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ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು  
 

ನೂರ ನಲವತ್ು ರ್ನಲಕ ನೆಯ ಅಧಿವೇಶನ 

 

                                  20ನೇ ಸೆಪ್ಟ ೆಂಬರ್ 2021  

           ಸೋಮವಾರ                                                                                                           

 

ವಿಷಯಾನುಕರ ಮಣಿಕೆ (Index) 

 

 

1. ಪರ ಕಟಣೆಗಳು 

 

2. ಪರ ಶ್ನ ೋತ್ು ರಗಳು 

 

ಅ) ಚುಕೆಕ  ಗುರುತಿನ ಪರ ಶ್ನನ ಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ನೋಡಲಾದ ಉತ್ು ರಗಳು 

 

857– ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಡ್ತು  ವಿಚಾರ ಕುರಿತ್ತ 

- ಶ್ರ ೋ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ 

- ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಸಿ.ನಾಗೇಶ್(ಪ್ರರ ಥಮಿಕ ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಕಾಲ 

ಸಚಿವರು) 

972– ಅಂಜರ್ನದ್ರರ  ಬೆಟಟ ಕೆಕ  ರೋಪ ವೇ ನರ್ಮಾಣ ಕುರಿತ್ತ 

- ಶ್ರ ೋ ಅಲಲ ೆಂ ವೋರಭದ್ರ ಪ್ಪ  

- ಶ್ರ ೋ ಆನಂದ್ಸಿೆಂಗ್(ಪ್ರ ವಾಸೋದ್ಯ ಮ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಸರ ಮತ್ತು  ಜೋವ 

ಪ್ರಿಸಿಿ ತಿ ಸಚಿವರು) 

864- ಉಪರ್ನಾ ಸಕರಿಂದ ಪರ ಭಾರ ಪ್ರ ಂಶುಪ್ಲರಾಗಿ ಕತ್ಾವಾ   

         ನವಾಹಿಸುತಿು ರುವವರ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ಬಗೆೆ  

- ಶ್ರ ೋ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೋಜೇಗೌಡ 

- ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಸಿ.ನಾಗೇಶ್(ಪ್ರರ ಥಮಿಕ ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಕಾಲ 

ಸಚಿವರು) 

974+933- ಅರಣಾ  ಇಲಾಖೆಯಲಿ್ಲ  ನೇಮಕಾತಿಯಲಿ್ಲನ ಅವಾ ವಹಾರ ಕುರಿತ್ತ  

                 ACB ತ್ನಖೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೋಡುವ ಬಗೆೆ  

- ಶ್ರ ೋ ಪುಟ್ಟ ಣಣ  

- ಶ್ರ ೋ ನಸಿೋರ್್ ಅಹ್ಮ ದ 

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

ಮತ್ತು  ಗ್ರರ ಹ್ಕರ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು) 
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984 – ರಾಜಾ ದ ವಿದ್ಯಾ ತ  ಬೇಡ್ತಕೆ ಪೂರೈಕೆ ಖರಿೋದ್ರ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾ ವಲಂಬನೆ ಬಗೆೆ  

- ಡಾ.ಕೆ.ಗೋವೆಂದ್ರಾಜ್ 

- ಶ್ರ ೋ ವ.ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್್ (ಇೆಂಧನ ಹಾಗೂ ಕನನ ಡ ಮತ್ತು  ಸಂಸಕ ೃತಿ 

ಸಚಿವರು)  

 

800- ಪ್ರ ೋಪೇಯ್ಡ   ಸ್ವಾ ರ್ ಾ ಮೋಟರ  ಅಳವಡ್ತಕೆಯ ಕುರಿತ್ತ 

- ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಪ್ರ ತಾಪ್ಚಂದ್ರ  ಶೆಟ್ಟಟ  

- ಶ್ರ ೋ ವ.ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್್ (ಇೆಂಧನ ಹಾಗೂ ಕನನ ಡ ಮತ್ತು  ಸಂಸಕ ೃತಿ 

ಸಚಿವರು)  

927- ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲ  ವಿದ್ಯಾ ತ  ಕಂಪನಗಳು ರೈತ್ರ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾ ತ  

ಪೂರೈಸುವ ಬಗೆೆ  

- ಶ್ರ ೋ ವಜಯ್ ಸಿೆಂಗ್್  (ಶ್ರ ೋ ಮಾನೆ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ್ರವರ ಪ್ರವಾಗಿ) 

- ಶ್ರ ೋ ವ.ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್್ (ಇೆಂಧನ ಹಾಗೂ ಕನನ ಡ ಮತ್ತು  ಸಂಸಕ ೃತಿ 

ಸಚಿವರು)  

 

875- ಅತಿಥಿ ಉಪರ್ನಾ ಸಕರ ಗೌರವ ಸಂಭಾವನೆ ಹೆಚಿ್ಚ ಸುವ ಬಗೆೆ  

- ಶ್ರ ೋ ಮರಿತಿಬ್ಬ ೋಗೌಡ 

- ಡಾ.ಅಶ್ವ ಥ್ ನಾರಾಯಣ ಸಿ.ಎನ್.(ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಐ.ಟ್ಟ-ಬಿ.ಟ್ಟ. ವಜ್ಞಾ ನ 

ಮತ್ತು  ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ, ವದ್ಯಯ ನಾಮ ನ ಹಾಗೂ ಕೌಶ್ಲ್ಯಯ ಭಿವೃದಿ್ಧ , 

ಉದ್ಯ ಮಶ್ೋಲತೆ ಮತ್ತು  ಜೋವನೋಪ್ರಯ ಸಚಿವರು) 

994- ಉದ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಇತ್ರೆ ಭಾಷಾ ಅಲಪ ಸಂಖ್ಯಾ ತ್ರ ಶಾಲೆಗಳ 

ನರ್ದಾಶರ್ನಲಯದ ಅಧಿಕಾರದ ಕುರಿತ್ತ 

- ಶ್ರ ೋ ನಸಿೋರ್್ ಅಹ್ಮ ದ 

- ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಸಿ.ನಾಗೇಶ್(ಪ್ರರ ಥಮಿಕ ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಕಾಲ 

ಸಚಿವರು) 

956- ಸಕಾಾರಿ ಉಪಕರಣಾಗಾರ ಮತ್ತು  ತ್ರಬೇತಿ ಕಂದರ  (GTTC) ಸಂಸೆ್ಥ ಯಲಿ್ಲ  

ಉಪಕರಣಗಳ ಖರಿೋದ್ರ ಕುರಿತ್ತ  

- ಶ್ರ ೋ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ 

- ಡಾ.ಅಶ್ವ ಥ್ ನಾರಾಯಣ ಸಿ.ಎನ್.(ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಐ.ಟ್ಟ-ಬಿ.ಟ್ಟ. ವಜ್ಞಾ ನ 

ಮತ್ತು  ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ, ವದ್ಯಯ ನಾಮ ನ ಹಾಗೂ ಕೌಶ್ಲ್ಯಯ ಭಿವೃದಿ್ಧ , 

ಉದ್ಯ ಮಶ್ೋಲತೆ ಮತ್ತು  ಜೋವನೋಪ್ರಯ ಸಚಿವರು) 
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917- ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲ  ಕೊೋವಿಡ್-19 ಸಂಬಂಧಿತ್ ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಆರೋಗಾ  ಕಂದರ  

ತೆರೆಯುವ ಕುರಿತ್ತ 

 - ಶ್ರ ೋ ಯು.ಬಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್ 

- ಡಾ.ಕೆ.ಸುಧಾಕರ್ (ಆರೋಗಯ  ಮತ್ತು  ಕುಟೆಂಬ ಕಲ್ಯಯ ಣ ಹಾಗೂ  

   ವೈದ್ಯ ಕೋಯ ಶ್ಕ್ಷಣ  ಸಚಿವರು) 

 

989-  ಬುಡಕಟ್ಟಟ  ಜನರಿಗೆ ಅರಣಾ  ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಕಾನೂನುಗಳಿಂದ  

           ಆಗುತಿು ರುವ ಸಮಸ್ಥಾ ಗಳ ಕುರಿತ್ತ 

- ಶ್ರ ೋ ಶೆಂತರಾಮ್ ಬುಡನ  ಸಿದಿ್ಧ  

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

ಮತ್ತು  ಗ್ರರ ಹ್ಕರ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು) 

 

920-  ಶಬದ  ರ್ಮಲ್ಲನಾ ದ ಬಗೆೆ  

- ಡಾ.ವೈ.ಎ.ನಾರಾಯಣಸ್ವವ ಮಿ 

- ಶ್ರ ೋ ಆನಂದ್ ಸಿೆಂಗ್(ಪ್ರ ವಾಸೋದ್ಯ ಮ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಸರ ಮತ್ತು  ಜೋವ 

ಪ್ರಿಸಿಿ ತಿ ಸಚಿವರು) 

203- ವಿದ್ಯಾ ತ  ಕಬಲ  ಅಳವಡ್ತಕೆಯ ಸಂದರ್ಾದಲಿ್ಲ  ಆಗುತಿು ರುವ ಮರಗಳ 

ರ್ನಶದ ಬಗೆೆ   

 - ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಪ್ರ ತಾಪ್ಚಂದ್ರ  ಶೆಟ್ಟಟ  

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

      ಗ್ರರ ಹ್ಕರ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು) 

 

 214 – 14 ರಿಂದ 18 ವಷಾದ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಕೊೋವಿಡ್  ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವ ಬಗೆೆ  

- ಶ್ರ ೋ ಅಲಲ ೆಂ ವೋರಭದ್ರ ಪ್ಪ  

- ಡಾ.ಕೆ.ಸುಧಾಕರ್ (ಆರೋಗಯ  ಮತ್ತು  ಕುಟೆಂಬ ಕಲ್ಯಯ ಣ ಹಾಗೂ  

ವೈದ್ಯ ಕೋಯ ಶ್ಕ್ಷಣ  ಸಚಿವರು) 

 

 122- ಕೊೋವಿಡ್ ನಂದ ಸ್ವವನನ ಪ್ಪ ದವರ ಕುರಿತ್ತ 

- ಶ್ರ ೋ ಪ್ರ ಕಾಶ್.ಕೆ.ರಾಥೋಡ್ 

- ಡಾ.ಕೆ.ಸುಧಾಕರ್ (ಆರೋಗಯ  ಮತ್ತು  ಕುಟೆಂಬ ಕಲ್ಯಯ ಣ ಹಾಗೂ  

ವೈದ್ಯ ಕೋಯ ಶ್ಕ್ಷಣ  ಸಚಿವರು) 
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117-  NHMನಲಿ್ಲ  ಕಾಯಾನವಾಹಿಸುತಿು ರುವ ಯುರ್ನನ ವೈದಾ ರನುನ   

          ಖ್ಯಯಂಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ 

 -   ಶ್ರ ೋ ನಸಿೋರ್್ ಅಹ್ಮ ದ್ 

- ಡಾ.ಕೆ.ಸುಧಾಕರ್ (ಆರೋಗಯ  ಮತ್ತು  ಕುಟೆಂಬ ಕಲ್ಯಯ ಣ ಹಾಗೂ  

ವೈದ್ಯ ಕೋಯ ಶ್ಕ್ಷಣ  ಸಚಿವರು) 

 
ತಡೆಹಿಡಿಯಲ್ಯದ್ 

ಪ್ರ ಶೆನ  ಸಂಖ್ಯಯ  195- ಕೊೋವಿಡ್  ಹಿನೆನ ಲೆಯಲಿ್ಲ  ವೈದಾ ಕೋಯ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿದ್ಯಾ ಥಿಾಗಳಿಗೆ ಕಿನಕಲ   

                    ಅವಧಿ ವಿಸು ರಿಸುವ ಬಗೆೆ  

- ಶ್ರ ೋಮತಿ ಭಾರತಿ ಶೆಟ್ಟಟ  

- ಡಾ.ಕೆ.ಸುಧಾಕರ್ (ಆರೋಗಯ  ಮತ್ತು  ಕುಟೆಂಬ ಕಲ್ಯಯ ಣ ಹಾಗೂ  

ವೈದ್ಯ ಕೋಯ ಶ್ಕ್ಷಣ  ಸಚಿವರು) 

 

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

3. ಸಭಾಪತಿಯವರ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರ ಸ್ವು ಪ್ಸಲಪ ಟಟ  ವಿಷಯಗಳು 

ಅ) ಗದಗ ಜಿಲಿೆ  ಮಂಡರಗಿ ತಾಲಿ್ಲಕನಲಿ್ಲ  ಜಿಂಕೆ ಹಾವಳಿಯಂದ ರೈತ್ರು 

ಕಂಗಾಲಾಗಿರುವ ಬಗೆೆ   

- ಶ್ರ ೋ ಎಸ್.ವಿ .ಸಂಕನೂರ 

 - ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ್ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ(ಸಭಾನಾಯಕರು) 

 

ಆ) ಮಂಡಾ   ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಾ ನಲಯದಲಿ್ಲ  ಮೂಲ  ಸೌಕಯಾಗಳ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ   

       ಸಿಬಬ ಂದ್ರಗಳ  ಹುದ್ದದ ಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತ್ತ 

  - ಶ್ರ ೋ  ಮರಿತಿಬ್ಬ ೋಗೌಡ  

- ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ್ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ(ಸಭಾನಾಯಕರು) 

 

ಇ) ಕೊೋಲಾರ   ಜಿಲಿೆ ಯಲಿ್ಲ   ರೈತ್ರ  ಜಮೋನು ಖ್ಯತೆಗಳಿಗೆ  ಪೋಡ್ತ ರ್ಮಡುವ  

      ಕುರಿತ್ತ. 

 - ಶ್ರ ೋ ಗೋವೆಂದ್ರಾಜು 

 - ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ್ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ(ಸಭಾನಾಯಕರು) 

 

ಈ) ತ್ತಮಕೂರು ಜಿಲಿೆ  ಶಿರಾ ತಾಲಿ್ಲಕನಲಿ್ಲ  ಆಕಿ ಜನ  ಪಿ್ಂರ್    

       ಕಾಮಗಾರಿ ಕುಂಠಿತ್ಗೊಂಡ್ತರುವ ಕುರಿತ್ತ.  

 - ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೋಸ್ವವ ಮಿ 

 - ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ್ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ(ಸಭಾನಾಯಕರು) 

 

ಉ) ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲ  ಅತಾಾ ಚಾರ ಲಂಗಿಕ ದೌಜಾನಾ ಗಳು  ಹೆಚಿು ತಿು ರುವ ಕುರಿತ್ತ.  

 - ಡಾ. ವೈ.ಎ.ನಾರಾಯಣಸ್ವವ ಮಿ 
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 - ಶ್ರ ೋ ಅರಗ ಜ್ಞಾ ನೇೆಂದ್ರ   (ಗೃಹ್ ಸಚಿವರು) 

 

ಊ) ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲ  ರ್ಮದಕ ವಸುು  ರ್ಮರಾಟ ಜಾಲ ವಾಾ ಪಕವಾಗಿ   

       ಹಬ್ಬಬ ರುವ ಬಗೆೆ . 

 - ಶ್ರ ೋ ಎನ.ಅಪ್ರಪ ಜಗೌಡ 

 - ಶ್ರ ೋ ಅರಗ ಜ್ಞಾ ನೇೆಂದ್ರ  (ಗೃಹ್ ಸಚಿವರು) 

 

ಋ) ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದಿ್ರ  ಕಾಯಾಕರ ಮಗಳ 306 ಯೋಜನೆಗಳಲಿ್ಲ   

151 ಯೋಜನೆಗಳು ಕಂದರ ದ್ರಂದ 2410.81 ಕೊೋಟಿ ರೂಪ್ಯಗಳ  

ಅನುದ್ಯನ ಬರರ್ದ ಸೆ ಗಿತ್ಗೊಳುು ವ ಬಗೆೆ . 

 - ಶ್ರ ೋ ಯು.ಬಿ.ವೆಂಕಟೇಶ 

 - ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ್ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ(ಸಭಾನಾಯಕರು) 

 

         ಎ) ರ್ಮಲ ಗಳಲಿ್ಲ  ಕನನ ಡ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ  ಆಹಾರೋತ್ಪ ನನ ಗಳನುನ   

      ಪ್ಾ ಕಂಗ ಗಳಲಿ್ಲ  ರ್ಮರಾಟಕೆಕ  ಇಡಲು ನರಾಕರಿಸುತಿು ರುವ ಬಗೆೆ . 

- ಶ್ರ ೋ ಎನ.ರವಕುಮಾರ್ 

- ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ್ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ(ಸಭಾನಾಯಕರು) 

 

ಏ) ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲಿೆ ಯ ಸಕಾಾರಿ ಜಿಲಿಾ  ಆಸಪ ತೆರ ಯಲಿ್ಲ  ನವಜಾತ್ತ  

      ಶಿಶು ಮತ್ತು  ಹೆಣ್ಣು  ಶಿಶುಗಳ ರ್ಮರಾಟ ನಡೆಯುತಿು ರುವ ಬಗೆೆ . 

- ಶ್ರ ೋ ಪ್ರ ಕಾಶ್ ಕೆ. ರಾಥೋಡ 

- ಶ್ರ ೋ ಅರಗ ಜ್ಞಾ ನೇೆಂದ್ರ  (ಗೃಹ್ ಸಚಿವರು) 

 

ಐ) ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲ  ಕೊೋವಿಡ್ -೧೯ರ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಬಗೆೆ  ಆತಂಕ ನಡುವೆಯು  

       ಮಕಕ ಳಲಿ್ಲ  ಡೆಂಘೋ ಪರ ಕರಣ ಹೆಚಿು ತಿು ರುವ ಕುರಿತ್ತ 

- ಶ್ರ ೋ ಹ್ಣಮಂತ್ ರುದ್ರ ಪ್ಪ  ನಿರಾಣಿ 

- ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ್ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ(ಸಭಾನಾಯಕರು) 

 

    04. ಸಭಾಪತಿಯವರ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರ ಸ್ವು ಪ್ಸಲಪ ಟಟ  ವಿಷಯಗಳಿಗೆ  

         ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಚ್ಚವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು 
 

ಅ) ರಾಮನಗರ ತಾಲಿ್ಲಕನ ವಡಡ ರಹಳಿು , ಗೊಲಿರದೊಡ್ತಡ  ಗಾರ ಮದ 

       ಹಂದ್ರಗೊಂದ್ರ ಅರಣಾ  ಪರ ರ್ದಶದಲಿ್ಲರುವ ಇರುಳಿಗ ಬುಡಕಟ್ಟಟ   

       ಸಮದ್ಯಯ ನಡೆಸುತಿು ರುವ ಧರಣಿ ಬಗೆೆ  

   - ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ್ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ(ಸಭಾನಾಯಕರು, ಮಾನಯ   

                          ಸ್ವರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಯ ಣ ಸಚಿವರ  

                          ಪ್ರವಾಗಿ) 
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 ಆ) ಪ್ರರ ಢಶಾಲೆ/ಪದವಿ ಪೂವಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲಿ್ಲ  ಶಿಕ್ಷಕರ 

ಕೊರತೆಯರುವುದರಿಂದ ಅತಿಥಿ ಉಪರ್ನಾ ಸಕರನುನ  ನೇಮಕ 

ರ್ಮಡ್ತಕೊಳುು ವ ಕುರಿತ್ತ 

   - ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ್ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ(ಸಭಾನಾಯಕರು, ಮಾನಯ   

                              ಪ್ರರ ಥಮಿಕ ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ಢಶ್ಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಕಾಲ ಸಚಿವರ  

                               ಪ್ರವಾಗಿ) 

 

ಇ) ಕೊಡವ ಜರ್ನಂಗ ಅಭಿವೃದಿ್ರ  ನಗಮ ಸೆ್ವ ಪನೆ ರ್ಮಡುವ ಬಗೆೆ  

 - ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ್ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ(ಸಭಾನಾಯಕರು ಹಾಗೂ  ಸಮಾಜ  

              ಕಲ್ಯಯ ಣ ಹಾಗೂ ಹಿೆಂದ್ಯಳಿದ್ ವಗಗಗಳ ಕಲ್ಯಯ ಣ ಸಚಿವರು) 

 

05. ನಯಮ 59ರಡ್ತ ನಲುವಳಿ ಸೂಚನೆ ಮಂಡ್ತಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೊೋರಿ ಪರ ಸ್ವು ಪ 

ಸಣು  ನೋರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಕೊೋಟ್ಾ ಂತ್ರ ರೂಪ್ಯ 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲಿ್ಲ  ಪ್ರದಶಾಕ ಟಂಡರ  ಕರೆಯದ್ರರುವ ಬಗೆೆ  

- ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಪ್ರ ತಾಪ್ಚಂದ್ರ  ಶೆಟ್ಟಟ  

(ನಯಮ 68ಕೆಕ  ಪರಿವತಿಾಸಲಾಯತ್ತ) 

 

06. ಚುಕೆಕ  ರಹಿತ್ ಪರ ಶ್ನನ ಗಳಿಗೆ ಸಕಾಾರದ್ರಂದ ಲ್ಲಖಿತ್ ಉತ್ು ರ ನೋಡುವಲಿ್ಲ  ಆಗುತಿು ರುವ 

ವಿಳಂಬದ ಬಗೆೆ  

 - ಶ್ರ ೋ ಎಸ್.ಆರ್್.ಪ್ರಟ್ಟೋಲ(ವರೋಧಪ್ಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರು) 

 - ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ್ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ(ಸಭಾನಾಯಕರು) 
 

07. ಕಾಯಾದಶಿಾಯವರ ವರದ್ರ 

08. ಶಾಸನ ರಚನೆ 

 ವಿಧೇಯಕಗಳ ಪಯಾಾಲೋಚನೆ ಹಾಗೂ ಅಂಗಿೋಕಾರ 

ಅ) ಬೆಂಗಳೂರು ನೋರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು  ಗಾರ ಮಸ್ವರ ಚರಂಡ್ತ  ವಾ ವಸೆ್ಥ  

(ತಿದ್ಯದ ಪಡ್ತ) ವಿಧೇಯಕ, 2021 

- ಶ್ರ ೋ ಕೋಟ್ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿ(ಸಭಾನಾಯಕರು, ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ 

ಪ್ರವಾಗಿ) 

- ಶ್ರ ೋ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ 

- ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಟ್ಟ.ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ 

- ಶ್ರ ೋ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೋಜೇಗೌಡ 

- ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಗೋಪ್ರಲಯಯ (ಅಬಕಾರಿ ಸಚಿವರು) 

- ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೋಸ್ವವ ಮಿ  
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- ಶ್ರ ೋ ಎೆಂ. ನಾರಾಯಣಸ್ವವ ಮಿ (ವರೋಧಪ್ಕ್ಷದ್ ಮುಖ್ಯ  ಸಚೇತಕರು) 

- ಶ್ರ ೋ ಯು.ಬಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್ 

- ಡಾ|| ಕೆ.ಗೋವೆಂದ್ರಾಜು  

- ಶ್ರ ೋ ಕವಟ್ಗಿಮಠ ಮಹಾೆಂತೇಶ್ ಮಲ್ಲಲ ಕಾಜುಗನ(ಸಕಾಗರದ್ ಮುಖ್ಯ   

ಸಚೇತಕರು)   

- ಶ್ರ ೀ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟೀಲ (ವರೋಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರು) 

- ಶ್ರ ೋ ಎನ್. ಅಪ್ರಪ ಜಗೌಡ  

- ಶ್ರ ೋ ಮರಿತಿಬ್ಬ ೋಗೌಡ 

- ಡಾ. ವೈ.ಎ.ನಾರಾಯಣಸ್ವವ ಮಿ 

- ಶ್ರ ೋ ಹೆಚ್.ಎೆಂ.ರಮೇಶ್ ಗೌಡ 

 (ವಿಧೇಯಕ ಅಂಗಿೋಕರಿಸಲಪ ಟಿಟ ತ್ತ) 

 

 ಆ) ಕರ್ನಾಟಕ  ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿ ಕೋಟಗಳು   ಮತ್ತು   ರೋಗಗಳ  (ತಿದ್ಯದ ಪಡ್ತ )   

                ವಿಧೇಯಕ, 2021 

  - ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ ( ಕೃಷಿ  ಸಚಿವರು) 

  (ವಿಧೇಯಕ ಅಂಗಿೋಕರಿಸಲಪ ಟಿಟ ತ್ತ) 

ಇ) ಬಂದ್ರಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ (ಕರ್ನಾಟಕ ತಿದ್ಯದ ಪಡ್ತ) ವಿಧೇಯಕ, 2021 

  - ಶ್ರ ೋ ಅರಗ ಜ್ಞಾ ನೇೆಂದ್ರ  (ಗೃಹ್ ಸಚಿವರು) 

(ವಿಧೇಯಕ ಅಂಗಿೋಕರಿಸಲಪ ಟಿಟ ತ್ತ) 

ಈ) ದಂಡ ಪರ ಕರ ಯಾ ಸಂಹಿತೆ  (ಕರ್ನಾಟಕ ತಿದ್ಯದ ಪಡ್ತ) ವಿಧೇಯಕ, 2021 

  - ಶ್ರ ೋ ಅರಗ ಜ್ಞಾ ನೇೆಂದ್ರ  (ಗೃಹ್ ಸಚಿವರು) 

  - ಶ್ರ ೋ ಎಸ. ಆರ್. ಪ್ರಟ್ಟೋಲ್ (ವರೋಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರು) 

 

(ವಿಧೇಯಕ ಅಂಗಿೋಕರಿಸಲಪ ಟಿಟ ತ್ತ) 

ಉ) ಕರ್ನಾಟಕ  ಬಂದ್ರೋಖ್ಯನೆ ಅಭಿವೃದಿ್ರ  ಮಂಡಳಿ ವಿಧೇಯಕ, 2021 

  - ಶ್ರ ೋ ಅರಗ ಜ್ಞಾ ನೇೆಂದ್ರ  (ಗೃಹ್ ಸಚಿವರು) 

  - ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಟ್ಟ.ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ 

  - ಡಾ||ತೇಜಸಿವ ನಿಗೌಡ 

  - ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಎ. ತಿಪ್ಪ ೋಸ್ವವ ಮಿ 

  - ಶ್ರ ೋ ಹೆಚ್್.ಎೆಂ. ರಮೇಶ್ಗೌಡ 

  - ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ಎಲ.ಭೋಜೇಗೌಡ 

  - ಶ್ರ ೋ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ 



«¥À/20.09.2021/8 

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

  - ಶ್ರ ೋ ಎನ. ಅಪ್ರಪ ಜಗೌಡ 

  - ಶ್ರ ೋ ನಸಿೋರ್್ ಅಹ್ಮ ದ್ 

  - ಶ್ರ ೋ ಮರಿತಿಬ್ಬ ೋಗೌಡ 

  - ಡಾ||ತಳವಾರ್್ ಸ್ವಬಣಣ  

  - ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಸಿ.ಕೆಂಡಯಯ  

  - ಶ್ರ ೋ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ 

  - ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ಆರ್.ಪ್ರಟ್ಟೋಲ್(ವರೋಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರು) 

  - ಶ್ರ ೋ ಪ್ರ ತಾಪ್ ಸಿೆಂಹ್ ನಾಯಕ್ . ಕೆ 

 

(ವಿಧೇಯಕ ಅಂಗಿೋಕರಿಸಲಪ ಟಿಟ ತ್ತ) 

 

9. ಗಮನ ಸ್ಥಳೆಯುವ ಸೂಚನೆಗಳು 

 ಅ) ಖ್ಯಸಗಿ ಅನುದ್ಯನತ್ ಪದವಿಪೂವಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲಿ್ಲನ ಉಪರ್ನಾ ಸಕರ   

                 ಕಾಯಾಭಾರವನುನ  ದ್ರರ್ನಂಕ 20.2.2017ರ ಸುತ್ು ೋಲೆಯಲಿ್ಲ  ನಗದ್ರ    

                 ಪಡ್ತಸಿರುವುದರಿಂದ ತೆರವಾಗಿರುವ ಹುದ್ದದ ಗಳನುನ  ರ್ತಿಾ ರ್ಮಡಲು   

                 ಉಂಟ್ಗಿರುವ ತ್ಂದರೆ ಬಗೆೆ . 

- ಶ್ರ ೋ ಎಸ್.ವಿ .ಸಂಕನೂರ  

- ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಸಿ.ನಾಗೇಶ್(ಪ್ರರ ಥಮಿಕ ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಕಾಲ 

ಸಚಿವರು) 

-   ಶ್ರ ೋ ಅರುಣ ಶ್ಹಾಪುರ 

-   ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಟ್ಟ.ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ 

 

ಆ) ಖ್ಯಸಗಿ ಅನುದ್ಯನತ್ ಹಾಗೂ ಸಕಾಾರಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲಿ್ಲ  ದ್ರರ್ನಂಕ  

      ೦೧.೦೪.೨೦೦೬ರ ಪೂವಾದ ಸೇವೆಯನುನ  ಪರಿಗಣಿಸದ್ದ ಇರುವುದರಿಂದ  

      ಸದರಿನೌಕರರು ಪ್ಂಚಣಿ ಸೌಲರ್ಾ ದ್ರಂದ  ವಂಚ್ಚತ್ರಾಗುತಿು ರುವ  

      ಕಾರಣದ್ರಂದ ಉಚಛ  ರ್ನಾ ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಸರ್ೋಾಚಛ   

     ರ್ನಾ ಯಾಲಯಗಳ ತಿೋಪ್ಾನನಾ ಯ ನೌಕರರು  ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ  ದ್ರರ್ನಂಕ     

     ದ್ರಂದ ನವೃತಿು ವರೆಗಿನ ವೇತ್ನವನುನ  ನಗದ್ರಪಡ್ತಸುವುದರ  ಜೊತೆಗೆ ಹಳೆಯ  

    ನಶಿಿ ತ್ ಪ್ಂಚಣಿ (OPS) ಸೌಲರ್ಾ ವನುನ  ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.  

- ಶ್ರ ೋ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ 

- ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಸಿ.ನಾಗೇಶ್(ಪ್ರರ ಥಮಿಕ ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ಢಶ್ಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಕಾಲ 

ಸಚಿವರು) 

-   ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ವಿ್ಹ . ಸಂಕನೂರು 

-   ಶ್ರ ೋ ಮರಿತಿಬ್ಬ ೋಗೌಡ 

-   ಶ್ರ ೋ ಶ್ಶ್ೋಲ್ ಜ.ನಮೋಶ್ 

-   ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಟ್ಟ.ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ 
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ಇ) ಕೊಡಗು ಜಿಲಿೆ ಯ ಭೂಹಿಡುವಳಿದ್ಯರರು ಜರ್ಮಾ  ಮಲೆಗಳ ಮೇಲ್ಲನ 

ಹಕಕ ನುನ  ಬ್ಬಟ್ಟಟ ಕೊಡಲು ಸಿದಿ ವಿದದ ರೂ ಕೂಡ ಸಕಾಾರ ಸೂಕು  

ಪರಿಹಾರ ನೋಡದ್ರರುವುದರಿಂದ ಭೂ ಹಿಡುವಳಿದ್ಯರರು ಸಂಕಷಟ ಕೆಕ  

ಸಿಲುಕರುವ ಗಂಭಿೋರ ಸಮಸ್ಥಾ ಯ ಕುರಿತ್ತ.  

  - ಶ್ರ ೋ ಅರಗ ಜ್ಞಾ ನೇೆಂದ್ರ  (ಗೃಹ್ ಸಚಿವರು, ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ) 

  - ಶ್ರ ೋಮತಿ ಎಸ.ವೋಣಾ ಅಚ್ಚ ಯಯ  

 

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

      ಚರ್ಚಾ 

   (ಅ)   ಡಾ||ಕೆ.ಶಿ.ಶಿವರಾಮ   ಕಾರಂತ   ಬಡಾವಣೆ ನರ್ಮಾಣಕಾಕ ಗಿ  

ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದಿ್ರ  ಪ್ರ ಧಿಕಾರದ್ರಂದ  

ಸ್ವಾ ಧಿೋನಪಡ್ತಸಿಕೊಳು ಲಾಗಿರುವ   3546  ಎಕರೆ  12 ಗುಂಟ  

ಜಮೋನಗೆ  ಭೂ ಸ್ವಾ ಧಿೋನ  ಕಾಯ್ದದ ಯಡ್ತ ರೈತ್ರುಗಳು 

ಸಲಿ್ಲ ಸಿರುವ  ಆಕೆಷ ೋಪಣೆಗಳಿಗೆ  ಉತ್ು ರವನುನ   ನೋಡದ್ದ 

ಐತಿೋಪುಾ  ರ್ಮಡಲು ಉದ್ದದ ೋಶಿಸಿರುವುದರಿಂದ ರೈತ್ರಿಗೆ  

ಅರ್ನಾ ಯವಾಗುತಿು ರುವ ಕುರಿತ್ತ.  

        -     ಶ್ರ ೋ ಎೆಂ.ನಾರಾಯಣಸ್ವವ ಮಿ(ವರೋಧಪ್ಕ್ಷದ್ ಮುಖ್ಯ  ಸಚೇತಕರು) 

        -     ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ಆರ್್.ಪ್ರಟ್ಟೋಲ್ (ವರೋಧಪ್ಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರು) 

 

(ಆ) ದ್ರರ್ನಂಕ 02.02.2000 ರ ಪೂವಾದಲಿ್ಲ   ಖ್ಯಸಗಿ  ಅನುದ್ಯನತ್     

ಪ್ರರ ಢ ಶಾಲೆಯಲಿ್ಲ   15-20 ವಷಾಗಳಿಂದ  ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲ ಸಿರುವ   ಡ್ತ-

ಗೂರ ಪ  ನೌಕರರನುನ   ಅನುದ್ಯನಕೆಕ    ಒಳಪಡ್ತಸುವ ಕುರಿತ್ತ.  

- ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಟ್ಟ.ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ 

- ಶ್ರ ೋ ಮರಿತಿಬ್ಬ ೋಗೌಡ 

-    ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ವಿ .ಸಂಕನೂರ 

-   ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಸಿ.ನಾಗೇಶ್ (ಪ್ರರ ಥಮಿಕ ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಕಾಲ  

     ಸಚಿವರು)  

 

11. ಪರ ಕಟಣೆಗಳು 

<><><> 
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(791) 20-09-2021 (11.00) ಎಂವಿ-ಜಿಆರ 

 

 

 

 

 

 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು  

ಸೋಮವಾರ, 20ನೇ ಸ್ಥಪ್ಟ ಂಬರ , 2021 

ಸದನವು ವಿಧಾನ ಸೌಧದಲಿ್ಲರುವ 

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ ಸಭಾಂಗಣದಲಿ್ಲ  

ಪೂವಾಾಹನ  11 ಗಂಟ 7 ನಮಷಕೆಕ  ಸರ್ಮವೇಶಗೊಂಡ್ತತ್ತ. 

 

ಸಭಾಪತಿ (ಶಿರ ೋ ಬಸವರಾಜ ಶಿವಲ್ಲಂಗಪಪ  ಹೊರಟಿಟ ) ಯವರು 

ಪ್ೋಠವನುನ  ಅಲಂಕರಿಸಿದರು. 
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01. ಪರ ಕಟಣೆಗಳು. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಕನಾಗಟ್ಕ ವಧಾನ ಸಭೆಯ ಕಾಯಗವಧಾನ ಹಾಗೂ 

ನಡವಳಿಕೆ ನಿಯಮ 104ರ ಮೇರೆಗೆ ವಧಾನ ಸಭೆಯು ದ್ಧನಾೆಂಕ 17.09.2021ರಂದ್ಯ ಈ 

ಕೆಳಕಂಡ ವಧೇಯಕಗಳನ್ನನ  ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸಿದಿ್ಯ . ಸದ್ರಿ ವಧೇಯಕಗಳಿಗೆ ವಧಾನ ಪ್ರಿಷ್ತಿು ನ 

ಸಹ್ಮತಿ ನಿೋಡಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ಕೋರಿರುತಾು ರೆ.  

1. ಬಂಧಿಗಳ ಗುರುತಿಸುವಕೆ (ಕನಾಗಟ್ಕ ತಿದಿ್ಯಪ್ಡಿ) ವಧೇಯಕ, 2021. 

2. ದಂಡ ಪ್ರ ಕರ ಯಾ ಸಂಹಿತೆ (ಕನಾಗಟ್ಕ ತಿದಿ್ಯಪ್ಡಿ) ವಧೇಯಕ, 2021. 

3. ಕನಾಗಟ್ಕ ಬಂದ್ಧೋಖಾನೆ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮಂಡಳಿ, ವಧೇಯಕ 2021. 

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತಾಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಿಟ  (ಸೆ ಳಿೋಯ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ನನನ  ವಷ್ಯ… 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ತಮಮ  ವಷ್ಯವನ್ನನ  ಪ್ರ ಶ್ನ ೋತು ರ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ್ ನಂತರ 

ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ಲ್ಯಗುವುದ್ಯ 

 

02. ಪರ ಶ್ನ ೋತ್ು ರಗಳು 

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

 

 ಡಾ||ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ನನನ  ಪ್ರ ಶೆನ  ಸಂಖ್ಯಯ  

620ಕೆಕ  ಇನ್ನನ  ಉತು ರ ಬಂದ್ಧಲಲ .  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಭಾನಾಯಕರೆ, ಈ ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ಯಾರು ಉತು ರ 

ನಿೋಡುತಾು ರೆ? 

ಡಾ||ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ಇದ್ಯ ಸ್ವವಗಜನಿಕ 

ಮಹ್ತವ ದ್ ಬಹ್ಳ ಸರಳ ಪ್ರ ಶೆನ .  
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ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ವೈ.ಎ.ನಾರಾಯಣಸ್ವವ ಮಿಯವರೆ, ಒೆಂದ್ಯ ನಿಮಿಷ್, 

ಮಾನಯ  ಸಭಾನಾಯಕರು ಏನ್ನ ಹೇಳುತಾು ರೆೆಂದ್ಯ ಕೇಳಿ. 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, 

ಉತು ರ ಬರದೇ ಇರುವುದ್ಯ ನನನ  ಗಮನಕೆಕ  ಬಂದ್ಧಲಲ . ನಾನ್ನ ಉತು ರವನ್ನನ  ಒದ್ಗಿಸುತೆು ೋನೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈ ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ಉತು ರ ನಿೋಡುವವರು ಯಾರು? 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ಈ ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ಪ್ರಿಸರ 

ಮತ್ತು  ಪ್ರ ವಾಸೋದ್ಯ ಮ ಸಚಿವರಾದ್ ಮಾನಯ  ಆನಂದ್ ಸಿೆಂಗ್್ರವರು ಉತು ರ ನಿೋಡಬೇಕು. 

ಆದ್ರೆ, ಇನ್ನನ  ಉತು ರ ಬಂದ್ಧಲಲ . 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಒೆಂದ್ಯ ನಿಮಿಷ್.  ಈ ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ಸಭಾನಾಯಕರಾದ್ ನಿೋವು ಉತು ರ 

ನಿೋಡುತಿು ೋರೋ ಅಥವಾ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಉತು ರ ನಿೋಡುತಾು ರೋ ಎೆಂದ್ಯ 

ಗತಾು ಗಬೇಕಲಲ ವೇ? 

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

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಲ  ಹಾಜರಿರಬೇಕು.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ವರೋಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರೆ, ನಾನ್ನ ಹೇಳುತೆು ೋನೆ ತಾವು 

ಸವ ಲಪ  ಸುಮಮ ನಿರಿ. 

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

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ತಾವು ಏನ್ನ ಹೇಳುತಿು ೋರಿ ಎೆಂದ್ಯ ಹೇಳಿ. 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು 

ಏಕೆ ಬಂದ್ಧಲಲ ವೆಂದ್ಯ ನನಗೆ ಗತಿು ಲಲ . ತಾವು ಬೇರೆ ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳನ್ನನ  ತೆಗೆದ್ಯಕಳಿಳ . ಪ್ರ ಶ್ನ ೋತು ರ 

ಮುಗಿಯುವುದ್ರಳಗೆ ಉತು ರವನ್ನನ  ಒದ್ಗಿಸುತೆು ೋನ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಭಾನಾಯಕರೆ, ತಾವಾದ್ರೂ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಇಲಲ ವ 

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಾದ್ರೂ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಇದ್ಕೆಕ  ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಬೇಕಲಲ ವೇ? ಇಲಲ ವಾದ್ರೆ 

ನಾನ್ನ ಏನ್ನ ಎೆಂದ್ಯ ತಿಳಿದ್ಯಕಳುಳ ವುದ್ಯ. 



«¥À/20.09.2021/13 

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

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ಸ್ವವ ಭಾವಕವಾಗಿ 

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಗೈರು ಹಾಜರಾಗುತಾು ರೆೆಂದ್ಯ ಗತಿು ರಲ್ಲಲಲ .  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು 

ಇದಿ್ಯ ದಿ್ನ್ನನ  ನಾನ್ನ ಬ್ಳಗೆೆ  ನೋಡಿದಿ್ದ . ಆದ್ರೆ, ಅವರು ಈಗ ಸದ್ನಕೆಕ  ಬರುವುದ್ಕೆಕ  

ತಡವಾಗಿರಬಹುದ್ಯ. ಆದ್ರೆ, ಪ್ರ ಶ್ನ ೋತು ರ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವುದ್ರಳಗೆ ಅವರು ಸದ್ನಕೆಕ  

ಬರುವುದ್ಕೆಕ  ತಿಳಿಸುತೆು ೋನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪ್ಟಿೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ತಮಗೆ 

ಒೆಂದ್ಯ ನೋಟ್ ಅನಾನ ದ್ರೂ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು .  

ಡಾ||ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ದ್ಯವಟಟ  ನನನ  

ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ಉತು ರವನ್ನನ  ಯಾವಾಗ ಕಡಿಸುತಿು ೋರಿ ಎೆಂದ್ಯ ತಾವು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, 

ಇದ್ಯ ಸ್ವವಗಜನಿಕ ಮಹ್ತವ ದ್ ಪ್ರ ಶೆನ . ಇದ್ಯ ಜನರ ನೆಮಮ ದ್ಧಯನ್ನನ  ಕೆಡಿಸುತಿು ದ್ದ ಮತ್ತು  

ಜನರು ತಮಮ  ನೆಮಮ ದ್ಧಯನ್ನನ  ಕಳೆದ್ಯಕಳುಳ ತಿು ದಿಾ ರೆ.  ದ್ಯವಟಟ  ಸದ್ನ 

ಮುಗಿಯುವುದ್ರಳಗೆ ನನಗೆ ಉತು ರವನ್ನನ  ಒದ್ಗಿಸಬೇಕು.  

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ನಾನ್ನ ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರು ಸದ್ನಕೆಕ  ಬಂದ್ಧದಿಾರೆೆಂದ್ಯ ತಿಳಿದ್ಯಕೆಂಡಿದಿ್ದ .  ಅವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  ಸಹ್ 

ಒದ್ಗಿಸಿಲಲ . ಈಗ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟ ೆಂತೆ ಪ್ರ ಥಮ ಪ್ರ ಶೆನ  ಬಂದ್ಧದ್ದ.  

ಆದ್ಯದ್ರಿೆಂದ್ ಅಷ್ಟ ರಳಗೆ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಸದ್ನಕೆಕ  ಬರಬಹುದ್ಯ. ಅವರು ಬಂದ್ 

ಕೂಡಲೇ ಆ ಪ್ರ ಶೆನ ಯನ್ನನ  ತೆಗೆದ್ಯಕಳುಳ ತೆು ೋವ. ಇದ್ರಲ್ಲಲ  ಯಾವುದೇ ಗೆಂದ್ಲವಲಲ .  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಭಾನಾಯಕರೆ, ತಾವು ಒೆಂದ್ಯ ವಷ್ಯವನ್ನನ  

ತಿಳಿದ್ಯಕಳಿಳ .  

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪ್ಟಿೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ಸದ್ರಿ ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ 

ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟ ೆಂತಹ್ ಸಚಿವರು ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಲ  ಉಪ್ಸಿಿ ತರಿರಬೇಕೆೆಂದ್ಯ, ನಾನ್ನ ಇಷ್ಟ ನ್ನನ  ಮಾತರ  

ಹೇಳುತೆು ೋನೆ. 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ನನಗೆ 

ಗತಿು ರುವಂತೆ ಇೆಂತಹ್ ಪ್ರಿಸಿಿ ತಿ ಹಿೆಂದ್ದ ಆಗಿದ್ದ. ಉತು ರಗಳನ್ನನ  ಕನೆಯಲ್ಲಲ  ಕಡುವಂತಹ್ 

ಪ್ರಿಪ್ರಠಗಳು ಇರುತು ವ. ಮಾನಯ  ವರೋಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರು ಆಡಳಿತ ಪ್ಕ್ಷದ್ಲ್ಲಲ  ಇದಿಾ ಗ, 

ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟ ೆಂತಹ್ ಮಂತಿರ ಗಳು ಸವ ಲಪ  ತಡವಾಗುತು ದ್ದ. ಆ ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳನ್ನನ  ಕನೆಗೆ 
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ತೆಗೆದ್ಯಕಳುಳ ವಂತಹ್ ಉದಾಹ್ರಣೆಗಳಿವ. ನಾನ್ನ ಮಂತಿರ ಗಳು ಬರುತಾು ರೆೆಂದ್ಯ 

ತಿಳಿದ್ಯಕೆಂಡಿದಿ್ದ .  

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪ್ಟಿೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ತಮಗೆ 

ಇಲಲ ವೇ ಮಾನಯ  ಸಭಾನಾಯಕರಿಗ್ರದ್ರೂ ಒೆಂದ್ಯ ನೋಟ್ ಅನ್ನನ  ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು .  

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು 

ಪ್ರ ಶ್ನ ೋತು ರ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವುದ್ರಳಗೆ ಬರಬಹುದ್ಯ ಎೆಂದ್ಯ ತಿಳಿದ್ಯಕೆಂಡಿದಿ್ದ ೋನೆ. 

 (ಮಂದ್ಯ… 

(792) 20.09.2021 11.10 LL-GR 

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಭಾನಾಯಕರೇ, ತಾವು ಜವಾಬಿ್ದರಿಯುತ 

ಸಿ್ವನದ್ಲ್ಲಲ ದಿ್ಧ ೋರಿ. ಮಾನಯ  ಮಂತಿರ ಗಳು ಸದ್ನಕೆಕ  ಬರಬಹುದ್ಯ ಅಥವಾ ಅವರು ಬರುವುದ್ಧಲಲ . 

ನಮಮ  ಕಡೆ ಅಜಮಾಸು ಪಂಚೆಂಗ ಹೇಳುವ ರಿೋತಿ ತಾವು ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ?  ಅದ್ನ್ನನ  

ತಾವು ತಿಳಿದ್ಯಕೆಂಡು ಸದ್ನಕೆಕ  ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡಬೇಕು.  

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ಮಾನಯ  ಮಂತಿರ ಗಳು ಬಹುಶಃ ದಾರಿಯಲ್ಲಲ ದಿಾ ರೆ, ಮುೆಂದ್ಧನ 5 ನಿಮಿಷ್ಗಳಲ್ಲಲ  ಅಧಿವೇಶ್ನಕೆಕ  

ಹಾಜರಾಗಬಹುದ್ಯ. ಅದ್ರಂತೆ, ಮಾನಯ  ವೈ.ಎ. ನಾರಾಯಣಸ್ವವ ಮಿಯವರು ಕೇಳಿರುವ 

ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ಪ್ರ ಶ್ನ ೋತು ರ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವುದ್ರಳಗೆ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿೆಂದ್ ಅವರ ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ 

ಉತು ರ ಕಡಿಸುತೆು ೋನೆ. ಇಲಲ ದ್ಧದಿ್ ರೆ ಅವರ ಪ್ರವಾಗಿ ನಾನ್ನ ಉತು ರ ಕಡುತೆು ೋನೆೆಂದ್ಯ 

ಹೇಳುತಿು ದಿ್ದ ೋನೆ.  

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

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಇವೊತಿು ನ ಪ್ರ ಶ್ನ ೋತು ರ ಪ್ಟ್ಟಟ ಯ ಪ್ರ ಕಾರ ಮದ್ಲನೆ ಪ್ರ ಶೆನ ಯನ್ನನ  

ಪ್ರ ಶ್ನ ೋತು ರ ಅವಧಿಯ ಕನೆಯಲ್ಲಲ  ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ಲ್ಲ. ಬದ್ಲ್ಯಗಿ, ಮದ್ಲನೆಯ 

ಪ್ರ ಶೆನ ಯನ್ನನ  ಮದ್ಲೇ ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ನಾವು ಹೇಳುತಿು ಲಲ . ಆದ್ರೆ, ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟ  

ಸಚಿವರು ಅಧಿವೇಶ್ನಕೆಕ  ತಡವಾಗಿ ಹಾಜರಾಗುವುದ್ಧದಿ್ ರೆ ಅಥವಾ ಹಾಜರಾಗದ್ಧರುವ ಬಗೆೆ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರಿಗೆ ನೋಟ್ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಭಾನಾಯಕರ ಗಮನಕೆಕ  ತರಬೇಕು.  
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ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನಾನ್ನ ಕೂಡ ಅದ್ನೆನ ೋ ಹೇಳಿರುತೆು ೋನೆ. ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟ  ಸಚಿವರು 

ಸದ್ನಕೆಕ  ತಡವಾಗಿ ಬರುವುದ್ಧದಿ್ ರೆ, ಅದ್ನ್ನನ  ನಮಮ  ಗಮನಕೆಕ  ತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಅವರಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟ  ಪ್ರ ಶೆನ ಯನ್ನನ  ತಡವಾಗಿ ತೆಗೆದ್ಯಕಳುಳ ತೆು ೋನೆ. ಆಯಿತ್ತ, ಈಗ ಮುೆಂದ್ಧನ ಪ್ರ ಶೆನ  

ಶ್ರ ೋ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ರವರದಿ್ಯ .  
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಾ :857 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

ಶಿರ ೋ ಆಯನೂರು ಮಂಜುರ್ನಥ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನನನ  ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರು ಉತು ರವನ್ನನ  ಒದ್ಗಿಸಿದಿಾರೆ. ಆದ್ರೆ, ನಾನ್ನ ಕೇಳಿದ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  ಪೂಣಗವಾಗಿ 

ಕಟ್ಟಟ ರುವುದ್ಧಲಲ . ನಾನ್ನ ನನನ  ಎರಡನೆ ಪ್ರ ಶೆನ ಯಲ್ಲಲ ,್ “ಸಕಾಗರದ್ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾ ಪ್ನ 

ಸಂಖ್ಯಯ :ಸಿಆಸುಇ/43/ಸೇಕನಿ/87,ದ್ಧನಾೆಂಕ:14.12.1987ರ ಆದೇಶ್ ಪ್ರಲ್ಲಸಲ್ಯಗಿದ್ದಯೇ ಎೆಂಬ 

ಪ್ರ ಶೆನ  ಕೇಳಿದಿ್ಯ , ಅದ್ಕೆಕ  ಉತು ರವೇ ಬಂದ್ಧರುವುದ್ಧಲಲ . ಸದ್ರಿ ಸಕಾಗರದ್ ಆದೇಶ್ವನ್ನನ  

ಪ್ರಲ್ಲಸಲ್ಯಗಿದ್ದಯೇ? ಇಲಲ ದ್ಧದಿ್ ರೆ ಕಾರಣ ತಿಳಿಸಿ”್ ಎೆಂದ್ಯ ಕೇಳಿದಿ್ಯ  ಅದ್ಕೆಕ  ಉತು ರ 

ನಿೋಡಿರುವುದ್ಧಲಲ . ನಾನ್ನ ಕೇಳಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ನನಗೆ ಬೇಕೆ ಹೊರೆತ್ತ, ಅವರು ನಿೋಡುವ 

ಮಾಹಿತಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದ್ಧಲಲ . ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ಸಪ ಷ್ಟ ೋಕರಣ ನಿೋಡಬೇಕು.  

ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಪ್ರ ಶೆನ  ಮುೆಂದ್ಯವರೆದ್ಯ 2009 ಮತ್ತು  2010ರ ತಿೋಪ್ಗನ್ನನ  

ಪ್ರಲ್ಲಸಲ್ಯಗಿದ್ದಯೇ ಎೆಂದ್ಯ ಬಹ್ಳ ನಿದ್ಧಗಷ್ಟ ವಾದ್ ಪ್ರ ಶೆನ  ಕೇಳಿದಿ್ದ ೋನೆ. ಆದ್ರೆ, ಆ ತಿೋಪ್ಗನ್ನನ  

ಪ್ರಲ್ಲಸಿದಿ್ದ ೋವೊೋ ಅಥವಾ ಇಲಲ ವೊೋ ಎೆಂಬ ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿರುವುದ್ಧಲಲ . ಬದ್ಲ್ಯಗಿ, ನನನ  ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ 

ಹಾರಿಕೆಯ ಉತು ರಗಳನ್ನನ  ಕಟ್ಟಟ ದಿಾರೆ. ಸದ್ರಿ ತಿೋಪುಗಗಳನ್ನನ  ಪ್ರಲ್ಲಸಿರುವುದ್ಧಲಲ ವಾದ್ರೆ, 

ಪ್ರಲ್ಲಸುವುದ್ಕೆಕ  ಇರುವಂತಹ್ ಕಾನೂನ್ನಬದಿ್  ಅಡಚ್ಣೆಗಳು ಏನ್ನ ಎನ್ನನ ವುದ್ನ್ನನ  ಸದ್ನಕೆಕ  

ತಿಳಿಸಬೇಕು. ನಾಲಕ ನೆಯದಾಗಿ, ಜೇಷ್ಠ ತಾ ಪ್ಟ್ಟಟ ಯಲ್ಲಲ  ಬಡಿು  ಮತ್ತು  ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ 

ಹುದಿ್ದ ಗಳಿಗಿರುವ ವಯ ತಾಯ ಸ ಸಕಾಗರದ್ ಗಮನಕೆಕ  ಬಂದ್ಧದ್ದಯೇ, ಬಂದ್ಧದಿ್ ರೆ ವಯ ತಾಯ ಸವೇನ್ನ 

ಎೆಂದ್ಯ ಪ್ರ ಶೆನ  ಕೇಳಿದಿ್ದ ೋನೆ. ಆ ವಯ ತಾಯ ಸ ಸಕಾಗರದ್ ಗಮನಕೆಕ  ಬಂದ್ಧದ್ದ ಅಥವಾ ಬಂದ್ಧಲಲ  

ಎೆಂಬ ಬಗೆೆ  ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ ಹೇಳದೇ, ಹಾರಿಕೆಯ ಉತು ರಗಳನ್ನನ  ಕಟ್ಟಟ ದಿಾರೆ. ನಾವು 

ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಲ  ಕೆಲವು ನಿದ್ಧಗಷ್ಟ ವಾದ್ ಉತು ರಗಳನ್ನನ  ಸಕಾಗರದ್ಧೆಂದ್ ಬಯಸುತೆು ೋವ. They 

should beat on the bush, but not around the bush.  ಹಾಗ್ರಗಿ, ನನನ  ಪ್ರ ಶೆನ  ಬಹ್ಳ 

ನಿಖ್ರವಾಗಿದ್ದ. ಅದ್ಕೆಕ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಉತು ರವನ್ನನ  ಕಟ್ಟಟ ರುವುದ್ಧಲಲ . ಈಗ ಅವರು ನನನ  

ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ಉತು ರವನ್ನನ  ಕಡುತಾು ರೆೆಂದ್ಯ ಭಾವಸುತೆು ೋನೆ.  

ಅದೇ ರಿೋತಿ, ಐದ್ನೆ ಪ್ರ ಶೆನ ಯಲ್ಲಲ  ಜೇಷ್ಠ ತಾ ಪ್ಟ್ಟಟ ಯನ್ನನ  ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಪ್ರ ಸುು ತ 

ಚಲ್ಲು ಯಲ್ಲಲ ರುವ ನಿಯಮ/ಆದೇಶ್/ನಾಯ ಯಾಲಯದ್ ತಿೋಪ್ಗನ್ನನ  ಪ್ರಲ್ಲಸಲ್ಯಗಿದ್ದಯೇ 

ಎೆಂದ್ಯ ಕೇಳಿದಿ್ಯ , ಅದ್ಕೂಕ  ಸಹ್ ಸಂಪೂಣಗ ಉತು ರ ನಿೋಡಲ್ಯಗಿದ್ದಯೆಂದ್ಯ ನಾನ್ನ 

ಭಾವಸುತಿು ಲಲ . ಮುೆಂದ್ಯವರೆದ್ಯ, ಆರನೆಯ ಪ್ರ ಶೆನ ಯಲ್ಲಲ  ಉಪ್ನಾಯ ಸಕರ ಜೇಷ್ಠ ತಾ 

ಪ್ಟ್ಟಟ ಯಲ್ಲಲ ರುವ ನೂಯ ನತೆಗಳು ಸಕಾಗರದ್ ಗಮನಕೆಕ  ಬಂದ್ಧದ್ದಯೇ ಎೆಂಬ ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ಬಂದ್ಧದ್ದ 
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ಅಥವಾ ಇಲಲ  ಎೆಂಬ ಬಗೆೆ  ಉತು ರ ನಿೋಡಿರುವುದ್ಧಲಲ . ಆದ್ರೆ ಉತು ರದ್ಲ್ಲಲ ,್ “…ಬಂದಂತಹ್ 

ಆಕೆಷ ೋಪ್ಣೆಗಳನ್ನನ  ಪ್ರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಿದ್ ನಂತರ ಅೆಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠ ತೆಯನ್ನನ  ಪ್ರ ಕಟ್ಟಸಲ್ಯಗಿರುತು ದ್ದ.”್

ಎೆಂದ್ಯ ಹೇಳಿರುತಾು ರೆ. ನಾನ್ನ ನನನ  ಪ್ರ ಶೆನ ಯಲ್ಲಲ  ಅದ್ನ್ನನ  ಸರಿಪ್ಡಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ 

ಸಮಯವಷ್ಟಟ  ಎೆಂದ್ಯ ಸಹ್ ಪ್ರ ಶೆನ  ಕೇಳಿದಿ್ಯ , ಅದ್ಕೂಕ  ಸಹ್ ಉತು ರ ನಿೋಡಿರುವುದ್ಧಲಲ . 

ನಿಖ್ರವಾದ್ ಉತು ರವನ್ನನ  ನಾವು ಅಧಿವೇಶ್ನದ್ಲ್ಲಲ  ಪ್ಡೆದ್ಯಕಳುಳ ವುದ್ಧಲಲ ವೆಂದ್ರೆ, ಆ 

ನಂತರ ಸಕಾಗರದ್ಧೆಂದ್ ಪ್ಡೆದ್ಯಕಳುಳ ವುದ್ಕೆಕ  ಸ್ವಧಯ ವಲಲ . ಹಾಗ್ರಗಿ, ನನನ  ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ 

ನಿಖ್ರವಾದ್ ಉತು ರವನ್ನನ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ನಿೋಡಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ತಮಮ  ಮುಖಾೆಂತರ ಒತಾು ಯ 

ಮಾಡುತೆು ೋನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಬ್ಬ.ಸಿ. ರ್ನಗೇಶ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಜೇಷ್ಠ ತಾ ಪ್ಟ್ಟಟ ಯನ್ನನ  ಪ್ರ ಕಟ್ 

ಮಾಡುವುದ್ರಲ್ಲಲ  ಸವ ಲಪ  ನಿಧಾನವಾಗಿರುವುದ್ಯ ನಿಜ. ಆದ್ರೆ, ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಕೆ. ಪ್ವತರ ರವರ 

ಪ್ರ ಕರಣದ್ಲ್ಲಲ  ಮಾನಯ  ಸವೊೋಗಚ್ಛ  ನಾಯ ಯಾಲಯ ನಿೋಡಿರುವ ತಿೋಪಿಗನ ಕಾರಣಕೋಸಕ ರ 

ಸವ ಲಪ  ನಿಧಾನವಾಗಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ, ಈಗ್ರಗಲೇ ಜೇಷ್ಠ ತಾ ಪ್ಟ್ಟಟ  ಪ್ರ ಕಟ್ಟಸಲ್ಯಗಿದಿ್ಯ , ಮಾನಯ  

ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ರವರು ಕೇಳಿರುವ ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳನ್ನನ  ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ ಮುೆಂದ್ಧನ ಒೆಂದ್ಯ 

ತಿೆಂಗಳಿನಲ್ಲಲ  ಅದ್ನ್ನನ  ಪೂಣಗಗಳಿಸುತೆು ೋವೆಂದ್ಯ ಸದ್ನಕೆಕ  ಭರವಸೆ ನಿೋಡುವುದ್ಕೆಕ  

ಬಯಸುತೆು ೋನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಆಯನೂರು ಮಂಜುರ್ನಥ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನನನ  ಎರಡನೆ 

ಪ್ರ ಶೆನ ಯಲ್ಲಲ  ದ್ಧನಾೆಂಕ:14.12.1987ರ ಸಕಾಗರದ್ ಆದೇಶ್ ಪ್ರಲ್ಲಸಲ್ಯಗಿದ್ದಯೇ ಅಥವಾ 

ಇಲಲ ವೇ ಎೆಂಬ ಪ್ರ ಶೆನ  ಕೇಳಿದಿ್ಯ , ಅದ್ಕೆಕ  ಸಕಾಗರ ಯಾವ ಉತು ರ ನಿೋಡುತು ದ್ದ?  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ತಾವು ಮತ್ತು ಮ್ಮಮ  ತಮಮ  ಪ್ರ ಶೆನ ಯನ್ನನ  ಕೇಳಿ.  

ಶಿರ ೋ ಆಯನೂರು ಮಂಜುರ್ನಥ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಸದ್ರಿ ಪ್ರ ಶೆನ ಯನ್ನನ  

ನಾನ್ನ ಈಗ್ರಗಲೇ ಕೇಳಿದಿ್ಯ , ಅದ್ಕೆಕ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಒೆಂದ್ಯ ಲೈನ್ ಉತು ರ ನಿೋಡಿ, ಸುಮಮ ನೆ 

ಕುಳಿತಿರುತಾು ರೆ. ಆ ಉತು ರವನ್ನನ  ನಾನ್ನ ಸ್ವವ ಗತ ಮಾಡುತೆು ೋನೆ. ಆದ್ರೆ, ನಾನ್ನ ನಿದ್ಧಗಷ್ಟ ವಾಗಿ 

ಕೇಳಿರುವ ಪ್ರ ತಿ ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿಯೇ ಉತು ರ ನಿೋಡಬೇಕು.  ಅದ್ರ 

ಬದ್ಲ್ಯಗಿ, ನನನ  ಎಲ್ಯಲ  ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟಟ ರೆಯಾಗಿ ಎರಡು-ಮೂರು ಲೈನ್ ಉತು ರ ನನಗೆ 

ಅಷ್ಟಟ  ಸಮಾಧಾನ ತರುವುದ್ಧಲಲ . ಅದ್ರಂತೆ, ನನನ  ಎರಡನೆ ಪ್ರ ಶೆನ ಯಲ್ಲಲ  “ಸಕಾಗರದ್ 

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾ ಪ್ನ ಸಂಖ್ಯಯ :ಸಿಆಸುಇ/43/ಸೇಕನಿ/87,ದ್ಧನಾೆಂಕ:14.12.1987ರ ಆದೇಶ್ 
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ಪ್ರಲ್ಲಸಲ್ಯಗಿದ್ದಯೇ? ಇಲಲ ದ್ಧದಿ್ ರೆ ಏತಕೆಕ  ಪ್ರಲ್ಲಸಿರುವುದ್ಧಲಲ  ಎೆಂಬ ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ನಿಖ್ರವಾದ್ 

ಉತು ರ ನಿೋಡಬೇಕು.  

ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, 2009 ಮತ್ತು  2010ರ ತಿೋಪ್ಗನ್ನನ  ಪ್ರಲ್ಲಸಲ್ಯಗಿದ್ದಯೇ ಅಥವಾ 

ಇಲಲ ವೇ ಎೆಂದ್ಯ ಕೇಳಿದಿ್ದ ೋನೆ. ನಾಲಕ ನೆಯ ಪ್ರ ಶೆನ ಯಲ್ಲಲ  ಜೇಷ್ಠ ತಾ ಪ್ಟ್ಟಟ ಯಲ್ಲಲ ರುವ ಬಡಿು  

ಮತ್ತು  ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಹುದಿ್ದ ಗಳಲ್ಲಲ ರುವ ವಯ ತಾಯ ಸ ಸಕಾಗರದ್ ಗಮನಕೆಕ  ಬಂದ್ಧದ್ದಯೇ; 

ಬಂದ್ಧದಿ್ ರೆ ವಯ ತಾಯ ಸಕೆಕ  ಕಾರಣಗಳೇನ್ನ ಎೆಂದ್ಯ ಕೇಳಿದಿ್ದ ೋನೆ. ಇವಲಲ ಕೂಕ  ನಿದ್ಧಗಷ್ಟ ವಾದ್ 

ಕಾರಣಗಳನ್ನನ  ತಿಳಿದ್ಯಕಳುಳ ವುದ್ಕೆಕ  ಬಯಸಿದಿ್ದ ೋನೆ.  

ಐದ್ನೆಯದಾಗಿ, ಜೇಷ್ಠ ತಾ ಪ್ಟ್ಟಟ ಯನ್ನನ  ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಪ್ರ ಸುು ತ ಚಲ್ಲು ಯಲ್ಲಲ ರುವ 

ನಿಯಮ/ಆದೇಶ್/ನಾಯ ಯಾಲಯದ್ ತಿೋಪ್ಗನ್ನನ  ಪ್ರಲ್ಲಸಲ್ಯಗಿದ್ದಯೇ ಎೆಂದ್ಯ ಕೇಳಿದಿ್ದ ೋನೆ. 

ಒೆಂದ್ಯ ವೇಳೆ ಪ್ರಲ್ಲಸಿದಿ್ ರೆ ಯಾವ ನಿಯಮಗಳನ್ನನ  ಪ್ರಲ್ಲಸಿದಿ್ದ ೋವ ಮತ್ತು  ಪ್ರಲ್ಲಸದೇ ಇದಿ್ ರೆ 

ಏತಕೆಕ  ಪ್ರಲ್ಲಸಿರುವುದ್ಧಲಲ  ಎೆಂಬ ಬಗೆೆ  ಉತು ರ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಆರನೆಯದಾಗಿ, ಉಪ್ನಾಯ ಸಕರ 

ಜೇಷ್ಠ ತಾ ಪ್ಟ್ಟಟ ಯಲ್ಲಲ ರುವ ನೂಯ ನತೆಗಳು ಸಕಾಗರದ್ ಗಮನಕೆಕ  ಬಂದ್ಧದ್ದಯೇ; ಬಂದ್ಧದಿ್ ರೆ, 

ಸರಿಪ್ಡಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಮಯವಷ್ಟಟ  ಎೆಂದ್ಯ ಪ್ರ ಶೆನ  ಕೇಳಿದಿ್ದ ೋನೆ. ಇಷ್ಟಟ  ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳಿಗೆ 

ನಿಖ್ರವಾದ್ ಉತು ರವನ್ನನ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿೆಂದ್ ಬಯಸುತೆು ೋನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಬ್ಬ.ಸಿ. ರ್ನಗೇಶ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಿಖ್ರವಾದ್ ಉತು ರವನ್ನನ  

ಇಲ್ಯಖ್ಯಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿೆಂದ್ ಪ್ಡೆದ್ಯ, ಮಾನಯ  ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ರವರಿಗೆ 

ಒದ್ಗಿಸುತೆು ೋನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಆಯನೂರು ಮಂಜುರ್ನಥ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು 

ನನನ  ಸೆನ ೋಹಿತರು. ಹಾಗ್ರಗಿ, ಉತು ರಕಾಕ ಗಿ ಅವರನ್ನನ  ನಾನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಕಾಡುವುದ್ಕೆಕ  

ಆಗುವುದ್ಧಲಲ . ನಾನ್ನ ಮತ್ತು  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಸುಮಾರು 1978ರಿೆಂದ್ಲೂ ಉತು ಮ 

ಸೆನ ೋಹಿತರು.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ತಾವಬಬ ರೂ ಅಷ್ಟಟ  ಸೆನ ೋಹಿತರಾಗಿರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಉತು ರ 

ತರಿಸುವುದ್ಕೆಕ  ನಮಗೆ ಸವ ಲಪ  ಕಷ್ಟ ವಾಗಿರುತು ದ್ದ.  

ಶಿರ ೋ ಆಯನೂರು ಮಂಜುರ್ನಥ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನನನ  ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ಉತು ರ 

ತರಿಸಿಕಡುವುದ್ಕೆಕ  ಸಮಯ ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ, ನಾವು ಪ್ರ ಶೆನ  ಕೇಳಿ ಎಷ್ಟಟ  

ದ್ಧನವಾಗಿರುತು ದ್ದ; ಅದ್ಕೆಕ  ಇಲ್ಯಖ್ಯಯಿೆಂದ್ ಏತಕೆಕ  ಉತು ರ ನಿೋಡಿರುವುದ್ಧಲಲ ? 
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ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಯಾವುದೇ ಸದ್ಸಯ ರು ಪ್ರ ಶೆನ ಯನ್ನನ  

ಅಧಿವೇಶ್ನ ಪ್ರರ ರಂಭವಾಗುವುದ್ಕೆಕ  ಮದ್ಲೇ ಕೇಳಿದಿ್ಯ , ಆ ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳಿಗೆ ಉತು ರವನ್ನನ  ತಾವು 

ತರಿಸಿಕಡಬೇಕು. ನಂತರ ಉತು ರ ತರಿಸಿಕಡುವುದ್ಕೆಕ  ಇದ್ಯ ಚುಕೆಕ  ಗುರುತಿಲಲ ದ್ 

ಪ್ರ ಶೆನ ಯಾಗಿರುವುದ್ಧಲಲ . ಇದ್ಯ ಚುಕೆಕ  ಗುರುತಿನ ಪ್ರ ಶೆನ ಯಾಗಿರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ತಾವು ಈ ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ 

ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಲ ಯೇ ಉತು ರ ನಿೋಡಬೇಕು.  

ಶಿರ ೋ ಬ್ಬ.ಸಿ. ರ್ನಗೇಶ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ತಾವು ಹೇಳುತಿು ರುವುದ್ಯ 

ಸರಿಯಾಗಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ, ಸದ್ರಿ ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ಉತು ರ ನಿೋಡಿರುವುದ್ರಲ್ಲಲ , ನನಗೆ ಸಪ ಷ್ಟ ೋಕರಣ ಇಲಲ ದೇ 

ಇರುವುದ್ರಿೆಂದ್, ನಾನ್ನ ಬೇರೆ ಉತು ರವನ್ನನ  ಪ್ಡೆದ್ಯ ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಿಗೆ ಒದ್ಗಿಸುತೆು ೋನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಆಯನೂರು ಮಂಜುರ್ನಥ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಸದ್ರಿ ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರಿಗೆ ಸಪ ಷ್ಟ ೋಕರಣ ಸಿಗದ್ಧರುವುದ್ಯ ಮಾತರ ವಲಲ ದೇ, ನಮಗೂ ಸಪ ಷ್ಟ ೋಕರಣ 

ಸಿಕಕ ರುವುದ್ಧಲಲ  ಮತ್ತು  ಇಡಿೋ ಸಮೂಹ್ಕೆಕ  ಸಪ ಷ್ಟ ೋಕರಣ ಸಿಕಕ ರುವುದ್ಧಲಲ . ಸದ್ರಿ ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ 

ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಲ  ಸಪ ಷ್ಟ ೋಕರಣ ಸಿಗದ್ಧದಿ್ ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಲ  ಸಿಗುತು ದ್ದ?  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಹಾಗ್ರದ್ರೆ, ಅದ್ಕೆಕ  ಯಾರು ಜವಾಬಿ್ದರಿ? ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, 

ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ್ ಉತು ರ ಕಡಬೇಕಲಲ ವೇ? ಸದ್ನ ನಡೆಯುವಂತಹ್ ಸಂದ್ಭಗದ್ಲ್ಲಲ  

ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಕೇಳುವಂತಹ್ ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ್ ಉತು ರ ನಿೋಡಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ತಾವು ತಮಮ  

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ.  

ಶಿರ ೋ ಆಯನೂರು ಮಂಜುರ್ನಥ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನನನ  ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ 

ಮತ್ತು ೆಂದ್ಯ ಬ್ದರಿ ಚ್ರ್ಚಗಗೆ ಅವಕಾಶ್ ನಿೋಡಬೇಕು. ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ಸವ ಲಪ  ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಲ  ಸದ್ನ 

ಮುಕಾು ಯವಾಗುತು ದ್ದ. ಅಲಲ ದೇ, ಇನ್ನನ  ಮೂರು ತಿೆಂಗಳು ಕಳೆದ್ರೆ,… 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ರವರೇ, ತಮಮ  ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ 

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಉತು ರ ಕಡುತೆು ೋನೆೆಂದ್ಯ ಹೇಳಿರುತಾು ರೆ. ಅದ್ಕಕ ೆಂತಲೂ ಹೆಚುಚ  ಏನ್ನ 

ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಅವಕಾಶ್ವರುವುದ್ಧಲಲ . ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ತಮಮ  ಪ್ರ ಶೆನ ಯನ್ನನ  ತಾವು 

ಹಿೆಂತೆಗೆದ್ಯಕೆಂಡಿರುವುದ್ಧಲಲ  ಅಥವಾ ಅದ್ನ್ನನ  ತಡೆಹಿಡಿದ್ಧರುವುದ್ಧಲಲ . ಹಾಗ್ರಗಿ, ನಾನ್ನ 

ಏನ್ನ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಅವಕಾಶ್ವರುವುದ್ಧಲಲ .  

ಶಿರ ೋ ಆಯನೂರು ಮಂಜುರ್ನಥ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಾನ್ನ ತಮಮ  ಕಡೆಗೆ 

ಮುಖ್ ಮಾಡಿ ನಿೆಂತ್ತ ಉತು ರ ಕೇಳುತಿು ದಿ್ದ ೋನೆ. ಮಾನಯ  ಸಚಿವರ ಕಡೆ ನಿೆಂತಿರುವುದ್ಧಲಲ . 
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ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಲ  ನನನ  ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ಉತು ರ ಕಡಿಸುವ ಜವಾಬಿ್ದರಿ ತಮಮ ದ್ಯ ಮತ್ತು  ಅದ್ಕೆಕ  ಉತು ರ 

ನಿೋಡುವ ಜವಾಬಿ್ದರಿ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರದಿ್ಯ .  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ತಾವು ಸದ್ರಿ ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ಉತು ರ ನಿೋಡುತಿು ೋರಾ? 

ಶಿರ ೋ ಬ್ಬ.ಸಿ. ರ್ನಗೇಶ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಹೌದ್ಯ. ಉತು ರ ನಿೋಡುತೆು ೋನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಆಯನೂರು ಮಂಜುರ್ನಥ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು 

ನನಗೆ ಆತಿಮ ೋಯ ಸೆನ ೋಹಿತರಾಗಿರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಅವರ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅವರ 

ಮುಲ್ಯಜಗೆ ನಾನ್ನ ತಲೆಬ್ದಗಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ. ಅದ್ಕಾಕ ಗಿ, ನಾನ್ನ ಅವರ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ 

ನೋಡುತಿು ಲಲ . ನನಗೆ ಮತ ನಿೋಡಿ ಕಳುಹಿಸಿದಂತಹ್ ಮತದಾರರ ಋಣ ತಿೋರಿಸುವ 

ಅವಕಾಶ್ದ್ಲ್ಲಲ  ಮತೆು  ಮತೆು  ನಾನ್ನ ಜ್ಞರಿಕೆಂಡು ಹೊೋಗುತಿು ದಿ್ ರೆ, ನಾನ್ನ ನನನ  ಕೆಷ ೋತರ ದ್ಲ್ಲಲ  

ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಉತು ರ ನಿೋಡಲ್ಲ? 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ತಮಮ  ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ಇದೇ ತಿೆಂಗಳ 24ನೇ ತಾರಿೋಖಿನಳಗೆ ಒೆಂದ್ಯ 

ದ್ಧನಾೆಂಕ ಹೇಳುತೆು ೋನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಆಯನೂರು ಮಂಜುರ್ನಥ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಧನಯ ವಾದ್ಗಳು.  
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಾ : 986 

ಡಾ: ಅಶಾ ತೆ್  ರ್ನರಾಯಣ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಸದ್ರಿ ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ಉತು ರ 

ನಿೋಡಲು ನಾನ್ನ ಸಮಯಾವಕಾಶ್ವನ್ನನ  ಕೇಳಿದಿ್ದ ೋನೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಹಾಗ್ರದ್ರೆ, ತಾವು ಕೂಡ ಇದೇ ತಿೆಂಗಳು 23ನೇ 

ತಾರಿೋಖಿನಳಗ್ರಗಿ ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರ ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ಉತು ರ ನಿೋಡಬೇಕು.  

 ಡಾ: ಅಶಾ ತೆ್  ರ್ನರಾಯಣ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು 

ಕೇಳಿರುವ ಪ್ರ ಶೆನ  ಬಹ್ಳ ವಸು ೃತವಾಗಿದ್ದ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಸದ್ರಿ ಪ್ರ ಶೆನ ಯನ್ನನ  ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಬಹ್ಳ ದ್ಧನಗಳ 

ಹಿೆಂದ್ದಯೇ ಕೇಳಿರುತಾು ರೆ.  

ಡಾ: ತೇಜಸಿಾ ನ ಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಅಶ್ವ ತಿ  

ನಾರಾಯಣರವರು ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿ ಹೊಸ ಶ್ಕ್ಷಣ ನಿೋತಿಯ ಬಗೆೆ  ಬಹ್ಳ 

ಪ್ರಿಶ್ರ ಮದ್ಧೆಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ. ಹ್ಗಲು-ರಾತಿರ … 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ತೇಜಸಿವ ನಿಗೌಡರವರೇ, ಆ ವಷ್ಯ ಪ್ರ ಸ್ವು ಪ್ 

ಮಾಡುವುದ್ಯ ಬೇಡ. ಈಗ ತಾವು ಗೌರವ ಡಾಕಟ ರೇಟ್ ಪ್ದ್ವ ಬಗೆೆ  ಪ್ರ ಶೆನ  ಕೇಳಿ.  

ಡಾ: ತೇಜಸಿಾ ನ ಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ ನಾನ್ನ ಅೆಂತಹ್ 

ಕಠಿಣವಾದ್ ಪ್ರ ಶೆನ ಯನ್ನನ  ಕೇಳಿರುವುದ್ಧಲಲ . ಮದ್ಲನೆಯದಾಗಿ, ಇನ್ನನ  ಮುೆಂದ್ದ ಪಿ.ಹೆಚ್್ಡಿ 

ಮಾಡತಕಕ ೆಂಥದಿ್ಯ  ಬಹ್ಳ ಕಠಿಣವಾಗಿ…್ ನನನ  ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ತಾವು ಅವರಿೆಂದ್ ಉತು ರ 

ಕಡಿಸಬೇಕು. ಶ್ರ ೋ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ರವರು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ನಾನ್ನ ಕೂಡ 

ನನನ  ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ಉತು ರಕಾಕ ಗಿ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಉತು ರ ಸಿಗುವುದ್ಧಲಲ .  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ತಮಮ  ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಕಾಲ್ಯವಕಾಶ್ 

ಕೇಳಿರುವುದ್ರಿೆಂದ್, ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ಚ್ರ್ಚಗ ಮಾಡಬ್ದರದ್ಯ. ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ತಾವು ಮಾನಯ  

ತೇಜಸಿವ ನಿ ಗೌಡರವರ ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ 24ನೇ ತಾರಿೋಖಿನಳಗೆ ಉತು ರ ನಿೋಡಬೇಕು.  

(ಮುೆಂದ್ಯ…) 
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(793) 20-09-2021 YL-BNS 11.20                   (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಾ : 972 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

ಶಿರ ೋ ಅಲಿಂ ವಿೋರರ್ದರ ಪಪ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು 

ನಿೋಡಿರುವಂಥ ಉತು ರದ್ಲ್ಲಲ  ಸವ ಲಪ  ಹೆಚುಚ -ಕಡಿಮ್ಮಯಾಗಿದ್ದ.  ಬಳ್ಳಳ ರಿ ಜಲೆಲ ಯ ಅೆಂಜನಾದ್ಧರ  

ಪ್ವತರ  ಸಿ ಳದ್ಲ್ಲಲ  ರೋಪ್-ವೇ ನಿಮಿಗಸಲು ಸಕಾಗರ ಕರ ಯಾಯೋಜನೆ ಸಿದಿ್ ಪ್ಡಿಸಿದ್ದಯೇ 

ಎೆಂದ್ಯ ನಾನ್ನ ಕೇಳಿದಿ್ದನ್ನ. ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ʼಇಲಲ ʼ ಎೆಂದ್ಯ ಲ್ಲಖಿತವಾಗಿ ನಿೋಡಿರುವ 

ಉತು ರದ್ಲ್ಲಲ  ತಿಳಿಸಿದಿಾರೆ.  ನಾನ್ನ ಅೆಂಜನಾದ್ಧರ  ಬ್ಟ್ಟ ವು ಬಳ್ಳಳ ರಿ ಜಲೆಲ ಗೆ ಬರುತು ದ್ದೆಂದ್ಯ 

ತಪ್ರಪ ಗಿ ಭಾವಸಿದಿ್ದನ್ನ.  ಆದ್ರೆ, ಅದ್ಯ ಕಪ್ಪ ಳ ಜಲೆಲ ಯ ಗಂಗ್ರವತಿ ತಾಲೂಲ ಕಗೆ ಬರುತು ದ್ದ.  

ಶ್ರ ೋ ಅೆಂಜನಾದ್ಧರ  ಬ್ಟ್ಟ ವು ಬಳ್ಳಳ ರಿ ಜಲೆಲ ಯ ವಾಯ ಪಿು ಗೆ ಒಳಪ್ಡುವುದ್ಧಲಲ ವೆಂದ್ಯ 

ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಉತು ರ ನಿೋಡಿದಿಾರೆ.  ನಾನ್ನ ಅವರ ಮಾತನ್ನನ  ಒಪಿಪ ಕಳುಳ ತೆು ೋನೆ.  ಅದ್ರ 

ಜೊತೆಗೆ ಕಪ್ಪ ಳ ಜಲೆಲ , ಗಂಗ್ರವತಿ ತಾಲೂಲ ಕನ ಶ್ರ ೋ ಅೆಂಜನಾದ್ಧರ  ಬ್ಟ್ಟ ಕೆಕ  ರೋಪ್-ವೇ 

ನಿಮಿಗಸಲು ಜಲ್ಯಲ ಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಧಯ ಕ್ಷರು, ಜಲ್ಯಲ  ಪ್ರ ವಾಸೋದ್ಯ ಮ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  

ಸಮಿತಿ, ಕಪ್ಪ ಳ ಇವರಿೆಂದ್ ಪ್ರ ಸ್ವು ವನೆ ಸಿವ ೋಕೃತವಾಗಿದಿ್ಯ , ಸಕಾಗರದ್ ಪ್ರಿಶ್ೋಲನೆಯಲ್ಲಲ ದ್ದ 

ಎೆಂದ್ಯ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದಿಾರೆ.   ಇದ್ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಕಾಗರ ಏನ್ನ 

ಮಾಡುತು ದ್ದ? ಹಾಗೆಯೇ ನನನ  ಎರಡನೆ ಪ್ರ ಶೆನ ಯಾದ್ ʼಬಳ್ಳಳ ರಿ ನಗರದ್ ವೈಶ್ಷ್ಟ ಯ ವಾದ್ ಈ 

ಸಿ ಳವು ವಶ್ವ ದ್ಲ್ಲಲ  ೨ನೇ ಎತು ರವಾದ್ ಬ್ಟ್ಟ  ಅನಿಸಿಕೆಂಡಿರುವ ಈ ಬ್ಟ್ಟ ಕೆಕ  ರೋಪ್್-ವೇ 

ಅಳವಡಿಸಬೇಕೆನ್ನನ ವ ಬೇಡಿಕೆ ಕಳೆದ್ ಹ್ಲವಾರು ವಷ್ಗಗಳಿೆಂದ್ ಇರುವುದ್ಯ ಸಕಾಗರದ್ 

ಗಮನಕೆಕ  ಬಂದ್ಧದ್ದಯೇ? ಎನ್ನನ ವಂಥ ಪ್ರ ಶೆನ ಯನ್ನನ  ಕೇಳಿದಿ್ಯ , ಅದ್ಕೂಕ  ಸಹ್ ಇಲಲ  ಎೆಂದ್ಯ 

ಉತು ರದ್ಲ್ಲಲ  ತಿಳಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ.  ಹಾಗ್ರಗಿ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಸಕಾಗರದ್ಲ್ಲಲ  ಆಲೋಚ್ನೆ ಮಾಡುವ 

ಚಿೆಂತನೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ದಯೇ ಎೆಂದ್ಯ ಈ ಸಂದ್ಭಗದ್ಲ್ಲಲ  ಕೇಳಬಯಸುತೆು ೋನೆ. 

ಶಿರ ೋ ಆನಂದ  ಸಿಂಗ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಹಿರಿಯ ಸದ್ಸಯ ರು 

ಕೇಳಿರುವಂಥ ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ಶ್ರ ೋ ಅೆಂಜನಾದ್ಧರ  ಬ್ಟ್ಟ ಕೆಕ  ಈಗ್ರಗಲೇ feasibility report, ಆ ಹಂತದ್ಲ್ಲಲ  

ಬಂದ್ಧದ್ದ.  ಅಲ್ಲಲ ರತಕಕ ೆಂಥ ಎಲ್ಯಲ  ಜನ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಗಳು ಶ್ರ ೋ ಅೆಂಜನಾದ್ಧರ  ಬ್ಟ್ಟ ಕೆಕ  ರೋಪ್್-ವೇ 

ಅಳವಡಿಸಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ಬೇಡಿಕೆಯನಿನ ಟ್ಟಟ ದಿಾ ರೆ.   ಅದ್ಕಾಕ ಗಿ ನಿಯಮದ್ ಪ್ರ ಕಾರ ಕೆಲವು 

ಕನಸ ಲ್ಟೆನಿಸ ಯವರನ್ನನ  ನೇಮಕ ಮಾಡಿ, physically safety measures ಬಗೆೆ  ತಿೋಮಾಗನ 

ತೆಗೆದ್ಯಕೆಂಡ ಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯ  ಕಾಯಗದ್ಶ್ಗಯವರ ಸಮಿತಿಯ ಮುೆಂದ್ದ ಹೊೋಗುತು ದ್ದ.  
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ನಂತರ expression of interest ಗೆ  ಏಜೆನಿಸ ಯವರನ್ನನ  ಕರೆದ್ಯ, ಅವರು ನಿೋಡುವಂಥ 

representations  ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಲ ರತಕಕ ೆಂಥ feasibility report ನಲ್ಲಲ  ಆರ್ಥಗಕವಾಗಿ 

ಏನಿರುತು ದ್ದ ಅಥವಾ PPP model ಅಡಿ ಮಾಡುವಂಥ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನನ  ಸಕಾಗರದ್ ಮುೆಂದ್ದ 

ಇಟ್ಟ ರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಶ್ರ ೋ ಅೆಂಜನಾದ್ಧರ  ಬ್ಟ್ಟ ಕೆಕ  ರೋಪ್-ವೇ ಅವಳಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡಲ್ಯಗುವುದ್ಯ.  ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಳ್ಳಳ ರಿ fort ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈಗ್ರಗಲೇ ಚ್ರ್ಚಗ 

ನಡೆಸಲ್ಯಗಿದ್ದ.   ಅದೆಂದ್ಯ ಸಣಣ  ಯೋಜನೆಯಾಗಿರುವ ಪ್ರ ಯುಕು  feasibility report 

ಪ್ರ ಕಾರ ಅಲ್ಲಲ  ಹಾಕುವುದ್ಯ ಸೂಕು  ಎನ್ನನ ವಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  ನಮ್ಮಮ ಲ್ಯಲ  

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿೆಂದ್ ಪ್ಡೆದ್ಯಕಳಳ ಲ್ಯಗಿದ್ದ.  ಆದ್ಷ್ಟಟ  ಬೇಗ expression of interest ನಲ್ಲಲ  

ಅದ್ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕರೆದ್ಯ, ಚ್ರ್ಚಗ ಮಾಡಿ ಮುೆಂದ್ಧನ ತಿೋಮಾಗನ 

ಕೈಗಳಳ ಲ್ಯಗುವುದ್ಯ.   

ಶಿರ ೋ ಅಲಿಂ ವಿೋರರ್ದರ ಪಪ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಬಳ್ಳಳ ರಿ ಗುಡಡ ವು it is the 

second single largest rock in the world. ಈ ಕುರಿತ್ತ ಎಲ್ಯಲ  ಪ್ತಿರ ಕೆಗಳಲ್ಲಲ  

ಪ್ರ ಕಟ್ಗೆಂಡಿದ್ದ.  ಭಾರತ ದೇಶ್ದ್ಲ್ಲಲ ಯೇ  single largest rock.  ಹಾಗ್ರಗಿ ಇದ್ಕೆಕ  ಹೆಚಿಚ ನ 

ಮಹ್ತವ  ನಿೋಡಿ, ರೋಪ್-ವೇ ಅಳವಡಿಸಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ತಮಮ  ಮೂಲಕ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರನ್ನನ  

ಬೇಡಿಕಳುಳ ತೆು ೋನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಆನಂದ  ಸಿಂಗ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈಗ್ರಗಲೇ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಚ್ರ್ಚಗ 

ಮಾಡಿ, ಕಾಯಗರೂಪ್ಕೆಕ  ತರುವಂಥ ವಷ್ಯದ್ಲ್ಲಲ  ಮುೆಂದ್ಯವರೆಯಲ್ಯಗುತಿು ದ್ದ.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯಿತ್ತ.  
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಾ : 864 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಎಲ.ಭೋಜೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನನಗೆ ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರನ್ನನ  ಮುಜುಗರಕೆಕ  ಒಳಪ್ಡಿಸುವಂಥ ಉತು ರವನ್ನನ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿೋಡಿದಿಾರೆ 

ಎೆಂದ್ಯ ನೋವಾಗುತಿು ದ್ದ.  ನಾನ್ನ ಬಹ್ಳ ಸಪ ಷ್ಟ ವಾದಂಥ ಪ್ರ ಶೆನ ಯನ್ನನ  ಕೇಳಿದಿ್ಯ , ಅದ್ಕೆಕ  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಕಾಗರದ್ಧೆಂದ್ ಹೊರಡಿಸಲ್ಯಗಿರುವ ಆದೇಶ್ದ್ ಪ್ರ ತಿಯು ನನನ  ಹ್ತಿು ರ 

ಇದ್ದ.  ಸಕಾಗರಿ ಪ್ದ್ವ ಪೂವಗ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಲ  ಪ್ರ ಭಾರ ಪ್ರರ ೆಂಶುಪ್ರಲರಾಗಿ ಕತಗವಯ  

ನಿವಗಹಿಸುತಿು ರುವ ಹಿರಿಯ ಉಪ್ನಾಯ ಸಕರಿಗೆ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಯಗುತಿು ರುವುದ್ಯ 

ಸಕಾಗರದ್ ಗಮನಕೆಕ  ಬಂದ್ಧದ್ದಯೇ ಹಾಗೂ ಕೆ.ಸಿ.ಎಸ.ಆರ್. ನಿಯಮ 113(3)(ಎ) ಮತ್ತು  (ಬಿ) 

ಪ್ರ ಕಾರ ಪ್ರ ಭಾರ ಕತಗವಯ ಕೆಕ  ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ನಿೋಡಬೇಕು ಎೆಂದ್ಧದಿ್ರೂ ನಿರಾಕರಣ 

ಮಾಡುತಿು ರುವುದೇಕೆ ಎನ್ನನ ವಂಥ ಪ್ರ ಶೆನ ಯನ್ನನ  ಕೇಳಿದಿ್ಯ ,  ಅದ್ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 

ಸಕಾಗರದ್ಧೆಂದ್ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶ್ದ್ ಪ್ರ ತಿಯು ನನನ  ಹ್ತಿು ರ ಇದ್ದ.  ಆದ್ರೆ, ಅದ್ಕೆಕ  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ೧) ನಿಯಮ 32 ರಡಿ ಸವ ತಂತರ  ಪ್ರ ಭಾರ 2) ನಿಯಮ 68 ರಡಿ ಹೆಚುಚ ವರಿ 

ಪ್ರ ಭಾರ ಎೆಂದ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉತು ರ ನಿೋಡಿದಿಾರೆ.  ಆ ವಚರಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆಯು 

ಮಾತನಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಬರುತೆು ೋನೆ ತ್ತೆಂದ್ರೆ ಏನಿಲಲ .    ಕನಾಗಟ್ಕ ಸಕಾಗರಿ ಸೇವಾ 

ನಿಯಮಾವಳಿ 113(ಎ) ಮತ್ತು  113(ಬಿ) ಪ್ರ ಕಾರ ಬಿಡುವು ಇಲ್ಯಖ್ಯಯಿೆಂದ್ ನೌಕರರು ರಜ್ಞ 

ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ  ಕಾಯಗನಿವಗಹಿಸಿದ್ರೆ, ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ನಿೋಡಬೇಕೆೆಂಬ ನಿಯಮ ಇರುತು ದ್ದ ಹಾಗೂ 

ಯಾವುದೇ ವಷ್ಗದ್ಲ್ಲಲ  ಸಕಾಗರಿ ನೌಕರರು ಯಾವುದೇ ಬಿಡುವುಗಳನ್ನನ  

ಉಪ್ಯೋಗಿಸಿಕಳಳ ದೇ ಇದಿ್ ರೆ, ಆ ವಷ್ಗಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟ ೆಂತೆ ಕೆ.ಸಿ.ಎಸ.ಆರ್. ನಿಯಮ 

112 ರಡಿಯಲ್ಲಲ  ಗಳಿಕೆ ರಜೆಗೆ ಅಹ್ಗನಾಗಿರುತಾು ನೆ ಎೆಂದ್ಯ ಸಕಾಗರದ್ಧೆಂದ್ ಆದೇಶ್ 

ಹೊರಡಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ.  ಈ ರಿೋತಿ ಇರುವಾಗ ಏತಕಾಕ ಗಿ ನಿಯಮ 32 ಮತ್ತು  ನಿಯಮ 68 ರಡಿ 

ಉತು ರ ನಿೋಡಿದಿಾರೆ? ಆೆಂಗಲ  ಭಾಷೆಯಲ್ಲಲ  ಹೊರಡಿಸಲ್ಯದ್ ಸಕಾಗರಿ ಆದೇಶ್ವನ್ನನ  ನಾನ್ನ 

ಕನನ ಡ ಭಾಷೆಗೆ  ತಜುಗಮ್ಮ ಮಾಡಿಸಿದಿ್ದ ೋನೆ.  ಅವರೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಲ್ಲ. ದ್ಧನಾೆಂಕ: 

04.04.1997 ರ ಸುತ್ತು ೋಲೆಯು ಈ ರಿೋತಿ ಇದ್ದ:   

ʼಸಕಾಾರಿ ಪದವಿ ಪೂವಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಉಪರ್ನಾ ಸಕರುಗಳು ಪರ ಭಾರಿ 

ಪ್ರ ಚಾಯಾರಾಗಿ ಕೆಲಸ ನವಾಹಿಸುತಿು ರುವ ಅವಧಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ರಜಾ ರಹಿತ್ 

ಸೇವೆಯ್ದಂದ್ಯ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಗಳಿಕೆ ರಜೆಯನುನ  ಲೆಕಕ  ಹಾಕ ಅವರ ಲೆಕಕ ಕೆಕ  ಜರ್ಮ 

ರ್ಮಡಲು ಕೊೋರಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾಾರಿ ಸೇವಾ ನಯರ್ಮವಳಿ 113(ಬ್ಬ) 
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ಪರ ಕಾರ ಸಕಾಾರಿ ನೌಕರ ಸಮಕ್ಷಮ ಅಧಿಕಾರಿಯಂದ ಹೊರಡ್ತಸಲಾದ ಸ್ವರ್ಮನಾ  

ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಆರ್ದಶದ ಮೂಲಕ ಅವನು ತ್ನನ  ಹುದ್ದದ ಯ ಕತ್ಾವಾ ದ ಮೇಲೆ 

ಇರಬೇಕಾಗಿ ಬಂದ್ಯದರಿಂದ ಬ್ಬಡುವು ಅಥವಾ ಬ್ಬಡುವುಗಳನುನ  ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ 

ಯಾವುರ್ದ ವಷಾ ತ್ಡೆಯಲಪ ಟಿಟ ದದ ರೆ, ಈ ನಯಮಗಳ ಮೇರಗೆ (ನಯಮ 112) ಆ 

ವಷಾದ ಬಗೆೆ  ಅಜಿಾತ್ ರಜೆಯನುನ  ಪಡೆಯಬಹುದ್ಯಗಿದ್ದ.  

ಆದದ ರಿಂದ, ಈ ಮೇಲಕ ಂಡಂತೆ ನಯಮಗಳಿಗೆ ಅನಾ ಯವಾಗುವ ಪರ ಭಾರ 

ಪ್ರ ಚಾಯಾರುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಭಾಗಿೋಯ ಸಹನರ್ದಾಶಕರುಗಳು 

ನಯರ್ಮನುಸ್ವರ ಸಂಪೂಣಾವಾಗಿ ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿ ಕತ್ಾವಾ  ನವಾಹಿಸಿದ ಅವಧಿಗೆ 

ಬೇಸಿಗೆ ರಜಾ ರಹಿತ್ ಸೇವೆಯ್ದಂದ್ಯ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಗಳಿಕೆ ರಜೆಯನುನ  ಲೆಕಕ  ಹಾಕ ಅವರ 

ರಜಾ ಲೆಕಕ ಕೆಕ  ಜರ್ಮ ರ್ಮಡಬಹುದ್ಯಗಿದ್ದʼ  

ಎೆಂದ್ಯ ಸುತ್ತು ೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ.  ಈ ನಿಯಮದ್ ಪ್ರ ಕಾರ ಗಳಿಕೆ ರಜೆಯನ್ನನ  ಅವರಿಗೆ 

ನಿೋಡಿ, ಅವರ ಲೆಕಕ ಕೆಕ  ಜಮಾ ಮಾಡಬೇಕಲಲ ವೇ?  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೆ ಕೆ.ಸಿ.ಎಸ.ಆರ್. ನಿಯಮ ಎಲಲ ರಿಗೂ ಒೆಂದೇ 

ಇರುತು ದ್ದ.  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮಗೆ ತಪುಪ  ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡಿ, misguide ಮಾಡಿದಿಾರೆ.   

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಎಲ.ಭೋಜೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, Right to Information 

ಅಡಿಯಲ್ಲಲ  ಸಹ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  ಪ್ಡೆದ್ಯಕಳಳ ಲ್ಯಗಿದಿ್ಯ , it is dated 26.08.2019. 

ಅದ್ರಲ್ಲಲ  ಈ ರಿೋತಿಯಿದ್ದ; “…್I am to state that there is no order stating that no Earned 

Leave should be credited to an officer who is working in Vacation/Non-Vacation 

department್ citing್ under್ Rule್ 32್ or್ Rule್ 68್ of್ KCSRs.್ …”್ ಎೆಂದ್ಯ ತಿಳಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ.  

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇದ್ಕಕ ೆಂತ ಹೆಚಚ ಗಿ ಏನ್ನ ಬೇಕು? They are mentioning, ನಿಯಮ 32 ಮತ್ತು  

ನಿಯಮ 68 ಅನ್ನನ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದಿ್ಯ , ಅವರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗುವುದ್ಧಲಲ ವೇ? ಐ.ಎ.ಎಸ. 

ಮಾಡಿದ್ವರೇ ಈ ರಿೋತಿ ಉತು ರ ನಿೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡುವ ತಪಿಪ ಗೆ 

ಉಪ್ನಾಯ ಸಕರು ಏತಕೆಕ  ಕಷ್ಟ  ಅನ್ನಭವಸಬೇಕು.   ಈ ರಿೋತಿ ಉತು ರ ನಿೋಡಿ, ಸಚಿವರನ್ನನ  ಇಲ್ಲಲ  

ಮುಜುಗರಕೆಕ  ಒಳಪ್ಡಿಸುತಾು ರೆ.  ಸರಿಯಾದ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  ಒದ್ಗಿಸುವುದ್ಕಾಕ ಗಿಯೇ 

ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ  ಪಿ.ಎ. ಗಳನ್ನನ  ನೇಮಿಸಲ್ಯಗಿರುವುದ್ಯ.  ಎಷ್ಟಟ  ಜನ ಪಿ.ಎ. ಗಳನ್ನನ  

ಅವರಿಗೆ ನೇಮಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. ಅವರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಲ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಗಳಿದಿ್ಯ , ಅಷ್ಟ ೆಂದ್ಯ 
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ಆದೇಶ್ಗಳಿದಿ್ಯ , ಅವರು ಆ ಆದೇಶ್ಗಳನ್ನನ  ಓದ್ಯವುದ್ಧಲಲ ವೇ? ಅವರ ಮೇಲೆ ಕರ ಮ 

ಜರುಗಿಸಬೇಕು.  ಇಲ್ಲಲ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರನ್ನನ  ಮುಜುಗರಕೆಕ  ಒಳಪ್ಡಿಸುವುದ್ಲಲ .  ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ 

ಆದೇಶ್ ಹೊರಡಿಸಲ್ಯಗಿದಿ್ಯ , ಈ ರಿೋತಿ ಉತು ರ ನಿೋಡಿದಿಾರೆ.  ಅವರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗಬೇಕು.  

ಶಿರ ೋ ಬ್ಬ.ಸಿ.ರ್ನಗೇಶ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು 

ಹೇಳಿರುವುದ್ನ್ನನ  ಕೇಳಿದಿ್ಯ , ನಿಯಮಾನ್ನಸ್ವರ ಇದಿ್ ರೆ, ತಕ್ಷಣ ಕಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರ ಯತನ  

ಮಾಡಲ್ಯಗುವುದ್ಯ.    

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ತಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಸಚಿವರಾಗಿದಿ್ಯ , ಕೆ.ಸಿ.ಎಸ.ಆರ್. 

ನಿಯಮದ್ಲ್ಲಲ  ಯಾವುದೇ ಬದ್ಲ್ಯವಣೆ ಇರುವುದ್ಧಲಲ .  113(ಎ) ಮತ್ತು  113(ಬಿ) ಎರಡು ಇದ್ದ.  

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮಗೆ ಈ ರಿೋತಿ misguide ಮಾಡಿದಿ್ಯ , ತಾವು ಸದ್ನಕೆಕ  misguide ಮಾಡಿ, 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿೋಡುವ ಉತು ರಕೆಕ ಲ್ಯಲ  ಸರಿ ಎೆಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಉತು ರ ನಿೋಡುವ ಮದ್ಲು ತಾವು 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಂದ್ಧಗೆ ಕುಳಿತ್ತಕೆಂಡು ಚ್ರ್ಚಗ ಮಾಡಬೇಕು.  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿೋಡುವ 

ಉತು ರವನ್ನನ  ಕೇಳಿಕೆಂಡು ಬಂದ್ಯ ಇಲ್ಲಲ  ನಿೋವು ಉತು ರ ನಿೋಡುವುದ್ಯ ಸರಿದೂಗುವುದ್ಧಲಲ .  

ಕಾನೂನ್ನ ಏನ್ನ ಹೇಳುತು ದ್ದ ಎೆಂಬುದ್ಯ ನನಗೆ ಗತಿು ದ್ದ.  ಆ ಕಾನೂನನ್ನನ  ತಪ್ರಪ ಗಿ ತಮಮ  

ಬ್ದಯಿಯಿೆಂದ್ ಹೇಳಿಸಿದ್ರೆ, ಅದ್ಯ ತಪುಪ  ಅಲಲ ವೇ? ಮುಖ್ಯ ೋಪ್ರಧಾಯ ಯರಿಗ್ರಗಲ್ಲ, ಪಿ.ಯು. 

ಪ್ರರ ೆಂಶುಪ್ರಲರಿಗ್ರಗಲ್ಲ ಕೆ.ಸಿ.ಎಸ.ಆರ್. ನಿಯಮವು ಎಲಲ ರಿಗೂ ಒೆಂದೇ.  In charge leave 30 

ದ್ಧವಸಗಳು ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ನಿೋಡಬೇಕೆೆಂಬ ನಿಯಮ ಇದಿ್ಯ , ಅದ್ನ್ನನ  ಮಾಡದೇ ಈ ರಿೋತಿ ತಪುಪ  

ಉತು ರವನ್ನನ  ತಮಮ  ಬ್ದಯಿಯಿೆಂದ್ ಹೇಳಿಸುವುದ್ಯ ಸರಿದೂಗುವುದ್ಧಲಲ .   

ಶಿರ ೋ ಬ್ಬ.ಸಿ.ರ್ನಗೇಶ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಆಯಿತ್ತ.  ಸಂಪೂಣಗವಾಗಿ 

ಮತ್ತು ಮ್ಮಮ  ಪ್ರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಿ, ಸರಿಪ್ಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರ ಯತನ  ಮಾಡಲ್ಯಗುವುದ್ಯ.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನಿಯಮ 113(ಎ) ಮತ್ತು  ನಿಯಮ 113(ಬಿ) ಎಲಲ ರಿಗೂ ಒೆಂದೇ 

ರಿೋತಿ ಅನವ ಯವಾಗುತು ದ್ದ.   

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಎಲ.ಭೋಜೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತು ೆಂದ್ಯ 

ಆದೇಶ್ವನ್ನನ  ಉಲೆಲ ೋಖ್ ಮಾಡಲು ಇರ್ಚಛ  ಪ್ಡುತೆು ೋನೆ.  ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು  

ಚಿಕಕ ಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಲ ರುವಂಥ ಉಪ್ನಾಯ ಸಕರಿಗೆ 30 ದ್ಧವಸಗಳ ಗಳಿಕೆ ರಜೆಯನ್ನನ  

ನಿೋಡಲ್ಯಗಿದ್ದ. ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು  ಚಿಕಕ ಮಗಳೂರಿಗೆ ಒೆಂದ್ಯ ನಿಯಮ, ಶ್ವಮಗೆಕೆಕ  ಒೆಂದ್ಯ 
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ನಿಯಮ ಇದ್ದಯೇ? ನಾನ್ನ ಸಮಯವನ್ನನ  ವಯ ಯ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಹೊೋಗುವುದ್ಧಲಲ .  

ಇಲಲ ದ್ಧದಿ್ ರೆ ಅದ್ನ್ನನ  ಸಹ್ ಓದ್ಧ ಹೇಳಬೇಕೆೆಂದ್ರೆ, ಓದ್ಧ ಹೇಳುತೆು ೋನೆ.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನಿಯಮ ಇದ್ದ.  ಒೆಂದ್ಯ ಕಡೆ ನಿೋಡಿ, ಮತ್ತು ೆಂದ್ಯ ಕಡೆ ನಿೋಡದೇ 

ಇರುವುದ್ಕಾಕ ಗುವುದ್ಧಲಲ .  ತಕ್ಷಣವೇ ಎಲಲ  ಅಹ್ಗರಿಗೆ 30 ದ್ಧವಸಗಳ ಗಳಿಕೆ ರಜೆಯನ್ನನ  

ನಿೋಡಲು ನಿದೇಗಶ್ನವನ್ನನ  ನಿೋಡಿ.  ನಾನ್ನ ಹೇಳುತಿು ದಿ್ದ ೋನೆ, ಕಾನೂನ್ನ ಪ್ರ ಕಾರ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದ.  

ಶಿರ ೋ ಬ್ಬ.ಸಿ.ರ್ನಗೇಶ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ತಪ್ರಪ ಗಿದ್ದ ಸರಿಪ್ಡಿಸುತೆು ೋನೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯಿತ್ತ.  

(ಮುೆಂದ್ಯ…) 
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(794) 20.09.2021/11.30/ ಎಸ್ಕೆ-  ಬಿಎನ್ಎಸ್ 

(ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಉಪ್ಸಿಿ ತಿ) 

 

ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಾ   (974+933) 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

 

ಶಿರ ೋ ನಸಿೋರ  ಅಹಾ ದ  (ವಿಧಾನಸಭೆಯಂದ ಚುರ್ನಯತ್ರಾದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಉತು ರವನ್ನನ  ಒದ್ಗಿಸಿದಿಾರೆ. ಸಕಾಗರ ಇದ್ನ್ನನ  

ಗಂಭಿೋರವಾಗಿ ತೆಗೆದ್ಯಕಳುಳ ತಿು ಲಲ  ಎೆಂಬುದ್ಯ ಮೇಲನ ೋಟ್ಕೆಕ  ಕಾಣುತಿು ದ್ದ. ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ಅರಣಯ  

ವೋಕ್ಷಕ ಮತ್ತು  ಅರಣಯ  ರಕ್ಷಕರ ಹುದಿ್ದ ಗಳ  ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಲ  ಭರ ಷ್ಟಟ ಚರ ಆಗಿರುವ ಕುರಿತ್ತ 

ಯಾರಬಬ  ವಕೋಲರು ಭರ ಷ್ಟಟ ಚರ ನಿಗರ ಹ್ದ್ಳದ್ಲ್ಲಲ  ಪ್ರ ಕರಣ ದಾಖ್ಲ್ಲಸುತಾು ರೆ, ಆ 

ಸಂದ್ಭಗದ್ಲ್ಲಲ  ಭರ ಷ್ಟಟ ಚರ ನಿಗರ ಹ್ದ್ಳದ್ವರು ನಮಗೆ ಅನ್ನಮತಿಯನ್ನನ  ಕಟ್ಟ ರೆ, ನಾವು 

investigate ಮಾಡುತೆು ೋವ ಎೆಂದ್ಯ Principal Conservator of Forest ನವರಿಗೆ ಪ್ತರ ವನ್ನನ  

ಬರೆಯುತಾು ರೆ.  ಇದ್ರಲ್ಲಲ  ಭರ ಷ್ಟಟ ಚರವಾಗಿದ್ದ ಎೆಂದ್ಯ ಸ್ವಬಿೋತಾಗಿದ್ದ. ಇದ್ನ್ನನ  ಅರಣಯ  

ಇಲ್ಯಖ್ಯಯವರೇ ಒಪಿಪ ಕಳುಳ ತಾು ರೆ. ಈ ಭರ ಷ್ಟಚ ಚರ ಮಾಡಿರುವಂತಹ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 

ಯಾರಿದಿಾರೋ, ಅದೇ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯಲ್ಲಲ  ಇದಿಾರೆ. ಈ ಒೆಂದ್ಯ ವಚರ ಗತಾು ದ್ ಮೇಲೆ  ನಮಗೆ 

ಮೂರು ತಿೆಂಗಳು ಸಮಯಾವಕಾಶ್ ಇದ್ದ. ನಾವು ಮೂರು ತಿೆಂಗಳಿನಲ್ಲಲ  ರಿಪ್ಲ ೈ  ಕಡುತೆು ೋವ 

ಎೆಂದ್ಯ ಹೇಳುವುದ್ಯ ಅಗತಯ ವಲಲ .   ಈ ವಚರ ಗತಾು ದ್ ಮೇಲೆ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು 

ಕೂಡಲೇ ಕರ ಮ ತೆಗೆದ್ಯಕೆಂಡು ಸಸೆಪ ೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಿ್ದ ೋವ ಎೆಂದ್ಯ ತಿಳಿಸುವಂತಹ್ 

ಕೆಲಸವನಾನ ಗದ್ರೂ  ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು . ಇಲಲ ವೆಂದ್ರೆ,  ಭರ ಷ್ಟಟ ಚರ ನಿಗರ ಹ್ ದ್ಳದ್ವರಿಗೆ 

ಈ ವಚರದ್ ಬಗೆೆ  ತಕ್ಷಣ ವಚರಣೆ ಮಾಡಿ, ವರದ್ಧ ಕಳುಹಿಸಿ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಎಫ್.ಐ.ಆರ್್. 

ಹಾಕಸಿ, ಎೆಂಬುದ್ನಾನ ದ್ರೂ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು . ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಏನಾಗಿದ್ದ ಎೆಂದ್ರೆ, 

ಯಾರು ತಪಿಪ ತಸಿ ರಿದಿಾರೆ, ಅವರು ಅದೇ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಲ ದಿಾ ರೆ. ಅವರು ಅದೇ 

ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಲ ದಿ್ ರೆ, ಅಲ್ಲಲ  ಇರುವಂತಹ್ ಎಲ್ಯಲ  ಸ್ವಕಾಷ ಯ ಧಾರಗಳನ್ನನ  ನಾಶ್ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  

ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕಟ್ಟ ೆಂತಾಗುತು ದ್ದ.   ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಬಹ್ಳ ಹಿರಿಯ 

ವಯ ಕು ಗಳ್ಳಗಿದಿ್ಯ , ತಮಗೆಲ್ಯಲ  ಅನ್ನಭವ ಇದ್ದ. ದ್ಯವಟಟ , ಈ ದ್ಧನವೇ ಒೆಂದ್ಯ ಆದೇಶ್ 

ಮಾಡಿ. ಯಾವ ವಯ ಕು  ತಪಿಪ ತಸಿ ರಿದಿಾರೆ ಅವರನ್ನನ  ಸಸೆಪ ೆಂಡ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಲ್ಲ, ರಜೆ ಮೇಲೆ 

ಕಳುಹಿಸಲ್ಲ ಅಥವಾ  ಅವರನ್ನನ  ಬೇರೆ ಇಲ್ಯಖ್ಯಗೆ ವಗ್ರಗವಣೆಯಾದ್ರೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದ್ಕೆಕ  
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ಏನಾದ್ರೂ ಒೆಂದ್ಯ ಕರ ಮ ತೆಗೆದ್ಯಕೆಂಡು ತನಿಖ್ಯ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಸಕಾಗರಕೆಕ  ಒೆಂದ್ಯ 

ಉದಿ್ದ ೋಶ್ವದ್ದ ಎೆಂದ್ಯ ತ್ತೋರಿಸಲು ಅವಕಾಶ್ವದ್ದ. 

ಶಿರ ೋ ಉಮೇಶ  ವಿ. ಕತಿು :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಕೇಳಿರುವಂತಹ್ 

ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ಸವಸ್ವು ರವಾದಂತಹ್ ಉತು ರವನ್ನನ  ಕಡಲ್ಯಗಿದ್ದ. ನಮಮ  ಇಲ್ಯಖ್ಯಯಿೆಂದ್ internal 

enquiry ಮಾಡಿದಿ್ಯ ,  ಈಗ್ರಗಲೇ ವರದ್ಧ ಬಂದ್ಧದ್ದ.    ಎ.ಸಿ. ಯವರಿಗೆ ವಹಿಸಬೇಕೆೆಂದ್ಯ 

ಕೇಳಿರುವುದ್ಯ ನಿಜ. ನಾವು ಅದ್ಕೆಕ  ವಹಿಸಿಕಡಬೇಕು ಎನ್ನನ ವಂತಹ್ದಿ್ಯ  ಇದ್ದ.  ಅದ್ರೂ 

ಕೂಡ ನಾವು internal enquiry ಮಾಡುತಿು ದಿ್ದ ೋವ.  ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಹ್ದ್ಧನೈದ್ಯ ದ್ಧವಸಗಳಲ್ಲಲ  

ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತು ದ್ದ. ಅದ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ, ಸರಿ. ಅದ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಲ್ಲಲಲ ವೆಂದ್ರೆ, ನಾವು 

ಎ.ಸಿ.ಬಿ. ಅವರಿಗೆ ಕಡುವಂತಹ್ ಜವಾಬಿ್ದರಿಯನ್ನನ  ವಹಿಸಿಕಳುಳ ತೆು ೋವ. ತಪಿಪ ತಸಿ ರನ್ನನ  

ವಗ್ರಗವಣೆ ಅಥವಾ ಸಸೆಪ ೆಂಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ್ ಕೆಲಸವನ್ನನ  ಮಾಡುತೆು ೋವ.  ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  

ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕಳುಳ ವುದ್ಯ ಬೇಡ.  ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ನಾನ್ನ 

ಜವಾಬಿ್ದರಿಯುತವಾದ್ ಕೆಲಸವನ್ನನ  ಮಾಡುತೆು ೋನೆ. 

ಶಿರ ೋ ನಸಿೋರ  ಅಹಾ ದ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ 

ಇರುವಂತಹ್ ಅಭಿಪ್ರರ ಯವನ್ನನ  ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಬದ್ಲ್ಯವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ. 

ಕಾರಣವೇನೆೆಂದ್ರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿೋಡವಂತಹ್  ಉತು ರವನ್ನನ , ತಾವು ಅದ್ನ್ನನ  ಸಮರ್ಥಗಸಿ 

ಉತು ರ ಕಡುವುದ್ಧಲಲ . ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ,್ ‘necessary action has been taken to prevent 

leakage್of್the್information್to್the್case.್Hence,್there್is್no್need್to್take್any್action.ʼ್

ಎೆಂದ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರೆದ್ಯಕಡುತಾು ರೆ. ಅವರಿಗೆ ಲ್ಲಕೇಜ್್ ಆಗಿರುವುದ್ಯ ಗತ್ತು . ಯಾವ 

ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾಡಿದಿಾರೆೆಂಬುದ್ಯ ಗತ್ತು . ಇದ್ಯ ಗತಿು ದಿ್ರೂ ಸಹ್ necessary action 

ತೆಗೆದ್ಯಕಳುಳ ತೆು ೋವೆಂದ್ರೆ, ಅದ್ಯ ಏನ್ನ ಉತು ರ? ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕರ ಮವನ್ನನ  ತೆಗೆದ್ಯಕೆಂಡು, 

ಅವರನ್ನನ  ಸಸೆಪ ೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಿ್ದ ೋವೆಂದ್ಯ ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು . ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು 

ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಒೆಂದ್ಯ ತಿೋಮಾಗನ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ಇದೇ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಲ  ಹೇಳಬೇಕು.  

ಶಿರ ೋ ಉಮೇಶ  ವಿ. ಕತಿು :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ಅಲ್ಲಲ ರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು culprits 

ಎೆಂದ್ಯ ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಹೇಳುತಿು ದಿಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ನಾವು internal enquiry 

ಮಾಡುತಿು ದಿ್ದ ೋವ.  ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಲೋಪ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ, ಅವರ ಮೇಲೆ 

ಕರ ಮವನ್ನನ  ಜರುಗಿಸುತೆು ೋವ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನನ  ಆ ಜ್ಞಗದ್ಧೆಂದ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ 

ವಗ್ರಗಯಿಸುತೆು ೋವ. ಇದ್ರ ಪೂತಿಗ ವಚರಣೆ ಮುಗಿದ್ ಮೇಲೆ ಅದ್ಯ ಸರಿಯಿದಿ್ ರೆ, ಸರಿ. ಅದ್ಯ 
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ಸರಿಯಿಲಲ ವೆಂದ್ರೆ,  ಅದ್ರ ವಚರಣೆಯನ್ನನ  ಭರ ಷ್ಟಟ ಚರ ನಿಗರ ಹ್ ದ್ಳಕೆಕ  

ವಹಿಸಿಕಡುವಂತಹ್ ಕೆಲಸವನ್ನನ  ಸಕಾಗರ  ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡುತು ದ್ದ. ಇದ್ರಲ್ಲಲ  

ಯಾವೊಬಬ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನನ  ಬಚಿಚ  ಇಡುವಂತಹ್ ಕೆಲಸವವನ್ನನ  ಸಕಾಗರ ಮಾಡುವುದ್ಧಲಲ . 

ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರಲ್ಲ, ಅವರು ಯಾರೇ ಇರಲ್ಲ,  ಅವರ ಮೇಲೆ ಕರ ಮ 

ತೆಗೆದ್ಯಕಳುಳ ವಂತಹ್ ಭರವಸೆಯನ್ನನ  ಕಡುತೆು ೋನೆ.   

ಶಿರ ೋ ನಸಿೋರ  ಅಹಾ ದ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಅದ್ಕೆಕ  time frame ಆದ್ರೂ ಕಡಿ. 

ಅದ್ನ್ನನ  ಹ್ದ್ಧನೈದ್ಯ ದ್ಧವಸ, ಒೆಂದ್ಯ ತಿೆಂಗಳಿನಲ್ಲಲ  ಮಾಡುತೆು ೋವ ಎೆಂದ್ಯ ಹೇಳುವ 

ಅಗತಯ ವಲಲ .  

ಶಿರ ೋ ಉಮೇಶ  ವಿ. ಕತಿು :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ಅಲ್ಲಲ ರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನನ  

ಹ್ದ್ಧನೈದ್ಯ ದ್ಧವಸಗಳಲ್ಲಲ  ವಗ್ರಗಯಿಸುತೆು ೋವ. ಅವರ ಮೇಲೆ ವಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ್ 

ಕರ ಮವನ್ನನ  ತೆಗೆದ್ಯಕಳುಳ ತೆು ೋವ.  

ಶಿರ ೋ ನಸಿೋರ  ಅಹಾ ದ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಾನ್ನ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ 

ಧನಯ ವಾದ್ಗಳನನ ಪಿಗಸುತೆು ೋನೆ. 
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಾ  984 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

 

ಡಾ: ಕೆ. ಗೊೋವಿಂದ ರಾಜ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಈಗ್ರಗಲೇ 

ಉತು ರವನ್ನನ  ಒದ್ಗಿಸಿದಿಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನ್ನ ಕೇಳಿರುವಂತಹ್ ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ಉತು ರ ಒದ್ಗಿಸದೇ, ಬೇರೆ 

ಎಲಲ ದ್ಕೂಕ  ಉತು ರವನ್ನನ  ಕಟ್ಟಟ ದಿಾರೆ. ಈಗ ತಾನೇ ಮಾನಯ  ಭೋಜೇಗೌಡರು ಹೇಳಿದ್ ಹಾಗೆ  

ನಾವು ಕೇಳಿರುವಂತಹ್ ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ಉತು ರ ಕಡದ್ದ ಕೇವಲ ಕಣ್ಣಣ ರೆಸುವಂತಹ್  ಉತು ರವನ್ನನ   

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಟ್ಟಟ ದಿಾರೆ. ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಈ ಒೆಂದ್ಯ ಇಲ್ಯಖ್ಯಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ 

ಬಂದ್ಧದಿಾರೆ.  ಅವರು ಇೆಂಧನ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯನ್ನನ  ಅಥಗ ಮಾಡಿಕಳುಳ ವುದ್ಕೆಕ  ಒೆಂದ್ಯ ವಷ್ಗ 

ಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ. ಇೆಂಧನ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯ ಬಗೆೆ  ಒೆಂದ್ಯ ತಿೆಂಗಳಲ್ಲಲ  ಏನೆಂದ್ಯ 

ಅಥಗವಾಗಿರುವುದ್ಧಲಲ . ನಾನ್ನ ಕೇಳಿರುವಂತಹ್ ಪ್ರ ಶೆನ ಯನ್ನನ  ಬಿಟಟ , ಬೇರೆ ಎಲ್ಯಲ  

ಉತು ರವನ್ನನ  ಕಟ್ಟಟ ದಿಾರೆ. ನಮಮ  ರಾಜಯ ದ್ಲ್ಲಲ  ಹೈಡ್ರ ೋ ಎಲೆಕಟ ಿಕ್ ಮತ್ತು  ವೆಂಡ್ ಪ್ವರ್್ 

ಎನಜಗ ಇದ್ದ. ಈ ಹಿೆಂದ್ದ ನಮಮ  ಕಾೆಂಗೆರ ಸ್ ಸಕಾಗರವದಿ್ ೆಂತಹ್ ಸಂದ್ಭಗದ್ಲ್ಲಲ  ಸೋಲ್ಯರ್್ 

ಎನಜಗಯನ್ನನ  ಪ್ರರ ರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು  power shortage ಇಲಲ ವೆಂದ್ಯ ಹೇಳಿದಿಾರೆ. 

ಈಗಲೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನನ  ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಮಮ ಲ್ಲಲ  power shortage ಇಲಲ ವೆಂದ್ಯ ಹೇಳುತಾು ರೆ. 

ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ power purchase ಮಾಡಿದಿ್ದ ೋವೆಂದ್ಯ ಹೇಳುತಾು ರೆ. ನಾನ್ನ ಕೇಳಿರುವಂತಹ್ 

ಪ್ರ ಶೆನ  ಏನೆೆಂದ್ರೆ, ಯಾರಿೆಂದ್ ಪ್ವರ್್ನ್ನನ  ಕೆಂಡುಕೆಂಡಿದಿ್ಧ ೋರಿ? ಇದ್ಕೆಕ  ಎಷ್ಟಟ  ಹ್ಣವನ್ನನ  

ಕಟ್ಟಟ ದಿ್ಧ ೋರಿ? ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ಕಂಪ್ನಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು  ವವರವನ್ನನ  ಹಾಗೂ ಮೂರು 

ವಷ್ಗಗಳಲ್ಲಲ  ಎಷ್ಟಟ  ವದ್ಯಯ ತ್ನ್ನನ  ಖ್ರಿೋಸಿದ್ಲ್ಯಗಿದ್ದ ಎೆಂದ್ಯ ನಾನ್ನ ಕೇಳಿದಿ್ದ ೋನೆ. ಇದ್ಕೆಕ  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  ಒದ್ಗಿಸದೇ, ಅವರನ್ನನ  

ದಾರಿ ತಪಿಪ ಸಿದಿಾರೆ.  

ಶಿರ ೋ  ವಿ. ಸುನಲ  ಕುರ್ಮರ :-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರದ್ 

ವದ್ಯಯ ತ್ ಬೇಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪೂರೈಕೆ ಬಗೆೆ  ಪ್ರ ತೆಯ ೋಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  ಒದ್ಗಿಸುವುದ್ರ ಬಗೆೆ  

ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಪ್ರ ಶೆನ ಯನ್ನನ  ಕೇಳಿದಿಾರೆ. ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರದ್ಲ್ಲಲ  2021-22ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನಲ್ಲಲ  

ದ್ಧನಾೆಂಕ 21.04.2021 ರಂದ್ಯ 2760 ಮ್ಮಗ್ರವಾಯ ಟ್ ಗರಿಷ್ಠ  ಬೇಡಿಕೆ ದಾಖ್ಲ್ಯಗಿತ್ತು . 

ಬೇಡಿಕೆಗನ್ನಗುಣವಾಗಿ ವದ್ಯಯ ತ್ ಪೂರೈಸಲ್ಯಗಿದ್ದ ಎೆಂದ್ಯ ನಾನ್ನ ಮದ್ಲನೆ ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ 

ಉತು ರವನ್ನನ  ಕಟ್ಟಟ ದಿ್ದ ೋನೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ,  ರಾಜಯ ದ್ಲ್ಲಲ  ವದ್ಯಯ ತ್ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು  

ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಲ ನ ಅೆಂತರದ್ ಬಗೆೆ  ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಪ್ರ ಶೆನ ಯನ್ನನ  ಕೇಳಿದಿ್ರು. ಕಳೆದ್ ವಷ್ಗ 
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ಮಾಚ್್ಗ ತಿೆಂಗಳಿನಲ್ಲಲ  ವದ್ಯಯ ತ್ ಬೇಡಿಕೆಗನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಸವ ಲಪ  

ಮಟ್ಟಟ ಗೆ ತಾೆಂತಿರ ಕ ಸಮಸೆಯ ಗಳಿದಿ್ವು. ಮಾಚ್್ಗ-21ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಲ  ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚಿಚ ದಿ್ಯ ದ್ರಿೆಂದ್ 

15 ಮಿ.ಯೂ.ಗಳಷ್ಟಟ  ಲೋಡ್ ಶೆಡಿಡ ೆಂಗ್್ ಮಾಡಿಡ ದಿ್ದ ೋವ ಎೆಂದ್ಯ ಬಹ್ಳ ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ 

ಹೇಳುತೆು ೋನೆ. 

ಡಾ: ಕೆ. ಗೊೋವಿಂದ ರಾಜ :- ಲೋಡ್ ಶೆಡಿಡ ೆಂಗ್್ನ್ನನ  ಯಾವಾಗ ಮಾಡಲ್ಯಯಿತ್ತ? ಈ 

ವಷ್ಗ ಅಥವಾ ಕಳೆದ್ ವಷ್ಗದ್ಲ್ಲಲ  ಮಾಡಿದಿ್ಧ ೋರಾ ಎೆಂದ್ಯ ಕೇಳುತಿು ದಿ್ದ ೋನೆ. 

ಶಿರ ೋ  ವಿ. ಸುನಲ  ಕುರ್ಮರ :-   ದ್ಧನಾೆಂಕ 21.03.2021 ರಂದ್ಯ ಮಾಡಿದಿ್ದ ೋವ. ವದ್ಯಯ ತ್  

ಕರತೆ ಮತ್ತು  ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಾೆಂತಿರ ಕ ಕಾರಣಗಳ ಹಿನೆನ ಲೆಯಲ್ಲಲ   ಈ ವಷ್ಗದ್ ಮಾಚ್್ಗ 

ತಿೆಂಗಳಿನಲ್ಲಲ  ಅೆಂದ್ರೆ, ದ್ಧನಾೆಂಕ 17.3.2021 ರಿೆಂದ್ 21.03.2021 ರವರೆಗೆ ಒಟಟ  ಮೂರು 

ದ್ಧನಗಳ ಕಾಲ  15 ಮಿ.ಯೂ.ಗಳಷ್ಟಟ  ಲೋಡ್ ಶೆಡಿಡ ೆಂಗ್್ ಮಾಡಲ್ಯಗಿರುತು ದ್ದ.  ಆಗ ನಾವು 

4.82 ಮಿ.ಯೂನಿಟ್ಗಳಷ್ಟಟ , ಅೆಂದ್ರೆ ಪ್ರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ರೂ.4.94 ಪೈಸೆಯಂತೆ 

ವದ್ಯಯ ತ್ನ್ನನ  ಖ್ರಿೋದ್ಧ ಮಾಡಿ, ಅದ್ನ್ನನ  ಪೂರೈಸಲ್ಯಗಿದ್ದ.  

ಡಾ: ಕೆ. ಗೊೋವಿಂದ ರಾಜ :- ಈ ಮೂರು ವಷ್ಗಗಳಲ್ಲಲ  ಇದೆಂದೇ ಬ್ದರಿ ಖ್ರಿೋದ್ಧ 

ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ದಯೇ ಎೆಂಬ ಬಗೆೆ  ಕೇಳುತಿು ದಿ್ದ ೋನೆ. ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ನನನ  ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರ ಕಾರ 

ಮೂರು ಬ್ದರಿ ವದ್ಯಯ ತ್ನ್ನನ  ಖ್ರಿೋದ್ಧಸಲ್ಯಗಿದ್ದ.  

 ಶಿರ ೋ  ವಿ. ಸುನಲ  ಕುರ್ಮರ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು 

ಕೇಳಿರುವಂತಹ್ ಪ್ರ ಶೆನ ಯಲ್ಲಲ  2020-21 ರಲ್ಲಲ  ವದ್ಯಯ ತ್ನ್ನನ  ಖ್ರಿೋದ್ಧಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 2018-19 ರ 

ತನಕ ಅೆಂದ್ರೆ, ಜೂನ್ 2018 ರ ತನಕ ವದ್ಯಯ ತ್ ಖ್ರಿೋದ್ಧಯನ್ನನ  ಮಾಡುತಿು ದಿ್ದವು. ಮಾನಯ  

ಸದ್ಸಯ ರು ಉಲೆಲ ೋಖ್ ಮಾಡಿದಂತೆ, 2018 ರ ನಂತರ ವದ್ಯಯ ತ್ ಉತಾಪ ದ್ನೆಯ ಕರತೆ 

ಎಲ್ಲಲಯೂ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲಲಲ . ಅನಂತರ ವದ್ಯಯ ತ್ ಉತಾಪ ದ್ನೆಯಲ್ಲಲ  ಸ್ವವ ವಲಂಬನೆಯನ್ನನ  

ಸ್ವಧಿಸಿದಿ್ದ ೋವ.  

ಡಾ: ಕೆ. ಗೊೋವಿಂದ ರಾಜ :- ಹಾಗ್ರದ್ರೆ, ಲೋಡ್ ಶೆಡಿಡ ೆಂಗ್್ ಏಕೆ ಮಾಡುತಿು ೋರಾ? 

ಶಿರ ೋ ವಿ. ಸುನಲ  ಕುರ್ಮರ :- ಮಾಚ್್ಗ 2021 ರಲ್ಲಲ  ತಾೆಂತಿರ ಕ ಕಾರಣಗಳಿೆಂದ್, ಸವ ಲಪ  

ಸಮಸೆಯ ಯಾದಾಗ, ಮೂರು ದ್ಧನಗಳ ಕಾಲ ವದ್ಯಯ ತ್ ಕರತೆಯಾಗಿತ್ತು .  ಪ್ರ ತಿ ಯೂನಿಟ್ಗೆ 

ರೂ.4.94 ಪೈಸೆಯಂತೆ ವದ್ಯಯ ತ್ನ್ನನ  ಖ್ರಿೋದ್ಧ ಮಾಡಿದಿ್ದ ೋವ. ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಉಳಿದಂತೆ 



«¥À/20.09.2021/33 

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

ಮಾಹಿತಿಗಳೇನಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ,  ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  ಒದ್ಗಿಸುವಂತಹ್ 

ಕೆಲಸವನ್ನನ  ನಾನ್ನ ಮಾಡುತೆು ೋನೆ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«¥À/20.09.2021/34 

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

ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಾ  800 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ. ಪರ ತಾಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಿಟ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಸ್ವಮ ಟ್ಗ ಪಿರ ೋಪೇಯಡ ್ 

ಮಿೋಟ್ರ್್ಗಳನ್ನನ  ಅಳವಡಿಸುವಂತಹ್ ಮೂಲ ಉದಿ್ದ ೋಶ್ವೇನ್ನ? ಈ ನಿಧಾಗರದ್ 

ಪೂವಗಭಾವಯಾಗಿ ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಕಾಗರವು ರಾಜಯ  ಸಕಾಗರದ್ಧೆಂದ್ ಮತ್ತು  ಸ್ವವಗಜನಿಕರಿೆಂದ್ 

ಈ ಕುರಿತ್ತ ಆಕೆಷ ೋಪ್ಣೆಯನ್ನನ  ಸಲ್ಲಲ ಸಲು ಅವಕಾಶ್ವನ್ನನ  ಕಲ್ಲಪ ಸಲ್ಯಗಿದ್ದಯೇ? ಇದ್ರಲ್ಲಲ  

ಆಕೆಷ ೋಪ್ಣೆಗಳು ಏನ್ನ ಬಂದ್ಧವ? ಈ ಪಿರ ೋಪೇಯಡ ್ ಸ್ವಮ ಟ್ಗ ಮಿೋಟ್ರ್್ಗಳ ಮಾರುಕಟೆಟ  ಬ್ಲೆ 

ಎಷ್ಟಟ ? ಇದ್ರ ವಚ್ಚ ವನ್ನನ  ಸಕಾಗರವೇ ಭರಿಸುತು ದ್ದಯೇ ಅಥವಾ ಇದ್ನ್ನನ  ಖ್ರಿೋದ್ಧ 

ಮಾಡಬೇಕೆ ಎೆಂಬ ಪ್ರ ಶೆನ ಯನ್ನನ  ಕೇಳಿದಿ್ದ ೋನೆ.  ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಸಪ ಷ್ಟ ವಾದ್ 

ಉತು ರವನ್ನನ  ಕಟ್ಟಟ ಲಲ .  ಈ ಸೇವಯು ಕುಟ್ಟೋರ ಜೊಯ ೋತಿ ಮತ್ತು  ಭಾಗಯ  ಜೊಯ ೋತಿ 

ಯೋಜನೆಯಡಿಗೆ ಅಪ್ಲ ೈ ಆಗುತು ದ್ದಯೇ ಎೆಂದ್ಯ ಕೇಳಿದಿ್ದ . ಅದ್ಕೆಕ  ʼಅದ್ಯ ಅಪ್ಲ ೈ 

ಆಗುವುದ್ಧಲಲ ʼ ಎೆಂದ್ಯ ಉತು ರವನ್ನನ  ಕಟ್ಟಟ ದಿಾರೆ. ಇದ್ಕೆಕ  ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ ಉತು ರವನ್ನನ  ಕಡಿ.  

ಶಿರ ೋ  ವಿ. ಸುನಲ  ಕುರ್ಮರ :-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಕಾಗರದ್ 

ಆರ್್ಡಿಎಸ್ಎಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಲ  ನಮಮ  ರಾಜಯ ಕೆಕ  ಆ ಯೋಜನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಲ  

ಒೆಂದ್ಧಷ್ಟಟ  ಅನ್ನದಾನವನ್ನನ  ಕಡುತು ದ್ದ. ಆ ಅನ್ನದಾನ ಕಡಬೇಕೆೆಂದ್ರೆ, ಕೇೆಂದ್ರ  

ಸಕಾಗರದ್ವರು ಶೇಕಡ 15 ರಷ್ಟಟ  ಪಿರ ೋಪೇಯಡ ್ ಸ್ವಮ ಟ್ಗ ಮಿೋಟ್ರ್್ಗಳನ್ನನ  

ಅಳವಡಿಸಬೇಕೆೆಂಬ ಮಾತನ್ನನ  ಉಲೆಲ ೋಖ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಕಾಗರವೇ 

ಆಕೆಷ ೋಪ್ಣೆಗಳನ್ನನ  ಮಾಡಿತ್ತು . ಯಾರು ಯಾರು ಆಕೆಷ ೋಪ್ಣೆಗಳನ್ನನ  ಕಟ್ಟಟ ದಿಾರೆೆಂಬ ಬಗೆೆ  

ನಮಮ  ಬಳಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲಲ . ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಕಾಗರದ್ಲ್ಲಲ  ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದ. ನಾನ್ನ ಮನೆನ  

ಕೆಳಮನೆಯಲ್ಲಲ  ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ ಹೇಳಿದಿ್ದ ೋನೆ. ಹಿರಿಯರಾದ್ ಮಾನಯ  ಪ್ರ ತಾಪ್ಚಂದ್ರ  

ಶೆಟ್ಟಟ ಯವರಿಗೂ ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ ಹೇಳುವುದೇನೆೆಂದ್ರೆ,  ನಾವು ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಲ  ಪಿರ ೋಪೇಯಡ ್ 

ಸ್ವಮ ಟ್ಗ ಮಿೋಟ್ರ್್ಗಳನ್ನನ  ಅಳವಡಿಸಬೇಕೆೆಂಬುದ್ರ ಬಗೆೆ  ಯೋಚ್ನೆಗಳನ್ನನ  

ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದಿ್ದ ೋವ. ಸಕಾಗರಿ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಲ  ಪಿರ ೋಪೇಯಡ ್ ಸ್ವಮ ಟ್ಗ ಮಿೋಟ್ರ್್ಗಳನ್ನನ  

ಅಳವಡಿಸಬೇಕೆೆಂಬ ಯೋಚ್ನೆಗಳು ನಮಮ  ಇಲ್ಯಖ್ಯಯಲ್ಲಲ  ನಡೆದ್ಧದ್ದ. ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ನಮಮ  

ಇಲ್ಯಖ್ಯಗೆ ಸುಮಾರು 5792 ಕೋಟ್ಟ ರೂಪ್ರಯಿಗಳಷ್ಟಟ  ಸಕಾಗರಿ ಕಛೇರಿಗಳಿೆಂದ್ 

ಕಡುವಂತಹ್ ಬ್ದಕ ಇದ್ದ. ಹಾಗ್ರಗಿ ಮದ್ಲನೇ ಹಂತದ್ಲ್ಲಲ  ಸಕಾಗರಿ ಕಛೇರಿಗಳು ಎಲೆಲ ಲ್ಲಲ  

ಇವ, ಅಲ್ಲಲ  ಪಿರ ೋಪೇಯಡ ್ ಸ್ವಮ ಟ್ಗ ಮಿೋಟ್ರ್್ಗಳನ್ನನ  ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, 
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ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟ ಡಗಳನ್ನನ  ನಿಮಾಗಣ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  temporary connection ಅನ್ನನ  

ಯಾರು  ತೆಗೆದ್ಯಕಳುಳ ತಾು ರೋ, ಅೆಂತಹ್ವರಿಗೆ ಇದ್ನ್ನನ  ಅಳವಡಿಸಬೇಕೆೆಂಬ 

ಯೋಚ್ನೆಯನ್ನನ  ಮಾಡಿದಿ್ದ ೋವ.  

(ಮುೆಂದ್ಯ) 

(795) 20.09.2021, 11.40, ಟ್ಟಸಿಹೆಚ್-ಎೆಂಡಿ                            (ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಉಪ್ಸಿಿ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ವಿ.ಸುನಲ ಕುರ್ಮರ (ಮಂದ್ಯ):-  

 

ಇನ್ನನ ್ ಮೂರನೆಯದಾದಾಗಿ,್ ನಾವು್ ಈಗ್ರಗಲೇ್ 27್ AMRUT (Atal Mission For 

Rejuvenation And Urban Transformation) City ಗಳನ್ನನ ್ ಗುತಿಗಸಿದ್ದ.್ ಆ್ AMRUT City್

ಗಳಲ್ಲಲ ್ ಪ್ರ ಯೋಗಿಕವಾಗಿ್ ಅದ್ನ್ನನ ್ ಮಾಡಬೇಕು.್ ್ ಅದ್ರ್ ಸ್ವಧಕ-ಭಾದ್ಕವನ್ನನ ್

ನೋಡಿಕೆಂಡು್ಯೋಚ್ನೆ್ಮಾಡಬೇಕದ್ದ.್ ್ ಕೇೆಂದ್ರ ್ ಸಕಾಗರ್ ನಿಮಗೆ್ ಈ್ ರಿೋತಿ್ ಎಲೆಲ ಲ್ಲಲ ್

losses್ಆಗುತಿು ದ್ದ,್ಶೇ.15್ಗಿೆಂತ್ಹೆಚುಚ ್loss್ಆಗುತಿು ರುವಂಥ್ಸಿಟ್ಟಗಳು್ಯಾವುದ್ಯ್ಇದ್ದಯೋ,್

ಅಲ್ಲಲ ್ ಇದ್ನ್ನನ ್ ಅಳವಡಿಸಿಕಳುಳ ವುದ್ಕೆಕ ್ ಯೋಚ್ನೆ್ ಮಾಡಿ್ ಎನ್ನನ ವಂಥ್ ಮಾತನ್ನನ ್

ಹೇಳಿದಿಾರೆ.್ ್ಈಗ್ರಗಲೇ್ಈ್ಮೂರು್ಸಂಗತಿಗಳನ್ನನ ್ಅಳವಡಿಸಿಕಳುಳ ತೆು ೋವ್ಎನನ ತಕಕ ೆಂಥ್

ಮಾತನ್ನನ ್ ನಾವು್ ಕೇೆಂದ್ರ ್ ಸಕಾಗರಕೆಕ ್ ಸಪ ಷ್ಟ ಪ್ಡಿಸಿದಿ್ದ ೋವ.್ ಎರಡನೆಯದಾಗಿ,್ ಮಾನಯ ್

ಸದ್ಸಯ ರು್ pre-paid್ smart್ meterಗಳ್ ಮಾರುಕಟೆಟ ಗಳ್ ಬ್ಲೆ್ ಎಷ್ಟಟ ್ ಎನ್ನನ ವುದ್ನ್ನನ ್

ವಚರವನ್ನನ ್ ಉಲೆಲ ೋಖ್್ ಮಾಡಿದಿಾರೆ.್ ್ ಈಗ್ರಗಲೇ್ ನಾವು್ ಅದ್ನ್ನನ ್ ಏನೂ್ ಯೋಚ್ನೆ್

ಮಾಡಿಲಲ .್ ಮತೆು ್ ಏನಾದ್ರೂ್ ಈ್ ಮಿೋಟ್ರ್್ನ್ನನ ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕೆೆಂದ್ರೆ್ ಗ್ರರ ಹ್ಕರ್ ಮೇಲೆ್

ಹೊರೆ್ಹಾಕುವುದ್ಧಲಲ .್ಇದ್ನ್ನನ ್ನೇರವಾಗಿ್ESCOM್ (Electricity್Supply್Company)್ನವರೇ್

ಭರಿಸಬೇಕೆೆಂದ್ಯ್ ಹೇಳಿದಿ್ದ ೋವ.್ ್ ಎಲೂಲ ್ ತಾತಾಕ ಲ್ಲಕವಾಗಿ್ ಅಳವಡಿಸುವುದ್ಧಲಲ .್ ಅದ್ನ್ನನ ್

ESCOM್ ನವರು್ ಭರಿಸುತಾು ರೆ.್ ್ ಹೊಸ್ ಮಿೋಟ್ರ್್ಗಳನ್ನನ ್ ಸಕಾಗರಿ್ ಕಚೇರಿಗಳ್ ಮೇಲೆ್

ಮಾಡಿದಾಗಲೂ್ಕೂಡ್ ಹೆಸ್ವಕ ೆಂನವರೇ್ ಭರಿಸುತಾು ರೆಯೇ್ ವನಃ್ ಗ್ರರ ಹ್ಕರ್ಮೇಲೆ್ ಎಲೂಲ ್

ಕೂಡ್ಹಾಕುವುದ್ಧಲಲ .್ ್ಮಾನಯ ್ಕುಟ್ಟೋರ್ಜೊಯ ೋತಿ್ಮತ್ತು ್ನಿರಂತರ್ಜೊಯ ೋತಿ್ಯೋಜನೆಯಡಿ್

ವದ್ಯಯ ತ್್ಸಂಪ್ಕಗವನ್ನನ ್ pre-paid್ smart್ meterಗಳನ್ನನ ್ ಅಳವಡಿಸಲ್ಯಗುವುದೇ್ಎೆಂದ್ಯ್

ಕೇಳಿದಿಾರೆ.್ ಇದ್ಕೆಕ ್ ಏನೂ್ ಅನವ ಯವಾಗುವುದ್ಧಲಲ .್ ಆ್ಯೋಜನೆಯ್ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಗಳಿಗೆ್

ಏನೂ್ಮಾಡುವುದ್ಧಲಲ .್್ 
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 ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತಾಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಿಟ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಒೆಂದ್ಯ 

ವಚರವನ್ನನ  ಪ್ರ ಸ್ವು ಪ್ ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಸಕಾಗರದ್ಧೆಂದ್ ಮತ್ತು  ಸ್ವವಗಜನಿಕರಿೆಂದ್ 

ಬಂದ್ಧರತಕಕ ೆಂಥ ಆಕೆಷ ೋಪ್ಣೆಗಳು ಈ ವಚರ ಸಕಾಗರದ್  ಗಮನಕೆಕ  ಬಂದ್ಧಲಲ . ಅದ್ಯ ಕೇೆಂದ್ರ  

ಸಕಾಗರದ್ಲೆಲ ೋ ಇದ್ದ.  ರಾಜಯ  ಸಕಾಗರದ್ಧೆಂದ್ ಏನ್ನ ಆಕೆಷ ೋಪ್ ಹಾಕದಿ್ಧ ೋರಿ ಎೆಂದ್ಯ ತಮಗೆ 

ಗತಿು ಲಲ ದ್ಧದಿ್ ರೆ; ಅದ್ರ ಬಗೆೆಯೂ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಹೇಳಬೇಕಲಲ ವೇ? ರಾಜಯ  ಸಕಾಗರ  

ಅದ್ಕೆಕ  ಏನ್ನ ಆಕೆಷ ೋಪ್ ಸಲ್ಲಲ ಸಿದ್ದ. ಒೆಂದ್ಯ ವೇಳೆ ಆಕೆಷ ೋಪ್ ಸಲ್ಲಲ ಸಿದಿ್ ರೆ, ಏನ್ನ ಕಾರಣವನ್ನನ  

ಕಟ್ಟಟ ದ್ದ. ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಒಳೆಳ ಯದ್ಯ ಆಗುತು ದ್ದಯೇ? ಅವರು ದ್ಯಡುಡ  ಕಟ್ಟ  ಕೂಡಲೇ ನಾವು 

ಅಳವಡಿಸುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗುತು ದ್ದಯೇ?  ಶೇ.15 ರಷ್ಟಟ  loss ಆಗುತು ದ್ದೆಂದ್ಯ ಹೇಳಿದ್ ಕೂಡಲೇ 

ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಕಾಗರಿ ಕಟ್ಟ ಡಗಳಲೆಲ ಲ್ಯಲ  ಹಾಕುತಿು ದಿ್ಧ ೋರಲ್ಯಲ , ಅಲ್ಲಲ ಗೆ ಹಾಕುವುದ್ಯ ಅವಶ್ಯ ಕತೆ 

ಇದ್ದಯೇ? ಸಕಾಗರಕೆಕ  ಪ್ರ ಥಮ ಬ್ದರಿಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಬರತಕಕ ೆಂಥ 

ಸಂದ್ಭಗದ್ಲ್ಲಲ  ನಾವು ಮಾಡಿರತಕಕ ೆಂಥದಿ್ಯ  ಸರಿಯಾಗಿದ್ದ, ಅದ್ನ್ನನ  ಮಾಡಲೇಬೇಕು 

ಎನ್ನನ ವುದ್ಯ ಮನವರಿಕೆಯಾಗಬೇಕು.  ಇದ್ರಲ್ಲಲ  ಸಕಾಗರಕೆಕ  ಅಸಪ ಷ್ಟ ತೆ ಇದ್ದ. ಇದೇ ಸಕಾಗರ 

ಈ ಹಿೆಂದ್ಧನ ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳು ಮತ್ತು  ಹಿೆಂದ್ಧನ ಮುಖ್ಯ  ಕಾಯಗದ್ಶ್ಗಯವರು ಈ ಬಗೆೆ  

ಆಕೆಷ ೋಪ್ವನ್ನನ  ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸಿರುವುದ್ಯ ತಮಮ  ಕಡತಲೆಲ ೋ ಇದ್ದ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿೆಂದ್ 

ಇದ್ನ್ನನ  ಇಲ್ಲಲ  ಅಳವಡಿಸುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗುವುದ್ಧಲಲ ವೆಂದ್ಯ ನಾನ್ನ ಈ ಹಿೆಂದ್ದ ಕೇಳಿದಂಥ ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ 

ಉತು ರವನ್ನನ  ಕಟ್ಟಟ ದಿಾರೆ.  ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಆ ಆಕೆಷ ೋಪ್ಣೆ ಸಲ್ಲಲ ಸಿರುವುದ್ಯ ಏನಾಗಿದ್ದಯೆಂದ್ಯ 

ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು.  ಆದ್ರೆ ಇವತಿು ಗೂ ಕೂಡ ಅದ್ನ್ನನ  ಅಳವಡಿಸುತೆು ೋವ ಎನನ ತಕಕ ೆಂಥ 

ಮಾತನ್ನನ  ಹೇಳುತಿು ದಿಾರೆ. ಇವತಿು ಗೂ ಸಹ್ ಈ ಘಳಿಗೆವರೆಗೆ ಅದ್ರ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಟ  ಎೆಂದ್ಯ 

ಗತಿು ಲಲ .  ಮತೆು  ಗ್ರರ ಹ್ಕರಿಗೆ ಅದ್ರ ಹೊರೆ ಬರುವುದ್ಧಲಲ ವೆಂದ್ಯ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಒೆಂದ್ಯ 

ಭರವಸೆಯನ್ನನ  ಕಟ್ಟ ರು.  ನಾವು ಅದ್ನ್ನನ  ಸ್ವವ ಗತ ಮಾಡುತೆು ೋವ.  ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ 

ಪ್ರ ಯೋಜನ ಮತ್ತು  ಅದ್ರಿೆಂದ್ ಆಗತಕಕ ೆಂಥ ತ್ತೆಂದ್ರೆ, ಅದ್ನೂನ  ಸಹ್ ಆಲೋಚ್ನೆ 

ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು .  ಮತೆು  ಯಾವುದೇ ಸಂದ್ಭಗದ್ಲ್ಲಲ  ರೈತರಿಗೆ ಇದ್ನ್ನನ  ಅಳವಡಿಸಬ್ದರದ್ಯ.  

ಏಕೆೆಂದ್ರೆ ಅದ್ಯ ಸಕಾಗರಕೆಕ  ಸ್ವಧಯ ವೂ ಆಗುವುದ್ಧಲಲ  ಮತ್ತು  ಒಳೆಳ ಯದೂ ಅಲಲ .  

 ಶಿರ ೋ ವಿ.ಸುನಲ  ಕುರ್ಮರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಾನ್ನ ಈ ಸದ್ನದ್ 

ಮುಖಾೆಂತರ ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಿಗೂ ಕೂಡ ವನಂತಿ ಮಾಡುತೆು ೋನೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕೂಕ  

smart meter ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ pre-paid meter ಆಗಲ್ಲ ರೈತರ ಕೃಷ್ ಪಂಪ್್ ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು 

ಅಳವಡಿಸುವುದ್ಧಲಲ . ಇದ್ನ್ನನ  ನಾನ್ನ ಮತೆು  ಮತೆು  ಸಪ ಷ್ಟ ಪ್ಡಿಸುತಿು ದಿ್ದ ೋನೆ. ಯಾವುದೇ 

ಕಾರಣಕೂಕ  ಕೂಡ ನಾವು ಇದ್ರಲ್ಲಲ  ಪ್ರ ಯೋಗ ಮಾಡುವುದ್ಧಲಲ . ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಮಾನಯ  
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ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ಪ್ರ ತಾಪ್್ಚಂದ್ರ  ಶೆಟ್ಟಟ ಯವರು ಆಕೆಷ ೋಪ್ಣೆ ಕುರಿತಂತೆ ಹೇಳಿದಿಾರೆ.  ಸಕಾಗರ 

ಎರಡ್ಮಮ ರು ವಷ್ಯಗಳನ್ನನ  ಈಗ್ರಗಲೇ ಕಟ್ಟಟ ದಿ್ದ ೋವ. ನಾನ್ನ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಎಲ್ಯಲ  

ಗ್ರರ ಹ್ಕರಿಗೆ 2025 ರಳಗೆ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಸ್ವಧಯ ವದ್ದಯೇ ಎನ್ನನ ವಂಥ ಮಾತನ್ನನ  ಕೇೆಂದ್ರ  

ಸಕಾಗರ ಕೇಳಿದ್ದ. ನಿಮಗೆ RDSS (Revamped Distribution Sector Scheme) ನಲ್ಲಲ  ಹ್ಣ 

ಕಡಬೇಕೆೆಂದ್ರೆ, ನಿೋವು ಪ್ರರ ಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಎನನ ತಕಕ ೆಂಥದಿ್ನ್ನನ  ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಕಾಗರ 

ಹೇಳಿತ್ತು .  ಅದ್ಕೆಕ  ನಾವು ಈಗ ಅದ್ನ್ನನ  ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗುವುದ್ಧಲಲ . ಇದ್ನ್ನನ  ನಾವು 

ಪ್ರಿಶ್ೋಲ್ಲಸುತೆು ೋವ ಎನನ ತಕಕ ೆಂಥ ಮಾತನ್ನನ  ಹೇಳಿದಿ್ದ ೋವ.  ಮತೆು  ಸ್ವವಗಜನಿಕರು ಎಷ್ಟಟ  

ಆಕೆಷ ೋಪ್ಣೆಗಳನ್ನನ  ಕಟ್ಟಟ ದಿಾರೆ ಎೆಂದ್ಯ ತಕ್ಷಣಕೆಕ  ನನನ  ಹ್ತಿು ರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲಲ . ನಾನ್ನ 

ಅದ್ನ್ನನ  ತರಿಸಿಕೆಂಡು ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರ ಗಮನಕೆಕ  ತರುವಂಥ ಪ್ರ ಯತನ ವನ್ನನ  

ಮಾಡುತೆು ೋನೆ.  ಇನ್ನನ  ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ನಾವು ಈಗ್ರಗಲೇ ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರದ್ಲ್ಲಲ  ಒೆಂದ್ಯ 

ಲಕ್ಷ ಮಿೋಟ್ರ್್ಗಳನ್ನನ  ಪ್ರರ ಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದಿ್ದ ೋವ. ಇದ್ರ ಸ್ವಧಕ-ಬ್ದಧಕವನ್ನನ  ಚ್ರ್ಚಗ 

ಮಾಡುತಿು ದಿ್ದ ೋವ. ಇದ್ರಲ್ಲಲ  ಏನ್ನ ಒಳಳ ಯದಾಗಿದ್ದ, ಇದ್ರಲ್ಲಲ  ಏನ್ನ ಸಮಸೆಯ ಯಾಗಿದ್ದ 

ಎನ್ನನ ವುದ್ನ್ನನ  ಅಥಗ ಮಾಡಿಕೆಂಡು ನಂತರ ಅದ್ನ್ನನ  ಕಡಿಮ್ಮ losses  ಇರುವಂಥ 

ಪ್ಟ್ಟ ಣಗಳಿಗೆ ವಸು ರಿಸಬಹುದೇ ಎೆಂದ್ಯ ಚಿೆಂತನೆ ಹಂತದ್ಲ್ಲಲ ದಿ್ದ ೋವ.   ಇನೂನ  ಅದ್ನೂನ  

ಕೂಡ ಅೆಂತಿಮ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಹೊೋಗಿಲಲ .  
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಾ .927 

(ಉತ್ು ರ ಲಗತಿು ಸಿದ್ದ) 

 

ಶಿರ ೋ ವಿಜಯ್  ಸಿಂಗ  (ಶಿರ ೋ ರ್ಮನೆ ಶಿರ ೋನವಾಸ್ ರವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಉತು ರವನ್ನನ  ಕಟ್ಟಟ ದಿಾರೆ.  ಕೃಷ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ 

ಕಾಯಗಗಳಲ್ಲಲ  transformers ಸುಟ್ಟಟ ಗ ರೂ.10,000/-ಗಳನ್ನನ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟ ರೆ 

ಮಾತರ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು transformers ನ್ನನ  ಒೆಂದೇ ದ್ಧನದ್ಲ್ಲಲ  ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ. 

ಮತೆು  transportation ಅನ್ನನ  instal ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ರೈತರೇ 

ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ಅವರು ಒತಾು ಯಿಸುತಿು ದಿಾರೆ.  ಮತೆು  ನಮಮ  ಕಲ್ಯಯ ಣ ಕನಾಗಟ್ಕ ಹಾಗೂ 

ಉತು ರ ಕನಾಗಟ್ಕದ್ ಭಾಗದ್ಲ್ಲಲ  ಹ್ಳಿಳ ಗಳಲ್ಲಲ  ಈ ಸಮಸೆಯ ಗಳು ಬಹ್ಳಷ್ಟ ದ್ದ. ಇದ್ನ್ನನ  ಆದ್ಷ್ಟಟ  

ಬೇಗ ಬಗೆಹ್ರಿಸಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ನಾನ್ನ ಈ ಸದ್ನದ್ ಮೂಲಕ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರನ್ನನ  

ಒತಾು ಯಿಸುತಿು ದಿ್ದ ೋನೆ.  

 ಶಿರ ೋ ವಿ.ಸುನಲ  ಕುರ್ಮರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  Transformers ಸುಟಟ  

ಹೊೋದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಲ  ರೈತರೇ ಅವುಗಳನ್ನನ  ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ 

ಎನನ ತಕಕ ೆಂಥ ಮಾತನ್ನನ  ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಏನ್ನ ನನನ  ಗಮನಕೆಕ  ತಂದ್ಧದಿಾರೆ, ನನಗೂ 

ಕೆಲವು ಆ ರಿೋತಿಯಾದಂಥ ದೂರುಗಳು ಬಂದ್ಧವ.  ನಾನ್ನ ಈಗ್ರಗಲೇ ಹಿರಿಯ 

ಅಧಿೋಕಾರಿಗಳಲೂಲ  ಸಪ ಷ್ಟ ಪ್ಡಿಸಿದಿ್ದ ೋನೆ.  ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕೂಕ  ಈ ರಿೋತಿ ರೈತರ 

ವಾಹ್ನಗಳನ್ನನ  ಬಳಸಿಕಳಳ ಬೇಡಿ. ಅದ್ಕೆಕ  ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಯಲ  ವಾಹ್ನಗಳನ್ನನ  ನಿೋವೇ 

ತಕ್ಷಣ ನಿಮಮ  ನಿಮಮ  division ಗಳಲ್ಲಲ  ಬಳಸಿಕೆಂಡು ತಕ್ಷಣವೇ replace ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  

ಬೇಕಾದಂಥ ಕರ ಮಗಳನ್ನನ  ಕೈಗಳಳ ಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ಹೇಳಿದಿ್ದ ೋವ. ಅದ್ಕೆಕ   ನಾನ್ನ ನಿಮ್ಮಮ ಲಲ ರ 

ಸಹ್ಕಾರವನ್ನನ  ಕೇಳುತಿು ದಿ್ದ ೋನೆ. ನಾವು ಇಲ್ಯಖ್ಯಯ 100 ದ್ಧನಗಳ ಕಾಯಗಕರ ಮದ್ಲ್ಲಲ  

ಯೋಚ್ನೆಯನ್ನನ  ಮಾಡಿದಿ್ದ ೋವ.  Transformer ಸುಟಟ ಹೊೋದ್ರೆ 24 ಗಂಟೆಯಳಗೆ ಅದ್ನ್ನನ  

replace ಮಾಡಬೇಕು ಎನನ ತಕಕ ೆಂಥ ಯೋಚ್ನೆಯನ್ನನ  ನಾನ್ನ ಈಗ್ರಗಲೇ ಮಾಡಿದಿ್ದ ೋನೆ. 

ಅದ್ಕೆಕ  ನಿಮ್ಮಮ ಲಲ ರ ಸಹ್ಕಾರ ಬೇಕು. ಈ ಹಿನೆನ ಲೆಯಲ್ಲಲ  ಅದ್ಕೆಕ  ಏನೇನ್ನ ಪೂರಕ 

ತಯಾರಿಗಳನ್ನನ  ಮಾಡಿಕಳುಳ ವುದ್ಕೆಕ  ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತು ದ್ದಯೋ ಅದ್ದಲಲ ವನೂನ  ಕೂಡ 

ಮಾಡಿಕಳುಳ ವುದ್ಕೆಕ  ನಾವು ಮಾಡಿದಿ್ದ ೋವ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯು ಎಷ್ಟಟ  ವೇಗವಾಗಿ ಇದ್ನ್ನನ  

ಕಾಯಗರೂಪ್ಕೆಕ  ತರುವುದ್ಕೆಕ  ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತು ದೋ ಅಷ್ಟಟ  ಬೇಗ ಕಾಯಗರೂಪ್ಕೆಕ  

ತರಲ್ಯಗುವುದ್ಯ.  ರೈತರ ಗದಿ್ದ  ನಡುವ ಬ್ಳೆದ್ಯ ನಿೆಂತಿದಿ್ ೆಂತಹ್ ಪೈರುಗಳ ನಡುವ 

ವಾಹ್ನಗಳು ಹೊೋಗುವುದ್ಕೆಕ  ಕಷ್ಟ  ಆಗಬಹುದ್ಯ.  ಆದ್ರೆ ಉಳಿದ್ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಲ  24 
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ಗಂಟೆಯಳಗೆ replace ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಯಲ  ಕರ ಮಗಳನ್ನನ  

ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ಯೋಚ್ನೆಗಳನ್ನನ  ಮಾಡುತಿು ದಿ್ದ ೋವ.   

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

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ಇದ್ಯ ತಮಮ  ಗಮನಕೂಕ  ಕೂಡ ಬಂದ್ಧದ್ದ. ತಾವು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಕರು. 

Transformer ಸುಟ್ಟ ರೆ ಬದ್ಲ್ಯವಣೆ ಮಾಡಲು ಸುಮಾರು 15 ದ್ಧವಸಗಳು, 20 ದ್ಧವಸಗಳು 

ಮತ್ತು  ತಿೆಂಗಳು ತೆಗೆದ್ಯಕಳುಳ ತಾು ರೆ.  ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಏನ್ನ ಕಡಬೇಕಾದಾಗ ವಯ ವಸಿೆ  

ಮಾಡುವಾಗ; ಇದ್ಯ ಬಹ್ಳ serious ವಚರ. ಈಗ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು, you cannot take it so 

lightly.  ಸುಮಾರು ಒೆಂದ್ಯ ತಿೆಂಗಳು, ಒೆಂದೂವರೆ ತಿೆಂಗಳು ಮತ್ತು  ಎರಡು ತಿೆಂಗಳು. ಜನ 

ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಗಳ್ಳದ್ ನಾವೇ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾೆಂತರ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸವ ಲಪ  

ತವ ರಿತವಾಗಿ ಮಾಡುತಾು ರೆ.  ಇಲಲ ವೆಂದ್ರೆ ಮಾಡುವುದ್ಧಲಲ . ಬಹುತರವಾಗಿ ಕನಾಗಟ್ಕ 

ರಾಜಯ ದ್ಲ್ಲಲ  ಎಲೂಲ  24 ಗಂಟೆಯಳಗೆ ಒೆಂದ್ಯ transformer replace ಆಗಿಲಲ . ದ್ಧನನಿತಯ  

ರೈತರು ಅವರ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಅಡಾಡ ಡಿಕೆಂಡು ಹೊೋಗುತಿು ದಿಾರೆ.  ಆಮೇಲೆ transformer 

ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೈತರೇ ವಾಹ್ನಗಳನ್ನನ  ತೆಗೆದ್ಯಕೆಂಡು ಹೊೋಗಬೇಕು. ಮತೆು ೋ ಅವರೇ ಅದ್ನ್ನನ  

ಜೊೋಡಿಸಬೇಕು. ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಗಳು ಕೂಡ ಸಹ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದ್ಧಲಲ . ಬಹುತರವಾಗಿ ರೈತರು 

ಒೆಂದೆಂದ್ಯ ಪಿೋಕ್ನೆನ ೋ ಕಳೆದ್ಯಕೆಂಡಿದಿಾರೆ. ಇದ್ಯ ನಿಮಗೂ ಬಹ್ಳಷ್ಟಟ  ಗತಿು ದ್ದ. ಆದ್ರೆ 

ಇದ್ನ್ನನ  ಅಷ್ಟಟ  light ಆಗಿ ತೆಗೆದ್ಯಕಳುಳ ವಂಥ ವಷ್ಯವಲಲ . Itʼs್ a್very್ serious್matter.್

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ನಾವು 24 ಗಂಟೆಯಳಗೆ ಅದ್ನ್ನನ  ಅಳವಡಿಸಲು ಸಹ್ಕಾರ 

ನಿೋಡಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು. 24 ಗಂಟೆಯಳಗೆ transformer replace ಆಗಿ ರೈತರ ಬ್ಳೆ 

ಉಳಿಯಿತೆೆಂದ್ರೆ ಪಿೋಕ್ ಉಳಿಯಿತೆೆಂದ್ರೆ ನಾನ್ನ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಧನಯ ವಾದ್ಗಳನ್ನನ  

ಹೇಳುತೆು ೋವ.  ಇದ್ರಲ್ಲಲ  ನಮಮ  ಸಹ್ಕಾರ ಏನಿದ್ದ?  ಸಕಾಗರ ಅದ್ಕೆಕ  ಕರ ಮ ಕೈಗಳಳ ಬೇಕು.  

