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ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು  

 
ನೂರ ನಲವತ್ು ರ್ನಲಕ ನೆಯ ಅಧಿವೇಶನ 

 

                                  22ನೇ ಸೆಪ್ಟ ೆಂಬರ್ 2021  

                                                                                                     ಬುಧವಾರ                                                                                                        

 

ವಿಷಯಾನುಕರ ಮಣಿಕೆ (Index) 

 

1. ದಿರ್ನಾಂಕ 21.09.2021ರಂದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚನೆಯಡಿ ಪರ ಸ್ತು ಪವಾದ 

ಮೈಸೂರು ಅಭಿವೃದಿಿ  ಪ್ರರ ಧಿಕಾರವು ಬಡಾವಣೆ ರಚಿಸುವಾಗ 

ಭೂಸ್ತಾ ಧಿೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ದೇ ಇರುವ ಪರ ದೇಶವನುು  ಬಳ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಾಂಡು 

ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ್ನುು  ಉಲಲ ಾಂಘಿಸಿರುವ ವಿಷಯದ ಕುರಿತ್ತ ಮಾಂದುವರೆದ 

ಧರಣಿ ಮತ್ತು  ಚರ್ಚಾ. 

- ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ 

- ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜು(ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಸಚಿವರು) 

 

2. ಪರ ಶ್ು ೀತ್ು ರಗಳು 

ಅ) ಚುಕೆಕ  ಗುರುತಿನ ಪರ ಶ್ನು ಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ನಿೀಡಲಾದ ಉತ್ು ರಗಳು 

 

1283- ಬ್ರರ ಟೀಷ  ಆಳಿಾ ಕೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ  ಲ್ಲೀಜ  ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿೀಡಲಾದ  

           ಜಮೀನುಗಳ್ ಬಗೆೆ  

- ಶ್ರ ೀಮತಿ ಭಾರತಿಶೆಟಿಟ  

- ಶ್ರ ೀ ಆರ್್.ಅಶೀಕ್(ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು) 

1259- ರಾಜಯ ದಲ್ಲಲ ರುವ ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಹೆದ್ದಾ ರಿಗಳ್ ಕುರಿತ್ತ 

- ಶ್ರ ೀ ಆರ್್.ಧಮಮಸೇನ 

- ಶ್ರ ೀ ಸಿ.ಸಿ.ಪಾಟಿೀಲ(ಲೀಕೀಪಯೀಗಿ ಸಚಿವರು) 

1171- ಎತಿು ನಹೊಳೆ ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಯ ಭೂ ಸಂತ್ರ ಸ್ಥ ರ ಬಗೆೆ  

- ಶ್ರ ೀ ಎೆಂ.ಎ.ಗೀಪಾಲಸ್ವಾ ಮಿ 

- ಶ್ರ ೀ ಆರ್್.ಅಶೀಕ್(ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು) 

1248- ಹಾವೇರಿ, ಗದಗ, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲೆಲ ಗಳ್ಲ್ಲಲ  ಮಳೆಯಾಂದ ಹಾನಿಯಾದ 

ಬಗೆೆ  

- ಶ್ರ ೀ ಮಾನೆ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ್ 

- ಶ್ರ ೀ ಆರ್್.ಅಶೀಕ್(ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು) 
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1279- ಬಾಗಲಕೊೀಟೆ-ಬೆಳ್ಗಾವಿ ಜಿಲೆಲ ಯ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ್ ವಸ್ತಿ ಯೀಜನೆ 

ಕುರಿತ್ತ 

- ಶ್ರ ೀ ನಿರಾಣಿ ಹಣಮಂತ್ ರುದ್ರ ಪಪ  

- ಶ್ರ ೀ ವಿ.ಸೀಮಣಣ ( ವಸತಿ ಮತ್ತು  ಮೂಲಸೌಕಯಮ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಸಚಿವರು) 

1280- ರಸೆು  ಮತ್ತು  ಸಿಡಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಕುರಿತ್ತ 

- ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟಿೀಲ್ ಇಟಗಿ 

- ಶ್ರ ೀ ಸಿ.ಸಿ.ಪಾಟಿೀಲ(ಲೀಕೀಪಯೀಗಿ ಸಚಿವರು) 

1212- ಕರಾವಳಿ ಜಿಲೆಲ ಗಳ್ಲ್ಲಲ  ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಾಂದ 

ಅನುಷ್ಠಾ ನಗಾಂಡ ಯೀಜನೆಗಳ್ ಕುರಿತ್ತ 

- ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ವದ್ 

- ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಅೆಂಗಾರ(ಮಿೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದ್ರು ಮತ್ತು  ಒಳನಾಡು ಜಲಸ್ವರಿಗೆ 

ಸಚಿವರು) 

1208- ಮಜರಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ವಾಯ ಪ್ತು ಯ ಆಸಿು ಯ ಕುರಿತ್ತ 

- ಶ್ರ ೀ ಕೆಂತರಾಜ್(ಬಿಎೆಂಎಲ್) 

- ಶ್ರ ೀಮತಿ ಶಶ್ಕಲಾ ಅ.ಜೊಲೆ್ಲ (ಮುಜರಾಯಿ, ಹಜ್ ಹಾಗೂ ವಕಫ ್ ಸಚಿವರು) 

1158- ಪಶು ಆಸ್ಪ ತ್ರರ ಗಳ್ ನಿಮಾಾಣದ ಬಗೆೆ  

- ಶ್ರ ೀ ಪರ ದ್ಧೀಪ್ ಶೆಟಟ ರ್್ 

- ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಅೆಂಗಾರ(ಮಿೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದ್ರು ಮತ್ತು  ಒಳನಾಡು ಜಲಸ್ವರಿಗೆ 

ಸಚಿವರು, ಪಶುಸಂಗೀಪನಾ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ) 

1136- ಪಹಣಿಯಲ್ಲಲ  ಸ್ಮಸೆಯ ಗಳ್ ಬಗೆೆ  

- ಶ್ರ ೀ ಎನ್.ಅಪಾಪ ಜಿಗೌಡ 

- ಶ್ರ ೀ ಆರ್್.ಅಶೀಕ್(ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು) 

1151- ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬಂದರಿನ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಕುರಿತ್ತ 

- ಶ್ರ ೀ ಎನ್.ರವಿಕುಮಾರ್್ 

- ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಅೆಂಗಾರ(ಮಿೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದ್ರು ಮತ್ತು  ಒಳನಾಡು ಜಲಸ್ವರಿಗೆ 

ಸಚಿವರು) 

1281- ದೊಡಡ ಬಳ್ಳಳ ಪುರ-ಯಲಹಂಕ ಮಾಗಾದ ರಸೆು  ಡಾಾಂಬರಿೀಕರಣ 

- ಶ್ರ ೀ ಅ.ದೇವೇಗೌಡ 

- ಶ್ರ ೀ ಸಿ.ಸಿ.ಪಾಟಿೀಲ(ಲೀಕೀಪಯೀಗಿ ಸಚಿವರು) 
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1146- ರಾಜಯ ದಲ್ಲಲ  ಕಳೆದ ಮೂರು ವಷಾಗಳ್ಲ್ಲಲ  ನಿೀಲ್ಲಕಾರ ಾಂತಿ ಯೀಜನೆಯಡಿ 

ಬ್ರಡುಗಡೆಯಾದ ಹಾಗೂ ವೆಚಚ ವಾದ ಮೊತ್ು ದ ಬಗೆೆ  

- ಶ್ರ ೀ ಹೆಚ್.ಎೆಂ.ರಮೇಶ್ಗೌಡ 

- ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಅೆಂಗಾರ(ಮಿೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದ್ರು ಮತ್ತು  ಒಳನಾಡು ಜಲಸ್ವರಿಗೆ 

ಸಚಿವರು) 

1269- ಕಂದ್ದಯ ಇಲಾಖೆಯ ಖಾಲ್ಲ ಹುದ್ದಾ ಗಳ್ ಬಗೆೆ  

- ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ 

- ಶ್ರ ೀ ಆರ್್.ಅಶೀಕ್(ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು) 

1217- ರಾಜಯ ದ ಹಲವು ಪುರಾತ್ನ ದೇವಾಲಯಗಳು ಶಿಥಿಲಾವಸೆಥ  ತ್ಲುಪ್ತರುವ 

ಕುರಿತ್ತ 

- ಶ್ರ ೀ ಪಿ.ಆರ್್.ರಮೇಶ್ 

- ಶ್ರ ೀಮತಿ ಶಶ್ಕಲಾ ಅ.ಜೊಲೆ್ಲ (ಮುಜರಾಯಿ, ಹಜ್ ಹಾಗೂ ವಕಫ ್ ಸಚಿವರು) 

ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾದ್ ಪರ ಶೆೆ ಗಳು 

046 – ದೇವಸ್ತಥ ನಗಳ್ ಜಾಗವನುು  ಪರಭಾರೆ ಮಾಡುತಿು ರುವ ಬಗೆೆ  

- ಶ್ರ ೀ ಎನ್.ರವಿಕುಮಾರ್್ 

- ಶ್ರ ೀಮತಿ ಶಶ್ಕಲಾ ಅ.ಜೊಲೆ್ಲ (ಮುಜರಾಯಿ, ಹಜ್ ಹಾಗೂ ವಕಫ ್ ಸಚಿವರು) 

404- ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು  ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲೆಲ ಯಲ್ಲಲ ರುವ ನಿಮಾತಿ ಕಾಂದರ ಗಳ್ 

ಸ್ತಥ ಪನೆ ಕುರಿತ್ತ 

- ಶ್ರ ೀ ಸುನಿೀಲ್ ವಲಾಾ ಪುರ್್ 

- ಶ್ರ ೀ ವಿ.ಸೀಮಣಣ ( ವಸತಿ ಮತ್ತು  ಮೂಲಸೌಕಯಮ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಸಚಿವರು) 

415- ಕೆರೆಗಳ್ ಒತ್ತು ವರಿ ಕುರಿತ್ತ 

- ಶ್ರ ೀ ಎನ್.ಅಪಾಪ ಜಿಗೌಡ 

- ಶ್ರ ೀ ಆರ್್.ಅಶೀಕ್(ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು) 

ಆ) ಚುಕೆಕ  ಗುರುತಿಲಲ ದ ಪರ ಶ್ನು ಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನಿೀಡಲಾದ ಉತ್ು ರಗಳು 

3. ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರ ಸ್ತು ಪ್ತಸ್ಲಪ ಟ್  ವಿಷಯಗಳು 

ಅ) ಗಾರ ಮ  ಪಂಚಾಯತಿಗಳ್ಲ್ಲಲ   ಜೇಷಾ ತಾ   ಪಟ್ ಯಂತ್ರ  ಪದೊೀನು ತಿ       

     ನಿೀಡುವ ಬಗೆೆ  

- ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಪರ ತಾಪಚಂದ್ರ  ಶೆಟಿಟ  

- ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾನಾಯಕರು) 
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 ಆ) ಶಿರ ೀ ಕೆ.ಸಿ.ರೆಡಿಡ ರವರ ಪುತ್ಥ ಳಿಯನುು  ವಿಧಾನಸೌಧದ ಬಳಿ ಸ್ತಥ ಪನೆ ಬಗೆೆ  

  - ಶ್ರ ೀ ಎೆಂ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿ (ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ್ ಮುಖ್ಾ ಸಚೇತಕರು) 

 - ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾನಾಯಕರು) 

 

 ಇ) ಕೊಡವ ಮತ್ತು  ತ್ತಳು ಭಾಷೆಗಳ್ನುು  ಭಾರತ್ ಸಂವಿಧಾನ 29 ಮತ್ತು    

      30ರ 8ನೇ ಪರಿರ್ಚಛ ೀದಕೆಕ  ಸೇರಿಸುವ ಬಗೆೆ . 

- ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ವದ್ 

- ಶ್ರ ೀ ವಿ.ಸುನಿೀಲ್ ಕುಮಾರ್್ (ಇೆಂಧನ, ಕನೆ ಡ ಮತ್ತು  ಸಂಸಕ ೃತಿ ಇಲಾಖೆ 

ಸಚಿವರು) 

 

ಈ) ಕರ್ನಾಟಕ ಲೀಕಸೇವಾ ಆಯೀಗದ ವತಿಯಾಂದ ಉದೊಯ ೀಗ ಮತ್ತು  

ತ್ರಬೇತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಿರಿಯ ತ್ರಬೇತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದಾ ಗೆ ಆಯ್ಕಕ  ಪಟ್ ಯನುು  

ಬ್ರಡುಗಡೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಬಗೆೆ  

  - ಶ್ರ ೀ ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡ 

  - ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾನಾಯಕರು) 

  

 ಉ) ನಿಯಮಾನುಸ್ತರ ವಿದ್ದಯ ಹಾತ್ರಗೆ ತ್ಕಕ ಾಂತ್ರ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ  

                 ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆೆ . 

- ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ 

- ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾನಾಯಕರು) 

 

ಊ) ಅರಣಯ  ಪರ ದೇಶದಿಾಂದ ಒಕಕ ಲೆಬಿ್ರ ಸಿದ ಬುಡಕಟ್್ಟ  ಜರ್ನಾಂಗದವರಿಗೆ  

        ಪೂಣಾ  ಪರ ಮಾಣ ಪರಿಹಾರ ನಿೀಡದೇ ಇರುವ ಬಗೆೆ . 

- ಶ್ರ ೀ ಶೆಂತರಾಮ ಬುಡೆ  ಸಿದಿ್ಧ  

- ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಾಯಕರು) 

 

ಋ) ಕೊೀಲಾರ ಜಿಲೆಲ ಯ ಮಕಕ ಳ್ಲ್ಲಲ  ವೈರಾಣು ಜಾ ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಾಂಡಿರುವ 

ಬಗೆೆ . 

 - ಶ್ರ ೀ ಗೀವಿೆಂದ್ರಾಜು 

 - ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾನಾಯಕರು) 

 

 ಎ) ಬ್ರಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ ಯ ಇಾಂಡಿ ತಾಲ್ಲಲ ಕಿನಲ್ಲಲ  ಸ್ಮಗರ  ನಿೀರಾವರಿ  

      ಯೀಜನೆಗಳ್ ಅನುಷ್ಠಾ ನಕೆಕ  ಧರಣಿ ನಡೆಸುತಿು ರುವ ಬಗೆೆ   

- ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಎ. ತಿಪ್ಪ ೀಸ್ವಾ ಮಿ 

- ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಾಯಕರು) 
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ಏ) ಹೊಸ್ ಕೆಷ ೀತ್ರ  ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ್ ಕಛೇರಿಗೆ ಹಾಲ್ಲ ಇರುವ 

ಬೀಧಕತ್ರ ಸಿಬಿ ಾಂದಿಗಳ್ನುು  ಹುದ್ದಾ  ಸ್ಮೇತ್ 

ಸ್ಥ ಳ್ಳಾಂತ್ರ ಪರ ಕಿರ ಯ್ಕಯ ಕುರಿತ್ತ 

 - ಶ್ರ ೀ ಹಣಮಂತ ರುದ್ರ ಪಪ  ನಿರಾಣಿ 

 - ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಾಯಕರು) 

 

ಐ) ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲೆಲ ಯಾದಯ ಾಂತ್ ಕೊೀವಿಡ -19ರ ಮೂರನೇ ಅಲೆ 

ಆತಂಕದ ನಡುವೆಯು ಡೆಾಂಘಿೀ ಪರ ಕರಣ ಹೆಚುಚ ತಿು ರುವ 

ಕುರಿತ್ತ 

 - ಶ್ರ ೀ ಶಶ್ೀಲ್ ಜಿ. ನಮೊೀಶ್ 

 - ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಾಯಕರು) 

 

4. ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರ ಸ್ತು ಪ್ತಸ್ಲಪ ಟ್ ದಾ  ವಿಷಯಗಳಿಗೆ   

    ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ರ ಸ್ಚಿವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು 

 

 ಅ) ತ್ತಮಕೂರು ನಗರದ ಬ್ರ.ಹೆಚ . ರಸೆು ಯಲ್ಲಲ ರುವ ಸ್ಕಾಾರಿ ಪರ ಥಮ 

ದರ್ಜಾ ಮಹಿಳ್ಳ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ ಡವು ಬಹಳ್ ಶಿಥಿಲಾವಸೆಥ ಯಲ್ಲಲ ರುವ 

ಕುರಿತ್ತ 

  - ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಾಯಕರು)(ಉನೆ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ  

                        ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ) 

 

ಆ) ಬಾಗಲಕೊೀಟೆ ಜಿಲೆಲ ಯ ತ್ತಳ್ಸಿಗೇರಿಯಲ್ಲಲ  ವಷಾವಿಡಿೀ ತ್ಯಾರು 

ಮಾಡುವ ರಾಷ್ ರ ಧಾ ಜ ನೇಕಾರರು ಕೊೀವಿಡ -19 ಲಾಕ ಡೌನ ನಿಾಂದ ಆಥಿಾಕ 

ಸಂಕಷಾ ಕೆಕ  ಸಿಲುಕಿರುವ ಕುರಿತ್ತ 

  - ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಾಯಕರು)       

               (ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳ ಪರವಾಗಿ) 

 

ಇ) ರೌಡಿಶಿೀಟರ   ಪಟ್ ಯನುು  ಪರಮಾಶಿಾಸುವುದನುು  ಕೈಬ್ರಡುವ 

ಕುರಿತ್ತ 

  - ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಾಯಕರು)(ಗೃಹ ಸಚಿವರ  

              ಪರವಾಗಿ) 

5. ಪರ ಕಟಣೆಗಳು 

 

6. ಕಾಯಾದಶಿಾಯವರ ವರದಿ 

7. ಚುರ್ನವಣಾ ಪರ ಸ್ತು ವಗಳು 

8. ಸ್ದನ ಸ್ಮತಿಗಳ್ ಕಾಲಾವಕಾಶ ವಿಸ್ು ರಿಸುವ ಬಗೆೆ . 
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9. ಶಾಸನ ರಚನೆ 

 ವಿಧೇಯಕಗಳ ಪರ್ಯಾಲೋಚನೆ ಹಾಗೂ ಅಂಗೋಕಾರ 

ಅ) ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್್ತ ಯ ಾಂಪು (ತಿದುಾ ಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 2021 

 - ಶ್ರ ೀ ಆರ್.ಅಶೀಕ್ (ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು) 

 - ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೀಸ್ವಾ ಮಿ 

 - ಶ್ರ ೀ ಮಾನೆ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ 

 - ಶ್ರ ೀ ಎನ.ಅಪಾಪ ಜಿಗೌಡ 

  - ಶ್ರ ೀ ಯು.ಬಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್ 

  - ಶ್ರ ೀ ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡ 

  - ಶ್ರ ೀ ಪಿ.ಆರ್್. ರಮೇಶ್ 

 (ವಿಧೇಯಕ ಅಾಂಗಿೀಕರಿಸ್ಲಪ ಟ್ ತ್ತ) 

 

10. ನಿಯಮ 68ರ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ತವಾಜನಿಕ ಮಹತ್ಾ ದ ಜರೂರು ವಿಷಯದ ಮೇಲ್ಲನ 

ಚರ್ಚಾ 

ಅ) ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಮಕಕ ಳು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತಿ್ತ ರುವ  ಅತ್ಯಯ ಚಾರ 

ಪರ ಕರಣಗಳನ್ನು  ತಡೆಗಟ್ಟು ವ ನಿಟ್ಟು ನಲಿ್ಲ  ಅಗತಯ  ಕರ ಮ  ವಹಿಸುವ ಕುರಿತು. 

  - ಶ್ರ ೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಶೆಟಿಟ  

  - ಶ್ರ ೀ ಎಸ.ಆರ್.ಪಾಟಿೀಲ (ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರು) 

  - ಶ್ರ ೀ ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮಿ (ಸಣಣ  ನಿೀರಾವರಿ, ಕನೂನು, ಸಂಸದ್ಧೀಯ  

                         ವಾ ವಹಾರ ಸಚಿವರು) 

  - ಡಾ||ತೇಜಸಿಾ ನಿ ಗೌಡ 

ಆ) ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ ಯ ಚಾಮಾಂಡಿಪುರದ ರಿಾಂಗ  ರಸೆು ಯ  

ದಿರ್ನಾಂಕ:೨೪.೦೮.೨೦೨೧ ರಂದು ಯುವತಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಸ್ತಮೂಹಿಕ 

ಅತಾಯ ಚಾರದ ತ್ನಿಖೆಯಲ್ಲಲ  ಪೊಲ್ಲೀಸ್ರು  ಆರೀಪ್ತಗಳ್ನುು  ರಕಿಷ ಸುವ ಸ್ಲುವಾಗಿ 

ಸ್ರ್ೀಾಚಛ   ರ್ನಯ ಯಾಲಯದ ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳ್  ಅನಾ ಯ ಕರ ಮ ವಹಿಸ್ದಿರುವ 

ಕುರಿತ್ತ.  

  - ಶ್ರ ೀ ಎಸ.ಆರ್.ಪಾಟಿೀಲ್(ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರು) 

  - ಶ್ರ ೀಮತಿ ಎಸ.ವಿೀಣಾ ಅಚ್ಚ ಯಾ ್ 

  - ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಎ. ತಿಪ್ಪ ೀಸ್ವಾ ಮಿ 

  - ಶ್ರ ೀ ಎೆಂ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿ(ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ್ ಮುಖ್ಾ  ಸಚೇತಕರು) 

  - ಶ್ರ ೀ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮಿ (ಕನೂನು ಮತ್ತು  ಸಂಸದ್ಧೀಯ  

                        ವಾ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು) 

- ಶ್ರ ೀ ಆರ್್.ಬಿ.ತಿಮಾಾಪೂರ್್ 

- ಶ್ರ ೀ ನಸಿೀರ್್ ಅಹಾ ದ್ 

- ಶ್ರ ೀ ಯು.ಬಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್ 

- ಶ್ರ ೀ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ -193 



«¥À/22.09.2021/7 

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

 

11. ಶಾಸ್ನ ರಚನೆ 

      ವಿಧೇಯಕಗಳ್ ಪಯಾಾಲೀಚನೆ   ಹಾಗೂ ಅಾಂಗಿೀಕಾರ  

ಆ) ಕರ್ನಾಟಕ   ಸೌಹಾದಾ ಸ್ಹಕಾರಿ (ತಿದುಾ ಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 2021  

  - ಶ್ರ ೀ್ಎಸ್.ಟಿ.ಸೀಮಶೇಖ್ರ್್(ಸಹಕರ್ಸಚಿವರು) 

  - ಶ್ರ ೀ ಸಿ.ಎೆಂ.ಲೆಂಗಪಪ  

  - ಶ್ರ ೀ  ಕೆ.ಹರಿೀಶ್ ಕುಮಾರ್ 

  - ಶ್ರ ೀ  ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೀಸ್ವಾ ಮಿ 

  -  ಶ್ರ ೀ ಯು.ಬಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್ 

  - ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ 

  - ಶ್ರ ೀ ಎನ್.ಅಪಾಪ ಜಿಗೌಡ 

  - ಶ್ರ ೀ ಎಸ.ಆರ್್. ಪಾಟಿೀಲ್ (ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರು) 

  - ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೀಜೇಗೌಡ 

  - ಶ್ರ ೀ ಅ. ದೇವೇಗೌಡ 

  - ಶ್ರ ೀ ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡ   

  - ಶ್ರ ೀ ಎಸ.ರವಿ 

  - ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟಿೀಲ್ ಇಟಗಿ 

 

(ವಿಧೇಯಕ ಅಾಂಗಿೀಕರಿಸ್ಲಪ ಟ್ ತ್ತ) 

 

12. ಕಾಯಾದಶಿಾಯವರ ವರದಿ 

 

13. ವಿಧೇಯಕಗಳ್ನುು  ತ್ರಾತ್ತರಿಯಲ್ಲಲ  ತ್ರುತಿು ರುವುದಕೆಕ  ಹಾಗೂ 

ಕಾಯಾಕಲಾಪಗಳ್ ಪಟ್ ಯಲ್ಲಲ  ನಮೂದಿಸ್ದಿರುವುದಕೆಕ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ 

ಸ್ದಸ್ಯ ರುಗಳಿಾಂದ ವಿರೀಧ.  

 - ಶ್ರ ೀ ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡ 

 - ಶ್ರ ೀ ಎೆಂ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿ (ವಿರೀಧಪಕ್ಷದ್ ಮುಖ್ಾ  ಸಚೇತಕರು) 

 - ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಾಯಕರು) 

 - ಡಾ||  ಸಿ.ಎನ್.ಅಶಾ ಥ  ನಾರಾಯಣ(ಉನೆ ತ  ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು) 

 - ಶ್ರ ೀ ಪುಟಟ ಣಣ  

 - ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ವದ್ 

 - ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಆರ್್.ಪಾಟಿೀಲ್(ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರು) 

 - ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ 

 - ಶ್ರ ೀ ಆರ್್.ಅಶೀಕ್(ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು) 

 - ಶ್ರ ೀ ಪಿ.ಆರ್್.ರಮೇಶ್ 
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 - ಶ್ರ ೀ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮಿ(ಕನೂನು, ಸಂಸದ್ಧೀಯ ವಾ ವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು  ಶಸನ  

                                                  ರಚ್ನೆ ಹಾಗೂ ಸಣಣ  ನಿೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು) 

  

 

14. ಶಾಸ್ನ ರಚನೆ 

      ವಿಧೇಯಕಗಳ್ ಪಯಾಾಲೀಚನೆ   ಹಾಗೂ ಅಾಂಗಿೀಕಾರ 

   

ಇ) ಚಾಣಕಯ   ವಿಶಾ ವಿದ್ದಯ ಲಯ  ವಿಧೇಯಕ,  2021 

- ಡಾ: ಅಶಾ ಥ್ ನಾರಾಯಣ ಸಿ.ಎನ್.(ಉನೆ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತರ ಜಾಾ ನ 

ಮತ್ತು  ಜೈವಿಕ ತಂತರ ಜಾಾ ನ ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತರ ಜಾಾ ನ, 

ಕೌಶಲಾಾ ಭಿವೃದಿ್ಧ  ಸಚಿವರು) 

- ಶ್ರ ೀ ಎೆಂ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿ(ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ್ ಮುಖ್ಾ  ಸಚೇತಕರು) 

- ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಆರ್್.ಪಾಟಿೀಲ್(ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರು) 

- ಶ್ರ ೀ ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮಿ (ಸಣಣ  ನಿೀರಾವರಿ, ಕನೂನು, ಸಂಸದ್ಧೀಯ 

ವಾ ವಹಾರ ಸಚಿವರು) 

- ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ವದ್ 

- ಶ್ರ ೀ ಸಿ.ಪಿ.ಯೀಗೇಶಾ ರ್್ 

- ಶ್ರ ೀ ಎಸ.ಎಲ.ಭೀಜೇಗೌಡ 

- ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ 

-  ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ವಿಿ . ಸಂಕನೂರ 

- ಶ್ರ ೀ ಪಿ.ಆರ್್.ರಮೇಶ್ 

(ವಿಧೇಯಕ ಅಾಂಗಿೀಕರಿಸ್ಲಪ ಟ್ ತ್ತ) 

<><><> 
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(870) 22.09.2021,10.50, ಟಿಸಿಹೆಚ-ಎಕೆ                      

 

 

 

 

 

 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು  
 

ಬುಧವಾರ, 22ನೇ ಸೆಪ್್ ಾಂಬರ  2021 

 

ಸದನವು ಬೆಾಂಗಳೂರಿನ ವಿಧಾನಸೌಧ ದಲ್ಲಲ ರುವ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿ್ತನ ಸಭಾಂಗಣದಲಿ್ಲ  

ಪೂವಾಾಹ್ನ  10 ಗಂಟೆ 52 ನಿಮಿಷಕೆ್ಕ  ಸಮಾವೇಶಗಾಂಡಿತು. 

 

ಉಪ ಸಭಪತ್ತ (ಶ್ರ ೀ ಪ್ರರ ಣೇಶ .ಎಾಂ.ಕೆ) ಯವರು 

ಪೀಠದಲಿ್ಲ  ಉಪಸಿ್ಥ ತರಾದರು 
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1. ದಿರ್ನಾಂಕ 21.9.2021ರಂದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚನೆಯಡಿ ಪರ ಸ್ತು ಪವಾದ 

ಮೈಸೂರು ಅಭಿವೃದಿಿ  ಪ್ರರ ಧಿಕಾರವು ಬಡಾವಣೆ ರಚಿಸುವಾಗ ಭೂಸ್ತಾ ಧಿೀನ 

ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ದೇ ಇರುವ ಪರ ದೇಶವನುು  ಬಳ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಾಂಡು 

ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ್ನುು  ಉಲಲ ಾಂಘಿಸಿರುವ ವಿಷಯದ ಕುರಿತ್ತ ಮಾಂದುವರೆದ 

ಧರಣಿ ಮತ್ತು  ಚರ್ಚಾ 

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲಲ  ರ್ಜಡಿ(ಎಸ ) ಪಕ್ಷದ ಮಾನಯ  ಕೆ.ಟ.ಶಿರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರವರನುು  

ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದ ಸ್ದಸ್ಯ ರೆಲಲ ರೂ ಸ್ದನದ ಬಾವಿಯಲ್ಲಲ  ಬಂದು ನಿಾಂತಿದಾ ರು) 

 

ಶಿರ ೀ ಕೆ.ಟ.ಶಿರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ (ಪದವಿೀಧರರ ಕೆಷ ೀತ್ರ ):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ. .  . 

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರವರೇ, ಒೆಂದು ನಿಮಿಷ. ಈಗ 

ಸದ್ನದ್ ಬಾವಿಯಲೆರತಕಕ ೆಂಥ ಎಲೆಾ  ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರುಗಳು ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ  ತಮಾ  

ಚೇರ್್ಗಳಿಗೆ ಹೀಗಿ ಕುಳಿತ್ತಕಳಳ ಬೇಕು ಎೆಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕಳುಳ ತ್ು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೀ ಕೆ.ಟ.ಶಿರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ (ಪದವಿೀಧರರ ಕೆಷ ೀತ್ರ ):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ನಮಾ  ಹಿರಿಯ ಸದ್ಸಾ ರಾದ್ ಮಾನಾ  ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರವರು ಮೈಸೂರು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  

ಪಾರ ಧಿಕರದ್ವರು ರೈತರ ಅನುಮತಿ ಇಲೆದೇ ಬಳಸಿಕೆಂಡಿರತಕಕ ೆಂಥ ಜಮಿೀನಿನ ಬಗೆಗೆ 

ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಕ ಲೆ  ಎನೆ ತಕಕ ೆಂಥ ವಿಚಾರದ್ಲೆ  ಕಳೆದ್ ಸುಮಾರು 15 -20 

ವಷಮಗಳಿೆಂದ್ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಕ ಲೆ . ಆ ಪರಿಹಾರವನೆು  ಕಡಿಸುವ ಬಗೆೆ  ದ್ಯಮಾಡಿ 

ಮಾನಾ  ಸಚಿವರಿೆಂದ್ ನಿದ್ಧಮಷಟ ವಾದ್ ಉತು ರವನೆು  ಕಡಿಸಬೇಕು.  ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ಈ 

ಅಧಿವೇಶನ ಮುಗಿದ್ ತಕ್ಷಣವೇ ನಾನು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬರುತ್ು ೀನೆ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಿಾರೆ.  ಅವರು 

ಅಲೆಗೆ ಬಂದು ಒೆಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಆ ಸಮಸೆಾ ಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಡಿಸಬೇಕೆೆಂದು ತಮಾ  

ಮೂಲಕ ಆಗರ ಹಿಸುತಿು ದಿ್ ೀನೆ. ನಮಗೆ ಸದ್ನದ್ ಬಾವಿಯಲೆ  ನಿಲೆ್ಲವುದ್ಕೆಕ  ಮನಸಿಿ ಲೆ . ಆದ್ರೆ 

ನಾವು ರೈತರ ಹಿತ ಕಯಬೇಕಲೆವೇ? ಮೈಸೂರು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಪಾರ ಧಿಕರದ್ಲೆ  ಈ ರಿೀತಿಯ 

ನೂರಾರು ಪರ ಕರಣಗಳಿವ.  ಆದಿ್ ರಿೆಂದ್ ದ್ಯಮಾಡಿ ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ಒೆಂದು ಸಪ ಷಟ ವಾದ್, 

ನಿದ್ಧಮಷಟ ವಾದ್ ಉತು ರವನೆು  ಕಡಬೇಕೆೆಂದು ನಾನು ತಮಾ  ಮೂಲಕ ಸಕಮರಕೆಕ  ಮನವಿ 

ಮಾಡಿಕಳುಳ ತಿು ದಿ್ ೀನೆ. 

ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ (ಸ್ಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ತಮಾ  ಆಶಯದಂತ್ ಸದ್ನದ್ ಕಯಮಕಲಾಪಗಳು ವಾ ವಸಿಿ ತವಾಗಿ 

ನಡೆಯಬೇಕು ಎನೆು ವುದು ನಮ್ಮಾ ಲೆರ ಆಲೀಚ್ನೆಯಾಗಿದ್. ಆ ಕರಣಕಕ ಗಿ ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ಧ  

ಸಚಿವರು ಉತು ರ ಕಡುತಾು ರೆ. 
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 ಶಿರ ೀ ಬ್ರ.ಎ.ಬಸ್ವರಾಜ (ನಗರಾಭಿವೃದಿಿ  ಸ್ಚಿವರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರವರು ಈ ವಿಷಯವನೆು  ಎತಿು ದಿಾರೆ. ನಿನೆೆ  ದ್ಧವಸ 

ನಾವು ಸಮಪಮಕವಾದ್ ಉತು ರವನೆು  ಕಟಿಟ ದಿ್ವು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಎಲೆೀ ಒೆಂದು 

ಕಡೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿಲೆ  ಎನೆು ವ ರಿೀತಿಯಲೆ  ಹೇಳಿದಿಾರೆ.  ಹಾಗಾಗಿ, ಅಧಿವೇಶನ ಮುಗಿದ್ 

ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಮೈಸೂರು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಪಾರ ಧಿಕರದ್ ಸಭೆ ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸಿ ಆ ಸಭೆಯಲೆ  

ಕನೂನಿಗೆ ಅನುಸ್ವರವಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರಿೀತಿ ಅನಾಾ ಯವಾಗದ್ ರಿೀತಿಯಲೆ  ಏನು 

ಕರ ಮ ವಹಿಸಬೇಕೀ ಆ ರಿೀತಿಯಲೆ  ನಾವು ಕರ ಮವಹಿಸುವುದ್ಕೆಕ  ಬದಿ್ವಾಗಿದಿ್ ೀವ 

ಎನೆುವಂಥ ಮಾತನೆು  ಈ ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ  ಹೇಳುವುದ್ಕೆಕ  ಬಯಸುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.  

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರುಗಳೆಲೆಾ  ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ  ತಮಾ  ಸಿ್ವನಕೆಕ  

ಹೀಗಬೇಕು. 

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲಲ  ರ್ಜಡಿ(ಎಸ ) ಪಕ್ಷದ ಎಲಾಲ  ಮಾನಯ  ಸ್ದಸ್ಯ ರುಗಳು ಸ್ದನದ 

ಬಾವಿಯಾಂದ ತ್ಮಮ  ಸ್ತಥ ನಕೆಕ  ತ್ರರಳಿದರು) 
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2. ಪರ ಶ್ು ೀತ್ು ರಗಳು 

ಅ) ಚುಕೆಕ  ಗುರುತಿನ ಪರ ಶ್ನು ಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ನಿೀಡಲಾದ ಉತ್ು ರಗಳು 

ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖೆಯ .1283 

(ಉತ್ು ರ ಲಗತಿು ಸಿದ್ದ) 

 

ಶಿರ ೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ನಟ್ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾನು ಕೇಳಿದಿ್  ಪರ ಶೆೆ ಗೆ ಮಾನಾ  

ಸಚಿವರು ರಾಜಾ ದ್ ಎಲೆಾ  ಜಿಲೆ್ಲ ಗಳ ಪೈಕ್ಕ, ಕಡಗು ಜಿಲೆ್ಲಯಲೆ  ಸ್ವಾ ತಂತರ ಾ ಕೂಕ   ಮುನೆ  

ಗುತಿು ಗೆ ಆಧಾರದ್ಲೆ  ನಿೀಡಲಾಗಿದಿ್  ಜಮಿೀನಿನ ಗುತಿು ಗೆ ಅವಧಿ ಮುಕು ಯಗೆಂಡ 

ಜಮಿೀನುಗಳನೆು   ಸಕಮರದ್ ವಶಕೆಕ  ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತು ದ್ ಎೆಂದು ಉತು ರ ಕಟಿಟ ದಿಾರೆ.   

ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಮಿಷನರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಭೂಮಿಯನೆು  ಬಿರ ಟಿೀಷರ ಕಲದ್ಲೆ  ಕಟಿಟ ರುತಾು ರೆ.  

ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಸಕಮರ ಯಾವ ಉದಿ್ ೀಶಕೆಕ  ಲೀಜ್ಗೆ ಕಟಿಟ ದಿ್ರೀ, ಆ ಉದಿ್ ೀಶಕೆಕ  

ಭೂಮಿಯನೆು  ಬಳಸಿಕಳುಳ ತಿು ಲೆ .  ಆ ಜಾಗದ್ಲೆ  ಕಮರ್ಷಮಯಲ್ ಬಿಲಡ ೆಂಗ್ಗಳನೆಲೆಾ  

ಕಟಿಟ ಕೆಂಡು ದುಡುಡ  ಮಾಡುವಂಥ ದಂಧೆಗೆ ಇಳಿದ್ಧರುವ ಅನೇಕ ಪರ ಕರಣಗಳಿವ.  

ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ಹೃದ್ಯ ಭಾಗದ್ಲೆ  ಯುನಿಟಿ ಬಿಲಡ ೆಂಗ್ ಇದ್. ಅಲೆ  ಸುಮಾರು 

8 ರಿೆಂದ್ 10 ಎಕರೆ ಜಮಿೀನನೆು  ಬಿಟ್ಟಟ ಕಟಿಟ ದಿಾ ರೆ.  ಅವರು ಆ ಜಾಗದ್ಲೆ  ಕೆಂಪೆ್ ಕಿ್ ಕಟಿಟ  

ಬಾಡಿಗೆಯನೆು  ಪಡೆಯುತಿು ದಿಾರೆ. ಈ ರಿೀತಿ ನಮಾ  ರಾಜಾಾ ದ್ಾ ೆಂತ ಆಗುತಿು ದ್.  ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ 

ಸಕಮರದ್ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿ ಇಲೆ . ಸಕಮರದ್ ಅನೇಕ ಇಲಾಖೆಗಳು ಬಾಡಿಗೆ 

ಕಟಟ ಡಗಳಲೆ  ನಡೆಯುತಿು ವ. ಹಿೀಗಿರುವಾಗ  ಯಾವ ಆಧಾರದ್ ಮೇಲ್ಲ lease ಗೆ ನಿೀಡಲಾಗಿದ್, 

ಇದ್ನೆೆ ಲೆಾ  ಗುತಿಮಸಿ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಸಕಮರ ಯಾವ ರಿೀತಿ ಕರ ಮಕೈಗಳುಳ ತು ದ್ ಎನೆು ವುದು 

ಮೊದ್ಲನೆಯ ಉಪ ಪರ ಶೆೆ . ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಬ್ಳಗಾವಿ ಜಿಲೆ್ಲಯ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೆ್ಲಕ್ಕನ 

ಖಾನಾಪುರ ಗಾರ ಮದ್ ವಾ ವಸಿ್ವಪಕರು, ಕ್ಕರ ೀಡಾ ಮಂಡಳ ಇವರಿಗೆ ದ್ಧನಾೆಂಕ 28.10.1933 

ರಂದು 50 ವಷಮಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಭೂಮಿಯನೆು  ಗುತಿು ಗೆ ನಿೀಡಲಾಗಿದ್ ಎೆಂದು ಉಲೆ್ಲೀಖ್ 

ಮಾಡಿದಿಾರೆ.  ಇದ್ರ lease ಅವಧಿ ಮುಗಿದು ಸುಮಾರು 38 ವಷಮಗಳಾಗಿದ್. ಆದ್ರೆ ಪರ ಕರಣ 

ಇನೊ  ನಾಾ ಯಾಲಯದ್ಲೆ  ಬಾಕ್ಕ ಇರುತು ದ್ೆಂದು ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ 

ಕರಣಕಕ ಗಿ ಬಾಕ್ಕ ಇದ್. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಬ್ಳಗಾವಿ ಜಿಲೆ್ಲಯ ಗೀಕಕ್ ತಾಲೆ್ಲಕ್ಕನ 

ಕಣ್ಣಣ ರು ಗಾರ ಮದ್ಲೆ್ಲ  ಕೂಡ 50 ವಷಮದ್ ಅವಧಿಗೆ ಗುತಿು ಗೆಯನೆು  

ಮುೆಂದುವರಿಸಲಾಗಿದ್ ಎೆಂದು ಉತು ರ ಕಟಿಟ ದಿಾರೆ. ಇದ್ನೆು  ಮುೆಂದುವರೆಸಲ್ಲ ಸಕಮರ 

ಏನಾದ್ರೂ ನಿೀತಿಯನೆು  ರೂಪಿಸಿದ್ಯೇ? ಈ ಒೆಂದು ಗುತಿು ಗೆ ಅವಧಿ ನವಿೀಕರಣಕೆಕ  ಮುಕ್ಕು  

ಇಲೆವೇ? ಈ ಪರ ಶೆೆಯನೆು  ನಾನು ಮಾನಾ  ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕೇಳಬಯಸುತ್ು ೀನೆ.  
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ಶಿರ ೀ ಆರ.ಅಶ್ೀಕ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಭಾರತಿ ಶೆಟಿಟ ಯವರು 

ಹಿೆಂದ್ ಬಿರ ಟಿಷರು ಇದಿಾ ಗ ಕಟಟ ೆಂಥ ಜಮಿೀನುಗಳೇನಿವ, ಅದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ, 

ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದಿ್ ೀಶಗಳಿಗೆ ಕಟಿಟ ರತಕಕ ೆಂಥ  ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟರ ಸಟ ್, 

ಲಯನಿ್ ಕೆಬ್ ಮತ್ತು  ರೀಟರಿ ಕೆಬ್್ಗಳಿಗೆ, ಈ ರಿೀತಿಯದಿ್ ಕೆಕ ಲೆಾ  ಕಟಿಟ ದಿಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ 

ಜಿಲೆ್ಲ ಗಳಲೆ  ಕಟಿಟ ರುವಂಥದಿ್ ನೆೆ ಲೆಾ  ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ವಾಪಸಿು  ಪಡೆದ್ಧದಿ್ ೀವ.  ಕೆಲವು 

ಜಿಲೆ್ಲ ಗಳಲೆ  ಇಲೆವೇ ಇಲೆ . ಇರತಕಕ ೆಂಥವನೆೆ ಲೆಾ  ವಾಪಸಿು  ಪಡೆದುಕೆಂಡಿದಿ್ ೀವ. ಇನೊ  

ಕೆಲವು  ಕಡೆ lease ಅವಧಿ ಮುಗಿದ್ಧದಿು , ನಾವು ರಿನಿೀವಲ್ ಮಾಡದ್ಧದಿ್  ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ  

ಅವರು ಕೀರ್್ಮಗಳಿಗೂ ಹೀಗಿರುವಂಥ ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವ. ಆ ದೃರ್ಷಟ ಯಿೆಂದ್ 

ಈಗಾಗಲೇ ಯಾವಾಾ ವುದು lease ಅವಧಿ ಮುಗಿದ್ಧದ್ಯೀ ಅವನೆೆ ಲೆಾ  ಆಯಾಯ 

ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆದಿ್ ೆಂಥ ಸಕಮರಗಳು ತಿೀಮಾಮನ ತ್ಗೆದುಕೆಂಡು ಆ lease ನೆು  

ಮುೆಂದುವರೆಸಿದಿಾರೆ.  ಆ lease ನೆು  ಏಕೆ ಮುೆಂದುವರೆಸಿದ್ರೆೆಂಬುದು ಆ ಸಕಮರಕೆಕ  

ಸಂಬಂಧಪಟಿಟ ರುತು ದ್.  ಆಗ ತಿೀಮಾಮನಗಳೆಲೆಾ  ಆಗಿದ್. ಮಾನಾ  ಭಾರತಿ ಶೆಟಿಟ ಯವರು 

ತ್ತೆಂಬಾ ಒಳೆಳ ಯ ಪರ ಶೆೆಯನೆು  ಕೇಳಿದಿಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗೀಕಕ್ ಫಾಲಿ್ ಮಿಲಿ್ರವರಿಗೆ 

90 ವಷಮಗಳ  ಅವಧಿಗೆ lease ನಿೀಡಲಾಗಿತ್ತು . ಮತ್ು  ಅದ್ನೆು  50 ವಷಮಗಳ ಅವಧಿಗೆ 

ಮುೆಂದುವರೆಸಲಾಗಿದ್.  ಇದ್ನೆು  ಮತ್ು  ಮುೆಂದುವರೆಸಬೇಕಗುತು ದ್.  ಅೆಂದ್ರೆ ಇವು ನಮಾ  

ಕೈಗೆ ಸಿಗುವುದೇ ಇಲೆ . ನಾವು ಒೆಂದು ಬಾರಿ ಯಾವುದೀ ಒೆಂದು ಸಂಸಿೆ ಗೆ lease ಗೆ 

ಕಟಟ ನಂತರ ಅವರು ಸಕಮರಕೆಕ  ವಾಪಸ್ ಕಡುವುದೇ ಇಲೆ . ಮಾನಾ  ಹರಿ 

ಪರ ಸ್ವದ್ರವರಿಗೆ ಗತಿು ದ್. ನಾವು ಅದ್ನೆು  ವಾಪಸಿು  ತ್ಗೆದುಕಳುಳ ವುದ್ಕೆಕ  ಆಗುವುದೇ ಇಲೆ . 

ಕಲ ಕಲಕೆಕ  ಆಯಾಯ ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ  ಇದಿ್ ೆಂಥ ಸಕಮರಗಳು ಅದ್ನೆು  ಮುೆಂದುವರೆಸಿವ. 

ಅದ್ಕಕ ೀಸಕ ರವಾಗಿ ನಾನು ಕಂದಾಯ ಸಚಿವನಾದ್ ನಂತರ ನಾವು ಒೆಂದು ಕನೂನನೆು  

ತಂದ್ಧದಿ್ ಕೆಕ  ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ ಮಾನಾ   ಶಸಕರೆಲೆರೂ  ಅನುಮೊೀದ್ಧಸಿದಿಾರೆ. ಈಗ 

ಯಾಯಾಮರು ಆ ರಿೀತಿ lease ಗೆ ಜಮಿೀನನೆು  ತ್ಗೆದುಕೆಂಡಿದಿಾರ ಅವರಿಗೆ ನಾವು 

ಸಕಮರದ್ Guidance Value ಏನಿದ್, ಅಷ್ಟಟ  ಕಟಟ ರೆ, ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕಡುವುದ್ಕೆಕ  

ವಾ ವಸಿೆ  ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ.  ಮತ್ು  ಬೇರೆ ಉದಿ್ ೀಶಕೆಕ  ಏನಾದ್ರೂ ಬದ್ಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದ್ರೆ 

Guidance Value ನ double ದುಡುಡ  ಕಡಬೇಕಗುತು ದ್. ಆ Guidance Value ನ 

ಎರಡರಷ್ಟಟ  ದುಡುಡ  ಕಟಟ ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಜಮಿೀನನೆು  ಕಡುತ್ು ೀವ. ಈಗ ಆ ಜಮಿೀನು 

ಸಕಮರದ್ ವಶಕೆಕ  ಬರುವುದೇ ಇಲೆ . 90 ವಷಮವಾಗಿದ್, ಮತ್ು  50 ವಷಮಕೆಕ  

ಮುೆಂದುವರೆಸಲಾಗಿದ್. 90+50 ಒಟ್ಟಟ  140 ವಷಮ lease ಗೆ ಕಟಟ ೆಂತ್ ಆಯಿತ್ತ. ಹಿೀಗೆ 
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continuation ಆಗುತಿು ರುತು ದ್. ಈ ರಿೀತಿಯಾದ್ರೆ ಸಕಮರ ವಾಪಸಿು  ಪಡೆಯುವುದು 

ಯಾವಾಗ? ಅೆಂದ್ರೆ ಸುಮಾ ನೆ ಸಕಮರದ್ ಜಮಿೀನು ಎೆಂದು ಇರುತು ದ್ಯೇ ಹರತ್ತ, ಅದು 

ನಮಾ  ಕೈಗೆ ಸಿಗುವುದೇ ಇಲೆ . ನಾವು ಒೆಂದು ಬಾರಿ lease ಕಟಟ ನಂತರ ಮುಗಿಯಿತ್ತ.  

ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲೆರುವ ಕೆಲವು property ಗಳ ಬ್ಲ್ಲ ಸುಮಾರು ರೂ. 50 

ಕೀಟಿಗಳಾಗುತು ದ್. ಸಕಮರ lease ಗೆ ಕಟಿಟ ದ್. ಅದ್ರಿೆಂದ್ ಸಕಮರಕೆಕ  ಐವತ್ತು  ಸ್ವವಿರ 

ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆದಾಯ ಕೂಡ ಬರುವುದ್ಧಲೆ . ಐದು ಸ್ವವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ 

ಬರುವುದ್ಧಲೆ . ಕೆಲವು ಕಡೆ ರೂ.1ಗಳು, ರೂ.2ಗಳು ಮತ್ತು  ರೂ.10 ಗಳಿಗೆಲೆಾ  lease ಗೆ 

ಕಟಿಟ ದಿಾರೆ.  ಏನೀ ಕಣ್ಣಣ ರೆಸುವುದ್ಕೆಕ  ಸಕಮರದ್ ಜಮಿೀನು ಎೆಂದು ಇರುತು ದ್ ಅಷ್ಟಟ . 

ನಾವು lease ಗೆ ಕಟಿಟ ದಿ್ ೀವ, ನಮಾ ದೇ ಆಸಿು . ಆದ್ರೆ lease ಗೆ ಕಟಿಟ ರತಕಕ ೆಂಥ ಜಮಿೀನುಗಳು 

ವಾಪಸಿು  ಬರುವುದೇ ಇಲೆ .  ಆ ರಿೀತಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಾಪಸಿು  ಬಂದ್ಧದಿ್ ರೆ ತೀರಿಸಿ. 

ಶೇ.1ರಷ್ಟಟ  ಜಮಿೀನು ಕೂಡ ಬರುವುದ್ಧಲೆ .  ಆದಿ್ ರಿೆಂದ್ ನಾವು ಇದ್ಕೆಕ  ಒೆಂದು ಕಯಿ್ದಯನೆು  

ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ. ಈ ಹಿೆಂದ್ ಏನೂ ನಿಬಂಧನೆ ಇರಲಲೆ . ಇನೆು  ಮುೆಂದ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ lease 

ಗೆ ಕಟಟ ರೂ ಕೂಡ ಪರ ತಿ ವಷಮ ಮಾರುಕಟ್ಟಟ  ಮೌಲಾ  ಏನಿದ್ ಅದ್ಕೆಕ  ಶೇ.2.5ನೆು  

ಕಡಬೇಕಗುತು ದ್.  ಆ ಕಂಡಿೀಷನ್ ಮೇಲ್ಲಯೇ ಈಗ lease ಕಡತಕಕ ೆಂಥ ವಾ ವಸಿೆಯನೆು  

ನಾವು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ಧದಿ್ ೀವ. ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರಾದ್ ಶ್ರ ೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಶೆಟಿಟ ಯವರು ಹೇಳಿದಂತ್, 

ಆ ರಿೀತಿ ಯಾವುದಾರೂ ಬಿಟ್ಟಟ  ಹೀಗಿದಿ್ ರೆ, ಅದ್ನೊ  ಕೂಡ ಹುಡುಕ್ಕಸುತ್ು ೀವ. ಈಗಾಗಲೇ 

ಸಕಮರಗಳು ಯಾರಿಗೆ lease ಗೆ ಕಟಿಟ ದಿಾರೀ ಅವರಿಗೆ ಕಡತಕಕ ೆಂಥ ಒೆಂದು ಹಸ 

ಕಯಿ್ದಯನೆು  ತಂದ್ಧರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಇನೆು  ಮುೆಂದ್ ಸಕಮರದ್ ಜಮಿೀನನೆು  lease ಗೆ 

ಕಡುವಂಥ ಪದಿ್ ತಿ ಕೂಡ ಕಡಿಮ್ಮಯಾಗುತು ದ್.  

(ಮಾಂದು...) 

(871)22.9.2021/11.00/ಎಾಂ.ಎಾಂ-ಎ.ಕೆ 

(ಉಪಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿ ತಿ) 

ಶಿರ ೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ನಟ್ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಹಿೆಂದ್ ಬಿರ ಟಿಷರು ಅವರ 

ಅನುಕೂಲಕಕ ಗಿ ಕಟಟ ರು.  ಇವತ್ತು  ನಾವು ದಾಸಾ ದ್ಧೆಂದ್ ಮುಕು ರಾಗಿದಿ್ ೀವ.  ನನೆ  ಬಹಳ 

ದಡಡ  ಕಳಜಿಯೇನೆೆಂದ್ರೆ, ಅವರು ಕಟಿಟ ದಿು  ಆಸಪ ತ್ರ ಗೆ, ಆಶರ ಮಕೆಕ  ಅಥವಾ 

ವಿದಾಾ ಸಂಸಿೆ ಗೆ ಇರಬಹುದು  ಇದ್ಲೆಾ  ಸ್ವವಮಜನಿಕ ಉಪಯೀಗಕೆಕ  ಹೀಗುತು ದ್.  ಆದ್ರೆ 

ಅದ್ರಲೆ  ಕಟಟ ಡ ಕಟಿಟ , ಅದ್ನೆು  ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕಟ್ಟಟ  ಅದ್ರಲೆ  ಆದಾಯ ತ್ಗೆದುಕೆಂಡು 
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ಇನಿ್ಟಿಟ್ಯಾ ರ್್ ಹೆಸರಿನಲೆ  ದಡಡ  ದಡಡ  ಕಟಟ ಡಗಳನೆು  ಕಟಿಟ  ಯಾವಾಾ ವುದೀ 

ಕೀಸುಮಗಳನೆು  ಎಳೆದುಕೆಂಡು ಬಂದು ಅದ್ರಲೆ  ಹಣ ಮಾಡುವಂತಹ ದಂಧೆಯನೆು  

ನಿಲೆಸುವುದ್ಕೆಕ  ಸಕಮರ ಮುತ್ತವಜಿಮ ವಹಿಸಬೇಕೆೆಂದು ತಮಾ  ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕಳುಳ ತ್ು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೀ ಆರ. ಅಶ್ೀಕ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರು ಕೇಳಿರುವುದು 

ನಾಾ ಯ ಸಮಾ ತವಾಗಿದ್.  ಜಮಿೀನುಗಳನೆು  ಯಾವ ಉದಿ್ ೀಶಕೆಕ  ಕಟಿಟ ದಿಾರೆಯೀ ಅದೇ 

ಉದಿ್ ೀಶಕೆಕ  ಉಪಯೀಗ ಮಾಡಬೇಕು.  ಆ ಉದಿ್ ೀಶ ಬಿಟ್ಟಟ  ಬೇರೆ ಉದಿ್ ೀಶಗಳಿಗೆ ಉಪಯೀಗ 

ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ನೆು  ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುವ ಅಧಿಕರ ಸಕಮರಕ್ಕಕ ದ್.  ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲೆ  ಈ ರಿೀತಿ 

ಲೀಸ್ಗೆ ಕಟಿಟ ರುವ ಯಾವಾಾ ವ ಜಮಿೀನುಗಳಿವ ಅದ್ನೆು  ಬಿಟ್ಟಟ  ಬೇರೆ ಉದಿ್ ೀಶಕೆಕ  

ವಾಣಿಜಾ ಕೆಕ  ಉಪಯೀಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರಿಗೆ ನೀಟಿಸ್ ಕಟ್ಟಟ  ಅದ್ನೆು  

ಸಕಮರದ್ ಸುಪದ್ಧಮಗೆ ತ್ಗೆದುಕಳುಳ ವ ಪರ ಯತೆ  ಮಾಡುತ್ು ೀವ.  ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರಾದ್ 

ಭೀಜೇಗೌಡರು ವಕ್ಕೀಲರು, ಅವರೇ ನೀಟಿಸ್ ಕಡದೇ ತ್ಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕೆೆಂದು 

ಹೇಳಿದಿಾರೆ.  ಒೆಂದು ಪ್ಟ್ರ ೀಲ್ ಬಂಕ್ನೆು  ತ್ಗೆದುಕೆಂಡಿದಿ್ ೀವ ಆಗಲೇ ಅದ್ಕೆಕ  

ಕೀರ್್ಮನಲೆ  ಸೆಟ ೀ ಆಗಿದ್.  

ಉಪಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಭೀಜೇಗೌಡರು ಎಲೆಾ  ವಿಚಾರಗಳಲೆ್ಲ  

ಇರುತಾು ರೆ.  
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ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖೆಯ : 1259 

(ಉತ್ು ರವನುು  ಲಗತಿು ಸಿದ್ದ) 

ಶಿರ ೀ ಆರ. ಧಮಾಸೇನ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾನು ರಾಜಾ ದ್ಲೆ  ರಾರ್ಷಟ ರೀಯ 

ಹೆದಿಾರಿಗಳು ಎರ್ಷಟ ವ ಮತ್ತು  ಎಲೆ್ಲಲೆವ ಎೆಂಬು ಪರ ಶೆೆ  ಕೇಳಿದಿ್  ಅದ್ಕೆಕ  ಉತು ರ ಕಟಿಟ ದಿಾರೆ.   

ರಾಜಾ ದ್ ವಿಸಿು ೀಣಮ 1,91,791 ಚ್ದ್ರ ಕ್ಕಲೀ ಮಿೀಟರ್್ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಿಾರೆ.  ಆದ್ರೆ ನಮಾ  

ರಾಜಾ ದ್ಲೆ  ಕೇವಲ 7652 ಕ್ಕ.ಮಿೀ ಮಾತರ  ರಾರ್ಷಟ ರೀಯ ಹೆದಿಾರಿ ಇದ್ಯ್ದೆಂದು ಉತು ರ 

ಕಟಿಟ ದಿಾರೆ.  ಮೊದ್ಲನೆಯದಾಗಿ ಮಾನಾ  ಮಂತಿರ ಗಳಲೆ  ಕೇಳುವುದೇನೆೆಂದ್ರೆ, ಸುಮಾರು 02 

ಲಕ್ಷ ಕ್ಕ.ಮಿೀ. ವಿಸಿು ೀಣಮ ಇರುವ ರಾಜಾ ಕೆಕ  ಇದು ತ್ತೆಂಬಾ ಕಡಿಮ್ಮಯಾಗಲಲೆವೇ? ದ್ಯಮಾಡಿ 

ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ತಾವು ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಕಮರದಡನೆ ಮಾತನಾಡಿ ಅದ್ಕೆಕ  ವಾ ವಸಿೆ  ಮಾಡುತಿು ೀರಾ 

ಎನೆು ವ ಪರ ಶೆೆ  ನನೆ ದು.  1999ನೇ ಇಸವಿಯಲೆ  ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಿೆಂದ್ ಕನಕಪುರ, ಕಳೆಳ ೀಗಾಲ 

ಮತ್ತು  ಚಾಮರಾಜನಗರದ್ಲೆ  ತಾವು ಒೆಂದು ರಾರ್ಷಟ ರೀಯ ಹೆದಿಾರಿಯನೆು  ಘೀಷನೆ 

ಮಾಡಿದಿ್ಧ ೀರಿ. ಅದು ಇವತಿು ನವರೆಗೂ ರಾರ್ಷಟ ರೀಯ ಹೆದಿಾರಿಯ ರಿೀತಿ ಇಲೆವೇ ಇಲೆ .  ನಾವು 

ಕನಕಪುರಕೆಕ  ಹೀಗಬೇಕದ್ರೆ, 60-70 ಕ್ಕ.ಮಿೀ.ಗೆ ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆಯಿೆಂದ್ 

ಮೂರುಗಂಟ್ಟಗಳ ಸಮಯ ಬೇಕಗುತು ದ್.  ಅದ್ನೆು  ರಾರ್ಷಟ ರೀಯ ಹೆದಿಾರಿ ಎೆಂದು 

ಹೇಳುತಿು ೀರಿ ಆದ್ರೆ ಅದ್ಕೆಕ  ಯಾವುದೇ ಬಾಾ ರಿಕೇಡ್ಗಳಿಲೆ .  ಎಲೆಾ  ಮುಕು ವಾಗಿ 

ಓಡಾಡುವಂತಿದ್.  ಅದ್ನೆು  ರಾರ್ಷಟ ರೀಯ ಹೆದಿಾರಿ ಪಾರ ಧಿಕರದ್ ಮುಖಾೆಂತರ ಸರಿ 

ಪಡಿಸಬೇಕಗುತು ದ್.  ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲೆ  ಎಲೆಾ  ರಾರ್ಷಟ ರೀಯ ಹೆದಿಾರಿಗಳೂ ನಗರದಳಗೆ 

ಹಾದು ಹೀಗುತು ವ.  ಇವತಿು ನವರೆಗೂ ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ಯಾವುದೇ ಸಕಮರಗಳೂ ಕರ ಮ 

ತ್ಗೆದುಕೆಂಡಿಲೆ .  ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ತಾವೇನಾದ್ರೂ ಮುಕು ವಾಗಿ ಚ್ರ್ಚಮ ಮಾಡಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ 

ರ್ಚನೆೆ ೈಯಿೆಂದ್ ಬಾೆಂಬ್ಗೆ ಹೀಗುವುದ್ಧರಬಹುದು, ಕನಾಾ ಕುಮಾರಿಯಿೆಂದ್ ವಾರಣಾಸಿ 

ಇರಬಹುದು, ಬಾೆಂಬ್ ಇರಬಹುದು ಎಲೆಾ  ವಾಹನಗಳೂ ನಗರದಳಗೆ ಬಂದು 

ಹೀಗುತಿು ರುವುದ್ರಿೆಂದ್ it’s್ a್ national್ waste.್ ್ ಡಿೀಸೆಲ್, ಪ್ಟ್ರ ೀಲ್ಗಳ 

ವಾ ಯವಾಗುತಿು ರುವುದು, ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಏನಾದ್ರೂ ತಾವು ಚಿೆಂತನೆ ಮಾಡುತಿು ೀರಾ? ರಾಜಾ ದ್ಲೆ  

ಉಳಿದ್ಧರುವ ರಾರ್ಷಟ ರೀಯ ಹೆದಿಾರಿಗಳಾಾ ವುವೂ ರಾರ್ಷಟ ರೀಯ ಹೆದಿಾರಿಗಳಂತಿಲೆ .  ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  

ತಾವು ಯಾವ ಕರ ಮಗಳನೆು  ತ್ಗೆದುಕಳುಳ ತಿು ೀರೆೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು.  

ಶಿರ ೀ ಸಿ.ಸಿ. ಪ್ರಟೀಲ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ರಾಜಾ ದ್ಲೆರುವ ರಾರ್ಷಟ ರೀಯ 

ಹೆದಿಾರಿಗಳ ಉದಿ್ಳತ್ ಕಡಿಮ್ಮ ಇದ್ಯ್ದೆಂದು ಗೌರವಾನಿಾ ತ ಸದ್ಸಾ ರು ಹೇಳಿದಿಾರೆ.  ನಾನು 
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ಲೀಕೀಪಯೀಗಿ ಸಚಿವನಾಗಿ ಅಧಿಕರ ವಹಿಸಿಕೆಂಡ ಮೇಲ್ಲ ಮಾನಾ  

ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಯವರ ಜೊತ್ಗೆ ಉನೆ ತ ಮಟಟ ದ್ ನಿಯೀಗವನೆು  ತ್ಗೆದುಕೆಂಡು ಹೀಗಿ 

ಹಸ ರಾರ್ಷಟ ರೀಯ ಹೆದಿಾರಿಗಳ ಘೀಷಣೆಗೆ ಸಭೆಯೆಂದ್ನೆು  ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ. ಆದ್ಷ್ಟಟ  

ಬೇಗನೆ ಇನೆ ಷ್ಟಟ  ಹಸ ರಾರ್ಷಟ ರೀಯ ಹೆದಿಾರಿಗಳನೆು  ಘೀಷಣೆ ಮಾಡುತ್ು ೀವ.  ಈಗಾಗಲೇ 

ಘೀಷಣೆ ಮಾಡಿರುವ ರಾರ್ಷಟ ರೀಯ ಹೆದಿಾರಿಗಳಿಗೆ ನಂಬರುಗಳನೆು  ಕಡಿಸುವ 

ಕಯಮಕರ ಮಕುಕ  ಕೂಡ ನಾವು ಚಾಲನೆ ಕಟಿಟ ದಿ್ ೀವ.  ಎಲೆ್ಲಲೆ  ರಾರ್ಷಟ ರೀಯ ಹೆದಿಾರಿಗಳ 

ಗುಣಮಟಟ  ಕಡಿಮ್ಮ ಇದ್ ಎೆಂದು ತಾವು ತಿಳಿಸಿರುವ ಬಗೆೆ  ಹಣಕಸಿನ ನೆರವನೆು  ರಾರ್ಷಟ ರೀಯ 

ಹೆದಿಾರಿ ಪಾರ ಧಿಕರದ್ಧೆಂದ್ ಹಣಕಸಿನ ಕರತ್ ಇರುವುದ್ಧಲೆ . ನಿದ್ಧಮಷಟ ವಾಗಿ 

ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರಾರ್ಷಟ ರೀಯ ಹೆದಿಾರಿಯ ಗುಣಮಟಟ ದ್ ಬಗೆೆ  ಅಥವಾ ಸಂಚಾರಕೆಕ  

ಯೀಗಾ ವಿಲೆದ್ಧರುವುದ್ನೆು  ಗಮನಕೆಕ  ತಂದ್ರೆ ಅದ್ನೆು  ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು 

ರಾರ್ಷಟ ರೀಯ ಹೆದಿಾರಿ ಪಾರ ಧಿಕರದ್ಧೆಂದ್ ಮಾಡಿಸಿಕಡುತ್ು ೀವ.  

ಶಿರ ೀ ಆರ. ಧಮಾಸೇನ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾನು ಗುಣಮಟಟ ದ್ ಬಗೆೆ  

ಮಾತನಾಡಿಯೇ ಇಲೆ .  ಅವು ಇನೊ  ರಾಜಾ  ಹೆದಿಾರಿ ರಿೀತಿಯೇ ಇವ.  ರಾರ್ಷಟ ರೀಯ ಹೆದಿಾರಿ 

ಎೆಂದು ತಾವೇನು ಹೇಳುತಿು ೀರಿ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ರಾರ್ಷಟ ರೀಯ ಹೆದಿಾರಿ norms ಪರ ಕರ 

ರಸೆು ಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಆ ರಿೀತಿ ಇಲೆ  ಎೆಂದು ಹೇಳುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.  ಗುಣಮಟಟ ದ್ ಬಗೆೆ  ನಾನು 

ಮಾತನಾಡಿಲೆ .  ರಾರ್ಷಟ ರೀಯ ಹೆದಿಾರಿಗಳನೆು  ಮೇಲಿಜೆಮಗೇರಿಸಿಲೆ .  

ಶಿರ ೀ ಸಿ.ಸಿ. ಪ್ರಟೀಲ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅೆಂತಹ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರಸೆು ಗಳ 

ಬಗೆೆ  ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಟಟ ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ; 

ಶಿರ ೀ ಆರ. ಧಮಾಸೇನ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾನು ಆಗಲೇ 

ಉದಾಹರಣೆಯನೆು  ಹೇಳಿದಿ್ ೀನೆ.  ಕನಕಪುರ ರಸೆು ಯು ನನೆ  ಎರಡು ಕೆಷ ೀತರ ಕೆಕ  ಹೀಗುತು ದ್.  

ಕಳೆಳ ೀಗಾಲ ಮತ್ತು  ಚಾಮರಾಜನಗರದ್ ಕಡೆಗೆ ಹೀಗುತು ದ್.  ಅದು 1999ನೇ ಇಸವಿಯಲೆ  

ಆಗಿದ್.  

ಶಿರ ೀ ಸಿ.ಸಿ. ಪ್ರಟೀಲ:- ಅದು ಎಲೆೆಂದ್ ಎಲೆಯವರೆಗೆ ಇದ್? 

ಶಿರ ೀ ಆರ. ಧಮಾಸೇನ:- ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಿೆಂದ್ ಕನಕಪುರ, ಕಳೆಳ ೀಗಾಲ, 

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮತ್ತು  ಸತಾ ಮಂಗಲದ್ ಮುಖಾೆಂತರ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹೀಗುತು ದ್.   
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ಶಿರ ೀ ಸಿ.ಸಿ. ಪ್ರಟೀಲ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ ನಾನು ರಾರ್ಷಟ ರೀಯ ಹೆದಿಾರಿ 

ಪಾರ ಧಿಕರದ್ ಅಧಿಕರಿಗಳೆಂದ್ಧಗೆ ಸಭೆಯನೆು  ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ.  ಆ ಸಭೆಗೆ ತಮಾ ನೊ  

ಆಮಂತರ ಣ ಮಾಡಿ ತಾವೇನು ಸಲಹೆ ಸೂಚ್ನೆಗಳನೆು  ಕಡುತಿು ೀರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಲ ಕರ ಮ 

ತ್ಗೆದುಕಳುಳ ತ್ು ೀವ.  

ಶಿರ ೀ ಆರ. ಧಮಾಸೇನ:- ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಳಗೆ ಬಂದು ಹೀಗುವ ರಾರ್ಷಟ ರೀಯ 

ಹೆದಿಾರಿಗಳನೆು  ಯಾವಾಗ avoid ಮಾಡುತಿು ೀರಿ?  

ಶಿರ ೀ ಸಿ.ಸಿ. ಪ್ರಟೀಲ:- ಸ್ವಾ ಟಲೈರ್ ರಿೆಂಗ್ರೀಡ . . . 

ಶಿರ ೀ ಆರ. ಧಮಾಸೇನ:- ರಿೆಂಗ್ರೀಡ್ ಆದ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಲೈರ್್, ನಿೀರು ಬಂದ್ರೆ 

ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲೆ  ಮನೆಗಳು ಬರುತು ವ.  

ಶಿರ ೀ ಸಿ.ಸಿ. ಪ್ರಟೀಲ:- ಸ್ವಾ ಟಲೈರ್್ ರಿೆಂಗ್ರೀಡ್ನ ಪರ ಸ್ವು ವನೆಯನೆು  ಕೇೆಂದ್ರ  

ಸಕಮರಕೆಕ  ಸಲೆಸಿದಿ್ ೀವ.  ಅಧಮ ಸ್ವಾ ಟಲೈರ್ ರಿೆಂಗ್ ರೀಡ್ಗಳಾಗಿವ.  ಇನೆ ಧಮ 

ಸ್ವಾ ಟಲೈರ್್ ರಿೆಂಗ್ರೀಡ್ ಆದ್ರೆ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಳಗೆ ವಾಹನಗಳ density ಯನೆು  ಕಡಿಮ್ಮ 

ಮಾಡುತ್ು ೀವ.  

ಶಿರ ೀ ಆರ. ಧಮಾಸೇನ:- ಧನಾ ವಾದ್ಗಳು. 

ಶಿರ ೀ ಎನ. ಅಪ್ರಪ ಜಿಗೌಡ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, . . . 

ಉಪಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಅಪಾಪ ಜಿಗೌಡರೇ, ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ  ಉಪ 

ಪರ ಶೆೆ ಗಳನೆು  ಕೇಳಬೇಡಿ. 
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ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖೆಯ : 1171 

(ಉತ್ು ರವನುು  ಲಗತಿು ಸಿದ್ದ) 

 ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ಎ. ಗೀಪ್ರಲಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು 

ಉತು ರವನೆು  ಕಟಿಟ ದಿಾರೆ.  ಹಾಸನ ಜಿಲೆ್ಲಯಲೆ  ನಡೆಯುತಿು ರುವ ಎತಿು ನಹಳೆ ನಿೀರಾವರಿ 

ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ ಏನೇನು ಎಷ್ಟಟ ಷ್ಟಟ  ಗಾರ ಮಗಳು ಪರಿಹಾರಕೆಕ  ಹೀಗಿವ ಅದ್ನೆೆ ಲೆಾ  

ಪಾರ ಯೀಗಿಕವಾಗಿ ಕಯಮರೂಪಕೆಕ  ತರಲ್ಲ ಏನು ಕರ ಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗಿದ್ ಎೆಂಬ ಬಗೆೆ  

ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ಬ್ಳಕು ರ್ಚಲೆಬೇಕೆೆಂದು ಕೀರುತ್ು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೀ ಆರ. ಅಶ್ೀಕ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಹಾಸನ ಜಿಲೆ್ಲಯ ಎತಿು ನಹಳೆ 

ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲೆ  ಒಟ್ಟಟ  93 ಗಾರ ಮಗಳಲೆ  2558 ಎಕರೆ ಜಮಿೀನನೆು  

ಸ್ವಾ ಧಿೀನಪಡಿಸಿಕಳಳ ಬೇಕಗಿತ್ತು .  ಅೆಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚ್ನೆಯ ವಿಸಿು ೀಣಮ 2381ಕೆಕ  ಅೆಂತಿಮ 

ಅಧಿಸೂಚ್ನೆಯನೆು  ಹರಡಿಸಿದಿ್ ೀವ.  ಐತಿೀಪುಮ ಅನುಮೊೀದ್ನೆಯ ವಿಸಿು ೀಣಮ 755 ಎಕರೆ, 

ಅನುಮೊೀದ್ನೆ ಮಾಡಿರುವ ಮೊತು  ರೂ. 211 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಜಲಸಂಪನೂಾ ಲ 

ಇಲಾಖೆಯಿೆಂದ್;  ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಜಿಲೆಾಧಿಕರಿಗಳು ಏಜೆನಿಿ  ಆಗಿದಿಾರೆ. ಭೂಸ್ವಾ ಧಿೀನ 

ಪಡಿಸಿಕಳುಳ ವುದು ಮತ್ತು  ಪರಿಹಾರ ಕಡುವುದ್ಕೆಕ   ಏಜೆನಿಿ  ಅವರು.  ಜಲಸಂಪನೂಾ ಲ 

ಇಲಾಖೆಯಿೆಂದ್ ನಮಗೆ 190 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನೆು  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಅದ್ರಲೆ  

ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತು  47.43 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪರಿಹಾರವನೆು  ರೈತರಿಗೆ 

ಕಟಿಟ ದಿ್ ೀವ.  ನಾಾ ಯಾಲಯದ್ಲೆ  40.96 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನೆು  ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ.  

ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದ್ರ್ಮಗಳಲೆ  ಕೀರ್್ಮ ಕೇಸ್ ದಾಖ್ಲ್ಲ ಮಾಡಿರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಕೀರ್್ಮನಲೆ  

ಡೆಪಾಸಿರ್್ ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ.   ಬಾಕ್ಕ ಎಷ್ಟಟ  ಜನರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಡಬೇಕಗಿದ್ಯ್ದೆಂದು 

ಕೇಳಿದಿಾರೆ, 629 ಭೂ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಸಲ್ಲ ಬಾಕ್ಕ ಇದ್.  ಇದ್ರಲೆ  315 

ಜನರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಸಲ್ಲ ನೀಟಿಸ್ ಕಟಿಟ ದಿ್ ೀವ.  ಉಳಿಕೆ 314 ಜನ ಭೂ ಮಾಲೀಕರು 

ಈಗಾಗಲೇ ಸಿವಿಲ್ ಕೀರ್್ಮನಲೆ  ಪರ ಕರಣ ದಾಖ್ಲ್ಲ ಮಾಡಿದಿಾರೆ.  ಇನೆು  ಕೆಲವರು ಪೌತಿ 

ಖಾತ್ ಆಗಬೇಕು, ಪೌತಿ ಖಾತ್ಯಾಗಿ ಇನೊ  ದಾಖ್ಲ್ಲ ಕಟಿಟ ಲೆ  ಅದ್ಕಕ ೀಸಕ ರ ಅವರಿಗೆ 

ಪ್ೆಂಡಿೆಂಗ್ ಇದ್.  ಈ ರಿೀತಿಯ ಸಣಣ  ಪುಟಟ  ತೆಂದ್ರೆಗಳಿೆಂದ್ ಪ್ೆಂಡಿೆಂಗ್ ಇದ್.  

ಜಲಸಂಪನೂಾ ಲ ಇಲಾಖೆಯಿೆಂದ್ ಬಂದ್ಧರುವ ಪೂತಿಮ ಹಣವನೆು  ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು 

ಕಟಿಟ ದಿ್ ೀವ.  ಉಳಿದ್ದಿು  ಬಂದ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ು ೀವ.  
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ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ಎ. ಗೀಪ್ರಲಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮುಖ್ಾ ವಾಗಿ 

ಅವಶಾ ಕತ್ ಇರುವುದೇನೆೆಂದ್ರೆ, ಅಲೆ  ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕರಿಗಳು, S.L.A.O (Special 

Land Acquisition Officer) ಮತ್ತು  ನಿೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಂದಾಣಿಕೆ 

ಇಲೆ .  ನಾವು ಕೂಡ ಬೇಲ್ಲರು, ಅರಸಿೀಕೆರೆ ಭಾಗದ್ಲೆ  ರೈತರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಬ್ಳೆ 

ಸ್ವಲ ರೂ. 50,000/- ದ್ಧೆಂದ್ ರೂ. 01,00,000/-, ಗುತಿು ಗೆದಾರರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  

ಜಮಿೀನು ಬಿಟಿಟ ದಿ್ ೀವ.  ಕೆಲಸ ಆಗಿದ್.  ಆದ್ರೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದ್ಕೆಕ  

ಏಜೆನಿಿ ಗಳೆಂದ್ಧಗೆ ಹೆಂದಾಣಿಕೆ ಇಲೆ .  ತಮಾ  ಇಲಾಖೆಯ S.L.A.O ಗಳಿಗೆ ಕವೇರಿ 

ನಿೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ಸಂಬಳ ಕಡುತು ದ್.  ಹೆಂದಾಣಿಕೆ ಕರತ್ಗೆ ಜಿಲೆಾಧಿಕರಿಯವರಿಗೆ 

ಒೆಂದು ಸೂಚ್ನೆ ಕಟ್ಟಟ  ಸಭೆ ಮಾಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಶ್ೀಘ್ರ ವಾಗಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು.  

ಇಲೆದ್ಧದಿ್ ರೆ ಡೆಪಾಸಿರ್್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಡಿಡ  ಹಣ ರೈತರಿಗಾದ್ರೂ ತಲ್ಲಪುತು ದ್.  ಏಕೆೆಂದ್ರೆ 

ನಿೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಹಣವನೆೆ ೀ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದ್ಧಲೆ .  ಆದ್ರೆ ಗುತಿು ಗೆದಾರರಿಗೆ 

ಸ್ವವಿರಾರು ಕೀಟಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತು ದ್.  ಕಳೆದ್ 15 ದ್ಧವಸದ್ ಹಿೆಂದ್ ನಿೀರಾವರಿ 

ಸಚಿವರು ಬಂದ್ಧದಿ್ರು.  ನಾವು ಜಿಲೆಾಧಿಕರಿಯವರ ಮುೆಂದ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ವು. ತಮಾ  

ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕರಿಗಳು, ಸವಮ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕರಿಗಳೆಲೆರೂ ಶ್ೀಘ್ರ ವಾಗಿ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡುವಂತಹದಿಾ ಗಬೇಕೆೆಂದು ಮಾನಾ  ಸಚಿವರಲೆ  ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೀ ಆರ. ಅಶ್ೀಕ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಕೂಡಲೇ ಜಲಸಂಪನೂಾ ಲ 

ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು  ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕರಿಗಳು ಒಟಿಟ ಗೆ ಸೇರಿ ರೈತರಿಗೆ ಬೇಗ ಪರಿಹಾರ 

ಸಿಗುವ ವಾ ವಸಿೆ  ಮಾಡಲ್ಲ ತಕ್ಷಣವೇ ಸೂಚ್ನೆ ಕಡುತ್ು ೀನೆ.  
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ಚುಕೆಕ  ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖೆಯ : 1248 

(ಉತ್ು ರವನುು  ಲಗತಿು ಸಿದ್ದ) 

ಶಿರ ೀ ಮಾನೆ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈ ಸಕಮರ ಬಂದ್ ಮೇಲ್ಲ 

ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಳೆ ಪರ ಮಾಣ ಹೆಚಿಚ ಗೆಯಾಗಿ ಗಾರ ಮಿೀಣ ಭಾಗದ್ಲೆ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಮನೆಗಳು 

ಹಾನಿಯಾಗಿವ.  

(ಮುೆಂದು) 

(872) 22-09-2021/ 11-10/ ಕೆಹೆಚ-ಆರ್್ಎನ  

(ಉಪಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

ಶಿರ ೀ ಮಾನೆ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ (ಮಾಂದು):-  

ತಾಲೆ್ಲಕು ಆಡಳಿತಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತ್ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸವಮ ಕಯಮ 

ಸರಿಯಾಗಿಲೆ  ಎೆಂದು ಪದೇ ಪದೇ ಪತರ ದ್ ಮುಖಾೆಂತರ ತಿಳಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವರು 

ಸರಿಯಾದ್ ಕರ ಮ ಕೈಗೆಂಡಿಲೆ . ಒತಾು ಯದ್ ಮೇಲ್ಲ ಪರ ಭಾವ ಇರುವಂತಹ ಕೆಷ ೀತರ ದ್ ಮೇಲ್ಲ 

ಹೆಚಿಚ ನ ಕಳಜಿ ವಹಿಸಿ, ಅವರನೆು  ತೃಪಿು ಗಳಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಆಗುತಿು ದ್. ಇವತ್ತು  ಹಾವೇರಿ 

ಜಿಲೆ್ಲಯ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೆ್ಲಕ್ಕನಲೆ  ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಪರ ಮಾಣದ್ಲೆ  ಮನೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದಿು , ಇಡಿೀ 

ಜಿಲೆ್ಲಯಲೆ  2747 ಮನೆಗಳು ಹಾನಿಯಾದ್ರೆ ಅದ್ರಲೆ  ಅಧಮಕಕ ಧಮ ಮನೆಗಳು 

ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದು ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಯವರ ಕೆಷ ೀತರ ದ್ಲೆ , ಅಲೆ  ಅನುಕೂಲ 

ಮಾಡಿಕಟಿಟ ದಿಾರೆ. ಉಳಿದ್ ಕಡೆಯ್ದಲೆಾ  ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಕೂಲವಾಗಿಲೆ . ಹಾನಗಲ್ 

ತಾಲೆ್ಲಕ್ಕನಲೆ  ಕೇವಲ 476 ಮನೆಗಳು ಹಾನಿಯಾಗಿವ. ನಾವೇ ಸವಮ ಮಾಡಿ, ಮನೆಗಳು 

ಯಾವಾಾ ವು ಬಿದಿ್ಧವ ಎೆಂದು ಒೆಂದು ಪಟಿಟ ಯನೆು  ಕೂಡ ಕಟಿಟ ದಿ್ ೀವ. ಆದ್ರೂ, ಇವತ್ತು  

ಕೂಡ ಅಧಿಕರಿಗಳು aggressive ಆಗಿ ಇದ್ಕೆಕ  ಸರಿಯಾದ್ ಕರ ಮ ಕೈಗಳುಳ ತಿು ಲೆ . ಇದ್ರ 

ಜೊತ್ಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಬ್ಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದಿು , ಒೆಂದು ಹೆಕೆಟ ರ್್ಗೆ ಎಷ್ಟಟ  ಪರಿಹಾರ ಘೀಷಣೆ 

ಮಾಡಿದಿಾರೆೆಂದು ನಿಖ್ರವಾಗಿ ಉತು ರದ್ಲೆ  ಉಲೆ್ಲೀಖ್ ಮಾಡಿಲೆ . ಈಗಾಗಲೇ ಮನೆಗಳು 

ಹಾನಿಯಾಗಿದಿು , ಎಷ್ಟಟ  ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ. ಎನ.ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ್., 

ಕಯಿ್ದಯಲೆರುವಷ್ಟಟ ೀ compensation ಕಡಲಾಗುತಿು ದ್ಯೀ ಅಥವಾ ಹಿೆಂದ್ ಸಕಮರ 

ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿಯಾಗಿ ಕಡುತಿು ದಿ್  5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನೆು  ಕಡುತು ದ್ಯೇ ಎೆಂದು ಮಾನಾ  

ಸಚಿವರಲೆ  ಕೇಳುತ್ು ೀನೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಹಿೆಂದ್ ಸವಮ ಕಯಮ ಸರಿಯಾಗಿಲೆ  ಎೆಂದು 
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ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ವಾಪಸಿು  ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿ ಪುನರ್್ ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  

ಕಳುಹಿಸುತಿು ದಿ್ ರು. ಈ ಬಾರಿ ಅದ್ನೆು  ಕೂಡ ಕಳುಹಿಸಿಲೆ .  ಇದ್ನೆು  ಏಕೆ ಮಾಡಿಲೆ  ಮತ್ತು  

ಯಾವಾಗ ಮಾಡುತಾು ರೆ? ಇದ್ರ ಜೊತ್ಗೆ ಹಿೆಂದ್ಧನ ಒೆಂದೂವರೆ ಎರಡು ವಷಮಗಳ ಹಿೆಂದ್ 

ಆದಂತಹ ಮನೆ ಹಾನಿಗೆ ಅನುದಾನವನೆು  ಏನು ಘೀಷಣೆ ಮಾಡಿದಿ್ರು, ಇದ್ಕೆಕ  ವಕ್ಮ 

ಆಡಮರ್್ ಅನೆು  ಕಟಿಟ ದಿಾರೆ. ಅದ್ಕೂಕ  ಕೂಡ ಬಿಲ್ ಪೇಮ್ಮೆಂರ್್ ಆಗಿಲೆ . ಇದ್ರ ಜೊತ್ಗೆ 

ರಾಜಿೀವ್ ಗಾೆಂಧಿ ಹೌಸಿೆಂಗ್ ಸಸೈಟಿಯಿೆಂದ್ ಆಗುತಿು ರುವ ಮನೆ ಹಾನಿ ಪೇಮ್ಮೆಂರ್್ಗೂ 

ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಕರ ಮ ತ್ಗೆದುಕೆಂಡಿಲೆ . ಮಾನಾ  ವಸತಿ ಸಚಿವರು ಸದ್ನದ್ಲೆಯೇ 

ಇದಿಾರೆ. 3 ಮತ್ತು  4ನೇ ಹಂತದ್ ಪೇಮ್ಮೆಂರ್್ ಅನೆು  ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಅನಾವಶಾ ಕವಾಗಿ, 

ವಿನಾಕರಣವಾಗಿ ಬೆಾಕ್ ಮಾಡುವುದು, ಲಾಕ್ ಮಾಡುವುದು ಈ ರಿೀತಿಯಲೆ  ಮಾಡಿದಿಾರೆ. 

ಮೇಲೆಂದ್ ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಸೂಚ್ನೆ ಇದ್ಯೀ ಗತಿು ಲೆ . ಯಾರು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ 

ಇದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನವಿಟ್ಟಟ  ಮಾಡುತಿು ಲೆ .  

 ಉಪಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಮಾನೆ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸರವರೇ, ಮಾನಾ  ಸಚಿವರ 

ಹತಿು ರ ಪರ ಶೆೆ  ಕೇಳಿ. ಅವರು ಉತು ರ ಕಟಟ  ನಂತರ ಏನಾದ್ರೂ ಉಪ ಪರ ಶೆೆ  ಇದಿ್ ರೆ ಕೇಳಿ.  

 ಶಿರ ೀ ಆರ.ಅಶ್ೀಕ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಶ್ರ ೀ ಮಾನೆ 

ಶ್ರ ೀನಿವಾಸರವರು ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಪರ ಶೆೆ ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲೆ್ಲಯಲೆ  ಮಳೆಯಿೆಂದ್ 

1340 ಮನೆ ಹಾನಿಯಾಗಿವ, 1 ಮಾನವ ಜಿೀವಹಾನಿಯಾಗಿದ್; ಗದ್ಗ ಜಿಲೆ್ಲಯಲೆ  450 ಮನೆ 

ಹಾನಿಯಾಗಿವ, 3 ಮಾನವ ಜಿೀವಹಾನಿಯಾಗಿದ್; ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆ್ಲಯಲೆ  2747 ಮನೆ 

ಹಾನಿಯಾಗಿವ, 1 ಮಾನವ ಜಿೀವಹಾನಿಯಾಗಿದ್. ಈಗಾಗಲೇ ಸಕಮರ ಎನ.ಡಿ.ಆರ್್.ಎಫ., 

ಮತ್ತು  ಎಸ.ಡಿ.ಆರ್್.ಎಫ. ಅಡಿಯಲೆ  ಏನೇನು ಕರ ಮಗಳನೆು  ತ್ಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕೀ, 

ಅದ್ಲೆಾ  ಕರ ಮಗಳನೆು  ತ್ಗೆದುಕೆಂಡಿದಿ್ ೀವ. ಮಾನಾ  ಬಿ.ಎಸ.ಯಡಿಯೂರಪಪ ನವರು 

ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಯಾಗಿದಿಾ ಗ ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಕಮರದ್ಧೆಂದ್ ಪರ ತಿ ಮನೆಗೆ 95 ಸ್ವವಿರ 

ರೂಪಾಯಿಗಳಂತ್ ಹಣವನೆು  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಗಿತ್ತು . ಅದ್ರ ಬದ್ಲಾಗಿ 5 ಲಕ್ಷ 

ರೂಪಾಯಿಗಳನೆು  ಕಡುತಿು ದಿ್ ೀವ. 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇನೆು  ಹೆಚಿಚ ಗೆ ಕಡುತಿು ದಿ್ ೀವ. 

ಮಾನವ ಜಿೀವ ಹಾನಿಯಾದಾಗ ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಕಮರ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನೆು  

ಕಡುತಿು ತ್ತು . ನಮಾ  ಸಕಮರ ಇದ್ಕೆಕ  1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನೆು  ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟಟ  5 ಲಕ್ಷ 

ರೂಪಾಯಿಗಳನೆು  ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಕಡುತಿು ದ್. ತಮಾ  ಜಿಲೆ್ಲ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತ್ 

ಈಗಾಗಲೇ ಒಟ್ಟಟ  ಮಾನವ ಜಿೀವಹಾನಿಗೆ 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನೆು  ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ. ಪಾರ ಣಹಾನಿಗೆ 51.79 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನೆು  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ. ಮನೆಗೆ 
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ನಿೀರು ನುಗೆಿದಂತಹ ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ  ಸಣಣ  ಪರ ಮಾಣದ್ಲೆ  ಮನೆಗೆ ನಿೀರು ಹೀಗಿದಿ್ರೂ 

ಅವರಿಗೆ 10 ಸ್ವವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನೆು  ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಕಡುತಿು ದಿ್ ೀವ. ಈ ರಿೀತಿ ಒಟ್ಟಟ  

81.76 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನೆು  ಕಟಿಟ ದಿ್ ೀವ. ಅದೇ ರಿೀತಿ ಪರ ವಾಹದ್ ತ್ತತ್ತಮ ಪರಿಹಾರಕಕ ಗಿ 

2185.70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಟ  ಹಣವನೆು  ಕಟಿಟ ದಿ್ ೀವ. ಬ್ಳೆ ಹಾನಿ ಇನ್ಪುರ್್ ಸಬಿಿ ಡಿಗೆ 

3864.26 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನೆು  ಕಟಿಟ ದಿ್ ೀವ. ಮನೆ ಹಾನಿ ಪರಿಹಾರಕೆಕ  1107.59 ಲಕ್ಷ 

ರೂಪಾಯಿಗಳನೆು  ಕಟಿಟ ದಿ್ ೀವ. ಒಟ್ಟಟ  15465.34 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಟ  ಹಣವನೆು  

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ. ಎರಡನೇ ಹಂತ ಬ್ಳೆಹಾನಿ ನಷಟ  ಪರಿಹಾರಕಕ ಗಿ 36,997 ರೈತರಿಗೆ 

35.70 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನೆು  ಇನೆ ೆಂದು ವಾರದಳಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  

ವಾ ವಸಿೆ  ಮಾಡುತಿು ದಿ್ ೀನೆ. ಆದಿ್ ರಿೆಂದ್, ಸಕಮರ ಎನ.ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ., ಎಸ.ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ., 

ಎೆಂದು ಹೇಳಿ ಕುಳಿತಿಲೆ . ಈಗಾಗಲೇ ಎಲೆ್ಲಲೆ  ಪರ ವಾಹವಾಗಿದ್. ಅಲೆ್ಲಲೆಾ  ನಮಾ  ರಾಜಾ  

ಸಕಮರದ್ಧೆಂದ್ಲೇ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕಡುತಿು ದಿ್ ೀವ. ಇನೆು  ಕೇೆಂದ್ರ  

ಸಕಮರದ್ಧೆಂದ್ ಪರಿಹಾರ ಹಣ ಬರಬೇಕಗಿದ್. ಇದ್ಕೆಕ  ಮನವಿ ಪತರ ವನೆು  ಕಟಿಟ ದಿ್ ೀವ. 

ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಕಮರದ್ ಟಿೀಮ್ ಕೂಡ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ವರದ್ಧಯನೆು  ತ್ಗೆದುಕೆಂಡು 

ಹೀಗಿದ್. ಹಣ ಬರುವುದ್ಕ್ಕಕ ೆಂತ ಮುೆಂರ್ಚಯೇ ಏನೇನು ಪರಿಹಾರ ಕಡಬೇಕೀ ಅದ್ನೆು  

ಕಡುತ್ು ೀವ;  ದುಡುಡ  ಬಂದ್ ಮೇಲ್ಲ ಏನೇನು ಹೆಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕೀ ಅದ್ನೆು  

ಮಾಡುತ್ು ೀವ. ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ತಮಗೂ ಗತಿು ದ್. ಒಟ್ಟಟ ರೆಯಾಗಿ ಕಳೆದ್ ಮೂರು ವಷಮಗಳಿೆಂದ್ 

ಅೆಂದ್ರೆ ಸಮಿಾ ಶರ  ಸಕಮರ ಅಧಿಕರದ್ಲೆದಿಾ ಗಿನಿೆಂದ್ ಹಿಡಿದು ಇದುವರೆಗೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ 

ಪರ ವಾಹದ್ ಹಾನಿಗೆ ನಮಾ  ರಾಜಾ  ಒಳಗಾಗಿದ್. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ಳಗಾವಿ, ಬಿಜಾಪುರ, ಗದ್ಗ, 

ಹಾವೇರಿ, ಚಿಕಕ ಮಗಳೂರು, ಕಡಗು ಈ ಭಾಗಗಳೆಲೆಾ  land sliding ಆಗಿದ್. ಆ ದೃರ್ಷಟ ಯಿೆಂದ್ 

ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕರಣಕೂಕ  ಪರ ವಾಹಕೆಕ  ತ್ತತಾು ದಂತಹ ಜನರ ಸಂಕಷಟ ದ್ ಜೊತ್ಗೆ ನಾವು 

ಇರುತ್ು ೀವ. ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರು ಏನು ಹೇಳಿದಿಾರೆ, ಅದ್ನೆು  ಮತು ಮ್ಮಾ  ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಿ, 

ಯಾಯಾಮರಿಗೆ ಆ ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ  ಪರಿಹಾರ ಕಡುವುದು ಬಿಟ್ಟಟ  ಹೀಗಿದ್ಯೀ ಅದ್ನೆು  

ಕೂಡ ನಮಾ  ಜಿಲೆಾಧಿಕರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವಾ ವಸಿೆಯನೆು  

ಮಾಡುತ್ು ೀವ.  

 ಶಿರ ೀ ಮಾನೆ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾನು ಮಾನಾ  ಸಚಿವರಿಗೆ 

ಧನಾ ವಾದ್ಗಳನೆು  ತಿಳಿಸುತ್ು ೀನೆ. ಈ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಮರು ಸಮಿೀಕೆಷ  ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  

ಉನೆ ತ ಸಮಿತಿಯೆಂದ್ನೆು  ರಚ್ನೆ ಮಾಡಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆ್ಲಯ ಹಾನಗಲ್ 

ತಾಲೆ್ಲಕ್ಕಗೆ ತಕ್ಷಣ ಕಳುಹಿಸಿಕಡಬೇಕು. ಇದ್ರ ಜೊತ್ಗೆ ಮೊದ್ಲ್ಲ ಕಟಿಟ ರುವಂತಹ 
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ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪೇಮ್ಮೆಂರ್್ ಏನು ಬಾಕ್ಕ ಇದ್, ಅದ್ಕೆಕ  ತಕ್ಷಣ ಪೇಮ್ಮೆಂರ್್ ಅನೆು  ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡಬೇಕು. ಇದ್ನೆು  ಯಾವಾಗ ಮಾಡುತಾು ರೆ ಎನೆು ವುದ್ನೆು  ನಿಖ್ರವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆೆಂದು 

ತಮಾ  ಮೂಲಕ ಮಾನಾ  ಸಚಿವರನೆು  ಕೇಳುತ್ು ೀನೆ.   

ಶಿರ ೀ ಆರ.ಅಶ್ೀಕ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಶ್ರ ೀ ಮಾನೆ 

ಶ್ರ ೀನಿವಾಸರವರು ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಯವರ ಜಿಲೆ್ಲಯಿೆಂದ್ ಬಂದ್ವರಲೆವೇ. 

ಶಿರ ೀ ಮಾನೆ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್:- ಮಾನಾ  ಸಚಿವರೇ, ಹೌದು. ಅದ್ನೆೆ ೀ ನಾನು ಹೇಳಿದಿು . 

ಶಿರ ೀ ಆರ.ಅಶ್ೀಕ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರು 

ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಕೇಳುವ ಹಾಗಿಲೆ .  

ಶಿರ ೀ ಮಾನೆ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾವು ಅವರನೆು  ಕೇಳುವ 

ಹಾಗಿಲೆ . ಅವರು ಕಡುವ ಹಾಗಿಲೆ . ತಾವು ಸಮಿೀಕೆಷ  ಮಾಡುವುದು ತಪಾಪ ಗಿದ್.  

ಶಿರ ೀ ಆರ.ಅಶ್ೀಕ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಹೆಚ.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ  ಆದಾಗ ಹಾಸನ ಜಿಲೆ್ಲಯವರು ಕೇಳುವ 

ಹಾಗಿಲೆ , ಮಾನಾ  ಬಿ.ಎಸ.ಯಡಿಯೂರಪಪ ನವರು ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ  ಆಗಿದಿಾ ಗ ಶ್ವಮೊಗೆ  

ಜಿಲೆ್ಲಯವರು ಕೇಳುವ ಹಾಗಿಲೆ . ಈ ವಿಚಾರವನೆು  ಹಾಗೆ ಸುಮಾ ನೆ ಹೇಳುತಿು ದಿ್ ೀನೆ ಅಷ್ಟಟ .  

ಶಿರ ೀ ಮಾನೆ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇದ್ರಲೆ  ಸಮಿೀಕೆಷ  

ಮಾಡುವುದು ತಪಾಪ ಗಿದ್. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆ್ಲಯಲೆ  ಒಟ್ಟಟ  2747 ಮನೆಗಳು ಹಾನಿಯಾಗಿದಿು , 

ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಯವರ ಕೆಷ ೀತರ ದ್ಲೆಯೇ 357 ಮನೆಗಳು ಹಾನಿಯಾಗಿವ. ಅಲೆ  ಎಷ್ಟಟ  

ಚ್ಚರುಕಗಿ ಸಮಿೀಕೆಷ ಯಾಗಿದಿು , ಉಳಿದ್ ತಾಲೆ್ಲಕುಗಳಿಗೆ ಅನಾಾ ಯವಾಗಿದ್ ಎೆಂದು 

ಮೇಲೆ ೀಟಕೆಕ  ಕಣುತಿು ದ್.  

ಶಿರ ೀ ಆರ.ಅಶ್ೀಕ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಆ ರಿೀತಿ ಅನಾಾ ಯವಾಗುವುದ್ಕೆಕ  . . 

.  

ಶಿರ ೀ ಮಾನೆ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮರು ಸಮಿೀಕೆಷ ಯಾಗುವುದ್ಕೆಕ  

ಪರ ತಿ ಬಾರಿ ಉನೆ ತ ಸಮಿತಿಯನೆು  ರಚ್ನೆ ಮಾಡುತಿು ದಿ್ರು. ಮೊದ್ಲ್ಲ ಮರು 

ಸಮಿೀಕೆಷ ಯಾಗಬೇಕು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ವಿಚಾರದ್ಲೆ  ಏನು 

ವಿಳಂಬವಾಗುತಿು ದ್, ಅದ್ನೆು  ತಕ್ಷಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು.  
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ಶಿರ ೀ ಆರ.ಅಶ್ೀಕ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮನೆ ಕಟ್ಟಟ ವುದ್ಕೆಕ  ನನೆ  

ಪಕಕ ದ್ಲೆಯೇ ಮಾನಾ  ಸಚಿವರಾದ್ ವಿ.ಸೀಮಣಣ ನವರು ಕುಳಿತಿದಿಾರೆ. ಇಷ್ಟಟ  ಹತ್ತು  

ಅದ್ರ ಕಷಟ ಗಳು ಏನೇನಿವ ಎೆಂದು ಹೇಳುತಿು ದಿ್ರು.  

ಶಿರ ೀ ಮಾನೆ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್:- ಮಾನಾ  ಸಚಿವರೇ, ಅವರು ಇದಿಾರೆ ಎೆಂದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್.  

ಶಿರ ೀ ಆರ.ಅಶ್ೀಕ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾವು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳೆೆಂದು 

ಘೀಷಣೆ ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ. 

ಶಿರ ೀ ಬ್ರ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ  (ವಿಧಾನಸ್ಭೆಯಾಂದ ಚುರ್ನಯತ್ರಾದವರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, . . .  

ಶಿರ ೀ ಆರ.ಅಶ್ೀಕ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅವರು ಕಷಟ  ಎೆಂದು 

ಹೇಳುತಿು ದಿ್ರು. ಅದ್ಕೆಕ  ನಾನು ಹೇಳಿದ್. 

ಶಿರ ೀ ಮಾನೆ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 3 ಮತ್ತು  4ನೇ ಹಂತದ್ ಬಿಲೆ್ಲ  

ಯಾವುದೇ ಮನೆಗಳದಿು  ಇನೆು  ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲೆ . ಅವರು ಮನೆ ಕೆಡವಿ ಬಿಟಿಟ ದಿಾ ರೆ. ಮನೆ 

ಕಟ್ಟಟ ವುದ್ಕೆಕ  ಹಣ ಇಲೆ . ಬಾಡಿಗೆ ಕಡುವುದ್ಕೆಕ  ದುಡುಡ  ಇಲೆ . ಎಲೆಾ  ಗೀಳಾಗಿದ್. ಅದ್ಕೆಕ  

ಸಕಮರ ಕರ ಮವಹಿಸಬೇಕು.  

ಶಿರ ೀ ಆರ.ಅಶ್ೀಕ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರು ಹೇಳಿರುವಂತಹ 

ಸಮಸೆಾ  ಇರುವುದು. ನಿಜ, ನಾನು ಇಲೆ  ಎೆಂದು ಹೇಳುತಿು ಲೆ . ಆದ್ರೆ, 5 ಲಕ್ಷ 

ರೂಪಾಯಿಗಳನೆು  ಕಟಿಟ ದಿ್ ೀವಯಲೆವೇ, ಅದ್ರಲೆ  1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನೆು  ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ. ನಾವು ಹಾನಿಗಳಗಾದ್ ಮನೆ ಒಡೆದು, ಪುನಃ ಅಲೆ  ಮನೆ ಕಟಿಟ ಕಳಿಳ  ಎೆಂದು 

ಹೇಳಿದಿ್ ೀವ. ನಾವು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನೆು  ಕಟಟ  ತಕ್ಷಣ ಆ ಮನೆಯನೆು  ರಿಪೇರಿ 

ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಅಲೆಯೇ ಸೇರಿಕೆಂಡು ಬಿಟಿಟ ದಿಾರೆ. ಇದ್ಕೆಕ  ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕರಣಗಳು 

ಇರಬಹುದು. ನನಗೆ ಈ ಮನೆ ಒಡೆದು ಹಾಕುವುದ್ಕೆಕ  ಇಷಟ  ಇಲೆ . ನಾನು ಆಗಿನಿೆಂದ್ಲ್ಲ 

ಇಲೆಯೇ ಹುಟಿಟ  ಬ್ಳೆದ್ಧದಿ್ ೀನೆ ಎೆಂಬ ಕರಣ ಇರಬಹುದು. ಇನೊ  ಏನೇನೀ ಕರಣಗಳು 

ಇರಬಹುದು. ನಾವು 2ನೇ ಕಂತ್ತ ಎೆಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ತ್ಗೆದುಕಳುಳ ವುದ್ಕೆಕ  ಸಿದಿ್ ರಿಲೆ . 

ಮನೆಯನೆು  ಒಡೆದು ಹಾಕ್ಕದ್ರೆ ತಾನೇ 2 ಮತ್ತು  3ನೇ ಕಂತಿಗೆ ಹಣ ಕಡುವುದು. ಈ ರಿೀತಿ 

ಆಗಿರುವುದು ಇದ್. ಆದಿ್ ರಿೆಂದ್, ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕಡುವುದ್ಕೂಕ  ನಮಗೂ 

ಸ್ವಧಾ ವಾಗುತಿು ಲೆ . ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಯವರಿಗೆ ಪತರ  ಬರೆದ್ಧದಿ್ ೀನೆ. 



«¥À/22.09.2021/26 

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

ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ  ಇದ್ನೆು  ತ್ಗೆದುಕಳಿಳ  ಎೆಂದು ನಾನು ಕೂಡ ಪತರ  ಬರೆದ್ಧದಿ್ ೀನೆ. ಈ ರಿೀತಿ 

ಇದಿ್ರೂ ಕೂಡ ತ್ಗೆದುಕಳುಳ ವುದ್ಕೆಕ  ಹಿೆಂದ್-ಮುೆಂದ್ ಆಗುತಿು ದ್. ಆ ದೃರ್ಷಟ ಯಿೆಂದ್ ಮಾನಾ  

ಸದ್ಸಾ ರು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರದ್ ಬಗೆೆ  ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ು ೀನೆ. ಎಲೆಗೆ ತಲ್ಲಪಿಲೆ  ಎನೆು ವ 

ಬಗೆೆ  ಮಾನಾ  ಸಚಿವರಾದ್ ಶ್ರ ೀ ವಿ.ಸೀಮಣಣ ನವರ ಜೊತ್ ಮಾತನಾಡಿ ತಕ್ಷಣದ್ಲೆಯೇ 

ಇದ್ನೆು  ಮುಟಿಟ ಸುವಂತಹ ವಾ ವಸಿೆಯನೆು  ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ.  
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ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖೆಯ : 1279 

(ಉತ್ು ರವನುು  ಲಗತಿು ಸ್ಲಾಗಿದ್ದ) 

ಶಿರ ೀ ನಿರಾಣಿ ಹಣಮಂತ  ರುದರ ಪಪ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು 

ಉತು ರವನೆು  ಸುದ್ಧೀಘ್ಮವಾಗಿ ಒದ್ಗಿಸಿದಿಾರೆ. ನನೆ  ಪರ ಶೆೆಯೇನೆೆಂದ್ರೆ, ಬಾಗಲಕೀಟ್ಟ, 

ಬ್ಳಗಾವಿ ಜಿಲೆ್ಲ ಗಳಲೆ  ಪಂಚಾಯಿತಿ ವತಿಯಿೆಂದ್ ವಾಜಪೇಯಿ ವಸತಿ ಯೀಜನೆಯಡಿ 

ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಮನೆ ವಿತರಿಸಲ್ಲ ಎಷ್ಟಟ  ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಖ್ರಿೀದ್ಧಸಲಾಗಿದ್ ಹಾಗೂ ಯಾವಾಗ 

ಖ್ರಿೀದ್ಧಸಲಾಗಿದ್? ಅದ್ಕೆಕ  ಎಷ್ಟಟ  ಹಣ ಖ್ಚಾಮಗಿದ್ ಎೆಂದು ಕೇಳಿದಿ್ ೀನೆ. ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು 

ಪೂತಿಮಯಾಗಿ ವಿವರಣೆಯನೆು  ಕಟಿಟ ದಿಾರೆ. ಸುಮಾರು 658.56 ಎಕರೆ ಜಮಿೀನುಗಳಲೆ  

ನಿವೇಶನಗಳನೆು  ಮಾಡಿ, 3355.97 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ ಎೆಂದು 

ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ನನೆ  ಎರಡನೆಯ ಪರ ಶೆೆಯೇನೆೆಂದ್ರೆ, ಈ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಸದ್ಾ  ಎಷ್ಟಟ  

ಮನೆಗಳನೆು  ನಿಮಿಮಸಲಾಗಿದ್ ಮತ್ತು  ಇನೊ  ಎಷ್ಟಟ  ನಿಮಿಮಸುವ ಯೀಜನೆ ಇದ್ ಎೆಂದು 

ಮಾನಾ  ಸಚಿವರಲೆ  ಪರ ಶೆೆಯನೆು  ಕೇಳಿದಾಗ ಕಳೆದ್ 10 ವಷಮಗಳ ಅವಧಿಯಲೆ  345567 

ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಕಮರ ಮಂಜೂರಾತಿಯನೆು  ಕಟಿಟ ದ್. ಇದ್ರಲೆ  ಬಹುಪಾಲ್ಲ ಮನೆಗಳನೆು  

ನಿಮಿಮಸಲಾಗಿದ್.  ಆದ್ರೆ, 65804 ಬೆಾಕ್ ಮತ್ತು  ರದಿಾದ್ ಮನೆಗಳಾಗಿವ. ಮಾನಾ  ಸಚಿವರೇ, 

ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ  ಬೆಾಕ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮನೆಗಳನೆು  ಆದ್ಷ್ಟಟ  ಬೇಗ ಬೆಾಕ್ ತ್ರವುಗಳಿಸಿ, 

ಸಂತಸು ರರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಫಲಾನುರ್ವಿಗಳಿಗೆ ನಿವೇಶನಗಳನೆು  ಕಟ್ಟಟ  ಮನೆಗಳನೆು  

ಕಟಿಟ ಕಳುಳ ವುದ್ಕೆಕ  ಅವಕಶ ಕಡಬೇಕೆೆಂದು ಮಾನಾ  ಸಚಿವರಲೆ  

ವಿನಂತಿಸಿಕಳುಳ ತಿು ದಿ್ ೀನೆ.  

(ಮುೆಂದು) 

(873) 11:20 ಎಸ ಪ್ತಆರ-ಆರ ಎನ  22/09/2021  

(ಉಪಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿ ತಿ) 

ಶಿರ ೀ ನಿರಾಣಿ ಹಣಮಂತ  ರುದರ ಪಪ (ಮಾಂದು):- 

ಇದ್ರ ಜೊತ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ವಶಪಡಿಸಿಕೆಂಡಿರುವ ಭೂಮಿಯಲೆ  ನಿವೇಶನಗಳನೆು  ಗುತಿಮಸಿ, 

ಲೇಔರ್್ಗಳನೆು  ಮಾಡಿದಿ್ ಲೆ , ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಮಗಳನೆು  ಒದ್ಗಿಸಬೇಕೆೆಂಬ 

ಪರ ಶೆೆಯನೆು  ಕೇಳಿದಾಗ, ಕೆಲವೆಂದು ಕಡೆ ಒದ್ಗಿಸಲಾಗಿದ್ ಮತ್ತು  ಕೆಲವು ಕಡೆ 

ಒದ್ಗಿಸಲಾಗುವುದ್ೆಂಬ ಉತು ರವನೆು  ಸಚಿವರು ನಿೀಡಿದ್ರು.  ಆದ್ಷ್ಟಟ  ಬೇಗನೇ ಅಲೆ  

ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಮಗಳನೆು  ಒದ್ಗಿಸಿಕಡಬೇಕೆೆಂದು ನಾನು ವಿನಂತಿಸುತ್ು ೀನೆ. 
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ಶಿರ ೀ ವಿ.ಸೀಮಣಣ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರಿಗೆ 

ಕೂಲಂಕುಷವಾದ್ ಉತು ರವನೆು  ಒದ್ಗಿಸಲಾಗಿದ್. ವಸತಿಯು ಒೆಂದು ರಿೀತಿಯ ಗೆಂದ್ಲ 

ಮತ್ತು  ಅಸಮಾಧಾನವಾದ್ ವಾ ವಸಿೆಯಾಗಿದ್.  ಇದ್ನೆು  ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕೆೆಂದು ನಾನು 

ಕಳೆದ್ರಡು ವಷಮಗಳಿೆಂದ್ ದೇವರು ನನಗೆ ಕಟಟ  ಬುದಿ್ಧಯಂತ್ ವಾ ವಸಿಿ ತವಾಗಿ 

ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಬಂದು, ಅೆಂಕ್ಕತವನೆು  ಹಾಡುವ ಕೆಲಸಕೆಕ  ಮುೆಂದಾಗಿದಿ್ ೀನೆ.  ಇೆಂದು 

ಅಪರಾಹೆ  ಕೆಳಮನೆಯಲೆ  ಇದೇ ವಿಷಯದ್ ಬಗೆೆ  ಶ್ರ ೀ ಸಿದಿ್ರಾಮಯಾ ನವರು ಅಧಮ ಗಂಟ್ಟ 

ಕಲಾವಧಿ ಚ್ರ್ಚಮಗೆ ತ್ಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕೆೆಂದು ಕೀರಿದಿ್ ರ ಹಿನೆೆ ಲ್ಲಯಲೆ , ಆ ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ  

ವಿವರವಾಗಿ ನಾನು ಎಲೆವನೊ  ತಿಳಿಸುತ್ು ೀನೆ.  ಸ್ವಮಾನಾ  ಬಡವ ಮತ್ತು  ನಿಗಮತಿಕರು 

ಯಾರು ಇದಿಾರೆ ಹಾಗೂ ಮನೆಗಳನೆು  ಯಾರಿಗೆ ಕಡಬೇಕಗಿತ್ತು  ಎನೆು ವ ವಿಚಾರದ್ಲೆ  

ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಸದ್ಸಾ ರುಗಳು ಅವರದೇ ಆದ್ ದೃರ್ಷಟ ಕೀನವನೆು  ಹಾಯಿಸಿದಿಾರೆ.  ಶ್ರ ೀ ರಮೇಶ್ 

ಕುಮಾರ್್ರವರು ಈ ಸಂಬಂಧ ಪಾರ ಯೀಗಿಕ ಯೀಜನೆಯನೆು  ಹಾಕ್ಕಕೆಂಡು ಇಡಿೀ 

ತಾಲೆ್ಲಕ್ಕನಲೆರುವ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಪರ ತಿಯೆಂದು ಹಳಿಳ ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನಿೀಡಿ, 

ಹಳಿಳ ಗರೆಂದ್ಧಗೆ ಅಹಮರು ಯಾರಿದಿಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರಿೀತಿಯ ತೆಂದ್ರೆಯಾಗಿದ್ 

ಎನೆು ವ ಅೆಂಶಗಳ ಬಗೆೆ  ವಿಚಾರಿಸಿ, ಆ ಮಾಹಿತಿಯನೆು  ನನಗೆ ನಿೀಡಿದ್ರು. ನಂತರ ನಾನು 

ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ರಾಜಾ ದ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮತ್ತು  ಯಾದ್ಗಿರಿ ಜಿಲೆ್ಲ ಗಳನೆು  ಅದೇ 

ರಿೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂಬ ತಿೀಮಾಮನವನೆು  ಮಾಡಿದಿ್ ೀನೆ.  ಪರ ಸಕು  ಅಧಿವೇಶನವು ಮುಗಿದ್ 

ತಕ್ಷಣವೇ ನಾನೇ ಸಾ ತಃ ಆ ಎರಡು ಜಿಲೆ್ಲ ಗಳಿಗೆ ಹೀಗಿ, 3-4 ದ್ಧನ ಅಲೆಯೇ ಉಳಿದುಕೆಂಡು 

ಎಲೆವನೊ  ಪರಿಶ್ೀಲಸುತ್ು ೀನೆ.  ಈಗಾಗಲೇ ವಸತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ವರಿಗೆ ಪುನಃ 

ವಸತಿಯನೆು  ನಿೀಡುವ ಅವಾ ವಸಿೆಯನೆು  ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು.   

ಹಲವಾರು ವಷಮಗಳಿೆಂದ್ ವಸತಿ ಸೌಕಯಮವಿಲೆದೇ ತಳಲಾಟಕಕ ಳಗಾದ್ವರ 

ನೂರಾರು ಅಜಿಮಗಳು ಇವತಿು ನವರೆಗೂ ಸಹ ಸಿಾ ೀಕೃತಿಗಳುಳ ತಿು ವ.  ಕೆಲವೆಂದು 

ಅಜಿಮಗಳನೆು  ಜಿಲೆಾಧಿಕರಿಗಳು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶ್ೀಲಸಬೇಕು. ಶ್ರ ೀ ನಿರಾಣಿ 

ಹಣಮಂತ್ ರುದ್ರ ಪಪ ರವರು ಬಹಳ ಬುದಿ್ಧವಂತ ಸದ್ಸಾ ರಾಗಿದಿಾ ರೆ.  ಅವರ ಸಹೀದ್ರ ಶ್ರ ೀ 

ಮುರೇಶ್ ನಿರಾಣಿ ಹಾಗೂ ಇವರು ಇಬಬ ರೂ ತಾವು ಪರ ತಿನಿಧಿಸುವ ಜಿಲೆ್ಲ ಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ 

ವಾ ವಸಿೆ ಗಳ ಅವಶಾ ಕತ್ ಇದ್ಯೀ ಅವಲೆವನೊ  ಸಹ ಮಾಡಿಕಳುಳ ತಾು ರೆ.  ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  

ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೇಸರ ಮತ್ತು  ಆಕೆಷ ೀಪಣೆ ಇಲೆ . ಸಕಮರದ್ಧೆಂದ್ ಯಾವುದೇ ವಾ ವಸಿೆ ಗಳು 

ದರೆಯದ್ಧದಿ್ ರೆ, ಅವುಗಳೆಲೆವನೆು  ಮಾಡಿಕಡುವ ಶಕ್ಕು  ಅವರುಗಳಿಗಿದ್.  ಆದ್ರೆ ಒೆಂದು 

ಮಾತ್ತ ಸತಾ ವಾಗಿದ್.  ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ನಿಪಾಪ ಣಿ ಮತಿು ತರೆ ಭಾಗಗಳಲೆ  ಬಡತನ ಹೇಗಿದ್ 
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ಎನೆು ವ ಅೆಂಶಕ್ಕಕ ೆಂತ ಹೆಚಾಚ ಗಿ ಯಾವಾಾ ವ ರಿೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳನೆು  ನಾವು ಅಲೆ  

ಮಾಡುತಿು ದಿ್ ೀವ ಎನೆು ವುದು ಅಥಮವಾಗಬೇಕಗಿದ್.  ಈ ನಿಟಿಟ ನಲೆ  ನಾವು ಚಿೆಂತನೆಗಳನೆು  

ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ.  6,800 ಎಕರೆಗೂ ಮೇಲಪ ಟಟ  ಜಾಗವನೆು  ಸುಮಾರು 25 ವಷಮಗಳಿೆಂದ್ ಈರ್ಚಗೆ 

ಖ್ರಿೀದ್ಧಸಲಾಗಿದ್.  ಯಾವ ಕೆಷ ೀತರ ದ್ಲೆ  ಸದ್ಸಾ ರುಗಳು 2-3 ಬಾರಿ ಚ್ಚನಾಯಿತರಾಗಿ 

ಬಂದ್ಧದಿಾರೆ, ಅೆಂತಹ ಕಡೆಗಳಲೆ  ಆ ಜಾಗದ್ಲೆ  ನಿವೇಶನಗಳನೆು  ಗುತಿಮಸಿ, ಕೆಲವೆಂದು 

ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯೊ  ಸಹ ಮಾಡಿದಿಾರೆ.  ಹಿೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಹಮ ಫಲಾನುರ್ವಿಗಳಿಗೆ 

ನಿವೇಶನವು ದರೆಯುತು ದ್. ಎಲೆಯೀ ಶೇಕಡಾ 1-2 ರಷ್ಟಟ  ತಪುಪ ಗಳಾಗಬಹುದು.  ಆದ್ರೆ, 

ನಿವೇಶನವಿಲೆದೇ, ಒೆಂದೇ ಕುಟ್ಟೆಂಬದ್ ಅಣಣ -ತಮಾ ೆಂದ್ಧರು ಭಾಗ ಮಾಡಿಕೆಂಡು 

ಮೂನಾಮಲ್ಲಕ  ಮನೆಗಳನೆು  ಹೆಂದುತಾು ರೆ.  ಇೆಂತಹ ವಾ ವಸಿೆಯಲೆಾದ್ ಲೀಪಗಳನೆು  

ಸರಿಪಡಿಸುವ ತಿೀಮಾಮನಗಳನೆು  ತ್ಗೆದುಕಳಳ ಲಾಗಿದ್.  ಇದು ನನೆ  ವಾಾ ಪಿು ಯಲೆನ ಸಣಣ  

ಇಲಾಖೆಯಾಗಿದ್.  ಒೆಂದು ಕಡೆ ಕಂದಾಯ, ಮತು ೆಂದು ಕಡೆ ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜಾ  ಹಾಗೂ ಮತು ೆಂದ್ಡೆಗೆ ನಗರಾಭಿವರ ಧಿಿ  ಇಲಾಖೆಯ 

ಮಂತಿರ ಗಳಿರುತಾು ರೆ. ಇವರುಗಳ ಮಧಾ ದ್ಲೆ  ಇಕಕ ಳದ್ಲೆ  ಸಿಕ್ಕಕ ಹಾಕ್ಕಕೆಂಡು, ಕತು ರಿಸಿದಂತ 

ಪರಿಸಿಿ ತಿ ನನೆ ದಾಗಿದ್.  ಬೇರೆ ಸಚಿವರು ತಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿಟ ದಿ್ ನೆು  ಮಾತರ ವೇ ಹೇಳುತಾು ರೆ.  

ಒೆಂದು ಕಡೆ ಜಿಲೆಾಧಿಕರಿ, ಮತು ೆಂದ್ಡೆ ಮುಖ್ಾ  ಕಯಮದ್ಶ್ಮ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಅಧಿಕರಿ, ಕಯಮನಿವಾಮಹಕಧಿಕರಿ ಹಾಗೂ ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ಧ  

ಅಧಿಕರಿಗಳಿರುತಾು ರೆ.  ಈ ಮೂರು ಇಲಾಖೆಗಳ ಮಧಾ ದ್ಲೆ  . . . 

 

ಶಿರ ೀ ಆರ.ಅಶ್ೀಕ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಯಾರು ಹೆಚ್ಚಚ  ಪವರ್್ಫುಲ್ 

ಎೆಂದು ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ವದ್ರವರು ಹೇಳಲ.   

ಶಿರ ೀ ವಿ.ಸೀಮಣಣ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಪರ ಸುು ತ ವಿಷಯದ್ಲೆ  ನಿದ್ಧಮಷಟ  

ರೂಪವನೆು  ಕಡುವ ದೃರ್ಷಟ ಕೀನದ್ಧೆಂದ್ ಇವತಿು ನ ದ್ಧಸವ ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಕಸರತ್ತು  ಮಾಡಿ 

ಗಂಟ್ಟಗಳ ಕಲ ಮಾತರ ವಲೆದೇ, ದ್ಧನವಲೆಾ  ಕುಳಿತ್ತಕೆಂಡು ಚ್ರ್ಚಮ ಮಾಡಲಾಗಿದ್.  ಈ 

ವಿಚಾರದ್ಲೆ  ಪಾರದ್ಶಮಕತ್ಯನೆು  ತರಬೇಕು.  ನನೆ ೆಂಥವನ ಕೈಯಾ ಲೆಯಾದ್ರೂ ಸಹ 

ಇದ್ನೆು  ಮಾಡುವುದ್ಕಕ ಗದ್ಧದಿ್ ರೆ, ಇದು ಯಾವ ಹಂತದ್ಲೆ  ನಿಲೆ್ಲತು ದ್ನೆು ವ ದೃರ್ಷಟ ಯಿೆಂದ್ 

ಕೆಲವು ಕಯಮಕರ ಮಗಳನೆು  ಹಮಿಾ ಕಳಳ ಲಾಗಿದ್.  ಇದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಿಡಿಸುವುದ್ಧಲೆ  ಮತ್ತು  

ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಸರವಾಗುತು ದ್.  ಬಹುತೇಕ ಬಡವರು ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ರಾತಿರ ಯ 1-2 

ಗಂಟ್ಟಯಂತಹ ಅವೇಳೆ ನನಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಗಳನೆು  ಮಾಡುತಾು ರೆ.  ಆ ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ  
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ನನಗೆ ಹಟ್ಟಟ  ಉರಿಯುತು ದ್.  ನಮಾ  ದೇಶಕೆಕ  ಸಾ ತಂತರ  ಬಂದು 75 ವಷಮಗಳಾದ್ರೂ ಸಹ 

ಬಡವರಿಗೆ ಒೆಂದು ಗೂಡನೆು  ಕಡಲಕಕ ಗದ್ಧದಿ್ ರೆ ಹೇಗೆ?   

 

ಹಳಿಳ ಗಳೆಡೆಗೆ ಹೀದ್ರೆ, ಅಲೆನ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಅಧಾ ಕ್ಷ ಮತ್ತು  ಸದ್ಸಾ ರುಗಳ  

ವತ್ಮನೆಯು ಸರಿಯಾಗಿರುವುದ್ಧಲೆ .  ಶ್ರ ೀ ಯು.ಟಿ.ಖಾದ್ರ್್ರವರು ನಿನೆೆ ಯ ದ್ಧನ ನನೆ ೆಂದ್ಧಗೆ 

ಮಾತನಾಡುವ ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ , ಈಗಾಗಲೇ ಮನೆಗಳನೆು  ನಿೀಡುವುದಾಗಿ ಸಕಮರವು 

ಘೀರ್ಷಸಿದ್, ಆದ್ರೆ, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದ್ಸಾ ರು ಮತ್ತು  ಅಲೆನ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  

ಅಧಿಕರಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕದ್ ರಿೀತಿಯಲೆ  ವಾ ವಸಿೆ ಗಳನೆು  ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆೆಂದು 

ತಿಳಿಸಿದ್ರು.  ಆ ತಕ್ಷಣದ್ಲೆಯೇ ನಾನು ಆದೇಶವೆಂದ್ನೆು  ಹರಡಿಸಿದ್ನು.  ಈ ಬಗೆೆ  

ಪರ ಶೆೆಯನೆು  ಕೇಳಿದ್ ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಅವಶಾ ಕವಾದ್ ಪರ ತಿಯೆಂದು 

ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಮಗಳನೆು  ಒದ್ಗಿಸುವುದ್ಕೆಕ  ಸಕಮರದ್ ಬಳಿ ಹಣವಿಲೆವೆಂದು ಮಾತರ  

ಹೇಳಲಚಿಿ ಸುತ್ು ೀನೆ.  ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಆವಾಸ್ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಕೇೆಂದ್ರ  ಮತ್ತು  ರಾಜಾ  

ಸಕಮರಗಳು ಅನುಕರ ಮವಾಗಿ ಗಾರ ಮಿೀಣ ಪರ ದೇಶಕೆಕ  72,000/- ಮತ್ತು  48,000/-

ರೂಪಾಯಿಗಳನೆು  ಅೆಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಟ ರೆಯಾಗಿ 1,20,000/- ರೂಪಾಯಿಗಳನೆು  

ನಿೀಡಲಾಗುತು ದ್.  ಅದೇ ರಿೀತಿಯಾಗಿ ಕೇೆಂದ್ರ  ಮತ್ತು  ರಾಜಾ  ಸಕಮರಗಳು ಅನುಕರ ಮವಾಗಿ 

ನಗರ ಪರ ದೇಶಗಳಿಗೆ 1,50,000/- ಮತ್ತು  1,20,000/-ರೂಪಾಯಿಗಳನೆು  ಸ್ವಮಾನಾ ರಿಗೆ ಮತ್ತು  

ಪರಿಶ್ಷಟ  ಜಾತಿ ಮತ್ತು  ಪಂಗಡದ್ವರಿಗೆ 2,00,000/- ರೂಪಾಯಿಗಳನೆು  ನಿೀಡಲಾಗುತು ದ್.  

ಇಷ್ಟಟ  ಮೊತು ದ್ಲೆ  ಮನೆ ನಿಮಿಮಸಲ್ಲ ಸ್ವಧಾ ವಿಲೆ .  ಈ ಕರಣಕಕ ಗಿ ಮಾನಾ  

ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳು ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಭೆಗಳನೆು  ಮಾಡಿದಿ್ರ ಹಿನೆೆ ಲ್ಲಯಲೆ , ಇದ್ನೆು  ಒೆಂದು 

ಹಂತಕೆಕ  ತರಲಾಗುತಿು ದ್. ಯಾವ ವಷಮದ್ಲೆ  ಮನೆಗಳನೆು  ನಿಮಾಮಣಕಕ ಗಿ 

ತ್ಗೆದುಕಳಳ ಲಾಗಿದ್ಯೀ, ಆಯಾ ವಷಮದ್ಲೆಯೇ ಅವುಗಳನೆು  ಪೂತಿಮಗಳಿಸಬೇಕು.  

ನಂತರದ್ ವಷಮಗಳಿಗೆ ನಿಮಾಮಣ ಕಯಮವು ಮುೆಂದೂಡುತಿು ದಿ್ ರೆ, ಅಲೆ  ಒೆಂದು ರಿೀತಿಯ 

ಗೆಂದ್ಲಗಳಾಗುತಿು ದಿ್ವು.  ಹಿೀಗಾಗಿ ಇದ್ನೆು  ಒೆಂದು ಹಂತಕೆಕ  ತ್ಗೆದುಕೆಂಡು ಬರಲಾಗಿದ್.  

ಪರ ಸಕು  ಅಧಿವೇಶನವು ಪೂಣಮಗೆಂಡ ನಂತರ ಮುೆಂದ್ಧನ ಗುರುವಾರದಂದು ಸಭೆ ಸೇರಿ, ಈ 

ವಿಚಾರದ್ಲೆ  ರೂಪವೆಂದ್ನೆು  ನಿೀಡಿ, ಎಲೆ್ಲಲೆ  ಎಷ್ಟಟ ಷ್ಟಟ  ಜಾಗ ಲರ್ಾ ವಿದ್ ಎನೆು ವುದ್ರ 

ಬಗೆೆ  ಚ್ಚಿಮಸಲಾಗುವುದು.  ಈ ವಿಷಯಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತ್ ಪರ ತಿಯಬಬ  ಶಸಕರಿಗೂ 

ಸಹ ಪತರ ವನೆು  ಬರೆಯಲಾಗುವುದು.  ಎಲೆರಿಗೂ ಸಹ ಒೆಂದು ಕೆಷ ೀತರ ವನೆು  

ಆಯ್ದಕಮಾಡಿಕಳುಳ ವ ಅಧಿಕರವಿದ್ ಎೆಂದು ತಿಳಿಸುತಾು , ತಾವು ಆಯ್ದಕ ಗೆಂಡ ಕೆಷ ೀತರ ದ್ಲೆ  

ಯಾವುದಾದ್ರೆಂದು ಪರ ದೇಶವನೆು  ಆಯ್ದಕ  ಮಾಡಿಕಳಳ ಬಹುದ್ೆಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ 
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ಸದ್ಸಾ ರಲೆ  ವಿನಂತಿಸುತ್ು ೀನೆ. ಆಯ್ದಕ ಗೆಂಡ ಪರ ದೇಶದ್ಲೆ  ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ ಸದ್ಸಾ ರು 

ಉಪಾಧಾ ಕ್ಷರಾಗಿರುತಾು ರೆ.  ಈ ವಿಚಾರದ್ಲೆ  ಎಲೆವನೊ  ಸಹ ಒೆಂದು ತಹಬದ್ಧಗೆ ತರಲಾಗಿದ್.   

 

ವಸತಿ ರಹಿತರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಮಗಳಾದ್ ಮನೆ ಮತ್ತು  ನಿವೇಶಗಳನೆು  

ನಿೀಡುವುದು ಸಕಮರಕೆಕ  ಕಷಟ ವಾಗುವುದ್ಧಲೆ .  ನಗರಸಭೆ ವಾಾ ಪಿು  ಪರ ದೇಶಗಳಲೆ  

ನಗರಸಭೆಯು ಮತ್ತು  ಪುರಸಭೆ ವಾಾ ಪಿು ಯಲೆ  ಪುರಸಭೆಯು ಈ ಕೆಲಸಗಳನೆು  ಮಾಡಬೇಕು.  

ಅದೇ ರಿೀತಿಯಾಗಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ವಾಾ ಪಿು ಯಲೆ  ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಈ ಕೆಲಸಗಳನೆು  

ಮಾಡಬೇಕು. ಯೀಜನೆಗೆ ಬೇಕದ್ ಎಲೆಾ  ಅನುದಾನವನೆು  ನಿೀಡುವ ಸಂಪನೂಾ ಲಗಳು 

ನಮಾ ಲೆ  ಇಲೆ . ಒೆಂದು ಮನೆಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಟ  ಖ್ಚಾಮಗುತು ದ್ ; ಅದು ಹೇಗೆ 

ಆಯಿತ್ತ ಎೆಂದು ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಮಾನೆರವರ ಪರ ಶೆೆಯೆಂದ್ಕೆಕ  

ಉತು ರಿಸುತಾು , ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ರು.  ದಡಡ  ದಡಡ  ವಾ ವಸಿೆ ಗಳನೆು  

ಮಾಡುವಾಗ, ಕೆಲವು ಕಟ್ಟಟ ಪಾಡುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬಿದಿು  ಒೆಂದು ರಿೀತಿಯ 

ಗೆಂದ್ಲವುೆಂಟ್ಟಗಿತ್ತು .  ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುವ ಅನುದಾನಗಳನೆು  ರ್ಚಕ್ 

ಮೂಲಕವಲೆದೇ ಆರ್.ಟಿ.ಜಿ.ಎಸ. ವಾ ವಸಿೆಯ ಮುಖಾೆಂತರವೇ ಫಲಾನುರ್ವಿಗಳ ಖಾತ್ಗೆ 

ಜಮ್ಮ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.  ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾನು ಶ್ರ ೀ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ 

ಸಚಿವರೆಂದ್ಧಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ು ೀನೆ.  ಸದ್ಸಾ ರ ವಾಾ ಪಿು ಗೆ ಸಿೀಮಿತವಾಗಿರುವುದ್ನೆು  ನಾವು 

ಮಾಡುತ್ು ೀವ.  ಯಾವ ರಿೀತಿಯಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಮವನೆು  ನಿೀಡುವುದ್ಕೆಕ  

ಸ್ವಧಾ ವೀ ಅವುಗಳೆಲೆವನೊ  ಸಂಕ್ಕಷ ಪು ವಾಗಿ ನಿೀಡಿದಿ್ ೀವ.  ರಾಜಾ ದ್ಲೆನ 224 

ಕೆಷ ೀತರ ಗಳಲೆಯೂ ಸಹ ಬಡತನವಿದಿು , ಸೂರಿಲೆದ್ವರು ಇದಿಾರೆ.  ಹಿೀಗಾಗಿ ನನಗೆ 

ಸ್ವಧಾ ವಾದ್ ಮಟಿಟ ಗೆ, ಕೇವಲ ನಿಮಾ  ಕೆಷ ೀತರ  ವಾಾ ಪಿು ಗೆ ಮಾತರ ವಲೆದೇ, ರಾಜಾ ದ್ ಎಲೆಾ  

ಕೆಷ ೀತರ ಗಳಲೆಯೂ ಸೂರಿಲೆದ್ಧರುವವರಿಗೆ ಸೂರನೆು  ಒದ್ಗಿಸುವ ವಾ ವಸಿೆ ಗೆ ಪಾರ ಮಾಣಿಕ 

ಪರ ಯತೆ ವನೆು  ಮಾಡುವ ನಿಟಿಟ ನಲೆ  ಒೆಂದು ಹೆಜಿೆಯನೆು  ಮುೆಂದ್ಧಟಿಟ ದಿ್ ೀವ. 

 

ಶಿರ ೀ ಹೆಚ.ಎಾಂ.ರಮೇಶಗೌಡ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, . . .  

 

ಶಿರ ೀ ಕೆ.ಟ.ಶಿರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, . . .  

 

(ಗಾಂದಲ) 
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ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಪರ ಶೆ ೀತು ರ ಅವಧಿಯಲೆ  ಯಾವುದೇ ರಿೀತಿಯ ಚ್ರ್ಚಮಯನೆು  

ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ನಾನು ಅವಕಶ ನಿೀಡುವುದ್ಧಲೆ .  ಸದ್ಸಾ ರುಗಳು ಮಾತನಾಡುವುದು 

ಯಾವುದೂ ಸಹ ಕಡತಕೆಕ  ಹೀಗುವುದ್ಧಲೆ .   

 

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲಲ  ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ನಿದೇಾಶನದಂತ್ರ  

 ನಡವಳಿಗಳ್ನುು  ದ್ದಖಲ್ಲಸಿರುವುದಿಲಲ ) 

 

(ಗಾಂದಲ) 

 

ಮುೆಂದ್ಧನ ಪರ ಶೆೆ  ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟಿೀಲ್ ಇಟಗಿಯವರದಿು .  (ಗಾಂದಲ)  

ಸದ್ಸಾ ರುಗಳು ಸಚಿವರೆಂದ್ಧಗೆ ಕುಳಿತ್ತಕೆಂಡು ಮಾತನಾಡಲ.  ಇದ್ಕಕ ಗಿ ಸಚಿವರು 

ಸಮಯವನೆು  ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸಲ.  ಆಗ ಸದ್ಸಾ ರು ಚ್ರ್ಚಮಯನೆು  ಮಾಡಲ.  ಈಗಿನ 

ಪರ ಶೆ ೀತು ರ ಅವಧಿಯಲೆ  ನಾನು ಯಾವುದೇ ರಿೀತಿಯ ಚ್ರ್ಚಮಯನೆು  ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  

ಅವಕಶವನೆು  ನಿೀಡುವುದ್ಧಲೆ .   

 

(ಗಾಂದಲ) 

 

ಶಿರ ೀ ಕೆ.ಟ.ಶಿರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, . . . 

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರೇ, ದ್ಯಮಾಡಿ ಅಥಮಮಾಡಿಕಳಿಳ .  

ತಿಳಿದ್ವರಾದ್ವರು ನಿೀವೇ ಹಿೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ?  ನಾವು ಹೇಗೆ ಸದ್ನವನೆು  ನಡೆಸಬೇಕು?  

ದ್ಯಮಾಡಿ ಸದ್ಸಾ ರುಗಳು ಇದ್ನೆು  ಚ್ರ್ಚಮಗೆ ತ್ಗೆದುಕಳುಳ ವುದು ಬೇಡ; ಅದ್ಕೆಕ  ನಾನು 

ಅವಕಶವನೊ  ಸಹ ನಿೀಡುವುದ್ಧಲೆ .  ಸಚಿವರು ವಿವರವಾದ್ ವಿಷಯವನೆು  ತಿಳಿಸಿದಿು , 

ಅವರ ಬಳಿ ಚ್ರ್ಚಮ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ನಾನು ಸಮಯವನೆು  ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸುತ್ು ೀನೆ.  ಆಗ 

ಸದ್ಸಾ ರುಗಳು ಅವರೆಂದ್ಧಗೆ ಕುಳಿತ್ತಕೆಂಡು ಮಾತನಾಡಲ.  ಈ ವಿಚಾರದ್ಲೆ  ನಿಮಗೆ 

ಏನಾದ್ರೂ ಸಮಸೆಾ  ಅಥವಾ ಗೆಂದ್ಲಗಳಿದಿ್ ರೆ, ಅವುಗಳನೆು  ಬಗೆಹರಿಸಿಕಳಳ ಬಹುದು. 

ದ್ಯಮಾಡಿ ಸದ್ಸಾ ರುಗಳೆಲೆರೂ ಸಹ ಅಥಮ ಮಾಡಿಕಳಳ ಬೇಕು.  ಸಚಿವರೇ, ಸದ್ಸಾ ರುಗಳ 

ವಿಚಾರಗಳನೆು  ತಿಳಿದುಕೆಂಡು ಅವರೆಂದ್ಧಗೆ ಚ್ಚಿಮಸಲ್ಲ ಸಮಯವನೆು  ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸಿ.   

 

ಶಿರ ೀ ವಿ.ಸೀಮಣಣ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಪರ ಸುು ತ ವಿಷಯವು ಒೆಂದು 

ತಹಬದ್ಧಗೆ ಬಂದ್ಧದಿು , ಇದ್ನೆು  ತಾಕ್ಕಮಕ ಅೆಂತಾ ಕೆಕ  ತರಲ್ಲ ಅವಶಾ ಕವಾಗಿರುವ ಎಲೆಾ  

ವಾ ವಸಿೆ ಗಳನೆು  ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ.  ಪರ ಸಕು  ಅಧಿವೇಶನವು ಪೂಣಮಗೆಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ ಮುೆಂದ್ಧನ 
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ಗುರುವಾರದಳಗೆ ಯಾವಾಾ ವ ಕೆಷ ೀತರ ಕೆಕ  ಎಷ್ಟಟ ಷ್ಟಟ  ಮನೆಗಳನೆು  ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್, 

ಪರ ಗತಿಯಲೆರುವ ಮನೆಗಳೆಷ್ಟಟ  ಎೆಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನೆು  ಪಡೆದು, ಕಳೆದ್ ಮೂರು 

ವಷಮಗಳಲೆ  ಯಾವ ಕರಣಕಕ ಗಿ ಮನೆಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿಲೆ , ಹಿೆಂದ್ ಅಧಿಕರದ್ಲೆದಿ್  

ಸಕಮರದ್ ಅವಧಿಯಲೆ  ಎಷ್ಟಟ ಷ್ಟಟ  ಮನೆಗಳನೆು  ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ ವಷಮವಾರು 

ಮಾಹಿತಿಯನೆು  ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು.  ಈ ಹಿೆಂದ್ ನಮಾ  ಪಕ್ಷದ್ ಸಕಮರವು 

ಅಧಿಕರದ್ಲೆದಿಾ ಗ 10 ಲಕ್ಷದ್ ಮನೆಗಳ ಪೈಕ್ಕ 6 ಲಕ್ಷದ್ ಮನೆಗಳ ನಿಮಾಮಣಕಕ ಗಿ 3,315 

ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಟ  ಅನುದಾನವನೆು  ನಂತರದ್ಲೆ  ಅಧಿಕರಕೆಕ  ಬಂದ್ ಶ್ರ ೀ 

ಸಿದಿ್ರಾಮಯಾ ನವರ ನೇತೃತಾ ದ್ ಸಕಮರವು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು . ಆಗ ನಿಮಾಮಣದ್ ವಿವಿಧ 

ಹಂತದ್ಲೆದಿ್  6 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳ ನಿಮಾಮಣ ಕಮಗಾರಿಯು ಪೂಣಮಗೆಂಡಿತ್ತ. ಇನೆು ಳಿದ್ 4 

ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತ್ 2017-18 ಮತ್ತು  ಅದ್ರ ಹಿೆಂದ್ಧನ ಸ್ವಲ್ಲಗಳಲೆ  ಎಷ್ಟಟ ಷ್ಟಟ  

ಅನುದಾನವನೆು  ಮಿೀಸಲಡಲಾಗಿತ್ತು  ಎನೆು ವುದ್ನೆು  ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು. 

 

(ಮುೆಂದು)   

(874) 11.30 22-09-2021  ಸಿಎಸ/ ವಿಕೆ 

ಶಿರ ೀ ವಿ.ಸೀಮಣಣ (ಮಾಂದು):- 

 ಎಷ್ಟಟ  ಹಣ ಇದ್ಕಕ ಗಿ ಖ್ಚಾಮಗಿದ್, ಎಷ್ಟಟ  ಮನೆಗಳನೆು  ಅಲಾರ್್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್.   

ಎನೆು ವುದ್ರ ಬಗೆೆ  ಆ ಸದ್ನದ್ಲೆಯೂ ಕೂಡ ಚ್ರ್ಚಮ ನಡೆಯುತಿು ದ್.   ನಾನು ಕೂಡ ಎರಡು 

ಸದ್ನಗಳ  ಸದ್ಸಾ ನಾಗಿ ಮತ್ತು  7 ಬಾರಿ ಸಚಿವನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿ್ ೀನೆ.    ಅದ್ಕಕ ಗಿಯೇ  

ಇದ್ಕಕ ೆಂದು logical end ತರಬೇಕೆನೆು ವ ನಿಟಿಟ ನಲೆ  ನಾವು ಕೆಲಸವನೆು  ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ.   

ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರುಗಳ ಕಳಕಳಿ, ಸ್ವಮಾನಾ  ಜನರಿಗೆ ಇರುವ  ತೆಂದ್ರೆ   ನಮಗೂ ಸಹ 

ಅಥಮವಾಗುತು ದ್.  2016-17, 2017-18ನೇ ಸ್ವಲನಲೆ  ಏಕಕಲದ್ಲೆ   13 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳನೆು  

ಅಲಾರ್್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ಕೆಕ  ಬೇಕಗುವ ಸಂಪನೂಾ ಲಗಳೇನು?  ಅದ್ಕೆಕ  20000 ಕೀಟಿ 

ರೂಪಾಯಿಗಳು ಬೇಕಗುತಿು ತ್ತು .  2017-18ನೇ ಸ್ವಲಗೆ 8,00,532 ಮನೆಗಳನೆು  ನಿಮಿಮಸಿ 

ಕಡಲಾಯಿತ್ತ.   ಈಗ ಈ ವಿಚಾರದ್ಲೆ  ಯಾವುದೇ ಗೆಂದ್ಲ ಇಲೆ .   

 ಉಪಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಈ ಸದ್ನ ಮುಗಿದ್ ಮೇಲ್ಲ ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರುಗಳು ಸಚಿವರ 

ಜೊತ್ಯಲೆ  ಸಮಾಲೀಚಿಸುವುದು ಸೂಕು .     ಪರ ಶೆ ೀತು ರ ಅವಧಿಯಲೆ  ದ್ಧೀಘ್ಮವಾದ್ 

ಚ್ರ್ಚಮಗೆ ಅವಕಶ ಇರುವುದ್ಧಲೆ . 
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 ಶಿರ ೀ ಹೆಚ .ಎಾಂ.ರಮೇಶ ಗೌಡ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಸದ್ನದ್ಲೆ  ಸಚಿವರು 

ಉತು ರ ನಿೀಡಿದ್ ಮೇಲ್ಲ ಅದು ಸದ್ನದ್ ಆಸಿು , ಆ ಹಿನೆೆ ಲ್ಲಯಲೆ  ನಮಗೆ ಚ್ರ್ಚಮಗೆ 

ಅವಕಶವನೆು  ಮಾಡಿಕಡಬೇಕು.    

 ಉಪಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಪರ ಶೆ ೀತು ರ ಅವಧಿಯಲೆ  ದ್ಧೀಘ್ಮವಾಗಿ ಚ್ರ್ಚಮ 

ನಡೆಸುವುದ್ಕೆಕ  ಅವಕಶವಿಲೆ .   

 ಶಿರ ೀ ಹೆಚ .ಎಾಂ.ರಮೇಶ ಗೌಡ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಗಳೇ, ಇರುವ ನಿಯಮವನೆು  

ಬದ್ಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ, ಅವಕಶ ಕಡಿ 

 ಶಿರ ೀ ವಿ.ಸೀಮಣಣ :- ತಾವಲೆರೂ ಬಹಳ ಹಿರಿಯ ಸದ್ಸಾ ರು, ನನಗೆ ಎರಡು 

ಸದ್ನಗಳು ಮುಖ್ಾ ವಾಗಿದ್,  ಏಕೆೆಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸದ್ನಗಳ ಕಯಮವೈಖ್ರಿ ಒೆಂದೇ ಆಗಿದ್.  

ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಗಳು ಅನುಮತಿಯನೆು  ನಿೀಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಈಗಲ್ಲ ಸಹ ಚ್ರ್ಚಮಗೆ 

ಸಿದಿ್ನಾಗಿದಿ್ ೀನೆ.    

 ಶಿರ ೀ ಮರಿತಿಬಿೆ ೀಗೌಡ:- ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ದೇವಮಾನವರು, ನಮಾ  ಸಮಸೆಾ ಗಳನೆು  

ಕೇಳದ್ಯೇ ಪರಿಹಾರವನೆು  ಕಡುತಿು ದಿಾರೆ.   

 ಉಪಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಕಲಾವಕಶವನೆು  ನೀಡಿಕೆಂಡು ಇದ್ರ ಚ್ರ್ಚಮಗೆ 

ಅವಕಶವನೆು  ಮಾಡಿಕಡಲಾಗುವುದು.     

    ಶಿರ ೀ ಹೆಚ .ಎಾಂ.ರಮೇಶ ಗೌಡ:-ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಯಾವಾಗ ಸಮಯ 

ಕಡುತಿು ೀರಿ ಎೆಂಬುದ್ನೆು  ತಾವು ನಿದ್ಧಮಷಟ ವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕಗುತು ದ್.  

     ಉಪಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ  ರಮೇಶ್, ಹೇಳಿದಿ್ ನೆು  ಅಥಮ 

ಮಾಡಿಕಳಳ ಬೇಕು. ಇದು ನಿಮಾ  ಪರ ಶೆೆಯಲೆ . ನಿರಾಣಿಯವರ ಪರ ಶೆೆ  ರಮೇಶ್ರವರೆ 

ದ್ಯಮಾಡಿ ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ .   

     ಉಪಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಹೆಚ.ಎೆಂ.ರಮೇಶ್ಗೌಡರವರು ಮಾತನಾಡಿದಿು  

ಯಾವುದು ಕಡತಕೆಕ  ಹೀಗಬಾರದು.   

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲಲ  ಮಾನಯ  ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಆದೇಶಾನುಸ್ತರ ಮಾನಯ  

ಹೆಚ.ಎಾಂ.ರಮೇಶ ಗೌಡರವರು ಮಾತ್ರ್ನಡಿರುವುದನುು  ನಡವಳಿಗಳ್ಲ್ಲಲ  

ದ್ದಖಲ್ಲಸಿರುವುದಿಲಲ .) 
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ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖೆಯ  1280 

(ಉತ್ು ರವನುು  ಒದಗಿಸ್ಲಾಗಿದ್ದ.) 

 

 ಶಿರ ೀ ಬಸ್ವರಾಜ ಪ್ರಟೀಲ  ಇಟಗಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಗಳೇ,  ನನೆ  ಪರ ಶೆೆ ಗೆ ಮಾನಾ  

ಸಚಿವರು ಉತು ರವನೆು  ನಿೀಡಿದಿಾರೆ.   ಎಷ್ಟಟ  ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ ಎನೆು ವುದ್ನೆು  ಕೂಡ ತಮಾ  

ಉತು ರದ್ಲೆ  ನಮೂದ್ಧಸಿದಿಾರೆ.   ಮೊದ್ಲನೆಯದಾಗಿ ಈ  ಎೆಂಡಿಆರ್್ ರಸೆು ಗಳನೆು  ಮತ್ತು  

ಎಸ್ಹೆಚ್ ಬಿರ ಡಿ್ಗಳನೆು  ಈಗಾಗಲೇ  ದುರಸಿು ಗಳಿಸಲಾಗಿದ್ಯೇ  ಅಥವಾ ಇನೊ  

ದುರಸಿು ಗಳಿಸಬೇಕಗಿದ್ಯೇ ಎನೆು ವುದ್ರ ಬಗೆೆ  ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ಉತು ರಿಸಬೇಕು.   

ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ನಮಾ  ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆ್ಲಯು ಪರ ತಿವಷಮ ಪರ ವಾಹಕೆಕ  ತ್ತತಾು ಗುವ ಜಿಲೆ್ಲ .   

ಇಲೆ  ನದ್ಧ ಪಾತರ ದ್ಲೆರುವ ರಸೆು ಗಳು ಹೆಚ್ಚಚ  ಮಳೆ ಬಂದಾಗ   ನದ್ಧ ನಿೀರು ಹೆಚಾಚ ಗಿ  ಪರ ವಾಹ 

ಬಂದು ರಸೆು ಗಳು ಹಾಳಾಗುತಿು ವ.   ಈಗ ಇಲಾಖೆವತಿಯಿೆಂದ್ ದೇವೂರು ನಿೆಂದ್ ಗಬ್ಬಬ ರಿಗೆ 

ಒೆಂದು ರಸೆು ಯನೆು  ನಿಮಾಮಣ ಮಾಡಲಾಗುತಿು ದ್.  ಅಲೆನ standards ಪರ ಕರ ರಸೆು ಗಳನೆು  

ಮಾಡಲಾಗುತಿು ದ್.   ನನೆ  ಒೆಂದು ಮನವಿ ಏನೆೆಂದ್ರೆ, ಎಲೆ್ಲಲೆ  back water ಬರುತು ದ್, ಅಲೆ  

ಸಿಸಿ ರಸೆು ಗಳನೆು  ಮಾಡಬೇಕು.  ಆ ಭಾಗದ್ಲೆ  ಸ್ವಮಾನಾ  ರಸೆು ಗಳನೆು  ಮಾಡುವುದ್ಕ್ಕಕ ೆಂತ  

ಎಲೆ್ಲಲೆ  ನದ್ಧಯ ನಿೀರು ಬರುತು ದ್, ಅಲೆ್ಲಲೆಾ  ಸಿಸಿ ರಸೆು ಗಳನೆು  ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ವಷಮ ರಸೆು ಗಳ 

ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.  ಅಲೆಯೂ ಸಹ ಸ್ವಮಾನಾ  ರಸೆು   ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಅದು 

ಒಡೆದುಹೀಗುವ ಸ್ವಧಾ ತ್ ಇದ್.   ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ concerned Executive Engineer 

ಜೊತ್ಯಲೆ  ಮಾತನಾಡಿ,  ಇವಲೆಾ  weak spots ಇದ್, ಪರ ತಿವಷಮ ಹಿೀಗಾಗುತು ದ್.   ಒೆಂದು 

ಸಲ ಸಿಸಿ ರಸೆು ಯನೆು  ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು 5 ವಷಮಗಳಾದ್ರೂ ಇರುತು ದ್.   ಅದ್ನೆು  ಮಾನಾ  

ಸಚಿವರ ಗಮನಕೆಕ  ತರಬಯಸುತ್ು ೀನೆ.    ಹಿೆಂದ್ SHDP ರಸೆು ಗಳನೆು  ಮಾಡಿದಿಾರೆ.  ಆದ್ರೆ 

ಯಾರು ಸಹ ಅದ್ರ ನಿವಮಹಣೆಯನೆು  ಮಾಡುತಿು ಲೆ .   ಅದ್ನೆೆ ಲೆಾ  ಯಾರು ನಿವಮಹಣೆ 

ಮಾಡಬೇಕೆನೆು ವುದ್ನೆು  ಸಹ ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಬೇಕು.  5-6 ವಷಮಗಳ ಹಿೆಂದ್ 

ಗಬ್ಬಬ ರು ನಿೆಂದ್ ಗೂಗಲ್ಗೆ SHDP ರಸೆು ಯನೆು  ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು .   ಈಗ ಆ ರಸೆು  
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ಸಂಪೂಣಮವಾಗಿ unportable ಆಗಿದ್.   ಹಾಗೆಯೇ ಸಚಿವರು ಗಬ್ಬಬ ರು ನಿೆಂದ್ ಮದ್ನಕಲೆನ 

ರಸೆು ಗೆ ಅನುದಾನ ಇಟಿಟ ರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದಿಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಆ ರಸೆು  ಆಗಿದ್ಯೀ ಇಲೆವೀ 

ಗತಿು ಲೆ .  ಕಳೆದ್ ಒೆಂದು ವಷಮದ್ಧೆಂದ್ ಈ ರಸೆು ಗಳು ಎಷ್ಟಟ  ಕೆಟಿಟ ವ ಎೆಂದ್ರೆ ಬಸಿು ಗಳೇ 

ಹೀಗುತಿು ಲೆ .    ಪರ ತಿ ವಷಮ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ನದ್ಧ ಪಕಕ ದ್ಲೆರುವ  ಗಾರ ಮಗಳ ಹಳಳ ಗಳಲೆ  

ನದ್ಧ ನಿೀರು ತ್ತೆಂಬಿದಂತ್ ತ್ತೆಂಬುತು ವ.   ದೂದ್ಗಂಗಾ ಮತ್ತು  ವೇದ್ಗಂಗಾ ನದ್ಧಗಳ ಹಾಗೆ  

ನಮಾ  ಕಡೆಯಲೆ  streams ಇವ.  ಏಕೆೆಂದ್ರೆ  ಮಳೆನಿೀರು ಮತ್ತು  ಕೆನಲ್ ನಿೀರು ಕೂಡಿ 

ಬರುವಂತಹ streams ಇದ್.  ಸುಮಾರು  2 ರಿೆಂದ್ 3-4 ಸ್ವವಿರ ಕೂಾ ಸೆಕಿ್ ನಿೀರು ಹಳಳ ಗಳಲೆ  

ತ್ತೆಂಬುತು ದ್.   ಇೆಂತಹ ಕಡೆಗಳಲೆರುವ ಬಿರ ಡಿ್ಗಳನೆು   ಉನೆ ತಿೀಕರಣಗಳಿಸಬೇಕು.   

ಎಲೆ್ಲಲೆ  ರಸೆು ಗಳು weak portion ಇವ ಅಲೆ್ಲಲೆಾ  ಸಿಸಿ ರಸೆು ಗಳನೆು  ಮಾಡಬೇಕು.   ಹಾಗೂ 

ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ರಸೆು ಗಳನೆು  portable ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಮಾನಾ  ಸಚಿವರನೆು  ಕೇಳಿಕಳುಳ ತ್ು ೀನೆ.   

     ಶಿರ ೀ ಸಿ.ಸಿ.ಪ್ರಟೀಲ:-  ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,  ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುೆಂಬೈ-ಕನಾಮಟಕ 

ಮತ್ತು  ಉತು ರ ಕನಾಮಟಕ ಭಾಗದ್ಲೆ  2017-18, 2018-19 2019-20ನೇ ಸ್ವಲನಲೆ  ಸತತವಾಗಿ 

3-4 ವಷಮಗಳ ಕಲ   ಪರ ವಾಹ ಬಂದ್ ಹಿನೆೆ ಲ್ಲಯಲೆ   ರಸೆು ಗಳು ಹಾಳಾಗಿರುವುದ್ನೆು  ನಾನು 

ಒಪಿಪ ಕಳುಳ ತ್ು ೀನೆ.    ಆದ್ರೆ ಕಪಪ ಳ ಜಿಲೆ್ಲಯಲೆ  ಯಾವುದೇ ರಾರ್ಷಟ ರೀಯ ಹೆದಿಾರಿಗಳು 

damage ಆಗಿಲೆ .    ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆ್ಲಯಲೆ  22 ಕಡೆ  ಸುಮಾರು 131 ಕ್ಕ.ಮಿೀ  ಉದಿ್ದ್ 

ರಾಜಾ  ಹೆದಿಾರಿಗಳು damage ಆಗಿವ.  ಇದ್ರ ದುರಸಿು ಗಾಗಿ 465 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನೆು   

ಅಧಿಕರಿಗಳು ಅೆಂದಾಜು ಮಾಡಿದಿಾರೆ.    ರಾಜಾ  ಹೆದಿಾರಿಗೆ ಕ್ಕ.ಮಿೀ 1 ಲಕ್ಷದ್ 

ರೂಪಾಯಿಯಂತ್ ರಸೆು ಗಳ ನಿವಮಹಣೆಗಾಗಿ ಹಣವನೆು  ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದ್.   ಅದು 

ಕಡಿಮ್ಮ ಬಿದಿ್ ರೆ ಇನೆ ಷ್ಟಟ  ಹಣವನೆು  ಒದ್ಗಿಸುವ ವಾ ವಸಿೆಯನೆು  ಮಾಡಲಾಗುವುದು.   

ರಾಜಾ  ಹೆದಿಾರಿ 23 ಸಿಡಿ ರಸೆು ಗಳು ಹಾಳಾಗಿವ, ಅದ್ರ ದುರಸಿು ಗಾಗಿ 233 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ  

ಅೆಂದಾಜನೆು  ನಮಾ  ಇಲಾಖೆಯವರು ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆ್ಲಯಲೆ     

ಎೆಂಡಿಆರ್್ ರಸೆು ಗಳು 51 ಕಡೆಗಳಲೆ  damage ಆಗಿವ.  262 ಕ್ಕ.ಮಿೀ ವಿಸಿು ೀಣಮದ್ ಈ ರಸೆು ಗಳು 

ಹಾಳಾಗಿವ.  .  ಇದ್ರ ದುರಸಿಿ ಗೆ ನಮಾ  ಇಲಾಖೆಯು   1936 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಟ  

ಪಾರ ಥಮಿಕ ಅೆಂದಾಜನೆು  ಮಾಡಿದಿಾರೆ.    ಕಪಪ ಳ ಜಿಲೆ್ಲಯಲೆ   ಸ್ವಮಾನಾ  ನಿವಮಹಣೆಗಾಗಿ 

ನಾವು ಹಣಕಸನೆು  ನಿೀಡಿದಿ್ ೀವ.   ಈಗಾಗಲೇ ಗುಲಬ ಗಾಮ ವಿಭಾಗಕೆಕ   ನಿನೆೆ ಯ ದ್ಧವಸ 15 
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ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನೆು  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಿ್ ೀನೆ.    ಈ ಹಣದ್ಧೆಂದ್ ಆ ಭಾಗದ್ಲೆ  

ತಿೀವರ ವಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ non-motorable ರಸೆು ಗಳನೆು  motorable  ರಸೆು ಗಳನೆಾ ಗಿ 

ಮಾಡುವ ಪರ ಯತೆ ವನೆು  ಮಾಡಲಾಗುವುದು.   ಹಾಗೆಯೇ ದೇವೂರು ನಿೆಂದ್ ಗಬ್ಬಬ ರು 

ರಸೆು ಯನೆು  ಸಿಸಿ ರಸೆು ಯನೆಾ ಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರು ಕೇಳಿದಿಾರೆ.  ಪದೇ ಪದೇ 

ಹಾಳಾಗುವ ರಸೆು ಗಳನೆು  ಸಿಸಿ ರಸೆು ಗಳನೆಾ ಗಿ ಮಾಡುವ ಅವಶಾ ಕತ್ ಇರುತು ದ್.    ಯಾವುದು 

worst reach ಇದ್,  ಯಾವುದು ಸಾ ಲಪ  ದ್ಧವಸಗಳಲೆಯೇ ಹಾಳಾಗುತು ದ್,  ಅೆಂತಹ ರಸೆು ಗಳನೆು  

ಸಿಸಿ ರಸೆು ಗಳನೆಾ ಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಹಣಕಸಿನ ಲರ್ಾ ತ್ ನೀಡಿಕೆಂಡು ಆದ್ಾ ತ್ ಮೇರೆಗೆ  ಕರ ಮ 

ಕೈಗಳುಳ ತ್ು ೀವ.   ಎಲೆಾ  ರಸೆು ಗಳನೆು  ಸಿಸಿ ರಸೆು ಗಳನೆಾ ಗಿ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಸ್ವಧಾ ವಿಲೆ .  

