂಧ ಜಿಲಿ್ಯಧಿಕರಿಯವರು 

ಪ್ರ ತಿ ಮೂರು ತಿೆಂರ್ಳಿಗಮೆಾ  ಕುೆಂದು-ಕರತ್ ಮತ್ತು  ದೌಜಗನ್ಾ  ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯನುನ  

ಕ್ರೆದು, ಏನೇನು ಸಮಸೆಾ ರ್ಳಾಗಿದ್ಯ್ಕೆಂದು ಪ್ರಿಹಾರ ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಅದರಲಿಿ  ಬಂದ್ಧರುತು ದ್. 

ಇನನ ೆಂದು ವ್ಹಶೇಷ್ವೇನೆೆಂದರೆ, ಬಹಳ ಸಮಯದ್ಧೆಂದ ರಾಜಾ  ಮಟಟ ದಲಿಿರುವಂಥ ಮಾನ್ಾ  

ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ರ್ಳ ಅಧಾ ಕ್ಷತ್ಯಲಿಿ  ಕುೆಂದು-ಕರತ್ ಸಭೆ ನ್ಡೆಸಬೇಕು ಎೆಂದು ಇತ್ತು . 

ಸಾವಗಜನಕ್ ಹತಾಸಕ್ಸು  ದ್ದವ ಕೂಡ ಇತ್ತು . ನಾನು ಈ ಇಲ್ಯಖೆಗೆ ಸಚಿವನಾಗಿ ಬಂದ ನಂತರ 

ಮಾನ್ಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಯವರ ಜೊತ್ ಮಾತನಾಡಿ ಮೊನೆನ  ಇಡಿೀ ದೌಜಗನ್ಾ  ಸಮಿತಿಯ 

ಕುೆಂದು ಕರತ್ ಸಭೆಯನುನ  ಸುಮಾರು ನಾಲೊವರೆ ಗಂಟ್ಟರ್ಳ ಕಲ ಮಾಡಿದ್ು ೀವ. ಅಲಿಿ  ಈ 

ಸಮಸೆಾ ರ್ಳು ಕೂಡ ಪ್ರಿಹಾರವಾಗಿವ.  

(ಮುಂದು...) 
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(774)17.9.2021/11.00/ಎಂ.ಎಂ-ಎಂ.ಡಿ 

(ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಉಪ್ಸೆಿ ತಿ) 

ಚುಕೆಕ  ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಯ : 782 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಿದ್ದ) 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟಿ. ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ (ಪದವಿೋಧರರ ಕೆೆೋತ್ರ ) (ಶಿರ ೋ ರ್ಕಂತ್ರಜ  

(ಬಿಎಂಎಲ)ರವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರು 

ಉತು ರವನುನ  ನೀಡಿದ್ದು ರೆ.  ಈ ಹೆಂದ್ 2020ರ ಮಾಚ್ಗ ತಿೆಂರ್ಳ 06ನೇ ತಾರಿೀಖು ಹೆಂದ್ಧನ್ 

ಸದಸಾ ರಾಗಿದು  ಮಾನ್ಾ  ಆರ್. ಚೌಡರೆಡಿಡ  ತೂಪ್ಲಿಿಯವರು ಈ ಪ್ರ ಶೆನ ಯನುನ  ಕೇಳಿದು ರು.  

ತಾವು ಇಲಿಿದ್ದು ರ್ ಈ ಪ್ರ ಶೆನ  ಪ್ರವಾಗಿ ಉಪ್ಪ್ರ ಶೆನ ರ್ಳನುನ  ಕೇಳಿ ಭರವಸೆ ಪ್ಡೆದ್ಧದ್ಧು ರಿ.   ವ್ಹಚಾರ 

ಇಷ್ಟಟ ೀ.  ಕೇೆಂದರ  ಸಕಗರ ಗ್ರರ ಮಿೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು  ನೈಮಗಲಾ  ಯೀಜನೆಯನುನ  

2009 ರಿೆಂದ 2020ರವರೆಗೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ಧತ್ತ.  ಈರ್ ಅದನುನ  ‘ರಾಷಿಟ ರೀಯ ಜಲ ಜಿೀವನ 

ಮಿಷ್ನ್’್ ಎೆಂದು ಕ್ರೆಯುತ್ು ೀವ. ಈ ಯೀಜನೆಯ ಉದ್ು ೀಶ್ ಪ್ರ ತಿ ಮನೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ 

ನೀರನುನ  ಕಡಬೇಕೆನುನ ವುದ್ದಗಿದ್.  ಅದಕೆ ಗಿ 2009ರಲಿಿ  ಹೀಬಳಿಗಬಬ ರು ಮತ್ತು  

ತಾಲಿೂಕ್ಸಗಬಬ ರು ಸಂಯೀಜಕ್ರು ಇರಬೇಕೆೆಂದು ಸುಮಾರು 733 ಗ್ರರ ಮಿೀಣ 

ಪ್ದವ್ಹೀಧರರನುನ  call for ಮಾಡಿ, ಪ್ರಿೀಕಿೆ  ನ್ಡೆಸಿ, ಸಂದಶ್ಗನ್ ಮಾಡಿ ಮೆರಿಟ್ ಮತ್ತು  

ರೀಸಟ ರ್್ ಮೇಲ್ಲ ನೇಮಕತಿ ಮಾಡಿಕೆಂಡರು.  ಒೆಂದು ವಷ್ಗದ ನಂತರ ಅವರನುನ  

ರಿಲಿೀವ್ ಮಾಡಿದರು.  ಆಮೇಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಲ ಚ್ರ್ಚಗಯಾಯಿತ್ತ.  ಹೆಂದ್ ಇದು ೆಂತಹ 

ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರ ೀ ಹೆಚ.ಕೆ. ಪಾಟೀಲರು  ದ್ಧನಾೆಂಕ್ 14-12-2016ರಲಿಿ  ಒೆಂದು ಸಲ ಕಂಡಿಕೆ 45 

ಮತ್ತು  ದ್ಧನಾೆಂಕ್ 14-6-2017ರಲಿಿ  ಇವರನುನ  ಸೇವಯಲಿಿ  ಮುೆಂದುವರೆಸಬೇಕೆೆಂದು 

ಇಲ್ಯಖೆಯ ಆದೇಶ್ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ಏತಕೆ ೀ ಇವರು ಅವರನುನ  ಸೇವಯಲಿಿ  

ಮುೆಂದುವರೆಸಲಿಲಿ .  ನ್ನ್ನ  ಪ್ರ ಶೆನ ಯೇನೆೆಂದರೆ, ಮನುಷ್ಾ ನಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಗ್ರಳಿ 

ಸೇವನೆ ನಂತರ ಅವಶ್ಾ ಕ್ವಾಗಿ ಬೇಕದಂತಹ ಮೂಲ ವ್ಹಚಾರವಾಗಿದ್.  ನೀವು ಏನು 

ಕಡದ್ಧದು ರೂ ಶುದಿವಾದ ಗ್ರಳಿ ಮತ್ತು  ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕಡಬೇಕು.   ಇದು ಬಹಳ 

ಒಳೆ್ಳಯ ಪ್ರ ತಿ ಮನೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕಡುವ ಯೀಜನೆಯಾಗಿದ್.  ರಾಜಾ ದಲಿಿ  

ಏನಾಗಿದ್ ಎೆಂದರೆ ಎಲಿ್ಯ  ಕ್ಡೆ ಈ ಯೀಜನೆಯನುನ  ಪ್ರಿಣಾಮಕರಿಯಾಗಿ ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆ 

ಮಾಡುವಂತಹ ಜನ್ರೇ ಇಲಿ .  ಯೀಜನೆ ರ್ಚನಾನ ಗಿದ್.  ಯಾರೀ ಬಂದು ಏನೀ ಮಾಡಿ 

ಹೀಗುತಾು ನೆ.  ಈ ಯೀಜನೆ ಬಗೆೆ  ತ್ತೆಂಬಾ ದೂರುರ್ಳಿವ.  ನೀರು ತಲುಪಿಸುವಲಿಿ  

ವಾ ತಾ ಯವಾಗುತಿು ದ್.  ಆದು ರಿೆಂದ ನೀರನುನ  ಪ್ರಿಣಾಮಕರಿಯಾಗಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ 
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ತಲುಪಿಸಬೇಕೆನುನ ವ ದ್ಧಸೆಯಲಿಿ  ಹೀಬಳಿ ಮತ್ತು  ತಾಲಿೂಕು 

ಸಂಚಾಲಕ್ರು/ಸಂಯೀಜಕ್ರು ಇರಬೇಕು ಎೆಂದು 733 ಜನ್ರನುನ  ನೇಮಕತಿ 

ಮಾಡಿಕೆಂಡರು. ಹೈಕೀಟ್ಗ ಕೂಡ ಇವರನುನ  ಸೇವಯಲಿಿ  ಮುೆಂದುವರೆಸಬೇಕೆೆಂದು 

ಹೇಳುತು ದ್.  ಆರ್ ತಾವು ನ್ಮಾ  ಈಗಿನ್ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರಿಗೆ ಒೆಂದು ಭರವಸೆಯನುನ  

ಕಡುತಿು ೀರಿ, ನಮಾ ನುನ , ಮಾನ್ಾ  ಚೌಡರೆಡಿಡ  ತೂಪ್ಲಿಿಯವರನುನ  ಮತ್ತು  ಮಾನ್ಾ  

ಸಂಕ್ನೂರರವರನುನ  ಮತ್ತು  ಅಧಿಕರಿರ್ಳನುನ  ಕ್ರೆದು ಒೆಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಆ ಮೂಲಕ್ 

ನಾಾ ಯ ಕಡಿಸುತ್ು ೀನೆ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದರು.  ನ್ನ್ಗೆ ಅಥಗವೇ ಆಗುತಿು ಲಿ .  ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರು 

ಎರಡು ಬಾರಿ ಆದೇಶ್ ನೀಡುತಾು ರೆ, ಹೈಕೀಟ್ಗ ಕೂಡ ಆದೇಶ್ ನೀಡುತು ದ್. ನೀವು ಪ್ರಿೀಕಿೆ , 

ಸಂದಶ್ಗನ್ ಮಾಡಿ ಮೆರಿಟ್ ಮೇಲ್ಲ ರೀಸಟ ರ್್ ಪ್ರ ಕರ ನೇಮಕತಿ ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದ್ಧು ೀರಿ.  

ಆದರೆ ಅವರನುನ  ಪುನ್ರ್್ನೇಮಕತಿ ಮಾಡುವುದೇ ಇಲಿ .  ಸುದೈವದ್ಧೆಂದ ಮತ್ು  ಈರ್ ’ಜಲ 

ಜಿೀವನ್ ಮಿಷ್ನ್’್ಯೀಜನೆ ಬಂದ್ಧದ್.  ಇದು ಇನೂನ  ವ್ಹಸು ೃತವಾದ ಯೀಜನೆ.  ನ್ಮಾ  

ರಾಜಾ ಕೆೆ  ಈ ಬಾಬುು  ಸುಮಾರು 05 ಸಾವ್ಹರದ 45 ಕೀಟ ಹಣ ಬಂದ್ಧದ್.  ಇದು 

ಪ್ರಿಣಾಮಕರಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಟಟ ನ್ವಾರ್ಬೇಕ್ಲಿವೇ, ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆಯಾರ್ಬೇಕ್ಲಿವೇ? 

ಅದಕೆೆ  ಈ ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧರ್ಳ ಅರ್ತಾ ತ್ ತ್ತೆಂಬಾ ಇದ್.  ತಾವು ಉತು ರದಲಿಿ  ’ಅವರು ಹೇಳಲಿಲಿ ’ 

ಎೆಂದು ಹೇಳುತಿು ೀರಿ.  ಇದಕೆೆ  ಕೇೆಂದರ  ಸಕಗರ ಕೇವಲ ತಾೆಂತಿರ ಕ್ ಜಾಾ ನ್ ಮತ್ತು  

ಅನುದ್ದನ್ವನ್ನ ಷ್ಟಟ ೀ ಕಡುತು ದ್.  ಉಳಿದಂತ್ ಕಂಡಿಕೆಯಲಿಿ  ಏನು ಹೇಳುತು ದ್ೆಂದರೆ, 

“ಎನ್ಆರ್್ಡಿಡಬಿು ಾ ಪಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿರ್ಳ ಅನುಬಂಧ-7ರ ಕಂಡಿಕೆ 6.2 ಪ್ರ ಕರ ರಾಜಾ ದಲಿಿ  

ಬಿ.ಆರ್.ಸಿ & ಸಿ.ಆರ್.ಸಿ.ರ್ಳ ನೇಮಕತಿ ಪ್ರ ಕ್ಸರ ಯ್ಕ ಮತ್ತು  ಮುೆಂದುವರಿಕೆ ಜವಾಬಾು ರಿರ್ಳನುನ  

ರಾಜಾ  ಸಕಗರಕೆೆ  ನೀಡಲ್ಯಗಿದ್”.್ ್ ಅೆಂದರೆ ಇವರ ಸೇವಯನುನ  ಮುೆಂದುವರೆಸುವಂತಹ 

ಮತ್ತು  ಕ್ತಗವಾ  ನವಗಹಸುವುದಕೆೆ  ರಾಜಾ ಸಕಗರಕೆೆ  ನೀಡಲ್ಯಗಿದ್.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಾ  ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರೇ, ಭಾಷ್ಣ ಸಾಕು ಪ್ರ ಶೆನ  ಕೇಳಿ. 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟಿ. ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈರ್ ಮುಕು ಯ 

ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ. ಪೂಣಗವಾದ ಅಧಿಕರವನುನ  ನಮಗೆ ಕಟಟ ದ್ದು ರೆ.  ಇವರು ಹೆಂದ್ ಮಾತ್ತ 

ಕಟಟ ದು ರು.  ಸಭೆ ಮಾಡಲಿಲಿ .  ಈರ್ ನ್ನ್ನ  ಆರ್ರ ಹ ಇಷ್ಟಟ ೀ, ನಮಾ  ಉತು ರ ನ್ಮಗೆ 

ಸಮಾಧಾನ್ ತಂದ್ಧಲಿ .  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಾ  ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರೇ, ನೀವು ಪ್ರ ಶೆನ  ಕೇಳಿ ಭಾಷ್ಣ 

ಮಾಡುತಿು ದ್ಧು ೀರಾ?  ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರೇ, ಉತು ರ ಹೇಳಿ. 
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ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎಸ. ಈಶಿ ರಪಾ :- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಾ  ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರು 

ಮಾನ್ಾ  ಸದಸಾ ರಾದ ಕೆಂತರಾಜುರವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಪ್ರ ಶೆನ  ಕೇಳಿದ ಸಂದಭಗದಲಿಿ  ಅವರ 

ಕ್ಳಕ್ಳಿ ಖಂಡಿತ ನ್ಮಗೆ ಅಥಗವಾಗಿದ್.  ಕೇೆಂದರ  ಸಕಗರದ ’ಜಲ ಜಿೀವನ್ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೀಜನೆ’ ಏನದ್, ಅದು ಪ್ರ ತಿ ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ಗಂಗೆ ರೂಪ್ದಲಿಿ  ತಲುಪ್ಬೇಕೆೆಂದು ’ಮನೆ 

ಮನೆಗೆ ಗಂಗೆ’ ಎೆಂದು ರಾಜಾ ದಲಿಿ  ಅದಕೆೆ  ಹೆಸರನನ ಟಟ ದ್ು ೀವ.  ತಾವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ 

2024ರಳಗೆ ಕ್ನಾಗಟಕ್ ರಾಜಾ ದ ಪ್ರ ತಿ ಹಳೆಿಯ ಪ್ರ ತಿ ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ಶುದಿ  ಕುಡಿಯುವ 

ನೀರನುನ  ಕಡಬೇಕೆನುನ ವ ಯೀಜನೆ ಮುಖೆಂತರ ಬಹಳ ವೇರ್ವಾಗಿ ಈ 

ಕಯಗಕ್ರ ಮವನುನ  ನ್ಡೆಸುತಿು ದ್ು ೀವ.  ಈ ಯೀಜನೆಗೂ ಈರ್ ತಾವು ಪ್ರ ಶೆನ  ಕೇಳುತಿು ರುವ BRC 

(Block Resource Coordinator) and CRC (Cluster Resource Coordinator) ಬಗೆಗೂ ಸಾ ಲಪ  

ವಾ ತಾಾ ಸ ಇದ್.  ರಾಜಾ ದಲಿಿ  ಈ ಯೀಜನೆಯನುನ  ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ದ್ಧಕೆ್ಸನ್ಲಿಿ  ಬಹಳ 

ವೇರ್ವಾಗಿ ಪ್ರ ಯತನ  ನ್ಡೆಸುತಿು ದ್ು ೀವ.  ಎಲಿ್ಲಲಿಿ  ನೀರಿನ್ ಲಭಾ ತ್ ಇದ್ ಅದನುನ  ಹಾಳು 

ಮಾಡದೇ ಅಷ್ಟ ನೂನ  ಸದುಪ್ಯೀರ್ ಮಾಡಿಕಳೆಬೇಕು, ಗ್ರರ ಮಿೀಣ ಜನ್ರಿಗೆ ನೀರು 

ಸಿರ್ಬೇಕೆನುನ ವ ಪ್ರ ಯತನ  ನ್ಡೆಸುತಿು ದ್ು ೀವ.  ಅದರ ಜೊತ್ಗೆ ‘catch್the್rain’್ಎೆಂದು ಮಾನ್ಾ  

ಪ್ರ ಧಾನ್ಮಂತಿರ ಯವರು ವ್ಹಶೇಷ್ವಾದ ಯೀಜನೆಯನುನ  ಕಟಟ ದ್ದು ರೆ. ಆಕಶ್ದ್ಧೆಂದ 

ಬಿೀಳುವ ಮಳ್ಳ ನೀರು ಸಮುದರ ಕೆೆ  ಹೀಗುತು ದ್, ಅದನುನ  ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲೀ ಇೆಂಗಿಸಬೇಕೆೆಂಬ 

ಯೀಜನೆಯನುನ  ಕೂಡ ಅನುಷ್ಟಟ ನ್ಗಳಿಸಲು ಸಾಕ್ಷ್ಟಟ  ಪ್ರ ಯತನ  ನ್ಡೆಸುತಿು ದ್ು ೀವ.  

ಇಲಿಿರುವ ಪ್ರ ಶೆನ ಯೇನೆೆಂದರೆ, ಕಮಗ್ರರಿಯನುನ  ವ್ಹಶೇಷ್ವಾಗಿ JJM (Jal Jeevan Mission) 

ಬಗೆೆ  ಪ್ರ ಸಾು ಪ್ ಮಾಡಿದ್ಧು ೀರಿ. ನಮಾ  ಕ್ಳಕ್ಳಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸರಿ ಇದ್.  ಈ 

ಯೀಜನೆಯನುನ  ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಬಹಳ ವೇರ್ವಾಗಿ ತ್ಗೆದುಕೆಂಡು 

ಹೀಗುತ್ು ೀವ.  BRC and CRC ಬಗೆೆ  ತಮಾ  ಕ್ಳಕ್ಳಿ ಏನದ್ NRDWP (National Rural 

Drinking Water Programme) ಯೀಜನೆಯಲಿಿ  ದ್ಧನಾೆಂಕ್ 20.11.2012ರಲಿಿ  ತಾತೆಾಲಿಕ್ವಾಗಿ 

ಒೆಂದು ವಷ್ಗದ ಅವಧಿಗೆ 149 BRC ಮತ್ತು  563 CRC ರ್ಳನುನ  25 ಜಿಲಿ್ಲ ಗೆ 

ತ್ಗೆದುಕಳೆಬೇಕೆೆಂದು ಆದೇಶ್ವಾಗಿದ್.  ಇದ್ಲಿ್ಯ  ಆದ ನಂತರ ಕೂಡ ನಾನು ಸಭೆಯನುನ  

ಮಾಡಿದ್.  ಹೆಂದ್ ಸದಸಾ ರಾಗಿದು  ಮಾನ್ಾ  ಚೌಡರೆಡಿಡ  ತೂಪ್ಲಿಿಯವರ ಜೊತ್ ಸಭೆಯನೂನ  

ಮಾಡಿದ್ು ೀನೆ.  ಎಲಿ್ಲಲಿಿ  ಕನೂನುಬದಿವಾಗಿ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಸಾಧಾ ವೀ ಅಲಿ್ಲಲಿ್ಯ  

ಪ್ರ ಯತನ ವನೂನ  ನ್ಡೆಸಿದ್ು ೀನೆ.  ತಾವು ಕೀಟ್ಗನ್ ಬಗೆೆ  ಪ್ರ ಸಾು ಪ್ ಮಾಡಿದ್ಧರಿ.  ದ್ಧನಾೆಂಕ್ 22-

06-2021ರಂದು ಕೀಟ್ಗ ಇದನುನ  ವ್ಹಲೇ ಆಗಿಡಬೇಕೆೆಂದು ಆದೇಶ್ ನೀಡಿತ್ತ.  ಅದರ ಮೇಲ್ಲ 

ಅವರು ಅಪಿೀಲು ಹೀದರು.  ನಂತರ ದ್ಧನಾೆಂಕ್ 05-8-2021ರಂದು ಮೇಲಾ ನ್ವ್ಹ ಕೂಡ ವಜಾ 
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ಆಯಿತ್ತ.  ಇೆಂತಹ ಪ್ರಿಸೆಿ ತಿಯಲಿಿ  ಉಚ್ಛ  ನಾಾ ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ ಪಿೀಠದಲಿೂ  ಕೂಡ 

ಎಲಿ್ಯ  ರಿೀತಿಯ ಅಜಿಗರ್ಳನುನ  ದ್ಧನಾೆಂಕ್ 31-8-2021ರಂದು ವ್ಹಲೇಗಳಿಸಲು ಆದೇಶ್ 

ನೀಡಲ್ಯಗಿದ್.  ಕೀಟ್ಗನೆಂದಲೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಸಿಕೆ್ಸ ಲಿ .  ಆದರೂ ನಾನು 

ನಮಗೆಂದು ಆಶಾಾ ಸನೆ ಕಡುವುದಕೆೆ  ಇಷ್ಟ ಪ್ಡುತ್ು ೀನೆ.  733 ಜನ್ ಏನದ್ದು ರೆ, ಇವರಲಿಿ  

ಅನೇಕ್ ಜನ್ರು ವಷ್ಗರ್ಟಟ ಲ್ಲ ವ್ಹಳಂಬ ಆಗಿರುವುದರಿೆಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕೆೆ  

ಹೀಗಿಬಿಟಟ ದ್ದು ರೆ.  ನ್ನ್ನ  ಆಸೆ ಏನೆೆಂದರೆ, ಇದನುನ  ನಾನು ಭರವಸೆ ಎೆಂದು ಹೇಳುವುದಕೆೆ  

ಇಷ್ಟ ಪ್ಡುವುದ್ಧಲಿ  ಅವರು ನಜಕೊ  ಇನೂನ  ನರುದಾ ೀಗಿರ್ಳಾಗಿದು ರೆ ಅದರಲಿೂ  

ಕಮಗ್ರರಿ ಮಾಡುವುದರಲಿಿ  ಅನುಭವಸೆ ರಿದು ರೆ ಅವರನುನ  ಬಳಸಿಕಳೆು ವ ಪ್ರ ಯತನ ವನುನ  

ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ.  ಇಡಿೀ ಸದನ್ಕೆೆ  ಹೇಳುವುದಕೆೆ  ಇಷ್ಟ  ಪ್ಡುತ್ು ೀನೆ, 

ಇದರಲಿಿರುವಂತಹ ಅನುಭವ್ಹರ್ಳು ನರುದಾ ೀಗಿರ್ಳಾಗಿದು ರೆ JJM ಯೀಜನೆಗೆ 

ಬಳಕೆಯಾರ್ಲು ಅನುಕೂಲವಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಾನ್ವ್ಹೀಯತ್ ದೃಷಿಟ ಯಿೆಂದ 

ಅವರನುನ  ತ್ಗೆದುಕಳೆುವಂತಹ ಪ್ರ ಯತನ  ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟಿ. ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, . . 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಾ  ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರೇ, ಸಾಕು ಬಿಡಿ. ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರು 

ಇಷ್ಟಟ ಲಿ್ಯ  ಹೇಳಿದ್ದು ರೆ  

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟಿ. ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಒೆಂದು ನಮಿಷ್ ಮುಕು ಯ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ು ೀನೆ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಯಾರನುನ  ಮುಕು ಯ ಮಾಡುತಾು ರೀ ಗತಿು ಲಿ . 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎಸ. ಈಶಿ ರಪಾ :- ಮುಕು ಯ ಮಾಡಲು ಇನೆನ ೀನು ಉಳಿದ್ಧದ್? ನಮಗೆ 

ತೃಪಿು ಯಾಗುವಂತಹ ಉತು ರ ಕಟಟ ದ್ು ೀನ್ಲಿವೇ? 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಾ  ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರೇ ಚಿಕೆ್ದ್ದಗಿ ಹೇಳಿ. 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟಿ. ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಾನು ಅದನಾನ ದರೂ 

ಹೇಳಬೇಕ್ಲಿವೇ? ತಾವೇ ಇಲಿಿ  ಕೇಳಿರುವುದು, ತಮಾ  ಅಧಾ ಕ್ಷತ್ಯಲಿಿಯೇ ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರು 

ಅಧಿಕರಿರ್ಳೊಡನೆ ಒೆಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಲಿ. ಕಟಟ ರುವ ಇನೂನ  ಮೂರು ಭರವಸೆರ್ಳು 

ಈಡೇರಿಲಿ .  ಅದು vague ಆಗುವುದು ಬೇಡ.  ತಮಾ  ಅಧಾ ಕ್ಷತ್ಯಲಿಿ  ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರಡನೆ 

ಕುಳಿತ್ತ ಸಭೆ ಮಾಡೀಣ.  ತಾವು ಬಹಳ ಒಳೆ್ಳಯ ನಣಗಯವನುನ  ತ್ಗೆದುಕೆಂಡಿದ್ಧು ೀರಿ 

ಅದಕೆ ಗಿ ನಾನು ನಮಾ ನುನ  ಅಭಿನಂದ್ಧಸುತ್ು ೀನೆ. ದಯವ್ಹಟುಟ , ಯಾರು 
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ಉಳಿದುಕೆಂಡಿದ್ದು ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಶ್ ಮಾಡಿಕಡಿ.  ಅವರು ನೀರನುನ  ಸಮಪ್ಗಕ್ವಾಗಿ 

ಮುಟಟ ಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ.  

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎಸ. ಈಶಿ ರಪಾ :- ಒೆಂದೇ ಒೆಂದು objection ಇದ್. ಮಾನ್ಾ  ಸದಸಾ ರು ಏನು 

ಹೇಳುತಿು ದ್ದು ರೆ ನಾನು ಅಷ್ಟಟ  ಪ್ರ ಯತನ ರ್ಳನುನ  ನ್ಡೆಸಿದ್ು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟಿ. ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರೇ, ಒೆಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಿ. 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎಸ. ಈಶಿ ರಪಾ :- ಆ ನೌಕ್ರರನುನ  ಕ್ರೆಸಿ ಕೆಲಸ ಕಡುತ್ು ೀನೆ ಎೆಂದು 

ಹೇಳುತಿು ದ್ು ೀನೆ.  ನೀವು ನಾವು ಸಭೆ ಮಾಡಿ ತೃಪಿು  ಪ್ಡಬೇಕೀ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಉದಾ ೀರ್ 

ಕಡಬೇಕೀ? ಅವರನುನ  ಕ್ರೆದುಕೆಂಡು ಬನನ  ಉದಾ ೀರ್ ಕಡುವ ಪ್ರ ಯತನ  

ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ. 
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ಚುಕೆಕ  ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಯ : 702 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಿದ್ದ) 

ಶಿರ ೋ ಎನ್. ಅಪ್ರಾ ಜಗೌಡ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರು ಬಹಳ 

ಸುದ್ಧೀಘಗವಾದ ಉತು ರ ಕಟಟ ದ್ದು ರೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಹಾಗ್ರದರೆ ನೀವು ಪ್ರ ಶೆನ ಯನೆನ ೀ ಕೇಳಬಾರದು. 

(ಮುೆಂದು) 

(775) 17-09-2021/ 11-10/ ಕೆಹೆಚ-ಎೆಂಡಿ  

                                                                                     (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಎನ್ . ಅಪ್ರಾ ಜಗೌಡ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಾ  ಸಮಾಜ ಕ್ಲ್ಯಾ ಣ 

ಸಚಿವರು, ಮಂಡಾ  ಜಿಲಿ್ಲಯಲಿಿ  ಎಷ್ಟಟ  ಸಾ ೆಂತ ಕ್ಟಟ ಡರ್ಳು ಇವ ಮತ್ತು  ಎಷ್ಟಟ  ಬಾಡಿಗೆ 

ಕ್ಟಟ ಡರ್ಳು ಇವ ಎನುನ ವಂತಹ ಪ್ರ ಶೆನ ರ್ಳಿಗೆ ಉತು ರರ್ಳನುನ  ಕಟಟ ದ್ದು ರೆ. ಇಲಿಿ  ಬಹಳ 

ಮೂಲಭೂತವಾದ ಪ್ರ ಶೆನ ಯೇನೆೆಂದರೆ, ಸುಮಾರು 4 ವಷ್ಗರ್ಳಾದರೂ ಗುತಿು ಗೆದ್ದರರು 

ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಇದುವರೆಗೂ ಪೂಣಗಗೆಂಡಿಲಿ . ಇದು ರಿೆಂದ, ಸುಮಾರು 

ಲಕಿೆಂತರ ರೂಪಾಯಿರ್ಳು ಬಾಡಿಗೆ ಕ್ಟಟ ಡದಲಿಿ  ನ್ಡೆಸುತಿು ರುವ ವ್ಹದ್ದಾ ರ್ಥಗನಲಯರ್ಳಿಗೆ 

ಹೀಗುತಿು ದ್. ಸುಮಾರು 4 ವಷ್ಗರ್ಳಾದರೂ ಈ ಕ್ಟಟ ಡರ್ಳನುನ  ಏಕೆ ಪೂಣಗಗಳಿಸಿಲಿ  

ಎನುನ ವುದು ಒೆಂದು ಪ್ರ ಶೆನ ಯಾದರೆ, ಮಾನ್ಾ  ಹೆಂದುಳಿದ ವರ್ಗರ್ಳ ಕ್ಲ್ಯಾ ಣ ಸಚಿವರು 

ಮುಜರಾಯಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದು ರ್ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮಂಡಾ  ಜಿಲಿ್ಲ ಗೆ ಬಂದು ಮಂಡಾ  

ಜಿಲಿ್ಲಯ ಎಲಿ್ಯ  ಹೆಂದುಳಿದ ವರ್ಗರ್ಳ ವ್ಹದ್ದಾ ರ್ಥಗನಲಯಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ 

ಅಧಿಕರಿರ್ಳನುನ  ಸಭೆಗೆ ಕ್ರೆದ್ಧದು ರು. ಹಾಗ್ರಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನುನ  ಸಲಿಿಸುತ್ು ೀನೆ. 

ಇದರ ಬಗೆೆ  ಅವರಿಗೆ ಕ್ಳಕ್ಳಿ ಇದ್. ಇಲಿಿ  ನ್ನ್ನ  ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರ ಶೆನ ಯೇನೆೆಂದರೆ, ಯಾವಾಾ ವ 

ವ್ಹದ್ದಾ ರ್ಥಗ ನಲಯರ್ಳು ಬಾಡಿಗೆ ಕ್ಟಟ ಡರ್ಳಲಿಿ  ನ್ಡೆಯುತಿು ವ. ಈಗ್ರರ್ಲೇ ಸಾ ೆಂತ ಕ್ಟಟ ಡ 

ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ರೆ. ಆ ಗುತಿು ಗೆದ್ದರರ ಜೊತ್ಯಲಿಿ  ಒೆಂದು ಸಭೆಯನುನ  ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟಟ  

ಬೇರ್ ಕ್ಟಟ ಡರ್ಳನುನ  ಪೂಣಗಗಳಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಹೇಳಿ ನಾನು ತಮಾ ಲಿಿ  ವ್ಹನಂತಿ 

ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ.  
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ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಾ  ಸದಸಾ ರು 

ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ಈಗ್ರರ್ಲೇ ಉತು ರವನುನ  ಒದಗಿಸಿದ್ು ೀನೆ. ಮಂಡಾ  ಜಿಲಿ್ಲಯಲಿಿ  ಒಟುಟ  

67 ಮೆಟರ ಕ್ ಪೂವಗ ಮತ್ತು  ಮೆಟರ ಕ್ ನಂತರ ವ್ಹದ್ದಾ ರ್ಥಗನಲಯರ್ಳು ಇವ. ಅದರಲಿಿ  58 

ಸಾ ೆಂತ ಕ್ಟಟ ಡರ್ಳು ಇವ. 9 ಕ್ಟಟ ಡರ್ಳು ಬಾಡಿಗೆಯಲಿಿ  ನ್ಡೆಯುತಿು ವ. ಆ 9 ಕ್ಟಟ ಡರ್ಳ ಪೈಕ್ಸ 4 

ಕ್ಟಟ ಡರ್ಳು ನಮಾಗಣದ ಹಂತದಲಿಿದ್. ಇನುನ  4 ಕ್ಟಟ ಡರ್ಳಿಗೆ ನವೇಶ್ನ್ ಲಭಾ ತ್ ಇದ್. 1 

ಕ್ಟಟ ಡಕೆೆ  ನವೇಶ್ನ್ ಲಭಾ ತ್ ಇಲಿ . ಇನುನ  4 ಕ್ಟಟ ಡರ್ಳು ಮಾತರ  ಪೂಣಗವಾಗಿ ಬಾಕ್ಸ ಇವ. 

ಮಾನ್ಾ  ಸದಸಾ ರು 4 ವಷ್ಗರ್ಳಿೆಂದ ಪ್ರ ರ್ತಿಯಲಿಿರುವ ಕ್ಟಟ ಡ ಪೂಣಗಗಳೆದೇ 

ಇರುವುದರಿೆಂದ, ಬಾಡಿಗೆ ಕ್ಟಟ ಡಕೆೆ  ನಾವು ಹೆಚಾಚ ಗಿ ಹಣ ಕಡಬೇಕಗುತು ದ್ ಎೆಂದು 

ಹೇಳುತಿು ದ್ದು ರೆ. ಸಾಮಾನ್ಾ ವಾಗಿ ಟ್ಟೆಂಡರ್್ ಪ್ರ ಕ್ಸರ ಯ್ಕಯಲಿಿ  ಒೆಂದೂವರೆಯಿೆಂದ ಎರಡು 

ವಷ್ಗದಳಗೆ ಕ್ಟಟ ಡ ನಮಾಗಣ ಪೂಣಗಗಳಿಸಬೇಕೆೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದು ರೆ. ಆದರೆ, 4 

ವಷ್ಗರ್ಳು ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ರೆ. ಉಳಿಕೆ 4 ಕಮಗ್ರರಿರ್ಳ ಬಗೆೆ  ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಿ, 

ತಕ್ಷಣದಲಿಿಯೇ ಕಮಗ್ರರಿ ಪೂಣಗಗಳಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ. 

ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಯ : 22 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಾ  ಸದಸಾ ರಾದ ಯು.ಬಿ.ವೆಂಕ್ಟೇಶ್್ರವರೇ, ತಮಾ  ಪ್ರ ಶೆನ  

ನ್ರ್ರಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಇಲ್ಯಖೆಗೆ ವಗ್ರಗವಣೆಯಾಗಿದ್.  

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬಿ.ವೆಂಕಟೇಶ  (ರ್ನಮ ನದೇಾಶನ ಹಂದ್ಧದವರು):-  ಮಾನ್ಾ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಾವು ಚುಕೆೆ  ಗುರುತಿನ್ ಪ್ರ ಶೆನ ಯನುನ  ಕೇಳುತ್ು ೀವ. ಅದಕೆೆ  ಉತು ರ ಬರುವ 

ದ್ಧನ್ ವಗ್ರಗವಣೆ ಎೆಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಾ  ಸದಸಾ ರಾದ ಯು.ಬಿ.ವೆಂಕ್ಟೇಶ್್ರವರೇ ಅದಕೆೆ  

ನಾನೇನು ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಆಗುತು ದ್?  

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬಿ.ವೆಂಕಟೇಶ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಾನು ಕೇಳುವ ಪ್ರ ಶೆನ ರ್ಳೇ ಈ 

ರಿೀತಿಯಾಗುತು ದ್.  
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಯ : 721 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

ಶಿರ ೋ ಆರ.ಧಮಾಸೇನ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನ್ಮಾ  ರಾಜಾ ದಲಿಿ  ಈ 

ಭವನ್ರ್ಳದುು  ದಡಡ  ಸಮಸೆಾ ಯಾಗಿದ್. ಈ ಹೆಂದ್ಯೂ ಎಸ.ಸಿ.ಪಿ/ಟ.ಎಸ.ಪಿ., ಹಣ ನರ್ದ್ಧ 

ಮಾಡುವುದಕೆ್ಸೆಂತ ಮುೆಂರ್ಚಯೂ ಕೂಡ ಅೆಂಬೇಡೆರ್್ರವರ ಹೆಸರಿನ್ಲಿಿ  ದಲಿತರಿಗೆ 

ಭವನ್ರ್ಳನುನ  ಕಡುತಿು ದು ರು. ಈ ಭವನ್ರ್ಳು ಸುಮಾರು 20-25 ವಷ್ಗರ್ಳಿೆಂದ 

ಪೂಣಗಗಳೆದೇ ಸಾವಗಜನಕ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಆ ಜನಾೆಂರ್ದವರಿಗೆ ಉಪ್ಯೀರ್ವಾರ್ದೇ 

ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಕ್ಡೆ ಖಲಿ ಬಿದ್ಧು ರುವುದನುನ  ನಾನು ಸದನ್ ಸಮಿತಿಯಲಿಿ  ಮತ್ತು  

ಜಿಲಿ್ಯಧಿಕರಿರ್ಳ ಸಭೆಯಲಿಿಯೂ ಕೂಡ ಈಗ್ರರ್ಲೇ ಚ್ರ್ಚಗ ಮಾಡಿದ್ು ೀನೆ. ಈ ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ಮಾನ್ಾ  

ಸಚಿವರು ಉತು ರವನುನ  ಒದಗಿಸಿದ್ದು ರೆ. ನ್ಮಾ  ಮೈಸೂರು ಜಿಲಿ್ಲಯಲಿಿರುವ 729 ಭವನ್ರ್ಳಲಿಿ  

259 ಭವನ್ರ್ಳು ಪೂಣಗಗೆಂಡಿದುು , ಇನುನ  470 ಭವನ್ರ್ಳು ಪೂಣಗಗೆಂಡಿಲಿ . ಹಾಗೆಯೇ 

ಚಾಮರಾಜನ್ರ್ರ ಜಿಲಿ್ಲ ರ್ಳಲಿಿಯೂ ಕೂಡ 245 ಭವನ್ರ್ಳಲಿಿ  140 ಭವನ್ರ್ಳು 

ಪೂಣಗಗೆಂಡಿದುು , ಇನುನ  105 ಭವನ್ರ್ಳು ಪೂಣಗವಾರ್ದೇ ಅಪೂಣಗವಾಗಿ ನೆಂತಿವ. 

ಭವನ್ರ್ಳ ನಮಾಗಣಕೆೆ  3 ರಿೆಂದ 5 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿರ್ಳನುನ  ಕಡುತಾು ರೆ. ಕ್ಳ್ಳದ ಬಾರಿಯ 

ಅಧಿವೇಶ್ನ್ದಲಿಿಯೂ ಈ ಪ್ರ ಶೆನ  ಕೇಳಿದುು , ಆರ್ 400 ಭವನ್ರ್ಳು ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು  

ಚಾಮರಾಜನ್ರ್ರ ಜಿಲಿ್ಲ ರ್ಳಲಿಿ  ಅಪೂಣಗವಾಗಿ ನೆಂತಿವ ಎೆಂದು ಉತು ರ ಕಟಟ ದು ರು. ಅಷ್ಟಟ  

ಭವನ್ರ್ಳಿಗೆ 3 ರಿೆಂದ 5 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿರ್ಳನುನ  ಕಡದ್ಧದು ರೆ ಯಾವುದೇ ಕರಣಕೊ  

ಪ್ರಿಪೂಣಗವಾಗುವುದಕೆೆ  ಸಾಧಾ ವೇ ಇಲಿ . ಎಸ.ಸಿ.ಪಿ/ಟ.ಎಸ.ಪಿ., ಅನುದ್ದನ್ ಏನದ್, 

ಮಾನ್ಾ  ಹೆಚ.ಡಿ.ಕುಮಾರಸಾಾ ಮಿಯವರು ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಯಾಗಿದ್ದು ರ್ ನಾನು ಕೂಡ 

ಸದಸಾ ನಾಗಿದ್ು . ನಾನು ಸದಸಾ ನಾಗಿದ್ದು ರ್ ಇದೇ ವ್ಹಧಾನ್ಸೌಧದ ವ್ಹಧಾನ್ ಪ್ರಿಷ್ತಿು ನ್ 

ಸದನ್ದಲಿಿ  34,444 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿರ್ಳಿಗೆ ಅನುಮೊೀದನೆ ಕಟಟ ದು ರು. ಈ ಬಾರಿ 26,000 

ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿರ್ಳಿಗೆ ಅನುಮೊೀದನೆ ಕಟಟ ದ್ದು ರೆ. ಮೊನೆನ ಯ ದ್ಧವಸ ಪ್ರ ಧಾನ್ 

ಕಯಗದಶ್ಗಯವರಾದ ನಾರ್ಲ್ಯೆಂಬಿಕ್ ದೇವ್ಹಯವರು ಇಡಿೀ ರಾಜಾ ದಲಿಿ  ಭವನ್ರ್ಳನುನ  

ಪೂಣಗಗಳಿಸುವುದಕೆೆ  7 ಸಾವ್ಹರ ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿರ್ಳು ಬೇಕಗುತು ದ್ ಎೆಂದು ನ್ಮಾ  

ಸದನ್ ಸಮಿತಿಯಲಿಿ  ಹೇಳಿದ್ದು ರೆ. ಇಷ್ಟಟ  ದಡಡ  ಮಟಟ ದ 34,000 ಕೀಟ ಮತ್ತು  26,000 

ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿರ್ಳನುನ  ಕಡುವ ಕ್ಡೆ 7 ಸಾವ್ಹರ ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿರ್ಳು ಯಾವ ಮಹಾ 

ದಡಡ ದು ಎೆಂದು ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಕೇಳುತ್ು ೀನೆ. ಇದನುನ  ತಾವು ಜನ್ರಿಗೆ 

ಕಡುವಂತಹದುು . ಇದನುನ  ಬೇರೆ ಜನ್ ನೀಡಿದಂತಹವರು ಏನು ಹೇಳುತಾು ರೆ ಎೆಂದರೆ, 
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ಬಜೆಟ್ನ್ಲಿಿ  ದಲಿತರಿಗೆ ಇಷ್ಟಟ  ಹಣ ಕಡುತಾು ರೆ ಎೆಂದು ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ನ್ಮಾ ನುನ  

ತಪಾಪ ಗಿ ತಿಳಿದುಕಳೆುತಾು ರೆ. ಈ ಕ್ಡೆ ಜನ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಸವಲತ್ತು ರ್ಳು ಸಿಗುತಿು ಲಿ . 

ಒೆಂದು ಕ್ಡೆ ಕೆಂಕ್ಸರ ೀಟ್ ರಸೆು ರ್ಳು ಕೂಡ ಆಗಿಲಿ . ನಾನು ಭವನ್ಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ಪ್ರ ಶೆನ  

ಕೇಳಿರುವುದರಿೆಂದ, ಅದಕೆೆ  ಸಿೀಮಿತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ು ೀನೆ. ಇವತಿು ನ್ ದ್ಧವಸ ನ್ಮಾ  

ಹಳೆಿರ್ಳ ಕ್ಡೆಯಲಿಿ  ಕೆಂಕ್ಸರ ೀಟ್ ರಸೆು ರ್ಳನುನ  ಅಧಗೆಂಬಧಗ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟ ೀ ಕ್ಡೆ ಅಗೆದು, 

ಬಹಳ ಅವಾ ವಸೆೆಯಾಗಿದ್. ದಯಮಾಡಿ, ಮಾನ್ಾ  ಮಂತಿರ ರ್ಳಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರ ಶೆನ  

ಕೇಳುವುದಕೆ್ಸೆಂತ ನ್ನ್ನ  ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ಉತು ರವೇ ಬೇಡ. ಈ ಪ್ರ ಶೆನ ಯನುನ  ಸಾಕ್ಷ್ಟಟ  ಬಾರಿ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ 

ನ್ನ್ಗೆ ಸಾಕಗಿದ್. ದಯಮಾಡಿ ತಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದರೆ, ಎಸ.ಸಿ.ಪಿ/ಟ.ಎಸ.ಪಿ., 

ಅನುದ್ದನ್ ಇದ್ಯಲಿವೇ, ಆ ಹಣದಲಿಿಯೇ ಇದನುನ  ಮಾಡಿ. ಅೆಂಬೇಡೆರ್್ ಭವನ್, 

ಜರ್ಜಿೀವನ್ರಾೆಂ ಭವನ್ ಮತ್ತು  ವಾಲಿಾ ೀಕ್ಸ ಭವನ್ರ್ಳ ನಮಾಗಣವನುನ  ನ್ಮಾ  

ಅನುದ್ದನ್ದಲಿಿಯೇ ಎಷ್ಟಟ  ದ್ಧವಸರ್ಳಲಿಿ  ಪೂಣಗಗಳಿಸುತಾು ರೆ ಎೆಂಬುದನುನ  ಮಾನ್ಾ  

ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಎರಡನೆಯದ್ದಗಿ, ದ್ಧನೇ ದ್ಧನೇ ದರರ್ಳ್ಳಲಿ್ಯ  ಜಾಸಿು ಯಾಗುತಾು  

ಹೀಗುತಿು ದ್. ಇವತಿು ನ್ ದ್ಧವಸ ತಾವು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿರ್ಳನುನ  ಕಡುವ ಕ್ಡೆ 15 ಲಕ್ಷ 

ರೂಪಾಯಿರ್ಳನುನ  ಕಡಬೇಕಗುತು ದ್. ಕಮಗ್ರರಿಯನುನ  ಪೂಣಗಗಳಿಸುವುದಕೆೆ  50 ಲಕ್ಷ 

ರೂಪಾಯಿರ್ಳನುನ  ಕಡುವ ಕ್ಡೆ ಒೆಂದು ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿರ್ಳನುನ  ಕಟಟ ರೂ ಕೂಡ 

ಕಮಗ್ರರಿಯನುನ  ಪೂಣಗಗಳಿಸುವುದಕೆೆ  ಆರ್ದೇ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಿಸೆಿ ತಿ 

ನಮಾಗಣವಾಗಿದ್. ಇಡಿೀ ರಾಜಾ ದ ಜನ್ ನ್ಮಾ ನುನ , ಮಾನ್ಾ  ಶಾಸಕ್ರನುನ , 

ಮಂತಿರ ಮಂಡಲವನುನ  ಹಾಗೂ ಸಕಗರಕೆೆ  ಶಾಪ್ ಹಾಕುತಾು ರೆ. ದಯವ್ಹಟುಟ , ಇದರ ಬಗೆೆ  

ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರು ಎಚ್ಚ ರಿಕೆ ವಹಸಲೇಬೇಕು. ಇದನುನ  ಎಷ್ಟಟ  ದ್ಧವಸದಲಿಿ  

ಪೂಣಗಗಳಿಸುತಾು ರೆ. ಎಷ್ಟಟ  ದ್ಧವಸದಲಿಿ  ಹಣ ಬಿಡುರ್ಡೆ ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಈ ಎರಡು 

ಪ್ರ ಶೆನ ರ್ಳಿಗೆ ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರು ಉತು ರವನುನ  ನೀಡಿದರೆ ಸಾಕು. 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಇದೆಂದು ಬಹಳ 

ಗಂಭಿೀರವಾದಂತಹ ವ್ಹಚಾರವಾಗಿದ್. ಈರ್ ಸಾವ್ಹರಾರು ಭವನ್ರ್ಳು ಮಂಜೂರಾಗಿವ. ಇದರ 

ಬಗೆೆ  ಒೆಂದು ಅೆಂದ್ದಜಿನ್ಲಿಿ  ಹೇಳುತ್ು ೀನೆ. 2008-2009 ನೇ ಸಾಲಿನೆಂದ 7,352 ಭವನ್ರ್ಳು 

ಮಂಜೂರಾಗಿವ. ಅದರಲಿಿ  2,746 ಭವನ್ರ್ಳು ಪೂಣಗಗೆಂಡಿವ. ಮಾನ್ಾ  ಸದಸಾ ರು 

ಹೇಳುತಿು ರುವಂತಹ ಅಧಗೆಂಬಧಗ ಭವನ್ರ್ಳು ಪ್ರ ರ್ತಿಯಲಿಿವ. ಕೆಲವು ಭವನ್ರ್ಳಿಗೆ 2 ಕೀಟ 

ರೂಪಾಯಿರ್ಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ತ್ಗೆದುಕೆಂಡಿರುತಾು ರೆ. ಅದಕೆೆ  6 ರಿೆಂದ 7 ಕೀಟ 

ರೂಪಾಯಿರ್ಳು ಹೆಚುಚ ವರಿಯಾಗಿ ಪ್ರ ಸಾು ಪ್ ಕ್ಳುಹಸಿಕಟಟ ರುತಾು ರೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಕೆಲವು 
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ಭವನ್ರ್ಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮೊತು ಕೆ್ಸೆಂತ ಹೆಚುಚ  ವಚ್ಚ  ಮಾಡಿರುವುದು ಒೆಂದು ಭಾರ್ 

ಬಂದ್ಧದ್. ಉಳಿಕೆ ಹಣ ಕಡಿ ಎೆಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ. ಅನುದ್ದನ್ಕೆ್ಸೆಂತ ಹೆಚುಚ  ಹಸ 

ಬೇಡಿಕೆರ್ಳನುನ  ಇಡುತಾು ರೆ. ಇನನ ೆಂದು ಕ್ಡೆರ್ಳಲಿಿ  ಸಮಸೆಾ  ಇದು ರೂ ಕೂಡ ಅಲಿಿ  

ಭವನ್ರ್ಳನುನ  ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಿಬಿಟಟ ದ್ದು ರೆ. ಅದು ನಾಾ ಯಾಲಯರ್ಳ ವಾಾ ಜಾ ರ್ಳಲಿಿ  ಇದ್. 

ಹಾಗ್ರಗಿ, ಇದು ರಿೆಂದ ವ್ಹಳಂಬವಾಗಿರುವುದು ಇದ್. ಆ ಕರಣಕೆೆ  ಹಸದ್ದಗಿ ಬರುವ 

ಬೇಡಿಕೆರ್ಳನುನ  ಸಾ ಲಪ  ಸೆ ಗಿತಗಳಿಸಿ, ಇರುವ ಭವನ್ರ್ಳನುನ  ಪೂಣಗಗಳಿಸುವುದಕೆೆ  

ಹೆಚಾಚ ಗಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕೆೆಂದು ಹೇಳುತ್ು ೀನೆ. ನಾನು ವ್ಹನಂತಿ 

ಮಾಡುವುದೇನೆೆಂದರೆ, ಮಾನ್ಾ  ಸದಸಾ ರಿಗೆ ಇದರ ಬಗೆೆ  ಬಹಳ ಕ್ಳಕ್ಳಿ ಇದ್. ಕ್ನಾಗಟಕ್ 

ರಾಜಾ ದಲಿಿ  ನ್ನ್ಗಿರುವ ಮಾಹತಿಯ ಪ್ರ ಕರ ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಪಂರ್ಡರ್ಳ ಇಲ್ಯಖೆ 

ಬೇರೆಯಾಗಿರುವುದರಿೆಂದ, ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ಅೆಂದ್ದಜು ಒೆಂದು ಕೀಟ 27 

ಲಕ್ಷ ಜನ್ಸಂಖೆಾ  ಇದ್ದು ರೆ. ಹೆಚುಚ -ಕ್ಡಿಮೆ 27 ರಿೆಂದ 28 ಲಕ್ಷ ಕುಟುೆಂಬರ್ಳು ಇವ. ಇವುರ್ಳ 

ಪೈಕ್ಸ ಸವಗ ಪ್ರ ಕರ ಐದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಕುಟುೆಂಬರ್ಳಿಗೆ ಮನೆ ಇಲಿ . ಸುಮಾರು ನಾಲೊವರೆ 

ಐದು ಲಕ್ಷ ಕುಟುೆಂಬರ್ಳಿಗೆ ನವೇಶ್ನ್ರ್ಳು ಇಲಿ . ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿಯ ವಾ ಕ್ಸು ಯಬಬ ನ್ ಬದುಕು 

ಹಸನಾಗುವುದಕೆೆ  ಅವನ್ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕ್ಯಗರ್ಳು ತ್ತತ್ತಗ ಅರ್ತಾ  ಎೆಂದು ನ್ಮಗೆ 

ಅನಸುವುದ್ದದರೆ ಅವರಿಗೆಲಿ್ಯ  ಒೆಂದು ಮನೆ, ಕುಟುೆಂಬಕೆೆಂದು ಮನೆ, ಅವರಿಗೆ ಒೆಂದು 

ಶೌಚಾಲಯ, ಮನೆಗೆ ಒೆಂದು ವ್ಹದುಾ ತ್ ದ್ಧಾ ೀಪ್, ಮಕೆ್ಳಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಕುಡಿಯುವುದಕೆೆ  

ಶುದಿವಾದ ನೀರು, ಅವರು ನೆಂತಿರುವ ನೆಲ ಅವರ ಹೆಸರಿಗ್ರರ್ಬೇಕೆೆಂದು ನಾವು ಯೀಚ್ನೆ 

ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ಅನುದ್ದನ್ರ್ಳು ಬೇರೆ ಎಲಿ್ಯ  ಕೆಂಕ್ಸರ ೀಟ್ ರಸೆು ಗೆ, ಸಭಾ ಭವನ್ಕೆೆ  ಖ್ಚಾಗ 

ಮಾಡುವುದೇ ಹೆಚಾಚ ಗಿದ್ಯೇ ಹರತ್ತ, ಅವರ ವೈಯಕ್ಸು ಕ್ ಬದುಕ್ನುನ  ಬದಲ್ಯವಣೆ 

ಮಾಡುವುದಕೆೆ , ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಹಣ ಕ್ಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ ಎೆಂದು ನ್ನ್ರ್ನಸುತು ದ್. 

ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಅದಕೆ ೀಸೆ ರ ಅವರ ಜೊತ್ಯಲಿಿ  ಮಾತನಾಡಿ, ಏನಾದರೂ 

ಒೆಂದು ಕಯಗಕ್ರ ಮ ಮಾಡಬಹುದೇ ಎೆಂದು ಯೀಚ್ನೆ ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ ಹಾಗೂ ಅವರ 

ಸಹಕರವನುನ  ಕೀರುತ್ು ೀನೆ. 

ಶಿರ ೋ ಆರ .ಧಮಾಸೇನ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಾ  ಮಂತಿರ ರ್ಳು ಈ 

ರಿೀತಿಯ ಕ್ಷ್ಟ  ಹೇಳುತಾು ರೆಯಲಿವೇ, ದಯಮಾಡಿ, ಅಧಗೆಂಬಧಗ ಭವನ್ರ್ಳು ಇವಯಲಿವೇ, 

ಅಲಿಿ  ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ., ತಂದು ಉರುಳಿಸಿ, ಕ್ನಷ್ಾ ಪ್ಕ್ಷ ನ್ಮಾ  ಮಕೆ್ಳಾದರೂ ಆ ಜಾರ್ದಲಿಿ  

ಆಟವಾಡುತು ವ. ಈ ಕ್ಡೆ ಭವನ್ರ್ಳು ಪೂಣಗಗೆಂಡಿಲಿ . ಅಲಿ್ಲಲಿ್ಯ  ಗಿಡಗಂಟ್ಟರ್ಳು 
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ಬಳ್ಳದುಕೆಂಡಿದ್. ದಯಮಾಡಿ, ಅದನುನ  ಕಿ್ಸೀನ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಖಲಿ ಮಾಡಿಕಡಿ. ನ್ಮಾ  

ಮಕೆ್ಳು, ಜನ್ರು ಓಡಾಡಿಕೆಂಡು ಇರುತಾು ರೆ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರೇ, ಇದನುನ  ಬೇರ್ ಪೂಣಗ ಮಾಡಿಕಡಿ.  

ಶಿರ ೋ ಆರ .ಧಮಾಸೇನ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಇದನುನ  ಮಾಡುವುದಕೆೆ  

ಆಗುವುದ್ಧಲಿವೆಂಬುದು ನ್ನ್ಗೂ ಗತಿು ದ್.  

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಾ  

ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಯವರ ಅಧಾ ಕ್ಷತ್ಯಲಿಿ  ಇದನುನ  ಪ್ರಿಶ್ೀಲಿಸುತ್ು ೀವ.  

ಶಿರ ೋ ಆರ.ಧಮಾಸೇನ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರು 

ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದನುನ  ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಆಗುವುದ್ಧಲಿವೆಂಬುದು ನ್ನ್ಗೂ ಗತಿು ದ್. ಅಲಿಿ  

ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನುನ  ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ., ತರಿಸಿ, ಎಲಿ್ಯ  ಉರುಳಿಸಿ ಕಿ್ಸೀನ್ ಮಾಡಿ ಮೈದ್ದನ್ 

ಮಾಡಿಕಡಿ. ಮಕೆ್ಳು ಆಡವಾಡುವುದಕೆೆ  ಸಹಾಯವಾಗುತು ದ್.  

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಾ  ಸದಸಾ ರು 

ಹೇಳಿರುವುದಕೆ ೀಸೆ ರ ನಾನು ಈ ಮಾತನುನ  ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ಕ್ಟಟ ಡ 

ಅಧಗೆಂಬಧಗವಾಗಿರುವುದಕೆೆ  ಈ ಕ್ಷಣ ಮಾತರ  ಕರಣವಲಿ . ಈ ರಿೀತಿ ಬಹಳ ವಷ್ಗರ್ಳಿೆಂದ 

ಆಗುತಾು  ಬಂದ್ಧದ್. ಅಲಿಿಯವರೆಗೂ ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ., ಏಕೆ ಉಪ್ಯೀಗಿಸಿಲಿ  ಎನುನ ವುದು ನ್ನ್ಗೆ 

ಗತಿು ಲಿ . ಆದರೆ, ಅಲಿಿ  ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ., ಉಪ್ಯೀಗಿಸುವುದ್ಧಲಿ .  ಹಾಗ್ರಗಿ, ಆ ಕ್ಟಟ ಡವನುನ  

ಪೂಣಗ ಮಾಡುವುದರ ಬಗೆೆ  ಪ್ರ ಯತನ  ಮಾಡುತ್ು ೀವ. ಇದರ ಬಗೆೆ  ಮಾನ್ಾ  

ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಯವರ ಪ್ರಿಷ್ೆ ೃತ ಸಭೆಯಲಿಿ  ಚ್ರ್ಚಗ ಮಾಡುತ್ು ೀವ. ಮಾನ್ಾ  ಸದಸಾ ರು 

ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ., ಎನುನ ವಂತಹ ಶ್ಬು  ಬಳಸಿದ್ದು ರೆ. ನಾನಂತೂ ಆ ರಿೀತಿ ಮಾಡುವುದ್ಧಲಿ . ಈ 

ಕ್ಟಟ ಡವನುನ  ಪೂಣಗಗಳಿಸುತ್ು ೀವ.  

ಶಿರ ೋ ಆರ.ಧಮಾಸೇನ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಅಲಿಿ  ಜನ್ರನೆನ ೀ ಬಿಟುಟ  

ಮಾಡಿಸಿ. ಅದಕೆೆ  ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ.,ಯೇ ಬೇಕಗಿಲಿ . ಅಲಿಿರುವ ಕ್ಟಟ ಡರ್ಳನುನ  ಕಿ್ಸೀನ್ ಮಾಡಿಸಿಕಡಿ.  

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಾ  ಸದಸಾ ರಿಗೆ 

ನ್ನ್ನ  ಉತು ರದ್ಧೆಂದ ಏನು ಸಮಾಧಾನ್ವಾಗುತು ದೀ, ಇಲಿವೀ ಗತಿು ಲಿ . ಮಾನ್ಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಕೆ.ಪ್ರ ತಾಪ್ಚಂದರ  ಶೆಟಟ ಯವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ್ವಾಗಿದ್.  
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ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾನಾಯಕ್ರಾದ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನವಾಸ 

ಪೂಜಾರಿಯವರೇ, . . . 

ಶಿರ ೋ ಆರ.ಧಮಾಸೇನ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾನಾಯಕ್ರಾದ 

ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನವಾಸ ಪೂಜಾರಿಯವರಿಗೂ ಮತ್ತು  ಮಾನ್ಾ  ಸದಸಾ ರಾದ ಕೆ.ಪ್ರ ತಾಪ್ಚಂದರ  

ಶೆಟಟ ಯವರಿಗೂ ಸಾ ಲಪ  ಬಾೆಂಧವಾ  ಜಾಸಿು ಯಾಗಿದ್ ಎೆಂದು ನ್ನ್ರ್ನಸುತು ದ್.  

ಶಿರ ೋ ಕೆ. ಪರ ತ್ಪಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಿಿ  (ಸೆ ಳಿೋಯ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಮಾನ್ಾ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  . .  . 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನ್ಾ  ಸದಸಾ ರಾದ ಕೆ.ಪ್ರ ತಾಪ್ಚಂದರ  

ಶೆಟಟ ಯವರೇ, ಮಾನ್ಾ  ಸದಸಾ ರಾದ ಆರ್.ಧಮಗಸೇನ್ರವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್. ಯಾವುದೇ 

ತಪುಪ ರ್ಳಾದರೂ ಕೂಡ, ಯಾವಾರ್ ತಪುಪ ರ್ಳಾದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರ ಸುು ತ ಇರುವಂತಹ ಸಕಗರ, 

ಇಲ್ಯಖೆ ಪೂಣಗ ಪ್ರ ಮಾಣದಲಿಿ  ಸರಿಪ್ಡಿಸಬೇಕೆನುನ ವ ಜವಾಬಾು ರಿ ನ್ಮಗಿದ್. ಇದರ ಬಗೆೆ  

ಕ್ರ ಮ ಕೈಗಳೆು ತ್ು ೀವ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರೇ, ಇದನುನ  ಮಾಡಿಕಡಿ. ಮಾನ್ಾ  ಸದಸಾ ರಾದ 

ಎಸ.ವಿ್ಹ .ಸಂಕ್ನೂರರವರೇ, ತಾವು ಪ್ರ ಶೆನ ಯನುನ  ಕೇಳಿ. 