ಬಹ್ಳ ವಾಯ ಪ್ಕವಾದಂಥ ಭರ ಷ್ಟಟ ಚರ ಇದ್ದ.  ಪ್ರಪ್, ಆ ಬಡ ಆ ರೈತ ಕಷ್ಟ ಪ್ಟಟ  ಬ್ಳೆ 

ಬ್ಳೆದ್ಧರುತಾು ನೆ. ಆದ್ರೆ transformer ಸುಟಟ ಹೊೋಗುತು ದ್ದ.  ಅವನಿಗೆ ಒೆಂದ್ಯ ಬ್ದರಿ ನಿೋರು 

ಹಾಯಿಸುವುದ್ಯ ತಪಿಪ ದ್ರೆ ಆ ಪಿೋಕ್ ಹೊೋಗಿಬಿಡುತು ದ್ದ.  ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ  ರೈತ ಬಹ್ಳ ದಡಡ  

ಪ್ರ ಮಾಣದ್ಲ್ಲಲ  ರೈತ ಹಾನಿಯನ್ನನ  ಅನ್ನಭವಸುತಾು ನೆ.  ಅದ್ಕಾಕ ಗಿ ಸಕಾಗರ ಸರಿಯಾದಂಥ 

ಕರ ಮ ಕೈಗಳಳ ಬೇಕು. ಇದ್ರಲ್ಲಲ  ಭರ ಷ್ಟಟ ಚರ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕಳಳ ಬೇಕು.  Transformer 

burn ಆದ್ಲ್ಲಲ  within 24 hours it should be replaced. Report ಮಾಡಬೇಕು ಎನನ ತಕಕ ೆಂಥ 

ಏನಾದ್ರೂ ಕಟಟ ನಿಟ್ಟಟ ನ ಕರ ಮ ತೆಗೆದ್ಯಕೆಂಡರೆ ರೈತರನ್ನನ  ಉಳಿಸಿದಂತಾಗುತು ದ್ದ.  
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 ಶಿರ ೋ ವಿ.ಸುನಲ  ಕುರ್ಮರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಹಿರಿಯ 

ಸದ್ಸಯ ರಾದಂಥ ಮಾನಯ  ಎಸ್. ಆರ್್.ಪ್ರಟ್ಟೋಲ್ರವರು ಒಳೆಳ ಯ ಸಲಹೆಗಳನ್ನನ  ಕಟ್ಟಟ ದಿಾರೆ.  

24 ಗಂಟೆಯಳಗೆ transformer replace ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಏನೇನ್ನ ಕರ ಮಗಳನ್ನನ  

ತೆಗೆದ್ಯಕಳುಳ ವುದ್ಕೆಕ  ಆಗುತು ದೋ ಅದ್ದಲಲ ವನೂನ  ಕೂಡ ಮಾಡುತಿು ದಿ್ದ ೋವ. ಈಗ್ರಗಲೇ ಎಲ್ಯಲ  

divisionಗಳಲ್ಲಲ  transformer bank ಗಳನ್ನನ  ಪ್ರರ ರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಲ  ಎಷ್ಟಟ  ನಮಗೆ 

ಸ್ವಟ ಕ್ ಇಡುವುದ್ಕೆಕ  ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತು ದ್ದೆಂದ್ಯ ಯೋಚ್ನೆಮಾಡಿಕೆಂಡು ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  

ಪ್ರರ ರಂಭ ಮಾಡಿದಿ್ದ ೋನೆ.  ಖಂಡಿತವಾಗಿಯು ನಾವು ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರೆಲಲ ರ ಸಹ್ಕಾರ 

ಪ್ಡೆದ್ಯಕೆಂಡು ಅತಯ ೆಂತ ಶ್ೋಘರ ವಾಗಿ 24 ಗಂಟೆಯಳಗೆ transformer replace 

ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಏನೇನ್ನ ಕರ ಮಗಳನ್ನನ  ತೆಗೆದ್ಯಕಳುಳ ವುದ್ಕೆಕ  ಆಗುತು ದೋ ಅದ್ನ್ನನ  

ಮಾಡುತೆು ೋವ. ಮತೆು  ಟ್ಟ.ಸಿ.ಗಳನ್ನನ  ರಿೋಪ್ಲ ೋಸ್ ಮಾಡುವುದ್ರಲ್ಲಲ  ಯಾವುದಾದ್ರು ಕೆಳ 

ಹಂತದ್ಲ್ಲಲ ರುವಂತಹ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರೈತರಿೆಂದ್ ಹ್ಣ ವಸೂಲ್ಲ ಮತ್ತು  ಇತಾಯ ದ್ಧ ಏನಾದ್ರೂ 

ಮಾಡಿದಿಾರೆೆಂದ್ಯ ನನನ  ಗಮನಕೆಕ  ತಕ್ಷಣವೇ ತಂದ್ರೆ, ನಾನ್ನ ಅಧಿವೇಶ್ನ ಮುಗಿದ್ ನಂತರ, 

ಎಲ್ಯಲ  ಜಲ್ಯಲ ವಾರು ಪ್ರ ವಾಸ ಮಾಡುತಿು ದಿ್ದ ೋನೆ. ಆ ರಿೋತಿಯಾದಂಥ ನಿದ್ಧಗಷ್ಟ ವಾದ್ 

ದೂರುಗಳು ಬಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಸಿ ಳದ್ಲೆಲ ೋ ಅವರ ವರುದಿ್  ಕರ ಮಗಳನ್ನನ  ಕೈಗಳುಳ ತೆು ೋವ.  

 ಶಿರ ೋ. ಅ.ರ್ದವೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಪ್ರ ಶೆನ  ಸಂಖ್ಯಯ .820. 

ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಾ .820 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಅ.ದೇವೇಗೌಡರವರೇ ನಿಮಮ  ಪ್ರ ಶೆನ  

ವಗ್ರಗವಣೆಯಾಗಿದ್ದ. 

 ಶಿರ ೋ. ಅ.ರ್ದವೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಆಯಿತ್ತ. 
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಾ .875 

(ಉತ್ು ರ ಲಗತಿು ಸಿದ್ದ) 

 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಉತು ರವನ್ನನ  

ಒದ್ಗಿಸಿದಿಾರೆ.  ಆದ್ರೆ ಮನೆನ  ದ್ಧವಸ ದ್ಧನಾೆಂಕ 23.08.2021ರಂದ್ಯ ತಮಮ  ಕಚೇರಿಯಲೆಲ ೋ ಈ 

ಸಂಬಂಧ ಒೆಂದ್ಯ ಸಭೆ ನಡೆದ್ಧದ್ದ.  ನನನ  ಮೂಲಭೂತವಾದ್ ಪ್ರ ಶೆನ  ಏನೆೆಂದ್ರೆ, ಸದ್ರಿ 

ಉಪ್ನಾಯ ಸಕರನ್ನನ  ಖಾಯಂಗಳಿಸುವ ಚಿೆಂತನೆ ಸಕಾಗರದ್ ಮುೆಂದ್ಧದ್ದಯೇ ಎೆಂದ್ಯ ಪ್ರ ಶೆನ  

ಕೇಳಿದಿ್ದನ್ನ. ಆದ್ರೆ ಸಕಾಗರ “ಇೆಂತಹ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರ ಸ್ವು ವನೆ ಸಕಾಗರದ್ ಮುೆಂದ್ದ 

ಇರುವುದ್ಧಲಲ ”್ಎೆಂದ್ಯ  ಹೇಳಿದ್ದ. 

(ಮಂದ್ಯ...) 

(796)20.9.2021/11.50/ಎಂ.ಎಂ-ಎಂ.ಡ್ತ 

(ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಉಪ್ಸಿಿ ತಿ) 

 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ (ಮಂದ್ಯ):-  

ಅವರ ಗೌರವ ಧನವನ್ನನ  ಹೆಚಿಚ ಸುತಿು ೋರಾ ಎೆಂದ್ಯ ಪ್ರ ಶೆನ  ಇದ್ದ.  ಇವರು ಕಟ್ಟಟ ರುವ ಉತು ರ 

ಹೇಗಿದ್ದ ಎೆಂದ್ರೆ ಕೋವಡ್ಗಿೆಂತ ಭಯಾನಕವಾಗಿದ್ದ.  ಇದ್ಕೆಕ  ಬಹ್ಳ ಹೆದ್ರಬೇಕಾಗಿದ್ದ.  

ಕೋವಡ್ಗೂ ಹೆದ್ರಬೇಕಾಗಿಲಲ .  ಅದ್ನ್ನನ  vaccine ಕಟಟ  ಸವ ಲಪ  ತಡೆಯುತಿು ದಿ್ಧ ೋರಿ.  ನಿಮಮ  

ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಲಯೂ ಕೂಡ ಮನೆನ  ದ್ಧವಸ ಸಭೆ ಆಗಿದ್ದ.  ಮಾನಯ  ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಗೆ 

ಕಳೆದ್ ಎರಡು ವಷ್ಗದ್ಧೆಂದ್ ಪ್ರಿ ಪ್ರಿಯಾಗಿ ವಧಾನಮಂಡಲದ್ಲ್ಲಲ  ಮತ್ತು  ಸಭೆಗಳಲ್ಲಲ  ನಾವು 

ಹೇಳುತಿು ದಿ್ದ ೋವ.  ಇವರ ಪ್ರಿಸಿಿ ತಿ ಸರಿಯಿಲಲ , ಈ ಹಿೆಂದ್ಧನ ಸಕಾಗರ ಒೆಂದ್ಯ ನಾಯ ಯಾಧಿೋಶ್ರ 

ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿತ್ತು . ಆ ವರದ್ಧಯನೂನ  ತೆಗೆದ್ಯಕಳಿಳ . ಬೇರೆ ರಾಜಯ ಗಳಿೆಂದ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವರ 

ಪ್ರಿಸಿಿ ತಿಯನ್ನನ  ಸುಧಾರಿಸುವುದ್ಕೆಕ  ಏನ್ನ ಮಾಡಿದಿಾರೆ ಆ ಮಾಹಿತಿಯನೂನ  ತರಿಸಿಕಳಿಳ . 

ಅತಿರ್ಥ ಉಪ್ನಾಯ ಸಕರಿೆಂದ್ಲೇ ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ ಉಳಿದ್ಯಕೆಂಡಿದ್ದ.  14,000 ಅತಿರ್ಥ 

ಉಪ್ನಾಯ ಸಕರಲ್ಲಲ  ಶೇ.53ರಷ್ಟಟ  ಅೆಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 7,000 ಕೂಕ  ಹೆಚುಚ  ಜನ ಮಹಿಳ್ಳ 

ಉಪ್ನಾಯ ಸಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ.  ಅದ್ರಲ್ಲಲ  800ಕೂಕ  ಹೆಚುಚ  ಜನರಿಗೆ ಕುಟೆಂಬ 

ವಾಯ ಜಯ  ಅೆಂದ್ರೆ, ವರ್ಚಛ ೋದ್ನ ವಾಯ ಜಯ  ಪ್ರರ ರಂಭವಾಗಿದ್ದ. ಸಕಾಗರದ್ ಮುೆಂದ್ದ ಇದ್ದಲ್ಯಲ  

ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದ.  ದ್ಯಮಾಡಿ, ಅತಿರ್ಥ ಉಪ್ನಾಯ ಸಕರು ಎಷ್ಟ ೆಂದ್ಯ ಪ್ರಿತಪಿಸುತಿು ದಿಾರೆ, 

ಎಷ್ಟ ೆಂದ್ಯ ಒಳೆಳ ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ. NEP (National Education Policy) ಜ್ಞರಿಗೆ 
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ತರುವುದ್ಕೆಕ ; ಭಾರತ ದೇಶ್ದ್ಲ್ಲಲ ಯೇ ಮದ್ಲ ಬ್ದರಿಗೆ NEP ಜ್ಞರಿಗೆ ತರಲು ಹೊರಟ್ಟದಿಾರೆ.  

ಇೆಂತಹ್ ಸಂದ್ಭಗದ್ಲ್ಲಲ  ಇೆಂತಹ್ ಉತು ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿು ರುವಂತಹ್ ಅತಿರ್ಥ 

ಉಪ್ನಾಯ ಸಕರನ್ನನ  ಸೇವಾ ಸಕರ ಮಾತಿ ಮಾಡುವ ವಚರದ್ಲ್ಲಲ  ಪ್ದೇ ಪ್ದೇ ಈ ರಿೋತಿ ಉತು ರ 

ಕಡುತಾು ರೆ.  ನಾವು ಯಾವ ರಿೋತಿ ಚ್ರ್ಚಗ ಮಾಡುವುದ್ಯ? ನಾನ್ನ ತಮಮ  ಮೂಲಕ ವನಂತಿ 

ಮಾಡುವುದೇನೆೆಂದ್ರೆ, ನಾನ್ನ ಹೆಚುಚ  ಚ್ರ್ಚಗ ಮಾಡುವುದ್ಧಲಲ . ದ್ಯಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಲ  ಅತಿರ್ಥ 

ಉಪ್ನಾಯ ಸಕರಲ್ಲಲ  ಯಾರಿಗೆ ಯು.ಜ.ಸಿ., ನಿಯಮಾವಳಿಯಂತೆ ವದಾಯ ಹ್ಗತೆ ಇದ್ದ, ಅವರಿಗೆ 

ಏನಾದ್ರೂ ಗುತಿು ಗೆ ಆಧಾರದ್ ಮೇಲೆ ಒೆಂದ್ಯ ರಿೋತಿ ವೇತನ ನಿಗದ್ಧ ಮಾಡಿ, ಅವರು 

ನಿವೃತು ರಾಗುವವರೆಗೆ ವೇತನ ತೆಗೆದ್ಯಕಳುಳ ವಂತಹ್ ವಯ ವಸಿೆ  ಮಾಡಿ.  ಉಳಿದ್ವರಿಗೆ, ಯಾರು 

10 ವಷ್ಗಕಕ ೆಂತ ಹೆಚುಚ  ಸೇವ ಸಲ್ಲಲ ಸಿದಿಾರೆ ಅವರನ್ನನ  ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯಲ್ಲಲ  ಬೋಧಕೇತರ 

ಹುದಿ್ದ ಗಳು ಬಹ್ಳಷ್ಟಟ  ಖಾಲ್ಲ ಇವ, ಅವುಗಳನ್ನನ  ಬಹ್ಳಷ್ಟಟ  ವಷ್ಗಗಳಿೆಂದ್ ತ್ತೆಂಬಿಯೇ 

ಇಲಲ .  ಅವರಿಗೆ ಬೋಧಕೇತರ ಹುದಿ್ದ ಗಳನೆನ ೋ ಕಟಟ ಬಿಡಿ.  ಆಗ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ 

ಸಂತ್ತೋಷ್ವಾಗಿ ಹೊೋಗುತಾು ರೆ, ಖಾಯಂ ಆಗಿ ವಲ್ಲೋನಗೆಂಡುಬಿಡುತಾು ರೆ. ಕನೆಯದಾಗಿ 

ನಾನ್ನ ತಮಮ ಲ್ಲಲ  ವನಂತಿ ಮಾಡಿಕಳುಳ ವುದೇನೆೆಂದ್ರೆ, ಪ್ಶ್ಚ ಮ ಬಂಗ್ರಳದ್ಲ್ಲಲ , ಹಿಮಾಚ್ಲ 

ಪ್ರ ದೇಶ್ದ್ಲ್ಲಲ , ಹ್ರಿಯಾಣ ಸಕಾಗರದ್ಲ್ಲಲ , ದ್ದಹ್ಲ್ಲ ಸಕಾಗರದ್ಲ್ಲಲ , ತಮಿಳುನಾಡು 

ಸಕಾಗರದ್ಲ್ಲಲ , ತಿರ ಪುರಾ ಮತ್ತು  ಅಸ್ವಸ ೆಂ ಸಕಾಗರದ್ಲ್ಲಲ  ಇಷ್ಟಟ  ರಾಜಯ ಗಳಲ್ಲಲ  ಅವರಿಗೆ 

ಸೇವಾಭದ್ರ ತೆ ಕಡುವುದ್ಕೆಕ  ಕೆಲವು ಕಡೆ ತಾತಾಕ ಲ್ಲಕವಾಗಿ ಗುತಿು ಗೆ ಆಧಾರದ್ ಮೇಲೆ, 

ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಕರ ಮಾತಿಯನೆನ ೋ ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದಿಾರೆ.  ಪ್ರ ತಿಯಬಬ ರಿಗೂ ಕೂಡ ರೂ. 40,000 /-

ದ್ಧೆಂದ್ ರೂ. 57,000/- ವರೆಗೂ ಅವರಿಗೆ ವೇತನ ಕಡುತಿು ದಿಾರೆ.  xxx 

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ರ್ಮನಾ  ಸದಸಾ ರಾದ ಅರುಣ  ಶಹಾಪುರರವರು ಸದನದಲಿ್ಲ  ಬೇರೆ 

ಸದಸಾ ರ ಟೇಬಲ  ಮಂದ್ದ ನಂತ್ತಕೊಂಡು ಇಂಧನ ಸಚ್ಚವರಾದ ಶಿರ ೋ ವಿ.ಸುನೋಲ  

ಕುರ್ಮರ ರವರ ಜೊತೆಗೆ  ರ್ಮತ್ರ್ನಡುತಿು ದದ ರು) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಅರುಣ್ ಶ್ಹಾಪುರರವರೇ, ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ . 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈ ಪ್ರ ಶೆನ  ಬಗೆೆ  ನನಗೆ ಬಹ್ಳ 

ಸಿಟಟ  ಬಂದ್ಧದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಕಾನೂನ್ನ ನಮಮ ನ್ನನ  ಕಟ್ಟಟ ಹಾಕುತಿು ದ್ದ.  ದ್ಯವಟಟ  ರೂ. 40,000/- 

ದ್ಧೆಂದ್ ರು.    57,000/-ವರೆಗೂ     ಕೂಡ    ಅವರಿಗೆ    ವೇತನ    ಕಡುತಿು ದಿಾರೆ.   10 ವಷ್ಗ 

xxx   ರ್ಮನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರ ಆಜಾಾ ನುಸ್ವರ ಕಡತ್ದ್ರಂದ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದ್ದ  
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 ಪೂರೈಸಿರುವವರಿಗೆ, 10 ವಷ್ಗ ಪೂರೈಸದೇ ಇರುವವರಿಗೆಲಲ ರಿಗೂ ಒೆಂದೆಂದ್ಯ 

ರಾಜಯ ದ್ಲೂಲ  ಒೆಂದೆಂದ್ಯ ಮಾದ್ರಿಯಲ್ಲಲ  ಅವರಿಗೆ ಸೇವಾ ಭದ್ರ ತೆ ಕಟ್ಟಟ ದ್ದ. ದ್ಯಮಾಡಿ 

ಈ ಎಲಲ  ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನನ  ನಾನ್ನ ತಮಮ  ಮೂಲಕ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಕಡುತೆು ೋನೆ.  ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಲಯೂ ಕೂಡ ಮನೆನ  ದ್ಧವಸ ಸಭೆ ಮಾಡಿದಿ್ದ ೋವ.  

ಇದ್ದಲಲ ವನೂನ  ಗಂಭಿೋರವಾಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ ಇವರ ಸಕರ ಮಾತಿಯನ್ನನ  ಪೂಣಗ ಪ್ರ ಮಾಣದ್ಲ್ಲಲ  

ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಸಕಾಗರ ಕರ ಮಕೈಗಳುಳ ತು ದ್ದ, ಅಲ್ಲಲ ಯ ತನಕ ಕೋವಡ್ ಇರುವುದ್ರಿೆಂದ್ 

ಗೌರವಧನವನ್ನನ  ಹೆಚುಚ  ಮಾಡುವ ಚಿೆಂತನೆಯಿಲಲ  ಎೆಂದ್ಯ ಉತು ರದ್ಲ್ಲಲ  ಹೇಳಿದಿಾರೆ.  ಈಗ 

ನೇಮಕವಾದ್ ಒಬಬ  ಉಪ್ನಾಯ ಸಕನಿಗೆ ರೂ. 75,000/- ವೇತನ ಕಡುತಾು ರೆ.  ಇವರು ಅತಿರ್ಥ 

ಉಪ್ನಾಯ ಸಕರಿಗೆ ರೂ. 11,000/- ಗಳನ್ನನ  ಕಡುತಾು ರೆ. ಸಕಾಗರಕೆಕ  ಎಷ್ಟಟ  

ಉಳಿತಾಯವಾಗುತಿು ದ್ದ, ಇವರಿಗೇನಾದ್ರೂ; ಭಾರತ ದೇಶ್ದ್ಲ್ಲಲ  ಯಾವ ರಾಜಯ ದ್ಲ್ಲಲಯೂ 

ಇಷ್ಟ ೆಂದ್ಯ ಕಡಿಮ್ಮ ಗೌರವಧನ ಇಲಲ .  ದ್ಯಮಾಡಿ ಈ ಗೌರವಧನವನ್ನನ  ಕೂಡಲೇ 

ಸೂಕು ವಾಗಿ ಪ್ರಿಷ್ಕ ರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವರೆಲಲ ರನ್ನನ  ಖಾಯಂಗಳಿಸುವುದ್ಕೆಕ , 

ಸಕರ ಮಗಳಿಸುವುದ್ಕೆಕ  ಎಲ್ಯಲ  ರಾಜಯ ಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ 

ಕಡುತಿು ದಿ್ದ ೋನೆ.  ಯಾವ ಅವಧಿಯಳಗೆ ಸಕರ ಮಾತಿ ಬಗೆೆ  ಸಕಾಗರ ಕರ ಮ ಕೈಗಳುಳ ತು ದ್ದ 

ಎೆಂಬ ಬಗೆೆ  ಸಪ ಷ್ಟ ವಾದ್ ಉತು ರವನ್ನನ  ನಾನ್ನ ತಮಮ ಲ್ಲಲ  ಬಯಸುತೆು ೋನೆ. 

ಶಿರ ೋ ಅರುಣ ಶಹಾಪುರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಒೆಂದೇ ನಿಮಿಷ್ . . . 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಗುವುದ್ಧಲಲ , ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ .  

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ಮರಿತಿಬ್ಬ ೋಗೌಡರ ಬಗೆೆ  ನಾವಲಲ ರೂ ಗೌರವವನ್ನನ  

ಇಟಟ ಕೆಂಡಿದಿ್ದ ೋವ.  ಆದ್ರೆ ಅವರು ಮಾತಿನ ಭರದ್ಲ್ಲಲ  ಸಹ್ ಸದ್ಸಯ ರನ್ನನ  xxx ಎೆಂದ್ಯ 

ಕರೆಯುವುದ್ಯ ಶ್ಷ್ಟಟ ಚರವಲಲ . ದ್ಯವಟಟ  ಇದ್ನ್ನನ  ಪ್ರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಬೇಕು. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಒೆಂದ್ಯ ನಿಮಿಷ್, ನಾನ್ನ ಹೇಳುತೆು ೋನೆ. ಯಾವ ಸದ್ಸಯ ರೂ ಆ 

ರಿೋತಿ; 

xxx   ರ್ಮನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರ ಆಜಾಾ ನುಸ್ವರ ಕಡತ್ದ್ರಂದ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದ್ದ  
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ಶಿರ ೋ ಅರುಣ  ಶಹಾಪುರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, . . . 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, . . . 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಮರಿತಿಬ್ಬ ೋಗೌಡರೇ, . . . ಎಲಲ ರೂ ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ . 

(ಗೆಂದ್ಲ) 

 ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- (ಗೆಂದ್ಲ) ಏನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ 

ಕರೆಯಬಹುದೇ? ಇದ್ನ್ನನ  ಸರಿ ಎನ್ನನ ತಾು ರೆಯೇ?  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನಾನ್ನ ಹೇಳುವುದ್ನ್ನನ  ಕೇಳಿ. 

(ಗೆಂದ್ಲ) 

 ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಾನ್ನ ಒಪಿಪ ಕಳುಳ ತೆು ೋನೆ.  

(ಗೆಂದ್ಲ) 

 ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಾನ್ನ ಅದ್ನ್ನನ  

ಒಪಿಪ ಕಳುಳ ತೆು ೋನೆ.  ಅದ್ಕೆಕ  ಕ್ಷಮ್ಮ ಕೇಳುತೆು ೋನೆ.   

 ಡಾ: ತೇಜಸಿಾ ನಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಒಬಬ  ಸಹ್ 

ಸದ್ಸಯ ರನ್ನನ , ಮಂತಿರ ಗಳನ್ನನ  xxx ಎೆಂದ್ಯ ಕರೆಯಬಹುದೇ?  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಮರಿತಿಬ್ಬ ೋಗೌಡರೇ, ನಾನ್ನ ಹೇಳುವುದ್ಕೆಕ  ಬಿಡಿ. 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ:- ಆದ್ರೆ ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಲ  ಸದ್ಸಯ ರಾಗಿ, ಮಂತಿರ ಗಳ್ಳಗಿರುವಂತಹ್ 

ಸದ್ಸಯ ರುಗಳೇ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಲ  ಪ್ರ ಶ್ನ ೋತು ರ ವೇಳೆ ಇರಬಹುದ್ಯ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ 

ಇರಬಹುದ್ಯ,  ಈ ರಿೋತಿ ಸಿಕಾಕ ಪ್ಟೆಟ  ಮಾತನಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ನಿಯಮದ್ಲ್ಲಲ  ಅವಕಾಶ್ವದ್ದಯೇ? 

ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ಅವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲಲ ವೇ? 

ಡಾ: ತೇಜಸಿಾ ನಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ . . . . ಅವರು ಏನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ 

ಶ್ಬಿ ವನ್ನನ  ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದೇ? 

xxx   ರ್ಮನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರ ಆಜಾಾ ನುಸ್ವರ ಕಡತ್ದ್ರಂದ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದ್ದ  
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(ಗೆಂದ್ಲ) 

 ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ:- ಹೌದ್ಯ, ನಿಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲಲ ವೇ? ನನಗೂ ಈ ಸದ್ನದ್ 

ಗೌರವ ಗತಿು ದ್ದ  . . . . 

(ಗೆಂದ್ಲ) 

ಡಾ: ತೇಜಸಿಾ ನಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು 

ಸಮರ್ಥಗಸಿಕಳುಳ ತಿು ದಿಾರೆ. 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

xxx ಎೆಂದ್ಯ . . . . ಹೆದ್ರಿಸುವುದ್ಕೆಕ .  ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಲ  ಯಾರೇ ಆಗಲ್ಲ (ಗೆಂದ್ಲ) ಹೆದ್ರಿಸುವುದ್ಯ 

ಸರಿಯಲಲ .  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಭಾನಾಯಕರೇ, ನಾನ್ನ ಹೇಳುತೆು ೋನೆ ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ . 

(ಗೆಂದ್ಲ) 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- (ಗೆಂದ್ಲ) ಬ್ದ್ರಿಸುತಾು ರೆ ಮತ್ತು  ಅದ್ನೆನ  ಸರಿ 

ಎನ್ನನ ತಾು ರೆ.  

ಶಿರ ೋ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಂತೇಶ ಮಲಿ್ಲಕಾಜುಾನ(ಸಕಾಾರದ ಮಖಾ  

ಸಚೇತ್ಕರು):- ಪ್ರ ತಿ ಬ್ದರಿ ಇದೇ ರಿೋತಿ ಮಾತನಾಡುತಾು ರೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನಾನ್ನ ಹೇಳುವುದ್ಕೆಕ  ಬಿಡುತಿು ೋರಲಲ ವೇ? 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಇದ್ಯ ಪ್ರ ತಿ ಬ್ದರಿ ಪುನರಾವತಗನೆಯಾಗುತಿು ದ್ದ.  

ನಾವು ಎಷ್ಟಟ  ಎೆಂದ್ಯ ಸಹಿಸೋಣ? 

ಡಾ: ತೇಜಸಿಾ ನಗೌಡ:- ಈ ರಿೋತಿ ಭಾವಾವೇಶ್ಕೆಕ  ಒಳಗ್ರದ್ರೆ ಆ ವಷ್ಯದ್ ಗಂಭಿೋರತೆ 

ಹೊೋಗುತು ದ್ದ.  

xxx   ರ್ಮನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರ ಆಜಾಾ ನುಸ್ವರ ಕಡತ್ದ್ರಂದ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದ್ದ  
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ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಲ  ಮದ್ಲು ಸಭಾಪ್ತಿಗಳ ಸಿ್ವನಕೆಕ  ಗೌರವ 

ಕಡುವುದ್ನ್ನನ  ಕಲ್ಲಯಿರಿ.  ಯಾವುದೇ ಸದ್ಸಯ ರಾಗಲ್ಲೋ ಆ ರಿೋತಿ ಮಾತನಾಡುವುದ್ಯ 

ಸರಿಯಲಲ .  ಅದನುನ  ಕಡತ್ದ್ರಂದ ತೆಗೆದ್ಯ ಹಾಕದ್ದದ ೋನೆ.  ಮುೆಂದ್ದ  ಯಾವ ಸದ್ಸಯ ರೂ ಆ 

ರಿೋತಿ ಮಾತನಾಡಬ್ದರದ್ಯ.  

ಡಾ|| ಅಶಾ ಥ  ರ್ನರಾಯಣ ಸಿ.ಎನ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಬಹ್ಳ 

ಪ್ರ ಮುಖ್ವಾಗಿ ಅತಿರ್ಥ ಉಪ್ನಾಯ ಸಕರ ವಚರದ್ಲ್ಲಲ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಸಮಸೆಯ ಗಳು ಇವ.  ಅದ್ನ್ನನ  

ಬಗೆಹ್ರಿಸುವಂತಹ್ದಿಾ ಗಬೇಕು, ಈ ದ್ಧಕಕ ನಲ್ಲಲ  ಗಂಭಿೋರವಾಗಿ ಪ್ರಿಶ್ೋಲನೆ 

ಮಾಡುವುದಾಗುತು ದ್ದ.  ಎಲಲ ರ ಜೊತೆ ಚ್ರ್ಚಗ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರಿೋತಿ ಈ ಸಮಸೆಯ ಯನ್ನನ  

ಬಗೆಹ್ರಿಸಬೇಕು, ಯಾವ ರಿೋತಿ ಪ್ರಿಹಾರ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ನೋಡುತೆು ೋವ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದಿ್ನ್ನನ  ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಅಥಗ 

ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದಿ್ಧ ೋರೆೆಂದ್ಯ ನಾನ್ನ ತಿಳಿದ್ಯಕೆಂಡಿದಿ್ದ ೋನೆ. 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ:-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಲೇ ಇಲಲ . 

ಡಾ|| ಅಶಾ ಥ  ರ್ನರಾಯಣ ಸಿ.ಎನ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ಇದೇನೂ 

ಹೊಸದಾಗಿ ಕಳೆದ್ ಎರಡು ವಷ್ಗದ್ಲ್ಲಲ  ನೋಡಿರುವಂತಹ್ ಸಮಸೆಯ ಯಲಲ , ಇದ್ಯ ಹ್ಲವಾರು 

ವಷ್ಗದ್ಧೆಂದ್ ಇರುವ ಸಮಸೆಯ ಯಾಗಿದ್ದ.  ಇದ್ಕೆಕ  ಪ್ರಿಹಾರವನ್ನನ  ಕಂಡುಕಳುಳ ವಲ್ಲಲ  ನಮಮ  

ಸಕಾಗರದ್ಲ್ಲಲ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಆಸಕು  ವಹಿಸಿದಿ್ಯ , ಶ್ಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ಧಾಯ ಪ್ಕರ ವಚರದ್ಲ್ಲಲ ನ 

ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಸಮಸೆಯ ಗಳನ್ನನ  ಹಾಗೂ ಪ್ೆಂಡಿೆಂಗ್್ ಇದಿ್ ೆಂತಹ್ ಎಲ್ಯಲ  ವಚರಗಳನ್ನನ  ಕೈಗೆ 

ತೆಗೆದ್ಯಕೆಂಡು ಎಲಲ ವನೂನ  ಬಗೆಹ್ರಿಸುವುದ್ನ್ನನ  ಮಾಡುತಿು ದಿ್ದ ೋವ.  ಈ ದ್ಧಕಕ ನಲ್ಲಲ  ಇವತ್ತು  

ಅತಿರ್ಥ ಉಪ್ನಾಯ ಸಕರ ವಚರದ್ಲೂಲ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಗಮನ ವಹಿಸಿ ಎಲ್ಯಲ  ಸಂದ್ಭಗಗಳಲೂಲ  

ಅವರ ನೆರವಗೆ ಬಂದ್ಧರುವುದ್ಯ ಇದ್ದ.  ಇನ್ನನ  ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವುದ್ನ್ನನ  

ಸಕಾಗರದ್ಲ್ಲಲ  ಗಮನಿಸಿ, ಈ ವಚರದ್ಲ್ಲಲ  ಏನೆಲ್ಯಲ  ಕರ ಮ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು  ಆ ಕರ ಮವನ್ನನ  

ವಹಿಸುವಂತಹ್ದಿ್ನ್ನನ  ಮಾಡ್ೋಣ. ತಾವು ಇದಿ್ ಕಕ ದಿ್ ೆಂತೆ ಈ ಹೊಸ ಸಮಸೆಯ  ಸಕಾಗರದ್ಲ್ಲಲ  

ಉದ್ಭ ವವಾಗಿದ್ದ ಎನ್ನನ ವ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಲ  ಹೇಳುತಿು ದಿಾರೆ, ಹ್ಲವಾರು ವಷ್ಗದ್ಧೆಂದ್ ಈ 

ವಚರದ್ಲ್ಲಲ  ಅವರ ಕೈ ಹಿಡಿಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನನ  ಸಕಾಗರಗಳು ಸತತವಾಗಿ ಮಾಡುತಾು  

ಬಂದ್ಧವ.  ಇನೂನ  ಹೆಚಿಚ ನ ರಿೋತಿ ಇವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದ್ದೆಂಬುದ್ನ್ನನ  ಗಮನ 

ಹ್ರಿಸುವಂತಹ್ದಿಾಗುತು ದ್ದ. 
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ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟಿ. ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈ ವಚರವನ್ನನ  ಅಧಗ 

ಗಂಟೆ ಚ್ರ್ಚಗಗೆ ಅವಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕಡಿ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾಡುವುದ್ಧಲಲ . ಆಮೇಲೆ writing ನಲ್ಲಲ  ಕಡಿ.  

                (ಮುೆಂದ್ಯ) 

(797) 20-09-2021/ 12-00/ ಕೆಹೆಚ್-ಎಕೆ  

                                                                                        (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು, ಬಹ್ಳ 

ನಿರಾಶ್ದಾಯಕವಾದ್ ಉತು ರವನ್ನನ  ಕಟ್ಟಟ ದಿಾರೆ. ನಮಮ  ಸಮಸೆಯ ಯನ್ನನ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು 

ಅಥಗ ಮಾಡಿಕಳುಳ ತಿು ಲಲ . ಇದ್ಯ ದ್ಧೋಘಗಕಾಲದ್ ಸಮಸೆಯ  ಎನ್ನನ ವುದ್ಯ ಎಲಲ ರಿಗೂ 

ಗತಿು ರುವಂತಹ್ ವಚರ. ಈ ಸಮಸೆಯ ಯನ್ನನ  ಕಳೆದ್ 2 ವಷ್ಗಗಳಿೆಂದ್ಲೂ 

ಕೇಳಿಸಿಕಳುಳ ತಿು ದಿಾ ರೆ. ದ್ಯಮಾಡಿ, ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣಕಾಕ ಗಿ ಮತ್ತು  ವದಾಯ ರ್ಥಗ 

ಅನ್ನಕೂಲತೆಗ್ರಗಿ ಒೆಂದ್ಯ ಕಾಯಗಕಲಪ  ಮಾಡಬೇಕೆೆಂಬ ಹಿನೆನ ಲೆಯಲ್ಲಲ  ಇವರ 

ಸಕರ ಮಮಾತಿಯಾಗಬೇಕೆೆಂಬುದ್ಯ ನಮಮ  ಆಗರ ಹ್ವಾಗಿದ್ದ. ಈಗ್ರಗಲೇ ನಾಯ ಯಾಧಿೋಶ್ರ ಒೆಂದ್ಯ 

ಸಮಿತಿ ವರದ್ಧ ಇದ್ದ. ಇದ್ರಲ್ಲಲ  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಅಭಿಪ್ರರ ಯ ಕೂಡ ಇದ್ದ. ತಾವು 

ಕೂಡ ಎಲ್ಯಲ  ಮಾಡಿದಿ್ಧ ೋರಿ. ಇದ್ನ್ನನ  ಯಾವ ಅವಧಿಯಳಗೆ ಮಾಡಲ್ಯಗುತು ದ್ದ. ಈಗ 6 

ರಾಜಯ ಗಳಲ್ಲಲ  ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನನ  ಸಕರ ಮಮಾತಿ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆೆ  ದಾಖ್ಲೆಗಳು ಇವ.  

ಇದ್ನ್ನನ  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರಿಗೆ ಕಡುತಿು ದಿ್ದ ೋನೆ. ದ್ಯಮಾಡಿ, ಇದ್ಕೆಕ  ಒೆಂದ್ಯ 

ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನನ  ಹೇಳಿ. 3 ತಿೆಂಗಳಳಗೆ ಎಲ್ಯಲ  ರಾಜಯ ದ್ ಆದೇಶ್ಗಳನ್ನನ  ಪ್ರಿಶ್ೋಲನೆ ಮಾಡಿ 

ನಮಮ  ಇಲ್ಯಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿೆಂದ್ ವರದ್ಧಯನ್ನನ  ಪ್ಡೆದ್ಯ 3 ತಿೆಂಗಳಳಗೆ ಮಾಡುತೆು ೋವ ಎೆಂದ್ಯ 

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಇಲಲ ದ್ಧದಿ್ ರೆ 6 ವಷ್ಗಕಾಕ ದ್ರೂ ಮಾಡುತೆು ೋವ ಎೆಂದ್ಯ 

ಹೇಳಬೇಕು. ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಒೆಂದ್ಯ ಸಮಯವನ್ನನ  ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಇವರ ಸಕರ ಮಾತಿ ಬಗೆೆ  

ಯಾವ ಅವಧಿಯಳಗೆ ಈ ಸಕಾಗರ ಕರ ಮ ಕೈಗಳುಳ ತು ದ್ದ. ಇದ್ಕೆಕ  ಎಷ್ಟಟ  ಸಮಯ ಬೇಕು? ಈ 

ಅತಿರ್ಥ ಉಪ್ನಾಯ ಸಕರ ಸೇವಾ ಭದ್ರ ತೆಯ ಬಗೆೆ  ಮತ್ತು  ಅಲ್ಲಲ ಯವರೆಗೆ ಗೌರವ ಧನವನ್ನನ  

ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಿಷ್ಕ ರಣೆ ಮಾಡಲ್ಯಗುತು ದ್ದಯೇ ಅಥವಾ ಇಲಲ ವೇ? ಈ ಎರಡು ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳಿಗೆ 

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಉತು ರವನ್ನನ  ತಿಳಿಸಬೇಕು. ನಾನ್ನ ಇನೆನ ೋನ್ನ ಕೇಳುವುದ್ಧಲಲ .  
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ಡಾ|| ಸಿ.ಎಸ್.ಅಶಾ ಥ  ರ್ನರಾಯಣ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈಗ್ರಗಲೇ ಅತಿರ್ಥ 

ಉಪ್ನಾಯ ಸಕರ ವಚರದ್ಲ್ಲಲ  ಅವರನ್ನನ  ಕಾಲಕಾಲಕೆಕ  ಮುೆಂದ್ಯವರೆಸುವಂತಹ್ದಿ್ಯ  ಮತ್ತು   

ಕೋವಡ-19 ಸಂದ್ಭಗದ್ಲ್ಲಲ  ಅವರ ನೆರವಗೆ ಬರುವಂತಹ್ದಿ್ಯ  ಆಗುತಿು ದ್ದ.  

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟಿ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಅವರನ್ನನ  ರಿಲ್ಲೋವ್ ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ.  

ಡಾ|| ಸಿ.ಎಸ್.ಅಶಾ ಥ  ರ್ನರಾಯಣ:- ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ 

ಕೆ.ಟ್ಟ.ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡರವರೇ, ಒೆಂದ್ಯ ನಿಮಿಷ್. ಅವರನ್ನನ  ರಿಲ್ಲೋವ್ ಮಾಡುತಿು ಲಲ . ಮಾಡಿ 

ಎೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ೋಣ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಅವರು ಕೇಳಿರುವ ಪ್ರ ಶೆನ  ಏನೆೆಂದ್ರೆ, . . .  

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟಿ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮನೆನ ಯ ದ್ಧವಸ ರಿಲ್ಲೋವ್ 

ಮಾಡಿದಿಾರೆ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ಮರಿತಿಬ್ಬ ೋಗೌಡರವರು 

ಕೇಳಿದಿ್ದ ೋನೆೆಂದ್ರೆ, . . .  

ಡಾ|| ಸಿ.ಎಸ್.ಅಶಾ ಥ  ರ್ನರಾಯಣ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಇದ್ರಲ್ಲಲ  

ಕಾಲಕಾಲಕೆಕ  ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ರಜೆ ಇರುತು ದ್ದ, ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ತರಗತಿಗಳು 

ನಡೆಯುವುದ್ಧಲಲ . ಆ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಲ  ಅಲಲ ಲ್ಲಲ  ಬ್ರ ೋಕ್ ಇದಿ್ದ ೋ ಇರುತು ದ್ದ. ಇದ್ಯ 

ಮದ್ಲ್ಲನಿೆಂದ್ಲೂ ಇದ್ದ. ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಹೇಳಿರುವಂತಹ್ ವಷ್ಯವನ್ನನ  

ಗಂಭಿೋರವಾಗಿ ಪ್ರಿಶ್ೋಲ್ಲಸುತೆು ೋವ. ಇದ್ಕೆಕ  ಸಮಯವನ್ನನ  ಹೇಳುವುದ್ಕಾಕ ಗುವುದ್ಧಲಲ . 

ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ಈ ಗಂಭಿೋರವಾದಂತಹ್ ವಷ್ಯವನ್ನನ  ಸಕಾಗರದ್ ಜೊತೆ ಚ್ರ್ಚಗ ಮಾಡಬೇಕು. 

ಯಾವ ರಿೋತಿ ಅವರ ಗೌರವ ಧನವನ್ನನ  ಹೆಚಿಚ ಸುವ ಬಗೆೆ , ಸಂಬಳವನ್ನನ  ಪ್ರಿಷ್ಕ ರಣೆ 

ಮಾಡುವಂತಹ್ ವಚರದ್ ಬಗೆೆ , ಹಾಗೆಯೇ ಬೇರೆಯವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನನ  ಸನಾಮ ನಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಯವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಲ  ಮತ್ತು  ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಲ  ಚ್ರ್ಚಗ ಮಾಡಿ, 

ಇದ್ರಲ್ಲಲ  ಏನ್ನ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗುತು ದ್ದ ಎೆಂಬುದ್ನ್ನನ  ತಿಳಿಸುತೆು ೋವ.  

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಾನ್ನ ಈಗಲೇ ಮಾಡಿ ಎೆಂದ್ಯ 

ಹೇಳುತಿು ಲಲ . ಇವರ ಸಕರ ಮಾತಿ ಬಗೆೆ  ಸಕಾಗರ ಕರ ಮ ಕೈಗಳುಳ ವುದ್ರ ಬಗೆೆ  ಚಿೆಂತನೆ 
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ನಡೆಸುತು ದ್ದ. ಇೆಂತಹ್ ಅವಧಿಯಳಗೆ ಅೆಂತಿಮ ತಿೋಮಾಗನ ತೆಗೆದ್ಯಕಳುಳ ತೆು ೋವೆಂದ್ಯ 

ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಉತು ರವನ್ನನ  ಕಡಬೇಕು. ಇದ್ನ್ನನ  ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರಿಗೆ ಒೆಂದ್ಯ ತಿೆಂಗಳು, ಮೂರು ತಿೆಂಗಳು ಅಥವಾ ಆರು ವಷ್ಗಗಳ ಅವಶ್ಯ ಕತೆ ಇದ್ದ 

ಎೆಂದ್ಯ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಈಗ ಕಟ್ಟಟ ರುವಂತಹ್ ಎಲ್ಯಲ  ದಾಖ್ಲ್ಯತಿಗಳನ್ನನ  

ತೆಗೆದ್ಯಕೆಂಡು ಇಷ್ಟಟ  ಅವಧಿಯಳಗೆ ಇವರನ್ನನ  ಸಕರ ಮಾತಿಗಳಿಸುವ ಬಗೆೆ  ಸಕಾಗರ 

ಪ್ರಿಶ್ೋಲ್ಲಸುತು ದ್ದ ಮತ್ತು  ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಸದ್ಯ ದ್ ಪ್ರಿಸಿಿ ತಿಯಲ್ಲಲ  ಅತಿರ್ಥ ಉಪ್ನಾಯ ಸಕರುಗಳಿಗೆ 

ಗೌರವ ಧನವನ್ನನ  ಹೆಚುಚ  ಮಾಡಲ್ಯಗುತು ದ್ದಯೇ ಎೆಂಬ ಈ ಎರಡು ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳಿಗೆ ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರು ಉತು ರವನ್ನನ  ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಅತಿರ್ಥ ಉಪ್ನಾಯ ಸಕರನ್ನನ  ಸಕರ ಮಾತಿಗಳಿಸುವ ಬಗೆೆ  

ಒೆಂದ್ಯ ಅವಧಿಯನ್ನನ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಬೇಕು.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಈಗ್ರಗಲೇ ಬೇರೆ ರಾಜಯ ಗಳಲ್ಲಲ  ಮಾಡಿದಿಾರೆ. 

ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ಮರಿತಿಬ್ಬ ೋಗೌಡರವರು ಹೇಳುವುದೇನೆೆಂದ್ರೆ, ಈ ಅತಿರ್ಥ 

ಉಪ್ನಾಯ ಸಕರನ್ನನ  ಖಾಯಂಮಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ  . . .  

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಈಗ 

ಉತು ರವನ್ನನ  ಹೇಳುತಿು ದಿಾರೆ.  ಈಗ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಅಥಗವಾಗಿದ್ದ. ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, 

ದ್ಯವಟಟ  ಅದ್ಕೆಕ  ಉತು ರವನ್ನನ  ತಿಳಿಸಿ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ಮರಿತಿಬ್ಬ ೋಗೌಡರವರು ಯಾರ ಮಾತನ್ನನ  

ಕೇಳುವುದ್ಧಲಲ ? ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ ತಾವು ಉತು ರವನ್ನನ  ಹೇಳಿ. 

ಡಾ|| ಸಿ.ಎಸ್.ಅಶಾ ಥ  ರ್ನರಾಯಣ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಇದ್ಕೆಕ  

ನಿಗದ್ಧತವಾದ್ ಸಮಯವನ್ನನ  ಹೇಳುವುದ್ಕಾಕ ಗುವುದ್ಧಲಲ . ನಾವು ಇದ್ಕೆಕ  ಸಮಯವನ್ನನ  

ತೆಗೆದ್ಯಕೆಂಡು ಮಾಡುತೆು ೋವ. ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ನಾನ್ನ ಈಗ್ರಗಲೇ ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ ಹೇಳಿದಿ್ದ ೋನೆ. 

ಇದ್ನ್ನನ  ಗಂಭಿೋರವಾಗಿ ಪ್ರಿಶ್ೋಲನೆ ಮಾಡಿ ಇದ್ಯವರೆಗೂ ನಮಮ  ಸಕಾಗರದ್ಲ್ಲಲ  

ಪ್ರರ ಧಾಯ ಪ್ಕರ ಪ್ರವಾಗಿ ಬಹ್ಳ ಉತು ಮವಾಗಿ ಎಲ್ಯಲ  ಸಂದ್ಭಗದ್ಲ್ಲಲಯೂ ನೆರವಗೆ 

ಬಂದ್ಧರುವಂತಹ್ದಿ್ಯ  ಇದ್ದ. ಇದ್ನ್ನನ  ಯಾವ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಲ  ಪ್ರಿಶ್ೋಲನೆ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದ್ಯ 

ಗಮನದ್ಲ್ಲಲ ಟಟ ಕೆಂಡು ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟ  ಇಲ್ಯಖ್ಯಯವರ ಜೊತೆ ಚ್ರ್ಚಗ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ 

ಮಾಡಬಹುದ್ದೆಂದ್ಯ ನೋಡುತೆು ೋವ.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ನಸಿೋರ್್ ಅಹ್ಮ ದ್ರವರೇ,  . . .  
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ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರ ಉತು ರದ್ಧೆಂದ್ 

ನನಗೆ ಬಹ್ಳ ನೋವುೆಂಟ್ಟಗಿದ್ದ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಅಧಗ ಗಂಟೆ ಚ್ರ್ಚಗಗೆ ಪ್ತರ ವನ್ನನ  ಬರೆದ್ಯಕಡಿ. 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಅತಿರ್ಥ 

ಉಪ್ನಾಯ ಸಕರ ಬಗೆೆ  ಮತ್ತು  ಅವರ ಸೇವಯ ಬಗೆೆ  ಒೆಂದ್ಧಷ್ಟಟ  ಕಾಳಜ ಇಲಲ . ದ್ಯಮಾಡಿ 

ನನಗೆ ಬಹ್ಳ ಬೇಸರವಾಗಿದ್ದ. ಈ ವಚರದ್ಲ್ಲಲ  ನಾನ್ನ ಸದ್ನದ್ಧೆಂದ್ ಹೊರಗೆ ಹೊೋಗುತಿು ದಿ್ದ ೋನೆ.  

(ಸಕಾಾರದ ನೋತಿಯನುನ  ಪರ ತಿರ್ಟಿಸಿ ರ್ಮನಾ  ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡರು ಸದನದ್ರಂದ 

ಹೊರಗೆ ಹೊೋದರು) 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟಿ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಸಚಿವರು ಅತಿರ್ಥ 

ಉಪ್ನಾಯ ಸಕರನ್ನನ  10 ತಿೆಂಗಳ ಕಾಲ ಮುೆಂದ್ಯವರೆಸುತಾು ರೆೆಂದ್ಯ ಹೇಳಿದಿಾರೆ.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಯಾರು ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ. ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ನಸಿೋರ್್ 

ಅಹ್ಮ ದ್ರವರೇ ತಾವು ಪ್ರ ಶೆನ ಯನ್ನನ  ಕೇಳಿ. 

ಶಿರ ೋ ನಸಿೋರ  ಅಹಾ ದ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನನನ  ಪ್ರ ಶೆನ  ಸಂಖ್ಯಯ .994 ಅನ್ನನ  

ಮಾನಯ  ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕೇಳುತಿು ದಿ್ದ ೋನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಅತಿರ್ಥ ಉಪ್ನಾಯ ಸಕರುಗಳಿಗೆ . . . 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಎಲ.ಭೋಜೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಾವಲ್ಯಲ  ಸಭಾತಾಯ ಗ 

ಮಾಡುತಿು ದಿ್ದ ೋವ.  

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಜೆ.ಡ್ತ(ಎಸ್) ಪಕ್ಷದ ರ್ಮನಾ  ಸದಸಾ ರುಗಳೆಲಿರೂ ಸಕಾಾರದ 

ವಿರುದಿ  ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುತಾು  ಸದನದ್ರಂದ ಸಭಾತಾಾ ಗ ರ್ಮಡ್ತದರು) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ನಸಿೋರ್್ ಅಹ್ಮ ದ್ರವರೇ, ತಾವು 

ಪ್ರ ಶೆನ ಯನ್ನನ  ಕೇಳಿ. ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ಎಸ.ಎಲ.ಭೋಜೇಗೌಡರವರೇ, ಧಿಕಾಕ ರ 

ಕೂಗಬೇಡಿ. 
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಾ : 994 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

ಶಿರ ೋ ನಸಿೋರ  ಅಹಾ ದ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈ ಸಮಸೆಯ  ಸುಮಾರು 

ವಷ್ಗಗಳಿೆಂದ್ ನಡೆಯುತಿು ದ್ದ. ಇದ್ಯ ಹೊಸದೇನ್ನ ಅಲಲ . 1987 ರಲ್ಲಲ  directorate establish 

ಮಾಡಿದಿಾರೆ. 2004 ರಲ್ಲಲ  ಅವರಿಗೆ administrative powers ಕಡಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ಸಕಾಗರದ್ಧೆಂದ್ 

notification ಆಗಿದ್ದ. 2004ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನ ಆದೇಶ್ದ್ ನಂತರ ಸುಮಾರು 4500 ಶಲೆಗಳಿದಿ್ಯ , 

ಇದ್ರಲ್ಲಲ  ಕೇವಲ ಉದ್ಯಗ ಶಲೆಗಳು ಮಾತರ ವಲಲ . ಮರಾಠಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ, 

ಗುಜರಾತಿ ಹಾಗೂ ಇನಿನ ತರ ಶಲೆಗಳು ಇವ. ಇದ್ಕೆಕ  ಪ್ರ ತೆಯ ೋಕವಾಗಿ directorate ಮಾಡಿದ್ 

ಮೇಲೆ administrative powers ಕಡವುದ್ಕೆಕ  ಸಕಾಗರಕೆಕ  ಏನ್ನ ಕಷ್ಟ  ಎನ್ನನ ವುದ್ಯ ನನನ  

ಮದ್ಲನೇಯ ಪ್ರ ಶೆನ ಯಾಗಿದ್ದ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಈಗ್ರಗಲೇ Commissioner ಅಥವಾ 

ಅಲಪ ಸಂಖಾಯ ತ ನಿದೇಗಶ್ನಾಲಯದ್ Director ಆಗಿರಬಹುದ್ಯ, ಇದ್ನ್ನನ  ತಾವು 

ನೋಡಿರಬಹುದ್ಯ. ಸುಮಾರು ವಷ್ಗಗಳಿೆಂದ್ ಮಕಕ ಳು ಈ ಶಲೆಗಳಿಗೆ ಬರುವುದ್ಯ 

ಕಡಿಮ್ಮಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಟ ದ್ದ. ಇದ್ಕೆಕ  ಕಾರಣವೇನೆೆಂದ್ರೆ, ಈ ಶಲೆಗಳಿಗೆ attention ಕಡುತಿು ಲಲ . 

ಬಿಲ್ಲಡ ೆಂಗ್್ ಇದ್ದಯೇ, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಗಗಳು ಇದ್ದಯೇ, ಖಾಲ್ಲ ಹುದಿ್ದ ಗಳು ಎಷ್ಟ ವ, 

ಅಲ್ಲಲ  ಯಾರಿದಿಾರೆ, ಯಾರಿಲಲ , because್ itʼs್ a್ vast್ subject.್ ್ ಅದ್ಕಾಕ ಗಿ ಸಕಾಗರ ಒೆಂದ್ಯ 

ಪ್ರ ತೆಯ ೋಕವಾಗಿ directorate ಅನ್ನನ  ಮಾಡಿದ್ದ. ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಮಕಕ ಳು ಸಹ್ ಮೂಲಭೂತ 

ಸೌಕಯಗಗಳನ್ನನ  ನೋಡಿಕೆಂಡು ಬರುತಾು ರೆ. ದ್ಯವಟಟ , ತಾವು ಕಟ್ಟಟ ರುವಂತಹ್ 

ಉತು ರದ್ಲ್ಲಲ  ಇದ್ನ್ನನ  ಗಮನಿಸುತೆು ೋವ, ಮಾಡುತೆು ೋವ ಎೆಂದ್ಯ ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ಕೂಡಲೇ 

ಸೂಕು ವಾದ್ ಉತು ರ ಕಡಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ತಮಮ ಲ್ಲಲ  ಕೇಳಿಕಳುಳ ತೆು ೋನೆ. 

ಶಿರ ೋ ಬ್ಬ.ಸಿ.ರ್ನಗೇಶ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಹೇಳಿದ್ ಹಾಗೆ 

ಇದ್ನ್ನನ  1987ರಲ್ಲಲ  ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು. 2004 ರಲ್ಲಲ  ಪ್ರ ತೆಯ ೋಕವಾಗಿ directorate 

ಮಾಡಲ್ಯಯಿತ್ತ. ಇದಾದ್ ನಂತರ ಆ directorate ಗೆ ಎಷೆಟ ಷ್ಟಟ  ನೌಕರರನ್ನನ  

ಕಡುವುದ್ಕಾಕ ಯಿತ್ತೋ, ಅದ್ಕೆಕ  ತಕಕ ೆಂತೆ ಆ Director ಸವ ತಂತರ ವಾಗಿ ನಿಧಾಗರವನ್ನನ  

ತೆಗೆದ್ಯಕಳುಳ ವಂತಹ್ ಅಧಿಕಾರವನ್ನನ  ಕಟ್ಟಟ ದ್ದ. ಈಗ್ರಗಲೇ 400 ಇೆಂಗಿಲ ೋಷ್ ಮಾಧಯ ಮ 

ಶಲೆಗಳಿಗೆ ನಿಣಗಯ ತೆಗೆದ್ಯಕಳುಳ ವಂತಹ್ ಅಧಿಕಾರವನ್ನನ  ಕಟ್ಟಟ ದ್ದ. ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು 

ಹೇಳಿದ್ ಹಾಗೆ ಇನ್ನನ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಕಡುವುದ್ಧತ್ತು . ಈ ಮಧ್ಯಯ  ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಕಾಗರದ್ಧೆಂದ್ ಅನೇಕ 

ಯೋಜನೆಗಳು ಬಂದ್ಧದಿ್ ರಿೆಂದ್, directorate ಆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನನ  
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ಕಾಯಗಗತಗಳಿಸುವುದ್ರಲ್ಲಲ  ಒೆಂದ್ಷ್ಟಟ  ಯೋಜನೆಗಳು ಆಗಿಲಲ . ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇವರ 

ಸಲಹೆಗಳನ್ನನ  ತೆಗೆದ್ಯಕೆಂಡು ಇನ್ನನ  ಆ directorate ಗೆ power ಕಟಟ , ಶಲೆಗಳನ್ನನ  

ರ್ಚನಾನ ಗಿ ನಡೆಸುವುದ್ಕೆಕ  ಕರ ಮ ಕೈಗಳುಳ ತೆು ೋವ. 

ಶಿರ ೋ ನಸಿೋರ  ಅಹಾ ದ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ ಯವರ 15 

ಅೆಂಶ್ಗಳ ಕಾಯಗಕರ ಮದ್ಲ್ಲಲಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರ ತೆಯ ೋಕವಾಗಿ minority institutions ಗೆ 

directorate ಮಾಡುವುದಾಗಲ್ಲ ಮತ್ತು  administrative power ಕಡುವುದ್ಕೆಕ  ನಿದೇಗಶ್ನ 

ಕೂಡ ಇದ್ದ. ತಾವು ಇದ್ನ್ನನ  ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಾಯಗಗತಗಳಿಸುವುದಾದ್ರೆ, ಆ 

ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಲಯೇ ಕಾಯಗಗತಗಳಿಸುವುದ್ಕೆಕ  ಅವಕಾಶ್ ಇದ್ದ. ದ್ಯವಟಟ , 

ಅಲಪ ಸಂಖಾಯ ತರಾಗಿರಬಹುದ್ಯ, linguistic minorities ಆಗಿರಬಹುದ್ಯ, ಸಕಾಗರ ಅಷ್ಟ ೆಂದ್ಯ 

ಗಮನ ಕಡುತಿು ಲಲ  ಎನ್ನನ ವುದ್ಯ ನನನ  ಭಾವನೆಯಾಗಿದ್ದ. ದ್ಯಮಾಡಿ, ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಚ್ರ್ಚಗ 

ಮಾಡಿ, ಒೆಂದ್ಯ ಸಭೆಯನ್ನನ  ಕರೆಯಿರಿ. ನಾವಲ್ಯಲ  ಕುಳಿತ್ತಕೆಂಡು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒೆಂದ್ಯ 

ರಿೋತಿಯಲ್ಲಲ  ಪ್ರಿಹಾರವನ್ನನ  ಹುಡುಕ, ಇದ್ನ್ನನ  ಬಗೆಹ್ರಿಸುವಂತಹ್ ಪ್ರ ಯತನ  ಮಾಡ್ೋಣ.  

ಶಿರ ೋ ಬ್ಬ.ಸಿ.ರ್ನಗೇಶ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಹೇಳಿದ್ ಹಾಗೆ 

ಎಷ್ಟಟ  ಪ್ರ ಮಾಣದ್ಲ್ಲಲ  ಕಾಯಗಗತಗಳಿಸಬೇಕೋ, ಅಷ್ಟಟ  ಕಡುವಂತಹ್ ಪ್ರ ಯತನ  

ಮಾಡ್ೋಣ. ಎಲಲ ರನೂನ  ಕರೆದ್ಯ, ಅವರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನನ  ತೆಗೆದ್ಯಕೆಂಡು, ಇದ್ರಲ್ಲಲ  

incorporate ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಪ್ರ ಯತನ  ಮಾಡುತೆು ೋನೆ. 
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಾ : 956 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

ಶಿರ ೋ ಪ್.ಆರ.ರಮೇಶ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈ ವಷ್ಯ Government Tool 

Room and Training Centre ಇರುವಂತಹ್ ಸಕಾಗರದ್ ಒೆಂದ್ಯ ಸಂಸಿೆ . ಈ ಸಂಸಿೆ ಗೆ ಕೆಲವು 

ಉಪ್ಕರಣಗಳನ್ನನ  ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಮತ್ತು  ಇದ್ಕೆಕ  ಇರುವಂತಹ್ ಇತರ 

ಸೌಲಭಯ ಗಳನ್ನನ  ಕಡುವುದ್ಕೆಕ  ಹಾಗೂ ಲ್ಯಯ ಬರೇಟ್ರಿಗಳನ್ನನ  ಕಡುವುದ್ಕೆಕ  ಒೆಂದ್ಯ 

ಟೆೆಂಡರ್್ ಅನ್ನನ  ಕರೆಯುವುದ್ಕೆಕ  ಇಲ್ಯಖ್ಯಯವರು ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಲ  ಸುಮಾರು 

ಟೆೆಂಡರ್್ಗಳು ಬರುತು ದ್ದ. ಇದ್ರಲ್ಲಲ  ಪ್ರ ಮುಖ್ವಾದ್ ಅೆಂಶ್ವೇನೆೆಂದ್ರೆ, ಈ ಟೆೆಂಡರ್್ 

ಡಾಕುಯ ಮ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನನ  ಮಾಡುವಂತಹ್ ಸಂದ್ಭಗದ್ಲ್ಲಲ  standard documents ಅನ್ನನ  

ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ. ಆದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರ ಕರಣದ್ಲ್ಲಲ  ಯಾವುದೇ ರಿೋತಿಯ 

standard documents ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ್ದಿ್ಯ , ಬಹ್ಳ ಗಂಭಿೋರವಾದಂತಹ್ ವಚರ 

ಎೆಂದ್ಯ ಇಲ್ಲಲ  ನಮೂದ್ಧಸಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ.  

(ಮುೆಂದ್ಯ) 

 

(798) 12:10 ಎಸ್ ಪ್ಆರ-ಎಕೆ 20/09/2021  

(ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಉಪ್ಸಿಿ ತಿ) 

 

ಶಿರ ೋ ಪ್.ಆರ.ರಮೇಶ  (ಮಂದ್ಯ):-  

ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ, ಯಾವುದೇ ಒೆಂದ್ಯ ಸಂಸಿೆಯಿೆಂದ್ 100 ಕೋಟ್ಟ ರೂಪ್ರಯಿಗಳಿಗಿೆಂತಲೂ 

ಹೆಚುಚ  ಮೌಲಯ ದ್ ಉಪ್ಕರಣಗಳನ್ನನ  ಖ್ರಿೋದ್ಧಸುವಾಗ ʼಅಹ್ಗತಾ ಮಾನದಂಡʼವನೂನ  ಸಹ್ 

ಪ್ರಿಗಣಿಸಬೇಕು.್ ʼಸಿ.ಎನ.ಎನ್. ಮತ್ತು  ಸಿ.ಎೆಂ.ಎೆಂ.ʼ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳ ಉಪ್ಕರಣಗಳನ್ನನ  

ಖ್ರಿೋದ್ಧಸುತಾು ರೆ.  ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಉಪ್ಕರಣಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯ ವಾದ್ ಹ್ಲವಾರು ರಿೋತಿಯ 

attachments and accessories ನ್ನನ  ಖ್ರಿೋದ್ಧಸುತಾು ರೆ.  ಇವುಗಳನ್ನನ  ಖ್ರಿೋದ್ಧಸುವಾಗ, 

ಅಹ್ಗತಾ ಮಾನದಂಡ ವಚರದ್ಲ್ಲಲ  “the bidder must be a registered original 

manufacturer”್ ಎೆಂದ್ಯ ತಿಳಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ.  ಆ ನಂತರದ್ಲ್ಲಲ  “authorized dealer/dealers or 

authorized್ agents”್ ಎೆಂದೂ ಸಹ್ ತಿಳಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ.  ಇಲ್ಲಲ  ಟೆೆಂಡರ್್ ಪ್ಡೆದ್ಯಕೆಂಡಿರುವ 
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ಕೆಲವು ಕಂಪ್ನಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನನ  ನಾನ್ನ ಓದ್ಯವ ಅವಶ್ಯ ಕತೆ ಇದ್ದ.  Acura Equipments 

ಇಲ್ಲಲ  ಬಹ್ಳ ಮುಖ್ಯ ವಾದ್ ಕಂಪ್ನಿಯಾಗಿದಿ್ಯ , ಇದ್ಯ ಸುಮಾರು 6 ಟೆೆಂಡರ್್ಗಳನ್ನನ  

ಪ್ಡೆದ್ಯಕೆಂಡಿದ್ದ.  ಈ ಕಂಪ್ನಿಯು ಯಾವ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸಿೆ  ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ಡಿೋಲರ್್ 

ಎೆಂದ್ಯ ಗತಿು ಲಲ .  ಈ ಟೆೆಂಡರ್್ ಪ್ರ ಕರ ಯಯಲ್ಲಲ  ಪ್ರರದ್ಶ್ಗಕ ಕಾಯಿಯನ್ನನ  

ಸಂಪೂಣಗವಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸಲ್ಯಗಿದಿ್ಯ , ಹ್ರಾಜು ದಾಖ್ಲ್ಯತಿಗಳನೂನ  ಸಹ್ 

ಪ್ರಿಗಣಿಸಿರುವುದ್ಧಲಲ .  ಕೆಲವೊೆಂದ್ಯ ಪ್ರ ಕರಣಗಳಲ್ಲಲ  ʼಪೂವಗ ಅಹ್ಗತೆʼ ಇಲಲ ದ್ಧರುವ 

ಕಂಪ್ನಿಗಳೂ ಸಹ್ ಟೆೆಂಡರ್್ಗಳನ್ನನ  ಸಲ್ಲಲ ಸಿವ.  ಉದಾಹ್ರಣೆಗೆ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, 17 ಕೋಟ್ಟ 

ರೂಪ್ರಯಿಗಳ ಟೆೆಂಡರ್್ನಲ್ಲಲ , 10 ಕೋಟ್ಟ ರೂಪ್ರಯಿಗಳಿಗಿೆಂತಲೂ ಹೆಚುಚ  ಇರುವ ಪೂವಗ 

ಅಹ್ಗತೆಯುಳಳ  ಟೆೆಂಡರ್್ನ್ನನ  ಆಹಾವ ನಿಸಬೇಕು.  ಆದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಲ ನ ದಾಖ್ಲ್ಯತಿಗಳನ್ನನ  

ಪ್ರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಿದಾಗ, ಪೂವಗ ಅಹ್ಗತೆಯ ಟೆೆಂಡರ್್ನ್ನನ  ಆಹಾವ ನಿಸಿರುವುದ್ಧಲಲ .  

ಮುೆಂದ್ಯವರೆದ್ಯ, ಕಂಪ್ನಿಯ ಹ್ರಾಜು ಸ್ವಮಥಯ ಗವನೂನ  ಸಹ್ ಗಮನಿಸಬೇಕು.  ಆದ್ರೆ, 

ಇಲ್ಲಲ  ಅದ್ನೂನ  ಸಹ್ ಮಾಡಿರುವುದ್ಧಲಲ .  ಇದೇ ರಿೋತಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನನ  ನಿವಗಹಿಸುವಲ್ಲಲ  

ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಸ್ವಮಥಯ ಗವದ್ದಯೇ ಎನ್ನನ ವ ಅಹ್ಗತಾ ಅೆಂಶ್ವನ್ನನ  ಗಮನಿಸಬೇಕು.  ಈ ಎಲ್ಯಲ  

ಅೆಂಶ್ಗಳನ್ನನ  ಇಲ್ಲಲ  ಗಮನಿಸಿರುವುದ್ಧಲಲ .  ಒೆಂದ್ಯ ಕೋಟ್ಟ ರೂಪ್ರಯಿಗಳಿಗಿೆಂತಲೂ ಹೆಚಿಚ ನ 

ಮೌಲಯ ದ್ ಯಾವುದೇ ಟೆೆಂಡರ್್ನ್ನನ  ಸರಿದೂಗಿಸಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ.  ಇಲ್ಲಲ  ಏನಾಗಿದ್ದಯೆಂದ್ರೆ, 

ಇದ್ಯ ಬಹ್ಳ ಮಹ್ತವ ದ್ ವಚರವಾಗಿದ್ದ.   

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಪ್ರ ಶ್ನ ೋತು ರ ವೇಳೆಯಲ್ಲಲ  ನಿೋವು ಭಾಷ್ಣವನ್ನನ  ಮಾಡದೇ, 

ಪ್ರ ಶೆನ ಯನ್ನನ  ಮಾತರ ವೇ ಕೇಳಿ. 

 

ಶಿರ ೋ ಪ್.ಆರ.ರಮೇಶ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನೂರು ರೂಪ್ರಯಿ ಮೌಲಯ ದ್ 

ಪ್ದಾಥಗವನ್ನನ  ಸ್ವವರ ರೂಪ್ರಯಿಗಳಿಗೆ ಖ್ರಿೋದ್ಧಸುವ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಲ  ಈ ಟೆೆಂಡರ್್ 

ಪ್ರ ಕರ ಯಯಾಗಿದ್ದ.್ ್ ‘ಕಸಟ ಮರ್್ ಕೇರ್್್̓ ಹೊೆಂದ್ಧರುವ ಸಂಸಿೆ ಗಳಿಗೆ ಟೆೆಂಡರ್್ಗಳನ್ನನ  

ನಿೋಡಬೇಕು.  ಖ್ರಿೋದ್ಧಸಿದ್ ಉಪ್ಕರಣಗಳು ಶಶ್ವ ತವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಕೇೆಂದ್ರ ಗಳಲ್ಲಲ ರಬೇಕು.  ಈ 

ವಚರದ್ಲ್ಲಲ  ಬಹ್ಳಷ್ಟಟ  ಅವಯ ವಹಾರವಾಗಿದ್ದ.  ಈ ಬಗೆೆ  ಸಚಿವರು ಉತು ರಿಸಿದ್ರೆ, ನಾನ್ನ 

ನಂತರದ್ಲ್ಲಲ  ಮಾತನಾಡುತೆು ೋನೆ.   

 

ಡಾ|| ಸಿ.ಎನ.ಅಶಾ ಥ ರ್ನರಾಯಣ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಸದ್ಸಯ ರು 

ಕೇಳಿರುವ ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳಿಗೆ ಬಹ್ಳ ಸಪ ಷ್ಟ ವಾದ್ ಉತು ರವನ್ನನ  ನಿೋಡಲ್ಯಗಿದ್ದ. ಕಾನೂನಿನ 
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ಉಲಲ ೆಂಘನೆಯಾಗದಂತೆ, ಎಲಲ ವನೂನ  ಕಾನೂನಿನನವ ಯವೇ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ದ.  ಒೆಂದ್ಯ ಕೋಟ್ಟ 

ರೂಪ್ರಯಿಗಳಿಗಿೆಂತ ಹೆಚಿಚ ನ ಮೌಲಯ ವರುವುದ್ನ್ನನ  ‘pre-bid್ meetingʼ್ ನ ಮೂಲಕವೇ 

ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ದ.  ಪ್ರರದ್ಶ್ಗಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟ ೆಂತೆ ಎಲ್ಲಲಯಾದ್ರೂ ಒೆಂದೇ ಒೆಂದ್ಯ 

ತಪ್ರಪ ಗಿದಿ್ ರೆ, ಸದ್ಸಯ ರು ಅದ್ನ್ನನ  ತ್ತೋರಿಸಲ್ಲ.  ಸದ್ಸಯ ರಿಗೆ ನಿೋಡಲ್ಯಗಿರುವ 4,000 

ಪುಟ್ಗಳಷ್ಟಟ  ದಾಖ್ಲ್ಯತಿಗಳ ಪೈಕ ಯಾವುದೇ ಅಹ್ಗತಾ ಮಾನದಂಡ ಅಥವಾ 

ಪ್ರರದ್ಶ್ಗಕತೆಯ ಕಾಯಿಯ ಉಲಲ ೆಂಘನೆ ಬಗೆೆ  ಒೆಂದಂಶ್ವನಾನ ದ್ರೂ ಸದ್ಸಯ ರು 

ತ್ತೋರಿಸಲ್ಲ.  ಎಲ್ಯಲ  ಕಾನೂನನ್ನನ  ಸಂಪೂಣಗವಾಗಿ ಅನ್ನಸರಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. Standard Bid 

Document ಇದ್ನೂನ  ಸಹ್ ಸಂಪೂಣಗವಾಗಿ ಅನ್ನಸರಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ.್ ್ ʼಅಕೂಯ ರಾ 

ಎಕವ ಪ್್ಮ್ಮೆಂಟಸ ್್̓ ಕಂಪ್ನಿಯ ಬಗೆೆ  ಸದ್ಸಯ ರು ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದಿ್ಯ , ಇವರು ಅಧಿಕೃತ 

ಡಿೋಲರ್್ಗಳ್ಳಗಿದಿಾರೆ.್ ʼಕಾನೂನ್ನ ಪ್ರಲನೆʼಯೇ ಸಮಸೆಯ ಯಾಗಿರುವುದ್ಯ ಇಲ್ಲಲ ನ 

ವಶೇಷ್ಟೆಂಶ್ವಾಗಿದ್ದ.  ಕಾನೂನ್ನ ಪ್ರಲನೆ ಮಾಡಿರುವುದ್ಯ ಮತ್ತು  ಯಾವುದೇ ಉಲಲ ೆಂಘನೆಗೆ 

ಅವಕಾಶ್ ನಿೋಡದ್ಧರುವುದ್ಯ ಇಲ್ಲಲ  ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿದ್ದ.  ಟೆೆಂಡರ್್ಗಳನ್ನನ  ಆಹಾವ ನಿಸುವಾಗ, ಈ 

ರಿೋತಿಯ ಅಹ್ಗತೆಯನ್ನನ  ಅನ್ನಸರಿಸಿರುವುದ್ನ್ನನ  ಸದ್ಸಯ ರು ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು.  

ಅಧಿಕೃತ ಡಿೋಲರ್್ಗಳು ಮತ್ತು  ಮೂಲ ಉಪ್ಕರಣಗಳ ಉತಾಪ ದ್ಕರು ಮಾತರ ವೇ 

ಟೆೆಂಡರ್್ನಲ್ಲಲ  ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ್ವದ್ದ.  ಟೆೆಂಡರ್್ನಲ್ಲಲ  ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕಂಪ್ನಿಯ 

ವಹಿವಾಟ ಬಗೆೆ  ಆರ್ಥಗಕ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಮಾಗಗಸೂಚಿಯನವ ಯ ಟೆೆಂಡರ್್ 

ಪ್ರ ಕರ ಯಯನ್ನನ  ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ದ. ಉದಾಹ್ರಣೆಗೆ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ಒೆಂದ್ಯ ಕೋಟ್ಟ 

ರೂಪ್ರಯಿಗಳ ಮೌಲಯ ದ್ ಟೆೆಂಡರ್್ನ್ನನ  ಆಹಾವ ನಿಸಿದಿ್ ರೆ, ಆ ವಷ್ಗದ್ಲ್ಲಲ  ಆ ಕಂಪ್ನಿಯ 

ವಹಿವಾಟ ಒೆಂದ್ಯ ಕೋಟ್ಟ ರೂಪ್ರಯಿಗಳಿರಬೇಕು.  ಎೆಂ.ಎಸ್.ಎೆಂ.ಇ. ಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 50 

ರಷ್ಟಟ  ವನಾಯಿತಿ ನಿೋಡಲ್ಯಗಿದ್ದ.  ಆರ್ಥಗಕ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಏಲ್ಯಲ  

ಮಾಗಗಸೂಚಿಗಳನ್ನನ  ಅನ್ನಸರಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ.  ಇಲ್ಲಲ  ಯಾವುದೇ ಒೆಂದ್ಯ ಕಾನೂನಿನ 

ಉಲಲ ೆಂಘನೆಯಾಗಿರುವುದ್ಧಲಲ .  ಯಾವುದೇ ಲೋಪ್ದೋಷ್ಗಳನ್ನನ  ಗುತಿಗಸಲು ಅವಕಾಶ್ 

ನಿೋಡದೇ, ಬಹ್ಳ ಉತು ಮವಾಗಿ ನಮಮ  ಇಲ್ಯಖ್ಯಯು ಕಾಯಗನಿವಗಹಿಸುತಿು ದ್ದ.  ಸದ್ಸಯ ರು ಈ 

ರಿೋತಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ನಿರಾಧಾರವಲಲ ದೇ ಆಪ್ರದ್ನೆಗಳನ್ನನ  ಮಾಡುತಿು ರುವುದ್ಯ ತಪುಪ .  

ಎನೋ ಒೆಂದ್ಯ ಸಂಗತಿಯನ್ನನ  ಹೇಳಬೇಕಲಲ  ಎನ್ನನ ವ ಕಾರಣದ್ಧೆಂದಾಗಿ ಸುಮಮ ನೇ ಏನೋ 

ಹೇಳುತಿು ರುವ ಪ್ರ ಯತನ  ಹಾಗೂ ಮಸಿ ಬಳಿಯುವಂತಹ್ ಕೆಲಸಗಳಿೆಂದ್ ದ್ಯಮಾಡಿ 

ಸದ್ಸಯ ರು ದೂರಬರಬೇಕು. 
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ಶಿರ ೋ ಪ್.ಆರ.ರಮೇಶ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಸದ್ನವನ್ನನ  ತಪುಪ  ದಾರಿಗೆ 

ಎಳೆಯುವ ಪ್ರ ಯತನ ವನ್ನನ  ಸಚಿವರು ಮಾಡುತಿು ರುವುದ್ಯ ಇಲ್ಲಲ  ಸ್ವಬಿೋತಾಗುತಿು ದ್ದ.  ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, 

2020 ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನಲ್ಲಲ  ಎೆಂ.ಎಸ.ಎೆಂ.ಇ. ಗಳಿಗೆ ಟೆೆಂಡರ್್ ನಿೋಡಿರುವ ಬಗೆೆ  ನಮಮ  ಬಳಿ ಸಕಾಗರಿ 

ಆದೇಶ್ವದ್ದ.  ಇದ್ರ ಪ್ರ ಕಾರ ಯಾವುದೇ ತಯಾರಕರು ಉಪ್ಕರಣಗಳನ್ನನ  ಒದ್ಗಿಸುತಿು ಲಲ .  

ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಲ  ಏಜೆೆಂಟ್ಗಳು ಉಪ್ಕರಣಗಳನ್ನನ  ಒದ್ಗಿಸುತಿು ದಿ್ಯ , they are not authorized 

agents.  ಅವರುಗಳ ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಾಗಗ್ರರಗಳಿಲಲ . ಅಧಿಕೃತ ಡಿೋಲರ್್ಗಳು 

ಕಾಯಾಗಗ್ರರಗಳನ್ನನ  ಹೊೆಂದ್ಧರಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ಸಕಾಗರಿ ಅಧಿಸೂಚ್ನೆಯಲ್ಲಲ  ಬಹ್ಳ 

ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ.  ಆದ್ರೆ ಇದ್ಯ ಎಲ್ಲಲ ದ್ದ ಎೆಂದ್ಯ ಸಚಿವರು ಬಂದ್ಯ ನನಗೆ 

ತ್ತೋರಿಸಬೇಕು.  ಇದ್ಕೆಕ  ಅವರು ಸಿದಿ್ ರಿದಿಾರೆಯೇ?  ಕಾಯಾಗಗ್ರರಗಳು, ಬ್ೆಂಗಳೂರು, 

ಮುೆಂಬೈ ನಗರಗಳಲ್ಲಲ ವಯೇ?  ಇದ್ನ್ನನ  ಸಚಿವರು ದ್ಯಮಾಡಿ ತ್ತೋರಿಸಬೇಕು. ಕೇವಲ 

ತಪುಪ  ದಾರಿಗೆ ಎಳೆಯುವ ಉದಿ್ದ ೋಶ್ದ್ಧೆಂದ್ ದಾಖ್ಲ್ಯತಿಗಳಲ್ಲಲ  ನಮೂದ್ಧಸಲ್ಯಗಿದ್ದ.  Lawrence 

and Mayo ಎನ್ನನ ವ ಸಂಸಿೆ ಗೆ ಸುಮಾರು ಒೆಂದ್ಯ ಕೋಟ್ಟ ರೂಪ್ರಯಿಗಳಷ್ಟಟ  ಟೆೆಂಡರ್್ನ್ನನ  

ನಿೋಡಲ್ಯಗಿದ್ದ.  ಅದೇ ರಿೋತಿಯಾಗಿ ʼಅಕೂಯ ರಾ ಎಕವ ಪ್್ಮ್ಮೆಂಟಸ ್್̓ಮತ್ತು  ʼರವ ತೇಜ್ಞ ಎಲೆಕಟ ಿೋ 

ಸಿಸಟ ಮ್್̓ ಎನ್ನನ ವ ಸಂಸಿೆ ಗಳಿಗೂ ಸಹ್ ಟೆೆಂಡರ್್ನ್ನನ  ನಿೋಡಲ್ಯಗಿದ್ದ.    ಸಕಾಗರಿ 

ಅಧಿಸೂಚ್ನೆಯಲ್ಲಲ  “the bidder shall offer a product with minimum of ten years 

manufacturing experience in the relevant field for conventional machines and five 

years for CNC machines and equipments.  In case authorized dealers have 

participated in tender, the manufacturer or dealer should have Service Center located 

in್ Bangalore”್ ಎೆಂದ್ಯ ಉಲೆಲ ೋಖಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. ಕೆಲವು ಸಂಸಿೆ ಗಳಿೆಂದ್ ಖ್ರಿೋದ್ಧಸಿರುವ ಹಾಗೂ 

ಖ್ರಿೋದ್ಧಸಲ್ಯಗುವ ಉಪ್ಕರಣಗಳ ಬಗೆೆ  ತನಿಖ್ಯ ಮಾಡಿಸುವುದ್ಕೆಕ  ಅಥವಾ ವಸತಿ 

ಸಮಿತಿಯಿೆಂದ್ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ತನಿಖ್ಯ ನಡೆಸಲು ಸಚಿವರು ಒಪಿಪ ಕಳುಳ ವರೇ ಎೆಂದ್ಯ ನಾನ್ನ 

ಕೇಳಲ್ಲಚಿಛ ಸುತೆು ೋನೆ.  ಸಚಿವರು ಹೇಳುತಿು ರುವ ಅೆಂಶ್ಗಳು ಕೇವಲ ದಾಖ್ಲ್ಯತಿಗಳಲ್ಲಲ ವ ವನಾ 

ಅವುಗಳು ಫೋಲಡ ್ನಲ್ಯಲ ಗಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ನಿ ಉತಾಪ ದ್ಧಸುವ ಉಪ್ಕರಣಗಳಲ್ಲಲ ಲಲ . 

ಕೆಲವೊೆಂದ್ಯ ಉದಾಹ್ರಣೆಗಳನ್ನನ  ನಾನ್ನ ಇಲ್ಲಲ  ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸಬಯಸುತೆು ೋನೆ.  4.5 ಕೋಟ್ಟ 

ರೂಪ್ರಯಿಗಳ ಮೌಲಯ ದ್ ಉಪ್ಕರಣವನ್ನನ  9.47 ಕೋಟ್ ರೂಪ್ರಯಿಗಳಿಗೆ ಸಕಾಗರವು 

ಕಾಯಾಗದೇಶ್ವನ್ನನ  ನಿೋಡಿದ್ದ.  ಇದ್ರ ದ್ರಪ್ಟ್ಟಟ ಯು ನಮಮ  ಬಳಿ ಲಭಯ ವದ್ದ.  ಅದೇ 

ರಿೋತಿಯಾಗಿ ಅಕೂಯ ರಾ ಎಕವ ಪ್್ಮ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ 4 ಕೋಟ್ಟ ರೂಪ್ರಯಿಗಳ ಮೌಲಯ ದ್ 

ಉಪ್ಕರಣಕೆಕ  9.20 ಕೋಟ್ಟ ರೂಪ್ರಯಿಗಳಿಗೆ ಕಾಯಾಗದೇಶ್ವನ್ನನ  ನಿೋಡಲ್ಯಗಿದ್ದ.  
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ಮತ್ತು ೆಂದ್ಯ ಪ್ರ ಕರಣದ್ಲ್ಲಲ  8.5 ಕೋಟ್ಟ ರೂಪ್ರಯಿಗಳ ಮೌಲಯ ದ್ ಉಪ್ಕರಣಕೆಕ  17.82 

ಕೋಟ್ಟ ರೂಪ್ರಯಿಗಳಿಗೆ; 1.25 ಕೋಟ್ಟ ರೂಪ್ರಯಿಗಳ ಮೌಲಯ ದ್ ಉಪ್ಕರಣಕೆಕ  

2,84,58,000/- ರೂಪ್ರಯಿಗಳಿಗೆ; 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ರಯಿ ಮೌಲಯ ದ್ ಉಪ್ಕರಣಕೆಕ  1.30 ಕೋಟ್ಟ 

ರೂಪ್ರಯಿಗಳಿಗೆ ಕಾಯಾಗದೇಶ್ಗಳನ್ನನ  ನಿೋಡಲ್ಯಗಿದ್ದ.  ಈ ರಿೋತಿಯಾಗಿ ಹ್ಲವಾರು 

ಕಾಯಾಗದೇಶ್ಗಳನ್ನನ  ನಿೋಡಲ್ಯಗಿದ್ದ.  ಈ ವಚರದ್ ಬಗೆೆ  ಹೆಚ್್.ಎೆಂ.ಟ್ಟ. ಅಥವಾ ಸಿ.ಎೆಂ.ಟ್ಟ. 

ಸಂಸಿೆ ಗಳಿೆಂದ್ ತನಿಖ್ಯ ಮಾಡಿಸಿ, ಆಗ ಅವುಗಳ ತಾೆಂತಿರ ಕ ಮೌಲಯ ಮಾಪ್ನವಾಗಲ್ಲ. ಸಕಾಗರವು 

ಈ ವಚರದ್ಲ್ಲಲ  ಸಂಪೂಣಗವಾದ್ ತನಿಖ್ಯಗಳಪ್ಡಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಸದ್ನ ಸಮಿತಿಗೆ 

ಇದ್ನ್ನನ  ವಹಿಸಬೇಕು.  ದ್ಯಮಾಡಿ ಸಚಿವರು ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಉತು ರಿಸಬೇಕು.   

 

ಶಿರ ೋ ಎಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, . . . 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನಾನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ಸಹ್ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ್ 

ನಿೋಡುವುದ್ಧಲಲ .  ಸಚಿವರೇ ನಿೋವು ಉತು ರಿಸಿ.   

(ಗೊಂದಲ) 

 

ಶಿರ ೋ ಆರ .ಧಮಾಸೇನ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, . . . 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನಾನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ಸಹ್ ಅವಕಾಶ್ ನಿೋಡುವುದ್ಧಲಲ .   

 

(ಗೊಂದಲ) 

 

ಶಿರ ೋ ಎಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಸಚಿವರು 

ಏಜೆನಿಸ ಯನ್ನನ  ನೇಮಕ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇಲಲ ವಾದ್ರೆ ಸದ್ನ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಿಶ್ೋಲನೆಗೆ ಇದ್ನ್ನನ  

ವಹಿಸಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ನಾವು ಒತಾು ಯಿಸುತಿು ದಿ್ದ ೋವ.     

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಸಚಿವರು ಉತು ರ ಹೇಳಲ್ಲ.  ಅವರು ಏನ್ನ ಹೇಳುತಾು ರೋ 

ನೋಡ್ೋಣ.   

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪ್ಟಿೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಪ್ರ ಶ್ನ ತ ಟೆೆಂಡರ್್ 

ಪ್ರ ಕರ ಯಯಲ್ಲಲ  ಕೆ.ಟ್ಟ.ಪಿ.ಪಿ. ಕಾಯಿಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಅನ್ನಸರಣೆಯಾಗಿದ್ದಯೇ? 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮದ್ಲು ಸಚಿವರು ಉತು ರ ಹೇಳಿ. 
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ಡಾ|| ಸಿ.ಎನ.ಅಶಾ ಥ ರ್ನರಾಯಣ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈ ವಚರದ್ಲ್ಲಲ  

ಬಹ್ಳ ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಲಚಿಛ ಸುತೆು ೋನೆ.  ಪ್ರ ಶ್ನ ತ ಟೆೆಂಡರ್್ ಪ್ರ ಕರ ಯಯಲ್ಲಲ  ಶೇಕಡಾ 100 ಅಲಲ  

1,000 ದ್ಷ್ಟಟ  ಕೆ.ಟ್ಟ.ಪಿ.ಪಿ. ಕಾಯಿಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಅನ್ನಸರಣೆಯಾಗಿದ್ದ.  

ಮುೆಂದ್ಯವರೆದ್ಯ, ಯಾವುದೇ ಟೆೆಂಡರ್್ನ್ನನ  ಕರೆದಾಗ, ಯಾವುದೇ ದೋಷ್ ಅಥವಾ ತಪುಪ ಗಳು 

ಕಂಡು ಬಂದ್ಲ್ಲಲ , the tender accepting authority has not received any appeal.  

ಟೆೆಂಡರ್್ ಪ್ರ ಕರ ಯಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟ ೆಂತೆ ಕೇವಲ ಒೆಂದೇ ಒೆಂದ್ಯ ಮೇಲಮ ನವಯನ್ನನ  

ಸಲ್ಲಲ ಸಿರುವುದ್ಧಲಲ .  ಇದ್ಯವರೆವಗೆ ಯಾರೂ ಸಹ್ ಮೇಲಮ ನವ ಅಥವಾ ಟೆೆಂಡರ್್ 

ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸುವ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರಕೆಕ  ಯಾವುದೇ ಮೇಲಮ ನವ ಅಥವಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಲ ಸಿರುವುದ್ಧಲಲ .  

ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಈಗ ಉಲೆಲ ೋಖಿಸಿರುವ ಅೆಂಶ್ಗಳ ಬಗೆೆ  ಯಾವುದೇ ಆಧಾರ ಅಥವಾ ಸಪ ಷ್ಟ ತೆ 

ಇಲಲ ದ್ದ, ಸುಮಮ ನೆ ಇದಿ್ ಕಕ ದಿ್  ಹಾಗೆ ಆರೋಪಿಸುತಿು ದಿಾರೆ.  ಇಲ್ಲಲ ರುವ ಬಹ್ಳ ಸಪ ಷ್ಟ  

ಮಾಗಗಸೂಚಿಗಳಲ್ಲಲ ನ ಒೆಂದೇ ಒೆಂದ್ಯ ಅೆಂಶ್ವೂ ಸಹ್ ಉಲಲ ೆಂಘನೆಯಾಗಿರುವುದ್ಧಲಲ .  

ಮೂಲ ಉಪ್ಕರಣಗಳ ಉತಾಪ ದ್ಕರು ಮತ್ತು  ಅಧಿಕೃತ ಡಿೋಲರ್್ಗಳು ಇವರಿಬಬ ರಿಗೆ ಮಾತರ ವೇ 

ಟೆೆಂಡರ್್ ಪ್ರ ಕರ ಯಯಲ್ಲಲ  ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ್ ನಿೋಡಲ್ಯಗಿದ್ದ.  ಟೆೆಂಡರ್್ ಪ್ರ ಕರ ಯಯಲ್ಲಲ  

ಕನಿಷ್ಠ  2 ಕಕ ೆಂತ ಹೆಚುಚ  ಬಿಡ್ದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದಿ್ರು.  ಲ್ಯರೆನಸ ್ & ಮಯೋ ಕಂಪ್ನಿಯ 

ಬಗೆೆ  ಸದ್ಸಯ ರು ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದ್ರು.  ಈ ಕಂಪ್ನಿಯು ತನನ  ಉತಪ ನವನ್ನನ  ಕೇವಲ ನಮಮ  

ಸಕಾಗರಿ ಉಪ್ಕರಣಾಗ್ರರ ಮತ್ತು  ತರಬೇತಿ ಕೇೆಂದ್ರ ಕೆಕ  ಮಾತರ ವೇ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿಲಲ .   

(ಮುೆಂದ್ಯ)   

(799)/20-9-2021/12-20/ಎಲ್ಎೆಂ/ಆರ್್ಎನ್ 

 Dr.C.N.ASHWATHNARAYANA (contd.):-  

IIT Kharagpur, BARK Mumbai, TFR Mumbai, CAT Indore, IIT Khanpur, IIT Mumbai  ಈ 

ರಿೋತಿ ದೇಶ್ದ್ ಉದಿ್ ಗಲಕೂಕ  ಇರುವ  ಸಂಸಿ ಗಳಿಗೆ ಅವರು ಸಪ್ಲ ೈ ಮಾಡಿದಿಾರೆ. Acura ಸಂಸಿೆ  

ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿದಿಾರೆ, ಇವರು IIT Dharwad, IIT Mumbai, IIT Guwahati, NITK Surtkal ಇೆಂತಹ್ 

ಪ್ರ ತಿಷ್ಠ ತ ಸಂಸಿೆ ಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಟ ದಿಾರೆ.  

      ಶಿರ ೋ ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ನಾಲುಕ ವರೆ ಸ್ವವರ ಕೋಟ್ಟ 

ರೂಪ್ರಯಿಗಳ ಮಶ್ನ್ನನ್ನನ  ನಮಮ ಲ್ಲಲ  ಏಳುವರೆ ಕೋಟ್ಟ ರೂಪ್ರಯಿಗಳಿಗೆ ಖ್ರಿೋದ್ಧ 

ಮಾಡಿದಿಾರೆ.   ಇದೇ ರಿೋತಿ ಬೇರೆಯವರು ಖ್ರಿೋದ್ಧ ಮಾಡಿದಿಾರೆ? 

                                                       (ಗೊಂದಲ) 
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    ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಎಲಲ ರೂ ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ . ಈ ರಿೋತಿ ಎಲಲ ರೂ ಎದಿ್ಯ  ನಿೆಂತ್ತ 

ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಸದ್ನವನ್ನನ  ಹೇಗೆ ನಡೆಸುವುದ್ಯ. ನನನ  ಅನ್ನಮತಿ ಇಲದ್ದ 

ಮಾತನಾಡಿರುವುದ್ಯ ಯಾವುದ್ಯ ಕಡತಕೆಕ  ಹೊೋಗಬ್ದರದ್ಯ.  

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಸಭಾಪತಿಯವರ ಅನುಮತಿ ಇಲಿದ್ದ ರ್ಮತ್ರ್ನಡ್ತದ್ಯದ  ಯಾವುದೂ 

ದ್ಯಖಲ್ಲಸಿರುವುದ್ರಲಿ ) 

                                                             (ಗೊಂದಲ) 

        ಡಾ:ಸಿ.ಎನ.ಅಶಾ ಥರ್ನರಾಯಣ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಟೆೆಂಡರ್್ ಕರೆಯಲು 

ಒೆಂದ್ಯ ಅೆಂದಾಜು  ಇರುತು ದ್ದ,   ಕಳೆದ್ ಬ್ದರಿ ಕರೆದ್ಧರುವ accepted rate ಗಳನ್ನನ  ಮತ್ತು  

budgetary  quottion ಗಳನ್ನನ  ಇವಲಲ ವನ್ನನ  ಲೆಕಕ  ಹಾಕ estimate fix ಮಾಡಲ್ಯಗುತು ದ್ದ. 

ನಾವು ಕರೆದ್ಧರುವ ಎಲ್ಯಲ  ಟೆೆಂಡರ್್ಗಳಲ್ಲಲ  procurement ಅಗಿರುವುದ್ಯ estimate rate  ಗಿೆಂತ 

ಕಡಿಮ್ಮ ತೆಗೆದ್ಯಕೆಂಡಿದಿ್ದ ೋವ. ೮೯%, ೯೬% ನಲ್ಲಲ , ೯೮% ಮತ್ತು  ೯೨%ನಲ್ಲಲ  

ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ಲ್ಯಗಿದ್ದ. ೧೦% ಜ್ಞಸಿು  ಇರುವ ಒೆಂದೇ ಒೆಂದ್ಯ procurement ಬಿಟ್ಟ ರೆ ಉಳಿದ್ 

ಯಾವುದ್ನ್ನನ  estimate rate ಗಿೆಂತ ಜ್ಞಸಿು  ತೆಗೆದ್ಯಕೆಂಡಿರುವುದ್ಧಲಲ . ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ 

ಎ.ನಾರಾಯಣಸ್ವವ ಮಿಯವರು ಬೇರೆ-ಬೇರೆ ಕಡೆ ಯಾವ rate ಗೆ ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ಲ್ಯಗಿದ್ದ ಎೆಂದ್ಯ 

ಕೇಳಿದ್ರು. One CNC machine  DMG Mori, Germany ಇವರ  procurement   ನಾನ್ನ 

ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆು ೋನೆ. Same machine has been purchased by Anna University by 1.8 

crores.    IIT Tirupathi ಇಲ್ಲಲ    1.3 crores ಗೆ ತೆಗೆದ್ಯಕೆಂಡಿರುವುದ್ಯ. ನಮಮ ಲ್ಲಲ  

ತೆಗೆದ್ಯಕೆಂಡಿರುವುದ್ಯ  ೯೯ ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ರಯಿಗೆ ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ಲ್ಯಗಿದ್ದ. ಇಲ್ಲಲ  ಒೆಂದ್ಯ 

ರೂಪ್ರಯಿಗೂ ಅವಕಾಶ್ವಲಲ ದ್ ಹಾಗೆ GTTC ಇಡಿೋ ರಾಜಯ ದ್ಲ್ಲಲ ಯೇ ಒೆಂದ್ಯ ಮಾದ್ರಿ 

ಸಂಸಿೆಯಾಗಿದ್ದ.  ಇಲ್ಲಲ  ತರಬೇತಿಯನ್ನನ  ಕಡುವುದ್ಯ ಮಾತರ ವಲಲ  ಉತಾಪ ದ್ನೆಯನ್ನನ  

ಕೂಡಾ ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಉಪ್ಕರಣಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನನ   ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಇಲ್ಲಲ  

ಉತಾಪ ದ್ನೆಯಾದ್ ಉಪ್ಕರಣಗಳನ್ನನ   ಎಚ್್ಎಎಲ, ಏರೋನಾಟ್ಟಕ್,  ಸೆಪ ೋಸ್, ಇಸರ ೋ  

ಮತ್ತು  ವಕರ ೆಂ ಸ್ವರಾಬ್ದಯಿ ಈ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೂ ಕಡುತಾು ರೆ. ವೆಂಟ್ಟಲೇಟ್ರ್್ ತಯಾರು 

ಮಾಡಲು  ಕೂಡಾ spare parts ಗಳನ್ನನ  ಕಟ್ಟಟ ದಿಾರೆ. ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಲ ರುವ ಒೆಂದ್ಯ 

ತರಬೇತಿ ಸಂಸಿೆಯಲ್ಲಲ  ವಷ್ಗಕೆಕ  ಏಳುವರಿ ಕೋಟ್ಟ ರೂಪ್ರಯಿಗಳ ಆದಾಯ ಬರುವಂತಹ್ 

ಉತಾಪ ದ್ನೆಗಳನ್ನನ  ಮಾಡಲ್ಯಗುತಿು ದ್ದ. ಇಷ್ಟಟ  ಒಳೆಳ ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಬ್ರಳು ಮಾಡಿ 

ತ್ತೋರಿಸಲ್ಯಗುತಿು ದ್ದ. ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಯಲ  ಸದ್ಸಯ ರು ಆಪ್ರದ್ನೆ ಮಾಡುವ 

ಕೆಲಸವನ್ನನ  ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಅದ್ರ  ಬಗೆೆ  ಏನ್ನ ಕರ ಮ ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ಬೇಕು ತೆಗೆದ್ಯಕಳುಳ ತೆು ೋವ 
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ಅದ್ಯ ಬೇರೆ ಪ್ರ ಶೆನ . ಆದ್ರೆ ಸುಮಮ ನೆ ಬ್ರಳು ತ್ತೋರಿಸುವಂತಹ್ ಕೆಲಸವಾಗುತಿು ದ್ದ, 

ರಾಜಕೋಯದ್ಲ್ಲಲ  ಯಾರು ಒಳೆಳ ಯವರಾಗಿ ಇರಬ್ದರದ್ಯ, ಉತು ಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು, 

ಪ್ರರದ್ಶ್ಗಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು  ನಿಮಗೆ ಬೇಡವಾಗಿದಿಾರೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಳೆಳ ಯ 

ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಇದಿ್ ರೆ ಅವರ ಮುಖ್ಕೆಕ  ಮಸಿ ಬಳೆಯುವಂತಹ್ ಪ್ರ ಯತನ ವನ್ನನ  

ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ ರಮೇಶ್ರವರೆ.  

                                                                     (ಗೊಂದಲ) 

    ಶಿರ ೋ ಪ್.ಆರ.ರಮೇಶ :- ಇೆಂದ್ಯ ೨೭ಕೋಟ್ಟ ಬ್ಲೆಗೆ ಸಿಗುವ ಮಶ್ನ್ನ್ನನ  ೬೧ ಕೋಟ್ಟ 

ರೂಪ್ರಯಿಗಳನ್ನನ  ಕಟಟ  ಕೆಂಡುಕಳುಳ ತಿು ದಿಾ ರೆ. ಇದ್ರ ತನಿಖ್ಯಯಾಗಬೇಕಲಲ ವೇ? 

                                                                      (ಗೊಂದಲ) 

      ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈ ಪ್ರ ಶೆನ ಯನ್ನನ  ಪ್ರರ ರಂಭ ಮಾಡಿ ೨೦ ನಿಮಿಷ್ಗಳ್ಳಗದ್ದ. ಒೆಂದ್ಯ 

ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ಇಷ್ಟಟ  ಸಮಯ ತೆಗೆದ್ಯಕೆಂಡರೆ ಮುೆಂದ್ಧನ ವಷ್ಯಗಳನ್ನನ  ತೆಗೆದ್ಯಕಳುಳ ವುದ್ಯ 

ಬೇಡವೇ? ಎಲಲ ರೂ  ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ .  

                                                        (ಗೊಂದಲ) 

    ಶಿರ ೋ ಪ್.ಆರ.ರಮೇಶ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಇವರು ಯಾವುದೇ ತಪುಪ  ಮಾಡಿಲಲ  

ಎನ್ನನ ವುದಾದ್ರೆ ಎಚ್್ಎೆಂಟ್ಟ ಯವರಿೆಂದ್, ಸಿಎೆಂಟ್ಟಯವರಂದ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ 

ಸಂಸಿೆಯವರಿೆಂದ್ ತನಿಖ್ಯಯನ್ನನ  ಮಾಡಿಸಲ್ಲ. ಉತು ಮವಾದ್ ಸಂಸಿೆ  ಎೆಂದ್ಯ ಹೇಳುತಾು ರೆ. 

Acura  ರವರು ಅಥವಾ ರವತೇಜ ಸಂಸಿೆಯವರು ಮಾಡಿದಿಾರೆಯೇ?  ಯಾವುದ 

ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಮಾಡಿರುವುದ್ನ್ನನ  ಏಜೆನಿಸ ಗೆ  ಕಟಟ ತಿು ದಿಾ ರೆ. ದ್ಯಮಾಡಿ ಇದ್ರ 

ತನಿಖ್ಯಯಾಗಬೇಕು. ಇದ್ರಲ್ಲಲ  ಬಹ್ಳಷ್ಟಟ  ಅವಯ ವಹಾರವಾಗಿದ್ದ. ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು  

ಕೋಟ್ಟ ರೂಪ್ರಯಿಗಳಿಗಿೆಂತ ಹೆಚುಚ  ಹ್ಣವನ್ನನ  ಕಟಟ  ಇದ್ನ್ನನ  ತೆಗೆದ್ಯಕಳುಳ ವಂತಹ್ 

ಪ್ರ ಯತನ ವನ್ನನ  ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಈಗ ಬಂದ್ಧರುವ ಮಶ್ೋನ್ಗಳ valuation ಮಾಡಿರುವುದ್ನ್ನನ  

ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ reality  ಗತಾು ಗುತು ದ್ದ. ದ್ಯಮಾಡಿ ಇದ್ರ ತನಿಖ್ಯಯಾಗಲೇ ಬೇಕು. 

     ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪ್ಟಿೋಲ(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, 

ನಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ doubt  ಬಂದಾಗ allegation ಮಾಡಬಹುದ್ಯ. Allegation ಮಾಡಿದ್ 

ತಕ್ಷಣ ಮುಖ್ಕೆಕ  ಮಸಿ ಬಳೆಯುವಂತಹ್ ಕೆಲಸವನ್ನನ  ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ ಎೆಂದ್ಯ ಹೇಳಬ್ದರದ್ಯ. 

ಅದ್ಯ ಮಾನಯ  ಮಂತಿರ ಗಳಿಗೆ ಶ್ೋಭೆ ತರುವಂತಹ್ದ್ಲಲ . It is not a parliamentary word. It is 
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quite common in public life. Whenever we receive information, we will raise the 

doubts against the government or against anybody. ಅದ್ಕೆಕ  ಮುಖ್ಕೆಕ  ಮಸಿ 

ಬಳೆಯುವಂತಹ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ ಎೆಂದ್ಯ ಹೇಳುವುದ್ಯ ತಮಮ  ವೈಕು ತವ ಕೆಕ  

ಶ್ೋಭೆಯಲಲ  ಎನ್ನನ ವುದ್ಯ ನನನ  ಅಭಿಪ್ರರ ಯ.  

       ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎಂ.ಇಬಾರ ಹಿಂ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಸಿಓಡಿ ಯಿೆಂದ್  

ಅಥವಾ ಸಿಬಿಐ ದ್ಧೆಂದ್ ತನಿಖ್ಯ ಮಾಡಿಸಿ ಎೆಂದ್ಯ ಹೇಳುತಿು ಲಲ . ಎಚ್್ಎೆಂಟ್ಟ ಯಿೆಂದ್ಲೂ ತನಿಖ್ಯ 

ಮಾಡಿಸಿ  ಎೆಂದ್ಯ ಹೇಳುತಿು ದಿಾರೆ. ಆಯಿತ್ತ ಎಚ್್ಎೆಂಟ್ಟ ಯಿೆಂದ್ ತನಿಖ್ಯ ಮಾಡಿಸುತೆು ೋವ 

ಎೆಂದ್ಯ ಹೇಳಿಬಿಡಿ. ಪ್ತಿವೃತೆ ಆದ್ ಮೇಲೆ ಏಕೆ ಹೆದ್ರಬೇಕು. Accept it, it will give credit to 

you.  ಆಯಿತ್ತ ತನಿಖ್ಯ ಮಾಡಿಸಿ ಮುೆಂದ್ಧನ ಅಧಿವೇಶ್ನದ್  ಹೊತಿು ಗೆ ವರದ್ಧಯನ್ನನ  

ತರಿಸುತೆು ೋವ ಎೆಂದ್ಯ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿಬಿಡಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಲ ಗೆ ಮುಗಿದೇ ಹೊೋಗುತು ದ್ದ. ಈಗ ನಿೋವು 

ತನಿಖ್ಯ ಮಾಡಿಸದ್ಧದಿ್ ರೆ ಮುೆಂದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿಕಕ ಹಾಕಕಳುಳ ತಾು ರೆ.  

                                                              (ಗೊಂದಲ) 

          ಶಿರ ೋ ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಸುಮಾರು ೧೫ ಲಕ್ಷ 

ರೂಪ್ರಯಿಗಳ ಮಶ್ೋನ್ನನ್ನನ  ೬೧ಕೋಟ್ಟ ರೂಪ್ರಯಿಗಳನ್ನನ  ಕಟಟ  

ತೆಗೆದ್ಯಕೆಂಡಿದಿಾರೆ. ಇಲ್ಲಲ  doubt  ಆಗಿದ್ದ ಎನ್ನನ ವ ಸಂಶ್ಯ ನಮಗೆ ಬರುತಿು ದ್ದ. ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರು ಬಹ್ಳ ಪ್ರರ ಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಉತು ರವನ್ನನ  ಕಟ್ಟಟ ದಿಾರೆ, ಆ ಪ್ರರ ಮಾಣಿಕತೆ ಅವರಲ್ಲಲ  

ಇದಿ್ ರೆ ಇದ್ನ್ನನ  ಸೆಲೆಕಟ ್  ಕಮಿಟ್ಟಗೆ ಹಾಕಬಿಡಲ್ಲ, ಇಲಲ  ನಿೋವ ಒೆಂದ್ಯ ಸಮಿತಿ  ರಚ್ನೆ ಮಾಡಿ 

ತನಿಖ್ಯ ಮಾಡಿಸಲ್ಲಲ . 

                                                           (ಗೊಂದಲ) 

     ಡಾ:ಕೆ.ಸುಧಾಕರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಗಳೆ, ಎಲ್ಯಲ  ಟೆೆಂಡರ್್ಗಳು ತನಿಖ್ಯಗೆ ಒಳಪ್ಟೆಟ ರೆ 

executiveಗೆ  ಮಾಡಲು ಏನ್ನ ಕೆಲಸ  ಇರುವುದ್ಧಲಲ .  

                                                          (ಗೊಂದಲ) 

       ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಎಲಲ ರೂ ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ . ನಾನ್ನ ಯಾರಿಗೂ  ಮಾತನಾಡು 

ಅನ್ನಮತಿಯನ್ನನ  ಕಟ್ಟಟ ರುವುದ್ಧಲಲ . ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ ತಾವು ಉತು ರ ಹೇಳಿ. ಎಲಲ ರೂ 

ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ . ಒೆಂದ್ಯ ಪ್ರ ಶೆನ  ತೆಗೆದ್ಯಕೆಂಡು ೨೦ ನಿಮಿಷ್ವಾಗಿದ್ದ. ಬೇರೆ ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳನ್ನನ  

ತೆಗೆದ್ಯಕಳುಳ ವುದ್ಯ ಬೇಡವ? 



«¥À/20.09.2021/62 

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

                                                                    (ಗೊಂದಲ)  

ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಬಹ್ಳ ಗಂಭಿೋರವಾದ್ ಆಪ್ರದ್ನೆಯನ್ನನ  ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ. ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರೆ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಪ್ರಿಶ್ೋಲನೆ ಮಾಡಿ. ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಇದ್ನ್ನನ  ಬೇರೆ ರೂಪ್ದ್ಲ್ಲಲ  

ತೆಗೆದ್ಯಕೆಂಡು ಬಂದ್ರೆ  ಅದ್ನ್ನನ   ನಾನ್ನ ಪ್ರಿಶ್ೋಲನೆ ಮಾಡುತೆು ೋನೆ.  

    ಡಾ: ಸಿ.ಎನ.ಅಶಾ ತೆ   ರ್ನರಾಯಣ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ,  ಟೆೆಂಡರ್್ ಪ್ರ ಕರ ಯಯಲ್ಲಲ  

ಒೆಂದೇ ಒೆಂದ್ಯ objection ಕೂಡಾ  ಇರುವುದ್ಧಲಲ . 

      ಶಿರ ೋ ಪ್.ಆರ.ರಮೇಶ :- ಅವರು objection ಆಗಲು ಬಿಟೆಟ ಇಲಲ .   

                                            (ಗೊಂದಲ) 

          ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಸದರಿ ಪರ ಶ್ನನ ಯನುನ  ಅಧಾಗಂಟ ಕಾಲಾವಧಿ ಚರ್ಚಾಗೆ 

ಅವಕಾಶವನುನ  ರ್ಮಡ್ತಕೊಡಲಾಗುತ್ು ದ್ದ. ರ್ಮನಾ  ಸದಸಾ ರು ಅದಕೆಕ  ಒಂದ್ಯ 

ನೋಟಿಸ್  ಕೊಡ್ತ.  
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಾ : 917 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

   

       ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ್ಬ.ವೆಂಕಟೇಶ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ,   ರಾಜಯ ದ್ಲ್ಲಲ  ಕೋವಡ-೧೯ ಪ್ರ ಕರಣ 

ಮತ್ತು  ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸೆಯ ಗಳ ದೃಷ್ಟ ಯಿೆಂದ್ ರಾಜಯ ದ್ ನಗರ ಮತ್ತು  ಗ್ರರ ಮಿೋಣ 

ಪ್ರ ದೇಶ್ದ್ಲ್ಲಲ  ಹೆಚಿಚ ನ ಆಸಪ ತೆರ ಗಳು/ ಆರೈಕೆ ಕೇೆಂದ್ರ ಗಳನ್ನನ  ಆರಂಭಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ ಸಕಾಗರಕೆಕ  

ಯೋಚ್ನೆ ಇದ್ದಯೇ ಎನ್ನನ ವ ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ಇದ್ದ ಎೆಂದ್ಯ ಉತು ರದ್ಲ್ಲಲ  ತಿಳಿಸಿದಿಾರೆ. ಇದ್ಕೆಕ  

ಹ್ಣಕಾಸು ಎಷ್ಟಟ  ಖ್ಚಗಗಿದ್ದ ಎನ್ನನ ವುದ್ಕೆಕ  ಉತು ರವನ್ನನ  ಕಟ್ಟಟ ರುವುದ್ಧಲಲ . ಮೂರನೇ 

ಅಲೆಯಲ್ಲಲ  ೮೭೦ ಕೋಟ್ಟ ರೂಪ್ರಯಿಗಳನ್ನನ  ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಕೆಂಡು 

ಇಟಟ ಕೆಂಡಿದಿ್ದ ೋವ ಎೆಂದ್ಯ ಹೇಳಿದಿಾರೆ.  ಒೆಂದ್ನೆ ಮತ್ತು  ಎರಡನೇ ಅಲೆಯ ಬಗೆೆ  ಇದ್ರಲ್ಲಲ  

ಯಾವುದೇ ಪ್ರ ಸ್ವು ಪ್ವಲಲ .  ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡಲು ನಮಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗುತು ದ್ದ.  ಮನೆನ  

ಮಾಸಕ ್ ವಚರದ್ಲ್ಲಲ  ಸಕಾಗರಕೆಕ  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ ಚಟ್ಟ ಬಿೋಸಿದ್ರು. 

 

           (ಮುೆಂದ್ಯ)  

(800)20-09-2021(12-30)bsd-rn 

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ್ಬ. ವೆಂಕಟೇಶ  (ಮಂದ್ಯ) 

Expire ಆಗಿರುವ ಮಾಸಕ ್ಗಳನ್ನನ  ಶಸಕರಿಗೆ ಕಡುವ ಕೆಲಸ ಸಕಾಗರದ್ಧೆಂದ್ ಆಗುತಿು ದ್ದ. 

Made in China ಎನ್ನನ ವುದ್ಯ ಬೇರೆ ವಷ್ಯ. ಒೆಂದ್ಯ ವಷ್ಗದ್ಲ್ಲಲ  expire ಆಗುವ ಮಾಸಕ ್ಗಳ 

ಮೇಲೆ ತಿದಿ್ಧ  ಎರಡು ವಷ್ಗ ಎೆಂದ್ಯ ಬರೆದ್ಯ ಶಸಕರುಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಟ ದಿ್ರು. ತಾವು ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  

ಚಟ್ಟ ಬಿೋಸಿದಿ್ಧ ರಿ, ಅದ್ಕೂಕ  ಉತು ರ ಬರಲ್ಲಲಲ . ಕೋವಡ್-೧೯ ನಿವಗಹ್ಣೆಯಲ್ಲಲ  

ಪ್ರಪ್ತಮ ರೆಲಲ ರೂ ಸತ್ತು  ಹೊೋದ್ರು. ಹೊೋದ್ ವಾರ ಇದೇ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯಿೆಂದ್ ಎರಡು 

ವಷ್ಗಗಳಲ್ಲಲ  ಸುಮಾರು ೯ ಲಕ್ಷ ಜನರು ಸತಿು ದಿಾ ರೆ ಎೆಂದ್ಯ ಉತು ರ ಬಂದ್ಧತ್ತು . ಆದ್ರೆ 

ಕೋವಡ್ನಿೆಂದ್-೧೯ ಕೇವಲ ೩೩ ಸ್ವವರ ಜನರು ಸತಿು ದಿಾ ರೆ ಎೆಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ 

ನಂಬಲು ಸ್ವಧಯ ವೇ? ಬಡವರಿಗೆ compensation ಕಡಬೇಕು ಎನ್ನನ ವ ಒೆಂದೇ ವಚರಕೆಕ  

Death Certificate ನಲ್ಲಲ  ಕೋವಡ್-೧೯ ನಿೆಂದ್ ಸತಿು ದಿಾ ರೆ ಎೆಂದ್ಯ ನಮೂದ್ಯ ಮಾಡಿಲಲ . ಈ 

ಸಕಾಗರ ನಾವು ಬಹ್ಳ ಪ್ರರದ್ಶ್ಗಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತೆು ೋವ, ಬಡವರಿಗ್ರಗಿ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡುತಿು ದಿ್ದ ೋವ ಎೆಂದ್ಯ ಹೇಳುತಾು ರೆ. ಈ ಉತು ರದ್ ಎಲ್ಯಲ  ಕಡೆಗಳಲ್ಲಲ  ʼ್ಒದ್ಗಿಸಲ್ಯಗುವುದ್ಯʼ 

ಎೆಂದ್ಯ ತಿಳಿಸಿದಿ್ಯ , ಇದ್ನ್ನನ  ಯಾವಾಗ ಒದ್ಗಿಸಲ್ಯಗುವುದ್ಯ? ಒೆಂದ್ನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಲ  ಸತು ರು, 

ಅವರಿಗೆ ಮನಸೆಸ ೋ ಬರಲ್ಲಲಲ .್ “ಯುದಿ್ಕಾಲೇ ಶ್ಸು ಿಭಾಯ ಸ”್ ಎನ್ನನ ವಂತೆ ಒೆಂದ್ಯ 
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ಆಸಪ ತೆರ ಯನ್ನನ  ಮಾಡಿದ್ರು. ೧೦ ಸ್ವವರ ಬ್ಡ್ಗಳ ಆಸಪ ತೆರ ಯನ್ನನ  ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ದ ಎೆಂದ್ಯ 

ಗಿನಿನ ಸ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಲ  ರೆಕಾಡ್ಗ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಕೇವಲ ಮೂನಾಗಲುಕ  ತಿೆಂಗಳುಗಳಲ್ಲಲ  

ಆಸಪ ತೆರ ಯನ್ನನ  dismantle ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ರು. ಹಾಗ್ರದ್ರೆ ಅದ್ದಲಲ ವೂ ಏನಾಯಿತ್ತ? 

ಸ್ವವಗಜನಿಕರ ಹ್ಣವನ್ನನ  ಖ್ಚುಗ ಮಾಡುವಾಗ ಸಕಾಗರಕೆಕ  ಹೇಳುವವರು ಕೇಳುವವರು 

ಯಾರೂ ಇಲಲ ವೇ?  

ಡಾ|| ಕೆ. ಸುಧಾಕರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಜಲ್ಯಲ ವಾರು 

ಒದ್ಗಿಸಿದ್ ಹ್ಣ ಮತ್ತು  ಇತರೆ ಸುಧಾರಣಾ ಕರ ಮಗಳ ಬಗೆೆ  ವವರ ಕೇಳಿದಿ್ಯ , ನಾವು ಜಲ್ಯಲ  

ಮಟ್ಟ ದ್ಲ್ಲಲ  ಪ್ರ ತಿಯೆಂದ್ಯ ಜಲೆಲ ಗಳಲ್ಲಲ  ಆರೋಗಯ  ಸೇವಗಳನ್ನನ  ಮೇಲಿಜೆಗಗೇರಿಸುವ 

ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಗಗಳನ್ನನ  ಹೆಚಿಚ ಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನನ  ಮಾಡಿದಿ್ದ ೋವ. ಆದ್ರೆ 

ರಾಜಯ ಮಟ್ಟ ದ್ಧೆಂದ್ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಕೆಲಸಕೆಕ  ಜಲ್ಯಲ  ಮಟ್ಟ ದ್ಲ್ಲಲ  ಕಡಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗಿಲಲ .  

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ್ಬ. ವೆಂಕಟೇಶ :- ರಾಜಯ ಮಟ್ಟ ದ್ಲ್ಲಲ ಯೇ ಹ್ಣ ಖ್ಚಗಗಿದ್ದ ಎೆಂದ್ಯ ಉತು ರ 

ಕಡಬಹುದಾಗಿತು ಲಲ ವೇ? 

ಡಾ|| ಕೆ. ಸುಧಾಕರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮದ್ಲನೆಯ ಅಲೆಗೂ ಮುೆಂರ್ಚ 

ಆರೋಗಯ  ಇಲ್ಯಖ್ಯಯಲ್ಲಲ  ಕೇವಲ ೫೮೭ oxygen beds ಗಳಿದಿ್ವು. ವೈದ್ಯ ಕೋಯ ಶ್ಕ್ಷಣ 

ಇಲ್ಯಖ್ಯಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ  ಬರುವ ಆಸಪ ತೆರ ಗಳಲ್ಲಲ  ೪,೨೬೦ oxygenated beds ಗಳಿದಿ್ವು. 

ಅೆಂದ್ರೆ ಒಟಟ  ೪,೮೪೭ ಹಾಸಿಗೆಗಳಿದಿ್ವು. ಮದ್ಲನೆ ಮತ್ತು  ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಆದ್ಮೇಲೆ 

ಒೆಂದೂವರೆ ವಷ್ಗ ಕಳೆದ್ ನಂತರ ಇವತಿು ನ ಪ್ರಿಸಿಿ ತಿಯಲ್ಲಲ  ೩೦,೧೫೬ ಹಾಸಿಗೆಗಳಿಗೆ oxygen 

ಅಳವಡಿಸಿದಿ್ದ ೋವ. That means to say  ಐದಾರು ಪ್ಟಟ  ಹೆಚುಚ  ಮಾಡಿದಿ್ದ ೋವ. ಅದೇರಿೋತಿ ICU 

with ventilators ಬಗೆೆ  ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಮದ್ಲನೆಯ ಅಲೆಗೂ ಮುೆಂರ್ಚ ಎರಡ್ಮ 

ಇಲ್ಯಖ್ಯಗಳಿೆಂದ್ ಸೇರಿ ಕೇವಲ ೭೨೫ ಹಾಸಿಗೆ ಇರುವುದ್ನ್ನನ  ಇವತ್ತು  ೩,೧೬೦ ಹಾಸಿಗೆಗಳಿಗೆ 

ಹೆಚಿಚ ಸಿದಿ್ಯ , ಸುಮಾರು ಐದಾರು ಪ್ಟಟ  ಹೆಚುಚ  ಮಾಡಿದಿ್ದ ೋವ. ಇನ್ನನ  oxygen storage ಬಗೆೆ  

ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಯಾವ ವಾಯ ದ್ಧ ಅಥವಾ ಸೋೆಂಕು ರೋಗಗಳಲ್ಲಲ  ಈ ಪ್ರ ಮಾಣದ್ oxygen 

ಬೇಕು ಎೆಂಬ ನಿರಿೋಕೆಷ  ಇಡಿೋ ವಶ್ವ ದ್ಲ್ಲಲ ಯೇ ಇರಲ್ಲಲಲ . ಆದ್ರೆ ಈ ವಾಯ ಧಿಯಲ್ಲಲ  oxygen 

ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು  ಅವಶ್ಯ ಕತೆ ಬಹ್ಳ ಮುಖ್ಯ  ಎೆಂದ್ಯ ಗತಾು ಯಿತ್ತ.  

ಶಿರ ೋ ಎಂ. ರ್ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಃ- ಮಾನಯ  ಮಂತಿರ ಗಳು ಹೇಳುತಿು ರುವ ಅೆಂಕ 

ಅೆಂಶ್ಗಳು ಒೆಂದಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಟ್ಟಟ ರುವ ಉತು ರದ್ಲ್ಲಲ ರುವ ಅೆಂಕ ಅೆಂಶ್ಗಳು ಮತ್ತು ೆಂದ್ಯ 

ಇದ್ದ, ಇದ್ರಲ್ಲಲ  ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ ಗಳು ತಪ್ರಪ ಗಿದ್ದ.  
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ಡಾ|| ಕೆ. ಸುಧಾಕರ:- ಉತು ರದ್ಲ್ಲಲ  ಆರೋಗಯ  ಇಲ್ಯಖ್ಯ ಮಾತರ  ಕಟ್ಟಟ ದಿ್ಯ , ನಾನ್ನ 

ಆರೋಗಯ  ಮತ್ತು  ವೈದ್ಯ ಕೋಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲ್ಯಖ್ಯ ಎರಡ್ಮ ಸೇರಿಸಿಕೆಂಡು ಹೇಳುತಿು ದಿ್ದ ೋನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಎಂ. ರ್ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಃ- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ೨,೩೩೩ ಐಸಿಯು ಹಾಸಿಗೆಗಳು 

೧,೭೯೨ ventilator beds ಗಳು ಇವ ಎೆಂದ್ಯ ಉತು ರದ್ಲ್ಲಲ  ಕಟ್ಟಟ ದಿಾರೆ. 

ಡಾ|| ಕೆ. ಸುಧಾಕರ:- ಆರೋಗಯ  ಇಲ್ಯಖ್ಯಯಿೆಂದ್ ಬಂದ್ ಉತು ರ ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರ 

ಬಳಿ ಇದಿ್ಯ , ವೈದ್ಯ ಕೋಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಮತ್ತು  ಆರೋಗಯ  ಇಲ್ಯಖ್ಯ ಅೆಂಕ ಅೆಂಶ್ಗಳನ್ನನ  

ಸೇರಿಸಿಕೆಂಡು ಹೇಳುತಿು ದಿ್ಯ , ಈ ಕಾಪಿಗಳನ್ನನ  .... 

ಸಭಾಪತಿಯವರುಿಃ- ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಉತು ರ ಹೇಳುತಿು ದಿಾರೆ. 

ಶಿರ ೋ ಎಂ. ರ್ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಃ- ಅವರು ಕಟ್ಟಟ ರುವ ಉತು ರದ್ಲ್ಲಲ  ಎರಡ್ಮ 

ಇಲ್ಯಖ್ಯಗಳನ್ನನ  ಸೇರಿಸಿಕೆಂಡೇ ಉತು ರವನ್ನನ  ಕಟ್ಟಟ ದಿಾರೆ.  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರುುಃ- ತಪಿಪ ದಿ್ ರೇ rectify  ಮಾಡುತಾು ರೆ, ಬಿಡಿ. 

ಶಿರ ೋ ಎಂ. ರ್ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಃ- ಹಾಗ್ರದ್ರೆ ಉತು ರವನ್ನನ  ವಾಪ್ಸುಸ  

ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ಲ್ಲ. 

ಡಾ|| ಕೆ. ಸುಧಾಕರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈ ಎರಡ್ಮ ಇಲ್ಯಖ್ಯಗಳ ಸಮಗರ  

ಉತು ರವನ್ನು  Health್ &್ Medical್ ್ Education್ Departmentʼs್ answers್ collate್ ್ಮಾಡಿ 

ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಿಗೆ ಇವತೆು ೋ ಕಡಿಸುತೆು ೋನೆ. ನಾನ್ನ oxygen storage ಬಗೆೆ  ಹೇಳುತಿು ದಿ್ಯ , 

ನಮಮ ಲ್ಲಲ  ಕೋವಡ್ಗೂ ಮುೆಂರ್ಚ ಕೇವಲ ೩೨೦ ಮ್ಮಟ್ಟರ ಕ್ ಟ್ನ್ storage ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ್ 

ಇತ್ತು . ಇವತ್ತು  ೧,೨೦೭ ಮ್ಮಟ್ಟರ ಕ್ ಟ್ನ್ನಷ್ಟಟ  oxygen ಶೇಖ್ರಣಾ ಸ್ವಮಥಯ ಗವನ್ನನ  ಹೆಚುಚ  

ಮಾಡಿದಿ್ದ ೋವ.  

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ್ಬ. ವೆಂಕಟೇಶ :- ಅವರು ಹೇಗೆ ಅೆಂದ್ರೆ ʼ್ ಅಡಿಕೆ ಗ್ರತರ  ಕಟಟ  ಆನೆ 

ಗ್ರತರ ʼ ಎೆಂಬಂತೆ ಹೇಳಿಕಳುಳ ತಿು ದಿಾ ರೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರುಿಃ- ಅವರ ಉತು ರ ಮುಗಿಯಲ್ಲ. 

ಡಾ|| ಕೆ. ಸುಧಾಕರ:- ಉತು ರವನ್ನನ  ಕೇಳಿಸಿಕಳುಳ ವಷ್ಟಟ ದ್ರೂ ಸಮಾಧಾನ 

ಇರಬೇಕಲಲ ವೇ?  
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ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ್ಬ. ವೆಂಕಟೇಶ :- ನಮಗೆ ಆ ಉತು ರ ಬರಬೇಕಲಲ ವೇ? ಅವರು ಸುಳುಳ  

ಉತು ರಗಳನ್ನನ  ಹೇಳಿಕೆಂಡು ಹೊೋದ್ರೆ ಹೇಗೆ? 

ಡಾ|| ಕೆ. ಸುಧಾಕರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಸುಳುಳ  ಎೆಂಬುದ್ಯ ಅವರ ಪ್ರ ತಿೋತಿ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರುಿಃ- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ತಪುಪ  ಉತು ರ ನಿೋಡುತಿು ದಿ್ ರೆ ಆ ಬಗೆೆ  ಬರೆದ್ಯ 

ಕಳುಹಿಸಿ. 

ಡಾ|| ಕೆ. ಸುಧಾಕರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಇದ್ರಲ್ಲಲ  ಯಾವುದಾದ್ರೂ 

ಒೆಂದ್ಯ ಅೆಂಕ ಅೆಂಶ್ ತಪಿಪ ದಿ್ ರೇ ಹೇಳಲ್ಲ. ೧೪,೪೭೩ ಒಟಟ  ಹಾಸಿಗೆಗಳಿದಿ್ಯ , ಈಗ ೫೦,೬೨೯ 

ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನನ  ಸಿದಿ್  ಮಾಡಿದಿ್ದ ೋವ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರುಿಃ- ತಾವು ಹೇಳುತಿು ರುವ ಅೆಂಕ-ಅೆಂಶ್ಗಳನ್ನನ  ಉತು ರದ್ಲ್ಲಲ  

ಕಟ್ಟಟ ದಿ್ಧ ೋರಾ? 

ಶಿರ ೋ ಎಂ. ರ್ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಃ- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಉತು ರದ್ಲ್ಲಲ  ಕಟ್ಟಟ ಲಲ . 

ಡಾ|| ಕೆ. ಸುಧಾಕರ:- ಆರೋಗಯ  ಇಲ್ಯಖ್ಯಯ ಸಂಪೂಣಗ ಅೆಂಕ-ಅೆಂಶ್ಗಳನ್ನನ  

ಕಟ್ಟಟ ದಿ್ದ ೋನೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರುಿಃ- Additional information ಕಡುತಿು ದಿಾರೆ. 

ಡಾ|| ಕೆ. ಸುಧಾಕರ:- ನಾನ್ನ ವೈದ್ಯ ಕೋಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಮತ್ತು  ಆರೋಗಯ  ಇಲ್ಯಖ್ಯಗಳನ್ನನ  

ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳುತಿು ದಿ್ದ ೋನೆ ಮತ್ತು  ಆ ಉತು ರವನ್ನನ  ಅವರಿಗೆ ಕಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತೆು ೋನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡಃ- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಉತು ರ ಕಡದೇ ಉತು ರ 

ಹೇಳುವುದ್ಯ ಸಮಂಜಸವೇ? ಕಡದ್ಧರುವ ಉತು ರ ಹೇಳುವುದ್ಯ ಸಮಂಜಸವೇ? ಅವರು 

ಸಭಯ ರಂತೆ!. ಇದ್ಕೆಕ  ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಲ  ಅವಕಾಶ್ ಇದ್ದಯೇ? ಸತಯ ವಂತ!. 

ಡಾ|| ಕೆ. ಸುಧಾಕರ:- ಎರಡ್ಮ ಇಲ್ಯಖ್ಯಗಳನ್ನನ  ನಾನೇ ವಹಿಸಿಕೆಂಡಿರುವುದ್ರಿೆಂದ್ 

ಮತ್ತು  ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಆರೋಗಯ  ಇಲ್ಯಖ್ಯ ಬಗೆೆ  ಕೇಳಿದಿ್ಯ , ನಾನ್ನ ಸಮಗರ  ಉತು ರ 

ಕಡುತಿು ದಿ್ದ ೋನೆ.  

(ಗೊಂದಲ) 
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ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡಃ- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಿಗೆ ಉತು ರವೇ 

ತಲುಪಿಲಲ . 

(ಗೊಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರುಿಃ- Additional  ಉತು ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪ ಲಲ . 

ಡಾ|| ಕೆ. ಸುಧಾಕರ:- ಎರಡ್ಮ ಇಲ್ಯಖ್ಯಗಳು ನನಗೆ ಇವ. 

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ್ಬ. ವೆಂಕಟೇಶ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಾವು ಪ್ರ ಶೆನ  ಕೇಳುವುದೇ 

ಒೆಂದಾದ್ರೆ ಅವರು ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಉತು ರ ಹೇಳುವುದೇ ಒೆಂದಾಗಿರುತು ದ್ದ.  

ಡಾ|| ಕೆ. ಸುಧಾಕರ:- ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಕೇಳಿರುವ ಪ್ರ ತಿಯೆಂದ್ಕೂಕ  ಉತು ರ 

ಹೇಳುತಿು ದಿ್ದ ೋನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ್ಬ. ವೆಂಕಟೇಶ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಾನ್ನ ತಾಲೂಲ ಕು ಮತ್ತು  

ಜಲೆಲ ಗಳಲ್ಲಲ  ಖ್ಚುಗ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆೆ  ಕೇಳಿದಿ್ದ ೋನೆ ಮತ್ತು  Community Health Centre, 

Primary Health Centre ಗಳು ಏನಾಯಿತ್ತ ಎೆಂದ್ಯ ಕೇಳಿದಿ್ದ ೋನೆ. ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಕಾಗರದ್ಧೆಂದ್ ಎಷ್ಟಟ  

ಹ್ಣ ಬಂತ್ತ ಹಾಗೂ ರಾಜಯ  ಸಕಾಗರದ್ಧೆಂದ್ ಎಷ್ಟಟ  ಹ್ಣ ಖ್ಚುಗ ಮಾಡಿದಿಾರೆ ಎೆಂದ್ಯ 

ಕೇಳಿದಿ್ದ ೋನೆ. ಅದ್ನ್ನನ  ಬಿಟಟ  ಬೇರೆ ಉತು ರ ಕಡುತಿು ದಿಾರೆ. ನನನ  ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ಬೇರೆ ಉತು ರವನ್ನನ  

ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಸುಮಾರು ೮೦% ventilator ಗಳು ತಾಲೂಲ ಕು ಕೇೆಂದ್ರ ಗಳಲ್ಲಲ  ಕೆಲಸ 

ಮಾಡುತಿು ಲಲ . ನಾವು ಆ ಜ್ಞಗಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ inspection ಮಾಡ್ೋಣ.  

ಡಾ|| ಕೆ. ಸುಧಾಕರ:- ಅದ್ನ್ನನ  ಕೇಳಿಲಲ .  

ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ . ಪ್ಟಿೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು 

additional information ಕಡಬಹುದ್ಯ.  

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ್ಬ. ವೆಂಕಟೇಶ :- Public Accounts Committee  ಯಲ್ಲಲ  ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  

enquiry  ಆಗಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ಆಗಿದ್ದ.  

ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ . ಪ್ಟಿೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಆರೋಗಯ  ಮತ್ತು  ವೈದ್ಯ ಕೋಯ ಶ್ಕ್ಷಣ 

ಇಲ್ಯಖ್ಯಗಳನ್ನನ  ಸೇರಿಸಿಕೆಂಡೇ ಉತು ರವನ್ನನ  ಕಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು . ಎರಡ್ಮ ಇಲ್ಯಖ್ಯಗಳು 

ಅವರಲ್ಲಲ ಯೇ ಇವ.  ಅವರು additional information ಕಡಬ್ದರದ್ದೆಂದೇನೂ ಇಲಲ . ಎರಡ್ಮ 
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ಇಲ್ಯಖ್ಯಗಳನ್ನನ  ಜೊತೆಗೂಡಿಸಿಕೆಂಡು ಉತು ರ ಕಟ್ಟಟ ದಿ್ ರೆ ಈ controversy  ಚ್ರ್ಚಗಗೆ 

ಅವಕಾಶ್ ಆಗುತಿು ರಲ್ಲಲಲ ವೆಂದ್ಯ ನನನ  ಅಭಿಪ್ರರ ಯ.  

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ್ಬ. ವೆಂಕಟೇಶ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಇದ್ನ್ನನ  ಅಧಗ ಗಂಟೆ 

ಚ್ರ್ಚಗಗೆ ಕನವ ಟ್ಗ ಮಾಡಿ. ಇನೂನ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಉತು ರವನ್ನನ  ಕಳುಹಿಸುವುದ್ರಲ್ಲಲ  

ಇದಿಾರೆ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರುಿಃ- ತಾವು ಒೆಂದ್ಯ ಪ್ತರ  ಕಡಿ.  

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ್ಬ. ವೆಂಕಟೇಶ :- ಅವರು ಉತು ರವನ್ನನ  ಕಟ್ಟಟ ಲಲ . 

ಸಭಾಪತಿಯವರುಿಃ- ನಿೋವು ಪ್ತರ ವನ್ನನ  ಕಡಬೇಕು. 

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ್ಬ. ವೆಂಕಟೇಶ :- ಆಯಿತ್ತ. 
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಾ ಿಃ- 989 

                                           (ಉತ್ು ರದ ಪರ ತಿ ಲಗತಿು ಸಿದ್ದ) 

ಶಿರ ೋ ಶಾಂತಾರಾಮ  ಬುಡನ  ಸಿದ್ರದ ಿಃ- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಉತು ರವನ್ನನ  

ಕಟ್ಟಟ ದಿೂ , ಈ ಉತು ರದ್ ಪ್ರ ತಿಯನ್ನನ  ಹಿಡಿದ್ಯಕೆಂಡು ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಲ  ಕುಳಿತ್ತ 

ನೋಡಿದ್ರೆ ಅತಯ ೆಂತ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದ ಎೆಂದ್ದನಿಸುತು ದ್ದ. ಆದ್ರೆ ವಾಸು ವಕವಾಗಿ ಆ ಪ್ರ ದೇಶ್ಗಳಿಗೆ 

ಹೊೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಲ  ಸಮಸೆಯ  ಬಹ್ಳ ಇದ್ದ. ಅರಣಯ  ಹ್ಕುಕ  ಕಾಯಿಯ ಜಮಿೋನಿನ ಪ್ರ ಶೆನ  

ಬಂದಾಗ ಕೇವಲ ಉಳುಮ್ಮಯ ಜಮಿೋನಿನ ಪ್ರ ಶೆನ  ಮಾತರ  ಬರುವುದ್ಧಲಲ . ಉಳುಮ್ಮಯ 

ಜಮಿೋನಿನ ಜೊತೆ ಮನೆ ನಿಮಾಗಣ ಮಾಡಲು ಸಮಸೆಯ  ಇರುವ ಅನೇಕ ಜಲೆಲ ಗಳಿವ. ಅದೇ 

ರಿೋತಿ ಶೌಚಲಯ ನಿಮಿಗಸಲು ಜ್ಞಗಗಳು ಸಿಗುತಿು ಲಲ . ರಸೆು  ನಿಮಾಗಣ, ವದ್ಯಯ ತ್ ಲೈನ್, 

ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರಿನ ಲೈನ್ ಹಾಗೂ ಶಲೆ ನಿಮಾಗಣಕೂಕ  ಅನೇಕ ಕಡೆ ಜ್ಞಗಗಳು ಸಿಗುತಿು ಲಲ . 

ವಶೇಷ್ವಾಗಿ ಬುಡಕಟಟ  ಪ್ರ ದೇಶ್ದ್ಲ್ಲಲ ರುವ ಚಿಕಕ  ಚಿಕಕ  ಗುಡಿಗಳನ್ನನ  ನಿಮಾಗಣ ಮಾಡಲು 

ಜ್ಞಗ ಸಿಗುತಿು ಲಲ . ಸಭಾಭವನಗಳ ನಿಮಾಗಣಕೆಕ  ಜ್ಞಗ ಇಲಲ . ವಶೇಷ್ವಾಗಿ ಗಂಗ್ರ 

ಕಲ್ಯಯ ಣದಂತಹ್ ಯೋಜನೆ ಅನ್ನಷ್ಟಠ ನಗಳಳ ಲು ಅವಕಾಶ್ ಇಲಲ . ನಾನ್ನ ಒೆಂದ್ಯ ಹ್ಳಿಳ ಗೆ 

ಹೊೋದಾಗ ಆ ಹ್ಳಿಳ ಯ ಶಲೆಯ ಎದ್ಯರು ಧವ ಜದ್ ಕಂಭ ನಿಲ್ಲಲ ಸಲು ಅರಣಯ  ಇಲ್ಯಖ್ಯಯಿೆಂದ್ 

ಸಮಸೆಯ  ಮಾಡಿದಿ್ಯ  ನನನ  ಗಮನಕೆಕ  ಬಂತ್ತ. ಅದೇನ್ನ ಕಾನೂನ್ನ ಎೆಂದ್ಯ ಗತಿು ಲಲ . ಇನ್ನನ  

ಉತು ರ ಕನನ ಡ ಮತ್ತು  ಚಿಕಕ ಮಗಳೂರು ಜಲೆಲ ಗಳಲ್ಲಲ  ಅರಣಯ  ಹ್ಕುಕ  ಪ್ತರ ಗಳನ್ನನ  

ಪ್ಡೆದ್ಧರುವವರಿಗೂ ಅನೇಕ ಸಮಸೆಯ ಗಳು ಇವ.  

(ಮುೆಂದ್ಯ) 

(801)/20.09.2021/12.40/ಹೆಚ್್ವ:ವಕೆ 

                   (ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಉಪ್ಸಿಿ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಶಾಂತ್ರಾಮ  ಬುಡನ  ಸಿದಿ  (ಮಂದ್ಯ…):-  

ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ನಿೋಡಿರುವ ಲ್ಲಖಿತ ರೂಪ್ದ್ ಉತು ರದ್ಲ್ಲಲ  

ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಪಂಗಡದ್ ಕೆಲ ೋಮುದಾರರಿಗೆ ಸುಮಾರು 17,286.33 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನನ  

ಸುಮಾರು 12,481 ಹ್ಕುಕ ಪ್ತರ ಗಳ ಮೂಲಕ ವತರಣೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ದ ಎನ್ನನ ವ 

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  ನಿೋಡಿದಿಾರೆ. ಈ ರಿೋತಿ ವತರಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಹ್ಕುಕ ಪ್ತರ ಗಳಲ್ಲಲ ರುವ ಸಮಸೆಯ  

ಏನೆೆಂದ್ರೆ, ಕೆಲ ೋಮುದಾರರು 2 ಎಕರೆ ಅಥವಾ 3 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನನ  ಕೆಲ ೋಮು 

ಮಾಡಿರುತಾು ರೆ. ಆದ್ರೆ, ಸಕಾಗರ  ಇದ್ರಲ್ಲಲ  ಅಧಗ ಭಾಗದ್ಷ್ಟಟ  ಎೆಂದ್ರೆ, ಅಧಗ ಎಕರೆ 
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ಅಥವಾ ಮುಕಾಕ ಲು ಎಕರೆಯನ್ನನ  ಮಾತರ  ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುತು ದ್ದ. ಅನೇಕ 

ಪ್ರ ಕರಣಗಳಲ್ಲಲ  ಒೆಂದ್ಯ ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನನ  ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ʼವಾಸಕಾಕ ಗಿʼ ಎೆಂದ್ಯ 

ನಮೂದ್ಯ ಮಾಡಿರುತು ದ್ದ. ಅರಣಯ  ಪ್ರ ದೇಶ್ದ್ಲ್ಲಲ  ಅವರು ಗುಡಿಸಲು ಕಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು 

ಇರುವುದ್ಕೆಕ  ಕೇವಲ ಒೆಂದ್ರಿೆಂದ್ ಒೆಂದೂವರೆ ಗುೆಂಟೆ ಜ್ಞಗವಾದ್ರೆ ಸ್ವಕಾಗುತು ದ್ದ. ಆದ್ರೆ, 

ಸಕಾಗರ ಒೆಂದ್ಯ ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನನ  ʼವಾಸಕಾಕ ಗಿʼ ಎೆಂದ್ಯ ಕಟ್ಟ ರೆ ಅಲ್ಲಲ  ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ 

ಕೃಷ್ ಚ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳನ್ನನ  ಕೈಗಳುಳ ವುದ್ಕೆಕ  ಸ್ವಧಯ ವಾಗುವುದ್ಧಲಲ . ಇದೂ ಸಹ್ ಒೆಂದ್ಯ 

ಸಮಸೆಯ ಯಾಗಿದ್ದ. ಹ್ಕುಕ ಪ್ತರ ಕೆಕ  ಆರ್್.ಟ್ಟ.ಸಿ. ಕಡದೇ ಇರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಹ್ಕುಕ ಪ್ತರ ದ್ 9 ಮತ್ತು  

11ನೇ ಕಾಲಂನಲ್ಲಲ  ಅವರ ಹೆಸರು ಇಲಲ ದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ಸಕಾಗರದ್ ಕೃಷ್ 

ಯೋಜನೆಗಳನ್ನನ  ಮತ್ತು  ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನನ  ಅವರು ಪ್ಡೆದ್ಯಕಳುಳ ವುದ್ಕೆಕ  

ಸ್ವಧಯ ವಾಗುವುದ್ಧಲಲ . ವಶೇಷ್ವಾಗಿ ʼವಾರಸುʼ ನಿೋಡಿರುವುದ್ಧಲಲ . ಈ ಭೂಮಿಯ 

ಯಜಮಾನನಿಗೆ 60-70 ವಷ್ಗಗಳ್ಳಗಿ ವಯೋಸಹ್ಜವಾಗಿ ಮೃತಪ್ಟ್ಟ ರೇ, ಆ ಭೂಮಿ 

ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಎನ್ನನ ವ ಉಲೆಲ ೋಖ್ ಆ ಹ್ಕುಕ ಪ್ತರ ದ್ಲ್ಲಲ  ಇರುವುದ್ಧಲಲ . ಅವರಿಗೆ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡಿರುವ ಜ್ಞಗ ಅೆಂತಿಮಗಳಿಸುವುದ್ಕೂಕ  ಮುೆಂರ್ಚ ಜ.ಪಿ.ಎಸ್.ನಿೆಂದ್ ಅಳತೆ 

ಮಾಡುವಂತಹ್ ಸಂದ್ಭಗದ್ಲ್ಲಲ  ಟ್ರ ಚ್್ ಅನ್ನನ  ಹೊಡೆದ್ಯ ಜ್ಞಗವನ್ನನ  

ಕಡಿಮ್ಮಗಳಿಸಿರುವಂತಹ್ ಉದಾಹ್ರಣೆಗಳನ್ನನ  ನಾನ್ನ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು  ಕಡುಗು 

ಜಲೆಲ ಗಳಲ್ಲಲ  ನೋಡಿದಿ್ದ ೋನೆ. ಈ ಜಮಿೋನನ್ನನ  ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಯಖ್ಯಗೆ ಹ್ಸ್ವು ೆಂತರ 

ಮಾಡಿರುವುದ್ಧಲಲ .  

 ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಒೆಂದ್ಯ ಮನೆ ಕಟ್ಟಟ ದ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಕಕ ದ್ಲ್ಲಲ  ಒೆಂದ್ಯ 

ಶೌಚಲಯ ಮತ್ತು  ಒೆಂದ್ಯ ಚಿಕಕ  ಅೆಂಗಳವನ್ನನ  ಮಾಡಿಕಳಳ ಬೇಕೆೆಂದ್ರೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ಕ್ಷ 3 

ರಿೆಂದ್ 4 ಗುೆಂಟೆಗಳಷ್ಟಟ  ಭೂಮಿಯಾದ್ರೂ ಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ. ನಾನ್ನ ಕಳೆದ್ ವಾರ 

ಹೆಚ್್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲೂಲ ಕಗೆ ಭೇಟ್ಟ ನಿೋಡಿದಂತಹ್ ಸಂದ್ಭಗದ್ಲ್ಲಲ  ಕೇವಲ 20x20 ಅಡಿ 

ವಸಿು ೋಣಗದ್ ಗುಡಿಸಲಲ್ಲಲ  ಸುಮಾರು 3-4 ಕುಟೆಂಬಗಳು ವಾಸವಾಗಿವ. ಬೇರೆಯವರು ಒೆಂದ್ಯ 

ಇೆಂಚೂ ಜ್ಞಗವನ್ನನ  ಕಡುವುದ್ಧಲಲ . ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಕಟ್ಟಟ ರುವಂತಹ್ ಉತು ರವನ್ನನ  

ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಲ ನ ಇನೂನ  ಅನೇಕ ಸಮಸೆಯ ಗಳು ಬಗೆಹ್ರಿಯುವುದ್ಧಲಲ  ಎನ್ನನ ವುದ್ಯ 

ಗತಾು ಗುತು ದ್ದ.  

 ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈ ಸಮಸೆಯ ಯನ್ನನ  ಹಿೆಂದ್ದ ಅರಣಯ  ಸಚಿವರಾಗಿದಿ್  

ಮಾನಯ  ಆನಂದ್ಸಿೆಂಗ್್ರವರ ಗಮನಕೂಕ  ತಂದ್ಧದಿ್ದ . ಸಚಿವರಾದ್ ಮಾನಯ  

ಅಶ್ವ ಥ್ನಾರಾಯಣ್ರವರು ರಾಮನಗರ ಜಲೆಲ ಯಲ್ಲಲ ರುವ ಸಮಸೆಯ ಗಳನ್ನನ  ನೋಡಿದಿಾರೆ. 
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ನಮಮ  ಉಸುು ವಾರಿ ಸಚಿವರಿಗೂ ಸಹ್ ಉತು ರ ಕನನ ಡ ಜಲೆಲ ಯ ಸಮಸೆಯ ಗಳ ಪ್ರಿಚ್ಯವದ್ದ. 

ಅನೇಕ ಜಲೆಲ ಗಳಲ್ಲಲ ರುವ ಈ ಸಮಸೆಯ ಗೆ ಎಲ್ಲಲ  ಕೇಳಿದ್ರೂ ʼಅರಣಯ ಪ್ರ ದೇಶ್ದ್ ಜ್ಞಗʼ ಎನ್ನನ ವ 

ಉತು ರವನ್ನನ  ಹೇಳಿ ಸಮಸೆಯ ಯನ್ನನ  ಸಮಸೆಯ ಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿಸಿಕೆಂಡಿದಿಾರೆ. ನಾನ್ನ 

ಚಿಕಕ ಮಗಳೂರು ಜಲೆಲ ಯ ಕಪ್ಪ  ತಾಲೂಲ ಕಗೆ ಭೇಟ್ಟ ನಿೋಡಿದಂತಹ್ ಸಂಭಗದ್ಲ್ಲಲ  

ನಕಸ ಲೇಟ್ಗಳನ್ನನ  ಹಿಡಿಯುವುದ್ಕೆಕ  ಸಹಾಯವನ್ನನ  ಮಾಡಿದಂತಹ್ ವನವಾಸಿಗಳ ಜನರ 

ಮನೆಗಳಿಗೆ ವದ್ಯಯ ತ್ ಸಂಪ್ಕಗವಲಲ  ವಷ್ಯ ಕಂಡು ಬಂದ್ಧದ್ದ. ಈ ವಚರವಾಗಿಯೂ 

ಅರಣಯ  ಇಲ್ಯಖ್ಯಯ ಕಾರಣವನ್ನನ  ನಿೋಡಲ್ಯಗುತಿು ದ್ದ.  ನಾನ್ನ ಅರಣಯ  ಇಲ್ಯಖ್ಯಯ 

ಯೋಜನೆಯನ್ನನ  ವರೋಧಿಸುತಿು ಲಲ . ನಾವಲಲ ರೂ ಈ ನಿಟ್ಟಟ ನಲ್ಲಲ  ಗಮನಹ್ರಿಸಿ ಅವರ 

ಬದ್ಯಕಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಷ್ಟಟ  ಸಮಸೆಯ ಗಳನ್ನನ  ಬಗೆಹ್ರಿಸಿಕಡಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ತಮಮ  ಮೂಲಕ 

ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಲ್ಲಲ  ವನಂತಿ ಮಾಡಿಕಳುಳ ತೆು ೋನೆ.  

 ಶಿರ ೋ ಉಮೇಶ  ವಿ.ಕತಿು :- ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈಗ್ರಗಲೇ ಮಾನಯ  

ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ಶ್ರ ೋ ಶೆಂತರಾಮ್ ಬುಡನ  ಸಿದಿ್ಯವರು ಪ್ರ ಸ್ವು ಪ್ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳಿಗೆ 

ಸವಸ್ವು ರವಾದ್ ಉತು ರಗಳನ್ನನ  ಕಡಲ್ಯಗಿದ್ದ. ಸುಮಾರು 56,055 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಗಳಿಗೆ 

ಅನವ ಯವಾಗುವಂತೆ ಸುಮಾರು 15798 ಜನರಿಗೆ ಹ್ಕುಕ ಪ್ತರ ಗಳನ್ನನ  ವತರಣೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

ಮುೆಂದ್ದ ಕಂದಾಯ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯಿೆಂದ್ ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನನ  ಪ್ಡೆದ್ಯಕಳಳ ಬಹುದಾಗಿದ್ದ. 

ಯಾರಿಗೂ ಒೆಂದ್ಯ ಗುೆಂಟೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಗುೆಂಟೆ ಭೂಮಿಯನ್ನನ  ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿಲಲ . 

ಎಲಲ ರಿಗೂ ಸುಮಾರು ಎರಡು, ಎರಡ್ಮವರೆ ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ದರಕದ್ದ. ನಿದ್ಧಗಷ್ಟ ವಾಗಿರುವ 

ಪ್ರ ಕರಣಗಳ ಬಗೆೆ  ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಉಲೆಲ ೋಖ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾನೇ ಖುದಿ್ಯ  ಅಲ್ಲಲ ಗೆ ಭೇಟ್ಟ 

ನಿೋಡಿ ಸರಿಪ್ಡಿಸುವಂತಹ್ ಕರ ಮವನ್ನನ  ಕೈಗಳಳ ಲ್ಯಗುತು ದ್ದ.  

ಶಿರ ೋ ಶಾಂತ್ರಾಮ  ಬುಡನ  ಸಿದಿ  :- ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈಗ್ರಗಲೇ 

ಆಯಾಯ ಗ್ರರ ಮಗಳಲ್ಲಲ  ಇರುವಂತಹ್ ಗ್ರರ ಮ ಅರಣಯ  ಹ್ಕುಕ  ಸಮಿತಿಗಳು ಸವಗ ಮಾಡಿ 

ಕಟ್ಟಟ ರುವಂತಹ್ ವರದ್ಧಯನ್ನನ  ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಲ  ಉಪ್ ವಭಾಗ ಮಟ್ಟ ದ್ಲ್ಲಲ  

ಕಡಿಮ್ಮಗಳಿಸಲ್ಯಗುತಿು ದ್ದ. ಇೆಂತಹ್ ಸಮಸೆಯ ಯೂ ಇದ್ದ.  

ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ತಮಮ  ಮೂಲಕ ನಾನ್ನ ಎಲಲ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಲ್ಲಲ  

ಮತ್ತು  ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರುಗಳಲ್ಲಲ  ವನಂತಿ ಮಾಡಿಕಳುಳ ವುದೇನೆೆಂದ್ರೆ, ನಮಮ ನಮಮ  

ಗ್ರರ ಮಗಳಲ್ಲಲ  ಇರುವಂತಹ್ ಬುಡಕಟಟ  ಸಮುದಾಯದ್ ವಸತಿ ಪ್ರ ದೇಶ್ಗಳಿಗೆ ಭೇಟ್ಟ ಕಟಟ   

ನೋಡಬೇಕು.  ನಾನಬಬ ನೇ ಧವ ನಿ ಎತಿು ದ್ರೆ ಸ್ವಕಾಗುವುದ್ಧಲಲ . ಇವತಿು ಗೂ ಅಕ್ಷರಶಃ 
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ಪ್ರರ ಣಿಗಳ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಲ  ಅವರು ಬದ್ಯಕುತಿು ದಿಾರೆ. ವಶೇಷ್ವಾಗಿ ಉತು ರ ಕನನ ಡ ಜಲೆಲ , 

ಚಿಕಕ ಮಗಳೂರು ಜಲೆಲ , ಉಡುಪಿ, ದ್ಕಷ ಣ ಕನನ ಡ, ರಾಮನಗರ  ಮತ್ತು  ಚಮರಾಜ ನಗರ 

ಜಲೆಲ ಗಳಲ್ಲಲ  ಇವತಿು ಗೂ ಇವರುಗಳು ತ್ತೆಂಬ ಕಷ್ಟ ದ್ ಪ್ರಿಸಿಿ ತಿಯನ್ನನ  ಎದ್ಯರಿಸುತಿು ದಿಾರೆ. 

ನಾನ್ನ ಇಲ್ಲಲ  ಉಲೆಲ ೋಖ್ ಮಾಡಿರುವ ಸಮಸೆಯ ಗಳನ್ನನ  ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ಇನೂನ  ಅನೇಕ 

ಸಮಸೆಯ ಗಳಿವ.  ಆದಿ್ ರಿೆಂದ್ ದ್ಯಮಾಡಿ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಮತ್ತು  ಸಕಾಗರ ಈ 

ಸಮಸೆಯ ಗಳನ್ನನ  ಪ್ರಿಹ್ರಿಸುವ ಕಡೆ ಗಮನಹ್ರಿಸಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ವನಂತಿ ಮಾಡಿಕೆಂಡು ನನನ  

ಮಾತ್ತಗಳನ್ನನ  ಮುಕಾು ಯಗಳಿಸುತಿು ದಿ್ದ ೋನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಉಮೇಶ  ವಿ.ಕತಿು :- ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈಗ್ರಗಲೇ ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು 

ಕೇಳಿರುವಂತಹ್ ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ಸುಮಾರು 56,055 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಗಳಿಗೆ ಅನವ ಯವಾಗುವಂತೆ 

ಸುಮಾರು 15798 ಜನರಿಗೆ ಹ್ಕುಕ ಪ್ತರ ಗಳನ್ನನ  ವತರಣೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ದ ಎನ್ನನ ವ ಉತು ರವನ್ನನ  

ನಿೋಡಿದಿ್ದ ೋನೆ. ಇೆಂತಹ್ ಗ್ರರ ಮ, ಇೆಂತಹ್ ಊರಿನಲ್ಲಲ  ಇೆಂತಹ್ ಸಮಸೆಯ  ಇದ್ದಯೆಂದ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 

ನಾನೇ ಖುದಿಾ ಗಿ ಅಲ್ಲಲ ಗೆ ಹೊೋಗಿ ಸರಿಪ್ಡಿಸುವಂತಹ್ ಕೆಲಸವನ್ನನ  ಮಾಡುತೆು ೋನೆ. ಇಲ್ಲಲ  

ಕುಳಿತ್ತಕೆಂಡು ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಸಮಸೆಯ  ಬಗೆಹ್ರಿಯುವುದ್ಧಲಲ . ಒೆಂದ್ಯ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಆ 

ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಲ  ತ್ತೆಂದ್ರೆ ಇದ್ದ ಅದ್ನ್ನನ  ಸರಿಪ್ಡಿಸುವಂತಹ್ ಕರ ಮವನ್ನನ  

ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ಲ್ಯಗುತು ದ್ದ.  
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ಚುಕೆಕ  ಗುರುತಿನ ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಾ :920 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

 

 

ಡಾ||ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮ:-  ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಾನ್ನ ಬಹ್ಳ 

ನೇರವಾದ್ ಮತ್ತು  ಸಪ ಷ್ಟ ವಾದ್ ಪ್ರ ಶೆನ ಯನ್ನನ  ಕೇಳಿದಿ್ದ ೋನೆ. ಇೆಂತಹ್ ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿರುವಂತಹ್ 

ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ಮಾನಯ  ಮಂತಿರ ಗಳ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಹ್ಳ ಕೆಟ್ಟ ದಿಾ ಗಿ 

ಉತು ರವನ್ನನ  ನಿೋಡಿದಿಾರೆ. ಈ ಉತು ರವನ್ನನ  ನಾನ್ನ ಒಪಿಪ ಕಳುಳ ವುದ್ಕೆಕ  ಸ್ವಧಯ ವೇ ಇಲಲ . 

ದ್ಯವಟಟ  ತಾವು ನಮಮ  ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ಕೇಳಿಕಳುಳ ತಿು ದಿ್ದ ೋನೆ.್ ʼಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರ 

ವಾಯ ಪಿು ಯಲ್ಲಲ ರುವ ಮಸಿೋದ್ಧ, ಚ್ಚ್್ಗ ಮತ್ತು  ದೇವಸಿ್ವನಗಳಲ್ಲಲ  ಆಗುತಿು ರುವ ಶ್ಬಿಮಾಲ್ಲನಯ ದ್ 

ಬಗೆೆ  ಪ್ರಿಸರ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯ ಗಮನಕೆಕ  ಬಂದ್ಧದ್ದಯೇ; ಬಂದ್ಧದಿ್ ರೆ ಯಾವ ಕರ ಮವನ್ನನ  

ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ಲ್ಯಗಿದ್ದ ಎನ್ನನ ವುದ್ಯ ನನನ  ಪ್ರ ಶೆನ ಯಾಗಿದ್ದ. ಈ ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ಸಕಾಗರ ʼಗಮನಕೆಕ  

ಬಂದ್ಧದ್ದʼ  ಎನ್ನನ ವ ಉತು ರವನ್ನನ  ಕಟ್ಟಟ ದ್ದ. ಆದ್ರೆ, ಕರ ಮವನ್ನನ  ಮಾತರ  ಜರುಗಿಸಿಲಲ .  ಈ 

ಪ್ರ ಶೆನ  ಯಾವಾಗ ಉದ್ಭ ವವಾಯಿತ್ತ ಎೆಂದ್ರೆ, 20ನೇ ಶ್ತಮಾನದ್ ಆಜುಬ್ದಜನಲ್ಲಲ  

ಧವ ನಿವಧಗಕ ಮತ್ತು  ಮೈಕರ ೋ ಫೋನ್ಗಳ ಅನೆವ ೋಷ್ಣೆ ಆಯಿತ್ತ.  ಇದ್ಕೂಕ  ಮದ್ಲು 

ಮಸಿೋದ್ಧಗಳಲ್ಲಲ  ʼಅಜ್ಞಾ಼ ನ್್̓ ಅನ್ನನ  ಒೆಂದ್ಯ ಪ್ರಲ ಟ್ಫಾರಂ ಹಾಕಕೆಂಡು ಕೂಗುತಿು ದಿ್ರು. 

ದೇವಸಿ್ವನಗಳಲ್ಲಲ  ದೇವಸಿ್ವನದ್ ಪ್ರರ ೆಂಗಣಕೆಕ  ಮಾತರ  ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಘಂಟೆ ಬ್ದರಿಸಿ, ಪೂಜೆ 

ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಬರುತಿು ದಿ್ದ ವು. ಚ್ಚ್್ಗಗಳಲ್ಲಲಯೂ ಅದೇ ರಿೋತಿಯ ವಯ ವಸಿೆ  ಇತ್ತು . ಆದ್ರೆ, 

1930ನೇ ಇಸವಯಲ್ಲಲ  ಸಿೆಂಗಪೂರ್್ನ ಮಸಿೋದ್ಧಯೆಂದ್ರಲ್ಲಲ  ಮಟ್ಟ ಮದ್ಲನೆಯ ಬ್ದರಿಗೆ 

ಧವ ನಿವಧಗಕವನ್ನನ  ಅಳವಡಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. ಆ ವಯ ವಸಿೆ  ಇವತ್ತು  ಇಡಿೋ ಪ್ರ ಪಂಚ್ವನೆನ ೋ 

ಕಾಡಿದ್ದ. ಧವ ನಿವಧಗಕಗಳಿೆಂದಾಗಿ ಆರೋಗಯ ದ್ ಮೇಲ್ಯಗುವ ದ್ಯಷ್ಪ ರಿಣಾಮವನ್ನನ  ಹೇಳಲು 

ಅಸ್ವಧಯ ವಾಗಿದ್ದ. ಬ್ಳಗೆೆ  4-5 ಗಂಟೆಗೆ ಧವ ನಿವಧಗಕದ್ ಮೂಲಕ ಕೂಗುವುದ್ಯ ಪ್ರರ ರಂಭ 

ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಕಕ ಪ್ಕಕ ದ್ ಮನೆಗಳಲ್ಲಲ  ಇರುವ ಮಕಕ ಳು ನಿದಿ್ದ  ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  

ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತಿು ಲಲ . ವೃದಿ್ ರ ಆರೋಗಯ ದ್ ಮೇಲೆ ದ್ಯಷ್ಪ ರಿಣಾಮವನ್ನನ  ಬಿೋರುತಿು ದ್ದ. ಇದ್ಯ 

ನನನ ಬಬ ನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟ  ವಚರವಾಗಿಲಲ . ಎಲಲ ರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟ  ವಚರವಾಗಿದ್ದ. 

ರಾತಿರ  10 ಗಂಟೆಯಿೆಂದ್ ಬ್ಳಿಗೆೆ  6 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕೂಕ  

ಧವ ನಿವಧಗಕವನ್ನನ  ಬಳಸಬ್ದರದ್ಯ ಎನ್ನನ ವ ಆದೇಶ್ವನ್ನನ  ಪ್ರಿಸರ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯಿೆಂದ್ 

ಹೊರಡಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ.  ಈ ಆದೇಶ್ವನ್ನನ  ಉಲಲ ೆಂಘನೆ ಮಾಡಿ ತಮಮ ಗೆ ಇಷ್ಟ  ಬಂದಂತೆ 

ವತಿಗಸುತಿು ದಿಾರೆ.  
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ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮುೆಂದ್ಯವರೆದ್ ರಾಷ್ಟ ಿಗಳ್ಳದ್ ನೆದ್ರ್್ಲ್ಯಯ ೆಂಡ್, 

ಜಮಗನಿ, ಫಾರ ನಸ ್, ಸಿವ ಜರ್್ಲ್ಯಯ ೆಂಡ್, ಪ್ರರ ನಸ ್, ಯು.ಕೆ. ಆಸಿಟ ಿಯ, ಬ್ಲ್ಲುಯಂ, ನಾವಗ ಮತ್ತು  

ನೈಜರಿಯಾ ದೇಶ್ಗಳಲ್ಲಲ  ಧವ ನಿವಧಗಕವನ್ನನ  ಬ್ದಯ ನ್ ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಯು.ಎಸ್.ಎ. ಮಿಚಿಗ್ರನ್ 

ನಲ್ಲಲ  ಯಾರೂ ಧವ ನಿವಧಗಕವನ್ನನ  ಬಳಕೆ ಮಾಡಬ್ದರದ್ಯ ಎನ್ನನ ವ ಆದೇಶ್ವನ್ನನ  

ಮಾಡಿದಿಾರೆ.  ಅತಯ ೆಂತ ಹೆಚಿಚ ನ ಜನಸಂಖ್ಯಯ  ಇರುವಂತಹ್ ಇೆಂಡ್ೋನೇಶ್ಯಾದ್ಲ್ಲಲಯೂ 

ಸಹ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಿತಿಯನ್ನನ  ಹೇರಿದಿಾರೆ.  