ಅವಶಾ ಕತ್ ಇರುವ ಕಡೆಗಳಲೆ  ಸಿಸಿ ರಸೆು ಗಳನೆು  ಮಾಡಲಾಗುವುದು.  ಎಲೆ  ಮಳೆಯಿೆಂದ್ 

ಪದೇ ಪದೇ ರಸೆು ಗಳು ಹಾಳಾಗುತು ವ,  ಎಲೆ   ರಸೆು ಗಳು non-motorable ಆಗಿವ, ಅಲೆ  ಸಿಸಿ 

ರಸೆು ಗಳನೆು  ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಪರ ಯತೆ ವನೆು  ಮಾಡಲಾಗುವುದು.   

     ಶಿರ ೀ ಬಸ್ವರಾಜ ಪ್ರಟೀಲ   ಇಟಗಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಗಳೇ,  ನಮಾ ಲೆ  ನದ್ಧಯ 

ಬದ್ಧಯಲೆಯೇ ರಸೆು ಯಿದ್.   ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಲ ಮತ್ತು  ಕೆಳಗೆ paddy fields ಗಳಿವ.   ಮಳೆ 

ಬಂದಾಗ paddy fields  ನಳಗೆ  ಸಿಕಕ ಪಟ್ಟಟ   ನಿೀರು ನುಗೆುತು ದ್.   ಈ ಸಿಸಿ ರಸೆು ಗಳನೆು  

ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಮತ್ತು   ರೆಗೂಾ ಲರ್್ ರಸೆು ಗಳನೆು  ಮಾಡುವುದ್ರಲೆ  ಬಹಳ ವಾ ತಾಾ ಸವೇನೂ 

ಬರುವುದ್ಧಲೆ .   ಏಕೆೆಂದ್ರೆ  2 ಕೀರ್್ ಡಾೆಂಬರ್್  ಮತ್ತು  2 ಕೀರ್್ metal ಹಾಕ್ಕ 

ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಹಣ ಖ್ಚಿಮಗೆ ಬರುತು ದ್.  ಅದ್ಕೆಕ   ಹಾಕುವ ಹಣದ್ಲೆಯೇ ಇದ್ನೆು  

ಮಾಡಬಹುದು.  ಅದ್ರಲೆ  ಸಾ ಲಪ  ವಾ ತಾಾ ಸ ಬರಬಹುದು.   ಈ ನದ್ಧಯ ಪಾತರ ದ್ಲೆರುವ 

ರಸೆು ಗಳು ಏಲೆ್ಲಲೆ  ಹಾಳಾಗಿವ ಅಲೆ್ಲಲೆಾ  ಸಿಸಿ ರಸೆು ಗಳನೆು  ಮಾಡಬಹುದು.  ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು 

ಗೂಗಲ್ ಟ್ಟ ಗಾಗಲ್  ಎನೆು ವ 1.2 ಕ್ಕ.ಮಿೀ ಉದಿ್ದ್ ಒೆಂದು ಗಾರ ಮಿೀಣ ರಸೆು  ಸಂಪೂಣಮವಾಗಿ 

ಸಿೆಂಕ್ ಆಗುತು ವ.   1 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನೆು  ಕಟ್ಟಟ  ಹಸ ರಸೆು  ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ 

ಅದು 1 ವಷಮದಳಗೆ ಸಿೆಂಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತು ದ್.   ಅೆಂತಹ ಕಡೆಗಳಲೆ  ಸಿಸಿ ರಸೆು ಗಳನೆು  

ಮಾಡಿದ್ರೆ 4-5 ವಷಮ ಆದ್ರೂ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತು ವ ಎನೆು ವುದು ನನೆ  ಅನಿಸಿಕೆ. 

         ಶಿರ ೀ ಸಿ.ಸಿ ಪ್ರಟೀಲ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಗಳೇ, ಅೆಂತಹ ರಸೆು ಗಳನೆು   ಗುರುತಿಸಲಕೆಕ  

ಇವತ್ು ೀ ನಾನು ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚ್ನೆಯನೆು  ನಿೀಡುತ್ು ೀನೆ.    ನಮಾ  ಪೂರಕ ಬಜೆರ್್ನಲೆ  

ಹಣಕಸಿನ ಲರ್ಾ ತ್ ಆದ್ ಕೂಡಲೇ  ಆದ್ಾ ತ್ ಮೇರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸೆು ಗಳನೆು  ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಕರ ಮ 

ಕೈಗಳುಳ ತ್ು ೀನೆ. 
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ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖೆಯ  1212 

(ಉತ್ು ರವನುು  ಒದಗಿಲಾಗಿದ್ದ) 

 

 

 ಶಿರ ೀ ಬ್ರ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಗಳೇ,  ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ಅವರ 

ಸಕಮರದ್ ಕಯಮಕರ ಮಗಳ ಬಗೆೆ  2-3 ಪುಟಗಳಲೆ  ಸುದ್ಧೀಘ್ಮವಾಗಿ ಉತು ರ ನಿೀಡಿರುವುದ್ಕೆಕ  

ಮೊದ್ಲಗೆ ಅವರಿಗೆ ನನೆ  ಧನಾ ವಾದ್ಗಳನೆು  ಅಪಿಮಸುತ್ು ೀನೆ.   ಆದ್ರೆ ಈ ಕಯಮಕರ ಮಗಳು 

ಎಷಟ ರಮಟಿಟ ಗೆ ಕಯಮಗತಕೆಕ  ಬಂದ್ಧವ ಎನೆು ವುದು ಇಲೆ  ಮುಖ್ಾ ವಾಗುತು ದ್.   ನಮಾ  

ಕನಾಮಟಕ ರಾಜಾ ದ್ಲೆ  ಸುಮಾರು 400 ಕ್ಕ.ಮಿೀ ಉದಿ್  ಇರುವ ಕರಾವಳಿ ಪರ ದೇಶದ್ ಸಮುದ್ರ  

ತಿೀರದ್ಲೆ   ಜಿೀವನೀಪಾಯಕಕ ಗಿ  ಸಮುದ್ರ ದ್ ಮೇಲ್ಲ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರುವ ಮಿೀನುಗಾರರ 

ಬಹಳ ದಡಡ  ಜನ ಸಮುದಾಯವನೆು  ನಾವಲೆರೂ ನೀಡಿದಿ್ ೀವ.   ಘ್ಟಟ ದ್ 

ಮೇಲರುವವರಿಗೆ ಇವರ ಕಷಟ ಸುಖ್ಗಳು ಗತಾು ಗುವುದ್ಧಲೆ .    ಆದ್ರೆ ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ಸಹ 

ಕರಾವಳಿ ಪರ ದೇಶದ್ಧೆಂದ್ ಬಂದ್ಧರುವ ಕರಣ ಇಲೆನ ಪರಿಸಿಿ ತಿಯ ಬಗೆೆ  ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂಣಮ 

ಅರಿವಿದ್.   

(ಮುೆಂದು) 

(875)/22-9-2021/3-20/ಎಲ್ಎೆಂ/ವಿಕೆ 

ಶಿರ ೀ ಬ್ರ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ(ಮುೆಂದು):-  

ಅನೇಕ  ಕಯಮಕರ ಮಗಳನೆು  ಕಟಿಟ ದಿಾರೆ. ಅದ್ರಲೆ  ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಕಮರದ್ ಪುರಸಕ ೃತ 

ಕಯಮಕರ ಮದ್ಲೆ  ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೂರು ತಿೆಂಗಳಲೆ  ೨೦೦೦ ರೂಪಾಯಿಗಳನೆು  

ಕಡುತ್ು ೀವ ಎೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು . ಆದ್ರೆ ಆ ಕಯಮಕರ ಮ ನಿೆಂತ್ತ ಹೀಗಿದ್.  

ನಾಡದೀಣಿಗಳಿಗೆ ಸಬಿಿ ಡಿಯಲೆ  ೨೦೦ ಲೀಟರ್್ ಸಿೀಮ್ಮ ಎಣೆಣ ಯನೆು  ಕಡಲಾಗುತಿು ತ್ತು  

ಅದ್ನೆು  ಈಗ ೮೦ ಲೀಟರ್್ಗೆ ಇಳಿಸಿದಿಾರೆ. ಮಿೀನುಗಾರರು ೪೦೦ ಲೀಟರ್್ಗೆ 

ಹಚಿಾ ಸಬೇಕೆೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದಿಾರೆ.  ಮಿೀನುಗಾರರು  ಆಳವಾದ್ ಸಮುದ್ರ ದ್ಲೆ  

ಮಿೀನುಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ  deep sea ಹೀದಾಗ ಕೆಲವು ಅನಾಹುತಗಳಾಗುತು ದ್. ಅೆಂತಹ 

ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ  ಸಮುದ್ರ ದ್ಲೆ  ಮುಳಗಿ ಸತು ವರ ಹೆಣವು ಸಿಗುವುದ್ಧಲೆ .  ಹೆಣ ಸಿಗದ್ಧದಿ್ ರೆ 

ಪರಿಹಾರದ್ ಹಣವನೆು  ಕಡುವುದ್ಧಲೆ . ೬ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪರಿಹಾರ ಹಣವನೆು  

ಕಡುತ್ು ೀವ ಎೆಂದು ಸಕಮರ ಹೇಳಿದ್. ಆದ್ರೆ ಹೆಣ ಸಿಗದ್ಧದಿ್ ರೆ ಪರಿಹಾರವನೆು  

ಕಡುವುದ್ಧಲೆ  ಇೆಂತಹ ಸಮಯದ್ಲೆ  ಸಕಮರ ಯಾವ ರಿೀತಿಯ ಹೆಜಿೆಯನೆು  ಇಡುತು ದ್ 
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ಎನೆು ವುದು  ಬಹಳ ಮುಖ್ಾ . ಸತು ವರ ಕುಟ್ಟೆಂಬದ್ವರು ತ್ತೆಂಬಾ ಕಷಟ ದ್ಲೆರುತಾು ರೆ. ಅವರಿಗೆ  

ಪರಿಹಾರವನೆು  ಕಡುವುದ್ಕೆಕ  ಏನಾದ್ರೂ ಕರ ಮ ತ್ಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕು. ಕಣೆಯಾಗಿದಿಾನೆ 

ಎೆಂದು ಮಾತರ  ಎಫ್ಐಆರ್್ ಆಗುತು ದ್. ಸತಿು ದಿಾರೆ ಎೆಂದು ಎಲೆಯೂ ಎಫ್ಐಆರ್್ ಆಗದ್ 

ಇರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಕುಟ್ಟೆಂಬದ್ವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವುದ್ಧಲೆ . ಪರಿಹಾರ ಪುಸು ಕದ್ಲೆ  ಮಾತರ  

ಉಳಿಯುತು ದ್. ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಕಮರದ್ಧೆಂದ್ ಮತ್ತು  ರಾಜಾ  ಸಕಮರದ್ಧೆಂದ್ ೪೦೦ ಲೀಟರ್್ಗಳಷ್ಟಟ  

ಡಿಸೆಲ್ ಕಡಬೇಕು ಎೆಂದು ಇದ್.  ಸುಮಾರು ೪ ತಿೆಂಗಳಿೆಂದ್ ಡಿಸೆಲ್ ಕಡುತಿು ಲೆ .  

ಮಿೀನುಗಾರರ ಜೊತ್ಯಲೆ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಮಿಮಕರಿಗೆ ಕಲಾಸಿಗಳು ಎೆಂದು 

ಕರೆಯುತಾು ರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರಿೀತಿಯ ಸವಲತ್ತು ಗಳು ಇಲೆ . ಹಲವಾರು 

ಕಯಮಕರ ಮಗಳನೆು  ಸಕಮರ ಮಿೀನುಗಾರರ ವಿಚಾರದ್ಲೆ  ಹಾಕ್ಕಕೆಂಡಿದ್. ಅದ್ರಲೆ  ಈ 

ಕಮಿಮಕರಿಗೆ ೬೦ ವಷಮವಾದ್ ಮೇಲ್ಲ pension ಕಡುವಂತಹ ಯೀಜನೆಯನೆು  ಮಾಡಲ್ಲ 

ಆಗುತು ದ್ಯೇ ಎನೆು ವುದ್ನೆು  ಸಕಮರ ಯೀಚ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು.  

       ಶಿರ ೀ ಎಸ .ಅಾಂಗಾರ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ,ಸಕಮರದ್ ಯೀಜನೆಗಳು ಏನೇನು 

ಎನೆು ವ ಎಲೆಾ  ಮಾಹಿತಿಯನೆು  ಉತು ರದ್ಲೆ  ಕಟಿಟ ದಿ್ ೀವ. ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರು 

ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಪರ ಮುಖ್ ಪರ ಶೆೆ  ಎೆಂದ್ರೆ, ಸಂಕಷಟ ದ್ಲೆರುವವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನೆು  

ಕಡುವ ಬಗೆೆ .  ಸಮುದ್ರ ದ್ಲೆ  ಮಿೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೀಣಿ ಮುಳಗಿ 

ಅಪಮೃತಗೆಂಡ ಸಮಯದ್ಲೆ  ಸಂಬಂಧಪಟಟ ವರ ಕುಟ್ಟೆಂದ್ವರಿಗೆ  ೬ ಲಕ್ಷ 

ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪರಿಹಾರವನೆು  ಕಡಬೇಕೆೆಂದು ಸಕಮರದ್ ಯೀಜನೆಯಲೆದ್. ಈ ರಿೀತಿಯ 

ಘ್ಟನೆಗಳು ನಡೆದಾಗ ಕೆಲವು ಪರ ಕರಣಗಳಲೆ  ಪರಿಹಾರವನೆು  ಕಡುವ ಕೆಲಸವನೆು  

ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ. ಕೆಲವು ದ್ಧನಗಳ ಹಿೆಂದ್ ನಾಲ್ಲಕ  ಜನರು ದೀಣಿ ಮುಳಗಿ ಮೃತಪಟಿಟ ದಿಾರೆ 

ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನೆು  ಕಡುವುದು ಬಾಕ್ಕ ಇದ್. ಇಲಾಖೆಯಿೆಂದ್ ಮಾಹಿತಿ ಬರಬೇಕಗಿದ್. 

ಬಂದ್ ತಕ್ಷಣ ಪರಿಹಾರವನೆು  ಕಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನೆು  ಮಾಡುತ್ು ೀವ. ಸಿೀಮ್ಮ ಎಣೆಣ  ಬಗೆೆ  

ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರು ಉಲೆ್ಲೀಖ್ ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳಿರುವುದು ಸರಿ ಇದ್. ಡಿಸೆಲ್ 

ಸಮಸೆಾ ಯು ಇದ್. ಇದ್ಕೆಕ  ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಎನೆು ವ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ 

ಕಡುವ ಕೆಲಸವನೆು  ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ.   ಸಿೀಮ್ಮ ಎಣೆಣ  ಮತ್ತು  ಡಿಸೆಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ  ಹಾಗೆ 

ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಕಮರದ್ ಸಹಕರವು ಬೇಕಗಿದ್. ಈ ದೃರ್ಷಟ ಯಿೆಂದ್ ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಕಮರದ್ ಜೊತ್ ಪತರ  

ವಾ ವಹಾರವನೆು  ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ. ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಕಮರದ್ ಮತ್ತು  ರಾಜಾ  ಸಕಮರದ್ಲೆ  ಒಟ್ಟಟ  ೧೨ 

ಯೀಜನೆಗಳು ಇವ.  ಜಿಲೆಾ  ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ  ಹಾಗೆ ೪ ಯೀಜನೆಗಳು 

ಇವ. ಒಟ್ಟಟ  ೧೬ ಯೀಜನೆಗಳಿವ.. ಇವುಗಳು ಸರಿಯಾದ್ ರಿೀತಿಯಲೆ  ಅನುಷ್ಠಾ ನಗಳಿಳ ಸುವ 
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ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಗಮನವನೆು  ಕಡುತ್ು ೀನೆ. ಈ ಮಾತನೆು  ನಾನು ಏಕೆ ಹೇಳುತಿು ದಿ್ ೀನೆ ಎೆಂದ್ರೆ, 

ನಾನು ಒಬಬ  ಕಮಿಮಕ ಹಿೀಗಾಗಿ ವಾಸು ವಿಕವಾದ್ ಎಲೆಾ  ಸಮಸೆಾ ಗಳು ನನಗೆ 

ಅಥಮವಾಗುತು ದ್.  ಕಯಮರೂಪಕೆಕ  ತರುವ   ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ  ಕೆಲವು ಸಮಸೆಾ ಗಳು ಇವ ಆ 

ಸಮಸೆಾ ಗಳನೆು  ಪರಿಹರಿಸಿಕೆಂಡು ಈ ಯೀಜನೆಗಳನೆು  ಕಯಮರೂಪಕೆಕ  ತರಬೇಕಗಿದ್. 

ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರು ಕಟಿಟ ರುವ ಎಲೆ  ಸಲಹೆಗಳನೆು  ಸಿಾ ೀಕರ ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಅವುಗಳ ಬಗೆೆ  

ಗಮನ ಕಡುತ್ು ೀನೆ.  

       ಶಿರ ೀ ಬ್ರ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಮಾನಾ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಬಡವರ ಬಗೆೆ  

ಬಹಳ ಕಳಜಿ ಇದ್, ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ನಾನು ಚಿರರುಣಿಯಾಗಿದಿ್ ೀನೆ. ಸಮುದ್ರ ದ್ಲೆ  ಸತು ವರ ಬಗೆೆ  

ಕಣಿಯಾಗಿದಿಾರೆ ಎೆಂದು ಎಫ್ಐಆರ್್ ಆಗತ್ು , ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಡಲ್ಲ ಯಾವ 

ರಿೀತಿ ಕರ ಮ ತ್ಗೆದುಕೆಂಡು ಪರಿಹಾರವನೆು  ಕಡುತಿು ೀರಿ ಎನೆು ವ ನನೆ  ಪರ ಶೆೆ ಗೆ  

ಮಂತಿರ ಗಳಿೆಂದ್ ಉತು ರ ಬರಲಲೆ . ಅದ್ಕೆಕ  ಉತು ರವನೆು  ಕಟಟ ರೆ ಬಹಳ ಒಳೆಳ ಯದು. ಮಾನಾ  

ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಎಸ.ಯಡಿಯೂರಪಪ ನವರು ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳಾಗಿದಿ್  ಸಮಯದ್ಲೆ  ಮಿೀನುಗಾರರು 

ಸಹಕರಿ ಬಾಾ ೆಂಕ್ನಲೆ  ತ್ಗೆದುಕೆಂಡಿರುವ ಒೆಂದು ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಸ್ವಲವನೆು  ಮನೆಾ  

ಮಾಡುತ್ು ೀವ ಎೆಂದು ಘೀಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ೮೦% ರಷ್ಟಟ  ಮಿೀನುಗಾರರ ಸ್ವಲ ಇರುವುದು 

ಸಹಕರಿ ಬಾಾ ೆಂಕ್ನಲೆ .  ಆದ್ರೆ ೨೦%ರಷ್ಟಟ  ಮಾತರ   ಬೇರೆ ಬಾಾ ೆಂಕ್ಗಳಲೆರುವುದು. ಬೇರೆ 

ಬಾಾ ೆಂಕ್ಗಳಲೆರುವ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಲ ಮನೆಾ  ಆಗಿರುವುದ್ಧಲೆ . ಮಾನಾ  

ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮಿಯವರೆ ಸಾ ಲಪ  ಇದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಮಿೀನುಗಾರರಿಗೆ ಮನೆ ಇಲೆ  

ಮಠ ಇಲೆ . ಮನೆ-ಮಠ ಇರುವವರಿಗೆ ಸ್ವಕಷ್ಟಟ   ಹಣವನೆು  ಕಡುತಿು ೀರಾ, ಮಿೀನುಗಾರರಿಗೆ 

ಮನೆ,ಮಠ , ವಿಳಾಸವಿಲೆ  ಇವರ ಬಗೆೆಯು ಸಾ ಲಪ  ಕಳಜವಹಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಕೇಳಿಕಳುಳ ತ್ು ೀನೆ. 

ಇವರ ಬಾಾ ೆಂಕ್ ಸ್ವಲವನೆು  ಸಂಪೂಣಮವಾಗಿ ಮನೆಾ   ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ನಾನು ಒತಾು ಯ 

ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ.   ಪರಿಷಕ ೃತ ಯೀಜನೆಯಲೆ  ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆಚಿಚ ನ ಸೌಲರ್ಾ ಗಳನೆು  

ಕಡಲಾಗಿದ್. ನೇಕರಿಗೆ ಬಿಟಟ ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಚ  ಮಹಿಳೆಯರು ಉದಾ ೀಗ ಮಾಡುತಿು ರುವುದು 

ಮಿೀನುಗಾರಿಕೆಯಲೆ . ಆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒೆಂದು  ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಡಿಡ  ರಹಿತ 

ಸ್ವಲವನೆು  ಕಡಲ್ಲ ಸ್ವಧಾ ವಿದ್ಯೇ ಎನೆು ವುದ್ನೆು  ಸಕಮರ ಯೀಚ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು. 

ಕರಾವಳಿ ಪರ ದೇಶದ್ಲೆ  ಮಿೀನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರಲೆ  ೯೯% ರಷ್ಟಟ  ಮಹಿಳೆಯರೇ 

ಇದಿಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಹಾಯ ಧನ ಕಡಲ್ಲ ಸ್ವಧಾ ವ ಎನೆು ವುದ್ನೆು  

ನೀಡಬೇಕು.  ಸಕಮರದ್ ಕಯಮಕರ ಮಗಳಿಗೆ ಏನು ಕಡಿಮ್ಮ ಇಲೆ . ಬರತಾು ನೆ ಇರುತು ವ.  ೭೦ 

ವಷಮದ್ಧೆಂದ್ ಏನು ಆಗಿರುವುದ್ಧಲೆ  ಎೆಂದು ತಾವು ಹೇಳುತಿು ರುತಿು ೀರಿ.  ಸಮುದ್ರ ದ್  ತಿೀರದ್ಲೆ  
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ಹೂಳನೆು  ತ್ಗೆಯುವ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟಟ  ವಷಮಗಳಿೆಂದ್ ನಿೆಂತಿದ್ ಎನೆು ವುದ್ನೆು  ಮಂತಿರ ಗಳು 

ಹೇಳಬೇಕು. ಸಣಣ  ಬಂದ್ರುಗಳಲೆ  ಇರುವ ಕಮಿಮಕರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪರಿಹಾರ ಕಡಲ್ಲ 

ಆಗುತು ದ್ಯೇ ಎನೆು ವುದ್ನೆು  ಯೀಚ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು.  

         ಶಿರ ೀ ಎಸ . ಅಾಂಗಾರ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರು ಕಣೆಯಾದ್ವರ ಬಗೆೆ  

ಏನು ಕರ ಮ ತ್ಗೆದುಕಳುಳ ತಿು ೀರಿ ಎೆಂದು ಕೇಳಿದಿಾರೆ. ಆ ರಿೀತಿ ಮೃತಪಟಟ ವರ  ಮಹಜರ 

ವರದ್ಧ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿೆಂದ್ ಬರಬೇಕಗಿದ್.  ಈ ರಿೀತಿಯ ಘ್ಟ್ಟನಗಳಾದಾಗ 

ಸಂಬಂಧಪಟಟ  ಎಲೆಾ  ಇಲಾಖೆಗಳಿೆಂದ್ ನಮಾ  ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿಯನೆು  ಸಂಗರ ಹ 

ಮಾಡಿಕಳುಳ ತು ದ್. ಆ ಎಲೆಾ  ಮಾಹಿತಿಯು ಬಂದ್ ಮೇಲ್ಲಯೇ ನಾವು ಪರಿಹಾರವನೆು  

ಕಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನೆು  ಮಾಡುತ್ು ೀವ. ಈ ರಿೀತಿಯ ಪರ ಕರಣಗಳಲೆ  ಇನೆು  ನಾಲ್ಲಕ  

ಕುಟ್ಟೆಂಬಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನೆು  ಕಡುವುದು ಬಾಕ್ಕ ಇದ್. ಸ್ವಲ ಮನೆಾ ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪಟಟ  

ಹಾಗೆ, ಸದ್ಾ ಕೆಕ  ಖ್ಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ನನೆ  ಹತಿು ರ ಇಲೆ . ಆದ್ರೆ ನನೆ   ಮಾಹಿತಿ ಪರ ಕರ  ಸುಮಾರು 

೧೨೦೦ ಮಿೀನುಗಾರರ ಸ್ವಲ ಮನೆಾ  ಮಾಡುವುದು ಬಾಕ್ಕ ಇದ್.  ಏಕೆೆಂದ್ರೆ ಕೆಲವರ ಬಾಾ ೆಂಕ್ 

ಅಕೌೆಂರ್್ನಲೆ  ರಿಜೆಕಟ ್ ಆಗಿದ್, ಕೆಲವು name and their initials ಬದ್ಲಾವಣೆಯಾಗಿ, 

ಹೆಸರುಗಳು ಬದ್ಲಾವಣೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸಮಸೆಾ ಗಳು ಇವ. ಅೆಂತಹ ಮಿೀನುಗಾರರಿಗೆ ಈ 

ಸೌಲರ್ಾ  ಸಿಕ್ಕಕ ರುವುದ್ಧಲೆ . ಇದ್ನೆು  ಸರಿಪಡಿಸಿ ಆದ್ಷ್ಟಟ  ಬೇಗ ಉಳಿದ್ವರ Co-operative bank 

ಸ್ವಲ ಮನೆಾ  ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ನಮಾ  ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚ್ನೆಯನೆು  

ಕಟಿಟ ದಿ್ ೀನೆ. ಬಾಾ ೆಂಕ್ಗಳ ಸ್ವಲ ಮನೆಾ  ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಹೇಳಿದಿಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ಮಾನಾ  

ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳ ಹತಿು ರ ಮಾತನಾಡಿ  ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎನೆು ವುದ್ನೆು  ವಿಚಾರ 

ಮಾಡುತ್ು ೀವ.  
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ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖೆಯ : 1208 

(ಉತ್ು ರವನುು  ಲಗತಿು ಸ್ಲಾಗಿದ್ದ) 

 

        ಶಿರ ೀ ಕಾಾಂತ್ರಾಜ  (ಬ್ರಎಾಂಎಲ):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಮುಜರಾಯಿ ಆಸಿು  ಎಷ್ಟಟ , 

ಎಷ್ಟಟ  ಆಸಿು ಯನೆು  ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕಟಿಟ ದಿಾರೆ, ಎಷ್ಟಟ  ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ಇಲಾಖೆಯ ಮೇಲ್ಲ 

ಮೊಕದ್ಮ್ಮ ಹಾಕ್ಕದಿಾರೆ ಎೆಂದು ನಾನು ಪರ ಶೆೆಯನೆು  ಕೇಳಿದಿ್ ೀನೆ. ಅದ್ಕೆಕ  ಉತು ರವನೆು  

ಕಟಿಟ ದಾರೆ. ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಯವರು ತಮಾ  boundary ನೆೆ  ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸಿರುವುದ್ಧಲೆ  

ಎೆಂದು ನಾನು ಹೇಳಬಯಸುತ್ು ೀನೆ. ಮುಜರಾಯಿ  ದೇವಸಿ್ವನಗಳ ಆಸಿು  ಒೆಂದು ಎಕರೆ, 

ಎರಡು ಎಕರೆ ಎೆಂದು ದಾಖ್ಲ್ಲಯಲೆ  ಇರಬಹುದು ಆದ್ರೆ boundary ನೆು  

ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸಿಕೆಂಡಿರುವುದ್ಧಲೆ . ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಸಿು  encroachment 

ಆಗುತಿು ರುವುದು ಜಾಸಿು ಯಾಗಿದ್. ಶಸಕರ ನಿಧಿಯಿೆಂದ್ ಏನಾದ್ರೂ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  

ಕಯಮಗಳನೆು  ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ನಾವು ಯೀಚ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 

ತೆಂದ್ರೆಯಾಗುತಿು ದ್. ಆದಿ್ ರಿೆಂದ್ ನಾನು ಮುಜರಾಯಿ ಮಂತಿರ ಗಳಲೆ  ಮುಜರಾಯಿ ಆಸಿು ಗೆ 

fencing ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು  boundary fix ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನೆು  ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು 

ವಿನಂತಿಸಿಕಳುಳ ತ್ು ೀನೆ.  

 

         (ಮುೆಂದು)  

(876)22-09-2021(11-50)bsd-bns 

ಶಿರ ೀ ಕಾಾಂತ್ರಾಜು (ಬ್ರಎಾಂಎಲ) (ಮಾಂದು): 

ತ್ತಮಕೂರು ಜಿಲೆ್ಲಯಲೆ  ಮುಜರಾಯಿ ದೇವಸಿ್ವನಗಳ ಹತಿು ರ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕಟಿಟ ದಿಾರೆ. 

ಅವುಗಳನೆು  ದೇವಸಿ್ವನಗಳ ಮುೆಂದ್  ಮತ್ತು  attach ಆಗಿ ಕಟಿಟ ದಿಾರೆ. ರ್ಕು ಧಿಗಳು ಜಾಸಿು  

ಬರುತಿು ದಿು , ಕೀವಿಡ್ ಸಮಯದ್ಲೆ  distance maintain ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ರಿೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ 

ಕರಣಗಳಿದಿ್ರೂ building ಅನೆು  attach ಆಗಿ ಕಟಿಟ  ಪರಿಸರವನೆು  ಹಾಳು ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ. 

ಕಟಟ ಡಗಳನೆು  ಹೇಗೆ ಬೇಕೀ ಹಾಗೆ ಕಟಿಟ  ದೇವಸಿ್ವನಕೆಕ  ಹೀಗುವ ಮಾಗಮದ್ ಘ್ನತ್ಯನೆು  

ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ ಎೆಂದು ಹೇಳುವುದ್ಕೆಕ  ಇಷಟ ಪಡುತ್ು ೀನೆ. ಈ ರಿೀತಿ ಮಾಡುವಾಗ 

technical team ತ್ಗೆದುಕೆಂಡು ದೂರದ್ಲೆ  ಕಟ್ಟಟ ವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತಿು ನ 

ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ  ೧೦ ರಿೆಂದ್ ೨೦% ಹರತ್ತಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಉಳಿದ್ ಕಡೆ ರಸೆು  ಸಂಪಕಮ, ಹಳಿಳ ಗಳು 

ಸೇರಿದಂತ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಾಗಿವ. ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಾರ ಮುಖ್ಾ ತ್ ಕಡದೇ, ಮುಜರಾಯಿ 

ದೇವಸಿ್ವನದ್ಲೆ  garden ಮಾಡುವುದೀ ಅಥವಾ ಪರಿಸರವನೆು  ರ್ಚನೆಾ ಗಿ ಇಟ್ಟಟ ಕಳುಳ ವ 
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ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಬೇಕೀ ಹಾಗೆ ಕಟಟ ಡವನೆು  ಕಟಿಟ  ಅವು ಸರಿಯಾಗಿ use 

ಆಗುವುದ್ಧಲೆ . 20X30 feet ಸಿ ಳವನೆು  ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕಟಿಟ ದಿ್ ರೆ, ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ಆ ಸಿ ಳಕ್ಕಕ ೆಂತ 

ಹೆಚ್ಚಚ  ಆಕರ ಮಿಸಿಕೆಂಡಿರುತಾು ರೆ. ಈ ಸಮಸೆಾ ಯೂ ಇದ್. ಇನೆು  ಎಷ್ಟಟ  ವಷಮಗಳ ಕಲ 

ಬಿೀದ್ಧ ವಾಾ ಪಾರಿಗಳನೆು  ಜಾಸಿು  ಮಾಡಿಕಳುಳ ತಾು ರೆ? ನಾನು ಬಿೀದ್ಧ ವಾಾ ಪಾರಿಗಳನೆು  

ತ್ಗೆದುಹಾಕ್ಕ ಎೆಂದು ಹೇಳುತಿು ಲೆ . ಆದ್ರೆ ಇನೆು  ಮುೆಂದ್ಯಾದ್ರೂ ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾಡಿ. 

ಸ್ವಾ ತಂತರ ಾ  ಬಂದು ಇಷ್ಟಟ  ವಷಮ ಕಳೆದ್ರೂ ಬಿೀದ್ಧ ವಾಾ ಪಾರ ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಹೀಗುವ 

ಪರಿಸಿಿ ತಿ ನಡೆದ್ಧದ್. ದ್ಯಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅೆಂಗಡಿಗಳನೆು  

ದೇವಸಿ್ವನದ್ಧೆಂದ್ ದೂರದ್ಲೆ  technically ಕಟಟ ಲ ಹಾಗೂ fencing ವಾ ವಸಿೆಯನೆು  

ಮಾಡಿಕಡಬೇಕೆೆಂದು ಕೀರುತ್ು ೀನೆ.  

 ಶಿರ ೀಮತಿ ಜೊಲೆಲ  ಶಶಿಕಲಾ ಅಣಾಣ  ಸ್ತಹೇಬ್:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದ್ಸಾ ರು ಕಳಕಳಿಯನೆು  ವಾ ಕು ಪಡಿಸಿದಿು , ನಾವು ಅವರ ಜೊತ್ಗಿದಿ್ ೀವ, ಅವರು ಹೇಳಿರುವ 

ರಿೀತಿಯಲೆ  ಸಕಮರವು ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ  ಜಾಗಗಳನೆು  survey 

ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ fencing ಆಗಬೇಕೆೆಂದು ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ನಿಜವಾಗಲ್ಲ ಇದು 

ಆಗಲೇಬೇಕಗಿದ್. ಆ ಚಿೆಂತನೆಯನೆು  ಮಾಡುತಿು ದಿ್ ೀವ. ರಾಜಾ ದ್ಲೆ  ಎಷ್ಟಟ  ಆಸಿು ಗಳನೆು  

ಹಟೇಲ್ ಮತ್ತು  ಇತರೆ ಉದಿ್ ೀಶಗಳಿಗಾಗಿ ಗುತಿು ಗೆ ಮತ್ತು  ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕಟಿಟ ರುವ ಬಗೆೆ  report 

ಕೇಳಿದಿಾರೆ. ಪರ ತಿ ಜಿಲೆ್ಲಯಿೆಂದ್ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನೆು  ಸಂಗರ ಹಿಸುತಿು ದಿು , ಮಾಹಿತಿಯು ಬಂದ್ 

ತಕ್ಷಣ ಕಡುವ ವಾ ವಸಿೆ  ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ. ಜೊತ್ಗೆ ದೇವಸಿ್ವನದ್ ಅಕಕ ಪಕಕ  shopping complex 

ಗಳಿರಬಹುದು, ನಾವು ಕಟಟ  ಜಾಗವನೆು  ಬಿಟ್ಟಟ  ಹರಗೆ ಬರುತಿು ರುವ ಬಗೆೆ  ಕಳಕಳಿ  

ವಾ ಕು ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಏಕೆೆಂದ್ರೆ ಕೀವಿಡ್ ಸಮಯದ್ಲೆ  problems ಕೂಡ ಆಗುತಿು ದ್. ನಾನು 

ಇಲಾಖೆ ಜವಾಬಿಾರಿ ತ್ಗೆದುಕೆಂಡ ಮೇಲ್ಲ ದೇವಸಿ್ವನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತ್ survey 

ಕಯಮಕರ ಮ ಮತ್ತು  ವಾ ವಸಿಿ ತ ಹಾಗೂ ಸುಸಜಿಿ ತ ವಾತಾವರಣವನೆು  ನಿಮಾಮಣ 

ಮಾಡುವುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಲ್ಲ ಮಹದೇಶಾ ರ ಪಾರ ಧಿಕರ ಅಥವಾ ಕುಕೆಕ  ಸುಬರ ಮಣಾ  

ಪಾರ ಧಿಕರ ಇರಬಹುದು, ಅಲೆ  systematic ಆಗಿ ಯಾವ ರಿೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎೆಂದು 

ಯೀಜನೆಗಳನೆು  ಹಮಿಾ ಕೆಂಡಿರುವಂತ್ ರಾಜಾ ದ್ಲೆರುವ ‘A’್ grade,್ ‘B’್ grade್

ದೇವಸಿ್ವನಗಳ ಸಿ ಳಗಳಿಗೂ compound ಅಥವಾ fencing ಹಾಕುವುದು, ವಾ ವಸಿಿ ತವಾದ್ 

ಮಳಿಗೆ ಮಾಡುವುದು, ದೇವಸಿ್ವನಕೆಕ  ಬರುವ ಜನರಿಗೆ parking ವಾ ವಸಿೆ  ಹಾಗೂ 

ತೆಂದ್ರೆಯಾಗಬಾರದ್ೆಂಬ ದೃರ್ಷಟ ಯಲೆ  ಕರ ಮ ವಹಿಸಲ್ಲ ಚಿೆಂತನೆ ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ. ಬರುವ 

ದ್ಧನಮಾನಗಳಲೆ  ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ು ೀವ.  
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 ಶಿರ ೀ ಕಾಾಂತ್ರಾಜ  (ಬ್ರಎಾಂಎಲ ):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಉತು ರದ್ಲೆ  ಕೇವಲ 

೬೩ ಪರ ಕರಣಗಳ ಬಗೆೆ  ತಿಳಿಸಿದಿು , ಇನೊ  ಜಾಸಿು  ಪರ ಕರಣಗಳು ಇದಿು , ಮಾಹಿತಿಯನೆು  

ಕಟಿಟ ಲೆ . ನಮಾ  ಜಿಲೆ್ಲಯಲೆ  ಸುಮಾರು ೩೦-೪೦ ಪರ ಕರಣಗಳಿವ. ಮಾನಾ  ಕನೂನು 

ಸಚಿವರು ಸದ್ನದ್ಲೆದಿು , ತಮಾ  ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ. ಸಕಮರಿ ಕೆಲಸ 

ದೇವರ ಕೆಲಸ, ದೇವರೇ ಮಾಡಲ ಎೆಂದು ಬಿಟ್ಟಟ ಬಿಟಿಟ ದಿಾರೆ. ದ್ಯಮಾಡಿ ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗೆ 

ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಈ ಪರ ಕರಣಗಳಿಗೆ lawyer ಗಳನೆು  ಇಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು ಒೆಂದೆಂದು ಪರ ಕರಣಕೂಕ  

೧೫-೨೦-೩೦ ವಷಮಗಳು ಎಳೆಯುತಾು ರೆ. ಆದ್ರೆ ನಮಾ  ಸಾ ೆಂತ ಪರ ಕರಣಗಳಾದ್ರೆ ಕಷಟ ವೀ 

ಸುಖ್ವೀ ಎೆಂಬಂತ್ ಹಿೆಂದ್ ಬಿದಿು  ಐದಾರು ವಷಮಗಳಲೆ  ತಿೀಮಾಮನ ಮಾಡಿಕಳುಳ ವ 

ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ು ೀವ. ಆದ್ರೆ ಸಕಮರಿ ಪರ ಕರಣಗಳು ನಾಾ ಯಾಲಯಕೆಕ  ಹೀದ್ರೆ ಅವು ಅಲೆ್ಲೀ 

ಇರುತು ವಯೇ ಹರತ್ತ ಇನೆ ಲೆಗೂ ಬರುವುದ್ಧಲೆ . Officers ಇೆಂತಹವುಗಳಿಗೆ interest 

ಕಡುವುದ್ಧಲೆ . ಅವರ ಅಪಪ ನ ಮನೆಯ ಆಸಿು  ಹೀಗಬೇಕೇನೂ ಎೆಂಬ ಮನೀಭಾವನೆ 

ಅವರಲೆರಬೇಕು. ಇದ್ನೆು  ಕಲಮಿತಿಯಳಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದ್ಲೆದೇ long date ಗಳನೆು  

ತ್ಗೆದುಕಳುಳ ವುದು ನಡೆಯುತಿು ದ್. ನಮಾ  ಜಿಲೆ್ಲಯಲೆ  ಮುಜರಾಯಿ ಮತ್ತು  ಮನೆ 

ಕಟಿಟ ಕೆಂಡಿರುವವರಿಗೆ ಒೆಂದು ವಾಾ ಜಾ  ನಡೆಯುತಿು ದಿು , ಇದು ಸುಮಾರು ೧೨-೧೩ 

ವಷಮಗಳಿೆಂದ್ ನಡೆಯುತಿು ದ್. ಈ ಸಮಸೆಾ  State ಪೂತಿಮ ಇದಿು , ಒಳೆಳ ಯ lawyer ಗಳನೆು  

ಇಡುವಂತ್ officer ಗಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾರನೆ ೀ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ, ಅವರು ಬಂದ್ರು, 

ಹೀದ್ರು ಎನೆುವಂತ್ ಇರುತು ದ್. ಮಾನಾ  ಕನೂನು ಮಂತಿರ ಗಳು ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  

ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು. 

 ಶಿರ ೀಮತಿ ಜೊಲೆಲ  ಶಶಿಕಲಾ ಅಣಾಣ  ಸ್ತಹೇಬ್:- ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರಲೆ  ವಿನಂತಿ 

ಮಾಡುವುದೇನೆೆಂದ್ರೆ, ದ್ಯಮಾಡಿ ನಮಾ ಲೆ  ವಿಶಾ ಸ ಇಡಬೇಕು, ಸಕಮರ ಇದ್ರ 

ಪರವಾಗಿದ್. ೬೩ ಪರ ಕರಣಗಳಿಗಿೆಂತ ಹೆಚ್ಚಚ  ಇದ್ ಎೆಂದು ಹೇಳುತಿು ದಿು , ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  

ಅಧಿಕರಿಗಳ ಸಭೆ ಕರೆದು ಮಾತನಾಡುತ್ು ೀನೆ. ಕನೂನು ಸಚಿವರ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಗತಾ  

ವಾ ವಸಿೆ  ಮಾಡುವ ಪರ ಯತೆ  ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ. 
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ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖೆಯ  1158 

(ಉತ್ು ರವನುು  ಲಗತಿು ಸಿದ್ದ) 

 ಶಿರ ೀ ಪರ ದಿೀಪ  ಶ್ನಟ್ ರ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಉತು ರ ಕಟಿಟ ದಿು , 

ಇನೆು  ಎಷ್ಟಟ  ಆಸಪ ತ್ರ ಗಳನೆು  ಕಟಟ ಬೇಕೆೆಂದು ಯೀಚಿಸಿದಿಾರೆ ಹಾಗೂ RIDF ಯೀಜನೆ 

ಎೆಂದ್ರೆ ಏನು ಎೆಂಬುದ್ನೆು  ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಮಾನಾ  ಸಚಿವರಾದ್ ಅೆಂಗಾರರವರು ಪರ ಶೆೆ ಗೆ 

ಉತು ರಿಸುತಿು ರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರದ್ ಉತು ರ ಗತಿು ದಿ್ ರೆ ಕಡಲ, ಇಲೆದ್ಧದಿ್ ರೆ 

ಮಾನಾ  ಮಂತಿರ ಗಳ ಕಡೆಯಿೆಂದ್ ಉತು ರ ಕಡಿಸಿದ್ರೆ ಸ್ವಕು. 

 ಶಿರ ೀ ಎಸ . ಅಾಂಗಾರ (ಬಂದರು, ಒಳ್ರ್ನಡು ಸ್ತರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಮೀನುಗಾರಿಕೆ 

ಸ್ಚಿವರು) (ಪಶುಸಂಗೀಪನೆ ಸ್ಚಿವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಉತು ರದ್ಲೆ  ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿ ಹೇಳಿದಿು , ಧಾರವಾಡ, ಗದ್ಗ್ ಮತ್ತು  ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆ್ಲ ಗಳಲೆ  ಪಶು 

ಆಸಪ ತ್ರ ಗಳನೆು  ನಿಮಾಮಣ ಮಾಡಲ್ಲ ಸಕಮರ ಕೈಗೆಂಡಿರುವ ಕರ ಮಗಳ ಬಗೆೆ  ತಿಳಿಸಲಾಗಿದ್. 

ಅವಶಾ ಕತ್ ಇರುವಲೆ  ಮಾಡಲ್ಲ NABARD, RIDF ಗಳಲೆ  ಅವಕಶವಿದ್. ಆ ರಿೀತಿಯ 

ಪರ ಸ್ವು ವನೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಕಮರವು ಆ ಕಮಗಾರಿಗಳನೆು  ಕೈಗೆತಿು ಕಳುಳ ವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತು ದ್.  
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ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖೆಯ  1136 

(ಉತ್ು ರವನುು  ಲಗತಿು ಸಿದ್ದ) 

 ಶಿರ ೀ ಎನ . ಅಪ್ರಪ ಜಿಗೌಡಃ- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಉತು ರವನೆು  ಒದ್ಗಿಸಿದಿು , 

ನನೆ  ಪರ ಶೆೆ  ಏನೆೆಂದ್ರೆ,್ ’್ ಪಹಣಿಯಲೆರುವ ಖಾಯಂ ಬ್ಳೆ ಕಲಂನಲೆ  ತ್ೆಂಗು, ಅಡಕೆ, 

ಖಾಯಂ ಬ್ಳೆಗಳೆೆಂದು ನಮೂದು ಮಾಡಲ್ಲ ಬಗೆೆ  ಕರ ಮ ಕೈಗಳಳ ದ್ಧರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ರೈತರಿಗೆ 

ತೆಂದ್ರೆಯಾಗಿರುವುದು ಸಕಮರದ್ ಗಮನಕೆಕ  ಬಂದ್ಧದ್ಯೇ; ಬಂದ್ಧದಿ್ ಲೆ , ಈ ಬ್ಳೆಗಳನೆು  

ಖಾಯಂ ಬ್ಳೆ ಕಲಂನಲೆ  ನಮೂದು ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಕರ ಮ ಕೈಗಳಳ ಲಾಗುವುದು;’್

ಎೆಂದು ಕೇಳಿದಿ್ ೀನೆ. ಅವರು ಉತು ರದ್ಲೆ  ಪಹಣಿಯಲೆರುವ ಖಾಯಂ ಬ್ಳೆ ಕಲಂನಲೆ  

ತ್ೆಂಗು, ಅಡಿಕೆ ಖಾಯಂ ಬ್ಳೆಗಳೆೆಂದು ನಮೂದು ಮಾಡುವ ಕರ ಮ ಕೈಗಳುಳ ತಿು ದಿು  ರೈತರಿಗೆ 

ಯಾವುದೇ ತೆಂದ್ರೆ ಇಲೆ  ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ಇವರು ತ್ೆಂಗನೆು  ಕಲಂನಲೆ  ನಮೂದು 

ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ  ಪರ ಶೆೆ  ಕೇಳಿದ್ ಮೇಲ್ಲ ಕರ ಮ ಕೈಗಳುಳ ತಿು ರಬಹುದು. ಇದ್ಕೆಕ  ಮೊದ್ಲ್ಲ 

ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿೆಂದ್ ರೈತರಿಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ್ ಅನುಕೂಲಗಳಿವ. RTC ಯಲೆ  

ತ್ೆಂಗು, ಅಡಿಕೆ ಎೆಂದು ದಾಖ್ಲಾಗದ್ಧದಿ್ ರೆ ರೈತರಿಗೆ ಸಕಮರದ್ ಯಾವ ಯೀಜನೆಗಳು 

ತಲ್ಲಪುವುದ್ಧಲೆ .  ನಾನು ಮಂಡಾ  ಜಿಲೆ್ಲಯನೆು  ಗಮನದ್ಲೆಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು ಕೇಳಿದಿು , ಇಡಿೀ 

ಕನಾಮಟಕ ರಾಜಾ ದಾದ್ಾ ೆಂತ ಈ ಬಗೆೆ  ಎಲೆಾ  Village Accountant, Tahsildar ಗಳಿಗೆ 

ನಿದೇಮಶನ ನಿೀಡಿ ಕಲಂನಲೆ  ತ್ೆಂಗು, ಅಡಕೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬ್ಳೆಗಳನೆು  ನಮೂದು 

ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತ್ಗೆ ಹಿೆಂಗಾರು ಬ್ಳೆಗಳಲೆ  ಎಳುಳ , ಹಲಸಂದ್, ಜೊೀಳ ಮತ್ತು  ಮುೆಂಗಾರು 

ಬ್ಳೆಗಳಾದ್ ರಾಗಿ, ಹುರುಳಿ, ರ್ತು ದ್ ಬ್ಳೆಗಳನೆು  ಕಲಂನಲೆ  ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ 

ಉಪಯೀಗವಾಗುತು ದ್. ಅವರು ರ್ತು , ರಾಗಿಯಂತಹ ಬ್ಳೆಗಳನೆು  APMC ನಲೆ  ಮಾರಾಟ 

ಮಾಡುವಾಗ RTC ಕಲಂನಲೆ  ನಮೂದು ಇಲೆದ್ಧದಿ್ ರೆ ಖ್ರಿೀದ್ಧಸುವುದ್ಧಲೆ . ವಾಸು ವಿಕದ್ 

ನೆಲ್ಲಗಟಿಟ ನಲೆ  ರೈತರು ಸಮಸೆಾ ಗಳನೆು  ಅನುರ್ವಿಸುತಿು ದಿಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಸಮಸೆಾ  ಇಡಿೀ 

ರಾಜಾ ದ್ಲೆದ್.  

 ಇನೆು  ಸಕಮರವು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ ಭೂಮಿಯ ದುರಸುು  ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ 

ಏಕವಾ ಕ್ಕು  ಪರ ಕರಣ ಇಲಾಖೆಯಲೆ  ಜಾರಿಯಲೆದಿು , ಪರ ಸುು ತ ಮಂಡಾ  ಜಿಲೆ್ಲಯಲೆ  

ಚಾಲು ಯಲೆದ್ಯೇ; ಇಲೆದ್ಧದಿ್ ಲೆ  ಇದ್ಕೆಕ  ಕರಣಗಳೇನು; ಎೆಂಬ ಪರ ಶೆೆಯನೆು  ಕೇಳಿದಿ್ ೀನೆ. 

ಇದ್ಕೆಕ  ಉತು ರವಾಗಿ ಸಕಮರವು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ ಭೂಮಿಯ ದುರಸುು  ಮಾಡುವ 

ಸಂಬಂಧ ಇಲಾಖೆಯಲೆ  ಏಕವಾ ಕ್ಕು  ಪರ ಕರಣ ಜಾರಿಯಲೆದ್ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ಇದು ಇಡಿೀ 



«¥À/22.09.2021/47 

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

ರಾಜಾ ದ್ಲೆದಿು , ಮೊದ್ಲ್ಲ ಜಿಲೆಾಧಿಕರಿಗಳಿಗೆ ಇದಿ್  ಅಧಿಕರವನೆು  ನಂತರ Tahsildar ರಿಗೆ 

ಕಟಿಟ ದಿಾರೆ.  

(ಮುೆಂದು) 

(877)/22.09.2021/12.00/ಹೆಚ್ವಿ:ಬಿಎನ್ಎಸ 

                (ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿ ತಿ) 

ಶಿರ ೀ ಎನ.ಅಪ್ರಪ ಜಿಗೌಡ(ಮಾಂದು…):-  

ಸನಾಾ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಯಾವ ತಹಸಿೀಲಿಾರ್್ ಸಹ ಇಲೆಯವರೆಗೆ ಏಕ ವಾ ಕ್ಕು  

ಪರ ಕರಣವನೆು  ಮಾಡಿಲೆ . ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ಸಪ ರ್ಷಟ ೀಕರಣವನೆು  

ನಿೀಡಬೇಕೆೆಂದು ಬಯಸುತಿು ದಿ್ ೀನೆ. 

 ಶಿರ ೀ ಆರ .ಅಶ್ೀಕ :- ಸನಾಾ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರು ಮೂರು 

ಪರ ಶೆೆ ಗಳನೆು  ಕೇಳಿದಿಾರೆ. ಖಾಯಂ ಬ್ಳೆಗಳಾಗಿರುವ ತ್ೆಂಗು ಮತ್ತು  ಅಡಿಕೆಗಳನೆು  ನಮೂದು 

ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಕರ ಮ ತ್ಗೆದುಕಳಳ ಲಾಗಿದ್ಯೇ ಎನೆು ವುದು ಅವರ ಮೊದ್ಲನೆಯ 

ಪರ ಶೆೆಯಾಗಿದ್. ಈಗಾಗಲೇ ಕೃರ್ಷ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು  ಇ-ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಯ Centre for e-

Governance ಅವರು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಸಮಿೀಕೆಷ  ತಂತಾರ ೆಂಶದ್ಲೆ  ಈ 

ವಾ ವಸಿೆಯನೆು  ಮಾಡಲಾಗಿದ್. ಆ ಮಾಹಿತಿಯ ಪರ ತಿಯನೆು  ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರಿಗೂ 

ಕಳುಹಿಸಿಕಡುತ್ು ೀನೆ. ಪರ ತಿ ಜಿಲೆ್ಲಯಲೆ  ಯಾವಯಾವ ತಾಲೆ್ಲಕುಗಳಲೆ  ಯಾವ ರಿೀತಿಯ 

ಖಾಯಂ ಬ್ಳೆಗಳನೆು  ಬ್ಳೆಯಲಾಗುತು ದ್ ಎನೆು ವುದ್ನೆು  ಶೇಕಡಾ 90ರಷ್ಟಟ  ನಮೂದು 

ಮಾಡಲಾಗಿದ್. ಇನೊ  ಶೇಕಡಾ 10ರಷ್ಟಟ  ಮಾತರ  ಬಾಕ್ಕ ಉಳಿದ್ಧದ್. ಅದ್ನೆು  ಆದ್ಷ್ಟಟ  ಬೇಗ 

ಮುಕು ಯಗಳಿಸುವುದ್ಕೆಕ  ಸೂಚ್ನೆಯನೆು  ನಿೀಡುತ್ು ೀನೆ ಮತ್ತು  ಅವರಿಗೆಂದು 

ಪಟಿಟ ಯನೆು  ಸಹ ಕಡುತ್ು ೀನೆ.  

 ಎರಡನೆಯದಾಗಿ,  ಆರು ತಿೆಂಗಳಿಗಮ್ಮಾ  ಬ್ಳೆ ವಿನಾಾ ಸವನೆು  ಬದ್ಲಾವಣೆ 

ಮಾಡುತಿು ರುತಾು ರೆ. ಇದ್ನೆು  ಸಹ ಕೃರ್ಷ ಇಲಾಖೆಯವರು ಅಪ್ಡೇರ್್ ಮಾಡುತಾು ರೆ. 

ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸವನೆು  ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಗಾರ ಮ ಮಟಟ ದ್ಲೆ  ಒಬಬ  ವಾ ಕ್ಕು  ಇರುತಾು ರೆ. 

ಅವರು ಅಪ್ಲೀಡ್ ಮಾಡುತಿು ರುತಾು ರೆ. ರೈತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರಿೀತಿಯ 

ತೆಂದ್ರೆಯಾಗದಂತ್ ನಾವು ನೀಡಿಕಳುಳ ತಿು ದಿ್ ೀವ. 
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 ಇನೊ  ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಏಕ ವಾ ಕ್ಕು  ದುರಸಿು  ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತ್ 

ಈಗಾಗಲೇ ಕನೂನು ಜಾರಿಯಲೆದ್.  ಸಕಮರದ್ಧೆಂದ್ land grant ಆಗಿರುವ ಜಮಿೀನಿನ ಬಗೆೆ  

ಅವರ ಪರ ಶೆೆ  ಇದ್. ನಮಾ  ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕಳೆದ್ 50-60 ವಷಮಗಳ ಹಿೆಂದ್ಧನ 

ಇತಿಹಾಸವನೆು  ಹೇಳುತಿು ದಿ್ ೀನೆ. ಇಷ್ಟಟ  ವಷಮಗಳಲೆ  ಏನಾಗಿದ್ಯ್ದೆಂದ್ರೆ, 100 ಎಕರೆ ಇದಿ್ ರೆ 

200 ಎಕರೆ ಎೆಂದು ಮಾಡಿಕಟಿಟ ದಿಾರೆ. ಮೊದ್ಲ್ಲ 100 ಎಕರೆ land grant ಕಟಿಟ ರುತಾು ರೆ 

ತಹಸಿೀಲಿಾರ್್ ನಿವೃತಿು  ಹೆಂದ್ಧದ್ ನಂತರ ಅದು 200 ಎಕರೆಗೆ ಹೀಗಿ ಮುಟಿಟ ರುತು ದ್. ಈ 

ಸಮಸೆಾ ಗೆ ಮೂಲ ಯಾರೆೆಂದು ಹುಡುಕುವುದು ಹೇಗೆ ಸ್ವಧಾ ?  ಮತು ೆಂದು ಸಮಸೆಾ ಯ್ದೆಂದ್ರೆ, 

ಒಬಬ ರ ಹೆಸರಿಗೆ land grant ಆಗಿರುತು ದ್, ಅದು ಮತು ಬಬ ರ ಸ್ವಾ ಧಿೀನದ್ಲೆರುತು ದ್. ಇೆಂತಹ 

ದಡಡ  ಸಮಸೆಾ ಗಳು ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲೆ  ಮಾತರ ವಲೆ  ಇಡಿೀ ರಾಜಾ ದ್ಲೆ  ತಲ್ಲದೀರಿದ್. ಈಗ 

ನಮಾ  ಅಧಿಕರಿಗಳ ಜೊತ್ಗೆ ಈ ಬಗೆೆಯೇ ಚ್ರ್ಚಮ ಮಾಡುತಿು ದಿ್ . ಏನಾದ್ರೆಂದು 

ಕರ ಮವನೆು  ತ್ಗೆದುಕೆಂಡು ಓನ್ ಟೆಂ ಪರಿಹಾರವನೆು  ಹುಡುಕಬೇಕಗಿದ್. ಅದ್ಕಕ ಗಿ 

ಜೆಾ ೀಷಾ ತ್ಯನೆು , ಸ್ವಾ ಧಿೀನ ಅಥವಾ ಒಡೆತನವನೆು  ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತ್ಗೆದುಕೆಂಡು 

ಏನಾದ್ರೂ ಕರ ಮ ತ್ಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕೆನೆು ವ ತಿೀಮಾಮನಕೆಕ  ಬಂದ್ಧದಿ್ ೀವ. ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರಿಗೂ 

ಗತಿು ರುವಂತ್ ಸಕಮರಿ land grant ಆದ್ ಮೇಲ್ಲ land grant ಕಯಿದ್ಯ ನಿಯಮ 1 ರಿೆಂದ್ 

5ರಲೆ  ಉಲೆ್ಲೀಖಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖ್ಲ್ಲಗಳನೆು  ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ಒದ್ಗಿಸಬೇಕಗಿರುತು ದ್. 

ಅದ್ಕಕ ಗಿ ದಡಡ  ದಡಡ  ದಾಖ್ಲ್ಲಗಳನೆು  ನಿೀಡಬೇಕಗುತು ದ್. Possession ಮತ್ತು  land 

grant ಇೆಂತಹ ದಾಖ್ಲ್ಲಗಳು ಬೇಕಗುತು ದ್. ಈ land grant ದಾಖ್ಲ್ಲ ವಾ ಕ್ಕು ಗಳ ಬಳಿ ಇರುತು ದ್. 

ತಹಸಿೀಲಿಾರ್್ರ ಕಛೇರಿಯಲೆ  land grant ಪರ ತಿಯೇ ಇರುವುದ್ಧಲೆ . ಇೆಂತಹ ಬೀಗಸ್ 

ಆಗುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಇರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಏಕ ವಾ ಕ್ಕು  ದುರಸಿು ಯ ಬಗೆೆಯೂ 

ಸೂಚ್ನೆಯನೆು  ನಿೀಡುತ್ು ೀನೆ. ಈಗ ಹಸದಾಗಿ ಸುಮಾರು 600 ಜನ ಸವಮಯರ್್ಗಳ 

ನೇಮಕತಿ ಪರ ಕ್ಕರ ಯ್ದ ಮುಕು ಯಗೆಂಡಿದ್. ಎಲೆ  ಪರ ಕ್ಕರ ಯ್ದಗಳು ಬೇಗ ಆಗುವಂತಹ 

ವಾ ವಸಿೆಯನೆು  ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ.  

 ಶಿರ ೀ ಮರಿತಿಬಿೆ ೀಗೌಡ:- ಸನಾಾ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಒೆಂದು ಸಪ ರ್ಷಟ ೀಕರಣವನೆು  

ಕೇಳುವುದ್ಕೆಕ  ಬಯಸುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.  

 ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮೂಲ ಪರ ಶೆೆ  ಕೇಳಿರುವ ಸದ್ಸಾ ರು ಮಾತರ  

ಸಪ ರ್ಷಟ ೀಕರಣವನೆು  ಕೇಳಬಹುದಾಗಿದ್. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅವಕಶವಿಲೆ . ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ  ಮಾನಾ  

ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರು ಕುಳಿತ್ತಕಳಳ ಬೇಕಗಿದ್. ತಮಗೆ ಮಾತನಾಡಲ್ಲ ಅವಕಶವನೆು  

ನಿೀಡಿದ್ರೆ, ಪರ ತಿಯಬಬ ರು ಮಾತನಾಡಲ್ಲ ಅವಕಶವನೆು  ಕೇಳುತಾು ರೆ. ಅದ್ಕೆಕ  
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ಸಮಯವಿಲೆ . ದ್ಯಮಾಡಿ ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ . ಈಗ ಮುೆಂದ್ಧನ ಪರ ಶೆೆ  ಮಾನಾ  

ಎನ್.ರವಿಕುಮಾರ್್ ಅವರದು. 
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ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖೆಯ :1151 

(ಉತ್ು ರವನುು  ಲಗತಿು ಸ್ಲಾಗಿದ್ದ) 

 

 ಶಿರ ೀ ಎನ .ರವಿಕುಮಾರ :- ಸನಾಾ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಿೀನುಗಾರರು ಕನಾಮಟಕ 

ಮತಿ ಾ  ವಿಕಸ ಯೀಜನೆಯನಾ ಯ ಯಾವ ರಿೀತಿಯ ತಾೆಂತಿರ ಕತ್ಯನೆು  ಅಳವಡಿಸಲ್ಲ 

ಪೊರ ೀತಿಾ ಹಿಸಲಾಗಿದ್; ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಮಿೀನುಗಾರರು ಎಷ್ಟಟ  ಲಾರ್ ಗಳಿಸಿರುತಾು ರೆ; ಈ 

ಯೀಜನೆಗೆ ಸಕಮರ ಯಾವಯಾವ ರಿೀತಿಯಲೆ  ವಚ್ಚ  ಮಾಡಲಾಗಿದ್ ಎನೆು ವುದ್ಕೆಕ  

ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತ್ ಜಿಲೆಾ  ವಿವರಗಳನೆು  ನಾನು ಕೇಳಿದಿ್ ೀನೆ. ಇದ್ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತ್ 

ಸರಿಯಾದ್ ಉತು ರವನೆು  ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ಒದ್ಗಿಸಬೇಕಗಿದ್.  

 

 ಶಿರ ೀ ಎಸ .ಅಾಂಗಾರ:- ಸನಾಾ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ಕನಾಮಟಕ ಮತಿ ಾ  ವಿಕಸ 

ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲೆ  ತಾೆಂತಿರ ಕತ್ಯನೆು  ಅಳವಡಿಸಿಕಳುಳ ವುದ್ನೆು  ಪೊರ ೀತಿಾ ಹಿಸಲ್ಲ 

ಹಸ ಯೀಜನೆಯನೆು  2020-21ನೇ ಸ್ವಲನ ಆಯವಾ ಯದ್ಲೆ  ಘೀರ್ಷಸಲಾಗಿತ್ತು . ಆದ್ರೆ, 

ಅನುದಾನದ್ ಕರತ್ಯಿೆಂದಾಗಿ ಆ ಯೀಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಲೆ . ಪುನಃ ಆ ಯೀಜನೆಯನೆು  

ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ದೃರ್ಷಟ ಯಿೆಂದ್ ಮತ್ತು  ಮತಿ ಾ  ವಿಕಸ ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲೆ  

ತಾೆಂತಿರ ಕತ್ಯನೆು  ಅಳವಡಿಸುವ ಅವಶಾ ಕತ್ಯ ಬಗೆೆ  ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳ ಗಮನಕೆಕ  

ತಂದು ಸಕಮರ ಇದ್ನೆು  ಪುನಃ ಪರಿಶ್ೀಲಸುತು ದ್ ಎನೆು ವ ಮಾತನೆು  ಹೇಳುವುದ್ಕೆಕ  

ಬಯಸುತ್ು ೀನೆ.  

 

 ಶಿರ ೀ ಎನ .ರವಿಕುಮಾರ :- ಸನಾಾ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ಸಮುದ್ರ  

ಮತ್ತು  ಮಿೀನುಗಳಿಗೆ ಅವರು ಬಹಳ ಹತಿು ರವಾಗಿದಿಾರೆ. ಅದ್ಕಕ ಗಿಯೇ ನಾನು ಈ 

ಪರ ಶೆೆಯನೆು  ಕೇಳಿದಿ್ . ದಡಡದಡಡ  ಹಡಗುಗಳಲೆ  ಮಿೀನುಗಳನೆು  ಹಿಡಿಯುವವರ 

ಮುೆಂದ್ ಸಣಣ  ಮಿೀನುಗಾರರ ಪರಿಪಾಟಲ್ಲ ಬಹಳ ದಡಡ ದಾಗಿದ್. ಈ ಹಿನೆೆ ಲ್ಲಯಲೆ  

ಸಕಮರ ತಾೆಂತಿರ ಕತ್ಯನೆು  ಅಳವಡಿಸಿಕೆಂಡು ವೈಜಾಾ ನಿಕವಾಗಿ ಸಣಣ ಸಣಣ  ಪರ ಮಾಣದ್ 

ಯಂತರ ಗಳನೆು  ಅಳವಡಿಸಿಕಳುಳ ವುದ್ಕೆಕ  ಪೊರ ೀತಿಾ ಹಿಸುವುದ್ರ ಜೊತ್ಗೆ ಅವರ ಜಿೀವನವೂ 

ನಡೆಯುವ ದ್ಧಸೆಯಲೆ  ಸಣಣ  ಮಿೀನುಗಾರರ ಸಹಾಯಕೆಕ  ಸಕಮರ ಬರಬೇಕೆೆಂದು 

ಒತಾು ಯಿಸುತಿು ದಿ್ ೀನೆ. 
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 ಶಿರ ೀ ಎಸ .ಅಾಂಗಾರ:- ಸನಾಾ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರು ಪರ ಸ್ವು ಪ 

ಮಾಡಿರುವ ವಿಚಾರ ಸತಾ ಕೆಕ  ಬಹಳ ಹತಿು ರವಾಗಿದ್. ಈ ವಿಚಾರವನೆು  ಮಾನಾ  

ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳ ಗಮನಕೆಕ  ತಂದು ಪರಿಶ್ೀಲಸಲಾಗುತು ದ್ ಎನೆು ವ ಮಾತನೆು  

ಹೇಳುವುದ್ಕೆಕ  ಬಯಸುತ್ು ೀನೆ.  
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   ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖೆಯ :1281 

          (ಉತ್ು ರವನುು  ಲಗತಿು ಸ್ಲಾಗಿದ್ದ) 

 

ಶಿರ ೀ ಅ.ದೇವೇಗೌಡ:- ಸನಾಾ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾನು ಕೇಳಿರುವಂತಹ 

ಪರ ಶೆೆ ಗಳಿಗೆ ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ಉತು ರಗಳನೆು  ಒದ್ಗಿಸಿದಿಾರೆ. ದಡಡ ಬಳಾಳ ಪುರ-ಯಲಹಂಕ 

ಮಾಗಮ ಮಧೆಾ  ಬರುವ ಮಾರಸಂದ್ರ ದ್ಧೆಂದ್ ದಡಡ ಬಳಾಳ ಪುರ ತಾಲೆ್ಲಕು ಕಡನೂರು 

ಕೈಮರ ಗೇರ್್ ಮೂಲಕ ರ್ಚನೆ ದೇವಿ ಅಗರ ಹಾರಕೆಕ  ಹೀಗುವ ರಸೆು  ಡಾೆಂಬರಿೀಕರಣ ಮತ್ತು  

ಕಮಗಾರಿಗಾಗಿ 2016-17ನೇ ಸ್ವಲನಲೆ  ಕೇೆಂದ್ರ  ಭೂಸ್ವರಿಗೆ ಮಂತಾರ ಲಯದ್ಧೆಂದ್ 40 ಕೀಟಿ 

ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅನುಮೊೀದ್ನೆ ದರೆತಿರುತು ದ್.  

ಸನಾಾ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನನೆ  ಎರಡನೆಯ ಪರ ಶೆೆ  ಈ ಕಮಗಾರಿಗೆ ಸೇರಿದಂತ್ 

ದಡಡ ಬಳಾಳ ಪುರ ತಾಲೆ್ಲಕ್ಕಗೆ ಬರುವ ದಡಡ  ತ್ತಮಕೂರು ಗಾರ ಮದ್ಧೆಂದ್ ಗೌಡಹಳಿಳ  

ಗಾರ ಮದ್ವರೆಗೆ ಕೆರೆ ಏರಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  ಡಾೆಂಬರಿೀಕರಣ ಕಮಗಾರಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು 

ವಷಮಗಳಿೆಂದ್ ಸಿ ಗಿತಗೆಂಡಿರುವುದು ಸಕಮರದ್ ಗಮನಕೆಕ  ಬಂದ್ಧದ್ಯೇ ಎನೆು ವುದ್ಕೆಕ , 

’ಹೌದು ಸದ್ರಿ ಕಮಗಾರಿಯನೆು  ನಿವಮಹಿಸುತಿು ರುವ ಗುತಿು ಗೆದಾರರ ಆರ್ಥಮಕ ಮುಗೆಟಿಟ ನಿೆಂದ್ 

ಹಾಗೂ ಕೀವಿಡ್-19 ಪಿಡುಗಿನ ಹಿನೆೆ ಲ್ಲಯಲೆ  ಆದ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಿೆಂದಾಗಿ, ಕಮಗಾರಿಯು 

ಸಿ ಗಿತಗೆಂಡಿತ್ತು .  ಎನೆು ವ ಉತು ರವನೆು  ನಿೀಡಿದಿಾರೆ. ಆದ್ರೆ, ಕೇೆಂದ್ರ  ಭೂಸ್ವರಿಗೆ 

ಮಂತಾರ ಲಯದ್ಧೆಂದ್ 40 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಬಂದ್ಧರುತು ದ್. ಇವರು ಆರ್ಥಮಕ ಮುಗೆಟ್ಟಟ  

ಎೆಂದು ಹೇಳುತಿು ದಿಾರೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಸ್ವಧಾ ವನೆು ವುದು ನನೆ  ಪರ ಶೆೆಯಾಗಿದ್.  

ಸನಾಾ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಕಲೆ್ಲದೇವನಹಳಿಳ  ಎನೆು ವುದು ನನೆ  ಕೆಷ ೀತರ ವಾಗಿದ್. 

ಇದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವ ಸಿ ಳವಾಗಿದ್. ನಾನು ಈ ಕೆಷ ೀತರ ಕೆಕ  ಆಗೆಿೆಂದಾಗೆಾ  ಭೇಟಿ 

ನಿೀಡುತಿು ರುತ್ು ೀನೆ. ಇಲೆ  ಹುಟಿಟ ದಂತಹ ಸನಾಾ ನಾ  ಕೆ.ಹೆಚ್.ರಾಮಯಾ ನವರು ನಾಲಾ ಡಿ 

ಕೃಷಣ ದೇವರಾಯರ ಆಸಿ್ವನದ್ಲೆ  ಮಾಗಮದ್ಶಮಕರಾಗಿದಿ್ರು. ಇಲೆ  ಶ್ರ ೀ ಆೆಂಜನೇಯಸ್ವಾ ಮಿ 

ದೇವಸಿ್ವನ ಮತ್ತು  ಶ್ರ ೀರಾಮನ ಪಾದ್ ಇರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ವಿದೇಶ್ ಪರ ವಾಸಿಗರು ಸಹ ಇಲೆಗೆ 

ಭೇಟಿ ನಿೀಡುತಿು ರುತಾು ರೆ. ಅಲೆರುವ ಕೆರೆಯ ಸೀಪಾನಗಳೆಲೆ  ಬಿದಿು  ಹೀಗಿದಿ್ವು. ನಾನು ಈ 

ಪರ ಶೆೆಯನೆು  ಕೇಳಿದ್ ಮೇಲ್ಲ ಟ್ಟರ ಕಟ ರ್್ನಲೆ  ಕಲೆ್ಲ ಗಳನೆು  ತ್ಗೆದುಕೆಂಡು ಹೀಗಿ ರಿಪೇರಿ 

ಮಾಡಿಸುತಿು ದಿಾರೆ. ಸದ್ರಿ ಕೆರೆ ಏರಿ ಕ್ಕರಿದಾಗಿರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಸ್ವವಮಜನಿಕರು ಓಡಾಡುವುದ್ಕೆಕ  

ಸ್ವಧಾ ವಾಗದೇ ಕೆರೆಗೆ ಬಿೀಳುತಿು ದಿಾರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತ್ಗೆ ಸ್ವವಮಜನಿಕರ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು   

ಶಲಾ ವಾಹನಗಳು ಕೆರೆ ಏರಿಯ ಮೇಲ್ಲ ಓಡಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗುತಿು ಲೆ . ತ್ತೆಂಬಾ 

ತೆಂದ್ರೆಯಾಗಿದ್.  
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ಸನಾಾ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಸದ್ರಿ ರಸೆು   ಕಮಗಾರಿ ಪಾರ ರಂರ್ವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ 4 

ವಷಮಗಳಾಗಿವ ಬಾಕ್ಕ ಉಳಿದ್ಧರುವ ಕಮಗಾರಿಯನೆು  ಪೂಣಮಗಳಿಸಲ್ಲ ಕಲಮಿತಿಯನೆು  

ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸಿ ಆದ್ಷ್ಟಟ  ಬೇಗ ಪೂಣಮಗಳಿಸಬೇಕೆನೆು ವುದು ನನೆ  ಒತಾು ಯವಾಗಿದ್.  

 

ಶಿರ ೀ ಸಿ.ಸಿ.ಪ್ರಟೀಲ :- ಸನಾಾ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರು ಉಲೆ್ಲೀಖ್ 

ಮಾಡಿರುವ ಸದ್ರಿ ರಸೆು ಯ 32.80 ಕ್ಕಲೀಮಿೀಟರ್್ ಉದಿ್ದ್ ಡಾೆಂಬರಿೀಕರಣ ಮತ್ತು  

ಕಮಗಾರಿಗಾಗಿ 2016-17ನೇ ಸ್ವಲನಲೆ  ಕೇೆಂದ್ರ  ಭೂಸ್ವರಿಗೆ ಮಂತಾರ ಲಯದ್ಧೆಂದ್ 40 ಕೀಟಿ 

ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಚ್ಚ ದ್ಲೆ  ಕಮಗಾರಿಯನೆು  ಪಾರ ರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಎರಡನೆಯ 

ರಿೀಚ್ನಲೆ  ಬರುವ 15 ಕ್ಕಲೀಮಿೀಟರ್್ ಉದಿ್ದ್ ರಸೆು  ಪೈಕ್ಕ 13.6 ಕ್ಕಲೀಮಿೀಟರ್್ ರಸೆು ಗೆ 

ಫಸಟ ್ ಲ್ಲಯರ್್ ಡಾೆಂಬರಿೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದ್. ಉಳಿದ್ಧರುವ 1.2 ಕ್ಕಲೀಮಿೀಟರ್್ ರಸೆು ಯ 

ಕಮಗಾರಿಯನೆು  ಈಗಾಗಲೇ ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ ಎನೆು ವ ಅೆಂಶವನೆು  ಮಾನಾ  

ಸದ್ಸಾ ರ ಗಮನಕೆಕ  ತರುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.  

ಸನಾಾ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರು ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಿರುವ ಕೆರೆ 

ಏರಿಯನೆು  ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಲ್ಲ ಮತ್ತು  ಡಾೆಂಬರಿೀಕರಣ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಸೂಕು  

ಕರ ಮಗಳನೆು  ತ್ಗೆದುಕಳಳ ಲಾಗಿದ್.  ಕೀವಿಡ್-19 ಪಿಡುಗಿನ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ನಿೆಂದಾಗಿ ಮತ್ತು  

ಇನೆಿ ತರ ಕರಣಗಳಿೆಂದಾಗಿ ಕಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದ್ನೆು  ನಾನು 

ಒಪಿಪ ಕಳುಳ ತಿು ದಿ್ ೀನೆ. ಆದ್ರೆ, ಸಿ.ಆರ್್.ಎಫ್ ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲೆರುವ ಹಣ 

ಬಂದ್ಧರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಹಣಕೆಕ ೀನೂ ತೆಂದ್ರೆಯಿಲೆ . ಗುತಿು ಗೆದಾರರ ಬಿಲ್ ಅನೆು  10 ಕೀಟಿ 

82 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನೆು  ನಾವು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ. ಈಗ ಕೇವಲ 36 ಲಕ್ಷ 

ರೂಪಾಯಿಗಳನೆು  ಕಡುವುದು ಮಾತರ  ಬಾಕ್ಕ ಉಳಿದ್ಧದ್. ಕರಣಾೆಂತರಗಳಿೆಂದ್ ಸಾ ಲಪ  

ತಡವಾಗಿರಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಕಲಮಿತಿಯಳಗೆ ಈ ಕಮಗಾರಿಯನೆು  ಮುಗಿಸಿಕಡುತ್ು ೀನೆ 

ಎನೆು ವ ರ್ರವಸೆಯನೆು  ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರಿಗೆ ನಿೀಡುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.  

 

                           (ಮುೆಂದುವರಿದ್ಧದ್) 
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(878)  22.9.2021  12.10  ಪಿಕೆ:ಜಿಆರ್್ 

 

ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖೆಯ : 1146 

(ಉತು ರ ಪರ ತಿ ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್) 

 ಶಿರ ೀ ಹೆಚ .ಎಾಂ. ರಮೇಶ  ಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಪತ್ತಗಳೆ, ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು 

ಸುದ್ಧೀಘ್ಮ ಉತು ರ ಕಟಿಟ ದಿಾರೆ.  ಅದ್ನೆು  ಓದುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗದೇ ಇರುವಷ್ಟಟ  ಉತು ರ 

ಕಟಿಟ ದಿಾರೆ.  ಇದ್ನೆು  3 ದ್ಧವಸಗಳ ಮುೆಂರ್ಚ ಕಟಿಟ ದಿ್ ರೆ ಓದ್ಬಹುದಾಗಿತ್ತು .  

ಅನುಬಂಧಗಳನೆೆ ೀನು ಕಟಿಟ ದಿಾರೀ ಅದ್ನೆು  ಓದ್ಬೇಕದ್ರೆ ಮೂರು ದ್ಧನ ಬೇಕಗುತು ದ್. 

 ಮಾನಯ  ಸಭಪತ್ತಗಳೆ,  ನಿೀಲ ಕರ ೆಂತಿ ಯೀಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾ ನಕೆಕ  

ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಾಂತೆ  ಸಕಮರದ್ಧೆಂದ್ ಯಾವ ಪರ ಚಾರ ಕರ ಮಗಳನೆು  ಕೈಗಳಳ ಲಾಗಿದ್ ಎೆಂದು 

ನಾನು ಕೇಳಿದಿ್ ೀನೆ.   ಈ ಕಾಯಾಕ್ರ ಮ ದ್ಧನಾೆಂಕ 31.3.2020ರಲೆ್ಲೀ ರದಿಾ ಗಿದ್ ಎೆಂದು ಉತು ರ 

ಕಟಿಟ ದಿಾರೆ.   ಮತ್ು  ’ಸದ್ರಿ ಯೀಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾ ನಕಕ ಗಿ ಮಿೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯು 

ಕರಪತರ , ಭಿತಿು  ಪತರ ದ್ ಮೂಲಕ, ದ್ಧನ ಪತಿರ ಕೆ ಮೂಲಕ ಪರ ಚಾರ ನಿೀಡುತಿು ದ್’ ಎೆಂದು 

ತಿಳಿಸಿದಿಾರೆ.   ಆದ್ರೆ, ಯಾವುದ್ರಲೆ  ಕಟಿಟ ದಿಾರೆ ಎನೆು ವ ವಿವರ ನಮಗೆ ಕಟಿಟ ಲೆ . 

 ಉಪ ಸಭಾಪತ್ತಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರೇ, ನನಗೆ ಉತು ರವನೆು  

ಓದುವುದ್ಕಕ ಗಲಲೆ  ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ಧರಿ; ಆದ್ರೆ ಈಗ, ಯಾವುದ್ರಲೆ್ಲ  ಬಂದ್ಧಲೆ  ಎೆಂದು 

ಹೇಗೆ ಹೇಳುತಿು ೀರಿ?   

 ಶಿರ ೀ ಹೆಚ .ಎಾಂ. ರಮೇಶ  ಗೌಡ:- ಆ ಜಾಹಿೀರಾತನೆು  ಯಾವ ಅನುಬಂಧದ್ಲೆ  

ಕಟಿಟ ದಿಾರೆ ಎೆಂದು ತಿಳಿಸಿಲೆ .   

 ಉಪ ಸಭಾಪತ್ತಯವರು:- ಪೂತಿಮ ಓದ್ಧಕಳಿಳ  ಗತಾು ಗುತು ದ್. 

  ಶಿರ ೀ ಹೆಚ .ಎಾಂ. ರಮೇಶ  ಗೌಡ:-  ಕಟಿಟ ರುವ ಅನುಬಂಧ ಇಷ್ಟ ೆಂದು 

ಪುಟಗಳಿದಿು  ಇದ್ರಲೆ  ಎಲೆ  ಹುಡುಕುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗುತು ದ್?  ಅಧಮ ಗಂಟ್ಟಯಾದ್ರೂ 

ಹುಡುಕುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗುವುದ್ಧಲೆ .  ಇದ್ನೆು  ಮಾನಾ  ಮಂತಿರ ಗಳು ಪರಿಶ್ೀಲನೆ 

ಮಾಡಬೇಕಗುತು ದ್.  ಅಧಿಕರಿಗಳು ಉತು ರ ಒದ್ಗಿಸಿದಿಾರೆ ಎೆಂದು ಅದ್ನೆೆ ೀ ಇಲೆ  ತಂದು 

ಕಟಟ ರೆ ಆಗುವುದ್ಧಲೆ .  ಯಾವ ಅನುಬಂಧದ್ಲೆ  ಕಟಿಟ ದಿಾರೆ  ಎೆಂದು ತಿಳಿಸಬೇಕು 

ಅಲೆವೇ?  ಇದ್ರಲೆ  ನಾವು ಹೇಗೆ ಹುಡುಕುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗುತು ದ್?   
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 ಶಿರ ೀ ಎಸ .ಅಾಂಗಾರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಪತ್ತಗಳೆ, ಈಗ ನಿೀಲಕರ ೆಂತಿ ಯೀಜನೆ ಇಲೆ .  

ದ್ಧನಾೆಂಕ:31.3.2020ಕೆಕ  ಮುಕು ಯಗೆಂಡಿದ್.  ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರು ಏನು ಪರ ಶೆೆಯನೆು  

ಕೇಳಿದಿಾರೀ ಅದ್ಕೆಕ  ಸರಿಯಾದ್ ಉತು ರ ಕಟಿಟ ದಿ್ ೀವ.  ಪರ ಶೆೆ  ಕೇಳುವಾಗ ಅವರು 

ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ತ್ತೆಂಬಾ  ಇರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಉತು ರ ಕೂಡ ಜಾಸಿು  ಇದ್.  

ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರು, ನಿೀಲಕರ ೆಂತಿ ಯೀಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾ ನಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ 

ಸಕಾಾರದ್ಧೆಂದ್ ಯಾವ ಪರ ಚಾರ ಕರ ಮಗಳನೆು  ಕೈಗಳಳ ಲಾಗಿದ್ ಎೆಂದು ಕೇಳಿದಿಾರೆ.  ಆ 

ಕುರಿತ್ತ ಎಲೆಾ  ರಿೀತಿಯ ಮಾನದಂಡವನೆು  ಅನುಷ್ಠಾ ನ ಮಾಡಿಕೆಂಡು, ಪರ ಚಾರಕೆಕ  

ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಾಂತೆ ಕರ ಮಗಳನೆು  ಸಕಾಾರ ಕೈಗೆಂಡಿದ್.   

 ಶಿರ ೀ ಹೆಚ .ಎಾಂ. ರಮೇಶ  ಗೌಡ:-  ಮಾನಯ  ಸಭಪತ್ತಗಳೆ,್ ’ಕರಾವಳಿ ಪರ ದೇಶದ್ 

ಮಿೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಬಿಿ ಡಿ ಸಹಿತ ಮೊೀಟ್ಟರ್್ ಬೀರ್್ ಹಾಗೂ ಇನೆಿ ತರೇ ಪರಿಕರ ಒದ್ಗಿಸುವಲೆ  

ಇಲಾಖೆ ಯಾವ ಕರ ಮ ಕೈಗೆಂಡಿದ್’ ಎೆಂದು ಕೇಳಿದಿ್ ೀನೆ.   ಇದ್ಕೆಕ  ತಾವು,  ರೂ. 3.6 ಲಕ್ಷ 

ಸಹಾಯಧನ ನಿೀಡಲಾಗಿದ್ ಎೆಂದು ತಿಳಿಸಿದಿ್ಧ ೀರಿ.   ಮತ್ು , ಮಾನಾ  ಹರಿಪರ ಸ್ವದ್ ರವರು 

ಹೇಳಿದ್ ಹಾಗೆ, 6 ತಿೆಂಗಳಿೆಂದ್ ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಒೆಂದು ಬಿಡಿಗಾಸೂ  ಕಟಿಟ ಲೆ .  ನಿಮಾ  

ಇಲಾಖೆ ದ್ಧವಾಳಿ ಆಗಿದ್ಯೇ ಅಥವಾ ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಕಾಾರದ್ಧೆಂದ್ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿಲೆವೇ?  

ಅಥವಾ ನಿೀವು ಸುಳುಳ  ಮಾಹಿತಿಯನೆು  ಕಡುತಿು ದಿ್ಧ ೀರಾ? 

 ಶಿರ ೀ ಎಸ .ಅಾಂಗಾರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಪತ್ತಗಳೆ, ನಾವು ಸುಳುಳ  ಮಾಹಿತಿ ಕಟಿಟ ಲೆ .  

ಕೇೆಂದ್ರ ದ್ ಅನುದಾನದ್ಧೆಂದ್ ಡಿೀಸೆಲ್ ಖ್ರಿೀದ್ಧಗೆ ಏನು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕಗಿದ್ಯೀ  

ಕುರಿತ್ತ ಅದ್ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ  ಇಲಾಖೆಯ ಗಮನವನೆು  ಸೆಳೆದ್ಧದಿ್ ೀವ.  ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ 

ಆದ್ತಕ್ಷಣ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ು ೀವ. 

 ಶಿರ ೀ ಹೆಚ .ಎಾಂ.ರಮೇಶ  ಗೌಡ:- 6 ತಿೆಂಗಳಿೆಂದ್ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಲೆ .  ಏಕೆ 

ಕಡಲಲೆ ?  ಕೀವಿಡ್ ಪರಿಸಿ್ಥ ತ್ತಯಲೆ್ಲ  6 ತಿೆಂಗಳುಗಳಿೆಂದ್ ಕಡದೇ ಇದಿ್ ರೆ ಹೇಗೆ?  

ಯಾವಾಗ ಕಡುತಿು ೀರಿ?  

 ಶಿರ ೀ ಎಸ .ಅಾಂಗಾರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಪತ್ತಗಳೆ, ಈ ಕುರಿತ್ತ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕೇೆಂದ್ರ  

ಸಕಮರಕೆಕ  ಪತರ  ಬರೆದ್ಧದಿ್ ೀವ.  ಅನುದಾನ ಬಂದ್ ತಕ್ಷಣ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ು ೀವ. 
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 ಶಿರ ೀ ಹೆಚ .ಎಾಂ. ರಮೇಶ  ಗೌಡ:- ಕೀವಿಡ್ನಂತಹ ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ್ಲ  6 

ತಿೆಂಗಳಾದ್ರೂ ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಒೆಂದು ಬಿಡಿಗಾಸು ಕಟಿಟ ಲೆ .  ಕರಾವಳಿ ಪರ ದೇಶದ್ಲೆ  ಕೆಲಸ 

ಮಾಡುವವರು ಯಾರು?  ಹಣವನೆು  ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತಿು ೀರಿ? 

 ಶಿರ ೀ ಎಸ .ಅಾಂಗಾರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಪತ್ತಗಳೆ, ನಾನು ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿ ಹೇಳಿದಿ್ ೀನೆ.  

ಡಿೀಸೆಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಾಂತೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನೆು ವ ನಿಟಿಟ ನಲೆ  

ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಕಾಾರದೆಂದ್ಧಗೆ ಪತರ  ವಾ ವಹಾರ ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ.  ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ್ ತಕ್ಷಣ 

ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ು ೀವ. 

 ಶಿರ ೀ ಹೆಚ .ಎಾಂ. ರಮೇಶ  ಗೌಡ:- ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಾಜಾ  ಸಕಾಾರದ್ ಪಾಲ್ಲ ಏಕೆ 

ಕಟಿಟ ಲೆ ?  6 ತಿೆಂಗಳಿೆಂದ್ ನಿೀವು ಕೇೆಂದ್ರ ದ್ ಅನುದಾನಕೆಕ  ನಂಬಿ ಕುಳಿತ್ತಕೆಂಡಿದಿ್ಧ ೀರಿ.  

ರಾಜಾ  ಸಕಾಾರದ್ಧೆಂದ್ ಏಕೆ ಕಡಲಲೆ ? 

 ಶಿರ ೀ ಎಸ .ಅಾಂಗಾರ:- ರಾಜಾ  ಸಕಾಾರದ್ ಅಲೀಕೇಷನ್ ಏನಿತ್ತು  ಅಷಟ ನೊ  

ಕಡಲಾಗಿದ್.   

 ಶಿರ ೀ ಹೆಚ .ಎಾಂ.ರಮೇಶ  ಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಪತ್ತಗಳೆ,  . .  . 

 ಉಪ ಸಭಾಪತ್ತಯವರು:- ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರೇ, ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ಉತು ರ 

ಕಡುತಿು ದಿಾರೆ.  ಅವರು ಮಾತನಾಡುತಿು ರಬೇಕದ್ರೆ ಮಧಾ ದ್ಲೆ  ಎದಿು  ನಿೆಂತ್ತ 

ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ.  ಅವರು ಉತು ರ ಕಟ್ಟಟ ದ್ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿ.  ನಿೀವು ಮಧಾ ದ್ಲೆ  

ಎದಿು  ನಿೆಂತ್ತ ಬ್ರ ೀಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.  ಮಾನಾ  ಸಚಿವರೇ, ನಿೀವು ಕನ್ಕೊಡ್ ಮಾಡಿ. 

 ಶಿರ ೀ ಎಸ .ಅಾಂಗಾರ:- ಮಾನಾ  ಹರಿಪರ ಸ್ವದ್ರವರು ಮತ್ತು  ಮಾನಾ  ರಮೇಶ್ ಗೌಡರು 

ಈ ಕುರಿತ್ತ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತನಾಡಿದಿಾರೆ.  ನಾನೂ ಕೂಡ ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿ ಹೇಳಿದಿ್ ೀನೆ.  ಡಿೀಸೆಲ್ 

ಖ್ರಿೀದ್ಧಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಾಂತೆ ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಕಾಾರದ್ಧೆಂದ್ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕ್ಕದ್. ಆ 

ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ್ ತಕ್ಷಣ ಮುೆಂದ್ಧನ ಪರ ಕ್ಕರ ಯ್ದ ಮಾಡುತ್ು ೀವ.  ಇದು ಬಿಟ್ಟಟ  ನಾವು ಬೇರೆ 

ಉತು ರ ಹೇಳುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗುವುದ್ಧಲೆ .  ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ್ ತಕ್ಷಣ ಕೀಡುತ್ು ೀವ. 

 ಶಿರ ೀ ಹೆಚ .ಎಾಂ. ರಮೇಶ  ಗೌಡ:-ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ಸರಿಯಾದ್ ಉತು ರ 

ಕಡಬೇಕಗುತು ದ್.  ಏನೀ ಒೆಂದು ಉತು ರ ಕಡುವುದ್ಕಕ ಗುವುದ್ಧಲೆ .   



«¥À/22.09.2021/57 

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

 ಉಪ ಸಭಾಪತ್ತಯವರು:- ಇನೆೆ ೀನು ಉತು ರ ಕಡಬೇಕು?  ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಕಾಾರದ್ಧೆಂದ್ 

ಹಣ ಬಂದ್ ತಕ್ಷಣ ಕಡುತ್ು ೀವ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಿಾರೆ.  ಇದು ಬಿಟ್ಟಟ  ಇನೆೆ ೀನು 

ಹೇಳುವುದ್ಕಕ ಗುತು ದ್? 

 ಶಿರ ೀ ಹೆಚ .ಎಾಂ.ರಮೇಶ  ಗೌಡ:- 6 ತಿೆಂಗಳಿೆಂದ್ ಕಟಿಟ ಲೆ .  ಸಕಾಾರ 

ದ್ಧವಾಳಿಯಾಗಿದ್ಯೇ?  ನಿಮಾ  ಇಲಾಖೆಯಲೆ  ಹಣ ಇಲೆವೇ?  ರಾಜಾ  ಸಕಾಾರದ್ಧೆಂದ್ ಇದ್ಕೆಕ  

ಹಣ ಮಿೀಸಲಾಗಿಟಿಟ ಲೆವೇ?  ಇದ್ಕೆಕ  ಉತು ರ ಕಡಬೇಕು. 

 ಶಿರ ೀ ವಿ. ಸೀಮಣಣ (ವಸ್ತಿ ಸ್ಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಪತ್ತಗಳೆ, ಮಾನಾ  ಸಚಿವರಾದ್ 

ಅೆಂಗಾರರವರು ವಾಸು ವಾೆಂಶವನೆು  ಹೇಳಿದಿಾರೆ.  ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರು ಅಷ್ಟ ೆಂದು 

ಎಮೊೀಷನ್ ಆಗುವ ಅವಶಾ ಕತ್ ಇಲೆ .  ಇವತ್ು ೀಕೆ ಇಷ್ಟ ೆಂದು ಎಮೊೀಷನ್ ಆಗಿ 

ಮಾತನಾಡುತಿು ದಿಾರೀ ಗತಿು ಲೆ .  ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ಸೂಕು  ಉತು ರ ಕಟಿಟ ದಿಾರೆ.  ಹಣ 

ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ್ಮೇಲ್ಲ ಮತ್ು ೀನಾದ್ರೂ ಅನುಮಾನ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಕುರಿತ್ತ ಕೆ ಾ ರಿಫಿಕೇಷನ್ 

ಕಡುತ್ು ೀವ. 
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ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖೆಯ  : 1269 

(ಉತ್ು ರ ಲಗತಿು ಸ್ಲಾಗಿದ್ದ) 

 ಶಿರ ೀ ಕೆ.ಟ.ಶಿರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಪತ್ತಗಳೆ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ನಮಾ  

ರಾಜಾ ದ್ ಬಹುಪಾಲ್ಲ ಜನರ ಅತಾ ೆಂತ ಹತಿು ರದ್ ಇಲಾಖೆ.  ಶೇಕಡ 65-70 ರಷ್ಟಟ  ಜನರಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ  ಇಲಾಖೆಯಾಗಿದ್.  ಈ ಇಲಾಖೆಯಲೆ  ಕೇವಲ ತಹಸಿೀಲಿಾರರು, ಡೆಪೂಾ ಟಿ 

ಕಮಿಷನರ್್ ಮತ್ತು  ಡಿವಿಷನಲ್ ಕಮಿಷನರ್್ ಅಷ್ಟಟ ೀ ಅಲೆ , ಒೆಂದು ಕಡೆ ಮುದ್ರ ಣ 

ಇಲಾಖೆಯೂ ಬರುತು ದ್; ಇನೆ ೆಂದು ಕಡೆ ಸವಮ ಇಲಾಖೆಯು ಬರುತು ದ್.   ಭೂ 

ಮಾಪಕರಿೆಂದ್ ಹಿಡಿದು, ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌೆಂಟ್ಟೆಂರ್್ ವರೆಗೆ ನಿಮಾ ಲೆ  ಬಹಳ ದಡಡ  

ಸಂಖೆಾ ಯಲೆ  ಹುದಿ್ ಗಳು ಖಾಲ ಇವ.  ಅದ್ರ ವಿವರವಾದ್ ಮಾಹಿತಿಯನೆು  ತಾವು 

ಕಟಿಟ ದಿ್ಧ ೀರಿ.  ಮೊನೆೆ  ಒೆಂದು ಸವಮಯರ್್ಗಳ ಬಾಾ ಚ್ ಮಾಡಿದಿ್ಧ ೀರಿ.  ನಾನು 

ಅಭಿನಂದ್ಧಸುತ್ು ೀನೆ.  ಈಗೇನಾಗಿದ್ ಎೆಂದ್ರೆ, ನಿೀವು ಸೆಕ ೀಚ್ ಕಡದೇ ಹೀದ್ರೆ ರಿಜಿಸೆಟ ರೀಷನ್ 

ಆಗುವುದ್ಧಲೆ .  ಸವಮ ಮಾಡಿ ಪೊೀಡ್ ಮಾಡಿ ಕಡದೇ ಹೀದ್ರೆ ಖಾತ್ ಸರಿಯಾಗಿ 

ಕೂರುವುದ್ಧಲೆ .  ನಿೀವು ಬೇಗ ಸೆಕ ಚ್ ಕಟಟ ರೆ ರಿಜಿಸೆಟ ರೀಷನ್ ಕೂಡ ಬೇಗ ಆಗಿ ಸಕಾಾರಕೆಕ  

ಹೆಚ್ಚಚ  ಆದಾಯ ಬರುತು ದ್.  ಇದು ಆದಾಯ ತಂದು ಕಡುವ ಇಲಾಖೆಯಾಗಿದ್.  1792  

ಗಾರ ಮ ಲ್ಲಕ್ಕಕ ಗರ ಹುದಿ್ ಗಳು ಖಾಲ ಇವ.  ಹಿೀಗಾದ್ರೆ ಕಂದಾಯವನೆು  ಯಾರು ಸಂಗರ ಹಣೆ 

ಮಾಡುತಾು ರೆ?  ಜನರ ಸಮಸೆಾ ಗಳನೆು  ಕೇಳುವವರು ಯಾರು?   ಇದು ಸಕಾಾರಕೆಕ  ರಾಜಸಾ  

ತಂದು ಕಡುವ ಇಲಾಖೆಯಾಗಿದ್.   ತಹಸಿೀಲಿಾರ್್, ಎಸಿ/ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿಗಳಲೆ  5689 

ಹುದಿ್ ಗಳು ಖಾಲ ಇವ.  ನಾಲ್ಲಕ  ವಿಭಾಗಗಳಿರುವ ಪಾರ ದೇಶ್ಕ ಕಚೇರಿಗಳ ವಿವಿಧ 

ಹಂತಗಳಲೆ , ತಹಸಿೀಲಿಾರರು ಸೇರಿದ್ ಹಾಗೆ 1005 ಹುದಿ್ ಗಳು ಖಾಲ ಇವ.  ಭೂಮಾಪನ 

ಮತ್ತು  ಭೂದಾಖ್ಲ್ಲಗಳ ಇಲಾಖೆಯಲೆ  623  ಹುದಿ್ ಗಳು ಖಾಲ ಇವ.   ನೀೆಂದ್ಣಿ ಮತ್ತು  

ಮುದಾರ ೆಂಕ ಇಲಾಖೆಯಲೆ  643 ಹುದಿ್ ಗಳು ಖಾಲ ಇವ.  ಬಹಳ ದಡಡ  ಸಂಖೆಾ ಯಲೆ  

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಲೆ  ಹುದಿ್ ಗಳನೆು  ಖಾಲ ಇಟ್ಟಟ ಕೆಂಡರೆ ರೈತರಿಗೆ ನಾಾ ಯ 

ಕಡಿಸುವುದು, ಸಕಾಾರಕೆಕ  ಆದಾಯ ತರುವುದು, ಕಲ ಕಲಕೆಕ  ಅವರ ಕೆಲಸಗಳನೆು  

ಮಾಡಿಕಳುಳ ವುದು ಬಹಳ ಕಷಟ ವಾಗುತು ದ್.  ತಮಾ ೆಂತಹ ಹಿರಿಯ ದ್ಕ್ಷ, ಸಮಥಮ 

ಸಚಿವರಿದಿಾ ಗಲ್ಲ ಈ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೇಮಕತಿ ಮಾಡಿಕಳಳ ದೇ ಇದಿ್ ರೆ ಹೇಗೇ?  ತಾವು ಆರ್ಥಮಕ 

ಇಲಾಖೆಗೆ, ಇದು ಹಣ ತರುವ ಇಲಾಖೆಯಾಗಿದ್, ಆದಾಯ ತರುವ ಇಲಾಖೆಯಾಗಿದ್.  

ರಿಜಿಸೆಟ ರೀಷನ್ ವೇಗವಾದ್ರೆ ಹಣ ಬರುತು ದ್ ಎೆಂದು ತಿಳಿಸಬೇಕು. 

                                               (ಮುೆಂದು . . .) 
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 ಶಿರ ೀ ಕೆ.ಟ.ಶಿರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ(ಮಾಂದು):- 

 Village Accountant  ಇದಿ್ ರೆ ಕಂದಾಯ ಬರುತು ದ್.  ಇೆಂತಹ ಇಲಾಖೆಗೆ  ನೇಮಕತಿ 

ಮಾಡಿಕಳಳ ದ್ಧದಿ್ ರೆ ಇನೆು  ಯಾವ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಡುತಾು ರೆ?  ನಮಾ  ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಎೆಂದ್ರೆ 

ಪರ ಯೀಜನಕೆಕ  ಬರದ್ಧರುವ ಇಲಾಖೆ ಎೆಂದು ಹೇಳಿಬಿಡುತಾು ರೆ.  ಎಷ್ಟಟ  ಅವಧಿಯಲೆ  

ಸ್ವವಿರಾರು ಹುದಿ್ ಗಳು ಖಾಲ ಇರುವುದ್ನೆು  ರ್ತಿಮ ಮಾಡುತಾು ರೆೆಂಬುದ್ನೆು  ಮಾನಾ  

ಸಚಿವರು ಹೇಳಬೇಕು. 

 ಶಿರ ೀ ಆರ.ಅಶ್ೀಕ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ಮಾನಾ  

ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರವರು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಲೆ  ಎಷ್ಟಟ  ಹುದಿ್ ಗಳು ಖಾಲ ಇವ 

ಎೆಂಬುದ್ನೆು  ಅವರೇ ಹೇಳಿಬಿಟಿಟ ದಿಾರೆ.  ನಾನೇನು ಉತು ರ ಕಡುವ ಆಗಿಲೆ , ಅವರೇ ಉತು ರ 

ಹೇಳಿಬಿಟಿಟ ದಿಾರೆ.  ಆದಿ್ ರಿೆಂದ್ ನಾನು ಮತ್ು  ಪುನಾರವತಮನೆ ಮಾಡುವ ಅವಶಾ ಕತ್ ಇಲೆ  

ಎೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದಿ್ ೀನೆ.  ಆದ್ರೆ ಭೂ ಮಾಪಕರ ಬಗೆೆ  ಈಗಾಗಲೇ ೨೦೭೨ ಜನರಿಗೆ 

ಅಜಿಮಯನೆು  ಕರೆದ್ಧದಿ್ವು. ಅದ್ರಲೆ  ೮೨೦ ಜನರು ಉತಿು ೀಣಮರಾಗಿದಿಾರೆ.  ಅವರೆಲೆರನೆು  

ನಾವು ಈ ತಿೆಂಗಳಲೆ  ಸಿ ಳನಿಯುಕ್ಕು ಯನೆು  ಕೂಡ ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ.  ಪರ ಸುು ತ ನಮಾ ಲೆರುವ 

ಸಕಮರಿ ಭೂ ಮಾಪಕರು ಒಟ್ಟಟ  ೩೪೧೬ ಜನರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ.  ಈಗ ಹಸದಾಗಿ 

ಪರವಾನಗಿ ಭೂ ಮಾಪಕರು ೨೯೦೦ ಜನರು ಇದಿಾರೆ.  ಆ ದೃರ್ಷಟ ಯಿೆಂದ್ ಇನೆ ಷ್ಟಟ  ಭೂ 

ಮಾಪಕರನೆು  ನೇಮಕತಿ ಮಾಡುತಿು ದಿ್ ೀವ.  ಕೆಲವರೆಲೆಾ  ಅನುತಿು ೀಣಮರಾಗಿದಿಾರೆ.  ಅವರ 

ಜಾತಿ ಪರ ಮಾಣ ಪತರ , ಇನೆಿ ತರ ದಾಖ್ಲ್ಲಗಳನೆು  ಮತ್ು  ವರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  

ಹೇಳಿದಿ್ ೀನೆ.  ಇನೆು  ೩೦೦-೪೦೦ ಜನರು ಸಿಗಬಹುದು.   ಅವರನೆು  ೩-೪ ತಿೆಂಗಳಲೆ  

ನೇಮಕತಿ ಮಾಡಿಕೆಂಡರೆ 11E sketch, survey, phodi ಇವಲೆಾ  ಸರಾಗವಾಗಿ 

ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಸ್ವಧಾ ವಾಗುತು ದ್.   ಆದಿ್ ರಿೆಂದ್ ಸವಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತ್  ಇನೆು  

೨-೩ ತಿೆಂಗಳಿನಲೆ  ಪರಿಪೂಣಮವಾಗಿ  ಸವಮಯಾಗುವುದ್ಕೆಕ  ವಾ ವಸಿೆ  ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ.  

ಈಗಾಗಲೇ ಸವಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತ್ ಸ್ವವಿರಾರು ಅಜಿಮಗಳು ಹತ್ತು  ವಷಮಗಳಿೆಂದ್ 

ಪ್ೆಂಡಿೆಂಗ್ ಇವ.  ಈ ನೇಮಕತಿ ಮಾಡಿಕಳುಳ ವುದ್ರಿೆಂದ್ ಅವಲೆಾ  ಕೆ್ಕಯರ್್ ಆಗುವುದ್ಕೆಕ  

ಅವಕಶವಾಗುತು ದ್.  ಈ ನೇಮಕತಿಯಾದ್ ತಕ್ಷಣ ೪-೫ ತಿೆಂಗಳುಗಳಲೆ  ಹಳೆ ಅಜಿಮಗಳು 

ಏನೇನು ಪ್ೆಂಡಿೆಂಗ್ ಇವ ಅವಲೆಾ  ಕೆ್ಕಯರ್್ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಹೇಳಿದಿ್ ೀನೆ.  ಉಳಿದಂತ್ 
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ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಹುದಿ್ ಗಳ ಬಗೆೆ  ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರು ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ತಹಶ್ೀಲಿಾರ್್ ಗೆರ ೀಡ-೧, 

೧೭೮ ಹುದಿ್ ಗಳನೆು  ರ್ತಿಮ ಮಾಡಬೇಕಗಿದ್.  ಖಾಲ ೧೨೭ ಹುದಿ್ ಗಳಿವ. ತಹಶ್ೀಲಿಾರ್್ 

ಗೆರ ೀಡ-೨,  ೧೩೫ ಹುದಿ್ ಗಳನೆು  ರ್ತಿಮ ಮಾಡಬೇಕಗಿದ್.  ಶ್ರಸೆು ೀದಾರ್್  ೧೬೦ ಹುದಿ್ ಗಳು 

ಖಾಲ ಇವ. ಪರ ಥಮ ದ್ಜೆಮ ರಾಜ ನಿರಿೀಕ್ಷಕರು ೪೯೨ ಹುದಿ್ ಗಳು ಖಾಲ ಇರುವಂಥದಿು .  

ಕೀವಿಡ-೧೯ ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ    ಆರ್ಥಮಕ ಇಲಾಖೆಯಿೆಂದ್ ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆ ನೇಮಕತಿ 

ಮಾಡಬಾರದ್ೆಂದು ಆದೇಶವನೆು  ಹರಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು .  ಈಗ ಅದ್ನೆು  ಆರ್ಥಮಕ 

ಇಲಾಖೆಯವರು ರಿಲಾಾ ಕಿ್ ಮಾಡಿದಿಾರೆ.  ಆರ್ಥಮಕ ಇಲಾಖೆಯವರು ನೇಮಕತಿ 

ಮಾಡಿಕಳಳ ಬಹುದ್ೆಂದು ಹೇಳಿದಿಾರೆ.   ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರು ಹೇಳಿದ್ ಹಾಗೆ ಎಲೆಾ  ಇಲಾಖೆಗೆ 

ಇದು ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆಯಾಗಿದ್.  ಇದು ಆದಾಯ ತರುವಂತಹ ಇಲಾಖೆಯಾಗಿದ್.  ಆ 

ದೃರ್ಷಟ ಯಿೆಂದ್ ಈ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಚ  ಅವಕಶಗಳು ಸಿಗಬೇಕು.  ಎಲೆ್ಲಲೆ  ಅವಶಾ ಕತ್ ಇದ್ಯೀ 

ಅಲೆ್ಲಲೆಾ  ಕೂಡಲೇ ನೇಮಕತಿ ಮಾಡಿಕಳುಳ ವುದ್ಕೆಕ  ನಾನು ಪೊರ ೀಸಸ್ ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ. 
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     ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖೆಯ :1217 

     (ಉತ್ು ರ ಲಗತಿು ಸ್ಲಾಗಿದ್ದ)  

 

 ಶಿರ ೀ ಪ್ತ.ಆರ.ರಮೇಶ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ನನೆ  ಪರ ಶೆೆ ಗೆ ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು 

ಸರಿಯಾದ್ ಉತು ರ ಕಟಿಟ ಲೆ .  ನನೆ  ಪರ ಶೆೆಯನೆು  ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಥಮ 

ಮಾಡಿಕೆಂಡಿಲೆ .  ರಾಜಾ ದ್ ಹಲವು ಕಡೆ ಪುರಾತನ ಕಲದ್ ದೇವಾಲಯಗಳು ಶ್ರ್ಥಲಾವಸಿೆ ಗೆ  

ತಲ್ಲಪಿರುವ ವಿಷಯ ಸಕಮರದ್ ಗಮನಕೆಕ  ಬಂದ್ಧದ್ಯೇ ಎೆಂದು ಪರ ಶೆೆ  ಕೇಳಿದಿ್ ೀನೆ.  ನಾನು 

ಎಲೆ್ಲ  ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಾಾ ಪಿು ಗೆ ಒಳಪಟಿಟ ರುವ ದೇವಾಲಯಗಳ ಬಗೆೆ  ನಾನು 

ಕೇಳಿಲೆ .  ಉತು ರದ್ಲೆ  ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಾಾ ಪಿು ಗಳಪಟಟ  ದೇವಾಲಯಗಳ ಬಗೆೆ  

ಮಾಹಿತಿಯನೆು  ಕಟಿಟ ದಿಾರೆ. ಪುರಾತನ ಕಲದ್ ದೇವಾಲಯಗಳು ಶ್ರ್ಥಲಾವಸಿೆ ಗೆ  

ತಲ್ಲಪಿರುವ ವಿಷಯ ಸಕಮರದ್ ಗಮನಕೆಕ  ಬಂದ್ಧದ್ಯೇ, ಬಂದ್ಧದಿ್ ಲೆ  ಸಕಮರದ್ 

ಕರ ಮವೇನು, ಜಿಲೆಾವಾರು ದೇವಾಲಯಗಳ ವಿವರಗಳನೆು  ನಿೀಡುವುದು  ಎೆಂದು ಪರ ಶೆೆ  

ಕೇಳಿದಿ್ ೀನೆ.   ಎರಡನೇ ಪರ ಶೆೆಯಲೆ್ಲ  ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಯ ಬಗೆೆ  ನಾನು ಪರ ಶೆೆ  ಕೇಳಿಲೆ .   

ಆದ್ರೆ, ನನಗೆ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ  ಉತು ರವನೆು  ಕಟಿಟ ದಿಾರೆ.  ಅದು 

ನನಗೆ ಬೇಕಗಿಲೆ .  ನನಗೆ ಬೇಕಗಿರುವುದು, ಪುರಾತತಾ  ಇಲಾಖೆಯ ಅಡಿಯಲೆ  ಬರುವಂತಹ 

ದೇವಾಲಯಗಳು.  ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಾಾ ಪಿು ಗಳಪಟಟ  ಪುರಾತನ ಕಲದ್ 

ದೇವಾಲಯಗಳನೆು  ಪುರಾತತಾ  ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು  ಖಾಸಗಿ ಸಂಘ್ ಸಂಸಿೆ ಗಳ ಸಹಭಾಗಿತಾ ದ್ಲೆ  

ಸಹ ಜಿಲೆಾಧಿಕರಿಗಳ ಉಸುು ವಾರಿಯಲೆ  ಜಿೀಣ್ಣೀಮದಿಾ ರಗಳಿಸಲಾಗುತಿು ದ್ ಎೆಂದು 

ಉತು ರದ್ಲೆ  ಕಟಿಟ ದಿಾರೆ.  ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಎಲೆ್ಲ  ಕಟಿಟ ಲೆ .  ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು 

ಕಟಿಟ ರುವ ಮಾಹಿತಿಗೂ, ನಾನು ಕೇಳಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗೂ ಏನೇನು ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲೆ .  

 

 ಶಿರ ೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಅ.ಜೊಲೆಲ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ರಾಜಾ ದ್ ಹಲವು ಕಡೆ 

ಪುರಾತನ ಕಲದ್ ದೇವಾಲಯಗಳು ಶ್ರ್ಥಲಾವಸಿೆ ಗೆ ತಲ್ಲಪಿರುವ ವಿಷಯ ಸಕಮರದ್ 

ಗಮನಕೆಕ  ಬಂದ್ಧದ್ಯೇ ಎೆಂದು ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರು ಪರ ಶೆೆ  ಕೇಳಿದಿಾರೆ. ಪುರಾತನ ಕಲದ್ 

ದೇವಾಲಯಗಳು ಸಂರಕ್ಕಷ ತ ಸ್ವಾ ರಕಗಳಾಗಿದಿ್ ಲೆ  ಅದ್ನೆು  ಭಾರತಿೀಯ ಕೇೆಂದ್ರ  ಪುರಾತತಾ  

ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು  ರಾಜಾ  ಪುರಾತತಾ  ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ಜಿೀಣ್ಣೀಮದಿಾ ರಗಳಿಸಲಾಗುತಿು ದ್ 

ಎೆಂದು ಉತು ರದ್ಲೆ  ಮಾಹಿತಿಯನೆು  ಕಟಿಟ ದಿ್ ೀನೆ.   ಈಗ ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರು ಕೇಳಿರುವುದು 

ನನೆ  ಗಮನಕೆಕ  ಬಂದ್ಧದ್.  ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ನಾನು ವರದ್ಧಯನೆು  ತರಿಸುತ್ು ೀನೆ.  ಈ ಅಧಿವೇಶನ 

ಮುಗಿಯುವುದ್ರಳಗೆ ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನೆು  ಒದ್ಗಿಸುತ್ು ೀನೆ.  
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ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ರಮೇಶ್ರವರೇ, ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ಅಧಿವೇಶನ 

ಮುಗಿಯುವುದ್ರಳಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದ್ಗಿಸುತ್ು ೀನೆೆಂದು ಹೇಳಿದಿಾರೆ.  

 

 ಶಿರ ೀ ಪ್ತ.ಆರ.ರಮೇಶ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾನು ನಿದ್ಧಮಷಟ ವಾದ್ 

ಪರ ಶೆೆಯನೆು  ಕೇಳಿದಿ್ ೀನೆ. ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಶ್ವಾಜಿನಗರದ್ Broadway ರಸೆು ಯಲೆ  

ಪುರಾತನ ಕಲದ್ ನಂದ್ಧ ದೇವಾಲಯ ಶ್ರ್ಥಲಾವಸಿೆ  ತಲ್ಲಪಿರುವುದು ಸಕಮರದ್ ಗಮನಕೆಕ  

ಬಂದ್ಧದ್ಯೇ ಎೆಂದು ಪರ ಶೆೆಯನೆು  ಕೇಳಿದಿ್ ೀನೆ.  ಈಗ ತಹಶ್ೀಲಿಾರ್್ರವರಿಗೆ ಅದ್ನೆು  

ಸರಿಪಡಿಸುವುದ್ಕೆಕ  ಹೇಳಿದಿ್ ೀವ ಎೆಂದು ಉತು ರದ್ಲೆ  ಕಟಿಟ ದಿಾರೆ.  ಯಾವ ತಹಶ್ೀಲಿಾರ್್ಗೆ 

ಹೇಳಿದಿಾರೆ, ಇದ್ಕೆಕ  ಹಣ ಎಲೆದ್?    ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲೆ  ಈ ರಿೀತಿ ಪುರಾತನ ಕಲದ್ ಹಲವಾರು 

ದೇವಾಲಯಗಳು ಗತಿು ದಿ್ರೂ ಗತಿು ಲೆದ್ ರಿೀತಿಯಲೆ  ಮನೆಗಳು, ಅೆಂಗಡಿಗಳು ಇನೆೆ ೀನೀ 

ಆಗಿ ಹೀಗಿದ್.  ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲೆ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಹಳೆಯ ದೇವಾಲಯಗಳು ಇವ.  ವಿಧಾನಸೌಧ 

ಸುತು ಮುತು ಲನಲೆರುವ ಜಾಗದ್ಲೆ್ಲೀ ಬೇಕದ್ಷ್ಟಟ  ದೇವಾಲಯಗಳು ಭೂಮಿಗತವಾಗಿದ್.  

ಇೆಂತಹ ದೇವಾಲಯಗಳನೆೆ ಲೆಾ  ಪತ್ು  ಮಾಡಿ ಅದ್ನೆು  ಜಿೀಣ್ಣೀಮದಿಾ ರಗಳಿಸುವ 

ಕೆಲಸವನೆು  ಸಕಮರ ಹಾಕ್ಕಕೆಂಡಿಲೆ .  ಬಿಜೆಪಿ ಯವರು ಚ್ಚನಾವಣಾ ಪರ ಣಾಳಿಕೆಯಲೆ  

ಏನು ಹೇಳಿದಿಾರೆೆಂದ್ರೆ,  ೫೦೦ ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನೆು  ದೇವಾಲಯಗಳ 

ಪುನರುತಿಾನಕಕ ಗಿ ನಿಧಿ ಇಡುತ್ು ೀವ, ಹಳೆಯ ದೇವಸಿ್ವನಗಳನೆು  ಪುನರುತಿಾನ 

ಮಾಡುತ್ು ೀವೆಂದು ಹೇಳಿದಿಾರೆ.  ೫೦೦ ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನೆು  ಎಲೆ  ಇಟಿಟ ದಿಾರೆ?   

 

 ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ರಮೇಶ್ರವರೇ, ತಾವು ಪರ ಶೆೆಯನೆು  ಕೇಳಿ. 

ಚ್ಚನಾವಣಾ ಪರ ಣಾಳಿಕೆ ಇಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು ಓದುವುದ್ಲೆ .  ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಯ ೧೨ ಗಂಟ್ಟ ೩೦ 

ನಿಮಿಷಗಳಾಗಿವ.  

  

ಶಿರ ೀ ಪ್ತ.ಆರ.ರಮೇಶ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಹಿೆಂದೂ ಧಮಮದ್ ಬಗೆೆ  ಬಹಳ 

ಉತು ಮವಾದಂತಹ ಭಾಷ್ಟಗಳಲೆ  ಅವರು ಮಾತನಾಡುತಾು ರೆ.  ಆದ್ರೆ ಈ ರಿೀತಿಯ 

ದೇವಸಿ್ವನಗಳನೆು  ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡತಕಕ ೆಂಥದಿು , ನಮಾ  ಸಂಸಕ ೃತಿ ಮತ್ತು  ಪರಂಪರೆಯ 

ಬಗೆೆ   ಬ್ಳಕು ರ್ಚಲೆ್ಲವಂತಹ ಜಿೀವಂತ ಸ್ವಾ ರಕಗಳಾಗಿವ.  ದೇವಾಲಯಗಳನೆು  ಸಂರಕ್ಕಷ ಸಿ 

ಜೊೀಪಾನ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮಾ ಲೆರ ಕತಮವಾ .   ಆದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಕೆಲಸಕೆಕ  ಹೀಗುತಿು ಲೆ .  
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ನಾವು ಬರಿೀ  ಮತಕೆಕ  ಎಷ್ಟಟ  ಬೇಕೀ ಅಷಟ ಕೆಕ  ನಾವು ದೇವಸಿ್ವನಗಳನೆು   

ಉಪಯೀಗಿಸಿಕಳುಳ ತಿು ದಿ್ ೀವ.  ಆದ್ರೆ  ನಾವು ಸರಿಯಾದಂತಹ ರಿೀತಿಯಲೆ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ 

ಮಾಡತಕಕ ೆಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿು ಲೆ .  

  

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಇದು ಪರ ಶೆ ೀತು ರ ವೇಳೆ. ಪರ ಶೆೆ ಗೆ ಉತು ರವನೆು  

ತ್ಗೆದುಕಳುಳ ವಂಥದಿು . ಚ್ರ್ಚಮ ಮಾಡುವುದ್ಲೆ . 

 

 ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಉತು ರ 

ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅದ್ಕ್ಕಕ ೆಂತ ಹೆಚ್ಚಚ  ಹೇಗೆ ಹೇಳುವುದ್ಕಕ ಗುತು ದ್?  

 

ಶಿರ ೀ ಪ್ತ.ಆರ.ರಮೇಶ :- ಸಭಾನಾಯಕರೇ, ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ಎಲೆ  ಉತು ರ 

ಕಟಿಟ ದಿಾರೆ? 

 

ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ಕನಾಮಟಕ 

ರಾಜಾ ದ್ಲೆ  ಧಾಮಿಮಕ ದ್ತಿು  ಇಲಾಖೆಯಲೆ  ಸುಮಾರು ೩೪,೫೦೦ ದೇವಸಿ್ವನಗಳು ಬರುತು ವ.  

ಅದ್ರಲೆ  ಸುಮಾರು   ೨೦,೦೦೦-೨೫,೦೦೦ ದೇವಸಿ್ವನಗಳು ಅತಾ ೆಂತ ಕಡಿಮ್ಮ ಆದಾಯ 

ಇರುವಂತಹ ದೇವಸಿ್ವನಗಳು.  ಅದು ಯಾವುದೇ ಸಕಮರ ಆಗಿರಲ, ಅದು ನಿಮಾ  ಸಕಮರ 

ಇರಲ, ನಮಾ  ಸಕಮರ ಇರಲ, ಬಜೆರ್್ನಲೆ  ಕಟಿಟ ರುವಂತಹ ಅನುದಾನವನೆು  

ಗಮನದ್ಲೆಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು, ಶಸಕರು ಕೂಡ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮಾಡಬಹುದ್ೆಂದು  ಎೆಂ.ಎಲ್.ಸಿ., 

ಮತ್ತು  ಎೆಂ.ಎಲ್.ಎ., ಶಸಕರ ನಿಧಿಯಲೆ್ಲ  ಮಾಡಬಹುದ್ೆಂದು ಇದ್. ಈ ಬಜೆರ್್ನಲೆ  

ಕಟಿಟ ರುವಂತಹ ಅನುದಾನವನೆು  ಗಮನದ್ಲೆಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು ಕಲಕಲಕೆಕ   ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  

ಮಾಡಬಹುದು.  ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ದೇವಸಿ್ವನ ನಿದ್ಧಮಷಟ ವಾಗಿದಿ್ ರೆ 

ಅದ್ನೆು  ಮಂತಿರ ಗಳು ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡುತಾು ರೆ.  ಒೆಂದೇ ಸಲ ಎಲೆಾ  ದೇವಸಿ್ವನಗಳನೆು  

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮಾಡುವುದು ಕಷಟ  ಸ್ವಧಾ  ಎೆಂಬುದು ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರಿಗೂ ಗತಿು ದ್.  

         (ಮುೆಂದು) 
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880/22-09-2021/12-30/bkp-md 

      ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು ಪ್ತೀಠದಲ್ಲಲ ದಾ ರು 

(ಗಾಂದಲ) 

         ಶಿರ ೀ ಪ್ತ.ಆರ .ರಮೇಶ :- ನಾನು ಆ ರಿೀತಿ ಹೇಳಲಲೆ .  

ಶಿರ ೀ  ಬ್ರ.ಕೆ. ಹರಿಪರ ಸ್ತದ: - ಮಾನಯ   ಸಭಪತ್ತಯವರೆ,  ಬಜೆರ್್ನಲೆ  ಎಲೆಾ  

ದೇವಸಿ್ವನಗಳ ಉದಿಾರಕಕ ಗಿ 500 ಕೀಟಿ ರೂ. ಹಣವನೆು   ಇಟಿಟ ದಿ್ಧ ೀರಾ  ಎೆಂದು ಮಾನಾ  

ಸದ್ಸಾ ರು  ಕೇಳುತಿು ದಿಾರೆ.   

           ಶಿರ ೀ  ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್  ಪೂಜಾರಿ(ಸ್ಭಾರ್ನಯಕರು):    ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,   ಬಜೆರ್್ನಲೆ  ಏನು ಘೀಷಣೆ  ಮಾಡಲಾಗಿದ್, ಅದ್ರಲೆ    ಆರ್ಥಮಕ  

ಕರಣಗಳಿಗೀಸಕ ರ    ಮತ್ತು   ಕರೀನಾ  ಕರಣಗಳಿಗೀಸಕ ರ  ಸಾ ಲಪ  ಹಣ  ಕಡಿತ  

ಆಗಿರಬಹುದು.    ಆದ್ರೆ, ಇತರೆ ಸಕಮರಗಳು ಇಟಿಟ ರುವುದ್ಕ್ಕಕ ೆಂತ ಹೆಚ್ಚಚ  ಅನುದಾನವನೆು  

ವಿತರಿಸಲಾಗಿದ್, ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯನೆು   ಮಾಡಲಾಗಿದ್.  ಅದ್ರ  ಮಾಹಿತಿಯನೆು  ಈ 

ಸದ್ನ ಮುಗಿಯುವುದ್ರಳಗಡೆ   ನಮಾ  ಮಂತಿರ ಗಳು    ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರ  ಸಮಾಧಾನಕಕ ಗಿ   

ಕಳುಹಿಸಿಕಡುತಾು ರೆ.   

       ಶಿರ ೀ ಪ್ತ.ಆರ .ರಮೇಶ :-  ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,…್ 

       ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:-   ಶ್ರ ೀಯುತ  ರಮೇಶ್ರವರೆ,   ಸದ್ನ  

ಮುಗಿಯುವುದ್ರಳಗಡೆ ಮಾಹಿತಿಯನೆು   ಕಡುತ್ು ೀವ  ಎೆಂದು  ಹೇಳಿದಿಾರೆ.    

        ಶಿರ ೀ ಪ್ತ.ಆರ .ರಮೇಶ :-  ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,    ಆ ಸಂಖೆಾ ಯನೆೆ ೀ ಅವರು  

ಹೇಳುತಿು ಲೆ .   

        ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು: -    ಸಚಿವರು   ಆ ಮಾಹಿತಿಯನೆು   ತಿಳಿಸಬೇಕು.   

         ಶಿರ ೀ  ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್  ಪೂಜಾರಿ(ಸ್ಭಾ ರ್ನಯಕರು):    ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,   ಈ ಮಾಹಿತಿಯನೆು  ಸದ್ನ ಮುಗಿಯುವುದ್ರಳಗಡೆ   ಕಡಲಾಗುತು ದ್.  

ಮಾನಾ  ರಮೇಶ್ ರವರ  ಪರ ಶೆೆ   ಏನು, ಅದ್ರ ಆಳ ಎಷ್ಟಟ  ಎನೆು ವುದು ನಮಗೆ  ಯಾರಿಗೂ 

ಗತಿು ರಲಲೆ .    ಈಗ ಅದ್ರ ಅಳ  ನಮಗೆ ಅರಿವಾಗಿದಿು , ಸದ್ನ ಮುಗಿಯುವುದ್ರಳಗಡೆ 
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ಅವರ ಪರ ಶೆೆ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ  ಎಲೆಾ   ಮಾಹಿತಿಯನೆು  ಗಮನದ್ಲೆಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು 

ಸಮಪಮಕವಾಗಿ   ಅವರಿಗೆ  ಸಮಧಾನವಾಗುವ ರಿೀತಿಯಲೆ   ಕಡಲಾಗುವುದು.    
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ತ್ರಡೆ ಹಿಡಿಯಲಾದ  ಪರ ಶ್ನು ಗಳು 

ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖೆಯ   46 

( ಉತ್ು ರವನುು   ಲಗತಿು ಸ್ಲಾಗಿದ್ದ)    

             ಶಿರ ೀ  ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ:-    ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,    ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು  

ಉತು ರವನೆು   ನಿೀಡಿದಿಾರೆ.   ಆದ್ರೆ,  ನನೆ   ಪರ ಶೆೆ ಗೆ ಸಮಧಾನವಾಗುವ  ರಿೀತಿಯಲೆ  ಉತು ರ 

ಕಟಿಟ ರುವುದ್ಧಲೆ .  ಅದ್ಕೆಕ   ವಿವರವಾದ್  ಉತು ರವನೆು   ಕಡಬೇಕೆೆಂದು ಸಚಿವರಲೆ   

ವಿನಂತಿ  ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ.   

           ಶಿರ ೀಮತಿ ಜೊಲೆಲ  ಶಶಿಕಲಾ ಅಣಾಣ   ಸ್ತಹೇಬ್ :-    ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,  

ಮುಜರಾಯಿ  ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ್  ಭೂಮಿಯನೆು    ಪರಬಾರೆ  ಮಾಡಲ್ಲ ಕರಣವೇನು?  

ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಸಂಬಂಧಪಟಟ  ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ  ಯಾವ  ರಿೀತಿಯಿೆಂದ್   

ಉಪಯೀಗವಾಗುತು ದ್ ಎನೆು ವ  ಪರ ಶೆೆಯನೆು   ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರು  ಕೇಳಿದಿಾರೆ.     ನಮಾ  

ಬಹುತೇಕ ಜಮಿೀನುಗಳನೆು   ಕೆಳಕಂಡ   ಕಯಿದ್ಗಳಲೆ   ಅೆಂದ್ರೆ  ಭೂ ನಾಾ ಯ 

ಮಂಡಳಿಗಳ  ಆದೇಶದ್ನಾ ಯ  ಅಥವಾ ಮೈಸೂರು ಧಮಮದಾಯದ್ತಿು  ಈ  ರಿೀತಿಯಲೆ  

ಏನೇನು  ಇವ, ಅದ್ಲೆವನೆು   ಉತು ರದ್ಲೆ   ಕಟಿಟ ದಿ್ ೀವ . ಆ ರಿೀತಿಯಾಗಿ    ಮೊದ್ಲೇ 

ಎಲೆವೂ ಸಹ  ಪರಬಾರೆಯಾಗಿರುವಂತಹದಿು   ಇದ್.  ಮತ್ು , ವಿಶೇಷವಾಗಿ  9825,91   ಎಕರೆ 

ಜಾಗ  ಯಾವ ವಷಮ  ಪರೆಬಾರೆಯಾಗಿದ್  ಎೆಂದು ಹೇಳಿ   ಎೆಂದು  ಪರ ಶೆೆಯನೆು   ಮಾನಾ  

ಸದ್ಸಾ ರು ಪರ ಶೆೆಯನೆು   ಕೇಳಿದಿಾರೆ.    ಅದು ಯಾವುದು ಎೆಂದು ಹೇಳಿ, ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ನಮಗೆ 

ಸಾ ಲಪ   ಮಾಹಿತಿಯನೆು   ಕಟಟ ರೆ ಒಳೆಳ ಯದು.  ಏಕೆೆಂದ್ರೆ,  ಆ ರಿೀತಿಯಲೆ    ಯಾವುದು ಸಹ 

ನಮಾ  ಗಮನದ್ಲೆ  ಇರುವುದ್ಧಲೆ . ನಮಾ  ಗಮನಕೆಕ    ತಂದ್ರೆ, ಅದ್ನೆು   ವಿಶೇಷವಾಗಿ   

ತ್ಗೆದುಕೆಂಡು ಅದು ಏತಕೆಕ  ಆಗಿದ್,  ಮತ್ತು  ಅದ್ಕೆಕ   ಕರಣಗಳೇನು ಎನೆು ವುದ್ನೆು      

ಹೇಳಬಹುದು.    ಆದ್ರೆ,  ಈಗ  ಇರತಕಕ ೆಂತಹ ನಮಾ  ಮುಜರಾಯಿ   ಇಲಾಖೆಯ ಬಹಳಷ್ಟಟ  

ಜಮಿೀನುಗಳನೆು  ರಕ್ಷಣೆ  ಮಾಡುವಂತಹ  ನಿಟಿಟ ನಲೆ     ನಾವು ಚಿೆಂತನೆ    ಮಾಡುತಿು ದಿ್ ೀವ  

ಮತ್ತು   ಅದ್ನೆು  ಸಂರಕ್ಷಣೆ  ಮಾಡುವಲೆ  ಸವಮ  ಮಾಡಬಹುದೇ   ಎನೆು ವ  ವಿಚಾರದ್ಲೆ    

ಮಾನಾ    ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳ  ಜೊತ್  ಮಾತನಾಡುತ್ು ೀವ.     9825,91   ಎಕರೆ   ಎೆಂದು  

ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರು ಏನು  ಹೇಳಿದಿಾರೆ, ಅದ್ರ  ಬಗೆೆ  ಎಲೆ  ಎೆಂದು ಹೇಳಿ ಸಾ ಲಪ  ವಿವರವನೆು   

ಕಟಟ ರೆ  ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಹ   ನಾವು   ಪರಿಶ್ೀಲನೆ  ಮಾಡುತ್ು ೀವ.    
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              ಶಿರ ೀ  ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ:-    ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,  9825,   ಎಕರೆ   

ಭೂಮಿಯನೆು  ಸಕಮರ  ಪರಬಾರೆ ಮಾಡಿದ್ ಎೆಂದು ಹೇಳಿ ಇದ್ರ ವಿವರ  ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ 

ಪತಿರ ಕೆಯಲೆ   ಬಂದ್ಧದ್. ಸ್ವಮಾನಾ ವಾಗಿ  ಭೂಮಿಯನೆು   ಪರಬಾರೆ  ಮಾಡದೇ  ಹೀದ್ರೆ, 

ಆ ಮಾಹಿತಿ ಏನು  ಹರಗಡೆ  ಬರುವುದ್ಧಲೆ . ಹಿೀಗಾಗಿ, ಅಧಿಕರಿಗಳ ಜೊತ್ಯಲೆ  

ಕುಳಿತ್ತಕೆಂಡು ಚ್ರ್ಚಮ  ಮಾಡಿದ್ರೆ  ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಅದ್ರ ವಿವರ ಸಿಗಲಕೆಕ   

ಸ್ವಧಾ ತ್  ಇದ್.   ನನೆ  ವಿನಂತಿ ಏನೆೆಂದ್ರೆ  ಇವತ್ತು  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ದೇವಸಿ್ವನಗಳಿಗೆ   ದಡಡ  

ಮಟಟ ದ್  ಆದಾಯ  ಇದ್.  ಅದು ಏನಾಗುತು ದ್  ಎೆಂದ್ರೆ  ಈ  ದಾನ ಕಡುವಂತಹದಿು    

ಯಾರಾದ್ರೂ  ಶ್ರ ೀಮಂತರು  ಅಥವಾ ಬಡವರು  ಇರಬಹುದು.  ರ್ಕ್ಕು ಭಾವದ್ಧೆಂದ್  ದಡಡ   

ಪರ ಮಾಣದ್ಲೆ   ಕಡುತಾು ರೆ.   ಮತ್ು  ಈ  ಹಿೆಂದ್  ಜಮಿೀನುಗಳನೆು  ಕೂಡ   

ಕಟಿಟ ರುವಂತಹದಿು   ಇದ್.  ಆ ಜಮಿೀನುಗಳು ದೇವಸಿ್ವನದ್ ಹೆಸರಿನಲೆರಬೇಕು.  ರ್ಕು ರು 

ದಾನ ಕಡಬೇಕದ್ರೆ   ಅಲೆನ  ಪೂಜಾರಿಗಳಿಗೆ  ಕಟಿಟ ರುವುದ್ಧಲೆ , ದೇವಸಿ್ವನದ್ ಹೆಸರಿಗೆ  

ಕಟಿಟ ರುತಾು ರೆ.    ಎಲೆರಿಗೂ ಗತಿು ರುವಂತ್ ಒೆಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಏನೆೆಂದ್ರೆ, ಶ್ರ ೀ ರಾಮ 

ಟ್ಟೆಂಪಲ್ ಎೆಂದು ತ್ಗೆದುಕಳಿಳ .  ಶ್ರ ೀರಾಮ ಟ್ಟೆಂಪಲ್ ಆಸಿು   ಯಾರ  ಹೆಸರಿನಲೆದ್ ಅೆಂದ್ರೆ, 

ಅದು  ಪೂಜಾರಿ ಹೆಸರಿನಲೆ   ಇರುವುದ್ಧಲೆ , ರಾಮ್ಲಲೆಾ  ಎನೆು ವ ಹೆಸರಿನಲೆದ್. ಹಾಗೆ 

ರಾಜಾ ದ್ಲೆ  ಯಾವುದೇ ದೇವಸಿ್ವನಗಳಿರಬಹುದು,  ಅದ್ರ ಅಸಿು   ಆ ದೇವಸಿ್ವನದ್  

ಹೆಸರಿನಲೆ   ಇರಲ.   ಈ   ವಿಚಾರದ್ಲೆ   ಸುಪಿರ ೀೆಂ  ಕರ್್ಮ   ಆದೇಶ    ಇದ್.   ಇಲೆವೆಂದ್ರೆ  

ಏನಾಗುತು ದ್  ಎೆಂದ್ರೆ  ಅಲೆ   ಹತಾು ರು ಎಕರೆ  ಇರಬಹುದು, ನೂರಾರು ಎಕರೆ  ಇರಬಹುದು, 

ಕಲಾಾ ಣ ಮಂಟಪಗಳಿರಬಹುದು, ಅದು ದೇವಸಿ್ವನದ್ ಹೆಸರಿನಲೆ  ಇರಬೇಕೆ ವಿನಃ ಅದು 

ವಾ ಕ್ಕು ಯ ಹೆಸರಿನಲೆ   ಇರಬಾರದು.    ಇದ್ರ ಬಗೆೆ   ನನಗೆ ಸಪ ಷಟ ವಾದಂತಹ ಉತು ರ  ಬೇಕು. 

ಇಲೆದ್ಧದಿ್ ರೆ  ಏನಾಗುತು ದ್  ಎೆಂದ್ರೆ ಆ ರ್ಕು ರೇ ಶ್ರ ೀಮಂತರಾಗುತಾು ರೆ,  ದೇವರು 

ಬಡವನಾಗುತಾು ನೆ.    

           ಶಿರ ೀ ಮತಿ ಜೊಲೆಲ  ಶಶಿಕಲಾ ಅಣಾಣ   ಸ್ತಹೇಬ್ :-    ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,    

ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರ    ಪರ ಶೆೆ  ಬಹಳ ಮಹತು ರವಾಗಿದಿು , ಅದ್ರ ಬಗೆೆ   ಅವರು ಕಳಕಳಿಯನೆು  

ವಾ ಕು  ಮಾಡಿದಿಾರೆ.  ಸಧಾ ದ್ಲೆಯೇ  ನಮಾ  ಎಲೆಾ  ಅಧಿಕರಿಗಳನೆು    ಮತ್ತು  ಮಾನಾ  

ಸದ್ಸಾ ರಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಎನ. ರವಿಕುಮಾರ್್ ರವರನೆು   ಸಹ ಕರೆದು   ಒೆಂದು ಸಭೆ  ಮಾಡಿ  ಇದ್ರ  

ಬಗೆೆ   ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಚ್ರ್ಚಮ  ಮಾಡಿ   ಅದ್ರ ಬಗೆೆ   ಮುೆಂದ್ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು 

ಎೆಂದು ಹೇಳಿ ತಿೀಮಾಮನ ತ್ಗೆದುಕಳುಳ ತ್ು ೀವ.   
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             ಶಿರ ೀ  ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ:-    ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,  ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ಈ 

ಬಗೆೆ  ಸಭೆಯನೆು  ಕರೆದು ತಿೀಮಾಮನ ತ್ಗೆದುಕಳುಳ ತ್ು ೀವೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಅವರಿಗೆ  

ನಾನು ಧನಾ ವಾದ್ಗಳನೆು  ಅಪಿಮಸುತ್ು ೀನೆ.    ನಾನು ಈ ಹಿೆಂದ್  ರ್ಕು ರೇ ಶ್ರ ೀಮಂತರಾಗುತಾು ರೆ,  

ದೇವರು ಬಡವನಾಗುತಾು ನೆೆಂದು ಹೇಳಿದಿ್ ನೆು  ಪೂಜಾರಿಗಳು ಶ್ರ ೀಮಂತರಾಗುತಾು ರೆ, ರ್ಕು ರು 

ಬಡವರಾಗುತಾು ರೆೆಂದು   ತಿದಿುಪಡಿ  ಮಾಡಿಕಳುಳ ವುದು. 
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ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖೆಯ  404 

( ಉತ್ು ರವನುು   ಲಗತಿು ಸ್ಲಾಗಿದ್ದ)    

               ಶಿರ ೀ  ಸುನಿಲ   ವಲಾಯ ಪುರ :-  ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,   ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು  

ಉತು ರವನೆು   ಒದ್ಗಿಸಿದಿಾರೆ.  ನಿಮಿಮತಿ ಕೇೆಂದ್ರ ಗಳು ಎಲೆಾ  ಜಿಲೆ್ಲಯಲೆಯೂ   

ಕಯಮನಿವಮಹಿಸುತಿು ವ.   ಆದ್ರೆ, ನಮಾ   ಕಲ್ಲಬ ಗಿಮ ಜಿಲೆ್ಲಯಲೆ   ನಿಮಿಮತಿ  ಕೇೆಂದ್ಕೆಕ  

ಕಟಿಟ ರತಕಕ ೆಂತಹ  ಯಾವ ಕಮಗಾರಿಗಳು   ಸಹ  ಇನೆು  ಪೂಣಮಗೆಂಡಿಲೆ .   ಅವುಗಳು 

ಮುೆಂದ್ಯೂ ಪೂಣಮಗಳುಳ ವುದ್ಧಲೆ . ಯಾವಾಗ ಇಲೆ   ನಿಮಿಮತಿ ಕೇೆಂದ್ರ   

ಪಾರ ರಂರ್ವಾಗಿದ್,  ಅೆಂದ್ಧನಿೆಂದ್ ಇಲೆಯವರೆಗೆ ಯಾವ  ಕಮಗಾರಿಗಳನೆು  ಯಾವ ಒೆಂದು  

ಇಲಾಖೆಯಿೆಂದ್  ಕಡಲಾಗಿದ್, ಅವುಗಳು ಸಂಫೂಣಮವಾಗಿ ಆಗುತಿು ಲೆ .    ಮತ್ತು   ಆ  

ನಿಮಿಮತಿ ಕೇೆಂದ್ರ ದ್ಲೆ   ನಿಧಿಮಷಟ ವಾದಂತಹ ಅಧಿಕೃತವಾಗದ್ ಇೆಂಜಿನಿೀಯರ್್ಗಳು  

ಇರುವುದ್ಧಲೆ .     ಅದ್ಕೆಕ  ಯಾರೀ ಒಬಬ ರು  ಅಧಾ ಕ್ಷರು  ಇರುತಾು ರೆ, ಇಲೆ   ಡಿ.ಸಿ.ಗಳೇ  

ಅಧಾ ಕ್ಷರಾಗಿರುತಾು ರೆ.    ಅವರುಗಳು  ಏನು  ಮಾಡುತಾು ರೆೆಂದ್ರೆ  ಅವರು ಇದಿ್ ೆಂತಹ 

ಸಮಯದ್ಲೆ  ಒಬಬ ರು ಇೆಂಜಿನಿೀಯರ್್  ಇದಿ್ ರೆ, ಅಲೆಗೆ  ಮತು ಬಬ   ಡಿ.ಸಿ.ಗಳು ಬಂದಾಗ 

ಅವರಿಗೆ  ಬೇಕದ್ ಇೆಂಜಿನಿೀಯರ್್  ತ್ಗೆದುಕಳುಳ ವುದ್ರಿೆಂದ್  ನಿಮಿಮತಿ ಕೇೆಂದ್ರ ದ್  

ಕಮಗಾರಿಗಳು   ನಮಾ  ಜಿಲೆ್ಲಯಲೆ  ಮಂದ್ಗತಿಯಲೆ  ಸ್ವಗುತಿು ವ.   ಜೊತ್ಗೆ  ಅಲೆ  

ಕೆಲವರನೆು  ಕಯಂ  ಆಗಿ ನೇಮಕ  ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದಿಾರೆ.  ಒಬಬ   ಎ.ಇ.ಇ. ಜಾಗಕೆಕ   

ಡಿಪೆೊಮಾ  ಆಗಿರುವವರನೆು   ಎಇಇ ಆಗಿ  ಕುಳಿಳ ರಿಸಿ, ಸಿಕಕ ಪಟ್ಟಟ  ಅವಾ ವಹಾರಗಳು  

ನಡೆಯುತಿು ವ.  ಇದು ಕಲ್ಲಬ ಗಿಮ ಜಿಲೆ್ಲಯಲೆ  ನಡೆಯುತಿು ದ್.  ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ  ನಾನು 

ಜಿಲೆಾಧಿಕರಿಗಳ ಗಮನಕೆಕ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಬಾರಿ  ತಂದ್ಧದಿ್ ೀನೆ. ಆದಿ್ ರಿೆಂದ್ ನಾನು ಇವತ್ತು  ತಮಾ  

ಮೂಲಕ    ಮಾನಾ  ಸಚಿವರಲೆ   ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕಳುಳ ವುದೇನೆೆಂದ್ರೆ,   ಅಲೆ   ಕೆಲಸ  

ಮಾಡುತಿು ರುವಂತಹ  ಒಬಬ   ಡಿ.ಗುೆಂಪಿನ ನೌಕರ  ಇೆಂಜಿನಿೀಯರ್್  ಆಗುತಾು ನೆ.   ಸಹಾಯಕ 

ಇೆಂಜಿನಿೀಯರ್್ ಆಗುತಾು ನೆ.  ಒಬಬ   ಒಬಬ  ಕ್ಕರಿಯ ಇೆಂಜಿನಿೀಯರ್್ ಇದಿ್ವನು AEE (Assistant 

Executive Engineer) ಆಗುತಾು ನೆ.  ಇದು  ಯಾವ  ರಿೀತಿ ಆಗುತಿು ದ್  ಎೆಂದ್ರೆ  ತ್ತಘ್ಲಕ್  

ಮಹಾ ದ್  ರಿೀತಿ  ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ.   ಈ ರಿೀತಿಯಲೆ   ನಿಮಿಮತಿ ಕೇೆಂದ್ರ ದ್ಲೆ  ಆಗುತಿು ದ್.  

ಆದಿ್ ರಿೆಂದ್ ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ಇದ್ನೆು  ಗಮನಿಸಬೇಕು.    ಯಾವ ಕಮಗಾರಿಗಳನೆು  ಯಾರು 

ಸಹ ಮಾಡಿರುವುದ್ಧಲೆ , ಅೆಂತಹವರ ಮೇಲ್ಲ ತಾವು ನಿಧಿಮಷಟ ವಾದಂತಹ ಕರ ಮ 

ತ್ಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕೆೆಂದು ತಮಾ  ಮೂಲಕ ಮಾನಾ  ಸಚಿವರಲೆ    ಒತಾು ಯ ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ. ಇದ್ರ 

ಜೊತ್ಯಲೆ  ಕಲ್ಲಬ ಗಿಮ ಜಿಲೆ್ಲಯಲೆ  ನಿಮಿಮತಿ ಕೇೆಂದ್ರ ದ್ಧೆಂದ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಮಗಾರಿಗಳು  
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ಯಾವಾಾ ವು  ಇವ;   ಇವತ್ತು  ಯಾರೇ ಅಧಿಕರಿಗಳು  ಇರಲ,  ಅವರು  ಐ.ಎ.ಎಸ. ಅಧಿಕರಿ  

ಇರಲ, ಮತು ಬಬ ರು  ಇರಲ,  ಯಾವುದೇ  ಮುಲಾಜಿಲೆದ್   ಅವರ  ಮೇಲ್ಲ    ಕರ ಮ 

ತ್ಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕೆೆಂದು ತಮಾ  ಮುಖಾೆಂತರ   ಒತಾು ಯ ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ.  ಮೊದ್ಲಗೆ  ಅಲೆ   

ಇರತಕಕ ೆಂತಹ ಡಿಪೆೊಮಾ  ವಾ ಕ್ಕು ಯನೆು  ತ್ಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು. ಇೆಂತಹವರನೆೆ ೀ ಅಲೆಗೆ 

ಹಾಕಬೇಕೆೆಂದು  ನಾನು  ಹೇಳುವುದ್ಧಲೆ . ಅಲೆ  ಯಾರು ಅದ್ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪಟಟ  ಅಹಮ 

ಅಧಿಕರಿಗಳಿದಿಾರೆ,   ಅೆಂತಹವರನೆು  ಅಲೆಗೆ ಹಾಕ್ಕದ್ರೆ, ಅಲೆನ ನಿಮಿಮತಿ ಕೇೆಂದ್ರ  

ಉದಿಾರವಾಗುತು ದ್.  ಯಾವ ಅಧಿಕರಿಗಳು ಅಲೆನ ಕಮಗಾರಿಗಳನೆು  

ಅಪೂಣಮಗಳಿಸಿದಿಾರೆ, ಅೆಂತಹವರನೆು  ಅಲೆೆಂದ್ ತ್ಗೆದು ಹಾಕ್ಕ, ಅಲೆಗೆ ಮತು ಬಬ ರನೆು  

ಹಾಕುವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಕಮಗಾರಿಯನೆು   ಪೂಣಮಗಳಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಮಾನಾ  ಸಚಿವರಲೆ   

ವಿನಂತಿ  ಮಾಡಿಕಳುಳ ತ್ು ೀನೆ.    

        ಶಿರ ೀ ವಿ.ಸೀಮಣಣ ( ವಸ್ತಿ ಸ್ಚಿವರು):-  ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,   ಈ  ನಿಮಿಮತಿ 

ಕೇೆಂದ್ರ   1988 ರಲೆ  ಸಿ್ವಪನೆಯಾಗಿರುತು ದ್.    

                                                                                                                    ಮಾಂದು…. 

(881) 22.09.2021 12.40 ಎಸ ವಿ-ಎಾಂಡಿ 

(ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

ಶಿರ ೀ ವಿ.ಸೀಮಣಣ  (ಮಾಂದು):-  

ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಕಮರ ತಾತಾಕ ಲಕವಾಗಿ ಸಮಪಮಕವಾಗಿ ಕೆಲಸವಾಗುವ ದೃರ್ಷಟ ಯಿೆಂದ್ 

ಜಿಲೆಾಧಿಕರಿಗಳಿಗೆ ಪೂಣಮ ಅಧಿಕರವನೆು  ನಿೀಡಿದಿ್ರೂ ಇದು ಕನಾಮಟಕ ಸಂಘ್ಗಳ 

ನೀೆಂದ್ಣಿಯಲೆ  ಆಗಿದ್.  ಅದೇ ರಿೀತಿಯಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು  ಯಾದ್ಗಿರಿ ಜಿಲೆ್ಲ ಗಳ ಪೈಕ್ಕ 

ಯಾದ್ಗಿರಿ ಜಿಲೆ್ಲಯಲೆ  2010 ರಲೆ  ಆಗಿದ್.  ಕಲಬುರಗಿಯಲೆ  ನಡೆಯುತಿು ದ್.  ಇದು ಇಡಿೀ 

ರಾಜಾ ದ್ 32 ಕಡೆ ಜಿಲೆಾ  ಕೇೆಂದ್ರ ಗಳಲೆ  ಇದ್.  ಯಾವ ಯಾವ ಇಲಾಖೆ ಬರುತು ದ್, ಏನು 

ಎನೆು ವುದ್ರ ಬಗೆೆಯೂ ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಗೆಂದ್ಲವಿತ್ತು .  ಇದ್ನೆು  KARNIK (Karnataka Rajya 

Nirmana Kendra) ಎನೆು ವ ಒೆಂದು ಸಂಸಿೆ  ನಡೆಸುತಿು ತ್ತು .  ನಾನು ಬಂದ್ ನಂತರ  ಆ 

ಸಂಸಿೆಯನೆು  ವಸತಿ ಇಲಾಖೆಯೆಂದ್ಧಗೆ ಸೇಪಮಡೆ ಮಾಡಿದಿು , ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಆ 

ಕಮಗಾರಿಗಳನೆು  ತ್ಗೆದುಕಳಳ ಲಾಗುವುದು.  ಏನೇ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಇದ್ರಲೆ  ಹಸು ಕೆಷ ೀಪ 

ಮಾಡುವುದಾಗಲೀ ಮತು ೆಂದಾಗಲೀ ಮಾಡುವಂತಿಲೆ . ನಿಮಿಮತಿ ಕೇೆಂದ್ರ ಗಳಿಗೆ ಆಯಾ 

ಜಿಲೆ್ಲ ಗಳ ಜಿಲೆಾಧಿಕರಿಯವರೇ ಅಧಾ ಕ್ಷರಾಗಿರುತಾು ರೆ.  ಆ ಜಿಲೆಾಧಿಕರಿಯವರ ಕಯಮ 
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ನಿವಮಹಣೆ ಯಾವ ರಿೀತಿ ಇರುತು ದ್ ಎನೆು ವುದ್ಕ್ಕಕ ೆಂತ ಹೆಚಾಚ ಗಿ ನಾನು ಎಲೆಾ  

ಜಿಲೆಾಧಿಕರಿಗಳೆಂದ್ಧಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಿ್ ೀನೆ.   

ಮಾನಾ  ಸುನಿಲ್ ವಲಾಾ ಪುರೆಯವರು ಕಮಗಾರಿಯಲೆ  ಅವಾ ವಹಾರವಾಗುತಿು ದ್ 

ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ಅದು ಯಾವ ಯಾವ ಕಮಗಾರಿ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ತಕ್ಷಣವೇ 

ಮತು ೆಂದು ತಂಡವನೆು , third party ಅನೆು  ಕಳುಹಿಸಿ ಅದ್ನೆು  verification ಮಾಡಿ 

ಕನೂನು ಚೌಕಟಿಟ ನಲೆ  ಯಾವ ರಿೀತಿಯಲೆ  ಕನೂನು ಕರ ಮ ತ್ಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕೀ 

ಅದ್ನೆು  ತ್ಗೆದುಕಳುಳ ವುದ್ಕೆಕ  ಜಿಲೆಾಧಿಕರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು.  ಮಾನಾ  ಕನೂನು ಸಚಿವರು 

ಇಲೆಯೇ ಇದಿಾರೆ.  ಒಬಬ  ಗೂರ ಪ್ ಡಿ ನೌಕರನೂ ಇೆಂಜಿನಿಯರ್್ ಆಗಿ ಬಿಡುತಾು ನೆ ಎೆಂದು 

ಮಾನಾ  ಸುನಿಲ್ ವಲಾಾ ಪುರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು.  ಇೆಂದು ಸದ್ನದ್ಲೆ  ಈ ವಿಷಯವನೆು  

ತಂದು ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಸ್ವವಮಜನಿಕವಾಗಿ ಚ್ರ್ಚಮಯಾಗಲ್ಲ ತಾವು ಅವಕಶವನೆು  

ಮಾಡಿಕಟಿಟ ದಿ್ಧ ೀರಿ.  ನಿಮಿಮತಿ ಕೇೆಂದ್ರ ಗಳು ಆಯಾ ಜಿಲೆಾಧಿಕರಿಗಳ ವಾಾ ಪಿು ಯಲೆ  

ಬರುತು ವ.  ಜಿಲೆಾಧಿಕರಿಗಳ ವಾಾ ಪಿು ಯಲೆ  ಬರುವ ತ್ತತ್ತಮ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಟ್ಟೆಂಡರ್್ ಕರೆದು 

ಕೆಲಸ ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ತಡವಾಗುತು ದ್ ಎನೆು ವ ದೃರ್ಷಟ ಯಿೆಂದ್ 4ಜಿ ವಿನಾಯಿು ಯನೆು  

ಸಹ ನಿೀಡಲಾಗಿದ್.  ಸಕಮರ ಕಡತಕಕ ೆಂತಹ ಕೆಲಸದ್ಲೆ  ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಿ 

ಅವಾ ವಹಾರವಾಗಿದ್ ಎೆಂದ್ರೆ, ಅದ್ರ ಹಣೆಗಾರಿಕೆ ಆಯಾ ಜಿಲೆಾಧಿಕರಿಗಳಿಗೆ ಇರುತು ದ್.  

ಇದ್ರ ಕಯಮನಿವಮಹಣೆಯ ಮುಖ್ಾ ಸಿರಾಗಿರುವವರು ಜಿಲೆಾಧಿಕರಿಗಳು.  ದ್ಯಮಾಡಿ 

ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರು ಅೆಂತಹ ಯಾವುದೇ ನಿದ್ಧಮಷಟ ವಾದ್ ಪರ ಕರಣಗಳಿದಿ್ ಲೆ  ವಿವರಗಳನೆು  

ನಿೀಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ಕರ ಮ ಕೈಗಳಳ ಲಾಗುವುದು. ಈ ನಿಮಿಮತಿ ಕೇೆಂದ್ರ ಗಳನೆು  ಸಿ್ವಪನೆ 

ಮಾಡಿರುವ ಉದಿ್ ೀಶ ಸರಿಯಾಗಿದ್.  ಆದಿ್ ರಿೆಂದ್ ಎಲೆ್ಲಲೆ  ಎಡವಟ್ಟಟ ಗಳಿವಯೀ ಅದ್ನೆು  

ಸರಿಪಡಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.  

ಶಿರ ೀ ಸುನಿಲ  ವಲಾಯ ಪುರೆ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಶ್ಕ್ಷಣ 

ಇಲಾಖೆಯಲೆ  ಸುಮಾರು ವಷಮಗಳಿೆಂದ್ ಏನಿಲೆವೆಂದ್ರೂ ರೂ.11-12 ಕೀಟಿಗಳನೆು  

ವಾ ಯ ಮಾಡಲಾಗಿದ್.  ಅಖಂಡ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲೆ್ಲಯಿದಿಾ ಗ ಶ್ಕ್ಷಣ ರ್ವನ ನಿಮಾಮಣಕೆಕ  ಹಣ 

ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದಿು , ಇಲೆಯವರೆವಿಗೂ ಒೆಂದೂ ಕಮಗಾರಿಯೂ 

ಪೂಣಮಗೆಂಡಿರುವುದ್ಧಲೆ . ಎಲೆಾ  ಅಪೂಣಮ ಕಮಗಾರಿಗಳೇ ಜಾಸಿು .  ಅವರ ಹತಿು ರ 4ಜಿ 

ವಿನಾಯಿು  ಇರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಟ್ಟೆಂಡರ್್ ಗೀಜಿಗೆ ಹೀಗುವುದ್ಧಲೆ .  ಅವರು 

ಮಾಡಿದಿ್ ೀ ದ್ಬಾಮರು.  ಅದ್ಕಕ ಗಿ ಸಚಿವರು ಈ ವಿಷಯದ್ ಬಗೆೆ  ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು.   
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ಶಿರ ೀ ವಿ.ಸೀಮಣಣ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ತಕ್ಷಣವೇ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ 

ಮಾತನಾಡಿ ಮಾಹಿತಿಯನೆು  ತರಿಸಿ ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರಿಗೆ ಕಡುತ್ು ೀನೆ.  ಏನಾದ್ರೂ 

ಎಡವಟ್ಟಟ ಗಿದಿ್ ರೆ ಕರ ಮವನೊ  ಕೂಡ ತ್ಗೆದುಕಳಳ ಲಾಗುವುದು.  ಜಿಲೆಾಧಿಕರಿಗಳನೆು  

ಬಿಟಟ ರೆ ನಿಮಿಮತಿ ಕೇೆಂದ್ರ ದ್ಲೆ  ಯಾರಿದಿಾರೆ ಎನೆು ವುದ್ಕ್ಕಕ ೆಂತ ಹೆಚಾಚ ಗಿ ಪೂಣಮ 

ಹಣೆಗಾರಿಕೆ ಜಿಲೆಾಧಿಕರಿಗಳ ಮೇಲರುತು ದ್. ಏನಾದ್ರೂ ತಪಾಪ ಗಿದಿ್ ಲೆ  ಸಂಬಂಧಪಟಟ  

ಜಿಲೆಾಧಿಕರಿಗಳು ಅದ್ನೆು  ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಗುತು ದ್. ಆ ನಿಟಿಟ ನಲೆ  ಅವರಿಗೆ ಸೂಚ್ನೆಯನೆು  

ಕಟ್ಟಟ  ಅವಾ ವಸಿೆಯನೆು  ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕರ ಮವನೆು  ಕೈಗಳಳ ಲಾಗುವುದು.   
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ಪರ ಶ್ನು  ಸಂಖೆಯ  415 

(ಉತ್ು ರವನುು  ಲಗತಿು ಸ್ಲಾಗಿದ್ದ) 

 

ಶಿರ ೀ ಎನ. ಅಪ್ರಪ ಜಿಗೌಡ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,   ಮಾನಾ  ಕಂದಾಯ 

ಸಚಿವರು ಉತು ರವನೆು  ಕಟಿಟ ದಿಾರೆ. ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಗಾರ ಮಾೆಂತರ ಮತ್ತು  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ. ವಾಾ ಪಿು ಯಲೆ  ಕಳೆದ್ 25 ವಷಮಗಳ ಹಿೆಂದ್ ಎಷ್ಟಟ  ಕೆರೆಗಳಿದಿ್ವು? ಪರ ಸುು ತ 

ಎಷ್ಟಟ  ಕೆರೆಗಳಿವ? ಎನೆು ವುದ್ರ ಬಗೆೆ  ಪರ ಶೆ್ೆಯನೆು  ಕೇಳಿದಿ್ನು.  

ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಾಾ ಪಿು ಯಲೆ  837 ಹಾಗೂ ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಗಾರ ಮಾೆಂತರದ್ಲೆ  710 

ಕೆರೆಗಳಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದ್. 2006ರಿೆಂದ್ ಈರ್ಚಗೆ ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ ಆಗಿದಿು  ಅದ್ಕೂಕ  ಮುನೆ  

ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಕೆ ಎೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತಿು ತ್ತು . ಆಗ 204 ಕೆರೆಗಳಿದಿು ,  

ಬಿ.ಡಿ.ಎ ವಾಾ ಪಿು ಯಲೆ  5 ಕೆರೆಗಳಿರುವುದಾಗಿ ಉತು ರ ಕಟಿಟ ದಿಾರೆ.   ಮತು ೆಂದು 

ಪರ ಮುಖ್ವಾದ್ ಪರ ಶೆೆ   ಎೆಂದ್ರೆ ಕೆರೆಗಳ ಒತ್ತು ವರಿ ಕುರಿತ್ತ ಮಾನಾ  ಉಚ್ಚ  ನಾಾ ಯಾಲಯ 

ನಿೀಡಿರುವ ಆದೇಶವೇನು? ಆದೇಶ ಪಾಲಸಲ್ಲ ಸಕಮರ ತ್ಗೆದುಕೆಂಡ ಕರ ಮಗಳೇನು 

ಎನೆು ವುದ್ರ ಬಗೆೆ  ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ಸುದ್ಧೀಘ್ಮವಾದ್ ಉತು ರವನೆು  ಕಟಿಟ ದಿಾರೆ. 

ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಉತು ರದ್ಲೆ  136 ಕೆರೆಗಳಿದಿ್ವು.  ಸವಮ ಆಗಿರುವುದು 136. 

ಒತ್ತು ವರಿಯಾಗಿರುವುದು 122. ತ್ರವುಗಳಿಸಿರುವುದು 23. ತ್ರವುಗಳಿಸಲ್ಲ ಬಾಕ್ಕ 

ಇರುವುದು 99 ಎೆಂದು ಸಹ ಸಕಮರದ್ ಉತು ರದ್ಲೆ  ಮಾಹಿತಿ ನಿೀಡಲಾಗಿದ್.    

ಬ್ೆಂಗಳೂರು ದ್ಕ್ಕಷ ಣದ್ಲೆ  209 ಕೆರೆಗಳಿದಿ್ವು. ಸವಮಯಾಗಿರುವುದು 209. 

ಒತ್ತು ವರಿಯಾಗಿರುವುದು 188. ತ್ರವುಗಳಿಸಿರುವುದು 17 ಮಾತರ .  ತ್ರವುಗಳಿಸಲ್ಲ ಬಾಕ್ಕ 

ಇರುವುದು 171.  

ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೆ್ಲಕ್ಕನಲೆ  254 ಕೆರೆಗಳಿದಿ್ವು. ಸವಮಯಾಗಿರುವುದು 254. 

ಒತ್ತು ವರಿಯಾಗಿರುವುದು 223. ತ್ರವುಗಳಿಸಿರುವುದು 208. ತ್ರವುಗಳಿಸಲ್ಲ ಬಾಕ್ಕ 

ಇರುವುದು 15.  
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ಅದೇ ರಿೀತಿ ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಪೂವಮದ್ಲೆ  110 ಕೆರೆಗಳಿದಿು , ಸವಮಯಾಗಿರುವುದು 110.  

ಒತ್ತು ವರಿಯಾಗಿರುವುದು 95. ತ್ರವುಗಳಿಸಿರುವ ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖೆಾ  36. ತ್ರವುಗಳಿಸಲ್ಲ ಬಾಕ್ಕ 

ಇರುವುದು 59. 

ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಉತು ರ (ಅಪರ)ದ್ಲೆ  ಸವಮಯಾಗಿರುವುದು 128.  

ಒತ್ತು ವರಿಯಾಗಿರುವುದು 116. ತ್ರವುಗಳಿಸಿದ್ ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖೆಾ  76. ಬಾಕ್ಕ ಇರುವುದು 40.  

ಅದೇ ರಿೀತಿ ದೇವನಹಳಿಳ  ತಾಲೆ್ಲಕ್ಕನಲೆ …. 

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಅಪಾಪ ಜಿಗೌಡರೇ, ಒಟ್ಟಟ  ಎಷ್ಟಟ  ಎೆಂಬುದ್ನೆು  

ಹೇಳಿಬಿಡಿ.  ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ಉತು ರ ಕಡುತಾು ರೆ.  ತ್ತೆಂಬಾ brief ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಹೀದ್ರೆ 

ಸಮಯ ಸ್ವಲ್ಲವುದ್ಧಲೆ .  

ಶಿರ ೀ ಎನ.ಅಪ್ರಪ ಜಿಗೌಡ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ಬಹಳ 

ಸುದ್ಧೀಘ್ಮವಾದ್ ಉತು ರವನೆು  ಕಟಿಟ ದಿಾರೆ. ನಾನು ಕೇಳಿರುವ ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರ, 

ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಗಾರ ಮಾೆಂತರ ಮತ್ತು  ಈಗ ಇರುವ ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ.ಯಲೆ  ಬಹಳ ದಡಡ  

ಮಟಟ ದ್ಲೆ  ಕೆರೆಗಳ ಒತ್ತು ವರಿಯಾಗಿದ್ ಎನೆು ವುದು ಪರ ಮುಖ್ವಾದ್ ಪರ ಶೆೆ . ಸವಮ ಮಾಡಿ 

ಒತ್ತು ವರಿಯಾಗಿದ್ ಎೆಂದು ಉತು ರದ್ಲೆ  ಒಪಿಪ ಕೆಂಡಿದಿು , ಶೇ.90 

ಒತ್ತು ವರಿಯಾಗಿರುವುದ್ರಲೆ  ಶೇ.10 ಮಾತರ  ತ್ರವುಗಳಿಸಲಾಗಿದ್.  ಉಳಿದ್ ಶೇ.90 

ಒತ್ತು ವರಿಯಾಗಿರುವ ಕೆರೆಗಳನೆು  ಯಾವ ಕಲಮಿತಿಯಳಗೆ ತ್ರವುಗಳಿಸಲಾಗುತು ದ್ 

ಎನೆು ವುದ್ರ ಬಗೆೆ  ಮಾನಾ  ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಬೇಕು.  

ಶಿರ ೀ ಆರ.ಅಶ್ೀಕ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲೆ್ಲ , 

ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಗಾರ ಮಾೆಂತರ ಜಿಲೆ್ಲ , ಬೃಹತ್ ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಕೆ  ಹಾಗೂ 

ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಪಾರ ಧಿಕರ ಈ ಭಾಗದ್ಲೆರತಕಕ ೆಂತಹ ಕೆರೆಗಳ ಬಗೆೆ  ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ 

ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲೆ್ಲಯಲೆ  ಒಟ್ಟಟ   837 ಕೆರೆಗಳಿದಿು , ಪರ ಸುು ತ 705 ಕೆರೆಗಳಿವ.   

ಒತ್ತು ವರಿಯಾಗಿರುವುದು 744.  ಬಹುತೇಕ ಶೇ.90 ಕೆರೆಗಳು ಒತ್ತು ವರಿಯಾಗಿವ.  

ತ್ರವುಗಳಿಸಿರುವ ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖೆಾ  360. ಬಾಕ್ಕ ತ್ರವುಗಳಿಸಬೇಕದುದು 384.  

ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಗಾರ ಮಾೆಂತರ ಜಿಲೆ್ಲಯಲೆ  ಒಟ್ಟಟ  710 ಕೆರೆಗಳ ಪೈಕ್ಕ 643 ಕೆರೆಗಳಲೆ  

ಒತ್ತು ವರಿಯನೆು  ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್.  544 ಕೆರೆಗಳ ಒತ್ತು ವರಿಯನೆು  ತ್ರವುಗಳಿಸಲಾಗಿದ್.  

99 ಕೆರೆಗಳ ಒತ್ತು ವರಿಯನೆು  ತ್ರವುಗಳಿಸುವುದು ಬಾಕ್ಕಯಿದ್.  
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ಬೃಹತ್ ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಕೆ ವಾಾ ಪಿು ಯಲೆ  ಒಟ್ಟಟ  204 ಕೆರೆಗಳಿವ. 

ಒತ್ತು ವರಿಯಾಗಿರುವುದು 148. 20 ಕೆರೆಗಳ ಒತ್ತು ವರಿಯನೆು  ತ್ರವುಗಳಿಸಲಾಗಿದ್.  ಇನೆು  

128 ಕೆರೆಗಳ ಒತ್ತು ವರಿಯನೆು  ತ್ರವುಗಳಿಸುವುದು ಬಾಕ್ಕಯಿದ್.   

ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಪಾರ ಧಿಕರದ್ ವಾಾ ಪಿು ಯಲೆ  ಪರ ಸುು ತ 5 ಕೆರೆಗಳಿದಿು , ಅಷ್ಟಟ   

ಕೆರೆಗಳು ಒತ್ತು ವರಿಯಾಗಿದ್. ಅವುಗಳಲೆ  3 ಕೆರೆಗಳ ಒತ್ತು ವರಿಯನೆು  

ತ್ರವುಗಳಿಸಲಾಗಿದಿು , ಇನೊ  2 ಕೆರೆಗಳ ಒತ್ತು ವರಿಯನೆು  ತ್ರವುಗಳಿಸಬೇಕಗಿದ್.   

ಬಿ.ಡಿ.ಎ. ಮತ್ತು  ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ.ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತ್ ಹಿೆಂದ್ ಕೆರೆಗಳಿದಿ್  ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ  

ಇಷ್ಟಟ  ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ಕನೂನುಗಳೇನೂ ಇರಲಲೆ . ನಮಾ  ಕೇೆಂದ್ರ  ಬಸ್ ನಿಲಿಾ ಣವೂ 

ಕೆರೆ.  ನಮಾ  ಕ್ಕರ ೀಡಾೆಂಗಣವೂ ಕೆರೆ. ಬಿಡಿಎ ಬಡಾವಣೆಗಳಾದ್ ಡಾಲಸ್ಮ ಕಲೀನಿ, 

ಕೀರಮಂಗಲ ಎಲೆವೂ ಕೆರೆಗಳಾಗಿದಿ್  ಪರ ದೇಶವಾಗಿತ್ತು .  ಬಿಡಿಎ ಎೆಂದ್ರೆ ಭೂಕಬಳಿಕೆ 

ಎೆಂಬಂತಾಗಿದ್. ಭೂಕಬಳಿಕೆ, ಕೆರೆಗಳ ಒತ್ತು ವರಿಯಲೆ  ಮೊದ್ಲನೆ ಸಿ್ವನದ್ಲೆ  ನಿಲೆ್ಲವುದೇ 

ಬಿ.ಡಿ.ಎ. ಎೆಂಬಂತಾಗಿದ್. ಹಿೆಂದ್ ಏನೆಲೆಾ  ಆಗಿ ಹೀಗಿದ್,  ಈಗ ಅದ್ನೆು  ಮರು ಸಿ್ವಪನೆ 

ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಅವಕಶವಿಲೆ . ನಾನು ಕಂದಾಯ ಸಚಿವನಾದ್ ಮೇಲ್ಲ ಪರ ತಿ ಶನಿವಾರ ಎಲೆಾ  

ಜಿಲೆಾಧಿಕರಿಗಳಿಗೂ ಬೇರೆ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದು ಎೆಂದು ಸೂಚ್ನೆಯನೆು  

ಕಟಿಟ ದಿ್ ೀನೆ.   

(…ಮಾಂದು) 

 

(882)  22.09.2021 12.50  ಕೆಜಿ ಎಕೆ  

                                                                             (ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

ಶಿರ ೀ ಆರ . ಅಶ್ೀಕ  (ಮಾಂದು.,):- 

ಪರ ತಿ ವಾರ ಶನಿವಾರದಂದು ಯಾವ ಯಾವುದು ಒತ್ತು ವರಿಯಾಗಿದ್, ಆ  ಒತ್ತು ವರಿಯನೆು  

ತ್ರವುಗಳಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಹೇಳಿದಿ್ ೀನೆ. ಅದ್ರಲೆ್ಲ  ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆರೆಗಳ ಒತ್ತು ವರಿಯನೆು  

ತ್ರವುಗಳಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಹೇಳಿದಿ್ ೀನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ದ್ಧನಾೆಂಕ 31.07.2021 ರಿೆಂದ್ 18.09.2021 

ರವರೆಗೆ 128 ಕೆರೆಗಳಲೆ  ಒಟ್ಟಟ  216 ಎಕರೆಗಳಷ್ಟಟ  ಒತ್ತು ವರಿ ಪರ ದೇಶವನೆು  

ತ್ರೆವುಗಳಿಸಿದಿ್ ೀವ. ಈ ದೃರ್ಷಟ ಯಿೆಂದ್ ಇರುವಂತಹ ಕೆರೆಗಳನೆಾ ದ್ರೂ ಸಹ 
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ಉಳಿಸಬೇಕಗಿದ್.  ಆದಿ್ ರಿೆಂದ್, ನಾವು ಕಠಿಣವಾದ್ ಕರ ಮಗಳನೆು  ತ್ಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕಗಿದ್.  

ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರಾದ್ ಅಪಾಪ ಜಿಗೌಡರವರು  ಅಷಟ ಕೆಕ  ನಿೆಂತಿಲೆ . ಅವರು ಸಾ ಲಪ  ಮುೆಂದ್ 

ಹೀಗಿ ಪರ ಶೆೆ  ಕೇಳಿದಿಾರೆ. ಅವರು ಪರ ಶೆೆ  ಕೇಳುವುದು ಬೇಡ. ನಾನೇ ಹೇಳಿಬಿಡುತ್ು ೀನೆ.  

ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ಅವರು decision ತ್ಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕು. ಅವರು ಈಗ dilemma ನಂತ್ 

ಕಣುತಿು ದಿಾರೆ.  ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರು ಏಕೆ ತ್ರವುಗಳಿಸಿಲೆ ?  ಸಕಮರಕೆಕ  ಏನು ಸಮಸೆಾ  ಇದ್ 

ಎೆಂದು ಕೇಳಿದಿಾರೆ.  

       ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರು 2ನೇ ಅಧಾಾ ಯದ್ಲೆ  ಒತ್ತು ವರಿ 

ಮಾಡಿರುವವರು ಮನೆ ಕಟಿಟ ದಿಾ ರೆ, ಖಾತ್ಯನೆು  ಮಾಡಿಸಿಕೆಂಡಿದಿಾರೆ. ಕಂದಾಯ 

ಕಟಿಟ ದಿಾರೆ. ಸಕಮರಕೆಕ  tax ಕಟಿಟ ದಿಾರೆ. ಅವರು ಅಮಾಯಕರು. ಅವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುತಿು ೀರಿ 

ಎೆಂದು ಕೇಳಿದಿಾರೆ. ಮಾನಾ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರಾದ್  ಎಸ್.ಆರ್್. ಪಾಟಿೀಲ್ರವರು 

ಹೇಳಬೇಕು. ನಾವು ಈಗ ಅಧಿಕರದ್ಲೆದಿ್ ೀವ.  ಇಲೆ  ಏನಾಗುತಿು ದ್ ಎನೆು ವುದ್ನೆು  

ನೀಡಿದಿ್ ೀನೆ. ನನಗೆ media ಗಳಲೆ  ಏನು ಬರುತು ದ್ ಎೆಂದು ಗತಿು ದ್.  ಕೆರೆಗಳ 

ಒತ್ತು ವರಿಯನೆು  ತ್ರವುಗಳಿಸಲ್ಲ immediate ಆಗಿ ಹೀಗಿ ಅಲೆ  ಕಟಿಟ ರುವಂತಹ 

ಮನೆಗಳನೆು  ಹಡೆದು ಹಾಕುತ್ು ೀವ.  ಮನೆಗಳನೆು  ಹಡೆದು ಹಾಕ್ಕದ್ ತಕ್ಷಣ BJP ruling 

ನಲೆದಿ್ ರೆ, ಕೆಂಗೆರ ಸ್ನವರು ಪರ ತಿರ್ಟನೆ ಮಾಡುತಾು ರೆ. ದ್ಳದ್ವರು ಹೀಗಿ ಪರ ತಿರ್ಟನೆ 

ಮಾಡುತಾು ರೆ.  ಅಮಾಯಕರನೆು  ಬಿೀದ್ಧಗೆ ತಂದ್ ಸಕಮರ; ಇವರಿಗೆ ಕಣುಣ , ಕ್ಕವಿ ಏನು 

ಕೇಳಿಸುವುದ್ಧಲೆವೇ;  ಈ ರಿೀತಿ  ಆ ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ  ಏನೇನು ಬೇಕೀ ಅದ್ನೆೆ ಲೆಾ  ಹೇಳುತಾು ರೆ. 

ಅದೇ ರಿೀತಿ ಮನೆಗಳನೆು  ಹಡೆದು ತ್ರವುಗಳಿಸಿಲೆವೆಂದ್ರೆ, ಮತ್ು  ಅದೇರಿೀತಿಯಾಗಿ  

ಕೆರೆಗಳನೆು  ಒತ್ತು ವರಿ ಮಾಡಿ ನುೆಂಗುತಿು ದಿಾರೆ; ಕಣುಣ  ಮುಚಿಚ ಕೆಂಡು 

ಕುಳಿತ್ತಕೆಂಡಿದಿಾರೆೆಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ.  ಅದ್ಕೆಕ  ನಾವಲೆರೂ ಒೆಂದು ತಿೀಮಾಮನವನೆು  

ಮಾಡಬೇಕಗಿದ್.  ನಾವು ಆ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಾಗ, ಮತ್ು  ಅದೇ ಪರ ಶೆೆ . ಎಲೆಾದ್ರೂ ರಾಜಕಲ್ಲವ 

ಒತ್ತು ವರಿಯಾದ್ ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ  ಅಲೆಗೆ ಹೀಗಿ  ಕಣುಣ , ಕ್ಕವಿ  ಇಲೆದ್ ಸಕಮರ ಬಡವರ  

ಮನೆಗಳನೆು  ಹಡೆದು ಹಾಕ್ಕದ್ ಎೆಂದು ಹೇಳುತ್ು ೀವ.   

      ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಒೆಂದು ಬಾರಿ ಯಾವುದೀ ಒೆಂದು channel ನಲೆ  ಸುದಿ್ಧ  

ಪರ ಸ್ವರವಾಗುತಿು ತ್ತು . ಆ ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ  ಕೆರೆ ಒತ್ತು ವರಿಯಾಗಿತ್ತು . ಆ ಕೆರೆಯ ಒತ್ತು ವರಿಯನೆು  

ನಾಾ ಯಾಲಯದ್ ಆದೇಶದ್ ಪರ ಕರ ಹಡೆದು ಹಾಕ್ಕದಿ್ರು. ಆ ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ  ಒೆಂದು ಮಗು 

ಬ್ಳಗೆೆ  ಶಲ್ಲಗೆ ಹೀಗುತಿು ತ್ತು . ಆ ಮಗುವನೆು  ಆ channel ನಲೆ  ತೀರಿಸಿ, ನೀಡಿ ಈ ಮಗು 

ಈಗ ಶಲ್ಲಗೆ ಹೀಗುತಿು ದ್. ಈ ಮಗು  ಶಲ್ಲಯನೆು  ಮುಗಿಸಿಕೆಂಡು ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟ್ಟಗೆ 
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ಮನೆಗೆ ಬರುವಷಟ ರಲೆ   ಈ ಮನೆ ಇರುವುದ್ಧಲೆವೆಂಬ ಮಾತ್ತಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತಿು ದಿ್ ವು. 

ಅೆಂದ್ರೆ, ನಾವು ಇದ್ನೆು  ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು ಅಲೆದಿ್ ೆಂತಹ ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ  ಒೆಂದು 

ಮಾತ್ತ, ಇಲೆದಿ್ ೆಂತಹ ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ  ಒೆಂದು ಮಾತ್ತ ಈ ರಿೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ,  ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲೆ  

ಇರುವಂತಹ ಕೆರೆಗಳು ಉಳಿಯುವುದ್ಧಲೆ . ಅದ್ಕೆಕ  ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ  ನಾವಲೆರೂ ಒೆಂದು 

ತಿೀಮಾಮನ ಮಾಡಿ ಒತ್ತು ವರಿಯನೆು   ತ್ರವುಗಳಿಸಬೇಕು; ಇಲೆವೆಂದ್ರೆ, ಇರುವವರಿಗೆ 

ಬಿಡಬೇಕು. ಒತ್ತು ವರಿಯನೆು  ತ್ರವುಗಳಿಸಬೇಕೆೆಂದು ನಾಾ ಯಾಲಯದ್ ಆದೇಶ ಇದ್.  

ಜನರು ಸಹ ನಾಾ ಯಾಲಯದ್ ಆದೇಶವನೆು  ಮ್ಮಚ್ಚಚ ತಾು ರೆ. ಕಯಿದ್ ಎಲೆವನೆು  ತ್ರವು 

ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಹೇಳುತು ದ್. ಆದ್ರೆ, ತ್ರವುಗಳಿಸಿದಾಗ ವಿರೀಧ ಮಾಡುತಾು ರೆ.  ನಾವು 

ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ್ಲೆದಿ್ ೆಂತಹ ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ  ವಿರೀಧ ಮಾಡುತ್ು ೀವ. ಅದೇರಿೀತಿ ಅವರು ಸಹ 

ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ್ಲೆದಿ್ ೆಂತಹ ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ  ವಿರೀಧ ಮಾಡುತಾು ರೆ. 

       ಶಿರ ೀ ಎಸ .ಆರ .ಪ್ರಟೀಲ  (ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,   ನಾಾ ಯಾಲಯ ಏನು ಹೇಳುತು ದ್, ಅದ್ರ ಪರ ಕರ ಆಗಲ.  ನಮಾ  stand 

ಬದ್ಲಾವಣೆಯಾಗಬಾರದು. ನಾವು ಅಲೆದಿಾ ಗ ಒೆಂದು ಮಾತ್ತ ಹೇಳುವುದು, ಇಲೆ  ಇದಿಾ ಗ 

ಒೆಂದು ಮಾತ್ತ ಹೇಳುವುದು ಒಳೆಳ ಯದ್ಲೆ . ಇದು ಸುತರಾೆಂ ಒಳೆಳ ಯದ್ಲೆ .   ತ್ರವು ಮಾಡಿ 

ಎೆಂದ್ರೆ, mercilessly ತ್ರವು ಮಾಡಬೇಕು.   

         ಶಿರ ೀ ಎಸ .ರವಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,್… 

         ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರಾದ್  ಎಸ್.ರವಿಯವರೇ, ಈಗ ಚ್ರ್ಚಮ ಬೇಡ. 

ಈಗಾಗಲೇ ಒೆಂದು ಗಂಟ್ಟಯಾಗಿದ್. ಇನೊ   ಪರ ಶೆ ೀತು ರ ವೇಳೆ ಮುಗಿದ್ಧಲೆ . ಇನೊ  Zero 

Hour ಆಗಬೇಕು. ತಾವು ದ್ಯವಟ್ಟಟ  ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ . ಮಾನಾ  ಸಚಿವರೇ, argument ಬೇಡ. ಈ 

ಪರ ಶೆೆ ಗೆ ಉತು ರ ಕಡಿ.  

      ಶಿರ ೀ ಆರ . ಅಶ್ೀಕ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರಾದ್ ರವಿಯವರು 

ಕೇಳುತಿು ರುವ ವಿಷಯವನೆು  ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರಾದ್ ಅಪಾಪ ಜಿಗೌಡರವರು ಆಗಲೇ  ಇದ್ರಲೆ  

ಕೇಳಿದಿಾರೆ.  

(ಗಾಂದಲ) 
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      ಶಿರ ೀ ಯು.ಬ್ರ.ವೆಾಂಕಟೇಶ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾವು ಬಿ.ಡಿ.ಎ. ನಲೆ  ನಿವೇಶನ 

ತ್ಗೆದುಕೆಂಡು ಮನೆ ಕಟಿಟ  ವಾಸ ಇದಿ್ ೀವ.  ಈಗ ಒತ್ತು ವರಿ ಎೆಂದು ಬಿ.ಡಿ.ಎ.ಯವರು 

ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಇದ್ಕೆಕ  ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ  ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ?  

(ಗಾಂದಲ) 

        ಶಿರ ೀ ಆರ . ಅಶ್ೀಕ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾವು ರಾಜಕರಣವನೆು  ಬಿಟ್ಟಟ  

ತಿೀಮಾಮನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆರೆಗಳು ಉಳಿಯುತು ವ. ಬ್ೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನದ್ಧ 

ಬರುವುದ್ಧಲೆ .  ಒೆಂದು ರಿೀತಿಯಲೆ  cup and saucer ತರಹ. ಶ್ರ ೀ  ಅನಂತಕುಮಾರ್್ರವರು 

satellite ಮೂಲಕ ನೀಡಿದ್ರೆ, ಬ್ೆಂಗಳೂರು cup and saucer ತರಹ ಕಣುತು ದ್  ಎೆಂದು 

ಹೇಳಿದಿಾರೆ.  ಏಕೆ flood ಆಗುತಿು ದ್ ಎೆಂದ್ರೆ, ಮೊದ್ಲ್ಲ ಕೆರೆಗಳು ಇದಿ್ವು. ವಿಧಾನಸೌಧದ್ ಬಳಿ 

ಮಳೆ ಬಿದಿ್ ರೆ, ಆ ನಿೀರು immediate ಆಗಿ Kanteerava Stadium ನಲೆ  ನಿೆಂತ್ತಕಳುಳ ತಿು ತ್ತು . 

Bus stand ನಲೆ  ನಿೆಂತ್ತಕಳುಳ ತಿು ದಿ್ ವು. ಈಗ  ಆ ರಿೀತಿ ನಿೀರು ಎಲೆ್ಲ  ನಿೆಂತ್ತಕಳುಳ ವುದ್ಧಲೆ . 

ಈಗ ನಿೀರು ನಿೆಂತ್ತಕಳುಳ ವುದ್ಕೆಕ  ಜಾಗವೇ ಇಲೆ .  ಹಾಗಾಗಿ, ಕೆರೆಗಳು ಹೀಗಿರುವುದ್ರಿೆಂದ್ 

ಈ ಸಿಿ ತಿ ಮೂಡುತಿು ದ್.  ಅದ್ಕಕ ಗಿ, ಎಲೆರೂ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಒೆಂದು ತಿೀಮಾಮನ 

ಮಾಡಲೇಬೇಕಗುತು ದ್.  ಇಲೆವೆಂದ್ರೆ, ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರಾದ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ರವರು ಹೇಳಿದಂತ್, 

ಅವರ ಪಾಡು ಏನು? ಬಿ.ಡಿ.ಎ.ನಲೆ   ನಿವೇಶನ ತ್ಗೆದುಕೆಂಡಿದಿ್ ೀವೆಂದು ಹೇಳಿದಿಾರೆ.  

ಆಯಿತ್ತ. ಬಿ.ಡಿ.ಎ.ನಲೆ  ಮಾಡಿರುವುದ್ನೆು  ಬಿಟ್ಟಟ ಬಿಡೀಣ. ಬಿ.ಡಿ.ಎ ನವರು official ಆಗಿ 

ಮಾಡಿದಿಾರೆ.  Layout ಗಳಾಗಿವ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅದ್ನೆು  ಬಿಟ್ಟಟ ಬಿಡೀಣ. ಉಳಿದ್ಧದಿು   

ಸ್ವವಿರಾರು ಎಕರೆಗಳಿವ. ಇದು ತಮಗೆ ಗತಿು ರಲ. ನಮಾ  ರಾಜಾ ದ್ಲೆ  ಒಟ್ಟಟ  39,179 

ಕೆರೆಗಳಿವ.   Approximately 7 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆಗಳಷ್ಟಟ  ಕೆರೆಗಳಿವ. ತಾವಲೆರೂ ಸುಮಾ ನೆ ಒೆಂದು 

ನಿಮಿಷ ಯೀಚ್ನೆ ಮಾಡಿ. ಯಾವ ಸಕಮರಗಳು ಎಷ್ಟಟ  ಕೆರೆಗಳನೆು  ಕಟಿಟ ದಿಾ ರೆೆಂದು 

ತೀರಿಸಿ? ಯಾವುದು ಕಟಿಟ ಲೆ .  ಆದ್ರೂ ಸಹ, ನಾವುಗಳು ಅಷ್ಟ ೆಂದು ಜೊೀರಾಗಿ 

ಮಾತನಾಡುತ್ು ೀವ.  

         ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈ ಹಿೆಂದ್ ಇದಿ್ ೆಂತಹ  ಪುಣಾಾ ತಾ ರು,  ಊರಿನ ದಡಡ  

ಮನುಷಾ ರು, ರಾಜರು, ಮಹಾರಾಜರು ಕಟಿಟ ಸಿರುವಂತಹ ಕೆರೆಗಳಲೆಯೇ ಇದಿ್ ೀವ. ನಮಾ  

ಕೈಯಲೆ  ಒೆಂದು ಕೆರೆಯನೆು  ಸಹ ಕಟಟ ಲಕೆಕ  ಆಗಲಲೆ .  ಇನೊ  ಇರುವಂತಹ ಕೆರೆಗಳನೆು  

ಮುಚಿಚ  bus stand, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದಿ್ ೀವ. ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕೀ ಅದ್ನೆು  

ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದಿ್ ೀವ. ಇರುವ ಕೆರೆಗಳನೆು  ಉಳಿಸುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗುತಿು ಲೆ . ಇಲೆ  ಪರ ಶೆೆ  ಬಂದ್ಧದಿ್ ಕೆಕ  
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ಹೇಳಿದಿ್ ೀನೆ. ನಾವಲೆರೂ ಸಹ ಇದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಗಮನಹರಿಸಿದ್ರೆ, ಇದ್ನೆು  ಉಳಿಸುವುದ್ಕೆಕ  

ಸ್ವಧಾ ವಾಗುತು ದ್. ಗಾರ ಮಾೆಂತರ ಪರ ದೇಶಗಳಲೆ  ಒತ್ತು ವರಿ ಸಾ ಲಪ  ಕಡಿಮ್ಮ ಇದ್. ಬ್ೆಂಗಳೂರು 

ನಗರ ಪರ ದೇಶಗಳಲೆ  ಒತ್ತು ವರಿ ಹೆಚಾಚ ಗಿ ಆಗಿದ್.  ಈಗಾಗಲೇ   ಜಿಲೆಾಧಿಕರಿಯವರಿಗೆ ಪರ ತಿ 

ಶನಿವಾರದಂದು full day ಒತ್ತು ವರಿ ತ್ರವುಗಳಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದಿ್ ೀನೆ. ಈ ರಿೀತಿ 

ಮಾಡುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಕೆರೆಗಳನೆು  ಉಳಿಸಬಹುದು.  Corporation ನಲೆ  ಕೆರೆಗಳನೆು  

development ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಹಣ ಇದ್. ಆದಿ್ ರಿೆಂದ್,  ಕೆರೆಗಳನೆು  ಉಳಿಸುವುದ್ಕೆಕ  

ಅವಕಶವಾಗುತು ದ್. ನಾವು ನಾಡಪರ ಭು ಶ್ರ ೀ ಕೆೆಂಪೇಗೌಡರವರು ಕಟಿಟ ರುವಂತಹ ಕೆರೆಗಳು 

ಉಳಿಯಬೇಕು ಎೆಂದು ಹೇಳುತ್ು ೀವ.   ಹಾಗಾಗಿ, ಅದ್ಕೆಕ  ದ್ಧಟಟ  ಕರ ಮಗಳನೆು  

ತ್ಗೆದುಕಳುಳ ತ್ು ೀವ. 
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ಆ) ಚುಕೆಕ  ಗುರುತಿಲಲ ದ ಪರ ಶ್ನು ಗಳಿಗೆ   ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನಿೀಡಲಾದ ಉತ್ು ರಗಳು 

            ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ (ಸ್ಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ದ್ಧನಾೆಂಕ 22ನೇ ಸೆಪ್ಟ ೆಂಬರ್್ 2021  ರ ಸಮೂಹ-3 ರ ಲಖಿತ ಮೂಲಕ 

ಉತು ರಿಸುವ  ಒಟ್ಟಟ  142  ಪರ ಶೆೆ ಗಳ ಪೈಕ್ಕ 90  ಪರ ಶೆೆ ಗಳಿಗೆ ಉತು ರವನೆು  ಸದ್ನದ್ಲೆ  

ಮಂಡಿಸುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.   

                                         (ಉತ್ು ರಗಳ್ನುು  ಲಗತಿು ಸ್ಲಾಗಿದ್ದ)  
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3. ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಅನುಮತಿ  ಮೇರೆಗೆ  ಪರ ಸ್ತು ಪ್ತಸ್ಲಪ ಟ್   ವಿಷಯಗಳು 

     (ಅ) ವಿಷಯ:- ಗಾರ ಮ  ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲೆ   ಜೇಷಾ ತಾ   ಪಟಿಟ ಯಂತ್  

ಪದೀನೆ ತಿ      ನಿೀಡುವ ಬಗೆೆ . 

- - -  

        ಶಿರ ೀ ಕೆ.ಪರ ತಾಪಚಂದರ  ಶ್ನಟ್  (ಸ್ಥ ಳಿೀಯ ಸಂಸೆಥ ಗಳ್ ಕೆಷ ೀತ್ರ ):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ಗಾರ ಮಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲೆ   ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 20-22 ವಷಮಗಳಿೆಂದ್  

ದುಡಿಯುತಿು ರುವ  ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಗಳಿಗೆ  100 ಅೆಂಕಗಳ  ಸಪ ಧಾಮತಾ ಕ  ಪರಿೀಕೆಷ ಯನೆು  

ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸದೇ  ಈಗಾಗಲೇ  ಜಿಲೆಾ  ಮಟಟ ದ್ಲೆ   ಸಿದಿ್ವಾಗಿರುವ  ಜೇಷಾ ತಾ  ಪಟಿಟ ಯಂತ್ ಈ 

ಹಿೆಂದ್ಧನಂತ್  ಪದೀನೆ ತಿ  ನಿೀಡುವ ಬಗೆೆ   ಶೂನಾ   ವೇಳೆಯಲೆ   ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಲ್ಲ  ಅನುಮತಿ 

ನಿೀಡಿದಿ್ಕಕ ಗಿ ಧನಾ ವಾದ್ಗಳು.   

               ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮೇಲನ ವಿಷಯಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್, 

ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ    ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್  ರಾಜ್  ಇಲಾಖೆ  ದ್ಧನಾೆಂಕ 05-09-2021 ರಂದು 

ಕಯಮದ್ಶ್ಮ  ಗೆರ ೀಡ್-2 ಮತ್ತು   ಎಸ್.ಡಿ.ಎ ಹುದಿ್ ಗಳಿಗೆ  ಗಾರ ಮ  ಪಂಚಾಯಿತಿ  

ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಗಳಿೆಂದ್  ಪದೀನೆ ತಿ  ನಿೀಡುವ ಕುರಿತಾಗಿ ಹಸ ಮಾಗಮಸೂಚಿ  ಆದೇಶವನೆು   

ಹರಡಿಸಲಾಗಿರುತು ದ್. ಇದ್ರಿೆಂದ್  ಕಳೆದ್ ಸುಮಾರು 20-22 ವಷಮಗಳಿೆಂದ್ ಗಾರ ಮ 

ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲೆ  ಕೆಕ್ಮ  ಮತ್ತು  ಬಿಲ್ ಕಲ್ಲಕಟ ರ್್  ಹುದಿ್ಯಲೆ   ಕಯಮ 

ನಿವಮಹಿಸುತಿು ದಿು  ಪದೀನೆ ತಿಯ  ನಿರಿೀಕೆಷ ಯಲೆರುವವರಿಗೆ  ಅನಾಾ ಯವಾಗಲದ್. ಪರ ಸುು ತ  

ಹಸ ಆದೇಶಗಳಲೆ   6 ವಷಮಗಳ ಪಂಚಾಯಿತಿ  ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಗಳ ಅಹಮತಾ ಪಟಿಟ ಯನೆು   

ತಯಾರಿಸಿ  ಅವರಲೆ  ಸಾ ಧಾಮತಾ ಕ  ಪರಿೀಕೆಷ ಯಲೆ   ಪಡೆದ್ ಅೆಂಕಗಳ  ಆಧಾರಿತವಾಗಿ  

ಹುದಿ್ಯ  ಪದೀನೆ ತಿಯನೆು   ನಿೀಡಲ್ಲ  ಕಯಮಕರಿ ಆದೇಶವನೆು   ಹರಡಿಸಲ್ಲ  

ಸೂಚಿಸಿದಿು ,  ಇದ್ರಿೆಂದ್  ಸೇವಾ ಹಿರಿತನ  ಹೆಂದ್ಧದ್  ನೌಕರರು  ಅವಕಶ 

ವಂಚಿತರಾಗಿರುತಾು ರೆ.  ಹಿೀಗಾಗಿ, ಚಾಲು ಯಲೆರುವ  ನಿಯಮಗಳಿಗೆ  ಸೇವಾ  ಹಿರಿತನದ್  

ಆಧಾರದ್ಲೆ  ಕಯಮದ್ಶ್ಮ ಗೆರ ೀಡ್-2 ಮತ್ತು   ಎಸ್.ಡಿ.ಎ ಹುದಿ್ ಗಳಿಗೆ ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಗಳಿೆಂದ್  ಪದೀನೆ ತಿ ನಿೀಡುವ ಬಗೆೆ  ಶೂನಾ  ವೇಳೆಯಲೆ   ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಲ್ಲ  ಅನುಮತಿ 

ಕಟಿಟ ದಿ್ಕಕ ಗಿ  ತಮಗೆ ಮತು ಮ್ಮಾ  ವಂದ್ನೆಗಳು.  

    ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ (ಸ್ಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,   

ಮಾನಾ  ಹಿರಿಯ ಸದ್ಸಾ ರಾದ್ ಕೆ.ಪರ ತಾಪಚಂದ್ರ  ಶೆಟಿಟ ರವರು ಶೂನಾ ವೇಳೆಯಲೆ  
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ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದಂತಹ  ಪರ ಶೆೆ ಗೆ ಮಾನಾ  ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ 

ಸಚಿವರಿೆಂದ್ ಉತು ರವನೆು  ಒದ್ಗಿಸಲಾಗುವುದು.  

    ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:-  ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರಾದ್ ಸುನಿೀಲ್ ಗೌಡ ಬಿ ಪಾಟಿೀಲ್ರವರೇ ತಮಾ  

ಶೂನಾ  ವೇಳೆಯ ಪರ ಶೆೆಯನೆು  ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಿ.   

(ಈ ಹಂತದ್ಲೆ   ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರು ಸದ್ನದ್ಲೆ  ಹಾಜರಿರಲಲೆ ) 

(ಮಾಂದು.,) .  

(883) 22-09-2021 (1.00) ಎಾಂವಿ-ಎಕೆ 

(ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

ಆ) ವಿಷಯ:- ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಸಿ.ರೆಡಿಡ ರವರ ಪುತಿಳಿಯನೆು  ವಿಧಾನಸೌಧದ್ ಬಳಿ 

ಸಿ್ವಪನೆ ಬಗೆೆ . 

--- 

 ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ (ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ಮಖಯ ಸ್ಚೇತ್ಕರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಕನಾಮಟಕ ರಾಜಾ ದ್ ಪರ ಥಮ ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ  ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಸಿ.ರೆಡಿಡ ರವರ 

ಪುತಿಳಿಯನೆು  ಪುನರ್್ ಸಿ್ವಪನೆ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರವನೆು  ಸದ್ನದ್ಲೆ  ಶೂನಾ ವೇಳೆಯ 

ಅಡಿಯಲೆ  ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನುಮತಿ ನಿೀಡಿದಿ್ ಕೆಕ  ತಮಗೆ ಧನಾ ವಾದ್ಗಳನೆು  

ತಿಳಿಸುತಾು , ಕನಾಮಟಕದ್ ಶಕ್ಕು  ಸೌಧವಾದ್ ವಿಧಾನಸೌಧದ್ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕ್ಕದ್ ಸನಾಾ ನಾ  

ನಮಾ  ರಾಜಾ ದ್ ಪರ ಥಮ ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಯಾದ್ ಶ್ರ ೀಯುತ ಕೆ.ಸಿ.ರೆಡಿಡ ಯವರು ಬ್ೆಂಗಳೂರನೆು  

ಕನಾಮಟಕದ್ ರಾಜಧಾನಿಯನೆಾ ಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಪಟಟ ಣವನೆು  ಕಖಾಮನೆಯ 

ನಗರಿಯನೆಾ ಗಿ ಮಾಡಿರೀ ಯಶಸಿು  ದೇಶದ್ ಮೊದ್ಲ ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ ಗಳಾದಂತಹ 

ದ್ಧವಂಗತ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ರವರ ಜೊತ್ಯಲೆ  ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಸಿ.ರೆಡಿಡ ಯವರಿಗೆ 

ಸಲೆ್ಲತು ದ್. ಕನಾಮಟಕ ರಾಜಾ ದ್ ಮೊದ್ಲ ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಯಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಸಿ.ರೆಡಿಡ ಯವರ 

ಪರ ತಿಮ್ಮಯನೆು  ವಿಧಾನಸೌಧದ್ ಆವರಣದ್ಲೆ  ತಾತಾಕ ಲಕವಾಗಿ ಪಿ.ಓ.ಪಿ., ಮತ್ತು  ಫೈಬರ್್ 

ಸ್ವಮಗಿರ ಗಳಿೆಂದ್ ಮಾಡಿರುವ ಪರ ತಿಮ್ಮಯನೆು  ಸಿ್ವಪಿಸಲಾಗಿದ್. ಆದ್ರೆ, ಸದ್ರಿ ಪರ ತಿಮ್ಮಯು 

ಮಳೆ-ಗಾಳಿಯಿೆಂದಾಗಿ ದುಸಿಿತಿಗೆ ತಲ್ಲಪಿರುವುದು ಬಹಳ ದುರಾದೃಷಟ ಕರ ಸಂಗತಿ. ಹಿೆಂದ್ಧನ 

ಕಲದ್ಲೆ  ಮೈಸೂರು ರಾಜಾ ದ್ ಪರ ಪರ ಥಮ ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಯಾಗಿ ಆಯ್ದಕಯಾದ್ ಶ್ರ ೀ 

ಕೆ.ಸಿ.ರೆಡಿಡ ಯವರ ಸುೆಂದ್ರವಾದ್ ಪರ ತಿಮ್ಮಯನೆು  ಕಲೆನಿೆಂದ್ ಕೆತಿು ಸಿ ಅಥವಾ ಕಂಚಿನ 
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ಪರ ತಿಮ್ಮಯನೆು  ಮಾಡಿಸಿ. ದುಸಿಿತಿಗೆಂಡಿರುವ ಪರ ತಿಮ್ಮಯನೆು  ತ್ಗೆಸಿ, ಪುನರ್್ ಪರ ತಿಷ್ಠಾ ಪನೆ 

ಮಾಡಬೇಕಂದು ಮೂರು ವಷಮಗಳ ಹಿೆಂದ್ ಸಕಮರ ಸುಮಾರು 2.00 ಕೀಟಿ ಹಣವನೆು  

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್. ಆದ್ರೂ ಸಹ ಇದುವರೆಗೆ ಈ ಕಯಮವಾಗಿಲೆ . ಅದ್ಕೆಕ  ಕರಣವೇನು 

ಎೆಂದು ಗತಾು ಗಿಲೆ . ಆದುದ್ರಿೆಂದ್ ಆದ್ಷ್ಟಟ  ಬೇಗ ಪರ ತಿಮ್ಮಯನೆು  ಪುನರ್್ ಪರ ತಿಷ್ಠಾ ಪನೆ 

ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಈ ಸದ್ನದ್ ಮೂಲಕ ಸಕಮರವನೆು  ಒತಾು ಯಿಸುತ್ು ೀನೆ. 

ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ(ಸ್ಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಮಾನಾ  ಎೆಂ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ಶೂನಾ  ವೇಳೆಯಲೆ  ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದ್ ಪರ ಶೆೆ ಗೆ ಮಾನಾ  

ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳಿೆಂದ್ ಉತು ರವನೆು  ಕಡಿಸುತ್ು ೀನೆ. 

 

ಇ) ವಿಷಯ:- ಕಡವ ಮತ್ತು  ತ್ತಳು ಭಾಷ್ಟಗಳನೆು  ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ 

29 ಮತ್ತು  30ರ 8ನೇ ಪರಿರಿ್ಚ ೀದ್ಕೆಕ  ಸೇರಿಸುವ ಬಗೆೆ . 

--- 

 ಶಿರ ೀ ಬ್ರ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ (ವಿಧಾನ ಸ್ಭೆಯಾಂದ ಚುರ್ನಯತ್ರಾದವರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಮಾತನಾಡಲ್ಲ ಅವಕಶ ನಿೀಡಿದಿ್ ಕೆಕ  ಧನಾ ವಾದ್ಗಳು.  ತ್ತಳು-ಕಡವ 

ಭಾಷ್ಟಗಳನೆಾಡುವ ಜನ ಸಮುದಾಯ ರಾಜಾ ದ್ ಜನಸಂಸಕ ೃತಿಯ ಪರ ಮುಖ್ ಭಾಗ, ಈ 

ಭಾಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸ್ವವಿರಾರು ವಷಮಗಳ ಚ್ರಿತ್ರ  ಇದ್. ಸ್ವಹಿತಿಕವಾಗಿ, ಸ್ವೆಂಸಕ ೃತಿಕವಾಗಿ ಇವು 

ಅತಾ ೆಂತ ಶ್ರ ೀಮಂತ ಭಾಷ್ಟಗಳು, ಅದಿ್ ರಿೆಂದ್ಲೇ ತಲ್ಲತಲ್ಲಮಾರುಗಳಿೆಂದ್ ಉಳಿದು, ಬ್ಳೆದು 

ಬಂದ್ಧವ. ಹಿೀಗಿದಿ್ರೂ ಭಾರತದ್ ಸಂವಿಧಾನದ್ 8ನೇ ಪರಿರ್ಚಚ ೀದ್ಕೆಕ  ಸೇರುವ ಮೂಲಕ ಈ 

ಭಾಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸರಕರದ್ ಅಧಿಕೃತ ಮಾನಾ ತ್ ದರಕಬೇಕಗಿದ್. ಇದ್ಕಕ ಗಿ ದ್ಶಕಗಳಿೆಂದ್ 

ನಾಡಿನ ಗಣಾ ರು, ಸಂಘ್-ಸಂಸಿೆ ಗಳು, ಸ್ವಹಿತಿಗಳು, ಚಿೆಂತಕರು, ಜನಪರ ತಿನಿಧಿಗಳು ಒತಾು ಸೆ 

ಹೇರುತು ಲೇ ಇದಿಾರೆ. ತ್ತಳು-ಕಡವ ಸೇರಿದಂತ್ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಮಾನಾ ತ್ಗೆ ಒಳಪಡಬೇಕದ್ 

ಭಾಷ್ಟಗಳನೆು  ಪಟಿಟ  ಮಾಡಿ, ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಕಮರ ತಟಸಿವಾಗಿದ್. ಭಾಷ್ಟಯ ಮಾನಾ ತ್ ಎೆಂದ್ರೆ, 

ಅದ್ನೆು  ಮಾತನಾಡುವ ಸಮುದಾಯಕೆಕ  ದರೆಯುವ ಸಿ್ವನಮಾನ ಕೂಡ ಈ 

ಕರಣದ್ಧೆಂದಾಗಿ ತ್ತಳು-ಕಡವ ಭಾಷ್ಟಗಳು ಅಳಿವು ಉಳಿವಿನ ಪರ ಶೆೆಯಾಗಿ ಕೂಡ ಇದು 

ಮುನೆ ಲ್ಲಗೆ ಬಂದ್ಧದ್. 

ಕನೆ ಡ ರಾಜಾ  ಭಾಷ್ಟಯಾಗಿದಿು , ಕಡವ ಮತ್ತು  ತ್ತಳು ಭಾಷ್ಟಗಳು ಸಿ ಳಿೀಯ ಜನರು 

ಮಾತನಾಡುವ ಪರ ಮುಖ್ ಎರಡು ಭಾಷ್ಟಗಳಾಗಿವ. ತ್ತಳು-ಕಡವ ಭಾಷ್ಟಗಳು ಅಲಪ ಸಂಖಾಾ ತ 
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ಭಾಷ್ಟಗಳಾಗಿದಿು , ಮೂರು ಸ್ವವಿರ ವಷಮಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದಿ್ರೂ ಕೇೆಂದ್ರ  ಮತ್ತು  ರಾಜಾ  

ಸಕಮರಗಳೆರಡರ ಅವಕೃಪ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಈ ಭಾಷ್ಟಗಳನೆು  ಸಂವಿಧಾನದ್ ಅನುರ್ಚಚ ೀದ್ 29 

ಮತ್ತು  30ರ ಪರ ಕರ ಸಂವಿಧಾನದ್ 8ನೇ ಪರಿರಿ್ಚ ೀದ್ಕೆಕ  ಸೇರಿಸಿ, ಸೂಕು  ಸಿ್ವನಮಾನ 

ನಿೀಡಬೇಕೆನೆು ವ ವಿಷಯದ್ ಬಗೆೆ  ಶೂನಾ ವೇಳೆಯಲೆ  ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳನೆು  

ಒತಾು ಯಿಸುತ್ು ೀನೆ. 

ಶಿರ ೀ ವಿ.ಸುನಿೀಲ  ಕುಮಾರ  (ಇಾಂಧನ, ಕನು ಡ ಮತ್ತು  ಸಂಸ್ಕ ೃತಿ ಇಲಾಖೆ 

ಸ್ಚಿವರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ತ್ತಳು ಮತ್ತು  ಕಡವ ಭಾಷ್ಟಯನೆು  ರಾಜಾ  

ಭಾಷ್ಟಯನೆಾ ಗಿ 8ನೇ ಪರಿರ್ಚಚ ೀದ್ಕೆಕ  ಸೇರಿಸಬೇಕು ಎನೆುವಂತಹ ಬೇಡಿಕೆಯನೆು  ಈ 

ಹಿೆಂದ್ಧನಿೆಂದ್ ಬಹಳ ದಡಡ  ಪರ ಮಾಣದ್ ಒತು ಡವನೆು  ಹಾಕುತಿು ದಿಾರೆ. ನಾನು ಈ 

ಇಲಾಖೆಯ ಜವಾಬಿಾರಿಯನೆು  ತ್ಗೆದುಕೆಂಡ ನಂತರ, ಇದ್ಕೆಕ  ಕನೂನು ಚೌಕಟಿಟ ನಲೆ  

ಏನೇನು ಮಾಗೀಮಪಾಯಗಳನೆು  ಮಾಡಬಹುದು ಎನೆು ವುದ್ನೆು  ಕುರಿತಂತ್, ಇಲಾಖೆಯ 

ಅಧಿಕರಿಗಳ ಜೊತ್ ಈಗಾಗಲೇ ಒೆಂದು ಸಭೆಯನೆು  ನಡೆಸಿದಿ್ ೀನೆ.  ಸದ್ರಿ ಅಧಿವೇಶನ 

ಮುಗಿದ್ ನಂತರ ಇದ್ಕ್ಕಕ ರುವಂತಹ ಉಪಕರ ಮಗಳನೆು  ಕೈಗೆಂಡು, ರಾಜಾ  ಸಕಮರದ್ಧೆಂದ್ 

ಏನು ನಿಧಾಮರವನೆು  ತ್ಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕಗುತು ದ್ ಮತ್ತು  ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಕಮರಕೂಕ  ಕೂಡ ಈ 

ನಿಟಿಟ ನಲೆ  ಯಾವ ರಿೀತಿಯ ಮನವಿಯನೆು  ಸಲೆಸಬೇಕು ಎನೆು ವುದ್ನೆು  ನೀಡಿಕೆಂಡು, 

ನಾನು ನವದ್ಹಲಗೆ ಭೇಟಿ ನಿೀಡುತ್ು ೀನೆ. ತ್ತಳು ಮತ್ತು  ಕಡವ ಈ ಎರಡೂ ಭಾಷ್ಟಗಳನೆು  

ಕುರಿತಂತ್ ಜನರ ಮನಸಿಿ ನಲೆ  ಏನಿದ್ ಆ ಕರ ಮಗಳನೆು  ಕೈಗಳುಳ ವುದ್ಕೆಕ  ಬೇಕದಂತಹ 

ಸಿದಿ್ ತ್ಗಳನೆು  ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿಕಳುಳ ತಿು ದಿ್ ೀವ.  ಇದ್ನೆು  ಅತಿೀ ಶ್ೀಘ್ರ ದ್ಲೆ್ಲ ೀ ಮಾಡುತ್ು ೀವ. 

 

ಈ) ವಿಷಯ:- ಕನಾಮಟಕ ಲೀಕಸೇವಾ ಆಯೀಗದ್ ವತಿಯಿೆಂದ್ 

ಉದಾ ೀಗ ಮತ್ತು  ತರಬೇತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕ್ಕರಿಯ ತರಬೇತಿ 

ಅಧಿಕರಿ ಹುದಿ್ ಗೆ ಆಯ್ದಕ  ಪಟಿಟ ಯನೆು  ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಬಗೆೆ . 

--- 

ಶಿರ ೀ ಮರಿತಿಬಿೆ ೀಗೌಡ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೀತ್ರ ):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಕನಾಮಟಕ 

ಲೀಕಸೇವಾ ಆಯೀಗದ್ ವತಿಯಿೆಂದ್ ಉದಾ ೀಗ ಮತ್ತು  ತರಬೇತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕ್ಕರಿಯ 

ತರಬೇತಿ ಅಧಿಕರಿ (ಜೆ.ಟಿ.ಒ) 1,520  ಹುದಿ್ ಗಳಿಗೆ ದ್ಧನಾೆಂಕ 19-02-2018ರಲೆ  ಅಜಿಮ 

ಆಹಾಾ ನಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಡಿಸೆೆಂಬರ್್, 2018ರಲೆ  ಲಖಿತ ಪರಿೀಕೆಷ  ನಡೆಸಲಾಗಿರುತು ದ್. ಅಕಟ ೀಬರ್್, 



«¥À/22.09.2021/85 

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

2019ರಲೆ  ಆಯ್ದಕ ಪಟಿಟ  ತಯಾರಿಸಿ, 1:3ರ ಅನುಪಾತದ್ಲೆ  ದಾಖ್ಲಾತಿಗಳ ಪರಿಶ್ೀಲನೆ 

ನಡೆಸಲಾಗಿರುತು ದ್. ಆದ್ರೆ, ನಾಲ್ಲಕ  ವಷಮವಾದ್ರೂ ತಾತಾಕ ಲಕ ಆಯ್ದಕ  ಪಟಿಟ ಯನೆು  

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವುದ್ಧಲೆ . ಇದ್ರಿೆಂದಾಗಿ ಉದಾ ೀಗದ್ ನಿರಿೀಕೆಷ ಯಲೆರುವ ಅರ್ಾ ರ್ಥಮಗಳು 

ಕಂಗಾಲಾಗಿದಿಾರೆ. ಈ ವಿಳಂಬದ್ಧೆಂದಾಗಿ 2014-15ನೇ ಸ್ವಲನಲೆ  ಪಾರ ರಂರ್ವಾದ್ 100 

ಸಕಮರಿ ಐ.ಟಿ.ಐ.ಗಳಲೆ  ಕಯಮನಿವಮಹಿಸಲ್ಲ ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಗಳೇ ಇಲೆದಂತಾಗಿದ್. 2021-22ನೇ 

ಸ್ವಲನ ಆಯವಾ ಯದ್ಲೆ  150 ಸಕಮರಿ ಕೈಗಾರಿಕ ತರಬೇತಿ ಕೇೆಂದ್ರ ಗಳಿಗೆ ಟ್ಟಟ್ಟ 

ಟ್ಟಕೆ ಲಜಿೀಸ್ ಲಮಿಟ್ಟಡ್ ಮತ್ತು  ಸಕಮರದ್ ಸಹಭಾಗಿತಾ ದ್ಲೆ  ಕೌಶಲಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಗಾಗಿ 

4,636 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನೆು  ಮಿೀಸಲರಿಸಿದಿಾರೆ. ಇದ್ರಲೆ  ಟ್ಟಟ್ಟ ಟ್ಟಕೆ ಲಜಿೀಸ್ 

ಲಮಿಟ್ಟಡ್ ಶೇಕಡಾ 88 ರಷ್ಟಟ  ಅೆಂದ್ರೆ, 4,080 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನೆು  ಮತ್ತು  

ಸಕಮರವು ಶೇಕಡಾ 12 ರಷ್ಟಟ  ಅೆಂದ್ರೆ, 657 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನೆು  ಐ.ಟಿ.ಐ.ಗಳಿಗೆ 

ಮಿೀಸಲರಿಸಿದ್. ಕನಾಮಟಕದ್ಲೆ  ಒಟ್ಟಟ  196 ಸಕಮರಿ ಐ.ಟಿ.ಐ. ಸಂಸಿೆ ಗಳಿದು, ಈ 

ಸಂಸಿೆ ಗಳಲೆ  ಕೌಶಲಾ ವನೆು  ಹೆಚಿಚ ಸಲ್ಲ ಮುಖ್ಾ ವಾಗಿ ಜೆ.ಟಿ.ಒ ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಗಳ ಕರತ್ ತ್ತೆಂಬಾ 

ಇರುವುದ್ರರಿೆಂದ್, ಐ.ಟಿ.ಐ. ಸಂಸಿೆ ಗಳು ಉತು ಮ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಪರ ಗತಿಯನೆು  ಸ್ವಧಿಸಲ್ಲ 

ಹೇಗೆ ಸ್ವಧಾ ? ಆದ್ಕರಣ, ಕೂಡಲೇ ಆಯ್ದಕ ಪಟಿಟ ಗೆ ಅನುಮೊೀದ್ನೆ ನಿೀಡಿ, ನೇಮಕತಿ ಆದೇಶ 

ನಿೀಡುವ ಮೂಲಕ ವಿದಾಾ ರ್ಥಮಗಳಿಗೆ ಗುಣಾತಾ ಕವಾದಂತಹ ತರಬೇತಿ ನಿೀಡಲ್ಲ ಅವಕಶ 

ಮಾಡಿಕಡಬೇಕೆೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಮಾನಾ  ಉನೆ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಐ.ಟಿ. ಮತ್ತು  ಬಿ.ಟಿ ವಿಜಾಾ ನ 

ಮತ್ತು  ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ಕೌಶಲಾಾ ಭಿವೃದಿ್ಧ  ಸಚಿವರನೆು  ತಮಾ  ಮೂಲಕ 

ಒತಾು ಯಪಡಿಸುತ್ು ೀನೆ. 

ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ (ಸ್ಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರು ಶೂನಾ  ವೇಳೆಯಲೆ  ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದ್ ಪರ ಶೆೆ ಗೆ 

ಮಾನಾ  ಉನೆ ತ  ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿೆಂದ್ ಉತು ರವನೆು  ಕಡಿಸುತ್ು ೀನೆ. 

 

ಉ) ವಿಷಯ:- ನಿಯಮಾನುಸ್ವರ ವಿದಾಾ ಹಮತ್ಗೆ ತಕಕ ೆಂತ್ ಅನುಕಂಪದ್ 

ಆಧಾರದ್ ಮೇಲ್ಲ ನೇಮಕತಿ ಬಗೆೆ . 

--- 

ಶಿರ ೀ ಕೆ.ಟ.ಶಿರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ (ಪದವಿೀಧರರ ಕೆಷ ೀತ್ರ ):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, 

ಅವಕಶಕಕ ಗಿ ಧನಾ ವಾದ್ಗಳು. ಕೀವಿಡ-19ರ ಸ್ವೆಂಕರ ಮಿಕ ಖಾಯಿಲ್ಲ ಪರ ಯುಕು  
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ದೇಶದ್ಾ ೆಂತ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಘೀಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ ಕರಣ 2019-20ನೇ ಸ್ವಲನಲೆ  

ಪದ್ವಿಪೂವಮ (ಪಿ.ಯು.ಸಿ.) ಪರಿೀಕಷ  ಫಲತಾೆಂಶ ಪರ ಕಟಣೆಯಲೆ  ವಿಳಂಬವಾಗಿದಿು , 

ಸಕಮರಿ ನೌಕರನು ಸೇವಯಲೆರುವಾಗಲೇ ಮೃತಪಟಿಟ ದಿು , 1996ರ ನಿಯಮಗಳನಾ ಯ 

ಆತನ ಅವಲಂಬಿತರಲೆ  ಒಬಬ ರು ನಿಗದ್ಧತ ಕಲಾವಧಿಯಲೆ  ಅಜಿಮ ಸಲೆಸಿದ್ ಪಕ್ಷದ್ಲೆ  

ಹಾಗೂ ಅೆಂತಹ ಅವಲಂಬಿತ ವಾ ಕ್ಕು ಯ ಪದ್ವಿಪೂವಮ (ಪಿ.ಯು.ಸಿ.) ಪರಿೀಕಷ  ಫಲತಾೆಂಶ 

ಪರ ಕಟಣೆಯು 2019-20ನೇ ಸ್ವಲನ ಕರಣಾೆಂತರದ್ಧೆಂದ್ ವಿಳಂಬವಾಗಿದಿ್ ಲೆ  ಅೆಂತಹ 

ಪರ ಕರಣಗಳನೆು  ವಿಶೇಷ ಪರ ಕರಣಗಳೆೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, 2019-20ನೇ ಸ್ವಲನಲೆ  ವಿಳಂಬವಾಗಿ 

ಪರ ಕಟಗೆಂಡ ಪದ್ವಿಪೂವಮ (ಪಿ.ಯು.ಸಿ.) ಪರಿೀಕಷ  ಫಲತಾೆಂಶವನೆು  ಗಣನೆಗೆ 

ತ್ಗೆದುಕೆಂಡು ಅನುಕಂಪದ್ ಆಧಾರದ್ ಮೇಲ್ಲ ನೇಮಕತಿ ಮಾಡುವಂತ್ ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ ಮತ್ತು  

ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ಸುತು ೀಲ್ಲ ಸಂಖೆಾ :ಸಿಆಸುಇ:76:ಸೇನಿಬಿ:2020, 

ದ್ಧನಾೆಂಕ:17.09.2021ರಲೆ  ಆದೇಶ್ಸಲಾಗಿರುವುದು ಸ್ವಾ ಗತಾಹಮ. ಆದ್ರೆ, ಅದೇ ರಿೀತಿ 

ಕೀವಿಡ-19ರ ಹಿನೆೆ ಲ್ಲಯಲೆ  ಪರಿೀಕೆಷ  ಹಾಗೂ ಫಲತಾೆಂಶ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದು 

ಡಿಪೆೊೀಮ, ಐ.ಟಿ.ಐ., ಇೆಂಜಿನಿಯರಿೆಂಗ್ ಹಾಗೂ ಪದ್ವಿ ಇನೆಿ ನೆ ತರೆ ತತಿಮಾನ 

ಪರಿೀಕೆಷ ಯಲೆ  ತೇಗಮಡೆ ಹೆಂದ್ಧರುವವರನೆು  ಈ ಮೇಲಕ ೆಂಡ ಆದೇಶದ್ಲೆ  

ಸೇರಿಸಲಾಗಿರುವುದ್ಧಲೆ . ಇದ್ರಿೆಂದಾಗಿ ಅನುಕಂಪದ್ ಆಧಾರದ್ ಮೇಲ್ಲ ನೇಮಕತಿ 

ಹೆಂದ್ಲ್ಲ ನಿಯಮಾನುಸ್ವರ ಅಹಮತ್ ಹೆಂದ್ಧರುವವರು ವಂಚಿತರಾಗಿ ಸ್ವಮಾಜಿಕ 

ನಾಾ ಯ ಪಾಲಸಲಾಗಿರುವುದ್ಧಲೆ . ಆದ್ಕರಣ, ಡಿಪೆೊೀಮ, ಐ.ಟಿ.ಐ., ಇೆಂಜಿನಿಯರಿೆಂಗ್ 

ಹಾಗೂ ಪದ್ವಿ ಇನೆಿ ತರ ತತಿಮಾನ ಪರಿೀಕೆಷ ಗಳಲೆ  ತೇಗಮಡೆ ಹೆಂದ್ಧರುವ ಪರ ಕರಣಗಳನೆು  

ಸಹ ವಿಶೇಷ ಪರ ಕರಣಗಳೆೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿಯಮಾನುಸ್ವರ ಅವರ ವಿದಾಾ ಹಮತ್ಗೆ ತಕಕ ೆಂತ್ 

ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ ಗೂರ ಪ-ಸಿ ಹುದಿ್ ಗಳಾದ್ ದ್ಧಾ ತಿೀಯ ದ್ಜೆಮ/ಪರ ಥಮ ದ್ಜೆಮ 

ಸಹಾಯಕರ/ಕ್ಕರಿಯ ಸಹಾಯಕರ/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರ ಹುದಿ್ ಗಳಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ್ 

ಆಧಾರದ್ ಮೇಲ್ಲ ನೇಮಕತಿ ಮಾಡಿಕಳುಳ ವಂತ್ ಆದೇಶ್ಸಬೇಕೆೆಂದು ಮಾನಾ  

ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳನೆು  ಒತಾು ಯಿಸುತ್ು ೀನೆ. 

ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ (ಸ್ಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಕೆ.ಟಿ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರು ಶೂನಾ  ವೇಳೆಯಲೆ  ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದ್ ಪರ ಶೆೆ ಗೆ 

ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳಿದ್ ಉತು ರವನೆು  ಕಡಿಸುತ್ು ೀನೆ. 
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ಊ) ವಿಷಯ:- ಅರಣಾ  ಪರ ದೇಶದ್ಧೆಂದ್ ಒಕಕ ಲ್ಲಬಿಬ ಸಿದ್ ಬುಡಕಟ್ಟಟ  

ಜನಾೆಂಗದ್ವರಿಗೆ ಪೂಣಮ ಪರ ಮಾಣ ಪರಿಹಾರ ನಿೀಡದೇ 

ಇರುವ ಬಗೆೆ . 

--- 

ಶಿರ ೀ ಶಾಾಂತ್ರಾಮ ಬುಡು  ಸಿದಿಾ  (ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ ಹೊಾಂದಿದವರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಅವಕಶಕಕ ಗಿ ಧನಾ ವಾದ್ಗಳು. ಅರಣಾ  ಇಲಾಖೆಯ ಅರಣಾ  ಸಂರಕ್ಷಣಾ 

ಕಯಿ್ದ , ವನಾ ಜಿೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಯಿ್ದ , ರಾರ್ಷಟ ರೀಯ ಉದಾಾ ನವನ ನಿಮಾಮಣ ಮುೆಂತಾದ್ 

ಯೀಜನೆಗಳನೆು  ಅನುಷ್ಠಾ ನಗಳಿಸುವಾಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆ್ಲಯ ಹುಣಸೂರು 

ತಾಲೆ್ಲಕ್ಕನ 1,101 ಜನ, ಎಚ.ಡಿ.ಕೀಟ್ಟ ತಾಲೆ್ಲಕ್ಕನ 1,801 ಜನ, ಕಡಗು ಜಿಲೆ್ಲಯ 

ವಿರಾಜಪೇಟ್ಟ ತಾಲೆ್ಲಕ್ಕನ 511 ಜನ ಸೇರಿದಂತ್ ಅನೇಕ ಬುಡಕಟ್ಟಟ  ಕುಟ್ಟೆಂಬಗಳನೆು , 

ಶೆಟಟ ಳಿಳ  ಪುನವಮಸತಿ ಕೇೆಂದ್ರ , ಹೆಬಾಬ ಳ ಪುನವಮಸತಿ ಕೇೆಂದ್ರ , ಮಾಸಿು ಗುಡಿ ಪುನವಮಸತಿ 

ಕೇೆಂದ್ರ ,, ಸಳೆಳ ಪುರದ್ ಬಸವನಗಿರಿ-ಎ, ಬಸವನಗಿರಿ-ಬಿ ಪುನವಮಸತಿ ಕೇೆಂದ್ರ ಗಳಿಗೆ 

ಸಿಳಾೆಂತರಿಸಲಾಗಿದ್, 1972 ರಿೆಂದ್ ಪಾರ ರಂಭಿಸಿ 2018 ರವರೆಗೆ ನಡೆದ್ ಈ ಪರ ಕ್ಕರ ಯ್ದಗಳಲೆ  

ಸಿಳಾೆಂತರಗೆಂಡವರಿಗೆ ಪೂಣಮ ಪರ ಮಾಣದ್ ಪರಿಹಾರ ಒದ್ಗಿಸದೇ ಇರುವ ವಿಷಯವನೆು  

ಶೂನಾ ವೇಳೆಯಲೆ  ಸಕಮರದ್ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲ್ಲ ಬಯಸುತ್ು ೀನೆ. 

ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ (ಸ್ಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಶೆಂತರಾಮ ಬುಡೆ  ಸಿದಿ್ಧ ರವರು ಶೂನಾ  ವೇಳೆಯಲೆ  

ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದ್ ಪರ ಶೆೆ ಗೆ ಮಾನಾ   ಅರಣಾ  ಮತ್ತು  ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು      

ಮಂತಿರ ಗಳಿದ್ ಉತು ರವನೆು  ಕಡಿಸುತ್ು ೀನೆ. 

 

ಋ) ವಿಷಯ:- ಕೀಲಾರ ಜಿಲೆ್ಲಯ ಮಕಕ ಳಲೆ  ವೈರಾಣು ಜಾ ರ 

ಕಣಿಸಿಕೆಂಡಿರುವ ಬಗೆೆ . 

--- 

ಶಿರ ೀ ಗೀವಿಾಂದರಾಜು (ವಿಧಾನಸ್ಭೆಯಾಂದ ಚುರ್ನಯತ್ರಾದವರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಅವಕಶಕಕ ಗಿ ವಂದ್ನೆಗಳು. ಕೀಲಾರ ಜಿಲೆ್ಲಯಲೆ  ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ ಮಕಕ ಳಲೆ  

“ವೈರಾಣು ಜಾ ರ”್ ಕಣಿಸಿಕೆಂಡಿದಿು , ಆಗಸಟ ್ ತಿೆಂಗಳಿನಲೆ  284 ಮಕಕ ಳು ಅನಾರೀಗಾ ದ್ 

ಕರಣ ಎಸ.ಎನ.ಆರ್್.,  ಜಿಲೆಾಸಪ ತ್ರ ಗೆ ದಾಖ್ಲಾಗಿದಿ್ರು. ಅದೇ ರಿೀತಿ ಸೆಪ್ಟ ೆಂಬರ್್ 
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ತಿೆಂಗಳಿನಲೆ  17 ದ್ಧನಗಳಲೆ  ಸುಮಾರು 231ಕೂಕ  ಅಧಿಕ ಮಕಕ ಳು ಜಿಲೆ್ಲಯ ವಿವಿಧ 

ಆಸಪ ತ್ರ ಗಳಿಗೆ ದಾಖ್ಲಾಗಿರುತಾು ರೆ. ಇದ್ರಲೆ  ಬಹುತೇಕ ಮಕಕ ಳು ಕಡುಬಡತನದ್ ಕುಟ್ಟೆಂಬಕೆಕ  

ಸೇರಿದ್ವರಾಗಿದಿು , ಇವರುಗಳು ಸಕಮರಿ ಆಸಪ ತ್ರ ಗಳನೆೆ ೀ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತಾು ರೆ. ಆದ್ರೆ, 

ಕೀಲಾರ ನಗರ ಭಾಗದ್ಲೆರುವ ಈ ಆಸಪ ತ್ರ ಯಲೆ  ಮಕಕ ಳನೆು  ದಾಖ್ಲ್ಲ ಮಾಡಿಕಳಳ ಲ್ಲ 

ಬ್ಡ್ ಮತ್ತು  ಕಠಡಿಗಳ ಕರತ್ ಇರುವ ಹಿನೆೆ ಲ್ಲಯಲೆ , ಬಹುತೇಕ ಎಲೆಾ  ಮಕಕ ಳನೆು  

ಹರ ರೀಗಿಯಾಗಿ ಚಿಕ್ಕತಿ್  ನಿೀಡಿ, ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತಿು ದ್. ಸುಮಾರು 16 ಎಕರೆ 

ಪರ ದೇಶವನೆು  ಹೆಂದ್ಧರುವ ಎಸ.ಎನ.ಆರ್., ಆಸಪ ತ್ರ ಯನೆು  1937ರಲೆ  ಅೆಂದ್ಧನ 

ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಕೃಷಣ ರಾಜ ಒಡೆಯರ್್ರವರ ಅಮೃತ ಹಸು ದ್ಧೆಂದ್ 

ಪಾರ ರಂರ್ಗೆಂಡಿರುತು ದ್. ಆದ್ರೆ, 1937ರಲೆ  ಪಾರ ರಂರ್ಗೆಂಡಾಗ ಇಲೆನ ಜನಸಂಖೆಾ  ಬಹಳ 

ವಿರಳವಿತ್ತು . ಆದ್ರೆ, ಜಿಲೆ್ಲಯಲೆ  ಇೆಂದ್ಧನ ಜನಸಂಖೆಾ  18 ಲಕ್ಷಕೂಕ  ಮಿೀರಿರುತು ದ್. ಮಕಕ ಳಿಗೆ 

ಬರುವಂತ್ ವಿವಿಧ ಕಯಿಲ್ಲಗಳೆಂದ್ಧಗೆ, ಪರ ತಿನಿತಾ  ಹೆರಿಗೆಗಾಗಿ ಬರುವ ಗಭಿೀಮಣಿ ಹೆೆಂಗಸರ 

ಗೀಳು ನೀಡಲ್ಲ ಸ್ವಧಾ ವಿಲೆದಂತಹ ಪರಿಸಿಿ ತಿ ಇದ್. ಹೆರಿಗೆಯಾದ್ ಒೆಂದೇ ದ್ಧನದ್ಲೆ  

ಗಭಿೀಮಣಿ ಹೆೆಂಗಸರನೆು  ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುತಿು ರುವ ದೃಶಾ ವನೆು  ಪರ ತಿನಿತಾ  

ನೀಡಬಹುದಾಗಿರುತು ದ್. 

ಇದ್ಕೆಕ ಲೆಾ  ಕರಣ ಸಿಳಾವಕಶದ್ ಕರತ್ ಇದ್. ಈ ಹಿನೆೆ ಲ್ಲಯಲೆ  ಸಕಮರ ಈ 

ಕೂಡಲೇ ಗಮನಿಸಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೆಂದು ಯೀಜನೆ ಅಡಿಯಲೆ , ಪರ ಸುು ತ ಇರುವ ಕಟಟ ಡದ್ 

ಮೇಲ್ಲ ನೂತನ ವಾಡ್ಮಗಳನೆು  ಕಟಿಟ ದ್ಲೆ , ಮಕಕ ಳ ವಾಡ್ಮಗಳ ಸಮಸೆಾ  ಬಗೆಹರಿಯುತು ದ್. 

ಈ ವಿಷಯವು ಸ್ವವಮಜನಿಕ ಮಹತಾ  ಇರುವ ಹಿನೆೆ ಲ್ಲಯಲೆ , ಶೂನಾ  ವೇಳೆಯಲೆ  

ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಲ್ಲ ಅನುಮತಿ ನಿೀಡಿದಿ್ ಕೆಕ  ತಮಗೆ ವಂದ್ಧಸುತ್ು ೀನೆ. 

ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ (ಸ್ಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, 

ಮಾನಾ  ಗೀವಿೆಂದ್ರಾಜುರವರು ತ್ತೆಂಬಾ ಗಂಭಿೀರವಾದಂತಹ ವಿಚಾರವನೆು  ಉಲೆ್ಲೀಖ್ 

ಮಾಡಿದಿು , ಮಾನಾ  ಆರೀಗಾ  ಸಚಿವರು ಕೆಳಮನೆಯಲೆ  ಇರುವುದಾಗಿ ಚಿೀಟಿ 

ಕಳುಹಿಸಿದಿಾರೆ. ಆ ವಿಚಾರಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತ್ ಕರ ಮಕೈಗೆಂಡು ಆದ್ಷ್ಟಟ  ಬೇಗ 

ಉತು ರವನೆು  ಒದ್ಗಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನೆು  ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ.  

(ಮಾಂದು… 
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(884) 22.09.2021 01.10 LL-RN 

(ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

 

ಎ) ವಿಷಯ:- ಬ್ರಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ ಯ ಇಾಂಡಿ ತಾಲ್ಲಲ ಕಿನಲ್ಲಲ  ಸ್ಮಗರ  

ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಗಳ್ ಅನುಷ್ಠಾ ನಕೆಕ  ಧರಣಿ 

ನಡೆಸುತಿು ರುವ ಬಗೆೆ   

- - - 

ಶಿರ ೀ ಕೆ.ಎ. ತಿಪ್ಪ ೀಸ್ತಾ ಮ(ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ ಹೊಾಂದಿದವರು):- ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲೆ್ಲಯ 

ಇೆಂಡಿ ತಾಲೆ್ಲಕ್ಕನ ಜಾತಾಾ ತಿೀತ ಜನತಾದ್ಳ ಪಕ್ಷದ್ ಮುಖಂಡರು, ಕಯಮಕತಮರು ಹಾಗೂ 

ರೈತ ಬಂಧುಗಳು ಕಳೆದ್ 22 ದ್ಧನಗಳಿೆಂದ್ “ಸಮಗರ  ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾ ನಕೆಕ  

ಆಗರ ಹಿಸಿ”್ ಧರಣಿಯನೆು  ನಡೆಸುತಿು ದಿಾರೆ. ಅವರ ಮುಖ್ಾ  ಬೇಡಿಕೆಗಳಾದ್, ಆಲಮಟಿಟ  

ಅಣೆಕಟಿಟ ನ ನಿೀರಿನ ಮಟಟ  519 ರಿೆಂದ್ 524 ಮಿೀಟರ್್ಗೆ ಏರಿಸಬೇಕು. ಗುತಿು  ಬಸವಣಣ  ಏತ 

ನಿೀರಾವರಿ ಕಲ್ಲವ 97ನೇ ಕ್ಕ.ಮಿೀ. ದ್ಧೆಂದ್ 197 ಕ್ಕ.ಮಿೀ.ವರೆಗೆ ಕಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ್ಧದಿು , 

ಕೂಡಲೇ ನಿೀರು ಹರಿಸಬೇಕು; ಇೆಂಡಿ ತಾಲೆ್ಲಕ್ಕನ ಗಾರ ಮಿೀಣ ಭಾಗದ್ ಬಹು ಹಳಿಳ ಗಳಿಗೆ 

ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ ಯೀಜನೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿೀರು ಬಿಡಬೇಕು; ಮುಳವಾಡ ಏತ 

ನಿೀರಾವರಿ ಕೂಡಲೇ ಜಾರಿಯಾಗಬೇಕು. ಚಿಮಾ ಲಗಿ ಏತ ನಿೀರಾವರಿ ಕೂಡಲೇ 

ಜಾರಿಯಾಗಬೇಕು- ಹಿೀಗೆ ಒಟ್ಟಟ  15 ಬೇಡಿಕೆಗಳನೆು  ಮುೆಂದ್ಧಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು ಧರಣಿಯನೆು  

ನಡೆಸುತಾು  ಬಂದ್ಧದಿಾರೆ.  

ರೈತರು ದ್ಧನಾೆಂಕ:20.09.2021ರಂದು ಸೀಮವಾರ ರಾರ್ಷಟ ರೀಯ ಹೆದಿಾರಿ 13 ರಲೆ  100 

ಕೂಕ  ಹೆಚಿಚ ನ ಸಂಖೆಾ ಯಲೆ  ಎತಿು ನ ಗಾಡಿ ಮತ್ತು  ಟ್ಟರ ಕಟ ರ್್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮ್ಮರವಣಿಗೆ 

ನಡೆಸಿರುವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಸಕಮರದ್ ಗಮನವನೆು  ಸೆಳೆಯಲ್ಲ ಪರ ಯತೆಿ ಸಿದಿಾರೆ. ಆದ್ರೆ, 

ದುರದೃಷಟ ವಶತ್ ಸಕಮರದ್ ಯಾವ ಸಚಿವರಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಪಟಟ  

ಅಧಿಕರಿಗಳಾಗಲೀ ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗೆೆ  ಸಿ ಳಕೆಕ  ಭೇಟಿ ನಿೀಡಿ ಅಹವಾಲ್ಲ ಕೇಳಿರುವುದ್ಧಲೆ . 

ನಮಾ  ಗೀಳನೆು  ಯಾರೂ ಕೇಳುತಿು ಲೆವೆಂದು ಅಲೆನ ರೈತರ ಅಳಲಾಗಿದ್. ಈಗಲಾದ್ರೂ 

ಸಕಮರ ಇೆಂಡಿ ತಾಲೆ್ಲಕ್ಕನ ರೈತರ ಅಹವಾಲನೆು  ಆಲಸಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಇಲಾಖಾ 

ಸಚಿವರಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಜಿಲೆಾ  ಉಸುು ವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಲೀ ಸಿ ಳಕೆಕ  ಭೇಟಿ ನಿೀಡಿ ಧರಣಿ 

ನಡೆಸುತಿು ರುವ ರೈತರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ಕುೆಂದು ಕರತ್ಗಳನೆು  ಆಲಸಿರುವುದ್ಧಲೆ  ಮತ್ತು  

ಅವರು ತಯಾರಿಸಿರುವ ಮನವಿಯನೆು  ಸಿಾ ೀಕರಿಸಿರುವುದ್ಧಲೆ . ಅಲೆದೇ, ಧರಣಿ ನಡೆಸುತಿು ರುವ 
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ದೇಶಕೆಕ  ಅನೆ  ನಿೀಡುವ ರೈತರ ಮೇಲ್ಲ ಸಿ ಳಿೀಯ ಪೊಲೀಸರು ಎಫ್.ಐ.ಆರ್್. ದಾಖ್ಲಸಿ ಕೇಸ್ 

ಹಾಕ್ಕರುತಾು ರೆ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಕಮರ ರೈತರ ವಿರುದಿ್  ದಾಖ್ಲಸಿರುವ ಕೇಸನೆು  ವಾಪಸಿು  

ಪಡೆಯುವ ಕರ ಮವನೆು  ತ್ಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕು ಹಾಗೂ ಇಲಾಖಾ ಸಚಿವರು ಅಥವಾ ಜಿಲೆಾ  

ಉಸುು ವಾರಿ ಸಚಿವರು ಸಿ ಳಕೆಕ  ಭೇಟಿ ನಿೀಡಿ ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನೆು  ಪರಿಶ್ೀಲಸಿ ಸೂಕು  

ಕರ ಮಗಳನೆು  ತ್ಗೆದುಕಳುಳ ವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಲೆನ ರೈತರಿಗೆ ನೆಮಾ ದ್ಧ ಉೆಂಟ್ಟ ಮಾಡುವರೇ 

ಎೆಂಬುದ್ರ ಬಗೆೆ  “ಶೂನಾ ವೇಳೆ”ಯಲೆ  ಈ ಮಹತು ರ ವಿಷಯವನೆು  ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.  

ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ(ಸ್ಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಎ. ತಿಪ್ಪ ೀಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ಶೂನಾ ವೇಳೆಯಲೆ  ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದಂತಹ 

ವಿಷಯಕೆಕ , ಮಾನಾ  ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು  ಮಧಾ ಮ ನಿೀರಾವರಿ ಸಚಿವರಿೆಂದ್ ಉತು ರ 

ಒದ್ಗಿಸಲಾಗುವುದು.  

ಏ) ವಿಷಯ:- ಹೊಸ್ ಕೆಷ ೀತ್ರ  ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ್ ಕಛೇರಿಗೆ ಹಾಲ್ಲ 

ಇರುವ ಭೀದಕತ್ರ ಸಿಬಿ ಾಂದಿಗಳ್ನುು  ಹುದ್ದಾ  

ಸ್ಮೇತ್ ಸ್ಥ ಳ್ಳಾಂತ್ರ ಪರ ಕಿರ ಯ್ಕಯ ಕುರಿತ್ತ 

- - - 

ಶಿರ ೀ ಹಣಮಂತ್ ರುದರ ಪಪ  ನಿರಾಣಿ(ಪದವಿೀಧರರ ಕೆಷ ೀತ್ರ ):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ರಾಜಾ ದ್ಲೆ  ಹಸದಾಗಿ ಕಂದಾಯ ತಾಲೆ್ಲಕುಗಳು ರಚ್ನೆಯಾದ್ 

ಹಿನೆೆ ಲ್ಲಯಲೆ  ಹಸ ಕೆಷ ೀತರ  ಶ್ಕ್ಷಣಾಧಿಕರಿಗಳ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಗಳನೆು  ಹುದಿ್  ಸಮೇತ 

ಸಿಳಾೆಂತರಿಸುವ ಸಲ್ಲವಾಗಿ ಹಾಲ ಇರುವ ಕೆಷ ೀತರ  ಶ್ಕ್ಷಣಾಧಿಕರಿಗಳ ಕಛೇರಿಗಳಿೆಂದ್ 

ಭೀದ್ಕೇತರ ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಗಳನೆು  ಹುದಿ್  ಸಮೇತ ಸಿಳಾೆಂತರಿಸಲ್ಲ ಸ್ವವಮಜನಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣ 

ಇಲಾಖೆಯು ಮಾಹಿತಿ ನಿೀಡಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್.  

ಸ್ವವಮಜನಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ 1967ರ ವೃೆಂದ್ ಮತ್ತು  ನೇಮಕತಿ ನಿಯಮಗಳ 

ರಿೀತಾಾ  ಸೃಜಿಸಲಾದ್ ಹುದಿ್ ಗಳ ಹರತಾಗಿ ಜಿಲೆ್ಲ , ತಾಲೆ್ಲಕು ಹಾಗೂ ಪೌರ ಢ  ಶಲಾ 

ಮಟಟ ದ್ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ವಿದಾಾ ರ್ಥಮಗಳಿಗೆ ಅನುಪಾತಕಕ ನುಗುಣವಾಗಿ ಹಸ ಹುದಿ್ ಗಳು 

ಸೃಜನೆಯಾಗಿರುವುದ್ಧಲೆ . ಅಲೆದೇ, ಸಕಮರದ್ ಹಸ ಹಸ ಯೀಜನೆಗಳನೆು  

ಅನುಷ್ಠಾ ನಗಳಿಸುವಲೆ  ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಗಳು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲರ್ಾ ಗಳ ಕರತ್ಯ ನಡುವ 

ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಗಳು ಕಯಮನಿವಮಹಿಸುತಿು ರುವುದು ಕಂಡುಬಂದ್ಧದ್.  
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ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಗಳಂತ್, ಅಗತಾ ವಿರುವ ಹುದಿ್ ಗಳನೆು  ಮಂಜೂರು ಮಾಡದೇ 

ಕೆಷ ೀತರ  ಶ್ಕ್ಷಣಾಧಿಕರಿಗಳ ಕಯಾಮಲಯಗಳನೆು  ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದ್ರೆ, ಈಗಿರುವ ಕೆಷ ೀತರ  

ಶ್ಕ್ಷಣಾಧಿಕರಿಗಳ ಕಯಾಮಲಯಗಳಲೆನ ಮಾನವ ಸಂಪನೂಾ ಲಕೆಕ  ತೆಂದ್ರೆಯಾಗಿ 

ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಆ ತಾಲೆ್ಲಕ್ಕನ ಶ್ಕ್ಷಕರ ವೃೆಂದ್ಕೆಕ  ತೆಂದ್ರೆಯಾಗುತು ದ್ ಮತ್ತು  ಇದ್ರ ಅಡಡ  

ಪರಿಣಾಮ ನೇರವಾಗಿ ಮಕಕ ಳ ಮೇಲ್ಲ ಬಿೀರುತು ದ್. ರಾಜಾ ದ್ ಹಲವಡೆ ಹಸ ಕೆಷ ೀತರ  

ಶ್ಕ್ಷಣಾಧಿಕರಿಗಳನೆು  ಪಾರ ರಂಭಿಸುವ ನಿಧಾಮರವನೆು  ತ್ಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕದ್ ಇೆಂತಹ ಹಸ 

ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಅಗತಾ ವಿರುವ ಹುದಿ್ ಗಳನೆು  ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಮತ್ತು  ಈ ಹುದಿ್ ಗಳಿಗೆ 

ಅಹಮ ನೌಕರರನೆು  ನೇಮಿಸುವ ಬಗೆೆ  ಗಮನಿಸಲೇಬೇಕು. 

ಆದುದ್ರಿೆಂದ್, ಕನಾಮಟಕ ಪೌರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಪರಿೀಕಷ  ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು  

ಆಯುಕು ಲಯಗಳಲೆ  ಮತ್ತು  ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ. ಹಾಗೂ ಆರ್್.ಎೆಂ.ಎಸ್.ಎ. ನಲೆ  ಬೀಧಕೇತರ 

ಹುದಿ್ ಗಳಲೆ  ಕತಮವಾ  ನಿವಮಹಿಸುತಿು ರುವ ವೃೆಂದ್ದ್ವರನೆು  ಕೂಡಲೇ ತ್ರವುಗಳಿಸುವಂತ್ 

ಸಂಬಂಧಪಟಟ ವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲ್ಲ ಕೀರಿರುತಾು ರೆ ಎೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದ್ಧದ್.  

ರಾಜಾ ದ್ಲೆರುವ ಡೈಯರ್್ಗಳಲೆ  28 ಅಧಿೀಕ್ಷಕ ಹುದಿ್ ಗಳನೆು  ಅನಾ  ಇಲಾಖೆಗೆ 

ಸಿಳಾೆಂತರಿಸಲ್ಲ ತಿೀಮಾಮನಿಸುತಿು ರುವುದು ಕಂಡುಬಂದ್ಧದ್. ಆದುದ್ರಿೆಂದ್, ಸದ್ರಿ 

ಹುದಿ್ ಗಳನೆು  ಸ್ವವಮಜನಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲೆಯೇ ಉಳಿಸಲ್ಲ ಸಕಮರ ಸೂಕು  

ನಿದೇಮಶನ ನಿೀಡುವಂತ್ ಕೀರುತ್ು ೀನೆ. ಈ ಎಲೆಾ  ಕರಣಗಳ ಹಿನೆೆ ಲ್ಲಯಲೆ  ರಾಜಾ ದ್ಲೆ  

ಹಸದಾಗಿ ಕಂದಾಯ ತಾಲೆ್ಲಕುಗಳು ರಚ್ನೆಯಾಗಿ ಹಸ ಕೆಷ ೀತರ  ಶ್ಕ್ಷಣಾಧಿಕರಿಗಳ 

ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಅವಶಾ ವಿರುವ ಬೀಧಕೇತರ ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಗಳನೆು  ಹಸದಾಗಿ ನೇಮಕತಿ 

ಮಾಡಿಕಳಳ ಬೇಕು ಎೆಂದು ಹಾಗೂ ಪರ ಸುು ತ ಇರುವ ಹಾಲ ಬೀಧಕೇತರ ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಗಳನೆು  

ಹಸ ಕೆಷ ೀತರ  ಶ್ಕ್ಷಣಾಧಿಕರಿಗಳ ಕಛೇರಿಗೆ ಬದ್ಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕು ವಲೆ . 

ಆದುದ್ರಿೆಂದ್, ತಕ್ಷಣವೇ ಸಕಮರ ಈ ವಿಷಯದ್ ಕುರಿತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಈ 

ಮೂಲಕ ತಮಾ  ಮುಖಾೆಂತರ ಸಕಮರಕೆಕ  ಒತಾು ಯಿಸುತ್ು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ(ಸ್ಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಹಣಮಂತ ರುದ್ರ ಪಪ  ನಿರಾಣಿಯವರು ಶೂನಾ ವೇಳೆಯಲೆ  

ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದಂತಹ ವಿಷಯಕೆಕ , ಮಾನಾ  ಪಾರ ಥಮಿಕ ಮತ್ತು  ಪೌರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿೆಂದ್ ಉತು ರ 

ಒದ್ಗಿಸಲಾಗುವುದು.  
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ಐ) ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲೆಲ ಯಾದಯ ಾಂತ್ ಕೊೀವಿಡ -19ರ ಮೂರನೇ ಅಲೆ 

ಆತಂಕದ ನಡುವೆಯು ಡೆಾಂಘಿೀ ಪರ ಕರಣ 

ಹೆಚುಚ ತಿು ರುವ ಕುರಿತ್ತ 

- - - 

ಶಿರ ೀ ಶಶಿೀಲ  ಜಿ. ನಮೀಶಿ(ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೀತ್ರ ):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ರಾಜಾ ದ್ಲೆ  

ಕೆಲ ದ್ಧನಗಳಿೆಂದ್ ವಿವಿಧ ಜಿಲೆ್ಲ ಗಳಲೆ  ಡೆೆಂಘೀ ಪರ ಕರಣ ಹೆಚ್ಚಚ ತಿು ರುವ ಬಗೆೆ  ವರದ್ಧಯಾಗಿವ. 

ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲೆ್ಲಯಲೆ  ಅತಿೀ ವೇಗವಾಗಿ ಚಿಕಕ  ಮಕಕ ಳಲೆ  ಮತ್ತು  

ಮಹಿಳೆಯರಲೆ  ಈ ರೀಗ ಬಾಧಿಸಲಾಗುತಿು ದ್. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲೆ್ಲಯಲೆ  ಕಳೆದ್ ಒೆಂದು 

ವಾರದ್ಧೆಂದ್ ಡೆೆಂಘೀ ಮತ್ತು  ಜಾ ರಬಾಧೆ ರೀಗವು ಕಣತಡಗಿದ್ ಹಾಗೂ ಜಿಲೆಾಸಪ ತ್ರ  

ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಆಸಪ ತ್ರ ಗಳಲೆಯೂ ಸಹ ಬ್ಡ್ ಸಿಗದೇ ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದ್. ಇದು 

ಆತಂಕಕರಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿದ್. ಆದಿ್ ರಿೆಂದ್, ಡೆೆಂಘೀ ಕುರಿತ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲ್ಲ ಸಕಮರ 

ಈ ಕೂಡಲೇ ಹೆಲಪ ್ ಲೈನ್ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲೆ್ಲ ಗೆ ಅಗತಾ  ಔಷಧಿ 

ದಾಸ್ವು ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು ಮತ್ತು  ಚಿಕ್ಕತಿ್ ಗೆ ಎಲೆಾ  ರಿೀತಿಯ ವಾ ವಸಿೆಯನೆು  ಮಾಡಿ ಈ ಬಗೆೆ  

ಕೂಡಲೇ ಎಲೆಾ  ಗಾರ ಮಗಳಲೆ  ಸಳೆಳ  ನಾಶಕಗಳನೆು  ಸಿೆಂಪಡಿಸಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಎಲೆಾ  

ಗಾರ ಮಗಳಲೆ  ಸಾ ಚಿ್ತಾ ಕಯಮ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೂಕು  ನಿದೇಮಶನ ನಿೀಡಲ್ಲ ಮತ್ತು  ಈ 

ಪರ ಕರಣಗಳ ಕುರಿತ್ತ ಜನ ಸ್ವಮಾನಾ ರಲೆ  ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲ್ಲ ಸಕಮರ ಮುೆಂದಾಗಬೇಕ್ಕದ್. 

ಆದಿ್ ರಿೆಂದ್, ಆರೀಗಾ  ಇಲಾಖೆಯು ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಬಗೆೆ  ಗಮನಹರಿಸಿ, ಈ ಪರ ಕರಣಗಳು 

ಹೆಚಾಚ ಗದಂತ್ ತಡೆಗಟಟ ಲ್ಲ ಆರೀಗಾ  ಇಲಾಖೆಯು ಕರ ಮ ಕೈಗಳಳ ಬೇಕು ಎೆಂದು 

ಸಕಮರವನೆು  ಒತಾು ಯಿಸುತ್ು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ(ಸ್ಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಶಶ್ೀಲ್ ಜಿ. ನಮೊೀಶ್ಯವರು ಶೂನಾ ವೇಳೆಯಲೆ  

ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದಂತಹ ವಿಷಯಕೆಕ , ಮಾನಾ  ಆರೀಗಾ  ಮತ್ತು  ಕುಟ್ಟೆಂಬ ಕಲಾಾ ಣ ಹಾಗೂ 

ವೈದ್ಾ ಕ್ಕೀಯ ಶ್ಕ್ಷಣ  ಸಚಿವರಿೆಂದ್ ಉತು ರ ಒದ್ಗಿಸಲಾಗುವುದು.  
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4. ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರ ಸ್ತು ಪ್ತಸ್ಲಪ ಟ್ ದಾ  ವಿಷಯಗಳಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ರ ಸ್ಚಿವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು 

ಅ) ವಿಷಯ:- ತ್ತಮಕೂರು ನಗರದ ಬ್ರ.ಹೆಚ . ರಸೆು ಯಲ್ಲಲ ರುವ 

ಸ್ಕಾಾರಿ ಪರ ಥಮ ದರ್ಜಾ ಮಹಿಳ್ಳ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ ಡವು 

ಬಹಳ್ ಶಿಥಿಲಾವಸೆಥ ಯಲ್ಲಲ ರುವ ಕುರಿತ್ತ 

- - - 

ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ(ಸ್ಭಾರ್ನಯಕರು)(ಉನು ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಚಿವರ 

ಪರವಾಗಿ);- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಎ. 

ತಿಪ್ಪ ೀಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ದ್ಧನಾೆಂಕ:14.09.2021ರಂದು ಶೂನಾ ವೇಳೆಯಲೆ  ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದಂತಹ 

ವಿಷಯಕೆಕ , ಉತು ರವನೆು  ಸದ್ನದ್ಲೆ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.  

(ಉತ್ು ರವನುು  ಲಗತಿು ಸ್ಲಾಗಿದ್ದ) 
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ಆ) ವಿಷಯ:- ಬಾಗಲಕೊೀಟೆ ಜಿಲೆಲ ಯ ತ್ತಳ್ಸಿಗೇರಿಯಲ್ಲಲ  

ವಷಾವಿಡಿೀ ತ್ಯಾರು ಮಾಡುವ ರಾಷ್ ರ ಧಾ ಜ 

ನೇಕಾರರು ಕೊೀವಿಡ -19 ಲಾಕ ಡೌನ ನಿಾಂದ ಆಥಿಾಕ 

ಸಂಕಷಾ ಕೆಕ  ಸಿಲುಕಿರುವ ಕುರಿತ್ತ 

- - - 

ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ(ಸ್ಭಾರ್ನಯಕರು)(ಮಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳ್ 

ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಸಿ. ಕೆಂಡಯಾ ನವರು 

ದ್ಧನಾೆಂಕ:14.09.2021ರಂದು ಶೂನಾ ವೇಳೆಯಲೆ  ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದಂತಹ ವಿಷಯಕೆಕ , ಉತು ರವನೆು  

ಸದ್ನದ್ಲೆ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.  

(ಉತ್ು ರವನುು  ಲಗತಿು ಸ್ಲಾಗಿದ್ದ) 
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ಇ) ವಿಷಯ:- ರೌಡಿಶಿೀಟರ   ಪಟ್ ಯನುು  ಪರಮಾಶಿಾಸುವುದನುು  

ಕೈಬ್ರಡುವ ಕುರಿತ್ತ 

- - - 

ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ(ಸ್ಭಾರ್ನಯಕರು)(ಗೃಹ ಸ್ಚಿವರ ಪರವಾಗಿ):- 

ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರ ಸ್ವದ್ರವರು 

ದ್ಧನಾೆಂಕ:16.09.2021ರಂದು ಶೂನಾ ವೇಳೆಯಲೆ  ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದಂತಹ ವಿಷಯಕೆಕ , ಉತು ರವನೆು  

ಸದ್ನದ್ಲೆ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.  

(ಉತ್ು ರವನುು  ಲಗತಿು ಸ್ಲಾಗಿದ್ದ) 
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5. ಪರ ಕಟಣೆಗಳು 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು: ಮಾನಾ  ಸಭಾಧಾ ಕ್ಷರವರಿೆಂದ್ ಈ ಮುೆಂದ್ಧನ ಸಂದೇಶ 

ಬಂದ್ಧರುತು ದ್:- 

ಕನಾಮಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಕಯಮವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ ನಿಯಮಗಳ 

104ನೇ ನಿಯಮದ್ ಮೇರೆಗೆ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯು ದ್ಧನಾೆಂಕ:21.09.2021ರಂದು ಈ ಕೆಳಕಂಡ 

ವಿಧೇಯಕಗಳನೆು  ತಿದಿುಪಡಿಗಳೆಂದ್ಧಗೆ ಅೆಂಗಿೀಕರಿಸಿರುತು ದ್ೆಂದು ಹಾಗೂ ಸದ್ರಿ 

ವಿಧೇಯಕಗಳಿಗೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ ಸಹಮತಿ ನಿೀಡಬೇಕೆೆಂದು ಕೀರಿರುತಾು ರೆ.  

1. ಕನಾಮಟಕ ಪಟಟ ಣ ಮತ್ತು  ಗಾರ ಮಾೆಂತರ ಯೀಜನೆ(ತಿದಿುಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 2021 

2. ಕನಾಮಟಕ ಧಾಮಿಮಕ ಕಟಟ ಡಗಳ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ವಿಧೇಯಕ, 2021 

 

ಕನಾಮಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಕಯಮವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ ನಿಯಮಗಳ 

104ನೇ ನಿಯಮದ್ ಮೇರೆಗೆ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯು ದ್ಧನಾೆಂಕ:21.09.2021ರಂದು ಈ ಕೆಳಕಂಡ 

ವಿಧೇಯಕಗಳನೆು  ತಿದಿುಪಡಿಗಳೆಂದ್ಧಗೆ ಅೆಂಗಿೀಕರಿಸಿರುತು ದ್ೆಂದು ಹಾಗೂ ಸದ್ರಿ 

ವಿಧೇಯಕಗಳಿಗೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ ಸಹಮತಿ ನಿೀಡಬೇಕೆೆಂದು ಕೀರಿರುತಾು ರೆ.  

1. ಕನಾಮಟಕ ಸರಕು ಮತ್ತು  ಸೇವಗಳ ತ್ರಿಗೆ(ತಿದಿುಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 2021 

2. ಕನಾಮಟಕ ಪೊಲೀಸು(ತಿದಿುಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 2021 

3. ಚಾಣಕಾ  ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯ ವಿಧೇಯಕ, 2021 
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6. ಕಾಯಾದಶಿಾಯವರ ವರದಿ 

ಕಾಯಾದಶಿಾ, ಕ.ವಿ.ಪ.:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ವಿಧಾನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಅೆಂಗಿೀಕೃತ 

ರೂಪದ್ಲೆರುವ ಕನಾಮಟಕ ಸ್ವಟ ೆಂಪ್(ತಿದಿುಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 2021 ನೆು  ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ 

ಸಭೆಯಿೆಂದ್ ತಿದಿುಪಡಿಯೆಂದ್ಧಗೆ ಅೆಂಗಿೀಕೃತವಾದ್ ರೂಪದ್ಲೆರುವ ಈ ಕೆಳಕಂಡ 

ವಿಧೇಯಕಗಳನೆು  ಸಭೆಯ ಮುೆಂದ್ ಮಂಡಿಸುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.  

1. ಕರ್ನಾಟಕ ಸೌಹಾದಾ ಸ್ಹಕಾರಿ(ತಿದುಾ ಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 2021 

2. ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ್(ತಿದುಾ ಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 2021 

 

(885) 21-09-2021 YL-RN 1.20            (ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

 

7. ಚುರ್ನವಣಾ ಪರ ಸ್ತು ವಗಳು 

ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ(ಸ್ಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ರಾಜಿೀವ್ ಗಾೆಂಧಿ ಆರೀಗಾ  ವಿಜಾಾ ನಗಳ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯದ್ ಸೆನೆರ್್ಗೆ ಹಾಗೂ 2021-22ನೇ 

ಸ್ವಲನ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ್/ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ ವಿವಿಧ ಸಿ್ವಯಿ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ವಿಧಾನ 

ಪರಿಷತಿು ನ ಸದ್ಸಾ ರನೆು  ಚ್ಚನಾಯಿಸುವ ಬದ್ಲ್ಲ ದ್ಧನಾೆಂಕ: 15.09.2021 ರಂದು ಚ್ಚನಾವಣಾ 

ಪರ ಸ್ವು ವವನೆು  ಮಂಡಿಸಲಾಗಿರುತು ದ್.  ಆದ್ರೆ, ಸದ್ನದ್ ಪದಿ್ ತಿಯಂತ್ ರಾಜಿೀವ್ ಗಾೆಂಧಿ 

ಆರೀಗಾ  ವಿಜಾಾ ನಗಳ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯದ್ ಸೆನೆರ್್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ಹಾಗೂ 2021-22ನೇ 

ಸ್ವಲನ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ್/ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ ವಿವಿಧ ಸಿ್ವಯಿ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ವಿಧಾನ 

ಪರಿಷತಿು ನ ಸದ್ಸಾ ರನೆು  ಚ್ಚನಾಯಿಸುವ ಬದ್ಲ್ಲ ನಾಮ ನಿದೇಮಶ್ಸಲ್ಲ ಅಧಿಕರ 

ನಿೀಡುವುದ್ರ ಬಗೆೆ  ಪರ ಸ್ವು ವನೆಯನೆು  ಸದ್ನದ್ ಮುೆಂದ್ ಮಂಡಿಸುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.    

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಪರ ಸ್ವು ವವನೆು  ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತ್ತ.  

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲಲ  ಮಾನಯ  ಸ್ದಸ್ಯ ರೆಲಲ ರೂ ಒಪ್ತಪ ಗೆಯನುು  ಸೂಚಿಸಿದರು) 

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಪರ ಸ್ವು ವವು ಅೆಂಗಿೀಕೃತವಾಯಿತ್ತ. 
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8. ಸ್ದನ ಸ್ಮತಿಗಳ್ ಕಾಲಾವಕಾಶ ವಿಸ್ು ರಿಸುವ ಬಗೆೆ . 

ಅ) ಶಿರ ೀ ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ  (ವಿಧಾನಸ್ಭೆಯಾಂದ  ಚುರ್ನಯತ್ರಾದವರು):- 

ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  

“ರಾಜಾ ದ್ಲೆರುವ ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಕೆಯ 

ವಾಾ ಪಿು ಯಲೆ  ಬರುವ ಕೆಬ್್ಗಳ ಕಯಮವೈಖ್ರಿ ಮತ್ತು  ಚ್ಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳನೆು  ಪರಿಶ್ೀಲಸಲ್ಲ 

ರಚಿಸಲಾಗಿರುವ ಸದ್ನ ಸಮಿತಿಯ ಕಲಾವಧಿಯನೆು  ಇನೊ  06 ತಿೆಂಗಳು ವಿಸು ರಿಸುವ 

ಪರ ಸ್ವು ವವನೆು  ಸದ್ನದ್ ಮುೆಂದ್ ಮಂಡಿಸುತ್ು ೀನೆ.” 

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:-  ಪರ ಸ್ವು ವ ಏನೆೆಂದ್ರೆ,್“ರಾಜಾ ದ್ಲೆರುವ ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ 

ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಕೆಯ ವಾಾ ಪಿು ಯಲೆ  ಬರುವ ಕೆಬ್್ಗಳ ಕಯಮವೈಖ್ರಿ ಮತ್ತು  

ಚ್ಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳನೆು  ಪರಿಶ್ೀಲಸಲ್ಲ ರಚಿಸಲಾಗಿರುವ ಸದ್ನ ಸಮಿತಿಯು ತನೆ  ವರದ್ಧಯನೆು  

ಸಲೆಸಲ್ಲ ದ್ಧನಾೆಂಕ: 21.09.2021 ರಂದು ಕನೆಗೆಂಡಿದಿು , ಸಮಿತಿಯು ತನೆ  ವರದ್ಧಯನೆು  

ಸಲೆಸಲ್ಲ 06 ತಿೆಂಗಳ ಕಲಾವಕಶಕೆಕ  ಸದ್ನದ್ ಒಪಿಪ ಗೆ ಪಡೆಯುವುದು.” 

ಪರ ಸ್ತು ವ ಅಾಂಗಿೀಕರಿಸ್ಲಪ ಟ್ ತ್ತ ಮತ್ತು  ಕಾಲಾವಕಾಶ ವಿಸ್ು ರಣೆಗೆ ಸ್ದನ 

ಅನುಮೊೀದನೆ ನಿೀಡಿತ್ತ. 

 

ಆ) ಡಾ|| ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೀತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸ್ಭಾಪತಿಯವರೇ,  

“ರಾಜಾ ದ್ ವಿವಿಧ ನಿಗಮಗಳಲೆ  ಗಂಗಾ ಕಲಾಾ ಣ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೆಂಡಿರುವ 

ಕಮಗಾರಿಗಳಲೆ  ನಡೆದ್ಧರುವ ಅವಾ ವಹಾರಗಳನೆು  ಪರಿಶ್ೀಲಸಲ್ಲ ರಚಿಸಲಾಗಿರುವ 

ಕಲಾವಧಿಯನೆು  ಇನೊ  06 ತಿೆಂಗಳು ವಿಸು ರಿಸುವ ಪರ ಸ್ವು ವವನೆು  ಸದ್ನದ್ ಮುೆಂದ್ 

ಮಂಡಿಸುತ್ು ೀನೆ.” 

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಪರ ಸ್ವು ವ ಏನೆೆಂದ್ರೆ, “ರಾಜಾ ದ್ ವಿವಿಧ ನಿಗಮಗಳಲೆ  

ಗಂಗಾ ಕಲಾಾ ಣ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೆಂಡಿರುವ ಕಮಗಾರಿಗಳಲೆ  ನಡೆದ್ಧರುವ 

ಅವಾ ವಹಾರಗಳನೆು  ಪರಿಶ್ೀಲಸಲ್ಲ ರಚಿಸಲಾಗಿರುವ ಸದ್ನ ಸಮಿತಿಯು ತನೆ  

ವರದ್ಧಯನೆು  ಸಲೆಸಲ್ಲ ದ್ಧನಾೆಂಕ: 21.10.2021ರಂದು ಕನೆಗಳಳ ಲದಿು , ಸಮಿತಿಯು ತನೆ  

ವರದ್ಧಯನೆು  ಸಲೆಸಲ್ಲ 06 ತಿೆಂಗಳ ಕಲಾವಕಶಕೆಕ  ಸದ್ನದ್ ಒಪಿಪ ಗೆ ಪಡೆಯುವುದು.” 
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ಪರ ಸ್ತು ವ ಅಾಂಗಿೀಕರಿಸ್ಲಪ ಟ್ ತ್ತ ಮತ್ತು  ಕಾಲಾವಕಾಶ ವಿಸ್ು ರಣೆಗೆ ಸ್ದನ 

ಅನುಮೊೀದನೆ ನಿೀಡಿತ್ತ. 
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9. ಶಾಸನ ರಚನೆ 

ವಿಧೇಯಕಗಳ ಪಯಾಲೋಚನೆ ಹಾಗೂ ಅಂಗೋಕಾರ 

ಅ) ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್್ತ ಯ ಾಂಪು (ತಿದುಾ ಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 2021 

ಪರ್ಯಾಲೋಚರ್ನ ಪರ ಸಿ್ತ ವ 

ಶ್ರ ೋ ಆರ.ಅಶ್ೀಕ  (ಕಂದ್ದಯ ಸ್ಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಪತ್ತಯವರೇ, 

ವಿಧಾನಸಭೆಯಾಂದ ಅಾಂಗೀಕೃತ ರೂಪದಲಿ್ಲರುವ 2021ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ಕನಾಮಟಕ ಸ್ವಟ ಾ ೆಂಪು 

(ತಿದಿುಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ ಪರ್ಯಾಲೀಚಿಸಬೇಕ್ಕಾಂದು ಕೀರುತಿೆೀನೆ. 

ಪರ ಸಿ್ತ ವವನ್ನು  ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು 

ಶ್ರ ೋ ಆರ.ಅಶ್ೀಕ  (ಕಂದ್ದಯ ಸ್ಚಿವರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಬಡವರು ಹಾಗೂ ಮಧಾ ಮ ವಗಮದ್ವರು ಕೀವಿಡ-19 ರೀಗ ಬಂದ್ ಪರ ಯುಕು  ಸಿೆಂಗಲ್ 

ಬ್ಡ್ ರೂಮ್, ಡಬಲ್ ಬ್ಡ್ ರೂಮ ಇರುವಂತಹ ಮನೆಯನೆು  ಹೆಂದ್ಬೇಕೆೆಂದು 35 ಲಕ್ಷ 

ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು  45 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಡುವಿನ ಮೌಲಾ ದ್ ಅಪಾರ್್ಮಮ್ಮೆಂರ್್ಗಳ 

ನೀೆಂದ್ಣಿಗೆ ಮುದಾರ ೆಂಕ ಶುಲಕ ವನೆು  ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾಡಲ್ಲ ಶೇ. 5 ರಷ್ಟಟ  ಇರುವುದ್ನೆು  ಶೇ. 3 

ರಷ್ಟಟ  ಮಾಡಲಾಗಿದ್.  ಇದ್ನೆು  ಪೊರ ೀತಿಾ ಹಿಸಬೇಕೆನೆು ವ ದೃರ್ಷಾ ಯಿೆಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್.    

ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ಬಡವರು ಹಾಗೂ ಮಧಾ ಮ ವಗಮದ್ವರು ಸಾ ೆಂತ ಮನೆಯನೆು  ಪಡೆಯಲ್ಲ 

ಅವಕಶವಾಗಲ ಎೆಂಬ ಸದುದಿ್ ೀಶದ್ಧೆಂದ್ ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಒಳೆಳ ಯದಾಗಲ ಎೆಂಬ 

ಉದಿ್ ೀಶದ್ಧೆಂದ್ ಈ ವಿಧೇಯಕಗೆ ತಿದಿುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್.   

ಶಿರ ೀ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೀಸ್ತಾ ಮ (ರ್ನಮ ನಿದೇಾಶನ ಹೊಾಂದಿದವರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಎಸ.ಯಡಿಯೂರಪಪ ನವರು 08 

ಮಾಚ್ಮ 2021 ರಂದು ಬಜೆರ್್ ಘೀಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ ಪರ ಯುಕು  ತದ್ನಂತರ ಈ 

ವಿಧೇಯಕವನೆು  ತಿದಿುಪಡಿ ಮಾಡಿದಿಾರೆ ಎೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ು ೀನೆ.  ಎಲೆರಿಗೂ ತಿಳಿದ್ಧರುವ 

ಹಾಗೆ ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು  ಇನೆಿ ತರೆ ಜಿಲೆ್ಲ ಗಳಾದ್ ಮಂಗಳೂರು, ಹುಬಬ ಳಿಳ -ಧಾರವಾಡ, 

ಬ್ಳಗಾವಿ ಇವಲೆವೂ ಶ್ೀಘ್ರ ವಾಗಿ ಬ್ಳೆಯುತಿು ರುವಂತಹ ನಗರಗಳಾಗಿವ.  ಅದ್ಲೆದೇ I.T. 

Industries and Commercial Establishments ನಲೆ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಮಹಿಳೆಯರು ಕತಮವಾ ವನೆು  

ನಿವಮಹಿಸುತಿು ದಿಾರೆ.  ಶ್ೀಘ್ರ ವಾಗಿ ಬ್ಳೆಯುತಿು ರುವ ಈ ನಗರಗಳಲೆ  ಅೆಂತಜಾಮತಿ 

ವಿವಾಹವಾಗುತಿು ದಿು , ಇೆಂತಹ ಮದುವಯಿೆಂದಾಗಿ ಎಷ್ಟ ೀ ಜನ ಸಂಸ್ವರದ್ಲೆ  

ಹೆಂದಾಣಿಕೆ ಇಲೆದೇ ಏಕ ಪೊೀಷಕರಾಗಿ ಕತಮವಾ ವನೆು  ನಿವಮಹಿಸುತಿು ದಿು , ಅದ್ರಲೆ  
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ಮಹಿಳೆಯರೆ ಹೆಚ್ಚಚ  ಮಂದ್ಧಯವರಾಗಿದಿಾರೆ.  ಅೆಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರು ಕತಮವಾ ದ್ 

ಸೇವಾವಧಿಯನೆು  ಪೂಣಮಗಳಿಸದೇ, ಅೆಂದ್ರೆ 65 ಅಥವಾ 70 ವಷಮಗಳು ಸೇವಯನೆು  

ಸಲೆಸದೇ, ಕೇವಲ 45 ರಿೆಂದ್ 50 ವಷಮದಳಗೆ ಕತಮವಾ ವನೆು  ಬಿಟ್ಟಟ  ಹೀದ್ 

ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ  ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಇೆಂತಹ ಯೀಜನೆಗಳಿೆಂದ್ ಇನೊ  ಸಾ ಲಪ  ವಿನಾಯಿತಿ 

ನಿೀಡಲಾಗುತು ದ್ಯೇ, ಅೆಂತಹ ಆಲೀಚ್ನೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಕಮರದ್ಲೆದ್ಯೇ, ಆ ರಿೀತಿ 

ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ತೆಂಬಾ ಅನುಕೂಲವಾಗುತು ದ್ ಎೆಂದು ತಮಾ  ಮೂಲಕ ಮಾನಾ  

ಸಚಿವರನೆು  ಕೇಳಬಯಸುತ್ು ೀನೆ.   

ಶಿರ ೀ ಮಾನೆ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ (ಸ್ಥ ಳಿೀಯ ಸಂಸೆಥ ಗಳ್ ಕೆಷ ೀತ್ರ ):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಕನಾಮಟಕ ಸ್ವಟ ೆಂಪು (ತಿದಿುಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕವನೆು  ಸ್ವಾ ಗತಿಸುತ್ು ೀನೆ.  35 ಲಕ್ಷ 

ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು  45 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಡುವಿನ ಮೌಲಾ ದ್ ಅಪಾರ್್ಮಮ್ಮೆಂರ್್ಗಳ 

ನೀೆಂದ್ಣಿಗೆ ಮುದಾರ ೆಂಕ ಶುಲಕ ವನೆು  ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾಡಲ್ಲ ಶೇ. 5 ರಷ್ಟಟ  ಇರುವುದ್ನೆು  ಶೇ. 3 

ರಷ್ಟಟ  ಮಾಡಿರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಮಧಾ ಮ ವಗಮದ್ವರು ಮತ್ತು  ಬಡವರಿಗೆ ಸಾ ೆಂತ ಮನೆ 

ಮಾಡಿಕಳಳ ಲ್ಲ ಉತ್ು ೀಜನ ಸಿಕ್ಕಕ ದಂತಾಗುತು ದ್.  ಅದ್ರ ಜೊತ್ಗೆ ಮತು ೆಂದು ವಿಚಾರ ಇದ್. 

Sub-Registrar Market Value ಏನಿದ್, ಅದ್ರ ದ್ರವು ಮಾರುಕಟ್ಟಟ  ಬ್ಲ್ಲಗಿೆಂತ ಹೆಚಾಚ ಗಿದ್.  

Market availability ದ್ರಕ್ಕಕ ೆಂತ registration value ಹೆಚಾಚ ಗಿರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಈ ಒೆಂದು 

ತಿದಿುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕಕೆಕ  ಅಡಡ ಗಾಲ್ಲ ಆಗಬಹುದ್ೆಂದು ಅನಿಸುತು ದ್.  45 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ 

ನಡುವಿನ ಮೌಲಾ ದ್ ಅಪಾರ್್ಮಮ್ಮೆಂರ್್ಗಳು ಎೆಂದು slab ನಿೀಡಲಾಗಿದ್.  ಆದ್ರೆ, 25 ಲಕ್ಷ 

ರೂಪಾಯಿ, 35 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಳಗೆ ಖ್ರಿೀದ್ಧಸುವಂಥ ಪೆಾ ಾ ರ್್ಗಳೆನಿದ್, ಅದ್ನೆು  

ನೀೆಂದ್ಣಿ ಮಾಡಿಸಲ್ಲ ಹೀದ್ರೆ, ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, 55 ಲಕ್ಷ 

ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗುತು ದ್.  ಆಗ ತಾವು ತಂದ್ಧರುವ ತಿದಿುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕಕೆಕ  eligibility 

ಆಗುವುದ್ಧಲೆ .  ಆದಿ್ ರಿೆಂದ್ ನೀೆಂದ್ಣಿ ದ್ರವನೆು  ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತರ  ಈ 

ತಿದಿುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕದ್ ಲಾರ್ ಎಲೆರಿಗೂ ತಟಟ ಲ್ಲ ಸ್ವಧಾ ವೆಂದು ತಮಾ  ಮೂಲಕ ಮಾನಾ  

ಸಚಿವರ ಗಮನಕೆಕ  ತರಬಯಸುತ್ು ೀನೆ.     

ಶಿರ ೀ ಎನ.ಅಪ್ರಪ ಜಿಗೌಡ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಕನಾಮಟಕ ಸ್ವಟ ಾ ೆಂಪು 

(ತಿದಿುಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕಕೆಕ  ಸ್ವಾ ಗತ ಬಯಸುತ್ು ೀನೆ.   ಕಳೆದ್ ಅಧಿವೇಶನದ್ಲೆ  ಇದ್ರ ಪೂರಕಕೆಕ  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ಮಾತನಾಡಿದಿ್ ೀನೆ.    35 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು  45 ಲಕ್ಷ 

ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಡುವಿನ ಮೌಲಾ ದ್ ಅಪಾರ್್ಮಮ್ಮೆಂರ್್ಗಳ ನೀೆಂದ್ಣಿಗೆ ಮುದಾರ ೆಂಕ 

ಶುಲಕ ವನೆು  ಶೇ. 5 ರಷ್ಟಟ  ಇರುವುದ್ನೆು  ಶೇ.3 ರಷ್ಟಟ  ಮಾಡಲಾಗಿದ್, ಅದ್ನೆು  
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ಸ್ವಾ ಗತಿಸುತ್ು ೀನೆ.  ಅದ್ರ ಜೊತ್ಗೆ ಯಾರು ಬಡವರಿದಿಾರೆ, ಅೆಂಥವರಿಗೆ 20X30, 30X40 

ಅಳತ್ಯ ನಿವೇಶನಕೂಕ  ಸಹ ನೀೆಂದ್ಣಿ ಮುದಾರ ೆಂಕ ಶುಲಕ ವನೆು  ಶೇ. 5 ರಷ್ಟಟ  

ಇರುವುದ್ನೆು  ಶೇ.3 ರಷ್ಟಟ  ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳೆಳ ಯದು.  Karnataka Stamps and 

Registration Guidance Value ಏನಿದ್, ಅದ್ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ಕಳೆದ್ 

ಅಧಿವೇಶನದ್ಲೆಯು ಮಾನಾ  ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರಲೆ  ಮನವಿ ಮಾಡಿದಿ್ ೀನೆ.   ಮೊದ್ಲ್ಲ 

Guidance Value ಅನೆು  ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು.  ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟಟ  ದ್ರವು ರೂ.1.00 

ಕೀಟಿಗಳಾದ್ರೆ, Sub-Registrar ಸುಮಾರು ರೂ.2 ಕೀಟಿಗಳಿೆಂದ್ ರೂ.2.50 

ಕೀಟಿಗಳಾಗಿರುತು ದ್.   ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ಸುತು -ಮುತು  ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಹಳಿಳ ಗಳಲೆಯು ಅದೇ 

ರಿೀತಿ ಇದ್.  ಈ ರಿೀತಿ ಅವೈಜಾಾ ನಿಕವಾಗಿ ಇಲಾಖೆಯವರು Guidance Value ಅನೆು  ಫಿಕಿ್ 

ಮಾಡಿದಿು , ಇಲಾಖಾ ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರಿೀತಿ Guidance Value ಅನೆು  ಫಿಕಿ್ 

ಮಾಡಿದಿಾರೆ ಎೆಂಬುದು ಅಥಮವಾಗುತಿು ಲೆ .  ಇದ್ರ ಜೊತ್ಗೆ ಕೆಲವು ಉಪ 

ನೀೆಂದ್ಣಾಧಿಕರಿಗಳ ಕಛೇರಿಯಲೆ  ರಿಜಿಸೆಟ ರೀಷನ್ನೆು  ಕೆಲವು ಜಾಗಗಳಲೆ  20X30 

ನಿವೇಶನದ್ ದ್ರವನೆು  ಜಾಸಿು  ಮಾಡಿ, ಬಡವರಿಗೆ ಹಂಚಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ಇದ್.  ಜೊತ್ಗೆ 

ಉಪ ನೀೆಂದ್ಣಾಧಿಕರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ವೇಳೆಯನೆು  ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸಿದಿು , Server and Electricity 

ಸಮಸೆಾ ಯು ಇದ್.  ಸುಮಾರು ಜನರು ಸ್ವಲನಲೆ  ನಿೆಂತ್ತಕೆಂಡು ನೀೆಂದ್ಣಿ 

ಮಾಡಿಸಿಕಳುಳ ವಂಥ ಪರಿಪಾಠಗಳಿವ.  ಸಕಮರಕೆಕ  ಆದಾಯ ಬರುವಂಥ 

ಇಲಾಖೆಯಾಗಿದಿು , ಎಲೆ್ಲಲೆ  ರಿಜಿಸೆಟ ರೀಷನ್ ಅವಶಾ ಕತ್ ಇದ್ ಅೆಂತಹ ಕಡೆಗಳಲೆ  ಬ್ಳಗೆೆ  

10.30 ರಿೆಂದ್ ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟ್ಟವರೆಗೂ ಮಾತರ  ಎೆಂದು ಏತಕಕ ಗಿ ಕಛೇರಿಯ ಸಮಯವನೆು  

ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸಿದಿಾರೆ? ಬ್ಳಗೆೆ  9.30 ರಿೆಂದ್ ಸಂಜೆ 7.00 ಗಂಟ್ಟಯವರೆಗೂ ಕಛೇರಿ ತ್ರೆಯಲ್ಲ 

ಸಮಯವನೆು  ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸಿ.  ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಸಕಮರಕೂಕ  ಆದಾಯ ಬರುತು ದ್.  ಹಾಗಾಗಿ 

ಎಲೆ್ಲಲೆ  ರಿಜಿಸೆಟ ರೀಷನ್ ಅವಧಿ ಜಾಸಿು  ಬೇಕಗಿದ್, ಅೆಂತಹ ಉಪ ನೀೆಂದ್ಣಾಧಿಕರಿಗಳ 

ಕಛೇರಿಯಿೆಂದ್ ಮಾಹಿತಿ ತರಿಸಿಕೆಂಡು, ಅೆಂತಹ ಕಡೆಗಳಲೆ  ಕಛೇರಿಯನೆು  ವೇಳೆಯನೆು  

ವಿಸು ರಿಸಿ, ಅದ್ರಿೆಂದ್ ಸಕಮರಕೆಕ  ಜಾಸಿು  ಆದಾಯ ಬರುತು ದ್.  ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ  ನಿಬಮೆಂಧ 

ವಿಧಿಸುವುದು ಬೇಡ ಎೆಂದು ಹೇಳುತಾು , ಈ ವಿಧೇಯಕವನೆು  ಸ್ವಾ ಗತಿಸುತ್ು ೀನೆ.  ಕೇವಲ 

ಅಪಾರ್್ಮಮ್ಮೆಂರ್್ಗಳಿಗೆ ಮಾತರ ವಲೆದೇ, 20X30, 30X40 ನಿವೇಶನಗಳನೆು  

ಖ್ರಿೀದ್ಧಸುವವರಿಗೂ ಸಹ ಶೇ. 5 ರಷ್ಟಟ  ಇರುವ ನೀೆಂದ್ಣಿ ಶುಲಕ ವನೆು  ಶೇ.3 ರಷ್ಟಟ  

ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಕೇಳಿಕಳುಳ ತ್ು ೀನೆ.   

(ಮುೆಂದು…) 
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(886) 22.09.2021/1.30/ ಎಸ್ಕೆ-ವಿಕೆ    

(ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿ ತಿ) 

ಶಿರ ೀ ಯ.ಬ್ರ.ವೆಾಂಕಟೇಶ  (ರ್ನಮನಿದೇಾಶನವನುು  ಹೊಾಂದಿದವರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಕನಾಮಟಕ ಸ್ವಟ ೆಂಪು (ತಿದಿುಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 2021 ಅನೆು  ನಾನು ಸ್ವಾ ಗತ 

ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ. ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಎನ್. ಅಪಾಪ ಜಿ ಗೌಡರು ಹೇಳಿದಂತ್, ರೂ. 35 ಲಕ್ಷ 

ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಇರುವ  ನಿವೇಶನಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒೆಂದು ಮಾನದಂಡವನೆು  

ಕಡಬೇಕೆೆಂದು ನಾನು ತಮಾ  ಮೂಲಕ ಮಾನಾ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಕೇಳಿಕಳುಳ ತ್ು ೀನೆ. ಅದೇ ರಿೀತಿ 

35 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ನೀೆಂದ್ಣಿ ಮಾಡುವಾಗ, ಇರುವಂತಹ guidance 

value ಅನೆೆ ೀ ತ್ಗೆದು ಹಾಕ್ಕ; ಅದೇ ರಿೀತಿ 45 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ನೀೆಂದ್ಣಿ ಮಾಡುವಾಗ 

ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  guidance value ಅನೆು  ತ್ಗೆದು ಹಾಕ್ಕ.  ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ಈ guidance value ಎಲೆವೂ 

ಅವೈಜಾಾ ನಿಕವಾಗಿದ್. ಅಲೆ  ಐವತ್ತು  ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿದಿ್ ರೆ, ತಮಾ ದು  ಎರಡು ಕೀಟಿ 

ರೂಪಾಯಿಗಳಿವ. ಅದ್ರಲೆ  ಇವರು ಬರುವುದ್ಧಲೆ .  ಅದ್ರಲೆ  ಈ ಬ್ಲ್ಲಗೆ ಯಾರೂ 

ತ್ಗೆದುಕಳುಳ ತಾು ರೀ, ಅವರಿಗೆಲೆಾ  guidance value apply ಆಗುವುದ್ಧಲೆ  ಎನೆು ವ ಬಗೆೆ  

ಸೂಕು  ವಾ ವಸಿೆ  ಮಾಡಬೇಕು ಎೆಂದು  ನಾನು ತಮಾ  ಮೂಲಕ ಮಾನಾ  ಸಚಿವರಿಗೆ 

ಕೇಳಿಕಳುಳ ತ್ು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೀ ಮರಿತಿಬಿೆ ೀಗೌಡ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೀತ್ರ ದಿಾಂದ ಆಯ್ಕಕ ಯಾದವರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾನು ಈ ವಿಧೇಯಕವನೆು  ಸ್ವಾ ಗತ ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ.  ಮಾನಾ  ಅಪಾಪ ಜಿ 

ಗೌಡರು ಹೇಳಿದಂತ್, ಮುದಾರ ೆಂಕ ಶುಲಕ ದ್ guidance value and market value 

ನೀೆಂದ್ಣಿಯ ಬಗೆೆ  ಉಪ ನೀೆಂದ್ಣಾಧಿಕರಿಗಳ ಕಛೇರಿಯಲೆ  ಬಹಳ ನರಕಯಾತನೆ 

ಆಗುತಿು ದ್. ನಾನು ತಮಾ  ಮೂಲಕ ಮಾನಾ  ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ವಿನಂತಿಸುವುದೇನೆೆಂದ್ರೆ, 

ಈ ರಾಜಾ ದ್ ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮತಿು ತರ ನಗರಗಳು ಹಾಗೂ ಗಾರ ಮಿೀಣ ಪರ ದೇಶಗಳು 

ಇರಬಹುದು. ಈ guidance value ಬಗೆೆ  ಯಾವ ರಿೀತಿ ಮುದಾರ ೆಂಕ ಶುಲಕ  ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು 

ಎನೆು ವುದ್ರ ಬಗೆೆ  ಸೂಕು ವಾದ್ ಪುನರ್್ ಪರಿಶ್ೀಲನೆಯನೆು  ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ 

ಇರುವಂತಹದಿು , ಅವೈಜಾಾ ನಿಕವಾದಂತಹ ರಿೀತಿಯಲೆ  ಆಗಿ ಹೀಗಿಬಿಟಿಟ ದ್. ಇದ್ರ ಬಗೆೆ   

ಸೂಕು ವಾದ್  ಪರಿಶ್ೀಲನೆಯನೆು  ಮುೆಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲೆ  ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ನಾನು ತಮಾ  

ಮೂಲಕ ಮಾನಾ  ಸಚಿವರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ.  ಈ ವಿಧೇಯಕದ್ಲೆ  

ಅಪಾರ್್ಮಮ್ಮೆಂಟ್ಟಗಳು ಎೆಂಬುದು ಇದ್. ಇದು 35 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿೆಂದ್ 45 ಲಕ್ಷ 

ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ  ಶೇಕಡ 5 ರಿೆಂದ್ 3 percent ಗೆ ಇಳಿಸಿ ಎನೆು ವುದು ಇದ್. 
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ಅಪಾರ್್ಮಮ್ಮೆಂರ್್ಗಳಲೆ  ಇರುವವರಿಗೆ ಮಾತರ  ಸಕಮರ ಮಾಡಿರುವುದು. ಇದು ಬಿಟ್ಟಟ , ಬೇರೆ 

ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅಲೆ . ಇದ್ನೆು  ನಾನು ಮಾಡುವುದ್ಕಕ ಗುವುದ್ಧಲೆ  ಶೇಕಡ 5 ಕಡಬೇಕು ಎೆಂದು  

ಉಪ ನೀೆಂದ್ಣಾಧಿಕರಿಗಳು ಹೇಳುತಾು ರೆ.  ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ  ಈ ಮೌಲಾ ದ್ಲೆ   ಯಾರಾದ್ರೂ 

ಕೂಡ  ಬಿಡಿ ಮನೆಗಳನೆು  ಖ್ರಿೀದ್ಧ ಮಾಡಿದಿ್ರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನಾ ಯಿಸುತು ದ್ ಎೆಂದು 

ಈ ವಿಧೇಯಕದ್ಲೆ  ಸೇಪಮಡೆ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ.  

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಪಿ.ಆರ್್. ರಮೇಶ್ರವರೇ, ತಾವು ಮಾತನಾಡಿ. 

ಶಿರ ೀ ಪ್ತ.ಆರ . ರಮೇಶ  (ರ್ನಮನಿದೇಾಶನವನುು  ಹೊಾಂದಿದವರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈ ವಿಧೇಯಕದ್ ಬಗೆೆ  ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲ್ಲ ಅವಕಶ 

ಮಾಡಿಕಟಿಟ ದಿ್ಕಕ ಗಿ ತಮಗೆ ಧನಾ ವಾದ್ಗಳನೆ ಪಿಮಸುತ್ು ೀನೆ.  ಈ ವಿಧೇಯಕವನೆು  

ತಂದ್ಧರುವುದ್ರ ಬಗೆೆ  ನಾನು ಸ್ವಾ ಗತ ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ. ಈ ವಿಧೇಯಕದ್ಲೆ  extract from the 

Karnataka Stamp Act ಎೆಂದು ತೀರಿಸಿದಿ್ಧ ೀರಿ. ಈ extract ನಲೆ  explanation -ಕಟಿಟ ದಿ್ಧ ೀರಿ. 

ಈ explanation ಕಟಿಟ ರುವುದ್ರಲೆ  “Unit”್ ಎೆಂದ್ರೆ, “Unit includes flat, apartment, 

tenement, block or any other unit by whatever name called, constructed or under 

construction....” ಅಲೆ  retrospective ಬಂತ್ತ. “...in accordance with the sanctioned 

plan...” ನೀಡಿ ಇಲೆ  ಸಿಕ್ಕಕ  ಹಾಕ್ಕಕೆಂಡಿತ್ತ. ಮಾನಾ  ಸಚಿವರೇ ಇಲೆ  ಏನಾಗುತು ದ್ ಎೆಂದ್ರೆ, 

sanctioned plan ಪರ ಕರ ಇದಿ್ ರೆ ಮಾತರ   ನೀೆಂದ್ಣಿಯಾಗುತು ದ್. ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲೆ  

sanctioned plan ತ್ಗೆದುಕೆಂಡರೆ, ಶೇಕಡ 80 ರಷ್ಟಟ  transaction ಆಗುವುದ್ಧಲೆ . ಅಲೆ  

corruption ಜಾಸಿು ಯಾಗುತು ದ್. ಇಲೆ  sanctioned plan ಅನೆು  ತಂದ್ಧದಿ್ಧ ೀರಿ. Sanctioned plan 

ಜೊತ್ಗೆ ತನೆಿ  ನೀೆಂದ್ಣಿಯಾಗುತು ದ್ ಎನೆು ವ ತರಹ ಇದ್ರಲೆ  ಇದ್.  ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ , ಇದ್ರ 

ಬಗೆೆ  examine ಮಾಡಿ. ಇದ್ರಲೆ್ಲೀನಾದ್ರೂ ನಿೀವು ಹಿೀಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟಟ ರೆ, constructed ಎೆಂದು 

ಹೇಳಿದಿ್ಧ ೀರಾ. ಆದ್ರೆ ಕಟಿಟ ರುವಂತಹ ಕಟಟ ಡಗಳು ಒೆಂದು ಸಮಯ ಅವನ ಕೈಯಿೆಂದ್ 

ಇನೆ ೆಂದು ಕೈಗೆ ಹೀಗಬೇಕೆೆಂದಾಗ, ಆಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಒೆಂದು relaxation ಕಡಬೇಕೆೆಂದ್ರೆ, 

sanctioned plan ತನೆಿ  ಎನೆು ತಾು ರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನ ಹತಿು ರ sanctioned plan ಇದ್ಯೀ 

ಅಥವಾ ಇಲೆವೀ ಎೆಂಬುದು ಗತಿು ಲೆ . ಅಲೆ  transaction ಆಗುವುದ್ಧಲೆ . ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ 

ಆಗಿಬಿಟಟ ರೆ, corruption ಆಗುತು ದ್.  ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ , ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ಇದ್ಕೆಕ  ಒತು ನೆು  ಕಡಿ. 

ಇದೇನಾದ್ರೂ ಹಾಗೇ ಉಳಿಸಿದ್ರೆ, ನಾವು ಬ್ಣೆಣ ಯನೆು  ಎತಿು ಕೆಂಡು ಹೀಗಿ, 

ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗೆ ಕಟಟ ೆಂತಾಗುತು ದ್. ಜನರನೆು  ಹಿೆಂಡಿ ಸಿಪ್ಪ  ಮಾಡಿಬಿಡುತು ದ್. ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ , 

ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಸಾ ಲಪ  examine ಮಾಡಿ.  
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ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಸಚಿವರೇ, ತಾವು ಮಾತನಾಡಿ. 

ಶಿರ ೀ ಆರ. ಅಶ್ೀಕ (ಕಂದ್ದಯ ಸ್ಚಿವರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದ್ಸಾ ರೆಲೆರೂ ಅನೇಕ ಸಲಹೆಗಳನೆು  ಕಟಿಟ ದಿಾರೆ.  ನಮಾ  ಹಿೆಂದ್ಧನ ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳಾದ್ 

ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪಪ ನವರು ಬಜೆರ್್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ  35 

ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾತರ  ಮುದಾರ ೆಂಕ ಶುಲಕ  ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾಡುವಂತಹದಿು  ಇತ್ತು . 

ನಾವಲೆರೂ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದ್ ಮೇಲ್ಲ, ಅದ್ನೆು   35 ರಿೆಂದ್ 45 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೂ; 

ಏಕೆೆಂದ್ರೆ 35 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಫೆಾ ಾ ರ್್ ಸಿಗುವುದ್ಧಲೆ .  ಆದ್ರೆ ಬ್ೆಂಗಳೂರು 

ನಗರವೆಂದೇ ಅಲೆ , ಇಡಿೀ ರಾಜಾ ದ್ಲೆರುವ ಎಲೆಾ  ನಗರ ಪರ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು 

ಅನಾ ಯಿಸುತು ದ್. ಆ ದೃರ್ಷಟ ಯಿೆಂದ್ ಇದ್ನೆು  extend ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ ಅಷ್ಟಟ . ಅಲೆಗೆ 

ಸಿೀಮಿತವಾದಂತಹ ವಿಧೇಯಕ. ಮಾನಾ  ಅಪಾಪ ಜಿ ಗೌಡರು ಮತ್ತು  ಇತರ ಮಾನಾ  

ಸದ್ಸಾ ರೆಲೆರೂ ಹೇಳಿದಂತ್, ಈ guidance value ಅವೈಜಾಾ ನಿಕ ಎೆಂಬ ಪದ್ವನೆು  

ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ಕಳೆದ್ ಮೂನಾಮಲ್ಲಕ  ವಷಮಗಳ  ಹಿೆಂದ್ ಮಾಡಿಬಿಟಿಟ ದಿಾರೆ.  ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  

ಗಮನದ್ಲೆಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು ನಾನು ಯೀಚ್ನೆ ಮಾಡುತಿು ದಿ್ ೀನೆ. ಅವೈಜಾಾ ನಿಕವಾಗಿ 

ಮಾಡಿರುವಂತಹ guidance value, ನನಗೂ ಗತಿು ದ್. ಕನಕಪುರ, ಬಿಡದ್ಧ ಭಾಗದ್ಲೆ  

ನೀೆಂದ್ಣಿ ಮೌಲಾ  ಜಾಸಿು  ಇದ್.  ಅಲೆ  ಮಾರುಕಟ್ಟಟ ಯಲೆ  ಅಷ್ಟಟ  ಬ್ಲ್ಲಯೇ ಇಲೆ . 

ಅದ್ರಿೆಂದ್ ಏನಾಗುತು ದ್ ಎೆಂದ್ರೆ, ಇದ್ನೆು ಅಗಿರ ಮ್ಮೆಂರ್್ ಮಾಡುವುದು, ಜಿ.ಪಿ.ಎ 

ಮಾಡಿಕೆಂಡು stamp duty, ಈ ಅಗಿರ ಮ್ಮೆಂರ್್ ಜಿ.ಪಿ.ಎ. ಆಗುವುದ್ರಿೆಂದ್, ಸಕಮರಕೆಕ  

ಬರಬೇಕದಂತಹ ಆದಾಯವಲೆಾ  ಕುೆಂಠಿತವಾಗುತು ದ್.  ಇದ್ನೆು  ನಾನು 

ಗಮನದ್ಲೆಟ್ಟಟ ಕೆಂಡಿದಿ್ ೀನೆ. ಹಳಿಳ ಗಳಲೆರುವ ಜಮಿೀನುಗಳಿಗೆ  ಅಷ್ಟ ೆಂದು ಬ್ಲ್ಲಯೇ 

ಇರುವುದ್ಧಲೆ . ಅದ್ಕ್ಕಕ ೆಂತ ಹೆಚ್ಚಚ  ಬ್ಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ, ಕಳಳ ದಾರಿಯಲೆ  ಹೀಗುತಿು ರುವುದು 

ಜಾಸಿು ಯಾಗುತಿು ದ್. ಇದ್ಕಕ ಸಕ ರ ನಾನು ಅಧಿಕರಿಗಳನೆು   ಸಭೆಗೆ ಕರೆದ್ಧದಿ್ ೀನೆ. Guidance 

value ಅವೈಜಾಾ ನಿಕವಾಗಿ ಯಾವಾಾ ವುದು ಇದ್, ಅದ್ನೆು  ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂಬ ಬಗೆೆ  

ನಮಾ  ಚಿೆಂತನೆಯಲೆದ್. ನಮಾ  ಎಲೆಾ  ಸಭೆಗಳಲೆ  ಈ ತರಹ ಎಲೆ್ಲಲೆ  ಜಾಸಿು ಯಿದ್ಯೀ, 

ಅದ್ನೆು  ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು ಎೆಂದು ಕನೂನು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ಕೀವಿಡ್ 

ಇರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಈ ತರಹ ಸಮಸೆಾ ಗಳಿೆಂದ್ ಕಷಟ ದ್ಲೆದಿಾರೆ. ಈ ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ  ನಾವು 

ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾಡುವಂತಹ ಯೀಚ್ನೆ ಮಾಡುತಿು ದಿ್ ೀವ.  ಆ ಕೆಲಸವನೆು  ಮಾಡುವಂತಹ 

ಪರ ಮಾಣಿಕವಾದ್ ಪರ ಯತೆ ವನೆು  ನಾನು ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ.  ಮಾನಾ  ಪಿ.ಆರ್್. ರಮೇಶ್ರವರು 

ಇದ್ಕೆಕ  authorised ಇರುವಂಥದಿು  ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ರು.  ಸಕಮರ ಏನಿದಿ್ರೂ authorised 
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ಇರುವಂಥದಿ್ ನೆು  ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಮಾತರ ವೇ ಆಗುವುದು. Unauthorised ಎೆಂದ್ರೆ, ಮುಗಿದೇ 

ಹೀಯಿತ್ತ,  ಈ ವಿಧೇಯಕಕೆಕ  ಅಥಮವೇ ಬರುವುದ್ಧಲೆ . ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎೆಂದ್ ತಕ್ಷಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ 

ಕನೂನುಗಳ ತಡಕುಗಳು ಪಾರ ರಂರ್ವಾಗುತು ದ್. ಈಗಾಗಲೇ unauthorised construction 

ನೆು  regularise ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು, ಈ ಸದ್ನದ್ಲೆ  ನಮಾ  ಸಕಮರ ಅಥವಾ ಕೆಂಗೆರ ಸ್ 

ಸಕಮರವೇ ಈ ವಿಧೇಯಕವನೆು  ಅೆಂಗಿೀಕರ ಮಾಡಿದಿಾರೆ.  ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಮಾನಾ  

ಸವೀಮಚ್ಚ  ನಾಾ ಯಾಲಯದ್ಲೆ    unauthorised ಬಗೆೆ  stay ಆಗಿ ನಿೆಂತಿದ್. ಈಗಾಗಲೇ 

ಮಾನಾ  ನಾಾ ಯಾಲಯದ್ಲೆ  ಕೇಸ್ ನಡೆಯುತಿು ದ್. ಆ ದೃರ್ಷಟ ಯಿೆಂದ್ ಈ ವಿಧೇಯಕದ್ಲೆ  

ಫೆಾ ಾ ರ್್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತ್, 35 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿದಿುದ್ನೆು  ಹತ್ತು  ಲಕ್ಷ 

ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಟ   ಜಾಸಿು  ಮಾಡಿ 45 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳೆೆಂದು ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ. ಅದ್ಕೆಕ  

ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತ್ ಈ ವಿಧೇಯಕ. ಐ.ಟಿ. ಬಿ.ಟಿಯವರು ಒೆಂಟಿ ಪೊೀಷಕ 

ಮಹಿಳೆಯಾಗುತಿು ರುವುದ್ರ ಬಗೆೆ  ನಾನು ಪತಿರ ಕೆಯಲೆ  ಓದ್ಧದಿ್ ೀನೆ.   

ಶಿರ ೀ ಕೆ.ಎ. ತಿಪ್ಪ ೀಸ್ತಾ ಮ (ರ್ನಮನಿದೇಾಶನವನುು  ಹೊಾಂದಿದವರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸಚಿವರ ಗಮನಕೆಕ  ತರುವುದೇನೆೆಂದ್ರೆ, ಆೆಂಧರ  ಪರ ದೇಶದ್ಲೆ  

ಈಗಾಗಲೇ ಈ ವಾ ವಸಿೆ  ಇದ್. ಆದಿ್ ರಿೆಂದ್ ಒೆಂಟಿ ಪೊೀಷಕ ಮಹಿಳೆ ಯಾರಿದಿಾರೆ, ಅವರನೆು  

ಗಮನದ್ಲೆಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು ಮಾಡಿ ಎನೆು ವುದು ನನೆ  ಕೀರಿಕೆಯಾಗಿದ್.  

 ಶಿರ ೀ ಆರ. ಅಶ್ೀಕ (ಕಂದ್ದಯ ಸ್ಚಿವರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದ್ಸಾ ರೇ, ಆ ರಿೀತಿ ಇರುವುದ್ರ ಬಗೆೆ  ನಾನು ಯೀಚ್ನೆ ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ. ದಾಖ್ಲ್ಲ ಮತ್ತು  ಸವಮ 

ಎಲೆವನೊ  ಮಾಡಬೇಕಗುತು ದ್. ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ಯೀಚ್ನೆ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ. ಈ 

ವಿಧೇಯಕವನೆು  ಅೆಂಗಿೀಕರಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರಿಗೆ ಕೇಳಿಕಳುಳ ತ್ು ೀನೆ.   

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಪರ ಸ್ವು ವ ಏನೆೆಂದ್ರೆ, 

  “ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಅೆಂಗಿೀಕೃತವಾದ್ ರೂಪದ್ಲೆರುವ 2021ರ ಕನಾಮಟಕ ಸ್ವಟ ೆಂಪು 

(ತಿದಿುಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕವನೆು  ಪಯಾಮಲೀಚಿಸುವುದು” 

ಪರ ಸ್ತು ವ ಅಾಂಗಿೀಕರಿಸ್ಲಪ ಟ್ ತ್ತ 
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ವಿಧೇಯಕವನೆು  ಖಂಡ ಖಂಡವಾಗಿ ಪಯಾಮಲೀಚಿಸುವುದು 

ಖಂಡ 2  

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:-  ಪರ ಸ್ವು ವ ಏನೆೆಂದ್ರೆ,   

                                             

                                        “ಖಂಡ 2 ಈ ವಿಧೇಯಕದ್   ಅೆಂಗವಾಗಿರುತು ದ್.” 

 

                               ಪರ ಸ್ತು ವ ಅಾಂಗಿೀಕರಿಸ್ಲಪ ಟ್ ತ್ತ 

                                    (ಖಂಡ 2 ನುು ವಿಧೇಯಕಕೆಕ  ಸೇರಿಸ್ಲಾಯತ್ತ) 

ಖಂಡ-1 ಇತಾಯ ದಿ 

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಪರ ಸ್ವು ವ ಏನೆೆಂದ್ರೆ, 

          “್ಮೊದ್ಲನೆಯ ಖಂಡ, ದ್ಧೀಘ್ಮ, ಶ್ೀರ್ಷಮಕೆ, ಪರ ಸ್ವು ವನೆ  

                                                ಹಾಗೂ ಅಧಿನಿಯಮಗಳಿಸುವ ಸೂತರ  ಸಂಹಿತ್ 

                                                 ವಿಧೇಯಕದ್ ಭಾಗವಾಗಿರುತು ದ್ ” 

 

ಪರ ಸ್ತು ವ ಅಾಂಗಿೀಕರಿಸ್ಲಪ ಟ್ ತ್ತ 

 

(ಮೊದ್ಲನೆಯ ಖಂಡ, ದ್ಧೀಘ್ಮ, ಶ್ೀರ್ಷಮಕೆ, ಪರ ಸ್ವು ವನೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿನಿಯಮಗಳಿಸುವ 

ಸೂತರ  ಸಂಹಿತ್ಗಳನೆು  ವಿಧೇಯಕಕೆಕ  ಸೇರಿಸಲಾಯಿತ್ತ) 

 

ಪರ ಸ್ತು ವದ ಅಾಂಗಿೀಕಾರ 

 

 ಶಿರ ೀ ಆರ . ಅಶ್ೀಕ (ಕಂದ್ದಯ ಸ್ಚಿವರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ವಿಧಾನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಅೆಂಗಿೀಕೃತವಾದ್ ರೂಪದ್ಲೆರುವ 2021ರ ಕನಾಮಟಕ ಸ್ವಟ ೆಂಪು  

(ತಿದಿುಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕವನೆು  ಅೆಂಗಿೀಕರಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಕೀರುತ್ು ೀನೆ. 

 ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಪರ ಸ್ವು ವ ಏನೆೆಂದ್ರೆ, 

          “್ವಿಧಾನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಅೆಂಗಿೀಕೃತವಾದ್ ರೂಪದ್ಲೆರುವ 2021ರ ಕನಾಮಟಕ  ಸ್ವಟ ೆಂಪು 

(ತಿದಿುಪಡಿ)   ವಿಧೇಯಕವನೆು  ತಿದಿುಪಡಿ ಮಾಡಿರುವಂತ್ ಅೆಂಗಿೀಕರಿಸುವುದು” 

 

       ಪರ ಸ್ತು ವ ಅಾಂಗಿೀಕರಿಸ್ಲಪ ಟ್ ತ್ತ ಹಾಗೂ ಮಸೂದ್ದಗೆ ಒಪ್ತಪ ಗೆ ನಿೀಡಲಾಯತ್ತ 

(ಮುೆಂದು) 
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(887) 22.09.2021,1.40, ಟಿಸಿಹೆಚ-ವಿಕೆ                        (ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿ ತಿ) 

10. ನಿಯಮ 68ರ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ತವಾಜ್ನಿಕ ಮಹತವ ದ ವಿಷಯದ ಮೇಲ್ಲನ ಚರ್ಚಾ 

ಅ) ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಮಕಕ ಳು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತಿ್ತ ರುವ  

                ಅತ್ಯಯ ಚಾರ ಪರ ಕರಣಗಳನ್ನು  ತಡೆಗಟ್ಟು ವ ನಿಟ್ಟು ನಲಿ್ಲ  ಅಗತಯ  ಕರ ಮ  

                ವಹಿಸುವ ಕುರಿತು. 

---- 

ಶಿರ ೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ನಟ್  (ರ್ನಮ ನಿದೇಾಶಿತ್ರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಮಾ  

ಕನಾಮಟಕ ರಾಜಾ ದ್ಲೆ  ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲ್ಲ ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ ಮೇಲ್ಲ ಅತಾಾ ಚಾರ ಮತ್ತು  

ದೌಜಾ ನಾ ಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತಿು ದ್.  ಆ ಅತಾಾ ಚಾರಿಗಳ ವಿಕೃತತ್ ಇಡಿೀ ಒೆಂದು 

ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ತಲ್ಲ ತಗೆಿ ಸುವಂತಿದ್. ತಾಯಿಯನೆು  ’ದೇವರು’ ಎೆಂದು ಭಾವಿಸಿ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗೌರವವನೆು  ಕಟ್ಟಟ  ಪೂಜಿಸುವಂಥದಿು  ಇದ್. ಈ ದೇಶವನೆೆ ೀ ’ಭಾರತ 

ಮಾತ್’ ಎೆಂದು ಹೇಳುತ್ು ೀವ. ಇೆಂತಹ ಒೆಂದು ಪುಣಾ ಭೂಮಿಯಲೆ  ನಾವಲೆರೂ ಹುಟಿಟ ದಿ್ ೀವ. 

ಒೆಂದು ಕಡೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಹಳ ದಡಡ  ಸಂಖೆಾ ಯಲೆ  ಧಾಮಿಮಕ, ರಾಜಕ್ಕೀಯ ಅಥವಾ 

ಮಹಿಳಾ ದ್ಧನಾಚ್ರಣೆ ಕಯಮಕರ ಮದ್ಲೆ  ಸೇರಿದಾಗ ಎಲೆರೂ ಕೂಡ ಭಾಷಣ ಮಾಡುತಾು ರೆ. 

ಎಲೆ  ಮಹಿಳೆಯರನೆು  ಗೌರವಿಸುತಾು ರೀ, ಅಲೆ  ದೇವತ್ಗಳು ನೆಲ್ಲಸುತಾು ರೆ. ನಮಾ  

ಜಿೀವನದ್ಲೆ  ನಮಗೆ ಶಕ್ಕು  ಬೇಕದ್ರೆ ನಾವು ’ದುಗೆಮಯನೆು  ಪೂಜೆ’ ಮಾಡುತ್ು ೀವ. ನಮಗೆ 

ದುಡುಡ  ಬೇಕದ್ರೆ ’ಲಕ್ಕಷ ಾ ’ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ು ೀವ.  ನಮಗೆ ವಿದ್ಾ  ಬೇಕದ್ರೆ ’ಸರಸಾ ತಿ’ಯನೆು  

ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ು ೀವ. ಮಹಿಳೆ ಎೆಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟಟ  ಉನೆ ತ ಸಿ್ವನ ಇದ್. ನಾವು 

ಉಪಯೀಗಿಸುವಂಥ ’ಗಂಗೇಚ್, ಯಮುನೇಚೈವ, ಗೀಧಾವರಿ, ಸರಸಾ ತಿ, ನಮಮದ್, ಸಿೆಂಧು 

ನದ್ಧ ನಿೀರನೆು  ಪೊರ ೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕಳುಳ ತ್ು ೀವ.  ನಮಾ  ದೇಶದ್ಲೆೀ ಹರಿಯುವ ಎಲೆಾ  

ಪವಿತರ ವಾದ್ ನದ್ಧಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಹೆಸರನೆು  ಇಟಿಟ ದಿ್ ೀವ.  ಸ್ವಾ ತಂತರ ಾ  ಹೀರಾಟದ್ಲೆ  

ಕ್ಕತ್ತು ರು ರಾಣಿ ರ್ಚನೆ ಮಾ , ಅಬಬ ಕಕ  ರಾಣಿ, ಒನಕೆ ಓಬವಾ ನವರು ಗೃಹಿಣಿಯಾದ್ರೂ ಕೂಡ 

ಮದ್ಕರಿ ನಾಯಕನ ಕೀಟ್ಟಯನೆು  ಅವಳು ರಕ್ಕಷ ಸಿದ್ಳು ಎೆಂದು ದಡಡ  ದಡಡ  

ಭಾಷಣವನೆು  ಮಾಡುತ್ು ೀವ. ಎಲೆರೂ ಕೂಡ ಭಾಷಣವನೆು  ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಆದ್ರೆ 

ಇನೆ ೆಂದು ಕಡೆ ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಆಗುವಂಥ ಅನಾಾ ಯ, ಅವಳಿಗೆ ಆಗುವಂಥ ಶೀಷಣೆ ಮತ್ತು  

ಅವಳ ಮೇಲ್ಲ ನಡೆಯುವಂಥ ಅತಾಾ ಚಾರಗಳೆಲೆವೂ ಕೂಡ ದಡಡ  ಪರ ಮಾಣದ್ಲೆ  

ತಲ್ಲತಗೆಿ ಸುವಂತ್ ಮಾಡಿದ್.  ಅತಾಾ ಚಾರ ಎನೆು ವುದು ಕೇವಲ ಒೆಂದು ಅಪರಾಧವಲೆ  

ಅಥವಾ ಅದು ನೀವನೆು ೆಂಟ್ಟ ಮಾಡುವ ಇನೆ ೆಂದು ಅಪರಾಧ ಅಲೆ . ಅತಾಾ ಚಾರದ್ಧೆಂದ್ 

ಅತಾಾ ಚಾರಕೆಕ  ಒಳಗಾದಂಥ ಮಹಿಳೆ ಹಾಗೂ ಅವಳ ಇಡಿೀ ಕುಟ್ಟೆಂಬ ಅನೇಕ 
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ವಷಮಗಳವರೆಗೆ, ಧಿೀಘ್ಮಕಲದ್ವರೆಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೆಂದು-ಬ್ೆಂದು ಹೀಗುತಾು ಳೆ. 

ಆದ್ರೆ ಶ್ಕೆಷ  ಅತಾಾ ಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವನಿಗೆ ಸಿಗುತು ದೀ, ಇಲೆವೀ ಗತಿು ಲೆ . ಆದ್ರೆ 

ಅತಾಾ ಚಾರಕಕ ಳಗಾದ್ವಳು ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟ್ಟೆಂಬಕೆಕ  ಶ್ಕೆಷ ಯಾಗುತಿು ರುತು ದ್.  2012ರ 

ನಿರ್ಮಯ ಪರ ಕರಣದ್ಲೆ  ಇಡಿೀ ದೇಶ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದ್ಧದ್. ಆ ನಿರ್ಮಯ ಪರ ಕರಣದ್ಲೆ  ದೇಶದ್ 

ಎಲೆಾ  ಜನರು ಒೆಂದುಗೂಡುತಾು ರೆ.  ಮುೆಂಬತಿು  ಹಿಡಿದುಕೆಂಡು ತಮಾ  ದುುಃಖ್ವನೆು  

ವಾ ಕು ಪಡಿದಿಾರೆ. ಎಲೆಾ  ಟಿವಿ ಮಾಧಾ ಮಗಳಲೆ  ಹಾಗೂ ಎಲೆಾ  ವೃತು  ಪತಿರ ಕೆಗಳಲೆ್ಲ  

ವರದ್ಧಯಾಗಿತ್ತು . ಇೆಂತಹ ಒೆಂದು ಅತಾಾ ಚಾರ ನಡೆದ್ಧದ್. ನಾವಲೆರೂ ಹೆಣುಣ ಮಕಕ ಳ 

ಪರವಾಗಿದಿ್ ೀವ, ನಾವಲೆರೂ ಕೂಡ ಹೆಣುಣ ಮಕಕ ಳ ಜೊತ್ಗಿದಿ್ ೀವ ಎನೆು ವ ಸಂಕೇತವನೆು  

ಇಡಿೀ ದೇಶ ಕಟಿಟ ದಿ್ ಲೆದೇ ಕನೂನಿಗೆ ಒೆಂದು ತಿದಿುಪಡಿಯನೆು  ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. 

ಜಿೀವಾವಧಿ ಶ್ಕೆಷ  10 ವಷಮ ಇದಿ್ ದಿ್ ನೆು  20 ವಷಮ ಎೆಂದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೆಣುಣ  ಮಕಕ ಳಿಗೆ 

ರಕ್ಷಣೆ ಕಡುವುದ್ಕೆಕ  ಆಯಾಯ ರಾಜಾ  ಸಕಮರದ್ವರು ಒೆಂದೆಂದು ಕನೂನುನೆು  

ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ರು. ಅವರವರ ಸಕಮರದ್ಲೆ  ಹೆಣುಣ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕಡುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ 

ವಾ ವಸಿೆಯನೆು  ಮಾಡಿದ್ರು. ಕನೂನು ತಿದಿುಪಡಿಯಾಯಿತ್ತ. ನಿರ್ಮಯ ಫಂಡ್ನೆು  

ಇಟಟ ರು. ಆ ಫಂಡಿನಿೆಂದ್ ಹೆಣುಣ ಮಕಕ ಳನೆು  ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು, CCTV Cameras 

ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು  ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕಡುವಂಥದಿ್ ನೆೆ ಲೆಾ  ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲಾಖೆಯಿೆಂದ್ 

ಮಾಡುವಂಥದಿ್ ನೆು  ಎಲೆಾ  ಕಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ. ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಕಮರದ್ ’ಸಖಿ’ ಎೆಂಬ 

ಯೀಜನೆಯನೆೆ ಲೆಾ  ಪರ ತಿಯೆಂದು ಜಿಲೆ್ಲಯಲೆ್ಲ  ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ರು. ಶ್ಕೆಷ ಯಲೆ್ಲ  ಕೂಡ 

ಬದ್ಲಾವಣೆಯಾಯಿತ್ತ. ಆದ್ರೆ ಅತಾಾ ಚಾರ ಕಡಿಮ್ಮಯಾಗಲಲೆ , ಜಾಸಿು ಯಾಯಿತ್ತ. ಇವತಿು ನ 

ದ್ಧವಸ ನಾವಲೆರೂ ಕೂಡ ತಲ್ಲತಗೆಿ ಸುವಂತಹ ಹಾಗೂ ಬ್ಚಿಚ  ಬಿೀಳುವ ರಿೀತಿಯಲೆ  

ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲ್ಲ ಅತಾಾ ಚಾರಗಳು ನಡೆಯುತಿು ವ. ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಮಕಕ ಳ ಮೇಲನ 

ಲೈೆಂಗಿಕ ಪರ ಕರಣಗಳಂತಹ ಅಪರಾಧಗಳು ಬಹು ದಡಡ  ಪರ ಮಾಣದ್ಲೆ  ಹೆಚಾಚ ಗುತಿು ದ್. 