ಶಿರ ೋ ಕೆ. ಪರ ತ್ಪಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಿಿ :- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾನಾಯಕ್ರೇ, ಇದನುನ  ಕ್ಟುಟ ವಂತಹ 

ಹಣೆ ಯಾರದುು ?  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಾ  ಸದಸಾ ರಾದ ಕೆ.ಪ್ರ ತಾಪ್ಚಂದರ  ಶೆಟಟ ಯವರೇ 

ಕುಳಿತ್ತಕಳೆಿ . ಈಗ್ರರ್ಲೇ ಮುೆಂದ್ಧನ್ ಪ್ರ ಶೆನ ಯನುನ  ಕ್ರೆದ್ಧದ್ು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಕೆ.ಪ್ರ ತಾಪ್ಚಂದರ  ಶೆಟಟ ಯವರು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಮಾತನುನ  ಪೂಣಗ 

ಪ್ರ ಮಾಣದಲಿಿ  ಮಾಡುವಂತಹ ವಾ ವಸೆೆ  ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾನಾಯಕ್ರೇ, ಒೆಂದು ನಮಿಷ್ ನಾನು 

ಹೇಳುವುದನುನ  ಕೇಳಿ. ಕ್ಟಟ ಡ ನಮಾಗಣವಾಗುವುದಕೆೆ  ತಾವು ಸಹಕರ ಕಡಿ ಎೆಂದು ಕೇಳಿ.  

ಶಿರ ೋ ಆರ.ಧಮಾಸೇನ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  . . .  
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ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಾ  ಸದಸಾ ರಾದ ಆರ್.ಧಮಗಸೇನ್ರವರೇ, ತಮಾ  ಬೇಸರ 

ನ್ನ್ಗೆ ಗತಾು ಗಿದ್. ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರು ಇದನುನ  ತಕ್ಷಣದಲಿಿಯೇ ಮಾಡಿಕಡುತಾು ರೆ.  

(ಮುೆಂದು) 
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(776) 11:20 ಎಸ ಪಿಆರ-ಎಕೆ 17/09/2021  

(ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಉಪ್ಸೆಿ ತಿ) 

 

ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಯ : 798 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ವಿಿ .ಸಂಕನೂರ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಗ್ರರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರಿಗೆ ಪ್ರ ಶೆನ ಯನುನ  ಕೇಳುವ ಮುನ್ನ  ನಾನು ವ್ಹಷ್ಯವೆಂದನುನ  

ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸಬಯಸುತ್ು ೀನೆ.  ಗ್ರರ ಮರ್ಳು ಉದಿ್ದರವಾದರೆ ದೇಶ್ ಉದಿ್ದರವಾಗುತು ದ್ ಎನುನ ವ 

ಕ್ನ್ಸನುನ  ಮಹಾತಾ  ಗ್ರೆಂಧಿೀಯವರು ಹೆಂದ್ಧದು ರು.  ಇೆಂದ್ಧನ್ ನೆಚಿಚ ನ್ ಪ್ರ ಧಾನ್ 

ಮಂತಿರ ರ್ಳಾದ ಶ್ರ ೀ ನ್ರೇೆಂದರ  ಮೊೀದ್ಧಯವರು ಅದೇ ಕ್ನ್ಸನುನ  ನ್ನ್ಸು ಮಾಡಲಿಕೆೆ  

ಹಲವಾರು ಯೀಜನೆರ್ಳನುನ  ರೂಪಿಸಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ಧದ್ದು ರೆ.  ಇೆಂದು ಅವರ 

ಹುಟುಟ ಹಬಬ ವ್ಹದುು , ಆ ಕರಣಕೆ ಗಿ ಈ ಸದನ್ದ ಮೂಲಕ್ ಅವರಿಗೆ ಹುಟುಟ ಹಬಬ ದ 

ಶುಭಾಶ್ಯರ್ಳನುನ  ಸಲಿಿಸಬಯಸುತ್ು ೀನೆ.   

 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯ ರು ಮೇಜನುನ  ತ್ಟಿ್ಟ ವ  

ಮೂಲಕ ತ್ಮಮ  ಶುಭಾಶಯಗಳನುನ  ವಯ ಕು ಪಡಿಸಿದರು) 

 

ರಾಜಾ ದಲಿಿರುವ ಗ್ರರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ 

ವ್ಹಶ್ಾ ವ್ಹದ್ದಾ ಲಯದಲಿಿ  ಇದೇ ವ್ಹಷ್ಯವಾಗಿ ಸಾನ ತಕೀತು ರ ಪ್ದವ್ಹ ಪ್ಡೆದ ಪ್ದವ್ಹೀಧರರನುನ  

ಇದೇ ಇಲ್ಯಖೆಯಲಿಿಯೇ ನೇಮಕತಿ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಮಿೀಸಲ್ಯತಿಯನುನ  ಕ್ಲಿಪ ಸಬೇಕೆೆಂದು 

ನಾನು ಈ ಹೆಂದ್ಧನ್ ಅಧಿವೇಶ್ನ್ದಲಿಿ  ಮನ್ವ್ಹಯನುನ  ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದ್ು ನು.  ಆ ವ್ಹಷ್ಯವಾಗಿ 

ಸಚಿವರು ಸದನ್ದಲಿಿ  ಭರವಸೆಯನೂನ  ಸಹ ನೀಡಿದು ರು.  ಆದರೆ, ನಾನು ಕೇಳಿರುವ ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ 

’ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆಯಲಿಿದ್’ ಎೆಂದು ಸಕಗರವು ಲಿಖ್ಯತ ಉತು ರದಲಿಿ  ತಿಳಿಸಿದ್.  ಇದರಿೆಂದ ನ್ನ್ಗೆ 

ಬಹಳ ನೀವಾಗಿದ್.  ಹರಿಯ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಎಸ.ಈಶ್ಾ ರಪ್ಪ ನ್ವರ ಬಗೆೆ  ನ್ನ್ಗೆ ಬಹಳ 

ಅಭಿಮಾನ್ವ್ಹದ್.  ಅವರು ಸದನ್ದಲಿಿ  ನೀಡಿರುವ ಭರವಸೆಯನುನ  ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಹ 

ಜಾರಿಗೆ ತರುತಾು ರೆ.  ಆದರೆ ಇವತಿು ನ್ ದ್ಧವಸ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಉತು ರದ್ಧೆಂದ ನೀವಾಗಿದ್.  

ತಮಾ  ಮೂಲಕ್ ಸಚಿವರಲಿಿ  ವ್ಹನಂತಿ ಮಾಡಿಕಳೆುವುದೇನೆೆಂದರೆ, ಗ್ರರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  

ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಹಶ್ಾ ವ್ಹದ್ದಾ ನಲಯದ್ಧೆಂದ ಎೆಂ.ಎ. ಸಾನ ತಕೀತು ರ 

ಪ್ದವ್ಹಯನುನ  ಪ್ಡೆದವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕ್ಡೆರ್ಳಲಿಿ  ಉದಾ ೀರ್ ದರೆಯದ್ ಅವರುರ್ಳು 

ನರುದಾ ೀಗಿರ್ಳಾಗುತಾು ರೆ.  ಸುಮಾರು 450 ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಅಧಿಕರಿ ಮತ್ತು  

ಸಹಾಯಕ್ ನದೇಗಶ್ಕ್ರ ಹುದ್ು ರ್ಳನುನ  ಮುೆಂಬರುವ ದ್ಧನ್ರ್ಳಲಿಿ  ಭತಿಗ ಮಾಡುವ 
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ಮಾಹತಿಯು ನ್ನ್ಗೆ ಸಿಾ ೀಕೃತಗೆಂಡಿರುತು ದ್.  ಒೆಂದು ವೇಳ್ಳ ಈ ಪ್ದವ್ಹೀಧರರಿಗೆ ಅವಕಶ್ 

ನೀಡಿಲಿವೆಂದ್ದದರೆ, ಅವರುರ್ಳು ನರುದಾ ೀಗಿರ್ಳಾಗುತಾು ರೆ.  ಹೀಗ್ರಗಿ ಇವತಿು ನ್ ದ್ಧನ್ವೇ 

ಸಚಿವರು ಈ ಬಗೆೆ  ಘೀಷಿಸಬೇಕೆೆಂದು ನಾನು ಕ್ಳಕ್ಳಿಯಿೆಂದ ಪಾರ ರ್ಥಗಸುತ್ು ೀನೆ.  ಮಹಾತಾಾ  

ಗ್ರೆಂಧಿೀಜಿೀಯವರ ಕ್ನ್ಸನುನ  ನ್ನ್ಸು ಮಾಡುವುದಕೆ ಗಿಯೇ ಗ್ರರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಹಶ್ಾ ವ್ಹದ್ದಾ ಲಯವನುನ  ರಚಿಸಿದುು , ಮಿೀಸಲ್ಯತಿ ಕ್ಲಿಪ ಸಬೇಕೆೆಂದು 

ನಾನು ಸಕಗರವನುನ  ಒತಾು ಯಿಸುತ್ು ೀನೆ.   

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎಸ.ಈಶಿ ರಪಾ :- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ದೇಶ್ದ ಪ್ರ ಧಾನ್ ಮಂತಿರ  ಶ್ರ ೀ 

ನ್ರೇೆಂದರ  ಮೊೀದ್ಧರವರ ಹುಟುಟ ಹಬಬ ದ ದ್ಧನ್ ಸಚಿವರು ಪ್ರ ಸುು ತ ವ್ಹಷ್ಯದ ಬಗೆೆ  

ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸಿದ್ದು ರೆ.  ಗ್ರರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಹಶ್ಾ ವ್ಹದ್ದಾ ಲಯದಲಿಿ  

ಸಾನ ತಕೀತು ರ ಪ್ದವ್ಹಯನುನ  ಪ್ಡೆದ ಪ್ದವ್ಹೀಧರರಿಗೆ ನ್ಮಾ  ಇಲ್ಯಖೆಯಲಿಿ  ಮಿೀಸಲ್ಯತಿ 

ಕ್ಲಿಪ ಸುವ ಬಗೆೆ  ಸದಸಾ ರು ಪ್ರ ಶೆನ ಯನುನ  ಕೇಳಿದುು , ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಹ ನಾನು 

ಸಕಗರದ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲ್ಯಖೆಯ ಪ್ರ ಧಾನ್ ಕಯಗದಶ್ಗರ್ಳ ಅಧಾ ಕ್ಷತ್ಯಲಿಿ  

ಉನ್ನ ತ ಮಟಟ ದ ಅಧಿಕರಿರ್ಳ ಸಮಿತಿಯನುನ  ಇವತಿು ನ್ ದ್ಧವಸ ರಚ್ನೆ ಮಾಡಿಸುವುದ್ದಗಿ 

ಹೇಳಲಿಚಿಛ ಸುತ್ು ೀನೆ.  ಗ್ರರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಹಶ್ಾ ವ್ಹದ್ದಾ ಲಯದಲಿಿ  

ಸಾನ ತಕೀತು ರ ಪ್ದವ್ಹಯನುನ  ಪ್ಡೆದವರಿಗೆ, ನ್ಮಾ  ಇಲ್ಯಖೆಯಲಿಿ  ಉದಾ ೀರ್ವನುನ  

ನೀಡುವ ದ್ಧಕೆ್ಸನ್ಲಿಿ  ಅವಶ್ಾ ವ್ಹರುವ ಅನುಕೂಲತ್ರ್ಳನುನ  ನೀಡುವ ದ್ಧಸೆಯಲಿಿ  ಸದರಿ 

ಸಮಿತಿಯ ವರದ್ಧಯನುನ  ಆದಷ್ಟಟ  ಶ್ೀಘರ ದಲಿಿ  ಅೆಂದರೆ 2-3 ತಿೆಂರ್ಳುರ್ಳ ಅವಧಿಯಲಿಿ  

ತರಿಸಿಕೆಂಡು, ಸಾನ ತಕೀತು ರ ಪ್ದವ್ಹೀಧರರಿಗೆ ನ್ಮಾ  ಇಲ್ಯಖೆಯಲಿಿಯೇ ಮಿೀಸಲ್ಯತಿ 

ವಾ ವಸೆೆಯನುನ  ಮಾಡುವ ದ್ಧಕೆ್ಸನ್ಲಿಿ  ಕ್ರ ಮ ಕೈಗಳೆಲ್ಯಗುವುದು.  
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಯ : 791 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

 

ಶಿರ ೋ ಅರುಣ ಶಹಾಪುರ(ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆೆೋತ್ರ )(ಶಿರ ೋ ನರಣಿ ಹಣಮಂತ  ರುದರ ಪಾ ರವರ 

ಪರವಾಗಿ):-ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಸಕಗರವು ನೀಡಿರುವ ಲಿಖ್ಯತ ಉತು ರವನುನ  

ರ್ಮನಸಬೇಕು.  ಮೊರಾಜಿಗ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲ್ಲ ವಾ ವಸೆೆಯು ಪಾರ ರಂಭವಾಗಿ ಇಷ್ಟಟ  

ವಷ್ಗರ್ಳು ಕ್ಳ್ಳದರೂ ಸಹ ಇನೂನ  30 ಪ್ರ ತಿಶ್ತ ಶಾಲ್ಲರ್ಳಿಗೆ ಕ್ಟಟ ಡವನುನ  ನಮಿಗಸಲು 

ಸಾಧಾ ವಾರ್ಲಿಲಿವೆಂದ್ದದರೆ, ಸಕಗರವು ಏನು ಮಾಡುತಿು ದ್ ಎೆಂದು ಅಥಗವಾಗುತಿು ಲಿ .  

ಹಾಲಿ ಇರುವ 826 ಶಾಲ್ಲರ್ಳ ಪೈಕ್ಸ 296 ಶಾಲ್ಲರ್ಳಿಗೆ ಕ್ಟಟ ಡರ್ಳಿರುವುದ್ಧಲಿ .  ಸಕಗರವು 

ಉತು ರಿಸಿರುವ ರಿೀತಿಯನುನ  ನೀಡಿದರೆ, 17 ವಸತಿ ಶಾಲ್ಲರ್ಳ ನಮಾಗಣಕೆ ಗಿ ಜಮಿೀನು 

ಲಭಾ ವ್ಹಲಿವೆಂದೂ ಹಾಗೂ ಇನುನ ಳಿದ ಶಾಲ್ಲರ್ಳಿಗೆ ಜಮಿೀನು ಲಭಾ ವ್ಹದ್ ಎೆಂದು 

ಅಥಗವಾಗುತು ದ್.  ಆದರೆ ಸಕಗರವು ಉತು ರಿಸಿರುವ ರಿೀತಿಯನುನ  ನೀಡಬೇಕು.  ಅದರಲಿಿ  

ನವೇಶ್ನ್ ಮತ್ತು  ಅನುದ್ದನ್ದ ಲಭಾ ತ್ಯಾಧರಿಸಿ ಶ್ೀಘರ ವಾಗಿ ಸಾ ೆಂತ ಕ್ಟಟ ಡ ನಮಾಗಣ 

ಮಾಡಲು ಕ್ರ ಮ ವಹಸಲ್ಯಗುವುದು ಎೆಂದು ತಿಳಿಸಲ್ಯಗಿದ್.  ದೇಶ್ಕೆೆ  ಸಾ ತಂತರ  ಬಂದು ಇಷ್ಟಟ  

ವಷ್ಗರ್ಳಾದ ನಂತರ ಹೆಂದುಳಿದ, ದಲಿತ ವ್ಹದ್ದಾ ರ್ಥಗರ್ಳಿಗ್ರಗಿ ಮಹತಾಾ ಕೆಂಕಿೆಯಿೆಂದ 

ಪಾರ ರಂಭಿಸಿರುವ ಶಾಲ್ಲರ್ಳ ಪೈಕ್ಸ ಪ್ರ ತಿಶ್ತ 30 ರಷ್ಟಟ  ಶಾಲ್ಲರ್ಳಿಗೆ ಸಹ ಕ್ಟಟ ಡವನುನ  

ನೀಡುವುದ್ಧಲಿವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ, KREIS (Karnataka Residential Educational Institutions 

Society) ಸಂಸೆೆಯು ಏನು ಮಾಡುತಿು ದ್?  ವ್ಹದ್ದಾ ರ್ಥಗರ್ಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಹಾಸಿಗೆ, ದ್ಧೆಂಬು, ತಟ್ಟಟ  

ಮತ್ತು  ಲ್ಗೀಟ ಒದಗಿಸುವ ಸಂಸೆೆ  ಎನುನ ವ ಹೆಸರನುನ  ಇದು ಪ್ಡೆದುಕೆಂಡಿದ್.  ಈ 

ಸಂಸೆೆಯು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು  ನಮಾಗಣ ಇವುರ್ಳನುನ  ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿದರೆ, ಶ್ಕ್ಷಣ, ಶ್ಕ್ಷಕ್ರ 

ವಾ ವಸೆೆ ರ್ಳನುನ  ರ್ಮನಸುವುದ್ಧಲಿ .  ಹಾಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಚಿವರಿೆಂದಲೇ ಮಾತರ ವೇ ಈ 

ವ್ಹಷ್ಯದ ಬಗೆೆ  ತಕ್ಷಣವೇ ಕಯಕ್ಲಪ  ಸಾಧಾ ವ್ಹದ್.  ಕೆರ ೈಸ್ ಸಂಸೆೆಯನುನ  ಸರಿಪ್ಡಿಸಿ, 

ಹೆಂದುಳಿದ ಮತ್ತು  ದಲಿತ ಮಕೆ್ಳಿಗೆ ನೈಜವಾದ ಶ್ಕ್ಷಣವನುನ  ಒದಗಿಸುವ ನಟಟ ನ್ಲಿಿ  ಯಾವ 

ರಿೀತಿಯ ಕ್ರ ಮರ್ಳನುನ  ತ್ಗೆದುಕಳೆಲ್ಯಗುವುದು ಎನುನ ವ ಪ್ರ ಶೆನ ಯನುನ  ನಾನು ಸಚಿವರಿಗೆ 

ಕೇಳಲಿಚಿಛ ಸುತ್ು ೀನೆ.   

 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಸಚಿವರು 

ಕೇಳಿರುವ ಪ್ರ ಶೆನ ಯು ಸಮಪ್ಗಕ್ವಾಗಿದ್.  ಒಟುಟ  826 ವಸತಿ ಶಾಲ್ಲರ್ಳು ನ್ಮಾ ಲಿಿದುು , ಆ ಪೈಕ್ಸ 

ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿಗೆ 503, ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಪಂರ್ಡಕೆೆ  156 ಮತ್ತು  ಹೆಂದುಳಿದ ವರ್ಗಕೆೆ  167 

ಶಾಲ್ಲರ್ಳಿವ.  ಒಟುಟ  ಶಾಲ್ಲರ್ಳ ಪೈಕ್ಸ 530 ಶಾಲ್ಲರ್ಳು ಸಾ ೆಂತ ಕ್ಟಟ ಡವನುನ  ಹೆಂದ್ಧವ; 296 
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ಶಾಲ್ಲರ್ಳು ಸಾ ೆಂತ ಕ್ಟಟ ಡವನುನ  ಹೆಂದಬೇಕು ಮತ್ತು  ಕೆಲವು ಶಾಲ್ಲರ್ಳು ಬಾಡಿಗೆ 

ಕ್ಟಟ ಡರ್ಳಲಿಿ  ಕಯಗನವಗಹಸುತಿು ವ. ಕೆಲವು ಶಾಲ್ಲರ್ಳಿಗೆ ನವೇಶ್ನ್ ಲಭಾ ವ್ಹರುವುದ್ಧಲಿ .  ಈ 

ಸಂರ್ತಿರ್ಳ್ಳಲಿವೂ ಸತಾ ವಾಗಿವ.  ಕೆರ ೈಸ್ ಸಂಸೆೆಯ ಮೂಲಕ್ ಈ ಕಯಗಕ್ರ ಮರ್ಳನುನ  

ಮಾಡಲ್ಯಗುತಿು ದ್.  ನ್ನ್ನ  ಅನುಭವದ ಪ್ರ ಕರ ಒೆಂದು ಮಾತನುನ  ಸದಸಾ ರ ರ್ಮನ್ಕೆೆ  

ತರಲಿಚಿಛ ಸುತ್ು ೀನೆ.  ಕೆರ ೈಸ್ ಸಂಸೆೆಯಲಿಿ  ಹಲವು ಲ್ಗೀಪ್ದೀಷ್ರ್ಳಿರಬಹುದು, ಆದರೆ, ಇದು 

ಶ್ಕ್ಷಣ ವ್ಹಚಾರದಲಿಿ  ಒೆಂದು ಹೆಜೆೆ  ಮುೆಂದ್ ಹೀಗಿ, ಮಕೆ್ಳಿಗೆ ಶ್ಕ್ಷಣಕೆ ಗಿ ಅವಶ್ಾ ವ್ಹರುವ 

ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕ್ಯಗರ್ಳನುನ  ಒದಗಿಸುತಿು ದ್.  ಮಾನ್ಾ  ಸದಸಾ ರು ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸಿದಂತ್, ಕೆಲವು 

ಬಾಡಿಗೆದ್ದರರ ಹತಾಸಕ್ಸು  ಇರಬಹುದು; ಇಲಿವೆಂದಲಿ .  ಆದರೆ, ಸಾ ೆಂತ ಕ್ಟಟ ಡರ್ಳನುನ  

ನಮಿಗಸಿದ ನಂತರ ಕೆಲವರು ಅವರು ಅಲಿಿಗೆ ಸೆಳಾೆಂತರಗಳೆಲು ಅವಕಶ್ ನೀಡದ್ 

ತೆಂದರೆಯನುನ  ಕಟಟ ದ್ದು ರೆ, ಅೆಂತಹವರ ವ್ಹರುದಿ  ನದ್ದಗಕಿ್ಸಣಾ ವಾಗಿ ಕ್ರ ಮ 

ತ್ಗೆದುಕೆಂಡು, ನ್ಮಾ  ಸಾ ೆಂತ ಜಾರ್ಕೆೆ  ವ್ಹದ್ದಾ ರ್ಥಗರ್ಳನುನ  ಸೆಳಾತರಿಸುವ ಕೆಲಸರ್ಳನುನ  

ಮಾಡಿದ್ು ೀವ.  ಇನುನ ಳಿದಂತ್, ಕೆರ ೈಸ್ ಸಂಸೆೆಯ ಮೂಲಕ್ ಬಾಕ್ಸ ಉಳಿದ ಕಮಗ್ರರಿಯನುನ  

ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಸದಸಾ ರು ಹೇಳಿದ್ದು ರೆ.  ಪ್ರ ಸಕ್ು  ವಷ್ಗದಲಿಿ  ಕೆಲವು ಕ್ಟಟ ಡರ್ಳ ನಮಾಗಣ 

ಕಮಗ್ರರಿಯನುನ  ಕೈಗಳೆಲ್ಯಗುವುದು.  ಬಾಕ್ಸ ಉಳಿದ 17 ಶಾಲ್ಲರ್ಳಿಗೆ ನವೇಶ್ನ್ರ್ಳಿಲಿ .  

ಹೀಗ್ರಗಿ ಈ ಕೂಡಲೇ ನವೇಶ್ನ್ವನುನ  ಹುಡುಕುವ ಕೆಲಸರ್ಳನುನ  ಮಾಡಲ್ಯಗುವುದು.  

ಯಾವುದೇ ದ್ದಕಿ್ಸಣಾ  ಮತ್ತು  ಸಂಕೀಚ್ಕೆೆ  ಎಡೆಯಿಲಿದ್ ಕ್ರ ಮ ಜರುಗಿಸಲ್ಯಗುವುದು.  ಕೆರ ೈಸ್ 

ಸಂಸೆೆಯವರು ಕೇವಲ ತಟ್ಟಟ , ಲ್ಗೀಟ ಇತಾಾ ದ್ಧರ್ಳ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ವಾಾ ಪಾರ 

ವಹವಾಟನುನ  ಮಾತರ ವೇ ಮಾಡುತಾು ರೆೆಂದು ಸದಸಾ ರು ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸಿದ್ದು ರೆ.  ಈ ಎಲಿ್ಯ  

ವಾ ವಸೆೆ ರ್ಳನುನ  ಪಾರದಶ್ಗಕ್ವಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಯಗುವುದು.  ಇದರಲಿಿ  ಯಾವುದೇ 

ದ್ದಕಿ್ಸಣಾ ವ್ಹಲಿ . ಆಯಕ್ಟಟ ನ್ ಸೆ ಳರ್ಳಲಿಿ  ಒಳೆ್ಳಯ ಅಧಿಕರಿರ್ಳನುನ  ನಯುಕ್ಸು ಗಳಿಸುವ 

ಕೆಲಸರ್ಳನುನ  ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ.  ಸದಾ ದಲಿಿಯೇ, ಶ್ಕ್ಷಣಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ೆಂತ್, ಶ್ಕ್ಷಕ್ರ ಕಿೆ ೀತರ ದ 

ಶಾಸಕ್ರನುನ  ಕ್ರೆದು ವಾ ವಸೆೆಯ ಉನ್ನ ತಿಯ ಬಗೆೆ  ಸಭೆಯನುನ  ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ  ನಾನು ಈ 

ಮೊದಲೇ ನಧಗರಿಸಿದ್ು ೀನೆ.  ಪ್ರ ಸುು ತ ಅಧಿವೇಶ್ನ್ ಪೂಣಗಗೆಂಡ ಒೆಂದು ವಾರದಲಿಿ  ಶ್ಕ್ಷಣ 

ಕಿೆ ೀತರ ಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರ ತಿನಧಿರ್ಳನುನ  ಕ್ರೆದು ಇೆಂತಹ ಶಾಲ್ಲರ್ಳು ಮತು ಷ್ಟಟ  

ಪ್ರಿಣಾಮಕರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ, ರ್ಚನಾನ ಗಿ ಪಾಠ, ಪ್ರ ವಚ್ನ್ರ್ಳು ನ್ಡೆಯುವಂತ್, ಶ್ಕ್ಷಣ ಮತ್ತು  

ಶ್ಕ್ಷಕ್ರ ಮತ್ತು  ಇತರೆ ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧರ್ಳ ಸಮಸೆಾ ರ್ಳು ಸೇರಿದಂತ್, ಒಟ್ಯಟ ರೆಯಾಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣದ 

ಗುಣಮಟಟ ವನುನ  ಹೆಚಿಚ ಸಲು ಕ್ರ ಮ ವಹಸಲ್ಯಗುವುದು.  ಎಲಿ್ಯ  ವಸತಿ ಶಾಲ್ಲರ್ಳಿಗೆ ಸಾ ೆಂತ 

ಕ್ಟಟ ಡರ್ಳನುನ  ನೀಡುವುದರ ಬಗೆೆ  ಸರಿಯಾದ ಕ್ರ ಮ ತ್ಗೆದುಕಳೆು ತ್ು ೀವ.   
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ಶಿರ ೋ ಅರುಣ ಶಹಾಪುರ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು ಶ್ಕ್ಷಕ್ರ 

ಕಿೆ ೀತರ ವನುನ  ಪ್ರ ತಿನಧಿಸುವುದರಿೆಂದ ಕೆರ ೈಸ್ ಸಂಸೆೆಯ ಬಗೆೆ  ಸಾಕ್ಷ್ಟಟ  ಬಳಕ್ನುನ  

ರ್ಚಲಿಬೇಕೆೆಂದು ಸಚಿವರಲಿಿ  ವ್ಹನಂತಿಸುತ್ು ೀನೆ.  ಆದಷ್ಟಟ  ಬೇರ್ ಸಭಾಪ್ತಿರ್ಳ ನೇತೃತಾ ದಲಿಿ  

ಸಭೆಯನುನ  ಕ್ರೆಯಬೇಕೆೆಂದು ನಾನು ವ್ಹನಂತಿಸುತೇನೆ.   

 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ತಮಾ  

ಸಮಕ್ಷಮದಲಿಿಯೇ ಬಹು ಬೇರ್ ಸಭೆಯನುನ  ಕ್ರೆಯಲ್ಯಗುವುದು.   
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಯ : 763 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ್ದ) 

 

ಶಿರ ೋ ಎಂ.ರ್ನರಯಣ ಸಿಾ ಮ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಸಕಗರವು 

ಒದಗಿಸಿರುವ ಉತು ರದ್ಧೆಂದ ಎಲಿಿಯೀ ಒೆಂದು ಕ್ಡೆ ನ್ಮಗೆ ಬೇಸರವಾಗುತು ದ್.  ಕೇೆಂದರ  

ಸಕಗರವು ’ಆತಾ  ನಭಗರ ಭಾರತ’ ಎನುನ ವ ಕ್ನ್ಸಿನ್ ಯೀಜನೆಯನುನ  ಜಾರಿಗಳಿಸಿದ್.  

ಅವತಿು ನ್ ದ್ಧವಸ ರೈತರುರ್ಳ್ಳಲಿರೂ ಆ ಯೀಜನೆಯ ಮೇಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಆಸೆ-

ಆಕೆಂಕಿೆ ರ್ಳನುನ  ಇಟುಟ ಕೆಂಡರು.  ದೇಶ್ದ ಪ್ರ ಧಾನ್ ಮಂತಿರ ರ್ಳು ತಾವೇ ಘೀಷಿಸಿದ ಆತಾ  

ನಭಗರ ಯೀಜನೆಯು ’ಪ್ರಮಾತಾ  ನಭಗರ’ ಯೀಜನೆಯಾಗಿದ್ ’ಎಲಿಿಯೀ ಒೆಂದು ಕ್ಡೆ’ 

ಎನುನ ವ ಮಾತನುನ  ನಾನು ಯಾವ ಕರಣಕೆ ಗಿ ಹೇಳುತಿು ದ್ು ೀನೆೆಂದರೆ, ಈ ಯೀಜನೆಯನುನ  

ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದ್ದರ್, ಇಡಿೀ ದೇಶ್ದಲಿಿ  ಪ್ರ ಚಾರ ಮಾಡಲು ಜಾಹರಾತ್ತ ಸಲುವಾಗಿ ವಾ ಯಿಸಿದ 

ಹಣದ ಅಧಗದಷ್ಟಟ  ಅನುದ್ದನ್ವನಾನ ದರೂ ನ್ಮಾ  ರಾಜಾ ಕೆೆ  ನೀಡಿರುವುದ್ಧಲಿ .  ಕೇವಲ 

32.46 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿರ್ಳನುನ  ಮಾತರ ವೇ ಬಿಡುರ್ಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ರೆ.  ಇದನುನ  ನೀಡಿದ್ದರ್, 

ನಜವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಎಲಿಿಯೀ ಒೆಂದು ಕ್ಡೆ ಈ ಯೀಜನೆಯನುನ  ಕೇವಲ ಪ್ರ ಚಾರಕೆ ಗಿ 

ಮಾತರ ವೇ ಮಾಡಿದ್ದು ರೆ ಎೆಂದ್ನಸುತು ದ್.   ದೇಶ್ದ ಪ್ರ ಧಾನ್ ಮಂತಿರ ರ್ಳು ಯಾವ ಕರಣಕೆ ಗಿ 

ಈ ಮಾತನುನ  ಹೇಳಿದರೀ ಗತಿು ಲಿ ; ಈ ಮಾತನುನ  ಪ್ರ ಧಾನ್ ಮಂತಿರ ರ್ಳೇ ಉಲಿ್ಲೀಖ್ಯಸಿದ್ದು ರೆ.   

 

ಸಾವಯವ ರೈತ ಉತಾಪ ದಕ್ ಸಂಸೆೆ  ಎೆಂದರೆ, FPO (Farmer Producer Organization). 

ಮಧಾ ವತಿಗರ್ಳಿಲಿದೇ, ರೈತರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾರುಕ್ಟ್ಟಟ , ಅರ್ತಾ ದ ಕೃಷಿ ಉಪ್ಕ್ರಣರ್ಳು, 

ರಸಗಬಬ ರ ವಾ ವಸೆೆ ರ್ಳನುನ  ಕ್ಲಿಪ ಸುವುದ ಉದ್ು ೀಶ್ದ್ಧೆಂದ ಈ ಸಂಸೆೆ ರ್ಳನುನ  

ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದ್ದು ರೆ.  ಕ್ನಷ್ಾ  ಸಾವ್ಹರ ರೈತರು ತಲ್ಯ 1,000/- ರೂಪಾಯಿರ್ಳ ಷೇರುರ್ಳನುನ  

ಸಂಸೆೆಯಲಿಿ  ಪ್ಡೆದುಕಳೆುವುದು ಹಾಗೂ ಸಕಗರವು ಇೆಂತಹ ಸಂಸೆೆ ರ್ಳಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ 

ರೂಪಾಯಿರ್ಳ ಅನುದ್ದನ್ವನುನ  ನೀಡುವುದ್ದಗಿ ಹೇಳಿ, ಇವುರ್ಳನುನ  ಪಾರ ರಂಭಿಸಿವ.  2020 

ನೇ ಇಸಿಾ ಯಲಿಿ  ಈ ಯೀಜನೆಯು ಪಾರ ರಂಭಗೆಂಡಿದ್.  ನ್ನ್ಗೆ ಬಂದ ಮಾಹತಿಯ ಪ್ರ ಕರ 

ನ್ಮಾ  ರಾಜಾ ದಲಿಿ  ಸುಮಾರು 220 ಸಾವಯವ ರೈತ ಉತಾಪ ದಕ್ ಸಂಸೆೆ ರ್ಳಿವ.  ಕೇವಲ 

ಒೆಂದು ವಷ್ಗದ ಅವಧಿಯಲಿಿ  ಈ ಸಂಸೆೆ ರ್ಳು ಮುಚುಚ ವ ಪ್ರಿಸೆಿ ತಿಗೆ ಬಂದ್ಧವ.  ಈ 

ಸಂಸೆೆ ರ್ಳನುನ  ರೈತರು ತಮಾ  ಷೇರುರ್ಳನುನ  ಹಾಕ್ಸ ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದುು , ಇವರ ಜೊತ್ಗೆ 

ಹಲವಾರು ಎನ್.ಜಿ.ಓ. ಸಂಸೆೆ ರ್ಳು ತಮಾ  ಕೈಯನುನ  ಜೊೀಡಿಸಿವ.  ಎನ.ಜಿ.ಓ., ಸಾವಯವ 

ರೈತ ಉತಾಪ ದಕ್ ಸಂಸೆೆ  ಮತ್ತು  ಜಿಲಿ್ಯ  ಮಟಟ ದ ಅಧಿಕರಿರ್ಳ ನ್ಡುವ ಸಮನ್ಾ ಯವ್ಹಲಿ .  



«¥À/17.09.2021/53 

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

ಯಾರೂ ಸಹ ಈ ಸಂಸೆೆ ರ್ಳನುನ  ಕೇಳುವುದೇ ಇಲಿ .  ಆದರೆ, ಇವತಿು ನ್ ದ್ಧವಸ ಸದರಿ 

ಸಂಸೆೆ ರ್ಳು ಪಾರ ರಂಭಗೆಂಡ ಕೇವಲ ಒೆಂದು ವಷ್ಗದಲಿಿ  ಅಲಿಿ  ಕಯಗನವಗಹಸುತಿು ರುವ 

ಅಧಿಕರಿರ್ಳಿಗೆ ಸಂಬಳರ್ಳನುನ  ನೀಡಲು; ಸಂಸೆೆ ರ್ಳು ಕಯಗನವಗಹಸುತಿು ರುವ 

ಕ್ಟಟ ಡರ್ಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಯನುನ  ಕ್ಟಟ ಲು ಸಕಗರಕೆೆ  ಆಗುತಿು ಲಿ .  ಒಟ್ಯಟ ರೆಯಾಗಿ 

ಎಫ್.ಪಿ.ಓ.ರ್ಳನುನ  ಮುಚ್ಚ ತಕೆ್ೆಂತಹ ಪ್ರಿಸೆಿ ತಿ ನಮಾಗಣವಾಗಿದ್.  ಈ ಸಂಸೆೆ ರ್ಳಿೆಂದ ನ್ಮಗೆ 

ಯಾವ ರಿೀತಿಯ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತು ದ್ೆಂದು ಸಚಿವರನುನ  ಕೇಳಬಯಸುತ್ು ೀನೆ. 

 

(ಮುೆಂದು)   

(777) 11.30  17-09-2021  ಸಿಎಸ/ ಎಕೆ 

 ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಸಿಪ್ರಟಿೋಲ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ಮಾನ್ಾ  ಸದಸಾ ರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ 

2020-21ನೇ ಸಾಲಿಗೆ 32 ಕೀಟ 46 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿರ್ಳನುನ  ಬಿಡುರ್ಡೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್.   

ಭಾರತದೇಶ್ದಲಿಿ  ಆತಾ  ನಭಗರ ಯೀಜನೆಯಲಿಿ   ಭಾರತ ದೇಶ್ದ್ದದಾ ೆಂತ 10,000  Former 

producers organisation   ರ್ಳನುನ  ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಅದರಲಿಿ  100 FPO  ರ್ಳನುನ  

ಕ್ನಾಗಟಕ್ ರಾಜಾ ದಲಿಿ  ಮಾಡಬೇಕೆನುನ ವ ಗುರಿಯನುನ  ನ್ಮಗೆ ಕಟಟ ದ್ದು ರೆ.   ಮೊನೆನ  ಸಹ 

ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ರ್ಳು 750 FPO   ರ್ಳನುನ  ಪಾರ ರಂಭಿಸುವುದಕೆೆ  ಘೀಷ್ಣೆಯನುನ  ಮಾಡಿದುು ,    

ಅದಕೆ ಗಿ 225 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿರ್ಳನುನ  ಬಿಡುರ್ಡೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್. ಒೆಂದೆಂದು ಸಂಘಕೆೆ  

30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿರ್ಳನುನ  ಕಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನುನ  ಕ್ನಾಗಟಕ್ ಸಕಗರ ಮಾಡುತಿು ದ್.   

ಈ 10 ಲಕ್ಷರ್ಳನುನ  ಬಿಡುರ್ಡೆ ಮಾಡುವಲಿಿ  13 ಅೆಂಶ್ರ್ಳಿವ.   8,06075  ರೂಪಾಯಿರ್ಳನುನ  

ಸಂಬಳ ನೀಡುವುದಕೆೆ , ರೈತರ ಅಧಾ ಯನ್ ಪ್ರ ವಾಸಕೆೆ  ರೈತರ ಸಂಘಟನೆ, ಪ್ರ ಮುಖ್ ರೈತರಿಗೆ 

ತರಬೇತಿ,  ಸಂಸೆೆಯ ನದೇಗಶ್ಕ್ರು ಮತ್ತು  ಕಯಗನವಗಹಣಾಧಿಕರಿರ್ಳಿಗೆ 

ತರಬೇತಿಯನುನ  ನೀಡುವುದು, ಇರುವ 600 ಸದಸಾ ರಲಿಿ  ದ್ಧನ್ಕೆೆ  11 ಜನ್ರಿಗೆ  ಎರಡು 

ದ್ಧವಸರ್ಳ ತರಬೇತಿ,  ರೈತ ಉತಾಪ ದನಾ ಸಂಸೆೆಯ ನೀೆಂದಣಿ ವಚ್ಚ ,  ಕಯಗ ನವಗಹಣಾ 

ಅಧಿಕರಿಯ ಗೌರವ ಧನ್,  ಸಹಾಯಕ್  DEO ರವರ ಗೌರವಧನ್,  ರೈತ ಉತಾಪ ದನಾ 

ಸಂಸೆೆಯ ಅನಾವಥಗ ವಚ್ಚ ,  ರೈತ ಉತಾಪ ದಕ್ರ ಸಂಸೆೆಯ  ಕ್ಚೇರಿಯ ಆವತಗ ವಚ್ಚ ,  

ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕ್ಯಗ ನಮಾಗಣ  ಹಾಗೂ  ವಾ ವಹಾರ ಯೀಜನೆಯ  ಅನುಷ್ಟಾ ನ್ಕೆೆ  

ಒೆಂದು ಬಾರಿ ಶುಲೆ  ನಧಿ.   ಸಂಪ್ನೂಾ ಲ ಸಂಸೆೆಯ ಇಬಬ ರು  ಸೆ ಳಿೀಯ ಸಂಪ್ನೂಾ ಲ 

ವಾ ಕ್ಸು ರ್ಳಿಗೆ ಮಾಹೆಯಾನ್ 6500 ರಂತ್  ಗೌರವಧನ್, , ಸಂಪ್ನೂಾ ಲ ಸಮಿತಿಯ 

ಕಯಗಕ್ರ ಮರ್ಳ ನವಗಹಣಾ ವಚ್ಚ ,  ಇದ್ಲಿ  ವಚ್ಚ ವನುನ  ನಾವು ಭರಿಸುತಿು ದ್ು ೀವ.  ಇದರಲಿಿ  

ಯಾವುದೇ ಮುಚುಚ  ಮರೆಯಿಲಿ .  ಮಾನ್ಾ  ಸದಸಾ ರು  ಸಂಬಳ ನೀಡಲು ಹಣವ್ಹಲಿ  ಎನುನ ವ 
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ಮಾತನುನ  ಹೇಳಿದರು.  ಆದರೆ ನ್ನ್ಗೆ ಬಂದ್ಧರುವ ಮಾಹತಿಯ ಪ್ರ ಕರ ಇದುವರೆವ್ಹಗೆ 

ಯಾವುದೇ FPO ರ್ಳನುನ  ಮುಚಿಚ ರುವುದ್ಧಲಿ .   ಬದಲಿಗೆ ಇನುನ  ಹೆಚಿಚ ನ್ FPO ರ್ಳನುನ  

ಸೃಷಿಟ ಸಬೇಕೆನುನ ವ  ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದ್ಧದ್.    ನಾನು ಇಷ್ಟಟ  ದ್ಧವಸ ಏನ್ಪ್ಪ  ನಾನು ಕೃಷಿ ಸಚಿವ   

ನ್ನ್ನ  ಬಳಿ  ಯಾವುದೇ ಎೆಂ.ಎಲ.ಎ ಅನುದ್ದನ್ ಕೇಳಲಿಕೆೆ  ಬರುವುದಲಿ ,  ಬಂದರೂ ನ್ಮಾ  

ಹತಿು ರ ಗಬಬ ರ ಬಿೀಜ ಇಷ್ಟಟ  ಕೇಳುವುದು,  ಈ ವಷ್ಗ ನ್ಮಗೂ FPO ರ್ಳನುನ  ಕಡಿ ಎೆಂದು 

ಎೆಂ.ಎಲ್.ಎ ರ್ಳು ಕೇಳುತಿು ರುವುದರಿೆಂದ ನ್ಮಗೂ ಸಹ ಅಧಿಕರ ಬಂದ್ಧದ್ ಎೆಂದು ನಾನು 

ಅೆಂದುಕೆಂಡಿದ್ು ೀನೆ.  FPO ರ್ಳ ಮೂಲಕ್ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷ್ಟಟ  ಅರಿವನುನ  ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ 

ಆಗುತಿು ದ್.  FPO ರ್ಳ ಮೂಲಕ್ ಹಳೆಿರ್ಳಲಿಿ  ಸಾ ಯಂ ಪ್ರ ೀರಣೆಯಿೆಂದ ಸಾಕ್ಷ್ಟಟ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  

ಕೂಡ ಆಗುತಿು ದ್.   ಕೇೆಂದರ  ಸಕಗರದ ಆದೇಶ್ದನ್ಾ ಯ 300-500ರ ವರೆಗೆ FPO ರ್ಳನುನ  

ಮಾಡಿಕಳೆಬಹುದು.    ಅನುದ್ದನ್ ಬಿಡುರ್ಡೆಗೆ ಯಾವುದೇ ನಬಂಧನೆ ಇರುವುದ್ಧಲಿ .  10 

ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿರ್ಳವರೆಗೆ ನಾವು Individual  ಆಗಿ ರೈತ ಸಂಸೆೆ ರ್ಳಿಗೆ ಅನುದ್ದನ್ವನುನ   

ಕಡುತ್ು ೀವ.  ಈ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿರ್ಳ ಜೊತ್ಗೆ ರೈತರು ಕೂಡ ತಲ್ಯ 1 ಸಾವ್ಹರ 

ರೂಪಾಯಿರ್ಳನುನ  ಹಾಕ್ಸದರೆ  ಅದರಲಿಿ  ಸೆ ಳಿೀಯ ಕೆಲಸಕಯಗರ್ಳನುನ  

ಮಾಡಿಕಳೆು ತಿು ದಿ್ದ ರೆ.   ಹಾಗ್ರಗಿ  ಯಾವುದೇ FPO ರ್ಳನುನ  ಮುಚಿಚ ರುವುದು ನ್ನ್ನ  ರ್ಮನ್ಕೆೆ  

ಬಂದ್ಧರುವುದ್ಧಲಿ .    

 ಶಿರ ೋ ಎಂ.ರ್ನರಯಣಸಿಾ ಮ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿರ್ಳೇ, ಇದು ರೈತರಿಗೆ ಬಹಳ 

ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ಒೆಂದು ಯೀಜನೆ.   ಅದಕೆ ಗಿ ನಾನು ಅದನುನ  ಸಾಾ ರ್ತ 

ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ.  ಆದರೆ ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರು  ಯಾವುದೇ FPO ರ್ಳನುನ  ಮುಚಿಚ ಲಿವನುನ ವ 

ಮಾತನುನ  ಹೇಳಿದರು.    ನಾನು ಸಹ FPO ರ್ಳನುನ  ಮುಚಿಚ ದ್ ಎೆಂದು ಹೇಳಲಿಲಿ , ಮುಚುಚ ವ 

ಸೆಿ ತಿಯಲಿಿವ ಎನುನ ವ ಮಾತನುನ  ಹೇಳಿದ್.   ಮಾನ್ಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ರ್ಳು 250 ಕೀಟ 

ರೂಪಾಯಿರ್ಳನುನ  ಬಿಡುರ್ಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ರೆ ಎನುನ ವ ಮಾತನುನ  ಮಾನ್ಾ  ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು ಈರ್ 

ಹೇಳಿದರು.   ಆದರೆ ವ್ಹಜಯ ಕ್ನಾಗಟಕ್ ದ್ಧನ್ ಪ್ತಿರ ಕೆಯ ಮುಖ್ಪುಟದಲಿಿ    ರಾಮನ್ರ್ರದ 

ಉಸುು ವಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪುಟ ದಜೆಗಯ ಸಚಿವರಾದ ಡಾ|| ಸಿ.ಎಸ.ಅಶ್ಾ ಥ 

ನಾರಾಯಣರವರು “FPO ರ್ಳು ಪಾರ ರಂಭಿಕ್ವಾಗಿ ತಲ್ಯ 1000 ರೂಪಾಯಿರ್ಳನುನ  ಷೇರು 

ಹಣವನಾನ ಗಿ ರೈತರಿೆಂದ ಪ್ಡೆದ್ಧರುತಾು ರೆ.   ಈ ಬಂಡವಾಳದಲಿಿ  ವಾ ವಹಾರರ್ಳನುನ  

ಆರಂಭಿಸಿ, FPO ರ್ಳನುನ  ಬಲವಧಗನೆ ಮಾಡಿಕಳೆಬೇಕು.   ಸಕಗರದ ಅನುದ್ದನ್ಕೆ ಗಿ 

ಕಯದೇ ಸಾ ೆಂತ ಬಲದಲಿಿ  FPOರ್ಳನುನ  ಬಲಪ್ಡಿಸಿಕಳೆಬೇಕು”್್ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ರೆ.   ಈರ್ 

250 ಕೀಟ  ರೂಪಾಯಿರ್ಳನುನ  ಬಿಡುರ್ಡೆ ಮಾಡಿರುವುದ್ದಗಿ ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು,  
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ಆದರೆ ಈ ಯೀಜನೆಯನುನ  ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದ್ದರ್ ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು FPO ಗೆ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿರ್ಳ 

ಅನುದ್ದನ್ವನುನ  ಘೀಷ್ಣೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿತ್ತು .  ಈರ್ ಸಚಿವರೇ 10 ಲಕ್ಷ  ರೂಪಾಯಿರ್ಳ 

ಅನುದ್ದನ್ ಕಡುತ್ು ೀವ ಎೆಂದು ಹೇಳುತಿು ದ್ದು ರೆ.  ಈ ಸಂಸೆೆ ರ್ಳನುನ  ಮಾಡಿರುವ ಉದ್ು ೀಶ್ 

ಏನೆೆಂದರೆ ಮಧಾ ವತಿಗರ್ಳ ಕಟ ಇಲಿದ್ ರೈತರಿಗೆ ಸಿರ್ಬೇಕದ ಸೌಕ್ಯಗರ್ಳು  ಮತ್ತು  

ಸವಲತ್ತು ರ್ಳು ಸಿಗುವಂತ್ ಮಾಡಬೇಕೆನುನ ವ ಉದ್ು ೀಶ್ದ್ಧೆಂದ ಮಾಡಿರುವ ಒೆಂದು ಯೀಜನೆ 

ಇದು.   ಆದರೆ ಸಕಗರ ಇದನೆನ ಲಿ  ಸರಿಯಾಗಿ ರ್ಮನಸದೇ ಯಾರೀ ಅಧಿಕರಿರ್ಳ 

ಕ್ಪಿಮುಷಿಾ ಯಲಿಿ  ಸಿಕೆ್ಸ  ಹಾಕ್ಸಕೆಂಡು  FPO ಮತ್ತು  ಅಧಿಕರಿರ್ಳ ನ್ಡುವ  ಹೆಂದ್ದಣಿಕೆ 

ಇಲಿದೇ,  FPO ಸಾಯತಕೆ್  ಪ್ರಿಸೆಿ ತಿಗೆ ಬಂದ್ಧದ್ ಎನುನ ವುದು ನ್ನ್ನ  ಅನಸಿಕೆ. 

 ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿರ್ಳೇ,  ಒೆಂದೇ ಸಲಕೆೆ  30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿರ್ಳ 

ಅನುದ್ದನ್ವನುನ  ಬಿಡುರ್ಡೆ ಮಾಡುವುದ್ಧಲಿ .  30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿರ್ಳ ಅನುದ್ದನ್ವನುನ  3 

ವಷ್ಗಕೆೆ  ಬಿಡುರ್ಡೆ ಮಾಡಿದುು , ಪ್ರ ತಿ ವಷ್ಗ ತಲ್ಯ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿರ್ಳ ಅನುದ್ದನ್ವನುನ  

ಬಿಡುರ್ಡೆ ಮಾಡಲ್ಯಗುವುದು.  ಮಾನ್ಾ  ಅಶ್ಾ ಥ ನಾರಾಯಣರವರು ತಮಾ  ಅನಸಿಕೆಯನುನ  

ಅವರು ಹೇಳಿರಬಹುದು.   
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 ಆ) ಚುಕೆಕ  ಗುರುತಿಲಿದ ಪರ ಶ್ನನ ಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನೋಡಲಾದ ಉತ್ು ರಗಳು 

  ಶಿರ ೋ  ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು) ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ದ್ಧನಾೆಂಕ್ 17 ನೇ ಸೆಪ್ಟ ೆಂಬರ್್ 2021ರ ಸಮೂಹ 5ರ ಒಟುಟ  158 ಪ್ರ ಶೆನ ರ್ಳ ಪೈಕ್ಸ 55 ಪ್ರ ಶೆನ ರ್ಳಿಗೆ  

ಲಿಖ್ಯತ ಮೂಲಕ್ ನೀಡುವ ಉತು ರವನುನ  ಸಭೆಯ ಮುೆಂದ್ ಮಂಡಿಸುತಿು ದ್ು ೀನೆ. 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಂಡಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. ಈ ಲಿಖ್ಯತ ಮೂಲಕ್ ಉತು ರಿಸುವ 

ಪ್ರ ಶೆನ ರ್ಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತು ರ ಮಾನ್ಾ  ಸದಸಾ ರುರ್ಳಿಗೆ ಸಿಗುತಿು ಲಿ .  ನನೆನ  98 ಪ್ರ ಶೆನ ರ್ಳಿಗೆ ಉತು ರ 

ಬಂದ್ಧಲಿ , ಇವತ್ತು  103 ಪ್ರ ಶೆನ ರ್ಳಿಗೆ ಉತು ರ ಬಂದ್ಧಲಿ      

    ಶಿರ ೋ  ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು) ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ:-  

ಎಲಿ್ಯ  ಸಚಿವರ ರ್ಮನ್ಕೆೆಈ ವ್ಹಚಾರವನುನ  ಖುದ್ದು ಗಿ ತಂದು ಸದನ್ಕೆೆ  ಉತು ರ ಕಡಿಸುವ 

ವಾ ವಸೆೆಯನುನ  ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ.   

 ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಾ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ಇೆಂದು ಮಾತರ ವಲಿ , ಎೆಂದೂ ಸಹ ನ್ಮಗೆ  ಉತು ರರ್ಳು ಸಿಗುವುದೇ ಇಲಿ .   

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಇದರ ಬಗೆೆ  ತಾವು ರ್ಮನ್ ಹರಿಸಿ, ಅಧಿವೇಶ್ನ್ 

ಮುಗಿಯುವುದರಳಗೆ ಪ್ರ ಶೆನ  ಕೇಳಿರುವ ಎಲಿ್ಯ  ಮಾನ್ಾ  ಸದಸಾ ರುರ್ಳಿಗೆ ಉತು ರ ಸಿಗುವ 

ವಾ ವಸೆೆಯನುನ  ತಾವು ಮಾಡಬೇಕು. 
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2. ಸದಸಯ ರುಗಳಿಗೆ ಚೈರ್ನ ಮೇಡ  ಹಾಗೂ ಅವಧಿ ಮೋರಿದ ರ್ಮಸಕ  ಗಳನುನ  

ಒದಗಿಸಿರುವ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕರ ಮ ಕೈಗೊಳುು ವ ಕುರಿತ್ತ. 

      ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಒೆಂದು ವ್ಹಚಾರವನುನ  ಸದನ್ದ ರ್ಮನ್ಕೆೆ  ತರಬಯಸುತ್ು ೀನೆ,  

ನನೆನ ಯ ದ್ಧವಸ ದ್ಧನಾೆಂಕ್ 16-03-2021ರಲಿಿ  ವ್ಹಧಾನ್ ಪ್ರಿಷ್ತಿು ನ್ಲಿಿ   ಶಾಸಕ್ರಾದ 

ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್್ರವರು  ಶಾಸಕ್ರ ಆರೀರ್ಾ ದ ದೃಷಿಟ ಯಿೆಂದ ಒದಗಿಸುತಿು ರುವ 

ಮುಖ್ಕ್ವಚ್ವು  ಅವಧಿ ಮಿೀರಿದ ಹಾಗೂ ಚೈನಾ ದೇಶ್ದ ಕ್ಳಪ್ ಮುಖ್ ಕ್ವಚ್ರ್ಳನುನ   

ವ್ಹತರಿಸಲ್ಯಗುತಿು ದ್ ಎನುನ ವ ಆರೀಪ್ವನುನ  ಮಾಡಿದ್ದು ರೆ.   ಮಾನ್ಾ  ಸದಸಾ ರ 

ಆರೀಪ್ವನುನ  ನಾನು ಬಹಳ ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ ಪ್ರಿರ್ಣಿಸಿತ್ು ೀನೆ.  ಸದರಿ ಮಾಸೆ್ನ್ ಅವಧಿಯು 

1 ವಷ್ಗವಾಗಿದುು ,  ಅದರ ಮೇಲ್ಲ 2 ವಷ್ಗ  ಎನುನ ವ ಸಿಟ ಕೆ್ ರ್್ ಅೆಂಟಸಿರುವುದು ಕಂಡು 

ಬರುತು ದ್.    ಅಧಿವೇಶ್ನ್ದ ಸಂದಭಗದಲಿಿ  ಮಾನ್ಾ  ಸದಸಾ ರುರ್ಳ ಉಪ್ಯೀರ್ಕೆ ಗಿ  ಎನ್ 

95 ಫೇಸ್ ಮಾಸೆ್ರ್ಳನುನ  ವ್ಹತರಿಸಬೇಕೆೆಂದು  ಆರೀರ್ಾ  ಮತ್ತು  ಕುಟುೆಂಬ ಕ್ಲ್ಯಾ ಣ 

ಇಲ್ಯಖೆಯವರನುನ  ಕೀರಲ್ಯಗಿದುು ,  ಈ ಮಾಸೆ್ರ್ಳನುನ  ಸದರಿ ಇಲ್ಯಖೆಯಿೆಂದಲೇ 

ವ್ಹತರಿಸಲ್ಯಗಿದುು  ತಿಳಿದು ಬಂದ್ಧದ್.  ಆದು ರಿೆಂದ ಇದರ ಬಗೆೆ  ಕೂಲಂಕುಷ್ವಾಗಿ ಪ್ರಿಶ್ೀಲಿಸಿ,  

ಈ ಲ್ಗೀಪ್ಕೆೆ  ಕರಣವಾದ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  ಅಧಿಕರಿರ್ಳ ಮೇಲ್ಲ  ಕ್ರ ಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆೆಂದು 

ಮಾನ್ಾ  ಸದಸಾ ರು ಕೀರಿರುತಾು ರೆ.   ಇದನುನ  ನಾನು ಸಹ ರ್ಮನಸಿದ್ು ೀನೆ, 

ವ್ಹಧಾನ್ಸೌಧದಲಿಿಯೇ ಹೀಗ್ರದರೆ ಹೇಗೆ, ದಯಮಾಡಿ ಇದರ ಬಗೆೆ  ಕ್ರ ಮ ತ್ಗೆದುಕಳೆಬೇಕು. 

 ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತ್ಪಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಿಿ :- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿರ್ಳೇ, ಇದರ ಮೇಲ್ಲ ಪ್ಲಿೀಸ್ 

ದೂರು ನೀಡಬೇಕು.    

 ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, 

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  ಅಧಿಕರಿರ್ಳ ಮೇಲ್ಲ ಸೂಕ್ು  ಕ್ರ ಮ ಜರುಗಿಸಲ್ಯಗುವುದು. 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಕೈಗೆಂಡ ಕ್ರ ಮವನುನ  ನ್ನ್ನ  ರ್ಮನ್ಕೆೆ  ತರಬೇಕು. 

     ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ಈ 

ಬಗೆೆ  ಕೈಗೆಂಡ ಕ್ರ ಮವನುನ  ಸದನ್ಕೆೆ  ತಿಳಿಸಲ್ಯಗುವುದು. 
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3.ಪರ ಕಟಣೆ 

      ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಕ್ನಾಗಟಕ್ ವ್ಹಧಾನ್ ಸಭೆಯ ಕಯಗವ್ಹಧಾನ್ ಮತ್ತು  

ನ್ಡವಳಿಕೆರ್ಳ ನಯಮ 104ರ ಮೇರೆಗೆ ವ್ಹಧಾನ್ ಸಭೆಯು ದ್ಧನಾೆಂಕ್ 16-09-2021ರಂದು  

ಕ್ನಾಗಟಕ್ ಗ್ರರ ಮ ಸಾ ರಾಜಾ   ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ(ತಿದುು ಪ್ಡಿ) ವ್ಹಧೇಯಕ್ 2021 

ಅನುನ  ಅೆಂಗಿೀಕ್ರಿಸಿತ್ೆಂದು  ಮತ್ತು  ವ್ಹಧಾನ್ ಪ್ರಿಷ್ತಿು ನ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕೆೆಂದು 

ಕೀರಿರುತಾು ರೆ.  

 

4.ಸಭಾಪತಿಯವರ ಅಪಾ ಣೆ ಮೇರೆಗೆ ಪರ ಸಾು ಪಿಸಲಾ ಟಿ  ವಿಷಯಗಳು 

                            ಅ)    ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಲಿೆ ಯ ಮುಧೋಳ ನಗರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  

                                            ನೋಲ್ಲನಕೆೆ  ತ್ಯಾರಿಸುವಾಗ  ಮಹಾರಣಿ ಕೆರೆ  

                                            ರ್ನಪತೆು ಯಾಗಿರುವ ಬಗೆೆ . 

    ~~~~~   

     ಶಿರ ೋ ಆರ .ಬಿ.ತಿರ್ಮಮ ಪೂರ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿರ್ಳೇ, ನ್ನ್ನ  ಮತ ಕಿೆೀತರ  ಬಾರ್ಲಕೀಟ್ಟ 

ಜಿಲಿ್ಲಯ ಮುಧೀಳ ತಾಲಿೂಕ್ಸನ್ ಮುಧೀಳ ನ್ರ್ರ ಪುರಸಭೆಯಿೆಂದ ನ್ರ್ರಸಭೆಯಾದ 

ನಂತರ ನ್ರ್ರ ಯೀಜನಾ ಪಾರ ಧಿಕರ ಮುಧೀಳ ನ್ರ್ರದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಗೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್  

ಮುೆಂದ್ಧನ್ 20 ವಷ್ಗರ್ಳ ಮಹಾಯೀಜನೆಯ ನೀಲಿನ್ಕಿೆ  ತಯಾರಿಸುವ ಸಂದಭಗದಲಿಿ  

ಮುಧೀಳ ಗ್ರರ ಮದ  ಸವಗ ನಂ.9 ಸಿಟಎಸ್ ನಂ 4034 ಮೂಲತಃ ಘೀಪ್ಗಡೆ 

ಮಹಾರಾಜರಿೆಂದ ನಮಿಗಸಲಪ ಟಟ  5 ಎಕ್ರೆ 2 ಗುೆಂಟ್ಟ ಬೃಹತ್ ವ್ಹಸಿು ೀಣಗವುಳೆ  ಐತಿಹಾಸಿಕ್ 

ಕೆರೆಯನುನ  ಕ್ಣಾ ರೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್.  ಸಕಗರದ ಅಧಿಕರಿರ್ಳು ಸಕಗರದ ಸುತು ೀಲ್ಲ  ಮತ್ತು  

ನಾಾ ಯಾಲಯದ ಆದೇಶ್ವನುನ   ಉಲಿೆಂಘಿಸಿ ಮಹಾ ಯೀಜನೆಯ ನೀಲಿನ್ಕಿೆಯಲಿಿ  

ಸಿದ್ದರ ಮೇಶ್ಾ ರ ನ್ರ್ರದಲಿಿರುವ ಮಹಾರಾಣಿ ಕೆರೆಯನುನ  ದುರದ್ು ೀಶ್ಪೂವಗಕ್ವಾಗಿ ಮಾಯಾ 

ಮಾಡಿರುವುದು ಪ್ತಿರ ಕೆರ್ಳಲಿಿ  ವರದ್ಧಯಾಗಿದ್.  ಮುಧೀಳ ಮಿೀಸಲು ಕಿೆ ೀತರ ವನುನ  

ಪ್ರ ತಿನಧಿಸುತಿು ರುವ ಜಲಸಂಪ್ನೂಾ ಲ ಸಚಿವ ಗೀವ್ಹೆಂದ ಕರಜೊೀಳದ ಕಿೆ ೀತರ ದಲಿಿಯೇ 

ಪಾರ ಧಿಕರದ ಅಧಿಕರಿರ್ಳಿೆಂದಲೇ  ಕೆರೆ ನಾಪ್ತ್ು ಯಾಗಿರುವುದು ಸಚಿವರ ರ್ಮನ್ಕೆೆ  

ಬಂದ್ಧಲಿವೇ ಎನುನ ವ ಪ್ರ ಶೆನ  ಸಾವಗಜನಕ್ರಲಿಿ  ಮೂಡಿದ್.  ರಾಜಾ ದ  ಕೆರೆರ್ಳನುನ  ಕಪಾಡುವ 

ಹಣೆಗ್ರರಿಕೆಯನುನ  ಸಚಿವರು ಹರದೇ ಮೌನ್ವಹಸಿದ್ದು ರೆಯೇ ಎೆಂಬ ಪ್ರ ಶೆನ  

ಸಾವಗಜನಕ್ರಲಿಿ  ಹರಿದ್ದಡುತಿು ದ್.  ಕೆರೆ ನಾಪ್ತ್ು  ಮಾಡಿ ಅದನುನ  ವಾಣಿಜಾ  ಉದ್ು ೀಶ್ಕೆ ಗಿ 
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ಬಳಸಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕಡಲ್ಯಗಿರುವ ಹನ್ನ ಲ್ಲಯಾದರೂ   ಏನು ಎನುನ ವ ಬಗೆೆ  

ಮಾನ್ಾ  ಜಲಸಂಪ್ನೂಾ ಲ ಸಚಿವರನುನ  ಶೂನ್ಾ ವೇಳ್ಳಯಲಿಿ  ಒತಾು ಯಿಸುತ್ು ೀನೆ. 

     ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, 

ಮಾನ್ಾ  ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಆರ್.ತಿಮಾಾಪೂರರವರು ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸಿರುವ ವ್ಹಚಾರವನುನ  ಮಾನ್ಾ  

ಜಲಸಂಪ್ನೂಾ ಲ ಸಚಿವರ ರ್ಮನ್ಕೆೆ  ತಂದು ಉತು ರ ಕಡಿಸಲ್ಯಗುವುದು. 

          (ಮುೆಂದು) 

(778)/17-9-2021/11-40/ಎಲ್ಎೆಂ/ಆರ್್ಎನ್ 

 

         ಆ) ವಿಷಯ: ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು ಸಾಫಿ ವೇರ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ರ್ಮಡದೇ 

ಸಾವಾಜನಕರಿಗೆ ತಂದರೆಯಾಗಿರುವ ಬಗೆೆ . 

-------- 

    ಶಿರ ೋ ಯು.ಬಿ.ವೆಂಕಟೇಶ(ರ್ನಮನದೇಾಶನ ಹಂದ್ಧದವರು):- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿರ್ಳ್ಳ, 

ವ್ಹಶ್ಾ ದಲಿಿ  ಬೆಂರ್ಳೂರು ನ್ರ್ರವನುನ  ಮಾಹತಿ ತಂತರ ಜಾಾ ನ್ದ ತವರೂರು ಎೆಂದು ಹಾಡಿ 

ಹರ್ಳುತಾು ರೆ. ಇೆಂತಹ ಬೆಂರ್ಳೂರಿನ್  ಆಡಳಿತವನುನ  ನವಗಹಸುವ  ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ ಯಲಿಿ  

ಪ್ದೇ ಪ್ದೇ ಸಾಫಟ ವೇರ್್ರ್ಳ ತೆಂದರೆರ್ಳಿೆಂದ ನ್ರ್ರದ ನಾರ್ರಿೀಕ್ರು ಸಮಸೆಾ ರ್ಳನುನ  

ಎದುರಿಸಬೇಕಗಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಾ ವಾಗಿದ್. ಇತಿು ೀರ್ಚಗಿನ್ ತಿೆಂರ್ಳುರ್ಳಲಿಿ  ಹಸದ್ದಗಿ ತಮಾ  

ಆಸಿು ರ್ಳಿಗೆ ಖತ್ರ್ಳನುನ  ನೀೆಂದ್ದಯಿಸಿಕೆಂಡಿರುವವರು ಅಧಿಕರಿರ್ಳು ನರ್ದ್ಧಪ್ಡಿಸುವ 

ಕಂದ್ದಯವನುನ  ಪಾವತಿಸಿ ರಶ್ೀದ್ಧ ಪ್ಡೆದುಕಳೆು ತಿು ಲಿ . ಬೆಂರ್ಳೂರು ನ್ರ್ರದ ನಾರ್ರಿಕ್ರು  

ತಮಾ  ಸೆಿರಾಸಿು ರ್ಳಿಗೆ ಖತಾ ಪ್ರ ತಿ ಮತ್ತು  ನ್ಕ್ಲು ಪ್ರ ತಿಯನುನ  ಪ್ಡೆದುಕಳೆಲು ಆರ್ದ್, 

ಸಾಲವನುನ  ಪ್ಡೆಯಲು ತಮಾ  ಆಸಿು ರ್ಳನುನ  ನೀೆಂದ್ದಯಿಸಲು ಸಾಧಾ ವಾರ್ದ್ 

ಪ್ರಿತಪಿಸುತಿು ದ್ದು ರೆ. 

       ನೂತನ್ ಸಾಫಟ ವೇರ್್ನುನ  ಸಿದು ಪ್ಡಿಸುತಿು ದ್ು ೀವೆಂದು ಕ್ಳ್ಳದ ೯ ತಿೆಂರ್ಳುರ್ಳಿೆಂದ 

ಸಬೂಬನುನ  ಹೇಳುವ ಅಧಿಕರಿರ್ಳು ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ ಯಲಿಿ  ಹಲವಾರು ವಷ್ಗರ್ಳಿೆಂದ 

ಬೇರೂರಿರುವುದು ಇದಕೆೆ  ಪ್ರ ಮುಖ್ ಕರಣವಾಗಿದ್. ಬೆಂರ್ಳೂರು ನ್ರ್ರದಲಿಿರುವ ನೂರಾರು 

ಕಂಪ್ನರ್ಳು ಮಾಹತಿ ತಂತರ ಜಾಾ ನ್ ಕಿೆ ೀತರ ದಲಿಿ  ವ್ಹಶ್ಾ  ಮಟಟ ದಲಿಿ  ಪ್ರ ಖಾ ತಿಯನುನ  

ಹೆಂದ್ಧದು ರೂ ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ ಯವರಿಗೆ ಉತು ಮ ಗುಣಮಟಟ ದ ತಂತಾರ ೆಂಶ್ವನುನ  
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ಸಿದು ಪ್ಡಿಸಿಕಡಲು ಯಾರೂ ಸಿರ್ಲಿಲಿವೇ ಎೆಂಬ ಪ್ರ ಶೆನ  ಜನ್ಸಾಮಾನ್ಾ ರನುನ  ಕಡದ್ಧರದು. 

ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ ಅಧಿಕರಿರ್ಳ ಅಸಡೆಡ  ಮತ್ತು  ಉದ್ದಸಿೀನ್ದ ಧೀರಣೆಗೆ ಇದಕೆ್ಸೆಂತ ದಡಡ  ಸಾಕಿ್ಸ  

ಮತು ೆಂದ್ಧಲಿ  ಎೆಂಬುದು ನ್ನ್ನ  ಅಭಿಪಾರ ಯ ಒಟ್ಯಟ ರೆ ಒೆಂದು ಕ್ಡೆಯಲಿಿ  ಪ್ರಿಷ್ೆ ೃತ  

ತ್ರಿಗೆಯ ಬರೇ, ತಂತಾರ ೆಂಶ್ದ ನೆಪ್ದಲಿಿ  ಅರ್ತಾ  ದ್ದಖ್ಲ್ಲರ್ಳ ಅಲಭಾ ತ್, ಹದಗೆಟಟ  ರಸೆು ರ್ಳು, 

ನ್ಕಿೆ  ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ದುಪ್ಪ ಟುಟ   ಮೊತು  ಹೀಗೆ ಸಾವಗಜನಕ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕೆ್ಸೆಂತ 

ಅನಾನುಕೂಲವೇ ಹೆಚಾಚ ಗಿದ್. 

     ಆದುದರಿೆಂದ ಈ ವ್ಹಚಾರದ ಬಗೆೆ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  ಅಧಿಕರರ್ಳ ತ್ತತ್ತಗ ಸಭೆಯನುನ  

ಕ್ರೆದು ಬೆಂರ್ಳೂರು ನ್ರ್ರದ ನಾರ್ರಿಕ್ರಿಗೆ ಆಗುತಿು ರುವ ಸಮಸೆಾ ರ್ಳನುನ  ಬಗೆಹರಿಸಲು ಸೂಕ್ು  

ಕ್ರ ಮ ಕೈಗಳೆಬೇಕೆನುನ ವ ವ್ಹಷ್ಯದ ಬಗೆೆ  ಮಾನ್ಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ರ್ಳನುನ   

ಒತಾು ಯಿಸುತ್ು ೀನೆ. 

       ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿರ್ಳ್ಳ, ಮಾನ್ಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಯು.ಬಿ.ವೆಂಕ್ಟೇಶ್್ರವರು ಶೂನ್ಾ ವೇಳ್ಳಯಲಿಿ  ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸಿರುವ ವ್ಹಷ್ಯಕೆೆ  

ಮಾನ್ಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ರ್ಳಿೆಂದ ಉತು ರವನುನ  ಒದಗಿಸಲ್ಯಗುತು ದ್.  

 

        ಇ) ವಿಷಯ: ಬಂಗಳೂರು ನಗರದಲಿ್ಲ  ಪೊಲ್ಲೋಸರು ಕೋರೋರ್ನ ವಿಚಾರವಾಗಿ 

ರ್ಮಸಕ   ಹಾಕದವರಿಗೆ ಕೇಸ  ದಾಖ್ಲು ರ್ಮಡುತಿು ರುವ ಬಗೆೆ  

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

                              ಶಿರ ೋ ಎನ್.ಅಪ್ರಾ ಜಗೌಡ(ಸೆ ಳಿೋಯ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿರ್ಳ್ಳ,  

ಮೇಲೆೆಂಡ ವ್ಹಷ್ಯಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್, ಬೆಂರ್ಳೂರು ನ್ರ್ರದಲಿಿ  ಪ್ಲಿೀಸ್ ಇಲ್ಯಖೆಯ 

ಕನೂನು ಮತ್ತು  ಸುವಾ ವಸೆೆ  ಪ್ಲಿೀಸ್ ಠಾಣೆರ್ಳಿೆಂದ ಕರೀನಾ ವ್ಹಚಾರವಾಗಿ 

(ಸಾಮಾಜಿಕ್) ಅೆಂತರ ಮತ್ತು  ಮಾಸೆ್ ಹಾಕ್ದೇ ಇರುವವರ  ವ್ಹರುದಿ  ಮೊಕ್ದು ಮೆ 

ಹೂಡುವಂತ್ ಸೂಚಿಸಿ ಪ್ರ ತಿ ದ್ಧನ್ ೫೦ ಕೇಸ್ರ್ಳನುನ  ದ್ದಖ್ಲು  ಮಾಡುವಂತ್  

ಆದೇಶ್ಸಿರುವುದು ಅಷ್ಟಟ  ಸಮಂಜಸವಾಗಿಲಿ .  ಪ್ಲಿೀಸ್ ಇಲ್ಯಖೆಯ ಕ್ತಗವಾ ವು  

ಕನೂನು ಮತ್ತು  ಸುವಾ ವಸೆೆಯನುನ   ಕ್ಟುಟ ನಟ್ಯಟ ಗಿ ನವಗಹಸುವುದ್ದಗಿರುತು ದ್, ಇದರ 

ಬಗೆೆ  ಇಲ್ಯಖೆಯು ಇನುನ  ಹೆಚುಚ   ಒತ್ತು  ಕಟುಟ , ಇಲ್ಯಖೆಯನುನ  ಬಲಪ್ಡಿಸುವ 

ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡಬೇಕ್ಸತ್ತು , ಆದರೆ ಇವಲಿವನೂನ  ಬಿಟುಟ  ಕೀವ್ಹಡ್ 

ಮಾರ್ಗಸೂಚಿರ್ಳನುನ  ಪಾಲನೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವವರ ವ್ಹರುದಿ  ಕೇಸ್ರ್ಳನುನ  ದ್ದಖ್ಲಿಸಿ, 
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ಸಾವಗಜನಕ್ರಿಗೆ ತಿೀರಾ ಕ್ಸರಿಕ್ಸರಿ ಆಗುತಿು ದ್. ಈಗ್ರರ್ಲೇ ಎಲಿ್ಲೆಂದರಲಿಿ  ಪ್ಲಿೀಸರು ಕೈ ಒಡಿಡ , 

ಅನ್ವಶ್ಾ ಕ್ವಾಗಿ ಸವಾರರಿಗೆ ತೆಂದರೆಯಾಗುತಿು ರುವ ಬನ್ನ ಲಿ್ಲ , ಈ ರಿೀತಿ ಆದೇಶ್ವು ಸಹ 

ಸಾವಗಜನಕ್ರಿಗೆ ಕ್ಸರಿಕ್ಸರಿ  ಉೆಂಟ್ಯಗುತು ದ್. ಈಗ್ರರ್ಲೇ ಪ್ರ ತಿ ಠಾಣೆಗೆ ತಲ್ಯ ೫ ಶುಲೆ   ವಸೂಲಿ 

ಮಾಡುವ ಯಂತರ ರ್ಳನುನ  ಒದಗಿಸಿರುವುದ್ದಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದ್ಧರುತು ದ್. ಹೀಗ್ರಗುವುದರಿೆಂದ 

ಪ್ಲಿೀಸರ ಬಗೆೆ  ಸಾವಗಜನಕ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು  ವಾಹನ್ ಸವಾರರಿಗೆ ಇನೂನ  ಹೆಚಿಚ ನ್ ಭಯಭಿೀತಿ 

ಮೂಡುವುದರಲಿಿ  ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ್ವ್ಹಲಿ . ಸಕಗರದ ಈ ಆದೇಶ್ದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ 

ಪ್ಲಿೀಸ್ ಇಲ್ಯಖೆಯು ಜನ್ಸೆನ ೀಹರ್ಳಾಗಿರಲು ಸಾಧಾ ವಾಗುವುದ್ಧಲಿ . ಇದರಿೆಂದ 

ಪ್ಲಿೀಸರಿಗೂ ಸಹ ಹೆಚಿಚ ನ್ ಒತು ಡ ಬಿೀಳುವುದಲದ್, ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಮಾನ್ಸಿಕ್ ಹೆಂಸೆ, 

ಕ್ಸರಿಕ್ಸರಿ ಆಗುವುದು  ಸಹ ಸನನ ಹತವಾಗಿದ್. ಈಗ್ರರ್ಲೇ ಸಾವಗಜನಕ್ರಲಿಿ  ಕೀವ್ಹಡ್ ಜಾಗೃತಿ 

ಮೂಡಿದ್. ಆದು ರಿೆಂದ, ಈ ರಿೀತಿ ಆದೇಶ್ದ ಬದಲ್ಯಗಿ, ಫೈನ್ ಕ್ಲ್ಲಕ್ಷನ್ರ್ಳನುನ  ಕೂಡಲೇ 

ನಲಿಿಸಿ, ನಯಮ ಮಿೀರುವ ಜನ್ರಿಗೆ ಸೆ ಳದಲಿಿಯೇ ಒೆಂದು ಮಾಸೆ್ ವ್ಹತರಿಸಿ, ಇದರ 

ವ್ಹಷ್ಯವಾಗಿ ಇನೂನ  ಹೆಚಿಚ ನ್ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದಲಿಿ , ಪ್ಲಿೀಸ್ ಇಲ್ಯಖೆಯ ಬಗೆೆ  

ಜನ್ರಿಗಿರುವ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ದೂರವಾಗಿ, ಜನ್ಸೆನ ೀಹ ವಾತಾವರಣ ಮೂಡುವುದು 

ನಶ್ಚ ತ. ಈ ವ್ಹಷ್ಯವನುನ    ಶೂನ್ಾ ವೇಳ್ಳಯಲಿಿ  ಮಾನ್ಾ  ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಬಳಿ ಚ್ಚಿಗಸಲು 

ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಂತ್ ತಮಾ ನುನ  ಕೀರುತ್ು ೀನೆ. 

      ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿರ್ಳ್ಳ, 

ಮಾನ್ಾ  ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಎನ.ಅಪಾಪ ಜಿಗೌಡರವರು ದ್ಧನಾೆಂಕ್:೧೭-೯-೨೦೨೧ರಂದು  

ಶೂನ್ಾ ವೇಳ್ಳಯಲಿಿ  ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸಿರುವ ವ್ಹಷ್ಯಕೆೆ  ಮಾನ್ಾ  ಗೃಹ ಸಚಿವರಿೆಂದ ಉತು ರವನುನ  

ಒದಗಿಸಲ್ಯಗುತು ದ್. 

 

    ಈ) ವಿಷಯ: ಕಡವ ಜರ್ನಂಗ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ನಗಮ ಸೆಾ ಪನೆ ರ್ಮಡುವ ಕುರಿತ್ತ 

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

        

      ಶಿರ ೋಮತಿ ಎಸ.ವಿೋಣಾ ಅಚಚ ಯಯ .(ವಿಧಾನಸಭೆಯಂದ ಚುರ್ನಯತ್ರದವರು):- 

ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿರ್ಳ್ಳ,    ರಾಜಾ ದಲಿಿ  ಬಹುಸಂಖಾ ತರು ಹಾಗೂ ರಾಜಕ್ಸೀಯವಾಗಿ 

ಪ್ರ ಬಲವಾಗಿರುವ ಜನಾೆಂರ್ರ್ಳಲಿಿಯೂ, ಸಾಮಾಜಿಕ್ವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ವಾಗಿ ಹಾಗೂ 

ಆರ್ಥಗಕ್ವಾಗಿ ಹೆಂದುಳಿದವರನುನ  ಗುರುತಿಸಿ, ಅೆಂಥವರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಗೆ ಸಪ ೆಂದ್ಧಸುವ 
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ಚಿೆಂತನೆಯೆಂದ್ಧಗೆ, ಆ ಸಮುದ್ದಯರ್ಳಿಗೆ ಪ್ರ ತ್ಾ ೀಕ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ   ನರ್ಮರ್ಳನುನ  

ಸೆಾಪಿಸಿರುವುದು, ಅತಾ ೆಂತ ಶಿಾಘನೀಯ ಮತ್ತು  ಸಮಯೀಚಿತವಾಗಿರುತು ದ್. 

     ಕ್ಡಿಮೆ ಜನ್ಸಂಖೆಾ  ಹೆಂದ್ಧದುು , ವ್ಹಶ್ಾ ದಲಿ್ಲ ೀ ಅತಾ ೆಂತ ವ್ಹಶ್ಷ್ಟ  ಹಾಗೂ ವ್ಹಭಿನ್ನ ವಾದ 

ಸಂಸೆ ೃತಿ, ಆಚಾರ-ವ್ಹಚಾರ, ಸಂಪ್ರ ದ್ದಯರ್ಳನುನ  ಹೆಂದ್ಧರುವ ಹಾಗೂ ದೇಶ್ಸೇವ ಮತ್ತು  

ಕ್ಸರ ೀಡಾಕಿೆೀತರ ಕೆೆ  ಮಹತು ರ ಕಡುಗೆ ನೀಡಿರುವ ಕಡವ ಜನಾೆಂರ್ದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಗ್ರಗಿ 

“ಕಡವ ಜನಾೆಂರ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ನರ್ಮ”್ಸೆಾಪ್ನೆ  ಮಾಡಬೇಕದ ಅನವಾಯಗತ್ ಇದ್.  

    ಕಡುವ ಜನಾೆಂರ್ದ ೬೦%ಕೆ್ಸೆಂತಲೂ ಹೆಚಿಚ ನ್ವರು ಹೆಂದುಳಿದವರಾಗಿದುು , ೩೦% 

ಕೆ್ಸೆಂತಲೂ ಹೆಚಿಚ ನ್ವರು ಬಡತನ್ ರೇಖೆಯ ಕೆಳಗಿರುವವರಾಗಿದ್ದು ರೆ. ಅಳಿವ್ಹನಂಚಿನ್ಲಿಿರುವ 

ಭಾಷ್ಟರ್ಳ ಪ್ಟಟ ಯಲಿಿ  ಕಡವ ಭಾಷ್ಟಯೂ ಸೇರಿಕೆಂಡಿರುವುದು ಆತಂಕ್ದ 

ವ್ಹಷ್ಯವಾಗಿರುತು ದ್. 

     ಆದುದರಿೆಂದ ಕೂಡಲೇ “ಕಡವ ಜನಾೆಂರ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ನರ್ಮ”್ಸೆಾಪಿಸಿ ಆ ಮೂಲಕ್ 

ಕಡವ ಜನಾೆಂರ್ದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಗೆ ಮುೆಂದ್ದರ್ಬೇಕೆೆಂದು ಹಾಗೂ ಈಗ್ರರ್ಲೇ 

ಸೆಾಪ್ನೆಯಾಗಿರುವ ಒಕೆ್ಲಿರ್ರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ನರ್ಮ”ದ ಮೂಲಕ್ ಕಡಗಿನ್ಲಿಿಯು 

“ಅರೆಭಾಷ್ಟ ಗೌಡ”್ಜನಾೆಂರ್ದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಗೆ ಸೂಕ್ು  ಕಯಗಕ್ರ ಮರ್ಳನುನ  ರೂಪಿಸಬೇಕೆೆಂದು 

ಮಾನ್ಾ  ಹೆಂದುಳಿದ ವರ್ಗರ್ಳ ಕ್ಲ್ಯಾ ಣ ಸಚಿವರ ಮೂಲಕ್ ಸಕಗರವನುನ  

ಒತಾು ಯಿಸುತ್ು ೀನೆ.  

        ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿರ್ಳ್ಳ, 

ಮಾನ್ಾ  ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀಮತಿ ಎಸ್.ವ್ಹೀಣಾ ಅಚ್ಚ ಯಾ   ಇವರು ದ್ಧನಾೆಂಕ್:                       

೧೭-೯-೨೦೨೧ರಂದು  ಶೂನ್ಾ ವೇಳ್ಳಯಲಿಿ  ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸಿರುವ ವ್ಹಷ್ಯಕೆೆ  ಮಾನ್ಾ  

ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ರ್ಳಿೆಂದ ಚ್ಚಿಗಸಿ ಉತು ರವನುನ  ಒದಗಿಸಲ್ಯಗುತು ದ್ 
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5. ಸಭಾಪತಿಯವರ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರ ಸಾು ಪಿಸಲಾ ಟಿ  ವಿಷಯಗಳಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಚಿವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು. 

        

      ಅ) ಪ್ರರ ಥಮಕ ಶ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದಾ ಗೆ 2021ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ಜರುಗಿದ 

ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಹಾತ್ಪ ಪರಿೋಕೆೆಯ ಫಲ್ಲತ್ಪಂಶದಲಿ್ಲ  ಶೇಕಡಾ 19 

ಶಿಕ್ಷಕರು ರ್ಮತ್ರ  ಅಹಾತೆ ಹಂದ್ಧರುವ ಬಗೆೆ . 

 

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

       ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿರ್ಳ್ಳ, ಮಾನ್ಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ.ಎಸ. ವಿ್ಹ . ಸಂಕ್ನೂರರವರು ದ್ಧನಾೆಂಕ್: ೧೫-೯-೨೦೨೧ರಂದು 

ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸಲಪ ಟಟ  ಶೂನ್ಾ ವೇಳ್ಳಯ ಪ್ರ ಸಾು ಪ್ಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ಮಾನ್ಾ  ಪಾರ ಥಮಿಕ್ ಮತ್ತು  

ಪ್ರರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಕಲ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತು ರವನುನ  ಸಭೆಯ ಮುೆಂದ್ 

ಮಂಡಿಸುತ್ು ೀನೆ. 

      ಸಭಾಪತಿಯವರು:-   ಮಂಡಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

                                    

                                             (ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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ಆ) ಕೋವಿಡ-19 ಚಿಕಿತೆೆ ಗ್ರಗಿ ಕಲಾಯ ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  

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

ಉಲಿಂಘಿಸಿ ರೂ. 150 ಕೋಟಿ ಟೆಂಡರ  ಕರೆದ್ಧರುವುದು ವಿವಾದಕೆಕ  

ರ್ಕರಣವಾಗಿರುವ ಬಗೆೆ . 

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

           ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿರ್ಳ್ಳ, 

ಮಾನ್ಾ  ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ.ಕೆ.ಸಿ.ಕೆಂಡಯಾ ನ್ವರು ದ್ಧನಾೆಂಕ್: ೧೬-೯-೨೦೨೧ರಂದು 

ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸಲಪ ಟ ಶೂನ್ಾ ವೇಳ್ಳಯ ಪ್ರ ಸಾು ಪ್ಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ಮಾನ್ಾ  ಯೀಜನೆ, 

ಕಯಗಕ್ರ ಮ ಸಂಯೀಜನೆ ಮತ್ತು  ಸಾೆಂಖ್ಯಾ ಕ್ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತು ರವನುನ  ಸಭೆಯ 

ಮುೆಂದ್ ಮಂಡಿಸುತ್ು ೀನೆ 

       ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಂಡಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

    

                                     (ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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ಇ) ನೌಕರರ ಭವಿಷಯ ನಧಿಯಲಿ್ಲ  ೨೧ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳು ದುಬಾಳಕೆಯಾಗಿರುವ ಬಗೆೆ . 

                                                        ----------- 

       ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿರ್ಳ್ಳ, ಮಾನ್ಾ  

ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ.ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೀಸಾಾ ಮಿರವರು ದ್ಧನಾೆಂಕ್: ೧೬-೯-೨೦೨೧ರಂದು ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸಲಪ ಟಟ  

ಶೂನ್ಾ ವೇಳ್ಳಯ ಪ್ರ ಸಾು ಪ್ಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ಮಾನ್ಾ  ಸಮಾಜ ಕ್ಲ್ಯಾ ಣ ಮತ್ತು  ಹೆಂದುಳಿದ 

ವರ್ಗರ್ಳ  ಕ್ಲ್ಯಾ ಣ  ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ  ಉತು ರವನುನ  ಸಭೆಯ ಮುೆಂದ್ ಮಂಡಿಸುತ್ು ೀನೆ 

         ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಂಡಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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6. ವರದ್ಧಯನ್ನನ ಪಿಾ ಸುವುದು 

     ಶಿರ ೋ ಎಂ.ಕೆ.ಪ್ರರ ಣೇಶ(ರ್ಮನಯ  ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು ಹಾಗೂ, ಅಧಯ ಕ್ಷರು, 

ಸದಸಯ ರುಗಳ ಖಾಸಗಿ ವಿಧೇಯಕಗಳ ಮತ್ತು  ನಣಾಯಗಳ ಸಮತಿ):- ಮಾನ್ಾ  

ಸಭಾಪ್ತಿರ್ಳ್ಳ,  ಸದಸಾ ರುರ್ಳ ಖಸಗಿ ವ್ಹಧೇಯಕ್ರ್ಳ ಮತ್ತು  ನಣಗಯರ್ಳ ಸಮಿತಿಯ 

ಮೊದಲನೆಯ ವರದ್ಧಯನುನ   ಒಪಿಪ ಸುತ್ು ೀನೆ. 

      ಸಭಾಪತಿಯವರು:-_ ವರದ್ಧಯನುನ  ಒಪಿಪ ಸಲ್ಯಯಿತ್ತ.  

                                         

7.ರ್ಕಯಾದಶಿಾಯವರ ವರದ್ಧ 

       ರ್ಕಯಾದಶಿಾ(ಕ.ವಿ.ಪ):- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿರ್ಳ್ಳ, ಕ್ನಾಗಟಕ್ ವ್ಹಧಾನ್ಸಭೆಯಿೆಂದ 

ಅೆಂಗಿೀಕೃತವಾದ ರೂಪ್ದಲಿಿರುವ “್ಕ್ನಾಗಟಕ್ ಗ್ರರ ಮ ಸಾ ರಾಜ್ ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ 

(ತಿದುು ಪ್ಡಿ) ವ್ಹಧೇಯಕ್, .೨೦೨೧ (೨೦೨೧ ರ ವ್ಹಧಾನ್ಸಭೆಯ ವ್ಹಧೇಯಕ್ ಸಂಖೆಾ -೪೫) ನುನ  

ಸದನ್ದ ಮುೆಂದ್ ಮಂಡಿಸುತ್ು ೀನೆ. 

        ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಂಡಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

 

08. ನಯಮ 59ರ ಅಡಿ ನಲುವಳಿ ಸೂಚನೆ ಮಂಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಪರ ಸಾು ವ 

ರಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಬಿದ್ಧಾ ರುವ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಂದ ಉಂಟಾದ ಪರ ವಾಹ 

ಪರಿಸೆಿ ತಿಯಂದ ಅಪ್ರರ ಪರ ರ್ಮಣದ ಬಳೆ, ಪ್ರರ ಣಹಾನ ಹಾಗೂ 

ಕೋಟಾಯ ಂತ್ರ ರೂಪ್ರಯಗಳ ನಷಿ  ಉಂಟಾಗಿರುವ ಬಗೆೆ  

....... 

      ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿರ್ಳ್ಳ, 

ರಾಜಾ ದಲಿಿ  ಬಿದ್ಧು ರುವ ಭಾರಿ  ಮಳ್ಳಯಿೆಂದ ದಡಡ  ಪ್ರ ಮಾಣದಲಿಿ  ನೀರು ಹರಿದು 

ಹಲವಾರು ಸೇತ್ತವರ್ಳು ಜಲ್ಯವೃತಗೆಂಡು ಸಂಚಾರಕೆೆ  ದುಸು ರವಾಗಿದ್. ಈ 

ಪ್ರಿಣಾಮದ್ಧೆಂದ ಉೆಂಟ್ಯದ ಪ್ರ ವಾಹ ಪ್ರಿಸೆಿ ತಿಯಿೆಂದ ಅಪಾರ ಪ್ರ ಮಾಣದ 

ಹಾನಯಾಗಿದುು  ಬಳ್ಳ, ಪಾರ ಣ ಹಾನ ಹಾಗೂ ಕೀಟಾ ೆಂತರ ರೂಪಾಯಿರ್ಳ ನ್ಷ್ಟ  

ಉೆಂಟ್ಯಗಿದ್. ಕ್ಳ್ಳದ ಸಾಲಿಗಿೆಂತ  ದ್ದಖ್ಲ್ಲಯ ಮಳ್ಳಯಿೆಂದ ಸಾಕ್ಷ್ಟಟ  ನ್ಷ್ಟ  
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ಉೆಂಟ್ಯಗಿರುವುದು ಸಕಗರದ ರ್ಮನ್ದಲಿಿ  ಇದು ರೂ ಸಹ ಈ ಬಾರಿ ಸಕಗರ ನರಿೀಕಿ್ಸತ 

ಪ್ರಿಣಾಮಕರಿ ಸುರಕಿ್ಸತ ಕಯಗಕ್ರ ಮರ್ಳನುನ  ಹಾಕ್ಸಕೆಂಡಿರುವುದ್ಧಲಿ . ಭಾರಿ ಮಳ್ಳಯಿೆಂದ   

ಬಳ್ಳ ಹಾನಯಾಗಿ ರೈತರು ಕಂಗ್ರಲ್ಯಗಿದ್ದು ರೆ. ಅತಾ ೆಂತ ಶೀಚ್ನೀಯ ಪ್ರಿಸೆಿ ತಿಯನುನ  

ಎದುರಿಸುವಂತಹ ಈ ವ್ಹಷ್ಯ ಸಾವಗಜನಕ್ವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಮಹತಾ ದ್ದು ಗಿರುವುದರಿೆಂದ  

ನಯಮ ೫೯ರ ಅಡಿಯಲಿಿ  ನಲುವಳಿ ಸೂಚ್ನೆಯ ಅಡಿಯಲಿಿ  ಈ ವ್ಹಷ್ಯವನುನ  ಚ್ರ್ಚಗರ್ 

ತ್ಗೆದುಕಳೆಬೇಕೆೆಂದು ಒತಾು ಯಿಸುತ್ು ೀನೆ. ಇೆಂದ್ಧನ್ ಎಲಿ  ಕ್ಲ್ಯಪ್ರ್ಳನುನ  ಬದ್ಧಗಿಟುಟ  ಈ 

ವ್ಹಷ್ಯನುನ  ಚ್ರ್ಚಗಗೆ ತ್ಗೆದುಕಳೆಬೇಕೆೆಂದು ವ್ಹನಂತಿಸಿಕಳೆು ತ್ು ೀನೆ. ಏಕೆೆಂದರೆ, ಜುಲೈ ೨೧ 

ರಿೆಂದ ೨೬ ವರೆಗೆ ಉತು ರ ಕ್ನಾಗಟಕ್ ಬಳಗ್ರವ್ಹ, ಧಾರವಾಡ, ಯಾದಗಿರಿ, ರಾಯಚೂರು, 

ವ್ಹಜಯನ್ರ್ರ, ವ್ಹಜಯಪುರ, ರ್ದರ್, ಹಾವೇರಿ  ಇತರೆ ಜಿಲಿ್ಲ ರ್ಳಾದ ಕಡಗು, ಮಡಿಕೇರಿ, 

ಹಾಸನ್, ಚಿಕೆ್ಮರ್ಳೂರು, ದ್ದವಣಗೆರೆ ಈ ಎಲಿ  ಜಿಲಿ್ಲ ರ್ಳಲಿಿ  ದಡಡ ದ್ದಗಿ ಮಳ್ಳಯಾಗಿದ್. 

ಅದರಲಿಿಯು ವ್ಹಶೇಷ್ವಾಗಿ  ಉತು ರ ಕ್ನ್ನ ಡದಲಿಿ  ೪೦೦ ರಿೆಂದ ೫೦೦ ಎೆಂ.ಎೆಂ ಮಳ್ಳಯಾಗಿ 

ಜನ್ರು ಕಂಗ್ರಲ್ಯಗಿದ್ದು ರೆ. Landslide   ಆಗಿದ್, ಲಕಿೆಂತರ ಎಕ್ರೆಯಲಿಿ  ಬಳ್ಳದ ಬಳ್ಳ 

ನೀರಿನ್ಲಿಿ  ಮುಳಗಿ ಹೀಗಿದ್. ನೂರಾರು ಗ್ರರ ಮರ್ಳು ಕಚಿಚ ಕೆಂಡು ಹೀಗಿವ. ಸಾವ್ಹರಾರು 

ಮನೆರ್ಳು ಸಂಪೂಣಗವಾಗಿ ನೀರಿನ್ಲಿಿ  ಮುಳುಗಿ ಹೀಗಿವ. ಜನ್ರು ಜಿೀವ ಕೈಯಲಿಿ  

ಹಡಿದುಕೆಂಡು ಆತಂಕ್ದ್ಧೆಂದ ರಸೆು ಯಲಿಿಯೇ ಇನುನ   ಬದುಕುತಿು ದ್ದು ರೆ. ಈ ರಿೀತಿ 

ದುಸು ರವಾದ ಜಿೀವನ್ವನುನ  ಅಲಿಿಯ ಜನ್ರು ನ್ಡೆಸುತಿು ದ್ದು ರೆ. ಜುಲೈ ೨೧ ರಿೆಂದ ೨೭ರವರೆಗೆ 

ಸುರಿದ ಮಳ್ಳಯಿೆಂದ ಮತ್ತು  ಆಣೆಕ್ಟಟ ನೆಂದ ಹರಗೆ ಬಿಟಟ ರುವ ನೀರಿನೆಂದ  ಜನ್ರು 

ತ್ತೆಂಬಾ ಕ್ಷ್ಟ ಪ್ಡುತಿು ದ್ದು ರೆ. ಆಸಿು -ಪಾಸಿು , ಜಾನುವಾರುರ್ಳನುನ  ಕ್ಳ್ಳದುಕೆಂಡಿದ್ದು ರೆ. 

ಫಲವತಾು ದ ಭೂಮಿಯಲಿಿ  ಬಳ್ಳದ ಬಳ್ಳ ಹಾಳಾಗಿದ್. ಇೆಂದು ರೈತರು ಕ್ಣಿಣ ೀರಿನೆಂದ ಕೈ 

ತಳ್ಳದುಕಳೆುವಂತಹ ಪ್ರಿಸೆಿ ತಿ ಬಂದ್ಧದ್. ಹೀಗ್ರಗಿ ಎಲಿ  ಕ್ಲ್ಯಪ್ರ್ಳನುನ  ಬದ್ಧಗಿಟುಟ  

ಇದನುನ  ನಯಮ ೫೯ ಅಡಿಯಲಿಿ  ನಲುವಳಿ ಸೂಚ್ನೆಯ ರೂಪ್ದಲಿಿಯೇ ಇದರ ಚ್ರ್ಚಗಗೆ  

ಅವಕಶ್ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕೆೆಂದು ನಾನು ತಮಾ ಲಿಿ  ಬಿನ್ನ ವ್ಹಸಿಕಳೆು ತ್ು ೀನೆ.  

      ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಇದನುನ  ನಯಮ ೬೮ಕೆೆ   convert  ಮಾಡಿ ಚ್ರ್ಚಗಗೆ 

ತ್ಗೆದುಕಳೆಲ್ಯಗುತು ದ್.  

     ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತ್ಪಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಿಿ :- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿರ್ಳ್ಳ, ನಾನು ನಯಮ ೫೯ ರಲಿಿ  ಒೆಂದು 

ಸೂಚ್ನೆಯನುನ  ಕಟಟ ದ್ು .  
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    ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಒೆಂದು ದ್ಧನ್ಕೆೆ  ಒೆಂದೇ ನಲುವಳಿ ಸೂಚ್ನೆಗೆ ಅವಕಶ್ 

ಕಡಲ್ಯಗುತು ದ್. 

     ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತ್ಪಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಿಿ :- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿರ್ಳ್ಳ, ಆ ವ್ಹಚಾರ ನ್ನ್ಗೆ  ಗತ್ತು . ನೀವು 

ವ್ಹರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ನಾಯಕ್ರಿಗೆ ಅವಕಶ್ ಮಾಡಿಕಟಟ ದ್ಧು ೀರಿ, ನ್ನ್ಗೆ ಅವಕಶ್ವನುನ  

ಕಡಲಿಲಿ .  ಅದು ನ್ನ್ಗೆ ಅಥಗವಾಗುತು ದ್, ಪ್ರವಾಗಿಲಿ  

     ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ:- ನಾನು ತಂದ್ಧರುವ ವ್ಹಷ್ಯವು ಮಹತಾ ದ್ದಗಿದ್. 

    ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮೊದಲ ಆದಾ ತ್ ವ್ಹರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ನಾಯಕ್ರಿಗೆ ಕಡಬೇಕಗುತು ದ್. 

ಅದಕೆೆ  ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಅವಕಶ್ವನುನ   ಕಡಲ್ಯಗಿದ್. ಮಾನ್ಾ  ಪ್ರ ತಾಪ್ಚಂದರ  

ಶೆಟಟ ಯವರೆ ತಾವು ಸ್ೀಮವಾರ ಕಡಿ.  

     ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತ್ಪಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಿಿ :-    ಸ್ೀಮವಾರ ಇದೇ ನೀಟಸ್ ಕಟಟ ರೆ ಆಗುತು ದ್ಯೇ? 

    ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಸ್ೀಮವಾರದ ದ್ಧನಾೆಂಕ್ವನುನ  ಹಾಕ್ಸ ಅದೇ ನೀಟಸ್ನುನ  ಕಡಿ. 

                                                               (ಮುೆಂದು)       

(779)17-09-2021(11-50)bsd-rn 

 ಸಭಾಪತಿಯವರುುಃ- ಎಲಿರೂ ಸಹ ಮಾಡಿ ಕಟಟ ದ್ಧು ೀರಿ. 

ಶಿರ ೋ ಕೆ. ಪರ ತ್ಪಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಿಿ ುಃ- ಎಲಿರೂ ಸಹ ಮಾಡಿ ಕಟಟ ದ್ು ೀವ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರುುಃ- ಇವತ್ತು  ಒೆಂದೇ ವ್ಹಷ್ಯವನುನ  ತ್ಗೆದುಕಳೆು ತ್ು ೀನೆ. ಒೆಂದು 

ದ್ಧವಸಕೆೆ  ಒೆಂದು ವ್ಹಷ್ಯವನುನ  ತ್ಗೆದುಕಳೆಬೇಕು. ಸ್ೀಮವಾರ ತ್ಗೆದುಕಳೆು ತ್ು ೀನೆ. 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿುಃ- ಮಾನ್ಾ  ಪ್ರ ತಾಪ್ಚಂದರ  ಶೆಟಟ ರು ಹಡಿದ ಮೇಲ್ಲ 

ಬಿಡುವುದ್ಧಲಿ . ಸ್ೀಮವಾರ ಅವರು ಹೇಳುವುದು ಏನು ಎೆಂದು ಕೇಳೊೀಣ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರುುಃ- ಮಾನ್ಾ  ಪ್ರ ತಾಪ್ಚಂದರ  ಶೆಟಟ ರೇ, ಸ್ೀಮವಾರದ 

ದ್ಧನಾೆಂಕ್ವನುನ  ನ್ಮೂದ್ಧಸಿ ಸೂಚ್ನೆ ಕಡಿ. 
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9. ಶ್ಸನ ರಚನೆ 

ವಿಧೇಯಕದ ಪಯಾಾಲೋಚನೆ ಹಾಗೂ ಅಂಗಿೋರ್ಕರ 

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರರ ಮ ಸಿ ರಜ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ  ರಜ  (ತಿದುಾ ಪಡಿ) 

ವಿಧೇಯಕ, ೨೦೨೧ 

ಪ್ಯಾಗಲ್ಗೀಚ್ನಾ ಪ್ರ ಸಾು ವ 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎಸ . ಈಶಿ ರಪಾ  (ಗ್ರರ ಮೋಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ  ರಜ  

ಸಚಿವರು):- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ವ್ಹಧಾನ್ ಸಭೆಯಿೆಂದ ಅೆಂಗಿೀಕೃತವಾದ 

ರೂಪ್ದಲಿಿರುವ ೨೦೨೧ರ ಕ್ನಾಗಟಕ್ ಗ್ರರ ಮ ಸಾ ರಾಜ್ ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ 

(ತಿದುು ಪ್ಡಿ) ವ್ಹಧೇಯಕ್ವನುನ  ಪ್ಯಾಗಲ್ಗೀಚಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಕೀರುತ್ು ೀನೆ. 

ಪರ ಸಾು ವವನುನ  ಮಂಡಿಸಲಾಯತ್ತ 

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎಸ . ಈಶಿ ರಪಾ ುಃ- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ರಾಜಾ ದ ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, 

ತಾಲಿೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮತ್ತು  ಜಿಲಿ್ಯ  ಪಂಚಾಯಿತಿರ್ಳ ಕಿೆ ೀತರ  ಪುನ್ವ್ಹಗಗಂಡನೆ, 

ಚುನಾಯಿತ ಸದಸಾ ರ ಸಂಖೆಾ ಯ ನಣಗಯ, ಮಿೀಸಲ್ಯಯಿ ನರ್ದ್ಧಪ್ಡಿಸುವ ಪ್ರ ಕ್ಸರ ಯ್ಕಯನುನ  

ಹಾಲಿ ರಾಜಾ  ಚುನಾವಣಾ ಆಯೀರ್ವು ನವಗಹಸುತಿು ದ್. ಆದರೆ ರಾಜಾ  ಚುನಾವಣಾ 

ಆಯೀರ್ವು ನರ್ದ್ಧಪ್ಡಿಸಿದ ತಾಲಿೂಕು ಮತ್ತು  ಜಿಲಿ್ಯ  ಪಂಚಾಯಿತಿರ್ಳ ಕಿೆ ೀತರ  ವ್ಹೆಂರ್ಡಣೆ 

ಮಿೀಸಲ್ಯತಿ ಬಗೆೆ  ಹೆಚಿಚ ನ್ ಸಂಖೆಾ ಯ ಆಕಿೆೀಪ್ಣೆರ್ಳು ರಾಜಾ  ಚುನಾವಣಾ ಆಯೀರ್ಕೆೆ  ಮತ್ತು  

ಸಕಗರಕೆೆ  ಸಲಿಿಕೆಯಾಗಿವ. ಸುಮಾರು ೨,೬೦೦ ಕೊ  ಹೆಚುಚ  ಆಕಿೆೀಪ್ಣೆ ಬಂದ್ಧರುವ 

ಸಂದಭಗ ಮತ್ತು  ರಿಟ್ ಅಜಿಗರ್ಳು ಉಚ್ಛ  ನಾಾ ಯಾಲಯದಲಿಿ  ದ್ದಖ್ಲ್ಯಗಿರುವುದರಿೆಂದ 

ಚುನಾವಣೆರ್ಳನುನ  ನ್ಡೆಸಲು ಸಾಧಾ ವಾಗುತಿು ಲಿ . ಈ ಹನ್ನ ಲ್ಲಯಲಿಿ  ರಾಜಾ ದ ಪಂಚಾಯತ್ 

ಸಂಸೆೆ ರ್ಳ ಕಿೆ ೀತರ  ಪುನ್ವ್ಹಗೆಂರ್ಡಣೆಯನುನ  ಸೂಕ್ಷಾವಾಗಿ ಪ್ರಿಶ್ೀಲಿಸಿ ಸಕಗರಕೆೆ  ವರದ್ಧ 

ಸಲಿಿಸಲು ಪ್ರ ತ್ಾ ೀಕ್ವಾದ ಕ್ನಾಗಟಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಕಿೆ ೀತರ  ಪುನ್ವ್ಹಗೆಂರ್ಡಣಾ 

ಆಯೀರ್ವನುನ  ರಚಿಸಲು ಸಕಗರವು ಉದ್ು ೀಶ್ಸಿದ್. ೨೦೨೦ನೇ ಸಾಲಿನ್ಲಿಿ  ಈಗ್ರರ್ಲೇ ಗ್ರರ ಮ 

ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣೆರ್ಳನುನ  ನ್ಡೆಸಲ್ಯಗಿರುತು ದ್. ೨೦೨೧-೨೬ ರ ಅವಧಿಯ ತಾಲಿೂಕು 

ಮತ್ತು  ಜಿಲಿ್ಯ  ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣೆರ್ಳನುನ  ನ್ಡೆಸಬೇಕಗಿರುತು ದ್. ೨೦೦೩ ರ ತಿದುು ಪ್ಡಿ 

ಪೂವಗದಲಿಿ  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸೆೆ ರ್ಳ ಕಿೆ ೀತರ  ಪುನ್ವ್ಹಗೆಂರ್ಣೆ ಹಾಗೂ 
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ಮಿೀಸಲ್ಯತಿಯನುನ  ನಧಗರಿಸಲು ಸಕಗರವೇ ಸಕ್ಷಮ ಪಾರ ಧಿಕರವಾಗಿತ್ತು . ಈರ್ ಹಾಲಿ 

ರಾಜಾ  ಚುನಾವಣಾ ಆಯೀರ್ಕೆ್ಸರುವ ಈ ಅಧಿಕರವನುನ  ಆಯೀರ್ದ್ಧೆಂದ ಹೆಂಪ್ಡೆದು 

ನವೃತು  ಸಕಗರದ ಮುಖ್ಾ  ಕಯಗದಶ್ಗ ಅಥವಾ ಅಪ್ರ ಮುಖ್ಾ  ಕಯಗದಶ್ಗರ್ಳ 

ಅಧಾ ಕ್ಷತ್ಯಲಿಿ  ಸಕಗರವು ಪ್ರ ತ್ಾ ೀಕ್ವಾಗಿ ಕಿೆ ೀತರ  ಪುನ್ವ್ಹಗೆಂರ್ಡಣಾ ಆಯೀರ್ವನುನ  

ರಚಿಸಲು ಉದ್ು ೀಶ್ಲ್ಯಗಿದ್. ಆಯೀರ್ಕೆೆ  ವಹಸಲ್ಯಗುವ ಕಯಗರ್ಳೇನೆೆಂದರೆ, ಜನ್ವಸತಿ, 

ಅೆಂಕ್ಸ ಅೆಂಶ್ರ್ಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಲ ಪ್ರ ತಿ ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ತಾಲಿೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಮತ್ತು  ಜಿಲಿ್ಯ  ಪಂಚಾಯಿತಿರ್ಳಿಗೆ ಚುನಾಯಿಸಬೇಕದ ಒಟುಟ  ಸದಸಾ ರ ಸಂಖೆಾ ಯನುನ  

ನರ್ದ್ಧಪ್ಡಿಸಿ ಸಕಗರಕೆೆ  ಶ್ಫಾರಸಿು  ಮಾಡುವುದು. ಪ್ರ ತಿ ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ತಾಲಿೂಕು 

ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮತ್ತು  ಜಿಲಿ್ಯ  ಪಂಚಾಯಿತಿರ್ಳಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಕಿೆ ೀತರ ರ್ಳನುನ  ನರ್ದ್ಧಪ್ಡಿಸಿ 

ಸಕಗರಕೆೆ  ಶ್ಫಾರಸಿು  ಮಾಡುವುದು. ಪ್ರ ತಿ ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ತಾಲಿೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಮತ್ತು  ಜಿಲಿ್ಯ  ಪಂಚಾಯಿತಿರ್ಳಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಕಿೆ ೀತರ ರ್ಳ ರ್ಡಿರ್ಳನುನ  ನರ್ದ್ಧಸಿ ಸಕಗರಕೆೆ  

ಶ್ಫಾರಸಿು  ಮಾಡುವುದು. ಹಾಗ್ರಗಿ ವ್ಹಶೇಷ್ವಾದ ಈ ಒೆಂದು ವ್ಹಧೇಯಕ್ವನುನ  

ಅೆಂಗಿೀಕ್ರಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಕೀರುತ್ು ೀನೆ. 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎ. ತಿಪ್ಾ ೋಸಿಾ ಮ (ರ್ನಮನದೇಾಶಿತ್ರು):- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

೭೩ನೇ ರಾಜಾಾ ೆಂರ್ ತಿದುು ಪ್ಡಿಯಲಿಿ  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸೆೆ ರ್ಳಿಗೆ ಅಧಿಕರ 

ವ್ಹಕೇೆಂದ್ಧರ ೀಕ್ರಣವಾಗಿದುು , ಅದಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ೆಂತ್ ಇರುವ ತಿದುು ಪ್ಡಿರ್ಳ ಹನ್ನ ಲ್ಲಯಲಿಿ  

ಈ ದ್ಧವಸ ಸಕಗರ ರಾಜಾ  ಚುನಾವಣಾ ಆಯೀರ್ಕೆ್ಸರುವ ಅಧಿಕರವನುನ  Delimitation 

Commission ಮಾಡಲು ಹರಟದ್ದು ರೆ. ರಾಜಾ  ಸಕಗರಕೆೆ  ೨೦೦೩ರ ಹೆಂದ್ಧನ್ವರೆಗೆ 

ಕಿೆ ೀತರ ವಾರು ವ್ಹೆಂರ್ಡಣೆ ಮತ್ತು  ಮಿೀಸಲ್ಯತಿ ನಧಗರಿಸುವ ಅಧಿಕರ ಇತ್ತು . ೨೦೦೩ ರ ನಂತರ 

ರಾಜಾ  ಚುನಾವಣಾ ಆಯೀರ್ಕೆೆ  ನೀಡಿದುು , ಈಗ್ರರ್ಲೇ ಕ್ಳ್ಳದ ಡಿಸೆೆಂಬರ್್ ತಿೆಂರ್ಳಿನ್ಲಿಿ  

ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿರ್ಳ ಚುನಾವಣೆ ನ್ಡೆದ್ಧದ್. ಇದನುನ  ಕೂಡ ರಾಜಾ  ಚುನಾವಣಾ 

ಆಯೀರ್ ನ್ಡೆಸಿ, ಕಿೆ ೀತರ ವಾರು ವ್ಹೆಂರ್ಡಣೆಯನುನ  ಮಾಡಿದ್. ಸುಪಿರ ೀೆಂಕೀಟ್ಗನ್ ದ್ಧನಾೆಂಕ್ 

೬-೧೨-೨೦೧೯ರ ಆದೇಶ್ದಲಿಿ  ತಮಿಳುನಾಡಿನ್ ಡಿಎೆಂಕೆ ಪ್ಕ್ಷ ಅಜಿಗಯನುನ  ಸಲಿಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ 

ಕಿೆ ೀತರ ವಾರು ವ್ಹೆಂರ್ಡಣೆ ಅವೈಜಾಾ ನಕ್ ಎೆಂದು ಹೇಳಿ, ಪ್ರ ತ್ಾ ೀಕ್ವಾದ ಒೆಂದು independent 

institute    ನೆಂದ ಮಾಡಿಸಬೇಕೆೆಂಬ ಹನೆನ ಲ್ಲಯಲಿಿ  ಮಾಡಿದ್ದು ರೆ. ಅದರ ರ್ಮನ್ 

ಸಕಗರಕೆ್ಸದು ರೂ, ಯಾವುದೇ ಕ್ರ ಮ ವಹಸದೇ ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ ತಾಲಿೂಕು ಮತ್ತು  ಜಿಲಿ್ಯ  

ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಪ್ರ ಕ್ಸರ ಯ್ಕ ಪಾರ ರಂಭವಾಗಿ ಸುಮಾರು ೨೮೦೦ ಅಜಿಗರ್ಳು 

ಹೈಕೀಟ್ಗನ್ಲಿಿ  ದ್ದಖ್ಲ್ಯದ ನಂತರ ಎರ್ಚಚ ತ್ತು ಕೆಂಡು ಮಾಡುತಿು ರುವುದು ಸಕಗರದ 
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ಹುನಾನ ರವಾಗಿದ್. ಏಕೆೆಂದರೆ ತಾಲಿೂಕು ಮತ್ತು  ಜಿಲಿ್ಯ  ಪಂಚಾಯಿತಿರ್ಳ ಚುನಾವಣೆಯನುನ  

ಮುೆಂದೂಡಲು ಮಾಡುತಿು ರುವ ಹುನಾನ ರವಾಗಿದ್. ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ ಬಗೆೆ  ನಾವಲಿರೂ 

ತರಾತ್ತರಿಯಲಿಿ  ಸದನ್ದಲಿಿ  ಮಾಡಿಕಟುಟ  ಕೀಟ್ಗನ್ಲಿಿ  ಹೀಗಿ, ಅದನುನ  ತ್ರವು 

ಮಾಡಲು ಸಕಗರ ಯಾವುದೇ ಕ್ರ ಮರ್ಳನುನ  ತ್ಗೆದುಕೆಂಡಿಲಿ . ಇದಲಿದೇ Constitution of 

Karnataka Panchayat Raj Delimitation Commission  ಎೆಂದು ಮಾಡಿರುವ ಸಮಿತಿಯಲಿಿ  

ಕೇವಲ ಒಬಬ  ಪ್ರಿಣಿತರನುನ  ಮಾತರ  ಹಾಕ್ಸದ್ದು ರೆ ಹಾಗೂ ಆ ಸಮಿತಿಯಲಿಿ  ಕನೂನು ತಜ್ಞರು 

ಇಲಿ . ಈ ಸಮಿತಿ ಎಷ್ಟ ರಮಟಟ ಗೆ ಕಯಗನವಗಹಸುತು ದ್ ಎೆಂಬುದು ಪ್ರ ಶಾನ ತಿೀತವಾಗಿ 

ಉಳಿದುಕೆಂಡಿದ್. ಆದು ರಿೆಂದ ನಾನು ಒೆಂದು ತಿದುು ಪ್ಡಿಯನುನ  ಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ, 

ದಯಮಾಡಿ ಚ್ರ್ಚಗಗೆ ಅವಕಶ್ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕು, ತರಾತ್ತರಿಯಲಿಿ  ಪಾಸ್ ಮಾಡುವುದು 

ಬೇಡ. ಹೈಕೀಟ್ಗನ್ಲಿಿರುವ ಕೇಸ್ ಸ್ೀಮವಾರ ಬರುತು ದ್ ಎೆಂಬ ವ್ಹಷ್ಯ ಮಾನ್ಾ  

ಸಚಿವರಿಗೂ ಗತಿು ರಬಹುದು. Undertaking ತ್ಗೆದುಕೆಂಡಿರುವುದರಿೆಂದ 

ಮಾಡುತಿು ರಬಹುದು ಎೆಂದುಕೆಂಡಿದ್ು ೀನೆ. ಇದರ ಬಗೆೆ  ಸಾ ಲಪ  ಚ್ರ್ಚಗಯಾರ್ಬೇಕು, ನಾನೂ 

ಒೆಂದು ತಿದುು ಪ್ಡಿಯನುನ  ಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ. ಇದರಲಿಿ  ಒಬಬ ರು ಕನೂನು ತಜಿರು 

ಇದು ರೆ ಒಳೆ್ಳಯದು. ಆ ದೃಷಿಟ ಯಲಿಿ  ಇದರ ಚ್ರ್ಚಗಗೆ ಅವಕಶ್ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕೆೆಂದು 

ಕೀರುತಾು , ನ್ನ್ನ  ಮಾತ್ತರ್ಳನುನ  ಮುಗಿಸುತ್ು ೀನೆ. 

ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ. ಪ್ರಟಿೋಲ  (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಾ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಕ್ನಾಗಟಕ್ ಗ್ರರ ಮ ಸಾ ರಾಜಾ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ತಿದುು ಪ್ಡಿ 

ವ್ಹಧೇಯಕ್ ೨೦೨೦-೨೦೨೧ ರಲಿಿ  ಕಿೆ ೀತರ  ಪುನ್ವ್ಹಗೆಂರ್ಡಣೆ ಮತ್ತು  ಮಿೀಸಲ್ಯತಿ ಬಗೆೆ  ರಾಜಾ  

ಚುನಾವಣಾ ಆಯೀರ್ಕೆ್ಸರುವ ಅಧಿಕರವನುನ  ಹೆಂಪ್ಡೆಯುವ ಅಧಿಕರವಾಗಿದ್. ಈ 

ವ್ಹಧೇಯಕ್ವನುನ  ನೂರಕೆೆ  ನೂರರಷ್ಟಟ  ವ್ಹರೀಧಿಸುತ್ು ೀನೆ. ಏಕೆೆಂದರೆ ಈ ದೇಶ್ದಲಿಿ  

ಸಾವಗತಿರ ಕ್ ಚುನಾವಣೆರ್ಳು ನ್ಡೆಯುತು ವ. ಕೇೆಂದರ  ಮತ್ತು  ರಾಜಾ ರ್ಳಲಿಿ  ಲ್ಗೀಕ್ಸಭೆ ಹಾಗೂ 

ವ್ಹಧಾನ್ ಸಭೆರ್ಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆರ್ಳು ನ್ಡೆಯುತು ವ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೀರ್ದವರು 

ಪಾರದಶ್ಗಕ್ವಾಗಿ malpractice ಇಲಿದೇ ನ್ಡೆಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಂವ್ಹಧಾನಾತಾ ಕ್ 

ಸಂಸೆೆಯನುನ  ರಚ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ರೆ. ಸಂವ್ಹಧಾನಾತಾ ಕ್ ಸಂಸೆೆ ರ್ಳಲಿಿ  ನ್ಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ 

ಇಲಿವೆಂದರೆ ಹೇಗೆ? Constitutionally constituted institutions ಏನವ, ಸಂವ್ಹಧಾನಾತಾ ಕ್ 

ಸಂಸೆೆ ರ್ಳನುನ  ರಚ್ನೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ು ೀಶ್ ಏನು? ಅವರಿಗೆ ಕಟಟ  ಅಧಿಕರವನುನ  ಸಕಗರ 

ವಾಪ್ಸಿು  ಪ್ಡೆಯುತಿು ದ್ ಎೆಂದರೆ ಏನು? ಕಿೆ ೀತರ  ಪುನ್ವ್ಹಗೆಂರ್ಡಣೆಯಲಿಿ  ಮನ್ಸ್ೀ ಇರ್ಚಛ  

ಮಾಡಲು ಇರಬಹುದೇ? ಅದು ಯಾವುದೇ ಸಕಗರ ಇರಬಹುದು. ಅದಕೆೆ  ಅನುವು 
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ಮಾಡಿಕಟಟ ೆಂತ್ ಆಗುತು ದ್. ಇದಲಿದೇ ಮಿೀಸಲ್ಯತಿಯನುನ  ಮನ್ಸ್ೀಇರ್ಚಛ  ಮಾಡಲು 

ಅವಕಶ್ ದರೆಯುತು ದ್. ನಾವು ಯಾರನುನ  ನಂಬಬೇಕು? ನ್ಮಗೆ ನಾಾ ಯಾಲಯದಲಿಿ  

ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕಗುತು ದ್. ಸಂವ್ಹಧಾನ್ತಾಾ ಕ್ವಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೀರ್ವನುನ  ಏಕೆ 

ರಚಿಸಿದ್ದು ರೆ? ಪಾರದಶ್ಗಕ್ವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಆರ್ಬೇಕು, ಅವಾ ವಹಾರ ಮತ್ತು  ಅನಾಾ ಯರ್ಳು 

ಆರ್ಬಾರದು. Impartial attitude ಇರಲಿ ಎನುನ ವ ಸಲುವಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೀರ್ರ್ಳನುನ  

ನೇಮಿಸಿರುತಾು ರೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೀರ್ಕೆೆ  ಕಿೆ ೀತರ  ಪುನ್ವ್ಹಗೆಂರ್ಣೆ ಮತ್ತು  ಮಿೀಸಲ್ಯತಿ ಬಗೆೆ  

ನ್ಮಾ  ಸಕಗರ ಇರುವಾರ್ ಅಧಿಕರವನುನ  ವಹಸಿ ಕಟಟ ದ್ು ವು. ಈರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕರ 

ಬೇಡ, ಅದನುನ  ವಾಪ್ಸಿು  ತ್ಗೆದುಕೆಂಡು ಅವರೇ ಕಿೆ ೀತರ  ಪುನ್ವ್ಹಗೆಂರ್ಣೆ ಮಾಡಿ, ಮಿೀಸಲ್ಯತಿ 

ಮಾಡುತ್ು ೀವ ಎನುನ ವ ಉದ್ು ೀಶ್ ಏನು?  