 

ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಸಂವಧಾನದ್ ಅನ್ನರ್ಚಛ ೋದ್ 25 ಮತ್ತು  26ರಲ್ಲಲ  ಎಲ್ಯಲ  

ಧಮಿೋಗಯರಿಗೂ ಧಾಮಿಗಕ ಆಚ್ರಣೆ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಅವಕಾಶ್ವನ್ನನ  ನಿೋಡಲ್ಯಗಿದ್ದ. ನಾನ್ನ 

ಯಾವುದೇ ಧಾಮಿಗಕ ಆಚ್ರಣೆಗಳಿಗೆ ಧಕೆಕ  ಬರುವ ನಿಟ್ಟಟ ನಲ್ಲಲ  ಮಾತನಾಡುತಿು ಲಲ . ಆದ್ರೆ, 

ಸಮಾಜದ್ ಸ್ವವ ಸಿ ಯ ವನ್ನನ  ಕಾಪ್ರಡುವ ನಿಟ್ಟಟ ನಲ್ಲಲ  ಸ್ವವಗಜನಿಕರ ಆರೋಗಯ ದ್ 

ದೃಷ್ಟ ಯಿೆಂದ್ ಸಕಾಗರ ಒೆಂದ್ಯ ದ್ಧಟ್ಟ  ಹ್ಜೆು ಯನಿನ ಡಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ವನಂತಿ 

ಮಾಡಿಕಳುಳ ತಿು ದಿ್ದ ೋನೆ. ಇದ್ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟ ೆಂತೆ ಸುಪಿರ ೋೆಂ ಕೋಟ್ಟಗನ ರೂಲ್ಲೆಂಗ್ಸ ್ ಇದ್ದ. 

2017ನೇ ಇಸವಯಲ್ಲಲ  ಮದಾರ ಸ್ ಹೈಕೋಟ್ಗ ಸುಪಿರ ೋೆಂ ಕೋಟ್ಟಗನ ಮಾಗಗಸೂಚಿಗಳನ್ನನ  

ಪ್ರಲನೆ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನನ ವ ಆದೇಶ್ವನ್ನನ  ನಿೋಡಿದ್ದ. ಇತಿು ೋರ್ಚಗೆ 2020ನೇ ಇಸವಯಲ್ಲಲ  

ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ಗೋವೆಂದ್ರಾಜನಗರ ಮತ್ತು  ವಜಯನಗರದ್ ಮಸಿೋದ್ಧಗಳಲ್ಲಲ  ಹೆಚುಚ  

ಶ್ಬಿಮಾಲ್ಲನಯ ವಾಗುತಿು ದ್ದಯೆಂದ್ಯ ಕೋಟ್ಗಗೆ ಹೊೋದ್ ಹಿನೆನ ಲೆಯಲ್ಲಲ  ಕೋಟ್ಗ,್ ʼಸುಪಿರ ೋೆಂ 

ಕೋಟ್ಟಗನ ಆದೇಶ್ವನ್ನನ  ಪ್ರಲನೆ ಮಾಡಿʼ ಎನ್ನನ ವ ಆದೇಶ್ವನ್ನನ  ನಿೋಡಿದ್ದ. ಇಷೆಟ ಲಲ  

ಆದೇಶ್ಗಳಿದಿ್ರೂ ಸಹ್ ಪ್ರಿಸರ ಇಲ್ಯಖ್ಯ ಕೈಕಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು ಕುಳಿತಿದ್ದ.  ಪ್ರಿಸರ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯ 

ನಿಲಗಕ್ಷಯ ಕೆಕ  ಸ್ವಕಷ ಯೆಂದ್ರೆ, ಹಿೆಂದ್ಧನ ಅಧಿವೇಶ್ನದ್ಲ್ಲಲ  ಈ ವಚರಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟ ೆಂತೆ 

ನಾನ್ನ ಪ್ರ ಶೆನ  ಕೇಳಿದಿ್ದ . ನಾನ್ನ ಪ್ರ ಶೆನ  ಕೇಳಿದ್ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು  12 ಧಾಮಿಗಕ ಕೇೆಂದ್ರ ಗಳಿಗೆ 

ನೋಟ್ಟೋಸ್ ಕಟ್ಟಟ ದಿಾರೆ. ಈ ರಿೋತಿ ಶ್ಬಿಮಾಲ್ಲನಯ ವನ್ನನ ೆಂಟ ಮಾಡಿರುವ ಎಷ್ಟಟ  ಮಸಿೋದ್ಧ, 

ಮಂದ್ಧರ ಮತ್ತು  ಚ್ಚ್್ಗಗಳ ಮೇಲೆ ಕರ ಮ ಕೈಗಳಳ ಲ್ಯಗಿದ್ದ ಎನ್ನನ ವ ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ,್ ʼಸುಮಾರು 22 

ಧಾಮಿಗಕ ಕೇೆಂದ್ರ ಗಳಿೆಂದ್ ಶ್ಬಿಮಾಲ್ಲನಯ ವುೆಂಟ್ಟಗುತಿು ರುವುದ್ಯ ಗಮನಕೆಕ  ಬಂದ್ಧದ್ದʼ ಎನ್ನನ ವ 

ಉತು ರವನ್ನನ  ನಿೋಡಿದಿಾರೆ. ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕರ ಮವನ್ನನ  ಕೈಗಳಳ ಲ್ಯಗಿದ್ದಯೆಂದ್ರೆ, 

ಚ್ಚ್್ಗನಲ್ಲಲ  ಪ್ರರ ಥಗನೆ ಮಾಡುವುದ್ನ್ನನ  ನಿಲ್ಲಲ ಸಲ್ಯಗಿದ್ದ, ದೇವಸಿ್ವನಗಳಲ್ಲಲ  ಡ್ೋಲು ಮತ್ತು  

ಡರ ೆಂಗಳನ್ನನ  ಬ್ದರಿಸುವುದ್ನ್ನನ  ನಿಲ್ಲಲ ಸಲ್ಯಗಿದ್ದ ಎನ್ನನ ವ ಉತು ರವನ್ನನ  ಕಟ್ಟಟ ದಿಾರೆ. ಇದ್ನ್ನನ  

ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ಸುಮಾರು 6 ಮಸಿೋದ್ಧಗಳಿಗೆ ದ್ಧನಾೆಂಕ:10.06.2021 ಮತ್ತು  09.06.2021ರಲ್ಲಲ  
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ಪ್ತರ ಗಳನ್ನನ  ಬರೆಯಲ್ಯಗಿದ್ದ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಲ ಯವರೆವಗೂ ಉತು ರ ಬಂದ್ಧಲಲ .  ಮತ್ತು ೆಂದ್ಯ 

6 ಧಾಮಿಗಕ ಕೇೆಂದ್ರ ಗಳನ್ನನ  ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಇಲ್ಯಖ್ಯಗೆ ವಹಿಸಿಕಡಲ್ಯಗಿದ್ದ. ಅಲ್ಲಲ ೆಂದ್ ಇನೂನ  

ಉತು ರ ಬಂದ್ಧಲಲ . ಈ ಇಲ್ಯಖ್ಯ ಜೋವಂತವಾಗಿದ್ದಯೇ ಇಲಲ ವೇ ಎನ್ನನ ವುದ್ಯ ನನಗೆ 

ಗತಾು ಗುತಿು ಲಲ . ದೂರು ಬಂದಾಗ ಮಾತರ  ಕರ ಮ ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ಬ್ದರದ್ಯ.  

        

                                                     (ಮುೆಂದ್ಯವರಿದ್ಧದ್ದ) 

(802)  20.9.2021  12.50 ಪಿಕೆ:ವಕೆ 

 ಶಿರ ೋ ಆನಂದ  ಸಿಂಗ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಮಾತನಾಡುತಾು , ಈ 

ವಚರವಾಗಿ ಕರ ಮ ಕೈಗಳಳ ಬೇಕು; ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ ಿಗಳಲ್ಲಲ  ಕರ ಮಗಳನ್ನನ  ಕೈಗಳಳ ಲ್ಯಗಿದ್ದ 

ಎೆಂದ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು.  ಆದ್ರೆ, ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಕಾಗರ ನಿಯಮದ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 5ರ ಪ್ರ ಕಾರ ಅಲೆಲ ೋನ್ನ 

ನಿಯಮ ಇದ್ದಯೋ ಅದ್ರ ಪ್ರ ಕಾರ ರಾಜಯ  ಸಕಾಗರ ನಿದೇಗಶ್ನ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ.  ಅದ್ರ 

ಪ್ರ ಕಾರ ಬ್ಳಿಗೆೆ  6 ಗಂಟೆಯಿೆಂದ್ ರಾತಿರ  10 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ನಿದ್ಧಗಷ್ಟ ವಾದ್ decimal ನಲ್ಲಲ  

ಶ್ಬಿ  ಇರಬೇಕು ಎನ್ನನ ವ ನಿಯಮ ಇದ್ದ.  ಆ ಶ್ಬಿ  ಕಾಖಾಗನೆಯದಿಾ ಗಿರಬಹುದ್ಯ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ 

ಉಪ್ಕರಣಗಳ ಶ್ಬಿ  ಇರಬಹುದ್ಯ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳನ್ನನ  ಮಾಡುವಾಗ 

ನಿದ್ಧಗಷ್ಟ  ನಿಯಮವನ್ನನ  ಪ್ರಲ್ಲಸಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ.  ಇದ್ರ ಜೊತೆ, ರಾತಿರ  10 ಗಂಟೆಯಿೆಂದ್  

ಬ್ಳಗೆೆ  6 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಶ್ಬಿ  ಮಾಡುವುದ್ನ್ನನ  ಬ್ದಯ ನ್ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ದ.  ಆದ್ರೆ ಮಾನಯ  

ಸದ್ಸಯ ರು, ಇಲ್ಯಖ್ಯ ಮಲಗಿದ್ದಯೇ ಎನ್ನನ ವ ಪ್ರ ಶೆನ ಯನ್ನನ  ಕೇಳಿದ್ರು.  ನಿಜವಾಗಲೂ ಇಲ್ಯಖ್ಯ 

ಮಲಗಿಲಲ .  ಸ್ವಧಯ ವಾದ್ ಮಟ್ಟಟ ಗೆ ಎಲ್ಯಲ  ಕರ ಮಗಳನ್ನನ  ಕೈಗೆಂಡಿದ್ದ.   ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, 

ಇದ್ಯ ಇವತಿು ನ ವಚರವಲಲ ; ಸುಮಾರು ವಷ್ಗಗಳಿೆಂದ್ ನಡೆಯುತಿು ದ್ದ.  ಮಸಿೋದ್ಧ ಆಗಿರಲ್ಲ, 

ಮಂದ್ಧರ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸ್ವವಗಜನಿಕವಾಗಿ ಭಾಷ್ಣ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಯಮ ಉಲಲ ೆಂಘನೆ 

ಮಾಡುತಿು ರುವುದ್ನ್ನನ  ನಾವಲ್ಯಲ  ನೋಡುತಾು  ಬಂದ್ಧದಿ್ದ ೋವ.  ನಮಮ  ಪ್ರಿಸರ ಇಲ್ಯಖ್ಯ ಮಾತರ  

ಇದ್ನ್ನನ  ನಿಯಂತರ ಣ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಬಹ್ಳ ಕಷ್ಟ ವಾಗುತು ದ್ದ.  ನಮಮ ಲ್ಲಲ ನ ಸೆಕ್ಷನ್ 5ರ 

ಅಡಿಯಲ್ಲಲ   ಇಲ್ಯಖ್ಯಯಿೆಂದ್, ಸಕಾಗರದ್ಧೆಂದ್ ಒೆಂದ್ಯ ಆದೇಶ್ ಹೊರಡಿಸಿದಿ್ದ ೋವ.  ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  

ಡಿಐಜ ಮತ್ತು  ಡಿಎಸ್ಪಿ ಹುದಿ್ದಯಲ್ಲಲ ರುವವರ ಸಹ್ಕಾರದ್ಧೆಂದ್ ಕರ ಮ ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ಬೇಕೆೆಂದ್ಯ 

ತಿಳಿಸಿದಿ್ದ ೋವ.   ನಮಮ  ಇಲ್ಯಖ್ಯಯ ಅಪ್ರ ಕಾಯಗದ್ಶ್ಗಗಳು, ತಾವೇನಾದ್ರೂ ಕರ ಮ 

ತೆಗೆದ್ಯಕಳುಳ ತಿು ೋರಾ ಎೆಂದ್ಯ ಗೃಹ್ ಇಲ್ಯಖ್ಯಗೆ ಪ್ರ ಶೆನ  ಕೇಳಿ ಪ್ತರ  ಬರೆದ್ಧದಿಾರೆ.  ಅವರು ಉತು ರ 

ಕಟ್ಟಟ ದಿಾರೆ; ಅದ್ಯ ಸರಿಯಾದ್ ಉತು ರ ಎೆಂದ್ಯ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸುತಿು ಲಲ .  ಆದ್ರೆ, ಗೃಹ್ 

ಇಲ್ಯಖ್ಯಯವರು ಅಕಸ್ವಮ ತ್ ಕರ ಮ ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ದೇ ಹೊೋದ್ರೆ,  ಸೆಕ್ಷನ್ 15ರ ಅಡಿ ನಾವೇ 
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ಕರ ಮ ಕೈಗಳಳ ಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಕಾಗರ ಅವಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕಟ್ಟಟ ದ್ದ.  ಆ ಹಿನೆನ ಲೆಯಲ್ಲಲ  

ಉಲಲ ೆಂಘನೆಯಂತಹ್ ಪ್ರ ಕರಣಗಳು ನಡೆದಾಗ ನಮಮ  ಇಲ್ಯಖ್ಯಯ ವತಿಯಿೆಂದ್ ಕರ ಮ 

ಕೈಗಳಳ ದೇ ಹೊೋದ್ರೆ ಆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ  ಅಧಿಕಾರಿ ಮೇಲೆ ಕರ ಮ ಕೈಗಳುಳ ತೆು ೋವ ಎೆಂದ್ಯ 

ಹೇಳಬರ್ಸುತ್ತ ೇನೆ.  

 ಡಾ: ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಮಾನಯ  ಮಂತಿರ ಗಳು 

ಸದ್ನಕೆಕ  ತಪುಪ  ಉತು ರ ಕಟ್ಟಟ ದಿಾರೆ.    ರಾತಿರ  10 ಗಂಟೆಯಿೆಂದ್ ಬ್ಳಗೆೆ  6 ಗಂಟೆಯ ತನಕ 

ಯಾವುದೇ ಲೌಡ್ ಸಿಪ ೋಕರ್್ ಹಾಕುವ ಹಾಗಿಲಲ  ಎೆಂದ್ಯ ಹೇಳುತಿು ದಿಾರೆ.  ನಿೋವು ದ್ಯವಟಟ  

ನನನ  ಜೊತೆಗೆ ಬನಿನ , ಬ್ಳಿಗೆೆ  4 ಗಂಟೆಗೆ ಅಜ್ಞಾ಼ ನ್ ಕೂಗುವುದ್ನ್ನನ  ತ್ತೋರಿಸುತೆು ೋನೆ.  5 

ಗಂಟೆಗೂ ಕೂಗುತಾು ರೆ.  ಇದ್ಯ ಬ್ದಯ ನ್ ಆಗಿದ್ದಯೇ?  ಸರಿಯಾಗಿ ಉತು ರ ಹೇಳಬೇಕು.  ಇದ್ನ್ನನ  

ಗಂಭಿೋರವಾಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸಬೇಕು.  ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ಮಸಿೋದ್ಧ-ಮಂದ್ಧರಗಳಲ್ಲಲ  ಲೌಡ್ ಸಿಪ ೋಕರ್ 

ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ನಮತಿ ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ಬೇಕು.  ಎಷ್ಟಟ  ಜನ ಈ ರಿೋತಿ ಪ್ಮಿಗಷ್ನ್ 

ತೆಗೆದ್ಯಕೆಂಡಿದಿಾರೆ?  ಈ ಕುರಿತ್ತ ನಿಮಮ  ಹ್ತಿು ರ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದಯೇ?  ನಿಮಮ  

ಇಲ್ಯಖ್ಯಯವರು ಬೇರೆ ವಯ ವಸಿೆಯಲ್ಲಲ  ತಲ್ಲಲ ೋನರಾಗಿಬಿಟ್ಟಟ ದಿಾ ರೆ.  ಶ್ಬಿ  ಮಾಲ್ಲನಯ ದ್ ಬಗೆೆ  

ಇವರು ಗಮನಹ್ರಿಸುತಿು ಲಲ .  ಯಾವುದೇ ಮಸಿೋದ್ಧ-ಮಂದ್ಧರಗಳಲ್ಲಲ  ಲೌಡ್ ಸಿಪ ೋಕರ್್ 

ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ನಮತಿ ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ಬೇಕು.  ಎಷ್ಟಟ  ಜನ ಅನ್ನಮತಿ ತೆಗೆದ್ಯಕೆಂಡಿದಿಾರೆ 

ಎನ್ನನ ವ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಕಡಿ.   

 ಶಿರ ೋ ಆನಂದ  ಸಿಂಗ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಸರಿಯಾದ್ ಪ್ರ ಶೆನ  

ಕೇಳುತಿು ದಿಾರೆ.  ಆದ್ರೆ, ಲೈಸೆನಸ ್ ತೆಗೆದ್ಯಕೆಂಡಿದಿಾರೋ ಇಲಲ ವೊೋ ಎನ್ನನ ವುದ್ನ್ನನ  ಗೃಹ್ 

ಇಲ್ಯಖ್ಯ ಪ್ರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ.  ಅಲ್ಲಲ  ಯಾವ ಮಟ್ಟ ದ್ಲ್ಲಲ  ಸೌೆಂಡ್ ಇಟ್ಟಟ ದಿಾರೆ 

ಎನ್ನನ ವುದ್ಕೆಕ  ತಾೆಂತಿರ ಕವಾಗಿ ನಮಮ  ಇಲ್ಯಖ್ಯಯಿೆಂದ್ ಅವರಿಗೆ ಸಪೊೋಟ್ಗ ಮಾಡಲ್ಯಗುತು ದ್ದ.  

ಆದ್ರೆ ಕರ ಮವನ್ನನ  ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಇಲ್ಯಖ್ಯ ಕೈಗಳಳ ಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ.  ಲೈಸೆನಸ ್ ಕಟ್ಟಟ ದಿಾರೋ 

ಇಲಲ ವೊೋ ಎೆಂದ್ಯ ನಮಮ  ಇಲ್ಯಖ್ಯಯವರು ನೋಡುವುದ್ಕಾಕ ಗುವುದ್ಧಲಲ . 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈ ವಚರವಾಗಿ ನಿಮಮ  ಮತ್ತು  ಗೃಹ್ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯವರು ಕುಳಿತ್ತ 

ಚ್ರ್ಚಗ ಮಾಡಿ ಕರ ಮ ಕೈಗಳಳ ಲ್ಲ. 

 ಈಗ್ರಗಲೇ ಪ್ರ ಶ್ನ ೋತು ರ ಕಲ್ಯಪ್ ಪ್ರರ ರಂಭವಾಗಿ ಒೆಂದ್ಯ ಗಂಟೆ ಐವತ್ತು  ನಿಮಿಷ್ಗಳ 

ಅವಧಿ ಮುಗಿದ್ಧದ್ದ.  ಇನೂನ  ತಡೆಹಿಡಿಯಲ್ಯದ್ ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳಿವ.  1.10 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗೆ 

ಪ್ರ ಶ್ನ ೋತು ರವನ್ನನ  ಮುಗಿಸುತೆು ೋನೆ.  ಸದ್ಸಯ ರುಗಳು ಸಹ್ಕರಿಸಬೇಕು.   
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಾ : 203 

(ಉತ್ು ರ ಪರ ತಿ ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

 ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತಾಪಚಂದರ   ಶ್ನಟಿಟ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಕಳೆದ್ 5 ವಷ್ಗಗಳಿೆಂದ್ 

ರಾಷ್ಟ ಿೋಯ ಹೆದಿಾರಿ ಮತ್ತು  ರಾಜಯ  ಹೆದಿಾರಿಯ  ರಸೆು ಗಳಲ್ಲಲ  ಗೆರೆಗಳನ್ನನ  ಹಾಕುತಾು ರೆ; ನಂತರ 

ಪುನಃ ಅದ್ನ್ನನ  ಕಡಿಯುತಿು ೋರಿ.  ಅ ವಯ ವಸಿೆ  ಹೇಗದ್ದ ಎನ್ನನ ವುದ್ರ ಬಗೆೆ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರ 

ಗಮನಸೆಳೆಯಬಯಸುತೆು ೋನೆ.  ಈ ರಾಜಯ ದ್ ಎಲ್ಯಲ  ಇಲ್ಯಖ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ೆಂದ್ಯ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯ 

ಕಾಯಿದ್ದಗಳನ್ನನ  ಗೌರವಸಬೇಕು ಮತ್ತು  ಒಪ್ಪ ಬೇಕು. ಸೆವ ೋಚಛ ಚರದ್ ಆಡಳಿತ 

ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗುವುದ್ಧಲಲ .   ಕ್ರ್ನಯಟ್ಕ್ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಗಮದ್ಧೆಂದ್ ನಿವಗಹಿಸಲ್ಯಗುತಿು ರುವ 

ಸೌಕೂರ ಏತ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಲ  ಅಪ್ರರ ಪ್ರ ಮಾಣದ್ ಮರಗಳನ್ನನ  ಕಟ್ಟವು 

ಮಾಡಿ ವದ್ಯಯ ತ್ ಕೇಬಲ್ಗಳನ್ನನ  ಹಾಕುವುದ್ಕೆಕ  ಇಲ್ಯಖ್ಯಯಿೆಂದ್ ಅನ್ನಮತಿಯನ್ನನ  

ಪ್ಡೆಯಲ್ಯಗಿದ್ದಯೇ ಎನ್ನನ ವ ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ,  ಸೌಕೂರು ಏತ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಲ  ವದ್ಯಯ ತ್ 

ಕೇಬಲ್ ಹಾಕುವ ಬಗೆೆ  ಅಡಚ್ಣೆಯಾಗಿ ಮರಗಳನ್ನನ  ಕತು ರಿಸಲು ಅನ್ನಮತಿ ಕೋರಿ 

ವಾರಾಹಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಗಮದ್ವರು ದ್ಧನಾೆಂಕ 10.8.2021ರಂದ್ಯ ಕುೆಂದಾಪುರ ವಲಯ 

ಅರಣಾಯ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಜಗ ಸಲ್ಲಲ ಸಿದಿ್ಯ , ಪ್ರಿಶ್ೋಲನಾ ಹಂತದ್ಲ್ಲಲ  ಇರುತು ದ್ದ ಎೆಂದ್ಯ 

ತಿಳಿಸಿದಿ್ಧ ೋರಿ.  ಇದ್ಯ ಕೇಬಲ್ ಹಾಕುವುದ್ಕೆಕ  ಕೇಳಿರುವಂಥದಿ್ಯ .  7 ಕ.ಮಿೋ. ಪೈಪ್್ ಲೈನ್ 

ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಹೊೋಗುತಾು ರೆ; ಲಕಾಷ ೆಂತರ ರೂಪ್ರಯಿ ಬ್ಲೆ ಬ್ದಳುವ ಮರಗಳು 

ಹೊೋಗುತು ವ.  ಅದ್ನ್ನನ  ಕೇಳುವುದ್ಯ ಬೇಡವೇ?  ಅಲ್ಲಲ  Assistant Conservator of Forests 

(ACF), Range Forest Officer (RFO), Deputy Range Forest Officer (DRFO) and Forest 

Guard (FG) ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿರುತಾು ರೆ.   ಅೆಂದ್ರೆ, ಇಡಿೋ ವಯ ವಸಿೆಯನೆನ ೋ ಗ್ರಳಿಗೆ ತೂರಲ್ಯಗಿದ್ದ 

ಎೆಂದ್ಯ ಗತಾು ಗುತು ದ್ದ.  ಹಾಗ್ರದ್ರೆ ನಿಮಮ  ಇಲ್ಯಖ್ಯಯ ಜವಾಬಿ್ದರಿ ಏನ್ನ?  ಯಾವುದೋ 

ಒೆಂದ್ಯ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ user agency ಯ ಅನ್ನಮತಿ ಪ್ಡೆದ್ಯ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ.  ನಿೋವು ಅನ್ನಮತಿ ಕಡಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ.  ನಿಮಮ  ಒಪಿಪ ಗೆಯನ್ನನ  

ಪ್ಡೆಯದೇ ಯಾವನೋ ಒಬಬ  ಮರ ಕಡಿಯುತಾು ನೆ ಎೆಂದ್ಯ ಅವನ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್್ 

ಮಾಡುತಿು ೋರಿ.  ಆದ್ರೆ ನಿೋವು ಎಫ್ಐಆರ್್ ಅನ್ನನ  ಯಾರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ?  

ನಿೋರಾವರಿ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯವರ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು .   ಮ್ಮಸ್ವಕ ೆಂ ಮೇಲೆ 

ಅಥವಾ ಗುತಿು ಗೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು .  ಅದ್ನ್ನನ  ಬಿಟಟ  ಯೋರೋ 

ಒಬಬ  ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವನ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್್ ಹಾಕ ಬಹ್ಳಷ್ಟಟ  ಸ್ವಧನೆ ಮಾಡಿದ್ವರ ಹಾಗೆ 

ತ್ತೋರಿಸಿಕಳುಳ ತಿು ೋರಿ.  ಇದ್ಯ ಎೆಂತಹ್ ವಯ ವಸಿೆ ?  ಈ ವಷ್ಯವನ್ನನ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರ 
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ಗಮನಕೆಕ  ತಂದ್ಧಲಲ ವೆಂದ್ಯ ಕಾಣಿಸುತಿು ದ್ದ.  ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಇಲ್ಲಲ  21 ಮರಗಳ 

ಗೆಲುಲ ಗಳನ್ನನ  ಕಡಿಯಲ್ಯಗಿದ್ದ ಎನ್ನನ ವ ಪ್ರ ಶೆನ ಯಲಲ .  ಒೆಂದ್ಯ ವಯ ವಸಿೆ ಗೆ ಕಡವಂತಹ್ 

ಗೌರವದ್ ಪ್ರ ಶೆನ ಯಾಗಿದ್ದ.  ಒೆಂದ್ಯ ಇಲ್ಯಖ್ಯ ಇನನ ೆಂದ್ಯ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯ ಒಪಿಪ ಗೆಯನ್ನನ  

ಪ್ಡೆಯದೇ ಸೆವ ೋಚಛ ಚರದ್ಧೆಂದ್ ನಡೆದ್ಯಕೆಂಡು ಹೊೋಗುವುದಾದ್ರೆ ನಿಮಮ  ಆಡಳಿತ 

ವಯ ವಸಿೆ  ಹೇಗಿದ್ದ ಎನ್ನನ ವುದ್ಯ ಗತಾು ಗುತು ದ್ದ. 

 ಶಿರ ೋ ಉಮೇಶ  ವಿ. ಕತಿು :-ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಇದ್ಯ ನಿೋರಾವರಿ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯ ಒೆಂದ್ಯ 

ಏತ ನಿೋರಾವರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮವಾಗಿದಿ್ಯ , 8 ಕ.ಮಿೋ. ಪೈಪ್್ ಲೈನ್ ಹಾಕುವ ಕಾಮಗ್ರರಿಗೆ 

ಅನ್ನಮತಿ ತೆಗೆದ್ಯಕೆಂಡಿದಿಾರೆ.  ಆದ್ರೆ ವೈರ್್ ಹಾಕ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕಡುವುದ್ಕೆಕ  ಕೆಪಿಟ್ಟಸಿಎಲ್ 

ಅವರನ್ನನ  ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು .  ಅವರು ಕೇಳಿಲಲ .  ಶ್ರ ೋ ಸತಿೋಶ್ ಎೆಂ.ನಾಯಕ ಎನ್ನನ ವ 

ಗುತಿು ಗೆದಾರರು ತಪುಪ  ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಕರ ಮ ಕೈಗಳಳ ಲು ಪ್ರ ಕರ ಯ 

ಮುೆಂದ್ಯವರೆಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

 ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತಾಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಿಟ :- ನಿೋವು, ಅನ್ನಮತಿ ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ಲ್ಯಗಿದ್ದ ಎೆಂದ್ಯ 

ಹೇಳಿದ್ಧರಿ.  ರಸೆು  ಮಾಜಗನನ್ನನ  ಬಿಟಟ  7 ಕ.ಮಿೋ ಪೈಪ್್ ಲೈನ್ ತೆಗೆದ್ಯಕೆಂಡು ಹೊೋಗಿದಿಾರೆ 

ಎೆಂದ್ಯ ಹೇಳಿದ್ಧರಿ.  ಒೆಂದೂ ಮರ ಕೂಡ ಹೊೋಗದೇ ಇದಿ್ ರೆ ಅದ್ಕೆಕ  ಅನ್ನಮತಿ 

ಪ್ಡೆಯಬೇಕಾಗಿಲಲ .  ಒೆಂದ್ಯ ವೇಳೆ ಮರಗಳನ್ನನ  ಕಡಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತರ  ಅರಣಯ  

ಇಲ್ಯಖ್ಯಯ ಅನ್ನಮತಿ ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ.   

 ಶಿರ ೋ ಉಮೇಶ  ವಿ.ಕತಿು :- ಈ ಏತ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಸಂಬಂಧ ಪೈಪ್್ ಹಾಕುವ 

ಕೆಲಸವನ್ನನ  ಸರಿಯಾದ್ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಲ  ಮಾಡಿದಿಾರೆ.   ಆಗ ಮರಗಳನ್ನನ  ಕಡಿಯಲ್ಯಗಿಲಲ .  

ಆದ್ರೆ, ಕನೆಕ್ಷನ್ಗೆೆಂದ್ಯ ಕೇಬಲ್ ಹಾಕುವಾಗ 21 ಮರಗಳಿಗೆ ತ್ತೆಂದ್ರೆಯಾಗಿದ್ದ.  ಆದಿ್ ರಿೆಂದ್ 

ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ  ಗುತಿು ಗೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕುತೆು ೋವ; ನಿೋರಾವರಿ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯಿೆಂದ್ 

ವವರಣೆಯನೂನ  ಪ್ಡೆದ್ಯಕಳುಳ ತೆು ೋವ.   

 ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತಾಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಿಟ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಯಾರನನ ೋ 

ಸಮಥಗನೆ ಮಾಡುವುದ್ಕಕ ೋಸಕ ರ ಮಂತಿರ ಗಳ್ಳಗಿರುವುದ್ಲಲ .   ಈ ರಾಜಯ ದ್ ಆಡಳಿತದ್ 

ಒೆಂದ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿದಿ್ಧ ೋರಿ.  ಆಗಿರುವ ತಪ್ಪ ನ್ನನ  ಪ್ರಿಶ್ೋಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ.  

ಸತಾಯ ಸತಯ ತೆಯನ್ನನ  ನೋಡಿಕೆಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕರ ಮ ಕೈಗಳಳ ಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ.  9 ಕ.ಮಿೋ 

ಪೈಪ್್ಲೈನ್ ರೋಡ್ ಮಾಜಗನನ್ನನ  ಬಿಟಟ  ಹಾಕದ್ರೂ ಒೆಂದ್ಯ ಮರ ಕೂಡ ಹೊೋಗಿಲಲ  

ಎೆಂದ್ಯ ನಿೋವು ಪೂರ ವ್ ಮಾಡುತಿು ೋರಾ?  ಗೆಲುಲ  ಕಡಿದ್ದಿ್ಯ  ರೆಕಾಡ್ಗ ಆಗುತು ದ್ದ, ಆದ್ರೆ ಮರ 
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ಹೊೋದ್ದಿ್ಯ  ರೆಕಾಡ್ಗ ಆಗುವುದ್ಧಲಲ .  ಆದ್ರೆ ನಿೋವು, ಅದ್ಕೆಕ  ಅನ್ನಮತಿ ಕಟ್ಟಟ ದಿ್ದ ೋವ ಎೆಂದ್ಯ 

ಹೇಳುತಿು ೋರಿ. 

                      (ಮುೆಂದ್ಯ . . .) 

(803) 20-9-2021 1.00 DS-BNS 

 ಶಿರ ೋ ಉಮೇಶ  ವಿ.ಕತಿು :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ಲ್ಲಫಟ ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ಗೆ ಏನ್ನ 

ಸಂಪ್ಕಗ ಹೊೋಗಿದ್ದ ಅಲ್ಲಲ  21 ಮರಗಳು ಹಾಳ್ಳಗಿವ.  ಅವರು ಅಜಗ ಹಾಕದಿಾರೆ, ಆದ್ರೆ 

ನಾವು ಇನ್ನನ  ಅನ್ನಮತಿಯನ್ನನ  ಕಟ್ಟಟ ಲಲ .  ಆದ್ರೂ 21 ಮರಗಳನ್ನನ  ಕಡಿದ್ಧದಿಾರೆ, ಅವರ 

ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನನ  ಹಾಕದಿ್ದ ೋವ. ಇದ್ಲಲ ದೇ ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಕಾಗರಕೂಕ  ಬರೆಯುತೆು ೋವ.  ಇದ್ನ್ನನ  

ಬಿಟಟ  ನಾವೇನ್ನ ಮಾಡುವುದ್ಕಾಕ ಗುವುದ್ಧಲಲ .  ಶ್ರ ೋ ಸತಿೋಶ್ ಎನ್ನನ ವವರು ಸಬ್ 

ಕಾೆಂಟ್ಟರ ಕಟ ಯ ರ್, ಶ್ರ ೋ ಶಂಕರ್್ ಎನ್ನನ ವವರು ಮೇನ್ ಕಾೆಂಟ್ಟರ ಕಟ ್ದಾರರಾಗಿದಿಾರೆ.  ಇವರ 

ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು .  ತಪ್ರಪ ಗಿದ್ದ, ಇವರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಸುತೆು ೋವ.  ಇದ್ಕೆಕ  

ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟ  ಇಲ್ಯಖ್ಯಯಿೆಂದ್ಲೂ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  ತರಿಸಿಕಳುಳ ತೆು ೋವ.    

 ಶಿರ ೋ  ಎನ. ರವಿಕುರ್ಮರ :-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,...... 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ರವಕುಮಾರ್್ರವರೇ,  ಚ್ರ್ಚಗ ಸ್ವಕು. 

 ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತಾಪಚಂದರ ಶ್ನಟಿಟ :-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಸ್ವಕು ಬೇಕು 

ಎನ್ನನ ವಂಥದಿ್ಲಲ  ಇಲ್ಲಲ  ಪ್ರ ಶೆನ  ಇರುವಂಥದಿ್ಯ ,  ಈಗ ಸಮಸೆಯ  ಬಗೆಹ್ರಿದ್ಧದ್ದಯೇ?  ಈಗ 

ನಾನೇನ್ನ ಆಪ್ರದ್ನೆ ಮಾಡಿದಿ್ದ ೋನೆ, ಅದ್ಯ ಸತಯ ವಾಗಿದ್ದಯೇ ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳಳ ಗಿದ್ದಯೇ 

ಎೆಂಬುದ್ನ್ನನ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಪ್ರಿಶ್ೋಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು.  ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಯಾವ 

ಇಲ್ಯಖ್ಯಯಿೆಂದ್ ಆ ಕೆಲಸವಾಗಿದ್ದ?  ಮ್ಮಸ್ವಕ ೆಂನಿೆಂದ್ ಆಗಿದ್ದ ಅಥವಾ  ನಿೋರಾವರಿ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯ 

ಪ್ರವಾಗಿ ಆಗಿದ್ದ, ಅವರಿಬಬ ರನ್ನನ  ಬಿಟಟ  ಯಾರೋ ಒಬಬ  ರಸೆು ಯ ಮೇಲೆ ಹೊೋದ್ವರಿಗೆ 

ಕೇಸ್ ಹಾಕುತಾು ರೆ.  ಗುತಿು ಗೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು .  ಇದ್ನೆನ ಲ್ಯಲ  ಒಟ್ಟಟ ಗಿ 

ನೋಡಿ.   ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ಇಷೆಟ ಲ್ಯಲ  ವಯ ವಸಿೆ ಗಳಿದಿ್ಯ , ಮಾನಯ  ಸಚಿವರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯ ಬಗೆೆ  

ಗೌರವವಲಲ ದ್ಧದಿ್ ರೆ ಹೇಗೆ?  ಅವರು ಏನ್ನ ಹೇಳಿದಿಾರೆೆಂದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಇರುವುದ್ಕೆಕ  ವಯ ವಸಿೆ  

ಇಲಲ , ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ್ ಪೂರಕವಾದಂತಹ್ ವಯ ವಸಿೆ  ಇಲಲ .  ಅವರ ಮೇಲೆ 

ನಾವಲ್ಯಲ  ಕರ ಮ ತೆಗೆದ್ಯಕಳುಳ ತೆು ೋವೆಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? 
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 ಶಿರ ೋ ಉಮೇಶ  ವಿ.ಕತಿು :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ವಶೇಷ್ವಾಗಿ ಮಾನಯ  

ಪ್ರ ತಾಪ್ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಟ ಯವರು ಹಿರಿಯ ಸದ್ಸಯ ರಾಗಿದಿಾರೆ. ಅವರನ್ನನ  ನನನ  ಕಠಡಿಗೆ ಕರೆದ್ಯ, 

ಅವರ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನ್ನ ಎೆಂಬುದ್ನ್ನನ  ನಾನ್ನ ತಿಳಿದ್ಯಕಳುಳ ತೆು ೋನೆ. ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು 

ಹೇಳಿದಂತೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕರ ಮ ಜರುಗಿಸುವುದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕರ ಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ನ್ನನ  ಹಾಕುತೆು ೋವ.  

     ಚುಕೆಕ  ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಾ : 28 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಎನ್.ರವಕುಮಾರ್್ರವರೇ, ತಮಮ  ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರು ಕಾಲ್ಯವಕಾಶ್ವನ್ನನ  ಕೇಳಿದಿಾರೆ. 
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      ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಾ :214 

    (ಉತ್ು ರ ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ)  

 

 ಶಿರ ೋ ಅಲಿಂವಿೋರರ್ದರ ಪಪ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 14 ರಿೆಂದ್ 18  ವಷ್ಗದ್ 

ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಕೋವಡ-19 ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವ ಕಾಯಗಯೋಜನೆಯ ಪ್ರ ಸ್ವು ವನೆ ಇದ್ದಯೇ ಎೆಂದ್ಯ 

ಪ್ರ ಶೆನ  ಕೇಳಿದಿ್ದ ೋನೆ. ಅದ್ಯ ಇನ್ನನ  ಯಾವ forum ನಲ್ಲಲ  ಚ್ರ್ಚಗಯಾಗಿಲಲ . ಅದ್ಕೆಕ  ಸರಿಯಾದ್ 

ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕಕ ಲಲ ವೆಂದ್ಯ ಹೇಳಿದಿಾರೆ.    ಅದ್ನ್ನನ  ನಾವು ಒಪಿಪ ಕಳಳ ಬಹುದ್ಯ.   Even 

international level ನಲೂಲ  ಕೂಡ ಸಣಣ  ವಯಸಿಸ ನ 14-15 ವಷ್ಗದ್ವರಿಗೆ ಲಸಿಕೆಯನ್ನನ  

ಹಾಕುತಿು ಲಲ .  18 ವಷ್ಗ ಮೇಲಪ ಟ್ಟ  ಎಲಲ ರಿಗೂ ಕೋವಡ್-19 ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲ್ಯಗಿದ್ದಯೇ 

ಎೆಂದ್ಯ ಪ್ರ ಶೆನ  ಕೇಳಿದಿ್ದ ೋನೆ. ಪ್ರ ತಿ ಬುಧವಾರದಂದ್ಯ ಲಸಿಕಾ ಮೇಳವನ್ನನ  ನಡೆಸಲ್ಯಗುತಿು ದಿ್ಯ , 

ಆದ್ಷ್ಟಟ  ಶ್ೋಘರ ವಾಗಿ ರಾಜಯ ದ್ 18 ವಷ್ಗ ಮೇಲಪ ಟ್ಟ  ಎಲಲ ರಿಗೂ ಲಸಿಕೆ ನಿೋಡಲು 

ಕರ ಮವಹಿಸಲ್ಯಗುತಿು ದ್ದ ಎೆಂದ್ಯ ಉತು ರದ್ಲ್ಲಲ  ತಿಳಿಸಿದಿಾರೆ.  3ನೇ ಅಲೆಯ ಸಂಭವನಿೋಯತೆ 

ಎದ್ಯರಿಸಲು ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆಯನ್ನನ  ಕಷ ಪ್ರ ಗತಿಯಲ್ಲಲ  ಕೈಗಳಳ ಲು 

ಹಾಕಕೆಂಡಿರುವ ಕಾಯಗಕರ ಮಗಳೇನ್ನ ಎೆಂದ್ಯ ಪ್ರ ಶೆನ ಯನ್ನನ  ಕೇಳಿದಿ್ದ ೋನೆ.  ಕೋವಡ್-19 

ಕೇವಲ ಚಿೆಂತನೆಯಲಲ , ಹೊಸ ಹೊಸ ರೂಪ್ಗಳು ಬಂದ್ಧವ.  ಇವತಿು ನ ಎಲ್ಯಲ  ಪ್ತಿರ ಕೆಗಳಲ್ಲಲ  

ʼರಾಜ್ಞಯ ದ್ಯ ೆಂತ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ನಿಗೂಢವಾದ್ ಜವ ರʼ ಎೆಂದ್ಯ ಬಂದ್ಧದ್ದ.  ಇದ್ಕೆಕ  ಆಸಪ ತೆರ ಗಳಲ್ಲಲ  

ಹಾಸಿಗೆಗಳಿಲಲ .  ಯಾವ ರಿೋತಿಯ ಜವ ರ ಎೆಂಬುದ್ನ್ನನ  ಸಂಶ್ೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ.  

ಇದ್ನ್ನನ  ಬಹ್ಳ ಗಂಭಿೋರವಾಗಿ ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ.  ಇದ್ರಲ್ಲಲ  ಮಕಕ ಳ ಜೋವನದ್ ಪ್ರ ಶೆನ  

ಇದ್ದ.  ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಸಕಾಗರ ಏನ್ನ ಆಲೋಚ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದ?  

 ಡಾ:ಕೆ.ಸುಧಾಕರ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ಗೌರವಾನಿವ ತ ಹಿರಿಯ ಸದ್ಸಯ ರು 14 

ವಷ್ಗದ್ಧೆಂದ್ 18 ವಷ್ಗದ್ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಕಡುವುದ್ರ ಬಗೆೆ  ಪ್ರ ಸ್ವು ವನೆ ಮಾಡಿದಿಾರೆ.  

ಈಗ್ರಗಲೇ ಭಾರತ ಸಕಾಗರ NEGVAC (National Expert Group on Vaccine Administration 

for Covid-19)  ಎೆಂದ್ಯ ಸಮಿತಿಯನ್ನನ  ರಚ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಅವರು ಇಡಿೋ ಎಲ್ಯಲ  ರಾಜಯ ಗಳಿಗೆ 

ಯಾವ ರಿೋತಿ ಲಸಿಕೆಯನ್ನನ  ಕಡಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ಮಾಗಗಸೂಚಿಯನ್ನನ  ಕಡುತಾು ರೆ.  ಈಗ 18 

ವಷ್ಗ ಮೇಲಪ ಟ್ಟ ವರಿಗೆ ಮಾತರ  ನಮಮ  ಭಾರತದ್ಲ್ಲಲ  ಅವಕಾಶ್ವದ್ದ.   ರಾಜಯ ದ್ಲ್ಲಲ  18 ವಷ್ಗ 

ಮೇಲಪ ಟ್ಟ ವರಿಗೆ ಒಟಟ  ಎಷ್ಟಟ  ಜನರಿಗೆ ಲಸಿಕೆಯನ್ನನ  ಹಾಕಲ್ಯಗಿದ್ದ ಎೆಂದ್ಯ ಪ್ರ ಶೆನ ಯನ್ನನ  

ಕೇಳಿದಿಾರೆ.  ಅದ್ಕೂಕ  ಕೂಡ ನಾನ್ನ ಉತು ರದ್ಲ್ಲಲ  ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  ಕಟ್ಟಟ ದಿ್ದ ೋನೆ.  18 ವಷ್ಗ 

ಮೇಲಪ ಟ್ಟ  ಒಟಟ  4.97 ಕೋಟ್ಟ ಫಲ್ಯನ್ನಭವಗಳಿಗೆ 2 ಡ್ೋಸ್ ಕೋವಡ-19  ಲಸಿಕೆ 

ನಿೋಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಎೆಂದ್ಯ ಉತು ರದ್ಲ್ಲಲ  ಕಟ್ಟಟ ದಿ್ದ ೋವ. ಇತಿು ೋಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  
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ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ,  ಇವತಿು ಗೆ 5 ಕೋಟ್ಟ 20 ಲಕ್ಷಕೆಕ  ನಾವು ಮುಟ್ಟಟ ದಿ್ದ ೋವ.  ಅದ್ರಲ್ಲಲ  ಸುಮಾರು 

ಶೇಕಡ 75 ರಷ್ಟಟ     ಮದ್ಲ ಡ್ೋಸ್ ಆಗಿದ್ದ.  ಶೇಕಡ  26 ಕಕ ೆಂತಲೂ ಹೆಚುಚ  ಎರಡು 

ಡ್ೋಸ್ಗಳನ್ನನ  ತೆಗೆದ್ಯಕೆಂಡಿರುವಂಥವರು ಇದಿಾರೆ.  ಈಗ್ರಗಲೇ 14  ರಿೆಂದ್ 18 ವಯಸಿಸ ನ 

ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ನಿೋಡುವುದ್ಕೆಕ  ಸಂಶ್ೋಧನೆಗಳು ನಡೆಯುತಿು ವ.  ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ 

ಲಸಿಕೆಯನ್ನನ  ಕಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ.  ಆದ್ರೆ ನಮಮ  Bharat Biotech ಇರಬಹುದ್ಯ, ನಮಮ  

ದೇಶ್ೋಯ ಲಸಿಕೆಯನ್ನನ  ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ಧರುವಂತಹ್ ಸಂಸಿೆ  ಸಂಶ್ೋಧನೆಯಲ್ಲಲ  

ನಿರತರಾಗಿದಿಾರೆ.  ಮೂರನೇ ಹಂತದ್ clinical trials ನಡೆಯುತಿು ದ್ದ.  ನಾವು 

ಆಶಭಾವನೆಯಿೆಂದ್ ಇದಿ್ದ ೋವ.  ಆದ್ಷ್ಟಟ  ಶ್ೋಘರ ದ್ಲ್ಲಲ  ಅದ್ಕೆಕ  ಪ್ರವಾನಗಿ ಸಿಕಕ ದ್ರೆ ಮುೆಂದ್ಧನ 

ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಲ  ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಲಸಿಕೆ ಕಡುವಂತಹ್ ಕೆಲಸ ಆಗುತು ದ್ದ.  ಹಾಗ್ರಗಿ ಇವತ್ತು  

ಲಸಿಕೆ ಕಡುವುದ್ಯ ಬಹ್ಳ ಮುಖ್ಯ  ಎೆಂದ್ಯ ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರೇನ್ನ ಅಭಿಪ್ರರ ಯಪ್ಟ್ಟಟ ದಿಾರೆ  

ಅದ್ಕೆಕ  ಸಂಪೂಣಗ ಸಹ್ಮತ ಇದ್ದ.  ಸಕಾಗರ ಸಮರೋಪ್ರದ್ಧಯಲ್ಲಲ  ಲಸಿಕೆಯನ್ನನ  

ಕಡುವುದ್ಕೆಕ  ಪ್ರ ಯತನ  ಮಾಡುತಿು ದ್ದ.  ಈ ರಾಜಯ ದ್ಲ್ಲಲ  ಡಿಸೆೆಂಬರ್್ ಅೆಂತಯ ದಳಗೆ ಎಲ್ಯಲ   18 

ವಷ್ಗ ಮೇಲಪ ಟ್ಟ  ಫಲ್ಯನ್ನಭವಗಳಿಗೆ  ಎರಡು ಡ್ೋಸ್ ಲಸಿಕೆಯನ್ನನ  ಕಡುವುದ್ಕೆಕ  ನಾವು 

ಈಗ್ರಗಲೇ ಗುರಿಯನ್ನನ  ಹಾಕಕೆಂಡಿದಿ್ದ ೋವ.  ವಶೇಷ್ವಾದಂತಹ್ ಕಾಯಿಲೆ ಮಕಕ ಳಿಗೆ 

ಬರುತಿು ದ್ದ ಎೆಂದ್ಯ ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಹೇಳುತಿು ದಿಾರೆ.  ಇದ್ಯ seasonal flu ಎೆಂದ್ಯ  

ಹೇಳುತಿು ದಿಾರೆ.  ಇದ್ನ್ನನ  ಗಂಭಿೋರವಾಗಿ ಆರೋಗಯ  ಇಲ್ಯಖ್ಯ ಗಮನಿಸುತಿು ದ್ದ.  ಈಗ್ರಗಲೇ 

ಅವರಿಗೆ ಕೋವಡ್-19 ಟೆಸಟ ್ನ್ನನ  ಮಾಡುತಿು ದಿ್ದ ೋವ.  ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಯಲ  ರಿೋತಿಯ ಲ್ಯಯ ಬ್ 

ಟೆಸಟ ್ಗಳನ್ನನ  ತರಿಸಿಕೆಂಡು ಎಲ್ಯಲ  ಜಲೆಲ ಗಳ ವಯ ಕು ಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು  ಪ್ರಿೋಕೆಷ ಗಳನ್ನನ  

ಮಾಡುತಿು ದಿ್ದ ೋವ.  ಅದ್ನ್ನನ  ಬಹ್ಳ ಗಂಭಿೋರವಾಗಿ ತೆಗೆದ್ಯಕೆಂಡಿದಿ್ದ ೋವ.  
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 ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಾ :122 

           ಉತ್ು ರ ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ 

 

 ಶಿರ ೋ ಪರ ಕಾಶ  ಕೆ.ರಾಥೋಡ್ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ದ್ಧನಾೆಂಕ:01.03.2020 

ರಿೆಂದ್  31.12.2020 ರವರೆಗೆ 4,62,334   ಎಲ್ಯಲ  ತರಹ್ದ್ ಮರಣಗಳು ಹೊೆಂದ್ಧದಿಾರೆ. 

ದ್ಧನಾೆಂಕ:01.01.2021 ರಿೆಂದ್ 31.08.2021 ರವರೆಗೆ 4,78,082 ಎಲ್ಯಲ  ತರಹ್ದ್ ಮರಣಗಳು 

ಹೊೆಂದ್ಧದಿಾರೆ ಎೆಂದ್ಯ ಉತು ರದ್ಲ್ಲಲ  ಕಟ್ಟಟ ದಿಾರೆ.  ಕೋವಡ್-19 ನಿೆಂದ್ ಎಷ್ಟಟ  ಜನರು 

ಮೃತಪ್ಟ್ಟಟ ದಿಾರೆೆಂದ್ಯ ಪ್ರ ಶೆನ ಯನ್ನನ  ಕೇಳಿದ್ರೆ 37,423 ಜನರು ಮೃತಪ್ಟ್ಟಟ ದಿಾರೆೆಂದ್ಯ 

ಉತು ರದ್ಲ್ಲಲ  ಕಟ್ಟಟ ದಿಾರೆ.  ನಾನ್ನ ಮಾನಯ  ಆರೋಗಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಕೇಳುವುದೇನೆೆಂದ್ರೆ, 

ಇದ್ರಲೆಲ ೋನಾದ್ರೂ ಆರ್್ಟ್ಟಪಿಸಿಆರ್್ ನಲ್ಲಲ  ಪ್ರಸಿಟ್ಟವ್ ಆಗಿ ಮರಣ ಹೊೆಂದ್ಧದಿ್ ರೆ ಮಾತರ  

ದಾಖ್ಲೆಯನ್ನನ  ಕಟ್ಟಟ ದಿಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಬಬ ರಿಗೆ ಆರ್್ಟ್ಟಪಿಸಿಆರ್್ನಲ್ಲಲ  ನೆಗಟ್ಟವ್ 

ಬಂದ್ಯ ಸಿಟ್ಟ ಸ್ವಕ ಯ ನ್ನಲ್ಲಲ  ಪ್ರಸಿಟ್ಟವ್ ಬಂದ್ಯ ಮರಣ ಹೊೆಂದ್ಧರುವುದ್ನ್ನನ  ಈ ಸಂಖ್ಯಯ ಯಲ್ಲಲ  

ಸೇರಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದಯೇ?  ವಶೇಷ್ವಾಗಿ ಹ್ಳಿಳ ಗಳಲ್ಲಲ  ಆರ್್ಟ್ಟಪಿಸಿಆರ್್ ಆಗಿಲಲ , ಸಿಟ್ಟ ಸ್ವಕ ಯ ನ್ ಆಗಿಲಲ , 

ಅವರು ಯಾವುದೇ ಆಸಪ ತೆರ ಗೂ ಹೊೋಗಿಲಲ , ಆದ್ರೂ ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಜನರು ಮರಣ 

ಹೊೆಂದ್ಧದಿಾರೆ.  ಅದ್ನ್ನನ  ಮರಣ ಹೊೆಂದ್ಧದ್ ಸಂಖ್ಯಯ ಯಲ್ಲಲ  ಸೇರಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದಯೇ?  ಹ್ಳಿಳ ಗಳಲ್ಲಲ  

ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಜನರು ಆಸಪ ತೆರ ಗೆ ಬಂದ್ಧಲಲ .  ಅವರು ಹಾಗೆಯೇ ಮರಣ ಹೊೆಂದ್ಧದಿಾರೆ.  ಈ 

ಪ್ರ ಕರಣಗಳು ಇದ್ರಲ್ಲಲ  ದಾಖ್ಲ್ಯಗಿದ್ದಯೇ? ಆತಮ ಹ್ತೆಯ  ಮಾಡಿಕೆಂಡಿರುವವರನ್ನನ  ಮರಣ 

ಹೊೆಂದ್ಧದ್ ಸಂಖ್ಯಯ ಯಲ್ಲಲ  ಸೇರಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದಯೇ?  ಆತಮ ಹ್ತೆಯ  ಮಾಡಿಕೆಂಡಿರುವವರಿಗೆ ಡೆತ್ 

ಸಟ್ಟಗಫಕೇಟ್ ಕಡಬೇಕೆೆಂದ್ಯ  ಸುಪಿರ ೋೆಂ ಕೋಟ್ಗನವರು  ಆದೇಶ್ ಮಾಡಿದಿಾರೆ.  ಆದ್ರೆ, 

Solicitor General ತ್ತಷ್ಟರ್್ ಮ್ಮಹಾು ರವರು  ಆತಮ ಹ್ತೆಯ  ಮಾಡಿಕೆಂಡಿರುವವರಿಗೆ ಕೋವಡ್-

19 ನಿೆಂದ್ ಮರಣ ಹೊೆಂದ್ಧದಿಾರೆ ಎೆಂದ್ಯ ಸಟ್ಟಗಫಕೇಟ್ ಕಡುವುದ್ಧಲಲ ವೆಂದ್ಯ ಸುಪಿರ ೋೆಂ 

ಕೋಟ್ಗಗೆ ಹೇಳಿದಿಾರೆ.  ಈ ಎಲ್ಯಲ  ಸಮಸೆಯ ಗಳನ್ನನ  ಬಗೆಹ್ರಿಸುವುದ್ಕೆಕ  ಇವಲ್ಯಲ  ಈ 

ಮರಣದ್ ಸಂಖ್ಯಯ ಯಲ್ಲಲ  ಸೇರಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದಯೇ?  37,423 ಜನರು ಕೋವಡ್-19 ನಿೆಂದ್ 

ಮೃತಪ್ಟ್ಟಟ ದಿಾರೆ ಎೆಂದ್ಯ ಉತು ರದ್ಲ್ಲಲ  ಕಟ್ಟಟ ದಿಾರೆ.  ಇದ್ಯ ಯಾವುದೂ ಇದ್ರಲ್ಲಲ  ಸೇರಿಸಿಲಲ . 

ಇದ್ನ್ನನ  ಸೇರಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದಯೇ, ಇಲಲ ವೇ  ಎೆಂದ್ಯ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಕೇಳಬಯಸುತಿು ದಿ್ದ ೋನೆ. 

 ಡಾ:ಕೆ.ಸುಧಾಕರ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಬಹ್ಳ 

ಮುಖ್ಯ ವಾದ್ ಪ್ರ ಶೆನ ಯನ್ನನ  ಪ್ರ ಸ್ವು ಪ್ ಮಾಡಿದಿಾರೆ.  ಇವತ್ತು  ಮರಣ 

ನೋೆಂದ್ಣಿಯಾಗುವಂಥದಿ್ಯ  ಜನನ ಮತ್ತು  ಮರಣ ನೋೆಂದ್ಣಿಯ ತಂತಾರ ೆಂಶ್ದ್ಲ್ಲಲ   

ರಿಜಸ್ವಟ ಿರ್್ ಜನರಲ್ರವರು ಮಾಡುತಾು ರೆ.  
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(ಮುೆಂದ್ಯ)  

804/20-09-2021/1-10/bkp-bns 

ಡಾ|| ಕೆ.  ಸುಧಾಕರ(ಮಂದ್ಯ… 

ಅದ್ರ  ಪ್ರ ಕಾರ  ದ್ಧನಾೆಂಕ: 1-3-2020   ರಿೆಂದ್  31-12-2020ರವರೆಗೂ   ಎಲ್ಯಲ   ತರಹ್ದ್  

ಮರಣಗಳು  ಆಗಿದಿ್ಯ ,  ಅದ್ರಲ್ಲಲ   46 ರಿೋತಿಯಲ್ಲಲ    ವವಧ  ಬಗೆಯ ಸ್ವವುಗಳ್ಳಗುತು ವ.   

ಅೆಂದ್ರೆ,  46  ಬೇರೆ  ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿದಿ್ಯ  ಅದ್ರ  ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ    ಕಡುತೆು ೋನೆ.   

ದ್ಧನಾೆಂಕ: 1-3-2020 ರಿೆಂದ್ 31-12-2020 ರವರೆಗೆ  ಎಲ್ಯಲ  ತರಹ್ದ್   4,62, 334.  

ಮರಣಗಳ್ಳಗಿವ.     ಮತೆು ,    ದ್ಧನಾೆಂಕ:  1-1-2021  ರಿೆಂದ್  31-08-2021  ರವರೆಗೆ   ಕೂಡ ,  

4,78,082    ಎಲ್ಯಲ   ತರಹ್ದ್  ಮರಣಗಳ್ಳಗಿವ.   ಹಿೋಗ್ರಗಿ, ಒಟಟ    9,40,416  ಎಲಲ   ತರಹ್ದ್ 

ಮರಣಗಳ್ಳಗಿವ.  ಆದ್ರೆ,  ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ  ಕೋವಡ್-19ನಿೆಂದ್   ಮೃತಪ್ಟ್ಟ ವರ  ಸಂಖ್ಯಯ   

37,423  ಆಗಿರುತು ದ್ದ.     ಇದ್ಯ ತಾವು ಹೇಳಿರುವ  ಹಾಗೆ  ಯಾರಿಗೆ   ಆರ್್.ಟ್ಟ.ಪಿ.ಸಿ.ಆರ್್. ನಲ್ಲಲ  

ಪ್ರಸಿಟ್ಟೋವ್  ಬಂದ್ಧದ್ದ.   ಪ್ರಸಿಟ್ಟೋವ್  ಬಂದ್ಯ ಚಿಕತೆಸ   ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಸ್ವವನನ ಪಿಪ ದ್ವರ  

ಸಂಖ್ಯಯ   37,423 ಆಗಿದ್ದ.     ಹಾಗೆಯೇ  ತಾವು  ಕಾರಣಗಳನ್ನನ   ಕಟ್ಟ  ಹಾಗೆ  

ಆರ್್.ಟ್ಟ.ಪಿ.ಸಿ.ಆರ್್. ನಲ್ಲಲ  ನೆಗೆಟ್ಟೋವ್  ಬಂದ್ಯ,   ತದ್ನಂತರ   ಸಿ.ಟ್ಟ. ಸ್ವಕ ಯ ನ್  ಇರಬಹುದ್ಯ, X-

ray findings ನಿೆಂದ್   ಇರಬಹುದ್ಯ,  ಮತೆು   ಕೋವಡ್-19 like symptoms   ಇರಬಹುದ್ಯ.  

ಇವುಗಳಿೆಂದ್  ಸ್ವವಗಿೋಡಾದ್ವರನೂನ   ಕೂಡ   ನಾವು  ಪ್ರ ತೆಯ ೋಕವಾಗಿ   Covid like illness 

ನಿೆಂದ್ ಆದ್   ಮರಣಗಳು   ಎೆಂದ್ಯ  ಹೇಳಿ ಅದ್ಕೆಕ   ಪ್ರ ತೆಯ ೋಕವಾಗಿ   ನಾವು  ದಾಖ್ಲೆಯನ್ನನ   

ಮಾಡಿದಿ್ದ ೋವ.  ಜೊತೆಗೆ  ಇವತ್ತು  ಬ್ದಗಲಕೋಟೆಯಿೆಂದ್  ಹಿಡಿದ್ಯ ಯಾದ್ಗಿರಿಯವರೆಗೂ       

ಜಲ್ಯಲ ವಾರು ಸಹ್   ಮರಣಗಳ  ವವರ  ದಾಖ್ಲ್ಯಗಿದ್ದ.    ಇದ್ಯ  ರಿಜಸ್ವಟ ಿರ್್    ಜನರಲ್  

ರವರು  reconcile   ಮಾಡುವುದ್ಯ ಸ್ವಮಾನಯ ವಾಗಿ   ಜನವರಿಯಿೆಂದ್  ಡಿಸೆೆಂಬರ್್ರವರೆಗೂ 

ಲೆಕಕ  ತೆಗೆದ್ಯಕೆಂಡು   ಮಾಡುತಾು ರೆ.  ಡಿಸೆೆಂಬರ್್  ಮಾಹೆಯಲ್ಲಲ   ಅವರು  reconcile 

ಮಾಡುತಾು ರೆ.     ಇದ್ಯ ಅಧಿಕೃತವಾದ್  ಅೆಂಕ-ಸಂಖ್ಯಯ ಯಾಗುತು ದ್ದ.  ಆದ್ರೆ,  ನಮಮ   ಆರೋಗಯ   

ಇಲ್ಯಖ್ಯಯಿೆಂದ್  ದೃಡ ಪ್ಟ್ಟಟ ರುವಂತಹ್  ಕೋವಡ್ನಿೆಂದಾಗಿರುವ  ಸ್ವವನ ಸಂಖ್ಯಯ  

ಅಧಿಕೃತವಾಗಿದ್ದ.  ಏಕೆೆಂದ್ರೆ,    ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ  ಸ್ವವಾದ್ ಕೂಡಲೇ ಅದ್ನ್ನನ  ICMR portal  

ನಲ್ಲಲ   ನಾವು  ನಮೂದ್ಯ  ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ.   ಆ ಒೆಂದ್ಯ  ಮಾಹಿತಿ ಅದೇ  

ದ್ಧನಾೆಂಕದಂದ್ಯ ಭಾರತ ಸಕಾಗರಕೆಕ   ಹೊೋಗುತು ದ್ದ.    ಬೇರೆ  ಕಾಯಿಲೆಗಳಿೆಂದ್  ಸ್ವವು  

ಆಗಿರುವಂತಹ್ದಿ್ಯ   ಸ್ವಮಾನಯ ವಾಗಿ  46  ರಿೋತಿಯ  ಕಾಯಿಲೆಗಳಿವ     ಆದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ 

ಒಟ್ಟಟ ರೆಯಾಗಿ   ಜನನ  ಮತ್ತು   ಮರಣ  ತಂತಾರ ೆಂಶ್ದ್ಲ್ಲಲ   ನೋಡಬೇಕೆೆಂದ್ರೆ  ಒಟಟ   221   
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ವವಧ  ಬಗೆಯ ಸೋೆಂಕುಗಳು , ಖಾಯಿಲೆಗಳಿೆಂದ್   ಸ್ವವು  ಆಗಿರುವುದ್ಯ  ಕಂಡು  ಬರುತು ದ್ದ.      

ಹಿೋಗ್ರಗಿ,  ಎಲಲ ದ್ಕೂಕ   ಸಹ್  ಮಾಹಿತಿ  ಇದ್ದ.    ಯಾವ  ಖಾಯಿಲೆಯಿೆಂದ್ ಎಷ್ಟಟ  ಜನ 

ಸ್ವವೋಡಾಗಿದಿಾರೆನ್ನನ ವ  ಮಾಹಿತಿ  ಇದ್ದ.   

          ಶಿರ ೋ  ಪರ ಕಾಶ   ಕೆ. ರಾಥೋಡ್:-    ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ,   ಯಾರು ಹ್ಳಿಳ ಗಳಲ್ಲಲ   

ಇದಿ್ರು, ಅವರು ಆಸಪ ತೆರ ಗೂ  ಬರಲ್ಲಲಲ ,  ಟೆಸಟ ್  ಸಹಿತ  ಮಾಡಿಸಿಕಳಳ ಲ್ಲಲಲ .   ಅವರು  ಸಹ್ 

ಕೋವಡ್ನಿೆಂದ್ಲೇ  ಸತಿು ದಿಾ ರೆ. ಅದ್ಕಕ ೋಸಕ ರ  ಇದ್ಕಕ ೆಂದ್ಯ ಡೆತ್  ಆಡಿಟ್  

ಮಾಡುವಂತಹ್ ಅವಶ್ಯ ಕತೆ  ಇವತ್ತು   ಇದ್ದ  ಎೆಂದ್ಯ ಸಕಾಗರಕೆಕ   ಹೇಳಬಯಸುತೆು ೋನೆ.  

ಏಕೆೆಂದ್ರೆ,  ಇವತ್ತು   ತಮಮ    ಐ.ಸಿ.ಎೆಂ.ಆರ್್.   ಗೈಡ್ಲೈನಸ ್  ನಲ್ಲಲ  ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ  ಹೇಳುತಾು ರೆ.   

ಏನ್ನ  ಹೇಳುತಾು ರೆೆಂದ್ರೆ,್್‘loss of  life due to poisoning, suicide, homicide and deaths 

due to accident will not be considered as Covid-19್ deaths.ʼ್ ಎೆಂದ್ಯ  ಮಾಡಿದಿಾರೆ.  

ಸುಪಿರ ೋೆಂ ಕೋಟ್ಗ ಸಹ್ ಹೇಳಿದ್ದ.  ಆದಿ್ ರಿೆಂದ್  ಈ  ವಚರದ್ಲ್ಲಲ   ತಾವು  ಪುನರ್್   ಪ್ರಿಶ್ೋಲನೆ  

ಮಾಡಬೇಕು.  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಜನ ಕೋವಡ್ನಿೆಂದ್  ಆತಮ ಹ್ತೆಯ    ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದಿಾರೆ.    

ಹ್ಳಿಳ ಗಳಲ್ಲಲ ನ  ಜನರು ಆಸಪ ತೆರ ಗೆ  ಬಂದೇ     ಇಲಲ . ಇದ್ನ್ನನ  ಸಹ್ ಇದ್ರಲ್ಲಲ   ನಿೋವು 

ಇನ್ಕೂಲ ಡ್  ಮಾಡಬೇಕು.     

  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಸಕಾಗರದ್ಧೆಂದ್  ಕೋವಡ್ನಿೆಂದ್  ಮೃತಪ್ಟ್ಟ ವರಿಗೆ  

ಪ್ರಿಹಾರವಾಗಿ    ಒೆಂದ್ಯ ಲಕ್ಷ  ರೂಪ್ರಯಿಗಳನ್ನನ    ಕಡಲ್ಯಗುತು ದ್ದ.   ಇದ್ರಿೆಂದ್  ಬಹ್ಳ  

ಕಡುಬಡವರು  ಅೆಂದ್ರೆ ಬಿ.ಪಿ.ಎಲ. ಗಿೆಂತ  ಕೆಳಗೆ  ಇರುವವರು  ಆತಮ ಹ್ತೆಯ   

ಮಾಡಿಕೆಂಡಿರುತಾು ರೆ.  ಮತ್ತತ   ಹಳಿ್ಳ ಗಳಲಿ್ಲ   ಆಸಪ ತ್ರ ಗಳ್ಳಗೆ  ಬಾರದೇ   ಸತಿತ ರುವವರಿಗೂ ಸಹ 

ಸಕಾಯರ  ಏನು  ಬಿ.ಪಿ.ಎಲ. ನವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ  ಘೇಷಣೆ  ಮಾಡಿದೆ, ಇದನುು    ಇವರಿಗೂ 

ಸಹ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು  ಸಕಾಯರಕೆ   ರ್ನನು  ಮನ್ವಿ  ಮಾಡುತ್ತ ೇನೆ.    ಕೊೇವಿಡ ನೆಂದಾಗಿ    

ಗರ್ಭಯಣಿ  ಮಹಿಳೆರ್ರು ಸಹ  ಸತಿತ ದಾಾ ರೆ,  ಅವರಿಗೆ ಮಗು  ಇದೆ.   ಈ  ವಿಚಾರ  ಇವತಿತ ನ್  

ಪೇಪರ ನ್ಲಿ್ಲ   ಬಂದಿದೆ.  ಇದನುು   ತಾವು ಸೇರಿಸಿಲಿ್ವೆಂದು  ಭಾವಿಸಿದೆಾ ೇನೆ.         

ಇವುಗಳೆಲಿ್ವನುು  ಇದರಲಿ್ಲ   ಸೇರಿಸುವುದಕೆ   ಡೆತ್  ಆಡಿಟ   ಮಾಡಿ,  ಇದರಲಿ್ಲ   ಏನು 

ಸತಾಯ ಸತ್ಯ ತ್  ಇದೆ,  ಎಷ್ಟಟ  ಜನ್ರು ಸತಿತ ದಾಾ ರೆ   ಈ  ಒೆಂದು  ಮಾಹಿತಿರ್ನುು  ತ್ಗೆದುಕೊೆಂಡು 

34ಸಾವಿರಕೆ್ ೆಂತ್   ಹೆಚ್ಚು   ಜನ್ರು  ಏನ್ನ  ಮೃತ್ಪಟ್ಟಟ ದಾಾ ರೆ.  ಈ  ವಿಚಾರವನುು    ಸಕಾಯರದ  

ಗಮನ್ಕೆ   ತ್ಗೆದುಕೊೆಂಡು,  ಇವರಿಗೆ  ತಾವು ಬಿ.ಪಿ.ಎಲ . ಗಿೆಂತ್   ಕ್ಡಿಮೆ  ಇದುಾ ,  

ಕೊೇವಿಡ ನೆಂದ  ಮೃತ್ಪಟ್ಟಟ ದಾ ರೆ     ಅವರಿಗೂ ಸಹ  ಈ  ಒೆಂದು ಲ್ಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ 

ಪರಿಹಾರ  ಬಿಡುಗಡೆ  ಮಾಡಬೇಕೆಂದು  ಸಕಾಗರಕೆಕ  ಒತಾು ಯ  ಮಾಡುತೆು ೋನೆ.    
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              ಡಾ||  ಕೆ.  ಸುಧಾಕರ:  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ,     ಗೌರವಾನಿವ ತ  ಸದ್ಸಯ ರು       

ಹೇಳಿರತಕಕ ೆಂತಹ್ ಎಲ್ಯಲ   ವಷ್ಯಗಳ  ಬಗೆೆ  ಗಂಭಿೋರವಾಗಿ  ಆಲ್ಲಸುತೆು ೋವ.   ಕೇೆಂದ್ರ  

ಸಕಾಗರದ್  ಮತ್ತು   ಸುಪಿರ ೋೆಂ  ಕೋಟ್ಗನ ಯಾವುದೇ    ನಿಧಾಗರಗಳನ್ನನ   ಯಥಾವತಾು ಗಿ  

ಪ್ರಲನೆ  ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ   ನಾವು ಪ್ರ ಯತನ   ಮಾಡುತೆು ೋವ.    ಮತ್ತ  ಡೆತ್ ಆಡಿಟ್ ಬಗೆೆ   

ಮಾನಯ   ಸದ್ಸಯ ರು   ಪ್ರ ಸ್ವು ಪ್  ಮಾಡಿದಿಾರೆ.    ಡೆತ್  ಆಡಿಟ್  ಅನ್ನನ   ನಾವು  ಮದ್ಲನೇ   

ಅಲೆಯಿೆಂದ್   ಪ್ರರ ರಂಭ ಮಾಡಿದಿ್ದ ೋವ.  ಹಿೋಗ್ರಗಿ  ಪ್ರ ತಿಯೆಂದ್ಯ  ಸ್ವವನ  ಹಿೆಂದ್ದ     

ನಿಖ್ರವಾದಂತಹ್  ಕಾರಣಗಳು  ಕೂಡ   ನಮಮ  ಹ್ತಿು ರ  ಇದ್ದ.  ಆದ್ರೆ,  ಅವರು  

ಹೇಳುವುದ್ರಲ್ಲಲ   ಒೆಂದೇ ಒೆಂದ್ಯ ವಯ ತಾಯ ಸವೆಂದ್ರೆ,  ಗ್ರರ ಮಿೋಣ   ಪ್ರ ದೇಶ್ದ್ಲ್ಲಲ   ಯಾರಾದ್ರೂ  

ಆಸಪ ತೆರ ಗೆ  ದಾಖ್ಲ್ಯಗದೇ  ಮನೆಗಳಲ್ಲಲ   ಸ್ವವು  ಆಗಿದಿ್ ರೆ  ಅದ್ನ್ನನ   ಕಂಡು  ಹಿಡಿಯುವುದ್ಯ  

ತಾೆಂತಿರ ಕವಾಗಿ, practically   ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದ್ಯ ಸವ ಲಪ   ಕಷ್ಟ ವದ್ದ.   ಆದ್ರೂ  ಕೂಡ  

ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರ  ಸಲಹೆಯನ್ನನ   ನಾನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ  ಸಿವ ೋಕಾರ   ಮಾಡುತೆು ೋನೆ.  

ಅದ್ನ್ನನ  ಸಹ್ ಯಾವ  ರಿೋತಿಯಲ್ಲಲ   ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವುದ್ಕೆಕ   ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತು ದ್ದ   

ಎನ್ನನ ವುದ್ನ್ನನ   ಕೂಡ  ನಾವು  ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡುತೆು ೋವ.   
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ಪರ ಶ್ನನ   ಸಂಖೆಾ   117  

(ಉತ್ು ರವನುನ   ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

            ಶಿರ ೋ  ನಸಿೋರ  ಅಹಾ ದ :-   ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ,    ಉತು ರ  ಬಂದ್ಧದ್ದ.  ಇದ್ರ  

ಬಗೆೆ   ಸೂಕು   ಕರ ಮ ಕೈಗಳುಳ ತೆು ೋನೆೆಂದ್ಯ ಈಗ್ರಗಲೇ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು  ಹೇಳಿದಿಾರೆ.  

ಆಯುಷ್ನಲ್ಲಲ   ಸುಮಾರು  630  ವೈದ್ಯ ರುಗಳಿದಿಾರೆ.  ಅವರುಗಳು ಸುಮಾರು 16  

ವಷ್ಗಗಳಿೆಂದ್  ಕೆಲಸ  ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ.     ಈಗ ಮನೆನ -ಮನೆನ   ನೇಮಕಾತಿ  

ಮಾಡಿರತಕಕ ೆಂತಹ್ವರಿಗೆ ಸುಮಾರು 56000/-  ರೂ.ಗಳ ಮೂಲವೇತನವನ್ನನ   ಕಡುತಿು ೋರಿ.     

ಆದ್ರೆ ಮದ್ಲ್ಲನಿೆಂದ್ಲೂ  ಕೆಲಸ  ನಿವಗಹಿಸಿಕೆಂಡು ಬರುತಿು ರುವವರಿಗೆ  ಕೇವಲ 22000/-

ರೂ.ಗಳ  ಮೂಲವೇತನ  ಇದ್ದ.      ಮತೆು   ತಾವು  ಕಳುಹಿಸಿದಂತಹ್ ಜ್ಞಗದ್  ಕಡೆಯಲ್ಯಲ   

ಹೊೋಗಿ  ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲಕೆಕ  ಸಿದಿ್ವಾಗಿದಿಾ ರೆ  ಮತ್ತು  ಕೆಲಸ  ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ.    16  

ವಷ್ಗಗಳಿೆಂದ್ ಕೆಲಸ  ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆೆಂದ್ರೆ  ಅವರು  ನೇಮಕವಾದಾಗ  ಅವರಿಗೆ  22-23 

ವಷ್ಗ  ಇದಿ್ ರೆ ಈಗ  ಸುಮಾರು  40  ವಷ್ಗಕೆಕ    ತಲುಪಿರುತಾು ರೆ.  ಆದಿ್ ರಿೆಂದ್  ಕೂಡಲೇ  

ನಿೋವು  ಯಾವ  ರಿೋತಿಯಲ್ಲಲ   ಕರ ಮ  ಕೈಗಳುಳ ತಿು ೋರಿ ಎನ್ನನ ವುದ್ನ್ನನ   ಹೇಳಬೇಕು. 

ಆಯುಷ್ನಲ್ಲಲ    ಇರತಕಕ ೆಂತಹ್ವರು  650   ವೈದ್ಯ ರಿದಿಾರೆ.  ವೈದ್ಯ ರುಗಳನ್ನನ  ಭತಿಗ 

ಮಾಡಲು   ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ.ಸಿ.  ಮೂಲಕ ಅಜಗ  ಕರೆದ್ಧರುವುದ್ಯ  ಕೇವಲ  110   ಹುದಿ್ದ ಗಳು  

ಮಾತರ .    ಆಯುಷ್ನಲ್ಲಲ  ಆಯುಗವೇದ್,  ಇರಬಹುದ್ಯ,  ಯೋಗ  ಇರಬಹುದ್ಯ, ಸಿದಿ್  

ಇರಬಹುದ್ಯ,  ಯುನಾನಿ  ಇರಬಹುದ್ಯ.  ಯುನಾನಿಯಲ್ಲಲ  ಇರತಕಕ ೆಂತಹ್ದಿ್ಯ    ಕೇವಲ  38 

ಜನ ವೈದ್ಯ ರು. ಅದ್ರಲ್ಲಲ    ಮನೆನ   ಒೆಂದ್ಯ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರ ಕರ ಯ  ಆಗಿದ್ದ.  ಅದ್ರಲ್ಲಲ   ಕೇವಲ  

8 ಜನ ವೈದ್ಯ ರನ್ನನ   ನೇಮಕ ಮಾಡಿದಿ್ಯ ,  ಇನ್ನನ ಳಿದ್ 30 ಹುದಿ್ದ ಗಳು  ಖಾಲ್ಲ  ಇವ.    ಇವರು  

ಮ್ಮಡಿಕಲ್ ಆಫೋಸರ್್  ಆಗಿ    ನಮಮ  ತಾಲೂಲ ಕುಗಳಲ್ಲಲ  ಬರುವ ಪಿ.ಹೆಚ್್.ಸಿ. ಗಳಲ್ಲಲ   ಸೇವ 

ಸಲ್ಲಲ ಸಿಕೆಂಡು ಬಂದ್ಧರುತಾು ರೆ.  ಮತೆು ,  pandemic ಸನನ ವೇಶ್ದ್ಲ್ಲಲ    ತಾವು 

ಗಮನಿಸಿರಬಹುದ್ಯ. Everybody was interested to take AYUSH medicine. We felt really 

good about it. It is an alternative medicine.  ಇತಿು ೋರ್ಚಗೆ  ಆಯುಗವೇದ್ಧಕ್  ಮ್ಮಡಿಸಿನ್  

ಹೆಚಚ ಗಿ popular ಆಗುತಿು ದ್ದ.      ಒೆಂದ್ಯ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಲ   ನಿೋವು  ಎೆಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ.   

ವೈದ್ಯ ರುಗಳು ಗ್ರರ ಮಾೆಂತರ  ಪ್ರ ದೇಶ್ಗಳಿಗೆ ಹೊೋಗಿ ಸೇವ ಮಾಡಲು   ಮುೆಂದ್ದ 

ಬರುತಿು ಲಲ ವೆಂದ್ಯ  ಹೇಳಲ್ಯಗುತಿು ತ್ತು .  ಈ    630 ಜನ ಆಯುಷ್  ವೈದ್ಯ ರು  ಇದಿ್ಯ , 

ಇವರುಗಳನ್ನನ  ಅಲ್ಲಲ ಗೆ  ಕಳಹಿಸಿಕಡಿ.  ಗ್ರರ ಮಾೆಂತರ  ಪ್ರ ದೇಶ್ಗಳಲ್ಲಲ , ಒೆಂದ್ಯ ಹೊೋಬಳಿಗೆ 

ಒಬಬ ರು ಅಲೋಪ್ತಿ ವೈದ್ಯ ರು  ಮತ್ತು  ಒಬಬ ರು ಆಯುಷ್  ವೈದ್ಯ ರು  ಇದಿ್ಲ್ಲಲ    ಅಲ್ಲಲ ನ 
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ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಗೆ  ಸೂಕು ವಾದ್  ವಯ ವಸಿೆಯನ್ನನ   ಮಾಡಿದಂತಾಗುತು ದ್ದ.  ಅದ್ರ  ಜೊತೆಗೆ ತಮಗೆ  

ಕೇೆಂದ್ರ   ಸಕಾಗರದ್ಧೆಂದ್ಲೂ  5 ವಷ್ಗಗಳ  ಕಾಲ    ಅವರು  ಗುತಿು ಗೆ  ಆಧಾರದ್  ಮೇಲೆ  ಕೆಲಸ  

ನಿವಗಹಿಸಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನನ     ಕಾಯಂ  ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ಹೇಳಿ ರಾಜಯ  ಸಕಾಗರಗಳಿಗೆ   ಆದೇಶ್  

ಕಟ್ಟಟ ದಿಾರೆ.    ಅದ್ರ ಸುತ್ತು ೋಲೆ ಸಹ್   ತ್ಮಗೆ ಬಂದಿದೆ.  ಈ  ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ   ಸುಪಿರ ೇೆಂ  

ಕೊೇಟ ಯನ್ವರು ಸಹ  ಒೆಂದು ಆದೇಶ  ಮಾಡಿದುಾ ,  ಆಗಸ್ಟ    ತಿೆಂಗಳ್ಳನ್ಲಿ್ಲ       ಅದು  

ಬಂದಿದೆ.  ಅದು ಸಚಿವರ ಗಮನ್ಕೆ   ಬಂದಿದೆಯೇ  ಇಲಿ್ವೇ  ಗೊತಿತ ಲಿ್ . ಅದರಲಿ್ಲ  

ಅಲೇಪತಿ ಮತ್ತತ  ಆಯುಷ  ವೈದಯ ರುಗಳ್ಳಗೆ  ವೇತನದ್ಲ್ಲಲ   ಯಾವುದೇ  ರಿೋತಿಯ ತಾರತಮಯ   

ಇರಬ್ದರದ್ಯ, ವೇತನ ಒೆಂದೇ  ಇರಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ಸುಪಿರ ೋೆಂ ಕೋಟ್ಗ ನಿೆಂದ್  ಆದೇಶ್ವೂ  

ಬಂದ್ಧದ್ದ.    ಹಿೋಗ್ರಗಿ  ಇವರುಗಳು  ಸುಮಾರು  16  ವಷ್ಗಗಳಿೆಂದ್   ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ.  

ಅವರು  ಇಲ್ಲಲ ಗೆ  ನೇಮಕವಾದಾಗ  ಕೇವಲ 6000/- ರೂಪ್ರಯಿಗಳಿದಿ್ಯ  ,  ಈಗ  22,000/-

ರೂಪ್ರಯಿಗಳು ಸಿಗುತಿು ದ್ದ.   ಅದೇ ಆಯುಷ್ ನವರು ಸಹ್  5 ವಷ್ಗಗಳ  ಕಾಲ  ವದಾಯ ಭಾಯ ಸ  

ಮಾಡಿರುತಾು ರೆ,    ನಾನ್ನ ಇಲ್ಲಲ   ಕೇವಲ   ಯುನಾನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟ ದಿಾ ಗಿರುತು ದ್ದ.  

ಆಯುಷ್  ಇಲ್ಯಖ್ಯಗೆ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟ ೆಂತೆ     ಇರುವ  ಎಲಲ ದ್ರ  ಬಗೆೆ   ಮಾತನಾಡುತಿು ದಿ್ದ ೋನೆ.      

ಪ್ರ ಶೆನ   ಇರುವಂತಹ್ದಿ್ಯ  ಯುನಾನಿದಿ್ಯ   ಆಗಿರುತು ದ್ದ.  ಇನ್ನನ  30 ಜನ ವೈದ್ಯ ರು  

ಉಳಿದ್ಯಕೆಂಡಿದಿಾರೆ, ಅದ್ರ  ಬಗೆೆ   ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು  ತಿಳಿಸಬೇಕು.   

             ಡಾ||  ಕೆ.  ಸುಧಾಕರ:  ಮಾನಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ,    ಮಾನಯ   ಹಿರಿಯ ಸದ್ಸಯ ರು 

ವಶೇಷ್ವಾಗಿ  ಯುನಾನಿ ವೈದ್ಯ ರುಗಳ  ಸಂಖ್ಯಯ     ಎಷ್ಟಟ    ಮತ್ತು  NHM  ಯೋಜನೆಯಡಿ  

ಎಷ್ಟಟ  ಜನ  ಕೆಲಸ  ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ   ಮತ್ತು   ಇವರಿಗೆ  ವಶೇಷ್ವಾಗಿರುವಂತಹ್  

ಕಾನೂನನ್ನನ    ಮಾಡಿ   ಇವರುಗಳನ್ನನ   ಕಾಯಂಗಳಿಸಬೇಕೆೆಂದ್ಯ  ಹೇಳಿದಿಾರೆ.   

                                    

                 ಮಂದ್ಯ 

        

(805) 20.09.2021 01.20 ಎಸ್ ವಿ-ಜಿಆರ   

  (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

ಡಾ:ಕೆ.ಸುಧಾಕರ (ಮಂದ್ಯ):-  

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಹಿರಿಯ ಸದ್ಸಯ ರು ವಶೇಷ್ವಾಗಿ ಯುನಾನಿ ವೈದ್ಯ ರ ಸಂಖ್ಯಯ  

ಎಷ್ಟಟ ?  ಎನ.ಹೆಚ್.ಎೆಂ., ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಲ  ಎಷ್ಟಟ  ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ?  
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ಇವರಿಗೆ ವಶೇಷ್ವಾಗಿರುವಂತಹ್ ಕಾನೂನನ್ನನ  ಮಾಡಿ ಇವರನ್ನನ  ಕೂಡ 

ಖಾಯಂಗಳಿಸಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ಕೇಳಿದಿಾರೆ. ಎನ.ಹೆಚ್.ಎೆಂ., ಎೆಂದ್ರೆ National Health Mission.  

ಇದ್ಯ ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಕಾಗರದ್ ಯೋಜನೆ. ಶೇ.60 ರಷ್ಟಟ  ಅನ್ನದಾನವನ್ನನ  ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಕಾಗರ 

ಕಡುತು ದ್ದ.  ಶೇ.40 ರಷ್ಟಟ  ಅನ್ನದಾನವನ್ನನ  ರಾಜಯ  ಸಕಾಗರ ಅದ್ಕೆಕ  ಜೊೋಡಿಸುತು ದ್ದ.  

ಇದ್ರಲ್ಲಲ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿು ರುವ 24 ಜನ ಯುನಾನಿ ವೈದ್ಯ ರನ್ನನ  ಖಾಯಂಗಳಿಸಬೇಕೆೆಂಬ 

ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರ ಸಲಹೆಯ ಕುರಿತ್ತ ಈಗ್ರಗಲೇ 2017ರಲ್ಲಲ  ಆಯುಷ್ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯಲ್ಲಲ  ಒೆಂದ್ಯ 

ವಶೇಷ್ವಾದ್ ನಿಯಮವನ್ನನ  ರೂಪಿಸಿ ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ., ಗೆ ನಿೋಡಲ್ಯಗಿದ್ದ.  ಈ ಮೂಲಕ 

ಸುಮಾರು 110 ಜನರನ್ನನ  ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕಳಳ ಲು ಹೇಳಲ್ಯಗಿದ್ದ.  ಒೆಂದ್ಯ ವಷ್ಗದ್ 

ಅನ್ನಭವವನ್ನನ  ಯಾರು ಹೊೆಂದ್ಧರುತಾು ರೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಶೇ.2ರಷ್ಟಟ    ಹೆಚುಚ  weightage 

ಅನ್ನನ  ಕಡಲ್ಲಕೆಕ  ಹೇಳಿದಿ್ದ ೋವ.   

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ರ್ಮನಾ  ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು ಪ್ೋಠವನುನ  ಅಲಂಕರಿಸಿದರು.) 

ಹಾಗ್ರಗಿ 10 ವಷ್ಗ ಮಾಡಿರುವವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ್ವದಿ್ಯ , ಅವರಿಗೆ ಶೇ.20 

ಹೆಚಚ ಗಲ್ಲದ್ದ.  ಸ್ವವ ಭಾವಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿಯಾಗಲ್ಲಕೆಕ  ಹೆಚಿಚ ನ ಅವಕಾಶ್ವರುತು ದ್ದ.  

ಆದ್ಷ್ಟಟ  ಶ್ೋಘರ ದ್ಲ್ಲಲ  ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನನ  ಮಾಡಲ್ಲಕೆಕ  ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ.ಸಿ., ಯವರ ಜೊತೆ 

ಮಾತನಾಡುತೆು ೋವ.  ಈಗ್ರಗಲೇ ಈ ಪ್ರ ಕರ ಯಯು ಬಹ್ಳಷ್ಟಟ  ಮುೆಂದ್ಯವರೆದ್ಧದಿ್ಯ , ಬಹುತೇಕ 

ಪೂಣಗಗೆಂಡಿದ್ದ.  ತಾತಾಕ ಲ್ಲಕ ಆಯಕ ಯನ್ನನ  ಕೆಲವೇ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಲ  ಪ್ರ ಕಟ್ಣೆ 

ಮಾಡಲ್ಯಗುವುದ್ಯ.  ಈ 24 ಜನ ಯುನಾನಿ ವೈದ್ಯ ರಿಗೂ ಈ ಸಂದ್ಭಗದ್ಲ್ಲಲ  ಅವಕಾಶ್ 

ಸಿಗುತು ದ್ದಯೆಂದ್ಯ ಈ ಸಂದ್ಭಗದ್ಲ್ಲಲ  ಹೇಳಬಯಸುತೆು ೋನೆ.   

 ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲ್ಯದ್ ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳಿಗೆ ಉತು ರಗಳು 

ಬಂದ್ಧರುವುದ್ಧಲಲ .   

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಎಲ .ಭೋಜೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲ್ಯದ್ 

ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳಲ್ಲಲ  ನನನ ದ್ಯ ಏಳನೆಯ ಪ್ರ ಶೆನ .  ಇದ್ಯ ಎರಡು ಬ್ದರಿ ಉತು ರ ಕಡಿಸಲ್ಯಗುವುದ್ದೆಂದ್ಯ 

ಹೇಳಲ್ಯಗಿತ್ತು .   

ಶಿರ ೋಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ನಟಿಟ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನನನ ದ್ಯ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲ್ಯದ್ 

ಪ್ರ ಶೆನ  ಸಂಖ್ಯಯ  5. ಅದ್ರ ಉತು ರ ಇದ್ದ.   
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ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಭೋಜೇಗೌಡರೇ, ನಿಮಮ  ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ಉತು ರ 

ಬಂದ್ಧರುವುದ್ಧಲಲ .  

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಎಲ.ಭೋಜೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಇದ್ಯ ಎರಡನೆಯ 

ಬ್ದರಿ ಬರುತಿು ದ್ದ. ಒೆಂದ್ಯ ವಷ್ಯ ಅಥಗವಾಗುತಿು ಲಲ .  ಕಳೆದ್ ಬ್ದರಿಯೂ ಒೆಂದ್ಯ ವಾರ 

ಕಾಲ್ಯವಕಾಶ್ ತೆಗೆದ್ಯಕೆಂಡಿದಿ್ರು. ಪುನಃ ಈಗಲೂ ಕಾಲ್ಯವಕಾಶ್ವನ್ನನ  

ತೆಗೆದ್ಯಕೆಂಡಿರುವುದ್ಯ ಏಕೆ? 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಭೋಜೇಗೌಡರೇ, ಉತು ರ ಬರದ್ದ ಪ್ರ ಶೆನ  ಮಾಡಿದ್ರೆ 

ಅಥಗವಲಲ .  ಉತು ರವನ್ನನ  ಕಡಿಸಲ್ಯಗುವುದ್ಯ.   

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಸಿ.ಕೊಂಡಯಾ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಕರ ಮ ಸಂಖ್ಯಯ  8 ರ ಪ್ರ ಶೆನ  

ನನನ ದ್ಯ.   

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಕೆಂಡಯಯ ನವರೇ, ನಿಮಮ  ಪ್ರ ಶೆನ ಯು 

ಪ್ರರ ಥಮಿಕ, ಪ್ರರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಮತ್ತು  ಸಕಾಲ ಸಚಿವರಿಗೆ ವಗ್ರಗವಣೆಯಾಗಿದ್ದ.  ಇನೂನ  ಉತು ರ 

ಬಂದ್ಧರುವುದ್ಧಲಲ .  ಮಾನಯ  ಭಾರತಿ ಶೆಟ್ಟಟ ಯವರ ಉತು ರ ಬಂದ್ಧದಿ್ಯ , ಅವರು ಪ್ರ ಶೆನ ಯನ್ನನ  

ಕೇಳಬಹುದ್ಯ.  
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ತ್ಡೆ ಹಿಡ್ತಯಲಾದ ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಾ  195 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

ಶಿರ ೋಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ನಟಿಟ :-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಎನ.ಎೆಂ.ಸಿ., ಯ 

ನಿದೇಗಶ್ನದ್ ಪ್ರ ಕಾರ ಕರ ಮ ಕೈಗಳಳ ಲ್ಯಗುವುದ್ಯ ಎೆಂದ್ಯ ಉತು ರದ್ಲ್ಲಲ  ಹೇಳಿದಿಾರೆ.  ನನನ  

ಪ್ರ ಶೆನ ಯಿರುವುದ್ಯ ರಾಷ್ಟ ಿೋಯ ವೈದ್ಯ ಕೋಯ ಆಯೋಗಕೆಕ  ಕನಾಗಟ್ಕ ಸಕಾಗರ ಯಾವ ರಿೋತಿ 

ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನನ  ಹಂಚಿಕಳುಳ ತು ದ್ದ? ಏಕೆೆಂದ್ರೆ ಪುಸು ಕದ್ಲ್ಲಲ  ಓದ್ಧ ವೈದ್ಯ ರು treatment 

ಕಡುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗುವುದ್ಧಲಲ . ಕನಾಗಟ್ಕದ್ಲ್ಲಲ  ಪ್ರ ತಿಯೆಂದ್ಯ ಜಲೆಲ ಯಲ್ಲಲಯೂ ಮ್ಮಡಿಕಲ್ 

ಕಾಲೇಜು ಇದ್ದ. ಕಲ ನಿಕಲ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ  ವದಾಯ ರ್ಥಗಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೋಗಗಳ 

ರೋಗಿಗಳೆಂದ್ಧಗೆ ಅವರ ಅಧಯ ಯನವನ್ನನ  ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ.  ಮೂರು ತಿೆಂಗಳ 

ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ  extra classes ಮಾಡುತೆು ೋವೆಂದ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು.  ಕೋಸ್ಗನ ಮುೆಂದ್ಯವರಿಕೆಯ 

ಬಗೆೆ  ಎನ್.ಎೆಂ.ಸಿ., ಯಿೆಂದ್ ನಿದೇಗಶ್ನ ಬಂದ್ಲ್ಲಲ  ರಾಜಯ  ಸಕಾಗರವು ಸೂಕು  ಕರ ಮ 

ಕೈಗಳುಳ ತು ದ್ದ ಎೆಂದ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು.  ನನನ  ಪ್ರ ಶೆನ ಯಿರುವುದ್ಯ ಏನೆೆಂದ್ರೆ ಇೆಂತಹ್ 

ಪ್ರಿಸಿಿ ತಿಯಲ್ಲಲ  ರಾಜಯ  ಸಕಾಗರದ್ ಚಿೆಂತನೆ ಏನ್ನ? ಈ ಚಿೆಂತನೆಯನ್ನನ  ಎನ್ಎೆಂಸಿಯೆಂದ್ಧಗೆ 

ರಾಜಯ  ಸಕಾಗರ ಹೇಗೆ ಹಂಚಿಕಳುಳ ತು ದ್ದ?  

ಡಾ:ಕೆ.ಸುಧಾಕರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಗೌರವಾನಿವ ತ ಸದ್ಸಯ ರು 

ವೈದ್ಯ ಕೋಯ ವದಾಯ ರ್ಥಗಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಭವಷ್ಯ ವನ್ನನ  ಗಮನದ್ಲ್ಲಲ ಟಟ ಕೆಂಡು ಬಹ್ಳ 

ಆಸಕು ಯಿೆಂದ್ ಈ ಪ್ರ ಶೆನ ಯನ್ನನ  ಕೇಳಿದಿಾರೆ.  ಈಗ್ರಗಲೇ ಒೆಂದ್ಯ ನಿಯಮವದ್ದ.  Theory 

ಇರಲ್ಲ ಅಥವಾ Practicals ಇರಲ್ಲ, ಶೇ.75ರಷ್ಟಟ  ಕಡಾಡ ಯ ಹಾಜರಾತಿಯ ಅವಶ್ಯ ಕತೆಯಿದ್ದ.  

ಹಾಗ್ರಗಿ ಯಾವ ವದಾಯ ರ್ಥಗಗಳು ಶೇ.75 ರಷ್ಟಟ  ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನನ  ಹೊೆಂದ್ಧರುತಾು ರೆಯೋ 

ಅವರಿಗೆ ಮಾತರ  ಪ್ರಿೋಕೆಷ ಗಳಿಗೆ, whether it is theory or practicals,  ಅವಕಾಶ್ವದ್ದ.    ಆ 

ನಿಟ್ಟಟ ನಲ್ಲಲ  ಪ್ರಸ್ ಆಗಿರುವವರಿಗೆ ಈಗ್ರಗಲೇ ಗ್ರರ ಮಿೋಣ ಪ್ರ ದೇಶ್ಗಳಲ್ಲಲ  ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು 

ಆದೇಶ್ ಪ್ತರ ವನ್ನನ  ಕಡಲ್ಯಗುತಿು ದ್ದ.  ಎನ್.ಎೆಂ.ಸಿ., ಯು ಸಂಪೂಣಗವಾದಂತಹ್ 

ನಿಯಮಗಳನ್ನನ  ಎಲ್ಯಲ  ರಾಜಯ ಗಳಿಗೂ ಕಟ್ಟಟ ದ್ದ.  ಅದೇ ನಿಟ್ಟಟ ನಲ್ಲಲ  ಕನಾಗಟ್ಕದ್ಲ್ಲಲಯೂ 

ಕೂಡ follow ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ದ.  ಕೋವಡ್-19 ಸಂದ್ಭಗದ್ಲ್ಲಲ  ಇವರೆಲಲ ರೂ ಕೋವಡ್-19 

ಕೇೆಂದ್ರ ಗಳಲ್ಲಲ  ಕಾಳಜ ಕೇೆಂದ್ರ ಗಳಲ್ಲಲ  ಕೆಲಸ ನಿವಗಹಿಸಿದಿ್ ರಿೆಂದ್ ಕೆಲವು ವದಾಯ ರ್ಥಗಗಳು 

ತರಗತಿಗಳನ್ನನ  ತಪಿಪ ಸಿಕಳುಳ ವಂತಾಗಿತ್ತು .  ಅೆಂತಹ್ ಅಧಿಕ  ತರಗತಿಗಳನ್ನನ  ಕೂಡ 

ರಾಷ್ಟ ಿೋಯ ವೈದ್ಯ ಕೋಯ ಆಯೋಗದ್ ನಿದೇಗಶ್ನದ್ ಮೇರೆಗೆ ಸರಿದೂಗಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ.  
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ಇಲ್ಲಲ ಯವರೆವಗೂ ಕಾಲೇಜುಗಳಿೆಂದಾಗಲ್ಲೋ, ಪೊೋಷ್ಕರಿೆಂದಾಗಲ್ಲೋ ಅಥವಾ 

ವದಾಯ ರ್ಥಗಗಳಿೆಂದಾಗಲ್ಲೋ  ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದ್ಧರುವುದ್ಧಲಲ . ಇನೂನ  ಕೂಡ ಆ ರಿೋತಿಯ 

ಅವಶ್ಯ ಕತೆ ಇದಿ್ ರೆ ಎನ. ಎೆಂ. ಸಿ., ಗೆ ಪ್ತರ ವನ್ನನ  ಬರೆಯುತೆು ೋವ.  ಈಗ್ರಗಲೇ ಸಂಪೂಣಗ 

graduation   ಆಗಿ ಉದಯ ೋಗಕೆಕ  ಸೇರುತಿು ದಿಾರೆ.  ಶೇ.75 ಈಗ್ರಗಲೇ ಅವರು attend 

ಆಗಿರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಇನೂನ  ಕೂಡ ಹೆಚಿಚ ನ extra classes ಅವಶ್ಯ ಕತೆಯಿರುವುದ್ಧಲಲ  ಎೆಂದ್ಯ 

ನನಗನಿನ ಸುತು ದ್ದ. 

ಶಿರ ೋಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ನಟಿಟ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಕಲ ನಿಕಲ್ ಅವಧಿ ಇರುವುದ್ಯ 

ಎರಡನೆಯ ವಷ್ಗದ್ ನಂತರ.  ಡಿಗಿರ  ಆದ್ ಮೇಲೆ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಹೇಳುವುದ್ಯ ಸರಿ. ಆದ್ರೆ 

ಎರಡನೆಯ ವಷ್ಗದ್ ನಂತರ ಬಂದ್ ವದಾಯ ರ್ಥಗಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರಿೋತಿ ಸಕಾಗರದ್ಧೆಂದ್ 

ಅನ್ನಕೂಲ ಮಾಡಿಕಡಲ್ಯಗುತು ದ್ದ? ಕರತೆಯನ್ನನ  ಯಾವ ರಿೋತಿ ತ್ತೆಂಬಲ್ಯಗುತು ದ್ದ? 

ಯಾವ ರಿೋತಿ ಎನ.ಎೆಂ.ಸಿ., ಯೆಂದ್ಧಗೆ ಮಾತನಾಡುತಿು ೋರಿ?  

ಡಾ:ಕೆ.ಸುಧಾಕರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಾವು ಎನ.ಎೆಂ.ಸಿ.,ಯವರಿಗೆ 

ಪ್ತರ ವನ್ನನ  ಬರೆಯುತೆು ೋವ.  ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಕಾನೂನ್ನ ಅನವ ಯವಾಗುತು ದ್ದ.  

ಶೇ.75 ರಷ್ಟಟ  ಹಾಜರಾತಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಡಾಡ ಯ.  ಅವರು attend ಆದ್ರೆ ಮಾತರ  

practicals ನಲ್ಲಲ  exams ಅನ್ನನ  face ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ.   

ಶಿರ ೋಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ನಟಿಟ :- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ನಾನ್ನ ಕೋವಡ್-19 ಸಂದ್ಭಗದ್ಲ್ಲಲ  

ಹೇಳುತಿು ದಿ್ದ ೋನೆ. ಅವರು ಕೋವಡ್-19 ಸಂದ್ಭಗಗಳಲ್ಲಲ  ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ 

ಹೊೋಗುವುದ್ಕಾಕ ಗಲ್ಲಲಲ .   

ಡಾ:ಕೆ.ಸುಧಾಕರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ರಿಯಾಯಿತಿ ಅದ್ರಲ್ಲಲ  ಕೂಡ 

ಕಟ್ಟಟ ರುವುದ್ಧಲಲ . ಅದ್ಕಕ ೋಸಕ ರ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕವಾದ್ classes ಅನ್ನನ  ಕಡಲ್ಯಗಿದ್ದ.  

ಶಿರ ೋಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ನಟಿಟ :- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಕೋಸ್ಗ ಅನ್ನನ  ಮುೆಂದ್ಕೆಕ  

ಹಾಕಲ್ಯಗುವುದ್ಧಲಲ ವೇ? ಆ ರಿೋತಿಯ ಪ್ರ ಸ್ವು ವನೆಯೇನಾದ್ರೂ ಸಕಾಗರದ್ ಮುೆಂದ್ದ ಇದ್ದಯೇ? 

ಡಾ:ಕೆ ಸುಧಾಕರ:- ಇಲಲ .   
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(ಆ) ಚುಕೆಕ  ಗುರುತಿಲಿದ ಪರ ಶ್ನನ ಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನೋಡಲಾದ ಉತ್ು ರಗಳು 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ದ್ಧನಾೆಂಕ 20ನೇ ಸೆಪ್ಟ ೆಂಬರ್್ 2021, ಸಮೂಹ್-1ರ ಲ್ಲಖಿತ ಮೂಲಕ 

ಉತು ರಿಸುವ ಒಟಟ  181 ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳ  ಪೈಕ 55 ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳಿಗೆ ಉತು ರಗಳನ್ನನ  ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಲ  

ಮಂಡಿಸುತಿು ದಿ್ದ ೋನೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಂಡಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ.  
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3. ಸಭಾಪತಿಯವರ ಅಪಪ ಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಪರ ಸ್ವು ಪ್ಸಲಾದ ವಿಷಯಗಳು 

ಅ) ವಿಷಯ:- ಗದಗ ಜಿಲಿೆ  ಮಂಡರಗಿ ತಾಲಿ್ಲಕನಲಿ್ಲ  ಜಿಂಕೆ 

ಹಾವಳಿಯಂದ ರೈತ್ರು ಕಂಗಾಲಾಗಿರುವ ಬಗೆೆ   

*** 

 ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ವಿಿ .ಸಂಕನೂರ (ಪದವಿೋಧರರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ರೈತರು ಸ್ವಲ ಮಾಡಿ ಬಿತಿು ದ್ 

ಬ್ಳೆಗಳು ಇನೆನ ೋನ್ನ ಕೈಗೆ ಬರುತಿು ವ ಎೆಂದ್ಯ ನಿರಿೋಕಷ ಸುತಿು ರುವಾಗಲೇ ಜೆಂಕೆಗಳು ಹೊಲದ್ಲ್ಲಲ  

ಹಿೆಂಡುಹಿೆಂಡಾಗಿ ಲಗೆೆ  ಇಟಟ  ನಾಶ್ ಪ್ಡಿಸುತಿು ವ.  ಹಿೋಗ್ರಗಿ ರೈತರ ಬದ್ಯಕು ಬ್ೆಂಕಯಿೆಂದ್ 

ಬ್ದಣಲೆಗೆ ಬಿದಿ್ ೆಂತೆ ಆಗಿದ್ದ.  ಬಯಲು ಸಿೋಮ್ಮಯ ಜಂತಿಲ ಶ್ರೂರ, ಪೇಠಾಲೂರು, ಹ್ಳಿಳ ಗುಡಿ, 

ವೆಂಕಟ್ಟಪೂರ, ಯಕಲ್ಯಪೂರ, ಹೈತಾಪೂರ, ಹ್ಲ್ಯಗಪೂರ, ಲಕುಕ ೆಂಡಿ, ಸಂಬ್ದಪೂರ 

ಗ್ರರ ಮಗಳಲ್ಲಲ ನ ಜೊೋಳ, ಮ್ಮಕೆಕ  ಜೊೋಳ, ಶೇೆಂಗ್ರ, ಸೂಯಗಕಾೆಂತಿ ಬ್ಳೆಗಳಿಗೆ ಜೆಂಕೆಗಳ 

ಹಾವಳಿ ತಡೆಯಲು ಏನೆಲ್ಯಲ  ಉಪ್ರಯ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಜೆಂಕೆಗಳ ಹಾವಳಿಯನ್ನನ  ತಪಿಪ ಸಲು 

ಆಗುತಿು ಲಲ .  ಆದಿ್ ರಿೆಂದ್ ಸಕಾಗರ ಕಾಡು ಪ್ರರ ಣಿಗಳಿೆಂದ್ ಬ್ಳೆ ನಾಶ್ವಾದಾಗ ರೈತರಿಗೆ ಕಡುವ 

ಪ್ರಿಹಾರ ಹೆಚಿಚ ಸುವ ಕುರಿತ್ತ ಸಕಾಗರಕೆಕ  ಈ ಮೂಲಕ ಒತಾು ಯಿಸುತೆು ೋನೆ.   

 ಇದ್ಲಲ ದ್ದ ಗದ್ಗ, ಕಪ್ಪ ಳ, ಹಾವೇರಿ, ಬ್ದಗಲಕೋಟೆ, ಧಾರವಾಡ ಜಲೆಲ ಗಳಲ್ಲಲ  ರೈತರು 

ಇದೇ ರಿೋತಿಯ ಸಮಸೆಯ ಯನ್ನನ  ಹ್ಲವಾರು ವಷ್ಗಗಳಿೆಂದ್ ಎದ್ಯರಿಸುತಿು ರುವರು.  ಈ ಕುರಿತ್ತ 

ರೈತರು ಈ ಭಾಗದ್ಲ್ಲಲ  ಜೆಂಕೆವನ ನಿಮಾಗಣ ಮಾಡಲು ಸಕಾಗರಕೆಕ  ಮನವ ಮಾಡಿದಿ್ರೂ 

ಯಾವುದೇ ಪ್ರ ಯೋಜನ ಆಗಿರುವುದ್ಧಲಲ .  ಆದಿ್ ರಿೆಂದ್ ಈಗಲ್ಯದ್ರೂ ಕಪ್ಪ ತಗುಡಡ ದ್ 

ಸರಹ್ದಿ್ಧ ನಲ್ಲಲ  ಸಕಾಗರ ಅರಣಯ  ಇಲ್ಯಖ್ಯ ಮೂಲಕ ಜೆಂಕೆ ವನ ನಿಮಿಗಸಿ ರೈತರ ಬ್ಳೆ ರಕ್ಷಣೆ 

ಹಾಗೂ ಜೆಂಕೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುೆಂದಾಗಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ಆಗರ ಹಿಸುತೆು ೋನೆ. 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  

ಎಸ.ವಿ .ಸಂಕನೂರ ಅವರು ಶೂನಯ  ವೇಳೆಯಲ್ಲಲ  ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸಿರುವ ವಷ್ಯಕೆಕ  ಮಾನಯ  

ಅರಣಯ  ಮತ್ತು  ಆಹಾರ, ನಾಗರಿೋಕ ಸರಬರಾಜು ಸಚಿವರಿೆಂದ್ ಉತು ರವನ್ನನ  

ಒದ್ಗಿಸಲ್ಯಗುವುದ್ಯ.  

(…ಮಂದ್ಯ) 

 

 



«¥À/20.09.2021/95 

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

                                                                                (ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

(806) 20-09-2021,1.30 KG  ಜಆರ್್      

                               ಆ) ವಿಷಯ:-  ಮಂಡಯ   ವಶ್ವ ವದಾಯ ನಿಲಯದ್ಲ್ಲಲ  ಮೂಲ  

ಸೌಕಯಗಗಳ ಕರತೆ ಹಾಗೂ  

ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಗಳ  ಹುದಿ್ದ ಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿ 

ಕುರಿತ್ತ. 

                                                  - - - 

      ಶಿರ ೋ  ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ಮಂಡಯ   

ನಗರದ್ಲ್ಲಲ  ಹೊಸದಾಗಿ ಮಂಡಯ  ವಶ್ವ ವದಾಯ ನಿಲಯ ಸಿ್ವಪ್ನೆಗೆ ಕಾರಣಿೋಭೂತರಾದ್  ಮಾನಯ  

ಉನನ ತ  ಶ್ಕ್ಷಣ   ಸಚಿವರಾದ್  ಶ್ರ ೋಯುತ   ಅಶ್ವ ಥನಾರಾಯಣರವರಿಗೆ ಮಂಡಯ   ಜಲೆಲ ಯ  

ಜನತೆಯ ಪ್ರವಾಗಿ ಧನಯ ವಾದ್ಗಳನ್ನನ   ಅಪಿಗಸುತೆು ೋನೆ.  ವಶ್ವ ವದಾಯ ನಿಲಯವು  

ಪ್ರರ ರಂಭವಾಗಿ  2 ವಷ್ಗಗಳ್ಳಯಿತ್ತ.  ಕುಲಪ್ತಿಗಳನ್ನನ  ನೇಮಕ  ಮಾಡಿ ಎೆಂಟ 

ತಿೆಂಗಳ್ಳಗಿದ್ದ.  ಸದ್ರಿ ವಶ್ವ ವದಾಯ ನಿಲಯದ್ಲ್ಲಲ  ಪ್ರ ಸಕು   ಸ್ವಲ್ಲನಲ್ಲಲ   ವದಾಯ ರ್ಥಗಗಳ  ಪ್ರ ವೇಶ್  

ತ್ತೆಂಬ್ದ  ಹೆಚಚ ಗಿದಿ್ಯ ,  ಸುಮಾರು  5 ಸ್ವವರ  ವದಾಯ ರ್ಥಗಗಳು  ಪ್ರ ವೇಶತಿ  ಪ್ಡೆದ್ಧದಿಾರೆ.  

ವದಾಯ ರ್ಥಗಗಳಿಗೆ  ಕುಳಿತ್ತಕಳಳ ಲು  ಡೆಸಕ ್ಗಳಿಲಲ .  ವಶ್ವ ವದಾಯ ನಿಲಯಕೆಕ  ಅಗತಯ ವರುವ  

ಮೂಲಸೌಕಯಗಗಳಿಲಲ .   ಪ್ರ ಯೋಗಶಲ್ಯ  ಉಪ್ಕರಣಗಳು, ತರಗತಿ ಮತ್ತು  ಕಛೇರಿ 

ಪಿೋಠೋಪ್ಕರಣಗಳ  ಕರತೆ ಇದ್ದ.  ಇದ್ಯವರೆವಗೂ  ಯಾವುದೇ  ಉಪ್ನಾಯ ಸಕರ ಮತ್ತು  

ಭೋಧಕೇತರ  ಹುದಿ್ದ   ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದ್ಧಲಲ  ವಶ್ವ ವದಾಯ ನಿಲಯದ್ ಕಾಯಿಯಡಿಯಲ್ಲಲ  

ಬರುವ  ಶ್ಕ್ಷಣ  ಮಂಡಳಿ,  ಸೆನೆಟ್, ಸಿೆಂಡಿಕೇಟ್  ಸಮಿತಿಗಳು ಇದ್ಯವರೆವಗೂ  ರಚ್ನೆ 

ಆಗಿರುವುದ್ಧಲಲ .  ಇತಿು ೋರ್ಚಗೆ, ಕುಲಪ್ತಿಗಳಿಗೆ  ಹ್ಣಕಾಸು  ನಿವಗಹ್ಣೆಗೆ  ಅವಕಾಶ್  

ಮಾಡಿಕಟಟ  ಕೇವಲ  12.50  ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ರಯಿಗಳನ್ನನ  ಮಾತರ   ಬಿಡುಗಡೆಗಳಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ.  

ಈಗ್ರಗಲೇ  ರೂಸ್ವ  ಯೋಜನೆಯಡಿ  5.50 ಕೋಟ್ಟ  ಮೂಲ ಸೌಕಯಗಕಾಕ ಗಿ  

ಕಾಯಿಿರಿಸಿದಿ್ರೂ ಸಹ್, ಇದ್ಯವರೆಗೂ  ಅದ್ನ್ನನ  ಬಳಕೆ  ಮಾಡಲು  ಅನ್ನದಾನ  

ಬಿಡುಗಡೆಗಳಿಸಿರುವುದ್ಧಲಲ .  ವಶ್ವ ವದಾಯ ನಿಲಯಕೆಕ   ಅಗತಯ ವರುವ ಒಬಬ   ಗೂರ ಪ್್-ಡಿ 

ನೌಕರರು ಇರುವುದ್ಧಲಲ .   ಕಾಲೇಜನಲ್ಲಲ   ಎಲ್ಯಲ   ತಾತಕ ಲ್ಲಕ  ನೌಕರರನ್ನನ   ಇಲ್ಯಖಾ 

ನಿದೇಗಶ್ನದಂತೆ ಬಿಡುಗಡೆಗಳಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ.  ಹೊಸದಾಗಿ  ನಿಯಮಾನ್ನಸ್ವರ  ನೇಮಕ  

ಮಾಡಿಕಳಳ ಲು  ಇಲ್ಯಖ್ಯಯಿೆಂದ್  ಕುಲಪ್ತಿಗಳಿಗೆ  ಯಾವುದೇ  ನಿದೇಗಶ್ನ ನಿೋಡಿರುವುದ್ಧಲಲ .   

ಕಳೆದ್  ಸ್ವಲ್ಲನಲ್ಲಲ   ಅತಿರ್ಥ  ಉಪ್ನಾಯ ಸಕರಾಗಿ  ಕಾಯಗನಿವಗಹಿಸಿದ್ವರಿಗೆ  ವೇತನ  
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ಪ್ರವತಿಯಾಗಿರುವುದ್ಧಲಲ .  ಸದ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಲಗೆ ಅತಿರ್ಥ ಉಪ್ನಾಯ ಸಕರನ್ನನ  ನೇಮಕಾತಿ   

ಮಾಡಿಕಳಳ ಲು ಅನ್ನದಾನದ್  ಲಭಯ ತೆ  ಇಲಲ ದ್ ಕಾರಣ, ಕುಲಪ್ತಿಗಳು ಅವರನ್ನನ   ನೇಮಕ  

ಮಾಡಿಕಳಳ ಲು  ಕಷ್ಟ ಸ್ವಧಯ ವಾಗಿದ್ದ. ಈ ಎಲ್ಯಲ  ಕಾರಣಗಳಿೆಂದ್  ಮಂಡಯ   

ವಶ್ವ ವದಾಯ ನಿಲಯಕೆಕ  ಪ್ರ ವೇಶ್ ಪ್ಡೆದ್ಧರುವ  ವದಾಯ ರ್ಥಗಗಳ  ಶೈಕ್ಷಣಿಕ  ಹಿತದೃಷ್ಟ ಯಿೆಂದ್  

ಸದ್ರಿ ವಷ್ಯವನ್ನನ   ಅತಿ ಜರೂರು  ಎೆಂದ್ಯ ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ, ಅತಯ ಗತಯ ವಾಗಿ  ಬೇಕಾಗಿರುವ  

ಅತಿರ್ಥ  ಉಪ್ನಾಯ ಸಕರು, ಗೂರ ಪ್್-2 ನೌಕರರು ಮತ್ತು  ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಗಕೆಕ   

ಅಗತಯ ವರುವ  ಅನ್ನದಾನವನ್ನನ   ಹಾಗೂ   ಅನ್ನಮೋದ್ನೆಯನ್ನನ   ಕೂಡಲೇ  

ನಿೋಡಬೇಕೆೆಂದ್ಯ   ಈ ಮೂಲಕ  ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಐ.ಟ್ಟ., ಅೆಂಡ್ ಬಿ.ಟ್ಟ. ವಜ್ಞಾ ನ, ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ  

ಮತ್ತು  ಕೌಶ್ಲ್ಯಯ ಭಿವೃದಿ್ಧ  ಸಚಿವರಲ್ಲಲ   ಮನವ ಮಾಡುತೆು ೋನೆ.   

         ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿೆಂದ್ ಉತು ರವನ್ನನ  ಒದ್ಗಿಸಿಕಡುತೆು ೋನೆ.  

                 

          ಇ) ವಿಷಯ:-     ಕೋಲ್ಯರ   ಜಲೆಲ ಯಲ್ಲಲ   ರೈತರ  ಜಮಿೋನ್ನ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ  

ಪೊೋಡಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತ್ತ.  

                                                                             - - - 

      ಶಿರ ೋ  ಗೊೋವಿಂದರಾಜು (ವಿಧಾನಸಭೆಯಂದ ಚುರ್ನಯತ್ರಾದವರು) :- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ಕೋಲ್ಯರ ಜಲೆಲ ಯಲ್ಲಲ  ಬಹ್ಳಷ್ಟಟ   ರೈತರು  ತಮಮ   

ಜೋವನೋಪ್ರಯಕಾಕ ಗಿ  ವಯ ವಸ್ವಯವನೆನ ೋ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತಾು ರೆ.  ಈ ಭಾಗದ್ಲ್ಲಲ  ರೈತರಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಹ್ಲವಾರು  ಸಮಸೆಯ ಗಳಿದಿ್ಯ , ಅದ್ರಲ್ಲಲ   ಪ್ರ ಮುಖ್ವಾಗಿ  ಕಂದಾಯ 

ಇಲ್ಯಖ್ಯಗೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ “ಪೊೋಡಿ”್ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ  ಈಗ್ರಗಲೇ  ರೈತರು  

ಇಲ್ಯಖ್ಯಗೆ   ಪೊೋಡಿ ಮಾಡಿಕಡುವಂತೆ ಕೋರಿ  ಸುಮಾರು 6 ಸ್ವವರಕೂಕ   ಮೇಲಪ ಟ್ಟ   

ಅಜಗಗಳನ್ನನ   ಸಲ್ಲಲ ಸಿರುವುದ್ಯ   ಸರಿಯಷೆಟ .  ಆದ್ರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ  ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರ ಕಾರ 

ಇದ್ಯವರೆಗೂ  ಕೇವಲ 2 ಸ್ವವರ  ಪ್ರ ಕರಣಗಳನ್ನನ   ಇತಯ ಥಗಪ್ಡಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತಾು ರೆ.  

ಇನ್ನನ   ಇತಯ ಥಗವಾಗದ್ ಪ್ರ ಕರಣಗಳು 4,795  ಬ್ದಕ  ಇದಿ್ಯ ,  ಇವುಗಳನ್ನನ  ಇತಯ ಥಗ 

ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು  ಇಲಲ ಸಲಲ ದ್  ಕಾರಣಗಳನ್ನನ  ನಿೋಡಿ,  ಸುಖ್ಸುಮಮ ನೆ  ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ   

ರೈತರನ್ನನ  ಸುತಾು ಡಿಸುತಿು ದಿಾರೆ. ರೈತರು ಅವರ ಜಮಿೋನ್ನಗಳನೆನ ೋ  
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ಜೋವನಾಧಾರವಾಗಿರಿಸಿಕೆಂಡಿದಿ್ಯ ,  ಅವರಿಗೆ ಇರುವ  ಸಮಸೆಯ ಯನ್ನನ   ನಿೋಗಿಸಲು 

ಕಂದಾಯ  ಇಲ್ಯಖ್ಯಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು  ಯಾವುದೇ  ಉತಾಸ ಹ್ ತ್ತೋರಿಸುತಿು ಲಲ .   

      ಆದ್ಕಾರಣ,  ಆ ಭಾಗದ್  ರೈತರಿಗೆ ಆಗಿರುವ  ಈ ತ್ತೆಂದ್ರೆಯನ್ನನ    ಈ ಕೂಡಲೇ  

ಸರಿಪ್ಡಿಸಬೇಕಂದ್ಯ ಮಾನಯ  ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರಲ್ಲಲ  ಎಲ್ಯಲ  ರೈತರ ಪ್ರವಾಗಿ 

ಒತಾು ಯಿಸುತೆು ೋನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):-  ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಶೂನಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಲ  ಕೇಳಿರುವಂತಹ್ ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ  ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರಿೆಂದ್  ಉತು ರವನ್ನನ  ಒದ್ಗಿಸಿಕಡಲ್ಯಗುತು ದ್ದ.   

 

       ಈ) ವಿಷಯ:- ತ್ತಮಕೂರು ಜಿಲಿೆ  ಶಿರಾ ತಾಲಿ್ಲಕನಲಿ್ಲ       

ಆಕಿ ಜನ  ಪಿ್ಂರ್  ಕಾಮಗಾರಿ 

ಕುಂಠಿತ್ಗೊಂಡ್ತರುವ ಕುರಿತ್ತ.  

                                                                             - - - 

          ಶಿರ ೋ   ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೋಸ್ವಾ ಮ (ರ್ನಮನರ್ದಾಶನ ಹೊಂದ್ರದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಕರೋನಾ 2ನೇ ಅಲೆಯ  ಸಂದ್ಭಗದ್ಲ್ಲಲ    ಸೋೆಂಕತರ ಮತ್ತು  

ಸ್ವವಗಿೋಡಾದ್ವರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಗೆ  ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ  ಸಕಾಗರ  ಶ್ರಾ ತಾಲೂಲ ಕನಲ್ಲಲ  ಸೋೆಂಕನ 

ಪ್ತೆು ಗ್ರಗಿ  ಆರ್್.ಟ್ಟ.ಪಿ.ಸಿ.ಆರ್್., ಟೆಸಟ ್  ಸೆೆಂಟ್ರ್್, ಆಕಸ ಜನ್ ಪ್ರಲ ೆಂಟ್  ನಿಮಾಗಣ ಸೇರಿದಂತೆ 

ವವಧ  ಸೌಕಯಗಗಳನ್ನನ   ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿತ್ತು .  ಅವುಗಳ ಪೈಕ  ಆಕಸ ಜನ್  ಪ್ರಲ ೆಂಟ್  

ನಿಮಾಗಣ  ಕಾಯಗ ಭರದ್ಧೆಂದ್  ಸ್ವಗಿತ್ತು .  ಸೋೆಂಕನ ವೇಗ ತಗೆುತಾು  ಬಂದಂತೆ, ಆಕಸ ಜನ್ 

ಪ್ರಲ ೆಂಟ್   ಕಾಮಗ್ರರಿಗಳು  ಕುೆಂಠಿತಗೆಂಡು ಯಂತರ ಗಳ  ಅಳವಡಿಕೆಯಾಗದ್ದ, ಆಕಸ ಜನ್  

ಉತಾಪ ದ್ನೆ ಕಾಯಗ ಸಿ ಗಿತಗೆಂಡಿತ್ತು . 

            ಶ್ರಾ ತಾಲೂಲ ಕ್ ಕೇೆಂದ್ರ ಗಳಲ್ಲಲ   ಕೆಲಸ  ನಿವಗಹಿಸುತಿು ರುವ ತಾಲೂಲ ಕು ವಯ ದಾಯ ಧಿಕಾರಿ 

(ಡಿ.ಹೆಚ್್.ಓ.,)  ವಾರದ್ಲ್ಲಲ   ಎರಡು  ದ್ಧನಗಳ ಕಾಲ  ಕೆಲಸ  ನಿವಗಹಿಸಿ ಉಳಿದಂತೆ ಜಲ್ಯಲ  

ಕೇೆಂದ್ರ ದ್ಲ್ಲಲ   ಕೆಲಸ  ನಿವಗಹಿಸುತಿು ದಿಾರೆ. ಪೂಣಾಗವಧಿ ಕೆಲಸ  ನಿಹಿಗಸುವ ತಾಲೂಲ ಕು 

ವೈದಾಯ ಧಿಕಾರಿಯನ್ನನ   ನೇಮಕ  ಮಾಡುವುದ್ಯ ಅವಶ್ಯ ಕತೆ ಇದ್ದ.  
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         ಕರೋನಾ  3ನೇ  ಅಲೆ ಮಕಕ ಳನೆನ ೋ ಹೆಚಚ ಗಿ  ಟ್ಟಗೆಗಟ್ ಮಾಡಲ್ಲದ್ದ ಎೆಂದ್ಯ  ತಜ್ಞರು  

ಅಭಿಪ್ರರ ಯ ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸಿರುತಾು ರೆ.  ಶ್ಶು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳ  ಕಛೇರಿಯ 

ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ , ಶ್ರಾ  ತಾಲೂಲ ಕನಲ್ಲಲ  ಒಟಟ   22,562  ಮಕಕ ಳು  ಸನೆನ ಯಿೆಂದ್   ಆರು 

ವಷ್ಗದ್ ವಯಸಿಸ ನವರಿದಿ್ಯ ,  ಅವರಲ್ಲಲ   12 ಮಕಕ ಳು  ತಿೋವರ   ಅಪ್ರಷ್ಟ ಕತೆಯಿೆಂದ್  

ಬಳಲುತಿು ದಿ್ ರೆ,  ಸುಮಾರು   1150 ಮಕಕ ಳು  ಮಧಯ ಮ  ಮಟ್ಟ ದ್ ಅಪ್ರಷ್ಠ ಕತೆಯಿೆಂದ್   

ಬಳಲುತಿು ದಿಾರೆ. ಇದ್ರಟ್ಟಟ ಗೆ  71 ಸ್ವವರ  ಮಿೋರುವ  ಮಕಕ ಳ ಸಂಖ್ಯಯ   ಹೊೆಂದ್ಧರುವ 

ತಾಲೂಲ ಕಗೆ  ಇಬಬ ರು ಮಕಕ ಳ  ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯ ರ  ಅವಶ್ಯ ಕತೆ ಇದ್ದ.  ಆದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಲ ನ  ಸಕಾಗರಿ 

ಆಸಪ ತೆರ ಯಲ್ಲಲ   ಕೇವಲ  ಒಬಬ   ವೈದ್ಯ ರು  ಮಾತರ  ಕೆಲಸ  ನಿವಗಹಿಸುತಿು ದಿಾರೆ.  ಒಬಬ  ಮಕಕ ಳ 

ತಜ್ಞ  ವೈದ್ಯ ರ  ನೇಮಕಾತಿ  ಈ ತಾಲೂಲ ಕಗೆ  ಅವಶ್ಯ ಕತೆ ಇದ್ದ.  

       ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಮಕಕ ಳಿಗೆ  ಮಾರಕವಾದ್ರೆ,  ಇಲ್ಲಲ  ಆಸಪ ತೆರ ಯಲ್ಲಲ   ಸದ್ಯ ಕಕ ರುವ 

ವಯ ವಸಿೆಯಲ್ಲಲ  ಚಿಕತೆಸ   ನಿೋಡುವುದ್ಯ  ತ್ತೆಂಬ್ದ ಕಷ್ಟ ಕರವಾಗಲ್ಲದ್ದ  ಇದ್ಕಾಕ ಗಿ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ   

ತಯಾರಿ  ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದಿ್ಯ ,  ಮುೆಂಜ್ಞಗರ ತೆಯಾಗಿ  ಕರ ಮಕೈಗೆಂಡರೆ,  ಮಕಕ ಳನ್ನನ   

ರಕಷ ಸಬಹುದಾಗಿದ್ದ.  ಈ ಎಲ್ಯಲ   ಅೆಂಶ್ಗಳನ್ನನ   ಒಳಗೆಂಡಂತೆ  ಕೋವಡ್-19ರ  3ನೇ 

ಅಲೆಯ ಹ್ಬುಬ ವಕೆಯನ್ನನ   ತಡೆಯಲು/ನಿಯಂತಿರ ಸಲು  ರಾಜಯ  ಸಕಾಗರ  ಮುೆಂಜ್ಞಗರ ತಾ  

ಕರ ಮಗಳನ್ನನ   ಕೈಗಳಳ ಬೇಕೆೆಂದ್ಯ  ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಲ   “ಶೂನಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಲ   ಮಾನಯ   ಆರೋಗಯ   

ಮತ್ತು  ಕುಟೆಂಬ  ಕಲ್ಯಯ ಣ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯ ಕೋಯ ಶ್ಕ್ಷಣ  ಸಚಿವರನ್ನನ   ಕೋರುತೆು ೋನೆ.  

     ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):-  ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಶೂನಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಲ  ಕೇಳಿರುವಂತಹ್ ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ  ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರಿೆಂದ್  ಉತು ರವನ್ನನ  ಪ್ಡೆದ್ಯ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಲ  ಮಂಡಿಸಲ್ಯಗುವುದ್ಯ.  

 

                   ಉ) ವಿಷಯ:-    ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲ   ಅತಾಾ ಚಾರ ಲಂಗಿಕ ದೌಜಾನಾ ಗಳು  

ಹೆಚಿು ತಿು ರುವಕುರಿತ್ತ.  

                                                                             - - - 

         ಶಿರ ೋ    ಡಾ||ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ನನಗೆ ಅವಕಾಶ್ ನಿೋಡಿದಿ್ಕಾಕ ಗಿ ತಮಗೆ ಧನಯ ವಾದ್ಗಳು. ಇೆಂದ್ಧನ ದ್ಧನಪ್ತಿರ ಕೆಯಲ್ಲಲ  ಐದ್ಯ 

ವಷ್ಗದ್ ಬ್ದಲಕಯ ಮೇಲೆ  ಲೈೆಂಗಿಕ ದೌಜಗನಯ .  ಸಂಜಯನಗರ  ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣೆಗೆ 
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ನೂರಾರು ಜನರ ಮುತಿು ಗೆ.  ಆರೋಪಿಯನ್ನನ  ವಶ್ಕೆಕ  ಒಪಿಪ ಸುವಂತೆ ಆಗರ ಹಿಸಿ ಪ್ರ ತಿಭಟ್ನೆ. ಈ 

ವಷ್ಯವನ್ನನ  ಶೂನಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಲ   ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸುವುದ್ಕೆಕ  ಅವಕಾಶ್ವನ್ನನ  ಕೋರುತಿು ದಿ್ದ ೋನೆ.  

        ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಕನಾಗಟ್ಕ ರಾಜಯ ದ್ಲ್ಲಲ  ಅತಾಯ ಚರ/ಲೈೆಂಗಿಕ 

ದೌಜಗನಯ ಗಳು  ಹೆಚಚ ಗಿ  ವರದ್ಧಯಾಗುತಿು ದಿ್ಯ , ದ್ಧನಾೆಂಕ 19-09-2021 ರಂದ್ಯ   ಭಾನ್ನವಾರ  

ಸಂಜಯನಗರ  ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣೆಯ  ವಾಯ ಪಿು ಯ ಗೆದಿ್ ಲಹ್ಳಿಳ ಯಲ್ಲಲ  5 ವಷ್ಗದ್ ಬ್ದಲಕಯ  

ಮೇಲೆ, ಆಕೆಯ ಮನೆಯ ಪ್ಕಕ ದ್ಲ್ಲಲ  ವಾಸವದಿ್   ಪ್ಶ್ಚ ಮ  ಬಂಗ್ರಳದ್ ಯುವಕ ಆ ಬ್ದಲಕಗೆ 

ಚೋಟ್ಟಬಿೋಮ್ ತ್ತೋರಿಸುತೆು ೋನೆೆಂದ್ಯ ಮನೆಗೆ ಕರೆದ್ಯಕೆಂಡು ಹೊೋಗಿ ಲೈೆಂಗಿಕ  

ದೌಜಗನಯ ವಸಗಿದಿಾನೆೆಂದ್ಯ ವರದ್ಧಯಾಗಿದ್ದ. ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಲ   ಬೇರೆ ಬೇರೆ  ರಾಜಯ ಗಳಿೆಂದ್  

ವಲಸಿಗರು  ಹೆಚಚ ಗಿ  ಬಂದ್ಯ ವಾಸಿಸುತಿು ದಿ್ಯ , ಅವರನ್ನನ   ನಿಯಂತರ ಣ  ಮಾಡಲು  ಅಥವಾ  

ನಿಗ್ರ  ಇಡಲು  ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯು ವಫಲವಾಗುತಿು ದ್ದ.  ಇದ್ರಿೆಂದಾಗಿ  ಸಿ ಳಿೋಯ  ಜನರು 

ಆತಂಕ  ಪ್ಡುವಂತಾಗಿದ್ದ.  ಅತಾಯ ಚರಿ/ಲೈೆಂಗಿಕ ದೌಜಗನಯ  ಎಸಗುವವರ ವರುದಿ್   

ಕಾನೂನಿನ ಕರ ಮ  ಕೈಗಳಳ ಲು ಬಹ್ಳಷ್ಟಟ   ಸಮಯ ವಯ ಯವಾಗುತಿು ದ್ದ. ಇದ್ರಿೆಂದಾಗಿ, 

ಆರೋಪಿಗಳು  ಜ್ಞಮಿೋನಿನ ಮೇಲೆ  ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊೆಂದ್ಧರುತಾು ರೆ.  ಆದ್ಯದ್ರಿೆಂದ್, ಸದ್ರಿ 

ದೌಜಗನಯ ವಸಗಿರುವ  ಯುವಕನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನಿನ  ಪ್ರ ಕಾರ  ಕಠಿಣ ಕರ ಮ 

ಜರುಗಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ.  ಈ ಬಗೆೆ   ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಲ   ವಶೇಷ್ವಾದಂತಹ್ ಬದ್ಲ್ಯವಣೆ ತಂದ್ಯ, 

ಅದ್ರಲೂಲ  ವಶೇಷ್ವಾಗಿ ಮಕಕ ಳ ಮೇಲೆ ಅತಾಯ ಚರ ಮಾಡಿದಂತಹ್ ಆರೋಪಿಗಳು 

ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕೂಕ  ತಪಿಪ ಸಿಕಳಳ ಲು ಬಿಡದೇ ಅವರಿಗೆ ಕಠಿಣವಾದಂತಹ್ ಶ್ಕೆಷ ಯನ್ನನ  

ಕಡುವಂತೆ ಕರ ಮಗಳಳ ಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ಶೂನಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಲ  ಮಾನಯ  ಗೃಹ್  ಸಚಿವರ ಗಮನವನ್ನನ  

ಸೆಳೆಯುತೆು ೋನೆ.   

    ಶಿರ ೋ ಅರಗ ಜಾಾ ನೇಂದರ   (ಗೃಹ ಸಚ್ಚವರು):-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈ 

ಘಟ್ನೆಯ ಬಗೆೆ  ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿ ಳಕೆಕ  ಭೇಟ್ಟಕಟಟ  ಕಾನೂನ್ನ ಕರ ಮಗಳನ್ನನ  

ತೆಗೆದ್ಯಕೆಂಡಿದಿಾರೆ. ಆರೋಪಿಯನ್ನನ   ಬಂಧಿಸಿದಿಾರೆ ಮತ್ತು  ಆ ಬ್ದಲಕಯ ತಂದ್ದಯಿೆಂದ್ 

ದೂರನ್ನನ  ಸಿವ ೋಕರಿಸಿದಿಾರೆ.  ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಇನೂನ  ಹೆಚಿಚ ನ   information ಅವಶ್ಯ ಕತೆ ಇದ್ದ 

ಎೆಂದ್ರೆ,  ಅದ್ನ್ನನ  ತರಸಿಕಡುತೆು ೋನೆ. ಇದ್ಕಕ ೆಂತ ಹೆಚಿಚ ಗೆ ಏನ್ನ ಹೇಳುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗುವುದ್ಧಲಲ .  

           ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಗೊೋವಿಂದರಾಜು:-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮದ್ಲು ಅಲ್ಲಲ ರುವಂತಹ್ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನನ   ವಗ್ರಗವಣೆ  ಮಾಡಬೇಕು.  

(ಮಂದ್ಯ.,) .  



«¥À/20.09.2021/100 

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

(807) 20-09-2021 (1.40) ಎಂವಿ-ಎಂಡ್ತ 

(ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

ಊ) ವಿಷಯ:- ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲ  ರ್ಮದಕ ವಸುು  ರ್ಮರಾಟ ಜಾಲ 

ವಾಾ ಪಕವಾಗಿ  ಹಬ್ಬಬ ರುವ ಬಗೆೆ . 

--- 

ಶಿರ ೋ ಎನ.ಅಪ್ಪ ಜಿಗೌಡ (ಸೆ ಳಿೋಯ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, 

ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ್ ನಿೋಡಿದಿ್ ಕೆಕ  ತಮಗೆ ವಂದ್ಧಸುತಾು ;್ ʼನಗರದ್ಲ್ಲಲ  ಆಫರ ಕಾ ಪ್ರ ಜೆಗಳ 

ಡರ ಗ್ಸ ್ ಕಾಖಾಗನೆ ಪ್ತೆು ʼ ಎೆಂಬ ವಷ್ಯ ದ್ಧನಾೆಂಕ 17.09.2021ರಂದ್ಯ ಕನನ ಡ ಪ್ರ ಭ 

ದ್ಧನಪ್ತಿರ ಕೆಯಲ್ಲಲ  ವರದ್ಧಯಾಗಿದಿ್ಯ , ನಾನ್ನ ಈ ವಷ್ಯದ್ ಬಗೆೆ , ಮಾನಯ  ಗೃಹ್ಸಚಿವರಿಗೆ 

ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತಾು , ರಾಜಯ ದ್ಲ್ಲಲ  ಮಾದ್ಕ ವಸುು  ಮಾರಾಟ್ ಜ್ಞಲವು ವಾಯ ಪ್ಕವಾಗಿ 

ಹ್ಬಿಬ ದಿ್ಯ , ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಯುವ ಸಮೂಹ್ವು ದಾರಿ ತಪಿಪ ರುವುದ್ಯ ಗೋಚ್ರವಾಗಿದ್ದ. ರಾಜಯ ದ್ಲ್ಲಲ  

ಮಾದ್ಕ ವಸುು  ಮಾರಾಟ್ ದಂಧ್ಯಯಲ್ಲಲ  ಮಾತರ ವಲಲ  ಸಿ ಳಿೋಯವಾಗಿಯೇ ಡರ ಗ್ಸ ್ ತಯಾರಿಸಿ 

ರಾಷ್ಟ ಿ-ಅೆಂತರಾಷ್ಟ ಿೋಯ ಮಟ್ಟ ಕೆಕ  ಪೂರೈಸುವ ಕೃತಯ ವು ಇತಿು ೋರ್ಚಗೆ ಮಿತಿ ಮಿೋರಿದ್ದ. 

ಅದ್ರಲೂಲ  ವಶೇಷ್ವಾಗಿ, ನಗರದ್ಲ್ಲಲ  ಬ್ದಡಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನನ  ಪ್ಡೆದ್ಯ, ಅಲ್ಲಲ ೆಂದ್ಲೇ ಡರ ಗ್ಸ ್ 

ತಯಾರಿಕೆ ಲ್ಯಯ ಬ್ ಆರಂಭಿಸಿರುವುದ್ಯ ನಿಜಕೂಕ  ಅಪ್ರಯಕಾರಿ ಬ್ಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದ್ದ. ಈ ಡರ ಗ್ಸ ್ 

ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾದ್ ಅಗತಯ ವಾದ್ ರಾಸ್ವಯನಿಕ ವಸುು ಗಳನ್ನನ  ನಗರದ್ ರಾಸ್ವಯನಿಕ 

ಅೆಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಲ  ಡರ ಗ್ಸ ್ ತಯಾರಕರು ಖ್ರಿೋದ್ಧಸಿ, ಹಿೋಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ್ ಸಿೆಂಥೆಂಟ್ಟಕ್ ಡರ ಗ್ಸ ್ ಅನ್ನನ  

ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಮಾತರ ವಲಲ ದೇ, ರಾಷ್ಟ ಿ-ಅೆಂತರಾಷ್ಟ ಿೋಯ ಮಟ್ಟ ದ್ಲ್ಲಲ  ಪ್ಡಲ ರ್್ಗಳು ಮಾರಾಟ್ 

ಮಾಡುತಿು ರುವುದ್ಯ ಇತಿು ೋರ್ಚಗೆ ಬ್ಳಕಗೆ ಬಂದ್ಧರುತು ದ್ದ. ಆಫರ ಕಾದ್ಧೆಂದ್ ಬಂದ್ಧರುವ ಡರ ಗ್ಸ ್ 

ತಯಾರಕರ ಪ್ರಸ್ಪೊೋಟ್ಗ ಮತ್ತು  ವೋಸ್ವಗಳಲ್ಲಲ ನ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಹ್ 

ನಿಖ್ರವಾಗಿರುವುದ್ಧಲಲ . ಈ ರಿೋತಿಯಾಗಿ ಡರ ಗ್ಸ ್ ತಯಾರಕರು ಡರ ಗ್ಸ ್ ಅನ್ನನ  ಕರಿಯರ್್ 

ಅಥವಾ ಅೆಂರ್ಚ ಮೂಲಕ, ಶೂನಲ್ಲಲ  ಅಡಗಿಸಿಟಟ  ಡರ ಗ್ಸ ್ ರವಾನೆ ಮಾಡುತಿು ರುವುದ್ಯ ನಿಜಕೂಕ  

ಆತಂಕಕಾರಿ ವಷ್ಯವಾಗಿದ್ದ. ಕಾನೂನ್ನ ಸುವಯ ವಸಿೆಯ ಭಯವಲಲ ದೇ, ಈ ರಿೋತಿ ಎಗೆಿಲಲ ದೇ, 

ಈ ಪ್ರಪ್ಕಾರಿ ಬ್ಳವಣಿಗೆ ನಡೆಯುತಿು ರುವುದ್ಯ ನಿಜಕೂಕ  ಖಂಡಿಸುವಂತದಿಾ ಗಿದ್ದ. ನಮಗೆ ಈ 

ಡರ ಗ್ಸ ್ ವಚರವು ಇತಿು ೋರ್ಚಗೆ ಕೆಲವು ತಿೆಂಗಳುಗಳಿೆಂದ್ ಬಂದಂತಾಗಿದಿ್ಯ , ಹಾಗೇ 

ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ, ಎಷ್ಟ ೋ ವಷ್ಗಗಳಿೆಂದ್ ಈ ರಿೋತಿಯ ಪ್ರ ಕರಣಗಳು 

ನಡೆಯುತಿು ರುವುದ್ರಲ್ಲಲ  ಯಾವುದೇ ಅನ್ನಮಾನವಲಲ . ಈ ಡರ ಗ್ಸ ್ ಮಾಫಯವನ್ನನ  ಕಟ್ಟಟ  

ಹಾಕುವುದ್ರಲ್ಲಲ  ನಾವು ಯಶ್ಸಿವ ಯಾಗಲ್ಲಲಲ ವೆಂದ್ರೆ, ಮುೆಂದ್ಧನ ನಮಮ  ಯುವ ಪಿೋಳಿಗೆಯು 
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ಈ ಒೆಂದ್ಯ ಮಾಯಾ ಜ್ಞಲದ್ಲ್ಲಲ  ಇನೂನ  ಹೆಚಿಚ ನ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಲ  ಅಪ್ರಯಕೆಕ  ಒಳಗ್ರಗುವುದ್ಯ 

ಕಟ್ಟಟ ಟ್ಟ  ಬುತಿು . ಈ ಡರ ಗ್ಸ  ಮಾಫಯವನ್ನನ  ತಡೆಗಟಟ ವಲ್ಲಲ  ಕಾನೂನ್ನ ಸುವಯ ವಸಿೆಯನ್ನನ  

ಇನೂನ  ಗಟ್ಟಟ ಗಳಿಸಲು ಪ್ರ ತೆಯ ೋಕವಾಗಿ ಠಾಣೆಯನ್ನನ  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿ ಹೊಸ ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಗಳನ್ನನ  

ನೇಮಿಸಿ ಕಾಯಾಗಚ್ರಣೆ ಮಾಡುವ ಈ ವಷ್ಯಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟ ೆಂತೆ ಶೂನಯ  ವೇಳೆಯಲ್ಲಲ  

ಮಾನಯ  ಗೃಹ್ ಸಚಿವರ ಬಳಿ ಚ್ಚಿಗಸಲು ಅನ್ನಮತಿ ನಿೋಡುವಂತೆ ತಮಮ ನ್ನನ  ಕೋರುತೆು ೋನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಅರಗ ಜಾಾ ನೇಂದರ  (ಗೃಹ ಸಚ್ಚವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, 

ಗೌರವಾನಿವ ತ ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಪ್ರ ಸ್ವು ಪ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ್ ವಷ್ಯ ಅತಯ ೆಂತ 

ಗಂಭಿೋರವಾಗಿದ್ದ. ಈ ಡರ ಗ್ಸ ್ ಜ್ಞಲವನ್ನನ  ನಿನಾಗಮಾ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ , ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹ್ಗಲ್ಲರುಳು ಸಹ್ ಅವರ ಬ್ನನ ತಿು  ತಮಮ  ಪ್ರ ಯತನ  ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ. ಮನೆನ  

ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲೂಲ  ಕೂಡ, ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಪ್ರ ಸ್ವು ಪ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ್ ಘಟ್ನೆಯನ್ನನ  

ಪ್ತೆು  ಮಾಡಿರುವಂತಹ್ವರು ನಮಮ  ಪೊಲ್ಲೋಸರೆ. ನಮಮ  ಪೊಲ್ಲೋಸರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವವಗಜನಿಕರು 

ಸಹ್ ಕೈ ಜೊೋಡಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ. ಎಲಲ ೋ ಏನೋ ಮಾಡುತಾು ರೆ, ಅದ್ರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  

ಪೊಲ್ಲೋಸ್ನವರಿಗೆ ಕಟ್ಟ ರೆ, ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಕರ ಮಕೈಗಳುಳ ತಾು ರೆ. ಈಗ್ರಗಲೇ ಟ್ನ್ಗಟ್ಟ ಲೆ 

ಇೆಂತಹ್ ಮಾದ್ಕ ವಸುು ಗಳನ್ನನ  ವಶ್ಪ್ಡಿಸಿಕೆಂಡಿದಿಾರೆ. ಮನೆನ ಯ ದ್ಧವಸ ಡರ ಗ್ಸ ್ಗಳನ್ನನ  

ಪ್ರ ದ್ಶ್ಗನಕೆಕ  ಇಟ್ಟಟ ದಿ್ ರು. ಅದ್ನ್ನನ  ಏನಾದ್ರೂ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟಟ  ಬಿಟ್ಟಟ ದಿ್ ರೆ, ನಮಮ  

ಯುವಕರ ಗತಿ ಏನ್ನ ಎೆಂದ್ಯ ಅದ್ನ್ನನ  ನೋಡಿ ನನಗೆ ಭಯವಾಯಿತ್ತ. ಹಾಗ್ರಗಿ ಇೆಂತಹ್ 

ಒೆಂದ್ಯ ಜ್ಞಲವನ್ನನ  ಭೇದ್ಧಸುವಂಥದಿ್ಯ  ನಮಮ  ಸಕಾಗರದ್ ಆದ್ಯ ತೆ.  ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಡರ ಗ್ಸ ್ 

ಜ್ಞಲವನ್ನನ  ಮಟ್ಟ  ಹಾಕುತೆು ೋವ. ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಪ್ರ ಸ್ವು ಪ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ್ ವಷ್ಯಕೆಕ  

ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟ ೆಂತೆ ಇನನ ಷ್ಟಟ  ಹೆಚುಚ  ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  ತರಿಸಿ ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಿಗೆ 

ಕಳುಹಿಸಿಕಡುತೆು ೋನೆ.  

ಋ) ವಿಷಯ:- ಕನಾಗಟ್ಕ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕಾಯಗಕರ ಮಗಳ 306 

ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಲ  151 ಯೋಜನೆಗಳು ಕೇೆಂದ್ರ ದ್ಧೆಂದ್ 

2410.81 ಕೋಟ್ಟ ರೂಪ್ರಯಿಗಳ ಅನ್ನದಾನ ಬರದೇ 

ಸಿ ಗಿತಗಳುಳ ವ ಬಗೆೆ . 

--- 

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ್ಬ.ವೆಂಕಟೇಶ (ರ್ನಮ ನದ್ದಾಶನ ಹೊಂದ್ರದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ಕೇೆಂದ್ರ  ಮತ್ತು  ರಾಜಯ ದ್ಲ್ಲಲ  ಒೆಂದೇ ಸಕಾಗರಗಳು ಅಧಿಕಾರದ್ಲ್ಲಲ ದಿ್ ರೆ 

ಡಬಲ್ ಎೆಂಜನ್ ರಿೋತಿ ರಾಜಯ ಕೆಕ  ಹೆಚುಚ  ಅನ್ನಕೂಲವಾಗುತು ದ್ದ ಎನ್ನನ ವ ಮಾತ್ತಗಳಿದಿ್ವು. 
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ಆದ್ರೆ, ಕಳೆದ್ 7-8 ವಷ್ಗಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ  ಡಬಲ್ ಎೆಂಜನ್ ಸಕಾಗರ ಇದಿ್ರೂ ನೂರಾರು 

ಯೋಜನೆಗಳು ಟೇಕಾಫ್ ಆಗದೇ ಇರುವುದ್ಯ ಶ್ೋಚ್ನಿಯ ಸಂಗತಿ.  

ಕೇೆಂದ್ರ  ಪುರಸಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ಸಕು  ಅರ್ಥಗಕ ವಷ್ಗದ್ ಮದ್ಲ ನಾಲುಕ  

ತಿೆಂಗಳಿನಲ್ಲಲ  ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಕಾಗರವು ಬಿಡಿಗ್ರಸನೂನ  ನಿೋಡಿಲಲ . ರಾಜಯ  ಸಕಾಗರ ಕೂಡ 

ಹೊೆಂದಾಣಿಕೆ ಅನ್ನದಾನವನ್ನನ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಬಹುತೇಕ 

ಯೋಜನೆಗಳ ಅನ್ನಷ್ಟಠ ನ ಕುೆಂಠಿತಗೆಂಡಿರುವುದ್ಯ ಪ್ತಿರ ಕೆಗಳಲ್ಲಲ  ವರದ್ಧಯಾಗಿದ್ದ. 

ಗ್ರರ ಮಿೋಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ , ವಸತಿ, ಕೃಷ್, ತ್ತೋಟ್ಗ್ರರಿಕೆ, ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  

ಮತ್ತು  ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಯ ಣ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯ ವಾಯ ಪಿು ಯಲ್ಲಲ ರುವ ಕೇೆಂದ್ರ  ಮತ್ತು  ರಾಜಯ ದ್ 

ಪ್ರಲುದಾರಿಕೆಯ ಹ್ತ್ತು  ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಜುಲೈ ಅೆಂತಯ ದ್ವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಅನ್ನದಾನ 

ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದ್ಧಲಲ . ಗ್ರರ ಮ ಸಡಕ್, ಸವ ಚ್ಛ  ಭಾರತ, ಪ್ರ ಧಾನಮಂತಿರ  ಆವಾಜ್್, ಕೃಷ್ 

ಯಾೆಂತಿರ ಕತೆಯ ಮೇಲ್ಲನ ಉಪ್ ಅಭಿಯಾನ, ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೂಕ್ಷಮ  ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ, ರಾಷ್ಟ ಿೋಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರ ತಾ ಅಭಿಯಾನ, ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಪಂಗಡಗಳ ವದಾಯ ರ್ಥಗಗಳಿಗೆ 

ನಿೋಡುವ ಮ್ಮಟ್ಟರ ಕ್ ನಂತರದ್ ವದಾಯ ರ್ಥಗ ವೇತನ, ಇೆಂತಹ್ ಹ್ತಾು ರು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ 

ಅನ್ನದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದ್ಧಲಲ . ಇದ್ನ್ನನ  ಸವ ತಃ ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯ 

ಕನಾಗಟ್ಕ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕಾಯಗಕರ ಮಗಳ ಪ್ರ ಗತಿ ಪ್ರಿಶ್ೋಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಲ ನ ಅೆಂಕ-ಅೆಂಶ್ಗಳೇ 

ಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸಿವ. ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು  ನಂತರದ್ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಲ  ಘೋಷ್ಸಿದ್ 306 ಯೋಜನೆಗಳ 

ಪೈಕ 155 ಕಾಯಗಕರ ಮಗಳ ಅನ್ನಷ್ಟಠ ನಕೆಕ  ಆದೇಶ್ ಹೊರಡಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. ಇನ್ನನ ಳಿದ್ 151 

ಯೋಜನೆಗಳು ಕೇವಲ ಪುಸು ಕದ್ಲೆಲ ೋ ಇರುವುದ್ಯ ವರದ್ಧಯಾಗಿದ್ದ. ಒಟಟ  ಯೋಜನಾ ವಚ್ಚ  

ರೂ.3,890.59 ಕೋಟ್ಟಗಳ್ಳಗಿದಿ್ಯ , ಆ ಪೈಕ ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಕಾಗರವು 2,410.81 ಕೋಟ್ಟಗಳ 

ಅನ್ನದಾನ ನಿೋಡಬೇಕರುತು ದ್ದ. ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಬಹ್ಳಷ್ಟಟ  ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಗಿತಗಳುಳ ವ 

ಆತಂಕವರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಈ ವಚರದ್ಲ್ಲಲ  ಸಕಾಗರದ್ ನಿಲುವನ್ನನ  ಸಪ ಷ್ಟ ಪ್ಡಿಸಬೇಕೆೆಂದ್ಯ 

ಶೂನಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಲ  ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳನ್ನನ  ಒತಾು ಯಿಸುತೆು ೋನೆ. 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಯು.ಬಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್ರವರು ಶೂನಯ  ವೇಳೆಯಲ್ಲಲ  ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದ್ 

ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳಿೆಂದ್ ಉತು ರವನ್ನನ  ಒದ್ಗಿಸಲ್ಯಗುವುದ್ಯ. 
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ಎ) ವಿಷಯ:- ರ್ಮಲ ಗಳಲಿ್ಲ  ಕನನ ಡ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ  

ಆಹಾರೋತ್ಪ ನನ ಗಳನುನ  ಪ್ಾ ಕಂಗ ಗಳಲಿ್ಲ  

ರ್ಮರಾಟಕೆಕ  ಇಡಲು ನರಾಕರಿಸುತಿು ರುವ ಬಗೆೆ . 

--- 

ಶಿರ ೋ ಎನ.ರವಿಕುರ್ಮರ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಂದ ಚುರ್ನಯತ್ರಾದವರು):- 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ಉತಪ ನನ ಗಳನ್ನನ  ಖ್ರಿೋದ್ಧಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ ಪ್ರ ತಿಷ್ಠ ತ ಸಂಸಿೆ  

ಕನನ ಡ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಪ್ರರ ಧಿಕಾರಕೆಕ  ದೂರು. ಕನನ ಡ ಅಕ್ಷವರುವ ಪೊಟ್ಟ ಣಗಳನ್ನನ  ಮಾರಾಟ್ 

ಮಾಡುವುದ್ಧಲಲ  ಎೆಂಬ ವಷ್ಯವನ್ನನ  ಪ್ರ ಸ್ವು ಪ್ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಅವಕಾಶ್ ನಿೋಡಿದಿ್ ಕೆಕ  ತಮಗೆ 

ಧನಯ ವಾದ್ಗಳು.  

ಕನಾಗಟ್ಕದ್ಲ್ಲಲ  ಕನನ ಡವೇ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ. ಕನನ ಡಿಗನೇ ಸ್ವವಗಭೌಮ ಎೆಂಬ್ಲ್ಯಲ  

ಶ್ಬಿ ಗಳು ಸಕಾಗರದ್ ಕಡತದ್ಲ್ಲಲ  ಮಾತರ ವೇ ಇರುವ ಅೆಂಶ್ಗಳ್ಳಗಿರುವುದ್ಯ ಹ್ಲವಾರು 

ಘಟ್ನೆಗಳಿೆಂದ್ ಮತೆು  ಮತೆು  ಸ್ವಬಿೋತಾಗುತಿು ರುವುದ್ಯ ವಷ್ಟದ್ನಿೋಯ. ಕನನ ಡ ರಾಜಯ ದ್ 

ಮಣುಣ , ನಿೋರು, ಗ್ರಳಿ ಎಲ್ಯಲ  ಅೆಂಶ್ಗಳನ್ನನ  ಬಳಸುವ ದಡಡ  ದಡಡ  ಖಾಸಗಿ ಕಂಪ್ನಿಗಳು 

ಕನನ ಡಿಗರ ಶ್ರ ಮ, ದ್ಯಡಿಮ್ಮ ಮತ್ತು  ಬ್ವರಿನ ಹ್ನಿಗಳ ಮೇಲೆ ತಮಮ  ಸಂಪ್ತಿು ನ ಸೌಧವನ್ನನ  

ನಿಮಿಗಸಿ ಕನನ ಡ, ಕನನ ಡಿಗ, ಕನನ ಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು  ಕನನ ಡ ಜನರ ಭಾವನೆಗಳ ಜೊತೆ 

ರ್ಚಲ್ಯಲ ಟ್ವಾಡುವುದ್ಯ ವಪ್ಯಾಗಸ. ಕನನ ಡ ನಾಡಿನ ಜನತೆ ಶೆಂತಿಪಿರ ಯರೂ 

ಸಂಯಮದ್ಧೆಂದ್ ವತಿಗಸುವವರು. ಪ್ರ ಪಂಚ್ದ್ ಎಲ್ಯಲ  ಜನರ ಜೊತೆ ಅವರದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಲ  

ವಯ ವಹ್ರಿಸುವವರು. ಆದ್ರೆ, ಅದೇ ರಿೋತಿಯ ವಯ ವಹಾರ ಕನನ ಡಿಗರ ಜೊತೆ ಮಾತರ ವೇ 

ಇತರರು ನಡೆಸುತಿು ಲಲ . ಇದ್ಯ ಬೇಸರದ್ ಸಂಗತಿ. ನಮಮ ದೇ ರಾಜಯ ದ್ ಪ್ರ ತಿಷ್ಠ ತ ಪ್ರ ಮುಖ್ 

ಜನಸ್ವಮಾನಯ ರ ಪ್ರ ಮುಖ್ ಆಹಾರವಾದ್ ರಾಗಿ ಉತಪ ನನ ಗಳನ್ನನ  ಕನನ ಡದ್ವರೇ ಕನನ ಡ 

ನಾಡಲೆಲ ೋ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿ, ಕನಾಗಟ್ಕದ್ಲ್ಲಲ  ಮಾತರ ವೇ ಮಾರುಕಟೆಟ ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ 

ಸಮಯದ್ಲ್ಲಲ  ಕನನ ಡ ರಾಜಯ ದ್ಲ್ಲಲ  ಕನನ ಡ ಭಾಷೆಯ ಹೊರತ್ತ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಅವಶ್ಯ ಕತೆ 

ಬೇಕೇ?  ಈ ಉತಪ ನನ ಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ದ್ಲ್ಲಲ  ಯಾವುದೇ ಲೋಪ್ ಇರದ್ಧದಿ್ರೂ ಪ್ರಯ ಕೆಂಗ್್ನಲ್ಲಲ  

ಕನನ ಡವನ್ನನ  ಮಾತರ ವೇ ಬಳಸಿದಿಾರೆ ಎೆಂದ್ಯ ತಿಳಿಸಿ, ಆಹಾರೋತಪ ನನ ಗಳನ್ನನ  ಮಾರುವ 

ದಡಡ  ದಡಡ  ಮಾಲ್ಗಳು ಈ ಉತಪ ನನ ವನ್ನನ  ಮಾರಾಟ್ಕಾಕ ಗಿ ಇಡಲು 

ನಿರಾಕರಿಸುತಿು ದಿಾ ರೆ. ದೇಶ್ದ್ ಗೌರವಾನಿವ ತ ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ ಯವರು “ವೊೋಕಲ್ ಟ 

ಲೋಕಲ” ಎೆಂಬುದಾಗಿ ಘೋಷ್ಸಿದಿ್ಯ , ಮಾಲ್ಗಳು ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ ಯವರ ಈ 

ಭಾವನೆಯನ್ನನ  ಧಿಕಕ ರಿಸಿದಂತಾಗಿದ್ದ. ಇೆಂದ್ಯ ರಾಗಿಯು ಕೂಡ ಅಹಾರ ಉತಪ ನನ ವಾಗಿ 
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ಅೆಂತರಾಷ್ಟ ಿೋಯ ಮಟ್ಟ ದ್ಲ್ಲಲ  ಬ್ಳವಣಿಗೆ ಸ್ವಧಿಸುತಿು ರುವ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಲ  ಪ್ರಯ ಕೆಂಗ್್ನಲ್ಲಲ  

ಕನನ ಡ ಶ್ಬಿ ಗಳನ್ನನ  ಮಾತರ ವೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ದ ಎೆಂಬ ಕಾರಣ ನಿೋಡಿ, ಕನನ ಡವನ್ನನ  

ಮಾತರ ವೇ ಬಳಸಿ ಪ್ರಯ ಕೆಂಗ್್ ಆಗಿರುವ ಉತಪ ನನ ಗಳನ್ನನ  ಮಾರಾಟ್ಕಾಕ ಗಿ ಇಡಲು ಮಾಲ್ಗಳು 

ನಿರಾಕರಿಸುತಿು ರುವುದ್ಯ ಅಮಾನವೋಯ. ಇದ್ಯ ಕನನ ಡದ್ ನೆಲದ್ಲ್ಲಲ  ಕನನ ಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು  

ಕನನ ಡಿಗನಿಗೆ ಆದ್ ಅವಮಾನವೇ ಸರಿ. ಈ ನಿಟ್ಟಟ ನಲ್ಲಲ  ಸಕಾಗರ ಗಮನ ಹ್ರಿಸಿ ಕನನ ಡದ್ 

ನೆಲದ್ಲ್ಲಲ  ಮಾರಾಟ್ವಾಗುವ ಎಲ್ಯಲ  ಉತಪ ನನ ಗಳ ಪ್ರಯ ಕೆಂಗ್್ ಕನನ ಡದ್ಲೆಲ ೋ ಇರಬೇಕು ಎೆಂಬ 

ಕಾನೂನ್ನ ತರುವ ಕುರಿತ್ತ ಅಗತಯ  ಕರ ಮ ಕೈಗಳುಳ ವಂತೆ ಶೂನಯ  ವೇಳೆಯಲ್ಲಲ  ಸಕಾಗರವನ್ನನ  

ಒತಾು ಯಿಸುತೆು ೋನೆ. 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಎನ.ರವಕುಮಾರ್್ರವರು ಶೂನಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಲ  ಕೇಳಿದ್ ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ 

ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳಿೆಂದ್ ಉತು ರ ಒದ್ಗಿಸಲ್ಯಗುವುದ್ಯ.  

ಏ) ವಿಷಯ:- ವಜಯಪುರ ಜಲೆಲ ಯ ಸಕಾಗರಿ ಜಲ್ಯಲ  ಆಸಪ ತೆರ ಯಲ್ಲಲ  

ನವಜ್ಞತ್ತ ಶ್ಶು ಮತ್ತು  ಹೆಣುಣ  ಶ್ಶುಗಳ ಮಾರಾಟ್ 

ನಡೆಯುತಿು ರುವ ಬಗೆೆ . 

--- 

ಶಿರ ೋ ಪರ ಕಾಶ ಕೆ. ರಾಥೋಡ್ (ರ್ನಮ ನರ್ದಾಶನ ಹೊಂದ್ರದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ಶ್ಶು ಮಾರಾಟ್ ಪ್ರ ಕರಣವನ್ನನ  ಕುರಿತ್ತ, ಶೂನಯ  ವೇಳೆಯಲ್ಲಲ  ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸಲು 

ಅನ್ನಮತಿ ನಿೋಡಿರುವುದ್ಕೆಕ  ತಮಗೆ ಧನಯ ವಾದ್ಗಳು. 

ವಜಯಪುರ ಜಲೆಲ ಯ ಸಕಾಗರಿ ಜಲ್ಯಲ  ಆಸಪ ತೆರ ಯಲ್ಲಲ  ಇತಿು ೋಚಿಗೆ ನವಜ್ಞತ್ತ ಶ್ಶು 

ಮಾರಾಟ್ ಪ್ರ ಕರಣಗಳು ಬ್ಳಕಗೆ ಬಂದ್ಧದ್ದ. ಇದ್ರಲ್ಲಲ  ಆಸಪ ತೆರ ಯ ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಗಳೇ 

ಶಮಿಲ್ಯಗಿರುವ ಆರೋಪ್ ಕೇಳಿ ಬಂದ್ಧರುತು ದ್ದ. ಕೇವಲ ಐದ್ಯ ಸ್ವವರ ರೂಪ್ರಯಿಗಳಿಗೆ 

ಮಗುವನ್ನನ  ಮಾರಾಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಸುದಿ್ಧ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಪ್ತಿರ ಕೆಗಳಲ್ಲಲ  ಪ್ರ ಕಟ್ವಾಗಿದ್ದ. ಶ್ೋಷ್ತ 

ಸಮುದಾಯದ್ ಮಗುವನ್ನನ  ಹೇರಿಗೆ ನಂತರ ಈ ಕೃತಯ  ನಡೆದ್ಧದ್ದ ಎೆಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ್ಧದ್ದ. ಈ 

ಮಗುವನ್ನನ  ಮಾರಾಟ್ ಮಾಡಿರುವುದ್ಯ ಸತಯ ವೆಂದ್ಯ ಜಲ್ಯಲ ಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ್ ಹೇಳಿದಿಾರೆ. 