2013-14ನೇ ಸ್ವಲಗೆ ಹೀಲಸಿದ್ರೆ, ಅದ್ಕೆಕ  POCSO (Protection of Children from Sexual 

Offences) ಅಡಿಯಲೆ  ಒೆಂದು ಕನೂನನೆು  ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ರು. ಅಪರಾಧಗಳು ಯಾವ ರಿೀತಿ 

ಹೆಚಾಚ ಗುತು ವೆಂದ್ರೆ, 30 ಪರ ಕರಣಗಳನೆು  ಖುಲಾಸೆ ಮಾಡಿದ್. ಎಲೆಾ  ಪರ ಕರಣಗಳನೊ  

ಖುಲಾಸೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್.  ಅಪರಾಧಿಗಳನೆು  ಬಂಧಿಸುತಾು ರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ 

ಶ್ಕೆಷ ಯಾಗುವುದ್ಧಲೆ . ನಮಗೆ ಗತಿು ರುವ ಹಾಗೆ ಇಡಿೀ ದೇಶದ್ಲೆ್ಲೀ ಕನಾಮಟಕ ರಾಜಾ ದ್ಲೆ  ಅತಿ 

ಹೆಚ್ಚಚ  ಮಕಕ ಳ ಮೇಲ್ಲ ದೌಜಮನಾ  ನಡೆದ್ಧರುತು ದ್. ಈ ರಿೀತಿ ಅಪರಾಧವಾದಾಗ ನಾವಲೆರೂ 

ರಾಜಾ ದ್ಲೆ  ಕನೂನು ಸುವಾ ವಸಿೆ  ಸರಿಯಿಲೆವೆಂಬ ಮಾತನೆು  ಉಲೆ್ಲೀಖ್ ಮಾಡುತ್ು ೀವ. ಈ 
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ಅತಾಾ ಚಾರ ಪರ ಕರಣದ್ಲೆ  ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಶ್ಕೆಷ  ಕಡಿಮ್ಮಯಾಗುತಿು ದ್. ಆದ್ರೆ ಅಪರಾಧಗಳು 

ಹೆಚ್ಚಚ ತಿು ವ. ನಮಾ  ರಾಜಾ ದ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಪರ ಕರ 2018ರಲೆ  485 

ಪರ ಕರಣಗಳು, 2019ರಲೆ  497 ಪರ ಕರಣಗಳು ಮತ್ತು  2020ರಲೆ  472 ಪರ ಕರಣಗಳು 

ವರದ್ಧಯಾಗಿವ. ಮೂರು ವಷಮಗಳಲೆ  ಮಾಸಿಕ ಸರಾಸರಿ 40 ರಿೆಂದ್ 42 ಪರ ಕರಣಗಳು 

ವರದ್ಧಯಾಗಿರುತು ದ್. ಈ ಪರ ಕರಣಗಳಲೆ  ಸ್ವಮೂಹಿಕ ಅತಾಾ ಚಾರ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೆಂಡಿದ್.  

ಇನೆು  ಶ್ಕೆಷ ಗಳು ಯಾವ ರಿೀತಿ ಕಳಪ್ಯಾಗಿದ್ ಎೆಂದ್ರೆ, 2018 ರಿೆಂದ್ 31ಜುಲೈ  2021 

ರವರೆಗಿನ ಅತಾಾ ಚಾರ ಪರ ಕರಣಗಳಲೆ  1300 ಕೂಕ  ಹೆಚ್ಚಚ  ಶಂಕ್ಕತರನೆು  ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್. 

ಅದ್ರಲೆ  ಕೇವಲ 6 ಮಂದ್ಧ ಮಾತರ  ಶ್ಕೆಷ ಗಳಗಾಗುತಾು ರೆ.  ಮತ್ು  50 ಪರ ಕರಣಗಳು 

ಖುಲಾಸೆಗಳುಳ ತು ವ. ಅವರಿಗೆ ಶ್ಕೆಷ  ಏನೂ ಇಲೆ . 2018ರಲೆ  ಅತಾಾ ಚಾರಕೆಕ  5 ಆರೀಪಿಗಳು 

ಶ್ಕೆಷ ಗಳಗಾಗಿದಿಾರೆ. ಮತ್ು  43 ಜನರನೆು  ಖುಲಾಸೆಗಳಿಸಲಾಗಿರುತು ದ್. 2019 ರಲೆ  7 ಜನ 

ಆರೀಪಿಗಳು ಶ್ಕೆಷ ಗಳಗಾಗಿದಿಾರೆ. ಮತ್ು  2020ರಲೆ  ಒಬಬ  ಆರೀಪಿ ಶ್ಕೆಷ ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದಿಾರೆ. 

ಇದು ಶೂನಾ ಕೆಕ  ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತಾು  ಹೀಗುತಿು ದ್. ಆದ್ರೆ ಈ ವಷಮದಿು  ಮಾಹಿತಿ 

ಇಲೆ . ಪರ ಗತಿಯಲೆದ್ ಎೆಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ, ಅದು ಯಾವ ರಿೀತಿ ಪರ ಗತಿಯೀ ಗತಿು ಲೆ . 

ಯಾವುದೇ ಒೆಂದು ಪರ ಕರಣದ್ಲೆ  ಪೊಲೀಸ್ನವರು 60 ದ್ಧನದಳಗೆ ಕೀರ್್ಮಗೆ 

ದೀಷ್ಠರೀಪಪಟಿಟ  ಸಲೆಸಬೇಕಗುತು ದ್ ಎೆಂದು ಇದ್. ಆದ್ರೆ ಇೆಂತಹ ಅಪರಾಧಗಳು 

ಜಾಸಿು ಯಾಗುತಿು ವ. ಇನೆ ೆಂದು ವಿಶೇಷವೇನೆೆಂದ್ರೆ, ಕನಾಮಟಕದ್ಲೆ  ಶೇ.71 ರಷ್ಟಟ  

ಪರ ಕರಣಗಳಲೆ  ತಿಳಿದ್ಧರುವವರೇ ಬಲಪಶುಗಳು,  ಹರಗಿನವರು ಅಲೆ . ಅೆಂದ್ರೆ 

ಗತಿು ದಿ್ ವರೇ ಅತಾಾ ಚಾರಗಳನೆು  ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ. 2018ರಲೆ  485 ಅತಾಾ ಚಾರ 

ಪರ ಕರಣಗಳು ದಾಖ್ಲಾಗಿವ. ಅದ್ರಲೆ  230 ಗತಿು ರುವಂಥವರೇ ಅತಾಾ ಚಾರವನೆು  

ಮಾಡಿರುತಾು ರೆ. 51 ಪರ ಕರಣಗಳು ನೆರೆಹರೆಯವರು, 42 ಪರ ಕರಣಗಳು ಸಂಬಂಧಿಕರಿೆಂದ್ 

ಅತಾಾ ಚಾರವಾಗುತಿು ದ್. ಮತ್ು  ಡೇಟ್ಟವನೆು  ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದಿಾರೆ.  2018 ರಲೆ  652 

ಅತಾಾ ಚಾರ ಪರ ಕರಣಗಳು ದಾಖ್ಲಾಗಿವ. ಅದ್ರಲೆ  281 ಪರ ಕರಣಗಳು ಪರಿಚಿತ ವಾ ಕ್ಕು ಗಳಿೆಂದ್, 

48 ಪರ ಕರಣಗಳು ನೆರೆಹರೆಯವರಿೆಂದ್, 46 ಪರ ಕರಣಗಳು ಸಂಬಂಧಿಕರಿೆಂದ್ ಮತ್ತು  ಎರಡು 

ಪರ ಕರಣಗಳು ಪೊೀಷಕರಿೆಂದ್               ಅತಾಾ ಚಾರವಾಗಿದ್. ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇಡಿೀ 

ದೇಶದ್ ಅೆಂಕ್ಕ-ಅೆಂಶಗಳೇ ನನೆ  ಹತಿು ರ ಇದ್. ಇಡಿೀ ದೇಶದ್ಲೆ  ಆಗಿರತಕಕ ೆಂಥ 

ಅತಾಾ ಚಾರಗಳಲೆ  ನಮಾ  ಪಕಕ ದ್ ರಾಜಾ ವಾದ್ ಕೇರಳ ರಾಜಾ ಕೆಕ  ಹೀಲಸಿದ್ರೆ, ನಮಾ  

ರಾಜಾ ದ್ಲೆ  ಕಡಿಮ್ಮ. ಅಲೆ  ಬಹಳ ದಡಡ  ಪರ ಮಾಣದ್ಲೆ  ಅತಾಾ ಚಾರ ಪರ ಕರಣಗಳು 

ದಾಖ್ಲಾಗುತಿು ವ.  ಅದ್ರಲೆ್ಲ  6 ವಷಮದ್ ಮಕಕ ಳ ಮೇಲ್ಲ ಕೇರಳ ರಾಜಾ ದ್ಲೆ  45 



«¥À/22.09.2021/111 

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

ಪರ ಕರಣಗಳಿವ. ನಮಾ  ಕನಾಮಟಕದ್ಲೆಲೆ . ಅಸಿ್ವ ೆಂ, ರಾಜಸಿ್ವನದ್ಲೆ  ಪರ ಕರಣಗಳು 

ದಾಖ್ಲಾಗುತಿು ವ. ಇಡಿೀ ದೇಶದ್ಲೆ  ಮುೆಂಚೂಣಿಯಲೆ  ಹೀಗಿದ್. ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲ್ಲ 

ಬಹಳ ದಡಡ  ಪರ ಮಾಣದ್ಲೆ  ಅತಾಾ ಚಾರ ನಡೆಯುತಿು ದ್.  ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ ಒೆಂಟಿ ಮಹಿಳೆ ಇದಿ್ ರೆ 

ಅವಳ ಕಲನೆು  ಕಟಿಟ  ಅತಾಾ ಚಾರವಾಗುತಿು ದ್. 

(ಮಾಂದು...) 

(888)22.9.2021/1.50/ಎಾಂ.ಎಾಂ-ಬ್ರ.ಎನ.ಎಸ  

(ಉಪಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

ಶಿರ ೀ ಭಾರತಿ ಶ್ನಟ್  (ಮಾಂದು):- 

ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲೆ  ಫೆಾ ಾ ರ್್ಗಳಲೆ್ಲಲೆಾ  ಅತಾಾ ಚಾರ ನಡೆಯುವಂತಹದಿು , ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ 

ಚಿತರ ದುಗಮ ಜಿಲೆ್ಲಯ ರ್ರಮಸ್ವಗರ ಬಳಿ ಇರುವ ಇಸ್ವಮುದ್ರ ದ್ಲೆ  ಒೆಂದು ಅತಾಾ ಚಾರ 

ನಡೆಯಿತ್ತ.  ಅಲೆ  ಒೆಂದು ಮಗುವನೆು  ಶೌಚ್ಕೆಕ  ಹೀದಾಗ ನೆರೆ ಮನೆಯವನೇ ಅತಾಾ ಚಾರ 

ಮಾಡಿ ಗದಿ್ಯಲೆ  ಆ ಮಗುವನೆು  ಕತ್ತು  ಹಿಸುಕ್ಕ ಕೆಂದ್ದಿು .  ನನಗೆಂದು ಹೆಮ್ಮಾ , ಖುರ್ಷ, 

ಸಂತೀಷ ಇದ್.  ಅಲೆರುವಂತಹ ಎಸ.ಪಿ., ರಾಧಿಕರವರು; 

 ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟೀಲ (ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರಾದ್ ಭಾರತಿ ಶೆಟಿಟ ಯವರು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲ್ಲ, ಮಕಕ ಳ 

ಮೇಲ್ಲ ದೌಜಮನಾ  ನಡೆದ್ಧರುವ ಬಗೆೆ  ಬಹಳ ರ್ಚನೆಾ ಗಿ, ವಿಧಿವತಾು ಗಿ ಮಾತನಾಡುತಿು ದಿಾರೆ.  

ನಿಮಾ  ಮಾತ್ತ ಕೇಳುವುದ್ಕೆಕ  ಗೃಹ ಮಂತಿರ ಯೇ ಇಲೆ .  ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರು ಎೆಂಟ್ಟ 

ದ್ಧವಸಗಳಿೆಂದ್ ಕದ್ಧದಿಾರೆ.  ಇವತ್ತು  ಅವರಿಗೆ ಅವಕಶ ಸಿಕ್ಕಕ ದ್.  ಅದ್ನೆು  ಯಾರು ಕೇಳಬೇಕು, 

ಯಾರು ಅದ್ಕೆಕ  ಉತು ರ ಹೇಳಬೇಕು ಎನೆು ವ . . . 

ಶಿರ ೀ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಾಂತೇಶ ಮಲ್ಲಲ ಕಾಜುಾನ (ಸ್ಕಾಾರದ ಮಖಯ  

ಸ್ಚೇತ್ಕರು):- ಇಲೆ  ಕನೂನು ಮಂತಿರ ಗಳು ಇದಿಾರೆ. 

ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಆರ. ಪ್ರಟೀಲ:- ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಮಾಡಬೇಡಿ. 

ಶಿರ ೀ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಾಂತೇಶ ಮಲ್ಲಲ ಕಾಜುಾನ:- ಮಾನಾ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ್ 

ನಾಯಕರೇ, ಆ ರಿೀತಿ ಇಲೆ . 

ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಆರ. ಪ್ರಟೀಲ:- ಇದು long awaited case. 
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ಶಿರ ೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ನಟ್ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಆ ರಿೀತಿ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ನಾನು 

ಬಿಡುವುದ್ಧಲೆ .  ಕನಾಮಟಕ ರಾಜಾ ದ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಸಲ ಬಿಡುವುದ್ಧಲೆ .  

ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಆರ . ಪ್ರಟೀಲ:- ಗೃಹ ಮಂತಿರ . . . 

ಶಿರ ೀ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಾಂತೇಶ ಮಲ್ಲಲ ಕಾಜುಾನ:- ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದಿ್ ೀನೆ, 

ಅವರೂ ಬರುತಾು ರೆ.  

ಶಿರ ೀ ಎಸ .ಆರ. ಪ್ರಟೀಲ:- ನನಗೇಕೀ ಮೇಲಾ ನೆಯಲೆ ಈ ಅಧಿವೇಶನದ್ಲೆ  ಹೇಳಿ 

ಕಳುಹಿಸಿದಿ್ ೀವ, ಬರುತಾು ರೆ; ಅಲೆದಿಾರೆ, ಇಲೆದಿಾರೆ; ನಿೀವು ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡಿ, ಅಲೆ  

ಮುಗಿಯುತು ಲೇ ಬಂದು ಉತು ರ ಹೇಳುತಾು ರೆ ಎೆಂದು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳುತಾು ರೆ.  ತಾವು 

ಇವರಿಗೇನಾದ್ರೂ ಕಟಟ ಪಪ ಣೆ ಮಾಡಿ.  ಇದು ಬಹಳ ಮಹತಾ ದಿು .  

ಶಿರ ೀ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾಾಂತೇಶ ಮಲ್ಲಲ ಕಾಜುಾನ:- ನಾವು ಯಾವುದ್ನೊ  

ಲಘುವಾಗಿ ತ್ಗೆದುಕೆಂಡಿಲೆ . 

ಉಪಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:-    ಬಿಡುವಾಗಿದಿ್ ರೆ ಬರುವುದ್ಕೆಕ  ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿ. 

Sri S.R. PATIL:- There are so many heinous  offences involving moral 

turpitude that too on women and children. 

ಉಪಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಹೇಳಿದಿ್ ೀನೆ. 

ಶಿರ ೀ ಎಸ .ಆರ. ಪ್ರಟೀಲ:- ಇಲೆ  ಬಹಳ ಜಾ ಲಂತ ಸಮಸೆಾ ಯಿದ್. 

ಶಿರ ೀ ರ್ಜ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮ (ಸ್ಣಣ  ನಿೀರಾವರಿ, ಕಾನೂನು, ಸಂಸ್ದಿೀಯ 

ವಯ ವಹಾರ ಸ್ಚಿವರು):-  ಅಲೆ  ನಿಮಾ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರು ಸಹ ಮೈಸೂರಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಪಟಟ  ವಿಷಯದ್ ಬಗೆೆಯೇ ನೀಟಿಸ್ ಕಟಿಟ ದಿಾರೆ.  ಆ ವಿಷಯ ಅಲೆ  ಯಾವಾಗ 

ಬರುತು ದ್ ಎೆಂಬುದು ಗತಾು ಗದ್ಧರುವುದ್ಕೆಕ  ಅವರಲೆರಲ, ನಾನಿಲೆ  ಇರುತ್ು ೀನೆ ಎೆಂದು 

ಹೇಳಿದಿ್ ೀನೆ.  ಅಲೆ  raise ಆಗದ್ಧದಿ್ ರೆ ಇಲೆಗೆ ಬರುತಾು ರೆ.  ಮಾನಾ  ಸಿದಿ್ರಾಮಯಾ ನವರು ಇದೇ 

ಮೈಸೂರಿನಲೆ  ಆಗಿರುವ ರೇಪ್ ಬಗೆೆಯೇ raise ಮಾಡಿದಿಾರೆ.  ಅಲೆಯೂ ಒಬಬ ರು 

ಇರಬೇಕಗುತು ದ್.  
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ಶಿರ ೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ನಟ್ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನನಗೆ ಬೇಕಗಿರುವುದು 

ಮೂರು ಇಲಾಖೆ.  ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ, ಕನೂನು ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು  ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ.  ಈ ಮೂರು 

ಇಲಾಖೆಯ ಮಂತಿರ ಗಳಿದಿ್ ರೆ ಬಹಳ ಒಳೆಳ ಯದಾಗುತು ದ್.   ಇವತ್ತು  ಕನೂನು ಸಚಿವರಿದಿಾರೆ, 

ಅವರು ಇದ್ಕಕ ೆಂದು ಅೆಂತಾ ವನೆು  ಹಾಡುತಾು ರೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶಕ್ಕು  ಕಡುವ ರಿೀತಿಯಲೆ , 

ನೆಂದ್ದ್ವರಿಗೆ ನಾಾ ಯ ಒದ್ಗಿಸುವ ವಿಶಾ ಸದ್ಧೆಂದ್ ಅವರು ಬೇಕು ಎೆಂದು ಒತಾು ಯ 

ಮಾಡಿದಿ್ ೀನೆ.  ಮಾನಾ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರು ಹೇಳಿದಿು  ಸರಿ ಇದ್.  ನನಗೆ ಗೃಹ 

ಸಚಿವರು ಮತ್ತು  ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರೂ ಬೇಕು.  ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಲೆ  ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಚಾರ 

ಕೇಳುವಾಗ ಇರಬೇಕೆೆಂದು ನಾನು ವಿನಂತಿ ಸಹ ಮಾಡಿದಿ್ .  ಮಹಿಳೆಯರ ಕೈ ಕಲ್ಲ ಕಟಿಟ  

ಅತಾಾ ಚಾರ, ದ್ರೀಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್.  ಬಾಲಕ್ಕಯರನೆು  ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲೆ  ಸಹ 

ಅತಾಾ ಚಾರ ಮಾಡುವಂತಹದಿು . ಹಾಡುಹಗಲೇ ಮಹಿಳೆಯರನೆು , ಜನಪರ ತಿನಿಧಿಗಳನೆು  

ಕಲ್ಲ ಮಾಡುತಾು ರೆ.  ಇಸ್ವಮುದ್ರ ದ್ಲೆ  ಬಾಲಕ್ಕಯನೆು  ಅತಾಾ ಚಾರ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಕಲ್ಲ 

ಮಾಡಿದಿ್ ನೆು  ನಾನು ಉಲೆ್ಲೀಖ್ ಮಾಡಿದ್.  ಅಲೆರತಕಕ ೆಂತಹ ಎಸ.ಪಿ., ರಾಧಿಕರವರ ಜೊತ್ 

ನಾನು ಮಾತನಾಡಿದ್.  ಆಮೇಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ ಕಲಾಾ ಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕರೆಸಿ ಅದ್ರ 

ಬಗೆೆ  ಅವರಿೆಂದ್ ಎಲೆಾ  ದಾಖ್ಲ್ಲಗಳನೆು  ತ್ಗೆದುಕೆಂಡಿದಿ್ ೀವ.  ಆ ಪರ ಕರಣ ನೀಡಿ ಅವರೇ 

ಎರಡು ದ್ಧನ ನಿದಿ್  ಮಾಡಲಲೆ .  ತಾನು ಎಲೆಾ  ಕನೂನುಗಳನೆು , ಸುಪಿರ ೀೆಂ ಕೀರ್್ಮಗೆ, 

ಹೈಕೀರ್್ಮಗೆ ಹೀದ್ರೂ ಇವನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬಾರದು ಆ ರಿೀತಿಯಲೆ  ಬಹಳ ಸ್ವಟ ರೆಂಗ್ 

ಆಗಿ; ತಾನು ಅದ್ನೆು  ಪ್ರ ಸೆೆಂರ್್ ಮಾಡಿರುವಲೆ  ವಿಳಂಬವಾಗಿರಬಹುದು ಆ ರಿೀತಿ 

ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ ಎನೆು ವ ಕ್ಕಚಿಚ ನಿೆಂದ್ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ.  ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ ನಡೆದಂತಹ 

ಮೈಸೂರಿನ ಘ್ಟನೆ, ಅದೇ ದ್ಧನ ತ್ತಮಕೂರಿನಲೆ  ಹಗಲ್ಲ ಹತಿು ನಲೆ  ಜಾನುವಾರು 

ಮೇಯಿಸಲ್ಲ ಹೀದಂತಹ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲ್ಲ ಅತಾಾ ಚಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದ್.  ಬಾೆಂಗೆಾ  

ಯುವತಿಯರ ಗಾಾ ೆಂಗ್ ರೇಪ.  ಆ ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ  ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಕ ದ್ ಮಾಹಿತಿ ಎೆಂದ್ರೆ, 

ಆರೀಪಿಗಳ ಹತಿು ರ ಸ್ವವಿರಾರು ಅರೆ ನಗೆ  ಚಿತರ ಗಳು, ವಿೀಡಿಯೀಗಳು ಇದಿ್ವು.  ಇದ್ನೆು  

ನೀಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ದುುಃಖ್ವನಿಸುತು ದ್.  ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಅತಾಾ ಚಾರದ್ ರಿೀತಿಗಳನೆು  

ನೀಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಹೇಳುವುದ್ಕೆಕ  ಅಸಹಾ ವನಿಸುತು ದ್ ಮತ್ತು  ಮೈ ಜುೆಂ ಅನೆು ತು ದ್.  ಇದು 

ನಿರ್ಮಯಾ ಪರ ಕರಣವನೆು  ನೆನಪಿಸುವಂತಹ ಇನೆ ೆಂದು ಪರ ಕರಣ.  ಮೈಸೂರಿನಲೆ  

ಮತು ಬಬ  ವಿದಾಾ ರ್ಥಮನಿ ಮೇಲ್ಲ ಅತಾಾ ಚಾರ.  ಚಾಮುೆಂಡೇಶಾ ರಿ ಬ್ಟಟ ದ್ ತಪಪ ಲನಲೆ  ನಡೆದ್ 

ಅತಾಾ ಚಾರವನೆು  ಮರೆಯಲಲೆ .  ಅಷಟ ರಳಗೆ ವಿದಾಾ ರ್ಥಮನಿ ಮೇಲ್ಲ ಪರಿಚ್ಯಸಿ ರಿೆಂದ್ಲೇ 

ಶುಕರ ವಾರ ಹಾಡುಹಗಲೇ ಅತಾಾ ಚಾರ ನಡೆದ್ಧದ್.  ನನೆ ನೆು  ಬಹಳ ಕಂಗೆಡಿಸಿದ್ 
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ಪರ ಕರಣವೆಂದ್ರೆ, ನಿರ್ಮಯ ಪರ ಕರಣಕ್ಕಕ ೆಂತ ತಿೀರಾ ವಿಚಿತರ ವಾದ್ ರಿೀತಿಯಲೆ  

ಮುೆಂಬೈನಲೆಾದಂತಹ ಗಾಾ ೆಂಗ್ ರೇಪ.  ಆ ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ  ಎರಡು ದ್ಧನ ನಾವು ಕೂಡ 

ಮಲಗಲಲೆ .  ರೇಪ್ ಮಾಡಿ ರಾಡ್ ಅನೆು , ಬಾಟಲಯನೆು  ಹಾಕುತಾು ರೆ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ 

ವಿಕೃತ ಮನೀಭಾವ ಅಥವಾ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಯಾವ ಮಟಟ ದ್ಲೆ  ಇರುತಾು ರೆ? 

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಭಾರತಿ ಶೆಟಿಟ ಯವರೇ, ಇನೊ  ಎಷ್ಟಟ  ಹತ್ತು  

ಮಾತನಾಡುತಿು ೀರಿ? 

ಶಿರ ೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ನಟ್ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಎಲೆಯವರೆಗೆ ನಾಾ ಯ 

ಸಿಗುತು ದ್ಯೀ ಅಲೆಯವರೆಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ು ೀನೆ. 

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:-  ಸದ್ನದಳಗೆ ಎಷ್ಟಟ  ಹತ್ತು  ಮಾತನಾಡುತಿು ೀರಿ 

ಎೆಂದು ಕೇಳುತಿು ದಿ್ ೀನೆ. 

ಶಿರ ೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ನಟ್ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಮಾ  ಶಸಕರಿಗೆ ಮತ್ತು  

ನಮಾ  ಸಕಮರಕೆಕ  ನಮಾ  ಕೂಗು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಥಮವಾಗಿದ್ ಎೆಂದು ಹೇಳುವವರೆಗೆ 

ಮಾತನಾಡುತ್ು ೀನೆ.  

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ನಿೀವು ಮಾತನಾಡುತಿು ೀರಿ, ನಾವು ಊಟ 

ಮಾಡಬೇಕಲೆವೇ. 

ಶಿರ ೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ನಟ್ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಶರಿೀರದ್ಲೆ  ಯಾವುದೇ 

ಸೌೆಂದ್ಯಮವಿರುವುದ್ಧಲೆ .  

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡು ಗಂಟ್ಟಗೆ ಈ ಚ್ರ್ಚಮಯನೆು  ನಿಲೆಸಿ  

ಆಮೇಲ್ಲ ಮಧಾಾ ಹೆ  ಮೂರು ಗಂಟ್ಟಯ ಮೇಲ್ಲ ಮತ್ು  ಅದ್ನೆು  ಮುೆಂದುವರೆಸೀಣ.  

ಆಗಬಹುದು ತಾನೇ? ಒೆಂದೈದು ನಿಮಿಷ ಮಾತನಾಡಿ. 

ಶಿರ ೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ನಟ್ :- ಮಧಾಾ ಹೆ ದ್ ಮೇಲ್ಲ ಅೆಂದ್ರೆ ಆಗಲೇ ಮಾತನಾಡುತ್ು ೀನೆ. 

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಈಗ ಐದು ನಿಮಿಷ ಮಾತನಾಡಿ.  ನಿೀವು ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ 

ಒಳೆಳ ಯದು ಇಲೆದ್ಧದಿ್ ರೆ ಮಧಾಾ ಹೆ  ಮಾತನಾಡಿ.  
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ಶಿರ ೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ನಟ್ :- ನಾನು ಐದು ನಿಮಿಷದ್ಲೆ  ಮುಗಿಸುವುದ್ಧಲೆ .  ಏಕೆೆಂದ್ರೆ 

ನಮಾ  ಸಕಮರಕೆಕ  ಸರಿಯಾಗಿ ಅಥಮವಾಗಬೇಕು, ಎಲೆರಿಗೂ ಅಥಮವಾಗಬೇಕು.  

ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಆರ. ಪ್ರಟೀಲ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರಾದ್ 

ಭಾರತಿ ಶೆಟಿಟ ಯವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾಗಿದ್.  ಈ ಸಕಮರಕೆಕ  ಪಂಚೇೆಂದ್ಧರ ಯಗಳಿಲೆ , ಅದ್ಕೆಕ  

ಸರಿಯಾಗಿ ಮನಕೆಕ  ಮುಟ್ಟಟ ವ ಹಾಗೆ . . . 

ಶಿರ ೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ನಟ್ :- ಮಾನಾ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರೇ, ಪಂಚೇೆಂದ್ಧರ ಯ 

ಇಲೆದ್ ಸಕಮರದ್ಲೆ  ನಾನಿದಿ್ ೀನೆ ಎೆಂದು ನಿೀವು ತಿಳಿದುಕಳಳ ಬೇಡಿ.  

ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಆರ. ಪ್ರಟೀಲ:- ನಾನು ಹೇಳುತಿು ರುವುದು . . . 

ಶಿರ ೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ನಟ್ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಪಂಚೇೆಂದ್ಧರ ಯ ಸರಿಯಾಗಿ 

ಇದ್. ಅದ್ಕಕ ೀಸಕ ರ ಅದ್ನೆು  ನಾನು ಬಡಿದ್ಬಿಬ ಸುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.  ಸರಿಯಿಲೆದ್ಧದಿ್ ರೆ ನಮಾ ದು 

ಸುಮಾ ನೇ ಮಾತ್ತಗಳಾಗುತು ದ್.  ಈ ವಿಷಯದ್ಲೆ  ರಾಜಕ್ಕೀಯ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ.   

ರಾಜಕ್ಕೀಯ ಅನೆ ದ್ಲೆ  ಉಪಿಪ ನಕಯಿ ರಿೀತಿ ಇರಬೇಕು.  ಆಗ ರ್ಚನೆಾ ಗಿರುತು ದ್.  ನಿೀವೂ 

ಮಾಡುತಿು ೀರಿ, ನಾವೂ ಮಾಡುತ್ು ೀವ.  ನಾವು ಊಟ ಮಾಡುವ ಅನೆ ವೇ ಉಪಿಪ ನಕಯಿ 

ಆಗಬಾರದು.  ನಾನು ಒೆಂದು ವಿಷಯವನೆು  ಈ ಸದ್ನದ್ಲೆ  ; 

ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಆರ. ಪ್ರಟೀಲ:- ಮಾನಾ  ಭಾರತಿ ಶೆಟಿಟ ಯವರೇ, ನಾನು ಸ್ವಾ ಗತ 

ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ.  ತಾವು ಬಹಳ ರ್ಚನೆಾ ಗಿ ಮಾತನಾಡುತಿು ೀರಿ.  ಸಕಮರಕೆಕ  ಮನವರಿಕೆಯಾಗುವ 

ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡುತಿು ೀರಿ, ಮಾತನಾಡಿ. ಅದ್ನೆು  ನಾವು ಸ್ವಾ ಗತ ಮಾಡುತ್ು ೀವ.  

ಶಿರ ೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ನಟ್ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾನು ಹಿೆಂದ್ಧನ 

ದಾಖ್ಲ್ಲಗಳನೆು  ತ್ಗೆಯುತಿು ಲೆ .  ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ಹಿೆಂದ್ಧನ ದಾಖ್ಲ್ಲಗೆ ಹೀದ್ರೆ ರಾಜಕ್ಕೀಯ 

ಬರುತು ದ್ೆಂದು ನನಗೆ ಗತ್ತು .  ಅದ್ಕಕ ೀಸಕ ರ ನಮಾ  ಅವಧಿಯ ದಾಖ್ಲ್ಲಗಳನೆು  ನಾನು 

ತ್ಗೆಯುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.  ಹಿೆಂದ್ಧನ ದಾಖ್ಲ್ಲ ಇದ್ಕ್ಕಕ ೆಂತ ದಡಡ ದ್ಧದ್ ಅದ್ನೆು  ನಾನು ಹೇಳುವುದ್ಧಲೆ .  

ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ತಿೀಥಮಹಳಿಳ ಯಲೆ , ಶೆಂಗೇರಿಯಲೆ  ಒೆಂದು ಅತಾಾ ಚಾರ ನಡೆಯಿತ್ತ. ಬಹಳ 

ದಡಡ  ಪರಿವಾರದ್ವರು ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ.ಯವರು ಎೆಂದು;  ನಾನು ಮಿೀಡಿಯಾಗೂ ಹೀಗಿಲೆ , 

ಎಲೆಯೂ ಹೇಳಿಲೆ .  ಅದ್ರ ಆಳವನೆು  ನೀಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲೆ  ಕೆಂಗೆರ ಸ್ನವರೇ ಜಾಸಿು  

ಜನರಿದಿ್ರು.  ನಮಗೆ ರಾಜಕ್ಕೀಯ ಬೇಡ.  ಯಾರು ಅತಾಾ ಚಾರಿಗಳಿದಿಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಪಕ್ಷವಿಲೆ  

ಎೆಂದು ನಾನು ಅವತ್ು ೀ ಇಲೆ  ನಿೆಂತ್ತಕೆಂಡು ಹೇಳಿದಿ್ ೀನೆ.  ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವರು 
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ಮಾಡಿದ್ರು ಎೆಂಬುದು ಅಲೆ .  ಅತಾಾ ಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವರು ನಿೀಚ್ರು.  ಅದ್ಷ್ಟಟ ೀ ನಮಗೆ 

ಗತಿು ರುವುದು.  ಅದು ಯಾರೇ ಆಗಿರಬಹುದು.  ಅದು ನಮಾ  ಮಕಕ ಳೇ ಆಗಿರಬಹುದು 

ಅವರು ನಿೀಚ್ರು.  ನಾವು ಇದ್ನೆು  ತಿಳಿದುಕಳಳ ಬೇಕು.  ಶರಿೀರದ್ಲೆ  ಯಾವುದೇ ಸೌೆಂದ್ಯಮ 

ಇರುವುದ್ಧಲೆ  ಎೆಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್.  ಸೌೆಂದ್ಯಮ ಇರುವುದು ವಾ ಕ್ಕು ಯ ಕಮಮದ್ಲೆ , 

ವಾ ಕ್ಕು ಯ ವಾ ಕ್ಕು ತಾ ದ್ಲೆ , ಆ ವಾ ಕ್ಕು ಯ ನಡೆ, ನುಡಿಯಲೆ , ಅವನ ವಾ ವಹಾರದ್ಲೆ , ಅವನ 

ಸಂಸ್ವಕ ರದ್ಲೆ , ಆ ವಾ ಕ್ಕು ಯ ಚ್ರಿತ್ರ ಯಲೆ .  ಇಲೆ  ಸೌೆಂದ್ಯಮವಿರುವುದು.  ಇವಲೆಾ  ಯಾರ 

ಹತಿು ರ ಇದ್ಯೀ ಅವನು ಈ ಪರ ಪಂಚ್ದ್ಲೆ  ಬಹಳ ದಡಡ  ಸುೆಂದ್ರವಾದ್ ವಾ ಕ್ಕು .  ಅೆಂತಹ 

ಸುೆಂದ್ರವಾದ್ ವಾ ಕ್ಕು ಗಳನೆು  ಈ ಸಮಾಜ ನಿಮಾಮಣ ಮಾಡಬೇಕು.  ನಾವು ಏನು 

ಹೇಳುತಿು ದಿ್ ೀವ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒೆಂದು ಘ್ಟನೆಯಾದ್ ಕೂಡಲೇ ಅಲೆ  

ನಾವು ಕುಳಿತಿರಲ, ಇಲೆ  ನಿೀವು ಕುಳಿತಿರಲ ಹೇಳುವುದೇನೆೆಂದ್ರೆ, law and order ಸತ್ತು  

ಹೀಗಿದ್, law and order ಕುಸಿದ್ಧದ್, ಕಣಿಣ ಲೆ , ಕಲಲೆ , ಕ್ಕವಿಯಿಲೆ  ಎೆಂದು ಹೇಳುತ್ು ೀವ.  

ಇಲೆ  ಕುಸಿದ್ಧರುವುದು  law and order ಅಲೆ , ಕನೂನು ಪಾಲನೆ ಕುಸಿದ್ಧದ್.  

          (ಮಾಂದು) 

(889) 22-09-2021/ 2-00/ ಕೆಹೆಚ-ಬಿಎನಎಸ 

(ಉಪಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

ಶಿರ ೀ ಭಾರತಿ ಶ್ನಟ್  (ಮಾಂದು):-  

ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ್ ಪರ ಮಾಣದ್ಲೆ  ಶ್ಕೆಷ  ಕಡುವುದ್ರಲೆ  ಕನೂನು ಕುಸಿದ್ಧದ್. ಅವರಿಗೆ 

ಸರಿಯಾದ್ ಪರ ಮಾಣದ್ಲೆ  ಶ್ಕ್ಷಣ ಕಡುವುದ್ರಲೆ  ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕುಸಿದ್ಧದ್. ಮಾದ್ಕ 

ದ್ರ ವಾ ದ್ ಹಾವಳಿ ಇಡಿೀ ನಮಾ  ಸಮಾಜದ್ಲೆ  ಕುಣಿಯುತಿು ದ್ಯಲೆವೇ, ಅದ್ನೆು  ನಿಯಂತರ ಣ 

ಮಾಡುವುದ್ರಲೆ  ಕುಸಿದ್ಧದಿ್ ೀವ. 10-20 ವಷಮಗಳ ಹಿೆಂದ್ ಯಾವುದೀ ಒೆಂದು ಬೆ್ಬ ಾ  ಫಿಲಂ 

ವಿಡಿಯೀವನೆು  ನೀಡುವುದ್ಕೆಕ  ಹೀದ್ರು. ಅದ್ಕೆಕ  ಒೆಂದು ದಡಡ  ಗುಲೆ್ಲ  ಮತ್ತು  ಒೆಂದು 

ಕೇಸ್ ದಾಖ್ಲಾಗುತಿು ತ್ತು . ಈಗ ಆ ರಿೀತಿ ಹೀಗಿ ನೀಡಬೇಕಗಿಲೆ . ನಮಾ  ಕೈಯಲೆರುವ 

ಮೊಬೈಲ್ನಲೆ  ಎಲೆಾ  ಬಂದು ಬಿಡುತು ದ್. ಒೆಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೀಡಬೇಕದ್ರೆ ಮಧಾ ದ್ಲೆ  

ಬಂದು ಬಿಡುತು ದ್. ನಮಾ  ಸಮಾಜ ಎಷ್ಟಟ  ಹದ್ಗೆಟಿಟ ದ್ಯ್ದೆಂದ್ರೆ, ಇದ್ಲೆಾ  ಕುಸಿದ್ಧರುವ 

ಕರಣ ಇವರನೆೆ ಲೆಾ  ಸರಿಮಾಡುವಂತಹ ಅವಶಾ ಕತ್ ಒೆಂದು ಕಡೆಯಾದ್ರೆ, ಮೊದ್ಲ್ಲ 

ಕನೂನಿನಲೆ  ಬದ್ಲಾವಣೆಯಾಗಬೇಕು. ಇನೆ ೆಂದು ಶ್ಕ್ಷಣ ಕಡುವುದ್ರಲೆ  
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ಬದ್ಲಾವಣೆಯಾಗಬೇಕು. ನಂತರ ಸಮಾಜದ್ ಪರಿವತಮನೆಯಾಗಬೇಕು. ಈ ಒೆಂದು 

ನಿಟಿಟ ನಲೆ  ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಗಿದ್. ಇವತ್ತು  . . .  

 ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರಾದ್ ಭಾರತಿ ಶೆಟಿಟ ಯವರೇ, ಮಧಾಾ ಹೆ  3 

ಗಂಟ್ಟಯ ಮೇಲ್ಲ ಚ್ರ್ಚಮಯನೆು  ಮುೆಂದುವರಿಸೀಣ. ಈಗ ಸದ್ನವನೆು  ಮಧಾಾ ಹೆ  3 

ಗಂಟ್ಟಯವರೆಗೆ ಮುೆಂದೂಡುತಿು ದಿ್ ೀನೆ. 

(ಸ್ದನವನುು  ಮಧಾಯ ಹು  2 ಗಂಟೆ 01 ನಿಮಷಕೆಕ  ಮಾಂದೂಡಿ ಪುನಃ ಮಧಾಯ ಹು  3 

ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಮಾವೇಶಗಳ್ಳ ಲು ನಿಶಚ ಯಸಿತ್ತ) 

(890)/22-9-2021/3-20/ಎಲ್ಎೆಂ/ಎೆಂಡಿ 

 

(ಮಧಾಯ ಹು  ೨ ಗಂಟೆ ೦೧ ನಿಮಷಕೆಕ  ಭೀಜನ ವಿರಾಮಕೆಕ  ಮಾಂದೂಡಲಪ ಟ್  

ಸ್ದನವು ಪುನ: ೩ ಗಂಟೆ ೨೬ ನಿಮಷಕೆಕ  ಪ್ರರ ರಂಭವಾಯತ್ತ) 

 

(ಮಾನಯ  ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು ಪ್ತೀಠವನುು  ಅಲಂಕರಿಸಿದರು) 

 

     ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಶ್ರ ೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಶೆಟಿಟ ಯವರೆ ನಿಮಾ  ಭಾಷಣವನೆು  

ಮುೆಂದುವರೆಸಿ. 

      ಶಿರ ೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ನಟ್ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಈಗ ನಾನು ಮಾತನಾಡುತಿು ರುವ 

ವಿಚಾರ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿಟ ರುವುದು. ಅದ್ಕಕ ಗಿ ಮಾನಾ  ಗೃಹ ಸಚಿವರು  

ಸದ್ನದ್ಲೆ  ಉಪಸಿಿ ತರಿರಬೇಕು ಎನೆು ವುದು ನನೆ  ಮನವಿ. 

      ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:-  ನಿೀವು ಮಾತನಾಡಲ್ಲ ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡಿ, ಇಲೆ  

ಸಭಾನಾಯಕರಿದಿಾರೆ, ಕನೂನು ಸಚಿವರಿದಿಾರೆ ಅವರು ನೀರ್್ ಮಾಡಿಕಳುಳ ತಾು ರೆ. 

     ಶಿರ ೀ ಮಹಾಾಂತೇಶ  ಎಾಂ.ಕವಟಗಿಮಠ( ಸ್ಕಾಾರದ ಮಖಯ  ಸ್ಚೇತ್ಕರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಮಾನಾ  ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ message ಕಟಿಟ ದಿ್ ೀವ. ಬರುತಿು ದಿಾರೆ. 

     ಶಿರ ೀ ಬ್ರ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ನಿಯಮ ೩೩೦ರಲೆ  ‘ರಾರ್ಷಟ ರೀಯ ಶ್ಕ್ಷಣ 

ನಿೀತಿ’್ ಬಗೆೆ  ಚ್ರ್ಚಮ ಮಾಡಲ್ಲ  ನೀಟಿಸ್ನೆು  ತಮಗೆ ಕಟಿಟ ದ್. ತಾವು ಸಮಯವನೆು  

ಕಟಿಟ ದಿ್ಧ ೀರಿ. ಆದ್ರೆ ಸದ್ನ ನಾಳೆ ಒೆಂದೇ ದ್ಧನ ಇರುವುದು. ಇದು ಬಹಳ ಮಹತಾ ದ್ 

ವಿಷಯವಾಗಿದ್.  
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     ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಇವತಿು ನ ಎಲೆ  ವಿಷಯಗಳು ಮುಗಿಯಲ….್ ್ ಇವತ್ತು  ಎಲೆರೂ 

ಸಹಕರ ಕಟಟ ರೆ ಇವತಿು ನ ಅಜೆೆಂಡಾ ಪೂತಿಮ ಮುಗಿಸಿಯೇ ಹೀಗೀಣ. 

       ಶಿರ ೀ ಬ್ರ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ:- ನಿಯಮ ೩೩೦ನೆು  convert ಮಾಡಿ ನಿಯಮ ೬೮ರಲೆ  

ಅವಕಶ ಮಾಡಿಕಟಟ ರೆ ಎಲೆರೂ ಮಾತನಾಡಬಹುದು. 

    ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಅದ್ನೆು  ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ. ಶ್ರ ೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಶೆಟಿಟ ಯವರೆ 

ನಿಮಾ  ಚ್ರ್ಚಮಯನೆು  ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡಿ.  

 

ವಿಷಯ:  ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಮಕಕ ಳು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತಿ್ತ ರುವ  

                ಅತ್ಯಯ ಚಾರ ಪರ ಕರಣಗಳನ್ನು  ತಡೆಗಟ್ಟು ವ ನಿಟ್ಟು ನಲಿ್ಲ  ಅಗತಯ  ಕರ ಮ  

                ವಹಿಸುವ ಕುರಿತು   (ಮಂದುವರೆದ ಚರ್ಚಾ) 

 

           ಶಿರ ೀಮತಿ  ಭಾರತಿ ಶ್ನಟ್ (ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ ಹೊಾಂದಿದವರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಗಳೆ,  ಮನುಷಾ ನ ಸೌೆಂದ್ಯಮ ಆತನ ಶರಿೀರದ್ಲೆ , ಮುಖ್ದ್ಲೆ  ಇರುವುದ್ಧಲೆ , 

ಆತನ ವಾ ಕ್ಕು ತಾ ದ್ಲೆ ,  ಆಚಾರ-ವಿಚಾರ, ಚಾರಿತರ ಾ ದ್ಲೆ , ಸಂಸ್ವಕ ರದ್ಲೆ  ಸೌೆಂದ್ಯಮವಿದಿ್ ರೆ 

ಪರ ಪಂಚ್ದ್ಲೆ  ಆತ ಉತು ಮ  ಸೌೆಂದ್ಯಮವಂತನಾಗಿ ಕಣುತಾು ನೆ. ಅೆಂತಹ ವೈಕ್ಕು ತಾ ವನೆು  

ಹೆಂದ್ಲ್ಲ ವಾ ಕ್ಕು ಯನೆು  ರೂಪಿಸುವಂತಹ ಶ್ಕ್ಷಣ ನಮಾ ಲೆ  ಇವತ್ತು  ಇದ್ಯೇ 

ಎನೆು ವುದ್ನೆು  ಯೀಚಿಸಬೇಕಗಿದ್. ದ್ಧವಂಗತ ಶ್ರ ೀ ಅಬಿುಲ ಕಲಾೆಂರವರು “ನಿೀನು ಎಷ್್ಟ  

ಓದಿದಿಾ ಯಾ ಎನುು ವುದು ಮಖಯ ವಲಲ , ನಿನು  ಓದಿನಿಾಂದ ನಿನಗೆ ಎಷ್್ಟ  ಸಂಸ್ತಕ ರ 

ಸಿಕಿಕ ದ್ದ ಅದು ಮಖಯ ” ಎನೆು ವುದ್ನೆು  ಉಲೆ್ಲೀಖ್ ಮಾಡಿದಿಾರೆ.  ಜಿೀವನಕೆಕ  ಆಧಾರವಾದ್ 

ಶ್ಕ್ಷಣದ್ ಜೊತ್ಗೆ ಸಮಾಜದ್ ಬಗೆೆ  ಕಳಕಳಿ ಇರುವಂಥ ವಿದಾಾ ರ್ಥಮಯನೆು , ವಾ ಕ್ಕು ಯನೆು  

ರೂಪಿಸುವಂತಹ ಶ್ಕ್ಷಣವನೆು  ಕಡಲಾಗುತಿು ದ್ಯೇ ಏಕೆೆಂದ್ರೆ ಮಾನಾ  ಕುವೆಂಪುರವರು 

“ವಿಶಾ  ಮಾನವನಾಗು”್ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ಮಾನಾ  ಭೀಜೇಗೌಡರು “ 

ಮಾನವರ್ನಗುವೆಯಾ ಇಲಾಲ  ನಿೀನು ದ್ದನವರ್ನಗುವೆಯಾ, ಇಲಾಲ  ಮಾನವ ಕುಲಕೆಕ  

ನಿೀವು ಮಳ್ಳಳ ಗುವೆಯಾ” ಎೆಂದು ಹಾಡು ಹೇಳುತಾು ರೆ. ಒಳೆಳ ಯ ಶ್ಕ್ಷಣವನೆು  

ಕಡುವಂತಹ ವಾ ವಸಿೆ  ನಮಾ ಲ ಇದ್ಯಾ ಇವತ್ತು ?  ಇವತ್ತು  ಶ್ಕ್ಷಣದ್ ಪಾರ ರಂರ್ದ್ 

ಹಂತದ್ಲೆಯೇ marks ಪಡೆಯುವುದ್ರ ಬಗೆೆ  ಯೀಚಿಸುತಾು ರೆ. ಇವತ್ತು  ಮೂರುವರೆ 

ವಷಮದ್ ಮಗುವನು ಶಲ್ಲಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕದ್ರೆ ಈಗಲೇ interview ಮಾಡುವ ಪದಿ್ ತಿ ಇದ್. 
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ಇದು ಯಾವ ರಿೀತಿಯ ಶ್ಕ್ಷಣ. ದುಡುಡ  ಮಾಡುವ ಒೆಂದು ವಾ ವಸಿಿ ತಿವಾದ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ವಾ ವಸಿೆ  

ಇದ್ಯಾ ಅಥವಾ  ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಒಳೆಳ ಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಕಡಬೇಕು ಎನೆು ವ ವಾ ವಸಿೆ  ಇದ್ಯಾ?- 

ಎಲೆರೂ ಪಾರ ರಂರ್ದ್ಲೆಯೇ marks ಗಳ ಬಗೆೆ  ಯೀಚ್ನೆ ಮಾಡುತಾು ರೆ.  

     ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಎಲಾ ತಂದ್-ತಾಯಿಯಂದ್ಧರು ತಮಾ  ಮಕಕ ಳು ೧೦೦  ಕೆಕ  ೧೦೦ 

ಅೆಂಕಗಳನೆು  ಪಡೆಯಬೇಕು, ಮುೆಂದ್ ಇೆಂಜಿನಿೀಯರ್್, ಡಾಕಟ ರ್್ ಆಗಬೇಕು 

ಅೆಂದುಕಳುಳ ತಾು ರೆ. ಹಿೀಗಿರುವಾಗ ಶ್ಕ್ಷಣ ವಾ ವಸಿೆಯಲೆಯು ಬದ್ಲಾಗಬೇಕಗುತು ದ್. Moral 

education ಬರಬೇಕು. 

     ಶಿರ ೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ನಟ್ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ನಾನು ಆ ವಿಷಯಕೆಕ  ಬರುತ್ು ೀನೆ, 

ನಮಗೂ ಜವಾಬಿಾರಿ ಇದ್, ಈ ಸದ್ನಕೆಕ  ಬರಲ್ಲ ದೇವರು ನಮಗೆ ಅವಕಶವನೆು  

ಕಟಿಟ ದಿಾನೆ. ಈ ಸಮಾಜವನೆು  ತಿದಿುವಲೆ  ನಮಾ  ಪಾತರ  ಕೂಡಾ ಇದ್. ಯಾವ ರಿೀತಿ ನಾವು 

ಸ್ವಗುತಿು ದಿ್ ೀವ ಎನೆು ವ ಬಗೆೆ  ನಾನು ಬ್ಳಕು ಚ್ಲೆ್ಲತಿು ದಿ್ ೀನೆ.  ಮೂರುವರೆ ವಷಮದ್ ಮಗುವಿಗೆ 

interview ಮಾಡಲಾಗುತಿು ದ್. ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ ಬರುತು ದ್, ಹಾಡು ಹೇಳಿ ಕಟಟ ರೆ 

ಅದು ಮರೆತ್ತ ಹೀಗುತು ದ್. ಆ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಮನಸಿು  ಬಂದಾಗ ಹಾಡು ಹೇಳುತು ವ. ಮಕಕ ಳನೆು  

ಏನು ಇವರು interview ಮಾಡಲ್ಲ ಆಗುತು ದ್. ಆ ಮಗು ಜೊತ್ ತಂದ್-ತಾಯಿಗಳು 

ಹೀಗಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಸಂದ್ಶಮನದ್ ಸಮಯದ್ಲೆ  ತಂದ್-ತಾಯಿಗಳನೆು  ಹರಗೆ 

ಕಳುಹಿಸುತಾು ರೆ. ಆಗ ಆ ಮಗು ಏನು ಹೇಳುತು ದ್.  ಶ್ಕ್ಷಣ ವಾ ಕ್ಕು ಯ ವೈಕ್ಕು ತಾ ವನೆು  

ರೂಪಿಸಬೇಕು. ಪಾಠ, ಅಧಾ ಯನ, ವಿಜಾಾ ನ ಎಲೆವನೆು  ಕಲಸಲ, moral science ಎಲೆದ್.  

ನಾವು ಅತಾಾ ಚಾರದ್ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡುತ್ು ೀವ, ಅಪರಾಧಿಗೆ ಶ್ಕೆಷ ಯಿೆಂದ್ ಕನೂನಿನ 

ರ್ಯವಿರಬೇಕು. ಒಬಬ  ವಾ ಕ್ಕು  ಶ್ಕ್ಷಣ ಪಡೆದು   ಹರಗೆ ಬರುವಾಗ ಆ ವಾ ಕ್ಕು ಯ ವೈಕ್ಕು ತಾ  

ರ್ಚನೆಾ ಗಿರಬೇಕು.  

                              (ಮುೆಂದು)  

(891)22-09-2021(03-30)bsd-md 

ಶಿರ ೀಮತಿ ಭಾರತಿೀಶ್ನಟ್  (ಮಾಂದು) 

ಮನೆಯೇ ಮೊದ್ಲ ಪಾಠಶಲ್ಲಯಾಗಿದಿು , ನಂತರ ಶಲ್ಲ ಬರುತು ದ್. ಈಗ ಯಾವ ಮಕಕ ಳು 

ತಂದ್-ತಾಯಿಗಳ ಮಾತನೆು  ಕೇಳುವುದ್ಧಲೆ . ಶಲ್ಲಯಲೆ  teacher ಹೇಳಿದ್ ಮಾತನೆು  

ಕೇಳುತಾು ರೆ. ತಾಯಿ ಹೇಳಿಕಟಟ ರೆ ’್ ಇಲೆಮಾ , ನಿೀನು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಿಲೆ , teacher 
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ಹೇಳುವುದು ಸರಿ’ ಎೆಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ. ಆದಿ್ ರಿೆಂದ್ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟಟ  ಪಾಠ 

ಹೇಳಿಕಟಟ ರೂ ಶಲ್ಲಯಲೆ  ಕಲಸಿಕಡುವುದು ಬಹಳ ರ್ಚನೆಾ ಗಿ ಇರುತು ದ್. ನಾವಲೆರೂ 

moral science ಓದ್ಧ ಬಂದ್ವರು. Moral science ನಲೆ  ೩ ಕಡಲಗಳ ಕತ್ ಹೇಳುತಿು ದಿ್ರು. 

ದೇವರು ಪರ ತಾ ಕ್ಷನಾಗಿ ಒೆಂದು ಕಡಲಯನೆು  ’ನಿನೆ ದೇ’ ಎೆಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಆತ ’ನನೆ ದ್ಲೆ ’ 

ಎೆಂದು ಹೇಳುತಾು ನೆ. ಮತು ೆಂದು ಕಡಲ ತ್ಗೆದು ತೀರಿಸಿದಾಗ ’್ಅದು ನನೆ ದ್ಲೆ ’ ಎೆಂದು 

ಹೇಳಿ ಕನೆಗೆ ಮರದ್ ಕಡಲಯನೆು  ’್ನನೆ ದು’ ಎೆಂದು ಹೇಳುತಾು ನೆ. ಇದ್ನೆು  ಅಭಿನಯದ್ 

ಮೂಲಕ ತೀರಿಸುತಿು ದಿ್ರು. ಇದ್ನೆು  ನಾವು ಜಿೀವನದ್ಲೆ  ನೆನಪು ಮಾಡಿಕಳುಳ ತ್ು ೀವ. 

ನನೆ ದ್ಲೆದಿ್ ನೆು  ನನೆ ದು ಎೆಂದು ನಾವು ಹೇಳುವುದ್ಧಲೆ .  ಇದೇ ರಿೀತಿ ಜಾಗೃತರಾಗಿರುವ ಬಗೆೆ  

ಮೊಲದ್ ಕತ್ಯನೆು  ಅಭಿನಯದ್ ಮೂಲಕ moral science ನಲೆ  ನಮಗೆ ಕಲಸುತಿು ದಿ್ ರು. 

ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈಗ moral science ಎಲೆದ್? ಎಲೆದ್ moral? ಯಾವ 

ಶಲ್ಲಯಲೆ  ಕಲಸಿಕಡುತಾು ರೆ? ಇವತ್ತು  ಶಲ್ಲಗಳಲೆ  ಏನೂ ಇಲೆ . ಇವತ್ತು  ಶಲ್ಲಗೆ 100 

percent result ಬರಬೇಕು, rank ಬರಬೇಕು ಎನೆು ತಾು ರೆ. Rank ಬರಬೇಕದ್ರೆ ಮಕಕ ಳು 

ಒಳೆಳ ಯ marks ತ್ಗೆಯಬೇಕು. ತಂದ್-ತಾಯಿಗಳು marks ಹಿೆಂದ್ ಓಡಾಡುತಾು ರೆ.  Teacher 

ಗಳು marks ಬಗೆೆ  ಮಾತರ  ಚಿೆಂತನೆ ಮಾಡುತಾು ರೆ. ದಡಡ  ದಡಡ  ಪರ ತಿರ್ಷಾ ತ ಕಲೇಜುಗಳಲೆ  

೯೦% ಕ್ಕಕ ೆಂತ ಹೆಚ್ಚಚ  ಇದಿ್ ರೆ ಮಾತರ  ಆಯ್ದಕ  ಮಾಡುತಾು ರೆ, ಇಲೆದ್ಧದಿ್ ರೆ ಪರ ವೇಶವೇ ಇಲೆ .  

 ಸ್ಭಾಪತಿಯವರುುಃ- ಮಾನಾ  ಶ್ಕ್ಷಣ ಮಂತಿರ ಗಳು ಸಾ ಲಪ  ಮುೆಂದ್ ಬಂದು 

ಕುಳಿತ್ತಕಳಳ ಬೇಕು. 

 ಶಿರ ೀಮತಿ ಭಾರತಿಶ್ನಟ್ ುಃ- ಶೇ. ೮೦ಕ್ಕಕ ೆಂತ ಕಡಿಮ್ಮ ಅೆಂಕ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಕಲೇಜಿನಲೆ  

admission ಇಲೆ . ಅೆಂತಹ ಶಲ್ಲಗಳು ನಮಾ  ನಗರ ಹಾಗೂ ರಾಜಾ ದ್ ಪರ ತಿರ್ಷಾ ತ ಶಲ್ಲಗಳು, 

colleges, ಆ ಶಲ್ಲಗೆ rank ಬರುತು ದ್, cent percent result ಬರುತು ದ್. ಹಿೀಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ೮೦-

೯೦% ಅೆಂಕ ಪಡೆದ್ ಮಕಕ ಳನೆು  ಇಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು ಅವರು cent percent result ತರಿಸೀದು. 

ಆದ್ರೆ ೪೦% ಮಕಕ ಳನೆು  ತರಲ. ೫೦% ಪಡೆದ್ಧರುವ ಮಕಕ ಳನೆು  ಮೊದ್ಲ ಸಿ್ವನಕೆಕ  ತಂದು 

cent percent result ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಪುಪ ತ್ು ೀನೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು newspaper ನಲೆ  front 

page ಗೆ ಬರುತು ದ್. ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ ನನಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಘ್ಟನೆ ಬಹಳ ನೀವನೆು  ತಂದ್ಧತ್ತ. ಅದ್ರ 

ಬಗೆೆ  ಚ್ರ್ಚಮ ಇದ್. ಆ ಮೈಸೂರಿನ ಘ್ಟನೆ ಬಗೆೆ  ಮಾನಾ  ಗೃಹ ಮಂತಿರ ಯವರು ಅಲೆಗೆ ಏಕೆ 

ಹೀಗಬೇಕಗಿತ್ತು  ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಮಾನಾ  ಗೃಹ ಮಂತಿರ ಗಳಲೆದೇ ಆ ಸಿ್ವನದ್ಲೆ  ನಾನು 

ಇದಿ್ರೂ ಸಹ ನನೆ  ಮಗಳಿಗೆ ಅದೇರಿೀತಿ ಹೇಳುತಿು ದಿ್ನು. ನಮಾ  ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಅನಾಾ ಯವಾದಾಗ 

ಅವರು ಏಕೆ ಅಲೆಗೆ ಹೀಗಬೇಕಗಿತ್ತು  ಎೆಂದು ಚಿೆಂತನೆ ಮಾಡುತ್ು ೀವ.  ನಮಾ  ಪೊೀಷಕರಿಗೆ 
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ಏಕೆ ಹೀಗಬೇಕಗಿತ್ತು  ಎೆಂಬ ಚಿೆಂತನೆ ಬರುತು ದ್. ಆ ಘ್ಟನೆ ಬಗೆೆ  ಒೆಂದು ವಿಶೆೆೀಷಣೆ ಶುರು 

ಆಯಿತ್ತ ಎೆಂದ್ರೆ ಮೂರು ದ್ಧನ ಮಾದ್ಾ ಮಗಳಲೆ  ಹೇಳಿದಿ್ ೀ ಹೇಳಿದಿು  ನಡೆಯಿತ್ತ. ಇವತ್ತು  

ಮಾನಾ  ಅರಗ ಜಾಾ ನೇೆಂದ್ರ ರವರ ಬಗೆೆ  ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮಾ  ಇದ್. ಅವರ ಜೊತ್ ೩೦-೩೫ 

ವಷಮಗಳಿೆಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿು , ಅವರು ಜಿಲೆಾಧಾ ಕ್ಷರಾಗಿದಿಾ ಗ ನಾನು Parent Body ಯ 

ಅಧಾ ಕ್ಷಳಾಗಿದಿ್ನು. ಆ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಯಮಕರ ಮ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹೀಗುವಾಗ ಜಾಗರ ತ್ 

ವಹಿಸಿ, ಮಹಿಳೆಯರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾತರ ವಲೆದೇ ಮಹಿಳೆಯರು ಮುೆಂದ್ ಬರಬೇಕು, 

ಮುೆಂಚೂಣಿಯಲೆರಬೇಕು ಎೆಂದು ಚಿೆಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ವರಾಗಿದಿಾರೆ. ರಾಜಕ್ಕೀಯ ಕೆಷ ೀತರ ದ್ಲೆ  

ಎಲೆಯೂ ಕೂಡ Parent Body ಗೆ ಮಹಿಳೆಯನೆು  ಅಧಾ ಕ್ಷರನೆಾ ಗಿ ಮಾಡಿದಿಾರೆೆಂದ್ರೆ 

ಮಾನಾ  ಅರಗ ಜಾಾ ನೇೆಂದ್ರ ರವರು ನನೆ ನೆು  ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ಮಾಧಾ ಮದ್ಲೆ  

ತಪುಪ  ಮಾಡಿದ್, ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎೆಂದು ಕ್ಷಮ್ಮ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆ ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ  ಎಲೆಾ  media ದ್ ಯುವ 

ಜನರು mike ಅನೆು  ಹಿಡಿದುಕೆಂಡಿದಿ್ರು. ಬಹಳ ವಿಶೇಷವೆಂದ್ರೆ ಶೇ. ೯೯ ರಷ್ಟಟ  ಗಂಡು 

ಮಕಕ ಳು ಮತ್ತು  ಹೆಣುಣ  ಮಕಕ ಳೆದ್ಲೆರೂ ಸಕಮರದ್ ಬಗೆೆ  ರಾಮರಾಜಾ  ಬಂದ್ಧದ್ಯೇ ಎೆಂದು 

ಹೇಳುತಾು ರೆ. ಗಂಡು ಮಕಕ ಳು ಹೀಗಬಹುದು, ಹೆಣುಣ  ಮಕಕ ಳು ಏಕೆ ಹೀಗಬಾರದು ಎೆಂದು 

ಕೇಳುತಾು ರೆ. ಗಂಡು ಮಗ ಹೀದ್ರೆ ಸಾ ಲಪ  ಹಡೆತ ತಿೆಂದು ಬರುತಾು ನೆ, ಆದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ 

ಏನೂ ಆಗುವುದ್ಧಲೆ . ಆದ್ರೆ ಕಳೆದುಕಳುಳ ವುದು ಹೆಣುಣ  ಮಕಕ ಳು ಮಾತರ . ಆ ವಿಚಾರ ನಮಾ  

ಹೆಣುಣ  ಮಕಕ ಳಲೆ  ಬಂದ್ಧಲೆ . ಅಲೆರುವ ಹೆಣುಣ  ಮಕಕ ಳು ನಾವು ಏಕೆ ಅಲೆ  ಹೀಗಬಾರದು 

ಎೆಂಬ ಚ್ರ್ಚಮ ಬಹಳ ದಡಡ ದಾಗಿತ್ತು . ಯುವ ಜನಾೆಂಗ ಹೇಗಿದ್ ಎೆಂದ್ರೆ ಇನೊ  ಒೆಂದು 

ಹೆಜಿೆ  ಮುೆಂದ್ ಹೀಗಿ ಗಂಡಸರು cigarette ಸೇದ್ಧದ್ರೆ ಹೆಣುಣ  ಮಕಕ ಳು ಏಕೆ ಸೇದ್ಬಾರದು? 

ಗಂಡು ಮಕಕ ಳು ಕುಡಿಯುತಾು ರೆ, ಹೆಣುಣ  ಮಕಕ ಳು ಏಕೆ ಕುಡಿಯಬಾರದು? ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾ ತಂತರ ಾ  

ಇಲೆವೇ? ಎನೆುವಂತ್ ಆಗುತಿು ದಿು , ಈ ವಿಚಾರ ಯುವ ಜನತ್ಯಲೆ  ಯಾವ ರಿೀತಿ ಬಂದ್ಧದ್ 

ಎನೆು ವುದ್ನೆು  ನೀಡಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ಎಲೆ  ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಿಕಕ ದ್? ಶಲ್ಲಯಲೆ  ಇದು ತಪುಪ , 

ನಿೀನು ಮಾನವನಾಗಿ ಬದುಕು ಎೆಂದು ಎಲೆ  ಹೇಳಿಕಡುತಾು ರೆ? Marks ಹಿೆಂದ್ 

ಹೀಗುವುದ್ನೆು  ಬಿಟಟ ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಆಗುತಿು ಲೆ . ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲೆ  

ಬದ್ಲಾವಣೆಯಾಗಿ, ನಮಾ ಗೆ moral science ವಿಷಯ ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ಇದಿು , ನಾವು ಪರಿೀಕೆಷ  

ಬರೆಯುತಿು ದಿ್ವು. ನಮಗೆ ಅದೆಂದು subject ಆಗಿತ್ತು . ಆ ರಿೀತಿ moral science ಬರಬೇಕು. 

ಒೆಂದು ವಿಷಯವನೆು  ಈ ಸದ್ನದ್ಲೆ  ೩ನೇ ಬಾರಿ ಹೇಳುತಿು ದಿು , ಇದ್ನೆು  ೧೦ ವಷಮಗಳ 

ಹಿೆಂದ್ಯೂ ಹೇಳಿದಿ್ , ಆದ್ರೆ ಏನೂ ಬದ್ಲಾವಣೆ ಆಗಲಲೆ . ಈಗ ಮಾತರ  ಆ ರಿೀತಿ 

ಆಗಬಾರದು. ಸಮಾಜದ್ ಹದ್ಧಹರೆಯದ್ವರ ಅತಾಾ ಚಾರಿ ಮನೀಭಾವನೆ ಹೇಗಿದ್ ಎೆಂದು 
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Jailer ಒಬಬ ರು ಹೇಳುವುದ್ನೆು  ಕೇಳಿದಿ್ ೀನೆ. ಅತಾಾ ಚಾರಿಗಳಿಗೆ ತಪುಪ  ಮಾಡಿದಿ್ ೀನೆ ಎೆಂದು 

ಅನಿಸುವುದೇ ಇಲೆವಂತ್!. ಆ ಮನೀಭಾವನೆಯೇ ಇಲೆವಂತ್! ಅವರು ಹೇಳುವಂತ್ 

ಹದ್ಧಹರೆಯದ್ ವಯಸಿಿ ನಲೆ  ತಪುಪ ದಾರಿಗೆ ಹೀಗುವ ಮಕಕ ಳನೆು  ತಿದಿುವುದು, ಅವರಿಗೆ 

ಉತು ಮವಾದ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಕಡುವ ಕೆಲಸವನೆು  ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ರಲೆ  ನಾವು 

ಹಿನೆ ಡೆಯಾಗಿದಿ್ ೀವ. ಈ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕೆೆಂದು ವಿನಂತಿಸುತ್ು ೀನೆ. ಇದೇರಿೀತಿ ಕನೂನು 

ಯಾವರಿೀತಿ ಇದ್ ಎೆಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜಾ ಗಳಲೆ  High Court ಗಳು ನಿೀಡಿರುವ 

ತಿೀಪುಮಗಳನೆು  ನೀಡಿದಾಗ ಒೆಂದ್ನೇ ಪರ ಕರಣದ್ಲೆ  ಪತೆಿ ಯ ಅನುಮತಿಯಿಲೆದೇ 

ನಡೆಯುವಂತಹ ಲೈೆಂಗಿಕ ಕ್ಕರ ಯ್ದ ಅಪರಾಧ ಎೆಂದು ಹೇಳುತು ದ್. ಇನೆ ೆಂದು ಪರ ಕರಣದ್ಲೆ  

ಪತೆಿ ಯ ಅನುಮತಿಯಿಲೆದೇ ನಡೆಯುವಂತಹ ಲೈೆಂಗಿಕ ಕ್ಕರ ಯ್ದ ಅಪರಾಧವಲೆ  ಎೆಂದು 

ಹೇಳುತು ದ್. ಇದು ಯಾವ ಕನೂನು? ಇವತ್ತು  ಜನ ಮಾತನಾಡುವಂತ್ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಶ್ಕೆಷ  

ವಿಧಿಸಲ್ಲ ಅನುಸರಿಸುವ ನಾಾ ಯಾೆಂಗ ಪರ ಕ್ಕರ ಯ್ದಯು ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರ ೀರಕೆಷ ಯಾಗಿದ್ 

ಎೆಂದು ಹೇಳುತಿು ದಿಾರೆ. ಮಾನಾ  ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ಕೇವಲ ಕನೂನು ಸಚಿವರು 

ಮಾತರ ವಲೆದೇ ಸಂಸದ್ಧೀಯ ಮಂಡಳಿಯ ಸಚಿವರೂ ಆಗಿದಿು , ಎಲೆಾ  ಸಚಿವರ in charge 

ಅವರೇ ಆಗಿದಿಾರೆ. ಅದ್ಕೆಕ  ನಾನು ಕನೂನು ಸಚಿವರು ಬೇಕು ಎೆಂಬ ಉಲೆ್ಲೀಖ್ ಮಾಡಿದ್. 

ನಾನು Retired ACP (Assistant Commissioner of Police) Ashok Kumar ರವರ ಬಗೆೆ  

ಬಂದ್ಧದಿ್  ಒೆಂದು article ಅನೆು  ವಿಜಯ ಕನಾಮಟಕದ್ಲೆ  ಓದ್ಧದಿ್ನು. ಗಂಡಂದ್ಧರೇ ಎಚ್ಚ ರ! 

ಹೆೆಂಡತಿಯನೆು  ಕಡಬೇಡಿ! ರ್ರಮಪಪ  ಬರುತಿು ದಿಾನೆ ಎೆಂದು ಓದ್ಧದಿ್ ೀನೆ. ಈ ಬಗೆೆ  

ಅವರಡನೆ ಮಾತನಾಡಿದಿ್ ೀನೆ. ಈ ಅತಾಾ ಚಾರದ್ ಮನೀಭಾವ, ಅತಾಾ ಚಾರ 

ಮಾಡುವುದು, ಹೆಣಾ ಕಕ ಳಿಗೆ ಶೀಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಕೂಲಯವರ ಮನೆ ಮತ್ತು  ಬಡವರ 

ಮನೆ ಹಾಗೂ ಅವಿದಾಾ ವಂತರ ಮನೆಗಳಲೆ  ಮಾತರ ವಲೆದೇ ಶ್ರ ೀಮಂತರ ಹಾಗೂ 

ವಿದಾಾ ವಂತರ ಮನೆಗಳಲೆ  ಸೇರಿದಂತ್ ಎಲೆರಿಗೂ ಈ ಮನೀಭಾವನೆ ಇದ್. ದಡಡ  IAS, IFS 

Officer ಗಳ ನಡುವ ಇರುತು ದ್. ದಡಡ  ದಡಡ  ಪರ ಕರಣಗಳು ಇವ. ಹೆೆಂಡತಿಯನೆು  

Engineers ಬಚ್ಚ ಲ್ಲ ಮನೆಯಷ್ಟಟ  ಇರದ್ ಕಠಡಿಯಲೆ  ಕೂಡಿ ಹಾಕ್ಕ ಗಂಡ office ಗೆ 

ಹೀಗುವ ವಾ ವಸಿೆ  ಇದ್. ಉನೆ ತ IAS Officer ಒಬಬ ರು ಅವರ ಗಂಡ ಯಾವರಿೀತಿ ಕ್ಕರುಕುಳ 

ಕಟಿಟ ದಿಾರೆ ಎೆಂದು ಅವರನೆು  ಕರೆದು ತೀರಿಸುತಾು ರೆ. ಸಕಮರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲೆ  ನಡೆಯುವ 

ಶೀಷಣೆ ಬಗೆೆ  ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ದಡಡ  ಉನೆ ತಾಧಿಕರಿಗಳು ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗೆ 

ಕಡುವ ಶೀಷಣೆ ಬಗೆೆ  ಬಹಳ ಜನ ನನೆ  ಹತಿು ರ ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ಖಾಸಗಿ ಕೆಷ ೀತರ ದ್ಲೆ  

ನಡೆಯುವ ಶೀಷಣೆ, ಮನೆ ಕೆಲಸದ್ವರ ಮೇಲ್ಲ ನಡೆಯುವ ಶೀಷಣೆ, ಚಿೆಂದ್ಧ ಆಯುವವರ 
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ಮೇಲ್ಲ ಶೀಷಣೆ ನಡೆಯುತು ದ್. ಇವರು ಬಿಟಿಟ  ಸಿಕಕ  ಹಾಗೆ. ಮೊನೆೆ  ಬಾೆಂಬ್ಯಲೆ  

ಅತಾಾ ಚಾರ ಆಯಿತಲೆ . ಮಾನಸಿಕ ಅಸಾ ಸಿ ರ ಮೇಲ್ಲ, ಸಣಣ  ಸಣಣ  ಮಕಕ ಳ ಮೇಲ್ಲ, Paying 

Guest,  ಮಹಿಳಾ Hostel ಗಳಲೆ  ಈ ರಿೀತಿಯ ಪರ ಕರಣಗಳು ನಡೆಯುತಿು ವ. ಮೇಲಿಜೆಮ 

ಅಧಿಕರಿಗಳು ಹೆಣಾ ಕಕ ಳನೆು  ಕೆಲಸ ಆದ್ಮೇಲ್ಲ ಏಕೆ ನಿಲೆಸಿಕಳಳ ಬೇಕು? ಒೆಂದು ವೇಳೆ 

urgent ಕೆಲಸ ಇದಿ್ ರೆ, ಒೆಂದು letter ಬರೆದು ಅಥವಾ ಷರವನೆು  ಬರೆಸಿ ಅಪರೂಪಕೆಕ  

ನಿಲೆಸಿಕಳಳ ಬಹುದು. ಎಷ್ಟ ೀ ಜನ ಹೆಣುಣ  ಮಕಕ ಳು ಹೇಳುತಾು ರೆ. ಅವರ ಮೇಲ್ಲ case 

ಮಾಡಲ್ಲ ಎಲೆಾ  Office ಗಳಲೆ  ದೂರು ನಿೀಡುವ Desk ಇದ್, ದೂರನೆು  ನಿೀಡುವ ವಾ ವಸಿೆ  

ಇದ್, ಎಲೆವನೆು  ಸಕಮರ ಮಾಡಿದಿ್ರೂ ದೂರು ಕಡಲ್ಲ ಯಾರು ಹೀಗುತಾು ರೆ? ಅವಳ 

ಬದುಕ್ಕನ ಪರ ಶೆೆ  ಇದಿು , ಅಧಿಕರಿ ಮೇಲ್ಲ ದೂರು ಕಟ್ಟಟ  ಇವರು ಎಲೆಗೆ ಹೀಗುವುದು? 

ಅದ್ರ ಬದ್ಲ್ಲ ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರನೆು  ರಾತಿರ  ಹತ್ತು  extra time work ಮಾಡಲ್ಲ 

ಬಿಡಬಾರದು. ಆ ರಿೀತಿ ಬಿಡುವುದಾದ್ರೆ ಇೆಂತಹ ಕರಣಕೆಕ  ನಿಲೆಸಲಾಗಿದ್ ಎೆಂದು 

ಬರೆಯಬೇಕು. ಇಲೆದ್ಧದಿ್ ರೆ ದುಬಮಳಕೆ ಆಗುತು ದ್. ಮಾನಾ  ಕನೂನು ಸಚಿವರಲೆ  

ನನೆದೆಂದು ವಿನಂತಿ. ಇವತ್ತು  ಯಾವುದೇ ಅತಾಾ ಚಾರಿ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ರ್ಯ ಎೆಂಬುದೇ 

ಇಲೆ . 

(ಮುೆಂದು) 

(892)/22.09.2021/3.40/ಹೆಚ್ವಿ:ಎಕೆ 

                (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿ ತಿ) 

ಶಿರ ೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ನಟ್ (ಮಾಂದು…):-  

ಸನಾಾ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇವತ್ತು  ಯಾವ ಅತಾಾ ಚಾರಿ, ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೂ ರ್ಯ 

ಎನೆು ವುದು ಇಲೆ . ನಾನು ಚಿಕಕ ವಳಾಗಿದಿಾ ಗ,್ ’ದೇವರ ಮೇಲನ ರ್ಕ್ಕು  ಮತ್ತು  ರ್ಯವೇ 

ಜಾಾ ನದ್ ಆರಂರ್’ ಎೆಂದು ಕಪಿ ಪುಸು ಕದ್ಲೆ  ಬರೆಯುತಿು ದಿ್ವು. ಈಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದ್ರ 

ನೆನಪಿದ್. ಅತಾಾ ಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು  ಯಾರ ರ್ಯವೂ ಇಲೆ , ಯಾವುದ್ರ ರ್ಯವೂ ಇಲೆ .  

 ಸನಾಾ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮೊನೆೆ  ದ್ಧನ ಮಾನಾ  ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಬಂದ್ಧೀಖಾನೆ 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮಂಡಳಿ ವಿಧೇಯಕವನೆು  ಈ ಮನೆಯ ಅನುಮೊೀದ್ನೆಗಾಗಿ ತಂದಂತಹ 

ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ  ನಾವಲೆರೂ ಮಾತನಾಡುತಾು ,್ ’ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯದ್ ವಾ ವಸಿೆ  

ಮಾಡಬೇಕು, ಉತು ಮ ವೈದ್ಾ ಕ್ಕೀಯ ಸೌಲರ್ಾ ವನೆು  ಒದ್ಗಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು  ಅವರಿಗೆ ಕೌಶಲಾ  
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ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ತರಬೇತಿಯನೆು  ನಿೀಡಬೇಕು’ ಎೆಂದ್ಲೆ  ಮಾತನಾಡಿದಿ್ವು. ಆದ್ರೆ, 

ಅತಾಾ ಚಾರಿಗಳ ಕೌಶಲಾ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿದ್ರೆ, ಅತಾಾ ಚಾರದ್ ಪರ ಮಾಣ ಹೆಚಾಚ ಗುತು ದ್ೆಂದು 

ನಾನು ಹೇಳುವುದ್ಕೆಕ  ಬಯಸುತಿು ದಿ್ ೀನೆ. ಆದಿ್ ರಿೆಂದ್ ಅವರಿಗೆ ಏಕೆಂಗಿಯಾಗಿ ಇರುವಂತಹ  

ಶ್ಕೆಷ ಯನೆು  ನಿೀಡಬೇಕೆನೆು ವುದು ನನೆ  ವಿನಂತಿಯಾಗಿದ್.  

 ಸನಾಾ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಕನೂನು ಮತ್ತು  ಸಂಸದ್ಧೀಯ ವಾ ವಹಾರಗಳ 

ಸಚಿವರಲೆ  ನನೆ  ಮನವಿಯೇನೆೆಂದ್ರೆ, ಮಹಿಳೆಯರನೆ ಳಗೆಂಡಂತ್ ಸುಮಾರು 5 ಜನ 

ಕನೂನು ತಜ್ಞರ ಒೆಂದು ಸಮಿತಿಯನೆು  ರಚ್ನೆ ಮಾಡಿ, ಸಮಿತಿ ನಿೀಡಿರುವ 

ಶ್ಫಾರಸಿು ಗಳನೆು  ಸದ್ನದ್ ಮುೆಂದ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿ,  ನಂತರ ಎರಡೂ ಸದ್ನಗಳ ಜಂಟಿ 

ಸಮಿತಿಯನೆು  ರಚ್ನೆ ಮಾಡಿ, ಆ ಸಮಿತಿಯಲೆ  ಅತಾಾ ಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರಿೀತಿಯ 

ಶ್ಕೆಷ ಯನೆು  ವಿಧಿಸಬಹುದು  ಎನೆು ವುದ್ರ ಬಗೆೆ  ಚಿೆಂತನೆಯನೆು  ಮಾಡಬೇಕಗಿದ್.  

ಅತಾಾ ಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಏಕೆಂಗಿಯಾಗಿರುವ ಶ್ಕೆಷ ಯನೆು  ನಿೀಡಬೇಕಗಿದ್. ಅವನಿಗೆ ಜಿೀವಾವಧಿ 

ಶ್ಕೆಷ ಯಾದಾಗ ಒೆಂದು ಕತು ಲ್ಲ ಕೀಣೆಯಲೆ  ಅವನು ಒಬಬ ನೇ ಇರಬೇಕಗುತು ದ್. ಯಾರೂ 

ಹೀಗಬಾರದು. ಒಬಬ ನೇ ಒದಿಾಡಿ ಒದಿಾಡಿ ಸ್ವಯಬೇಕಗುತು ದ್.  ನಾನು ಚಿಕಕ ವಳಾಗಿದಿಾ ಗ 

ಇೆಂಗೆಿ ೀಷ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನೆು  ನೀಡುತಿು ದಿ್ . ಅದ್ರಲೆ  ಅಪರಾಧಿಗಳನೆು  ಕತು ಲ್ಲ ಕೀಣೆಯಲೆ  

ಕೂಡಿ ಹಾಕ್ಕ,  ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ಇಲಗಳನೆು  ಬಿಡುವುದು, ಅವು ಅವನನೆು  ಕಚ್ಚಚ ವುದು, 

ಊಟವನೆು  ಸೆಲ್ನ ಒೆಂದು ಮೂಲ್ಲಗೆ ಇಡುವುದು ಇೆಂತಹ ಶ್ಕೆಷ ಗಳನೆು  ಕಡುತಿು ದಿ್  

ದೃಶಾ ವನೆು  ನಾನು ನೀಡಿದಿ್ ೀನೆ. ಯಾರು ಅತಾಾ ಚಾರವನೆು  ಎಸಗುತಾು ರೆ ಅವರ  

ಪುರುಷತಾ ದ್ ನರವನೆೆ ೀ ಕ್ಕತ್ತು  ಹಾಕಬೇಕಗಿದ್. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳುತಿು ರುವುದು 

ವಿಚಿತರ ವಾಗಿ ಕಣಬಹುದು.  

ಸನಾಾ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಕಳೆದ್ 20 ವಷಮಗಳ ಹಿೆಂದ್ ಉತು ರಭಾರತದ್ 

ಆಸಪ ತ್ರ ಯೆಂದ್ರಲೆ  ಕತಮವಾ ನಿರತ ಒಬಬ  ನಸ್ಮ ಮೇಲ್ಲ ಕಮುಕನಬಬ  

ಅತಾಾ ಚಾರವಸಗಿದಾಗ ಆ ನಸ್ಮ ಕೀಮಾ ಸಿಿ ತಿಗೆ ಹೀಗಿ ಆ ಸಿಿ ತಿಯಲೆಯೇ ಬಹಳ 

ವಷಮಗಳ ಕಲ ಇರುತಾು ಳೆ. ಆಕೆಯನೆು  ಆ ಆಸಪ ತ್ರ ಯವರೇ ನೀಡಿಕಳುಳ ತಿು ರುತಾು ರೆ. ಆ 

ಅತಾಾ ಚಾರಿ ಜಿೀವಾವಧಿ ಶ್ಕೆಷ  ಮುಗಿಸಿಕೆಂಡು ತನೆ  ಹೆೆಂಡತಿ ಮಕಕ ಳೆಂದ್ಧಗೆ ಆರಾಮವಾಗಿ 

ಇದಿಾನೆ. ಆದ್ರೆ, ಅತಾಾ ಚಾರಕೆಕ  ಒಳಗಾದ್ ಆ ನಸ್ಮ ಹಲವಾರು ವಷಮಗಳ ಕಲ ಕೀಮಾ 

ಸಿಿ ತಿಯಲೆಯೇ ಇದಿು , ಇತಿು ೀರ್ಚಗಷ್ಟಟ ೀ  ಅಸುನಿೀಗಿದ್ಳು. ಈ ವಿಚಾರವನೆು  ದೂರದ್ಶಮನದ್ಲೆ  

ಬಿತು ರಿಸಲಾಗಿತ್ತು . 
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ಸನಾಾ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅತಾಾ ಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣಾತಿಕಠಿಣ ಶ್ಕೆಷ ಯನೆು  

ವಿಧಿಸಬೇಕಗಿದ್. ಅದ್ನೆು  ಮಾಧಾ ಮಗಳಲೆ  ಪರ ಸ್ವರ ಮಾಡಬೇಕಗುತು ದ್. ಇೆಂತಹ ತಪುಪ  

ಮಾಡುವವನಿಗೆ, ಇೆಂತಹ ಶ್ಕೆಷ ಯನೆು  ವಿಧಿಸಲಾಗುತು ದ್ೆಂದು ಎಲೆರಿಗೂ ಗತಾು ಗಬೇಕು. 

ಮೊನೆೆ  ಬಂದ್ಧೀಖಾನೆ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮಂಡಳಿ ವಿಧೇಯಕದ್ ಮೇಲ್ಲ ಚ್ರ್ಚಮ ನಡೆಯುತಿು ದಿ್  

ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ  ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ಸದ್ಸಾ ರಬಬ ರು,್ ’ಕೆಲಸ ಕಯಮವಿಲೆದ್ ನಿರುದಾ ೀಗಿ 

ಆಗಿರುವವನು ಜೈಲಗೆ ಹೀದ್ರೆ ಮೂರು ಹತ್ತು  ಊಟ ಸಿಗುತು ದ್ೆಂದು ಇಲೆಗೆ ಬರುತಾು ರೆ’ 

ಎನೆು ವ ಮಾತನೆು  ಹೇಳಿದಿ್ರು. ಅತಾಾ ಚಾರಿಯೂ ಇದೇ ಉದಿ್ ೀಶವನೆು  

ಇಟ್ಟಟ ಕೆಂಡಿರಬಹುದು ಎನಿಸುತಿು ದ್. ಬ್ಳಿಗೆೆ  ನಾನು ಹೇಳಿದ್ ಅೆಂಕ್ಕ-ಅೆಂಶಗಳು ಅಲಪ  

ಮಾತರ ವೇ ಆಗಿವ. ಅದ್ಕ್ಕಕ ೆಂದ್ ನೂರು ಪಟ್ಟಟ  ಅತಾಾ ಚಾರ ಪರ ಕರಣಗಳು ನಡೆದ್ಧರುತು ವ.  

ಸನಾಾ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,್ ’ಮಕಕ ಳ ಮೇಲ್ಲ ಅತಾಾ ಚಾರ ಎಸಗಿದ್ವರಿಗೆ ಗಲೆ್ಲಶ್ಕೆಷ ಗೆ 

ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎನೆು ವ ಕನೂನನೆು  ಮಧಾ ಪರ ದೇಶ ಸಕಮರ ಹರಡಿಸಿದ್. ನಮಾ  

ರಾಜಾ ದ್ಲೆ  ಏತಕಕ ೀಸಕ ರ ಅದ್ನೆು  ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ಧಲೆವನೆು ವುದು ನನೆ  ಪರ ಶೆೆಯಾಗಿದ್. ನಾನು 

ಕನೂನು ತಜ್ಞಳಲೆ . ಕನೂನು ತಜ್ಞರು ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಜನರಿದಿಾರೆ. ಇದ್ಕಕ ೆಂದು 

ಪರಿಹಾರವನೆು  ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದ್ಕೆಕ  ದೇವರು ನಮಗೆಂದು ಅವಕಶವನೆು  

ಕಲಪ ಸಿಕಟಿಟ ರುವಾಗ ನಾವು ಆ ಅವಕಶವನೆು  ಸದುಪಯೀಗ ಮಾಡಿಕಳಳ ಬೇಕಗಿದ್. ಈ 

ಕೃತಾ ಕೆಕ  ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ಶ್ಕೆಷ ಯ ಪರ ಮಾಣವನೆು  ಹೆಚ್ಚಚ  ಪರ ಚ್ಲತಗಳಿಸಿದ್ರೆ, ಜನರು 

ಹೆದ್ರುತಾು ರೆ. ಮೊನೆೆ  ತಾನೇ ಮೈಸೂರಿನಲೆ  ನಡೆದಂತಹ ಅತಾಾ ಚಾರ ಪರ ಕರಣಕೆಕ  

ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತ್  ಸಂತರ ಸೆು  ಬಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕಟಿಟ ಲೆ . ಈ ರಿೀತಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕಡದ್ಧದಿ್ ರೆ, 

ಅತಾಾ ಚಾರಿಗೆ ಶ್ಕೆಷ  ಆಗುವುದ್ಧಲೆ . ಈ ರಿೀತಿ ಹೆಚಿಚ ನ ಜನರು ಬಂದು ದೂರನೆು  ಕಡುವುದೇ 

ಇಲೆ . ಆ ಹೆಣುಣ ಮಗಳ ಪೊೀಷಕರ ಸಿ್ವನದ್ಲೆ  ನಾನಿದಿ್ರೂ ದೂರು ಕಡುತಿು ರಲಲೆ . ಒಮ್ಮಾ  

ಮಯಾಮದ್ ಹೀಗಿ ಆಗಿದ್. ಇನೊ  ಎಷ್ಟಟ  ಸ್ವರಿ ಆಕೆಯ ಮಯಾಮದ್ ಕಳೆಯುವುದು. 

ಅಪರೂಪಕೆಕ  ಒೆಂದ್ಧಬಬ ರು ಹೆಣುಣ ಮಕಕ ಳು ಧೈಯಮವಹಿಸಿ ಪೊಲೀಸ್ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು 

ದೂರನೆು  ಕಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ, ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಜನ ಹೆಣುಣ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಆ ಧೈಯಮವಿಲೆದೇ 

ಮುಳುಗಿ ಹೀಗುತಾು ರೆ. ಚಂದ್ರ ಲೀಕಕೆಕ  ಮತ್ತು  ಮಂಗಳ ಗರ ಹಕೆಕ  ಮಾನವ ಕಲಡುತಿು ರುವ 

ಈ ಯುಗದ್ಲೆ  ಇದ್ನೆು  ಸರಿಪಡಿಸುವಂತಹ ಬುದಿ್ಧವಂತಿಕೆ ನಮಗೆ ಇಲೆವೇ? ಈ ನಿಟಿಟ ನಲೆ  

ಕನೂನು ರಚ್ನೆ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗುವುದ್ಧಲೆವೇ? ಈ ನೀವನೆು  ನಾವು ಯಾರ ಹತಿು ರ 

ಹೇಳಿಕಳುಳ ವುದು? ಜನರಿೆಂದ್ ಆಯ್ದಕ ಗೆಂಡ ನಾವು ಜನ ಪರ ತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ಶಸಕೆಂಗದ್ಲೆ  

ಶಸನ ರಚ್ನೆ ಹಣೆಯನೆು  ಹತ್ತು  ನಾವಿಲೆ  ಕುಳಿತಿದಿ್ ೀವ. ನಾವುಗಳು ಇೆಂತಹ 



«¥À/22.09.2021/126 

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

ಕನೂನುಗಳನೆು  ಮಾಡದೇ ಹೀದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಈ ವಿಚಾರದ್ ಬಗೆೆ  ನನೆ  ಮಾತ್ತಗಳು ಮತ್ತು  

ಎಲೆ  ಹೆಣುಣ ಮಕಕ ಳ ಧಾ ನಿ ಅರಣಾ ರೀಧನವಾಗಬಾರದು. ಅತಾಾ ಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣಾತಿಕಠಿಣ 

ಶ್ಕೆಷ ಯನೆು  ವಿಧಿಸಬೇಕಗಿದ್. ಸುಮಾರು 20 ವಷಮಗಳ ಹಿೆಂದ್ ’ಬರಮಪಪ  ಬರುತಿು ದಿಾನೆ’ 

ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಣುಣ  ಪಿೀಡಕರು ಹೆದ್ರುತಿು ದಿ್ರು. ಆ ರಿೀತಿಯಲೆ  ಪೊಲೀಸಿನವರು ಕಠಿಣ 

ಶ್ಕೆಷ ಯನೆು  ವಿಧಿಸುತಿು ದಿ್ ರು.  ಆದ್ರೆ, ಈಗ ಇರುವಂತಹ ಕನೂನಿನಲೆ  ದೂರು ಕಡಲ್ಲ 

ಹೀದ್ರೆ, ಇದು ಕನೂನಿನ ವಾಾ ಪಿು ಗೆ ಬರುವುದ್ಧಲೆವೆಂದು ಹೇಳಿ ಪರ ಕರಣವನೆೆ ೀ 

ದಾಖ್ಲಸಿಕಳುಳ ವುದ್ಧಲೆ . ಮೊನೆೆ  ನಿರ್ಮಯ ಪರ ಕರಣ ನಡೆದ್ ನಂತರ ಇೆಂತಹ ಪರ ಕರಣಗಳು 

ಬಂದಾಗ ಎಫ್.ಐ.ಆರ್್. ಅನೆು  ದಾಖ್ಲಸಿಕಳಳ ಬೇಕು ಇಲೆದ್ಧದಿ್ ರೆ ಅವರ ಮೇಲ್ಲಯೇ 

ಎಫ್.ಐ.ಆರ್್. ದಾಖ್ಲಸಲಾಗುತು ದ್ ಎನೆು ವ ಕನೂನು ತರಲಾಗಿದ್. ಇಲೆದ್ಧದಿ್ ರೆ 

ಪರ ಕರಣವನೆೆ ೀ ದಾಖ್ಲ್ಲ ಮಾಡಿಕಳುಳ ವುದ್ಧಲೆ . ಎಲೆವನೆು  ಕನೂನಿನ ಅಡಿಯಲೆಯೇ 

ಸರಿಪಡಿಸುವುದ್ಕೆಕ  ಸ್ವಧಾ ವಾಗುವುದ್ಧಲೆ . ಮಾನವಿೀಯ ಹೃದ್ಯ ಇರಬೇಕಗುತು ದ್. ಆಗ 

ಮಾತರ  ಇದ್ನೆು  ಸರಿಪಡಿಸುವುದ್ಕೆಕ  ಸ್ವಧಾ ವಾಗುತು ದ್. ಈ ಸದ್ನದ್ಲೆ  ಕನೂನು ಮತ್ತು  

ಸಂಸದ್ಧೀಯ ವಾ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು ಉಪಸಿಿ ತರಿದಿಾರೆ. ಅವರ ಮೇಲ್ಲ ನನಗೆ 

ಸಂಪೂಣಮವಾದ್ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್. ಈ ರಿೀತಿ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಹೇಳುವಷ್ಟಟ  ಕನೂನು ತಜ್ಞಳು 

ನಾನಲೆ . ಆದ್ರೆ, ಈ ಸದ್ನದ್ಲೆ  ಕುಳಿತ್ತ ಇೆಂತಹ ಅತಾಾ ಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣಾತಿೀಕಠಿಣ 

ಶ್ಕೆಷ ಯಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು  ಶ್ಕ್ಷಣ ಕೆಷ ೀತರ ದ್ಲೆ  ಬದ್ಲಾವಣೆಯನೆು  ತರಬೇಕು ಎನೆು ವ 

ಪಾರ ಥಮನೆಯನೆು  ತಮಾ  ಮೂಲಕ ಮಾಡುತಾು , ನನೆ  ಮಾತ್ತಗಳನೆು  

ಮುಕು ಯಗಳಿಸುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.  

ಡಾ||ತೇಜಸಿಾ ನಿ ಗೌಡ(ವಿಧಾನಸ್ಭಾ ಕೆಷ ೀತ್ರ ):- ಸನಾಾ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ನಿಯಮ 68ರಡಿಯಲೆ  ಶ್ರ ೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಶೆಟಿಟ ಯವರು ತಂದ್ಧರುವಂತಹ ವಿಚಾರಕೆಕ  ನಾನು 

ಧಾ ನಿಗೂಡಿಸುತಿು ದಿ್ ೀನೆ. ಇತಿು ೀಚಿನ ದ್ಧನಗಳಲೆ  ಮಹಿಳೆ ಮಾರಾಟದ್ ವಸುು ವಾಗಿದಿಾಳೆ, ಎಲೆ  

ವಾಣಿಜಾ  ಕೆಷ ೀತರ ಗಳಲೆ  ಮಹಿಳೆ ಇರಲೇಬೇಕಗಿದ್, ಜಾಹಿರಾತಿನಲೆ  ಮಹಿಳೆ, ಜಾಹಿರಾತ್ತ 

ಫಲಕಗಳಲೆ  ಮಹಿಳೆ, ಸಿಗರೇರ್್ ಮಾರಾಟಕೆಕ  ಮಹಿಳೆಯ ಜಾಹಿರಾತ್ತ ಮತ್ತು  ಮಧಾ ದ್ 

ಮಾರಾಟಕೂಕ  ಮಹಿಳೆಯ ಜಾಹಿರಾತ್ತ ಹಿೀಗೆ ಮಹಿಳೆ ಮಾರಾಟದ್ ಸರಕಕ ಗಿದಿಾಳೆ.  ಶ್ರ ೀಮತಿ 

ಭಾರತಿ ಶೆಟಿಟ ಯವರು ಹೇಳಿರುವುದ್ನೆು  ನಾನು ಪುನರ್್ ಉಚಿ್ರಿಸುವುದ್ಕೆಕ  ಹೀಗುವುದ್ಧಲೆ . 

ನದ್ಧಗೆ ಮಹಿಳೆಯ ಹೆಸರು ಇಟಿಟ ದಿಾರೆ, ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯ ಹೆಸರು ಇಟಿಟ ದಿಾರೆ, ಮಹಿಳೆ 

ತಾಯಿಯಾಗಿದಿಾಳೆ ಎೆಂದು ಹೇಳುತಾು , ನಾನು ಭಾವನಾತಾ ಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದ್ಕೆಕ  

ಹೀಗುವುದ್ಧಲೆ . ಇರುವಂತಹ ಕನೂನುಗಳು ರ್ಚನೆಾ ಗಿವ. ಕನೂನಿನ ಅಡಿಯಲೆ  
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ಕೇಸ್ಗಳನೆು  ದಾಖ್ಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಕೀರ್್ಮಗೆ ತ್ಗೆದುಕೆಂಡು ಹೀದಾಗ ಅಲೆ  ಕೇಸ್ಗಳು 

ಬಿದಿು  ಹೀಗುತಿು ವ.  

ನಮಾ  ಸಮಾಜದ್ಲೆ  ಉತು ಮ ವಾ ಕ್ಕು ಯನೆು  ರೂಪಿಸಬೇಕಗಿದ್. ನಮಾ  ಸಮಾಜಕೆಕ  

ಉತು ಮ ವಕ್ಕೀಲರ, ಉತು ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕರಿಯ ಮತ್ತು  ಉತು ಮ ಶ್ಕ್ಷಕರ, ಉತು ಮವಾದ್ 

law makers ಮತ್ತು  ಉತು ಮ ಪರ ಜೆಯ ಅವಶಾ ಕತ್ ಇದ್. ತನೆ  ಜಿೀವ ಒತ್ು  ಇಟ್ಟಟ  ಒಬಬ  

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕರಿ  ಅಪರಾಧಿಯನೆು  ಹಿಡಿದ್ಧರುತಾು ನೆ. ಅನೇಕ ಮಂದ್ಧ  ಸ್ವಕ್ಕಷ ಗಳನೆು  

ಹೇಳಿರುತಾು ರೆ. ಅತಾಾ ಚಾರಿಗಳು ಮತ್ತು  ಅಪರಾಧಿಗಳು ಕನೂನಲೆರುವಂತಹ 

ಲ್ಲಪ್ಹೀಲಿ್ಗಳನೆು  ದುರುಪಯೀಗಪಡಿಸಿಕೆಂಡು ಕೇಸ್ಗಳಲೆ  ಖುಲಾಸೆ 

ಆಗುತಿು ರುವುದ್ನೆು  ನಾವು ನೀಡುತಿು ದಿ್ ೀವ.  ಶ್ರ ೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಶೆಟಿಟ ಯವರು 

ಮಾತನಾಡುತಾು ,್ ’ಕನೂನು ಎಷ್ಟಟ ೀ ರ್ಚನೆಾ ಗಿದಿ್ರು application of law 

ಪರಿಣಾಮಕರಿಯಾಗಿ ಆಗದ್ಧದಿ್ ರೆ ತಪಿಪ ತಸಿ ರಿಗೆ ಶ್ಕೆಷ ಯಾಗುವುದ್ಧಲೆ ’ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಿಾರೆ.  

ಸನಾಾ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಸಂವಿಧಾನದ್ ಅನುರಿ್ಚ ೀದ್ 14 ಸಮಾನತ್ಯ ಹಕಕ ನೆು  

ಪರ ತಿಪಾದ್ಧಸುತು ದ್. ಇದ್ರಲೆ  ಪುರುಷ ಮತ್ತು  ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮನಾದ್ ಹಕುಕ ಗಳನೆು  

ದ್ಯಪಾಲಸಲಾಗಿದ್. ಮುೆಂದುವರೆದು ಅನುರಿ್ಚ ೀದ್ 15ರಲೆ  ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತ್ ಹೇಳಲಾಗಿದ್:- 

“15.್ Prohibition್ of್ discrimination್ on್ grounds್ of್ religion,್ race,್

caste, sex or place of birth 

 

(1) The State shall not discriminate against any citizen on grounds 

only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them 

 

(2) No citizen shall, on grounds only of religion, race, caste, sex, 

place of birth or any of them, be subject to any disability, liability, 

restriction or condition with regard to 

 

(a) access to shops, public restaurants, hotels and palaces of 

public entertainment; or 

 

(b) the use of wells, tanks, bathing ghats, roads and places of 

public resort maintained wholly or partly out of State funds 

or dedicated to the use of the್general್public.” 

 

https://indiankanoon.org/doc/1942013/
https://indiankanoon.org/doc/1952106/
https://indiankanoon.org/doc/1732536/
https://indiankanoon.org/doc/820476/
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ಯಾವುದೇ ಸ್ವವಮಜನಿಕ ಸಿ ಳಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಪುರುಷನಾಗಲೀ ಹೀದ್ರೆ, 

ಅಲೆ  ಸುರಕ್ಕಷ ತವಾಗಿ  ಇರುವಂತಹ ಹಕಕ ನೆು  ಅನುರಿ್ಚ ೀದ್ 15ರಲೆ  ನಿೀಡಲಾಗಿದ್. ಇದ್ನೆು  

ಯಾರು ಜಾರಿಗಳಿಸಬೇಕು?  

ಸನಾಾ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈ ವಿಚಾರದ್ ಬಗೆೆ  ಹೆಚ್ಚಚ  ಮಾತನಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ನನಗೆ 

ಈಗ ಸಮಯ ಕಡಿಮ್ಮ ಇದ್. ಮುೆಂದ್ ಇೆಂತಹ ವಿಚಾರಗಳ ಮೇಲ್ಲ ಚ್ರ್ಚಮ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  

ಹೆಚ್ಚಚ  ಸಮಯವನೆು  ತಾವು ನಿೀಡುತಿು ೀರೆೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ು ೀನೆ. ಕೆಟಟ ದಾಗಿ ನೀಡುವ 

ಮೂಲಕ ಕಣಿಣ ನಲೆಯೇ ಅತಾಾ ಚಾರವನೆು  ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಒಬಬ ನ ನೀಟ ನನಗೆ 

ಇರಿಸುಮುರಿಸು ಉೆಂಟ್ಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ I cannot perform my duty.  ದೃರ್ಷಟ ಯಲೆ , 

ಮನಸಿಿ ನಲೆ  ಮತ್ತು  ಸಪ ಶಮದ್ ಮೂಲಕವೂ ಅತಾಾ ಚಾರ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದ್. ಒೆಂದು 

ಸಪ ಶಮಕೆಕ  ಮಾತಿನ ಅವಶಾ ಕತ್ ಇರುವುದ್ಧಲೆ . ಸಪ ಶಮದ್ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಶೆಂಗಾರ ಕವಾ ಗಳು 

ಮತ್ತು  ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹುಟಿಟ ಕೆಂಡಿವ.  ಆ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾರಂಗ ಬಹಳಷ್ಟಟ  

ಆದಾಯವನೆು  ತರುತಿು ದ್. ಇವಲೆವೂ ನಡೆಯುತಿು ರುವುದು ಭಾವನೆಗಳ ಮೇಲ್ಲ. 

                         (ಮುೆಂದುವರಿದ್ಧದ್)  

(893)  22.09.2021  03.50  ಪಿಕೆ:ಎಕೆ 

ಡಾ: ತೇಜಸಿಾ ನಿ ಗೌಡ (ಮಾಂದು):- 

ಅದ್ನೆು  ನಾವು ವಾ ಕು ಪಡಿಸುವ ರಿೀತಿಯಲೆ  ಒೆಂದು ಮ್ಮಸೇಜ್ ಇರುತು ದ್.  ಶ್ರ ೀರಾಮಚಂದ್ರ  

ಏಕಪತಿ ವರ ತಸಿ  ಎೆಂದು ಹೇಳುತ್ು ೀವ.  ಫಿರ ೀ ಸೆಕಿ್ ಇರಬಾರದು ಎನೆು ವ ಉದಿ್ ೀಶಕೆಕಯೇ 

ಮದುವ ಎನೆು ವ ಕನಿೆ ಪಟ ್ ಬಂತ್ತ.  ಕುಟ್ಟೆಂಬ ವಾ ವಸಿೆ , ಗಂಡ-ಹೆೆಂಡತಿ, ದಾೆಂಪತಾ , 

ವಿವಾಹ ಇವಲೆವೂ, ಸಿವಿಲೈಸಡ ್ ಸಸೈಟಿ ನಿಮಾಮಣ ಮಾಡಿ, ನಮಾ ನೆು  ನಾವು ರ್ಚನೆಾ ಗಿ 

ಮಾಡಿಕಳಳ ಬೇಕು ಎನೆು ವ ಉದಿ್ ೀಶದ್ಧೆಂದ್ ಬಂತ್ತ.  ಈ ಹೆಣುಣ  ತಂಗಿ ತರಹ ಇದಿಾಳೆ,  ಅಕಕ , 

ಅತಿು ಗೆ ತರಹ ಇದಿಾಳೆ, ಆಕೆ ವಿಧವಯಾಗಿದಿಾಳೆ, ಅಸಹಾಯಕಳಾಗಿದಿಾಳೆ ಆದಿ್ ರಿೆಂದ್ 

ಅವರನೆು  ಕೆಟಟ  ದೃರ್ಷಟ ಯಿೆಂದ್ ನೀಡಬಾರದು ಎೆಂಬ ಭಾವನೆ ಇರಬೇಕು.  ತನೆ  ಹೆೆಂಡತಿ 

ಒಬಬ ಳನೆು  ಬಿಟ್ಟಟ  ಬೇರೆ ಯಾರನೊ  ನೀಡಬಾರದು ಎನೆು ವುದ್ನೆು  ಪಾಲಸಬೇಕು.  

ವಾ ಕ್ಕು ಗತವಾದಂತಹ ತಾರುಣಾ , ಕಮನೆಗಳು ಇವು ವೈಜಾಾ ನಿಕವಾಗಿ ಎಲೆರಿಗೂ ಇರುತು ದ್.  

ಆದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಇಷಟ  ಬಂದ್ ಹಾಗೆ ನಿೀನು ಅನುಭೀಗ ಮಾಡಬಾರದು ಎೆಂದು ಈ ಕನೂನು 

ತಂದ್ಧದಿಾರೆ.  ನಿನೆ ನೆು  ರಿಸಿಟ ರಕಟ ್ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕಯೇ ಇಲಾಖೆ ಇರುತು ದ್.  ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು  

ಮಕಕ ಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಇಲಾಖೆ ಸುರಕ್ಷತ್ಯ ದೃರ್ಷಟ ಯಿೆಂದ್ ಏನು ಮಾಡುತು ದ್?  ಒಬಬ ರು 
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ವಿಕ್ಕಟ ಮ್ ಆದಾಗ, ಅವಳು ನಾಾ ಯವನೆು  ಪಡೆಯುವ ನಿಟಿಟ ನಲೆ  ತಕ್ಷಣ ದೂರು 

ದಾಖ್ಲಸುವಂಥದಿು , ಅವಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಚೈತನಾ  ನಿೀಡುವುದು, ಸ್ವೆಂತಾ ನ ಹೇಳುವಂಥದಿು , 

ಆಶರ ಯ ಕಡುವಂಥದಿು , ಹಣಕಸಿನ ನೆರವು ಕಡುವಂಥದಿ್ ನೆು  ಮಾಡಬೇಕಗುತು ದ್. 

 ಸಭಾಪತ್ತಯವರು:- ಬೇಗ ಕನ್ಕೊಡ್ ಮಾಡಿ.  ಇನೊ  5 ವಿಧೇಯಕಗಳನೆು  

ತ್ಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕ್ಕದ್. 

 ಡಾ: ತೇಜಸಿಾ ನಿ ಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಪತ್ತಗಳೆ, ನನಗೆ ಇನೊ  5 ನಿಮಿಷ ಸಮಯ 

ಕಡಿ.   ವಿಧೇಯಕಗಳನೆು  ತ್ಗೆದುಕಳುಳ ವುದೂ ಕೂಡ ಕನೂನು ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  

ಅಲೆವೇ?  ನಾವು ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ದೇಶದ್ಲೆ  ಐವತು ರಷ್ಟಟ  ಮಂದ್ಧ  ಇದಿ್ ೀವ. Just because 

I am a woman, nobody can curtail my right.  I am speaking about the Right to Life 

and Right to Dignity.  Article 39 of the Constitution of India speaks about the Right 

to Dignity.  ಇೆಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲಲೆದೇ ನಾವು ಇನಾಾ ವ ವಿಷಯಗಳಲೆ  

ಮಾತನಾಡಬೇಕು?  ನಾವು ಮಹಿಳೆಯವರು ಈ ಮನೆಯಲೆ  ಮೂರು ಜನ ಮಾತರ  ಇದಿ್ ೀವ.  

ಮಾನಾ  ವಿೀಣಾ ಅಚ್ಚ ಯಾ ನವರೂ ಕೂಡ ಈ ಕುರಿತ್ತ ಮಾತನಾಡುತಾು ರೆ ಎೆಂದು ನಾನು 

ಭಾವಿಸಿದಿ್ ೀನೆ.   I್ don’t್ know.್ ್ ಸದ್ನದ್ಲೆ  ಮಾನಾ  ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮಿಯವರಿದಿಾರೆ.  

ಕನೂನು ಇಲಾಖೆಯಲೆ  ಕೆಲವು ಬದ್ಲಾವಣೆಗಳನೆು  ಮಾಡಬೇಕಗುತು ದ್.  Article 39A 

speaks್about್equal್justice್and್free್legal್aid.್್Article್38್says,್“State to secure a social 

order್ for್ the್ promotion್ of್ welfare್ of್ the್ people.”್ ್ ರಾಜಾ ಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು 

ಎೆಂದು ಸಂವಿಧಾನ ನಿದೇಮಶ್ಸುತು ದ್.  If the government fails, the Constitution directs us 

through the Directive Principles of State Policy.  Article 39(f) says, 

“that್children್are್given್opportunities್and್facilities್to್develop್in್a್

healthy manner and in conditions of freedom and dignity and that 

childhood and youth are protected against exploitation and 

against್moral್and್material್abandonment.” 

 ಮಕಕ ಳ ಮೇಲ್ಲ ಪೊೀನ್ಮ ಮಾಡುತಾು ರೆ.  ಬಾೆಂಬ್ಯಲೆ  ಒಬಬ  ದಡಡ  ಮನುಷಾ  ಪೊೀನ್ಮ 

ಸಿಡಿಗಳನೆು  ಮಾಡಿ, ಜೈಲಗೆ ಹೀಗಿ ಈಗ ಬೇಲ್ ಸಿಕ್ಕಕ ದ್.  ಮಕಕ ಳ ಮೇಲ್ಲ ಪೊೀನ್ಮ 

ಮಾಡುತಾು ರೆ.  ಮದುವ ವಯಸಿ ನೆು  18 ಎೆಂದು ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ.  You cannot abuse a child.  

It is not a commodity.  Prostitution ಕನೆ ಆಗಬೇಕು.  ಆಕೆ helpless woman ಆದ್ ಕರಣ, 

ಅವಳು ವಾ ಕ್ಕು ತಾ ವನೆು  ಮಾರಿಕೆಂಡು ಬದುಕುವಂತಹ ಸಿಸಟ ಮ್ ಹೀಗಬೇಕು ಎೆಂದು 
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ನನೆ ೆಂಥವಳು, ಒಬಬ  law maker ಆಗಿ ಬಯಸುತ್ು ೀನೆ.  ನಮಾ  ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೆಲವು 

ವಿಷಯಗಳನೆು  ಹೇಳಬೇಕ್ಕದ್.  ಇವರು ಒಳೆಳ ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ನೆು  ತಟ್ಟಟ ತ್ು ೀವ.  

ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತ್ ಕಲಪ ಸಬೇಕಗಿರುವುದು ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯ ಪರ ಥಮ 

ಕತಾ ವಾ ವಾಗಿರುತು ದ್.  ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು  ಏನು ನಡೆಯುತಿು ದ್?  ನಿನೆೆ  21 ನೇ ದ್ಧನಾೆಂಕದಂದು 

ಮಂಗಳೂರಿನಲೆ  ಒೆಂದು ಕೇಸ್ ಆಗಿದ್.   ನಮಾ  ಸಮಾಜಕೆಕ  ಸೇರಿದ್, ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆ್ಲಯ 

ನಂಜನಗೂಡಿನ ಒಬಬ  21 ವಷಮದ್ ಸ್ವಫಟ ್ವೇರ್್ ಇೆಂಜಿನಿಯರ್್ ಹೆಣುಣ  ಮಗಳು ಒಬಬ  

ಹುಡುಗನ ಮೊೀಸದ್ ಪ್ರ ೀಮ ಜಾಲಕೆಕ  ಬಿೀಳುತಾು ಳೆ.  ವಿಡಿಯೀದ್ಲೆ  ಅವಳನೆು  

ಮೊೀಟಿವೇರ್್ ಮಾಡಿ, ಅಶೆ್ೀಲವಾಗಿ ರೆಕಡ್ಮ ಮಾಡುತಾು ನೆ.  ಮಂಗಳೂರಿನ ಮುಡಿಪು 

ಎನೆು ವ ಭಾಗದ್ಲೆರುವ ಈ ವಾ ಕ್ಕು ಗೆ, ಮದುವಯಾಗಿದ್.  ರೂ. 28 ಲಕ್ಷ ಗಳನೆು  ಅವನ ಖಾತ್ಗೆ 

ಹಾಕ್ಕಸಿಕೆಂಡಿದಿಾನೆ.  ನಂತರ, ಆಕೆಯ ಅರೆನಗೆ  ಚಿತರ ಗಳನೆು  ತೀರಿಸಿ ಬೆಾಕ್ಮೇಲ್ 

ಮಾಡುತಾು ನೆ.  ಅಲೆ  ಕೇಸ್ ಆಗುತು ದ್.  ಈಕೆಯ ಅಣಣ  ತಿೀರಿಕೆಂಡಿದಿಾರೆ, ತಂದ್ ಇಲೆ .  ತನೆ  

ತಾಯಿಗೆ ಕಯಿಲ್ಲ ಬಂದ್ಧದ್.  ಆದಿ್ ರಿೆಂದ್ ಆಕೆ ಸಾ ಲಪ  ಸಾ ಲಪ ವಾದ್ರೂ  ತನೆ  ದುಡಡ ನೆು  

ವಾಪಸಿು  ಕಡು ಎೆಂದು ಕೇಳುತಾು ಳೆ.  ಹಣವನೆು  ಕೇಳಿದಾಗ, ದುಡುಡ  ಕಡುತ್ು ೀನೆ ಬಾ 

ಎೆಂದು, ಆಕೆ 21ನೇ ದ್ಧನಾೆಂಕದಂದು ಹೀದಾಗ, ಇಡಿೀ ಮನೆಮಂದ್ಧಯಲೆಾ  ಸೇರಿ 

ಹಡೆಯುತಾು ರೆ.  ಇದು ಕೇಸ್  ಆಗಿದ್.  ಪೊಲೀಸ್ ಸೆಟ ೀಷನ್ಗೆ ಹೀದ್ರೆ ಪುಣಾಾ ತಾ  ಅಲೆನ 

ಅಧಿಕರಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?  ಆ ಹುಡುಗಿಯಿೆಂದ್ ದೂರು ದಾಖ್ಲಸಿಕಳುಳ ವುದ್ನೆು  

ಬಿಟ್ಟಟ ,. . .  ನನಗೆ ಈ ವಿಷಯದ್ಲೆ  ಸದ್ನದ್ ಸಪೊೀರ್್ಮ ಬೇಕ್ಕದ್.  ನಾನು ಈ ವಿಚಾರವನೆು  

politicize ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಹೀಗುವುದ್ಧಲೆ .  ಯಾವುದೇ ಒೆಂದು ideological friction 

ಗೀಸಕ ರ ಹೇಳುತಿು ಲೆ .  ಇದು ನೈಜ ಘ್ಟನೆಯಾಗಿದ್.  ಆ ಠಾಣೆಯಲೆ  ಕೇಸ್ 

ದಾಖ್ಲಸಿಕಳಳ ದೇ, ನಿೀನು ನಿನೆ  ಮನೆಗೆ ಹೀಗು ಎೆಂದು ಜೊೀರು ಮಾಡಿ, ಪೊಲೀಸ್ 

ವಾಹನದ್ಲೆ  ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಿಜೈ ಬಸ್ ಸ್ವಟ ಾ ೆಂಡ್ಗೆ ಕರೆದುಕೆಂಡು ಹೀಗಿ ಅವನೇ  

ಟಿಕೆರ್್ ಖ್ರಿೀದ್ಧ ಮಾಡಿ ಬಸ್ನಲೆ  ಕೂರಿಸುತಾು ನೆ.  ಅಷಟ ರಲೆ  ಇದು ಮಿೀಡಿಯಾದ್ವರಿಗೆ 

ಗತಾು ಗುತು ದ್.  ಅವರು ಈ ವಿಚಾರವನೆು  ಕೇಳಿದಾಗ, ಇವರನೆು  ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ 

ಕರೆದುಕೆಂಡು ಹೀಗುತಿು ದಿ್ ೀವ ಎೆಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ.  ಆದ್ರೂ ಮಿೀಡಿಯಾದ್ವರು 

ಬಿಡುವುದ್ಧಲೆ .  ಮತ್ು  ಒೆಂದ್ಷ್ಟಟ  ಸಂಘ್ಟನೆಯ ಹುಡುಗರು ಅಲೆಗೆ ಬರುತಾು ರೆ.  ಕನೆಗೆ 

ಒಬಬ  ಜನಪರ ತಿನಿಧಿ ಬರುತಾು ರೆ.  ನಾನು ಇಲೆ  ಯಾರ ಹೆಸರನೆು  ಹೇಳುತಿು ಲೆ .  ಆದ್ರೆ ಅವರು 

ಪ್ರ ಸ್ನವರಿಗೆ ಸಿಗುವುದ್ಧಲೆ .  ಈ ಕುರಿತ್ತ ಆಡಿಯೀ ರೆಕಡ್ಮ ಕೂಡ ಇದ್.  ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು 

ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲೆ  ದೂರು ಕಡುತ್ು ೀವ ಎೆಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ.  ದೂರು 
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ಕಟ್ಟಟ ದ್ ಮೇಲ್ಲ, ಇವರೆಲೆರೂ ಸೇರಿ ಕೆಂಡು ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಮ್ಮಡಿಕಲ್ ರ್ಚಕ್ಅಪ್ 

ಮಾಡಿಸುತಿು ದಿಾರೆ.  ಕೆಟಟ ದಾಗಿ ನಡೆದುಕಳುಳ ವಂತಹ ಇೆಂತಹ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ 

ಆಗಬೇಕು.  ಉನೆ ತಾಧಿಕರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನೆಲೆೀ ಡೂಾ ಟಿ ಮೇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದಿ್ ೀನೆ, 

ಕ್ಕರಿಯ ಅಧಿಕರಿ ಭಾಸಕ ರ ಎನೆು ವವನು ಇದ್ನೆು  ಮಾಡಿದಿಾನೆ ಎೆಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ.  

ಭಾಸಕ ರ ಎನೆು ವವನ ಚ್ರಿತ್ರ ಯನೆು  ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕೆೆಂದು ನಾನು ಗೃಹ ಸಚಿವರನೆು  

ಆಗರ ಹ ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ.  ಇದು ದಡಡ  ಸೆಕಿ್ ಜಾಲವಾಗಿದ್.  ಸುಶ್ಕ್ಕಷ ತರಾದ್ ಇೆಂತಹ 

ಹೆಣುಣ ಮಕಕ ಳನೆು  ತಡಗಿಸುವಂತಹ abuse ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ.   ಈಕೆ 

ಒಬಬ  ಸ್ವಫಟ ್ವೇರ್್ ಇೆಂಜಿನಿಯರ್್ ಆಗಿದಿಾಳೆ.  ಇವತ್ತು  ನಾನು ಇದ್ನೆು  ಒೆಂದು 

ನಿದ್ಶಮನವಾಗಿ ಹೇಳುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.  ಉನೆ ತ ಮಟಟ ದ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕರಿಗಳಲೆದೇ, ಕೆಳಮಟಟ ದ್ 

ಅಧಿಕರಿಗಳು ದ್ಕ್ಷತ್ಯಿೆಂದ್ ಆಡಳಿತ ಕಡಬೇಕಗುತು ದ್.  ಈ ಮಟಟ ದ್ ಅಧಿಕರಿಗಳು 

ಬಲಪಶು ಆದ್ವರನೆು  ಕೇಸ್ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕಯೇ ಬಿಡುವುದ್ಧಲೆ .   ನಾಾ ಯ ಸಿಗುವುದು 

ಆಮೇಲನ ಮಾತಾಗುತು ದ್.  ಇವತ್ತು  ನಮಾ  ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ ಇಲಾಖೆ ಇರಬಹುದು, 

ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಇರಬಹುದು zero tolerance ಎೆಂದು ಹೇಳುವುದ್ಲೆ , ನಾವು zero tolerance 

ಅನೆು  ಕೃತಿಯಲೆ  ತೀರಿಸಬೇಕಗಿದ್.  ಇೆಂತಹ ನೂರಾರು ಪರ ಕರಣಗಳು ನಮಾ  

ಕಣೆಣ ದುರಿಗಿವ.  ಮಕಕ ಳ ಮತ್ತು  ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತ್ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡಲ್ಲ ಇವತ್ತು  ಕಡಿಮ್ಮ 

ಸಮಯಾವಕಶ ಇದ್.  ಮುೆಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲೆ  ಈ ಕುರಿತ್ತ ಮಾತನಾಡಲ್ಲ ಹೆಚಿಚ ನ ಅವಕಶ 

ಮಾಡಿಕಡಬೇಕು.  ಮಾನಾ  ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮಿಯವರು law ಕುರಿತಂತ್ ಅನೇಕ ಸಂದ್ರ್ಮಗಳಲೆ  

ಸಾ ಲಪ  sensitize ಆಗಬೇಕು.  ಆನ್ಲೈನ್ ನಲೆ  ಒೆಂದು App ಮಾಡಿ, ಅಲೆಗೆ ತಕ್ಷಣ ದೂರು 

ಕಡುವಂತಹ ವಾ ವಸಿೆ  ಮಾಡಬಹುದೇ?   ಆಮೇಲ್ಲ ನಿೀವು ಏನು ಬೇಕದ್ರೂ 

ದಾಖ್ಲ್ಲಯನೆು  ಪಡೆಯಬಹುದು.  ಇವತ್ತು  ಇ-ಗವನೆಮನಿ್ ಇದ್.  ಮತ್ು  ಅಲೆ್ಲ  100 ಸಲ 

ಅತಾಾ ಚಾರ ಮಾಡುತಾು ರೆ.  ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್, ಅವನು ಯಾರಾಗಿದಿ್ , ಏನಾಗಿದಿ್ , ಅವನು 

ಕಪಪ ಗಿದಿ್ನೀ ಇವಲೆವನೊ  ಹೇಳಬೇಕಗುತು ದ್.   ಇೆಂತಹ ಒೆಂದು insensitive, 

ಸಂವೇದ್ನಾಶ್ೀಲ ರಹಿತವಾದ್ ಪದ್ಗಳನೆು , methodology ಯನೆು  ತ್ಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು.  

ಅದ್ರ ಬದ್ಲಗೆ, ವೈಜಾಾ ನಿಕ ಯುಗದ್ಲೆರುವ ನಾವು, ಸಂವೇದ್ನಾಶ್ೀಲತ್ಯಿೆಂದ್ 

ಕೂಡಿರುವಂಥದಿಾ ಗಬೇಕು.   

ಮಾನಯ  ಸಭಪತ್ತಗಳೆ, ಕ್ಕರ ೀಡಾ ಇಲಾಖೆಯಲೆ  ಮಕಕ ಳು ಒಳಳ ಳೆಳ  ಸ್ವಧನೆ 

ಮಾಡಿದಿಾರೆ.  ರೈಫಲ್ ಶೂಟಿೆಂಗ್ನಲೆ್ಲ  ಸ್ವಧನೆ ಮಾಡಿದಿಾರೆ.  ನಾನೆಂದು ಆಗರ ಹ 

ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ.  ಮುೆಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲೆ  ಮ್ಮಡಲ್ ತರುವ ಮಕಕ ಳು ಮ್ಮಡಲ್ ತರಲ, 
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ಎಲೆಾ  ಮಕಕ ಳು ಮ್ಮಡಲ್ ತರುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗುವುದ್ಧಲೆ .  ಅೆಂತಹ ಮಕಕ ಳನೆು  ಆದ್ಾ ತ್ಯ 

ಮೇಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕಳಳ ಬೇಕು.  ಶಪ್ಮ ಶೂಟಸ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರು 

ಬರಬೇಕು.  ಸ್ವವಮಜನಿಕವಾಗಿ ಸದುದಿ್ ೀಶದ್ಧೆಂದ್ ಕನೂನನೆು  ಕಯಮಗತ 

ಮಾಡುವ ನಿಟಿಟ ನಲೆ  ಸಮಥಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ನಮಾ ಲೆ  ಬರಬೇಕು.  

ಇಲಾಖೆಯಲೆ  ಹೆಚ್ಚಚ  ಜನ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಯನೆು  ನೇಮಕ 

ಮಾಡಿಕಳಳ ಬೇಕು.  ಆ ಮೂಲಕ law ನ spirit ನೆು  ಎತಿು  ಹಿಡಿಯಬೇಕು.  ಮತ್ತು  

ಸೆಕ್ಷನ್ 302 – ಸೆಕ್ಷನ್ 307 ನಡುವ ಸಾ ಲಪ  ಅೆಂತರ ಇದಿು ,್ ‘Right್ to್ Life’್ ಬಗೆೆ  

ಹೇಳುವಾಗ ಯಾವನಾದ್ರೂ ಮಾನಹಾನಿ ಅಥವಾ ಪಾರ ಣ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  

ಬಂದ್ರೆ ಅವನನೆು  ಕಲ್ಲ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕರವನೆು  ಈ ಕನೂನು 

ಕಟಟ ರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಈ ಸಿಪ ರಿಟನೆು  ಕಪಾಡಿಕಳಳ ಬೇಕು.  ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು  

ಕನೂನು ಇಲಾಖೆ ಅದ್ಕೆಕ  ಬೇಕದಂತಹ ಅತ್ತಾ ಗರ ವಾದ್ ಶ್ಕೆಷ ಯ ನಿಯಮವನೆು  

ಮತು ಷ್ಟಟ  ಆಧುನಿೀಕರಣಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾಾ ಯ ಒದ್ಗಿಸಬೇಕು ಎೆಂದು ಆಗರ ಹ 

ಮಾಡಿ, ಮಾನಾ  ಭಾರತಿೀ ಶೆಟಿಟ ಯವರು ತಂದ್ಧರುವ ವಿಚಾರಕೆಕ  ನನೆ  ಸಂಪೂಣಮ 

ಬ್ೆಂಬಲ ವಾ ಕು ಪಡಿಸುತ್ು ೀನೆ.  ಧನಾ ವಾದ್ಗಳು.          

           (ಮುೆಂದು . . .) 
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 ಆ) ವಿಷಯ: ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ ಯ ಚಾಮಾಂಡಿಪುರದ ರಿಾಂಗ  ರಸೆು ಯ ಬಳಿ 

   ದಿರ್ನಾಂಕ:೨೪.೦೮.೨೦೨೧ ರಂದು ಯುವತಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದ  

   ಸ್ತಮೂಹಿಕ ಅತಾಯ ಚಾರದ ತ್ನಿಖೆಯಲ್ಲಲ  ಪೊಲ್ಲೀಸ್ರು   

   ಆರೀಪ್ತಗಳ್ನುು  ರಕಿಷ ಸುವ ಸ್ಲುವಾಗಿ ಸ್ರ್ೀಾಚಛ   ರ್ನಯ ಯಾಲಯದ  

   ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳ್ ಅನಾ ಯ ಕರ ಮ ವಹಿಸ್ದಿರುವ ಕುರಿತ್ತ.  

   ------- 

 ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟೀಲ (ಸ್ಥ ಳಿೀಯ ಸಂಸೆಥ ಗಳ್ ಕೆಷ ೀತ್ರ ):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಿಯಮ ೫೯ರ ಅಡಿಯಲೆ  ನಿನೆೆ  ಒೆಂದು ನಿಲ್ಲವಳಿ ಸೂಚ್ನೆಯನೆು  

ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಿದಿ್ . ಆ ನಿಲ್ಲವಳಿ ಸೂಚ್ನೆ ಏನೆೆಂದ್ರೆ, ವಿಶಾ ದ್ ಭೂಪಟದ್ಲೆ  ವಿವಿಧ 

ಕರಣಗಳಿೆಂದ್ ವಿಶೇಷ ಸಿ್ವನವನೆು  ಪಡೆದ್ಧರುವಂತಹ ರಾಜಾ ದ್ ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆ್ಲಯಲೆ  

ದ್ಧನಾೆಂಕ:೨೪-೦೮-೨೦೨೧ ರಂದು ಚಾಮುೆಂಡಿಪುರದ್ ರಿೆಂಗ್ ರಸೆು  ಪಕಕ ದ್ ಜನವಸತಿ ಸಮಿೀಪ 

ಇರುವ ಪರ ದೇಶದ್ಲೆ  ೨೧ ವಷಮದ್ ಯುವತಿ ಮತ್ತು  ೨೪ ವಷಮದ್ ಯುವಕ ವಾಯು 
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ವಿಹಾರಕೆಕ ೆಂದು ಹೀಗಿದಿ್  ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ  ದುಷಕ ಮಿಮಗಳು ಯುವಕನಿಗೆ ಪರ ಜೆಾ  ತಪುಪ ವಂತ್ 

ಹಲೆ್ಲ  ನಡೆಸಿ ಯುವತಿಯ ಮೇಲ್ಲ ಸ್ವಮೂಹಿಕ ಅತಾಾ ಚಾರ ಎಸಗಿದಿಾರೆ.  ಪರ ಕರಣ ಬ್ಳಕ್ಕಗೆ 

ಬಂದ್ ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಸಂತರ ಸಿ  ಯುವತಿ ಮತ್ತು  ಯುವಕನನೆು  ಪರ ತಿರ್ಷಾ ತ 

ಜೆ.ಎಸ.ಎಸ. ಆಸಪ ತ್ರ ಗೆ ದಾಖ್ಲಸಿ, ಈ ಪರ ಕರಣವನೆು  ಮುಚ್ಚಚ ವ ಸಲ್ಲವಾಗಿಯೇ 

ಆಸಪ ತ್ರ ಯಿೆಂದ್ Medico Legal Case (MLC) ಬಂದ್ ೧೫ ಗಂಟ್ಟಗಳ ಬಳಿಕ ಎಫ್.ಐ.ಆರ್. 

ದಾಖ್ಲಸಿದಿಾರೆ.  ಈ ಪರ ಕರಣದ್ಲೆ  ಸಂತರ ಸಿೆಯನೆು  ಸಕಮರಿ ಆಸಪ ತ್ರ ಗೆ ದಾಖ್ಲಸದ್, 

ಸ್ವೆಂತಾ ನ ಕೇೆಂದ್ರ ಕೆಕ  ಕರೆದಯಾ ದ್, ಆಕೆಯ ಹೇಳಿಕೆಯನೆು  ದಾಖ್ಲಸಿಕಳಳ ದ್ ಕೇಸ್ನೆು  

ಮುಚಿಚ  ಹಾಕ್ಕ, ಆರೀಪಿಗಳನೆು  ರಕ್ಕಷ ಸುವ ಸಲ್ಲವಾಗಿಯೇ ಈ ತನಿಖೆಯಲೆ  ಪೊಲೀಸರು 

ಗೌರವಾನಿಾ ತ ಸವೀಮಚಿ್  ನಾಾ ಯಾಲಯದ್ ಮಾಗಮಸೂಚಿಗಳನೆು  ಉಲೆೆಂಘಸಿದಿಾರೆ.  ಈ 

ಘ್ಟನೆಯಿೆಂದಾಗಿ ರಾಜಾ ಕೆಕ  ಅಷ್ಟಟ  ಅಲೆ  ಇಡಿೀ ದೇಶಕೆಕ  ಕಪುಪ  ಚ್ಚಕೆಕಯಾಗಿದ್. ಈ ಕುರಿತ್ತ 

ಚ್ಚಿಮಸಲ್ಲ ನಿನೆೆ  ನಿಯಮ ೫೯ ರ ಅಡಿಯಲೆ  ನಿಲ್ಲವಳಿ ಸೂಚ್ನೆಯನೆು  ಮಂಡಿಸಿದಾಗ 

ತಾವು ನಿಯಮ ೬೮ಕೆಕ  ಪರಿವತಮನೆ ಮಾಡಿ  ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದ್ಕೆಕ  

ಅವಕಶ ಕಲಪ ಸಿದ್ ತಮಗೆ ಹೃದ್ಯ ಪೂವಮಕವಾದಂತಹ ವಂದ್ನೆಯನೆು  ಸಲೆಸಿ ನಾನು 

ಮಾತನಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ.  

ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಕಳೆದ್ ಅಧಿವೇಶನದ್ಲೆ   ಶೆಂಗೇರಿ ಶರದ್ ಮಾತ್ಯ 

ಪವಿತರ  ಪಿೀಠದ್ ಅಡಿಯಲೆ  ಅಪಾರ ಪು  ವಯಸಿಿ ನ ಬಾಲಕ್ಕಯ ಮೇಲ್ಲ  ದ್ಧನಾೆಂಕ:೧-೯-೨೦೨೦ 

ರಿೆಂದ್ ೨೭-೧-೨೦೨೧ ರವರೆಗೆ  ಅೆಂದ್ರೆ, ಸತತವಾಗಿ ೪ ತಿೆಂಗಳವರೆಗೆ ನಡೆದಂತಹ 

ಸ್ವಮಾಹಿಕ ಅತಾಾ ಚಾರದ್ ವಿಚಾರವನೆು  ಚ್ಚಿಮಸಿದಿ್ ೀನೆ.  ಅೆಂದು ಇೆಂದ್ಧನ 

ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳು ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿದಿ್ರು.  ಇದೇ ಸದ್ನದ್ಲೆ  ನಾನು ಚ್ರ್ಚಮ ಮಾಡಿದ್.  

ಅವರು ಸಕರಾತಾ ಕವಾದ್ ಉತು ರವನೆು  ಕೂಡ ನಿೀಡಿದಿ್ರು.   ದ್ಧನಾೆಂಕ:೨೪-೦೮-೨೦೨೧ 

ರಂದು  ಚಾಮುೆಂಡೇಶಾ ರಿಯ ಪವಿತರ  ಪಿೀಠದ್ ಅಡಿಯಲೆ  ಸ್ವಮೂಹಿಕ  ಅತಾಾ ಚಾರ 

ನಡೆದ್ಧರುವಂತಹ ಪರ ಕರಣವನೆು  ನಾನು ಇವತ್ತು  ಚ್ರ್ಚಮ ಮಾಡುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.  ಅೆಂದು  ಗೃಹ 

ಸಚಿವರಾಗಿದಿ್ವರು ಇವತ್ತು  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳಾಗಿದಿಾರೆ.   ಹಸದಾಗಿ ಮಾನಾ  ಅರಗ 

ಜಾಾ ನೇೆಂದ್ರ ರವರು ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿ  ಇವತ್ತು   ರಾಜಾ ದ್ಲೆ  ಕಯಮಭಾರ ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ.   

ನಮಾ  ದೇಶ ರ್ವಾ  ಪರಂಪರೆಯ ಸಂಸಕ ೃತಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂತಹ ದೇಶ ಎೆಂದು ನಾನು 

ಹೇಳಬಯಸುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.   ಅಷ್ಟಟ ೀ ಅಲೆ ,  ವಿಶಾ ದ್ಲೆ್ಲ ೀ ಅತಾ ೆಂತ ಪಾರ ಚಿೀನ ಸಂಸಕ ೃತಿ 

ಹೆಂದ್ಧದಂತಹ  ದೇಶವಾಗಿದ್.  ಭಾರತದ್ ಇತಿಹಾಸವನೆು  ಅವಲೀಕನ ಮಾಡಿದಾಗ  

ತ್ರ ೀತಾಯುಗದ್ ರಾಮಾಯಣದ್ಲೆ  ಸಿೀತ್,  ದಾಾ ಪರಯುಗದ್ಲೆ  ದೌರ ಪದ್ಧ ಮೇಲ್ಲ ನಡೆದಂತಹ 
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ದೌಜಮನಾ  ಕರಣದ್ಧೆಂದ್  ಮಹಾನ್ ಯುದಿ್ ಗಳಾದ್ವು ಮತ್ತು   ಯಾರು ಸಿು ರೀ 

ದರ ೀಹಿಗಳಿದಿ್ರು  ಅವರಿಗೆ ಸ್ವವು ಅವಸ್ವನವಾಗಿದಿ್ ನೆು  ನಾವು ಕಂಡುಕಳುಳ ತ್ು ೀವ.  

ತ್ರ ೀತಾಯುಗ, ದಾಾ ಪರಯುಗ ಹೀಗಿ ಈಗ ಕಲಯುಗ ಪಾರ ರಂರ್ವಾಗಿದ್.  ಈ 

ಕಲಯುಗದ್ಲೆ್ಲ  ಕೂಡ  ಸಿು ರೀಯರ ಮೇಲ್ಲ  ದೌಜಮನಾ ಗಳು  ಮಿತಿಮಿೀರಿ ನಡೆಯುತಿು ವ.  

ಅಷ್ಟಟ ೀ ಅಲೆ ,  ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಕಡುವುದಾದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಉದಾಹರಣೆಗಳನೆು  

ಕಡಬಹುದು.   ಇಲೆ  ಶ್ರ ೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಶೆಟಿಟ ಯವರು ಚ್ರ್ಚಮ ಮಾಡುವಾಗ ಪರ ಮುಖ್ವಾಗಿ 

ದ್ಹಲಯ ನಿರ್ಮಯ ಪರ ಕರಣದ್  ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿದ್ರು.  ಅದೇ ರಿೀತಿ ತ್ಲಂಗಾಣದ್ಲೆ  

ನಡೆದಂತಹ ಪರ ಕರಣ ಇದು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ್ಲೆ  ನಾಚಿಕೆಯಿೆಂದ್ ತಲ್ಲತಗೆಿ ಸುವ 

ಘ್ಟನೆಗಳಾಗಿವ ಎೆಂದು ಹೇಳುವುದ್ಕೆಕ  ನಾನು ಬಯಸುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.  ಇವತ್ತು  ನಮಾ  ಹಿರಿಯರು 

ಉಪನಿಷತ್ತು ಗಳನೆು  ಉಲೆ್ಲೀಖ್ ಮಾಡುತಾು , ಯಾವ ದೇಶದ್ಲೆ  ಸಿು ರೀಯನೆು  

ಪೂಜಿಸಲಪ ಡುತಾು ರೆ,  ಆ ದೇಶದ್ಲೆ  ದೇವಾನುದೇವತ್ಗಳು  ವಾಸವಾಗಿರುತಾು ರೆ ಎೆಂದು 

ಹೇಳುತಾು ರೆ.  ಇೆಂತಹ ಉಜಾ ಲ ಪರಂಪರೆ, ಇೆಂತಹ ಮಹಾನ ಸಂಸಕ ೃತಿ ಹೆಂದ್ಧದಂತಹ,  

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾರ ಚಿೀನ ಸಂಸಕ ೃತಿಯನೆು  ಹೆಂದ್ಧರುವಂತಹ ನಮಾ  ದೇಶದ್ಲೆ   ಸಿು ರೀಯರ 

ಮೇಲ್ಲ ದೌಜಮನಾ , ದ್ಬಾಬ ಳಿಕೆ, ಅತಾಾ ಚಾರ, ಅನಾಾ ಯ,  ಮಿತಿಮಿೀರಿ ನಡೆಯುತಿು ದ್ ಎೆಂದು 

ನಾನು ಹೇಳಬಯಸುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.  ಇವತ್ತು  ಪರ ಸುು ತ ಘ್ಟನೆ ಬಗೆೆ  ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ 

ಕನಾಮಟಕದ್ಲೆ  ಸ್ವೆಂಸಕ ೃತಿಕ ನಗರ ಎೆಂದು ಖಾಾ ತವಾಗಿರುವಂತಹ ಮೈಸೂರು ನಗರದ್ಲೆ  

ತಾಯಿ ಶ್ರ ೀ ಚಾಮುೆಂಡೇಶಾ ರಿ ದೇವಿ ನೆಲಸಿರುವಂತಹ ಬ್ಟಟ ದ್ ತಪಪ ಲನ ರಿೆಂಗ್ ರಸೆು  

ಪಕಕ ದ್ಲೆ್ಲ ೀ ಹಸಿರಿನ ಪರ ದೇಶಕೆಕ  ದ್ಧನಾೆಂಕ:೨೪-೦೮-೨೦೨೧ ರಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ  ಏಳು 

ಗಂಟ್ಟಯ ಸಮಯದ್ಲೆ  ಒೆಂದು ಪರ ತಿರ್ಷಾ ತ ವಿದಾಾ  ಸಂಸಿೆಯಲೆ  ಎೆಂ.ಬಿ.ಎ. ಅಧಾ ಯನ 

ಮಾಡುತಿು ರುವ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ೨೧ ವಷಮದ್ ಯುವತಿ, ೨೪ ವಷಮದ್ ಯುವಕ, 

ವಾಯುವಿಹಾರಕೆಕ  ಹಾಗೂ ಜಾಗಿೆಂಗ್ಗೆ ಅವರು ದ್ಧಾ ಚ್ಕರ  ವಾಹನದ್ಲೆ  ಹೀಗಿರುತಾು ರೆ.  

ಜಾಗಿೆಂಗ್ ಮಾಡಿ ರಿೆಂಗ್ ರಸೆು ಯ ಸಮಿೀಪದ್ ಕೂಗಳತ್ಯ  ಪರ ದೇಶದ್ಲೆ  ಅವರು 

ಕುಳಿತಿರುತಾು ರೆ.  ಆಗ ಆರು ಜನ ದುಷಕ ಮಿಮಗಳು  ಯುವಕನ ಮೇಲ್ಲ ಮಾರಣಾೆಂತಿಕವಾಗಿ 

ಹಲೆ್ಲ  ಮಾಡಿ  ಯುವತಿಯನೆು  ಇಳಿಜಾರು ಪರ ದೇಶದ್ ಹುಲೆ್ಲಗಾವಲಗೆ ಎಳೆದಯಿು   ಅಲೆ  

ಸ್ವಮೂಹಿಕವಾದಂತಹ ಅತಾಾ ಚಾರ  ನಡೆಸಿದಿಾರೆ.  ಅತಾಾ ಚಾರ ನಡೆಸಿದ್ ನಂತರ ಆ 

ದುಷಕ ಮಿಮಗಳು  ಆ ಯುವಕನಿಗೆ ಪರ ಜೆಾ  ಹೀಗುವ ಹಾಗೆ ಹಲೆ್ಲ  ಮಾಡಿರುತಾು ರೆ.   ಪರ ಜೆಾ  

ಬಂದ್ ನಂತರ  ಆ ಯುವಕನ ಮೊಬೈಲ್ನಿೆಂದ್ಲೇ ಅವರ ತಂದ್ಗೆ ಫೀನ್ ಮಾಡಿ ಮೂರು 

ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ತಂದು ಕಡುವುದ್ಕೆಕ  ಹೇಳುವಂತ್  ಆ ಯುವಕನಿಗೆ  ಒತಾು ಯ 
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ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಆ ಯುವಕ ತಂದ್ಗೆ ಫೀನ್ ಮಾಡಿ ಆ  ಸಿ ಳದ್ ಹೆಸರು, ಎಲೆಾ  ಹೇಳುತಾು ನೆ.  

ಅದು ಅಲೆರುವಂತಹ ದುಷಕ ಮಿಮಗಳಿಗೆ ಗತಾು ಯಿತ್ತ,  ಜಾಗ ಎಲೆದ್ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ 

ಕೂಡಲೇ ಅವರ ತಂದ್ ಬಂದ್ರೆ ನಮಾ  ಪರಿಸಿಿ ತಿ ಕೆಡುತು ದ್ ಎೆಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅವರು 

ಅಲೆೆಂದ್ ಪಲಾಯನ ಮಾಡುತಾು ರೆ.  ಅವರ ತಂದ್ ಆ ಸಿ ಳಕೆಕ  ಬಂದು ಆ ಯುವಕ ಮತ್ತು  

ಯುವತಿಯನೆು  ಅದೇ ದ್ಧವಸ ರಾತಿರ  ಹತ್ತು  ಗಂಟ್ಟಗೆ ಪರ ತಿರ್ಷಾ ತ  ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ. ಕಲೇಜಿನ 

ಆಸಪ ತ್ರ ಗೆ ದಾಖ್ಲ್ಲ ಮಾಡುತಾು ರೆ.  ಯುವಕ ನಿೀಡಿದ್ ಹೇಳಿಕೆಯ ಆಧಾರದ್ ಮೇಲ್ಲ  ಅೆಂದ್ರೆ, 

೨೫ನೇ ತಾರಿೀಖು ಮಧಾಾ ಹೆ  ೧೨ ಗಂಟ್ಟಗೆ  ಆಲನಹಳಿಳ  ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ  ಕೆರ ೈಮ್ ನಂಬರ್್ 

೯೫/೨೦೨೧ ದಾಖ್ಲಸಿಕೆಂಡು ಅಪರಿಚಿತ ಆರು ಜನರ ಮೇಲ್ಲ  Section.376D and 397 IPC 

ಅಡಿಯಲೆ   ಪರ ಕರಣವನೆು  ದಾಖ್ಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೆಂಡು  ತನಿಖೆಯನೆು  ಪಾರ ರಂರ್ 

ಮಾಡುತಾು ರೆ.  ಆ ಅತಾಾ ಚಾರ ನಡೆದಂತಹ ಸಿ ಳ ಅದೇನು  ನಿಜಮನ ಸಿ ಳ ಅಲೆ  ಮತ್ತು  

ಕಡುಮೇಡುಗಳಿೆಂದ್ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಸಿ ಳವೂ ಅಲೆ ,  ಅದು ರಿೆಂಗ್ ರಸೆು ಗೆ ಅತಾ ೆಂತ 

ಸಮಿೀಪ ಇರುವಂತಹ ಕೂಗಳತ್ಯಲೆರುವಂಥದಿು  ಮತ್ತು  ಅಲೆ  ಜನರು ವಾಸ 

ಮಾಡುವಂತಹ ಸಿ ಳ.  ಕೂಗಿದ್ರೆ ಜನ ಬರುವಂತಹ  ಪರ ದೇಶದ್ಲೆ   ಈ ಘ್ಟನೆ ನಡೆದ್ಧದ್.    

ಆದ್ರೆ ಒೆಂದು ಮಹತಾ ವಾದ್ ವಿಚಾರವೇನೆೆಂದ್ರೆ, ಆ ಸಿ ಳಕೆಕ    ಪೊಲೀಸರ  ಗಸುು   ವಾ ವಸಿೆ  

ಕೂಡ ಇಲೆ .  ಆಲನಹಳಿಳ  ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲೆ  ಒಟ್ಟಟ  ೬೦ ಜನ ಪೊಲೀಸ್ 

ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಗಳಿದಿಾರೆ.  ೨೮ ಜನ ಪೇದ್ಗಳಿದಿಾರೆ.  ೮ ಜನ ಮಹಿಳಾ ಪೇದ್ಗಳಿದಿಾರೆ.  ೧೮ ಜನ 

ದ್ಫೇದಾರ್್ ಅೆಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಕನಿ್ಟೇಬಲ್ಗಳಿದಿಾರೆ. ೪ ಜನ ಸಹಾಯಕ ಸಬ್್ಇನಿ್ಪ್ಕಟ ರ್್ 

ಇದಿಾರೆ.  ಒಬಬ ರು ಸಬ್್ಇನಿ್ಪ್ಕಟ ರ್್,  ಒಬಬ ರು ಸಕಮಲ್  ಇನಿ್ಪ್ಕಟ ರ್್,  ಹಿೀಗೆ ೬೦ ಪೊಲೀಸ್ 

ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ ಹೆಂದ್ಧದಿಾರೆ. ಆಲನಹಳಿಳ  ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ವಾಾ ಪಿು  ೧೫ ಚ್ದ್ರ ಕ್ಕ.ಮಿೀ. 

jurisdiction ಇರುವುದ್ರ ಜೊತ್ಗೆ  ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಒೆಂದು ಗರುಡ ವಾಹನ,  ಅದ್ರ 

ಜೊತ್ಗೆ ಇನೆ ೆಂದು ವಾಹನ ಬಿಟಟ ರೆ ಮತ್ು  ವಾಹನದ್ ವಾ ವಸಿೆ  ಇಲೆ  ಎೆಂದು ನಾನು 

ಹೇಳಬಯಸುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.  ದ್ಧನಾೆಂಕ:೨೪-೮-೨೦೨೧ ರಂದು ರಾತಿರ  ೧೦.೫೦ ಗಂಟ್ಟಗೆ 

ಅತಾಾ ಚಾರಕಕ ಳಗಾಗಿರುವಂತಹ ಯುವತಿ ಆಸಪ ತ್ರ ಗೆ ದಾಖ್ಲಾಗಿದಿಾಳೆ.  ಆ ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ  

ಆಸಪ ತ್ರ ಯಲೆರುವಂತಹ ಡಾ:ಮಧು ಮತ್ತು  ಡಾ:ಉಲೆಾಸ್ ಆಕೆಯನೆು  ತಪಾಸಣೆ 

ಮಾಡಿದಿಾರೆ.  

         (ಮುೆಂದು) 
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895/22-09-2021/4-10bkp-rn 

       ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು ಪ್ತೀಠದಲ್ಲಲ ದಾ ರು.  

ಶಿರ ೀ ಎಸ. ಆರ . ಪ್ರಟೀಲ ( ಮಾಂದು) 

 ಅನಂತರ   Obstetrics and Gynaecology  ವಿಭಾಗದ್  ಮುಖ್ಾ ಸಿರಾದ್  ಡಾ||  ಸುಮಾ 

ಎನೆು ವವರು  ಕೂಡ  ತಪಾಸಣೆ  ಮಾಡಿ,  ಇದು   Medico Legal Case  ಎೆಂದು  ಹೇಳಿ  

ಮಡಿಕಲ್  ವರದ್ಧಗೆ ಅವರೇ  ಸಹಿ  ಮಾಡಿದಿಾರೆ.     ಅಲೆ , ಅದ್ನೆು   ಹಲೆ್ಲ   ಕೇಸ್  ಎೆಂದು  

ನಮೂದು  ಮಾಡಿದಿಾರೆ.  ರಾತಿರ  11-30    ಗಂಟ್ಟಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ   ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಅವರು  

ಮಾಹಿತಿಯನೆು  ರವಾನೆ  ಮಾಡಿದಿಾರೆ.    ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,  ಅದು ಹಲೆ್ಲ   ಪರ ಕರಣ  

ಆಗಿದ್  ಎೆಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ.      ಈ  ವಿಚಾರವಾಗಿ  ನಮಗೆ ಸಂಶಯ ಬರುವುದು  ಏನೆೆಂದ್ರೆ,    

OBG   ವಿಭಾಗದ್ ಮುಖ್ಾ ಸಿರಾದ್  ಡಾ||  ಸುಮಾ ಎನೆು ವವರು  ಚಿಕ್ಕತಿ್   ಮಾಡುವ  

ಅವಶಾ ಕತ್  ಇರುವುದ್ಧಲೆ .  ಅವರು  ಸಿು ರೀರೀಗ ತಜ್ಞರು.    ಆ ಸಿು ರೀಗೆ ತರಚಿದ್  ಗಾಯಗಳಾಗಿವ.       

ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ  ಗುಪಾು ೆಂಗದ್ಲೆ   ರಕು ಸ್ವು ವ  ಆಗುತಿು ದಿ್ ರಿೆಂದ್  ಡಾ||  ಸುಮಾ ಎನೆು ವವರಿಗೆ  

ಜವಾಬಿಾರಿಯನೆು   ವಹಿಸಲಾಗುತು ದ್. OBG   ವಿಭಾಗದ್ ಮುಖ್ಾ ಸಿರಾದ್  ಡಾ||  ಸುಮಾ  

ರವರು Medico Legal Case   ಎೆಂದು ಹೇಳಿ  ವರದ್ಧಗೆ  ಸಹಿ  ಮಾಡಿ ಇದು ಹಲೆ್ಲ   ಕೇಸ್  

ಎೆಂದು ಹೇಳಿ  ಪೊಲೀಸ್  ಠಾಣೆಗೆ   ಮಾಹಿತಿ  ನಿೀಡುತಾು ರೆ.   ತದ್ನಂತರ  26ನೇ  

ತಾರಿೀಖಿನಂದು ಆ ಯುವಕ   ಆಸಪ ತ್ರ ಯಿೆಂದ್  ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತಾು ನೆ.  ಅತಾಾ ಚಾರಕೆಕ   

ಒಳಗಾದ್ ಸಂತರ ಸೆು   27ನೇ ತಾರಿೀಖಿನಂದು ಆಸಪ ತ್ರ ಯಿೆಂದ್  ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತಾು ಳೆ.   

ಅತಾಾ ಚಾರಕೆಕ   ಒಳಗಾದ್ ಸಂತರ ಸೆು ಗೆ  ದೇಹದ್  ಮೇಲ್ಲ  ತರಚಿದ್  ಗಾಯಗಳ  ಜೊತ್ಗೆ 

ಗುಪಾು ೆಂಗದ್ಲೆ   ರಕು ಸ್ವು ವ  ಆಗಿರುವುದು ಸಹ ಕಂಡು ಬಂದ್ಧದ್.  ಮತ್ು   ರಕು ಸ್ವರ ವ  ಅಗುವುದು 

ಪೂಣಮ  ಪರ ಮಾಣದ್ಲೆ   ನಿೆಂತಿರುವುದ್ಧಲೆ .  ಅತಾಾ ಚಾರ  ಅಗಿರುವುದು ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿ  ಆ 

ವೈದ್ಾ ರಿಗೆ  ಗೀಚ್ರಿಸುವಂತಹ  ಘ್ಟನೆ.    ಯುವಕನ ಹೇಳಿಕೆ  ಬಿಟಟ ರೆ,  ಸಂತರ ಸೆು  ಯುವತಿ 

ಯಾವುದೇ  ಹೇಳಿಕೆಯನೆು   ನಿೀಡಿರುವುದ್ಧಲೆ .     ಹೇಳಿಕೆಯನೆು   ನಿೀಡಲಕೆಕ   ಇರ್ಚಚ   ಸಹ  

ಮಾಡಿರುವುದ್ಧಲೆ .     ಮತ್ು   ಪೊಲೀಸ್ ನವರು  ಇವತ್ತು   24ನೇ  ತಾರಿೀಖಿನಂದು  Medico 

Legal Case  ಕೇಸ್  ಏನು  ಹೀಗುತು ದ್. 24ನೇ  ತಾರಿೀಖಿನಿೆಂದ್ 25ನೇ ತಾರಿೀಖಿನವರೆಗೆ ಅಲೆ    

ಆಸಪ ತ್ರ ಗೆ  ಭೇಟಿ  ಕಟ್ಟಟ   ಏನು ಘ್ಟನೆಯಾಗಿದ್ ಎೆಂದು ಹೇಳಿ ಅವರು ಆಸಪ ತ್ರ ಯಿೆಂದ್  

ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ  ಪೂವಮದ್ಲೆ     ಹಾಲನಹಳಿಳ   ಪೊಲೀಸ್  ಠಾಣೆಯ ಅಧಿಕರಿಗಳು   

ಅಲೆಗೆ  ಹೀಗಬೇಕಗಿತ್ತು  ಅಲೆವೇ? ಅದು ಹಲೆ್ಲಯಾಗಿರಲ, ಏನಾದ್ರೂ  ಆಗಿರಲ ಅಥವಾ 

ಅದು ರೇಪ್  ಆಗಿದಿು   ಇರಲ, ಅಲೆಗೆ  ಹೀಗಿ ಅವರ  ಕಡೆಯಿೆಂದ್  ಹೇಳಿಕೆಯನೆು   
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ಪಡೆಯಬೇಕ್ಕತ್ತು  ಅಲೆವೇ?   ಆ ಒೆಂದು ಗೀಜಿಗೆ  ಮತ್ತು  ಅವರ ಸಮಿೀಪವೇ    

ಹೀಗಿರುವುದ್ಧಲೆ .    

   ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,  ನಮಗೆ  ಈ  ವಿಚಾರವಾಗಿ ಏನು  ಅನಿಸುತು ದ್  ಎೆಂದ್ರೆ,  

ಈ  ಪರ ಕರಣವನೆು   ಮುಚಿಚ   ಹಾಕಲಕೆಕ   ಭಾರತ ದಂಡ ಸಂಹಿತ್  ಅನುರ್ಚಚ ೀಧ 376   ಎೆಂದ್ರೆ, 

ಅದು ರೇಫ್  ಸೆಕ್ಷನ್  ಆಗಿದ್.  ಸೆಕ್ಷನ್ 376ಕೆಕ   ಬದ್ಲಾಗಿ ಅನುರ್ಚಚ ೀಧ 354 (ಎ) ಅಡಿಯಲೆ   

ಹಲೆ್ಲ   ಕೇಸ್  ಎೆಂದು  ದಾಖ್ಲ್ಲ  ಮಾಡಿದಿಾರೆ.  ಅವರು ರೇಫ್  ಕೇಸ್  ಎೆಂದು ದಾಖ್ಲ್ಲ  

ಮಾಡಿರುವುದ್ಧಲೆ .     376ಕೆಕ   ಬದ್ಲಾಗಿ 354 (ಎ) ಅಡಿಯಲೆ  outraging the modesty of a 

woman.   ಏೆಂದು    ದಾಖ್ಲ್ಲ  ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಅವರು ಇದು ರೇಫ್  ಕೇಸ್ ಎೆಂದು ಎಲೆಯೂ  

ದಾಖ್ಲ್ಲ  ಮಾಡಿಲೆ .   ನಂತರ  ನಮಾ  ಪಕ್ಷದ್ವರು¸ ಮತ್ತು  ಇನೆಿ ೀತರ  ರಾಜಕ್ಕೀಯ  ಪಕ್ಷಗಳ  

ಮುಖಂಡರುಗಳು  ಇದ್ನೆು   ಖಂಡಿಸುತಾು ರೆ.  ಖಂಡಿಸಿದ್  ಕೂಡಲೇ ನಂತರ  ಅವರು 

ಎಫ್.ಐ.ಆರ್್ ಅನೆು  ಬದ್ಲಾವಣೆ  ಮಾಡಿ  Section.376D of IPC      ಮತ್ತು  Section.397 of 

IPC ಅಡಿಯಲೆ  ಅವರು ಕೇಸ್ ಅನೆು  ದಾಖ್ಲ್ಲ  ಮಾಡುತಾು ರೆ.      ಮತ್ು   ಇನೆು  ಒೆಂದು 

ಹಂತದ್ಲೆ   ಇದು ಲೈೆಂಗಿಕ ಪರ ಕರಣವೆಂದು ಹೇಳಿ  ಕೇಸ್  ಮುಚಿಚ  ಹಾಕುವಂತಹ   ಪರ ಯತೆ   

ನಡೆದ್ಧದ್  ಎೆಂದು  ಹೇಳಿದಿು    ನಮಗಷ್ಟಟ  ಅಲೆದ್,  ಸ್ವಮಾನಾ ವಾಗಿ ಸ್ವವಮಜನಿಕರಲೆ     

ಒೆಂದು ದ್ಧನ  ಅನುಮಾನ  ಉೆಂಟ್ಟಗಿದ್.    ಮತ್ು ,  ಪೊಲೀಸ್  ಠಾಣೆಗೆ  Medico Legal Caseನ 

ವರದ್ಧ  ಬಂದ್ ನಂತರ   15 ಗಂಟ್ಟಗಳ  ಕಲ  ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದಿಾರೆ.   ನಾಾ ಯವಾದ್ಧಯಾಗಿ  

ಕೆಲಸ  ಮಾಡಿರುವ ತಮಗೂ  ಸಹ ಈ  ವಿಚಾರವಾಗಿ  ಗತಿು ದ್. ಎಫ್.ಐ.ಆರ್.  ಕಳುಹಿಸಲಕೆಕ     

15 ಗಂಟ್ಟಗಳ   ಕಲ  ವಿಳಂಬ  ಮಾಡಿದ್ರೆ  after thought  ಆಗುತು ದ್.  ಅದು concocted 

ಎಫ್.ಐ.ಆರ್.  ಎೆಂದು  ಹೇಳಬಹುದು. ಎನೀ  ಬದ್ಲಾವಣೆ  ಮಾಡಿ, ಅನುಕೂಲಕೆಕ  

ತಕಕ ೆಂತ್  ಈ  ಕೇಸ್   ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದಿಾರೆೆಂದು  ಹೇಳಿ  ನಾಳೆ  ಕೀರ್್ಮನಲೆ   accused 

defence ತ್ಗೆದುಕಳುಳ ತಾು ರೆ.   ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರಾದ್  ಶ್ರ ೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಶೆಟಿಟ ಯವರು 

ಮಾತನಾಡುತಾು ,   ಕೆಲವು  ಪರ ಕರಣಗಳಲೆ   ಶ್ಕೆಷ ಯಾಗುವುದ್ಧಲೆವೆಂದು  ಹೇಳುತಿು ದಿ್ರು.    