(ಮುೆಂದು) 

(780)/ 17.09.2021/12.00/ಹೆಚ್ವ್ಹ:ವ್ಹಕೆ 

                   ( ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಉಪ್ಸೆಿ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪ್ರಟಿೋಲ (ಮುಂದು…):-  

ಸನಾಾ ನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಸಂವ್ಹಧಾನಾತಾ ಕ್ವಾಗಿ ರಚ್ನೆಗೆಂಡಿರುವ ಸಂಸೆೆ ರ್ಳ 

ದುಬಗಳಕೆ ದೇಶ್ದ ಉದು ರ್ಲಕೊ  ನ್ಡೆಯುತಿು ದ್. ಮಾಹತಿ ತಂತರ ಜಾಾ ನ್ವ್ಹರಬಹುದು, 

ವರಮಾನ್ ತ್ರಿಗೆ ಅಥಾರಿಟ ಇರಬಹುದು, ಭೂ ಒತ್ತು ವರಿ ತ್ರವು ಜಾರಿ ನದೇಗಶ್ನಾಲಯ 

ಇರಬಹುದು, ಸಿ.ಬಿ.ಐ. ಇರಬಹುದು, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೀರ್ ಮತ್ತು  ನಾಾ ಯಾಲಯರ್ಳು 

ಇವಲಿವೂ ಸಂವ್ಹಧಾನಾತಾ ಕ್ವಾದ ಸಂಸೆೆ ರ್ಳಾಗಿವ. ಯಾವುದೇ ಪ್ಕ್ಷದ ಸಕಗರ 

ಅಧಿಕರದಲಿಿದು ರೂ ಸಹ ನಷ್ಪ ಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ನಣಗಯರ್ಳನುನ  ಕಡುವಂತಹ ಸಂಸೆೆ ರ್ಳು 

ಇವು. ಇೆಂತಹ ಸಂಸೆೆ ರ್ಳ ಅಧಿಕರವನುನ  ಈ ವ್ಹಧೇಯಕ್ದ ಮೂಲಕ್ ವಾಪ್ಸಿು  

ತ್ಗೆದುಕಳೆುವಂತಹ ಹುನಾನ ರ ನ್ಡೆಸಿದ್. ನ್ಮಾ  ಪ್ಕ್ಷದವರಿಗೆ ರಾಜಾ  ಚುನಾವಣಾ 

ಆಯೀರ್ದ ಮೇಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು  ವ್ಹಶಾಾ ಸವ್ಹದ್. ಆದು ರಿೆಂದ ಅವರೇ ಕಿೆ ೀತರ ರ್ಳ 

ಪುನ್ರ್್ವ್ಹೆಂರ್ಡಣೆ ಮಾಡಲಿ ಮತ್ತು  ಮಿೀಸಲ್ಯತಿಯನುನ  ನರ್ದ್ಧಗಳಿಸಲಿ ಎನುನ ವುದು ನ್ಮಾ  

ಪ್ಕ್ಷದ ನಲುವಾಗಿದ್. They will be impartial to all Political Parties. ಯಾವುದೇ ಪ್ಕ್ಷದ 

ಸಕಗರ ಅಧಿಕರಕೆೆ  ಬಂದರೂ ಸಹ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೀರ್ದವರು ಬಹಳ ಬದಿ ತ್ಯಿೆಂದ, 

ನಷ್ಟಾ ಯಿೆಂದ ಕನೂನಾತಾ ಕ್ವಾಗಿ, ಪಾರ ಮಾಣಿಕ್ವಾಗಿ ಮತ್ತು  ಬಹಳ ಪಾರದಶ್ಗಕ್ವಾಗಿ 

ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿು ದ್ದು ರೆ. ಇೆಂತಹ ಸಂಸೆೆಯ ಅಧಿಕರವನುನ  ವಾಪ್ಸಿು  
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ತ್ಗೆದುಕೆಂಡು ಒೆಂದು ಅಡಾಕ್ ಕ್ಮಿಟಯನುನ  ರಚ್ನೆ ಮಾಡಲ್ಯಗುತು ದ್ ಎೆಂದರೆ, ಇದರ 

ಉದ್ು ೀಶ್ವೇನು? ಆ ಅಡಾಕ್ ಕ್ಮಿಟ  ಇವರ ಪ್ಕ್ಷದ ಅಡಾಕ್ ಕ್ಮಿಟ ಆಗುತು ದ್. Politically 

Nominated Committee. ನಾಳ್ಳ ಆ ಕ್ಮಿಟಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದಂತ್ ವಾಡುಗರ್ಳನುನ  ಅಥವಾ 

ಕಿೆ ೀತರ ರ್ಳ ಪುನ್ರ್್ವ್ಹೆಂರ್ಡಣೆ ಮಾಡಿ, ಮಿೀಸಲ್ಯತಿಯನುನ  ನರ್ದ್ಧಗಳಿಸಿ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ, 

ಸಂಪೂಣಗ ಅಧಿಕರವನುನ  ಇವರೇ ತ್ಗೆದುಕೆಂಡಂತಾಗುತು ದ್. ಸಂವ್ಹಧಾನಾತಾ ಕ್ವಾಗಿ 

ರಚ್ನೆಗೆಂಡಿರುವ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೀರ್ದ ಮೇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲಿವೆಂದು 

ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ನ್ನ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಆಶ್ಚ ಯಗವನುನ ೆಂಟು ಮಾಡುತಿು ದ್. ಅವರಿಗೆ 

ಸಂವ್ಹಧಾನಾತಾ ಕ್ ಸಂಸೆೆ ರ್ಳು ಬೇಡವೆಂದರೆ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೀರ್ವನುನ  ಮತ್ತು  

ನಾಾ ಯಾಲಯರ್ಳನುನ  ತ್ಗೆದುಬಿಡಲಿ. ಯಾವ ಸಂಸೆೆ  ನಾಾ ಯಸಮಾ ತವಾಗಿ 

ಕಯಗನವಗಹಸುತಿು ವಯ್ಕೆಂದು ಅನಸಿದರೆ ಅಲಿಿಗೆ ಇವರ ಮಧಾ ಪ್ರ ವೇಶ್ವಾಗುತು ದ್. 

ಸಾಾ ತಂತರ ಾ  ಭಾರತದಲಿಿ  ಯಾವಾರ್ಲ್ಯದರೂ ಸಂವ್ಹಧಾನಾತಾ ಕ್ ಸಂಸೆೆ ರ್ಳ 

ದುಬಗಳಕೆಯಾಗಿದು ರೆ ಅದು ಪ್ರ ಚ್ಲಿತವಾಗಿ ನ್ಡೆಯುತಿು ದ್ ಎನುನ ವ ಮಾತನುನ  ನಾವು 

ಒಪಿಪ ಕಳೆಬೇಕಗುತು ದ್. ಇವರು ಯಾರನುನ  ನಂಬುತಾು ರೆ? ನಾಾ ಯಾಲಯದ ಮುೆಂದ್ 

ಯಾವುದ್ದದರೆಂದು ವಾಾ ಜಾ  ಬಂದರೆ, ಅದನುನ  ಅತಾ ೆಂತ ಕನೂನುಬದಿವಾಗಿ ಮತ್ತು  

ಶಾಸನ್ಬದಿವಾಗಿ ವಾಾ ಖಾ ನ್ ಮಾಡಿ ತಿೀಪುಗ ಕಡುತು ದ್. ಅದೇ ರಿೀತಿಯಲಿಿ  ಚುನಾವಣಾ 

ಆಯೀರ್ ಎನುನ ವುದು it is also nothing but a Judiciary. ಈ ನಾಾ ಯಿಕ್ ಸಂಸೆೆಗೂ 

ಚುನಾವಣಾ ಆಯೀರ್ಕೊ  ಹೆಚಿಚ ನ್ ವಾ ತಾಾ ಸವೇನೂ ಇಲಿ . ರಾಜಾ  ಚುನಾವಣಾ ಆಯೀರ್, 

ಯಾವುದೇ ಪ್ಕ್ಷದ ಅಧಿಕರದಲಿಿ  ಇರಲಿ, ಇಲಿದ್ಧರಲಿ ಎಲಿರಿಗೂ ನಾಾ ಯವನುನ  

ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಆಯೀರ್ವಾಗಿದ್. ಇದನೆನ ೀ ಇವರು ನಂಬುವುದ್ಧಲಿವೆಂದರೆ ಹೇಗೆ? ನ್ಮಾ  

ಪ್ಕ್ಷದ ತತಾ  ಸಿದಿ್ದೆಂತ ಮತ್ತು  ಆದಶ್ಗರ್ಳನ್ಾ ಯ ನ್ಮಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೀರ್ದ ಮೇಲ್ಲ 

ನಂಬಿಕೆ ಇದ್. ನ್ಮಾ  ಪ್ಕ್ಷದ ಸಕಗರ ಅಧಿಕರದಲಿಿ  ಇದು ೆಂತಹ ಸಂದಭಗದಲಿಿ , we have 

got a lot of belief and faith in the Constitutionally Constituted Institutes. ಇವರಿಗೆ ಆ 

ಸಂಸೆೆ ರ್ಳ ಮೇಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಇಲಿ . ಇವರು ಒೆಂದು ಹಸ ಮನ ವಂತರವನುನ  ಪಾರ ರಂಭ 

ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಹರಟದ್ದು ರೆ. ಸಂವ್ಹಧಾನಾತಾ ಕ್ ಸಂಸೆೆ ರ್ಳ ತಲ್ಲ, ಕುತಿು ಗೆ, ಕೈ, ಮತ್ತು  

ಕಲುರ್ಳನುನ   ತ್ಗೆಯುವಂತಹ ಕೆಲಸವನುನ  ಇವರು ಮಾಡುತಿು ದ್ದು ರೆ. ಇದರ ಬದಲಿಗೆ 

ಒಟಟ ಗೆ ಈ ಸಂಸೆೆ ರ್ಳನುನ  ರದುು ಗಳಿಸಿ,್ ’ನಾವು ಏನು ಹೇಳುತ್ು ೀವ ಅದೇ ಮಾರ್ಗ, ನಾವು 

ಏನು ಹೇಳುತ್ು ೀವ ಅದೇ ಅೆಂತಿಮ “Whatever we say it is Law, it should be 

implemented.”್ ಎೆಂದು ಮಾಡಿಬಿಡಲಿ. ಬೇಕದರೆ, ಒೆಂದು ಸಂವ್ಹಧಾನಾತಾ ಕ್ 
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ತಿದುು ಪ್ಡಿಯನುನ  ತರಲಿ. What was the necessity for you?  ಆ ಸಂಸೆೆಯವರು ತಮಾ  

ಕೆಲಸಕಯಗರ್ಳನುನ  ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಹೀಗುತಿು ದು ರು. ಕಿೆೀತರ  ಪುನ್ರ್್ ವ್ಹೆಂರ್ಡಣೆಯ ಬಗೆೆ  

ಹೈಕೀಟ್ಗನ್ಲಿಿ  ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಅಜಿಗರ್ಳನುನ  ಸಲಿಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. ಆದರೆ, ಹೈಕೀಟ್ಗ ಇದನುನ  

ಪುರಸೆ ರಿಸಲಿಲಿ . ಆದು ರಿೆಂದ ತಮಾ  ಕಯಗಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಕಳೆುವುದಕೆೆ  ಒೆಂದು 

ವಾಮಮಾರ್ಗವನುನ  ಕಂಡುಹಡಿದುಕೆಂಡರು; ಚುನಾವಣಾ ಆಯೀರ್ದ ಅಧಿಕರವನುನ  

ಕುಸಿದುಕೆಂದರೆ ಆಯಿತ್ತ ಎನುನ ವ ನಧಾಗರವನುನ  ತ್ಗೆದುಕೆಂಡರು. It is a disrespect to 

the Election Commission. It is a disrespect to the Constitutionally Constituted 

Institutes. Ultimately it is a disrespect towards the Constitution of India.  

ಸಂವ್ಹಧಾನ್ಶ್ಲಿಪ  ಭಾರತರತನ  ಡಾ||ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅೆಂಬೇಡೆರ್್ ಅವರಿೆಂದ ರಚಿಸಲಪ ಟಟ  

ಭಾರತದ ಸಂವ್ಹಧಾನ್ ಅತಾ ೆಂತ ವ್ಹತರ ವಾದ ರ್ರ ೆಂಥವಾಗಿದ್.  It is a Mother of all Laws. ನಾನು 

ಈ ಮೇಲಾ ನೆಯಲಿಿ  ವ್ಹರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ನಾಯಕ್ನ್ ಸೆಾನ್ದಲಿಿ  ನೆಂತ್ತ ಮಾತನಾಡಬೇಕದರೆ, 

ಅದಕೆೆ  ಸಂವ್ಹಧಾನ್ವೇ ಕರಣವಾಗಿದ್. ವ್ಹಧಾನ್ಸಭೆ ಮತ್ತು  ವ್ಹಧಾನ್ ಪ್ರಿಷ್ತ್ತು  ಸಂವ್ಹಧಾನ್ದ 

ಪ್ರ ಕರವೇ ರಚಿಸಲಪ ಟಟ ದ್. ಈ ಸಂಸೆೆ ರ್ಳು ಸಂವ್ಹಧಾನ್ದ ತತಾ  ಸಿದಿ್ದೆಂತರ್ಳ ಪ್ರ ಕರವೇ 

ರಚ್ನೆಗೆಂಡಿವ. ಅವರ ಅಧಿಕರರ್ಳನುನ  ಮೊಟಕುಗಳಿಸುವುದು It is nothing but 

disrespect to the Constitution of India. ಇೆಂತಹ ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ್ ಕೆಲಸವನುನ  ನಾನೆೆಂದೂ 

ನೀಡಿಲಿ . ಬಹಳ ನೀವ್ಹನೆಂದ ಈ ವ್ಹಚಾರವನುನ  ಹೇಳುತಿು ದ್ು ೀನೆ. ಸಕಗರ ಈ 

ವ್ಹಧೇಯಕ್ವನುನ  ಹೆಂಪ್ಡೆದುಕಳೆಬೇಕೆೆಂದು ಒತಾು ಯಿಸುತಿು ದ್ು ೀನೆ. ಸಂವ್ಹಧಾನಾತಾ ಕ್ವಾಗಿ 

ರಚ್ನೆಗೆಂಡ ಸಂಸೆೆಯ ಮೇಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟುಟ ಕಳೆದೇ ಈ ಸಕಗರವೇ ರಚ್ನೆ ಮಾಡಿರುವ 

ಅಡಾಕ್ ಕ್ಮಿಟಗೆ ನವೃತು  ಚಿೀಫ್ ಸೆಕೆರ ಟರಿಯವರನನ ೀ, ಅಡಿಷ್ನ್ಲ್ ಚಿೀಫ್ 

ಸೆಕೆರ ಟರಿಯವರನನ ೀ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕದವರನುನ  politically nominated ಮಾಡಿ, 

ಇವರು ಹೇಳಿದಂತ್ ಕೇಳುವವರನುನ   ಇವರಿಗೆ ಬೇಕದವರನುನ  ಅಧಾ ಕ್ಷರನಾನ ಗಿ ಮತ್ತು  

ಸದಸಾ ರನಾನ ಗಿ ನೇಮಕ್ ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಅದು ಭಾರತಿೀಯ ಜನ್ತಾ ಪ್ಕ್ಷದವರದೇ 

ಕ್ಮಿಟಯಾಗಿರುತು ದ್. ಅವರಿೆಂದ ಅದನುನ  ಈ ರಿೀತಿ ಮಾಡು, ಆ ರಿೀತಿ ಮಾಡು, ಕಿೆ ೀತರ ರ್ಳ 

ಪುನ್ರ್್ವ್ಹಗಂಡಣೆ ಈ ರಿೀತಿ ಮಾಡಿ, ಇೆಂತಹ ಕಿೆ ೀತರ ಕೆೆ  ಮಿೀಸಲ್ಯತಿ ಕಡಿ ಎೆಂದು ಒತು ಡ 

ತಂದು ವ್ಹರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದರ್ಳ ಪ್ರ ಭಾವವನುನ  ಕುಗೆಿ ಸುವುದಕೆೆ  ಪ್ರ ಯತಿನ ಸುವ ಇೆಂತಹ 

ಕೆಲಸರ್ಳನುನ  ಮಾಡಲ್ಯಗುತು ದ್. ಭಾರತಿೀಯ ಜನ್ತಾ ಪ್ಕ್ಷ ಕೇೆಂದರ ದಲಿಿ  ಮತ್ತು  ರಾಜಾ ದಲಿಿ  

ಅಧಿಕರದಲಿಿದ್. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೀರ್ದ ಬಗೆೆಯೇ ಇವರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲಿವೆಂದರೆ, ಇನೂನ  

ಯಾರನುನ  ನಂಬುತಾು ರೆ ಇವರು.  ನ್ನ್ನ  ಇಷ್ಟಟ  ವಷ್ಗರ್ಳ ಸಾವಗಜನಕ್ ಬದುಕ್ಸನ್ಲಿಿ  ಇೆಂತಹ 
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ಘಟನೆಯನುನ  ಎೆಂದೂ ನೀಡಿಲಿ . ಅದಕೆ ಗಿಯೇ ನಾನು ತಮಾ  ಮೂಲಕ್ ಈ ಸಕಗರಕೆೆ  

ತಿಳಿಯಪ್ಡಿಸುವುದೇನೆೆಂದರೆ, it will be a bad precedent in the history of Karnataka. 

Legislative ಇತಿಹಾಸದಲಿಿಯೇ ಇಒೆಂದು ಕೆಟಟ  ಸಂಪ್ರ ದ್ದಯವಾಗುತು ದ್. ಇವರಿಗೆ ಈ 

ಪ್ರ ಯತನ  ಒೆಂದು ಕ್ಪುಪ  ಚುಕೆೆಯಾಗಿ ಪ್ರಿಣಮಿಸುತು ದ್. ಇವರು ನಾಾ ಯಾಲಯ ಮತ್ತು  

ಚುನಾವಣಾ ಆಯೀರ್ವನುನ  ನಂಬಬೇಕಗಿದ್.  

 ಸನಾಾ ನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಇವರು ಸಂವ್ಹಧಾನಾತಾ ಕ್ ಸಂಸೆೆ ರ್ಳನುನ  ತಮಗೆ ಹೇಗೆ 

ಬೇಕು ಹಾಗೆ ದುರುಪ್ಯೀರ್ಪ್ಡಿಸಿಕಳೆು ತಿು ದ್ದು ರೆ. ಈರ್ ಅವುರ್ಳನುನ  ದುರುಪ್ಯೀರ್ 

ಮಾಡಿಕಳೆುವುದು ಮುಗಿಯಿತ್ತ. ಅವುರ್ಳನುನ  ರದುು ಗಳಿಸುವ ಹುನಾನ ರ ನ್ಡೆಸುತಿು ದ್ದು ರೆ. 

ಕಶ್ಾ ೀರದ್ಧೆಂದ ಕ್ನಾಾ ಕುಮಾರಿಯವರೆಗೆ ಇರುವಂತಹ 140 ಕೀಟ ಜನ್ರು ವ್ಹರೀಧಿರ್ಳನುನ  

ಮಣಿಸುವುದಕೆೆ  ಸಂವ್ಹಧಾನಾತಾ ಕ್ವಾದ ಸಂಸೆೆ ರ್ಳನುನ  ದುರುಪ್ಯೀರ್ 

ಪ್ಡಿಸಿಕಳೆಲ್ಯಗುತಿು ದ್ ಎನುನ ವ ವ್ಹದಾ ಮಾನ್ ಎಲಿ್ಯ  ಕ್ಡೆರ್ಳಲಿಿ  ಪ್ರ ಚ್ಲಿತವಾಗಿತ್ತು . 

ಜನ್ಸಾಮಾನ್ಾ ರು   ಪ್ತರ ಕೆರ್ಳಲಿಿ , ಮತ್ತು  ದೂರದಶ್ಗನ್ರ್ಳಲಿಿ   ಇದೇ ರಿೀತಿಯಲಿಿ  

ಮಾತನಾಡಿಕಳೆಲ್ಯಗುತಿು ತ್ತು . ಈರ್ ಇವುರ್ಳನುನ  ರದುು ಪ್ಡಿಸುವುದಕೆೆ  ಬದಲ್ಯಗಿ 

ರದುು ಗಳಿಸುವ ಅವರ ಅಧಿಕರವನುನ  ತ್ಗೆದುಕೆಂಡು ತಾವೇ ಅಧಿಕರವನುನ  

ಚ್ಲ್ಯಯಿಸುವ ಪ್ರ ಯತನ ವನುನ  ಮಾಡಲ್ಯಗುತಿು ದ್. Is it a Democracy? It is a shame on the 

part of this Government. ಈ ರಿೀತಿ ನ್ಡೆದುಕಳೆುವುದು ಅತಾ ೆಂತ ಪ್ವ್ಹತರ ವಾಗಿರುವ 

ಸಂವ್ಹಧಾನ್ಕೆೆ  ಅಪ್ಚಾರ ಮಾಡಿದಂತಾಗಿದ್. ಮಾನ್ಾ  ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶ್ಾ ರಪ್ಪ ನ್ವರು 

ಗ್ರರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ರಾಜ್ ಇಲ್ಯಖೆಯ ಮಂತಿರ ರ್ಳಾಗಿ ಮತ್ತು  ಉಪ್ 

ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ರ್ಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ರೆ. ಅಪಾರವಾಗಿರುವ ಅನುಭವವನುನ  

ಹೆಂದ್ಧದ್ದು ರೆ. ಸಮಾಜದ ಬೆ  ಕ್ಳಕ್ಳಿಯನುನ  ಹೆಂದ್ಧದ್ದು ರೆ. ಅವರು ತಮಾ  ಮನ್ಸಿಿ ನ್ 

ವ್ಹರುದಿವಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡಿರಬಹುದು. May be our RDPR Minister is 

compelled. He has brought this against his conscious.  ಅವರು ಈ ಬಗೆೆ  ಯೀಚ್ನೆ 

ಮಾಡಬೇಕಗಿದ್. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೀರ್ದ ಅಧಿಕರವನುನ  ಮೊಟುಕುಗಳಿಸಿ ಆ 

ಅಧಿಕರವನುನ  ಇವರ ಪ್ಡೆದು, ಇವರು ರಚಿಸಿರುವ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖೆಂತರ ಕಿೆ ೀತರ  

ಪುನ್ರ್್ವ್ಹೆಂರ್ಡನೆ ಮಾಡಲ್ಯಗುತು ದ್ ಎೆಂದರೆ, it್ doesn’t್ look್ nice.್ ಇದು ಒಳೆ್ಳಯ 

ಕೆಲಸವಲಿ . ಇವರಿಗೆ ಒೆಂದು ಕೆಟಟ  ಸಂದೇಶ್ವನುನ  ಕಡುತಿು ದ್. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೀರ್ದ 

ಅಧಿಕರವನುನ  ಕ್ಬಳಿಸಿ, ತಮಾ  ಕೈಯಲಿಿ  ಇಟುಟ  ತಮಾ ದೇ ಆಗಿರುವ politically nominated 

committee ಮಾಡಿ ಇವರ ಹತವನುನ  ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಕಳೆು ತಿು ದ್ದು ರೆೆಂದರೆ, it is anti-
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democratic and anti-constitutional thing. ಮಾನ್ಾ  ತಿಪ್ಪ ೀಸಾಾ ಮಿಯವರು ಹೇಳಿದಂತ್ 

ಯಾವುದೇ ಮುೆಂದ್ದಲ್ಗೀಚ್ನೆಯನುನ  ಮಾಡದೇ ಈ ವ್ಹಧೇಯಕ್ವನುನ  ಸಕಗರ ಬಹಳ 

ತರಾತ್ತರಿಯಲಿಿ  ತಂದ್ಧದ್ ಎನುನ ವ ಮಾತನುನ  ಹೇಳುವುದಕೆೆ  ಬಯಸುತಿು ದ್ು ೀನೆ. ಈರ್ಲೂ 

ತಡವಾಗಿಲಿ . ಸಕಗರ ಈ ವ್ಹಧೇಯಕ್ವನುನ  ವಾಪ್ಸಿು  ಪ್ಡೆದು, ಮುೆಂದ್ ಇೆಂತಹ ಕುಕೃತಾ ಕೆೆ  

ಕೈ ಹಾಕ್ಬಾರದು, ಸಂವ್ಹಧಾನಾತಾ ಕ್ವಾಗಿರುವ ಸಂಸೆ ರ್ಳ ಘನ್ತ್ ಗೌರವರ್ಳನುನ , dignity 

and decorum are to be upheld by this Government and we will be part of it. ಈ 

ಹನೆನ ಲ್ಲಯಲಿಿ  ಸಕಗರ ಪ್ರ ಸುು ತ ಮಂಡಿಸಿರುವ ವ್ಹಧೇಯಕ್ವನುನ  ವಾಪ್ಸಿು  ಪ್ಡೆಯಬೇಕು, 

ಇಲಿದ್ಧದು ರೆ ನಾವು ಈ ವ್ಹಧೇಯಕ್ವನುನ  ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವ್ಹರೀಧಿಸುತ್ು ೀವ ಎನುನ ವ 

ಮಾತನುನ  ತಮಾ  ಮೂಲಕ್ ಹೇಳುವುದಕೆೆ  ಬಯಸುತಿು ದ್ು ೀನೆ.  

         (ಮುೆಂದುವರಿದ್ಧದ್) 

(781)  17.9.2021  12.10  ಪಿಕೆ:ವ್ಹಕೆ 

 ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಟಿ. ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ (ಪದವಿೋಧರ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಕರ್ನಾಟಕ 

ಗ್ರರ ಮ ಸಾ ರಾಜ್ ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ತಿದುು ಪ್ಡಿ) ವ್ಹಧೇಯಕ್ 2021 ಅನುನ  ಇವತ್ತು  

ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ರೆ.  ಇಷ್ಟಟ  ಆತ್ತರವಾಗಿ ಏಕೆ ತಂದರೀ ನ್ನ್ಗೆ ಅಥಗವಾಗುತಿು ಲಿ .  ಈರ್ 

ತಾನೇ ನ್ಮಗೆ ವ್ಹಧೇಯಕ್ದ ಪ್ರ ತಿ ಸಿಕೆ್ಸದ್ ಮತ್ತು  ಚ್ರ್ಚಗಗೆ ಬಂದ್ಧದ್.   ಬಹುಶಃ ಒೆಂದ್ರೆಡು 

ದ್ಧನ್ ಅವಕಶ್ ಕಟಟ ದು ರೆ ನಾವು ಅಧಾ ಯನ್ ಮಾಡಬಹುದ್ದಗಿತ್ು ೀನೀ?  ಅಧಾ ಯನ್ 

ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಾ ಕ್ತ್ಯೂ ಇದ್.  ಕರಣ, ಭಾರತದಂತಹ ಬೃಹತ್ ಪ್ರ ಜಾಪ್ರ ಭುತಾ  

ವಾ ವಸೆೆಯಲಿಿ  ಕ್ಳ್ಳದ ಆರೇಳು ದಶ್ಕ್ರ್ಳಿೆಂದ ಮೂರು ಹಂತದ ವಾ ವಸೆೆ  (three-tier system) 

ಬಗೆೆ  ಬಹಳ ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ ಚ್ರ್ಚಗ ಮಾಡುತಾು  ಬಂದ್ಧದ್ು ೀವ.  ಸೆ ಳಿೀಯ ಆಡಳಿತ, ರಾಜಾ  

ಸಕಗರ ಮತ್ತು  ಕೇೆಂದರ  ಸಕಗರ.  ಕೇೆಂದರ  ಮತ್ತು  ರಾಜಾ  ಸಕಗರರ್ಳಿಗೆ ಎಷ್ಟಟ  ಘನ್ತ್-

ಗೌರವ, ಅಧಿಕರ ಇದ್ಯೀ  ಅಷ್ಟಟ ೀ ಅಧಿಕರ ತಳ ಮಟಟ ದ, ತಲಸಪ ಶ್ಗ ನೆಲ್ಲಯಾದ 

ಸೆ ಳಿೀಯ ಸಂಸೆೆ ರ್ಳಿಗೆ ಬೇಕು ಎನುನ ವ ಪ್ರ ತಿಪಾದನೆಯನುನ  ಮಹಾತಾ  ಗ್ರೆಂಧಿರವರಾದ್ಧಯಾಗಿ 

ಮಾಡಿದ್ದು ರೆ.   ಸಾಾ ತಂತರ ಾ  ಬಂದ ನಂತರ ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಕೆ.ಡೇ ಅವರ ನೇತೃತಾ ದಲಿಿ  ಈ ಕುರಿತ್ತ 

ಒೆಂದು ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು  ಅವರು ದಡಡ  ಅೆಂದೀಲನ್ ಮಾಡಿದರು.  ಅವರು, 

ಪರ ಜಾಪರ ಭುತ್ವ  ವಾ ವಸೆೆಯಲಿಿ  ಅಧಿಕರವನುನ  ಸೆ ಳಿೀಯರಿಗೆ ಕಡಬೇಕು; ಸೆ ಳಿೀಯ 

ಚುನಾಯಿತ ಸಂಸೆೆ ರ್ಳೇ ಸಮಸೆಾ ರ್ಳಿಗೆ ಪ್ರಿಹಾರ ಕಂಡುಕಳೆಬೇಕು.  ಹಾಗ್ರಗಿ  

ಪ್ರ ಜಾಸತಾು ತಾ ಕ್ವಾದ್ಧ ಸಾಾ ಯತು  ಸೆ ಳಿೀಯ ಸಂಸೆೆ ರ್ಳನುನ  ಮಾಡಬೇಕು ಎನುನ ವುದರ ಬಗೆೆ  
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ದಡಡ  ಅೆಂದೀಲನ್ವಾಯಿತ್ತ.  ಆ ಹನೆನ ಲ್ಲಯಲಿಿ  ಎಲಿ್ಯ  ರಾಜಾ ರ್ಳಲಿಿ  ಸೆ ಳಿೀಯ 

ಸಕಗರರ್ಳಿವ.  ಸೆ ಳಿೀಯ ಸಕಗರರ್ಳಲಿೂ  ಮೂರು ಹಂತ ಇದ್.  ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, 

ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮತ್ತು  ಜಿಲಿ್ಯ   ಪಂಚಾಯಿತಿ.  ಬಹುಶಃ ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಮಾನ್ಾ  

ನ್ಜಿೀೀ಼ರ್್ ಸಾಬ್ ಅವರ ಬಗೆೆ  ಗತಿು ರುತು ದ್.    ನ್ಮಾ  ಜನ್ತಾ ಪ್ಕ್ಷ ಅಧಿಕರಕೆೆ  ಬಂದ 

ಸಂದಭಗದಲಿಿ  ಇಡಿೀ ದೇಶ್ದಲಿಿ  ಒೆಂದು ದಡಡ  ಕರ ೆಂತಿಯನುನ  ಮಾಡಿತ್ತ.  ಅದಕೆೆ  ಮುೆಂರ್ಚ 

ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿರ್ಳು ಇದ್ಯೀ ಇಲಿವೀ ಎನುನ ವುದರ ಬಗೆೆ  ಚ್ರ್ಚಗ ಆಗುತಿು ರಲಿಲಿ .  

ಯಾವಾರ್ ಚುನಾವಣೆ ಆಗುತಿು ತು ೀ, ಯಾರೀ ಬರುವುದು, ಯಾರೀ ಹೀಗುವುದು 

ಹೀಗೆಯೇ ಆಗಿಬಿಡುತಿು ತ್ತು .  ಮಾನ್ಾ  ಅಬುು ಲ್ ನ್ಜಿೀರ್್ಸಾಬ್ ಬಂದಮೇಲ್ಲ, ಮಾನ್ಾ  

ರಾಮಕೃಷ್ಣ  ಹೆರೆ್ಡೆಯವರ ನೇತೃತಾ ದಲಿಿ   ಈ ಸಂಸೆೆ ರ್ಳಿಗೆ ಒೆಂದು ಹಸ ಕಯಕ್ಲಪ ವನುನ  

ಕಟಟ ರು.  ಆಗಿನ್ ಮಂಡಲ ಪಂಚಾಯಿತಿರ್ಳು, ಜಿಲಿ್ಯ  ಪ್ರಿಷ್ತ್ತು ರ್ಳು ಬಹಳ ಪ್ರಿಣಾಮಕರಿ 

ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಷ್ಟ ರ ಮಟಟ ಗೆ ಬಳ್ಳದವು.  ಜನ್ರ ಸಮಸೆಾ ರ್ಳನುನ  ಕೈಗೆತಿು ಕೆಂಡು ಪ್ರಿಹಾರ 

ಮಾಡುವಷ್ಟ ರ ಮಟಟ ಗೆ ಒೆಂದು ಅೆಂದೀಲನ್ದ ಮಾದರಿಯಾಯಿತ್ತ.  ಆದರೆ ಇತಿು ೀಚಿಗೆ ಆ 

ಸೆ ಳಿೀಯ ಸಂಸೆೆ ರ್ಳು ಏಕೀ ಏನೀ ಸವಕ್ಲ್ಯಗುತಿು ವ.  ಈ ಮುೆಂಚಿನ್ ಪ್ರ ಖ್ರತ್ ಆ 

ಸಂಸೆೆ ರ್ಳಲಿಿ  ಉಳಿದ್ಧಲಿ .  2003ರಲಿಿ  ಬಹಳ ದಡಡ  ಚ್ರ್ಚಗಯಾಗಿ, ಈ ಸೆ ಳಿೀಯ ಸಂಸೆೆ  

ಕಿೆ ೀತರ ರ್ಳ ವ್ಹೆಂರ್ಡಣೆ ಅೆಂದರೆ,   ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ತಾಲ್ಲೂ ಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಥವಾ 

ಜಿಲಿ್ಯ  ಪಂಚಾಯಿತಿರ್ಳು ಸಕಗರದ ಜವಾಬಾು ರಿಯಲಿಿ  ಆರ್ಬಾರದು.  ಒೆಂದು ಸಾಾ ಯತು  

ಸಂಸೆೆಯ ಜವಾಬಾು ರಿಯಲಿಿ  ಆರ್ಬೇಕು.  2003ಕೆೆ   ಮುೆಂರ್ಚ ಸಕಗರ ಮಾಡುತಿು ತ್ತು ; ಆದರೆ 

ಆನಂತರ ಅದನುನ  ಚುನಾವಣಾ ಆಯೀರ್ಕೆೆ  ಕಟಟ ರು.  ಈರ್ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೀರ್ 

ಮಾಡಿದ ನ್ಡವಳಿಕೆ ಮೇಲ್ಲ  ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವ್ಹರಕೊ  ಹೆಚುಚ  ಜನ್ರು 

ಹೈಕೀಟ್ಗನ್ಲಿಿ  ಅಜಿಗ  ದ್ದಖ್ಲು ಮಾಡಿ  ಪ್ರ ಶೆನ  ಮಾಡಿದ್ದು ರೆ.  ನೀವೇನು ಇವತ್ತು  

ಘೀಷ್ಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಮಿತಿ ಇದ್, ಅದು it is nothing but the Government. ಅದಕೆೆ  

ಯಾವುದೇ ಸಾಾ ಯತು  ಸಾ ರೂಪ್ ಇಲಿ .  ಏಕೆೆಂದರೆ,  ಸಕಗರವು ನೇಮಿಸುವ ಸಕಗರದ 

ನವೃತು  ಮುಖ್ಾ  ಕಯಗದಶ್ಗ ಅಥವಾ ಅಪ್ರ ಮುಖ್ಾ  ಕಯಗದಶ್ಗರ್ಳು 

ಅಧಾ ಕ್ಷರಾಗಿರುತಾು ರೆ.  ಗ್ರರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ವ್ಹಕೇೆಂದ್ಧರ ೀಕ್ರಣ ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜಾ  

ವ್ಹಷ್ಯರ್ಳಲಿಿ  ಅನುಭವ ಹೆಂದ್ಧರುವ ಸರ್ಕಾರದ ನವೃತು  ಕಯಗದಶ್ಗ ಅಥವಾ 

ಸರ್ಕಾರದ ಕಯಗದಶ್ಗ ದಜೆಗಗೆ ತತಿಮಾನ್ವಾದ ದಜೆಗಯ ನವೃತು  ಅಧಿಕರಿರ್ಳು,  

ಗ್ರರ ಮಿೀಣಾಬಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವಲಯದಲಿಿನ್ ಒಬಬ  ತಜ್ಞರು ಇವರುರ್ಳು 

ಸದಸಾ ರಾಗಿರುತಾು ರೆ ಎೆಂದು ಹೇಳುತಿು ದ್ಧು ೀರಿ,   ಆದರೆ ಯಾವ ಮಾನ್ದಂಡದ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಲ 
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ತಜ್ಞರೆೆಂದು ಡಿಕಿೆೀರ್್ ಮಾಡುತಿು ೀರೀ ನ್ನ್ಗೆ ಗತಾು ಗುತಿು ಲಿ .  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ 

ಇಲ್ಯಖೆಯ ಆಯುಕ್ು ರನುನ  ಪ್ದನಮಿತು  ಸದಸಾ ರನಾನ ಗಿ, ಮತ್ತು  ನದೇಗಶ್ಕ್ರು, 

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ 

ಇಲ್ಯಖೆಯಲಿಿ  ತಾಲಿೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಮತ್ತು  ಜಿಲಿ್ಯ  ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಹಷ್ಯದಲಿಿ  

ವಾ ವಹರಿಸುತಿು ರುವ ಪ್ದನಮಿತು  ಸಕಗರದ ಜಂಟ ಕಯಗದಶ್ಗಯವರನುನ  ಪ್ದನಮಿತು  

ಸದಸಾ  ಕಯಗದಶ್ಗಯನಾನ ಗಿ ಮಾಡಿದ್ಧು ೀರಿ.   ಚುನಾವಣಾ ಆಯೀರ್ದ ಕೈಯಲಿ್ಲೀ ಈ 

ಜನ್ರಿಗೆ ನಾಾ ಯ ಒದಗಿಸಿ ಕಡುವುದಕೆೆ  ಆರ್ಲಿಲಿ ; ಸಮಾಧಾನ್ ಕಡುವುದಕೆೆ  ಆಗಿಲಿ .  

2000 ಕೊ  ಹೆಚುಚ  ಅಜಿಗರ್ಳು ಹೈಕೀಟ್ಗನ್ಲಿಿ  ದ್ದಖ್ಲ್ಯಗಿವ.  ನವೃತು ರಾಗಿರುವ 

ವಾ ಕ್ಸು ರ್ಳನನ ಳಗೆಂಡ ಈ ಸಮಿತಿ ಈ ರಾಜಾ ದ ಸಮಸೆಾ ರ್ಳನುನ , ಆತಂಕ್ರ್ಳನುನ  ಮತ್ತು  

ಸಂಶ್ಯರ್ಳನುನ   ನವಾರಣೆ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಆಗುತು ದ್ಯೇ?  ಏಕೆೆಂದರೆ ಇದರ ಮೇಲ್ಲ 

ಅಕ್ಷರಶಃ ರಾಜಕ್ಸೀಯ ಪ್ರ ಭಾವ ಆಗಿಯೇ ತಿೀರುತು ದ್.  ಈರ್ ಮಾನ್ಾ  ಈಶ್ಾ ರಪ್ಪ ನ್ವರು 

ಸದನ್ದಲಿಿದ್ದು ರೆ.  ಮಾನ್ಾ  ಈಶ್ಾ ರಪ್ಪ ನ್ವರಾರ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾನಾರ್ಲಿ ಶಾಶ್ಾ ತವಾಗಿ ಈ 

ಸದನ್ಲಿಿ  ಇರುವುದ್ಧಲಿ .  ಯಾವುದೇ ಸಕಗರ ಶಾಶ್ಾ ತವಾಗಿರುವುದ್ಧಲಿ .  ಆದರೆ ಸೆ ಳಿೀಯ 

ಸಂಸೆೆ ರ್ಳು ಶಾಶ್ಾ ತವಾಗಿ ಇರುತು ವ.  ಸರ್ಕಾರರ್ಳು ಬರುತು ವ; ಹೀಗುತು ವ.  ಆದರೆ ಇವತ್ತು  

ಚುನಾವಣಾ ಆಯೀರ್ಕೆೆ  ಇರುವಂತಹ ಅಧಿಕರವನುನ  ಹೆಂತ್ಗೆದುಕೆಂಡು, ನವೃತು  

ನೌಕ್ರರ ಒೆಂದು ಆಯೀರ್ಕೆೆ  ಕಡುತ್ು ೀವ ಎೆಂದರೆ ಏನ್ಥಗ?  ಇದು ಸೆ ಳಿೀಯ ಸಂಸೆೆ ರ್ಳ 

ಕ್ತ್ತು  ಹಸುಕುವ ಕೆಲಸವಾಗುತು ದ್.  ಅವುರ್ಳ ಜಿೀವ ಹೆಂಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ.  

ಪ್ರ ಜಾಸತಾು ತಾ ಕ್ ವಾ ವಸೆೆಯನುನ  ಮತೂು  ಬಲಪ್ಡಿಸಬೇಕು; ದೃಢಪ್ಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನುನ  

ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು.   ಬದಲ್ಯದ ಕಲಘಟಟ ದಲಿಿ  ಇನೂನ  ಹೆಚಿಚ ನ್ ಸಾಾ ಯತು ತ್ಯನುನ , 

ಸಾಾ ತಂತರ ವನುನ  ಕಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೇ ಪ್ರಂತ್ತ ಅವುರ್ಳ ಜಿೀವ ತ್ಗೆಯಬಾರದು.  

ಅವುರ್ಳನುನ  ಶ್ಕ್ಸು ಹೀನ್ವನಾನ ಗಿ ಮಾಡಬಾರದು, ದುಬಗಲಗಳಿಸಬಾರದು.   ಇವತ್ತು  

ಚುನಾವಣಾ ಆಯೀರ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಿೆ ೀತರ ರ್ಳ ಕಿ ಾ ಸಿಫಿಕೇಷ್ನ್ ಏನದ್, ಪುನ್ವ್ಹಗೆಂರ್ಡಣೆ 

ಏನದ್; ಮಿೀಸಲ್ಯತಿ ಏನದ್  ಇವುರ್ಳ ಬಗೆೆ  ಗೆಂದಲ ಇದ್.   ಇನುನ  ಈ ಆಯೀರ್ 

ಸರಿಪ್ಡಿಸುವುದಕೆೆ  ಆಗುತು ದ್ಯೇ?  ನಾಾ ಯ ಕಡುವುದಕೆೆ  ಆಗುತು ದ್ಯೇ?  ಏಕೆೆಂದರೆ ಇದು 

ನಮಾ  ಮೂಗಿನ್ ನೇರಕೆೆ  ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಗುತು ದ್.   ನ್ಮಗೆ ಇನನ ೆಂದು ಗೆಂದಲ ಇದ್.  

ನೀವು ಕೇವಲ ಕಿೆ ೀತರ ರ್ಳ ಪುನ್ವ್ಹಗೆಂರ್ಡಣೆ ಬಗೆೆ  ಮಾತರ  ಹೇಳುತಿು ೀರಿ.  ಆದರೆ ಮಿೀಸಲ್ಯತಿ 

ಕ್ಲಿಪ ಸುವವರು ಯಾರು?  ಅದನುನ  ಹೇಳಲಿಲಿ .  ವ್ಹಧೇಯಕ್ದಲಿಿ  “ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ 

ರಾಜ್ ಸಿೀಮಾ ನಣಗಯ ಆಯೀರ್ದ ಪ್ರ ಕಯಗರ್ಳು”್ಎೆಂಬ ಶ್ೀಷಿಗಕೆ ಅಡಿ ,ಒೆಂದರಿೆಂದ 
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ಆರು ಅೆಂಶ್ರ್ಳಲಿಿ  ಕೇವಲ ಪುನ್ವ್ಹಗೆಂರ್ಡಣೆಯ ಬಗೆೆ  ಮಾತರ  ಹೇಳುತಿು ದ್ಧು ೀರಿ.  ಮಿೀಸಲ್ಯತಿ 

ಬಗೆೆ  ನಣಗಯ ಮಾಡುವವರು ಯಾರು?  ಇದನುನ  ಸಪ ಷ್ಟ ಪ್ಡಿಸಿಲಿ .  ಅದು  ಚುನಾವಣಾ 

ಆಯೀರ್ದಲಿ್ಲೀ ಉಳಿದ್ಧದ್ಯೇ ಅಥವಾ ಈ ಆಯೀರ್ಕೆೆ  ಈ ಕೆಲಸವನುನ  ಕಡುತಿು ೀರಾ?  

ಇದೂ ಕೂಡ ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿಲಿ .   ಹೈಕೀಟ್ಗನ್ಲಿಿ  ದ್ದಖ್ಲ್ಯಗಿರುವ ಅಜಿಗರ್ಳಿೆಂದ 

ತಪಿಪ ಸಿಕಳೆುವುದಕೆೆ  ಈ ರಿೀತಿ ಪ್ರ ಯತನ  ಮಾಡಿದ ಹಾಗಿದ್.  ಈಗ್ರರ್ಲೇ ಈ ಕುರಿತ್ತ 

ತಮಿಳುನಾಡಿನ್ ಸಕಗರಕೆೆ  ಛೀಮಾರಿ ಹಾಕ್ಲ್ಯಗಿದ್.  ನ್ಮಾ ಲಿಿ  ಅನುಭವ್ಹ ಕನೂನು 

ಸಚಿವರಿದ್ದು ರೆ.  ಹಾಗ್ರಗಿ ಇದರಲಿಿ  ಆತ್ತರ ಬೇಡ ಎೆಂದು ನ್ನ್ರ್ನಸುತಿು ದ್.  ದಯವ್ಹಟುಟ  

ಸೆ ಳಿೀಯ ಸಂಸೆೆ ರ್ಳನುನ  ದುಬಗಲಗಳಿಸುವುದಕೆೆ  ಹೀರ್ಬೇಡಿ.  ಸಾ ಲಪ  ಕಲ್ಯವಕಶ್ 

ತ್ಗೆದುಕಳೆಿ .  ಇಲಿದ್ಧದು ರೆ ನ್ಮಾ ಲಿ್ಲ ೀ ಒೆಂದು ಜಂಟ ಸದನ್ ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿ 

ಪ್ಯಾಗಲ್ಗೀಚ್ನೆಗೆ ಒಳಪ್ಡಿಸುತಿು ೀರಾ ಚಿೆಂತನೆ ಮಾಡಿ.  ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ನಾನು 

ಮಾನ್ಾ  ಮಾಧುಸಾಾ ಮಿಯವರಲಿಿ  ಮಾನ್ಾ  ನ್ಜಿೀೀ಼ರ್್ ಸಾಬ್ರವರನುನ  ಕಣುತಿು ದ್ು ೀನೆ.  ಅವರು 

ನಮಾ  ಸೆನ ೀಹತರೂ ಕೂಡ ಆಗಿದು ರು.  ಮಾನ್ಾ  ನ್ಜಿೀೀ಼ರ್್ ಸಾಬ್ರವರನುನ  ನಮಾ ಲಿಿ  

ಕಣುತಿು ದ್ು ೀನೆ ಎೆಂದರೆ you must strengthen the local bodies. ಗ್ರರ ಮ ಸಾ ರಾಜಾ ಕೆೆ  ಎಷ್ಟಟ  

ಅಧಿಕರ ಕಡುತ್ು ೀವಯೀ  ಅಷ್ಟಟ  ಸಮಸೆಾ ರ್ಳು ಪ್ರಿಹಾರ ಆಗುತಾು  ಹೀಗುತು ವ.  

ಸಮಸೆಾ  ಎಲಿಿ  ಹುಟುಟ ತು ದ್ಯೀ ಅಲಿ್ಲೀ ಪ್ರಿಹಾರವನುನ  ಕಣಬೇಕು.  ಈ ವಾ ವಸೆೆಯಲಿಿ  

ಇನಾಾ ರೀ ಬೇರೆಯವರು ಬಂದು ಸಮಸೆಾ ಗೆ ಪ್ರಿಹಾರ ಕಡಿಸುವುದಕೆೆ  ಆಗುವುದ್ಧಲಿ .  

ನಮಾ  ಕಲದಲಿಿ  ಸೆ ಳಿೀಯ ಸಂಸೆೆ ರ್ಳನುನ  ಬಲಗಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆರ್ದ್ಧದು ರೆ, ಇೆಂಥದು ನುನ  

ಬೇರೆ ಯಾರಿೆಂದ ನರಿೀಕಿೆ  ಮಾಡಲಿ?  ನೀವು ಸಮಾಜವಾದ್ಧ ಹನೆನ ಲ್ಲಯಿೆಂದ ಬಂದವರು.   

 ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಮಾನ್ಾ  ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರ 

ಮಾತಿನ್ ಕ್ಲ್ಲಗೆ ನಾನು ಬರಗ್ರಗುತಿು ದ್ು ೀನೆ.  ಯಾವ ಸಮಯದಲಿಿ  ಯಾರಲಿಿ  ಯಾರನುನ  

ನೀಡುತಾು ರೀ ಅಥಗ ಆಗುತಿು ಲಿ .  ಮಾನ್ಾ  ನ್ಜಿೀೀ಼ರ್್ ಸಾಬ್ರವರನುನ  ಮಾನ್ಾ  

ಮಾಧುಸಾಾ ಮಿಯವರಲಿಿ  ನೀಡುವಂತಹ ಶ್ಕ್ಸು  ನಮಗೆ ಬಂದ್ಧದ್ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದು ರಿೆಂದ 

ನಮಾ  ಮಾತಿನ್ ಕ್ಲ್ಲ ಅದುು ತವಾಗಿದ್ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್.   

 ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟಿ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ನಾನು ರಾಜಾ ಶಾಸು ರದಲಿಿ  ಎೆಂ.ಎ. 

ಮಾಡಿದ್ು ೀನೆ.  ನ್ನ್ನ  specialisation ವ್ಹಷ್ಯ ಎೆಂದರೆ ಸೆ ಳಿೀಯ ಸಂಸೆೆ ರ್ಳು.  ಇದರ ಬಗೆೆ  

ಗಂಟ್ಟರ್ಟಟ ಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬಲಿ್ಲ .  ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬಗೆೆಯೂ ಮಾತನಾಡುತ್ು ೀನೆ.  
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 ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ರ್ಮಧುಸಿಾ ಮ(ರ್ಕನೂನು, ಸಂಸದ್ಧೋಯ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು):- 

ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, nowhere it is said that Election Commission has to be entrust 

the delimitation. Nowhere.  ಮಾನ್ಾ  ರಾಮಕೃಷ್ಣ  ಹೆರೆ್ಡೆ ಮತ್ತು  ಮಾನ್ಾ  ನ್ಜಿೀೀ಼ರ್್ಸಾಬ್ 

ಅವರಿದ್ದು ರ್ಲೂ ಇದೇ ಸೆಿ ತಿ ಇತ್ತು .  ಮಾನ್ಾ  ಹೆಚ್.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ್ರವರು ಆರ್್ಡಿಪಿಆರ್್ 

ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದು ರ್ಲೂ ಇದೇ ಸೆಿ ತಿ ಇತ್ತು .  ಆ ನಂತರ ಇದನುನ  ಚುನಾವಣಾ ಆಯೀರ್ಕೆೆ  

ಕಡಬೇಕು ಎೆಂದ್ದಯಿತ್ತ.  ಕೀಟ್ಗನ್ ಮುೆಂದ್ ಹೀದ್ದರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 308 ಕೆಳರ್ಡೆ 

ಏನಾಯಿತ್ತ ಎೆಂದರೆ, procedures are not laid ಎೆಂದು ಆಯಿತ್ತ. Appeal hear 

ಮಾಡುವುದಕೆೆ  adjudication ಗೆ, ಕನೂನನ್ಲಿಿ  procedure ಮಾಡಲಿಲಿ  ಎೆಂದರೆ how can 

the Court entertain the litigations. Election Commissioner is not supposed to clarify 

the objections ಎೆಂದು ಅವರ ನಲುವನುನ  ತ್ಗೆದುಕೆಂಡರು.  ಕಿೆ ೀತರ  ಪುನ್ವ್ಹಗೆಂರ್ಡಣೆ 

ಹೀಗಿೀಗೆ ಆರ್ಬೇಕಗಿತ್ತು ; ನ್ಮಗೆ ಅನಾಾ ಯವಾಯಿತ್ತ ಎೆಂದು 2200 ಅಜಿಗರ್ಳು ಏನು 

ಬಂದ್ಧತು ೀ ಆರ್ hear ಮಾಡುವವರಿಗೆಯೇ ಅಧಿಕರ ಇಲಿದ ಹಾಗೆ ಆಯಿತ್ತ.  Try to 

understand. ನಾವು ಏನ್ನುನ  ಚೇೆಂಜ್ ಮಾಡುತಿು ಲಿ .  ಡಿೀಲಿಮಿಟೇಷ್ನ್ ಕ್ಮಿಷ್ನ್ಗೂ 

ಎಲ್ಲಕ್ಷನ್ ಕ್ಮಿಷ್ನ್ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲಿ .  ಅಕ್ಸಾಾ ತಾಗಿ, ಡಿೀಲಿಮಿಟೇಷ್ನ್ ಕ್ಮಿಷ್ನ್ನ್ 

ಪ್ವರನುನ  ಅವರಿಗೆ ಕಟಟ ದು ರೆ because he is Election Commissioner, he cannot hear 

the public objections.  ಅದು ನ್ಮಾ ದಲಿ .  ಯಾರೀ ಊರಿನ್ವರು ಬಂದು, ನ್ಮಾ  

ಊರನುನ  ಇದಕೆೆ  ಸೇರಿಸಿರುವುದು ಸರಿಯಲಿ  ಎೆಂದು ಏನೀ ಒೆಂದು ಕರಣ ಕಡುತಾು ರೆ.  

ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಬಬ ರು hear ಮಾಡಿ, ಇೆಂತಹ ಕರಣಕೆೆ  ಸೇರಿಸಿದ್ು ೀವ ಎೆಂದು 

ಹೇಳಬೇಕಗುತು ದ್.  ಆ ವಾ ವಸೆೆಯನುನ  ನಾವು Actನ್ಲಿಿ  ತರಲಿಲಿ .  In Section 308, what is 

the procedure has to be adopted for delimiting the constituencies ಎೆಂದು 

ಹೈಕೀಟ್ಗ ಏನು ಮಾಡಿತ್ತ ಎೆಂದರೆ, ನ್ನ್ಗೆ ಪ್ರ ಸಿೀಡ್ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಅವಕಶ್ ಕಟಟ ಲಿ  

ಎೆಂದು ಹೇಳಿತ್ತ.   

                   (ಮುೆಂದು . . .) 

(782) 17-9-2021 12.20 DS-BNS 

ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ರ್ಮಧುಸಿಾ ಮ(ಮುಂದು):- 

ಎರಡನೆಯದು, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೀರ್ದವರು ಸಾಾ ಯತು  ಸಂಸೆೆಯಾದು ರಿೆಂದ ಇದನುನ  

ನೀವು set right ಮಾಡಿಕಳೆಬೇಕದರೆ ಅಲಿಿಗೆ ಹೀಗಿ ಎೆಂದು ಸಾರಾಸರ್ಟ್ಯಗಿ 
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ನಣಗಯವನುನ  ಕಟಟ ರು.  ಎಲಿ್ಯದರೂ ಒೆಂದು ಕ್ಡೆ ಯಾರಾದರೂ ತಕ್ರಾರು ಮಾಡಿದರೆ 

ನಾಾ ಯ ಒದಗಿಸಿ ಕಡಬೇಕಗಿತ್ತು .  In case of single man Commission, he is also an 

officer or retired officer. ಅವರೇ Election Commission ನ್ಲಿಿ  ಕುಳಿತಿರುವುದು, ಅಲಿಿ  ಇನುನ  

ಯಾರು ಬೇರೆಯವರು ಕುಳಿತಿಲಿ .  ಅವರಿಗಿೆಂತ  ಉತು ಮವಾರ್ಬಹುದ್ೆಂದು  multi-member 

constituency ad hoc Committee ಮಾಡುತಿು ದ್ು ೀವ. Whenever is required, delimitation 

ಆರ್ಬೇಕು.  ನಾನು ಜಿಲಿ್ಯ  ಪ್ರಿಷ್ತಿು ನ್ ಸದಸಾ ನಾಗಿ ರಾಜಕ್ಸೀಯ ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಿದ್ು ೀನೆ.  I 

have highest respect to it. ಈ ಸಲ ನ್ಮಾ  ದೃರಾದೃಷ್ಟ ಕೆೆ  ಏನಾಯಿತ್ತ ಎೆಂದರೆ,  ನಾವು 

delimitation ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಹೀಗುತಾು ರೆೆಂದು ತಿಳಿದುಕೆಂಡಿರಲಿಲಿ .  ಏಕೆೆಂದರೆ, 21 

figures of census were not available this year.  ಸಾಮಾನ್ಾ ವಾಗಿ delimitation 

ಮಾಡುವುದು latest population data ಮೇಲ್ಲ ಎೆಂದು ಇತ್ತು .  ಹಳ್ಳ  data  ಮೇಲ್ಲ 

ಇನನ ೆಂದು delimitation ಮಾಡುತಾು ರೆೆಂಬ ಭಾವನೆ ಇರಲಿಲಿ . Population data ಬಂದ 

ನಂತರ ಮುೆಂದ್ಧನ್ ಸಲ ಜಿಲಿ್ಯ  ಪ್ರಿಷ್ತ್ತು  ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇವರು delimitation 

ಮಾಡಿಕಡುತಾು ರೆೆಂದು ತಿಳಿದುಕೆಂಡಿದ್ು ವು.  ಇದು ಒೆಂದೇ ಒೆಂದು ಕರಣಕೆೆ  ಆಕಟ ್ನ್ಲಿಿ  

40000 ದ್ಧೆಂದ  35000 ಕೆೆ  one constituency  ಆರ್ಬೇಕು ಎೆಂದು  ತಿದುು ಪ್ಡಿ ಮಾಡಿದು ಕೆೆ  

ಅದನೆನ ೀ ಇಟುಟ ಕೆಂಡು ಎಲಿ್ಯ  ಜಿಲಿ್ಲಯಲಿೂ  delimitation  ಮಾಡುತ್ು ೀವೆಂದು  

ಮಾಡಿದರು.  ಮಿೀಸಲ್ಯತಿಯಲಿಿ  ಏನು ಮಾಡಿದರು ಎೆಂದರೆ, whether to treat this as  

delimitation of constituency or addition of seats ಎನುನ ವ ಪ್ರ ಶೆನ  ಬಂತ್ತ.  ಸಕಗರ 

ತಿದುು ಪ್ಡಿ ಮಾಡುವಾರ್ ಜಿಲಿ್ಯ  ಪ್ರಿಷ್ತಿು ನ್   numbers ಕ್ಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಟಟ ರು.  40,000 

ದ್ಧೆಂದ 35,000ಕೆೆ  ತಂದರು.  ತಾಲಿೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಯದುು  ಹೆಚುಚ  ಮಾಡಿಬಿಟಟ ರು. 

ಹೀಗ್ರಗಿ ಪ್ರ ತಿ ತಾಲಿೂಕ್ಸನ್ಲಿಿ  3-4  ತಾಲಿೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಿೆ ೀತರ ರ್ಳು ಕ್ಡಿಮೆಯಾದವು.  

ಪ್ರ ತಿ ಜಿಲಿ್ಲಯಲಿೂ  6-7 ಜಿಲಿ್ಯ  ಪ್ರಿಷ್ತಿು ನ್ ಕಿೆ ೀತರ  ಜಾಸಿು  ಆಯಿತ್ತ.  Because of population 

criteria   ಆಕಟ ್ನ್ಲಿಿ  ಮಾಡಿದು ರಿೆಂದ  ಎಲಿ್ಗೀ ಒೆಂದು ಕ್ಡೆ grouse ಬಂತ್ತ.  ತಾಲಿೂಕು 

ಪಂಚಾಯಿತಿರ್ಳ ಸಂಖೆಾ ಯನುನ  ಕ್ಡಿಮೆ ಮಾಡುತಿು ದುು , ಜಿಲಿ್ಯ  ಪಂಚಾಯಿತಿರ್ಳ 

ಸಂಖೆಾ ಯನುನ   ಜಾಸಿು  ಮಾಡುತಿು ದ್ದು ರೆ.  ಜನ್ಸಂಖೆಾ  ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಲ ಮಾಡುವುದ್ದಗಿದು ರೆ  

ಒಟಟ ಗೆ ಮಾಡಬೇಕಗಿತ್ತು .  ಯಾರಿಗೂ ಈ ವಾ ತಾಾ ಸರ್ಳು ಗತಾು ರ್ಲಿಲಿ , ಏಕೆ?   ತಾಲಿೂಕು 

ಪಂಚಾಯಿತಿ constituencies are reduced.  ಈ ರಿೀತಿ ರೆಡೂಾ ಸ್ ಮಾಡಬೇಕದರೆ ಮಾಾ ಪ್  

ಇಟುಟ ಕೆಂಡು ಹಳೆ  ಬರುತು ದ್ಯೇ, ಗುಡಡ  ಬರುತು ದ್ಯೇ, ನ್ದ್ಧ ಬರುತು ದ್ಯೇ ಎೆಂದು ಏನು 

ನೀಡಲಿಲಿ .   ಕ್ಚೇರಿಯಲಿಿ  ಕುಳಿತ್ತಕೆಂಡೇ ರೆಂಡ್ ಹಾಕ್ಸಕೆಂಡು ಬಂದುಬಿಟಟ ದು ರು.  
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ಕೇಳಿದರೆ ನಾವು ಜಿಲಿ್ಯಧಿಕರಿಯಿೆಂದ ವರದ್ಧ ತರಿಸಿಕೆಂಡಿದ್ು ೀವೆಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ.  ಒೆಂದು 

ತಾಲಿೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಿೆ ೀತರ  20 ಕ್ಸ.ಮಿೀ. ದ್ದಟದ್.  ನಾನು ಅಪಿೀಲು ಹಾಕ್ಸಸಿದ್ು ೀನೆ.  

ಇದನುನ  ನಾನು ಪಾರ ಮಾಣಿಕ್ವಾಗಿ ಹೇಳುತಿು ದ್ು ೀನೆ.   ಇದನುನ  ಸರಿ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  

ಜಿಲಿ್ಯಧಿಕರಿ ಮಟಟ ದಲಿ್ಯದರೂ ಆಕಿೆೀಪ್ಣೆಯನುನ  ತ್ಗೆದುಕೆಂದು ಬನನ  ಎೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ, 

ಇದಕೆೆ  ಅವಕಶ್ ಇಲಿ  ಎೆಂದು ಹೇಳಿದರು.  Under Section 308 of the Act ಇದಕೆೆ   

procedure ಮಾಡಲಿಲಿ .  ಇದ್ಲಿ್ಯ  set right  ಆರ್ಬೇಕು.  It has to be ad hoc. ಪ್ರ ತಿ ಸಲ 

ಚುನಾವಣೆಯಲಿಿ  ಜಿಲಿ್ಯ  ಪ್ರಿಷ್ತ್ತು  ಕಿೆ ೀತರ ವನುನ  delimit ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಕುಳಿತರೆ  

ಚುನಾವಣೆರ್ಳನುನ  ಮಾಡುವುದಕೊ  ಆಗುವುದ್ಧಲಿ . ಅಲಿಿರುವವರು ಮತದ್ದರರ ಹತಿು ರ 

ಹೀಗಿ  ಅವರು ಬರುತಾು ರೆ, ಇವರು ಬರುತಾು ರೆ ಎೆಂದು ಹೇಳುವುದಕೆಗುವುದ್ಧಲಿ . 

ರಾಜಕ್ಸೀಯದವರು ಆರು ತಿೆಂರ್ಳು ಮೊದಲೇ ಓಡಾಡುತಿು ರುತಾು ರೆ. ವಷ್ಗ ಮೊದಲೇ 

ಓಡಾಡುತಿು ರುತಾು ರೆ. Graduate constituency, assembly constituency ಗೆ Voter enrolment  

ಮಾಡುವುದರಿೆಂದ ಹಡಿದು ಓಡಾಡುತಿು ರುತಾು ರೆ. ಪ್ರ ತಿ ಸಲ ನಾವು ಒೆಂದೆಂದು ಜಿಲಿ್ಲಯನುನ  

ಬದಲ್ಯವಣೆ ಮಾಡುತಿು ದು ರೆ  ಎೆಂ.ಎಲ್.ಸಿ. ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡುವುದಕೆಗುತು ದ್ಯೇ?  ಜಿಲಿ್ಯ  

ಪ್ರಿಷ್ತಿು ನ್ ಸೆಿ ತಿಯೂ ಅದೇ ರಿೀತಿ ಆಗುತಿು ದ್.   ಪ್ರ ತಿ ಸಲ ಈ ರಿೀತಿ ಕಿೆ ೀತರ ರ್ಳನುನ  ಬದಲ್ಯವಣೆ 

ಮಾಡಿಬಿಟಟ ರೆ  ಕ್ಷ್ಟ ವಾಗುತು ದ್. Whenever Government desires delimitation will be 

done.  That the Constitutional power. India ದ delimitation ಆರ್ಬೇಕದರೂ 

ಪಾಲಿಗಮೆೆಂಟ್ ತಿೀಮಾಗನ್ ತ್ಗೆದುಕಳೆು ತು ದ್.  ಅಲಿಿ  ಯಾರೀ ಸಿೆಂಗ್ ಎನುನ ವ ನವೃತು  

ಅಧಿಕರಿಯನುನ  ನೇಮಕ್ ಮಾಡಿರುತಾು ರೆ.  ಅವರು ಕಡುವ ವರದ್ಧ ಅೆಂತಿಮವಾಗುತು ದ್.   

That is in reference to Parliament and Government of India. ಇಲಿಿ  ನಾವು ಅಷ್ಟಟ ೀ 

ಇಟಟ ದ್ು ೀವ.   ಅಪಿೀಲು ಬಂದು ಮತು ೆಂದು ಬಂದು ಹೀಗುವುದಕೆೆ  ನಾವು ಪ್ರ ಸಿೀಜರ್್ನುನ  

ಹಾಕ್ಸದ್ು ೀವ. Final authority ಶ್ರ ೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ  ಹೆರ್ಡೆಯವರು,  ಶ್ರ ೀ ನ್ಜಿೀರ್್ಸಾಬ್ರವರು,  ಶ್ರ ೀ 

ದೇವೇಗೌಡರ ಕಲದಲಿಿ  ಏನತ್ತು , ಅದೇ ರಿೀತಿ ನಾವು ಇಟಟ ದ್ು ೀವ. ಇದಕೊ  ಬೇರೆಯದಕೊ  

ಸಂಬಂಧವ್ಹಲಿ .  We are not curtailing any power of the Election Commission where it 

is said supervision, organization, conduct of election are the duties of Election 

Commission.  ಅಷ್ಟಟ  ಮಾಡಿ, delimitation ಅನುನ  regularly offices,  ಜಿಲಿ್ಯಧಿಕರಿರ್ಳು, 

ತಹಸಿೀಲ್ಯು ರ್್ರ್ಳಿೆಂದ ವರದ್ಧ ತ್ಗೆದುಕೆಂಡು ಒೆಂದು ಕ್ಮಿಟಯಲಿಿ   scrutinize  ಮಾಡಿ 

ಸಕಗರಕೆೆ  ಒಪಿಪ ಸುತಿು ದ್ು ೀವ.  Even otherwise, Rules are framed by the Government. 