ಆದ್ರೆ, ಆರೋಗಯ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮಮ  ಗಮನಕೆಕ  ಬಂದ್ಧಲಲ ವೆಂದ್ಯ ಹೇಳುತಿು ದಿಾರೆ. ಇದ್ರ 

ಬಗೆೆ  ಜಲ್ಯಲ ಸಪ ತೆರ ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಲ್ಯಲ ಡಾಳಿತಕಾಕ ಗಲ್ಲ ಮೇಲ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕಾಕ ಗಲ್ಲ 

ಲ್ಲಖಿತ ಅಥವಾ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡಿರುವುದ್ಧಲಲ . ಈ ಪ್ರ ಕರಣಗಳನ್ನನ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 
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ಮುಚಿಚ ಹಾಕಲು ಪ್ರ ಯತಿನ ಸುತಿು ದಿಾ ರೆ. ಕಡುಬಡತನದ್ಧೆಂದಾಗಿ ಶ್ಶುಗಳ ಮಾರಾಟ್ 

ಮಾಡುತಿು ರುವುದ್ಯ ಅಮಾನವೋಯವಾಗಿರುತು ದ್ದ. ರಾಜಯ ದ್ಲ್ಲಲ  ಹೆಣುಣ  ಮಕಕ ಳ ಮಾರಾಟ್ದ್ 

ಪ್ರ ಕರಣ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತು ಲೇ ಇದ್ದ. ಉತು ರ ಕನಾಗಟ್ಕದ್ ಬಿೋದ್ರ್್, ಗುಲಬ ಗಗ, 

ಯಾದ್ಗಿರಿ ಮತ್ತು  ಬಿಜ್ಞಪುರ ಜಲೆಲ ಗಳಲ್ಲಲ  ಬಂಜ್ಞರಾ ಲಂಬ್ದಣಿ ತಾೆಂಡಾಗಳಲ್ಲಲ  ಮಕಕ ಳ-

ಬ್ದಲಕಯರ ಮಾರಾಟ್ ಪ್ರ ಕರಣ ಈ ಹಿೆಂದ್ದ ಎರಡು ವಷ್ಗಗಳ ಹಿೆಂದ್ಧನಿೆಂದ್ 

ನಡೆಯುತಿರುವುದ್ಯ ಸಕಾಗರದ್ ಗಮನಕೆಕ  ಬಂದ್ಧದಿ್ರೂ ಸಹ್ ಇಲ್ಲಲ ವರೆಗೂ ಅದ್ಕೆಕ  ಕಡಿವಾಣ 

ಹಾಕುವಲ್ಲಲ  ವಫಲವಾಗಿದ್ದ. ಭವಷ್ಯ ದ್ಲ್ಲಲ  ಇೆಂತಹ್ ಕೃತಯ ಗಳಿಗೆ ಶವ ಶ್ತ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು 

ಸಕಾಗರದ್ ಮೇಲೆ ಒತು ಡ ಹೇರುತೆು ೋನೆ. 

(ಮಂದ್ಯ… 

(808) 20.09.2021 01.50 LL-MD 

(ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

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

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈ ವಷ್ಯದ್ ಬಗೆೆ  ಶೂನಯ  ವೇಳೆಯಲ್ಲಲ  ಚ್ರ್ಚಗ ಮಾಡಬ್ದರದ್ದೆಂದ್ಯ 

ನನಗೆ ಗತಿು ದ್ದ. ಆದ್ರೆ, ಈ ರಿೋತಿಯಾದಂತಹ್ ಘಟ್ನೆಗಳು ಮೇಲ್ಲೆಂದ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ತಿ ವಷ್ಗ 

ಮರುಕಳಿಸುತಿು ವ. ಸದ್ರಿ ಘಟ್ನೆ ನಮಮ  ಕೆಷ ೋತರ ದ್ಲ್ಲಲ  ಆಗಿರುತು ದ್ದ. ಅದ್ಕೆಕ  ಸಕಾಗರ ಸೂಕು ವಾದ್ 

ಕರ ಮ ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ, ಒೆಂದ್ಯ ವಷ್ಯವೇನೆೆಂದ್ರೆ… 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈ ವಷ್ಯದ್ ಬಗೆೆ  ಚ್ರ್ಚಗ ಬೇಡ. 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ . ಪ್ಟಿೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ದ್ಧನಪ್ತಿರ ಕೆಯಲ್ಲಲ  ಈ 

ವಷ್ಯದ್ ಬಗೆೆ ,್ “ಕೆಳಮನೆಯಲ್ಲಲ  ಮಾಧಗನಿ, ಮೇಲಮ ನೆಯಲ್ಲಲ  ಮೌನ”್ ಎೆಂಬ 

ಶ್ೋಷ್ಗಕೆಯಡಿ ವರದ್ಧ ಬಂದ್ಧರುತು ದ್ದ.  

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆ ಪ್ತಿರ ಕೆಯಲ್ಲಲ  ವರದ್ಧಯಾಗಿರುವುದ್ನ್ನನ  ತಾವು 

ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟ  ಸಚಿವರಿಗೆ ತ್ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಸ್ವಕು. ಈಗ ಚ್ರ್ಚಗ ಬೇಡ.  

ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ . ಪ್ಟಿೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಸದ್ರಿ ಪ್ತಿರ ಕೆಯ 

ವರದ್ಧಯನ್ನನ  ನಾನ್ನ ತಮಮ  ಅವಗ್ರಹ್ನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕಡುತೆು ೋನೆ.  
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ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈಗ ನಾನ್ನ ತಮಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ್ ನಿೋಡಿದ್ರೆ, 

ಮತ್ತು ಬಬ ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ್ ಕಡಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ.  

ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ . ಪ್ಟಿೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಇಲ್ಲಲ  ಏನಾಗಿದ್ದಯೆಂದ್ರೆ, 

ಸದ್ರಿ ವರದ್ಧಯಲ್ಲಲ  ಮೇಲಮ ನೆ ಸದ್ಸಯ ರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ್ ಮಾಡಿದಂತಹ್ ಲೇಖ್ನವಾಗಿದ್ದ. ಈ 

ವಷ್ಯದ್ ಬಗೆೆ  ಕಳೆದ್ ಶುಕರ ವಾರ ಕೆಳಮನೆಯಲ್ಲಲ  ಚ್ರ್ಚಗಯಾಗಿದ್ದ. ಈ ದ್ಧನ ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಲ  

ಚ್ರ್ಚಗಯಾಗುತಿು ದ್ದ. ಇೆಂದ್ಯ ಸದ್ನ ಮುಗಿದ್ಧರುವುದ್ಧಲಲ . ಈ ರಿೋತಿಯಾಗಿ ಮೇಲಮ ನೆ ಐದ್ಯ ಜನ 

ಶಸಕರ ಬಗೆೆ  ಸದ್ರಿ ದ್ಧನಪ್ತಿರ ಕೆಯಲ್ಲಲ  ವರದ್ಧಯಾಗಿರುತು ದ್ದ. ಇದ್ಯ ಚಿೆಂತಕರ ಚವಡಿ. 

ಕೆಳಮನೆಯಲ್ಲಲ  ಚ್ರ್ಚಗಯಾಗುವುದ್ಕಕ ೆಂತಲೂ ಹೆಚುಚ  ಚ್ರ್ಚಗ ಮೇಲಮ ನೆಯಲ್ಲಲ  ಆಗುತು ದ್ದ. 

ಹೊಸ ಹೊಸ ವಚರಗಳನ್ನನ  ನಾವು ಚ್ರ್ಚಗ ಮಾಡುತೆು ೋವ. ಆದ್ರೆ, ಒೆಂದ್ಯ ದ್ಧವಸದ್ಲ್ಲಲ  ಈ 

ರಿೋತಿಯಾಗಿ ಪ್ತಿರ ಕೆಯಲ್ಲಲ  ವರದ್ಧಯಾಗುವುದ್ಯ ಎಷ್ಟ ರಮಟ್ಟಟ ಗೆ ಸರಿ? ಈ ಬಗೆೆ  ತಾವು 

ಕಾನೂನಾತಮ ಕವಾಗಿ examine ಮಾಡಬೇಕು.  ಇದ್ನ್ನನ  ನಾನ್ನ ತಮಮ  ಅವಗ್ರಹ್ನೆಗೆ 

ಕಳುಹಿಸಿಕಡುತೆು ೋನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಅರಗ ಜಾಾ ನೇಂದರ (ಗೃಹ ಸಚ್ಚವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಗೌರವಾನಿವ ತ 

ಶಸಕರಾದಂತಹ್ ಶ್ರ ೋ ಪ್ರ ಕಾಶ್ ಕೆ. ರಾಥೋಡ್ರವರು ಮತ್ತು  ವರೋಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರಾದ್ 

ಶ್ರ ೋ ಎಸ್.ಆರ್್. ಪ್ರಟ್ಟೋಲ್ರವರು ಪ್ರ ಸ್ವು ಪ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ್ ವಷ್ಯ ಬಹ್ಳ 

ಮಹ್ತವ ಪೂಣಗವಾದ್ದಿ್ಯ . ಶ್ಶುಗಳ ಮಾರಾಟ್ ಪ್ರ ಕರಣದ್ ಬಗೆೆ  ವಶೇಷ್ವಾದ್ ವರದ್ಧಯನ್ನನ  

ಪ್ಡೆದ್ಯ ಮಾನಯ  ಶಸಕರುಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕಡುತೆು ೋವ.  

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಗೃಹ್ ಸಚಿವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರ ಪ್ರ ಶೆನ  ಏನೆೆಂದ್ರೆ, 

ದ್ಧನಪ್ತಿರ ಕೆಯಲ್ಲಲ ,್ “ಈ ವಷ್ಯದ್ ಬಗೆೆ  ಮೇಲಮ ನೆಯಲ್ಲಲ  ಮೌನವಾಗಿದಿಾರೆ”್ ಎೆಂದ್ಯ 

ವರದ್ಧಯಾಗಿದ್ದ. ಇದ್ರಿೆಂದಾಗಿ, ಮೇಲಮ ನೆ ಬಗೆೆ  ಹೊರಗಡೆ ಆರೋಪ್ ಇರುತು ದ್ದ. ಹಾಗ್ರಗಿ, 

ಕೂಡಲೇ ಈ ವಷ್ಯದ್ ಬಗೆೆ  ಗಮನಹ್ರಿಸಿ ಕರ ಮ ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ಬೇಕೆೆಂಬುದ್ಯ ವರೋಧ 

ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರ ಒತಾು ಯವಾಗಿರುತು ದ್ದ. 

ಶಿರ ೋ ಅರಗ ಜಾಾ ನೇಂದರ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕರ ಮ 

ತೆಗೆದ್ಯಕಳುಳ ತೆು ೋವ.  
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ಐ) ವಿಷಯ:- ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲ  ಕೊೋವಿಡ್ -೧೯ರ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಬಗೆೆ  

ಆತಂಕ ನಡುವೆಯು ಮಕಕ ಳಲಿ್ಲ  ಡೆಂಘೋ ಪರ ಕರಣ 

ಹೆಚಿು ತಿು ರುವ ಕುರಿತ್ತ 

- - - 

ಶಿರ ೋ ಹಣಮಂತ  ರುದರ ಪಪ  ನರಾಣಿ(ಪದವಿೋಧರರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಶೂನಯ  ವೇಳೆಯಲ್ಲಲ  ವಷ್ಯ ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸಲು ಅವಕಾಶ್ ನಿೋಡಿದಿ್ಕಾಕ ಗಿ 

ಧನಯ ವಾದ್ಗಳು. ರಾಜಯ ದ್ಲ್ಲ ಕೆಲ ದ್ಧನಗಳಿೆಂದ್ ವವಧ ಜಲೆಲ ಗಳಲ್ಲಲ  ಡೆೆಂಘೋ ಪ್ರ ಕರಣ 

ಹೆಚುಚ ತಿು ರುವ ಬಗೆೆ  ವರದ್ಧಯಾಗಿವ. ವಶೇಷ್ವಾಗಿ ಚಿಕಕ  ಮಕಕ ಳಲ್ಲಲ  ಈ ರೋಗ 

ಬ್ದಧಿಸಲ್ಯಗುತಿು ದ್ದ. ಇದ್ಯ ಆತಂಕಕಾರಿಯು ಹೌದ್ಯ. ಆದ್ಯದ್ರಿೆಂದ್, ಡೆೆಂಘೋ ಕುರಿತ್ತ ಮಾಹಿತಿ 

ಪ್ಡೆಯಲು ಸಕಾಗರ ಈ ಕೂಡಲೇ ಹೆಲಪ ್ಲೈನ್ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅಗತಯ  ಔಷ್ಧಿ 

ದಾಸ್ವು ನ್ನ ಪೂರೈಸಬೇಕು ಮತ್ತು  ಚಿಕತೆಸ ಗೆ ಎಲಲ  ರಿೋತಿಯ ವಯ ವಸಿೆಯನ್ನನ  ಮಾಡಬೇಕು 

ಹಾಗೂ ಈ ಬಗೆೆ  ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಯಲ  ಗ್ರರ ಮಗಳಲ್ಲಲ  ಸಳೆಳ  ನಾಶ್ಕಗಳನ್ನನ  ಸಿೆಂಪ್ಡಿಸಲು 

ಹಾಗೂ ಎಲ್ಯಲ  ಗ್ರರ ಮಗಳಲ್ಲಲ  ಸವ ಚ್ಛ ತಾ ಕಾಯಗ ಮಾಡಲು ಸೂಕು  ನಿದೇಗಶ್ನ ನಿೋಡಲು 

ಮತ್ತು  ಈ ಪ್ರ ಕರಣಗಳ ಕುರಿತ್ತ ಜನ ಸ್ವಮಾನಯ ರಲ್ಲಲ  ಜ್ಞಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಸಕಾಗರ 

ಮುೆಂದಾಗಬೇಕದ್ದ. ಆದ್ಯದ್ರಿೆಂದ್, ಆರೋಗಯ  ಇಲ್ಯಖ್ಯಯು ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಬಗೆೆ  ಗಮನಹ್ರಿಸಿ 

ಈ ಪ್ರ ಕರಣಗಳು ಹೆಚಚ ಗದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟ ಲು ಆರೋಗಯ  ಇಲ್ಯಖ್ಯಯು ಕರ ಮ ಕೈಗಳಳ ಬೇಕು 

ಎೆಂದ್ಯ ಸಕಾಗರವನ್ನನ  ಒತಾು ಯಿಸುತೆು ೋನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು)(ಆರೋಗಾ  ಮತ್ತು  

ಕುಟ್ಟಂಬ ಕಲಾಾ ಣ ಹಾಗೂ ವೈದಾ ಕೋಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚ್ಚವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ಶ್ರ ೋ ಹ್ಣಮಂತ ನಿರಾಣಿ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ರವರು 

ಶೂನಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಲ  ಪ್ರ ಸ್ವು ಪ್ ಮಾಡಿದಂತಹ್ ವಷ್ಯಕೆಕ  ಮಾನಯ  ಆರೋಗಯ  ಮತ್ತು  ಕುಟೆಂಬ 

ಕಲ್ಯಯ ಣ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯ ಕೋಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿೆಂದ್ ಉತು ರ ಒದ್ಗಿಸಲ್ಯಗುವುದ್ಯ.  
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04. ಸಭಾಪತಿಯವರ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರ ಸ್ವು ಪ್ಸಲಪ ಟಟ  ವಿಷಯಗಳಿಗೆ  

      ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಚ್ಚವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು 

 

ಅ) ರಾಮನಗರ ತಾಲಿ್ಲಕನ ವಡಡ ರಹಳಿು , ಗೊಲಿರದೊಡ್ತಡ  

ಗಾರ ಮದ ಹಂದ್ರಗೊಂದ್ರ ಅರಣಾ  ಪರ ರ್ದಶದಲಿ್ಲರುವ 

ಇರುಳಿಗ ಬುಡಕಟ್ಟಟ  ಸಮದ್ಯಯ ನಡೆಸುತಿು ರುವ 

ಧರಣಿ ಬಗೆೆ  

- - - 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು)(ಸ್ವರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಪರಿಶಿಷಟ  

ಪಂಗಡಗಳ ಕಲಾಾ ಣ ಸಚ್ಚವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  

ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ಶ್ರ ೋ ಮುನಿರಾಜು ಗೌಡ ಪಿ.ಎೆಂ.ರವರು ದ್ಧನಾೆಂಕ:14.09.2021ರಂದ್ಯ 

ಶೂನಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಲ  ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದಿ್ ೆಂತಹ್ ವಷ್ಯಕೆಕ  ಮಾನಯ  ಸ್ವರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  

ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಯ ಣ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತು ರವನ್ನನ  ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದಿ್ದ ೋನೆ.  

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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ಆ) ವಿಷಯ:- ಪ್ರರ ಢಶಾಲೆ/ಪದವಿ ಪೂವಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲಿ್ಲ  ಶಿಕ್ಷಕರ 

ಕೊರತೆಯರುವುದರಿಂದ ಅತಿಥಿ ಉಪರ್ನಾ ಸಕರನುನ  ನೇಮಕ ರ್ಮಡ್ತಕೊಳುು ವ ಕುರಿತ್ತ 

- - - 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು)(ರ್ಮನಾ  ಪ್ರ ಥಮಕ ಮತ್ತು  

ಪ್ರರ ಢಶಿಕ್ಷಣ ಸಚ್ಚವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ಶ್ರ ೋ 

ಮರಿತಿಬ್ಬ ೋಗೌರವರು ದ್ಧನಾೆಂಕ:16.09.2021ರಂದ್ಯ ಶೂನಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಲ  ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದಿ್ ೆಂತಹ್ 

ವಷ್ಯಕೆಕ  ಮಾನಯ  ಪ್ರರ ಥಮಿಕ ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ಢಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತು ರವನ್ನನ  

ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದಿ್ದ ೋನೆ.  

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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ಇ) ವಿಷಯ:- ಕೊಡವ ಜರ್ನಂಗ ಅಭಿವೃದಿ್ರ  ನಗಮ ಸೆ್ವ ಪನೆ 

ರ್ಮಡುವ ಬಗೆೆ  

- - - 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು)(ರ್ಮನಾ  ಸರ್ಮಜ ಕಲಾಾ ಣ 

ಮತ್ತು  ಹಿಂದ್ಯಳಿದ ವಗಾಗಳ ಕಲಾಾ ಣ ಸಚ್ಚವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ಶ್ರ ೋಮತಿ ವೋಣಾ ಅಚ್ಚ ಯಯ ನವರು ದ್ಧನಾೆಂಕ:17.09.2021ರಂದ್ಯ 

ಶೂನಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಲ  ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದಿ್ ೆಂತಹ್ ವಷ್ಯಕೆಕ  ಮಾನಯ  ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಯ ಣ ಮತ್ತು  

ಹಿೆಂದ್ಯಳಿದ್ ವಗಗಗಳ ಕಲ್ಯಯ ಣ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತು ರವನ್ನನ  ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಲ  

ಮಂಡಿಸುತಿು ದಿ್ದ ೋನೆ.  

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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05. ನಯಮ 59ರಡ್ತ ನಲುವಳಿ ಸೂಚನೆ ಮಂಡ್ತಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೊೋರಿ ಪರ ಸ್ವು ಪ 

ಸಣು  ನೋರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಲಿ್ಲ  ಕೊೋಟ್ಾ ಂತ್ರ 

ರೂಪ್ಯಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲಿ್ಲ  ಪ್ರದಶಾಕ ಟಂಡರ  ಕರೆಯದ್ರರುವ ಬಗೆೆ  
 

ಶಿರ ೋ ಕೆ. ಪರ ತಾಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಿಟ (ಸೆ ಳಿೋಯ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಾನ್ನ ನಿಯಮ ೫೯ರಡಿಯಲ್ಲಲ  ಸ್ವವಗಜನಿಕ ಮಹ್ತವ ವುಳಳ  ವಷ್ಯದ್ 

ಬಗೆೆ  ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸುವುದ್ಕೆಕ  ಇಷ್ಟ ಪ್ಡುತೆು ೋನೆ.  

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಗೌರವಾನಿವ ತ ಸದ್ಸಯ ರೇ ಆ ವಷ್ಯವನ್ನನ … 

ಶಿರ ೋ ಕೆ. ಪರ ತಾಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಿಟ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಾನ್ನ ನನನ  

ವಷ್ಯವನ್ನನ  ಪ್ರ ಸ್ವು ಪ್ ಮಾಡುತೆು ೋನೆ. ನಂತರ ಅದ್ನ್ನನ  ತಾವು ಯಾವ ನಿಯಮಕೆಕ  convert 

ಮಾಡುತಿು ೋರೋ ಅದ್ಕೆಕ  ಮಾಡಿ.  

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯಿತ್ತ. ತಾವು ತಮಮ  ವಷ್ಯ ಪ್ರ ಸ್ವು ಪ್ ಮಾಡಿ.  

ಶಿರ ೋ ಕೆ. ಪರ ತಾಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಿಟ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಸಣಣ  ನಿೋರಾವರಿ 

ಇಲ್ಯಖ್ಯಯಲ್ಲಲ  ವವಧ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಲ  extra-financial implication ಅಡಿಯಲ್ಲಲ  

ಕೋಟ್ಯ ೆಂತರ ರೂಪ್ರಯಿಯ ಕಾಮಗ್ರರಿಗಳನ್ನನ  ಟೆೆಂಡರ್್ ಪ್ಡೆಯದ್ ಗುತಿು ಗೆದಾರರ 

ಅನ್ನಕೂಲಕಾಕ ಗಿ ಮೂಲ ಅೆಂದಾಜು ಪ್ಟ್ಟಟ ಯಲ್ಲಲ  ಇಲಲ ದೇ ಇರತಕಕ ೆಂತಹ್ ಕಾಮಗ್ರರಿಗಳಿಗೆ 

ಪ್ರವತಿ ಮಾಡತಕಕ ೆಂಥದಿ್ನ್ನನ  ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದ್ದ. ಸ್ವಮಾನಯ ವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒೆಂದ್ಯ 

ಕಾಮಗ್ರರಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡುವ ಪೂವಗ ಅಥವಾ ನಂತರ ಆಯಾ ಕಾಮಗ್ರರಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟ ೆಂತೆ DPR (Detailed Project Report) ಮೇರೆಗೆ ವವರವಾದ್ ಅೆಂದಾಜು 

ಪ್ಟ್ಟಟ ಯನ್ನನ  ತಯಾರು ಮಾಡಿ, ಅದ್ನ್ನನ  ಪ್ರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಿದ್ ನಂತರ ಟೆೆಂಡರ್್ಗೆ ತರುತಾು ರೆ. 

ಟೆೆಂಡರ್್ಗೆ ತರತಕಕ ೆಂತಹ್ ಸಂದ್ಭಗದ್ಲ್ಲಲ  ಆ ಟೆೆಂಡರ್್ ಅನ್ನನ  ಪ್ರರದ್ಶ್ಗಕವಾಗಿ 

ಮಾಡುವಂಥದಿಾ ಗಿದ್ದ.  

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯಿತ್ತ. ಈಗ ತಮಮ  ವಚರ ನಮಗೆ ಗತಾು ಗಿದ್ದ.  

ಶಿರ ೋ ಕೆ. ಪರ ತಾಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಿಟ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಾನ್ನ ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸುತಿು ರುವ 

ವಚರದ್ ಬಗೆೆ  ತನಿಖ್ಯಗೆ ಹೇಳಿರುವುದ್ಧಲಲ . ಈಗ ನಾನ್ನ ನನನ  ವಷ್ಯವನ್ನನ  ಪ್ರ ಸ್ವು ಪ್ 

ಮಾಡುತಿು ದಿ್ದ ೋನೆ. ಅದ್ರಂತೆ, ಸದ್ರಿ ವಷ್ಯದ್ ಬಗೆೆ  ತಮಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡತಕಕ ೆಂತಹ್ 
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ಪ್ರ ಯತನ  ಮಾಡುತಿು ದಿ್ದ ೋನೆ. ಈ ಕಾಮಗ್ರರಿಗೆ ಟೆೆಂಡರ್್ ಅನ್ನನ  ಪ್ರರದ್ಶ್ಗಕವಾಗಿ 

ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು . ಆದ್ರೆ, ಆ ಸಂದ್ಭಗದ್ಲ್ಲಲ  ಅವರ transaction and service ಇವುಗಳ 

ಆಧಾರದ್ ಮೇಲೆ ಟೆೆಂಡರ್್ದಾರರಿಗೆ ಟೆೆಂಡರ್್ ಹಾಕುವುದ್ಕೆಕ  ಅವಕಾಶ್ ಇತ್ತು .  

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಗೌರವಾನಿವ ತ ಸದ್ಸಯ ರೇ ಈಗ ವಷ್ಯದ್ ಬಗೆೆ  ಚ್ರ್ಚಗ 

ಬೇಡ. ಅದ್ನ್ನನ  ನಿಯಮ ೬೮ ಕೆಕ  convert ಮಾಡಿ ನಂತರ ಚ್ರ್ಚಗಗೆ ಅವಕಾಶ್ ನಿೋಡುತೆು ೋನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಕೆ. ಪರ ತಾಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಿಟ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಾನ್ನ ಆ ರಿೋತಿ ಎಲ್ಲಲಯೂ 

ಹೇಳಿರುವುದ್ಧಲಲ .  

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ತಾವು ಅದ್ನ್ನನ  ಎಲ್ಲಲಯೂ ಹೇಳಿರುವುದ್ಧಲಲ . ಆದ್ರೆ, 

ಅದ್ರಲ್ಲಲ  ನಿಮಮ  subject ಇದ್ದ.  

ಶಿರ ೋ ಕೆ. ಪರ ತಾಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಿಟ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಏನೇ subject ಇದಿ್ರೂ 

ಸಹ್… 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ತಾವುಗಳೇ ಈ ಸಿ್ವನದ್ಲ್ಲಲ  ಕುಳಿತ್ತ 

ಕಾಯಗನಿವಗಹಿಸಿದಿ್ ೆಂತಹ್ ಸಂದ್ಭಗದ್ಲ್ಲಲ … 

ಶಿರ ೋ ಕೆ. ಪರ ತಾಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಿಟ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಯಾವ ವಷ್ಯಗಳನ್ನನ  

ಇಲ್ಲಲ  ಮಾತನಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗದ್ ರಿೋತಿ ಬ್ದಯಿ ಮುಚಿಚ ಸುವಂತಹ್ದಿ್ಯ ಏನಿದ್ದ… 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ತಮಮ  ವಷ್ಯದ್ ಮೇಲೆ ಚ್ರ್ಚಗ ಮಾಡಲು ನಿಯಮ 

೬೮ರಡಿಯಲ್ಲಲ  ಅವಕಾಶ್ ನಿೋಡಲ್ಯಗುತಿು ದ್ದ.  

ಶಿರ ೋ ಕೆ. ಪರ ತಾಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಿಟ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಾನ್ನ ನನನ  

ವಷ್ಯವನ್ನನ  ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸುವುದ್ಕೆಕ  ಅನ್ನಮತಿ ಕಡಿ ಅಥವಾ ಬಿಡಿ. ಅದ್ಯ ಎರಡನೆಯ 

ವಚರ. ಆದ್ರೆ, ಅದ್ನ್ನನ  ಮುಕಾು ಯ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಬಿಡದೇ ಇದಿ್ ರೆ… 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ತಾವು ತಮಮ  ವಚರವನ್ನನ  ಹೇಳಿ.  

ಶಿರ ೋ ಕೆ. ಪರ ತಾಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಿಟ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಾನ್ನ ಅದ್ನೆನ ೋ 

ಹೇಳಿದಿ್ದ ೋನೆ. ಟೆೆಂಡರ್್ ಪ್ರ ಕರ ಯಯಲ್ಲಲ  ಪ್ರರದ್ಶ್ಗಕವಾಗಿ ಟೆೆಂಡರ್್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 

ಎಲಲ ರಿಗೂ ಅವಕಾಶ್ ಸಿಗಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ. ಎಲಲ ರಿಗೂ ಅವಕಾಶ್ ಕಡದೇ ಇರುವಂತಹ್ 
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ವಯ ವಸಿೆಯಲ್ಲಲ  ಪ್ರಯ ಕೇಜ್್ಗೆ ಹೊೋದಾಗ ಎಲ್ಯಲ  ಟೆೆಂಡರ್್ದಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ್ ಸಿಗುವುದ್ಧಲಲ . 

ಅೆಂತಹ್ ಸಂದ್ಭಗದ್ಲ್ಲಲ  ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಗುತಿು ಗೆದಾರರಿಗೆ ಟೆೆಂಡರ್್ ಮಾಡತಕಕ ೆಂತಹ್ 

ಅವಕಾಶ್ ಆಗುತು ದ್ದ. ಈ ಟೆೆಂಡರ್್ನಲ್ಲಲ  ಯಾವುದ್ಯ ಅೆಂದಾಜು ಪ್ಟ್ಟಟ ಯಲ್ಲಲ ರಲ್ಲಲಲ … 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈ ವಷ್ಯದ್ಲ್ಲಲ  ತಮಮ  ಅಭಿಪ್ರರ ಯ ಏನಿದ್ದಯೆಂದ್ರೆ, ಈ 

ಬಗೆೆ  ಚ್ರ್ಚಗ ಆಗಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ಇದ್ದ. ಅದ್ಕಾಕ ಗಿ, ನಿಯಮ ೬೮ ರಡಿಯಲ್ಲಲ  ತಾವು ಚ್ರ್ಚಗ 

ಮಾಡುವುದ್ಕಾಕ ಗಿ ಅವಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕಡಲ್ಯಗುತು ದ್ದ. ದ್ಯಮಾಡಿ ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ .  

ಶಿರ ೋ ಕೆ. ಪರ ತಾಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಿಟ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, Extra-financial 

implication ಪ್ರ ಕಾರ ಕೋಟ್ಯ ೆಂತರ ರೂಪ್ರಯಿ ಸಕಾಗರದ್ ಬಕಕ ಸಕೆಕ  ನಷ್ಟ ವಾಗುತು ದ್ದ. 

ಇದ್ರಿೆಂದಾಗಿ, ಟೆೆಂಡರ್್ ಗುತಿು ಗೆದಾರರ ಪ್ರವಾಗಿರುತು ದ್ದ. ಇದ್ಕೆಕ  ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ್ 

ದಾಖ್ಲೆಗಳು ನನನ  ಬಳಿ ಇವ. ಆ ದಾಖ್ಲೆಗಳನ್ನನ  ಬೇಕಾದ್ರೆ…್ಇನನ ೆಂದ್ಯ ಬ್ದರಿ ಯಾವಾಗ 

ಅವಕಾಶ್ ಕಡುತಿು ೋರಿ…  

   ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಪ್ರ ತಾಪ್ಚಂದ್ರ  ಶೆಟ್ಟಟ ಯವರೇ, ತಮಗೆ ನಿಯಮ 

೬೮ ರಡಿಯಲ್ಲಲ  ತಮಮ  ವಷ್ಯವನ್ನನ  ಪ್ರ ಸ್ವು ಪ್ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವಕಾಶ್ 

ಮಾಡಿಕಡಲ್ಯಗುತು ದ್ದ. ಆಗ ನಿಯಮ ೬೮ ರಡಿಯಲ್ಲಲ  ತಮಮ  ವಷ್ಯ ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸಬಹುದ್ಯ. 

ಹಾಗ್ರಗಿ, ಈಗ ವಧೇಯಕಗಳ ಮೇಲ್ಲನ ಚ್ರ್ಚಗಗೆ ಹೊೋಗೋಣ.  

ಶಿರ ೋ ಕೆ. ಪರ ತಾಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಿಟ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಪ್ರವಾಗಿಲಲ . ನಿಯಮ 

೬೮ ರಡಿಯಲ್ಲಲ  ನನನ  ವಷ್ಯ ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸಲು ಯಾವಾಗ ಅವಕಾಶ್ ಕಡುತಿು ೋರೆೆಂದ್ಯ 

ಹೇಳುವುದ್ಕಾಕ ಗುತು ದ್ದಯೇ?  

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಅದ್ನ್ನನ  ಮಧಾಯ ಹ್ನ ದ್ ನಂತರ ತಮಗೆ ತಿಳಿಸುತೆು ೋವ.  

 

06. ಚುಕೆಕ  ರಹಿತ್ ಪರ ಶ್ನನ ಗಳಿಗೆ ಸಕಾಾರದ್ರಂದ ಲ್ಲಖಿತ್ ಉತ್ು ರ ನೋಡುವಲಿ್ಲ  ಆಗುತಿು ರುವ 

ವಿಳಂಬದ ಬಗೆೆ  

ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ . ಪ್ಟಿೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ತಮಮ  ಮೂಲಕ ಮಾನಯ  

ಸಭಾನಾಯಕರಿಗೆ ಒೆಂದ್ಯ ಮಾತನ್ನನ  ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದ. ಅದೇನೆೆಂದ್ರೆ, ಲ್ಲಖಿತ ಮೂಲಕ 

ಉತು ರಿಸುವ ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳಿಗೆ ಉತು ರ ನಿೋಡುವುದ್ಯ ಬಹ್ಳಷ್ಟಟ  ಬ್ದಕ ಉಳಿದ್ಧರುತು ವ. ಕಳೆದ್ 

ಅಧಿವೇಶ್ನದ್ಲ್ಲಲ  ಶ್ರ ೋ ಅರವೆಂದ್ ಕುಮಾರ್್ ಅರಳಿಯವರ 14 ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳಿಗೆ ಉತು ರ 
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ನಿೋಡಿರುವುದ್ಧಲಲ . ಈ ಅಧಿವೇಶ್ನದ್ಲ್ಲಲ  16 ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳಿಗೆ ಉತು ರ ನಿೋಡಿರುವುದ್ಧಲಲ . ಒಬಬ  

ಸದ್ಸಯ ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟ ೆಂತೆ, ಒಟಟ  30 ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳಿಗೆ ಉತು ರ ಬಂದ್ಧರುವುದ್ಧಲಲ . ಈ ರಿೋತಿ 

ಎಲ್ಯಲ  ಸದ್ಸಯ ರ ಹ್ಣೆಬರಹ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಏತಕೆಕ  ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಲ  ಪ್ರ ಶೆನ  ಕೇಳಬೇಕು? ಈ 

ಸಕಾಗರ ಏತಕೆಕ  ಬೇಕು ಎೆಂಬ ಪ್ರ ಶೆನ  ನಮಗೆ ಬರುತು ದ್ದ.  

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ 

ಶ್ರ ೋ ಅರವೆಂದ್ಕುಮಾರ್್ ಅರಳಿಯವರು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಕೆಲವು ಚುಕೆಕ  ಗುರುತಿಲಲ ದ್ ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳಿಗೆ 

ಉತು ರ ನಿೋಡುವುದ್ಯ ತಡವಾಗುತಿು ದ್ದ. ಅದ್ಕೋಸಕ ರ ನಾನೇ ಸವ ತಃ ಕೆಲವು ಮಂತಿರ ಗಳನ್ನನ  

ಸಂಪ್ಕಗ ಮಾಡಿ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿರುತೆು ೋನೆ. ಆದಾಗೂಯ , ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಬ್ದಕ 

ಇರುವಂತಹ್ ಎಲ್ಯಲ  ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳಿಗೆ ಉತು ರ ನಿೋಡುವುದ್ಕೆಕ  ಹೇಳುತೆು ೋನೆ.  

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆದ್ಷ್ಟಟ  ಬೇಗ ಬ್ದಕ ಇರುವಂತಹ್ ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳಿಗೆ 

ಉತು ರಗಳನ್ನನ  ಕಡಿಸುವುದ್ಕೆಕ  ವಯ ವಸಿೆ  ಮಾಡಿ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಎಂ. ರ್ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮ(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮಖಾ  ಸಚೇತ್ಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಕಳೆದ್ ಅಧಿವೇಶ್ನದ್ಲ್ಲಲ  ಕೇಳಿರುವಂತಹ್ ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳಿಗೆ ಇನೂನ  ಉತು ರ 

ನಿೋಡಿರುವುದ್ಧಲಲ .   

(ಗೊಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ . ಪ್ಟಿೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಒಬಬ  ಸದ್ಸಯ ರಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟ  30-40 ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳಿಗೆ ಉತು ರ ಬಂದ್ಧಲಲ ವೆಂದ್ರೆ ಇದ್ಯ ಏನ್ನ ಹ್ಣೆಬರಹ್? ಈ 

ರಿೋತಿಯಾಗಿ ಸಕಾಗರ ನಡೆಸುವುದೇ? 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಇದ್ಯ ಹ್ಣೆಬರಹ್ದ್ 

ಪ್ರ ಶೆನ  ಅಲಲ . ನಾನ್ನ ಕೂಡ ಈ ಹಿೆಂದ್ದ ವರೋಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಾಯಕನಾಗಿದಿ್ ೆಂತಹ್ 

ಸಂದ್ಭಗದ್ಲ್ಲಲ  ಅನೇಕ ಬ್ದರಿ ಇದೇ ಉತು ರವನ್ನನ  ಆಗಿನ ಮಾನಯ  ಸಭಾನಾಯಕರು 

ಕಟ್ಟಟ ರುತಾು ರೆ.  
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ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ . ಪ್ಟಿೋಲ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಭಾನಾಯಕರು ಪ್ರ ತಿ ಬ್ದರಿ,್ ʼನಾನ್ನ ಅಲ್ಲಲ  ಕುಳಿತಾಗ, ಇಲ್ಲಲ  

ಕುಳಿತಾಗʼ ಎೆಂಬ ಹ್ಳೆಯ ಪುರಾಣವನೆನ ೋ ಹೇಳುತಿು ದಿಾರೆ.  

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಾನ್ನ ಬ್ದಕ 

ಇರುವಂತಹ್ ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳಿಗೆ ಉತು ರ ಕಡಿಸುತೆು ೋನೆೆಂದ್ಯ ಮಾತ್ತ ಕಡದೇ, ಉತು ರ 

ಕಡಿಸುತೆು ೋನೆ.  

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಭಾನಾಯಕರೇ, ಆದ್ಷ್ಟಟ  ಬೇಗ ಉತು ರ 

ಕಡಿಸುವುದ್ಕೆಕ  ವಯ ವಸಿೆ  ಮಾಡಿ.  

ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ . ಪ್ಟಿೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಭಾನಾಯಕರು 

ಹ್ಳೆಯ ಪುರಾಣಗಳನ್ನನ  ಹೇಳುವುದ್ನ್ನನ  ಬಿಟಟ , ಕರ ಯಾಶ್ೋಲರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದ್ನ್ನನ  

ಕಲ್ಲಯಲ್ಲ. ಹ್ಳೆಯ ಪುರಾಣ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ನ ಮಾಡ್ೋಣ? 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಾನ್ನ ಹ್ಳೆಯ 

ಪುರಾಣ ಹೇಳುತಿು ಲಲ . ಆದ್ರೆ, ಮಾನಯ  ವರೋಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರು ಹ್ಣೆಬರಹ್ ಎೆಂಬ ಶ್ಬಿ  

ಬಳಸಿದಿ್ ಕೆಕ  ನಾನ್ನ ಆ ರಿೋತಿ ಹೇಳಿರುತೆು ೋನೆ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ . ಪ್ಟಿೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಮಮ  ಸಕಾಗರ ಇದಿಾ ಗ, 

ಒಬಬ ಬಬ  ಸದ್ಸಯ ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟ ೆಂತೆ 30-4೦ ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳಿಗೆ ಉತು ರ ಬಂದ್ಧಲಲ ವೆಂದ್ರೆ, ನಾವು 

ಅದ್ನ್ನನ  ಜಗತಿು ನ ಎರಡನೆ ಅದ್ಯಬ ತ ಎೆಂದ್ಯ ಕರೆಯುತೆು ೋವ. 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಆ ಸಂದ್ಭಗದ್ಲ್ಲಲ  

ಸವ ತಃ ನಾನೇ ಪ್ರ ಶೆನ  ಕೇಳಿರುತೆು ೋನೆ.  

(ಗೊಂದಲ) 
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ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ . ಪ್ಟಿೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ನನನ  

ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ಉತು ರ ನಿೋಡಿಲಲ ವೆಂದ್ರೆ ನಾನ್ನ ಸದ್ನದ್ ಬ್ದವಗೆ ಹೊೋಗುತೆು ೋನೆೆಂದ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು. 

ಅದ್ಕೆಕ  ನಾನ್ನ,್ “stall ಮಾಡುವುದ್ಯ ಬೇಡ. ನಾನ್ನ ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಮುಖಾೆಂತರ 

ಸಕಾಗರಕೆಕ  ತಿಳಿಹೇಳುವಂತಹ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತೆು ೋನೆೆಂದ್ಯ”್ಹೇಳಿದಿ್ದ ೋನೆ. ಅದ್ಕೆಕ  ನಾನ್ನ ಏನ್ನ 

ಹೇಳುತೆು ೋನೆೆಂದ್ರೆ, ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಲ  ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳನ್ನನ  ಕೇಳುವುದ್ಯ ನಮಮ  ಹ್ಕುಕ  ಅದ್ಕೆಕ  ಉತು ರ 

ಬರದೇ ಇದಿ್ ರೆ, ನಾವು ಪ್ರ ಶೆನ  ಕೇಳಿ ಏನ್ನ ಪ್ರ ಯೋಜನ? ತಾವು ಕೂಡ ಬಹ್ಳ 

ಅನ್ನಭವಯಾಗಿದಿ್ಯ , ತಮಮ  ಬಗೆೆ  ನನಗೆ ವಶೇಷ್ ಗೌರವವದ್ದ.  

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಬ್ದಕ ಇರುವಂತಹ್ ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳಿಗೆ 

ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗುವ ರಿೋತಿ ಉತು ರ ಕಡಿಸುತೆು ೋನೆ.  

(ಮುೆಂದ್ಯ…) 

(809) 20-09-2021 YL-AK 2.00                (ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

07. ಕಾಯಯದಶ್ಯಯವರ ವರದಿ 

ಕಾಯಯದಶ್ಯ (ಕ.ವ್ಹ.ಪ.):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿರ್ವರೆ, ವಿಧಾನ್ಸಭೆಯಿೆಂದ ಅೆಂಗಿೇಕೃತ್ 

ರೂಪದಲಿ್ಲರುವ ಈ ಕಳಕಂಡ ವಿಧೇರ್ಕ್ಗಳನುು  ಸಭೆರ್ ಮೆಂದೆ ಮಂಡಿಸುತಿತ ದೆಾ ೇನೆ: 

01. ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಿೋರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು  ಗ್ರರ ಮಸ್ವರ ಚ್ರಂಡಿ ವಯ ವಸಿೆ  (ತಿದಿ್ಯಪ್ಡಿ) 

ವಧೇಯಕ, 2021 

02. ಕನಾಗಟ್ಕ ಕೃಷ್ ಸಂಬಂಧಿ ಕೋಟ್ಗಳು ಮತ್ತು  ರೋಗಗಳ (ತಿದಿ್ಯಪ್ಡಿ) ವಧೇಯಕ, 

2021 

03. ಬಂದ್ಧಗಳ ಗುರುತಿಸುವಕೆ (ಕನಾಗಟ್ಕ ತಿದಿ್ಯಪ್ಡಿ) ವಧೇಯಕ, 2021 

04. ದಂಡ ಪ್ರ ಕರ ಯಾ ಸಂಹಿತೆ (ಕನಾಗಟ್ಕ ತಿದಿ್ಯಪ್ಡಿ) ವಧೇಯಕ, 2021 

05. ಕನಾಗಟ್ಕ ಬಂದ್ಧೋಖಾನೆ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮಂಡಳಿ ವಧೇಯಕ, 2021 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 
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08. ಶಾಸನ ರಚನೆ 

ವ್ಹಧೇಯಕಗಳ ಪರ್ಯಯಲೀಚನೆ ಹಾಗೂ ಅಂಗೀಕಾರ 

ಅ) ಬೆಂಗಳೂರು ನೋರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು  ಗಾರ ಮಸ್ವರ ಚರಂಡ್ತ  

      ವಾ ವಸೆ್ಥ  (ತಿದ್ಯದ ಪಡ್ತ) ವಿಧೇಯಕ, 2021 

ಪರ್ಯಯಲೀಚನಾ ಪರ ಸ್ತಾ ವ 

ಶ್ರ ೀ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು)(ಮಖಾ ಮಂತಿರ ಗಳ 

ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿರ್ವರೇ, ವಿಧಾನ್ಸಭೆಯಿೆಂದ ಅೆಂಗಿೇಕೃತ್ ರೂಪದಲಿ್ಲರುವ 

2021ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಿೋರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು  ಗ್ರರ ಮಸ್ವರ ಚ್ರಂಡಿ ವಯ ವಸಿೆ  

(ತಿದಿ್ಯಪ್ಡಿ) ವಧೇಯಕ ಪರ್ಯಯಲೇಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೊೇರುತ್ತ ೇನೆ. 

ಪರ ಸ್ತಾ ವವನ್ನು  ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು 

ಶ್ರ ೀ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ಹಿೆಂದ್ದ ಚಲ್ಲು ಯಲ್ಲಲ ರುವಂಥ ಕಾಯಿಯಲ್ಲಲ   60X40 ಅಡಿ ಗೃಹ್ ಮತ್ತು  ಗೃಹ್ಯೇತರ 

ಕಟ್ಟ ಡಗಳಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿಮಿಗಸುವಂಥ 30X40 ಅಡಿ ಹೆಚಿಚ ನ ಜ್ಞಗದ್ಲ್ಲಲ  ನಿಮಿಗಸುವಂಥ 

ಗೃಹ್ ಮತ್ತು  ಗೃಹ್ಯೇತರ ಕಟ್ಟ ಡಗಳಿಗೆ ಮಳೆ ನಿೋರಿನ ಕಯುಲ  ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ 

ಅಳವಡಿಸಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ನಿಯಮ ಇದ್ದ.  ಮಳೆ ನಿೋರಿನ ಪುನರ್್ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು  ಮಳೆ ನಿೋರಿನ 

ಪುನಶೆಛ ೋತನ ವಯ ವಸಿೆಯನ್ನನ  ಅಳವಡಿಸುವುದ್ಯ ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿದ್ದ.  ಪ್ರ ಸುು ತ ಇದ್ರಲ್ಲಲ  ಸವ ಲಪ  

ತಿದಿ್ಯಪ್ಡಿ ತಂದ್ಯ, ದಡಡ  ಗ್ರತರ ದ್ ನಿವೇಶ್ನದ್ಲ್ಲಲ  ನಿೋರನ್ನನ  ಪುನಶೆಛ ೋತನಗಳಿಸುವುದ್ಯ 

ಸವ ಲಪ  ಕಷ್ಟ ವಾಗಿರುತು ದ್ದ.  ಆ ಕಾರಣದ್ಧೆಂದಾಗಿ ನಿೋರಿನ ಪುನರ್್ ಬಳಕೆಗೆ ಹೆಚುಚ  ಒತು ನ್ನನ  

ನಿೋಡಿ, ಹೊಸ ಕಾಯಿಯನ್ನನ  ಕಾಯಗರೂಪ್ಕೆಕ  ತರಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ದ.  

100X100 ಅಡಿ ಹೆಚಿಚ ನ ನಿವೇಶ್ನದ್ಲ್ಲಲ  ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟ ಡಗಳನ್ನನ  ನಿಮಿಗಸುವಂಥವರಿಗೆ 

ಮಳೆ ನಿೋರಿನ ಕಯುಲ  ಮತ್ತು  ಮಳೆ ನಿೋರಿನ ಪುನರ್್ ಬಳಕೆಗೆ ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ 

ಅಳವಡಿಸಿಕಳಳ ಬೇಕೆೆಂಬುದ್ಯ ಇದ್ರಲ್ಲಲ ರುವ ತಾತಾಪ ಯಗ.  ಈ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  

ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ವನಂತಿಸಿಕಳುಳ ತೆು ೋನೆ.   

ಶಿರ ೋ ಪ್.ಆರ.ರಮೇಶ (ರ್ನಮನರ್ದಾಶನ ಹೊಂದ್ರದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,್ ʼಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಿೋರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು  ಗ್ರರ ಮಸ್ವರ ಚ್ರಂಡಿ ವಯ ವಸಿೆ  

(ತಿದಿ್ಯಪ್ಡಿ) ವಧೇಯಕ,್ 2021ʼ್ ಕೆಕ  ತಿದಿ್ಯಪ್ಡಿ ಮಾಡಲು ಸಕಾಗರ ಹೊರಟ್ಟದ್ದ.   ಆದ್ರೆ, 
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ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರವು ಸುಮಾರು 800 ಚ್ದ್ರ ಕಲೋ ಮಿೋಟ್ರ್್ ಪ್ರ ದೇಶ್ವಾಗಿದಿ್ಯ , ಈ 

ಪ್ರ ದೇಶ್ವು ಸಮುದ್ರ  ಮಟ್ಟ ಕಕ ೆಂತ ಸುಮಾರು 913 ಚ್ದ್ರ ಕಲೋ ಮಿೋಟ್ರ್್ಗಿೆಂತ ಹೆಚಿಚ ಗೆ 

ಇರುವಂಥ elevated ಪ್ರ ದೇಶ್ವಾಗಿದ್ದ.  ಈ ಪ್ರ ದೇಶ್ದ್ಲ್ಲಲ  ಸರಾಸರಿ 970 ಮಿಲ್ಲ ಮಿೋಟ್ರ್್ನಷ್ಟಟ  

ಮಳೆ ನಿೋರು ಪ್ರ ತಿ ವಷ್ಗ ಸಿವ ೋಕಾರವಾಗುತಿು ದಿ್ಯ , ಇವತ್ತು  ಅಷ್ಟಟ  ನಿೋರನ್ನನ  ಶೇಖ್ರಣೆ 

ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು .  ಸುಮಾರು 100 ವಷ್ಗಗಳ ಹಿೆಂದ್ದ ಬ್ೆಂಗಳೂರು 

ನಗರದ್ಲ್ಲಲ  106 ಕೆರೆಗಳಿದಿ್ವು.  ಆ 106 ಕೆರೆಗಳು ಒೆಂದ್ಯ ಕೆರೆಯಿೆಂದ್ ಮತ್ತು ೆಂದ್ಯ ಕೆರೆಗೆ 

connectivity ರಿೋತಿಯಲ್ಲಲ ದಿ್ಯ , ಬಂದ್ ನಿೋರನ್ನನ  ಶೇಖ್ರಣೆ ಮಾಡಿ ಇಟಟ ಕಳುಳ ವಂಥ 

automatic mechanism ನ್ನನ  create ಮಾಡುವಂತಹ್ ಕೆಲಸವನ್ನನ  ಅೆಂದ್ಧನ ರಾಜ-

ಮಹಾರಾಜರು, ಆಡಳಿತಗ್ರರರು, ಪ್ರಳೆಗ್ರರರು ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಮಾಡಿದಿಾರೆ.   ಇವತ್ತು  ನಾವು ಆ 

ಕೆರೆಗಳನೆನ ಲ್ಯಲ  ನ್ನೆಂಗಿ ಬಿಟ್ಟಟ ದಿ್ದ ೋವ.  ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರದ್ಲ್ಲಲ  400 ಕೂಕ  ಹೆಚುಚ  

ಉತು ಮವಾದಂಥ ಕೆರೆಗಳಿದಿ್ವು.  ಆ ಕಾಲದ್ಲ್ಲಲ  ಮಳೆ ನಿೋರನ್ನನ  ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಲ  ಶೇಖ್ರಣೆ ಮಾಡಿ, 

ಪ್ರ ತಿ ವಷ್ಗ ಅವಶ್ಯ ಕತೆ ಇದಿ್ ೆಂತಹ್ ಸಂದ್ಭಗದ್ಲ್ಲಲ  ಅೆಂದ್ರೆ, domestic and non-domestic 

ಉದಿ್ದ ೋಶ್ಗಳಿಗೆ ಆ ನಿೋರು ಉಪ್ಯೋಗವಾಗುತಿು ತ್ತು .  ಕಾಲಕರ ಮೇಣ ನಾವು ಪೈಪ್್ಲೈನ್ ಮರೆ 

ಹೊೋಗಿದಿ್ದವು.  ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಲ ರುವಂಥ ಸ್ವಯ ೆಂಕ ಟ್ಟಯ ೆಂಕ್ ಕೆರೆ, ಹ್ಲಸೂರು ಕೆರೆ ಮತ್ತು  

ತಿಪ್ಪ ಗೆಂಡನಳಿಳ  ಕೆರೆ, ಹೆಸರಘಟ್ಟ  ಕೆರೆ ಇವಲಲ ದ್ರ ಉಪ್ಯೋಗ ಪ್ಡೆದ್ಯಕೆಂಡು, ಇವತ್ತು  

ಕಾವೇರಿ ನಿೋರಿನ ಮರೆ ಹೊೋಗಿದಿ್ದ ೋವ.  ಅೆಂದ್ರೆ 106 ಕಲೋ ಮಿೋಟ್ರ್್ನಿೆಂದ್ ನಮಮ  

ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರಕೆಕ  ನಿೋರನ್ನನ  ತರಬೇಕಾಗಿದ್ದ.  ಸುಮಾರು 600 ರಿೆಂದ್ 700 ಮಿೋಟ್ರ್್ 

ಎತು ರಕೆಕ  ಪಂಪ್್ ಮಾಡಲ್ಯಗುತಿು ದ್ದ.  ಪ್ರ ತಿ ದ್ಧನ ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರಕೆಕ  ಸುಮಾರು 1500 

ಎೆಂ.ಎಲ.ಡಿ. ನಿೋರನ್ನನ  ತರಲ್ಯಗುತಿು ದ್ದ.  ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಾರು 300 ರಿೆಂದ್ 400 ಎೆಂ.ಎಲ.

ಡಿ. ಗಳಷ್ಟಟ  ಭೂಗಭಗದ್ಲ್ಲಲ ರುವ ನಿೋರನ್ನನ  ಬೋರ್್ವಲ್ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ಲ್ಯಗುತಿು ದ್ದ.  

ಪ್ರ ತಿ ದ್ಧವಸ ಕಾವೇರಿ ನದ್ಧಯಿೆಂದ್ ಬರುತಿು ರುವಂಥ 1500 ಎೆಂ.ಎಲ.ಡಿ. ನಿೋರು ಏನಿದ್ದ, 

ಅದ್ನ್ನನ  ಲೆಕಕ  ಹಾಕ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಪ್ರ ತಿ ವಷ್ಗ 19 ಟ್ಟ.ಎೆಂ.ಸಿ. ನಿೋರು ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರಕೆಕ  

ಬರುತಿು ದ್ದ.  ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿೋಲುವಂಥ ನಿೋರನ್ನನ  ಕನವ ಟ್ಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒೆಂದ್ಯ 

ಎಕರೆ ಜ್ಞಗದ್ಲ್ಲಲ  ಪ್ರ ತಿ ವಷ್ಗ ಸರಾಸರಿ 900 ಮಿಲ್ಲ ಮಿೋಟ್ರ್್ನಷ್ಟಟ  ನಿೋರು ಬಿದಿ್ ರೆ, ಸುಮಾರು 

1.50 ರಿೆಂದ್ 2.00 ಲಕ್ಷ ಲ್ಲೋಟ್ರ್್ನಷ್ಟಟ  ನಿೋರು ಪ್ರ ತಿ ವಷ್ಗ ಒೆಂದ್ಯ ಎಕರೆ ಜ್ಞಗದ್ಲ್ಲಲ  ಸರಾಸರಿ 

900 ಮಿಲ್ಲ ಮಿೋಟ್ರ್್ನಷ್ಟಟ  ಬಿೋಳುವ ನಿೋರಿನ ಪ್ರ ಮಾಣ ಮತ್ತು  ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಲ  

ಶೇಖ್ರಣೆಯಾಗುತಿು ರುವ ಮಳೆ ನಿೋರಿನ ಪ್ರ ಮಾಣ 24 ರಿೆಂದ್ 25 ಟ್ಟ.ಎೆಂ.ಸಿ. ಆಗುತು ದ್ದ.  ಅೆಂದ್ರೆ, 

ಪ್ರ ತಿ ವಷ್ಗ 19 ಟ್ಟ.ಎೆಂ.ಸಿ. ಕಾವೇರಿ ನಿೋರು ಮತ್ತು  ಮಳೆಯಿೆಂದ್ ಶೇಖ್ರಣೆಯಾಗುತಿು ರುವ 
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ಸರಾಸರಿ 24 ರಿೆಂದ್ 25 ಟ್ಟ.ಎೆಂ.ಸಿ. ನಿೋರು ಏನಿದ್ದ, ಅವರಡನೂನ  ಲೆಕಕ  ಹಾಕ ನೋಡಿದಾಗ 

ಸುಮಾರು 44 ರಿೆಂದ್ 45 ಟ್ಟ.ಎೆಂ.ಸಿ. ನಿೋರನ್ನನ  ಭೂಮಿಯಲ್ಲಲ  ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ಲ್ಯಗುತಿು ದ್ದ.  ಈ 

ನಿೋರನ್ನನ  ಶೇಖ್ರಣೆ ಮಾಡಿ ಇಟಟ ಕಳಳ ಲ್ಯಗದೇ, ಮತೆು  ಕಾವೇರಿ ನದ್ಧಗೆ ಹ್ರಿಸಲ್ಯಗುತಿು ದ್ದ.  

ನಮಮ ಲ್ಲಲ  ಕೋರಮಂಗಲ, ಛಲಘಟ್ಟ , ವೃಷ್ಭಾವತಿ ಮತ್ತು  ಹೆಬ್ದಬ ಳ ಕಡೆ ಪ್ರ ಮುಖ್ವಾದಂಥ 

04 ರಾಜ ಕಾಲುವಗಳಿವ.  ಇದ್ಕೆಕ  ಸೇರಬೇಕಾದಂಥ ಸುಮಾರು 1800 ರಿೆಂದ್ 2000 secondary 

drains, tertiary drains ಇವ.  ಈ drain ಗಳ ಮೂಲಕ ಮಳೆ ನಿೋರನ್ನನ  ತೆಗೆದ್ಯಕೆಂಡು 

ಹೊೋಗಲ್ಯಗುತಿು ದ್ದ.  ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಲ  ಆಗುವಂಥ ಮಳೆ ನಿೋರನ್ನನ  ಕಯುಲ  

ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಸ್ವವಗಜನಿಕ ಸವ ತ್ತು ಗಳಿಗೆ ಮಾತರ  ಅನವ ಯವಾಗುವಂತೆ ಈ ವಧೇಯಕ 

ತರಲ್ಯಗಿದ್ದ.  ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರವು 800 ಚ್ದ್ರ ಕಲೋ ಮಿೋಟ್ರ್್ ಪ್ರ ದೇಶ್ವಾಗಿದಿ್ಯ , ಈ 

ಪ್ರ ದೇಶ್ವನ್ನನ  ಟ್ಟರ್್, ಸಿೋಮ್ಮೆಂಟ್ ಇತಾಯ ದ್ಧಗಳನ್ನನ  ಹಾಕ footpath ಗಳೆಲಲ ವನೂನ  ಸಿೋಲ್ 

ಮಾಡಲ್ಯಗುತಿು ದ್ದ.  ಇಲ್ಲಲ  ಎರಡು ರಿೋತಿಯ water harvesting ಆಗುತು ದ್ದ.  ಒೆಂದ್ಯ harvest 

ಆದ್ ನಿೋರನ್ನನ  reuse ಮಾಡುವಂಥದ್ಯ.   ಬಿದಿ್ ೆಂತಹ್ ಮಳೆ ನಿೋರನ್ನನ  ಶೇಖ್ರಣೆ ಮಾಡಿ, 

ಪುನರ್್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದ್ಯ. ಇನನ ೆಂದ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಲ  ಬಿದಿ್ ೆಂತಹ್ ನಿೋರನ್ನನ  

ಭೂಮಿಯಲ್ಲಲ  ಇೆಂಗುತಿು ರುವುದ್ಯ, ಅೆಂದ್ರೆ, recharging.  ಇವರಡ್ಮ ರಿೋತಿಯಿೆಂದಾಗಿ ಈ 

ಕಾನೂನ್ನ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ದ.  ಇದ್ಯ ಕೇವಲ ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ಮಾತರ  ಮಾಡಿರುವಂಥ 

ಕಾನೂನಾಗಿದ್ದ.  ಸಕಾಗರಿ ಕಟ್ಟ ಡಗಳಿರಬಹುದ್ಯ ಮತ್ತು  semi-government ಅೆಂದ್ರೆ, 

ಕಾಪೊಗರೇಷ್ನ್, ಎಜುಕೇಷ್ನ್ ಇನಸ ್ಟ್ಟಟ್ಯಯ ಷ್ನ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಮಿಲ್ಲಟ್ರಿ ಇರಬಹುದ್ಯ.  

ಹಾಗೂ ಹ್ಲವಾರು ಕಡೆ ಸಕಾಗರಿ ಮತ್ತು  ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಕಾಗರಿ ಜ್ಞಗಗಳಿವ. ಹೆಚುಚ -ಕಡಿಮ್ಮ 

ಅೆಂತಹ್ open space, parks and playgrounds ಮತ್ತು  ಸಕಾಗರದ್ space ಎಲಲ ವನೂನ  

ಒಟಟ ಗೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಶೇ.20 ರಿೆಂದ್ 30 ರಷ್ಟಟ  ಜ್ಞಗವು ಅವರದೇ ಆಗಿದ್ದ.  ಹಾಗ್ರಗಿ 

ಆದ್ಷ್ಟಟ  ನಾವು harvesting programmes ನ್ನನ  ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರಕೆಕ  ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು  

ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರದ್ಲ್ಲಲ  ಬಿೋದಿ್ ೆಂತಹ್ ನಿೋರನ್ನನ  ಸಂಪೂಣಗವಾಗಿ ಆಯಾಯ ಜ್ಞಗದ್ಲ್ಲಲ ದಿ್  

ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನಿೋರನ್ನನ  ತೆಗೆದ್ಯಕೆಂಡು ಹೊೋಗುವಂಥ ಕಾಲುವಗಳು ಹಿೆಂದ್ದ ಸೃಷ್ಠಯಾಗಿತ್ತು .  

ಭೂಮಿ ಸೃಷ್ಠಯಾದ್ ಕಾಲದ್ಧೆಂದ್ಲೂ ಆ ಕಾಲುವಗಳು ಇವ.   

(ಮುೆಂದ್ಯ …) 
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(810) 20.09.2021/2.10/ ಎಸ್ಕೆ-ಎಕೆ   

(ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಪ್. ಆರ . ರಮೇಶ   (ಮಂದ್ಯ):-  

ಆ ಕಾಲುವಗಳ ಸೃಷ್ಟ ಯಿೆಂದ್, ನಮಮ ನ್ನನ  ಅಳಿದಂತಹ್ ಹಿೆಂದ್ಧನ  ರಾಜ-ಮಹಾರಾಜರು  

ಕೆರೆಗಳನ್ನನ  ಸೃಷ್ಟ  ಮಾಡಿದ್ರು.  ಮಳೆಯ ನಿೋರನ್ನನ  ಸಂಗರ ಹ್ಣೆ ಮಾಡುವುದ್ಯ ಅದ್ರ ಅಥಗ. 

ಇವತ್ತು  ಅದೇ ಜ್ಞಗದ್ಲ್ಲಲ  ಮತೆು  water harvesting ಮಾಡುವಂತಹ್ದಿ್ಯ  ಸರಿಯಿದ್ದ. ಕಟ್ಟ ಡ 

ಮತ್ತು  ಖಾಲ್ಲ ಜ್ಞಗದ್ಲ್ಲಲ  ಬಿದಿ್ ೆಂತಹ್ ಮಳೆ ನಿೋರನ್ನನ  ಮಾತರ  ತೆಗೆದ್ಯಕಳುಳ ತಿು ದಿ್ಧ ೋರಾ.  What 

about water falling on roads, footpaths and drains?  ಅದ್ಯ, primary drains, tertiary 

drains ಅಥವಾ secondary drains ಇರಬಹುದ್ಯ. ಅಲ್ಲಲ  harvesting points ಮಾಡುತಿು ಲಲ . 

ಇದ್ಯ ಬಹ್ಳ ಪ್ರ ಮುಖ್ವಾದಂತಹ್ದಿ್ಯ . ಪ್ರ ತಿ ದ್ಧನ ಸುಮಾರು 1200 ರಿೆಂದ್ 1300 ಎೆಂ.ಎಲ್.ಡಿ. 

ನಿೋರನ್ನನ  drain ನಲ್ಲಲ  ಬಿಡುತಿು ದಿ್ದ ೋವ.  ಇವತ್ತು  STPs ಮಾಡಿ, ಆ ನಿೋರನ್ನನ  purify ಮಾಡಿ 

ಅಥವಾ secondary treatment ಮಾಡಿ, ಅದ್ನ್ನನ  ಕೆರೆ-ಕುೆಂಟೆ  ಹಾಗೂ ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರದ್ 

ಸುತು ಮುತು ಲೂ ಜಲ ವಸತಿಗಳನ್ನನ   ಮಾಡುವಂತಹ್ದಿ್ಯ .  ನಾನ್ನ ಈ ಪ್ರ ಸ್ವು ವನೆಯನ್ನನ  

2012 ರಲ್ಲಲ  ಕಟ್ಟಟ ದಿ್ದ . ಈ ನಿೋರು ತ್ತೆಂಬ್ದ waste ಆಗಿ ಹೊೋಗುತಿು ದ್ದ. ಈ ನಿೋರು ತಮಿಳು 

ನಾಡು ರಾಜಯ ಕೆಕ  ಹ್ರಿದ್ಯ ಹೊೋಗುವುದ್ಕೆಕ  ಬಿಡುತಿು ದಿ್ಧ ೋರಿ. ಆದ್ಷ್ಟಟ  ಬೇಗ ಈ ನಿೋರಿನ 

ಪ್ರ ಯೋಜನವನ್ನನ  ಪ್ಡೆದ್ಯಕಳಳ ಬೇಕೆೆಂದಾಗ, ಸಕಾಗರ  ಇದ್ಕಕ ೆಂದ್ಯ ಕಾಯಗಕರ ಮವನ್ನನ  

ಹಾಕಕೆಂಡಿತ್ತ.   ಇವತ್ತು  ಈ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಏನೆಂದ್ಯ ತಂದ್ಧದಿ್ಧ ೋರಿ, residential and 

non-residential ಜ್ಞಗಗಳಿಗೆ ಅನವ ಯಿಸುವುದ್ಧಲಲ  ಮತ್ತು  ಸಕಾಗರ ಜ್ಞಗಕೂಕ  

ಅನವ ಯಿಸುವುದ್ಧಲಲ . ಇವತ್ತು  ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರದ್ಲ್ಲಲ  ಇೆಂತಹ್ ಕಾನೂನ್ನ 

ತಂದ್ಧರುವಂತಹ್ದಿ್ಯ  ಬಹ್ಳ ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿದ್ದ.  ತಾವು ಕಟ್ಟಟ ರುವ ಕಾರಣ ಏನೆೆಂಬುದ್ನ್ನನ  

ಓದ್ಧಬಿಡುತೆು ೋನೆ. ಈ ಕಾನೂನ್ನ ತರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ನಮಗೆ ಏನ್ನ ಅನ್ನಕೂಲವಾಗುತು ದ್ದ ಎೆಂದ್ರೆ, 

the್‘Statement್of್Objects್and್Reasons್states,್“(i)್reduce್the್dependency್on್Cauvery್

water್or್underground್water”.್ ್ಆದ್ಷ್ಟಟ  ನಿೋರನ್ನನ  ಶೇಖ್ರಣೆ ಮಾಡುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಕಾವೇರಿ 

ನಿೋರು ಮತ್ತು  ground water ಮೇಲೆ reuse ಮಾಡುವಂತಹ್ದಿ್ನ್ನನ  ಮಾಡಿದಾಗ, ನಾವು 

ಆದ್ಷ್ಟಟ  ಬೇಗ ground water ಉಪ್ಯೋಗವನ್ನನ  ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾಡಬಹುದ್ಯ. 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರೇ, ಮಳೆ ಕಯುಲ  ಬಗೆೆ  ತಾವು 

ಹೇಳುತಿು ದಿ್ಧ ೋರಿ.  ಇದ್ಕೆಕ  ತಾವು ಸಲಹೆ ಕಡಿ.  
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Sri P.R. RAMESH: The್‘Statement್of್Objects್and್Reasonsʼ್further್reads,್“(ii)್

reduce್the್flow್of್storm್water್drains.”್್ಇವತ್ತು  storm water drains ನಲ್ಲಲ  flow ಅನ್ನನ  

ನಾವು reduce ಮಾಡಬಹುದ್ಯ  ಎೆಂದ್ಯ ತಾವು  ಮಾಡುತಿು ದಿ್ಧ ೋರಿ.  ಆದ್ರೆ storm water drains 

ನಲ್ಲಲ  ಹೊೋಗುತಿು ರುವ ನಿೋರು ಯಾವುದ್ಯ? ಮಳೆಗ್ರಲದ್ಲ್ಲಲ  ಇರತಕಕ ೆಂತಹ್  ಮಳೆ ನಿೋರು 

ಮಾತರ ವಲಲ .  ಅದ್ರಲ್ಲಲ  sanitary ನಿೋರು ಹೊೋಗುತಿು ದ್ದ. ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮೈಸೂರ 

ಕಡೆ ಹೊೋಗುವಾಗ, ತಾವು ನೋಡಿರಬೇಕು. ಮಳೆಗ್ರಲ ಕಳೆದ್ಯ  ಆರು ತಿೆಂಗಳ್ಳದ್ರೂ, 

ಮಳೆಗ್ರಲದ್ಲ್ಲಲ  ಎಷ್ಟಟ  ನಿೋರು ಹೊೋಗುತಿು ರುತು ದ್ದಯೋ, ಅಷೆಟ ೋ ನಿೋರು ಹೊೋಗುತಿು ರುತು ದ್ದ. 

ಇದ್ರ ಅಥಗವೇನೆೆಂದ್ರೆ, sanitary line ಒೆಂದ್ಯ systematic ಆಗಿ, ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಿೋರು 

ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು  ಒಳಚ್ರಂಡಿ ವಯ ವಸಿೆ  ಮಾಡಿಲಲ ವೆಂದ್ಯ ಬಹ್ಳಷ್ಟ  ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ 

ಕಾಣುತು ದ್ದ. ನಾನ್ನ ಏತಕೆಕ  ಹೇಳುತಿು ದಿ್ದ ೋನೆೆಂದ್ರೆ, ಈ ತರಹ್ ಒೆಂದ್ಯ ಕಾನೂನ್ನ ತಂದಾಗ, 

ಮದ್ಲನೆಯದಾಗಿ, ತಮಮ  ಮಾಯ ನೇಜ್್ಮ್ಮೆಂಟ್ನ್ನನ  ತಾವು ಸರಿಪ್ಡಿಸಿಕಳುಳ ವಂತಹ್ 

ರಿೋತಿಯಲ್ಲಲ  ಸರಿಯಾದ್ ಕರ ಮಗಳನ್ನನ  ಕೈಗೆಂಡಿಲಲ . ಸ್ವವಗಜನಿಕರ ಮೇಲೆ ಹೇರುವಂತಹ್ 

ಕಾನೂನ್ನ ಒಳೆಳ ಯದ್ಯ ಎೆಂದ್ರೂ ಸಹ್ ಸಕಾಗರದ್, stakeholders, ಯಾವಾಯ ವುದ್ಯ 

ಇಲ್ಯಖ್ಯಗಳು ಇವ ಅವುಗಳೆಲ್ಯಲ  model ಆಗಿ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತ್ತೋರಿಸಿಕಡಿ.  Then you insist 

upon the public.  ಸ್ವವಗಜನಿಕರ ಮೇಲೆ insist ಮಾಡುತಿು ದಿ್ಧ ೋರಾ. ನಿಮಮ  ಇಲ್ಯಖ್ಯಯ ಮೇಲೆ 

ಏನ್ನ ಮಾಡುತಿು ದಿ್ಧ ೋರಾ? ಕಾಪೊಗರೇಷ್ನ್ನಲ್ಲಲ  ನಾನ್ನ ಮೇಯರ್್ ಇದಿಾ ಗ, rainwater 

harvesting ಗೆ ಒತ್ತು  ಕಟಟ , ಅಲ್ಲಲ  ಆ ಒೆಂದ್ಯ ವಯ ವಸಿೆಯನ್ನನ  ಮಾಡಿಸಿದ್ದ.  

ಕಾಪೊಗರೇಷ್ನ್ನ ಮೈನ್ ಬಿಲ್ಲಡ ೆಂಗ್್ನಲ್ಲಲ  rainwater harvesting ನಡೆಯುತಿು ದ್ದ.  ಇದ್ಯ 

ಸುಮಾರು 15 ವಷ್ಗಗಳ ಹಿೆಂದ್ದ ಆಗಿದಿ್ಯ . ಹಾಗೇ ಪ್ರ ತಿಯೆಂದ್ಯ ಕಟ್ಟ ಡಗಳಲ್ಲಲ  ಹಾಗೂ 

ನಮಮ  ಶಸಕರ ಭವನದ್ಲ್ಲಲ  ಈ ವಯ ವಸಿೆಯನ್ನನ  ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಸಲಹೆಯನ್ನನ  ಕಟ್ಟಟ ದಿ್ದ . 

ಇವತಿು ನವರೆಗೂ ಯಾವ ಕರ ಮದ್ಲ್ಲಲ  ಮಾಡುತಿು ದಿ್ಧ ೋರಾ ಎೆಂಬುದ್ಯ ಗತಿು ಲಲ . ನಮಮ  ಸಕಾಗರಿ 

ಕಟ್ಟ ಡಗಳು ಮತ್ತು  ಜ್ಞಗಗಳಿಗೆ ಮದ್ಲು ಇದ್ಕೆಕ  ಒೆಂದ್ಯ ಕಾನೂನನ್ನನ  

ತರಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ್ದಿ್ಯ  ಬಹ್ಳ ಮುಖ್ಯ ವದ್ದ. ಅದ್ನ್ನನ  ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಲ  insist ಮಾಡಿ. 

ತದ್ನಂತರ ಸ್ವವಗಜನಿಕರಿಗೆ ಹಾಕ. ರಸೆು ಗಳಲ್ಲಲ ರುವ ಫುಟ್ಪ್ರತ್ನ್ನನ  ಸಿೋಲ್ ಮಾಡುತಿು ದಿ್ಧ ೋರಿ.  

Drainage ಗಳೆಲ್ಯಲ  precast concrete ಮಾಡುತಿು ದಿ್ಧ ೋರಿ. ನಿೋವು ಏನ್ನ ಮಾಡಬಹುದ್ಯ ಎೆಂದ್ರೆ, 

ಪ್ರ ತಿ drain ನಲ್ಲಲ  ಒೆಂದ್ಯ ಮಿೋಟ್ರ್್ನಷ್ಟಟ  ಎಲೆಲ ಲ್ಲಲ  drain ಗಳಿವ. ಅೆಂತಹ್ drain ಗಳಲ್ಲಲ  filter 

beds ಹಾಕ, rainwater flow ಆಗುತಿು ದಿಾ ಗ, automatic percolation points ಮಾಡಿದ್ರೆ, 

ground water recharge ಆಗತಕಕ ೆಂತಹ್ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಲ  capacity ಅನ್ನನ  
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ಬ್ಳೆಸಿಕಳಳ ಬಹುದ್ಯ. ಇವತ್ತು  ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಲ  ನಾಲುಕ   ಮತ್ತು  ಐದ್ನೇ ಹಂತವನ್ನನ  

ತರುತಿು ದಿ್ಧ ೋರಿ. ಎತಿು ನಹೊಳೆ ಮತ್ತು  ಹೇಮಾವತಿ ನದ್ಧಯಿೆಂದ್ ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರನ್ನನ  

ತರಬೇಕೆೆಂಬ ಯೋಜನೆ ಇದ್ದ. ಇದ್ನ್ನನ  ತಿಪ್ಪ ಗೆಂಡನಹ್ಳಿಳ  ಕಡೆ ತರಬೇಕು. ಈ ತರಹ್ source 

ಹುಡುಕುತಾು  ಹೊಗುತಿು ದಿ್ದ ೋವ ಹೊರತಾಗಿ, ನಮಮ ಲ್ಲಲ ರುವಂತಹ್ source ಇವತ್ತು  ಸುಮಾರು 40 

ರಿೆಂದ್ 45 ಟ್ಟ.ಎೆಂ.ಸಿ.ಯಷ್ಟಟ  ಬರತಕಕ ೆಂತಹ್ ನಿೋರು ಅದ್ನ್ನನ  proper ಆಗಿ, manage 

ಮಾಡುವಂತಹ್ ಕೆಲಸವನ್ನನ  ನಾವು ಮಾಡುತಿು ಲಲ . ಇದ್ನ್ನನ  utilization ಮಾಡುವಂತಹ್ 

Plan of Action ಇಲಲ .  We are completely careless.  ನಮಗೆ costly ನಿೋರು ಬರುವಂತಹ್ದ್ಯ; 

ಇಡಿೋ ಪ್ರ ಪಂಚ್ದ್ಲ್ಲಲ ಯೇ costly ನಿೋರು ಎೆಂದ್ರೆ,  ಅದ್ಯ ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಿೋರು ಸರಬರಾಜು 

ಮತ್ತು  ಒಳಚ್ರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ ಮುಖಾೆಂತರ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತರುತಿು ದಿ್ದ ೋವ. ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, 

ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಿೋರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು  ಒಳಚ್ರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಯಿೆಂದ್ electricity bill 

ಕಟಟ ತೆು ೋವಯಲ್ಯಲ , ಅದ್ಯ ನನನ  ಪ್ರ ಕಾರ ಸುಮಾರು 1500 ಕೋಟ್ಟ ರೂಪ್ರಯಿಗಳಷ್ಟಟ  

ಆಗುತು ದ್ದ. ನಾವು costliest ನಿೋರು ತೆಗೆದ್ಯಕಳುಳ ತಿು ದಿ್ದ ೋವ. ಮನೆಯಲ್ಲಲ  ಬರುವ ನಿೋರಿಗೆ ನಾವು 

ಚಜ್್ಗ ಕಡುತೆು ೋವಯಲ್ಯಲ , ಆ ಒೆಂದ್ಯ ಹ್ಣವನ್ನನ  ನಿೋರಿಗಲಲ , ಅದ್ಯ ವದ್ಯಯ ತ್ ಬಿಲ್ಗೆ 

ಕಡುತಿು ದಿ್ದ ೋವ. ಹಾಗ್ರಗಿ, ಬರಿ ಕರೆೆಂಟ್ ತೆಗೆದ್ಯಕೆಂಡು, costly ನಿೋರನ್ನನ  

ತೆಗೆದ್ಯಕಳುಳ ತಿು ದಿ್ದ ೋವ. ಹಾಗ್ರಗಿ,ನಾನ್ನ ಒತಾು ಯ ಮಾಡುವುದೇನೆೆಂದ್ರೆ, ಈ ಒೆಂದ್ಯ 

ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಏನ್ನ ತರುತಿು ದಿ್ಧ ೋರಿ?  ಇದ್ಯ ಎಲ್ಯಲ  ತರಹ್ದ್ ಮನೆಗಳಿಗೂ ತರುತಿು ದಿ್ಧ ೋರಿ. 

ಇದ್ನ್ನನ  retrospective ಆಗಿ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಹೊೋಗಬೇಡಿ. ದ್ಯವಟಟ , prospective ಆಗಿ 

ಮಾಡಿ. ಯಾವ ಬಿಲ್ಲಡ ೆಂಗ್್ ಕಟಟ ತಿು ೋರಿ, ಅೆಂತಹ್ದಿ್ ಕೆಕ  ಮಾತರ  ತೆಗೆದ್ಯಕಳುಳ ವಂತಹ್ದಿ್ ಕೆಕ  

ಮಾಡಿ. ಇದ್ನ್ನನ  ಕೆದ್ಕಕೆಂಡು ಹೊೋದ್ರೆ, ದ್ಯವಟಟ , corruption ಗೆ ದಾರಿ ಆಗುತು ದ್ದ. 

ತಾವು ಇದ್ಕೆಕ  prospective effect ಕಡಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಲ  ಮತೆು  ಒೆಂದ್ಯ ತಿದಿ್ಯಪ್ಡಿಯನ್ನನ  

ತರಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ. ಎಲೆಲ ಲ್ಲಲ  ಕಾಪೊಗರೇಷ್ನ್ ಬಿಲ್ಲಡ ೆಂಗ್್ ಮತ್ತು  ಸಕಾಗರದ್ ಕಟ್ಟ ಡವದ್ದ, ಅಲ್ಲಲ  

mandatory ಆಗಬೇಕು. ಭಾರತ ಸಕಾಗರದ್ ಕಟ್ಟ ಡ ಮತ್ತು  ಜ್ಞಗವದ್ದಯೋ, including 

military lands, ಅೆಂತಹ್ ಕಡೆ ತರುವಂತಹ್ ಒತು ನ್ನನ  ಈ ಕಾಯಿದ್ದಯಲ್ಲಲ  ತರಬೇಕು. 

ದ್ಯವಟಟ , ಈ ಒೆಂದ್ಯ ಅೆಂಶ್ಗಳನ್ನನ  ತಾವು ಗಂಭಿೋರವಾಗಿ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದ್ಯಕೆಂಡು, 

ಇದ್ರಲ್ಲಲ  ಸೂಕು ವಾದ್ ತಿದಿ್ಯಪ್ಡಿಗಳನ್ನನ  ತಂದ್ರೆ ಅಥಗಪೂಣಗವಾಗುತು ದ್ದ.  

ಸ್ವವಗಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಮಾಡೆಲ್ ಆಗುತಾು ರೆ. 

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

ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕಟ್ಟಟ ದಿ್ಕಾಕ ಗಿ ತಮಗೆ 
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ಧನಯ ವಾದ್ಗಳನನ ಪಿಗಸುತೆು ೋನೆ. ವಾಸು ವವಾಗಿ ಭೋಜನ ವರಾಮದ್ ನಂತರ ಈ ವಧೇಯಕದ್ 

ಬಗೆೆ  ಚ್ರ್ಚಗ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಅವಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕಟ್ಟಟ ದಿ್ ರೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನನ  ಹೆಚುಚ  

ಬ್ಳಕು ರ್ಚಲುಲ ವುದ್ಕೆಕ  ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತಿು ತ್ತು .್ “2021ರ ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಿೋರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು  

ಗ್ರರ ಮಸ್ವರ ಚ್ರಂಡಿ ವಯ ವಸಿೆ  (ತಿದಿ್ಯಪ್ಡಿ) ವಧೇಯಕ”ವನ್ನನ  ನಾನ್ನ ಸ್ವವ ಗತಿಸುತೆು ೋನೆ. ಇದ್ಯ 

ಯಾವತ್ತು ೋ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು . ನಾನ್ನ ಚಿಕಕ  ವಯಸಿಸ ನಿೆಂದ್ ಗಿಡ-ಮರಗಳ ಬಗೆೆ  ಆಸಕು  ಮತ್ತು  

ಕಾಳಜಯನಿನ ಟಟ ಕೆಂಡು ಬಂದ್ಧರುವ ಬಗೆೆ  ನಾನ್ನ ಅನೇಕ ಸಂದ್ಭಗಗಳಲ್ಲಲ  

ಮಾತನಾಡಿದಿ್ದ ೋನೆ. ನಿೋರಾವರಿ ಸಚಿವರಾದ್ ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ವವ ಮಿಯವರು ಇಲ್ಲಲ  ಇದಿಾರೆ. 

ಮನೆನ  ನಾನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಚಿವರಾದ್ ಶ್ರ ೋ ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ವವ ಮಿಯವರಿಗೆ 

ಕೇಳಿದಿ್ದ .  ಈ ಹಿೆಂದ್ದ ರಾಜ-ಮಹಾರಾಜರು ಹ್ತ್ತು -ಇಪ್ಪ ತ್ತು  ಕೋಟ್ಟಗಳಷ್ಟಟ  ಹ್ಣವನ್ನನ  ವಚ್ಚ  

ಮಾಡಿ ಕೆರೆ-ಕಟ್ಟ ಳೆಗಳ ವಯ ವಸಿೆಯನೇನ್ನ ಮಾಡಿದಿಾರೋ ಅಷೆಟ . ಇವತ್ತು  ಅದ್ನ್ನನ  ಕೂಡ 

ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾಡಿದಿ್ದ ೋವ. ಇದ್ನ್ನನ  ಹೆಚುಚ  ಮಾಡುವ ಪ್ರ ಯತನ ವನ್ನನ  ಮಾಡಿಲಲ . ಜನಸಂಖ್ಯಯ  

ದ್ಪ್ಪ ಟ್ಟ ಲಲ , ಸುಮಾರು 5-6 ಪ್ಟ್ಟ ಷ್ಟಟ  ಜ್ಞಸಿು ಯಾಗಿದ್ದ. ನಿೋರಿನ ಸಂಗರ ಹ್ದ್ ವಯ ವಸಿೆ  

ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ವಸ್ವು ರ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಹೊೋಗಿಲಲ .  ಮನೆನ  ನಾನ್ನ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಈ 

ಜಗತಿು ನ ನಿೋರಿನ ಮೂಲವೆಂದ್ರೆ, ಅದ್ಯ ಮಳೆ. ಆ ಮಳೆ ನಿೋರನ್ನನ  ಅತಯ ೆಂತ ಹೆಚುಚ  

ಪ್ರ ಮಾಣದ್ಲ್ಲಲ  ಸಂಗರ ಹಿಸಿಟಟ ಕಳಳ ದೇ ಹೊೋದ್ರೆ, ಇವತು ಲಲ  ನಾಳೆ ನಿೋರಿನ 

ಹಾಹಾಕಾರವಾಗುತು ದ್ದ. ನಿೋರಿಗ್ರಗಿ, ಅದ್ಯ ಪ್ರರ ಣ ಹ್ತೆಯ ಗೆ ಕಾರಣವಾದ್ರೆ, ಆಶ್ವ ಯಗವಲಲ .  

ತಾವು ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ದ್ಧಗಿಲು ಬಿೋಳಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ. ಆ ಸಿಿ ತಿಗೆ ಹೊೋಗಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ. ಅದ್ರಲ್ಲಲ  

ಎರಡು ಮಾತಿಲಲ . ಆ ದ್ಧಸೆಯಲ್ಲಲ  ಒೆಂದ್ಯ ಸಣಣ  ಪ್ರ ಯತನ ಕೆಕ  ತಾವು  ಮುೆಂದಾಗಿದಿ್ಧ ೋರಿ.  

ಇದ್ನ್ನನ  ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರಕೆಕ  ಸಿೋಮಿತ ಮಾಡಿದ್ಧರಿ ಎೆಂಬುದ್ಯ ನನಗೆ ಅಥಗವಾಗುತಿು ಲಲ . 

ತಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ನಗರಪ್ರಲ್ಲಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತಿು ಲಲ ? ತಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಜಲ್ಯಲ  

ಕೇೆಂದ್ರ ಗಳು ಏಕೆ ಕಾಣಿಸುತಿು ಲಲ ?  ಇವತ್ತು  ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿಿ ತಿ ಏನಾಗಿದ್ದ? ಕಾವೇರಿ ನಿೋರಿನ 

ಒತು ಡ ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ನಿೋರನ್ನನ  ಸಂಗರ ಹಿಸಿಟಟ ಕಳುಳ ವುದ್ಕೆಕ  ಕಾರಣ ಹೇಳುತಿು ೋರಿ. 

ಇದ್ನ್ನನ  ನಾನ್ನ ಒಪುಪ ತೆು ೋನೆ. ಇವತ್ತು  ನಮಮ  ವಯ ವಸಿೆ  ಎಲ್ಲಲ ಗೆ ಹೊೋಗಿದ್ದ? ಒೆಂದ್ಯ western 

commode ಅಥವಾ Indian toilets ಹಾಕುತಿು ೋರಿ.  Indian toilets ಅನ್ನನ  flush out 

ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಬಳಸುವುದಾದ್ರೆ, 2-3 ಲ್ಲೋಟ್ರ್್ ನಿೋರು ಸ್ವಕು.  Western commode ಒೆಂದ್ಯ 

ಸ್ವರಿ flush out ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಎಷ್ಟಟ  ಲ್ಲೋಟ್ರ್್ ತೆಗೆದ್ಯಕಳುಳ ತು ದ್ದ ಗತಿು ದ್ದಯಾ,  ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರೇ ಒಮ್ಮಮ   flush out ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸುಮಾರು 16 ರಿೆಂದ್ 18 ಲ್ಲೋಟ್ರ್್ ನಿೋರು 

ತೆಗೆದ್ಯಕಳುಳ ತು ದ್ದ.  ಯಾರಾದ್ರೂ ಸವ ಲಪ  ವಾಸನೆ ಜ್ಞಸಿು  ಇದ್ದ ಎೆಂದ್ಯ ಎರಡು ಬ್ದರಿ ಒತಿು ದ್ರೆ 
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32 ರಿೆಂದ್ 36 ಲ್ಲೋಟ್ರ್್ ನಿೋರು ತೆಗೆದ್ಯಕಳುಳ ತು ದ್ದ.   ನಾವು ಯಾವುದೋ ಭರ ಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಒಳಗ್ರಗಿ, 

ವಯ ವಸಿೆ ಗೆ ಬದ್ಲ್ಯಗುತಿು ದಿ್ದ ೋವ.  ನಿೋರಿನ ಅಪ್ವಯ ಯ ಅಥಗವಾಗುತಿು ಲಲ . ಹಾಗ್ರಗಿ ಒೆಂದ್ಯ ಕಡೆ 

ಕೆರೆಗಳನ್ನನ  ಮುಚುಚ ತೆು ೋವ, ಇನನ ೆಂದ್ಯ ಕಡೆ ಇರುವ ಕೆರೆಗಳು ಮಲ್ಲನವಾಗುತಿು ವ. ಕೆಟ್ಟ  

ನಿೋರನ್ನನ , ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಂತಹ್  ನಿೋರನ್ನನ  ಬಿಟಟ , ಅವುಗಳನ್ನನ  ಉಪ್ಯೋಗಿಸಿದ್ 

ಹಾಗೇ ಮಳೆ ನಿೋರು ಬಂದ್ರೂ ಅದ್ನ್ನನ  ಉಪ್ಯೋಗ ಮಾಡದಂತೆ ಇಡುತಿು ದಿ್ದ ೋವ. 

(ಮುೆಂದ್ಯ) 

(811) 20.09.2021, 2.20, ಟ್ಟಸಿಹೆಚ್-ಆರ್್ಎನ್             (ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟಿ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ (ಮಂದ್ಯ):-  

ಮಳೆ ನಿೋರು ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದ್ನ್ನನ  ಉಪ್ಯೋಗ ಮಾಡುತಿು ಲಲ . ಒೆಂದ್ಯ ಕಾಲದ್ಲ್ಲಲ  ತೆರೆದ್ 

ಬ್ದವಗಳು ಇದಿ್ವು. ಆ ತೆರೆದ್ ಬ್ದವಗಳು ಬಹ್ಳಷ್ಟಟ  ಸಂಖ್ಯಯ ಯಲ್ಲಲ ದಿ್ವು. ಅವು ಮಳೆ 

ನಿೋರನೂನ  ಕೂಡ ಸಂಗರ ಹಿಸಿ ಇಟಟ ಕಳುಳ ತಿು ದಿ್ ವು.  ಆ ನಿೋರನೆನ ೋ ನಾವು ಕುಡಿಯುತಿು ದಿ್ದವು 

ಹಾಗೂ ಇನಿನ ತರೆ ಕಾಯಗಗಳಿಗೆ ಬಳಸುತಿು ದಿ್ದವು. ಆ ತೆರೆದ್ ಬ್ದವಗಳ ಕಾನೆಸ ಪ್ಟ ್ ಕೂಡ 

ಹೊರಟ ಹೊೋಯಿತ್ತ.  ಕೃಷ್ ಹೊೆಂಡಗಳು ಅಗಿರ ಕಚ ರ್್ ವಯ ವಸಿೆಯಲ್ಲಲ  ಇರುತು ವ. ಈಗ 

ದಡಡ  ನಗರಗಳಲ್ಲಲ  ಅಪ್ರಟ್ಗಮ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಬಂದ್ಧವ.  ಸಕಾಗರ ಸ್ವಮ ಟ್ಗ ಸಿಟ್ಟಯನ್ನನ  

ಮಾಡುತಿು ದ್ದ. ಈ ಸ್ವಮ ಟ್ಗ ಸಿಟ್ಟ ಎೆಂದ್ರೆ ಕಾೆಂಕರ ೋಟ್ಕರಣ.  ಸಿಮ್ಮೆಂಟ್ನಿೆಂದ್ ಕಾೆಂಕರ ಟ್ ಹಾಕ 

ರಸೆು ಯನ್ನನ  ಮಾಡುವುದ್ಯ. ಹಿೋಗ್ರದ್ರೆ ಮಳೆ ನಿೋರನ್ನನ  ಸಂಗರ ಹಿಸಿ ಅೆಂತಜಗಲವನ್ನನ  ಹೆಚುಚ  

ಮಾಡುವುದ್ಯ ಹೇಗೆ?  ಈಗ ನಿೋವಲ್ಯಲ  ನೋಡಿರಬಹುದ್ಯ, ಕಾೆಂಕರ ೋಟ್ ಎೆಂದ್ರೆ ರಸೆು ಗೆ 

ಕಾೆಂಕರ ೋಟ್ ಹಾಕುವುದ್ಯ.  ಆ ಮಟ್ಟ ಕೆಕ  ನಾವು ಹೊೋಗಿ ನಿೆಂತಿದಿ್ದ ೋವ. ಹಾಗ್ರಗಿ ಸಕಾಗರಕೆಕ  

ನಮಮ  ಪ್ರ ಶೆನ  ಮತ್ತು  ನಮ್ಮಮ ದ್ಯರು ಇರತಕಕ ೆಂಥ ಸವಾಲೆೆಂದ್ರೆ, ಮಳೆ ನಿೋರನ್ನನ  

ಸಂಗರ ಹಿಸಿಟಟ ಕಳುಳ ವ ವಚರದ್ಲ್ಲಲ  ಬಹುದಡಡ  ಕಾರ ೆಂತಿಗೆ ನಾೆಂದ್ಧ ಹಾಡಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ. 

ಆಗಷೆಟ ೋ ನಿೋರಿನ ಆಗರವನ್ನನ , ಕಾರ ೆಂತಿಯನ್ನನ  ನಿೋಗಿಸುವುದ್ಕೆಕ  ಸ್ವಧಯ . ಇದ್ನ್ನನ  ಬರಿೋ ಖಾಸಗಿ 

ವಯ ಕು ಗಳು ಮಾಡುವುದ್ಲಲ . ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ಶ್ರ ೋ ಪಿ.ಆರ್್.ರಮೇಶ್ರವರು ಬಹ್ಳ ರ್ಚನಾನ ಗಿ 

ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದ್ನ್ನನ  ಸ್ವವಗತಿರ ೋಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ಯ ಯಾವುದೇ ವಯ ವಸಿೆ  ಇರಲ್ಲ, 

ಯಾವುದೇ ಅರೆ ಸಕಾಗರದಿಾ ಗಿರಲ್ಲ, ಅದ್ಯ ಸಕಾಗರದಿ್ಯ  ಇರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾರದಿಾದ್ರೂ 

ಇರಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯ ಆಸಿು ಯಾಗಿರಲ್ಲ. ಎಲ್ಯಲ  ಕಡೆ ನಿೋರನ್ನನ  

ಸಂಗರ ಹಿಸಿಟಟ ಕಳುಳ ವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನನ  ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ. ಅದ್ನ್ನನ  ಆದ್ಯ ತೆ ಮೇರೆಗೆ 

ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ. ಸಕಾಗರ ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರಕಕ ಷ್ಟ ಕೆಕ  ಸಿೋಮಿತ ಮಾಡುವುದ್ಲಲ , ಎಲ್ಯಲ  
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ನಗರಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಯಲ  ಜಲ್ಯಲ  ಕೇೆಂದ್ರ ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು  ಎಲ್ಯಲ  ಕಡೆಯೂ ಇದ್ನ್ನನ  ವಸು ರಣೆ 

ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ.  ನಾವು ಮಳೆ ನಿೋರನ್ನನ  ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರಿಗೆ ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ 

ಉಳಿದ್ದಿ್ ಕೆಕ ಲ್ಯಲ  ಬಳಸುತೆು ೋವ. ಆ ಬಳಸುವಂತಹ್ ಎಲ್ಯಲ  ವಚರಗಳಿಗೆ ಈ ಮಳೆ ನಿೋರನ್ನನ  

ಬಳಸಬಹುದ್ಯ.  ಅಪ್ರೂಪ್ಕೆಕ  ಕೆಲವರು ಇಡಿೋ ವಷ್ಗ ಮಳೆ ನಿೋರನ್ನನ  ಸಂಗರ ಹಿಸಿ 

ಬಳಸುವಂತಹ್ ಪ್ರಿಸರವಾದ್ಧಗಳು ಸಮಾಜದ್ಲ್ಲಲ ದಿಾ ರೆ. ಸಕಾಗರ ಅೆಂತಹ್ ರೋಲ್ 

ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನನ  ಪ್ರಿಚ್ಯಿಸಿ, ಅೆಂತಹ್ ಪ್ರ ಯತನ ಕೆಕ  ನಾವು ಅೆಂಥವರ ಬ್ನ್ನನ  ತಟ್ಟ ಬೇಕು. ಆ 

ದ್ಧಸೆಯಲ್ಲಲ  ನಾನ್ನ ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡುವ ಇರ್ಚಛ  ತ್ತೆಂಬ್ದ ಇದ್ದ. ವಚರಗಳು ಬಹ್ಳ 

ಇದ್ದ.  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ಮುಷ್ಕ ರದ್ ಸಂಬಂಧ ,ಮಾನಯ  ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಜೊತೆ 

ಮಧಾಯ ಹ್ನ  2 ಗಂಟೆಗೆ ಇನನ ೆಂದ್ಯ ಸಭೆಯನ್ನನ  ಅಟೆೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕದ್ದ.  ಹಾಗ್ರಗಿ, ಈ 

ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಸ್ವವ ಗತಿಸುತೆು ೋನೆ. ಸಕಾಗರ ಇದ್ನ್ನನ  ಬಹ್ಳ ವಸ್ವು ರವಾಗಿ 

ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ಬೇಕು. ಇದ್ನ್ನನ  ಸವಾಲ್ಯಗಿ ತೆಗೆದ್ಯಕಳಿಳ . ಮಳೆ ನಿೋರನ್ನನ  ಸಂಗರ ಹಿಸುವ 

ವಚರದ್ಲ್ಲಲ  ಏನೆಲ್ಯಲ  ದಾಪುಗ್ರಲು ಹೆಜೆು  ಇಡುತಾು ರೋ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಮಮ  ಸಹ್ಕಾರ 

ಇರುತು ದ್ದ. ನಮಸ್ವಕ ರ. 

 ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಎೆಂ.ನಾರಾಯಣಸ್ವವ ಮಿಯವರು ಮಾತರ  ಮಾತನಾಡುತಾು ರೆ, ಈ 

ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಮುಗಿಸಿಬಿಡಿ.  

 ಶಿರ ೋ ಎಂ.ರ್ನರಾಯಣ ಸ್ವಾ ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈಗ್ರಗಲೇ ಸುಮಾರು 2 

ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷ್ವಾಗಿದ್ದ.  

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಭಾನಾಯಕರೇ, ಇನೂನ  ಎರಡ್ಮಮ ರು 

ಸದ್ಸಯ ರು ಈ ವಧೇಯಕದ್ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡುವವರಿದಿಾರೆ. ಮಾಧಾಯ ಹ್ನ ದ್ ನಂತರ 

ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ಲ್ಯಗುವುದ್ಯ. ಈಗ ಸದ್ನವನ್ನನ  ಮಧಾಯ ಹ್ನ  3 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷ್ದ್ವರೆಗೆ 

ಮುೆಂದೂಡಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

(ಸದನವು ಭೋಜನ ವಿರಾಮಕಾಕ ಗಿ ಮಧಾಾ ಹನ  2 ಗಂಟ 23 ನಮಷಗಳಿಗೆ 

ಮಂದೂಡಲಪ ಟ್ಟಟ  ಪುನಃ ಮಧಾಾ ಹನ  3 ಗಂಟ 30 ನಮಷಕೆಕ  ಸೇರಲು ನಶಿ ಯಸಿತ್ತ) 
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(812) 20-09-2021/ 03-40/ ಕೆಹೆಚ್-ವಕೆ  

(ಭೋಜನ ವಿರಾಮಕಾಕ ಗಿ ಮಂದೂಡಲಪ ಟಟ  ಸದನವು ಪುನಃ ಮಧಾಾ ಹನ  3 ಗಂಟ 47 

ನಮಷಕೆಕ  ಸರ್ಮವೇಶಗೊಂಡ್ತತ್ತ) 

(ರ್ಮನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರು ಪ್ೋಠವನುನ  ಅಲಂಕರಿಸಿದರು) 

 

 ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಎಲ . ಭೋಜೇಗೌಡ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಲ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರುಗಳು ಯಾರೂ ಹಾಜರಾಗಿಲಲ . 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ಎಸ.ಎಲ.ಭೋಜೇಗೌಡರವರೇ, ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರುಗಳು ಸದ್ನಕೆಕ  ಹಾಜರಾಗುತಾು ರೆ. ತಾವು ಮಾತನಾಡಿ. 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಎಲ . ಭೋಜೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಅವಕಾಶ್ಕಾಕ ಗಿ 

ಧನಯ ವಾದ್ಗಳು. ಬಹ್ಳ ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ ಮಳೆ ನಿೋರು ಕಯುಲ  . . .  

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, . . .  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಭಾನಾಯಕರಾದ್ ಕೋಟ್ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ 

ಪೂಜ್ಞರಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ಎಸ.ಎಲ.ಭೋಜೇಗೌಡರವರು 

ಮಾತನಾಡುತಿು ದಿಾರೆ. 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಎಲ . ಭೋಜೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  

ಸಭಾನಾಯಕರಾದ್ ಕೋಟ್ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜ್ಞರಿಯವರ ಮಾತ್ತಗಳನ್ನನ  ನಾವು ಸಹ್ 

ಸವ ಲಪ ಮಟ್ಟಟ ಗೆ ಸಿವ ೋಕಾರ ಮಾಡುತೆು ೋವ. ನಾವು ಆಕೆಷ ೋಪ್ಣೆ ಮಾಡುವುದ್ಧಲಲ . ಮಳೆ ನಿೋರು 

ಕಯುಲ  ವಚರದ್ಲ್ಲಲ  ತಿದಿ್ಯಪ್ಡಿ ವಧೇಯಕ, 2021 ಅನ್ನನ  ತಂದ್ಧದಿ್ಯ , ನಮಮ  ಮೂಲಭೂತ 

ಸಮಸೆಯ ಗಳಲ್ಲಲ  ಇದ್ಯ ಸಹ್ ಒೆಂದ್ಯ. ಈ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ತಂದ್ಧರುವಂತಹ್ದಿ್ಯ  

ಸ್ವವ ಗತಾಹ್ಗವಾಗಿದ್ದ. ಇದ್ರಲ್ಲಲ  ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲಲ . ಆದ್ರೆ, ಇಷ್ಟಟ  ತಡವಾಗಿ 

ಎರ್ಚಚ ತ್ತು ಕಳುಳ ತಿು ದಿ್ದ ೋವಯಲಲ ವೇ? ನಾನ್ನ ಈ ಸಕಾಗರ ಎೆಂದ್ಯ ಹೇಳುವುದ್ಧಲಲ . ನಾನ್ನ ಎಲ್ಯಲ  

ಸಕಾಗರವನ್ನನ  ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳುತಿು ದಿ್ದ ೋನೆ. ಬಹ್ಳ ತಡವಾಗಿ ಎರ್ಚಚ ತ್ತು ಕಳುಳ ತಿು ದಿಾ ರೆ. ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, 

ಇವತ್ತು  ಎಲ್ಯಲ  Metropolitan Cities ನಲ್ಲಲ  ಅದ್ದಷೆಟ ೋ ಮಳೆ ಪ್ರ ಮಾಣ ಇದಿ್ರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತು  

ಕೆರೆ-ಕಟೆಟ ಗಳು ಏನೇ ಇದಿ್ರೂ ಕೂಡ ಶುದಿ್ವಾದ್ ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರನ್ನನ  ಕಡುವುದ್ರಲ್ಲಲ  
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ನಾವು ವಫಲವಾಗಿದಿ್ದ ೋವ ಎೆಂದ್ಯ ಹೇಳಬಯಸುತೆು ೋನೆ. ಮಾಸಟ ರ್್ ಹಿರಣಣ ಯಯ ನವರ ಒೆಂದ್ಯ 

ಮಾತ್ತ ನನಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತು ದ್ದ. ಅವರ ನಾಟ್ಕದ್ಲ್ಲಲ  ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುತಿು ರುತಾು ರೆ. 

ನಮಮ  ದೇಶ್ದ್ಲ್ಲಲ  ಹೇಗ್ರಗಿದ್ದ ಎೆಂದ್ರೆ, ಫಾರಿನ್ ಮತ್ತು  ಅಮೇರಿಕಾದ್ಲ್ಲಲ  ಕಳರ್ಚ ನಿೋರು 

ಹೊೋಗುವುದ್ಕೆಕ  ಒೆಂದ್ಯ ಪೈಪ್್ಲೈನ, ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರು ಹೊೋಗುವುದ್ಕೆಕ  ಒೆಂದ್ಯ ಪೈಪ್್ಲೈನ 

ಮತ್ತು  ಶೌಚಲಯದ್ ನಿೋರು ಹೊೋಗುವುದ್ಕೆಕ  ಒೆಂದ್ಯ ಪೈಪ್್ಲೈನ್ ಎೆಂದ್ಯ ಇರುತು ದ್ದ. ಆದ್ರೆ, 

ನಮಮ  ಭಾರತ ದೇಶ್ದ್ಲ್ಲಲ  ಆ ರಿೋತಿಯಲಲ . ಎಲಲ ವೂ ಒೆಂದೇ ಪೈಪ್್ಲೈನ್ನಲ್ಲಲ  ಹೊೋಗುತು ದ್ದ. 

ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಈ ರಿೋತಿಯ ಪ್ರಿಸಿಿ ತಿ ಇದ್ದ. ಒೆಂದ್ಯ ಇೆಂಚು ಮಳೆಯಾದ್ರೆ ಒೆಂದ್ಯ ಚ್ದ್ರ 

ಮಿೋಟ್ರ್್ನಲ್ಲಲ  25 ಲ್ಲೋಟ್ರ್್ ನಿೋರು ಸಂಗರ ಹ್ವಾಗುತು ದ್ದ, ಒೆಂದ್ಯ ಚ್ದ್ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ  

ಮಳೆಯಾದ್ರೆ ಎರಡ್ಮವರೆ ಲ್ಲೋಟ್ರ್್ ನಿೋರು ಸಂಗರ ಹ್ವಾಗುತು ದ್ದ.  

(ಮುೆಂದ್ಯ) 

(813) 3:50 ಎಸ್ ಪ್ಆರ-ವಿಕೆ 20/09/2021  

(ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಉಪ್ಸಿಿ ತಿ) 

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಎಲ.ಭೋಜೇಗೌಡ(ಮಂದ್ಯ):- 

1,200 ವಸಿು ೋಣಗದ್ ನಿವೇಶ್ನ ಅಥವಾ ಮನೆ ಇದಿ್ ರೆ ಅಲ್ಲಲ  ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ 700-1,000 

ಮಿಲ್ಲಮಿೋಟ್ರ್್ನಷ್ಟಟ  ಅೆಂದ್ರೆ 20-40 ಇೆಂಚಿನಷ್ಟಟ  ಮಳೆಯಾದ್ರೆ, ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ 

ಲ್ಲೋಟ್ರ್್ ನಿೋರು ಆ ಜ್ಞಗದ್ಲ್ಲಲ  ವಯ ಥಗವಾಗುತು ದ್ದ.  1,200 ಅಡಿ ಎೆಂದ್ರೆ 30 * 40 ಅಳತೆಯ 

ನಿವೇಶ್ನ.  ಇಷ್ಟಟ  ವಸಿು ೋಣಗದ್ಲ್ಲಲ  ಮನೆ ನಿಮಿಗಸಿದ್ರೆ, ಆ ಮನೆಯ ಹ್ತಿು ರ ಬಿೋಳುವ 

ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷದ್ಷ್ಟಟ  ನಿೋರು ವಯ ಥಗವಾಗುತು ದ್ದ.  ಇದ್ನ್ನನ  ಉಳಿಸಿದ್ರೆ, ಕಾವೇರಿ ನಿೋರಿನ 

ವವಧ ಹಂತಗಳ ಯೋಜನೆಗಳ ಅವಶ್ಯ ಕತೆ ಇದ್ದಯೇ?  ಸಕಾಗರದ್ ಆಲೋಚ್ನೆಯು 

ಒಳೆಳ ಯದಾಗಿದ್ದ.  ಈ ವಚರದ್ಲ್ಲಲ  ನಾವು ಏನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಹಾಗೂ ಇದ್ನ್ನನ  

ಮಾಡುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಸಕಾಗರಕೆಕ  ಯಾವ ರಿೋತಿಯ ಪ್ರ ಯೋಜನವಾಗುತು ದ್ದೆಂದ್ಯ 

ಕೇಳಲ್ಲಚಿಛ ಸುತೆು ೋನೆ.   

 

ಮಳೆ ನಿೋರು ಕಯುಲ  ವಯ ವಸಿೆ  ಅಳವಡಿಕೆಯ ವಚರದ್ಲ್ಲಲ  ಪ್ಲ ೆಂಬಿೆಂಗ್್ ಕೆಲಸವು 

ಬಹ್ಳ ಪ್ರ ಮುಖ್ವಾದ್ಯದ್ಯ.  ಪ್ಲ ೆಂಬರ್್ಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೇೆಂದ್ರ ಗಳನ್ನನ  ಮಾಡಬೇಕು.  

ಇದ್ರಿೆಂದಾಗಿ ನಿರುದಯ ೋಗ ಸಮಸೆಯ ಯನೂನ  ಸಹ್ ಬಗೆಹ್ರಿಸಬಹುದ್ಯ.  ಪ್ರ ತಿ 

ಪಂಚಯತಿಗಳಲ್ಲಲ  ನ್ನರಿತ ಪ್ಲ ೆಂಬಿೆಂಗ್್ ವಯ ವಸಿೆ ಗಳನ್ನನ  ಒದ್ಗಿಸಿದ್ರೆ, ಪ್ರ ತಿ ಹ್ಳಿಳ ಗಳಲ್ಲಲ  

ಇದ್ನ್ನನ  ಉಪ್ಯೋಗಿಸಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತು ದ್ದ.  ಪ್ಲ ೆಂಬಿೆಂಗ್್ ಕೆಲಸ ನಿವಗಹಿಸುವವರಿಗೆ 
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ಬ್ದಯ ೆಂಕ್ಗಳಿೆಂದ್ ವಯ ವಸಿಿ ತವಾದ್ ಸ್ವಲದ್ ಸೌಲಭಯ ವನ್ನನ  ಒದ್ಗಿಸಬೇಕು.  ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 

ಫಲಟ ರ್್ ಉತಾಪ ದ್ನೆಯೂ ಸಹ್ ಬಹ್ಳ ಪ್ರ ಮುಖ್ವಾದ್ಯದ್ಯ. ಸಕಾಗರವು ಫಲಟ ರ್್ನ್ನನ  

ಉತಾಪ ದ್ಧಸುವವರಿಗೆ ವದ್ಯ ತ್ ಸೌಲಭಯ ದ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ ನಿೋಡಬೇಕು.  ಈ 

ವಚರದ್ಲ್ಲಲ  ಉದಯ ೋಗ ಸೃಷ್ಟ ಯಾದ್ರೆ, ಸ್ವವರಾರು ಪ್ಲ ೆಂಬರ್್ಗಳಿಗೆ ಉದಯ ೋಗ್ರವಕಾಶ್ 

ದರೆಯುತು ದ್ದ.  ಇದ್ರ ಬಗೆೆಯೂ ಸಹ್ ಸಕಾಗರವು ಆಲೋಚಿಸಬೇಕು.  ಅದ್ನ್ನನ  ಬಿಟಟ  

ಸಕಾಗರವು ಕೇವಲ ʼಹೊೋದ ಪುಟಟ  ಬಂದ ಪುಟಟ ʼ ಎನ್ನನ ವ ನಾಣುನ ಡಿ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಲ  

ವಧೇಯಕಗಳನ್ನನ  ಮಂಡಿಸಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರ ಯೋಜನಗಳ್ಳಗುವುದ್ಧಲಲ . ಇದ್ಯ ಬಹ್ಳ 

ಒಳೆಳ ಯ ವಧೇಯಕವಾಗಿದ್ದ. ನಾಗರಿೋಕ ಸಮಸೆಯ ಗಳನ್ನನ  ಜನರಿಗೆ ವಧೇಯಕಗಳ ಮುಖಾೆಂತರ 

ಹೇಳಬೇಕೆೆಂದ್ಧಲಲ ; ಇೆಂತಹ್ ವಚರಗಳ ಬಗೆೆ  ಸ್ವವಗಜನಿಕರ ಮನವೊಲ್ಲಸಬೇಕು.  ಈ 

ಸಂಬಂಧ ಪ್ರ ತಿ ವಾಡ್ಗನಲ್ಲಲ  ಸಕಾಗರದ್ಧೆಂದ್ ಹೆಚುಚ  ಪ್ರ ಭಾವಶಲ್ಲಯಾಗಿ ಸ್ವವಗಜನಿಕರಿಗೆ 

ತಿಳಿಯಪ್ಡಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನನ  ಮಾಡಬೇಕು.   

ಮಳೆ ಕಯುಲ  ಉಪ್ಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಕಾಗರವು ಶೇಕಡಾ 18 ರಷ್ಟಟ  ಜ.ಎಸ.ಟ್ಟ.ಯನ್ನನ  

ವಧಿಸುತಿು ದ್ದ.  ಇದ್ಯ ಸರಿಯೇ?  ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಸಕಾಗರಕೆಕ  ತಿಳಿಯಪ್ಡಿಸಬೇಕು.  ನೈಸಗಿಗಕ 

ಸಂಪ್ನೂಮ ಲಗಳಿೆಂದ್ ನಿೋರು ಬರುತು ದ್ದ.  ಈಗೆೆ  ಒೆಂದ್ಯ ಗಂಟೆಗಳ ಹಿೆಂದ್ದ ಇಲ್ಲಲ  3 ಇೆಂಚಿನಷ್ಟಟ  

ಮಳೆಯಾಗಿದಿ್ಯ , ವಧಾನಸೌಧದ್ ಆವರಣದ್ಲೆಲ ಲ್ಯಲ  ನಿೋರು ಬಂದ್ಧದ್ದ.  ಶೇಕಡಾ 18 ರಷ್ಟಟ  

ಜ.ಎಸ.ಟ್ಟ.ಯನ್ನನ  ಸಕಾಗರವು ವಧಿಸಬಹುದೇ?  ಸಕಾಗರವು ಜ.ಎಸ.ಟ್ಟ. ಶುಲಕ ವನ್ನನ  

ವಧಿಸದ್ಧದಿ್ ರೆ, ಬಹ್ಳಷ್ಟಟ  ಜನರು ಇದ್ನ್ನನ  ಸ್ವವ ಗತಿಸುತಾು ರೆ.  ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಲ  ಉಪ್ಸಿಿ ತರಿರುವ 

ಸಭಾನಾಯಕರು ಒಬಬ ರಾದ್ರೂ ನನನ  ಮಾತ್ತಗಳನ್ನನ  ಕೇಳಿಸಿಕೆಂಡಿಲಲ ವೆಂದಾದ್ರೆ, 

ನನನ ದ್ಯ ಅರಣಯ  ರೋದ್ನವಾಗುತು ದ್ದ.   

 

 ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ಸದ್ಸಯ ರು ಹೇಳುತಿು ರುವುದ್ಯ ರ್ಚನಾನ ಗಿದ್ದ. 

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಎಲ.ಭೋಜೇಗೌಡ(ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ಹಾಗ್ರದ್ರೆ, ನಾನ್ನ ರ್ಚನಾನ ಗಿಲಲ ವೇ?  ಶೇಕಡಾ 18 ರಷ್ಟಟ  ಜ.ಎಸ.ಟ್ಟ.ಯನ್ನನ  ವಧಿಸುವುದ್ಯ 

ಎಷ್ಟ ರಮಟ್ಟಟ ಗೆ ಸರಿ ಎನ್ನನ ವ ಅೆಂಶ್ವನ್ನನ  ಸಕಾಗರವು ಬಹ್ಳ ಗಂಭಿೋರವಾಗಿ 

ಪ್ರಿಗಣಿಸಬೇಕು.  ಜನೋಪ್ಯೋಗಿ ಸೌರಶ್ಕು  ಉಪ್ಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಕಾಗರವು ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟಟ  

ಜ.ಎಸ.ಟ್ಟ.ಯನ್ನನ  ವಧಿಸಿದ್ದ.  ದ್ದಹ್ಲ್ಲ ಸಕಾಗರವು ಹ್ಳೆಯ ದ್ದಹ್ಲ್ಲ ಭಾಗದ್ಲ್ಲಲ  ಒೆಂದ್ಯ ಮಳೆ 

ಕಯುಲ  ವಯ ವಸಿೆ ಗೆ 50 ಸ್ವವರ ರೂಪ್ರಯಿಗಳ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನನ  ನಿೋಡುತಿು ದ್ದ.  ಅದೇ 
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ರಿೋತಿಯಾಗಿ ಓರಿಸ್ವಸ  ಸಕಾಗರವು 40 ಸ್ವವರ ರೂಪ್ರಯಿಗಳ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನನ  ನಿೋಡುತಿು ದ್ದ.  

ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ನಮಮ  ರಾಜಯ  ಸಕಾಗರವು ಆಲೋಚ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ.  ನೂರಕೆಕ  ನೂರರಷ್ಟಟ  

ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನನ  ರಾಜಯ  ಸಕಾಗರವು ಕಡಲೇ ಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ.  ದ್ಯಮಾಡಿ ಮಳೆ ನಿೋರು 

ಕಯುಲ  ವಚರದ್ಲ್ಲಲ  ಸಕಾಗರವು ಕೋಟ್ಟಯ ೆಂತರ ರೂಪ್ರಯಿಗಳನ್ನನ  ವಯ ಯಿಸಿ, 

ಜ್ಞಹಿರಾತನ್ನನ  ನಿೋಡುವುದ್ಯ ಬೇಡ.  ಇದ್ನ್ನನ  ನಾನ್ನ ವೈಯಕು ಕವಾಗಿ ಹೇಳುತಿು ದಿ್ದ ೋನೆ. 

ಸಕಾಗರವು ಕೇವಲ ಪ್ರ ಚರಕಾಕ ಗಿ ಕೋಟ್ಟಯ ೆಂತರ ರೂಪ್ರಯಿಗಳನ್ನನ  ವಯ ಯಿಸುವ ಬದ್ಲು 

ಅದೇ ಹ್ಣವನ್ನನ  ಸಣಣ -ಪುಟ್ಟ  ಮನೆಗಳನ್ನನ  ನಿಮಿಗಸುವವರಿಗೆ ಸಣಣ  ಫಲಟ ರ್್ಗಳನ್ನನ  

ಖ್ರಿೋದ್ಧಸಲು ಅವಕಾಶ್ ನಿೋಡಬೇಕು.  ಜ.ಎಸ.ಟ್ಟ. ಒಳಗೆಂಡಂತೆ, ಒೆಂದ್ಯ ಫಲಟ ರ್್ನ ಬ್ಲೆ 

6,850/- ರೂಪ್ರಯಿಗಳ್ಳಗುತು ವ ಎೆಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  ನಾನ್ನ ಸಂಗರ ಹಿಸಿದಿ್ದ ೋನೆ. ಸಣಣ  

ಮನೆಗಳನ್ನನ  ಹೊೆಂದ್ಧದ್ವರು ಸಣಣ  ಫಲಟ ರ್್ಗಳನಿನ ಟ್ಟ ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನಕೂಲವಾಗುತು ದ್ದ.  

ಈ ರಿೋತಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನನ  ಮಾಡುವ ವಚರದ್ಲ್ಲಲ  ಸಕಾಗರವು ಸವ ಲಪ  ಗಮನವಹಿಸಬೇಕು.   

 

ಎಲ್ಯಲ  ಸಕಾಗರಿ ಕಟ್ಟ ಡಗಳಲ್ಲಲ  ಮಳೆ ನಿೋರು ಕಯುಲ  ವಯ ವಸಿೆ ಗಳ್ಳಗಬೇಕು. 

ಸ್ವವಗಜನಿಕರಿಗೆ ಹೇಳುವ ಮುನನ  ಸಕಾಗರವು ಮಾದ್ರಿಯಾಗಿರಬೇಕು.  ಒೆಂದ್ಯ ವೇಳೆ 

ಸಕಾಗರವು ಇತರರಿಗೆ ಮಾದ್ರಿಯಾಗಿರದ್ಧದಿ್ ರೆ, ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನನ  ಯಾವ ರಿೋತಿಯಾಗಿ 

ಮಾಡುತು ದ್ದ?  ಎಲ್ಯಲ  ಸಕಾಗರಿ ಕಟ್ಟ ಡಗಳ ಮೇಲೆ ಸೌರಶ್ಕು  ಉಪ್ಕರಣಗಳನ್ನನ  ಏಕೆ 

ಅಳವಡಿಸಬ್ದರದ್ಯ?  ಆಗ ವದ್ಯಯ ತ್ನ ಸಮಸೆಯ  ಇರುವುದ್ಧಲಲ .  ಆಟ್ದ್ ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಲ  

ಲಕಾಷ ೆಂತರ ಲ್ಲೋಟ್ರ್್ನಷ್ಟಟ  ಮಳೆ ನಿೋರು ಸಂಗರ ಹ್ವಾಗುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಅಲ್ಲಲ  ಮಳೆ ಕಯುಲ  

ವಯ ವಸಿೆಯನ್ನನ  ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ.  ಆಗ ಮೈದಾನದಳಗಿನ ನಿೋರನ್ನನ  

ಸ್ವಗಿಸಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ.  ಇೆಂತಹ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನನ  ಸಕಾಗರವು ಏಕೆ ಮಾಡುವುದ್ಧಲಲ ?  ಕಲ್ಯಯ ಣ 

ಮಂಟ್ಪ್, ಎಲ್ಯಲ  ಸಕಾಗರಿ ಕಛೇರಿ, ರಾಜಯ ದ್ ಎಲ್ಯಲ  ತಾಲೂಲ ಕು ಮತ್ತು  ಜಲ್ಯಲ  ಕೇೆಂದ್ರ  

ಇತಾಯ ದ್ಧ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಲ  ಮಳೆ ನಿೋರು ಕಯುಲ  ವಯ ವಸಿೆಯನ್ನನ  ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. 

ಈ ವಚರದ್ಲ್ಲಲ  ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನನ  ನಿೋಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವವಗಜನಿಕರನ್ನನ  ಆಕಷ್ಗಸಿ, 

ಉತೆು ೋಜನ ನಿೋಡಬೇಕು.   

 

Retrospective and Prospective ಎೆಂಬ ಅೆಂಶ್ದ್ ಬಗೆೆ  ನಮಮ  ಸೆನ ೋಹಿತರಬಬ ರು 

ಮಾತನಾಡುವ ಸಂದ್ಭಗದ್ಲ್ಲಲ  ಉಲೆಲ ೋಖಿಸಿದ್ರು.  ಒೆಂದ್ಯ ವೇಳೆ ಇದ್ಯ ಹಿೆಂದ್ಧನ 

ದ್ಧನಾೆಂಕದ್ಧೆಂದ್ ಜ್ಞರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ಸ್ವವಗಜನಿಕರಿಗೆ ತ್ತೆಂದ್ರೆಯುೆಂಟ್ಟಗುತು ದ್ದ.  

ಉದಾಹ್ರಣೆಗೆ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ವಯ ಕು  ಈ ಹಿೆಂದ್ದ ಕಟ್ಟ ಡವನ್ನನ  ನಿಮಿಗಸಿದಿ್ ರೆ, 
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ಮಳೆ ನಿೋರು ಕಯುಲ  ವಯ ವಸಿೆಯನ್ನನ  ಅಳವಡಿಸಲು ಮನೆಯ ಒೆಂದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನನ  ಅಥವಾ 

ಕೌೆಂಪಂಡ್ನ್ನನ  ಒಡೆಯುವ ಪ್ರಿಸಿಿ ತಿಯುೆಂಟ್ಟದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ತ್ತೆಂದ್ರೆಯಾಗುತು ದ್ದ.  

ಹ್ಣವುಳಳ ವರು ಹೇಗೋ ನಿಭಾಯಿಸಿಕಳುಳ ತಾು ರೆ ಆದ್ರೆ, ಹ್ಣವಲಲ ದ್ವರ ಕಥ ಏನಾಗಬೇಕು?  

ಹಿೋಗ್ರಗಿ ಸಕಾಗರವು ಇದ್ನ್ನನ  ಮುೆಂಬರುವ ದ್ಧನಗಳಿೆಂದ್ ಜ್ಞರಿಗಳಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಯಲ  ಸಕಾಗರಿ 

ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಲ  ಈ ವಯ ವಸಿೆಯನ್ನನ  ಜ್ಞರಿಗಳಿಸುವುದ್ರಿೆಂದ್ ತ್ತೆಂಬ್ದ ಅನ್ನಕೂಲವಾಗುತು ದ್ದ.  

ಈ ವಯ ವಸಿೆಯನ್ನನ  ಹಿೆಂದ್ಧನ ದ್ಧನಾೆಂಕದ್ಧೆಂದ್ ಜ್ಞರಿಗೆ ತರುವುದ್ರ ಬಗೆೆ  ಸಕಾಗರವು ಸವ ಲಪ  

ಚಿೆಂತನೆಯನ್ನನ  ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ ಎೆಂದ್ಯ ನಾನ್ನ ಈ ಸಂದ್ಭಗದ್ಲ್ಲಲ  ಸಕಾಗರವನ್ನನ  

ವನಂತಿಸುತೆು ೋನೆ.  ಮಳೆ ಕಯುಲ  ವಯ ವಸಿೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಬೋರ್್ವಲ್ಗಳನ್ನನ  ಹಾಕುತಾು ರೆ.  

ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಮಾನಯ  ಕೆ.ಗೋಪ್ರಲಯಯ ನವರಿಗೆ ತಿಳಿದ್ಧದ್ದ; ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ಅವರು ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಸುವ 

ವಾಡ್ಗಗಳಲ್ಲಲ  ಈ ರಿೋತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದಿಾರೆ.   

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಗೊೋಪ್ಲಯಾ (ಅಬಕಾರಿ ಸಚ್ಚವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈ 

ವಚರದ್ಲ್ಲಲ  ಹಿರಿಯ ಸದ್ಸಯ ರು ತಮಮ  ಸಲಹೆಗಳನ್ನನ  ನಿೋಡುತಿು ದಿಾರೆ. ಬ್ೆಂಗಳೂರು 

ಮಹಾನಗರ ಪ್ರಲ್ಲಕೆಯ 2017-18ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನ ಆಯವಯ ಯದ್ಲ್ಲಲ  ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರದ್ 

ನಾಗರಿೋಕರಿಗೆ ಅವರುಗಳು ಈಗ್ರಗಲೇ ಮನೆಗಳನ್ನನ  ನಿಮಿಗಸಿದಿ್ಯ , ಮಳೆ ಕಯುಲ  

ವಯ ವಸಿೆಯನ್ನನ  ಅಳವಡಿಸಲು ಸಿಳ್ಳವಕಾಶ್ವಲಲ ವೆಂದ್ರೆ, ಮನೆ ಮುೆಂದ್ಧರುವ ಮೋರಿಯಲ್ಲಲ  

ಅದ್ನ್ನನ  ಅಳವಡಿಸಲು ಆಯಕ  ನಿೋಡಲ್ಯಗಿತ್ತು .  ಈ ಸಂಬಂಧ ಯಾವುದೇ ಒೆಂದ್ಯ ಅಜಗಯು 

ಸಿವ ೋಕೃತಗಳಳ ಲ್ಲಲಲ . 30*40 ಅಥವಾ 20*30 ವಸಿು ೋಣಗದ್ ಅಳತೆಗಳಲ್ಲಲ  ಮನೆಯನ್ನನ  

ನಿಮಿಗಸಿದಿ್ ರೆ, ಅೆಂತಹ್ ಮನೆಗಳಲ್ಲಲ  ಮಳೆ ಕಯುಲ  ವಯ ವಸಿೆಯನ್ನನ  ಅಳವಡಿಸಲು 

ಸಿಳ್ಳವಕಾಶ್ವರಲ್ಲಲಲ .  ಅವರುಗಳಿಗೆ ಮನೆಯ ಮುೆಂದ್ದ ಮಳೆ ಕಯುಲ  ವಯ ವಸಿೆಯನ್ನನ  

ಮಾಡಲು ಆಯಕ  ನಿೋಡಲ್ಯಗಿತ್ತು .   

 

ನನನ  ಕೆಷ ೋತರ ದ್ಲ್ಲಲ ರುವ ಸಕಾಗರಿ ಸೋಪು ಮತ್ತು  ಮಾಜಗಕಗಳ ಕಾಖಾಗನೆಯ ಮುೆಂದ್ದ 

ಶ್ರ ೋ ಬಸವಣಣ , ಶ್ರ ೋ ಬ್ದಲಗಂಗ್ರಧರ ಸ್ವವ ಮಿ ಮತ್ತು  ಶ್ರ ೋ ಸಿದಿ್ ಗಂಗ್ರ ಸ್ವವ ಮಿ ಇವರುಗಳ 

ಪ್ರ ತಿಮ್ಮಗಳನ್ನನ  ಇಡಲ್ಯಗಿದಿ್ಯ , ಅವುಗಳು ಇನ್ನನ  ಅನಾವರಣಗೆಂಡಿರುವುದ್ಧಲಲ .  ಆ ಸಿ ಳವು 

ಬಹ್ಳ ಕೆಟ್ಟ  ಪ್ರಿಸಿ ತಿಯಲ್ಲಲ ತ್ತು . ಅಪ್ರಾಹ್ನ ದ್ ವೇಳೆಯಲ್ಲಲ  ಕೆಲವರು ಆ ಸಿ ಳದ್ಲ್ಲಲ ಯೇ 

ಕುಡಿದ್ಯ, ಮಲಗುತಿು ದಿ್ ರು.  ಆ ಸಿ ಳದ್ಲ್ಲಲ  ಸುಮಾರು 28 ಮಳೆ ಕಯುಲ  ವಯ ವಸಿೆಯನ್ನನ  14 

ಅಡಿ ಆಳದ್ ಮೋರಿಯಳಗೆ ಮಾಡಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ವಧಾನಸೌಧದ್ಲ್ಲಲ  ಎಷ್ಟಟ  

ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದಯೋ ಪ್ರರ ಯಶಃ ಇಷ್ಟಟ  ಪ್ರ ಮಾಣ ಮಳೆ ಆ ಸಿ ಳದ್ಲ್ಲಲ  ಆದ್ರೆ, ಸುಮಾರು 4-5 
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ಅಡಿಗಳಷ್ಟಟ  ನಿೋರು ರಸೆು ಯಲ್ಲಲ  ನಿೆಂತಿರುತಿು ತ್ತು .  ಆದ್ರೆ ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಈ 

ವಯ ವಸಿೆಯಿೆಂದಾಗಿ ನಿೋರು ಸಂಪೂಣಗವಾಗಿ ಮಳೆ ಕಯುಲ  ಗುೆಂಡಿಗಳಿಗೆ ಹೊೋಗುತು ದ್ದ.  

ಅಲ್ಲಲ ನ ಉದಾಯ ನವನವನ್ನನ  ಉಳಿಸುವ ದೃಷ್ಟ ಯಿೆಂದ್ 15 ಸ್ವವರ ಲ್ಲೋಟ್ರ್್ ಸ್ವಮಥಯ ಗದ್ 

ಟ್ಟಯ ೆಂಕ್ನೂನ  ಸಹ್ ಮಾಡಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. ಟ್ಟಯ ೆಂಕನಲ್ಲಲ ರುವ ನಿೋರನ್ನನ  ಉದಾಯ ನವನಕೆಕ  

ಉಪ್ಯೋಗಿಸುವ ವಯ ವಸಿೆಯನೂನ  ಸಹ್ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ದ.  ಪ್ರಲ್ಲಕೆಯ ವತಿಯಿೆಂದ್ ಮಳೆ 

ಕಯುಲ  ವಯ ವಸಿೆಯನ್ನನ  ಅಳವಡಿಸಲು ಆಯಕ  ಕಟ್ಟಟ ಗ ಯಾರಬಬ ರೂ ಸಹ್ ಮುೆಂದ್ದ 

ಬರಲ್ಲಲಲ .  ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದ್ ನಮಮ  ವಾಡಿಗನ ಕೆಲವು 

ಮನೆಗಳಲ್ಲಲ  ಆರ್್.ಸಿ.ಸಿ. ಡೆರ ೈನ್ಗಳನ್ನನ  ಮಾಡುವುದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 50-60 ಅಡಿಗಳಿಗೆ 

ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ಒೆಂದೆಂದ್ಯ ಮಳೆ ಕಯುಲ  ವಯ ವಸಿೆಯನ್ನನ  ಅಳವಡಿಸಬೇಕೆನ್ನನ ವ 

ವಯ ವಸಿೆಯನ್ನನ  ಮಾಡಿಸಲ್ಯಗುತು ದ್ದ.  ಈ ರಿೋತಿಯ ವಯ ವಸಿೆಯು ಈಗ್ರಗಲೇ ಹ್ಲವಾರು 

ಉದಾಯ ನವನ ಮತ್ತು  ಮೈದಾನಗಳಲ್ಯಲ ಗಿದ್ದ.  ಸ್ವವಗಜನಿಕರು ಇತಿು ೋಚಿನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಲ  

ನಿಮಿಗಸುತಿು ರುವ ಮನೆಗಳಲ್ಲಲ  ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ಈ ವಯ ವಸಿೆಯನ್ನನ  ಮಾಡಲೇಬೇಕೆೆಂದ್ಯ 

ಕಾನೂನ್ನ ಜ್ಞರಿಗಳಿಸಿದ್ರೆ, ವಯ ವಸಿೆಯು ರ್ಚನಾನ ಗಿರುತು ದ್ದ.  ನಗರದ್ಲ್ಲಲ ನ ಯಾವುದೇ 

ವಸಿು ೋಣಗದ್ ಹ್ಳೆಯ ಮನೆಗಳ ಮುೆಂದ್ದ ಮೋರಿಗಳನ್ನನ  ಮಾಡುವ ಸಂದ್ಭಗದ್ಲ್ಲಲ  ಈ 

ವಯ ವಸಿೆಯನ್ನನ  ಕಡಾಡ ಯಗಳಿಸಿದಾಗ ಮಾತರ ವೇ, ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಲ  ಮುೆಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳು 

ರ್ಚನಾನ ಗಿ ಇರುತು ವ.  ಈ ಹಿೆಂದ್ದ ಮನಗೆ ವಷ್ಗದ್ ಪ್ರ ತಿದ್ಧನವೂ ನಿೋರಿನ ವಯ ವಸಿೆ  ಇತ್ತು .  ಆಗ 

ತಿಪ್ಪ ಗೆಂಡನಹ್ಳಿಳ ಯ ಜಲ್ಯಶ್ಯವತ್ತು . ಈಗ ತಿಪ್ಪ ಗೆಂಡನಹ್ಳಿಳ ಯ ಭಾಗಶಃ ನಿೋರು 

ಕಲಮ ಶ್ವಾಗಿದ್ದ.  ಈ ಬಗೆೆ  ನಾನ್ನ ಈ ಹಿೆಂದ್ದ 4-5 ವಷ್ಗಗಳ ಕೆಳಗೆ ಧರಣಿ ಮಾಡಿದಿ್ದನ್ನ.  

ಇದ್ರಿೆಂದಾಗಿ ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಸದ್ರಿ ಜಲ್ಯಶ್ಯವನ್ನನ  ಸವ ಚ್ಛ ಗಳಿಸಲು 250 ಕೋಟ್ಟ 

ರೂಪ್ರಯಿಗಳಿಗಿೆಂತ ಹೆಚಿಚ ನ ಅನ್ನದಾನವನ್ನನ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಿ್ಯ , ಆ ಹ್ಣವನ್ನನ  

ಉಪ್ಯೋಗಿಸಿಕೆಂಡು ಈ ಸಂಬಂಧದ್ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತಿು ವ.  ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರದ್ 

ಒೆಂದ್ಯ ಭಾಗದ್ ನಿೋರು ಕಲಮ ಶ್ಗೆಂಡಿದಿ್ ರೆ, ಪ್ರರ ಯಶಃ ಮುೆಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಲ  

ಬೋರ್್ವಲ್ಗಳಲ್ಲಲಯೂ ಸಹ್ ಕಲಮ ಶ್ ನಿೋರನ್ನನ  ನೋಡುವ ಪ್ರಿಸಿಿ ತಿಯುೆಂಟ್ಟಗುತು ದ್ದ.  ಈ 

ದೃಷ್ಟ ಯಿೆಂದಾಗಿ ಸದ್ರಿ ಜಲ್ಯಶ್ಯದ್ ಸವ ಚ್ಛ ತೆಗೆ ಒತು ನ್ನನ  ನಿೋಡಲ್ಯಗಿದ್ದ.  ಈ ಹಿೆಂದ್ದ ಇಡಿೋ 

ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರಕೆಕ  ತಿಪ್ಪ ಗೆಂಡನಹ್ಳಿಳ ಯ ಜಲ್ಯಶ್ಯದ್ಧೆಂದ್ ನಿೋರು ಸರಬರಾಜ್ಞಗುತಿು ತ್ತು . 

ಯಾವಾಗ ತಿಪ್ಪ ಗೆಂಡನಹ್ಳಿಳ  ನಿೋರು ಸಂಪೂಣಗವಾಗಿ ಬರಿದಾಯಿತ್ತೋ, ಆಗ ನಮಮ  

ಭಾಗದ್ ಭಾಗಶಃ ಬೋರ್್ವಲ್ಗಳು ಪ್ರ ತಿ ವಷ್ಗ ಡಿಸೆೆಂಬರ್್ ತಿೆಂಗಳಿನಷ್ಟ ತಿು ಗೆ ನಿೋರು 

ಇಲಲ ದಂತಾಯಿತ್ತ.  ಪ್ರ ಸಕು  ಸ್ವಲ್ಲನಲ್ಲಲ  ಈಗಲೇ ಬೋರ್್ವಲ್ಗಳಲ್ಲಲ  ನಿೋರಿಲಲ ದ್ 
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ಪ್ರಿಸಿಿ ತಿಯನ್ನನ  ನಾವು ಕಾಣುತಿು ದಿ್ದ ೋವ.  ನಮಮ  ಕೆಷ ೋತರ ದ್ಲ್ಲಲ  ಸುಮಾರು 400-500 

ಬೋರ್್ವಲ್ಗಳು ಈಗ್ರಗಲೇ ಬತಿು  ಹೊೋಗಿವ.  ಈ ಮದ್ಲು ಕೇವಲ 300-400 ಅಡಿಗಳಷ್ಟಟ  

ಕರೆದ್ರೆ, ನಿೋರು ದರೆಯುತಿು ತ್ತು .  ಆದ್ರೆ, ಈಗ ನಿೋರು ದರೆಯಲು 1,200 ಅಡಿಗಳಷ್ಟಟ  

ಭೂಮಿಯನ್ನನ  ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದ. ಈ ಕಾರಣದ್ಧೆಂದಾಗಿ ಬ್ೆಂಗಳೂರು, ತ್ತಮಕೂರು 

ಆದ್ಧಯಾಗಿ ರಾಜಯ ದ್ ನಗರ ಪ್ರ ದೇಶ್ಗಳಲ್ಲಲ  ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ಮಳೆ ನಿೋರು ಕಯುಲ  

ವಯ ವಸಿೆಯನ್ನನ  ಅಳವಡಿಸಿದಾಗ ಮಾತರ ವೇ, ಮುೆಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಲ  ನಮಗೆ 

ಅನ್ನಕೂಲವಾಗುತು ದ್ದ.  ಇಲಲ ವೆಂದಾದ್ರೆ, ನಿೋರಿಗೆ ತ್ತೆಂದ್ರೆಯಾಗುತು ದ್ದ.  ಅದ್ರಲೂಲ  

ವಶೇಷ್ವಾಗಿ ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರದ್ಲ್ಲಲ  ಆಹಾರ, ಮನೆ ಇತಾಯ ದ್ಧಗಳಿಗೆ 

ತ್ತೆಂದ್ರೆಯಾಗುವುದ್ಧಲಲ  ಕೇವಲ ನಿೋರಿಗೆ ಮಾತರ ವೇ ತ್ತೆಂದ್ರೆಯಾಗುತು ದ್ದ. ಇದ್ನ್ನನ  

ತಪಿಪ ಸಬೇಕೆೆಂದ್ರೆ, ಮಳೆ ಕಯುಲ  ವಯ ವಸಿೆಯನ್ನನ  ಅಳವಡಿಸುವುದ್ಯ ಚುನಾಯಿತ 

ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಗಳನನ ಳಗೆಂಡಂತೆ ಪ್ರ ತಿಯಬಬ ರ ಕತಗವಯ ವಾಗಿದ್ದ ಎೆಂದ್ಯ ನಾನ್ನ ಈ 

ಸಂದ್ಭಗದ್ಲ್ಲಲ  ಹೇಳಲ್ಲಚಿಛ ಸುತೆು ೋನೆ.   

(ಮುೆಂದ್ಯ)   

(814)/20-9-2021/4-00/ಎಲ್ಎೆಂ/ಬಿಎನ್ಎಸ್ 

 

      ಶಿರ ೋ  ಎಸ್.ಎಲ .ಭೋಜೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ, ಮಾನಯ  ಮಂತಿರ ಗಳು ಬಹ್ಳ 

ಉಪ್ಯುಕು ವಾದ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  ಕಟ್ಟಟ ದಿಾ ರೆ. ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಲ   ಈ ರಿೋತಿ  ಎರಡು-

ಮೂರು ಕಡೆ ಮಾಡಿರುವುದ್ನ್ನನ  ನೋಡಿದಿ್ದ ೋನೆ. ಇನಪ ೋಸಿಸ್ನವರು, ಗ್ರಲ್  ಕಲ ಬ್ನವರು 

ಮತ್ತು  ಬಿಬಿಎೆಂಪಿಯಲ್ಲಲ  ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಅಲೆಲ ಲ್ಯಲ  ಬೋರ್ ವಲ್ಗಳಿಗೆ ಕನೆಟ ಕ್ ಮಾಡಿದಿಾರೆ. 

ಅಲ್ಲಲ   ಬೋರ್್ ವಲ್ಗಳ ಕೇಸಿೆಂಗ್್ ಪೈಪ್ನೆನ  ತೂತ ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಇದ್ಯ ಅವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ. 

ಇದ್ನ್ನನ  ಸಕಾಗರದ್ವರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಬೋರ್್ವಲ್ ಕೇಸಿೆಂಗ್್ ಪೈಪ್್ನ್ನನ   ತೂತ 

ಮಾಡುವುದ್ರಿೆಂದ್  ನೇರವಾಗಿ ಬೋರ್್ವಲ್ಗೆ  ಮಳೆ ನಿೋರು ಹೊೋಗುತು ದ್ದ. ಕಲುಲ  ಮಣುಣ  

ಎಲಲ ವು ಬೋರ್್ವಲ ಒಳಗೆ ಹೊೋಗುತು ದ್ದ ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಫಲಟ ರ್್ ಆಗುವುದ್ಧಲಲ . ಇದ್ಕೆಕ  ಪ್ರಿಹಾರ 

ಎೆಂದ್ರೆ must and should V wire system ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ. V wire system ಮಾಡಿದ್ರೆ 

ಏನಾಗುತು ದ್ದ ಎೆಂದ್ರೆ ಮಳೆಯಿೆಂದ್ ಬಿದಿ್ಧರುವ ನಿೋರು ಕೆಳಗೆ V shape ನಲ್ಲಲ  ಹೊೋಗಿ ಅಲ್ಲಲ  

ಫಲಟ ರ್್ ಆಗುತು ದ್ದ. ಫಲಟ ರ್್ ಆದ್ಮೇಲೆ  ಮತೆು  ಮೂರು ಅಡಿ ಮಣುಣ  ಇರುತು ದ್ದ, ಜಲ್ಲಲ  

ಇರುತು ದ್ದ ಜಲ್ಲಲ  ಒಳಗೆ ನಿೋರು ಹೊೋಗಿ ಮತೆು  ಫಲಟ ರ್್ ಆಗಿ ಕನೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರಿನ ಹಾಗೆ 

ಆಗಿ ಬೋರ್್ವಲ್ ಒಳಗೆ ಹೊೋಗುತು ದ್ದ.  ಈ ರಿೋತಿ ನಾನ್ನ ನನನ  ತ್ತೋಟ್ದ್ಲ್ಲಲ  ಮಾಡಿದಿ್ದ ೋನೆ. It 



«¥À/20.09.2021/133 

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

takes sometime.  ಬಹ್ಳ ರ್ಚನಾನ ಗಿ  ನಿೋರು filter ಆಗಿ ಹ್ರಿದ್ಯ ಹೊೋಗುತು ದ್ದ. ಆ V wire 

system ನ್ನನ  ಮಾಡದ್ದ ಇದಿ್ ರೆ ಕೇಸಿೆಂಗ್್ ಪೈಪ್್ಗೆ  ತೂತ ಮಾಡಿ    ಬಂದ್ಧರುವ ಮಳೆ ನಿೋರು 

ತಕ್ಷಣ  ಒಳಗೆ  ಹೊೋಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ one fine day ಆ ಬೋರ್್ವಲ್ ಕೂಡಾ ಬ್ದಲ ಕ್ 

ಆಗುವುದ್ಕೆಕ  ಅವಕಾಶ್ವದ್ದ. ಕಲುಲ -ಮಣುಣ  ಎಲ್ಯಲ  ಅದ್ರಲ್ಲಲ  ಹೊೋಗಿ ಬೋರ್್ವಲ್ ಎಲ್ಯಲ  

ಹಾಳ್ಳಗುತು ದ್ದ. ಹಾಗ್ರಗಿ V wire system ನ್ನನ  ಎಲ್ಯಲ  ಸಕಾಗರಿ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಲ  ಮಾಡಿ. ಆ ರಿೋತಿ 

ವಯ ವಸಿೆ  ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿೋವು ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ. Fire extinguisher clearance  

ಎಲ್ಯಲ  ಖಾಸಗಿ ಕಟ್ಟ ಡ ಹಾಗೂ ಶಲೆಗಳಿಗೆ ಕಡಬೇಕು ಎೆಂದ್ಯ ಆಗಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಸಕಾಗರಿ 

ಶಲೆಗಳಿಗೆ ಇಲಲ ವಂತೆ  ಏಕೆೆಂದ್ರೆ ಸಕಾಗರಿ ಶಲೆಗಳಿಗೆ  ಸುಪಿರ ೋಮ್ ಕೋಟ್ಗ ಆದೇಶ್  

ಅನವ ಯಿಸುವುದ್ಧಲಲ ವಂತೆ. ಈ ವಚರ ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳಿಗೂ ಗತ್ತು .  ಇದ್ಯ ಯಾವ 

ರಿೋತಿಯ ಪ್ದಿ್ ತಿ? ಈ ಬಿಲ್ ತರುವುದ್ಕಕ ೆಂತ  ಮುೆಂರ್ಚ  ನಿಮಮ  ಮನೆಯನ್ನನ  ಮದ್ಲು  ಸವ ಚ್ಚ  

ಮಾಡಬೇಕು. ನನನ  ಮನೆಯಲ್ಲಲ  ಈ ರಿೋತಿ ಮಾಡಿದಿ್ದ ೋನೆ. ತಾವು ಎಲಲ ರೂ ಈ ರಿೋತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 

ಒಳೆಳ ಯದಾಗುತು ದ್ದ ಇದ್ಕೆಕ  ಎಲಲ ರೂ ಪೊರ ೋತಾಸ ಹ್ವನ್ನನ   ಕಡಿ ಎೆಂದ್ರೆ ಜನರು ಬ್ೆಂಬಲ 

ಕಡುತಾು ರೆ. ನನನ  ಮನೆಯಲ್ಲಲ  ನಾನ್ನ ಮದ್ಲು ಮಾಡದ್ದ ಇದಿ್ ರೆ ಹೇಗ್ರಗುತು ದ್ದ. ಈ ಬಿಲ್ 

ಬಹ್ಳ ಉಪ್ಯುಕು ವಾಗಿದ್ದ. ಇೆಂತಹ್ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನನ  ತಂದ್ಯ ಜನರಿಗೆ enlighten ಮಾಡಿ 

ಒತಾು ಯದ್ಧೆಂದ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ. ನಮಮ  ಸಂಸಕ ಿತಿಯೇ ಹಾಗೆ ಇದ್ದ. ಒಳೆಳ ಯದಾಗುತು ದ್ದ 

ಮಾಡಿ ಎೆಂದ್ಯ ಸುಮಮ ನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಕೇಳುವುದ್ಧಲಲ . ಬಿಲ್ ತರದ್ಯೇ ಮಾಡಬಹುದ್ಯ. 

ಆದ್ರೆ ತಂದ್ಧದಿ್ಧ ರಿ ಒಳೆಳ ಯದ್ಯ, ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿದ್ದ. ಈಗಲೂ ಕಾಲ ಮಿೆಂಚಿಲಲ . 

ಬ್ೆಂಗಳೂರು, ಜಲ್ಯಲ  ಕೇೆಂದ್ರ ,ಗಳು ಹಾಗೂ ತಾಲೂಲ ಕುಗಳಲ್ಲಲ  ಸಹ್ ಮುೆಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಲ  we 

are all going to fight only for drinking water.  ಆಹಾರ ಸಿಗುತು ದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಕುಡಿಯುವ 

ನಿೋರು ಸಿಗುವುದ್ಧಲಲ . ಮುೆಂದ್ಧನ ಪಿೋಳಿಗೆಗೆ ಒಳೆಳ ಯದಾಗಬೇಕು, ಪ್ರಿಸರ ಉಳಿಯಬೇಕು 

ಎನ್ನನ ವ ದೃಷ್ಟ ಯಿೆಂದ್ ಈ ಬಿಲ್ ತರುವ ಮುಖಾೆಂತರ ಜನರನ್ನನ  enlighten ಮಾಡಬೇಕು. 

ನಾನ್ನ ಹೇಳಿದ್ ಎಲ್ಯಲ  system ಹಾಗೂ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ encourage  ಮಾಡಲು banks 

subsidy  ಕಡಬೇಕು. ಸ್ವವರಾರು ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ  ಕಡುವುದ್ಕೆಕ  ಪ್ಲ ೆಂಬರ್್ಗಳನ್ನನ  ನೇಮಕ 

ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ. ಮಾನಯ  ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ ಗಳ್ಳದ್ ಶ್ರ ೋ ನರೇೆಂದ್ರ  ಮೋದ್ಧಜಯವರ 

ಆಶ್ಯವಾಗಿರುವ skilled labour ಇರಬೇಕು ಎನ್ನನ ವ ಆಶ್ಯವನ್ನನ  ಈಡೇರಿಸಬೇಕು. 

Technically skilled  ಆಗಿರುವಂತಹ್ ಮೂರರಿೆಂದ್ ನಾಲುಕ  ಜನ ಇದ್ರಲ್ಲಲ  ಬರುತಾು ರೆ.  

ಅವರಿಗೆಲ್ಯಲ  ತರಬೇತಿ ಕಟ್ಟ ರೆ ಸಕಾಗರದ್ಧೆಂದ್ ಉತು ಮವಾದ್ ಕೆಲಸವಾಗುತು ದ್ದ. ಆ 

ರಿೋತಿಯಾಗಬೇಕು ಎೆಂದ್ಯ ಹೇಳಿ ಈ ಬಿಲ್ನ್ನನ  ನಾನ್ನ ಅತಯ ೆಂತ ಸಂತ್ತೋಷ್ದ್ಧೆಂದ್  ಸಿವ ೋಕಾರ 
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ಮಾಡುತೆು ೋನೆ ಮತ್ತು  ಬಿಲ್ ಪ್ರಸ್ ಆಗಬೇಕು ಎೆಂದ್ಯ ಹೇಳುತೆು ೋನೆ. ಮಾತನಾಡಲು ನನಗೆ 

ಅವಕಾಶ್ ಕಟ್ಟಟ ದ್ಕಾಕ ಗಿ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಂದ್ಧಸಿ, ನನನ  ಮಾತನ್ನನ  ಕೇಳಿದ್ ಎಲಲ ರಿಗೂ 

ಧನಯ ವಾದ್ಗಳನ್ನನ  ಹೇಳಿ ನನನ  ಮಾತ್ತಗಳನ್ನನ  ಮುಕಾು ಯಗಳಿಸುತೆು ೋನೆ.  

     ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೋಸ್ವಾ ಮ(ರ್ನಮನರ್ದಾಶನ ಹೊಂದ್ರದವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೆ,  

ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ್ ಕಟ್ಟಟ ದಿ್ಕಾಕ ಗಿ ಧನಯ ವಾದ್ಗಳು. ಮಳೆ ನಿೋರು ಕಯುಲ  ಸಂಗರ ಹ್ 

ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟ ೆಂತೆ ಈ ಬಿಲ್ನ್ನನ  ತಂದ್ಧದಿಾರೆ. ಇದ್ಕಾಕ ಗಿ model ಏನಾದ್ರೂ 

ತಯಾರು ಮಾಡಿದಿಾರೆಯೇ ಎನ್ನನ ವುದ್ನ್ನನ  ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಇದ್ರಲ್ಲಲ  ಯಾವ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ  

ಅಳವಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಎನ್ನನ ವುದ್ನ್ನನ  ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಬೇರೆ-ಬೇರೆ ದೇಶ್ದ್ವರು ಬಳಸಿರುವಂತಹ್ 

ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನವನ್ನನ , ಸಂಶ್ೋಧನೆಯನ್ನನ  ಇಲ್ಲಲ  ಬಳಸಲ್ಯಗಿದ್ದಯೇ ಎನ್ನನ ವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ   

ಕಡಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ಕೇಳುತೆು ೋನೆ. ನಮಮ  ಸೆನ ೋಹಿತರಾದ್ ಶ್ರ ೋ ಎಸ.ಎಲ್.ಭೋಜೇಗೌಡರು ಹೇಳಿದ್ 

ಹಾಗೆ  ಸಕಾಗರಿ ಕಟ್ಟ ಡಗಳಲ್ಲಲ  ಇದ್ನ್ನನ  ಬಳಸಿಕೆಂಡರೆ ಇಡಿೋ ವಷ್ಗ ಬೇಕಾದ್ಷ್ಟಟ  ನಿೋರಿನ  

ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತು ದ್ದ ಎನ್ನನ ವುದ್ಯ ನನನ  ಭಾವನೆ. ನಾವಲಲ ರೂ  ಬೇರೆ-ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿೆಂದ್ 

ಬಂದ್ಯ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಲ  ನೆಲೆಸಿರುವ ನಿವಾಸಿಗಳು. ನಾವು ನಮಮ ದ್ದ ಕತಗವಯ  ಮತ್ತು  

contribution ನ್ನನ  ನಗರದ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಗೆ ಕಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ.   ಕಾವೇರಿ ನದ್ಧಯಿೆಂದ್ 

ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರಕೆಕ  ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರನ್ನನ  ಒದ್ಗಿಸಲು ಫೇಸ್ ೧,೨,೩,೪,೫ ನಲ್ಲಲ    

ಕಾಯಗಗಳು ನಡೆಯುತಿು ದ್ದ. ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಇೆಂದ್ಯ ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರಕೆಕ  ಒಟಟ  ೧೮ ಟ್ಟಎೆಂಸಿ 

ನಿೋರು ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತಿು ದ್ದ. ಇದ್ರ ಹಿನನ ಲೆಯನ್ನನ  ನಾವು ತಿಳಿದ್ಯಕಳಳ ಬೇಕು. ಕಾವೇರಿ 

ಜಲವವಾದ್ ನಾಯ ಯಾಧಿೋಕರಣ ನಮಗೆ ಕಟ್ಟಟ ರುವುದ್ಯ ಕೇವಲ ೧.೭೫ ಟ್ಟಎೆಂಸಿ ನಿೋರನ್ನನ . 

ಇದ್ಕೆಕ  ಕಾರಣ ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದ್ ವಸಿು ೋಣಗ ಎಷ್ಟಟ  ಇದ್ದ ಅದ್ರ ಮೂರನೇ ಒೆಂದ್ಯ 

ಭಾಗ ಕಾವೇರಿ ಕಣಿವಯಲ್ಲಲ  ಬರುತು ದ್ದ.  ಅದ್ಕಾಕ ಗಿ 1/3 ಭಾಗವಾಗಿ  ೧.೭೫ ಟ್ಟಎೆಂಸಿ ನಿೋರನ್ನನ  

ಕಟ್ಟಟ ದಿಾರೆ. ಈ ವಚರವನ್ನನ  ರಾಜಯ  ಸಕಾಗರ ಸುಪಿರ ೋಮ್ ಕೋಟ್ಗಗೆ ತೆಗೆದ್ಯಕೆಂಡು 

ಹೊೋದಾಗ  ಸುಪಿರ ೋಮ್ ಕೋಟ್ಗ ರಾಷ್ಟ ಿೋಯ ಜಲನಿೋತಿಯಲ್ಲಲ  ಕುಡಿಯವ ನಿೋರಿಗೆ ಪ್ರ ಥಮ 

ಆದ್ಯ ತೆ  ಆದಿ್ ರಿೆಂದ್ ನಾಯ ಯಾಧಿೋಕರಣ ಮಾಡಿರುವ ತಿೋಪುಗ ಕಡಿಮ್ಮ ಇದ್ದ  ಎೆಂದ್ಯ ಮತೆು  

ಹೆಚುಚ ವರಿಯಾಗಿ ೪.೭೫ ಟ್ಟಎೆಂಸಿ ನಿೋರನ್ನನ  ಕಟ್ಟಟ ದ್ದ. ಇದ್ಯವರೆಗೆ ನಮಗೆ ದರಕರುವುದ್ಯ 

೬.೭೫ ಟ್ಟಎೆಂಸಿ ನಿೋರು ಮಾತರ .  ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ೧೮ ಟ್ಟಎೆಂಸಿ ನಿೋರನ್ನನ  

ಉಪ್ಯೋಗಿಸುತಿು ದಿ್ದ ೋವ. ಅೆಂದ್ಧನ ಸುಪಿರ ೋಮ್  ಕೋಟ್ಗ ಆದೇಶ್ದ್ಲ್ಲಲ  ಪ್ರಿಗಣನೆ  ಮಾಡುವ  

ಸಂದ್ಭಗದ್ಲ್ಲಲ  ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರದ್ಲ್ಲಲ  ೯೦ ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯಯ  ಇತ್ತು . ಇವತ್ತು  ಬ್ೆಂಗಳೂರು 

ಜನಸಂಖ್ಯಯ   ೧.೩೫ ಕೋಟ್ಟ ಇದ್ದ. ಮುೆಂದ್ದ ೨೦೪೪ನೇ ಸ್ವಲ್ಲಗೆ ಸುಮಾರು ೩ ಕೋಟ್ಟ ಜನಸಂಖ್ಯಯ  



«¥À/20.09.2021/135 

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

ಆಗಬಹುದ್ಯ. ಅವತ್ತು  ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರಿಗ್ರಗಿ ಸುಮಾರು ೬೦ ಟ್ಟಎೆಂಸಿ ನಿೋರು ಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ.  

ಈ ದೃಷ್ಟ ಯಲ್ಲಲ  ತೆಗೆದ್ಯಕೆಂಡ ಮೇಕೆದಾಟ ಯೋಜನೆ ಯಾವುದ್ದ ಸಕಾಗರ ಬರಲ್ಲ 

ನಡೆಯುತು ಲೆ ಇದ್ದ.  ನಮಮ  ಮಾಜ ಪ್ರ ಧಾನಿಗಳ್ಳದ್ ಶ್ರ ೋ ಎಚ್್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡರ 

ಕಾಲದ್ಧೆಂದ್ಲೂ ಇದ್ಯ ನಡೆಯುತು ಲೇ ಇದ್ದ. ಮಾನಯ  ಶ್ರ ೋ ಎಚ್್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡರು ಪ್ರ ಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಗಳ್ಳಗಿದಿಾ ಗ ಮತ್ತು  ಶ್ರ ೋ ಕರುಣಾನಿಧಿಯವರು  ತಮಿಳುನಾಡಿನ 

ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ್ಳಗಿದಿ್  ಸಮಯದ್ಲ್ಲಲ  ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನನ  ಏಕೆ multi purpose 

ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ಬ್ದರದ್ಯ ಎೆಂದ್ಯ  ಚ್ರ್ಚಗ ಆಗಿತ್ತು . ಈ ಯೋಜನೆಯಿೆಂದ್ 

ಬರುವ ನಿೋರನ್ನನ  ಎರಡು ರಾಜಯ ಗಳು ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರಿಗ್ರಗಿ ಉಪ್ಯೋಗಿಸಿಕಳುಳ ವುದ್ಯ 

ಮತ್ತು  ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಉತಾಪ ದ್ನೆಯಾದ್ ಜಲ ವದ್ಯಯ ತ್ನ್ನನ  ಎರಡು ರಾಜಯ ಗಳು 

ಹಂಚಿಕಳುಳ ವುದ್ಯ ಎೆಂದ್ಯ ತಿೋಮಾಗನವಾಗಿತ್ತು . ಆದ್ರೆ ಅದ್ಯ ಬೇರೆ-ಬೇರೆ ಕಾರಣಕೆಕ  

ಆಗಲ್ಲಲಲ . ಇವರಿಗೂ ತಿೋಮಾಗನ ಮಾಡಲು ಆಗಲ್ಲಲಲ  ಮತ್ತು   ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಲ ರುವ 

ಡಿಎೆಂಕೆ ಪ್ಕ್ಷದ್ಧೆಂದ್ ನಾನಾ ರಾಜಕೋಯ ಕಾರಣದ್ಧೆಂದ್ ಇದ್ಯ ಆಗಲ್ಲಲಲ . ೨೦೧೮ನೇ 

ಸ್ವಲ್ಲನಲ್ಲಲ ಯು ವಸ್ವು ರವಾದಂತಹ್ ವಸರ ೃತ  ಯೋಜನಾ ವರದ್ಧಯನ್ನನ  ತಯಾರು ಮಾಡಿ 

ಸಕಾಗರ ಕೇೆಂದ್ರ   ಸಕಾಗರದ್ Central Water Commission (CWC) ಗೆ  ತಲುಪಿಸಿದ್ದ. ಆ ನಂತರ 

ಒೆಂದ್ಯ terms of references ನ್ನನ  ತಯಾರು ಮಾಡಿ ರಾಜಯ  ಸಕಾಗರ ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಕಾಗರದ್ 

ಪ್ರಿಸರ ಮತ್ತು  ಹ್ವಾಮಾನ ಇಲ್ಯಖ್ಯಗೆ ಸಲ್ಲಲ ಸಿದ್ದ.  ಅಲ್ಲಲ  ಇರುವ  ತಜ್ಞರು ಏನ್ನ 

ತಕರಾರುಗಳನ್ನನ  ಎತಿು ದಿಾರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಯಲ  ರಿೋತಿಯ ವರದ್ಧಯನ್ನನ  ಕಡಲ್ಯಗಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ 

ಇದ್ಯವರೆಗೆ ಕೇೆಂದ್ರ  ಮಂತಾರ ಲಯದ್ಧೆಂದ್ (CWC)   ನಿೆಂದ್ ಪ್ರಿಸರ ಮತ್ತು  ಹ್ವಾಮಾನ 

ಇಲ್ಯಖ್ಯಯಿೆಂದ್ ನಮಗೆ ಅನ್ನಮತಿ ದರಕರುವುದ್ಧಲಲ . ಇದ್ಯ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದ್ಯಕೆಂಡಿದ್ದ.  

ಇದ್ಯ ದರೆಯದ್ಧದಿ್ ರೆ ಮುೆಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಲ  ಬಹ್ಳ  ಕಷ್ಟ ವಾಗಬಹುದ್ಯ. ಇದ್ಯ ಅಲಲ ದ್ದ 

ಬೇರೆ alternative ಆಗಿ ಎತಿು ನ ಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಲ  24.1 ಟ್ಟಎೆಂಸಿ  ನಿೋರು ಸಿಗುತು ದ್ದ ಎೆಂದ್ಯ 

ಯೋಜನೆ ಅೆಂದಾಜು ಮಾಡಿ ಅದ್ನ್ನನ   ಗುರುತಾವ ಕಷ್ಗಣೆ ಕಾರಣಕಾಕ ಗಿ 261 ಕ.ಮಿೋ ದೂರ 

ತರಲ್ಯಗಿದ್ದ. ಮೂಲತ: ಈ ಯೋಜನೆ ನಿೋರನ್ನನ  ಚಿಕಕ ಬಳ್ಳಳ ಪುರ ಮತ್ತು  ಕೋಲ್ಯರ  

ಜಲೆಲ ಗಳಿಗೆ; ಇಲ್ಲಲ  ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರಿನ ಸಮಸೆಯ  ಇದ್ದ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ  0.೮ ಟ್ಟಎೆಂಸಿ ನಿೋರನ್ನನ    

ಹೆಸರಘಟ್ಟ ಕೆ ತ್ತೆಂಬಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು  ೩.೮ ಟ್ಟಎೆಂಸಿ ನಿೋರನ್ನನ   ತಿಪ್ಪ ಗೆಂಡನಹ್ಳಿಳ  ಕೆರೆಗೆ 

ತ್ತೆಂಬಿಸಬೇಕು ಎನ್ನನ ವ ಕಾಯಗಕರ ಮ ಅದ್ರಲ್ಲಲ  ಇದ್ದ.  ಮೇಲಿೆಂಡೆಯಲ್ಲಲ ರುವ ಎಲಲ ರೂ 

ಅರಿತ್ತಕಳಳ ಬೇಕು.  ನಾವು ಮೂಲತ: ಬೇರೆ-ಬೇರೆ ಹ್ಳಿಳ ಗಳಿೆಂದ್ ಬಂದ್ವರು ಇದ್ರ 

ಪ್ರರ ಮುಖ್ಯ ತೆಯನ್ನನ  ಅರಿಯಬೇಕಾಗಿದ್ದ. ಈ ದೃಷ್ಟ ಯಲ್ಲಲ  ಮೇಕೆದಾಟ ಯೋಜನೆ , ಕೃಷ್ಟಣ  
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ಮೇಲಿೆಂಡೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟ ೆಂತೆ ಮತ್ತು  ಮಹ್ದಾಯಿ ಯೋಜನೆಗೆ 

ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟ ೆಂತೆ ಮಾನಯ  ರಾಜಯ ಪ್ರಲರನ್ನನ  ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳನ್ನನ  ಭೇಟ್ಟ ಮಾಡಿ 

Memorandum ನ್ನನ  ಕಟ್ಟಟ ದಿ್ದ ೋವ. ದ್ಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಯಲ  ಯೋಜನೆಗಳನ್ನನ  ಸಕಾಗರ 

ಕಾಯಗಗತ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಕಾಗರ ಕೇೆಂದ್ರ ಕೆಕ  ಸವಗಪ್ಕ್ಷಗಳ ನಿಯೋಗವನ್ನನ  

ತೆಗೆದ್ಯಕೆಂಡು ಹೊೋಗಬೇಕು. ಎಲ್ಯಲ  ಪ್ಕ್ಷದ್ವರು ಇದ್ಕೆಕ  ಬ್ೆಂಬಲವನ್ನನ  ಕಡುತೆು ೋವ. 