ಏತಕೆಕ  ಶ್ಕೆಷ ಯಾಗುವುದ್ಧಲೆವೆಂದ್ರೆ,  ಈ  ರಿೀತಿಯ ತಪುಪ ಗಳನೆು   ಪೊಲೀಸ್ನವರು  

ಮಾಡುತಾು ರೆ.  ಅದ್ಕಕ ೀಸಕ ರ  ಸರಿಯಾದಂತಹ ಸೆಕ್ಷನ್  ಅಪೆ್ ೈ  ಮಾಡಿ, ಸಮಯಕೆಕ  

ಸರಿಯಾಗಿ ಎಫ್.ಐ.ಆರ್್  ಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣ ಕಳುಹಿಸಿಕಡಬೇಕು.  ಅದ್ರಲೆ್ಲ   ಇೆಂತಹ 

ಗಂಭಿೀರವಾದಂತಹ heinous offence.  ರಾಷಟ ರದ್   ಮತ್ತು   ವಿಶಾ ದ್ ಗಮನಸೆಳೆದಂತಹ    

ಸ್ವೆಂಸಕ ೃತಿಕ  ಹಿನೆೆ ಲ್ಲ  ಹೆಂದ್ಧದಂತಹ ಮೈಸೂರು ನಗರದ್ಲೆ   ನಡೆದ್ ಘ್ಟನೆ  ಇದಾಗಿದ್.  

ಲಕಷ ೆಂತರ  ಪರ ವಾಸಿಗರು ಅಲೆಗೆ  ಬರುತಾು ರೆ.  ಅೆಂತಹ ಒೆಂದು ಪರ ತಿರ್ಷಟ ತ ನಗರವಾದಂತಹ     
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ಮೈಸೂರಿನಲೆ  ಪೊಲೀಸರು ಸರಿಯಾಗಿ  ಕೆಲಸ  ಮಾಡಬೇಕಲೆವೇ?  ಅವರುಗಳು ಅಲೆ    15 

ಗಂಟ್ಟಗಳ  ಕಲ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದಿಾರೆ.    ಇಷ್ಟ ೆಂದು ತಡವಾದಾಗ  ಸ್ವಮಾನಾ ವಾಗಿ      

ಇದ್ರ ಬಗೆೆ   ವಿವರಣೆ  ಕಡಬೇಕಗುತು ದ್.    ಎಫ.ಐ.ಆರ್.  ಮಾಡಲಕೆಕ     ಏನು 

ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್,     ಹತಿು ರದ್  ಪೊಲೀಸ್  ಸೆಟ ೀಷನ್ಗೆ  ಹೀಗಿ ತಲ್ಲಪಲಕೆಕ   ಎಷ್ಟಟ  ಸಮಯ 

ಬೇಕಗುತು ದ್?  ಅದ್ನೆು   ಇೆಂಚಿೆಂಚೂ ಲ್ಲಕಕ ಚಾರ ಮಾಡುತಾು ರೆ.   ನಾಳೆ  ಏನಾದ್ರೂ  ಘ್ಟನೆ 

ನಡೆದಾಗ   ಡಿಫನಿ್  ಲಾಯರ್್ ರವರು  ಪರ ತಿಯೆಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ಅನುಕೂಲತ್ಯನೆು   

ತ್ಗೆದುಕಳುಳ ತಾು ರೆ.    Benefit of doubt will go to the accused.  ಸಂಶಯದ್ ಲಾರ್ 

ಆರೀಪಿಗೆ ಸಲೆ್ಲತು ದ್. ಅದ್ರ ಅಡಿಯಲೆ  ಕನೂನಿನ ಕಣಿಣ ನಿೆಂದ್ ತಪಿಪ ಸಿಕಳುಳ ತಾು ರೆ. ಇದು 

ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ದಡಡ  ತಪಪ ಲೆವೇ?  ಅದ್ರಲೆ್ಲ  ನಿೀವು ಎಫ.ಐ.ಆರ್್ 

ಪರ ತಿಯನೆು  ನೀಡಿ ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್.376 ಹಾಕುವ ಬದ್ಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷನ್ 354 ಅಡಿಯಲೆ  ಕೇಸ್ 

ಹಾಕ್ಕದಿಾರೆ. ಆಸಪ ತ್ರ ಯಲೆ  ಒಬಿಜಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಾ ಸಿರಾದ್ ಡಾ||ಸುಮಾ ಎನೆು ವವರು 

ನೀಡಿದಿಾರೆ. ಗುಪಾು ೆಂಗದ್ಲೆ  ರಕು ಸ್ವರ ವ ನೀಡಿದಿಾರೆ, ತರಚಿದ್ ಗಾಯ ನೀಡಿದಿಾರೆ. 

ಸ್ವಮಾನಾ  ಮನುಷಾ ನಿಗೆ  it’s್ a್ case್ of್ rape್ಎನೆು ವುದು  ಅಥಮವಾಗುವ ರಿೀತಿಯಲೆದ್.  

ಇಲೆ  ಇದು ಹಲೆ್ಲ  ಎೆಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದಿಾರೆ. ಯಾರು ಹೇಳಿದಿಾರೀ ಏನು ಮಾಡಿದಿಾರೆ 

ಏನಾದ್ರೂ ಒೆಂದು ಇರಬೇಕಲೆವೇ? That must be something. That is a mystery.  ನನಗೆ 

ಈ  ಪೊೀಲೀಸ್ರಿಗೆ ಏನು ಅನೆ ಬೇಕೆೆಂದು ತಿಳಿಯುತಿು ಲೆ . I್ don’t್want್ to್demoralize್ the್

Police Force. I have got a regards and respect for our Police Force. ಈ POLICE  

ಎನೆು ವುದ್ರ definition ಏನಿದ್ಯ್ದೆಂದ್ರೆ; P-stands for Politeness, O- stands for 

Obedience, L-stands for Loyalty, I-stands for Integrity, C-stands for Curtsey and E-

stands for Efficiency.  ಈ definition ನೀಡಿ ಎಷ್ಟಟ  ಅದುು ತವಾಗಿದ್. ಈ  definition ಗೆ 

ತಕಕ ೆಂತ್ ಪೊೀಲೀಸರು ಇದಿಾರೆಯೇ? 15 ಗಂಟ್ಟ ನಿದಿ್  ಮಾಡುತಿು ದಿ್ ರೆ? ಅದು MLC ವರದ್ಧ 

ಬಂದ್ಧದ್.  ಆಸಪ ತ್ರ ಯಿೆಂದ್ ವೈದ್ಾ ರನೆು  ಕಳುಹಿಸಿದಿಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ಹೀಗಿ ಇೆಂತಹ ಮಹತಾ ದ್ 

ಪರ ಕರಣದ್ಲೆ  heinous offence, involving moral turpitude.  ಇೆಂತಹ ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ  

ಆಸಪ ತರ ಗೆ ಹೀಗಲಲೆ . 15 ಗಂಟ್ಟಯ ನಂತರ ತಪುಪ  ಸೆಕ್ಷನ ಗಳನೆು  ಹಾಕ್ಕ ಎಫ.ಐ.ಆರ್. 

ಕಳುಹಿಸಿ ಮುೆಂದ್ ರಾಜಾಾ ದ್ಾ ೆಂತ ಎಲೆರ ಟಿೀಕೆ-ಟಿಪಪ ಣಿಗಳು  ಬಂದ್ ನಂತರ ಅದ್ನೆು  

ಸರಿಪಡಿಸಿಕೆಂಡಿದಿಾರೆ. ಇಲೆವೆಂದ್ರೆ ಇದು ಸೆಕ್ಷನ.376 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಅಡಿಯಲೆನ ಪರ ಕರಣವೇ 

ಆಗುತಿು ರಲಲೆ . ಏನೀ ಸಣಣ -ಪುಟಟ  ಹಲೆ್ಲ  ಪರ ಕರಣವೆಂದು   outraging the modesty of a 

woman   ಎೆಂದು ಅದ್ನೆು  ಮುಕು ಯ ಮಾಡುವಂತಹದಿಾಗುತಿು ತ್ತು . ಆನಂತರ ನಮಾ  
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ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಯವರು ದ್ಹಲಯಲೆದಿ್ರು. ಅವರು ದ್ಹಲಯಿೆಂದ್ ಹೇಳಿದ್ ಹೇಳಿಕೆಯನೆು  

ನೀಡಿ. ಸಂತರ ಸೆು ಯ ಹೇಳಿಕೆಯಂತ್ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತು ದ್ಯ್ದೆಂದು ಈ ರಾಜಾ ದ್ 

ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಸಂತರ ಸೆು  ದೂರೇ ನಿೀಡಿರಲಲೆ . ಸೆಕ್ಷನ.164 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ 

ಅಡಿಯಲೆ  ಹೇಳಿಕೆಯೂ ಇಲೆ . Statement ಕಡಲಕೆಕ  ಇಚಿಿ ಸಿಯೂ ಇಲೆ .  ನಂತರ ಅವರು 

ಆಸಪ ತ್ರ ಯಲೆಯೂ ಇಲೆ . ದ್ಹಲಯಲೆರುವ ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಯವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ತಪುಪ  ಮಾಹಿತಿ 

ರವಾನೆ ಆಗಿದ್ಯ್ದೆಂದು ನನಗೆ ಆಶಚ ಯಮವಾಗುತಿು ದ್. ಅಧಿಕರಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಮೇಲ್ಲ 

ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿ ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಯವರು ಈ ರಿೀತಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕಟಿಟ ರಬಹುದು. ಸಂತರ ಸೆು  

ದೂರು ಕಟಿಟ ರಬಹುದು ಆ ಮಾಹಿತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತಿು ದ್ಯ್ದೆಂದು ನಾವು 

ಅೆಂದುಕೆಂಡೆವು. ನನಗನಿಸುವ ಮಟಿಟ ಗೆ ಸಂತರ ಸೆು  ಮತ್ತು  ಪೊೀಲೀಸರ ಭೇಟಿ ಇವತಿು ಗೂ 

ಆಗಿಲೆ . ಇವರು ಅವರಲೆಗೆ ಹೀಗಿಲೆ . ಅವರು ಎಲೆ  ಹೀಗಿದಿಾರೀ ಗತಿು ಲೆ . ಆ ಬಗೆೆ  

ಯಾವ ಕರ ಮವೂ ಜಾರಿಮಾಡಿಲೆ . ನಮಾ  ಗೃಹ ಮಂತಿರ ಗಳಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಆರಗ ಜಾಾ ನೇೆಂದ್ರ ರವರು 

ಹೇಳಿದ್ರು. ಏಳು ಗಂಟ್ಟಯ ಸಮಯದ್ಲೆ  ಅಲೆಗೆ ಹಗಿದಿ್  ತಪುಪ  ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ? 

ನಮಾ  ರಾಷಟ ರಪಿತ ಮಹಾತಾ ಗಾೆಂಧಿೀಜಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ ಹೇಳಿಕೆ ನನಗೆ ನೆನಪಾಗುತು ದ್. 

ಅವರು ದೇಶಕೆಕ  ತಂದ್ ಎನಿಸಿಕೆಂಡವರು. ಅವರು ಒೆಂದು ಮಾತನೆು  ಹೇಳುತಾು ರೆ. ಈ 

ದೇಶಕೆಕ  ಬಿರ ಟಿೀಷರಿೆಂದ್ ನಾವು ರಾಜಕ್ಕೀಯ ಸ್ವಾ ತಂತರ ಾ  ಪಡೆದ್ಧದಿ್ ೀವ. ಈ ಸ್ವಾ ತಂತರ ಾ  

ಅಥಮಪೂಣಮವಾಗಿರಬೇಕೆೆಂದ್ರೆ ಒಬಬ  ಮಹಿಳೆ ಮಧಾ ರಾತಿರ ಯಲೆ  ಯಾವುದೇ ಅೆಂಜಿಕೆ-

ಅಳುಕು ಇರದಂತ್ ಸುರಕ್ಕಷ ತವಾಗಿ ಮಧಾ ರಾತಿರ ಯಲೆ  ಬಂದು ಮನೆ ತಲ್ಲಪಿದ್ರೆ ಅದು 

ನಿಜವಾದ್ ದೇಶದ್ ಸ್ವಾ ತರ ೆಂತರ ಾ  ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ಈ ರಿೀತಿಯಲೆ  ನಮಾ  ದೇಶಕೆಕ  

ಸ್ವಾ ತರ ೆಂತರ ಾ   ಕಡಿಸಿದ್ ಮಹಾತಾ  ಗಾೆಂಧಿೀಯವರು ಹೇಳುತಿು ದಿ್ರು. ನಮಾ  ಗೃಹ ಸಚಿವರು 

ಏಳು ಗಂಟ್ಟಗೆ ಅವರು ಅಲೆ  ಏಕೆ ಹೀಗಿದಿ್ರು ಅಲೆಗೆ ಹೀಗಿದಿ್ ೀ ತಪುಪ  ಎೆಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ. 

ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಅವರು ಹೇಳುವುದ್ನೆು  ನೀಡಿದ್ರೆ ಅಲೆ  ದುಷಕ ಮಿಮಗಳು 

ಮಾಡಿದಿು  ತಪಪ ಲೆ  ಎನೆು ವ ರಿೀತಿಯ ಅಥಮ ಬರುತು ದ್. ಅವರು ಅಲೆ  ಹೀಗಿದಿು  ತಪುಪ , ಈ 

ಈ ರಿೀತಿ ಅವರು ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಮೊದ್ಲೇ ಇವರು ಅಲೆಗೆ ಹೀಗಿ ತಪುಪ ಮಾಡಿದಿಾರೆ. 

ಅದ್ರಿೆಂದ್ ಈ ರಿೀತಿ ಆಗಿದ್. ಆದಿ್ ರಿೆಂದ್ ಈ ರಿೀತಿ ಆಗಿದಿ್ರೂ ಆಗಿರಬಹುದು 

ಎನೆುವಂತಹದಿು  ಜನರ ಭಾವನೆ. ಅವರ ಮನಸಿಿ ನಲೆ  ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳು ಇಲೆವೆಂದು 

ನಾನು ಹೇಳುವುದ್ಧಲೆ .                          

                                                                                                                    (ಮಾಂದು…. 
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(896) 22.09.2021 04.20 ಎಸ ವಿ-ವಿಕೆ  

(ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

ಶಿರ ೀ ಎಸ .ಆರ.ಪ್ರಟೀಲ  (ಮಾಂದು):-  

ಮಾನಾ  ಸಚಿವರ ಈ ಮಾತಿನಿೆಂದ್ ಅವರು ಮಾಡಿದಿ್ ೀನೂ ತಪಪ ಲೆ  ಎನೆು ವ ಅಥಮ ಬರುತು ದ್.  

ಮೊದ್ಲನೆಯದಾಗಿ ಇವರು ಹೀಗಿದಿ್ ೀ ತಪುಪ .  ಇವರೇ ತಪುಪ  ಮಾಡಿದಿಾರೆ ಎೆಂದು ಜನರಲೆ  

ಭಾವನೆ ಮೂಡುತು ದ್.  ಅವರ ಮನಸಿಿ ನಲೆ  ಆ ವಿಚಾರ ಇದ್ಯೀ ಇಲೆವೀ ಎೆಂಬುದ್ನೆು  

ನಾನು ಹೇಳುವುದ್ಧಲೆ . ಒಬಬ  ಮಹಿಳೆ ಸಂಜೆ ಏಳು ಗಂಟ್ಟಯ ಸಮಯದ್ಲೆ  ಹರಗೆ 

ಹೀಗಬಾರದು ಎೆಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಸಂಸಕ ೃತಿ? ಎಲೆಯ ಸಂಸಕ ೃತಿ? ಇೆಂದು ಮಹಿಳೆಯರು 

ಎಲೆಾ  ಕೆಷ ೀತರ ಗಳಲೆಯೂ ಪುರುಷರಿಗಿೆಂತಲ್ಲ ಒೆಂದು ಹೆಜಿೆ  ಮುೆಂದ್ಧದಿಾರೆ.  ಯಾವ 

ಕೆಷ ೀತರ ದ್ಲೆ  ಮಹಿಳೆಯರು ಹಿೆಂದ್ ಇದಿಾರೆ ಎೆಂಬುದ್ನೆು  ಮಾನಾ  ಭಾರತಿ ಶೆಟಿಟ ಯವರು 

ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒೆಂದು ಪರಿೀಕೆಷ ಯ ಫಲತಾೆಂಶ ಬಂದಾಗ ಹುಡುಗಿಯರೇ ಮೇಲ್ಲಗೈ 

ಸ್ವಧಿಸಿರುತಾು ರೆ.  Rank holders ಆಗಿದಿು  ಚಿನೆ ದ್ ಪದ್ಕ ವಿಜೇತರಾಗಿರುತಾು ರೆ. ಹೆಚ್ಚಚ  

ಅೆಂಕಗಳನೆು  ಗಳಿಸಿದ್ವರೂ ಹೆಣುಣ ಮಕಕ ಳೇ ಆಗಿರುತಾು ರೆ.  ಪರ ತಿಯೆಂದು ಕೆಷ ೀತರ ದ್ಲೆಯೂ 

ಇೆಂದು ಮಹಿಳೆಯರು  ಮುೆಂಚೂಣಿಯಲೆದಿಾರೆ. 

ಉಕ್ಕಕ ನ ಮಹಿಳೆ ಎೆಂದು ಖಾಾ ತರಾಗಿದಿ್  ಶ್ರ ೀಮತಿ ಇೆಂದ್ಧರಾ ಗಾೆಂಧಿಯವರು ಈ ದೇಶದ್ 

ಪರ ಧಾನಿಗಳಾಗಿ ಅತಾ ದುು ತವಾದ್ ಕೆಲಸವನೆು  ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಈ ರಿೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಜೆ ಏಳು 

ಗಂಟ್ಟಯಲೆ  ಮಹಿಳೆ ಹರಗೆ ಹೀಗಬಾರದು ಎೆಂದ್ರೆ ಏನಥಮ?  

ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇದ್ನೆು  ಬಿಡಿ.  ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ನಂತರ ಮತು ೆಂದು 

ಹೇಳಿಕೆಯನೆು  ಕಟಟ ರು.  ಕೆಂಗೆರ ಸ್ನವರು ಟಿೀಕೆ ಟಿಪಪ ಣಿಗಳನೆು  ಮಾಡಿದುದ್ಕೆಕ  ಮಾನಾ  

ಗೃಹ ಸಚಿವರು “ಕೆಂಗೆರ ಸ್ನವರು ನನೆ ನೆು  ರೇಪ್ ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ”್ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. 

Rape definition Section 376.  ಹೆಣುಣ ಮಕಕ ಳ ಮೇಲ್ಲ ಅತಾಾ ಚಾರವಾಗುತು ದ್. ನಮಾ  

ಗೃಹಮಂತಿರ ಗಳು ಕೆಂಗೆರ ಸ್ನವರು ರೇಪ್ ಮಾಡುತಾು ರೆ ಎೆಂದ್ರೆ ಅಥಮವೇನು? I್don’t್deny.್

IPC Section 377 ಏನು ಹೇಳುತು ದ್? Unnatural offence.  ನನಗೆ ಇೆಂತಹವರು ರೇಪ್ 

ಮಾಡಿದಿಾರೆ ಎೆಂದು ಯಾರ ಮೇಲಾದ್ರೂ ದೂರೇನಾದ್ರೂ ನಿೀಡಿದಿಾರೆಯೇ?  ಅದ್ಕೆಕ  

Carnal Intercourse ಎೆಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ. Man with Man, Man with Women, ನೈಸಗಿಮಕ 

ನಿಯಮದ್ ವಿರುದಿ್ವಾಗಿ Man with Animal, it amounts to unnatural offence.  ಇವರು 

ರೇಪ್ ಎೆಂದ್ರೆ ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಸೆಕ್ಷನ್  376 ಬದ್ಲ್ಲ 377 ಅನೆು  ಇಲೆ  ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ಗೃಹ ಸಚಿವರು 
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ಏಕೆ ರೇಪ್ ಶಬಿ ದ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಬಗೆೆ  ನನಗೆ ಸರಿಯಾದ್ ಅಭಿಪಾರ ಯ 

ಇರಲಲೆ .  ಮೊನೆೆ  ಇಲೆ  ಬಹಳ ರ್ಚನೆಾ ಗಿ ಬಿಲ್ ಅನೆು  present ಮಾಡಿದ್ರು.  ಇದ್ರಿೆಂದ್ 

ನಮಗೆ ಅವರ ಮೇಲನ ಗೌರವ  ಹೆಚಾಚ ಗಿದ್.  ಸಂಜೆ ಏಳು ಗಂಟ್ಟಗೆ ಅಲೆಗೆ ಏಕೆ 

ಹೀಗಬೇಕ್ಕತ್ತು . ಇವರು ಹೀಗಿದಿ್ ೀ ತಪುಪ . ಅವರು ಮಾಡಿದಿ್ ೀನೂ ತಪಪ ಲೆ  ಎೆಂದು 

ಹೇಳುವುದು; ಕೆಂಗೆರ ಸ್ನವರು ನನೆ ನೆು  ರೇಪ್ ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆೆಂದು ಹೇಳುವುದು.  ಏನಿದ್ರ 

ಅಥಮ?  

Sri B.K. HARIPRASAD:- IPC Section 377 is not a criminal offence.  ಅದ್ನೆು  

amend ಮಾಡಿ regular ಮಾಡಿದಿಾರೆ.   

ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟೀಲ:- ಮಾನಾ  ಹರಿಪರ ಸ್ವದ್ ಅವರೇ, ನನೆ  ಬಳಿ act ಇದ್. 

ತಂದ್ಧದಿ್ ೀನೆ.  ನಾನು act refer ಮಾಡಿಯೇ ಹೇಳುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.   

ಶಿರ ೀ ಬ್ರ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ:- ಮೊದ್ಲ್ಲ Section 377, unnatural sex was a crime. ಈಗ 

ಪಾಲಮಮ್ಮೆಂರ್್ನಲೆ  ಅದ್ನೆು  amend ಮಾಡಿ “it್is್not್a್crime.”್ಎೆಂದು ಆಗಿದ್.   

ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟೀಲ:- ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾನಾ  ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಏಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು? 

ಮಾನಾ  ಹರಿಪರ ಸ್ವದ್ ಅವರೇ, ಅವರದಿ್ ೀ ಆದ್ section apply ಇದ್ಯೇ? ನಮಾ  ಗೃಹ 

ಮಂತಿರ ಗಳ ಹೇಳಿಕೆ ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲೆ  ಬರುತು ದ್? 376 ಅೆಂತ್ತ ಆಗುವುದ್ಧಲೆ . 377 

ಆಗಬೇಕು.  ನಿೀವು  ಲೀಕಸಭೆಯಲೆ , ರಾಜಾ  ಸಭೆಯಲೆ  ಬಹಳಷ್ಟಟ  ವಷಮಗಳ ಕಲ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡಿದಿ್ಧ ೀರಿ.  ನನೆ  ಬಳಿಯಿರುವ latest criminal manual ನಲೆ  ಆ amendment 

ಬಂದ್ಧರುವುದ್ಧಲೆ . ಅವರೇನೇ ಹೇಳಿರಲ, ಅದು ಈಗ ಇಲೆ  ಅಪರ ಸುು ತ.  ಈ ರಿೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು 

ಹೇಳಿಕೆ ಕಡುವುದ್ೆಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಆಶಚ ಯಮವನೆಿ ಸುತು ದ್.  ಮಾಧಾ ಮದ್ವರು ಪರ ಶೆೆ  

ಮಾಡಿದ್ ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ  ಮಾನಾ  ಗೃಹ ಮಂತಿರ ಗಳು “ಆರೀಪಿಗಳ ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟಿಟ  ಬಂದ್ಧಸಿ, 

ಅವರನೆು  ಜೈಲಗೆ ತಳಿಳ  ಸರಿಯಾದ್ ಶ್ಕೆಷ  ಕಡಿಸಲಾಗುವುದು”್ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಿ್ ರೆ ಶಹಭಾಷ್ 

ಗೃಹಮಂತಿರ ಗಳೇ ಎೆಂದು ಹೇಳುತಿು ದಿ್ವು. ಮಾನಾ   ಅರಗ ಜಾಾ ನೇೆಂದ್ರ  ಅವರೇ, ಶಹಭಾಷ್, 

you have given a good statement ಎೆಂದು ನಾವು ಹೇಳುತಿು ದಿ್ವು.  ಗೃಹ ಸಚಿವರು 

ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೀದ್ ತಕ್ಷಣ ಈ ರಿೀತಿಯ heinous offence ನಡೆದ್ಧರುವ ಸಿ ಳಕೆಕ  ಹೀಗಲಲೆ .  

ಇಡಿೀ ರಾಜಾ ವಲೆ , ದೇಶದ್ಾ ೆಂತ ತನೆ ದೇ ಆದ್ ಖಾಾ ತಿಯನೆು  ಹೆಂದ್ಧರುವ International 

Tourism City ಆಗಿರುವ ಮೈಸೂರು ನಗರಕೆಕ  ಪರ ತಿನಿತಾ  ಲಕಷ ೆಂತರ ಮಂದ್ಧ ಭೇಟಿ ನಿೀಡುತಾು ರೆ. 

ಅೆಂತಹ ಕಡೆ ಈ ರಿೀತಿಯ ಘ್ಟನೆಯಾಗಿದಿು , ಜಿಲೆ್ಲಯ ಗೌರವ ಮಣುಣ ಪಾಲಾಗಿತ್ತು . ತಕ್ಷಣವೇ 
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ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ಅಲೆಗೆ ಭೇಟಿಯನೆು  ನಿೀಡಬೇಕ್ಕತ್ತು .   ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕರಿಗಳನೆು  ಕರೆಸಿ 

ಖ್ಡಕ್ ವಾನಿಮೆಂಗ್ ಅನೆು  ನಿೀಡಿ “You should investigate it very seriously, all accused 

must್be್arrested್and್they್should್be್brought್behind್the್bars.”್್ಎೆಂದು ಹೇಳಬೇಕ್ಕತ್ತು .  

ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು  ಚಾಮುೆಂಡಿ ಬ್ಟಟ ಕೆಕ  ಹೀಗಿದಿಾರೆ.  ಹೀಗಲ, ನಮಾ ದೇನೂ 

ಅರ್ಾ ೆಂತರವಿಲೆ .  ಆದ್ರೆ ಘ್ಟನೆ ನಡೆದ್ ಸಿ ಳಕೆಕ  ತಡವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಕಟಿಟ ದಿಾರೆ.   

 ಇೆಂತಹ ಒೆಂದು ಗಂಭಿೀರವಾದ್ ಪರ ಕರಣ ನಡೆದಾಗ ಮಾನಾ  ಗೃಹ ಸಚಿವರು 

ಮೈಸೂರಿನಲೆಯೇ ಇದಿು , ಘ್ಟನಾ ಸಿ ಳಕೆಕ  ಏಕೆ ಭೇಟಿ ಕಡಲಲೆ ? ಗೃಹ ಮಂತಿರ ಗಳು 

ಘ್ಟನಾ ಸಿ ಳಕೆಕ  ಭೇಟಿ ಕಡುತಾು ರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗೆ ಖ್ಡಕ್ ಆದ್ ಸೂಚ್ನೆಯನೆು  

ಕಡುತಾು ರೆ, ಆರೀಪಿಗಳನೆು  arrest ಮಾಡಲಕೆಕ  ಎಲೆಾ  ಕರ ಮಗಳನೆು  ಜರುಗಿಸಿ ಅವರನೆು  

ಹದಿುಬಸಿು ನಲೆಡುತಾು ರೆ ಎೆಂದು ಜನ ನಿರಿೀಕೆಷ  ಮಾಡುತಾು ರೆ.  ಮಾಧಾ ಮದ್ವರು 

ನಿರಿೀಕ್ಕಷ ಸುತಾು ರೆ.  ಇವರು ಕನೆಗೆ ಹೀಗಿದಿಾರೆ.  ಈ ಎಲೆಾ  ಘ್ಟನೆಗಳು ಮುಗಿದ್ ನಂತರ 

ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಿೆಂದ್ ಡಿ.ಜಿ.ಪಿ. ಅಲೆಗೆ ಹೀಗುತಾು ರೆ. ಅೆಂತಿಮವಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಿೆಂದ್ ಆರು 

ಜನರನೆು  ದ್ಸು ಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಶಹಭಾಷ್ಗಿರಿಯನೆು  ಪಡೆದ್ಧದಿಾರೆ. “Accused್are್

arrested. I have gone through the media and the police had given an information 

that್ there್ is್one್more್accused್who್has್absconded್and್we್are್ in್ search್of್him.”್ 

ಎೆಂದು ನಾನು ಕೇಳಿದಿ್ ೀನೆ.  ಆರೇ ಜನ ಎೆಂದ್ರೆ ಸರಿ.  ಇರಲಾರದ್ವರನೆು  ಬಂಧಿಸಿ ಎೆಂದು 

ನಾನು ಕೂಡ ಹೇಳುವುದ್ಧಲೆ .  

FIR ಕಳುಹಿಸಿ 15 ಗಂಟ್ಟ ತಡವಾಗಿ ಕೆರ ೈಮ್ ನಂ.95/2021 ಅನೆು  ದಾಖ್ಲಸಿಕೆಂಡ 

ನಂತರ ಇಷ್ಟಟ  ತಡವಾದ್ರೆ afterthought ಎೆಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ.  ಸೆಕ್ಷನ್ 164 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. 

ಅಡಿಯಲೆ  ಸಂತರ ಸು  ಮಹಿಳೆಯಿೆಂದ್ Magistrate ಎದುರು ಹೇಳಿಕೆಯನೆು  ಕಡಿಸಿದಿ್ ರೆ ‘no್

accused್ can್ escape್ from್ the್ clutches್ of್ law.’ ಮಾನಾ  ಭಾರತಿ ಶೆಟಿಟ ಯವರು 

ಮಾತನಾಡುತಾು ,್ ’ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲೆ  ಇೆಂತಹ ಪರ ಕರಣದ್ ಆರೀಪಿಗಳನೆು  ಗಲೆಗೇರಿಸುವರು 

ಇಲೆ  ಏಕೆ ಇಲೆ ’ ಎೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು.   Indian penal code has been drafted by Lord 

Thomas Babington Macaulay. ಬಿರ ಟಿಷರಿದಿಾ ಗ Indian Penal Code ಅನೆು  draft 

ಮಾಡಿದಿಾರೆ.  ಭಾರತಿೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತ್ಯನೆು  ಎಷ್ಟಟ  beautiful ಆಗಿ draft 

ಮಾಡಿದಿಾರೆೆಂದ್ರೆ “no್accused್can್escape್ from್ the್clutches್of್ law.”್But್benefit್of್

doubt ಕೆಳಗೆ ಸ್ವಕ್ಕಷ ಗಳೇ ನಾಾ ಯಾಲಯದ್ಲೆ  hostile ಆಗುತಾು ರೆ.  ಕೇಸ್ ನಡೆದಾಗ ಆಗಿದಿು  

ಆಗಿ ಹೀಯಿತ್ತ, ಇನೆು  ಅವರಿಗೇನು ಶ್ಕೆಷ  ಮಾಡಿಸುತಿು ೀರೆೆಂದು ಹೇಳಿ witness ಗಳನೆು  
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hostile ಮಾಡುವ ಪರಿಸಿಿ ತಿ ಈ ದೇಶದ್ಲೆದ್.  ಬಹಳಷ್ಟಟ  prosecution witness ಗಳು hostile 

ಆಗುವುದ್ರಿೆಂದ್ ನಾಾ ಯಾಧಿೀಶರು ಯಾರನೆು  convict ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾವುದಾದ್ರೂ 

ಸ್ವಕ್ಕಷ  support ಮಾಡಬೇಕಲೆವೇ? ಸ್ವಕಷ ಾ ಧಾರಗಳ ಮೇಲ್ಲಯೇ ಶ್ಕೆಷ ಯಾಗಬೇಕು. 

ಸ್ವಕಷ ಾ ಧಾರಗಳೇ ಇಲೆದಂತ್ ಮಾಡಿಬಿಟಟ ರೆ ನಾಾ ಯಾಲಯಗಳು ಶ್ಕೆಷ  ಕಡುವುದು 

ಕಠಿಣವಾಗುತು ದ್.  ಅನೇಕ ಕಟಟ ಳೆಗಳನೆು  ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್. Hostile ಹೇಗಾಗುತು ದ್, ಏಕಗುತು ದ್ 

ಎೆಂದು ನಾನು ಹೇಳುವುದ್ಕೆಕ  ಹೀಗುವುದ್ಧಲೆ .  

ಇಲೆ  ನನಗೆ ಕೆಲವು ಸಂಶಯಗಳು ಬರುತು ವ.  ಇದು ಅತಾಾ ಚಾರ ಪರ ಕರಣವಾಗಿದಿ್ರೂ, 

ಹಲೆ್ಲ  ಪರ ಕರಣವೆಂದು MLC (Medico-Legal Case) ವರದ್ಧಯನೆು  ಜೆ.ಎಸ.ಎಸ. ಆಸಪ ತ್ರ ಯ 

ವೈದ್ಾ ರು ಏಕೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ರು? ಹಲೆ್ಲ  ಎೆಂದು ಏಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ರು? ಇದು 

ಅಲೆೆಂದ್ ಪಾರ ರಂರ್ವಾಗುತು ದ್. ಕರಣ ಏನೆೆಂಬುದು ತನಿಖೆಯಾಗಬೇಕು. ಇದ್ರಲೆ  ಯಾವ 

ಕಣದ್ ಕೈಗಳ ಕೆಲಸವಿದ್, ಅವು ಈ ಪರ ಕರಣದ್ ಮೇಲ್ಲ ಪರ ಭಾವ ಬಿೀರಿವಯೇ ಅಥವಾ 

ಮತಾಾ ರೀ ಇದೇ ರಿೀತಿಯಲೆ  ವರದ್ಧ ಕಳುಹಿಸುವಂತ್ ಹೇಳಿದಿಾರೆಯೇ? ಸಂತರ ಸೆು ಯನೆು  

ಪಾರ ರಂರ್ದ್ಲೆ  ಡಾ:ಮಧು ಮತ್ತು  ಡಾ: ಉಲೆಾಸ್ ಅವರು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದ್ ನಂತರ 

ಓ.ಬಿ.ಜಿ. ಮುಖ್ಾ ಸಿರಾದ್ ಡಾ:ಸುಮಾ ಅವರು MLC ವರದ್ಧಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ವರದ್ಧಯಲೆ  

ಅವರೇ “ಹಲೆ್ಲ ”್ಎೆಂದು ಬರೆದ್ಧದಿಾರೆ.  

(…ಮಾಂದು) 

          (897)22-09-2021,4.30 KG VK                                      (ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ)                                                                           

         ಶಿರ ೀ ಎಸ .ಆರ .ಪ್ರಟೀಲ  (ಮಾಂದು):-  

ಈ  ವರದ್ಧ  ಮುಟಿಟ ದ್ ಕಡಲೇ 15 ಗಂಟ್ಟಗಳ ಕಲ ಪೊಲೀಸರು  ಏನು ಮಾಡುತಿು ದಿ್ರು?  

ಇೆಂತಹ  ಗಂಭಿೀರವಾದಂತಹ ಪರ ಕರಣಗಳಲೆ   ಒೆಂದು ಯುವಕ -ಯುವತಿಯ ಮೇಲ್ಲ 

ಮಾರಣಾೆಂತಿಕವಾದ್ ಹಲೆ್ಲೀ ಮಾಡಿ ಸಂತರ ಸಿೆಯ ಮೇಲ್ಲ ಅತಾ ಚಾರ  ಘ್ಟನೆಯಾದ್ ಕಡಲೇ, 

Medico Legal Case ವರದ್ಧ ಬಂದ್ ಕಡಲೇ 15 ಗಂಟ್ಟಗಳ ಕಲ  ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? 

Immediately they would have rush to the hospital and have met both. ಆ ಸಂತರ ಸಿೆ  

ಮತ್ತು  ಯುವಕನನೆು   ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದಾಗಿತ್ತು .  ಯುವಕ 26ಕೆಕ  ಆಸಫ ತ್ರ ಯಿೆಂದ್ 

discharge ಆಗಿದಿಾನೆ. ಆ ಸಂತರ ಸಿೆ  27 ಕೆಕ  discharge ಆಗಿದಿಾಳೆ.  ಪೊಲೀಸರು ಅಲೆಯವರೆಗೆ 

ಆಸಫ ತ್ರ ಗೆ ಹೀಗಿಲೆ .  ಇವರು ಏಕೆ ಆಸಫ ತ್ರ ಗೆ ಹೀಗಿಲೆ ? Is it not their duty? ಆಮೇಲ್ಲ 

ಇವರು ಹೀಗಿ ಸಂತರ ಸಿೆಯ  ಹೇಳಿಕೆಯನೆು  ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿತ್ತು . ಇವರು ಅದ್ರ 



«¥À/22.09.2021/144 

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

ಊಸ್ವಬರಿಗೆ ಹೀಗಿಲೆ . ಆರೀಪಿಗಳು ಅತಾ ಚಾರ ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಅವರು  ಅನಾಾ ಯ 

ಮಾಡಿದಿಾರೆ, ದೌಜಮನಾ  ಮಾಡಿದಿಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಶ್ಕೆಷ  ಕಡಿಸೀಣವೆಂದು ಸಂತರ ಸಿೆಯನೆು  

convince ಮಾಡಿ  Section 164 ರ ಕೆಳಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕಡಿಸುವ  ಪರ ಯತೆ  ಪಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು . 

ಪೊಲೀಸರು ಆಸಪ ತ್ರ ಗೆ ಹೀಗಿಲೆ .  ಅತಾ ಚಾರಕೆಕ  ಒಳಗಾದ್ ಸಂತರ ಸಿೆಯನೆು  ಸಕಮರಿ 

ಆಸಪ ತ್ರ ಗೆ ದಾಖ್ಲಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಸ್ವಾ ೆಂತನ ಕೇೆಂದ್ರ ದ್ ಮೂಲಕ ವೈದ್ಾ ಕ್ಕೀಯ ಉಪಚಾರ 

ಮತ್ತು  ಕನೂನು ಸಲಹೆಯನೆು  ಕಡಬೇಕು. ಸಂತರ ಸಿೆ ಗೆ ಸ್ವಾ ೆಂತನ ಮತ್ತು  ಪರಿಹಾರ 

ಕಡಿಸುವುದು ಕಡಾಡ ಯ ಇದ್. Justice J.S.Varma ರವರ ವರದ್ಧಯ ಪರ ಕರ,  ಇವುಗಳನೆು  

follow ಮಾಡಬೇಕಗಿತ್ತು . Supreme Court guidelines ಇದ್. ಇವರು ಅದು ಯಾವುದ್ನೊ  

ಸಹ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಲೆ .  ಹಲೆ್ಲ ಗೆ ಒಳಗಾದ್ ಯುವಕನಿಗೆ ಮತ್ತು  ಅತಾ ಚಾರಕೆಕ  ಒಳಗಾದ್ 

ಸಂತರ ಸಿೆ ಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿದಿು , ಆ ಸಂತರ ಸಿೆ ಗೆ ಇನೆು  ರಕು ಸ್ವರ ವ ನಿೆಂತಿಲೆ , injuries heal up 

ಅಗಿಲೆ . ಆದ್ರೂ ಸಹ, ಆಕೆಯನೆು  ಆಸಪ ತ್ರ ಯಿೆಂದ್ Discharge ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಏಕೆ 

ಅವಕಶ ಮಾಡಿದ್ರು?   

        ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ಇದ್ಧೀಗ  ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳಾದ್ ಶ್ರ ೀ 

ಎಸ್.ಆರ್್.ಬಮಾಾಯಿಯವರು ಕೆಳಮನೆಯಲೆ ಒೆಂದ್ರೆಡು ಗಂಟ್ಟಗಳ ಮುೆಂರ್ಚ ಸಂತರ ಸಿೆ  

ಮಹಿಳೆ ನಾಾ ಯಾಧಿೀಶರ ಮುೆಂದ್ Section 164 statement ಕಟಿಟ ದಿಾರೆ ಎೆಂದು  

ಹೇಳಿದಿಾರೆ. I accept and I welcome it. ಈ ಬಗೆೆ  ನನಗೆ ಈ  ಮುೆಂರ್ಚ  ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಲೆ .  

ಇದ್ನೆು  ಎಲೆಾ  ನೀಡಿದ್ರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕರಿಗಳು ಮತ್ತು  ರಾಜಾ ಸಕಮರ ಈ 

ಅತಾ ಚಾರದ್ ಪರ ಕರಣವನೆು  ಮುಚಿಚ ಹಾಕುವಂತಹ ಹುನೆಾ ರ ಇದ್ ಅನಿಸುತು ದ್. 

ನಮಗಿೆಂತಲ್ಲ ಹೆಚಾಚ ಗಿ ಸ್ವವಮಜನಿಕರಲೆ  ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಸಂಶಯ ಇದ್.  ನಾನು ಇದ್ನೆು  

ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಕಡೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ  ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ಈಗ ಮೈಸೂರು 

ನಗರದ್ಲೆ  ಸುಮಾರು 15 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖೆಾ  ಇದ್.  ಪರ ತಿ ದ್ಧವಸ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಲಕಷ ೆಂತರ ಜನ 

ಪರ ವಾಸಿಗರು ಬರುತಾು ರೆ. ಇಡಿೀ ಮೈಸೂರು ನಗರದ್ಲೆ  ಮೂರು ಸ್ವವಿರ ಪೊಲೀಸರು ಇದಿಾರೆ. 

ಇದು ಒೆಂದು ದಡಡ  ನಗರ. Noted City, ಮೈಸೂರಿನಲೆ  ಪೊಲೀಸ್ ವಾಹನಗಳು ಸಹ 

ಕಡಿಮ್ಮ ಇವ.  ಇೆಂತಹ ಪರ ಕರಣಗಳು ನಡೆಯದಂತ್ ನೀಡಿಕಳಳ ಲ್ಲ ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  Government 

should provide vehicles.  ಕಡಬೇಕಲೆವೇ; ಅಲೆನ ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಯನೆು  ಸಹ ಹೆಚಿಚ ಗೆ 

ಮಾಡಬೇಕು. 

      ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕರ ವಗಮದ್ಲೆ  ರಾಜಕರಣ ಪರ ವೇಶ 

ಮಾಡಿರುವುದು ಹೆಚಾಚ ಗಿದ್. ನಾನು ಅವರು-ಇವರು ಎೆಂದು ಹೇಳುವುದ್ಧಲೆ . Common ಆಗಿ  



«¥À/22.09.2021/145 

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

ನಡೆದು ಬಿಟಿಟ ದ್.  ಯಾರು ಆ ಕೆಷ ೀತರ ದ್ ಶಸಕರು ಹೇಳುತಾು ರೀ, ಅವರೇ CP. ಅವರೇ SP. 

ಆಮೇಲ್ಲ ಅವರು ಅವರ mercy ಪರ ಕರ, ಆ ಕೆಷ ೀತರ ದ್ ಶಸಕರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ 

ನಡೆದುಕಳಳ ಬೇಕಗುತು ದ್. ದ್ಯಮಾಡಿ, ನಾನು ಅವರ ಮೇಲ್ಲ ಹೇಳುತಿು ದಿ್ ೀನೆೆಂದು 

ತಿಳಿದುಕಳಳ ಬಾರದು. It is happening since so many years. Because of Political 

interference in the transfer of Police Officers.  ನಾವು ಶ್ಸುು  ಕಪಾಡಿಕಳಳ ಬೇಕು. ನಾವು 

ಅವರಿೆಂದ್ efficiency expect ಮಾಡಬೇಕು.  ಅವರಿೆಂದ್ ಗುಣತಾಾ ಕವಾದ್ investigation 

ಆಗಬೇಕೆೆಂದ್ರೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಸ್ವಧಾ ವಿದ್? ಆದ್ಷ್ಟಟ  ಈ transparency ಅನೆು  maintain 

ಮಾಡಬೇಕು.  ಈ ಹಿೆಂದ್ ಆಗಿದ್, ಮಾನಾ  ಸಭಾನಾಯಕರು ನಿೀವು ಇಲೆ  ಕುಳಿತಿು ದಿಾ ಗ ಹಿೀಗೆ 

ಮಾಡುತಿು ದಿ್ಧ ೀರಿ ಎೆಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ.  ಅದ್ಕೆಕ  ನಾವು ಏಕೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎೆಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ. 

ಇದೇ ರಿೀತಿ ಮಾಡುತಾು  ಹೀದ್ರೆ, ಇದ್ಕೆಕ   ಕನೆ ಯಾವಾಗ?  ಅದ್ಕೆಕ  ಏನದ್ರೆಂದು steps 

ತ್ಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕಲೆವೇ? ಇಲೆವೆಂದ್ರೆ, ಇದು ಹಿೀಗೆ ಮುೆಂದುವರಿಯುತು ದ್.  ಈ 

ರಿೀತಿಯಾದ್ರೆ, ಸಕಮರದ್ ಹೆಸರು ಮಲೀನ  ಆಗುವುದ್ಧಲೆವೇ? ನಾವು ಅಧಿಕರದ್ಲೆದಿಾ ಗ 

ನಮಾ  ಹೆಸರು ಕೆಡುತು ದ್. ಈಗ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಇದು ಒೆಂದು ಕೆಟಟ  ಸಂದೇಶವಲೆವೇ? ಇೆಂದು 

ಬ್ಳಗೆೆ  ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರಾದ್ ಶ್ರ ೀಮತಿ ಭಾರತಿಶೆಟಿಟ ಯವರು Law and Order is deteriorated. 

ಕನೂನು ಸುವಾ ಸಿೆ  ಆಳಾಗಿ ಹೀಗಿದ್, ಹದ್ಗೆಟ್ಟಟ  ಹೀಗಿದ್ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ಏಕೆ 

ಹದ್ಗೆಟ್ಟಟ  ಹೀಗುತು ದ್?  ಇದ್ಕೆಕ ಲೆಾ  ಈಗ ಒೆಂದು ಪಾರ ಧಿಕರವನೆು  ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಆ 

ಪಾರ ಧಿಕರವನೆು  ಮಾಡಿದಿ್ರೂ ಸಹ, ವಗಾಮವಣೆ ಹಿೆಂದ್ಧನಂತ್ಯೇ ನಡೆಯುತಿು ದ್.  ಆ 

ಪಾರ ಧಿಕರ ಪಾರ ಕರ, ಅಧಿಕರಿಗಳು  ಮಾಡುತಾು ರೆೆಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸುವುದ್ಧಲೆ .  ಇದು ಇದೇ 

ರಿೀತಿ ಮುೆಂದುವರಿದ್ರೆ, ಅಮಾಯಕ ಹೆಣುಣ  ಮಕಕ ಳ ಮೇಲ್ಲ ಅತಾ ಚಾರದಂತಹ ಅನೇಕ 

ಕೃತಾ ಗಳು ನಡೆಯುತು ಲೇ ಇರುತು ವ. ಮೈಸೂರು ನಗರದ್ಲೆ  ಮಾತರ ವಲೆ , ಇಡಿೀ ನಮಾ  

ರಾಜಾ ದ್ಲೆ  ನಡೆಯುತು ಲೆ್ಲ ೀ ಇರುತು ವ.  

        ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇೆಂತಹ ಪರ ತಿಭಾವಂತಹ ಹೆಣುಣ  ಮಗಳು ಆಕೆ ಎೆಂ.ಬಿ.ಎ., 

ವಾಾ ಸಂಗ ಮಾಡುತಿು ದಿ್ಳು. ಈಗ ಆಕೆಯ ರ್ವಿಷಾ ವನೆು  ಯಾವ ರಿೀತಿ ರೂಪಿಸಿಕಳಳ ಬೇಕು?  

ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಯಾರಾದ್ರೂ ಜವಾಬಿಾರಿ ತ್ಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕಲೆವೇ; ಇದ್ರ ನೈತಿಕ 

ಜವಾಬಿಾರಿಯನೆು  ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕರಿಗಳು ಹರಬೇಕು, ಸಕಮರ ಹರಬೇಕು. ಮಾನಾ  

ಗೃಹ ಮಂತಿರ ಗಳು ಹರಬೇಕು.  ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ಏನು ಇಲೆ . ಅದ್ಕೆಕ  ನಾನು ಕನೆಯದಾಗಿ ಈ 

ಸಕಮರಕೆಕ  ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನೆು  ನಿೀಡಬಯಸುತ್ು ೀನೆ. ಸ್ವವಮಜನಿಕರಲೆ  ವಿಶಾ ಸ 

ಮೂಡಿಸುವಂಥದಿು  ಸಕಮರದ್ ಆದ್ಾ ಕತಮವಾ .   ಅತಾ ಚಾರ ಪರ ಕರಣದ್ ವಿರುದಿ್  on war 
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footing ನಲೆ  ನಡೆಯಬೇಕು. ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು.  ಅದ್ರಿೆಂದ್ ತಪಿಪ ಸಿ ರಿಗೆ 

ಶ್ಕೆಷ ಯಾಗಬೇಕೆೆಂದು ಜನರು ಹೇಳುತಾು ರೆ. Section 164 statement ಅನೆು  ನಾಾ ಯಾಧಿೀಶರ 

ಮುೆಂದ್ ಕಡಿಸುವುದ್ಕೆಕ  ಹೀದಾಗ ಆಕೆಯ ಹೇಳಿಕೆಯನೆು  ಪಡೆದ್ಧದಿಾರೆೆಂದು ನಾನು 

ಭಾವಿಸುತ್ು ೀನೆ.  ಅತಾ ಚಾರಕೆಕ  ಒಳಗಾದ್ ಸಂತರ ಸಿೆಯ ಮುೆಂದ್ ಇೆಂದು ಆರೆಸಟ ್ ಆಗಿರುವಂತಹ 

ಆರು ಮಂದ್ಧ ಆರೀಪಿಗಳನೆು  parade ಮಾಡಬೇಕಗಿತ್ತು . ಅವರನೆು  identify 

ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು.  ಇೆಂತಹ ಪರ ಕರಣಗಳಲೆ   ತಾ ರಿತಗತಿಯಲೆ  

ತನಿಖೆಯನೆು  ಮಾಡಿ charge sheet ಅನೆು  ದಾಖ್ಲಸಿ  ಅದ್ನೆು  ನಾಾ ಯಾಲಯಕೆಕ  

ಸಲೆಸಬೇಕು. ಐದು ತಿೆಂಗಳ ಒಳಗೆ ಕನೂನು ಪರ ಕರವಾಗಿ ಈ  ಪರ ಕರಣ ನಾಾ ಯಾಲಯ 

ಮುೆಂದ್ ಬಂದು ತಪಿಪ ಸಿ ರಿಗೆ ಶ್ಕೆಷ ಯಾಗಬೇಕು. On special footing. ಮೈಸೂರಿನ ಜನಸಂಖೆಾ  

ಈಗ ಸುಮಾರು 15 ಲಕ್ಷ ಇದ್.  ಮೈಸೂರಿಗೆ ಪರ ತಿನಿತಾ  ಬರುವಂತಹ ಪರ ವಾಸಿಗರ ಜನಸಂಖೆಾ ಗೆ 

ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಯನೆು  ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ   ಕಡಲೇ shortage 

ಇರುವಂತಹ ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಯನೆು  ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ full power ಕಡಬೇಕು. 

Absolute power, ಎೆಂದ್ರೆ, interference ಮಾಡಬಾರದು. ಈ ವಾ ಕ್ಕು  ನಮಾ  ಕಡೆಯವರು, 

ನಮಾ  ಪಕ್ಷದ್ವನು, ನಮಾ  ಚ್ಚನಾವಣೆಯಲೆ  ಬಹಳ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಾು ನೆ. ನಮಾ  

ಲೀಡರ್್, ನಮಗೆ ಬೇಕದ್ವನು ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪೂಲೀಸ್ ಅಧಿಕರಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 

ಇವರು ಹೇಳಿದಂತ್ ಮಾಡಲಲೆವೆಂದ್ರೆ, ಆ ಅಧಿಕರಿ ಎತು ೆಂಡಿಯಾಗುತಾು ನೆ. ಅದ್ಕೆಕ  

ಅಧಿಕರಿಗಳು ಹೀಗಲ ಎೆಂದು ಮಾಡಿಬಿಡುತಾು ರೆ.   

       ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾನು ಮೈಸೂರಿನ ಗಸಿು ನ ಬಗೆೆ  ಅಷ್ಟಟ ೀ ಹೇಳುವುದ್ಧಲೆ .  

ನಮಾ  ರಾಜಾ ದ್ ಎಲೆಾ  ಕಡೆಗೂ ಗಸಿು ನ ವಾ ವಸಿೆ  ತಿೀವರ ವಾಗಿ ಆಗಬೇಕು.  ಇವತ್ತು  ನಮಾ  

ಬಾಗಲಕೀಟ್ಟ ಜಿಲೆ್ಲಯಲೆ  ದ್ರೀಡೆ. ಕಲ್ಲ, ಸುಲಗೆ ಹೆಚಾಚ ಗುತಿು ವ.  ನಾನು ನನೆ  

ನಿರಿೀಕೆಷ ಗೂ ಮಿೀರಿ ನಮಾ  ಎಸ್.ಪಿ.,ಯವರ ಜೊತ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಿ್ ೀನೆ. ನಿೀವು ಬಂದ್ ನಂತರ 

ನಮಾ ಲೆ  crime rate increase ಆಗಿದ್ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಿ್ ೀನೆ. HBT (House Breaking Theft), 

ಆಮೇಲ್ಲ ಮಾರಣಾೆಂತಿಕ ಹಲೆ್ಲೀ, ಹಡೆದುಬಡಿದು ಮನೆಯಲೆದಿ್  ಆರ್ರಣಗಳನೆು  

ದೀಚಿಕೆಂಡು  ಹೀಗಿದಿಾರೆ.  ಬಾದಾಮಿಯಲೆ  ಮೊನೆೆ  ದ್ಧವಸ ನಡೆದ್ಧದ್. 

ಬಾಗಲಕೀಟ್ಟಯ ಗದಿ್ಧ ನ ಕೆರೆ ಕರ ಸ್ನಲೆ  ಬಾಾ ೆಂಕ್ ಮಾಾ ನೇಜರು ಮತ್ತು  ಅವರ ಹೆೆಂಡತಿಗೆ 

ಸಿಕ್ಕಕ  ಸಿಕಕ  ಕಡೆ assort ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಅವರು ಉಳಿದ್ಧದಿ್  ಪುಣಾ . ಅವರಿಗೆ ಒೆಂದು ಕಣುಣ  

ಹೀಗಿದ್. ಅದೇ ರಿೀತಿ ಅತಾ ಚಾರದ್ ಬಗೆೆ  Justice J.S.Varma ಮತ್ತು  ಮಾಜಿ ಸಂಸದ್ ಮತ್ತು  

ಸದ್ಸಾ ರಾದಂತಹ ಶ್ರ ೀ ವಿ.ಎಸ್.ಉಗರ ಪಪ ನವರು ಒೆಂದು  ವರದ್ಧಯನೆು  ಕಟಿಟ ದಿಾರೆ.  ಈ 
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ವರದ್ಧಯಲೆ  recommendations ಇವ. ಈ ಹಿೆಂದ್ಧನ ಸಕಮರ ಅವುಗಳನೆು  accept ಮಾಡಿದ್. 

ಅವುಗಳನೆು  follow ಮಾಡಬೇಕು ಅಲೆವೇ? ಈ ಅತಾ ಚಾರದ್ ಪರ ಕರಣಕೆಕ  ಪೊಲೀಸ್ 

ಇಲಾಖೆಯ ವೈಫಲಾ ವೇ ಕರಣವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಗಿದ್. ಹಾಗೆಯೇ ಇದ್ರ ನೈತಿಕ 

ಹಣೆಯನೆು  ಮಾನಾ  ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಹರಬೇಕಗುತು ದ್. 

       ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಕನೆಯದಾಗಿ, ಒೆಂದು ಮಾತನೆು  ಹೇಳಬಯಸುತ್ು ೀನೆ. 

ಶ್ರ ೀಮಾನ್ ಲಾಲ್ಲಬಹದಿೂರು ಶಸಿು ರಯವರು ಕೇೆಂದ್ರ ದ್ಲೆ   ರೈಲ್ಲಾ  ಸಚಿವರಾಗಿದಿ್ ೆಂತಹ 

ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ  ರೈಲ್ಲ accident ಆಗುತು ದ್. ಶ್ರ ೀ ಲಾಲ್ಲಬಹದಿೂರು ಶಸಿು ರಯವರು ರೈಲ್ಲ 

ನಡೆಸುತಿು ರಲಲೆ . ಅವರು ತಕ್ಷಣ ನೈತಿಕ ಹಣೆಗಾರಿಕೆ ಹತ್ತು  ರೈಲ್ಲಾ  ಖಾತ್ಗೆ ರಾಜಿನಾಮ್ಮ 

ಕಟಟ ರು.   

(ಮಾಂದು.,) .  

 

(898) 22-09-2021 (4.40) ಎಾಂವಿ-ಬ್ರಎನ ಎಸ 

(ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟೀಲ  (ಮಾಂದು...):- 

ನೀಡಿ ಅವರು ಸ್ವವಮಜನಿಕ ಬದುಕ್ಕನಲೆ  ಹೇಗೆ ಉನೆ ತ ಮೌಲಾ ಗಳನೆು  

ಇಟ್ಟಟ ಕೆಂಡಿದಿ್ರು ಎೆಂದು. ಈಗ ಅದ್ನೆು  ಬಿಡಿ, ಅವತ್ತು  ನಮಾ  ರಾಜಾ ದ್ಲೆ  ತ್ತಮಕೂರು 

ಜಿಲೆ್ಲಯ ಮಾನಾ  ಎೆಂ.ವಿ.ರಾಮರಾವ್ ಎೆಂಬುವವರು ಈ ರಾಜಾ ದ್ ಗೃಹ ಮಂತಿರ ಗಳಾಗಿದಿ್ರು.  

ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳಾದ್ ದ್ಧವಂಗತ ಎಸ.ನಿಜಲೆಂಗಪಪ ನವರು 

ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳಾಗಿದಿ್ರು ಎೆಂದು ಕಣುತು ದ್. ಈ ಹಿೆಂದ್ ಒಬಬ  ಮಹಿಳೆ ಮೇಲ್ಲ ದೌಜಮನಾ  

ನಡೆದ್ಧದ್ ಎೆಂದು ಅದ್ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತ್ ಬಹಳ ಸುದ್ಧೀಘ್ಮವಾದಂತಹ 

ಚ್ರ್ಚಮಯಾಯಿತ್ತ. ಅೆಂದ್ರೆ, ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ್ವರು ಮತ್ತು  ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ್ವರು ಎಲೆರೂ 

ಒೆಂದಾಗಿ, ಆ ಘ್ಟನೆಯನೆು  ಖಂಡಿಸಿದ್ರು. ಆಗ ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ್ಧೆಂದ್ ಮಾನಾ  

ಎೆಂ.ವಿ.ರಾಮರಾವ್ರವರಿಗೆ ’ಒೆಂದು ವೇಳೆ ಆ ಸಂತರ ಸೆು  ನಿಮಾ  ಕುಟ್ಟೆಂಬದ್ 

ಸದ್ಸೆಾ ಯಾಗಿದಿ್ ರೆ, ನಿೀವು ಏನು ಮಾಡುತಿು ದಿ್ಧ ೀರಿ’ ಎೆಂದು ಅವರನೆು  ಒೆಂದೇ ಒೆಂದು 

ಪರ ಶೆೆಯನೆು  ಕೇಳುತಾು ರೆ. ಆಗ ಆ ಗೃಹ ಮಂತಿರ ಗಳು ಏನು ಉತು ರ ಕಡುವುದ್ಕೆಕ  

ಹೀಗಲಲೆ . ಆಗ ಅವರ ಪಕಕ ದ್ಲೆ  ಇದಿ್ ೆಂತಹ ಪೇಪರ್್ ಪಾಾ ಡ್ನಿೆಂದ್ ಒೆಂದು ಹಾಳೆ 
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ತ್ಗೆದುಕೆಂಡು, ರಾಜಿೀನಾಮ್ಮ ಪತರ  ಬರೆದು, ಅಲೆದಿ್ ೆಂತಹ ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳ ಕೈಗೆ 

ಕಟ್ಟಟ , ಅವರು ಎಲೆ್ಲ  ಹೀಗದ್, ನೇರವಾಗಿ ತ್ತಮಕೂರು ಜಿಲೆ್ಲ ಗೆ ಹೀದ್ರು. ನೀಡಿ 

ಇವುಗಳು ನಮಾ  ಹಿರಿಯರು ಸಿ್ವಪನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಉನೆ ತ ಮೌಲಾ ಗಳು. Owing  the 

moral responsibility one should tender his resignation. ಆದ್ರೆ, ಈಗ ನಾನು ಮಾನಾ  ಗೃಹ 

ಸಚಿವರ ರಾಜಿೀನಾಮ್ಮ ಕೇಳುವುದ್ಕೆಕ  ಹೀಗುವುದ್ಧಲೆ . ನಾನು ಮಾನಾ  ಗೃಹ ಸಚಿವರ 

ರಾಜಿೀನಾಮ್ಮ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಏನು ಮಾಡುತಾು ರೆೆಂದು ನನಗೆ ಗತಿು ದ್. ಕನೆಯ ಪಕ್ಷ ಈ 

ಭಾರತಿೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಒೆಂದು ಶ್ಸಿು ನ ಪಕ್ಷ. 

ಶಿರ ೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ನಟ್  (ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ ಹೊಾಂದಿದವರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಹಿೆಂದ್ಧನ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳಾದ್ ಮಾನಾ  ಸಿದಿ್ರಾಮಯಾ ನವರು 

ಉತು ರ ಕನೆ ಡ ಜಿಲೆ್ಲಯ ಪರ ವಾಸ ಮಾಡುತಿು ರುವಾಗ ಅಲೆಯೇ ಒಬಬ  ಮಹಿಳೆಯ 

ಅತಾಾ ಚಾರವಾಯಿತ್ತ. ಆಗ ಯಾರು ರಾಜಿೀನಾಮ್ಮ ಕಟಟ ರು. ಯಾರೂ ರಾಜಿೀನಾಮ್ಮ 

ಕಡುವುದ್ಧಲೆ . ನಮಾ  ಪಕ್ಷದ್ವರು ರಾಜಿೀನಾಮ್ಮ ಕಡುವುದ್ಧಲೆ , ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ್ವರು 

ರಾಜಿೀನಾಮ್ಮ ಕಡುವುದ್ಧಲೆ . 

ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟೀಲ  (ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ನಾನು ಮಾನಾ  ಗೃಹ ಸಚಿವರು ರಾಜಿೀನಾಮ್ಮ ನಿೀಡಲ ಎೆಂದು ಕೇಳಿಲೆ . 

ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರೆ, ಸಾ ಲಪ  ನಾನು ಹೇಳುವುದ್ನೆು  ಕೇಳಿ. ಈಗ ಆ ಪಕ್ಷ, ಈ ಪಕ್ಷ. ಆ ಜಾತಿ, ಈ 

ಜಾತಿ. ಆ ಧಮಮ, ಈ ಧಮಮ ಎೆಂದು distinguish ಮಾಡುವಂತಿಲೆ . ಏನೂ ಈ ಅತಾಾ ಚಾರ 

ಮಾಡಿದಂತಹ ದುಷಕ ಮಿಮಗಳು ಏನಿದಿಾರೆ, ಇವರದು ಒೆಂದೇ ಜಾತಿ ಅದು ಕೂರ ರ ಜಾತಿ 

ಮತ್ತು  ಕೂರ ರ ಪಕ್ಷ. ಇವರದೇ ಆದಂತಹ ಒೆಂದು ವಗಮ. ನಮಾ  ಪಕ್ಷದ್ವರು, ನಿಮಾ  

ಪಕ್ಷದ್ವರು ಎೆಂದು ಪಕ್ಷದ್ ಮೇಲ್ಲ ಆಪಾದ್ನೆ ಮಾಡುವುದ್ಧಲೆ . ನಾನು ನಿಮಾ  ಪಕ್ಷದ್ವರ 

ಮೇಲ್ಲ ಆಪಾದ್ನೆ ಮಾಡುವುದ್ಧಲೆ .  Hon’ble್Member್ is್ not್ understanding್what್ I್ am್

telling.  

ಶಿರ ೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ನಟ್ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ರಾಜಿೀನಾಮ್ಮಯನೆು  ನಮಾ  

ಪಕ್ಷದ್ವರು ಕಡುವುದ್ಧಲೆ . ಅವರ ಪಕ್ಷದ್ವರು ಕಡುವುದ್ಧಲೆ . 

ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟೀಲ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಮಾನಾ  ಭಾರತಿ ಶೆಟಿಟ ಯವರ 

ಮನಸಿಿ ನಲೆ  ಮತ್ತು  ಅವರ ತಲ್ಲಯಲೆ  ಯಾವ ವಿಚಾರವಿದ್, ನಾನು ಅದ್ನೆೆ ೀ ಹೇಳುತಿು ದಿ್ ೀನೆ. 

ಅವರು ಮೊದ್ಲ್ಲ ಶೆಂಗೇರಿ ಘ್ಟನೆ ಮಾತನಾಡಿರುವುದು ನನಗೆ ನೆನಪು ಇದ್. ಈ ರಿೀತಿಯಲೆ  
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ಒೆಂದು ವಗಮವೇ ಇದ್. ಇವರದು ಒೆಂದು ಕೂರ ರ ಜಾತಿ ಎನೆ ಬಹುದು. ನಿೀವು ಇವರಿಗೆ ಏನು 

ಅನೆು ತಿು ರೀ  ಹೇಳಿ. ನಮಾ  ಮನೆ ಮಕಕ ಳು ಇದಿ್ರೂ ಕೂಡ they must be punished. They 

should be sent to the gallows. We should not hesitate.  They are not allowed to take 

law into their hands.  ಕನೂನು ಕೈಗೆ ತ್ಗೆದುಕೆಂಡು, ಮನಸಿ ೀ ಇರ್ಚಚ , ರಾಜಕ್ಕೀಯದ್ 

ಶಕ್ಕು  ಇದ್ ಎೆಂದು ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗುತು ದ್ಯೇ? ಅದ್ಕೆಕ  ನಾನು ಆದಂತಹ ಘ್ಟನೆಗಳನೆು  

ನೆನಪಿಸಿದಿ್ ೀನೆ. ಉನೆ ತ ಮೌಲಾ ಗಳ ಬಗೆೆ , ಸಂಸಕ ೃತಿಯ ಬಗೆೆ , ಪರಂಪರೆಯ ಬಗೆೆ , ಬಹಳಷ್ಟಟ  

ಬ್ಳಕು ರ್ಚಲೆ್ಲವಂತಹವರು ತಾವು ಇರುವುದ್ರಿೆಂದ್, ಆ ಉನೆ ತ ಮೌಲಾ ಗಳನೆು  ತಮಾ  

ಎದುರಿಗೆ ಇಟಿಟ ದಿ್ ೀನೆ. ನಾನು ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದ್  ಮಾನಾ  ಅರಗ ಜಾಾ ನೇೆಂದ್ರ  ರವರಿಗೆ 

ರಾಜಿೀನಾಮ್ಮ ನಿೀಡಿ ಎೆಂದು ಹೇಳುವುದ್ಧಲೆ . ಈ ರಾಜಾ ದ್ಲೆ  ಇೆಂತಹ ಘ್ಟನೆಗಳಾಗಿವ. ಆ 

ಸಮಯದ್ಲೆ  ಇೆಂತಹ ಗೃಹ ಮಂತಿರ ಗಳು ಇದಿ್ ರೆೆಂದು; ಪಾರ ಮಾಣಿಕತ್ಗೆ ಇನೆ ೆಂದು ಹೆಸರು 

ಎೆಂದ್ರೆ, ರೈಲ್ಲಾ  ಮಂತಿರ ಗಳಾಗಿದಿ್  ಮತ್ತು  ಈ ದೇಶದ್ ಮಾಜಿ ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ ಗಳಾಗಿದಿ್  

ದ್ಧವಂಗತ ಲಾಲ್ ಬಹದಿೂರ್್ ಶಸಿು ರಯವರು ಎೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಕರಣ ಅವರು ರೈಲ್ಲಾ  

ಸಚಿವರಾಗಿದಿ್  ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ  ಸಂರ್ವಿಸಿದ್ ರೈಲ್ಲ ದುರಂತಕೆಕ  ತಾವೇ ಅದ್ರ ನೈತಿಕ ಹಣೆ 

ಹತ್ತು  ತಕ್ಷಣ ಅವರು with no hesitation ರಾಜಿೀನಾಮ್ಮ ಕಟಟ ರು. ಪರ ಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಯವರು ಅವರನೆು  ಕರೆದು ಅವರ ಮನವಲಸಿ, ಅವರ ರಾಜಿೀನಾಮ್ಮಯನೆು  

ವಾಪಸಿು  ಕಡಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವಾಯಿತ್ತ. ಅದ್ಕೆಕ  ಇೆಂತಹ ಮೌಲಾ ಗಳನೆು  ಆಡಳಿತ 

ಪಕ್ಷದ್ವರಾಗಲ, ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ್ವರಾಗಲ, ಈ ಮೌಲಾ ಗಳನೆು  ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ 

ಯಾರೇ ತಪುಪ  ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದು ತಪುಪ  ಅಲೆವೇ? ಈ ರಿೀತಿ ಒೆಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾದ್ರೆ 

ಮತ್ತು  ಈ ಪೊಲೀಸ ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗೆ political interference transfers ನಲೆ ಆಗಬಾರದು. 

ಅಲೆ  transparency maintain ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಈ 

ರಾಜಾ ದ್ಲೆ  ಕನೂನು ಸುವಾ ವಸಿೆ  ಉತು ಮ ರಿೀತಿಯಲೆ  ಇರಬೇಕು. ಅದ್ಕೆಕ  ಪೊಲೀಸ್ನವರಿಗೆ 

ಏನು ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಅದ್ನೆು  ಮಾಡುತ್ು ೀವೆಂದು ಸಕಮರ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. Whatever 

help, support, co-operation they need, we are ready to give ಎೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು. 

ಅವರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೀ ಅದ್ನೆು  ಕಟ್ಟಟ , ಅಧಿಕರಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಲೆವೆಂದ್ರೆ ಆಗ 

ಅವರನೆು  ಪರ ಶೆೆ  ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗುತು ದ್. ಇವರು ನಮಗೆ ಬೇಕದಂತಹ ಸಿ.ಪಿ.ಐ., 

ಡಿ.ವೈ.ಎಸ.ಪಿ., ಇವರು ಏನೇನೀ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಿಾರೆೆಂದು ಅವರನೆು  ಎತಿು  ಇಲೆಗೆ 

ಹಾಕ್ಕ. Lucrative post ಗೆ ಹಾಕ್ಕ ಎೆಂದು ಹಿೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕನೂನು ಮತ್ತು  ಸುವಾ ವಸಿೆ  

ಉಳಿಯುವುದ್ಕೆಕ  ಸ್ವಧಾ ವೇ ಇಲೆ . ಇೆಂತಹ ಕೆರ ೈಮ್ಗಳು ಒೆಂದ್ಲೆ , ಎರಡಲೆ , ನೂರಲೆ , 
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ಸ್ವವಿರವಲೆ , ಲಕಷ ೆಂತರ ಕೆರ ೈಮ್ಗಳಾಗುತು ವ. ಅದ್ಕೆಕ  ಆ ದೃರ್ಷಟ ಯಿೆಂದ್ ಈ ರಿೀತಿ ಏನೇನು 

ಪರ ಕರಣಗಳು ಆಗುತು ವ, ಅದ್ಕೆಕ  ಕನೂನು ಮತ್ತು  ಸುವಾ ವಸಿೆಯನೆು  ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು   

ಬಿಗಿ ಮಾಡುವ ಸಲ್ಲವಾಗಿ ಸಕಮರ ಕರ ಮ ಕೈಗಳಳ ಬೇಕು . ಇವತ್ತು  ಏನು ಈ ತಪಿಪ ತಸಿರು 

ಇದಿಾರೆ. ಇವರಿಗೆ, they should not escape from the punishment. ಅವರಿಗೆ ಏನು life 

imprisonment  ಇದ್ಯೀ? ಏನು gallows ಗೆ ಹೀಗಬೇಕೀ? ಅವರಿಗೆ ಅಲೆ  

ನಿದಾಮಕ್ಕಷ ಣಾ ವಾಗಿ ಕರ ಮಕೈಗೆಂಡು, ಆ ರಿೀತಿಯ ಜಡಿ್ಮ್ಮೆಂರ್್ ಬರಬೇಕು. ಶೆಂಗೇರಿಯಲೆ  

ಸ್ವಾ ತಿ ಎೆಂಬ ವಿದಾಾ ರ್ಥಮಯ ಮೇಲ್ಲ ಅತಾಾ ಚಾರವಾದಾಗ, ಅವರಿಗೆ ಗಲೆ್ಲ  ಶ್ಕೆಷ ಯಾಗುತು ದ್. 

ದ್ಹಲಯ ನಿರ್ಮಯಾ ಪರ ಕರಣದ್ಲೆ  ಗಲೆ್ಲ  ಶ್ಕೆಷ ಯಾಗಿದ್. ಇಲೆ್ಲ  ಕೂಡ ಒೆಂದು ಗಲೆ್ಲ  

ಶ್ಕೆಷ ಯಾದ್ರೆ, it will be a deterrent theory.  

ಶಿರ ೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ನಟ್ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಈಗ  ಅವನಿಗೆ ಗಲೆ್ಲ  

ಶ್ಕೆಷ ಯಾದ್ರೆ, ಏನಾಗುತು ದ್ೆಂದ್ರೆ, ಅವನಕಣಿಣ ಗೆ ಒೆಂದು ಬಟ್ಟಟ  ಕಟಿಟ , ಅವನ ಕೈಯನೆು  

ಹಿೆಂದ್ಕೆಕ  ಕಟ್ಟಟ ತಾು ರೆ. ಆಗ ಅವನನೆು  ಮೇಲಕೆಕ  ಎತ್ತು ತಾು ರೆ. ಆಗ ಅವನ ಕಥೆ ಮುಗಿಯುತು ದ್. 

ಆದ್ರೆ, ಅತಾಾ ಚಾರವಾದ್ ಆ ಹೆಣುಣ  ಮಗಳು ಮತ್ತು  ಕುಟ್ಟೆಂಬದ್ ಸದ್ಸಾ ರು ಜಿೀವನವಿಡಿೀ 

ಎಷ್ಟಟ  ಹಿೆಂಸೆ ಪಡುತಿು ರುತಾು ರೆ ಎೆಂದ್ರೆ, ಅದ್ಕೆಕ  ಕನೆ ಇರುವುದ್ಧಲೆ . 

ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟೀಲ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನನೆು  

ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟಟ  ಬಿಡುವುದೇ?  

ಶಿರ ೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ನಟ್ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಅವನಿಗೆ ಗಲೆ್ಲ  ಶ್ಕೆಷ  

ಕಡುವುದ್ಲೆ , ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಠಿಣಾತಿ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಅವನನೆು  ಏಕೆಂಗಿ ಮಾಡಿ, 

ಅವನು ನರಳಿ ನರಳಿದ್ ನಂತರ ಕನೆಗೆ ಅವನನೆು  ಗಲೆಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಮೊದ್ಲೇ 

ಅವನನನೆು  ಗಲೆಗೆ ಹಾಕುವುದು ಬೇಡ.  

 ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟೀಲ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಕನೂನಿನಲೆ  ಏನು ಇದ್, 

ನಾನು ಅದ್ನೆು  ಹೇಳುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.  

ಶಿರ ೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ನಟ್ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ನಾವೇ ಅಲೆವೇ ಆ 

ಕನೂನನೆು  ಮಾಡಿದ್ವರು. 

ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟೀಲ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರು 

ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವನು ಒಬಬ ನೇ ಕತು ಲ ಕೀಣೆಯಲೆ  ಇರಬೇಕೆೆಂದು. ಅದ್ನೆು  solitary 
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confinement ಎನೆು ತಾು ರೆ. ಅವರು condemned prisoner. ಗಲೆ್ಲ  ಶ್ಕೆಷ ಯಾಗಿರುವವರನೆು  

ತ್ಗೆದುಕೆಂಡು ಹೀಗಿ ಅೆಂತಹ ಕಡೆಗಳಲೆ  ಇಟಿಟ ರುತಾು ರೆ. ಅದ್ಕೆಕ  solitary confinement 

ಎೆಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ. ಅೆಂದ್ರೆ ಅಲೆ  ಒಬಬ ನೇ ಇರುವುದು. ಅವನ ಜೊತ್ ಯಾರು ಇರುವುದ್ಧಲೆ . 

ಒೆಂದು ಗಂಟ್ಟ ಒಬಬ ರೇ ಇದಿು  ನೀಡಿ. ಅದ್ರಲೆ್ಲ  ರಾಜಕರಣಿಗಳು ಒೆಂದ್ರಡು ಗಂಟ್ಟ 

ಒಬಬ ರೇ ಇದಿ್ ರೆ ಅವರ ಚ್ಡಪಡಿಕೆ ಏನಾಗುತು ದ್ೆಂದು ನೀಡಿ. ಅದ್ಕೆಕ  solitary confinement 

ಎನೆು ತಾು ರೆ. ಈಗ ಕನೂನಿನಲೆ  ಏನಿದ್, highest punishment  ಆಗುವಂತ್ ಸಕಮರ ಕರ ಮ 

ವಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು  ಇಲಾಖೆಯಲೆ  ಸುಧಾರಣೆಯ ಕರ ಮಗಳನೆು  ಕೈಗಳಳ ಬೇಕು. ಕನೂನು 

ಮತ್ತು  ಸುವಾ ವಸಿೆ  ಸುಧಾರಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಈ ಸಕಮರದ್ಧೆಂದ್ ಆಗಬೇಕು. ತಪಿಪ ತಸಿ ರಿಗೆ 

ಶ್ಕೆಷ  ಆಗುವಂತ್ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ, ತಪಿಪ ತಸಿ ರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ್ ಶಸಿು  ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ 

ಸಕಮರದ್ಧೆಂದ್ ಆಗಲ ಎೆಂದು ತಮಾ  ಮುಖಾೆಂತರ ಸಕಮರಕೆಕ  ತಿಳಿಸುತಾು , ನನೆ  ಮಾತನೆು  

ಮುಗಿಸುತ್ು ೀನೆ. 

ಶಿರ ೀಮತಿ ಎಸ.ವಿೀಣಾ ಅಚಚ ಯಯ   (ವಿಧಾನ ಸ್ಭೆಯಾಂದ 

ಚುರ್ನಯತ್ರಾದವರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಮಾತನಾಡಲ್ಲ ಅವಕಶ ನಿೀಡಿದಿ್ ಕೆಕ  

ತಮಗೆ ಧನಾ ವಾದ್ಗಳು. ಸಹೀದ್ರಿಯರಾದ್ ಶ್ರ ೀಮತಿ ಭಾರತಿಶೆಟಿಟ  ಮತ್ತು  ಡಾ||ತೇಜಸಿಾ ನಿ 

ಗೌಡರವರು ಹಾಗೂ ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರು ಎಲೆರೂ ಸಹ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ 

ಮಾತನಾಡಿದಿಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಭಾರತಿೀಯರಾದ್ ನಾವು, ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗೆೆ  ಸಮಾಜದ್ಲೆ  

ಒೆಂದು ಒಳೆಳ ಯ ಅಭಿಪಾರ ಯ ಮತ್ತು  ಪೂಜಾ ಭಾವನೆಯನೆು  ಹೆಂದ್ಧರುವಂತಹವರು. ನಾವು 

ಆ ವಾ ವಸಿೆಯ ಅಡಿಯಲೆ  ಬದುಕಬೇಕದ್ರೆ,  ಇವತ್ತು  ಈ ಸದ್ನದ್ಲೆ  ಈ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗೆೆ  

ನಡೆದಂತಹ ಚ್ರ್ಚಮ ನೀಡಿದ್ರೆ, ನಿಜಕೂಕ  ಒೆಂದು ಸಮಾಜದ್ಲೆ  ತಲ್ಲ ತಗೆಿ ಸುವಂತಹ 

ಘ್ಟನೆ ನಡೆದ್ಧದ್ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪಾಪ ಗಲಾರದು. ನಮಾ  ದೇಶ ಮತ್ತು  ರಾಜಾ ದ್ಲೆ  

ಭಾರತಿೀಯ ನಾರಿಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟಟ  ಗೌರವವಿದ್ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಹಿಳೆಯರು, 

ಪರ ಧಾನಮಂತಿರ ಯಾಗಿ, ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಯಾಗಿ, ಐ.ಎಫ.ಎಸ. ಅಧಿಕರಿಗಳಾಗಿ, ಐ.ಪಿ.ಎಸ. 

ಅಧಿಕರಿಗಳಾಗಿ, ಎಲೆಾ  ವಿಧದ್ ಹುದಿ್ ಗಳನೆು  ಹೆಂದ್ಧದಿಾರೆ ಮತ್ತು  ದೇಶದ್ ರಕ್ಷಣೆಗೂ 

ಕೂಡ ತಮಾ ನೆು  ತಡಗಿಸಿಕೆಂಡಿರುವಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲ್ಲ ನಡೆಯುವಂತಹ 

ದೌಜಮನಾ ವನೆು  ನೀಡಿದ್ರೆ, ನಿಜಕೂಕ  ತ್ತೆಂಬಾ ಬೇಸರವಾಗುತು ದ್. ಬಹುಶಃ ಇದ್ಕೆಕ  ಯಾರು 

ಜವಾಬಿಾರರು? ನಾನು ಹೇಳುವುದು ಇಷ್ಟಟ . ಇವತ್ತು  ತಾವು ಸಭಾಪತಿಯ ಸಿ್ವನದ್ಲೆ  

ಕುಳಿತ್ತಕೆಂಡು, ನಮ್ಮಾ ಲೆರಿಗೂ ಮಾಗಮದ್ಶಮಕರಾಗಿದಿ್ಧ ೀರಿ. 



«¥À/22.09.2021/152 

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

(ಹಂತ್ದಲ್ಲಲ  ವೈಸ  ಛೇಮಾನ ರವರಾದ  ಮಾನಯ  ಕೆ.ಸಿ.ಕೊಾಂಡಯಯ ನವರು 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಪ್ತೀಠವನುು  ಅಲಂಕರಿಸಿದರು) 

ಶಿರ ೀಮತಿ ಎಸ.ವಿೀಣಾ ಅಚಚ ಯಯ  : ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಬಹುಶಃ ಯಾರೇ 

ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಯಾಗಲ, ಯಾರೇ ಗೃಹ ಮಂತಿರ ಯಾಗಲ ಮತ್ತು  ಯಾರೇ ಕನೂನು 

ಮಂತಿರ ಯಾಗಲ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ್ವರಾಗಿರಲ. ಅವರಿಗೆ ಹೆಚಿಚ ನ ಜವಾಬಿಾರಿ 

ಇರುತು ದ್ೆಂದು ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳುವುದ್ಕೆಕ  ಇರ್ಚಚ ಪಡುತ್ು ೀನೆ. ಜೊತ್ಗೆ ಜನಪರ ತಿನಿಧಿಗಳು 

ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ್ಲೆ  ಯಾರು ಮುಖ್ಾ ಸಿರು ಇರುತಾು ರೆ ಅವರೆಲೆರೂ ಸಹ ಮಹಿಳೆಯರನೆು  

ಕಪಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಮುೆಂದ್ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು  ಮಹಿಳೆಯರ ಪರವಾಗಿ ನಿಲೆಬೇಕು ಹಾಗೂ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಧೈಯಮ ಕಡಬೇಕು. ಅದ್ನೆು  ಬಿಟ್ಟಟ  ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕರುಣೆ 

ತೀರಿಸುವಂತಹ ವಾ ವಸಿೆ  ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಮಾಜದ್ಲೆ  ಆಗಬಾರದು. ಬಹುಶಃ ನಾವು ಇಲೆ  

ಮಾತನಾಡುತಿು ದಿ್ ೀವ. ಈ ಮಾತ್ತಗಳನೆು  ಮಿೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ನೀಡುವಂತಹ ಆ 

ಕುಟ್ಟೆಂಬದ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಅವರ ತಂದ್-ತಾಯಂದ್ಧರಿಗೆ ಎಷ್ಟಟ  ಬೇಸರವಾಗುತು ದ್ 

ಎೆಂಬುದ್ನೆು  ಇವತ್ತು  ನಾವು ಊಹಿಸಿಕಳಳ ಬೇಕಗುತು ದ್. ಆ ನಿಟಿಟ ನಲೆ  ಇವತ್ತು  

ನಾವಲೆರೂ ಸೇರಿ, ಸಮಾಜದ್ಲೆ  ಮಹಿಳೆಯರು ನೆಮಾ ದ್ಧಯಾಗಿ ಯಾವ ರಿೀತಿ ಇರಬೇಕು 

ಮತ್ತು  ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲ್ಲ ಆಗುವಂತಹ ದೌಜಮನಾ ವನೆು  ಯಾವ ರಿೀತಿ ಖಂಡಿಸಬೇಕು, ಆ 

ರಿೀತಿ ಅದ್ನೆು  ಖಂಡಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತರ  ಸ್ವಕಗುವುದ್ಧಲೆ . ಮಾನಾ  ಭಾರತಿ ಶೆಟಿಟ ಯವರು  ಈ 

ವಿಷಯದ್ ಬಗೆೆ  ತ್ತೆಂಬಾ ರ್ಚನೆಾ ಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಿಾರೆ. ಈಗ ತಪಿಪ ತಸಿ ನಿಗೆ ಕೇವಲ 

ಎಫ.ಐ.ಆರ್., ಹಾಕ್ಕ ಅವನನೆು  ಜೈಲಗೆ ಹಾಕ್ಕದ್ರೆ, ಆಮೇಲ್ಲ ಅವನು ಜಾಮಿೀನು 

ತ್ಗೆದುಕೆಂಡು ಬಂದು, ಪುನಃ ಅದೇ ರಿೀತಿಯ ಕೆಲಸವನೆು  ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ, ಅವನನೆು  

ಬಂಧಿಸಿ, ಅವನಿಗೆ ಕಠಿಣವಾದ್ ಶ್ಕೆಷ ಯಾಗಬೇಕು.  

(ಮಾಂದು… 

(899) 22.09.2021 04.50 LL-BNS 

(ವೈಸ  ಚೇಮಾನ ರವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

ಶಿರ ೀಮತಿ ವಿೀಣಾ ಅಚಚ ಯಯ (ಮಾಂದು):- 

ಸಮಾಜದ್ಲೆ  ಪರಿವತಮನೆ ಆಗಬೇಕು. ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ನಾವು ಬಹುಶಃ ಮೈಸೂರಿನಲೆ  

ಮತ್ತು  ಇತರೆ ಕಡೆಗಳಲೆ  ನಡೆದ್ ಅನೇಕ ಘ್ಟನೆಗಳ ಬಗೆೆ  ಮಾತರ  ಮಾತನಾಡಿದಿ್ ೀವ. ಆದ್ರೆ, 

ಹಳಿಳ ಗಾಡಿನ ಪರ ದೇಶಗಳಲೆ  ಎಷ್ಟಟ  ಮಹಿಳೆಯವರ ಮೇಲ್ಲ ಈ ರಿೀತಿಯ ದೌಜಮನಾ ಗಳು 

ಆಗುತಿು ರುತು ವ. ಅವುಗಳಲೆ  ಕೆಲವು ದೌಜಮನಾ ಗಳಂತ್ತ ಬ್ಳಕ್ಕಗೆ ಬರುವುದ್ಧಲೆ . ಅೆಂತಹ 
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ಪರಿಸಿಿ ತಿಯಲೆ  ನಾವಿದಿ್ ೀವ. ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಡಾ: ತೇಜಸಿಾ ನಿ ರಮೇಶ್ರವರು ಉದಾ ೀಗಸಿ  

ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗೆೆಯೂ ಸಹ ಬಹಳ ರ್ಚನೆಾ ಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಿಾರೆ. ಆ ರಿೀತಿ ಘ್ಟನೆಗಳು 

ಆಗಬಾರದು. ಆ ಬಗೆೆ  ನಾನು ಹೆಚಿಚ ಗೆ ಚ್ರ್ಚಮ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಹೀಗುವುದ್ಧಲೆ . ಈ 

ವಿಷಯದ್ಲೆ  ನನಗೂ ಸಹ ನೀವಿದ್. ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗೆೆ  ನಾವು ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿ 

ಇಷ್ಟಟ ಲೆಾ  ಮಾತನಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಅದು ಪರ ಯೀಜನಕೆಕ  ಬರಬೇಕೆೆಂಬುದು ನನೆ  

ಒತಾು ಯವಾಗಿದ್. ಯಾರು ಜವಾಬಿಾರಿಯುತ ಸಿ್ವನದ್ಲೆ  ನಮಾ  ಮುೆಂದ್ ಕುಳಿತಿದಿಾರೆ 

ಅವರು ಇೆಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ  ಜವಾಬಿಾರಿ ತ್ಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕು. ಮುೆಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲೆ  

ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ ಬಗೆೆ  ಎಲೆರ ಮುೆಂದ್ ಚ್ರ್ಚಮ ಮಾಡುವಂತಹ ವಾ ವಸಿೆ  

ಒಳೆಳ ಯ ಬ್ಳವಣಿಗೆಯಲೆ  ಎೆಂದು ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳುವುದ್ಕೆಕ  ಬಯಸುತ್ು ೀನೆ.  

ಜೊತ್ಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ರಕ್ಷಣೆ ಬಗೆೆ  ನಾವು ಕೇವಲ ಸದ್ನದ್ಲೆ  ಹೇಳುವುದ್ಲೆ .  

ಸದ್ನದ್ಲೆ  ಮಾತನಾಡಿದಿ್ ನೆು  ಕಯಮರೂಪಕೆಕ  ಎಲೆಯವರೆಗೂ ನಾವು ತರುವುದ್ಧಲೆವೀ 

ಅಲೆಯವರೆಗೆ ಸಮಾಜ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗುವುದ್ಧಲೆ  ಎೆಂಬ ನೇರವಾದ್ 

ಆರೀಪವನೆು  ನಾನು ಮಾಡುತಿು ದಿ್ ೀನೆ. ಈ ವಿಚಾರದ್ಲೆ  ನಾವಲೆರೂ ಆತಾ ವಿಮಶೆಮ 

ಮಾಡಿಕಳಳ ಬೇಕಗಿದ್. ಯಾವುದೀ ಒೆಂದು ಕೆಟಟ  ಗಳಿಗೆಯಲೆ  ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲ್ಲ 

ದೌಜಮನಾ  ನಡೆದಂತಹ ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ  ಅದ್ನೆು  ನಾವು ಖಂಡಿಸಬೇಕು. ಜೊತ್ಗೆ, ಅವರಿಗೆ 

ಪೊಲಟಿಕಲ್ ರಕ್ಷಣೆ ಕಡುವುದ್ಕ್ಕಕ ೆಂತಲ್ಲ ಮುಖ್ಾ ವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಶ್ಕೆಷ ಯನೆು  ಮಾಡಿ, 

ಮುೆಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲೆ  ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲ್ಲ ಆಗುವಂತಹ ದೌಜಮನಾ ಗಳನೆು  ತಡೆಯುವ 

ನಿಟಿಟ ನಲೆ  ನಾವಲೆರೂ ಕರ ಮ ಕೈಗಳಳ ಬೇಕಗಿದ್.  

ಹಾಗಾಗಿ, ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳು, ಮಾನಾ  ಕನೂನು ಮತ್ತು  ಸಂಸದ್ಧೀಯ 

ವಾ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಮಾನಾ  ಗೃಹ ಮಂತಿರ ಗಳಲೆ  ನಾನು ಮನವಿ 

ಮಾಡುವುದೇನೆೆಂದ್ರೆ, ನಮಾ  ರಾಜಾ ದ್ಲೆ  ಇೆಂತಹ ಕೆಟಟ  ಘ್ಟನೆಗಳು ನಡೆಯದ್ ರಿೀತಿಯಲೆ  

ಜವಾಬಿಾರಿ ತ್ಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕೆೆಂದು ಮತ್ತು  ಈ ವಿಷಯದ್ಲೆ  ನಮ್ಮಾ ಲೆರ ಸಹಕರ ತಮಾ  

ಜೊತ್ ಇರುತು ದ್ ಹೇಳಿ, ಮಾತನಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಅವಕಶ ಕಟಿಟ ದಿ್ಕಕ ಗಿ ತಮಗೆ ವಂದ್ಧಸಿ, ನನೆ  

ಮಾತ್ತಗಳನೆು  ಮುಗಿಸುತ್ು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೀ ಕೆ.ಎ. ತಿಪ್ಪ ೀಸ್ತಾ ಮ(ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ ಹೊಾಂದಿದವರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಒಬಬ  ಹೆಣುಣ ಮಗಳ ತಂದ್ಯಾಗಿ ಮತ್ತು  ಹೆಣುಣ ಮಕಕ ಳ ತಾತನಾಗಿ 

ಬಹುಶಃ ನನಗೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯದ್ ಮೇಲ್ಲ ಮಾತನಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಅಹಮತ್ ಇದ್ಯ್ದೆಂದು 
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ಭಾವಿಸುತ್ು ೀನೆ. ಶ್ಶುಗಳ ಮೇಲ್ಲ, ಅಪಾರ ಪು  ಹೆಣುಣ ಮಕಕ ಳ ಮೇಲ್ಲ, ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲ್ಲ ಮತ್ತು  

ಮುಗಿ  ಹಸುಳೆ ಗಂಡು ಮಕಕ ಳನೆು  ಸಲೆಂಗ ರಿೀತಿಯಲೆ  ಬಳಸಿಕಳುಳ ವಂತಹ ಅಪರಾಧಗಳ 

ಮೇಲ್ಲ ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಯಾವ ಚ್ರ್ಚಮ ನಡೆಯುತಿು ದ್, ಇದೆಂದು ಉತು ಮವಾದ್ ಚ್ರ್ಚಮ. 

ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಕಮರದ್, National Crime Records Bureau ಎೆಂದು ಹೇಳಿ ಒೆಂದು ಸಂಸಿೆ  ಇದ್. ಈ 

ಸಂಸಿೆ  ಕಲಾನುಕಲಕೆಕ  ‘Crime್ in್ India’್ ಎೆಂದು ಹೇಳಿ ಒೆಂದು ಪರ ಕಟಣೆಯನೆು  

ಹರಡಿಸುತಿು ರುತಾು ರೆ. ಸದ್ರಿ ಪರ ಕಟಣೆಯಲೆ  ದೇಶದ್ಲೆ  ಮಕಕ ಳ ಮತ್ತು  ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲ್ಲ 

ಆಗುತಿು ರುವ ಅತಾಾ ಚಾರ ಮತ್ತು  ದಾಖ್ಲ್ಲ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮೊಕದಿ್ಮ್ಮಗಳು ಮತ್ತು  

ಬಂಧಿಸಿದ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು, ಮೊಕದಿ್ಮ್ಮಗಳ ತಿೀರುವಳಿ ಬಗೆೆ  ಅೆಂದ್ರೆ, ಇೆಂಡಿಯನ್ ಪಿೀನಲ್ 

ಕೀಡ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೆಪ ಷಲ್ ಅಥವಾ ಲೀಕಲ್ ಆಕಟ ್ಗಳು ಇರಬಹುದು 

ಅದ್ರಲೆ  ದಾಖ್ಲಸಿದಂತಹ ವಿವರಗಳನೆು  ಪರ ಕಟ ಮಾಡುತಾು ರೆ.  

ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ನಾವು ಒೆಂದು ವರದ್ಧಯನೆು  ಇಲೆ  ಗಮನಿಸಬೇಕೆೆಂದ್ರೆ, ರಾಜಾ  ಸಭಾದ್ 

Department-related Parliamentary Standing Committee on Home Affairs ಎನೆು ವ 

ಒೆಂದು ಕಮಿಟಿ ಇದ್. ಆ ಕಮಿಟಿಯಿೆಂದ್ ಹಿರಿಯ parliamentarian ಆದಂತಹ ಶ್ರ ೀ ಆನಂದ್ 

ಶಮಾಮರವರ ಅಧಾ ಕ್ಷತ್ಯಲೆ  ರಾಜಾ ಸಭೆಗೆ ದ್ಧನಾೆಂಕ:15.03.2021ರಲೆ  ಒೆಂದು ವರದ್ಧಯನೆು  

ಕಟಿಟ ರುತು ದ್. ಇದ್ರಲೆ  ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನೆು  ಕೂಡ, National Crime Records 

Bureau ದ್ಲೆ  ಪರ ಕಟವಾದಂತಹ ವರದ್ಧಯನೆು  ಸಹ ಇದ್ರಲೆ  ದಾಖ್ಲ್ಲ ಮಾಡಿದಿಾರೆ. 

ಅದ್ರಲೆ  ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ ಮೇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜಾ ಗಳಲೆ  ಯಾವಾಾ ವ 

ವಗಮದ್ಲೆ  ಕೇಸುಗಳು ದಾಖ್ಲಾಗಿವ ಅಥವಾ ವರದ್ಧಯಾಗಿವ ಆ ಎಲೆಾ  ಮಾಹಿತಿಯನೆು  

ಆಯಾ ರಾಜಾ ಗಳಿೆಂದ್ ಪಡೆದು, ನಂತರ ಅದ್ನೆು  ಕರ ೀಡಿೀಕರಿಸಿ  ಪರ ಕಟ ಮಾಡಿರುತಾು ರೆ. 

ಅದು murder with rape or gang rape ಇರಬಹುದು, dowry deaths, abetment to suicide 

of women, miscarriage, acid attack, attempt to acid attack, cruelty by husband or 

relatives, kidnapping and selling of minor girls, rape, attempt to commit rape, assault 

on women with intent to outrage her modesty, insult to the modesty of women, ಈ 

ರಿೀತಿ ಐ.ಪಿ.ಸಿ.ಯಲೆ  ಬರತಕಕ ೆಂತಹ ಕಯಿ್ದಯಡಿಯಲೆ  ಪರ ಕರಣ ದಾಖ್ಲ್ಲ ಮಾಡಿರುತಾು ರೆ. 

ಅದೇ ರಿೀತಿ, special laws ಆದಂತಹ Dowry Prohibition Act, Immoral Traffic (Prevention) 

Act  ಇರಬಹುದು,  Protection of Women from Domestic Violence Act, Cyber Crime, 

Protection of Children from Sexual Offences Act, Indecent Representation of Women 

(Prohibition) Act, ಈ ರಿೀತಿಯಾಗಿವ. ಒಟ್ಟಟ ರೆಯಾಗಿ ನಮಾ  ದೇಶದ್ಲೆ  ಐ.ಪಿ.ಸಿ. 
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ಕಯಿ್ದಯಡಿಯಲೆ  ದಾಖ್ಲಾಗಿರುವ ಪರ ಕರಣಗಳನೆು  ನೀಡುವುದಾದ್ರೆ, ಕಳೆದ್ ವಷಮ 

2019 ರ ಅೆಂತಾ ಕೆಕ  3,43,177 ಪರ ಕರಣಗಳು ದಾಖ್ಲಾಗಿರುತು ದ್. ಸೆಪ ಷಲ್ ಆಕಟ ್ಗಳಲೆ  62,684 

ಮೊಕದಿ್ಮ್ಮಗಳು ದಾಖ್ಲಾಗಿವ. ಒಟ್ಟಟ ರೆಯಾಗಿ, 4,05,861 ಪರ ಕರಣಗಳು ದಾಖ್ಲಾಗಿರುತು ವ.  

ಇನೊ  ರಾಜಾ ವಾರು ನಾವು ನೀಡುವುದಾದ್ರೆ, ರಾಜಸಿ್ವನ ರಾಜಾ ದ್ಲೆ  41,550 

ಪರ ಕರಣಗಳು ಇವ. ಮಹಾರಾಷಟ ರ ರಾಜಾ ದ್ಲೆ  37,144 ಪರ ಕರಣಗಳು ಮತ್ತು  ಅಸಿ್ವ ೆಂ 

ರಾಜಾ ದ್ಲೆ  30,125 ಪರ ಕರಣಗಳು ಇವ. ಅೆಂದ್ರೆ, ಇವಲೆವೂ ಕರ ಮವಾಗಿ ಮೊದ್ಲ ಮೂರು 

ಸಿ್ವನಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇರುತು ದ್. ಇನೊ  ನಮಾ  ಕನಾಮಟಕ ರಾಜಾ ದ್ ಬಗೆೆ  ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, 

ನಮಾ  ರಾಜಾ  ಒೆಂರ್ತು ನೇ ಸಿ್ವನದ್ಲೆದಿು , 13,828 ಪರ ಕರಣಗಳು ಇರುತು ವ. ಇನೆು  ಕನಾಮಟಕ 

ರಾಜಾ ದ್ ಕಳೆದ್ ನಾಲ್ಲಕ  ವಷಮಗಳ ದಾಖ್ಲ್ಲಯನೆು  ತ್ಗೆದುಕೆಂಡರೆ, ನಮಾ  ರಾಜಾ  

ಉತು ಮವಾದ್ ಕಯಮನಿವಮಹಣೆ ಮಾಡಿರುವುದ್ಧಲೆ . ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, 2015ರಲೆ  12,755 

ಪರ ಕರಣಗಳು; 2016ರಲೆ  14,131 ಪರ ಕರಣಗಳು; 2017ರಲೆ  11,057 ಪರ ಕರಣಗಳು; 2018ರಲೆ  

10,461 ಪರ ಕರಣಗಳು; 2019ರಲೆ  11,462 ಪರ ಕರಣಗಳು ದಾಖ್ಲಾಗಿರುತು ವ. ಅದ್ರಂತ್, ನಮಾ  

ರಾಜಾ ದ್ಲೆ  ಸದ್ರಿ ಪರ ಕರಣಗಳು ಕಳೆದ್ ನಾಲ್ಲಕ  ವಷಮಗಳ ಅವಧಿಯಲೆ  12 ಸ್ವವಿರದ್ಧೆಂದ್ 14 

ಸ್ವವಿರದ್ ಅೆಂತರದ್ಲೆಯೇ ಇರುತು ದ್. ಇದು ಯಾವುದೇ ರಿೀತಿಯಲೆಯೂ ಕೂಡ 

ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ ಮೇಲ್ಲ ನಡೆಯುವಂತಹ ದೌಜಮನಾ  ಪರ ಕರಣಗಳಲೆ  ಹೆಚ್ಚಚ  

ಬದ್ಲಾವಣೆ ಆಗಿರುವುದ್ಧಲೆ . 

ಇನೊ  ಸದ್ರಿ ಸಮಿತಿ ವರದ್ಧಯಲೆ  ಕೆಲವೆಂದು ಮಹತಾ ದ್ ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆ 

ಗಮನಹರಿಸಿ ಕೆಲವೆಂದು ಶ್ಫಾರಸಿು ಗಳನೆು  ಮಾಡಿರುತು ದ್. ಸದ್ರಿ ಸಮಿತಿಯು ಏನು 

ಹೇಳುತು ದ್ಯ್ದೆಂದ್ರೆ, ಮಕಕ ಳ ಮತ್ತು  ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲ್ಲ ಅತಾಾ ಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ 

ಪರ ಕರಣವನೆು  ದಾಖ್ಲಸುವಾಗ ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ವಿಳಂಬವಾಗುತಿು ರುತು ದ್. ಇದ್ರಿೆಂದಾಗಿ, ಆ 

ಪರ ಕರಣದ್ ಗಾೆಂಭಿೀಯಮತ್ ಮತ್ತು  ಅದ್ರ ಪಾರ ಮುಖ್ಾ ತ್ ಹರಟ್ಟ ಹೀಗಿರುತು ದ್. 

ಆದುದ್ರಿೆಂದ್, ಸಮಿತಿಯು ಈ ಬಗೆೆ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಶ್ಫಾರಸಿು ಗಳನೆು  ಮಾಡಿರುತು ದ್. ಅದ್ರಲೆ  

ಮೊಟಟ ಮೊದ್ಲನೆಯದಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲೆ  “0”್ FIR ಆಗಬೇಕು. 

ಯಾವುದೇ ಎಫ್.ಐ.ಆರ್. ಗಳು ಬಾಕ್ಕ ಇರಬಾರದು. ಅದ್ಕೀಸಕ ರವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 

ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳನೆು  ಎಲೆಾ  ಕಡೆಗಳಲೆಯೂ ಸಹ ಸ್ವಧಾ ವಾದ್ ಮಟಿಟ ಗೆ ಸಿ್ವಪನೆ 

ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಶ್ಫಾರಸಿು  ಮಾಡಿರುತು ದ್. ಈ ಬಗೆೆ  ನನೆ  ಕೀರಿಕೆ ಏನೆೆಂದ್ರೆ, ಸಕಮರ 

ಎಲೆಾ  ಜಿಲೆ್ಲ ಗಳಲೆ , ಸಿ.ಎೆಂ.ಸಿ. ಏರಿಯಾಗಳಲೆ  ಮತ್ತು  ಪರ ಮುಖ್ವಾದ್ ನಗರಗಳಲೆ  

ಪರ ತ್ಾ ೀಕವಾದ್ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯನೆು  ಮಾಡಿ, ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಿಗೆ 
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ಅಗತಾ ವಿರುವಂತಹ ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಗಳನೆು  ಕಡಬೇಕು. ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ಇೆಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲೆ  

ಪರ ಕರಣ ಯಾವುದೇ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲೆ  ದಾಖ್ಲಾದ್ರೂ ಸಹ ಕನೆಯ ಪಕ್ಷ ಅದ್ನೆು  

ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ವಗಾಮಯಿಸಿದ್ರೆ ಅವರು, ಪರ ಕರಣದ್ ಬಗೆೆ  ಮುೆಂದ್ಧನ ವಿಚಾರಣೆ 

ಮತ್ತು  ಇತರ ಕರ ಮಗಳನೆು  ತ್ಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕಗುತು ದ್. ಸದ್ರಿ ಸಮಿತಿಯ ವರದ್ಧಯಲೆ  

ದೇಶದ್ಲೆರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲೆ  ಶೇಕಡ 10 ರಷ್ಟಟ  ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸರಿದಿಾರೆ. 

ಅದ್ರಲೆಯೂ ಕೆಲವೆಂದು ರಾಜಾ ಗಳಲೆ  ಇನೊ  ಕಡಿಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸರಿದಿಾರೆ. 

ಬಹುಶಃ ನಮಾ  ರಾಜಾ ದ್ಲೆಯೂ ಸಹ ಕಡಿಮ್ಮ ಸಂಖೆಾ ಯ ಪೊಲೀಸರು ಇರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ, 

ಶೇಕಡ 33 ರಷ್ಠಟ ದ್ರೂ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸರು ಇರಬೇಕೆೆಂಬ ಪರ ಸ್ವು ವನೆ ಬಗೆೆ  ಶ್ಫಾರಸಿು  

ಮಾಡಿರುತಾು ರೆ. ಈ ಬಗೆೆ  ಸಕಮರ ಗಮನಹರಿಸಿ, ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಕಯೀಮನುಾ ಖ್ರಾಗಬೇಕೆೆಂದು 

ಕೀರುತ್ು ೀನೆ.  

ಇನೆು  conviction rate ಗೆ ಬರುವುದಾದ್ರೆ, ಏನು ಕ್ಕರ ಮಿನಲ್ ಪರ ಕರಣಗಳನೆು  

ದಾಖ್ಲಸುತಾು ರೆ ಮತ್ತು  ಕ್ಕರ ಮಿನಲ್ ಪರ ಕರಣಗಳನೆು  Fast Track Court ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ 

ಸ್ವಧಾರಣವಾಗಿರತಕಕ ೆಂತಹ ನಾಮಮಲ್ ಕೀರ್್ಮಗಳಲೆ  ಪರ ಕರಣಗಳಲೆ  ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ 

ಆಗತಕಕ ೆಂತಹ ಶ್ಕೆಷ  ಬಹುಶಃ ಬಹಳ ಕಡಿಮ್ಮ ಇದ್. ಇದ್ರ ಬಗೆೆಯೂ ಸಹ ಸಕಮರ 

ಗಮನಹರಿಸಿ ಆದ್ಷ್ಟಟ  ಬೇಗ ಅದ್ನೆು  Special Prosecutor or Public Prosecutor ಗೆ 

ವಹಿಸುತಾು ರೀ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರನೆಾ ದ್ರೂ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಶ್ಕೆಷ  

ಕಡಿಸುವಂತಹದಿ್ ಕೆಕ  ಕರ ಮ ತ್ಗೆದುಕಳುಳ ತಾು ರೀ ಎೆಂದು ನಾನು ಹೇಳುತ್ು ೀನೆ.  

(ಮುೆಂದು…) 

(900) 22-09-2021 YL-GR 5.00        (ವೈಸ ಛೇಮಾನ ರವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

ಶಿರ ೀ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೀಸ್ತಾ ಮ(ಮಾಂದು):-  

’Online್ Investigation್ Tracking್ System್ for್ the್ Sexual್ offences’್ ಎೆಂದು ಮತು ೆಂದು 

ವಿಚಾರವನೆು  Recommend ಮಾಡಲಾಗುತು ದ್.  ಇದ್ರಲೆ  ದಾಖ್ಲಾದ್ ಪರ ಕರಣವನೆು  02 

ತಿೆಂಗಳಳಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ, ಎಫ.ಐ.ಆರ್., ದಾಖ್ಲಸಿ, ವರದ್ಧ ಸಲೆಸಬೇಕು.  ಅೆಂತಹ ಒೆಂದು 

ವಾ ವಸಿೆಯನೆು  ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ  ಮಾಡಬೇಕು.  ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ಈ ವರದ್ಧಯನೆು  ಗೃಹ 

ಸಚಿವಾಲಯ ನಿೀಡಿರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಬಹುಶಃ ಈಗಾಗಲೇ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ್ 

recommendation ಏನಿದ್, ಅದು ರಾಜಾ  ಸಕಮರದ್ ಗಮನಕೂಕ  ಬಂದ್ಧರಬಹುದು.್ ್ ‘Zero 
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F.I.R.,’್ ಎೆಂದು ಅವರು ಹೇಳುತಾು ರೆ, ಅದ್ಕೆಕ  ಜಾಮಿೀನು ಇಲೆ .  They say, no complaint 

should be pending.  

           ಇನೆು ,್ ‘media್ attention’್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ತ್ತೆಂಬಾ ಗಾೆಂಭಿೀಯಮತ್ಯಿೆಂದ್ 

ನೀಡಿದಾಗ, ಶ್ರ ೀ ಆನಂದ್ ಶಮಮರವರ ಅಧಾ ಕ್ಷತ್ಯಲೆ  ಮಾಡಿರುವಂಥ ವರದ್ಧಯಾಗಿದಿು , 

ತ್ತೆಂಬಾ Senior Parliamentarians, ಎೆಂ.ಪಿ., ಗಳೆಲೆಾ  ಸೇರಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ವರದ್ಧಯಾಗಿದ್.  

ನಾನು ಈ ವರದ್ಧಯನೆು  ನೀಡಿದ್ ಮೇಲ್ಲ ತ್ತೆಂಬಾ ಚ್ರ್ಚಮಗೆ ಅವಕಶ ಕಲಪ ಸಬಹುದ್ೆಂದು 

ಅೆಂದುಕೆಂಡಿದಿ್ .  ಆದ್ರೆ, ಸಮಯದ್ ಅಭಾವದ್ಧೆಂದ್ ಚ್ರ್ಚಮ ಮಾಡಲ್ಲ ಸ್ವಧಾ ವಾಗಲಲೆ .   

ಇೆಂತಹ ಪರ ಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್, ತಪಾಸಣೆ ನಡೆದಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ 

ಪರ ಕರಣವು ಬ್ಳಕ್ಕಗೆ ಬರುತು ದ್, ಅೆಂತಹವುಗಳನೆು  highlight ಮಾಡಬೇಡಿ ಎೆಂದು 

ಮಿಡಿಯಾದ್ವರಿಗೆ ನಿಬಮೆಂಧ ವಿಧಿಸಬೇಕು.  ಒೆಂದು ವೇಳೆ conviction ಆದ್ ಪಕ್ಷದ್ಲೆ  ಎಷಟ ರ 

ಮಟಿಟ ಗೆ ಪರ ಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರಿೀತಿ ತಡೆಗಟಟ ಬೇಕು ಎನೆು ವ ರಿೀತಿಯಲೆ  ಪರ ಚಾರ 

ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಒೆಂದು ನಿೀತಿ-ನಿಯಮ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂಬುದ್ಕೆಕ  ಸಹ recommendation 

ಮಾಡಿದಿಾರೆ.   Fast track court ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್, POCSO ಕಯಿ್ದ  (Protection of 

Children from Sexual Offences Act) ಇದ್. ಅದ್ರಲೆ  ಭಾರತ ಸಕಮರವು ಹಲವಾರು 

ಕೇೆಂದ್ರ  ಪುರಸಕ ೃತ ಯೀಜನೆಗಳಡಿ Fast Track Court ಗಳನೆು  ನಿಮಾಮಣ ಮಾಡುವುದು 

ತ್ತೆಂಬಾ ಉತು ಮ.   ಅದೇ ರಿೀತಿ ನಿರ್ಮಯ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಅನುದಾನ ಬಂದ್ಧದ್.  

ಆದ್ರೆ, ರಾಜಾ  ಸಕಮರವು ಹಲವಾರು Fast Track Court ಗಳನೆು  ನಿಮಾಮಣ ಮಾಡಿದಿ್ರೂ, 

ಆ ಕೀರ್್ಮಗಳನೆು  ಕಯಾಮಚ್ರಣೆಗೆ ತಂದ್ಧಲೆ .  ಅದ್ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತಹ 

ನಾಾ ಯಾಧಿೀಶರನೆಾ ಗಲ, ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಯನೆಾ ಗಲ, Prosecutors ಆಗಲ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಲೆ .  

ಒಟ್ಟಟ ರೆಯಾಗಿ ದೇಶದ್ಲೆ  542 Fast Track Court ಗಳಿದಿ್ರೂ ಸಹ activate ಆಗಿರುವ 

ಕೀರ್್ಮಗಳು 325 ಮಾತರ .  ಬಹುಶಃ ನಮಾ  ರಾಜಾ ದ್ಲೆ  ಎಷ್ಟಟ  Fast Track Court ಗಳಿವ 

ಎೆಂಬುದು ಗತಿು ಲೆ .  ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  verify ಮಾಡಲ್ಲ ಸ್ವಧಾ ವಾಗಲಲೆ .  ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ  ಸಕಮರ 

ಈ ನಿಟಿಟ ನಲೆ  ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು.  ಕೇವಲ ಅತಾಾ ಚಾರ ತಡೆಗಟ್ಟಟ ತ್ು ೀವ ಎನೆು ವುದ್ಕ್ಕಕ ೆಂತ 

ಹೆಚಾಚ ಗಿ ಯಾವ ರಿೀತಿಯಾದಂಥ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಮಗಳಿವ, ಕನೂನು ವಾ ವಸಿೆ  ಇದ್, 

prosecution system ಇದ್ ಎೆಂಬ ನಿಟಿಟ ನಲೆ  ಕಯೀಮನುಾ ಖ್ವಾಗಬೇಕು.  ಅದ್ಲೆದೇ, ಇಡಿೀ 

ಭಾರತ ದೇಶಕೆಕ  ಅನಾ ಯಿಸುವಂತ್ ‘123’್ ಎನೆು ವಂಥ helpline centre ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು 

ಸಮಿತಿಯಲೆ  ಶ್ಫಾರಸಿು  ನಿೀಡುತಾು ರೆ.  ಇಡಿೀ ಭಾರತ ದೇಶಕೆಕ  ಅನಾ ಯಿಸುವಂಥ helpline 

centre ಮಾಡಬೇಕು.  ಯಾರಾದ್ರೂ ಟ್ಟರ ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ helpline ಮೊರೆ ಹೀದ್ರೆ, 
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ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಎನ.ಜಿ.ಓ., ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮೂಲದ್ ಮೂಲಕ 

follow-up ಮಾಡಿ, ಏತಕಕ ಗಿ ಆ ಕರೆ ಬಂದ್ಧದ್, ಏತಕಕ ಗಿ ಆ ಕರೆ ನಿರ್ಷಕ ರೀಯವಾಗಿದ್, 

ಬಂದಂತಹ ಕರೆಯಿೆಂದ್ ಏನು ಕರ ಮ ತ್ಗೆದುಕಳಳ ಲಾಗಿದ್ ಎೆಂಬುದ್ನೆು  ವಾ ವಸಿಿ ತ 

ರಿೀತಿಯಲೆ  ನೀಡಲ್ಲ ಸಮಿತಿಯಲೆ  ಶ್ಫಾರಸಿು  ಮಾಡಲಾಗಿದಿು , ಆ ಶ್ಫಾರಸಿ ನೆು  ನಮಾ  

ಸಕಮರವು ಒಪಿಪ ಕಳಳ ಬಹುದ್ೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ು ೀನೆ.   

ನಿರ್ಮಯಾ ನಿಧಿ, ನಿರ್ಮಯಾ ಪರ ಕರಣದ್ಲೆ  ಆಗಿರುವಂಥ ಅನಾಾ ಯ, ಆ ನಿಟಿಟ ನಲೆ  

ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆೆಂಬುದ್ರ ಬಗೆೆ  ಪದೇ ಪದೇ ಮಾತನಾಡುತಿು ರುತ್ು ೀವ.  ಸಕಮರ 

ನಿರ್ಮಯಾ ಪರ ಕರಣವಾದ್ ನಂತರ ಕಳೆದ್ 10 ವಷಮಗಳಲೆ  Ministry of Economic Affairs  

ನೆಂದ್ಧಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಇದುವರೆವಿಗೂ ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಕಮರವು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮಂತಾರ ಲಯದ್ಡಿ ಸುಮಾರು 10 ಸ್ವವಿರ ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಟ  

ಅನುದಾನವನೆು  ನಿೀಡಿದ್.  ಆ ಅನುದಾನವನೆು  ಆಯಕಟಿಟ ನ ನಗರಗಳಲೆ , ಮುಖ್ಾ -ಮುಖ್ಾ  

ನಗರಗಳಲೆ  ಸಿ.ಸಿ. ಕಾ ಮರಾವನೆು  ಅಳವಡಿಸಿ, One Stop Centres and Safe City Project  

ಮಾಡುವ ಸಲ್ಲವಾಗಿ ನಿೀಡಲಾಗಿದ್.   ಆದ್ರೆ, ನಮಾ  ರಾಜಾ ವು ಒಳಗೆಂಡಂತ್ ಬೇರೆ 

ರಾಜಾ ಗಳು ಸಹ ಈ ಅನುದಾನ ಬಳಕೆಯಲೆ  ಹಿೆಂದ್ ಉಳಿದ್ಧವ.  ಈ ಅನುದಾನವು ಕೇೆಂದ್ರ  

ಸಕಮರದ್ಧೆಂದ್ ಬಂದ್ಧರುವಂಥದಿಾ ಗಿದ್.  ಕೆಲವೆಂದು ಅನುಷ್ಠಾ ನ ಮಾಡಲ್ಲ 

ಅಡಚ್ಣೆಯಾಗುತು ದ್, ನಾವು ಭಾವಿಸಿದ್ ರಿೀತಿ ನಡೆಯುವುದ್ಧಲೆ .  ಆದ್ರೂ, ಕೇೆಂದ್ರ  

ಸಕಮರದ್ ಅನುದಾನವನೆು  ಸದುಪಯೀಗ ಮಾಡಿಕಳುಳ ವ ನಿಟಿಟ ನಲೆ  ಸಕಮರ 

ಗಮನಹರಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಹೇಳಲ್ಲ ಬಯಸುತ್ು ೀನೆ.  ಇದು ಕೇವಲ ಒೆಂದೇ ಇಲಾಖೆಯಲೆ  

ಕಯಮವಾಗುವಂಥದಿ್ ಲೆ .  ಈ ಕೆಲಸವು ಸುಸೂತರ ವಾಗಿ ಎಲೆಾ  ರಿೀತಿಯಲೆ  

ಸುವಾ ವಸಿೆಯಲೆ  ನಡೆಯಬೇಕೆೆಂದ್ರೆ ಒೆಂದು ಪದಿ್ ತಿ ಇರಬೇಕು.  ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರಾದ್ 

ಶ್ರ ೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಶೆಟಿಟ ಯವರು ಹೇಳಿದ್ ಹಾಗೆ,  Inter-departmental Coordination 

Committee ಬೇಕು.   ಈ ವಿಷಯವು ಮುಖ್ಾ ವಾಗಿ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ರೂ ಸಹ 

ಇದ್ರ sensitivivity ಅಥಮವಾಗುವುದು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಇಲಾಖೆಗೆ 

ಮಾತರ .  ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನೀಡಲ್ ಏಜೆನಿಿ  ಆಗಬೇಕು.  ಅದೇ ರಿೀತಿ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ, ಶ್ಕ್ಷಣ 

ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು  ಆರೀಗಾ  ಇಲಾಖೆಯಲೆ  ಸುವಾ ವಸಿೆ  ಆಗಬೇಕು.  ಆರೀಗಾ  ಇಲಾಖೆಯಲೆ  

ಸಹ ಯಾವ ರಿೀತಿಯಲೆ  ಸುವಾ ವಸಿೆ  ಇದ್ ಎೆಂಬುದ್ನೆು  ನೀಡಬೇಕಗಿದ್. ಅದ್ರಲೆ  rape 

case, assault case, medicolegal case ಇರಬಹುದು; ಅವುಗಳ ಬಗೆೆ  ಯಾವ ರಿೀತಿಯಲೆ  

ಪರ ಮಾಣ ಪತರ  ನಿೀಡಬೇಕು ಎೆಂಬುದ್ನೆು  ಸಹ ನೀಡಬೇಕಗುತು ದ್.  ಈ ಪರ ಕ್ಕರ ಯ್ದಗಳು 
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ತ್ತತಾಮಗಿ ಆದಾಗ ಮಾತರ  ಇೆಂತಹ ಪರ ಕರಣಗಳಿಗೆ ಮಹತಾ  ಬರುತು ದ್.   ನಾನು ಸದ್ನದ್ 

ಮೂಲಕ ಕೀರಿಕೆ ಮಾಡುವುದೇನೆೆಂದ್ರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರು 

ಮಾತನಾಡಿದಿಾರೆ.  ಮೈಸೂರು ಹಗರಣ, ಶೆಂಗೇರಿ ಹಗರಣ, ಮತಾಾ ವುದೇ ಹಗರಣ 

ಇರಬಹುದು.  ಇೆಂತಹ ಹಗರಣಗಳನೆು  ತಪಿಪ ಸಲ್ಲ ಕಯಮಪರ ವೃತು ರಾಗಬೇಕು.  ಅದ್ನೆು  

ತಪಿಪ ಸುವ ನಿಟಿಟ ನಲೆ  ಒಳೆಳ ಯ ಕರ ಮ ತ್ಗೆದುಕಳಳ ಲ ಎೆಂದು ಹೇಳುತಾು , ಇದ್ರ ಕಡೆ ಸಕಮರ 

ಮುತ್ತವಜಿಮವಹಿಸುತು ದ್, ಎಲೆಾ  ರಿೀತಿಯ ಕರ ಮವನೆು  ತ್ಗೆದುಕಳುಳ ತು ದ್ ಎೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, 

ಇಷ್ಟಟ  ಮಾತನಾಡಲ್ಲ ಅವಕಶ ನಿೀಡಿದಿ್ಕಕ ಗಿ ಧನಾ ವಾದ್ಗಳನೆು  ಸಲೆಸುತ್ು ೀನೆ.    

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ (ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ಮಖಯ  ಸ್ಚೇತ್ಕರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲ್ಲ ಅವಕಶ ಕಲಪ ಸಿದಿ್ ಕೆಕ  ಧನಾ ವಾದ್ಗಳು.  ದ್ಧನಾೆಂಕ: 

24.08.2021 ರಂದು ಸ್ವೆಂಸಕ ೃತಿಕ ನಗರವೆಂದು ಕರೆಯಲಪ ಡುವ ಮೈಸೂರು ನಗರದ್ಲೆ  ಇಡಿೀ 

ರಾಜಾ ವೇ ತಲ್ಲ ತಗೆಿ ಸುವಂತಹ ಘ್ಟನೆ ನಡೆದ್ಧತ್ತು .  ತಾಯಿ ಚಾಮುೆಂಡಿ ಬ್ಟಟ ದ್ ತಪಪ ಲನಲೆ  

ಇಬಬ ರೂ ಎೆಂ.ಬಿ.ಎ., ವಿದಾಾ ರ್ಥಮಗಳು ಸಂಜೆ ಕುಳಿತ್ತ ಮಾತನಾಡುವ ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ  

ಯಾರೀ ಕ್ಕಡಿಗೇಡಿಗಳು ಅವರ ಮೇಲ್ಲ ಹಲೆ್ಲ  ಮತ್ತು  ಗಾಾ ೆಂಗ್ ರೇಪ್ ಮಾಡಿ, ಇಡಿೀ ರಾಜಾ ವೇ 

ಅೆಂದು ತಲ್ಲ ತಗೆಿ ಸುವಂಥ ಘ್ಟನೆ ನಡೆಯಿತ್ತ.  ಆದ್ರೆ, ಸಕಮರವು ಈಗಾಗಲೇ 6 ಜನ 

ಆಪಾದ್ಧತರನೆು  ದ್ಸು ಗಿರಿ ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ ಎನೆುವಂಥ ಮಾತನೆು  ಹೇಳುತಿು ದ್, ಅವರುಗಳು 

ಅಲೆರತಕಕ ೆಂಥ ಎ.ಪಿ.ಎೆಂ.ಸಿ. ಮಾರುಕಟ್ಟಟ ಗೆ ಸುಮಾರು ವಷಮಗಳಿೆಂದ್ ಬೇರೆ-ಬೇರೆ ಊರಿನಿೆಂದ್ 

ತರಕರಿ, ಹಣುಣ -ಹಂಪಲ್ಲ ತಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಪರ ತಿ ದ್ಧವಸ ಬಂದು, ಅದೇ 

ತಪಪ ಲನಲೆ  ಮೊೀಜು-ಮಸಿು  ಮಾಡುತಿು ದಿ್ರು.  ಅವರೇನು ಮೊದ್ಲ ಸಲ ಅಲೆಗೆ 

ಬಂದ್ಧರಲಲೆ .  ಮೊೀಜು ಮಾಡುವುದ್ಕಕ ಗಿ, ಸ್ವರಾಯಿ ಕುಡಿಯಲ್ಲ, ಜೊತ್ಗೆ ಇನೊ  

ಏನೆಲೆಾ  ವಾ ವಹಾರ ಮಾಡುತಿು ದಿ್ರು ಎೆಂಬುದು ಗತಿು ಲೆ .  ಯಾವತ್ತು  ಎ.ಪಿ.ಎೆಂ.ಸಿ. 

ಮಾರುಕಟ್ಟಟ ಗೆ ಬಂದಾಗಲ್ಲಲೆಾ  ಪರ ತಿ ದ್ಧವಸ ಎಲೆರೂ ಆ ತಪಪ ಲನಲೆ  ಸೇರುತಿು ದಿ್ ರು.  

ದುರಾದೃಷಟ ವಶತ್ ಅೆಂದು ಆ ಇಬಬ ರೂ ವಿದಾಾ ರ್ಥಮಗಳು ಚಾಮುೆಂಡಿ ಬ್ಟಟ ದ್ ತಪಪ ಲನಲೆ  

ಏಕೆಂಗಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುವಂಥ ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ  ಈ ದುಷಕ ಮಿಮಗಳು ಅವರ ಮೇಲ್ಲ ಹಲೆ್ಲ  

ಮಾಡಿ, ಆ ಹುಡುಗಿಯ ಮೇಲ್ಲ ಅತಾಾ ಚಾರ ಮಾಡಿರುವುದ್ನೆು  ಕೇಳಿದಿ್ ೀವ. 

ದುರಾದೃಷಟ ವಶತ್ ಈ ಸದ್ನದ್ಲೆ  ನಾವು ಸುಮಾರು ಸಲ ಈ ಅತಾಾ ಚಾರಕೆಕ  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ ಮೇಲ್ಲ ನಡೆಯುತಿು ರುವ ಅನಾಾ ಯದ್ ಬಗೆೆ  

ಮಾತನಾಡಿದಿ್ ೀವ.  ಅದ್ಕೆಕ  ಕನೆಯೇ ಇಲೆದಂತಾಗಿದ್.  ಯಾವುದೇ ಸಕಮರ ಇರಲ, 

ಯಾವತ್ತು  ಇದ್ಕೆಕ ಲೆಾ  ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲ್ಲ ಸ್ವಧಾ ವಾಗುತು ದ್ ಎನೆು ವುದೇ ಪರ ಶೆೆಯಾಗಿದ್.  
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ನಾವು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ್ಲೆದಿಾ ಗ ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ್ಲೆದ್ವರು ನಮಾ  ಮೇಲ್ಲ ಆಪಾದ್ನೆ 

ಮಾಡುವುದಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಾವು ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ್ಲೆದಿಾ ಗ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ್ವರ 

ಮೇಲ್ಲ ಆಪಾದ್ನೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿರಬಹುದು.   

(ಮುೆಂದು…)್ 

(901) 22.09.2021/5.10/ ಎಸ್ಕೆ/ಜಿಆರ್್                                                                   

(ವೈಸ  ಛೇಮಾನ ನವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ. ರ್ನರಾಯಣ ಸ್ತಾ ಮ (ಮಾಂದು):- 

ಇಷ್ಟಟ  ಆಪಾದ್ನೆಯನೆು  ಮಾಡುತಾು  ಹೀದ್ರೆ, ಇದ್ಕೆಕ  ಅೆಂತಿಮ ಹಾಡುವುದು ಯಾವಾಗ? 

ಈ ರಿೀತಿ ಘ್ಟನೆಗಳಾಗದೇ ತಡೆಯುವುದ್ಕೆಕ  ಏನು ಕರ ಮವನೆು  ಕೈಗೆಂಡಿದಿ್ಧ ೀರಿ? ಈ 

ಘ್ಟನೆಯಾದಾಗ ಮಾತರ  ಅವರ ಕುಟ್ಟೆಂಬಕೆಕ  ಮತ್ತು  ಸಂತರ ಸೆು ಗೆ ಸ್ವೆಂತಾಾ ನ ಹೇಳುವುದ್ಷ್ಟಟ . 

ಘ್ಟನೆಯಾದ್ ಸಾ ಲಪ  ದ್ಧನಗಳ ನಂತರ ನಾವು ಮರೆತ್ತ ಹೀಗಿ, ಸುಮಾ ನೆ ಇದಿುಬಿಡುತ್ು ೀವ. 

ನಮಗೆ ಎಲೆೀ ಒೆಂದು ಕಡೆ ಬೇಜಾರವೇನೆೆಂದ್ರೆ, ಈ ಘ್ಟನೆಯಾದಂತಹ ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ , 

ಅಲೆರುವಂತಹ ಹಯಿಳ  ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಬಿೀರ್್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾರು ಇರುತಾು ರೀ, 

ಅವರಿಗೂ ಕಣಿಸಿಲೆ . ಅದು ನಿಜಮಲವಾದಂತಹ ಪರ ದೇಶ. ಸ್ವವಿರಾರು ಜನ ರ್ಕು ದ್ಧಗಳು 

ಯಾತ್ರ ಗೆ ಹೀಗಿ ಬರುವಂತಹ ಸಿ ಳ. ಕತು ಲ್ಲಯಾದ್ ಮೇಲ್ಲ, ಅಲೆ  ಬಿೀರ್್ಗೆ ಹೀಗುವಂತಹ 

ಪೊಲೀಸರಿಗೆ, ಆ ರಸೆು ಯಲೆ  ಓಡಾಡುತಿು ದಿ್ ವರ  ಕಣಿಣ ಗೂ ಕಣಲಲೆವೇ? ಅವರನೆು  

ನೀಡುವುದ್ಕೆಕ  ಹೀಗಲಲೆವೇ? ಅಲೆ  ದ್ಧನ ಬಂದು ಜನ ಸೇರುತಾು ರೆ.  ಇದ್ಕೆಕ  ಪೊಲೀಸರು 

ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲಲೆವೇ?  ಪೊಲೀಸರ ನಿಶಚ ಯದಂತ್ ಈ ಘ್ಟನೆಯಾಯಿತಾ? ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  

ಯೀಚ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಗುತು ದ್. ಈ ಘ್ಟನೆಯಾದಾಗ, ಅವರು ಚಿಕ್ಕತಿ್  ಪಡೆಯಲ್ಲ ಆಸಪ ತ್ರ ಗೆ 

ಹೀಗಿ ಚಿಕ್ಕತಿ್ಯನೆು  ಪಡೆದುಕಳುಳ ತಾು ರೆ. ಅೆಂದ್ಧನ ಡಾಕಟ ರ್್ ಇವರಿಬಬ ರ ಮೇಲ್ಲ 

ಹಲೆ್ಲಯಾಗಿದ್ ಎೆಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕಡುತಾು ರೆ. ಆ ಸಂತರ ಸೆು  ನನೆ  ಮೇಲ್ಲ ಅತಾಾ ಚಾರವಾಗಿದ್ 

ಎೆಂದು, ಆಕೆಯೂ ಹೇಳಿಕೆಂಡಾಗ ಕೂಡ ಡಾಕಟ ರ್್ ಆದ್ವರು ಯಾವ ರಿೀತಿ ಹೇಳಿಕೆ 

ಕಡಬೇಕಗಿತು ೀ, ಆ ಹೇಳಿಕೆಯನೆು  ಕಡದೇ, ಇವರಿಬಬ ರ ಮೇಲ್ಲ ಹಲೆ್ಲಯಾಗಿದ್ ಎೆಂದು 

ಹೇಳಿಕೆ ಕಡುತಾು ರೆ. ಡಾಕಟ ರ್್ ಅವರಿಗೆ ಪರ ಥಮ ಚಿಕ್ಕತಿ್ಯನೆು  ಕಟಟ ರು. ಅವರು 

ಆಸಪ ತ್ರ ಯಿೆಂದ್ ಹರಗಡೆ ಹೀಗುವುದ್ಕೆಕ  ಏತಕೆಕ  ಅವಕಶವನೆು  ಮಾಡಿಕಟಿಟ ರಿ? ಆ 

ಸಂತರ ಸೆು  ರ್ಯ ಭಿೀತಳಾಗಿ, ಆಸಪ ತ್ರ ಯಿೆಂದ್ ಮನೆಗೆ ಹೀಗಲಲೆ . ಆಕೆ ನನಗೆ ಏನಾಗಿ 

ಬಿಡುತು ದ್ೆಂದು ಹೇಳಿ, ತನೆ  ಸಾ ೆಂತ ಊರಿಗೆ ಓಡಿ ಹೀಗಿಬಿಡುತಾು ಳೆ. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಇೆಂತಹ 
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ಘ್ಟನೆ ಗತಾು ದ್  ಮೇಲ್ಲ WhatsApp, social media ನಲೆ  ಗತಾು ಗಿದಿ್ ಲೆದೇ, ಇಡಿೀ ರಾಜಾ ಕೆಕ  

ಈ ಘ್ಟನೆ ಗತಾು ಗುತು ದ್. ಪೊಲೀಸರು suo moto ಕೇಸ್ನೆು  ತ್ಗೆದುಕೆಂಡು register 

ಮಾಡಬೇಕಗಿತ್ತು .  ಅದ್ನೆು  ಮಾಡಲಲೆ . ಒೆಂದು ಎಫ್.ಐ.ಆರ್್., ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಸುಮಾರು 

ಹದ್ಧನೈದು ಗಂಟ್ಟಗಳು ಬೇಕಗಿತ್ತು . ಇದು ಏತಕೆಕ  ಇಷ್ಟಟ  ತಡವಾಯಿತ್ತ? ಯಾರಾದ್ರೂ 

ಇವರಿಗೆ ಒತು ಡ ಹಾಕ್ಕದ್ರಾ. ಕಣದ್ ಕೈಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿು ತಾು ?  ಪೊಲೀಸರು  ಬೇರೆ 

ಯಾರಾದ್ರೂ  petty case ಗಳನೆು  ಪೊಲೀಸ್ ಸೆಟ ೀಷನ್ಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಕರೆದುಕೆಂಡು ಹೀಗಿ, 

ಅವರನೆು  ಹಡೆದು ಬಡಿದು ಪರ ಕರಣವನೆು  ನೀೆಂದ್ಣಿ ಮಾಡಿಬಿಡುತಾು ರೆ. ಇೆಂತಹ 

ಅನೈತಿಕವಾದ್ ಘ್ಟನೆಯಾದಾಗಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಫ್.ಐ.ಆರ್್., ಹಾಕುವುದ್ಕೆಕ  ಇಷ್ಟ ೆಂದು 

ಮಿೀನಾಮೇಷ ಎಣಿಸಬೇಕಗಿತಾು ?  ಅೆಂದ್ಧನ ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ  ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ 

ಬಮಾಾಯಿಯವರು ಹಸದಾಗಿ ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳಾಗಿದಿ್ರು. ಅವರು ಕೂಡ ಗೃಹ 

ಸಚಿವರಾಗಿದಿ್ವರು. ಅವರು ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳಾಗಿ ಕೇವಲ ಎರಡೂಾ ರು ದ್ಧನಗಳಲೆ  ಈ 

ಘ್ಟನೆಯ ನಡೆದು ಹೀಗಿತ್ತು . ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕರಣದ್ ಸಲ್ಲವಾಗಿ ದ್ಹಲಗೆ 

ಹೀಗಿದಿ್ರು.  ಸಂತರ ಸೆು ಯ ಹೇಳಿಕೆಯನೆು  ಪಡೆದು, ಆ ರಿೀತಿಯಾಗಿ ಕರ ಮವನೆು  

ಕೈಗಳುಳ ತ್ು ೀವೆಂದು,  ಅವರು ದ್ಹಲಯಲೆದಿುಕೆಂಡು ಹೇಳಿಕೆಯನೆು  ನಿೀಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ 

ಆ ಸಂತರ ಸೆು  ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆಯನೆೆ ೀ ಕಡಲಲೆ . ಈ  ಘ್ಟನೆಯಿೆಂದ್ ಆ ಸಂತರ ಸೆು  

ರ್ಯಭಿೀತಳಾಗಿ, ತನೆ  ಸಾ ೆಂತ ಊರಿಗೆ ಹರಟ್ಟ ಹೀದ್ಳು. ಪೊಲೀಸ್ ಸೆಟ ೀಷನ್ಗೆ 

ಹೀಗಲಲೆ . ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಆಕೆಯನೆು  ನೀಡಲಲೆ . ಹೇಳಿಕೆಯನೆು  

ಪಡೆದುಕೆಂಡಿರಲಲೆ . ಸಂತರ ಸೆು  ಏನೆಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನೆು  ಕಡುತಾು ಳೀ, ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಲ 

ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ು ೀವೆಂದು ಹೇಳಿ, ಮಾನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಯವರು ಹೇಳಿಕೆಯನೆು  ಕಟಟ ರು. 

ಅವರಿಗೆ intelligence ಯಾವ ರಿೀತಿ convey ಮಾಡಿತು ೀ, ನಮಗೆ ಗತಿು ಲೆ . 

ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳು ಹರ ರಾಜಾ ದ್ಲೆ  ಇದುದಿ್ ರಿೆಂದ್ ಹೇಳಿಕೆಯನೆು  ಕಟಿಟ ದಿಾರೆ. ನಾನು 

ಅದು ತಪುಪ  ಎೆಂದು ಹೇಳುವುದ್ಕೆಕ  ಹೀಗುವುದ್ಧಲೆ . ನಮಾ  ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕರಿಗಳು 

ಮಾಡಿದಂತಹ ತಪಿಪ ನಿೆಂದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಬಂತ್ತ.  ನಮಾ  ರಾಜಾ ದ್ ಗೃಹ ಸಚಿವರು 

ನೂತನವಾಗಿ ಮಂತಿರ  ಮಂಡಲಕೆಕ  ಬಂದ್ಧದಿಾರೆ.  ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಹಲವಾರು ಪರ ಶೆೆಯನೆು  

ಕೇಳಿದಾಗ,  ನಮಗೆ ಉತು ರವನೆು  ಕಟಟ ರು. ಕೆಲವೆಂದು ಪರ ಶೆೆಯನೆು  ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರು  

ಸರಿಯಾದ್ ಉತು ರವನೆು  ಕಟಿಟ ಲೆ . ಮೊನೆೆ  ತಾನೇ ಒೆಂದು ವಿಧೇಯಕವನೆು  ತಂದಂತಹ 

ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ  ಉತು ಮವಾದಂತಹ ವಿಷಯವನೆು  ಸದ್ನದ್ಲೆ  ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ 

ದುರಾದೃಷಟ ವಷ್ಠತ್ ಆಕೆ ಏತಕೆಕ  ಅಷ್ಟಟ  ಹತಿು ನಲೆ  ಹೀಗಬೇಕಗಿತ್ತು ? ಸಂಜೆ ಆದ್ಮೇಲ್ಲ 
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ಅಲೆ  ಏನು ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ,  ಒಬಬ  ಹೆಣುಣ  ಮಗಳಾಗಿ, ಅಲೆ  ಏತಕೆಕ  ಹೀದ್ರು ಎೆಂದು ಮಾನಾ  

ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿಕೆಯನೆು  ಕಟಟ ರು, ಯಾರು ನಿನಗೆ ಅತಾಾ ಚಾರ ಮಾಡಿದಿಾರೀ, 

ಅವರ ಮೇಲ್ಲ ಕರ ಮ ಕೈಗಳುಳ ತ್ು ೀನೆೆಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನೆು  ಕಡಬೇಕ, ಇಲೆ , 

ಸಂತರ ಸೆು ಯಾಗಿರುವಂತಹ ಹುಡುಗಿ ನಿೀನು ಅಲೆಗೆ ಏಕೆ ಹೀಗಿದಿ್  ಎೆಂದು ಕೇಳಬೇಕ. 

ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಆರು ಗಂಟ್ಟಯಾದ್ ತಕ್ಷಣ ಹೆಣುಣ ಮಕಕ ಳೆಲೆರೂ ಮನೆಯಲೆ  ಬಾಗಿಲ್ಲ 

ಹಾಕ್ಕಕೆಂಡು ಕುಳಿತ್ತಕಳಳ ಬೇಕು. ಇನೆು  ಮೇಲ್ಲ ಯಾರೂ ಬಿೀದ್ಧಗೆ ಬರಬಾರದೇ?  ಇದು 

ಏನು ಹೇಳಿಕೆ ಸ್ವಾ ಮಿ?  

      ಶಿರ ೀ ಆಯನೂರು ಮಂಜುರ್ನಥ  (ಪದವಿೀಧರರ ಕೆಷ ೀತ್ರ ):- ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರೇ ಒೆಂದು 

ನಿಮಿಷ. ತಾವು ಮಾತನಾಡುತಿು ರುವ ಬಗೆೆ  ನಮಾ  ವಿರೀಧವಿಲೆ . ಅಲೆಗೆ ಏಕೆ ಹೀಗಿದಿ್  

ಎನೆು ವುದ್ರ ಬಗೆೆ  ಮಾನಾ  ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿರುವ ಬಗೆೆ , ನಿೀವೇನಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದಿ್ಧ ೀರಾ. 

ಅವರು ಹೇಳಿರುವುದ್ಕೆಕ  ದಾಖ್ಲ್ಲ ಎಲೆದ್?  ಆ ರಿೀತಿ ಸುಮಾ ನೇ  ಸುಮಾ ನೇ ತಾವು 

ವಿಷಯವನೆು  … 

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ. ರ್ನರಾಯಣ ಸ್ತಾ ಮ (ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ಮಖಯ  ಸ್ಚೇತ್ಕರು):- ಮಾನಾ  

ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ರವರೇ ಒೆಂದು ನಿಮಿಷ. ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ನಾನು ಹೇಳುತ್ು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೀ ಆಯನೂರು ಮಂಜುರ್ನಥ :- ಆದ್ರೆ ರಾಜಕ್ಕೀಯ ಗಣನೆ ಗಳಿಸಿ, ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು 

ಹೇಳದೇ ಇರುವ ಪದ್ವನೆು   ತಾವು ಹೇಳಬಾರದು. ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದಿಾರೀ, ಅದ್ನೆು  

ಮಾತರ  ಹೇಳಿ. 

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ. ರ್ನರಾಯಣ ಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರೇ ನನಗೆ ಒೆಂದು ದ್ಧವಸ 

ಸಮಯಾವಕಶವನೆು  ಕಟಟ ರೆ, ಘ್ಟನೆ ನಡೆದ್ ಮಾರನೇ ದ್ಧವಸ ದ್ಧನ ಪತಿರ ಕೆಯಲೆ  ಗೃಹ 

ಸಚಿವರು ಹೇಳಿಕೆ ಕಟಿಟ ರುವುದ್ರ ಬಗೆೆ  ವರದ್ಧಯಾಗಿರುವುದ್ನೆು  ನಾನು ಬ್ಳಿಗೆೆ  ತಂದು 

ತೀರಿಸುತ್ು ೀನೆ. ಮಾಧಾ ಮಗಳಲೆ  ಬಂದ್ಧರುವಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಯ ಬಗೆೆ  ವಿಡಿಯೀವನೆು  

ತಂದು ನಾನು ತಮಗೆ ತೀರಿಸುತ್ು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೀ ಆಯನೂರು ಮಂಜುರ್ನಥ :- ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರೇ, ಅದ್ನೆು  ತೀರಿಸುವವರೆಗೂ, 

ಆ ಪದ್ಗಳನೆು  ಪರ ಯೀಗ ಮಾಡಬೇಡಿ. 
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ಶಿರ ೀ ಎಾಂ. ರ್ನರಾಯಣ ಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಅಯನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ರವರೇ, 

ತಾವಬಬ   ಜವಾಬಿಾರಿಯುತ ಸಂಸದ್ರು  ಮತ್ತು  ಶಸಕರಾಗಿದಿು , ಈ ಮಾತ್ತ ತಮಾ  

ಬಾಯಿಯಿೆಂದ್ ಬರಬಾರದು. 

ಶಿರ ೀ ಆಯನೂರು ಮಂಜುರ್ನಥ :- ನೀಡಿ, ನಾವು ಅದೇ  ತರಹ… 

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ. ರ್ನರಾಯಣ ಸ್ತಾ ಮ:-  ಇವತ್ತು  ಅತಾಾ ಚಾರಕಕ ಳಕಕ ದ್ ಸಂತರ ಸೆು ಯಿದಿಾಳೆ. 

ನಾವು ಅವಳ ಪರ ಮಾತನಾಡುತಿು ರಬೇಕದ್ರೆ,  

ಶಿರ ೀ ಆಯನೂರು ಮಂಜುರ್ನಥ :- ಮಾನಾ  ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ನೀಡಿ 

ಆಗಲೆ . 

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ. ರ್ನರಾಯಣ ಸ್ತಾ ಮ:-  ತಾವು ಈ ರಿೀತಿ ಸಮಥಮನೆ  ಮಾಡಿಕಳುಳ ವುದ್ಕೆಕ  

ಹೀದ್ರೆ,  

ಶಿರ ೀ ಆಯನೂರು ಮಂಜುರ್ನಥ :- ಅತಾಾ ಚಾರದ್ ಬಗೆೆ  ಯಾರು ಸಮಥಮನೆ 

ಮಾಡಿಕಳುಳ ವುದ್ಧಲೆ . 

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ. ರ್ನರಾಯಣ ಸ್ತಾ ಮ:-  ಇದ್ನೆು  ತಮಿಾ ೆಂದ್ expect ಮಾಡಲಲೆ .  

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಆಯನೂರು ಮಂಜುರ್ನಥ :- ನಾನು ಏನು ಹೇಳುತಿು ದಿ್ ೀನೆ ಎೆಂದ್ರೆ, ಮಾನಾ  ಗೃಹ 

ಸಚಿವರು ಆ ರಿೀತಿ ಹೇಳಿದಿಾರೆೆಂದು ತಾವು ಹೇಳುತಿು ದಿ್ಧ ೀರಲೆ . 

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ. ರ್ನರಾಯಣ ಸ್ತಾ ಮ:- ತಾವು ಹೇಳುತಿು ರುವ ಬಗೆೆ  ನನಗೆ ತಂಬಾ 

ನೀವಾಗುತು ದ್. ತಾವಬಬ  ಸಂಸದ್ರು ಮತ್ತು  ಶಸಕರಾಗಿದಿ್ ೆಂತಹವರು. ಇದು ತಮಾ  

ಬಾಯಿಯಿೆಂದ್ ಈ ಮಾತ್ತ ಬರಬಾರದು.  

ಶಿರ ೀ ಆಯನೂರು ಮಂಜುರ್ನಥ :- ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್? 

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ. ರ್ನರಾಯಣ ಸ್ತಾ ಮ:-  ತಪಪ ಲೆ . 
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ಶಿರ ೀ ಆಯನೂರು ಮಂಜುರ್ನಥ :- ತಮಾ  ಬಾಯಿಯಿೆಂದ್ ಈ ಮಾತ್ತ ಬರಬಾರದು. 

ಅದು ತಪಾಪ ಗಿ ರೆಕಡ್ಮಗೆ ಹೀಗುತು ದ್.  ನಾನು ಏನು ಹೇಳುತಿು ದಿ್ ೀನೆೆಂದ್ರೆ,  

ಅತಾಾ ಚಾರವನೆು  ಯಾರು ಸಮರ್ಥಮಸಿಕಳುಳ ವುದ್ಧಲೆ .  

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ. ರ್ನರಾಯಣ ಸ್ತಾ ಮ:-  ನನಗೆ ನಾಳೆ ಮಧಾಾ ಹೆ  ಹನೆೆ ರಡು ಗಂಟ್ಟಯವರೆಗೆ 

ಸಮಯಾವಕಶ ಕಡಿ. ಮಾನಾ  ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿಕೆ ನಿೀಡಿರುವ ಬಗೆೆ  ನಾನು ತಂದು 

ತಮಗೆ ತೀರಿಸುತ್ು ೀನೆ. 

ಶಿರ ೀ ಆಯನೂರು ಮಂಜುರ್ನಥ :- ಹಿೀಗೆ ಮಾನಾ  ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅೆಂತಾ 

ಹೇಳಿ ತಾವು ಅದ್ನೆು  ರೆಕಡ್ಮಗೆ ಕಳುಹಿಸುತಿು ೀರಾ. ಅದೂ ಸರಿಯಲೆ . ಅವರು ಏನು 

ಹೇಳಿದಿಾರೆ?   

ಶಿರ ೀ ಆರ .ಬ್ರ. ತಿಮಾಮ ಪೂರ (ವಿಧಾನಸ್ಭೆಯಾಂದ ಚುರ್ನಯತ್ರಾದವರು):- ಮಾನಾ  

ಸಚಿವರು ಉತು ರ ಕಡುವಾಗ, ನಾನು ಹೇಳಲಲೆ  ಎೆಂದು ಆಗ ಹೇಳಲ. 

ಶಿರ ೀ ಆಯನೂರು ಮಂಜುರ್ನಥ :- ತಾವು ಹೇಗೆ ಮಧೆಾ  ಪರ ವೇಶ ಮಾಡಿದಿ್ಧ ೀರೀ, 

ಹಾಗೆಯೇ ನನಗೆ ಮಧೆಾ  ಪರ ವೇಶ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ನನಗೆ ಅವಕಶವಿದ್.  

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ. ರ್ನರಾಯಣ ಸ್ತಾ ಮ:-  ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾನು ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ 

ಮಾತನಾಡುತಿು ದಿ್ ೀನೆ. ಇದ್ರ ಗಾೆಂಭಿೀಯಮತ್ ಎರ್ಷಟ ದ್ ಎೆಂಬುದ್ರ ಬಗೆೆ  ತಾವು ಅಥಮ 

ಮಾಡಿಕಳಳ ಬೇಕು. ಒಬಬ  ಹೆಣುಣ  ಮಗಳಿಗೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ನೀವನೆು  ಅಥಮ 

ಮಾಡಿಕೆಂಡು, ನಾನು ಮಾತನಾಡುತಿು ದಿ್ ೀನೆ. ಆದ್ರೆ ಮಾನಾ  ಆಯನೂರು 

ಮಂಜುನಾಥ್ರವರು ಈ ರಿೀತಿ ಮಾತನಾಡುತಾು ರೆೆಂದು ನಾನು ಅೆಂದುಕೆಂಡಿರಲಲೆ . ಈ 

ಸದ್ನಕೆಕ  ನಾನು ತಪುಪ  ಮಾಹಿತಿಯನೆು  ಕಡುವುದ್ಕೆಕ  ಹೀಗುತಿು ಲೆ .  ಮಾನಾ  ಗೃಹ 

ಸಚಿವರೇ, ಇದ್ನೆು  ಹೇಳಿರುವಂತಹದಿು . ಅಲೆ  ಏತಕಕ ಗಿ ಹೀಗಿದಿ್ರು ಎೆಂದು ಕೇಳಿದ್ರು. 

ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೆಣುಣ  ಮಕಕ ಳು ಯಾರು  ಕೂಡ ಅಲೆಗೆ ಹೀಗಬಾರದೇ? ಇವತಿು ನ ದ್ಧನ  

ಹೆಣಣ ಮಕಕ ಳು  ಕಛೇರಿ ಮತ್ತು  ಸಚಿವಾಲಯದ್ಲೆ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ. ಮಾಧಾ ಮದ್ವರು 

ಇದಿಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಯವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ. ಎಲೆಾ  ಹೆಣುಣ -

ಮಕಕ ಳು ಸಂಜೆ ಐದು ಗಂಟ್ಟಯಳಗೆ ಮನೆ ಸೇರಿಕೆಂಡು ಬಿಡಿ. ಇನೆು  ಮೇಲ್ಲ ಯಾರೂ 

ಕೂಡ ಸ್ವವಮಜನಿಕ ಸಿ ಳದ್ಲೆ  ಓಡಾಡಬೇಡಿ ಎೆಂದು ಹೇಳಬೇಕ.   ನಿಮಾ ಗಳ ಪರವಾಗಿ ಈ 

ರಾಜಾ ದ್ ಗೃಹ ಸಚಿವನಾಗಿ, ನಾನಿದಿ್ ೀನೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರಿೀತಿಯಲೆ  ತೆಂದ್ರೆಯಾಗದೇ 
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ಹಾಗೇ  ಕಪಾಡುವಂತಹದಿು  ನನೆ  ಕತಮವಾ  ಎೆಂದು ಮಾನಾ  ಗೃಹ ಸಚಿವರು 

ಹೇಳಿಕೆಯನೆು  ಕಡಬೇಕಗಿತ್ತು . ಅದ್ನೆು  ಬಿಟ್ಟಟ , ನಿೀವು ಸಂಜೆ ಏತಕೆಕ  ಅಲೆಗೆ 

ಹೀಗುತಿು ೀರಾ ಎನೆು ವುದು ಎಷಟ ರ ಮಟಿಟ ಗೆ ಸರಿ ಎೆಂದು ನಾನಾದ್ರೂ ಅಥಮ 

ಮಾಡಿಕಳುಳ ತ್ು ೀನೆ. ಆ ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ  ಜವಾಬಿಾರಿಯುಳಳ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ್ಲೆರುವಂತಹ  

ನಾವುಗಳು  ಮತ್ತು   ಪಕ್ಷದ್ ಅಧಾ ಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರ ೀ ಡಿ.ಕೆ. ಶ್ವಕುಮಾರ್್ರವರು, 

ಸಿ.ಎಲ್.ಪಿ. ನಾಯಕರಾದಂತಹ ಶ್ರ ೀ ಸಿದಿ್ರಾಮಯಾ ನವರು ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ನಾಯಕರು 

ಹೇಳಿಕೆಯನೆು  ಕಟಿಟ ದಿ್ ೀವ. ಇೆಂತಹ ಅಹಿತಕರವಾದಂತಹ ಘ್ಟನೆಯಾಗಿದಿು . ಕನೂನು 

ಸುವಾ ವಸಿೆ  ಹದ್ಗೆಟಿಟ ರುವಂತಹದಿು . ರಾಜಾ ದ್ಲೆ  ಸಕಮರ ಇದ್ಯೀ ಇಲೆವೀ ಎೆಂಬುದ್ರ 

ಬಗೆೆ  ನಾವು ಟಿೀಕೆ-ಟಿಪಪ ಣೆಯನೆು  ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ.  ಮಾನಾ  ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಈ ರಿೀತಿ 

ಹೇಳಿಕೆಯನೆು  ಕಡಬಹುದಾ ಎೆಂದು ನಾವು ಹೇಳಿಕೆಯನೆು  ಕಟಿಟ ದಿ್ ೀವ. ಮಾನಾ  ಗೃಹ 

ಸಚಿವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಎೆಂದ್ರೆ, ಕೆಂಗೆರ ಸ್ ಪಕ್ಷದ್ವರು ನನೆ  ಮೇಲ್ಲ rape 

ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ ಎನೆು ವಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಯನೆು  ಕಟಟ ರು. ಒಬಬ ರು ಯಾರಾದ್ರೂ rape 

ಮಾಡಿದಿಾರೆ ಎೆಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನೆು  ಕಟಟ ರೆ ಎಷ್ಟಟ  offence  ಎೆಂಬುದು ಕನೂನಿನಲೆ  

ಗತಿು ದ್ಯಾ.  ಮಾನಾ  ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಈ ರಿೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ,  ಇದ್ರಿೆಂದ್, ರಾಜಾ ದ್ ಜನತ್ಗೆ 

ಎಲೆೆಂದ್ ರ್ರವಸೆ ಬರುತು ದ್? ಈ ರಿೀತಿಯ ದಡಡ  ದಡಡ  ಘ್ಟನೆಯಾದಂತಹ 

ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ  ಸಕಮರ ಜವಾಬಿಾರಿಯುತವಾಗಿ, ನಾನಿದಿ್ ೀನೆ. ಈ ರಾಜಾ ದ್ಲೆ  ಇನೆು  

ಮುೆಂದ್ ಇೆಂತಹ ಘ್ಟನೆಗಳು ನಡೆಯುವುದ್ಕೆಕ  ಅವಕಶ ಕಡುವುದ್ಧಲೆ . ಇೆಂತಹ 

ಘ್ಟನೆಯನೆು  ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕಠಿಣವಾದ್ ಶ್ಕೆಷ ಯನೆು  ಕಡುತ್ು ೀನೆ ಎೆಂದು 

ಹೇಳಿ, ಖ್ಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತಹ ತಾಕತ್ತು  ಇರಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟಟ , ಈ ರಿೀತಿ ಹೇಳಿಕೆ 

ಕಡುವಂತಹದಿ್ ಲೆ . ಇದ್ರ ಜೊತ್ಗೆ ಮೈಸೂರು ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ನಿಲಯದ್ ಮಾನಾ  ಉಪ 

ಕುಲಪತಿಗಳು ಒೆಂದು ನೀಟಿಸನೆು  ಹರಡಿಸುತಾು ರೆ. ಮಾನಾ  ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಕಟಟ ೆಂತಹ 

ಹೇಳಿಕೆಯನೆು  ನೀಡಿ, ಮಾನಾ  ಕುಲಪತಿಯವರು ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯದ್ campus ನಲೆ  

ಯಾವಬಬ  ಹೆಣುಣ  ಮಕಕ ಳು ಏಳು ಗಂಟ್ಟಗೆ ಹರಗಡೆ ಬರಬಾರದು ಎೆಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನೆು  

ಕಡುತಾು ರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ, ವಿದಾಾ ರ್ಥಮಗಳು ಕೂಡ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯದ್ಲೆ  ಓಡಾಡಬಾರದೇ? 

ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಅವರಿಗಾಾ ರಿಗೂ security ಇಲೆವೇ? ಆಗ ನಾವಲೆರೂ ಇದ್ಕೆಕ  ವಿರೀಧ ಮಾಡಿದ್ 

ಕೂಡಲೇ, ಆ ಹೇಳಿಕೆಯನೆು  ಮಾನಾ  ಕುಲಪತಿಯವರು ಹನೆೆ ರಡು ಗಂಟ್ಟಯಳಗೆ ವಾಪಸಿು  

ತ್ಗೆದುಕಳುಳ ತಾು ರೆ.  ಇದು ಸತಾ .  