Election Commission ನ್ವರು reservation Rules ಅನುನ  ಅವರೇ 
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ಮಾಡಿಕಳೆುವುದಕೆಗುವುದ್ಧಲಿ .   ಸಕಗರವೇ ಮಾಡಬೇಕಗಿತ್ತು .  ಈ ಸಲ ಅಲಿ್ಲೀನು 

ಹೆಚುಚ  ಕ್ಡಿಮೆ ಆಗಿರುವುದಕೆೆ  ನಾವು ಉತು ರ ಹೇಳುವ ಸೆಿ ತಿಗೆ ಬರಲಿಲಿ .  ಇದು set right  

ಆರ್ಲಿ ಎನುನ ವುದು ಬಿಟಟ ರೆ ಇದರಲಿಿ  ಹುನಾನ ರಪ್ಡುವಂತಹದುು  ಏನು ನ್ಮಗಿಲಿ . We have 

told that elections will be conducted in due course of time  ನಾವು ಜನ್ರಿಗೆ ವ್ಹಶಾಾ ಸ 

ಬರಲಿ, ಅವರ objection ತ್ಗೆದುಕಳೆುವುದಕೆೆ  ಅಥಾರಿಟ ಬೇಕೆೆಂದು ಮಾಡಿದ್ು ೀವ 

ಎನುನ ವುದು ಬಿಟಟ ರೆ  ನಾವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಎೆಂದು ಮಾಡುವುದ್ಧಲಿ .  ಯಾವ 

ಕ್ಮಿೀಷ್ನ್ರ್್ ಅನುನ  ನೇಮಕ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಸಕಗರ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅವರು 

ಮಾಡಿಕಟಟ ದ್ದು ರೆ.  ನಾವು ನನೆನ  ವ್ಹಧಾನ್ಸಭೆಯಲಿಿ  ಚ್ರ್ಚಗ ಮಾಡಿಬಿಟಟ ದ್ು ೀವ.   

ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದರಲಿ್ಲೀನೂ ಇಲಿ .  He is right. ನಾವು ನಾಾ ಯಾಲಯದ ಮುೆಂದ್ 

ಹೇಳಿರುವುದು ನಜ. 20ನೇ ತಾರಿೀಖ್ಯನಳಗೆ we will come with some objectives and 

material facts  ಅಲಿಿಯವರಗೆ ಅವಕಶ್ ಕಡಿ ಎೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದಕೆೆ  hurriedly  

ಮಾಡಿದ್ು ೀವ.  ಸುಳೆು  ಹೇಳಬೇಕರ್ದ ಅರ್ತಾ ವ್ಹಲಿ .  ಈ ವ್ಹಧೇಯಕ್ವನುನ  ಪಾಸ್ 

ಮಾಡಿಬಿಟಟ ರೆ, ಹಳ್ಳಯ ಜಿಲಿ್ಯ  ಪ್ರಿಷ್ತ ಆಕಟ ್ಗೆ  ತಾವಲಿರೂ ಏನು ವ್ಹಶಾಾ ಸ ಇಟಟ ದ್ಧು ೀರಾ 

ಅಲಿಿಗೆ ವಾಪ್ಸ್ ಹೀಗಿ ನಜವಾದ ರಾಜಕ್ಸೀಯ ಪ್ಟುರ್ಳನುನ , ರಾಜಕ್ಸೀಯ ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧರ್ಳನುನ  

ತಯಾರು ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ದಡಡ  ಪ್ರ ಯತನ  ಮಾಡುತ್ು ೀವ.  

 ಶಿರ ೋ ಯು.ಬಿ.ವೆಂಕಟೇಶ (ರ್ನಮನದೇಾಶನ ಹಂದ್ಧದವರು):- ಮಾನ್ಾ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈರ್ ಮಾನ್ಾ  ಮಾಧುಸಾಾ ಮಿಯವರ ವಾಕಚ ತ್ತಗಯ್ಕೆೆ  ನಾವೇನು 

ಹೇಳುವುದಕೆಗುವುದ್ಧಲಿ .  ಆದರೆ  ಪ್ರ ತಿ ಸಲ ನಾಾ ಯಾಲಯಕೆೆ  ಹೀಗುವ ಮೊದಲ ದ್ಧವಸ 

ಬರುತಾು ರೆ,  ಇೆಂತಹದು ನುನ  ಮಂಡಣೆ ಮಾಡುತಾು ರೆ.  ಆರು ತಿೆಂರ್ಳ ಹೆಂದ್ ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ 

ಚುನಾವಣೆ ಇತ್ತು , ಅದು ಸುಪಿರ ೀೆಂ ಕೀಟ್ಗನ್ಲಿಿ  ಇತ್ತು .  ತರಾತ್ತರಿಯಲಿಿ  ಪಾಸ 

ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಹೀದರು.  ನಾವು ಮೂರು ತಿೆಂರ್ಳಲಿಿ  ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ು ೀವೆಂದು 

ಹೇಳಿದರು, ಎಲಿಿ  ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿದರು?  ಇನುನ  delimitation ಆರ್ಲಿಲಿ .  ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ  

ಕುರಿತಂತ್ ಅವರು ವ್ಹಧೇಯಕ್ವನುನ  ತಂದ್ದರ್ಲೇ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಒೆಂಬತ್ತು  ತಿೆಂರ್ಳು 

ಆರ್ಬೇಕಗಿತ್ತು .  ಈರ್ ಸುಮಾರು ಒೆಂದು ವಷ್ಗವಾಗಿದ್.  ಸಕಗರ ಯಾವಾರ್ ಚುನಾವಣೆ 

ಮಾಡುತು ದ್?  ಸಕಗರಕೆೆ  ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಕ್ನಕ್ರವೇ ಇಲಿ  ಅಥವಾ 

ಚುನಾವಣೆಯೇ ಬೇಕಗಿಲಿ .  ಬರಿೀ ಚುನಾವಣೆಯನುನ  ಮುೆಂದೂಡುವುದು, ಯಾರನ್ನ  ಬೇಕು 

ಅವರನುನ   ಕೂರಿಸಿ ಆಡಳಿತ ನ್ಡೆಸಿಕಳೆುವುದು ಎಷ್ಟ ರ ಮಟಟ ಗೆ ಸರಿಯಾಗುತು ದ್?   
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 ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ರ್ಮಧುಸಿಾ ಮ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ನಾನು ಈಗ್ರರ್ಲೇ 

ಹೇಳಿದಿ್ ೀನೆ. 2022 census report ಬರುವವರೆಗೂ ಈ ಕೆಲಸಕೆೆ  ಕೈಹಾಕ್ಬಾರದು ಎನುನ ವ 

ಭಾವನೆ ನ್ಮಗೆ ಇದು ದುು  ಸತಾ .  ಆದರೆ ನಾವು ಕಟಟ ರುವ ನಯಮದ ಕೆಳರ್ಡೆ he is 

empowered because population criteria for Zilla Panchyath area ಅನುನ  40,000 ದ್ಧೆಂದ 

35,000ಕೆೆ  ಇಳಿಸಿರುವ ಒೆಂದೇ ಕರಣಕೆ ಗಿ ಅವರು ಮಾಡುತಾು ರೆೆಂದು ನಾವು ಭಾವ್ಹಸಿರಲಿಲಿ . 

Available latest  population data for delimitation is the mandatory provision. That is 

the law. ಆ population data ಮೇಲ್ಲ ಇವರು ಮಾಡಬೇಕು. ಇವರು  2011ರ ಜನ್ರ್ಣತಿಯ 

ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಲ ಮತು ೆಂದು ಸಲ ಮಾಡುತಾು ರೆೆಂದು ನಾವು ಭಾವ್ಹಸಿರಲಿಲಿ . ಯಾವಾರ್ ಈ 

ಪ್ರಿಸೆಿ ತಿ ನಮಾಗಣವಾಯಿತ್ತ, objection raise   ಆಯಿತ್ತ, ಆರ್ ನಾವು ಈ ಕ್ಡೆ ರ್ಮನ್ 

ಕಟಟ ರುವುದು ನಜ.  ಮೊದಲೇ ನಾವು anticipate  ಮಾಡಿರಲಿಲಿ .  

 ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟಿ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರು 

ಸಾೆಂದಭಿಗಕ್ವಾಗಿ  ಸಮಸೆಾ ರ್ಳನುನ  ನವಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರ ಯತನ ದ ಆತಂಕ್ದಲಿಿದ್ದು ರೆ.  

ಇದನುನ  ಏಕೆ ಮೈಮೇಲ್ಲ ಎಳದುಕಳೆು ತಿು ದ್ದು ರೆ ಎೆಂದು   ನ್ನ್ಗೆ ಆತಂಕ್ವಾಗುತಿು ದ್. ಅಕ್ಷರಶಃ 

ಇಷ್ಟಟ  ಹತಿು ಗೆ ಚುನಾವಣೆಯಾಗಿ ಜಿಲಿ್ಯ  ಪಂಚಾಯಿತಿಯವರು, ತಾಲಿೂಕು 

ಪಂಚಾಯಿತಿಯವರು ಅಧಿಕರಕೆೆ  ಬರಬೇಕಗಿತ್ತು .   

 ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎಸ.ಈಶಿ ರಪಾ (ಗ್ರರ ಮೋಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ  ರಜ  

ಸಚಿವರು):- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ಇದರಲಿಿ  ಆಕಿೆೀಪ್ಣೆರ್ಳನುನ  ಹಾಕ್ಸರುವುದನುನ  

ತಾವಲಿರೂ ರ್ಮನಸಿದ್ಧು ೀರಿ.  ಬಿಜೆಪಿ, ಕೆಂಗೆರ ಸ್, ಜೆಡಿಎಸ್, ಎಲಿ್ಯ  ಪ್ಕ್ಷದವರೂ 

ಆಕಿೆೀಪ್ಣೆರ್ಳನುನ  ಸಲಿಿಸಿದ್ದು ರೆ.  2600 ಕೆ್ಸೆಂತಲೂ ಹೆಚಿಚ ನ್ ಆಕಿೆೀಪ್ಣೆರ್ಳು ಬಂದ್ಧವ.  

ಸರಿಯಾಗಿದ್ಧು ದು ರೆ ಆಕಿೆೀಪ್ಣೆರ್ಳನುನ  ಹಾಕುತಿು ದು ರೆ?   ಇಲಿಿ  ತಾವಲಿರೂ ಎದ್ 

ಮುಟಟ ಕೆಂಡು ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ  ಇದು ಸರಿಯಿಲಿ , ಅದಕೆ ೀಸೆ ರವೇ ಆಕಿೆೀಪ್ಣೆರ್ಳನುನ  

ಹಾಕ್ಸದಿ್ ೀವ ಎೆಂದು ಹೇಳಿ.   ತಮಗೆಲಿರಿಗೂ ಈ ಅವಾ ವಸೆೆ  ಸರಿಯಾರ್ಬೇಕು ಎೆಂಬುದರಲಿಿ  

ಆಸಕ್ಸು  ಇದ್ಯೀ ಇಲಿವೀ?  ಹಾಗ್ರಗಿ ಇದನುನ  ನಾವು ವ್ಹಧಿ ಇಲಿದ್ಯೇ ಈ 

ವ್ಹಧೇಯಕ್ವನುನ  ತಂದ್ಧದ್ು ೀವ.  2600 ಕೆ್ಸೆಂತಲೂ ಹೆಚುಚ  ಜಿಲಿ್ಯ  ಪ್ರಿಷ್ತಿು ನ್ ಸದಸಾ ರು ಪ್ರ ಶೆನ  

ಮಾಡುತಿು ದ್ದು ರೆ.   ಈ ರಿೀತಿ delimitation ಮಾಡಿರುವುದು ಸರಿಯಿಲಿ , ಇದಕೆೆ ೀನಾದರೂ 

ಒೆಂದು ಪ್ರಿಹಾರವನುನ  ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಕೇಳುತಿು ದ್ದು ರೆ.  ಮಾನ್ಾ  ಅಪಾಪ ಜಿಗೌಡರೇ, 

ಹೌದೀ ಇಲಿವೀ ಎೆಂಬುದನುನ  ಹೇಳಿ.  
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 ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟಿ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಯಾರು  delimitation 

ಮಾಡಿರುವುದು ಸರಿಯಿಲಿ  ಎೆಂದು ಹೇಳುತಿು ದ್ದು ರೆ?  ಯಾರು ಯಾರೀ ಚುನಾವಣೆಗೆ 

ಹೀರ್ಬೇಕು ಅೆಂದುಕೆಂಡುಬಿಟಟ ದ್ದು ರಲಿ್ಯ  ಅವರು ಆ ರಿೀತಿ ಹೇಳುತಿು ದ್ದು ರೆ.  

 ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎಸ.ಈಶಿ ರಪಾ :- ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಲಿವುದು ಬೇರೆ, ಸಪ ಧ್ಯಗ ಮಾಡುವುದು ಬೇರೆ,  

ಈ delimitation ಬೇರೆ.  ಇದು ಸರಿಯಿಲಿ  ಎೆಂದು ಅವರೆಲಿರೂ ಹೇಳುತಿು ದ್ದು ರೆ.  ಇನುನ  

ಮುೆಂದಕೆೆ  ನಮಾ  ಇಷ್ಟ . 

 ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟಿ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈರ್ ನ್ಮಾ  ಇಷ್ಟ , ಕ್ಷ್ಟ ದ 

ಪ್ರ ಶೆನ ಯಲಿ . ಇದು ಸೈದಿ್ದೆಂತಿಕ್ ನೆಲರ್ಟಟ ನ್ಲಿಿ  ಚ್ರ್ಚಗ ಮಾಡಿ ನಣಗಯ 

ತ್ಗೆದುಕಳೆಬೇಕದ ವ್ಹಚಾರ.  ಈರ್ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೀರ್ದ ಮೇಲ್ಲ 2000 ಅಪಿೀಲುರ್ಳ 

ವ್ಹಚಾರಣೆ ಹೀಗಿದ್. Not against Government. ಯಾರು ಚುನಾವಣೆ ಆಯೀರ್ 

ಪುನ್ರ್್ವ್ಹೆಂರ್ಡಣೆ ಮಾಡಿದರೀ, ಮಿೀಸಲ್ಯತಿ ಮಾಡಿದರೀ ಅವರು ಎದುರಿಸುತಾು ರೆ.  

ಪ್ರಿಹಾರ ಕಡುತಾು ರೆ.  ಇದು ಅವರ ಕ್ತಗವಾ .  ಅವರೇನು ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದರೆ, ಚುನಾವಣೆ 

ಆಯೀರ್ದ ನೆರಳಿನ್ಲಿಿ  ಈ ಆಯೀರ್ ಮಾಡುವುದ್ದದರೆ ನ್ನ್ಗೆ ಅಡಿಡ  ಇಲಿ .  ಆದರೆ ಇದು 

ಸಕಗರದ ನೆರಳಿನ್ಲಿಿ  ಆಗುತಿು ದ್.  ಈರ್ ಸಕಗರದ ಮೇಲ್ಲ 2000  ಅಪಿೀಲುರ್ಳಲಿ , 20,000 

ಅಪಿೀಲುರ್ಳು ಬರುತು ವ.  ಇದನುನ  ಸಕಗರ ಹುಡುಗ್ರಟಕೆಗೆ ತ್ಗೆದುಕಳೆುವುದು ಬೇಡ.  

 ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ರ್ಮಧುಸಿಾ ಮ:- ಮಾನ್ಾ  ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರೇ, ಸಕಗರ ನರಂತರ.  ಮಾನ್ಾ  

ಎಚ.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ್ರವರು ನಾಾ ಯಾಲಯಕೆೆ  ಬಂದು ನಲಿುವುದಕೆಗುತು ದ್ಯೇ? We are 

bound to stand before Court.  

 ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟಿ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- Please allow me to complete my say. ನ್ನ್ನ  

ವ್ಹಚಾರವನುನ  ಹೇಳುವುದಕೆೆ  ಬಿಡಿ. 

 ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎಂ.ಇಬಾರ ಹಿಂ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಸದಾ ಕೆೆ  ಸಕಗರಕೆೆ  ಚುನಾವಣೆ 

ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಇರ್ಚಛ ಯಿಲಿ .  ಚುನಾವಣೆ ಮುೆಂದೂಡುವುದಕೆೆ  ಏನೇನು ಬೇಕೀ 

ಅದ್ಲಿವನುನ  ಮಾಡುತಿು ದ್ದು ರೆ.  ನಾವೇನು ಮಾಡುವುದಕೆಗುವುದ್ಧಲಿ . We are ready for it. 

 ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ರ್ಮಧುಸಿಾ ಮ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಿ.ಎೆಂ.ಇಬಾರ ಹೆಂ ರವರೇ, ಅವತಿು ನೆಂದ 

ಇವತಿು ನ್ವರೆಗೂ ಆಗಿರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲಿ್ಲಲಿ್ಯ  ನಾವು ಮುೆಂದ್ಧದ್ು ೀವ.  

ಪಾಲಿಗಮೆೆಂಟ್ನ್ಲಿೂ  ಮುೆಂದ್ಧದ್ು ೀವ.      



«¥À/17.09.2021/86 

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

783/17-09-2021/12-30/bkp-bns 

ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸಿ. ರ್ಮಧುಸಿಾ ಮ(ಮುಂದು)  

ಎಲಿ್ಲಲಿಿ  ಕಪ್ೀಗರೇಷ್ನ್ ಚುನಾವಣೆರ್ಳು ಆಗಿವ, ಅೆಂತಹ ಕ್ಡೆರ್ಳಲಿಿ  ಎಲಿ್ಯ  ನಾವು 

ಮುೆಂದ್ ಇದ್ು ೀವ.   ನ್ಮಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಎೆಂದರೆ ಏತಕೆೆ  ಭಯ ಎೆಂದು ಕೆಂಡಿದ್ಧು ೀರಿ?  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸಿ. ರ್ಮಧುಸಿಾ ಮ: ಮಂತಿರ ಮಂಡಲ ಆದ್ದಗಿನೆಂದ ಈರ್ಚಗೆ ಹೇಳುತಿು ದ್ು ೀನೆ. 

ನಾವು ಒೆಂದು ಚುನಾವಣೆ ಬಿಟಟ ರೆ ಎಲಿಿಯೂ ನಾವು ಮುಖ್ಭಂರ್ವಾಗುವ ಸೆಿ ತಿಗೆ ನ್ಮಾ  ಪ್ಕ್ಷ, 

ನ್ಮಾ  ಸಕಗರ ಬಂದ್ಧರಲಿಲಿ . ಇದಕೆೆ  ನಾವು ಏಕೆ ಹೆದರಿಕಳೆೊೀಣ?  ಏಕೆ ನೀವು ಆ ರಿೀತಿ 

ಭಾವ್ಹಸುತಿು ದ್ಧು ೀರಿ?  

ಶಿರ ೋಕೆ.ಟಿ. ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:-ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,   

(ಗೊಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸಿ. ರ್ಮಧುಸಿಾ ಮ: ಮಾನ್ಾ  ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರೆ, ಒೆಂದೇ ನಮಿಷ್. 

ಬೆಂರ್ಳೂರಿನ್ದುು  ಹೇಳಿದ್ಧು ೀರಿ. ಎಷ್ಟಟ  ಜನ್ರು ಇದನುನ  ಕೇಳಿರುವುದು? ಎಲಿ್ಯ  

ಪಾಟಗಯವರೂ ಇದನುನ  ಕೇಳಿದ್ದು ರೆ.  ಇದರಲಿಿ  joint select Committee ಮಾಡಿ ನಾವು 

ತಿೀಮಾಗನ್ ತ್ಗೆದುಕೆಂಡಿದ್ು ೀವ. Minimum 200 wards ಈಗ್ರರ್ಲೇ . . . .  

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎಂ.  ಇಬಾರ ಹಿಂ:- ಮಾನ್ಾ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರ ಎದುರಿಗೆ 

argue ಮಾಡುವುದಕೆಗುವುದ್ಧಲಿ .  

ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸಿ. ರ್ಮಧುಸಿಾ ಮ: ಆಗುವುದ್ಧಲಿವೆಂದರೆ ಒಪಿಪ ಕೆಂಡುಬಿಡಿ. ಮತ್ು  ಇನುನ  

ಏನು ಮಾಡುವುದು?  

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎಂ.  ಇಬಾರ ಹಿಂ:- ಇಲಿಿರುವ product ನೀವು. ನ್ಮಗೆ ಕ್ಷ್ಟ ವಾಗುತು ದ್. 

ಎದುರುರ್ಡೆ ಕ್ಷ್ಟ ವಾಗುತು ದ್. 

ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪ್ರಟಿೋಲ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಾ  

ಸಭಾಪ್ತದ್ಧಯವರೆ, ನಮಾ  ಉದ್ು ೀಶ್ ಬಹಳ ಸರಳವ್ಹದ್. ಒಟುಟ  ಚುನಾವಣೆಯಿದ್, ನೀವು 

ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ. They will bring  some important material and   facts, ಅದನುನ  

ಅವರು ಕೀಟ್ಗಗೆ produce ಮಾಡುತ್ು ೀವೆಂದರೆ ಈ ಬಿಲ್ಗೆ ತಿದುು ಪ್ಡಿ ಮಾಡಿ O.M. 
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ಕಟಟ ರೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತು ದ್ೆಂದು ದದದದದ ನ್ನ್ರ್ನಸುತು ದ್ ನಮಗೆ ಅಧಿಕರ 

ವ್ಹಕೇೆಂದ್ಧರ ೀಕ್ರಣ ವಾ ವಸೆೆಯಲಿಿ  ನಂಬಿಕೆಯಿದ್ಯೀ ಇಲಿವೀ ಅನಸುತು ದ್. ಏಕೆೆಂದರೆ, 

ತಾವು ರಾಜಕರಣ ಹೇಗೆ ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಿದ್ಧು ೀರೀ ಅದೇ ರಿೀತಿ ನಾನೂ ಕೂಡ ಜಿಲಿ್ಯ  

ಪ್ರಿಷ್ತ್ ಸದಸಾ ನಾಗಿಯೇ ರಾಜಕರಣ ಪಾರ ರಂಭ ಮಾಡಿದ್ು ೀನೆ. ಅದಕೆೆ  ನ್ಮಗೆ ಅಧಿಕರ 

ವ್ಹಕೇೆಂದ್ಧರ ೀಕ್ರಣ ವಾ ವಸೆೆಯಲಿಿ  ಬಹಳ ನಂಬಿಕೆಯಿದ್. ತಾಲಿೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಗೆ 

ಚುನಾವಣೆ ನ್ಡೆಯಲಿ ಬಿಡಿರ . ಈ ರಾಜಾ ದ ಜನ್ರು ನಣಗಯ ಕಡುತಾು ರೆ. ನಮಗೆ ಏನು 

ಸಮಸೆಾ ? ನಮಗೆ ಸಾ ಲಪ  ಭಯ ಭಕ್ಸು  ಇರುವ ಹಾಗೆ ಕಣುತಿು ದ್. ಮುೆಂದ್ಧನ್ ಅಸೆೆಂಬಿಿ ಗೆ  ನಮಗೆ 

ದ್ಧಕಿೂಚಿಯಾಗುವ ಹಾಗೆ ಕಣುತು ದ್. 

ಶಿ ರ ೋ  ಕೆ.ಟಿ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ :  ಬಿಡಿ ಸರ್್.್Don’t್dilute್it್sir. 

ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪ್ರಟಿೋಲ : ಈರ್ ಅಸೆೆಂಬಿಿ  ನೂಾ ಸ್ ನೀಡುವುದ್ದದರೆ 

ಮುಖ್ಭಂರ್ವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಕಣುತು ದ್. ಮುಖ್ವ್ಹರುವುದ್ಧಲಿವೆಂದು ತಾವು ಈ ಬಿಲ್ಅನುನ  

ತಂದ್ಧದ್ಧು ೀರಿ. . . . . . 

  (ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ರ್ಮನಯ  ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು ಸಭಾ ಪಿೋಠವನುನ ಅಲಂಕರಿಸಿದರು) 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟಿ.  ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ಇಬಬ ರು ಸಚಿವದಾ ಯರ 

ಮಾತ್ತರ್ಳನುನ  ನಾನು  ಆಲಿಸಿದ್ು ೀನೆ. ನ್ಮಾ   ಸಮಸೆಾ  ಏನೆೆಂದರೆ, ತಿದುು ಪ್ಡಿ  

ವ್ಹಧೇಯಕ್ದ್ಧೆಂದ ಮತ್ತು  ಇಡಿೀ ಸೆ ಳಿೀಯ ಸಂಸೆೆ ರ್ಳ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಿದಿ ತ್ ಶೂನ್ಾ ಕೆೆ  ಹೀಗಿ 

ನೆಂತಿದ್. Again we  will restart. ಈರ್ 8-10 ತಿೆಂರ್ಳುರ್ಳಿೆಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ತಾಲಿೀಮೆಲಿ್ಯ  

ಹಳ್ಳಗೆ ಹೀಯಿತ್ತ. ನೀವು ground reality ಅಥಗ ಮಾಡಿಕಳೆಿ . ಈರ್ ಒೆಂದು ಹಂತಕೆೆ  

ತಲುಪಿದ್ಧು ೀರಿ. ಪುನ್ರ್್ ವ್ಹೆಂರ್ಡಣೆಯಾಯಿತ್ತ, ಮಿೀಸಲ್ಯತಿಯಾಯಿತ್ತ, ಘೀಷ್ಣೆಯಾಯಿತ್ತ. 

ಇಡಿೀ ಜನ್ರು ಈರ್ ಒೆಂದೆಂದು ಕಿೆ ೀತರ ದಲಿಿ  5-10 ಆಕೆಂಕಿ್ಸ ರ್ಳು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರ ಚಾರದಲಿಿ  

ಕ್ಳ್ಳದ 10 ತಿೆಂರ್ಳುರ್ಳಿೆಂದ ಇದ್ದು ರೆ. ಇಷ್ಟಟ  ಹತಿು ಗೆ ಸೆ ಳಿೀಯ ಸಂಸೆೆ ರ್ಳಲಿಿ  

ಚುನಾವಣೆಯಾಗಿ ಈರ್ ಎಲಿರೂ ಅಧಿಕರಕೆೆ  ಬರಬೇಕಗಿತ್ತು . ನ್ನ್ನ  ಊರಿನ್ ಒೆಂದು ಜಿಲಿ್ಯ  

ಪಂಚಾಯತಿ ಕಿೆ ೀತರ ದಲಿಿ  9 ಆಕೆಂಕಿ್ಸ ರ್ಳು ಇದ್ದು ರೆ. ಕೀವ್ಹಡ್-19 ಸಮಯದಲಿಿ  ನೀವು 

ನೆರವ್ಹಗೆ ಬರಲಿಲಿ , ಅವರುರ್ಳು ಅೆಂದರೆ ಆಕೆಂಕಿ್ಸ ರ್ಳು ನೆರವ್ಹಗೆ ಬಂದರು. ನಮಗೆ ಅದು 

ಗತಿು ಲಿ . ಇದು ಎಲಿಿಗೆ ಹೀಗಿ ನೆಂತಿದ್ ಎೆಂದರೆ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದು ಹೀಗಿ ಇಷ್ಟಟ  

ಹತಿು ಗೆ ಅವರು ಆಡಳಿತಕೆೆ  ಬರಬೇಕಗಿತ್ತು .   ಏಕೆೆಂದರೆ, ಅವರೆಲಿ್ಯ  ಮಾಜಿ ಜಿಲಿ್ಯ  

ಪಂಚಾಯತಿ, ತಾಲಿೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸಾ ರಿದ್ದು ರೆ. ಈರ್ ನ್ನ್ಗೆ ಒೆಂದು ಅನುಮಾನ್ 
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ಏನು ಶುರುವಾಗಿದ್ ಎೆಂದರೆ, ಮಾನ್ಾ  ಅಪಾಪ ಜಿ ಗೌಡರು ಮತ್ತು  ಶ್ರ ೀ  ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನವಾಸ     

ಪೂಜಾರಿರವರು  ಸೇರಿದಂತ್ ಒಟುಟ  25 ಜನ್  ಸೆ ಳಿೀಯ ಸಂಸೆೆ ರ್ಳಿೆಂದ   ಚುನಾಯಿತರಾಗಿ 

ಇಲಿಿಗೆ ಬರುವಂತಹವರಿಗೆ   next Zilla Panchayath, Taluk Panchayath  members  vote 

ರ್ಳೇ ಇರುವುದ್ಧಲಿ . ಈಗಿನ್ ವಾ ವಸೆೆ ಗೆ ನೀವು ಹೀಗುವುದ್ದದರೆ ಡಿಸೆೆಂಬರ್್ ನಳಗೆ ಸೆ ಳಿೀಯ 

ಸಂಸೆೆ ರ್ಳ ಚುನಾವಣೆಗೆ 25 ಜನ್ರಿಗೆ ಆರ್ಬೇಕ್ಲಿವೇ?  ಇವರ  voters ಬರುವುದೇ ಇಲಿ , ಇವರ 

voters ಬರುವುದಕೆೆ  ಸಾಧಾ ವೂ ಆಗುವುದ್ಧಲಿ . ಏಕೆೆಂದರೆ, ಮತ್ು  ಸ್ನೆನ ಯಿೆಂದ ನೀವು ಶುರು 

ಮಾಡುತಿು ದ್ಧು ೀರಿ. ನಮಾ  ಪ್ರವಾಗಿ ನ್ನ್ನ  ಮಾತ್ತ ಏನೆೆಂದರೆ, ಎಲಿ್ಯ  ಮುಗಿದು ಹೀಗಿ, 

ಒೆಂದಷ್ಟಟ  objections ಗೆ, Election Commission ನ್ಲಿಿ  ಏನಾದರೂ ಪ್ರಿಹಾರ ಹುಡುಕ್ಪ್ಪ  

ಎೆಂದರೆ ಮುಗಿದು ಹೀಯಿತ್ತ. There ends the matter. ಇಲಿ , ಈ ಚುನಾವಣೆಯನುನ  

ನಾವು ಮುೆಂದಕೆೆೀ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಎನುನ ವುದ್ದದರೆ ಈ ಪ್ರ ಯತನ . ಏಕೆೆಂದರೆ, ಈ ವ್ಹಧೇಯಕ್  

ಇನೂನ  ಪೂಣಗವಾಗಿಲಿ . ಇದರಲಿಿ  ಯಾವುದೂ ಏನೂ ಪುನ್ರ್್ ವ್ಹೆಂರ್ಡಣೆ ಮಾಡುವುದು 

ಯಾರು, ಏನು ಇದ್ಲಿ್ಯ  ಇದ್, ಅದಕೆೆ  ಗೈಡ್ಲೈನಿ್  ಏನು ಮತ್ತು  reservation 

ಮಾಡುವವರದುು  ಏನು ಇದಕೆೆಲಿ್ಯ  ಇಲಿಿ  ಸಪ ಷಿಟ ೀಕ್ರಣವ್ಹಲಿ . ನಾನು ಇಲಿಿ  ಕ್ಣುಣ  

ಆಡಿಸಿದುು  ಅಷ್ಟಟ . ಓದುವುದಕೆೆ  ಸಮಯಾವಕಶ್ ಕಟಟ ದು ರೆ ಇನೂನ  ಹೆಚಿಚ ಗೆ ನಾನು 

ಹೇಳುತಿು ದ್ು ನೀ ಏನೀ ಗತಿು ಲಿ . ಏನೇನು lacunae ಇದ್, ಏನೇನು ಲ್ಗೀಪ್ರ್ಳಿವ, ನೀವು 

ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕಗಿತ್ತು  ಎೆಂದು ನಾನು ಹೇಳುತಿು ದ್ು . ಈರ್ ನ್ನ್ನ  

ಪ್ರ ಶೆನ  ಏನೆೆಂದರೆ, ದ್ಧವಂರ್ತ ಮಾನ್ಾ  ಅಬುು ಲ್ ನ್ಸಿೀರ್್ ಸಾಹೇಬರು ಹಾಗೂ ದ್ಧವಂರ್ತ  

ಮಾನ್ಾ  ರಾಮಕೃಷ್ಣ  ಹೆರ್ಡೆಯವರು ಅದಕೆೆ  ಶ್ಕ್ಸು  ತ್ತೆಂಬಿದರು. ಮಾನ್ಾ  ದೇವೇಗೌಡರು ಈ 

ಮಹಳ್ಳಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹೆಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಮಿೀಸಲ್ಯತಿ ಕಟಟ ರು. ಯಾರು ಅಧಿಕರ ಇಲಿದೇ 

ಇರುವವರು ಅೆಂದರೆ ನ್ಮಾ ಲಿಿ  scavengers ಕೂಡ ಗ್ರರ ಮಪಂಚಾಯಿತಿಯ member ಆಗಿ 

ಅಧಾ ಕ್ಷರಾಗಿಬಿಟಟ ರು. ಜಿಲಿ್ಯ  ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಎೆಂತ್ೆಂತಹವರು ಬಂದರು?  ಆ reservation 

ವಲಯದ್ಧೆಂದ ಬಂದರು. ಒೆಂದು ರಿೀತಿಯ ದಡಡ  ಬದಲ್ಯವಣೆಯೇ ಆಗಿ ಹೀಯಿತ್ತ. ಆ 

ಮಹಳ್ಳಯರು, ಹೆಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಾ  ಜಾತಿಯ ವರ್ಗದಲಿಿ  

ಬದಲ್ಯವಣೆರ್ಳಾಯಿತ್ತ. ಅಷ್ಟ ರಮಟಟ ಗೆ ಸೆ ಳಿೀಯ ಸಂಸೆೆ ರ್ಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಾು  ಬಂದವು. 

ಒೆಂದು ಕಲದಲಿಿ  ನೀವಲಿ್ಯ  ಜಿಲಿ್ಯ  ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸಾ ರು ಎೆಂದರೆ ಎೆಂ.ಎಲ್.ಎ.ರ್ಳು 

ಎೆಂದು ಆಗುತು ದ್, ಇಲಿಿ  ಕಪ್ಗರೇಟರ್್ರ್ಳು ಇದು  ಹಾಗೆ ಆಗುತು ದ್. ಈರ್ ಅವರುರ್ಳಿಗೆಲಿ್ಯ  

ನೀವು ಜಿೀವ ತ್ಗೆದ್ಧದ್ಧು ೀರಿ. ಮತ್ು   ಕೂಡ ಜಿೀವ ತ್ಗೆಯುವಂತಹ ಪ್ರ ಯತನ ವಾಗುತಿು ದ್ಯೀ 

ಏನೀ ಎೆಂದು ನ್ನ್ಗೆ ಕಡುತಿು ದ್.  
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ಆದಿ ರಿೆಂದ, ನಾನು ಏನು ನ್ಮಾ  ಸಚಿವದಾ ಯರಿಗೆ ಮನ್ವ್ಹ ಮಾಡುವುದೇನೆೆಂದರೆ,  

ಈರ್ ಇರುವ ಸಣಣ -ಪುಟಟ  ಗ್ರಯರ್ಳನುನ  ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ವಾ ವಸೆೆಯನುನ  ಮುೆಂದುವರೆಸಿ 

ಶ್ೀಘರ ವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡುವುದು ಎಲಿ್ಯ  ದೃಷಿಟ ಯಿೆಂದಲೂ ಸರಿಯಿದ್.  ನೀವು 

ಹಸದ್ದಗಿ operation ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ, ಹಸದ್ದಗಿ ಜಿೀವ ಕಡುತ್ು ೀನೆ, ಅವರನುನ  

ಬಳ್ಳಸುತ್ು ೀನೆ ಎನುನ ವುದ್ದದರೆ ಅದು ಮತ್ು  ನೆನೆಗುದ್ಧಗೆ ಬಿೀಳುವ ವ್ಹಚಾರವಾಗಿದ್. ಇನೂನ  6 

ತಿೆಂರ್ಳುರ್ಳ ಕಲ ನೀವು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಆಗುವುದ್ಧಲಿ . ಏಕೆೆಂದರೆ ಪುನ್ರ್್ 

ವ್ಹೆಂರ್ಡಣೆಯಾರ್ಬೇಕು, ಮಿೀಸಲ್ಯತಿಯಾರ್ಬೇಕು, ನೀಟಫಿಕೇಷ್ನ್ಗೆ 45-60 ದ್ಧವಸರ್ಳ ಕಲ 

ಸಮಯಾವಕಶ್ ಕಡಬೇಕಗುತು ದ್, ನಂತರ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲಿಿಯವರೆಗೆ 

ಜಿಲಿ್ಯ  ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗೂ ತಾಲಿೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿರ್ಳ  ಕ್ಥೆಯೇನು? ಎಲಿವನೂನ  

ಅಧಿಕರಿರ್ಳ ಕೈಗೆ ಕಟುಟ ಬಿಡುವುದ್ದ? ಅವರೆಲಿರೂ ದಬಾಗರು ಮಾಡುವುದ್ದ? This is not 

good. ಹಾಗ್ರದರೆ ಈರ್ ಅಸೆೆಂಬಿಿಯನುನ  ಪುನ್ರ್್ ವ್ಹೆಂರ್ಡಣೆ ಮಾಡುತ್ು ೀವ, ಅಸೆೆಂಬಿಿಯನುನ  

ತ್ಗೆದು 6 ತಿೆಂರ್ಳುರ್ಳು ಮಡಗಿಬಿಡುವುದ್ದ? ಆ ಪ್ರಿಸೆಿ ತಿಯನುನ  ಈರ್ ನೀವು ನಮಾಗಣ 

ಮಾಡುತಿು ದ್ಧು ೀರಿ. ತಾಲಿೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲಿ್ಯ  ಪಂಚಾಯಿತಿರ್ಳನುನ  ಶೂನ್ಾ ಕೆೆ  

ಕ್ಳುಹಸುತಿು ದ್ಧು ೀರಿ. This is not advisable. ನಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆೆಂದರೆ, ನೀವು ಚುನಾವಣೆ 

ಆಗುವುದಕೆೆ  ಹೇಗ್ರದರೂ ಶ್ಕ್ಸು  ತ್ತೆಂಬಿ, ನಮಾ  ಅಧಿಕರಿರ್ಳನೆನ ೀ ಕಡಿ. ಸಣಣ -ಪುಟಟ  

ವಾ ತಾಾ ಸರ್ಳನುನ  ಅವರು ಸರಿಪ್ಡಿಸಲಿ. ಹೈಕೀಟ್ಗಗೆ ಉತು ರ ಕಡಿ. ಆದಷ್ಟಟ ಬೇರ್ 

ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿ. ಈ ಸಣಣ -ಪುಟಟ ದು ನುನ  ಸರಿಪ್ಡಿಸುವ ಬದಲು ಮತು ೆಂದು 

ಆಯೀರ್ವನುನ  ಮಾಡಿ ಹಸದ್ದಗಿ create ಮಾಡಿ, ಅವರ ಸಮಸೆಾ ರ್ಳನುನ  ಮೈಮೇಲ್ಲ 

ಎಳ್ಳದುಕೆಂಡು, ಆರ್ 5 ಸಾವ್ಹರ ಜನ್ರು appeal ಗೆ ಹೀಗಿ ಈ ಸಮಸೆಾ ರ್ಳು ಆಗುತು ದ್ಯೇ 

ಎನುನ ವಂತಹ ಆತಂಕ್ ನ್ಮಾ ನುನ  ಕಡುತಿು ದ್. ಏಕೆೆಂದರೆ, ಪುನ್ರ್್ವ್ಹೆಂರ್ಡಣೆಯಾರ್ಲಿ, 

ಮಿೀಸಲ್ಯತಿಯಾರ್ಲಿ  ಸವಗರನೂನ  ಸಮಾಧಾನ್ ಮಾಡುವುದ್ಧಲಿ . ನಮಗೆ ನಷೆ್ಟರ 

ಮಾಡುವಂತಹವರು, ವ್ಹರೀಧಿರ್ಳೇ ಜಾಸಿು ಯಾಗುತಾು ರೆಯೀ ಹರತ್ತ ನಮಾ  ಪ್ರ 

ಯಾರೂ ಬರುವುದ್ಧಲಿ . ಈರ್ ಆಗಿ ಹೀಗಿದ್.   ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಎೆಂದು  ಹೇಳಿದ್ದರ್  ಏನು 

ಮಾಡುತಿು ೀರಿ? ನಮಾ  ಆದೇಶ್ದ ಅಧಾ ಕ್ಷ  ಅಲಿಿ    ಇರುತಾು ರೆ. ಮಾನ್ಾ  

ಮಾಧುಸಾಾ ಮಿಯಣಣ ನ್ವರೆ, ಮಾನ್ಾ  ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶ್ಾ ರಪ್ಪ ನ್ವರು ಏಕೆ ಮಾಡಿಸಲಿಲಿ  ಎೆಂದು 

ಅವರು ಹಡಿದುಕಳೆುತಾು ರೆ. ನಮಗೆ ಆರ್ ನಷೆ್ಟರ ಜಾಸಿು ಯಾಗುತು ದ್. ಈರ್ 

ನಷ್ಟಾ ರವಾಗುವುದ್ಧಲಿ , ಈರ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಪ್ಪ  ಇದು election commission ಕೆಲಸ 

ಎನುನ ತಾು ರೆ, ಇದು ಮುಗಿದು ಹೀಯಿತ್ತ. There ends the matter. ಆಮೇಲ್ಲ ಏನು 
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ಹೇಳುತಿು ೀರಿ? You cannot escape. ಜನ್ರಿಗೆ ಉತು ರ ಕಡುವುದಕೆೆ   ಕ್ಷ್ಟ ವಾಗುತು ದ್. ಅದಕೆೆ  

ನಾನು ಹೇಳುವುದು. ನಮಾ  ಮೈಮೇಲ್ಲ ಏಕೆ ಎಳ್ಳದುಕಳೆು ತಿು ದ್ಧು ೀರಿ ಎೆಂದು ಹೇಳುತಿು ದ್ು ೀನೆ. 

ಮತ್ು  ನಮಾ  ಪ್ರವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುತಿು ದ್ು ೀನೆ. ಮೈಮೇಲ್ಲ ಏಕೆ ಎಳ್ಳದುಕಳೆು ತಿು ದ್ಧು ೀರಿ ಎೆಂದು 

ಹೇಳುತಿು ದ್ು ೀನೆ, ಮತ್ು  ವಾಪ್ಸಿು  ಶೂನ್ಾ ಕೆೆ  ಏಕೆ ಹೀಗುತಿು ೀರಿ, ಅಲಿಿೆಂದ ಏಕೆ start 

ಮಾಡುತಿು ೀರಿ, ಇವುರ್ಳ ಕ್ಥೆ ಏನು ಮಾಡುತಿು ೀರಿ?  ಈ ವಾ ವಸೆೆ  ಎಲಿಿಗೆ ಹೀಗಿ ನಲಿುತು ದ್. 

ದಯಮಾಡಿ ಈ ವ್ಹಧೇಯಕ್ವನುನ  ವಾಪ್ಸಿು  ತ್ಗೆದುಕಳೆಿ . ಚುನಾವಣೆ ಆಗುವುದನುನ  

ಸರಿಪ್ಡಿಸಿ, urgent ಆಗಿ ಚುನ್ವಣೆ ಮಾಡಿ ಸಣಣ ಪುಟಟ  ಸಮಸೆಾ ರ್ಳನುನ  ಇತಾ ಥಗ ಮಾಡಿ 

ಎನುನ ವಂತಹದುು  ನ್ನ್ನ  ಮನ್ವ್ಹಯಾಗಿದ್.    

ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಎಲ. ಭೋಜೇಗೌಡ(ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಮಾನ್ಾ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ನ್ನ್ಗೆ 

ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಶ್ ಕಟಟ ದು ಕೆ ಗಿ ಧನ್ಾ ವಾದರ್ಳು. ಬಹಳ ಸವ್ಹಸಾು ರವಾಗಿ ಈಗ್ರರ್ಲೇ 

ಮಾನ್ಾ  ಹರಿಯ ಸದಸಾ ರುರ್ಳು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ರೆ.  ನಾವು ಏನ್ನೂನ  ಮಾತನಾಡಬಾರದು ಆ 

ರಿೀತಿ ಈಗ್ರರ್ಲೇ ಮಾನ್ಾ  ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸಾಾ ಮಿಯವರು reply ಸಹ ಕಟಟ ದ್ದು ರೆ. ಬಹಳ 

ಮುಖ್ಾ ವಾಗಿ ಇದರ ಬಗೆೆ  ರ್ಮನ್ಕಡಬೇಕಗುತು ದ್. ಯಾವುದೇ ಸಾೆಂವ್ಹಧಾನಕ್ 

ವ್ಹಚಾರರ್ಳಲಿಿ  ಸಾವಗಜನಕ್ ವಲಯಕೆೆ  ನಾವು ತರುವಂತಹ ಸಂದಭಗದಲಿಿ  ಸಾವಗಜನಕ್ 

ಚ್ರ್ಚಗ ಬಹಳ ಪ್ರ ಮುಖ್ವಾಗಿರುವಂತಹದುು . ಚ್ರ್ಚಗಯಾರ್ದೇ pros and cons ಇಲಿದೇ 

ಚ್ರ್ಚಗಯಿೆಂದ ಆರ್ಚಗೆ ಬಂದರೆ ಅದರ ಪ್ರಿಣಾಮ ಒಳೆ್ಳಯದ್ಧರಬಹುದು. ಆದರೆ, 

ದುಷ್ಪ ರಿಣಾಮರ್ಳಿರುತು ದ್. ಆ ದುಷ್ಪ ರಿಣಾಮರ್ಳನುನ  ಯಾವಾರ್ ಸರಿ 

ಮಾಡುವುದಕೆಗುತು ದ್? ಹಾಗ್ರಗಿ ನ್ಮಾ  ಸಂವ್ಹಧಾನ್ಕೆೆ  ನೂರಾರು ಬಾರಿಗೆ 

ತಿದುು ಪ್ಡಿಯಾಗಿದ್. ನೂರಾರು ಬಾರಿಗೆ ತಿದುು ಪ್ಡಿಯಾದಂತಹ ಸಂದಭಗದಲಿಿಯೂ ಕೂಡ 

ಸಾವಗಜನಕ್ ಹತದೃಷಿಟ ಯಿೆಂದ ಇಟುಟ ಕೆಂಡು ಕ್ಟಟ ಕ್ಡೆಯ ಮನುಷ್ಾ ನೆಂದ ಹಡಿದು 

ಅವನಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ದೃಷಿಟ ಯಲಿಿ  ಇದು ನೂರಕೆೆ  ನೂರು ಸಾವಗಜನಕ್ 

ಉಪ್ಯುಕ್ು ವಾಗಿದ್ ಎೆಂಬ ವ್ಹಚಾರ ಇಟುಟ ಕೆಂಡೇ ತಿದುು ಪ್ಡಿಯಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಗಿದ್. 

ಹಾಗ್ರಗಿ, ಪ್ರ ಜಾಪ್ರ ಭುತಾ ದ ವಾ ವಸೆೆಯಲಿಿ  ಯಾವ ವ್ಹಚಾರ ಸುಧಿೀಘಗವಾಗಿ 

ಸಾವಗಜನಕ್ವಾಗಿ ಚ್ರ್ಚಗಯಾಗಿ ಆರ್ಚಗೆ ಬರುತು ದ್ ಅದರಲಿಿ  ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರ ತಿಫಲ 

ಕಂಡುಕೆಂಡಿದ್ು ೀವ. ಅದರಲಿಿ  ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲಿ . ಹಾಗ್ರಗಿ, ಮಾನ್ಾ  

ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸಾಾ ಮಿಯವರಂತಹ ಹರಿಯ ಸಚಿವರು, ನ್ಮಾ  ಮಾನ್ಾ  

ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶ್ಾ ರಪ್ಪ ನ್ವರಂತಹ ಹರಿಯ ಸಚಿವರೆಲಿರೂ ಇದ್ಧು ೀರಿ. ನಮಗೆಲಿ್ಯ  ಹೇಳುವಷ್ಟಟ  

ಶ್ಕ್ಸು  ನ್ಮಗಿಲಿ . ಎಲಿ್ಯ  ಅಗ್ರಧವಾದಂತಹ ಅನುಭವ ನಮಗಿದ್. ಅಗ್ರಧವಾದಂತಹ 
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ಅನುಭವದಲಿಿ  ಇದರಲಿಿ  knowledge ಗಿೆಂತ practical ಅನುಭವವ್ಹದ್ಯ್ಕಲಿ್ಯ  ಅದು ಬಹಳ 

ಮುಖ್ಾ ವಾಗಿರುವಂತಹದುು . ಹಾಗ್ರಗಿ,  ನಾನು ಒೆಂದು ಮಾತನುನ  ತಮಗೆ ಕೇಳುತ್ು ೀನೆ. ಮಾನ್ಾ  

ಮಾಧುಸಾಾ ಮಿಯವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಾ  ಈಶೃರಪ್ಪ ನ್ವರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ು ೀನೆ. ಮೊನೆನ ಯವರೆಗೆ 

ಜಿಲಿ್ಯ  ಪಂಚಾಯತ್ ಆಡಳಿತ ಈ ರಾಜಾ ದಲಿಿತ್ತು . ತಾಲಿೂಕು  ಪಂಚಾಯತ್ ಆಡಳಿತ ಕೂಡ 

ಇತ್ತು . ಆ ಸಂದಭಗದಲಿಿ  ಪ್ಕಿತಿೀತವಾಗಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಇದರಿೆಂದ ನೂರಕೆೆ  

ನೂರು ಸಾವಗಜನಕ್ವಾಗಿ ಒಳೆ್ಳಯದ್ದಗುತು ದ್. ಪ್ರ ಜಾಪ್ರ ಭುತಾ ದ ವಾ ವಸೆೆ ಗೆ ನಾವಲಿರೂ 

ಧೀಖ ಮಾಡುತಿು ಲಿ  ಎನುನ ವಂತಹ ಭಾವನೆ ಇಟುಟ  ನೀವು ಈ ಬಿಲ್ ಅನುನ  ತಂದ್ಧದ್ಧು ೀರಿ. 

ಈ ರಿೀತಿ ಇದು ೆಂತಹ ಸಂದಭಗದಲಿಿ  ಜನ್ ಪ್ರ ತಿನಧಿರ್ಳು ಸಕಗರದಲಿಿ  ಇದು ರು, ಜಿಲಿ್ಲಯಲಿಿ  

ಜಿಲಿ್ಲಯಲಿಿನ್ ಸಕಗರವ್ಹತ್ತು , ತಾಲಿೂಕ್ಸನ್ಲಿಿ  ತಾಲಿೂಕ್ಸನ್ ಸಕಗರವ್ಹತ್ತು . ಅೆಂದರೆ ತಾಲಿೂಕು 

ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇತ್ತು . ಇವುರ್ಳ್ಳಲಿ್ಯ  ಇದು ೆಂತಹ ಸಂದಭಗದಲಿಿ  ಇವಲಿ್ಯ  ವ್ಹಕೇೆಂದ್ಧರ ೀಕ್ರಣ 

ವಾ ವಸೆೆಯಿೆಂದ ಬಂದಂತಹವುರ್ಳು ಆಗಿವ. ಆ ವ್ಹಕೇೆಂದ್ಧರ ೀಕ್ರಣ ವಾ ವಸೆೆಯಲಿಿ  ಈ 

ಸಕಗರದುು   ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ  ಇವತಿು ನ್ ಆಲ್ಗೀಚ್ನೆಯಲಿ . ಬಹಳ ಹೆಂದ್ಧನ್ 

ಆಲ್ಗೀಚ್ನೆಯಾಗಿದ್. ಈ ಆಲ್ಗೀಚ್ನೆ ಒೆಂದು ವಷ್ಗದ್ಧೆಂದ ಅಥವಾ 6 ತಿೆಂರ್ಳುರ್ಳಿೆಂದ 

ಇದು ದುು  ಏನೀ ಗತಿು ಲಿ . ಆದರೆ, ಪಾರ ಮಾಣಿಕ್ವಾಗಿ ಇದ್. ಇದು ಇದು ೆಂತಹ 

ಸಂದಭಗದಲಿಿ  ಇೆಂತಹ ಒೆಂದು ತಿದುು ಪ್ಡಿಯನುನ  ನಾವು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೀರ್ದ 

ಮುಖೆಂತರ ಇಲಿಿ  ಆಗಿದ್. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೀರ್ವನುನ  ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ, ಅದೂ ಒೆಂದು 

ಸಾಾ ಯತು  ಸಂಸೆೆಯಾಗಿದುು , Constitutional body ಆಗಿದ್. ಅದು ಬೇರೆ ಅಲಿ .  It is a 

Constitutional body. ಆ Constitutional body ಯಲಿಿ  ಆರ್ದೇ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನುನ  

ಪ್ರ ಜಾಪ್ರ ಭುತಾ  ವಾ ವಸೆೆಯಲಿಿ  ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಎೆಂದು ತೀರಿಸುವುದಕೆೆ  ನ್ಮಗೆ 

ಎಲಿಿ  ಅವಕಶ್ವ್ಹದ್ ಹೇಳಿ. ಜಿಲಿ್ಯ  ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲಿಿ  ಅವಕಶ್ವ್ಹದ್.  ತಾಲಿೂಕು 

ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲಿಿಯೂ ಸಹ ಇದ್. ಅಲಿಿ  ಇದನುನ  ಬಿಡಬೇಕಗಿತ್ತು . ಇೆಂತಹದುು  ಒೆಂದು 

ತಿದುು ಪ್ಡಿಯನುನ  ತಂದರೆ ಏನಾಗುತು ದ್ ಎೆಂದು ನೀಡಬೇಕು. What is the result? 

ಸ್ಸೈಟ ಏನು ಹೇಳುತು ದ್ ಎೆಂದು ಅಲಿಿಗೆ ಚ್ರ್ಚಗಗೆ ಬಿಡಬೇಕಗಿತ್ತು .  

                                                                                                  (ಮುಂದು . ) 
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(784) 17.09.2021 12.40 ಎಸ ವಿ-ಜಆರ   

(ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಎಲ.ಭೋಜೇಗೌಡ (ಮುಂದು):-  

ಆ ಚ್ರ್ಚಗಗೆ ಬಿಡುವುದಕೆೆ  ತಮಗೆ ತೆಂದರೆ ಏನತ್ತು ? ನೂರಕೆೆ  ನೂರು ಪ್ರ ತಿಶ್ತ ಚ್ರ್ಚಗಗೆ 

ಬಿಡಬಹುದ್ಧತ್ತು .  ಅಲಿಿ  ಎಲಿ್ಯ  ಪ್ಕ್ಷದವರೂ ಇದು ರು.  Irrespective of parties, ಎಲಿ್ಯ  

ಪ್ಕ್ಷದವರೂ ಅಧಿಕರವನುನ  ಹಡಿದ್ಧದು ರು. ಕೆಲವು ಕ್ಡೆ majority  ನೀವು ಇದ್ಧು ರಿ. ಕೆಲವು ಕ್ಡೆ 

ಕೆಂಗೆರ ಸ್ ಇತ್ತು ,  ಕೆಲವು ಕ್ಡೆ ಜೆ.ಡಿ.,(ಎಸ) ಇತ್ತು . ಎಲಿ್ಯ  ಕ್ಡೆಯಾಗಿ ಚ್ರ್ಚಗಯಾಗಿ 

ಬಂದಂತಹ ವ್ಹಚಾರವನುನ  ಇೆಂದು ಇಲಿಿ  ತಿದುು ಪ್ಡಿ ತಂದ್ಧದು ರೆ ಎಲಿಿಯೂ ಕೂಡ ಇೆಂತಹ 

ಅಪ್ಸಾ ರ ಕೇಳಿ ಬರುತಿು ರಲಿಲಿ  ಎೆಂಬುದು ನ್ನ್ನ  ವೈಯಕ್ಸು ಕ್ ಅಭಿಪಾರ ಯ.  ಅದು ಎಷ್ಟ ರ 

ಮಟಟ ಗೆ ಸರಿಯೀ ತಪ್ಪ ೀ ಎನುನ ವುದನುನ  ತಾವು ಆಲ್ಗೀಚ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗ್ರಗಿ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ತಮಗೆ ಆರ್ಲಿಲಿ .  ಈ ವ್ಹಷ್ಯದಲಿಿ  delimitation power  ಅನುನ  ಸಕಗರದ 

ಕೈಯಲಿಿ  ಕಟಟ ರೆ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಸಕಗರ ಇರಬಹುದು.  ಆ ಸಕಗರದ 

ಜೊತ್ಜೊತ್ಯಲಿಿ  ಬಂದ್ಧರುವಂತಹ ಸಮಿತಿಯ ಬಗೆೆ  ತಾವು ಉಲಿ್ಲೀಖ್ ಮಾಡಿದ್ಧರಿ.  ಅದರ 

ಅಧಾ ಕ್ಷರು ಇೆಂತಹವರು, ಸದಸಾ ರು ಇೆಂತಹವರು, ಇಷ್ಟಟ  ಜನ್ ಎೆಂದು ತಾವು ಹೇಳಿದ್ಧರಿ.    

ಮಾನ್ಾ  ಮಾಧುಸಾಾ ಮಿಯವರೇ, ತಾವು ಒೆಂದು ಅೆಂಶ್ವನುನ  ರ್ಮನಸಬೇಕು. ಮಾನ್ಾ  

ಪ್ರ ಧಾನ್ಮಂತಿರ ರ್ಳು ಮೊದಲನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರ ಧಾನಯಾದ ಸಂದಭಗದಲಿಿ  Judicial 

Standards and Accountability Bill ಅನುನ   ತಂದರು.  ಆ ಬಿಲಿನುನ  ತಂದಂತಹ 

ಸಂದಭಗದಲಿಿ  the whole Supreme Court body ಅದನುನ  ವ್ಹರೀಧ ಮಾಡಿತ್ತ.  ಆ 

ಸಂದಭಗದಲಿಿ  forthwith ಅದನುನ  ವಾಪ್ಸ್ ಪ್ಡೆದರು.  ಅದು ಯಾರಿಗೂ 

ಅವಮಾನ್ವೇನ್ಲಿ .  ಏಕೆ ಅದನುನ  ವಾಪ್ಸ್ ಪ್ಡೆದರು ಎೆಂಬುದನುನ  satisfy ಮಾಡಿದರು. 

ಇೆಂತಹ ಒೆಂದು ಪ್ರಿಸೆಿ ತಿಯಲಿಿ  ‘to್eminent್jurists’್ಎೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಯಾರು ಎೆಂಬುದು 

ಬರಲಿಲಿ . ಈ ದೇಶ್ದ ಕನೂನು ಸಚಿವರು, ಪ್ರ ಧಾನ್ ಮಂತಿರ ರ್ಳು ಅದರಲಿಿ  ಇರುತಾು ರೆೆಂದು 

ಹೇಳಿದ್ದರ್ Supreme Court ಅದನುನ  ಏನೀ ಒೆಂದು ಮಾಡಿತ್ತ.  ಹಾಗ್ರಗಿ ನಾನು ಏಕೆ 

ಇದನುನ  ಹೇಳುತಿು ದ್ು ೀನೆೆಂದರೆ ನೀವು ಇದನುನ  ಇಲಿಿ  ತಂದ್ಧದ್ಧು ೀರಿ.  ನ್ಮಾ ದೇ ಆದ ನವೃತು  

ಅಧಿಕರಿರ್ಳನುನ  ತ್ಗೆದುಕೆಂಡು  ಆ ಮುಖೆಂತರ ಮಾಡಲ್ಯಗುತು ದ್ಯ್ಕೆಂದು ಹೇಳುತಿು ೀರಿ. 

ಆದರೆ ಮಾನ್ಾ  ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರು ಹೇಳಿದಂತ್ ಒೆಂದು ಸಾಾ ಯತು  ಸಂಸೆೆ  Constitutional body 

ಗೆ ನಾಾ ಯ ಕಡುವಲಿಿ  ವ್ಹಫಲವಾಗಿದ್.  ಇದು ಸಾವಗತಿರ ಕ್ ಅಭಿಪಾರ ಯವಾಗಿರುವ 
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ಸಂದಭಗದಲಿಿ   ಇದಕೆ್ಸೆಂತ ಹೆಚಿಚ ನ್ದನುನ  ಹೇಗೆ ಈ ಸಮಿತಿಯಿೆಂದ expect ಮಾಡುತಿು ೀರಿ 

ಎನುನ ವ ಅನುಮಾನ್ ಎಲಿರಿಗೂ ಕಡುತಿು ದ್. ಇದನುನ  ವ್ಹರೀಧ ಮಾಡಬೇಕೆನುನ ವ ವ್ಹಚಾರ 

ನ್ಮಾ ದಲಿ .್ “ಕ್ಲಂ 308-G ಯಲಿಿ  ಕ್ನಾಗಟಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಿೀಮಾ ನಣಗಯ 

ಆಯೀರ್ವು ಅದರ ಸಾ ೆಂತ ಕಯಗ ವ್ಹಧಾನ್ವನುನ  ನಧಗರಿಸತಕೆ್ದುು …್ಮುೆಂದುವರೆದು, 

ಅಧಿನಯಮ 5ರ ಅಡಿಯಲಿಿ  ಸಿವ್ಹಲ್ ನಾಾ ಯಾಲಯದ ಎಲಿ್ಯ  ಅಧಿಕರರ್ಳನುನ  

ಹೆಂದ್ಧರತಕೆ್ದುು …”್ಎೆಂದು ಇದ್.  We್don’t್have್any್other್jurisdiction.್್We್have್to್

come over here only.  ಇಲಿಿಯೇ ಬರಬೇಕಗುತು ದ್.  ಸಿವ್ಹಲ್ ನಾಾ ಯಾಲಯಕೆೆ  

ಇರತಕೆ್ೆಂತಹ ಎಲಿ್ಯ  ಅಧಿಕರರ್ಳನುನ  ಕಡಲಿ, ಒಳೆ್ಳಯದು. ಅವರು ಮತ್ು  ಯಾರ 

ಅಡಿಯಲಿಿರುತಾು ರೆೆಂದರೆ ಯಾವ ಸಕಗರ ಮಾಡಿರುತು ದ್ಯೀ ಆ ಸಕಗರದ 

ಅಡಿಯಲಿಿರುತಾು ರೆ.  How do you expect justice?  ಅದು ಈ ಸಕಗರ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ 

ಇನನ ೆಂದು ಸಕಗರ ಇರಬಹುದು.  ನ್ನ್ಗೆ ಈ ರಿೀತಿಯಾಗಿ ಒೆಂದು ನಾಾ ಯ ಬೇಕೆೆಂದರೆ ಅದು 

ಹೇಗೆ ಸಿಗುತು ದ್?  

ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ರ್ಮಧುಸಿಾ ಮ (ರ್ಕನೂನು ಮತ್ತು  ಸಂಸದ್ಧೋಯ ವಯ ವಹಾರಗಳ 

ಸಚಿವರು):- ಮಾನ್ಾ  ಭೀಜೇಗೌಡರೇ, ಹಾಗ್ರದರೆ quasi and semi judicial bodies  ರ್ಳನುನ  

ನಾವು ನ್ಡೆಸುತಿು ದ್ು ೀವೆಂತಲೇ? D.C., Court, A.C., Court, Tribunals - ಎಲಿವನುನ  ಸಕಗರವೇ 

ನ್ಡೆಸುತಿು ದ್ಯೇ? You are a Senior Advocate.  ಹಾಗ್ರದರೆ Assistant Commissioner, 

Deputy Commissioner, Regional Commissioner, Registrar of Co-operative Societies 

ನ್ಡೆಸುತಿು ರುವ ಎಲಿ್ಯ  ಕೇಸ್ರ್ಳನೂನ  ಸಕಗರವೇ ಕುಳಿತ್ತಕೆಂಡು monitor 

ಮಾಡುತು ದ್ಯ್ಕೆಂದು ವಾದ ಮಾಡುತಿು ೀರಾ? ಮಾನ್ಾ  ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರ ಜಿಲಿ್ಲಯೂ ಸೇರಿದಂತ್ 

ಐದು ಜಿಲಿ್ಲ ರ್ಳು ಹೀದ term ನ್ಲಿಿ  ನಷಿೆ ರಯ ಆಯಿತ್ತ. Mandya Zilla Panchayath did 

not approve the Budget. Where is the law? Tumkur Zilla Panchayat did not 

participate in the meeting. Action Plan, Link Documents, 15th Finance Commission 

grants  ಐದು ಜಿಲಿ್ಲ ರ್ಳಲಿಿ  approve ಆರ್ಲಿಲಿ .  ಸಾಮಾನ್ಾ  ಸಭೆ ಸೇರಲಿಲಿ .  ಹಾಸನ್ 

ಜಿಲಿ್ಲಯಲಿಿ  ಮೊದಲ ದ್ಧನ್ದ್ಧೆಂದ ಕನೆಯ ದ್ಧನ್ದವರೆಗೆ ಸಭೆ ನ್ಡೆದ್ಧಲಿ .  Are you not 

supposed to sit and discuss all these things?  ನಾನು ಮಾನ್ಾ  ರೇವಣಣ  ಅವರಿಗೆ ನನೆನ  

ಕೇಳಿದ್.  ಅದು ನಾವು ಮಾಡಿರುವ ತಪ್ಪ ೀ ಅಥವಾ ಹೆಂದ್ಯೂ ಆಗಿತ್ು ೀ? ಅವರ 

ಕಲದಲಿಿಯೂ ನೀವು ಬೇಕದವರನುನ  ಇಟಟ ದ್ಧು ರಲಿವೇ? ಹಾಸನ್ದಲಿಿ  ಅಧಾ ಕ್ಷರನಾನ ಗಿ 

ತಂದು ಯಾರನುನ  ಇಟಟ ರಿ? ಯಾಕೆ ಇಟಟ ರಿ ಹಾಸನ್ಕೆೆ ? ನಾವು ಅದನುನ  ಮಾಡುವುದಕೆೆ  
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ತಯಾರಿಲಿ .  ನಾಳ್ಳ ಬಳಿಗೆೆ  final date ಕಟುಟ  ಇವತ್ತು  nominate  ಮಾಡಿ ಕ್ಳುಹಸುವುದೇ? 

ನಾವು ಸಿವ್ಹಲ್ ಕೀಟ್ಗ ಎೆಂದು ಏಕೆ ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ು ೀವೆಂದರೆ it is hear the 

objections.   ಯಾರಾದರೂ ಸಾವಗಜನಕ್ರ ಅಹವಾಲು ಇದು ರೆ ಅದು ರೆಕಡ್ಗ ಆರ್ಲಿ.  

Court is not prepared to hear the Petition of 2006 and Commission is also not 

prepared to hear.   ಏನು ಮಾಡೀಣ ಹೇಳಿ.  In what way we are preventing the 

election?  ನಾನು ಸತಾ ವಾಗಿ ಹೇಳುತಿು ದ್ು ೀನೆ.  2022ರ ರ್ಣತಿ ಬರುವವರೆವ್ಹಗೂ delimitation  

ಆಗುವುದ್ಧಲಿ  ಎೆಂದು ತಿಳಿದುಕೆಂಡಿದ್ು ವು.  Latest population results arrive  

ಆಗಿರುವುದ್ಧಲಿ .  ಕೀವ್ಹಡ್ ಕರಣದ್ಧೆಂದ್ದಗಿ 2021 ರ್ಣತಿ ಕೆಲಸ ಇನೂನ  ಮುಗಿದ್ಧಲಿ . So, we 

will go along with the existing Zilla Panchayat constituencies ಎೆಂದು ಭಾವ್ಹಸಿದು ರಿೆಂದ 

ನಾವು anticipate ಮಾಡಿರಲಿಲಿ .  ಇಷ್ಟಟ ೀ ನಜ.   

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಎಲ.ಭೋಜೇಗೌಡ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರೇ, ತಾವು ಬಹಳ ವ್ಹಶಾಲ 

ಮನೀಭಾವನೆಯಿೆಂದ ಇದನುನ  ತಂದ್ಧದ್ಧು ೀರಿ.  ವ್ಹಶಾಲ ಮನೀಭಾವವನುನ  ಎಲಿಿಯೀ 

ಒೆಂದು ಕ್ಡೆ misuse ಮಾಡಬಹುದೇನೀ ಎೆಂದು ಎಲಿಿಯೀ ಒೆಂದು ಕ್ಡೆ ನ್ನ್ಗೆ 

ಅನುಮಾನ್ ಕಡುತಿು ದ್.   

ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ರ್ಮಧುಸಿಾ ಮ:- ಮಾನ್ಾ  ಈಶ್ಾ ರಪ್ಪ ನ್ವರು ಮಾಡುವುದ್ಧಲಿ .  

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಎಲ.ಭೋಜೇಗೌಡ:- ನಾನು ಹೆಚುಚ  ಸಮಯವನುನ  

ತ್ಗೆದುಕಳೆುವುದ್ಧಲಿ .  ವ್ಹರೀಧ ಮಾಡಬೇಕು ಎೆಂದು ವ್ಹರೀಧ ಮಾಡುವುದಲಿ .  ನ್ನ್ನ  

ಒೆಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಾ ವಾದ ವ್ಹಚಾರ ಎೆಂದರೆ ಚ್ರ್ಚಗಗೆ ಅವಕಶ್ ಕಡಬೇಕು.  

ತರಾತ್ತರಿಯಲಿಿ  ನ್ಮಾ  ಮುೆಂದ್ ಇಟುಟ ಬಿಟುಟ  ಊಟವಾದ ನಂತರ ಊಟ ಮಾಡಿ ಎೆಂದು 

ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಗೆ?  

ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ರ್ಮಧುಸಿಾ ಮ:- ಮಾನ್ಾ  ಭೀಜೇಗೌಡರೇ, ನಮಾ  ಮಾತಿಗೆ ನ್ಮಾ  

ತಕ್ರಾರಿದ್.  ನಾವು ಈ ಬಿಲ್ರ್ಳನುನ  ನಾಲೆು  ದ್ಧನ್ರ್ಳ ಮೊದಲೇ ತಮಗೆ ಕಟಟ ದ್ು ೀವ. ತ್ಗೆದು 

ನೀಡಿ.  ಈರ್ ಕಟಟ ರುವುದು ಕೆಳಮನೆಯಲಿಿ  ಅನುಮೊೀದನೆಗೆಂಡು ಬಂದ್ಧರುವುದು.  

There is no change in the Bill. ನೀವು ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ಬೇಡ ಎನುನ ವುದ್ಧಲಿ .  ನಾವು 

ಜವಾಬಾು ರಿಯಿೆಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲಿ  ಎನುನ ವ ಸೆಿ ತಿಯನುನ  ಸದನ್ದಲಿಿ  ತರಬೇಡಿ. ಈರ್ 

ಕಟುಟ  ಮಾತನಾಡುವುದಕೆೆ  ಹೇಳುತಿು ದ್ಧು ೀರಿ ಎೆಂದು ಮಾನ್ಾ  ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರು ಹೇಳಿದರು. 
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ನೀವು indirect ಆಗಿ ಅದನೆನ ೀ ಹೇಳುತಿು ದ್ಧು ೀರಿ. ವ್ಹಧೇಯಕ್ದ ಪ್ರ ತಿರ್ಳನುನ  ಈಗ್ರರ್ಲೇ 

ಕಡಲ್ಯಗಿದುು , ಇೆಂದು ಅದನುನ  ಪ್ಯಾಗಲ್ಗೀಚ್ನೆಗೆ ತರುತಿು ದ್ು ೀವ.   

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಎಲ.ಭೋಜೇಗೌಡ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರೇ, ಇನನ ೆಂದು ಮಾತ್ತ.  

ಪ್ರ ಪಂಚ್ದಲಿಿಯೇ ಪ್ರ ಜಾಪ್ರ ಭುತಾ  ಇರುವ ದೇಶ್ರ್ಳ ಪೈಕ್ಸ ನ್ಮಾ  ದೇಶ್ಕೆೆ  ವ್ಹಶೇಷ್ ಸೆಾನ್ವ್ಹದ್ 

ಎನುನ ವುದು ತಮಗೆಲಿ್ಯ  ತಿಳಿದ್ಧದ್. ದ್ಧವಂರ್ತ ಶ್ರ ೀ ಟ.ಎನ.ಶೇಷ್ನ್ ಅವರು ಬರುವವರೆಗೆ 

ಚುನಾವಣಾ ಆಯೀರ್ ಎೆಂದರೆ ಏನು ಎೆಂದು ಈ ದೇಶ್ದ ಜನ್ಕೆೆ  ತಿಳಿದ್ಧರಲಿಲಿ .  ಸಾಮಾನ್ಾ  

ಜನ್ರನುನ  ಮುಟುಟ ವಂತಹ ಕೆಲಸವನುನ  ಅವರು ಮಾಡಿದುು , ಅವರನುನ  ಇೆಂದು 

ನೆನೆಸಿಕಳೆಬೇಕು.  ಅದೇ ರಿೀತಿ ನ್ಮಾ  ರಾಜಾ ದ ಲ್ಗೀಕಯುಕ್ು ರಾಗಿದು  ಶ್ರ ೀ ವೆಂಕ್ಟ್ಯಚ್ಲ 

ಅವರು ಬರುವವರೆವ್ಹಗೆ ಲ್ಗೀಕಯುಕ್ು  ಎೆಂದರೇನು ಎೆಂದು ಜನ್ರಿಗೆ ತಿಳಿದ್ಧರಲಿಲಿ .   ಇೆಂದು 

ರಾಜಾ ದಲಿಿ  ಲ್ಗೀಕಯುಕ್ು  ಪ್ರಿಸೆಿ ತಿ ಏನಾಗಿದ್? ಮಾನ್ಾ  ಮಾಧುಸಾಾ ಮಿಯವರೇ, ತಾವು 

ಹರಿಯರಿದುು  legal knowledge  ಉಳೆವರು.  ನಾನು ಹೆಚುಚ  ಮಾತನಾಡುವುದ್ಧಲಿ , 

ಮುಗಿಸುತ್ು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ರ್ಮಧುಸಿಾ ಮ:- ಮಾನ್ಾ  ಭೀಜೇಗೌಡರೇ, ಮಾನ್ಾ  ದೇವೇಗೌಡರು 

ಬರುವವರೆವ್ಹಗೂ Delimitation Commission appoint  ಆಗಿರಲಿಲಿ . ಶ್ರ ೀ ಟ.ಎನ.ಶೇಷ್ನ್ 

ಅವರಿಗೆ ಅದ್ದಾ ವ ಅಧಿಕರವೂ ಇರಲಿಲಿ  ಎೆಂದು ಹೇಳಲಷ್ಟಟ ೀ ನಾನು ನೆಂತದುು .  Sri 

T.N.Seshan was not empowered to go for delimitation or reservation. Only conduct, 

supervision and maintenance of the election  ಅಷ್ಟಟ ೀ ಅವರ ಕೆಲಸ. ದೇವೇಗೌಡರು 

ಪ್ರ ಧಾನಯಾದ್ದರ್ ಸಿೆಂಗ್ ಆಯೀರ್ವನುನ  ನೇಮಕ್ ಮಾಡಿದ್ು ೀ Delimitation Commission.  

ಶ್ರ ೀ ಟ.ಎನ.ಶೇಷ್ನ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಅಧಿಕರವೂ ಇರಲಿಲಿ .  

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮುೆಂದ್ಧನ್ ಸರದ್ಧ ಮಾನ್ಾ  ಹರಿಪ್ರ ಸಾದ್್ ಅವರು. 

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಎಲ.ಭೋಜೇಗೌಡ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನ್ನ್ನ  ಅವಕಶ್ 

ಮುಗಿದುಹೀಯಿತೇ?  

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಇನೂನ  ಸಾಕ್ಷ್ಟಟ   ಜನ್ ಮಾತನಾಡುವವರಿದ್ದು ರೆ.   

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸಾದ  (ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ಅವಕಶ್ಕೆ ಗಿ ಧನ್ಾ ವಾದರ್ಳು.  ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರು ತಂದ್ಧರುವ ಬಿಲ್ಗೆ ನ್ಮಾ  ವ್ಹರೀಧ್ 

ಪ್ಕ್ಷದ ನಾಯಕ್ರು ಈಗ್ರರ್ಲೇ ಹೇಳಿರುವ ನಲುವು ನ್ಮಾ  ಖ್ಚಿತವಾದ ನಲುವು.  ಮಾನ್ಾ  
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ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರು, ಮಾನ್ಾ  ಭೀಜೇಗೌಡರು ಹೇಳಿರುವುದಕೆೆ  ನಾನು ಸಮಥಗನೆಯನುನ  

ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ.   

ಪ್ರ ಜಾಪ್ರ ಭುತಾ  ಬರುವುದಕೊ  ಮೊದಲು ರಾಜಪ್ರ ಭುತಾ  ಮತ್ತು  ಬಿರ ಟಷ್ ಸಾಮಾರ ಜಾ  

ಇದು ೆಂತಹ ಇತಿಹಾಸ ಎಲಿರಿಗೂ ತಿಳಿದ್ಧದ್.  ಪ್ರ ಜಾಪ್ರ ಭುತಾ  ಬಂದ ನಂತರ it is a 

representative democracy.   

ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ರ್ಮಧುಸಿಾ ಮ:- ಇದರ ಮಧ್ಯಾ  ಮೊಘಲರು ಬಂದು ಹೀದರು.  

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸಾದ:- ಮೊಘಲರು ಬಂದ್ದರ್ ಯಾರೂ ಸಾ ತಂತರ  

ಹೀರಾಟವನುನ  ಮಾಡಿರಲಿಲಿ .  ಬಿರ ಟಷ್ರು ಬಂದ್ದರ್ ಮಾತರ  ಸಾಾ ತಂತರ ಾ  ಹೀರಾಟ 

ನ್ಡೆದ್ಧದುು . ರಾಜಪ್ರ ಭುತಾ  ಮತ್ತು  ಪ್ರ ಜಾಪ್ರ ಭುತಾ   ನಂತರ ಪ್ರ ಜಾಪ್ರ ಭುತಾ ದಲಿಿ  it’s್ a್

representative democracy, if I am correct ಮಾಧುಸಾಾ ಮಿಯವರೇ.   Representative 

democracy ಯಲಿಿ  ಪ್ರ ತಿಯಬಬ ರಿಗೂ ಸಹ ಪ್ರ ತಿನಧಿಸತಕೆ್ೆಂತಹ ಒೆಂದು ಅವಕಶ್ರ್ಳನುನ  

ಕ್ಲಿಪ ಸತಕೆ್ೆಂಥದ್ು ೀ ಪ್ರ ಜಾಪ್ರ ಭುತಾ ದ ಮೂಲ ತಿರುಳು ಅಥವಾ spirit ಎೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು.  

ಮಾನ್ಾ  ಸದಸಾ ರು ಮಾತನಾಡುವಾರ್ ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಹೆಸರುರ್ಳು ಬಂದವು.  ನ್ನ್ನ  

ಅಚುಚ ಮೆಚಿಚ ನ್ ನಾಯಕ್ರಾದ ದ್ಧವಂರ್ತ ರಾಜಿೀವ್ ಗ್ರೆಂಧಿಯವರು ಪ್ರ ತಿಯಬಬ ರಿಗೂ ಸಹ 

ಅವಕಶ್ರ್ಳಿರಬೇಕೆೆಂದು ಹೇಳಿ ಸಂವ್ಹಧಾನ್ದಲಿಿ  73, 74ನೇ ತಿದುು ಪ್ಡಿಯನುನ  ತಂದು ಗ್ರರ ಮ 

ಪಂಚಾಯತ್, ತಾಲಿೂಕು ಪಂಚಾಯತ್, ಜಿಲಿ್ಯ  ಪಂಚಾಯತ್ ಎಲಿದಕೊ  ಸಹ 

ಅವಕಶ್ವನುನ  ಮಾಡಿಕಟಟ ರು.  ಅವುರ್ಳಲಿಿ  ಮಹಳ್ಳಯರಿಗೆ ಮಿೀಸಲ್ಯತಿ ಇಟುಟ  

ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ಮಹಳ್ಳಯರು ಇೆಂದು ಆ ಮಟಟ ದಲಿಿ  ಜನ್ಪ್ರ ತಿನಧಿರ್ಳಾಗಿರುವುದನುನ  

ನಾವಲಿರೂ ನೀಡಿದ್ು ೀವ.  ತಾವು 50 ಲಕ್ಷ ಮಹಳಾ ಜನ್ಪ್ರ ತಿನಧಿರ್ಳನುನ  ಮಾಡಿದ್ಧು ೀರಿ . 

ಬಹಳ ಸಂತೀಷ್.  ತಾವು ಕೆಲವು ಅೆಂಶ್ರ್ಳನುನ  ಜಾಾ ಪಿಸಿದ್ಧರಿ.   

(…ಮುಂದು) 

(785)  17-09-2021,  12.50  KG   ಜಿಆರ್್     

Sri B.K.Hariprasad (contd.):- 

Election Commission has got enormous powers. ಅದನುನ  assert ಮಾಡುವವರು 

ಬೇಕಗಿತ್ತು . ಶ್ರ ೀ ಶೇಷ್ನ್ರವರು Election Commissioner ಆಗಿ ಬಂದು assert ಮಾಡಿದರು. 

ಬಿಹಾರ ರಾಜಾ ದ ಚುನಾವಣೆಯಲಿಿ  ಒಬಬ  ರಾವ್ ಎೆಂಬುವವರು ಇದು ರು.  ಅವರು ಒೆಂದು 
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ಸಣಣ  ಗ್ರಳಿ ಬಿೀಸಿದರೆ   ಬಿದುು  ಹೀಗಿಬಿಡುತಿು ದು ರು.  ಅೆಂತಹ ಮಾಫಿಯಾ ರಾಜಾ ದಲಿಿ  

ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದಭಗದಲಿಿ  ಒಬಬ  ಮಾಫಿಯ ಇರಲಿಲಿ . ಅಲಿಿ  ಪ್ರಿಸೆಿ ತಿಯೇ  

ಆ ರಿೀತಿ ಇದ್. ಅಲಿಿ  ಡಾನ್ರ್ಳು ಚುನಾವಣೆಗೆ ನೆಂತಿದು ರು. ಆದು ರಿೆಂದ,  ಒಬಬ  ಚುನಾವಣೆಯ 

ಅಧಿಕರಿಗೆ ಪೂತಿಗ ಕಂಟ್ರ ೀಲ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಶ್ಕ್ಸು  ಮತ್ತು  ಅಧಿಕರ ಇದ್. ಹಾಗ್ರಗಿ, 

ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಹೇಳಿದ್ು ೀನೆ. ಈರ್ ಅದನುನ  quote ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ. The Parliament is 

overflowing with the rules and laws, only to be bypassed by us.  ಆದು ರಿೆಂದ,  ಈ 

ಒೆಂದು delimitation  ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದಭಗದಲಿಿ  ಎಲಿ್ಯ  safety nets  ಇದರಲಿಿದ್. 

ತಪುಪ  ಏನಲಿ . ಇಷ್ಟಟ  ಇದು ರೂ ಸಹ, representative democracy ನ್ಲಿಿ  ಮಿೀಸಲ್ಯಗಿ 

ಬಂದ್ದರ್, ತೆಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಬರುತು ದ್ ಎೆಂದರೆ, ಸುಮಾರು 52-55% ಇರುವಂತಹ  ಓ.ಬಿ.ಸಿ., 

ಯವರು ತಿರ ಶಂಕುರ್ಳಾಗಿರುತಾು ರೆ.  ಜಿಲಿ್ಯ  ಪ್ರಿಷ್ತಿು ನ್ಲಿಿ  ಮಿೀಸಲ್ಯತಿ   2-ಎ ಬಂದ್ದರ್, ಅಲಿಿ  

ಈ ಓ.ಬಿ.ಸಿ., ಮತ್ತು  ಅಲಪ ಸಂಖಾ ತರು ಬರುತಾು ರೆ. ಅಲಿಿ  competition  ತಂದ್ಧಟಟ ದ್ದು ರೆ.  

ಏನಾದರೂ ಅಲಿಿ  ಜರ್ಳ ಮತ್ತು  ಕೀಮುರ್ಲಭೆರ್ಳಾದರೆ ಓ.ಬಿ.ಸಿ., ಮತ್ತು  ಅಲಪ ಸಂಖಾ ತರಿಗೆ 

ಆಗುತು ದ್. ಸಂವ್ಹಧಾನ್ದಲಿಿ  ಓ.ಬಿ.ಸಿ., ಎೆಂದು ಒಪಿಪ ಕೆಂಡರೆ,  ನಾನು  ಆ  debate ನ್ಲಿಿ  

ಭಾರ್ವಹಸಿದ್ು ೀನೆ. ಆ minorities ಅನುನ  ಓ.ಬಿ.ಸಿ., ಎೆಂದು  ಅವರ ಪ್ಕ್ಷದವರು 

ಪಾಲಿಗಮೆೆಂಟನ್ಲಿಿ  accept ಮಾಡಲಿಲಿ . ಹಾಗ್ರಗಿ, ಒೆಂದು ಬಾರಿ ವ್ಹಧೇಯಕ್ವನುನ  ಸಹ 

ನರಾಕ್ರಿಸಿದ್ು ೀವ. ಆದು ರಿೆಂದ,  ಈ delimitation  ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದಭಗದಲಿಿ  ಅದಕೆೆ  

safeguards  ಏನದ್, ಎನುನ ವುದು ಒೆಂದು ಸಹ ಇದರಲಿಿ  ಇಲಿ .  ಈರ್ ಬೆಂರ್ಳೂರು 

ನ್ರ್ರದಲಿಿಯೇ ತ್ಗೆದುಕಳೆಿ . ಕೆಲವು ಜಾರ್ದಲಿಿ  ಅೆಂದರೆ, ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವಾಾ ಪಿು ಗೆ 

ಬರುವುದ್ಧಲಿ . ಆ ರಿೀತಿ ಅಲಿಿಯೂ ನ್ಡೆಯುತು ದ್.  ಕೆಲವು ಕ್ಡೆರ್ಳಲಿಿ  ಅಲಪ ಸಂಖಾ ತರ 

ಜನ್ಸಂಖೆಾ  ಹಚಿಚ ಗೆ ಇದ್ ಎೆಂದು ಅೆಂದುಕಳೆಿ , piece, piece ಮಾಡಿಬಿಡುತಾು ರೆ. ಅವರ 

representation   ಇರಬಾರದು ಎನುನ ವ ರಿೀತಿಯಲಿಿ  ಮಾಡುತಾು ರೆ.  ಜಿಲಿ್ಯ  ಮತ್ತು  ತಾಲಿೂಕು  

ಪಂಚಾಯಿರ್ಳಿಗೆ ಬಂದರೂ ಸಹ, ಅದೇ ಕ್ಥೆ. ಎಲಿಿ  ಅಲಪ ಸಂಖಾ ತರು ಇರುತಾು ರೆಯೀ, 

ಅಲಿಿ  2-ಎ ಮಾಡಿಬಿಡುತಾು ರೆ.  ಇಷ್ಟಟ ಲಿ್ಯ   ಕನೂನು ಇದು ರೂ ಸಹ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೀರ್ 

ಮತ್ತು  ತಾವು ಹೇಳಿದಂತ್ ಸಕಗರದವರು ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ,  ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂಣಗವಾಗಿ 

represent ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಅವಕಶ್ರ್ಳು ಇಲಿ . ಭಾರತಿೀಯ ಜನ್ತಾ ಪ್ಕ್ಷದವರು 

ಸದಸಾ ರಾದರೆ ನ್ಮಗೆ ಏನು ತೆಂದರೆ ಇಲಿ .  ಆದರೆ, ಭಾರತಿೀಯ ಜನ್ತಾ ಪ್ಕ್ಷದವರು 

ಹೆಸರಿನ್ಲಿಿ  ಬರುವವರ ಬಗೆೆ  ನ್ಮಾ  ಆಕಿೆೀಪ್ಣೆರ್ಳು ಸಾ ಲಪ  ಇವ. ಆ ರಿೀತಿ ಬಂದ್ದರ್ ಯಾರಿಗೆ 

ಅವಕಶ್ರ್ಳು ಕಡಬೇಕು ಮತ್ತು  ಕಡಬಾರದು ಎನುನ ವುದನುನ  ಆರಾಮವಾಗಿ 
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ತಪಿಪ ಸುತಾು ರೆ. ದುಬಗಲ ವರ್ಗದವರು ಇದ್ಲಿ್ಯದರಲಿಿಯೂ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದು ರೆ.  ಅದಕೆೆ  

ಇದರಲಿಿ  ಏನಾದರೂ  safety net  ಇದ್ಯಾ? ಆದರೆ, ಇದರಲಿಿ  ಏನೂ  ಇಲಿ . ನವೃತು  

ಅಧಿಕರಿರ್ಳು retired bureaucrats ಹಾಕ್ಸದ್ದರ್, ಅವರ interst ಅನುನ  ಅವರೇ follow 

ಮಾಡುತಾು ರೆ.  ಮಾನ್ಾ  ಸದಸಾ ರಾದ ಭೀಜೇಗೌಡರವರು ಒೆಂದು ಮಾತನುನ  ಹೇಳಿದರು.  

ಅವರ ಪ್ಕ್ಷದಲಿಿ   ಕೇೆಂದರ  ಸಕಗರದಲಿಿ  ಏನಾದರೂ ಒಳೆ್ಳಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ ಎೆಂದರೆ, 

Judicial Commission  ವ್ಹಚಾರದಲಿಿ   ಶ್ರ ೀ ರವ್ಹಶಂಕ್ರ್್  ಪ್ರ ಸಾದ್್ರವರು ಲ್ಗೀಕ್ಸಭೆಯಲಿಿ  

ಒಳೆ್ಳಯ argument ಅನುನ  ಮಾಡಿದು ರು.  ಅದನುನ   ಯಾವ ಕರಣದ್ಧೆಂದ withdraw 

ಮಾಡಿದರೆೆಂದು ಇವತಿು ಗೂ ಸಹ ಅದು ನಗೂಢವಾಗಿದ್.  ಅದು ಬಂದ್ಧದು ರೆ, ನ್ಮಾ   

ದೇಶ್ದಲಿಿ  ಸಾಕ್ಷ್ಟಟ  ಸುಧಾರಣೆರ್ಳು ಆಗುತಿು ತ್ತು . ಆದರೆ, ಅದಕೊ  ಅವಕಶ್ ಇರಲಿಲಿ . 

ಆದು ರಿೆಂದ. ಇದು ಕೇವಲ ಕ್ಣುಣ  ಒರೆಸುವುದಕೆೆ , ಮಾನ್ಾ  ಭೀಜೇಗೌಡರವರು ಹಾಗೂ 

ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರವರು ಹೇಳಿದಂತ್ ಚುನಾವಣೆ ಮುೆಂದಕೆೆ  ಹಾಕುವುದಕೆೆ  ಅಥವಾ ಅವಕಶ್ 

ವಂಚಿತ ವರ್ಗದವರನುನ  ಸಂಪೂಣಗವಾಗಿ ನನಾಗಮ ಮಾಡುವುದಕೆ ಗಿ ಈ 

ವ್ಹಧೇಯಕ್ವನುನ  ತಂದ್ಧದ್ದು ರೆೆಂದು ನ್ನ್ನ  ಭಾವನೆ. ಆದು ರಿೆಂದ, ಮಾನ್ಾ  ವ್ಹರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ 

ನಾಯಕ್ರು ಹೇಳಿದಂತ್, ಈ ವ್ಹಧೇಯಕ್ವನುನ  ಹೆಂಪ್ಡೆದುಕೆಂಡು ಚುನಾವಣಾ 

ಆಯೀರ್ವನುನ  ಇನ್ನ ಷ್ಟಟ  ಬಲವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎನುನ ವುದನುನ  ಮಾಡಿದರೆ 

ಉತು ಮವೆಂದು ನ್ನ್ಗೆ ಅನಸುತು ದ್. ಧನ್ಾ ವಾದರ್ಳು. 
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10. ನೂತ್ನ ಸಚಿವರುಗಳ ಪರಿಚಯ 

        ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಎಲ .ಭೋಜೇಗೌಡ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ಹಸದ್ದಗಿ ಸಚಿವರು ಆಗಿರುವಂತಹವರು ಬಂದು ಸದನ್ದಲಿಿ  ಕುಳಿತಿದ್ದು ರೆ. ಹಾಗ್ರಗಿ, 

ದಯವ್ಹಟುಟ  ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರುರ್ಳನುನ  ಸದನ್ಕೆೆ  ಪ್ರಿಚ್ಯ ಮಾಡಿಕಡಿ.  

      ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಾ  ಸದಸಾ ರೇ, ಆಯಿತ್ತ.  ತಾವು ಕುಳಿತ್ತಕಳೆಿ .  ಮಾನ್ಾ  

ಸಭಾನಾಯಕ್ರೇ, ಹಸ ಮಂತಿರ ರ್ಳನುನ  ಸಭೆಗೆ ಪ್ರಿಚ್ಯ ಮಾಡಿಕಡಿ.  

         ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):-  ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,      

ಶ್ರ ೀ  ಜೆ.ಸಿಮಾಧುಸಾಾ ಮಿಯವರು,  ಸಣಣ  ನೀರಾವರಿ, ಕನೂನು  ಸಂಸಂದ್ಧೀಯ 

ವಾ ವಹಾರರ್ಳ ಸಚಿವರನುನ   ಸದನ್ಕೆೆ   ಪ್ರಿಚ್ಯಿಸುತಿು ದ್ು ೀನೆ.    

          ಶಿರ ೋ  ಜೆ.ಸಿರ್ಮಧುಸಿಾ ಮ (ಸಣಣ  ನೋರವರಿ, ರ್ಕನೂನು  ಸಂಸಂದ್ಧೋಯ 

ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು):- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,   

ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಅೆಂಗ್ರರರವರು  (ಬಂದರು,  ಒಳನಾಡು,   ಸಾರಿಗೆ  ಮತ್ತು   ಮಿೀನುಗ್ರರಿಕೆ ಸಚಿವರು)   

ಶ್ರ ೀಮತಿ ಜೊಲಿ್ಲ  ಶ್ಶ್ಕ್ಲ್ಯ ಅಣಾಣ  ಸಾಹೇಬ್ರವರು (ಮುಜರಾಯಿ, ಹಜ್ ಮತ್ತು   ವಕಫ ್ 

ಸಚಿವರು)  

ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಸಿ.ನಾರಾಣಗೌಡರವರು   (ಕ್ಸರ ೀಡೆ, ಯುವಜನ್  ಮತ್ತು  ರೇಷ್ಟಾ  ಸಚಿವರು)  

ಶ್ರ ೀ  ಶಂಕ್ರ್್ ಬಿ.ಪಾಟೀಲ ಮುನೆನ ೀನ್ಕಪ್ಪ   (ಜವಳಿ ಮತ್ತು   ಸಕೆ್ ರೆ ಸಜಿವರು)  

ಶ್ರ ೀ ಸಿ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲರವರು  (ಲ್ಗೀಕೀಪ್ಯೀಗಿ ಸಚಿವರು)   

ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ್ರವರು (ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು)     

ಇವಲಿರೂ ನೂತನ್ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದು ರೆ.  ಇವರುರ್ಳನುನ  ಸಭೆಗೆ ಪ್ರಿಚ್ಯಿಸುತಿು ದ್ು ೀನೆ.  
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11. ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರರ ಮ ಸಿ ರಜ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ  ರಜ  (ತಿದುಾ ಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ,    

                                       2021ರ ಮೇಲ್ಲನ ಮುಂದುವರೆದ ಚರ್ಚಾ 

 

               ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತ್ಪಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಿಿ  (ಸೆ ಳಿೋಯ  ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಮಾನ್ಾ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಕ್ನಾಗಟಕ್  ಗ್ರರ ಮ ಸಾ ರಾಜ್  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್  ರಾಜ್ (ತಿದುು ಪ್ಡಿ)  

ವ್ಹಧೇಯಕ್, 2021  ಅನುನ  ಏಕೆ ತಂದ್ಧದ್ದು ರೆ ಎನುನ ವುದು ನ್ಮಗೆ ಎಷ್ಟಟ  ಗತಿು ದ್ಯೀ 

ಅದಕೆ್ಸೆಂತ  ಹೆಚಿಚ ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಗತಿು ದ್.  ಇದನುನ   ಸಂಪೂಣಗ  ರಾಜಕ್ಸೀಯವಾಗಿ ತಂದ್ಧದ್ದು ರೆ. 

ಅದನುನ  ಅವರ ಬಾಯಿೆಂದ ಕೇಳಬೇಕಗಿದ್. ಏಕೆೆಂದರೆ, ಈ ವಾ ವಸೆೆಯಲಿಿ  ನಾವಲಿರೂ 

ಬಹಳ ಹೆಂದ್ಧನೆಂದಲೂ ಇದು ವರು. ಬಹುಶಃ  ಆಯೀರ್ ಮಾಡಲಿ, ಸಕಗರ ಮಾಡಲಿ, 

ಎಲಿಿೆಂದ ಏನೇ ಬಂದರೂ ಸಹ, ಯಾವ ಮೂಲದ್ಧೆಂದ ಬರುತು ದ್? ತಹಶ್ೀಲ್ಯು ರ್್ರವರಿೆಂದ, 

ಸಹಾಯಕ್ ಆಯುಕ್ು ರವರಿೆಂದ, ಜಿಲಿ್ಯಧಿಕರಿಯವರಿೆಂದ ಹಡಿದು ತಮಾ ಲಿ್ಲ ರ ರ್ಮನ್ಕೆೆ  

ಬಂದೇ ಇದು ಬರುತು ದ್.   ಇದು ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾನಾಯಕ್ರ ರ್ಮನ್ಕೆೆ  ಬಂದು ಬಂದ್ಧರುತು ದ್. 

ಅೆಂದರೆ, ಇದರ ಅಥಗ ಸಕಗರದ ರ್ಮನ್ಕೆೆ  ಬಂದೇ delimitation ಆರ್ಲಿೀ 

ಮಿೀಸಲ್ಯತಿಯಾರ್ಲಿೀ ಎಲಿವೂ ಆಗಿದ್. ಈರ್ ಅವರಿಗೆ ಮಿೀಸಲ್ಯತಿ  

ಬದಲ್ಯವಣೆಯಾರ್ಬೇಕಗಿದ್. ಮಿೀಸಲ್ಯತಿ ಬದಲ್ಯವಣೆಯಾರ್ಬೇಕದರೆ, ಈ delimitation 

change  ಆರ್ಲೇಬೇಕಗುತು ದ್. ಆದು ರಿೆಂದ, ಅವರು ಸುತಿು ಬಳಸಿ delimitation ಅನುನ  

ಬದಲ್ಯವಣೆ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಹರಟಟ ದ್ದು ರೆ. Delimitation ಅನುನ  ಬದಲ್ಯವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರ್ 

ಅವರಿಗೆ ಬೇಕದ್ದರ್ ಮಿೀಸಲ್ಯತಿಯನುನ  ಪುನಃ ಮಾಡಿಕಳೆುವುದಕೆೆ  ಬರುತು ದ್.  ಇದು 

ಪ್ರಿಕ್ಲಪ ನೆಯಲಿ .  

         ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ರ್ಮಧುಸಿಾ ಮ:-  ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ನ್ಮಾ  ರ್ಮನ್ಕೆೆ  ಬಂದ್ಧದು ರೆ, 

ಸಹಾಯಕ್ ಆಯುಕ್ು ರು, ಜಿಲಿ್ಯಧಿಕರಿರ್ಳು ನ್ಮಾ  ಮಾತನುನ  ಕೇಳದಂತಹ ಪ್ರಿಸೆಿ ತಿಯಲಿಿ   

ಇಲಿ . ನಾವೇ ಮಾಡಿಕಳೆು ತಿು ದ್ು ೀವು. ನಾವು ಇವರ ಹತಿು ರ ಬಂದು ಏಕೆ 

ಕೇಳಿಕಳೆಬೇಕಗಿತ್ತು ? Try to understand things. ನ್ಮಾ  ರ್ಮನ್ಕೆೆ  ಬಂದ್ಧದು ರೆ, we would 

have done whatever we wanted. ಆ ರಿೀತಿ ಇಲಿ .  ನ್ಮಾ  ರ್ಮನ್ಕೆೆ  ಬಂದ್ಧದು ರೆ ನಾವೇ 

ಬಂದು ಇಲಿಿ  ಚ್ರ್ಚಗ ಮಾಡುವಂತಹ ಸೆಿ ತಿ ಏನತ್ತು ? Petitions file ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಇದು 

ಯಾರ ರ್ಮನ್ಕೊ  ಬಂದ್ಧರಲಿಲಿ .  ನಾವು ಪಾರ ಮಾಣಿಕ್ವಾಗಿ ಹೇಳುತಿು ದ್ು ೀವ. ಅದರ ಮೇಲ್ಲ 

ಅವರ ಇಷ್ಟ .   ಮಾನ್ಾ  ಸದಸಾ ರು ಹೇಳಿದಂತ್, ನ್ಮಾ  ರ್ಮನ್ಕೆೆ  ಬಂದ್ಧದ್, ಸಕಗರದ 

ರ್ಮನ್ಕೆೆ  ಬಂದ್ದಗಿದ್ ಎೆಂದರೆ, ಯಾವುದು ಬೇಕದರೂ accommodate 

ಮಾಡಿಕಳೆಬಹುದ್ದಗಿತ್ತು .  
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          ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಾ ೋಸಿಾ ಮ (ರ್ನಮ ನದೇಾಶನ ಹಂದ್ಧದವರು):- ಮಾನ್ಾ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಒೆಂದು ನಮಿಷ್.  ಒೆಂದು clarification ಇದ್. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೀರ್ 

ಏನು delimitation ಮಾಡಿದ್, ಅದು ಸಹಾಯಕ್ ಆಯುಕ್ು ರವರು, ಉಪ್ ಆಯುಕ್ು ರವರು  

ಕಟಟ ೆಂತಹ ಜನ್ಸಂಖಾ  ಆಧಾರದ ಮತ್ತು  ಕಿೆ ೀತಾರ ವಾರು ವ್ಹೆಂರ್ಡಣೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದು ನುನ  

approve ಮಾಡಿದ್ದು ರೆ. ಸಹಾಯಕ್ ಆಯುಕ್ು ರವರು ಮತ್ತು  ಉಪ್ ಆಯುಕ್ು ರವರು  ಸಕಗರದ 

ಪ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ರೆ.  ಆ ಮೇಲ್ಲ you are not the first party before the High Court.  It 

was only the Election Commission. ಅವರು ಹೇಳುತಾು ರೆ. ನೀವು ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಆಗುತು ದ್ 

ಅಥವಾ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಆಗುವುದ್ಧಲಿವೆಂದ್ದರ್,  ನೀವು ಆರ್ ಮಾಡುತಿು ೀರಿ ಎೆಂದು undertake 

ಮಾಡುತಿು ೀರಿ. It is your undertaking.  

             ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತ್ಪಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಿಿ :- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ಅವರು delimitation 

ಆಗುತು ದ್ೆಂದು ನರಿೀಕಿೆ  ಮಾಡಿರಲಿಲಿವೆಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ. ಹಾಗೆಯೇ, 2022ನೇ  ಇಸಿಾ ಯವರೆಗೆ  

ಹೀರ್ಬಹುದ್ದಗಿತ್ತು  ಎನುನ ವುದನುನ  ಹೇಳಿದ್ದು ರೆ.  ಆದರೆ, ತಾಲಿೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿರ್ಳ 

ಸಂಖೆಾ  ಹೆಚಾಚ ದ್ದರ್, ತಾಲಿೂಕು ಮಂಡಳಿರ್ಳು ಆರ್ಬೇಕ್ಲಿವೇ? ಜಿಲಿ್ಯ  ಪಂಚಾಯಿತಿರ್ಳು 

ಸಂಖೆಾ  ಹೆಚಾಚ ದ್ದರ್ automatically delimitation ಆರ್ಲೇಬೇಕಗುತು ದ್.  ಅವರು ಆ್ 

ಹಂತದಲಿಿ  ಮಾಡಲೇಬೇಕದಂತಹ  ಪ್ರಿಸೆಿ ತಿಯಲಿಿ  ಮಾಡಿದ್ದು ರೆಯೇ ಹರತ್ತ, ಅವರ 

ರ್ಮನ್ಕೆೆ  ಇಲಿದ್ ಆಗಿದ್ ಎನುನ ವಂಥದಿನುನ   ಅವರು ಹೇಳಲಿ.  ಅವರು ಅದನುನ  ಹೇಳಿದರೆ,  

ಅದು ಸಹ ಅವರ ಅಸಹಕರವಾಗುತು ದ್. ಅವರ ಹತಿು ರ ಉಳಿಯುತಿು ಲಿವೆಂದು ಆಗುತು ದ್. 

ತಹಶ್ೀಲ್ಯು ರ್್ರವರಾರ್ಲಿ, ಸಹಾಯಕ್ ಆಯುಕ್ು ರವರಾರ್ಲಿ, ಜಿಲಿ್ಯಧಿಕರಿಯವರಾರ್ಲಿ 

ಜಿಲಿ್ಯಡಳಿತದ ರ್ಮನ್ಕೆೆ  ತರದೇ, ಸಕಗರದ ರ್ಮನ್ಕೆೆ  ತರದೇ  ಈ ಎಲಿ್ಯ  ಮಾಹತಿರ್ಳು 

ಆಯೀರ್ಕೆೆ  ಹೀಗುತು ವ ಎನುನ ವುದ್ದದರೆ, ನಾವು ಎಲಿಿದ್ು ೀವ ಎನುನ ವುದನುನ   ತಮಾ   

ಮೂಲಕ್ ಕೇಳುತಿು ದ್ು ೀನೆ.   

          ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ಮತು ೆಂದು ವ್ಹಷ್ಯ ಏನೆೆಂದರೆ,  ಈ ವ್ಹಧೇಯಕ್ದಲಿಿ  

ಸೇರಿಸಿರುವಂತಹ ಉದ್ು ೀಶ್ರ್ಳು ಮತ್ತು  ಕರಣರ್ಳ ಹೇಳಿಕೆರ್ಳು ನ್ನ್ಗೆ ಸಂತೀಷ್ ತಂದ್ಧಲಿ . 

“ಕ್ನಾಗಟಕ್  ರಾಜಾ  ಚುನಾವಣಾ ಆಯೀರ್ವು  ಮಾಡಿದ  ಸಿೀಮಾ ನಣಗಯ ಅಧಿಸೂಚ್ನೆ  

ಮತ್ತು  ಮಿೀಸಲು  ಅಧಿಸೂಚ್ನೆಯು  ನರಂಕುಶ್,  ಅವೈಜಾಾ ನಕ್, ಕನೂನು ಬಾಹರ ಮತ್ತು  

ಸಂವ್ಹಧಾನ್ಕೆೆ  ವ್ಹರುದಿವಾಗಿದ್ಯ್ಕೆಂದು ಪ್ರ ಶ್ನ ಸಿ  ಮಾನ್ಾ  ಕ್ನಾಗಟಕ್ ಉಚ್ಚ  ನಾಾ ಯಾಲಯದ  

ಮುೆಂದ್  ಹಲವಾರು ಅಜಿಗರ್ಳನುನ  ಸಲಿಿಸಿರುವುದರಿೆಂದ”್ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ರೆ.  ಇದು 

ನಾಾ ಯಾಲಯದಲಿಿ  ಹಾಕುವಂತಹ ವ್ಹಚಾರರ್ಳು. ವ್ಹಧೇಯಕ್ದಲಿಿ  ಬರುವಂತಹ 
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ವ್ಹಚಾರರ್ಳಲಿ . ಬಹುಶಃ ಇದನುನ  ಅವರವರದ್ು ೀ ಆದಂತಹ  ವ್ಹಚಾರಧಾರೆರ್ಳ ಮತ್ತು  

ಚಿೆಂತನೆರ್ಳ ಮೂಲಕ್  ಆಯಾಯ ವಕ್ಸೀಲರು ಅವರವರ ಅನಸಿಕೆರ್ಳನುನ  ಹೇಳುತಾು ರೆ. 

ಇವರು ಸಹ ಅದರ ಭಾರ್ವಾಗಿ ವ್ಹಧೇಯಕ್ದಲಿಿ  ಆಯೀರ್ದ ಮೇಲ್ಲ ಅಪಾದನೆರ್ಳನುನ  

ಮಾಡುತಾು ರೆೆಂದರೆ,  ಇದು ಅಷ್ಟಟ  ಒಳೆ್ಳಯ ವ್ಹಷ್ಯ ಅನುನ ವಂಥದು ಲಿವೆಂದು ನ್ನ್ನ  ಅನಸಿಕೆ.  

ನ್ನ್ಗೆ ಇನನ ೆಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಇದ್.  ಪುರಸಭೆರ್ಳಿಗೆ ಮಿೀಸಲ್ಯತಿ ತರಬೇಕೆೆಂದರೆ, ಒೆಂದು ವಷ್ಗ 

ಕ್ಳ್ಳಯಿತ್ತ. ಒೆಂದು ವಷ್ಗ extension  ಸಿಕೆ್ಸತ್ತು . ಅದು ಯಾರು ಮಾಡಿದು ರು? ಬಹುಶಃ ಎಲಿ್ಯ  

ಅವರವರ ಜವಾಬಾು ರಿಯಿೆಂದ ಹರಗೆ ಬಂದ್ದರ್,  ಒೆಂದು  ವಷ್ಗದ ತನ್ಕ್ ಪುರಸಭೆರ್ಳ 

ಮಿೀಸಲ್ಯತಿಯಾರ್ದೇ ಪುರಸಭೆರ್ಳ  ಅಧಾ ಕ್ಷರ ಮತ್ತು  ಉಪಾಧಾ ಕ್ಷರ ಚುನಾವಣೆಯನುನ  

ಮುೆಂದೂಡಿರುವಂತಹ ನದೇಗಶ್ನ್ರ್ಳನುನ  ಕಂಡಿದ್ು ೀವ.  

                                                                                          (ಮುಂದು.,)  

(786) 17-09-2021 (1.10) ಎಂವಿ-ಎಂಡಿ 

(ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತ್ಪಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಿಿ (ಮುಂದು...):- 

ಈರ್ ನ್ಮಗೆ ಇರುವಂತಹ ಭಿೀತಿ ಏನೆೆಂದರೆ, ಈರ್ ಚುನಾವಣೆ ಎೆಂದರೆ ನ್ನ್ನ  

ಚುನಾವಣೆಯಲಿ . ನ್ಮಾ  ಸಭಾನಾಯಕ್ರಾದ ಮಾನ್ಾ  ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನವಾಸ 

ಪೂಜಾರಿಯವರ ಚುನಾವಣೆಗೆ (ಸೆ ಳಿೀಯ ಸಂಸೆೆ ರ್ಳ ಚುನಾವಣೆ) ತಾಲಿೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಸಮಿತಿಯವರು ಮತ್ತು  ಜಿಲಿ್ಯ  ಪಂಚಾಯಿತಿಯವರು ಓಟು ಹಾಕುತಾು ರೆಯೇ ಎೆಂದು 

ತಿಳಿದುಕಳೆುವುದು ಬೇಡ. ಮತ್ು  ಆ ಚುನಾವಣೆ ಬರುತು ದ್ ಎೆಂದು ತಿಳಿದುಕಳೆುವುದು 

ಬೇಡ. ಆ ನಂಬಿಕೆ ಅವರಿಗೂ ಇಲಿ  ಮತ್ತು  ನ್ನ್ಗೂ ಇಲಿ . ಆದರೆ, ನ್ಮಗೆ ಅದನುನ  

ನೀಡಬೇಕೆೆಂದು ನರಿೀಕಿೆ  ಇದ್; ಅೆಂದರೆ, ಅವರನುನ  ಬಿಟುಟ  ಹೇಗೆ ಚುನಾವಣೆ 

ಮಾಡುತಾು ರೆೆಂದು. ಸಾಮಾನ್ಾ ವಾಗಿ ಅದು ನ್ಮಗೆಲಿರಿಗೂ ಸಹ ಗತಿು ದ್. ಈಗ್ರರ್ಲೇ ಒೆಂದು 

ಹಂತವೆಂದರೆ, ಅದು ನಮಾ  ಹಂತದಲಿಿ  ನ್ಮಾ  ಹಂತದಲಿಿ  ಎೆಂದು ಹೇಳುವುದ್ಧಲಿ . ಈರ್ 

ನಮಾ  ಹಂತದಲಿಿ  ಅಭಾ ರ್ಥಗರ್ಳ ತನ್ಕ್ ಫಿಕಿ್ ಆಗಿದ್. ಈರ್ ಎಲಿಿ  ಫಿಕಿ್ ಆಗಿಲಿ , ಅೆಂತಹ 

ಕ್ಡೆರ್ಳಲಿಿ  ಅವರನುನ  ಹೈಕೀಟ್ಗಗೆ ಕ್ಳುಹಸಿದ್ದು ರೆ. ಅವರು ಬೇರೆ ದ್ದರಿಯೇ ಇಲಿದ್ 

ಹೈಕೀಟ್ಗಗೆ ಹೀಗಿದ್ದು ರೆ. ಏಕೆೆಂದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಉತು ರ ಕಡಬೇಕದರೆ ಅವರನುನ  

ಹೈಕೀಟ್ಗಗೆ ಕ್ಳುಹಸಲೇಬೇಕಗುತು ದ್. ನ್ನ್ಗೆ ಇದರ ಭವ್ಹಷ್ಾ  ಗತಿು ದ್. ಏಕೆೆಂದರೆ, ನಾನು 

ಇದ್ಲಿವನುನ  ಸಹ ನೀಡಿಕೆಂಡು ಬಂದ್ಧದ್ು ೀನೆ. ನ್ನ್ಗೆ ನಮಾ ಷ್ಟಟ ೀ ಅನುಭವವ್ಹದ್. ನಾನು 
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ಸೆ ಳಿೀಯ ಸಂಸೆೆ  ಮತ್ತು  ವ್ಹಧಾನ್ ಸಭೆಯಿೆಂದ ಕೂಡ ಆಯೆ್ಕಯಾಗಿದ್ು ೀನೆ.  ಈರ್ ನೀವು ಏನು 

ಭವ್ಹಷ್ಾ  ಹೇಳುತಿು ದ್ಧು ೀರಿ, ಅೆಂತಹ ಭವ್ಹಷ್ಾ ವನುನ  ನಾನು ಸಹ ಹೇಳುತ್ು ೀನೆ. ಆದರೆ, ಇದು 

ವಾಸು ವಾೆಂಶ್ ಎೆಂಬುದನುನ  ತಾವು ಒಪಿಪ ಕಳೆಬೇಕಗುತು ದ್. ಸಕಗರದಲಿಿ  ಇರುವವರು 

ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಆ ಜವಾಬಾು ರಿಯನುನ  ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕಡುವುದಕೆೆ  ಆಗುವುದ್ಧಲಿ . 

ಆ ಜವಾಬಾು ರಿಯನುನ  ಅವರೇ ಒಪಿಪ ಕಳೆಬೇಕಗುತು ದ್. ನ್ಮಾ  ವ್ಹರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ 

ನಾಯಕ್ರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ವ್ಹರೀಧ ಮಾಡುವುದು ನ್ಮಾ  ಜವಾಬಾು ರಿ. ಏಕೆೆಂದರೆ, ನಾವು 

ಇರುವಂತಹ ವಾಸು ವಾೆಂಶ್ವನುನ  ಹೇಳುತ್ು ೀವ. ಆದರೆ, ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು, ಅದು 

ನ್ಮಾ  ರ್ಮನ್ಕೆೆ  ಬಂದ್ಧಲಿವೆಂದು; ಅದು ಅವರ ರ್ಮನ್ಕೆೆ  ಬರದೇ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಿಸೆಿ ತಿ 

ಇದು ರೆ, ಅವರು ಈ ವ್ಹಧೇಯಕ್ ತಂದ್ಧರುವುದು ಸರಿ.  

ಶಿರ ೋ ಹೆಚ್.ಎಂ.ರಮೇಶ ಗೌಡ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಂದ ಚುರ್ನಯತ್ರದವರು):- 

ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನ್ನ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಶ್ ನೀಡಿದು ಕೆೆ  ತಮಗೆ 

ಧನ್ಾ ವಾದರ್ಳು. ಈಗ್ರರ್ಲೇ ಎಲಿ್ಯ  ಹರಿಯ ಸದಸಾ ರು ಈ ವ್ಹಧೇಯಕ್ದ ಬಗೆೆ  ಸವ್ಹಸಾು ರವಾಗಿ 

ಸಾಕ್ಷ್ಟಟ  ಚ್ರ್ಚಗಯನುನ  ನ್ಡೆಸಿದ್ದು ರೆ. ಕ್ಳ್ಳದ ಬಾರಿಯ ಅಧಿವೇಶ್ನ್ದಲಿಿ  ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರಾದ 

ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸಾಾ ಮಿ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಒೆಂದು ಮಾತನುನ  ಹೇಳಿದ್ು . ಅವತ್ತು  ಸಹ ಮಾನ್ಾ  

ಸಚಿವರು ಬಹಳ ವ್ಹವರವಾಗಿ ವ್ಹವರಣೆಯನುನ  ನೀಡಿದು ರು. ಅೆಂದರೆ, ಲ್ಗೀಕಯುಕ್ು  ಮತ್ತು  

ಬೃಹತ್ ಬೆಂರ್ಳೂರು ಮಹಾನ್ರ್ರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ೆಂತ್ ವ್ಹಧೇಯಕ್ರ್ಳಿಗೆ ತಿದುು ಪ್ಡಿ 

ತಂದಂತಹ ಸಂದಭಗದಲಿಿ  ನಾನು ಒೆಂದು ಮಾತನುನ  ಹೇಳಿದ್ು . ಆರ್ ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರು ಇದು 

ಕೇವಲ ಆರು ತಿೆಂರ್ಳಿಗೆ ಮಾತರ ವೆಂದು ಹೇಳಿದು ರು. ಇದನುನ  ಆರು ತಿೆಂರ್ಳ ಒಳಗೆ 

ಸರಿಪ್ಡಿಸುತ್ು ೀವೆಂದು ಇದೇ ಸದನ್ದಲಿಿ  ಹೇಳಿದು ರು. ಅದಕೆೆ  ನಾನು ಅವತ್ತು  ಈ ರಿೀತಿ 

ಹೇಳಿದ್ು . ಅೆಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಕರಣಕೊ  ಸಹ ಆರು ತಿೆಂರ್ಳ ಒಳರ್ಡೆ ಆಗುವುದ್ಧಲಿವೆಂದು 

ಹೇಳಿದ್ು . ಆರ್ ಈ ಸಕಗರ ಬಂದು ಒೆಂದೂವರೆ ವಷ್ಗವಾಗಿತ್ತು . ಇವರು ಮನ್ಸಿು  ಮಾಡಿ, 

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ,. ಕಯ್ಕು ಗೆ ತಿದುು ಪ್ಡಿ ತರಬೇಕದರೆ ಸಕಗರದ ಪಾರ ರಂಭದಲಿ್ಲೀ ತಂದ್ಧದು ರೆ, 

delimitation ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಅವರು ಆರು ತಿೆಂರ್ಳು, ಒೆಂಬತ್ತು  ತಿೆಂರ್ಳು ಅಥವಾ ಒೆಂದು 

ವಷ್ಗ ತ್ಗೆದುಕೆಂಡು ಅದನುನ  ಮುಗಿಸಬಹುದ್ಧತ್ತು  ಎನುನ ವಂತಹ ಮಾತನುನ  ಹೇಳಿದ್ು . 

ಇವತ್ತು  ಸಹ ನಾನು ಅದೇ ಮಾತನುನ  ಹೇಳುತಿು ದ್ು ೀನೆ. ಸಕಗರ ಏನು ಈ ತಿದುು ಪ್ಡಿ 

ತರುವುದಕೆೆ  ಹರಟದ್, ಅವರ ಉದ್ು ೀಶ್ ಒಳೆ್ಳಯದ್ಧರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಎಲಿ್ಗೀ ಒೆಂದು ಕ್ಡೆ 

ಭಾರತಿೀಯ ಜನ್ತಾ ಪ್ಕ್ಷದವರ slogan ಬಹಳ ರ್ಚನಾನ ಗಿರುತು ದ್. ಕ್ಟಟ ಕ್ಡೆಯ ವಾ ಕ್ಸು ಗೆ 

ಅಧಿಕರ ಕಡಬೇಕೆೆಂದು ಅವರು ಯಾವಾರ್ಲೂ ಹೇಳುತಾು ರೆ. ಆದರೆ, ಅವರು 
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ಅಧಿಕರವನುನ  ಕಡುವುದ್ಧಲಿ . ಎಲಿ್ಯ  ಅಧಿಕರವನುನ  ಮೊಟಕು ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಆರ್ಲೇ 

ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರು Registrar of Cooperative societies ಬಗೆೆ  ಹೇಳುತಿು ದು ರು. ಕ್ಳ್ಳದ ಬಾರಿ 

ನ್ಡೆದಂತಹ cooperatives societies election ರ್ಳಲಿಿ  ಅಲಿಿದು ೆಂತಹ Registrar ರ್ಳು 

ಏನೇನು ಮಾಡಿದರು ಎೆಂದರೆ, ನಾಮಿನೇಷ್ನ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದಭಗದಲಿಿ  ನಾಳ್ಳ 

ಚುನಾವಣೆ ಇದ್ ಎೆಂದ್ದರ್ ಹೆಂದ್ಧನ್ ದ್ಧವಸ ಯಾರಾ್ಾ ರನುನ  ವಜಾ ಮಾಡಿದರು ಎೆಂಬುದನುನ  

ತಾವಲಿರೂ ಸಹ ನೀಡಿದ್ಧು ೀರಿ. ಹಾಗ್ರಗಿ ಒೆಂದು ದುರುದ್ು ೀಶ್ದ್ಧೆಂದ ಈ ವ್ಹಧೇಯಕ್ವನುನ  

ತಂದ್ಧದ್ದು ರೆ. ಏಕೆೆಂದರೆ, ಈ ಚುನಾವಣೆಯನುನ  ಮುೆಂದೂಡುವುದಕೆ ೀಸೆ ರ ಅವರು ಈ 

ವ್ಹಧೇಕ್ವನುನ  ತಂದ್ಧರುವುದು. ನಾನು ಮಾನ್ಾ  ಕನೂನು ಸಚಿವರಲಿಿ  

ವ್ಹನಂತಿಸಿಕಳೆುವುದೇನೆೆಂದರೆ, ಇವತ್ತು  ಬೃಹತ್ ಬೆಂರ್ಳೂರು ಮಹಾನ್ರ್ರ ಪಾಲಿಕೆಯಲಿಿ  

ಕೀವ್ಹಡ-19 ಬಂದಂತಹ ಸಂದಭಗದಲಿಿ  ಸೆ ಳಿೀಯ ಸಂಸೆೆಯವರು ಮತ್ತು  

ಕಪ್ಗರೇಟರ್್ರ್ಳು ಇದ್ಧು ದು ರೆ ಯಾವ ರಿೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿು ದು ರು ಎೆಂದು ವ್ಹಚಾರ 

ಮಾಡಬೇಕಗುತು ದ್. ಆದರೆ, ಇವತ್ತು  ಆ ರಿೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಆಗುತಿು ಲಿ . ಸುಮಾರು ಒೆಂದೂವರೆ 

ವಷ್ಗವಾಗಿದ್. ಆದರೆ, ಇಲಿಿಯವರೆವ್ಹಗೂ ಸಹ ಚುನಾವಣೆ ನ್ಡೆಸುವುದಕೆೆ  ಆಗಿಲಿ . ಆದರೆ, 

ಅವರು ತಂದ್ಧರುವಂತಹ ಕಯ್ಕು ಯಲಿಿ  ’ಆರು ತಿೆಂರ್ಳವರೆಗೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕರಿಯನುನ  

ನೇಮಿಸುತ್ು ೀವ. ಆ ನಂತರ ನಾವು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಇದ್’ ಎೆಂದು ತಿಳಿಸಿದು ರು. 

ಇವತಿು ನ್ವರೆವ್ಹಗೂ ಸಹ ಚುನಾವಣೆ ನ್ಡೆಸುವುದಕೆೆ  ಆಗಿಲಿ . ಇದು ಸಹ ಅದೇ ರಿೀತಿಯಲಿಿ  

ಆಗುತು ದ್. ಆದುದರಿೆಂದ ದಯಮಾಡಿ ಈ ವ್ಹಧೇಯಕ್ಕೆೆ  ನಾವು ವ್ಹರೀಧ ಮಾಡುತಿು ದ್ು ೀವ.  

ಶಿರ ೋ ಆರ.ಬಿ.ತಿರ್ಮಮ ಪೂರ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಂದ ಚುರ್ನಯತ್ರದವರು):- 

ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈ ವ್ಹಧೇಯಕ್ ರಾಜಕ್ಸೀಯ ಪ್ರ ೀರಿತವಾಗಿ, ಚುನಾವಣಾ 

ಆಯೀರ್ದ ಶ್ಕ್ಸು ಯನುನ  ಕಿ್ಸ ೀಣಿಸಿ, ಅದು ಅವರ ಪ್ಕ್ಷದಲಿಿ  ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು  ಸಕಗರ 

ನ್ಡೆಸುವವರ ಕೈಯಲಿಿ  ಇರಬೇಕು ಎೆಂದು ಈ ರಿೀತಿಯ ಸಿೀಮಾ ರೇಖೆಯನುನ  

ಮಾಡತಕೆ್ೆಂಥದುು . ಈರ್ ಬಿಜೆಪಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಕೆಂಗೆರ ಸ್ ಎೆಂದು ಅದನುನ  

ಗುರುತಿಸಿಕೆಂಡು, ಚುನಾವಣೆಯನುನ  ಹೇಗೆ ಗೆಲಿಬೇಕು ಎನುನ ವಂತಹ ಹುನಾನ ರದ್ಧೆಂದ ಈ 

ವ್ಹಧೇಯಕ್ವನುನ  ತಂದ್ಧರುವಂಥದುು  ಈ ಕನೂನು. ಅವರಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೀರ್ವನುನ  

ಶ್ಕ್ಸು ಶಾಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಮನ್ಸಿು  ಬರಬೇಕಗಿತ್ು ೀ ವ್ಹನಃ, ಅವರು ಯಾವರಿೀತಿ ಚುನಾವಣೆ 

ಗೆಲಿಬೇಕು ಎನುನ ವಂತಹ ಯೀಚ್ನೆಯಲಿ್ಲೀ ಈ ರಿೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿು ರುವುದು 

ಎೆಂಬುದು ಒೆಂದು ದುದೈಗವದ ಸಂರ್ತಿ. ಈರ್ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೀರ್ದ ಮೇಲ್ಲ ಎಷ್ಟಟ  

ಆಪಾಧನೆರ್ಳು ಬಂದ್ಧವ, ಅದನುನ  ಒಪಿಪ , ಈ ವ್ಹಧೇಯಕ್ವನುನ  ತರುತ್ು ೀವ ಎೆಂದರು. 
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ಹಾಗ್ರದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಯಾರ ಮೇಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್. ಅವರಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೀರ್ದ ಮೇಲ್ಲ 

ನಂಬಿಕೆ ಇಲಿ . ಆಡಳಿತ ಪ್ಕ್ಷದವರು ಮಾಡಿದ್ು ೀ ದ್ದರಿ. ಆರ್ಲೇ ಮಾನ್ಾ  

ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸಾಾ ಮಿಯವರು ಹೇಳಿದರು; ನಾವು ಎಲಿ್ಯ  ಚುನಾವಣೆರ್ಳನುನ  ಗೆಲಿುತ್ು ೀವೆಂದು. 