ಮೇಕೆದಾಟ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಕಾಗರ ಪ್ರರ ಮುಖ್ಯ ತೆಯನ್ನನ  ಕಡಬೇಕು.  ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರಕೆಕ  

ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರಿನ ಪೂರೈಕೆಯಾದ್ರೆ ರಾಜಯ  ಸಕಾಗರದ್ ಬಕಕ ಸಕೆಕ  ವವಧ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಲ  

ಅೆಂದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ, ಪ್ರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಲ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಹ್ಣ ಬರುತು ದ್ದ. ದೇಶ್ದ್, 

ರಾಜಯ ದ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಾಗುತು ದ್ದ. ಈ ದೃಷ್ಟ ಯಲ್ಲಲ  ಈ ಬಿಲ್ನ್ನನ  ನಾನ್ನ ಸಮಥಗನೆ 

ಮಾಡುತೆು ೋನೆ. ಸಕಾಗರ ಈ ದ್ಧಸೆಯಲ್ಲಲ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಕರ ಮ ವಹಿಸಬೇಕೆೆಂಬುದ್ಯ ನನನ  

ಕೋರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ.  

                                                  (ಮುೆಂದ್ಯ)  

(815)20-09-2021(04-10)bsd-bns 

 ಶಿರ ೋ ಎಂ. ರ್ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮಖಾ  ಸಚೇತ್ಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಸಕಾಗರವು ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಿೋರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು  ಗ್ರರ ಮಸ್ವರ ಚ್ರಂಡಿ 

ವಯ ವಸಿೆ  ತಿದಿ್ಯಪ್ಡಿ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ತಂದ್ಧರುವುದ್ಯ ಒೆಂದ್ಯ ಕಡೆ ಒಳೆಳ ಯದಾಗಿದಿ್ಯ , 

ಇದ್ರಲ್ಲಲ ರುವ ನೂಯ ನತೆಗಳನ್ನನ  ಸರಿಪ್ಡಿಸಿಕೆಂಡರೆ ಪ್ರಸ್ ಮಾಡಲು ನಾವೂ ಸಹ್ಕಾರ 

ಕಡುತೆು ೋವ. ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರವನ್ನನ  ಶ್ರ ೋಯುತ ಕೆೆಂಪೇಗೌಡರು ಕಟ್ಟಟ ದಾಗ ಒೆಂದ್ಯ ಹ್ಳಿಳ ಗೆ 

ಒೆಂದ್ಯ ಕೆರೆ ಎೆಂದ್ಯ ಸುಮಾರು ೫೦೦ ಕೆರೆಗಳನ್ನನ  ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಲ  ಸಿ್ವಪ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. 

ಅೆಂದ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನಭವ ಇತ್ತು . ಬ್ೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿೋರಿನ ಮೂಲ ಇಲಲ , ನದ್ಧಗಳು 

ಹಾಗೂ ಸಮುದ್ರ  ಇಲಲ  ಎೆಂದ್ಯಕೆಂಡು ಕೇವಲ ಮಳೆ ನಿೋರನ್ನನ  ನಂಬಿಕೆಂಡು 

ಕೆರೆಕಟೆಟ ಗಳನ್ನನ  ತ್ತೆಂಬಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತರ  ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರಕೆಕ  ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರು 

ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತು ದ್ದ ಎೆಂದ್ಯ ಮುೆಂದಾಲೋಚ್ನೆ ಮಾಡಿ ಮಾನಯ  ಕೆೆಂಪೇಗೌಡರು 

ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರವನ್ನನ  ಕಟ್ಟಟ ರುವುದ್ಯ ಇತಿಹಾಸವಾಗಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರ 

ಬ್ಳೆಯುತಾು  ಇವತಿು ನ ಪ್ರಿಸಿಿ ತಿಯಲ್ಲಲ  ಇಡಿೋ ಪ್ರ ಪಂಚ್ದ್ಲ್ಲಲ  ಬ್ೆಂಗಳೂರು ತನನ ದೇ ಆದ್ 

ಪ್ರ ಖಾಯ ತಿಯನ್ನನ  ಪ್ಡೆದ್ಧದ್ದ. ಇೆಂದ್ಯ I.T. City, silicon valley ಎೆಂದ್ದಲ್ಯಲ  ಹೇಳುತೆು ೋವ, 

ಬ್ೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ಷ್ಟಟ  industry ಗಳು, University ಗಳು ಕಾಖಾಗನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲಲ ವೂ 
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ಬಂದ್ಧವ. ಅದ್ರಂತೆ ದೇಶ್-ವದೇಶ್ಗಳಿೆಂದ್ ವಲಸೆ ಬಂದ್ ಜನರೂ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ನಾಡಿನ 

ಸುತು ಮುತು  ವಾಸ ಮಾಡುತಿು ರುವುದ್ನ್ನನ  ನಾವು ನೋಡುತಿು ದಿ್ದ ೋವ. ಒೆಂದ್ಯ ಕಾಲದ್ಲ್ಲಲ  ಕೇವಲ 

ಕೆರೆಗಳನ್ನನ  ಅವಲಂಬಿಸಿ ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರಿನ ವಯ ವಸಿೆ  ಇತ್ತು . ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು  ನಮಮ  ಮಿತರ ರು 

ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಕಾವೇರಿ ನಿೋರನ್ನನ  ನೂರಾರು ಕ.ಮಿೋಗಳಿೆಂದ್ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತರುತಿು ದಿಾರೆ, 

ಮದ್ಲನೆ ಹಂತ, ಎರಡನೇ ಹಂತ ಎೆಂದ್ಯ ಇವತ್ತು  ಐದ್ಯ ಹಂತಗಳಲ್ಲಲ  ನಿೋರನ್ನನ  

ತರುತಿು ದಿ್ರೂ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸ್ವಕಾಗುತಿು ಲಲ . ನಮಮ  ಮಾನಯ  ಭೋಜೇಗೌಡರು ಹೇಳಿದಂತೆ 

ಒೆಂದ್ಲಲ  ಒೆಂದ್ಯ ದ್ಧವಸ ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರಿಗೆ ಹೊಡೆದಾಟ್ ಅಥವಾ ಹೊೋರಾಟ್ ಆಗುವ 

ಪ್ರಿಸಿಿ ತಿಯನ್ನನ  ಬಹ್ಳ ಹ್ತಿು ರದ್ಲ್ಲಲ  ನಾವು ಕಾಣುತೆು ೋವ. ನಮಮ  ಮುೆಂದ್ಧನ ಪಿೋಳಿಗೆಗೆ ಇೆಂತಹ್ 

ಕೆರೆ, ಇೆಂತಹ್ ಕುೆಂಟೆ ಅಥವಾ ಕಾಲುವ ಇತ್ತು  ಎೆಂದ್ಯ ಫೋಟೋದ್ಲ್ಲಲ  ತ್ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ. 

Practical ಆಗಿ ಇವುಗಳನ್ನನ  ತ್ತೋರಿಸುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗುವುದ್ಧಲಲ . ಈ ರಿೋತಿ ದಡಡ  ದಡಡ  

builder ಗಳು ಸ್ವವರಾರು ಎಕರೆ ಕೆರೆಗಳ ಜಮಿೋನ್ನಗಳನ್ನನ  ಒತ್ತು ವರಿ ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದಿಾರೆ. 

ಇೆಂತಹ್ ಕೆರೆಗಳು ಒತ್ತು ವರಿಯಾಗಿರುವುದ್ನ್ನನ  ಬಿಡಿಸಿಕಳಿಳ  ಎೆಂದ್ಯ ಎಲ್ಯಲ  ಸಕಾಗರಗಳ 

ಮೇಲೆ ಒತು ಡವನ್ನನ  ತಂದ್ರೂ ಬಿಡಿಸಿಕಳಳ ಲು ಸಕಾಗರಗಳಿಗೆ ಆಗುತಿು ಲಲ . ಯಾವುದೋ 

ಕಾಣದ್ ಕೈಗಳ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಲ  builder ಗಳು ಪ್ರ ಭಾವವನ್ನನ  ಬಿೋರಿ ಪ್ರ ಬಲರಾಗಿದಿಾರೆ. 

ಉದಾಹ್ರಣೆಗೆ revenue department ನಲ್ಲಲ ನ ಕೆರೆಗಳ ವಸಿು ೋಣಗದ್ ದಾಖ್ಲೆಗಳು ನಮಮ  ಹ್ತಿು ರ 

ಇವ. ಅವುಗಳನ್ನನ  ಸವಗ ಮಾಡಿದಾಗ ೬೦ ರಿೆಂದ್ ೭೦% ಕೆರೆಗಳ ಜಮಿೋನ್ನ ಮಾತರ  ಸಿಗುತಿು ದಿ್ಯ , 

ಉಳಿದ್ ಜ್ಞಗ ಕಣುಣ  ಮುೆಂದ್ದಯೇ encroachment ಆಗಿದ್ದ. ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಅದ್ನ್ನನ  

ಬಿಡಿಸಿಕಳುಳ ವುದ್ಕೆಕ  ಆಗುತಿು ಲಲ . ಒೆಂದ್ಯ ಕಾಲದ್ಲ್ಲಲ  ಬ್ೆಂಗಳೂರನ್ನನ  ಸ್ವಕದ್ ಕೆರೆಗಳು 

ಕಲುಷ್ತದ್ಧೆಂದ್ ತ್ತೆಂಬಿ ತ್ತಳುಕಾಡುತಿು ವ. ಯಾವ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಲ  ದ್ನಕರುಗಳು ನಿೋರು 

ಕುಡಿಯಲು ಸ್ವಧಯ ವಲಲ ದಂತಹ್ ಪ್ರಿಸಿಿ ತಿ ನಿಮಾಗಣವಾಗಿದ್ದ. ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ waste water 

ಪೂತಿಗಯಾಗಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಹೊೋಗುತಿು ದ್ದ. ಎಲಲ ರೂ BWSSB ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡುತಾು ರೆ. 

ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಿೆಂದ್ ಬರುವ sewage water ಅನ್ನನ  ಶುದಿ್ಧ ೋಕರಣ ಮಾಡಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ 

ಬಿಡಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ಹೇಳುತಾು ರೆ. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟ ೋ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ sewage water ಅನ್ನನ  

ಬಿಟ್ಟಟ ರುವ ಉದಾಹ್ರಣೆ ಇವ. ನಾನ್ನ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿ ಳಿೋಯ ಸಂಸಿೆ ಗಳ ಕೆಷ ೋತರ ದ್ಧೆಂದ್ 

ಗೆದಿ್ಧರುವ ಶಸಕನಾಗಿ ಖುದಿಾ ಗಿ ಕಣಾಣ ರೆ practical ಆಗಿ ನೋಡಿದಿ್ದ ೋನೆ. ನೇರವಾಗಿ sewage 

water ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಹೊೋಗುತಿು ರುವುದ್ನ್ನನ  ತಡೆಯಲು ಆಗುತಿು ಲಲ . ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರಿಗೋಸಕ ರ 

ನಿೋರಿನ ಕಯುಲ  ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ತರುತಿು ರುವ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಸ್ವವ ಗತ ಮಾಡುತೆು ೋನೆ. 

ಆದ್ರೆ ಕಲುಷ್ತ ನಿೋರನ್ನನ  ಒೆಂದ್ಯ ಕಾಲದ್ಲ್ಲಲ  ನಾವು ಶುದಿ್ಧ ೋಕರಣ ಮಾಡದೇ ನೇರವಾಗಿ 
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ರಾಜಕಾಲುವ ಮೂಲಕ ಬಿಡುತಿು ದಿ್ಯ , ಆ ನಿೋರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹೊಸೂರು ಜಲೆಲ ಯ 

ಬ್ದಗಲೂರು ಎೆಂಬ ಗ್ರರ ಮಕೆಕ  ಮುಟಟ ತಿು ತ್ತು . ಇಲ್ಲಲ ೆಂದ್ natural ಆಗಿ waste water 

ಹ್ರಿದ್ಯಕೆಂಡು ಹೊೋಗುತಾು , ನಮಮ ಲ್ಲಲ ನ ಫಲವತಾು ದ್ ಭೂಮಿಗಳು ಕಲುಷ್ತದ್ಧೆಂದ್ ಹಾಳ್ಳಗಿ 

ಹೊೋಯಿತ್ತ. ಯಾವುದೇ ಬ್ಳೆ ಬ್ಳೆಯಲು ಆಗದ್ ಪ್ರಿಸಿಿ ತಿ ನಿಮಾಗಣವಾಯಿತ್ತ. 

ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಲ  ಒೆಂದ್ಯ ಡಾಯ ೆಂ ಕಟ್ಟಟ , ನಮಮ  ನಿೋರು ಅಲ್ಲಲ ಗೆ ತಲುಪುವಷ್ಟ ರಲ್ಲಲ  ನಿೋರಿನಲ್ಲಲ ನ 

chemical ಪ್ಸೆಗೆಂಟೇಜ್್ವಾರು ಕಡಿಮ್ಮಯಾಗುತಾು , ಆ ನಿೋರನ್ನನ  ಅವರು ಶುದಿ್ಧ ೋಕರಣ 

ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಅಲ್ಲಲ ನ ರೈತರು ವಯ ವಸ್ವಯ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಉಪ್ಯುಕು ವಾಗುತಿು ದ್ದ. ಅಲ್ಲಲ  

ಬ್ಳೆಯುವ ತರಕಾರಿ, ಹ್ಣುಣ ಗಳೆಲಲ ವನೂನ  ಮತೆು  ಬ್ೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಾಪ್ಸುಸ  ತೆಗೆದ್ಯಕೆಂಡು 

ಬಂದ್ಯ ಮಾರುತಿು ದಿಾರೆ. ಆ ನಿೋರನ್ನನ  ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕಳಳ ಲು ನಮಮ ಲ್ಲಲ  ಆಗಲ್ಲಲಲ . ಇದ್ನ್ನನ  

ಅರಿತ್ತ ನಮಮ  ಸಕಾಗರದ್ ಮಾನಯ  ಸಿದಿ್ರಾಮಯಯ ನವರು ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ್ಳಗಿದಿಾ ಗ, 

sewage water ಅನ್ನನ  filter ಮಾಡಿ ಕೆ.ಸಿ. ವಾಯ ಲ್ಲ ಮೂಲಕ ಚಿಕಕ ಬಳ್ಳಳ ಪುರ ಮತ್ತು  

ಕೋಲ್ಯರದ್ವರೆಗೂ ಕೆರೆಗಳನ್ನನ  ತ್ತೆಂಬಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೆಬ್ದಬ ಳದ್ ಕೆರೆ 

ಮೂಲಕ ಬ್ದಯ ಟ್ರಾಯನಪುರ ವಧಾನ ಸಭಾ ಕೆಷ ೋತರ ದ್ ಹ್ಲವಾರು ಕೆರೆಗಳನ್ನನ  ತ್ತೆಂಬಿಸಿದಿ್ಯ  

ಆಯಿತ್ತ, ಅಲ್ಲಲ ೆಂದ್ ಚಿಕಕ ಬಳ್ಳಳ ಪುರಕೆಕ  ತೆಗೆದ್ಯಕೆಂಡು ಹೊೋಗುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ. 

ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರಿಗೆ ಹಾಹಾಕಾರ ಇರುವ ಸಂದ್ಭಗದ್ಲ್ಲಲ  ೩೦x೪೦, ೪೦x೬೦ ಮತ್ತು  

೧೦೦x೧೦೦    ವಸಿು ೋಣಗದ್ ನಿವೇಶ್ನಗಳಲ್ಲಲ  ಮನೆ ಕಟಟ ವವರು ಮಳೆ ನಿೋರು ಕಯುಲ  

ಅಳವಡಿಸುವುದ್ಯ ಕಡಾಡ ಯ ಎೆಂದ್ಯ ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಮಮ  ಮಿತರ ರು 

ಮಾತನಾಡುತಾು , ವಲಸೆ ಬಂದ್ಧರುವ ಜನ ಕಷ್ಟ ಪ್ಟಟ  ಲಕಾಷ ೆಂತರ ರೂಪ್ರಯಿ ಉಳಿಸಿರುವ 

ಹ್ಣದ್ಲ್ಲಲ  ಯಾವುದೋ ಕಾಲದ್ಲ್ಲಲ  ಒೆಂದ್ಯ ನಿವೇಶ್ನ ಖ್ರಿೋದ್ಧಸಿ ಮನೆಯನ್ನನ  ಕಟ್ಟಟ ರುತಾು ರೆ. 

ಮನೆಯನ್ನನ  ಕಟ್ಟಟ ರುವವರಿಗೆ ಕಾನೂನ್ನ ತಂದಾಗ ಅವರು ಹಿೆಂದ್ದ ಮನೆ ಕಟಟ ವಾಗ 

ಸುತು ಲೂ ಎರಡು ಅಡಿಗಳನ್ನನ  ಬಿಟಟ ಕೆಂಡಿರುವುದ್ಧಲಲ . ಅೆಂತಹ್ ಕಡೆ ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ 

ನಿೋರಿನ ಕಯುಲ  ತರಲು ಮನೆ ಒಡೆದ್ಯಹಾಕಲು ಆಗುತು ದ್ದಯೇ? ಆದಿ್ ರಿೆಂದ್ ಇನ್ನನ  ಮುೆಂದ್ದ 

ಮನೆ ಕಟಟ ವವರು compulsory ಯಾಗಿ ಮಳೆ ನಿೋರು ಕಯುಲ  ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎೆಂದ್ಯ 

ಕಾನೂನ್ನ ತಂದ್ರೆ ಒಳೆಳ ಯದ್ಯ. ಇದ್ಯವರೆಗೂ ಮನೆ ಕಟ್ಟಟ ರುವವರ ಮೇಲೆ ಒತು ಡ 

ತರಬ್ದರದ್ದೆಂದ್ಯ ನನನ  ಮನವ. ಜೊತೆಗೆ ಕೇವಲ ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ಮಾತರ  ಮಾಡಿ, ಸಕಾಗರಿ 

ಜ್ಞಗಗಳು, ಕಲ್ಯಯ ಣ ಮಂಟ್ಪ್ಗಳು, ಕಾಖಾಗನೆಗಳು ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಲ  ಎಷ್ಟ ವ, ಇವತ್ತು  

ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಲ    Defence land    ಸ್ವವರಾರು ಎಕರೆ ಇದ್ದ. Central Government ನ ಆಸಿು  

ಸ್ವವರಾರು ಎಕರೆ ಇದ್ದ. ಆ ಜ್ಞಗಗಳಲ್ಲಲ  ಮಳೆ ಬಿದಿ್ಯ  waste ಆಗಿ ನಿೋರು ಹ್ರಿದ್ಯ ಹೊೋಗುತಿು ದ್ದ. 
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ಈ ನಿೋರು sewage water ನ ರಾಜಕಾಲುವ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೆಂಡು ಎಲಲ ೋ ಹ್ರಿದ್ಯ 

ಹೊೋಗುತಿು ದ್ದ. ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದ್ಲ್ಲಲ  ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ ಕಮಗಕಾೆಂಡದ್ ಬಗೆೆ  

ಹೇಳುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗುವುದ್ಧಲಲ . ಒೆಂದ್ದರಡು ವಷ್ಗಗಳಲ್ಲಲ  ರಸೆು ಯಲ್ಲಲ ನ footpath ಗಳನ್ನನ  ಕತ್ತು  

ಹಾಕುತಾು ರೆ. ಹ್ಳೆ ಕಲುಲ  ಹೊಸ ಬಿಲುಲ  ಎನ್ನನ ವಂತೆ ದಂಧ್ಯಯಾಗಿದ್ದ. ಎಲ್ಯಲ  footpath ಗಳಿಗೆ 

ಈ ವಷ್ಗ ಕಾೆಂಕರ ಟ್ ಹಾಕ ಬರುವ ವಷ್ಗ ಕಾೆಂಕರ ಟ್ ಕತ್ತು  interlocks  ಹಾಕುತಾು ರೆ, 

ಮುೆಂದ್ಧನ ವಷ್ಗ ಕತ್ತು  ಚ್ಪ್ಪ ಡಿ ಕಲುಲ ಗಳನ್ನನ  ಹಾಕುತಾು ರೆ, ಈ ರಿೋತಿ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತಿು ದ್ದ. 

 ಡಾ:ಕೆ. ಗೊೋವಿಂದರಾಜ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಶ್ರಾ ಕಲುಲ ಗಳನ್ನನ  

ಬಳಸಬ್ದರದ್ಯ ಎೆಂದ್ಯ ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ ಯಿೆಂದ್ G.O. issue ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಕೇವಲ hollow blocks 

ಹಾಕಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ಹೇಳಿದಿಾರೆ. 

 ಶಿರ ೋ ಎಂ. ರ್ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಃ- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ 

ಇೆಂಗುತಿು ದಿ್  ನಿೋರು ಇೆಂಗದೇ ತಪಿಪ ಹೊೋಗಿದ್ದ. ಥಾರ್್ ರಸೆು ಗಳನ್ನನ  ಕಾೆಂಕೆರ ಟ್ ರಸೆು ಗಳನಾನ ಗಿ 

ಮಾಡಲ್ಯಗುತಿು ದ್ದ. ಇದ್ಯ ಒೆಂದ್ಯ ಕಡೆ ಒಳೆಳ ಯದ್ಯ, ನಾನ್ನ ಇಲಲ  ಎೆಂದ್ಯ ಹೇಳುವುದ್ಧಲಲ . 

ಕಾೆಂಕೆರ ಟ್ ರಸೆು ಯಲ್ಲಲ  ಮಳೆ ನಿೋರು ಇೆಂಗುವುದ್ಧಲಲ . ಒೆಂದ್ಯ ವೇಳೆ asphalting  ಮಾಡಿದಿ್ ರೆ ಆ 

ನಿೋರು ಇೆಂಗುತಿು ತ್ತು . ಅದ್ನ್ನನ  ಕೂಡ ಒೆಂದ್ಯ ಕಡೆಯಿೆಂದ್ concreting  ಮಾಡಿಕೆಂಡು 

ಹೊೋಗುತಿು ದಿಾರೆ. ನಮಮ  ಮಿತರ ರು ಒೆಂದ್ಯ ವಷ್ಗಕೆಕ  ಸುಮಾರು ೯೦೦ ಎೆಂ.ಎೆಂ. 

ಮಳೆಯಾಗುತು ದ್ದ ಎೆಂದ್ಯ ಹೇಳುತಿು ದಿ್ರು. ಆ ಮಳೆ ನಿೋರನ್ನನ  ಭೂಮಿ ಆಕಷ್ಗಣೆ ಮಾಡಿ 

ಇೆಂಗಿಸಿಕೆಂಡಿದಿ್ ರೆ ಮಾನಯ  ಗೋಪ್ರಲಯಯ ನವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಸುಮಾರು ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಲ  

೧೨೦೦ ಅಡಿವರೆಗೂ ಬೋರ್್ವಲ್ಗಳಲ್ಲಲ  ನಿೋರು ಸಿಗದಂತಹ್ ಪ್ರಿಸಿಿ ತಿ ಬರುತಿು ರಲ್ಲಲಲ . 

ಒೆಂದ್ಯ ಕಾಲದ್ಲ್ಲಲ  ತೆರೆದ್ ಬ್ದವಗಳಲ್ಲಲ  ನಿೋರು ಸಿಗುತಿು ತ್ತು , ಇವತ್ತು  ಇಷ್ಟಟ  ಆಳದ್ವರೆಗೂ 

ಹೊೋದ್ರೂ ನಿೋರು ಸಿಗುವುದ್ಧಲಲ . ನಿೋರು ಇೆಂಗಿದ್ರೆ ತಾನೆ ಸಿಗುವುದ್ಯ. ನಿೋರು ಇೆಂಗಿಸುವ 

ಕೆಲಸವನ್ನನ  ಮಾಡುತಿು ಲಲ . ಸಕಾಗರಿ ಜ್ಞಗದ್ಲ್ಲಲ  ಮಾಡಿರುವ ರಸೆು -ಚ್ರಂಡಿಗಳಲ್ಲಲ  ನಿೋರು 

ಇೆಂಗಿಸಿಕಳುಳ ವ ಗುೆಂಡಿಗಳನ್ನನ  ಮಾಡಬಹುದ್ಯ, ಇದ್ನ್ನನ  ಯಾರೂ ಮಾಡುತಿು ಲಲ . ಆದ್ರೆ 

footpath ಮತ್ತು  ಚ್ರಂಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾರಾ್ಯ ರ ಪ್ರ ತಿಮ್ಮಗಳು ಹಾಗೂ ದೇವಸಿ್ವನಗಳೆಲಲ  

ಸೇರದಂತೆ ಏನೇನೋ ಬರುತಿು ವ. ಒೆಂದ್ಯ ವೇಳೆ ಮಳೆಯಿೆಂದ್ flood ಆದಾಗ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಲ  

ನಿೋರು ಇೆಂಗುವುದ್ಧಲಲ . ಉದಾಹ್ರಣೆಗೆ ಗ್ರೆಂಧಿನಗರ ವಧಾನ ಸಭಾ ಕೆಷ ೋತರ ದ್ಲ್ಲಲ  ಹೆಚಿಚ ನ ಮಳೆ 

ಬಂದ್ರೆ ಜನರು ಓಡಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗುವುದ್ಧಲಲ , ರಸೆು ಗಳು ಹಾಗೂ railway bridge ಕೆಳಗಡೆ 

ವಾಹ್ನಗಳು ಓಡಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗುವುದ್ಧಲಲ . ಇಡಿೋ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಲ  ಪ್ರ ವಾಹ್ ಬಂದಂತೆ 

ಆಗುತು ದ್ದ. ಈ ನಿೋರನ್ನನ  ಶೇಖ್ರಣೆ ಮಾಡಲು ವಯ ವಸಿೆ  ಏನಿದ್ದ? ಇೆಂಗು ಗುೆಂಡಿಗಳನ್ನನ  
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ಮಾಡಿಕೆಂಡರೆ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಲ  ಪ್ರ ವಾಹ್ ಆಗುವುದ್ನ್ನನ  ತಡೆಯಬಹುದ್ಯ ಎೆಂದ್ಯ ಒೆಂದ್ಯ 

ಕಡೆ ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ನಮಮ  ಮನೆಯಲ್ಲಲ  ಇೆಂಗು ಗುೆಂಡಿ ಮಾಡಿ ಮಳೆ ನಿೋರನ್ನನ  ಶೇಖ್ರಣೆ ಮಾಡಿ 

ಎಷ್ಟಟ  ದ್ಧನಗಳಿಗೆ ಆ ನಿೋರನ್ನನ  ಉಪ್ಯೋಗ ಮಾಡಲು ಆಗುತು ದ್ದ? ಒೆಂದ್ಯ ಅಥವಾ ಎರಡು 

ದ್ಧವಸ ಉಪ್ಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದ್ಯ, ನಂತರ ಆಗುವುದ್ಧಲಲ . ಆದ್ರೂ waste ಆಗಿ ಹೊೋಗುವ 

ನಿೋರನ್ನನ  ಶೇಖ್ರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಕಾಷ ೆಂತರ ಲ್ಲೋಟ್ರ್್ ನಿೋರನ್ನನ  ಸಂಗರ ಹಿಸಬಹುದ್ಯ.  

(ಮುೆಂದ್ಯ) 

(816)/20.09.2021/4.20/ಹೆಚ್್ವ:ಜಆರ್್ 

                        ( ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಉಪ್ಸಿಿ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಎಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮ(ಮಂದ್ಯ…):-  

ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಅದ್ಕೂಕ  ಮದ್ಲು ಈ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಕಾನೂನ್ನ 

ರೂಪ್ದ್ಲ್ಲಲ  ತರಲು ಹೊರಟ್ಟರುವ ಈ ಸಕಾಗರ, ಸಕಾಗರಿ ಜ್ಞಗಗಳಲ್ಲಲ  ಈ ಕೆಲಸವನ್ನನ  

ಮದ್ಲು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ. ವಧಾನಸೌಧ, ವಕಾಸಸೌಧ, ಎೆಂ.ಎಸ್.ಬಿಲ್ಲಡ ೆಂಗ್್, ಶಸಕರ 

ಭವನದ್ಲ್ಲಲ  ಮತ್ತು  ಕುಮಾರಕೃಪ್ರ ಗೆಸಟ ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಲಯೂ ಇೆಂಗು ಗುೆಂಡಿಗಳು ಇಲಲ . 

ಕುಮಾರಕೃಪ್ರ ಗೆಸಟ ್ ಹೌಸ್  ದಡಡ  ಬಯಲ್ಲನಲ್ಲಲ  ಇದ್ದ. ಇಲ್ಲಲ  ಬಿೋಳುವಂತಹ್ ಮಳೆ ನಿೋರು 

ಎಲ್ಲಲ ಗೆ ಹ್ರಿದ್ಯ ಹೊೋಗುತು ದ್ದ? ಯಾವುದೋ ಮೋರಿ ಸೇರಿಕೆಂಡು ಒಳಚ್ರಂಡಿ ನಿೋರಿನಲ್ಲಲ  

ಮಿಶ್ರ ಣಗೆಂಡು ಹೊೋಗುತಿು ದ್ದ. ಆದಿ್ ರಿೆಂದ್ ಸಕಾಗರ ಈಗ ಜ್ಞರಿಗೆ ತರಲು ಹೊರಟ್ಟರುವ 

ವಧೇಯಕದ್ಲ್ಲಲ  ನಾನ್ನ ಉಲೆಲ ೋಖ್ ಮಾಡಿರುವ ಅೆಂಶ್ಗಳನ್ನನ  ಸೇರಿಸಿಕಳಳ ಬೇಕೆನ್ನನ ವ 

ಸಲಹೆಯನ್ನನ  ನಿೋಡುತಿು ದಿ್ದ ೋನೆ.  

 ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ತರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಆಗುವ 4-5 

ಪ್ರ ಯೋಜನಗಳನ್ನನ  ಪ್ಟ್ಟಟ  ಮಾಡಿಕಟ್ಟಟ ದಿಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಲ  ಮದ್ಲನೆಯದ್ಯ ಕಾವೇರಿ ನಿೋರು 

ಅಥವಾ ಅೆಂತಜಗಲದ್ ಮೇಲ್ಲನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನನ  ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾಡುವುದ್ಯ ಎೆಂದ್ಯ 

ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ಮಳೆ ಕಯುಲ  ಮಾಡುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರದ್ ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರಿನ 

ಉದಿ್ದ ೋಶ್ಕಾಕ ಗಿ 18-19 ಟ್ಟ.ಎೆಂ.ಸಿ. ಕಾವೇರಿ ನಿೋರನ್ನನ  ತರಲ್ಯಗುತಿು ದ್ದ, ಅದ್ಯ 

ಕಡಿಮ್ಮಯಾಗುವುದ್ಧಲಲ . ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಯೂ ಕಡಿಮ್ಮಯಾಗುತಿು ಲಲ . ಮದ್ಲು 

ನಗರಪ್ರಲ್ಲಕೆಯ ವಾಯ ಪಿು ಯು 800 ಚ್ದ್ಯರ ಕಲೋ ಮಿೋಟ್ರ್್ನಷ್ಟ ತ್ತು . ಸಮಿಶ್ರ  ಸಕಾಗರ 

ಅಸಿು ತವ ದ್ಲ್ಲಲ  ಇದಿ್ ೆಂತಹ್ ಸಂದ್ಭಗದ್ಲ್ಲಲ  ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರಪ್ರಲ್ಲಕೆ ವಾಯ ಪಿು ಯನ್ನನ  
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ಹೆಚುಚ  ಮಾಡಬೇಡಿ ಎೆಂದ್ಯ ನಮಮ  ಪ್ಕ್ಷ ಒತಾು ಯ ಮಾಡಿತ್ತು . ಆದ್ರೂ ಸಹ್ ಮಾನಯ  

ಹೆಚ್್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವವ ಮಿಯವರ ನೇತೃತವ ದ್ ಸಮಿಶ್ರ  ಸಕಾಗರ ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ 

ಪ್ರಲ್ಲಕೆಯ ವಾಯ ಪಿು ಯನ್ನನ  ಸುಮಾರು 850 ಚ್ದ್ಯರ ಕಲೋ ಮಿೋಟ್ರ್್ಗಳನಾನ ಗಿ ವಸು ರಣೆ 

ಮಾಡಿತ್ತ. ಈಗ ಇರುವಂತಹ್ 198 ವಾಡ್ಗಗಳನ್ನನ  ಪುನರ್್ವೆಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 

230-240 ವಾಡ್ಗಗಳನಾನ ಗಿ  ಮಾಡಲು ಈ ಸಕಾಗರ ಹೊರಟ್ಟದ್ದ. ಇದ್ಕಕ ೆಂದ್ಯ 

ಸಮಿತಿಯನ್ನನ  ರಚ್ನೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ದ. ಅದ್ರಲ್ಲಲ  ನಾನ್ನ ಸಹ್ ಒಬಬ  ಸದ್ಸಯ ನಾಗಿದಿ್ದ ೋನೆ. 

ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ರಲ್ಲಕೆಯ ವಾಯ ಪಿು ಗೆ ಹೊಸ ಹ್ಳಿಳ ಗಳನ್ನನ  ಸೇರಿಸಿಕಳಳ ಬೇಡಿ 

ಎನ್ನನ ವುದ್ಯ ನಮಮ  ಒತಾು ಯವಾಗಿದ್ದ. ಹಿೆಂದ್ದ 198 ವಾಡ್ಗಗಳನ್ನನ  ರಚ್ನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ್ 

ಸಂದ್ಭಗದ್ಲ್ಲಲ  ಹೊಸದಾಗಿ 110 ಹ್ಳಿಳ ಗಳನ್ನನ  ಸೇರಿಸಿಕಳಳ ಲ್ಯಗಿತ್ತು . ಆ 110 ಹ್ಳಿಳ ಗಳಿಗೆ 

ಇಲ್ಲಲ ಯವರೆವಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರು ಮತ್ತು  ಒಳಚ್ರಂಡಿ ವಯ ವಸಿೆಯನ್ನನ  ಕಲ್ಲಪ ಸುವುದ್ಕೆಕ  

ಸ್ವಧಯ ವಾಗಿಲಲ . ಈಗ ಪುನಃ ಅವರ ಪ್ಕ್ಷದ್ ಶಸಕರುಗಳು,್ ʼಕಾಪೊೋಗರೇಶ್ನ್ ಲ್ಲಮಿಟ್ಗೆ 

ಹೊೆಂದ್ಧಕೆಂಡಿರುವ ಹ್ಳಿಳ ಗಳನ್ನನ  ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ರಲ್ಲಕೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕಳಿಳ ʼ 

ಎನ್ನನ ವ ಒತಾು ಯವನ್ನನ  ಮಾಡುತಾು , ಪ್ಟ್ಟಟ ಯನ್ನನ  ಕಡುತಿು ದಿಾರೆ. ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರ 

ದ್ಧನೇದ್ಧನೇ ಬ್ಳೆಯುತಿು ದ್ದ. ಮುೆಂದ್ದ ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರಕೆಕ  ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರಿನ ಉದಿ್ದ ೋಶ್ಕಾಕ ಗಿ 

ಒದ್ಗಿಸಲ್ಯಗುತಿು ರುವ 18-19 ಟ್ಟ.ಎೆಂ.ಸಿ. ಕಾವೇರಿ ನಿೋರು ಸ್ವಕಾಗುವುದ್ಧಲಲ . ಆದಿ್ ರಿೆಂದ್ ಅವರ 

ಮದ್ಲನೆಯ ಉದಿ್ದ ೋಶ್ ಈಡೇರುವುದ್ಧಲಲ .  

 ಇನ್ನನ  ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಮಳೆ ನಿೋರು ಒಳಚ್ರಂಡಿಯಲ್ಲಲ  ಹ್ರಿದ್ಯ ಹೊೋಗುವುದ್ನ್ನನ  

ತಗೆಿ ಸುವ ಉದಿ್ದ ೋಶ್ದ್ ಹಿನೆನ ಲೆಯಲ್ಲಲ  ಈ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ತರಲ್ಯಗಿದ್ದ ಎೆಂದ್ಯ ಹೇಳಿದಿಾರೆ. 

ಮನೆಯಳಗೆ ಒೆಂದ್ಯ ಇೆಂಗು ಗುೆಂಡಿ ಮಾಡಿ ಅದ್ರಳಗೆ ಎಷ್ಟಟ  ನಿೋರನ್ನನ  ಸಂಗರ ಹ್ 

ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಸ್ವಧಯ ವದ್ದ? ಆದ್ರೆ, ಸ್ವವಗಜನಿಕ ಜ್ಞಗಗಳಲ್ಲಲ  ಅೆಂದ್ರೆ, ರಸೆು ಗಳಲ್ಲಲ , 

ಚ್ರಂಡಿಗಳಲ್ಲಲ , ವಧಾನಸೌಧ, ವಕಾಸಸೌಧಗಳಲ್ಲಲ  ಬಿದಿ್ ೆಂತಹ್ ಮಳೆಯ ನಿೋರನ್ನನ  ಎಲ್ಲಲ  

ಹಿಡಿದ್ಯ ಇಟಟ ಕಳುಳ ವುದ್ಯ? ಅದ್ಯ ಒಳಚ್ರಂಡಿ ನಿೋರಿನೆಂದ್ಧಗೆ ಬ್ರತ್ತ ಹ್ರಿದ್ಯ 

ಹೊೋಗುತು ದ್ದ. ಇದ್ಕೆಕ ೋನಾದ್ರು ಅಥಗವದ್ದಯೇ?  

 ಇನ್ನನ  ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ನಗರ ಪ್ರ ವಾಹ್ವನ್ನನ  ಇಳಿಸುವುದ್ಯ ಎನ್ನನ ವ ಮಾತನ್ನನ  

ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ಎಲ್ಲಲ ೆಂದ್ ಪ್ರ ವಾಹ್ವನ್ನನ  ಇಳಿಸುವುದ್ಕೆಕ  ಸ್ವಧಯ ವದ್ದ? ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಲ  

ಅಪ್ರಟ್ಗಮ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನನ  ಕಾಲುವ ಮೇಲೆ, ರಾಜಕಾಲುವಯನ್ನನ  ಒತ್ತು ವರಿ ಮಾಡಿ 

ನಿಮಾಗಣ ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಒಮ್ಮಮ  ಜೊೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ, ತಗೆು  ಪ್ರ ದೇಶ್ಗಳಿಗೆ ನಿೋರು ನ್ನಗೆಿ  

ಮನೆಯಲ್ಲಲ ರುವ ಟ್ಟ.ವ., ಫರ ಡು ್ ತೇಲ್ಯಡುತಿು ರುವ ದೃಶ್ಯ ವನ್ನನ  ನಾವು ನೋಡಿದಿ್ದ ೋವ. ತಗೆು  
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ಪ್ರ ದೇಶ್ಗಳಲ್ಲಲ ರುವ ಸಲ ೆಂಗಳು ಮುಳುಗಿ ಹೊೋಗುತು ವ. ಆದಿ್ ರಿೆಂದ್ ಮಳೆ ನಿೋರನ್ನನ  ಶೇಖ್ರಣೆ 

ಮಾಡುವಂತಹ್ ವಯ ವಸಿೆಯನ್ನನ  ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ.  

 ಕನೆಯದಾಗಿ, ಮಳೆ ನಿೋರಿನ ಕಯಿಲ ನ ನಿೋರು ಉಚಿತವಾಗಿದಿ್ಯ , ತಕ್ಷಣವೇ 

ಲಭಯ ವಾಗಿದಿ್ಯ  ಮತ್ತು  ಸರಬರಾಜನ ವಚ್ಚ ವಲಲ ದ್ಧರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಮಳೆ ನಿೋರು ಕಯುಲ ನ್ನನ  

ಕಡಾಡ ಯಗಳಿಸುವುದ್ಯ ಎೆಂದ್ಯ ಇದ್ದ. ಮಳೆ ನಿೋರನ್ನನ  ಉಚಿತವಾಗಿ ನಿೋಡುವುದ್ಲಲ ದೇ ಅದ್ಕೆಕ   

ಇವರು ತೆರಿಗೆ ಹಾಕುವುದ್ಕೆಕ  ಸ್ವಧಯ ವದ್ದಯೇ?  

 ʼಮಳೆನಿೋರು ಕಯಿಲ ನ ನಿೋರು ಉಚಿತವಾಗಿದಿ್ಯ  ತಕ್ಷಣವೇ ಲಭಯ ವಾಗಲ್ಲದಿ್ಯ  ಮತ್ತು  

ಸರಬರಾಜನ ವಚ್ಚ  ಇಲಲ ದ್ಧರುವುದ್ರಿೆಂದ್ʼ ಎೆಂದ್ಯ ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ಇದ್ನ್ನನ  ಯಾರಾದ್ರು 

ನೋಡಿದ್ರೆ ನಗುತಾು ರೆ. ದ್ಯವಟಟ  ಇದ್ನ್ನನ  ಕೈಬಿಡಬೇಕೆನ್ನನ ವುದ್ಯ ನನನ  ಒತಾು ಯವಾಗಿದ್ದ. 

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ನಾವಲಲ ರೂ ನಿೋಡಿರುವಂತಹ್ ಸಲಹೆ ಸೂಚ್ನೆಗಳನ್ನನ  ಈ ತಿದಿ್ಯಪ್ಡಿ 

ವಧೇಯಕದ್ಲ್ಲಲ  ಅಳವಡಿಸಿಕಳಳ ಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ಹೇಳುತಾು , ನನನ  ಮಾತ್ತಗಳನ್ನನ  

ಮುಕಾು ಯಗಳಿಸುತಿು ದಿ್ದ ೋನೆ.  

 ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ್ಬ.ವೆಂಕಟೇಶ (ರ್ನಮನರ್ದಾಶನ ಹೊಂದ್ರದವರು):-  ಸನಾಮ ನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಿೋರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು  ಗ್ರರ ಮಸ್ವರ ಚ್ರಂಡಿ 

ವಯ ವಸಿೆ (ತಿದಿ್ಯಪ್ಡಿ) ವಧೇಯಕದ್ ಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಅವಕಾಶ್ವನ್ನನ  ನಿೋಡಿದ್ 

ತಮಗೆ ಧನಯ ವಾದ್ಗಳನ್ನನ  ಅಪಿಗಸುತಾು , ನನನ  ಮಾತ್ತಗಳನ್ನನ  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸುತಿು ದಿ್ದ ೋನೆ. 

 ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ತಂದ್ಧರುವ ಈ ವಧೇಯಕ ಬಹ್ಳ 

ಅವೈಜ್ಞಾ ನಿಕವಾಗಿದ್ದ. ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಾದ್ ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಗೋಪ್ರಲಯಯ ನವರು ಮತ್ತು  ಅವರ 

ಧಮಗಪ್ತಿನ ಯವರು ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ.ಯಲ್ಲಲ ರುವ ಕಾನೂನ್ನಗಳನ್ನನ  ಕರತಲಮಲಕ 

ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದಿಾರೆ. ಮಳೆ ನಿೋರು ಕಯಲ ನ್ನನ  30x40  ಚ್ದ್ರ ಅಡಿಗಳ ನಿವೇಶ್ನಕೆಕ  

ಕಡಾಡ ಯಗಳಿಸಬ್ದರದ್ದನ್ನನ ವುದ್ಯ ನನನ  ಒತಾು ಯವಾಗಿದ್ದ. 60x40   ಅಥವಾ 100x100 

ಚ್ದ್ರ ಅಡಿಗಳ ವಸಿು ೋಣಗ ಹೊೆಂದ್ಧರುವ ನಿವೇಶ್ನಗಳಿಗೆ ಈ ಷ್ರತು ನ್ನನ  ಅನವ ಯಿಸಿದ್ರೆ 

ನಮಮ  ಅಭಯ ೆಂತರವೇನೂ ಇಲಲ . ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಲ ಯ .ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ.ಯಲ್ಲಲ  ಶೇಕಡಾ 30ಕೂಕ  ಹೆಚಿಚ ನ 

ಪ್ರ ಮಾಣದ್ಲ್ಲಲ  ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತಿು ದ್ದ. ಇದ್ನ್ನನ  ಯಾರೂ ನೋಡುವುದ್ಧಲಲ . ಚ್ರಂಡಿಗಳಲ್ಲಲ  

ಹ್ರಿಯುವಂತಹ್ ನಿೋರು ಎಲ್ಲಲ ಗೆ ಹೊೋಗುತು ದ್ದ ಎನ್ನನ ವುದ್ನ್ನನ  ಯಾರೂ ನೋಡುವುದ್ಧಲಲ . 

ಅದ್ಯ ತಗೆು  ಪ್ರ ದೇಶ್ದ್ಲ್ಲಲ ರುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೊೋಗುತಿು ದ್ದ. ಸಕಾಗರ 

ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ಬಹುದಾಗಿರುವ ಕರ ಮಗಳನ್ನನ  ತೆಗದ್ಯಕಳಳ ದೇ ಬಡಬಗೆರ ಮೇಲೆ ಈ ರಿೋತಿ 
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ಕಾನೂನ್ನಗಳನ್ನನ  ಹೇರಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಮಾನಯ  ಗೋಪ್ರಲಯಯ ನವರು ಎಲಲ ರಿಗಿೆಂತಲೂ ಹೆಚುಚ  

ಬ್ೆಂಗಳೂರನ್ನನ  ಬಲಲ ವರಾಗಿದಿಾರೆ.  

 ಡಾ|| ಕೆ.ಗೊೋವಿಂದರಾಜು:- ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  

ಗೋಪ್ರಲಯಯ ನವರು ಈಗ ಅಬಕಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿದಿಾರೆ. ಅವರು ಈ ವಚರದ್ ಬಗೆೆ  ಹೇಗೆ 

ಪ್ರ ತಿಕರ ಯಿಸುತಾು ರೆ? 

 ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಗೊೋಪ್ಲಯಾ (ಅಬಕಾರಿ ಸಚ್ಚವರು):- ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ನಾಡಪ್ರ ಭು ಕೆೆಂಪೇಗೌಡರು ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಬ್ಳವಣಿಗೆಯ ಸೂಚ್ಕವಾಗಿ ನಾಲುಕ  ದ್ಧಕುಕ ಗಳಲ್ಲಲ  

ನಾಲುಕ  ಗೋಪುರಗಳನ್ನನ  ನಿಮಾಗಣ ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಮ್ಮಖಿರ  ಸಕಗಲ್, ಹ್ಲಸೂರು, 

ಲ್ಯಲ್ಬ್ದಗ್್ ಮತ್ತು  ಕೆೆಂಪ್ರಬುದ್ಧ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಲ  ಗೋಪುರಗಳನ್ನನ  ನಿಮಾಗಣ ಮಾಡಿ, 

ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ಬ್ಳವಣಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಕೆಕ ೋ ಸಿೋಮಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನನ ವ ಉದಿ್ದ ೋಶ್ವನ್ನನ  

ಇಟಟ ಕೆಂಡಿದಿ್ರು. ಇವತ್ತು  ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಆನೇಕಲುಲ , ಸಜ್ಞಗಪುರ, ಹೊಸಕೋಟೆ 

ಮತ್ತು  ದೇವನಹ್ಳಿಳ ಗಳನ್ನನ  ದಾಟ್ಟ  ಬ್ಳೆದ್ಧದ್ದ.  ಮಾಗಡಿ ರೋಡ್ ಕಡೆ ತಾವರೆಕೆರೆಯನ್ನನ  

ದಾಟ್ಟ ಮುೆಂದ್ಕೆಕ  ಬ್ಳೆದ್ಧದ್ದ. ಕನಕಪುರ ಹಾಗೂ ತ್ತಮಕೂರಿನವರೆಗೂ ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಬ್ಳೆದ್ಧದ್ದ. 

ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ಸುತು  ಸ್ವವರಾರು ಸಂಖ್ಯಯ ಯಲ್ಲಲ  ರೆವನೂಯ  ಪ್ರಯ ಕೆಟ್ಗಳು ಬ್ಳೆದ್ಯ, ಅಲಲ ಲ್ಲಲ ಯೇ 

ಬೋರ್್ವಲ್ಗಳನ್ನನ  ಹಾಕಕೆಂಡಿದಿಾರೆ. ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಮಾತರ ವಲಲ , ಬಳ್ಳಳ ರಿ, ರಾಯಚೂರು 

ತ್ತಮಕೂರು ಇೆಂತಹ್ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಲ  ನಮಮ ೆಂಥವರು 30x40 ಚ್ದ್ರ ಅಡಿಗಳ ವಸಿು ೋಣಗದ್ 

ನಿವೇಶ್ನದ್ಲ್ಲಲ  ಮನೆಗಳನ್ನನ  ಕಟ್ಟಟ  ಬಡವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಧಯ ಮ ವಗಗದ್ವರಿಗೆ ಬ್ದಡಿಗೆಗೆ 

ಕಟ್ಟಟ ರುತೆು ೋವ. ಬ್ೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಿೋಮಿತವಾಗಿ ಒೆಂದ್ಯ ಕಾನೂನನ್ನನ  ರೂಪಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದ್ದ. 

ಇತಿು ೋಚಿನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಲ  ಚ್ರಂಡಿಗಳಲ್ಲಲ  ಮಳೆ ಕಯುಲ  ಮಾಡುತಿು ದಿ್ದ ೋವ. ಯಾರು ಈಗ್ರಗಲೇ 

30x40 ವಸಿು ೋಣಗದ್ ನಿವೇಶ್ನದ್ಲ್ಲಲ  ಮನೆಯನ್ನನ  ಕಟ್ಟಟ ಬಿಟ್ಟಟ ದಿ್ ರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಮಮ  ಮಹಾ 

ನಗರಪ್ರಲ್ಲಕೆಯ ವಾಯ ಪಿು ಗೆ ಬರುವಂತಹ್ ಚ್ರಂಡಿಯಲ್ಲಲ  ಮಳೆ ಕಯುಲ  ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  

ಅವಕಾಶ್ವನ್ನನ  ನಿೋಡಿದಿ್ದ ೋವ. ಶೇಕಡಾ 30 ರಿೆಂದ್ 40ರಷ್ಟಟ  ಜನರು ರೆವನೂಯ  ಪ್ರಯ ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಲ  

ಮನೆಗಳನ್ನನ  ಕಟ್ಟಟ  ಬ್ದಡಿಗೆಗೆ ಕಟ್ಟಟ ದಿಾರೆ. ಉದಾಹ್ರಣೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮದ್ಲು 

ಸೋಪು ಫಾಯ ಕಟ ರಿ ಹ್ತಿು ರ ಇರುವ ಟ್ಟಯ ೆಂಕ್ ತ್ತೆಂಬಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಧಗ ಗಂಟೆ ಬೇಕಾಗುತಿು ತ್ತು . 

ಈಗ ಮಳೆ ಕಯುಲ  ಮಾಡಿದ್ ಮೇಲೆ ಹ್ತ್ತು  ನಿಮಿಷ್ಕೆಕ  ಟ್ಟಯ ೆಂಕ್ ತ್ತೆಂಬುತಿು ದ್ದ.  

 ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ವಧಾನಸೌಧದ್ ಸುತು ಮುತು  ಈ ದ್ಧನ ಮಳೆ ಬಿತ್ತು . ನಾನ್ನ 

ನನನ  ಮನೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ,್ ʼಅಲ್ಲಲ  ಮಳೆ ಬಿದಿ್ಧ ದ್ದಯೇʼ ಎೆಂದ್ಯ ಕೇಳಿದ್ರೆ ʼಇಲಲ  ಇನೂನ  



«¥À/20.09.2021/144 

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

ಮೋಡ ಆಗಿದ್ದʼ ಎನ್ನನ ವ ಉತು ರವನ್ನನ  ನಿೋಡಿದಿ್ರು. ಇಲ್ಲಲ  ಒಳೆಳ ಯ ಮಳೆಯದ್ರೂ, 4 

ಕಲೋಮಿೋಟ್ರ್್ ಸುತು ಮುತು ದ್ಲ್ಲಲ ರುವ ಪ್ರ ದೇಶ್ದ್ಲ್ಲಲ  ಮಳೆ ಬಿದಿ್ಧಲಲ .   ನಾವು ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಸುವ 

ಕೆಷ ೋತರ ಗಳಲ್ಲಲ  ಮಳೆ ಕಯುಲ  ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದ್ಯ ನಮ್ಮಮ ಲಲ ರ ಕತಗವಯ ವಾಗಿದ್ದ. ಈ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡದೇ ಹೊೋದ್ರೆ, ಮುೆಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಲ  ನಮಮ  ಮಕಕ ಳಿಗೆ ನಿೋರು ಸಿಗದೇ ಇರುವಂತಹ್ 

ಪ್ರಿಸಿಿ ತಿ ನಿಮಾಗಣವಾಗಬಹುದ್ಯ.  

 ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ್ಬ.ವೆಂಕಟೇಶ :- ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಲ ಯ .ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ.ಯಲ್ಲಲ  ಆಗುತಿು ರುವಂತಹ್ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನನ  ಸಕಾಗರ ಮದ್ಲು 

ತಡೆಗಟ್ಟ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ. ನಾಡಪ್ರ ಭು ಕೆೆಂಪೇಗೌಡರು ದೂರದೃಷ್ಟ ಯಿೆಂದ್ ಈ ಬ್ೆಂಗಳೂರು 

ನಗರವನ್ನನ  ಕಟ್ಟಟ ದಿಾರೆ. ನಾವಲಲ ರೂ ಸೇರಿ ಈ ನಗರವನ್ನನ  ಬ್ಳೆಸಿದಿ್ದ ೋವ. ಇಡಿೋ ಪ್ರ ಪಂಚ್ಕೆಕ ೋ 

ಪ್ರಿಚ್ಯವರುವ ನಗರ ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರವಾಗಿದ್ದ. ಯಾರಾದ್ರು ಭಾರತಕೆಕ  ಬಂದ್ರೆ, 

ದ್ದಹ್ಲ್ಲಗೆ ಹೊೋಗುತಾು ರೋ ಇಲಲ ವೊೋ ಗತಿು ಲಲ . ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರಕೆಕ  ಬಂದ್ಯ ಹೊೋಗುತಾು ರೆ. 

ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಲ  500 ಮಲ್ಲಟ  ನಾಯ ಷ್ನಲ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿವ. ಸುಮಾರು 400ಕೂಕ  ಹೆಚುಚ  

ರಿಸಚ್್ಗ ಅೆಂಡ್ ಡೆವಲಪ್್ಮ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ ವದೇಶ್ಯವರು ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಲ  

ನೆಲೆಸಿದಿಾರೆ. ಇಡಿೋ ಪ್ರ ಪಂಚ್ದ್ಲ್ಲಲ ಯೇ ಇದೆಂದೇ ನಗರ ಈ ರಿೋತಿ ಇರುವುದ್ದೆಂದ್ಯ 

ಹೇಳುವುದ್ಕೆಕ  ನನಗೆ ಬಹ್ಳ ಹೆಮ್ಮಮಯಾಗುತು ದ್ದ. ಇೆಂತಹ್ ನಗರದ್ಲ್ಲಲ ರುವ ಬಡವರ ಮೇಲೆ 

ಹೊರೆ ಹಾಕುವುದ್ಯ ಬೇಡವನ್ನನ ವುದ್ಯ ನನನ  ಒತಾು ಯವಾಗಿದ್ದ. ಮಳೆ ಕಯಲ ನ್ನನ  30x40 

ಚ್ದ್ಯರ ಅಡಿ ವಸಿು ೋಣಗದ್ ನಿವೇಶ್ನಕೆಕ  ಅನವ ಯಿಸಬ್ದರದ್ಯ. ಇದ್ರ ಬದ್ಲ್ಲಗೆ 60x40   ಅಥವಾ 

100x100 ಚ್ದ್ರ ಅಡಿಗಳ ವಸಿು ೋಣಗ ಹೊೆಂದ್ಧರುವ ನಿವೇಶ್ನಗಳಿಗೆ ಈ ಷ್ರತು ನ್ನನ  

ಅನವ ಯಿಸಿದ್ರೆ ನಮಮ  ಅಭಯ ೆಂತರವೇನೂ ಇಲಲ . ನಿೋರಿಲಲ …್ ನಿೋರಿಲಲ  ಎೆಂದ್ಯ ಹೇಳುವುದ್ಕೆಕ  

ಬದ್ಲ್ಯಗಿ ಸಕಾಗರದ್ ಮಟ್ಟ ದ್ಲ್ಲಲ  ಆಗುತಿು ರುವ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನನ  ತಪಿಪ ಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ. ಬಿ.ಡಿ.ಎ., 

ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಲ ಯ .ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ. ಮತ್ತು  ಕೆ.ಇ.ಬಿ.ಯವರ ನಡುವ ಸಮನವ ಯತೆಯೇ ಇಲಲ . ಯಾವ 

ಮನೆಗೆ ಪೈಪ್್ ಸಂಪ್ಕಗ ಇದ್ದ, ಯಾವ ಮನೆಗೆ  ಇಲಲ ವನ್ನನ ವುದ್ಯ ಇವರಿಗೇ ಗತಿು ಲಲ , ಎಲಲ ೋ 

ಅಗೆಯುತಾು ರೆ, ಅಲ್ಲಲ  ಪೈಪ್್ ಹೊಡೆದ್ಯ ಹೊೋಗಿ ನಿೋರು ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿರುತು ದ್ದ. 

ಇೆಂತಹ್ವುಗಳನ್ನನ  ತಡೆಯುವುದ್ಯ ಬಿಟಟ  ಬಡಬಗೆರ ಮೇಲೆ ಬರ ಹಾಮ ಸು ಿ ಬಿಡುವಂತಹ್ ಈ 

ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ವರೋಧಿಸುತಾು , ನನನ  ಮಾತ್ತಗಳನ್ನನ  ಮುಕಾು ಯಗಳಿಸುತೆು ೋನೆ.  

 ಶಿರ ೋ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಂತೇಶ ಮಲಿ್ಲಕಾಜುಾನ(ಸಕಾಾರದ ಮಖಾ  

ಸಚೇತ್ಕರು):- ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಸ್ವವ ಗತಿಸುತಾು , ನನನ  

ಮಾತ್ತಗಳನ್ನನ  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸುತಿು ದಿ್ದ ೋನೆ. ಮಳೆ ನಿೋರು ಕಯಲ ನ್ನನ  ಕೇವಲ ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರಕೆಕ  
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ಮಾತರ  ಸಿೋಮಿತಗಳಿಸದೇ ನಗರಸಭೆಗಳು, ಪ್ಟ್ಟ ಣ ಪಂಚಯಿತಿಗಳು ಮತ್ತು  

ಪುರಸಭೆಗಳಿಗೂ ಸಹ್ ವಸು ರಿಸಬೇಕೆನ್ನನ ವುದ್ಯ ನನನ  ಮನವಯಾಗಿದ್ದ. ಗಲ ೋಬಲ್ 

ವಾಮಿಗೆಂಗ್್ ಬಗೆೆ  ನಾವಲಲ ರೂ ಮಾತನಾಡುತೆು ೋವ. ಈಗ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಾದ್ 

ಗೋಪ್ರಲಯಯ ನವರು ಮಾತನಾಡುತಾು , ವಧಾನಸೌಧದ್ಲ್ಲಲ  ಮಳೆ ಬಿದಿ್ಧ ದ್ದ, ಅದ್ರ 

ಸುತು ಮುತು  4 ಕಲೋಮಿೋಟ್ರ್್ ದೂರದ್ಲ್ಲಲ  ಮಳೆಯಾಗಿಲಲ  ಎನ್ನನ ವ ಮಾತನ್ನನ  ಹೇಳಿದ್ರು.  

ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಕೃಷ್ಟಣ  ನದ್ಧ ಅಚುಚ ಕಟಟ  ಪ್ರ ದೇಶ್ದ್ಲ್ಲಲ  ಕಳೆದ್ 10 

ವಷ್ಗಗಳ ಮಳೆಯ ಪ್ರ ಮಾಣದ್ ವವರವನ್ನನ  ತೆಗೆದ್ಯಕೆಂಡರೇ, ಪ್ರ ತಿವಷ್ಗ ಸುಮಾರು 5 

ಲಕ್ಷ ಕೂಯ ಸೆಕಸ ್ನಷ್ಟಟ  ಮಳೆಯಾಗುತು ದ್ದ. ಈ ನಿೋರು ಕೃಷ್ಟಣ  ನದ್ಧಯ ಮೂಲಕ ಹ್ರಿದ್ಯ ಅರಬಿಬ ೋ 

ಸಮುದ್ರ ವನ್ನನ  ಸೇರುತಿು ದ್ದ.  

                    (ಮುೆಂದ್ಯವರಿದ್ಧದ್ದ) 

(817)  20.9.2021  4.30  ಪಿಕೆ:ಜಆರ್್ 

ಶಿರ ೋ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಂತೇಶ ಮಲಿ್ಲಕಾಜುಾನ(ಮುೆಂದ್ಯವರೆದ್ಧದ್ದ):-  

ಮಾಚ್್ಗ, ಮೇ, ಮತ್ತು  ಕೆಲವು ಸಲ ಸೆಪ್ಟ ೆಂಬರ್್ ತಿೆಂಗಳುಗಳಲ್ಲಲಯೂ ಮಳೆ ಬಿೋಳುತು ದ್ದ.  

ಬರುವ 20-30 ವಷ್ಗಗಳಲ್ಲಲ   ಅತಯ ೆಂತ ಕೆಟ್ಟ  ದ್ಧನಗಳನ್ನನ  ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ.  

ಇೆಂತಹ್ ದ್ಧನಗಳನ್ನನ  ನಮಮ  ಮಕಕ ಳಲಲ ; ನಾವೇ ನೋಡಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ.  ಹಿೆಂದ್ದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ 

ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಯುದಿ್ ಗಳು ಆಗಿರಬಹುದ್ಯ.  ಆದ್ರೆ ಬರುವ ದ್ಧನಮಾನಗಳಲ್ಲಲ  ಕುಡಿಯುವ 

ನಿೋರಿಗ್ರಗಿ ಯುದಿ್  ಆಗುತು ದ್ದ.  ಅದ್ಯ ಬೇರೆ ದೇಶ್ದ್ ಜೊತೆ ಅಲಲ , ನಮಮ  ನಮಮ  ಜನಾೆಂಗಗಳ 

ಜೊತೆ ಯುದಿ್  ಮಾಡುವುದ್ಯ ದೂರ ಉಳಿದ್ಧಲಲ .  ಇದ್ನ್ನನ  ಕೆಲವೇ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಲ , ಕೆಲವೇ 

ವಷ್ಗಗಳಲ್ಲಲ  ನೋಡುತೆು ೋವ.  ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಲ  30 x 40 ಅಡಿ ವಸಿು ೋಣಗ ಹೊೆಂದ್ಧರುವವರಿಗೆ 

ಇದ್ನ್ನನ  ಅನವ ಯಿಸಬೇಡಿ, 40 x 60 ಅಡಿ ವಸಿು ೋಣಗಕೆಕ  ಅನವ ಯಿಸಿ ಎನ್ನನ ವ ಮಾತನ್ನನ  

ಹೇಳಿದ್ರು.  ಸಕಾಗರದ್ ಸೌಲಭಯ ಗಳನ್ನನ  ಪ್ಡೆಯುವ ಯಾರೇ ನಾಗರಿಕರಿರಬಹುದ್ಯ, ಬಡವ-

ಬಲ್ಲಲ ದ್ರಾಗಿರಬಹುದ್ಯ ಎಲಲ ರೂ ಸಹ್ ಸಕಾಗರ ಮಾಡುತಿು ರುವ  ಯೋಜನೆಯನ್ನನ  

ಅನ್ನಷ್ಟಠ ನ ಮಾಡಬೇಕು.   ನಾವು ಸಕಾಗರದ್ ಕಡೆ ಬದಿ್ ತೆಗಳನ್ನನ , ಅಪೇಕೆಷ ಗಳನ್ನನ  ವಯ ಕು  

ಮಾಡಿದಾಗ, ಸಕಾಗರ ಮಾಡುವಂತಹ್ ಕಾನೂನ್ನಗಳನೂನ  ಪ್ರಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು 

ಎನ್ನನ ವುದ್ಯ ನನನ  ವಚರವಾಗಿದ್ದ.  ಇಲಲ ದೇ ಇದಿ್ ರೆ ಕೇಳುವುದ್ಕೆಕ  ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಮಾಡಲ್ಲಲ ಕೆಕ  

ಬೇಡ ಎನ್ನನ ವಂಥದಿ್ಯ  ಆಗಬ್ದರದ್ಯ.  ಬಡವರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನನ  ತ್ತೋರಿಸಬೇಕು 

ಅಥವಾ ಸಕಾಗರ ಅವರಿಗೆ ಏನ್ನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕೋ ಅದ್ನ್ನನ  ಮಾಡಲ್ಲ.  ಆದ್ರೆ 
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ಮಾಡುವ ಕಾನೂನ್ನಗಳನ್ನನ  ಎಲಲ ರೂ ಪ್ರಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು.  ಸಕಾಗರಿ, ಖಾಸಗಿ ಕಟ್ಟ ಡಗಳ 

ಬಗೆೆ , ಬಹುಮಹ್ಡಿ ಕಟ್ಟ ಡಗಳ ಬಗೆೆ  ಕಟಟ ನಿಟ್ಟಟ ನ ನಿಲುವು ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ಬೇಕು.  ಇದ್ಯ 

ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ಜನರಿಗೆ ಸಿೋಮಿತವಾಗಬ್ದರದ್ಯ.  ಸಕಾಗರಿ ಕಟ್ಟ ಡಗಳು, ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಕಾಗರದ್ 

ಆದ್ಯ ತೆಯಲ್ಲಲ ರುವ ಪ್ರ ದೇಶ್ಗಳಲ್ಲಲ , ಪ್ರ ತಿಯಬಬ  ನಾಗರಿಕ ಕೂಡ ಈ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ  

ಬರಬೇಕು.  Every rain drop has to be stored.   ಇದ್ನ್ನನ  ಮಾಡತಕಕ  ವಚರದ್ಲ್ಲಲ  ಸಕಾಗರ 

ಮುೆಂದಾಗಬೇಕು ಎೆಂದ್ಯ ಹೇಳುತಾು  ಈ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಸ್ವವ ಗತ ಮಾಡುತೆು ೋನೆ. 

 ಶ್ರ ೀ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟೀಲ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, 

ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಿೋರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು  ಗ್ರರ ಮಸ್ವರ ಚ್ರಂಡಿ ವಯ ವಸಿೆ  

(ತಿದಿ್ಯಪ್ಡಿ)ವಧೇಯಕ, 2021ಅನ್ನನ  ನಾನ್ನ ಸಂಪೂಣಗವಾಗಿ ಸ್ವವ ಗತ ಮಾಡುತೆು ೋನೆ.  

ಇದೆಂದ್ಯ ಅತ್ತಯ ತು ಮವಾದ್ ವಧೇಯಕ ಎೆಂದ್ಯ ಹೇಳುವುದಕೆ  ಇಷಟ ಪಡುತ್ತ ೇನೆ. ಕೆಲವು 

ಲೋಪ್ದೋಷ್ಗಳ ಬಗೆೆ  ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಹೇಳಿದ್ರು.  ಮಳೆ ನಿೋರು ಕಯುಲ  ಏನಿದ್ದ, 

ಮಾನಯ  ಕವಟ್ಗಿಮಠರವರು ಹೇಳಿದ್ ಹಾಗೆ, ಕೇವಲ ಬೃಹ್ತ್ ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ 

ಪ್ರಲ್ಲಕೆಗೆ ಸಿೋಮಿತ ಮಾಡದೇ, ಎಲ್ಯಲ  ಮಹಾನಗರ ಪ್ರಲ್ಲಕೆ, ಪ್ಟ್ಟ ಣ ಪಂಚಯಿತಿ, ನಗರಸಭೆ 

ಮತ್ತು  ಅದ್ಕೂಕ  ಒೆಂದ್ಯ ಹೆಜೆು  ಮುೆಂದ್ದ ಹೊೋಗಿ ಪಂಚಯಿತಿಗಳ ಮಟ್ಟ ಕೆಕ  ತೆಗೆದ್ಯಕೆಂಡು 

ಹೊೋಗುವುದ್ಯ ತಪ್ಪ ಲಲ .  It is the need of the hour.  ನಾವು ಈ ಮುೆಂರ್ಚ ವದ್ಯಯ ತ್ 

ಕರತೆಯಿೆಂದ್ ಬಳಲುತಿು ದಿ್ದವು.  ಇವತ್ತು  ನಮಮ  ರಾಜಯ ಕೆಕ  ಬೇಕಾದ್ಷ್ಟಟ  ವದ್ಯಯ ತ್ ಉತಾಪ ದ್ನೆ 

ಆಗುತಿು ದ್ದ.  ಇದ್ಯ ಹೇಗ್ರಯಿತ್ತ?  ಅದ್ಕೆಕ  ಸೋಲ್ಯರ್್ ಎನಜಗ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ.  Abundant 

solar energy is available now.  ಇದ್ಯ ಪ್ರ ಕೃತಿದ್ತು  ಕಡುಗೆಯಾಗಿದ್ದ.  ಮಳೆ ನಿೋರು ಹ್ರಿದ್ಯ, 

ಹ್ಳಳ ದ್ ರೂಪ್ದ್ಲ್ಲಲ , ಹೊಳೆಯ ರೂಪ್ದ್ಲ್ಲಲ  ಹೊೋಗಿ ಕನೆಗೆ ಸಮುದ್ರ ಕೆಕ  ಸೇರುತು ದ್ದ.  ಇೆಂತಹ್ 

ನಿೋರು ಅೆಂತಜಗಲ ಹೆಚಿಚ ಸುವುದ್ಕೆಕ  ಸಹಾಯವಾಗುತು ದ್ದ.  ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರಿನ ಸಲುವಾಗಿ 

ಕಾವೇರಿ ಜಲ್ಯಶ್ಯದ್ಧೆಂದ್ ಸುಮಾರು 50 ಟ್ಟ.ಎೆಂ.ಸಿ., ನಿೋರನ್ನನ  ಬಳಸಿಕಳುಳ ತಿು ದಿ್ದ ೋವ.  

ಈಗಲೇ ನಾವು ಸೂಕು  ಕರ ಮಗಳನ್ನನ  ಕೈಗಳಳ ದೇ ಇದಿ್ ರೆ ಮುೆಂದ್ಧನ ದ್ಧನಮಾನಗಳಲ್ಲಲ  

ಜಲ್ಯಶ್ಯಗಳು ಕೇವಲ ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರಿಗೆ ಮಾತರ  ಬಳಸುವ ಸಂದ್ಭಗ ಬರುತು ದ್ದ.  ಕೃಷ್ಗೆ 

ನಿೋರು ಸ್ವಕಾಗುವುದ್ಧಲಲ .  ಇವತ್ತು  ಈ ಅೆಂಶ್ವನ್ನನ  ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಯಾರು ಒಪ್ಪ ಲ್ಲಕಕ ಲಲ .  

ಆದ್ರೆ ಸವ ಲಪ  ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಲ ಯೇ ಇೆಂತಹ್ ಪರಿಸಿಿ ತಿ ನಿಮಾಗಣವಾಗುತು ದ್ದ.  ಆಲಮಟ್ಟಟ  

ಜಲ್ಯಶ್ಯ ಇರಬಹುದ್ಯ, ಕೆ.ಆರ್್.ಎಸ್., ಜಲ್ಯಶ್ಯ ಇರಬಹುದ್ಯ ಅಥವಾ ಬೇರೆ 

ಜಲ್ಯಶ್ಯಗಳು ಇವತ್ತು  ರೈತರ ಭೂಮಿಗೆ ನಿೋರು ಕಟಟ , ಅದ್ರಿೆಂದ್ ಆದಾಯ 

ಪ್ಡೆಯುವಂತಹ್ ವಯ ವಸಿೆ  ಆಗುತಿು ದ್ದ.  ಪ್ರ ಕೃತಿದ್ತು ವಾದಂತಹ್ ಸೋಲ್ಯರ್್ ಎನಜಗಯನ್ನನ  
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ಉಪ್ಯೋಗ ಮಾಡಿಕಳುಳ ತಿು ರುವ ಹಾಗೆ ನಿೋರನ್ನನ  ಉಪ್ಯೋಗ ಮಾಡಿಕಳಳ ದೇ ಇದಿ್ ರೆ 

ಮುೆಂದ್ಧನ ದ್ಧನಮಾನಗಳಲ್ಲಲ  ಎಲ್ಯಲ  ಜಲ್ಯಶ್ಯಗಳು, ನಿೋರಾವರಿ ಜಲ್ಯಶ್ಯಗಳು 

ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರಿನ ಅಣೆಕಟೆಟ ಗಳ್ಳಗಿ ಪ್ರಿವತಗನೆ ಆಗುತು ದ್ದ ಎೆಂದ್ಯ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ.  

ಅೆಂತಹ್ ದ್ಧನಗಳು ದೂರ ಇಲಲ .  ಅಷೆಟ ೋ ಅಲಲ , ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರಿನ ಕರತೆಯಿೆಂದ್  sewage 

water treatment  ಮಾಡಿ, ಕೆ.ಸಿ. ವಾಯ ಲ್ಲ, ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನಿೋರು ತ್ತೆಂಬಿಸುವ ವಯ ವಸಿೆ  ಏನಿದ್ದ, 

ಅದ್ನೆನ ೋ treatment  ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರನಾನ ಗಿಸುವಂತಹ್ ಪರಿಸಿಿ ತಿ ಬರಬಹುದ್ಯ.   

ಮಾನಯ  ಕವಟ್ಗಿಮಠರವರು, ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರಿಗೋಸಕ ರ ನಮಮ  ನಮಮ ಲೆಲ ೋ ಯುದಿ್  ಆಗುತು ದ್ದ 

ಎನ್ನನ ವ ಮಾತನ್ನನ  ಹೇಳಿದ್ರು.  ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ ಮಟ್ಟಟ ಗೆ ಎರಡು ಜ್ಞಗತಿಕ 

ಮಹಾಯುದಿ್ ಗಳ್ಳಗಿವ.  ಅವು, ಮದ್ಲನೆ ವಶ್ವ ಯುದಿ್  ಮತ್ತು  ಎರಡನೆ ವಶ್ವ ಯುದಿ್ . 

ಮೂರನೆ ವಶ್ವ ಯುದಿ್  ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರಿಗೋಸಕ ರವೇ ಆಗುವಂತಹ್ ಸ್ವಧಯ ತೆ ಇದ್ದ.  ಹೇಗೆ 

ಒೆಂದ್ಯ ಶ್ರ ೋಮಂತ ರಾಷ್ಟ ಿ oil rich nation  ಮೇಲೆ ಅಟ್ಟಯ ಕ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ನ್ನನ  

ಸ್ವವ ಧಿೋನಪ್ಡಿಸಿಕಳುಳ ತು ದ್ದಯೋ ಅದೇರಿೋತಿ ಯಾವ ದೇಶ್ದ್ಲ್ಲಲ  ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರು 

abundant  ಇದ್ದಯೋ ಆ ದೇಶ್ದ್ ಮೇಲೆ ಯುದಿ್  ಮಾಡುವ ಪರಿಸಿಿ ತಿ ಉದ್ಭ ವಸಬಹುದ್ಯ.  

ಇದ್ನ್ನನ  ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅತಿರಂಜತವನಿಸಬಹುದ್ಯ ಅಥವಾ ಅತಿಶ್ಯೋಕು  

ಎೆಂದ್ದನಿಸಬಹುದ್ಯ.  ಆದ್ರೆ ಆ ಕಾಲ ದೂರ ಇಲಲ  ಎನ್ನನ ವುದ್ನ್ನನ  ಈ ಸಂದ್ಭಗದ್ಲ್ಲಲ  ನಾನ್ನ 

ವಯ ಕು  ಮಾಡುತಿು ದಿ್ದ ೋನೆ.  ಇವತೆು ೋನ್ನ ಜಲ್ಯಶ್ಯಗಳಿವಯೋ ಅದ್ರಲ್ಲಲ ನ ಹ್ನಿ ಹ್ನಿ ನಿೋರು 

ರೈತರಿಗೆ ಉಪ್ಯೋಗಕೆಕ  ಬರಬೇಕು.  ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರಿಗೆ ಉಪ್ಯೋಗ ಮಾಡುತಾು  ಹೊೋದ್ರೆ, 

ಕೃಷ್ಯಲೂಲ  ನಾವು ಹಿೆಂದ್ಯಳಿಯುವ ಪರಿಸಿಿ ತಿ ಬರುತು ದ್ದ.  ಅಲಲ ದೇ ಕಮಾೆಂಡ್ 

ಏರಿಯಾದ್ಲೂಲ  ನಾವು ನಿೋರಾವರಿಯನ್ನನ  ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ.  10 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ 

ನಿೋರಾವರಿ ಮಾಡುವಂಥದಿ್ಯ  5 ಲಕ್ಷಕೆಕ  ಇಳಿಯಬಹುದ್ಯ.  ಮುೆಂದ್ದ ಹೊೋಗುತಾು  ಹೊೋಗುತಾು  

ಕೃಷ್ ಬಿಟಟ  ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರಿಗೆ ಮಾತರ  ಬಳಸಿಕಳುಳ ವ ಪರಿಸಿಿ ತಿ ಬರಬಹುದ್ಯ.  Rain water 

is a pure water and it is like a distilled water. It is free from all impurities.   ಅದ್ನ್ನನ  

ಟ್ಟರ ೋಟ್ಮ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯ ಕತೆ ಇರುವುದ್ಧಲಲ , ಯಾವುದೇ ಲವಣಾೆಂಶ್ ಅದ್ರಲ್ಲಲ  

ಸೇಪ್ಗಡೆ ಆಗುವುದ್ಧಲಲ .  ಸಮುದ್ರ ದ್ ನಿೋರು ಆವಯಾಗಿ, ಮೋಡವಾಗಿ ಮಳೆ ಆಗುತು ದ್ದಯೋ 

ಅದ್ಯ ಶುದಿ್  ನಿೋರು ಆಗಿರುತು ದ್ದ. It is free from impurities. ಇೆಂತಹ್ ನಿೋರನ್ನನ  ಸಂಗರ ಹ್ಣೆ 

ಮಾಡುವಂತಹ್ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಏನ್ನ ತಂದ್ಧದಿ್ಧ ೋರೋ ಅದ್ನ್ನನ  ನಾನ್ನ ಸ್ವವ ಗತ 

ಮಾಡುತೆು ೋನೆ.  ಇದ್ನ್ನನ  ಕೇವಲ ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರಕೆಕ  ಸಿೋಮಿತ ಮಾಡದೇ, 

ಕ್ರ್ನಯಟ್ಕ್ದ್ ಎಲ್ಯಲ  ಸಿ ಳಿೋಯ ಸಂಸಿೆ ಗಳಲ್ಲಲ , ಎಲ್ಯಲ  ಪ್ರ ದೇಶ್ಗಳಲ್ಲಲ  ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ 
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ಜ್ಞರಿಗೆ ತರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರಿನಲ್ಲಲ  ಸ್ವವ ವಲಂಬನೆ ಸ್ವಧಿಸುವುದ್ಕೆಕ  

ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತು ದ್ದ ಎೆಂದ್ಯ ಹೇಳುತಾು  ನನನ  ಮಾತ್ತಗಳನ್ನನ  ಮುಗಿಸುತೆು ೋನೆ 

 ಶಿರ ೋ ಎನ . ಅಪ್ಪ ಜಿಗೌಡ(ಸೆ ಳಿೋಯ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, 

ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಿೋರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು  ಗ್ರರ ಮಸ್ವರ ಚ್ರಂಡಿ ವಯ ವಸಿೆ  (ತಿದಿ್ಯಪ್ಡಿ) 

ವಧೇಯಕ 2021ನ್ನನ  ಸ್ವವ ಗತ ಮಾಡುತೆು ೋನೆ.  ಬಹುಶಃ ಈಗ್ರಗಲೇ ಇದ್ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ೆಂತ್ 

ಕಾನೂನ್ನ ಇದ್ದ.  ಆದ್ರೆ ಎಲಲ ೋ ಒೆಂದ್ಯ ಕಡೆ ಆ ಕಾನೂನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಲನೆ ಆಗುತಿು ಲಲ .  

ಈ ವಧೇಯಕದ್ ಮುಖಾೆಂತರ ಇನೂನ  ಇದ್ಕೆಕ  ಶ್ಕು  ಕಡುವಂತಹ್ ಕೆಲಸವನ್ನನ  

ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ದ.   ಇಲ್ಲಲ  ವಾಸ ಮಾಡುತಿು ರುವ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ, ಇದ್ಯ ಯಾವರಿೋತಿ ಇರಬೇಕು 

ಎನ್ನನ ವ ಕಲಪ ನೆ ಇಲಲ , ಇದ್ರ ಮಾಡೆಲ್ ಸಕಾಗರ ಕಟ್ಟಟ ಲಲ .  ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ಜಯನಗರದ್ಲ್ಲಲ  

ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಲ ಯ .ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ., ಅವರದ್ಯ ಒೆಂದ್ಯ ವಾಟ್ರ್್ ಮೂಯ ಸಿಯಂ ಇದ್ದ.  ಇದ್ನ್ನನ  

ಮದ್ಲು ಎೆಂ.ಎಲ್.ಎ., ಎೆಂ.ಎಲ್.ಸಿ., ಮತ್ತು  ಎೆಂ.ಪಿ., ಗಳಿಗೆ ಅೆಂದ್ರೆ,  ಜನಪ್ರ ತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ 

ತ್ತೋರಿಸಬೇಕು.  ಬೃಹ್ತ್ ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ರಲ್ಲಕೆಗೆ ಯಾರು ಆಯಕ  ಆಗುತಾು ರೋ 

ಅವರಿಗೆ ತ್ತೋರಿಸಬೇಕು.  ಆ ಮುಖಾೆಂತರ ಇದೆಂದ್ಯ ರಿೋತಿ ದಡಡ  ಆೆಂದೋಲನ ಆಗುತು ದ್ದ.  

ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನನ  ಮತ್ತು  ಎನ್.ಜ.ಓ., ಗಳಿಗೆ ತ್ತೋರಿಸಬೇಕು.  ಅಲಲ ಲೆಲ ೋ ಸಣಣ  

ಪ್ರರ ತಯ ಕಷ ಕೆಯನ್ನನ  ತ್ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅನ್ನಕೂಲವಾಗುತು ದ್ದ.  ಇವತ್ತು  ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಲ  ಸುಮಾರು 

ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮಳೆ ಬಿತ್ತು .  ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಳೆ ಆಗಲ್ಲಲಲ .  ವಧಾನಸೌಧ, 

ವಕಾಸಸೌಧ, ಹೈಕೋಟ್ಗ ಮತ್ತು  ಬಹುಮಡಿ ಕಟ್ಟ ಡಗಳೇನಿವ ಇಲ್ಲಲ  ಮದ್ಲು ಮಳೆ ನಿೋರು 

ಕಯಿಲ ನ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು.  ಪ್ಕಕ ದ್ಲೆಲ ೋ ಕಬಬ ನ್ ಪ್ರಕ್ಗ ಇದ್ದ.  ಅಲ್ಲಲ  ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಟ ೋರೇಜ್್ 

ಆಗುತು ದ್ದ.  ಲ್ಯಲ್ಬ್ದಗ್್ ಕೂಡ ಇದ್ದ.  ಈಗಂತೂ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ಅನೇಕ ಪ್ರ ದೇಶ್ಗಳಲ್ಲಲ  

ಸಕಾಗರ ಒಳಳ ಳೆಳ  ಪ್ರಕ್ಗಗಳನ್ನನ  ಮಾಡಿದ್ದ.  ಅಲ್ಲಲ  ಮಳೆಕಯಿಲ ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು.  

ಚಿಕಕ ಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಲ  Farmland Rainwater Harvesting Systems ಎನ್ನನ ವ ಒೆಂದ್ಯ ರಿಸಚ್್ಗ 

ಸೆೆಂಟ್ರ್್ ಇದ್ದ.  ಅವರ ಹ್ತಿು ರ ಇರುವ ಟೆಕಾನ ಲಜಯನ್ನನ  9 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶ್ದ್ವರು 

ಪ್ಡೆದ್ಯಕಳುಳ ತಿು ದಿಾ ರೆ.  ಈ ಕೆಲಸವನ್ನನ  ನಮಮ  ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಲ ಯ .ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ., ಯವರು ಮತ್ತು  

ಕೆ.ಯು.ಡಬ್ಲ್ಲ ಯ .ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ., ಯವರು ಪ್ಡೆದ್ಯಕಳಳ ಬೇಕು. Farmland Rainwater 

Harvesting Systems ಎನ್ನನ ವ ಒೆಂದ್ಯ ರಿಸಚ್್ಗ ಸೆೆಂಟ್ರ್್ನ ಟೆಕಾನ ಲಜಯನ್ನನ   

ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, ಆದ್ಧತಯ  ಬಿಲ್ಯಗ, ಎಸ್.ಕೆ.ಫಾಮಾಗ ಮತ್ತು  ಸೋಶ್ಯಲ್ ವಲ್ಫೇರ್್ 

ಹಾಸೆಟ ಲ್ಗಳಲ್ಲಲ  ಬಳಸಿಕಳಳ ಲ್ಯಗುತಿು ದ್ದ.   

                             (ಮುೆಂದ್ಯ . . .) 
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(818) 20-9-2021 4.40 DS-MD 

ಶಿರ ೋ ಎನ.ಅಪ್ಪ ಜಿಗೌಡ(ಮಂದ್ಯ):- 

ಅಲ್ಲಲ  ಒಳೆಳ ಯ ಕೆಲಸವನ್ನನ  ಅವರು ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ.  ಈಗ್ರಗಲೇ ಏನೇ ಸಣಣ ಪುಟ್ಟ  

ಲೋಪ್ದೋಷ್ಗಳಿದಿ್ರೂ ಕೂಡ ಇದ್ನ್ನನ  ಕಟಟ ನಿಟ್ಟಟ ಗಿ ಜ್ಞರಿಗೆ ತರದ್ಧದಿ್ ರೆ  ಮುೆಂದ್ಧನ 

ದ್ಧವಸಗಳಲ್ಲಲ  ಇಡಿೋ ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಅಲಲ , other metropolitan cities like ಮೈಸೂರು, 

ಧಾರವಾಡ, ಬ್ಳಗ್ರವ, ಕಲಬುರಗಿ ಆಗಿರಬಹುದ್ಯ, ಈ ಎಲ್ಯಲ  ಕಡೆ ಸಮಸೆಯ ಯಾಗುತು ದ್ದ.  

ಇದ್ನ್ನನ  ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಯಿತಿ ವಾಯ ಪಿು ಯ ನಾಡ ಕಚೇರಿಗಳಿವಯಲ್ಯಲ  ಅಲೆಲ ಲ್ಯಲ  ಇದ್ನ್ನನ  

ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿ.  ನಮಮ  ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಯ ಣ ಸಚಿವರು ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಲ ದಿಾರೆ.   ಬ್ರ ಜಲ್ 

ದೇಶ್ದ್ಲ್ಲಲ  ಮಳೆ ಕಡಿಮ್ಮ ಬಿೋಳುತು ದ್ದ.  ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ವಯ ವಸ್ವಯದ್ಲ್ಲಲ  ಬಹ್ಳ 

ಮುೆಂದ್ದ ಇದಿಾರೆ.  ಆದಿ್ ರಿೆಂದ್ ಈ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ನಾನ್ನ ಸಂಪೂಣಗವಾಗಿ ಸ್ವವ ಗತ 

ಮಾಡುತೆು ೋನೆ.  

 ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ(ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈ 

ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ನಾನ್ನ ಬಹ್ಳ ಸಂತ್ತೋಷ್ವಾಗಿ ಸ್ವವ ಗತಿಸುತೆು ೋನೆ.  ನಾನ್ನ ಮಾನಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದ್ಧಸುತೆು ೋನೆ. ಈ ವಧೇಯಕ ಮದ್ಲ್ಲನಿೆಂದ್ಲೂ 

ಜ್ಞರಿಗೆಯಲ್ಲಲ ದಿ್ರೂ ಕೂಡ ಇದ್ಯ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಧೋರಣೆಗಳಿೆಂದ್ ಸರಿಯಾಗಿ  

ಕಾಯಗಗತವಾಗುತಿು ಲಲ .  ಈಗತಾನೇ ಕಾಪೊೋಗರೇಶ್ನ್ನಲ್ಲಲ  ಇದ್ರ ಕತೆ ಏನ್ನ ಎೆಂದ್ಯ ನಾನ್ನ 

ಮಾನಯ  ರಮೇಶ್ರವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ. ಕಾಪೊೋಗರೇಶ್ನ್ರವರು ಕಟ್ಟ ಡ 

ನಿಮಾಗಣವಾದ್ ಮೇಲೆ OC (Occupancy Certificate) ಎೆಂದ್ಯ ಕಡುತಾು ರೆ.   ಆ OC 

certificate ಇಲಲ ದ್ಧದಿ್ರೂ ಇೆಂಜನಿೋಯರ್್ಗಳು ದ್ಯಡುಡ  ತೆಗೆದ್ಯಕೆಂಡು ಕಟಟ ಬಿಡುತಾು ರೆ.  

ಆದಿ್ ರಿೆಂದ್ ಇದ್ಯ ಸಮಪ್ಕಗವಾಗಿ ಜ್ಞರಿಯಾಗಿರಲ್ಲಲಲ . ಇದ್ರಲ್ಲಲ  ಎಲಲ ೋ ಒೆಂದ್ಯ ಕಡೆ 

ನೂಯ ನತೆ ಇತ್ತು .  ಮಳೆ ನಿೋರು ಸಂಗರ ಹ್ಣೆಯನ್ನನ  ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ 40x60  ವಸಿು ೋಣಗದ್ಲ್ಲಲ  

ಕಟಟ ವಂತಹ್ ಕಟ್ಟ ಡಕೆಕ  ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ಇತ್ತು .  ಈಗ ಅದ್ಕಕ ೆಂತ ಕಡಿಮ್ಮ ವಸಿು ೋಣಗದ್ಲ್ಲಲ  

ಕಟಟ ವಂತಹ್ ಕಟ್ಟ ಡಕೂಕ  ಇದ್ನ್ನನ  ಕಡಾಡ ಯ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನನ ವ ಘನ ಉದಿ್ದ ೋಶ್ದ್ಧೆಂದ್ 

ತೆಗೆದ್ಯಕೆಂಡು ಬಂದ್ಧದಿಾರೆ. ಈ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ನಾನ್ನ ಸ್ವವ ಗತ ಮಾಡುತೆು ೋನೆ.  ಇದ್ರ 

ಬಗೆೆ  ನಾವು ಇನ್ನನ  ಹೆಚಿಚ ನ ಎಚ್ಚ ರಿಕೆಯನ್ನನ  ವಹಿಸದ್ಧದಿ್ ರೆ ನಗರಗಳಲೆಲ ೋ ಅಲಲ , ಗ್ರರ ಮಿೋಣ 

ಪ್ರ ದೇಶ್ಗಳಲೂಲ  ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರಿಗೆ ಅಭಾವ ಬಂದ್ಧದ್ದ.  ಇವತ್ತು  ಒೆಂದ್ಯ ಲ್ಲೋಟ್ರ್್ ಹಾಲು 

ಉತಾಪ ದ್ನೆ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಎಷ್ಟಟ  ಶ್ರ ಮವದ್ದ, ಎಷ್ಟಟ  ಹ್ಣ ಖ್ಚಗಗುತು ದ್ದ, ಆದ್ರೆ ಈಗ 

ಹಾಲ್ಲಗಿೆಂತ ಒೆಂದ್ಯ ಲ್ಲೋಟ್ರ್್ ನಿೋರಿಗೆ ಹೆಚುಚ  ಬ್ಲೆ ಕಡುತಿು ದಿ್ದ ೋವ.  ಮುೆಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಲ  
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ಬಹ್ಳ ಕಷ್ಟ . ಮಾನಯ  ಗೋಪ್ರಲಯಯ ನವರು ಹೇಳಿದ್ ಹಾಗೆ, ಇದ್ನೆನ ೋನಾದ್ರೂ 

ಸಮಪ್ಕಗವಾಗಿ ನಮಮ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಲೋಪ್ದೋಷ್ಗಳನ್ನನ  ತಿದಿ್ಧ , ತಪುಪ  ಮಾಡಿದ್ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕರ ಮ ಕೈಗೆಂಡು ಇನ್ನನ  ಮುೆಂದ್ದ ಓ.ಸಿ. ಕಡುವಾಗ ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ 

ಕಡಬೇಕು.  

 ಶಿರ ೋ ಬ್ಬ.ಸಿ.ಪ್ಟಿೋಲ :-   ಅದ್ಯ OC ಅಲಲ , NOC.  

 ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಕೃಷ್ ಸಚಿವರೇ, ಅದ್ಯ NOC ಅಲಲ , OC (Occupanycy 

Certificate) and CC (Completion Certificate)  

 ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಲ  OC (Occupanycy Certificate) and CC 

(Completion Certificate). ಬೇರೆ ಇತರೆ ಮಹಾನಗರ ಪ್ರಲ್ಲಕೆಗಳಲ್ಲಲ   ಅದ್ನ್ನನ  CR 

(Certificate of Registration) ಎೆಂದ್ಯ ಹೇಳುತಾು ರೆ.  ಇಲ್ಲಲ  ಕಟ್ಟ ಡ ಪ್ರರ ರಂಭಿಕವಾಗಿ 

ಕಟಟ ವಾಗ CC ಎೆಂದ್ಯ ಹೇಳುತಾು ರೆ. ಕಟ್ಟಟ ದ್ ಮೇಲೆ OC ಎೆಂದ್ಯ ಹೇಳುತಾು ರೆ.  OC ಯಲ್ಲಲ  

ಇದ್ದಲ್ಯಲ  ನಡೆಯುತಿು ರುವುದ್ಯ.   ಆದಿ್ ರಿೆಂದ್ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಇನ್ನನ  ಮುೆಂದ್ದ ಎಚ್ಚ ರಿಕೆ 

ವಹಿಸದ್ಧದಿ್ ರೆ ನಿೋರು ಬದ್ಲು ನಮಮ  ಅಬಕಾರಿ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ ಹಾಗೆ ನಿೋರು ಬದ್ಲು ವಸಿಕ  

ಕುಡಿಯಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ.   

 ಡಾ: ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮ:- ವಸಿಕ ಗೂ ನಿೋರು ಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ.  

 ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ:- ನಿೋರು ಇಲಲ ದ್ದಯೋ ವಸಿಕ  ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ಬಹುದ್ಯ. ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಆದಿ್ ರಿೆಂದ್ ಇದ್ನ್ನನ  ಕಾಯಗಗತಗಳಿಸಬೇಕು.  ಈ ದ್ಧನದ್ಧೆಂದ್ ಇದ್ನ್ನನ  

ಕಾಯಗಗತಗಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು  ಇದ್ನ್ನನ  ಕಾಯಗಗತಗಳಿಸುವಾಗ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿೆಂದ್ ಸ್ವಮಾನಯ  ಜನರಿಗೆ ಕರುಕುಳವಾಗಬ್ದರದ್ಯ.  ಅವರನ್ನನ  ವಂಚಿಸಬ್ದರದ್ಯ.  

ಈ ಕಾಯಿಯಲೆಲ ೋನ್ನ ಇದ್ದ ಅದ್ನ್ನನ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿೆಂದ್ ಪ್ರಲನೆ ಆಗುವಂತೆ 

ನೋಡಿಕಳಳ ಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತು ಮ್ಮಮ  ಈ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ನಾನ್ನ ಸ್ವವ ಗತಿಸುತೆು ೋನೆ. 

 ಡಾ: ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮ(ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈ 

ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ನಾನ್ನ ಬಹ್ಳ ಸಂತ್ತೋಷ್ದ್ಧೆಂದ್ ಸ್ವವ ಗತ ಮಾಡುತಿು ದಿ್ದ ೋನೆ.  ಈ 

ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ತಂದ್ಧರುವ ಉದಿ್ದ ೋಶ್ ಬಹ್ಳ ಅದ್ಯಭ ತವಾಗಿದ್ದ.   ಮಳೆ ಕಯುಲ  ಪ್ದಿ್ ತಿ 

ಜ್ಞರಿಗೆಯಲ್ಲಲ ದಿ್ರೂ ಅನ್ನಷ್ಟಠ ನ ಸರಿಯಾಗಿರಲ್ಲಲಲ . ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ ಯಲ್ಲಲ  ಅನ್ನಷ್ಟಠ ನ 

ಮಾಡುವುದ್ಕಕ ೆಂತ ಹೆಚಚ ಗಿ ಬೇರೆಯದಿ್ ಕೆಕ  ಹೆಚಿಚ ನ ಆದ್ಯ ತೆ ಇದ್ದ.  ಈ ವಧೇಯಕದ್ 
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ಉದಿ್ದ ೋಶ್ಗಳು ಬಹ್ಳ ಅದ್ಯಭ ತವಾಗಿದ್ದ.್ ʼಕಾವೇರಿ ನಿೋರು ಅಥವಾ ಅೆಂತಜಗಲದ್ ಮೇಲ್ಲನ 

ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನನ  ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾಡುವುದ್ಯʼ ಈ ವಧೇಯಕದ್ ಉದಿ್ದ ೋಶ್ವಾಗಿದ್ದ.  Climatic 

changes, river meandering, river direction changes ಇನ್ನನ  ಮುೆಂದ್ದ ಸತತವಾಗಿ 

ಬರುವುದ್ಧದ್ದ. ಕಾವೇರಿ ನದ್ಧಯಲ್ಲಲ  ನಾವು ಅೆಂದ್ಯಕೆಂಡಷ್ಟಟ  ನಿೋರು ಯಾವಾಗಲೂ 

ಸಿಗುವುದ್ಕೆಕ  ಸ್ವಧಯ ವಲಲ ವೆಂದ್ಯ ನಾನ್ನ ಅೆಂದ್ಯಕೆಂಡಿದಿ್ದ ೋನೆ.  ನಮಮ ಲೆಲ ೋ ಇರುವ ನಿೋರನ್ನನ  

ಸಂಗರ ಹ್ಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ನಿೋರನ್ನನ  ಸದ್ಬ ಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, the load on Cauvery pipeline and 

Cauvery River reduces ಎೆಂದ್ಯ ಬಹ್ಳ ಅದ್ಯಭ ತವಾದ್ ಉದಿ್ದ ೋಶ್ವನ್ನನ  ಕಟ್ಟಟ ದಿಾರೆ.  

ಎರಡನೆಯದ್ಯ, ಮಳೆ ಬಂದಾಗ Bengaluru has become a concrete jungle. ಆ ಮಳೆ 

ನಿೋರು ಎಲ್ಯಲ  ಹ್ರಿದ್ಯ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹೊರಟ ಹೊೋಗುತಿು ದ್ದ.  ನಮಮ ಲ್ಲಲ ರುವ ನಿೋರನ್ನನ  

ಹಿಡಿದ್ಧಟಟ ಕಳುಳ ವುದ್ಕೆಕ  ನಮಗೆ ಆಗುತಿು ಲಲ .  ಕಾವೇರಿ ನದ್ಧಯಿೆಂದ್ ನಿೋರನ್ನನ  

ತೆಗೆದ್ಯಕೆಂಡು ಬಂದ್ಯ ಸಂಸಕ ರಣೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ದ್ಯಡಿಡ ಗೆ ಮಾರುತಿು ದಿ್ದ ೋವ.  ದ್ವ ೆಂದ್ವ  ಬಹ್ಳ 

ಇದ್ದ.  ಹಾಗ್ರಗಿ storm water drains ನಲ್ಲಲ  unnecessary, unutilized ಆಗಿ ಹೊೋಗುತಿು ರುವ 

ನಿೋರನ್ನನ  ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾಡುವುದ್ಕೂಕ  ಸ್ವಧಯ ವದ್ದ. ಹಾಗ್ರಗಿ ಈ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಯಾರು 

ಯಾರು ಹಿೆಂದ್ದ ಮನೆ ಕಟಟ ಬಿಟ್ಟಟ ದಿಾರೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಬಹ್ಳ ಕಷ್ಟ ವದ್ದ, 

ಸುಲಭವಲಲ .  ಇನ್ನನ  ಯಾರು ಯಾರು ಹೊಸದಾಗಿ ಮನೆ ಕಟಟ ವುದ್ಕೆಕ  ಹೊೋಗುತಾು ರೆಯೋ 

ಅದ್ಯ ಕಾೆಂಪ್ಲ ಕಸ ್ ಇರಹ್ಬುದ್ಯ, ಯಾವುದೇ ಇರಬಹುದ್ಯ, ಅವರಿಗೆ ಶೇಕಡ ನೂರರಷ್ಟಟ  

mandatory ಮಾಡಿ ಇದ್ನ್ನನ  ಕಡಾಡ ಯ ಮಾಡುವುದ್ಯ ಅತಯ ೆಂತ ಅವಶ್ಯ ಕತೆ ಇದ್ದ 

ಎನ್ನನ ವುದ್ನ್ನನ  ಹೇಳುವುದ್ಕೆಕ  ಇಷ್ಟ ಪ್ಡುತಿು ದಿ್ದ ೋನೆ.  ಇದ್ನ್ನನ  ಮಾಡಿದ್ರೆ  ಮನೆಯಲ್ಲಲ  ಸ್ವವರ 

ಲ್ಲೋಟ್ರ್್ ಉಪ್ಯೋಗಿಸುವ ನಿೋರಲ್ಲಲ  ಬರಿೋ ೬೦೦ ಲ್ಲೋಟ್ರ್್ ಮಾತರ  ಕಾವೇರಿ ನಿೋರು  ಸ್ವಕು.  

೪೦೦ ಲ್ಲೋಟ್ರ್್ ನಿೋರನ್ನನ  ಈ ಮಳೆ ಕಯುಲ ನಿೆಂದ್ ಸಂಗರ ಹ್ಣೆ ಮಾಡಿರುವ ನಿೋರನ್ನನ  ಕಾರು 

ತ್ತಳೆಯವುದ್ಕೆಕ , ತ್ತೋಟ್ಗ್ರರಿಕೆಗೆ, ವಾಶ್ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಎಲಲ ದಿ್ಕೂಕ  

ಉಪ್ಯೋಗಿಸಿಕಳಳ ಬಹುದ್ಯ.   The dependability on Cauvery water will be reduced by 

atleast 30 percent.  ಇದ್ನ್ನನ  strict ಆಗಿ ಅನ್ನಷ್ಟಠ ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತು ದ್ದ ಎನ್ನನ ವ 

ಮಾತನ್ನನ  ಹೇಳುವುದ್ಕೆಕ  ಇಷ್ಟ ಪ್ಡುತಿು ದಿ್ದ ೋನೆ.   ಜೊತೆಗೆ ಈ ನಿೋರು ಮಾಲ್ಲನಯ ವಾಗಿರುವುದ್ಧಲಲ .  

ಕಾವೇರಿ ನದ್ಧ ನಿೋರನ್ನನ  treat ಮಾಡಿ ತೆಗೆದ್ಯಕೆಂಡು ಬರಬೇಕು.  ಮಳೆ ನಿೋರು treatment 

free ಇದ್ದ.  ಅದ್ಕೆಕ  ಯಾವುದೇ treatment ಬೇಕಾಗಿಲಲ .  ಅದ್ಕೆಕ  ಬೇರೆ additional sump 

ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಕು.  ಹಾಗ್ರಗಿ ಈ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ನಾನ್ನ ಬ್ೆಂಬಲ್ಲಸುತೆು ೋನೆ.  ಬ್ೆಂಗಳೂರು 

ನಗರದ್ಲ್ಲಲ  ಒೆಂದ್ಯ ಕಾನೂನ್ನ ಇದ್ದ.  ೨೫ ಫಾಲ ಟ್ಕಕ ೆಂತ ಹೆಚುಚ  ಫಾಲ ಟ್ ಕಟ್ಟಟ ರುವ ಜ್ಞಗದ್ಲ್ಲಲ  
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ಅವರೇ own STP (Sewage Treatment Plant) ಮಾಡಿಕಳಳ ಬೇಕೆನ್ನನ ವ ಕಾನೂನ್ನ ಇತ್ತು .  

ಈಗಲೂ ಆ ಕಾನೂನ್ನ ಇದ್ದ.  ಅದ್ನ್ನನ  ಅನ್ನಷ್ಟಠ ನ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಬಿಡಲೇ ಇಲಲ .   STP 

ಇಲಲ ದ್ಧದಿ್ ರೆ OC ಕಡುವುದ್ಧಲಲ  ಎನ್ನನ ವ ಕಡಾಡ ಯವಾದ್ ಕಾನೂನ್ನ ಇದ್ದ.  ಆದ್ರೆ ಅದ್ನ್ನನ  

ಎಷ್ಟಟ  ಲ್ಯಬಿ ಮಾಡಿದಿಾರೆೆಂದ್ರೆ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ಅಪ್ರಟ್ಗಮ್ಮೆಂಟ್  ಮಾಲ್ಲೋಕರು ಎಲಲ ರೂ 

ಸೇರಿ ನಾವು ಇದ್ನ್ನನ  ಅನ್ನಷ್ಟಠ ನ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಸ್ವಧಯ ವಲಲ ವೆಂದ್ಯ  ಸಕಾಗರಕೆಕ  ಸೆಡುಡ  

ಹೊಡೆದ್ಯ ಯಾರು ಅನ್ನಷ್ಟಠ ನ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಹೊೋಗಲ್ಲಲಲ . ಆದ್ರೆ ಇದ್ಯ ಆ ರಿೋತಿ 

ಆಗಬ್ದರದ್ಯ.  ನಾನ್ನ ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟ  ಮಂತಿರ ಗಳಿಗೆ ಮನವ ಮಾಡುತಿು ದಿ್ದ ೋನೆ, ವಶೇಷ್ವಾಗಿ 

ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಲ  ಜನಜ್ಞಗೃತಿಯ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಲ  ಸಮಾರೋಪ್ರದ್ಧಯಲ್ಲಲ  ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಜನರಿಗೆ, 

ಮನೆ ಮಾಲ್ಲೋಕರಿಗೆ, ಮನೆ ಕಟಟ ವವರಿಗೆ ವವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದ್ರ ಮುಖಾೆಂತರ ಇದ್ರ 

ಅಗತಯ ತೆಯನ್ನನ  ಹೆಚಿಚ ಗೆ ಪ್ರ ಚರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ಮೇಲೆ ನಿೋರಿನ ಒತು ಡ 

ಕಡಿಮ್ಮಯಾಗುತು ದ್ದ.  ಮಳೆ ನಿೋರು ಹ್ರಿಯುವುದ್ಯ ಕಡಿಮ್ಮಯಾಗುತು ದ್ದ. ಕಾವೇರಿ ನಿೋರನ ಬಳಕೆ 

ಕಡಿಮ್ಮಯಾಗುತು ದ್ದ.  ಹಾಗ್ರಗಿ ಈ ವಧೇಯಕ ಬಹ್ಳ ಅದ್ಯಭ ತವಾಗಿದ್ದ.  ಈ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  

ನಾನ್ನ ಸ್ವವ ಗತ ಮಾಡುತೆು ೋನೆ.   

 ಶಿರ ೋ ಹೆಚ್.ಎಂ.ರಮೇಶ ಗೌಡ(ವಿಧಾನಸಭೆಯಂದ ಚುರ್ನಯತ್ರಾದವರು):- 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಅವಕಾಶ್ ಕಟ್ಟಟ ದಿ್ಕಾಕ ಗಿ ತಮಗೆ ಧನಯ ವಾದ್ಗಳು.  ಇವತ್ತು  

ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಿೋರು ಸರಬರಾಜು BWSSB (Bangalore Water Supply and Sewerage Board) 

೧೯೬೪ ಕೆಕ  ತಿದಿ್ಯಪ್ಡಿಯನ್ನನ  ತರುವುದ್ಕೆಕ  ಹೊರಟ್ಟದಿಾರೆ ಇದ್ಯ ಬಹ್ಳ ಒಳೆಳ ಯ ಕಾಯಿ .   ಈ 

ವಧೇಯಕಕೆಕ  ೨೦೦೯ ರಲೂಲ  ತಿದಿ್ಯಪ್ಡಿಯನ್ನನ  ತಂದ್ಧದಿ್ರು.  ೨೦೦೯ ರಲ್ಲಲ  

ತಿದಿ್ಯಪ್ಡಿಯನ್ನನ  ತಂದಂತಹ್ ಸಂದ್ಭಗದ್ಲ್ಲಲ  ಅವತಿು ನ ದ್ಧವಸ 30x40  ವಸಿು ೋಣಗವನ್ನನ  

ಬಿಟಟ   ಅದ್ಕಕ ೆಂತ ಹೆಚುಚ  ಇರತಕಕ ೆಂಥವರು ground water level ಗೆ ಎಲ್ಯಲ  ಕಟ್ಟ ಡಗಳಲೂಲ  

water harvesting ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ಆ ಕಾಯಿಯಲ್ಲಲ  ಇತ್ತು .  ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅದ್ಕೆಕ  ಮತು ಷ್ಟಟ  

ತಿದಿ್ಯಪ್ಡಿಯನ್ನನ  ತಂದ್ಯ  30x40 ವಸಿು ೋಣಗವನ್ನನ  ಇದ್ರಲ್ಲಲ  ಸೇರಿಸಿದಿಾರೆ.  ಇದ್ಯ ಬಹ್ಳ 

ಉತು ಮವಾದಂತಹ್ ನಡೆ.  ಆದ್ರೆ BWSSB ಯಲ್ಲಲ ರುವ ಇೆಂಜನಿಯರ್್ಗಳು ಯಾವುದ್ಕೆಕ  

ಎಷ್ಟಟ  ಇರಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ಇದ್ರಲ್ಲಲ  ಹೇಳಿಲಲ .   30x40, 60x40   ಅಥವಾ ಹ್ತ್ತು  ಸ್ವವರ 

ಅಡಿಯಿದಿ್ ರೆ, ಇದ್ಯ ಶಲ್ಯ ಕಟ್ಟ ಡಗಳಲ್ಲಲ  ಬಹ್ಳ ದಡಡ  ಅವಯ ವಹಾರ ನಡೆದ್ಧದ್ದ.  ಅದ್ರ 

ಬಗೆೆ  ಇದೇ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಲ  ಗಲ್ಯಟೆಯಾಗಿ ಮಾನಯ  ಎಸ್.ವಿ .ಸಂಕನೂರ ರವರ ನೇತೃತವ ದ್ಲ್ಲಲ  

ಸದ್ನ ಸಮಿತಿಯನ್ನನ  ಕೂಡ ಮಾಡಿದಿ್ರು.  

          (ಮುೆಂದ್ಯ) 
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819/20-09-2021/  4-50/bkp-md 

ಶಿರ ೋ  ಹೆಚ್ಎಂ. ರಮೇಶ ಗೌಡ(ಮಂದ್ಯ) 

  ಇದೇ ವಚರವಾಗಿ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಲ  ಗಲ್ಯಟೆಯಾಗಿ ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಾದ್  ಶ್ರ ೋ  ಎಸ.ವಿ .  

ಸಂಕನೂರ ರವರ  ನೇತೃತವ ದ್ಲ್ಲಲ   ಒೆಂದ್ಯ ಸದ್ನ ಸಮಿತಿಯನ್ನನ   ಮಾಡಿದಿ್ರು.   ಈಗಲೂ 

ಸಹ್  ಇದ್ರಲ್ಲಲ   ಸರಿಯಾದ್  ರಿೋತಿಯಲ್ಲಲ   clarity ಇರುವುದ್ಧಲಲ .  ಏಕೆೆಂದ್ರೆ rain water 

harvesting ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನನ ವುದ್ಯ  ನಿಜ.  ಆದ್ರೆ,  ನಿೋವು  30x40ರ ನಿವೇಶ್ನದ್ಲ್ಲಲ  ಎಷ್ಟಟ   

ಮಾಡಬೇಕು, 60x40ರ ನಿವೇಶ್ನ ಇದಿ್ ರೆ  ಎಷ್ಟಟ   ಮಾಡಬೇಕು  ಎನ್ನನ ವುದ್ರ  ಬಗೆೆ   

ಸರಿಯಾದ್  ಮಾಹಿತಿಯಿಲಲ .  ಒೆಂದ್ಯ ಅಪ್ರಟ್ಗಮ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಲ  100, 400, 500 ಪ್ರಲ ಟ್ಗಳನ್ನನ  

ಕಟಟ ವಂತಹ್ ಅಪ್ರಟ್ಗಮ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿರುತು ವ. ಅದ್ಕೆಕ  ಈ rain water harvesting 

ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನನ ವುದ್ರ  ಬಗೆೆ   ಇದ್ರಲ್ಲಲ   ಸರಿಯಾದ್  ಮಾಹಿತಿ  ಇರುವುದ್ಧಲಲ .    ಅದ್ಕೆಕ   

ಸರಿಯಾದ್  ರಿೋತಿಯಲ್ಲಲ      ಇವತ್ತು   ಏನ್ನ ಈ  ಒೆಂದ್ಯ  ಕಾಯಿದ್ದಗೆ  ತಿದಿ್ಯಪ್ಡಿ ತರಲ್ಲಕೆಕ  

ಹೊರಟ್ಟದಿಾರೆ.  ಅದ್ನ್ನನ  ಸರಿಯಾದ್   ರಿೋತಿಯಲ್ಲಲ   ನಮೂದ್ಯ  ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ.    

ಇಲಲ ವೆಂದ್ರೆ,  ಏನೋ ನಾಮಕಾವಸೆು ಗೆ   ಮಾಡಿದಂತಾಗುತು ದ್ದ.  ನಿೋವು  ಏನ್ನ BWSSB 

(Bangalore Water Supply and Sewerage Board) ಯವರು  rain water harvesting 

ಮಾಡಿಲಲ ವೆಂದ್ಯ  ಹೇಳಿ   ದಂಡ  ಹಾಕುತಾು ರೆ.  ಆ ದಂಡವನ್ನನ    ಹಾಕುತಾು ರೆೆಂದ್ಯ ಹೇಳಿ 

ಅಲ್ಲಲ   ಯಾವುದೋ ಸಣಣ    ರಿೋತಿಯಲ್ಲಲ   ಮಾಡಿ    ತ್ತೋರಿಸುತಾು ರೆ.  ಆದ್ರೆ,  ಈ  ವಚರದ್ಲ್ಲಲ   

ಗಧಾ  ಪ್ರ ಹಾರ ಮಾಡುವುದ್ಯ  ಯಾರ  ಮೇಲೆ ಎೆಂದ್ರೆ  ಯಾರು ಅಮಾಯಕರಿರುತಾು ರೆ, 

ಯಾರು ಬಡವರಿರುತಾು ರೆ,  30x40 ಅಳತೆಯಲ್ಲಲ   ಮನೆಯನ್ನನ   ಕಟ್ಟಟ ಕೆಂಡಿರುತಾು ರೆ.  

ಅವರು ಸಹ್ ಅದ್ನೆನ ೋ ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಅದ್ಕೆಕ  ಒೆಂದ್ಯ  ಪೊೋಟೋವನ್ನನ  ಹಾಕಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ.     

ಪೊೋಟೋ  ಹಾಕ BWSSB ಗೆ  ಕಟ್ಟ ರೆ,   ಅವರು ಅದ್ನ್ನನ   ನಮೂದ್ಯ  ಮಾಡಿ   ಈ 

ಸಂಬಂಧ ವಾಟ್ರ್್ಗೆ ಏನ್ನ  ದಂಡವನ್ನನ   ಹಾಕುತಾು ರೆ.  ಅದ್ನ್ನನ   ರದಿ್ಯ   ಮಾಡುತಾು ರೆ.  

ಇಲಲ ವೆಂದ್ರೆ ಅವರು ದಂಡವನ್ನನ  ಹಾಕಕೆಂಡು  ಹೊೋಗುತಿು ರುತಾು ರೆ.  ಆದ್ರೆ,  ನಿೋವು  

ದಡಡ   ದಡಡ  ಅಪ್ರಟ್ಗಮ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ   ಎಷ್ಟಟ   ಪ್ರ ಮಾಣದ್ಲ್ಲಲ  rain water harvesting 

ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನನ ವ  ವಚರವಾಗಿ ಇದ್ರಲ್ಲಲ  ಮಾಹಿತಿ  ಇರುವುದ್ಧಲಲ .  ಆದಿ್ ರಿೆಂದ್ ಈ 

ವಚರವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ್ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಲ  ನಮೂದ್ಯ  ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ತಮಮ  ಮೂಲಕ 

ಸಕಾಗರಕೆಕ   ವನಂತಿ  ಮಾಡಿಕಳುಳ ತೆು ೋನೆ.   

           ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ  ಶಿರ ೋನವಾಸ  ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):-  ಮಾನಯ   

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ,    ಮಾನಯ   ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ  ಪ್ರವಾಗಿ  ನಾನ್ನ ಬ್ೆಂಗಳೂರು    ನಿೋರು 
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ಸರಬರಾಜು  ಮತ್ತು   ಗ್ರರ ಮಸ್ವರ ಚ್ರಂಡಿ  ವಯ ವಸಿೆ   (ತಿದಿ್ಯಪ್ಡಿ)  ವಧೇಯಕ, 2021 ಅನ್ನನ     

ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದಿ್ಯ ,   ಅನೇಕ  ಹಿರಿಯ ಸದ್ಸಯ ರುಗಳು  ಸಕಾಗರಕೆಕ  ಸಲಹೆಗಳನ್ನನ , 

ಸೂಚ್ನೆಗಳನ್ನನ , ಅಭಿಪ್ರರ ಯಗಳನ್ನನ   ಕಟ್ಟಟ ದಿಾರೆ.      ಹಿರಿಯ ಸದ್ಸಯ ರಾದ್  ಶ್ರ ೋ  ಪಿ ಆರ್.   

ರಮೇಶ್ ರವರು ಅನೇಕ ವಚರಗಳಲ್ಲಲ   ಅಭಿಪ್ರರ ಯಗಳನ್ನನ   ಹಂಚಿಕೆಂಡಿದಿಾರೆ ಮತ್ತು  

ಅನೇಕ ಸಲಹೆಗಳನ್ನನ   ಕಟ್ಟಟ ದಿಾರೆ.   ಮತೆು , ಈ ವಚರವಾಗಿ ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರುಗಳ್ಳದ್   

ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಟ್ಟ.  ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡರವರು  ಮತ್ತು   ಶ್ರ ೋ  ಮರಿತಿಬ್ಬ ೋಗೌಡರವರು, ಶ್ರ ೋ  ಕೆ.ಎ. 

ತಿಪ್ಪ ೋಸ್ವವ ಮಿಯವರು, ಶ್ೋ ಯು.ಬಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ರವರು. ಶ್ರ ೋ ಕವಟ್ಗಿಮಠ ಮಹಂತೇಶ್  

ಮಲ್ಲಲ ಕಾಜುಗನರವರು  ಶ್ರ ೋ.  ವೈ.ಎ.  ನಾರಾಯಣಸ್ವವ ಮಿಯವರು, ಶ್ರ ೋ  ಹೆಚ್್.ಎೆಂ. 

ರಮೇಶ್ಗೌಡ ರವರು, ಮತೆು  ವರೋಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ ಮುಖ್ಯ  ಸಚೇತಕರಾದ್  ಶ್ರ ೋ  ಎೆಂ.  

ನಾರಾಯಣಸ್ವವ ಮಿಯವರು    ಹಾಗೂ     ಕನೆಯದಾಗಿ,  ಪ್ಕ್ಷದ್    ನಾಯಕರಾದ್             

ಶ್ರ ೋ  ಎಸ.ಆರ್.  ಪ್ರಟ್ಟೋಲ್  ರವರು   ಎಲಲ ರೂ ಸಹಿತ  ಸುಧಿೋಘಗವಾಗಿ  ಮಾತನಾಡಿ   ಈ 

ಬಿಲ್ಗೆ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟ  ಹಾಗೆ ಸಲಹೆ  ಸೂಚ್ನೆಗಳನ್ನನ   ಕಟ್ಟಟ ದಿಾರೆ.       ನಾನ್ನ  ಈ  

ವಚರವಾಗಿ  ಮದ್ಲೇ  ಒೆಂದ್ಯ  ಮಾತನ್ನನ   ಸದ್ನದ್ ಗಮನಕೆಕ  ತಂದ್ಧದಿ್ದ .  ಈ  

ತಿದಿ್ಯಪ್ಡಿಯಲ್ಲಲ   ಹಿೆಂದ್ದ  ಕಟ್ಟಟ ರುವಂತಹ್  ಕಟ್ಟ ಡಗಳಿಗೂ   ದಂಡವನ್ನನ   ಹಾಕುತಿು ೋರಾ, 

ನಿಯಮವನ್ನನ   ಕಡಾಡ ಯ  ಮಾಡುತಿು ೋರಾ ಅಥವಾ  ಹೊಸದಾಗಿ  ಕಟಟ ವಂತಹ್  

ಕಟ್ಟ ಡಗಳಿಗೆ  ಇದ್ಯ ಅನವ ಹಿಸುತು ದ್ದಯೇ  ಎನ್ನನ ವುದ್ನ್ನನ  ತಮಗೆ ಸಪ ಷ್ಟ ಪ್ಡಿಸುತಿು ದಿ್ದ ೋನೆ. 

“ಮಳೆ  ನಿೋರು  ಕಯುಲ ” ಮಾಡುವ  ಕುರಿತ್ತ ತಿಳುವಳಿಕೆ  ನಿೋಡಲ್ಲಕೆಕ     ಏನೆಲ್ಯಲ  

ಅಭಿಪ್ರರ ಯಗಳಿದ್ದ ಎೆಂದ್ಯ  ಕೇಳಿದಿ್ ಕೆಕ   ಜಯನಗರದ್ಲ್ಲಲ   ಒೆಂದ್ಯ  ಪ್ರರ ತಯ ಕ್ಷಕ  ಕೇೆಂದ್ರ   ಇದ್ದ.  

“ಮಳೆ  ನಿೋರು  ಕಯುಲ ”್ ಅನ್ನನ   ಯಾವ ರಿೋತಿ  ಮಾಡಬಹುದ್ಯ, ಹೇಗೆ ಪುನಃಶೆಚ ೋತನ 

ಕಡಬಹುದ್ಯ ಎನ್ನನ ವುದ್ಕೆಕ  ತಿಳುವಳಿಕೆ  ನಿೋಡುವಂತಹ್ ಕಾಯಗಕರ ಮ ಗಳನ್ನನ  ನಮಮ  

ಅನೇಕ ಸಂಘಸಂಸಿೆ ಗಳು  ಮತ್ತು  ಸ್ವವಗಜನಿಕ ಕೆಷ ೋಮಾಭಿವೃದಿ್ಧ   ಸಂಘ ಸಂಸಿೆ ಗಳ 

ಸದ್ಸಯ ರುಗಳು, ನಾಗರಿೋಕರು, ಪ್ಲ ೆಂಬರ್್ಗಳು ಸಹಿತ   ಸೇರಿ ಅನೇಕರು ತರಬೇತಿಯನ್ನನ   

ಪ್ಡೆಯುತಿು ದಿಾರೆನ್ನನ ವುದ್ನ್ನನ   ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಾದ್  ಶ್ರ ೋ  ಕೆ.ಎ. ತಿಪ್ಪ ೋಸ್ವವ ಮಿಯವರ  

ಗಮನಕೆಕ   ತರುತೆು ೋನೆ.    ಈವಧೇಯಕಕೆಕ   ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟ ಹಾಗೆ  ಮತ್ತು   ಈ  ಯೋಜನೆಗೆ 

ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟ  ಹಾಗೆ   ಈಗ್ರಗಲೇ  1,50,000  ಕಟ್ಟ ಡಗಳಿಗೆ  “ಮಳೆ  ನಿೋರು  ಕಯುಲ ”್್್

ಅನ್ನನ  ಅಳವಡಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. ಈ  ವಧೇಯಕದ್ಧೆಂದ್  ನಿೋರಿನ  ಮರುಬಳಕೆಗೆ ಹೆಚಿಚ ನ ಆಧಯ ತೆ  

ನಿೋಡಲ್ಯಗುತು ದ್ದ. ಪ್ಯಾಗಯ ವಯ ವಸಿೆಯನ್ನನ   ಕಟ್ಟ ಡದ್ಲ್ಲಲ   ಅಳವಡಿಸುವುದ್ರ  ಮೂಲಕ  

ಪುನಃಶೆಚ ೋತನಕೆಕ   ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನನ  ರೂಪಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ.      
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         ನಾನ್ನ ಈಗ್ರಗಲೇ  ಹೇಳಿದಂತೆ  ಜಯನಗರದ್ಲ್ಲಲ   ತರಬೇತಿ  ಕೇೆಂದ್ರ ದ್  ಮೂಲಕ  

ತರಬೇತಿ  ನಿೋಡುವುದ್ರ  ಮೂಲಕ ಕಾಲ ಕಾಲಕೆಕ   ಪ್ಲ ೆಂಬರ್್ಗಳಿಗೆ  ಮತ್ತು   ಸ್ವವಗಜನಿಕರಿಗೆ 

ತರಬೇತಿಯನ್ನನ   ನಿೋಡುವಂತಹ್  ಕೆಲಸಗಳನ್ನನ   ಮಾಡುತಿು ದಿ್ದ ೋವ.    ಕಳವ  ಬ್ದವಯನ್ನನ   

ಪುನಃಶೆಚ ೋತನಗಳಿಸಲ್ಲಕೆಕ   ಯಾವುದಾದ್ರೂ  ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ   ಕಡುತಿು ೋರಾ  ಎೆಂದ್ಯ  

ಕೇಳಿದಿಾರೆ.   ಇದ್ನ್ನನ  ಕೈಪಿಡಿ  ಮೂಲಕ  ಈ  ವಚರವನ್ನನ   ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತಹ್   

ಸಂಪ್ರ ದಾಯಗಳಿವ.   ಈಗ್ರಗಲೇ 30x40 ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶ್ದ್ಲ್ಲಲ  ಕಟ್ಟಟ ರುವ ಕಟ್ಟ ಡಗಳಿಗೆ   

ವನಾಯಿತಿ  ಇದ್ದ.   ಹೊಸ  ಕಟ್ಟ ಡಗಳಿಗೆ     ಮಾತರ    ಈ  ನಿಯಮ ಅನವ ಹಿಸುತು ದ್ದ  ಎನ್ನನ ವ  

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ   ನಿೋಡುತೆು ೋನೆ. ಇದ್ನ್ನನ  ಕೇವಲ ಖಾಸಗಿ ಕಟ್ಟ ಡಗಳಿಗೆ  ಮಾತರ  

ಅನವ ಯಿಸುತಿು ೋರಾ  ಎನ್ನನ ವಂದ್ತಹ್ ಅಭಿಪ್ರರ ಯಗಳನ್ನನ  ಮಾನಯ   ಸದ್ಸಯ ರು ಕೇಳಿದಿಾರೆ.  

ಎಲ್ಯಲ  ಸಕಾಗರಿ, ಅರೆ ಸಕಾಗರಿ, ಖಾಸಗಿ    ಮತ್ತು  ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಕಾಗರದ್  ಸಹ್ಮತದ್ಲ್ಲಲ ರುವ 

ಎಲ್ಯಲ   ಕಟ್ಟ ಡಗಳಿಗೂ  ಈ ನಿಯಮ ಅನವ ಹಿಸುತು ದ್ದ ಎನ್ನನ ವುದ್ನ್ನನ  ತಮಮ  ಗಮನಕೆಕ   

ತರುತೆು ೋನೆ.  ಈ  ಬಿಲ್  ವಚರವಾಗಿ ಬಹ್ಳ  ಮಹ್ತವ ವಾದ್  ಚ್ರ್ಚಗ   ನಡೆದ್ಧದ್ದ.  

ವಸು ೃತವಾದ್, ಅನ್ನಭವಗಳನ್ನನ  ಕಡುವಂತಹ್ದಿ್ನ್ನನ  ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ನಾವು  ಈಗ್ರಗಲೇ  

ಕಾವೇರಿ  ನದ್ಧ ನಿೋರಿನಿೆಂದ್ 19 TMC   ನಿೋರನ್ನನ  ಬ್ೆಂಗಳೂರಿಗೆ  ತರುತೆು ೋವೆಂದ್ಯ  ಹೇಳಿದಿ್ದವು. 

ಆದ್ರೆ ನಮಮ  “ಮಳೆ ನಿೋರು  ಕಯುಲ ”  ಮತ್ತು  ಪುನಃಚೇತನ ಯೋಜನೆಯನ್ನನ   

ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೆಂಡರೆ 24 TMC  ಮಳೆ ಬರುತು ದ್ದ.  ಎನ್ನನ ವ 

ಅಭಿಪ್ರರ ಯ ಅತಯ ೆಂತ ಮಹ್ತವ ದಿ್ಯ  ಎನ್ನನ ವ  ವಚರವನ್ನನ  ತಮಮ  ಗಮನಕೆಕ   ತರುತೆು ೋನೆ.    

ಈ  ವಚರದ್ಲ್ಲಲ   ತಾವುಗಳು ಏನ್ನ ಸಣಣ ಪುಟ್ಟ   ವಚರಗಳನ್ನನ   ಹೇಳಿದಿ್ಧ ೋರಿ, ಅದ್ದಲಲ ವನ್ನನ   

ನಾನ್ನ ಟ್ಟಪ್ಪ ಣಿ ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದಿ್ಯ ,  ಇದ್ರ ತಿದಿ್ಯಪ್ಡಿಗೆ ಏನೇನ್ನ ಸೇರಿಸಬೇಕೆೆಂದ್ಯ  

ಹೇಳಿದಿ್ಧ ೋರಿ, ಅದ್ನ್ನನ  ಸೇರಿಸುವಂತಹ್ ಪ್ರ ಯತನ  ಮಾಡ್ೋಣ.  ಹಿೋಗ್ರಗಿ, ಈ ತಿದಿ್ಯಪ್ಡಿಗೆ 

ಅನ್ನಮೋದ್ನೆ ಕಡಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ವನಂತಿ  ಮಾಡಿಕಳುಳ ತೆು ೋನೆ.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-  ಪ್ರ ಸ್ವು ವ ಏನೆೆಂದ್ರೆ: 

“ವಧಾನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಅೆಂಗಿೋಕೃತವಾದ್ ರೂಪ್ದ್ಲ್ಲಲ ರುವ 2021ರ ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಿೋರು 

ಸರಬರಾಜು  ಮತ್ತು   ಗ್ರರ ಮಸ್ವರ ಚ್ರಂಡಿ  ವಯ ವಸಿೆ   (ತಿದಿ್ಯಪ್ಡಿ)  ವಧೇಯಕ”ವನ್ನನ  

ಪ್ಯಾಗಲೋಚಿಸುವುದ್ಯ.”್ 

ಪರ ಸ್ವು ವ ಅಂಗಿೋಕರಿಸಲಪ ಟಿಟ ತ್ತ. 
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ಖಂಡ ಖಂಡವಾಗಿ ವಿಧೇಯಕವನುನ  ಪಯಾಾಲೋಚ್ಚಸುವುದ್ಯ 

ಖಂಡ 2  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು:- ಖಂಡ 2 ಈ ವಧೇಯಕದ್ ಅೆಂಗವಾಗಿರುತು ದ್ದ.   

ಪರ ಸ್ವು ವ ಅಂಗಿೋಕರಿಸಲಪ ಟಿಟ ತ್ತ 

(ಖಂಡ 2  ನುನ  ವಿಧೇಯಕಕೆಕ  ಸೇರಿಸಲಾಯತ್ತ) 

ಖಂಡ 1 ಇತಾಾ ದ್ರ  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಪ್ರ ಸ್ವು ವ ಏನೆೆಂದ್ರೆ  

 “ಮದ್ಲನೆಯ ಖಂಡ, ದ್ಧೋಘಗ ಶ್ೋಷ್ಗಕೆ, ಪ್ರ ಸ್ವು ವನೆ ಹಾಗೂ 

ಅಧಿನಿಯಮಗಳಿಸುವ ಸೂತರ  ಸಂಹಿತೆ ವಧೇಯಕದ್ ಭಾಗವಾಗಿರುತು ದ್ದ.  

ಪರ ಸ್ವು ವ ಅಂಗಿೋಕರಿಸಲಪ ಟಿಟ ತ್ತ 

(ಮದ್ಲನೆಯ ಖಂಡ, ದ್ಧೋಘಗ ಶ್ೋಷ್ಗಕೆ, ಪ್ರ ಸ್ವು ವನೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿನಿಯಮಗಳಿಸುವ 

ಸೂತರ  ಸಂಹಿತೆಗಳನ್ನನ  ವಧೇಯಕಕೆಕ  ಸೇರಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ ) 

ಪರ ಸ್ವು ವದ ಅಂಗಿೋಕಾರ  

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ  ಶಿರ ೋನವಾಸ  ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ವಧಾನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಅೆಂಗಿೋಕೃತವಾದ್ ರೂಪ್ದ್ಲ್ಲಲ ರುವ 2021ರ 

ಬ್ೆಂಗಳೂರು  ನಿೋರು ಸರಬರಾಜು  ಮತ್ತು   ಗ್ರರ ಮಸ್ವರ ಚ್ರಂಡಿ  ವಯ ವಸಿೆ   (ತಿದಿ್ಯಪ್ಡಿ)   

ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ಕೋರುತೆು ೋನೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಪ್ರ ಸ್ವು ವ ಏನೆೆಂದ್ರೆ:  

ವಧಾನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಅೆಂಗಿೋಕೃತವಾದ್ ರೂಪ್ದ್ಲ್ಲಲ ರುವ 2021ರ “ಬ್ೆಂಗಳೂರು  ನಿೋರು 

ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು  ಗ್ರರ ಮಸ್ವರ ಚ್ರಂಡಿ  ವಯ ವಸಿೆ   (ತಿದಿ್ಯಪ್ಡಿ) ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ತಿದಿ್ಯಪ್ಡಿ  

ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸುವುದ್ಯ.” 

ಪರ ಸ್ವು ವ ಅಂಗಿೋಕರಿಸಲಪ ಟಿಟ ತ್ತ ಮತ್ತು  ವಿಧೇಯಕಕೆಕ  ಅನುಮೋದನೆ 

ನೋಡಲಾಯತ್ತ. 
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ಆ) ಕರ್ನಾಟಕ  ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿ ಕೋಟಗಳು    ಮತ್ತು   ರೋಗಗಳ  (ತಿದ್ಯದ ಪಡ್ತ )  

ವಿಧೇಯಕ, 2021 

ಪಯಾಾಲೋಚರ್ನ ಪರ ಸ್ವು ವ 

ಶ್ರ ೀ ಬಸವನಗೌಡ ಚನು ಬಸವನಗೌಡ  ಪಾಟೀಲ(  ಕೃಷಿ  ಸಚಿವರು)   ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತಿರ್ವರೆ,  ಈವಿಧೇರ್ಕ್ದ   ಮಖ್ಯ   ಉದೆಧ ೇಶ  ಏನೆೆಂದರೆ,  ಬೆಳೆಗಳು, ಸಸಯ ಗಳು  

ಮತ್ತತ   ಮರಗಳ್ಳಗೆ  ಹೊಸದಾಗಿ  ಕಾಣಿಸಿಕೊೆಂಡ ಹರಡುವ ಅಥವಾ  ಪುನಃ  ಕಾಣಿಸಿಕೊಳಿು ವ    

ಹಾನಕಾರಕ್ ಕ್ೇಟ್ಗಳು  ಮತ್ತತ  ರೇಗಗಳು  ಮತ್ತತ  ಕ್ಳೆಗಳು   ಮತ್ತತ   ಕ್ಳೆಗಳ್ಳೆಂದ  ನೇರಿನ್  

ಮಾಗಯಗಳ್ಳಗೆ ಉೆಂಟಾಗುವ ಅಡಚಣೆಗಳನುು  ತ್ಡೆಗಟ್ಟಟ ವುದು  ಈ  ವಿಧೇರ್ಕ್ದ  

ಉದೆಧ ೇಶವಾಗಿದೆ.    

    ಎರಡನೆರ್ದಾಗಿ  decentralization of power divide ಆಗಿದೆ.   ಮೊದಲು  ಕೃಷಿ  

ಇಲಾಖೆರ್ಲಿ್ಲಯೇ  ಎಲಿಾ   ಇಲಾಖೆಗಳು  ಬರುತಿತ ದಾ ವು.   ತೇಟ್ಗಾರಿಕ, ರೇಷ್ಮೆ ,  ಪಶು 

ಸಂಗೊೇಪನೆ    ಮತ್ತತ  ಅರಣ್ಯ   ಇಲಾಖೆ  ಬರುತಿತ ತ್ತತ .    ಇವುಗಳೆಲಿ್ವೂ  ವಿಭಾಗವಾಗಿ  ಬೇರೆ  

ಬೇರೆ  ಇಲಾಖೆಗಳಾಗಿರುವುದರಿೆಂದ   ಈಗ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ  ಎೆಂದರೆ,  ಕೃಷಿ  ನದೇಯಶಕ್   

ಎೆಂದರೆ  ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಗೆ    ಮಾತ್ರ  ಸಿಮೇತ್ವಾಗಿರುತ್ತ ದೆ.  ಅದೇ  ರಿೇತಿರ್ಲಿ್ಲ ಅರಣ್ಯ   

ಇಲಾಖೆಗೆ  ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ೆಂತ್  ರಾಜಯ   ಮಟ್ಟ ದಲಿ್ಲ  ಅರಣ್ಯ   ಇಲಾಖೆರ್  ಮಖ್ಯ ಸಿ ರು 

ಇರುತಾತ ರೆ. ಅದೇ  ರಿೇತಿರ್ಲಿ್ಲ   ರೇಷ್ಮೆ   ಇಲಾಖೆರ್ ಮಖ್ಯ ಧಿಕಾರಿಗಳು, ತೇಟ್ಗಾರಿಕ  

ಇಲ್ಯಖೆರ್  ಮಖ್ಯ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು,   ಈ  ರಿೇತಿರ್ಲಿ್ಲ  ಬೇರೆ ಬೇರೆರ್ಯಗಿ  ಇಲಾಖೆರ್   

ಮಖ್ಯ ಸಿ ರುಗಳು ಕಾರ್ಯನವಯಹಿಸುತಿತ ರುತಾತ ರೆ. 

         ಮೂರನೆರ್ದಾಗಿ,  ಜಿಲಿಾ  ಮಟ್ಟ ದಲಿ್ಲ  ಕೃಷಿ ಉಪ ನದೇಯಶಕ್ರು ಎೆಂದು  ಇದಾ ರು.  

ಈಗ   ಕೃಷಿ ಉಪ  ನದೇಯಶಕ್ರು ಎೆಂದು  ಇರುವುದಿಲಿ್ .  ಅದು  ಈಗ  ಜಂಟ್ಟ  

ನದೇಯಶಕ್ರೆೆಂದು  ಆಗಿದೆ.   ಜೊತ್ಗೆ  ಅವರನುು   ಜಿಲಿ್ಲ ರ್ ಅಧಿಕಾರಿ  ಎೆಂದು ಸಂಬೇಧನೆ   

ಮಾಡುತ್ತ ೇವ.  ಜಿಲಿಾ  ಮಟ್ಟ ದಲಿ್ಲಯೂ  ಕೂಡ  ಎಲಿಾ  ಇಲಾಖೆರ್  ಮಖ್ಯ ಸಿ ರುಗಳು 

ಅದರ  ನೇತೃತ್ವ ವನುು   ವಹಿಸುತಾತ ರೆ  ಮತ್ತ   ಸಸಯ ಗಳನುು  ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನ್  ಮಾಡುವಾಗ  ಕೃಷಿ, 

ತೇಟ್ಗಾರಿಕ,  ರೇಷ್ಮೆ  , ಅರಣ್ಯ  ಬೆಳೆಗಳು, ಮರಗಳು, ಪೊದೆಗಳು, ಹಣ್ಣು ಗಳು, ಎಲ್ಲಗಳು 

ಏರುಬಳಿ್ಳ ಗಳು, ಬಳಿ್ಳ ಗಳು, ಗೆಡೆೆ ಗಳು, ಕಾೆಂಡ ಬೇರುಗಳು, ಆರೇಹಿಗಳು (creepers)  ತಗಟೆ 

ಅಥವಾ  ಕ್ಸಿಕಾೆಂಡಗಳು  ಇವುಗಳನುು  ಸಹ ಸೇರಿಸಲು   ಪರ ಸಾತ ಪ  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  ಸೂಕೆ್ಷ  

ಜಿೇವಿಗಳಾದ Nematode and Mycoplasma ಕೂಡ  ಸಸಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ರೇಗಗಳನುು ೆಂಟ್ಟ 
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ಮಾಡುವುದರಿೆಂದ, ಅಸಿತ ತ್ವ ದಲಿ್ಲ  ಶಿಲ್ಲೇೆಂದರ ದ, ಬಾಯ ಕ್ಟ ೇರಿರ್, ವೈರಸ್ ಗಳೆಂದಿಗೆ  Nematode 

and Mycoplasma ಗಳನುು  ಸೇಪಯಡಿಸಲು ಪರ ಸಾತ ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.     ಹಾನಕಾರಕ್  ಕ್ೇಟ್, ರೇಗ  

ಕ್ಳೆ ನವಯಹಣೆಗೆ  ನದಿಯಷಟ ಪಡಿಸಿದ  ಸಹಾರ್ವನುು   ನೇಡಲು  18 ವಷಯಕೆ್ ೆಂತ್ ಹೆಚಿು ರುವ   

ಒೆಂದು ಬಾದಿತ್  ಪರ ದೇಶದಲಿ್ಲ   ವಾಸಿಸುವ  ‘ಪುರುಷ’ ಎನುು ವ ಪದದ ಬದಲಾಗಿ ಲ್ಲೆಂಗ 

ಸಮಾನ್ತ್  ನೇಡುವ   ನಟ್ಟಟ ನ್ಲಿ್ಲ     ರ್ಯವುದೇ ವಯ ಕ್ತ     ಎೆಂದು ನ್ಮೂದಿಸಲು  

ಪರ ಸಾತ ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.  ಕ್ೇಟ್, ರೇಗ ಮತ್ತತ  ಕ್ಳೆ  ಪರ ದೇಶದಲಿ್ಲ   ಜಾಗೃತಿ  ಮೂಡಿಸುವ  

ಸಲುವಾಗಿ ಅಸಿತ ತ್ವ ದಲಿ್ಲರುವ ಡರ ಮ   ಭಾರಿಸುವುದರ  ಮೂಲ್ಕ್ ಎನುು ವುದಕೆ   ಬದಲಾಗಿ  

ಪರ ಸುತ ತ್   ಪರಿಣಾಮಕಾರಿರ್ಯಗಿ  ಮದರ ಣ್  ಮತ್ತತ  ಸಮೂಹ  ಮಾಧಯ ಮಗಳನುು  

ಸೇಪಯಡಿಸಲು    ಪರ ಸಾತ ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.    

                                                                                                                     ಮಂದ್ಯ. .  

(820) 20.09.2021 05.00 ಎಸ್ ವಿ-ಎಕೆ  

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಬ್ಬ.ಸಿ.ಪ್ಟಿೋಲ  (ಮಂದ್ಯ):-  

ಗ್ರರ ಮಾಧಿಕಾರಿ ವಾಯ ಪಿು ಯನ್ನನ  ಗ್ರರ ಮ ಲೆಕಕ ಗ, ಪಂಚಯಿು  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಅಧಿಕಾರಿ, ಪಂಚಯಿು  

ಕಾಯಗದ್ಶ್ಗ, ಕೃಷ್ ಸಹಾಯಕ, ತ್ತೋಟ್ಗ್ರರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ, ರೇಷೆಮ  ನಿರಿೋಕ್ಷಕರು, ರೇಷೆಮ  

ಪ್ರ ದ್ಶ್ಗಕ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟ  ಕೆಷ ೋತರ ದ್ಲ್ಲಲ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿು ರುವ ಯಾರೇ ಇತರೆ 

ಸಕಾಗರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನನ  ಒಳಗಳುಳ ವುದ್ಯ.  1968ರಲ್ಲಲ  ನಿಗದ್ಧ ಪ್ಡಿಸಿದ್ ದಂಡ ಅತಿ 

ಕಡಿಮ್ಮಯಾಗಿರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಅದ್ನ್ನನ  ರೂ.50 ರಿೆಂದ್ ರೂ.5000ಕೆಕ  ಏರಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ.  ಈ 

ಆದೇಶ್ವನ್ನನ  ಉಲಲ ೆಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೂ.25000 ದಂಡವನ್ನನ  ವಧಿಸಬೇಕು ಎೆಂದ್ಯ ಈ 

ವಧೇಯಕದ್ಲ್ಲಲ  ನಮೂದ್ಧಸಲ್ಯಗಿದ್ದ.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-  ಪ್ರ ಸ್ವು ವ ಏನೆೆಂದ್ರೆ: 

“ಕನಾಗಟ್ಕ ವಧಾನ ಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಅೆಂಗಿೋಕೃತ ರೂಪ್ದ್ಲ್ಲಲ ರುವ 2021ರ ಕನಾಗಟ್ಕ 

ಕೃಷ್ ಸಂಬಂಧಿ ಕೋಟ್ಗಳು ಮತ್ತು  ರೋಗಗಳ (ತಿದಿ್ಯಪ್ಡಿ) ವಧೇಯಕ”ವನ್ನನ  

ಪ್ಯಾಗಲೋಚಿಸುವುದ್ಯ.”್ 

ಪರ ಸ್ವು ವ ಅಂಗಿೋಕರಿಸಲಪ ಟಿಟ ತ್ತ 
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ಖಂಡ 2 ರಿಂದ 7 ರವರೆಗೆ 

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು:- ಖಂಡ 2 ರಿೆಂದ್ 7 ರವರೆಗೆ ಎರಡ್ಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ವಧೇಯಕದ್ 

ಅೆಂಗವಾಗಿರುತು ದ್ದ.   

ಪರ ಸ್ವು ವ ಅಂಗಿೋಕರಿಸಲಪ ಟಿಟ ತ್ತ 

(ಖಂಡ 2 ರಿಂದ 7 ರವರೆಗೆ ಎರಡೂ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಧೇಯಕಕೆಕ  ಸೇರಿಸಲಾಯತ್ತ.) 

 

ಖಂಡ 1 ಇತಾಾ ದ್ರ  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಪ್ರ ಸ್ವು ವ ಏನೆೆಂದ್ರೆ;್ “ಮದ್ಲನೆಯ ಖಂಡ, ದ್ಧೋಘಗ ಶ್ೋಷ್ಗಕೆ, 

ಪ್ರ ಸ್ವು ವನೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿನಿಯಮಗಳಿಸುವ ಸೂತರ  ಸಂಹಿತೆ ವಧೇಯಕದ್ 

ಭಾಗವಾಗಿರುತು ದ್ದ.” 

ಪರ ಸ್ವು ವ ಅಂಗಿೋಕರಿಸಲಪ ಟಿಟ ತ್ತ 

(ಮದಲನೆಯ ಖಂಡ, ದ್ರೋರ್ಾ ಶಿೋಷಿಾಕೆ, ಪರ ಸ್ವು ವನೆ ಹಾಗೂ 

ಅಧಿನಯಮಗೊಳಿಸುವ ಸೂತ್ರ  ಸಂಹಿತೆಗಳನುನ  ವಿಧೇಯಕಕೆಕ  ಸೇರಿಸಲಾಯತ್ತ ) 

 

ಪರ ಸ್ವು ವದ ಅಂಗಿೋಕಾರ 

ಶಿರ ೋ ಬ್ಬ.ಸಿ.ಪ್ಟಿೋಲ  (ಕೃಷಿ ಸಚ್ಚವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,್ “ಕನಾಗಟ್ಕ 

ವಧಾನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಅೆಂಗಿೋಕೃತ ರೂಪ್ದ್ಲ್ಲಲ ರುವ 2021ರ ಕನಾಗಟ್ಕ ಕೃಷ್ ಸಂಬಂಧಿ 

ಕೋಟ್ಗಳು ಮತ್ತು  ರೋಗಗಳ (ತಿದಿ್ಯಪ್ಡಿ) ವಧೇಯಕ”ವನ್ನನ  ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸಬೇಕೆೆಂದ್ಯ 

ಕೋರುತೆು ೋನೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಪ್ರ ಸ್ವು ವ ಏನೆೆಂದ್ರೆ:್ “ಕನಾಗಟ್ಕ ವಧಾನಸಭೆಯಿೆಂದ್ 

ಅೆಂಗಿೋಕೃತ ರೂಪ್ದ್ಲ್ಲಲ ರುವ 2021ರ ಕನಾಗಟ್ಕ ಕೃಷ್ ಸಂಬಂಧಿ ಕೋಟ್ಗಳು ಮತ್ತು  ರೋಗಗಳ 

(ತಿದಿ್ಯಪ್ಡಿ) ವಧೇಯಕ”ವನ್ನನ  ತಿದಿ್ಯಪ್ಡಿ ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸುವುದ್ಯ.  

ಪರ ಸ್ವು ವ ಅಂಗಿೋಕರಿಸಲಪ ಟಿಟ ತ್ತ ಮತ್ತು  ವಿಧೇಯಕಕೆಕ  ಅನುಮೋದನೆ 

ನೋಡಲಾಯತ್ತ. 
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ಇ) ಬಂದ್ರಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ (ಕರ್ನಾಟಕ ತಿದ್ಯದ ಪಡ್ತ) ವಿಧೇಯಕ, 2021 

ಪಯಾಾಲೋಚರ್ನ ಪರ ಸ್ವು ವ  

ಶಿರ ೋ ಅರಗ ಜಾಾ ನೇಂದರ  [ಗೃಹ ಸಚ್ಚವರು (ಗುಪು ಚರ ಹೊರತ್ತಪಡ್ತಸಿ)]:- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,್ “ಕನಾಗಟ್ಕ ವಧಾನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಅೆಂಗಿೋಕೃತ ರೂಪ್ದ್ಲ್ಲಲ ರುವ 2021ರ 

ಬಂದ್ಧಗಳ ಗುರುತಿಸುವಕೆ (ಕನಾಗಟ್ಕ ತಿದಿ್ಯಪ್ಡಿ) ವಧೇಯಕ”ವನ್ನನ  

ಪ್ಯಾಗಲೋಚಿಸಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ಕೋರುತೆು ೋನೆ.  

ಪರ ಸ್ವು ವವನುನ  ಮಂಡ್ತಸಲಾಯತ್ತ 

ಶಿರ ೋ ಅರಗ ಜಾಾ ನೇಂದರ  [ಗೃಹ ಸಚ್ಚವರು (ಗುಪು ಚರ ಹೊರತ್ತಪಡ್ತಸಿ)] :- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಯಾವುದೇ ಅಪ್ರಾಧ ಪ್ರ ಕರಣಗಳಲ್ಲಲ  arrest ಆಗಿರುವಂತಹ್ 

ವಯ ಕು ಯನ್ನನ  ಪ್ತೆು  ಹ್ಚುಚ ವುದ್ಕಾಕ ಗಿ  ಬ್ರಳಚುಚ ಗಳನ್ನನ  ತೆಗೆದ್ಯಕೆಂಡು ಅದ್ನ್ನನ  preserve 

ಮಾಡುವಂತಹ್ ವಯ ವಸಿೆ  ಇದ್ಯವರೆವಗೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು . ಈಗ ಅವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಪ್ರಾಧಿಯ 

ರಕು ದ್ ಮಾದ್ರಿ, ಡಿ.ಎನ.ಎ. ಮಾದ್ರಿ, ಧವ ನಿ ಮಾದ್ರಿ ಮತ್ತು  ಕಣಿಣ ನ ಪ್ರಪ್ಯ scan 

ಮಾದ್ರಿಯನ್ನನ  ಒಳಗಳುಳ ವುದ್ಕಾಕ ಗಿ ಈ ಒೆಂದ್ಯ amendment ಅನ್ನನ  ತಂದ್ಧದಿ್ದ ೋವ. 

ಪ್ರ ಥಮ ದ್ಜೆಗ ಮಾಯ ಜಸೆಟ ಿೋಟ್ರವರ ಅನ್ನಮತಿಯನ್ನನ  ಪ್ಡೆದ್ಯಕೆಂಡು ಇದ್ದಲಲ ವನ್ನನ  

ಪ್ಡೆಯಲ್ಯಗುತಿು ತ್ತು .  ಈಗ ಪ್ರ ಥಮ ದ್ಜೆಗ ಮಾಯ ಜಸೆಟ ಿೋಟ್ರವರ ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲ್ಲೋಸ್ 

ಸೂಪ್ರಿೆಂಟೆೆಂಡೆೆಂಟ್ ಅವರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರವನ್ನನ  ಕಡಲ್ಯಗುವುದ್ಯ.  ಸಮಯವನ್ನನ  

ಉಳಿಸುವುದ್ಕಾಕ ಗಿ ಸೂಪ್ರಿೆಂಟೆೆಂಡೆೆಂಟ್ ಅವರಿೆಂದ್ ಅನ್ನಮತಿಯನ್ನನ  ಪ್ಡೆಯುವ 

ವಧೇಯಕ ಇದಾಗಿದ್ದ.   

ಇದ್ರಲ್ಲಲ  ಒೆಂದ್ಯ ವಷ್ಗ ಶ್ಕೆಷ ಗೆ ಒಳಗ್ರಗುವಂತಹ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಇದಿಾ ಗ ಮಾತರ  ಈ 

ಬ್ರಳಚುಚ ಗಳನ್ನನ  ತೆಗೆಯುತೆು ೋವ.  ಈಗ ಒೆಂದ್ಯ ತಿೆಂಗಳ ಶ್ಕೆಷ ಯನ್ನನ  ವಧಿಸಬಹುದಾದಂತಹ್ 

ಪ್ರ ಕರಣದ್ಲ್ಲಲಯೂ ಎಲ್ಯಲ  ಮಾದ್ರಿಗಳನ್ನನ  ತೆಗೆಯಲ್ಲಕೆಕ  ಅವಕಾಶ್ವನ್ನನ  ನಿೋಡಿದ್ದ.  ಕೇಸು 

ಖುಲ್ಯಸೆಯಾದ್ 10 ವಷ್ಗಗಳ ನಂತರ ಅದ್ನ್ನನ  dismantle ಮಾಡಲ್ಲಕೆಕ  ಅವಕಾಶ್ವನ್ನನ  

ಕೋರಿ ಈ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದಿ್ದ ೋನೆ.  ದ್ಯಮಾಡಿ ಇದ್ಕೆಕ  

ಅನ್ನಮೋದ್ನೆಯನ್ನನ  ನಿೋಡಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ವನಂತಿಸುತೆು ೋನೆ.  
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ಸಭಾಪತಿಯವರು:-  ಪ್ರ ಸ್ವು ವ ಏನೆೆಂದ್ರೆ: 

“ಕನಾಗಟ್ಕ ವಧಾನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಅೆಂಗಿೋಕೃತ ರೂಪ್ದ್ಲ್ಲಲ ರುವ 2021ರ ಬಂದ್ಧಗಳ 

ಗುರುತಿಸುವಕೆ (ಕನಾಗಟ್ಕ ತಿದಿ್ಯಪ್ಡಿ) ವಧೇಯಕ”ವನ್ನನ  ಪ್ಯಾಗಲೋಚಿಸುವುದ್ಯ.”್ 

ಪರ ಸ್ವು ವ ಅಂಗಿೋಕರಿಸಲಪ ಟಿಟ ತ್ತ 

ಖಂಡ 2 ರಿಂದ 5 ರವರೆಗೆ 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಖಂಡ 2 ರಿೆಂದ್ 5 ರವರೆಗೆ ಎರಡ್ಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ವಧೇಯಕದ್ 

ಅೆಂಗವಾಗಿರುತು ದ್ದ.   

ಪರ ಸ್ವು ವ ಅಂಗಿೋಕರಿಸಲಪ ಟಿಟ ತ್ತ 

(ಖಂಡ 2 ರಿಂದ 5 ರವರೆಗೆ ಎರಡೂ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಧೇಯಕಕೆಕ  ಸೇರಿಸಲಾಯತ್ತ) 

ಖಂಡ 1 ಇತಾಾ ದ್ರ  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಪ್ರ ಸ್ವು ವ ಏನೆೆಂದ್ರೆ “ಮದ್ಲನೆಯ ಖಂಡ, ದ್ಧೋಘಗ ಶ್ೋಷ್ಗಕೆ, 

ಪ್ರ ಸ್ವು ವನೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿನಿಯಮಗಳಿಸುವ ಸೂತರ  ಸಂಹಿತೆ ವಧೇಯಕದ್ ಭಾಗವಾಗಿರುತು ದ್ದ.  

ಪರ ಸ್ವು ವ ಅಂಗಿೋಕರಿಸಲಪ ಟಿಟ ತ್ತ 

(ಮದಲನೆಯ ಖಂಡ, ದ್ರೋರ್ಾ ಶಿೋಷಿಾಕೆ, ಪರ ಸ್ವು ವನೆ ಹಾಗೂ 

ಅಧಿನಯಮಗೊಳಿಸುವ ಸೂತ್ರ  ಸಂಹಿತೆಗಳನುನ  ವಿಧೇಯಕಕೆಕ  ಸೇರಿಸಲಾಯತ್ತ) 

ಪರ ಸ್ವು ವದ ಅಂಗಿೋಕಾರ 

ಶಿರ ೋ ಅರಗ ಜಾಾ ನೇಂದರ  [ಗೃಹ ಸಚ್ಚವರು (ಗುಪು ಚರ ಹೊರತ್ತಪಡ್ತಸಿ)]:- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,್ “ಕನಾಗಟ್ಕ ವಧಾನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಅೆಂಗಿೋಕೃತ ರೂಪ್ದ್ಲ್ಲಲ ರುವ 2021ರ 

ಬಂದ್ಧಗಳ ಗುರುತಿಸುವಕೆ (ಕನಾಗಟ್ಕ ತಿದಿ್ಯಪ್ಡಿ) ವಧೇಯಕ”ವನ್ನನ  ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸಬೇಕೆೆಂದ್ಯ 

ಕೋರುತೆು ೋನೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಪ್ರ ಸ್ವು ವ ಏನೆೆಂದ್ರೆ:್ “ಕನಾಗಟ್ಕ ವಧಾನಸಭೆಯಿೆಂದ್ 

ಅೆಂಗಿೋಕೃತ ರೂಪ್ದ್ಲ್ಲಲ ರುವ 2021ರ ಬಂದ್ಧಗಳ ಗುರುತಿಸುವಕೆ (ಕನಾಗಟ್ಕ ತಿದಿ್ಯಪ್ಡಿ) 

ವಧೇಯಕ”ವನ್ನನ  ತಿದಿ್ಯಪ್ಡಿ ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸುವುದ್ಯ.  

ಪರ ಸ್ವು ವ ಅಂಗಿೋಕರಿಸಲಪ ಟಿಟ ತ್ತ ಮತ್ತು  ವಿಧೇಯಕಕೆಕ  ಅನುಮೋದನೆ ನೋಡಲಾಯತ್ತ 
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ಈ) ದಂಡ ಪರ ಕರ ಯಾ ಸಂಹಿತೆ  (ಕರ್ನಾಟಕ ತಿದ್ಯದ ಪಡ್ತ) ವಿಧೇಯಕ, 2021 

ಪಯಾಾಲೋಚರ್ನ ಪರ ಸ್ವು ವ 

ಶಿರ ೋ ಅರಗ ಜಾಾ ನೇಂದರ  [ಗೃಹ ಸಚ್ಚವರು (ಗುಪು ಚರ ಹೊರತ್ತಪಡ್ತಸಿ)]:- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,್ “ಕನಾಗಟ್ಕ ವಧಾನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಅೆಂಗಿೋಕೃತ ರೂಪ್ದ್ಲ್ಲಲ ರುವ 2021ರ 

ದಂಡ ಪ್ರ ಕರ ಯಾ ಸಂಹಿತೆ  (ಕನಾಗಟ್ಕ ತಿದಿ್ಯಪ್ಡಿ) ವಧೇಯಕ”ವನ್ನನ  

ಪ್ಯಾಗಲೋಚಿಸಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ಕೋರುತೆು ೋನೆ.  

ಪರ ಸ್ವು ವವನುನ  ಮಂಡ್ತಸಲಾಯತ್ತ 

ಶಿರ ೋ ಅರಗ ಜಾಾ ನೇಂದರ  [ಗೃಹ ಸಚ್ಚವರು (ಗುಪು ಚರ ಹೊರತ್ತಪಡ್ತಸಿ)]:- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ನಾಯ ಯಾಲಯದ್ಲ್ಲಲ ರುವಂತಹ್ ಎಲ್ಯಲ  ಪ್ರ ಕರಣಗಳಿಗೆ ಖೈದ್ಧಗಳನ್ನನ  

ಮತ್ತು  ಸ್ವಕಷ ಗಳನ್ನನ  ನಾಯ ಯಾಲಯದ್ ಎದ್ಯರಿನಲ್ಲಲ  ತಂದ್ಯ ನಿಲ್ಲಲ ಸಿ ಅವರಿೆಂದ್ 

ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನನ  ಪ್ಡೆಯುವಂತಹ್ ಪ್ದಿ್ ತಿ ಇದ್ಯವರೆವಗೂ ಇತ್ತು .  ಈಗ VC (Video 

Conference) ಅೆಂದ್ರೆ audio-video-electronic means ಮೂಲಕ ಜೈಲ್ಲನಲ್ಲಲ , ಬೇರೆ ಬೇರೆ 

ಸಿ ಳಗಳಲ್ಲಲ  ಪ್ಡೆಯುವಂತಹ್ ವಯ ವಸಿೆಯನ್ನನ  ತರಲ್ಲಕಾಕ ಗಿ ಈ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ತರಲ್ಯಗಿದ್ದ.  

ಇದ್ಯವರೆವಗೆ Sessions Court ನಲ್ಲಲ ರಲ್ಲಲಲ .  ಈಗ Sessions Court ನಲ್ಲಲ  ಕೂಡ ಆ 

ವಯ ವಸಿೆಯನ್ನನ  ತರಲ್ಲಕಾಕ ಗಿ ಈ ತಿದಿ್ಯಪ್ಡಿ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ತರುತಿು ದಿ್ದ ೋವ.  ಇೆಂತಹ್ ಒೆಂದ್ಯ 

ವಯ ವಸಿೆಯನ್ನನ  ತರಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ಕನಾಗಟ್ಕ ರಾಜಯ  ಉಚ್ಛ  ನಾಯ ಯಾಲಯದ್ ರಿಜಸ್ವಟ ಿರ್್ 

ಅವರಿೆಂದ್ಲೂ ರಾಜಯ  ಸಕಾಗರಕೆಕ  ಪ್ತರ  ಬಂದ್ಧರುತು ದ್ದ.  ಆದಿ್ ರಿೆಂದ್ ಈ ಅಧಿನಿಯಮಕೆಕ  

ಎಲ್ಯಲ  ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಅೆಂಗಿೋಕಾರವನ್ನನ  ನಿೋಡಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ವನಂತಿ ಮಾಡಿಕಳುಳ ತೆು ೋನೆ.   

ಶಿರ ೋ ಎಸ್. ಆರ. ಪ್ಟಿೋಲ  (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, 

Accused person ಆಗಲ್ಲೋ, witness ಆಗಲ್ಲೋ ನಾಯ ಯಾಲಯಕೆಕ  ಹೊೋಗದ್ದ ಅವರಿದಿ್ಲ್ಲಲ ಯೇ 

evidence record ಮಾಡುವಂತಹ್ system  ಯಾವ ರಿೋತಿ ಎನ್ನನ ವ ಬಗೆೆ  ಸವ ಲಪ  ಸರಿಯಾದ್ 

ವವರಣೆಯನ್ನನ  ನಿೋಡಿ.  ಆರೋಪಿ cell ನಲ್ಲಲ ಯೇ ಇರುತಾು ನೆಯೇ?  

ಶಿರ ೋ ಅರಗ ಜಾಾ ನೇಂದರ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಆರೋಪಿ cell ನಲ್ಲಲ  

ಇರುತಾು ನೆ.  ಅವರ ವಕೋಲರ ಸಮಕ್ಷಮದ್ಲ್ಲಲ  evidence ನ್ನನ  collect ಮಾಡಲ್ಯಗುತು ದ್ದ.   

(…ಮಂದ್ಯ) 
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(821) 20.09.2021, 5.10, KG & AK                                        (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ   ಅರಗ ಜಾಾ ನೇಂದರ  (ಮಂದ್ಯ):- 

ಅದ್ನ್ನನ  ಅಲ್ಲಲ  collect ಮಾಡಿ ಮತ್ತು  FSL (Forensic Science Laboratory) ಯ ತಜ್ಞರುಗಳು 

witness ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೊೋಗಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ.  ಇದ್ರಿೆಂದ್,  ಇವಲಲ ವನೂನ  ಹಾಗೂ  ಹ್ಣ  

ಮತ್ತು   ಸಮಯವನ್ನನ  ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗುತು ದ್ದ. ಅಲಲ ದೇ, court 

ನಲ್ಲಲ ರುವಂತಹ್  ಪ್ರ ಕರಣಗಳು ಬಹ್ಳ ತವ ರಿತಗತಿಯಿೆಂದ್ ವಲೇವಾರಿಯಾಗುವುದ್ಕೆಕ  

ಸಹಾಯವಾಗುತು ದ್ದ.  

         ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಪ್ರ ಸ್ವು ವ ಏನೆೆಂದ್ರೆ, 

  “2021ರ ದಂಡ ಪ್ರ ಕರ ಯಾ ಸಂಹಿತೆ (ಕನಾಗಟ್ಕ ತಿದಿ್ಯಪ್ಡಿ) ವಧೇಯಕವನ್ನನ   

ಪ್ಯಾಗಲೋಚಿಸುವುದ್ಯ” 

ಪರ ಸ್ವು ವ ಅಂಗಿೋಕರಿಸಲಪ ಟಿಟ ತ್ತ 

ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಖಂಡ ಖಂಡವಾಗಿ ಪ್ಯಾಗಲೋಚಿಸುವುದ್ಯ 

ಖಂಡ 2  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-     

                                             

                                              “ಖಂಡ 2 ಈ ವಧೇಯಕದ್    ಅೆಂಗವಾಗಿರುತು ದ್ದ.” 

 

                               ಪರ ಸ್ವು ವ ಅಂಗಿೋಕರಿಸಲಪ ಟಿಟ ತ್ತ 

              (ಖಂಡ 2 ನುನ   ವಿಧೇಯಕಕೆಕ  ಸೇರಿಸಲಾಯತ್ತ) 

ಖಂಡ-1 ಇತಾಾ ದ್ರ 

       ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಪ್ರ ಸ್ವು ವ ಏನೆೆಂದ್ರೆ, 

“ಮದ್ಲನೆಯ ಖಂಡ, ದ್ಧೋಘಗ ಶ್ೋಷ್ಗಕೆ, ಪ್ರ ಸ್ವು ವನೆ     ಹಾಗೂ ಅಧಿನಿಯಮಗಳಿಸುವ 

ಸೂತರ  ಸಂಹಿತೆ  ವಧೇಯಕದ್ ಭಾಗವಾಗಿರುತು ದ್ದ ” 

 

                ಪರ ಸ್ವು ವ ಅಂಗಿೋಕರಿಸಲಪ ಟಿಟ ತ್ತ 
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(ಮದ್ಲನೆಯ ಖಂಡ,  ದ್ಧೋಘಗ ಶ್ೋಷ್ಗಕೆ, ಪ್ರ ಸ್ವು ವನೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿನಿಯಮಗಳಿಸುವ 

ಸೂತರ  ಸಂಹಿತೆಗಳನ್ನನ  ವಧೇಯಕಕೆಕ  ಸೇರಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ) 

 

ಪರ ಸ್ವು ವದ ಅಂಗಿೋಕಾರ 

 

 ಶಿರ ೋ ಅರಗ ಜಾಾ ನೇಂದರ  (ಗೃಹ ಸಚ್ಚವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,್“2021್ರ  

ದಂಡ ಪ್ರ ಕರ ಯಾ ಸಂಹಿತೆ  (ಕನಾಗಟ್ಕ  ತಿದಿ್ಯಪ್ಡಿ) ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸಬೇಕೆೆಂದ್ಯ 

ಕೋರುತೆು ೋನೆ. 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಪ್ರ ಸ್ವು ವ ಏನೆೆಂದ್ರೆ, 

“2021್ರ ದಂಡ ಪ್ರ ಕರ ಯಾ ಸಂಹಿತೆ   (ಕನಾಗಟ್ಕ  ತಿದಿ್ಯಪ್ಡಿ) ವಧೇಯಕವನ್ನನ  

ತಿದಿ್ಯಪ್ಡಿ ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸುವುದ್ಯ” 

 

       ಪರ ಸ್ವು ವ ಅಂಗಿೋಕರಿಸಲಪ ಟಿಟ ತ್ತ ಹಾಗೂ ಮಸೂದ್ದಗೆ ಒಪ್ಪ ಗೆ ನೋಡಲಾಯತ್ತ 

 

ಉ) ಕರ್ನಾಟಕ  ಬಂದ್ರೋಖ್ಯನೆ ಅಭಿವೃದಿ್ರ  ಮಂಡಳಿ ವಿಧೇಯಕ, 2021 

ಪಯಾಾಲೋಚರ್ನ ಪರ ಸ್ವು ವ   

ಶಿರ ೋ ಅರಗ ಜಾಾ ನೇಂದರ  (ಗೃಹ ಸಚ್ಚವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,               

“2021ರ ಕನಾಗಟ್ಕ  ಬಂದ್ಧೋಖಾನೆ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮಂಡಳಿ ವಧೇಯಕವನ್ನನ   

ಪ್ಯಾಗಲೋಚಿಸಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ಕರುತೆು ೋನೆ.  