  (ಮುೆಂದು) 
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(902) 22.09.2021, 5.20, ಟಿಸಿಹೆಚ-ಎೆಂಡಿ                    (ವೈಸ  ಛೇಮಾನ ವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣ ಸ್ತಾ ಮ (ಮಾಂದು)  

ಇಷ್ಟಟ ಲೆಾ  ಆಯಿತ್ತ. ಈ ಘ್ಟನೆ ನಡೆದು ಒೆಂದು ದ್ಧನವಾದ್ ನಂತರ ಮಾನಾ  ಗೃಹ ಸಚಿವರು 

ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೀಗುತಾು ರೆ.  ಅವರು ಮೊದ್ಲ್ಲ ಯಾವುದ್ಕೆಕ  priority ಕಡಬೇಕ್ಕತ್ತು . ನಮಾ  

ಇಡಿೀ ರಾಜಾ  ತಲ್ಲತಗೆಿ ಸುವಂಥ ಘ್ಟನೆ ನಡೆದ್ಧದ್. ಅವರು ಅಲೆಗೆ ಹೀದ್ ಕೂಡಲೇ 

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕರಿಗಳನೆು  ಕರೆದು, ಅಲೆ  ಏನಾಗಿದ್ ಎನೆ ತಕಕ ೆಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನೆು  

ಪಡೆದುಕಳಳ ಬೇಕು.  ಘ್ಟನೆ ನಡೆದಂಥ ಸಿ ಳಕೆಕ  ಖುದಿಾ ಗಿ ಭೇಟಿ ನಿೀಡುವುದು ಮಾನಾ  

ಸಚಿವರ ಕೆಲಸವಲೆವೇ?  ಅದ್ನೆು  ಮಾಡಿದಿ್ರೆ ನಮಾ  ನಾಡಿನ ಜನ ಅವರನೆು  ಒಪುಪ ತಾು ರೆ, 

ಶಹಭಾಷ್ ಎನೆು ತಾು ರೆ. ಆದ್ರೆ ಮಾನಾ  ಗೃಹ ಸಚಿವರು ನೇರವಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮುೆಂಡಿ 

ಬ್ಟಟ ಕೆಕ  ಹೀಗಿ ತಾಯಿ ಚಾಮುೆಂಡೇಶಾ ರಿಯ ದ್ಶಮನ ಪಡೆಯುತಾು ರೆ. ಅವರು ದ್ಶಮನ 

ಪಡೆಯಲ, ನಾವು ಬೇಡವೆಂದು ಹೇಳುವುದ್ಧಲೆ . ಬೇಕದ್ರೆ ಅವರು ಆಮೇಲ್ಲ ದ್ಶಮನ 

ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿತ್ತು .  ಮೊದ್ಲ್ಲ priority ಯಾವುದ್ಕೆಕ  ಕಡಬೇಕು? ಸಂತರ ಸೆು  6 ಜನರಿೆಂದ್ 

ಗಾಾ ೆಂಗ್ ರೇಪ್ ಆಗಿ ಆಸಪ ತ್ರ ಯಲೆ  first aid ಪಡೆದು, admit ಆಗದೇ ಆಸಪ ತ್ರ ಯಿೆಂದ್ ತನೆ  

native ಗೆ ಓಡಿಹೀಗಿದಿಾಳೆ. ಅವರು ಎಲೆದಿಾರೆೆಂದು ಮಾನಾ  ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಗತಿು ಲೆ . 

ಮಾನಾ  ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಮೊದ್ಲ್ಲ ಸಿ ಳ ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಹೀಗಿಲೆ . 

ದೇವಸಿ್ವನಕೆಕ  ಚಾಮುೆಂಡಿ ತಾಯಿ ದ್ಶಮನಕೆಕ  ಹೀದ್ರು. ಅವರು ಅಲೆೆಂದ್ ವಾಪಸಿು  

ಬಂದು ಇಲಾಖೆಯ ಬೇರೆ meeting attend ಮಾಡಿ ಮಧಾಾ ಹೆ  ಊಟವಾದ್ ನಂತರ ಆ ಸಿ ಳ 

ಪರಿಶ್ೀಲನೆಗೆ ಹೀಗುತಾು ರಲೆಾ , ಅವರಲೆ  ಎಷ್ಟಟ  ಗಂಭಿೀರತ್ ಇದ್ ಎನೆ ತಕಕ ೆಂಥದಿ್ ನೆು  

ನಾವು ಅಥಮ ಮಾಡಬೇಕೀ, ಬೇಡವೀ ಹೇಳಿ ನೀಡೀಣ. ಅವರು ಯಾರೇ ಆಗಿರಲ. 

ನಾನು ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ್ಲೆ  ಇದಿ್ ೀನೆೆಂದು ಮಾನಾ  ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಮೇಲ್ಲ ಅಪಾದ್ನೆ 

ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಮಾಡುತಿು ಲೆ .  ಮಾನವಿೀಯತ್ ಇರತಕಕ ೆಂಥ ಯಾರೇ ಒಬಬ  ವಾ ಕ್ಕು ಯಾದ್ರೂ 

ಕೂಡ ಇೆಂತಹ ಘ್ಟನೆಯಾದಂಥ ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ  ಆ ಸಂತರ ಸೆು ಗೆ ನಾವಿದಿ್ ೀವ, ರ್ಯ 

ಪಡಬೇಡಿ, ಇದು ಆಗಬಾರದ್ಧತ್ತು ; ಆಗಿದ್.  ನಾವು ನಿಮಾ  ನೆರವಿಗೆ ಇರುತ್ು ೀವೆಂದು ಧೈಯಮ 

ತ್ತೆಂಬಬೇಕಗಿತು ಲೆವೇ?  ಅವರು ಮೊದ್ಲ್ಲ ದೇವಸಿ್ವನಕೆಕ  ಭೇಟಿ ನಿೀಡಿ ಇಲಾಖೆಯ 

ಸಭೆಗಳನೆೆ ಲೆಾ  ಮಾಡಿಕೆಂಡು, ಊಟ ಮಾಡಿದ್ ನಂತರ ಅಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನಿೀಡಿರುವುದು 

ಸರಿಯೇ? ಇದು ನಮಗೆ ಒೆಂದು ಕಡೆ ನೀವಾಗುತಿು ದ್.  ಅವರು ಎೆಂಬಿಎ ವಾಾ ಸಂಗ 

ಮಾಡುತಿು ದಿ್ ೆಂಥ ಹುಡುಗ ಮತ್ತು  ಹುಡುಗಿ. ಅವರು ಪಿರ ೀತಿ ಮಾಡುತಿು ದಿ್ರೀ ಏನೀ ನಮಗೆ 

ಗತಿು ಲೆ .  ಅವರು ಅಲೆಗೆ ಹೀಗಿ ಮೊೀಟರ್್ ಬೈಕ್ನೆು  ನಿಲೆಸಿ, ಕುಳಿತ್ತ 
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ಮಾತನಾಡುತಿು ರುವಂಥ ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ  ಆ ಆರು ಜನರು ಅವರ ಮೇಲ್ಲ ಹಲೆ್ಲಯನೆು  ಮಾಡಿ, 

ಆ ಸೆೆ ೀಹಿತನ ಮುೆಂದ್ಯೇ ಅತಾಾ ಚಾರ ನಡೆಯಿತ್ೆಂದ್ರೆ, ಅವನ ಮನಃಸಿಿತಿ ಯಾವ ರಿೀತಿ 

ಇರುತು ದ್ೆಂದು ಮನುಷಾ ರಾದ್ ನಾವುಗಳು ಕೂಡ ಅಥಮ ಮಾಡಿಕಳಳ ಬೇಕಲೆವೇ? ಆ 

ನೀವನೆು  ಹೇಳಿಕಳುಳ ವುದ್ಕೆಕ  ಅವನಿಗೆ ಅವಕಶ ಕಡುವುದ್ಧಲೆ . ಅವರಿೆಂದ್ ಹೇಳಿಕೆ 

ಪಡೆದುಕಳುಳ ವುದ್ಧಲೆ . Newspaper ಗಳಲೆ  ಮತ್ತು  ಮಾಧಾ ಮಗಳಲೆ  ಸುದಿ್ಧ  ಬಂತ್ತ. 

ಕೇರಳದ್ ಇಬಬ ರು Engineering Students ಇದ್ರಲೆ  involve ಆಗಿದಿಾರೆ. 

ತಮಿಳುನಾಡಿನಲೆರತಕಕ ೆಂಥ Engineering Students ಇದ್ರಲೆ  involve ಆಗಿದಿಾರೆ.  

ಸಿ ಳಿೀಯರು ಒಬಬ ರು ಅಥವಾ ಇಬಬ ರು ಇದ್ರಲೆ  involve ಆಗಿದಿಾರೆ ಎೆಂದು ಪೇಪರ್್ನಲೆ್ಲ  

ಕೂಡ ವರದ್ಧಯಾಯಿತ್ತ. Media and social media ದ್ಲೆ್ಲ  ಕೂಡ ಬಂತ್ತ. ಕನೆಗೆ ಬೇರೆ 

ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿೆಂದ್ ಎಪಿಎೆಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟಟ ಗೆ ತರಕರಿ ಮತ್ತು  ಹಣುಣ -ಹಂಪಲ್ಲಗಳನೆು  

ತರತಕಕ ೆಂಥವರು 6 ಜನರು arrest ಆಗಿದಿಾರೆೆಂದು ಹೇಳಿದ್ರು.  ಎಲೆೀ ಒೆಂದು ಕಡೆ ಇದ್ರಲೆ  

ನಿಜವಾದ್ culprit arrest ಆಗಿದಿಾರೆಯೇ ಎನೆು ವ ಅನುಮಾನ ನಮಾ ಲೆ  ಕಡುತಿು ದ್.  

ಸಕಮರ ಯಾರನೆು  arrest ಮಾಡಿದಿಾರೀ ಅವರನೆು  ಆಕೆಯ ಮುೆಂದ್ ಮತ್ತು  ಆಕೆಯ 

ಸೆೆ ೀಹಿತನ ಮುೆಂದ್ ಪ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ; ಆಕೆ ಅವರನೆು  ಗುತಿಮಸಿ ಇವರೇ ನನೆ  ಮೇಲ್ಲ 

ಅತಾಾ ಚಾರ ಮಾಡಿದಿಾರೆೆಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ಅವರು ಅಪರಾಧಿಗಳಾಗುತಾು ರೆ. ಇದುವರೆಗೂ 

ಆ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲೆ . ಇವರೇ  ಅತಾಾ ಚಾರಿಗಳು ಎೆಂದು ನಾವು ನಂಬಬೇಕೆ.  ಸಕಮರ ಏಕೆ ಈ 

ರಿೀತಿ ಮಾಡುತಿು ದ್.  ನಿನೆೆ  ದ್ಧವಸ ಕೆಳ ಮನೆಯಲೆ  ಸನಾಾ ನಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳು ನಾವು 

ಸಂತರ ಸೆು ಯಿೆಂದ್ ಹೇಳಿಕೆಯನೆು  ಪಡೆದುಕೆಂಡಿದಿ್ ೀವೆಂದು ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ಅದ್ಕೆಕ  ಸಂತೀಷ. 

ಹೇಳಿಕೆಯನೆು  ಪಡೆದುಕೆಂಡಿರುವುದ್ರ ಜೊತ್ಗೆ ಯಾರನೆು  arrest ಮಾಡಿದಿಾರೀ 

ಅವರನೆು  ಆಕೆಯ ಮುೆಂದ್ ನಿಲೆಸಿ,್’ಇವರೇನಾ ನಿಮಾ ನೆು  ಅತಾಾ ಚಾರ ಮಾಡಿದಿು ’ ಎೆಂದು 

ಕೇಳಿ ಆಕೆಯು ಅವರನೆು  identify ಮಾಡಬೇಕಲೆವೇ, ಇವರು ಏಕೆ ಇನೊ  ಮಾಡುತಿು ಲೆ ?   

ಶಿರ ೀ ರ್ಜ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮ (ಕಾನೂನು ಮತ್ತು  ಸಂಸ್ದಿೀಯ ವಯ ವಹಾರಗಳ್ 

ಸ್ಚಿವರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾಾ ಯಾಧಿೀಶರ ಮುೆಂದ್ ಹೇಳಿಕೆ ಮಾಡುವುದು, 

ಪೊಲೀಸ್ ಸೆಟ ೀಷನ್ನಲೆ  ಅಲೆ .  Under section 164 of CrPC ನಾಾ ಯಾಧಿೀಶರ ಮುೆಂದ್ 

ಹೇಳಿಕೆ ಕಡುವುದು. ಹಿೀಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಉತು ರ ಕಡುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗುತು ದ್ಯೇ?  

Where is the statement made under section 164?  Magistrate ಮುೆಂದ್ ಹೇಳಬೇಕು.  

Jurisprudence and judicial proceedings ಪರ ಕರ ನಾಾ ಯಾಧಿೀಶರ ಮುೆಂದ್ ಹೇಳಿಕೆ 

ಮಾಡುವುದು. 
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ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ; ಮಾನಾ  ಗೃಹ ಸಚಿವರೇ, 

ನನಗೆ ನಿಮಾ ಷ್ಟಟ  ಕನೂನು ಗತಿು ಲೆದೇ ಇರಬಹುದು.  ಆದ್ರೆ identify ಮಾಡತಕಕ ೆಂಥವರು 

ಯಾರು?  

ಶಿರ ೀ ರ್ಜ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರು ಲಾಯರ್್ 

ಇದಿ್ರು, ಅವರು ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿ, ಕನೂನು ಬದಿ್ವಾಗಿ section 164 ಪರ ಕರ ಹೇಳಿಕೆ 

ಮಾಡಿದಿ್ಧ ೀರಾ ಎೆಂದು ಕೇಳಿದಿ್ ಕೆಕ  ಮಾಹಿತಿ ಕಟಟ ರು. ಕೆಳಮನೆಯಲೆ  ಸನಾಾ ನಾ  

ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಯವರು ಉತು ರ ಕಟಿಟ ದಿಾರೆ.  Under section 164 of CrPC statement is 

made before the Magistrate.   

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, I will accept.  ನಾನು 

ಹೇಳಿದಿು  ಏನಾದ್ರೂ ತಪಿಪ ದಿ್ ರೆ, ಅದ್ನೆು  ನಾನು ತಿದಿ್ಧಕಳುಳ ತ್ು ೀನೆ. ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ನನೆ ದು 

ಏನೂ ಇಲೆ . ಆದ್ರೆ ನನೆ  ಕಳಕಳಿ ಏನೆೆಂದ್ರೆ, ಆ ಸಂತರ ಸೆು  ಬಂದು ಆ 6 ಜನರನೊ  identify 

ಮಾಡಿದಿಾರೆಯೇ?  ಸುಮಾರು 10 ವಷಮಗಳ ಹಿೆಂದ್ ನಿರ್ಮಯ ಎನೆ ತಕಕ ೆಂಥ ಹೆಣುಣ ಮಗಳ 

ಮೇಲ್ಲ ಘೀರವಾದಂಥ ಅತಾಾ ಚಾರ ಆದಾಗ ಇಡಿೀ ದೇಶವೇ ತಲ್ಲ ತಗೆಿ ಸಿತ್ತ. ಅವತ್ತು  

ಅದ್ಕೆಕ  ರಾಜಕ್ಕೀಯ ಬಣಣ ವನೆು  ಕಟಿಟ ದ್ರು.  ರಾಷಟ ರದ್ ರಾಜಧಾನಿಯಲೆ  ಬಸ್ನಲೆ  

ಬಂದಂಥ ಒಬಬ  ಹುಡುಗಿ ಮೇಲ್ಲ ಆಕೆಯ ಸೆೆ ೀಹಿತನ ಮುೆಂದ್ಯೇ ಬಸ್ನಲೆ್ಲ ೀ ರೇಪ್ 

ನಡೆಯಿತ್ತ ಎೆಂದು ಇಡಿೀ ದೇಶವೇ ಕನಾಾ ಕುಮಾರಿಯಿೆಂದ್ ಕಶ್ಾ ೀರದ್ವರೆಗೆ ಹೀರಾಟವನೆು  

ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಂತರ ಸೆು ಗೆ ಈ ರಿೀತಿ ತೆಂದ್ರೆಯಾದಾಗ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. 

ಅವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ರಾಜಕರಣ ಬ್ರೆಸಿದ್ರಲೆಾ , ಆಗ  ’ನಿಮಾ  ಸಕಮರ ಏನು ಮಾಡುತಿು ತ್ತು ’ 

ಎೆಂದು ಹೇಳಿ, ನಮಾ  ಸಕಮರದ್ ಮೇಲ್ಲ ಗೂಬ್ ಕೂರಿಸತಕಕ ೆಂಥ ಕೆಲಸವನೆು  ಈಗ 

ಯಾಯಾಮರು ಅಧಿಕರದ್ಲೆದಿಾರೀ, ಆ ಮಹಾ ನಾಯಕರುಗಳು  ಅವತ್ತು  ಬಿೀದ್ಧಗಿಳಿದು 

ಹೀರಾಟಗಳನೆು  ಮಾಡಿದಿ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು  ಏಕೆ ಮಾಡುತಿು ಲೆ ? ಈ ಸಂತರ ಸೆು  

ಹೆಣುಣ ಮಗಳು ಅಲೆವೇ? ಮಾನಾ  ಸಭಾನಾಯಕರೇ, ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ  ನಾನು ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ 

ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಿೀವು ಮಧೆಾ  ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದ್ಕೆಕ  yield ಆಗುವುದ್ಧಲೆ . ನಿೀವು 

ಎದಿು  ನಿೆಂತ್ತಕೆಂಡರೆ ವಿಷಯದ್ ಗಾೆಂಭಿೀಯಮತ್ ಮರೆತ್ತ ಹೀಗುತು ದ್.  

ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರು, ಎಲೆಾ  ಹೇಳುವುದ್ನೆು  ಹೇಳಿ, ಸದ್ನದ್ಲೆ  ನನಗೆ ವಿಷಯ 

ಮರೆತ್ತ ಹೀಯಿತ್ತ ಎನೆು ವವರು ಅವರಬಬ ರೆ. 
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ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸಭಾನಾಯಕರು ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ  ಕುಳಿತ್ತಕಳಳ ಬೇಕು. ನಾನೇನು yield ಆಗಿಲೆ . 

ವೈಸ  ಛೇಮಾನ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾನಾಯಕರೇ, ಅವರು ಮುಗಿಸುತಾು ರೆ ಬಿಟ್ಟಟ ಬಿಡಿ.  

ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಆಯಿತ್ತ.  

ವೈಸ  ಛೇಮಾನ :- ಮಾನಾ  ಎೆಂ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ಬೇಗ conclude  

ಮಾಡಿ. 

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇನೆು  ಸಾ ಲಪ  

ಮಾತನಾಡುವುದು ಇದ್. ನಾನು ಜಾಸಿು  ಮಾತನಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಹೀಗುವುದ್ಧಲೆ . ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು  

ಏಕೆ ಸಕಮರ ದ್ನಿ ಎತ್ತು ವುದ್ಕೆಕ  ಆಗುತಿು ಲೆ . ಯಾರಾದ್ರು ಒಬಬ ರು ಹೇಳಿಕೆ ಕಟಿಟ ದಿಾರೆಯೇ? 

ಅವತ್ತು  ಯಾಯಾಮರು ದಡಡ -ದಡಡ ದಾಗಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದಂಥವರು ಇವತ್ತು  ಒೆಂದು 

ಹೇಳಿಕೆಯನೊ  ಕೂಡ ಕಟಿಟ ಲೆ . ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಇಡಿೀ ದೇಶದ್ಲೆ  ಕನಾಮಟಕ ರಾಜಾ ದ್ 

ಕನೆ ಡಿಗರು ಎೆಂದ್ರೆ ಅಪಾರವಾದ್ ಗೌರವವಿದ್.   ಹೆಣುಣ ಮಕಕ ಳಿಗೆ. .  . 

ಶಿರ ೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ನಟ್ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ ಒೆಂದು ನಿಮಿಷ. . . 

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಭಾರತಿ 

ಶೆಟಿಟ ಯವರು ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ  ಕುಳಿತ್ತಕಳಳ ಬೇಕು. ನಾನು yield ಆಗಿಲೆ .  

ಶಿರ ೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ನಟ್ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ ಒಬಬ ರೂ ಹೇಳಿಕೆ 

ಕಟಿಟ ಲೆವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಥಮ? 

ಶಿರ ೀ ಯು.ಬ್ರ.ವೆಾಂಕಟೇಶ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅವರು ಹೇಳಿದಿ್ ನೆೆ ಲೆಾ  

ನಾವು ಕೇಳಲಲೆವೇ? ಜನ ಅವರಿೆಂದ್ ತ್ತೆಂಬಾ ನಿರಿೀಕೆಷ ಯನೆಿ ಟ್ಟಟ ಕೆಂಡಿದಿ್ರು. 

(ಗಾಂದಲ) 

ವೈಸ  ಛೇಮಾನ :- ಮಾನಾ  ಎೆಂ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ನಿೀವು yield 

ಆಗಬೇಡಿ, conclude ಮಾಡಿ. ಇನೊ  ಬಹಳ ಸದ್ಸಾ ರು ಮಾತನಾಡುವವರು ಇದಿಾರೆ. 

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈ ರಿೀತಿಯಾದಂಥ 

ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ  ಕನಾಮಟಕ ರಾಜಾ ಕೆಕ  ಅದ್ರಲೆ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಒಬಬ ರು ನೌಕರರು 
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ಇರಬಹುದು, ಹಿರಿಯರು ಇರಬಹುದು, ಅವರು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಾದ್ ನಂತರ ಅಲೆಗೆ 

ಹೀಗಿ retired life ನೆು  ಶೆಂತಿಯುತವಾಗಿ ಕಳೆಯಬಹುದು. ಅದ್ಕಕ ೀಸಕ ರವಾಗಿ 

ಮೈಸೂರು ನಗರ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್. ಆದ್ರೆ, ಇೆಂತಹ ಘ್ಟನೆಗಳಾದ್ ನಂತರ, 

ಮೈಸೂರನೆು  ಜನ question mark ನಲೆ  ನೀಡುತಾು ರೆ.  ಇದ್ಕೆಕ  ನಾವೇ 

ಕರಣಕತಮರಾಗಿದಿ್ ೀವ ಎನಿಸುತಿು ದ್.  ಕೇವಲ ಇಲೆ  ಭಾಷಣಕಕ ಗಿ ಸಿೀಮಿತವಾಗಿರಬಾರದು. 

ಬರಿೀ ಏನೀ ಇೆಂಥ ಒೆಂದು ಕೇಸ್ಗಳಾಗುತು ವೆಂದು ಎಲೆಾ  ಸದ್ಸಾ ರುಗಳು ಮಾತನಾಡಿದ್ 

ತಕ್ಷಣ ಎಲೆವೂ ಮುಗಿದು ಹೀಗುವುದ್ಧಲೆ . ಇವತ್ತು  ಆ ಹೆಣುಣ ಮಗಳಿಗೆ ಅನಾಾ ಯ ಆಯಿತ್ತ. 

ಇದ್ಕೆಕ  ಕರಣರಾದ್ವರನೆು  ನಾವು ಸುಮಾ ನೆ ಬಿಟಟ ರೆ, ನಾಳೆ ದ್ಧವಸ ನಮಾ  ಮನೆ ಬಾಗಿಲಗೆ 

ಬರುತಾು ರೆ.  ಇದ್ಕೆಕ  ಸಕಮರ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕದ್ಧದಿ್ ರೆ ಹೇಗೆ? ನಾನು ಇವತ್ತು  ಕೂಡ ಸಕಮರಕೆಕ  

ಮನವಿ ಮಾಡಿಕಳುಳ ತ್ು ೀನೆ. Charge sheet ಸಲೆಸಬೇಕದ್ರೆ ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಕನೂನು 

ಮತ್ತು  ಶ್ಕೆಷ ಗಳು ಒಳಪಡುವ ರಿೀತಿಯಲೆ  ಸೆಕ್ಷನ್ನೆು  ಹಾಕಬೇಕು. ನಮಾ  ರಾಜಾ ದ್ಲೆ  ಇೆಂತಹ 

ಕೇಸ್ಗಳಲೆ್ಲ  ಕೂಡ  ಅತಾಾ ಚಾರಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ವಾದ್ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  Advocates ಇದಿಾರೆ.  

ಆ Advocates ಕನೆಗೆ ನಮಾ ಲೆ  ಸ್ವಕ್ಕಷ ಗಳು ಸಿಗಲಲೆವೆಂದು ಈ ಕೇಸ್ನೆು  

ಮುಚಿಚ ಹಾಕುವುದ್ಕೆಕ  ಪರ ಯತೆ ವಾಗುತು ದ್. ಇದು ಆಗಬಾರದು. ಅದ್ಕಕ ೀಸಕ ರವಾಗಿ charge 

sheet ಹಾಕಬೇಕದ್ರೆ, ಅಪರಾಧಿ ತಪಿಪ ಸಿಕಳುಳ ವುದ್ಕೆಕ  ಅವಕಶವೇ ಇಲೆದ್ ರಿೀತಿಯಲೆ  

ಕಠಿಣವಾದ್ ಕನೂನನೆು  frame ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ನಾನು ತಮಾ  ಮೂಲಕ ಸಕಮರಕೆಕ  

ಮನವಿ ಮಾಡಿಕಳುಳ ತಿು ದಿ್ ೀನೆ. ಅವರಿಗೆ ಕಡತಕಕ ೆಂಥ ಶ್ಕೆಷ  ಯಾವ ರಿೀತಿ ಇರಬೇಕೆೆಂದ್ರೆ, 

ಮುೆಂದ್ ಯಾವುದೇ ಒಬಬ  ವಾ ಕ್ಕು ಗೆ ಅತಾಾ ಚಾರ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಅವನ mind ಗೆ ಬಂದ್ರೂ 

ಕೂಡ; ಇಲೆ , ನಾನು ಮಾಡಬಾರದು, ಒೆಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಅತಾಾ ಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ 

ಕನೂನಿನಲೆ  ಇೆಂತಹ ಶ್ಕೆಷ  ಆಗುತು ದ್ೆಂದು ಹೆದ್ರಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಅೆಂತಹ ಶ್ಕೆಷ  

ಆಗಬೇಕೆೆಂದು ತಮಾ  ಮೂಲಕ ಸಕಮರಕೆಕ  ಮನವಿಯನೆು  ಮಾಡಿಕೆಂಡು, ವಂದ್ಧಸುತಾು ,  

(ಮಾಂದು...) 
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(903)22.9.2021/5.30/ಎಾಂ.ಎಾಂ-ಎಾಂ.ಡಿ 

(ವೈಸ್ ಚೇಮಮನ್ರವರ ಉಪಸಿಿ ತಿ) 

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ (ಮಾಂದು): 

ನಿಮಾ  ಮುಖಾೆಂತರ ಸಕಮರಕೆಕ  ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ, ಆ ಸಂತರ ಸೆು ಗೆ ನಾಾ ಯ ದರಕಬೇಕು, 

ಅವರ ಜೊತ್ ಇದಿ್ ೆಂತಹ ಸೆೆ ೀಹಿತನಿಗೆ ನಾಾ ಯ ಸಿಗಬೇಕು. ನಿೀವು ತ್ಗೆದುಕಳುಳ ವಂತಹ 

ತಿೀಮಾಮನ ಇಡಿೀ ರಾಜಾ ಕೆಕ  ಮಾದ್ರಿಯಾಗಿರಬೇಕೆೆಂದು ನಿಮಾ  ಮೂಲಕ ನಾನು ಸಕಮರಕೆಕ  

ಹೇಳಿ ನನೆ  ಮಾತನೆು  ಮುಗಿಸುತ್ು ೀನೆ.  

 ವೈಸ  ಚೇಮಾನ:- ಮಾನಾ  ತಿಮಾಾಪೂರರವರೇ, ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರು 

ಮಾತನಾಡಿದಿ್ ನೆು  duplication ಮಾಡಬೇಡಿ.  ನಿಮಾ  ಸಲಹೆಗಳು ಮತ್ತು  ಹಸ 

ವಿಷಯಗಳು ಇದಿ್ ರೆ ಹೇಳಿ.  ಏಕೆೆಂದ್ರೆ ಕಲಾವಕಶ ಇಲೆ .  

ಶಿರ ೀ ಪ್ತ.ಆರ. ರಮೇಶ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಮಾ  ಹೆಸರು ಮುೆಂರ್ಚ ಇದ್. 

ಶಿರ ೀ ಆರ.ಬ್ರ. ತಿಮಾಮ ಪೂರ (ವಿಧಾನಸ್ಭೆಯಾಂದ ಚುರ್ನಯತ್ರಾದವರು):- 

ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ರಾಜಾ ದ್ಲೆ  ಕನೂನು ಸುವಾ ವಸಿೆ  ಹದ್ಗೆಟ್ಟಟ  ಹೀಗಿದ್.  ಅದ್ಕೆಕ  

ಕರಣಗಳು ಕೀವಿಡ-19, note ban, GST (Goods and Services Tax), ಇೆಂದ್ ಈ ರಾಜಾ ದ್ 

ಆರ್ಥಮಕತ್ ಹದ್ಗೆಟಿಟ ದ್.  ಈ ಆರ್ಥಮಕತ್ ಹದ್ಗೆಟಿಟ ದಿ್ ರಿೆಂದ್ ರಾಜಾ ದ್ಲೆ  ಹಿೆಂಸೆ, 

ಅತಾಾ ಚಾರಗಳು, ಕಲ್ಲ, ಸುಲಗೆ, ಗೂೆಂಡಾಗಿರಿಗಳನೆು  ನಾವು ಹೆಚಾಚ ಗಿ 

ಕಣುತಿು ರುವಂತಹದಿು  ಇದ್.  ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಎಷ್ಟ ೀ ಯುವಕರು ಉದಾ ೀಗಗಳನೆು  

ಕಳೆದುಕೆಂಡಿದಿಾರೆ.  ಹಸ ಉದಾ ೀಗಗಳ ಸೃರ್ಷಟ  ಇಲೆ , ಇನೆ ೆಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಲ ಪಡೆದು 

ಶ್ಕ್ಷಣ ಮಾಡಿದಿಾರೆ.  ತನಗೆ ಉದಾ ೀಗ ಸಿಗುತು ದ್, ತಾನು ಬಿ.ಇ., ಓದ್ಧದ್ ನಂತರ ಇೆಂಜಿನಿಯರ್್ 

ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ, ಸ್ವಲ ತಿೀರಿಸಬಹುದ್ೆಂದು ಕೆಂಡಿರುತಾು ರೆ.  ಎಷ್ಟ ೀ ಯುವಕರು 

ಪಾಸ್ವಗಿ ಮನೆಯೇ ಉದಾ ೀಗವಿಲೆದೇ ಇದಿಾರೆ.  ಅವರ ತಾಯಿ ತಂದ್ ನೀಡುವ ದೃರ್ಷಟ  

ಬದ್ಲಾವಣೆಯಾಗಿದ್.  ತಮಾ  ಮಗನಿಗೆ ಬಿ.ಇ., ಶ್ಕ್ಷಣ ಕಲಸಿದಿಾರೆ.  ಸ್ವಲ ತ್ಗೆದುಕೆಂಡು 

ಶ್ಕ್ಷಣ ಮಾಡುವವರು ಯಾರೆೆಂದ್ರೆ, ಬಡವರು.  ಇವತ್ತು  ತಂದ್ ತಾಯಿಗಳು ಅವರನೆು  

ನೀಡಿದ್ರೆ ಅಸಹಾ  ಪಡುವಂತಹದಿು  ಇದ್.  ನಮಾ  ತಾಯಿ ತಂದ್ಯವರು ಲೀನ್ ಮಾಡಿ 

ವಿದಾಾ ಭಾಾ ಸ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ತಾನು ಮನೆಯಲೆ  ಕುಳಿತಿದಿ್ ೀನೆ ಎೆಂಬ ನೀವು ಅವರನೆು  

ಕಡುತಿು ದ್.  ಸಮಾಜದ್ಲೆ  ಗೌರವ ಸಿಗುತಿು ಲೆ .  ಅೆಂತಹ ಯುವಕರು ಮುೆಂದ್ ಏನು 
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ಮಾಡಬಲೆರು?  ಸಕಮರಗಳು ಏನು ಕರ ಮ ಕೈಗಳುಳ ತಿು ದಿಾ ರೆ? ಅೆಂತಹ ಯುವಕರಿಗೆ ನಿೀವು 

ಮಾಡುವಂತಹ ರಿೀತಿ ನಿೀತಿಗಳೇನು?  ಯುವಕರನೆು  ದಾರಿ ತಪಪ ಲ್ಲ ಬಿಡುವುದ್ಧಲೆ  ಅೆಂತಹ 

ಕಯಮಕರ ಮಗಳನೆು  ಹಾಕ್ಕಕಳಳ ಬೇಕದ್ ಸಕಮರದ್ ರ್ರವಸೆ ಸುಳಾಳ ಗಿದ್.   

ಇನೆು  ಅತಾಾ ಚಾರ, ಸುಲಗೆಗಳಿಗೆ ಏನು ಕರಣ? ಪೊಲೀಸರ ನಿರ್ಷಕ ರಯತ್.  ಯಾವುದೇ 

ಹೀಟ್ಟಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೀದ್ರೆ ಅಲೆೆಂದು map ಇರುತು ದ್, ಒಬಬ  ಏಜೆೆಂರ್್ ಬರುತಾು ನೆ.  ನಾನು 

ಕೆಲವರನೆು  ಹೇಳುತ್ು ೀನೆ, ಎಲೆರನೊ  ಹೇಳುವುದ್ಧಲೆ .  ಇಲೆ  ಸರ್್, ಸ್ವಹೇಬರು ಬರುತಾು ರೆ, ಈ 

ಜಮಿೀನು ಹಿೀಗಿದ್,  ಅವರು ನಿಮಾ  ಪೊಲೀಸ್ಗಿರಿ ಮಾಡುತಿು ಲೆ .  ಅವರು ಭೂಮಿ 

ವಾ ವಹಾರದ್ಲೆ  ತಡಗಿಕೆಂಡಿದಿಾರೆ.  ಇನೆು  ಸಮಾಜಘಾತ್ತಕ ಶಕ್ಕು ಗಳಡನೆ ಇವರ ಕೈ 

ಜೊೀಡಣೆ.  ನಮಾ  ಸಕಮರದ್ಲೆ  ಒೆಂದು ನಡೆದು ಬಂದ್ಧದ್.  ಅದು ವಗಾಮವಣೆ.  ಈ 

ಸಕಮರದ್ಲೆೆಂತ್ತ ದ್ಧವಸವೂ ವಗಾಮವಣೆಯಾಗುತಿು ದ್.  ಇವತ್ತು  ಅಲೆ  ವಗಾಮವಣೆ, ಇವತ್ತು  

ಇಲೆ  ಕೆಲಸ ಹಾಗಿದ್.  ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಸ್ವಧಾ ವಾಗುತು ದ್? 

ವಗಾಮವಣೆಯಲೆ  ಏನು ನಡೆಯುತಿು ದ್ ಎೆಂದ್ರೆ ಲಂಚ್. ಲಂಚ್ ಕಟಟ ೆಂತಹ 

ಅಧಿಕರಿಯಿೆಂದ್ ನಾವು ಏನು ನಿರಿೀಕೆಷ  ಮಾಡಬಲೆ್ಲವು? ಆ ಅಧಿಕರಿ ಎಷಟ ರಮಟಿಟ ಗೆ 

ಜನರನೆು  ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಲೆ ? ಆದಿ್ ರಿೆಂದ್ ಅವನು ಉದಾ ೀಗಕೆಕ  ತಡಗಿಕೆಂಡಿದಿಾನೆ.  

ಉದಾ ೀಗ ಮಾಡುತಾು ನೆ, ಹಣ ಮಾಡುತಾು ನೆ.  ತಾನು ಎಲೆ  ನೌಕರಿ ಮಾಡುತಾು ನೀ ಆ ಕಡೆ 

ಅವನಿಗೆ ಗಮನ ಇಲೆ .  Night beat ವಾ ವಸಿೆ  ಏನಾಗಿದ್? ಗಸುು  ತಿರುಗುವುದ್ಕೆಕ  ಏನಾಗಿದ್? 

ಮೈಸೂರಿನಲೆ  ಇೆಂತಹ ಘ್ಟನೆ ನಡೆಯುವುದ್ಕೆಕ  ಇದೆಂದೇ ಅಲೆ , ಬಹಳ ಕಡೆ 

ನಡೆಯುತಿು ದ್.  ಪೊಲೀಸ್ ವಾ ವಸಿೆಯೇ ಹದ್ಗೆಟ್ಟಟ  ಹೀಗಿದ್.  ಇದ್ಕೆಕ  ಸುಧಾರಣೆ ತರುವುದು 

ಯಾವಾಗ? ಕೆಲವು ಪೊಲೀಸರಿಗಂತ್ತ ನಿವೃತಿು ಯಾಗುವವರೆಗೂ Law and Order ಇಲೆ .  

ಟೇಬಲ್, ಕುಚಿಮ, ಫಾಾ ನು ಮತ್ತು  ಹಾಳೆ.  ಅವರೇನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದಿಾರೆ?  ಅವರ ಹತಿು ರ ಹಣ 

ಇಲೆ .  ಅದ್ಕೆಕ  ಅವರಿಗೆ Law and Order ಗೆ posting ಇಲೆ .   ಈ ವಾ ವಸಿೆಯನೆು  ಸರಿ 

ಮಾಡದ್ಧದಿ್ ರೆ ನಾವು ಪೊಲೀಸರಲೆ  ಯಾವ ರ್ರವಸೆಯನೊ  ತ್ಗೆದುಕಳುಳ ವುದ್ಕೆಕ  

ಸ್ವಧಾ ವಾಗುವುದ್ಧಲೆ . ಮೈಸೂರು ಅತಾಾ ಚಾರ ಪರ ಕರಣ ಆಗಸಟ ್ ತಿೆಂಗಳ 25, 26ನೇ 

ತಾರಿೀಖಿನಂದು ’ನಿರ್ಮಯ’ ರಿೀತಿಯಲೆ ಒಬಬ  ವಿದಾಾ ರ್ಥಮನಿ ಮೇಲ್ಲ ಗಾಾ ೆಂಗ್ ರೇಪ್ ಆಗುತು ದ್.  

ಅದು ಎೆಂ.ಬಿ.ಎ., ವಿದಾಾ ರ್ಥಮ, ಆ ಯುವಕನ ಮೇಲ್ಲ ಹಲೆ್ಲಯಾಗುತು ದ್.  ವಿದಾಾ ರ್ಥಮನಿ ಮೇಲ್ಲ 

ಅತಾಾ ಚಾರವಾಗುತು ದ್.  ಆದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ಆಸಪ ತ್ರ ಯಲೆ  ನಡೆದಂತಹ ಘ್ಟನೆಗಳು ನಮಗೆ 

ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿಸುತು ವ.  ಮಧಾಾ ಹೆ  12 ಗಂಟ್ಟಗೆ ಕೇಸ್ ದಾಖ್ಲಾಗುತು ದ್.  ಅವರು 

ಜೆ.ಎಸ.ಎಸ್ ಮ್ಮಡಿಕಲ ಕಲೇಜು ಆಸಪ ತ್ರ ಯಲೆ  ದಾಖ್ಲಾಗುತಾು ರೆ.  ಆಕೆಯ ಮೇಲ್ಲ 
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ಗಾಯಗಳಿರುತು ವ ಹಾಗೂ ಗುಪಾು ೆಂಗದ್ಲೆ  ರಕು ಸ್ವರ ವವಾಗುತು ದ್.  ಇಷ್ಟಟ ಲೆಾ  ಆದಾಗೂಾ  

ಇವರು  ಎಫ.ಐ.ಆರ್್ ನಲೆ  ಏನು ಹಾಕುತಾು ರೆೆಂದ್ರೆ, IPC Section 354(A): Sexual 

harassment and punishment for sexual harassment ಅೆಂದ್ರೆ ಲೈೆಂಗಿಕ ದೌಜಮನಾ  ಎೆಂದು 

ಹಾಕುತಾು ರೆ.  ಇವಲೆದ್ರ ಬಗೆೆ  strike ಗಳು ನಡೆದುಬಿಡುತು ವ.  ಕೆಂಗೆರ ಸ್ ಪಕ್ಷದ್ ಪರ ಮುಖ್ 

ನಾಯಕರು, ಅಧಾ ಕ್ಷರು, ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರು ಜೊತ್ಗೂಡಿಸಿಕೆಂಡು ಜನರ ಬಳಿಗೆ 

ಹೀಗುತ್ು ೀವ.  ಆಗ ಮತ್ು  ಬದ್ಲಾವಣೆ ಮಾಡುತಾು ರೆ.  ನಿೀವು ಮೊದ್ಲೇ ಏತಕೆಕ  ಬದ್ಲಾವಣೆ 

ಮಾಡಲಲೆ ? ನಿಮಾ  ಮೇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಂದೇಹ ಬರುವುದ್ಧಲೆವೇ? ನಿೀವು ಏತಕೆಕ  ಇೆಂತಹ 

ಕರ ಮಗಳನೆು  ಕೈಗಳುಳ ತಿು ದಿ್ಧ ೀರಿ? ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಹಿೆಂದ್ ಯಾರಿದಿಾರೆ? ಇದ್ನೆು  ಏತಕೆಕ  ಈ 

ರಿೀತಿ ಮಾಡುತಿು ದಿ್ಧ ೀರಿ? ನಿೀವು ಜನರಿಗೆ ರ್ರವಸೆ ಮೂಡಿಸಬೇಕಗಿತ್ತು .  ಪಕ್ಷದ್ವರು, ಜನ 

ತಿರುಗಿ ಬಿದಿಾ ಗ ಮಾತರ  IPC sections 376 and 397 ರೇಪ್ ಮತ್ತು  ಅತಾಾ ಚಾರ.  ಅೆಂದ್ರೆ 

ಎಲೆೀ ಒೆಂದು ಕಡೆ ಈ ಪರ ಕರಣವನೆು  ಮುಚಿಚ  ಹಾಕಬೇಕು ಎೆಂದು ಇವರಲೆ  ನಮಗೆ 

ಅನುಮಾನ ಕಡುತಿು ದ್.  ಸಂತರ ಸೆು ಯ ಹೇಳಿಕೆಯನೆು  ದಾಖ್ಲಸುವಲೆ  ಉದಾಸಿೀನತ್, ಸಾ ತಃ 

victim ಆಗಿರುವಂತಹ ಯುವಕನ ಹೇಳಿಕೆಯನೆು  ಪಡೆಯುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗುತಿು ಲೆ .  ಆ 

ಸಂತರ ಸೆು ಯನೆು  ಸ್ವೆಂತಾ ನ ಕೇೆಂದ್ರ ದ್ಲೆಟ್ಟಟ  ಆಕೆಗೆ ಧೈಯಮ ಮೂಡಿಸಬೇಕಗಿತ್ತು .  ಆ ಕೆಲಸ 

ಇಲೆ  ಆಗಲಲೆ .್ ’ನಿರ್ಮಯ’ ಮಾಗಮಸೂಚಿ, ಸುಪಿರ ೀೆಂಕೀರ್್ಮ ಮಾಗಮಸೂಚಿಗಳ 

ಉಲೆೆಂಘ್ನೆ, ಪೊಲೀಸರಿೆಂದ್ ನಿಲಮಕ್ಷಾ . ಪೊಲೀಸರ ನಿಲಮಕ್ಷಾ ದ್ಧೆಂದ್ ಮೈಸೂರಿನಲೆ  

ಏನಾಗುತಿು ದ್? ನಗರದ್ಲೆ  30 ದ್ಧನಗಳಲೆ  16 ಸುಲಗೆ, 12 ವಷಮದ್ ಬಾಲಕ್ಕ ಮೇಲ್ಲ ಗಾಾ ೆಂಗ್ 

ರೇಪ, ಒೆಂದು shoot out ಹಿೀಗೆಲೆಾ  ಆದ್ರೆ ಮೈಸೂರು ಜನ, ರಾಜಾ ದ್ ಜನ 

ರ್ಯಭಿೀತರಾಗುವುದ್ಧಲೆವೇ?  ಸಕಮರ ನಮಾ ನೆು  ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತು ದ್, ಸಕಮರ ಇದ್ ಎನೆು ವ 

ರ್ರವಸೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬರುವುದ್ಕೆಕ  ಸ್ವಧಾ ವೇ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಕಮರದ್ ನಿರ್ಷಕ ರಯತ್ ಎರ್ಷಟ ದ್? 

ನಾನು ಇವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನೆು  ಗಮನಿಸಿದಿ್ ೀನೆ.  ಕಮಿೀಷನರ್್ರವರು ತಾವು ಬಂದು ಒೆಂದು 

ವಷಮವಾಗಿದ್, ತಾನು ಶಕ್ಕು ಯಿದಿ್ಷ್ಟಟ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ ಎೆಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ. 

ಮೈಸೂರಿನಲೆರುವುದ್ಕೆಕ  ಅವರಿಗೇನು 20 ವಷಮ ಬೇಕಗಿತಾು ? ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳ ಹೇಳಿಕೆ 

’ಸಂತರ ಸೆು ಯ ಹೇಳಿಕೆಯನೆು  ಪಡೆದು ತಿೀಮಾಮನ ತ್ಗೆದುಕಳುಳ ತ್ು ೀವ’.  ಬಡವರ 

ಹೆಣುಣ ಮಕಕ ಳು, ದ್ಲತರ ಹೆಣುಣ  ಮಕಕ ಳ ಮೇಲ್ಲ ದ್ಧನನಿತಾ  ಅತಾಾ ಚಾರಗಳಾಗುತು ವ.  ಅದು 

ಯಾರ ಗಮನಕೂಕ  ಬರಲಾರದು.  ಮಯಾಮದ್ಗೆ ಅೆಂಜಿ ಮನೆಯಲೆರುತಾು ರೆ.  ಅವರ ಬದುಕು 

ಸ್ವವಿನವರೆಗೆ ನೀವುೆಂಡು ಸ್ವಯುವಂತಹ ಬದುಕು ರಾಜಾ ದ್ಲೆ  ನಡೆಯುವಂತಹ ದ್ಲತ 

ಮತ್ತು  ಬಡ ಹೆಣುಣ ಮಕಕ ಳ ಮೇಲ್ಲ ನಡೆಯುತಿು ದ್.  ನಿೀವು ಇದ್ನೆು  ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  
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ಏನಾದ್ರೂ ಕರ ಮ ಕೈಗಳುಳ ತಿು ದಿ್ಧ ೀರಾ? ಗೃಹ ಮಂತಿರ ಗಳು “ಸ್ವಯಂಕಲ ಅಷ್ಟ ತಿು ಗೆ ಏತಕೆಕ  

ಹೀಗಬೇಕಗಿತ್ತು ?”್ ಎೆಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ.  ಇನೆು  ನಮಾ  ಉಸುು ವಾರಿ ಸಚಿವರು ಅವರು 

ಪಾಪ ಒಳೆಳ ಯವರು.  ಇದಿುದ್ನೆು  ಹೇಳಿಬಿಡುತಾು ರೆ.್ ್ ’ಮೈಸೂರಿನಲೆ  ಪೊಲೀಸ್ ವಾ ವಸಿೆ  

ಹದ್ಗೆಟಿಟ ದ್’.  ಅವರು ಪಾಪ ಸಕಮರದ್ಲೆದಿುಕೆಂಡು ಹದ್ಗೆಟಿಟ ದ್ ಎೆಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ.  

ಅವರು ಉಸುು ವಾರಿ ಸಚಿವರು, ಇವರ ಸಕಮರ.   

(ಮುೆಂದು) 

(904) 22-09-2021/ 5-40/ ಕೆಹೆಚ-ಎಕೆ   

(ವೈಸ  ಛೇರ ಮನ ರವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

 ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಟ.ಸೀಮಶೇಖರ  (ಸ್ಹಕಾರ ಸ್ಚಿವರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ವರದ್ಧಗಾರರು ಕೇಳಿದಂತಹ ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ  ಪೊಲೀಸ್ ವೈಫಲಾ  ಇದ್ ಎೆಂದು 

ಸ್ವವಮಜನಿಕರು ಹೇಳುತಿು ದಿಾರೆ ಎೆಂದು ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಪೊಲೀಸ್ ವೈಫಲಾ  

ಇದ್ ಅಥವಾ ಇಲೆವೇ ಎನೆು ವುದ್ನೆು  ಡಿ.ಜಿ.,ಯವರು ಬಂದು ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ. 

ತದ್ನಂತರ ಅವರು ನಿಧಾಮರ ಮಾಡುತಾು ರೆ ಎೆಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದಿ್ ೀನೆಯೇ ವಿನಃ ನಾನೇ 

ಪೊಲೀಸ್ ವೈಫಲಾ  ಎೆಂದು ಹೇಳಿಲೆ . ಡಿ.ಜಿ.ಯವರು ಬಂದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ.  

 ಶಿರ ೀ ಆರ.ಬ್ರ.ತಿಮಾಮ ಪೂರ (ವಿಧಾನಸ್ಭೆಯಾಂದ ಚುರ್ನಯತ್ರಾದವರು):- 

ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ತಾವು ಒಳೆಳ ಯವರು ಬಿಡಿ ಸರ್. 

 ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಟ.ಸೀಮಶೇಖರ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, I.G. ಹಂತದ್ ಇನೆ ಬಬ  

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕರಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ. ಅವರು ಬಂದ್ ಮೇಲ್ಲ ಇದು ಪೊಲೀಸ್ 

ವೈಫಲಾ  ಹೌದೀ ಅಲೆವೀ ಎೆಂಬುದ್ನೆು  ನಿಧಾಮರ ಮಾಡುತಾು ರೆ.  

 ಶಿರ ೀ ಆರ.ಬ್ರ.ತಿಮಾಮ ಪೂರ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು 

ಒಳೆಳ ಯವರು ಆಗಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತಿು ರುತಾು ರೆ.  

 ವೈಸ  ಛೇರ ಮನ:- ಮಾನಾ  ಆರ್.ಬಿ.ತಿಮಾಾಪೂರರವರೇ ಮಾತನಾಡುವುದ್ನೆು  

ಮುೆಂದುವರೆಸಿ.  

 ಶಿರ ೀ ಆರ.ಬ್ರ.ತಿಮಾಮ ಪೂರ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾನು ಮಾನಾ  ಸಚಿವರ 

ಹೆಸರನೆು  ತ್ಗೆದುಕೆಂಡಿದಿ್ . ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ಒಳೆಳ ಯವರು. ಅವರು ಇದ್ರಲೆ  ಏನಾಗಿದ್ 
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ಎೆಂಬುದ್ನೆು  ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತಾು ರೆ. ಮುಚ್ಚಚ ಮರೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಟ ಕಳುಳ ವುದ್ಧಲೆ . 

ಇದಿ್ ದಿ್ ನೆು  ಇದಿ್ಹಾಗೆ ಹೇಳುವಂತಹವರು. ದ್ಯಮಾಡಿ, ಕನೂನಿನಿೆಂದ್ 

ತಪಿಪ ಸಿಕಳುಳ ವಂತಹವರು ಎಷ್ಟ ೀ ಕಡೆಗಳಲೆ  ಬಡ ಹೆಣುಣ  ಮಕಕ ಳ ಮೇಲ್ಲ, ದ್ಲತ ಮಕಕ ಳ 

ಮೇಲ್ಲ ಅತಾಾ ಚಾರವಾಗುತು ದ್. ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲೆ್ಲಯಲೆ  ಅಕಕ -ತಂಗಿಯರನೆು  ಕರೆದುಕೆಂಡು 

ಹೀಗಿ ಅತಾಾ ಚಾರ ಮಾಡಿ ಬಾವಿಯಲೆ  ಎಸೆದುಬಿಟಿಟ ದಿಾರೆ. ಆ ಊರಿನಲೆ  ಆ ದ್ಲತರಿಗೆ 

ರ್ಯ. ನಿೀನು ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಕದ್ರೆ ಮತ್ತು  ಸ್ವಕ್ಕಷ  ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನೆ ನೆು  ಮುಗಿಸಿಬಿಡುತ್ು ೀವ ಎೆಂದು 

ಹೆದ್ರಿಸುತಾು ರೆ. ಅವರು ಊರು ಬಿಟ್ಟಟ  ಹೀಗಬೇಕೆನೆು ವ ವಾತಾವರಣ 

ನಿಮಾಮಣವಾಗುತು ದ್. ತನೆ  ಮಕಕ ಳನೆು  ಕಳೆದುಕೆಂಡಿರುವ ದುುಃಖ್ ಒೆಂದು ಕಡೆಯಾದ್ರೆ, 

ಇನೆ ೆಂದು ಕಡೆ ಬದುಕುವುದ್ಕೆಕ  ರ್ಯದ್ ವಾತಾವರಣ ನಿಮಾಮಣವಾಗುತು ದ್; ಸತು  ಮಕಕ ಳು 

ಒೆಂದು ಕಡೆಯಾದ್ರೆ ಅವರು ಬದುಕುವ ರ್ಯದ್ಲೆ  ಬದುಕುವಂತಹ ಭಾವನೆ ಇನೆ ೆಂದು 

ಕಡೆಯಾಗಿದ್. ಇೆಂತಹ ಸಕಮರ ಇರುವಾಗ, ನಾನು ಹಿೆಂದ್ಧನ ಸಕಮರ ಮುೆಂದ್ಧನ ಸಕಮರ 

ಎೆಂದು ಹೇಳುವುದ್ಧಲೆ . ಇದ್ನೆು  ಇವರು ಯಾವಾಗ ಬದ್ಲಾವಣೆ ಮಾಡುತಾು ರೆ? ಇದ್ಕೆಕ  

ಯಾರು ಸ್ವಕ್ಕಷ  ಹೇಳುತಾು ರೆ? ಬಡವರಿಗೆ, ದ್ಲತರಿಗೆ ಬಂದು ಈ ರಿೀತಿ ಅತಾಾ ಚಾರವಾಗಿದ್ 

ಎೆಂದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಸ್ವಕ್ಕಷ  ಹೇಳುತಾು ರೆಯೇ, ಇದ್ನೆು  ಯಾವ ರಿೀತಿ ತ್ಗೆದುಕೆಂಡು 

ಹೀಗುತಾು ರೆ ಎನೆು ವಂತಹದಿ್ ನೆು  ಜನತ್ಗೆ ಹೇಳದೇ ಇದಿ್ ರೆ ಎಷ್ಟ ೀ ಪರ ಕರಣಗಳಲೆ  

ಮಾಯಾಮದ್ಗೆ ಅೆಂಜಿ ಬದುಕುವಂತಹ ಪರಿಸಿಿ ತಿ ನಿಮಾಮಣವಾಗುತು ದ್ ಎನೆು ವುದ್ನೆು  ಇಲೆ  

ಹೇಳುವುದ್ಕೆಕ  ಇಷಟ ಪಡುತ್ು ೀನೆ. ಇದೆಂದೇ ಪರ ಕರಣ ಅಲೆ . ಈ ರಾಜಾ ದ್ಲೆ  ಯಾದ್ಗಿರಿ 

ಜಿಲೆ್ಲಯಂತಹ ದುಘ್ಮಟನೆಯ ಬಗೆೆ  ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಅಲೆ  ಒಬಬ  ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕರಿ ಇಲೆ . 

ಪೇಪರ್್ನವರು ಬರುವವರೆಗೂ ಒಬಬ  ಹೆಣುಣ  ಮಗಳನೆು  ಬ್ತು ಲ್ಲ ಮಾಡುತಾು ರೆ, ಸಿಗರೇರ್್ 

ಹಾಕುತಾು ರೆ. ಇದ್ನೆು  ಲೈರ್್ ಹಚಿಚ  ಎಲೆಾ  ವಿಡಿಯೀ ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಪೇಪರ್್ನವರು 

ಬರುವವರೆಗೂ ಪೊಲೀಸ್ನವರೇ ಇಲೆ . ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಎಲೆದಿಾರೆ ಸ್ವಾ ಮಿ. ಈ ದೇಶದ್ಲೆ  

ಇದಿಾರೆಯೇ, ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಇದಿ್ ರೆ ಯಾದ್ಗಿರಿ ಜಿಲೆ್ಲಯ ಪರ ಕರಣ ಕನೆ ಡಪರ ರ್ 

ಪತಿರ ಕೆಯಲೆ  ಬರುವುದ್ಕ್ಕಕ ೆಂತ ಮುೆಂರ್ಚ ಇವರ intelligence ಎಲೆ  ಹೀಗಿತ್ತು ?  ನಿಮಾ  

ಪೊಲೀಸ್ beat ನವರು ಏನು ಮಾಡುತಾು ರೆ? ಇವರ ಎಸ.ಪಿ. ಯಾರು? ಏನು ಕರ ಮ 

ಕೈಗಳುಳ ತಾು ರೆ? ಮೈಸೂರು ಪರ ಕರಣದ್ಲೆ  ಇವರು ಯಾಯಾಮರ ಮೇಲ್ಲ ಕರ ಮ 

ಕೈಗೆಂಡಿದಿಾರೆ? ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಈ ರಿೀತಿ ತಪುಪ  ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಈ ಅಧಿಕರಿ ಈ ರಿೀತಿ 

ತಪುಪ  ಮಾಡಿದಿಾನೆ. ಅವನ ಮೇಲ್ಲ ಸಕಮರ ಕರ ಮ ಕೈಗೆಂಡಿದ್ಯೇ ಎೆಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ 

ಉಳಿದ್ ಅಧಿಕರಿ ಹೇಳುತಾು ರೆ ಸ್ವಾ ಮಿ. ಇವರು ಏಕೆ ಹೇಳುತಾು ರೆ? ಯಾದ್ಗಿರಿ ಜಿಲೆ್ಲಯಂತಹ 
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ದುರಂತ ಮತು ೆಂದ್ಧಲೆ  ಎನೆು ವುದ್ನೆು  ನಾನು ಇಲೆ  ಹೇಳುವುದ್ಕೆಕ  ಇಷಟ ಪಡುತಿು ದಿ್ ೀನೆ. 

ಇದ್ರ ಜೊತ್ಗೆ ಆ ಹೆಣುಣ  ಮಗಳು ನನೆ ನೆು  ಬಿಟ್ಟಟ ಬಿಡಿ ಎೆಂದು ಬೇಡಿಕಳುಳ ತಾು ಳೆ. ಆದ್ರೆ, 

ಆ ರಿೀತಿ ಆಗುವುದ್ಧಲೆ . ದುಷಕ ಮಿಮಗಳು ಆಕೆಯನೆು  ನಗೆ ಗಳಿಸುತಾು ರೆ. ಸುತ್ತು ವರಿಯುತಾು ರೆ. 

ಕೇಕೆ ಹಾಕುತಾು ರೆ. ಆದ್ರೂ, ಆಕೆಯನೆು  ಅವರು ಬಿಡುವುದ್ಧಲೆ . ಆಕೆ ಗೀಗರೆದ್ರೂ, 

ಕ್ಕರುಚಿದ್ರೂ ಯಾವ ದುಷಕ ಮಿಮ ಆಕೆಯ ಮನವಿಗೆ ಕ್ಕವಿಗಡುವುದ್ಧಲೆ . ಇದು ಕನಾಮಟಕ 

ರಾಜಾ ದ್ ಪೊಲೀಸರ ಕಯಮವೈಖ್ರಿಯ ಕೈಗನೆ ಡಿ ಎನೆುವಂತಹದಿ್ ನೆು  ನಾನು ಇಲೆ  

ಹೇಳಬೇಕಗುತು ದ್.  

 ಇನೆ ೆಂದು ಪರ ಕರಣದ್ಲೆ  ಮಕಕ ಳು ಸ್ವಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ತಾಯಿಯನೆು  ಒೆಂದು ಕಡೆ 

ಕೂಡಿ ಹಾಕ್ಕ ಹಿೆಂಸೆ ಕಡುವಂತಹದಿು  ಇದ್. ಇದ್ರಲೆ  ಮಧಾ ಸಿಿ ಕೆ ವಹಿಸುವಂತಹವರು 

ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೀಗಿ ಹೇಳುವವರೆಗೂ ಈ ಪೊಲೀಸ್ನವರಿಗೆ ಏನು ಗತಾು ಗುವುದ್ಧಲೆ . 

ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಏಕೆ ಇರಬೇಕು. ಇವರು ಏನು ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ?  

ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ಆಯಿತ್ತ. ಮುಧೀಳ ಜಿಲೆ್ಲಯಲೆ  ಕಲಾಜಗಿ ಎೆಂಬ ಊರಿನಲೆ  

ಓದುತಿು ರುವಂತಹ ದ್ಲತ ಹೆಣುಣ  ಮಗಳ ಮೇಲ್ಲ ಅತಾಾ ಚಾರ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬಿಸ್ವಕ್ಕ 

ಹೀಗುತಾು ರೆ. ಇದ್ರಲೆ  ಸ್ವಕ್ಕಷ ಗಳು ಸಿಗುವಂತಹದಿು  ಕಷಟ ವಾಗುತಿು ದ್. ಹಿೀಗೆ ದೇಶದ್ಲೆ  

ಮತ್ತು  ರಾಜಾ ದ್ಲೆ  ಹಲವಾರು ಘ್ಟನೆಗಳನೆು  ನಾವು ಕಣುತಿು ದಿ್ ೀವ. ಆ ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ  

ಈಗಿನ ಮಾನಾ  ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಚ್ಚನಾವಣೆಯಲೆ  ಸೀತಿರುತಾು ರೆ. ಆಗ ಶ್ವಮೊಗೆ  ಜಿಲೆ್ಲಯ 

ತಿೀಥಮಹಳಿಳ  ತಾಲೆ್ಲಕ್ಕನ ನಂದ್ಧತ ಗಾರ ಮದ್ಲೆ  ಒೆಂದು ಘ್ಟನೆಯಾಗುತು ದ್. ಹೆಣುಣ  ಮಗಳ 

ಸ್ವವಿನ ಪರ ಕರಣ. ಇಡಿೀ ಜಿಲೆ್ಲಯಾದ್ಾ ೆಂತ ಆ ಸ್ವವಿನ ಪರ ಕರಣದ್ಲೆ  ಈಗಿನ ಗೃಹ ಸಚಿವರು 

ಹೆಣುಣ  ಮಗಳ ಮೇಲ್ಲ ಅತಾಾ ಚಾರವಾಗಿದ್ ಎನೆು ವ ವಿಚಾರದ್ಲೆ  ದಡಡ  ಗಲಾಟ್ಟ 

ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಅದೆಂದೇ ಪರ ಕರಣವನೆು  ಮುೆಂದ್ಧಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು ಅವರು ಚ್ಚನಾವಣೆಯಲೆ  

ಗೆಲೆ್ಲವುದ್ಕೂಕ  ಸ್ವಧಾ ವಾಯಿತ್ತ. ಆದ್ರೆ, ಕನೆಗೆ ಆ ಪರ ಕರಣದ್ಲೆ  ಏನಾಯಿತ್ತ ಸ್ವಾ ಮಿ. 

ಆವತ್ತು  ಮಲ್ಲನಾಡಿನ ನೆಮಾ ದ್ಧ ಕೆಡಿಸಿ ತಿೀಥಮಹಳಿಳ ಯ ಪರ ಜಾಾ ವಂತರ ನಂಬಿಕೆಗೆ ದರ ೀಹ 

ಬಗೆದ್ಧದಿ್  ಈಗಿನ ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಮೇಲ್ಲ ಎಫ.ಐ.ಆರ್., ಹಾಕಬೇಕು. ಕನೂನು 

ಸುವಾ ವಸಿೆಯನೆು  ಹಾಳುಗೆಡವಿದಿಾರೆ ಎನೆು ವ ಆರೀಪದ್ ಮೇಲ್ಲ ಕ್ಕರ ಮಿನಲ್ 

ಪರ ಕರಣವನೆು  ದಾಖ್ಲಸುತಾು ರೆ. ಅವರೇ ಇವತ್ತು  ನಮಾ  ಗೃಹ ಸಚಿವರು. ಯಾವ ವಿಷಯ 

ಇಲೆದಿ್ ನೆು  ಇದ್ ಎೆಂದು ಹೇಳಿ ಜನರ ಮೇಲ್ಲ ಹೇರಿದಿ್ರೀ ಅವರ ಮೇಲ್ಲ ಪರ ಕರಣವಿರುತು ದ್. 

ಅವರು ಇವತ್ತು  ನಮಾ  ಗೃಹ ಸಚಿವರು. ಸರ್್, ನನಗೆ ನೆನೆೆ  ಅಲೆ , ಮೊನೆೆ  ಇಲೆ  ಪರಿಷತಿು ನಲೆ  

ಕುಳಿತ್ತಕೆಂಡಿದಿ್ ೀನೆ. ಮಾನಾ  ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಹೇಳಿಕೆ ನಾನು ನಾಾ ಯಾಲಯದ್ಧೆಂದ್ 
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ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಂತಹ ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ  ನಮಾ  ಜನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಿಕೆಂಡು 

ಬರಬೇಕದ್ರೆ ಜೈಲನ ಅಧಿಕರಿ 12 ಗಂಟ್ಟಯಿೆಂದ್ 4 ಗಂಟ್ಟಯವರೆಗೆ ಕುಳಿತ್ತಕೆಂಡರೂ 

ಬರಲಲೆ . ಒಬಬ  ಏಜೆೆಂರ್್ ಬಂದು “ಸರ್. ಹಣ ಕಟ್ಟಟ ಬಿಡಿ ಬಿಟ್ಟಟ ಬಿಡುತಾು ರೆ”್ ಎೆಂದು 

ಹೇಳಿದ್.್ “5್ಸ್ವವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಲಂಚ್ ಕಟಟ  ಮೇಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ”್ಎೆಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ. 

ಹಾಗಿದಿ್ ರೆ ಲಂಚ್ ಕಟಿಟ ರುವುದ್ಕೆಕ  ಕನೂನಿನಲೆ  ಏನು ಶ್ಕೆಷ  ಇದ್?  

ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ (ಸ್ಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಆರ್.

ಬಿ.ತಿಮಾಾಪೂರರವರೇ, ಆಗ ಅವರು ಇನೆು  ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಆಗಿರಲಲೆ . ಸಕಮರ ಕೆಲವು 

ಸ್ವರಿ . . .  

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಆರ.ಬ್ರ.ತಿಮಾಮ ಪೂರ:- ಮಾನಾ  ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿಯವರೇ, ಈ 

ಸದ್ನದ್ಲೆ  ಕುಳಿತವರೆಲೆರಿಗೂ ಗತಿು ದ್.  

ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರು ಹೇಳಿರುವುದ್ನೆು  . . . 

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ (ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ಮಖಯ  ಸ್ಚೇತ್ಕರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾನಾಯಕರೇ, ಮಾನಾ  ಗೃಹ ಸಚಿವರೇ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಮಾತಿದು.  

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಆರ.ಬ್ರ.ತಿಮಾಮ ಪೂರ:- ಮಾನಾ  ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಗೃಹ ಸಚಿವರೇ ಈ ಕೌನಿಿಲ್ನಲೆ  ಹೇಳುತಾು ರೆ. 5 ಸ್ವವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಲಂಚ್ ಕಟ್ಟಟ  

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಿಕೆಂಡು ಬಂದ್ಧದಿ್ ೀವ ಎೆಂದು. 

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಬ್ರ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ  (ವಿಧಾನಸ್ಭೆಯಾಂದ ಚುರ್ನಯತ್ರಾದವರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  . . . 

ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಆರ್.ಬಿ.ತಿಮಾಾಪೂರರವರೇ, ಸಕಮರ 

ಪರ ಶೆೆ  ಮಾಡುತಿು ಲೆ . ಮಾನಾ  ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ವದ್ರವರೇ, ಸಕಮರಕೆಕ  ಉತು ರ ಕಡುವಂತಹ 
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ಅಧಿಕರ ಇದ್. ತಾವು ಹೇಳಿದಿ್ ನೆೆ ಲೆಾ  ಕೇಳಬೇಕೆೆಂದು ಏನು ಇಲೆ . ಮಾನಾ  

ಸಭಾನಾಯಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಇತಿ-ಮಿತಿ ಗತಿು ರುತು ದ್.  

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಆರ.ಬ್ರ.ತಿಮಾಮ ಪೂರ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇೆಂತಹ ಗೃಹ ಸಚಿವರು . . . 

ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  

ಕೇಳಬೇಕು. ಮಾನಾ  ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಹತಿು ರ ಮಾತನಾಡುವಾಗ . . .  

ವೈಸ  ಛೇರ ಮನ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾನಾಯಕರೇ ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ . 

ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಆಗುವುದ್ಧಲೆ .  

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಆರ.ಬ್ರ.ತಿಮಾಮ ಪೂರ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಆಗಲೆ  ಎೆಂದ್ರೆ .  . . 

ಶಿರ ೀ ಬ್ರ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ:- ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರು ಈಲಡ ್ ಆಗುವುದ್ಧಲೆ .  

ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಸಕಮರಕೆಕ  ಮಧೆಾ  

ಪರ ವೇಶ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಧಿಕರ ಇದ್.  

(ಗಾಂದಲ)  

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಎರಡು ದ್ಧವಸಗಳ ಹಿೆಂದ್  8 

ಸ್ವವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬದ್ಲ್ಲ 3 ಸ್ವವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನೆು  ಇಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು 5 ಸ್ವವಿರ 

ರೂಪಾಯಿಗಳ ಲಂಚ್ ಕಟಿಟ ದಿ್ ೀನೆ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಿಾರೆ.   

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅವರು 

ಹೇಳಿರಬಹುದು. ನಾನು ಹೇಳುತ್ು ೀನೆ ಕೇಳಿ.  

ಶಿರ ೀ ಬ್ರ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಸಕಮರ ಮಧಾ ಪರ ವೇಶ 

ಮಾಡುವಂತಹದಿು  ಮೈಸೂರುನಲೆ  ಇಲೆ  ಅಲೆ .  
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ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ವದ್ರವರೇ, ಸಕಮರಕೆಕ  

ಮಧಾ ಪರ ವೇಶ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಧಿಕರ ಇದ್. ನಾನು ಸಹ ಪರ ತಿಪಕ್ಷದ್ ಸಿ್ವನದ್ಲೆ  ಕುಳಿತ್ತ 

ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿ್ ೀನೆ. 

ಶಿರ ೀ ಬ್ರ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾನಾಯಕರೇ, ತಮಗೆ ಅಧಿಕರ ಇದ್ ಎೆಂದ್ರೆ, 

ಮಾತನಾಡಿ. ನಾವು ಕೂಡ ಅಧಿಕರದ್ಧೆಂದ್ ಮಾತನಾಡುತ್ು ೀವ. 

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ವದ್ರವರೇ, ತಾವು 

ಹೇಳಿದಿು  ಸರಿ ಎೆಂದು ಹೇಳಬೇಡಿ.  

ವೈಸ  ಛೇರ ಮನ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾನಾಯಕರೇ ದ್ಯಮಾಡಿ ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ . ಅವರು 

ಮಾತನಾಡಿ ಮುಗಿಸಲ.  

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅವರು 

ಹೇಳುತಿು ರುವುದ್ನೆು  ನಾವು ಯಾವ ರಿೀತಿ ಕೇಳುತಿು ದಿ್ ೀವಯೀ ಅದೇ ರಿೀತಿ ಅವರು ಸಹ ನಾವು 

ಹೇಳುವುದ್ನೆು  ಕೇಳಬೇಕಗುತು ದ್. ಕೆಲವಮ್ಮಾ  ಸಕಮರ ಮಧಾ ಪರ ವೇಶ ಮಾಡಬೇಕಗುತು ದ್. 

ತಾವು ತಿೀಪುಮ ಕಡಿ. (ಗೆಂದ್ಲ) ಎಲೆಾ  ಸಂದ್ರ್ಮಗಳಲೆಯೂ ಕೂಡ ಸಕಮರ 

ಮಧಾ ಪರ ವೇಶ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇವ.   

ಶಿರ ೀ ಆರ.ಬ್ರ.ತಿಮಾಮ ಪೂರ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  

ಮಿೀಡಿಯಾದ್ಲೆ  ಎಲೆಾ  ಬರೆದ್ಧದ್. ಇದು ಸತಾ  ಇದ್. ಇದ್ನೆೆ ಲೆಾ  ಕೇಳಿಸಿಕೆಂಡಿದಿ್ ೀವ. ಲಂಚ್ 

ಕಟಿಟ ರುವುದ್ಕೆಕ  ಶ್ಕೆಷ  ಏನು? ಅವರು ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿ ಮುೆಂದುವರೆಯಬೇಕದ್ರೆ… 

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರು 

ಹೇಳುತಿು ರುವುದ್ನೆು  ನಾವಲೆರೂ ಬಹಳ ತಾಳೆಾಯಿೆಂದ್ ಕೇಳುತಿು ದಿ್ ೀವ. ಮಾನಾ  ಗೃಹ 

ಸಚಿವರು ಲಂಚ್ ಕಟಟ ರು ಎೆಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಸಕಮರ ಮಧಾ ಪರ ವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ತಾನೇ. 

ನಾನು ಕೂಡ ಅದ್ಕೆಕ  ಹೇಳಿದಿ್ ೀನೆ.  
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(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಆರ.ಬ್ರ.ತಿಮಾಮ ಪೂರ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಗೃಹ ಸಚಿವರು 5 

ಸ್ವವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಲಂಚ್ ಕಟಿಟ ದಿಾರೆ. ಅದ್ಕೆಕ  ಏನು ಶ್ಕೆಷ  ಎೆಂದು ಹೇಳಿ. 

ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅವರು ಆಗ ಇನೆು  

ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಆಗಿರಲಲೆ .  

(ಗಾಂದಲ) 

 ಶಿರ ೀ ಆರ.ಬ್ರ.ತಿಮಾಮ ಪೂರ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಹೌದು, ಅವರು ಇನೆು  

ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಆಗಿರಲಲೆ . 

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅವರು ಗೃಹ ಸಚಿವರು 

ಆಗಿರಲಲೆ  ಎೆಂದೇ ನಾವು ಹೇಳುತಿು ರುವುದು.  

ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಒೆಂದು ನಿಮಿಷ 

ನನಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಬಿಡಿ. ಮಾನಾ  ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ವದ್ರವರೇ ತಾವು ಎದಿು  ನಿೆಂತರೆ 

ಏನು ಮಾಡೀಣ. 

ಶಿರ ೀ ಆರ.ಬ್ರ.ತಿಮಾಮ ಪೂರ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅವರು ಆಗ ಇನೆು  ಗೃಹ 

ಸಚಿವರು ಆಗಿರಲಲೆ .  

(ಗಾಂದಲ) 

  ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ:-  ಮಾನಾ  ಎೆಂ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, 

ತಮಗೂ ಕೂಡ ಜವಾಬಿಾರಿಯಿಲೆವೇ? ಅವರು ಏನು ಹೇಳುತಿು ದಿಾರೆ, ಅದ್ಕೆಕ  ನಾನು ಉತು ರ 

ಕಡುತಿು ದಿ್ ೀನೆ. ಸಕಮರ ಮಧಾ ಪರ ವೇಶ ಮಾಡಿ ಉತು ರ ಕಡಬೇಕಗುತು ದ್. ಈ ಸಿ್ವನದ್ಲೆ  

ಯಾರೇ ಇದಿ್ರೂ ಕೂಡ ಅದ್ನೆೆ ೀ ಮಾಡಬೇಕಗುತು ದ್.  

(ಗಾಂದಲ) 

 ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟೀಲ  (ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾನಾಯಕರೇ, ಒೆಂದು ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿ. ಅವರು ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಇರಲಲೆ . ಅವರು ಹೇಳಿಕೆ 

ಕಡುವಾಗ 8 ಸ್ವವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನನೆ  ಜೇಬಿನಲೆತ್ತು . ಆ ಹಣ ಕಟ್ಟಟ  . . .  
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(ಗಾಂದಲ) 

(ಮುೆಂದು) 

(905) 5:50 ಎಸ ಪ್ತಆರ-ಎಕೆ 22/09/2021  

       (ವೈಸ್ ಛೇಮಮನ್ರ ಉಪಸಿಿ ತಿ) 

 

(ಗಾಂದಲ) 

 

 ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ(ಸ್ಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಈಗ ನಿೀವು ಹೇಗೆ ಮಧಾ  ಪರ ವೇಶ ಮಾಡಿದಿ್ಧ ೀರಿ ಎೆಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸಭಾಪತಿಯವರ ಅನುಮತಿ 

ಪಡೆದು ನಾವು ಮಧಾ  ಪರ ವೇಶ ಮಾಡುತ್ು ೀವೆಂದು ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ್ ಸದ್ಸಾ ರು ತಿಳಿಸುತಾು ರೆ.  

ಅದೇ ರಿೀತಿಯಾಗಿ ಸಕಮರವೂ ಸಹ ಮಧಾ ದ್ಲೆ  ಪರ ವೇಶ ಮಾಡುತು ದ್.   

 

(ಗಾಂದಲ) 

 

 ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ(ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ಮಖಯ  ಸ್ಚೇತ್ಕರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿವಯರೇ, ಸಭಾನಾಯಕರೇ, ಒೆಂದು ನಿಮಿಷ. . .  

 

ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟೀಲ (ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ರ್ರ ಷ್ಠಾಚಾರ ಪರ ತಿಬಂಧಕ ಕಯಿ್ದಯನಾ ಯ ಕೇವಲ ಲಂಚ್ 

ಪಡೆದುಕಳುಳ ವುದು ಮಾತರ ವಲೆದೇ ಲಂಚ್ ನಿೀಡುವುದೂ ಸಹ ಅಪರಾಧವಾಗುತು ದ್.  ಇದು 

ಅವರಿಗೆ ಅನಾ ಯವಾಗಿದ್.   

(ಗಾಂದಲ) 

 

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲಲ  ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು  

ಪ್ತೀಠವನುು  ಅಲಂಕರಿಸಿದರು) 

 

ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಂದ್ಧತಾ 

ಪರ ಕರಣದ್ಲೆ  ಹೀರಾಟ ಮಾಡುವ ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ  ಗೃಹ ಸಚಿವರ ವಿರುದಿ್  ಅವತಿು ನ ದ್ಧವಸ 

ಪರ ಕರಣವು ದಾಖ್ಲಾಗಿತ್ತು . ಅವರನೆು  ಜಾಮಿೀನಿನ ಮೇಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಾಗ 

ಸಂಬಂಧಪಟಟ  ಜೈಲನ ಅಧಿಕರಿಯು ಬರಲಲೆ  ಎನೆು ವ ಕರಣಕಕ ಗಿ . . .  

 

ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟೀಲ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,್ ’ನಾನು 

ಆರೀಪಿಯಾಗಿದಿ್ನು, ಜೈಲನ ಅಧಿಕರಿಗಳು ಬರಲಲೆ , ಆಗ ಅಲೆನ ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಯು ಲಂಚ್ 
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ಕೇಳಿದಿ್ ರಿೆಂದ್ ನಾನು 8 ಸ್ವವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನೆು  ನಿೀಡಿದಿ್ನು’ ಎೆಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ರು.  

ಈಗಿನ ಸಚಿವರು ಅೆಂದ್ಧನ ದ್ಧನ ಮಂತಿರ ಗಳಾಗಿರಲಲೆ .      (ಗಾಂದಲ)  ರ್ರ ಷ್ಠಾಚಾರ 

ಪರ ತಿಬಂಧಕ ಕಯಿ್ದಯನಾ ಯ ಲಂಚ್ ನಿೀಡುವುದು ಮತ್ತು  ಪಡೆದುಕಳುಳ ವುದು ಎರಡೂ 

ಸಹ ತಪಾಪ ಗಿದಿು , ಇಬಬ ರೂ ಅಪರಾಧಿಗಳಾಗುತಾು ರೆ.   

 

ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅೆಂದ್ಧನ ದ್ಧನ 

ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ್ ಸಕಮರವೇ ಅಧಿಕರದ್ಲೆದಿು , ಲಂಚ್ ಪಡೆದುಕೆಂಡಿದಿ್ವರಿಗೆ ಏನು 

ಮಾಡಿದಿಾರೆೆಂದು ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರು ಕೇಳಬೇಕು.  ಈ ಸಪ ಷಟ ನೆಯನೆು  

ಕಡುವುದ್ಗೀಸಕ ರವಾಗಿ ಮಾತರ ವೇ ನಾನು ಎದಿು  ನಿೆಂತ್ತಕೆಂಡಿದಿ್ ೀನೆ.   

 

ಶಿರ ೀ ಆರ.ಬ್ರ.ತಿಮಾಮ ಪೂರ(ವಿಧಾನಸ್ಭೆ ಕೆಷ ೀತ್ರ ದಿಾಂದ ಚುರ್ನಯತ್ರಾದವರು):- 

ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾನು ಬಹಳ ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ು ೀನೆ. 

 

(ಗಾಂದಲ) 

 

ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈ ಸಪ ಷಟ ನೆ 

ನಿೀಡುವುದ್ಕಕ ಗಿಯೇ ನಾನು ಎದಿು  ನಿೆಂತಿದಿ್ ೀನೆ. 

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಸದ್ಸಾ ರು ಮಾತನಾಡಲ. ಸಕಮರವು ಉತು ರ ನಿೀಡುವ 

ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ  ಉತು ರಿಸಲ.  ಸುಮಾ  ಸುಮಾ ನೆ ಮಧಾ ದ್ಲೆ  ಏಕೆ ಮಾತನಾಡುತಿು ೀರಿ? 

ತಿಮಾಾಪೂರ ರವರೇ ನಿೀವು ಮಾತನಾಡಿ.  

 

ಶಿರ ೀ ಆರ.ಬ್ರ.ತಿಮಾಮ ಪೂರ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅವರು ಮಾಜಿ 

ಶಸಕರಾಗಿದಿ್ರು ಎೆಂದು ಈ ವಿಚಾರದ್ಲೆ  ನಾನು ಸಪ ಷಟ ನೆ ನಿೀಡುತ್ು ೀನೆ.  ಆ ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ  

ಲಂಚ್ವನೆು  ನಿೀಡಿದಿ್ರು ಎನೆು ವುದ್ನೆು  ನಮಾ  ಸದ್ನದ್ಲೆ  ಹೇಳಿದಿಾರೆ.  ಈಗಿನ ಗೃಹ 

ಸಚಿವರು ಈ ಹಿೆಂದ್ ಮಾಜಿ ಶಸಕರಾಗಿದಿಾ ಗ ’ನಾನು ಜೈಲ್ಲ ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗೆ 5 ಸ್ವವಿರ 

ರೂಪಾಯಿಗಳ ಲಂಚ್ ಕಟ್ಟಟ  ನನೆ  ಮಂದ್ಧಯನೆು  ಬಿಡಗಡೆ ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಬಂದ್ಧದಿ್ ೀನೆ’ 

ಎನೆು ವ ಮಾತನೆು  ಅವರು ಹೇಳಿದಿಾರೆ.  ಮಲ್ಲನಾಡಿನ ನೆಮಾ ದ್ಧಯನೆು  ಹಾಳು ಮಾಡಿದಿಾರೆ 

ಎನೆು ವ ಕ್ಕರ ಮಿನಲ್ ಪರ ಕರಣದ್ಲೆ  ಅವರ ವಿರುದಿ್  ಪರ ಥಮ ವತಮಮಾನ ವರದ್ಧಯು 

ದಾಖ್ಲಾಗಿದ್ ಹಾಗೂ ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಅವರು ಲಂಚ್ ನಿೀಡಿದಿ್ರು ಎೆಂದು 

ಹೇಳಿರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಇೆಂತಹ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿೆಂದ್ ನಮಗೆ ನಾಾ ಯ ದರೆಯುತು ದ್ ಎನೆು ವ 
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ನಂಬಿಕೆಯು ನಮಗೆ ಇಲೆ .  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳು ಸದ್ನಕೆಕ  ಬಂದು ಇದ್ಕೆಕ  ಉತು ರಿಸಬೇಕೆೆಂದು 

ನಾನು ತಮಾ  ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸುತ್ು ೀನೆ.   

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಶ್ರ ೀ ನಸಿೀರ್್ ಅಹಾ ದ್ರವರೇ, ಪರ ಸುು ತ ವಿಷಯದ್ ಮೇಲ್ಲ 

ಮಾತನಾಡಲ್ಲ ಕೀರಿ 15 ಸದ್ಸಾ ರುಗಳು ಸಹಿಯನೆು  ಮಾಡಿದಿಾರೆ.  ಈಗಾಗಲೇ ನಾಲ್ಲಕ  

ಸದ್ಸಾ ರು ಮಾತನಾಡಿದಿಾರೆ.  ಈಗಾಗಲೇ ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರು ಮಾತನಾಡಿದಿ್ ರಿೆಂದ್ 

ಸಕಮರವು ಉತು ರ ನಿೀಡಿದ್ ತಕ್ಷಣ ಸಪ ರ್ಷಟ ೀಕರಣವನೆು  ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಮಯವಾಗುತು ದ್.  

ಇವತಿು ನ ಕಯಮಕಲಾಪಗಳ ಪಟಿಟ ಯಲೆ  ನಿಯಮ 72 ರ ಮೇರೆಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ 

ಸೂಚ್ನೆಗಳಡಿ 6 ವಿಷಯಗಳಿವ ; ನಿಯಮ – 330 ರಡಿ ಚ್ಚಿಮಸಬೇಕದ್ 6 ವಿಷಯಗಳಿವ.  

ಇವುಗಳಲೆದೇ 3-4 ವಿಧೇಯಕಗಳ ಮಂಡನೆಯಾಗಬೇಕಗಿದ್.  ಈ ಕರಣಕಕ ಗಿ ನಿೀವು 

ಸಹಕರ ನಿೀಡಿದ್ರೆ ಒಳೆಳ ಯದು.  ನಿಮಾ  ಹಕುಕ ಗಳನೆು  ಮೊಟಕುಗಳಿಸುವುದ್ಧಲೆ .  ಹಿೀಗಾಗಿ 

ಈ ಬಗೆೆ  ನಿೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ.   

 

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇದ್ಕೆಕ  ಉತು ರಿಸಲ್ಲ 

ಗೃಹ ಸಚಿವರೇ ಸದ್ನದ್ಲೆ  ಉಪಸಿಿ ತರಿಲೆ .   

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಅವರು ಸದ್ನಕೆಕ  ಬರಲ.  ಇಲೆವೆಂದಾದ್ರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಹ 

ಸಕಮರದ್ ಪರವಾಗಿ ಉತು ರಿಸುತಾು ರೆ.   

 

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಸದ್ಸಾ ರುಗಳು 

ಇಷ್ಟ ೆಂದು ಗಂಭಿೀರವಾದ್ ವಿಷಯದ್ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡುತಿು ರುವಾಗ, ಗೃಹ ಸಚಿವರು .…್್

(ಗಾಂದಲ)  ಸಕಮರವು ಈಗ ಉತು ರಿಸಿದ್ರೆ, ನಾವುಗಳು ಕುಳಿತ್ತಕಳುಳ ತ್ು ೀವ; ನಂತರದ್ಲೆ  

ಸಪ ರ್ಷಟ ೀಕರಣವನೆು  ಕೇಳುತ್ು ೀವ.  ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ತೆಂದ್ರೆ ಇಲೆ . 

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಪರ ಸುು ತ ಸದ್ನದ್ಲೆ  ಕನೂನು ಮತ್ತು  ಸಂಸದ್ಧೀಯ 

ವಾ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು ಉಪಸಿಿ ತರಿದಿಾರೆ.   

 

ಶಿರ ೀ ನಸಿೀರ  ಅಹಮ ದ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿವಯರೇ, ನಾನು ಕೇವಲ 2-3 ಪರ ಶೆೆ ಗಳನೆು  

ಮಾತರ ವೇ ಕೇಳಲಚಿಿ ಸುತ್ು ೀನೆ.  ಬೇರೆ ಇನೆಾ ವುದೇ ವಿಷಯಗಳಿಲೆ . 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯಿತ್ತ; ಮಾತನಾಡಿ.  
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ಶಿರ ೀ ಪ್ತ.ಆರ. ರಮೇಶ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಎರಡನೇ ಸಹಿ ಹಾಕ್ಕದ್ ಮೇಲ್ಲ . . 

.  

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ರಮೇಶ್ರವರೇ, ನಾನು ಶ್ರ ೀ ನಸಿೀರ್್ ಅಹಾ ದ್ರವರಿಗೆ 

ಮಾತನಾಡಲ್ಲ ಅವಕಶ ನಿೀಡಿದಿ್ ೀನೆ; ಹಿೀಗಾಗಿ ನಿೀವು ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ .  ಶ್ರ ೀ ನಸಿೀರ್್ 

ಅಹಾ ದ್ರವರೇ ನಿೀವು ಮುೆಂದುವರೆಸಿ.   

 

ಶಿರ ೀ ನಸಿೀರ  ಅಹಮ ದ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿವಯರೇ, ನಾನು ಹೆಚಾಚ ಗಿ ಮಾತನಾಡಲ್ಲ 

ಹೀಗುವುದ್ಧಲೆ . ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರು, ಶ್ರ ೀ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿ, ಶ್ರ ೀ 

ಆರ್.ಬಿ.ತಿಮಾಾಪೂರ ರವರುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತನಾಡಿದಿಾರೆ.  24 ನೇ ತಾರಿೀಖಿನಂದು 

ಯಾವ ಸಮಯದ್ಲೆ  ಈ ಘ್ಟನೆಯು ಸಂರ್ವಿಸಿತ್ತ?  ಈ ವಿಷಯದ್ ಬಗೆೆ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  

ಚ್ರ್ಚಮಗಳಾಗುತಿು ತ್ತು .  ಪರ ಕರಣಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿತ ಹುಡುಗನ ತಂದ್ಯವರಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ 

ಮಾಡಿ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನೆು  ತ್ಗೆದುಕೆಂಡು ಬರುವಂತ್ ತಿಳಿಸಿರುವುದ್ನೆು  ನಾವು 

ಪತಿರ ಕೆಗಳಲೆ  ವರದ್ಧಯಾಗಿರುವುದ್ನೆು .  ಅವರುಗಳನೆು  ಆಸಪ ತ್ರ ಗೆ ಕರೆದುಕೆಂಡು ಬಂದ್ 

ಸಮಯವೇನು?  ಇದು Medico-Legal Case ಎೆಂದು ಯಾವಾಗ ತಿೀಮಾಮನಿಸಲಾಯಿತ್ತ?  

ಮಾರನೇಯ ದ್ಧನ 12:30 ಗಂಟ್ಟಗೆ ಪರ ಥಮ ವತಮಮಾನ ವರದ್ಧಯನೆು  ದಾಖ್ಲಸುತಾು ರೆ. ಈ 

ಮಧಾ ದ್ಲೆ  15-16 ಗಂಟ್ಟಗಳ ಕಲ ಏನಾಯಿತ್ತ?  ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಸಂತರ ಸೆು ಯು 

ಆಸಪ ತ್ರ ಯಲೆ  ದಾಖ್ಲಾಗಿರುತಾು ರೆ.  ಪೊಲೀಸ್ ಅಥವಾ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕರಿಗಳು ಯಾರೇ 

ಇರಬಹುದು ಆಸಪ ತ್ರ ಗೆ ಹೀಗಿ, ಸಮಾಲೀಚ್ನೆ ಮಾಡಿದಿಾರೆಯೇ?  ಯಾವ ಕರಣಕಕ ಗಿ 

ಸಂತರ ಸೆು ಯು ಇನೊ  ತನೆ  ಹೇಳಿಕೆಯನೆು  ನಿೀಡಿಲೆ ?  ಸಂತರ ಸೆು ಯನೆು  ಬಿಟ್ಟಟ  ಹೀಗಿದಿ್ರೂ 

ಸಹ unless and until ಸಂತರ ಸೆು ಯು ಹೇಳಿಕೆಯನೆು  ನಿೀಡಿದ್ಧದಿ್ ರೆ, ಪರ ಕರಣವು ಬಲಗಳುಳ ವ 

ಸ್ವಧಾ ತ್ಗಳಿಲೆ .  ನಾಾ ಯಾಲಯದ್ಲೆ  ಪರ ಕರಣವು ನಿಲೆ್ಲವುದ್ಕೆಕ  ಅವಕಶಗಳಿರುವುದ್ಧಲೆ . 

ಪೊಲೀಸರು ಸಂತರ ಸೆು ಯ ಹೇಳಿಕೆಯನೆು  ಪಡೆದುಕೆಂಡಿದಿಾರೆಯೇ?  ಇಲೆ  ; ಕೇವಲ 

ಪರ ಕರಣದ್ಲೆ  ಭಾಗಿಯಾದ್ ಹುಡುಗ ಹೇಳಿಕೆಯನೆು  ಮಾತರ ವೇ ದಾಖ್ಲಸಿದಿಾರೆ.   

 

ಶಿರ ೀ ರ್ಜ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮ(ಕಾನೂನು ಮತ್ತು  ಸಂಸ್ದಿೀಯ ವಯ ವಹಾರಗಳ್ 

ಸ್ಚಿವರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಮಾಾ ಜಿಸೆಟ ರೀರ್್ರವರ ಮುೆಂದ್ 

ಸಂತರ ಸೆು ಯು ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ.ಯ ಕಲಂ 164 ರನಾ ಯ ಹೇಳಿಕೆಯನೆು  ನಿೀಡಿದಿಾರೆ.   
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ಶಿರ ೀ ನಸಿೀರ  ಅಹಮ ದ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿವಯರೇ, ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಸಂತರ ಸೆು ಯ 

ಹೇಳಿಕೆಯನೆು  ದಾಖ್ಲಸಿದಿ್ ರೆ, ಆ ಸಂಗತಿಯು ನನಗೆ ತಿಳಿದ್ಧಲೆ .  If such a statement is 

made, we will definitely congratulate the government.  ಸಕಮರವನೆು  ನಾವು 

ಅಭಿನಂದ್ಧಸುತ್ು ೀವ.  ಸಂತರ ಸೆು ಯ ಹೇಳಿಕೆ ಇಲೆದೇ, ಪರ ಕರಣವು ನಿಲೆ್ಲವುದ್ಧಲೆ .  If she has 

made a statement, I really appreciate the efforts of Government.  ಸಂತರ ಸೆು ಯ 

ಹೇಳಿಕೆಯನೆು  ಈಗ ಅಲೆ ; ಈ ಮೊದ್ಲೇ ಪಡೆಯಬೇಕಗಿತ್ತು .  And she does not belong 

to Karnataka State.  She is from out of State.  What image will our State have  in the 

entire country?  She is from out of State.  She is not from Karnataka.  ಈ ವಿಷಯದ್ 

ಬಗೆೆ  ಸಚಿವರು ತಮಾ  ಅಧಿಕರಿಗಳಿೆಂದ್ ಮಾಹಿತಿಯನೆು  ಪಡೆದುಕಳಳ ಬೇಕು.  She is not 

from Karnataka.  She is from out of State.  I think, if I am right, she is from Pune.   

 

ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟೀಲ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಸದ್ಸಾ ರು ಸಂತರ ಸೆು ಯ 

ಗುರುತನೆು  ಹೇಳುವಂತಿಲೆ .  We should not disclose the identity of a victim.   

 

ಶಿರ ೀ ನಸಿೀರ  ಅಹಮ ದ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿವಯರೇ, ನಾನು 

ತಿಳಿದುಕೆಂಡಿರುವುದ್ನೆು  ಈಗ ಹೇಳುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.  (ಗಾಂದಲ)  ಸಂತರ ಸೆು ಯು ತನೆ  

ಹೇಳಿಕೆಯನೆು  ನಿೀಡಿದಿ್ ರೆ, ಸಂತೀಷ.  ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ ನೆರೆಯ ತ್ಲಂಗಾಣ ರಾಜಾ ದ್ಲೆ  

ಘ್ಟನೆಯೆಂದು ಸಂರ್ವಿಸಿತ್ತು .  ಆ ಪರ ಕರಣದ್ಲೆ  ಯಾವ ರಿೀತಿಯ ಕರ ಮಗಳನೆು  

ತ್ಗೆದುಕಳಳ ಲಾಗಿತ್ತು  ಎನೆು ವುದ್ನೆು  ಇಡಿೀ ಜಗತ್ತು  ನೀಡಿದ್.  ಕನೆಗೆ, ಆ ಪರ ಕರಣದ್ಲೆ  

ಅಪರಾಧಿಗಳ ’ಶೂರ್್ ಔರ್್’್ಆಯಿತ್ತ.  ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ದೇಶದ್ಲೆಯೇ ಚ್ರ್ಚಮಗಳಾದ್ವು.  ಇದ್ರ 

ಬಗೆೆ  ಮಾನವ ಹಕುಕ ಗಳ ಆಯೀಗವು ಸಹ ಪರ ಶೆ್ ಸಿತ್ತ.  ಸದ್ಸೆಾ  ಶ್ರ ೀಮತಿ ಭಾರತಿ 

ಶೆಟಿಟ ಯವರು ಬಹಳ ಹತ್ತು  ಈ ಪರ ಕರಣಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತ್ ಮಾತನಾಡಿ, ತಮಾ  

ಭಾಷಣದ್ ಕನೆಯಲೆ  ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣವಾದ್ ಶ್ಕೆಷ ಯಾಗಬೇಕೆೆಂದು ಹೇಳಿದ್ರು.  

ಅಪರಾಧಿಗಳು ಇನೆ ೆಂದು ಬಾರಿ ಆ ರಿೀತಿಯ ಕೃತಾ ಗಳನೆು  ಎಸಗಬಾರದ್ೆಂದು ಹಾಗೂ ಈ 

ನಿಟಿಟ ನಲೆ  ಸಕಮರವು ತಿೀಮಾಮನಗಳನೆು  ತ್ಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕೆೆಂದೂ ಸಹ ಸದ್ಸಾ ರು 

ತಿಳಿಸಿದ್ರು.  ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲ್ಲ ಅವಕಶ ನಿೀಡಿದಿ್ಕಕ ಗಿ ಧನಾ ವಾದ್ಗಳು. 
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ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಸಭಾನಾಯಕರು ಆದ್ಧಯಾಗಿ, ಪರ ಸುು ತ ವಿಷಯದ್ ಬಗೆೆ  

ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಸದ್ಸಾ ರುಗಳು ಮಾತನಾಡಿದಿಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದ್ ಮೇಲನ ಚ್ರ್ಚಮಯು 

ಅಪರಾಹೆ  4 ಗಂಟ್ಟಗೆ ಪಾರ ರಂರ್ವಾಗಿದ್.   

 

ಶಿರ ೀ ಪ್ತ.ಆರ. ರಮೇಶ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, . . . 

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ರಮೇಶ್ರವರೇ, ನಾನು ಹೇಳುವುದ್ನೆು  ಒೆಂದು 

ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿ; ಅಷ್ಟಟ  ತಾಳೆಾ  ನಿಮಗಿಲೆವೆಂದಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ?  ಇವತಿು ನ ಕಯಮಕಲಾಪಗಳ 

ಪಟಿಟ ಯಲೆ  ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚ್ನೆಗಳಲೆ  6 ವಿಷಯಗಳಿವ ; ನಿಯಮ – 330 ರಡಿ 

ಚ್ಚಿಮಸಬೇಕದ್ 6 ವಿಷಯಗಳಿವ.  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರೇ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ನಿೀವು 

ಯೀಚ್ನೆ ಮಾಡಿ.  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ್ ಸದ್ಸಾ ರುಗಳೆಲೆರೂ ಈ ವಿಷಯದ್ ಬಗೆೆ  

ಮಾತನಾಡುತಾು  ಹೀದ್ರೆ, ಹೇಗಾಗುತು ದ್?  ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ನಿಮಾ  ಮಜಿಮಯನೆು  ಹೇಳಿ.  ಇದ್ರ 

ಬಗೆೆ  ನಾನು ಏನೂ ಹೇಳುವುದ್ಕಕ ಗುವುದ್ಧಲೆ .  ನಿೀವುಗಳು ನನೆ  ಮಾತನೆು  ಕೇಳುವುದಾದ್ರೆ, 

ನಾನು ಹೇಳುತ್ು ೀನೆ; ಕೇಳಿ.  ಶ್ರ ೀ ಯು.ಬಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ರವರೇ ನಿೀವು ಮಾತನಾಡಿ. 

 

ಶಿರ ೀ ಯು.ಬ್ರ.ವೆಾಂಕಟೇಶ (ರ್ನಮ ನಿದೇಾಶನ ಹೊಾಂದಿದವರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅವಕಶಕಕ ಗಿ ಧನಾ ವಾದ್ಗಳು.  ಈ ವಿಷಯದ್ ಬಗೆೆ  ನಾನು ಹೆಚಿಚ ಗೆ 

ಮಾತನಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಹೀಗುವುದ್ಧಲೆ . ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಸದ್ಸಾ ರುಗಳೆಲೆರೂ 

ಈಗಾಗಲೇ ಸವಿಸ್ವು ರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಿಾರೆ. ಈ ವಿಷಯಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತ್ ಕೇವಲ 2-3 

ಸಲಹೆಗಳನೆು  ಮಾತರ ವೇ ಸಕಮರಕೆಕ  ನಿೀಡಲಚಿಿ ಸುತ್ು ೀನೆ. ನಮಾ  ಜನಸಂಖೆಾ ಗನುಗುಣವಾಗಿ 

ಪೊಲೀಸರನೆು  ನೇಮಿಸುವ ಕೆಲಸವನೆು  ಸಕಮರವು ಮೊದ್ಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು.  ತಕ್ಷಣವೇ 

ಖಾಲಯಿರುವ ಹುದಿ್ ಗಳನೆು  ರ್ತಿಮ ಮಾಡಬೇಕು.  ಅದ್ರಲೆ್ಲ  ಹೆಣುಣ  ಮಕಕ ಳನೆು  

ಮೊದ್ಲ್ಲ ನೇಮಿಸಬೇಕು.  ಪರ ತಿಯೆಂದು ಠಾಣೆಗಳಲೆ  ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ ಅಧಿಕರಿಗಳನೆು  

ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ನೇಮಿಸಬೇಕು.  ಈಗ 10-15 ಸ್ವವಿರ ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಗಳ ಹಸ 

ನೇಮಕತಿಯಾಗುತಿು ದಿು , ಇದ್ರಲೆ  ಎಲೆಾ  ಮಹಿಳಾ ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಗಳ ನೇಮಕವಾಗಬೇಕು. 

ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ನಾವುಗಳೆಲೆರೂ ನಮಾ  ರಾಜಾ ವನೆು  ’ರಾಮರಾಜಾ ’ವನೆಾ ಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ 

ಅಧಿಕರಕೆಕ  ಬಂದ್ಧದಿ್ ೀವ.  ಅೆಂದ್ಧನ ತ್ರ ೀತಾಯುಗದ್ಲೆ  ಶ್ರ ೀ ರಾಮನು ಸಿೀತ್ಯನೆು  ಯಾವ 

ರಿೀತಿಯಾಗಿ ಕಪಾಡಿದ್ನು ಎನೆು ವುದ್ನೆು  ಸಕಮರವು ಯೀಚಿಸಬೇಕು.  ಈ ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ  

ಮತು ೆಂದು ನೈಜ ಘ್ಟನೆಯನೆು  ಹೇಳಲಚಿಿ ಸುತ್ು ೀನೆ.  ಈ ಹಿೆಂದ್, ಸ್ವಾ ಮಿ 
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ವಿವೇಕನಂದ್ರವರು ಬಿರ ಟನ್ನಲೆ  ಮಾಡನಾಡುವ ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ , ಬಿರ ಟನ್ನ ಪರ ಜೆಯು 

’ನಿಮಾ  ದೇಶದ್ ಹೆಣುಣ  ಮಕಕ ಳು ಏಕೆ ಹಸು ಲಾಘ್ವ ಮಾಡುವುದ್ಧಲೆ ’ ಎೆಂದು 

ವಿವೇಕನಂದ್ರವರನೆು  ಪರ ಶೆ್ ಸಿದ್ನು.  ಆಗ ವಿವೇಕನಂದ್ರವರು ’ನಿಮಾ  ದೇಶದ್ ರಾಣಿಗೆ 

ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಸು ಲಾಘ್ವ ಮಾಡುತಾು ರೆಯೇ’ ಎೆಂದು ಮರು ಪರ ಶೆ್ ಸಿದ್ರು.  ಆಗ ಸದ್ರಿ 

ಪರ ಜೆಯು ’ನಮಾ  ದೇಶದ್ ರಾಣಿಯು ರಾಜಮಾತ್ಯಾಗಿರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಯಾರಿಗೂ ಸಹ 

ಹಸು ಲಾಘ್ವ ಮಾಡುವುದ್ಧಲೆ ’ವೆಂದು ತಿಳಿಸುತಾು ನೆ.  ಆಗ ಸ್ವಾ ಮಿ ವಿವೇಕನಂದ್ರವರು 

’ನಮಾ  ದೇಶದ್ಲೆರುವ ಹೆಣುಣ  ಮಕಕ ಳೆಲೆಾ  ರಾಜಮಾತ್ಯಾಗಿರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಅವರುಗಳು 

ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಹಸು ಲಾಘ್ವ ಮಾಡುವುದ್ಧಲೆ ; ಅದ್ರ ಬದ್ಲಾಗಿ ಕೈಯಾ ನೆು  

ಮುಗಿಯುತ್ು ೀವ’ವೆಂದು ಉತು ರಿಸುತಾು ರೆ.  ಮೊದ್ಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ 

’ಸಜಮರಿ’ಯಾಗಬೇಕು.  ಪರ ಸುು ತ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲೆ  ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟಟ  ಹುದಿ್ ಗಳು 

ಖಾಲಯಿವ.  ನಮಾ  ಜನಸಂಖೆಾ ಗನುಗುಣವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರ ನೇಮಕತಿಯಾಗಬೇಕು. 

ಆದ್ಷ್ಟಟ  ಹೆಣುಣ  ಮಕಕ ಳನೆೆ ೀ ಹಾಲ ಖಾಲಯಿರುವ ಹುದಿ್ ಗಳಿಗೆ ರ್ತಿಮ ಮಾಡಿದಿ್ ಲೆ , 

ಜನರಲೆ  ಸಾ ಲಪ ಮಟಿಟ ಗೆ ರ್ಯದ್ ವಾತಾವರಣವುೆಂಟ್ಟಗುತು ದ್.  ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಶ್ಕೆಷ  

ನಿೀಡುವ ವಿಷಯದ್ ಬಗೆೆ  ಎಲೆಾ  ಸದ್ಸಾ ರು ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದ್ರು.  ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಕೇವಲ 

ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಶ್ಕೆಷ ಯಾಗುವುದ್ಧಲೆ .  ನಾವು ನಾಾ ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರಿೀತಿಯಾದ್ 

ದಾಖ್ಲ್ಲಗಳನೆು  ಸಲೆಸುತಿು ದಿ್ ೀವಯೀ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಲ ಶ್ಕೆಷ  ನಿಗದ್ಧಯಾಗುತು ದ್.  ದಾಖ್ಲ್ಲಗಳ 

ಸಲೆಕೆಯಲೆ  ಪೊಲೀಸರ ಪರ ಯತೆ ಗಳಿರುವುದ್ಧಲೆ .  ನಾವು ಕೇವಲ ಪರ ಕರಣಗಳ ಬಗೆೆ  

ಮಾತರ ವೇ ಮಾತನಾಡುತ್ು ೀವ.  ಈಗೆೆ  ಆರು ತಿೆಂಗಳ ಹಿೆಂದ್ ಇದೇ ಸದ್ನದ್ಲೆ  ನಾವು 

ಶೆಂಗೇರಿಯಲೆಾದ್ ಘ್ಟನೆಯ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡಿದಿ್ ೀವು.  ಆದ್ರೆ ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಈ 

ಪರ ಕರಣದ್ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡುತಿು ದಿ್ ೀವ. ಮುೆಂದ್ಧನ ಆರು ತಿೆಂಗಳಿನಲೆ  ಮತು ೆಂದು 

ಪರ ಕರಣದ್ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡುತ್ು ೀವ.  ಪರ ಕರಣದ್ ಆರೀಪಿತರುಗಳನೆು  ಮಟಟ ಹಾಕುವ 

ಕೆಲಸವು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿೆಂದಾಗಬೇಕು ಎನೆು ವ ಮಾತನೆು  ಹೇಳುತಾು , ನಾನು ನನೆ  

ಮಾತ್ತಗಳನೆು  ಮುಗಿಸುತ್ು ೀನೆ.   

 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ರಮೇಶ್ರವರೇ, ನಿೀವು ಕೇವಲ ನಿಮಾ  ಸಲಹೆಗಳನೆು  

ನಿೀಡಿ ವಿನಾ ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಡಿ.  

 

ಶಿರ ೀ ಪ್ತ.ಆರ.ರಮೇಶ (ರ್ನಮ ನಿದೇಾಶನ ಹೊಾಂದಿದವರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅವಕಶಕಕ ಗಿ ಧನಾ ವಾದ್ಗಳು.  ಈ ವಿಷಯಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತ್ 
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ನಾನು ಕೇವಲ ನನೆ  ಸಲಹೆಗಳನೆು  ಮಾತರ ವೇ ನಿೀಡುತ್ು ೀನೆ.  ನಮಾ  ರಾಜಾ ದ್ 

ಪತಿರ ಕೆಯೆಂದ್ರ ಪರ ಕರ ಜನವರಿ – 2019 ರಿೆಂದ್ ಮೇ – 2021 ರ ವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 1,168 

ಅತಾಾ ಚಾರ ಪರ ಕರಣಗಳು ವರದ್ಧಯಾಗಿವ.   

 

(ಮುೆಂದು)   

(906) 22-09-2021  6.00  CS.RN 

 

ಶಿರ ೀ  ಪ್ತ.ಆರ ,ರಮೇಶ(ಮಾಂದು):-  

 ಇದ್ರಲೆ  22 ಗಾಾ ೆಂಗ್ರೇಪ್ಗಳು ಆಗಿವ.   ಈಗ ನಾವು ಚ್ರ್ಚಮ ಮಾಡಿದ್ ಗಾಾ ೆಂಗ್ರೇಪ್ ಈ 

22ರಲೆ   ಸೇರಿಲೆ .   ಇದ್ರ ಜೊತ್ಗೆ ತ್ತಮಕೂರಿನಲೆ   ಅದೇ ದ್ಧನದಂದು ಒೆಂದು ಗಾಾ ೆಂಗ್ 

ರೇಪ್  ನಡೆದ್ಧದ್.    ಆಯಮಾ  ಸತಿು ದಿಾ ರೆ.  ಅಲೆ  ರಾಬರಿ, ರೇಪ್  ಮತ್ತು  ಕಲ್ಲ ಆಗಿದ್.   ಆದ್ರೆ 

ಇವತಿು ನವರೆಗೆ ಒಬಬ ರನೆು  ಕೂಡ ಅರೆಸಟ ್ ಮಾಡಿರುವುದ್ಧಲೆ .    ಇವತ್ತು  ಸದ್ನದ್ಲೆ  

ತ್ತಮಕೂರು ಜಿಲೆ್ಲಯ ಉಸುು ವಾರಿ ಸಚಿವರು ಇದಿಾರೆ.   ನಾನು ಅವರಲೆ  ವಿನಂತಿಯನೆು  

ಮಾಡಿಕಳುಳ ವುದೇನೆೆಂದ್ರೆ ದ್ಯಮಾಡಿ  ಈ ವಿಚಾರವನೆು   ಬಹಳ ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ 

ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.  ಏಕೆೆಂದ್ರೆ ಒೆಂದು ಬಡ ಕುಟ್ಟೆಂಬ ಈ ಸಂಕಷಟ ಕೆಕ  ಒಳಗಾಗಿದ್.  ಮತು ೆಂದು 

ಪರ ಕರಣದ್ಲೆ  ಬೇರೆ ರಾಜಾ ದ್ಧೆಂದ್ ಬಂದ್ಧದಿ್  ಹೆಣುಣ ಮಗಳಿಗೆ ನಾವು ನಿೀಡಿರುವ ಗೌರವ.   

ಇವತ್ತು  ಅವರು ಕೀಟಿಮನಲೆ  ಹೇಳಿಕೆ ನಿೀಡಿರುವುದು ಎಲೆವೂ ಸರಿಯಿದ್.   ಆದ್ರೆ 

ತ್ತಮಕೂರು ಜಿಲೆ್ಲಯಲೆ  ಹಸು ಕಯುತಿು ದಿ್  ಒಬಬ  ಹೆಣುಣ ಮಗಳ ತಾಳಿ, ಒಡವ 

ಕ್ಕತ್ತು ಕೆಂಡು  ಬಬಮರವಾಗಿ ಆಕೆಯ ಮೇಲ್ಲ ಅತಾಾ ಚಾರ ಮಾಡಿ heinous crime  ಕಲ್ಲ 

ಮಾಡಿದಿಾರೆ.   ಆದ್ರೆ  ಇವತಿು ನವರೆಗೆ ಈ ಕೃತಾ  ಎಸಗಿರುವವರು ಯಾರು ಎನೆು ವುದ್ನೆು   

ಗುರುತಿಸಿಲೆ .   ಏನು ಪೊರ ೀಗೆರ ೀಸ್ ಆಗಿದ್ ಎನೆು ವುದು ಸಹ ನಮಗೆ ಗತಿು ಲೆ .   ಇದೆಂದು 

very dangerous trend ಆಗಿದ್.   ಡಕಯಿತಿ ಮತ್ತು  ಕಳಳ ತನ  ಪರ ಮಾಣ  ಕಳೆದ್ ಒೆಂದೂವರೆ 

ವಷಮಗಳಲೆ  ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ಧದ್.  It is come down in the State. But crime against the 

women gone up.  ಈ 2 ವಷಮಗಳಲೆ  ನಮಾ  ರಾಜಾ ದ್ಲೆ   ಕೆರ ೈಮ್ ಪರ ಮಾಣ ಜಾಸಿು ಯಾಗಿದ್.  

ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರಾದ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ರವರು ಹೇಳಿದ್ ಹಾಗೆ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯಲೆ  ಮಂಜೂರಾದ್ 

ಹುದಿ್ ಗಳು ಖಾಲಯಿವ, ಅದ್ನೆಾ ದ್ರೂ ತ್ತೆಂಬುವ ಕೆಲಸವನೆು  ಸಕಮರ ಮಾಡಬೇಕು.  At 

least proportionate to the population, ಹುದಿ್ ಗಳನೆು  ತ್ತೆಂಬಿದ್ ನಮಗೆ 

ಅನುಕೂಲವಾಗುತು ದ್.   ಜನಸಂಖೆಾ ಯ ಆಧಾರದ್ ಮೇಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳನೆು  ಮತ್ತು  

ಅದ್ಕೆಕ  ಅಗತಾ ವಿರುವ ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಗಳನೆು  ತ್ತೆಂಬಬೇಕು.   ಇದ್ರ ಜೊತ್ಗೆ ನಿರ್ಮಯ ಕೇಸಿನಲೆ  
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ಸುಪಿರ ೀಮ್ ಕೀರ್್ಮ  ನಿೀಡಿರುವ ಆದೇಶದ್ ಮಾಗಮಸೂಚಿಗಳೇನಿವ, ಮಾನದಂಡಗಳೇನಿವ 

ಅವುಗಳನೆು  ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.  ಇದ್ನೆೆ ಲೆ    ಮುಖ್ಾ  ಕಯಮದ್ಶ್ಮಯವರಿಗೆ  

ನಿೀಡಿರುವ ಮಾಗಮಸೂಚಿಗಳನೆು  ಪಾಲನೆ  ಮಾಡಲಕೆಕ  ಸುಪಿರ ೀಮ್ ಕೀರ್್ಮ ನೇಮಕ 

ಮಾಡಿದ್.   ಇನೊ  ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ನಿದ್ಧಮಷಟ ವಾದ್ ಕರ ಮಗಳ ಬಗೆೆ  ಸುಪಿರ ೀಮ್ ಕೀರ್್ಮ ಇನೊ  

ಮಾಗಮಸೂಚಿಗಳನೆು  ನಿೀಡಬೇಕಗಿದ್.   ದ್ಯಮಾಡಿ ಈ ವಿಚಾರಗಳನೆೆ ಲೆ  ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ 

ಪರಿಗಣಿಸಿ, ನಮಾ  ರಾಜಾ ವನೆು  ಕೆರ ೈಮ್ ಮುಕು   ರಾಜಾ ವನೆಾ ಗಿ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಸಕಮರ 

ಪರ ಯತೆ ವನೆು  ಮಾಡಬೇಕು.   ಉತು ರ ಪರ ದೇಶ, ಮಹಾರಾಷಟ ರ, ಮಧಾ ಪರ ದೇಶ ಮತು  ಮತಿು ತರ 

ರಾಜಾ ಗಳಿೆಂದ್ ತಮಾ  ಮಕಕ ಳನೆು  ಕನಾಮಟಕ ರಾಜಾ   ಸುರಕ್ಕಷ ತವಾದ್ ರಾಜಾ ವೆಂದು ಇಲೆಗೆ 

ವಿದಾಾ ಭಾಾ ಸಕಕ ಗಿ ಕಳುಹಿಸುತಾು ರೆ.   ಈ ಹುಡುಗಿಯು ಸಹ  ಅದೇ ಉದಿ್ ೀಶದ್ಧೆಂದ್ ನಮಾ  

ರಾಜಾ ಕೆಕ  ಬಂದ್ಧದ್.  ಆದ್ರೆ ನಮಾ  ರಾಜಾ  ಸುರಕ್ಕಷ ತ ಅಲೆ  ಎೆಂದು ಅನಿಸಿಕೆಂಡು ಬಿಟಟ ರೆ, 

ಈಗ ನಮಾ  ರಾಜಾ  Education Hub ಆಗಿರುವುದು, ಅದ್ನೆು  ನಾವಲೆ  

ಕಳೆದುಕಳುಳ ತ್ು ೀವಯೀ ಎನೆು ವ ರ್ಯ  ಸೃರ್ಷಟ ಯಾಗಿದ್.   ದ್ಯಮಾಡಿ ಈ ಬಗೆೆ  

ಗಮನಹರಿಸಿ,  ನಮಾ  ರಾಜಾ   ಸುರಕ್ಕಷ ತ ಎೆಂದ್ನಿಸಿಕಳುಳ ವುದ್ಕೆಕ  ಏನು ಬೇಕು ಅದ್ನೆೆ ಲೆ  

ಮಾಡುವ ಪರ ಯತೆ ವನೆು  ಸಕಮರ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಕೇಳಿಕಳುಳ ತ್ು ೀನೆ.  

 ಶಿರ ೀ ಜಿ.ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮ(ಕಾನೂನು ಮತ್ತು  ಸಂಸ್ದಿೀಯ ವಯ ವಹಾರಗಳ್ 

ಸ್ಚಿವರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರುಗಳು ಒಪುಪ ವುದಾದ್ರೆ ಈ 

ವಿಚಾರದ್ ಬಗೆೆ   ನಾಳೆ ಉತು ರ ನಿೀಡುತ್ು ೀವ.   

 ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಈ ಬಗೆೆ  ಸವಿಸ್ವು ರವಾದ್ ಮಾಹಿತಿ ಹೆಂದ್ಧದ್ ಉತು ರವನೆು  

ನಾಳೆ ಕಡಿ. 
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 11. ಶಾಸ್ನ ರಚನೆ  

                         ವಿಧೇಯಕಗಳ್ ಪಯಾಾಲೀಚನೆ   ಹಾಗೂ ಅಾಂಗಿೀಕಾರ  

ಆ) ಕರ್ನಾಟಕ   ಸೌಹಾದಾ ಸ್ಹಕಾರಿ (ತಿದುಾ ಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 2021  

ಪಯಾಾಲೀಚರ್ನ ಪರ ಸ್ತು ವ 

ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಟ.ಸೀಮಶೇಖರ(ಸ್ಹಕಾರ ಸ್ಚಿವರು):- ಮಾನಾ ್ ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,್

ವಿಧಾನಸಭೆಯಿೆಂದ್್ ತಿದಿುಪಡಿಗಳೆಂದ್ಧಗೆ್ ಅೆಂಗಿೀಕೃತವಾದ್್ ರೂಪದ್ಲೆರುವ್ 2021ರ್

ಕನಾಮಟಕ್ಸೌಹಾದ್ಮ್ಸಹಕರಿ್(ತಿದಿುಪಡಿ)್ವಿಧೇಯಕವನೆು ್ಪಯಾಮಲೀಚಿಸಬೇಕೆೆಂದು್

ಕೀರುತ್ು ೀನೆ.್್ 

ಪರ ಸ್ತು ವವನುು  ಮಂಡಿಸ್ಲಾಯತ್ತ 

ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಟ.ಸೀಮಶೇಖರ(ಸ್ಹಕಾರ ಸ್ಚಿವರು):-ಮಾನಾ ್ ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,್

ಸೌಹಾದ್ಮ್ಕಯಿದ್1997ರಲೆ ್್ಜಾರಿಗೆ್ಬಂದ್ಧದ್.್್್ಅದ್ರಲೆ ್ಕೆಲವು್ನೂಾ ನತ್ಗಳಿದಿ್ವು,್್ಈ್

ನೂಾ ನತ್ಗಳನೆು ್ಸರಿಪಡಿಸುವುದ್ಕೆಕ ್ ್ಈ್ಕಯಿದ್ಗೆ್ಕೆಲವು್ತಿದಿುಪಡಿಗಳನೆು ್ತರಲಾಗಿದ್.್್್

ಯಾವುದೇ್ಒೆಂದು್ಸಸೈಟಿ್ಸಿ್ವಪನೆ್ಆಗಬೇಕದ್ರೆ್Area of  operation್ಗೆ್ನಿದ್ಧಮಷಟ ್ಅವಧಿ್

ಇರಲಲೆ ್ .್ ್ ್ ಈಗ್ Area of  operation್ ಗೆ್ ್ ಅವಧಿ್ ನಿಗದ್ಧ್ಮಾಡಲಾಗುವುದು.್ ್ ್ ಅದ್ರ್

ಕಯಮಕೆಷ ೀತರ ್ಎರ್ಷಟ ರಬೇಕು್ಅನೆು ವುದ್ನೆು ್ನಿಗದ್ಧ್ಮಾಡಲಾಗಿದ್.್ ್ ್ ಸಹಕರಿ್ಸಂಘ್ಗಳಿಗೆ್

ಏನೇನು್ ಅನುಕೂಲತ್ಗಳಿವ,್ ್ ್ ಅದು್ ಆದಾಯ್ ತ್ರಿಗೆ್ ಮತಿು ತರ್ ಅನುಕೂಲತ್ಗಳು್ ಈ್

ಸೌಹಾದ್ಮ್ಸಹಕರಿಗೆ್ಇರಲಲೆ .್ ್ಈ್ಅನುಕೂಲತ್ಗಳನೆು ್ಮಾಡಿಕಡುವ್ದೃರ್ಷಟ ಯಿೆಂದ್್್

ಅದ್ನೆು ್ ಸೌಹಾದ್ಮ್ ಸಹಕರಿ್ ಬದ್ಲ್ಲ್ ಸೌಹಾದ್ಮ್ ಸಹಕರ್ ಸ್ೆಂಘ್್ ಎನೆು ವ್

ಬದ್ಲಾವಣೆಯನೆು ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್.್ ್ ್ Registrar of Co-operative Societies ಗಳಲೆ ್

ಸೌಹಾದ್ಮ್ಸಹಕರಿ್ಸಂಘ್ಗಳನೆು ್ನೀೆಂದ್ಣಿ್ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ್,್ಅದ್ರ್ಒೆಂದು್ಕಪಿಯನೆು ್

Souharda Federation ್ ಗೆ್ intime್ ಕಡಬೇಕಗಿತ್ತು ,್ ಅದ್ನೆು ್ ಅವರು್ ಸರಿಯಾದ್್

ಸಮಯಕೆಕ ್ ಕಡುತಿು ರಲಲೆ ,್ ್ ್ ಈಗ್ ಯಾವುದೇ್ ಒೆಂದು್ ಸೌಹಾದ್ಮ್ ಸಹಕರಿ್ ಸಂಘ್್

ನೀೆಂದ್ಣಿ್ಆದ್ರೆ್ 60್ ದ್ಧವಸಗಳ್ಒಳಗಡೆ್ ರಿಜಿಸ್ವಟ ರರ್್ರವರು್ ್ಸೌಹಾದ್ಮ್ಫೇಡರೇಷನ್ನ್

ಎೆಂ.ಡಿ.ಯವರಿಗೆ್ ಇದ್ರ್ ಕಪಿಯನೆು ್ ಕಳುಹಿಸಿಕಡಬೇಕೆೆಂದು್ ಈಗ್ ್ ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ.್್್

ಮೊದ್ಲ್ಲ್ಈ್ಸೌಹಾದ್ಮ್ ಸಹಕರಿ್ಸಂಘ್ಗಳಿಗೆ್ ಡಿಸಿಸಿ್ಮತ್ತು ್ವಾಣಿಜಾ ್ಬಾಾ ೆಂಕ್ಗಳಿೆಂದ್್

ಸ್ವಲ್ ಪಡೆಯುವುದ್ಕೆಕ ್ ಅವಕಶ್ ಇರಲಲೆ .್ ್ ್ ಈಗ್ ಸೌಹಾದ್ಮ್ ಸಹಕರಿ್ ್ ಸಂಘ್ಗಳು್
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ಇಲೆಯೂ್ ಸಹ್ ಸ್ವಲವನೆು ್ ಪಡೆಯಬಹುದ್ೆಂದು್ ್ ತಿದಿುಪಡಿಯನೆು ್ ಈ್ ಕಯಿದ್ಗೆ್್

ತಂದ್ಧದಿ್ ೀವ.್ ್ ್ ್ ಮೊದ್ಲಗೆ್ ಈ್ ಸಂಘ್ಗಳಲೆ ್ ಸದ್ಸಾ ತಾ ಕೆಕ ್ ಷೇರುಹಣವನೆು ್ ನಿಗಧಿ್

ಮಾಡಿರಲಲೆ .್ ್ ಈಗ್ ಶೇಕಡ್ ೫್ ರಷ್ಟಟ ್ ್ ಷೇರುಧನವನೆು ್ ಹೆಂದ್ಬೇಕೆನೆು ವ್

ತಿದಿುಪಡಿಯನೆು ್್ತರಲಾಗಿದ್.್್್್ಹಾಗೆಯೇ್ಒಕೂಕ ಟ್ಮತ್ತು ್ಮಹಾಮಂಡಲಯ್ನೌಕರರು್್

ಅಲೆ ್ ಷೇರನೆು ್ ಪಡೆಯುವ್ ್ ಹಾಗಿಲೆ ,್ ್ ಮೊದ್ಲಗೆ್ ಷೇರು್ ಹಣವನೆು ್ ಪಡೆದು್

ಚ್ಚನಾವಣೆಗಳಿಗೂ್ನಿಲೆ್ಲವುದ್ಕೆಕ ್ಅವಕಶ್ಇತ್ತು ,್ ್ಈಗ್ಅದ್ಕೆಕ ್ ತಿದಿು ಪಡಿಯನೆು ್ತಂದು್

ಒಕೂಕ ಟ್ ಮತ್ತು ್ ಮಹಾಮಂಡಳಿಗಳಲೆ ್ ಸಂಬಳ್ ಪಡೆಯುತಿು ರುವ್ ನೌಕರರು್ ್ ಆ್

ಸಂಸಿೆಯಲೆ ್ಷೇರುಹಣವನೆು ್ಹೆಂದುವ್ಹಾಗಿಲೆ .್್ 

್್್್್ಇದ್ರ್ಜೊತ್ಗೆ್ಕೇೆಂದ್ರ ್ಸಕಮರ್ ್ ್ ್ 5್ ್ಮಹಾಸಭೆಗಳಲೆ ್ಸತತವಾಗಿ್ಮೂರು್ಜನರಲ್್

ಬಾಡಿ್ ಸಭೆಗಳಿಗೆ್ ್ ಗೈರುಹಾಜರಾದ್ರೆ,್ ್ ಅವರು್ ಚ್ಚನಾವಣೆಗೆ್ ಸಪ ಧಿಮಸುವಂತಿಲೆ ್ ಮತ್ತು ್

ಚ್ಚನಾವಣೆಗೆ್ಅಟ್ಟೆಂಡ್್ಮಾಡುವಂತಿಲೆ ್ಎನೆು ವ್ಆದೇಶವನೆು ್ ್ಹರಡಿಸಿತ್ತು .್ ್ ್ಅದ್ಕೆಕ ್

ತಿದಿು ಪಡಿಯನೆು ್ ತಂದು್ ೫್ ಮಹಾಸಭೆಗಳಲೆ ್ ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ್ 2್ ವಷಮ್

ಮಹಾಸಭೆಯಲೆ ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರೆ್ ್ ಅವರು್ ಚ್ಚನಾವಣೆಯಲೆ ್ ಸಪ ಧೆಮ್ ಮಾಡಬಹುದು,್್

ಹಾಗೂ್ಮಹಾಸಭೆಯಲೆ ್ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು್ಎನೆು ವ್ತಿದಿುಪಡಿಯನೆು ್ತರಲಾಗಿದ್.್್್5್

ವಷಮಗಳಲೆ ್ ್ ್ 3್ ವಷಮದ್ಲೆ ್ ಹಸದಾಗಿ್ ಸ್ವಲ್ ಪಡೆಯುವುದಾಗಲ್ ಮತ್ತು ್ ಠೇವಣಿ್

ಇಡುವುದಾಗಲೀ್ಏನಾದ್ರೂ್ಸೇವಯನೆು ್್ಪಡೆಯಬಹುದ್ಧತ್ತು .್ ್ ್ಅದ್ನೆು ್ರದಿುಪಡಿಸಿ್2್

ವಷಮದ್ಲೆ ್ ಹಸದಾಗಿ್ ಸ್ವಲ್ ಪಡೆಯುವುದಾಗಲ್ ಮತ್ತು ್ ಠೇವಣಿ್ ಇಡುವುದಾಗಲೀ್

ಏನಾದ್ರೂ್ಸೇವಯನೆು ್ ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.್ ್ ್ ್ 2್ ವಷಮಕೆಕ ್ ನಾವು್  eligibility ಯನೆು ್

ನಿೀಡಿದಿ್ ೀವ.್್ 

ಮತು ೆಂದು್ಮುಖ್ಾ ವಾದ್್ ವಿಚಾರ್ ಏನೆೆಂದ್ರೆ್ಮೊದ್ಲಗೆ್ ್ ಸಹಕರ್ಚ್ಚನಾವಣಾ್

ಆಯೀಗ್ ಎೆಂದ್ಧದಿ್ ನೆು ್ ್ ಸಹಕರ್ಚ್ಚನಾವಣಾ್ಪಾರ ಧಿಕರ್ ಎೆಂದು್ ಬದ್ಲಾವಣೆಯನೆು ್

ಮಾಡಲಾಗಿದ್.್ ್ ನಮಾ ್ State Co-operative Federaations,್ 13್ ಸಹಕರ್ಸಂಘ್ಗಳು್ಸೇರಿ್

ಒೆಂದು್ಫೇಡರೇಷನ್್ಮಾಡಲಾಗುವುದು.್ ್ ್ Karnataka Oil Federation ಗೆ್ 3್ಮಾತರ ್ ಇದ್.್್್

ಅದ್ಕೂಕ ್ ಕೂಡ್ ಅವಕಶವನೆು ್ ಮಾಡಿಕಡಲಾಗಿದ್.್ ್ ್ ಈ್ ಸೌಹಾದ್ಮ್ ಸಹಕರದ್ಲೆ ್

ಅಧಾ ಕ್ಷರು್ ಮಾತರ ್ ಮಹಾಸಭೆ್ ಡೆಲಗೇರ್್್ ಮಾಡುವ್ ಹಾಗಿತ್ತು .್ ್ ್ ಇವತ್ತು ್ ಅದ್ಕೆಕ ್

ತಿದಿು ಪಡಿಯನೆು ್ತಂದು್ಅಧಾ ಕ್ಷರ್ಬದ್ಲಗೆ್ಯಾರೇ್ಚ್ಚನಾಯಿತ್ನಿದೇಮಶಕರು್್ಮಹಾಸಭೆ್

ಮತಿು ತರ್ಕಯಮಕರ ಮಗಳಲೆ ್ಭಾಗವಹಿಸುವುದ್ಕೆಕ ್ಒೆಂದು್ತಿದಿು ಪಡಿಯನೆು ್ತಂದ್ಧದಿ್ ೀವ.್್್

ಹಿೀಗೆ್ ಏನೇನು್ತೆಂದ್ರೆಗಳಿದಿ್ವು್ ಅದ್ಕೆಕ ಲೆ ್ ಸರಳ್ ತಿದಿುಪಡಿಗಳನೆು ್ ತರಲಾಗಿದ್.್ ್ ್ ಈ್
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ವಿಚಾರಗಳನೆು ್ತಮಾ ್ಗಮನಕೆಕ ್ತರುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.್್ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ್ಕೆರಿಫಿಕೇಷನ್್ಬೇಕ್ಕದಿ್ ಲೆ ್

ಕೇಳಬಹುದು. 

      ್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್(ಮುೆಂದು) 

(907)/22-9-2021/6-10/ಎಲ್ಎೆಂ/ಆರ್್ಎನ್ 

     ಶಿರ ೀ ಸಿ.ಎಾಂ.ಲ್ಲಾಂಗಪಪ (ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ ಹೊಾಂದಿದವರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, 

ಸೌಹಾದ್ಮ ಸಹಕರಿ ಸಂಘ್ಗಳಲೆ  ಹಾಕುವ ಬಡಿಡ  ಎಷ್ಟಟ  ಎೆಂದ್ರೆ ಕಲಮಿತಿ 

ಮುಗಿಯುವುದ್ರಳಗೆ ಅಸಲನ ಎರಡು ಪಟ್ಟಟ  ಬಡಿಡ  ಕಡಬೇಕಗುತು ದ್. ಮಾನಾ  

ಮಂತಿರ ಗಳು ಇದ್ರ ಲ್ಲಕಕ ವನೆು  ಹಾಕ್ಕದಿಾರೆ ಎನೆು ವ ಭಾವನೆ ನನಗೆ ಇದ್. ಸೌಹಾದ್ಮ 

ಸಹಕರಿ ಸಂಘ್ಗಳಲೆ  ಸ್ವಲ ತ್ಗೆದುಕೆಂಡವರು ಅದ್ನೆು  ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕದ್ರೆ 

ಮನೆ ಇದಿ್ ರೆ ಮನೆ ಮಾರಬೇಕು. ಆಸಿು  ಇದಿ್ ರೆ ಆಸಿು  ಮಾರಬೇಕು ಇಲೆದ್ಧದಿ್ ರೆ ಮನೆಯಲೆ   

ಒಡವಗಳು ಇದಿ್ ರೆ ಬಾಾ ೆಂಕ್ನಲೆ  ಅಡ ಇಟ್ಟಟ  ಹಣ ತ್ಗೆದುಕೆಂಡು ಹೀಗಿ ಸ್ವಲವನೆು  

ತಿೀರಿಸಬೇಕು. ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಸಮಾಜಕಕ ೆಂತ್ತ  ಖಂಡಿತ ಒಳೆಳ ಯದಾಗುವುದ್ಧಲೆ .  ಒೆಂದು 

ಉದಾಹರಣೆ ಕಡುತ್ು ೀನೆ, ನನಗೆ ಪರಿಚ್ಯದ್ವರು ಎರಡು ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ 

ಸ್ವಲವನೆು  ತ್ಗೆದುಕೆಂಡಿದಿ್ರು, ಎರಡು ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಕಂತನೆು  ಕಟಿಟ ಯಾದ್ 

ಮೇಲ್ಲ ಹೀಗಿ ಎರಡು ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನೆು  ಕಟಿಟ ದಿ್ ೀವ ನಮಗೆ Clearance Certificate 

ಕಡಿ ಎೆಂದು ಕೇಳಿದ್ರು, ಆಗ ಸೌಹಾದ್ಮ ಸಹಕರಿ ಸಂಘ್ದ್ವರು ನಿಮಾ  ಎರಡು ಕೀಟಿ 

ರೂಪಾಯಿಗಳಲೆ  ೮೪ ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳು ಅಸಲಗೆ ಹೀಗಿದ್. ಒೆಂದು ಕೀಟಿ  ಹದ್ಧನಾರು ಲಕ್ಷ 

ರೂಪಾಯಿಗಳು ಬಡಿಡ ಗೆ ಹೀಗಿದ್ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ರು.  It is facts and figures.  ಸಹಕರಿ 

ಸಂಘ್ದ್ವರು ಇನಾಾ ವುದೇ ಹೆಸರನೆು  ಹಾಕ್ಕಕೆಂಡು ಇಷ್ಟ ೆಂದು ಬಡಿಡ ಯನೆು  ಹಾಕ್ಕ 

ವಸೂಲ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ ತ್ಗೆದುಕೆಂಡುವರು ನಿಜವಾಗಿಯು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ   

ಹೆಂದುತಾು ರೆಯೇ? ವಾಪಸಿು  ಹಣ ಕಟಟ ಲ್ಲ ಅವರಲೆ  ಶಕ್ಕು  ಉಳಿಯುತು ದ್ಯೇ 

ಎನೆು ವುದ್ನೆು  ಸಭೆ ನಿಧಾಮರ ಮಾಡಬೇಕು.ಇದು ಮಂತಿರ ಗಳು ಅಥಮವಾಗುತು ದ್ ಎೆಂದು 

ಭಾವಿಸುತ್ು ೀನೆ. ಸಹಕರಿ ಸಂಘ್ದ್ಲೆ  ಅವರು ಬಹಳ ವಷಮಗಳ ಕಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿಾರೆ. 

ದ್ಯಮಾಡಿ ನಿಮಾ  ಕಲದ್ಲೆಾದ್ರೂ ಅಸಲನ ಅಧಮಕೆಕ  ಬಡಿಡ  ಬಿೀಳುವಂತ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 

ಬಹಳ ಉಪಕರವಾಗುತು ದ್.  

     ಶಿರ ೀ  ಹರಿೀಶ  ಕುಮಾರ(ವಿಧಾನಸ್ಭೆಯಾಂದ ಚುರ್ನಯತ್ರಾದವರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಸೌಹಾದ್ಮ ಸಹಕರಿ ಸಂಘ್ಗಳ ಬಗೆೆ  ಮಂತಿರ ಗಳು ತಿದಿುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕವನೆು  
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ಮಂಡಿಸಿದಿಾರೆ. ಇದ್ರಲೆ  ನನಗೆ ಎರಡು ಸಂದೇಹಗಳೂ ಇವ.  ಆದಾಯ ತ್ರಿಗೆ ಬಗೆೆ  

ಹೇಳಿದಿಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ಸಪ ರ್ಷಟ ಕರಣ ಕಡಬೇಕು. ೨ನೇ ಪುಟದ್ಲೆ  ೧೭ನೇ ಪರ ಕರಣದ್ 

ತಿದಿುಪಡಿ, ಮೂಲ ಅಧಿನಿಯಮದ್ ೧೭ನೇ ಪರ ಕರಣದ್ ಪಾರ ರಂರ್ದ್ಲೆ  ’ಯಾವುದೇ ಇತರ 

ಹಣಕಸು ಸಂಸಿೆ ಗಳು ಮತ್ತು  ಸಂಘ್ಗಳಿೆಂದ್ ಠೇವಣಿಗಳನೆು   ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ’ ಎನೆು ವ ಪದ್ 

ಇದ್ ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  clarification ಕಡಬೇಕು. ಇನೆ ೆಂದು ಮತದಾನದ್ ಹಕುಕ  ೫ 

ಮಹಾಸಭೆಗಳಲೆ  ೩ ಮಹಾಸಭೆಗಳಿಗೆ ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಬೇಕು ಎನೆು ವ ವಿಧಿಯನೆು  

ಎರಡು ಮಹಾಸಭೆಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಿದಿಾರೆ.  ಇದ್ನೆು  ಕೂಡಾ ಬದ್ಲಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು 

ಎನೆು ವುದು ನನೆ  ಸಲಹೆ. ಏಕೆೆಂದ್ರೆ ಚ್ಚನಾವಣೆಯ ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ  ಎಲೆರೂ ಕೀಟಿಮಗೆ 

ಹೀಗಿ ತಡೆಯಾಜೆಾ  ತಂದು ಚ್ಚನಾವಣೆಯಲೆ  ಭಾಗವಹಿಸುತಾು ರೆ. ಮತನದಾನದ್ ಹಕುಕ  

ಇರುತು ದ್ ಮತ್ತು  ಮತದಾನದ್ಲೆ  ಭಾಗವಹಿಸಲ್ಲ ಅವಕಶವು ಇರುತು ದ್. ಪರ ತಿಯೆಂದು 

ಸ್ವರಿಯು ಈ ಕನೂನಿನಿೆಂದ್ ಏನು ಪರ ಯೀಜನವಾಗಲಲೆ .  ಹಿೆಂದ್ ಸದ್ಸಾ  ಮಹಾಸಭೆಗೆ 

ಹೀಗದ್ಧದಿ್ರೂ ಸದ್ಸಾ ನಾಗಿಯೇ  ಇರುತಾು ನೆ, ಮಹಾಸಭೆಗೆ ಹೀಗದ್ ಇರಲ್ಲ ಸಕರಣವು 

ಇರಬಹುದು. ಆದಿ್ ರಿೆಂದ್ ಈ ವಿಧಿಯನೆು  ತ್ಗೆಯಬಹುದು ಎೆಂದು ನಾನು ಸಲಹೆಯನೆು  

ಕಡುತ್ು ೀನೆ. ಅವಕಶ ಕಟಿಟ ದ್ಕಕ ಗಿ ವಂದ್ನೆಗಳು.  

       ಶಿರ ೀ  ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೀಸ್ತಾ ಮ(ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ ಹೊಾಂದಿದವರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, 

ಸೌಹಾದ್ಮ ಸಹಕರಿ ಕಯಿದ್ ೧೯೯೭ , ಇದ್ನೆು  ದೇಶದ್ಲೆಯೇ ಪರ ಪರ ಥಮವಾಗಿ ಕನಾಮಟಕ 

ರಾಜಾ ವೇ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ಧದ್ ಎನೆು ವುದು ನನೆ  ಭಾವನೆ. ಇದು ಬಹುರಾಜಾ  ಸಹಕರಿ 

ಕಯಿ್ದಯೇ ಎನೆು ವುದ್ಕೆಕ  clarification ಕಡಬೇಕು. Multi State Co-operative Societies 

Act  ಇದು ಎೆಂದು.  ಇದುವರೆಗೆ ಇದು ಕೆವಲ  ಸೌಹಾದ್ಮ ಸಹಕರಿ ಎನೆು ವುದ್ಕ್ಕಕ ೆಂತ co-

operative institution  ಎೆಂದು ಕಡುವಂತ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಬಂದ್ಧರಲಲೆವ 

ಎನೆು ವುದ್ನೆು  ತಿಳಿಸಬೇಕು.  

          (ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲಲ  ಮಾನಯ  ಉಪಸ್ಭಾಪತಿಯವರು ಪ್ತೀಠವನುು  ಅಲಂಕರಿಸಿದರು) 

ಮೊನೆೆ  ನಾನು ಕೇಳಿದ್ ಚ್ಚಕೆಕ  ಗುರುತನ ಪರ ಶೆೆ ಗೆ  ಮಧು ಸಹಕರಿ ಬಾಾ ೆಂಕ್ನೆು  ವಿೀರಶೈವ 

ಕೀ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಬಾಾ ೆಂಕ್ ಕೀಲಾಪೂರ, ಮಹಾರಾಷಟ ರ ಈ  ಬಾಾ ೆಂಕ್ಕನ ಜೊತ್ಗೆ  

ವಿಲೀನಗೆಂಡಿದ್  ಎೆಂದು ಉತು ರ  ಕಟಿಟ ದಿ್ಧ ೀರಿ. ಸೌಹಾದ್ಮ ಸಹಕರಿ ಬಾಾ ೆಂಕ್ 

ವಿೀಲನವಾಗಿದ್ಯೇ? ರಾಜಾ  ಸಕಮರ ಮತ್ತು   Reserve Bank of India  ಒೆಂದು MoU 

ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದ್ ಆ ಪರ ಕರವಾಗಿ liquidation ಮಾಡಬೇಕದ್ರೂ Reserve Bank of India 
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permission ನ ತ್ಗೆದುಕೆಂಡಿದಿಾರೆಯೇ  ಅಥವಾ Banking Institution ಆಗಿದ್ಯಾ 

ಎನೆು ವುದ್ರ ಬಗೆೆ  clarification ಕಡಬೇಕೆೆಂದು ಕೇಳುತ್ು ೀನೆ.  

     ಶಿರ ೀ ಯು.ಬ್ರ.ವೆಾಂಕಟೇಶ (ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ ಹೊಾಂದಿದವರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, 

ವಿಧೇಯಕದ್ ಬಗೆೆ  ನನೆ ದೇನು ಅರ್ಾ ೆಂತರವಿಲ. ಆದ್ರೆ ಇದ್ನೆು  ಆಡಿರ್್ ಮಾಡುವವರು 

ಯಾರು ಎನೆು ವುದ್ನೆು  ಹೇಳಬೇಕು.  ಏಕೆೆಂದ್ರೆ ಸಕಮರ ತನೆ  ನಿಯಂತರ ಣದ್ಲೆ  

ಇಟ್ಟಟ ಕಳಬ ಬೇಕಗುತು ದ್.  ಮೊನೆೆ  ಬಸವಗುಡಿಯಲೆರುವ  ರಾಘ್ವೇೆಂದ್ರ  ಕೀ-ಆಪರೇಟಿವ್ 

ಬಾಾ ೆಂಕ್ ಏನಾಗಿದ್ ಎನೆು ವ  ಬಗೆೆ  ನಾನು ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಿದ್. ನಿಮಾ  ಇಲಾಖೆಯಿೆಂದ್ಲೇ 

ಆಡಿರ್್ ಮಾಡಿಸುವಂತಹ ವಿಧಿಯನೆು  ಇದ್ರಲೆ  ಸೇರಿಸಬೇಕು.  ಇಲೆದ್ಧದಿ್ ರೆ ಯಾರೀ 

ದುಡುಡ  ಹಾಕುತಾು ರೆ, ಯಾರೀ ತಿೆಂದು ಹೀಗುತಾು ರೆ. ನಂತರ  ನಿೀವು supersede  

ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ ಬೆಾ ಾ ಕ್ಲಸಟ ್  ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ ಎೆಂದು ಹೇಳುತಿು ೀರಿ. ಯಾರಿಗೂ ನಾಾ ಯ 

ಸಿಗುವುದ್ಧಲೆ . ಸಕಮರದ್ ನಿಯಂತರ ಣ ಇರಬೇಕು, ಆಡಿರ್್ ಸಕಮರದ್ಧೆಂದ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು 

ಎನೆು ವುದು ನನೆ  ಸಲಹೆ. 

       ಶಿರ ೀ ಕೆ.ಟ.ಶಿರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ(ಪದವಿೀಧರರ ಕೆಷ ೀತ್ರ ):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ನಾನು ಹೆಚ್ಚಚ  

ವಿಸ್ವು ರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲ್ಲ ಹೀಗುವುದ್ಧಲೆ . ತಮಾ  ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಸಹಕರಿ 

ಸಚಿವರಿಗೆ ಕೇಳುವುದು, ಈ ಹಿೆಂದ್ ಯಾರೇ ಸಹಕರಿ ಸಂಘ್ಗಳ ಸದ್ಸಾ ನಾದ್ರೂ ಅವರಿಗೆ 

ಮತದಾನದ್ ಹಕುಕ  ಮತ್ತು  ಚ್ಚನಾವಣೆಗೆ ಸಪ ಧಿಮಸುವ ಹಕುಕ  ಇತ್ತು . ಹಿೆಂದ್ಧನ ಕಯಿದ್ 

ಅದ್ನೆು  ನಿಯಂತಿರ ಸಿದ್. ಮಾನಾ  ಸೆೆ ೀಹಿತರಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಹರಿೀಶ್ ಕುಮಾರ್್ರವರು ಹೇಳಿದ್ ಹಾಗೆ 

ಪರ ತಿ General Body,  ಚ್ಚನಾವಣೆ ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ  ನಮಾ  ಜನ ನಮಾ ನೆು  ಬಿಡುವುದ್ಧಲೆ . 

ಲಾಯರ್್ ಫಿೀ ತ್ಗೆದುಕೆಂಡು ಹೀಗುತಾು ರೆ, ಕೀರ್್ಮಗೆ ಹಾಕ್ಕ ಮತದಾನದ್ ಹಕಕ ನೆು   

ಮತ್ತು  ಸಪ ಧಿಮಸುವ ಹಕಕ ನೆು  ತರುತಾು ರೆ.  ಈ  ರಾಜಾ ದ್ ಪರ ತಿಯೆಂದು ಸಸೈಟಿಗಳ  ಕಥೆಯು 

ಇದ್. ಲಾಯರ್್ಗಳಿಗೆ  ಫಿೀ ಕಡುವುದು ಮತ್ತು  ಜನರು ಅಲ್ಲಯುವುದು ಈ ರಿೀತಿಯಾಗಿದ್. 

ದ್ಯಮಾಡಿ ಹಿೆಂದ್ ಇದಿ್ ೆಂತ್ ಒೆಂದು ಸ್ವರಿ ಅವರು ಸದ್ಸಾ ರಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮತನಾದ್ನ 

ಮತ್ತು  ಸಪ ಧಿಮಸುವ  ಹಕುಕ  ಇರಲ. ಅವರು defaulter ಆದ್ರೆ ಬೇಡ. ಹಣ ತ್ಗೆದುಕೆಂಡು 

defaulter ಆದ್ರೆ ಬೇಡ. ನಾವು ಎಲೆಾ  General Body ಗಳಿಗೆ ಹೀದಾಗ ನೀಡಿದಿ್ ೀವ, ಜನರ 

ಅಭಿಪಾರ ಯವು ಇದ್ ಆಗಿದ್. ದ್ಯಮಾಡಿ ತಾವು ಸದ್ನದ್ಲೆ  ಮಾತನಾಡಿ ಮುೆಂರ್ಚ ಹೇಗೆ 

ಮತದಾನದ್ ಮತ್ತು  ಸಪ ಧಿಮಸುವ ಹಕುಕ  ಇತ್ತು  ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಸಿ, ಸುಮಾ ನೆ ನಮಾ ನು ಏಕೆ 

ಕೀರ್್ಮಗೆ ಅಲ್ಲಸುತಿು ೀರಿ ಎೆಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ. ಯಾವ  ಸಸೈಟಿಯವರು ಬಿಡುತಿು ಲೆ , 

ಪರ ತಿಯಬಬ ರು ಕೀರ್್ಮಗೆ ಹೀಗುತಿು ದಿಾರೆ.  ಕೀರ್್ಮನಲೆ  relief ಸಿಕಕ ವರು ಗೆಲೆ್ಲತಾು ರೆ 
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ಇಲೆದ್ವರು ಸೀಲ್ಲತಾು ರೆ. ದ್ಯಮಾಡಿ ಇದ್ನೆು  ತಪಿಪ ಸಬೇಕು.   ಇದೆಂದು ದಡಡ  

ಹಾವಳಿಯಾಗಿ  ಹೀಗಿದ್. ದ್ಯಮಾಡಿ ಇದ್ನೆು  ತಪಿಪ ಸಿದ್ರೆ ಎಲೆಾ  ಸಹಕರಿ ಸಂಘ್ಗಳು 

ಉಳಿದುಕಳುಳ ತು ವ. ಇದ್ನೆು  ಸಚಿವರು ಬಹ ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ ತ್ಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕೆೆಂದು ಮನವಿ 

ಮಾಡಿಕಳುಳ ತ್ು ೀನೆ. 

       ಶಿರ ೀ ಎನ .ಅಪ್ರಪ ಜಿಗೌಡ(ಸ್ಥ ಳಿೀಯ ಸಂಸೆಥ ಗಳ್ ಕೆಷ ೀತ್ರ ):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, 

ಕನಾಮಟಕ ಸೌಹಾದ್ಮ ಸಹಕರಿ ಸಂಘ್ಗಳ ವಿಧೇಯಕವನೆು  ಮಾನಾ  ಮಂತಿರ ಗಳು 

ಮಂಡಿಸಿದಿಾರೆ. ಮಾನಾ  ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರು ಹೇಳಿದ್ ಹಾಗೆ, ಮೊದ್ಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಇತ್ತು  ಹಾಗೆ 

ಇದಿ್ ರೆ ಒಳೆಳ ಯದು. ಇಲೆದ್ಧದಿ್ ರೆ ಕನಿಷಾ  ಮೂರು ಮಹಾಸಭೆಗಳಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು 

ಎನೆು ವ ರೂಲ್ ಇದಿ್ ರೆ, ಮತದಾರರು, ಕೀರ್್ಮ, ಲಾಯರ್್ಗಳಿಗೆ ದಡಡ  understanding  

ಆಗಿಬಿಟಿಟ ದ್.  ಕೀರ್್ಮನಲೆ  ಕನೆ  ಕ್ಷಣದ್ಲೆ   voting power ಕಡುತಾು ರೆ. ನಾಳೆ 

ಚ್ಚನಾವಣೆ ಇರುತು ದ್ ಹಿೆಂದ್ಧನ ದ್ಧವಸ voting power ಕಡುತಾು ರೆ. ಇವತ್ತು  ಚ್ಚನಾವಣೆ 

ಇದಿಾ ಗ ಇವತ್ು  ಬ್ಳಗೆೆ  voting power ಕಡುತಾು ರೆ. ಬುದಿ್ಧವಂತಿಕೆಯಿೆಂದ್ ಯಾರು 

ಕೀರ್್ಮಗೆ ಹೀಗಿ voting power ತರುತಾು ರೆ, ಅವರು ಗೆದಿುಬಿಡುತಾು ರೆ. ನಾನು voting 

power ತಂದ್ಧದಿ್ ೀನೆ ನನಗೆ ಮತ ಹಾಕ್ಕ ಎನೆು ತಾು ರೆ. ಇದೆಂದು ರಿೀತಿ ದಂಧೆಯಾಗಿ ಹೀಗಿದ್. 

ಇದ್ನೆು  ಪಾರದ್ಶಮಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎನೆು ವುದಾದ್ರೆ ಹಿೆಂದ್ ಯಾವ ರಿೀತಿ ಕನೂನು 

ಇತ್ತು  ಅದೇ ಕನೂನನೆು  ತಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗುತು ದ್. ಈಗಲ್ಲ ಕೂಡಾ ಎರಡು 

ಮಹಾಸಭೆಗಳಿಗೆ ತಾವು restrict  ಮಾಡಿದಿ್ಧ ೀರಿ ಅದು ಕೂಡಾ ಬೇಡ. ಕೆಲವು ಸಸೈಟಿಯವರು 

ಅವರಿಗೆ ಬೇಕದಂಗೆ ನೀಟಿಸ್  ಕಳುಹಿಸುವುದು, ಯಾವುದ ಒೆಂದು ದ್ಧನಾೆಂಕವನೆು  

ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸಿಕಳುಳ ತಾು ರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ನೀಟಿಸ್ ಮುಟ್ಟಟ ವುದೇ ಇಲೆ  ಆ ರಿೀತಿಯಾಗಿದ್.  ಇಲೆ  

ಪಾರದ್ಶಮಕವಾಗಿ ಚ್ಚನಾವಣೆಗಳು  ನಡೆಯಬೇಕದ್ರೆ ಯಾರು ಕೀರ್್ಮಗೆ ಹೀಗಿ  ಕನೆ 

ಕ್ಷಣದ್ಲೆ  ಮತದಾನದ್ ಹಕಕ ನೆು  ತರುವಂತ್ ಆಗಬಾರದು, ಸಹಕರಿ ಸಂಘ್ಗಳ ಬಗೆೆ  ತಾವು 

ತಿಳಿದುಕೆಂಡಿದಿ್ಧ ೀರಿ. ಎಲೆರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ಕನೂನನೆು  ತನೆಿ . 

                                                                 (ಮುೆಂದು)   

(908)22-09-2021(06-20)bsd-vk                               (ಉಪಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

 ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಆರ . ಪ್ರಟೀಲ  (ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಕನಾಮಟಕ ಸೌಹಾದ್ಮ ಸಹಕರಿ ಅಧಿನಿಯಮ, ೧೯೯೭ಕೆಕ  ಕೆಲವೆಂದು 

ತಿದಿುಪಡಿ ತಂದ್ಧರುವ ಈ ವಿಧೇಯಕವನೆು  ನಾನು ಸ್ವಾ ಗತ ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ. ಈ 
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ಕಯಮಕೆಷ ೀತರ ದ್ ಬಗೆೆ  ಮೊದ್ಲ್ಲ ambiguity ಇತ್ತು . ಅದ್ನೆು  ಕಯಮಕೆಷ ೀತರ  ಮತ್ತು  

ವಾಾ ಪಿು ಯನೆು  clear ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಅದು ಒಳೆಳ ಯ ವಿಧೇಯಕ. Co-operative society 

ಅೆಂದ್ರೆ they are exempted from the Income Tax Law.  ಸೌಹಾದ್ಮ ಸಂಸಿೆ ಗಳಿಗೆ 

ಸೌಹಾದ್ಮ ಸಹಕರಿ ಸಂಸಿೆ  ಎೆಂದು ಕರೆಯುತಿು ರಲಲೆ . ಸೌಹಾದ್ಮ ಸಹಕರಿ ಸಂಸಿೆ  ಎೆಂದ್ರೆ 

income tax ನವರು ಬಂದು co-operative society ಅಲೆ , ಸಹಕರಿ ಸಂಘ್ ಅಲೆ , ಸೌಹಾದ್ಮ 

ಎೆಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನೀ ಇದ್ ಎೆಂದು ಹೇಳಿ, ಎಷ್ಟಟ  ಸೌಹಾದ್ಮ ಸಂಸಿೆ ಗಳಿವಯೀ, 

ಎಲೆವುಗಳಿಗೂ income tax liability fix-up ಆಗಿತ್ತು . ಬಹಳ ದ್ಧನಗಳಿೆಂದ್ ಸೌಹಾದ್ಮ 

ಸಹಕರಿ ಸಂಸಿೆ ಗಳನೆು  ನಡೆಸುವವರು ಇದು ಬದ್ಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು, ಇದು ಕೂಡ ಸಹಕರಿ 

ಸಂಘ್ ಎೆಂದು ಸೌಹಾದ್ಮ ಸಹಕರಿ ಹೀಗಿ ಸಹಕರಿ ಸಂಘ್ ಎೆಂದು renominate 

ಮಾಡಿರುವುದು ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಸೌಹಾದ್ಮ ಸಹಕರಿ ಸಂಸಿೆ ಗಳು ಆರ್ಥಮಕವಾಗಿ ದೃಢತ್ಯತು  

ಮುನೆ ಡೆಯಲ್ಲ, income tax ನ pressure ಇತ್ತು , ಅದ್ರಿೆಂದ್ exempt ಆಗಿರುವುದು ಒಳೆಳ ಯ 

ತಿದಿುಪಡಿಯಾಗಿದಿು , ಇದ್ನೆು  ನಾನು ಸ್ವಾ ಗತ ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ.  

ನಿಧಿ ಸಂಗರ ಹದ್ ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿರುವಂತ್ DCC bank ಮತ್ತು  ವಾಣಿಜಾ  bank ಗಳಿೆಂದ್ ಸ್ವಲ 

ಪಡೆಯುವಂತಹ ವಾ ವಸಿೆ  ಇರಲಲೆ . ಸೌಹಾದ್ಮ ಸಹಕರಿ ಸಂಸಿೆ ಗಳು ಸಶಕು ವಾಗಲ್ಲ, 

ಅತ್ತಾ ತು ಮವಾಗಿ ಠೇವಣಿ ಸಂಗರ ಹಿಸಲ್ಲ, ಆರ್ಥಮಕವಾಗಿ ತೆಂದ್ರೆ ಇರುವವರಿಗೆ ನೆರವು 

ಕಡಲ್ಲ ಸಹಕರಿಯಾಗುತು ದ್. ಅವರು ಸಂಪನೂಾ ಲಗಳನೆು  ಹೆಚ್ಚಚ  ಮಾಡಿಕಳಳ ಲ್ಲ 

ಇಲೆಯವರೆಗೂ ಅವಕಶ ಇರಲಲೆ . Only ಠೇವಣಿದಾರರು ಎಷ್ಟಟ  ಹಣವನೆು  ಠೇವಣಿ 

ಇಡುತಾು ರೀ, ಅದೇ ಹಣವನೆು  ಸ್ವಲಗಾರರಿಗೆ ಕಡುವಂತಹ ವಾ ವಸಿೆ  ಇತ್ತು . ಅದ್ರ 

ಬದ್ಲಾಗಿ ಜಿಲೆಾ  ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಹಕರಿ bank ಗಳಾಗಲೀ ಅಥವಾ ವಾಣಿಜಾ  bank ಗಳಿೆಂದ್ ಸ್ವಲ 

ಪಡೆದು two per cent ಜಾಸಿು  ಮಾಡಿ, ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಜನರಿಗೆ ಆರ್ಥಮಕ ನೆರವು ನಿೀಡಲ್ಲ 

ಉತು ಮವಾದ್ ಒೆಂದು ವಿಧೇಯಕವಾಗಿದ್. ಸದ್ಸಾ ರ ಅನಹಮತ್ ಬಗೆೆ  Act ನಲೆದ್. ಯಾರು 

ಯಾರು ಅನಹಮರಾಗುತಾು ರೆ ಎೆಂಬ ಬಗೆೆ  ಲಂಬಿಸಿ ಹೇಳುವುದ್ಕೆಕ  ಹೀಗುವುದ್ಧಲೆ . ಅದು 

ಕೂಡ ಒಳೆಳ ಯದು ಎೆಂದು ಹೇಳುವುದ್ಕೆಕ  ಬಯಸುತ್ು ೀನೆ. ಮತದಾನದ್ ಹಕುಕ  ಅೆಂದ್ರೆ 

eligibility criteria ದ್ಲೆ  ೩ General Body Meeting ಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗದ್ಧದಿ್ ರೆ ಮತದಾನದ್ಲೆ  

ಭಾಗವಹಿಸಲ್ಲ ಮತ್ತು  ಚ್ಚನಾವಣೆಯಲೆ  ಸಪ ದ್ಮ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವಕಶ ಇರಲಲೆ . ಅದ್ರ 

ಬದ್ಲ್ಲ ಈಗ ೫ General Body Meeting ನಲೆ  ಅೆಂದ್ರೆ, ೩ರ ಬದ್ಲಾಗಿ ೨ ನೆು  ಹೆಚ್ಚಚ  

ಮಾಡಿ, ಸಾ ಲಪ  exemption ಕಡಲಾಗಿದ್. ಅನೇಕ ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರ ಅಭಿಪಾರ ಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ 

ಇರಬಹುದು. ನನೆ  ದೃರ್ಷಟ ಯಲೆ  General Body Meeting ಗೆ ಬರಲಾರದ್ ಸದ್ಸಾ ರು, can 
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such person become a useful member of that Society? General Body Meeting 

ವಷಮಕಕ ಮ್ಮಾ  ನಡೆಯುವುದ್ಧದಿು , ಒೆಂದು ತಿೆಂಗಳು advance notice ಕಡುತಾು ರೆ, thirty 

days’್ notice್ ಅವರಿಗೆ ಕಡುತಾು ರೆ. ಅವರಿಗೆ booklet, balance sheet ಎಲೆವನೊ  

ಕಳುಹಿಸಿರುತಾು ರೆ. ಆ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಬರದ್ಧದಿ್ ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಸಕ್ಕು  ಇಲೆವೆಂದು 

ಭಾವಿಸಬೇಕಗುತು ದ್. ೩ ರ ಬದ್ಲಾಗಿ ಸಾ ಲಪ  relaxation (flexibility) ಮಾಡಲಾಗಿದ್. ೩ ರ 

ಬದ್ಲಾಗಿ ೫ General Body Meeting ಯಲೆ  ೨ attend ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ eligibility 

criteria fix ಆಗಿರುತು ದ್. ಅವರು ಚ್ಚನಾವಣೆಯಲೆ  ಸಪ ಧಿಮಸಿ, ಮತದಾನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದ್. 