ಅವರು ಹೇಗೆ ಗೆದ್ಧು ದ್ದು ರೆ? ಪ್ರ ಜಾಪ್ರ ಭುತಾ  ವಾ ವಸೆೆಯಲಿಿ  ಜನ್ರು ಅವರಿಗೆ ಬಹುಮತವನುನ  

ಕಟಟ ದು ರೇ? ಈರ್ ಯಾವಾಾ ವ ಪ್ಕ್ಷರ್ಳಲಿಿ  ಪೈಲ್ಯಾ ನ್ರುರ್ಳಿದ್ದು ರೆ, ಅೆಂತಹವರನುನ  

ಹುಡುಕಡಿಕೆಂಡು ತಮಾ  ಪ್ಕ್ಷಕೆೆ  ತ್ಗೆದುಕೆಂಡು ಬಿಟಟ ರು. 

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಸಿ.ಪ್ರಟಿೋಲ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಹಾಗ್ರದರೆ ಜನ್ರು ಅವರಿಗೆ 

ಬಹುಮತವನುನ  ಕಟಟ ದು ರೇ?  

ಶಿರ ೋ ಆರ.ಬಿ.ತಿರ್ಮಮ ಪೂರ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಜನ್ರು ನ್ಮಗೂ 

ಬಹುಮತ ಕಟಟ ಲಿ  ಮತ್ತು  ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಕಟಟ ಲಿ .  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಸಿ.ಪ್ರಟಿೋಲ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಅವರು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ 

ಅಡವ್ಹಟಟ ದು ರು 

ಶಿರ ೋ ಆರ.ಬಿ.ತಿರ್ಮಮ ಪೂರ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಅವರು ಗೆದ್ಧು ರುವುದು 

ವಾಮಮಾರ್ಗದ್ಧೆಂದ. ನ್ಮಾ ಲಿಿ  ಇದು ೆಂತಹ ಪೈಲ್ಯಾ ನ್ರ್ಳನುನ  ಹುಡುಕ್ಸಕೆಂಡು,  ಅವರಿಗೆ 

ಗೆಲಿುವಂತಹ ಶ್ಕ್ಸು  ಇದ್. ಅದಕೆೆ  ನ್ಮಾ  ಪ್ಕ್ಷಕೆೆ  ಬಾರಪ್ಪ  ಎನುನ ವಂತಹ ಹುನಾನ ರ 

ಮಾಡಿದ್ದು ರೆ. ಅೆಂತಹ ಹುನಾನ ರರ್ಳನುನ  ಮತ್ು  ಸೆ ಳಿೀಯ ಸಂಸೆೆ ರ್ಳಲಿಿ  ಮಾಡುವುದಕೆೆ  

ಹರಟದ್ದು ರೆ.  ಅವರು ಏಕೆ ಈ ರಿೀತಿ ಮಾಡುತಿು ದ್ದು ರೆೆಂದು ನ್ಮಗೆ ಅವರ ಮೇಲ್ಲ 

ಸಂಶ್ಯವ್ಹದ್. ಅವರು ಚುನಾವಣೆಯನುನ  ಹಲಸು ಏಕೆ ಮಾಡುತಿು ದ್ದು ರೆ. 

ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ರ್ಮಧುಸಿಾ ಮ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಾವು ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿ 

ಸ್ೀತ್ತ ಬಂದ್ಧದು ರೆ, ವ್ಹರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದಲಿಿ  ಕುಳಿತ್ತಕಳೆು ತಿು ದ್ು ವು. ಬೇರೆಯವರ ಹತಿು ರಕೆೆ  

ಹೀಗಿ ನೀವು ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿ ಎೆಂದು ಕೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಿಸೆಿ ತಿಗೆ ಹೀಗುತಿು ರಲಿಲಿ .  

ಶಿರ ೋ ಆರ.ಬಿ.ತಿರ್ಮಮ ಪೂರ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಅವರು ಹೇಗೆ 

ಬಂದ್ಧದ್ದು ರೆೆಂದು ಗತಿು ದ್ ಬಿಡಿ. ರಾಜಾ ದ ಜನ್ರು ನಮಗೆ ಯಾವ ರಿೀತಿಯ ಬಹುಮತವನುನ  

ಕಟಟ ದ್ದು ರೆೆಂದು ನ್ನ್ಗೆ ಗತಿು ದ್.  
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ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ರ್ಮಧುಸಿಾ ಮ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ವ್ಹರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದವರು 

ಶ್ರಣಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕರ ಕಟುಟ , ಒೆಂದೂಕಲು ವಷ್ಗಕೆೆ  ಅವರ ಕಲು ಹಡಿದು 

ಎಳ್ಳದು ಹಾಕ್ಸದ ರಿೀತಿ ನಾವು ಮಾಡುತಿು ರಲಿಲಿ . 

ಶಿರ ೋ ಆರ.ಬಿ.ತಿರ್ಮಮ ಪೂರ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಅವರು ಎರಡು-ಮೂರು 

ಬಾರಿ ಅಧಿಕರಕೆೆ  ಬಂದ್ದರ್ಲೂ ಸಹ ಜನ್ರು ಅವರಿಗೆ ಬಹುಮತ ಕಟಟ ಲಿ . ಆದರೆ, ಅವರು 

ನ್ಮಾ  ಪ್ಕ್ಷದವರನುನ  ತ್ಗೆದುಕೆಂಡು ಗೆದ್ಧು ದ್ದು ರೆ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ರ್ಮಧುಸಿಾ ಮ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ವ್ಹರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದವರು ಇನುನ  

ಅೆಂತಿಮ ಫಲಿತಾೆಂಶ್ ಘೀಷ್ಣೆ ಆಗುವುದಕೆೆ  ಮೊದಲೇ, ಮನೆಯ ಹತಿು ರಕೆೆ  ಹೀಗಿ 

ದಮಾ ಯ ಎೆಂದು ಕಡುವುದಕೆೆ  ಹೀಗುತಿು ದು  ರಿೀತಿ ನಾವು ಹೀಗುತಿು ರಲಿಲಿ . 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಆರ.ಬಿ.ತಿರ್ಮಮ ಪೂರ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಅವರು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಚುನಾವಣೆರ್ಳಲಿಿ  ಇದೇ ರಿೀತಿ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಹರಟದ್ದು ರೆ. ಕೇೆಂದರ  ಸಕಗರದವರು 

ಎೆಂ.ಎಲ.ಎ., ಮತ್ತು  ಎೆಂ.ಪಿ., ಚುನಾವಣೆಗೆ delimitation ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಅವರಿಗೆ 

ಚುನಾವಣಾ ಆಯೀರ್ದ ಮೇಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್. ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಆಯೀರ್ದ ಮೇಲ್ಲ ಏಕೆ 

ನಂಬಿಕೆ ಇಲಿ ? ನಾನು ಶಾಸಕ್ನಾಗಿ ಮತ್ತು  ಸಚಿವನಾಗಿ ನೀಡಿದ್ು ೀನೆ. ನ್ಮಾ  ಕ್ಡೆಯ 

ವಾ ಕ್ಸು ರ್ಳಿಗೆ ಟಕೇಟ್ ಕಡಿಸುವುದಕೆೆ  ಮತ್ತು  ನ್ಮಾ  ವಾ ಕ್ಸು ರ್ಳು ಗೆಲಿುವುದಕೆೆ  ಏನು ಬೇಕೀ 

ಅದನುನ  ಮಾಡಿ, ಹಳೆಿ  ಹಳೆಿರ್ಳನುನ  ಸೇರಿಸಿ ಅವುರ್ಳನುನ  ಹಳೆಕೆೆ  ದೂಡಿದ್ದು ರೆ. ಪಾಪ್! 

ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರಾದ ಈಶ್ಾ ರಪ್ಪ ನ್ವರ ತಲ್ಲಯ ಒಳಗೆ ಏನೀ ಹಾಕ್ಸದ್ದು ರೆ.  ಆದುದರಿೆಂದ 

ಮಾನ್ಾ  ಈಶ್ಾ ರಪ್ಪ ಜಿೀ ಇದು ಸರಿಯಾದುದು ಅಲಿ .  ಇದರಿೆಂದ ಅವರು ಏನು 

ತಿಳಿದುಕೆಂಡಿದ್ದು ರೆೆಂದರೆ, ಬಹಳ ಜನ್ ನಾವು ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲಿಿ  ಆರಿಸಿ ಬರುತ್ು ೀವೆಂದು 

ತಿಳಿದುಕೆಂಡಿರಬಹುದು.  ಆದರೆ, ಇದರಿೆಂದ ಹಾನಯಾಗುತು ದ್. ಇದರಿೆಂದ ಒೆಂದು ಟಕೆಟ್ಗೆ 

ಅವರು ಒೆಂಬತ್ತು  ಟಕೆಟ್ ಕೇಳುತಾು ರೆ. ಆ ಹಳೆಿ  ಮತ್ತು  ಈ ಹಳೆಿ  ಎೆಂದು ಹತ್ತು  ಜನ್ರು 

ಸೇರುತಾು ರೆ. ಇೆಂತಹ ಸಣಣ ಪುಟಟ  ವ್ಹಚಾರರ್ಳನುನ  ಸಕಗರ ನಭಾಯಿಸುವಂಥದುು  

ಸರಿಯಾದ ಕ್ರ ಮವಲಿ . ಇದರಿೆಂದ ಲ್ಯಭವಾಗುತು ದ್ ಎೆಂಬುದನುನ  ನೀಡಿದ್ು ೀವ ಮತ್ತು  

ಎೆಂ.ಎಲ.ಎ., ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹಾನಯೂ ಆಗಿದ್. ಅವರು ಇವತ್ತು  ಏನು ವ್ಹಧೇಯಕ್ಕೆೆ  
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ತಿದುು ಪ್ಡಿ ತರುವುದಕೆೆ  ಹರಟದ್ದು ರೆೆಂದರೆ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೀರ್ವನುನ  ಕ್ಸತ್ತು ಕೆಂಡು 

ಇನನ ೆಂದು ಆಯೀರ್ವನುನ  ಮಾಡಿ ಏನು ಶ್ಕ್ಸು  ತ್ತೆಂಬುತಾು ರೆ? ಚುನಾವಣಾ ಆಯೀರ್ 

ಮತ್ತು  ಇದರ ನ್ಡುವ ಏನು ವಾ ತಾಾ ಸ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಹರಟದ್ದು ರೆ? ಅವರಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ 

ಆಯೀರ್ದ ಮೇಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಲಿ  ಏಕೆ? ಆದರೆ, ಇದನುನ  ಹಸದ್ದಗಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲ್ಲ ಇವರ 

ಮೇಲ್ಲ ಭಾರಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್. ಅೆಂದರೆ, ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಇದು ಚುನಾವಣಾ 

ಆಯೀರ್ದಲಿಿ  ನ್ಡೆಯುವುದ್ಧಲಿ . ಏಕೆೆಂದರೆ, ಅದು ಒೆಂದು independent body ಆಗುತು ದ್. 

ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಲಿವೆಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ ಮತ್ತು  ಅವರು ಮಾತನುನ  

ಕೇಳುವುದ್ಧಲಿ  ಎೆಂಬ ಭಾವನೆ ಇದ್. ಆದರೆ, ಇಲಿಿಯಾದರೆ ಅವರೇ ನೇಮಕತಿ ಮಾಡುತಾು ರೆ, 

ಇಲಿಿ  ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಇದು ’ಎ’ ’ಬಿ’ ಮತ್ತು  ’ಸಿ’ ಆರ್ಬೇಕು. ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಾ  

ಜಾತಿಯವರು ಇರುವ ಕ್ಡೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಾ  ಎೆಂದು ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರ ಕ್ಡೆಯವರು 

ಗೆಲಿಬೇಕು. ಕೇವಲ ಚುನಾವಣೆಯ ಗಿಮಿಕೆ ಗಿ ಬರುವಂತಹ ಇೆಂತಹ ಕನೂನುರ್ಳು, 

ಪ್ರ ಜಾಪ್ರ ಭುತಾ  ವಾ ವಸೆೆ ಗೆ ಮಾರಕ್ವಾಗುತು ದ್. ಮಾನ್ಾ  ಈಶ್ಾ ರಪ್ಪ ಜಿೀಯವರೆ, 

ಜನ್ಸಾಮಾನ್ಾ ರು ನಮಾ ನುನ  ಪಿರ ೀತಿ ಮಾಡುವುದ್ಧಲಿವೆಂದು ನ್ನ್ನ  ಅನುಭವದ್ಧೆಂದ 

ಹೇಳುತಿು ದ್ು ೀನೆ. ಹಾಗ್ರದರೆ, ಇವರಿಗೆ ಯಾರ ಮೇಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್? ಇವರು ಚುನಾವಣೆ 

ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ಬೇಕದರೂ ಕನೂನು ತರುವುದಕೆೆ  ಹರಟದ್ದು ರೆ. ಹಾಗ್ರದರೆ ಅವರು 

ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲಿುವುದೇ ಒೆಂದು ಉದ್ು ೀಶ್ವೇ? ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲಿುವುದಕೆೆ  ಏನು ಬೇಕದರೂ 

ಕನೂನು ತರಬಹುದೇ? ಅವರು ಚುನಾವಣೆಯನುನ  ಗೆಲಿಲಿಿ . ಆದರೆ, ಅವರ 

ಕಯಗಕ್ರ ಮರ್ಳು ಏನೆೆಂದು ತಿಳಿಸಲಿ. ಅವರು ಈ ಚುನಾವಣೆಯನುನ  ಗೆಲಿುವುದಕೆೆ  

ಎೆಂಥೆೆಂಥ ಕಯಗಕ್ರ ಮರ್ಳನುನ  ಹಾಕ್ಸಕಳೆುತಾು ರೆ ಎನುನ ವುದು ಈರ್ ನ್ಮಗಿರುವ 

ಸಂಶ್ಯವಾಗಿದ್. ಇದು ಚುನಾವಣೆಯನುನ  ಮುೆಂದೂಡುವಂತಹ ವ್ಹಚಾರವೆಂದು 

ಎಲಿರಿಗೂ ಒೆಂದು ಸಂಶ್ಯವ್ಹದ್. ಚುನಾವಣೆಯನುನ  ಹೇಗೆ ಮುೆಂದೂಡಬೇಕು 

ಎನುನ ವಂತಹ ವ್ಹಚಾರವನುನ  ಇಟುಟ ಕೆಂಡು ಇವರು ಈ ಕಯಗಕ್ರ ಮಕೆೆ  ಕೈ ಹಾಕ್ಸದ್ದು ರೆ. 

(ಮುಂದು… 

(787) 17.09.2021 01.10 LL-MD                                 (ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಆರ.ಬಿ. ತಿರ್ಮಮ ಪೂರ(ಮುಂದು…):-  

ಇನುನ  ಸಾ ಲಪ  ದ್ಧವಸರ್ಳಲಿಿ  ಕ್ನಾಗಟಕ್ ವ್ಹಧಾನ್ ಪ್ರಿಷ್ತಿು ನ್ ಸೆ ಳಿೀಯ ಸಂಸೆೆ ರ್ಳ ಕಿೆ ೀತರ ರ್ಳಿಗೆ 

ಚುನಾವಣೆ ಬಂದ್ಧದ್. ಅಲಿಿಯವರೆಗೂ ಇದನುನ  ತಳೆಿ , ನಂತರ ಚುನಾವಣೆ 
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ಮಾಡಬಹುದ್ೆಂಬುದು ನ್ಮಾ  ಸಂಶ್ಯವಾಗಿದ್. It may be wrong. ಹಾಗ್ರಗಿ, ದಯಮಾಡಿ 

ಇೆಂತಹ ಪ್ರ ಜಾಪ್ರ ಭುತಾ ಕೆೆ  ಮಾರಕ್ವಾದಂತಹ ಕನೂನು ತರುವುದರ ಬದಲ್ಯಗಿ, ಜನ್ರಿಗೆ 

ಪೂರಕ್ವಾದಂತಹ ಕನೂನ್ನುನ  ತರಬೇಕು. ತಾಲಿೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಮತ್ತು  ಜಿಲಿ್ಯ  

ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಅಧಿಕರ ಕಡಬೇಕು. ಆದರೆ, ಆ ಅಧಿಕರವನುನ  ಕ್ಸತ್ತು ಕೆಂಡು ಸಕಗರದ 

ಬಳಿ ಇಟುಟ ಕೆಂಡು ಇೆಂತಹ ಕನೂನ್ನುನ  ಯಾವ ಪುರಷ್ಟಥಗಕೆೆ  ತರುತಾು ರೆೆಂದು 

ಹೇಳುತಾು , ಈ ವ್ಹಧೇಯಕ್ವನುನ  ವ್ಹರೀಧಿಸುತಾು , ನ್ನ್ನ  ಮಾತ್ತರ್ಳನುನ  ಮುಗಿಸುತ್ು ೀನೆ.  

ಡಾ: ತೇಜಸಿಿ ನ ಗೌಡ(ವಿಧಾನಸಭೆಯಂದ ಚುರ್ನಯತ್ರದವರು):- ಮಾನ್ಾ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಪ್ರ ಜಾಪ್ರ ಭುತಾ ದ spirit ಏನು ಹೇಳುತು ದ್ಯ್ಕೆಂದರೆ, ಯಾವುದೇ 

ತಿದುು ಪ್ಡಿರ್ಳನುನ  ತರುವಾರ್ ರಾಜಾ ಶಾಸು ರದ ವ್ಹದ್ದಾ ರ್ಥಗನಯಾಗಿ ನ್ನ್ಗೆ ಕಂಡಂಥದುು , 

ನಾನು ಮೊದಲು ಆಯೆ್ಕಯಾದ್ದರ್ ಕ್ನ್ಕ್ಪುರ ಲ್ಗೀಕ್ಸಭಾ ಕಿೆ ೀತರ  ಇತ್ತು . 2008ರಲಿಿ  

delimitation ಬಂತ್ತ. ಇದನುನ  ನಾನು ನ್ನ್ನ  ಅನುಭವದಲಿಿ  ಹೇಳುತಿು ದ್ು ೀನೆ. 2009ರಲಿಿ  

ಲ್ಗೀಕ್ಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲಿಿ  ಬೆಂರ್ಳೂರು ಗ್ರರ ಮಾೆಂತರ ಲ್ಗೀಕ್ಸಭೆ ಎೆಂದು ಆಯಿತ್ತ. 

ಆರ್ ಅನೇಕ್ ಹಸ ಕಿೆ ೀತರ ರ್ಳು ಸೇಪ್ಗಡೆಗೆಂಡವು. ಅಲಿಿ  ನ್ನ್ನ  ಅನುಭವಕೆೆ  ಬಂದದುು , 

ಅದರಲಿಿಯೂ ವ್ಹಶೇಷ್ವಾಗಿ, ಸಂವ್ಹಧಾನ್ದಲಿಿ   “The Union and its Territory: Part 1 - 

Article 3: Formation of new States and alteration of Areas, Boundaries or names of 

existing್ States” ಬಗೆೆ  ಹೇಳಲ್ಯಗಿದ್.  ಹಸ ರಾಜಾ ರ್ಳ ರಚ್ನೆ, ಪ್ರ ದೇಶ್ರ್ಳನುನ  

ಸೇರಿಸುವಂಥದುು  ಹಾಗೂ ಇರತಕೆ್ೆಂಥದು ನುನ  ಕೈಬಿಡುವುದಕೆೆ  ಅಧಿಕರವನುನ  ಈ ವ್ಹಧಿ 

ನ್ಮಗೆ ನೀಡುತು ದ್. ಅದರ ಅಥಗದಲಿಿ  ಅನೇಕ್ ಸಂದಭಗರ್ಳಲಿಿ  ಮೊದಲು ತಿದುು ಪ್ಡಿ 

ಆಗಿರುವುದ್ಲಿ್ಯ  ಪ್ರ ಜಾಪ್ರ ಭುತಾ ವನುನ  ನಾವು ವ್ಹಕೇೆಂದ್ಧರ ಕ್ರಣ ಮಾಡುತಾು  ಹೀದಂತ್, 

ಕೆಲವು ಸಮಸೆಾ ರ್ಳು ಉದು ವವಾಗುತು ವ. ಈರ್ tribals ಇರುವಂತಹ ಕ್ಡೆ ಕ್ಡಿಮೆ ಜನ್ಸಂಖೆಾ  

ಇರುವ ಕ್ಡೆ ಇದು ಬಹಳ ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ ಹೇಳುತು ದ್.  

ಈ ತಿದುು ಪ್ಡಿ ತಂದ್ಧರುವ ಉದ್ು ೀಶ್ ಏನೆೆಂದರೆ, ಸಿೀಮಾ ನಣಗಯ, ಈಗಿರತಕೆ್ೆಂತಹ 

ಚುನಾವಣಾ ಆಯೀರ್ದಲಿಿ  ಈ ಒೆಂದು ಸಿೀಮಾ ನಣಗಯವನುನ  ಸೆ ಳಿೀಯ ಸಂಸೆೆ ರ್ಳ ರಚ್ನೆ 

ಮಾಡುವಾರ್ ಕೆಲವು ಮಾನ್ದಂಡರ್ಳಲಿಿ  ಸಂಶೀಧನೆ ಆಗಿರುವುದ್ಧಲಿ . ವಸುು ಸೆಿ ತಿಗೆ 

ಆಡಳಿತಾತಾ ಕ್ ಕ್ಷ್ಟ ರ್ಳಿವ. ಅದಕೆೆ  ಕೆಲವು ನದ್ಧಗಷ್ಟ ವಾದ ಕರಣರ್ಳಿವ. ಆ ಕರಣರ್ಳಿಗ್ರಗಿ 

ಈರ್ ಸಿೀಮಾ ನಣಗಯ ಆಯೀರ್ ರಚ್ನೆ ಮಾಡುವುದಕೀಸೆ ರಕೆ ಗಿ; ಸಿೀಮಾ ನಣಗಯ 

ಪ್ರ ಕ್ಸರ ಯ್ಕಯಲಿಿ  ತಜ್ಞರು ಭಾರ್ವಹಸುವುದಕೆ ಗಿ; ಸಿೀಮಾ ನಣಗಯ ಆಯೀರ್ದ ಅಧಿಕರ 

ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ ಯಾವುದು ಇರಬೇಕೆೆಂದು ಕಂಡುಕಳೆುವುದಕೆ ಗಿ; ಸಿೀಮಾ ನಣಗಯ 
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ಆಯೀರ್ದ ಪ್ರ ಕಯಗರ್ಳು ಏನರಬೇಕು; ಸಿೀಮಾ ನಣಗಯ ಆಯೀರ್ವು ಸಕಗರಕೆೆ  

ಶ್ಫಾರಸಿ ನುನ  ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಸಾವಗಜನಕ್ರಿೆಂದ ಆಕಿೆೀಪ್ಣೆರ್ಳನುನ  

ಆಹಾಾ ನಸುವುದಕೆ ಗಿ; ಮತ್ತು  ಕೆಲವು ಅನುಷಂಗಿಕ್ ತಿದುು ಪ್ಡಿರ್ಳನುನ  ಸಹ 

ಮಾಡುವುದಕೆ ಗಿ ತಿದುು ಪ್ಡಿ ತರಲ್ಯಗಿದ್. ಒೆಂದು ಕ್ಡೆ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಬಗೆೆ , ಅಳಿದು 

ಹೀಗುತಿು ರತಕೆ್ೆಂತಹ ಭಾಷ್ಟ, ಸಂಸೆ ೃತಿ, ಇೆಂತಹದು ನುನ  ಹೇಳುತ್ು ೀವ. ಉದ್ದಹರಣೆಗೆ 

ಮಲ್ಲನಾಡಿನ್ ಭಾರ್ದಲಿಿ  ಅರಣಾ ದಲಿಿ  ಕೆಲವು ಕನೂನುರ್ಳು ಬರುತು ವ. ಅಲಿಿ  ರಸೆು ರ್ಳನುನ  

ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಆಗುವುದ್ಧಲಿ . ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ನ್ಮಾ  ಮೂಲಭೂತ ಹಕೆು  ಆಗಿದ್. ಅದನುನ  

ನಾನು ಒಳೆ್ಳಯ ರಿೀತಿಯಲಿಿ  ಸಂವ್ಹಧಾನ್ ನ್ನ್ಗೆ ಕಟಟ ರುತು ದ್. ಆದರೆ, ಅರಣಾ ದ ಒೆಂದು 

ಪ್ರಿಸರದ ರಕ್ಷಣೆಯನುನ  ನಾವು ಗೌರವ್ಹಸಬೇಕು. ಸಂವ್ಹಧಾನ್ ಅದನುನ  ಕೂಡ ಹೇಳಿರುತು ದ್. ಆ 

ಸಂದಭಗದಲಿಿ  ನ್ನ್ಗೆ ನ್ನ್ನ  ಹಕೆು  ಸಿಗುವುದ್ಧಲಿ . ಇದರಿೆಂದ್ದಗಿ, ನ್ನ್ಗೆ ಹೆಚುಚ  ದೂರ 

ಆಗುವುದರಿೆಂದ ಒಳೆ್ಳಯ ಆಡಳಿತ ನ್ನ್ಗೆ ಸಿಗುವುದ್ಧಲಿ . ನಾನು ಅನೂರು ಕಿೆ ೀತರ  ಸೇರಿಸಿದು ರೂ 

ನಂತರ, ಅನೂರು ಕಿೆ ೀತರ ವನುನ  ಕೈಬಿಟುಟ  ಕುಣಿರ್ಲ್ ಕಿೆ ೀತರ ವನುನ  ಸೇರಿಸಿದರು. ನಾನು 

ಕಂಡುಕೆಂಡಂತಹ ಅೆಂಶ್ರ್ಳ್ಳೆಂದರೆ, ಇದರಲಿಿ  ಸಂಶೀಧನೆ ಮಾಡಿ ಕಿೆ ೀತರ ರ್ಳನುನ  ಸೇಪ್ಗಡೆ 

ಮಾಡಬೇಕು. Delimitation ಏನಾಗುತು ದ್ಯ್ಕೆಂದರೆ, ಕೆಲವು ಕ್ಡೆರ್ಳಲಿಿ  ಭಾಷ್ಟರ್ಳೇ 

ಇರುವುದ್ಧಲಿ . ಅದಕೆೆ  ನಾನು ಸುಮಾರು ಉದ್ದಹರಣೆರ್ಳನುನ  ಕಡುತ್ು ೀನೆ. ಇದನುನ  ಈ 

ಸದನ್ದಲಿಿ  ಅನೇಕ್ ಸನಾ ತರ ರು ಸಹ ಅನುಭವ್ಹಸಿರುತಾು ರೆ. ಕೆಲವು ಕ್ಡೆ ಸಂಸೆ ೃತಿ ಬೇರೆ 

ಇರುತು ದ್. ಆದರೆ, ಜಾರ್ ಮಾತರ  ಸೇರಿಕೆಂಡಿರುತು ದ್. ಅದು ಎಲಿ್ಯ  ರಿೀತಿಯಿೆಂದಲೂ 

ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಿರುತು ದ್. ಉದ್ದಹರಣೆಗೆ ದಡಡ ಬಳೆಾಪುರ ಕಿೆ ೀತರ ದ ಬಗೆೆ  ನಾನು 

ಹೇಳುತ್ು ೀನೆ. ಅದರಂತ್, ನ್ನ್ನ  ಹುಟ್ಟಟ ರು ದಡಡ ಬಳೆಾಪುರ ತಾಲಿೂಕ್ಸಗೆ ಬರುತು ದ್. ಆ 

ದಡಡ ಬಳೆಾಪುರದಲಿಿ  ಒಬಬ ರು ಜನ್ಪ್ರ ತಿನಧಿ ಇದ್ದು ರೆ. ಆದರೆ, ನಾವು ಓಟು ಹಾಕುವಂಥದುು  

ಮತು ೆಂದು ದೂರದ ಕಿೆ ೀತರ ದಲಿಿ . ಇದು delimitation ನ್ಲಿಿ  ಆಗಿರುತು ದ್. ಆ ಕಿೆ ೀತರ ದ ಜೊತ್ಗೆ, 

ನ್ಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರಿೀತಿಯ ಸಂಪ್ಕ್ಗ, ಒಡನಾಟ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದ್ಧಲಿ . ಇದರ ಜೊತ್ಗೆ, 

ಅಲಿಿ  ನ್ಮಗೆ ಭಾವನಾತಾ ಕ್ವಾದ ಸಂಪ್ಕ್ಗ ಕೂಡ ಇರುವುದ್ಧಲಿ . ಮಾನ್ಾ  ಪ್ರ ತಿಪ್ಕ್ಷದ ಅನೇಕ್ 

ನಾಯಕ್ರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ಇದರಲಿಿ  ಕೆಲವೆಂದು ರಾಜಕರಣ ಆಗುವುದ್ಧಲಿ  ಅಥವಾ 

ಇೆಂತಹ ತಿದುು ಪ್ಡಿರ್ಳಿೆಂದ ಕೆಲವು ಸಮಯದಲಿಿ  ಲ್ಯಭ ಆರ್ಬಹುದು. ಆದರೆ, 

ಲ್ಯಭಕೀಸೆ ರವೇ ಈ ತಿದುು ಪ್ಡಿರ್ಳನುನ  ತರುತಾು ರೆ ಎನುನ ವುದರಲಿಿ  ಯಾವುದೇ 

ವಾಸು ವಾೆಂಶ್ ಇರುವುದ್ಧಲಿವೆಂದು ಹೇಳಿ ತಜ್ಞರು ಸಂಶೀಧನೆರ್ಳನುನ  ಮಾಡಿ, ಒಳೆ್ಳಯ 

ರಿೀತಿಯಲಿಿ  delimitation ಆದ್ದರ್, ಪ್ರಿಣಾಮಕರಿಯಾದ ಆಡಳಿತವನುನ  
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ಕಡಬಹುದ್ದಗಿರುತು ದ್ ಮತ್ತು  ನಜವಾದ ವ್ಹಕೇೆಂದ್ಧರ ಕ್ರಣಕೆೆ  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ 

ವಾ ವಸೆೆಯನುನ  ನಾವು ತಂದ್ಧದ್ು ೀವ. ಸಮಾಜದ ಕ್ಟಟ  ಕ್ಡೆಯ ಮನುಷ್ಾ  ಕೂಡ ಸಕಲಕೆೆ  

ತಲುಪುವುದಕೆೆ  ಅನುಕೂಲವಾಗುತು ದ್. ಉದ್ದಹರಣೆಗೆ, ರಾತಿರ  ವೇಳ್ಳಯಲಿಿ  ಯಾವುದೀ 

ಅನಾಹುತ ಅಥವಾ ಆನೆ ದ್ದಳಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಅೆಂತಹ ಸಂದಭಗದಲಿಿ  ಕೆಲವು ಕ್ಡೆರ್ಳಲಿಿ  

ರಸೆು ರ್ಳನುನ  ಬಂದ್್ ಮಾಡಿರುತಾು ರೆ. ಉದ್ದಹರಣೆಗೆ, ಬನೆನ ೀರುಘಟಟ  ರಾಷಿಟ ರೀಯ 

ಉದ್ದಾ ನ್ವನ್ದ ಬಳಿ ಸಂಜೆ ವೇಳ್ಳಯಲಿಿ  ಆನೆ ದ್ದಳಿಗೀಸೆ ರ ರಸೆು ಯನುನ  ಬಂದ್್ 

ಮಾಡಿರುತಾು ರೆ. ಆದಕರಣ, ಈ ವ್ಹಷ್ಯದಲಿಿ  ಸಿೀಮಾ ನಣಗಯ ಮಾಡುವ ಆಯೀರ್ಕೆೆ  

ಸಂಶೀಧನೆಯ ನಂತರ ಇೆಂತಹದು ನುನ  ತಿದುು ಪ್ಡಿ ಮಾಡಿರುವುದರಿೆಂದ ಅದು ಹೆಚುಚ  

ಪ್ರಿಪೂಣಗವಾಗಿ ಮತ್ತು  ಅಥಗಪೂಣಗವಾಗಿ ಆಗುತು ದ್ಯ್ಕೆಂದು ಹೇಳಿ ನ್ನ್ನ  ರ್ಮನ್ಕೆೆ  

ಬಂದಂತಹ ಅನುಭವವನುನ  ಹೇಳುವುದಕೆೆ  ಅವಕಶ್ ಮಾಡಿಕಟಟ ದು ಕೆ ಗಿ 

ಧನ್ಾ ವಾದರ್ಳನುನ  ಅಪಿಗಸಿ, ನ್ನ್ನ  ಮಾತನುನ  ಮುಗಿಸುತಿು ದ್ು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಎನ್ . ಅಪ್ರಾ ಜಗೌಡ(ಸೆ ಳಿೋಯ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ಕ್ನಾಗಟಕ್ ಗ್ರರ ಮ ಸಾ ರಾಜ್ ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ತಿದುು ಪ್ಡಿ) ವ್ಹಧೇಯಕ್, 2021 ನುನ  

ಇವತಿು ನ್ ದ್ಧವಸ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ರೆ. ಇದರ ಬಗೆೆ  ಸುದ್ಧೀಘಗವಾದ ಚ್ರ್ಚಗ ನ್ಡೆಯುತಿು ದ್. 

ಇಲಿಿ  ಒೆಂದು ವಾಸು ವಾೆಂಶ್ ಕೂಡ ಇರುತು ದ್. ನ್ನ್ನ  ಕಿೆ ೀತರ  ನಾರ್ಮಂರ್ಲ ತಾಲಿೂಕು, 

ದೇವಲ್ಯಪುರ ಹೀಬಳಿ ಬರುತು ದ್. ಮೊದಲು ಮೂರು ತಾಲಿೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇದುು , ಈರ್ 

ಅದನುನ  ಎರಡಕೆೆ  ಮಾಡಲ್ಯಗಿರುತು ದ್. ಜೊತ್ಗೆ, ಮಾನ್ಾ  ಸದಸಾ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಟ. 

ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರ ಪ್ಕೆ್ದ ಊರು ಕಪ್ಪ  ಎೆಂದು ಇದ್. ಅಲಿಿ  ಕುಡುಗುಬಾಳು ಮತ್ತು  ಇನುನ  

ಕೆಲವು ಊರುರ್ಳು ಬರುತು ವ. ಆ ಜಾರ್ವನುನ  ಸಂಬಂಧಪ್ಡದೇ ಇರುವ ಕ್ರಡಳೆಿ  ಕಿೆ ೀತರ  ಅದು 

ದೇವಲ್ಯಪುರ ಕಿೆ ೀತರ ಕೆೆ  ಸೇರಬೇಕು. ಅದು ಈ ಹೆಂದ್ ಆ ಕಿೆ ೀತರ ಕೆೆ  ಸೇರಿತ್ತು . ಅದನುನ  

ತ್ಗೆದುಕೆಂಡು 15 ಕ್ಸಲ್ಗೀ ಮಿೀಟರ್್ ದೂರವ್ಹರುವಂತಹ ಕ್ಡಲ್ಲ ಕಿೆ ೀತರ ಕೆೆ  ಸೇರಿಸಿರುತಾು ರೆ. 

ಇದರ ಬಗೆೆ  ಜನ್ಪ್ರ ತಿನಧಿರ್ಳು ಮತ್ತು  ಅಲಿಿರುವ ಆಸಕ್ಸು ದ್ದರರೆಲಿರೂ ಸೇರಿಕೆಂಡು 

ಚುನಾವಣಾ ಆಯೀರ್ಕೆೆ  ದೂರು ನೀಡಿರುತಾು ರೆ. ಈ ರಿೀತಿಯ ವಾಸು ವಾೆಂಶ್ದ ಆಧಾರದ 

ಮೇರೆಗೆ ಹೇಳುವುದ್ದದರೆ ತಪುಪ ರ್ಳು ಕೂಡ ಬಹಳ ಆಗಿರುತು ವ. ಜೊತ್ಗೆ, ತಾಲಿೂಕು 

ಪಂಚಾಯಿತಿರ್ಳು ಸುಮಾರು 3 ಕಿೆ ೀತರ ರ್ಳು ಹರಟುಹೀಗಿರುತು ವ. ಜಿಲಿ್ಯ  ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು ತಾಲಿೂಕ್ಸನ್ಲಿಿ  ಒೆಂದೆಂದು ಜಾಸಿು ಯಾಗಿದ್.  

ಅದರ ಜೊತ್ಗೆ, ನಾನು ನಾರ್ಮಂರ್ಲ ವ್ಹಧಾನ್ಸಭಾ ಕಿೆ ೀತರ ಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ೆಂತ್ 

ಮಾತನಾಡುವುದ್ದದರೆ, ಜಿಲಿ್ಯ  ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲಿಿ  ಮಿೀಸಲ್ಯತಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು ರೆೆಂದರೆ, 
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ಇರುವ 7 ಜಿಲಿ್ಯ  ಪಂಚಾಯಿತಿರ್ಳಲಿಿ  ಒೆಂದು ಜಿಲಿ್ಯ  ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿದರೆ 

ಎಲಿ್ಯ  ಜಿಲಿ್ಯ  ಪಂಚಾಯಿತಿರ್ಳಲಿಿ  ಜನ್ರಲ್ ಕೆಟಗಿರಿ ಮಾಡಿರುತಾು ರೆ. ಅೆಂದರೆ, ಒೆಂದು 

ಜಿಲಿ್ಯ  ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲಿಿ  ಮಿೀಸಲ್ಯತಿ ಇದ್, ಇನೂನ  6 ಜಿಲಿ್ಯ  ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲಿಿ  

ಜನ್ರಲ್ ಕೆಟಗಿರಿ ಒೆಂದು ಮತು ೆಂದು ಜನ್ರಲ್ ಕೆಟಗಿರಿ ಮಹಳಾ ಮಿೀಸಲ್ಯತಿ 

ಮಾಡಿರುತಾು ರೆ. ಇದು ಕೂಡ ನ್ಮಗೆ ಆಶ್ಚ ಯಗ ತಂದ್ಧರುತು ದ್. ಇದನುನ  ಯಾವ ಆಧಾರದ 

ಮೇಲ್ಲ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೀರ್ ಮಾಡಿದರು ಅದು ನ್ಮಗೆ ಗತಿು ರುವುದ್ಧಲಿ . ಇದು 

ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಆಧಾರ ಇದ್ಯೇ ಅಥವಾ ಅದಕೆೆ  ಅಲಿಿ  ಸೆ ಳಿೀಯ ಒತು ಡ ಏನಾದರೂ 

ಇತ್ು  ಎೆಂಬುದು ಯಾವುದು ನ್ಮಗೆ ಗತಿು ರುವುದ್ಧಲಿ . ಆದರೆ, ಇಲಿಿ  delimitation ನ್ಲಿಿ  

ಮತ್ತು  ಮಿೀಸಲ್ಯತಿಯಲಿಿ  ತಪುಪ ರ್ಳಂತೂ ಆಗಿವ. ಅದರಲಿಿ  ಎರಡನೆ ಮಾತಿಲಿ . ಆದರೆ, ಈರ್ 

ಆ ತಪ್ಪ ನುನ  ಸರಿಪ್ಡಿಸಲಿಕೆೆ  ಮತ್ತು  ಚುನಾವಣಾ ಆಯೀರ್ವನುನ  ಬಲಪ್ಡಿಸುವುದಕೆೆ  

ಸಕಗರ ಯಾವುದ್ದದರೂ ಕ್ರ ಮ ವಹಸಬಹುದ್ಧತ್ು ೀ ಅಥವಾ ಅದನುನ  ಬಿಟಟ ರೆ ಬೇರೆ 

ಯಾವುದು ದ್ದರಿ ಇರಲಿಲಿವೇ? ಎನುನ ವ ಪ್ರ ಶೆನ  ನ್ಮಗಿರುತು ದ್.  

ಈರ್ ಒೆಂದು ಹಸದ್ದಗಿ, ಕ್ನಾಗಟಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಿೀಮಾ ನಣಗಯ 

ಆಯೀರ್ ರಚ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ರೆ, ಇಲಿಿ  ಕಟಟ ರುವ ಮಾಹತಿ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ composition 

ಕೂಡ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ಕೂಡ ಇದ್. ಇದರ ಜೊತ್ಗೆ, ಒಬಬ ರು ಕನೂನು ತಜ್ಞರನುನ  

ಸೇರಿಸಬೇಕೆೆಂಬುದು ನ್ನ್ನ  ಅಭಿಪಾರ ಯ. ಇದಕೆ್ಸೆಂತಲೂ ಮುಖ್ಾ ವಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸವನುನ  

ಇದಕೆ್ಸೆಂತಲೂ ಮುೆಂರ್ಚ ಏತಕೆೆ  ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಆರ್ಲಿಲಿ ? ಜಿಲಿ್ಯ  ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮತ್ತು  

ತಾಲಿೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಅಧಿಕರ ಅವಧಿ ಮುಗಿದು ಈಗ್ರರ್ಲೇ ಸುಮಾರು 6 

ತಿೆಂರ್ಳು ಕ್ಳ್ಳದ್ಧರುತು ದ್. ಈ ತಿದುು ಪ್ಡಿಯನುನ  ಅದಕೊ  ಮೊದಲು ಮಾಡಬಹುದ್ದಗಿತ್ತು . 

ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಾ ದಲಿಿ  ಇದೇ ವ್ಹಷ್ಯಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ೆಂತ್ ಪ್ರ ಕ್ರಣ ಕೂಡ ಇರುತು ದ್. 

ಇಷ್ಟಟ ಲಿ್ಯ  ನೂಾ ನ್ತ್ ಇದ್ದು ರ್ ಸಾ ತಂತರ ವಾದ ಆಯೀರ್ ರಚ್ನೆ ಮಾಡುತಿು ದ್ದು ರೆ ಅದಕೆೆ  

ಅಧಿಕರವನುನ  ಕಟುಟ  ಸೆ ಳಿೀಯ ಸಂಸೆೆ ರ್ಳನುನ  ರಚ್ನೆ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಎಷ್ಟಟ  ಸಮಯ 

ತ್ಗೆದುಕಳೆುತಾು ರೆ? ನ್ನ್ನ  ಅನುಭವದ ಪ್ರ ಕರ 6 ತಿೆಂರ್ಳಿನೆಂದ ಒೆಂದು ವಷ್ಗದಳಗೆ 

ಚುನಾವಣೆ ಆಗುತು ದ್ ಎೆಂಬ ಬಗೆೆ  ಅನುಮಾನ್ ಇರುತು ದ್. ಇದರ ಜೊತ್ಗೆ, ಸದರಿ ತಿದುು ಪ್ಡಿ 

ಸಂವ್ಹಧಾನ್ 73ನೇ ವ್ಹಧಿಗೆ ವ್ಹರುದಿವಾಗಿ ಕೂಡ ಇದ್. ಇಲಿಿ  ಚುನಾವಣಾ ಆಯೀರ್ 

ಮಾಡಿರುವುದು ತಪಿಪ ಗೆ, ಎಷ್ಟ ರಮಟಟ ಗೆ ನಾಾ ಯ ಕಡಿಸುತಾು ರೆೆಂಬುದು ನಂತರ 

ಗತಾು ಗುತು ದ್. ಇದ್ಲಿದರ ಮಧ್ಯಾ  ಜಾಾ ತಾಾ ತಿೀತ ಜನ್ತಾದಳ ಈ ವ್ಹಧೇಯಕ್ವನುನ  ವ್ಹರೀಧ 

ಮಾಡಿ ನಾವು ಸಭಾತಾಾ ರ್ ಮಾಡುತಿು ದ್ು ೀವ.  
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(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ . ಪಕ್ಷದ ರ್ಮನಯ  ಸದಸಯ ರುಗಳು ವಿಧೇಯಕವನುನ  

ವಿರೋಧಿಸಿ ಸಭಾತ್ಪಯ ಗ ರ್ಮಡಿದರು) 

ಶಿರ ೋ ಎಸ .ರವಿ(ಸೆ ಳಿೋಯ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಕ್ನಾಗಟಕ್ 

ಗ್ರರ ಮ ಸಾ ರಾಜ್ ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್(ತಿದುು ಪ್ಡಿ) ವ್ಹಧೇಯಕ್, 2021 ಬಹಳ 

ಮಹತಾ ವಾದ ವ್ಹಧೇಯಕ್. ಕ್ನಾಗಟಕ್ ರಾಜಾ  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಧಿಕರ 

ವ್ಹಕೇೆಂದ್ಧರ ಕ್ರಣವನುನ  ಬಲಪ್ಡಿಸುವಂತಹ ದ್ಧಕೆ್ಸನ್ಲಿಿ  ದೇಶ್ದಲಿಿಯೇ ಒೆಂದು 

ಮಂಚೂಣಿಯಲಿಿದು ೆಂತಹ ರಾಜಾ .  

(ಮುೆಂದು…) 

(788) 17-09-2021 YL-AK 1.20            (ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ರವಿ (ಮುಂದು):-  

ಶ್ರ ೀ ರಾಜಿೀವ್ಗ್ರೆಂಧಿಯವರು ದೇಶ್ದ ಪ್ರ ಧಾನ್ ಮಂತಿರ ರ್ಳಾದ ಸಂದಭಗದಲಿಿ  ಹಾಗೂ ನ್ಮಾ  

ರಾಜಾ ದಲಿಿ  ಶ್ರ ೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ  ಹೆರ್ಡೆಯವರು ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ರ್ಳಾಗಿದು ೆಂತಹ ಸಂದಭಗದಲಿಿ , 

ನ್ಜಿೀರ್್ ಸಾಬ್ರಂತಹ ಮುಖಂಡರು, ಇನುನ  ಹಲವಾರು ಮುಖಂಡರುರ್ಳಿದುು , ಅವರೆಲಿರ 

ಹೆಸರನುನ  ಇಲಿಿ  ತ್ಗೆದುಕಳೆುವುದಕೆಗುವುದ್ಧಲಿ .     ಅಧಿಕರದಲಿಿದು ರು.  ಕ್ನಾಗಟಕ್ 

ರಾಜಾ ದ ಇತಿಹಾಸದಲಿಿ  ಈ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಕಯ್ಕು ಯ ಅಧಿಕರ ವ್ಹಕೇೆಂದ್ಧರ ಕ್ರಣವನುನ  

ಮಾಡಲು ಬಹಳ ಮುಕ್ು  ಮನ್ಸಿಿ ನೆಂದ ಯಾವ ಸಕಗರವೇ ಇರಲಿ, ಇಲಿಿಯವರೆಗೂ 

ಆಡಳಿತ ನ್ಡೆಸಿದಂತಹವರು ಬೇರೆ ರಾಜಾ ರ್ಳಿಗೆ ಹೀಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದಭಗದಲಿಿ  

ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಬಲವನುನ  ನೀಡಿದಂಥ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡಿದ್ದು ರೆ.  ಅೆಂದ್ಧನ್ ಪಂಚಾಯತ್ 

ವಾ ವಸೆೆ ಗೂ ಹಾಗೂ ಇೆಂದ್ಧನ್ ಪಂಚಾಯತ್ ವಾ ವಸೆೆ ಗೂ ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಹನ್ನ ಡೆಯನುನ  

ಕಂಡಿದ್ು ೀವ.  ಅದರ ಮುೆಂದುವರೆದ ಭಾರ್ವಾಗಿ ಇವತ್ತು  2021ರ ವ್ಹಧೇಯಕ್ವನುನ  

ತಂದ್ಧರುವುದು ಇಡಿೀ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ವ್ಹಷ್ಟದನೀಯ ಸಂರ್ತಿಯಾಗಿದ್.    

ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ರ್ಮಧುಸಿಾ ಮ (ಸಣಣ  ನೋರವರಿ, ರ್ಕನೂನು, ಸಂಸದ್ಧೋಯ 

ವಯ ವಹಾರ ಸಚಿವರು):- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಾ  ಎಸ.ರವ್ಹ ಮತ್ತು  ಶ್ರ ೀ 

ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರ ಸಾದ್್ರವರು ಮಾತನಾಡುವಾರ್ ಮಾಜಿ ಪ್ರ ಧಾನ್ ಮಂತಿರ ರ್ಳಾದ ಶ್ರ ೀ 

ಪಿ.ವ್ಹ.ನ್ರಸಿೆಂಹರಾಯರ ಹೆಸರನುನ  ಪ್ರ ಸಾು ಪ್ ಮಾಡುತಾು ರೆ ಎೆಂದು ಭಾವ್ಹಸಿದ್ು ನು.  ಆದರೆ, 

ಅವರು ಪ್ರ ಸಾು ಪ್ ಮಾಡಲಿಲಿ .   



«¥À/17.09.2021/113 

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

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ರವಿ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾಜಿ ಪ್ರ ಧಾನ್ ಮಂತಿರ ರ್ಳಾದ ಶ್ರ ೀ 

ಪಿ.ವ್ಹ.ನ್ರಸಿೆಂಹರಾಯರ ಹೆಸರನುನ  ಪ್ರ ಸಾು ಪ್ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಮುಜುರ್ರವೇನಲಿ .  ಅವರನುನ  

ಸಹ ತ್ಗೆದುಕಳೆಬಹುದು.  

ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ರ್ಮಧುಸಿಾ ಮ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಅದಕೆೆ  ಮಾಜಿ ಪ್ರ ಧಾನ್ 

ಮಂತಿರ ರ್ಳಾದ ಶ್ರ ೀ ಪಿ.ವ್ಹ.ನ್ರಸಿೆಂಹರಾಯರು ಸಹ ಜವಾಬಾು ರರು.  

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ರವಿ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಹೌದು.  ನಾನು ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರ 

ಮಾತನುನ  ಒಪಿಪ ಕಳೆು ತ್ು ೀನೆ.   

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸಾದ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರು ಭಾರತಿೀಯ 

ಜನ್ತಾ ಪಾಟಗಯವರಾಗಿದುು , ಕೆಂಗೆರ ಸ್ ಪಾಟಗಯವರ ಬಗೆೆ  ಹೇಳುತಿು ರುವುದಕೆೆ  

ಧನ್ಾ ವಾದರ್ಳು.    

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬಿ.ವೆಂಕಟೇಶ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಅೆಂತಹದರಲಿಿ  ಯಾವುದೇ 

ಮುಚುಚ ಮರೆ ಇಲಿ .   

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಾ  ರವ್ಹರವರೇ, ತಮಾ  ಮಾತನುನ  ಮುೆಂದುವರೆಸಿ.  

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ರವಿ(ಸೆ ಳಿೋಯ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಹೌದು.  

ನಾನು ಮಾನ್ಾ  ಕನೂನು ಸಚಿವರ ಮಾತನುನ  ಒಪಿಪ ಕಳೆು ತ್ು ೀನೆ.  ಆದರೆ, ಸಮಯದ 

ಅಭಾವ ಇರುವುದರಿೆಂದ ಹೆಚಿಚ ನ್ ಜನ್ರ ಹೆಸರನುನ  ತ್ಗೆದುಕಳೆಲು ಹೀರ್ಲಿಲಿ .  ಅೆಂತಹ 

ಸಂದಭಗದಲಿಿ  ನ್ಮಾ  ರಾಜಾ ದ ಇತಿಹಾಸದಲಿಿ  ಇದು ಬಹಳ ವ್ಹಷ್ಟದನೀಯ 

ಸಂರ್ತಿಯಾಗಿದ್.  ಯಾವುದೇ ಸಕಗರ ಅಧಿಕರದಲಿಿರಲಿ.  ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಎಸ.ಈಶ್ಾ ರಪ್ಪ ನ್ವರದು 

ಮತ್ತು  ಶ್ರ ೀ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸಾಾ ಮಿಯವರದು ಒಳೆ್ಳಯ ಜೊೀಡಿ.  ಶ್ರ ೀ 

ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸಾಾ ಮಿಯವರು ಕನೂನು ಸಚಿವರಾಗಿ ಬಹಳ ವಾಕಚ ತ್ತಯಗ, ಜಾಾ ನ್ವನುನ  

ಹೆಂದ್ಧದವರು.  ಹಾಗೆಯೇ ಮಾನ್ಾ  ಕೆ.ಎಸ.ಈಶ್ಾ ರಪ್ಪ ನ್ವರು ಬಹಳ ಹರಿಯರು ಹಾಗೂ 

ಪ್ರ ಬಲರು.  ಆದರೆ, ಅವರುರ್ಳು ಇೆಂತಹ ವ್ಹಧೇಯಕ್ವನುನ  ತರುತಾು ರೆ ಎೆಂದು ನರಿೀಕಿೆ  

ಮಾಡಿರಲಿಲಿ .  ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ರ್ಳಾದ ಶ್ರ ೀ ಎಸ.ಎೆಂ.ಕೃಷ್ಣ ರವರ ಕಲದಲಿಿ  ಬಳೆಾ ರಿ 

ಜಿಲಿ್ಲಯವರಾದ ದ್ಧ|| ಎೆಂ.ವೈ. ಘೀಪ್ಗಡೆಯವರು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರಾಗಿದು ೆಂಥ 

ಸಂದಭಗದಲಿಿ  ಜಿಲಿ್ಯ  ಪಂಚಾಯಿತಿಯ reservation ಮಾಡಿಸಲು ನಾನು ನ್ಮಾ  ನಾಯಕ್ರ 
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ಜೊತ್ ಹೀಗಿದ್ು .  ಆರ್ ಅವರು ’ನೀವು ಹೇಳುವವರನೆನ ಲಿ್ಯ  ಅಧಾ ಕ್ಷರು, ಉಪಾಧಾ ಕ್ಷರನಾನ ಗಿ 

ಮಾಡಲು ಸಾಧಾ ವ್ಹಲಿ , ಬೇಕದರೆ ನಾನೇ ರಾಜಿೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಬಿಡುತ್ು ೀನೆ, ಇವತ್ು ೀ 

ರಾಜಿೀನಾಮೆ ತ್ಗೆದುಕಳೆಿ ’ ಎನುನ ವಂಥ ಮಾತನುನ  ಹೇಳಿದರು.  ನಾನು ಒಬಬ  

ಮುನಸಿಪಾಲ್ ಅಧಾ ಕ್ಷನಾಗಿದು ವನು. ನಾನು ಒಬಬ  ಕಯಗಕ್ತಗನಾಗಿ ಯಾರೀ ಒಬಬ ರಿಗೆ 

reservation ಮಾಡಿಸುವುದಕೆ ಗಿ ಅವರ ಬಳಿ ಹೀಗಿದ್ು .  ಆರ್ ಬಳೆಾ ರಿ ಜಿಲಿ್ಲಯವರಾದ ದ್ಧ|| 

ಎೆಂ.ವೈ. ಘೀಪ್ಗಡೆಯವರು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ರ್ಳಾದ ಶ್ರ ೀ ಎಸ.ಎೆಂ.ಕೃಷ್ಣ ರವರಿಗೆ 

ರಾಜಿೀನಾಮೆ ಸಲಿಿಸಿದು ನು ಕ್ಣಾಣ ರೆ ನೀಡಿರುವಂಥದು ನುನ  ಮಾನ್ಾ  ಈಶ್ಾ ರಪ್ಪ  ಮತ್ತು  

ಮಾನ್ಾ  ಮಾಧುಸಾಾ ಮಿಯವರಿೆಂದ ನರಿೀಕಿೆ  ಮಾಡಿದ್ು , ವ್ಹನಃ ಇೆಂತಹ ವ್ಹಧೇಯಕ್ವನುನ  

ಜಾರಿಗೆ ತರುತಾು ರೆ ಎೆಂದು ನರಿೀಕಿೆ  ಮಾಡಿರಲಿಲಿ .  ಭಾರತಿೀಯ ಜನ್ತಾ ಪ್ಕ್ಷ ಅಧಿಕರಕೆೆ  

ಬಂದು ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ. ಚುನಾವಣೆಯನುನ  ನ್ಡೆಸುತಿು ಲಿ .  ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ. ಚುನಾವಣೆಯನುನ  

ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿಬಿಟಟ ರು.  ಆ ಚುನಾವಣೆ ನ್ಡೆಯುತು ದ್ಯೀ, ಇಲಿವೀ ಗತಿು ಲಿ .  ಆದ್ದದ 

ನಂತರ Urban Local Bodies ಚುನಾವಣೆ ಆಗಿದ್.  

ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ರ್ಮಧುಸಿಾ ಮ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಒೆಂದು ನಮಿಷ್.  

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ರವಿ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರೇ, ತಾವು ನ್ನ್ನ  ಸಮಯವನುನ  ತ್ಗೆದುಕೆಂಡರೆ, 

ಆಮೇಲ್ಲ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು ನ್ನ್ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಮಯವನುನ  ಕ್ಡಿತಗಳಿಸುತಾು ರೆ.   ತಾವು 

ಮಾತನಾಡಿದ ಮೇಲ್ಲ ನ್ನ್ಗೆ ಸಮಯವನುನ  ಕಡಿಸುತಿು ೀರಾ?  

ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ರ್ಮಧುಸಿಾ ಮ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಒೆಂದು ನಮಿಷ್ 

ಮಾತನಾಡುತ್ು ೀನೆ.  ದ್ಧ|| ಎೆಂ.ವೈ. ಘೀಪ್ಗಡೆಯವರ ವ್ಹಚಾರವನುನ  ಸಹ ನಾವು ಅಷ್ಟಟ ೀ 

ದಡಡ ದ್ದಗಿ ತ್ಗೆದುಕಳೆು ತ್ು ೀವ.  ಏಕೆೆಂದರೆ, ಅವರು ಕಯ್ಕು ಯನುನ  ತಿದುು ಪ್ಡಿ ಮಾಡಿ 

ತಂದ ಸಂದಭಗದಲಿಿ  ನಾವು ’ತಮಾ  ಎೆಂ.ಎಲ.ಎ. ರ್ಳು ತಿದುು ಪ್ಡಿ ಕಯ್ಕು ಯನುನ  

ಒಪಿಪ ಕಳೆುತಾು ರೆಯೇ ಎೆಂದು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ು ವು.  ಅದಕೆೆ  ದ್ಧ|| ಎೆಂ.ವೈ. ಘೀಪ್ಗಡೆಯವರು 

ಯಾರು ಒಪ್ಪ ಲಿ, ಬಿಡಲಿ ನಾನು ವ್ಹಧೇಯಕ್ವನುನ  ತಂದು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಸಿಕಳೆು ತ್ು ೀನೆ, 

ಒೆಂದು ವೇಳ್ಳ ವ್ಹಧೇಯಕ್ಕೆೆ  ಅನುಮೊೀದನೆ ದರೆಯಲಿಲಿವೆಂದರೆ, ನ್ನ್ನ  ಹುದ್ು ಯನುನ  

ಬಿಟುಟ  ಹೀಗುತ್ು ೀನೆ’ ಎನುನ ವ ಮಾತನುನ  ಹೇಳಿದ ದಡಡ  ಮನುಷ್ಾ .  ದ್ಧ|| ಎೆಂ.ವೈ. 

ಘೀಪ್ಗಡೆಯವರು ಮತ್ತು  ಶ್ರ ೀ ಎೆಂ.ಪಿ.ಪ್ರ ಕಶ್್ರವರು ಇಬಬ ರೂ ಹಾಗೆ ಇದು ರು.  ಬಳೆಾ ರಿ 

ಸಚಿವರೆ ಹೆಚಾಚ ಗಿ ಗ್ರರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲ್ಯಖೆಯಲಿಿ  ದುಡಿದವರು.   
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ಹಾಗ್ರಗಿ ಮಾನ್ಾ  ಕೆ.ಎಸ.ಈಶ್ಾ ರಪ್ಪ ನ್ವರು ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತಾು ರೆ, ತಾವು ಅವರ ಬಗೆೆ  

ವ್ಹಶಾಾ ಸವನನ ಟುಟ ಕಳೆಬೇಕು.   

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ರವಿ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಾ  ಕೆ.ಎಸ.ಈಶ್ಾ ರಪ್ಪ ನ್ವರು 

ಅಹಗತ್ ಇರುವಂಥವರಾಗಿದುು , ಮುೆಂದ್ಧನ್ ದ್ಧನ್ರ್ಳಲಿಿ  ಉತು ಮ ಸೆಾನ್ಮಾನ್ರ್ಳಲಿಿ  

ಬರುವಂಥ ಅವಕಶ್ರ್ಳು ಬಹಳ bright ಆಗಿದುು , ಅದಕೆೆ  ಕೆಟಟ  ಹೆಸರು ತರಬೇಕೆನುನ ವ 

ಹುನಾನ ರ ನ್ಡೆಯುತಿು ದ್ಯೀ, ಏನೀ ಗತಿು ಲಿ , ಅದು ಸಹ ಅನುಮಾನ್ ಇದ್.   

ಡಾ|| ತೇಜಸಿಿ ನ ಗೌಡ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಾ  ಸದಸಾ ರು ಅವರ ಪ್ಕ್ಷ 

ಮುೆಂದ್ಧನ್ ಚುನಾವಣೆಯಲಿಿ  ಅಧಿಕರಕೆೆ  ಬರುತು ದ್ ಎನುನ ವಂಥ ಕ್ನ್ಸು ಕಣುವುದನುನ  

ಬಿಟುಟ ಬಿಟಟ ರೆ? 

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ರವಿ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಖ್ಚಿತವಾಗಿ ಇವತ್ು ೀ ಬರೆದುಕಡುತ್ು ೀನೆ.  

ಮುೆಂದ್ಧನ್ ಚುನಾವಣೆಯಲಿಿ  ನಾವು ಗೆದುು  ಆಡಳಿತ ಪ್ಕ್ಷದಲಿಿರುತ್ು ೀವ, ಅವರು ವ್ಹರೀಧ 

ಪ್ಕ್ಷದಲಿಿರುತಾು ರೆ.   ಅದರ ಬಗೆೆ  ಇನನ ೆಂದು ದ್ಧವಸ ಮಾತನಾಡೀಣ.  

ಶಿರ ೋಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ನಟಿಿ :- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಾ  ಸದಸಾ ರು ಅೆಂತಹ 

ಕ್ನ್ಸು ಕಣುವುದು ಬೇಡ.   