ಪರ ಸ್ವು ವವನುನ  ಮಂಡ್ತಸಲಾಯತ್ತ 

              ಶಿರ ೋ ಅರಗ ಜಾಾ ನೇಂದರ  (ಗೃಹ ಸಚ್ಚವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಮಮ  

ರಾಜಯ ದ್ಲ್ಲಲ  ಅನೇಕ ಬಂದ್ಧೋಖಾನೆಗಳಿವ. ಇದ್ಯ ತಮ್ಮಮ ಲಲ ರಿಗೂ ಗತಿು ದ್ದ. ಜಮಿೋನ್ನಗಳಿವ, 

ಬಂದ್ಧಗಳಿದಿಾರೆ. ಅದ್ರಳಗೆ ಕೈಗ್ರರಿಕೆಗಳೂ ಸಹ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿು ವ. ಈ ಹಿನೆನ ಲೆಯಲ್ಲಲ   

ಅಲ್ಲಲ ರುವಂತಹ್ ಬಂದ್ಧಗಳು idle ಆಗಿ ಇರಬ್ದರದ್ಯ, jail ನಲ್ಲಲ ರುವಂತಹ್ ಮಾನವ 

ಸಂಪ್ನೂಮ ಲವನ್ನನ  ರಾಷ್ಟ ಿೋಯ ಸಂಪ್ತಾು ಗಿ ಪ್ರಿವಗತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಂದ್ಧಗಳ ಕೈಗೆ ಕೆಲಸ 

ಕಡಬೇಕು. ಉತಪ ನನ ಗಳು ಹೆಚಿಚ ಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ್ರಗಲೇ ಬಂದ್ಧಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ  ಕಟ್ಟಟ ದ್ದ, 

ಆದ್ರೆ, ಅದ್ಕೆಕ  ಅವರಿಗೆ ಸವ ಲಪ  ವೇತನವನ್ನನ  ಕಡಲ್ಯಗುತಿು ದ್ದ.  ಬಂದ್ಧಗಳಿಗೆ ಬಹ್ಳ ಕಡಿಮ್ಮ 
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ಸಂಬಳವನ್ನನ  ಕಡಲ್ಯಗುತಿು ದ್ದ ಎೆಂದ್ಯ ಬಹ್ಳ ಜನರ ಒತು ಡ ಇದ್ದ.  ಹಾಗ್ರಗಿ, ಬಂದ್ಧಗಳು 

ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂತಹ್ ಸಂದ್ಭಗದ್ಲ್ಲಲ  ಅವರ  ಬಳಿ ಸವ ಲಪ  ಹ್ಣ  ಇರಬೇಕು.  ಅವರು ಆ 

ಹ್ಣದ್ಧೆಂದ್ ಒಳೆಳ ಯ ಜೋವನ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು  ಅವರು ಹ್ಳೆಯ ಕೃತಯ ಗಳನ್ನನ  

ಮರೆಯಬೇಕು. ಅವರು ಗೌರವದ್ ಬದ್ಯಕಗೆ ಬೇಕಾದ್ಷ್ಟಟ  ಹ್ಣವನ್ನನ  ಸಹ್ ಸಂಗರ ಹ್ 

ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬರೆಬೇಕು ಎನ್ನನ ವಂತಹ್ ದೃಷ್ಟ ಯಲ್ಲಲ   “ಕನಾಗಟ್ಕ 

ಬಂದ್ಧೋಖಾನೆ ಮಂಡಳಿ”ಯನ್ನನ  ರಚ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದ್ಯ  ಈ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ತರಲ್ಯಗಿದ್ದ.  

        ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಲ  ಕಾರಗೃಹ್ ಮತ್ತು  ಸುಧಾರಣೆ ಸೇವಯ  

ಉಸುು ವಾರಿ ಸಚಿವರು ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿರುತಾು ರೆ.  ಸಕಾಗರದ್ ಅಪ್ರ ಮುಖ್ಯ  ಕಾಯಗದ್ಶ್ಗಗಳು, 

ಗೃಹ್ ಇಲ್ಯಖ್ಯ, ಇವರು ಉಪ್ರಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿರುತಾು ರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಲ  Ex-officio Member ಗಳ್ಳಗಿ 

ಸಕಾಗರದ್ ಅಪ್ರ ಮುಖ್ಯ  ಕಾಯಗದ್ಶ್ಗಗಳು, ಆರ್ಥಗಕ ಇಲ್ಯಖ್ಯ; ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಮಹಾ 

ನಿದೇಗಶ್ಕರು,  ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಮಹಾ ನಿರಿೋಕ್ಷಕರು, ಕನಾಗಟ್ಕ ರಾಜಯ , ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಇಲ್ಯಖ್ಯ; 

ಸಕಾಗರದ್ ಪ್ರ ಧಾನ ಕಾಯಗದ್ಶ್ಗಗಳು ಅಥವಾ ಸಕಾಗರದ್ ಕಾಯಗದ್ಶ್ಗಗಳು, PCAS 

(Prisons, Crimes and Auxiliary Services), ಗೃಹ್ ಇಲ್ಯಖ್ಯ; ಆಯುಕು ರು, ಕೈಗ್ರರಿಕಾ ಇಲ್ಯಖ್ಯ; 

ಆಯುಕು ರು, ಆರೋಗಯ  ಇಲ್ಯಖ್ಯ; ನಿದೇಗಶ್ಕರು, ಕೌಶ್ಲ್ಯಯ ಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  ತರಬೇತಿ ಇಲ್ಯಖ್ಯ; 

ನಿದೇಗಶ್ಕರು,  ಕೃಷ್ ಇಲ್ಯಖ್ಯ; ನಿದೇಗಶ್ಕರು, ತ್ತೋಟ್ಗ್ರರಿಕೆ ಇಲ್ಯಖ್ಯ; ನಿದೇಗಶ್ಕರು, 

ಪ್ಶುಸಂಗೋಪ್ನೆ ಇಲ್ಯಖ್ಯ;   ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಮಹಾ ನಿದೇಗಶ್ಕರು, ಕಾರಗೃಹ್ ಮತ್ತು  ಸುಧಾರಣೆ 

ಸೇವ, ಇವರಿಷ್ಟಟ  ಜನರು ಸದ್ಸಯ ರಾಗಿರುವಂತಹ್ ಒೆಂದ್ಯ ಮಂಡಳಿಯಾಗಿರುತು ದ್ದ.  

             ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರೆಲಲ ರೂ 

ಓದ್ಧರಬಹುದ್ಯ. ಇದ್ರಲ್ಲಲ  ಅನೇಕ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ಇವ.  ಅಲ್ಲಲ ರುವಂತಹ್ ಜಮಿೋನನ್ನನ  

ಸರಿಯಾದಂತಹ್ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಲ  ಉಪ್ಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಅದ್ಕೆಕ  ಅಗತಯ ವದಿ್ ರೆ, machinery 

ಗಳನ್ನನ  purchase ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ. ಅಲ್ಲಲ  ಚಿಕಕ  ಚಿಕಕ  industry ಗಳಿವ. ಅವುಗಳನ್ನನ  

ದಡಡ  industry ಗಳನಾನ ಗಿ ಪ್ರಿವಗತನೆ ಮಾಡಿ,  ಇವುಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ industry ಗಳನ್ನನ  tag 

ಮಾಡಿಕೆಂಡು marketing ಅನ್ನನ  ಅವರೇ ಮಾಡುವ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಲ  ಮಾಡಲ್ಯಗುವುದ್ಯ. 

ಒಟ್ಟಟ ರೆಯಾಗಿ, ಸಮಗರ ವಾದಂತಹ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲ್ಯಗುವುದ್ಯ. ಈಗ್ರಗಲೇ 

ಇೆಂತಹ್ ಕಾಯಗಕರ ಮಗಳನ್ನನ  ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜಯ ಗಳಲ್ಲಲ  ತಂದ್ಧದಿಾರೆ. ಉದಾಹ್ರಣೆಗೆ, 

ಹ್ರಿಯಾಣ ರಾಜಯ ದ್ಲ್ಲಲ  ಒೆಂದ್ಯ ವಷ್ಗಕೆಕ  750  ಕೋಟ್ಟ ರೂಪ್ರಯಿಗಳ  ಉತಪ ತಿು  jail ನಿೆಂದ್  

ಬರುತಿು ದ್ದ.  ಆ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಲ  ಪ್ರಿವಗತನೆ ಮಾಡಲ್ಯಗುವುದ್ಯ.  Jail ಸಹ್ ಒೆಂದ್ಯ ಆದಾಯದ್ 

ಮೂಲ. ಆದಾಯದ್ ಮೂಲ ಎೆಂದ್ರೆ, ಇದ್ಯ ಸಕಾಗರಕೆಕ  ಅಲಲ . ಅಲ್ಲಲ  ಇರುವಂತಹ್  
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ಖೈದ್ಧಗಳ  ಸುಧಾರಣೆಗೆ, ಆರೋಗಯ , ಆಹಾರ ಪ್ದಿ್ ತಿಯನ್ನನ  ಇನನ ಷ್ಟಟ  improve 

ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಸಹಾಯವಾಗುತು ದ್ದ. ಯಾವುದೋ ಒೆಂದ್ಯ ಸಂದ್ಭಗದ್ಲ್ಲಲ  criminal ಗಳ್ಳಗಿ 

ಒಳಗೆ ಹೊೋಗುತಾು ರೆ.  ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬರುವಂತಹ್ ಸಂದ್ಭಗದ್ಲ್ಲಲ  ಉತು ಮ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ 

ಬರಬೇಕು ಎನ್ನನ ವಂತಹ್ ದಡಡ  ಆಶ್ಯದೆಂದ್ಧಗೆ ಈ bill ಅನ್ನನ  ತಂದ್ಧದಿ್ದ ೋವ.  ಹಾಗ್ರಗಿ, 

ಈ ಮಂಡಳಿಯನ್ನನ  ರಚ್ನೆ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಒಪಿಪ ಗೆಯನ್ನನ  ಕಡಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ತಮಮ ಲ್ಲಲ  

ವನಂತಿ ಮಾಡಿಕಳುಳ ತೆು ೋನೆ.  

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

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಕನಾಗಟ್ಕ  ಬಂದ್ಧೋಖಾನೆ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮಂಡಳಿ ವಧೇಯಕ 2021 ಅನ್ನನ  

ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಇದ್ಯ ಬಹ್ಳ ಒಳೆಳ ಯ ವಧೇಯಕ. ನಾನ್ನ ಇದ್ನ್ನನ  ತ್ತೆಂಬು 

ಹೃದ್ಯದ್ಧೆಂದ್ ಸ್ವವ ಗತಿಸುತೆು ೋನೆ.  ಬಹ್ಳಷ್ಟಟ  ಸಂದ್ಭಗಗಳಲ್ಲಲ  ಅಪ್ರಾಧಗಳು ಉದಿ್ದ ೋಶ್ 

ಪೂವಗಕವಾಗಿ ಆಗುವುದ್ಧಲಲ . ಆಕಸಿಮ ಕವಾಗಿ, ಸಂದ್ಭಗಗಳ ಒತು ಡಗಳಿೆಂದಾಗಿ ಹಾಗೂ 

ಇತಾಯ ದ್ಧ ಕಾರಣಕಾಕ ಗಿ ಆಗುತು ವ. ಆ ಕಾರಣಕಾಕ ಗಿ  ಬಹ್ಳಷ್ಟಟ  ಜನರು ಬಂದ್ಧೋಖಾನೆಗೆ 

ಹೊೋಗುತಾು ರೆ.  ನಾನಿೋಗಷೆಟ ೋ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  ನೋಡುತಿು ದಿಾ ಗ ಗಮನಿಸಿದ್ ಅೆಂಶ್ವೆಂದ್ರೆ,  

ನಮಮ ಲ್ಲಲ  crime graph ಮೇಲಕೆಕ  ಹೊೋಗುತಿು ದ್ದಯೇ ಹೊರತ್ತ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯುತಿು ಲಲ .  Covid 

ಸಂದ್ಭಗವನ್ನನ  ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸಿದ್ರೆ,  ಅಪ್ರಾಧಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ  ದ್ಧನದ್ಧೆಂದ್ ದ್ಧನಕೆಕ  ಮೇಲಕೆಕ  

ಹೊೋಗುತಿು ದ್ದ. ಈಗ Covid ಮುಗಿದ್ ನಂತರ ಯಾವ  ದ್ಧನಪ್ತಿರ ಕೆಗಳನ್ನನ  ನೋಡಿದ್ರೂ ಸಹ್, 

ಯಾವುದೇ TV ಅನ್ನನ  on ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ್ ಅಲ್ಲಲ  rape; ಇಲ್ಲಲ  rape.  ಇಲ್ಲಲ  murder, ಅಲ್ಲಲ  

murder ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಲ  suicide ಇಲ್ಲಲ  suicide ಇದ್ನೆನ ೋ ನೋಡುತಿು ದಿ್ದ ೋವ.  Covid 

ಕಡಿಮ್ಮಯಾದ್ ಮೇಲೆ ಇವು ಹೆಚಚ ಗಿವ.  ಅೆಂದ್ರೆ, ಅಪ್ರಾಧ ಮತ್ತು  ಅಪ್ರಾಧಿಗಳ ನಿರಂತರ 

ಪ್ರ ಕರ ಯ ನಡುವ ಬಹ್ಳ ದಡಡ  ಸಂಖ್ಯಯ ಯಲ್ಲಲ  ಬಂದ್ಧಗಳ್ಳಗುತಿು ದಿಾರೆ.  ಈ 

ಬಂದ್ಧಗಳ್ಳಗುವವರ ಬಗೆಗೆ ನಾನ್ನ ಈ ಹಿೆಂದ್ದ ಕನನ ಡ ಸ್ವಹಿತಯ  ಪ್ರಿಷ್ತಿು ನಲ್ಲಲ ದಿಾ ಗ , ಮಂಡಯ  

ಜಲ್ಯಲ  ಬಂದ್ಧಖಾನೆಯಲ್ಲಲ  ಅವರಿಗೆ  ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಒೆಂದ್ಯ ಜ್ಞಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕೆೆಂದ್ಯ 

ಪ್ರ ತಿ ಶ್ನಿವಾರ  ಒೆಂದ್ಯ ವಶ್ಷ್ಟ ವಾದ್ ಕಾಯಗಕರ ಮವನ್ನನ  ರೂಪಿಸಿದಿ್ದವು. ಆ ಕಾಯಗಕರ ಮಕೆಕ  

ಅವರೆಲಲ ರೂ ಬಂದ್ಯ ಯಾರೋ ಮಾಡಿದಂತಹ್ ತಪಿಪ ಗೆ ನಾನ್ನ ಬಲ್ಲಯಾದ್ದ, ಯಾವುದೋ 

ಒೆಂದ್ಯ ಸಂದ್ಭಗಕೆಕ  ಒಳಗ್ರಗದ್ದ,  ಉದಿ್ದ ೋಶ್ ಪೂವಗಕವಾಗಿ ಅಪ್ರಾಧ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದ್ಯ 

ಮಾಡಿಲಲ ವೆಂದ್ಯ ಅವರ  ಕಷ್ಟ ಗಳನ್ನನ  ಹೇಳಿಕಳುಳ ತಿು ದಿ್ ರು.  ಈ bill ಏಕೆ  ಅತ್ತಯ ತು ಮ ಮತ್ತು  

ಪ್ರ ಯೋಜನವಾಗಿದ್ದ ಎೆಂದ್ರೆ,   ಮನ್ನಷ್ಯ ನ ಮನಸಸ ನ್ನನ  “An idle mind is a devils 

workshop”್ ಎೆಂದ್ಯ ಕರೆಯುತೆು ೋವ. ಮನ್ನಷ್ಯ ನ ಮನಸುಸ  ಸುಮಮ ನಿದಿ್ ರೆ, ಅದ್ಯ ದ್ದವವ ಗಳ 
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ಕಾಯಾಗಗ್ರರವಾಗುತು ದ್ದ ಎೆಂದ್ಯ ಹೇಳುತೆು ೋವ.  ನಾವು ಒಬಬ  ಮನ್ನಷ್ಯ ನ ಶ್ಕು ಗೆ ಬ್ಲೆ 

ಕಟಟ ವುದ್ಕೆಕ  ಆಗುವುದ್ಧಲಲ .  ಪ್ರ ತಿಯಬಬ   ಮನ್ನಷ್ಯ ನಲ್ಲಲಯೂ ಆಗ್ರಧವಾದ್ ಶ್ಕು  ಇರುತು ದ್ದ.  

ಹಾಗ್ರಗಿ, ಒಬಬ  ಮನ್ನಷ್ಯ  ಯಾವುದೋ ಒೆಂದ್ಯ ಕಾರಣಕೆಕ  ಅಪ್ರಾಧಿಯಾಗಿ ಇರುತಾು ನೆ. 

ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದೇ ನಿರಂತರವಾದ್ ಯೋಚ್ನೆಯಲ್ಲಲ  ಇರಬ್ದರದ್ಯ. ಅದ್ಕಾಕ ಗಿ 

ಅವರು ಪ್ರಿತಪಿಸುವಂತಹ್ ಸಂದ್ಭಗ  ನಿಮಾಗಣವಾಗಬ್ದರದ್ಯ.  ಒೆಂದ್ಯ ಕಡೆ ಮಾನವ  

ಶ್ಕು ಯ ಸದ್ಭ ಳಕೆ, ಮತ್ತು ೆಂದ್ಯ ಕಡೆ ಈ ಮಾನಸಿಕ ಆಘಾತದ್ಧೆಂದ್ ದೂರ ಮಾಡುವಂಥದಿ್ಯ ,   

ಇನನ ೆಂದ್ಯ ಕಡೆ ಇದಿ್ಲ್ಲಲ ಯೇ ಮಾನವನ ಶ್ಕು ಯ  ಪ್ರ ಯೋಜನದ್ಧೆಂದ್ ಉತಪ ತಿಯನ್ನನ  

ಹೆಚಿಚ ಸಿ ಆ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ ಿೋಯ ವರಮಾನವನ್ನನ  ಹೆಚುಚ  ಮಾಡುವಂಥದಿ್ಯ  ಆಗುತು ದ್ದ.   

        ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಂಡಯ  ಬಂದ್ಧೋಖಾನೆಯನ್ನನ  shift ಮಾಡಬೇಕು. 

ಏಕೆೆಂದ್ರೆ,  ಆ ಬಂದ್ಧೋಖಾನೆ ಬಹ್ಳ ಚಿಕಕ ದ್ಯ. ಅದ್ಯ city ಒಳಗಿದ್ದ.  ಖೈದ್ಧಗಳನ್ನನ  jail ಗೆ 

ಕಳುಹಿಸಿದ್ರೂ ಸಹ್, ಅವರು jail ನಲ್ಲಲ ದಿ್ದ ೋವೆಂದ್ಯ ಅೆಂದ್ಯಕಳುಳ ವುದ್ಧಲಲ .  ಅಲ್ಲಲ  ಬಹ್ಳ 

ರ್ಚನಾನ ಗಿ ತರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಯುತಿು ದಿಾರೆ. ಅಲ್ಲಲ ನ ಸಪುಪ  ಮತ್ತು  ತರಕಾರಿಗೆ ಬಹ್ಳ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದ. 

ನಮಮ  ಜನರು  ಅಲ್ಲಲ ಗೆ ಹೊೋಗಿ ತರಕಾರಿ ಖ್ರಿೋದ್ಧಸಲು ಸ್ವಲ್ಯಗಿ  ನಿೆಂತ್ತಕಳುಳ ತಾು ರೆ. ಅಲ್ಲಲ ನ 

ಜನರಿಗೆ ಅಲ್ಲಲ ನ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು  ಸಪ್ಪ ನ್ನನ  ತೆಗೆದ್ಯಕೆಂಡರೆ ಸಮಾಧಾನ.  

                                                   (ಮುೆಂದ್ಯ.,) 

(822) 20-09-2021 (5.20) ಎಂವಿ-ಆರ ಎನ 

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟಿ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ (ಮಂದ್ಯ...):- 

ಅಲ್ಲಲ  ಒೆಂದ್ಯ ರಿೋತಿಯ ಸ್ವವಯವ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನನ  ಬ್ಳೆಯುತಾು ರೆ. ನಿೋವು ವಶಲವಾದ್ 

ಜ್ಞಗದ್ಲ್ಲಲ  ಬಂದ್ಧೋಖಾನೆಗಳನ್ನನ  ಮಾಡಿ. ನಾನ್ನ ಮಾನಯ  ಗೃಹ್ ಸಚಿವರ ಆಶ್ಯಗಳನ್ನನ  

ನೋಡಿದಿ್ದ ೋನೆ. ಅದ್ಯ ಬಹ್ಳ ರ್ಚನಾನ ಗಿದ್ದ. ಖೈದ್ಧಗಳಿಗೆ ಕಂಪೂಯ ಟ್ರ್್ ಜ್ಞಾ ನವದಿ್ ರೆ ಅವರು 

ಕಂಪೂಯ ಟ್ರ್್ ಕೆಲಸವನ್ನನ  ಮಾಡಬಹುದ್ಯ.  ಗಣಕಯಂತರ ಗಳು, ವಾಹ್ನಗಳು, ಭದ್ರ ತೆ, 

ಪ್ರಿಕರಗಳು, ವಡಿಯೋ ಕಾನ್ ರೆನಸ  ಮತ್ತು  ತ್ತೋಟ್ಗ್ರರಿಕೆ ಎಲಲ ವನ್ನನ  ಸಹ್ ಹೇಳಿದಿಾರೆ. 

ಅವರಿಗೆ ಕೌಶ್ಲಯ  ತರಬೇತಿಯನ್ನನ  ಕಟಟ , ಕೃಷ್, ಕೋಳಿ ಸ್ವಕಾಣಿಕೆ, ಹೈನ್ನಗ್ರರಿಕೆ, ಮಿೋನ್ನ 

ಸ್ವಕಾಣಿಕೆ, ತ್ತೋಟ್ಗ್ರರಿಕೆ, ಹಿೋಗೆ ವಾಣಿಜಯ  ಕೈಗ್ರರಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಯಲ  ರಿೋತಿಯಲೂಲ  ಅವನ್ನ 

ಕತಗವಯ ವನ್ನನ  ನಿವಗಹ್ಣೆ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ ,  ಉತಪ ನನ ವನ್ನನ  ತಯಾರು ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  

ಅವಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕಡುವಂತಹ್ ಬಹುದಡಡ  ವಸ್ವು ರವಾದಂತಹ್ ಒೆಂದ್ಯ ಬಂದ್ಧೋಖಾನೆಯ 
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ಹೊಸ ಪ್ರಿಕಲಪ ನೆಯನ್ನನ  ಇಟಟ ಕೆಂಡು ಅವರು ಈ ಮಂಡಳಿಯನ್ನನ  ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ. 

ಬಹುಶಃ ದ್ಯಡಿಮ್ಮ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಯಲ  ಕೆಲಸವನ್ನನ  ಕಡುವುದಾದ್ರೆ, ಅವರು 

ಎಲಲ ವನ್ನನ  ಮರೆತ್ತ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದ್ಯಡಿಮ್ಮ ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಅವರು ಮನೆಗೆ ವಾಪ್ಸುಸ  

ಹೊೋಗುವಾಗ ಆದಾಯವನ್ನನ  ಸಹ್ ತೆಗೆದ್ಯಕೆಂಡು ಹೊೋಗುತಾು ರೆ. ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ 

ಬಂದ್ಧೋಖಾನೆಗಳಲ್ಲಲ  ಏನಾಗಿದ್ದ ಎೆಂದ್ರೆ, ಅವು ಇನೂನ  ಅಪ್ರಾಧ ವಸು ರಣೆಯ 

ಕೇೆಂದ್ರ ಗಳ್ಳಗಿವ. ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಈ ತರಹ್ದ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನನ  ಕಡುತಿು ಲಲ . ಅದ್ಕೆಕ  

ಅವರು ಸುಮಮ ನೆ ಇರುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗುವುದ್ಧಲಲ . ನಮಮ  ಊರು ಕಡೆ ಹೇಳುತಾು ರೆ, ಅವನ್ನ 

ಜೈಲ್ಲನಲ್ಲಲ  ಇದಿ್ಯಕೆಂಡೆ ಮತ್ತು ೆಂದ್ಯ ಮಡಗರ್್ ಮಾಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ  ಎೆಂದ್ಯ. ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ಅವನಿಗೆ 

ಅಲ್ಲಲ  ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಏನೂ ಕೆಲಸವರುವುದ್ಧಲಲ . ಮತೆು  ಅವನ್ನ ಜೈಲ್ಲನಲ್ಲಲ  ಇದಿ್ಯಕೆಂಡೆ 

ಎಲಲ ವನ್ನನ  ಸಹ್ ನಿಯಂತಿರ ಸುತಾು ನೆ.  ಎಲಲ ವೂ ಸಹ್ ಅವನ ಕಣಣ ೆಂಚಿನಲ್ಲಲ  ಮತ್ತು  

ಕೂಗಳತೆಯಲೆಲ ೋ ಆಗುತು ದ್ದ.  ಅವನ್ನ ಬೇರೆಯವರು ಏನಾದ್ರೂ ಒಳೆಳ ಯ ಊಟ್ 

ತರುತಾು ರೆಯೇ ಎೆಂದ್ಯ ಕಾಯುತಿು ರುತಾು ನೆ. ಅವನಿಗೆ ಸಂಪ್ರದ್ನೆಗೆ ದಾರಿ ಇರುವುದ್ಧಲಲ . 

ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೇರೆಯವರು ಹ್ಣ ತಂದ್ಯಕಡುತಾು ರೆಯೇ ಎೆಂದ್ಯ ಕಾಯುತಿು ರುತಾು ನೆ. ಮತೆು  

ಬೇರೆಯವರಿೆಂದ್ ಇನೆನ ೋನಾದ್ರೂ ಪ್ರ ಯೋಜನಗಳು ಸಿಗುತು ವಯೇ ಎೆಂದ್ಯ ಕಾಯುತಿು ರುತಾು ನೆ. 

ಈಗ ಈ ವಯ ವಸಿೆಯನ್ನನ  ಜ್ಞರಿಗೆ ತಂದ್ರೆ, ಅವನ್ನ ಯಾರ ಮೇಲೂ 

ಅವಲಂಬಿತನಾಗುವುದ್ಧಲಲ . ಅವನೇ ಉತಪ ತಿು  ಮಾಡಿ, ಸಂಪ್ರದ್ನೆ ಮಾಡಿಕಳುಳ ತಾು ನೆ. ಅದ್ಯ 

ಅವರವರ ಕೌಶ್ಲಯ . ಬಹ್ಳ ಜನ ನಮಮ  ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯಿೆಂದ್ ಅಪ್ರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಶ್ಕ್ಷಕರಾಗಿ 

ಹೊೋದಾಗ, ಆ ಜೈಲ್ಲನಲೆಲ ೋ ಇರುವವರು ಅಕ್ಷರ ಕಲ್ಲಸಿರುವುದ್ನ್ನನ  ಕೇಳಿದಿ್ದ ೋನೆ. ಅವರನ್ನನ  

ವದಾಯ ವಂತರನಾನ ಗಿ ಮಾಡುವುದ್ನ್ನನ  ಕೇಳಿದಿ್ದ ೋನೆ. ಅಲ್ಲಲ  ಪೇಪ್ರ್್ ಓದ್ಯವುದ್ಕೆಕ  ಬ್ದರದೇ 

ಇರುವಂತಹ್ವರಿಗೆ, ಪೇಪ್ರ್್ ಓದ್ಯವುದ್ನ್ನನ  ಕಲ್ಲಸಿದಿಾರೆ. ಸಹಿ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಬ್ದರದೇ 

ಇರುವಂತಹ್ವರಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡುವುದ್ನ್ನನ  ಕಲ್ಲಸಿದಿಾರೆ. ಅಲ್ಲಲ ಗೆ ಯಾರೋ ಒಬಬ  ಅಕ್ಷರ ಕಲ್ಲತ 

ಶ್ಕ್ಷಕ ಅಪ್ರಾಧಿಯಾಗಿ ಹೊೋಗಿರುತಾು ನೆ. ಅವನ್ನ ಅನಕ್ಷರಸಿ ನಿಗೆ ಎಲಲ ವನ್ನನ  ಕಲ್ಲಸಿ, ಅವನಿಗೆ 

ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಿೋಡಿರುತಾು ನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಎನ.ರವಿಕುರ್ಮರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ಅಲ್ಲಲ  ಕೆಲವರು ಪುಸು ಕಗಳನ್ನನ  

ಸಹ್ ಬರೆದ್ಧದಿಾರೆ. 

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

ಹೌದ್ಯ, ಅಲ್ಲಲ  ಕೆಲವರು ಪುಸು ಕಗಳನ್ನನ  ಸಹ್ ಬರೆದ್ಧದಿಾರೆ. ಹಾಗ್ರಗಿ, ಜೈಲ್ಲನ 

ಬಂದ್ಧೋಖಾನೆಯಲ್ಲಲ  ಬದ್ಲ್ಯದ್ ಮನಸಿಿ ತಿಗೆ ಬಂದಂತಹ್ವರು ಇದಿಾರೆ. ಮಾನಯ  
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ಗೃಹ್ಸಚಿವರು ಈ ರಿೋತಿಯ ಒಟಟ  ಆಶ್ಯಗಳನ್ನನ  ಇಟಟ ಕೆಂಡು, ಹೊಸ ಜಗತು ನ್ನನ  

ಬಂದ್ಧೋಖಾನೆಗೆ ಕಡುವುದಾದ್ರೆ, ಅದ್ಯ ಅತಯ ೆಂತ ಆತಿಮ ೋಯವಾಗಿ ಸ್ವವ ಗತ ಬಯಸುವಂತಹ್ 

ವಧೇಯಕ ಎೆಂದ್ಯ ಹೇಳುವುದ್ಕೆಕ  ಬಯಸುತೆು ೋನೆ. ಆದ್ರೆ, ಈಗಿರುವಂತಹ್ ಬಂದ್ಧೋಖಾನೆ 

ವಯ ವಸಿೆ ಗಳಲ್ಲಲ  ಇದ್ಯ ಆಗುವುದ್ಧಲಲ . ಈಗ ಬಂದ್ಧೋಖಾನೆಗಳನ್ನನ  ಒೆಂದ್ಯ ಅಥವಾ ಎರಡು 

ಎಕರೆಯಲ್ಲಲ  ಮಾಡಿರುವುದ್ರಿೆಂದ್, ಅವನ್ನ ಮಲಗಿದ್ವನ ಮೇಲೆಯೇ ಹೊೋಗಿ ಮಲಗಬೇಕು 

ಎನ್ನನ ವ ಸಿಿ ತಿ ಇದ್ದ. ಅದ್ಕೆಕ  ಜೈಲ್ಲನಲ್ಲಲ  ಜ್ಞಗವಲಲ . ಅದ್ಕೆಕ  ಬೇರೆ ಜೈಲ್ಲನಲ್ಲಲ  ಜ್ಞಗ ನೋಡಿ 

ಎೆಂದ್ಯ ಹೇಳುತಾು ರೆ. ಇದ್ಕೆಕ  ಬಹ್ಳ ವಸ್ವು ರವಾದ್ ಹಾಗೂ ವಶಲವಾದ್ ಬಂದ್ಧೋಖಾನೆಗಳು 

ಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ. ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರ ಪ್ರಿಕಲಪ ನೆ ಕೋಳಿ, ಕುರಿ ಮತ್ತು  ಮಿೋನ್ನ 

ಸ್ವಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನನ ವುದ್ಯ. ಅವನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ technical hand ಆದ್ರೆ ಅವನ 

ಕೈಯಲ್ಲಲ  ಕಂಪೂಯ ಟ್ರ್್ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು  ಇೆಂಡಸಿಟ ಿ ಕೆಲಸ, ಮರಗೆಲಸ ಇವುಗಳೆಲಲ ವನ್ನನ  ಸಹ್ 

ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಎನ್ನನ ತಾು ರೆ. ಬಹ್ಳ ವೈವಧಯ ಮಯವಾದಂತಹ್ ಪ್ರಿಕಲಪ ನೆಯನ್ನನ  

ಇಟಟ ಕೆಂಡು ಈ ಬಂದ್ಧೋಖಾನೆಯ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ತಂದ್ಧದಿಾರೆ. ಇದ್ನ್ನನ  ಅವರು 

ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಜ್ಞರಿಗೆ ತರುವುದಾದ್ರೆ, ಅವರ ಈ ಪ್ರಿಕಲಪ ನೆಗೆ ಹೊಸ ಬಂದ್ಧೋಖಾನೆಗಳನ್ನನ  

ನಿಮಾಗಣ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆ ಎಲ್ಯಲ  ದ್ಯಡಿಯುವ ಕೈಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕಟ್ಟ ರೆ, ಅವರು ನಿಜಕೂಕ  

ಮಾನವರಾಗುತಾು ರೆ ಮತ್ತು  ಮನ್ನಷ್ಯ ರಾಗಿ ಬದ್ಲ್ಯಗುತಾು ರೆ. ಅವರಿೆಂದ್ ಒೆಂದ್ಯ ಒಳೆಳ ಯ 

ಉತಪ ತಿು ಯನ್ನನ  ನಿರಿೋಕೆಷ  ಮಾಡಬಹುದ್ಯ. ಬಹುಶಃ ಈ ಬಂದ್ಧೋಖಾನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊಸ 

ಬದ್ಲ್ಯವಣೆಗೆ ನಾೆಂದ್ಧ ಹಾಡಿದಂತೆ ಆಗುತು ದ್ದ. ಈ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ತ್ತೆಂಬು ಹೃದ್ಯದ್ಧೆಂದ್ 

ಸ್ವವ ಗತಿು ಸುತೆು ೋನೆ. ಆದ್ರೆ, ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ತರುವುದ್ಯ ಮಾತರ ವಲಲ , ಇದ್ನ್ನನ  ಅನ್ನಷ್ಟಠ ನಕೆಕ  

ತರುವ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕು. ಬಹ್ಳ ಜನರು ಬಹ್ಳ ಕಾನೂನ್ನಗಳನ್ನನ  ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಆದ್ರೆ, ಆ 

ಕಾನೂನ್ನಗಳು ಜ್ಞರಿಗೆ ಬರಬೇಕಲಲ ವೇ? ಅವರ ಈ ಪ್ರಿಕಲಪ ನೆಯನ್ನನ  ಬಂದ್ಧೋಖಾನೆ 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮಂಡಳಿ ಆ ಎಲ್ಯಲ  ಕನಸುಗಳನ್ನನ  ಹೊತ್ತು  ಅದ್ನ್ನನ  ಸ್ವಕಾರ 

ಮಾಡಬೇಕಲಲ ವೇ? ಅದ್ನ್ನನ  ಸ್ವಕಾರ ಮಾಡುವ ದ್ಧಶೆಯಲ್ಲಲ  ದೃಢ ಹೆಜೆು ಗಳನ್ನನ  ಇಡಲ್ಲ 

ಎೆಂದ್ಯ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಲ್ಲಲ  ಮನವ ಮಾಡಿಕಳುಳ ತಾು , ಸದ್ರಿ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಸ್ವವ ಗತ 

ಮಾಡುತೆು ೋನೆ. 

ಡಾ||ತೇಜಸಿಾ ನಗೌಡ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಂದ ಚುರ್ನಯತ್ರಾದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ್ ನಿೋಡಿದಿ್ ಕೆಕ  ತಮಗೆ ಧನಯ ವಾದ್ಗಳು. ಮಾನಯ  

ಗೃಹ್ಸಚಿವರು ತಂದ್ಧರುವಂತಹ್ ಅತಯ ೆಂತ ಮಹ್ತವ ವಾದಂತಹ್ ʼಕನಾಗಟ್ಕ ಬಂದ್ಧೋಖಾನೆ 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮಂಡಳಿ ವಧೇಯಕ,್ 2021ʼ್ ಅನ್ನನ  ತ್ತೆಂಬು ಮನಸಿಸ ನಿೆಂದ್ ಸ್ವವ ಗತಿಸುತೆು ೋನೆ. 
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ಟೆಕಾನ ಲಜ ಅತಯ ೆಂತ ಜ್ಞಸಿು ಯಾಗಿರುವಂತಹ್ ಇವತಿು ನ ಸಂದ್ಭಗದ್ಲ್ಲಲ  ವಶೇಷ್ವಾಗಿ ಯುವ 

ಜನತೆ ಮತ್ತು  ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ಟೆಕಾನ ಲಜಯನ್ನನ  handle ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಗತಾು ಗದ್ದ, 

ಅನೇಕ ಪ್ರ ಕರಣಗಳಲ್ಲಲ  ಹೆಚಿಚ ನ ಸಂಖ್ಯಯ ಯಲ್ಲಲ  ಅಪ್ರಾಧದ್ಲ್ಲಲ  ಭಾಗವಹಿಸುತಿು ದಿಾರೆ. ಅದ್ಕೆಕ  

ಅಪ್ರಾಧಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ  ನೋಡಿದ್ರೆ ಗತಾು ಗುತು ದ್ದ. ನಾವು ಏನ್ನ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಚ್ರ್ಚಗಯನ್ನನ  

ಮಾಡುತಿು ದಿ್ದ ೋವ, ಈ ವಧಾನ ಸೌಧವನ್ನನ  ನಮಮ  ಪೂವಗಜರು, ವಂದ್ನಿೋಯರು ಆದಂತಹ್ 

ಮತ್ತು  ರಾಜಯ ದ್ ಮಾಜ ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ್ಳದ್ ದ್ಧವಂಗತ ಕೆೆಂಗಲ್ ಹ್ನ್ನಮಂತಯಯ ನವರು 

ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ್ಳಗಿದಿ್ ೆಂತಹ್ ಸಂದ್ಭಗದ್ಲ್ಲಲ  ಕಟ್ಟಟ ಸಿದಂತಹ್ ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟ  ಹೇಗಿತ್ತು  

ಎೆಂದ್ರೆ, ಈ ಹಿೆಂದ್ದ ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾಲೇಜ್್ನ ಎದ್ಯರುಗಡೆ ಹ್ಳೆ ಜೈಲು ಇತ್ತು . ಅಲ್ಲಲ ನ 

ಖೈದ್ಧಗಳ ಶ್ರ ಮದಾನವನ್ನನ  ಇದ್ನ್ನನ  ಕಟ್ಟಟ ಸುವುದ್ಕೆಕ  ಉಪ್ಯೋಗಿಸಿಕೆಂಡು, ರಾಜಯ ದ್ 

ಬಕಕ ಸಕೆಕ  ಹೊರೆಯನ್ನನ  ಹೇಗೆ ತಪಿಪ ಸಬೇಕು ಎೆಂದ್ಯ ನಮಮ  ಹಿರಿಯರು ಯೋಚಿಸುತಿು ದಿ್ ರು. 

ಇದ್ರಿೆಂದ್ ನಾವು ಏನನ್ನನ  ಕಲ್ಲಯಬೇಕು ಎನ್ನನ ವುದ್ಕೆಕ  ಇದ್ಯ ಒೆಂದ್ಯ ಉತು ಮ 

ಉದಾಹ್ರಣೆಯಾಗಿದ್ದ. ಅವರು ಅದ್ನ್ನನ  ಬಳಸಿಕೆಂಡಿದಿಾರೆ. ನಾನ್ನ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  

ಇಲ್ಯಖ್ಯಯ ಉನನ ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿೆಂದ್ ಪ್ಡೆದ್ಯಕೆಂಡಿದಿ್ದ ೋನೆ. ಈ ವಧೇಯಕದ್ ಮುಖ್ಯ  

ಉದಿ್ದ ೋಶ್ಗಳಲ್ಲಲ , ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಲ  ಇರತಕಕ ೆಂಥ ಕೈಗ್ರರಿಕೆಗಳ ವಸು ರಣೆ ಮತ್ತು  ಉನನ ತಿಕರಣ, 

ಹಾಗೆಯೇ ಏನ್ನ ಖೈದ್ಧಗಳಿದಿಾರೆ ಅವರ ಆ ಒೆಂದ್ಯ ಸ್ವಮಾಜಕ ಚ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳ ಕಲ್ಯಯ ಣ 

ಕಾಯಗಕರ ಮಗಳನ್ನನ  ಹೆಚುಚ  ಮಾಡುವಂಥದಿ್ಯ  ಆಗಬೇಕು. ಇವರುಗಳು ತಪುಪ  ಮಾಡಿ 

ಖೈದ್ಧಗಳ್ಳಗಿರುತಾು ರೆ. ಅವರನ್ನನ  ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು  ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ್ ಜೈಲ್ಲನ 

ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಗಳು ಏನಿದಿಾರೆ, ಅವರು ಏನೋ ಒೆಂದ್ಯ ದ್ಯರ್ದಗವದ್ಧೆಂದ್ ಅಲ್ಲಲ ನ 

ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಯಾಗಿರುತಾು ರೆ. ಅವರು ತಮಮ  ಸ್ವವ ತಂತರ ಯ ವನ್ನನ  ಕಳೆದ್ಯಕೆಂಡು ಆ ಖೈದ್ಧಗಳ 

ರಿೋತಿಯಲ್ಲಲ  ಬದ್ಯಕಬೇಕಾಗಿದ್ದ. ಹಾಗ್ರಗಿ ಆ ಜೈಲು ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಯ ಕಲ್ಯಯ ಣ ಚ್ಟವಟ್ಟಕೆಯನ್ನನ  

ಜ್ಞಸಿು  ಮಾಡುವುದ್ಯ ಇದ್ರ ಉದಿ್ದ ೋಶ್ವಾಗಿದ್ದ.  ಮತೆು  ಆ prisoners  ಗಳಿಗೆ Skill Oriented 

Programmes; ಈಗ ಕೇೆಂದ್ರ  ಮತ್ತು  ರಾಜಯ ದ್ಲ್ಲಲ  ಕೌಶ್ಲಯ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಇಲ್ಯಖ್ಯ ಇದ್ದ. ಅವರು 

ಒೆಂದ್ಯ ಒಳೆಳ ಯ ತರಬೇತಿಯನ್ನನ  ಕಡುತಿು ದಿಾರೆ. ಅದ್ಯ ರಾಜಯ ಕೆಕ  ಅವಶ್ಯ ಕತೆ ಇದ್ದ. ಅನೇಕ 

ಕಲೆಗಳನ್ನನ  ಈ ರಿೋತಿಯ ತರಬೇತಿ ನಿೋಡುವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಉಳಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದ. ಹಾಗ್ರಗಿ 

ಅದೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಉದಿ್ದ ೋಶ್ದ್ಲ್ಲಲ  ಒಳಗೆಂಡಿದ್ದ. ಇದ್ದಲಲ ಕಕ ೆಂತ ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ, Reformation 

and Rehabilitation of Prisonrs;  ಒೆಂದ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲಲ  ಮಗನೋ, ಗಂಡನೋ ಅಥವಾ 

ತಂದ್ದಯೋ ಜೈಲ್ಲಗೆ ಹೊೋದ್ರೆ, ಅದ್ರ impact ಇಡಿೋ ಕುಟೆಂಬವನ್ನನ  ಆವರಿಸುವುದ್ರಿೆಂದ್ 

ಇಡಿೋ ಕುಟೆಂಬ ನಾಶ್ವಾಗುತು ದ್ದ. ಅದ್ರಲೂಲ  bread earner ಏನೆೆಂದ್ಯ ಕರೆಯುತೆು ೋವ, ಆ 
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ಕುಟೆಂಬದ್ ಅನನ ದಾತ ಅವನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಜೈಲ್ಲಗೆ ಹೊೋದ್ರೆ, socially, economically, 

culturally and security-wise ಸಮಾಜದ್ಲ್ಲಲ  ಅಪ್ಮಾನಗೆಂಡು, ಇಡಿೋ ಮಕಕ ಳ ಮೇಲೆ 

ಅದ್ಯ ತ್ತೆಂಬ್ದ ಕೆಟ್ಟ  ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೋರುವುದ್ರಿೆಂದ್, Reformation and Rehabilitation 

ಮಾಡುವಂತಹ್ ಒೆಂದ್ಯ ಪ್ರ ಮುಖ್ವಾದ್ ಅೆಂಶ್ವನ್ನನ  ಇದ್ಯ ಒಳಗೆಂಡಿದ್ದ. ನಾನ್ನ ಈ 

ಸಂದ್ಭಗದ್ಲ್ಲಲ ಒೆಂದ್ಯ ಘಟ್ನೆಯನ್ನನ  ಹಂಚಿಕಳುಳ ವುದ್ಕೆಕ  ಇಷ್ಟ ಪ್ಡುತೆು ೋನೆ. Human rights 

ಎಷ್ಟಟ  ಮುಖ್ಯ ವೆಂದ್ರೆ, ಈಗ ಮಾನಯ  ಕೆ.ಟ್ಟ.ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡರು ಹೇಳಿದ್ ಹಾಗೆ, ಒಬಬ  

ಮನ್ನಷ್ಯ ನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಈ CrPC., ಅೆಂದ್ರೆ Criminal Procedure Code ಪ್ರ ಕಾರ 

ಇೆಂತಹ್ ತಪುಪ  ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇೆಂತಹ್ ಘೋರ ಶ್ಕೆಷ ಯಾಗುತು ದ್ದ ಎನ್ನನ ವಂತಹ್ 

ಜ್ಞಗೃತಿಯಾದ್ರೆ, ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಅಧಗ ಅಪ್ರಾಧ ತಪುಪ ತು ದ್ದಯೋ ಏನೋ? ಆದಿ್ ರಿೆಂದ್ ಇವತಿು ನ 

ದ್ಧವಸ ಅವುಗಳನ್ನನ  ನಮಮ  ಶ್ಕ್ಷಣದ್ ಪ್ಠಯ ಕರ ಮದ್ಲ್ಲಲ  compulsory subject ಗಳ್ಳಗಿ teach 

ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ್ ಅವಶ್ಯ ಕತೆ ಕೂಡ ಇದ್ದ. ಪ್ರಕಸ್ವು ನದ್ ಜೈಲ್ಲನಲ್ಲಲ  ನಮಮ  ಭಾರತದ್ ಪ್ರ ಜೆ 

ಮತ್ತು  ನೌಕಾದ್ಳದ್ ನಿವೃತು  ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರ ೋ ಕುಲಭೂಷ್ಣ್ ಜ್ಞಧವ್ರವರು ಬಂಧಿಯಾದ್ 

ಸಂದ್ಭಗದ್ಲ್ಲಲ . ಪ್ರಕಸ್ವು ನ ಸಕಾಗರ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರಿೋತಿಯ ಕಾನೂನಿನ ನೆರವನ್ನನ  

ಕಡುವುದ್ಕೆಕ  deny ಮಾಡಿ, ಆಮಿಗ ಕೋಟ್ಗನಿೆಂದ್ ಮರಣ ದಂಡನೆಯನ್ನನ  ವಧಿಸುತಾು ರೆ. 

ಆದ್ರೆ, ಅೆಂತರಾಷ್ಟ ಿೋಯ ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಟ ನಲ್ಲಲ  ಭಾರತ ತನನ  ಪ್ರ ಜೆಗಳ ಹ್ಕಕ ನ್ನನ  

ಉಳಿಸುವುದ್ಕಕ ೋಸಕ ರ ಶ್ರ ೋ ಹ್ರಿೋಶ್ ಸ್ವಳೆವ  ಎನ್ನನ ವಂತಹ್ ಭಾರತದ್ ಅತಯ ೆಂತ ಮೇಧಾವ 

ವಕೋಲರನ್ನನ  ವಶ್ವ ಸಂಸಿೆಯ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಿಕಡುತಾು ರೆ. ಈ Reformation and 

Rehabilitation, ತಪುಪ  ಮಾಡಿದ್ವರನ್ನನ  ಆತನ ತಾಯಿ, ಹೆೆಂಡತಿ ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳು ಭೇಟ್ಟ 

ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಮನಸಿಸ ನಲ್ಲಲ  ಏನ್ನ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗುತು ದ್ದ ಎನ್ನನ ವಂತಹ್ ವಚರವನ್ನನ  

ತಿಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಮಾತನ್ನನ  ನಾನ್ನ ಹೇಳುತಿು ದಿ್ದ ೋನೆ. ಆದ್ರೆ, ಕಷ್ಟ ಪ್ಟಟ ಕೆಂಡು 

ವಶ್ವ ಸಂಸಿೆಯ ಮೂಲಕ ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಟ ನಲ್ಲಲ  ಹೊೋದಾಗ, ಆ ಖೈದ್ಧಯನ್ನನ  

ನೋಡುವುದ್ಕೆಕ  ಗ್ರಲ ಸ್ ತೆರೆಯನ್ನನ  ಹಾಕುತಾು ರೆ. ಇದ್ಯ human rights violation. ನಾವು 

ಕನಾಗಟ್ಕದ್ ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಲ  ಇರಬಹುದ್ಯ, ಮಹಾರಾಜರು ಸಿ್ವಪ್ನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ್ ಈ 

ಮೇಲಮ ನೆ ಇವತ್ತು  ಕಲ್ಯಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ್ಲ್ಲಲ  ಒೆಂದ್ಯ ಮೈಲುಗಲ್ಲಲ ನ ಸ್ವಧನೆಯಾಗಿದ್ದ. 

ಅವರನ್ನನ  ನೋಡುವುದ್ಕೆಕ  ಅವರ ತಾಯಿ ಮತ್ತು  ಹೆೆಂಡತಿ ಹೊೋಗಿರುತಾು ರೆ. ಆದ್ರೆ, 

ಅವರನ್ನನ  ನೇರವಾಗಿ ನೋಡುವುದ್ಕೆಕ  ಅವಕಾಶ್ ಕಡುವುದ್ಧಲಲ . ಅಷ್ಟ ರ ಮಟ್ಟಟ ನ ಒೆಂದ್ಯ 

ಹೃದ್ಯ ವದಾರ ವಕ ಘಟ್ನೆಯನ್ನನ  ನೋಡಿದಿ್ದ ೋವ. ಇದ್ರಲ್ಲಲ  ವಚರಣಾಧಿೋನ ಖೈದ್ಧಗಳು 

undertrials ಮತ್ತು  culprits, ಅಪ್ರಾಧ ಘೋಷ್ಣೆಯಾದಂತಹ್ವರು ಮತ್ತು  ಇವರು 
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ಬರುತಾು ರೆ. Undertrials  ನವರು ಹೆಚುಚ  stress ನಲ್ಲಲ  ಇರುತಾು ರೆ. ಅೆಂದ್ರೆ, ಅವರು 

ಮಾಡಿರುವಂತಹ್ ತಪಿಪ ಗೆ ಏನ್ನ ಶ್ಕೆಷ ಯಾಗಬಹುದ್ಯ ಮತ್ತು  ಏನ್ನ ಮಾಡಬಹುದ್ಯ ಎೆಂದ್ಯ. 

ನಮಮ  ನಾಯ ಯಾೆಂಗ ವಯ ವಸಿೆ  ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಲ  ಸ್ವಗಿರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಅನೇಕ ಬ್ದರಿ; ನಾನ್ನ 

ಸೈಕಾಲಜ ವದಾಯ ರ್ಥಗ, I studied psychology in Bachelor of Arts.  ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ಈ ಉದಿ್ದ ೋಶ್ತ 

ಮಂಡಳಿ ಏನಿದ್ದ, ಅದ್ರಲ್ಲಲ  ಮಾನಯ  ಮಂತಿರ ಗಳು ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿರುತಾು ರೆ. ಸಕಾಗರದ್ ಅಪ್ರ 

ಮುಖ್ಯ ಕಾಯಗದ್ಶ್ಗ, ಒಳ್ಳಡಳಿತ ಇಲ್ಯಖ್ಯ ಇವರು ಉಪ್ರಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿರುತಾು ರೆ. ಅದ್ಕೆಕ  9 ಜನ 

Ex-officio Members ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಲ  Finance Department ಇದ್ದ. Of course ಜೈಲ್ಲಗೆ 

ಬೇಕಾದಂಥದಿ್ಯ , Inspector General  and  Director General of Police ರವರು ಮತ್ತು  

Directors  from  Skill Development, Agriculture, Horticulture and Animal Husbandry 

and Veterinary service ಅವರು ಕೂಡ ಇರುತಾು ರೆ. ಕೌಶ್ಲಯ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಇಲ್ಯಖ್ಯ, ಆರೋಗಯ  

ಇಲ್ಯಖ್ಯ, ಕೃಷ್ ಇಲ್ಯಖ್ಯ, ತ್ತೋಟ್ಗ್ರರಿಕೆ ಇಲ್ಯಖ್ಯ, ಪ್ಶು ಸಂಗೋಪ್ನೆ ಇಲ್ಯಖ್ಯಗಳಿೆಂದ್ 

ಸದ್ಸಯ ರನ್ನನ  ಮಾಡಿದಿಾರೆ.  

 (ಮಂದ್ಯ… 

(823) 20.09.2021 05.30 LL-RN 

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

ಡಾ: ತೇಜಸಿಾ ನ ಗೌಡ(ಮಂದ್ಯ…):- 

ನಮಮ  ಗೃಹ್ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕೇಳುವುದ್ಕೆಕ  ಇಷ್ಟ ಪ್ಡುವುದೇನೆೆಂದ್ರೆ, ಸಮಾಜದ್ಲ್ಲಲ  ಬದ್ಲ್ಯವಣೆ 

ತರಬೇಕಾದಂತಹ್ ಜನಪ್ರ ತಿನಿಧಿಗಳನ್ನನ  ಐದ್ಯ ಜನ ಹಾಕುವುದ್ಕೆಕ  ಏನ್ನ ತ್ತೆಂದ್ರೆಯಿದ್ದ? 

ಕೆಳಮನೆಯಿೆಂದ್ ಮತ್ತು  ಮೇಲಮ ನೆಯಿೆಂದ್ ಖೈದ್ಧಗಳ ಮನಪ್ರಿವತಗನೆ ಮಾಡುವ 

ಪ್ರ ಕರ ಯಯಲ್ಲಲ  ಅವರಿಗೆ ಒೆಂದ್ಯ ಉತಾಸ ಹ್ವನ್ನನ  ತ್ತೆಂಬತಕಕ ೆಂಥದಿ್ಯ  ಮತ್ತು  ಅವರನ್ನನ  

ಬದ್ಲ್ಯವಣೆ ಮಾಡಿ ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಅದ್ನ್ನನ  ನಮಮ  ಅಧಿಕಾರ ವಗಗ ಮತ್ತು  

ಇಲ್ಯಖ್ಯ ಮಾಡುತು ದ್ದ. ಅದ್ರಲ್ಲಲ  ಜನಪ್ರ ತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು  ಮಹಿಳೆಯರನ್ನನ  ಸೇರಿಸಬೇಕೆೆಂಬ 

ಮನವಯನ್ನನ  ನಾನ್ನ ಮಾಡುತಿು ದಿ್ದ ೋನೆ.  

ನಮಮ  ರಾಜಯ ದ್ಲ್ಲಲ  ಸುಮಾರು 13 ಸ್ವವರ ಖೈದ್ಧಗಳು ವವಧ ಬಂದ್ಧೋಖಾನೆಗಳಲ್ಲಲ  

ಇದಿಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಬಂದ್ಧೋಖಾನೆಗಳ ನಿವಗಹ್ಣೆ ಮತ್ತು  ಒಟಟ  ವಚ್ಚ ಕಾಕ ಗಿ ಸುಮಾರು 350 

ಕೋಟ್ಟ ರೂಪ್ರಯಿಗಳನ್ನನ  ನಮಮ  ಕನಾಗಟ್ಕ ಸಕಾಗರ ವಯ ಯ ಮಾಡುತಿು ದ್ದ. ನಾನ್ನ 

ಅಧಯ ಯನದ್ಧೆಂದ್ ಕಂಡುಕೆಂಡಿದಿ್ದ ೋನೆೆಂದ್ರೆ, ತೆಲಂಗ್ರಣ ರಾಜಯ ದ್ ಬಂದ್ಧೋಖಾನೆಯಲ್ಲಲ ರುವ 
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ಹೊಲ್ಲಗೆ ಕಾಖಾಗನೆಯಲ್ಲಲ  ಸುಮಾರು 500 ಕೋಟ್ಟ ರೂಪ್ರಯಿಗಳ ವಹಿವಾಟ 

ನಡೆಸುತಿು ದಿಾರೆ. ಬಂದ್ಧೋಖಾನೆ ನಿವಗಹ್ಣೆಯಿೆಂದ್ ರಾಜಯ ದ್ ಬಕಕ ಸಕೆಕ  

ಹೊರೆಯಾಗಬ್ದರದ್ಯ. ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಈ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಮಂಡನೆ ಮಾಡುವಾಗ 

ಒಳೆಳ ಯ ವಚರಗಳನ್ನನ  ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ಇದ್ರಿೆಂದ್, ಸ್ವವ ವಲಂಬನೆ ಸ್ವಧನೆ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  

ಸ್ವಧಯ ತೆ ಇದ್ದ. ನಾವು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಬೇಕಾಗಿಲಲ . ಆಗಲೇ ಮಾನಯ  

ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡರು ಮತ್ತು  ಇನಿನ ತರ ಸದ್ಸಯ ರು,್“Idle್mind್is್devilʼs್workshop”್ಯಾವುದೇ 

ಯೋಚ್ನೆ ಆಲೋಚ್ನೆಯಲಲ , ದ್ಯರಾಲೋಚ್ನೆ ಅಲಲ . ಯೋಚ್ನೆಗಳು ಇಲಲ ದೇ ಇರುವ 

ಮನ್ನಷ್ಯ ನ ಮ್ಮದ್ಳು ವಕೃತವಾದಂತಹ್ ನಕರಾತಮ ಕ ಚಿೆಂತನೆಗಳನ್ನನ  ಮಾಡುವುದ್ರಿೆಂದಾಗಿ, 

ನಾವು ಇವೊತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಅವರನ್ನನ  ಎೆಂಗೇಜ್್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ. ಅದ್ರಲ್ಲಲಯೂ 

ವಶೇಷ್ವಾಗಿ, rigorous punishment ಆದ್ವರಿಗೆ ರ್ದಹಿಕವಾಗಿ ಕಠಿಣ ಕೆಲಸವನ್ನನ  

ಕಡುತಾು ರೆ. ಅವರ ಅಪ್ರಾಧದ್ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನನ  ಕಡುತಾು ರೆ.  

ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ, ಕೌಶ್ಲಯ  ವಚರದ್ಲ್ಲಲ  ನನಗೆ ಬಹ್ಳ ದ್ಯುಃಖ್ ಅನಿಸಿತ್ತ. ಹೌದ್ಯ, 

ಖೈದ್ಧಗಳಿಗೆ ಸ್ವವ ತಂತರ ಯ  ಹ್ಕಕ ನ್ನನ  ಮಟ್ಕುಗಳಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ ಎೆಂದ್ಯ ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, 

ಅವರು ತಪುಪ  ಮಾಡಿ ಜೈಲ್ಲಗೆ ಹೊೋಗಿರುತಾು ರೆ. ಆದ್ರೆ, ಅವರು ಮಾಡುವಂತಹ್ ಕೆಲಸಕೆಕ  

ಒಳೆಳ ಯ ಸಂಬಳ ಕಡಬ್ದರದ್ದೆಂದ್ಯ ಎಲ್ಲಲ  ಇದ್ದ. ಅವರು ಮಾಡುವಂತಹ್ ಕೆಲಸಕೆಕ  ಸಂಬಳ 

ಅವರು ಕುಟೆಂಬಕೆಕ  ಹೊೋಗುತು ದ್ದ. ಆತ ಅಪ್ರಾಧ ಮಾಡಿ ಜೈಲ್ಲಗೆ ಹೊೋಗಿದಿ್ ರಿೆಂದ್, ಆತನ 

ಕುಟೆಂಬ ನಷ್ಟ  ಅನ್ನಭವಸಿರುತು ದ್ದ. ಆತ ತಪುಪ  ಮಾಡಿದಿ್ರೆ, ಆತನ ಕುಟೆಂಬಕೆಕ  ಏತಕೆಕ  

ನಾವು ಶ್ಕೆಷ  ಕಡಬೇಕು. ಆದ್ಯದ್ರಿೆಂದ್, ಆತ ಏನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಾು ನೆ? ಉದಾಹ್ರಣೆಗೆ , 

ಒಬಬ  ಪ್ಲ ೆಂಬರ್್ಗೆ ಅಥವಾ ಎಲೆಕಟ ಿಷ್ಯನ್ಗೆ ಎಷ್ಟಟ  ಸಂಬಳ ಕಡುತಾು ರೆ ಅಷ್ಟಟ  ಸಂಬಳ 

ಕಡಬೇಕು. ಇವೊತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಬಂದ್ಧೋಖಾನೆಯಲ್ಲಲ  unskilled ಗೆ ನಾವು ದ್ಧನಕೆಕ  175 

ರೂಪ್ರಯಿ ಸಂಬಳ ಕಡುತಿು ದಿ್ಯ , ಅದ್ರಲ್ಲಲ  ಊಟ್-ಬಟೆಟ ಗೆ 100 ರೂಪ್ರಯಿ ಕಡಿತಗಳಿಸಿ, 

ಉಳಿದ್ 75 ರೂಪ್ರಯಿ ಅವನಿಗೆ ಸಂಬಳ ಎೆಂದ್ಯ ನಿೋಡಲ್ಯಗುತು ದ್ದ. ಅದೇ ರಿೋತಿ semi-skilled 

ಗೆ  200 ರೂಪ್ರಯಿ ಸಂಬಳ ನಿೋಡುತಿು ದಿ್ಯ , 100 ರೂಪ್ರಯಿ ಊಟ್-ಬಟೆಟ ಗೆ ಕಡಿತಗಳಿಸಿ, 

100 ರೂಪ್ರಯಿ ಸಿಗುತು ದ್ದ. ಅದೇ ರಿೋತಿ, skilled ಗೆ 225 ರೂಪ್ರಯಿ ಸಂಬಳ ವೇತನ 

ನಿೋಡುತಿು ದಿ್ಯ , 100 ರೂಪ್ರಯಿ ಊಟ್-ಬಟೆಟ ಗೆ ಕಡಿತಗಳಿಸಿ, 125 ರೂಪ್ರಯಿ ಸಿಗುತು ದ್ದ. 

ಇನೂನ  highly skilled ಗೆ 250 ರೂಪ್ರಯಿ ಸಂಬಳ ನಿೋಡುತಿು ದಿ್ಯ , 100 ರೂಪ್ರಯಿ ಊಟ್-

ಬಟೆಟ ಗೆ ಕಡಿತಗಳಿಸಿ, 150 ರೂಪ್ರಯಿ ಸಿಗುತು ದ್ದ. ಆದ್ರೆ, ಇವೊತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಕನಿಷ್ಠ  ವೇತನ 

250 ಕಕ ೆಂತಲೂ ಹೆಚುಚ  ಕಡುವುದ್ರಿೆಂದ್, ದ್ಯಮಾಡಿ ಸಮಾಜದ್ಲ್ಲಲ  ಕನಿಷ್ಠ  ವೇತನ 
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ನಿೋಡುತಿು ದಿ್ದ ೋವ, ಅಷ್ಟಟ  ವೇತನವನೆನ  ಬಂದ್ಧೋಖಾನೆ ಖೈದ್ಧಗಳಿಗೆ ನಿೋಡಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ಹಾಗೂ 

ಬಂದ್ಧೋಖಾನೆಯಲ್ಲಲ ರುವ ಉದ್ಯ ಮದ್ ವಹಿವಾಟ್ನ್ನನ  ಹೆಚುಚ  ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ಕೋರುತೆು ೋನೆ. 

ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ, ಉಳಿತಾಯವಾದ್ ಹ್ಣವನ್ನನ  ಕುಟೆಂಬಕೆಕ  ಕಡುವಂತೆ ನೋಡಿಕಳುಳ ವ 

ಅವಶ್ಯ ಕತೆ ಇದ್ದ.  

ಕನೆಯದಾಗಿ, ಇವೊತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಸಕಾಗರಕೆಕ  ಅನೇಕ ವಸುು ಗಳು ಬೇಕಾಗಿರುತು ದ್ದ. 

ಉದಾಹ್ರಣೆಗೆ, ಸಮವಸು ಿ ಇರಬಹುದ್ಯ, ಕಾಪ್ಗಟ್ ಇರಬಹುದ್ಯ, ಕಾಪ್ಗೆಂಟ್ರಿ ಕೆಲಸ, ಪ್ನ್, 

ಪ್ನಿಸ ಲ್ ಮತ್ತು  ಪೇಪ್ರ್್ ಅಥವಾ main things ಎಲಲ ವೂ ಸಕಾಗರಕೆಕ  ಅತಾಯ ವಶ್ಯ ಕವಾಗಿ 

ಬೇಕಾಗಿರುತು ದ್ದ. ಸಕಾಗರದ್ ಹಂತದ್ಲ್ಲಲ  ಕೌಶ್ಲ್ಯಯ ಭಿವೃದಿ್ಧ  ಯೂನಿಟ್ ಇದಿ್ಯ , ಅವರುಗಳೇ 

ಬಂದ್ಧೋಖಾನೆಯ ಖೈದ್ಧಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಡುತಾು ರೆ. ಇದ್ರಿೆಂದಾಗಿ, ಒಳೆಳ ಯ ಕೆಲಸಗ್ರರರನ್ನನ  

ಉಪ್ಯೋಗಿಸಿಕೆಂಡು ಗುಣಮಟ್ಟ ದ್ ಉತಪ ನನ ಗಳನ್ನನ  ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ 

ಉತು ಮ ಮಾರುಕಟೆಟ ಯನ್ನನ  ಸಂಪ್ಕಗಸಿದ್ರೆ, I will tell you ಇಡಿೋ ದೇಶ್ದ್ಲ್ಲಲ  ಒೆಂದ್ಯ 

ಮಾದ್ರಿ ಬಂದ್ಧೋಖಾನೆ ವಯ ವಸಿೆಯನ್ನನ  ತರುವುದ್ಕೆಕ  ಈ ಮಂಡಳಿ ರಚ್ನೆ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  

ಅನ್ನಕೂಲವಾಗುತು ದ್ದ ಎನ್ನನ ವ ಕಾರಣಕೆಕ  ಈ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಸಂಪೂಣಗವಾಗಿ 

ಒಮಮ ತದ್ಧೆಂದ್ ಬ್ೆಂಬಲ್ಲಸಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ಕೋರುತೆು ೋನೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ, ಬಂದ್ಧೋಖಾನೆ 

ನಿೋಡುತಿು ರುವ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನನ  ಇನ್ನನ  ಸವ ಲಪ  ಹೆಚಿಚ ಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ಖೈದ್ಧಗಳು 

ಸ್ವವ ವಲಂಬನೆ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಗೃಹ್ ಇಲ್ಯಖ್ಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನ್ನದಾನ ಕಡುತಿು ದಿ್ಯ , 

ವಶೇಷ್ವಾಗಿ ಬಂದ್ಧೋಖಾನೆಯಲ್ಲಲ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ್ ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಗಳ ಕುಟೆಂಬಗಳ 

ಕಲ್ಯಯ ಣಗಳಂತಹ್ ಕಾಯಗಕರ ಮಗಳಿಗೆ ಇನ್ನನ  ಸವ ಲಪ  ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನನ  ಹೆಚುಚ  ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದ್ಯ 

ಒತಾು ಯ ಮಾಡುತಾು , ಈ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಸಂಪೂಣಗವಾಗಿ ಸಮರ್ಥಗಸುತೆು ೋನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎ. ತಿಪ್ಪ ೋಸ್ವಾ ಮ(ರ್ನಮನರ್ದಾಶನ ಹೊಂದ್ರದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಗೃಹ್ ಸಚಿವರು ಇವೊತಿು ನ ದ್ಧವಸ ತಂದ್ಧರತಕಕ ೆಂತಹ್ ಕನಾಗಟ್ಕ 

ಬಂದ್ಧೋಖಾನೆ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮಂಡಳಿ ವಧೇಯಕ, 2021 ನ್ನನ  ಸ್ವವ ಗತ ಮಾಡುತೆು ೋನೆ. ಬಹುಶಃ 

ಇದ್ಯ ಕೇವಲ ಕನಾಗಟ್ಕ ಬಂದ್ಧೋಖಾನೆ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮಂಡಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಡುವುದ್ಷೆಟ ೋ 

ಅಲಲ ದೇ, ಸವಾಗೆಂಗಿೋಣ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಅೆಂದ್ರೆ, ಜೈಲ್ಲನಳಗೆ ಇರತಕಕ ೆಂತಹ್ ಬಂದ್ಧಗಳು 

ನಂತರವಾಗಿ ಶ್ಕೆಷ ಯನ್ನನ  ಮುಕಾು ಯಗಳಿಸಿ ವಮುಕು ರಾಗಿ ಬರತಕಕ ೆಂತಹ್ ಉತು ಮ 

ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ಬರುವಂತಹ್ವರನ್ನನ  ಮುೆಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಲ  ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ್ 

ಕಾನೂನ್ನ ಆಗುತು ದ್ದ ಎೆಂದ್ಯ ನಾನ್ನ ಭಾವಸುತೆು ೋನೆ.  
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ಬಹುಶಃ ಈ ಬಂದ್ಧೋಖಾನೆ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮಂಡಳಿ ರಚ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾನಯ  ಗೃಹ್ 

ಸಚಿವರು ಪ್ರ ಸುು ತ ಇರತಕಕ ೆಂತ Jail Manual  ಮತ್ತು  ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಕಾಗರದ್ ಗೃಹ್ ಸಚಿವಾಲಯ 

ಕಾಲ್ಯನ್ನಕಾಲಕೆಕ  ಸೂಚ್ನೆ/ನಿದೇಗಶ್ನಗಳನ್ನನ  ಕಟ್ಟಟ ರುತು ದ್ದ, ಅದೇ ರಿೋತಿ ಭಾರತದ್ 

ಸವೊೋಗಚ್ಛ  ನಾಯ ಯಾಲಯ ಈ ಖೈದ್ಧಗಳ ನಿಗ್ರ, ಉಸುು ವಾರಿ ಮತ್ತು  ತದ್ನಂತರವಾಗಿ ಅವರು 

ವಮುಕು ರಾದ್ ನಂತರ ಅವರನ್ನನ  rehabilitate ಮಾಡಬೇಕೆೆಂಬ ಬಗೆೆ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  

ನಿದೇಗಶ್ನಗಳನ್ನನ  ಕಟ್ಟಟ ದಿಾರೆ, ಅವಲಲ ವನೂನ  ಗಮನದ್ಲ್ಲಲ ಟಟ ಕೆಂಡು ಈ 

ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ತಿದಿ್ಯಪ್ಡಿಗೆ ತಂದ್ಧದಿಾರೆೆಂದ್ಯ ನಾನ್ನ ಭಾವಸುತೆು ೋನೆ. ಆದ್ರೆ, ಸಕಾಗರ 

ಎಲ್ಲಲಯೋ ಒೆಂದ್ಯ ಕಡೆ role of NGOs ಅದ್ನ್ನನ  ಸವ ಯಂಸೇವಾ ಸಂಸಿೆ ಗಳು ಏನಿವ, ಈ 

ಕಾಯಗಕೆಷ ೋತರ ದ್ಲ್ಲಲ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿು ವ. ಬಹುಶಃ ಆ ಸಂಸಿೆ ಗಳ ಸೇವ ಇಲಲ ದೇ 

ಇದಿ್ಧ ದಿ್ ರೆ, ನಾವು ಇವೊತಿು ನ ದ್ಧನ ಉತು ಮ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಲ  ಇರುತಿು ರಲ್ಲಲಲ ವೆಂದ್ಯ ನನಗನಿನ ಸುತು ದ್ದ. 

ಅೆಂತಹ್ ಸೇವಯನ್ನನ  ಯಾವ ರಿೋತಿ ಕಡೆಗಣಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದಯೆಂದ್ರೆ, ಈ ಬಗೆೆ  ಎಲಲ ರಿಗೂ 

ಗತಿು ದ್ದ. ಅದೇನೆೆಂದ್ರೆ, ಸದ್ರಿ ವಧೇಯಕದ್ ಕರ ಮ ಸಂಖ್ಯಯ -3ರಲ್ಲಲ  ಮಂಡಳಿಯ ರಚ್ನೆ ಮತ್ತು  

ಸಂರಚ್ನೆಯಲ್ಲಲ  ಎಲಲ ರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಇದಿಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಲ  ಸವ ಯಂಸೇವಾ ಸಂಸಿೆ ಗಳು 

ಇರುವುದ್ಧಲಲ  ಅಥವಾ ಬಂದ್ಧಗಳ ಅಥವಾ ಬಂದ್ಧೋಖಾನೆಗಳಲ್ಲಲ  ತರಬೇತಿ ಕಡತಕಕ ೆಂತಹ್ 

ಸಂಸಿೆ ಗಳ್ಳಗಲ್ಲ, ಡಾಕಟ ರ್್ರಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ನ್ನರಿತ ಪ್ರಿಣಿತರನ್ನನ  

ಸೇರಿಸಿರುವುದ್ಧಲಲ . ಈ ಬಗೆೆ  ಸಕಾಗರ ಯೋಚ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು.  

ಶಿರ ೋ ಅರಗ ಜಾಾ ನೇಂದರ (ಗೃಹ ಸಚ್ಚವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಆರೋಗಯ  

ಮತ್ತು  ಕುಟೆಂಬ ಕಲ್ಯಯ ಣ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯನ್ನನ  ಸೇರಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎ. ತಿಪ್ಪ ೋಸ್ವಾ ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಹೌದ್ಯ ಸೇರಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ, 

ನಾನ್ನ ಎನ್.ಜ.ಓ. ಗಳ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡುತಿು ದಿ್ದ ೋನೆ. ಅವರನ್ನನ  ಈ ವಧೇಯಕದ್ಲ್ಲಲ  ತಿದಿ್ಯಪ್ಡಿ 

ಮೂಲಕ ಸೇರಿಸಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ಅಥವಾ ಮುೆಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಲ  ತರುವಂತಹ್ ವಯ ವಸಿೆಯನ್ನನ  

ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ಹೇಳುತೆು ೋನೆ. ತಮಗೆಲ್ಯಲ  ಗತಿು ರುವಂತೆ, ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಕಾಗರದ್ ಹ್ಲವಾರು 

ಪುರಸಕ ೃತ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಲ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಸಹಾಯಧನ ದರೆಯುತು ದ್ದ, ಅನ್ನದಾನ ಬರುತು ದ್ದ 

ಮತ್ತು  ಸವಲತ್ತು ಗಳು ಸಹ್ ದರೆಯುತು ದ್ದ. ಅವಲಲ ವನೂನ  ಬಳಸಿಕಳಳ ಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ನಾನ್ನ 

ಕೇಳಿಕಳುಳ ತೆು ೋನೆ. ಇದ್ಲಲ ದೇ, ಯಾವ ಖೈದ್ಧ ತನನ  ಸಜೆಯನ್ನನ  ಅನ್ನಭವಸಿ ಹೊರಗಡೆ 

ಬರುತಾು ನೆ, ಅವರುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಲ್ಯನ್ನಕಾಲಕೆಕ  ಯಾವ ರಿೋತಿ ತಾವು ನಿಗ್ರ ಇಡುತಾು ರೆ ಮತ್ತು  

ಯಾರು ಉತು ಮ ಪ್ರ ಜೆಯಾಗಿ ಬ್ದಳುತಾು ರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಲಯಾದ್ರೂ ಕೂಡ…್ ಅವರು 

ಬಂದ್ಧೋಖಾನೆಯಲ್ಲಲ  3 ರಿೆಂದ್ 10 ವಷ್ಗ ಅವಧಿ ಶ್ಕೆಷ  ಅನ್ನಭವಸಿದಿ್ ರೆ ಆ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಲ  
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ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಿಣಿತಿ ಅಥವಾ ಕೌಶ್ಲ್ಯಯ ಭಿವೃದಿ್ಧ  ಹೊೆಂದ್ಧದಿ್ ರೆ, ಅವರ ಕೈಗೆ ಸವ ಲಪ  ಹ್ಣ 

ಸಿಕಕ ದ್ರೆ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ ನಂತರ ಯಾವರಿೋತಿ ಬದ್ಯಕಬೇಕೆೆಂಬ ಬಗೆೆ  

ಮಾಗಗದ್ಶ್ಗನ ಸಹ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ, ಯಾವ ವಯ ಕು ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ 

ಇಲ್ಯಖ್ಯಗಳಲ್ಯಲ ಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಯಲ ಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಂಸಿೆ ಗಳಲ್ಲಲ  ಕೆಲಸ 

ನಿವಗಹಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಉತು ಮ ಗುಣ ಹೊೆಂದ್ಧದಿ್ ರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ 

ಸಟ್ಟಗಫಕೇಟ್ ಕಡತಕಕ ೆಂತಹ್ ವಯ ವಸಿೆಯನ್ನನ  ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ತಮಮ  ಮೂಲಕ 

ಕೋರಿಕಳುಳ ತೆು ೋನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಹೆಚ್ .ಎಂ. ರಮೇಶ ಗೌಡ(ವಿಧಾನಸಭೆಯಂದ ಚುರ್ನಯತ್ರಾದವರು):- 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಕನಾಗಟ್ಕ ಬಂದ್ಧೋಖಾನೆ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮಂಡಳಿ ವಧೇಯಕ, 2021 

ಕೆಕ  ಏನ್ನ ತಿದಿ್ಯಪ್ಡಿ ತಂದ್ಧದಿಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಹಿರಿಯ ಸದ್ಸಯ ರುಗಳು ಚ್ರ್ಚಗ 

ಮಾಡಿರುತಾು ರೆ. ಇವೊತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಅಪ್ರಾಧವನ್ನನ  ಮಾಡಿ ಜೈಲ್ಲಗೆ ಹೊೋಗುತಾು ರೆ, ಅವರನ್ನನ  

ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಪ್ರ ಕರಣಗಳಲ್ಲಲ  ನೋಡುತಿು ದಿ್ದ ೋವ. ಹಿೆಂದ್ಧನ ಒೆಂದ್ಯ ಪ್ರ ಕರಣದ್ಲ್ಲಲಯೂ ಸಹ್ ನಾವು 

ನೋಡಿರುತೆು ೋವ. ಹಿೆಂದ್ಧನ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಯ ದ್ ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಯಾಗಿದಿ್ ೆಂತಹ್ 

ಕು.ಜಯಲಲ್ಲತಾರವರು ನಮಮ  ರಾಜಯ ದ್ಲ್ಲಲ ರುವ ಪ್ರಪ್ಪ ನ ಅಗರ ಹಾರದ್ ಜೈಲ್ಲನಲ್ಲಲ  

ಇದಿ್ ೆಂತಹ್ ಸಂದ್ಭಗದ್ಲ್ಲಲ  ಶ್ರ ೋಮತಿ ಶ್ಶ್ಕಲ್ಯ ನಟ್ರಾಜನ್ ಎೆಂಬುವವರ ಪ್ರ ಕರಣದ್ಲ್ಲಲ  

ಹಿರಿಯ ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಾಯ ಜಯ ವನ್ನನ  ಸಹ್ ನೋಡಿರುತೆು ೋವ. ಅದ್ಯ ಏತಕೆಕ  

ಆಗಿರುತು ದ್ದಯೆಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಲಯೂ ಸಹ್ ಅಕರ ಮ ಆಗಿದ್ದ ಎೆಂದ್ಯ ಆ ವಾಯ ಜಯ  ಬಂದ್ಧರುತು ದ್ದ. ಈಗ 

ಅದ್ನ್ನನ  ಎ.ಸಿ.ಬಿ.ಗೆ ವಹಿಸಲ್ಯಗಿರುತು ದ್ದ. ಇವೊತಿು ನ ದ್ಧವಸ ನೂರು ಜನ ಅಪ್ರಾಧಿಗಳು 

ತಪಿಪ ಸಿಕೆಂಡರು ಸಹ್ ಒಬಬ  ನಿರಪ್ರಾಧಿಗೆ ಶ್ಕೆಷ  ಆಗಬ್ದರದ್ಯ ಎನ್ನನ ವುದ್ಯ ನಮಮ  ದೇಶ್ದ್ 

ಕಾನೂನಿನ ಸಿದಿಾೆಂತವಾಗಿರುತು ದ್ದ. ಆದ್ರೆ, ಇವೊತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರದ್ಲ್ಲಲ  ಆ 

ರಿೋತಿ ಆಗುತಿು ರುವುದ್ಧಲಲ . ಮಾನಯ  ಗೃಹ್ ಸಚಿವರ ಗಮನಕೆಕ  ತರಬಯಸುವುದೇನೆೆಂದ್ರೆ, ಕಳೆದ್ 

ಬ್ದರಿ ಅಧಿವೇಶ್ನ ನಡೆದ್ ಸಂದ್ಭಗದ್ಲ್ಲಲ  ಇದೇ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಲ  ನನನ  ಕೆಷ ೋತರ ದ್ಲ್ಲಲ  ಒೆಂದ್ಯ ದಡಡ  

ವಾಯ ಜಯ  ನಡೆಯಿತ್ತ. ನಮಮ  ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹ್ಲೆಲ  ನಡೆಯಿತೆೆಂದ್ಯ ನೂರಾರು 

ಜನರನ್ನನ  ಜೈಲ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ರು. ಆ ನೂರಾರು ಜನರನ್ನನ  ಜೈಲ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದಂತಹ್ 

ಸಂದ್ಭಗದ್ಲ್ಲಲ  ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಲ  ಬಹ್ಳಷ್ಟಟ  ಚ್ರ್ಚಗ ನಡೆಯಿತ್ತ. ಅದಾದ್ ನಂತರ, ಡಿ.ಜೆ. ಹ್ಳಿಳ  

ಮತ್ತು  ಕೆ.ಜ. ಹ್ಳಿಳ ಯಲ್ಲಲ  ಯಾರು ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹ್ಲೆಲ  ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರ 

ಬಗೆೆ  ನಾನ್ನ ಒೆಂದ್ಯ ಉದಾಹ್ರಣೆ ನಿೋಡುತೆು ೋನೆ.  

(ಮುೆಂದ್ಯ…) 
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(824) 20-09-2021 YL-VK 5.40                   (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಹೆಚ್.ಎಂ. ರಮೇಶ  ಗೌಡ (ಮಂದ್ಯ):-  

ವಾಸು ವವಾಗಿ ನನಗೆ ತಿಳಿದ್ಧರುವಂಥ ವಚರವೇನೆೆಂದ್ರೆ, ಡಿಜೆ ಹ್ಳಿಳ -ಕೆಜ ಹ್ಳಿಳ   ಗಲ್ಯಟೆಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾರನ್ನನ  ಬಂಧಿಸಲ್ಯಗಿತ್ತು , ಅವರು ಯಾರು ಪ್ರಲುದಾರರಾಗಲ್ಲ, 

ಸಂಬಂಧವಾಗಲ್ಲ ಹೊೆಂದ್ಧರಲ್ಲಲಲ .  ಮೂರು-ನಾಲುಕ  ದ್ಧವಸಗಳ ಬಳಿಕ ದೇವರ 

ಜೋವನಹ್ಳಿಳ ಯ ಕಾಲೇಜು ಹುಡುಗರು ಕಾಲೇಜಗೆ ಹೊೋಗುವಂಥ ಸಂದ್ಭಗದ್ಲ್ಲಲ  

ಬಂಧಿಸಿರುವುದ್ನ್ನನ  ನಾವಲಲ ರೂ ನೋಡಿದಿ್ದ ೋವ.  ಹಿೆಂದ್ಧನ ಗೃಹ್ ಸಚಿವರು ಅದ್ನ್ನನ  

ಸಮಥಗನೆ ಮಾಡಿಕೆಂಡರು.  ನಂತರ ನಾವು ವವರಣೆ ನಿೋಡಿದ್ ಮೇಲೆ ಅೆಂದ್ಧನ ಗೃಹ್ 

ಸಚಿವರು ಒಪಿಪ ಕೆಂಡರು.  ಆ ರಿೋತಿ ಇನ್ನನ  ಮುೆಂದ್ದ ಆಗಬ್ದರದ್ಯ.  ಕಮಿಟ್ಟ ಸಭೆ ನಡೆದಂಥ 

ಸಂದ್ಭಗದ್ಲ್ಲಲ  ನಾವು ಹ್ಲವಾರು ಬ್ದರಿ ಪ್ರಪ್ಪ ನ ಅಗರ ಹಾರ ಜೈಲ್ಲಗೆ ಹೊೋಗಿ ನೋಡಿದಿ್ದ ೋವ.  

ಇವತ್ತು  ಯಾರು ನಟೋರಿಯಸ್, ಕರ ಮಿನಲಸ ್ಗಳು ಜೈಲ್ಲನಲ್ಲಲ ದಿಾರೆ ಅೆಂಥವರಿಗೆ ಗ್ರೆಂಜ್ಞ 

ಸಿಗುತು ದ್ದ.  ಹಾಗೂ ಆ ಅಪ್ರಾಧಿಗೆ ಮಬೈಲ್ ಸಿಗುವುದ್ರಿೆಂದ್ ರಾಜ್ಞರೋಷ್ವಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ 

ಬ್ದ್ರಿಕೆ ಹಾಕುತಾು ರೆ.  ಏತಕಾಕ ಗಿ ಈ ರಿೋತಿ ನಡೆಯುತು ದ್ದ?  ಇದ್ಕೆಕ ಲ್ಯಲ  ಕಾರಣ 

ಮೇಲವ ಗಗದ್ಲ್ಲಲ ರುವಂಥವರು ಯಾರು ಸಕಾಗರವನ್ನನ  ನಡೆಸುತಿು ದಿಾರೆ, ಅೆಂಥವರು.  

ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣೆಗೆ civil disputes ನಲ್ಲಲ  ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರಬ್ದರದ್ಯ ಎೆಂದ್ಯ 

ಹೇಳುತಾು ರೆ.   ಎಲ್ಯಲ  ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣೆಗಳು ರಿಯಲ್ ಎಸೆಟ ೋಟ್ ಅಡಾಡ ಗಳ್ಳಗಿ ಬಿಟ್ಟಟ ವ.   

ಪ್ರರ ಮಾಣಿಕವಾದಂಥ ಇನಸ ್ಪ್ಕಟ ರ್್ ಇರಬಹುದ್ಯ, ಇಲಲ ವೆಂದ್ಯ ಹೇಳುವುದ್ಧಲಲ . Land 

grabbers ಏನಿದಿಾರೆ, ಅವರೆಲಲ ರೂ ಯಾರು? ನಾಲುಕ  ಬ್ದರಿ ಜೈಲ್ಲಗೆ ಹೊೋಗಿ ಬರುವುದ್ಲಲ ದೇ 

ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪ್ಕಗವನಿನ ಟಟ ಕೆಂಡಿದಿಾರೆ. ಯಾರು 

ರೌಡಿಶ್ೋಟ್ರ್್ ಇದಿಾನೆ, ಆತನ ಜೊತೆಯೇ ಇನಸ ್ಪ್ಕಟ ರ್್ ಓಡಾಡುತಾು ರೆ ಹಾಗೂ ರಿಯಲ್ 

ಎಸೆಟ ೋಟ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ನಡೆಸುತಾು ರೆ.  ಇವತ್ತು  ಚಿಕಕ ಜ್ಞಲದ್ಲ್ಲಲ  ಒಬಬ  ವಯ ಕು ಯನ್ನನ  

ಬಂಧಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ.   ಅವರಿಗೆ ಕಾನೂನ್ನ ಬೇಕಾಗಿದಿ್ ರೆ, Civil dispute ವಚರದ್ಲ್ಲಲ  ನಾವು 

ಬರುವುದ್ಧಲಲ  ಎೆಂದ್ಯ ಹೇಳುತಾು ರೆ.  ಒೆಂದ್ಯ ವೇಳೆ ಅವರು ಸರಿಯಾದ್ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಲ  

ನೋಡಿಕಳಳ ಲ್ಲಲಲ ವೆಂದ್ರೆ, ಅದಾಯ ವುದ್ಯ ಬೇಡ ಇವರೇ ಹೊೋಗಿ ಕಾೆಂಪ್ರೆಂಡ್ 

ನಿಮಿಗಸಿಕಡುತಾು ರೆ.  ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ಸುಮಾರು ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಲ  ಈ ರಿೋತಿ ಆಗುತಿು ದ್ದ.  

ಈ ವಧೇಯಕಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ಮಾನಯ  ಗೃಹ್ ಸಚಿವರು ಬಹ್ಳ 

ಪ್ರರ ಮಾಣಿಕರು.   ಇದೇ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಲ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಸಲ ಪ್ರ ಸ್ವು ಪ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದ್ಭಗದ್ಲ್ಲಲ  
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ತಾವೇ ಸಕಾಗರಕೆಕ  ನಿದ್ಶ್ಗನವನ್ನನ  ನಿೋಡಿದಿ್ಧ ೋರಿ.  ನಾವೇ ರಸೆು ಯಲ್ಲಲ  ಹೊೋಗುವ 

ಸಂದ್ಭಗದ್ಲ್ಲಲ  ನೋಡಿರುವ ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ನಿದ್ಶ್ಗನಗಳಿವ.   ಪ್ರಪ್ ಸ್ವಮಾನಯ  ಮನ್ನಷ್ಯ ರಿಗೆ 

ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರ ಇರುವುದ್ಧಲಲ .  ಆದ್ರೆ, ಟ್ಟರ ಫಕ್ ಪೊಲ್ಲೋಸ್ನವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತು ದ್ದ.  

ಹಾಗ್ರಗಿ ಟ್ಟರ ಫಕ್ ಪೊಲ್ಲೋಸ್ನವರು ಹೇಳಿದ್ ಹಾಗೆ ಸ್ವಮಾನಯ  ಮನ್ನಷ್ಯ ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿ.  

ಇಲಲ ದ್ಧದಿ್ ರೆ ಏನಾಗುತು ದ್ದ ಎೆಂಬುದ್ಯ ತಮ್ಮಮ ಲಲ ರಿಗೂ ತಿಳಿದ್ಧರುವ ವಚರ.  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಸಲ 

ತಾವು ಸದ್ನದ್ ಮೂಲಕ ನಿದೇಗಶ್ನವನ್ನನ  ನಿೋಡಿದಿ್ಧ ೋರಿ.  ಜೊತೆಗೆ ಮಾನಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳು ಸಹ್ ನಿದೇಗಶ್ನ ನಿೋಡಿದಿಾರೆ.  ಯಾರಾದ್ರೂ ಟ್ಟರ ಫಕ್ ನಿಯಮವನ್ನನ  

ಪ್ರಲ್ಲಸುತಿು ದಿಾರೆಯೇ? ಪ್ರಲ್ಲಸುತಿು ಲಲ .  ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲಲಯೋ ನಿೆಂತಿರುತಾು ರೆ.  

ಸಿ.ಸಿ.ಟ್ಟವ ಕಾಯ ಮರಾಗಳಿವ, ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನವು ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಾಗಿದ್ದ.  ಯಾರಾದ್ರೂ 

ಒೆಂದ್ಯ ವೇಳೆ ತಪುಪ  ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನೋಟ್ಟಸ್ ನಿೋಡುವಂಥ ವಯ ವಸಿೆ  ಇದಿ್ಯ , ಏನೂ 

ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದ್ಯ.  ಆ ರಿೋತಿ ಟ್ಟರ ಫಕ್ ಪೊಲ್ಲೋಸ್ನವರು ಮಾಡದೇ ಎಲ್ಲಲಯೋ 

ಒೆಂದ್ಯ ಕಡೆ ಕಳಳ ರ ರಿೋತಿ ನಿೆಂತ್ತಕೆಂಡು, ಸ್ವಮಾನಯ  ಮನ್ನಷ್ಯ ರನ್ನನ  ಕಂಡ ಕೂಡಲೇ 

ಓಡಿಹೊೋಗಿ ಕುತಿು ಗೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕುವಂಥ ಕೆಲಸವಾಗುತಿು ದ್ದ.   ಇದ್ಯ ಎಷ್ಟ ರ ಮಟ್ಟಟ ಗೆ ಸರಿ? 

ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ಈ ವಧೇಯಕವು ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಇಲ್ಯಖ್ಯಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟಟ ದಿಾ ಗಿದ್ದ.  ನಾನ್ನ 

ವಾಸು ವಾೆಂಶ್ದ್ ಬಗೆೆಯೇ ಹೇಳುತಿು ದಿ್ದ ೋನೆ.  ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತು ೆಂದ್ಯ ವಚರವನ್ನನ  

ಹೇಳುವುದ್ಕೆಕ  ಬಯಸುತೆು ೋನೆ.  ಪ್ರ ತಿ ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಲ  ಎಸ.ಪಿ. ಕಾನಸ ್ಟೇಬಲ ಎೆಂದ್ಯ 

ನೇಮಕ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ದ.  ಏತಕಾಕ ಗಿ ಎಸ.ಪಿ. ಕಾನಸ ್ಟೇಬಲ್ ಹುದಿ್ದಯನ್ನನ  ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ದ? 

ಇನಸ ್ಪ್ಕಟ ರ್್ಗಳಿಗೆ ರೋಲ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕಡುವುದ್ಕಾಕ ಗಿ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ದಯೇ? 

ದ್ಯವಟಟ  ಆ ಹುದಿ್ದಯನ್ನನ  ತೆರವುಗಳಿಸಿ.  ಯಾವ ಅಪ್ರಾಧಿ ಜೈಲ್ಲನ ಒಳಗೆ ಹೊೋಗಿ 

ಹೊರಗೆ ಬರುತಾು ರೆ; ಈಗ್ರಗಲೇ ನಾವು ನೋಡುತಿು ರುವ ಹಾಗೆ ಉತು ರ, ದ್ಕಷ ಣ, ಪ್ಶ್ಚ ಮ, 

ಪೂವಗ ವಲಯಗಳಲ್ಲಲ  ರೌಡಿ ಪ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲ್ಯಗುತು ದ್ದ,  ಯಾರೋ ಒಬಬ ರಿಗೆ ಬ್ದ್ರಿಕೆ 

ಮಾಡುತಾು ರೆ.  ಒೆಂದ್ಯ ವೇಳೆ ಅವರಿೆಂದ್ ಸಮಾಜಕೆಕ  ತ್ತೆಂದ್ರೆಯಾಗುವ ಹಾಗೆ ಇದಿ್ ರೆ, 

ಅೆಂಥವರಿಗೆ ಬ್ದ್ರಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬೇಡವೆಂದ್ಯ ಹೇಳುವುದ್ಧಲಲ ,  ಅವರಿಗೇನ್ನ ಕಾಫ-ಟ್ಟೋ ನಿೋಡಿ 

ಮಾತನಾಡಿಸುವುದ್ಕಾಕ ಗುವುದ್ಧಲಲ , ಬ್ದ್ರಿಕೆ ಹಾಕಲ್ಲ.  ಆದ್ರೆ, stunt ಮಾಡುವುದ್ಕಾಕ ಗಿ 

ಬ್ದ್ರಿಕೆ ಹಾಕುವುದ್ಯ ಬೇಕಾಗಿಲಲ .  ಡಿ.ಸಿ.ಪಿ. ರವರು ಬಂದ್ಯ ಯಾರೋ ಒಬಬ  ರೌಡಿಗೆ ಬ್ದ್ರಿಕೆ 

ಹಾಕದ್ರು ಎೆಂದ್ಯ ಮಾಧಯ ಮದ್ಲ್ಲಲ  ವರದ್ಧಯಾಗುತಿು ರುತು ದ್ದ.  ಆ ರಿೋತಿ ಒೆಂದ್ಯ ದ್ಧನ ಬಂದ್ಯ 

ಬ್ದ್ರಿಕೆ ಹಾಕದ್ರೆ ಏನ್ನ ಪ್ರ ಯೋಜನವಲಲ .  ಸಿ ಳಿೋಯವಾಗಿ ಯಾರು ಪೊಲ್ಲೋಸ್ 

ಇನಸ ್ಪ್ಕಟ ರ್್ಗಳಿರುತಾು ರೆ ಅೆಂಥವರು ಸರಿಯಾದ್ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಲ , ಪ್ರರ ಮಾಣಿಕವಾಗಿ 
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ಕತಗವಯ ವನ್ನನ  ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಅಕರ ಮವಾಗಲ್ಲ, land grabbing ಆಗಲ್ಲ 

ನಡೆಯುವುದ್ಧಲಲ .   ಇದ್ಕೆಕ ಲ್ಯಲ  ಮೂಲ ಕಾರಣ ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಲ ರುವ ಪೊಲ್ಲೋಸ್ 

ಇನಸ ್ಪ್ಕಟ ರ್್.  ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರನಾನ ದ್ರೂ ಕೇಳಿ.  ನಾವು 50.00 ಲಕ್ಷ ನಿೋಡಿ ಈ ಹುದಿ್ದ ಗೆ 

ಬಂದ್ಧದಿ್ದ ೋವ, ನಾವೇನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಎೆಂದ್ಯ ಹೇಳುತಾು ರೆ.  ಅೆಂತಹ್ ಪ್ರಿಸಿಿ ತಿ ಬಂದ್ಧದ್ದ.  

ನಾನ್ನ ಅೆಂಥವರ ಹೆಸರನ್ನನ  ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಲೆಲ ೋಖ್ ಮಾಡುತೆು ೋನೆ, ನನಗೇನ್ನ ಭಯವಲಲ .  

ನಾನ್ನ ಹೇಳಿದ್ ವಚರಗಳು ಸತಯ ವಾಗಿದಿ್ಯ , ಅದ್ಯ ತಮಗೂ ಹಾಗೂ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಗೂ 

ತಿಳಿದ್ಧದ್ದ.  ಹಾಗ್ರಗಿ ಮಾನಯ  ಗೃಹ್ ಸಚಿವರು ಪ್ರರ ಮಾಣಿಕ ವಯ ಕು ಯಾಗಿದಿ್ಯ , ಅವರು 

ಇದ್ಕೆಕ ಲ್ಯಲ  ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲ್ಲ ಎೆಂದ್ಯ ತಮಮ  ಮೂಲಕ ಸಕಾಗರಕೆಕ  ತಿಳಿಸಬಯಸುತೆು ೋನೆ.   

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಎಲ.ಭೋಜೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಅವಕಾಶ್ಕಾಕ ಗಿ 

ಧನಯ ವಾದ್ಗಳು.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರೆ ಸವ ಲಪ ವೇ ಮಾತನಾಡಿ.  ಬಹ್ಳ ಮಂದ್ಧ 

ಮಾತನಾಡುವವರಿದಿಾರೆ. 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಎಲ.ಭೋಜೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, I will not divert 

anything. ಕನಾಗಟ್ಕ ಬಂದ್ಧೋಖಾನೆ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮಂಡಳಿ ವಧೇಯಕ, 2021 ಅನ್ನನ  

ಮಾನವೋಯತೆಯನ್ನನ  ಮ್ಮರೆಯುವುದ್ಕಕ ೋಸಕ ರ ಈ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ತಂದ್ಧದಿಾರೆ ಎೆಂದ್ಯ 

ಭಾವಸಿದಿ್ದ ೋನೆ.  ಈ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ನೋಡಿದ್ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸಿದಿ್ಯಯ  ಪುರಾಣಿಕರವರ 

ವಚ್ನ ನನಗೆ ನೆನಪ್ರಗುತಿು ದ್ದ:  

ಏನಾದ್ರೂ ಆಗು, ನಿೋ ಬಯಸಿದಂತಾಗು 

ಏನಾದ್ರೂ ಆಗು, ನಿೋ ಬಯಸಿದಂತಾಗು. 

ಏನಾದ್ರೂ ಆಗು, ನಿನನ  ಇರ್ಚಛಯಂತಾಗು. 

ಏನಾದ್ರೂ ಸರಿಯೇ, ನಿೋ ಮದ್ಲು ಮಾನವನಾಗು. 

ನಿೋ ಮದ್ಲು ಮಾನವನಾಗು. 

 

ಏತಕಾಕ ಗಿ ನಾನ್ನ ಅವರ ವಚ್ನವನ್ನನ  ಉಲೆಲ ೋಖ್ ಮಾಡಿರುವ ಅೆಂದ್ರೆ, ಅಪ್ರಾಧಿಯು ಹ್ತ್ತು -

ಹ್ಲವಾರು ವಷ್ಗಗಳ ಕಾಲ ಜೈಲ್ಲನಲ್ಲಲ ದಿ್ಯ , ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ ಸಂದ್ಭಗದ್ಲ್ಲಲ  ಸಮಾಜ 

ಆತನನ್ನನ  ನೋಡುವ ದೃಷ್ಠಯೇ ಬೇರೆ.  ಹಾಗ್ರಗಿ ಜೈಲ್ಲನಿೆಂದ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ 

ಸಂದ್ಭಗದ್ಲ್ಲಲ  ಅಥವಾ ಜೈಲ್ಲನಲ್ಲಲ ಯೇ ಇದಿ್ರೂ ಸಹ್ ಆತನನ್ನನ  ಮಾನವೋಯತೆಯನ್ನನ  

ಮ್ಮರೆದ್ಯ ವಶಲ ದೃಷ್ಠ ಯಿೆಂದ್ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರುವುದ್ಯ ನಮ್ಮಮ ಲಲ ರ ಕತಗವಯ ವನಿದ್ದ, ಹಾಗೂ 

ಸಿದಿ್ಯಯ  ಪುರಾಣಿಕರವರ ವಚ್ನ ಏನಿದ್ದ, ಆ ವಚ್ನವು ಜೈಲು ಬಂದ್ಧೋಖಾನೆ ವಧೇಯಕಕೆಕ  
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ಸ್ವಥಗಕತೆ ಆಗಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ಈ ಪ್ದ್ಯ ವನ್ನನ  ಉಲೆಲ ೋಖ್ ಮಾಡಿದಿ್ದ ೋನೆಯೇ ವನಃ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ 

ಉದಿ್ದ ೋಶ್ ಇಲಲ .  ಇವತ್ತು  ನೋಡುತಿು ರುವ ಹಾಗೆ ಜೈಲ್ಲನಿೆಂದ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ ತಕ್ಷಣ 

ಬಹ್ಳಷ್ಟಟ  ಜನ reform ಆಗಿದಿಾರೆ.  Habitual offenders ಮಾಡುವ ವಚರ ಬೇರೆ.  

ಅನಿರಿೋಕಷ ತ ಘಟ್ನೆಗಳು ನಡೆದಂಥ ಸಂದ್ಭಗದ್ಲ್ಲಲ  ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಜದ್ಲ್ಲಲ  ಬದ್ಯಕು ನಡೆಸಲು 

ಜೈಲು ಬಂದ್ಧೋಖಾನೆ ಮಂಡಳಿಯನ್ನನ  ಮಾಡಲ್ಯಗುತಿು ದ್ದ, ಆ ಮಂಡಳಿ ಸಂಪೂಣಗವಾಗಿ 

ಕಣುಣ  ತೆರೆದ್ಯ ನೋಡಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ.  ಕಣುಣ  ತೆರೆದ್ಯ ವಶಲ ಹೃದ್ಯದ್ಧೆಂದ್ ನೋಡಿದಾಗ 

ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಜದ್ಲ್ಲಲ  ಬದ್ಯಕು ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನನ  ಹ್ತ್ತು  

ಜನರಲ್ಲಲ  ಐದ್ಯ ಅಥವಾ ಇಬಬ ರಿಗ್ರದ್ರೂ ಈ ಜೈಲು ಬಂದ್ಧೋಖಾನೆ ಮಂಡಲ್ಲಯಲ್ಲಲ  

ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇವತ್ತು  ಈ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ತಂದ್ಧರುವುದ್ಕೆಕ  ಸ್ವಥಗಕವಾಗುತು ದ್ದ 

ಎನ್ನನ ವುದ್ಯ ವೈಯಕು ಕ ಅಭಿಪ್ರರ ಯವಾಗಿದ್ದ.   ಆ ನಿಟ್ಟಟ ನಲ್ಲಲ  ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಘನ 

ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಲ  ಈ ಕೆಲಸವಾಗುತು ದ್ದ. ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ರೈತರ ಮಗನಾಗಿದಿ್ಯ , ರೈತರ 

ಕಷ್ಟ ವನ್ನನ  ಅರಿತಿದಿಾರೆ, ಎಲ್ಯಲ  ಸಮಾಜದ್ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಮನ್ನಷ್ಯ ನಿಗ್ರಗಿ ಈ 

ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಜ್ಞರಿಗೆ ತಂದ್ಧದಿಾರೆ, ತ್ತೆಂದ್ರೆ ಏನಿಲಲ .   

 

ಈ ವಧೇಯಕದ್ಲ್ಲಲ  ಕೆಲವು ವಚರಗಳನ್ನನ  ನೋಡಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ.  ಬಹ್ಳ 

ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ ವೈದ್ಯ ಕೋಯ ಚಿಕತೆಸ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಈ ವಧೇಯಕದ್ಲ್ಲಲ  ತಿದಿ್ಯಪ್ಡಿ 

ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ದ.  ಜೈಲ್ಲನಲ್ಲಲ ರುವವರು ತ್ತೆಂಬ್ದ ಕಷ್ಟ ವನ್ನನ  ಅನ್ನಭವಸುತಿು ದಿಾರೆ.  

ಅದ್ಕಾಕ ಗಿಯೇ ಅವರನ್ನನ  ಮಾನವೋಯತೆ ದೃಷ್ಠ ಯಿೆಂದ್ ನೋಡಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ಹೇಳಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ಅವರನ್ನನ  habitual offenders ನೋಡುವ ಹಾಗೆಯೇ ಬೇರೆಯವರನ್ನನ  

ನೋಡುತಿು ದಿ್ಯ , ನಾಯ ಯಾಲಯದ್ ಅನ್ನಮತಿ ಪ್ಡೆದ್ಯಕಳಳ ಬೇಕು ಹಾಗೂ ಇನಿನ ತರ ಬೇರೆ -

ಬೇರೆ ರಿೋತಿಯ ಕಾನೂನ್ನ ಇದ್ದ.  I್donʼt್want್to್go್to್such್an್extend್to್explain್all್those್

things. ತಮಗೂ ಸಹ್ ಗತಿು ದಿ್ಯ , ತಾವು ಜೈಲ್ಲಗೆ ಭೇಟ್ಟ ನಿೋಡಿದ್ರೆ ಇನನ ಷ್ಟಟ  ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ 

ಗತಾು ಗುತು ದ್ದ.  ಕೋವಡ-19 ಬಂದಂತಹ್ ಸಂದ್ಭಗದ್ಲ್ಲಲ  ಜೈಲ್ಲನಲ್ಲಲ ದಿ್  ಹೆಚುಚ  ಜನರಿಗೆ 

ಕೋವಡ-19 ಬಂದ್ಧದಿ್ಯ . ಐ.ಐ.ಸಿ. ಸೆಕ್ಷನ 307, 302 ಪ್ರ ಕರಣಗಳಲ್ಲಲ  ಹಾಗೂ ಬೇರೆ-ಬೇರೆ 

especially sandalwood smugglers ಗಳಿಗೆಲ್ಯಲ  Magistrate ಬೇಲ ನಿೋಡಿದ್ರು.  ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, 

ಕೋವಡ-19 ರೋಗ ಬಂದ್ ಪ್ರ ಯುಕು  ಅವರನ್ನನ  ಜೈಲ್ಲನಲ್ಲಲ ಯೇ ಬಂಧಿಸಲು ಆಗುವುದ್ಧಲಲ .  

ಜೈಲ್ಲನಲ್ಲಲ ಯೇ ಬಂಧಿಸಿದ್ರೆ ಇಡಿೋ ಸಮಾಜಕೆಕ  ತಪುಪ  ಸಂದೇಶ್ ರವಾನೆಯಾಗಬಹುದ್ದೆಂಬು 

ಉದಿ್ದ ೋಶ್ದ್ಧೆಂದ್ ಈ ರಿೋತಿಯ ಪ್ರ ಸಂಗ ನಡೆದ್ಧದ್ದ.  Though it was a Non-Bailable Offences, 
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ಅವರನೆನ ಲ್ಯಲ  ಜೈಲ್ಲನಿೆಂದ್ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸುವಂಥ ಪ್ರಿಸಿಿ ತಿ ಉದ್ಭ ವಸಿತ್ತ.  ಹಾಗ್ರಗಿ 

ಮೂಲಸೌಕಯಗಗಳು ಬಹ್ಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ.  ನಾನ್ನ ಒಬಬ  ವಕೋಲನಾಗಿ ಜೈಲ್ಲಗೆ 

ಭೇಟ್ಟ ನಿೋಡಿದಂತಹ್ ಸಂದ್ಭಗದ್ಲ್ಲಲ  ಹಾಗೂ Legal Aids Committee ವಚರಕೆಕ  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜೈಲ್ಲನ ಒಳಗೆ ಹೊೋಗಿದಿ್ ೆಂತಹ್ ಸಂದ್ಭಗದ್ಲ್ಲಲ  ಇದ್ನೆನ ಲ್ಯಲ  ನೋಡಿದಿ್ದ ೋನೆ.  

(ಮುೆಂದ್ಯ…) 

(825) 20.09.2021/5.50/ ಎಸ್ಕೆ-ವಕೆ 

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

 ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಎಲ . ಭೋಜೇಗೌಡ  (ಮಂದ್ಯ):-  

ಶೌಚಲಯ ಇರುವ ಕಡೆ ನಾಲೆಕ ೈದ್ಯ ಜನ ಜೈಲು ಖೈದ್ಧಗಳನ್ನನ   ಒಟ್ಟಟ ಗೆ  ಹಾಕಬಿಟ್ಟ ರೆ, 

ಬ್ಳಗೆೆಯೇ ಬಂದ್ಯ ಬ್ದಗಿಲು ತೆಗೆಯುವಂತಹ್ ವಚರ. ನಾವು ಮಾನವೋಯತೆಯ 

ಗುಣಗಳನ್ನನ  ಮ್ಮರೆಯುವುದ್ಕೆಕ  infrastructure ನಳಗಡೆ develop ಮಾಡುವಂತಹ್ ಕೆಲಸ 

ಮದ್ಲು ಆಗಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ. ಖೈದ್ಧಗಳು ಮಾನಸಿಕ ಒತು ಡದ್ಲ್ಲಲ ದಿ್ ೆಂತಹ್ ಸಂದ್ಭಗದ್ಲ್ಲಲ  

ಅವರು free mind ನಲ್ಲಲ  ಜೈಲ್ಲನಲ್ಲಲ ದಿಾ ಗ, ಪ್ರವಾಗಿಲಲ , ನನಗೆ ಎಲ್ಯಲ  ರಿೋತಿಯ ವಯ ವಸಿೆ  ಇದ್ದ.  

ನಾನ್ನ ಇನ್ನನ  ಮುೆಂದ್ದ ಈ ರಿೋತಿಯಯಾಗಬ್ದರದ್ಯ. ಸಮಾಜದ್ಲ್ಲಲ  ಒಳೆಳ ಯನಾಗಬೇಕು 

ಎೆಂಬು ಮನಸಿಸ ನಲ್ಲಲ  ಒಳೆಳ ಯ ಪ್ರಿವತಗನೆಯಾಗಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ಮಾನಯ  ಕೆ.ಎ. 

ತಿಪ್ಪ ಸ್ವವ ಮಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅನೇಕ resource persons ಪ್ಟ್ಟಟ  ಮಾಡಿಕೆಂಡು, ಆಗ್ರಗೆೆ  

ಪ್ರ ತಿ ವಾರ ಜೈಲ್ಲನಲ್ಲಲ  ಆ resource person ನ ಮುಖಾೆಂತರ ಮನಸಸ ನ್ನನ  ಬದ್ಲ್ಯವಣೆ 

ಮಾಡುವಂತಹ್ ವಯ ವಸಿೆ  ಜೈಲ್ಲನಳಗ್ರದ್ರೆ, ಖಂಡಿತ ಮುೆಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಲ  ಒಳೆಳ ಯ 

ಜನರಾಗಿ ಸಮಾಜಕೆಕ  ಜೈಲ್ಲನಿೆಂದ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತಾು ರೆ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರೇ, ತಮಮ  ಮಾತನ್ನನ  ಮುಗಿಸಿ.  

ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಎಲ . ಭೋಜೇಗೌಡ:- ದ್ಯಮಾಡಿ, ನಾನ್ನ ಮಾತನಾಡುವುದ್ಕೆಕ  

ಪ್ರರ ರಂಭನೇ  ಮಾಡಿಲಲ .  

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಸದನ ನಗೆಗಡಲ್ಲನಲಿ್ಲ   ತೇಲ್ಲತ್ತ) 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈ ರಿೋತಿ ನನಗೆ ಏಕೆ ಮಾಡುತಿು ೋರಾ? ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರಿಗೆ  ನನನ  ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟ ೆಂದ್ಯ ಕೋಪ್ನಾ.  ಇದ್ನ್ನನ  ತಂದ್ಧರುವ ಉದಿ್ದ ೋಶ್ 

ಬಹ್ಳ ಒಳೆಳ ಯದ್ಯ ಇದ್ದ. ಅವನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಲ  ದ್ಯಡಿಯುವಂತಹ್ ವಯ ಕು ಗೆ ಏನೋ ಒೆಂದ್ಯ 
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ವಯ ತಾಯ ಸವಾಗಿ, ಜೈಲು ಸೇರುವಂತಹ್ ಸಂದ್ಭಗ ಬಂದಾಗ, ಸಂಸ್ವರವನ್ನನ  

ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಲಲ . ಆ ಸಂಸ್ವರವನ್ನನ  ನಿಭಾಯಿಸುವಂತಹ್ವರು ಯಾರೂ ಇರುವುದ್ಧಲಲ  

ಅಥವಾ  ಮಹಿಳೆ ಇದಿ್ ರೆ, ನಿಭಾಯಿಸತಕಕ ದಿ್ ಲಲ . ಆ ಒೆಂದ್ಯ ಸಂದ್ಭಗದ್ಲ್ಲಲ  ಅವರಿಗೆ ದ್ಯಡಿಮ್ಮ 

ಅವಶ್ಯ ಕತೆ. ಆ ದ್ಯಡಿಮ್ಮಗೆ ತಕಕ ೆಂತೆ ಸರಿಯಾದ್ ವೇತನ. It್is್a್constitutional್right.್ʼಸಮಾನ 

ವೇತನ, ಸಮಾನ ಕೆಲಸʼ ಎೆಂದ್ಯ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಲ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಏನ್ನ ಕಡುತಿು ೋರಿ.  

ಇಲ್ಲಲ  ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಏನ್ನ ವೇತನ ಕಡುತಿು ೋರಿ?  ಅದೇ ವೇತನವನ್ನನ  ಖೈದ್ಧಗಳಿಗೆ 

ಕಡಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ. ಆಗ ನಮಮ  constitutional right ಅನ್ನನ  ಅವರಿಗೆ ಕಟ್ಟ ೆಂತಾಗುತು ದ್ದ. ಆ 

ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸಕಾಗರಕೆಕ  ಹೊರೆ ಆಗುತು ದ್ದ. ಆಗ ಮಾಡುವಂತಹ್ 

ಕೆಲಸವದ್ದಯಲ್ಯಲ , ಊಟ್ ಹಾಕ ವಸತಿ ಕಟ್ಟ ರೆ,  ಅದ್ನ್ನನ  less ಮಾಡಬಿಡಿ. ಅದ್ಕೆಕ  ಏನ್ನ 

ಬ್ದಕ ಕಡಬೇಕು.  ಡಾ. ತೇಜಸಿವ ೋನಿ ಗೌಡರು ಮಾತನಾಡುವಂತಹ್ ಸಂದ್ಭಗದ್ಲ್ಲಲ  

minimum wages ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿದ್ರು.  At least minimum wages ಅನ್ನನ  ಕಡಬೇಕಾದ್ರೆ, 

ಇವತ್ತು  ಒೆಂದ್ಯ ದ್ಧವಸ ಒಬಬ  ಅಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ  ಕೂಲ್ಲ ಎಷ್ಟಟ  ಕಡಬೇಕೆೆಂಬುದ್ಯ ಮಾನಯ  ಅರಗ 

ಜ್ಞಾ ನೇೆಂದ್ರ ದ್ವರಿಗೆ ಗತಿು ದ್ದ. ತಮಮ  ತ್ತೋಟ್ದ್ಲ್ಲಲ  ಕೂಲ್ಲ ಕೆಲಸ  ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ರೂ.600 

ಗಿೆಂತ ಕಡಿಮ್ಮ ಯಾರೂ ಬರುವುದ್ಧಲಲ . ಈಗ ಅಡಿಕೆ ಒೆಂದ್ಯ ಕವ ೆಂಟ್ಟಲ್ಗೆ ಸುಮಾರು ರೂ. 

50,000 ಗಳಷ್ಟಟ  ದಾಟ್ಟದ್ದ. ಒಬಬ  ಕಣಕಾರನ್ನ ಕೂಲ್ಲ ಕೆಲಸದ್ಧೆಂದ್ ದ್ಧನಕೆಕ   ಸುಮಾರು 

ರೂ.1,500 ಗಳಷ್ಟಟ  ದ್ಯಡಿಯುತಾು ನೆ. ಆ ರಿೋತಿ ಅವರಿಗೆ ಕಡಿ ಎೆಂದ್ಯ ನಾನ್ನ ಹೇಳುವುದ್ಧಲಲ . 

ಕನಿಷ್ಠ  ವೇತನ ಕಡುವಂತಹ್ ವಯ ವಸಿೆಯಾಗಬೇಕು.  ಇದ್ರಲ್ಲಲ  ನಿಮಮ  ಉದಿ್ದ ೋಶ್ ಏನಿದ್ದ? 

ಹ್ಣುಣ , ಹೂವು, ತರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಳನೆನ ಲ್ಯಲ  ಬ್ಳೆಯಬೇಕು. ಕನಿಷ್ಠ  ಆ ಜೈಲು ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಗೆ 

ಬರುವಂತಹ್ ರ್ದನಂದ್ಧನ ತರಕಾರಿಗಳಿವಯಲ್ಯಲ , ಆ ತರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಯುವಂತಹ್ 

ವಯ ವಸಿೆಯನ್ನನ  ಎಲ್ಲಲ  ಮಾರಬೇಕು. ಅದ್ನ್ನನ  ಅಲ್ಲಲ   ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಅವಕಾಶ್ವದ್ದ. ಅದ್ಯ 

ಯಾವಾಗ ಎೆಂದ್ರೆ, ತಾವು ಒೆಂದ್ಯ ಹ್ತ್ತು  ಎಕರೆ ಜ್ಞಗವನ್ನನ  ಗುರುತ್ತ ಮಾಡಿದಾಗ, 

exclusively five acres for all these infrastructures. ಕುರಿ ಮತ್ತು  ಕೋಳಿ ಸ್ವಕಾಣಿಕೆ, 

ಇರಬಹುದ್ಯ. ಒೆಂದ್ಯ ಎಕರೆ ಪ್ರ ದೇಶ್ದ್ಲ್ಲಲ  ನೂರು ಕುರಿಗಳನ್ನನ  ಸ್ವಕಬಹುದ್ಯ.  ಒೆಂದ್ಯ ಎಕರೆ 

ಪ್ರ ದೇಶ್ದ್ಲ್ಲಲ  ಸ್ವವರ ಕೋಳಿಗಳನ್ನನ  ಸ್ವಕಬಹುದ್ಯ. ಸ್ವವರ ಕೋಳಿಗಳನ್ನನ  ಸ್ವಕದ್ರೆ, 

ರ್ದನಂದ್ಧನ ವಾರ ವಾರ ಕೋಳಿಗಳನ್ನನ   ಅಲ್ಲಲ ಯೇ ಕಡಿ. ಜೈಲ್ಲನವರು ಬೇರೆ  ಕಡೆ ಎಲ್ಲಲಯೂ 

ಕೂಡ ಕೆಂಡು ಕಳಳ ಬೇಕಾಗುವುದ್ಧಲಲ . ತರಕಾರಿಗಳನ್ನನ  ಅಲ್ಲಲ ಯೇ ಬ್ಳೆದ್ಯ, ಅಲ್ಲಲ ಯೇ 

ಕಡಿ. ಇದ್ರಿೆಂದಾಗಿ, ಆದಾಯ ಉಳಿಯುತು ದ್ದ.  ರ್ದನಂದ್ಧನ ಜೈಲು ಖ್ಚುಗ ಎಷ್ಟಟ  ಬರುತು ದ್ದ 

ಎೆಂಬುದ್ರ ಬಗೆೆ  ನೋಡಿದಿ್ಧ ೋರಾ?  ಇದ್ದಲಲ ವನ್ನನ  ಅಲ್ಲಲ  ಏಕೆ ಮಾಡುವುದ್ಕಾಕ ಗುವುದ್ಧಲಲ ? 
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ಅದ್ನ್ನನ  ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಜಮಿೋನಿನ ಅವಶ್ಯ ಕತೆ ಇದ್ದ. ಜಮಿೋನನ್ನನ  

ತೆಗೆದ್ಯಕಳುಳ ತೆು ೋವೆಂದ್ಯ ಹೇಳಿದ್ಧರಿ. ಇಲ್ಲಲ  ಬಹ್ಳ ಸ್ವವ ರಸಯ ಕರವಾದ್ ವಚರವೇನೆೆಂದ್ರೆ,  

ಜಮಿೋನನ್ನನ  ಹೇಗೆ ತೆಗೆದ್ಯಕೆಂಡು ಬಿಡುತಾು ರೆ?  ಈ ವಧೇಯಕದ್ಲ್ಲಲ  ಏನ್ನ ಹೇಳುತಾು ರೆ 

ಎೆಂದ್ರೆ, ಮಂಡಳಿಯು ಕನಾಗಟ್ಕ ಸಕಾಗರಕೆಕ  ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ವಯ ಕು ಗೆ ಸೇರಿರುವ ಯಾವುದೇ 

ಜಮಿೋನನ್ನನ  ಸ್ವವ ಧಿೋನ ಪ್ಡಿಸಿಕಳಳ ಬಹುದ್ಯ. ಪ್ಡೆದ್ಯಕಳಿಳ .  In the interests of Society, 

in the interests of the Nation, in the interests of the State. ಇವರಿೆಂದ್ ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  

ಪ್ಡೆದ್ಯಕಳಿಳ .  ನಾವು ಬೇಡ ಎೆಂದ್ಯ ಹೇಳುವುದ್ಧಲಲ . ನನಗೆ ಇರುವಂತಹ್ ಜಮಿೋನನ್ನನ  ನಿೋವು 

ಪ್ಡೆದ್ಯಕಳಳ ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಲ  ಇರುವಂತಹ್ ಇತಿ-ಮಿತಿಗೆ ಒಳಪ್ಟಟ , 

ಪ್ಡೆದ್ಯಕಳಳ ಬೇಕಲಲ ವೇ? ನನಗೆ ಇರುವಂತಹ್ ಎರಡು ಎಕರೆ ಜಮಿೋನನ್ನನ  ಜೈಲು 

ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಗಳಿಗೆ ಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ಪ್ಡೆದ್ಯಕೆಂಡು ಬಿಟ್ಟ ರೆ, ನಾನ್ನ ಏನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು? ಮಾನಯ  

ಸವೊೋಗಚ್ಚ  ನಾಯ ಯಾಲಯವು ಹೇಳಿರುವ ಬಗೆೆ  ಅನೇಕರಿಗೆ ಗತಿು ರಬೇಕಲಲ . A very recent 

judgement has come out that, seven times the value of the property ಕಡಬೇಕು 

ಎನ್ನನ ವಂತಹ್ದಿ್ಯ  ಇದ್ದ. ಆ ರಿೋತಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ಬೇಕೆೆಂದ್ರೆ, seven times 

market value ಕಡಬೇಕು ಎನ್ನನ ವುದ್ಯ ಇದ್ದ. All of a sudden, ಇದ್ರ ಪ್ರ ಕಾರ  ನನಗೆ 

ಇರುವಂತಹ್ ಐದ್ಯ ಎಕರೆ ಜಮಿೋನನ್ನನ  ಕತ್ತು ಕೆಂಡು ಬಿಟ್ಟ ರೆ, ನಾವು ಏನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು? 

ದ್ಯವಟಟ , ಇದ್ರಲ್ಲಲ  ಸವ ಲಪ  ಬದ್ಲ್ಯವಣೆಯಾಗಬೇಕು. ಜಲ್ಯಲ ಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಸಕ್ಷಮ 

ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದ್ ಶ್ಫಾರಸುಸ ಗಳೆಂದ್ಧಗೆ ಅಸಮಮ ತಿಯ ಸಂದ್ಭಗದ್ಲ್ಲಲ  ಮಂಡಳಿಯು ತನನ  

ಅನಿಸಿಕೆಗಳೆಂದ್ಧಗೆ ಸಕಾಗರಕೆಕ  ಇದ್ನ್ನನ  ಉಲೆಲ ೋಖಿಸಬಹುದ್ಯ. ಜಲ್ಯಲ ಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಸಕ್ಷಮ 

ಪ್ರರ ಧಿಕಾರಿಯು ನಿಗದ್ಧಪ್ಡಿಸುವ ಮಾರುಕಟೆಟ  ಮೌಲಯ ವನ್ನನ  ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವ 

ಮೂಲಕ ಸ್ವವ ಧಿೋನಪ್ಡಿಸಿಕಳಳ ಬಹುದ್ಯ. ಅವರು ನಿಗದ್ಧಪ್ಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ ರೆ, ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರ ಕಾರ 

ಅಥವಾ Sub-Registrar value, market value ನಲ್ಲಲ ಯೇ  ಇೆಂತಿಷ್ಟಟ  ಪ್ಸೆಗೆಂಟ್.  Market 

value ನ ಕೋಟ್ಟಗನ    ಆದೇಶ್ ಇತಿು ೋಚಿನ  ತಿೋಪುಗಗಳಲ್ಲಲ  ಬಂದ್ಧದ್ದ.   ಆ ತಿೋಪಿಗನ ಪ್ರ ಕಾರ 

ನಾವು ಇವತ್ತು   ತೆಗೆದ್ಯಕೆಂಡು ಬಿಡುತೆು ೋವ. ತೆಗೆದ್ಯಕೆಂಡಲ್ಲಲಲ ವೆಂದ್ರೆ, ಅದ್ಯ 

ತಪ್ರಪ ಗುತು ದ್ದ. ದ್ಯವಟಟ , ಅದ್ರಲ್ಲಲ  ಸವ ಲಪ  ಬದ್ಲ್ಯವಣೆ ಮಾಡಿಕಳಳ ಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ. ಈ 

ವಧೇಯಕದಳಗೆ ಇನನ ೆಂದ್ಯ ಏನಿದ್ದ ಎೆಂದ್ರೆ, ಬಂದ್ಧೋಖಾನೆಯ ಸಚಿವರು 

ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದಿಾರೆ. ಒಳೆಳ ಯದ್ಯ. ನಾಯ ಯಾೆಂಗ ವಯ ವಸಿೆಯಲ್ಲಲ  at least ಒಬಬ  ನಿವೃತು  

ನಾಯ ಯಾಧಿೋಶ್ರನ್ನನ  ಈ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಲ  ನೇಮಿಸಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ. ಅವರು ಆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಲ ದಿ್ ರೆ, 

at least ಅದ್ರಳಗಡೆ ಅಗ್ರಧವಾದ್  ವಚರದ್ ಬಗೆೆ  ಗತಿು ರುತು ದ್ದ. ಅವರು ತಮಗೆ 
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ಮಾಗಗದ್ಶ್ಗನ ನಿೋಡುತಾು ರೆ.  ಮಾನಯ  ಉಚ್ಚ ನಾಯ ಯಾಲಯದ್ ನಿವೃತು  ನಾಯ ಯಾಧಿೋಶ್ರನ್ನನ  

ಈ ಸಮಿತಿಗೆ ನೇಮಿಸಿದ್ರೆ, ಒಳೆಳ ಯದಾಗುತು ದ್ದ. ಜೆಲ್ಯಲ  ಕೇೆಂದ್ರ ದ್ಲ್ಲಲ  ಜಲ್ಯಲ  ಮತ್ತು  ಸತರ  

ನಾಯ ಯಾಧಿೋಶ್ರು ಈಗ್ರಗಲೇ ಉಸು ವಾರಿ ಇದಿಾರೆ. Legal Aids Committee, ಅವರನ್ನನ  

ತೆಗೆಯುವುದ್ಧಲಲ  ಎೆಂಬುದ್ಯ ಕಾಣುತು ದ್ದ. ಅವರನ್ನನ  ತೆಗೆಯುತಾು ರೆಯೇ? 

ಶಿರ ೋ ಅರಗ ಜಾಾ ನೇಂದರ  (ಗೃಹ ಸಚ್ಚವರು):-ಅದ್ಯ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತು ದ್ದ. 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಎಲ . ಭೋಜೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಅವರು ಹಾಗೆಯೇ 

ಇರುತಾು ರೆ.  ಅವರು Legal Aids ನಲ್ಲಲ  ಬರುತಾು ರೆ. District Judge already ಇರುತಾು ರೆ. Any 

untold incidents happened ಅಥವಾ ಖೈದ್ಧ ಏನಾದ್ರೂ ದೂರ ಸಲ್ಲಲ ಸಬೇಕೆೆಂದ್ರೆ, ಜಲ್ಯಲ  

ಮತ್ತು  ಸತರ  ನಾಯ ಯಾಧಿೋಶ್ರಿಗೆ ದೂರು ಕಡುವಂತಹ್ ವಯ ವಸಿೆ  ಇದ್ದ.  ಆ ವಯ ವಸಿೆ  ಹಾಗೇ 

ಇರಲ್ಲ. ದ್ಯವಟಟ , ಆ ವಯ ವಸಿೆ  ತೆಗೆಯುವುದ್ಯ ಬೇಡ.  Parallel ಅಗಿ ನಿಮಗೂ ಕಡಲ್ಲ 

ಮತ್ತು  ಅವರಿಗೆ ಕಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಲ  ವಚರಣೆ ನಡೆಯುವುದ್ಧಲಲ ವಲಲ . ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ್ 

ಕಡುವುದ್ಧಲಲ . ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಲಗುವುದ್ಕೆಕ  ಬ್ಡ್, ಪ್ಸಟ ್ ಕಡಲ್ಲಲಲ  ಎನ್ನನ ವ ದೂರು 

ಇದ್ದಯಲ್ಯಲ , ಆ ದೂರು  ಕಡುವಂತಹ್ ಅಧಿಕಾರ ಇರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಉಚ್ಚ ನಾಯ ಯಾಲಯದ್ 

ನಿವೃತು  ನಾಯ ಯಾಧಿೋಶ್ರನ್ನನ  ಸಮಿತಿಗೆ ನೇಮಿಸಿದ್ರೆ, ಒಳೆಳ ಯದ್ಯ ಎೆಂದ್ಯ ನನಗೆ ಅನಿಸುತು ದ್ದ. 

ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ಯೋಚ್ನೆ ಮಾಡಿ. ಈ ತಿದಿ್ಯಪ್ಡಿ ವಧೇಯಕ ತರುವ ಮುಖಾೆಂತರ ಅವರು 

ಜೈಲ್ಲಗೆ ಹೊೋಗಿ ಬಂದ್ಧದಿಾರೆೆಂದ್ಯ, ಸಮಾಜ ಅವರನ್ನನ  ಕಡೆಗಣಿಸುವಂತಹ್ ವಯ ವಸಿೆ  

ಏನಿದ್ದಯಲ್ಯಲ , ಆ ವಯ ವಸಿೆ ಗೆ  ನಾೆಂದ್ಧ ಆಡುವುದ್ಕೆಕ , ಸರಿಯಾದ್ infrastructure ಮತ್ತು  

ಅವರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಜೈಲ್ಲೆಂದ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾನ್ನ ಜೈಲ್ಲಗೆ ಹೊೋಗಿದಿ್ದ . 

ನಾನ್ನ ಇೆಂತಿಷ್ಟಟ  ಹ್ಣ ಸಂಪ್ರದ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಆರ್ಥಗಕವಾಗಿ ಸದೃಢನಾಗಿದಿ್ದ ೋನೆ. ಇಷ್ಟಟ  

ಆರ್ಥಗಕತೆಯನ್ನನ  ಮನೆಗೆ ಒತಿು ಕೆಂಡು ಹೊೋಗುತಿು ದಿ್ದ ೋನೆ ಎೆಂದ್ಯ ಸಂತ್ತೋಷ್ವಾಗಿ ಅವರು 

ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಯ, ಅವರ ಹೆೆಂಡತಿ ಮಕಕ ಳಿಗೆ  ಸಂತ್ತೋಷ್ ಮತ್ತು  ನೆಮಮ ದ್ಧಯನ್ನನ  

ಕಡುವಂತಹ್ ಜೋವನವನ್ನನ  ಮತ್ತು ಮ್ಮಮ  ಮರು ಜೋವನವನ್ನನ  ಸ್ವಗಿಸುವುದ್ಕೆಕ  ಈ 

ಕನಾಗಟ್ಕ ಬಂಧಿೋಖಾನೆ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮಂಡಳಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್ಲ ಎೆಂದ್ಯ ನಾನ್ನ ಈ 

ಸಂದ್ಭಗದ್ಲ್ಲಲ  ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಎರಡ್ಮಮ ರು ನಿಮಿಷ್ ಜ್ಞಸಿು  ಅವಕಾಶ್ ಕಟ್ಟ ೆಂತಹ್ 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರಿಗೆ ವಶೇಷ್ವಾಗಿ ಧನಯ ವಾಧಗಳನನ ಪಿಗಸುತೆು ೋನೆ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಇನ್ನನ  ಮಾತನಾಡುವವರು ಆರೇಳು ಜನ ಸದ್ಸಯ ರಿದಿಾರೆ. 

ಮಾನಯ  ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ರವರೇ ತಾವು ಮಾತನಾಡಿ.  
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 ಶಿರ ೋ ಆಯನೂರು ಮಂಜುರ್ನಥ  (ಪದವಿೋಧರರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈ ವಧೇಯಕದ್ ಬಗೆೆ  ನಾನ್ನ ಮಾತನಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಬೇರೆ ಎಲ್ಯಲ  

ಸದ್ಸಯ ರಿಗಿೆಂತ ಜ್ಞಸಿು  ಅಹ್ಗತೆ ಇದ್ದ. ಕಾರಣವೇನೆೆಂದ್ರೆ, ಅತಿ ಹೆಚಚ ಗಿ ನಾನ್ನ ಜೈಲ್ಲಗೆ ಹೊೋಗಿ 

ಬಂದ್ವನ್ನ. ರಾಜಯ ದ್ಲ್ಲಲ ರುವ ನಾಲುಕ  ಜೈಲ್ಲನಲ್ಲಲ  ವಾಸ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ವನ್ನ. ಶ್ವಮಗೆ  

ಜೈಲು, ಬಳ್ಳಳ ರಿ ಸೆೆಂಟ್ರ ಲ ಜೈಲು,  ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಸೆೆಂಟ್ರ ಲ ಜೈಲು, ಗುಲ್ಯಬ ಗ್ರಗ ಜೈಲುಗಳನ್ನನ  

ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ, ಬ್ಳಗ್ರವ ಹಿೆಂಡಲಗ್ರ ಜೈಲನ್ನನ  ನೋಡಿಲಲ . 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈಗ ಪ್ರ ಯತನ  ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. 

ಶಿರ ೋ ಆಯನೂರು ಮಂಜುರ್ನಥ  :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನನಗೆ ಅವಕಾಶ್ 

ಸಿಕಕ ಬಿಟ್ಟ ರೆ, ಅದ್ನ್ನನ  ಪ್ರ ಯತನ  ಮಾಡಿ ನೋಡುತೆು ೋನೆ. ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿೋತಿ 

ಹೊೋಗುತಾು ರಲಲ , ನಾನ್ನ ಆ ರಿೋತಿ ಹೊೋಗುವುದ್ಧಲಲ . ನಾನ್ನ ಹಿೆಂದ್ದ ಯಾವ ರಿೋತಿ ಹೊೋಗಿದಿ್ದ , 

ಅದೇ ರಿೋತಿ ಹೊೋಗುತೆು ೋನೆ. ಹ್ಲವು ಹೊೋರಾಟ್ಗಳ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ ಒೆಂದೂವರೆ ವಷ್ಗಗಳ 

ಕಾಲ ಜೈಲು ವಾಸ. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯಯ  ನಾನ್ನ ಶಸಕನಾಗುವ ಸಂದ್ಭಗದ್ಲ್ಲಲ  ಹೊೋರಾಟ್ 

ಮಾಡುವಂತಹ್ ಸಂದ್ಭಗದ್ಲ್ಲಲ  ಸುಮಾರು 31 ಪ್ರ ಕರಣಗಳು ನನನ  ಮೇಲೆ ದಾಖ್ಲ್ಯಗಿತ್ತು . 

ಕೆಲವೊಮ್ಮಮ  ಗೈರು ಹಾಜರಾಗುತಿು ದಿ್ದ . ಕೆಲವೊಮ್ಮಮ  ಜ್ಞಮಿೋನ್ನ ಸಿಗುತಿು ರಲ್ಲಲಲ . ಹಾಗ್ರಗಿ ಮಧ್ಯಯ  

ಮಧ್ಯಯ  ಜೈಲನ್ನನ  ನೋಡಿಕೆಂಡು ಬರುವ ಅವಕಾಶ್ ನನಗೆ ಇತ್ತು .  ನನಗೆ ಬಹ್ಳ 

ಸಂತ್ತೋಷ್ದ್ ವಷ್ಯವೇನೆೆಂದ್ರೆ, ಮಾನಯ  ಗೃಹ್ ಮಂತಿರ ಯವರು ಜೈಲ್ಲನಲ್ಲಲ ದಿ್ ವರು.  

ಹಾಗ್ರಗಿ, ಇದ್ನ್ನನ  ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿರಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಅನಿಸಿರಬೇಕು. ಅವರು ಕೂಡ 

ಜೈಲ್ಲಗೆ ಹೊೋಗಿ ಬಂದ್ಧದಿಾರೆ. ಹ್ತ್ತು  ಹ್ಲವಾರು ಹೊೋರಾಟ್ಕೆಕ  ಹೊೋಗಿ ಬಂದಾಗ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ 

ವಾತವಾರಣವನ್ನನ  ನೋಡಿದಿ್ದ ೋವ. ಈಗ ಕಾವ ರಂಟೈನ ಎೆಂಬ ಪ್ದ್ವನ್ನನ  ಈ ಕೋವಡ್-19 

ಬಂದಾಗ  ಕೇಳಿದಿ್ದ ೋವ. ರಾಜಯ ದ್ಲ್ಲಲ ರುವ ಬಳ್ಳಳ ರಿ ಸೆೆಂಟ್ರ ಲ ಜೈಲ್ಲನಲ್ಲಲ  ಮಾತರ  ಕಾವ ರಂಟೈನ, 

ಜೈಲ್ಲನಳಗೆಂದ್ಯ ಜೈಲು ಇದ್ದ. ಅಲ್ಲಲ  ಅಪ್ರಯಕಾರಿಯಾದ್ ಖೈದ್ಧಗಳು, ಮುಖ್ಯ  

ಗಣಯ ತಿೋತರು, ರಾಜಯಾದ್ವರು ಸಹ್  ಇದಿ್ರು ಎೆಂದ್ಯ ಹೇಳುತಾು ರೆ.  ಆ ರಿೋತಿ ಜೈಲ್ಲನಳಗೆ 

ಜೈಲು ಇರುವಂತಹ್ದಿ್ನ್ನನ  ಅದ್ಯ ಬಳ್ಳಳ ರಿ ಜೈಲನ್ನನ  ನಾನ್ನ ನೋಡಿದಿ್ದ ೋನೆ.  

Sri S.R. PATIL:- Death punishment ಆದ್ವರನ್ನನ   recommend ಮಾಡುತಾು ರೆ.  

Sri AYANUR MANJUNATH:- Death Sentences ಆದ್ವರನ್ನನ  ಕೂಡ 

ಇಟ್ಟಟ ರುತಾು ರೆ. 
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Sri S.R. PATIL:- Condemned prisoners ಆಗಿರುತಾು ರೆ. 

(ಮುೆಂದ್ಯ) 

(826) 20.09.2021, 6.00, ಟ್ಟಸಿಹೆಚ್-ಬಿಎನ್ಎಸ್                  (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

ಆಯನೂರು ಮಂಜುರ್ನಥ  (ಮಂದ್ಯ):-  

ಆಮೇಲೆ ನಾನ್ನ ‘quarantineʼ್ ಎನ್ನನ ವ ಪ್ದ್ವನ್ನನ  ಕೇಳಿದಿ್ಯ  ಈ ಕರೋನ ಬಂದ್ 

ನಂತರವ.  ಜೈಲ್ಲನ ಖೈದ್ಧಗಳಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವ ವಚರದ್ಲ್ಲಲ  ಬಹ್ಳಷ್ಟಟ  

ಸಂಗತಿಗಳನ್ನನ  ಹೇಳಿದಿಾರೆ.  ಅದ್ರ ಬಗೆೆಯು ಸವ ಲಪ  ಮಾತನಾಡುತೆು ೋನೆ ಮತ್ತು  ಅದ್ನ್ನನ  

ಸ್ವವ ಗತ ಮಾಡುತೆು ೋನೆ.   ಜೈಲು ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಯನ್ನನ  ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದ್ಯ ಯಾವಾಗ? ಅದ್ಯ 

ಅತಯ ೆಂತ ಕಡು ಭರ ಷ್ಟಟ ಚರ ಇರುವಂಥ ಜ್ಞಗಗಳು. ಕೈಗ್ರರಿಕೆಗಳೇನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ 

ಸಿ್ವಪ್ನೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿಲಲ . ಸ್ವಮಾನಯ ವಾಗಿ ಎಲ್ಯಲ  ಸೆೆಂಟ್ರ ಲ್ ಜೈಲುಗಳಲೂಲ  ಈಗ್ರಗಲೇ 

ಕೈಗ್ರರಿಕೆಗಳಿವ. ಕಾಪ್ಗೆಂಟ್ಟರ  ಮತ್ತು  ವೋವೆಂಗ್್ ಮ್ಮಷ್ನ್ಗಳಿವ.  ಹ್ಲವಾರು ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಲ  

ಅಲ್ಲಲ  ಎಷ್ಟಟ  ಉತಪ ನನ ವಾಯಿತ್ತ, raw material ಎಷ್ಟಟ  ಕಟ್ಟಟ ದಿ್ರು, ಅದ್ಯ ಎಷ್ಟಟ  

marketing ಆಯಿತ್ತ ಎೆಂದ್ಯ ಗತಾು ಗುವುದ್ಧಲಲ . ಅಲೂಲ  ಕೂಡ ಮಾರಾಟ್ದಳಗೆ 

ಭರ ಷ್ಟಟ ಚರ ಇದ್ದ. ಆ ಉತಪ ನನ ಗಳನ್ನನ  ಅಲ್ಲಲ ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೆಗೆದ್ಯಕೆಂಡು ಹೊೋಗಿ ತನನ  

ಮನೆಯಲ್ಲಲ  ಇಟಟ ಕೆಂಡಿರುತಾು ರೆ.  ಜೈಲ್ಲನ ಮಾಯ ನ್ನಯ ಯಲ್ ಪ್ರ ಕಾರ ಕೈದ್ಧಗಳಿಗೆ 

ಕಡಬೇಕಾದಂಥ ಆಹಾರದ್ ಕಾವ ೆಂಟ್ಮ್ ಯಾವಾಯ ವುದ್ಯ ಎಷೆಟ ಷ್ಟಟ  ಇರಬೇಕು ಎೆಂದ್ಯ ಇದ್ದ.  

ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟಟ  ಉತು ಮವಾದ್ ಆಹಾರ ಕಡಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ಇದ್ದ. ಆ ರಿೋತಿಯ ಮಾಯ ನ್ನಯ ಯಲ್ 

ಪ್ರ ಕಾರ ಫುಡ್ ಕಡದೇ ಅದ್ನೆನ ೋ ತಿೆಂದ್ಯ ಕೂರುವಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದಡಡ  ಸಮೂಹ್ 

ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಲ ದ್ದ.  ನಿಜವಾಗಲೂ ಜೈಲ್ಲನಲ್ಲಲ  ಇರಬೇಕಾದ್ವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ರೂಪ್ದ್ಲ್ಲಲ  

ಇದಿಾರೆ.  ಭರ ಷ್ಟಟ ಚರ ತಾೆಂಡವವಾಡುತಿು ದ್ದ. ಖೈದ್ಧಗಳನ್ನನ  ಹೊರಗೆ ಕರೆದ್ಯಕೆಂಡು 

ಹೊೋಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಲಂಚ್ ಕಡಬೇಕು.  ಖೈದ್ಧಗಳನ್ನನ  ಕೃಷ್ ಕೆಲಸಕೆಕ  ಕರೆದ್ಯಕೆಂಡು 

ಹೊೋಗುತಾು ರೆ.  ಅವರು ಸುಮಮ ನೆ ಏನೂ ಕರೆದ್ಯಕೆಂಡು ಹೊೋಗುವುದ್ಧಲಲ . ಅಲ್ಲಲ ರತಕಕ ೆಂಥ 

ಪೊಲ್ಲೋಸ್ಗೆ ʼಅಣಾಣ , ನನನ ನ್ನನ  ಇವತ್ತು  ಅಲ್ಲಲ ಗೆ ಹಾಕಕಳಿಳ ʼ ಎೆಂದ್ಯ ಕೇಳುತಾು ರೆ. ಏಕೆೆಂದ್ರೆ 

ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳಗಡೆಯೇ ಇರುತಾು ರೆ, ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಬಯಲ್ಲಗೆ 

ಹೊೋಗಬೇಕಲಲ ವೇ? ಅಲೂಲ  ಇವರಿಗೆ ಲಂಚ್ ಕಡಬೇಕು. ಒಳಗಡೆ ಇದಿ್ವನ್ನ ಆಸಪ ತೆರ ಗೆ 

ಹೊೋಗಿ admit ಆಗಲು  ಸುಳುಳ  ಪ್ರ ಮಾಣ ಪ್ತರ ಗಳನ್ನನ  ಬರೆಸಿಕೆಂಡು ಹೊೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ 

ಡಾಕಟ ರ್್ಗೂ ಕೂಡ ಲಂಚ್ ಕಡಬೇಕು.  ಬಂಧು-ಬ್ದೆಂಧವರನ್ನನ  ಭೇಟ್ಟ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದ್ರೆ 
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ಅಲ್ಲಲ ರತಕಕ ೆಂಥ ಪೊಲ್ಲೋಸ್ಗೆ ರ್ಚನಾನ ಗಿ ನೋಡಿಕಳಳ ಬೇಕು. ಇಲಲ ದ್ಧದಿ್ ರೆ ಅವರು ಗಂಟೆಗಟ್ಟ ಲೇ 

ಕಾಯಿುಕೆಂಡಿರುತಾು ರೆ.  ಆ ರಿೋತಿಯ high degree corruption ಅಲ್ಲಲ  ಇದ್ದ. ಇನನ ೆಂದ್ಯ 

ಸಂಗತಿ ಇದ್ದ.  ಬಹುಶಃ ನಾನ್ನ ಅದ್ನ್ನನ  ಕೋಟ್ ಮಾಡಲೋ, ಬೇಡವೊೋ ಗತಿು ಲಲ . ಮಾನಯ  

ಗೃಹ್ ಸಚಿವರು ಅದ್ನ್ನನ  ಸಕಾರಾತಮ ಕವಾಗಿ ತೆಗೆದ್ಯಕಳುಳ ತಾು ರೆ ಎೆಂದ್ಯಕೆಂಡಿದಿ್ದ ೋನೆ.  

ನಾನ್ನ ಕವಯಲ್ಲಲ  ಕೇಳಿದಿ್ನ್ನನ  ಹೇಳುತೆು ೋನೆ.  ಬ್ದಲ್ಯಪ್ರಾಧಿಗಳು ಜೈಲ್ಲಗೆ ಬರುತಾು ರೆ. 

ಅವರನ್ನನ  ದಡಡ ವರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿರುತಾು ರೆ.   ಅಪ್ರಯಕೆಕ  ಸಿಕಕ ಹಾಕಕೆಂಡಂಥ 

ಘಟ್ನೆಗಳು ಜೈಲ್ಲನಲ್ಲಲ  ನಡೆಯುತು ವ.  ಬ್ದಲ್ಯಪ್ರಾಧಿಗಳನ್ನನ  ಹೊರಗಡೆಗೆ ತರುವುದ್ಕೆಕ  

ಆಗುವುದ್ಧಲಲ . ವಷ್ಟಗನ್ನಗಟ್ಟ ಲೆ ಜೋವಾವಧಿ ಶ್ಕೆಷ  ಅನ್ನಭವಸುವ ಹ್ತಾು ರು ವಷ್ಗಗಳ ಕಾಲ 

ಜೈಲ್ಲನಲ್ಲಲ ದಿ್ ೆಂಥ ಖೈದ್ಧ ಕೈಯಲ್ಲಲ  ಆ ಅಮಾಯಕ ಬ್ದಲಕರ ಕಥ ಏನಾಗಿದ್ದಯೆಂದ್ಯ 

ಹೊರಗಡೆ ಬರುವುದೇ ಇಲಲ . ನಮಮ  ದೇಶ್ದ್ಲ್ಲಲ  highest rate of homosexuality ಜ್ಞಸಿು  

ಇರುವಂಥ ಜ್ಞಗಗಳು ಇದಿ್ ರೆ, ಅದ್ಯ ಜೈಲುಗಳು. ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಇದ್ನ್ನನ  ತಮಮ  

ಗಮನದ್ಲ್ಲಲ  ಇಟಟ ಕಳಳ ಬೇಕು.  Inhuman behaviour. ಮಹಿಳೆಯರನ್ನನ  ಬೇರೆ ಬೇರೆ 

ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಲ  ಜೈಲ್ಲಗೆ ಕರೆದ್ಯಕೆಂಡು ಬಂದ್ಧರುತಾು ರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮಮ  ವೇಶಯ ವಾಟ್ಟಕೆ ಅಥವಾ 

ಮತ್ತು ೆಂದ್ಯ ಪ್ರ ಕರಣದ್ಲ್ಲಲ  ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದ್ಕೆಕ  ಬಂದ್ಧರುತಾು ರೆ. ಜೈಲ್ಲನಲ್ಲಲ  ಸುೆಂದ್ರವಾದ್ 

ಹೆಣುಣ ಮಕಕ ಳ ದ್ಯಬಗಳಕೆಯಾದಂಥ ಪ್ರ ಕರಣಗಳು ಏನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಯಖ್ಯ ಗಮನಕೆಕ  

ಬಂದ್ಧದ್ದಯೇ? ಒೆಂದ್ಯ ವೇಳೆ ಬಂದ್ಧದಿ್ ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕರ ಮ ತೆಗೆದ್ಯಕೆಂಡಿದಿಾರೆಯೇ?  

ಅಮಾಯಕ ಹೆಣುಣ ಮಕಕ ಳು ಇರುತಾು ರೆ. ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಹೆಣುಣ ಮಕಕ ಳು ಇಲಲ . ಅಲ್ಲಲ  

ಬಡ ಹೆಣುಣ ಮಕಕ ಳು ಇರುತಾು ರೆ.  ಅೆಂತಹ್ ಸುೆಂದ್ರ ಹೆಣುಣ ಮಗಳು ಜೈಲ್ಲನಲ್ಲಲ ದಿ್ಯ , ಅಲ್ಲಲ ೆಂದ್ 

ಬಿಡಿಸಿಕಳುಳ ವುದ್ಕೆಕ  ಗತಿ ಇಲಲ ದೇ ಇದಿಾ ಗ, ಅವರ ದ್ಯಬಗಳಕೆಯನ್ನನ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 

ಮಾಡಿಕೆಂಡಿಲಲ ವೇ?  ಸಕಾಗರ ಇದ್ನ್ನನ  ಸುಧಾರಿಸಬೇಕಲಲ ವೇ? ಅದೇ ಒೆಂದ್ಯ ರಿೋತಿಯ 

ವಚಿತರ ವಾದಂಥ ಅಪ್ರಾಧದ್ ಲೋಕವೇ ಜೈಲು ಎನ್ನನ ವಂತಹ್ ಪ್ರಿಸಿಿ ತಿ ಇದ್ದ.  ಅಲ್ಲಲ  ದಡಡ  

ದಡಡ  dormitory type cell ಗಳಿವ. ಅದ್ರಲ್ಲಲ  ಸುಮಾರು 10 ರಿೆಂದ್ 15 ಜನ ಖೈದ್ಧಗಳು 

ಮಲಗುತಾು ರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮಮ  ಸಿಮ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಲ  ಸಮಾಧಿ ಕಟೆಟ  ರಿೋತಿ  ಕಟ್ಟಟ ರುತಾು ರೆ. ಅದೇ 

ಮಂಚ್ಗಳು, ಅದ್ರಲ್ಲಲ  ಒಬಬ ಬಬ ರು ಮಲಗಬೇಕು. ಅಷ್ಟಟ  ಜನಕೆಕ  ಸೇರಿ ಒೆಂದ್ಯ ಟ್ಟಯಲ ಟ್ 

ಇರುತು ದ್ದ.  ನಮಮ  ಸೆನ ೋಹಿತರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಸಂಜೆ ಸೂಯಗ ಮುಳುಗುತಿು ದಿ್ ೆಂತೆ ಲ್ಯಕ್ 

ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಳಗೆೆ  ಸೂಯೋಗದ್ಯವಾದ್ ನಂತರವೇ ಓಪ್ನ್ ಮಾಡುವುದ್ಯ.  ಬರಿೋ ಒೆಂದ್ಯ 

ಟ್ಟಯಲ ಟ್ಗೆ  ಅಲ್ಲಲ  ಇರತಕಕ ೆಂಥವರೆಲಲ ರೂ ಪ್ದೇ ಪ್ದೇ ಟ್ಟಯಲ ಟ್, ಯೂರಿನ್ ಪ್ರಸ್ 

ಮಾಡಲು ಹೊೋಗುತಿು ರುತಾು ರೆ. ಅಲ್ಲಲ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ದ್ಯವಾಗಸನೆ ಹೊಡೆಯುತಿು ರುತು ದ್ದ.  
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ಕೆಲವೊಮ್ಮಮ  ನಿೋರಿನ ಸಪ್ಲ ೈ ಕೂಡ ಇರುವುದ್ಧಲಲ . ಇದ್ನ್ನನ  ಯಾರ ಹ್ತಿು ರ ಹೇಳಿಕಳುಳ ವುದ್ಯ. 

ಜೈಲು ವಾಸ ಒೆಂದ್ಯ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಲ  ನರಕಯಾತನೆಯಂತಿರುತು ದ್ದ.  ಆಮೇಲೆ ಸಿೆಂಗಲ ಸೆಲ್ 

ಮತ್ತು  ಡಬಲ್ ಸೆಲ್ಗಳು ಇರುತು ವ.  Dormitory ರಿೋತಿ ಇರತಕಕ ೆಂಥ ಸೆಲ್ಗಳು ಕೂಡ ಇವ.  

ಅದ್ರ ಮಧ್ಯಯ  ತಿಳಿದೋ, ತಿಳಿಯದ್ದಯೋ ಅಥವಾ ಉದಿ್ದ ೋಶ್ ಪೂವಗಕವಾಗಿಯೋ, 

ದ್ಯರುದಿ್ದ ೋಶ್ದ್ಧೆಂದ್ಲೋ ಅಪ್ರಾಧವಸಗಿದಂಥ ವಯ ಕು  ತಿೆಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಜೈಲ್ಲನಲ್ಲಲ  ಕಳೆದ್ಯ 

ಬಂದಾಗ ಅವನ ಮಾನಸಿಕ ಬದ್ಲ್ಯವಣೆ ಯಾವ ರಿೋತಿ ಆಗಿರಬಹುದ್ಯ ಎೆಂದ್ಯ 

ಸಮಾಜಶಸು ಿಜ್ಞರೇ ಅಧಯ ಯನ ಮಾಡಬೇಕು.  ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭಯ ಗಳನ್ನನ  ಕಡದೇ 

ಅಲ್ಲಲ ರತಕಕ ೆಂಥವರನ್ನನ  ದ್ಯಬಗಳಕೆ ಮಾಡಿಕಳಳ ತಕಕ ೆಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆದ್ಧದ್ದ.    

ಬಳ್ಳಳ ರಿ ಜೈಲ್ಲನಲ್ಲಲ  ಒೆಂದ್ಯ ಬ್ದರಿ ತ್ತತ್ತಗ ಪ್ರಿಸಿಿ ತಿ ಇತ್ತು . ಅದ್ಯ ನನಗೆ ನೆನಪಿದ್ದ. 

ರಾಜಕೋಯ ಖೈದ್ಧಗಳನ್ನನ  ಹೊಡೆಯುವುದ್ಕೆಕ  ಅಲ್ಲಲ ರತಕಕ ೆಂಥ ಜೋವಾವಧಿ ಖೈದ್ಧಗಳನ್ನನ  

ಉಪ್ಯೋಗಿಸಿಕಳುಳ ತಾು ರೆ. ಬಳ್ಳಳ ರಿ ಜೈಲ್ಲನಲ್ಲಲ  ಮಾಜ ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ್ಳದ್ ಮಾನಯ  

ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನವರು ಹೊಡೆತ ತಿೆಂದ್ಧದಿ್ರು.  ಖೈದ್ಧಗಳ ಮೇಲೆ ಖೈದ್ಧಗಳನ್ನನ  ಬಿಡುವ 

ಪೊಲ್ಲೋಸ್ನವರು ಇದಿಾರೆ.  ಜೋವಾವಧಿ ಶ್ಕೆಷ ಗೆ ಒಳಗ್ರಗಿ ಜೈಲ್ಲನಳಗಡೆ ಇರುತಾು ರಲ್ಯಲ , 

ಅವರಿಗೆ ಖೈದ್ಧಗಳನ್ನನ  ಗ್ರಡ್ಗಗಳ ಟೈಪ್್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತಾು ರೆ.  ಗೃಹ್ ಸಚಿವರಾದ್ ಮಾನಯ  

ಅರಗ ಜ್ಞಾ ನೇೆಂದ್ರ ರವರು ಒಮ್ಮಮ  ಜೈಲ್ಲನಳಗಡೆ ಹೊೋಗಿ ನೋಡಿಕೆಂಡು ಬರಬೇಕು. ಬರಿೋ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವವರಣೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇರಬ್ದರದ್ಯ.  ಅವರ ವವರಣೆ ಅಗತಯ ವೂ ಇದ್ದ. 

ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಲ  ಏನ್ನ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ನೋಡಿ. ಸ್ವನ ನಕೆಕ  ಏನ್ನ ವಯ ವಸಿೆ  ಇರುತು ದ್ದ, 

ಶೌಚ್ಕೆಕ  ಏನ್ನ ವಯ ವಸಿೆ  ಇರುತು ದ್ದ, ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟಟ  ದ್ಧನಗಳಿಗಮ್ಮಮ  ಸ್ವನ ನ ಮಾಡಲು ಸೋಪ್್ 

ಕಡುತಾು ರೆ.  ಇೆಂತಹ್ ಸಣಣ  ಸಣಣ  ಅೆಂಶ್ಗಳನ್ನನ  ಸಹ್ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಖೈದ್ಧಗಳನ್ನನ  

ಮೃಗಗಳ ರಿೋತಿ ಇರಿಸಿಕಳುಳ ತಾು ರೆ. ಅದೇ  ಹ್ಣಕಾಸಿನ ಬಲ ಇದಿ್ವರು, ರೌಡಿ ಇದಿ್ವರಾದ್ರೆ 

ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಯಲ  ವಯ ವಸಿೆ  ಇದ್ದ.  ಆಗ್ರಗ ರೈಡ್ ಗಳ್ಳದಾಗ ಮಬೈಲ್ಗಳು ಸಿಗುತು ವ.  ಆ ರಿೋತಿ 

ಮಬೈಲ್ ಸಿಕಾಕ ಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಜೈಲ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು suspend ಆಗಿದಿಾರೆಯೇ?  

ಆಯುಧಗಳು ಸಿಕಕ ವ ಎೆಂದ್ಯ ಪ್ತಿರ ಕೆಗಳಲ್ಲಲ  ವರದ್ಧಗಳ್ಳಗಿವ.  ಆ ಆಯುಧಗಳು ಜೈಲ್ಲನಳಗೆ 

ಹೇಗೆ ಹೊೋಯಿತ್ತ? ಜೈಲ್ಲನಳಗೆ ಒಬಬ  ಖೈದ್ಧ ಹೊೋಗುವಾಗ ಅವನ ಬಟೆಟ ಯನೆನ ಲ್ಯಲ  ಬಿಚಿಚ  

ಮೈಮೇಲ್ಲರುವ ನಾಲುಕ  ಮರ್ಚಚ  ಗುತ್ತಗಗಳನೆನ ಲ್ಯಲ  ಮಾಕ್ಗ ಮಾಡಿಕಳುಳ ತಾು ರೆ.  ಖೈದ್ಧಗಳ 

ಒರಿಜನಲ್ ಬಟೆಟ ಯನೆನ ೋ ಬಿಚಿಚ ಟ್ಟಟ ರುತಾು ರೆ.  Except under trial ನವರಿಗೆ ಮಾತರ  civil dress 

ಬಿಡುತಾು ರೆ.  ಅವನ ಎಲ್ಯಲ  ಬಟೆಟ ಗಳನ್ನನ  ಬಿಚಿಚ  ಒಳಗೆ ಕರೆದ್ಯಕೆಂಡಿರುತಾು ರೆ.  ಹಾಗ್ರದ್ರೆ 

ಅಲ್ಲಲ ಗೆ ಆಯುಧಗಳು ಹೇಗೆ ಬಂದ್ವು, ಮಬೈಲ್ ಹೇಗೆ ಬಂತ್ತ?  ಜೈಲ್ಲನಳಗೆ ಗ್ರೆಂಜ್ಞವನ್ನನ  
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ಸಪ್ಲ ೈ ಮಾಡುವವರು ಯಾರು?  ಮತೆು  ಬಿೋಡಿ, ಸಿಗರೇಟ್ ಚ್ಪ್ಲ ಇರುವಂಥವರಿಗೆ ಅದ್ನ್ನನ  

ಸಪ್ಲ ೈ ಮಾಡುವವರು ಯಾರು?  ಕುಡಿಯುವ ಅಭಾಯ ಸ ಇದಿ್ವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಲ  ಹೆೆಂಡವನ್ನನ  ಸಪ್ಲ ೈ 

ಮಾಡುತಿು ರುವವರು ಯಾರು? ಹೊರಗಡೆ ಏನೇನ್ನ ಸಿಗುತು ದ್ದಯೋ ಅದ್ದಲಲ ವೂ ಒಳಗಡೆ 

ಸಿಗುತಿು ದ್ದ.  ಇದ್ನ್ನನ  ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದ್ಯ ಹೇಗೆ? ಅೆಂಥವರ ಕೈಯಿೆಂದ್ ಖೈದ್ಧಗಳ 

ಬದ್ಲ್ಯವಣೆಯಾಗುತು ದ್ದೆಂದ್ಯ ನಂಬುವುದ್ಕೆಕ  ಸವ ಲಪ  ಕಷ್ಟ ಸ್ವಧಯ . ಅಲ್ಲಲ  ಭರ ಷ್ಟಟ ಚರವನ್ನನ  

ನಿಯಂತಿರ ಸಲೇಬೇಕು. ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ ಬಗೆೆ  ಅತಯ ೆಂತ ಕೇರ್್ ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ಬೇಕು, 

ಕಾಳಜಯಿೆಂದ್ ಗಮನಿಸಿಕಳಳ ಬೇಕು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೈಗ್ರರಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಖಾಸಗಿಯವರು 

ಹೇಗೆ investment ಮಾಡುತಾು ರೋ; ನಮಮ  ಸಕಾಗರಿ ಕೈಗ್ರರಿಕೆಗಳ್ಳದ್ ಎೆಂಪಿಎೆಂ, 

ವ.ಐ.ಎಸ್.ಎಲ್. ನಿೆಂದ್ ಹಿಡಿದ್ಯ, ಸ್ವಯ ೆಂಡಲ್ ಆಯಿಲ್ ಫಾಯ ಕಟ ರಿಯವರೆಗೆ; ನಮಮ  plywood 

industries, NGEF ವರೆಗೆ ನೋಡಿದಿ್ದ ೋನೆ. ಆ ರಿೋತಿ ಜೈಲ್ಲನಳಗಿರುವಂಥ ಕೈಗ್ರರಿಕೆ 

ಆಗಬ್ದರದ್ಯ.  ಅಲ್ಲಲ  Investment ಎಷ್ಟಟ ?  ಅದ್ರ turn over ಎಷ್ಟಟ ? ಅದ್ರ ಲ್ಯಭ ಹೇಗೆ 

ಆಗುತು ದ್ದೆಂದ್ಯ ನೋಡಬೇಕಲಲ ವ? ಸಕಾಗರ ನಡೆಸತಕಕ ೆಂಥ ಎಲ್ಯಲ  ಕೈಗ್ರರಿಕೆಗಳು 

ಮುಚಿಚ ಹೊೋಗುತಿು ವ. ಖಾಸಗಿಯವರು ನಡೆಸತಕಕ ೆಂಥ ಕೈಗ್ರರಿಕೆಗಳು ಮಾತರ  ಮೇಲೆ ಬರುತಿು ವ.  

ನಮಮ  ರಾಜಯ ದ್ಲ್ಲಲ ರತಕಕ ೆಂಥ ಒೆಂದೇ ಒೆಂದ್ಯ sandal oil factory run ಆಗಲ್ಲಲಲ . 

ಸರ್್.ಎೆಂ.ವಶೆವ ೋಶ್ವ ರಯಯ ನವರು ಸಿ್ವಪ್ನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಎೆಂಪಿಎೆಂ ಕಾಗದ್ ಕಾಖಾಗನೆ, 

ವಐಎಸ್ಎಲ್ ರನ್ ಆಗಲ್ಲಲಲ . ನಾವು ಮುಚಿಚ ರತಕಕ ೆಂಥ ಕಾಖಾಗನೆಗಳ ಬಗೆೆ  ಪ್ರ ತಿನಿತಯ  

ಮಾತನಾಡುತು ಲೇ ಇದಿ್ದ ೋವ.  ಹೊರಗಿನ ಜಗತಿು ನ ಕಣಿಣ ಗೆ ಕಾಣುವ ಕೈಗ್ರರಿಕೆಗಳೇ ನಷ್ಟ ಕೆಕ  

ಒಳಗ್ರಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಳಗಿದಿ್  ಕೈಗ್ರರಿಕೆಗಳನ್ನನ  supervision ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರರ ಮಾಣಿಕರ 

ಅವಶ್ಯ ಕತೆ ಇದ್ದ. ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನನ  ಕಲ್ಲಸಿಕಡಿ.  ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ಬಿನಾನ ಭಿಪ್ರರ ಯಗಳಿಲಲ . 

ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನ್ನ ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಸೆೆಂಟ್ರ ಲ್ ಜೈಲ್ಲನಲ್ಲಲ ದಿಾ ಗ, ನಾನ್ನ ಒೆಂದ್ಯ ಅದ್ಯಭ ತವಾದ್ 

ವಾಲ್ಲಬ್ದಲ್ ಟ್ಟೋೆಂ ನೋಡಿದಿ್ದನ್ನ. ಅವತಿು ನ ಕಾಲಕೆಕ  ಜೈಲ್ಲನಳಗೆ ಇದಿ್ ದಿ್ಯ  ಬಹುಶಃ ಬ್ಸಟ ್ 

ಟ್ಟೋೆಂ ಎೆಂದ್ಯ ಕಾಣುತು ದ್ದ.  ಆ ರಿೋತಿಯ ಕರ ೋಡಾ ಪ್ಟಗಳು ನಾನಾ ಕಾರಣಕಾಕ ಗಿ ಬಂದ್ಧದಿಾರೆ.  

ಆ ಜೈಲ್ಲನಲ್ಲಲ ರತಕಕ ೆಂಥ ಖೈದ್ಧಗಳನ್ನನ  ವಷ್ಗಕೆಕ  ಒೆಂದ್ದರಡು ಬ್ದರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಂಡಗಳ 

ಜೊತೆಗೆ ಸಪ ಧ್ಯಗಗೆ ಬಿಡಿ. ಅವರು ವಾಲ್ಲಬ್ದಲ್ ಪ್ಲ ೋಯರ್್ ಇದಿ್ ರೆ, ವಾಲ್ಲಬ್ದಲ್ ಆಡಲ್ಲ. ಬೇರೆ 

ಆಟ್ಗಳು ಗತಿು ರತಕಕ ೆಂಥವರ ಜೊತೆಗೂಡುವಂತಾಗಲ್ಲ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಜಲ್ಯಲ  

ಜೈಲುಗಳಿೆಂದ್ ಬೇರೆ ಜೈಲುಗಳಿಗೆ ವಗ್ರಗವಣೆಯಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರಿೋತಿ 

ನಡೆಯುತು ದ್ದೆಂದ್ಯ ನನಗೆ ಗತಿು ದ್ದ. ವಗ್ರಗವಣೆ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕರೆದ್ಯಕೆಂಡು 

ಹೊೋಗತಕಕ ೆಂಥವರಿಗೆ ದ್ಯಡುಡ  ಕಡಬೇಕು.  ಆ ರಿೋತಿ ಕರೆದ್ಯಕೆಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಮಾತರ  ಜೊತೆಗೆ 
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ಇರತಕಕ ೆಂಥ ಪೊಲ್ಲೋಸ್ನವರು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೊೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಲ  ಖೈದ್ಧ ಹೆೆಂಡತಿ ಮಕಕ ಳ 

ಜೊತೆ ಕುಳಿತ್ತಕೆಂಡು ತಿೆಂಡಿ, ಊಟ್ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಬಿಡುತಾು ನೆ. ಕೋಟ್ಗನಿೆಂದ್ 

ಕರೆದ್ಯಕೆಂಡು ಬಂದ್ರೆ, ಮಧ್ಯಯ  ಕೋಟ್ಗ ಮುಗಿದ್ ನಂತರ ಅಥವಾ  ಬೇಗ ಮುಗಿದ್ರೆ 

ಒೆಂದ್ಯ ಗಂಟೆ ಹೊರಗಡೆ ಕುಳಿತ್ತಕೆಂಡು ತನನ  ಸಂಸ್ವರದ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಲು 

ಬಿಡುತಾು ನೆ. ಜೈಲು ಪೊಲ್ಲೋಸ್ನ್ನನ  ರ್ಚನಾನ ಗಿ ನೋಡಿಕೆಂಡರೆ  ಬೇರೆಯದಿ್ ಕೆಕ ಲ್ಯಲ   ಅವಕಾಶ್ 

ಮಾಡಿಕಡುತಾು ನೆ.  

(ಮಂದ್ಯ...) 

(827)20.9.2021/6.10/ಎಂ.ಎಂ-ಬ್ಬ.ಎನ.ಎಸ್  

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಆಯನೂರು ಮಂಜುರ್ನಥ (ಮಂದ್ಯ):-  

ಖಂಡಿತ ಬದ್ಲ್ಯಗಲೇಬೇಕು.  ಖೈದ್ಧಗಳ ಮನೋವಕಾಸ ಹೇಗೆ ಆಗಬೇಕೋ ನಮಮ  

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನೋ ಪ್ರಿವತಗನೆ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ.  ಅವರು 

ಪ್ರಿವತಗನೆಯಾದ್ರೆ ಮಾತರ  ಇವಲಲ ವೂ ಸರಿಯಾಗುತು ದ್ದ.  ಆ ಹಿನೆನ ಲೆಯಲ್ಲಲ  ತಾವು 

ಮಾಡುತಿು ರುವಂತಹ್ ಈ ಪ್ರ ಯತನ  ಯಶ್ಸಿವ ಯಾಗಲ್ಲ.  ನಾನೇನ್ನ ಕರ ಮಿನಲ್ ಖೈದ್ಧಯಾಗದೇ 

ಒಳಗೆ ಹೊೋಗಿ ಒಬಬ  ಸಿವಲ್ ಖೈದ್ಧ ರಿೋತಿ ಇದಿ್ವನೇ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನನ  ನೋಡಿದಿ್ದ ೋನೆ.  

ಜೈಲ್ಲನಳಗೆ ಒೆಂದ್ಯ ಕಾಯ ೆಂಟ್ಟೋನ್ ಇರುತು ದ್ದ.  ಅದ್ರಲ್ಲಲ  ಏನ್ನ ವಯ ವಸಿೆ  ಇದ್ದಯೆಂದ್ಯ ನೋಡಿ.  

ಅಲ್ಲಲ  ಏನ್ನ ಇಟ್ಟಟ ರುತಾು ರೆ?  ಅವನ್ನ ದ್ಯಡಿದ್ ದ್ಯಡಿಡ ನಲ್ಲಲ  ತಿನ್ನನ ವುದ್ಕಾಕ ದ್ರೂ ಒೆಂದ್ಯ 

ವಯ ವಸಿೆ  ಇರಬೇಕಲಲ ವೇ? ನಿೋವು ಕೂಲ್ಲ ಕಡುತಿು ೋರಿ, ಅದ್ಯ ಅವನ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗುತು ದ್ದ.  

ಅಲಲ ೆಂದ್ಯ ಕಾಯ ೆಂಟ್ಟೋನ್ ಇರುತು ದ್ದ.  ಅಕಸ್ವಮ ತ್ ಅವನ್ನ ಬಯಸಿದಿ್ನ್ನನ  ಬಿಸೆಕ ಟ್ 

ತಿನ್ನನ ತಾು ನೋ, ಇನನ ೆಂದ್ಯ ತಿನ್ನನ ತಾು ನೋ ಏನೋ ಮಾಡುತಾು ನೆ.  ಏನೋ ಅಲ್ಲಲ  

ಲಭಯ ವರುವ; ಚ್ಪ್ಲ, ಆಸೆ ಇರುತು ದ್ಲ್ಯಲ , ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಹ್ಣವನ್ನನ  

ತೆಗೆದ್ಯಕೆಂಡು ಬರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಲ ರುವವರಗೆ ಅವನ್ನ ಮನ್ನಷ್ಯ ನಾಗಿ ಇರಬೇಕೋ ಬೇಡವೊೋ? 

ನಾನ್ನ ದ್ಯಡಿದ್ ದ್ಯಡಡ ನ್ನನ  ನಿಮಮ ದೇ ಜೈಲ್ಲನಳಗೆ ಖ್ಚುಗ ಮಾಡಿಕಳುಳ ವುದ್ಕೆಕ  

ಅವಕಾಶ್ವದಿ್ ರೆ ಒಳೆಳ ಯ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಲ  ಅವಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕಡಿ.  ಆ ರಿೋತಿ ಎಲ್ಯಲ  

ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನನ  ನಾವು ಉಡುವ ಬಟೆಟ , ತ್ತಡುಗೆಗಳಿೆಂದ್ ಹಿಡಿದ್ಯ ಎಲ್ಯಲ  ವಷ್ಯಗಳಲುಲ  

ಕೂಡ ಸಮಗರ  ಅಧಯ ಯನವನ್ನನ  ಮಾಡಿ  ಇದ್ಕಕ ೋಸಕ ರ ಒೆಂದ್ಯ ತಂಡವನ್ನನ  ಕರೆದ್ಯಕೆಂಡು 

ಬನಿನ .  ಇದ್ನ್ನನ  ಜೈಲ್ಲನಲ್ಲಲ  Judicial Custody ಎೆಂದ್ಯ ಕರೆಯುತಾು ರೆ.  ಜೈಲು ಇವರ ಕೈಯಲ್ಲಲ  
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ಇರುವುದ್ಧಲಲ . ಅದ್ಯ ನಾಯ ಯಾಧಿೋಶ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಲ ರುತು ದ್ದ.  ಸಜೆ ಆಗಿಯೋ, ಸಜೆ ಆಗದ್ದಯೋ 

ನಾಯ ಯಾೆಂಗ ಬಂಧನಕೆಕ  ಆಗಿರುವುದ್ಯ ನಾಯ ಯಾೆಂಗ ಬಂಧನ. ನಾಯ ಯಾೆಂಗ ಬಂಧನದ್ಲ್ಲಲ  

ನಾಯ ಯ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ ಒೆಂದ್ಯ ಅೆಂಗದ್ಲ್ಲಲ  ಅವಯ ವಸಿೆ ಗಳನ್ನನ  ತ್ತಡೆದ್ಯ ಹಾಕುವ ಪ್ರ ಯತನ  

ಮಾಡಿದ್ ಈ ಸಕಾಗರಕೆಕ  ಮತ್ತು  ಗೃಹ್ ಮಂತಿರ ಗಳಿಗೆ ನಾನ್ನ ಅತಯ ೆಂತ ಅಭಿನಂದ್ನೆಗಳನ್ನನ  

ಸಲ್ಲಲ ಸುತೆು ೋನೆ.  ಇದ್ರ ಮಧ್ಯಯ   ಅಲಪ ಸವ ಲಪ  ಹೇಳುವುದ್ಕೆಕ  ನಾನ್ನ ಪ್ರ ಯತನ  ಮಾಡಿದಿ್ದ ೋನೆ.  

ಬಹ್ಳ ದ್ಧೋಘಗವಾಗಿ ಹೊೋಗುವಂತಹ್ದಿ್ಲಲ , ನಾನ್ನ ಹೇಳಿದಂತಹ್ ಅೆಂಶ್ಗಳಲ್ಲಲ  

ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ ಬಗೆೆ  ಮತ್ತು  ಆೆಂತರಿಕ ಭರ ಷ್ಟಟ ಚರದ್ ಬಗೆೆ  ಬಹ್ಳ 

ಗಂಭಿೋರವಾಗಿ ಮಾಡಿದಿ್ದ ೋನೆ. ಹೆಚುಚ  ವವರಗಳಿಗೆ ಹೊೋಗುವುದ್ಯ ಸೂಕು ವಲಲ .  ಅದ್ನ್ನನ  

ಗಮನಿಸಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ವನಂತಿ ಮಾಡಿಕೆಂಡು ನನನ  ಮಾತ್ತಗಳನ್ನನ  ಮುಕಾು ಯ ಮಾಡುತೆು ೋನೆ, 

ಧನಯ ವಾದ್ಗಳು.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈಗ ಮಾನಯ  ಅಪ್ರಪ ಜಗೌಡರು.   ಎಲಲ ರೂ ಸವ ಲಪ  ಬೇಗ ಬೇಗ 

ಮಾತನಾಡಬೇಕು.  

ಶಿರ ೋ ನಸಿೋರ  ಅಹಮದ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, . . .  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನಿಮಗೂ ಅವಕಾಶ್ ಕಡುತೆು ೋನೆ. ಪ್ರಳಿ ಪ್ರ ಕಾರ ಬರುತಿು ದಿ್ದ ೋನೆ.  

ಶಿರ ೋ ನಸಿೋರ  ಅಹಮದ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಿೋವು ನಾಲೆಕ ೈದ್ಯ ಜನ 

ಜೆ.ಡಿ(ಎಸ) ಪ್ಕ್ಷದ್ ಸದ್ಸಯ ರುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ್ ಕಟ್ಟಟ ದಿ್ಧ ೋರಿ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಹಾಗಲಲ , ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಲ  ಯಾಯಾಗರು ಕೈ ಎತಿು ದಿಾರೆ ಅವರ 

ಹೆಸರನ್ನನ  ಪ್ರಳಿ ಪ್ರ ಕಾರ ಬರೆದ್ಯಕೆಂಡಿದಿ್ದ ೋನೆ.  ಅದ್ರಂತೆ ಕರೆಯುತೆು ೋನೆ. ಜೆ.ಡಿ(ಎಸ), 

ಕಾೆಂಗೆರ ಸ್ ಎೆಂದ್ಯ ಅಲಲ .  

ಶಿರ ೋ ನಸಿೋರ  ಅಹಮದ:- ನಮಗೂ ಅವಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕು. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನಿೋವು ಯಾವಾಗ ಕೈ ಎತಿು ದಿ್ಧ ೋರಿ ಆಗ ನಿಮಮ  ಹೆಸರನ್ನನ  

ಬರೆದ್ಯಕೆಂಡಿದಿ್ದ ೋನೆ. 

 ಶಿರ ೋ ಎನ. ಅಪ್ಪ ಜಿಗೌಡ(ಸೆ ಳಿೋಯ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 2021ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನ ಕನಾಗಟ್ಕ ಬಂದ್ಧೋಖಾನೆ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮಂಡಳಿ 

ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ನಾನ್ನ ಸ್ವವ ಗತ ಮಾಡುತೆು ೋನೆ.  ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ಆಯನೂರು 
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ಮಂಜುನಾಥ್ರವರು ದಡಡ  ಚ್ರ್ಚಗಯ ರಿೋತಿ ಈ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ 

ಬಿಚಿಚ ಟ್ಟಟ ದಿಾ ರೆ.  ನಾನ್ನ ಜ್ಞಸಿು  ಚ್ರ್ಚಗ ಮಾಡಲು ಹೊೋಗದೇ ಈ ಸುೆಂದ್ರವಾದ್ 

ವಧಾನಸೌಧವನ್ನನ  ಆಗಿನ ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಯಾಗಿದಿ್  ಶ್ರ ೋ ಕೆೆಂಗಲ್ ಹ್ನ್ನಮಂತಯಯ ನವರು 

ಯಾಯಾಗರು ಬಂದ್ಧಗಳ್ಳಗಿದಿ್ರು, ಖೈದ್ಧಗಳ್ಳಗಿದಿ್ರು ಅೆಂತಹ್ವರಿೆಂದ್ ನಾಲುಕ  ಕೋಟ್ಟ 

ರೂಪ್ರಯಿಗಳ ಹ್ಣದ್ಲ್ಲಲ  ಯಾಯಾಗರು ಕಲುಲ  ಹೊಡೆಯುವವರಿದಿ್ರು, ಗ್ರರೆ ಕೆಲಸದ್ಲ್ಲಲ  

ನಿಪುಣರಾಗಿದಿ್ರು ಅೆಂತಹ್ ಎಲ್ಯಲ  ಖೈದ್ಧಗಳನ್ನನ  ಒಟಟ ಗೂಡಿಸಿ ಇೆಂತಹ್ ಸುೆಂದ್ರವಾದ್ 

ವಧಾನಸೌಧವನ್ನನ  ಕಟ್ಟಟ ಸಿದಂತಹ್ ಪುಣಾಯ ತಮ ರು ಶ್ರ ೋ ಕೆೆಂಗಲ್ ಹ್ನ್ನಮಂತಯಯ ನವರು.  ಆ 

ಖೈದ್ಧಗಳಲ್ಲಲ  ಕೂಡ ಎೆಂತೆೆಂತಹ್ ಸಿಕ ಲ್ ಇತ್ತು , ಗ್ರರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು, ಕಲುಲ  ಕೆತು ನೆ 

ಮಾಡುವಂತಹ್ವರನ್ನನ  ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಸೌಧವನ್ನನ  ಕಟ್ಟಟ ಸಿದಿಾರೆ.  ಅೆಂತಹ್ ಪ್ರ ಯತನ  

ಮಾಡಿದ್ ನಂತರ ಈಗಿನ ಗೃಹ್ ಸಚಿವರಾದ್ ಶ್ರ ೋ ಅರಗ ಜ್ಞಾ ನೇೆಂದ್ರ ರವರು ಖೈದ್ಧಗಳ ಮನೋ 

ಪ್ರಿವತಗನೆಗೆ ಸಮಗರ ವಾಗಿ ತಿದಿ್ಯಪ್ಡಿ ತರಲು ಹೊರಟ್ಟದಿಾರೆ.  ಬಹುಶಃ 

ಉದಿ್ದ ೋಶ್ಪೂವಗಕವಾಗಿ ಖೈದ್ಧಗಳ್ಳಗುವ ಮನಸುಸ  ಯಾರಿಗೂ ಇರುವುದ್ಧಲಲ .  ಪ್ರಿಸಿಿ ತಿಯ 

ಕೈಗೆಂಬ್ಯಾಗಿ ಯಾವಾಯ ವುದೋ ಕಾರಣಕೆಕ  ಕೆಲವರು ಖೈದ್ಧಗಳ್ಳಗಿದಿಾರೆ.  ಅೆಂತಹ್ 

ಖೈದ್ಧಗಳು ಬಹ್ಳ ಕಂಪೂಯ ಟ್ರ್್ ಜ್ಞಾ ನದ್ಧೆಂದ್ ಹಿಡಿದ್ಯ, ವಾಯ ಪ್ರರಿಗಳಿೆಂದ್ ಹಿಡಿದ್ಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ 

ಕೆಲಸದ್ಲ್ಲಲ  ಪ್ರಿಣಿತರಾಗಿರುತಾು ರೆ.  ಅೆಂತಹ್ ವಯ ಕು ಗಳು ಜೈಲ್ಲಗೆ ಹೊೋದ್ರೆ ಇಡಿೋ ಅವರ 

ಸಂಸ್ವರ ಬಿೋದ್ಧಗೆ ಬಿೋಳುತು ದ್ದ.  ಅದ್ಕೆಕ  ಮಾನಯ  ಗೃಹ್ ಸಚಿವರು ಯಾಯಾಗರು ಯಾವಾಯ ವ 

ವಷ್ಯದ್ಲ್ಲಲ  ಪ್ರಿಣಿತರಿದಿಾರೆ, ಕೆಲವರು ತ್ತೋಟ್ಗ್ರರಿಕೆ, ಕೃಷ್, ಕೋಳಿಸ್ವಕಾಣಿಕೆ 

ಇರಬಹುದ್ಯ, ಕಂಪೂಯ ಟ್ರ್್ ಜ್ಞಾ ನವುಳಳ ವರಿರಬಹುದ್ಯ ಅಥವಾ ಹೊಲ್ಲಗೆ ಕೆಲಸ 

ಇರಬಹುದ್ಯ ಅಥವಾ ಡೈಮಂಡ ಮತ್ತು  ಚಿನನ ದ್ ಕೆಲಸದ್ಲ್ಲಲ  ಪ್ರಿಣಿತರಿರಬಹುದ್ಯ 

ಎಲಲ ರನೂನ  ಒಟಟ ಗೂಡಿಸಿ ಅವರ ಮನ ಪ್ರಿವತಗನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಮುಖಾೆಂತರ 

ಜೈಲ್ಲನಲ್ಲಲ ರುವವರಿಗೂ ಕೂಡ ಉತು ಮವಾದ್ ಅವಕಾಶ್ ಕಟಟ  ಆದಾಯವನ್ನನ  

ಕಡುವಂತಹ್ ಮೂಲವಾಗುತು ದ್ದ ಎನ್ನನ ವ ಸದ್ಯದಿ್ದ ೋಶ್ದ್ಧೆಂದ್ ಈ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  

ತಂದ್ಧದಿಾರೆ.  ಅದ್ಯ ಬಹ್ಳ ಒಳೆಳ ಯ ಕೆಲಸ.  ನನನ  ಮೂಲಭೂತ ಮನವಯೇನೆೆಂದ್ರೆ, 

ಮಾನಯ  ಗೃಹ್ ಸಚಿವರು ಅವರ ವವರಣೆಯಲ್ಲಲ  ಹೇಳುತಿು ದಿ್ರು, ಕಾಮಿಗಕ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯ ರಿೋತಿ 

ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕಡಬೇಕಾದ್ ಪ್ದಿ್ ತಿಯನ್ನನ  ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ.  ಕುಟೆಂಬದ್ 

ಯಜಮಾನನನೆನ ೋ ಅವಲಂಬಿತರಾದ್ವರು ಜೈಲ್ಲಗೆ ಹೊೋದಾಗ ಕನೆಯಲ್ಲಲ  ಅವರಿಗೆ ಹ್ಣ 

ಕಟ್ಟ ರೆ ಅಷ್ಟ ೆಂದ್ಯ ಉಪ್ಯೋಗವಾಗುವುದ್ಧಲಲ .  ಯಾಯಾಗರು ಯಾವ ಯಾವ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡುತಾು ರೆ, ಪ್ರಿಣಿತಿ ಇದ್ದ, ಅವರ ಸಂಬಳದ್ಲ್ಲಲ  ಕನಿಷ್ಠ  ಪ್ಕ್ಷ ಅಧಗದ್ಷ್ಟಟ  
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ಸಂಬಳವನಾನ ದ್ರೂ ಅವರ ಕುಟೆಂಬಕೆಕ  ಪ್ರ ತಿ ತಿೆಂಗಳು ಕಳುಹಿಸಿದ್ರೆ ಬಹ್ಳ 

ಒಳೆಳ ಯದಾಗುತು ದ್ದ. ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಮಾನಯ  ಗೃಹ್ ಸಚಿವರು ಗಮನ ಹ್ರಿಸಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ಹೇಳಿ, 

ಕನಾಗಟ್ಕ ಬಂದ್ಧೋಖಾನೆ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮಂಡಳಿ ವಧೇಯಕ ಬಹ್ಳ ಒಳೆಳ ಯ 

ವಧೇಯಕವಾಗಿದ್ದ.  ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒೆಂದೇ ಒೆಂದ್ಯ ಮಾತನ್ನನ  ಹೇಳಿ ನನನ  ಮಾತನ್ನನ  

ಮುಗಿಸುತೆು ೋನೆ.  ಇದ್ಕೆಕ ಲಲ ದ್ಕೂಕ  ಬಹ್ಳ ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ ಜ್ಞಗ ಬೇಕು.  ಜ್ಞಗಗಳೂ ಇಲಲ ದೇ 

ಸುಮಾರು 40-50 ವಷ್ಗದ್ ಹಿೆಂದ್ದ ಪ್ರರ ರಂಭವಾಗಿರುವ ಬಂದ್ಧೋಖಾನೆಗಳೆಲಲ ವೂ central place  

ನಲ್ಲಲ ದ್ದ.  ಆ ಬಂದ್ಧೋಖಾನೆಗಳು ಇರುವ ಜ್ಞಗಕೆಕ  ಬಹ್ಳ ದಡಡ  ಆದಾಯ ಇದ್ದ ಮತ್ತು  ಅವು 

ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವ ಜ್ಞಗಗಳ್ಳಗಿವ.  ಆ ಜ್ಞಗಗಳಲ್ಲಲ  ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಯೋಜನೆ 

ಮಾಡಿ ನಗರದ್ಧೆಂದ್ 10-15 ಕಲೋ ಮಿೋಟ್ರ್್ ಆರ್ಚ ಹೊೋದ್ರೆ ಪ್ರ ತಿಯೆಂದ್ಯ ಜಲೆಲ ಯಲೂಲ  

ಜ್ಞಗ ಸಿಗುತು ದ್ದ.  ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಲ ರುವ ಸೆೆಂಟ್ರ ಲ್ ಜೈಲ್ ಬಹ್ಳ ಚಿಕಕ ದಾಗಿತ್ತು .  ಈಗ ಪ್ರಪ್ಪ ನ 

ಅಗರ ಹಾರ ಜೈಲನ್ನನ  ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಅಲೂಲ   ಕೂಡ ಜ್ಞಗ ಕಡಿಮ್ಮಯಾಗುತಿು ದ್ದ.  ಅದೇ ರಿೋತಿ 

ಇಡಿೋ ರಾಜಯ ದ್ಲ್ಲಲ  ಎಲೆಲ ಲ್ಲಲ  ಜೈಲುಗಳಿವ, ಅಲ್ಲಲ  ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭಯ ಗಳನ್ನನ  ಕಡಲು 

ಕಷ್ಟ ವಾಗುತಿು ದ್ದ ಆ ಜೈಲುಗಳನ್ನನ  ಸುಮಾರು 10 ರಿೆಂದ್ 15 ಕಲೋ ಮಿೋಟ್ರ್್ ನಗರದ್ಧೆಂದ್ 

ಆರ್ಚ ಹೊೋದ್ರೆ ತಾವು ಮನಸಿಸ ನಲ್ಲಲ  ಏನೇನ್ನ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ಆಶ್ಯ ಇದ್ದ, ಆ ಆಶ್ಯಗಳು 

ಈಡೇರುವುದ್ಕೆಕ  ಅವಕಾಶ್ವಾಗುತು ದ್ದೆಂದ್ಯ ಹೇಳಿ, ನಾನ್ನ ತ್ತೆಂಬು ಮನಸಿಸ ನಿೆಂದ್ ಈ 

ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಸ್ವವ ಗತ ಮಾಡುತೆು ೋನೆ.  

 ಶಿರ ೋ ನಸಿೋರ  ಅಹಮದ(ವಿಧಾನಸಭೆಯಂದ ಚುರ್ನಯತ್ರಾದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಕನಾಗಟ್ಕ ಬಂದ್ಧೋಖಾನೆ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮಂಡಳಿ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  

ಬ್ೆಂಬಲ್ಲಸುತಾು , ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನನ  ಕಡುವುದ್ಕೆಕ  ಇರ್ಚಛ  ಪ್ಡುತೆು ೋನೆ.  ಈಗ್ರಗಲೇ 

ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಚ್ರ್ಚಗಗಳ್ಳಗಿದ್ದ.  ಈ ಮಂಡಳಿಯ ex-officio Member ಗಳನ್ನನ  ಯಾಯಾಗರನ್ನನ  

ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ಪ್ಟ್ಟಟ ಯನ್ನನ  ಕಟ್ಟಟ ದಿ್ಧ ೋರಿ.  ಅದ್ರಲ್ಲಲ  ನೋಡಿದಾಗ Commissioner, 

textile sector ಅನ್ನನ  ಬಿಟ್ಟಟ ದಿ್ಧ ೋರಿ.  ಅದ್ನ್ನನ  ಮಾಡಿದ್ರೆ 15 ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಲ  ಯಾರಿಗ್ರದ್ರೂ 

ತರಬೇತಿ ಕಟಟ  ಮ್ಮಷ್ನ್ನಲ್ಲಲ  ಕೂರಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನನ ವ ಅವಕಾಶ್ textile sector ನಲ್ಲಲ ದ್ದ.  

ಅದ್ನ್ನನ  ಉಪ್ಯೋಗ ಮಾಡುವ ಇಲ್ಯಖ್ಯ ನಿಮಮ ಲ್ಲಲ ಯೇ ಇದ್ದ.  ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಸಮವಸು ಿ ಆದ್ರೂ 

ಆಗಬಹುದ್ಯ, ವದಾಯ ರ್ಥಗಗಳ ಸಮವಸು ಿವಾದ್ರೂ ಆಗಬಹುದ್ಯ.  ಅದ್ನ್ನನ  ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  

ಅವಕಾಶ್ವಾದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಲ  ಹೆಚಚ ಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದ್ಯ ಇರುವುದ್ಧಲಲ .  ಕೇವಲ 100 

ಜನರನಿನ ಟಟ ಕೆಂಡು ಬೇಕಾದಂತಹ್ machineries ಹಾಕಕೆಂಡರೆ ಸುಮಾರು ಒೆಂದ್ಯ 

ದ್ಧವಸಕೆಕ  1500 ಶ್ಟ್ಗ, ಪ್ರಯ ೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸಮವಸು ಿ ಆಗಿರಬಹುದ್ಯ ಅದ್ನ್ನನ  
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ಹೊಲ್ಲಯುವುದ್ಕೆಕ  ಅವಕಾಶ್ವಾಗುತು ದ್ದ.  ಇದ್ಕೆಕ  ಕೇವಲ 15 ದ್ಧವಸದ್ಲ್ಲಲ ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ 

ಕಡುವುದ್ಕೆಕ  ಮತ್ತು  ಮಷ್ನ್ನಲ್ಲಲ  ಕೂರಿಸುವುದ್ಕೆಕ  ಅವಕಾಶ್ ಆಗುತು ದ್ದ.  ಇದ್ಕೆಕ  ಒೆಂದ್ಯ 

ತಿೆಂಗಳು, ಎರಡು ತಿೆಂಗಳು ಅಥವಾ ಆರು ತಿೆಂಗಳ ತರಬೇತಿಯೇನೂ ಬೇಕಾಗಿಲಲ . Textile 

sector  ಅನ್ನನ  ಹಾಕದ್ರೆ ಆದ್ಷ್ಟಟ  ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದ ಅದ್ರ ಮುಖಾೆಂತರ ಅನ್ನಷ್ಟಟ ನ 

ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಅವಕಾಶ್ವಾಗುತು ದ್ದ ಎೆಂದ್ಯ ತಮಗೆಂದ್ಯ ಸಲಹೆ ಕಡುತೆು ೋನೆ.  ಇದ್ರ 

ಜೊತೆಯಲ್ಲಲ  ಈಗ್ರಗಲೇ ಮಾನಯ  ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ರವರು ಮತ್ತು  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  

ಸದ್ಸಯ ರು ಪ್ರ ಸ್ವು ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು human rights violation ಹೆಚಚ ಗಿ ಎಲ್ಯಲ ದ್ರೂ ಆಗುತು ದ್ದ 

ಎೆಂದ್ರೆ ಅದ್ಯ ಜೈಲ್ಲನಲ್ಲಲ  ಆಗುತು ದ್ದ.  ಅಲ್ಲಲ  habitual offenders ಯಾರಿದಿಾರೆ 

ಅವರದೆಂದ್ಯ kingdom ಆಗಿದ್ದ.  

(ಮುೆಂದ್ಯ) 

(828) 20-09-2021/ 06-20/ ಕೆಹೆಚ್-ಜಆರ್  

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ನಸಿೋರ  ಅಹಾ ದ  (ಮಂದ್ಯ):-  

ಅದ್ರಲ್ಲಲ  ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ತೆಗೆದ್ಯಕೆಂಡು ಹೊೋದ್ರೂ ಸಹ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ 

ಕಡಬೇಕು. ಹೊಸದಾಗಿ ಹೊೋಗುವವನ್ನ ಏನಾದ್ರೆಂದ್ಯ ತರಿಸಿದ್ರೂ ಸಹ್ ಅವನಿಗೆ 

ಒೆಂದ್ಯ ಪ್ರಯ ಕೇಟ್ ಕಡಬೇಕು. ಈ ರಿೋತಿ ನಡೆಯುತಿು ರುವಂತಹ್ದಿ್ಯ . ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತಮಗೆ 

ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದಯೋ, ಇಲಲ ವೊೋ ಗತಿು ಲಲ . Habitual offenders, ಅಲ್ಲಲ  ವಾಸ ಮಾಡುವಂತಹ್ 

prisoners ಯಾರಿದಿಾರೆ, ಅವರು ಹೊಸದಾಗಿ ಹೊೋಗುವವರನ್ನನ  ಹೊಡೆಯುತಾು ರೆ, 

ಬಡಿಯುತಾು ರೆ; ವಸೂಲ್ಲ ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಮನೆನ ಯ ದ್ಧವಸ ಒೆಂದ್ಯ ಘಟ್ನೆ ಆದಂತಹ್ 

ಸಂದ್ಭಗದ್ಲ್ಲಲ  ಸುಮಾರು 400 ಜನ ಅಲ್ಲಲ ದಿ್ರು. ಒೆಂದೇ dormitory ಯಲ್ಲಲ  140 ಜನ ಇದಿ್ರು. 

ಅಲ್ಲಲ  ಒೆಂದೇ ಶೌಚಲಯ ಇದ್ದ.  ಅವನ್ನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಸವ ಲಪ  ದ್ಯಡುಡ  ಕಳುಹಿಸಿ ಕಡಿ 

ಎೆಂದ್ಯ ಕೇಳುತಿು ದಿ್ . ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ಅವನ್ನ ಊಟ್ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಅಲಲ . ಅವನಿಗೆ ನಾನ್ನ 

ದ್ಯಡುಡ  ಕಡದೇ ಇದಿ್ ರೆ ಹೊಡೆಯುತಾು ರೆ. ನನಗೆ ಸವ ಲಪ  ದ್ಯಡುಡ  ಕಳುಹಿಸಿ ಎೆಂದ್ಯ ಫೋನ್ 

ಮಾಡಿ ಕೇಳುತಿು ರುವ ವಚರ ನಮಮ  ಕವಗೆ ಬಿದಿ್ಧ ದ್ದ. ಇದ್ನ್ನನ  ಸವ ಲಪ  ಸುಧಾರಣೆ 

ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ನಾನ್ನ ತಮಮ ಲ್ಲಲ  ಕೇಳಿಕಳುಳ ತಿು ದಿ್ದ ೋನೆ.  ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದ್ಯ 

ನಡೆಯುತಿು ರುವ ದಂಧ್ಯಯಾಗಿದ್ದ. ಇದ್ಯ ಯಾವ ಮಟ್ಟಟ ಗೆ ಹೊೋಗಿದ್ದ ಎೆಂದ್ರೆ, ಈಗ ಕೋಟ್ಗ 

Virtual Court ನಡೆಯುತಿು ದ್ದಯಲಲ ವೇ, ಅದ್ನ್ನನ  ನೋಡಿಕೆಂಡು ಕುಳಿತಿರುತಾು ರೆ. 



«¥À/20.09.2021/195 

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

ಅಷ್ಟ ೆಂದ್ಯ technological development prison ನಲ್ಲಲ  ಇದ್ದ. ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  

ಗಮನಕಡಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ತಮಮ ಲ್ಲಲ  ಕೇಳಿಕೆಂಡು ನಾನ್ನ ಈ ಎರಡು-ಮೂರು ಸಲಹೆಗಳನ್ನನ  

ಕಡುತಿು ದಿ್ದ ೋನೆ. ಧನಯ ವಾದ್ಗಳು. 

 ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಅರಗ 

ಜ್ಞಾ ನೇೆಂದ್ರ ರವರು ಗೃಹ್ ಸಚಿವರಾದ್ ಕೂಡಲೇ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಯಾರು ಸಲಹೆ ಕಟ್ಟ ರೋ 

ಏನೋ ಗತಿು ಲಲ .್“ಕನಾಗಟ್ಕ ಬಂಧಿಖಾನೆ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮಂಡಳಿ”್ವಧೇಯಕ, 2021 ಅನ್ನನ  

ತಂದ್ಧದಿಾರೆ. ಈಗ್ರಗಲೇ ರಾಜಯ ದ್ಲ್ಲಲ  ಜೈಲ್ಲನಲ್ಲಲ ರುವಂತಹ್ ಖೈದ್ಧಗಳಲ್ಲಲ  ಸುಧಾರಣೆ 

ತರಬೇಕೆನ್ನನ ವ ಒೆಂದ್ಯ ಒಳೆಳ ಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದ. ಸುಧಾರಣೆ ಎನ್ನನ ವುದ್ಯ ಬಹ್ಳ 

ಹಿೆಂದ್ಧನಿೆಂದ್ಲೂ ನಡೆಯುತಿು ದ್ದ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೆಚಿಚ ನ ಬದ್ಲ್ಯವಣೆ, ಸುಧಾರಣೆ ವಸ್ವು ರ 

ಮಾಡಬೇಕೆೆಂಬ ಒೆಂದ್ಯ ಸದ್ಯದಿ್ದ ೋಶ್ದ್ಧೆಂದ್ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಈ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  

ತಂದ್ಧದಿಾರೆ. ಆದ್ರೆ, ನಮಮ  ರಾಜಯ ದ್ಲ್ಲಲ ರುವಂತಹ್ ನಿಗಮ, ಮಂಡಳಿಗಳೆಲಲ ವುಗಳ ಪ್ರಿಸಿಿ ತಿ 

ತಮಗೆ ಗತಿು ದ್ದ. ಎಲ್ಯಲ  ನಿಗಮಗಳಿಗೂ ಹ್ಣಕಾಸಿನ ಕರತೆಯೇ ಬಹ್ಳಷ್ಟಟ  

ಸಮಸೆಯ ಯಾಗಿದ್ದ. ಈಗ ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯಲ್ಲಲ  ಬಂಧಿಖಾನೆಗೆ ಪ್ರ ತೆಯ ೋಕವಾಗಿ ಡಿ.ಜ., 

ಡಿ.ಜ.ಪಿ., ಎಲ್ಯಲ  ಹುದಿ್ದ ಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದಿಾರೆ. ಈಗ ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರುಗಳ್ಳದ್ ನಸಿೋರ್್ 

ಅಹ್ಮ ದ್ ಮತ್ತು  ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ರವರು ಪ್ರ ಸ್ವು ಪ್ ಮಾಡಿದಂತಹ್ ವಚರ ಬಹ್ಳ 

ಬಹ್ಳ ರ್ಚನಾನ ಗಿತ್ತು . ತಾವು ಖೈದ್ಧಗಳಿಗೆ ಸಂಪ್ನೂಮ ಲಗಳನ್ನನ  ಕಟಟ  ಅವರಿೆಂದ್ ಹೆಚುಚ  

ದ್ಯಡಿಮ್ಮ ಮಾಡಿಸಿ, ಅವರು ಹೊರಗೆ ಹೊೋಗುವಾಗ ಅವರು ಬದ್ಯಕುವುದ್ಕೆಕ  

ಸ್ವಧಯ ವಾಗುವಂತೆ ಆರ್ಥಗಕ ನೆರವು ಹೆಚಿಚ ನ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಲ  ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು  ನಮಮ ಲ್ಲಲ ರುವಂತಹ್ 

ಸಂಪ್ನೂಮ ಲಗಳನ್ನನ  ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೆಂಡು, ಹಾಗೆಯೇ ಅವರಲ್ಲಲ ರುವಂತಹ್ 

ಕೌಶ್ಲಯ ಗಳನ್ನನ  ಬಳಸಿಕೆಂಡು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚಿಚ ಗೆ ಉಪ್ಯೋಗ ಮಾಡುವಂತಹ್ದಿ್ಯ  

ಇದ್ರಲ್ಲಲ  ಇದ್ದ. ಆದ್ರೆ, ಇವತ್ತು  ಎಲ್ಯಲ  ಜೈಲುಗಳಲೂಲ  ಕೂಡ ದಡಡ  ಶ್ೋಷ್ಣೆ 

ನಡೆಯುತಿು ದ್ದ. ಈ ಜಗತಿು ನಲ್ಲಲ , ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಲ  ಬಡವರ ಮೇಲೆ, ದ್ಧೋನ-ದ್ಯಬಗಲರ ಮೇಲೆ ಏನ್ನ 

ಶ್ೋಷ್ಣೆ ನಡೆಯುತಿು ದ್ದ, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಜೈಲುಗಳಲೂಲ  ಕೂಡ ದ್ಯಬಗಲ ಖೈದ್ಧಗಳ ಮೇಲೆ 

ನಿರಂತರವಾದ್ ಶ್ೋಷ್ಣೆ ನಡೆಯುತಿು ದ್ದ. ಆ ಜೈಲ್ಲನಲ್ಲಲ ರುವ ಖೈದ್ಧಗಳಿಗೆ ಕಡುವಂತಹ್ 

ಊಟ್, ವಸತಿ, ಶೌಚಲಯ ಇದ್ಯ ಬಹ್ಳ ನರಕ ಸದೃಶ್ಯ ವಾಗಿದ್ದ. ಇದ್ಕೆಕ ಲ್ಯಲ  ರಾಜಯ  ಸಕಾಗರ 

ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಹ್ಣ ಖ್ಚುಗ ಮಾಡುತು ದ್ದ, ಹಾಗೆಯೇ ಹ್ಣವನ್ನನ  ಕಡುತು ದ್ದ. ಆದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಲ  ಕೆಲವು 

ಪ್ರರ ಮಾಣಿಕ ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದಿಾರೆ. ನಾನ್ನ ಅವರ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡುವುದೇ 

ಇಲಲ . ಆದ್ರೆ, ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಕೆಲವು ಜೈಲ್ಲನಲ್ಲಲ ರುವಂತಹ್ ಕೆಟ್ಟ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ 
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ಖೈದ್ಧಗಳಿಗೆ ಕಡುವುದ್ರಲೂಲ  ಕೂಡ ತಾವು ತೆಗೆದ್ಯಕೆಂಡು ತಿನ್ನನ ವಂತಹ್ ವಯ ವಸಿೆ  

ಅವಾಯ ಹ್ತವಾಗಿ ನಡೆಯುತಿು ದ್ದ. ಉದಾಹ್ರಣೆಗೆ ಇತಿು ೋರ್ಚಗೆ ಕೆಲವು ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ 

ಜೈಲ್ಲನಳಗೆ ಹೊೋಗಿ ತನಿಖ್ಯ ಮಾಡಿ, ವರದ್ಧಯನ್ನನ  ಕಟ್ಟಟ ರುವಂತಹ್ದಿ್ಯ  ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ 

ಪ್ತಿರ ಕೆಯಲ್ಲಲ  ಬಂದ್ಧರುವಂತಹ್ದಿ್ಯ  ಆಗಿದ್ದ. ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಲ  ಚ್ರ್ಚಗಯಾದಂತಹ್ ವಚರದ್ಲೂಲ  

ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒೆಂದ್ಯ ಸಮಸೆಯ  ಕನೆಗ್ರಣಲ್ಲಲಲ . ಆ ವರದ್ಧಯ ಪ್ರ ಕಾರ ಯಾರ ಮೇಲೂ 

ಕರ ಮ ಕೈಗಳಳ ಲ್ಲಲಲ . ಕಳೆದ್ ಹ್ತಾು ರು ವಷ್ಗಗಳಿೆಂದ್ ಇೆಂತಹ್ ವಚರಗಳನ್ನನ  ಹ್ತಾು ರು ಬ್ದರಿ 

ನೋಡಿದಿ್ದ ೋವ. ಈ ದ್ಧಸೆಯಲ್ಲಲ  ತಾವು ಅೆಂತಹ್ ವಚರದ್ ಬಗೆೆಯೂ ಕೂಡ ಖೈದ್ಧಗಳಿಗೆ ಏನ್ನ 

ಶ್ೋಷ್ಣೆಯಾಗುತಿು ದ್ದ, ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ಗಮನಕಡಬೇಕು. ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಾದ್ ನಸಿೋರ್್ 

ಅಹ್ಮ ದ್ರವರು ಹೇಳಿದ್ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಲ  ಒಬಬ ಬಬ ರು ದಡಡ  ಸ್ವಮಾರ ಜಯ ವನೆನ ೋ 

ಸಿ್ವಪಿಸಿಕೆಂಡಿದಿಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಲ ರುವಂತಹ್ ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ʼಸರ್್್̓ ಎೆಂದ್ಯ 

ಸೆಲೂಯ ಟ್ ಒಡೆಯುತಾು ರೆ. ಇೆಂತಹ್ ವಯ ವಸಿೆ ಗಳೆಲ್ಯಲ  ಇವ. ಅೆಂತಹ್ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಲ  ನಾವು ಎಷ್ಟಟ  

ನಿಗಮಗಳನ್ನನ  ಮಾಡಿ, ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ, ಏನೇ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕದ್ರೂ ಕೂಡ ಸುಧಾರಣೆ 

ಕಾಣುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗುವುದ್ಧಲಲ . ಆದಿ್ ರಿೆಂದ್, ದ್ಯಮಾಡಿ, ಜೈಲನ್ನನ  ಕಾಯುವುದ್ಕೆಕ , ನಿವಗಹ್ಣೆ 

ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಇರುವಂತಹ್ ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸವ ಲಪ  ಪ್ರರ ಮಾಣಿಕವಾಗಿ 

ಭದ್ರ ತೆಯಿೆಂದ್ ಕಾನೂನ್ನ ಚೌಕಟ್ಟಟ ನಲ್ಲಲ  ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲಲ ರುವಂತಹ್ 

ಖೈದ್ಧಗಳನ್ನನ  ಸುಧಾರಿಸಬಹುದ್ಯ. ಜೈಲ್ಲನಲ್ಲಲ ರುವ ಖೈದ್ಧಗಳ ಬಗೆೆ  ನಮಗೆಲಲ ರಿಗೂ ಗತಿು ದ್ದ. 

ಅಪ್ರಾಧಿ, ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ, ಇಬಬ ರು ಕೂಡ ಜೈಲ್ಲನಲ್ಲಲ  ಇರುತಾು ರೆ. ಮೈಸೂರು ಜೈಲ್ಲನಿೆಂದ್ 

ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಬಂದ್ವರನ್ನನ  ನಾನ್ನ ಪ್ರ ತಯ ಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡಿದಿ್ದ ೋನೆ. ಒೆಂದ್ಯ ಅಜು  

ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ನ ಹೇಳುತು ದ್ದ ಎೆಂದ್ರೆ, ನನನ ನ್ನನ  ನೋಡುವವರು, ನನನ ನ್ನನ  

ಕರೆದ್ಯಕೆಂಡು ಹೊೋಗುವವರು ಯಾರೂ ಇಲಲ . ನನನ  ಬಂಧು-ಬ್ದೆಂಧವರು ಯಾರು ಕೂಡ 

ನನನ ನ್ನನ  ಸೇರಿಸುವುದ್ಧಲಲ . ನಾನ್ನ ಈ ಜೈಲ್ಲನಿೆಂದ್ ಹೊರಗೆ ಹೊೋಗಿ ಏನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ. ನನಗೆ 

ಬಿಡುಗಡೆ ಕಟ್ಟಟ ದಿ್ಧ ೋರಿ ಎೆಂದ್ಯ ದ್ಯುಃಖ್ಪ್ಡುವುದ್ನ್ನನ  ನಾನ್ನ ನೋಡಿದಿ್ದ ೋನೆ. ಜೈಲ್ಲನಲ್ಲಲ  

ಸ್ವವ ತಂತರ ಯ  ದ್ಧನಾಚ್ರಣೆ ಮತ್ತು  ಗಣರಾಜೊಯ ೋತಸ ವ ದ್ಧನಾಚ್ರಣೆಗಳಂತಹ್ ಪ್ರ ಸಂಗಗಳಲ್ಲಲ  

ಅವರ ಕೆಲವು ಶ್ಕೆಷ ಗಳನ್ನನ  ಮಾಫ ಮಾಡಿ, ಅವರನ್ನನ  ಬಿಡುಗಡೆಗಳಿಸಿದಂತಹ್ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಲ  

ಕೆಲವರ ಊರಿನ ಸಂಬಂಧಿಕರಾಗಲ್ಲ, ಬಂಧು-ಬ್ದೆಂಧವರಾಗಲ್ಲ, ಮಕಕ ಳೇ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾರೇ 

ಆಗಲ್ಲ ಬರದೇ ಇರುವಂತಹ್ ದ್ಧನಗಳನ್ನನ  ನಾವು ನೋಡುತಿು ದಿ್ದ ೋವ. ದ್ಯಮಾಡಿ ಅೆಂತಹ್ 

ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊೆಂದ್ಧದಂತಹ್ ಖೈದ್ಧಗಳಿಗೆ ಪುನರ್್ ವಸತಿ ಕಲ್ಲಪ ಸುವಂತಹ್ ವಯ ವಸಿೆಯನ್ನನ  

ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ನಾನ್ನ ವನಂತಿ ಮಾಡುತೆು ೋನೆ.  
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 ಮತ್ತು ೆಂದ್ಯ ವಚರವೇನೆೆಂದ್ರೆ, ಇೆಂತಹ್ ನಿಗಮ, ಮಂಡಳಿಗಳನ್ನನ  ರಚ್ನೆ 

ಮಾಡುವಂತಹ್ ಸಂದ್ಭಗದ್ಲ್ಲಲ  ತಾವು ಎಲ್ಯಲ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನನ  ಹಾಕ, ಸಂತ್ತೋಷ್.  

ದ್ಯಮಾಡಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ವಧಾನ ಸಭೆಯ ಇಬಬ ರು ಶಸಕರು ಮತ್ತು  ವಧಾನ ಪ್ರಿಷ್ತಿು ನ 

ಸದ್ಸಯ ರು ಸಹ್ ಅಲ್ಲಲ ದಿ್ ರೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ಕ್ಷ ಜೈಲು ಎೆಂದ್ರೆ ಏನ್ನ, ಖೈದ್ಧಗಳ ಜೋವನವೆಂದ್ರೆ ಏನ್ನ 

ಎೆಂದ್ಯ ತ್ತೆಂಬ್ದ ಹ್ತಿು ರದ್ಧೆಂದ್ ನೋಡಬಹುದ್ಯ. ಜೊತೆಗೆ ನಮಮ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜೈಲುಗಳನ್ನನ  

ಯಾವ ರಿೋತಿ ನಿವಗಹ್ಣೆ ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ ಎೆಂಬುದ್ಯ ಆ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೊೋದ್ರೆ ಮಾನಯ  

ಶಸಕರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಿಗೆ ಅಥಗವಾಗುತು ದ್ದ. ಅದಿ್ ರಿೆಂದ್, ಆ ನಿಗಮ, 

ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ  ವಧಾನ ಸಭೆ ಮತ್ತು  ವಧಾನ ಪ್ರಿಷ್ತಿು ನ ಶಸಕರನ್ನನ  ಕೂಡ ಹಾಕದ್ರೆ 

ಒಳೆಳ ಯದ್ಯ. ಎಲಲ ದ್ಕಕ ೆಂತ ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ ಜೈಲ್ಲನಲ್ಲಲ ರುವ ಖೈದ್ಧಗಳ ಬಗೆೆ , ಮತ್ತು ೆಂದ್ರ ಬಗೆೆ  

ಸ್ವವಗಜನಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ್ ಮತ್ತು  ಒಳೆಳ ಯ ಸೇವಯನ್ನನ  ಸಲ್ಲಲ ಸುವಂತಹ್ 

ಒಳಳ ಳೆಳ ಯ ಎನ.ಜ.ಓ.,ಗಳು ಇವ. ಆ ಎನ.ಜ.ಓ.,ಗಳ ಸದ್ಸಯ ರಬಬ ರನೂನ  ಈ ಸಭೆಗೆ 

ಹಾಕದ್ರೆ, ಅವರಿೆಂದ್ ಬಹ್ಳಷ್ಟಟ  ಒಳೆಳ ಯ ಸಲಹೆ-ಸೂಚ್ನೆಗಳು ಆ ಸಮಿತಿಗೆ ಸಿಗುತು ದ್ದ. 

ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಲ  ದಡಡ  ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನನ  ತರುವುದ್ಕೆಕ  ಅವಕಾಶ್ವಾಗುತು ದ್ದ. 

ಇೆಂತಹ್ದಿ್ನ್ನನ  ಮುೆಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಯಲ ದ್ರೂ ಜೊೋಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ಹೇಳುತಾು , ತಾವು 

ಒೆಂದ್ಯ ಹೊಸ ಬದ್ಲ್ಯವಣೆಯನ್ನನ  ತರಬೇಕು. ಇದ್ಕಕ ೆಂದ್ಯ ಮಂಡಳಿಯನ್ನನ  ರಚ್ನೆ 

ಮಾಡಬೇಕು. ಇದ್ಕಕ ೆಂದ್ಯ ಹೊಸ ರೂಪ್ ಕಡಬೇಕು. ಜೈಲ್ಲನಲ್ಲಲ ರುವಂತಹ್ ಖೈದ್ಧಗಳಿಗೆ 

ನೆಮಮ ದ್ಧಯನ್ನನ  ಕಡಬೇಕು. ಅವರ ಬದ್ಯಕನಲ್ಲಲ  ಏನೋ ಒೆಂದ್ಯ ಆಶಭಾವನೆಯನ್ನನ  

ಹುಟಟ  ಹಾಕಬೇಕೆೆಂಬ ಒೆಂದ್ಯ ಸದ್ಯದಿ್ದ ೋಶ್ದ್ಧೆಂದ್ ಈ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ತಂದ್ಧದಿಾರೆ. ಆದ್ರೆ, 

ಇದ್ಯ ಸಫಲವಾಗುವುದ್ಯ ಬಹ್ಳ ಕಷ್ಟ ವದ್ದ. ಮಾನಯ  ಸಚಿವರ ಪ್ರ ಯೋಗಕೆಕ  ನಾನ್ನ ಬಹ್ಳ 

ಮ್ಮಚುಚ ಗೆಯನ್ನನ  ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸುತೆು ೋನೆ. ಆದ್ರೆ, ತಮಮ  ಪ್ರ ಯತನ  ಬಹ್ಳ ಮ್ಮಚುಚ ವಂತಹ್ದಿ್ಯ , 

ಆದಿ್ ರಿೆಂದ್, ದ್ಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಲ  ಮದ್ಲು ನಮಮ  ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾಯಗದ್ಕ್ಷತೆ 

ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ಮಾಣಿಕತೆ ಹೆಚ್ಚ ಬೇಕು. ಶ್ೋಲವಂತ ಜೈಲು ಬಂದ್ಧಖಾನೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲ್ಲಲ ಗೆ 

ಹೊೋದ್ರೆ ಮಾತರ  ಸ್ವಧಯ . ಶ್ೋಲ ಇಲಲ ದ್ದಯೇ ಕೇವಲ ಓದ್ಧಕೆಂಡು ಡಿ.ಐ.ಜ., ಆಗಿದಿಾರೆ ಎೆಂದ್ಯ 

ತಾವು ಅಲ್ಲಲ  ಹಾಕದ್ರೆ ಅವರಿೆಂದ್ ಏನೂ ಉಪ್ಯೋಗವಾಗುವುದ್ಧಲಲ . ಇನೂನ  ಎಲ್ಯಲ  

ಅವಯ ವಸಿೆಯಿೆಂದ್ ಕೂಡುತು ದ್ದ. ಆದಿ್ ರಿೆಂದ್, ಖೈದ್ಧಗಳು ಕೂಡ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭಯ ಗಳನ್ನನ  

ಇನ್ನನ  ಹೆಚುಚ  ಮಾಡುವಂತಹ್ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಲ  ದ್ಯಮಾಡಿ, ಬಂದ್ಧಖಾನೆಯಲ್ಲಲ  ಒೆಂದ್ಯ 

ಉತು ಮವಾದ್ ವಯ ವಸಿೆಯನ್ನನ  ತೆಗೆದ್ಯಕೆಂಡು ಬರಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ಹೇಳುತಾು , ಈ 

ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಸ್ವವ ಗತ ಮಾಡುತೆು ೋನೆ.  
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(829) 6:30 SPR-GR 20/09/2021  

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

 

ಡಾ||ತ್ಳವಾರ  ಸ್ವಬಣು (ರ್ನಮ ನರ್ದಾಶನ ಹೊಂದ್ರದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಅವಕಾಶ್ಕಾಕ ಗಿ ಧನಯ ವಾದ್ಗಳು. ಕನಾಗಟ್ಕ ಬಂದ್ಧೋಖಾನೆ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  

ಮಂಡಳಿ ವಧೇಯಕ, 2021 ನ್ನನ  ನಾನ್ನ ಬ್ೆಂಬಲ್ಲಸುತೆು ೋನೆ.  ಇದ್ಕೆಕ  ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ 

ಅವಶ್ಯ ಕವಾದ್ ಸೌಕಯಗಗಳು, ಆೆಂತರಿಕವಾಗಿರುವ ಹ್ಲವಾರು ಸಮಸೆಯ ಗಳು ಕುರಿತ್ತ 

ಹಿರಿಯ ಸದ್ಸಯ ರುಗಳು ಮಾತನಾಡಿದಿಾರೆ.  ಮೂಲತಃ ಅಪ್ರಾಧಿ ಅಥವಾ ಬಂದ್ಧೋಖಾನೆಗೆ 

ಹೊೋಗುವವರು ಉದಿ್ದ ೋಶ್ಪೂವಗಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅಪ್ರಾಧಿಕ ಕೃತಯ ಗಳನ್ನನ  

ಮಾಡಿರುವುದ್ಧಲಲ .  ಹ್ಲವಾರು ಸಂದ್ಭಗಗಳಲ್ಲಲ  ಸಂದ್ಭಗ ಮತ್ತು  ಸ್ವಮಾಜಕ 

ವಯ ವಸಿೆಕಕ ಳಪ್ಟಟ , ಹ್ಣವುಳಳ ವರ ಮಾತ್ತಗಳಿಗೆ ಮರುಳ್ಳಗಿ, ಬಡತನ ಮತ್ತು  

ಆಮಿೋಷ್ಗಳಿಗಳಗ್ರಗಿ ಅಪ್ರಾಧಿಕ ಕೃತಯ ಗಳನ್ನನ  ಎಸಗಿ, ಜೈಲ್ಲಗೆ ಹೊೋದಾಗ, ಅವರ 

ಕುಟೆಂಬವು ಸಂಪೂಣಗವಾಗಿ ಅನಾಥವಾಗುತು ದ್ದ.  ರಾಜಯ ದ್ ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು  ಬ್ಳಗ್ರವ 

ಜಲೆಲ ಗಳಲ್ಲಲ  ದಡಡ  ಜೈಲುಗಳಿವ. ನಾನ್ನ ಮೂಲತಃ ಕಲಬುರಗಿ ಜಲೆಲ ಯಿೆಂದ್ 

ಬಂದ್ಧರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಮತ್ತು  ಬ್ಳಗ್ರವಯಲ್ಲಲ  ವಾಸಿಸುತಿು ರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಅವುಗಳನ್ನನ  

ನೋಡಿದಿ್ದ ೋನೆ. ಯಾವ ರಿೋತಿಯ ಜನರು, ಯಾವ ಕಾರಣಗಳಿಗ್ರಗಿ ಜೈಲ್ಲಗೆ 

ಹೊೋಗುತಾು ರೆನ್ನನ ವುದ್ನ್ನನ  ನಾನ್ನ ಹ್ತಿು ರದ್ಧೆಂದ್ ಬಲೆಲ ನ್ನ.  ಹ್ಲವಾರು ಸ್ವಮಾಜಕ 

ಸಂಘಟ್ನೆಗಳ ಮುಖಾೆಂತರ ಅವರಲ್ಲಲ  ಬದ್ಲ್ಯವಣೆಯನ್ನನ  ತರಬೇಕೆನ್ನನ ವ ಪ್ರ ಯತನ ಗಳನ್ನನ  

ಮಾಡುತಿು ದಿ್ದ ೋವ.  ಅವರು ಅಪ್ರಾಧಗಳನ್ನನ  ಮಾಡಿ, ಜೈಲ್ಲಗೆ ಹೊೋದಾಗ, ಅವರ ಕುಟೆಂಬದ್ 

ಸದ್ಸಯ ರು ಅೆಂದ್ರೆ, ವಯಸ್ವಸ ದ್ ತಂದ್ದ-ತಾಯಂದ್ಧರು, ಹೆೆಂಡತಿ-ಮಕಕ ಳು ಅನಾಥರಾಗುತಾು ರೆ.  

ಆ ಕುಟೆಂಬಕೆಕ  ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಮುಖ್ಯ  ವಯ ಕಯೇ ಜೈಲ್ಲಗೆ ಹೊೋದಾಗ, ಆ ಕುಟೆಂಬದ್ 

ಆದಾಯವು ಸಂಪೂಣಗವಾಗಿ ನಿೆಂತ್ತ ಹೊೋಗಿ, ಅವರೆಲಲ ರು ಬಯಲ್ಲಗೆ ಬರುತಾು ರೆ; ಮಾನಸಿಕ, 

ಸ್ವಮಾಜಕ ಮತ್ತು  ಆರ್ಥಗಕವಾಗಿ ಅಭದ್ರ ತೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗ್ರಗುತಾು ರೆ.  ಇೆಂತಹ್ ಸಂದ್ಭಗದ್ಲ್ಲಲ  

ಕುಟೆಂಬದ್ ಆದಾಯವು ಸಂಪೂಣಗವಾಗಿ ಸಿ ಗಿತಗಳುಳ ತು ದ್ದ.  ಪ್ರ ಸುು ತ ಗೃಹ್ ಸಚಿವರು 

ಮಂಡಿಸಿರುವ ವಧೇಯಕವು ತ್ತೆಂಬ್ದ ಉತು ಮವಾಗಿದ್ದ ಎೆಂದ್ಯ ನಾನ್ನ ಹೇಳುತೆು ೋನೆ. ಇದ್ಕೆಕ  

ಕಾರಣ, ಆರೋಪಿಗಳು ಜೈಲ್ಲನ ಒಳಗಡೆ ಹೊೋದಾಗಲೂ ಸಹ್ ಆರ್ಥಗಕವಾದ್ ಭದ್ರ ತೆಯು 

ಅವರಿಗೆ ದರೆಯುತು ದ್ದ.  ಅವರ ಕೌಶ್ಲಯ ಕೆಕ  ತಕಕ ೆಂತೆ ಉದಯ ೋಗವನ್ನನ  ನಿೋಡಿದಾಗ, 

ಆದಾಯಗಳಿಸುತಾು ರೆ.  ಜೈಲ್ಲನ ಅವಧಿ ಪೂಣಗಗಳಿಸಿಕೆಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ 

ಗಳಿಸಿದ್ ಅಲಪ  ಸವ ಲಪ  ಆದಾಯದ್ಧೆಂದ್ ತಮಮ  ಮರು ಜೋವನವನ್ನನ  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಬಹುದ್ಯ.  
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ಅವರ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಆರೋಗಯ  ಕಾರಣಗಳಿಗ್ರಗಿ ಹ್ಣ ಒದ್ಗಿಸಬಹುದ್ಯ.  

ಮೂಲವಾಗಿ ಅವರ ಆಹಾರ ಮತ್ತು  ಬಟೆಟ ಗ್ರಗಿ ಅವಶ್ಯ ವಾದ್ ಹ್ಣವನ್ನನ  ಒದ್ಗಿಸಬಹುದ್ಯ.  

ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ಅೆಂತಹ್ ಕಡು ಬಡತನದ್ ಹಿನನ ಲೆಯುಳಳ ವರೇ ಹೆಚಿಚ ನವರು ಜೈಲ್ಲಗೆ 

ಹೊೋಗುತಿು ದಿಾರೆೆಂದ್ಯ ನಾನ್ನ ಈ ಸಂದ್ಭಗದ್ಲ್ಲಲ  ಹೇಳಲ್ಲಚಿಛ ಸುತೆು ೋನೆ.   

 

ಸದ್ಸಯ ರು ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದಂತೆ, ಆರೋಪಿಗಳು ಜೈಲ್ಲನಿೆಂದ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ ಮೇಲೆ, 

ಅವರಿಗೆ ಪುನವಗಸತಿ ಕಾಯಗಕರ ಮಗಳನ್ನನ  ಹಾಕಕಳಳ ಬೇಕು.  ಅವರಿಗೆ ಅವಶ್ಯ ವಾದ್ ಸ್ವಲ 

ಅಥವಾ ಅವರ ಕುಟೆಂಬಕೆಕ  ಅವಶ್ಯ ವಾದ್ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭಯ ಗಳನ್ನನ  ಒದ್ಗಿಸುವುದ್ರ 

ಮುಖಾೆಂತರ, ಅವರ ಸವಾಗೆಂಗಿೋಣ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಗ್ರಗಿ ಸ್ವಧಯ ವರುವ ಕರ ಮಗಳನ್ನನ  

ತೆಗೆದ್ಯಕಳುಳ ವ ಪ್ರ ಯತನ ಗಳನ್ನನ  ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ನಾನ್ನ ಹೇಳುತೆು ೋನೆ.  ಪ್ರ ಸುು ತ 

ಮಂಡಿಸಿರುವ ವಧೇಯಕಕೆಕ  ಬ್ೆಂಬಲವನ್ನನ  ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸುತಾು , ನನನ  ಮಾತ್ತಗಳನ್ನನ  

ಮುಗಿಸುತೆು ೋನೆ.  ಧನಯ ವಾದ್ಗಳು.  

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಸಿ.ಕೊಂಡಯಾ (ಸೆ ಳಿೋಯ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ ಕೆಷ ೋತ್ರ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ಅವಕಾಶ್ಕಾಕ ಗಿ ಧನಯ ವಾದ್ಗಳು.  ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಗೃಹ್ ಸಚಿವರು ಕನಾಗಟ್ಕ ಬಂದ್ಧೋಖಾನೆ 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮಂಡಳಿ ವಧೇಯಕ, 2021 ನ್ನನ  ಮಂಡಿಸಿದಿಾರೆ.  ಸೆನ ೋಹಿತರುಗಳ್ಳದ್ ನಮಮ  

ಕೆಲವು ಸದ್ಸಯ ರುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಷ್ಯಗಳನ್ನನ  ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದಿಾರೆ. ಶ್ರ ೋ ಆಯನೂರು 

ಮಂಜುನಾಥ್ರವರು ಜೈಲ್ಲನಲ್ಲಲ  ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ ಅೆಂಶ್ಗಳ ಬಗೆೆ  ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದಿಾರೆ.  

ಆದ್ರೆ ಪ್ರ ಸುು ತ ವಧೇಯಕವು ಅದ್ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟಟ ದಿಾ ಗಿಲಲ ವೆಂದ್ಯ ನನನ  ಭಾವನೆಯಾಗಿದ್ದ.  

ಈ ಕಾರಣಕಾಕ ಗಿ ಬೇರೆ ರಿೋತಿಯ ಚ್ರ್ಚಗಯನ್ನನ  ಮಾಡಿ ಪ್ರ ತೆಯ ೋಕವಾದ್ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  

ಮಂಡಿಸುವುದ್ಯ ಸೂಕು .  ಈ ವಧೇಯಕದ್ ಉದಿ್ದ ೋಶ್ವೇನ್ನ?  ಗಂಡು ಖೈದ್ಧಗಳ್ಳಗಲ್ಲೋ ಅಥವಾ 

ಹೆಣುಣ  ಖೈದ್ಧಗಳ್ಳಗಲ್ಲೋ ಇವರಲ್ಲಲ ರುವ ಕೌಶ್ಯ ಲತೆಯನ್ನನ  ಗುತಿಗಸಿ, ಅದ್ನ್ನನ  

ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪ್ಡಿಸಬೇಕು.  ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಅವರುಗಳು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅನ್ನಭವಸುತಿು ರುವ 

ಸಿಿ ತಿಯನ್ನನ  ಬೇರೆಡೆಗೆ ವಗ್ರಗಯಿಸುವ ಉದಿ್ದ ೋಶ್ದ್ಧೆಂದ್ ಈ ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರ ಸ್ವು ಪ್ವಾಗಿದ್ದ.  

ಅಪ್ರಾಧಿಯು ತನನ  ಕ್ಷಣಿಕ ಆವೇಶ್ದ್ಲ್ಲಲ  ಬೇರೆಯವರನ್ನನ  ಕಲುಲ ತಾು ನೆ, ನಂತರ 15-20 

ವಷ್ಗಗಳ ಅಥವಾ ಜೋವಾವಧಿ ಶ್ಕೆಷ ಗಳಪ್ಡುತಾು ನೆ.  ಈ ಕಾರಣಕಾಕ ಗಿ ಅಪ್ರಾಧಿಯ 

ಮನಸಸ ನ್ನನ  ಬೇರೆಡೆಗೆ ವಗ್ರಗಯಿಸುವ ದೃಷ್ಟ ಯಿೆಂದ್ ಪ್ರ ಸುು ತ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  

ಮಂಡಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ.  ಈ ವಯ ವಸಿೆಯು ಹೊೋಸದೇನೂ ಅಲಲ . ಪ್ರ ಸುು ತ ಆಡಳಿತದ್ಲ್ಲಲ ರುವ 

ಸಕಾಗರವು ಈ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಈಗ ಪ್ರ ಸಕು  ಸ್ವಲ್ಲನಲ್ಲಲ  ಮಂಡಿಸಿದ್ದ.  1800 ನೇ ಇಸಿವ ಯಲ್ಲಲ  
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ನಮಮ  ಬಳ್ಳಳ ರಿ ಜಲೆಲ ಯಲ್ಲಲ ರುವ ಜೈಲ್ಲನ ಸಿ್ವಪ್ನೆಯಾಗಿದ್ದ.  ಆಗಿನ ಕಾಲದ್ಲ್ಲಲ ಯೇ ಬಿರ ಟ್ಟಷ್ರು 

30 ಎಕರೆಗಳಷ್ಟಟ  ಜ್ಞಗವನ್ನನ  ಇದ್ಕಾಕ ಗಿ ಮಿೋಸಲ್ಲಟ್ಟಟ ದಿ್ ರು.  ಅಲ್ಲಲ ನ ಖೈದ್ಧಗಳು ಉತಾಪ ದ್ಧಸುವ 

ಸ್ವಮಗಿರ ಗಳ ಮಾರಾಟ್ಕಾಕ ಗಿ ಮಾರಾಟ್ ಮಳಿಗೆಯನೂನ  ಸಹ್ ಸಿ್ವಪಿಸಿದಿ್ರು.  ಆದ್ರೆ ಇದ್ಯ 

ಸುಮಾರು 15-20 ವಷ್ಗಗಳ ನಂತರ ಮುಚ್ಚ ಲಪ ಟ್ಟಟ ತ್ತ.  ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಯಾರೂ ಸಹ್ ಗಮನ 

ಹ್ರಿಸಲ್ಲಲಲ .  ಅೆಂದ್ಧನ ಕಾಲದ್ಲ್ಲಲ  ಬಿರ ಟ್ಟಷ್ರು ಎತ್ತು ಗಳನನ  ಸ್ವಕದಿ್ರು.  ಅಲ್ಲಲ ನ ಸುಮಾರು 30 

ಖೈದ್ಧಗಳು ಎತ್ತು ಗಳೆಂದ್ಧಗೆ ಪ್ರ ತಿದ್ಧನ ಬ್ಳಗೆೆ  ಅಲ್ಲಲ ದಿ್  ಬ್ದವಯಿೆಂದ್ ನಿೋರು ಸೇದ್ಧ, ಕಾಯಿ-

ಪ್ಲೆಯ ಗಳನ್ನನ  ಬ್ಳೆಯುತಿು ದಿ್ರು ಹಾಗೂ ಇದ್ನ್ನನ  ಅವರ ಊಟ್ಕಾಕ ಗಿ ಬಳಸುತಿು ದಿ್ ರು.  

ಇದ್ಲಲ ದೇ ಅಲ್ಲಲ  ಜೊೋಳ ಮತಿು ತರೆ ಕಾಳುಗಳನೂನ  ಸಹ್ ಬ್ಳೆಯುತಿು ದಿ್ರು.  ಹಿೋಗೆ ಹೆಚಿಚ ನ 

ಪ್ರ ಮಾಣದ್ಲ್ಲಲ  ಬ್ಳೆದ್ ತರಕಾರಿ, ಕಾಳುಗಳನ್ನನ  ಬಜ್ಞರ್್ನಲ್ಲಲ  ಮಾರಾಟ್ ಮಾಡುತಿು ದಿ್ರು.  

ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕಾಕ ಗಿ ಈ ಮಾರಾಟ್ ಮಳಿಗೆಗಳು ಮುಚ್ಚ ಲಪ ಟ್ಟ ವೊೋ ತಿಳಿಯಲ್ಲಲಲ .  

ಇವತಿು ನ ದ್ಧಸವ ಸಕಾಗರವು ರಾಜಯ  ಮಟ್ಟ ದ್ಲ್ಲಲ  ಈ ಮಂಡಳಿಯನ್ನನ  ರಚಿಸಿ, ಪುನಃ ಹಿೆಂದ್ದ 

ಇದಿ್  ವಯ ವಸಿೆಯನ್ನನ  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲು ಹೊರಟ್ಟದಿಾರೆ.  ಇದ್ನ್ನನ  ನಾನ್ನ ಸ್ವವ ಗತಿಸುತೆು ೋನೆ.  

ಆದ್ರೆ, ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ನಾವು ಸೆೆಂಟ್ರ ಲ್ ಜೈಲ್ಗಳಲ್ಲಲಯೂ ಸಹ್ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನನ  ಮಾಡಿ, 

ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಲ ನ ಖೈದ್ಧಗಳಲ್ಲಲ ರುವ ಕೌಶ್ಲಯ ವನ್ನನ  ಗುತಿಗಸಿ, ಅವರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯನ್ನನ  

ಮಾಡಬೇಕು.  ಇದ್ಕೆಕ  ತಕಕ ೆಂತೆ ಕೌಶ್ಲ್ಯಯ ಭಿವೃದಿ್ಧ  ಇಲ್ಯಖ್ಯಯಲ್ಲಲ  ಸ್ವವರಾರು ಕೋಟ್ಟ 

ರೂಪ್ರಯಿಗಳ ಅನ್ನದಾನವು ಲಭಯ ವದ್ದ.  ಈ ಅನ್ನದಾನವನೂನ  ಸಹ್ ಮಂಡಳಿಯ 

ವತಿಯಿೆಂದ್ ಉಪ್ಯೋಗಿಸಿ, ಖೈದ್ಧಗಳಲ್ಲಲ ರುವ ಕೌಶ್ಲಯ ವನ್ನನ  ಗುತಿಗಸಿಸಬೇಕು.  ಇದ್ರ 

ಜೊತೆಗೆ, ಜೈಲ್ಲನಲ್ಲಲ  ಅವಶ್ಯ ಕವಾದ್ ಸ್ವಮಗಿರ ಗಳನ್ನನ  ನಮಮ  ಶಸಕರ ನಿಧಿಯಿೆಂದ್ 

ಒದ್ಗಿಸಬೇಕು.  ಉದಾಹ್ರಣೆಗೆ, ಖೈದ್ಧಗಳು ನೇಕಾರಿಕೆ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಪ್ವರ್್ 

ಲೂೆಂ ಯಂತ್ತರ ೋಪ್ಕರಣಗಳನ್ನನ  ಒದ್ಗಿಸಬೇಕು.  ಅವರುಗಳು ಬಡಿಗಿ ವೃತಿು ಯನ್ನನ  

ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ, ಅದ್ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿತ ಉಪ್ಕರಣಗಳನ್ನನ  ಒದ್ಗಿಸಬೇಕು.  ಹಿೋಗೆ ಖೈದ್ಧಗಳು 

ಉತಾಪ ದ್ಧಸಿದ್ ಉತಪ ನನ ಗಳನ್ನನ  ಮಾರಾಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ ಆದಾಯದ್ಲ್ಲಲ  ಕೈದ್ಧಗಳಿಗೆ ಇೆಂತಿಷ್ಟಟ  

ಕೂಲ್ಲ ಎೆಂದ್ಯ ನಿಗದ್ಧಪ್ಡಿಸಬೇಕು.  ಹೆಚುಚ ವರಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ ಲ್ಯಭವನ್ನನ  ಕಾಪ್ಗಸ್ ಫಂಡ್ 

ಆಗಿ ನಿವಗಹಿಸಿದ್ರೆ, ಒಳೆಳ ಯದಾಗುತು ದ್ದ.  ಈ ಹಿೆಂದ್ದ ಚಲ್ಲು ಯಲ್ಲಲ ದಿ್  ಇೆಂತಹ್ ವಯ ವಸಿೆಯು 

ಯಾವ ಕಾರಣಕಾಕ ಗಿ ಸಿ ಗಿತಗೆಂಡಿತ್ತು  ಎನ್ನನ ವುದ್ನ್ನನ  ದಾಖ್ಲೆಗಳನ್ನನ  ಪ್ರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಿ, 

ಕಾರಣವನ್ನನ  ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ಯ, ಸಕಾಗರ ಮತ್ತು  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವುಗಳಿಗೆ ಪುನಜೋಗವನ 

ನಿೋಡುವುದ್ಯ ಒಳೆಳ ಯ ಉದಿ್ದ ೋಶ್ವೆಂದ್ಯ ನಾನ್ನ ಹೇಳಲ್ಲಚಿಛ ಸುತೆು ೋನೆ.  ಪ್ರ ಸುು ತ ಮಂಡಿಸಿರುವ 
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ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ನಾನ್ನ ಸ್ವವ ಗತಿಸುತಾು , ನನನ  ಸಲಹೆಗಳನ್ನನ  ಸಕಾಗರದ್ 

ಮುೆಂದ್ಧಡುತಿು ದಿ್ದ ೋನೆ.   

 

ಶಿರ ೋ ಪ್.ಆರ.ರಮೇಶ (ರ್ನಮ ನರ್ದಾಶನ ಹೊಂದ್ರದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಪ್ರ ಸುು ತ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಮಂಡಿಸುವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಸಕಾಗರವು 

ಹೊಸದಾಗಿ ಮಂಡಳಿಯನ್ನನ  ಸೃಜಸುವ ಕಾಯಿಯನ್ನನ  ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ದ.  ಇದ್ನ್ನನ  ನಾನ್ನ 

ಪ್ರಾಮಶ್ಗಸಿದಾಗ, ಈ ಮಂಡಳಿಯು ಸ್ವವ ಯತು  ಸಂಸಿೆಯ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಲ  ಮಂಡಳಿಯ 

ರಚ್ನೆಯಾಗುತು ದ್ದ.  ಮಂಡಳಿಗೆ ಸ್ವವ ಯತು ತೆ ನಿೋಡುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಇದ್ಯ ಯಾವ ಮಟ್ಟ ಕೆಕ  

ಬ್ಳೆಯುತು ದ್ದ ಅಥವಾ ಅಸಿು ತವ ದ್ಲ್ಲಲ ರುತು ದ್ದ ಎನ್ನನ ವುದ್ಯ ಬಹ್ಳ ಪ್ರ ಮುಖ್ವಾದ್ 

ಪ್ರ ಶೆನ ಯಾಗಿದ್ದ. ಖೈದ್ಧಗಳು ಮತ್ತು  ಜೈಲ್ಲನಲ್ಲಲ ರುವವರ ಕೌಶ್ಲಯ ವನ್ನನ  ಗುತಿಗಸಿ, 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗಳಿಸುವುದ್ರ ಜೊತೆಗೆ, ಅಲ್ಲಲ ನ ಮಾನವ ಸಂಪ್ನೂಮ ಲಗಳನ್ನನ  ಬಳಸಿಕೆಂಡು 

ಜೈಲ್ಲನಲ್ಲಲ ರುವ ಕೈಗ್ರರಿಕೆಗಳನ್ನನ  ಪೊೋಷ್ಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾರಣಕಾಕ ಗಿ ಪ್ರ ಸುು ತ 

ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಮಂಡಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ ಎೆಂದ್ಯ ನಾನ್ನ ಭಾವಸುತೆು ೋನೆ.್ ್ ‘Statement of objects 

and್ reasonsʼ್ ನಲ್ಲಲ  “It is considered necessary for,-  (1) the constitution of the 

‘Karnataka್Prison್Development್Boardʼ್for್strengthening್of್Prisons್and್Correctional್

administration particularly correctional interventions, skill improvement, welfare of 

Prisoners್and್Prison್Staff್and್expanding್Prison್industries.”್ಎೆಂದ್ಯ ಉಲೆಲ ೋಖಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

At what cost? ಸದ್ರಿ ಮಂಡಳಿಯು without prior approval of the Government 

ಸ್ವಲವನ್ನನ  ಪ್ಡೆಯಲು ಸಂಪೂಣಗವಾಗಿ ಸ್ವವ ಯತು ತೆಯನ್ನನ  ಕಡಲ್ಯಗಿದ್ದ.  ಎೆಂದ್ಯ 

ತಿಳಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ.  ಈ ಆಯಿ  ಭಾಗವನ್ನನ  ನಾನ್ನ ಓದ್ಲ್ಲಚಿಛ ಸುತೆು ೋನೆ.  Clause 11 reads thus: 

“11.Power of the Board to borrow.- The Board may, from 

time to time, subject to such conditions as may be prescribed 

borrow್any್sum್required್for್the್purposes್of್this್Act.” 

 

Without prior approval of the Government, that Board can borrow any sum of 

money.  They may borrow what they want.  ಇದ್ರಥಗ ಮಂಡಳಿಯ ಮೇಲೆ 

ಸಕಾಗರವು ಯಾವ ರಿೋತಿಯ ಹಿಡಿತವನ್ನನ  ಹೊೆಂದ್ಧದ್ದ?  This is a very very dangerous 

move.   ಪ್ರ ಸುು ತ ವಧೇಯಕದ್ಲ್ಲಲ  ಭೂ ಸ್ವವ ಧಿೋನಪ್ಡಿಸಿಕಳುಳ ವುದ್ಕೂಕ  ಸಹ್ ಅವಕಾಶ್ 

ಮಾಡಿಕಡಲ್ಯಗಿದ್ದ.  ಖೈದ್ಧಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು  ಶ್ಕೆಷ ಯ ಅವಧಿಯನ್ನನ  
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ಕಳೆಯಲು ಬಂದ್ಧೋಖಾನೆ ಇರುವುದ್ಯ.  ಜೈಲ್ಲನಲ್ಲಲ  ಖೈದ್ಧಗಳು ಪ್ರಿವತಗನೆಯಾಗಬೇಕು 

ಮತ್ತು  ಅವರುಗಳು ಬೌದಿ್ಧ ಕವಾಗಿ ತಯಾರಾಗಬೇಕು. ಜೈಲ್ಲನಿೆಂದ್ ಹೊರಬಂದ್ ಮೇಲೆ, 

ಸಮಾಜದ್ಲ್ಲಲ  ಉತು ಮ ಪ್ರ ಜೆಯಾಗಿ ಬದ್ಯಕುವ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಲ  ಅವರಿಗೆ ಜೈಲ್ಲನಲ್ಲಲ  ತರಬೇತಿ 

ನಿೋಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅವರು ಒಬಬ  ಸ್ವಧಾರಣ ಮನ್ನಷ್ಯ ನಾಗಿ ಬ್ಳೆಯಲು ಅವಕಾಶ್ 

ಮಾಡಿಕಡಬೇಕು.   

(ಮುೆಂದ್ಯ) 

(830) 6:40 LM(SPR)-MD 20/09/2021  

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

 

ಶಿರ ೋ ಪ್.ಆರ.ರಮೇಶ (ಮಂದ್ಯ):- 

ನನನ  ಪ್ರ ಕಾರ, ಮುೆಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಲ  ಎಲಲ ರೂ ಅಪ್ರಾಧಿಕ ಕೃತಯ ಮಾಡಿ, ಕೆಲಸ 

ಸಿಗುತು ದ್ದೆಂದ್ಯ ಜೈಲ್ಲಗೆ ಹೊೋಗುತಾು ರೆೆಂದ್ಯ ನನಗನಿನ ಸುತು ದ್ದ.  ಇದ್ನ್ನನ  ಯಾರೂ ತಪ್ರಪ ಗಿ 

ಭಾವಸಬ್ದರದ್ಯ.  ಏಕೆೆಂದ್ರೆ ಪ್ರ ಸುು ತ ದೇಶ್ದ್ಲ್ಲಲ  ನಿರುದಯ ೋಗ ಸಮಸೆಯ  ಇದ್ದ. It has become 

an Employment Generation Centre.  ದ್ಯಮಾಡಿ ಯಾರೂ ಈ ಬಗೆೆ  ನಗಬ್ದರದ್ಯ.  

ಪ್ರ ಸುು ತ ವಧೇಯಕದ್ ಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡಲು ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ರ್ಚನಾನ ಗಿ ಇದ್ದ.  ಆದ್ರೆ, 

repercussions ಏನಾಗುತು ದ್ದೆಂದ್ಯ ದ್ಯಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು.  ಸಕಾಗರವು ವಧೇಯಕದ್ಲ್ಲಲ  

ಯಾವುದ್ಕೆಕ  ಅವಕಾಶ್ ನಿೋಡಿದ್ದ ಎನ್ನನ ವುದ್ನ್ನನ  ಗಮನಿಸಬೇಕು.್“Disposal of land, building 

etc.,್ by್ the್ Board”್ ಎೆಂದ್ಯ ವಧೇಯಕದ್ಲ್ಲಲ  ತಿಳಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ.  ಮುೆಂದ್ಧನ ದ್ಧನ ಮಾರಾಟ್ 

ಮಾಡುವುದ್ಕಾಕ ಗಿಯೇ ಇರುವ ಮಂಡಳಿ ಇದಾಗುತು ದ್ದ.  This Board will become an 

organisation for disposal of the buildings, infrastructure and also the jail area.  Of 

course,್with್the್‘prior್approval್of್the್Governmentʼ್ಎೆಂದ್ಯ ನಮೂದ್ಧಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ, 

it will have proposals to dispose, to lease, to sell.  Otherwise ಏನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ 

ಮಾಡಬಹುದ್ಯ.  It is the gateway for prison properties to take over by the private 

people and it is open for everything.   ಮುೆಂಬರುವ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಲ  ಈ ಕಾಯಿಯನ್ನನ  

ಜ್ಞರಿಗೆ ತರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಏನೆಲ್ಯಲ  ಅನಾಹುತಗಳ್ಳಗಬಹುದ್ದೆಂದ್ಯ ನಾನ್ನ ಈಗ ಹೇಳುತಿು ದಿ್ದ ೋನೆ.  

ಬಹ್ಳಷ್ಟಟ  ಕಾಯಿ ಗಳು ಜ್ಞರಿಗೆ ಬಂದ್ ಮೇಲೆ, ಯಾವ ರಿೋತಿಯ ಅನಾಹುತಗಳ್ಳಗಿವ 

ಎನ್ನನ ವುದ್ನ್ನನ  ನಾನ್ನ ನೋಡಿದಿ್ದ ೋನೆ.  ಪ್ರ ಸುು ತ ವಧೇಯಕವು ಬಹ್ಳ ಅಪ್ರಯಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ.  

ಇಲ್ಯಖ್ಯಯ ಸಚಿವರುಗಳು ಬದ್ಲ್ಯಗುತಿು ರುತಾು ರೆ.  ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಹಾಲ್ಲ ಸಚಿವರು 

ಕಾಯಿಯನ್ನನ  ಮಾಡಿದಿಾರೆ; ನಂತರ ಬರುವ ಸಚಿವರು ಇನೆನ ೋನ್ನ ಮಾಡುತಾು ರೋ ಗತಿು ಲಲ .  
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ಹಾಲ್ಲ ಸಚಿವರು ಒಳೆಳ ಯ ಕಾನೂನ್ನ ಮಾಡಬಹುದ್ಯ.  ಆದ್ರೆ, ಈ ರಿೋತಿಯ 

ವಯ ವಸಿೆಯಲ್ಲಲ ಯೇ ಮುೆಂದ್ಯವರೆದ್ರೆ, how್long್it್can್be….್It್is್a್very್important್point.್್

ಪ್ರ ಸುು ತ ವಧೇಯಕದ್ಲ್ಲಲ  ಈ ರಿೋತಿಯಾದ್ ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಅೆಂಶ್ಗಳಿದಿ್ಯ , ಅದ್ರಲ್ಲಲ  ʼಕನಿಷ್ಠ  ವೇತನʼ 

ಎನ್ನನ ವ ಅೆಂಶ್ವನೂನ  ಸಹ್ ಜ್ಞರಿಗೆ ತರಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ. ಪ್ರ ಸುು ತ ವಧೇಯಕವು 

ʼಕೌಶ್ಲ್ಯಯ ಭಿವೃದಿ್ಧ ʼಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟಟ ದಿ್ಯ  ಎೆಂದ್ಯ ಸಚಿವರು ಹೇಳುತಿು ದಿಾರೆ. 

ಕೌಶ್ಲ್ಯಯ ಭಿವೃದಿ್ಧ  ಎೆಂದ್ಯ ಹೇಳುವುದ್ಕಕ ೆಂತ ಇಲ್ಲಲ  ಒೆಂದ್ಯ ಮಂಡಳಿಯನ್ನನ  ರಚಿಸಿದಾಗ, 

ಇಲ್ಯಖ್ಯಯ ಸಚಿವರು ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗುತಾು ರೆ; ಗೃಹ್ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯ ಅಪ್ರ ಮುಖ್ಯ  

ಕಾಯಗದ್ಶ್ಗಗಳು ಉಪ್ರಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿರುತಾು ರೆ. ಇಲ್ಯಖಾಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಸಹ್ ಈ 

ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಲ ರುತಾು ರೆ.  ಈ ಅೆಂಶ್ದ್ ಬಗೆೆ  ಮರು ಪ್ರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಬೇಕು.  It should be re-

examined in the interest of the state.  Of course, prisons come under state-list, 

ಎೆಂದ್ಯ ಹೇಳಿ, ರಾಜಯ  ಶಸಕಾೆಂಗದ್ ಅಧಿಕಾರವದ್ದ ಎೆಂದ್ಯ ನಾವು ಏನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ 

ಮಾಡುವುದ್ಕಾಕ ಗುವುದ್ಧಲಲ .  No, it is very bad. ಪ್ರ ಸುು ತ ವಧೇಯಕದ್ ಬಗೆೆ  

ಸಂಪೂಣಗವಾದ್ ಪ್ರಿಶ್ೋಲನೆಯಾಗಬೇಕು. There are so many lacunas and inherent 

provisions in this.  ಸಕಾಗರವು ಇದ್ನ್ನನ  ಪುನರ್್ ಪ್ರಾಮಶ್ಗಸಬೇಕು.  ಈ ಮಂಡಳಿಗೆ 

ಆಯುಕು ರು ಅಥವಾ ಇನಾನ ರನೆನ ೋ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಕಾಗರವು ನೇಮಿಸಬಹುದ್ಯ, ಅದೂ 

without the sanction of the Government.  There is no sanction for any appointment 

for this board.  ಯಾವುದೇ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಕನಾಗಟ್ಕ ಲೋಕಸೇವಾ 

ಆಯೋಗದ್ ಅಗತಯ ತೆಯೂ ಸಹ್ ಇರುವುದ್ಧಲಲ .  ಯಾರನೆನ ೋ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ 

ಮಾಡಬಹುದ್ಯ; ಅದ್ಕೆಕ  ಯಾವುದೇ ನಿಬಗೆಂಧಗಳಿರುವುದ್ಧಲಲ . ಇದ್ಯ ಬಹ್ಳ 

ಅಪ್ರಯಕಾರಿಯಾಗಿದಿ್ಯ , ದ್ಯಮಾಡಿ ಸಕಾಗರವು ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಪ್ರಾಮಶ್ಗಸಬೇಕು.   Itʼs್a್

dangerous bill. 

 

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

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಮಮ  ಸದ್ನದ್ ಬಹುತೇಕ ಸದ್ಸಯ ರುಗಳೆಲಲ ರೂ ಪ್ರ ಸುು ತ ವಧೇಯಕದ್ 

ಬಗೆೆ  ಈಗ್ರಗಲೇ ಮಾತನಾಡಿ, ತಮಮ  ಸಲಹೆಗಳನ್ನನ  ನಿೋಡಿದಿಾರೆ.  ಇನೂನ  ಮಾತನಾಡುವ 

ಸದ್ಸಯ ರುಗಳಿದಿಾರೆ. ಪ್ರ ಸುು ತ ವಧೇಯಕಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟ ೆಂತೆ ನಾನ್ನ ಒೆಂದ್ದರೆಡು 

ಸಲಹೆಗಳನ್ನನ  ಮಾತರ ವೇ ನಿೋಡಬಯಸಿ, ಕನಾಗಟ್ಕ ಬಂದ್ಧೋಖಾನೆ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮಂಡಳಿ 

ವಧೇಯಕ, 2021 ನ್ನನ  ಸ್ವವ ಗತಿಸುತೆು ೋನೆ.   
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ಇಲ್ಲಲ  ಉಲೆಲ ೋಖಿಸಿರುವಂತೆ, ಮಂಡಳಿಯು ಅಸಿು ತವ ಕೆಕ  ಬರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಖೈದ್ಧಗಳ 

ಆರ್ಥಗಕ ಸಿಿ ತಿ-ಗತಿ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಲು ಸಹ್ಕಾರಿಯಾಗುತು ದ್ದ.  ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಜೈಲ್ಲನಿೆಂದ್ 

ಮಾಡುವ ಉದ್ಯ ಮಗಳ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನವನ್ನನ  ಉನನ ತಿೋಕರಿಸಿದಾಗ, ಹೆಚಿಚ ನ ಪ್ರ ಮಾಣದ್ಲ್ಲಲ  

ಆದಾಯ ದರೆಯುವಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನನ  ಬ್ಳೆಸಬೇಕು.  ಜೈಲ್ಲನಲ್ಲಲ ರುವ ಖೈದ್ಧಗಳು ಸದ್ರಿ 

ಉದ್ಯ ಮಗಳಲ್ಲಲ  ಪ್ರಲೆಳುಳ ವುದ್ರಿೆಂದ್ ಅವರಿಗೆ ನಿೋಡುವ ವೇತನವನ್ನನ  ಹೆಚಿಚ ಸಬೇಕು.  

ಏಕೆೆಂದ್ರೆ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಬಹ್ಳಷ್ಟಟ  ಕನಿಷ್ಠ  ವೇತನ ಅೆಂದ್ರೆ,್ ʼಜುಜುಬಿʼ ಮತು ದ್ 

ವೇತನವನ್ನನ  ನಿೋಡಲ್ಯಗುತು ದ್ದ.  ಮಾನಯ  ಸದ್ಸೆಯ  ಸಹೊೋದ್ರಿ ಡಾ|| ತೇಜಸಿವ ನಿಗೌಡರವರು 

ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದಂತೆ, ಇಲ್ಲಲ  ಕನಿಷ್ಠ  ವೇತನ ಕಾಯಿಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನನ  

ಜ್ಞರಿಗಳಿಸುವುದ್ಯ ಸೂಕು .  ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ಜೈಲ್ಲನ ಮೂಲಕ ದಡಡ  ಪ್ರ ಮಾಣದ್ 

ಆದಾಯವನ್ನನ  ಗಳಿಸಲು ಅವಕಾಶ್ವದ್ದ.  ಜೈಲ್ಲನಲ್ಲಲ  ಶ್ಸುು , ಸಂಯಮವರುವುದೇ ಇದ್ಕೆಕ  

ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ.  ಜೈಲ್ಲನಿೆಂದ್ ಹೊರಗಡೆ ನಡೆಸುವ ಉದ್ಯ ಮಕೂಕ  ಜೈಲ್ಲನ ಮೂಲಕ ನಡೆಸುವ 

ಉದ್ಯ ಮಕೂಕ  ಬಹ್ಳ ಅೆಂತರವದ್ದ.  ಜೈಲ್ಲನಲ್ಲಲ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಸಮಯ ಹಾಗೂ ಶ್ಸುು  

ಬದಿ್ರಾಗಿದಿ್ಯ ; ನಿಗದ್ಧತ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಕತಗವಯ  ನಿವಗಹಿಸುತಾು ರೆ. ಅವರಲ್ಲಲ ನ 

ಕೌಶ್ಲಯ ವನ್ನನ  ಗುತಿಗಸಿ, ಅವರುಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನನ  ನಿೋಡಲ್ಯಗಿರುತು ದ್ದ.    ಪ್ರ ಸುು ತ 

ವಧೇಯಕದ್ ಮೂಲಕ ಖೈದ್ಧಗಳ ಆರ್ಥಗಕ ಪ್ರಿಸಿಿ ತಿಯ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 

ಆದಾಯವನೂನ  ಹೆಚುಚ  ಮಾಡುವ ಅತ್ತಯ ತು ಮವಾದ್ ಮಂಡಳಿಯನ್ನನ  ಸಕಾಗರವು 

ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದ್ದ. ಇದ್ರ ಲೋಪ್ದೋಷ್ಗಳ ಬಗೆೆ  ನಾನ್ನ ಮಾತನಾಡಲು ಬಯಸುವುದ್ಧಲಲ .  ಇಲ್ಲಲ  

ನಾನ್ನ ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸಬಯಸುವುದೇನೆೆಂದ್ರೆ, ಖೈದ್ಧಗಳ ಆರ್ಥಗಕ ಪ್ರಿಸಿಿ ತಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ 

ಎೆಂದ್ ಮಾತರ ಕೆಕ  ನಾವು ಒಳೆಳ ಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನನ  ಮಾಡಿದಿ್ದ ೋವೆಂದ್ಯ ತಿಳಿದ್ಯಕಳುಳ ವುದ್ಕೆಕ  

ಸ್ವಧಯ ವಾಗುವುದ್ಧಲಲ .  ಬದ್ಲ್ಯಗಿ ಖೈದ್ಧಗಳ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಬೇಕು.  They should become 

the useful member of the society.  ಖೈದ್ಧಗಳು ತಮಮ  ಜೈಲು ಶ್ಕೆಷ ಯನ್ನನ  ಮುಗಿಸಿ 

ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ ನಂತರ ಸಮಾಜದ್ ಉಪ್ಯುಕು  ಪ್ರ ಜೆಗಳ್ಳಗಿ ಬ್ಳೆಯಬೇಕು.  ಸಮಾಜವು 

ಅವರನೂನ  ಸಹ್ ಅದೇ ರಿೋತಿಯಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ಇೆಂತಹ್ ಸುಧಾರಣಾ ಕರ ಮಗಳನ್ನನ  

ಜ್ಞರಿಗಳಿಸಬೇಕು.  ಜೈಲ್ಲನಲ್ಲಲ ರುವವರ ಪೈಕ ಕೆಲವು ವಚರಣೆ ಎದ್ಯರಿಸುತಿು ರುವವರ 

ವರುದಿ್  ತಪುಪ  ದೂರುಗಳನ್ನನ  ನಿೋಡಿರುತಾು ರೆ.  ಕೆಲವೊಮ್ಮಮ  ಸ್ವೆಂದ್ಭಿಗಕ ಸ್ವಕ್ಷಯ ಗಳ 

ಆಧಾರದ್ ಮೇಲೆ ಬಹ್ಳಷ್ಟಟ  ಆರೋಪಿಗಳನ್ನನ  ಪೊಲ್ಲೋಸರು ಬಂದ್ಧಸಿರುತಾು ರೆ.  

ಬಂಧನಗೆಂಡ ಆರೋಪಿಗಳೆಲಲ ರೂ ಅಪ್ರಾಧದ್ಲ್ಲಲ  ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವವರು ಎೆಂದ್ಯ 

ಹೇಳುವುದ್ಕಾಕ ಗುವುದ್ಧಲಲ . ತನಿಖ್ಯ ಪೂಣಗಗೆಂಡ ನಂತರ ನಾಯ ಯಾಲಯಕೆಕ  
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ದೋಷ್ಟರೋಪ್ಣಾ ಪ್ಟ್ಟಟ ಯನ್ನನ  ಸಲ್ಲಲ ಸಿದಾಗ, ಪ್ರ ಕರಣದ್ ವಚರಣೆ ನಡೆದ್ಯ ಆರೋಪ್ಗಳು 

ಸ್ವಬಿೋತಾಗಿ ಶ್ಕೆಷ ಗಳಪ್ಡಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ಅಪ್ರಾಧಿಗಳ್ಳಗುತಾು ರೆ. ಮಾನಯ  

ಹೆಚ್್.ಎೆಂ.ರಮೇಶ್ಗೌಡ ರವರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ “A Judge may acquit thousand guilty 

persons,್but್he್should್not್convict್a್single್innocent”್್ಎೆಂಬುದ್ರ ಬಗೆೆ  ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದ್ರು. 

Convicted personsಗಳಲ್ಲಲ  ಮುಗಿರು ಇರುವುದ್ಧಲಲ ವೆಂದ್ಯ ನಾನ್ನ ಹೇಳುವುದ್ಧಲಲ .  ಅನೇಕ 

ಮುಗಿ ರಿಗೂ ಸಹ್ ಶ್ಕೆಷ ಯಾಗಿರುವ ಅನೇಕ ಉದಾಹ್ರಣೆಗಳನ್ನನ  ನಾವು ನೋಡಿದಿ್ದ ೋವ.  

ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ಸ್ವವಗಜನಿಕ ಅಭಿಯೋಜಕರು ನಾಯ ಯಾಲಯದ್ಲ್ಲಲ  ಆ ರಿೋತಿಯಾದ್ 

ಸ್ವಕ್ಷಯ ಗಳನ್ನನ  ಸಿದಿ್ ಪ್ಡಿಸಿರುತಾು ರೆ. Defence Lawyer ಸರಿಯಾದ್ ಕರ ಮಗಳನ್ನನ  

ತೆಗೆದ್ಯಕೆಂಡಿಲಲ ವೆಂದಾದ್ರೆ, ಎಷ್ಟ ೋ ಬ್ದರಿ ಮುಗಿ ರಿಗೆ ಶ್ಕೆಷ ಯಾಗುವ ಸ್ವಧಯ ತೆಗಳು 

ಹೆಚಿಚ ರುತು ವ.  ಇೆಂತಹ್ ಅಪ್ರಾಧಿಗಳನ್ನನ  ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯ ಕತೆ ಇಲಲ .  ಆದ್ರೆ 

habitual offenders, ಅೆಂದ್ರೆ ದಡಡ  ದಡಡ  don ಮತ್ತು  ಗೂೆಂಡಾಗಳು ಖಾಯಂ ಆಗಿ 

ಜೈಲ್ಲನಲ್ಲಲ ರುತಾು ರೋ, ಅವರುಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ, ಅವರುಗಳು ಸಮಾಜಕೆಕ  ಉಪ್ಯುಕು  

ಪ್ರ ಜೆಗಳ್ಳಗುವ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಲ  ಕರ ಮಗಳನ್ನನ  ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ಬೇಕು. ಜೈಲ್ಲನಿೆಂದ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ 

ನಂತರದ್ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಲ  ಅವರುಗಳು ಸಮಾಜದ್ಲ್ಲಲ  ಬ್ರೆತ್ತ, ಒಳೆಳ ಯ, ಸುಸಂಸಕ ೃತ, 

ಸಂಭಾವತರಾಗಲು ಮತ್ತು  ಅವರುಗಳನ್ನನ  ಸಮಾಜಕೆಕ  ಅವಶ್ಯ ಕವಾಗುವ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಲ  

ಬದ್ಲ್ಯವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ಯವೇ ನಿಜವಾದ್ ಬದ್ಲ್ಯವಣೆಯಾಗುತು ದ್ದ.   

 

ಶ್ರ ೋ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ರವರು ಮಾತನಾಡುವ ಸಂದ್ಭಗದ್ಲ್ಲಲ  ತಮಮ  

ನಾಲುಕ  ಜೈಲ್ಲನ ಅನ್ನಭವದ್ ಮಾತ್ತಗಳನ್ನನ  ಹೇಳಿದ್ರು.  ಅವರಿಗಿೆಂತಲೂ ಹೆಚಿಚ ನ ಅನ್ನಭವ 

ನಮಲ್ಲಲ  ಯಾರಿಗೂ ಸಹ್ ಇಲಲ .  ನಾನ್ನ conviction or under trial ಆಗಿ ಜೈಲ್ಲಗೆ ಹೊೋಗಿಲಲ .  

ವಜಯಪುರ ಜಲೆಲ ಯ ಜೈಲ್ಲನಲ್ಲಲ  ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್.ಅೆಂಬೇಡಕ ರ್್ರವರ ಜಯಂತಿ ಪ್ರ ಯುಕು  

ಮಾಡಿದ್ ಕಾಯಗಕರ ಮವೊೆಂದ್ಕೆಕ  ನನನ ನ್ನನ  ಆಹಾವ ನಿಸಿದಿ್ರು.  ನಾನ್ನ ಆ ನಿಮಿತು  ಜೈಲ್ಲಗೆ 

ಹೊೋಗಿದಿ್ದನ್ನ.  ಅದೇ ರಿೋತಿಯಾಗಿ ಬಳ್ಳಳ ರಿ ಜೈಲ್ಲಗೂ ಸಹ್ ನಾನ್ನ ಹೊೋಗಿದಿ್ದ ೋನೆ.  ನಮಮ  

ಕಡೆಯವರನ್ನನ  ಬಂಧಿಸಿ, ಅಲ್ಲಲ ಟ್ಟಟ ದಿ್ ರು.  ಅವರುಗಳನ್ನನ  ನೋಡುವ ಸಂಬಂಧ ನಾನ್ನ 

ಜೈಲ್ಲಗೆ ಹೊೋಗಿದಿ್ದನ್ನ.  ಆ ಸಂದ್ಭಗದ್ಲ್ಲಲ  ನಾನ್ನ ಹೆಚುಚ  ಸಮಯ ಬ್ದಯ ರಾಕ್ನಲ್ಲಲ  ಓಡಾಡಿ, 

ಅಲೆಲ ಲ್ಯಲ  ನೋಡಿದಿ್ದ ೋನೆ.  ಆಗ ಅಲ್ಲಲ ನ ಮಹಿಳ್ಳ ಖೈದ್ಧಗಳು ತಮಮ  ಅಹ್ವಾಲುಗಳನ್ನನ  

ತಿಳಿಸಿದ್ರು.  ಅಲ್ಲಲ  ನನಗೆ ಪ್ರಿಚಿತ ನಮಮ  ಜಲೆಲ ಯ ವಯ ಕು ಗಳೂ ಸಹ್ ಇದಿ್ರು.  ಆಗ 

ಅವರುಗಳು ತಮಮ  ಕಷ್ಟ , ದ್ಯುಃಖ್, ದ್ಯಮಾಮ ನಗಳನ್ನನ  ಹಂಚಿಕೆಂಡರು.  ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು 

ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದಂತೆ, ಖೈದ್ಧಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದ್ಕಕ ೆಂತ ಜೈಲ್ಲನ ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಗಳ ಸುಧಾರಣೆ 
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ಮಾಡುವುದ್ಯ ಬಹ್ಳ ಮಹ್ತವ ದಿಾ ಗಿದ್ದ.  ಜಗತಿು ನಲ್ಲಲ  ಎಲೂಲ  ಇರದ್ ಭರ ಷ್ಟಠಚರವಲಲ ವೂ 

ಜೈಲ್ಲಲ ನಲ್ಲಲ ಯೇ ನಡೆಯುತು ದ್ದ ಎೆಂಬುದ್ರ ಬಗೆೆ  ಸದ್ಸಯ ರು ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದ್ರು. Juvenile 

offenders ಅೆಂದ್ರೆ ಮಕಕ ಳು, ಮಹಿಳೆಯರು ಇವರುಗಳನ್ನನ  sexual abuse ಮಾಡಿಕಳುಳ ವ 

ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತು ವ ಎೆಂದ್ರೆ, ಅದ್ಯ ಬಹ್ಳ ನೋವನ ಮಾತ್ತ.  ಇಷ್ಟಟ  ಮಟ್ಟ ಕೆಕ  ನನಗೆ 

ಅನ್ನಭವವರಲ್ಲಲಲ ; ಅದ್ನ್ನನ  ನಾನ್ನ ಇವತ್ತು  ತಿಳಿದ್ಯಕೆಂಡೆನ್ನ.  ಸಣಣ  ಸಣಣ  ಮಕಕ ಳು 

homosexual, unnatural offence ಗಳು ಜೈಲ್ಲನಲ್ಲಲ  ನಡೆಯುತು ವ.  ಮಹಿಳ್ಳ ಖೈದ್ಧಗಳ 

ದ್ಯಬಗಳಕೆ ಮಾಡಿ, sexual abuse ಮಾಡುತಾು ರೆ.  ಶ್ರ ೋ ಅರಗ ಜ್ಞಾ ನೇೆಂದ್ರ  ರವರು ಹೊಸದಾಗಿ 

ಗೃಹ್ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯ ಮಂತಿರ ಗಳ್ಳಗಿದಿ್ಯ , ಅವರಿಗೆ ಬಹ್ಳ ಉತಾಸ ಹ್ವದ್ದ.  ಜೈಲ್ಲನ 

ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಗಳನ್ನನ  ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ  ಸಚಿವರು ಯೋಚಿಸಬೇಕು.  ಖೈದ್ಧಗಳಿಗಿೆಂತ 

ಜೈಲ್ಲನ ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಗಳ ಸುಧಾರಣೆಯೇ ದಡಡ ದ್ಯ ಎೆಂದ್ಯ ನನಗನಿನ ಸುತು ದ್ದ.  ಜೈಲ್ಲನಲ್ಲಲ  

ಖೈದ್ಧಗಳನ್ನನ  ವವಸು ಿಗಳಿಸಿ, ಅವರ ವೈದ್ಯ ಕೋಯ ತಪ್ರಸಣೆ ಮಾಡುತಾು ರೆ.  ಅವರ ದೇಹ್ದ್ 

ಮೇಲ್ಲರುವ ಗುರುತ್ತಗಳನೂನ  ಸಹ್ ಗಮನಿಸಿ, ಅವರುಗಳನ್ನನ  ಜೈಲ್ಲನಳಗೆ ಕಳುಹಿಸುತಾು ರೆ.  

ಆದಾಗೂಯ  ಸಹ್ ಖೈದ್ಧಗಳ ಬಳಿ ಶ್ಸ್ವು ಿಸು ಿ, ಮಬೈಲ್ ಮತ್ತು  ಸ್ವರಾಯಿ ಬ್ದಟ್ಲ್ಗಳಿದಿ್ಯ , 

ಇವುಗಳು ಹೇಗೆ ಬರುತು ವ? ಕೆಲವು ಜೈಲುಗಳು ಫೈವ್ ಸ್ವಟ ರ್್ ಹೊೋಟೇಲ್ಗಳಂತೆ 

ಮಾಪ್ಗಟ್ಟಟ ವ.  ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಪ್ತಿರ ಕೆಗಳಲ್ಲಲ  ವರದ್ಧಯಾಗಿದ್ದ.  ಈ ಅೆಂಶ್ದ್ ಬಗೆೆಯೂ ಸಹ್ 

ಚ್ರ್ಚಗಯಾಗಿದ್ದ.   

 

(ಮುೆಂದ್ಯ)   

(831)20-09-2021(06-50)bsd- md 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ . ಪ್ಟಿೋಲ  (ಮಂದ್ಯ) 

ಅಲ್ಲಲ  ಬಹ್ಳ ಐಷ್ಟರಾಮಿ ಜೋವನ ಇರುತು ದ್ದ, ನಮಗೆ ಹೊರಗೆ ಅೆಂತಹ್ ಜೋವನ ಸಿಗುವುದ್ಧಲಲ . 

ಇಲ್ಲಲ ಗಿೆಂತ ಅಲ್ಲಲ ಯೇ ಐಷ್ಟರಾಮಿ ಜೋವನದ್ ಅನೇಕ ಉದಾಹ್ರಣೆಗಳು ಇವ. ಇದ್ಯ ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರ ಗಮನಕೆಕ  ಬಂದ್ಧದ್ದ ಎೆಂದ್ಯ ಭಾವಸುತೆು ೋನೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ನಿಗ್ರ 

ಇಟಟ , ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇೆಂತಹ್ವುಗಳಲ್ಲಲ  involve ಆದ್ವರಿಗೆ merciless action 

ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ಬೇಕು. ಕೈದ್ಧಗಳನ್ನನ  ನೋಡಲು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಬಂದ್ಯ ಹ್ಣ ಕಟ್ಟಟ ಗ ಭೇಟ್ಟ 

ಮಾಡಿಸುವುದ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ನಮೂನೆ ವಚರಗಳು ಜೈಲ್ಲನಲ್ಲಲ ದಿ್ಯ , ಭರ ಷ್ಟಟ ಚರ ಮಿತಿ 

ಮಿೋರಿ ಬ್ಳೆದ್ಧರುತು ದ್ದ. ಒಳೆಳ ಯ honest, ಬಹ್ಳ ಪ್ರರ ಮಾಣಿಕ ನಿಷ್ಟಠವಂತ Jail 

Superintendent ಇದಿಾ ಗ ಮಾತರ  ಸವ ಲಪ ಮಟ್ಟಟ ಗೆ ಕಡಿಮ್ಮಯಾಗುತು ದ್ದ ಎೆಂದ್ಯ ನಾನ್ನ 
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ಭಾವಸುತೆು ೋನೆ. ಏಕೆೆಂದ್ರೆ Jail Superintendent ಹಾದ್ಧ ತಪಿಪ ದ್ರೆ ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಗಳು ಪೂತಿಗ ದಾರಿ 

ತಪುಪ ತಾು ರೆ. ಜೈಲ್ಲನ ಹೊರಗೆ ಆಗುವ crimes ಕೆಲಸಗಳು ಒಳಗೂ ಆಗುತು ವ. Sometimes 

criminal conspiracy will be hatched within the cell itself.   ಜೈಲ್ಲನಳಗೆ ಕುಳಿತ್ತ 

criminal conspiracy ಮಾಡುತಾು ರೆ, ಅದ್ನ್ನನ  ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ ಕೂಡಲೇ ಯಾರನ್ನನ  

ಮುಗಿಸಬೇಕೋ, ಆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿರುವ ಅನೇಕ ಘಟ್ನೆಗಳನ್ನನ  ನಾನ್ನ ಕೇಳಿದಿ್ದ ೋನೆ.  

 ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎಂ. ಲ್ಲಂಗಪಪ ಿಃ- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಕೈದ್ಧಗಳು ಒಳಗಡೆ 

ಇದಿ್ಯಕೆಂಡೇ ಇನನ ೆಂದ್ಯ murder ಆಗುವುದ್ಕೆಕ  ವಯ ವಸಿೆ  ಮಾಡುತಾು ರೆ.  

 ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ . ಪ್ಟಿೋಲ  (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಆತ ಒಳಗಡೆ 

ಇದಿ್ಯಕೆಂಡು instruction  ಕಡುವುದ್ಯ, ಅೆಂದ್ರೆ arrange ಮಾಡುತಾು ನೆ.  He will be an 

abettor.  He will be No.1 accused.  He will be jointly and severally tried for the 

offence.   ಒಳಗಡೆ ಕುಳಿತ್ತ abetment ಮಾಡಿ, ಹೊರಗೂ crime ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  

ಕಾರಣಿೋಭೂತನಾಗುತಾು ನೆ ಎೆಂದ್ರೆ ಆತ ಪ್ರ ಚಂಡ ಇರಬ್ದರದ್ಯ. ಆತ ಎೆಂತಹ್ don, ಎೆಂತಹ್ 

ದಡಡ  ಗೂೆಂಡಾ ಇರಬಹುದ್ಯ.  ಇವರನ್ನನ  ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದ್ಯ ಬಹ್ಳ ಅವಶ್ಯ ಕತೆ 

ಇದ್ದ. ಜೊತೆಗೆ ಜೈಲ್ಲನ ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ ಮಕಕ ಳು-ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ sexual offences 

ಗಳನ್ನನ  ಹೇಗೆ control ಮಾಡುತಾು ರೋ, ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ.  You take it as a challenge.  

ಇದ್ನ್ನನ  ಸವಾಲು ಎೆಂದ್ಯ ಸಿವ ೋಕಾರ ಮಾಡಲ್ಲ. ಜೈಲುಗಳನ್ನನ  ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರ 

ಹೆಸರು ಅಜರಾಮರವಾಗಿ ಇತಿಹಾಸ ಪುಟ್ದ್ಲ್ಲಲ  ಉಳಿಯುತು ದ್ದ. ಮಾನಯ  ಅರಗ ಜ್ಞಾ ನೇೆಂದ್ರ  

ರಂತಹ್ವರು ಗೃಹ್ ಮಂತಿರ ಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಎೆಂಬ ಹೆಸರು ಬರುತು ದ್ದ. ಅಲ್ಲಲ  ನಡೆಯುವ 

ಭರ ಷ್ಟಟ ಚರವನ್ನನ  ಹೊೋಗಲ್ಯಡಿಸಬೇಕು. 

 ಇನ್ನನ  innocent ಕೈದ್ಧಗಳು habitual offenders ಗಳ ಮುಖಾೆಂತರ ದಾರಿ ತಪುಪ ವ 

ಸ್ವಧಯ ತೆ ಇರುತು ದ್ದ. ಏಕೆೆಂದ್ರೆ under grave and sudden provocation ಮನ್ನಷ್ಯ  ಸಿಟ್ಟಟ ನ 

ಭರದ್ಲ್ಲಲ , ಅಚತ್ತಯಗದ್ಧೆಂದ್ ಏನೋ ಒೆಂದ್ಯ ತಪುಪ  ಅಥವಾ offence ಆಗುತು ದ್ದ. ಅದ್ಕೆಕ  

he will be convicted. He will go to the jail.  Basically, he will not be like that.  ಆತ 

ಒಳೆಳ ಯ ಹಾಗೂ ಸುಸಂಸಕ ೃತ ಹಾಗೂ ಸಂಭಾವತ ಮನ್ನಷ್ಯ  ಇರುತಾು ರೆ.  ಸಮಾಜಕೆಕ  

ಉಪ್ಯುಕು  ಹಾಗೂ popular ವಯ ಕು ಯಾಗಿರುತಾು ನೆ. ಆದ್ರೆ ಏನೋ ಒೆಂದ್ಯ under sudden 

and grave provocations, sometimes a man is bound to commit a crime.  ಆಗ 

automatically he will be convicted.  ಎಷ್ಟ ೋ ಮಂದ್ಧ innocents ಗಳು ಒಳಗೆ ಇರುತಾು ರೆ. 
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ಆದ್ರೆ habitual offenders ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ರ್ಚನಾನ ಗಿವ ಎೆಂದ್ಯ ಆ ಕಡೆ attraction ಆಗಿ 

ಮತೆು  hardened criminals ಗಳ್ಳಗಿ ಜೈಲ್ಲಗೆ ಹೊೋಗಬ್ದರದ್ಯ. ಅವರು hardened criminals 

ಗಳ್ಳದ್ರೆ ಮುಗಿದ್ಯ ಹೊೋಯಿತ್ತ. ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಸಹಿಸಿಕಳಳ ಬಹುದ್ಯ, ಮಳೆ ಆದ್ರೆ ಏನ್ನ? 

ಚ್ಳಿ ಆದ್ರೆ ಏನ್ನ? ಎನ್ನನ ವಂತೆ ಆಗಬ್ದರದ್ಯ. ಒೆಂದ್ಯ ಬ್ದರಿ ಜೈಲ್ಲಗೆ ಹೊೋಗಿ ಬಂದ್ಧದಿ್ಯ , 

ಇನನ ಮ್ಮಮ  ಆದ್ರೆ ಮನೆ ಮತ್ತು  ಕುಟೆಂಬದ್ ಗತಿ ಏನ್ನ ಎನ್ನನ ವಂತೆ ಇರಬೇಕು. ಇೆಂತಹ್ 

ಘಟ್ನೆಗಳನ್ನನ  ನಾನ್ನ ಕಂಡುಕೆಂಡಿದಿ್ದ ೋನೆ. ಇೆಂತಹ್ವುಗಳ ಬಗೆೆ  ವಶೇಷ್ವಾಗಿ ಆಸಕು  

ವಹಿಸಬೇಕು. ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಅಲ್ಲಲ  ನಡೆಯುವ criminal activities ಗಳನ್ನನ  ಮತ್ತು  more 

than that ಭರ ಷ್ಟಟ ಚರಗಳನ್ನನ  ಹಾಗೂ ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಗಳನ್ನನ  control ನಲ್ಲಲ  ಇಟಟ ಕಳುಳ ವ 

ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜೈಲ್ಲನಲ್ಲಲ ರುವ ದಡಡ  ದಡಡ  don ಗಳನ್ನನ  ಸುಧಾರಣೆ 

ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗುತು ದ್ದಯೇ ಎೆಂದ್ಯ ನೋಡಬೇಕು. ಅಲಲ ದೇ ಒಳೆಳ ಯ innocent 

ಆಗಿರುವವರನ್ನನ  separate ಇಡುವ ವಯ ವಸಿೆ  ಆಗಬೇಕು. ಹ್ಣ ಕಟಟ  ಅವರವರ barrack 

ಗಳಿಗೆ ಹಾಕಸಿಕಳುಳ ವ ವಯ ವಸಿೆ  ಇದ್ದ ಎೆಂದ್ಯ ನಾನ್ನ ಕೇಳಿದಿ್ದ ೋನೆ. Sexual abuse 

ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದ್ರೆ ಒೆಂದ್ಯ juvenile offender, ಸಣಣ  ವಯಸಿಸ ನ ಮಕಕ ಳನ್ನನ  ಉಪ್ಯೋಗ 

ಮಾಡುವಂತಹ್ carnal intercourse ಇೆಂತಹ್ವುಗಳಿಗೆ ಉಪ್ಯೋಗ ಮಾಡುವಂತಹ್ದಿ್ಯ , 

homosexual activity ಗಳಿಗೆ ಉಪ್ಯೋಗ ಮಾಡುವಂತಹ್ದಿ್ಯ  ನಡೆಯದಂತೆ ನಿಗ್ರ 

ವಹಿಸಬೇಕು. ಆ ಮಂಡಳಿಯನ್ನನ  ತಂದ್ಧರುವುದ್ಯ ಒಳೆಳ ಯದ್ಯ. ಇದ್ಕಕ ೆಂತ ಹೆಚಚ ಗಿ ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ 

ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು  ಜೈಲ್ಲನಲ್ಲಲ ರುವ ಕೈದ್ಧಗಳಿಗೆ reformative measures adopt ಮಾಡಿ, ಆತ 

ಒಬಬ  useful member ಆಗಿ ಸಮಾಜಕೆಕ  ಉಪ್ಯುಕು  ಆಗುವಂತಹ್ ಪ್ರ ಜೆಯಾಗಿ ಹೊರಬಂದ್ರೆ 

ದಡಡ  ಸ್ವಧನೆ ಎೆಂದ್ಯ ಹೇಳಿ ನನನ  ಮಾತ್ತ ಮುಗಿಸುತೆು ೋನೆ.  

 ಶಿರ ೋ ಪರ ತಾಪ ಸಿಂಹ ರ್ನಯಕ .ಕೆ (ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈಗ್ರಗಲೇ ಪ್ರ ಸ್ವು ಪ್ವಾಗಿರುವ ವಷ್ಯಗಳ ಬಗೆೆ  ನಾನ್ನ 

ಮಾತನಾಡುವುದ್ಧಲಲ . ಆದ್ರೆ ಒಬಬ  ನಾಯ ಯವಾದ್ಧಯಾಗಿ ನನನ  ವೃತಿು ಯ ಕಾರಣದ್ಧೆಂದ್ 

ಆರೋಪಿಗಳ ಜೊತೆ ಹ್ತಿು ರದ್ ಸಂಬಂಧವರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಒೆಂದೇ ಸಲಹೆಯನ್ನನ  

ಕಡಬಯಸುತೆು ೋನೆ. ಈ ಸುಧಾರಣೆ ಬಹ್ಳ ಸ್ವವ ಗತಾಹ್ಗ. ಆಕಸಿಮ ಕ ಜೋವನದ್ 

ಏರುಪೇರುಗಳಿೆಂದ್ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಅನಿರಿೋಕಷ ತ ತಿರುವುಗಳಿೆಂದ್ ಎಷ್ಟ ೋ ಮಂದ್ಧ 

ಬಂಧಿೋಖಾನೆಗೆ ಹೊೋಗುವ ಅನಿವಾಯಗ ಸಿಿ ತಿ ಜೋವನದ್ಲ್ಲಲ  ಬರುತು ದ್ದ. ಅೆಂತಹ್ದಿ್ ರಲ್ಲಲ  

ಎಲಲ ರನ್ನನ  ಒೆಂದೇ ತಕಕ ಡಿಯಲ್ಲಲ  ತೂಕ ಮಾಡುವುದ್ಯ ಸರಿಯಲಲ . ಮದ್ಯ ಪ್ರನದ್ ಚ್ಟ್ಗಳಿಗೆ 

ಒಳಗ್ರಗಿರುವವರನ್ನನ  ಹೊರಗೆ ತರಲು ಪುನವಗಸತಿ ಕೇೆಂದ್ರ ಗಳಲ್ಲಲ  gradation ಮಾಡುತಾು ರೆ. 
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ಯಾರನ್ನನ  ಸುಧಾರಣೆಗೆ ತರಲು ಸ್ವಧಯ ವಲಲ  ಎನ್ನನ ವವರನ್ನನ  ಒೆಂದ್ಯ ಕಡೆ ಮತ್ತು  ಸುಧಾರಣೆ 

ಮಾಡಲು ಸ್ವಧಯ ವರುವವರನ್ನನ  A, B and C grade  ಎೆಂದ್ಯ ವೆಂಗಡಿಸುತಾು ರೆ. ನಾನ್ನ 

ಅನ್ನಭವದ್ಲ್ಲಲ  ಹೇಳುವುದೇನೆೆಂದ್ರೆ, ವೃತಿು ಪ್ರ criminals ಗಳು ಹಾಗೂ ಆಕಸಿಮ ಕ 

ಕಾರಣಗಳಿೆಂದ್ ಜೈಲ್ಲಗೆ ಹೊೋಗುವವರನ್ನನ  ಒಟ್ಟಟ ಗೆ ಹಾಕದಾಗ ಚ್ಕರ ವೂಯ ಹ್ದ್ಲ್ಲಲ  ಹಾಕದಂತೆ 

ಆಗುತು ದ್ದ. ಅದ್ರಿೆಂದ್ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದ್ಕೆಕ  ಬಹ್ಳ ಕಷ್ಟ  ಆಗುತು ದ್ದ. ಈ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಲ  heinous 

offence ಅಥವಾ ವೃತಿು ಪ್ರ criminals ಅಗಿರುವ ಅಪ್ರಾಧಿಗಳಿಗೆ ವಶೇಷ್ ಕಾರಣ ಅಥವಾ 

ಜೋವನದ್ ಅನಿವಾಯಗ ಕಾರಣಗಳಿೆಂದ್ ಜೈಲ್ಲಗೆ ಹೊೋದ್ವರನ್ನನ  ಬೇರೆ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  

ಸ್ವಧಯ ವ ಎೆಂಬ ಬಗೆೆ  ಆಲೋಚ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರಿೋತಿಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿೆಂದ್ ಬಹುಶಃ 

investigation ಸಂದ್ಭಗದ್ಲ್ಲಲಯೂ ಮಾಡುವಂತಹ್ ಅಗತಯ  ಇದ್ದ ಎೆಂದ್ಯ ಹೇಳುತೆು ೋನೆ. Law 

and Order and investigation ಇವರಡನ್ನನ  separate ಮಾಡುವ ದೃಷ್ಟ ಯಲ್ಲಲ , ಇವತ್ತು  

ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕವಾಗಿ ವಶೇಷ್ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಲ  ಅಪ್ರಾಧಗಳನ್ನನ  ಪ್ತೆು  ಮಾಡುವಂತಹ್ ವಯ ವಸಿೆ  

ಬರುತಿು ರುವ ಹಿನನ ಲೆಯಲ್ಲಲ  ಒಳೆಳ ಯ ತರಬೇತಿ ಇರುವವರನ್ನನ  ಮತ್ತು  investigation 

ದೃಷ್ಟ ಯಿೆಂದ್ ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯಲ್ಲಲ  separate wing ಮಾಡುವುದ್ಯ ಹೆಚುಚ  ಒಳೆಳ ಯದ್ಯ. 

ಇಲಲ ದ್ಧದಿ್ ರೆ Law and Order ಕಾರಣಕಕ ೋಸಕ ರ ಅವರಿಗೂ investigation ಜವಾಬಿ್ದರಿ ಇದಿಾ ಗ 

ಎಷ್ಟ ೋ ಬ್ದರಿ case ಗಳಲ್ಲಲ  charge sheet ಅನ್ನನ  ಅತಯ ೆಂತ weak ಆಗಿ ಸಲ್ಲಲ ಸುವುದ್ನ್ನನ  

ನೋಡಿದಿ್ದ ೋನೆ. ಈ ಹಿನನ ಲೆಯಲ್ಲಲ  ಬಂಧಿೋಖಾನೆಗಳಲ್ಲಲ  ಸಕಾಗರವು ಯಾವ ರಿೋತಿ ಸುಧಾರಣೆ 

ತರಲು ಪ್ರ ಯತನ  ಮಾಡುತಿು ದ್ದಯೋ, ಅದೇ ರಿೋತಿ Law and Order and investigation ಗಳ 

ಬಗೆೆ  ವಶೇಷ್ ಸುಧಾರಣೆ ತರುವ ದ್ಧಕಕ ನಲ್ಲಲ  ಸಕಾಗರವು ಆಲೋಚ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದ್ಯ 

ವನಂತಿಸುತಾು , ನನಗೆ ಅವಕಾಶ್ ಕಟ್ಟಟ ದಿ್ಕಾಕ ಗಿ ಧನಯ ವಾದ್ಗಳು. 

 ಸಭಾಪತಿಯವರುಿಃ- ಒಟಟ  ೧೪ ಜನ ಮಾತನಾಡಿದಿಾರೆ. 

 ಶಿರ ೋ ಅರಗ ಜಾಾ ನೇಂದರ  (ಗೃಹ ಸಚ್ಚವರು) (ಗುಪು ಚರ ಇಲಾಖೆಯನುನ  

ಹೊರತ್ತಪಡ್ತಸಿ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನನಗೆ ಅತಯ ೆಂತ ಸಂತ್ತೋಷ್ವಾಗಿದ್ದ. 

ಏಕೆೆಂದ್ರೆ ನಾನ್ನ ಮಂಡಿಸಿರುವ ಮಸೂದ್ದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಯಲ  ಸದ್ಸಯ ರು ಅತಯ ೆಂತ ಆಸಕು ಯಿೆಂದ್ 

ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದಿಾರೆ. ಇದ್ಕೆಕ  ಕಾರಣವೇನೆೆಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಧಿ ಜಗತು ನ್ನನ  ಪ್ರಿವತಗನೆ 

ಮಾಡಬೇಕೆೆಂಬ ಕಾಳಜಯ ತ್ತಡಿತ ನಮ್ಮಮ ಲಲ ರಲೂಲ  ಇದ್ದ. ಆ ಕಾರಣಕಾಕ ಗಿ ಅನೇಕ ಮಾತ್ತ 

ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರಿೆಂದ್ ಹೊರಬಂದ್ಧವ. ಮಾನಯ  ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡರು ಮಂಡಯ  

ಜೈಲ್ಲನಲ್ಲಲ  ಬ್ಳೆದ್ ತರಕಾರಿ ಖ್ರಿೋದ್ಧಸಲು ಜನರು ಕಾಯುತಿು ದಿಾರೆ ಎೆಂಬ ವಷ್ಯವನ್ನನ  

ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಡಾ||ತೇಜಸಿವ ನಿಗೌಡರು ಅಧಿಕಾರೇತರ ಸದ್ಸಯ ರನ್ನನ  ಹಾಕಬೇಕು, People 
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representatives ಗಳನ್ನನ  ಹಾಕದ್ರೆ ಒಳೆಳ ಯದಾಗುತು ದ್ದ ಎೆಂದ್ಯ ಹೇಳಿದಿಾರೆ, ಇದೇ 

ಸಲಹೆಯನ್ನನ  ಅನೇಕರು ಕಟ್ಟಟ ದಿಾರೆ. ಅನೇಕ ತಜ್ಞರುಗಳನ್ನನ  ಆಗ್ರಗ special invitees 

ಎೆಂದ್ಯ ಕರೆದ್ಯಕಳುಳ ವ provision ಮಾಡಿದಿ್ದ ೋವ. ಸಂಬಳ ಸ್ವಕಾಗುತಿು ಲಲ  ಎನ್ನನ ವ 

ವಚರವನ್ನನ  ಅನೇಕರು ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ಇದ್ಯ ನನನ  ಮನಸಿಸ ನಲ್ಲಲಯೂ ಇದಿ್ಯ , ಈಗ್ರಗಲೇ 

೨೦೧೮ರಲ್ಲಲ  fix ಆಗಿದಿ್ಯ , ಇತಿು ೋರ್ಚಗೆ ಮಾಡಿಲಲ . ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಜೈಲ್ಲನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ 

ಮನೆನ  ಮಾತನಾಡುವಾಗ refixation ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕಳಳ ಬೇಕೆೆಂದ್ಯ 

ಹೇಳಿದಿ್ದ ೋನೆ. ಅದೇರಿೋತಿ ಮಾನಯ  ತಿಪ್ಪ ೋಸ್ವವ ಮಿ ರವರು NGOʼs್ಗಳನ್ನನ  invite ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ  

ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ಈ ವಚರವನ್ನನ  ಪ್ರಿಗಣಿಸುತೆು ೋನೆ.  CSR (Corporate Social 

Responsibility) fund ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ಕೈದ್ಧಗಳು ಹೊರಗೆ ಹೊೋಗುವಾಗ ಅವರಿಗೆ 

ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಲ  skill ಇದ್ದ ಎೆಂಬ ಬಗೆೆ  certificate ಗಳನ್ನನ  ಕಡುವ ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿದಿಾರೆ. 

ಅದ್ರಿೆಂದ್ ಅವರಿಗೆ ಬಹ್ಳ ಬೇಗ opportunity ಗಳು ಸಿಗುತು ದ್ದ ಎೆಂಬ ಸಲಹೆಯನ್ನನ  

ಗಮನಿಸಿದಿ್ದ ೋನೆ.                                        

(ಮುೆಂದ್ಯ) 

(832)/20.09.2021/7.00/ಹೆಚ್್ವ:ಎಕೆ 

                   ( ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಉಪ್ಸಿಿ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಆರಗ ಜಾಾ ನೇಂದರ (ಮಂದ್ಯ…):-  

ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಸಿ.ಎಸ್.ಆರ್್. ಫಂಡ್ ಅನ್ನನ  ತೆಗೆದ್ಯಕಳುಳ ವುದ್ಕೆಕ  ಪ್ರರ ವಷ್ನ್ 

ಮಾಡಿದಿ್ದ ೋವ. ಮಾನಯ  ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೋಜೇಗೌಡರು ಮಾತನಾಡುತಾು , ಖೈದ್ಧಗಳಿಗೆ ಉತು ಮ 

ರಿೋತಿಯ ವೈದ್ಯ ಕೋಯ ಸೌಲಭಯ ಗಳನ್ನನ  ಒದ್ಗಿಸಿಕಡಬೇಕೆನ್ನನ ವ ಕಾಳಜಯನ್ನನ  

ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸಿದಿಾರೆ. ಬಹ್ಳ ಜನರು ಜೈಲುಗಳಿಗೆ ವಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಿಾರೆ, ಜೈಲ್ಲನಿೆಂದ್ 

ಹೊರಬಂದ್ಧರುವ ಖೈದ್ಧಗಳ ಅನ್ನಭವಗಳನ್ನನ  ಕೇಳಿದಿಾರೆ. ಆದ್ರೆ, ಮಾನಯ  ಆಯನೂರು 

ಮಂಜುನಾಥ್ ಮತ್ತು  ನನನ  ಅನ್ನಭವವೇ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದ. ನಾವಬಬ ರು ಸುಮಾರು 5-6 

ತಿೆಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಜೈಲ್ಲನಲ್ಲಲ ದಿ್ಯ , ಜೆ.ಪಿ. ಆೆಂದೋಲನದ್ಲ್ಲಲ  ಭಾಗವಹಿಸಿ ಜೈಲ್ಲನ ಅನನ  

ತಿೆಂದ್ಧದಿ್ದ ೋವ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಖೈದ್ಧಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರೆತ್ತ, ಬಂದ್ಧೋಖಾನೆಯಳಗೆ ಏನ್ನ 

ನಡೆಯುತಿು ದ್ದ ಎನ್ನನ ವುದ್ರ  ಅನ್ನಭವವನ್ನನ  ಪ್ಡೆದ್ಯಕೆಂಡಿದಿ್ದ ೋವ. ನಾನ್ನ, ಮಾನಯ  

ಜೆ.ಹೆಚ್್.ಪ್ಟೇಲ್ರವರು, ಶ್ರ ೋ ಸಿ.ಎೆಂ.ಇಬ್ದರ ಹಿೆಂರವರು ಮತ್ತು  ಶ್ರ ೋ ಆಯನೂರು 

ಮಂಜುನಾಥ್ರವರು ಕಾಲ ಸ್ಮ್ಮೆಂಟಸ ್ಗಳ ರಿೋತಿ ಜೇಲ್ಮ್ಮೆಂಟಸ ್ ಆಗಿದಿ್ದ ೋವ. ಅದ್ಕಾಕ ಗಿ ಶ್ರ ೋಮತಿ 



«¥À/20.09.2021/211 

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

ಇೆಂದ್ಧರಾಗ್ರೆಂಧಿಯವರಿಗೆ ಧನಯ ವಾದ್ಗಳನ್ನನ  ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದ. ಆಗ ನಾವುಗಳು ವದಾಯ ರ್ಥಗ 

ಮುಖಂಡರಾಗಿದಿ್ದವು. ತ್ತತ್ತಗ ಪ್ರಿಸಿಿ ತಿಯಲ್ಲಲ  ನಮಮ ನ್ನನ  ಸುಮಾರು 5-6 ತಿೆಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ 

ಜೈಲ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕದಿ್ರು, ಬದ್ಯಕ ಹೊರಗೆ ಬರುತೆು ೋವ ಎನ್ನನ ವ ಖಾತರಿ ನಮಗೆ ಇರಲ್ಲಲಲ . 

ಒೆಂದ್ಯ ಛಲ ನಮಮ ಳಗೆ ನಿಮಾಗಣಗೆಂಡಿತ್ತ. ನಾವುಗಳು ಪುನ: ಸ್ವವಗಜನಿಕ ಜೋವನಕೆಕ  

ಮರಳಿ ಬಂದ್ಯ ಈ ಸಿ್ವನದ್ಲ್ಲಲ  ನಿಲುಲ ವುದ್ಕೆಕ  ಅದೇ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಯೆಂದ್ಯ 

ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದ್ದ.  

 ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ರವರು ಜೈಲ್ಲನ 

ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಗಳ ಮನಃ ಪ್ರಿವತಗನೆಯ ಬಗೆೆ  ಬಹ್ಳ ಒತ್ತು  ಕಟಟ  ಹೇಳಿದಿಾರೆ. 

ಸಹ್ಜವಾಗಿಯೇ ಒೆಂದ್ಷ್ಟಟ  ಜನರು ಈ ಮನಃಸಿಿತಿಯಲ್ಲಲ ದಿಾ ರೆ. ಇದ್ಕೆಕ  ಕಾರಣವೇನೆೆಂದ್ರೆ, 

24/7 ಇವರುಗಳು ಖೈದ್ಧಗಳ ಜೊತೆಗೇ ಇರುತಾು ರೆ. ಅದ್ಯ ಸವ ಲಪ  ಪ್ರಸ್ಆನ್ ಆಗಿರಬಹುದ್ಯ. 

ಇೆಂತಹ್ ಅನ್ನಭವ ನನಗೂ ಆಗಿದ್ದ. ಇಲ್ಲಲ  ಒೆಂದ್ಯ ಉದಾಹ್ರಣೆಯನ್ನನ  ಹೇಳುವುದ್ಕೆಕ  

ಬಯಸುತೆು ೋನೆ. ನಾನ್ನ ಮಾಜ ಶಸಕನಾಗಿದಿಾ ಗ ನಮೂಮ ರಿನಲ್ಲಲ  ಒೆಂದ್ಯ ಕಹಿ ಘಟ್ನೆ 

ನಡೆದಂತಹ್ ಸಂದ್ಭಗದ್ಲ್ಲಲ  ಸುಮಾರು 200 ಜನರನ್ನನ  ಅರಸಟ ್ ಮಾಡಿ, ಬಳ್ಳಳ ರಿ ಜೈಲ್ಲಗೆ 

ಕಳುಹಿಸಿಕಟ್ಟಟ ದಿ್ರು. ಅವರುಗಳನ್ನನ  ಬಿಡಿಸಿಕೆಂಡು ಬರಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ಕೋಟ್ಗ ಆಡಗರ್್ 

ಜೊತೆಗೆ 2-3 ಬಸ್ಗಳನ್ನನ  ತೆಗೆದ್ಯಕೆಂಡು ಬಳ್ಳಳ ರಿಗೆ ಹೊರಟೆ. ಕೋಟ್ಗ ಆಡಗರ್್ ಅನ್ನನ  

ಮಧಾಯ ಹ್ನ  12.00 ಗಂಟೆಗೆ ತೆಗೆದ್ಯಕೆಂಡು ಹೊೋಗಿ ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟ  ಜೈಲ್ಲನ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ 

ಕಟಟ , ಎಲಲ ರನ್ನನ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ಕೇಳಿಕೆಂಡೆ. ಈ ಬಿಡುಗಡೆಯ 

ಪ್ರ ಕರ ಯಯನ್ನನ  ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದಿ್  ಅಧಿಕಾರಿ 12.00 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೊೋಗಿ ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟ , 

ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಯಾದ್ರೂ ಬರಲ್ಲಲಲ . ಅವನ್ನ ಬಂದ್ಯ ಸಹಿ ಮಾಡದ್ ಹೊರತ್ತ 

ಅವರುಗಳನ್ನನ  ರಿಲ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವಂತಿರಲ್ಲಲಲ . ನಾವಲಲ ರೂ ಚ್ಡಪ್ಡಿಸಿಬಿಟೆಟ ವು.  ಆ ಜೈಲ್ಲನ 

ಸುತು ಮುತು  ಕೆಲವು ಬರ ೋಕರ್್ಗಳು ಇದಿ್ರು, ಅವರು ಬಂದ್ಯ ʼಸ್ವರ್್ ಇಲ್ಲಲ  ನಡೆಯುವುದ್ಯ 

ಇದೇ ರಿೋತಿ ಪುಕಕ ಸಟೆಟ  ಬಿಟಟ  ಇವರಿಗೆ ಅಭಾಯ ಸವೇ ಇಲಲ . ಆದಿ್ ರಿೆಂದ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕಡಿʼ 

ಎೆಂದ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನ್ನ ಕಡುವುದ್ಯ? ರಾತಿರ  ವಾಪ್ಸುಸ  ಬರುವಾಗ ಊಟ್ 

ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ ೆಂದ್ಯ ನನನ  ಜೇಬಿನಲ್ಲಲ  8 ಸ್ವವರ ರೂಪ್ರಯಿಗಳು ಇದಿ್ವು. ಒೆಂದ್ಯ ತಲೆಗೆ 

ಇಷ್ಟಟ  ಎೆಂದ್ಯ ಅವರು ನಿಗದ್ಧ ಮಾಡಿ 25 ಸ್ವವರ, 50 ಸ್ವವರ ರೂಪ್ರಯಿಗಳನ್ನನ  

ಕೇಳುತಿು ದಿ್ ರು. ಆಗ ನಾನ್ನ ʼನನನ  ಹ್ತಿು ರ ಏನೂ ಇಲಲ ಪ್ಪ  ಈ 8 ಸ್ವವರ ರೂಪ್ರಯಿಗಳನ್ನನ  

ಅವನ ಎದ್ದಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕ ಬ್ದʼ ಎೆಂದ್ಯ ಹೇಳಿ, 8 ಸ್ವವರ ರೂಪ್ರಯಿಗಳನ್ನನ  ಕಟಟ  

ಕಳುಹಿಸಿದಿ್ದ . ಆಗ ನಾನ್ನ ಇದೇ ಪ್ದ್ ಪ್ರ ಯೋಗವನ್ನನ  ಮಾಡಿದಿ್ದ .   ದ್ಯಡುಡ  ಕಟ್ಟ  ನಂತರ ಆ 
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ಅಧಿಕಾರಿ ಮುಖ್ ತ್ತಳೆದ್ಯಕೆಂಡು ಬಂದ್ಯ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್. ನಂತರ ನಮಮ ವರನ್ನನ  

ಬಿಡುಗಡೆಗಳಿಸಿದ್ರು.  ನಾನ್ನ ದ್ಯಡುಡ  ಕಡದೇ ಜಗಳ ಆಡಿದಿ್ ರೆ, ಯಾವುದಾರೂ ಕೋಟ್ಗ 

ಪೇಪ್ರ್್ ಅನ್ನನ  ಹ್ರಿದ್ಯ ಹಾಕ, ಮತೆು ೋ ತೆಗೆದ್ಯಕೆಂಡು ಬನಿನ  ಎೆಂದ್ಯ ಹೇಳಿದಿ್ ರೆ ನಾನ್ನ 

ಎಲ್ಲಲ ಗೆ ಹೊೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ?  ಆ ಕಾರಣಕಾಕ ಗಿಯೇ ದ್ಯಡುಡ  ಕಡಬೇಕಾಯಿತ್ತ. 

 ಶಿರ ೋ ಬ್ಬ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ವದ :- ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಆ ಮನ್ನಷ್ಯ  ಈಗ 

ಎಲ್ಯಲ ದ್ರೂ ಇದಿಾನೆಯೇ ಎೆಂದ್ಯ ಇವರು ಹುಡುಕಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ.  

ಶಿರ ೋ ಆರಗ ಜಾಾ ನೇಂದರ :- ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈಗ ಆತನನ್ನನ  ಪ್ತೆು  

ಹ್ಚುಚ ವ ಪ್ರ ಯತನ  ಮಾಡಿದಿ್ದ , ಆದ್ರೆ, ಆತ ನಿವೃತಿು  ಹೊೆಂದ್ಧದಿಾನೆೆಂದ್ಯ ಯಾರೋ 

ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೇವಯಲ್ಲಲ  ಇದಿ್ಧ ದಿ್ ರೆ ಸವ ಲಪ  ವಚರಿಸಿಕಳುಳ ತಿು ದಿ್ದ . ಜೈಲ್ಲನಳಗೆ ಒೆಂದ್ಯ ಕಟಟ  

ಬಿೋಡಿ ತೆಗೆದ್ಯಕೆಂಡು ಹೊೋಗಿ ಕಡುವುದ್ಕೆಕ  25 ರಿೆಂದ್ 50 ರೂಪ್ರಯಿಗಳೆೆಂದ್ಯ ಫಕಸ ್ 

ಮಾಡಿರುತಾು ರೆ. ಇೆಂತಹ್ ವಯ ವಸಿೆ  ಅಲ್ಲಲ ದ್ದ. ಅದ್ನ್ನನ  ಹೇಳುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗುವುದ್ಧಲಲ .  

ಜೈಲ್ನ ಒಳಗಡೆ ಶುಚಿತವ  ಕಾಪ್ರಡಿಕಳುಳ ವುದ್ರ ಬಗೆೆ  ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರುಗಳು 

ಉಲೆಲ ೋಖ್ ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ನಾನ್ನ ಒೆಂದ್ಯ ಉದಾಹ್ರಣೆಯನ್ನನ  ಹೇಳುವುದ್ಕೆಕ  

ಬಯಸುತೆು ೋನೆ. 1975ನೇ ಇಸವಯಲ್ಲಲ  ನಾನ್ನ ನೋಡಿದಂತೆ, ಖೈದ್ಧಗಳಿಗೆ ಒೆಂದ್ಯ ಮಣಿಣ ನ 

ಕುಡಿಕೆ ಕಡುತಿು ದಿ್ರು, ಆ ಕುಡಿಕೆಯಳಗೆ ಪ್ರಯಿಖಾನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು . ಅದ್ನ್ನನ  ಅವರೇ 

ತೆಗೆದ್ಯಕೆಂಡು ಹೊೋಗಿ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು  ಅೆಂತಹ್ ಕಠೋರವಾದ್ ವಯ ವಸಿೆ  ಇತ್ತು . 

ನಮಮ  ರಾಜಕೋಯ ಖೈದ್ಧಗಳಿಗೆ ಶೌಚಲಯವನ್ನನ  ಉಪ್ಯೋಗಿಸುವುದ್ಕೆಕ  ಅನ್ನಕೂಲ 

ಮಾಡಿಕಟ್ಟಟ ದಿ್ರು. ಆಗಸಟ ್ 15ನೇ ತಾರಿೋಖಿನಂದ್ಯ ಜೈಲ್ಲನಳಗೆ ಸ್ವವ ತಂತರ ಯ  

ದ್ಧನಾಚ್ರಣೆಯನ್ನನ  ಆಚ್ರಿಸುತಿು ದಿ್ದ ವು. ಆ ಸಮಾರಂಭಕೆಕ  ಮಾನಯ  ಜೆ.ಹೆಚ್್.ಪ್ಟೇಲ್ರವರು 

ಮುಖ್ಯ  ಅತಿರ್ಥಗಳ್ಳಗಿದಿ್ರು. ನಾನ್ನ ಅವರನೆನ ೋ ನೋಡುತಿು ದಿ್ದ . ಅವರ ಕುತಿು ಗೆಯ ಮೇಲೆ 2-3 

ಕೂರೆಗಳು ಹ್ರಿಯುತಿು ದಿ್ವು. ಅವರು ಅವುಗಳನ್ನನ  ಕೈ ಬ್ರಳುಗಳ ನಡುವ ತೆಗೆದ್ಯಕೆಂಡು 

ಹೊಸಕ ಹಾಕದ್ರು. ಜೈಲ್ಲನ ಪ್ರಿಸಿಿ ತಿ ಆ ರಿೋತಿ ಇತ್ತು . ಈಗ ಸವ ಲಪ  ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿದ್ದ. ನಾನ್ನ 

ಮನೆನ  ಪ್ರಪ್ಪ ನ ಅಗರ ಹಾರಕೆಕ  ಭೇಟ್ಟ ನಿೋಡಿದಿ್ದ . ಅದ್ನ್ನನ  ಬಹ್ಳ ಸವ ಚ್ಛ ವಾಗಿ 

ಇಟಟ ಕೆಂಡಿದಿಾರೆ. ಕೆಲವು ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಲ  ಖೈದ್ಧಗಳ ಬಟೆಟ ಗಳು ಸವ ಚ್ಛ ವಾಗಿರುವುದ್ಧಲಲ , ಸ್ವನ ನ 

ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ನಿೋರು ಇರುವುದ್ಧಲಲ . ಇೆಂತಹ್ ಪ್ರಿಸಿಿ ತಿ ಇದ್ದ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, 

ಭೂಮಿ ಮೇಲ್ಲರುವ ಮನ್ನಕುಲದ್ ನರಕ ಇದ್ಯ. ಯಾರಿಗ್ರದ್ರೂ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಲರುವ 

ನರಕವನ್ನನ  ತ್ತೋರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೈಲುಗಳಿಗೆ ಕರೆದ್ಯಕೆಂಡು ಹೊೋಗಿ ತ್ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ.  
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ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಎನ.ಅಪ್ರಪ ಜಗೌಡರು ಮಾತನಾಡುತಾು , 

ಜೈಲ್ಲನಳಗೆ ಅವರ ದ್ಯಡಿಮ್ಮಯಿೆಂದ್ ಸಿಕಕ ರುವ ಹ್ಣವನ್ನನ  ಅವರ ಕುಟೆಂಬ ವಗಗದ್ವರಿಗೆ 

ಕಳುಹಿಸಿಕಡಬೇಕೆನ್ನನ ವ ಸಲಹೆಯನ್ನನ  ನಿೋಡಿದಿಾರೆ. ಇದ್ಯ ನಿಜಕೂಕ  ಸ್ವವ ಗತಾಹ್ಗವಾಗಿದ್ದ. 

ಈ ಬಗೆೆ  ನಮಮ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಂದ್ಧಗೆ ಚ್ರ್ಚಗ ಮಾಡಿ ಸೂಕು  ತಿೋಮಾಗನವನ್ನನ  

ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ಲ್ಯಗುತು ದ್ದ. ಮಾನಯ  ನಸಿೋರ್್ ಅಹ್ಮ ದ್ರವರು ಮಾತನಾಡುತಾು , ಈ ಖೈದ್ಧಗಳಿಗೆ 

ಕೈಮಗೆ  ಮತ್ತು  ಜವಳಿ ಕೆಷ ೋತರ ದ್ಲ್ಲಲ  ತರಬೇತಿಯನ್ನನ  ಕಡಿಸಿದ್ರೆ ಒಳೆಳ ಯದಾಗುತು ದ್ದನ್ನನ ವ 

ಮಾತನ್ನನ  ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ಬೇರೆಬೇರೆ ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಲ  ಈಗ್ರಗಲೇ ನಾವು ನೇಯೆ  ಕೆಲಸವನ್ನನ  

ಮಾಡಿಸುತಿು ದಿ್ದ ೋವ. ಕಂಬಳಿ ಬ್ಡ್ಶ್ೋಟ್ಗಳನ್ನನ  ಮತ್ತು  ಬಟೆಟ ಗಳನ್ನನ  ನೇಯುವಂತಹ್ 

ಕೆಲಸವನ್ನನ  ಮಾಡಿಸಲ್ಯಗುತಿು ದ್ದ. ಇದ್ನ್ನನ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪ್ಡಿಸುವಂತಹ್ ಕೆಲಸವನ್ನನ  

ಮಾಡಲ್ಯಗುತು ದ್ದ.  

ಮಾನಯ  ಮರಿತಿಬ್ಬ ೋಗೌಡರು ಮಾತನಾಡುತಾು , ಕೆಲವು ಖೈದ್ಧಗಳು 10-15 ವಷ್ಗಗಳ 

ಕಾಲ ಜೈಲ್ಲನಲ್ಲಲ ದಿ್ಯ , ಅಲ್ಲಲ ೆಂದ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆಂಡ ನಂತರ ಅನಾಥರಾಗುತಾು ರೆ. ಹೊರಗಡೆ 

ನನಗೆ ಯಾರೂ ಇಲಲ , ನಾನ್ನ ಜೈಲ್ಲನಲ್ಲಲ ಯೇ ಇರುತೆು ೋನೆ  ಎನ್ನನ ವವರು ಇದಿಾರೆ. ಇವರಿಗೆ 

ಪುನರ್್ವಸತಿಯನ್ನನ  ಯಾವ ರಿೋತಿ ಕಲ್ಲಪ ಸಲ್ಯಗುವುದ್ಯ ಎನ್ನನ ವ ಪ್ರ ಶೆನ ಯನ್ನನ  ಕೇಳಿದಿಾರೆ. 

ಮಾನಯ  ಕೆ.ಸಿ.ಕೆಂಡಯಯ ನವರು ಕೌಶ್ಲಯ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಫಂಡ್ ಅನ್ನನ  ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕಳಿಳ  

ಎೆಂದ್ಯ ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ಶ್ರ ೋ ರಮೇಶ್ಗೌಡರು ಮಾತನಾಡುತಾು , ಬಂದ್ಧೋಖಾನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟ  

ಭೂಮಿಗಳನ್ನನ  ಮಾರಾಟ್ ಮಾಡಲ್ಯಗುತಿು ದ್ದ ಎನ್ನನ ವ ಸಂಶ್ಯವನ್ನನ  ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸಿದಿಾರೆ.  ಈ 

ರಿೋತಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕೂಕ  ಸ್ವಧಯ ವಾಗುವುದ್ಧಲಲ . ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಲ  ಮಂತಿರ ಗಳು ಮಾತರ  

ಅಧಿಕಾರೇತರ ವಗಗಕೆಕ  ಸೇರಿದ್ವರಾಗಿದಿಾರೆ. ಉಳಿದ್ವರೆಲಲ ರೂ ಮೇಲಮ ಟ್ಟ ದ್ ರಾಜಯ  

ಸಕಾಗರಕೆಕ  ಸೇರಿದ್ ಉನನ ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ಳಗಿದಿಾರೆ.  ಅವರು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸವ ತು ನ್ನನ  

ಮಾರಾಟ್ ಮಾಡಲು ಹೊರಟ್ರೇ ಅನ್ನಮತಿ ಕಡುವುದ್ಕೆಕ  ಯಾವ ರಿೋತಿ ಸತಾಯಿಸುತಾು ರೆ 

ಎನ್ನನ ವುದ್ಯ ಎಲಲ ರಿಗೂ ಗತಿು ದ್ದ. ಆದಿ್ ರಿೆಂದ್ ಅಷ್ಟಟ  ಸುಲಭವಾಗಿ ಈ ಆಸಿು ಗಳನ್ನನ  ಪ್ರಭಾರೆ 

ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಸ್ವಧಯ ವಾಗುವುದ್ಧಲಲ . ಅೆಂತಹ್ ಅನ್ನಮಾನಗಳು ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರ ಮನಸಿಸ ಗೆ 

ಬರುವುದ್ಯ ಬೇಡವೆಂದ್ಯ ಹೇಳುವುದ್ಕೆಕ  ಬಯಸುತೆು ೋನೆ.  

ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈ ಮನೆಯ ಎಲಲ  ಸದ್ಸಯ ರು ಬಹ್ಳ ಉತು ಮವಾದ್ 

ಸಲಹೆಗಳನ್ನನ  ನಿೋಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲಲ  ಸದ್ಸಯ ರು ಈ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಸ್ವವ ಗತಿಸಿದಿಾರೆ. ಈ 

ವಧೇಯಕ ಅವರೋಧವಾಗಿ ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸಲಪ ಡುತಿು ದ್ದ. ಇದ್ಯ ನನಗೆ ಅತಯ ೆಂತ 

ಸಂತ್ತೋಷ್ವನ್ನನ ೆಂಟ ಮಾಡಿದ್ದ. ಈ ವಧ್ಯಯಕವನ್ನನ  ಅಧಿಕಾರಿ ವಗಗದ್ವರು ತಯಾರು 
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ಮಾಡಿದಿ್ರು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನನ  ಅನ್ನಭವಗಳನ್ನನ  ಸೇರಿಸಿ ಈ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  

ತಂದ್ಧದಿ್ದ ೋವ. ಇದೆಂದ್ಯ ಹೊಸ ಪ್ರ ಯೋಗವಾಗಿದ್ದ. ಮಾನವ ಸಂಪ್ನೂಮ ಲವನ್ನನ  ಸದ್ಬ ಳಕೆ 

ಮಾಡಿಕಳುಳ ವ ನಿಟ್ಟಟ ನಲ್ಲಲ  ಮಾನವ ಸಂಪ್ನೂಮ ಲವನ್ನನ  ರಾಷ್ಟ ಿೋಯ  ಸಂಪ್ನೂಮ ಲವನಾನ ಗಿ 

ಪ್ರಿವತಗನೆ ಮಾಡುವಂತಹ್ ಒೆಂದ್ಯ ದಡಡ  ಆಶ್ಯದೆಂದ್ಧಗೆ ಈ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  

ತರಲ್ಯಗಿದ್ದ. ಈ ಮನೆಯ ಎಲಲ  ಸದ್ಸಯ ರು ಈ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಸ್ವವ ಗತಿಸುವುದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 

ಅದ್ಕೆಕ  ಅನ್ನಮೋದ್ನೆಯನ್ನನ  ನಿೋಡಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ಕೇಳಿಕಳುಳ ತಾು  ನನನ  ಮಾತ್ತಗಳನ್ನನ  

ಮುಕಾು ಯಗಳಿಸುತಿು ದಿ್ದ ೋನೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಪ್ರ ಸ್ವು ವ ಏನೆೆಂದ್ರೆ; 

“ವಧಾನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಅೆಂಗಿೋಕೃತವಾದ್ ರೂಪ್ದ್ಲ್ಲಲ ರುವ 

2021ರ ಕನಾಗಟ್ಕ ಬಂದ್ಧೋಖಾನೆ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮಂಡಳಿ 

ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಪ್ಯಾಗಲೋಚಿಸುವುದ್ಯ” 

 

ಪರ ಸ್ವು ವ ಅಂಗಿೋಕರಿಸಲಪ ಟಿಟ ತ್ತ 

 

ಖಂಡ ಖಂಡವಾಗಿ ವಿಧೇಯಕವನುನ  ಪಯಾಾಲೋಚ್ಚಸುವುದ್ಯ 

ಖಂಡ 2 ರಿಂದ 27ರವರೆಗೆ 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- “ಖಂಡ 2 ರಿೆಂದ್ 27ರವರೆಗೆ ಎರಡ್ಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ 

ವಧೇಯಕದ್ ಅೆಂಗವಾಗಿರುತು ದ್ದ.” 

ಪರ ಸ್ವು ವ ಅಂಗಿೋಕರಿಸಲಪ ಟಿಟ ತ್ತ 

(ಖಂಡ 2 ರಿಂದ 27ರವರೆಗೆ ಎರಡೂ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಧೇಯಕಕೆಕ  ಸೇರಿಸಲಾಯತ್ತ) 

ಖಂಡ 1 ಇತಾಾ ದ್ರ 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಪ್ರ ಸ್ವು ವ ಏನೆೆಂದ್ರೆ; 

     ಮದ್ಲನೆಯ ಖಂಡ, ದ್ಧೋಘಗ ಶ್ೋಷ್ಗಕೆ, ಪ್ರ ಸ್ವು ವನೆ  

                                            ಹಾಗೂ   ಅಧಿನಿಯಮಗಳಿಸುವ  ಸೂತರ  ಸಂಹಿತೆ  

                                            ವಧೇಯಕದ್ ಭಾಗವಾಗಿರುತು ದ್ದ” 
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ಪರ ಸ್ವು ವ ಅಂಗಿೋಕರಿಸಲಪ ಟಿಟ ತ್ತ 

 

(ಮದಲನೆಯ ಖಂಡ, ದ್ರೋರ್ಾ ಶಿೋಷಿಾಕೆ, ಪರ ಸ್ವು ವನೆ ಹಾಗೂ 

ಅಧಿನಯಮಗೊಳಿಸುವ ಸೂತ್ರ  ಸಂಹಿತೆಗಳನುನ  ವಿಧೇಯಕಕೆಕ  ಸೇರಿಸಲಾಯತ್ತ) 

 

 

ಪರ ಸ್ವು ವದ ಅಂಗಿೋಕಾರ 

 

 ಶಿರ ೋ ಆರಗ ಜಾಾ ನೇಂದರ (ಗೃಹ ಸಚ್ಚವರು):-  ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ವಧಾನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಅೆಂಗಿೋಕೃತವಾದ್ ರೂಪ್ದ್ಲ್ಲಲ ರುವ “2021ರ ಕನಾಗಟ್ಕ ಬಂದ್ಧೋಖಾನೆ 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮಂಡಳಿ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ಕೋರುತೆು ೋನೆ. 

 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಪ್ರ ಸ್ವು ವ ಏನೆೆಂದ್ರೆ; 

 

“ವಧಾನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಅೆಂಗಿೋಕೃತವಾದ್ ರೂಪ್ದ್ಲ್ಲಲ ರುವ 2021ರ ಕನಾಗಟ್ಕ ಬಂದ್ಧೋಖಾನೆ 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮಂಡಳಿ ವಧೇಯಕವನ್ನನ  ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸುವುದ್ಯ” 

 

ಪರ ಸ್ವು ವ ಅಂಗಿೋಕರಿಸಲಪ ಟಿಟ ತ್ತ ಮತ್ತು  ಮಸೂದ್ದಗೆ ಒಪ್ಪ ಗೆ ನೋಡಲಾಯತ್ತ 

 

                                                                             

                                                                                                   (ಮುೆಂದ್ಯವರೆದ್ಧದ್ದ) 
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(833)  20.9.2021  7.10  ಪಿಕೆ:ಎಕೆ 

9. ಗಮನ ಸ್ಥಳೆಯುವ ಸೂಚನೆಗಳು 

 (ಅ)ವಷ್ಯ: ಖಾಸಗಿ ಅನ್ನದಾನಿತ ಪ್ದ್ವಪೂವಗ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಲ ನ ಉಪ್ನಾಯ ಸಕರ 

      ಕಾಯಗಭಾರವನ್ನನ  ದ್ಧನಾೆಂಕ 20.2.2017ರ ಸುತ್ತು ೋಲೆಯಲ್ಲಲ  ನಿಗದ್ಧ 

      ಪ್ಡಿಸಿರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ತೆರವಾಗಿರುವ ಹುದಿ್ದ ಗಳನ್ನನ  ಭತಿಗ ಮಾಡಲು  

     ಉೆಂಟ್ಟಗಿರುವ ತ್ತೆಂದ್ರೆ ಬಗೆೆ . 

 

 

 ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ವಿಿ .ಸಂಕನೂರ (ಪದವಿೋಧರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಖಾಸಗಿ 

ಅನ್ನದಾನಿತ ಪ್ದ್ವಪೂವಗ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಲ ನ ಉಪ್ನಾಯ ಸಕರ   ಕಾಯಗಭಾರವನ್ನನ  

ದ್ಧನಾೆಂಕ 20.2.2017ರ ಸುತ್ತು ೋಲೆಯಲ್ಲಲ  ನಿಗದ್ಧ  ಪ್ಡಿಸಿರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ತೆರವಾಗಿರುವ 

ಹುದಿ್ದ ಗಳನ್ನನ  ಭತಿಗ ಮಾಡಲು    ಉೆಂಟ್ಟಗಿರುವ ತ್ತೆಂದ್ರೆ ಕುರಿತ್ತ ಸಕಾಗರದ್ 

ಗಮನಸೆಳೆಯ ಬಯಸುತೆು ೋನೆ. 

 

 ಶಿರ ೋ ಬ್ಬ.ಸಿ.ರ್ನಗೇಶ (ಪ್ರ ಥಮಕ ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಕಾಲ ಸಚ್ಚವರು):- 

ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ,  

 

    (ಲ್ಲಖಿತ ಉತು ರ ಪ್ರ ತಿಯನ್ನನ  ಲಗತಿು ಸಲ್ಯಗಿದ್ದ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«¥À/20.09.2021/217 

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

  ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಕಾಯಗಭಾರದ್ ಆಧಾರದ್ ಮೇಲೆ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಅದ್ರಲೂಲ  

ವಜ್ಞಾ ನ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ 24 ಗಂಟೆ ಹಾಗೂ ಕಾಮಸ್ಗ ಮತ್ತು  ಆಟಸ ್ಗನ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ 20 ಗಂಟೆಗಳ 

ಕಾಯಗಭಾರದ್ ಆಧಾರದ್ ಮೇಲೆ ಆ ಪೊೋಸಟ ್ನ್ನನ  ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲ್ಯಗಿತ್ತು .  

ಅನ್ನದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಲ  ಒೆಂದ್ಯ ವೇಳೆ ಕಾಯಗಭಾರ 24 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿೆಂತ ಕಡಿಮ್ಮ 

ಆಗಿದಿ್ ರೆ ಇನನ ೆಂದ್ಯ ಅನ್ನದಾನಿತ  ಕಾಲೇಜನಲ್ಲಲ  ಆ ಕಾಯಗಭಾರವನ್ನನ  ಫುಲ್ ಮಾಡಲು 

ಸಿ್ವನವನ್ನನ  ಕಡಲ್ಯಗಿತ್ತು .  ಆದ್ರೆ ಕಾಯಗಭಾರ ಮತೆು  ಅಕಸ್ವಮ ತ್ ಜ್ಞಸಿು ಯಾದ್ರೂ, ಆ 

ಪೊೋಸಟ ್ 2015ಕಕ ೆಂತ ಹಿೆಂದ್ಧದಿ್ ರೆ ಸಕಾಗರ ಅದ್ನ್ನನ  ತೆಗೆದ್ಯಕಳುಳ ವುದ್ಕೂಕ  ಸಹಿತ ಅವಕಾಶ್ 

ಮಾಡಿಕಟ್ಟಟ ತ್ತು .  ಇದಾದ್ ಮೇಲೆ ಅನ್ನದಾನಿತ ಶಲೆಗಳಲ್ಲಲ  ಮತೆು  ಕಾಯಗಭಾರ ಬಂದ್ರೆ 

ಮತೆು  ಪ್ರ ಸ್ವು ವನೆ ಕಡುವಂತಹ್ ವಯ ವಸಿೆಯನೂನ  ಮಾಡಲ್ಯಗಿತ್ತು .  2000ನೇ ಇಸವಗಿೆಂತ 

ಹಿೆಂದ್ದ, ಈ ರಿೋತಿ ಕಾಯಾಗಭಾರ ಕಡಿಮ್ಮ ಆದಾಗ, ಸಕಾಗರಿ ಶಲೆಗಳಿಗೂ ಸಹಿತ ಆ 

ಕಾಯಗಭಾರವನ್ನನ  ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ್ ವಯ ವಸಿೆ  ಮಾಡಲ್ಯಗಿತ್ತು .  ಆದ್ರೆ 2000ನೇ 

ಇಸವಯಿೆಂದ್ ಈರ್ಚಗೆ ಕಡಿತ ಮಾಡಿ, ಅನ್ನದಾನಿತ ಶಲೆಯಿೆಂದ್ ಅನ್ನದಾನಿತ ಶಲೆಗೆ 

ಮಾತರ  ಮಾಡುವಂತಹ್ ವಯ ವಸಿೆ  ಇತ್ತು .  ಅದ್ಯ ಏನಾದ್ರೂ ಮತೆು  ಕಡಿಮ್ಮಯಾದ್ರೆ ಆ 

ಪೊೋಸಟ ್ನ್ನನ  ತೆಗೆಯುವಂತಹ್ ಯೋಚ್ನೆಯನ್ನನ  ಮಾಡಲ್ಯಯಿತ್ತ.   