ನನೆ  ಸೆೆ ೀಹಿತರು ಒಟ್ಟಟ ಗಿ ತ್ಗೆದುಹಾಕುವ ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿದ್ರು.  

 ಶಿರ ೀ ಎಸ . ರವಿುಃ- ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ voting power ತರುತಾು ರೆ. 

 Sri S.R. PATIL:- Court ನಿೆಂದ್ ತಂದೇ ತರುತಾು ರೆ. ನಾನು ಒಬಬ  ಸಹಕರಿಯಾಗಿ 

ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಚ್ಚನಾವಣೆಗಳಲೆ  ನೀಡಿದಿ್ ೀನೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬಬ ರು court ಗೆ ಹೀಗಿ, ಎಷ್ಟಟ  

ಮಂದ್ಧಯ eligibility ತರುತಾು ರೀ, ಅವರೆಲೆರಿಗೂ court ಗೆ ಹೀಗಿ voting power ತಂದು 

ನನಗೆ ಮತ ಹಾಕ್ಕ ಎೆಂದ್ಧರುವುದ್ನೆು  ನಾನು ನೀಡಿದಿ್ ೀನೆ. ಅವರು ಕನೂನು ಮಾಡಿದಿಾರೆ, 

it should be strictly implemented.  ಮೊದ್ಲ್ಲ ೩ ಇದಿ್ ದಿು  ಈಗ ೨ ಇದ್, ೩ attend ಆಗದೇ 

ಇರುವವರು High Court ಗೆ ಹೀಗಿ, ಅವರು ಯಾವ ರಿೀತಿ manage ಮಾಡುತಾು ರೀ, 

permission ತ್ಗೆದುಕೆಂಡು ಬರುತಾು ರೀ, ಕರಣಗಳನೆು  ಹೇಳುತಾು ರೀ, ಕನೆಗೆ ಎಲೆರೂ 

voting ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಹಣ ಇರುವವರು ಹೀಗಿ voting power ತ್ಗೆದುಕೆಂಡು ಬರುತಾು ನೆ, 

ಕನೆಗೆ ನೀಡಪಪ , ನಾನು ೧೦೦ ಮಂದ್ಧಗೆ voting power ತಂದ್ಧದಿು , ನನಗೆ ಹಾಕಬೇಕೆೆಂದು 

ಹೇಳಿ vote ಹಾಕ್ಕಸಿಕಳುಳ ತಾು ನೆ. ಅದ್ರಲೆ  loopholes ಏನಿದ್? ದೌಬಮಲಾ  ಏನಿದ್? 

ಯಾವರಿೀತಿಯಾಗಿ ನಾಾ ಯಾಲಯಕೆಕ  approach ಆಗಿ, ಅವರ ಕನೂನಿನ ವಿರುದಿ್ವಾಗಿ 

ಪರವಾನಗಿ ತ್ಗೆದುಕೆಂಡು ಬರುತಾು ರೆ ಎೆಂದು ಚಿೆಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕರಿಗಳ 

ಜೊತ್ ಚಿೆಂತನೆ ಮಾಡಿ What is the loophole in this Act, Amendment. ಆ loophole 

ಅನೆು  plug ಮಾಡಬೇಕಲೆವೇ? ಆ ರಿೀತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಲ. ಇಲೆದ್ಧದಿ್ ರೆ ೩ ಇದಿ್ ರೆ ಏನು, 

೨ ಇದಿ್ ರೆ ಏನು ಅಥವ ಒೆಂದು ಮಾಡಿದ್ರೂ don’t್ care್ master್ ಆಗುತು ದ್. ಅದ್ಕೆಕ  ಆ 

loopholes ಗಳು ಏನಿವ? ಸಹಕರ ಚ್ಚನಾವಣೆಯಲೆ  ೨ ಮಾಡಿದಿು , ಈ ೨ ಕಕ ದ್ರೂ strict 

ಆಗಿ ನಾಾ ಯಾಲಯಕೆಕ  ಹೀಗಿ ಹಿೆಂದ್ ೩ ಇರುವಾಗ ತರುತಿು ದಿ್  ಹಾಗೆ ತರದಂತ್ 

ನೀಡಿಕಳಳ ಬೇಕು. ಸೌಹಾದ್ಮ ಸಹಕರಿ ಅಧಿನಿಯಮ ೧೯೯೭ ತಂದ್ಧರುವ ಉದಿ್ ೀಶ ಏನು? 

ನಮಾ  ರಾಜಾ ದ್ಲೆ  ಮೊದ್ಲ್ಲ Karnataka Souharda Cooperative Act ಇತ್ತು . ೧೯೯೭ರಲೆ  
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ಸೌಹಾದ್ಮ ಸಹಕರಿ ಅಧಿನಿಯಮ ಏಕೆ ತಂದ್ರು, there should be a less interference by 

the Government. ಸಕಮರದ್ ಕಡಿಮ್ಮ interference ಇರಬೇಕು, ಸಕಮರ ಮೇಲೆಂದ್ ಮೇಲ್ಲ 

ಮೂಗು ತ್ತರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದು. Co-operative Department ನಲೆ  ಅಧಿಕರಿಗಳು 

ಇರುತಾು ರೆ, ಅವರು ಹೇಳಿದಂತ್, ಅವರು ಪೂವಮ ಅೆಂದ್ರೆ ಪೂವಮ ಮತ್ತು  ಪಶ್ಚ ಮ ಎೆಂದ್ರೆ 

ಪಶ್ಚ ಮ ಎನೆುವಂತ್ ಆಗಬಾರದು. ಇವರು branches ತ್ಗೆದುಕಳುಳ ವುದ್ಕೂಕ  permission 

ಕಡುವುದ್ಧಲೆ , registration ಮಾಡುವುದ್ಕೂಕ  permission ಕಡುವುದ್ಧಲೆ . ಹಿೀಗೆ 

ಸಕಮರದ್ interference too much ಆಗಬಾರದು. ನನೆ  ಸೆೆ ೀಹಿತರು Urban Bank ನಲೆ  ಆದ್ 

ಅವಾ ವಹಾರವನೆು  ಉದೇಶ್ಸಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾವಾಗಲ್ಲ ಸಕಮರದ್ interference ಕಡಿಮ್ಮ 

ಇರಬೇಕು. ಸೌಹಾದ್ಮ ಸಹಕರಿ ಸಂಸಿೆಯಲೆ  ಜವಾಬಿಾರಿ Board of Directors ಗಳ 

ಮೇಲರುತು ದ್. ಸಂಪೂಣಮ ಜವಾಬಿಾರಿ ಅವರ ಮೇಲದಿು , ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚಚ  ಕಡಿಮ್ಮ 

ಆದ್ರೆ ಅವರೇ jail ಗೆ ಹೀಗುತಾು ರೆ. ಇನೆು  Credit Co-operative Societies ಗಳಲೆ  they may 

escape from the clutches of law. ಇಲೆ  ಏನಾದ್ರೂ 500 crores deposit ಇದ್ಯಲೆಾ , 

entire Chairman, Vice Chairman, Directors, all are liable. They are the custodian of the 

public money. ಅಲೆ  ಹೆಚ್ಚಚ  ಕಡಿಮ್ಮ ಆದ್ರೆ ಅವರೇ ಜವಾಬಿಾರಿ. ಸಕಮರವು 

ಅನವಶಾ ಕವಾಗಿ ಮೂಗು ತ್ತರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬಾರದು ಎನೆು ವ ಉದಿ್ ೀಶದ್ಧೆಂದ್ 

ಕನಾಮಟಕ ಸೌಹಾದ್ಮ ಅಧಿನಿಯಮ, ೧೯೯೭ ಕನಾಮಟಕದ್ಲೆ  ಮಾತರ ವಲೆದೇ ದೇಶದ್ಲೆ  

ಇದೆಂದೇ ಇರಬೇಕೆೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ು ೀನೆ. ಇದ್ಲೆದೇ Federation ಇದ್. ಸೌಹಾದ್ಮ 

ಸಹಕರಿ ಮಹಾಮಂಡಲ ಇದಿು , ಅವರೂ ಕೂಡ ಮೇಲೆಂದ್ ಮೇಲ್ಲ inspection 

ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಜವಾಬಿಾರಿಯನೆು  ರ್ಚನೆಾ ಗಿ ತಿಳಿಸಿಕಡುತಾು ರೆ. ಇದ್ಲೆವೂ ರ್ಚನೆಾ ಗಿ ನಡೆದ್ಧದ್ 

ಎನೆು ವ ಮಾತನೆು  ವಾ ಕು  ಮಾಡಿ, ಒಟ್ಟಟ ರಿ ಸೌಹಾದ್ಮ ಸಹಕರಿ ಸಂಸಿೆ ಗಳು ಉತು ಮವಾಗಿ 

ಹಾಗು ಕ್ಕರ ಯಾಶ್ೀಲತ್ಯಿೆಂದ್, ಬದಿ್ ತ್ಯಿೆಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ವಿಧೇಯಕ ತಂದ್ಧದಿಾರೆ. 

ಇಲೆ  rate of interest ಬಗೆೆ  ಒೆಂದು ಪರ ಶೆೆ  ಬರುತಿು ದಿು , ಮಾನಾ  ಸಿ.ಎೆಂ. ಲೆಂಗಪಪ ನವರು ಆ 

ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಯಾವುದೇ ಒೆಂದು banking ಕೆಷ ೀತರ ದ್ಲೆ  ಸ್ವಲದ್ ಮೇಲ್ಲ ಬಡಿಡ  

ಆಕರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹದಿು  ಮತ್ತು  ಠೇವಣಿ ಮೇಲ್ಲ ಬಡಿಡ  ಆಕರಣೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕರ 

Board of Directors ಗಳಿಗೆ ಇರುತು ದ್. ನಾನು ಜಿಲೆಾ  ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಹಕರಿ bank ನ Founder 

President.  ಅವಿಭಾಜಾ  ಜಿಲೆ್ಲ  ವಿರ್ಜನೆಯಾದ್ ನಂತರ ಮೊಟಟ ಮೊದ್ಲ್ಲ 

ಬಾಗಲಕೀಟ್ಟಯಲೆ  ಜಿಲೆಾ  ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಹಕರಿ bank ಸಿ್ವಪನೆಯಾದಾಗ ನಾನು 

ಅಧಾ ಕ್ಷನಾಗಿದಿ್ನು. ಇಡಿೀ ಕನಾಮಟಕ ರಾಜಾ ದ್ಲೆ  ರೈತರಿಗೆ ಬ್ಳೆ ಸ್ವಲದ್ ಮೇಲ್ಲ four per cent 
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interest ಇತ್ತು . Government ದಿ್ ೀ four per cent ಇತ್ತು . ಆಗ ಅವರ ಸಕಮರವೇ ಇತ್ತು . 

ನಾನು ನಮಾ  ಬಾಗಲಕೀಟ್ಟ ಜಿಲೆಾ  ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಹಕರಿ bank ನ ಅಧಾ ಕ್ಷನಾಗಿದಿಾ ಗ ೩ per 

cent ಮಾಡಿದಿ್ನು. ಭಾರತ ದೇಶದ್ಲೆ  ಮತ್ತು  ಕನಾಮಟಕ ರಾಜಾ ದ್ಲೆ  

ಮೊಟಟ ಮೊದ್ಲನೆಯದಾಗಿ rate of interest ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾಡಿದಿ್ನು. ಆಗ ಅಧಿಕರಿಗಳು ನನಗೆ 

ಹೇಳಿದಿ್ ೀನೆೆಂದ್ರೆ,್ ’್ಪಾಟಿೀಲರೇ, ನಿೀವು ಅಧಾ ಕ್ಷರು, ೪ per cent ಇರುವುದ್ನೆು  ೩ per cent 

ಏಕೆ ಮಾಡಿದ್ಧರಿ? ಎೆಂದು ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ೧ per cent ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾಡುವುದ್ರಿೆಂದ್ ರೈತರಿಗೆ 

ಲಾರ್ ಆಗಲೀ, ರೈತರಿಗೆ ಬಡಿಡ  ಭಾರ ಕಡಿಮ್ಮಯಾಗಲೀ ಎನೆು ವ ಸದುದಿ್ ೀಶದ್ಧೆಂದ್ ನಮಾ  

ಲಾರ್ದ್ಲೆ  ರೈತರಿಗೆ ಬಿಟಿಟ ದಿ್ ೀನೆ. First of its kind in the entire Karnataka State. ಆಗ 

ಅಧಿಕರಿಗಳು intervene ಆದ್ರು. ನನಗೆ Registrar of Co-operative Societies ಅಧಿಕರಿಗಳು 

’್ನಿೀವು ಅಧಾ ಕ್ಷರಾಗಿ ೪ per cent ನಿೆಂದ್ ೩ per cent ಮಾಡಿದಿ್ರಿೆಂದ್ ಎಲೆಾ  DCC bank ನ 

ಅಧಾ ಕ್ಷರು ಒತು ಡ ಹಾಕುತಿು ದಿಾರೆ, ನಿೀವು ೩ per cent ಏಕೆ ಮಾಡಿದ್ಧರಿ?’್ಎೆಂದು ಕೇಳಿದ್ರು. 

ಆಗ ನಾನು Reserve Bank of India norms ಇದ್. 

(ಮುೆಂದು) 

(909)/22.09.2021/6.30/ಹೆಚ್ವಿ:ವಿಕೆ 

           (ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿ ತಿ) 

ಶಿರ ೀ ಎಸ .ಆರ .ಪ್ರಟೀಲ(ಮಾಂದು…):-  

ಸನಾಾ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ರಿಸವ್ಮ ಬಾಾ ೆಂಕ್ ಇೆಂಡಿಯಾದ್ ನಿದೇಮಶನದ್ ಮೇರೆಗೆ  ಸ್ವಲದ್ 

ಮೇಲ್ಲ ಬಡಿಡ  ಆಕರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು  ಠೇವಣಿಯ ಮೇಲ್ಲ ಬಡಿಡ  ಆಕರಣೆ 

ಮಾಡುವಂತಹ ಅಧಿಕರ ನಮಗಿದ್. ಅದ್ನೆು  ಬದ್ಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಯಾರಿಗೂ 

ಅಧಿಕರವಿಲೆ . ಯಾರಾದ್ರು ಬಂದು ಶೇಕಡಾ 4ರಷ್ಟಟ  ಬಡಿಡ  ಮಾಡಿ ಎೆಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಬಡಿಡ  

ದ್ರವನೆು   ನಾನು ಶೇಕಡಾ 3ಕೆಕ  ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿದಿ್ ೀನೆ, ನಿೀವು ಬೇಕದ್ರೆ ಅದ್ನೆು  ಶೇಕಡಾ 2ಕೆಕ  

ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿ, ರೈತರಿಗೆ ಇನೊ  ಅನುಕೂಲವಾಗುತು ದ್’ ಎೆಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ,್ ’ತಮಗೆ 

ನಮಸ್ವಕ ರ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗುವುದ್ಧಲೆ ’ ಎೆಂದು ಕೈಮುಗಿದು ಕೆಲವು ಹರಟ್ಟ 

ಹೀದ್ರು. 

 ಸನಾಾ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಸೌಹಾದ್ಮ ಸಹಕರಿ ಸಂಸಿೆ ಗಳ ಬಲವಧಮನೆ 

ಆಗಬೇಕಗಿದ್. ಈ ನಾಡಿನ ಅಸಂಖಾಾ ತ ಜನರಿಗೆ ಅೆಂದ್ರೆ, priority sector ನಲೆ  
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ಇರುವವರಿಗೆ, ರೈತರಿಗೆ, ಸಣಣ ಪುಟಟ  ವಾಾ ಪಾರಸಿ ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಕೆಲಸವನೆು  

ಮಾಡುತಿು ರುವ ಈ ಸೌಹಾದ್ಮ ಸಹಕರಿ ಸಂಸಿೆ ಗಳಿಗೆ ಸಕಮರ ತಂದ್ಧರುವಂತಹ ಎಲೆ  

ತಿದಿುಪಡಿಗಳನೆು  ತ್ತೆಂಬು ಹೃದ್ಯದ್ಧೆಂದ್ ಸ್ವಾ ಗತಿಸುತಾು , ಈ ವಿಧೇಯಕಕೆಕ  ಸದ್ನದ್ 

ಅನುಮೊೀದ್ನೆ ದರೆಯಲ ಎೆಂದು ಆಶ್ಸುತಾು , ನನೆ  ಮಾತ್ತಗಳನೆು  

ಮುಕು ಯಗಳಿಸುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.  

 ಶಿರ ೀ ಎಸ .ಎಲ .ಭೀಜೇಗೌಡ(ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೀತ್ರ ):- ಸನಾಾ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಕನಾಮಟಕ ಸೌಹಾದ್ಮ ಸಹಕರಿ ವಿಧೇಯಕದ್ ಮೇಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಲ್ಲ ನನಗೆ ಅವಕಶವನೆು  

ನಿೀಡಿದ್ ತಮಗೆ ವಂದ್ಧಸುತಾು , ನನೆ  ಮಾತ್ತಗಳನೆು  ಪಾರ ರಂಭಿಸುತಿು ದಿ್ ೀನೆ. ರೈತರ ಪರವಾಗಿ 

ನಿೆಂತಿರುವಂತಹ ಯಾವುದಾದ್ರೆಂದು ಸಂಸಿೆ  ಇದ್ಯ್ದೆಂದ್ರೆ, ಅದು ಸಹಕರಿ 

ಸಂಸಿೆಯಾಗಿದ್. ಈ ಸದ್ನದ್ಲೆ  ಇರುವಂತಹ ಬಹುತೇಕ ರಾಜಕರಣಿಗಳು ಸಹಕರ 

ಕೆಷ ೀತರ ದ್ಧೆಂದ್ಲೇ ಬಂದ್ಧರುವವರು. ಸಹಕರ ಸಪಾು ಹದ್ಲೆ  ’ರಾಜಕ್ಕೀಯ ಹಸು ಕೆಷ ೀಪ ಸಲೆದು’ 

ಎನೆು ವ ಉಕ್ಕು ಯನೆು  ಭಾಷಣ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಮಾತರ  ಇಟ್ಟಟ ಕೆಂಡಿದಿ್ ೀವ. ಸಹಕರ 

ಕೆಷ ೀತರ ದ್ಲೆ  ಗರಿಷಾ ಮಟಟ ದ್ಲೆ  ರಾಜಕ್ಕೀಯ ಪರ ವೇಶ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ನಾವುಗಳೇ 

ಕರಣಕತಮರಾಗಿದಿ್ ೀವ. ಆದಿ್ ರಿೆಂದ್ ಸಹಕರ ಕೆಷ ೀತರ  ಎಲೆ  ರಿೀತಿಯಲೆಯೂ ಸಹಕರ 

ನಿೀಡುವುದ್ಕೆಕ  ಮುೆಂದಾದ್ರೂ ಸಹ ಅದ್ರದೇ ಆಗಿರುವ ವಿಶೆೆೀಷಣೆಯಿೆಂದ್ ಮತ್ತು  

ಅಲೆರುವಂತಹ ವಾ ವಸಿೆ ಗಳಿೆಂದಾಗಿ ಅದು ಸ್ವಧಾ ವಾಗುತಿು ಲೆ .  

 ಸನಾಾ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಸಚಿವರಾಗಿರುವ ಮಾನಾ  

ಎಸ್.ಟಿ.ಸೀಮಶೇಖ್ರ್್ರವರು ಹಿರಿಯ ಸಹಕರಿಗಳಾಗಿದಿಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಲೆ  ರಿೀತಿಯ 

ಅನುರ್ವವಿದ್. ಆ ಅನುರ್ವದ್ ಆಧಾರದ್ ಮೇಲ್ಲ ಈ ವಿಧೇಯಕವನೆು  ತರುವಂತಹ 

ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ  ಎಲೆ  ಅೆಂಶಗಳನೆು  ಪರಿಗಣಿಸಿದಿಾರೆೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ು ೀನೆ. ಆದ್ರೂ 

ಸಹ ಅನೇಕ ಸದ್ಸಾ ರುಗಳು ತಮಾ ದೇ ಆಗಿರುವ ಅನುಮಾನಗಳನೆು  ವಾ ಕು ಪಡಿಸಿದಿಾರೆ. 

ಯಾವುದೇ ಸಸೈಟಿ ಅಥವಾ ಸಂಸಿೆಯಲೆ  (consecutive) ಸತತವಾಗಿ ಮೂರು 

ಮಿೀಟಿೆಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಜರು ಆಗದೇ ಹೀದ್ರೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ 29(ಸಿ) ಅಡಿಯಲೆ  ಅನಹಮರಾಗುತ್ು ೀವ. 

ನಾನು ಜಿಲೆಾಮಟಟ ದ್ ಸಂಸಿೆಯಿೆಂದ್ ರಾಜಾ  ಮಟಟ ದ್ ಸಂಸಿೆಯಲೆ  ಷೇರನೆು  ಮತ್ತು  

ಸದ್ಸಾ ತಾ ವನೆು  ಹೆಂದ್ಧರುತ್ು ೀನೆ.  ಈ ಸಂಸಿೆ ಗಳಿೆಂದ್ ನನಗೆ ಲಾರ್ವಾಗಿದ್ಯೀ ಇಲೆವೀ 

ಎನೆು ವ ವಿಚಾರಗಳನೆು   ಸವಮ ಸದ್ಸಾ ರ ಸಭೆಯಲೆ  ತಿಳಿದುಕೆಂಡು ವಾಪಸಿು  ಬಂದು 

ನನೆ  ಪಾರ ಥಮಿಕ ಸಂಸಿೆ ಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಗಿರುವ ಕತಮವಾ  ನನೆ  ಮೇಲರುತು ದ್. ಆದಿ್ ರಿೆಂದ್ 5 

ವಷಮಗಳ ಅವಧಿಯಲೆ  3 ಮಿೀಟಿೆಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕೆನೆು ವುದ್ನೆು  ಈ ತಿದಿುಪಡಿಯ 
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ಮೂಲಕ ಒೆಂದು ವಷಮಕೆಕ  ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿದಿಾರೆ. Right to vote is a Constitutional right. ಆ 

ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕುಕ  ಏತಕಕ ೀಸಕ ರ ಕ್ಕತ್ತು ಕಳಳ ಲಾಗುತಿು ದ್ಯ್ದೆಂದು ಹೈಕೀರ್್ಮ 

ಮಧಾ ಪರ ವೇಶ ಮಾಡಿತ್ತು . ಇವರು ಮತದಾನದ್ ಹಕಕ ನೆು  ಕ್ಕತ್ತು ಕೆಂಡಾಗ, ನಮಗೆ ಮತದಾನ 

ಮಾಡುವಂತಹ ಹಕಕ ನೆು  ಕಡಿ ನಾವು ಸಪ ಧಿಮಸುವುದ್ಧಲೆವೆಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ. ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, 

ಚ್ಚನಾವಣೆ ಮುೆಂದುವರೆದ್ಧರುತು ದ್. ನಾಳೆ ಬ್ಳಗೆೆಯಾದ್ರೆ ಚ್ಚನಾವಣೆ ಇರುತು ದ್ 

ಸಪ ಧಿಮಸುವುದ್ಕೆಕ  ಅವಕಶವಿರುವುದ್ಧಲೆ . ಆದಿ್ ರಿೆಂದ್ ಮತದಾನದ್ ಹಕಕ ನೆು  ಕಡಿ ಎೆಂದು 

ಕೇಳುತಿು ದಿಾರೆ. ಯಾರನೆು  ಅನಹಮಗಳಿಸಿ ಮತದಾರರ ಪಟಿಟ ಯಿೆಂದ್ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿರುತು ದ್, 

ಅವರೆಲೆರಿಗೂ ಮತದಾನದ್ ಹಕುಕ  ದರೆಯುತು ದ್. ಇದು ಸಹಜವಾಗಿದ್.  

 ಸನಾಾ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ಸಸೈಟಿಯ ಷೇರುದಾರನು ಆ ಸಸೈಟಿಯ 5 

ವಷಮಗಳ ಸದ್ಸಾ ತಾ ದ್ ಅವಧಿಯಲೆ  ನಡೆಯುವಂತಹ 5 ಸವಮ ಸದ್ಸಾ ರ ಸಭೆಗೆ 

ಹಾಜರಾಗುವುದು ಆತನ ಕತಮವಾ ವಾಗಿರುತು ದ್. ಆ ಕತಮವಾ  ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  

ಆಕಟ ್ಗಳ ಮುಖಾೆಂತರ, ನಿಯಮಗಳ ಮುಖಾೆಂತರ ಒತಾು ಯಪೂವಮಕವಾಗಿ 

ಕಳುಹಿಸಬೇಕಗಿರುವ ಅಗತಾ ವಿಲೆ . ಸವಮ ಸದ್ಸಾ ರ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದು ಪರ ತಿಯಬಬ  

ಷೇರುದಾರನ ಕತಮವಾ ವಾಗಿರುತು ದ್.  

 ಸನಾಾ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇವರು  ಮತದಾನದ್ ಹಕಕ ನೆು  ಕ್ಕತ್ತು ಕಳುಳ ತಿು ದಿಾ ರೆ 

ಎನೆು ವ ಹಿನೆೆ ಲ್ಲಯಲೆ  ಕೀರ್್ಮ ಮಧೆಾ ಪರ ವೇಶ್ಸುತು ದ್. ಆದಾಯ ತ್ರಿಗೆಯನೆು  ವಿಧಿಸುವ 

ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕದ್ರೆ, ಸಹಕರ ಸಂಸಿೆ ಗಳು ರೈತರ ಸಂಸಿೆ ಗಳಾಗಿವ. ರೈತರ 

ಸಂಸಿೆ ಗಳಲೆ  ಕೃರ್ಷ ಸ್ವಲವೆಂದು 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಶೂನಾ  ಬಡಿಡ  ದ್ರದ್ಲೆ  

ಸ್ವಲವನೆು  ನಿೀಡಲಾಗುತು ದ್. ಅನಂತರ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಶೇಕಡಾ 3ರ 

ಬಡಿಡ ದ್ರದ್ಲೆ  ಸ್ವಲಸೌಲರ್ಾ ವನೆು  ನಿೀಡಲಾಗುತು ದ್. ಶೂನಾ  ಬಡಿಡ ದ್ರದ್ಲೆ  

ಕಟಿಟ ರುವಂತಹ ಸ್ವಲಕೆಕ  ಶೇಕಡಾ 35ರಷ್ಟಟ  ಆದಾಯ ತ್ರಿಗೆಯನೆು  ವಿಧಿಸಿದ್ರೆ ಯಾವ 

ರಿೀತಿಯಲೆ  ರೈತ ಸಂಸಿೆ ಗಳನೆು  ನಡೆಸಬೇಕೆನೆು ವುದು ನನೆ  ಪರ ಶೆೆಯಾಗಿದ್. We are earning 

through agriculture by financing for the agriculture purpose and getting the income 

from the agriculture sources.  How can the income tax will attract for the agriculture 

income? ಕೃರ್ಷ ಸ್ವಲಕೆಕ  ಬಡಿಡ ಯನೆು  ಕಟ್ಟಟ ವಂತಿಲೆವೆಂದಾದ್ರೆ, when the Primary Co-

operative Society or the District Co-operative Society getting the income through 

agriculture sources how they are attracted for the income tax ಎನೆು ವುದ್ನೆು  

ದ್ಯಮಾಡಿ ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ಗಮನಿಸಬೇಕಗುತು ದ್ ಮತ್ತು  ಸಕಮರದ್ ಕಣೆು ರಿಸಬೇಕಗಿದ್. 
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ಸಹಕರ ಸಂಸಿೆ ಗಳಲೆ  ಕೃರ್ಷ ಮೂಲದ್ಧೆಂದ್ ಸಂಪಾದ್ನೆ ಮಾಡಿರುವ ಹಣಕೆಕ  ಆದಾಯ ತ್ರಿಗೆ 

ಕಟಟ ಬೇಕೆೆಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಈ ಸದ್ನದ್ಲೆ  ಅನೇಕ ಜನರು ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಬಾಾ ೆಂಕ್ನ 

ಅಧಾ ಕ್ಷರಾಗಿರುವವರು ಇದಿಾರೆ. ಪರ ತಿಯೆಂದು ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಬಾಾ ೆಂಕ್ ಹತಾು ರು ಕೀಟಿ 

ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಟ  ಆದಾಯ ತ್ರಿಗೆಯನೆು  ಕಟಿಟ ದ್. ಇದು ಬಹಳ ಶೀಚ್ನಿೀಯ ಮತ್ತು  

ದುುಃಖ್ದ್ ವಿಚಾರವಾಗಿದ್. ಕೃರ್ಷ ಉದಿ್ ೀಶಕಕ ಗಿ ಕಟಿಟ ರುವಂತಹ ಸ್ವಲವನೆು  ಬೇರೆ ಮಾಡಿ, 

ವಾಣಿಜಾ  ಉದಿ್ ೀಶಕಕ ಗಿ ನಿೀಡಿರುವ ಸ್ವಲವನೆು  ಬೇಪಮಡಿಸಿ ಅದ್ಕೆಕ  ಆದಾಯ ತ್ರಿಗೆಯನೆು  

ಹಾಕಬೇಕಗುತು ದ್. Whether it is Primary Co-operative Society or District Co-operative 

Society or State Co-operative Society. ಇೆಂತಹ ಒೆಂದು ಅೆಂಶವನೆು  ಈ ವಿಧೇಯಕದ್ಲೆ  

ಅಳವಡಿಸದೇ ಹೀದ್ರೆ, ಮುೆಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲೆ  ಯಾವುದೇ ಪಾರ ಥಮಿಕ ಸಹಕರ ಸಂಘ್ಗಳು 

ಉಳಿಯುವುದ್ಕೆಕ  ಸ್ವಧಾ ವಾಗುವುದ್ಧಲೆ . ಡಾ||ವೈದ್ಾ ನಾಥ್ ವರದ್ಧಯನೆು  ಜಾರಿಗಳಿಸಿದ್ 

ಮೇಲ್ಲ ಇಡಿೀ ರಾಜಾ ದ್ಲೆ  ನಿರ್ಷಕ ರಯಗೆಂಡಿದಿ್  ಎಲೆ  ಸಸೈಟಿಗಳಿಗೂ ಸ್ವಾ ಯತು ತ್ಯನೆು  

ನಿೀಡಿದ್ ಫಲವಾಗಿ, all over the Country almost 90 percent of the Societies are working 

in a good condition. ಇದ್ನೆು  ನಾವು ಮರೆಯಬಾರದು. ಒೆಂದು ಸ್ವರಿ ಸ್ವಾ ಯತ್ು ಯನೆು  

ಕಟಟ  ಮೇಲ್ಲ ಪದೇಪದೇ ಈ ರಿೀತಿ ಆದಾಯ ತ್ರಿಗೆಯನೆು  ಹೇರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನೆು  

ಸಕಮರ ಮಾಡಬಾರದು. ಎಲೆರ ಕಣುಣ ಗಳು ಈ ಸಸೈಟಿಗಳ ಮೇಲದ್. ಈ ಸಸೈಟಿಗಳು 

ಲಾರ್ದಾಯಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತಿು ವ ಈ ಸಸೈಟಿಗಳಲೆ  ಹಣವಿದ್ ಎನೆು ವ ಅೆಂಶ ಎಲೆರಿಗೂ 

ತಿಳಿದ್ಧದ್. ಈ ಸಸೈಟಿಗಳಲೆ  ಹಣವಿದಿ್ ರೆ ಅದ್ನೆು  ರೈತರ ಉಪಯೀಗಕಕ ಗಿ 

ಬಳಸಿಕಳಳ ಬೇಕಗುತು ದ್. ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಪಾರ ಥಮಿಕ ಸಹಕರಿ ಸಂಘ್ಗಳಿಗೆ ಉತು ಮ 

ಸಿಿ ತಿಯಲೆರುವ ಕಟಟ ಡಗಳೇ ಇಲೆ . ಗಬಬ ರವನೆು  ಶೇಖ್ರಣೆ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಒಳೆಳ ಯ 

ಗೀಡಾನ್ಗಳು ಇಲೆ .  ಒಳೆಳ ಯ ಕಟಟ ಡಗಳನೆು  ಕಟ್ಟಟ ವುದ್ಕೆಕ  ಸ್ವಧಾ ವಾಗುತಿು ಲೆ , 

ಉತು ಮವಾದ್ ಮೂಲಸೌಲರ್ಾ ಗಳಿಲೆ . ಮೂಲಸೌಲರ್ಾ ಗಳನೆು  ಕಡದೇ ಹತಾು ರು ಕೀಟಿ 

ರೂಪಾಯಿಗಳನೆು  ಸಂಗರ ಹ ಮಾಡಿ ಇಟಿಟ ದಿ್ ರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಲ ಆದಾಯ ತ್ರಿಗೆಯನೆು  

ವಿಧಿಸಿದ್ರೆ, ಬಹಳ ಗಂಭಿೀರವಾಗಿರುವ ಪರಿಣಾಮಗಳನೆು  ಪಾರ ಥಮಿಕ ಸಹಕರ ಸಂಘ್ಗಳು 

ಎದುರಿಸಬೇಕಗುತು ದ್. ವಾಣಿಜಾ  ಸ್ವಲವನೆು  ಕಟಿಟ ದಿ್ ರೆ ಮಾತರ  ಆದಾಯ ತ್ರಿಗೆಯನೆು  

ವಿಧಿಸಿದ್ರೆ ಒಳೆಳ ಯದು ಎನೆು ವುದು ನನೆ  ಭಾವನೆಯಾಗಿದ್.  

 ಸನಾಾ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈ ವಿಚಾರದ್ ಮೇಲ್ಲ ಮಾನಾ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ್ 

ನಾಯಕರು ಬಹಳ ರ್ಚನೆಾ ಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಆ ಸಸೈಟಿಯ ಅಧಾ ಕ್ಷರು ಅಥವಾ 

ಕಯಮದ್ಶ್ಮಗಳು ಹಣದ್ ದುಬಮಳಕೆ ಮಾಡಿಕೆಂಡಾಗ ನಿದೇಮಶಕರಾದ್ ನಮಾ  ಮೇಲ್ಲ 
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ಜವಾಬಿಾರಿಗಳು ಇರುತು ವ. ನಾವು ಕೇವಲ ತಿೆಂಡಿ ಕಫಿ ತಿೆಂದು ಕುಡಿದು ಬರುವುದ್ಕೆಕ  ಮಾತರ  

ನಿದೇಮಶಕರಾಗಿರುವುದ್ಧಲೆ . Every Director is responsible for any misappropriation 

occurred in the Society. ಈ ರಿೀತಿಯ ಅವಾ ವಹಾರಗಳೇನಾದ್ರು ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ, ಅದ್ಕೆಕ  

ಇಡಿೀ ಸಂಸಿೆ  ಜವಾಬಿಾರಿಯಾಗಿರುತು ದ್. ಆದಿ್ ರಿೆಂದ್ ಆ ಸಂಸಿೆಯನೆು  ಪರ ತಿನಿಧಿಸುತಿು ರುವ 

ಎಲೆರನೆು  ಶ್ಕ್ಕಷ ಸಬೇಕಗುತು ದ್. ಈ ನಿಟಿಟ ನಲೆ  ಕರ ಮಕೈಗಳುಳ ವುದ್ಕೆಕ  ಬದ್ಲಾಗಿ 

ಮೂರನೆಯ ಎರಡು ಭಾಗದ್ಷ್ಟಟ  ಬಹಮತವನೆು  ಪಡೆದುಕೆಂಡು ’ಸಮಾಪನಗಳಿಸಿ’  

ಎೆಂದು ಒೆಂದು ನಿಣಮಯವನೆು  ಅೆಂಗಿೀಕರಿಸಿ, ಇದ್ನೆು  ಸಮಾಪನಗಳಿಸುವುದ್ಕೂಕ  

ಮೊದ್ಲ್ಲ ಎಷ್ಟಟ  ಹಣದ್ ದುಬಮಳಕೆಯಾಗಿದ್ ಎನೆು ವುದ್ನೆು  ಮನಗಂಡು, ಸಂಬಂಧಪಟಟ  

ಸಂಸಿೆಯಿೆಂದ್ ವಸೂಲ್ಲ  ಮಾಡಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ವರ ಆಸಿು ಗಳನೆು  ಮುಟ್ಟಟ ಗೀಲ್ಲ 

ಹಾಕ್ಕಕಳುಳ ವಂತಹ ಕೆಲಸ ಇಲೆಯವರೆವಿಗೂ ನಡೆದ್ಧಲೆ .  

 ಸನಾಾ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಯಾವುದೇ ವಿಧೇಯಕಕೆಕ  ತಿದಿುಪಡಿಯನೆು  

ತರುವಂತಹ ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ  ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಕಟಟ ಕಡೆಯ ಮನುಷಾ ನಿಗೂ ಆ 

ಅನುಕೂಲವನೆು  ತಲ್ಲಪಿಸುವ ವಾ ವಸಿೆ   ಆಗುಬೇಕೆನೆು ವ ಹಿನೆೆ ಲ್ಲಯಲೆ  ಈ ರಿೀತಿಯ 

ವಿಧೇಯಕಗಳನೆು  ತರಲಾಗುತು ದ್. ತಿದಿುಪಡಿಗಳನೆು  ತರುವಂತಹ ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ  

ಚ್ರ್ಚಮಯಿಲೆದೇ ಅೆಂಗಿೀಕರವಾದ್ರೆ ಅದ್ರಿೆಂದಾಗುವ ದುಷಪ ರಿಣಾಮವೇನೆೆಂದ್ರೆ, ನಾಳೆ 

ಬ್ಳಗೆೆ  ಎಲೆ  ಸಹಕರಿಗಳು,್ ’ಈ ವಿಧೇಯಕದ್ ಮೇಲ್ಲ ಚ್ರ್ಚಮ ಆಗದೇ ವಿಧೇಯಕಕೆಕ  

ಅೆಂಗಿೀಕರವನೆು  ನಿೀಡಲಾಗಿದ್. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ ಸದ್ಸಾ ರು ಏನು ಮಾಡುತಿು ದಿ್ರು? 

ವಿಧಾನಸಭೆಯಲೆರುವ ಎೆಂ.ಎಲ್.ಎ.ಗಳು ಏನು ಮಾಡುತಿು ದಿ್ರು ಇೆಂತಹ ಅಥಮವಿಲೆದ್ 

ಕನೂನನೆು  ತಂದು ನಮಗೆ ಕಟಿಟ ದಿಾರೆ’ ಎೆಂದು ನಮೂಾ ರಿನಲೆರುವ ಸಣಣ  ಸಹಕರಿಗಳು 

ನಮಾ ನೆು  ದೂರುವಂತ್ ಮಾಡಿಕಳಳ ಬಾರದು.  

 ಸನಾಾ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಪರ ಕರಣ 29(ಸಿ) ಅಡಿಯಲೆ  ಮತ್ತು  ಸೆಕ್ಷನ್ 64ರಡಿಯಲೆ  

ನನೆ  ವಿರುದಿ್  ತನಿಖೆ ನಡೆದು ಆರೀಪಿಸಿ್ವನದ್ಲೆ  ನಿಲೆಸಲ್ಲ ಸುಮಾರು 27 ರಿರ್್ 

ಅಜಿಮಗಳನೆು  ಹಾಕ್ಕ ಸಕಮರ ನನೆ ನೆು  ಮೂರು ಸ್ವರಿ ಅನಹಮಗಳಿಸಿ,  ಮೂರು ಬಾರಿ 

ಹೈಕೀಟಿಮನಿೆಂದ್ ಆದೇಶವನೆು  ತಂದು ಜಿಲೆಾ  ಬಾಾ ೆಂಕ್ನ ಅಧಾ ಕ್ಷನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ 

ನನೆ  ಅನುರ್ವದ್ ಆಧಾರದ್ ಮೇಲ್ಲ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ಸಹಕರಿ ಕನೂನಿನಲೆ  ಒೆಂದು 

ಕ್ಷಣದ್ಲೆ  ಸಹಕರ ಮಂತಿರ ಗಳು ಮನಸಿು  ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಲೆರುವವರು ಮನೆಗೆ 

ಹೀಗುವಷಟ ರಲೆ  ಅವರನೆು  ಅನಹಮಗಳಿಸಬಹುದು. ಆ ರಿೀತಿಯ ಕನೂನು ಇದ್.  
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(910)  22.09.2021  6.40  ಪಿಕೆ:ಬಿಎನ್ಎಸ್ 

ಶಿರ ೀ ಎಸ .ಎಲ .ಭೀಜೇಗೌಡ(ಮಾಂದುವರೆದಿದ್ದ) 

ಸಕಾಾರ ಇದ್ನೆು  ದುರುಪಯೀಗ ಮಾಡಿಕಳುಳ ತು ದ್ ಎೆಂದು ಹೇಳುತಿು ಲೆ .  ಆಯಾ 

ಸಕಾಾರಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿು ದಿ್  ಸಂದರ್ಾದ್ಲೆ  ಅಧಿಕರಿಗಳನೆು  ಬಳಸಿಕೆಂಡು 

ಮಾಡಿರುವಂಥದಿು  ಸವೇಮ ಸ್ವಮಾನಾ ವಾಗಿದ್.  ಆದ್ರೆ ‘ಸಹಕರಿ ಕೆಷ ೀತರ ದ್ಲೆ  ರಾಜಕ್ಕೀಯ 

ಹಸು ಕೆಷ ೀಪ ಸಲೆದು’್ ಎೆಂಬ ಮಾತ್ತ ಹೇಳುವುದ್ಕೆಕ  ಮಾತರ  ಸಿೀಮಿತವಾಗಿದ್ಯೇ ಹರತ್ತ 

ಅದು ಕಯಮಗತವಾಗಿಲೆ .  ಇದ್ನೆು  ಮಾನಾ  ಸೀಮಶೇಖ್ರ್್ರವರು ಮನಸೂಫ ತಿಮಯಾಗಿ 

ಒಪಿಪ ಕಳುಳ ತಾು ರೆ ಎೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ು ೀನೆ.   ನಾನೂ ಕೂಡ ಆ ವಿಚಾರದ್ಲೆ  ಅದು ತಪುಪ  

ಎೆಂದು ಹೇಳುವುದ್ಧಲೆ .  ಆಯಾ ಸಕಾಾರಗಳ ಕಲದ್ಲೆ  ಆಯಾ ಸಂದರ್ಾಕೆಕ  ತಕಕ ೆಂತ್ 

ಅದಾಗುತು ದ್.  ಈ ವಿಧೇಯಕ ಸ್ವವಮಜನಿಕರ ಉಪಯೀಗಕೆಕ  ಬರಲ.  ಸಹಕರ ಸಂಸಿೆ ಗಳ 

ಕತ್ತು  ಹಿಸುಕುವ ಕೆಲಸ ಯಾವುದೇ ಕರಣಕೂಕ  ಆಗಬಾರದು ಎೆಂದು ಹೇಳಿ, ಈ 

ವಿಧೇಯಕವನೆು  ಸಂತೀಷದ್ಧೆಂದ್, ಮನಃಪೂವಮಕವಾಗಿ ಸ್ವಾ ಗತ ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ.  

 ಶಿರ ೀ ಅ. ದೇವೇಗೌಡ (ಪದವಿೀಧರ ಕೆಷ ೀತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಪತ್ತಗಳೆ, ಕ್ರ್ನಾಟ್ಕ್ 

ಸೌಹಾದ್ಮ ಸಹಕರಿ (ತಿದುಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ, 2021ನೆು  ಬ್ೆಂಬಲಸುತ್ು ೀನೆ.  ಸಾ ತಃ ಮಾನಾ  

ಸಚಿವರೇ ಸಹಕರಿಗಳಾಗಿ ಈ ವಿಧೇಯಕಕೆಕ  ತಿದಿುಪಡಿ ತಂದ್ಧರುವುದ್ನೆು  ಸ್ವಾ ಗತ 

ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ.  ನಾನು ನನೆ  ಕೆಲವು ಅನುರ್ವದ್ ಮಾತ್ತಗಳನೆು  ಸದ್ನದ್ ಗಮನಕೆಕ  

ತರುತ್ು ೀನೆ.  ಹಿರಿಯ ಶಸಕರಾದ್ ಮಾನಾ  ಸಿ.ಎೆಂ.ಲೆಂಗಪಪ ನವರು ಮಾತನಾಡಿದಂತ್, 

ಸಹಕರ ಬಾಾ ೆಂಕ್ಗಳು, ಕೀಆಪರೇಟಿವ್ ಸಸೈಟಿ ಅಥವಾ ಬಾಾ ೆಂಕುಗಳು ಒೆಂದು ರಿೀತಿಯ 

ಗಿರವಿ ಅೆಂಗಡಿಗಳಿದಿ್ ೆಂತಾಗಿದ್.  ನಾನು ಒೆಂದು ಸಲ ನನೆ  ಆಸಿು ಯನೆು  ಇಟ್ಟಟ  ಸ್ವಲವನೆು  

ಪಡೆದುಕೆಂಡಿದಿ್ .  ಪರ ತಿದ್ಧನ ಪೇಪರ್್ನಲೆ , ಹಾರಾಜಿಗೆ ಒಳಳ ಳೆಳ ಯವರ ಫೀಟ್ೀಗಳು 

ಬರುವುದ್ನೆು  ನೀಡಿರುತಿು ೀರಿ.   ಅದೇರಿೀತಿ ನಮಾದೂ ಕೂಡ ಬರುವ ಮಟಟ ಕೆಕ  ಹೀಗಿತ್ತು .  

ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಬೇರೆ ಅಸಿು ಯನೆು  ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಅದ್ನೆು  ಬಿಡಿಸಿಕಳುಳ ವಂತಹ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡಿದ್.  ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ಸಹಕರಿಯಾಗಿ, ಅನುರ್ವ ಇರುವವರಾಗಿದಿಾರೆ.  ಕೆಂಪೌೆಂಡ್ 

ಇೆಂಟರೆಸಟ ್  ಹಾಕ್ಕ, ಹರಾಜು ಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ಏನಿದ್, ಅದ್ನೆು  ತಿದಿುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು 

ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ.   

 ಉಪ ಸಭಾಪತ್ತಯವರು:- ಇೆಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಚ್ರ್ಚಮಯಾಗುತಿು ದಿಾ ಗ ಒಬಬ ರು 

ಮಾತನಾಡಿದಿ್ ನೆು  ಮತು ಬಬ ರು ರಿಪಿೀರ್್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಡಿ.  ಹಸ ಸಲಹೆಗಳನೆು  
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ಕಡುವುದು ಸೂಕು .  ಮಾತನಾಡಿದಿ್ ನೆೆ ೀ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರಿೆಂದ್ ಏನೂ ಪರ ಯೀಜನ 

ಆಗುವುದ್ಧಲೆ .  ಹಸ ವಿಚಾರಗಳಿದಿ್ ರೆ ಅದ್ನೆು  ವಿಧೇಯಕಕೆಕ  ಜೊೀಡಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡಿ. 

 ಶಿರ ೀ ಮರಿತಿಬಿೆ ೀಗೌಡ(ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೀತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಪತ್ತಗಳೆ, ಸಹಕರಿ 

ಅೆಂದೀಲನದ್ಧೆಂದ್ ಇಡಿೀ ದೇಶದ್ ರೈತ ಸಮುದಾಯಕೆಕ  ಒಳಿತಾಗುತಿು ದ್.  1991ರಲೆ  ಏನು 

ಸಹಕರಿ ಕಯಿದ್ಯನೆು  ಹಸದಾಗಿ ತ್ಗೆದುಕೆಂಡು ಬಂದು, ದೇಶದ್ಾ ೆಂತ ಒೆಂದು 

ಬದ್ಲಾವಣೆ ತರುತಿು ದಿಾರೀ ಅದ್ಕೆಕ  ಪೂರಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು  ನಮಾ  ರಾಜಾ ದ್ಲೆ  ಸಹಕರ 

ಸಚಿವರು ತಿದಿುಪಡಿಯನೆು  ತಂದ್ಧದಿಾರೆ.  ಈ ತಿದಿುಪಡಿಯಲೆ , ಇದಿ್ ೆಂಥ ನೂಾ ನತ್ಯನೆು  

ಸರಿಪಡಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನೆು  ಮಾಡಿದಿಾರೆ.   ಪುಟ ಸಂಖೆಾ : 2, 20ಬಿ (ಸಿ) i ನಲೆ ,”್ಐದು 

ವಾರ್ಷಮಕ ಮಹಾಸಭೆಗಳ ಪೈಕ್ಕ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಮಹಾಸಭೆಗಳಲೆ  ಹಾಜರಾಗುವ 

ಮೂಲಕ”,್ ಅೆಂದ್ರೆ ಮೂರು  ಎೆಂದ್ಧದಿು ದಿ್ ನೆು  ಎರಡಕೆಕ  ಇಳಿಸಿದಿ್ಧ ೀರಿ.  ಇದು ಇರಬೇಕು.  

ಸಹಕರ ಸಂಘ್ಗಳಲೆ  ಎರಡು ಪದಿ್ ತಿ ಇವ.  ಸದ್ಸಾ ತಾ  ಪಡೆಯಲಕೆಕ  ಇರುವಂಥದಿು ,  ಸ್ವಲ 

ಪಡೆಯುವುದು ಒೆಂದು ಮತ್ತು  ಇನೆ ೆಂದು, ಸ್ವಲ ಪಡೆಯದೇ ಇರುವಂಥದಿು .  ಸ್ವಲ 

ಪಡೆದುಕೆಂಡವರಾಗಲ, ಸ್ವಲ ಪಡೆಯದೇ ಇದಿ್ವರಾಗಲ, ಒೆಂದು ಸಲ ಆ ಸಂಘ್ಕೆಕ  ಹೀಗಿ 

ವಾ ವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತು ಮ್ಮಾ  ಆ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ನೀಡುತಿು ರಲಲೆ .  ಅದ್ಕಕ ೀಸಕ ರ, 

ಸಹಕರಿ ಚ್ಳುವಳಿ ನಿರಂತರವಾಗಿರಬೇಕು, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆ ಸಂಘ್ದ್ ಚ್ಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳಲೆ  

ಸದ್ಸಾ ರು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಎನೆು ವ ದೃರ್ಷಟ ಯಿೆಂದ್  ಸದ್ಸಾ ರುಗಳು ಮೂರು ಜನರಲ್ 

ಬಾಡಿ ಮಿೀಟಿೆಂಗ್ನಲೆ  ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು  ಮೂರು ವಷಮ ವಾ ವಹರಿಸಬೇಕು 

ಎನೆು ವುದ್ಧತ್ತು .  ಏನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ವಾ ವಹಾರದ್ಲೆ  ಸ್ವಲ ತ್ಗೆದುಕಳುಳ ವುದ್ಧರಬೇಕು 

ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಖ್ರಿೀದ್ಧ ಮಾಡುವುದು ಇರಬೇಕು ಎೆಂದು ಮಾಡಿದ್ರು.  ಇದ್ರಿೆಂದ್ 

ಬಹಳ ತೆಂದ್ರೆ ಆಗುತಿು ದ್ ಎನೆು ವ ದೃರ್ಷಟ ಯಿೆಂದ್ ಅದ್ನೆೆ ೀ ಎರಡು ವಷಮಕೆಕ  ಇಳಿಸಿದಿ್ಧ ೀರಿ.  

ಹಾಗೆಯೇ, ಈ ವಾ ವಹರಿಸುವುದ್ನೊ  ಕೂಡ ಎರಡು ವಷಮಕೆಕ  ಇಳಿಸಿದಿ್ಧ ೀರಿ.  (ಸಿ) (ii ) ನಲೆ , 

“ಐದು ಸಹಕರಿ ಸಂಘ್ಗಳ ಪೈಕ್ಕ”್ಎೆಂದ್ಧದ್.  ಅಲೆ  “ಸಂಘ್ಗಳು”್ಎೆಂದು ಬರುವುದ್ಧಲೆ , ಅದ್ರ 

ಬದ್ಲಾಗಿ “ವಷಮ”್ಎೆಂದು ಇರಬೇಕು.  ಇದು ತಪಾಪ ಗಿದ್.  ಇದ್ನೆು  ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು.್“್ಐದು 

ಸಹಕರಿ ವಷಮಗಳ ಪೈಕ್ಕ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಸಹಕರಿ ವಷಮಗಳಿಗಾಗಿ ಉಪವಿಧಿಗಳಲೆ  

ನಿದ್ಧಮಷಟ ಪಡಿಸಬಹುದಾದಂತ್ ಸಹಕರಿಯು ನಿೀಡಿದ್ ಅೆಂಥ ಕನಿಷಾ  ಸೇವಗಳು ಅಥವಾ 

ಸೌಲರ್ಾ ಗಳನೆು  ಬಳಸಿಕಳುಳ ವ ಮೂಲಕ”್ಎೆಂದ್ಧದ್.  ಪುಟ 4,  15 ( ಎಲ್-5) ರಲೆ  “್ಸದ್ಸಾ  

ಸಹಕರಿಯ ರಚ್ನೆ, ವಾ ವಸಿ್ವಪನೆ, ಕಯಮನಿವಮಹಣೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಮಕ ಸಿಿ ತಿಗತಿಯ 
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ಕುರಿತಾದ್ ಯಾವುದೇ ನಿದ್ಧಮಷಟ  ವಿಷಯದ್ ಬಗೆೆ  ಸಾ ಯಂ ಪ್ರ ೀರಿತವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆಯನೆು  

ನಡೆಸಬಹುದು ಅಥವಾ ತಾ ರಿತವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆಯನೆು  ನಡೆಸುವಂತ್ ಮಾಡಬಹುದು”್

ಎೆಂದ್ಧದ್.  ಈ ತನಿಖೆ  ನಡೆಸುವ ಅಧಿಕರ ಸಾ ಯಂ ಪ್ರ ೀರಿತವಾಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಇರುತು ದ್ಯೀ 

ಅಥವಾ ಸಂಘ್ಕೆಕ  ಇರುತು ದ್ಯೀ ಎನೆು ವುದ್ನೆು  ಸಪ ಷಟ ಪಡಿಸಬೇಕು.  ಯಾವುದೇ 

ಸಂದರ್ಾದ್ಲೆ್ಲ  ಕೂಡ ಆ ಸಂಘ್ಕೆಕ  ಅಧಿಕರ ಕಟಟ ರೆ ಇದು ದುರುಪಯೀಗ ಆಗುವ 

ಸ್ವಧಾ ತ್ ಇರುತು ದ್.  ಆದಿ್ ರಿೆಂದ್ ಇದ್ನೆು  ಇಲಾಖೆ ಇಟ್ಟಟ ಕಳಳ ಬೇಕು ಎನೆು ವುದು ನನೆ  

ಭಾವನೆಯಾಗಿದ್.  ಏನೀ ಒೆಂದ್ರಡು ಬದ್ಲಾವಣೆ ತರುತಿು ದಿಾರೆ.   ಇೆಂತಹ ಪರ ಕರಣಗಳಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಾಂತೆ ಚ್ಚನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಾದ್ಲೆ  ಕೀರ್್ಮಗೆ ಹೀದಾಗ, ಎಲೆಾ  

ಕೀರ್್ಮಗಳೂ ಕೂಡ, ಕಯಿದ್ ಇದಿ್ರೂ, ಆಕಟ ್ ಇದಿ್ರೂ, ಎಲೆವೂ ಕೆ್ಕಯರ್್ ಆಗಿದಿ್ರೂ 

ತಡೆಯಾಜೆಾ  ಕಡುತಾು ರೆ.   ಇದ್ಕೆಕ  ಕರಣ ನಮಾ  ವಕ್ಕೀಲರ ವಾದ್ ಸರಿಯಿರುವುದ್ಧಲೆವೀ? 

ಅಥವಾ ಸಹಕರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪರವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ವಕ್ಕೀಲರ ವಾದ್ ಸರಿ 

ಇರುವುದ್ಧಲೆವೀ?  ಅಥವಾ ನಾವು ಮಾಡಿರುವ ಕಯಿದ್ ಸರಿಯಿಲೆವೀ?  ಕಯಿದ್ಯಲೆ  

ಇಷ್ಟಟ ಲೆಾ  ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿದಿ್ರೂ ಕೀರ್್ಮಗಳು, ನಾಳೆ ಚ್ಚನಾವಣೆ ಎೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು  ಎಲೆರಿಗೂ 

ಓಟಿೆಂಗ್ ಪವರ್್ ಕಡುತಾು ರೆ.   ಕೀರ್್ಮನಲೆ  ಕಯಿದ್ ಏನು ಹೇಳುತು ದ್ಯೀ ಅದ್ನೆು  

ಮಾಡುತ್ು ೀವ ಎೆಂದು ನಾಾ ಯಾಧಿೀಶರು ಹೇಳುತಾು ರೆ.  ಆದ್ರೆ ಇದ್ರಲೆ  ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿದ್.  

ಇದುವರೆವಿಗೂ ರಾಜಾ ದ್ಲೆ  ಪರ ತಿಯೆಂದು ಸಂಘ್ದ್ವರು ಕೀರ್್ಮನ ಅನುಮತಿ 

ಪಡೆಯುವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಚ್ಚನಾವಣೆಯನೆು  ನಡೆಸುತಾು ರೆ.  ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಆಯ್ದಕ ಗಳಲೆ  ಬಹಳ 

ಬದ್ಲಾವಣೆ, ಏರು-ಪೇರು ಆಗುತು ದ್.  ತಮಾ  ವಕ್ಕೀಲರ ಕಡೆಯಿೆಂದ್ಲೀ, ಇನೆ ಬಬ ರ 

ಕಡೆಯಿೆಂದ್ಲೀ ನಾಾ ಯಾಲಯಕೆಕ  ಸರಿಯಾಗಿ ನಮಾ  ಕನೂನನೆು  ಪರ ತಿನಿಧಿಸುವಂತಹ 

ವಕ್ಕೀಲರನೆು  ಅೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಎ.ಜಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರು ಇರಬಹುದು 

ಅವರು ಈ ಕಯಿದ್ಯಲೆರುವ ಅೆಂಶಗಳ ಬಗೆೆ  ವಾದ್ ಮಾಡಬೇಕು.    ಕೀರ್್ಮನಲೆ  ಏಕೆ 

ಈ ರಿೀತಿ ಆಜೆಾ  ಕಡುತಾು ರೆ ಎೆಂದ್ರೆ, ಎರಡು ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮಿೀಟಿೆಂಗ್ನಲೆ  ಸಹಿ 

ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು  ಎರಡು ವಷಮಗಳ ಅವಧಿಯಲೆ  ಆತ ವಾ ವಹರಿಸಬೇಕು ಎೆಂದು 

ಹೇಳಿರುತಾು ರೆ.  ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮಿೀಟಿೆಂಗ್ ನಡೆಯುವ ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ  ಇರುವಂತಹ 

ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕದ್ವರ ಸಹಿಯನೆು  ಗೌಪಾ ವಾಗಿ ತ್ಗೆದುಕೆಂಡು 

ಬಿಡುತಾು ರೆ.   ಆವತ್ತು  ಬರದೇ ಇದಿ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರಿೆಂದ್ ಯಾವತು ೀ ಒೆಂದು ದ್ಧನ ಸಹಿ 

ತ್ಗೆದುಕೆಂಡು ಸಬ್್ಮಿರ್್ ಮಾಡುತಾು ರೆ.  ಅಸಿಸೆಟ ೆಂರ್್ ರಿಜಿಸ್ವಟ ರರ್್ರವರಿಗೀ ಅಥವಾ 

ಡೆಪೂಾ ಟಿ ರಿಜಿಸ್ವಟ ರರ್್ ಅವರಿಗೀ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮಿೀಟಿೆಂಗ್ನ ಎಲೆಾ  ವರದ್ಧಯನೆು  ಇಷ್ಟಟ  
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ದ್ಧನದ್ ಒಳಗೆ ಸಬ್್ಮಿರ್್ ಮಾಡಬೇಕು  ಎೆಂದು ನಿಯಮದ್ಲೆದ್.   ಆದ್ರೆ, ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ 

ಮಿೀಟಿೆಂಗ್ ಆದ್ ಒೆಂದ್ರಡು ತಿೆಂಗಳ ನಂತರ ಸಬ್್ಮಿರ್್ ಮಾಡುತಾು ರೆ.  ನಿಮಾ  

ಅಧಿಕರಿಗಳು, ಅವರು ವರದ್ಧ ಕಟ್ಟಟ ಗ ತ್ಗೆದುಕಳುಳ ತಾು ರೆ.  ಮತ್ು  ಚ್ಚನಾವಣೆ ಹತಿು ರ 

ಬಂದಾಗ, ಅದೇ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿಯವರು ಹಿೆಂದ್ಧನ ಪುಸು ಕದ್ಲೆ  ಕೆಲವರ ಸಹಿ 

ಮಾಡಿಸಿಬಿಟ್ಟಟ , ಹಿೆಂದ್ ಹಿೀಗಿತ್ತು , ಇವತ್ತು  ಹಿೀಗಿದ್ ಎೆಂದು ಕೀರ್್ಮಗೆ ತೀರಿಸುತಾು ರೆ.  

ಇೆಂತಹ ವಾದ್ಕೆಕ  ಕೀರ್್ಮಗಳು ತಡೆಯಾಜೆಾ  ನಿೀಡುತಿು ವ.  ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮಿೀಟಿೆಂಗ್ 

ಆದ್ಕೂಡಲೇ ಆ ಎಲೆಾ  ಪೊರ ಸಿಡಿೆಂಗಿ ನೆು  ಪೂಣಮ ಸಿೀಜ್ ಮಾಡಬೇಕು.  ಒೆಂದು ವಾರದ್ಲೆ  

ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ  ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗೆ ಕಡಬೇಕು.  ಈ ವಾ ವಸಿೆಯನೆು  ನಿೀವು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ರೆ ಈ 

ವಾಾ ಜಾ ಗಳು ಕಡಿಮ್ಮ ಆಗುತು ದ್.  ಇದ್ನೆು  ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ  ಮಾಡಿ.  ನಿೀವು ಸಹಕರಿ 

ಇಲಾಖೆಯಲೆ  ದಡಡ  ಆೆಂದೀಲನ ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಬಂದ್ಧದಿ್ಧ ೀರಿ.  ಈ ಸಕಮರ ನಿಮಗೆ ಈ 

ಖಾತ್ಯನೆೆ ೀ ಕಟಿಟ ದಿಾರೆ, ಸಂತೀಷ.  ನಿೀವು ರೈತರ ಮಗ.  ರೈತರಿಗೆ 

ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತ್ ಮಾಡಬೇಕು.  ನಾನು ಎಲೆಾ  ಸಕಾಾರಗಳಿಗೆ ಹೇಳುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.  

ನಾಮಕರಣ, ನಾಮನಿದೇಮಶನದ್ ಅಧಿಕರವನೆು  ಇಟ್ಟಟ ಕಳಿಳ  ಬೇಡ ಎನೆು ವುದ್ಧಲೆ .  

ಸಹಕರಿ ಚ್ಚನಾವಣೆಯಲೆ  ದುಡಿಡ ಲೆದೇ ಯಾರು ಗೆಲೆ್ಲವುದ್ಕಕ ಗುವುದ್ಧಲೆ  ಎೆಂದು ನಾನು 

ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.  ನಾನೂ 30 ವಷಮಗಳ ಕಲ ಸಹಕರಿ ಕೆಷ ೀತರ ದ್ಲೆದಿು , 

ಗೌರವಯುತ ವಾಗಿ ಕೈಮುಗಿದು, ಇನೊ  ಈ ಸಹಕರ ಕೆಷ ೀತರ ದ್ ಕಡೆ ತಲ್ಲ ಹಾಕುವುದ್ಧಲೆ  

ಎೆಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಟ .  ಸಹಕರಿ ಕೆಷ ೀತರ  ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟಟ  ಹೀಗಿದ್.  ಸಕಾಾರಗಳು 

ನಾಮನಿದೇಮಶನ ಮಾಡಲ.  ಎಲೆ  ಸಕಾಾರದ್ ಹಣ ಇದ್ಯೀ ಅಲೆ  ನಾಮನಿದೇಮಶನ 

ಮಾಡಲ.  ಆದ್ರೆ, ನಾಮನಿದೇಮಶನಗೆಂಡ ಸದ್ಸಾ ರು ಅಧಾ ಕ್ಷರೀ ಅಥವಾ 

ಉಪಾಧಾ ಕ್ಷರೀ ಆಗುವುದ್ನೆು  ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ  ನಿಬಮೆಂಧ ಮಾಡಿ.  ಅವರು ನಿದೇಮಶಕರಾಗಿ 

ಪರಿಪೂಣಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ.  ಅೆಂತಹ ಒೆಂದು ಕಯಿದ್ ತನೆಿ .  ಅಧಾ ಕ್ಷ ಮತ್ತು  

ಉಪಾಧಾ ಕ್ಷರಾಗುವ ಅಧಿಕರವನೆು  ನಾಮನಿದೇಮಶಕರಿಗೆ ಕಡಬಾರದು ಎೆಂದು ತಿದಿುಪಡಿ 

ತರಬೇಕು. 

           (ಮುೆಂದು . . .) 

 

 

 



«¥À/22.09.2021/208 

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

(911) 22-9-2021 6.50 DS-BNS 

ಶಿರ ೀ ಮರಿತಿಬಿೆ ೀಗೌಡ(ಮಾಂದು):- 

ಯಾವ ವಾಾ ಜಾ ದ್ಲೆ್ಲ  ಕೂಡ ಸಹಕರಿ ಕೆಷ ೀತರ ದ್ಲೆ   Assistant Registrar, Deputy Registrar, 

Joint Registrar, Registrar ಗೆ appealing  ಅಧಿಕರ ಇದ್.  ಆದ್ರೆ ಯಾವ Assistant 

Registrar, Deputy Registrar, Joint Registrar  ಕೂಡ ಆಕಟ ್ನಲೆ  ಅವರಿಗೆ ಏನು 

ಅಧಿಕರವಿದ್ ಆ ಅವಧಿಯಳಗೆ  ಯಾವ ಪರ ಕರಣವನೆು  ಇತಾ ಥಮ  ಮಾಡುವುದ್ಧಲೆ .   

Assistant Registrar, Deputy Registrar, Joint Registrar, Registrar  ಅವರೆಲೆಾ   ಆ 

ಕನೂನನೆು  ಗಮನಿಸುವುದೇ ಇಲೆ .  ಅವರು ಸಿ ಳಿೀಯ ಶಸಕರ ಪರ ಚೀದ್ನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ 

ಆದೇಶ ಬರೆಯುತಾು ರೆ.  ನಾನು ಚ್ಚನಾಯಿತನಾದ್ ಕೂಡಲೇ ನನೆ  ಮೇಲ್ಲ ಯಾರೀ ಒಬಬ ರು 

ವಾಾ ಜಾ  ಹೂಡುತಾು ರೆ.  ನನೆ  ಚ್ಚನಾವಣೆ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ  ಆ ಪರ ಕರಣ 

ಅಸಿಸೆಟ ೆಂರ್್ ರಿಜಿಸ್ವಟ ರರ್್ ರವರ ಹತಿು ರವೇ ಇರುತು ದ್.  ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಈ ಸಹಕರಿ ಆೆಂದೀಲನಕೆಕ  

ಎಷ್ಟಟ  ತೆಂದ್ರೆಯಾಗುತಿು ದ್ ಎೆಂದ್ರೆ ಅದ್ನೆು  ಹೇಳವುದ್ಕಕ ಗುವುದ್ಧಲೆ .  ಸ್ವವಿರಾರು 

ಪರ ಕರಣಗಳು ಇವತ್ತು  ನೆನೆಗುದ್ಧಗೆ ಬಿದಿ್ಧ ದ್.  ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ  ನಾನು ವಿನಂತಿ 

ಮಾಡುವುದೇನೆೆಂದ್ರೆ,  ಸಹಕರ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗೆ ಕಟಿಟ ರುವಂತಹ 

ನಾಾ ಯದಾನದ್ ಹಕಕ ನೆು  ತ್ಗೆದು ಹಾಕ್ಕ.  ವಿಭಾಗವಾರು ಸಹಕರಿ ನಾಾ ಯಾಲಯವನೆು  

ಸಿ್ವಪನೆ ಮಾಡಿ.   ಅಲೆ  ನಿವೃತು  ನಾಾ ಯಾಧಿೀಶರನೆು  ನೇಮಕ ಮಾಡಿ.  ಈ ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗೆ 

ಕಟಿಟ ರುವಂತಹ ನಾಾ ಯದಾನದ್ ಹಕಕ ನೆು  ಸಹಕರ ಇಲಾಖೆಯಲೆ  ಮೊಟಕುಗಳಿಸಿದ್ರೆ  

ರಾಜಕ್ಕೀಯ ಹಸು ಕೆಷ ೀಪವನೆು  ಅಧಮ ನಾವು ತಡೆಗಟಟ ಬಹುದು.   ಸಹಕರಿ 

ನಾಾ ಯಾಲಯವನೆು  ವಿಭಾಗ ಮಟಟ ದ್ಲೆಾದ್ರೂ ಸಿ್ವಪನೆ ಮಾಡಿ.  ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಬಹಳಷ್ಟಟ  

ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತು ದ್.  ಸಹಕರಿ ಆೆಂದೀಲನ ತ್ತೆಂಬಾ ಯಶಸಿಾ ಯಾಗುತಿು ದ್.  

ಇದ್ರಿೆಂದ್ ರೈತರಿಗೆ ಉಪಯೀಗವಾಗುತು ದ್ ಎೆಂದು ಹೇಳುತಾು  ಈ ವಿಧೇಯಕವನೆು   ಬಹಳ 

ಪಿರ ೀತಿಯಿೆಂದ್ ಸ್ವಾ ಗತಿಸುತ್ು ೀನೆ. ಈ ರಿೀತಿಯ ಬದ್ಲಾವಣೆಯನೆು  ಮಾನಾ  ಸಚಿವರ 

ಅವಧಿಯಲೆ  ತರುತಿು ರಲ.   

 ಶಿರ ೀ ಎಸ.ರವಿ(ಸ್ಥ ಳಿೀಯ ಸಂಸೆಥ ಗಳ್ ಕೆಷ ೀತ್ರ ):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಎಲೆಾ  

ಸದ್ಸಾ ರು ಹೇಳಿರುವುದ್ನೆು  ನಾನು ಪುನಾರವತಮನೆ ಮಾಡುವುದ್ಧಲೆ .  ಮಾನಾ  

ಭೀಜೇಗೌಡರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಎೆಂದ್ರೆ,  ಆ ಸಂಸಿೆಯಲೆ  misappropriation 

ಏನಾಗುತು ದ್, misappropriation ಆಗಿದ್ಧರುವಂಥದಿ್ ಕೆಕ   entire body  ಅನೆು  
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ಜವಾಬಿಾರಿಯನೆಾ ಗಿ ಮಾಡಬೇಕು.  ೨೯(ಸಿ) ಪರ ಕರ ಮಾಡಬೇಕು.   ಅದ್ನೆು  ಯಾವಾಗ 

ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದ್ರೆ, ಯಾರೀ ಒಬಬ  ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಾ ೆಂಕ್ನಲೆ  ಕಾ ಶ್ಯರ್್ ಚಿನೆ ದ್ ಬದ್ಲ್ಲ 

ತಾಮರ  ಇಟ್ಟಟ  ಯಾರೀ misappropriation ಮಾಡಿರುವುದ್ನೆು  ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ 

ಗಮನಕೆಕ  ಬಂದ್ ಮೇಲ್ಲ  ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಕನೂನು ಪರ ಕರ ಕರ ಮ 

ತ್ಗೆದುಕಳಳ ಲ.  ಅವನ ಮೇಲ್ಲ ಏನು ಕರ ಮ ತ್ಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕು ಅದ್ನೆು  ತ್ಗೆದುಕಳಳ ಲ.   

ಕರ ಮ ತ್ಗೆದುಕಳಳ ದ್ಧರುವಂತಹ ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ  ಮಾಡಲ.  ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ 

ಹೇಳುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.  ಅದ್ನೆು  ಬಿಟ್ಟಟ  ದುರುಪಯೀಗವಾಗಿರುವುದ್ಕೆಕ ಲೆಾ  ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ 

ನಿದೇಮಶಕರುಗಳನೆೆ ೀ ಜವಾಬಿಾರಿಯನೆಾ ಗಿ ಮಾಡುತ್ು ೀನೆೆಂದ್ರೆ ಅದು ಸರಿಯಲೆ .  ಸಹಕರಿ 

ಕೆಷ ೀತರ ದ್ಲೆ  ರಾಜಕ್ಕೀಯ ಹಸು ಕೆಷ ೀಪ ಅತಿಯಾಗಿರುವಂಥದಿು .  ಇನೆು  ಯಾರು ಸಹಕರ 

ಕೆಷ ೀತರ ಕೆಕ  ಬರುವ ಹಾಗಿಲೆ .    ಯಾರು ನಿದೇಮಶಕರಾಗುವ ಹಾಗಿಲೆ , ಅಧಾ ಕ್ಷರಾಗುವ ಹಾಗಿಲೆ .  

ಬ್ಳಗೆೆ   ಎದಿು  ಎಲೆರೂ disqualify  ಆಗಿಬಿಡಬೇಕಗುತು ದ್.  ಯಾರೀ ಮಾಡಿರುವ ತಪಿಪ ಗೆ  

ಅವರ ಆಸಿು ಯನೆು  ಮುಟ್ಟಟ ಗೀಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿಕೆಂಡು   Joint Registrar Court ನಲೆ  ಬ್ಳಗೆೆ  

ಎದಿು  ಅಲ್ಲಯಬೇಕಗುತು ದ್.  ಆದಿ್ ರಿೆಂದ್ ಈಗಿರುವಂತಹ ಕನೂನೇ ಸ್ವಕು.  ಜವಾಬಿಾರಿ 

ನಿವಮಹಣೆಯಲೆ  ವಿಫಲರಾದಾಗ ಮಾಡಲ.  ಮಾನಾ  ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರು ಹೇಳಿದ್ ಹಾಗೆ 

Assistant Registrar ರಿೆಂದ್ ಹಿಡಿದು Joint Registrar  ವರೆಗೂ ಇರತಕಕ ೆಂಥ   ನಾಾ ಯಾೆಂಗ 

quasi judiciary ವಾ ವಸಿೆಯನೆು  ಕ್ಕತ್ತು  ಹಾಕ್ಕ  ಜಿಲೆಾ  ಮಟಟ ದ್ಲೆೀ ಅಥವಾ ಡಿವಿಜನ್ 

ಮಟಟ ದ್ಲೆೀ  ಹೀದ್ರೆ ಶೇಕಡ ೫೦ ರಷ್ಟಟ  ರಾಜಕರಣ ಹಸು ಕೆಷ ೀಪ ಉಳಿಯುತು ದ್.  

ಅದ್ರಿೆಂದ್ ಸಹಕರ ರಂಗ ಉಳಿಯುತು ದ್ ಎನೆುವಂತಹ ಮಾತನೆು  ಹೇಳುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.   ಇನೆು  

ಚ್ಚನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ  ಹಾಗೆ ೫ ಅನೆು  ಮಾಡಿರುವುದು ಸೂಕು .  ಅದ್ನೆು  ಮಾಡಿ 

ನಾಾ ಯಾಲಯದ್ಧೆಂದ್ ಆದೇಶ ತರುವ ಬದ್ಲ್ಲ ಎಲೆರಿಗೂ ಸುಮಾ ನೆ ಓಟಿೆಂಗ್ ಪವರ್್ ಕಡಿ, 

ಮುಕು ವಾದ್ ಚ್ಚನಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತು ದ್. 

 ಶಿರ ೀ ಬಸ್ವರಾಜ ಪ್ರಟೀಲ  ಇಟಗಿ(ಸ್ಥ ಳಿೀಯ ಸಂಸೆಥ ಗಳ್ ಕೆಷ ೀತ್ರ ):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, amendment್ to್ ್ Section್ 20್ Clause್ (2)್ it್ is್ stated್ as್ follows:್ “a್

member, a representative or a delegate who has failed to attend at least any two 

annual general meetings out of the last five annual general meetings duly  

communicated್ to್ him.”್ ಎೆಂದು ಇದ್.  ಸಹಕರ ಸಂಘ್ದ್ಲೆ  ಏನಾಗುತು ದ್ೆಂದ್ರೆ, ನಾವು 

delegate ಎೆಂದು ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಾ ೆಂಕ್ಗೆ ಹೀಗಿರುತ್ು ೀವ.  ಮತ್ು  ಮುೆಂದ್ಧನ ವಷಮ ಬೇರೆಯವರು 

ಹೀಗಿರುತಾು ರೆ.  ಅದ್ಕೆಕ  ನನೆ  ಮನವಿ ಏನೆೆಂದ್ರೆ,್‘to್him’್ಬದ್ಲ್ಲ ‘to him or Institutions 
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or್Society’್ಎೆಂದು ಬರಬೇಕು.್‘To್him’್ಎೆಂದ್ರೆ ಒಬಬ ರು ಎೆಂದ್ ಹಾಗೆ ಆಗುತು ದ್.   Delegate 

ಆಗಿ ಈ ವಷಮ ನಾನು ಹೀಗುತ್ು ೀನೆ, ಮುೆಂದ್ಧನ ವಷಮ ಇನೆ ಬಬ ರು ಹೀಗುತಾು ರೆ, ಮತ್ು  

ಮುೆಂದ್ಧನ ವಷಮ ಇನೆ ಬಬ ರು ಹೀಗುತಾು ರೆ.್್‘To್him್or್್Institutions್್or್Society’್ಎೆಂದು 

ಮಾಡಬೇಕೆೆಂಬುದು ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ.  ಕನೆ ಡದ್ ಪರ ತಿಯಲೆ  ಸರಿಯಿದ್,  ಆದ್ರೆ 

ಇೆಂಗೆಿಷ್ನ ಪರ ತಿಯಲೆ  ಸರಿಯಿಲೆ .   

 ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಟ.ಸೀಮಶೇಖರ (ಸ್ಹಕಾರ ಸ್ಚಿವರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಮಾನಾ  ಸಿ.ಎೆಂ.ಲೆಂಗಪಪ ರವರು, ಮಾನಾ  ಹರಿೀಶ್ ಕುಮಾರ್್ರವರು, ಮಾನಾ  

ತಿಪ್ಪ ೀಸ್ವಾ ಮಿಯವರು, ಮಾನಾ  ಯು.ಬಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್ರವರು, ಮಾನಾ  ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರು, 

ಮಾನಾ  ಅಪಾಪ ಜಿಗೌಡರು,ಮಾನಾ  ಎಸ. ಆರ್. ಪಾಟಿೀಲ್, ಮಾನಾ  ಭೀಜೇಗೌಡರು,  ಮಾನಾ  

ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರು, ಮಾನಾ  ಭೀಜೇಗೌಡರು,  ಮಾನಾ  ರವಿ ಯವರು, ಮಾನಾ  

ಬಸವರಾಜರವರು ಒಳೆಳ ಯ ಸಲಹೆಗಳನೆು  ಕಟಿಟ ದಿಾರೆ.  ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಕಮರ ೧೯೯೭ ರಲೆ  

ತಿದಿುಪಡಿಯನೆು  ತಂದ್ಧತ್ತ.  ಅದ್ರಲೆ  ಐದು ವಾರ್ಷಮಕ ಮಹಾಸಭೆಗಳ ಪೈಕ್ಕ ಮೂರು 

ವಾರ್ಷಮಕ ಮಹಾಸಭೆಗಳಲೆ  ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗೈರು ಹಾಜರಿಯಾದ್ರೆ  ಅವರು ಚ್ಚನಾವಣೆಗೆ 

ನಿಲೆ್ಲವ ಹಾಗಿಲೆ . ಜನರಲ್ ಬಾಡಿಗೂ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಹಾಗಿಲೆ  ಎೆಂದು ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಕಮರ 

ತಿದಿುಪಡಿಯನೆು  ತಂದ್ಧದ್.  ಅದ್ನೆು  ರಾಜಾ  ಸಕಮರವು ಅಳವಡಿಸಿಕೆಂಡಿದ್.  

ಸ್ವಮಾನಾ ವಾಗಿ ಎಲೆರೂ ನಾಾ ಯಾಲಯಕೆಕ  ಹೀಗುತಿು ದಿ್ ರು.  ನಾಾ ಯಾಲಯದ್ಲೆ  ಏನು 

ಮಾಡುತಾು ರೆೆಂದ್ರೆ,  ಇನೆು  ಎರಡು ದ್ಧವಸ ಚ್ಚನಾವಣೆ ಇರತಕಕ ೆಂಥ ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ  

ನಾಾ ಯಾಲಯಕೆಕ  ಸಬ್್ಮಿರ್್ ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಅವರು ಕಯಿ್ದಯಲೆ   

ತಿದಿುಪಡಿಯಾಗಿರುವುದ್ನೆು  ಹೇಳುವುದ್ಧಲೆ .  ಮೂರು ವಾರ್ಷಮಕ ಮಹಾಸಭೆಗಳಲೆ  

ಭಾಗವಹಿಸಿರಬೇಕೆೆಂಬುದ್ನೆು  ಹೇಳುವುದ್ಧಲೆ .  ನಮಗೆ ಮತ ಹಾಕುವ ಹಕಕ ನೆು   ಕಟಿಟ ಲೆ .  

ನೀಟಿಸ್ ಬೀಡ್ಮನಲೆ  ಹಾಕ್ಕದಿಾರೆ ಎೆಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ. ಅಷಟ ಕೆಕ  ನಾಾ ಯಾಲಯ 

ತಡೆಯಾಜೆಾ ಯನೆು  ಕಡುತು ದ್.  ಚ್ಚನಾವಣೆ ಇರಬಹುದು, ವಾರ್ಷಮಕ ಮಹಾಸಭೆ 

ಇರಬಹುದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತಾು ರೆ.  ಅದ್ಕೆಕ  clear cut ಆಗಿ ಈಗ 

ತಿದಿುಪಡಿಯನೆು  ತರುತಿು ದಿ್ ೀವ.  ಮೂರು ವಾರ್ಷಮಕ ಮಹಾಸಭೆಯಲೆ  ಹಾಜರಾಗಿರಬೇಕು 

ಎೆಂದು ಏನಿತ್ತು , ಈಗ ಅದ್ನೆು  ತ್ಗೆದು ಹಾಕ್ಕ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡು ವಾರ್ಷಮಕ 

ಮಹಾಸಭೆಗಳಲೆ  ಹಾಜರಾಗಿರಬೇಕು ಎನೆುವಂಥದಿು .  ಈಗ ಮಾನಾ  

ಎಸ.ಆರ್.ಪಾಟಿೀಲ್ರವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದ್ರಲೆ  ಒೆಂದು ಷರತ್ತು  ಇರಬೇಕಗಿತ್ತು , ವಾರ್ಷಮಕ 

ಮಹಾಸಭೆಗೆ ಯಾರು ಹಾಜರಾಗದ್ಧದಿ್ ರೆ ಏನಾಗುತು ದ್, ೧೦,೦೦೦ ದ್ಧೆಂದ್ ೫೦,೦೦೦ 



«¥À/22.09.2021/211 

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

ಸದ್ಸಾ ರುಗಳು ಇರುತಾು ರೆ.   ಐದು ವಾರ್ಷಮಕ ಮಹಾಸಭೆಗಳ ಪೈಕ್ಕ ಯಾವುದೇ ಎರಡು 

ವಾರ್ಷಮಕ ಮಹಾಸಭೆಗಳಲೆ  ಹಾಜರಾಗಬೇಕೆೆಂದು clear cut ಆಗಿ ತರುತಿು ದಿ್ ೀವ.  ಅದೇ ರಿೀತಿ 

ಸೇವಗಳಲೆ  ಡಿಪಾಸಿರ್್ ಇಟಿಟ ರಬಹುದು, ಸ್ವಲ ತ್ಗೆದುಕಳಳ ಬಹುದು,  ಅದ್ನೆು  ಕೂಡ ಐದು 

ವಷಮಗಳಲೆ  ಯಾವುದಾದ್ರು ಎರಡು ವಷಮ ಮಾತರ  ಎೆಂದು ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ.  ಐದು 

ವಷಮದ್ಲೆ  ಎರಡು ವಷಮ  ಇರತಕಕ ೆಂಥದಿು .  ಈ ಸೌಹಾದ್ಮಕೆಕ  ಕೆಲವು ನೂಾ ನತ್ಗಳಿದಿ್ವು. 

ಈಗ ಮಾನಾ  ಸಿ.ಎೆಂ.ಲೆಂಗಪಪ ನವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಎರಡು ಕೀಟಿ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಬರಿೀ 

ಸೌಹಾದ್ಮ ಎೆಂದ್ಲೆ .  Co-operative, commercial or any bank  ಸ್ವಲಕೆಕ  ಅಸಲ್ಲ, ಮತ್ತು  

ಬಡಿಡ ಯನೆು  ಸರಿಯಾದ್ ಸಮಯಕೆಕ  ಕಟಟ ದ್ಧದಿ್ ರೆ ಅದು ಸುಸಿಿ  ಬಡಿಡ , ಚ್ಕರ  ಬಡಿಡ  ಎಲೆಾ  

ಸೇರುತಿು ರುತು ದ್.  ಯಾರು ಸ್ವಲವನೆು  ತ್ಗೆದುಕೆಂಡಿರುತಾು ರೆ  ಅವರಿಗೆ ಗತಾು ಗುತು ದ್.  

ಅವರು ಹೇಳಿದ್ ಹಾಗೆ ಸೌಹಾದ್ಮ ಸಹಕರಿ ಬಾಾ ೆಂಕ್ನವರು ಬೇಕಬಿಟಿಟ  ಬಡಿಡ  

ಹಾಕುವುದ್ಕಕ ಗುವುದ್ಧಲೆ .  ಕನಾಮಟಕದ್ ಎಲೆಾ  ಜಿಲೆ್ಲ ಗಳಲೆ್ಲ  ಪರ ವಾಸ ಕೈಗೆಂಡಿದಿ್ ೀನೆ.  

ಎಲೆಾ  ಸೌಹಾದ್ಮ ಸಹಕರಿ ಬಾಾ ೆಂಕ್ಗಳ ಲೀಡರ್್ಗಳನೆು  ಕರೆದು ಸಭೆ ಮಾಡಿದಿ್ ೀನೆ.  

ಅವರೇ ಏಕಏಕ್ಕ rate of interest   ಅನೆು  ನಿಗದ್ಧ ಮಾಡುವುದ್ಕಕ ಗುವುದ್ಧಲೆ .  ಸೌಹಾದ್ಮ 

ಸಹಕರಿ ಸಂಘ್ಗಳಿೆಂದ್ ೩-೪  ದೂರುಗಳು  ಬಂದ್ಧವ.  ಅದ್ನೆು  ಹರತ್ತಪಡಿಸಿದ್ರೆ  ಶೇಕಡ 

೯೫ ಸೌಹಾದ್ಮ ಸಹಕರ ಸಂಘ್ಗಳು  ಬಹಳ ವಾ ವಸಿಿ ತವಾಗಿ ನಡೆಯುತಿು ವ.  ನಮಾ  

ರಿಜಿಸ್ವಟ ರರ್್ಗೆ ಅಧಿಕರ ಇತ್ತು .    ಆ ಅಧಿಕರವನೆು  ಈಗ ಸೌಹಾದ್ಮ ಎೆಂ.ಡಿ.ಗೆ ತನಿಖೆ 

ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಅಧಿಕರ ಕಟಿಟ ದಿ್ ೀವ.  ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕದ್ರೆ 

ಯಾರಾದ್ರೂ ಹತ್ತು  ಜನ ಸದ್ಸಾ ರು ಸಹಿಯನೆು  ಮಾಡಿ ರಿಜಿಸ್ವಟ ರರ್್ರವರಿಗೆ ಅಜಿಮ ಕಟ್ಟಟ  

ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಎೆಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸೌಹಾದ್ಮ ಸಹಕರ ಸಂಘ್ದ್ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.  

ಸೌಹಾದ್ಮ ಸಹಕರ ಸಂಘ್ದ್ವರಿಗೆ ನಾವೇನು ಸಂಪೂಣಮವಾಗಿ ಸ್ವಾ ತಂತರ ಾ ವನೆು  ಕಟಿಟ ಲೆ .  

ಅೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ದೂರು ಕಡಬೇಕು.  ಆಡಿರ್್ ಏನು ಮಾಡಿದಿ್ ೀವೆಂದ್ರೆ, ಜನರಲ್ 

ಬಾಡಿಯಲೆ  ತಿೀಮಾಮನ ಮಾಡುತಾು ರೆ.  ೪೦-೫೦ ಆಡಿಟರುಗಳ ಲಸಟ ್ ಮಾಡಿರುತ್ು ೀವ.  

ಅವರಲೆ  ಯಾವ ಆಡಿಟರ್ ಅನೆಾ ದ್ರೂ ಆಯ್ದಕ   ಮಾಡಿಕಳಳ ಬಹುದು.  ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ 

ಇೆಂಥವರನೆೆ ೀ ಮಾಡಕಳಳ ಬೇಕೆೆಂದೇನೂ ಇಲೆ . ಸಹಕರ ಇಲಾಖೆಯ ಆಡಿರ್್ ಮಾಡಲ್ಲ  

ಜಾಸಿು  ಜನ ಆಡಿಟರ್ ಗಳು ಇಲೆದ್ಧರುವುದ್ರಿೆಂದ್  ಈಗ ಇಲಾಖೆಯವರು ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು  

ಆರ್ಥಮಕ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ.  ಅದು ಬಂದ್ ಮೇಲ್ಲ  ನಮಾ  ಸಕಮರಿ 

ಆಡಿಟರ್ ಅನೆು  ಎಲೆ್ಲಲೆ  ಹಾಕಬಹುದು ಎನೆು ವುದ್ನೆು  ಚಿೆಂತನೆ ಮಾಡುತ್ು ೀವ.  ಈಗ 
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ಸದ್ಾ ಕೆಕ   ಸಹಕರ ಸಂಘ್ಗಳ ಆಡಿರ್್ ಏನಿರುತು ದ್ ಅದ್ನೆು  ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ 

ಹೀಗತಕಕ ೆಂಥದಿು . 

         (ಮುೆಂದು) 

912/22-09-2021/ 7-00/  bkp-gr 

                                       (ಉಪ  ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ)   

ಶಿರ ೀ ಎಸ .ಟ. ಸೀಮಶೇಖರ   (ಮಾಂದು…) 

    ಇನೆು     ಉಳಿದ್  ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅೆಂದ್ರೆ  Income Tax  ವಿಚಾರವಾಗಿ  ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರಾದ್ 

ಶ್ರ ೀ  ಹರಿೀಶ್ ಕುಮಾರ್್    ರವರು  ಕೇಳಿದಿಾರೆ,  ಸಹಕರ  ಇಲೆದ್ಧದಿ್ ರೆ,   ಅದು  Income Tax  

ಗೆ  ಆಗುತಿು ರಲಲೆ .   ಎನು   ಪುನಃ  Income Tax  ಹಾಕುತಿು ದಿಾರೆ,  ಸೌಹಾದ್ಮ  ಫಡರೇಷನ್  

ಅಧಾ ಕ್ಷರು  ಮತ್ತು  ಅವರ  ಎಲೆಾ   ನಿದೇಮಶಕರು  ಕೂಡ    ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಚಿವರಾದ್ ಶ್ರ ೀಮತಿ  

ನಿಮಮಲಾ ಸಿೀತಾರಾಮ್ರವರನೆು   ಭೇಟಿ  ಮಾಡುವಂತಹದಿು .     ಹೈಕೀರ್್ಮನಲೆ       

ಒೆಂದು ಬಾರಿ ನಿಮಾ ದು   ಕೀ_ಅಪರೇಟಿೀವ್ ಅಲೆ  ,   ನಿೀವು  Income Tax    ಕೇಳಲಕೆಕ   

ರೈರಿ್್  ಇಲೆ ,   ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಂತಹ ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ   ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲ  ಮತ್ತು  

ನಮಾ  ಸಹಕರ  ಇಲಾಖೆಗೂ ಸಹ ಅನುಕೂಲವಾಗಲ ಎನೆು ವ  ಒೆಂದೇ  ಒೆಂದು 

ದೃರ್ಷಟ ಯಿೆಂದ್  ಸೌಹಾದ್ಮ ಸಂಘ್ ಎನೆುವಂತಹದಿ್ ನೆು  ತಂದ್ಧದಿ್ ೀವ.  ಅದು  Income Tax    

ಇರಬಹುದು, ಬೇರೆ  ಬೇರೆ  ಇರಬಹುದು, ಅದ್ಕೆಕ ಲೆಾ  ಅನುಕೂಲವಾಗಲ    ಎೆಂದು  ಹೇಳಿ 

ಒಟ್ಟಟ ರೆ,  ತಾವಲೆರೂ ಸಹ ಎಲೆವನೊ   ಹೇಳಿದಿ್ಧ ೀರಿ.     ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ  ಮಾನಾ   

ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡ  ಇರಬಹುದು,  ಶ್ರ ೀಯುತ  ಎಸ್.ಎಲ್.ಬೀಜೇಗೌಡರು  ಹೇಳಿದಿಾರೆ.  

ನನಗೂ  ಮತ್ತು   ಶ್ರ ೀಯುತ  ಬೀಜೇಗೌಡ ರವರಿಗೂ  ಯಾವಾಗ  ಪರಿಚ್ಯ ಆಯಿತ್ತ 

ಎೆಂದ್ರೆ   ನಾನು ಹೌಸಿೆಂಗ್ ಫಡರೇಷನ್  ಅಧಾ ಕ್ಷನಿದಿಾ ಗ   ನನೆ   ವಿರುದಿ್   ಎರಡೂವರೆ  

ಪುಟಗಳಷ್ಟಟ  ಅಜಿಮಯನೆು   ಬರೆದ್ರು.     ಹೌಸಿೆಂಗ್ ಫಡರೇಷನ್ನಲೆ   ಶ್ರ ೀ 

ಎಸ.ಟಿ.ಸೀಮಶೇಖ್ರ್್ರವರು ಅವಾ ವಹಾರ   ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ, ಅವರು ಸೈರ್್ಗಳನೆು   

ಕಡುತಿು ಲೆವೆಂದು  ಹೇಳಿದ್ರು.  ಆಗ  ನಾನು  ಈ  ಭೀಜೇಗೌಡರು ಯಾರು ಎೆಂದು  ಹೇಳಿ 

ಅವರನೆು   ಹುಡುಕ್ಕದ್.     ಇವರು ಭೀಜೇಗೌಡರು ಎೆಂದು  ಗತಾು ಯಿತ್ತ.   
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ಶಿರ ೀ ಕೆ.ಟ. ಶಿರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ:    ಇದ್ರ  ಬಗೆೆ   ಸಿ.ಓ.ಡಿ.,  ಎನ್ಕೆಾ ೈರಿಯನೆು  ಸಹ  

ಹಾಕ್ಕದಿ್ರು .     

ಶಿರ ೀ ಎಸ .ಟ. ಸೀಮಶೇಖರ  :     ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,  ನಮಾ   

ಫಡರೇಷನ್ಗೂ  ಮತ್ತು   ಶ್ರ ೀಯುತ  ಭೀಜೇಗೌಡರಿಗೂ  ಸಂಬಂಧವಿಲೆ .    ಆದ್ರೆ, ಅವರು  

ಯಾರದಿೀ   ಒತು ಡದ್ಧೆಂದ್  ಅಜಿಮ ಕಟಿಟ ದಿಾರೆ.  ನಾನು ಅದ್ನೆು  ತಪುಪ  ಎೆಂದು  

ಹೇಳುವುದ್ಧಲೆ .    ಇದ್ರಿೆಂದಾಗಿ  ನನಗೂ  ಮತ್ತು  ಅವರಿಗೂ  ಪರಿಚ್ಯವಾಯಿತ್ತ.     ನಾನು  

ಈ  ರಾಜಕ್ಕೀಯದ್ಧೆಂದ್ ಬೇಕದ್ಷ್ಟಟ  ನೀವು ತಿೆಂದ್ಧದಿ್ ೀನೆ.  ಸುಪಿರ ೀೆಂ  ಕೀರ್್ಮವರೆಗೂ  

ಹೀಗಿದಿ್ ೀನೆ.    ಯಾವ  ಒೆಂದು ನೀವನೆು   ನಾನು ತಿೆಂದ್ಧದಿ್ ೀನೆ, ಅದ್ನೆು   ಸಹಕರಿಯಲೆ  

ಇರುವಂತಹ ಸಹಕರಿಗಳು ತಿನೆ ಬಾರದು.    ಯಾವುದೇ  ವಿಧವಾದ್ ಅಲಗೇಷನಿ್   

ವಿಚಾರವಾಗಿ     ಯಾವುದೇ  ಸಸೈಟಿಗೂ  ಎನ್ಕೆಾ ೈರಿ  ಮಾಡುತಿು ಲೆ .  ಯಾರಿಗೂ  ತೆಂದ್ರೆ  

ಕಡುತಿು ಲೆ .  ಏಕೆೆಂದ್ರೆ,   ನಾನು ಸಹ   ಈ  ವಿಚಾರವಾಗಿ ನೀವನೆು  ಅನುರ್ವಿಸಿದಿ್ ೀನೆ.       

ನಾನು ಸಹಕರ  ಸಚಿವನಾಗಿ  ಇರುವತನಕ   ಯಾರು  ಕನೂನುಬಾಹಿರ  ಕೆಲಸ  

ಮಾಡುತಾು ರೆ, ಅವರಿಗೆ  100%  ಶ್ಕೆಷ ಯಾಗುತು ದ್.     ಹಿೀಗಾಗಿ, ರಾಜಕ್ಕೀಯವಾಗಿ  ಯಾರಿಗೂ  

ತೆಂದ್ರೆ  ಮಾಡುವಂತಹ ಉದಿ್ ೀಶ  ಇಲೆ .    ಆದಿ್ ರಿೆಂದ್, ತಾವು ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ   ಇದ್ನೆು  

ಅನುಮೊೀದ್ನೆ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕೆೆಂದು  ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕಳುಳ ತ್ು ೀನೆ. 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:-  ಪರ ಸ್ವು ವ ಏನೆೆಂದ್ರೆ: 

          ವಿಧಾನಸ್ಭೆಯಾಂದ  ತಿದುಾ ಪಡಿಗಳಾಂದಿಗೆ  ಅಾಂಗಿೀಕೃತ್ವಾದ 

ರೂಪದಲ್ಲಲ ರುವ“2021ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೌಹಾದಾ  ಸ್ಹಕಾರಿ     (ತಿದುಾ ಪಡಿ)  

ವಿಧೇಯಕ”ವನುು  ಪಯಾಾಲೀಚಿಸುವುದು.”  

ಪರ ಸ್ತು ವ ಅಾಂಗಿೀಕರಿಸ್ಲಪ ಟ್ ತ್ತ. 

ಖಂಡ ಖಂಡವಾಗಿ ವಿಧೇಯಕವನುು  ಪಯಾಾಲೀಚಿಸುವುದು 

ಖಂಡ 2 ರಿಾಂದ 16 ರವರೆಗೆ 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಖಂಡ 2 ರಿೆಂದ್ 16ರವರೆಗೆ ಎರಡೂ ಸೇರಿದಂತ್ ಈ ವಿಧೇಯಕದ್ 

ಅೆಂಗವಾಗಿರುತು ದ್.   

ಪರ ಸ್ತು ವ ಅಾಂಗಿೀಕರಿಸ್ಲಪ ಟ್ ತ್ತ. 
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(ಖಂಡ 2 ರಿಾಂದ 16 ರವರೆಗೆ ಎರಡೂ ಸೇರಿದಂತ್ರ ವಿಧೇಯಕಕೆಕ  ಸೇರಿಸ್ಲಾಯತ್ತ) 

ಖಂಡ 1 ಇತಾಯ ದಿ  

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಪರ ಸ್ವು ವ ಏನೆೆಂದ್ರೆ  

 “ಮೊದ್ಲನೆಯ ಖಂಡ, ದ್ಧೀಘ್ಮ ಶ್ೀರ್ಷಮಕೆ, ಪರ ಸ್ವು ವನೆ ಹಾಗೂ 

ಅಧಿನಿಯಮಗಳಿಸುವ ಸೂತರ  ಸಂಹಿತ್ ವಿಧೇಯಕದ್ ಭಾಗವಾಗಿರುತು ದ್.  

ಪರ ಸ್ತು ವ ಅಾಂಗಿೀಕರಿಸ್ಲಪ ಟ್ ತ್ತ 

(ಮೊದ್ಲನೆಯ ಖಂಡ, ದ್ಧೀಘ್ಮ ಶ್ೀರ್ಷಮಕೆ, ಪರ ಸ್ವು ವನೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿನಿಯಮಗಳಿಸುವ 

ಸೂತರ  ಸಂಹಿತ್ಗಳನೆು  ವಿಧೇಯಕಕೆಕ  ಸೇರಿಸಲಾಯಿತ್ತ ) 

 

ಪರ ಸ್ತು ವದ ಅಾಂಗಿೀಕಾರ  

ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಟ. ಸೀಮಶೇಖರ (ಸ್ಹಕಾರ ಸ್ಚಿವರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ವಿಧಾನಸಭೆಯಿೆಂದ್  ತಿದಿುಪಡಿಗಳೆಂದ್ಧಗೆ  ಅೆಂಗಿೀಕೃತವಾದ್ ರೂಪದ್ಲೆರುವ “2021ರ 

ಕನಾಮಟಕ ಸೌಹಾದ್ಮ  ಸಹಕರಿ     (ತಿದಿುಪಡಿ)   ವಿಧೇಯಕವನೆು  ಅೆಂಗಿೀಕರಿಸಬೇಕೆೆಂದು 

ಕೀರುತ್ು ೀನೆ.  

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಪರ ಸ್ವು ವ ಏನೆೆಂದ್ರೆ:  

ವಿಧಾನಸಭೆಯಿೆಂದ್  ತಿದಿುಪಡಿಗಳೆಂದ್ಧಗೆ  ಅೆಂಗಿೀಕೃತವಾದ್ ರೂಪದ್ಲೆರುವ 

2021ರ ಕನಾಮಟಕ ಸೌಹಾದ್ಮ  ಸಹಕರಿ      (ತಿದಿುಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕವನೆು  ತಿದಿುಪಡಿ  

ಮಾಡಿರುವಂತ್ ಅೆಂಗಿೀಕರಿಸುವುದು.”್ 

ಪರ ಸ್ತು ವ ಅಾಂಗಿೀಕರಿಸ್ಲಪ ಟ್ ತ್ತ ಮತ್ತು  ಮಸೂದ್ದಗೆ ಒಪ್ತಪ ಗೆ  ನಿೀಡಲಾಯತ್ತ. 
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12.  ಕಾಯಾದಶಿಾಯವರ  ವರದಿ 

 ಕಾಯಾದಶಿಾ, ಕವಿಪಸ್:-   ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,    

 ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿೆಂದ್  ಅೆಂಗಿೀಕೃತವಾದ್  ರೂಪದ್ಲೆರುವ   ಈ  ಕೆಳಕಂಡ ವಿಧೇಯಕಗಳನೆು   

ಸಭೆಯ ಮುೆಂದ್ ಮಂಡಿಸುತಿು ದಿ್ ೀನೆ:   

1.  ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ರಕು  ಮತ್ತು   ಸೇವೆಗಳ್  ತ್ರರಿಗೆ  (ತಿದುಾ ಪಡಿ)  ವಿಧೇಯಕ, 2021 

2. ಕರ್ನಾಟಕ   ಪೊಲ್ಲೀಸ   (ತಿದುಾ ಪಡಿ)  ವಿಧೇಯಕ, 2021 

3. ಚಾಣಕಯ   ವಿಶಾ ವಿದ್ದಯ ಲಯ, ವಿಧೇಯಕ, 2021 

ಹಾಗೂ   

ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿೆಂದ್ ತಿದಿುಪಡಿಗಳೆಂದ್ಧಗೆ   ಅೆಂಗಿೀಕೃತವಾದ್  ರೂಪದ್ಲೆರುವ   ಈ  

ಕೆಳಕಂಡ ವಿಧೇಯಕಗಳನೆು   ಸಭೆಯ ಮುೆಂದ್ ಮಂಡಿಸುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.   

1. ಕರ್ನಾಟಕ    ಪಟ್ ಣ   ಮತ್ತು  ಗಾರ ಮಾಾಂತ್ರ  ಯೀಜನೆ (ತಿದುಾ ಪಡಿ )  

ವಿಧೇಯಕ  2021 

2. ಕರ್ನಾಟಕ    ಧಾಮಾಕ   ಕಟ್ ಡಗಳ್  (ಸಂರಕ್ಷಣೆ)  ವಿಧೇಯಕ  2021 

 

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿೀ ಎಸ .ಟ. ಸೀಮಶೇಖರ (ಸ್ಹಕಾರ ಸ್ಚಿವರು):   ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,  

ನನೆ ದು  ಇನೆ ೆಂದು  ಬಿಲ್  ಇದಿು ,  ಕನಾಮಟಕ ಸೌಹಾದ್ಮ  ಸಹಕರಿ     (ತಿದಿುಪಡಿ)   

ವಿಧೇಯಕದ್   ಪಾಯಿೆಂರಿ್್ಗಳೇ  ಇದ್ರಲೆಯೂ  ಇವ.  ಅದಿ್ ರಿೆಂದ್   ತಾವು  ಈಗಲೇ ಆ   

ಬಿಲ್ ಸಹ ತ್ಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕೆೆಂದು  ವಿನಂತಿ  ಮಾಡಿಕಳುಳ ತ್ು ೀನೆ.     ಇದು  ಕೇವಲ   5  

ನಿಮಿಷದ್ಲೆ   ಮುಗಿದು  ಹೀಗುತು ದ್.  ಅದ್ರಲೆ   ಏನೂ  ಚ್ರ್ಚಮಯಿಲೆ .  
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  ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:-     ಆಗುವುದ್ಧಲೆ ,  ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ   ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ .    

ಮಾನಾ   ಉನೆ ತ  ಶ್ಕ್ಷಣ  ಸಚಿವರು  ಚಾಣಕಾ   ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ನಿಲಯ  ವಿಧೇಯಕ, 2021  ಅನೆು   

ಪಯಾಮಲೀಚ್ನೆಗೆ  ಮಂಡಿಸುವುದು.   

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಸಿ.ಎಾಂ.  ಲ್ಲಾಂಗಪಪ :-   ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,    ಈ ಬಿಲ್ ಅನೆು   ಓದ್ಲಕೆಕ   

ಅವಕಶವನೆು   ಕಡಿ.   

13. ವಿಧೇಯಕಗಳ್ನುು  ತ್ರಾತ್ತರಿಯಲ್ಲಲ  ತ್ರುತಿು ರುವುದಕೆಕ  ಹಾಗೂ 

ಕಾಯಾಕಲಾಪಗಳ್ ಪಟ್ ಯಲ್ಲಲ  ನಮೂದಿಸ್ದಿರುವುದಕೆಕ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ 

ಸ್ದಸ್ಯ ರುಗಳಿಾಂದ ವಿರೀಧ.  

 

ಶಿರ ೀ  ಮರಿತಿಬಿೆ ೀಗೌಡ:-   ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,   ಇದ್ನೆು   ನಾಳೆ ತ್ಗೆದುಕಳಿಳ .   

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:-      ನಾಳೆಗೆ  ಇನೆು  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ   ಬಿಲ್ಗಳಿವ. 

ಸಮಯಾವಕಶದ್  ಕರತ್  ಇದ್.    ಮಾನಾ  ಉನೆ ತ  ಶ್ಕ್ಷಣ  ಸಚಿವರು  ತಾವು  

ಮುೆಂದುವರಿಸಿ.    

( ಈ  ಹಂತ್ದಲ್ಲಲ   ಮಾನಯ  ಸ್ದಸ್ಯ ರಾದ  ಶಿರ ೀ  ಮರಿತಿಬಿೆ ೀಗೌಡ ರವರು  ಮತ್ತು   

ಇನಿು ತ್ರ ಸ್ದಸ್ಯ ರು ಬಾವಿಗೆ  ಬಂದು  ಮಾತ್ರ್ನಡಲಾರಂಬ್ರಸಿದರು) 

 

 ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:-      ಶ್ರ ೀಯುತ  ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡ ರವರೆ,  ತಾವು  

ಬಾವಿಯ ಒಳಗಡೆ ನಿೆಂತ್ತ ಮಾತನಾಡಲಕೆಕ   ಅವಕಶವಿಲೆ ,  ತಮಾ  ಸಿ್ವನಕೆಕ   ಬಂದು  

ಮಾತನಾಡಿ.     ತಾವು ತಮಾ  ಸಿ್ವನಕೆಕ   ಹೀಗಿ.  ಈ ಸದ್ನ ಇರುವುದು  ತಾವು ಮನಸಿ ೀ 

ಇರ್ಚಚ    ಮಾತನಾಡಲಕೆಕ  ಅಲೆ .   

  

ಶಿರ ೀ  ಮರಿತಿಬಿೆ ೀಗೌಡ:-   ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ   ಈ ಬಿಲ್  ಅಜೆೆಂಡಾದ್ಲೆ   

ಇರುವುದ್ಧಲೆ .   

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲಲ    ಶಿರ ೀ  ಮರಿತಿಬಿೆ ೀಗೌಡ ರವರು ಬಾವಿಯಲ್ಲಲ  ನಿಾಂತ್ತಕೊಾಂಡು  

ಮಾತ್ರ್ನಡಿದರು) 

 

(ಗಾಂದಲ) 



«¥À/22.09.2021/217 

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

 

      ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:-      ಅಜೆೆಂಡ ಬಿಟ್ಟಟ    ಸಮಯಕೆಕ  ಸಂದ್ರ್ಮಕೆಕ   

ಕೆಲವು ಬಿಲ್ಗಳನೆು  ತ್ಗೆದುಕೆಂಡು  ಮಾಡಬೇಕಗುತು ದ್.     ಹಿೆಂದ್ ಈ  ರಿೀತಿಯಲೆ   

ಆಗಿರುವ  ಬೇಕದ್ಷ್ಟಟ  ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವ.   

 

(ಗಾಂದಲ) 

 

                  ಮಾಂದು . . . 

(913) 22.09.2021 07.10 ಎಸ ವಿ-ಜಿಆರ   

(ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

 

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಎಲೆಾ  ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರಿಗೂ ಈ ಸದ್ನದ್ ಬಗೆೆ  

ಗೌರವವಿದ್ ಎೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದಿ್ ೀನೆ. ಎಲೆರೂ ಹಿರಿಯರೂ, ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  

ಅನುರ್ವಶಲಗಳೂ ಆಗಿದಿ್ಧ ೀರಿ.  ಈ ರಿೀತಿಯ ನಡವಳಿಕೆಗಳನೆು  ನಿೀವು ವಿರೀಧಿಸಬೇಕು. 

ಸದ್ನ ಬಾವಿಯಳಗೆ ಇಳಿದು ಸಂತ್, ಮಾರುಕಟ್ಟಟ ಗಳಲೆ  ಕೂಗಾಡುವಂತ್ 

ಕೂಗಾಡುತಾು ರೆೆಂದ್ರೆ ಜನರು ಏನು ತಿಳಿದುಕಳಳ ಬೇಕು?  ಸದ್ನವನೆು  ಏನೆೆಂದು 

ತಿಳಿದುಕೆಂಡಿದಿ್ಧ ೀರಿ? 

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ (ವಿರೀಧಪಕ್ಷದ ಮಖಯ  ಸ್ಚೇತ್ಕರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈ ಮಾತನೆು  ಮಂತಿರ ಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ. 

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ಮಂತಿರ ಗಳು 

ವಿಧೇಯಕವನೆು  ಮಂಡಿಸುತಾು ರೆ.  ನಿಮಗೆ ಒಪಿಪ ಗೆ ಇಲೆದ್ಧದಿ್ ರೆ ವಿರೀಧ ಮಾಡಿ.  ಅದ್ನೆು  

ಬಿಟ್ಟಟ  ಈ ರಿೀತಿಯ ವತಮನೆ ಸರಿಯಲೆ .   

ಶಿರ ೀ  ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಿೀವು Agenda 

ಪರ ಕರ ಕಲಾಪವನೆು  ನಡೆಸಿ.   
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ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ಕೆಲವೆಂದು 

ಪರಿಸಿಿ ತಿಗಳಲೆ   Agenda  ದ್ಲೆ  ಇಲೆದ್ಧರುವುದ್ನೆು  ಮಾಡಬೇಕದ್ ಪರಿಸಿಿ ತಿ ಇರುತು ದ್.   

(ಗಾಂದಲ) 

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಸಭಾನಾಯಕರೇ, ಮಾತನಾಡಿ. 

ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ (ಸ್ಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಮಂತಿರ ಗಳು ಚಾಣಕಾ  ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯ ವಿಧೇಯಕವನೆು  

ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದಿಾರೆ.  ಅದ್ನೆು  ಅನುಮೊೀದ್ನೆ ಮಾಡಲಕೆಕ  ಮತ್ತು  

ಪಯಾಮಲೀಚಿಸುವುದ್ಕೆಕ  ತಾವು ಅವಕಶ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕೆೆಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ.  

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟೀಲ (ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, kindly go ahead as per the Agenda.  What kind of vested interest 

his Government has got in this Bill ? ಈ ವಿಧೇಯಕದ್ಲೆ  ಅವರಿಗೇನು vested interest 

ಇದ್?  

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರೇ, ತಾವು 

ಮಾತನಾಡಿ.  ಈ ಸದ್ನ ಇರುವುದೇ ಚ್ರ್ಚಮ ಮಾಡುವುದ್ಕಕ ಗಿ.  ಕುಸಿು  ಮಾಡುವುದ್ಕಕ ಗಲೀ, 

ಗಲಾಟ್ಟ ಮಾಡುವುದ್ಕಕ ಗಲೀ ಇರುವುದ್ಲೆ .   

ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರೇ, ನಾವು 

ನಿಮಾ  ಹತಿು ರ ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತ್ು ೀವ.  ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ  ಚ್ರ್ಚಮ ಮಾಡಿ. ವಿರೀಧ 

ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ ವಿರೀಧ ಮಾಡಿ.    

ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟೀಲ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ತಮಗೆ ಬೇಕದಂತ್ they 

can’t್bulldoze್it.್ಹಾಗಿದಿ್ ಲೆ  ಈ Agenda ಏಕ್ಕರಬೇಕು?  What is the sanctity given to it? 

ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅನೇಕ 

ಸಂದ್ರ್ಮಗಳಲೆ  Agenda ತ್ಗೆದುಕಳುಳ ವಾಗ ಕೆಲವನೆು  ಮೊದ್ಲ್ಲ, ಕೆಲವನೆು  ನಂತರ 

ತ್ಗೆದುಕಳುಳ ವುದು ವಾಡಿಕೆ ಇದ್.  ಆ ಕರಣದ್ಧೆಂದಾಗಿ ಅದ್ರಲೆ  ಏನೂ ಗೆಂದ್ಲ 

ಇರುವುದ್ಧಲೆ .  
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ಶಿರ ೀ ಪುಟ್ ಣಣ  (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೀತ್ರ ):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇದೇ ರಿೀತಿ ಹಿೆಂದ್ 

ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯದ್ ವಿಧೇಯಕಗಳನೆು  ತಂದಂತಹ ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ  ಮಾನಾ  

ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರು ಇದಿ್ರು.  ನಾನೂ ಇದಿ್ನು. ಬ್ರಳಚ್ಚಚ  ಯಂತರ ವನೆು  ಇಲೆಯೇ 

ತಂದ್ಧಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು ಬ್ರಳಚ್ಚಚ  ಮಾಡಿ ಅನುಮೊೀದ್ನೆಯನೆು  ಪಡೆದುಕೆಂಡಿದಿ್ ನೆು  ನಾವು 

ನೀಡಿದಿ್ ೀವ.  ಇದ್ನೆು  ಏಕೆ against  ಮಾಡಬೇಕು?  

(ಗಾಂದಲ) 

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಪುಟಟ ಣಣ ನವರು ಮಾತನಾಡಲ.  ನಂತರ ಮಾನಾ  

ಹರಿಪರ ಸ್ವದ್ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಅವಕಶವನೆು  ನಿೀಡುತ್ು ೀನೆ.  ನಿೀವು ಮಾತನಾಡಿ.   

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಮರಿತಿಬಿೆ ೀಗೌಡ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೀತ್ರ ):- ವಿಧೇಯಕವನೆು  ನಾವು ಓದ್ಬಾರದೇ?  

ಶಿರ ೀ ಪುಟ್ ಣಣ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ನನೆ  ತಕರಾರಿಲೆ .  

ಡಾ:ಸಿ.ಎನ.ಅಶಾ ತ್ಥ ರ್ನರಾಯಣ (ಉನು ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಚಿವರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಿೀವು ವಿಧೇಯಕವನೆು  ಬಿಟ್ಟಟ  ಬೇರೇನನೆ ೀ ಓದುತಿು ದಿ್ಧ ೀರಿ.   

ಶಿರ ೀ ಮರಿತಿಬಿೆ ೀಗೌಡ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ವಿಧೇಯಕವನೆು  ಈಗ ನಮಾ  

ಕೈಗೆ ಕಟ್ಟಟ  ಈಗಲೇ ಮಂಡನೆ ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ.  ಇದು ಪರ ಜಾಪರ ಭುತಾ ದ್ ಕಗೆಲ್ಲಯಲೆವೇ? 

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಕೆ.ಟ.ಶಿರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಪುಟಟ ಣಣ ನವರು 

ಮಾತನಾಡಿದ್ ನಂತರ ನನಗೆ ಅವಕಶವನೆು  ನಿೀಡಿ.   

ಶಿರ ೀ ಬ್ರ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾನು ಆವಾಗಿನಿೆಂದ್ 

ಮಾತನಾಡಲ್ಲ ನಿೆಂತಿದಿ್ ೀನೆ.  

ಶಿರ ೀ ಪುಟ್ ಣಣ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾನು yield ಆಗುವುದ್ಧಲೆ . ಬ್ರಳಚ್ಚಚ  

ಯಂತರ ಗಳನೆು  ಇಲೆಯೇ ತರಿಸಿಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು ಇದೇ ರಿೀತಿಯ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯ 

ವಿಧೇಯಕಗಳಿಗೆ ಅನುಮೊೀದ್ನೆಯನೆು  ನಿೀಡಿದಂತಹ ನಿದ್ಶಮನಗಳನೆು  ನಾವು 

ನೀಡಿದಿ್ ೀವ.  ಇದೇ ಮಾನಾ  ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರು, ನಾವು ಅೆಂದು ಕೂಡ ಇದೇ ರಿೀತಿ 
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ಮಾತನಾಡಿದಿ್ವು.  ಆದ್ರೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಲೆಲೆ್ಲ ೀ ಅನುಮೊೀದ್ನೆಯನೆು  ನಿೀಡಿದ್ವು. ಈಗ 

ಚಾಣಕಾ  ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯ ವಿಧೇಯಕವನೆು  ತಂದ್ಧರುವುದ್ಕೆಕ  ಏಕೆ ಅದ್ನೆು  ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  

ಹೀಗುತಿು ೀರಿ? ಎಷ್ಟಟ  ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯಗಳು ಅನುಮೊೀದ್ನೆಗೆಂಡಿವಯೀ ಅದೇ ತರಹದ್ 

ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯಗಳಲೆ  ಇದು ಕೂಡ ಒೆಂದು.  ಇದ್ಕೆಕ  ಏಕೆ against ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  

ಹೀಗುತಿು ದಿ್ಧ ೀರಿ? ಕಳೆದ್ ಬಾರಿ ಸೇೆಂರ್್ ಜೊೀಸೆಫಿ್ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯ ವಿಧೇಯಕ ಮಂಡನೆ 

ಮಾಡಿದಾಗ ಒೆಂದು ದ್ಧನ ಆಗಲಲೆ . ಇದೇ ಮಾನಾ  ಮಂತಿರ ಗಳು ಎರಡು ದ್ಧನ ಸಮಯವನೆು  

ತ್ಗೆದುಕೆಂಡು ಇದೇ ಮನೆಯಲೆ  ಪುನಃ ವಿಧೇಯಕವನೆು  ತಂದು ಅನುಮೊೀದ್ನೆ 

ಪಡೆದುಕಳುಳ ತ್ು ೀನೆೆಂದು ಹೇಳಿದಿ್ರು.  ಅದೇ ರಿೀತಿ ಎರಡನೇ ದ್ಧನಕೆಕ  ಮಾತನಾಡಿ ಅದ್ನೆು  

ಸರಿಪಡಿಸಿ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯವನೆು  ಮಾಡಿದ್ರು.  ಅದೇ ರಿೀತಿ ಚಾಣಕಾ  ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯ 

ಮಾಡುವುದ್ರಲೆ  ತಪ್ಪ ೀನಿದ್? ಮಾನಾ  ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರು ಚ್ರ್ಚಮಗೆ ಅವಕಶ ಕಡಿ ಎೆಂದು 

ಕೇಳುವುದ್ರಲೆ  ತಪಿಪ ಲೆ . ಅದ್ಕೆಕ  ನಾನು against ಮಾಡುತಿು ಲೆ .  ಆದ್ರೆ ತೀಳೇರಿಸಿಕೆಂಡು 

ಕ್ಕರುಚಾಡುತಾು  ಸದ್ನದ್ ಬಾವಿಗೆ ಬರುವ ಅಗತಾ ವಿಲೆ .   

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಪುಟ್ ಣಣ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡಿದಾಗ 

ಮಾನಾ  ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರು ನಿೆಂತ್ತಕೆಂಡು “ನಾನು ಚ್ರ್ಚಮ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ವಾ ಮಿ, ಸಮಯ 

ಕಡಿ”್ಎೆಂದು ಕೇಳಿದಿ್ ರೆ….್ಕೇಳಲಲೆ . ನನೆ ದೇನೂ ತಕರಾರಿಲೆ . ಅವರು ಚ್ರ್ಚಮ ಮಾಡಲ, 

ಮಾತನಾಡಲ. 

ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆಪರೇಷನ್ 

ಆಗಿದ್.  

(ಗಾಂದಲ) 

ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ತಾವು ನನೆ  ಮಾತನೆು  ದ್ಯಮಾಡಿ ಕೇಳಿ. ನಾನು 

ಮಾನಾ  ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರ ಹಿತೈರ್ಷ.  ಅವರು cool ಆಗಿಯೇ ಕೇಳಲ.  ಅವರು permission 

ಕಡಲ.  ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟ ೆಂದು ಆವೇಶಕೆಕ  ಒಳಗಾಗುವಂತಹ ಅವಶಾ ಕತ್ ಇಲೆ .  ಆ ರಿೀತಿಯ 

ವಾತಾವರಣವೂ ಸೃರ್ಷಟ ಯಾಗಿಲೆ . ಆ ರಿೀತಿಯ ವಿಧೇಯಕವೂ ಇಲೆ  ಇಲೆ .  

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಹರಿಪರ ಸ್ವದ್ ಅವರೇ, ಮಾತನಾಡಿ.  
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ಶಿರ ೀ ಬ್ರ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ  (ವಿಧಾನ ಸ್ಭಾ ಕೆಷ ೀತ್ರ ):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಅವಕಶಕಕ ಗಿ ಧನಾ ವಾದ್ಗಳು. ವಿಧೇಯಕದ್ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡುವುದ್ಕ್ಕಕ ೆಂತ ಮೊದ್ಲ್ಲ 

ತರಾತ್ತರಿಯಲೆ  ವಿಧೇಯಕವನೆು  ತಂದ್ಧರುವ ಕರಣ ನನಗೆ ಅಥಮವಾಗುತಿು ಲೆ . ಇದು ಶ್ಕ್ಷಣ 

ಕೆಷ ೀತರ ಕೆಕ  ಸಂಬಂದ್ಪಟಿಟ ದ್.  ಸಕಮರವು ರಾರ್ಷಟ ರೀಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ನಿೀತಿಯನೆು  ತರಾತ್ತರಿಯಲೆ  

ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ಧದಿು , ಸದ್ನದ್ಲೆ  ಚ್ರ್ಚಮ ಮಾಡುವಂತಹ ಸೌಜನಾ ವನೆು  ಸಹ ತೀರಿಸಿಲೆ .  

ಅಲೆದ್ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಸದ್ಸಾ ರನೆು  ಕರೆಸಿ ಮಾತನಾಡುತಾು ರೆ. ಮಾನಾ  ಪುಟಟ ಣಣ ನವರು 

ಹೇಳಿದ್ ಸೇೆಂರ್್ ಜೊೀಸೆಫ್  ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯದ್ ವಿಧೇಯಕಕೆಕ  ನಾವು ಯಾರೂ ವಿರೀಧ 

ಮಾಡಿಲೆ . ಅದು ನೂರು ವಷಮಗಳನೆು  ಪೂರೈಸಿರುವ ಸಂಸಿೆ .  ಚಾಣಕಾ  ವಿದಾಾ ಸಂಸಿೆ  ಎಷ್ಟಟ  

ವಷಮದ್ ಸಂಸಿೆ ? ಒೆಂದು ಖಾಸಗಿ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯಕೆಕ  ಇಷ್ಟಟ ಲೆಾ  ಆಸಕ್ಕು ಯನೆು  ಏಕೆ 

ತೀರಿಸುತಿು ದಿಾರೆೆಂದು ನಾವು ಕೇಳಬಹುದೇ? ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರು ಇದ್ಕೆಕ  ಒಪುಪ ತಿು ಲೆ .  

ಸದ್ನದ್ ಸದ್ಸಾ ರು ಇದ್ಕೆಕ  ಒಪಿಪ ಗೆಯನೆು  ನಿೀಡಿದ್ರೆ ಚ್ರ್ಚಮಗೆ ತ್ಗೆದುಕಳಿಳ .  ಇಲೆವಾದ್ರೆ 

ಬಿಟ್ಟಟ ಬಿಡಿ.   

ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಿಮಾ  

ಅನುಮತಿಯನೆು  ನಾವು ಕೀರಿರುವ ಹಿನೆೆ ಲ್ಲಯಲೆ  ಮಂತಿರ ಗಳು ಬಿಲ್ ಅನೆು  ಮಂಡನೆ 

ಮಾಡಿದಿಾರೆ.  ವಿಧೇಯಕದ್ ಅನುಮೊೀದ್ನೆಗೆ ಚ್ರ್ಚಮಗೆ ಕೈಗೆತಿು ಕೆಂಡಿದಿ್ಧ ೀರಿ.  ವಿರೀಧಪಕ್ಷದ್ 

ನಾಯಕರೂ ಸೇರಿದಂತ್ ಎಲೆರೂ ಚ್ರ್ಚಮಯನೆು  ಮಾಡಲ.  ಸಕಮರದ್ ತಪುಪ ಗಳಿದಿ್ ರೆ, 

ವಿದೇಯಕದ್ಲೆ  ಲೀಪದೀಷಗಳಿದಿ್ ರೆ ಏನೇ ಸಮಸೆಾ ಗಳಿದಿ್ರೂ ಎಷ್ಟಟ ೀ ಹತಾು ದ್ರೂ 

ಚ್ರ್ಚಮ ಮಾಡೀಣ.  ಚ್ರ್ಚಮಗೆ ಸಕಮರ ಸಿದಿ್ ವಿದ್.  ಅದ್ನೆು  ಬಿಟ್ಟಟ  ವಿಧೇಯಕವನೆು  

ತ್ಗೆದುಕಳಳ ಲೇಬಾರದು, ನಾವು ಹೇಳಿದಂತ್ ಕೇಳಬೇಕು ಎನೆು ವುದು ಪರ ಜಾಪರ ಭುತಾ ದ್ 

ಲಕ್ಷಣವಲೆ .  

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಈಗ ಮಾನಾ  ವಿರೀಧಪಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರು 

ಮಾತನಾಡುತಾು ರೆ.  ಮಾನಾ  ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರೇ, ನಂತರ ನಿೀವು ಮಾತನಾಡಿ.   

ಶಿರ ೀ ಕೆ.ಟ.ಶಿರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ್ 

ನಾಯಕರು ಕನೆಯಲೆ  ಮಾತನಾಡಲ.  ಈಗ ನಮಗೆ ಅವಕಶ ಕಡಿ.  

ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟೀಲ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, I will not take much time. 

ಇೆಂದು ನಿೀವು ಹರಡಿಸಿರುವ Agenda ದ್ಲೆ  ಯಾವ ಯಾವ ವಿಧೇಯಕಗಳನೆು  

ತ್ಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕು, ನಿಯಮ 72ರ ಅಡಿಯಲೆ , ನಿಯಮ 330 ರ ಅಡಿಯಲೆ  
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ತ್ಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕು ಎೆಂಬುದ್ನೆು  ಪಟಿಟ  ಮಾಡಿರುತಿು ೀರಿ.  ಅದ್ರಲೆಯೇ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು 

ಇನೊ  ಬಾಕ್ಕ ಇವ. Agenda ದ್ಲೆದಿ್ ೆಂತಹ ಬಿಲ್ಗಳನೆು  ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಕಟಿಟ ದಿ್ ೀವ.  

ಈಗ ನಾವು Agenda ಪರ ಕರ ಹೀಗೀಣ. ಇಲೆವಾದ್ಲೆ  Agenda ಅನೆು  ಏಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? 

ನಾಳೆಯಿೆಂದ್ Agenda ಅನೆು  ಹರಡಿಸಬೇಡಿ.   ಸಕಮರದ್ವರು ಏನು ಹೇಳುತಾು ರೆಯೀ 

ಅವರಿಗೇನು ಬೇಕೀ ಅದ್ನೆು  ಹಾಕ್ಕಕಳಿಳ .   

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರೇ, 

ವಿಧೇಯಕಗಳು ಬಂದಂತಹ ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ  Agenda ಮಧಾ ದ್ಲೆ  ತ್ಗೆದುಕೆಂಡಿರುವ 

ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವ.  ಹಿೆಂದ್ಯೂ ಮಾಡಿದಿಾರೆ.  ಇೆಂದೂ ಮಾಡಲಾಗಿದ್.  ಮುೆಂದ್ಯೂ 

ಮಾಡಲಾಗುತು ದ್.  ನಿಮಾ  ವಿರೀಧವನೆು  ನಾವು ಗೌರವಿಸುತ್ು ೀವ.  ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ್ 

ಇತಿಹಾಸದ್ಲೆ  ವಿಧೇಯಕಗಳಿಗೆ ಪಾರ ಶಸು ಾ ವನೆು  ಕಟಿಟ ರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವ.   

ದ್ಯಮಾಡಿ ತಾವು ಹಿರಿಯರಿದಿ್ಧ ೀರಿ.  ಒಮ್ಮಾ  ನೆನಪು ಮಾಡಿಕಳಿಳ .  ಹಿೆಂದ್ ನಿೀವೇ 

ಸಭಾನಾಯಕರಾಗಿದಿ್ ೆಂತಹ ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ  ಬಂದಂತಹ ವಿಧೇಯಕಗಳಿಗೆ ಪಾರ ಶಸು ಾ ವನೆು  

ನಿೀಡಿದ್ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವ.   

ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟೀಲ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  I know their vested 

interest. ಈ ಬಿಲ್ಗೆ ಏಕೆ ಇಷ್ಟಟ  ಪಾರ ಶಸು ಾ ? ನಾಳೆ ಇದ್ನೆು  ಪರ ಥಮ ಆದ್ಾ ತ್ಯಲೆ  ಹಾಕ್ಕ.  

ಚ್ರ್ಚಮ ಮಾಡೀಣ.  ಇನೊ  ಎರಡು ದ್ಧನಗಳ ಕಲ ಅಧಿವೇಶನ ಇದ್.  ನಮಾ  ಗಮನ 

ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚ್ನೆಗಳು, ನಿಯಮ 330ರ ವಿಷಯಗಳು ಬಾಕ್ಕ ಇವ.   

(…ಮಾಂದು)                                                                        

         (914) 22-09-2021, 7.20 ಕೆಜಿ MD                             (ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

           ಶಿರ ೀ ಎಸ .ಆರ .ಪ್ರಟೀಲ  (ಮಾಂದು):- 

 ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈ ವಿಧೇಯಕಕೆಕ  ರಾತಿರ  8 ಗಂಟ್ಟಯ ನಂತರ ಪಾರ ಶಸು ಾ  ಕಟಟ ರೆ 

ಚ್ರ್ಚಮ ಮಾಡುವುದು ಯಾವಾಗ? You go as per the agenda. Agenda ಬಿಟ್ಟಟ  ಏಕೆ 

ಹಾಕ್ಕಕೆಂಡಿದಿ್ಧ ೀರಿ?  ನಾಳೆ agenda ವನೆು  ಹರಡಿಸಬೇಡಿ.  

( ಗಾಂದಲ) 
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 ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ (ಸ್ಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ತಿದಿುಪಡಿಗೆ agenda ಮಿತಿ ಇಲೆ . Agenda ಅನೆು  ಮಿೀರಿ ವಿಧೇಯಕವನೆು  

ತ್ಗೆದುಕೆಂಡಿರುವಂತಹ ಬೇಕದ್ಷ್ಟಟ  ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವ.  ಈ ಹಿೆಂದ್ಯೂ ಈ ರಿೀತಿ ಆಗಿದ್.  

ನಾವು ಅದ್ಕೀಸಕ ರ ಹೇಳುತಿು ದಿ್ ೀವ.  

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಎಸ .ಆರ .ಪ್ರಟೀಲ  (ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸಭಾನಾಯಕರು ಈ ಹಿೆಂದ್ಯೂ ಈ ರಿೀತಿ  ಆಗಿತ್ತು . 

ಮುೆಂದ್ಯೂ ಆಗುತು ದ್ ಎೆಂದು ಹೇಳುವುದ್ಲೆ . ಇದು ಪದಿ್ ತಿ ಅಲೆ . ವಿಧೇಯಕವನೆು  

ತ್ಗೆದುಕಳುಳ ವುದ್ಕೆಕ  ನಮಾ  ಅರ್ಾ ೆಂತರ ಇಲೆ . ಇೆಂತಹ ನೂರು ವಿಧೇಯಕಗಳನೆು  ತರಲ. 

ನಾವು ಚ್ರ್ಚಮ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ರೆಡಿ ಇದಿ್ ೀವ. ಅವರು agenda ಪರ ಕರ ಬರಲ.   ಇದ್ರಲೆ  

ಅವರ ಆಸು ಕ್ಕ ಏನಿದ್? ಅವರೆಲೆರೂ ಸೇರಿ ನಮಾ  ಬ್ನೆು  ಬಿದಿ್ಧ ದಿಾರೆ ಏಕೆ? ಇದ್ರಲೆ  

ಅೆಂತಹದಿು   ಏನಿದ್?   

ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ (ಸ್ಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ವಿದಾಾ ರ್ಥಮಗಳ ದೃರ್ಷಟ ಯಿೆಂದ್, ಸ್ವವಮಜನಿಕ ಹಿತದೃರ್ಷಟ ಯಿೆಂದ್  ಮತ್ತು  ಸಕಮರದ್  

ಯೀಚ್ನೆಯ ದೃರ್ಷಟ ಯಿೆಂದ್ ತಂದ್ಧದಿ್ ೀವ. ಅವರು ವಿಧೇಯಕಗಳನೆು  ಮೊದ್ಲ್ಲ 

ತ್ಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕು,  ಕನೆಗೆ ತ್ಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕು ಎೆಂದು ಹೇಳುವುದು ತಪುಪ , ವಿಧೇಯಕಕೆಕ  

ಮೊದ್ಲ ಪರ ಶಸು ಾ  ಕಡಬೇಕು.  

( ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಎಸ .ಆರ .ಪ್ರಟೀಲ  (ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈಗ Calling Attention, Rule 330 ರ ವಿಷಯಗಳಿವ.  ಇವು ಮುಗಿಯಲ, 

ನಾಳೆಗೆ ಬಿಲೆನೆು  ತ್ಗೆದುಕಳಿಳ .  

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ (ಸ್ಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ನಾನು ತಮಾ  ಮೂಲಕ ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರಲೆ  ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ. ಈ  

ವಿಧೇಯಕ ಚ್ರ್ಚಮಗೆ ಮಂಡನೆಯಾಗಿದ್.  ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ , ಅವರು  ಚ್ರ್ಚಮ ಮಾಡಬೇಕು.  



«¥À/22.09.2021/224 

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

ಶಿರ ೀ ಎಸ .ಆರ .ಪ್ರಟೀಲ  (ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ಮಂಡನೆಯಾದ್ರೆ ಮುಗಿಯಬೇಕೆೆಂದ್ಧಲೆ . ಆಯಿತ್ತ, ಮಂಡನೆಯಾಗಿದ್.  

I್ don’t್ dispute.್ ್ಮಂಡನೆ ಆಗಬಾರದ್ಧತ್ತು . ಆದ್ರೆ, ಆಗಿದ್. ನಾಳೆ  ತ್ಗೆದುಕಳಿಳ .  ಚ್ರ್ಚಮ 

ಮಾಡೀಣ.  

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ (ಸ್ಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಮಂಡನೆಯಾದ್ ಮೇಲ್ಲ ಅವರು ಬೇಡ ಎನೆು ವುದು ಯಾವ ನಾಾ ಯ? ಮಾನಾ  ವಿರೀಧ 

ಪಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರು ಚ್ರ್ಚಮಯನೆು  ಕೈಗೆತಿು ಕಳಳ ಬೇಕು. ಅವರು ಸಕಮರದ್ ಕ್ಕವಿಯನೆು  

ಹಿೆಂಡಬೇಕು. ಎಲೆ  ತಪಾಪ ಗಿದ್ ಎನೆು ವುದ್ನೆು  ಹೇಳಬೇಕಗುತು ದ್. ಅವರೇ ನಮಗೆ ಇದ್ನೆು  

ಹೇಳಿಕಟಟ ವರು.  

ಶಿರ ೀ ಎಸ .ಆರ .ಪ್ರಟೀಲ  (ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈ ವಿಧೇಯಕದ್ ಮೇಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಅೆಂದ್ರೆ, 4-5 ಗಂಟ್ಟಯ ಕಲ 

ಚ್ರ್ಚಮಯಾಗುತು ದ್. ಇದು ಅಷ್ಟಟ  ಸರಳವಾಗಿ ಮುಗಿಯುವುದ್ಧಲೆ .  ಮಾನಾ  ಸಭಾನಾಯಕರು 

ಅವರು ಹಿೀಗೆ prestige ಮಾಡಿಕಳುಳ ವುದ್ಕೆಕ  ಹೀಗಬಾರದು.  You go as per the agenda.  

( ಗಾಂದಲ) 

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರೇ, ತಾವಲೆರೂ ಒಟಿಟ ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ 

ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಕೇಳುವುದ್ಧಲೆ . ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ  ಒಬಬ ರು ಮಾತನಾಡಿ. ಆಗ ಅದ್ಕೆಕ  ಒೆಂದು 

ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತು ದ್.  

ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ  ನಾವು ವಿರೀಧ 

ಪಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಗೌರವ ಕಡುತ್ು ೀವ.  ಇೆಂದು ಚ್ರ್ಚಮ ಎಷ್ಟಟ ೀ ಹತ್ತು   ಆದ್ರೂ ಸಹ, 

ಮಾಡೀಣ.  

    ಶಿರ ೀ ಕೆ.ಟ.ಶಿರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ (ಪದವಿೀಧರರ ಕೆಷ ೀತ್ರ ):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನನಗೆ 

ಮಾತನಾಡಲ್ಲ ಅವಕಶ ಮಾಡಿಕಟಿಟ ದಿ್ಕಕ ಗಿ ಧನಾ ವಾದ್ಗಳು. ನಾವು  ಯಾರೂ ಸಹ 

ಇಲೆ  ಚಾಣುಕಾ  ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ನಿಲಯದ್ ವಿಧೇಯಕವನೆು  ಚ್ರ್ಚಮ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎೆಂದು 

ಹೇಳುತಿು ಲೆ , ಇದ್ನೆು  ಮತಕೆಕ  ಹಾಕಬೇಡಿ ಎೆಂದು ಹೇಳುತಿು ಲೆ .  
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(ಗಾಂದಲ) 

ನಾನು ಮಾತನಾಡುತ್ು ೀನೆ. Please allow me to speak.  27 ಪುಟಗಳ ಸುದ್ಧೀಘ್ಮ ಬಿಲೆನೆು  

ಈಗ ತಾನೇ ನಮಾ  ಕೈಗೆ ಕಟಿಟ ದಿಾರೆ. ನಾವು debate ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ತಯಾರಿದಿ್ ೀವ. 

ಅದ್ರಲೆ  ಎರಡು ಮಾತಿಲೆ .  ನಮಾ  ಆತಂಕ ಏನೆೆಂದ್ರೆ, agenda ದ್ಲೆ  ನಮೂದಾಗಿ ಬಂದು 

ನಿನೆೆ  ದ್ಧವಸ ಈ ಬಿಲೆ್ಲ  ನಮಾ  ಕಠಡಿಗಳಿಗೆ ಬಂದ್ಧದಿ್ ರೆ, ನಾವು ಚ್ರ್ಚಮಗೆ ತಯಾರಾಗಿ 

ಬರುತಿು ದಿ್ ವು. ನಾವು ಈ ಕುರಿತ್ತ ಚ್ರ್ಚಮ ಮಾಡಬೇಕಗಿದ್.  ಆದ್ರೆ, ಸಕಮರ ಏಕೆ ಆತ್ತರ 

ಪಡುತಿು ದ್?  Why are you in a hurry? ನಾಳೆ ಮತ್ತು  ನಾಳಿದಿು  ಇನೆು  ಎರಡು ದ್ಧವಸಗಳ 

ಕಲ ಅಧಿವೇಶನ ಇದ್.  ಸಕಮರದ್ವರು ಒೆಂದು ಮಹತಾ ದ್ ಬಿಲೆನೆು  ತಂದ್ಧದಿಾರೆ.  ನಮಾ  

ಶಸಕೆಂಗ ಪಕ್ಷದ್  ಸಭೆ  ಇೆಂದು ಸಂಜೆ 7.00 ಗಂಟ್ಟಗೆ  ಇದ್ ಎೆಂದು ಈಗಾಗಲೇ ನಮಾ  ಮುಖ್ಾ  

ಸಚೇತಕರವರು ತಮಗೆ ಪತರ  ಕಟಿಟ ದಿಾರೆ. ನಾವು ಇಷಟ ರಲೆಯೇ ಆ ಸಭೆಯಲೆ  

ಇರಬೇಕಗಿತ್ತು . ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರಿಗೂ ಮನವಿ ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ. ತಮಗೂ ಸಹ 

ಪತರ ವನೆು  ಕಳುಹಿಸಿ ಕಟಿಟ ದಿ್ ೀವ. ದ್ಯಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಈ ಬಿಲೆನೆು  ಚ್ರ್ಚಮಗೆ ತ್ಗೆದುಕಳಿಳ .  

ನಾವು ಈ ಬಿಲೆನ ಬಗೆೆ  ಆರೀಗಾ ಕರವಾಗಿ ಮತ್ತು  ಸುದ್ಧೀಘ್ಮವಾಗಿ ಚ್ರ್ಚಮ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  

ತಯಾರಿದಿ್ ೀವ. ನಾವು ಸದ್ನದ್ ಮೂಲಕ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಬ್ಳಕು ರ್ಚಲೆಬೇಕಗಿದ್.  ಈಗ ಇದ್ನೆು  

ತ್ಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕೀ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎೆಂದು ಮತಕೆಕ  ಹಾಕ್ಕದ್ರೆ, ತ್ಗೆದುಕಳಳ ಬಾರದು 

ಎನೆು ವುದ್ಕೆಕ  ಹೆಚ್ಚಚ   ಮತಗಳು ಬಿೀಳುತು ವ.  ಅದ್ಕೆಕ  ಆತ್ತರ ಪಡಬಾರದು.  

ಶಿರ ೀ ಆರ .ಅಶ್ೀಕ (ಕಂದ್ದಯ ಸ್ಚಿವರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ಸದ್ಸಾ ರು ಹೇಳಿದಂತ್ ಆಗಲ.  

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಕೆ.ಟ.ಶಿರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈಗ ಇದ್ನೆು  

ತ್ಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎನೆು ವ ಬಗೆೆ  ಮತಕೆಕ  ಹಾಕ್ಕಬಿಡಿ.  ಅವರು ಏಕೆ ಆತ್ತರ 

ಪಡುತಿು ದಿಾರೆೆಂದು ನಮಗೆ ಗತಿು ಲೆ . ಅವರು ಏಕೆ ಮೈಮೇಲ್ಲ ಕೆಡವಿಕಳುಳ ತಾು ರೆ. ಇವರಿಗೆ 

ಯಾರು ಬುದಿ್ಧ  ಹೇಳುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗುವುದ್ಧಲೆ  ಬಿಡಿ.  

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರವರೇ, ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ  ತಾವು  

ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ .  
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ಶಿರ ೀ ಆರ .ಅಶ್ೀಕ  (ಕಂದ್ದಯ ಸ್ಚಿವರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾನು 

ಮಾನಾ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರಿಗೆ, ಕೆಂಗೆರ ಸ್  ಮತ್ತು  ಜೆಡಿ (ಎಸ) ಪಕ್ಷದ್ ಸದ್ಸಾ ರುಗಳಿಗೆ 

ವಿನಂತಿಯನೆು  ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ.  ಈಗಾಗಲೇ ತಾವು ಅನುಮತಿಯನೆು  ಕಟಿಟ ದಿ್ಧ ೀರಿ. ಈ ತರಹ 

ಮಾಡುತಿು ರುವುದು first time ಏನಲೆ . ನಾನೇ ಇಲೆಗೆ ಬಹಳ ಸಲ ಬಂದು ಮನವಿ 

ಮಾಡಿದಿ್ ೀನೆ.  ಆ ರಿೀತಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಿಲೆ್ಲ ಗಳು ಇದಿ್ರೂ ಸಹ, ನನೆ  

ಬಿಲೆ್ಲ ಗಳನೆು  ತ್ಗೆದುಕೆಂಡಿರುವಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇವ. Chairman ಆಗಿ ಪಿೀಠದ್ಲೆ  

ಕುಳಿತಿದಿ್ವರು ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಜನರು ಇೆಂದು ನಮಾ  ಎದುರುಗಡೆ ಇದಿಾರೆ. ನಮಗೆ ಅವರೆಲೆರೂ  

ಅವಕಶ ಮಾಡಿಕಟಿಟ ದಿಾರೆ. ತಮಗೆ ಆ ಅವಕಶ ಇದ್. ಬಿಲೆ್ಲ ಗಳನೆು  ಚ್ರ್ಚಮಗೆ 

ತ್ಗೆದುಕಳುಳ ವ  ವಿಚಾರದ್ಲೆ  ಹಿೆಂದ್ ಮುೆಂದ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಧಿಕರ ತಮಗೆ ಇದ್. 

ಈಗಾಗಲೇ ತಾವು ಅನುಮತಿಯನೆು  ಕಟಿಟ ದಿ್ಧ ೀರಿ, ಹಾಗಾಗಿ, ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ಬಿಲೆನೆು  

ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಈಗ ಅದು ಚ್ರ್ಚಮಗಿದ್.  ಹಿೀಗಿರುವಾಗ, ಅವರು ಏಕೆ ತರಾತ್ತರಿ 

ಎೆಂದಾಗಲ್ಲಲೆಾ  ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಚ್ರ್ಚಮ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಹಿೆಂದೇಟ್ಟ ಏಕೆ ಎೆಂದು 

ಕೇಳುತಿು ದಿ್ ೀನೆ. ಅವರು ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಚ್ರ್ಚಮ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಏಕೆ ಹಿೆಂದೇಟ್ಟ ಹಾಕುತಿು ದಿಾರೆ? 

ಅವರು  ಚ್ರ್ಚಮ ಮಾಡಲ. ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ಇಲೆ  ಇರುವಂತಹ ಸದ್ಸಾ ರು ಬಹಳ ಜಾಾ ನಿಗಳು, 

ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದ್ನೆು  debate ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದ್ನೆು  ಮಾಡಬಾರದ್ೆಂದು ರ್ಚನೆಾ ಗಿ 

ಗತಿು ದ್. ಈ ತರಹ  ಒೆಂದೇ ದ್ಧವಸ ನೂರಾರು ಬಿಲೆ್ಲ ಗಳು ಬಂದಂತಹ ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆಯೂ 

ಬಿಲೆ್ಲ ಗಳನೆು  ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅನುರ್ವ ಇದ್. ಅವರಿಗೆ ಅನುರ್ವ ಇಲೆದೇ 

ಯಾರೂ ಸಹ, ಇಲೆಗೆ ಬಂದ್ಧಲೆ . ಅವರಿಗೆ ನಮಗಿೆಂತ ಹೆಚಿಚ ಗೆ debate ಮಾಡಿರುವಂತಹ 

ಅನುರ್ವವಿದ್. ಆದಿ್ ರಿೆಂದ್, ತಾವು ಆಗಲೇ ವಿಧೇಯಕ ಮಂಡನೆಗೆ ಅನುಮತಿ 

ಕಟಿಟ ರುವುದ್ರಿೆಂದ್  ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ , ಚ್ರ್ಚಮಗೆ ಅವಕಶ ಕಡಬೇಕೆೆಂದು   ನಾನು ವಿನಂತಿ 

ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ.   

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರಾದ್ ರಮೇಶ್ರವರೇ , ತಾವು ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ  

ಒೆಂದು ನಿಮಿಷ ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ .  ನಾನು ಈ ಬಿಲೆನೆು  ಏಕಏಕ್ಕ ತ್ಗೆದುಕೆಂಡಿಲೆ .  ಇದ್ನೆು  

agenda ಕೆಕ  ಪೂರಕವಾಗಿಯೇ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದ್. ತಾವು ಇದ್ನೆು  ಬೇಕದ್ರೆ, agenda ದ್ಲೆ  

ನೀಡಿಕಳಳ ಬಹುದು. ಸಭಾಪತಿಯವರು ಪಿೀಠದ್ಲೆ  ಕುಳಿತ್ತ ಏಕಏಕ್ಕ ಇದ್ನೆು  

ತ್ಗೆದುಕೆಂಡಿದಿಾರೆೆಂದು ತಾವುಗಳು ಅೆಂದುಕಳಳ ಬಹುದು. ಅದ್ಕೆಕ   ತಾವು  ದ್ಯಮಾಡಿ  

ಕಯಮಕಲಾಪಗಳ ಪಟಿಟ ಯನೆು   ನೀಡಿ. ಆ ಕಯಮಕಲಾಪಗಳ ಪಟಿಟ ಗೆ  

ಪೂರಕವಾಗಿಯೇ ವಿಧೇಯಕವನೆು  ಜೊೀಡಿಸಿಕೆಂಡಿದಿ್ ೀವ.   ಆ ರಿೀತಿ 
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ತ್ಗೆದುಕಳುಳ ವಂತಹ ಅಧಿಕರ ಪಿೀಠಕೆಕ  ಇದ್.  ಹಾಗಾಗಿ, ಇದ್ನೆು  ಏಕಏಕ್ಕ ತಮಾ  

ಮನಸಿಿ ನ ಇರಿ್ಚಯಂತ್ ತ್ಗೆದುಕೆಂಡಿದಿ್ಧ ೀರಿ ಎೆಂದು  ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರು ಹೇಳುವುದು 

ಸರಿಯಲೆ . ವಿಧೇಯಕವನೆು   agenda ಕೆಕ   ಸೇಪಮಡೆ  ಮಾಡಲ್ಲ ಪಿೀಠಕೆಕ  ಅಧಿಕರ ಇದ್. 

ಇೆಂತಹ ನಿದೇಮಶನಗಳು ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ನಡೆದ್ಧವ. ಅದ್ಕೆಕ  ದ್ಯಮಾಡಿ ಎಲೆರೂ ಸಹಕರಿಸಿ.  

                                            ( ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಪ್ತ.ಆರ.ರಮೇಶ  (ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ ಹೊಾಂದಿದವರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ , ನಾನು ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಿರುವ point of order ಗೆ  ತಾವು ruling 

ಕಡಿ.  

                                              ( ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಎಸ .ಆರ .ಪ್ರಟೀಲ   ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, You have to go through 

meticulously. ಈ ಬಿಲೆ್ಲ  ಬಹಳ ಮಹತಾ ದಿಾ ಗಿದಿು , 27 ಪುಟಗಳಿೆಂದ್ ಕೂಡಿದ್.     ಹಾಗಾಗಿ, 

ಚ್ರ್ಚಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಚ  ಸಮಯ ತ್ಗೆದುಕಳುಳ ತು ದ್.  ಆದಿ್ ರಿೆಂದ್, ಇದ್ನೆು  ನಾಳೆ ಬ್ಳಗೆೆ  ಚ್ರ್ಚಮಗೆ    

ತ್ಗೆದುಕಳಳ ಬಹುದಾಗಿದಿು , ಬಿಲೆನೆು  ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಅದ್ರ ಚ್ರ್ಚಮ 

ಮುಗಿಯಬೇಕೆೆಂದ್ಧಲೆ .  

                                              ( ಗಾಂದಲ) 

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರಾದ್ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ರವರೇ,  ತಮಾ  point 

of order ಏನಿದ್ ಹೇಳಿ? 

                                                    ( ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಪ್ತ.ಆರ.ರಮೇಶ  (ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ ಹೊಾಂದಿದವರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಕನಾಮಟಕ  ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ  ಕಯಮವಿಧಾನ  ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ 

ನಿಯಮಗಳ ಪುಟ ಸಂಖೆಾ  84 ರಲೆ ,  ನಿಯಮ 112 ವಿಧಾನಸ್ಭೆಯು ಅಾಂಗಿೀಕರಿಸುವ  

ವಿಧೇಯಕಗಳ್ನುು   ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನಲ್ಲಲ   ಮಂಡಿಸುವುದು:-  

ವಿಧಾನಸಭೆಯವರು ಅೆಂಗಿೀಕರಿಸಿದ್ ವಿಧೇಯಕವನೆು   

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ಗೆ  ಕಳುಹಿಸಿದ್ ಕೂಡಲೇ  ಆ 

ವಿಧೇಯಕವನೆು   ಸ್ವಧಾ ವಾದ್ಷ್ಟಟ  ಬೇಗನೆ ಪರಿಷತಿು ನ 

ಮುೆಂದ್  ಮಂಡಿಸತಕಕ ದಿು .  
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ನಿಯಮ: 113 ಪರಿಶಿೀಲನೆಗೆ ತ್ರಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಬೇಕೆಾಂದು ಸೂಚನೆ:-  

ವಿಧೇಯಕವನೆು   ಸಭೆಯ ಮುೆಂದ್  ಮಂಡಿಸಿದ್  ತರುವಾಯ, 

ಯಾವುದೇ ಸಮಯದ್ಲೆ  ಆ ವಿಧೇಯಕವು  ಸಕಮರಿ  

ವಿಧೇಯಕವಾಗಿದಿ್  ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ   ಯಾರೇ  ಸಚಿವರು 

ಅಥವಾ  ಇತರ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ್  ಸಂಬಂಧದ್ಲೆ   

ಯಾರೇ  ಸದ್ಸಾ ರು ವಿಧೇಯಕವನೆು  ಪರಿಶ್ೀಲನೆಗೆ 

ತ್ಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕೆೆಂಬ  ತಮಾ  ಇರಿ್ಚಯನೆು   ಸೂಚ್ನೆಯ 

ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಬಹುದು.    

ಅದ್ರಂತ್, ಅವರು ತಿಳಿಸಿದಿಾರೆ.   

ನಿಯಮ: 114  ಪರಿಶಿೀಲನೆಗೆ ತ್ರಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಬೇಕೆಾಂಬ ಪರ ಸ್ತು ವ:-  

ಅಧಾ ಕ್ಷರು ಅನಾ ಥಾ ನಿದೇಮಶ್ಸಿದ್ ಹರತ್ತ ಮೂರು ದ್ಧನಗಳ  

ಮುೆಂರ್ಚ ವಿಧೇಯಕದ್ ಪರ ತಿಗಳನೆು  ಸದ್ಸಾ ರಿಗೆ ಒದ್ಗಿಸುವವರೆಗೆ  

ಅೆಂಥ  ಯಾವುದೇ  ಪರ ಸ್ವು ವವನೆು   ಮಂಡಿಸತಕಕ ದಿು .   

ಇದು ನಾವೇ ಮಾಡಿಕೆಂಡಿರುವ ನಿಯಮಗಳು.  

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಸಿ.ಸಿ.ಪ್ರಟೀಲ (ಲೀಕೊೀಪಯೀಗಿ ಸ್ಚಿವರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಎಲೆಾ  ಬಿಲೆ್ಲ ಗಳು ಇದೇ ರಿೀತಿ ಆಗಿವಯೇ? 

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ (ಸ್ಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  

ಆ ಕ್ಷಣಕೆಕ   ತ್ಗೆದುಕೆಂಡಾಗ ಅನೇಕ ಬಿಲೆ್ಲ ಗಳನೆು  ಪಾಸು ಮಾಡಿರುವಂತಹ 

ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವ.  ಇದು ಮಂಡನೆಯಾಗಿದ್.   

(ಗಾಂದಲ) 

  ಶಿರ ೀ ಎಸ .ಆರ .ಪ್ರಟೀಲ  (ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾವೇ Rules of Procedure and Conduct of Business  

ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದಿ್ ೀವ.  ಹಾಗಿರುವಾಗ, ಅವುಗಳನೆು  ಇಲೆ  ಈ ರಿೀತಿ bulldoze ಮಾಡಬಾರದು.  

(ಮಾಂದು.,) .  
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(915) 22-09-2021 (7.30) ಎಾಂವಿ-ಎಾಂಡಿ 

(ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ರವರೆ, ತಾವು ಕನಾಮಟಕ 

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ ಕಯಮವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ ನಿಯಮ 112 ಅನೆು  ಓದ್ಧ ಹೇಳಿ.  

ಆ ನಂತರ ನಿಯಮ 113 ಅನೆು  ಓದ್ಧ.  ಅದು ಏನು ಹೇಳುತು ದ್.  

ಶಿರ ೀ ಪ್ತ.ಆರ.ರಮೇಶ (ರ್ನಮ ನಿದೇಾಶನ ಹೊಾಂದಿದವರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಕನಾಮಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ ಕಯಮವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ 

ನಿಯಮ 112ರಲೆ  ಕೂಡಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಎೆಂದು ಇದ್. 

(ಗಾಂದಲ) 

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಹೌದು, ವಿಧಾನ ಸಭೆಯವರು ಅೆಂಗಿೀಕರಿಸಿದ್ 

ವಿಧೇಯಕವನೆು  ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ ಕೂಡಲೇ ಆ ವಿಧೇಯಕವನೆು  

ಸ್ವಧಾ ವಾದ್ಷ್ಟಟ  ಬೇಗನೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ ಮುೆಂದ್ ಮಂಡಿಸತಕಕ ದಿು  ಎೆಂದು ಕನಾಮಟಕ 

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ ಕಯಮವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ ನಿಯಮ 112 ರಲೆ  ಹೇಳಿದ್.  

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಪ್ತ.ಆರ.ರಮೇಶ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಅದು ಆ ರಿೀತಿಯಲೆ . 

(ಗಾಂದಲ) 

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಆ ನಂತರ ನಿಯಮ 113 ಹೇಳುತು ದ್.  

(ಗಾಂದಲ) 

ಡಾ||ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೀತ್ರ ):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, 

ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರು ನಿಯಮವನೆು  ಪೂತಿಮ ಓದ್ಧ ಹೇಳಬೇಕು. ಇಲೆ  ಅವರಿಗೆ ಇಷಟ  ಬಂದ್ 

ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದ್ಲೆ . ಈಗ ನಿಯಮ 112ರ ಪರ ಕರ ಚ್ರ್ಚಮಗೆ ತ್ಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕು. 

ಕನಾಮಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ ಕಯಮವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ ನಿಯಮ 112 ರ 

ಪರ ಕರ ತಮಗೆ ಅಧಿಕರವಿದ್.  
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(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಪ್ತ.ಆರ.ರಮೇಶ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸದ್ಸಾ ರು 

ಮಾತನಾಡಲ್ಲ ಇರ್ಚಚ ಪಟಟ ರೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಸಮಯಾವಕಶ ನಿೀಡಬೇಕು. 

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಬ್ರ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ  (ವಿಧಾನಸ್ಭೆಯಾಂದ ಚುರ್ನಯತ್ರಾದವರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,… 

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ವದ್ರವರೆ, ತಾವು ನಿಯಮದ್ 

ಪುಸು ಕವನೆು  ಓದ್ಧ. ಕನಾಮಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ ಕಯಮವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ 

ನಿಯಮ 112 ರಲೆ  ಏನಿದ್ ಎೆಂದ್ರೆ, ವಿಧಾನ ಸಭೆಯವರು ಅೆಂಗಿೀಕರಿಸಿದ್ ವಿಧೇಯಕವನೆು  

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ ಕೂಡಲೇ ಆ ವಿಧೇಯಕವನೆು  ಸ್ವಧಾ ವಾದ್ಷ್ಟಟ  ಬೇಗನೆ 

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ ಮುೆಂದ್ ಮಂಡಿಸತಕಕ ದಿು  ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್. ಈಗ ವಿಧೇಯಕ ಬಂದ್ಧದಿು , 

ಅದ್ನೆು  ಸದ್ನದ್ಲೆ  ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದ್. 

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟೀಲ (ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಕನಾಮಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ ಕಯಮವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ 

ನಿಯಮ 113 ಮತ್ತು  114 ಅನೆು  ಓದ್ಧ ಹೇಳಿ. ಈಗ ನಿಯಮ 112 ಅನೆು  ಓದ್ಧದ್ ತಕ್ಷಣ ಅದು 

ಅೆಂತಿಮವಾಗುವುದ್ಧಲೆ . 

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ವದ್ರವರೆ, ತಾವು ಕನಾಮಟಕ 

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ ಕಯಮವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ ನಿಯಮ 115 ಅನೆು  ಓದ್ಧ ಹೇಳಿ. 

ಶಿರ ೀ ಬ್ರ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ತಾವು ಕನಾಮಟಕ ವಿಧಾನ 

ಪರಿಷತಿು ನ ಕಯಮವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ ನಿಯಮ 114 ಅನೆು  ಓದ್ಧ. 

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಪ್ತ.ಆರ.ರಮೇಶ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,… 
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ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ರವರೆ, ಮಾನಾ  ಕನೂನು 

ಮಂತಿರ ಗಳು ಏನು ಮಾತನಾಡುತಾು ರೆೆಂದು ಕೇಳಿ. 