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ರವಿ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಆ ವ್ಹಚಾರದ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡುವುದು 

ಬೇಡ, ಆಮೇಲ್ಲ ವ್ಹಷ್ಯ divert ಆಗಿಬಿಡುತು ದ್.   Local Bodies election ನ್ಡೆದು ಒೆಂದು 

ವಷ್ಗವಾಗಿದ್.  ನ್ಮಾ  ಜಿಲಿ್ಲ ಗೆ ಸಿೀಮಿತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದ್ದದರೆ, ಚ್ನ್ನ ಪ್ಟಟ ಣ, 

ರಾಮನ್ರ್ರದಲಿಿ  ತಲ್ಯ 32 ಜನ್ರು ನ್ರ್ರಸಭೆ ಸದಸಾ ರಾಗಿದ್ದು ರೆ.  ಅಧಾ ಕ್ಷರು ಮತ್ತು  

ಉಪ್ಧಾಾ ಕ್ಷಕ್ರ ಚುನಾವಣೆ ನ್ಡೆಸುವುದಕೆೆ  ಇರುವ ಸಮಸೆಾ  ಏನು? ಅಲಿಿ  ಹೇಳುವವರಿಲಿ , 

ಕೇಳುವವರಿಲಿದಂತಾಗಿದ್.  ಕೌನಿ ಲರ್್ ಎಲ್ಲಕ್ಷನ್ ಆಗಿ 32 ಜನ್ರನುನ  ಆಯೆ್ಕ  ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್.  

ಅವರಿಗೆ ನೀರಿನ್ ಸೌಕ್ಯಗ, ವ್ಹದುಾ ತ್ ಸಂಪ್ಕ್ಗ ಇಲಿದಂತಾಗಿದುು , ಬದುಕು ನ್ಡೆಸಲು 

ಒೆಂದು ಜಿೀವನ್ ರೂಪಿಸಿ, ಅದಕೆೆ  ಮಹತಾ  ನೀಡಲಿ.  ನ್ಮಾ ಲಿಿ  ಜಿಲಿ್ಯ  ಪ್ರಿಷ್ತ್ತು , ಮಂಡಲ 

ಪ್ರಿಷ್ತ್ತು  ಇದ್ದು ರ್ ಇದು ೆಂತಹ ಮಹತಾ  ಏನತ್ತು , ಅೆಂತಹದನುನ  ಈ ವ್ಹಧೇಯಕ್ದಲಿಿ  ಜಾರಿಗೆ 

ತರುತಾು ರೆೆಂದು ನರಿೀಕಿೆ  ಮಾಡಿದ್ು .  ಆದರೆ, ಅದ್ದಾ ವುದಕೊ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ಒೆಂದೂ ಈ 

ವ್ಹಧೇಯಕ್ದಲಿಿಲಿ .  ನಾನು ಹೆಚಿಚ ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಕೆೆ  ಹೀರ್ದ್, ಇದೆಂದು ಚುನಾವಣೆ 

ಮುೆಂದೂಡುವ ತಂತರ  ಎೆಂದು ಹೇಳಬಯಸುತ್ು ೀನೆ.  ಚುನಾವಣೆ ಮುೆಂದೂಡುವ ಸಲುವಾಗಿ 
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delimitation ಎನುನ ವಂಥ ಕ್ಥೆ ಕ್ಟಟ ಲ್ಯಗುತಿು ದ್.  ಈ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ು ರು ನ್ಮಾ  

ಕ್ನ್ಕ್ಪುರ ತಾಲಿೂಕ್ಸನ್ ತ್ತಗುಣಿಯವರೇ ಆಗಿದುು , ನಾವು ಸಾ ಲಪ  ರಾಜಕ್ಸೀಯ 

ಮಾಡಬೇಕ್ಲಿವೇ? ಹಾಗ್ರಗಿ ನಾವು ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ು ರ ಹತಿು ರ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ 

ಮಾಡಬಹುದ್ೆಂಬ ಮನ್ಸಿಿಟುಟ ಕೆಂಡು ಹೀಗಿದ್ು ವು.  ಇರುವ ವ್ಹಚಾರವನೆನ ೀ 

ಹೇಳುತಿು ದ್ು ೀನೆ.  ಅದಕೆೆ  ಅವರು ’ಇಲರ ಪ್ಪ  ಅದನುನ  ನರಿೀಕಿೆ  ಮಾಡಿಕಳೆಬೇಡಿ, ನ್ಮಗೆ 

ಸಕಗರದ್ಧೆಂದ ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಒತು ಡ ಇರುವುದು ನಜ, ಯಾರಾದರೂ ಒಬಬ ರಿಗೆ ಸಹಾಯ 

ಮಾಡಿದರೆ, ಬೇರೆಯವರು ಬರುತಾು ರೆ.  ಆಮೇಲ್ಲ ಅದು ನಲಿುವುದೇ ಇಲಿ , ನ್ನನ ೆಂದ ಏನೂ 

ನರಿೀಕಿೆ  ಮಾಡಿಕಳೆಬೇಡಿ, transparent ಆಗಿ ಅಧಿಕರಿರ್ಳಿೆಂದ ಏನು ಮಾಹತಿ 

ತರಿಸಿಕಳೆು ತಿು ದ್ು ೀವಯೀ, ಅದರ ಪ್ರ ಕರ rotation, delimitation ಇರಬಹುದು, 

ಏನಾದರೂ ನೂಾ ನ್ತ್ರ್ಳಿದು ಲಿಿ  ತಿಳಿಸಿ, ಸರಿಪ್ಡಿಸಿಕಡುತ್ು ೀವ; ಆದರೆ, favourism ಆರ್ದೇ 

ಇರುವ ಕ್ಥೆ, ನಂಬಿಕಳೆಬೇಡಿ’ ಎೆಂದು ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ ಹೇಳಿದು ರು.  ಆದ್ದದ ನಂತರ ಅವರ 

ಊರಿನ್ ಸಂಬಂಧಿಕ್ರಬಬ ರು ’ಜಿಲಿ್ಯ  ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು  ತಾಲಿೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ 

ಚುನಾವಣೆಗೆ ನೆಂತ್ತಕಳೆುವುದಕೆೆ  reservation ಮಾಡಿಸಿಕಡಿ’ ಎೆಂದು ನ್ನ್ನ  ಹತಿು ರ 

ಬಂದರು.  ಅದಕೆೆ  ನಾನು ’ನೀಡಪಾಪ , ನಮಾ  ದಡಡ ಪ್ಪ ನೇ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ು ರು,  

ಅವರ ಹತಿು ರ ಹೀಗಿ reservation ಮಾಡಿಸಿಕೆಂಡು ಬಾ.  ನಾವು ಹೀಗಿ 

ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಗಿದ್.  ಒೆಂದು ವೇಳ್ಳ reservation ಮಾಡಿಸಿಕಟಟ ರೆ ನಾವೇ ಟಕೆಟ್ 

ನೀಡುತ್ು ೀವ’ ಎೆಂದು ಹೇಳಿ ಕ್ಳುಹಸಿದ್ು ನು. ಅದು ಸಹ ಆರ್ಲಿಲಿ . ನಾವು ಏನೆೆಂದು 

ನರಿೀಕಿೆಯನನ ಟುಟ ಕೆಂಡಿದ್ು ವು ಅೆಂದರೆ, ತಿರ ಪ್ಕಿ್ಸೀಯ ಪ್ದಿ ತಿಯಲಿಿ  ತಾಲಿೂಕು 

ಪಂಚಾಯಿತಿಯು ಮಹತಾ  ಕ್ಳ್ಳದುಕೆಂಡುಬಿಡುತು ದ್.  ತಾಲಿೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್, ಈ ವ್ಹಧೇಯಕ್ದ ಮೇಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಚ್ರ್ಚಗ ಮಾಡುತಾು ರೆ, ಅದಕೆೆಂದು 

ತಿದುು ಪ್ಡಿ ತರುತಾು ರೆ, ಅದನುನ  ಬಲಿಷ್ಾ ಗಳಿಸುತಾು ರೆ, ಈ ರಿೀತಿಯಾಗಿ ಏನಾದರೂ 

ಮಾಡುತಾು ರೆ ಎೆಂದು ನರಿೀಕಿೆಯನನ ಟುಟ ಕೆಂಡಿದ್ು ವು.  ಅದು ಸಹ ಮಾಡಿಲಿ .  ಚುನಾವಣಾ 

ಸಂದಭಗದಲಿಿ  ಬೇಕದವರಿಗೆ ಟಕೆಟ್ ನೀಡಬಹುದ್ನುನ ವಂಥ ಹುನಾನ ರದ್ಧೆಂದ ಇದು 

ನ್ಡೆಯುತಿು ದ್.  ನ್ಮಾ ದು ಕೇವಲ ಭರ ಮೆಯಾಗಿದ್.  ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ರ್ಳಾದ ದ್ಧ|| 

ರಾಮಕೃಷ್ಣ  ಹೆರ್ಡೆಯವರು ಅಧಿಕರದಲಿಿದಂತಹ ಸಂದಭಗದಲಿಿ  ರಾಜಾಾ ದಾ ೆಂತ ಸೆ ಳಿೀಯ 

ಸಂಸೆೆ ರ್ಳ ಕಿೆ ೀತರ ದ ಚುನಾವಣೆಯಲಿಿ  ಜನ್ತಾ ಪ್ಕ್ಷವೇ ಗೆದ್ಧು ದುು .  ಆದರೆ, ಮಾಜಿ 

ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ರ್ಳಾದ ದ್ಧ|| ಎಸ.ಎೆಂ.ಕೃಷ್ಣ ರವರ ಸಕಗರ ಇದ್ದು ರ್ ಮೈಸೂರು 

ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ, ಉಳಿದ್ಲಿ್ಯ  ಕ್ಡೆ ಕೆಂಗೆರ ಸ್ ಪ್ಕ್ಷವೇ ಗೆದ್ಧು ದುು .   ಆದ್ದದ ನಂತರ ಇಬಬ ರೂ 
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ಅಧಿಕರಕೆೆ  ಬರಲಿಲಿ .  ನ್ಮಾ  ಹೆಂಬಾಲಕ್ರಿಗೆ, ಬೆಂಗ್ರವಲುಗ್ರರರಿಗೆ ಟಕೆಟ್ ಕಡಿಸಿದರೆ, 

reservation ಮಾಡಿಸಿಕಟಟ ರೆ ಅವರು ನ್ಮಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಸಸಿಬಿಡುತಾು ರೆ, ಗೆಲಿಿಸುತಾು ರೆ 

ಎೆಂಬುದು ನ್ಮಾ  ಭರ ಮೆ. ಅದು ನ್ಮಗೆ ಇನುನ  negative ಆಗುತು ದ್.  ಅವರಿಗೆ ಟಕೆಟ್ 

ನೀಡಿದರೆ, ಅವರು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಟಟ  ಕೆಲಸಕೆೆ , ಜನ್ರಿಗೆ ಅವರು ನೀಡುವಂಥ ಸಪ ೆಂದನೆ 

ಏನದ್, ಅದಕೆೆ  anti-incumbency ಪಾರ ರಂಭಗಳೆು ತು ದ್ಯೇ ಹರತ್ತ, ಅದೇ ಬಿಜೆಪಿ,…್

ಇವತ್ತು  ನಾನು ಹೇಳುತಿು ರುವಂತ್ ಈ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಕಯ್ಕುಯೇ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆ 

ಮುಳುವಾಗಿ,…್್ 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಅರುಣ ಶಹಾಪುರ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಾ  ಸದಸಾ ರಿಗೆ ಏತಕೆೆ  

ಅಷ್ಟ ೆಂದು ನರಾಸೆ?  

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸಾದ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಅವರು ವ್ಹಶಾಾ ಸವನುನ  

ಕ್ಳ್ಳದುಕಳೆು ತಿು ದ್ದು ರೆ.  ಅವರನುನ  ಸಮಾನ್ ದೃಷಿಾ ಯಿೆಂದ ನೀಡುವುದರ ಬದಲು 

ಅಪ್ನಂಬಿಕೆಯಿೆಂದ ನೀಡುತಿು ದ್ದು ರೆ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ರವಿ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಕೆಂಗೆರ ಸ್ ಪ್ಕ್ಷ ಅಧಿಕರಕೆೆ  ಬರುವುದಕೆೆ  

ಈ ಪೂಣಾಾ ತಾ ರೇ ಕರಣ.   ಈ ಪೂಣಾಾ ತಾ ರ ಫೀಟ್ೀವನನ ಟುಟ ಕೆಂಡೇ ನಾವು ಪೂಜೆ 

ಮಾಡಬೇಕಗಿದ್.  ಈರ್ ಅವರು ತಂದ್ಧರುವ ವ್ಹಧೇಯಕ್ವೇ ಸಾಕು.  ಅವರ ಸಕಗರವು 

(ಗೊಂದಲ) ಕೆಂಗೆರ ಸ್ ಪ್ಕ್ಷ ಅಧಿಕರಕೆೆ  ಬರುತು ದ್.  ಹಾಗ್ರಗಿ ಈರ್ಲೂ ಎಚ್ಚ ರಿಕೆಯಿೆಂದ 

ಹೇಳುತಿು ದ್ು ೀನೆ, ಅದನುನ  ಕೈಬಿಟುಟ  ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಲಿ.  

ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ರ್ಮಧುಸಿಾ ಮ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಕೆಂಗೆರ ಸ್ ಪ್ಕ್ಷ ಅಧಿಕರಕೆೆ  

ಬರುವುದು ಮಾನ್ಾ  ಸದಸಾ ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ  ಇಲಿವೇ?   

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ರವಿ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಕಗರವು ಧೂಳಿಪ್ಟ ಆಗಿ 

ಬಿಡುತು ದ್.  
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ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ರ್ಮಧುಸಿಾ ಮ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಅವರಿಗೆ ಏತಕೆೆ  ನ್ಮಾ  

ಚಿೆಂತ್.  ಕೆಂಗೆರ ಸ್ ಪ್ಕ್ಷವೇ ಅಧಿಕರಕೆೆ  ಬರುತು ದ್ ಎನುನ ವಂಥ ವ್ಹಶಾಾ ಸ ಇದು ರೆ, ವ್ಹಧೇಯಕ್ಕೆೆ  

ಅನುಮೊೀದನೆ ನೀಡಲಿ.   

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ರವಿ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರೇ, ದಯವ್ಹಟುಟ  ಬೇಡ.  ಅನಾಾ ಯ 

ಮಾಡಿಕಳೆಬೇಡಿ.  ಈಗ್ರರ್ಲೇ ಚುನಾವಣೆ ನ್ಡೆಸಿ ಬಹಳಷ್ಟಟ  ದ್ಧವಸರ್ಳಾಗಿವ.   

(ಗೊಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ರವಿ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಕೀಪ್ದ್ಧೆಂದ ಮೂಗು 

ಕ್ತು ರಿಸಿಕಳೆು ತಿು ದ್ದು ರೆ.  Local bodies election ಮುೆಂದುವರೆಸಲಿ.  

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಾ  ರವ್ಹರವರೇ ತಮಾ  ಸಮಯ ಮುಗಿಯಿತ್ತ,  

ಕುಳಿತ್ತಕಳೆಿ .  

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ರವಿ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಜಿಲಿ್ಯ  ಪಂಚಾಯಿತಿ, ತಾಲಿೂಕು 

ಪಂಚಾಯಿತಿಯವರು ಮತ ಹಾಕುವುದು ಬೇಡವೇ? ಹಾಗ್ರಗಿ ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಅಲಿಿ  

ಚುನಾವಣೆ ನ್ಡೆಸಲು ಹೇಳಿ.  

ಶಿರ ೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,… 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯಿತ್ತ. ಕುಳಿತ್ತಕಳೆಿ . ಮಾನ್ಾ  ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್. 

ಶಿರ ೋ ಅರುಣ ಶಹಾಪುರ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಹೆಂಬಾಲಕ್ರ ಬಗೆೆ  ಮಾನ್ಾ  

ಸದಸಾ ರಿಗೆ ಏತಕೆೆ  ಅಷ್ಟ ೆಂದು ಯೀಚ್ನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ (ರ್ನಮನದೇಾಶನ ಹಂದ್ಧದವರು):- ಮಾನ್ಾ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಕ್ನಾಗಟಕ್ ಗ್ರರ ಮ ಸಾ ರಾಜ್ ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ತಿದುು ಪ್ಡಿ) 

ವ್ಹಧೇಯಕ್, 2021 ಅನುನ  ಏನು ತಂದ್ಧದ್ದು ರೆ, ಅದರಲಿಿ  ‘Statement of Objects and 

Reasons’್ನ್ಲಿಿ  ಸವೀಗಚ್ಛ  ನಾಾ ಯಾಲಯದ ತಿೀಪ್ಗನುನ  ಉಲಿ್ಲೀಖ್ ಮಾಡಿ,  

“…population್and್ territory್cannot್be್effectively್achieved್without್any್

research or proposal by the Delimitation Commission; and delimitation 
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exercise for constitution of local bodies at all levels is properly 

undertaken್as್per್criteria್for್delimitation್of್Constituencies” 

ಎೆಂದು ಬಹಳ ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ರೆ.  Rural Constituencies ನ್ಲಿಿ  ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, 

ತಾಲಿೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಜಿಲಿ್ಯ  ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬರುವುದರಿೆಂದ ಈ ಮೂರಕೆೆ  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ಸಕಗರವು ವ್ಹಧೇಯಕ್ವನುನ  ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ಧದ್.  ಈ ವ್ಹಧೇಯಕ್ವನುನ  

ಜಾರಿಗೆ ತರುವಾರ್ ಸುಮಾರು 308-ಎೆಂ ವರೆಗೂ ತಿದುು ಪ್ಡಿ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದುು , ನ್ನ್ಗೆ 

ತಿಳಿದ್ಧರುವ ಹಾಗೆ 308-ಜೆ ನ್ಲಿಿ  ಈ ರಿೀತಿ ಇದ್:-  

“309-J. Power to issue Directions.-  The Government may issue 

to the Delimitation Commission such directions as in its opinion are 

necessary or expedient for carrying out the purposes of this Act and the 

Delimitation್Commission್shall್give್effect್to್all್such್directions.” 

(ಮುೆಂದು…) 

(789) 17.09.2021/1.30/ ಎಸ್ಕೆ-ಎಕೆ 

(ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

  ಶಿರ ೋ ಪಿ. ಆರ . ರಮೇಶ   (ಮುಂದು):-  

ಈ delimitation process ನ್ಲಿಿ  ಸಕಗರದ ಹಸು ಕಿೆ ೀಪ್ ಕನೂನುಬದಿವಾಗಿ 

ಇರತಕೆ್ೆಂತಹದುು , ಸಂವ್ಹಧಾನ್ದ ಆಶ್ಯರ್ಳಿಗೆ ವ್ಹರುದಿವಾಗಿದ್.  

ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸಿ. ರ್ಮಧುಸಿಾ ಮ:- ಸಂವ್ಹಧಾನ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್?  

ಶಿರ ೋ ಪಿ. ಆರ . ರಮೇಶ :-  ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಇದನುನ  ತಾವು ಹೇಳಿ. ನಾನು 

ಹೇಳುತಿು ಲಿ ,  ಸಂವ್ಹಧಾನ್ದಲಿಿ   ಹೇಳಿರುವಂತಹದುು . ತಾವು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೀರ್ಕೆೆ  

ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒೆಂದು superintendence ಕಡುವಂತಹ ಅವಕಶ್ 

ಮಾಡಿಕಡಬೇಕೆೆಂಬುದು ಇದ್.  ತಾವು ಈ ಕ್ಮಿಷ್ನ್ ಮಾಡುತಿು ರುವ ಉದ್ು ೀಶ್ವೇನೆೆಂದರೆ, 

ರಾಜಕ್ಸೀಯ ತಮಾ  ಏನೆಂದು ಅನಸಿಕೆರ್ಳು ಮತ್ತು  ಆಶ್ಯರ್ಳನುನ  ನೀಗಿಸಿಕಳೆುವುದಕೆೆ ,  

ತಂದ್ಧರುವಂತಹ ಕ್ಮಿಷ್ನ ಆಗಿದ್ ಎೆಂದು ಇದರಲಿಿ  ಕಿ್ಸಯರ್ ಆಗಿ ಕಣುತು ದ್.  In Section 
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308-L,್it್is್said,್“No್suit್or್other್leal್proceeding್shall್lie್against್the್Government…”್್

ಇವರ ಮೇಲ್ಲ ಯಾರೂ ಹೀಗುವಾಗಿಲಿ . ಇವರು ಏನೂ ಬೇಕದರೂ ಮಾಡಿಕಳೆಬಹುದು. 

ವಕ್ಸೀಲರು ಕನೂನನ್ಡಿಯಲಿಿ  ಇವರ ಮೇಲ್ಲ ಯಾವ ಒೆಂದು ಕೀಟ್ಗಗೆ ಹೀಗುವಾಗಿಲಿ  

ಎೆಂದು ಇದರಲಿಿ  ಹೇಳಿರುವಂತಹದುು  ಹಾಗಿದ್.  ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರೇ ಇದನುನ  ಪೂತಿಗ 

ಓದ್ಧಬಿಡುತ್ು ೀನೆ.  

Sri J.C. MADHUSWAMY: Delimitation constitutional provision ಆ ರಿೀತಿ ಇದ್.  

Will you go against the Delimitation Commission of India?   

Sri P.R. RAMESH: That is right.  ನಾನು ಹೇಳುತಿು ರುವುದು ಏನೆೆಂದರೆ… 

Sri J.C. MADHUSWAMY: You are an enlightened Member.   ತಮಗೆ  ಹೇಗೆ 

ಬೇಕೀ ಹಾಗೇ ತಿರುಚಿ…್ ್Delimitation Commission ಮೇಲ್ಲ ಅಪಿೀಲ ಇಲಿ  ಎನುನ ವುದೇ  

ಸಂವ್ಹಧಾನ್.  

ಶಿರ ೋ ಪಿ. ಆರ . ರಮೇಶ :-  ತಾವು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ವ್ಹಷ್ಯಕೆೆ  ನಾನು ಬರುತ್ು ೀನೆ. 

ಸಂವ್ಹಧಾನ್ದಲಿಿ  ಚುನಾವಣಾ ಆಯೀರ್ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ಧು ೀರಾ.  

Sri J.C. MADHUSWAMY: Mr. Chairman, There is no connection between the 

Election Commission and the Delimitation Commission.  ಚುನಾವಣಾ ಆಯೀರ್ವೇ 

ಬೇರೆ ಮತ್ತು  Delimitation Commission ಬೇರೆ ಇರಬೇಕದನುನ  ತಾವು ಚುನಾವಣಾ 

ಆಯೀರ್ಕೆೆ  ಕಟಟ ದುು  ತಪುಪ . ಮಾನ್ಾ  ಸದಸಾ ರೇ ಸಾ ಲಪ  ಕೇಳಿರಿ. ನೀವು ಚುನಾವಣಾ 

ಆಯೀರ್ಕೆೆ  ಕಟಟ ದುು  ತಪುಪ  ಎೆಂಬುದು ನ್ಮಾ  ವಾದ. Delimitation Commission ಅನುನ   

ಮಾನ್ಾ  ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರ ಸಾದ್್ರವರು ಒಪುಪ ತಾು ರೆ.  Where is the link between the Election 

Commission and the Delimitation Commission? 

ಶಿರ ೋ ಪಿ. ಆರ . ರಮೇಶ :-  ನಾನು ಇದನುನ  ಪೂತಿಗ ಓದುವರೆಗೂ ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರೇ 

ಕೇಳಿ. 

Sri J.C. MADHUSWAMY:- No, ದಯಮಾಡಿ ಸವಗಶೇಷ್ಾ  ಮಾಡಬೇಡಿ.  It is also 

above an individual. 

(Interruptions) 
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ಶಿರ ೋ ಪಿ. ಆರ . ರಮೇಶ :- ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರೇ, ನ್ನ್ಗೆ ಓದಲು ಅವಕಶ್ ಮಾಡಿಕಡಿ. .  

In Section 308-L, it is said,  

“308-L.  Protection of action taken in good faith.-  No 

suit or other legal proceeding shall lie against the 

Government,…”್್ 

ನಾನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೀರ್ದ ಬಗೆೆ  ಹೇಳುತಿು ಲಿ . ಸಕಗರದ ಬಗೆೆ  ಹೇಳುತಿು ದ್ು ೀನೆ.  It 

further reads, 

“…the್Delimitation್Commission್or್any್member್thereof್or್any್

employee್or್person...” 

ಇವರ ವ್ಹರುದಿವಾಗಿ ಉದಾ ೀಗಿರ್ಳು, ಸದಸಾ ರು, ಕ್ಮಿಷ್ನ, ಸಕಗರವಾರ್ಲಿೀ ಯಾರೂ 

ಕೂಡ ದ್ದವ ಹೂಡುವಾಗಿಲಿ . ನಾನು ಹಾಗೇ ಅದನುನ  ಓದ್ಧ ಬಿಡುತ್ು ೀನೆ.  It reads thus, 

“…acting under the direction of the Government or the 

Delimitation Commission, in respect of anything which is in 

good faith done or intended to be done in pursuance of this Act 

or regulations, orders or directions made or issued under this 

Act.” 

 

That means, these people are not under the court.  They are completely exempted 

from the questioning by any public or citizens.  Totally, they are completely out of 

the provision of law and the legislature also.  ಇದು ಈ ರಿೀತಿ ಮಾಡಿರುವುದರ ಬಗೆೆ  ನ್ನ್ಗೆ 

ಅನಸುವುದೇನೆೆಂದರೆ, undemocratic ಎೆಂದು ಹೇಳುತ್ು ೀನೆ.  Dravida Munetra Kazhagam 

(DMK) Vs Secretary case ನ್ ತಿೀಪ್ಗನುನ  ರೆಫರ್ ಮಾಡುತಿು ೀರಾ. ಇದರಲಿಿ  ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ 

ಹೇಳುತು ದ್.  

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಾ  ರಮೇಶ್್ರವರೇ ತಮಾ  ಮಾತನುನ  ಬೇರ್ ಮುಗಿಸಿ. 
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ಶಿರ ೋ ಪಿ. ಆರ . ರಮೇಶ :-  ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನ್ನ್ನ  ಮಾತನುನ  ಒೆಂದು 

ನಮಿಷ್ದಲಿಿ  ಮುಗಿಸಿಬಿಡುತ್ು ೀನೆ. ತಾಲಿೂಕು ಮತ್ತು  ಜಿಲಿ್ಯ  ಪಂಚಾಯಿತಿರ್ಳ 

ಚುನಾವಣೆಯಾಗಿ  ಇವತಿು ಗೆ  ಆರು ತಿೆಂರ್ಳಿಗಿೆಂತ ಮೇಲ್ಯಗಿದ್. ಯಾವ ಒೆಂದು 

ಸಂವ್ಹಧಾನ್ದಲಿಿ  ಇದು ನ್ಮಗೆ ಅಲ್ಗೀ ಮಾಡುವುದ್ಧಲಿ . ಆ ಚುನಾವಣೆ ಅವಧಿ 

ಮುಗಿಯುವುದರಳರ್ಡೆ  ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನುನ ವುದು its mandatory and 

compulsory under the Constitution.  ಇವತ್ತು  ಆರು ತಿೆಂರ್ಳು ಮುೆಂದ್ ಹೀಗಿದ್ಧು ೀರಾ. 

ಇವತ್ತು  ನೀವು delimitation ಅನುನ  ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಒೆಂದು commission constitute 

ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಹರಟದ್ಧು ೀರಿ. ಇದನುನ  ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಹರಟರುವಂತಹ ಸಂದಭಗದಲಿಿ  

2021 ನ್ಲಿಿ  ಜನ್ರ್ಣತಿಯನುನ  ತರಬೇಕಗುತು ದ್. ಇವತ್ತು  2021 ಜನ್ರ್ಣತಿ ನಮಗೆ ಬಂದ್ಧಲಿ .  

ಈರ್ ಇರುವಂತಹದುು  2011 ಜನ್ರ್ಣತಿ ಇದು ಈಗ್ರರ್ಲೇ ಅದರ ಅವಧಿ ಮುಗಿದು ಹೀಗಿದ್. 

ಈಗಿರುವಂತಹ ತಾಲಿೂಕು ಮತ್ತು  ಜಿಲಿ್ಯ  ಹಾಗೂ  ಪಂಚಾಯಿತಿರ್ಳಲಿಿ  2011 

ಜನ್ರ್ಣತಿಯಲಿಿ  ನಮಗೆ delimitation ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಿೆ ೀತರ ರ್ಳು. ಇವತ್ತು  2021 ಜನ್ರ್ಣತಿ 

ತ್ಗೆದುಕೆಂಡರೆ, ... 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಾ  ರಮೇಶ್್ರವರೇ, ತಾವು ಮಾತನಾಡುತಿು ರುವುದು 

ಮತ್ು  ಅದೇ ಪುನ್ರಾವತಗನೆಯಾಗುತಿು ದ್. ಇದರಲಿಿ  ಏನಾದರೂ ಹಸ ವ್ಹಚಾರವ್ಹದು ರೆ, 

ತಾವು ಮಾತನಾಡಿ. ದಯವ್ಹಟುಟ , ಸಮಯವನುನ  ವಾ ಯ ಮಾಡಬೇಡಿ.   

ಶಿರ ೋ ಪಿ. ಆರ . ರಮೇಶ :-  ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಾ  ಸವೀಗಚ್ಚ  

ನಾಾ ಯಾಲಯ ನೀಡಿರುವ ತಮಿಳುನಾಡಿನ್ ತಿೀಪ್ಗನುನ  ತಾವು ರೆಫರ್್ ಮಾಡಿದ್ಧು ೀರಿ. ಇದರಲಿಿ  

ನಾಲೆು  ತಿೆಂರ್ಳೊಳರ್ಡೆ  ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು  ನದೇಗಶ್ನ್ ಕಡುತು ದ್. ಹಸ ಒೆಂಭತ್ತು  

ಜಿಲಿ್ಲ ರ್ಳು ಮಾತರ  ಬಂದ್ಧದ್ ಎೆಂದು ಹೇಳಿ,    ಈ ತಿೀಪುಗ ಇರುವಂತಹದುು .  ಇಡಿೀ ರಾಜಾ ವನೆನ ೀ  

ತಾವು ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಅಲಿ . ಇಲಿಿ  ಒೆಂಭತ್ತು  ಹಸ ಜಿಲಿ್ಲ ರ್ಳಲಿಿ  ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಮಾತರ   

ಇರುವಂತಹದುು . ಇದನುನ  ರೆಫರೆನಿ  ತ್ಗೆದುಕೆಂಡು, 2021 ಜನ್ಸಂಖೆಾ ಯನುನ  

ತ್ಗೆದುಕಳೆದೇ ಇವತ್ತು  ನೀವು ಈ delimitation process ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಹರಟರುವುದು 

ನ್ನ್ನ  ಪ್ರ ಕರ ಈ ಕ್ಮಿಷ್ನ constitute ಆದರೂ ಸಹ ನೀವು ಇನೂನ  ಎರಡು 

ವಷ್ಗದವರೆಗೂ delay ಮಾಡಿದಂತಾಗುತು ದ್. ಕರಣವೇನೆೆಂದರೆ, delimitation ನಳರ್ಡೆ 

ಯಾವುದೇ ಒೆಂದು constituency fix ಮಾಡಲಿಲಿ  ಎೆಂದು ಹೇಳಿ, ತಾವು ಇದನುನ  ತಡ ಮಾಡಿ, 

ಇನೂನ  ಎರಡು ವಷ್ಗ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ರಿೀತಿಯಲಿಿ  ಮಾಡುವಂತಹದು ಕೆೆ  ಈ 

ಒೆಂದು ಕಯಿದ್ಯನುನ  ತಂದ್ಧದ್ದು ರೆ.  ಹಾಗ್ರಗಿ ಇದು ಸಂವ್ಹಧಾನ್ ವ್ಹರುದಿ . ಇದರ ಜೊತ್ಗೆ 
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ಜನ್ ಪ್ರ ತಿನಧಿರ್ಳನುನ  ಕೇೆಂದ್ಧರ ೀಕ್ರಣ ಮಾಡತಕೆ್ೆಂತಹದು ಕೆೆ  ಏನೆಂದು ಹರಟದ್ಧು ೀರಿ. ಆ 

ಕೇೆಂದ್ಧರ ೀಕ್ರಣ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಅಧಿಕರವನುನ  ಮಾಡುವಂತಹದು ಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್, ಈ 

ಒೆಂದು ಕಯಿದ್ಯನುನ  ತಂದ್ಧದ್ದು ರೆ ಹರತಾಗಿ,  ಜನ್ರುಗ್ರಗಿ  ಒಳೆ್ಳಯ ಕೆಲಸರ್ಳನುನ  

ಮಾಡಬೇಕಗಿದು ನುನ   ಮಾಡತಕೆ್ೆಂತಹದುು  ಅಲಿವೇ ಅಲಿ .  

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರೇ ತಾವು ಮಾತನಾಡಿ. 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎಸ . ಈಶಿ ರಪಾ  (ಗ್ರರ ಮೋಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ  ರಜ  

ಸಚಿವರು):- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಾ  ಸದಸಾ ರೆಲಿರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಮನ್ಸಿಿ ನ್ 

ಭಾವನೆರ್ಳನುನ  ವಾ ಕ್ು ಪ್ಡಿಸಿದ್ದು ರೆ. ಈ ಒೆಂದು ಪ್ರ ಜಾಪ್ರ ಭುತಾ  ವಾ ವಸೆೆಯಲಿಿ  ಶ್ಕ್ಸು  

ಕಡಬೇಕೆೆಂಬ ಉದ್ು ೀಶ್ದ್ಧೆಂದ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒೆಂದು ವ್ಹಶೇಷ್ವಾದ ವ್ಹಧೇಯಕ್. ಈ 

delimitation ಬಗೆೆ  ಅನೇಕ್ ಜನ್ ಸದಸಾ ರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸುಮಾರು 2600 ಕೊ  ಹೆಚಿಚ ಗೆ 

objections ಬಂದ್ಧರಬೇಕದರೆ, ಇದು ಎಷ್ಟ ರ ಮಟಟ ಗೆ ಸರಿಯಿದ್ ಎೆಂಬುದನುನ  ತಾವು 

ದಯವ್ಹಟುಟ  ರ್ಮನಸಬೇಕು. ಇಲಿ  ಅೆಂತಾ ಅೆಂದರೆ, ನಾವು ಈ ರಿೀತಿ ಇಡಿೀ ಕ್ನಾಗಟಕ್ 

ರಾಜಾ ದಲಿಿರವ ಜನ್ರು delimitation ಸರಿಯಿಲಿ . ನ್ಮಾ  ಕಿೆ ೀತರ ರ್ಳಿಗೆ ಸಮಸೆಾ ರ್ಳಾಗುತಿು ದ್ 

ಎೆಂದ್ದರ್ ಸಕಗರ ಸುಮಾ ನೆ ಕುಳಿತ್ತಕಳೆುವುದಕೆೆ  ಸಾಧಾ ವ್ಹಲಿ . ಅದಕೆ ೀಸೆ ರ ಈ ಒೆಂದು 

ವಾ ವಸೆೆಯನುನ  ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅೆಂಶ್ವನುನ  ನಾನು ಈ ಸಂದಭಗದಲಿಿ  ಹೇಳುವುದಕೆೆ  

ಇಷ್ಟ  ಪ್ಡುತ್ು ೀನೆ. ಮಾನ್ಾ  ಎಸ.ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ರವರಿಗೆ ನಾನು ತ್ತೆಂಬಾ ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ 

ಹೇಳುತ್ು ೀನೆ. ಇಲಿಿ  ನಾನು ಸತಾ  ಹೇಳದೇ ಹೀದರೆ ತಪಾಪ ಗುತು ದ್. ಕೆಂಗೆರ ಸ, ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ., 

ಜೆ.ಡಿ(ಎಸ) ಪ್ಕ್ಷರ್ಳ ಎಲಿ್ಯ  ಮುಖಂಡರು ನ್ನ್ನ  ಹತಿು ರ ವೈಯಕ್ಸು ಕ್ವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ರೆ. 

ಇನುನ  ಒೆಂದು ಹೆಜೆೆ  ಮುೆಂದ್ ಹೀಗುತ್ು ೀನೆ.್ ್ “ಅಲಿಿ  ವ್ಹರೀಧ ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ, ತಪುಪ  

ತಿಳಿದುಕಳೆಬೇಡಿ. ದಯವ್ಹಟುಟ , ಈ ವ್ಹಧೇಯಕ್ವನುನ  ಪಾಸು ಮಾಡಿ”್ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ರೆ. 

ನಾನು ತಮಾ  ರ್ಮನ್ಕೆೆ  ಏಕೆ ತರುತಿು ದ್ು ೀನೆೆಂದರೆ, ಮಾನ್ಾ  ಹರಿಪ್ರ ಸಾದ್್ರವರೇ ನ್ನ್ನ ನುನ  

ನಂಬಬೇಕು.  

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರ ಸಾದ :- ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರೇ, ಕೆಂಗೆರ ಸ ಪ್ಕ್ಷದಲಿಿರುವ ಸದಸಾ ರು 

ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ರೆ ಎೆಂಬ ಬಗೆೆ  ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರು ಹೇಳಬಿಡಲಿ. 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎಸ . ಈಶಿ ರಪಾ :-  ಆಯಿತ್ತ. ದಯವ್ಹಟುಟ , ಕುಳಿತ್ತಕಳೆಿ . 



«¥À/17.09.2021/124 

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

Sri S.R. PATIL: There may be some privileged talks.  ಅದನುನ  ಇಲಿಿ  express 

ಮಾಡುವುದು…್ 

   ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎಸ . ಈಶಿ ರಪಾ :-  ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಅದಕೆ ೀಸೆ ರ ನಾನು ಏತಕೆೆ  

ಪ್ರ ಸಾು ಪ್ ಮಾಡಿದ್ ಎೆಂದರೆ, ಮನ್ಸಿಿ ನ್ಲಿಿ  ಒೆಂದು ಇಟಟ ಕಳೆುವುದು ಹರರ್ಡೆ ಇನನ ೆಂದು 

ಇಟಟ ಕಳೆುವುದು ನ್ನ್ನ  ಜಿೀವನ್ದಲಿಿಯೇ ಗತಿು ಲಿ . ಅವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಬೇಕೆೆಂದರೆ, ನಾನು 

ತಾವು  ಖಸಗಿಯಾಗಿ ಸಿಕೆ್ಸದ್ದರ್ ಹೇಳುತ್ು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರ ಸಾದ :- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಪ್ಕ್ಷದ ನಲುವೇ ಬೇರೆ. 

ವಾ ಕ್ಸು ರ್ತವಾದ ನಲಿುವುದೇ ಬೇರೆ ಇರುತು ದ್. ತಮಾ  ಪ್ಕ್ಷದವರು ಏನೇನೂ ನ್ಮಗೂ 

ಹೇಳುತಾು ರೆ. ಅದನೆನ ಲಿ್ಯ  ನಾವು ಹೇಳುವುದಕೆಗುತು ದ್ಯಾ?  

Sri K.S. ESHWARAPPA: You are right.  

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರ ಸಾದ :- ಅವಲಿ್ಯ  ಬೇಡ. 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎಸ . ಈಶಿ ರಪಾ :-  ಅದಕೆೆ  ನಾನು ಹೇಳುತಿು ದ್ು ೀನೆ. 

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರ ಸಾದ :- ಪ್ಕ್ಷದ ನಲುವ್ಹನ್ ಬಗೆೆ  ನ್ಮಾ  ನಾಯಕ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ರೆ. 

ಅದರ ಪ್ರ ಕರ ನಾವು ಹೀಗುತ್ು ೀವ.  

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎಸ . ಈಶಿ ರಪಾ :-  ನಾನು ಅದಕೆ ೀಸೆ ರ ಹೇಳಿದ್.  

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರೇ ದಯವ್ಹಟುಟ  ಹೇಳಿ. 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎಸ . ಈಶಿ ರಪಾ :-  ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಆ ವಾ ಕ್ಸು ರ್ಳ 

ಅಭಿಪಾರ ಯವನುನ  ಹೇಳಿದ್. ಪ್ಕ್ಷರ್ಳ ನಲುವನುನ  ವ್ಹರೀಧ ಮಾಡುವುದಕೆಗುವುದ್ಧಲಿ . 

ಅಲಿಿ  ನ್ಮಾ  ಪ್ಕ್ಷದ ನಲುವ್ಹನ್ ಜೊತ್ಗೆ ಇರುತ್ು ೀವ. ವೈಯಕ್ಸು ಕ್ವಾಗಿ ಈ ಭಾವನೆ ನ್ಮಗೆ ಇದ್. 

ದಯವ್ಹಟುಟ , ಇದನುನ  ಮಾಡಿ ಎನುನ ವಂತಹ ಅಭಿಪಾರ ಯವನುನ  ಅವರು ಹರರ್ಡೆ 

ಹೇಳಿದ್ದು ರೆ. ಇಲಿಿ  ಮಾನ್ಾ  ಅಪಾಪ ಜಿಗೌಡರು ಮಾತನಾಡಿದು ನುನ  ತಾವು ರ್ಮನಸಿದ್ಧು ೀರಿ 

ಎೆಂದು ನಾನು ಭಾವ್ಹಸುತ್ು ೀನೆ. ನ್ನ್ನ  ಕಿೆ ೀತರ ದಲಿಿ  ಏನೆಲಿ್ಯ  ಸಮಸೆಾ ರ್ಳಾಯಿತ್ತ. ಇದರಿೆಂದ 

ಏನೇನು ತೆಂದರೆರ್ಳಾಗಿವ? ಇಡಿೀ ಕ್ನಾಗಟಕ್ ರಾಜಾ ದಲಿಿರುವ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ 

ವಾ ವಸೆೆ ಗೆ ಈ ಒೆಂದು ವ್ಹಧೇಯಕ್ವನುನ  ಶ್ಕ್ಸು  ತ್ತೆಂಬಬೇಕು.  ಹಾಗ್ರಗಿ, ಈ ವ್ಹಧೇಯಕ್ವನುನ   

ತಂದ್ಧರುೆಂತಹದುು , ಬಿಟಟ ರೆ ಬೇರೆ  ಇನೂನ  ಏನಲಿ . ದಯವ್ಹಟುಟ , ಈ ವ್ಹಧೇಯಕ್ವನುನ  
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ಪಾಸು ಮಾಡಿಕಡಬೇಕೆೆಂದು ನಾನು ತಮಾ ಲಿಿ  ಪಾರ ಥಗನೆ ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ. ಇದನುನ  

ಪ್ಯಾಗಲ್ಗೀಚ್ನೆಗೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರಿಗೆ ವ್ಹನಂತಿಸಿಕಳೆು ತ್ು ೀನೆ.  

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಾ  ವ್ಹರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ನಾಯಕ್ರೇ ತಾವು ಮಾತನಾಡಿ. 

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ. ಪ್ರಟಿೋಲ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಾ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಕೆಂಗೆರ ಸ ಪ್ಕ್ಷ, ಜಾತಾಾ ತಿೀತ ಜನ್ತಾದಳ ಪ್ಕ್ಷದ ಸದಸಾ ರ ಮನ್ಸಿಿ ಗೆ 

ನೇರವಾಗಿ ಮುಟುಟ ವ ಹಾಗೇ ಮಾನ್ಾ  ಕೆ.ಎಸ್. ಈಶ್ಾ ರಪ್ಪ ನ್ವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ರೆ. ಇದು 

ಸಂವ್ಹಧಾನ್ದ ವ್ಹರೀಧಿ ವ್ಹಧೇಯಕ್ ಎೆಂದು ನ್ಮಗೆ convince ಆಗಿದ್. ಅವರು ನಶ್ಚ ತವಾಗಿ 

conscious ವ್ಹರುದಿವಾಗಿ ಹೀಗುವುದ್ಧಲಿವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ವ್ಹಧೇಯಕ್ ವಾಪ್ಸಿು  

ತ್ಗೆದುಕಳೆುತಾು ರೆೆಂದು ನಾನು ಹಾಗೆಯೇ ತಿಳಿದ್ಧಕೆಂಡಿದ್ು . ಆದರೆ ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರು ಈ 

ವ್ಹಧೇಯಕ್ವನುನ  ಪಾಸು ಮಾಡಿಕಳೆುವುದಕೆೆ  ತಯಾರಿಗಿ ನೆಂತಿದ್ದು ರೆ. ಈ ವ್ಹಧೇಯಕ್ದಲಿಿ  

ಏನು ತಂದ್ಧದ್ದು ರೆ ಭಾರತ ರತನ  ಸಂವ್ಹಧಾನ್ದ ಶ್ಲಿಪ  ಡಾ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ 

ಅೆಂಬೇಡೆರ್್ರವರು ರಚ್ನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಹಶ್ಾ ದಲಿಿಯೇ ಶೇಷ್ಾ ವಾದಂತಹ ಸಂವ್ಹಧಾನ್ದ 

ಪಾವ್ಹತರ ಾ ತ್, ಅದರ ಆಸೆರ್ಳನುನ  ಮಣುಣ ಗೂಡಿಸುವಂತಹ ವ್ಹಧೇಯಕ್ ಎೆಂದು ನಾನು 

ಹೇಳುವುದಕೆೆ  ಬಯಸುತಿು ದ್ು ೀನೆ. ಎರಡನೆಯದ್ದಗಿ ಇವರಿಗೆ ಬಹುತೇಕ್ ಸಂವ್ಹಧಾನಾತಾ ಕ್ವಾಗಿ 

ರಚ್ನೆಗೆಂಡಂತಹ ಸಂಸೆೆ ರ್ಳಲಿಿ  ನಂಬಿಕೆ ಇಲಿವೇ ಇಲಿ  ಎನುನ ವಂತಹ ನಣಗಯಕೆೆ  ನಾನು 

ಬಂದ್ಧದ್ು ೀನೆ.  

(ಮುೆಂದು) 

(790) 17.09.2021, 1.40, ಟಸಿಹೆಚ-ಆರ್್ಎನ್            (ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಅರ .ಪ್ರಟಿೋಲ  (ಮುಂದು):- 

ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಇನನ ೆಂದು ಇವರ ಉದ್ು ೀಶ್ ಏನದ್ ಎೆಂದರೆ, ಮುೆಂದ್ಧನ್ 

ದ್ಧನ್ರ್ಳಲಿಿ  ಜಿಲಿ್ಯ  ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮತ್ತು  ತಾಲಿೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣೆರ್ಳು ಬರುತಿು ದ್. 

ಇದನುನ  ಮುೆಂದೂಡತಕೆ್ೆಂಥ ಹುನಾನ ರವನನ ಟುಟ ಕೆಂಡು ಇವರು ಈ ವ್ಹಧೇಯಕ್ವನುನ  

ತಂದ್ಧದ್ದು ರೆ. ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಮಂದ್ಧ ನೀವಲಿ್ಯ  ಮಾನ್ಾ  ರಾಮಕೃಷ್ಣ  ಹೆರ್ಡೆ ಕಲದ್ಧೆಂದಲೂ 

ಬಂದಂಥವರು.  ಈಗ್ರರ್ಲೇ ನ್ಮಾ  ಎಸ್.ರವ್ಹಯವರು ಹೇಳಿದಂತ್ ಬಹಳ 

ಶೆರ ೀಷ್ಾ ವಾದಂಥದುು ; ಏಕೆೆಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳಲಿಲಿ , ನೀವು ಹೇಳಿದು ರೆ ನಾನೂ ಕೂಡ 

ಹೇಳುತಿು ದ್ು ನು. ಜಿಲಿ್ಯ  ಪ್ರಿಷ್ತಿು ನ್ ಸದಸಾ ರಾಗಿಯೇ ನಾವು ರಾಜಕರಣ ಪಾರ ರಂಭ 
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ಮಾಡಿದುು . ನಾವು ಹಾಗೆಯೇ ಬಂದ್ಧದ್ು ೀವ ಮತ್ತು  ನೀವು ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ ಬಂದ್ಧದ್ಧು ೀರಿ.  

ಬಹುತರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ವ್ಹಕೇೆಂದ್ಧರ ೀಕ್ರಣ ವಾ ವಸೆೆಯಲಿಿ  ನಂಬಿಕೆ ಇದ್. ಸಂವ್ಹಧಾನ್ದ 

ಆಟಗಕ್ಲ್ 73 ಮತ್ತು  74ನೇ ತಿದುು ಪ್ಡಿಯನುನ  ಹೆಂದ್ಧನ್ ನೆಚಿಚ ನ್ ಯುವ ಪ್ರ ಧಾನ್ 

ಮಂತಿರ ರ್ಳಾದ 21ನೇ ಶ್ತಮಾನ್ಕೆೆ  ಭಾರತದ ಪ್ರಿಕ್ಲಪ ನೆಯನುನ  ಹೆಂದ್ಧದು ೆಂಥ ಸನಾಾ ನ್ಾ  

ರಾಜಿೀವ್ ಗ್ರೆಂಧಿಯವರು ಏನು ತಂದ್ಧದು ರೀ, ಆ ಅಮೆೆಂಡ್ಮೆೆಂಟ್ನ್ಲಿಿ  ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ 

ಇದ್ಯ್ಕೆಂದು ಭಾವ್ಹಸಿದ್ು ವು. ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಯಾವುದರಲಿೂ  ನಂಬಿಕೆ ಇಲಿ . ಬಹುತರವಾಗಿ 

ಒೆಂದು ವೇಳ್ಳ ಮುೆಂಬರುವಂಥ ಚುನಾವಣೆ ನ್ಡೆದರೆ ನಶ್ಚ ತವಾಗಿ ನಾವು ಮುಖ್ಭಂರ್ 

ಎದುರಿಸಬೇಕಗುತು ದ್ ಎನುನ ವಂಥ ಉದ್ು ೀಶ್ದ್ಧೆಂದ ಸಂವ್ಹಧಾನ್ ವ್ಹರೀಧಿಯಾದಂಥ ಈ 

ವ್ಹಧೇಯಕ್ವನುನ  ಸಕಗರ ಏನು ತಂದ್ಧದ್, ಅದಕೆೆ  ನಾವಲಿ್ಯ  ವ್ಹರೀಧಿಸಿ ಸಭಾತಾಾ ರ್ 

ಮಾಡುತ್ು ೀವ.  

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರೆಲಿರೂ ಸಭಾತ್ಪಯ ಗ ರ್ಮಡಿದರು) 

  

 ಶಿರ ೋ ಆಯನೂರು ಮಂಜುರ್ನಥ  (ಪದವಿೋಧರರ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಮಾನ್ಾ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಾ  ಈಶ್ಾ ರಪ್ಪ ನ್ವರು ಹೇಳಿದುು  ಸತಾ . 

 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಪ್ರ ಸಾು ವ ಏನೆೆಂದರೆ, 

  “್ 2021ರ ಕ್ನಾಗಟಕ್ ಗ್ರರ ಮ ಸಾ ರಾಜ್ ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ತಿದುು ಪ್ಡಿ) 

ವ್ಹಧೇಯಕ್ವನುನ  ಪ್ಯಾಗಲ್ಗೀಚಿಸುವುದು” 

ಪರ ಸಾು ವ ಅಂಗಿೋಕರಿಸಲಾ ಟಿಿ ತ್ತ 

ವ್ಹಧೇಯಕ್ವನುನ  ಖಂಡ ಖಂಡವಾಗಿ ಪ್ಯಾಗಲ್ಗೀಚಿಸುವುದು 

ಖಂಡ 2 ರಿಂದ 12 ರವರೆಗೆ 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:-     

                                             

                            “ಖಂಡ 2 ರಿೆಂದ 12ರವರೆಗೆ ಎರಡೂ ಸೇರಿದಂತ್ ಈ ವ್ಹಧೇಯಕ್ದ  

                              ಅೆಂರ್ವಾಗಿರುತು ದ್.” 

 

                               ಪರ ಸಾು ವ ಅಂಗಿೋಕರಿಸಲಾ ಟಿಿ ತ್ತ 

(ಖಂಡ 2 ರಿಂದ 12ರವರೆಗೆ ಎರಡೂ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಧೇಯಕಕೆಕ  ಸೇರಿಸಲಾಯತ್ತ) 
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ಖಂಡ-1 ಇತ್ಪಯ ದ್ಧ 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಪ್ರ ಸಾು ವ ಏನೆೆಂದರೆ, 

          “್ಮೊದಲನೆಯ ಖಂಡ, ದ್ಧೀಘಗ, ಶ್ೀಷಿಗಕೆ, ಪ್ರ ಸಾು ವನೆ  

                                           ಹಾಗೂ ಅಧಿನಯಮಗಳಿಸುವ ಸೂತರ  ಸಂಹತ್ 

                                           ವ್ಹಧೇಯಕ್ದ ಭಾರ್ವಾಗಿರುತು ದ್ ” 

 

                ಪರ ಸಾು ವ ಅಂಗಿೋಕರಿಸಲಾ ಟಿಿ ತ್ತ 

 

(ಮೊದಲನೆಯ ಖಂಡ, ದ್ಧೀಘಗ, ಶ್ೀಷಿಗಕೆ, ಪ್ರ ಸಾು ವನೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿನಯಮಗಳಿಸುವ 

ಸೂತರ  ಸಂಹತ್ರ್ಳನುನ  ವ್ಹಧೇಯಕ್ಕೆೆ  ಸೇರಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ) 

 

ಪರ ಸಾು ವದ ಅಂಗಿೋರ್ಕರ 

 

 ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎಸ .ಈಶಿ ರಪಾ  (ಗ್ರರ ಮೋಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ  ರಜ  

ಸಚಿವರು):- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 2021ರ ಕ್ನಾಗಟಕ್ ಗ್ರರ ಮ ಸಾ ರಾಜ್ ಮತ್ತು  

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ತಿದುು ಪ್ಡಿ) ವ್ಹಧೇಯಕ್ವನುನ  ಅೆಂಗಿೀಕ್ರಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಕೀರುತ್ು ೀನೆ. 

 ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಪ್ರ ಸಾು ವ ಏನೆೆಂದರೆ, 

       “್2021ರ ಕ್ನಾಗಟಕ್ ಗ್ರರ ಮ ಸಾ ರಾಜ್ ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್  

                          (ತಿದುು ಪ್ಡಿ) ವ್ಹಧೇಯಕ್ವನುನ  ತಿದುು ಪ್ಡಿ ಮಾಡಿರುವಂತ್   

                                                  ಅೆಂಗಿೀಕ್ರಿಸುವುದು” 

 

       ಪರ ಸಾು ವ ಅಂಗಿೋಕರಿಸಲಾ ಟಿಿ ತ್ತ ಹಾಗೂ ಮಸೂದ್ದಗೆ ಒಪಿಾ ಗೆ ನೋಡಲಾಯತ್ತ 

ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಶಿರ ೋ ಪಿ.ಆರ .ರಮೇಶ  ಹಾಗೂ ಶಿರ ೋ  ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಾ ೋಸಿಾ ಮಯವರು 

ಸದನವನುನ  ಪರ ವೇಶಿಸಿದರು) 

 

 

 

 

 

 

 



«¥À/17.09.2021/128 

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

12. ಸದಸಯ ರ ಖಾಸಗಿ ವಿಧೇಯಕ 

ಮಂಡನೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿಕೆ 

ವಿಷಯ:- ಬೃಹತ  ಬಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ರಲ್ಲಕೆ 

ಅಧಿನಯಮ (ಮೊದಲನೇ ತಿದುಾ ಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 

2021ರ ಬಗೆೆ . 

----- 

ಶಿರ ೋ ಪಿ.ಆರ .ರಮೇಶ  (ರ್ನಮ ನದೇಾಶನ ಹಂದ್ಧದವರು):- ಮಾನ್ಾ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಾನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವ್ಹಧೇಯಕ್ವನುನ  ತಮಾ  ಅನುಮತಿ ಕೀರಿ ಸಭೆಯ 

ಮುೆಂದ್ ಮಂಡಿಸುತ್ು ೀನೆ. 

“ಬೃಹತ್ ಬೆಂರ್ಳೂರು ಮಹಾನ್ರ್ರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿನಯಮ                                          

  (ಮೊದಲನೇ ತಿದುು ಪ್ಡಿ) ವ್ಹಧೇಯಕ್,್2021” 

 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಪ್ರ ಸಾು ವ ಏನೆೆಂದರೆ,  

              “್ಬೃಹತ್ ಬೆಂರ್ಳೂರು  ಮಹಾನ್ರ್ರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿನಯಮ  

                ಮೊದಲನೇ ತಿದುು ಪ್ಡಿ) ವ್ಹಧೇಯಕ್, 2021ನುನ  ಮಂಡಿಸಲು  

                ಅನುಮತಿ ನೀಡುವುದು” 

 

ವಿಧೇಯಕದ ಮಂಡನೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೋಡಲಾಯತ್ತ. 

ಶಿರ ೋ ಪಿ.ಆರ .ರಮೇಶ  (ರ್ನಮ ನದೇಾಶನ ಹಂದ್ಧದವರು):- ಮಾನ್ಾ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಾನು ಈ ಒೆಂದು ಖಸಗಿ ವ್ಹಧೇಯಕ್ವನುನ  ತರುವುದಕೆೆ  

ಕರಣವೇನೆೆಂದರೆ, ಸಂವ್ಹಧಾನ್ದಲಿಿ  ಅನುರ್ಚಚ ೀದ 243 (ಟ) ರ  ಪ್ರ ಕರ ಎಸ್.ಸಿ, ಎಸ್.ಟ 

ಮತ್ತು  ಹೆಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಹಾಗೂ ಮಹಳ್ಳಯರು ಇವರೆಲಿರಿಗೂ ಮಿೀಸಲ್ಯತಿಯನುನ  

ಕಟಟ ದ್ದು ರೆ.  ಕಟಟ ರತಕೆ್ೆಂಥ ರಿಜವೇಗಷ್ನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್, ಈ ಒೆಂದು 2020ರ 

ವ್ಹಧೇಯಕ್ವನುನ  ಮಾಡುವಾರ್ ಹೆಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮೇಯರ್್ ಮತ್ತು  ಡೆಪೂಾ ಟ 

ಮೇಯರ್್ ಮಿೀಸಲ್ಯತಿ ಇತ್ತು , ಅದನುನ  ಕೈಬಿಟಟ ರುವುದರಿೆಂದ ಅದನುನ  ಸೇರಿಸುವುದಕೆೆ  ಈ 

ವ್ಹಧೇಯಕ್ವನುನ  ತಂದ್ಧದ್ು ೀವ. ಹಾಗ್ರಗಿ, ಕೆ.ಎೆಂ.ಸಿ ಕಯ್ಕು ಯಲಿಿ  ಹೆಂದುಳಿದ ವರ್ಗಕೆೆ  

ಮೇಯರ್್ ಮತ್ತು  ಡೆಪೂಾ ಟ ಮೇಯರ್್ ಸೆಾನ್ಕೆೆ  ಮಿೀಸಲ್ಯತಿ ಇದ್. ಮತ್ತು  ಸೆ ಳಿೀಯ 

ಸಂಸೆೆ ರ್ಳಲಿಿ  ಎಲಿ್ಯ  ಅಧಾ ಕ್ಷರ ಸೆಾನ್ಕೊ  ಕೂಡ ಆ ಒೆಂದು ಅವಕಶ್ ಮಾಡಿಕಟಟ ದ್ದು ರೆ. 

ಆದರೆ ಬೃಹತ್ ಬೆಂರ್ಳೂರು ಮಹಾನ್ರ್ರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಯ್ಕು ಯಲಿಿ  ಇದು ಇಲಿದೇ 
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ಇರುವುದರಿೆಂದ ಇದನುನ  ಸೇರಿಸಿಕಳೆುವುದಕೆೆ , ಸಕಗರ ಈ ಒೆಂದು ತಿದುು ಪ್ಡಿಯನುನ  

ತರಬೇಕೆನುನ ವ ಉದ್ು ೀಶ್ದ್ಧೆಂದ ನಾನು ಈ ಒೆಂದು ವ್ಹಧೇಯಕ್ವನುನ  ತಂದ್ಧದ್ು ೀನೆ.  ಹಾಗ್ರಗಿ 

ದಯವ್ಹಟುಟ  ಮಾನ್ಾ  ಎಲಿ್ಯ  ಶಾಸಕ್ರು ಇದಕೆೆ  ಒಪಿಪ ಗೆ ಕಡಬೇಕೆೆಂದು ನಾನು ತಮಾ  

ಮುಖೆಂತರ ವ್ಹನಂತಿಸಿಕಳೆು ತಿು ದ್ು ೀನೆ.  

 ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ರ್ಮಧುಸಿಾ ಮ:- (ಕನೂನು ಮತ್ತು  ಸಂಸದ್ಧೀಯ ವಾ ವಹಾರರ್ಳು ಹಾಗೂ 

ಸಣಣ  ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು):- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, we are trying to do that.  ಮಾನ್ಾ  

ರಮೇಶ್್ರವರೇ, ಏತಕೆೆ  ಬೇಕು ಬಿಲ್? ಇದು ಆಕ್ಸಿಾ ಕ್ವಾಗಿ ಬಿಟುಟ  ಹೀಗಿದ್.  I assure you.  

ನಾನು ಅದನೆನ ೀ ಕನೂನು ಕಯಗದಶ್ಗಯವರನುನ  ಕೇಳಿದ್ನು.   

 ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಾ ೋಸಿಾ ಮ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರೇ, ಇದು 

ರೆಕಡ್ಗ ಆರ್ಲಿ.  

 ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ರ್ಮಧುಸಿಾ ಮ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, there is a mistake. We are 

moving this. 

 ಶಿರ ೋ ಪಿ.ಆರ .ರಮೇಶ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಾ  ಸಚಿವರೇ, ನಾವು 

ಹೇಳುವುದು ರೆಕಡ್ಗ ಆರ್ಲಿ.  

ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸಿ.ರ್ಮಧುಸಿಾ ಮ:- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಆರ್ಬಹುದು.  

ಶಿರ ೋ ಪಿ.ಆರ .ರಮೇಶ :- ಮಾನ್ಾ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂರ್ಳೂರು 

ಮಹಾನ್ರ್ರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿನಯಮ (ಮೊದಲನೇ ತಿದುು ಪ್ಡಿ) ವ್ಹಧೇಯಕ್, 2021ರ ಖಸಗಿ 

ವ್ಹಧೇಯಕ್ವನುನ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದ್ು ೀನೆ. 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಪ್ರ ಸಾು ವ ಏನೆೆಂದರೆ, 

“ಬೃಹತ್ ಬೆಂರ್ಳೂರು ಮಹಾನ್ರ್ರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿನಯಮ                                 

(ಮೊದಲನೇ ತಿದುು ಪ್ಡಿ) ವ್ಹಧೇಯಕ್, 2021ರ ಖಸಗಿ 

ವ್ಹಧೇಯಕ್ವನುನ  ಮಂಡಿಸುವ ಪ್ರ ಸಾು ಪ್ವನುನ  ಸದನ್ದ ಮತಕೆೆ  

ಹಾಕುತಿು ದ್ು ೀನೆ” 

 

ಪರ ಸಾು ವ ಅಂಗಿೋಕರಿಸಲಾ ಟಿಿ ತ್ತ ಹಾಗೂ ವಿಧೇಯಕ ಮಂಡಿಸಲಾಯತ್ತ 

 ಈ ಸಭೆಯನುನ  ಸ್ೀಮವಾರ ಬಳಗೆೆ 11.00 ಗಂಟ್ಟಯವರೆಗೆ ಮುೆಂದೂಡುತಿು ದ್ು ೀನೆ. 
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(ಸದನವು ಮಧಾಯ ಹನ  1 ಗಂಟೆ 48 ನಮಷಕೆಕ  ಮುರ್ಕು ಯಗೊಂಡು ಪುನಃ 

ದ್ಧರ್ನಂಕ 20 ನೇ ಸ್ಥಪಿ್ ಂಬರ  ರ್ಮಹೆ 2021ರ ಸೋಮವಾರದಂದು ಬಳಗೆೆ  11.00 

ಗಂಟೆಗೆ ಸೇರಲು ನಶಚ ಯಸಿತ್ತ) 

                                                   <><><> 

 

 