 

 ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ವಿಿ .ಸಂಕನೂರ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಪಿ.ಯು.ಉಪ್ನಾಯ ಸಕರಿಗೆ 

ಕಾಯಗಭಾರವನ್ನನ  1983ನೇ ಎಜುಕೇಷ್ನ್ ಆಕಟ ್ನಲ್ಲಲ  2006ರಲ್ಲಲ  ನಿಗದ್ಧಪ್ಡಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ.   

ಆಟಸ ್ಗ ಮತ್ತು  ಕಾಮಸ್ಗಗೆ ವಾರಕೆಕ  16 ತಾಸು ಮತ್ತು  ಸೈನಸ ್ನವರಿಗೆ ವಾರಕೆಕ  20 ತಾಸು 

ಇರಬೇಕು ಎೆಂದ್ಧತ್ತು .  ನಂತರ 20 ತಾಸು ಇದಿ್ಯ ದಿ್ನ್ನನ  24 ಗಂಟೆ ಎೆಂದ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು.  ಈ 

ಸಂದ್ಭಗದ್ಲ್ಲಲ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರ ಗಮನಕೆಕ  ಒೆಂದ್ಯ ವಷ್ಯ ತರಬಯಸುತೆು ೋನೆ.  ನಮಮ  

ರಾಜಯ ದ್ಲ್ಲಲ  1972-73 ರಲ್ಲಲ  ಪಿ.ಯು. ಕಾಲೇಜುಗಳು ಪ್ರರ ರಂಭವಾಯಿತ್ತ.  ಅಲ್ಲಲ ೆಂದ್ 2006ರ 

ತನಕ ಅೆಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 33 ವಷ್ಗಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯಗಭಾರ ನಿಗದ್ಧಯಾಗಿರಲ್ಲಲಲ .  ಆಗ, ಪ್ರ ತಿ 

ವಷ್ಯಕೆಕ  ಒಬಬ  ಉಪ್ನಾಯ ಸಕರು ಇರಬೇಕು ಏನ್ನನ ವ ವಯ ವಸಿೆ  ಇತ್ತು .  Irrespective of 

workload, there should be one lecturer for one subject; that was the rule.  2006ರ 

ನಂತರ ಆಟಸ ್ಗ, ಕಾಮಸ್ಗಗೆ 16 ತಾಸು ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು  ಸೈನಸ ್ಗೆ 20 ರಿೆಂದ್ 24 ತಾಸು 

ಇರಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ನಿಯಮ ಮಾಡಿದ್ರು.  ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಒೆಂದ್ಯ ವೇಳೆ ಈ 

ನಿಯಮವನ್ನನ  ಸಿಟ ಿಕಟ ್ ಆಗಿ ಪ್ರಲ್ಲಸಿದ್ರೆ, ಗ್ರರ ಮಾೆಂತರ ಪ್ರ ದೇಶ್ಗಳಲ್ಲಲ ರುವ ಪಿ.ಯು. 

ಕಾಲೇಜುಗಳು ಸಂಪೂಣಗ ಮುಚುಚ ತು ವ.  ಗ್ರರ ಮಾೆಂತರ ಪ್ರ ದೇಶ್ಗಳಲ್ಲಲ  ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಒೆಂದ್ಯ 
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ಭಾಗ ಇರುತು ದ್ದ; ಮತ್ತು ೆಂದ್ಯ ಸೆಕೆೆಂಡ್ ಇಯರ್್ ಎರಡು ಭಾಗ ಇರುತು ದ್ದ.   ನಿಯಮದಂತೆ 

ಮದ್ಲ್ಲನ ವಷ್ಗಕೆಕ  ಸಿಲಬಸ್ ಪ್ರ ಕಾರ 5 ತಾಸು ಕಾಯಗಭಾರ ಇರುತು ದ್ದ.  ಎರಡನೆ ವಷ್ಗಕೆಕ  

5 ತಾಸು ಇರುತು ದ್ದ.  ಅೆಂದ್ರೆ ಕೇವಲ 10 ತಾಸು ಕಾಯಗಭಾರವಾಗುತು ದ್ದ.  ಆದ್ರೆ ಇವರು, 16 

ತಾಸು ಇದಿ್ ರೆ ಮಾತರ  ಅಲ್ಲಲ  ಹುದಿ್ದಯನ್ನನ  ಕಡುತೆು ೋವ ಎೆಂದ್ಯ ಹೇಳುತಾು ರೆ.  ಇವಲಲ ವು 

ಆರ್ಥಗಕ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯಿೆಂದ್ ಗ್ರರ ಯ ೆಂಟ್ ಆದ್ ಹುದಿ್ದ ಗಳ್ಳಗಿವ, ಮಂಜೂರಾದ್ ಹುದಿ್ದ ಗಳ್ಳಗಿವ.   

ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್್ಗಳಲ್ಲಲ  ಮಂಜೂರಾದ್ ಹುದಿ್ದ ಗಳು ನಿವೃತಿು ಯಿೆಂದ್ ಖಾಲ್ಲ ಆಗುತು ದ್ದಯೋ ಆ 

ಹುದಿ್ದ ಗಳನ್ನನ  ತ್ತೆಂಬುವ ಸಂದ್ಭಗದ್ಲ್ಲಲ  2006ರ ಎಜುಕೇಷ್ನ್ ಆಕಟ ್ನಲ್ಲಲ  ಒೆಂದ್ಯ ಅವಕಾಶ್ 

ಕಲ್ಲಪ ಸಿ ಕಡಲ್ಯಗಿದ್ದ.  ಒೆಂದ್ಯ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಲ  ಕಾಯಗಭಾರ ಕಡಿಮ್ಮಯಾದ್ರೆ ಪ್ಕಕ ದ್ 

ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಕ್ಗ ಲೋಡ್ ಅನ್ನನ  ಟ್ಟಯ ಗ್್ ಮಾಡಬೇಕು ಎೆಂದ್ಯ ಕಡಲ್ಯಗುತಿು ತ್ತು .  ಆದ್ರೆ 

ಇವತ್ತು . ಈ ರಿೋತಿಯಾದ್ ನಿಯಮವನ್ನನ  ಸಿಟ ಿಕಟ ್ ಆಗಿ ಪ್ರಲ್ಲಸಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಹುದಿ್ದಯನ್ನನ  

ತ್ತೆಂಬುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗುವುದ್ಧಲಲ .  ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್್ನಲ್ಲಲ  ನಿವೃತಿು  ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಜ್ಞಗ ಖಾಲ್ಲ 

ಆಗುತು ದ್ದಯೋ ಅಲ್ಲಲ  10 ತಾಸು ಕಾಯಗಭಾರ ಇರುತು ದ್ದ; ಇವರು 16 ತಾಸು ಕಡುತೆು ೋವ 

ಎೆಂದ್ಯ ಹೇಳುತಾು ರೆ.  ಪ್ಕಕ ದ್ ಅನ್ನದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹೊೋಗಿ ಎೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಆ 

ಹುದಿ್ದಯನ್ನನ  ಕಡುವುದ್ಕೆಕ  ತಯಾರಿರುವುದ್ಧಲಲ , ಎನ್ಓಸಿ ಕಡುವುದ್ಕೆಕ  

ತಯಾರಾಗುವುದ್ಧಲಲ .  ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ಪ್ರ ೈವೇಟ್ ಮಾಯ ನೇಜ್್ಮ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಖಾಲ್ಲಯಾದ್ 

ಹುದಿ್ದಯನ್ನನ  ಯಾವರಿೋತಿ ತ್ತೆಂಬುತಾು ರೆ, ಎಷ್ಟಟ  ಹ್ಣ ತೆಗೆದ್ಯಕಳುಳ ತಾು ರೆ ಎನ್ನನ ವುದ್ಯ 

ಎಲಲ ರಿಗೂ ಗತಿು ದ್ದ.  ಈ ಕಾಲೇಜುಗಳಲೂಲ  ಹುದಿ್ದ ಗಳನ್ನನ  ತ್ತೆಂಬುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗುವದ್ಧಲಲ ,  

ಎರಡ್ಮ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಲ  ಉಪ್ನಾಯ ಸಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗುವುದ್ಧಲಲ .  ಉಪ್ನಾಯ ಸಕರ 

ನೇಮಕಾತಿ ಆಗುವುದ್ಧಲಲ  ಎೆಂದ್ರೆ ವದಾಯ ರ್ಥಗಗಳಿಗೆ ಅನಾಯ ಯವಾಗುತು ದ್ದ;  ಗುಣಮಟ್ಟ ದ್ 

ಶ್ಕ್ಷಣ ಕಡುವುದ್ಕಾಕ ಗುವುದ್ಧಲಲ .  ಕನೆಗೆ, ಗ್ರರ ಮಾೆಂತರ ಪ್ರ ದೇಶ್ಗಳಲ್ಲಲ ರುವ ಪಿ.ಯು. 

ಕಾಲೇಜುಗಳು ಸಂಪೂಣಗ ಮುಚಿಚ  ಹೊೋಗುತು ವ.  ದ್ಧನಾೆಂಕ 25.5.2018ಕೆಕ  ಒೆಂದ್ಯ ಸುತ್ತು ೋಲೆ 

ಹೊರಡಿಸುತಾು ರೆ.  ಅದೇನೆೆಂದ್ರೆ, ಹಿೆಂದ್ದ ಏನ್ನ ಅನ್ನದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಟ್ಟಯ ಗ್್ ಮಾಡಿ 

ಕಾಯಗಭಾರವನ್ನನ  ಸರಿದೂಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಯಗುತಿು ತ್ತು ೋ ಅದ್ನ್ನನ  ಆರ್ಥಗಕ 

ಇಲ್ಯಖ್ಯಯವರ ಅಪೂರ ವಲ್ ತೆಗೆದ್ಯಕೆಂಡು, ಅನ್ನದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಟ್ಟಯ ಗ್್ 

ಮಾಡಬೇಡಿ; ಸಕಾಗರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಟ್ಟಯ ಗ್್ ಮಾಡಿ ಎೆಂದ್ಯ ಹೇಳುತಾು ರೆ.   ಇದ್ರ 

ಕಾಪಿಯನ್ನನ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕಡುತೆು ೋನೆ.  ಇದಾದ್ ಎರಡು ತಿೆಂಗಳ  ನಂತರ 

ದ್ಧನಾೆಂಕ 18.7.2018 ರಲ್ಲಲ , ಅನ್ನದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಲ  ಖಾಲ್ಲ ಆಗಬಹುದಾದ್ 

ಹುದಿ್ದ ಗಳನ್ನನ  ತ್ತೆಂಬಿಕಳಳ ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅನಿವಾಯಗ ಪರಿಸಿಿ ತಿಯಲ್ಲಲ  ಮಾತರ  ಸಕಾಗರಿ 
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ಕಾಲೇಜ್್ಗೆ ಟ್ಟಯ ಗ್್ ಮಾಡಬೇಕು ಎೆಂದ್ಯ ಹೇಳುತಾು ರೆ.  ಆದ್ರೆ ಮದ್ಲು, ಅನ್ನದಾನಿತ 

ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಟ್ಟಯ ಗ್್ ಮಾಡುತಿು ದಿ್ಯ ದ್ನ್ನನ  ಕಾಯ ನಸ ಲ ಮಾಡಿ ಸಕಾಗರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ 

ಟ್ಟಯ ಗ್್ ಮಾಡಿ ಎೆಂದ್ಯ ಹೇಳುತಾು ರೆ.  ಎರಡು ತಿೆಂಗಳ ನಂತರ, ಅನಿವಾಯಗ ಸಂದ್ಭಗಗಳಲ್ಲಲ  

ಮಾತರ  ಅನ್ನದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಲ  ಸಿಗಲ್ಲಲಲ  ಎೆಂದ್ರೆ ಸಕಾಗರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಟ್ಟಯ ಗ್್ 

ಮಾಡಿ ಎೆಂದ್ಯ ಹೇಳುತಾು ರೆ.  ಇದ್ನ್ನನ  ಹೇಳಿದಿ್ಯ  ಆರ್ಥಗಕ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯವರು.  ಇದೇರಿೋತಿ 

ರಾಜಯ ದ್ಲ್ಲಲ  13 ವಷ್ಗದ್ಧೆಂದ್ ನಡೆದ್ಯಕೆಂಡು ಬರುತಿು ದ್ದ.  ಯಾವುದೇ ಒೆಂದ್ಯ ಪ್ರ ೈವೇಟ್ 

ಮಾಯ ನೇಜ್್ಮ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಲ  ಹುದಿ್ದ  ಖಾಲ್ಲಯಾದ್ರೆ ಅದ್ನ್ನನ  15 ಕ.ಮಿೋ ವಾಯ ಪಿು ಯಳಗೆ 

ಇರುವಂತಹ್ ಸಕಾಗರಿ ಕಾಲೇಜ್್ಗೆ ಟ್ಟಯ ಗ್್ ಮಾಡಿ ಹುದಿ್ದಯನ್ನನ  ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 

ಕೆಲಸವನ್ನನ  13 ವಷ್ಗದ್ಧೆಂದ್ ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ.  ಇತಿು ೋಚಿಗೆ ಆರ್ಥಗಕ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯವರು, ಸಕಾಗರಿ 

ಕಾಲೇಜ್್ಗೆ ಟ್ಟಯ ಗ್್ ಮಾಡಬೇಡಿ;  ಅನ್ನದಾನಿತ ಸಂಸಿೆಯಿೆಂದ್ ಎನ್ಓಸಿ ತಂದ್ರೆ ಮಾತರ  

ಕಡಬೇಕು ಎೆಂದ್ಯ ಹೇಳುತಾು ರೆ.  ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಆರ್ಥಗಕ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯವರು ಆಟ್ 

ಆಡುತಿು ದಿಾರೆಯೇ?  ಇದ್ಯ ಎೆಂತಹ್ ವಯ ವಸಿೆ ?  ಆರ್ಥಗಕ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯವರು ಹೇಳಿದ್ ಹಾಗೆ 

ಸಕಾಗರ ನಡೆಯಬೇಕೇ?  ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲ್ಯಖ್ಯ ನಡೆಯಬೇಕೇ?   ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಾದ್ 

ನಾಗೇಶ್ರವರಲ್ಲಲ  ನಾನ್ನ ಕೇಳಿಕಳುಳ ವುದೇನೆೆಂದ್ರೆ, ಅವರ ಕಾಲದ್ಲ್ಲಲ  ಗ್ರರ ಮಾೆಂತರ 

ಪ್ರ ದೇಶ್ಗಳ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮುಚುಚ ವಂತಾಗಬ್ದರದ್ಯ.  ಆ ರಿೋತಿ ಮುಚ್ಚ ಬ್ದರದ್ಯ ಎೆಂದ್ರೆ, 36 

ವಷ್ಗಗಳ ಹಿೆಂದ್ಧನಿೆಂದ್ ನಡೆದ್ಯಕೆಂಡು ಬಂದ್ಧರುವಂತಹ್ ವಯ ವಸಿೆಯನೆನ ೋ 

ಮುೆಂದ್ಯವರೆಸಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ.   ಇದೇ ಆರ್ಥಗಕ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯವರು,  ಪ್ಕಕ ದ್ ಅನ್ನದಾನಿತ 

ಕಾಲೇಜುಗಳು ಕೂಡ ಕಾಯಗಭಾರವನ್ನನ  ಸರಿದೂಗಿಸಲು  ಪೊೋಸಟ ್ ಪ್ಮಿಗಷ್ನ್ 

ಕಡಬೇಕೆೆಂದ್ಯ 12 ವಷ್ಗಗಳ ಕಾಲ ಒಪಿಪ ಗೆ ಕಟ್ಟಟ ದಿ್ರು.  ನಿೋವು ನಿವೃತಿು ಯಾದ್ ಹುದಿ್ದ ಗಳಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ೆಂತ್ ಮಾತರ  ಪ್ಮಿಗಷ್ನ್ ಕಡುತಿು ೋರಿ.  ಹೊಸ ಹುದಿ್ದ  ಸೃಷ್ಟ  ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 

ಸಕಾಗರಿ ಕಾಲೇಜಗೆ ಟ್ಟಯ ಗ್್ ಮಾಡಬೇಡಿ.  ಹೊಸ ಹುದಿ್ದಯಾದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ.  ನಾನ್ನ 

ವಕ್ಗಲೋಡ್ ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು ಎೆಂದ್ಯ ಹೇಳುತಿು ಲಲ .  ಆಟಸ ್ಗ ಮತ್ತು  ಕಾಮಸ್ಗಗೆ 16 

ತಾಸು ಮತ್ತು  ಸೈನಸ ್ಗೆ 20 ತಾಸು ನಿಗದ್ಧ ಮಾಡಿದಿ್ಧ ೋರಿ, ಅದ್ನ್ನನ  ನಾವು ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾಡಿ ಎೆಂದ್ಯ 

ಹೇಳುತಿು ಲಲ .  ಆದ್ರೆ ಗ್ರರ ಮಾೆಂತರ ಪ್ರ ದೇಶ್ಗಳಲ್ಲಲ ರುವ ಖಾಸಗಿ ಅನ್ನದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳು 

ಉಳಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸಕಾಗರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳೆಂದ್ಧಗೆ ಕಾಯಗಭಾರವನ್ನನ  ಟ್ಟಯ ಗ್್ ಮಾಡಿ 

ಹುದಿ್ದ ಗಳನ್ನನ  ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದ್ಯ ಅನಿವಾಯಗವಾಗಿದ್ದ.   

 ಅನ್ನದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಲೆಕಚ ರರ್್ಗಳು ಯಾರಿದಿಾರೋ ಅವರನ್ನನ  ಸಕಾಗರಿ 

ಕಾಲೇಜನ ಉಪ್ನಾಯ ಸಕರೆೆಂದ್ಯ ತ್ತೆಂಬುತಾು ರೆ.  ಅಲ್ಲಲ  ಹುದಿ್ದ  ಖಾಲ್ಲ ಇದಿಾ ಗ ಇವರನ್ನನ  
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ಡೆಪೂಯ ಟೇಷ್ನ್ ಮಾಡುತಾು ರೆ.  ಅೆಂದ್ರೆ, ಅನ್ನದಾನಿತ ಕಾಲೇಜ್್ನವರು ಡೆಪೂಯ ಟೇಷ್ನ್ 

ಮೇಲೆ ಸಕಾಗರಿ ಕಾಲೇಜ್್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕಡಲು ಒಪುಪ ತಾು ರೆ.  ಆದ್ರೆ, ಅದೇ ಹುದಿ್ದ ಗೆ 

ವಕ್ಗಲೋಡ್ ಸರಿದೂಗಿಸುವ ವಷ್ಯ ಬಂದಾಗ ಬೇಡ ಎೆಂದ್ಯ ಹೇಳುತಾು ರೆ.   ಆದಿ್ ರಿೆಂದ್ 

ನಾನ್ನ ಕೈಮುಗಿದ್ಯ, ಆರ್ಥಗಕ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯವರು ಹೇಳುವಂತಹ್ ಮಾತ್ತಗಳನ್ನನ  ಕೇಳಬ್ದರದ್ಯ 

ಎೆಂದ್ಯ ಕೇಳಿಕಳುಳ ತೆು ೋನೆ.   ಅವರ ಮಾತ್ತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಕಾಗರದ್ ಹೆಸರು ಕೆಡುತು ದ್ದ; ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರ ಹೆಸರೂ ಕೆಡುತು ದ್ದ.  ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಷ್ಟಟ  ವಷ್ಗ ಹೇಗೆ ನಡೆದ್ಯಕೆಂಡು 

ಬಂದ್ಧದ್ದಯೋ, ಅೆಂದ್ರೆ ಸಕಾಗರಿ ಕಾಲೇಜನ ಕಾಯಗಭಾರವನ್ನನ  ಖಾಸಗಿ ಅನ್ನದಾನಿತ 

ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಲ  ಸರಿದೂಗಿಸುವಂತಹ್ ವಯ ವಸಿೆಯನ್ನನ  ಮುೆಂದ್ಯವರೆಸಿಕೆಂಡು 

ಹೊೋಗಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ಒತಾು ಯಿಸುತೆು ೋನೆ. 

 

 ಶಿರ ೋ ಅರುಣ ಶಹಾಪುರ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಕಾಯಗಭಾರ 

ಕುರಿತಂತೆ ಸಕಾಗರ ಆತಾಮ ವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕಳುಳ ವ ಅವಶ್ಯ ಕತೆ ಇದ್ದ ಎೆಂದ್ಯ ನಾನ್ನ 

ಭಾವಸುತೆು ೋನೆ.  ಮಾನಯ  ಸಂಕನೂರರವರು ಈ ಕುರಿತ್ತ ತ್ತೆಂಬ್ದ ರ್ಚನಾನ ಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಿಾರೆ.  

ಒೆಂದೇ ಕಾಲೇಜ್್ನಲ್ಲಲ  ಇರುವಂತಹ್ ಮೂರು ಜನರಿಗೆ ಸಕಾಗರಿ ಕಾಲೇಜ್್ನಲ್ಲಲ ರುವ 

ಕಾಯಗಭಾರವನ್ನನ  ಕನಿಸ ಡರ್್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನದಾನಕೆಕ  ಒಳಪ್ಡಿಸುತಾು ರೆ.   

                              (ಮುೆಂದ್ಯ . . .) 

(834) 20-9-2021 7.20 DS-RN 

ಶಿರ ೋ ಅರುಣಶಹಾಪುರ(ಮಂದ್ಯ):- 

ಇನ್ನನ  ಮೂರು ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಸಕಾಗರಿ ಕಾಲೇಜನ ವಕ್ಗಲೋಡ್ನ್ನನ  ಕನಿಸ ಡರ್್ 

ಮಾಡುವುದ್ಕಾಕ ಗುವುದ್ಧಲಲ ವೆಂದ್ಯ  ಯಾವುದೋ ಒೆಂದ್ಯ ದ್ಧನ ಹ್ಣಕಾಸು ಇಲ್ಯಖ್ಯಯವರಿಗೆ 

ಜ್ಞಾ ನೋದ್ಯವಾಗುತು ದ್ದ.   ಅೆಂದ್ರೆ ಮನಬಂದಂತೆ ನಡೆಸುವುದ್ಯ ಎಷ್ಟ ರ ಮಟ್ಟಟ ಗೆ ಸರಿ?  

ಇಲ್ಲಲ  ತಾರತಮಯ ವಾಗುವುದ್ಧಲಲ ವೇ?  ಸಕಾಗರದ್ವರು ಸಹ್ಜ ನಾಯ ಯವನ್ನನ  ತಿರಸ್ವಕ ರ 

ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ. ಇದ್ಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯಲ್ಲಲ  ಆಗುತಿು ರುವಂತಹ್ ದಡಡ  ಲೋಪ್ವಾಗಿದ್ದ.  

ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯಲ್ಲಲ  ಏನ್ನ ಪ್ರಲ್ಲಸಿ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನನ ವುದ್ನ್ನನ  ನಿಧಗರಿಸುವ ವಚರದ್ಲ್ಲಲ  

ಹ್ಣಕಾಸು ಇಲ್ಯಖ್ಯಯವರಿಗೆ ಏನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದ?  ಹ್ಣಕಾಸು ಇಲ್ಯಖ್ಯಯವರು ಏಕೆ 

ಹ್ಸು ಕೆಷ ೋಪ್ ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ?  ಹ್ಣ ಕಡುತೆು ೋವ ಎೆಂಬುದ್ನ್ನನ  ಅವರು ಹೇಳಲ್ಲ. ಒೆಂದ್ಯ 

ಕಾಲೇಜಗೆ ಎಷ್ಟಟ  ವಕ್ಗಲೋಡ್ ಇರಬೇಕು, ಪ್ಕಕ ದ್ ಕಾಲೇಜನ್ನನ  ಈ ಕಾಲೇಜನ ಜೊತೆಗೆ  tag 

ಮಾಡಬೇಕೋ ಮಾಡಬ್ದರದೋ ಎೆಂಬುದ್ಯ  ಹ್ಣಕಾಸು ಇಲ್ಯಖ್ಯಗೆ ಏನ್ನ ಗತಿು ರುತು ದ್ದ?  
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ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು  ಸಹ್ಜವಾಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯವರು ಬಿಟಟ ಕಡುತಿು ದಿಾರೆ.  

ಹ್ಣಕಾಸು ಇಲ್ಯಖ್ಯಯವರೇ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯ ಪ್ರಲ್ಲಸಿಗಳನ್ನನ  ಮಾಡುವಂತಹ್ ಸಿಿ ತಿ 

ಬಂದ್ರೆ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲ್ಯಖ್ಯ ಉಳಿಯುವುದ್ಕೆಕ  ಸ್ವಧಯ ವದ್ದಯೇ? ಇವತ್ತು  ಮದ್ಲ ಡಿವಜನ್ಗೆ 

ಒೆಂದ್ಯ ಕಾಲೇಜು ಎೆಂದ್ರೆ, ಎರಡು ತರಗತಿಗಳು.  ಒೆಂದ್ಯ ಫಸಟ ್ ಪಿ.ಯು,  ಮತ್ತು ೆಂದ್ಯ 

ಸೆಕೆೆಂಡ್ ಪಿ.ಯು.   ಈ ರಾಜಯ ದ್ಲ್ಲಲ  ಮದ್ಲನೇ ಹುದಿ್ದ ಗೆ ಯಾವತೂು  ವಕ್ಗಲೋಡ್ 

ನೋಡುವ ಪ್ದಿ್ ತಿ ಇರಲ್ಲಲಲ .  ಪ್ರ ಥಮ ಬ್ದರಿಗೆ ಮದ್ಲನೇ ಹುದಿ್ದಗೂ ಕೂಡ ವಕ್ಗಲೋಡ್  

ಬೇಕು, ಒೆಂದ್ಯ ಕಾಲೇಜು ಎೆಂದ್ರೆ,  ಒೆಂದ್ಯ ವಷ್ಯಕೆಕ  ಒಬಬ  ಶ್ಕ್ಷಕ ಇದ್ಯ common sense.  

ಆದ್ರೆ, ಇವತ್ತು  ಏನಾಗಿದ್ದ ಎೆಂದ್ರೆ, ಮದ್ಲನೇ ಹುದಿ್ದಗೂ ವಕ್ಗಲೋಡ್ ಬೇಕು ಎೆಂದ್ಯ 

ಹೇಳಿರುವ ಕಾರಣಕಾಕ ಗಿ ಇವತ್ತು  ಯಾವುದೇ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಲ  ಆ ರಿೋತಿಯ ವಯ ವಸಿೆ  

ಸಿಗುವುದ್ಕೆಕ  ಅವಕಾಶ್ಗಳಿಲಲ .  ಐದ್ಯ ದ್ಧನಗಳ ಒೆಂದ್ಯ ವಾರದ್ಲ್ಲಲ   ದ್ಧನಕೆಕ  ಎರಡು 

ಕಾಲ ಸ್ಗಳನ್ನನ  ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಹ್ತ್ತು  ಗಂಟೆಗಳಿಗಿೆಂತ ಹೆಚುಚ  ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  

ಸ್ವಧಯ ವಲಲ .  ನಾನ್ನ ವನಂತಿ ಮಾಡಿಕಳುಳ ವುದೇನೆೆಂದ್ರೆ, ಹ್ಣಕಾಸು ಇಲ್ಯಖ್ಯಗೆ ಸನಾಮ ನಯ  

ಶ್ಕ್ಷಣ ಮಂತಿರ ಗಳು ಮನದ್ಟಟ  ಮಾಡಿಕಡಬೇಕು.  ಮದ್ಲನೇ ಹುದಿ್ದ ಗೆ ವಕ್ಗಲೋಡ್ನ್ನನ  

ಕನಿಸ ಡರ್್ ಮಾಡಬ್ದರದ್ಯ.  ಎರಡನೆಯದ್ಯ, ಯಾವ ರಿೋತಿ ಒೆಂದ್ಷ್ಟಟ  ಜನರಿಗೆ ಸಕಾಗರಿ 

ವಕ್ಗಲೋಡ್ ತ್ತೋರಿಸಿ ಅನ್ನದಾನಕೆಕ  ಒಳಪ್ಡಿಸುತೆು ೋವ, ಒೆಂದ್ಷ್ಟಟ  ಹುದಿ್ದ ಗಳಿಗೆ ನಾವು 

ಸಕಾಗರಿ ವಕ್ಗಲೋಡ್ನ್ನನ  ತ್ತೋರಿಸುವುದ್ಧಲಲ  ಎೆಂದ್ಯ ಹೇಳುವುದ್ಯ  ತಾರತಮಯ ವಾಗುತು ದ್ದ;  

ನೈಸಗಿಗಕ ನಾಯ ಯದ್ ಉಲಲ ೆಂಘನೆಯಾಗುತು ದ್ದ.  ಆದಿ್ ರಿೆಂದ್ ದ್ಯವಟಟ  ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  

ಸರಿಯಾದಂತಹ್ ನಿಲುವನ್ನನ  ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ಬೇಕೆೆಂದ್ಯ  ನಾನ್ನ ವನಂತಿ ಮಾಡುತಿು ದಿ್ದ ೋನೆ. 

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

ಅನ್ನದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬಗೆೆ  ಮಹ್ತವ ವಾದ್ ವಚರವನ್ನನ  ಮಾನಯ  ಸಂಕನೂರರವರು 

ಮತ್ತು  ಮಾನಯ  ಅರುಣ ಶ್ಹಾಪುರರವರು ಪ್ರ ಸ್ವು ಪ್ ಮಾಡಿದಿಾರೆ.  ನಾನ್ನ ಮೂಲತಃ ಪ್ದ್ವ 

ಪೂವಗ ಕಾಲೇಜನಿೆಂದ್ ಬಂದ್ವನ್ನ.  ೭ ವಷ್ಗಗಳ ಕಾಲ ಉಪ್ನಾಯ ಸಕನಾಗಿ, ೨೬ ವಷ್ಗಗಳ 

ಕಾಲ ಪ್ರರ ಚಯಗನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿ್ದ ೋನೆ.  ನನಗೆ ಈ ಕಾಯಿ  ಮಾಡುವವರ ನಿಲುವೇ 

ಅಥಗವಾಗುವುದ್ಧಲಲ .  ಕಾಲೇಜುಗಳು ಪ್ರರ ರಂಭವಾದ್ ನೂರಾರು ವಷ್ಗಗಳ ಕಾಲ ೧೯೮೩ 

ರವರೆಗೆ  ಇದಿ್  ಎಲ್ಯಲ  ಕಾಯಿ ಗಳು ಹೇಳುವ ಪ್ರ ಕಾರ ಒೆಂದ್ಯ ಕಾಲೇಜನಲ್ಲಲ  ಪ್ರರ ರಂಭವಾದ್ 

ಎಲ್ಯಲ  ವಷ್ಯಗಳಿಗೆ for each and every subject, irrespective of the workload there 

must be a full-fledged lecturer   ಎೆಂದ್ಯ ಹೇಳುತಾು ರೆ.  ಮದ್ಲನೇ ಹುದಿ್ದ  ಎಷ್ಟಟ  

ವಷ್ಯಗಳನ್ನನ  ಪ್ರರ ರಂಭ ಮಾಡುತಾು ರೆಯೋ ಅಷ್ಟಟ  ವಷ್ಯಗಳಿಗೆ ಪೂಣಗಕಾಲ್ಲಕ 



«¥À/20.09.2021/222 

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

ಉಪ್ನಾಯ ಸಕರು ಇರಬೇಕು.  ಅದ್ಕೆಕ  ಕಾಯಗಭಾರದ್ಲ್ಲಲ  ಲೆಕಾಕ ಚರ ಹಾಕುವ ಹಾಗಿಲಲ . 

ಕಾಯಗಭಾರದ್ ಲೆಕಾಕ ಚರ ಯಾವಾಗ ಹಾಕಬೇಕು ಎೆಂದ್ರೆ, ಎರಡನೇ ಹುದಿ್ದ ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು.  

ಈಗ ನಿೋವು ಆರು ವಷ್ಯಗಳನ್ನನ  ಪ್ರರ ರಂಭ ಮಾಡುತಿು ೋರಿ,  ಲೆಕಾಕ ಚರ ಹಾಕಕೆಂಡು 

ಕುಳಿತರೆ ಆರು ವಷ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಠ ಮಾಡುವವರು ಯಾರು?  ಉಪ್ನಾಯ ಸಕರನ್ನನ  

ಕಡುವುದ್ಧಲಲ ವೆಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಎರಡನೇ ಹುದಿ್ದ  ಕಡುವಾಗ ವಕ್ಗಲೋಡ್ ಕೇಳಿ. 

ವಕ್ಗಲೋಡ್ ಕೇಳಬ್ದರದ್ಯ ಎೆಂಬ ನಿಯಮ ೧೯೮೩ ರವರೆಗೆ ಇತ್ತು .  ಯಾರು ಈ 

ತಿದಿ್ಯಪ್ಡಿಗೆ ಸೂಚ್ನೆ ಕಟ್ಟ ರೋ ನಮಗೆ ಅಥಗವಾಗುತಿು ಲಲ .  ಮುೆಂರ್ಚ ವಕ್ಗಲೋಡ್ ೧೬ 

ಗಂಟೆ ಇತ್ತು , ೧೦ ಗಂಟೆ ಸ್ವಕು ಎೆಂದ್ಯ ಇತ್ತು .   ನಾವು ೧೨ ಗಂಟೆ ಪ್ರಠ ಮಾಡುತಿು ದಿ್ದವು.  

ವಾರದ್ ಆರು ದ್ಧನ ದ್ಧನಕೆಕ ರಡು ಪಿರಿಯಡ್ನಂತೆ ೧೨ ಗಂಟೆ ಪ್ರಠ ಮಾಡುತಿು ದಿ್ದವು. ಈಗ 

ಟೈಮ್ಟೇಬಲ್, ವಕ್ಗಲೋಡ್ ಎಲಲ ವನ್ನನ  ಬದ್ಲ್ಯಯಿಸಿಕೆಂಡಿದಿಾರೆ.   ಈಗ ೧೬ ರಿೆಂದ್ 

೨೦ ಗಂಟೆ ಬೇಕು, ೨೦ ಗಂಟೆ ಪ್ರಠ ಮಾಡಲ್ಲಲಲ ವೆಂದ್ರೆ ಅನ್ನಮೋದ್ನೆ ಮಾಡುವುದ್ಧಲಲ , 

ಇನನ ೆಂದ್ಯ ಕಾಲೇಜಗೆ ಹೊೋಗಿ ಎನ.ಓ.ಸಿ ತೆಗೆದ್ಯಕೆಂಡು ಬನಿನ  ಎೆಂದ್ಯ ಹೇಳುತಿು ದಿಾರೆ.  

ಅವರ ಪ್ರ ಕಾರ ೧೦-೨೦ ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ರಯಿ ಕಟಟ  ಹೊೋಗಬೇಕು.  ಇನನ ೆಂದ್ಯ ಕಾಲೇಜಗೆ 

ಹೊೋಗಿ ಎನ್.ಓ.ಸಿ. ತೆಗೆದ್ಯಕೆಂಡು ಬರುವುದ್ಕೆಕ  ಇನ್ನನ  ೧೦-೨೦ ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ರಯಿ ಎಲ್ಲಲ ೆಂದ್ 

ತರುತಾು ನೆ?  ನಾವು ಕಡುವುದ್ಧಲಲ , ನಮಗೆ ಫುಲ್ಟೈಮ್ನವರೇ ಬೇಕು. ಪೂಣಗ ಪೇಮ್ಮೆಂಟ್ 

ಕಡಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ಹೇಳುತಾು ರೆ.  ಹಾಗ್ರಗಿ ಈ ಕಾಯಿಯಾದ್ ಮೇಲೆ ಒೆಂದ್ಯ ರಿಯಾಯಿತಿಗೆ 

ಬಂದ್ಧದಿಾರೆ.   ಅದೇನೆೆಂದ್ರೆ, ಅವನ್ನ aided ನಲ್ಲಲ  ಇರಲ್ಲ, ಇನನ ೆಂದ್ಯ ಎನ್.ಓ.ಸಿ.ಯನ್ನನ  

ಸಕಾಗರಿ ಕಾಲೇಜನಿೆಂದ್ ತೆಗೆದ್ಯಕೆಂಡು ಬನಿನ , ಸಕಾಗರಿ ಕಾಲೇಜನಲ್ಲಲ  ಬಹ್ಳ ಹುದಿ್ದ ಗಳಿವ 

ಎೆಂದ್ಯ, ಅದ್ಯ ಹೇಗೋ ಆಗುತಿು ತ್ತು .  ಈಗ ಅದ್ನ್ನನ  ವತ್ಡಾರ  ಮಾಡಿದಿಾರೆ.  ಸಕಾಗರದ್ವರು 

ಪೂಣಗವಾಗಿ ಅನ್ನದಾನಿತ ಕಾಲೇಜನಿೆಂದ್ ತರಬೇಕು ಎೆಂದ್ಯ ಹೇಳುತಿು ದಿಾರೆ.  ಒಬಬ ರು 

ಕಡುತಾು ರೆ, ಒಬಬ ರು ಕಡುವುದ್ಧಲಲ .  ನಾವು ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಲ  ಪ್ರಠ ಮಾಡಿಸುವುದ್ಯ?  

ವಜ್ಞಾ ನಕೆಕ  ೧೪ ಗಂಟೆ ಇರುತಿು ತ್ತು ; ಈಗ ಅದ್ಕೂಕ  ಇಲಲ .   Arts and Commerce  ಎರಡಕೂಕ  

ಇಲಲ .  ಪ್ರ ಥಮ ವಷ್ಯಕೆಕ  for each and every subject for first post ಈ ಹಿೆಂದ್ದ ಹೇಗಿತ್ತು ೋ 

ಹಾಗೆ ಕಡಬೇಕು. ಕಡದ್ಧದಿ್ ರೆ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಉಳಿಯುವುದ್ಧಲಲ .  ಗುಣಮಟ್ಟ ದ್ 

ಶ್ಕ್ಷಣವನ್ನನ  ಕಡುವುದ್ಕಾಕ ಗುವುದ್ಧಲಲ .  ಆರು ದ್ಧನದ್ಲ್ಲಲ  ಮೂರು ಜನರನ್ನನ  ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ 

ಹಾಕಬಿಡುತಾು ರೆ.   ೫ ರಿೆಂದ್ ೬ ಗಂಟೆ ಪ್ರಠ ಮಾಡಬೇಕು.  ಮೂರು ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಲ  ನಾವು 

ಹೇಗೆ ಪ್ರಠ ಮಾಡಿಸುವುದ್ಯ?  ಫಸಟ ್ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಗೆ ಯಾರನ್ನನ  ಕಳುಹಿಸೋಣ, ಸೆಕೆೆಂಡ್ 

ಪಿ.ಯು.ಸಿ.ಗೆ ಯಾರನ್ನನ  ಕಳುಹಿಸೋಣ? ಮದ್ಲನೆ ವಷ್ಯಕೆಕ  ಮದ್ಲನೇ ಹುದಿ್ದ ಗೆ  ಈ 
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ಹಿೆಂದ್ಧನಂತೆ ಕಾಯಗಭಾರವನ್ನನ  ಲೆಕಾಕ ಚರ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಕಟಟ ಬಿಡಿ.  ಎರಡನೇ ಹುದಿ್ದ  

ಕಡುವಾಗ ಲೆಕಕ  ಹಾಕಕಳಿಳ .  ದ್ಯವಟಟ  ಈ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನನ  ಉಳಿಸುವ ನಿಣಗಯಕೆಕ  

ಬನಿನ . ನಮಸ್ವಕ ರ.  

 ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ವಿಿ .ಸಂಕನೂರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ತಮಮ  ಮುಖಾೆಂತರ ನನನ  

ಹ್ತಿು ರ ಇರುವ ಎರಡು ಸುತ್ತು ೋಲೆಗಳನ್ನನ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಕಡುತೆು ೋನೆ.  

(ಈ ಹಂತದ್ಲ್ಲಲ  ಮಾನಯ  ಎಸ.ವಿ .ಸಂಕನೂರರವರು ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಸುತ್ತು ೋಲೆಗಳ 

ಪ್ರ ತಿಗಳನ್ನನ  ಕಟ್ಟ ರು) 

 ಶಿರ ೋ ಬ್ಬ.ಸಿ.ರ್ನಗೇಶ (ಪ್ರ ಥಮಕ ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ಢಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಕಾಲ ಸಚ್ಚವರು):- 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಂಕನೂರರವರು, ಮಾನಯ  ಅರುಣ ಶ್ಹಾಪುರರವರು,  

ಮಾನಯ  ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡರು ಇದ್ಯವರೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವುದ್ನೆನ ಲ್ಯಲ  ಕೇಳಿದಿ್ದ ೋನೆ.  

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರುಗಳು ಏನ್ನ ಹೇಳಿದಿಾರೆೆಂದ್ರೆ, ಸಕಾಗರಿ 

ಕಾಲೇಜನಲ್ಲಲ  ಒಬಬ ರು ಶ್ಕ್ಷಕರು ಇರುವುದ್ಧಲಲ , ಆದ್ರೆ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜನಲ್ಲಲ  ಹೆಚಿಚ ನ ಶ್ಕ್ಷಕರು 

ಇರುತಾು ರೆ. ಹಾಗ್ರಗಿ ವಕ್ಗಲೋಡ್ನ್ನನ  ಅಡು ಸಟ ್ ಮಾಡಿ ಎೆಂದ್ಯ ಹೇಳುತಿು ದಿಾರೆ, ಅದ್ನ್ನನ  

ಮಾಡಿ. 

 ಶಿರ ೋ ಬ್ಬ.ಸಿ.ರ್ನಗೇಶ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ತಾವು ಒಪಿಪ ಕೆಂಡರೆ ತಮಮ  

ನೇತೃತವ ದ್ಲ್ಲಲ  ಒೆಂದ್ಯ ಸಭೆಯನ್ನನ  ಕರೆದ್ಯ ಕಾಯಗದ್ಶ್ಗಯವರ ಮೂಲಕ ಏನೇನ್ನ 

ತಿದಿ್ಯಪ್ಡಿ ತಂದ್ಧದಿಾರೆ, ಅದ್ನ್ನನ  ಸರಿಪ್ಡಿಸುವಂತಹ್ ಪ್ರ ಯತನ  ಮಾಡ್ೋಣ.  ಖಂಡಿತ 

ಕಾಲೇಜುಗಳು ನಡೆಯಬೇಕೆೆಂದ್ರೆ ಒಬಬ  ಅಧಾಯ ಪ್ಕ ಅಲ್ಲಲ ರಲೇಬೇಕಾದಂತಹ್ ಅವಶ್ಯ ಕತೆ 

ಇದ್ದ.  ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ತಮಮ  ನೇತೃತವ ದ್ಲ್ಲಲ  ಸಭೆ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  

ತಾವೇನಾದ್ರೂ ಒಪಿಪ ದ್ರೆ  ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಆ ವಯ ವಸಿೆಯನ್ನನ  ಬಗೆಹ್ರಿಸುವಂತಹ್ ಪ್ರ ಯತನ  

ಮಾಡುತೆು ೋನೆ.   
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ಆ) ವಿಷಯ: ಖ್ಯಸಗಿ ಅನುದ್ಯನತ್ ಹಾಗೂ ಸಕಾಾರಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲಿ್ಲ   

 ದ್ರರ್ನಂಕ:೦೧.೦೪.೨೦೦೬ರ ಪೂವಾದ ಸೇವೆಯನುನ  ಪರಿಗಣಿಸದ್ದ  

 ಇರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ನೌಕರರು ಪ್ಂಚಣಿ ಸೌಲರ್ಾ ದ್ರಂದ 

 ವಂಚ್ಚತ್ರಾಗುತಿು ರುವ ಕಾರಣದ್ರಂದ ಉಚಛ  ರ್ನಾ ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ    

ಸರ್ೋಾಚಛ  ರ್ನಾ ಯಾಲಯಗಳ ತಿೋಪ್ಾನನಾ ಯ ನೌಕರರು ಸೇವೆಗೆ     

ಸೇರಿದ ದ್ರರ್ನಂಕದ್ರಂದ ನವೃತಿು ವರೆಗಿನ ವೇತ್ನವನುನ  

ನಗದ್ರಪಡ್ತಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಳೆಯ ನಶಿಿ ತ್ ಪ್ಂಚಣಿ (OPS) 

ಸೌಲರ್ಾ ವನುನ  ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.  

    -------- 

 

 ಶಿರ ೋ ಆಯನೂರು ಮಂಜುರ್ನಥ (ಪದವಿೋಧರರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಖಾಸಗಿ ಅನ್ನದಾನಿತ ಹಾಗೂ ಸಕಾಗರಿ ಶಲ್ಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಲ  

ದ್ಧನಾೆಂಕ:೦೧.೦೪.೨೦೦೬ರ ಪೂವಗದ್ ಸೇವಯನ್ನನ  ಪ್ರಿಗಣಿಸದ್ದ  ಇರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಸದ್ರಿ 

ನೌಕರರು ಪಿೆಂಚ್ಣಿ ಸೌಲಭಯ ದ್ಧೆಂದ್ ವಂಚಿತರಾಗುತಿು ರುವ ಕಾರಣದ್ಧೆಂದ್ ಉಚ್ಛ  

ನಾಯ ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ  ಸವೊೋಗಚ್ಛ  ನಾಯ ಯಾಲಯಗಳ ತಿೋಪಿಗನನವ ಯ ನೌಕರರು ಸೇವಗೆ 

ಸೇರಿದ್  ದ್ಧನಾೆಂಕದ್ಧೆಂದ್ ನಿವೃತಿು ವರೆಗಿನ ವೇತನವನ್ನನ  ನಿಗದ್ಧಪ್ಡಿಸುವುದ್ರ  ಜೊತೆಗೆ ಹ್ಳೆಯ 

ನಿಶ್ಚ ತ ಪಿೆಂಚ್ಣಿ (OPS) ಸೌಲಭಯ ವನ್ನನ  ಒದ್ಗಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ ಮಾನಯ  ಪ್ರರ ಥಮಿಕ ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ಢ 

ಶ್ಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಕಾಲ ಸಚಿವರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತಿು ದಿ್ದ ೋನೆ.  

  

ಶಿರ ೋ ಬ್ಬ.ಸಿ.ರ್ನಗೇಶ (ಪ್ರ ಥಮಕ ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ಢಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಕಾಲ ಸಚ್ಚವರು):- 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

(ಸಚಿವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರ ತಿಯನ್ನನ  ಲಗತಿು ಸಲ್ಯಗಿದ್ದ) 
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ಶಿರ ೋ ಆಯನೂರು ಮಂಜುರ್ನಥ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಖಾಸಗಿ 

ಅನ್ನದಾನಿತ ಹಾಗೂ ಸಕಾಗರಿ ಶಲ್ಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಲ  ದ್ಧನಾೆಂಕ:೦೧.೦೪.೨೦೦೬ರ 

ಪೂವಗದ್ಲ್ಲಲ  ಇಲ್ಯಖಾ ನಿಯಮಾನ್ನಸ್ವರ ನೇಮಕವಾಗಿ ನಂತರ ಅನ್ನದಾನಕೆಕ  ಒಳಪ್ಟ್ಟ  

ನೌಕರರಿಗೆ ಅವರ ನಿವೃತಿು  ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಪಿೆಂಚ್ಣಿ ಸೌಲಭಯ ಗಳಿಲಲ ದ್ದ ಕನೆ ತಿೆಂಗಳ 

ವೇತನ ಪ್ಡೆದ್ಯ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಲ  ನಿವೃತಿು ಯಾಗುತಿು ದಿಾರೆ. ಇೆಂತಹ್ ನೌಕರರಿಗೆ ಪ್ಶ್ಚ ಮ ಬಂಗ್ರಳ, 

ತಿರ ಪುರ, ಕೇರಳ, ತೆಲಂಗ್ರಣ ಮತ್ತು  ಆೆಂಧರ ಪ್ರ ದೇಶ್ ಸಕಾಗರಗಳು ಈಗ್ರಗಲೇ ಹ್ಳೆಯ ನಿಶ್ಚ ತ 

ಪಿೆಂಚ್ಣಿ  ಸೌಲಭಯ ವನ್ನನ  ಒದ್ಗಿಸಲು ಮುೆಂದಾಗಿದಿಾರೆ. ಈ ನೌಕರರು  ಸೇವಗೆ ಸೇರಿದ್ 

ದ್ಧನಾೆಂಕದ್ಧೆಂದ್ಲೇ ಸೇವಾ ಸೌಲಭಯ ಗಳನ್ನನ  ನಿೋಡುವಂತೆ ಉಚ್ಛ  ನಾಯ ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ 

ಸವೊೋಗಚ್ಛ  ನಾಯ ಯಾಲಯಗಳು ತಿೋಪ್ಗನ್ನನ  ನಿೋಡಿರುತು ವ,  ಈ ಮೇಲ್ಲನ ಅೆಂಶ್ಗಳನ್ನನ  

ಗಮನಿಸಿ ಖಾಸಗಿ ಅನ್ನದಾನಿತ ಶಲ್ಯ-ಕಾಲೇಜುಗಳ ನೌಕರರಿಗೆ ದ್ಧನಾೆಂಕ:೦೧-೦೪-೨೦೦೬ ರ 

ಪೂವಗ ಸೇವಯನ್ನನ  ಸಹ್ ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಿೆಂಬ್ದಕ ನಿೋಡದ್ದ ಹಾಗೂ ಸೇವಗೆ 

ಸೇರಿದ್ ದ್ಧನಾೆಂಕದ್ಧೆಂದ್ ನಿವೃತಿು ವರೆಗಿನ ವೇತನವನ್ನನ  ನಿಗದ್ಧಪ್ಡಿಸುವುದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹ್ಳೆಯ 

ನಿಶ್ಚ ತ ಪಿೆಂಚ್ಣಿ ನಿೋಡುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಸಕಾಗರಕೆಕ  ಯಾವುದೇ ಹೆಚುಚ ವರಿ ಹೊರೆ ಬಿೋಳುವುದ್ಧಲಲ . 

ಆದಿ್ ರಿೆಂದ್ ಈ ನೌಕರರು ಮತ್ತು  ಕುಟೆಂಬದ್ವರಿಗೆ ಸಂಧಾಯ  ಕಾಲದ್ಲ್ಲಲ  ನೆರವಾಗುವಂತೆ 

ಹ್ಳೆಯ ಪಿೆಂಚ್ಣಿ ಸೌಲಭಯ ವನ್ನನ  ಒದ್ಗಿಸಬೇಕೆೆಂದ್ಯ  ಕೋರುತೆು ೋನೆ. 

       (ಮುೆಂದ್ಯ) 

835/20-09-2021/7-30/bkp-rn 

 ಶಿರ ೋಆಯನೂರು ಮಂಜುರ್ನಥ(ಮಂದ್ಯ):- 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ,  ಇತಿು ೋರ್ಚಗೆ ಸಕಾಗರ -6ನೇ ಆಗಸಟ  2021ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನಲ್ಲಲ  ಒೆಂದ್ಯ 

ಸುತ್ತು ೋಲೆಯನ್ನನ  ಹಾಕದ್ದ. ಅದ್ಯ pensionಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟ ದಿಾ ಗಿದ್ದ. ವಷ್ಯ ಅದ್ರಲ್ಲಲ  

ಏನಿದ್ದ ಎೆಂದ್ರೆ, ದ್ಧನಾೆಂಕ: 01-04-2000ದ್ ಪೂವಗದ್ಲ್ಲಲ  ರಾಜಯ  ಸಿವಲ್ ಸೇವಯಲ್ಲಲ ನ 

ಹುದಿ್ದ ಗಳ ಸಂಬಂಧದ್ಲ್ಲಲ  ಆಯಕ  ಮತ್ತು  ನೇಮಕಾತಿಗಳು ನಡೆದ್ಧದಿ್ಯ  ಸದ್ರಿ ದ್ಧನಾೆಂಕದ್ 

ತದ್ನಂತರದ್ಲ್ಲಲ  ನೇಮಕಗಳುಳ ವ ಅಭಯ ರ್ಥಗಗಳ ಪ್ರ ಕರಣದ್ಲ್ಲಲ  ಹಿೆಂದ್ಧನ defined 

ಪಿೆಂಚ್ಣಿಯ ಸೌಲಭಯ ವನ್ನನ  ಪ್ರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆೆ  ಇದ್ದ. ಅೆಂದ್ರೆ 2006ಕಕ ೆಂತ ಮುೆಂಚಿತವಾಗಿ 

ಅವರಿಗೆ interviews and ನೇಮಕಾತಿಗಳ್ಳಗಿವ. ಆದ್ರೆ, 2006ರ ನಂತರ ಕೆಲಸಕೆಕ  

ತೆಗೆದ್ಯಕೆಂಡಿದಿ್ಯ  ಹಾಗೂ ಆದೇಶ್ ಮಾಡಿದಿ್ಯ  ಆಗಿದ್ದ. ಹಾಗ್ರಗಿ, ಅವರನ್ನನ  

ಪ್ರಿಗಣಿಸಬಹುದ್ಯ ಎನನ ವ ಸುತ್ತು ೋಲೆ ಇರುತು ದ್ದ. ಉಲೆಲ ೋಖಿತ ಸಕಾಗರದ್ ಆದೇಶ್ದ್ಲ್ಲಲ  
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ದ್ಧನಾೆಂಕ :01-04-2000ರ ಪೂವಗದ್ಲ್ಲಲ  ರಾಜಯ  ಸಿವಲ್ ಸೇವಯಡಿಯಲ್ಲಲ ನ ಹುದಿ್ದ ಗಳನ್ನನ  

ಹುದಿ್ದ ಗಳ ಸಂಬಂಧದ್ಲ್ಲಲ  ಆಯಕ  ಮತ್ತು  ನೇಮಕಾತಿಗಳು ನಡೆದ್ಧದಿ್ಯ , ಸದ್ರಿ ದ್ಧನಾೆಂಕದ್ 

ನಂತರ ನೇಮಕವಾದ್ ಅಭಯ ರ್ಥಗಗಳಿಗೆ NPS ಬದ್ಲ್ಲಗೆ ಹಿೆಂದ್ಧನ defined ಪಿೆಂಚ್ಣಿಯ 

ಸೌಲಭಯ ವನ್ನನ  ಪ್ರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶ್ಸಲ್ಯಗಿರುತು ದ್ದ. ಆದಿ್ ರಿೆಂದ್, ಸದ್ರಿ ಅಧಿಕಾರಿ 

ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ ವಗಗದ್ವರ PRAN ಖಾತೆಯಲ್ಲಲ ರುವ NPS ವಂತಿಗೆಯನ್ನನ  ಹಿೆಂಪ್ಡೆಯಬೇಕರುವ 

ಹಿನೆನ ಲೆಯಲ್ಲಲ  ಕೆಳಕಂಡ ಆದೇಶ್ವದ್ದ. ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಯಿಷೆಟ . ಇವರು 

ಅನ್ನದಾನಕಕ ಳಪ್ಡುವುದ್ಕಕ ೆಂತ ಮುೆಂಚಿತವಾಗಿ appoint ಆಗಿದಿಾರೆ. ಸಕಾಗರವೇ 

permission ಕಟ್ಟ ೆಂತಹ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಲ  ಸಕಾಗರದ್ ರೋಸಟ ರ್್ ಸಿಸಟ ಮ್ನಲ್ಲಲ ಯೇ 

ಆಯಕಯಾಗಿದಿಾರೆ. Approval ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದ. ಅವರಿಗೆ grant ಗೆ ಒಳಪ್ಡಿಸಿದಿ್ಯ  2006ರ 

ನಂತರ. ಇಲ್ಲಲ  ಏಕೆ ಈ ತಾರತಮಯ ? ಸಿವಲ್ ನೌಕರರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೂ ಏನ್ನ 

ತಾರತಮಯ ವದ್ದ? ಸಕಾಗರ ಇಲ್ಲಲ  ಕೇವಲ ಆಯಕ  ಹುದಿ್ದ  ಮಾಡಿತ್ತು , ಆಯಕಯಾಗಿದಿಾರೆ 

ಎೆಂದ್ಯ ಹೇಳಿತ್ತು . ಆದ್ರೆ, appointment order ಅನ್ನನ  ಕಟ್ಟಟ ರಲ್ಲಲಲ . 2006ರ ನಂತರ 

appointment ಕಟ್ಟಟ ದಿಾರೆ. ಇಲ್ಲಲ  consideration ಎೆಂದ್ರೆ ಆಗ ಅವರಿಗೆ interview ಆಗಿತ್ತು  

ಎೆಂದ್ಯ ಆಗುತು ದ್ದ . ಆಯಿತ್ತ, ತಾವು ಕಟ್ಟಟ ದಿ್ಧ ೋರಿ ಬೇಡವೆಂದ್ಯ ಹೇಳುವುದ್ಧಲಲ . ಆದ್ರೆ, ನಿೋವೇ 

approval ಕಟ್ಟ ೆಂತಹ್ವರು. 2006ಕಕ ೆಂತ ಮದ್ಲ್ಲದಿಾರಲ್ಯಲ , ಅವರಿಗೆ ಏಕೆ ಇದ್ನ್ನನ  

ಅನವ ಯಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗುವುದ್ಧಲಲ ? ಈಗ ಯಾವುದೇ ಸುತ್ತು ೋಲೆಗಳನ್ನನ  ತಂದ್ಯ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ 

ಮಾತರ  ಅನವ ಯಿಸುತು ದ್ದ ಎೆಂದ್ಯ ಹೇಳುತಿು ೋರಿ, ಇದ್ಯ ಬೇರೆ ಇಲ್ಯಖ್ಯಗೆ ಹೇಗೆ 

ಅನವ ಯವಾಗುವುದ್ಧಲಲ ?  ಬೇರೆ ಇಲ್ಯಖ್ಯಗೆ ಹೇಗೆ ಅನವ ಯಗಳಿಸಿದಿ್ಧ ೋರೋ NPS ಹ್ಣದ್ 

ಷೇರ್್ಅನ್ನನ  ಹೇಗೆ ವಾಪ್ಸುಸ  ಪ್ಡೆದ್ಯಕೆಂಡಿದಿ್ಧ ೋರೋ ಅದೇ ರಿೋತಿ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕಡಬೇಕು. 

ಈ ತಾರತಮಯ  ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾಜಯ ದ್ಲ್ಲಲ  ಒಳೆಳ ಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಕಡುವುದ್ಕೆಕ  ಸ್ವಧಯ ವಾಗುವುದ್ಧಲಲ . 

ಈಗ ಪ್ರ ಸ್ವು ವ ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಒಬಬ ಬಬ ರಿಗೆ ಒೆಂದೆಂದ್ಯ ಆದೇಶ್ನಾ? ಈ ಸಕಾಗರದ್ಲ್ಲಲ  

ಒೆಂದ್ಯ ಸಿಸಟ ಮ್ ಇರುವುದ್ಧಲಲ ವೇ? ಒೆಂದ್ಯ ಇಲ್ಯಖ್ಯಗೆ ಒೆಂದ್ಯ ನಿಯಮ. NPS, OPS ಬಗೆೆ , ಹಿೋಗೆ 

ಇನನ ೆಂದ್ಯ ಇಲ್ಯಖ್ಯಗೆ ಒೆಂದ್ಯ ನಿಯಮ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಖುಷ್ಗೆ ಬಂದ್ 

ಹಾಗೆ ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೋ ಅಥವಾ ತಾವೇ ಹೊರಡಿಸಿದ್ ಸುತ್ತು ೋಲೆಗಳನ್ನನ  ಅವರು 

ಓದ್ಯತಿು ಲಲ ವೇ? ಓದ್ಧದಾಗ ಅವರ common sense apply ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ apply ಮಾಡಿದ್ 

ಮೇಲೆ ಇವರಿಗೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ ಎೆಂಬ ಒೆಂದ್ಯ social justice concept ಇವರಿಗೆ 

ಇಲಲ ವೇ? ಹೇಗೆ ಈ ರಿೋತಿ ಎರಡು ಅೆಂದ್ರೆ double standard ನಿಲುವನ್ನನ  

ತೆಗೆದ್ಯಕಳು್ಳ ವುದ್ಕೆಕ  ಸ್ವಧಯ ತೆಯಿದ್ದ? ಆ ಕಾರಣಕೆಕ  ಮಾನಯ  ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರೆ, ಈ ಸುತ್ತು ೋಲೆ 
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ಪ್ರ ಕಾರ ಮನೆನ  ಆಗಸಟ  ತಿೆಂಗಳಿನಲ್ಲಲ  ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕಟ್ಟಟ ದಿ್ಧ ೋರಿ. ಅದೇ ರಿೋತಿ ಇವರಿಗೂ 

ಕಡಬೇಕು ಎನ್ನನ ವಂತಹ್ ಆಗರ ಹ್ವನ್ನನ  ಮಾಡುತಿು ದಿ್ದ ೋನೆ.  

          ಶಿರ ೋ ಎಸ.ವಿ್ಹ . ಸಂಕನೂರು:- ಮಾನಯ  ಹಿರಿಯ ಶಸಕರಾಗಿರುವಂತಹ್ ಆಯನೂರು 

ಮಂಜುನಾಥ್ರವರು ಪರ ಸಾತ ಪಿಸಿರುವ ಗಮನಸೆಳೆಯುವ  ಸೂಚನೆಗೆ ರ್ನನು ನ್ನ್ು  

ಸಹಮತ್ವನುು   ವಯ ಕ್ತ  ಮಾಡುತ್ತ ೇನೆ.  2006 ರ  ಪೂವಯದಲಿ್ಲ    ಕಾಲೇಜು  ಪಾರ ರಂಭವಾಗಿದೆ.  

ಅಲಿ್ಲ   ನೇಮಕಾತಿರ್ಯಗಿ  ಇಲಾಖೆರ್ವರು  ಹಿೆಂದೆ  ಅನುದಾನ್ ರಹಿತ್ವಾಗಿ ಅನುಮೊೇದನೆ 

ಕೊಡುವಂತ್ಹ  ಪದಧ ತಿ  ಇತ್ತತ .    ಇವರು 2006 ರ ನಂತ್ರ  ಇವರು ಅನುದಾನ್  ಕೊಡುತಾತ ರೆ.  

ಅವರುಗಳು 2006 ರ ಪೂವಯದಲ್ಲಲ    ಕಲ್ಸಕೆ   ಸೇರಿರುತಾತ ರೆ.     ಈ  ವಿಷರ್ ಕುರಿತ್ತ  

ಸುಪಿರ ೇೆಂ ಕೊೇಟ ಯ  ಮತ್ತತ   ಹೈಕೊೇಟ ಯ  ತಿೇಪಯನುು   ಕೊಟ್ಟಟ ರುತ್ತ ದೆ.  ಸಕಾಯರ  ರ್ಯವಾಗ  

ಬೇಕಾದರೂ  ಅನುದಾನ್ವನುು   ಕೊಡಲ್ಲ, ಆದರೆ,  ಅವರುಗಳು ರ್ಯವಾಗ  ಸೇವಗೆ  

ಸೇರಿಕೊೆಂಡಿರುತಾತ ರೆ.     ಅೆಂದಿನೆಂದಲೇ  ಎಲ್ಯಲ   ಸೌಲ್ಭಯ ಗಳನುು   ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಸುಪಿರ ೇೆಂ 

ಕೊೇಟ ಯ  ಮತ್ತತ   ಹೈಕೊೇಟ ಯ  ತಿೇಪಯನುು   ಕೊಟ್ಟಟ ರುತ್ತ ದೆ.   ಈ  ವಿಚಾರದ  

ಹಿನೆು ಲ್ಲಯಳಗೆ    ರ್ನನು ಶಿಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರನುು  ಹಾಗೂ ಸಕಾಯರವನುು  ಆಗರ ಹಿಸುತ್ತ ೇನೆ.   

ರ್ಯರು 2006ರ ಪೂವಯದಲಿ್ಲ  ನೇಮಕ್ವಾಗಿ 2006  ನಂತ್ರ  ಏನು ಅನುದಾನ್ವನುು   

ಪಡೆದಿರುತಾತ ರೆ, ಅವರುಗಳ್ಳಗೆ   ಕಾನೂನುಬದಧ ವಾಗಿ    ಒಪಿಎಸ್ .  ಕೊಡುವಂತ್ಹ  ವಯ ವಸಿ್ಥ   

ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತ ದೆ. ದರ್ವಿಟ್ಟಟ  ಇದರ  ಬಗೆೆ   ಪರಿಶಿೇಲ್ನೆ  ಮಾಡಬೇಕೆಂದು  ವಿನಂತಿ  

ಮಾಡಿಕೊಳಿು ತ್ತ ೇನೆ.    

    ಎರಡನೆರ್ದಾಗಿ   2006ರ  ನಂತ್ರ   ನೇಮಕ್ವಾದವರಿಗೆ  ರ್ಯವುದೇ  ಪಿೆಂಚಣಿ  

ಇರುವುದಿಲಿ್ .   35 ವಷಯಗಳ  ಕಾಲ್  ಉಪರ್ನಯ ಸಕ್ರಾಗಿ  ಪಾರ ೆಂಶುಪಾಲ್ರಾಗಿ    ಕಲ್ಸ ಮಾಡಿ 

ಪಿೆಂಚಣಿಯಿಲಿ್ದೆ,  ಬರಿಗೈನ್ಲಿ್ಲ  ಅವರುಗಳು  ಬಿೇದಿಗೆ          ಹೊೇಗಬೇಕಾಗುತ್ತ ದೆ.    ಇದು 

ಬಹಳ ಗಂರ್ಭೇರವಾದಂತ್ಹ  ವಿಷರ್.   ಇವತ್ತತ   ಲೇಕ್ಲ  ಬಾಡಿರ್ಲಿ್ಲ  ಹೊಸ ಪಿೇೆಂಚಣಿ 

ಸೆಿ ೇೆಂ  ಕೊಟ್ಟಟ ರಲ್ಲಲಿ್ . ಅಲಿ್ಲಯೂ  ಕೊಟ್ಟಟ ದಾಾ ರೆ.  ಯುನವಸಿಯಟ್ಟರ್ಲಿ್ಲ   ಕೊಟ್ಟಟ ರಲ್ಲಲಿ್ .  

ಅಲಿ್ಲಯೂ  ಕೊಟ್ಟ ರು.    ಹೊಸದಾಗಿ ಆದಂತ್ಹ  ಮೆಡಿಕ್ಲ   ಕಾಲೇಜುಗಳ್ಳಗೆ  ಕೊಟ್ಟಟ ರಲ್ಲಲಿ್ , 

ಅಲಿ್ಲಯೂ  ಕೊಟ್ಟಟ ದಾಾ ರೆ. ಈ  ವಿಷರ್ದ  ಕುರಿತ್ತ ಮಾನ್ಯ  ಸಿದಾ ರಾಮರ್ಯ ನ್ವರ  

ನೇತೃತ್ವ ದಲಿ್ಲ   ಸಕಾಯರ   ಇದಾ ೆಂತ್ಹ ಸಮರ್ದಲಿ್ಲ   2-3 ಬಾರಿ  ರ್ನನು ಮತ್ತತ  ಮಾನ್ಯ  ಶಿರ ೇ 

ಕ.ಟ್ಟ. ಶಿರ ೇಕಂಠೇಗೌಡರು, ಶಿರ ೇ  ಅರುಣ ಶಹಾಪೂರ ರವರು  ಸೇರಿಕೊೆಂಡು ಸದನ್ದಲಿ್ಲ  ಚರ್ಚಯ  

ಮಾಡಿದೆಾ ೇವ.    ಆ ಸಮರ್ದಲಿ್ಲ   ಬೇರೆ  ರಾಜಯ ದವರು  ಕೊಟ್ಟ ರೆ ರ್ನನು ಕೊಡುತ್ತ ೇನೆೆಂದು  

ಶಿರ ೇ  ಸಿದಾ ರಾಮರ್ಯ ನ್ವರು  ಹೇಳ್ಳದಾ ರು.  ಅದು ಸದನ್ದಲಿ್ಲ  ದಾಖ್ಲ್ಲರ್ಯಗಿದೆ.     ಮತ್ತ ,  ಈ  
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ಹಿೆಂದೆ  ಶಿಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರಾಗಿದಾ  ಶಿರ ೇ  ಸುರೇಶ   ಕುಮಾರ ರವರು  ಸಹ ಇದರ  ಬಗೆೆ   ಗಂರ್ಭೇರ  

ಚರ್ಚಯರ್ಯದಾಗ  ಸಭೆ   ಮಾಡಿದಾಾ ರೆ.  ನ್ಮೆ   ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ   2006 ರ  ನಂತ್ರ 

ನೇಮಕ್ವಾದವರು  ಎಷ್ಟಟ   ಜನ್ರು ಇದಾಾ ರೆ., ಅವರುಗಳ್ಳಗೆ   ಹೊಸ ಪಿೆಂಚಣಿ ಸೌಲ್ಭಯ ವನುು   

ಕೊಟ್ಟ ರೆ, ಸಕಾಯರದ  ಮೇಲ್ಲ  ಎಷ್ಟಟ   ಆರ್ಥಯಕ್  ಹೊರೆ  ಬಿೇಳುತ್ತ ದೆ  ಎೆಂದು  ಲ್ಲಕೆ್   

ಮಾಡಿದಾಾ ರೆ.   ಹಾಗಾಗಿ  ರ್ನನು ಸಕಾಯರದಲಿ್ಲ   ಈ  ವಿಚಾರವಾಗಿ  ಕ್ಳಕ್ಳ್ಳಯಿೆಂದ   ವಿನಂತಿ  

ಮಾಡಿಕೊಳಿು ವುದೇನೆೆಂದರೆ   ಸಕಾಯರವೇ  ತಿೇಮಾಯನ್  ಮಾಡಿರುವ  ರಿೇತಿ ಶಿಕ್ಷಕ್ರು 50%  

ವಂತಿಗೆಯನ್ನನ   ಕಡಬೇಕು  ಮತ್ತು   ಇನ್ನನ ಳಿದ್  50%  ವಂತಿಗೆಯನ್ನನ   ಆಡಳಿತ  ಮಂಡಳಿ  

ಕಡಬೇಕೆೆಂದ್ಯ  ಹೇಳಿದಿ್ಧ ೋರಿ.   ಇದ್ಯ ಸ್ವಧಯ ವೇ   ಇಲಲ .    ನಮಮ  ರಾಜಯ ದ್ಲ್ಲಲ     ಯಾವ 

ಒೆಂದ್ಯ  ಆಡಳಿತ ಮಂಡಿಳಿಯು  ಸಹ್   ಈ ವಂತಿಗೆಯನ್ನನ   ಕಡುವಲ್ಲಲ   ಆರ್ಥಗಕ  

ಶ್ಕು ಯನ್ನನ   ಹೊೆಂದ್ಧರುವುದ್ಧಲಲ .    ಹಿೋಗ್ರಗಿ,  ಇದ್ಯ  ಇವತ್ತು  ಅನಿವಾಯಗ  ಇದ್ದ.    ಆ   

ಉಪ್ನಾಯ ಸಕ  ನಿವೃತಿು ಯಾದ್   ಮೇಲೆ    ಪಿೆಂಚ್ಣಿಯಿಲಲ ದೇ  ಹೇಗೆ  ಬದ್ಯಕಲ್ಲಕೆಕ   ಸ್ವಧಯ   ಇದ್ದ?   

ಆದಿ್ ರಿೆಂದ್,   ಇದ್ಯ ಅನಿವಾಯಗ ಇದಿ್ಯ   50%   ವಂತಿಗೆಯನ್ನನ   ಸಕಾಗರವೇ  ಕಡಬೇಕು.    

            ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ(ಶಿಕ್ಷಕರ  ಕೆಷ ೋತ್ರ ): ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು 

ಮಾತನಾಡಿರುವುದ್ಕೆಕ  ನನನ  ಸಹ್ಮತವದ್ದ. ನಾನ್ನ ಹೆಚಿಚ ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದ್ಕೆಕ  

ಹೊೋಗುವುದ್ಧಲಲ . ಆದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಲ  ಸಕಾಗರ ಆರ್ಥಗಕ ಸಮಸೆಯ ಯಿೆಂದ್ ಸಕಾಗರಿ ಅನ್ನದಾನಿತ 

ಸಂಸಿೆ ಗಳಿವ. ಅನ್ನದಾನಿತ ಸಂಸಿೆ ಗಳಲ್ಲಲ ರತಕಕ ೆಂತಹ್ವರಿಗೆ ಕೂಡ ಸಕಾಗರ ವೇತನ 

ಕಡುವಂತಹ್ದಿ್ಯ . ಆದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ pension ಕಡುವುದ್ಧಲಲ . ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, 

ದ್ಧನಾೆಂಕ:01-04-2006ರ ಹಿೆಂದ್ದ ಅನ್ನದಾನರಹಿತವಾಗಿ ನೇಮಕಗೆಂಡಿದಿ್ವರಿಗೆ 

ದ್ಧನಾೆಂಕ:01-04-2006ರ ನಂತರ ಅನ್ನದಾನ ಪ್ಡೆದ್ಯಕೆಂಡಿರುವಂತಹ್ ಶಲೆಯವರಿಗೆ 

ನಾವು pension ಕಡುವುದ್ಧಲಲ  ಎನ್ನನ ತಾು ರೆ. ಮತೆು  ದ್ಧನಾೆಂಕ:01-04-2006ರ ನಂತರ 

ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೆಂಡವರಿಗೆಲಲ ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು pension ಕಡುವುದ್ಧಲಲ ವನ್ನನ ತಾು ರೆ. 

ಸಂಸಿೆಯವರು 50% ಕಡಬೇಕು. ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, New Pension Scheme 

ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇದ್ಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸಿೆ ಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಗೆಂಡು ಕೆಲಸ 

ಮಾಡುವಂತಹ್ವರಿಗೆ ಒಬಬ  ವಯ ಕು ಗೂ ಕೂಡ pension scheme ನಲ್ಲಲ  ಯಾವುದೇ ಹ್ಣ ಕೂಡ 

ಎಲ್ಲಲಯೂ ಕೂಡ collect ಆಗುತಿು ಲಲ . ಒಬಬ  ವಯ ಕು ಗೂ ಕೂಡ ಫಲ ಸಿಕಕ ಲಲ , ಇವತ್ತು  ಅವರ 

ಪ್ರಿಸಿಿ ತಿ ಬಹ್ಳ ಚಿೆಂತಾಜನಕವಾಗಿದ್ದ. ಯಾರು ಈ New Pension Scheme ನಲ್ಲಲ  ಕೆಲಸಕೆಕ  

ಸೇರಿಕೆಂಡಿದಿಾರೆ ಮತ್ತು  ದ್ಧನಾೆಂಕ: 01-04-2006ರಿೆಂದ್ ಈ aided ನಲ್ಲಲ  ಯಾರು ಕೆಲಸಕೆಕ  

ಸೇರಿಕೆಂಡಿದಿಾರೆಯೋ ಇವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಒೆಂದ್ಯ ಪೈಸೆ ಕೂಡ ನಿವೃತಿು  ವೇತನ 
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ಸಿಗುತಿು ಲಲ . ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ಇವತ್ತು  ನಿವೃತಿು ಯಾದ್ ಮೇಲೆ ಅವರುಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಲ  

ಕೂಡ pension ಬರದೇ ಇದಿ್ಯ ದಿ್ ರಿೆಂದ್ ಅವರ ಜೋವಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭದ್ರ ತೆ 

ಪ್ರರ ರಂಭವಾಗಿದ್ದ. ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ಇವರ ಕುಟೆಂಬದ್ ಸದ್ಸಯ ರುಗಳಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ 

ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒೆಂದ್ಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಲಯೂ ಕೂಡ ಆರೋಗಯ  ವಮಾ ಯೋಜನೆ 

ಎೆಂಬುದ್ಯ ಈ ಕುಟೆಂಬದ್ ಸದ್ಸಯ ರಿಗೆ ಜೋವಮಾನಪ್ಯಗೆಂತ ಇಲಲ ವೇ ಇಲಲ . ಅವರು 

ಏನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿವೃತಿು ಯಾದ್ ಮೇಲೆ ಆ ಕುಟೆಂಬದ್ಲ್ಲಲ  ಯಾರಾದ್ರೂ ಸದ್ಸಯ ರಿಗೆ 

ನಿವೃತಿು ಯಾಗುವುದ್ಕಕ ೆಂತ ಮದ್ಲೂ ಸಹಿತ ಇಲಲ , ನಿವೃತಿು ಯಾದ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಔಷ್ಧಿ, 

ಚಿಕತೆಸ  ಪ್ಡೆದ್ಯಕಳುಳ ವುದ್ಕೆಕ  ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಗಕ ನೆರವು ಸಕಾಗರದ್ಧೆಂದ್ ಬರುತಿು ಲಲ . 

ಅೆಂತಹ್ ಪ್ರಿಸಿಿ ತಿಯಲ್ಲಲ  ಇವರೆಲಲ ರೂ ಕೂಡ ಬೋಧಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರಿೋತಿ 

ಜೋವನ ಮಾಡಬೇಕು? 

              ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ಇಲ್ಲಲ  ಬಹ್ಳ ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆಯಿದ್ದ., ತಮಗೂ 

ಗತಿು ದ್ದ. ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಾದ್ ಬಿ.ಸಿ.ನಾಗೇಶ್ರವರಿಗೂ ಗತಿು ದ್ದ. New Pension Scheme 

ಬರುವ ಮುನನ  old pension scheme ನಲ್ಲಲ  ಅನ್ನದಾನಿತ ಸಂಸಿೆ ಗಳಲ್ಲಲ  ಕೆಲಸ 

ಮಾಡತಕಕ ೆಂತಹ್ ನೌಕರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ pension ಇತ್ತು . ಆದ್ರೆ, New 

pension scheme ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು 50% ರಷ್ಟಟ  ಹ್ಣ ಕಟ್ಟ ಬೇಕು 

ಎೆಂದ್ಯ ಹೇಳಿತ್ತ. ಸಕಾಗರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಕಾಗರ ತ್ತೆಂಬುತು ದ್ದ. ಅಲ್ಲಲ  ಆಡಳಿತ 

ಮಂಡಳಿಯವರು ತ್ತೆಂಬಬೇಕು ಎನ್ನನ ವಂತಹ್ದಿ್ನ್ನನ  ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ಒೆಂದೂ ಆಡಳಿತ 

ಮಂಡಳಿ ಕೂಡ ಒೆಂದ್ಯ ಪೈಸೆ ತ್ತೆಂಬಿಲಲ . ಇವರ ಬದ್ಯಕು ಬಹ್ಳ ಚಿೆಂತಾಜನಕವಾಗಿದ್ದ. 

ನಿವೃತಿು ಯಾದ್ ಮೇಲೆ ಏಕೆ ನಿವೃತಿು  ವೇತನ ಬರುವುದ್ಧಲಲ ವೆಂದ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲಲಯೂ ಕೂಡ 

ಇವರುಗಳನ್ನನ  ಕಡೆಗಣಿಸುತಾು ರೆ. ಮತೆು  ಯಾವ ಆಸಪ ತೆರ ಯಲ್ಲಲಯೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ 

ಚಿಕತೆಸ  ಪ್ಡೆದ್ಯಕಳುಳ ವುದ್ಕೆಕ  ಇವರ ಬಳಿ ಮೂರು ಕಾಸೂ ಇಲಲ . ದ್ಯಮಾಡಿ ಆರ್ಥಗಕ 

ಉಳಿತಾಯ ದೃಷ್ಟ ಯಿೆಂದ್ ಈ ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆಯಾಗಿದ್ದ. ದ್ಯಮಾಡಿ ಈ ದೇಶ್ದ್ 

ಶ್ಲ್ಲಪ ಗಳನಾನ ಗಿ ಮಾಡತಕಕ ೆಂತಹ್ ಇೆಂತಹ್ ಶ್ಕ್ಷಕರನ್ನನ  ಉಳಿಸಿ. ಇವತ್ತು  ಖಾಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ 

ಸಂಸಿೆ ಗಳು ಇೆಂದ್ಧಗೂ ಕೂಡ ನಮಮ  ನಾಡಿನಲ್ಲಲ , ನಮಮ  ದೇಶ್ದ್ಲ್ಲಲ  ಶ್ಕ್ಷಣದ್ಲ್ಲಲ  ಬಹ್ಳ 

ಉತು ಮವಾದಂತಹ್ ಸ್ವಧನೆ ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ.  

                                                                                                          (ಮಂದ್ಯ … .) 
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(836) 20.09.2021 07.40 ಎಸ್ ವಿ – ವಿಕೆ  

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ (ಮಂದ್ಯ):-  

ಈ ದೇಶ್ದ್ಲ್ಲಲ  ಶ್ಕ್ಷಕರು ದೇಶ್ ಕಟಟ ವಂತಹ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ.  ಗುಣಾತಮ ಕ 

ಶ್ಕ್ಷಣದೆಂದ್ಧಗೆ ಒಳೆಳ ಯ ಫಲ್ಲತಾೆಂಶ್ವನ್ನನ  ನಿೋಡುತಿು ದಿಾರೆ.  ಅನ್ನದಾನಿತ ಹಾಗೂ 

ಅನ್ನದಾನರಹಿತ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸಿೆ ಗಳು ಎಸ್.ಎಸ.ಎಲ.ಸಿ.ಯಲ್ಲಲ  ಶೇ.100 ಫಲ್ಲತಾೆಂಶ್ ನಿೋಡಿವ. 

ಈ ಫಲ್ಲತಾೆಂಶ್ ಸಕಾಗರಿ ಶಲೆಗಳಲ್ಲಲ  ಬರುತಿು ಲಲ .  ಅನ್ನದಾನಿತ ಹಾಗೂ ಅನ್ನದಾನರಹಿತ 

ಶಲ್ಯ ಶ್ಕ್ಷಕರು ಉತು ಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ.   

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರನ್ನನ  ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕೇಳುವುದ್ಯ ಎೆಂತಲೇ ತಿಳಿಯುವುದ್ಧಲಲ .  

ಅವರನ್ನನ  ನೋಡುತಿು ದಿ್ ೆಂತೆ ಗ್ರೆಂಧಿೋಜಯವರನ್ನನ  ನೋಡಿದಂತಾಗುತು ದ್ದ.  ಬಿರ ಟ್ಟಷ್ರು 

ಗ್ರೆಂಧಿೋಜಯವರ ಬಗೆೆ  ಒೆಂದ್ಯ ಮಾತ್ತ ಹೇಳಿದಿ್ರು.   “ನಾವು ಗ್ರೆಂಧಿೋಜಯವರನ್ನನ  20 

ವಷ್ಗ ಸಹಿಸಿಕೆಂಡೆವು. ಬರಿೋ ಮೈಯಲ್ಲಲ  ನಗು ನಗುತಾು  ಬರುವ ಗ್ರೆಂಧಿಯವರನ್ನನ  

ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಮ  ಕೋವಗಳೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿು ರಲ್ಲಲಲ .  ನಾವು ಬಂದೂಕುಗಳನ್ನನ  ಕೆಳಗೆ 

ಹಾಕಬಿಡುತಿು ದಿ್ದವು”್ ಎೆಂದ್ಯ ಹೇಳಿದಿ್ರು.  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಾದ್ ನಾಗೇಶ್ ಅವರನ್ನನ  

ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹಾಗೆ ಆಗುತು ದ್ದ.  ನಮಗೆ ಸವ ಲಪ ನೂ ಸಿಟೆಟ ೋ ಬರುವುದ್ಧಲಲ .  

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸಿೆ ಗಳ ಬಗೆೆ , ಶ್ಕ್ಷಕರ ಬಗೆೆ  ಸಹಾನ್ನಭೂತಿ ಇದ್ದ ಎೆಂದ್ಯ 

ನಾನ್ನ ಭಾವಸಿದಿ್ದ ೋನೆ.  ದ್ಧನಾೆಂಕ 01.04.2006ರ ನಂತರ ನೇಮಕಗೆಂಡಿರುವವರು New 

Pension Scheme ನಲ್ಲಲ ದಿ್ಯ , ಇವರೆಲ್ಯಲ   ಬಹ್ಳ ತ್ತೆಂದ್ರೆಯಲ್ಲಲ ದಿಾ ರೆ.  ಈಗ್ರಗಲೇ ಒೆಂದ್ಕೆಕ  

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಉತು ರವನ್ನನ  ಕಟ್ಟಟ ದಿಾರೆ.  ಅದೇ ರಿೋತಿ ತಮಮ  ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಲ  ಆರ್ಥಗಕ 

ಇಲ್ಯಖ್ಯಯ ಎಲ್ಯಲ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನನ  ಕರೆದ್ಯ  ಈ ಸಮಸೆಯ ಗೆ ಒೆಂದ್ಯ ಪ್ರಿಹಾರವನ್ನನ  ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರು ಕಡಲೇಬೇಕು.  ಪ್ರಿಹಾರವನ್ನನ  ಕಡುವವರೆವಗೂ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರನ್ನನ  ನಾವು 

ಬಿಡುವುದ್ಧಲಲ .  ದ್ಯಮಾಡಿ ಈ ವಗಗಕೆಕ  ಒೆಂದ್ಯ ನಾಯ ಯವನ್ನನ  ಒದ್ಗಿಸಿಕಡಬೇಕೆೆಂದ್ಯ 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಮೂಲಕ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರನ್ನನ  ವನಂತಿಸುತೆು ೋನೆ.   

ಶಿರ ೋ ಬ್ಬ.ಸಿ.ರ್ನಗೇಶ  (ಪ್ರ ಥಮಕ, ಪ್ರರ ಢಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಕಾಲ ಸಚ್ಚವರು):- 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಅನ್ನದಾನಿತ ಶಲೆಗಳು ಅನ್ನದಾನಕೆಕ  ಒಳಪ್ಡುವ 

ಸಮಯದ್ಲ್ಲಲ  ಅೆಂತಹ್ ಶಲೆಗಳಿಗೆ ಸಕಾಗರದ್ಧೆಂದ್ ಲಭಿಸುವ benefits ಗಳ ಬಗೆೆ  ಸಕಾಗರ 

ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ ಹೇಳಿತ್ತು . ಯಾವ benefits ದರೆಯುವುದ್ಧಲಲ  ಎನ್ನನ ವುದ್ನೂನ  ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ 
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ಹೇಳಿತ್ತು .  Unaided period ನಲ್ಲಲ  ಸಕಾಗರ ಏನೂ ಕಡುವುದ್ಧಲಲ  ಎನ್ನನ ವುದ್ನ್ನನ  

ಸಪ ಷ್ಟ ೋಕರಿಸಿತ್ತು .  2006ರಲ್ಲಲ  ನೂತನ ಪಿೆಂಚ್ಣಿ ಯೋಜನೆ ಜ್ಞರಿಗೆ ಬಂದ್ ವಷ್ಯ 

ತಮಗೆಲಲ ರಿಗೂ ತಿಳಿದ್ಧದ್ದ.  ಈಗ ಮಾತನಾಡಿದ್ ಎಲ್ಯಲ  ಸದ್ಸಯ ರೂ ನೂತನ ಪಿೆಂಚ್ಣಿ 

ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಲ  ಬರುವ ಅಧಾಯ ಪ್ಕರ ಸಿಿ ತಿಯ ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿದ್ರು.  ಯಾವುದೇ 

Institution 50% ಕಟ್ಟ ದ್ಧರುವ ಕಾರಣಕಾಕ ಗಿ ಶ್ಕ್ಷಕರು aided institution ನಲ್ಲಲ  

ಪಿೆಂಚ್ಣಿಯನ್ನನ  ತೆಗೆದ್ಯಕಳುಳ ವುದ್ಕಾಕ ಗದೇ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಲ  ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ 

ಎನ್ನನ ವ ಮಾತನ್ನನ  ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಹೇಳಿದಿಾರೆ.  Appointment ಮಾಡುವಂತಹ್ 

ಸಮಯದ್ಲ್ಲಲ  ಸಕಾಗರ New Pension Scheme ಬಗೆೆ , Aid ಆಗುವಂತಹ್ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಲ  

ಶಲೆಗೆ ಯಾವ benefits ಸಿಗುತು ದ್ದ/ಸಿಗುವುದ್ಧಲಲ  ಎನ್ನನ ವ ಬಗೆೆ   ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ ಹೇಳಿತ್ತು .  ಈಗ 

ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರೆಲಲ ರೂ ಮಾತನಾಡಿ ಮಾನವೋಯತೆಯಿೆಂದ್ ಪ್ರಿಗಣಿಸಬೇಕೆೆಂದ್ಯ 

ಹೇಳಿದಿಾರೆ.  ತಾವು ಒಪಿಪ ದ್ರೆ, ತಾವು ಅಪೇಕೆಷ  ಪ್ಟ್ಟ ೆಂತಹ್ ಬಳಿ ಇನನ ೆಂದ್ಯ ಸಭೆಯನ್ನನ  

ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಚ್ಚಿಗಸಲ್ಯಗುವುದ್ಯ.  ಮಾನಯ  ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್್ ಅವರು ಶ್ಕ್ಷಣ 

ಸಚಿವರಾಗಿದಿಾ ಗಲೂ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ   ಚ್ಚಿಗಸಲ್ಯಗಿತ್ತು  ಎನ್ನನ ವ ಮಾತನ್ನನ  ಮಾನಯ  

ಸಂಕನೂರ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು.  ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಒೆಂದ್ಯ ಸಭೆಯನ್ನನ  ಕರೆದ್ಯ ಗಂಭಿೋರವಾಗಿ 

ಆಲೋಚ್ನೆ ಮಾಡಿ ಒಳೆಳ ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ್ ಪ್ರ ಯತನ ವನ್ನನ  ಮಾಡ್ೋಣ ಎನ್ನನ ವ 

ಮಾತನ್ನನ  ಹೇಳಬಯಸುತೆು ೋನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಶಶಿೋಲ  ಜಿ.ನಮೋಶಿ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ಎನ.ಪಿ.ಎಸ್ ಜ್ಞರಿಗೆ ಬಂದಾದ್ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೂ ಸುಖ್ವಲಲ . ಹೌದ್ಯ, ಇದೆಂದ್ಯ ಒಳೆಳ ಯ 

ಯೋಜನೆ ಬಂದ್ಧತ್ತ ಎೆಂದ್ಯ ಒಬಬ ರೂ ಹೇಳುವುದ್ಧಲಲ . ಅನ್ನದಾನಿತ ಶಲೆಗಳಲ್ಲಲ ದಿ್ ವರಿಗೆ 

ಮದ್ಲು ಪಿೆಂಚ್ಣಿ ದರೆಯುತಿು ತ್ತು  ಎನ್ನನ ವ ಮಾತನ್ನನ  ಮಾನಯ  ಮರಿತಿಬ್ಬ ೋಗೌಡರು ಒತ್ತು  

ಕಟಟ  ಹೇಳಿದ್ರು.  Suddenly ಎನ.ಪಿ.ಎಸ. ಬಂದ್ ಮೇಲೆ ಪೂತಿಗಯಾಗಿ ಏನೂ ಇಲಲ  

ಎನ್ನನ ವುದ್ಯ ಯಾಕೋ ಸರಿಯಲಲ .  ಇದ್ಯ ಎಲ್ಲಲಯೋ ಒೆಂದ್ಯ ಕಡೆ ತಪಿಪ ದ್ದ. ಓ.ಪಿ.ಎಸ. 

ಇದಿಾ ಗ ಇದೇ ಅನ್ನದಾನಿತ ಶಲೆಗಳ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಪಿೆಂಚ್ಣಿಯನ್ನನ  ಸಕಾಗರವೇ ಭರಿಸುತಿು ತ್ತು . 

ನೂತನ ಪಿೆಂಚ್ಣಿ ಯೋಜನೆ ಬಂದ್ ಮೇಲೆ any government servant for that matter, 

ನೌಕರ ಅಧಗ ಕಡುತಾು ನೆ, ಸಕಾಗರ ಅಧಗ ಕಡುತು ದ್ದ.  ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಕಾಗರ ಅಧಗ 

ಕಡುವುದ್ನ್ನನ  ಏಕೆ ನಿಲ್ಲಲ ಸಬೇಕು? ಸವ ಲಪ ವಾದ್ರೂ ಜವಾಬಿ್ದರಿಯನ್ನನ  ಸಕಾಗರ 

ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ಬೇಕು. Suddenly, you serve the responsibilities, ನಾವು ಏನೂ 

ಕಡುವುದ್ಧಲಲ  ಎನ್ನನ ವುದ್ಯ ಯಾಕೋ ಸರಿಯಿಲಲ .  ಇನನ ೆಂದ್ಯ ಅೆಂಶ್ವೆಂದ್ರೆ 
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ಎನ.ಪಿ.ಎಸ. ಬಗೆೆ  ಕೂಡ ಸಕಾಗರ ಸವ ಲಪ  ಆಲೋಚ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು.  ಏಕೆೆಂದ್ರೆ 

ಎನ.ಪಿ.ಎಸ.ಬಂದ್ ಮೇಲೆ ನಿವೃತು ರಾದ್ವರಿಗೆ ಎಷ್ಟಟ  ಪಿೆಂಚ್ಣಿ ಬರುತಿು ದ್ದ? ಸರಿಯಾಗಿ 

ಪಿೆಂಚ್ಣಿ ಬರುತಿು ಲಲ . ಅವರ ಹ್ಣವನ್ನನ  ಎಲ್ಲಲ ಟ್ಟಟ ದಿಾ ರೆ, ಎಷ್ಟಟ  ಬರುತು ದ್ದ ಎನ್ನನ ವುದೂ 

ಸರಿಯಾಗಿ ಲೆಕಕ ವಲಲ .  ಎನ.ಪಿ.ಎಸ. ನಿೆಂದಾಗಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಅನಾಯ ಯವಾಗಿದ್ದಯೇ ಹೊರತ್ತ 

ನಾಯ ಯ ಸಿಕಕ ಲಲ . ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಏನೂ ಒಳೆಳ ಯದಾಗಿಲಲ . ಇೆಂತಹ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನನ  ಏಕೆ 

ತರಬೇಕು? ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಯಾರಿಗೆ ಲ್ಯಭ? 

ಎರಡು ವಚರಗಳನ್ನನ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಗಮನಿಸಬೇಕು.  ಮದ್ಲೇನ್ನ 

ಕಡುತಿು ದಿ್ರೋ ಅದೇ ಓ.ಪಿ.ಎಸ. ಅನ್ನನ  ಮುೆಂದ್ಯವರೆಸಿ ಎೆಂದ್ಯ ಇವರಿಗೂ ಕೇಳುತೆು ೋವ. 

ಆದ್ರೆ ಎಲಲ ರಿಗೂ ಎನ್.ಪಿ.ಎಸ. ಕಡುತೆು ೋವ ಎನ್ನನ ವುದಾದ್ರೆ ಇವರಿಗೂ ಎನ.

ಪಿ.ಎಸ.ಕಡಿ. ಎನ.ಪಿ.ಎಸ. ಸರಿಯಿಲಲ  ಎೆಂದ್ರೆ why not we should go back to OPS 

ಎನ್ನನ ವಂತಹ್ ಪ್ರ ಶೆನ .  That is more beneficial to every employee.  ಬಹುಶಃ ಸಕಾಗರಿ 

ನೌಕರರಿಗೆ voting ಮಾಡಿ ಎೆಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಯ ಕು ಯೂ ನನಗೆ ಎನ್.ಪಿ.ಎಸ. ಬೇಕು, ಓಪಿಎಸ್ 

ಬೇಡ ಎೆಂದ್ಯ ಹೇಳುವುದ್ಧಲಲ . ದ್ಯವಟಟ  ತಾವು ಇದ್ನ್ನನ  ಮಾಡಿಕಡಬೇಕು.   

ಶಿರ ೋ ಬ್ಬ.ಸಿ.ರ್ನಗೇಶ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಎನ.ಪಿ.ಎಸ. ಎನ್ನನ ವುದ್ಯ ಕೇವಲ 

ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾತರ ವಲಲ .  ಎಲ್ಯಲ  ಸಕಾಗರಿ ನೌಕರರಿಗ್ರಗಿ ಬಂದ್ಧರುವಂಥದಿ್ಯ . ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  

ನಿಧಗರಿಸಬೇಕೆೆಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಲ  ಚ್ರ್ಚಗಗೆ ತರಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ.  ತಮಮ  ಸಭೆಯಲ್ಲಲ  

ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟ ೆಂತೆ ಪ್ರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಲ್ಯಗುವುದ್ಯ.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಎರಡ್ಮ ಬಹ್ಳ ಗಂಭಿೋರವಾದಂತಹ್ 

ವಷ್ಯವಾಗಿದ್ದ.  ಎಲ್ಯಲ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನನ , ಹ್ಣಕಾಸು ಇಲ್ಯಖ್ಯಯವರನ್ನನ  ಕರೆದ್ಯ ಅವರಿಗೆ 

ಸಮಯ ಕಟಟ  ಸಭೆಯನ್ನನ  ಕರೆಯಲು ತಿೋಮಾಗನಿಸಿ.  

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

ತಮಮ  ನೇತೃತವ ದ್ಲ್ಲಲ  ಎರಡು ಬ್ದರಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನನ  ರಚಿಸಿ ಈ ವಚರದ್ಲ್ಲಲ  ವರದ್ಧಯನ್ನನ  

ಕಡಲ್ಯಗಿದ್ದ.  ಯಾವ ಆಧಾರದ್ ಮೇಲೆ ಸಮಿತಿಯನ್ನನ  ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ದ ಎೆಂದ್ರೆ, ಇದೇ 

ಜ್ಞಗದ್ಲ್ಲಲ  ಮಾನಯ  ದೇಶ್ಪ್ರೆಂಡೆಯವರು ಇದಿಾ ಗ ಒೆಂದ್ಯ ಹೊಸ ಕಾಯಿದ್ದಯನ್ನನ  ತಂದಾಗ 

ಮಾತ್ತ ಕಟ್ಟ ರು. ನಾವು ಸೇವಗೆ ಸೇರಿದ್ ದ್ಧನಾೆಂಕವನ್ನನ  ಸವೊೋಗಚ್ಛ  ನಾಯ ಯಾಲಯದ್ 

ಆದೇಶ್ದ್ ಪ್ರ ಕಾರ ಒಪಿಪ ಕಳುಳ ತೆು ೋವ. ಇದ್ಕೆಕ  ರೂ.290 ಕೋಟ್ಟ ಎೆಂದ್ಯ ಜಜ್ಞಾ ಸೆ ಬಂದಾಗ 

ತಮಿಮ ೆಂದ್ ಸಕಾಗರಕೆಕ  ವರದ್ಧ ಹೊೋಗಿದ್ದ.   
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ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡರೇ, ಈಗ ಆ ವಷ್ಯ ಬಿಡಿ.  ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರು ಸಭೆಯನ್ನನ  ಕರೆಯಲ್ಲ. ಸಭೆಯಲ್ಲಲ  ಸಂಪೂಣಗವಾಗಿ ಹಿೆಂದ್ಧನ ವಚರವನ್ನನ  

ತೆಗೆದ್ಯಕೆಂಡು ತಿೋಮಾಗನ ಮಾಡಲ್ಲ.  
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ಇ) ವಿಷಯ: ಕೊಡಗು ಜಿಲಿೆ ಯ ಭೂಹಿಡುವಳಿದ್ಯರರು 

ಜರ್ಮಾ  ಮಲೆಗಳ ಮೇಲ್ಲನ ಹಕಕ ನುನ  

ಬ್ಬಟ್ಟಟ ಕೊಡಲು ಸಿದಿ ವಿದದ ರೂ ಕೂಡ 

ಸಕಾಾರ ಸೂಕು  ಪರಿಹಾರ 

ನೋಡದ್ರರುವುದರಿಂದ ಭೂ ಹಿಡುವಳಿದ್ಯರರು 

ಸಂಕಷಟ ಕೆಕ  ಸಿಲುಕರುವ ಗಂಭಿೋರ ಸಮಸ್ಥಾ ಯ 

ಕುರಿತ್ತ.  

*** 

ಶಿರ ೋ ಅರಗ ಜಾಾ ನೇಂದರ  (ಗೃಹ ಸಚ್ಚವರು) (ಕಂದ್ಯಯ ಸಚ್ಚವರ ಪರವಾಗಿ):- 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ…. 

(ಸಚ್ಚವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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ಶಿರ ೋಮತಿ ಎಸ್.ವಿೋಣಾ ಅಚಿ ಯಾ  (ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,   ಜಮಾಮ  ಭೂಮಿಗೂ, ಜಮಾಮ  ಮಲೆಗೂ ವಯ ತಾಯ ಸವದ್ದ.  ನಾನ್ನ 

ಕೇಳಿರುವುದ್ಯ ಜಮಾಮ  ಮಲೆಯ ವಚರ.  ಕಡಗಿನ ರಾಜವಂಶ್ದ್ವರು ಪ್ಶ್ಚ ಮ ಘಟ್ಟ ದ್ 

ವಾಯ ಪಿು ಯಲ್ಲಲ  8450 ಎಕರೆ ಅರಣಯ ವನ್ನನ  ಕಡಗಿನ 55 ಕುಟೆಂಬಗಳಿಗೆ ಏಲಕಕ  ಕೃಷ್ಗ್ರಗಿ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದಿ್ರು.  ಕಡಗು ಜಲೆಲ ಗೆ ಮಾತರ  ಸಿೋಮಿತವಾದ್ ಈ ಭೂಮಿ 

ಹಿಡುವಳಿಗಳನ್ನನ  ಜಮಾಮ  ಮಲೆ ಹಿಡುವಳಿ ಎನನ ಲ್ಯಗುತು ದ್ದ.  ಜಮಾಮ  ಮಲೆ ಹ್ಕುಕ ದಾರರಿಗೆ 

ಈ ಪ್ರ ದೇಶ್ದ್ಲ್ಲಲ  ಕೃಷ್ ಮಾಡುವ ಸಿೋಮಿತ ಹ್ಕುಕ  ನಿೋಡಲ್ಯಗಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಮಾಲ್ಲೋಕತವ  

ನಿೋಡಿರುವುದ್ಧಲಲ .  

(…ಮಂದ್ಯ) 

                                                                                 

(837) 20-09-2021,7.50 KG  VK                                      (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

  

       ಶಿರ ೋಮತಿ ಎಸ್ . ವಿೋಣಾ ಅಚಿ ಯಾ    (ಮಂದ್ಯ):-  

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಅರಣಯ  ಇಲ್ಯಖ್ಯ ಹಾಗೂ ನಾಯ ಯಾಲಯ ಒಪಿಪ ಕೆಂಡಿದ್ದ. 

ಇದ್ನ್ನನ  ಒಪಿಪ ದಿಾರೆ. ಅವರು Position ನಲ್ಲಲ  ಇರುತಾು ರೆ. ಆದ್ರೆ, ಇವರಿಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಲ  

ಯಾವುದೇ ಹ್ಕುಕ  ಇರುವುದ್ಧಲಲ .  ಜಮಾಮ  ಭೂ-ಹಿಡುವಳಿದಾರರಿಗೆ ಸಕಾಗರ ಸೂಕು  ಪ್ರಿಹಾರ 

ನಿೋಡಿದ್ರೆ, ಅವರ ವಶ್ದ್ಲ್ಲಲ ರುವ  ಮಲೆಗಳನ್ನನ  ಅರಣಯ  ಇಲ್ಯಖ್ಯಗೆ  ನಿೋಡಲು ಸಿದಿ್ ರಿದಿಾರೆ.  

ಈ ವಚರದ್ಲ್ಲಲ  ಜಮಾಮ  ಮಲೆ ಭೂ-ಹಿಡುವಳಿದಾರರ ಸಂಘ ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಬ್ದರಿ  ಸಕಾಗರಕೆಕ  

ಹಾಗೂ ಅರಣಯ  ಇಲ್ಯಖ್ಯಗೆ ಮನವ ಸಲ್ಲಲ ಸಿದ್ದ.  ಬಹುತೇಕ ಜಮಾಮ  ಹಿಡುವಳಿದಾರರು ಈ 

ಜಮಿೋನ್ನಗಳಲ್ಲಲ  ಕೃಷ್ ಮಾಡುತಿು ಲಲ .  ಆದ್ರೆ, ಅವರ ವಶ್ದ್ಲ್ಲಲ ರುವ ಅರಣಯ  ಜಮಿೋನ್ನಗಳನ್ನನ  

ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಿಾರೆ.  ಖ್ಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆೆಂದ್ರೆ, ಅರಣಯ  ಇಲ್ಯಖ್ಯಯ ವಶ್ದ್ಲ್ಲಲ ರುವ 

ರಕಷ ತಾ ಅರಣಯ ಗಿೆಂತಲೂ ಜಮಾಮ  ಮಲೆ  ಭೂ-ಹಿಡುವಳಿದಾರರ ವಶ್ದ್ಲ್ಲಲ ರುವ ಪ್ರ ದೇಶ್ದ್ಲ್ಲಲ  

ಅರಣಯ ವನ್ನನ  ಸಮೃದಿ್ಧಯಾಗಿ ಬ್ಳೆಸಿದಿಾರೆ.  

       ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಅವರು ನಮಗೆ ಹ್ಕುಕ ಕಡಿ ಎೆಂದ್ಯ ಕೇಳುತಿು ಲಲ .  ನಾವು ಆ 

ಜಮಿೋನ್ನಗಳನ್ನನ  ಬಿಟಟ ಕಡುತಿು ದಿ್ದ ೋವ. ಅದ್ಕೆಕ  ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಿಹಾರ ಕಡಿ ಎೆಂದ್ಯ 

ಕೇಳುತಿು ದಿಾರೆ. ಆ ಜ್ಞಗ ಸಕಾಗರದಿ್ಯ .  ಅದ್ನ್ನನ  ರಾಜರ ಕಾಲದ್ಲ್ಲಲ  ರಾಜವಂಶ್ಸಿರು  ಆ 
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ಮಲೆಯನ್ನನ  ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ ೆಂದ್ಯ  ಕಟ್ಟಟ ದಿಾರೆ.  ಅವರು ಮುೆಂರ್ಚ ಏಲಕಕ  

ತ್ತೋಟ್ವನ್ನನ  ಮಾಡಿದಿ್ರು.  ಈಗ ಏಲಕಕ  ಬ್ಳೆಯುತಿು ಲಲ . ಆದ್ರೆ, ಅದ್ನ್ನನ  ರಕಷ ತಾ 

ಅರಣಯ ವನಾನ ಗಿ ಇಟಟ ಕೆಂಡಿದಿಾರೆ. ಅವರು ಅದ್ನ್ನನ  ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಅದ್ಕೆಕ  ಅವರು 

ಕೇಳುತಿು ದಿಾರೆ. ಜಮಾಮ  ಮಲೆ ಬೇರೆ. ಜಮಾಮ  ಹಿಡುವಳಿದಾರರು ಬೇರೆ. ಕಡಗಿನಲ್ಲಲ  ಎರಡು 

ತರಹ್ದಿ್ಯ  ಇದ್ದ. ನಾವು Jamma Land holders, Jamma Male holders ನಾವಲಲ . 

ಕಡಗಿನವರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಅದ್ಯ ಸುಮಾರು ಎೆಂಟ ಸ್ವವರ ಎಕರೆಗಳಷ್ಟಟ  

ಇರಬಹುದ್ಯ. ಅವರು ಹೆಚಿಚ ಗೆ ಪ್ರಿಹಾರ ಕೇಳುತಿು ಲಲ . ಅದ್ರಲ್ಲಲ  ಕೆಲವರು ನಮಗೆ 

ಬೇಡವೆಂದ್ಯ ಹೇಳುವವರಿಗೆ ಸವ ಲಪ  ಪ್ರಿಹಾರ ಕಟ್ಟ ರೆ, ಅರಣಯ  ಪ್ರ ದೇಶ್ ಹಾಗೆಯೇ 

ಉಳಿಯುತು ದ್ದ. ಅದ್ನ್ನನ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದ್ಯ. ನನನ  ಪ್ರ ಶೆನ ಯನ್ನನ  ಮತ್ತು  ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರ ಉತು ರವನ್ನನ  ತಾಳೆ  ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇದ್ಯ ಹೊೆಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುವುದ್ಧಲಲ . 

ನಾನ್ನ “ಕಡಗು ಜಲೆಲ ಯ ಜಮಾಮ  ಭೂ-ಹಿಡುವಳಿದಾರರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಕಾಗರ ಸೂಕು  

ನಿಯಮಗಳನ್ನನ  ರೂಪಿಸದ್ಧರುವ”್ಬಗೆೆ  ಪ್ರ ಶೆನ  ಮಾಡಿದಿ್ದ ೋನೆ.  ಅದ್ಕೆಕ  ಸಕಾಗರ  “ಕನಾಗಟ್ಕ 

ಭೂ-ಕಾಯಿ  1964ರ ಕಲಂ 79(2) ರಲ್ಲಲ  ದ್ಕಷ ಣ  ಕನನ ಡ  ಜಲೆಲ ಯಲ್ಲಲ ನ ಕುಮಿಕ    ಭೂಮಿಗಳು, 

ಬ್ದಣೆ  ಭೂಮಿಗಳು ಮತ್ತು  ಕಾಣೆ ಭೂಮಿಗಳು ಉತು ರ ಕನನ ಡ  ಜಲೆಲ ಯಲ್ಲಲ ನ ಬ್ಟ್ಟ   

ಭೂಮಿಗಳು ಮತ್ತು  ಹಾಡಿ ಭೂಮಿಗಳು, ಮೈಸೂರು  ಪ್ರ ದೇಶ್ದ್ಲ್ಲಲ ನ  ಕಾನ್ನ ಮತ್ತು  ಸಪಿಪ ನ 

ಬ್ಟ್ಟ  ಭೂಮಿಗಳು, ಕಡಗಿನ ಜಮಾಮ  ಮತ್ತು  ಬ್ದಣೆ  ಭೂಮಿಗಳು, ಹೈದ್ರಾಬ್ದದ್  

ಪ್ರ ದೇಶ್ದ್ಲ್ಲಲ ನ  ಮೋಟ್ಸಿಲ್  ತರಿ ಭೂಮಿಗಳು  ಇವುಗಳ  ಬಗೆಗಿನ   ವಶೇಷ್ಟಧಿಕಾರಿಗಳು 

ಮುೆಂದ್ಯವರೆಯತಕಕ ದಿ್ಯ ”ಎೆಂದ್ಯ ತಿಳಿಸಿದಿಾರೆ. ನಾನ್ನ ಕೇಳಿರುವಂತಹ್ ಪ್ರ ಶೆನ ಗೂ ಮತ್ತು  

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಕಟ್ಟಟ ರುವಂತಹ್ ಉತು ರಕೂಕ  ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಲಲ .  

         ಶಿರ ೋ  ಅರಗ ಜಾಾ ನೇಂದರ  (ಗೃಹ ಸಚ್ಚವರು) (ಕಂದ್ಯಯ ಸಚ್ಚವರ ಪರವಾಗಿ):- 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರ ಪ್ರ ಶೆನ ಗೂ ಮತ್ತು  ಸಕಾಗರದ್  ಉತು ರಕೂಕ  ಸವ ಲಪ  

mismatch ಆಗುತಿು ದ್ದ ಎೆಂದ್ಯ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದ.  ನಮಮ  ಭಾಗದ್ಲ್ಲಲಯೂ ಈ ರಿೋತಿ ಇದ್ದ. ನಮಗೆ 

ಪ್ರಿಹಾರ ಕಟ್ಟ ರೆ, ಅರಣಯ  ಇಲ್ಯಖ್ಯಗೆ  ಬಿಟಟ ಕಡುತೆು ೋವೆಂದ್ಯ ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ಕುದ್ಯರೆಮುಖ್ 

ಅಭಯಾರಣಯ ದ್ಲ್ಲಲಯೂ ಅನೇಕ ರೈತರು ಹೊರಗೆ ಬರುವುದ್ಕೆಕ  ತಯಾರಾಗಿದಿಾರೆ. ಇದ್ರ 

ಬಗೆೆ  ವಶೇಷ್ವಾಗಿ ಒೆಂದ್ಯ scheme ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ.  ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರು ಪ್ರ ಸ್ವು ಪ್ 

ಮಾಡಿರುವಂತಹ್ ವಷ್ಯ ಅರಣಯ  ಇಲ್ಯಖ್ಯಗೂ ಬರುತು ದ್ದ.   

          ಶಿರ ೋಮತಿ ಎಸ್ .ವಿೋಣಾ ಅಚಿ ಯಾ :-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಇದ್ಯ maximum 

ಅರಣಯ  ಇಲ್ಯಖ್ಯಗೆ ಬರುತು ದ್ದ. ಅರಣಯ  ಇಲ್ಯಖ್ಯಯವರು ಹ್ಣ ಕಟಟ  ಖ್ರಿೋದ್ಧ ಮಾಡಿ 
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ಸ್ವವ ಧಿೋನಪ್ಡಿಸಿಕಳಳ ಬೇಕು.  ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಒೆಂದ್ಯ ಪುಟ್ದ್ಷ್ಟಟ  ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದ. ಅದ್ನ್ನನ  

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಲ ಸುತೆು ೋನೆ.   

            ಶಿರ ೋ ಅರಗ ಜಾಾ ನೇಂದರ  (ಗೃಹ ಸಚ್ಚವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ನಾನ್ನ 

ಇದ್ನ್ನನ  ಮಾನಯ  ಅರಣಯ  ಸಚಿವರ  ಮತ್ತು  ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರ ಗಮನಕೆಕ  ತರುತೆು ೋನೆ. 

ವಶೇಷ್ವಾಗಿ ಕಡಗಿನ ಶಸಕರನ್ನನ  ಕರೆದ್ಯ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಚ್ರ್ಚಗ ಮಾಡಿ ಸಕಾಗರ ಒೆಂದ್ಯ 

ತಿೋಮಾಗನಕೆಕ  ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದ.  ಆ ಕೆಲಸವನ್ನನ  ಮಾಡುತೆು ೋವ.  

         ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಗೃಹ್ ಸಚಿವರೇ, ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ತಾವು ಹೇಳಿದಂತೆ 

ಸಭೆಯನ್ನನ  ಕರೆಯಬೇಕು.  

ಶಿರ ೋಮತಿ ಎಸ್ . ವಿೋಣಾ ಅಚಿ ಯಾ :-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಜಮಾಮ  

ಮಲೆಯವರು ಒೆಂದ್ಯ ಸಂಘವನ್ನನ  ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದಿಾರೆ. ಹಾಗ್ರಗಿ, ಆ ಸಂಘದ್ವರನ್ನನ  ಆ 

ಸಭೆಗೆ ಕರೆಯಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ.  

ಶಿರ ೋ ಅರಗ ಜಾಾ ನೇಂದರ  (ಗೃಹ ಸಚ್ಚವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  .ಮಾನಯ  

ಸದ್ಸಯ ರು ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಸಲಹೆ ನಿೋಡಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ  ನಾನ್ನ ಇದ್ನ್ನನ  ಮಾನಯ  ಕಂದಾಯ 

ಸಚಿವರ ಮತ್ತು  ಅರಣಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತೆು ೋನೆ.  
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10. ನಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ವವಾಜನಕ ಮಹತ್ಾ ದ ಜರೂರು ವಿಷಯದ ಮೇಲ್ಲನ  

      ಚರ್ಚಾ 

 

(ಅ)ವಿಷಯ:- ಡಾ||ಕೆ.ಶ್.ಶ್ವರಾಮ್  ಕಾರಂತ್  ಬಡಾವಣೆ  

ನಿಮಾಗಣಕಾಕ ಗಿ  ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದ್ಧೆಂದ್  

ಸ್ವವ ಧಿೋನಪ್ಡಿಸಿಕಳಳ ಲ್ಯಗಿರುವ   3546  ಎಕರೆ  12 ಗುೆಂಟೆ  

ಜಮಿೋನಿಗೆ  ಭೂ ಸ್ವವ ಧಿೋನ  ಕಾಯಿಯಡಿ ರೈತರುಗಳು 

ಸಲ್ಲಲ ಸಿರುವ  ಆಕೆಷ ೋಪ್ಣೆಗಳಿಗೆ  ಉತು ರವನ್ನನ   ನಿೋಡದ್ದ ಐತಿೋಪುಗ  

ಮಾಡಲು ಉದಿ್ದ ೋಶ್ಸಿರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ರೈತರಿಗೆ  

ಅನಾಯ ಯವಾಗಿಗುತಿು ರುವ ಕುರಿತ್ತ.  

- - - 

         ಶಿರ ೋ ಎಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮ  (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ  ಮಖಾ  ಸಚೇತ್ಕರರು):-  

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ಈ ಸದ್ನದ್ ಪ್ರರ ರಂಭವಾದ್ ದ್ಧನದ್ಧೆಂದ್    ಈ ಪ್ರ ಶೆನ  ಬರುತಿು ದ್ದ.  

ಆದ್ರೆ, ಈಗ ಉತು ರ ಕಡುವುದ್ಕೆಕ  ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಲ  ಯಾರು ಇಲಲ .  ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ  

ಮಂತಿರ ಯವರಿೆಂದ್ ಉತು ರವನ್ನನ  ಕಡಿಸುತೆು ೋವೆಂದ್ಯ ಹೇಳಿ ಸೋಮವಾರಕೆಕ ೆಂದ್ಯ ಮುೆಂದ್ಕೆಕ  

ಹಾಕದಿ್ಧ ೋರಿ. ಇವತ್ತು  ಬ್ಳಗೆೆ  ಬಂದ್ ತಕ್ಷಣ ಸಭಾನಾಯಕರು ಒೆಂದ್ಯ ಚಿೋಟ್ಟಯನ್ನನ  

ಕಳುಹಿಸಿಕಟ್ಟ ರು. ಆ ಚಿೋಟ್ಟಯನ್ನನ  ತಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕಟೆಟ .  ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ  

ಮಂತಿರ ಯವರು ಬಿಡುವಲಲ ದಂತಹ್ ಕಾಯಗಕರ ಮಗಳಲ್ಲಲ  ಇರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಗುರುವಾರದಂದ್ಯ 

ಉತು ರವನ್ನನ  ಕಡಿಸುತೆು ೋವೆಂದ್ಯ ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ಅಲ್ಲಲ  ಸ್ವವರಾರು ಜನರು ನೂರಾರು 

ದ್ಧವಸಗಳಿೆಂದ್ strike ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ. ಡಾ||ಕೆ.ಶ್ವರಾಮ ಕಾರಂತ ಬಡಾವಣೆ   

ಏನಾಗುತು ದ್ದೆಂದ್ಯ ನೂರಾರು ಜನ ರೈತರು ಸುಮಾರು ದ್ಧವಸಗಳಿೆಂದ್ strike ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ. 

ನಾನ್ನ ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ಸದ್ನ ಪ್ರರ ರಂಭವಾದ್ ದ್ಧನದ್ಧೆಂದ್ ಕೇಳುತಿು ದಿ್ದ ೋನೆ. 

ಆದ್ರೆ, ಇವತಿು ನವರೆಗೆ ಅದ್ಕೆಕ  ಉತು ರ ಕಡುತಿು ಲಲ . ಈಗ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಲ  ಮಾನಯ  

ಸಭಾನಾಯಕರು ಸಹ್ ಇಲಲ . ಹೊಸದಾಗಿ ಮುಖ್ಯ  ಮಂತಿರ ಯಾಗಿರುವವರು ಮೇಲಮ ನೆಗೆ 

ಬಂದ್ಯ ಇಲ್ಲಲ ನ ಸದ್ಸಯ ರಿಗೆ ಗೌರವಕಟಟ  ಉತು ರಗಳನ್ನನ  ಕಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು .  ಮಾನಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಯವರು ಮನೆನ  ಒೆಂದ್ಯ ದ್ಧವಸ 2 ನಿಮಿಷ್ಗಳ ಇದಿ್ಯ  ಹೊೋದ್ರು.  ನಮಗೆ 

ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ  ಮಂತಿರ ಯವರ ಬಗೆೆ   ಅಪ್ರರವಾದ್ ಗೌರವ ಇದ್ದ.  ಆದ್ರೆ, ಮಾನಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಯವರು ಇಲ್ಲಲ ಗೆ ಬರುತಿು ಲಲ . ನಾನ್ನ ಮದ್ಲನೇ ದ್ಧವಸದ್ಧೆಂದ್ ಪ್ರ ಶೆನ ಯನ್ನನ  

ಕೇಳಿ ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಯವರಿೆಂದ್ ಉತು ರ ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ಕಾಯುತಿು ದಿ್ದ ೋನೆ. 

ಈಗ ನನಗೆ ಯಾರು  ಉತು ರ ಕಡುತಾು ರೆ? 
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ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ವರೋಧ ಪ್ಕ್ಷದ್  ಮುಖ್ಯ  ಸಚೇತಕರವರೇ, ನಾನ್ನ 

ತಮಮ  ವಚರವನ್ನನ  ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತೆು ೋನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಭ ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಿಯಮ  330ರ 4ನೇ 

ವಷ್ಯಕೂಕ  ಸಹ್ ಮಾನಯ  ಸಭಾನಾಯಕರು ಆ ರಿೋತಿಯ ಪ್ತರ  ಕಳುಹಿಸಿ   ಗುರುವಾರದಂದ್ಯ 

ಉತು ರವನ್ನನ  ಕಡಿಸುತೆು ೋವೆಂದ್ಯ  ಹೇಳಿದಿಾರೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಮರಿತಿಬ್ಭ ೋಗೌಡರವರೇ, ಈಗ                                    

ಶ್ರ ೋ ಎೆಂ.ನಾರಾಯಣಸ್ವವ ಮಿಯವರ ವಷ್ಯ ಮುಗಿಯಲ್ಲ.  ಈಗ ಸಭಾನಾಯಕರು ಇಲಲ . 

ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟ  ಸಚಿವರು ಇಲಲ .  ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಯವರಿಗೆ ಬೇಗ 

ತಿಳಿಸುತೆು ೋನೆ.   

ಶಿರ ೋ ಎಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮ  (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ  ಮಖಾ  ಸಚೇತ್ಕರರು):-  

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ಇದೇ ಶುಕರ ವಾರಕೆಕ  ಸದ್ನ ಮುಗಿಯುತಿು ದ್ದ. ಗುರುವಾರ ಒೆಂದ್ಯ 

ದ್ಧವಸ ಏನಾದ್ರೂ  ಇದ್ಯ ಮುೆಂದ್ಕೆಕ  ಹೊೋದ್ರೆ, ಪುನಃ ನನಗೆ ಉತು ರ ಸಿಗುವುದ್ಧಲಲ .  ನಾನ್ನ 

ತಮಮ  ಅನ್ನಮತಿಯನ್ನನ  ಕೇಳಿಕಳುಳ ತಿು ದಿ್ದ ೋನೆ. ನಾಳೆ ಬ್ಳಗೆೆ  ಬ್ದವಗೆ ಇಳಿದ್ಯ ಧರಣಿ 

ಮಾಡುತೆು ೋನೆ.  ನನಗೆ ಉತು ರ ಬರದ್ಧದಿ್ ರೆ, ನಾಳೆ ಬ್ಳಗೆೆ  ಬ್ದವಯಲ್ಲಲ ರುತೆು ೋನೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರೇ, ನಿಮಮ  ಭಾವನೆಗಳನ್ನನ  ತಕ್ಷಣವೇ 

ಸಕಾಗರಕೆಕ  ತಿಳಿಸುತೆು ೋನೆ.  ನಾಳೆ ಸ್ವಧಯ ವಾದ್ರೆ ತೆಗೆದ್ಯಕಳುಳ ವುದ್ಕೆಕ  ತಿಳಿಸುತೆು ೋನೆ.  

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

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಇದ್ಯ ಬಹ್ಳ ಮುಖ್ಯ ವಾದ್ ವಷ್ಯ. ಮಾನಯ  ಸಭಾನಾಯಕರು ಅವರ 

ಕೆಲಸದ್ ನಿಮಿತು ವಾಗಿ ಪ್ರವಾನಿಗೆ ಪ್ಡೆದ್ಯ ಹೊೋಗಿದಿಾರೆ. ಅವರ ಬಗೆೆ  ನಮಮ  ಅಭಯ ೆಂತರ 

ಇಲಲ .   ಆದ್ರೆ, ಅದ್ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟ  ಸಚಿವರಿಲಲ .  

          ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ವರೋಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರೇ, ದ್ಯವಟಟ  

ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ . ಮಾನಯ  ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಇದಿಾರೆ.  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಮಾತನಾಡುತಾು ರೆ. ಈಗ 

ನಾನ್ನ ತಮಮ  ಭಾವನೆಗಳನ್ನನ  ಅಥಗ ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದಿ್ದ ೋನೆ. ಇವತೆು ೋ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ 

ಏನಾದ್ರೂ ಕರ ಮ ತೆಗೆದ್ಯಕಳಿಳ  ಎೆಂದ್ಯ ಹೇಳುತೆು ೋನೆ.  

       ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ .ಪ್ಟಿೋಲ :-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಾಳೆಗೆ decision 

ತೆಗೆದ್ಯಕಳುಳ ವಂತೆ ಹೇಳಿ.  
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          ಸಭಾಪತಿಯವರು:-  ಆಯಿತ್ತ. ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ  ಮಂತಿರ ಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತೆು ೋನೆ.  

          ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ . ಪ್ಟಿೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ನಿಯಮ 68ರ ಮೇರೆಗೆ  

ಸ್ವವಗಜನಿಕ ಮಹ್ತವ ದ್ ವಷ್ಯಗಳು ಯಾವು ಬರುತಿು ಲಲ .  ನಿಯಮ 59 ರಡಿಯಲ್ಲಲ  

ನಿಲುವಳಿಯ ಸೂಚ್ನೆಯ ಅಥಗ ಏನೆೆಂದ್ರೆ,್ “ಎಲ್ಯಲ   ಕಲ್ಯಪ್ಗಳನ್ನನ  ಬದ್ಧಗಿಟಟ  ಇದ್ನ್ನನ  

ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ಬೇಕು”್ ಎನ್ನನ ವಂತಹ್ ವಚರಕೆಕ  ನಾವು ಮಂಡಿಸಿರುತೆು ೋವ. ಅದ್ನ್ನನ  ತಾವು 

ನಿಯಮ 68 ಕೆಕ  convert ಮಾಡುತಿು ೋರಿ. ಆದ್ರೆ, ನಿಯಮ 68ರ ಮೇರೆಗಿನ  ಸ್ವವಗಜನಿಕ 

ಮಹ್ತವ ದ್ ವಷ್ಯಗಳು ಚ್ರ್ಚಗಗೆ ಬರುತಿು ಲಲ .  ಕೆಳಮನೆಯಲ್ಲಲ  ಪ್ರ ತಿದ್ಧವಸ ಒೆಂದೆಂದ್ಯ 

ನಿಯಮ 68ರ ಮೇರೆಗಿನ ವಷ್ಯಗಳು ಚ್ರ್ಚಗಗೆ ಬರುತಿು ವ.  ನಿಲುವಳಿ ಸೂಚ್ನೆಯನ್ನನ   ಹೇಗೆ 

ಮಂಡಿಸಿದಿಾರೆ, ಆ ರಿೋತಿ ಬರುತಿು ವ. ಅಲ್ಲಲ  ಪ್ರ ತಿದ್ಧವಸ ತೆಗೆದ್ಯಕಳುಳ ತಾು ರೆ.  

       ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ವರೋಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರೇ,  ಒೆಂದ್ಯ ಮಾತನ್ನನ  ನಿಮಗೆ 

ಹೇಳುತೆು ೋನೆ. ಒಬಬ  ಸದ್ಸಯ ರು ಒೆಂದ್ಯ starred ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ 19 ನಿಮಿಷ್ಗಳ ಕಾಲ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು.  

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಬಬ ರು 13 ನಿಮಿಷ್ಗಳ ಕಾಲ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಇನನ ಬಬ ರು 15 

ನಿಮಿಷ್ಗಳ ಕಾಲ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ನಾನ್ನ bell ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ್, ನಿಲ್ಲಲ ಸುವುದ್ಧಲಲ . ನಾನ್ನ 

ಯಾವ ರಿೋತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ?   

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

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,   ತಮಮ  ಕಷ್ಟ  ನಮಗೂ ಅಥಗವಾಗುತು ದ್ದ. ತಾವು ಎಷ್ಟಟ  ಬ್ದರಿ bell 

ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ್, ಕೆಲವು ಸದ್ಸಯ ರು ತಮಮ  ಕಡೆಗೆ ನೋಡುವುದೇ ಇಲಲ , ಮಾತನಾಡುತು ಲೇ 

ಇರುತಾು ರೆ. ಬಹ್ಳ ಸಮಸೆಯ  ಇದ್ದ. ನಿಲುವಳಿ ಸೂಚ್ನೆಯನ್ನನ  ಮಂಡಿಸಿದಿ್ರೂ ಸಹ್, ಅದ್ಯ 

ಚ್ರ್ಚಗಗೆ ಬರಲ್ಲಲಲ ವೆಂದ್ರೆ  ಹೇಗೆ? 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ವರೋಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರೇ,  ನಿಮಮ  ಮಾತನ್ನನ  

ನಾನ್ನ ಅಥಗ ಮಾಡಿಕಳುಳ ತೆು ೋನೆ.  ಅವತಿು ನ agenda ವನ್ನನ  ಅವತೆು ೋ ಮುಗಿಸಬೇಕೆೆಂದ್ಯ 

ನಾನ್ನ ಇಲ್ಲಲ ಯವರೆಗೆ ಪಿೋಠದ್ಲ್ಲಲ  ಕುಳಿತಿು ದಿ್ದ ೋನೆ.  ನಾಳೆ ತಾವಲಲ ರೂ ಒಪಿಪ ಕೆಂಡರೆ, ಒೆಂದ್ಯ 

ಗಂಟೆಯಾದ್ ಮೇಲೆ bell ಹೊಡೆದ್ಯ ಉಳಿದ್ ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳನ್ನನ  table ಮಾಡಿಬಿಡುತೆು ೋನೆ.  

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

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಇರಬೇಕಲಲ ವೇ, ನಾವು ರಾತಿರ  ಒೆಂದ್ಯ ಗಂಟೆಯಾದ್ರೂ 

ಸಹ್  we are ready to sit.  



«¥À/20.09.2021/241 

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

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ವರೋಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರೇ,   ಈಗ ಮಾನಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಸಭಾನಾಯಕರಿಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಲ  ನಡೆದ್ ವಷ್ಯವನ್ನನ  

ತಿಳಿಸುತೆು ೋನೆ.   

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

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,   ನಾಳೆಗೆ   ನಿಯಮ 68 ರ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ವವಗಜನಿಕ ಮಹ್ತವ ದ್ 

ವಷ್ಯಗಳನ್ನನ  ಹಾಕಬಿಡಿ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ವರೋಧ ಪ್ಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರೇ, ಆಯಿತ್ತ. ನೋಡುತೆು ೋನೆ,  

ಶಿರ ೋ ಎಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ  ಮಖಾ  ಸಚೇತ್ಕರು):-    

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,   ನಾನ್ನ ತಮಮ ಲ್ಲಲ  ಒೆಂದ್ಯ ಮನವಯನ್ನನ  ಮಾಡಿಕಳುಳ ತೆು ೋನೆ. 

ತಾವು ಇವತಿು ನ agenda ದ್ಲ್ಲಲ    ಎಷ್ಟ ೆಂದ್ಯ business ಇದ್ದ ಎೆಂಬುದ್ನ್ನನ  ನೋಡಿ. ಒೆಂದ್ಯ 

ದ್ಧವಸಕೆಕ  ಇಷ್ಟ ೆಂದ್ಯ ತೆಗೆದ್ಯಕಳುಳ ವ ಬದ್ಲು,  ದ್ಯಮಾಡಿ  ಇದ್ನ್ನನ  ಸಕಾಗರದ್ 

ಗಮನಕೆಕ  ತಂದ್ಯ  ಸದ್ನವನ್ನನ   ಇನ್ನನ  ಒೆಂದ್ಯ ವಾರ extend ಮಾಡಿಸಿ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರೇ,  ಎಲ್ಯಲ  ಸದ್ಸಯ ರು ಕೇಳುತಿು ರುತಾು ರೆ.  

ಅವರೆಲಲ ರ ವಷ್ಯಗಳು  ಬರಲ್ಲ ಎನ್ನನ ವ ದೃಷ್ಟ ಯಿೆಂದ್ ನಾನ್ನ ಹೇಳಿದಿ್ದ ೋನೆ. ಬೇಡ ಎೆಂದ್ರೆ, 

ನಾನ್ನ ಮೂರು ವಷ್ಯಗಳನ್ನನ  ಮಾತರ  ಹಾಕುತೆು ೋನೆ. ಏನೆೆಂದ್ರೆ, short time ಇರುವುದ್ರಿೆಂದ್, 

ಎಲಲ ರೂ ಕಷ್ಟ ಪ್ಟಟ  ನಟ್ಟೋಸ್ ಕಳುಹಿಸಿರುತಾು ರೆ. ಸಕಾಗರ ಉತು ರವನ್ನನ  ಕಡಲ್ಲ 

ಎನ್ನನ ವಂತಹ್ ದೃಷ್ಟ ಯಿೆಂದ್ ಹಾಕದಿ್ದ ೋನೆ. ಇವತ್ತು  ಮಾತನಾಡಿ ನಾಳೆಗೆ ಒೆಂದ್ಯ ಸವ ಷ್ಟ ವಾದ್ 

ನಿಧಾಗರಕೆಕ  ಬರುತೆು ೋನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಎಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮ:-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,   ಸುಮಾರು 22 

ವಧೇಯಕಗಳನ್ನನ  ತರುತೆು ೋವೆಂದ್ಯ ಹೇಳುತಿು ದಿಾರೆ. ಒೆಂದ್ಯ ದ್ಧವಸಕೆಕ  5-10 ವಧೇಯಕಗಳು 

ಬಂದ್ರೆ, ನಾವು ಅವುಗಳ ಬಗೆೆ  study ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗುವುದ್ಧಲಲ . ಇಷ್ಟ ೆಂದ್ಯ business 

ಇಟಟ ಕೆಂಡು ಕೇವಲ 10 ದ್ಧವಸಗಳಲ್ಲಲ  ಸದ್ನವನ್ನನ  ಮುಗಿಸುತೆು ೋವೆಂದ್ಯ ಹೇಳುತಾು ರೆ.  

ಕಳೆದ್ ಆರು ತಿೆಂಗಳಿನಿೆಂದ್ ಸದ್ನವನ್ನನ  ಕರೆಯಲೇ ಇಲಲ . ಈಗ ಆರು ತಿೆಂಗಳು ಕಳೆದ್ ಮೇಲೆ 

ಸದ್ನವನ್ನನ  ಕರೆದ್ಧದಿಾರೆ. ಅದ್ನ್ನನ  ಸಹ್ 10 ದ್ಧವಸಗಳಲ್ಲಲ ಯೇ ಮುಗಿಸುತೆು ೋವೆಂದ್ಯ 

ಹೇಳುತಿು ದಿಾರೆ.  
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ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ . ಪ್ಟಿೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ನಾವು Business Advisory 

Committee ನಲ್ಲಲ  ಮನವ ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದಿ್ದ ೋವ. ಒೆಂದ್ಯ ವಾರ ಸದ್ನವನ್ನನ  extend ಮಾಡಿ. 

ಆಗ ಎಲ್ಯಲ  ವಷ್ಯಗಳು reach ಆಗುತು ವ.  

ಶಿರ ೋ ಎಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ವಾ ಮ:-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,   ಒೆಂದ್ಯ BAC ಅನ್ನನ  

ಕರೆಯಿರಿ. ಸದ್ನವನ್ನನ  one week extend ಮಾಡಿಸಿ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರೇ,  ನಿಮಮ  ಭಾವನೆಗಳನ್ನನ  

ಅಥಗಮಾಡಿಕೆಂಡಿದಿ್ದ ೋನೆ. ಆಯಿತ್ತ. ನಾನ್ನ ತಿಳಿಸುತೆು ೋನೆ.    

      

ಆ)ದ್ರರ್ನಂಕ 02.02.2000 ರ ಪೂವಾದಲಿ್ಲ   ಖ್ಯಸಗಿ  ಅನುದ್ಯನತ್ 

ಪ್ರರ ಢ ಶಾಲೆಯಲಿ್ಲ   15-20 ವಷಾಗಳಿಂದ  ಸೇವೆ 

ಸಲಿ್ಲ ಸಿರುವ   ಡ್ತ-ಗೂರ ಪ   ನೌಕರರನುನ   ಅನುದ್ಯನಕೆಕ    

ಒಳಪಡ್ತಸುವ ಕುರಿತ್ತ.  

- - - 

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

ಇದ್ಯ ಒೆಂದ್ಯ ಮನ ಕಲಕುವ ವಚರ.  ನಾನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ವಚರಕೆಕ  ಬರುತೆು ೋನೆ. 2000 ರ 

ಪೂವಗದ್ಲ್ಲಲ   ನೇಮಕಾತಿ   ಹೊೆಂದ್ಧದಂತಹ್ ಎಲ್ಯಲ  ಡಿ ಗೂರ ಫ್  ನೌಕರರನ್ನನ   ದ್ಧನಾೆಂಕ 

20.01.2014 ರಲ್ಲಲ  ಅನ್ನದಾನಕೆಕ  ಒಳಪ್ಡಿಸಿದಿಾರೆ.   

(ಮಂದ್ಯ.,) .  

(838) 20-09-2021 (8.00) ಎಂವಿ-ಬ್ಬಎನ ಎಸ್ 

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಟಿ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ(ಮಂದ್ಯ...):- 

ಅದ್ನ್ನನ  ಮೂರು ಬ್ದಯ ಚ್್ನಲ್ಲಲ  ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಅೆಂದ್ರೆ, 2014ನೇ ಇಸವಯಲ್ಲಲ  ಸುಮಾರು 

329, 141 ಮತ್ತು  918 ಜನರನ್ನನ  ಸೇರಿಸಿ, ಒಟಟ  1,388 ಜನರನ್ನನ  ಅನ್ನದಾನಕೆಕ  

ಒಳಪ್ಡಿಸಿದಿಾರೆ. ಆದ್ರೆ, ಅವರು 2015ರಲ್ಲಲ  ಇದಿ್ ೆಂತಹ್ವರನ್ನನ  ಅನ್ನದಾನಕೆಕ  

ಒಳಪ್ಡಿಸಲ್ಲಲಲ  ಮತ್ತು  ಅವರಿಗೆ ಏನ್ನ ಎೆಂದ್ಯ ಉತು ರವನ್ನನ  ಸಹ್ ಹೇಳಲ್ಲಲಲ . ಅವರಲ್ಲಲ  

ಇನ್ನನ  ಸುಮಾರು 250 ರಿೆಂದ್ 300 ಜನರು ಬ್ದಕ ಉಳಿದ್ಧದಿಾರೆ. ಆದ್ರೆ, 2017ಕೆಕ  ಒೆಂದ್ಯ ಕಡತ 

ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಹೊೋಗುತು ದ್ದ. ಆ ಕಡತದ್ ಸಂಖ್ಯಯ  ಸಿ-8/3-ಸ್ವಶ್-ಡಿ ದ್ಜೆಗ ನೌಕರರು 616/2017-
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18. ಇದ್ಯ ಎಲ್ಲಲ ಯದ್ಯ ಎೆಂದ್ರೆ,್ ʼವರನಂದ್ಧ ವದಾಯ ಸಂಸಿೆ ʼ, ರಾಗಿ ಮರೂರು, ಅರಕಲಗೂಡು 

ತಾಲೂಲ ಕು, ಹಾಸನ ಜಲೆಲ . ಅಲ್ಲಲ ನ ನೌಕರರು ಸೇವಗೆ ಸೇರಿದ್ ದ್ಧನಾೆಂಕ 06.01.1997, 

ಅನ್ನದಾನಕೆಕ  ಅನ್ನಮೋದ್ಧಸಿದ್ ದ್ಧನಾೆಂಕ 25.05.2017. ಅೆಂದ್ರೆ, ದ್ಧನಾೆಂಕ 

25.05.2017ರಂದ್ಯ ಒಬಬ ರಿಗೆ ಅನ್ನಮೋದ್ನೆ ನಿೋಡುತಾು ರೆ. ಆದ್ರೆ, 2015ರಲ್ಲಲ  ಸಕಾಗರಕೆಕ  

ಬಂದ್ಧರುವಂತಹ್ ಕಡತಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಉತು ರ ನಿೋಡದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಇಟಟ ಕೆಂಡಿದಿಾರೆ. 

ಅದ್ಯ ಏಕೆ ಎೆಂದ್ಯ ನನಗೆ ಅಥಗವಾಗುತಿು ಲಲ . ಅವರು 2014 ಮತ್ತು  2017ರಲ್ಲಲ  ಅನ್ನಮೋದ್ನೆ 

ನಿೋಡುತಾು ರೆ. ಆದ್ರೆ, ಇದ್ರ ನಡುವ ಇರುವಂತಹ್ ʼಡಿʼ ಗೂರ ಪ್ ನೌಕರರ ಕಥ ಏನಾಗಬೇಕು.  

ಈಗ ಶಲೆಯ ಬ್ದಗಿಲು ತೆರೆಯುವವರು ಯಾರು? ಶಲೆಯ ಗಂಟೆ ಬ್ದರಿಸುವವರು ಯಾರು? 

ಸಣಣ  ಪುಟ್ಟ  ಯೋಗಕೆಷ ೋಮ ನೋಡಿಕಳುಳ ವವರು ಯಾರು? ಶಲೆಯ ಕಸ 

ಹೊಡೆಯುವವರು ಯಾರು? ಒೆಂದ್ಯ ಶಲೆಗೆ ಒಬಬ  ʼಡಿʼ ಗೂರ ಪ್್ ನೌಕರರು ಬೇಕಲಲ ವೇ? ಈ 

ʼಡಿʼ ಗೂರ ಪ್್ ನೌಕರರು ಒೆಂದ್ಯ ಸ್ವವರ ಅಥವಾ ಎರಡು ಸ್ವವರ ರೂಪ್ರಯಿಗಳಿಗೆ ಜೋವನ 

ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗುತು ದ್ದಯೇ? ಅನ್ನದಾನಿತ ಶಲೆಯ ಎಲಲ ರನ್ನನ  ಸಹ್ ಅನ್ನದಾನಕೆಕ  

ಒಳಪ್ಡಿಸಿದಿಾರೆ. ಈಗ ಅನ್ನದಾನ ಕಡುವುದ್ಯ 1995ರಿೆಂದ್ ನಿೆಂತ್ತ ಹೊೋಗಿದ್ದ. ಅವರುಗಳ 

ನೇಮಕಾತಿ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯವರು ಹೇಳಿದ್ ದ್ಧನಾೆಂಕಕೆಕ  ಮುೆಂರ್ಚಯೇ ಮುಗಿದ್ಯ ಹೊೋಗಿದ್ದ. 

2014ಕಕ ೆಂತ ಮುೆಂರ್ಚ ಮತ್ತು  ಅದ್ರ ನಂತರ 2017ರಲೂಲ  ಸಹ್ ಅನ್ನದಾನಕೆಕ  ಒಳಪ್ಡಿಸಿದಿಾರೆ. 

ಆದ್ರೆ, ಅದ್ರ ಮಧಯ ದ್ವರನ್ನನ  ಮಾತರ  ಏಕೆ ಕೈಬಿಟ್ಟಟ ದಿಾ ರೆ? ದ್ಯಮಾಡಿ ಇದ್ಯ 

ಮಾನವೋಯತೆಯ ದೃಷ್ಟಯೂ ಹೌದ್ಯ ಮತ್ತು  ಅದ್ನ್ನನ  ಕಾನೂನ್ನ ಪ್ರ ಕಾರ 

ಮಾಡಬೇಕಾದಿ್ಯ  ಹೌದ್ಯ. ಈಗ ಉಳಿದ್ಯಕೆಂಡಿರುವಂತಹ್ ಇಷ್ಟಟ  ಜನರನ್ನನ  ಅನ್ನದಾನಕೆಕ  

ಅನ್ನಮೋದ್ನೆ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ಈ ಶಲೆಗಳನ್ನನ  ಉಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು  

ಅವರ ಬದ್ಯಕಗೆ ಭದ್ರ ತೆ ನಿೋಡಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ಹೇಳುತಾು , ತಮಮ  ಮೂಲಕ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಲ್ಲಲ  

ಮನವ ಮಾಡಿಕಳುಳ ತೆು ೋನೆ.   

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ನಾನ್ನ ಹೆಚುಚ  

ಮಾತನಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಹೊೋಗುವುದ್ಧಲಲ . ಈಗ್ರಗಲೇ ಮಾನಯ  ಕೆ.ಟ್ಟ.ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡರು ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  

ವಷ್ಯಗಳನ್ನನ  ತಿಳಿಸಿದಿಾರೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನಿೋವು ಪ್ರ ತಿಬ್ದರಿ ಇದೇ ರಿೋತಿ ಹೇಳುತಿು ೋರಿ. ಆದ್ರೆ, ಮತೆು  ತಾವು 

ಮಾತನಾಡುತಿು ೋರಿ. 
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ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ನಾನ್ನ ಮಾತನಾಡುವುದ್ನೆನ ೋ 

ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾಡಿದಿ್ದ ೋನೆ. ದ್ಧನಾೆಂಕ 01.06.1992ರ ಪೂವಗದ್ಲ್ಲಲ  ಮತ್ತು  ದ್ಧನಾೆಂಕ 01.06.1992 

ರಿೆಂದ್ ದ್ಧನಾೆಂಕ 31.05.1993ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ  ನೇಮಕಗೆಂಡು, ಖಾಸಗಿ ಅನ್ನದಾನಿತ 

ಪ್ರರ ಢಶಲೆಗಳಲ್ಲಲ  ಕಾಯಗನಿವಗಹಿಸುತಿು ರುವ ಬೋಧಕೇತರ ʼಡಿʼ ಗೂರ ಪ್್ ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಯನ್ನನ  

ಅನ್ನದಾನಕೆಕ  ಒಳಪ್ಡಿಸುವ ಬಗೆೆ . ಸಕಾಗರದ್ಧೆಂದ್ ದ್ಧನಾೆಂಕ 23.11.2011, ದ್ಧನಾೆಂಕ 

16.10.2012, ದ್ಧನಾೆಂಕ 20.01.2014, ಮತ್ತು  ದ್ಧನಾೆಂಕ 03.11.2014ರಂದ್ಯ ಒಟಟ  ನಾಲುಕ  

ಆದೇಶ್ಗಳ್ಳಗಿವ.  

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ತಾವು ಶ್ಕ್ಷಣ ಮಂತಿರ ಗಳ್ಳಗಿದಿಾ ಗ, ಇದ್ಕೆಕ  ಬಹ್ಳ ಒತ್ತು  

ನಿೋಡಿ ಅದ್ಕೆಕ  ತಾವು ಜೋವ ನಿೋಡಿದಿ್ಧ ೋರಿ. ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ಒೆಂದ್ಯ ಶಲೆಗೆ ಒಬಬ  ʼಡಿʼ ಗೂರ ಪ್್ ನೌಕರ 

ಇರಬೇಕು ಎನ್ನನ ವ ವಚರ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಲ  ಚ್ರ್ಚಗಯಾದ್ ಸಂದ್ಭಗದ್ಲ್ಲಲ  ತಾವು ಹೌದ್ಯ 

ಕಡಲೇ ಬೇಕು ಎೆಂದ್ಯ ಹೇಳಿದಿ್ಧ ೋರಿ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಒೆಂದ್ಯ ಶಲೆಗೆ ಒಬಬ  ಗುಮಾಸು  ಮತ್ತು  ಒಬಬ  ʼಡಿʼ ಗೂರ ಪ್್ 

ನೌಕರ ಎೆಂದ್ಯ.  

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ಹೌದ್ಯ ಒೆಂದ್ಯ ಶಲೆಗೆ ಒಬಬ  

ಗುಮಾಸು  ಮತ್ತು  ಒಬಬ  ʼಡಿʼ ಗೂರ ಪ್್ ನೌಕರರನ್ನನ  ಕಡಬೇಕು ಎನ್ನನ ವಂತಹ್ ದೃಷ್ಟ ಯಿೆಂದ್ 

ತಾವು ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾದಾಗ ಮಾಡಿದಂತಹ್ ಆದೇಶ್ದ್ಧೆಂದ್ ಈ ನಾಲುಕ  ಆದೇಶ್ಗಳು 

ತದ್ನಂತರದ್ಲ್ಲಲ  ಹೊರಬಿದಿ್ಧವ. ಮಾನಯ  ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರೆ, ಆ ನಾಲುಕ  ಆದೇಶ್ದ್ಲೂಲ  ಕೂಡ 

1992ರಲ್ಲಲ  329 ಹುದಿ್ದ ಗಳನ್ನನ , 1993ರಲ್ಲಲ  141 ಹುದಿ್ದ ಗಳನ್ನನ  ಮತ್ತು  ದ್ಧನಾೆಂಕ 

02.02.2000ರಲ್ಲಲ  438 ಹುದಿ್ದ ಗಳು; ಅೆಂದ್ರೆ, ಒಟಟ  918 ಹುದಿ್ದ ಗಳನ್ನನ  ಸಕರ ಮಗಳಿಸಿದಿಾರೆ. 

ಆದ್ರೆ, ಇನ್ನನ ಳಿದ್ ಕೇವಲ 350 ರಿೆಂದ್ 400 ಜನರನ್ನನ , ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡುತಿು ದಿ್ ೆಂತಹ್ವರನ್ನನ  ಸಕರ ಮಗಳಿಸಲು ಆರ್ಥಗಕ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯವರು ಅನ್ನಮತಿ 

ಕಡಲ್ಲಲಲ . ಅದ್ಕೆಕ  ಬೇರೆ ಕಾರಣವೇ ಇಲಲ . ಈ ಮೂರು ಬ್ದಯ ಚ್್ನಲ್ಲಲ  ಇದಿ್ ೆಂತಹ್ ಸುಮಾರು 

329, 141 ಮತ್ತು  438 ಜನರನ್ನನ  ಸಕರ ಮ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನನ ಳಿದ್ 350 ರಿೆಂದ್ 400 ಜನರಿಗೆ 

ಅನ್ನಮತಿ ನಿೋಡಿಲಲ . ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಅವರೆಲಲ ರಿಗೂ ಕೂಡ ವಯೋಮಿತಿ ಮಿೋರುತಿು ದ್ದ ಮತ್ತು  

ಅವರುಗಳು ಕೇವಲ ಎರಡು ಸ್ವವರ ರೂಪ್ರಯಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ. ತಮಗೆ 

ಗತಿು ರುವಂತೆ ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಶ್ಕ್ಷಕರು ಟ್ಟಯಲ ಟ್ ಸವ ಚ್ಚ ಗಳಿಸುವಂತಹ್ ಪ್ರಿಸಿಿ ತಿ 

ಬಂದ್ಧದ್ದ. ಶಲೆಯ ಗಂಟೆ ಬ್ದರಿಸುವುದ್ಯ ಶ್ಕ್ಷಕರು. ಶಲೆಯ ಕಸ ಹೊಡೆಯುವುದ್ಕೆಕ  
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ಶ್ಕ್ಷಕರು. ಅಲೆಲ ಲ್ಯಲ  ಯಾರೂ ಕೂಡ ʼಡಿʼ ಗೂರ ಪ್್ ನೌಕರ ಮತ್ತು  ಗುಮಾಸು ರು ಇಲಲ .  ಇೆಂತಹ್ 

ಪ್ರಿಸಿಿ ತಿಯಲ್ಲಲ  ಇವತ್ತು  ಈ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸಿೆ ಗಳು ಕಾಯಗನಿವಗಹಿಸುತಿು ವ. ಈ ʼಡಿʼ ಗೂರ ಪ್್ 

ನೌಕರರು ಕೇವಲ ಎರಡು ಸ್ವವರ ಮತ್ತು  ಮೂರು ಸ್ವವರ ರೂಪ್ರಯಿಗಳಿಗೆ ಹ್ತ್ತು , 

ಹ್ದ್ಧನೈದ್ಯ ಮತ್ತು  ಇಪ್ಪ ತ್ತು  ವಷ್ಗಗಳಿೆಂದ್ ಕತಗವಯ  ನಿವಗಹಿಸುತಿು ದಿಾರೆ. ಇವರಾ್ಯ ರಿಗೂ 

ಕೂಡ ಇನ್ನನ  ಹ್ತ್ತು  ವಷ್ಗದ್ ಸೇವಯೂ ಇಲಲ . ಈಗ ಇೆಂತಹ್ ಪ್ರಿಸಿಿ ತಿ ಇದ್ದ. ಇವರನ್ನನ  

ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅವರು ತಲೆ ಬ್ದಚುವುದ್ಧಲಲ . ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ್ ಬಟೆಟ  ಇಲಲ . ಅವರು ಹ್ರಿದ್ಯ 

ಹೊೋಗಿರುವ ಬಟೆಟ ಯಲ್ಲಲ ಯೇ ಇದಿಾರೆ. ಅವರು ಹೇಗೆ ಸಂಸ್ವರ ನಡೆಸುತಿು ದಿಾರೆ ಎೆಂಬುದ್ಯ 

ಬಹ್ಳ ಚಿೆಂತಾಜನಕವಾಗಿದ್ದ. ಇವರೆಲಲ ರೂ ಸಹ್ ಬಹ್ಳ ನಿಜವಾದ್ ಸಂತರ ಸು ರು ಎೆಂದ್ಯ 

ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ರಪ ಗಲ್ಯರದ್ಯ. ದ್ಯಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ದೂರದೃಷ್ಟ ಯಿೆಂದ್, 

ಮಾನವೋಯತೆಯ ದೃಷ್ಟ ಯಿೆಂದ್, ಏನ್ನ ಆರ್ಥಗಕ ಇಲ್ಯಖ್ಯ ಮೂರು ಹಂತದ್ಲ್ಲಲ  ಸುಮಾರು 

918 ಜನರನ್ನನ  ಸಕರ ಮಗಳಿಸಿದಿಾರೋ ಅದೇ ಗುೆಂಪಿನಲ್ಲಲ  ಇದಿ್ ೆಂತಹ್ವರು ಮತ್ತು  ಅವರ 

ಜೊತೆಯಲ್ಲಲಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವಂತಹ್ವರು ಮತ್ತು  ಇವರು ಸಹ್ ಆ ಅವಧಿಯಲೆಲ ೋ 

ಇದಿ್ ೆಂತಹ್ವರು. ಈಗ ಉಳಿದ್ಧರುವಂತಹ್ 350 ರಿೆಂದ್ 400 ಜನರನ್ನನ  ದ್ಯಮಾಡಿ 

ಸಕರ ಮಾತಿಗಳಿಸಿ ಅವರನ್ನನ  ಅನ್ನದಾನಕೆಕ  ಒಳಪ್ಡಿಸುವ ಬಗೆೆ  ಶ್ೋಘರ ವಾಗಿ ಆದೇಶ್ 

ಹೊರಡಿಸಬೇಕೆೆಂದ್ಯ, ತಮಮ  ಮೂಲಕ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಲ್ಲಲ  ವನಂತಿ ಮಾಡಿಕಳುಳ ತೆು ೋನೆ.  

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

ಮಾನಯ  ಕೆ.ಟ್ಟ.ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡರು ಮತ್ತು  ಮಾನಯ  ಮರಿತಿಬ್ಬ ೋಗೌಡರು ನಿಯಮ 330ರ 

ಅಡಿಯಲ್ಲಲ  ಏನ್ನ ಪ್ರ ಸ್ವು ವನೆಯನ್ನನ  ತಂದ್ಧದಿಾರೋ ಅದ್ಕೆಕ  ನಾನ್ನ ಸಹ್ಮತ 

ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸುತಾು , ನಾನ್ನ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರ ಗಮನಕೆಕ  ತರುವುದ್ಯ ಏನೆೆಂದ್ರೆ, 2000ನೇ 

ಇಸವಯ ನಂತರ ಸಕಾಗರ ʼಡಿʼ ಗೂರ ಪ್್ ಹುದಿ್ದ ಗಳನ್ನನ  ರದಿ್ಯಪ್ಡಿಸಿತ್ತ. ಮಾನಯ  ಶಸಕರು 

ಹೇಳಿದ್ರು ಇನೂನ  200 ಜನರು ಉಳಿದ್ಧದಿಾರೆೆಂದ್ಯ. ಈಗ ಅಷ್ಟಟ  ಜನರು ಉಳಿದ್ಧಲಲ . ಬಹ್ಳ 

ಜನರು ಸತ್ತು  ಹೊೋಗಿದಿಾರೆ. ಮಾನಯ  ಶಸಕರು ಹೇಳಿದ್ ಹಾಗೆ ಅವರನ್ನನ ಇವತಿು ನಿೆಂದ್ 

ಅನ್ನದಾನಕೆಕ  ಒಳಪ್ಡಿಸಿದ್ರೆ, ಕೇವಲ ಇನ್ನನ  ಎೆಂಟ್ರಿೆಂದ್ ಹ್ತ್ತು  ವಷ್ಗ ಮಾತರ  ಅವರಿಗೆ 

ಸಂಬಳ ಸಿಗುತು ದ್ದ.  ಮಾನಯ  ಮರಿತಿಬ್ಬ ೋಗೌಡರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅವರ ಸಿಿ ತಿಯನ್ನನ  ನೋಡಿದ್ರೆ 

ನಮಗೆ ಕಣಿಣ ೋರು ಬರುತು ದ್ದ. ಅವರಿಗೆ ಅೆಂತಹ್ ಕೆಟ್ಟ  ಪ್ರಿಸಿಿ ತಿ ಇದ್ದ. ಈಗ ಏನ್ನ ಬ್ದಕ 

ಉಳಿದ್ಧದಿಾರೆ, ಅವರುಗಳು 2000 ಇಸವಗಿೆಂತ ಮದ್ಲೇ ನೇಮಕಾತಿ ಹೊೆಂದ್ಧದ್ವರು. ಈ 

ಒೆಂದ್ಯ ಬ್ದಯ ಚ್ ಬ್ದಕ ಉಳಿದ್ಧದ್ದ. ಅವರುಗಳು 1992-93ನೇ ಇಸವಯಿೆಂದ್ ಸೇವ 

ಸಲ್ಲಲ ಸುತಿು ದಿಾ ರೆ. 1992-93ನೇ ಇಸವಯಲ್ಲಲ  ಇವರು ಈ ರಿೋತಿ ಬ್ದಕ ಉಳಿಯುವುದ್ಕೆಕ  
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ಮಾಯ ನೇಜ್್ಮ್ಮೆಂಟ್ನವರ ತಪೊಪ ೋ, ಡಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಐ., ಅವರ ತಪೊಪ ೋ ಅಥವಾ ಬಿ.ಇ.ಓ., ಅವರ 

ತಪೊಪ ೋ ಗತಿು ಲಲ . ಆದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಲ ಯವರೆಗೆ ಪ್ರ ಧಾನ ಕಾಯಗದ್ಶ್ಗಯವರ ತನಕ ಕಡತವೇ 

ಬಂದ್ಧಲಲ . ಇದ್ಕೆಕ  ಹ್ಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿವ. ನಮಮ  ವಯ ವಸಿೆ  ಏನೆೆಂದ್ಯ ತಮಗೆ ಗತಿು ದ್ದ. ಈಗ 

ಒೆಂದ್ಯ ಕಡತ ಬಿ.ಇ.ಓ.,ನಿೆಂದ್, ಡಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಐ.,ನಿೆಂದ್, ನಿದೇಗಶ್ಕರ ಕಡೆಯಿೆಂದ್, ಆಯುಕು ರ 

ಕಡೆಯಿೆಂದ್ ಕಾಯಗದ್ಶ್ಗಯವರ ಬಳಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಒೆಂದ್ಯ ವಷ್ಗ ಸಮಯ 

ತೆಗೆದ್ಯಕಳುಳ ತು ದ್ದ. ಅದ್ಕೆಕ  ಅವರು ಎಷ್ಟಟ  ಹ್ಣ ಖ್ಚುಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ ಎೆಂಬುದ್ಯ 

ತಮಗೆ ಗತಿು ದ್ದ. ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕಾಕ ಗಿ ಇದ್ಯ ವಳಂಬವಾಗಿದ್ದ. ಆದ್ಯದ್ರಿೆಂದ್ ಇದ್ನ್ನನ  

ಕಡಲೇಬೇಕು. ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ಪ್ರ ಧಾನ ಕಾಯಗದ್ಶ್ಗಯವರು ಮತ್ತು  ಆರ್ಥಗಕ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯ 

ಕಾಯಗದ್ಶ್ಗಯವರು ಈ ಕಡತವನ್ನನ  ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದ್ನ್ನನ  ಕಡಲೇಬೇಕಾಗುತು ದ್ದ. 

ದ್ಯವಟಟ  ತಾವೇ ಪ್ರ ಧಾನ ಕಾಯಗದ್ಶ್ಗ ಮತ್ತು  ಆರ್ಥಗಕ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯವರನ್ನನ  

ಕರೆಯಿಸಿಕೆಂಡು, ಏನ್ನ 1992-93ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನ 

ಬ್ದಯ ಚ್್ನಲ್ಲಲ  ಇನ್ನನ  ಯಾರು ಬ್ದಕ ಉಳಿದ್ಧದಿಾರೆ, ಕೂಡಲೇ ಅವರನ್ನನ  grant ಗೆ admit 

ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ತಮಮ  ಮೂಲಕ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಲ್ಲಲ  ವನಂತಿ ಮಾಡಿಕಳುಳ ತೆು ೋನೆ. 

ಶಿರ ೋ ಬ್ಬ.ಸಿ.ರ್ನಗೇಶ  (ಪ್ರ ಥಮಕ ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಕಾಲ 

ಸಚ್ಚವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ಮಾನಯ  ಎಸ.ವಿ .ಸಂಕನೂರರವರು 

ಹೇಳಿರುವುದ್ಕೆಕ , ಈಗ ಸಕಾಗರ ಎಲ್ಯಲ  ಇಲ್ಯಖ್ಯಗಳಲ್ಲಲ  ʼಡಿʼ ಗೂರ ಪ್್ ನೌಕರರನ್ನನ  

ಹೊರಗುತಿು ಗೆಯ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದ್ಯಕಳಳ ಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ನಿಯಮ ಮಾಡಿದ್ದ. ಮಾನಯ  ಶಸಕರುಗಳು 

ಮಾತನಾಡುತಾು , ಈ ಹಿೆಂದ್ದ ಒೆಂದ್ಯ ಬ್ದಯ ಚ್್ ಬಿಟಟ  ಹೊೋಗಿದ್ದ ಎೆಂದ್ಯ ತಿಳಿಸಿದಿಾರೆ. ಅದ್ಕೆಕ  

ಕಾರಣಗಳನ್ನನ  ತಿಳಿದ್ಯಕೆಂಡು, ಕಾಯಗದ್ಶ್ಗ ಮತ್ತು  ಆರ್ಥಗಕ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯವರ ಜೊತೆ 

ಒೆಂದ್ಯ ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಲ  ಈ ವಷ್ಯವನ್ನನ  ತೆಗೆದ್ಯಕೆಂಡು, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದ್ಕೆಕ  

ಒೆಂದ್ಯ ಕನೆ ಕಾಣಿಸುವಂತಹ್ ಪ್ರ ಯತನ  ಮಾಡ್ೋಣ ಎನ್ನನ ವಂತಹ್ ಮಾತನ್ನನ  

ಹೇಳುತೆು ೋನೆ. 
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11. ಪರ ಕಟಣೆಗಳು 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಧಯ ಕ್ಷರಿೆಂದ್ ಈ ಮುೆಂದ್ಧನ ಸಂದೇಶ್ ಬಂದ್ಧರುತು ದ್ದ. 

ಕನಾಗಟ್ಕ ವಧಾನ ಸಭೆಯ ಕಾಯಗವಧಾನ ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆ ನಿಯಮ 104ರ ಮೇರೆಗೆ 

ವಧಾನ ಸಭೆಯು ದ್ಧನಾೆಂಕ 20.09.2021ರಂದ್ಯ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಧೇಯಕಗಳನ್ನನ  

ತಿದಿ್ಯಪ್ಡಿಯೆಂದ್ಧಗೆ ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸಿತ್ತ ಎೆಂದ್ಯ ಹಾಗೂ ಸದ್ರಿ ವಧೇಯಕಗಳಿಗೆ ವಧಾನ 

ಪ್ರಿಷ್ತಿು ನ ಸಹ್ಮತಿ ನಿೋಡಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ಕೋರಿರುತಾು ರೆ.  

01. ಕನಾಗಟ್ಕ ಸೌಹಾದ್ಗ ಸಹ್ಕಾರ (ತಿದಿ್ಯಪ್ಡಿ) ವಧೇಯಕ, 2021 

02. ಕನಾಗಟ್ಕ ಸಹ್ಕಾರ ಸಂಘಗಳ  ವಧೇಯಕ, 2021 

03. ಕನಾಗಟ್ಕ ಸಿ ಳಿೋಯ ನಿಧಿ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರಗಳ ಆರ್ಥಗಕ ಹೊಣೆಗ್ರರಿಕೆ (ತಿದಿ್ಯಪ್ಡಿ), 

ವಧೇಯಕ, 2021 

04. ಕನಾಗಟ್ಕ ಸ್ವಟ ಯ ೆಂಪ್್ ವಧೇಯಕ, 2021 

ದ್ಧನಾೆಂಕ 24.09.2021ರಂದ್ಯ ಮಧಾಯ ಹ್ನ ದ್ವರೆಗೆ ನಿಗದ್ಧತ ಕಾಯಗಕರ ಮ 

ಪೂಣಗಗೆಂಡ ಮೇಲೆ ವಧಾನ ಸೌಧದ್ ಬ್ದಯ ೆಂಕೆವ ಟ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಲ  ಮಾನಯ  ಶಸಕರುಗಳಿಗೆ 

ಭೋಜನದ್ ವಯ ವಸಿೆ  ಮಾಡಲ್ಯಗಿರುತು ದ್ದ. 

ಮಧಾಯ ಹ್ನ  2 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷ್ಕೆಕ  ವಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಭಾೆಂಗಣದ್ಲ್ಲಲ  ಲೋಕಸಭೆಯ  

ಮಾನಯ  ಸಭಾಧಯ ಕ್ಷರಾದ್ ಶ್ರ ೋ ಓೆಂ ಬಿಲ್ಯಗರವರು ʼಪ್ರ ಜ್ಞಪ್ರ ಭುತವ : ಸಂಸದ್ಧೋಯ ಮೌಲಯ ಗಳ 

ರಕ್ಷಣೆʼ ಕುರಿತ್ತ ಉಭಯ ಸದ್ನಗಳ ಸದ್ಸಯ ರನ್ನನ  ಉದಿ್ದ ೋಶ್ಸಿ ಪ್ರ ಧಾನ ಭಾಷ್ಣ 

ಮಾಡಲ್ಲದಿಾರೆ. ಸದ್ರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಲ  ಮಾನಯ  ಸದ್ಸಯ ರುಗಳೆಲಲ ರೂ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕೆೆಂದ್ಯ ಈ 

ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಸದ್ನವನ್ನನ  ನಾಳೆ ಬ್ಳಗೆೆ  10 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷ್ದ್ವರಿಗೆ 

ಮುೆಂದೂಡುತಿು ದಿ್ದ ೋನೆ.  

(ಸದನವು ರಾತಿರ  8 ಗಂಟ 09 ನಮಷಕೆಕ  ಮಕಾು ಯಗೊಂಡು, ಪುನಃ ದ್ರರ್ನಂಕ 21ನೇ 

ಸ್ಥಪ್ಟ ಂಬರ  ರ್ಮಹೆ 2021ರ  ಮಂಗಳವಾರದಂದ್ಯ ಬೆಳಗೆೆ  10 ಗಂಟ 30 ನಮಷಕೆಕ  

ಸೇರಲು ನಶಿ ಯಸಿತ್ತ) 
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