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ರ್ಜ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮ (ಕಾನೂನು, ಸಂದಿೀಯ ವಯ ವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು  

ಶಾಸ್ನ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಣಣ  ನಿೀರಾವರಿ ಸ್ಚಿವರು):- ಮಾನಾ  ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ರವರೆ, 

ತಾವು ಕನಾಮಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ ಕಯಮವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ ನಿಯಮ 121 

ಅನೆು  ಓದ್ಧ ಹೇಳಿ.  

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಪ್ತ.ಆರ.ರಮೇಶ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ  ಈಗ ನಮಾ  ಮುೆಂದ್ 

ಇರುವ ವಿಷಯದ್ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡೀಣ. 

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಕನೂನು ಸಚಿವರೆ, ತಾವು ಕನಾಮಟಕ ವಿಧಾನ 

ಪರಿಷತಿು ನ ಕಯಮವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ ನಿಯಮ 121 ಅನೆು  ಓದ್ಧ ಹೇಳಿ. 

ಶಿರ ೀ ರ್ಜ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ 

ಕಯಮವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ ನಿಯಮ 121 ರಂತ್ ’ಸಭಾಪತಿಯವರು ತಮಾ  

ವಿವೇಚ್ನಾನುಸ್ವರ ಸೂಚ್ನೆಯ ಅವಧಿಗೆ ಅಥವಾ ಶಸನದ್ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಹಂತಗಳ 

ಮಧಾ ೆಂತರ ಅವಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ಈ ನಿಯಮಗಳ ಉಪಬಂಧಗಳನೆು  

ಸಡಿಲಗಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು  ತಮಾ  ವಿವೇಚ್ನಾನುಸ್ವರ ಯಾವುದೇ ವಿಧೇಯಕ ಅಥವಾ 

ತಿದಿುಪಡಿಯ ಸಂಬಂಧದ್ಲೆ   ಪರ ಸ್ವು ವನೆಯನೆು  ಸೂಚ್ನೆ ಇಲೆದ್ ಅಥವಾ ತಾವು 

ಸೂಕು ವೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದಾದಂತ ಅಲಪ ವಧಿಯ ತರುವಾಯ ಮಂಡಿಸಲ್ಲ ಅನುಮತಿ 

ನಿೀಡಬಹುದು’ ಎೆಂದು ಇದ್.  ಅದು discretionary power.   

ಶಿರ ೀ ಮರಿತಿಬಿೆ ೀಗೌಡ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೀತ್ರ ):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಅೆಂದ್ರೆ ಯಾರೂ 

ಕೂಡ ಆಕೆಷ ೀಪಣೆ ಮಾಡದೇ ಇದಿಾ ಗ. 

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಬ್ರ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ:- ನಿಯಮ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ ಕಯಮವಿಧಾನ ಹಾಗೂ 

ನಡವಳಿಕೆಯ ನಿಯಮ 114ನೆು  ಓದ್ಧ.  
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(ಗಾಂದಲ) 

ಡಾ||ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಇದ್ಕೆಕ  ನಿಯಮ 112 

ಸ್ವಕಗುತು ದ್.  

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ರಘುರ್ನಥ ರಾವ  ಮಲಾಕ ಪೂರೆ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಮಾನಾ  

ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರು ಸಭಾಪತಿಗಳು ಅಲೆ .  

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಅರುಣ ಶಹಾಪುರ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೀತ್ರ ):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ತಾವು 

ಅನುಮತಿ ಕಟಟ ರೆ, ನಾವು ವಿಧೇಯಕದ್ ಬಗೆೆ  ಚ್ರ್ಚಮ ಮಾಡುತ್ು ೀವ. 

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಬ್ರ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಮಾನಾ  ಕನೂನು ಸಚಿವರು 

ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ  ಕನಾಮಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ ಕಯಮವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ 

ನಿಯಮ 114 ಅನೆು  ಓದ್ಧ ಹೇಳಲ. 

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ವದ್ರವರೆ, ತಮಗೆ ಅವಕಶ 

ನಿೀಡುತ್ು ೀನೆ. ಆದ್ರೆ, ತಾವು Point of Order ಅನೆು  ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಿದಿ್ಧ ೀರಿ. ಅದ್ನೆು  ಪಾಲನೆ 

ಮಾಡುವಂತಹ ಕತಮವಾ ವಿದ್. ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ  ಕನಾಮಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ ಕಯಮವಿಧಾನ 

ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ ನಿಯಮ 121 ಏನು ಹೇಳುತು ದ್ೆಂದು ಓದ್ಧ ಹೇಳಿ. ತದ್ನಂತರ ಈ 

ವಿಧೇಯಕವನೆು  ತ್ಗೆದುಕಳಳ ೀಣ.  

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ಎ.ಗೀಪ್ರಲಸ್ತಾ ಮ (ಸ್ಥ ಳಿೀಯ ಸಂಸೆಥ ಗಳ್ ಕೆಷ ೀತ್ರ ) :- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಅವರು ಈ ವಿಷಯವನೆು  ಚ್ರ್ಚಮ ಮಾಡಲ.  

(ಗಾಂದಲ) 
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ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ (ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ಮಖಯ  ಸ್ಚೇತ್ಕರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ತಾವು ಕನಾಮಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ ಕಯಮವಿಧಾನ ಹಾಗೂ 

ನಡವಳಿಕೆಯ ನಿಯಮ 114 ಅನೆು  ಒೆಂದು ಬಾರಿ ಓದ್ಧ ಹೇಳಿ. 

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ (ಸ್ಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, 

ಕನಾಮಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ ಕಯಮವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ ನಿಯಮ 114 ರಂತ್ 

ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರಿಗೆ ಪರಮಾಧಿಕರವಿದ್. ಆ ಪರಮಾಧಿಕರದಂತ್ ತಾವು ಚ್ರ್ಚಮಗೆ 

ಅವಕಶ ಮಾಡಿಕಡಿ. 

(ಗಾಂದಲ)  

ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟೀಲ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಕನಾಮಟಕ ವಿಧಾನ 

ಪರಿಷತಿು ನ ಕಯಮವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ ನಿಯಮ 114 binding ಇದ್. 

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಬ್ರ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಕನಾಮಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ 

ಕಯಮವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ ನಿಯಮ 114 ಅನೆು  ಓದ್ಧ ಹೇಳಲ. 

(ಗಾಂದಲ) 

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಸಭಾಪತಿಯ ಅಧಿಕರ, ಪರಿಷತಿು ನ ಕಯಮವಿಧಾನ 

ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ ನಿಯಮ 121ರಲೆ  ಇದ್. ಸಭಾಪತಿಯ ಅಧಿಕರ ಏನಿದ್, ಅದ್ನೆು  

ಚ್ಲಾಯಿಸಿದಿ್ ೀನೆ. 

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಅವರು ಈ ರಿೀತಿಯ 

ಎಷ್ಟಟ  ವಿಧೇಯಕಗಳನೆು  ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಲೆ .  

ಶಿರ ೀ ಎಸ. ಆರ.ಪ್ರಟೀಲ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಆ ರಿೀತಿ ಒೆಂದು 

ವಿಧೇಯಕವನೆು  ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಲೆ .  
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(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಬ್ರ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಕನಾಮಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ 

ಕಯಮವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ ನಿಯಮ 114ರಂತ್ ’ಅಧಾ ಕ್ಷರು ಅನಾ ಥಾ 

ನಿದೇಮಶ್ಸಿದ್ ಹರತ್ತ ಮೂರು ದ್ಧನಗಳ ಮುೆಂರ್ಚ ವಿಧೇಯಕದ್ ಪರ ತಿಗಳನೆು  ಸದ್ಸಾ ರಿಗೆ 

ಒದ್ಗಿಸುವವರೆಗೆ ಅೆಂಥ ಯಾವುದೇ ಪರ ಸ್ವು ವವನೆು  ಮಂಡಿಸತಕುಕ ದ್ಲೆ ’ ಎೆಂದು ಇದ್. 

(ಗಾಂದಲ) 

ಡಾ||ಅಶಾ ತ  ರ್ನರಾಯಣ ಸಿ.ಎನ. (ಉನು ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ 

ಮತ್ತು  ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ, ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ, ಕೌಶಲಾಭಿವೃದಿಿ  

ಮಂತಿರ ಗಳು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಕನಾಮಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ ಕಯಮವಿಧಾನ 

ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ ನಿಯಮ 121 ಅನೆು  ಓದ್ಧ ಹೇಳಲ. 

(ಗಾಂದಲ) 

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಕನಾಮಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ ಕಯಮವಿಧಾನ ಹಾಗೂ 

ನಡವಳಿಕೆಯ ನಿಯಮ 121 ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ ಎೆಂದ್ರೆ, ಇೆಂತಹ ಸಂದ್ರ್ಮಗಳಲೆ  

ಪಿೀಠದ್ಲೆರುವ ಸಭಾಪತಿಯವರು ನಿಣಮಯವನೆು  ತ್ಗೆದುಕಳುಳ ವುದ್ಕೆಕ  ಎಲೆಾ  ರಿೀತಿಯ 

ಅಧಿಕರವಿದ್ ಎೆಂದು ಇದ್.  

ಶಿರ ೀ ಬ್ರ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಕನಾಮಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ 

ಕಯಮವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ ನಿಯಮ 121 ಅನೆು  ಓದ್ಬೇಕೆೆಂದು ಏನೂ ಇಲೆ . 

ಅದ್ನೆು  ಬಿಟ್ಟಟ  ಸಭಾಪತಿಯವರಿಗೆ ಎಲೆಾ  ಅಧಿಕರವಿದ್ ಎೆಂದು ಹೇಳಿ. 

ಡಾ||ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಕನಾಮಟಕ ವಿಧಾನ 

ಪರಿಷತಿು ನ ಕಯಮವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ ನಿಯಮ 112, 113 ಆ ನಂತರ 114 ಇದ್. 

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಬ್ರ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಮಾನಾ  ಕನೂನು ಸಚಿವರು 

ಕನಾಮಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ ಕಯಮವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ ನಿಯಮ 121 ಅನೆು  

ಓದ್ಬೇಕಗಿಲೆ . ಸಭಾಪತಿಯವರಿಗೆ ಎಲೆಾ  ರಿೀತಿಯ ಅಧಿಕರವಿದ್. ಈ ಪುಸು ಕವನೆು  

ಮುಚಿಚ ಟ್ಟಟ , ಈ ಸದ್ನವನೆು  ಮುಚ್ಚ ಬಹುದು. ಅದ್ನೆು  ಬಿಟ್ಟಟ ಬಿಡಿ.  
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(ಗಾಂದಲ) 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ನಾನು ನಿಯಮಗಳನೆು  ಓದ್ಧ ಹೇಳುತಿು ದಿ್ ೀನೆ. ಮಾನಾ  

ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ವದ್ರವರೆ, ಅದ್ನೆು  ತಾವು ವಾಪಸಿು  ತ್ಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕಗುತು ದ್. ಇದ್ನೆು  

ನಿಯಮಗಳನೆು  ಮಾಡುತಿು ರುವುದು. ತಾವು ಇಲೆ  ಗೌರವಯುತವಾಗಿ 

ಮಾತನಾಡಬೇಕಗುತು ದ್.  

ಶಿರ ೀ ರ್ಜ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಮಾನಾ  

ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ವದ್ರವರೆ, ನಿಯಮದ್ ಪುಸು ಕವನೆು  ತ್ಗೆದ್ಧದಿು  ಮಾನಾ  

ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ರವರು. ನಾನು ಅಲೆ . ಅದ್ಕೆಕ  ಅದ್ನೆು  ಪೂತಿಮ ಓದ್ಧ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಿು . You 

cannot put whatever he wants.    

ಶಿರ ೀ ಬ್ರ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ತಾವು ಕನಾಮಟಕ ವಿಧಾನ 

ಪರಿಷತಿು ನ ಕಯಮವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ ನಿಯಮ 121ಅನೆು  ಓದ್ಧದಿ್ಧ ೀರಿ. ಅದು 

ಪರ ತಿಯಬಬ ರಿಗೂ ಗತಿು ದ್.  

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ರ್ಜ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಕನಾಮಟಕ ವಿಧಾನ 

ಪರಿಷತಿು ನ ಕಯಮವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ ನಿಯಮ 112 ರಿೆಂದ್ ಓದುವುದ್ಕೆಕ  

ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡಿದಿು  ಮಾನಾ  ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ರವರು. ನಾನು ಅಲೆ . 

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಬ್ರ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಈ ರಿೀತಿಯಾದ್ರೆ ಸದ್ನವನೆು  

ಏಕೆ ನಡೆಸಬೇಕು? ಚ್ರ್ಚಮ ಏಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಮತ್ತು  ವಿಧೇಯಕವನೆು  ಏಕೆ ತರಬೇಕು? 

ಶಿರ ೀ ರ್ಜ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ತಾವು ರೂಲೆಂಗ್ ಕಟ್ಟಟ , 

ಸದ್ನವನೆು  ನಡೆಸಿ. 

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಬ್ರ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಜನತ್ಯ ಮಾನ ಮಯಾಮದ್ 

ಹೀಗಿದ್.  
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(ಗಾಂದಲ) 

 ಶಿರ ೀ ರ್ಜ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕದಂತ್ 

ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಆ ರಿೀತಿ ಹೀಗಬಾರದೇ?  

(ಗಾಂದಲ) 

 ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ್ವರು ಸಹಕರವನೆು  ನಿೀಡಿ. 

ಶಿರ ೀ ಬ್ರ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ನಾವು ಪರ ಮುಖ್ವಾದ್ 

ವಿಷಯವನೆು  ಚ್ರ್ಚಮ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಇರುವುದು. ಆದ್ರೆ, ಯಾವುದೀ ಖಾಸಗಿ… 

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ರ್ಜ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ನಾವು ಎಲೆವನೆು  

ಮಾತನಾಡುವುದ್ಧಲೆ . ಮಾನಾ  ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ವದ್ರವರೆ, ತಾವು ನಿಯಮಕೆಕ  ಮಾತರ  ಬನೆಿ . 

ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ  ಕ್ಷಮಿಸಿ.  Merit ಬಗೆೆ  ನಿೀವು ವಾದ್ ಮಾಡುತಿು ದಿು .  

ಶಿರ ೀ ಬ್ರ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಅದು ಯಾವ merit? ಈ ಸದ್ನ 

ನಮಾ ದು ಮತ್ತು  ನಿಮಾ ದು ಅಲೆ . ಕನಾಮಟಕದ್ ಆರು ಕೀಟಿ ಜನತ್ಯ ಸದ್ನ. ನಾವು 

ಅದ್ಕೆಕ  ಉತು ರ ನಿೀಡಬೇಕು 

ಶಿರ ೀ ರ್ಜ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ನಾನು ವಿಧೇಯಕದ್ ಬಗೆೆ  

ಮಾತನಾಡಿಲೆ . As a Law and Parliamentary Affairs Minister, it is my duty to correct a 

member’s್ argument.್ ್ನಾನು ಕನೂನು ಮತ್ತು  ಸಂಸದ್ಧೀಯ ಸಚಿವನಾಗಿ ರೂಲ್ ಏನಿದ್ 

ಎೆಂದು ಅದ್ನೆು  ತಿಳಿಸಿದಿ್ ೀನೆ. ನಿೀವು ಚ್ರ್ಚಮ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಬಿಡಿ. Sorry, ನಾನು ಅಲೆ  

interfere ಆಗಿಲೆ . ನನೆ ನೆು  ಅದ್ಕೆಕ  ಎಳೆದು ತರಬೇಡಿ. ಮಾನಾ  ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ರವರು 

ಕನೂನು ಓದ್ಧದ್ರು. ಅದ್ಕೆಕ  ನಾನು ಅದ್ನೆು  ಇನೆು  ಮುೆಂದ್ಕೂಕ  ಸಹ ಓದ್ಧ ಎೆಂದು 

ಹೇಳಿದಿ್ ೀನೆ. It is my duty.  ನಾನು ಅದ್ನೆು  ಮಾಡಲೇಬೇಕಗುತು ದ್.  

(ಗಾಂದಲ) 
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Sri B.K.HARIPRASAD:- I agree. ತಾವು ಕನೂನು ಮತ್ತು  ಸಂಸದ್ಧೀಯ ಸಚಿವರು, 

ಅದ್ನೆು  ತಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸದ್ನವನೆು  ನಡೆಸುವಂತಹ ಜವಾಬಿಾರಿ ಮಾನಾ  

ಕನೂನು ಸಚಿವರಿಗಿದ್.  

ಶಿರ ೀ ರ್ಜ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಅದ್ಕೆಕ  ನಾನು ಅಡಿಡ  

ಮಾಡುವುದ್ಧಲೆ . 

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಬ್ರ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಸದ್ನದ್ಲೆ  

ಭಿನೆಾ ಭಿಪಾರ ಯಗಳು ಬಂದಾಗ, ಅದ್ಕೆಕ  ಯಾವ ನಿಧಾಮರಗಳನೆು  ತ್ಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕೆೆಂಬ 

ಅಧಿಕರ ಮಾನಾ  ಕನೂನು ಸಚಿವರಿಗಿದ್.  

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ರ್ಜ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, I am sorry. ವಿಧೇಯಕಕೆಕ  

ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತ್ ಚ್ರ್ಚಮಯಾಗಬಾರದು ಎೆಂದು ನಾನು ಅಷ್ಟಟ  ಕೆಳಮಟಟ ಕೆಕ  

ಮಾತನಾಡುವುದ್ಧಲೆ . ಮಾನಾ  ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ರವರು ಮೂರು ದ್ಧವಸ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. 

ನಾವು ಆ ಮೂರು ದ್ಧವಸಕೆಕ  ನಿೆಂತ್ತ ನಿೆಂತ್ತಕೆಂಡರೆ, ಒೆಂದೂ ಸದ್ನವನೆು  ನಡೆಸುವುದ್ಕೆಕ  

ಆಗುವುದ್ಧಲೆ . 

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಬ್ರ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ನಾವು ಚ್ರ್ಚಮ 

ಮಾಡುವುದ್ಧಲೆವೆಂದು ಹೇಳಿಲೆ . ಚ್ರ್ಚಮ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ತಯಾರು ಇದಿ್ ೀವ. ನಾನು ಒೆಂದು 

ವಾರದ್ಧೆಂದ್ ಯಾವ ವಿಚಾರದ್ ಬಗೆೆ  ಚ್ರ್ಚಮ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಹೇಳುತಿು ದಿ್ ೀನೆ. 

ಶಿರ ೀ ರ್ಜ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಅವರು ಚ್ರ್ಚಮ ಮಾಡಲ.  

Please do.  

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಬ್ರ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಇದು ಇವತ್ು ೀ ಏಕೆ ಆಗಬೇಕು. 

(ಗಾಂದಲ) 
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ಶಿರ ೀ ರ್ಜ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ನಾನು ವಿನಂತಿಯನೆು  

ಮಾಡಿಕಳುಳ ತ್ು ೀನೆ. ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ್ವರು ಚ್ರ್ಚಮ ಆರಂರ್ ಮಾಡಲ. 

ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟೀಲ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಕನಾಮಟಕ ವಿಧಾನ 

ಪರಿಷತಿು ನ ಕಯಮವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ ನಿಯಮ 114ರ ಪರ ಕರ ಮೂರು ದ್ಧವಸ 

ನಂತರ ಅವರಿಗೆ discretionary power ಇದ್. 

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ  (ವಿಧಾನ ಸ್ಭೆಯಾಂದ ಚುರ್ನಯತ್ರಾದವರು):- 

ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ನಾನು ಮಾನಾ  ಹರಿಪರ ಸ್ವದ್ ಮತ್ತು  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ್ 

ನಾಯಕರಾದ್ ಮಾನಾ  ಎಸ.ಆರ್.ಪಾಟಿೀಲ್ರವರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕಳುಳ ತ್ು ೀನೆ. 

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟೀಲ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಈಗ ವಿಧೇಯಕ ಕಟಟ  

ನಂತರ ಮೂರು ದ್ಧವಸಗಳವರೆಗೆ ಚ್ರ್ಚಮ ಮಾಡಬಾರದು. ಆದ್ರೆ, ಮೂರು ದ್ಧವಸದ್ ನಂತರ 

ಏನು ಬೇಕದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ನಮಗೆ ಮೂರು ದ್ಧನಗಳ ಸಮಯವನೆು  ಕಟಟ  ಮೇಲ್ಲ 

ಕನಾಮಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ ಕಯಮವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ ನಿಯಮ 

121ಯಾವಾಗ apply ಆಗುತು ದ್. ನಮಗೆ ಮೂರು ದ್ಧವಸ ಸಮಯ ಕಟಟ  ಮೇಲ್ಲ ತಮಗೆ 

ಬೇಕದಾಗ ಅದ್ನೆು  ತ್ಗೆದುಕಳಳ ಬಹುದು.  

 (ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ನಾನು ಮಾನಾ  

ಹರಿಪರ ಸ್ವದ್ರವರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ. ಅವರು ಚ್ರ್ಚಮ ಆರಂರ್ ಮಾಡಲ. 

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಬ್ರ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಈ ರೂಲ್ ಪುಸು ಕಕೆಕ  ಬ್ಲ್ಲ 

ಇಲೆವೆಂದು ಹೇಳಲ. ನಾವು ಚ್ರ್ಚಮ ಮಾಡುತ್ು ೀವ. 

(ಗಾಂದಲ) 
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 ಶಿರ  ಎಸ .ಆರ .ಪ್ರಟೀಲ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ನಿಮಗೆ unfettered 

discretionary power.  We will not dispute.  

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಒೆಂದು ನಿಮಿಷ. ಮಾನಾ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರೆ, 

ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತಹ ವಿಧೇಯಕವನೆು  ಕರೆದ್ಧದಿ್ ೀನೆ. ಅದ್ಕೆಕ  

ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತ್ ಮಾನಾ  ಮಂತಿರ ಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಿ್ ೀನೆ. ಅವರು ಸದ್ನಕೆಕ  ಪರ ಸ್ವು ವವನೆು  

ಮಂಡಿಸಿದಿಾರೆ. ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ  ತಾವು ಸಹಕರ ನಿೀಡಿ. ಈ ವಿಧೇಯಕದ್ಲೆ  ಏನು ಇದ್? ಮಾನಾ  

ಪುಟಟ ಣಣ ನವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲೆರೂ ಒಪಿಪ ಕಳುಳ ವಂತ್ ಆಗಲ.  

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟೀಲ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಕನಾಮಟಕ ವಿಧಾನ 

ಪರಿಷತಿು ನ ಕಯಮವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ ನಿಯಮ 121 ರ ಅಡಿಯಲೆ  ತಮಗೆ 

ಅಧಿಕರವನೆು  ಕಟಿಟ ದಿಾರೆ. ಆದುದ್ರಿೆಂದ್ ಮೂರು ದ್ಧವಸ ಆದ್ಮೇಲ್ಲ, ನಿೀವು ನಿಯಮ 

114 comply ಆದ್ ಮೇಲ್ಲ, ಅದ್ನೆು  ಬೇಕದಾಗ ತ್ಗೆದುಕಳುಳ ವುದ್ಕೆಕ  ತಮಗೆ ಅಧಿಕರವಿದ್.  

It is crystal clear.  

(ಗಾಂದಲ) 

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರೆ, ಅದ್ನೆು  ಚ್ರ್ಚಮ 

ಮಾಡಿ, ವಿಧೇಯಕವನೆು  accept ಮತ್ತು  reject ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಇರುವುದು. ನಾನು ಅದ್ನೆು  

accept ಮಾಡಿ ಎೆಂದು ಒತಾು ಯ ಹೇರುತಿು ಲೆ . ವಿಧೇಯಕವನೆು  ಚ್ರ್ಚಮಗೆ ಇಟಿಟ ದಿಾರೆ. 

ಚ್ರ್ಚಮಗೆ ಇಟಿಟ ರುವಂತಹ ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ  ಅದ್ನೆು  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಚ್ರ್ಚಮ ಮಾಡಿ.  

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಈ ವಿಚಾರದ್ಲೆ  

ಪಿೀಠ ತನೆ  ತಿೀಮಾಮನವನೆು  ನಿೀಡಿ ಆಗಿದ್. ಇನೆು  ವಿಧೇಯಕವನೆು  ಚ್ರ್ಚಮಗೆ 

ತ್ಗೆದುಕಳಳ ಬಹುದು. 

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟೀಲ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಇದ್ರ ಚ್ರ್ಚಮಯನೆು  ನಾಳೆ 

ಬ್ಳಗೆೆ  ತ್ಗೆದುಕಳಿಳ . 
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(ಗಾಂದಲ) 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ವಿಧೇಯಕವನೆು  ಚ್ರ್ಚಮ ಮಾಡುವುದ್ರಲೆ  ಏನು ತಪಿಪ ದ್? 

ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟೀಲ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ನಾವು ಇದ್ನೆು  detail ಆಗಿ 

study ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಬರುತ್ು ೀವ. ನಾಳೆ ಬ್ಳಗೆೆ  ಚ್ರ್ಚಮಯಲೆ  ಭಾಗವಹಿಸುತ್ು ೀವ. 

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ್ 

ಕಡೆ ಚ್ರ್ಚಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆ ಕಡೆ ಚ್ರ್ಚಮಗೆ ತ್ಗೆದುಕಳಿಳ . ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ್ ಕಡೆ ಚ್ರ್ಚಮ 

ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ಕಡೆ ಚ್ರ್ಚಮಗೆ ತ್ಗೆದುಕಳಿಳ . 

ಡಾ||ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಮಾನಾ  ವಿರೀಧ 

ಪಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರಾದ್ ಎಸ.ಆರ್.ಪಾಟಿೀಲ್ರವರಿಗೆ ಚ್ರ್ಚಮ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  interest ಇದ್. 

ಆದುದ್ರಿೆಂದ್ ತಾವು ಚ್ರ್ಚಮಯನೆು  ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡಿ. 

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಅರುಣ ಶಹಾಪುರ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಅವರು ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ  ಚ್ರ್ಚಮ 

ಮಾಡಲ. ಇಲೆ  ಕೆಲವೇ ಜನರನೆು  dominate ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಬಿಡಬೇಡಿ. ನಾವು ಚ್ರ್ಚಮಗೆ 

ತಯಾರಿದಿ್ ೀವ.  

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ನಾನು ಒೆಂದೇ ಒೆಂದು 

ಪಾಯಿೆಂರ್್ ಅನೆು  ಹೇಳುವುದ್ಕೆಕ  ಬಯಸುತ್ು ೀನೆ.  

 (ಮಾಂದು… 

(916) 22.09.2021 07.40 LL-AK 

(ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

(ಗಾಂದಲ) 

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಯಾರೂ ಕೂಡ ಸದ್ನವನೆು  dominate ಮಾಡುವಂತಹ 

ಪರ ಶೆೆ ಗಳು ಉದ್ು ವವಾಗುವುದ್ಧಲೆ . ಪರ ತಿಪಕ್ಷದ್ವರಲೆ  ಯಾವ ವಿಷಯಗಳಿದ್ ಅದ್ನೆು  
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ಮುಕು ವಾಗಿ ಚ್ರ್ಚಮ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಈ ಸದ್ನದ್ಲೆ  ಅವಕಶಗಳು ಇವ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾನು 

ಹೇಳುವುದೇನೆೆಂದ್ರೆ, ಸಕಮರದ್ವರು ಈ ಸದ್ನದ್ಲೆ  ಈಗ ವಿಧೇಯಕವನೆು  ಮಂಡನೆ 

ಮಾಡುತಾು ರೆ. ನಿಮಗೆ ಅದ್ನೆು  ಒಪಿಪ ಕಳುಳ ವಂತಹ ಮನಸಿಿ ತಿ ಇದಿ್ ರೆ, ಒಪಿಪ ಕಳಿಳ . 

ಇಲೆದ್ಧದಿ್ ರೆ ರಿಜೆಕಟ ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಧೇಯಕವನೆು  ಸದ್ನದ್ಲೆ  ಮಂಡಿಸುವಂತಹ ಜವಾಬಿಾರಿ 

ಮಂತಿರ ಗಳಿಗಿರುತು ದ್. (ಗಾಂದಲ) ತಾವೇನು ಹೇಳಿದಿ್ಧ ೀರಿ, ಆ ರಿೀತಿ ಪಿೀಠದ್ಲೆ  

ಕುಳಿತ್ತಕೆಂಡು ಏಕಪಕ್ಕಷ ೀಯವಾಗಿ ನಡೆದುಕಳುಳ ತಾು ರೆೆಂದು ಇಲೆ ; ನಾನು ನನೆ  

ಕತಮವಾ ವನೆು  ನಿವಮಹಿಸುತಿು ದಿ್ ೀನೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮಾನಾ  ಮಂತಿರ ಗಳೇ, ತಾವು ವಿಧೇಯಕವನೆು  

ಮಂಡಿಸಿ.  

(ಗಾಂದಲ) 

ಡಾ: ವೈ.ಎ. ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ(ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೀತ್ರ ):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ನಮಗೆಲೆರಿಗೂ ಚ್ರ್ಚಮ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಹಕ್ಕಕ ದ್. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾವು ಸಹ ಚ್ರ್ಚಮ ಮಾಡುತಿು ದಿ್ ೀವ.  

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಎಸ .ಆರ . ಪ್ರಟೀಲ (ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾವು ಪಿೀಠಕೆಕ  ಮನವಿ ಮಾಡಿಕಳುಳ ತಿು ದಿ್ ೀವ. ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ಇದು ಬಹಳ 

ದಡಡ ದಾದ್, ಬಹಳ ಸುದ್ಧೀಘ್ಮವಾದ್ ವಿಧೇಯಕವಾಗಿದ್. ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ನಾವು ನಾಳೆ 

ಚ್ರ್ಚಮಯಲೆ  ಭಾಗವಹಿಸುತ್ು ೀವ. ನಾಳೆ ಬ್ಳಗೆೆ  ಮೊದ್ಲ್ಲ ಇದೇ ವಿಧೇಯಕವನೆು  ಚ್ರ್ಚಮಗೆ 

ತ್ಗೆದುಕಳಿಳ . ನಾಳೆ ಪೂತಿಮ ದ್ಧವಸ ಇದೇ ವಿಧೇಯಕದ್ ಮೇಲ್ಲ ಚ್ರ್ಚಮ ಮಾಡೀಣ. ಈಗಲೇ 

ಚ್ರ್ಚಮ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ?  

(ಗಾಂದಲ) 

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಮಂತಿರ ಗಳೇ ತಾವು ವಿಧೇಯಕವನೆು  ಮಂಡಿಸಿ. 

ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ವಿಧೇಯಕವನೆು  ಮಂಡಿಸಲ್ಲ ತಮಗೆ ಅವಕಶ ಕಟ್ಟಟ ಗಿದ್. 

ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ  ವಿಧೇಯಕ ಮಂಡಿಸಿ.  
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14.   ಶಾಸ್ನ ರಚನೆ 

 

                 ವಿಧೇಯಕಗಳ್ ಪಯಾಾಲೀಚನೆ   ಹಾಗೂ ಅಾಂಗಿೀಕಾರ 

 

ಇ) ಚಾಣಕಯ  ವಿಶಾ ವಿದ್ದಯ ಲಯ ವಿಧೇಯಕ, 2021 

ಪಯಾಾಲೀಚರ್ನ ಪರ ಸ್ತು ವ 

ಡಾ: ಅಶಾ ತ ರ್ನರಾಯಣ ಸಿ.ಎನ .(ಉನು ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  

ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ, ಕೌಶಲಾಯ ಭಿವೃದಿಿ  ಸ್ಚಿವರು):- 

ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ವಿಧಾನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಅೆಂಗಿೀಕೃತವಾದ್ ರೂಪದ್ಲೆರುವ 2021ರ 

ಚಾಣಕಾ  ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯ ವಿಧೇಯಕವನೆು  ಪಯಾಮಲೀಚಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಕೀರುತ್ು ೀನೆ.  

ಪರ ಸ್ತು ವವನುು  ಮಂಡಿಸ್ಲಾಯತ್ತ 

ಡಾ: ಅಶಾ ತ ರ್ನರಾಯಣ ಸಿ.ಎನ .:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ 

“Centre್ for್ Educational್ and್ Social್ Studies,್ Registered್ Society,್ Bengaluru”್ - ಇದು 

2006ರಲೆ  ನೆಂದಾವಣಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒೆಂದು ಸಂಸಿೆಯಾಗಿದ್. ಶ್ಕ್ಷಣ ಕೆಷ ೀತರ ದ್ಲೆ  

ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಉತು ಮ ಕಯಮಗಳನೆು  ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒೆಂದು ಸಂಸಿೆಯಾಗಿದಿು , 

ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಸಂಶೀಧನೆಗಳು ಈ ಸಂಸಿೆಯಿೆಂದ್ ಆಗಿರುವಂಥದಿು  ಇದ್. ಶ್ಕ್ಷಣ ಕೆಷ ೀತರ ದ್ಲೆ  

ರಾರ್ಷಟ ರೀಯ, ಅೆಂತರರಾರ್ಷಟ ರೀಯ ಮತ್ತು  ರಾಜಾ  ಮಟಟ ದ್ ಕಯಾಮಗಾರ, ಸೆಮಿನಾರ್್, 

discussion, research publication ಮತ್ತು  policy advocacy ಗಳನೆು  ಬಹಳಷ್ಟಟ  

ಮಾಡಿರುವಂಥದಿು  ಇದ್. ಈ ಸಂಸಿೆ  ಬಹಳ ಸಪ ಷಟ ವಾದಂತಹ ಒೆಂದು ಉದಿ್ ೀಶ,್ ’social 

transformation through and with education’್ಇದ್. ಅೆಂತಹ ಸಪ ಷಟ ತ್ ಇಟ್ಟಟ ಕೆಂಡಿರುವ 

ಒೆಂದು ಸಂಸಿೆಯಾಗಿದ್. (ಗಾಂದಲ) ಬಹಳ ಅದುಬ ತವೇ. ಪರಮ ಅದುಬ ತ. ಪಾರ ಧಾಾ ಪಕರು, 

ಶ್ಕ್ಷಕರು ಈ ಕೆಷ ೀತರ ದ್ಲೆ  ಹಲವಾರು ವಷಮ ಸಮಾಜದ್ಲೆ  ಶ್ಕ್ಷಣ ವಿಚಾರದ್ಲೆ  

ಎದುರಿಸುತಿು ರುವ ಹಲವಾರು ಸಮಸೆಾ ಗಳನೆು  ಬಹಳ ಉತು ಮವಾಗಿ ಆಲಸಿ, ಯೀಚಿಸಿ, 

ತಮಾ  ಜಿೀವನವನೆೆ ೀ ಶ್ಕ್ಷಣ ಕೆಷ ೀತರ ಕೆಕ  ಅಪಮಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಾ ಕ್ಕು ಗಳು.  

ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಈ ಸಂಸಿೆ  5 ಸ್ವವಿರ ಜನ ಪಾರ ಧಾಾ ಪಕರಿಗೆ through regular 

workshop, expert lecture ತರಬೇತಿ ಕಟಿಟ ರುವಂಥದಿು  ಇದ್.  ಈ ರಿೀತಿ ಸುಮಾರು 15 

research and capacity building projects ಮಾಡಿರುವಂಥದಿು  ಇದ್. 500 ಕ್ಕಕ ೆಂತಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಚ  
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ಸಂಶೀಧನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ವಕ ಲಸ್ಮಗಳನೆು  train ಮಾಡಿರುವಂಥದಿು  ಇದ್ ಮತ್ತು  ಈ 

ಸಂಸಿೆ ಗೆ ಸಂಶೀಧನಾ ಕೇೆಂದ್ರ ವಾಗಿ ಮಾಾ ನೇಜ್ಮ್ಮೆಂರ್್ ಸಟ ಡಿೀಸ್ ನಲೆ  ಮಾನಾ ತ್ಯನೆು  

ಸರ್್ ಎೆಂ.ವಿಶೆಾ ೀಶಾ ರಯಾ  ಟ್ಟಕೆ್ಕ ಕಲ್ ಯೂನಿವಸಿಮಟಿ ಕಟಿಟ ರುವಂಥದಿು  ಇದ್. ಹಾಗೆ 

ಮುೆಂದುವರೆದು, ಸೀಶ್ಯಲ್ ಸಟ ಡಿೀಸ್ ಸಂಸಿೆಯ ಸಂಶೀಧನಾ ಕೇೆಂದ್ರ ವಾಗಿ 

ಮಾನಾ ತ್ಯನೆು  ಪಡೆದುಕೆಂಡಿರುವಂಥದಿು  ಇದ್ ಮತ್ತು  ರಾರ್ಷಟ ರೀಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ನಿೀತಿ 

ವಿಚಾರದ್ಲೆ  ಸಂಬಂಧಪಟಟ  ಎಲೆಾ  more than 50,000 important stakeholders ಜೊತ್ 

ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಸಮಾಲೀಚ್ನೆಗಳನೆು  ಮಾಡಿ, ಶ್ಕ್ಷಣದ್ ವಿಚಾರದ್ಲೆ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ವಿಚಾರಗಳನೆು  

ತಿಳಿಸಿ, ಕಯಮವನೆು  ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಂಸಿೆ  ಇದು.  

ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ತಮಗೆಲೆಾ  ಗತಿು ರುವ ಹಾಗೆ, ಒೆಂದು ಖಾಸಗಿ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ನಿಲಯ 

ಸಿ್ವಪನೆ ಮಾಡಬೇಕದ್ರೆ ಅದ್ಕೆಕ  ಬೇಕಗಿರುವಂತಹ ಅವಶಾ ಕತ್ಗಳು, ಮೂಲಭೂತ 

ಸೌಕಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ವಾ ವಸಿೆ ಗಳು ಬಹಳ ದಡಡ ದಾಗಿರುವಂಥದಿು  ಇದ್. ಇದ್ನೆು  ಒದ್ಗಿಸಿ 

ನಮಾ  ಅೆಂತರರಾರ್ಷಟ ರೀಯ ಗುಣಮಟಟ ದ್ ಶ್ಕ್ಷಣವನೆು  ಒದ್ಗಿಸುವುದ್ಕೆಕ  ನಮಾ  ಈ ಭಾಗದ್ 

ಜನರಿಗೆ ಇದ್ನೆು  ಕಡುವ ಮೂಲಕ ಉತು ಮವಾದಂತಹ ರ್ವಿಷಾ ವನೆು  ವಿದಾಾ ರ್ಥಮಗಳಿಗೆ 

ರೂಪಿಸಿಕಳುಳ ವುದ್ಕೆಕ  ಸ್ವಧಾ ವಾಗಿರುತು ದ್ ಎನೆುವಂತಹ ಒೆಂದು ಗುರಿಯನೆು  

ಇಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು…್ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಉನೆ ತ ಶ್ಕ್ಷಣದ್ಲೆ  Gross Enrolment Ratio ಶೇಕಡ 28 

ರಿೆಂದ್ ಶೇಕಡ 32ಕೆಕ  ಬಂದ್ಧರುವುದು ಇದ್.  Higher Education ನಲೆ  Gross Enrolment Ratio 

ಶೇಕಡ 50ರಷ್ಟಟ  ತಲ್ಲಪಬೇಕು ಎನೆುವಂತಹ ಗುರಿಯಲೆ  ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ನಿಲಯದ್ ಅವಶಾ ಕತ್ 

ಇದ್. ಈ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯದ್ ಮೂಲಕ ಶ್ಕ್ಷಣ, ತರಬೇತಿ, ಸಂಶೀಧನೆ, ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಎಲೆವೂ 

Engineering and Technology, Arts, Humanities, Management, Commerce, ಈ ಎಲೆಾ  

ಕೆಷ ೀತರ ಗಳಲೆಯೂ ಈ ಒೆಂದು ಸಂಸಿೆಯ ಮೂಲಕ ಕಲೇಜುಗಳನೆು  ಅಥವಾ 

ಕೀಸ್ಮಗಳನೆು  ಆಫರ್್ ಮಾಡುವಂಥದಿು  ಆಗುತು ದ್. ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಬಹಳ 

ಉತು ಮವಾಗಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನೆು  ಕಣುವಂಥದಿು  ಆಗುತು ದ್ ಮತ್ತು  ಈ ಕಯಿದ್ಯಲೆ …್

ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಪ್ರ ೈವೇರ್್ ಯೂನಿವಸಿಮಟಿಗಳು ನಮಾ  ರಾಜಾ ದ್ಲೆ  ಪಾರ ರಂರ್ವಾಗಿದಿು , 

ಇದು ನಮಾ  ರಾಜಾ ಕೆಕ  ಹಸದೇನಲೆ . ಹತಾು ರು ಯೂನಿವಸಿಮಟಿಗಳು ಪಾರ ರಂರ್ವಾಗಿ 

ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಗುಣಮಟಟ ದ್ ಶ್ಕ್ಷಣವನೆು  ನಮಾ  ನಾಡಿನಲೆ  ಕಡುತಿು ರುವಂಥದಿು  ಇದ್.  

ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಇೆಂತಹ ಸಂಸಿೆ ಗಳು ಶ್ಕ್ಷಣ ಕೆಷ ೀತರ ದ್ಲೆ  ಸಿ್ವಪನೆಯಾಗುವಂಥದಿು , it 

is not for profit.  ಕನೂನಿನಲೆ  ಇರುವಂತಹ, ಕನೂನೇ ಬಹಳ ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿ 

ತಿಳಿಸುವಂಥದಿು  ಇದ್. ಯಾವುದೇ ಸಂಸಿೆ  ಸಿ್ವಪನೆಯಾಗುವಂಥದಿು , it is not for profit.  
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Self-financing ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತಹದಿು  ಈ ಸಂಸಿೆ . ಜೊತ್ಗೆ, ಈ ಸಂಸಿೆಯಲೆ  

ಪರ ವೇಶ ನಿೀಡುವಂತಹ ವಿಚಾರದ್ಲೆ , ಎಲೆಾ  ವಗಮದ್ ಎಲೆಾ  ಜನರಿಗೂ ಅವಕಶ 

ಸಿಗುವಂಥದಿು  ಇದ್. ಸಕಮರದ್ಧೆಂದ್ ಶೇಕಡ 40 ರಷ್ಟಟ  ಸಿೀಟ್ಟಗಳನೆು  ನಮಾ  entrance test 

ಮೂಲಕ ಪರ ವೇಶತಿ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಅವಕಶವಿದ್. ಇನೆು  ಉಳಿಕೆ ಶೇಕಡ 60 ರಷ್ಟಟ  

ಸಿೀಟ್ಟಗಳನೆು  ನಿವೃತು  ನಾಾ ಯಾಧಿೀಶರ ಅಧಾ ಕ್ಷತ್ಯಲೆ  ಶುಲಕ  ನಿಗದ್ಧ ಮಾಡುವಂಥದಿು  

ಇದ್. ಹಿೀಗೆ ಮುೆಂದುವರೆದು, ಶುಲಕ  ನಿಗದ್ಧಯಲೆಾಗಲ ಹಾಗೂ ಯೂನಿವಸಿಮಟಿಗಳಲೆ  

ಎಲೆಾ  ವಗಮದ್ ಎಲೆಾ  ಜನರಿಗೆ ಮುಕು ವಾದ್ ಅವಕಶ ಇರುವಂಥದಿು  ಇದ್. ಇದ್ರ ಜೊತ್ಗೆ, 

ಈ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯದ್ಲೆ  ಎಲೆಾ  ಲ್ಲಕಕ ವನೆು  registered Chartered Accountant ಅವರು 

ಆಡಿರ್್ ಮಾಡಿ ಪರ ಮಾಣಿೀಕರಿಸಿರುವಂತಹದಿ್ ನೆು  ಸಂಬಂಧಪಟಟ  ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯದ್ಲೆ  

ಎಲೆಾ  ಬಾಡಿಗಳಲೆ  ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಘ್ನತ್ವತು  ರಾಜಾ ಪಾಲರಿಗೆ ಎಲೆಾ  ಲ್ಲಕಕ ಪತರ ಗಳನೆು  

ಕಳುಹಿಸಿಕಡುವಂಥದಿು  ಇದ್. ಘ್ನತ್ವತು  ರಾಜಾ ಪಾಲರು ಆ ಯೂನಿವಸಿಮಟಿಗೆ ವಿಸಿಟರ್್ 

ಆಗಿರುತಾು ರೆ.  

ಇದ್ರ ಜೊತ್ಗೆ, ರಾಜಾ  ಸಕಮರಕೆಕ  ಎಲೆಾ  ರಿೀತಿಯ ಅಧಿಕರಗಳು ಇರುತು ದ್. 

ಆಗಿೆಂದಾಗೆೆ  ಸೂಕು  ನಿದೇಮಶನಗಳನೆು  ಕಡುವುದ್ಕೆಕ  ಸ್ವಧಾ ವಿದ್. ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ನಮಾ  

ಆಕಟ ್ನಲೆ  ಏನೆಲೆಾ  provisions ನೆು  ಮಾಡುತಿು ದಿ್ ೀವ, ಅವುಗಳನೆು  ಕಯಮರೂಪಕೆಕ  

ತರಲ್ಲ, to implement the purpose of this Act, ಎಲೆಯಾದ್ರೂ ಲೀಪಗಳು ಇದಿ್ ರೆ 

ನಿದೇಮಶನಗಳನೆು  ನಿೀಡಿ ಅದ್ನೆು  ಅನುಷ್ಠಾ ನಕೆಕ  ತರುವುದ್ಕೆಕ  ಅವಕಶಗಳಿವ ಮತ್ತು  ಈ 

ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯ ಎಲೆಯಾದ್ರೂ ತಪುಪ ಗಳನೆು  ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸುಮಾರು 50 ಸ್ವವಿರದ್ಧೆಂದ್ 10 

ಲಕ್ಷದ್ವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಅಧಿಕರ ಸಕಮರಕೆಕ  ಇರುತು ದ್.್ ್ ‘Power to enter and 

inspect’್ ್ಯಾವ ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆಯೂ ಸಹ ನಮಾ  ಸಕಮರದ್ಧೆಂದ್ ’ಎ’ ಗೆರ ೀಡ್ ನ ಆಫಿೀಸರ್್ 

he can go and inspect.  ಅವರಿಗೆ ಆ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯದ್ ಒಳಗೆ ಹೀಗುವುದ್ಕೆಕ  ಅವಕಶ 

ಇದ್.  

ಜೊತ್ಗೆ,್ ‘Power to give direction for dissolution of the University’್ - ಈ 

ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯ ಯಾವ ಉದಿ್ ೀಶಕಕ ಗಿ ಸಿ್ವಪನೆಯಾಗಿದ್, ಆ ಉದಿ್ ೀಶ 

ಈಡೇರುವುದ್ಧಲೆವೆಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ  ಸೂಕು ವಾದ್ ಸಮಯವನೆು  ಕಟ್ಟಟ  ಆ 

ಯೂನಿವಸಿಮಟಿ dissolve ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಅವಕಶವಿದ್. ಆ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯದ್ ಬಗೆೆ  

ಹಸದಾಗಿ ರೂಲಿ್ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಸಕಮರಕೆಕ  ಅಧಿಕರ ಇರುತು ದ್. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ 

ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯಕೆಕ  ಎಲೆಾ  ರಿೀತಿಯಿೆಂದ್ಲ್ಲ ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಇರುತು ವ. ಇದೇನು 
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ಹಸದಾಗಿ ಇರುವಂಥದಿ್ ಲೆ . ಇದು ಒಳೆಳ ಯ ಉದಿ್ ೀಶಕೆಕ  ನಮಾ  ಸಮಾಜಕೆಕ  ಇವತಿು ನ 

ದ್ಧವಸ ಹಲವಾರು ವಿದಾಾ ರ್ಥಮಗಳು ಇನೊ  ಉತು ಮವಾದ್ ವಿದಾಾ ಭಾಾ ಸ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  

ಅವಶಾ ಕತ್ಗಳನೆು  ಪೂರೈಸುವುದ್ಕೆಕ  ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಖಾಸಗಿ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯ ನಮಗೆ 

ಅವಶಾ ಕತ್ ಇದ್. ಅದ್ನೆು  ಈಡೇರಿಸುವುದ್ಕಕ ಗಿ ಈ ವಿಧೇಯಕವನೆು  ತಿದಿುಪಡಿಗೆ 

ತರುವಂಥದಿಾ ಗಿದ್. ಹಾಗಾಗಿ, ಮಾನಾ  ಎಲೆಾ  ಸದ್ಸಾ ರು ಈ ವಿಧೇಯಕಕೆಕ  ಸಹಕರ 

ನಿೀಡಬೇಕೆೆಂದು ಕೀರುತ್ು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೀ ಎಸ .ವಿಿ . ಸಂಕನೂರ(ಪದವಿೀಧರರ ಕೆಷ ೀತ್ರ ):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈ 

ವಿಧೇಯಕದ್ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ತಾವು ನನಗೆ ಅವಕಶ ಕಡುತಿು ೀರಾ? (ಗಾಂದಲ) 

ಬೇರೆ ಸದ್ಸಾ ರು ಮಾತನಾಡಲಲೆವೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡುತ್ು ೀನೆ.  

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಈಗ ಮಾನಾ  ಎೆಂ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರು 

ಮಾತನಾಡುತಾು ರೆ.  

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ  ರ ೀ ಎಸ .ವಿಿ . ಸಂಕನೂರ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಬಿಲ್ ಬಗೆೆ  ವಿರೀಧ 

ಪಕ್ಷದ್ವರು ಮಾತರ  ಮಾತನಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಇಲೆ . ನಾವು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಬಹುದ್ಲೆವೇ?  

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಎಸ .ಆರ . ಪ್ರಟೀಲ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, it is a precedent and 

procedure.  ಸಕಮರದ್ವರು ಬಿಲ್ ಮಂಡಿಸಿದ್ ಕೂಡಲೇ ಪರ ತಿಪಕ್ಷದ್ವರು 

ಮಾತನಾಡುವುದು it is both a procedure and precedent.  Precedent ಇದ್.  

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಎಸ .ವಿಿ . ಸಂಕನೂರ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾನು ಮಾತನಾಡುವುದ್ಕೆಕ  

ಅವಕಶ ನಿೀಡಬೇಕೆೆಂದು ತಮಾ ನೆು  ಕೇಳುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.  

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಎಸ .ಆರ . ಪ್ರಟೀಲ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಸಕಮರಕೆಕ  transaction 

ಮಾಡಿಕಳುಳ ವ ಅವಶಾ ಕತ್ ಇಲೆವೆಂದು ಕಣುತಿು ದ್. ಇದು precedent ಗೆ ವಿರುದಿ್ವಾಗಿದ್.  
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(ಗಾಂದಲ) 

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ವಿಧೇಯಕದ್ ಮೇಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಲ್ಲ ಎಲೆರಿಗೂ ಅವಕಶ 

ನಿೀಡುತ್ು ೀನೆ.  

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ. ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,.. 

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಮರಿತಿಬಿೆ ೀಗೌಡ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸಂಕನೂರರವರಿಗೆ 

ಮಾತನಾಡಲ್ಲ ತಾವು ಅವಕಶ ನಿೀಡಿ. ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ಮಂತಿರ ಗಳು ಬಿಟಿಟ ರುವುದ್ನೆೆ ಲೆಾ  ಅವರು 

ಹೇಳಿಬಿಡಲ.  

ಶಿರ ೀ ಎಸ .ಎಲ . ಭೀಜೇಗೌಡ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ದ್ಯಮಾಡಿ… 

ಶಿರ ೀ ಎಸ .ವಿಿ . ಸಂಕನೂರ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಸಾ ತಂತರ ವಾಗಿ ನನೆ  

ಅಭಿಪಾರ ಯ… 

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತ್, ವಿಧೇಯಕದ್ ಮೇಲ್ಲ 

ಮಾತನಾಡಲ್ಲ ಮಾನಾ  ಎೆಂ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರಿಗೆ ಅವಕಶ ನಿೀಡಿದಿ್ ೀನೆ. 

ತದ್ನಂತರ, ಮಾನಾ  ಸಂಕನೂರರವರಿಗೆ, ಮಾನಾ  ಭೀಜೇಗೌಡರವರಿಗೆ ಹಾಗೂ 

ಮಾತನಾಡಲ್ಲ ಇಚಿಿ ಸುವ ಎಲೆಾ  ಸದ್ಸಾ ರಿಗೆ ಅವಕಶ ನಿೀಡುತ್ು ೀನೆ.  

(ಮುೆಂದು…) 

(917) 22-09-2021 YL-AK 7.50               (ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿ ತಿ) 

ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಎಲ.ಭೀಜೇಗೌಡ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೀತ್ರ ):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ  ನಮಾ  ಸಮಸೆಾ ಯನೆು  ಸಾ ಲಪ  ಕೇಳಿ.  ಸಂಜೆ 7.00 ಗಂಟ್ಟಗೆ ಶಸಕೆಂಗ ಸಭೆಗೆ 

ನಾವಲೆರೂ ಹೀಗಬೇಕಗಿದ್, ಬೇಕದ್ರೆ ಕನಪ ಮ್ಮ ಮಾಡಿಕಳಿಳ . ಆ ಸಂಬಂಧ ತಮಾ  

ಪಿೀಠಕೆಕ  ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟ್ಟಗೆ ಪತರ ವನೆು  ಕಳುಹಿಸಿಕಟಿಟ ದಿ್ ೀವ.  ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ  ಬ್ಳಗೆೆ  

continue ಮಾಡಿ, ಈ ವಿಧೇಯಕದ್ ಮೇಲ್ಲ ನಾವಲೆರೂ ಮಾತನಾಡಬೇಕಗಿದ್.  ಇದು ಬಹಳ 

ಅತ್ತಾ ತು ಮವಾದಂಥ ವಿಧೇಯಕವಾಗಿದ್, ಇಲೆವೆಂದು ಹೇಳುವುದ್ಧಲೆ .   
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ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರೇ ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ . ಮಾನಾ  

ಎೆಂ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ಮಾತನಾಡುತಾು ರೆ.  

ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಎಲ.ಭೀಜೇಗೌಡ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಸಂಜೆ 7.00 ಗಂಟ್ಟಗೆ 

ನಾವಲೆರೂ ಸಭೆಯಲೆ  ಪಾಲೆಳಳ ಬೇಕಗಿತ್ತು .   

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯಿತ್ತ, ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರೇ ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ  ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ . 

ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಎಲ.ಭೀಜೇಗೌಡ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾವಲೆರೂ ಆ 

ಸಭೆಯಲೆ   ಚ್ರ್ಚಮ ಮಾಡಬೇಕಗಿರುವುದ್ರಿೆಂದ್ ಎಲೆರೂ ಪಾಲೆಳಳ ಲೇಬೇಕಗಿದ್.   

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯಿತ್ತ, ತಾವು ಬೇಗ ಮಾತನೆು  ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ, ಬೇಗ 

ಹರಡಬಹುದು.   

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ(ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ಮಖಯ  ಸ್ಚೇತ್ಕರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ 2021, ಚಾಣಕಾ  ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯ ವಿಧೇಯಕವನೆು  

ಮಾನಾ  ಉನೆ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ತಂದ್ಧದಿಾರೆ.  

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲಲ  ವೈಸ  ಛೇಮಾನ ರವರಾದ ಡಾ|| ತೇಜಸಿಾ ನಿ ಗೌಡರವರು 

ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಪ್ತೀಠವನುು  ಅಲಂಕರಿಸಿದರು) 

ಈ ವಿಧೇಯಕವು ಯಾವುದೇ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯಕಕ ದ್ರೂ ಸಹ rules and conditions frame 

ಮಾಡುವುದು ಸಹಜ. ಒೆಂದು ವಿಚಾರ ನನಗೆ ಏತಕಕ ಗಿ ಅಥಮವಾಗುತಿು ಲೆವೆಂದ್ರೆ, ಈ ಸದ್ನ 

ಪಾರ ರಂರ್ ಆದಾಗಿನಿೆಂದ್ ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ್ಲೆರುವಂಥ ಕೆಂಗೆರ ಸ್ ಮತ್ತು  ಜೆ.ಡಿ(ಎಸ) 

ಶಸಕರು ಸಕಮರಕೆಕ  ಎಲೆಾ  ರಿೀತಿಯ ಬ್ೆಂಬಲವನೆು  ನಿೀಡಿದಿ್ವು.  ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ್ಲೆ  

ನಾವು boycott ಮಾಡಬಾರದು, ಚ್ರ್ಚಮಯಲೆ  ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು, ಇಡಿೀ ರಾಜಾ ದ್ ಜನ ನಮಾ  

ಕಡೆ ನೀಡುತಿು ದಿಾರೆ, ಈ ಸದ್ನದ್ಲೆ  ಚ್ರ್ಚಮಯಾಗಬೇಕು ಎೆಂದು ಹೇಳಿ ಇದುವರೆವಿಗೂ 

ಸಂಪೂಣಮ ಸಹಕರವನೆು  ಸಕಮರಕೆಕ  ನಿೀಡಿದಿ್ ೀವ.  ಇವತಿು ನ ಅಜೆೆಂಡಾದ್ಲೆ  ಈ 

ವಿಧೇಯಕವನೆು  ನಮೂದ್ಧಸಿರಲಲೆ .   

ಶಿರ ೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ನಟ್ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅಜೆೆಂಡಾದ್ಲೆ  ಇದ್.  

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅಜೆೆಂಡಾದ್ಲೆ  

ಇರಲಲೆ .  ಈಗ ಅಡಿಷನಲ್ ಅಜೆೆಂಡಾ ಮಾಡಿ ಕಟಿಟ ದಿಾರೆ.  ಅಷ್ಟ ೆಂದು ಆತ್ತರವಾಗಿ ಈ 
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ವಿಧೇಯಕವನೆು  ತಂದ್ಧದಿಾರೆ.  ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಸಭಾಪತಿಯವರನೆು  request 

ಮಾಡಿಕೆಂಡರೆ…್ಮಾನಾ  ಭೀಜೇಗೌಡರು ಶಸಕೆಂಗ ಸಭೆ ಇದ್ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ 

ಸಭೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ್ವರಿಗೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ್ವರಿಗೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅನುಮತಿ 

ನಿೀಡುವುದು ಇದುವರೆಗೂ ನಡೆದುಕೆಂಡು ಬಂದ್ಧರುವಂಥ ಸಂಪರ ದಾಯ.  ಆದ್ರೆ, 

ಜೆ.ಡಿ(ಎಸ) ಪಕ್ಷದ್ವರು ಶಸಕೆಂಗ ಸಭೆ ಇದ್ ಎೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ರೂ ಸಹ ಅದ್ಕೆಕ  

ಅವಕಶವನೆು  ನಿೀಡಲಲೆ .  ಇದ್ನೆು  ಬಹಳ ಒತಾು ಯ ಪೂವಮಕವಾಗಿ ಮಂಡನೆ 

ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ.  ಈ ವಿಧೇಯಕದ್ಲೆ  27 ಪುಟಗಳಷ್ಟಟ  rules and conditions frame 

ಮಾಡಿರುವುದ್ನೆು  ಈಗ ತಂದು ನಮಗೆ ನಿೀಡಿದಿಾರೆ.  ಯಾವುದೇ ಒೆಂದು 

ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯವನೆು  ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡಬೇಕದ್ರೆ, these are the basic things.  ಎಲೆಾ  

rules and regulations follow ಮಾಡಲೇಬೇಕಗುತು ದ್.  ಇಷ್ಟಟ  ಸುದ್ಧೀಘ್ಮವಾಗಿ 

ತಂದ್ಧರುವಂಥ ವಿಧೇಯಕ ಏನಿದ್, ಈ ಚಾಣಕಾ  ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯವು ಎಲೆ  ಬರುತಿು ದ್, ಎಷ್ಟಟ  

ಜಾಗ ಇದ್, ಆ ಜಾಗವು ಎಲೆೆಂದ್ ಬಂದ್ಧದ್, ಆ ಜಾಗವನೆು  ಯಾರು ಕಟಿಟ ದಿಾರೆ? 

ಅದಾಾ ವುದ್ರ ಬಗೆೆಯು ಮಾಹಿತಿ ಇಲೆ .್ ್ ’Statement್ of್ Objects್ and್ Reasons’್ ನಲೆ  

“Centre for Educational and Social Studies, Registered್ Society,್ Bengaluru”್ ಎೆಂದು 

ಹೇಳಿದಿಾರೆ.  

ಶಿರ ೀ ಪುಟ್ ಣಣ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ವಿಧೇಯಕಕೆಕ  ಅನುಮೊೀದ್ನೆ ನಿೀಡುವ 

ಮೊದ್ಲೇ ಏತಕೆಕ  ಅದ್ಲೆವನೊ  ಹಾಕುವುದು.  

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರು 

ಮಧೆಾ ದ್ಲೆ  ಏತಕೆಕ  ಮಾತನಾಡುತಾು ರೆ.   

ವೈಸ  ಛೇಮಾನ:- ಮಾನಾ  ಪುಟಟ ಣಣ ನವರೆ, ಮಾನಾ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರು 

ಮಾತನಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಬಿಡಿ.  

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ರಾಜಾ ದ್ಲೆ  ಖಾಸಗಿ 

ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯವನೆು  ಸಿ್ವಪಿಸಲ್ಲ ಮುೆಂದ್ ಬಂದ್ಧದ್.  ಎಲೆ  ಸಿ್ವಪಿಸಲಾಗುವುದು  

ಎೆಂಬುದು ಗತಿು ಲೆ .  ಅದ್ಕೆಕ  ಅಪಪ -ಅಮಾ  ಯಾರು ಇಲೆ . ಎಷ್ಟಟ  ಜಾಗವನೆು  

ತ್ಗೆದುಕಳಳ ಲಾಗಿದ್ ಎೆಂಬುದು ಗತಿು ಲೆ .   
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ಶಿರ ೀ ಸುನಿೀಲ  ವಲಾಯ ಪೂರ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರು ಆ ರಿೀತಿ 

ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ.  ಆ ರಿೀತಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಸರಿಯಲೆ .   

ವೈಸ  ಛೇಮಾನ:- ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರೆ, ಒೆಂದು ನಿಮಿಷ ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ .  

ಶಿರ ೀ ಸುನಿೀಲ  ವಲಾಯ ಪೂರ(ವಿಧಾನಸ್ಭೆಯಾಂದ ಚುರ್ನಯತ್ರಾದವರು):- 

ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅವರು ಮಾತನಾಡಲ ಬೇಡವೆಂದು ಹೇಳುವುದ್ಧಲೆ .  ಆದ್ರೆ, 

ಅಪಪ -ಅಮಾ  ವಿಚಾರ ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲೆ .   

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅವರು ಏತಕೆಕ  

ಮಧಾ ದ್ಲೆ  ಮಾತನಾಡುತಾು ರೆ?  ಅವರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಾವು ಮಧಾ ದ್ಲೆ  ಎದಿು  

ನಿೆಂತ್ತ ಮಾತನಾಡುತ್ು ೀವಯೇ?  

ವೈಸ  ಛೇಮಾನ:- ಮಾನಾ  ಸುನಿೀಲ್ ವಲಾಾ ಪೂರ್್ರವರೆ, ಒೆಂದು ನಿಮಿಷ 

ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ .  

ಶಿರ ೀ ಸುನಿೀಲ  ವಲಾಯ ಪೂರ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅವರು 

ಮಾತನಾಡಿರುವುದ್ನೆು  ಕಡತದ್ಧೆಂದ್ ತ್ಗೆಯಿಸಿ. 

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಸಕಮರ ಉತು ರ 

ನಿೀಡುವಾಗ ಬೇಕದ್ರೆ ಮಾತನಾಡಲ.  ಉತು ರ ನಿೀಡುವುದು ಬೇಡವೆಂದು ಹೇಳುವುದ್ಧಲೆ . 

(ಗಾಂದಲ) 

ವೈಸ  ಛೇಮಾನ:- ಮಾನಾ  ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ತಾವು ಚ್ರ್ಚಮಯಲೆ  

ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಾ  ಅನುಮಾನವನೆು  ಎತಿು  ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಅವಕಶ ಸಿಗುತು ದ್. ಮಾನಾ  

ಸಚಿವರು ಸಹ ಸದ್ನದ್ಲೆಯೇ ಕುಳಿತಿದಿಾರೆ.  ಅದ್ಕಕ ಗಿ ಚ್ರ್ಚಮಯಲೆ  ಭಾಗವಹಿಸಿ ಎೆಂದು 

ಹೇಳುತಿು ರುವುದು.  

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಸಕಮರ ಉತು ರ 

ನಿೀಡಲ, ನನೆ  ಅರ್ಾ ೆಂತರವೇನಿಲೆ .  ಬೇಕದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡುವುದ್ನೆು  ಅವರು 

ನೀರ್್ ಮಾಡಿಕಳಳ ಲ.  
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ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟೀಲ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಧಾ ದ್ಲೆ  ಈ ರಿೀತಿ ಎದಿು  

ನಿೆಂತ್ತ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ?  

ಶಿರ ೀ ಸುನಿೀಲ  ವಲಾಯ ಪೂರ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ  “ಅಪಪ  ಇಲೆ  

ಅಮಾ  ಇಲೆ ”್ ಎೆಂಬ ಪದ್ವನೆು  ಕಡತದ್ಧೆಂದ್ ತ್ಗೆಯಿಸಿ.  ಆ ಸಂಸಿೆ  ದ್ಲತ ಮಕಕ ಳನೆು  

ಓದ್ಧಸುವಂಥ ಸಂಸಿೆ .  ಆ ಸಂಸಿೆಯ ಬಗೆೆ  ಗೌರವ ಇರಬೇಕು.  

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅವರೇನು ಸಕಮರವೇ?  

ವೈಸ  ಛೇಮಾನ:- ಮಾನಾ  ಸುನಿೀಲ್ ವಲಾಾ ಪೂರ್್ರವರೆ ಮಾನಾ  

ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ಚ್ರ್ಚಮ ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ ತಾವು ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ .  

ಶಿರ ೀ ಸುನಿೀಲ  ವಲಾಯ ಪೂರ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಆ ಸಂಸಿೆಯಿೆಂದ್ಲೇ 

ಇವತ್ತು  ದ್ಲತ ಮಕಕ ಳು ಉದಿಾರವಾಗಿರುವಂಥದಿು .   

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸಚಿವರಿದಿಾರೆ 

ಉತು ರ ನಿೀಡುತಾು ರೆ.  

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಸುನಿೀಲ  ವಲಾಯ ಪೂರ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಎಷ್ಟ ೀ ದ್ಲತ ಮಕಕ ಳಿಗೆ 

ರಕ್ಷಣೆ ನಿೀಡಿರುವಂಥ ಸಂಸಿೆ .  ಅವರು ಹೇಳಿದ್ ವಿಚಾರ ಕಡತಕೆಕ  ಹೀಗಬಾರದು 

(ಗೆಂದ್ಲ) ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ಅಷ್ಟ ೆಂದು ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಾರದು.   

ವೈಸ  ಛೇಮಾನ:- ಮಾನಾ  ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ಮಾತನಾಡಿದಿು  ಮಾತರ  

ಕಡತಕೆಕ  ಹೀಗಲ. 

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಕರ ಮ ಸಂಖೆಾ  (4) ರಲೆ , 

ʼವಿಶಾ ವಿದ್ದಯ ಲಯದ ಸ್ತಥ ಪನೆʼ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ತಿಳಿಸಿದಿು , ಅದ್ರಲೆ  (1) ರಲೆರುವಂತ್, 

ʼರಾಜಯ  ಸ್ಕಾಾರವು ಶ್ೀಧರ್ನ ಸ್ಮತಿಯು ಮಾಡಿದ ಶಿಪ್ರರಸುು ಗಳ್ನುು  

ಪಯಾಾಲೀಚಿಸಿದ ತ್ರುವಾಯ ಮತ್ತು  ತಾನು ಅವಶಯ ವೆಾಂದು ಭಾವಿಸುವಂಥ 

ವಿಚಾರಣೆಯನುು  ನಡೆಸಿದ ತ್ರುವಾಯ,-  
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(ii)     ʼ(ಎ) ರಲ್ಲಲ ರುವಂತ್ರ ಅದು ಬೃಹತ  ಬೆಾಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ 

ಪ್ರಲ್ಲಕೆಯ ವಾಯ ಪ್ತು ಯಳ್ಗಿದಾ ರೆ ಇಪಪ ತ್ರು ೈದು ಎಕರೆ ಭೂಮ;  

 

(ಬ್ರ) ಅದು ಬೃಹತ  ಬೆಾಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ್ರಲ್ಲಕೆ 

ವಾಯ ಪ್ತು ಯ ಹೊರಗಿದುಾ , ಬೆಾಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರ ೀಪ್ರಲ್ಲಟನ  ಪರ ದೇಶ 

ಅಭಿವೃದಿಿ  ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ ಪರ ದೇಶದ ಒಳ್ಗಿದಾ ರೆ ನಲವತ್ತು  ಎಕರೆ 

ಭೂಮ;  

 

(ಸಿ) (ಎ) ಮತ್ತು  (ಬ್ರ) ಖಂಡಗಳ್ಲ್ಲಲ  ನಿದಿಾಷ್ ಪಡಿಸಿದ 

ಸ್ಥ ಳ್ಗಳ್ನುು  ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ ಇತ್ರ ಸ್ಥ ಳ್ಗಳ್ಲ್ಲಲ  ಐವತ್ತು  

ಎಕರೆಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಲಲ ದಷ್್ಟ  ಭೂಮʼ ಇರಬೇಕೆೆಂದು ತಿಳಿಸಿದಿಾರೆ.  

ಕೇವಲ ಚಾಣಕಾ  ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯ ಮಾತರ  ಸಿೀಮಿತಗೆಂಡಿಲೆ . ಯಾವುದೇ ಒೆಂದು 

ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯವನೆು  ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದ್ರೆ, ಅಷ್ಟಟ  ಜಮಿೀನು ಇರಬೇಕೆೆಂದು 

ತಿಳಿಸುವಂಥದಿಾ ಗಿದ್.  ಚಾಣಕಾ  ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯವನೆು  ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿತ್ತ 

ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ಸಂಶೀಧನೆ, ಇತಾಾ ದ್ಧಗಳನೆು  ಒಳಗೆಂಡಂತ್ ಏನು ತಿಳಿಸಿದಿಾರೆ, ಆ 

ಮಾತನೆು  ಸ್ವಾ ಗತಿಸುತ್ು ೀವ.  ಒೆಂದು ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯ ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ವಿದಾಾ ರ್ಥಮಗಳ 

ಹಿತದೃರ್ಷಾ ಯಿೆಂದ್ ಎಲೆಾ  ರಿೀತಿಯ ಸವಲತ್ತು ಗಳನೆು  ಮಾಡಲೇಬೇಕಗುತು ದ್.   ಆದ್ರೆ, 

ಅವುಗಳೆಲೆದ್ರ ಜೊತ್ಗೆ ಎಲೆ  ಈ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯವನೆು  ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡಲಾಗುತು ದ್ 

ಎನೆು ವ ಮಾತನೆು  ಹೇಳಬೇಕಲೆವೇ? ಎಷ್ಟಟ  ಎಕರೆ ಜಮಿೀನಿದ್, ಯಾವ ರಿೀತಿಯಲೆ  

ತ್ಗೆದುಕಳಳ ಲಾಗಿದ್, ಆ ಜಮಿೀನನೆು  ಇಟ್ಟಟ ಕೆಂಡಿದಿಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲೆವೇ 

ಎೆಂಬುದ್ನೆು  ತಿಳಿಸಬೇಕಲೆವೇ? ನಮಗೆ ಬಂದ್ ಮಾಹಿತಿ ಪರ ಕರ ದೇವನಹಳಿಳ ಯ ಹತಿು ರ 

ಹರಳೂರು ಎೆಂಬ ಗಾರ ಮದ್ ಪಕಕ ದ್ಲೆ  116.16 ಎಕರೆ ಜಮಿೀನನೆು  ತೀರಿಸಿ, ಇಲೆ  

ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯ ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡಲಾಗುತು ದ್ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಿಾರೆ.  ಇೆಂತಹ ಒೆಂದು ಕೆಟಟ  

ಆಲೀಚ್ನೆ ಸಕಮರಕೆಕ  ಏತಕಕ ಗಿ ಬಂದ್ಧದ್ ಎೆಂಬುದು ನನಗೆ ಅಥಮವಾಗುತಿು ಲೆ .  ಈ ಜಾಗವು 

ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಅೆಂತರರಾರ್ಷಟ ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲಿಾ ಣದ್ adjacent ನಲೆರುವಂಥ 

ಜಾಗವಾಗಿದಿು , ಈ ಜಾಗವನೆು  K.I.A.D.B. (Karnataka Industrial Areas Development 

Board) ಏನಿದ್, ಅಲೆ  ಕಖಾಮನೆ ಮತ್ತು  ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನೆು  ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸುಮಾರು 

3000 ಎಕರೆ ಜಾಗವನೆು  ಸ್ವಾ ಧಿೀನ ಪಡಿಸಿಕೆಂಡಿದಿಾರೆ.  Aerospace industries 

ಬರಬೇಕೆೆಂದು ಸ್ವಾ ಧಿೀನ ಪಡಿಸಿಕೆಂಡ ಜಾಗದ್ಲೆ  ಖಾಸಗಿ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯ ತ್ರೆಯಲ್ಲ 

ಹರಟಿದಿಾರೆ.  ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ. ಪತರ ವನೆು  ತಮಾ  ಮುೆಂದ್ ಉಲೆ್ಲೀಖ್ ಮಾಡಲ್ಲ 
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ಬಯಸುತ್ು ೀನೆ.  ಅದ್ರಲೆ  ತಿಳಿಸಿರುವಂತ್ ದ್ಧನಾೆಂಕ: 05.08.2019 ರಂದು ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ. ಯಲೆ  

ಆಗಿರುವಂಥ ನಡವಳಿಯನೆು  ಕನಾಮಟಕ ಕೈಗಾರಿಕ ಪರ ದೇಶಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕಯಿ್ದ  1966 

ರಡಿಯಲೆ  ಉಲೆ್ಲೀಖ್ದ್ನಾ ಯ ಸಕಮರದ್ ಅಧಿಸೂಚ್ನೆ ಹರಡಿಸಿ, ರಾಜಾ  ಪತರ ದ್ಲೆ  

ಪರ ಕಟಿಸಿ, ಜಮಿೀನುಗಳನೆು  ಸ್ವಾ ಧಿೀನಪಡಿಸಿಕಳಳ ಲಾಗಿದ್.  ಈ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ 

ಪಾವತಿಸಬೇಕದ್ ಪರಿಹಾರವನೆು  ಮಾನಾ  ಜಿಲೆಾಧಿಕರಿಗಳು, ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಗಾರ ಮಾೆಂತರ 

ಜಿಲೆ್ಲರವರ ಅಧಾ ಕ್ಷತ್ಯಲೆ  ದ್ಧನಾೆಂಕ: 08.09.2019 ಮತ್ತು  07.06.2019 ರಂದು ನಡೆದ್ ಸಮಿತಿ 

ಸಭೆಯಲೆ ,… 

ಡಾ|| ಸಿ.ಎನ.ಅಶಾ ಥ ರ್ನರಾಯಣ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈ 

ವಿಧೇಯಕದ್ಲೆ ,… 

ವೈಸ  ಛೇಮಾನ:- ಮಾನಾ  ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ಒೆಂದು ನಿಮಿಷ. ಮಾನಾ  

ಸಚಿವರು ಮಾತನಾಡುತಾು ರೆ. 

ಡಾ|| ಸಿ.ಎನ.ಅಶಾ ಥ ರ್ನರಾಯಣ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈ 

ವಿಧೇಯಕದ್ಲೆ  ಜಮಿೀನಿನ ವಿಷಯ ಎಲೆೆಂದ್ ಬರುತು ದ್?  

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯವನೆು  

ಸುಮಾ ನೆ ನಿಮಿಮಸುತಾು ರೆಯೇ? ಆ ಜಮಿೀನು ಇಲೆದೇ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯವನೆು  ತ್ರೆಯಲ್ಲ 

ಸ್ವಧಾ ವೇ? 

ಡಾ|| ಸಿ.ಎನ.ಅಶಾ ಥ ರ್ನರಾಯಣ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಜಮಿೀನು ಹೇಗೆ 

ಬಂತ್ತ ಎೆಂಬ ವಿಚಾರವನೆು  ಬೇರೆ ರೂಪದ್ಲೆ  ತಂದು ಮಾತನಾಡಲ.  ವಿಧೇಯಕದ್ ಮೇಲ್ಲ 

ಮಾತನಾಡುವುದ್ಲೆ .   

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಆ ಜಮಿೀನು ಎಲೆೆಂದ್ 

ಬಂತ್ತ ಎೆಂಬುದ್ನೆು  ಹೇಳುತ್ು ೀನೆ.   

ಡಾ|| ಸಿ.ಎನ.ಅಶಾ ಥ ರ್ನರಾಯಣ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈ 

ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ  ಖಾಸಗಿ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯದ್ ವಿಧೇಯಕದ್ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡುವುದಾಗಿದ್.  
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ಆದಿ್ ರಿೆಂದ್ ಇನೆು ಳಿದ್ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗೆೆ  ಅವರು ಬೇರೆ ರೂಪದ್ಲೆ  ಬೇಕದ್ರೆ ತಂದು 

ಮಾತನಾಡಲ.  

ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟೀಲ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,… 

(ಗಾಂದಲ) 

ವೈಸ  ಛೇಮಾನ:- ಮಾನಾ  ಸಚಿವರೇ ಒೆಂದು ನಿಮಿಷ. ಮಾನಾ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ್ 

ನಾಯಕರು ಮಾತನಾಡಲ. 

(ಗಾಂದಲ) 

ಡಾ|| ಸಿ.ಎನ.ಅಶಾ ಥ ರ್ನರಾಯಣ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಜಮಿೀನು ಎಲೆ  

ಬಂತ್ತ ಯಾವ ಕನೂನಿನಲೆದ್, ಹೇಗೆ ಆಗಿತ್ತು  ಎನೆು ವುದ್ನೆು  ಕೇಳಲ.  ಇದ್ರಲೆ  ಜಮಿೀನಿನ 

ವಿಚಾರ ಮಾತನಾಡುವುದು ಬೇಡ. 

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟೀಲ (ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರು 116.16 ಎಕರೆ ಜಮಿೀನನೆು   

ಅಲಾರ್್ ಮಾಡಿರುವ ವಿಚಾರದ್ ಬಗೆೆ  ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಿದಿ್ಕೆಕ   ಮಾನಾ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಏತಕೆಕ  

ನೀವಾಗುತಿು ದ್? ಮಾನಾ  ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ಮಾತನಾಡಲ್ಲ ಬಿಡಬೇಕು.  

ಡಾ|| ಸಿ.ಎನ.ಅಶಾ ಥ ರ್ನರಾಯಣ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅವರು ಪರ ಸ್ವು ಪ 

ಮಾಡುತಿು ರುವ ವಿಷಯವು ಈ ವಿಧೇಯಕಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದ್ಧಲೆ .   

ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟೀಲ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈ ಸಂಸಿೆ ಗಾಗಿ 116.16 

ಗುೆಂಟ್ಟ ಜಮಿೀನನೆು  ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ. ಯವರು ಅಲಾರ್್ ಮಾಡಿದಿಾರೆಯೇ? ಅದ್ರಲೆ  ಈ 

ಸಂಸಿೆಯನೆು  ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಹರಟಿದಿಾರೆಯೇ ಎೆಂಬುದ್ನೆು  ಹೇಳಬೇಕಲೆವೇ? 

ಈ ವಿಚಾರ ಸಹ ಈ ವಿಧೇಯಕಕೆಕ  ಪೂರಕವಾಗಿದ್ ಅಲೆವೇ? ಈ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯವನೆು  

ಸಿ್ವಪನೆ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ ,… 

(ಗಾಂದಲ) 
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ಡಾ|| ಸಿ.ಎನ.ಅಶಾ ಥ ರ್ನರಾಯಣ(ಉನು ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಚಿವ, ಐಟ-ಬ್ರಟ, ವಿಜಾಾ ನ 

ಹಾಗೂ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ, ಕೌಶಲಾಯ ಭಿವೃದಿಿ  ಸ್ಚಿವರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಕೆ ವಾಾ ಪಿು ಯಳಗಿದಿ್ ರೆ 25 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಬೇಕು, B.M.R.D.A 

(Bangalore Metropolitan Region Development Area) area ದ್ಲೆ  40 ಎಕರೆ ಇರಬೇಕು. 

ಇವರಡೂ ಸಿ ಳಗಳ ಹರಗೆ ಇದಿ್ ರೆ 50 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಬೇಕು. ಬೇಕಗಿರುವಂಥ ಭೂಮಿ 

ಇದ್.  25.00 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮಿೀಸಲರಿಸಲಾಗಿದ್.  

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಹೌದು.  ನಾನು ಸಹ 

ಅದು ಎಲೆದ್ ಎೆಂಬುದ್ನೆು  ಹೇಳುತಿು ದಿ್ ೀನೆ ಅಲೆವೇ?  

ಡಾ|| ಸಿ.ಎನ.ಅಶಾ ಥ ರ್ನರಾಯಣ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಹಸದಾಗಿ 

ಖಾಸಗಿ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯದ್ ವಿಧೇಯಕವನೆು  ಮೂವ್ ಮಾಡುತಿು ಲೆ .   

ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟೀಲ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಭೂಮಿ ಬಗೆೆ  

ಮಾತನಾಡುವುದು ಬೇಡ ಎೆಂದು ಹೇಳುವುದ್ಕೆಕ  ಮಾನಾ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಏನು ಅಧಿಕರ ಇದ್.   

(ಗಾಂದಲ) 

ಡಾ|| ಸಿ.ಎನ.ಅಶಾ ಥ ರ್ನರಾಯಣ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈಗಾಗಲೇ 

ಸುಮಾರು 25 ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯದ್ ವಿಧೇಯಕಕೆಕ  ಅನುಮೊೀದ್ನೆ ದರೆತಿದ್.   

(ಮುೆಂದು…) 

(918) 22.09.2021/8.00/ ಎಸ್ಕೆ/ಆರ್್ಎನ್ 

(ವೈಸ  ಛೇಮಾನ ನವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಆರ. ಪ್ರಟೀಲ (ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಈ ಲಾಾ ೆಂಡ ಬಗೆೆ  

ಮಾತನಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಮಾನಾ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಏನು ಅಧಿಕರವಿದ್? ಇದೇ ರಿೀತಿ 

ಮಾತನಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು  dictate ಮಾಡುತಾು ರೆಯೇ?  

(ಗಾಂದಲ) 
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ಡಾ. ಸಿ.ಎಸ . ಅಶಾ ಥ ರ್ನರಾಯಣ (ಉನು ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಚಿವ, ಐಟ-ಬ್ರಟ, ವಿಜಾಾ ನ 

ಹಾಗೂ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಇಲಾಖೆ, ಕೌಶಲಾಯ ಭಿವೃದಿಿ ):- ತಾವು ಮಾತನಾಡುತಿು ರುವುದು 

ವಿಧೇಯಕಕೆಕ  ಸಂಬಂಧವಿಲೆ . ಈ ವಿಧೇಯಕದ್ ಬಗೆೆ  ಅಷ್ಟಟ ೀ ತಾವು ಮಾತನಾಡಬೇಕು. 

(ಗಾಂದಲ) 

ವೈಸ ಛೇಮಾನ:- ಒೆಂದು ನಿಮಿಷ. 

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ. ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ (ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ಮಖಯ  ಸ್ಚೇತ್ಕರು):- 

ಇದ್ರಲೆರುವ ದಾಖ್ಲ್ಲ ಬಗೆೆ  ನಾನು ಮಾತನಾಡುತಿು ದಿ್ ೀನೆ. 

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಆರ. ಪ್ರಟೀಲ:- ಇದು ಇತಿಹಾಸವುಳಳ ೆಂತಹ ಸದ್ನ. ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  

ಚ್ರ್ಚಮಯಾಗಲ. 

(ಗಾಂದಲ) 

ಡಾ. ಸಿ.ಎಸ . ಅಶಾ ಥ ರ್ನರಾಯಣ:- ಈ ಖಾಸಗಿೀ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯದ್ ಬಗೆೆ  ಅಷ್ಟಟ ೀ 

ಮಾತನಾಡಬೇಕು. 

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಆರ. ಪ್ರಟೀಲ:- ಸಮಿೀಪದ್ಲೆ  ಚ್ಚನಾವಣೆ ಎದುರಿಸುವವರಿದಿ್ಧ ೀರಿ. ಇದ್ರ 

ಬಗೆೆ  ಜನರಿಗೆ ಗತಾು ಗಲ. 

(ಗಾಂದಲ) 

ಡಾ. ಸಿ.ಎಸ . ಅಶಾ ಥ ರ್ನರಾಯಣ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರು ಈ 

ಖಾಸಗಿೀ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯದ್ ಬಗೆೆ  ಅಷ್ಟಟ ೀ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆೆಂದು ನಾನು  ಕೇಳಿಕಳುಳ ತ್ು ೀನೆ. 

(ಗಾಂದಲ) 

ವೈಸ ಛೇಮಾನ:- ತಾವು ಚ್ರ್ಚಮಯಲೆ  ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರೆ,  

(ಗಾಂದಲ) 
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ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಆರ. ಪ್ರಟೀಲ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ನಮಾ ನೆು  

restrict ಮಾಡುವುದ್ಕಕ ಗುವುದ್ಧಲೆ .  

(ಗಾಂದಲ) 

ವೈಸ ಛೇಮಾನ:- ಅದು ಸ್ವವಮಜನಿಕರಿಗೆ ತೆಂದ್ರೆಯಾದ್ರೆ, ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  

ಮಾತನಾಡಲ್ಲ ಅವಕಶವನೆು  ಕಡುತ್ು ೀನೆ. ಈ ಚ್ರ್ಚಮಯಲೆ  ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕೆೆಂಬುದೇ 

ನಮಾ  ಉದಿ್ ೀಶ. ಉನೆ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿ ಹಸ ಶ್ಕ್ಷಣ ನಿೀತಿಯನೆು  ತಂದ್ಧದಿಾರೆ. ಅವರು 

ಉತಿಾಹದ್ಧೆಂದ್, ಈ ನಿಟಿಟ ನಲೆ  ಅದ್ನೆು  ಜಾರಿಗಳಿಸಬೇಕೆೆಂದು, ಮಾಡುವಾಗ, ತಮಾ  

ಕಡೆಯಿೆಂದ್ ಅದ್ನೆು  ಬೇರೆ ರೂಪದ್ಲೆ  ಮಾತನಾಡಬಹುದು. (ಗಾಂದಲ) ತಮಾ  ಹಕಕ ನೆು  

ಮೊಟಕುಗಳಿಸುವುದ್ಧಲೆ .  ಅದ್ನೆು  ಬೇರೆ ರೂಪದ್ಲೆ  ತನೆಿ  ಎೆಂದು ಹೇಳುತಿು ದಿಾರೆ. ಆದ್ರೆ 

ತಾವು ಮಾತನಾಡುತಿು ರುವುದು ವಿಧೇಯಕಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಿ್ ಲೆ .   

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಆರ. ಪ್ರಟೀಲ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಯೂನಿವಸಿಮಟಿ ಭೂಮಿಯ 

ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡುವುದೇ ಬೇಡವೇ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾತನಾಡುವುದು ಬೇಡ ಎೆಂದು 

ಹೇಳಲ.  

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ. ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈ ವಿಧೇಯಕಕೆಕ  

ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತ್  ಚ್ರ್ಚಮಯಲೆ  ಭಾಗವಹಿಸಿ  ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ , 

ಅದ್ನೆು  ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ, ಇದ್ನೆು  ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ ಎೆಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? 

(ಗಾಂದಲ) 

ವೈಸ ಛೇಮಾನ:- ತಾವು ಮುಕು ವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಬೇರೆ ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ  

ಅವಕಶವನೆು  ಕಡುತ್ು ೀವ.  

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ. ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ನಾವು ಮಾತನಾಡಿದ್ ಮೇಲ್ಲ, ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು 

ಉತು ರವನೆು  ಕಡಲ. 
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(ಗಾಂದಲ) 

ವೈಸ ಛೇಮಾನ:- ಅವರು ಸಮಜಾಯಿರ್ಷ ಉತು ರ ಕಡಲ. ಎಲೆರಿಗೂ 

ಮಾತನಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಅವಕಶ ಮಾಡಿಕಡುತ್ು ೀನೆ. ಮಾನಾ  ಸಚಿವರೆಲೆರೂ ಇಲೆ  

ಕುಳಿತಿದಿಾರೆ. ಅವರೇನು ಓಡಿ ಹೀಗುವುದ್ಧಲೆ . (ಗೆಂದ್ಲ) ತಮಗೆ ಉತು ರವನೆು  

ಕಡಿಸುತ್ು ೀನೆ.  

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಆರ. ಪ್ರಟೀಲ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರು 

ಯೂನಿವಸಿಮಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ   ಭೂಮಿಯ ಬಗೆೆ  ಹೇಳುತಿು ದಿಾರೆ.   ಮಾನಾ  

ಸಚಿವರು ಅದ್ರ ಬಗೆೆ   ಆಕೆಷ ೀಪವನೆು  ವಾ ಕು ಪಡಿಸುತಿು ದಿಾರೆ?   

(ಗಾಂದಲ) 

ಡಾ. ಸಿ.ಎಸ . ಅಶಾ ಥ ರ್ನರಾಯಣ:- ಈ ಕಯಿದ್ಯ ಬಗೆೆ  ಅಷ್ಟಟ ೀ ಮಾತನಾಡಲ. 

(ಗಾಂದಲ) 

ವೈಸ ಛೇಮಾನ:- ಈ ಪರ ಶೆೆ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್, ಅಷ್ಟಟ ೀ ಮಾತನಾಡಿ. 

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಆರ. ಪ್ರಟೀಲ:- ಈ ಕಯಿದ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್, ಭೂಮಿ; ಇದು ತಾವು 

allot ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಭೂಮಿ (ಗಾಂದಲ) ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಯಿೆಂದ್ ಸುಮಾರು 116 ಎಕರೆ 

ಜಾಗವನೆು  ಸ್ವಾ ಧಿೀನಪಡಿಸಿಕೆಂಡಿದಿು , ತಾವೇನೂ ಜೂಜಬಿ ಹಣಕೆಕ  ಭೂಮಿ ಕಟಿಟ ರುವ 

ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡುತಿು ದಿ್ಧ ೀರಿ,  Let it go on record.  

(ಗಾಂದಲ) 

ಡಾ. ಸಿ.ಎಸ . ಅಶಾ ಥ ರ್ನರಾಯಣ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಖಾಸಗಿೀ 

ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯ ವಿಧೇಯಕದ್ ಬಗೆೆ  ಅಷ್ಟಟ ೀ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆೆಂದು ನಾನು ತಮಾ  ಮೂಲಕ 

ಪರ ತಿ ಪಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕೇಳಿಕಳುಳ ತಿು ದಿ್ ೀನೆ. ಜಮಿೀನು ಮತು ೆಂದು… 
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ಶಿರ ೀ ಎಾಂ. ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ್ವರು ಹೇಳುವಂತಹದಿ್ ನೆು  

ಕೇಳಿಕೆಂಡು ನಾವು ಕಣುಣ  ಮುಚಿಚ ಕೆಂಡು ಕುಳಿತ್ತಕಳಳ ಬೇಕೇ?  

ಡಾ. ಸಿ.ಎಸ . ಅಶಾ ಥ ರ್ನರಾಯಣ:- ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ್ವರಿಗೆ ಯಾವ ಪರ ಶೆೆಯನೆು  

ಬೇಕದ್ರೂ ಕೇಳುವುದ್ಕೆಕ  ಸ್ವಾ ತಂತಾ ವಿದ್. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ   ಈ ವಿಧೇಯಕೆಕ  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ಮಾತರ  ಪರ ಶೆೆಯನೆು  ಕೇಳಬಹುದಾಗಿದ್.   

(ಗಾಂದಲ) 

ವೈಸ ಛೇಮಾನ:- ತಾವು ಕಯಿರಿ. ತಮಗೆ ಉತು ರ ಸಿಗುತು ದ್. 

(ಗಾಂದಲ) 

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲಲ  ಮಾನಯ  ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು ಪ್ತೀಠವನುು  ಅಲಂಕರಿಸಿದರು) 

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಎನ. ರವಿಕುಮಾರ (ವಿಧಾನಸ್ಭೆಯಾಂದ ಚುರ್ನಯತ್ರಾದವರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ಈ ವಿಧೇಯಕವನೆು   ಬಿಟ್ಟಟ , 

ಬೇರೆ ವಿಚಾರದ್ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡುತಿು ದಿಾರೆ.  ಇದು ಖಾಸಗಿೀ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ನಿಲಯಕೆಕ   

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ವಿಧೇಯಕ.  

(ಗಾಂದಲ) 

ಡಾ. ಸಿ.ಎಸ . ಅಶಾ ಥ ರ್ನರಾಯಣ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ಬೇರೆ ರೂಪದ್ಲೆ  ಆ ವಿಚಾರದ್ ಬಗೆೆ  ಪರ ಶೆೆಯನೆು  

ಕೇಳಬಹುದಾಗಿದಿು , ಈಗ ಈ ವಿಧೇಯಕದ್ ಬಗೆೆ  ಅಷ್ಟಟ ೀ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. 

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಎಸ .ಆರ . ಪ್ರಟೀಲ :- ಮಾನಾ  ಸಚಿವರೇ ನೀಡಿ, ನಾವು ಸಮಾಜ ಸೇವ 

ಮಾಡುತಿು ದಿ್ ೀವ. ನಾವು ಇದ್ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ಮಾತನಾಡುತ್ು ೀವ. (ಗಾಂದಲ) 

ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯಗಳನೆು  ಎಲೆ  ಹೆಚ್ಚಚ  ಮಾಡುತಾು ರೀ, ಅಲೆ  … 

(ಗಾಂದಲ) 
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ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರೇ, ತಾವು ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ  

ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ . ಮಾನಾ  ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ತಾವು ಈ ವಿಧೇಯಕದ್ ಬಗೆೆ  ಅಷ್ಟಟ ೀ 

ಮಾತನಾಡಿ.  

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ. ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾನು ವಿಧೇಯಕಕೆಕ  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ಅಷ್ಟಟ  ಮಾತನಾಡುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.  

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಎನ . ರವಿಕುಮಾರ  (ವಿಧಾನಸ್ಭೆಯಾಂದ ಚುರ್ನಯತ್ರಾದವರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರು ಲಾಾ ೆಂಡ್ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡುತಿು ದಿಾರೆ. ಈ ವಿಧೇಯಕ 

ಖಾಸಗಿೀ  ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪಟಿಟ ರುವಂತಹ ವಿಧೇಯಕ. 

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ. ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈ ವಿಧೇಯಕಕೆಕ   

ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತ್ಯೇ ಮಾತನಾಡುತಿು ದಿ್ ೀವ. ಬೇರೆ ಯಾವ ವಿಚಾರದ್ ಬಗೆೆಯೂ 

ಮಾತನಾಡುತಿು ಲೆ . ನಾವು ಮಾತನಾಡಬೇಕದ್ರೆ, ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ಮಧೆಾ  

ಮಾತನಾಡುವುದ್ನೆು  ಬಿಟ್ಟಟ , ಅವರು ನೀರ್ ಮಾಡಿಕೆಂಡು ನಂತರ ಉತು ರ ಕಡಲ. 

ನಾವು ಬೇಡ ಎೆಂದು ಹೇಳುವುದ್ಧಲೆ .  

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ತಾವು ಮಾತನಾಡಿ. 

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ. ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ದ್ಧನಾೆಂಕ 08.07.2021 

ರಂದು …್ 

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ಸಚಿವರು 

ಮಾತನಾಡುತಾು ರೆ.  

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ. ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾನು ಮಾತನಾಡಿದ್ 

ನಂತರ ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ , ಸಕಮರ ಉತು ರ ಕಡಲ. ಚ್ರ್ಚಮಯಲೆ  ಭಾಗವಹಿಸಿ ಎನೆು ತಿು ೀರಾ. 

(ಗೆಂದ್ಲ) ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸಿದಾಗ,  ಈ ರಿೀತಿ ಮಧೆಾ  ……… 

(ಗಾಂದಲ) 
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ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಚ್ರ್ಚಮ ಮಾಡುವಾಗ, ಇದ್ರ ಮಧೆಾ  ವಾದ್- 

ವಿವಾದ್ ಇದಿ್ ೀ ಇರುತು ದ್. ಇದು ಸಹಜ.  

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ. ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾನು yield ಆಗುವುದ್ಧಲೆ . 

ಅವರು ಬೇರೆ ಉತು ರವನೆು  ಕಡಲ. 

ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ (ಸ್ಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಸಕಮರದ್ ಪರವಾಗಿ, ನಾವು ಎದಿು  ಮಾತನಾಡಬೇಕಗುತು ದ್. 

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ. ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಚಿವರೇ, ನಾವು ಮಾತನಾಡಿದ್ ನಂತರ ತಾವು 

ಕನೆಗೆ  ಉತು ರ ಕಡಿ. 

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ರ್ಜ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮ (ಸ್ಣಣ  ನಿೀರಾವರಿ, ಕಾನೂನು, ಸಂಸ್ದಿೀಯ ವಯ ವಹಾರ 

ಸ್ಚಿವರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇವರು ಜಮಿೀನು ಕಟಿಟ ರುವ ಬಗೆೆ  ಕೇಳುತಿು ದಿಾರೆ. 

ಬೇರೆ ಹದ್ಧನಾರು ಕಡೆಗಳಲೆ  ಜಮಿೀನನೆು  ಕಟಿಟ ರುವ ಬಗೆೆ  ಅದ್ನೆು  ಓದುವುದ್ಕೆಕ  ನಮಗೆ 

ಬಿಡಬೇಕು.   NIE University, Thandya Industrial Layout, Nanjanagudu ಮೊದ್ಲೇ ಐವತ್ತು  

ಎಕರೆಯನೆು  ಕಟಿಟ ದಿಾರೆ. NIE Engineering College, Hebbala Industrial Layout, 

Mysore  20 ಎಕರೆ ಕಟಿಟ ದಿಾರೆ. Sheshadripuram Degree College, Kadakola Industrial 

Layout, Mysore 10 ಎಕರೆಯನೆು  ಕಟಿಟ ದಿಾ ರೆ.   KLE Trust Raipur Industrial Layout, 

Dharwad 4 ಎಕರೆ ಕಟಿಟ ದಿಾರೆ. SDM Trust, Sattur Industrial Layout, Dharwad 4 

ಎಕರೆಯನೆು  ಕಟಿಟ ದಿಾರೆ.್….. 

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ. ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ತಾವು ಉತು ರ ಕಡುವಾಗ, ಆಗ ತಾವು ಹೇಳಿ.   

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಎಸ .ಆರ . ಪ್ರಟೀಲ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯಕೆಕ  

ಸಂಬಂಧ ಇರಲಾರದಂತಹ ಭೂಮಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆೆ  ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು 
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ಹೇಳುತಿು ದಿಾರೆ. (ಗಾಂದಲ) ಈ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯಕೆಕ  ಭೂಮಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆೆ  

ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ ಎೆಂದು ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ಹೇಳುತಾು ರೆ.  ಇವರಿಗೆ ಬೇಕದ್ ಹಾಗೇ 

ಮಾಡುತಾು ರೆ. (ಗಾಂದಲ) ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯಗಳಿಗೆ ಜಮಿೀನು ಕಟಿಟ ರುವ ಬಗೆೆ  

ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ಮಾತನಾಡುತಿು ದಿಾರೆ. ಅವರು ಈ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯದ್ ಜಮಿೀನಿನ ಬಗೆೆ  

ಅಷ್ಟಟ ೀ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. (ಗಾಂದಲ) ಇದೇ ರಿತಿ ಮಾತನಾಡಿ ಎೆಂದು ಹೇಳುವುದ್ಕೆಕ  ಮಾನಾ  

ಸಚಿವರಿಗೆ ಅಧಿಕರ ಏನಿದ್?  

ಶಿರ ೀ ರ್ಜ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮ:- ನಿೀವು  Naveen Hotel & Golf Course ಗೆ  100 

ಎಕರೆಯನೆು  ಕಟಿಟ ದಿಾರೆ.   

ಶಿರ ೀ ಎಸ .ಆರ . ಪ್ರಟೀಲ  :- ಕಡಲ. ತಾವು ಇದ್ಕೆಕ  ಉತು ರ ಕಡಿ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ 

ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯಕೆಕ   ಸ್ವವಿರ ಎಕರೆ  ಜಮಿೀನು ಕಟಿಟ ದಿ್ ನೆು  ಕಡಲ. 

ಡಾ. ಸಿ.ಎಸ . ಅಶಾ ಥ ರ್ನರಾಯಣ:- ಈಗ ಜಮಿೀನಿನ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡುವ 

ಸಂದ್ರ್ಮವಲೆ .  

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಎಸ .ಆರ . ಪ್ರಟೀಲ :- ತಾವು ಬೇರೆ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಜಾಗದ್ 

ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡುತಿು ದಿ್ಧ ೀರಿ. 

(ಗಾಂದಲ) 

ಡಾ. ಸಿ.ಎಸ . ಅಶಾ ಥ ರ್ನರಾಯಣ:- ಖಾಸಗಿೀ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯ ವಿಧೇಯಕದ್ ಬಗೆೆ  

ಮಾತನಾಡಲ. 

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಎಸ .ಆರ . ಪ್ರಟೀಲ :- ನೀಡಿ, CESS (Centre for Educational and Social 

Studies) ಟರ ಸಟ ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಕಟಟ ೆಂತಹ ಜಮಿೀನು. (ಗಾಂದಲ) ಚಾಣುಕಾ  

ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ಜಮಿೀನು ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡುತಿು ದಿಾರೆ. ಈ 

ರಾಜಾ ದ್ಲೆರುವ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯಕೆಕ  ಜಾಗವನೆು  ಕಟಿಟ ರುವ ಬಗೆೆ  ಮಾನಾ   ಕನೂನು 

ಮತ್ತು  ಸಂಸದ್ಧೀಯ ವಾ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು ಮಾತನಾಡುತಾು ರೆ. (ಗಾಂದಲ) ಇದ್ನೆು  
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ಬಿಡುವ ಪರ ಶೆೆಯೇ ಇಲೆ . Hon’ble್ Chairman್ please್ give್ us್ justice.್ ನಮಾ  rescue ಗೆ 

ಬರಬೇಕಗುತು ದ್. ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, you have to come to our rescue.  

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ತಾವು ಮಾತನಾಡಿ. ವಿಧೇಯಕ ಬಂದಂತಹ ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ  

ಚ್ರ್ಚಮಯಾಗುವುದು ಸಹಜ. 

ಶಿರ ೀ ಎಸ .ಆರ . ಪ್ರಟೀಲ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾನು ಒೆಂದೇ ಒೆಂದು 

ವಿಚಾರವನೆು  ಹೇಳಬಯಸುವುದೇನೆೆಂದ್ರೆ, ಈ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ 

ಜಮಿೀನಿನ ಬಗೆೆ  ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರು ಮಾತನಾಡುತಾು ರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಜಮಿೀನು ಬಗೆೆ  

ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ ಎೆಂದು ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ಹೇಳುತಾು ರೆ. ಮಾನಾ   ಕನೂನು ಮತ್ತು  

ಸಂಸದ್ಧೀಯ ವಾ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು ಏನು ಹೇಳುತಾು ರೆ ಎೆಂದ್ರೆ, ಇಡಿೀ ರಾಜಾ ದ್ಲೆರುವ 

ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಯಾವ ಜಾಗಗಳಿವ, ಅವರು ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  

ಮಾತನಾಡುತಾು ರೆ; ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಅವರು ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡಬಹುದು.  ಈ 

ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಜಮಿೀನು ಬಗೆೆ  ನಾವು ಮಾತನಾಡಬಾರದೇ? 

ನಮಗೆ  ಇವರೇನು dictate ಮಾಡುತಾು ರೇ?  

ಶಿರ ೀ ರ್ಜ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮ:- ತಾವು allot ಮಾಡಿರುವ ಲಾಾ ೆಂಡ್ ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿದಿ್ಧ ೀರಿ.  

ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಆರ. ಪ್ರಟೀಲ:- ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಅಷ್ಟಟ ೀ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಲೆ  ಬೇರೆ ವಿಷಯದ್ 

ಬಗೆೆ  ತಾವು ಸಹ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ. ನಿೀವು ಹೇಳಿದಂತ್ ನಾವು ಕೇಳಿಕೆಂಡಿರಬೇಕು. 

ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಇಲೆ  ಏಕೆ ಇರಬೇಕು?  

ಶಿರ ೀ ರ್ಜ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮ:-  ನಾಗರಭಾವಿಯಲೆ  ಸ್ವವಿರಾರು ಕೀಟಿ ಬ್ಲ್ಲ ಬಾಳುವ 

ಜಮಿೀನು. 

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಸುನಿೀಲ ವಲಾಯ ಪುರ  (ವಿಧಾನಸ್ಭೆಯಾಂದ ಚುರ್ನಯತ್ರಾದವರು):- ಇದ್ನೆು  

ನಿೀವು allot ಮಾಡಿದಿ್ಧ ೀರಾ? ನಾವು allot ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ. 

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಆರ. ಪ್ರಟೀಲ:-  ಮಾನಾ  ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ತಾವು ಉತು ರ ಕಡುವ 

ಮುನೆ  ಹೇಳಿ. We welcome it.  
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ಶಿರ ೀ ನಸಿೀರ ಅಹಮ ದ (ವಿಧಾನಸ್ಭೆಯಾಂದ ಚುರ್ನಯತ್ರಾದವರು):- ಸಕಮರದ್ 

ಲಾಾ ೆಂಡ್ ಕಟಿಟ ದಿು .  

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ರ್ಜ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮ:- ನಾನು ಮತು ಮ್ಮಾ  ಇೆಂಗೆಿ ೀಷ್ನಲೆ  ಓದ್ಧ ಹೇಳುತ್ು ೀನೆ.  It is 

purely industrial layout  ನಲೆ  ಕಟಿಟ ರುವುದ್ಷ್ಟಟ  ವಿನಃ  (ಗಾಂದಲ) Industrial layout 

ನಲೆ   ಏನು ತಾವು ಕಟಟ ೆಂತಹ  ಸಂಪರ ದಾಯವನೆು   ಮಾಡಿದಿ್ಧ ೀರಿ. ಅದ್ನೆೆ ೀ ನಾನು 

ಓದುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.  

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಆರ. ಪ್ರಟೀಲ:- ತಾವು ಉತು ರ ಕಡುವಾಗ ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿ. ಈಗ ಏತಕೆಕ  

ಹೇಳುತಿು ೀರಾ? 

ಶಿರ ೀ ರ್ಜ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮ:- ನಾಗರಬಾವಿಯಲೆ  ಸುಮಾರು 50 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಇದ್. ಅದು 

ಅಡಿಗೆ ಹದ್ಧಮೂರು ಸ್ವವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಇದ್.  ತಾವು ಐವತ್ತು  ಎಕರೆ ಕಡುತಿು ೀರಾ.  

(ಗಾಂದಲ) 

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ತಾವು ಮಾತನಾಡಿ. 

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ. ರ್ನರಾಯಣ ಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈ ರಿೀತಿ 

ಮಾತನಾಡಬೇಕದ್ರೆ ಸಕಮರ ಸಾ ಲಪ  ತಾಳೆಾಯಿೆಂದ್  ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಏನು 

ಮಾತನಾಡುತ್ು ೀವಯೀ,  ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ್ವರು ಅದ್ನೆು  ನೀರ್ ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಉತು ರ 

ಕಡಲ. ನಾವು ಬೇಡ ಎನೆು ವುದ್ಧಲೆ .  

ಶಿರ ೀ ಸುನಿೀಲ ವಲಾಯ ಪುರ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಸಕಮರ ತಾಳೆಾಯಿೆಂದ್ 

ಇರಬೇಕು ಎೆಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಸಂಸಿೆ ಗೆ ಅಪಪ -ಅಮಾ  ಇಲೆವೇ … 

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ. ರ್ನರಾಯಣ ಸ್ತಾ ಮ:- ಹೌದು ಸ್ವಾ ಮಿ, provoker  ಯಾರು?  

(ಗಾಂದಲ) 
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ಶಿರ ೀ ಸುನಿೀಲ ವಲಾಯ ಪುರ :-  ನಿೀವು ಹೇಳಿದಿ್ ಕೆಕ  ನಾನು ಹೇಳಿದಿು .  

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ. ರ್ನರಾಯಣ ಸ್ತಾ ಮ:-ಯಾರು provoke ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ. 

(ಗಾಂದಲ) 

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಇದ್ಯವಿಟ್ಟಟ , ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರೆಲೆರೂ ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ . 

ತಾವು ಇದ್ನೆು  provoke ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈಗ ನಡೆಯುವಂತಹ ವಿಚಾರದ್ ಬಗೆೆ  present 

ಮಾಡಿ. Provoke ಆದ್ ತಕ್ಷಣ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ್ವರು ಮಾತನಾಡುತಾು ರೆ.  

Cool ಆಗಿ ಹೀಗಬೇಕು.  ಇದು ಒಳೆಳ ಯ ವಿಚಾರ ತಾವು cool ಆಗಿರಿ.  

(ಗಾಂದಲ) 

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಅದ್ನೆು  ಸಮಥಮನೆ ಮಾಡುವ ಅವಶಾ ಕತ್ ಇಲೆ . ಈಗಾಗಲೇ  

ಆಗಿಹೀಗಿದ್. ಅದ್ನೆು  ಬಿಟ್ಟಟ ಬಿಡಿ. ಮಾನಾ  ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ತಾವು 

ಮಾತನಾಡಿ.  

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ. ರ್ನರಾಯಣ ಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಜಿಲೆಾಧಿಕರಿಗಳು, ಬ್ೆಂಗಳೂರು  ಗಾರ ಮಾೆಂತರ 

ಇವರ ಅಧಾ ಕ್ಷತ್ಯಲೆ  ದ್ಧನಾೆಂಕ 08.02.2019 ಮತ್ತು  07.06.2019 ರಂದು ನಡೆದ್ ಭೂ ದ್ರ 

ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲೆ  ಎಕರೆ ಒೆಂದ್ಕೆಕ  ಒೆಂದು ಕೀಟಿ ಐವತ್ತು  ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು 

ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ. ಯಿೆಂದ್ Aerospace Industry ಮಾಡಬೇಕು ಎೆಂದು ಆ ಜಾಗವನೆು  ಸ್ವಾ ಧಿೀನ 

ಪಡಿಸಿಕಳುಳ ವುದ್ಕೆಕ   ರೈತರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಒೆಂದು ಎಕರೆಗೆ ಒೆಂದು ಕೀಟಿ ಐವತ್ತು  ಲಕ್ಷ 

ರೂಪಾಯಿಗಳನೆು  ಕಟ್ಟಟ , ಜಮಿೀನನೆು  ಸ್ವಾ ಧಿೀನ ಪಡಿಸಿಕಳುಳ ತಾು ರೆ. ಆ ಜಮಿೀನಿನಲೆದಿ್  

ಸುಮಾರು 116.1 ಎಕರೆ  ಜಮಿೀನನೆು  ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯಕೆಕ  ನಿೀಡಿದಿಾರೆ. ಒೆಂದು ಎಕರೆಗೆ 

ಐವತ್ತು  ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಂತ್ ಆ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯಕೆಕ  ಸಕಮರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತು ದ್. 

ರೈತರ ಸುಮಾರು 116 ಎಕರೆ ಜಮಿೀನನೆು  ಸ್ವಾ ಧಿೀನ ಪಡಿಸಿಕಳುಳ ವುದ್ಕೆಕ  ಸಕಮರ ನೂರ 

ಎಪಪ ತ್ು ೈದು ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನೆು  ಕಟ್ಟಟ , ಜಮಿೀನನೆು  ಸ್ವಾ ಧಿೀನ ಪಡಿಸಿಕೆಂಡಿದ್. 

ಸಕಮರದ್ವರು ಆ ಜಾಗವನೆು  ಕೇವಲ ಐವತ್ತು  ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆ 

ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯಕೆಕ  ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಿಾರೆ.  ದ್ಧನಾೆಂಕ 28.04.2021 ರಂದು ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  
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ಕಾ ಬಿನೆರ್್ನಲೆ  ನಿಧಾಮರವನೆು  ತ್ಗೆದುಕಳುಳ ತಾು ರೆ. ಸಕಮರದ್ ವಾಣಿಜಾ  ಮತ್ತು  ಕೈಗಾರಿಕ 

ಇಲಾಖೆ ಆದೇಶ ಸಂಖೆಾ : ಸಿಐ 61 ಎಸ್ಪಿಕೂಾ ಇ 2021ರಲೆ  ಆದೇಶವನೆು  ಹರಡಿಸುತಾು ರೆ.  

  (ಮುೆಂದು) 

(919) 22.09.2021, 8.10, ಟಿಸಿಹೆಚ-ಆರ್್ಎನ್             (ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣ ಸ್ತಾ ಮ (ಮಾಂದು):-   

೧೧೬ ಎಕರೆ ಜಾಗವನೆು  ಕೇವಲ ರೂ.೫೦ ಕೀಟಿಗಳಿಗೆ ಆ ಸಂಸಿೆ ಗೆ ಕಡುವುದ್ಕೆಕ  

ಹೀಗುತಿು ದಿಾರೆ.  ಅದೇ ಜಾಗ ೧೧೬ ಎಕರೆ ಜಾಗಕೆಕ  ಕೆಐಎಡಿಬಿಯವರು acquisition 

ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ರೂ.೧೭೫ ಕೀಟಿಗಳನೆು  ಖ್ಚ್ಚಮ ಮಾಡಿದಿಾರೆ. ಅೆಂದ್ರೆ ರೂ.೧೨೫ ಕೀಟಿ 

ಕಡಿಮ್ಮ ಹಣಕೆಕ  ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಆ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯವನೆು  ಕಟ್ಟಟ ವುದ್ಕೆಕ  ಸಕಮರದ್ 

ಬಕಕ ಸಕೆಕ  ಲಾಸ್ ಆದ್ರೂ ಚಿೆಂತ್ಯಿಲೆವೆಂದು ಕಡಿಮ್ಮ ಕಡುವುದ್ಕೆಕ  ಹರಟಿದಿಾರೆ. 

ಇದುವರೆಗೂ  ಕೀವಿಡ್-19 ರೀಗ ಬಂದು ಜನ ತತು ರಿಸಿ ಹೀಗಿದಿಾರೆ.  ಎಷ್ಟ ೀ ಜನ 

ಆಕಿ್ಕಜನ್ ಇಲೆದೇ, ಆಸಪ ತ್ರ ಗಳಲೆ  ಬ್ಡ್ ಸಿಗದೇ, ವೆಂಟಿಲೇಟರ್್ ಇಲೆದೇ ಸತು ರು. ಹಣಕಸಿನ 

ಮುಗೆಟಿಟ ನಿೆಂದ್ ಸಕಮರ ಸಮಯಕೆಕ  ಸರಿಯಾಗಿ oxygen and ventilators ಕಡುವುದ್ಕೆಕ  

ಸ್ವಧಾ ವಾಗಲಲೆ .  ಇೆಂತಹ ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ್ಲ  ಕೂಡ ರೂ.೧೨೫ ಕೀಟಿ ಕಡಿಮ್ಮಗೆ ಕಡಲ್ಲ 

ಹರಟಿದಿಾರೆ.  

ಡಾ.ಸಿ.ಎಸ . ಅಶಾ ಥರ್ನರಾಯಣ (ಉನು ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಚಿವರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಯಾರಿಗೂ ಅನಾನುಕೂಲತ್ಯಾಗದಂತ್ ಎಲೆರಿಗೂ ಆಕಿ್ಕಜನ್, 

ಎಲೆರಿಗೂ ಔಷಧಿ, ಎಲೆರಿಗೂ ಮಾತ್ರ ಗಳು,  ಈ ಯಾವುದ್ಕೂಕ  ಕರತ್ ಇರಲಲೆ .  

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಬ್ರ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಸ್ವವಿರಾರು ಜನ ಸತು ರಲೆರಿೀ. 

ಅವರೆಲೆಾ  oxygen shortage  ನಿೆಂದ್ ಸತಿು ದಿಾ ರೆ.  

(ಗಾಂದಲ) 

ಡಾ.ಸಿ.ಎಸ . ಅಶಾ ಥ ರ್ನರಾಯಣ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, oxygen 

availability   ವಾ ವಸಿೆಯಲೆತ್ತು .  ಆಕಿ್ಕಜನ್ availability ಇತ್ತು .  
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(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಬ್ರ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಸಕಮರ ಪೇಷ್ಟೆಂರ್್ನೆು  

ಆಸಪ ತ್ರ ಗೆ ಕರೆದುಕೆಂಡು ಹೀಗಲ್ಲ  ಆೆಂಬುಲ್ಲನಿ್ ಕಡುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗಲಲೆ .  

(ಗಾಂದಲ) 

ಡಾ.ಸಿ.ಎಸ . ಅಶಾ ಥ ರ್ನರಾಯಣ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಆಕಿ್ಕಜನ್ ಇತ್ತು , 

ಯಾವ ಆಸಪ ತ್ರ ಯಲೆಯೂ ಆಕಿ್ಕಜನ್ ಕರತ್ ಇರಲಲೆ .  

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣ ಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಆಸಪ ತ್ರ ಗಳಲೆ  

ಆಕಿ್ಕಜನ್ ಸಿಲೆಂಡರ್್ ಇರಲಲೆ ,  ಅಲೆ  ventilator ಇಲೆ . ಮತ್ು  ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು 

ಮಾತನಾಡುತಿು ದಿಾರೆ.  

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಎಸ .ಆರ .ಪ್ರಟೀಲ  (ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಉನೆ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಆಸಪ ತ್ರ ಗಳಲೆ  ಆಕಿ್ಕಜನ್ ಇತ್ತು  ಎೆಂದು 

ಹೇಳುತಿು ದಿಾರೆ.  ನಮಾ  ರಾಜಾ ಕೆಕ  ೧೮೦೦ ಕೆ.ಎಲ್ ಆಕಿ್ಕಜನ್ ಬೇಕಗಿತ್ತು . (ಗಾಂದಲ) 

ಹೈಕೀರ್್ಮ ಮಧಾ ಸಿಿ ಕೆ ವಹಿಸಿದಾಗ ೧೨೦೦ ಕೆ.ಎಲ್ ಆಕಿ್ಕಜನ್ ಕಡಿ ಎೆಂದು ಆದೇಶ 

ಮಾಡಿದ್ರು.  ಸಕಮರ ನಾವು ೧೨೦೦ ಕೆಎಲ್ ಆಕಿ್ಕಜನ್ ಕಡುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗುವುದ್ಧಲೆವೆಂದು  

ಕೇೆಂದ್ರ  ಸಕಮರದ್ವರು ಸುಪಿರ ೀೆಂ ಕೀರ್್ಮಗೆ ಹೀದ್ರು.  ಸುಪಿರ ೀೆಂ ಕೀರ್್ಮನವರು 

ಛೀಮಾರಿ ಹಾಕ್ಕದ್ರು.  

 ಡಾ.ಸಿ.ಎಸ . ಅಶಾ ಥ ರ್ನರಾಯಣ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾವು 

ಸಕಮರದ್ಧೆಂದ್ ಖಾಸಗಿ ಆಸಪ ತ್ರ ಗಳಿಗೆ  ಕಟಿಟ ದಿ್ ೀವ.  ಏನೇನೀ ಮಾತನಾಡುತಿು ದಿಾರೆ. ನಮಗೆ 

ಯಾರೂ ಛೀಮಾರಿ ಹಾಕ್ಕಲೆ .  

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಎಸ .ಆರ .ಪ್ರಟೀಲ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಛೀಮಾರಿ ಹಾಕ್ಕದಿಾರೆ, 

ಸಕಮರ ಆಸಪ ತ್ರ ಗಳಿಗೆ ಆಕಿ್ಕಜನ್ ಕಡುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗಲಲೆ . ಹಾದ್ಧ ಬಿೀದ್ಧಯಲೆ  ಲಕಷ ೆಂತರ 
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ಜನ ತಮಾ  ಪಾರ ಣವನೆು  ಕಳೆದುಕೆಂಡಿದಿಾರೆ.  ಚಾಮರಾಜ ನಗರದ್ಲೆ  ೩೬ ಜನ ಒೆಂದು 

ಗಂಟ್ಟಯಲೆ  ಸತಿು ದಿಾ ರೆ. 

(ಗಾಂದಲ) 

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಈಗ ಈ ಬಿಲ್ ಬಗೆೆ  ಚ್ರ್ಚಮ ಮಾಡಬೇಕ್ಕತ್ತು , ಮತ್ು  ನಿೀವು 

ಇನೆ ೆಂದು ವಿಚಾರವನೆು  ಚ್ರ್ಚಮಗೆ ತ್ಗೆದುಕೆಂಡಿದಿ್ಧ ೀರಿ. ಈಗ ನಾನು ಚಾಣಕಾ  

ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯ ವಿಧೇಯಕವನೆು  ಇಟಿಟ ದಿ್ ೀವ.  ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಚ್ರ್ಚಮ ಮಾಡಬೇಕಲೆವೇ? 

ನಿಮಗೆ ಅದ್ಕೆಕ  ಅವಕಶ ಕಟ್ಟಟ ಗ ವಾಾ ಕಿ್ಕನೇಷನ್ ಬಗೆೆ , ಬ್ಡ್ಗಳ ಬಗೆೆ , ನಿೀವು 

ಯಾವಾಾ ವುದೇ ವಿಚಾರಗಳನೆು  ಚ್ರ್ಚಮ ಮಾಡಿ ಕಲಾಹರಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವತಿು ನ 

ಅಜೆೆಂಡಾವನೆು  ಮುಗಿಸುವುದ್ಕೆಕ  ಸ್ವಧಾ ವೇ? No, it is not right.  

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇೆಂತಹ ಒೆಂದು critical 

condition ನಲೆ  financial condition ಸರಿ ಇಲೆದ್ಧರುವಂಥ ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ  ಸಕಮರ ರೂ. 

೧೨೫ ಕೀಟಿ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಕಡುವುದು ಏನಿದ್? ಇದು ನನೆ  ಪರ ಶೆೆ .  

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ಈಗ 

ವಿಚಾರಗಳನೆು  ಮಾತನಾಡಿ.  

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ರ್ಜ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅವರು ಬೇರೆ ನೀಟಿೀಸ್ 

ಕಡಲ, ಚ್ರ್ಚಮಗೆ ಕರೆಯಿರಿ.  ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ು ೀವ; ಉತು ರ ಕಡುತ್ು ೀವ. (ಗಾಂದಲ) 

ತಾವು ಏನೇನು ಮಾಡುತಿು ೀರಿ ಅದ್ನೊ  ಯೀಚ್ನೆ ಮಾಡಿ.  

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾಳೆ ಚ್ರ್ಚಮ 

ಮಾಡೀಣ.  

(ಗಾಂದಲ) 
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ಶಿರ ೀ ರ್ಜ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಆ ಚ್ರ್ಚಮಯಲೆ  ನಾನು 

ಜಾಗ ಏತಕೆಕ  ಕಟಿಟ ದಿ್ ವ, ಹೇಗೆ ಕಟಿಟ ದಿ್ ೀವೆಂದು ಉತು ರವನೆು  ಹೇಳುತ್ು ೀವ.  

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸಚಿವರೇ, 

ನಮಾ  ಸಿಎಲ್ಪಿ ನಾಯಕರು, ನಮಾ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು  ನಾನು ಸಕಮರಕೆಕ  

ಲ್ಲಕಕ  ಕಡಿ ಎೆಂದು ಮೂರು ಪತರ ಗಳನೆು  ಬರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವತಿು ನವರೆಗೂ ಅದ್ಕೆಕ  ಉತು ರ 

ಕಡುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗಿಲೆ . ಅವರು ಉತು ರವನೆು  ಕಡಲೇ ಇಲೆ .  

 ರ್ಜ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಲೆ . ಈ 

ವಿಷಯ ಏನಿದ್ ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡಲ. ಅವರು ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಒೆಂದು ನೀಟಿಸ್ ಕಡಲ, 

ನಾಳೆ ಬ್ಳಗೆೆ  ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ಚ್ರ್ಚಮ ಮಾಡೀಣ. ಈಗ ಅವರು ಬಿಲ್ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡಲ. 

(ಗಾಂದಲ) 

ಡಾ.ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರು 

ಲಸಿಕೆ, ಕೀವಿಡ್-19  ಬಗೆೆ  ಬೇರೆ ಚ್ರ್ಚಮ ಮಾಡಲ. ಈಗ ಈ ಬಿಲ್ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡಿ. ಮಾನಾ  

ಸದ್ಸಾ ರ  ಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ವಿಜಾಾ ನ ಪರ ಚಾರವಾಗಲ.  ಕೀವಿಡ್-19 ಬಗೆೆ  ನಾಳೆ 

ಮಾತನಾಡೀಣ. ಮೊದ್ಲ್ಲ ಬಿಲ್ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡಲ. 

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಕೀವಿಡ್-19ದ್ಲೆ     

ಖ್ಚ್ಚಮ-ವಚ್ಚ ದ್ ವಿವರ ಕಡಿ ಎೆಂದು ನಾವು ಪತರ  ಕಟಿಟ ದಿ್ರೂ ಕೂಡ ಇವತಿು ನವರೆಗೂ 

ಅದ್ಕೆಕ  ಉತು ರ ಕಟಿಟ ಲೆ . 

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:-  ಮಾನಾ  ಎೆಂ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ  

ಈ ಬಿಲ್ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡಿ. ಈಗ ನಾವು ಬಿಲ್ನೆು  ತ್ಗೆದುಕೆಂಡಿದಿ್ ೀವ. ನಿೀವು ಕೀವಿಡ್-19  

ಅಥವಾ ಇನೆ ೆಂದ್ರ ಬಗೆೆ  ಸಮಯವನೆು  ಕೇಳಿ, ನಿೀವು ಕೇಳಿದಾಗ ಅದ್ಕೆಕ  ಅವಕಶ 

ಕಡತಕಕ ೆಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೀಣ.  

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅದ್ಕೆಕ  

ಸಂಬಂಧಪಟಟ ವರನೆು  ಕೆಳುತಿು ದಿ್ ೀನೆ. ಇಷ್ಟ ೆಂದು ಹಣವನೆು  ಸಕಮರದ್ ಬಕಕ ಸಕೆಕ  ಲಾಸ್ 

ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಏಕೆ ಕಡುತಿು ದಿಾರೆೆಂದು ಕೇಳುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.  
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ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:-  ಮಾನಾ  ಎೆಂ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ನಿೀವು 

ಅದ್ನೆೆ ೀ ಚ್ರ್ಚಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ತ್ಗೆದುಕಳುಳ ತ್ು ೀವ. ಈಗ 

ತ್ಗೆದುಕೆಂಡಿರುವ  ವಿಚಾರದ್ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಕಲಾವಕಶ ಕಡಲಾಗುತು ದ್. 

ಸಂಬಂಧಪಡದ್ ವಿಚಾರವನೆು  ಚ್ರ್ಚಮ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಕಲಾವಕಶ ಕಡುವುದ್ಕೆಕ  

ಆಗುವುದ್ಧಲೆ . 

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾನೇನು ಇದ್ಕೆಕ  

ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತ್ ಮಾತನಾಡಬಾರದೇ, ನಾನು ಏನು ನಿೀವು ಹೇಳಿದಂತ್ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆ?  

ಶಿರ ೀ ಬ್ರ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ  (ವಿಧಾನ ಸ್ಭೆಯಾಂದ ಚುರ್ನಯತ್ರಾದವರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈ ಬಿಲ್ನಲೆ  ಈ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯಕೆಕ  ಸಂಪನೂಾ ಲಗಳನೆು  ಯಾವ ರಿೀತಿ 

ಕರ ೀಢೀಕರಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಎನೆು ವ ಪರ ಶೆೆ  ಕೂಡ ಬರುತು ದ್.  ಇದ್ಕೆಕ  separate ಚ್ರ್ಚಮ 

ಮಾಡಬೇಕಗಿಲೆ . ಇದ್ಕೆಕ  ಸಂಪನೂಾ ಲ ಯಾವ ರಿೀತಿ ಬಂದ್ಧದ್ ಎನೆ ತಕಕ ೆಂಥ ವಿಚಾರವನೆು  

ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರಾದ್ ಎೆಂ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ಹೇಳುತಿು ದಿಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅವಕಶ 

ಮಾಡಿಕಡಬೇಕು. ಯಾರೀ ಒಬಬ ರು ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯ ಸಿ್ವಪನೆ ಮಾಡುತಾು ರೆೆಂದ್ರೆ,          

ಹಣಕಸಿನ ವಾ ವಹಾರದ್ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡಬಾರದೇ? ಅದ್ಕೆಕ  ಸಂಪನೂಾ ಲ ಎಲೆೆಂದ್ 

ಬರುತು ದ್? ಇದ್ಕೆಕ  ದುಡುಡ   ಎಲೆೆಂದ್ ಬರುತು ದ್?  

ಡಾ.ಸಿ.ಎಸ .ಅಶಾ ಥ ರ್ನರಾಯಣ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈ ವಿಧೇಯಕದ್ಲೆ  

ಬಹಳ ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದ್.  

ಶಿರ ೀ ಬ್ರ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ಈ ವಿಧೇಯಕವನೆು  

ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದಿಾರೆ, ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ ನಂತರ ಪೂತಿಮ ಚ್ರ್ಚಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಚ್ರ್ಚಮಗೆ 

ಅಡಿಡ  ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗುವುದ್ಧಲೆ . ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ ತಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಕಡಬೇಕು.  

(ಗಾಂದಲ) 

ಡಾ.ಸಿ.ಎಸ .ಅಶಾ ಥ ರ್ನರಾಯಣ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಆ ಲಾಾ ೆಂಡ್ಗೆ ಏನು 

ರಿಕೆಾ ೈರ್್ಮ್ಮೆಂರ್್ ಇದ್ಯೀ  ಆ ಹಣಕಸಿನ requirement ಇದ್ಯೀ (ಗಾಂದಲ) ಏನು 

ಒೆಂದು ಸಂಸಿೆ  ಸಸೈಟಿ ಬೇಕಗಿದ್ಯೀ ಆ society ಇದ್.  

(ಗಾಂದಲ) 
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ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ವದ್ರವರೇ, ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ 

ಕಡುವುದ್ಕೆಕ  ಹೇಳುತಿು ರುವುದು.  ಇದ್ನೆು  ಅರ್ಥಮಸಿಕಳುಳ ವುದ್ರಲೆ  ವಾ ತಾಾ ಸವಾದ್ರೆ 

ಯಾರು ಏನೂ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಆಗುವುದ್ಧಲೆ . ಈ ಪಿೀಠ ರಕ್ಷಣೆ ಕಡುವುದ್ಕೆಕ  ಇರುವಂಥದಿು .  

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಬ್ರ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾವು ಮಾತನಾಡಿದ್ ನಂತರ 

ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ಉತು ರ ಕಡಲ್ಲ ಹೇಳಿ.  

(ಗಾಂದಲ) 

ಡಾ.ಸಿ.ಎಸ .ಅಶಾ ಥ ರ್ನರಾಯಣ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈಗ 

ತಂದ್ಧರತಕಕ ೆಂಥ  ಪ್ರ ೈವೇರ್್ University ಕೂಡ ಬೇರೆ ಏನೂ ಹರತ್ತಪಡಿಸಿಲೆ . ಈ ಮುೆಂರ್ಚ 

ತಂದಂಥ ಖಾಸಗಿ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯದ್ ಬಿಲ್ನೆು  ಹೇಗೆ ತಂದ್ಧದಿ್ವೀ ಹಾಗೆಯೇ ಇದ್ನೆು  

ತಂದ್ಧದಿ್ ೀವ. ಇದ್ರಲೆ  ವಿಶೇಷ ಏನೂ ಇಲೆ . Private University ಸಿ್ವಪನೆ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  

ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯಮಗಳು ಏನು ಅವಶಾ ಕತ್ ಇದ್, ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ ವಾಾ ಪಿು ಯಲೆಾದ್ರೆ 25 

ಎಕರೆ ಜಮಿೀನು ಬೇಕು. ಬಿಎೆಂಆರ್್ಡಿಎ ಪರ ದೇಶದ್ಲೆಾದ್ರೆ 40 ಎಕರೆ ಜಮಿೀನು ಬೇಕು. 

ಇವರಡೂ ಬಿಟ್ಟಟ  ಹರಗಡೆಯಾದ್ರೆ 50 ಎಕರೆ ಜಮಿೀನು ಬೇಕು. ಅದ್ಲೆದೇ ರೂ.25 

ಕೀಟಿಗಳ deposit ಮಾಡಬೇಕು.  ಮತ್ು  ಇದು ಒೆಂದು ಸಸೈಟಿ ಟರ ಸಟ ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ 

ಸೆಕ್ಷನ್ 8 ಕಂಪನಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಇದಾಾ ವಲೆಾ  ರಿಕೆಾ ೈರ್್ಮ್ಮೆಂರ್್ ಇದ್ . . .  

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣ ಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು 

ಹೇಳುವಂಥ conditions ನೆೆ ಲೆಾ  ಒಪಿಪ ಕೆಂಡಿದಿ್ ೀವ. ಮಾನಾ  ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದಿ್ ಲೆಾ  ಸರಿ. 

ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ 50 ಎಕರೆ ಜಮಿೀನು ಎಲೆೆಂದ್ ಬಂತ್ತ ಎೆಂಬುದು ನನೆ  ಪರ ಶೆೆ .  

(ಗಾಂದಲ) 

ಡಾ.ಸಿ.ಎಸ .ಅಶಾ ಥ ರ್ನರಾಯಣ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇವರು ಇದ್ನೆು  

ವಿರೀಧಿಸಬೇಕು,  ಎಲೆೀ ಒೆಂದು ಕಡೆ ರಾಜಕ್ಕೀಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರು ಕಡತಕಕ ೆಂಥ 

ಹೇಳಿಕೆಗಳೆಲೆಾ  ರಾಜಕ್ಕೀಯ ಪ್ರ ೀರಿತವಾಗಿವ.  

(ಗಾಂದಲ) 
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ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣ ಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸಚಿವರೇ, 

ಸಕಮರದ್ ಸಾ ತ್ತು  ನಮ್ಮಾ ಲೆರ ಆಸಿು . ಈ ಸಕಮರದ್ ಆಸಿು  ನಮಾ  ಆಸಿು . ಸಕಮರ ಏನೂ 

ಬೇಕಬಿಟಿಟ  ಸಕಮರದ್ ಹಣವನೆು  ಪೊೀಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವೇನು ಕಣುಣ ಮುಚಿಚ ಕೆಂಡು 

ಕುಳಿತ್ತಕಳುಳ ವುದ್ಧಲೆ . 

(ಗಾಂದಲ) 

ಡಾ.ಸಿ.ಎಸ .ಅಶಾ ಥ ರ್ನರಾಯಣ:-  ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ಇವರು ಒೆಂದು 

ಸದುದಿ್ ೀಶದ್ಧೆಂದ್ ಮಾತನಾಡುತಿು ಲೆ . ವಿದಾಾ ರ್ಥಮಗಳಿಗೆ ಉತು ಮವಾದಂಥ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಿಗುತು ದ್ 

ಎೆಂದು ಖುರ್ಷ ಪಡಬೇಕು. 

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣ ಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾನಾ  

ಸಚಿವರು ನಿೀವೇನಾದ್ರೂ ಒಳೆಳ ಯ Bill ನೆು  ತಂದ್ಧದಿ್ಧ ೀರಾ. 

(ಗಾಂದಲ) 

ಡಾ.ಸಿ.ಎಸ .ಅಶಾ ಥ ರ್ನರಾಯಣ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ಹೌದು.  

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣ ಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಸಕಮರದ್ ನೂರಾರು 

ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನೆು  ಲ್ಲಟಿ ಮಾಡುತಿು ದಿ್ಧ ೀರಾ. ಎಲೆದ್ ಆ ಸಂಸಿೆ ಗಳು.  

(ಗಾಂದಲ) 

ಡಾ.ಸಿ.ಎಸ .ಅಶಾ ಥ ರ್ನರಾಯಣ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇವರು ಬರಿೀ 

ರಾಜಕ್ಕೀಯ ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗಬೇಕು.  

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಸಕಮರದ್ ನೂರಾರು 

ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನೆು  ಲ್ಲಟಿ ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ.  ಅವರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು.   

(ಗಾಂದಲ) 



«¥À/22.09.2021/272 

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

ಶಿರ ೀ ಬ್ರ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾಚಿಕೆ ಇದಿ್ವರು ಯಾರೂ 

ಈ ಬಿಲ್ ತರುವುದ್ಧಲೆ .  

(ಗಾಂದಲ) 

ಡಾ.ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಕಬಳಿಸುತಿು ದಿ್ ದಿು  

ಎಲೆಾ  Congress Party  ಇದಿಾ ಗ. 

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇದ್ರ ಹಿೆಂದ್ 

ಏನಿದ್ಯ್ದೆಂದು ನಾವು ಮುೆಂದ್ ತೀರಿಸುತ್ು ೀವ.  

(ಗಾಂದಲ) 

ಡಾ.ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ಇದ್ರ ಮುೆಂದ್ 

ಏನೂ ಇಲೆ . ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಒಳೆಳ ಯ ಕೆಲಸವಾಗುತು ದ್. ನೂರಾರು ವಿದಾಾ ರ್ಥಮಗಳಿಗೆ ಗುಣಮಟಟ ದ್ 

ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಿಗುತು ದ್.  ನಿೀವು ಬಂದು, ನಿಮಾ  ಮಕಕ ಳು ಮತ್ತು  ನಿಮಾ  ಮೊಮಾ ಕಕ ಳು ಬಂದು 

ಓದುವುದ್ಕೆಕ  ಅವಕಶ ಸಿಗುತು ದ್. 

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸಚಿವರೇ, 

ನಾನು ಇನೊ  ಹೇಳುತ್ು ೀನೆ ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ . (ಗಾಂದಲ) ಇದು ಒೆಂದ್ರಲೆ್ಲೀ ಅಲೆ , 

ಆತ್ತರಪಡಬೇಡಿ ಇನೊ  ಮುೆಂದ್ ಇದ್.  

(ಗಾಂದಲ) 

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ತಾವು 

ಮಾತನಾಡುವುದಾದ್ರೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಸುಮಾ ನೆ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಚ್ರ್ಚಮ ಮಾಡಿ.   

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ಸಕಮರ ಕನೂನು 

frame ಮಾಡಿ. .  . 
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ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ತಾವು ಮತ್ು  

ಹಿೆಂದ್ಕೆಕ  ಹೀಗಬೇಡಿ ಮಾತನಾಡಿ. 

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ಇದ್ರಲೆ  ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ 

ಲಮಿರಿ್್ನಲೆ  ಎಷ್ಟಟ  ಜಾಗ ಇರಬೇಕು. ಬಿಎೆಂಆರ್್ಡಿಎ ಲಮಿರಿ್್ನಲೆ  ಎಷ್ಟಟ  ಜಮಿೀನು 

ಇರಬೇಕು ಅದ್ರನೆು  ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ ಎಷ್ಟಟ  ಜಮಿೀನು ಇರಬೇಕು ಎೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಸತಾ . 

ಯಾವುದೇ ಒೆಂದು ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯವನೆು  ಸಿ್ವಪನೆ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟಟ  ಜಮಿೀನು 

ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ 116 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಎಲೆೆಂದ್ ಬಂತ್ತ ಎೆಂದು ಪರ ಶೆೆ  

ಮಾಡುತಿು ದಿ್ ೀನೆ. ರೂ.125 ಕೀಟಿ ಕಡಿಮ್ಮಗೆ ಆ ಸಂಸಿೆ ಗೆ ಕಡುವುದ್ರ ಹಿೆಂದ್ ಏನಿದ್. ಈ 

ಅನುಮಾನವನೆು  ನಾನು ಕೇಳುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.  ಸಕಮರದ್ ಬಕಕ ಸಕೆಕ  ರೂ.125 ಕೀಟಿ ಲಾಸ್ 

ಆದಾಗ ಈ ರಾಜಾ ದ್ ಆರೂವರೆ ಕೀಟಿ ಜನ ಕಟಟ ತಕಕ ೆಂಥ tax ನ ಹಣ ಇದು.  ಸಕಮರ 

ಲ್ಲಟಿ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಹೀದಂಥ ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ  ನಾನಬಬ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ್ ಮುಖ್ಾ  

ಸಚೇತಕನಾಗಿ ನನೆ  ಜವಾಬಿಾರಿಯುವಾದಂಥ ಮಾತ್ತಗಳನೆು  ಮಾತನಾಡುತಿು ದಿ್ ೀನೆ. 

ಸಕಮರದ್ ಸಾ ತ್ತು  ನಿಮಾ ದ್ಲೆ , ಅದು ನಮಾದೂ ಕೂಡ ಅಲೆ . ಅದ್ನೆು  ಕಪಾಡುವುದು 

ನಮಾ  ಧಮಮ. ಅದ್ಕಕ ೀಸಕ ರ ನಾನು ಮಾತನಾಡುತಿು ದಿ್ ೀನೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ  ಕೆಐಎಡಿಬಿ 

ಯಾವುದಾದ್ರು ಜಮಿೀನನೆು   ರೂ.1 ಕೀಟಿಗಳಿಗೆ ಭೂಸ್ವಾ ಧಿೀನಪಡಿಸಿಕೆಂಡರೆ ಅದ್ನೆು  

ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿ industrialist ಗೆ ಮತ್ು  grant  ಮಾಡಬೇಕದ್ರೆ, ಅದ್ರ ಐದ್ರಿೆಂದ್ ಆರು 

ಪಟ್ಟಟ  ಬ್ಲ್ಲ ಜಾಸಿು  ಮಾಡಿ industrialist ಗೆ allot ಮಾಡುವುದು ಇದುವರೆಗೂ ನಡೆದುಕೆಂಡು 

ಬಂದ್ಧರುವ ಸಂಪರ ದಾಯ.  

ಶಿರ ೀ ರ್ಜ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮ (ಸ್ಣಣ  ನಿೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು  

ಸಂಸ್ದಿೀಯ ವಯ ವಹಾರಗಳ್ ಸ್ಚಿವರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾವು ಕಥೆ 

ಕೇಳುವುದ್ಕೆಕ  ಕುಳಿತಿದಿ್ ೀವಯೇ? (ಗಾಂದಲ) ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅವರು ಈ 

ವಿಧೇಯಕದ್ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡಲ.  

(ಮಾಂದು...) 
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(920)22.9.2021/8.20/ಎಾಂ.ಎಾಂ-ವಿ.ಕೆ 

(ಉಪಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿ ತಿ) 

(ಗೆಂದ್ಲ) 

ಉಪಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಬಿಲ್ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡಿ. 

(ಗೆಂದ್ಲ) 

ಉಪಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ವಿಚಾರವನೆು  divert ಮಾಡಬೇಡಿ. (ಗೆಂದ್ಲ) ಅಲೆ  

ಏನಾದ್ರೂ ದುರುಪಯೀಗವಾಗಿದಿ್ ರೆ ಹೇಳಿ. Don’t್divert್the್issue.್್್ 

(ಗೆಂದ್ಲ) 

ಶಿರ ೀ ರ್ಜ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮ (ಸ್ಣಣ  ನಿೀರಾವರಿ, ಕಾನೂನು, ಸಂಸ್ದಿೀಯ 

ವಯ ವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಸ್ನ ರಚನೆ ಸ್ಚಿವರು):- (ಗೆಂದ್ಲ) ಯಾಯಾಮರು 

ಕಟಿಟ ದಿಾರೆ ಎಲೆಾ  ಚ್ರ್ಚಮಯಾಗಲ.  ನೀಟಿಸ್ ಮೇಲ್ಲ ಚ್ರ್ಚಮ ಮಾಡಿ.  

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ. ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ (ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ಮಖಯ  ಸ್ಚೇತ್ಕರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈ ಬಿಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ  ಹಾಗೇ ಮಾತನಾಡುತಿು ದಿ್ ೀನೆ. (ಗೆಂದ್ಲ) 

ಏತಕೆಕ  ಕಟಿಟ ರಿ? 

(ಗೆಂದ್ಲ) 

ಶಿರ ೀ ರ್ಜ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮ:- ನೀಟಿಸ್ ಕಟ್ಟಟ  ಕೇಳಿ. Government ಆ ಜಾಗವನೆು  

ಹೇಗೆ grant ಮಾಡಿದ್ ಎೆಂದು (ಗೆಂದ್ಲ)  

ಉಪಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರೇ, (ಗೆಂದ್ಲ) 

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ. ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ನಾನು ಬಿಲ್ ಬಿಟ್ಟಟ  ಮಾತನಾಡುತಿು ಲೆ .  

(ಗೆಂದ್ಲ) 

 ಉಪಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರೇ,  ತಾವು 

ಮಾತನಾಡಬೇಕು.  ಈ ವಿಚಾರದ್ ಬಗೆೆ  ಹೇಳಬೇಕು. ತಾವು ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರಿದಿ್ಧ ೀರಿ.  
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(ಗೆಂದ್ಲ) ವಿಚಾರಗಳ ಮೇಲ್ಲ ಚ್ರ್ಚಮಯಾಗಬೇಕು, ನಿೀವು ಸಲಹೆಗಳನೆು  ಕಡಬೇಕು. 

(ಗೆಂದ್ಲ) ನಿೀವು interfere ಆಗಬೇಕಗುತ್ು .  (ಗೆಂದ್ಲ) 

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ. ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ನಾನು ಸತಾ  ಮಾತನಾಡುತಿು ದಿ್ ೀನೆ. (ಗೆಂದ್ಲ) 

ಉಪಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ಒೆಂದು ನಿಮಿಷ.  

ಮಾನಾ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರೇ, ಈ ಬಿಲ್ ಬಗೆೆ  ಸರಿಯಾದ್ ಚ್ರ್ಚಮ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಾ  

ಸದ್ಸಾ ರುಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ (ಗೆಂದ್ಲ) ನಾನು ಸದ್ನವನೆು  ಮುೆಂದೂಡುವುದ್ಧಲೆ .  

ಬ್ಳಗೆೆವರೆಗೂ ಬೇಕದ್ರೆ ಚ್ರ್ಚಮ ಮಾಡಿ.  ನಿೀವು ಏನು ಮಾಡುತಿು ೀರೀ ಗತಿು ಲೆ . 

(ಗೆಂದ್ಲ) ವಿಚಾರಗಳು divert ಆಗುವುದು ಬೇಡ.  

(ಗೆಂದ್ಲ) 

ಶಿರ ೀ ಬ್ರ.ಕೆ. ಹರಿಪರ ಸ್ತದ(ವಿಧಾನಸ್ಭೆಯಾಂದ ಚುರ್ನಯತ್ರಾದವರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಿೀವು ಈ ರಿೀತಿ (ಗೆಂದ್ಲ) ಆಗುತು ದ್? ಸದ್ನ ನಡೆಯುತು ದ್ಯೇ? 

(ಗೆಂದ್ಲ) 

ಶಿರ ೀ ರ್ಜ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, (ಗೆಂದ್ಲ) 

ಶಿರ ೀ ಬ್ರ.ಕೆ. ಹರಿಪರ ಸ್ತದ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,…್ 

(ಗೆಂದ್ಲ) 

ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಆರ. ಪ್ರಟೀಲ(ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಚಾಣಕಾ  ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ನಿಲಯಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಭೂಮಿ ಬಗೆೆ  

ಮಾತನಾಡಬಾರದ್ೆಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ?  Two hundred per cent it is a connected to this matter.   

ಶಿರ ೀ ರ್ಜ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮ:- (ಗೆಂದ್ಲ) Billಗೂ ಈ ಚ್ರ್ಚಮಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲೆ . 

ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಆರ. ಪ್ರಟೀಲ:- ನಿೀವು ಮೊದ್ಲ್ಲ Notice ಕಡಿ, ಆಮೇಲ್ಲ ಚ್ರ್ಚಮ 

ಮಾಡಿ ಎೆಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ.  ನಾವು ಬಿಲ್ ಮೇಲ್ಲ ವಿಸು ೃತವಾದ್ ಚ್ರ್ಚಮ ಮಾಡುತ್ು ೀವ. (ಗೆಂದ್ಲ) 

ಚಾಲ್ಲಕಾ  ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ನಿಲಯದ್ ಬಿಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್…್ 

(ಗೆಂದ್ಲ) 
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ಶಿರ ೀ ಎಾಂ. ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾನು ಈ ಬಿಲ್ಗೆ 

ಸಂಬಂಧಪಟಟ  ಹಾಗೆಯೇ ಮಾತನಾಡುತಿು ದಿ್ ೀನೆ. 

ಶಿರ ೀ ಎಸ .ಆರ . ಪ್ರಟೀಲ:- ಮಾನಾ  ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ನಿೀವು 16 ಗುೆಂಟ್ಟ 

ಭೂಮಿಯ ಬಗೆೆಯಷ್ಟಟ ೀ ಮಾತನಾಡಿ. 

(ಗೆಂದ್ಲ) 

ಶಿರ ೀ ರ್ಜ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮ:- ಸಕಮರ ಅದ್ಕೆಕ  ಉತು ರ ಕಟಿಟ ದ್. ನಿೀವು ನೀಟಿಸ್ 

ಕಡಿ. 

ಶಿರ ೀ ಎಸ .ಆರ . ಪ್ರಟೀಲ:- (ಗೆಂದ್ಲ) ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂತ್ತ? ಅದೇನು Order 

ಮಾಡಿ ಬಂತೀ, ಲ್ಲಟಿ ಮಾಡಿ ಬಂತೀ ಅದ್ರ ಬಗೆೆಯೇ ಮಾತನಾಡಿ. 116 ಎಕರೆ, 16 

ಗುೆಂಟ್ಟ ಭೂಮಿಯ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡುತ್ು ೀವ.  ಅದ್ನೆು  ಬಿಟ್ಟಟ  ನಾವು ಬೇರೆ 

ಮಾತನಾಡುವುದೇ ಇಲೆ  (ಗೆಂದ್ಲ)   

ಉಪಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರೇ, ನಿೀವು 

ಯಾವುದೀ ವಿಚಾರವನೆು  ತಂದು ಇಲೆ  ಸೇರಿಸಬೇಡಿ. (ಗೆಂದ್ಲ) 

ಶಿರ ೀ ಎಸ .ಆರ . ಪ್ರಟೀಲ:- 50 ಎಕರೆ ಜಮಿೀನು ಬೇಕು. (ಗೆಂದ್ಲ) 

ಉಪಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ಒೆಂದು ನಿಮಿಷ 

ಇರಿ.  ಮಾನಾ  ಭೀಜೇಗೌಡರೇ ಏನನೆು  ಹೇಳುತಿು ೀರಿ ಹೇಳಿ. 

ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಎಲ. ಭೀಜೇಗೌಡ(ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೀತ್ರ ):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಅವಕಶಕಕ ಗಿ ಧನಾ ವಾದ್ಗಳು. 

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ. ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಿೀವು ಈ ರಿೀತಿ ನಾನು 

ಮಾತನಾಡುತಿು ರುವಾಗ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅವಕಶ ಕಟಟ ರೆ ನಾನು ಏನನೆು  ಮಾತನಾಡಲ. 

ಉಪಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ನಿಮಗೆ ಮತ್ು  

ಅವಕಶ ಕಡುತ್ು ೀನೆ. ಮಾನಾ  ಭೀಜೇಗೌಡರೇ ಮಾತನಾಡಿ. ಮಾನಾ  

ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರ ಮಾತ್ತ ಮುಗಿದ್ಧಲೆ .  ಆದ್ರೆ ಮಾನಾ  ಭೀಜೇಗೌಡರು ವಿನಂತಿ 

ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದಿಾರೆ.  
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ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಎಲ. ಭೀಜೇಗೌಡ:- ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು  ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಎರಡೂ ಕಡೆ 

ಚ್ರ್ಚಮಯಾದ್ ಮೇಲ್ಲ ನಾನು ಅವಕಶ ಕೇಳಿದಿ್ ೀನೆ.  

ಉಪಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಅವರು ಏನೀ ತ್ತತಾಮಗಿ ಎಲೆಗೀ ಹೀಗಬೇಕಗಿದ್. 

ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಎಲ. ಭೀಜೇಗೌಡ:- ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಿ್ ೀನೆ.  ಏಳು ಗಂಟ್ಟಗೆ 

ಯಾವುದೀ ಸಭೆಗೆ ಹೀಗಬೇಕಗಿತ್ತು .  

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ. ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈ ರಿೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 

(ಗೆಂದ್ಲ) ಏನು ಮಾಡುವುದ್ಕಕ ಗುತು ದ್?  

ಉಪಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ನಾನು ಮತ್ು  

ನಿಮಗೆ ಅವಕಶ ಕಡುತ್ು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ. ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ದ್ಯಮಾಡಿ ಕೇಳಿ 

ನಾನು yield ಆಗುವುದ್ಧಲೆ . ನನೆ  ಮಾತಿನೊ  ಮುಗಿದ್ಧಲೆ . 

ಉಪಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಇಲೆ , ಆಗುವುದ್ಧಲೆ . ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತಿು ದಿ್ ೀನೆ. 

ಶಿರ ೀ ರ್ಜ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,… 

(ಗೆಂದ್ಲ) 

ಶಿರ ೀ ನಸಿೀರ  ಅಹಮ ದ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾವೂ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. 

(ಗೆಂದ್ಲ) 

ಉಪಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಭೀಜೇಗೌಡರು ಒೆಂದು ಕಯಮಕರ ಮ ಇದ್ 

ಎೆಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದಿಾರೆ.  

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ. ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನನಗೂ 

ಕಯಮಕರ ಮವಿದ್. ನಾನೂ ಹೀಗಬೇಕು. 

ಉಪಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಭೀಜೇಗೌಡರಿಗೆ ಐದು ನಿಮಿಷ ಅವಕಶ 

ಕಟಿಟ ದಿ್ ೀನೆ. 
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ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಆರ .ಪ್ರಟೀಲ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  

ನಾರಾಯನಸ್ವಾ ಮಿಯವರು conclude ಮಾಡುತಾು ರೆ.  ಆಮೇಲ್ಲ ತಾವು ಮಾನಾ  

ಭೀಜೇಗೌಡರಿಗೆ ಅವಕಶ ಕಡಿ.  (ಗೆಂದ್ಲ) ಮಧಾ ದ್ಲೆ  ನಿಲೆಸಿ ಮತು ಬಬ ರಿಗೆ ಕಟಟ ರೆ 

ಹೇಗೆ? He is going to conclude now.  

ಉಪಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ನನಗೇನೂ ಇಲೆ ,  ನಾನು ಹೇಳಿದಿ್ ೀನೆ, ಬ್ಳಗೆೆ  3-4 

ಗಂಟ್ಟಯವರೆಗೂ ಕೂರುತ್ು ೀನೆ.  

(ಗೆಂದ್ಲ) 

ಶಿರ ೀ ಎಸ .ಆರ .ಪ್ರಟೀಲ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾವು ಬ್ಳಗೆಿನವರೆಗೆ 

ಕೂರುವ ಸಲ್ಲವಾಗಿಯೇ ಈ ಬಿಲ್ ಮೇಲ್ಲ ಚ್ರ್ಚಮಗೆ ಒಪಿಪ ಕೆಂಡಿದಿ್ ೀವ. (ಗೆಂದ್ಲ) 

ಉಪಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ನಾನು ಅವಕಶ ಕಟ್ಟಟ ೀ ಹೀಗುತ್ು ೀನೆ. (ಗೆಂದ್ಲ) ಈಗ 

ಮಾನಾ  ಭೀಜೇಗೌಡರೇ ಮಾತನಾಡಿ. 

ಶಿರ ೀ ಎನ. ರವಿಕುಮಾರ (ವಿಧಾನಸ್ಭೆಯಾಂದ ಚುರ್ನಯತ್ರಾದವರು):- 

ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇವರು ಲಾಾ ೆಂಡ್ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡುವುದು ಬೇಡ. 

ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ನಿಲಯದ್ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಅವಕಶ ಕಡಿ.  

ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಎಲ . ಭೀಜೇಗೌಡ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ದ್ಯಮಾಡಿ . . . 

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ. ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇದು 

ಸಂಪರ ದಾಯವಲೆ . ನಾನು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಯಾವರಿೀತಿ ನನೆ ನೆು  ತಡೆಯುತಿು ೀರಿ? 

ಉಪಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:-  ಯಾವುದು ಸಂಪರ ದಾಯ? ನಿೀವು ವಿಚಾರಗಳನೆು  ಬಿಟ್ಟಟ  

divert ಮಾಡುವುದು ಸಂಪರ ದಾಯವೇ? ಮಾನಾ  ಭೀಜೇಗೌಡರು ಶಸಕೆಂಗ ಪಕ್ಷದ್ ಸಭೆಗೆ 

ಹೀಗಬೇಕೆೆಂದು…್ 

(ಗೆಂದ್ಲ) 

ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ (ಸ್ಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ತಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನಾ  ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರಿಗೆ ಮುಕಕ ಲ್ಲ 

ಗಂಟ್ಟಗಿೆಂತ ಹೆಚ್ಚಚ  ಸಮಯ ಕಟಿಟ ರಿ ಇನೊ  ಎಷ್ಟಟ  ಸಮಯ ಕಡುತಿು ೀರಿ? (ಗೆಂದ್ಲ) 
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ಇನೊ  ಎಲೆರೂ ಮಾತನಾಡಬೇಕಲೆವೇ? (ಗೆಂದ್ಲ) ನಿೀವಬಬ ರೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ?  

(ಗೆಂದ್ಲ) ಇಷ್ಟಟ ೀ ಸಮಯ ಕಡಬೇಕೆೆಂದು ಕೇಳುವ ಅಧಿಕರ ನಿಮಗೇನಿದ್? (ಗೆಂದ್ಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು ಎಷ್ಟಟ  ಸಮಯ ಕಡುತಾು ರೀ ಅಷ್ಟಟ  ಸಮಯ ಮಾತನಾಡಿ.  

ಶಿರ ೀ ಎಸ .ಆರ . ಪ್ರಟೀಲ:- ಅವರನೆು  ಮಾತನಾಡಬೇಡ ಎೆಂದು ಹೇಳುವುದ್ಕೆಕ  

ನಿಮಗೇನು ಅಧಿಕರವಿದ್? 

ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ ಎೆಂದು ಹೇಳುತಿು ಲೆ .  

ಸಭಾಪತಿಯವರ ಆದೇಶವನೆು  ಪಾಲಸಿ ಎೆಂದು ಹೇಳುತಿು ದಿ್ ೀನೆ. (ಗೆಂದ್ಲ) ನಾನು ಎಷ್ಟಟ  

ಹತಾು ದ್ರೂ ಮಾತನಾಡುತ್ು ೀನೆ ಎನೆು ವುದು ಯಾವ ನಾಾ ಯ? ಎಲೆರೂ 

ಮಾತನಾಡಬೇಕಲೆವೇ? 

ಶಿರ ೀ ಬ್ರ.ಕೆ. ಹರಿಪರ ಸ್ತದ  (ವಿಧಾನಸ್ಭೆಯಾಂದ ಚುರ್ನಯತ್ರಾದವರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅವರು ಮಾತನಾಡಲ. ಕೆಂಗೆರ ಸ್ ಪಕ್ಷಕೆಕ  ಎಷ್ಟಟ  ಸಮಯ ನಿಗದ್ಧ 

ಮಾಡಿದಿಾರೀ ಅಷ್ಟಟ  ಸಮಯ ಕಡಿ.  

ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಹರಿಪರ ಸ್ವದ್ರವರೇ, ಸಮಯವನೆು  

ಇನೊ  ನಿಗದ್ಧ ಮಾಡಿಲೆ . 

ಶಿರ ೀ ಬ್ರ.ಕೆ. ಹರಿಪರ ಸ್ತದ:- ನಮಾ  ಪಕ್ಷಕೆಕ  ಎಷ್ಟಟ  ಸಮಯ ನಿಗದ್ಧಮಾಡಿದ್ಯೀ 

ಅಷ್ಟಟ  ಸಮಯ ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ು ೀವ.  (ಗೆಂದ್ಲ) ಮಧಾ ದ್ಲೆ  ನಿಲೆಸುವುದ್ಧಲೆ .  

(ಗೆಂದ್ಲ) 

 ಡಾ|| ವೈ.ಎ. ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಬಿಲ್ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡಿ.  ಲಾಾ ೆಂಡ್ ಬಗೆೆ  ಏತಕೆಕ  

ಮಾತನಾಡುತಿು ೀರಿ? 

(ಗೆಂದ್ಲ) 

ಉಪಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:-  ಮಾನಾ  ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ನಿೀವು ಇನೆು  ಐದು 

ನಿಮಿಷದ್ಲೆ  ಮುಗಿಸಬೇಕು.  

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ. ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ(ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ಮಖಯ  ಸ್ಚೇತ್ಕರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾನು ಮಾತನಾಡಿ ಇನೊ  ಐದು ನಿಮಿಷವೂ ಆಗಿಲೆ .  
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ಉಪಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ನಿಮಗೆ ಅವಕಶ ಕಟ್ಟಟ  ಒಟ್ಟಟ  38 ನಿಮಿಷವಾಗಿದ್.   

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ. ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾನು ಎಷ್ಟಟ  

ಮಾತನಾಡಿದಿ್ ೀನೆ? (ಗೆಂದ್ಲ) ಎಲೆರೂ ಮಾತನಾಡುತಾು ರೆ, ನಾನು ಮಾತನಾಡಬಾರದೇ?  

ಉಪಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಸದ್ನದಳಗೆ ಇನೊ  ಬೇಕದ್ಷ್ಟಟ  ಜನರು ಇದಿಾರೆ.   

ನಿೀವು ಹೇಳಿದ್ ಹಾಗೆ ಕೇಳುವುದ್ಕಕ ಗುವುದ್ಧಲೆ  ರಿೀ.  

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ. ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- xxx 

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ರ್ಜ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮ:- xxx 

ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ:- ಈ ಸದ್ನವನೆು  ಯಾವ (ಗೆಂದ್ಲ) 

(ಗೆಂದ್ಲ) 

ಶಿರ ೀ ಎಸ .ಆರ . ಪ್ರಟೀಲ:- ನಾವು 116 ಎಕರೆ ಹೇಳಿದ್ ಕೂಡಲೇ ನಿಮಗೇಕೆ ಇಷ್ಟಟ  

ನೀವಾಗುತು ದ್? (ಗೆಂದ್ಲ)  You cannot dictate us.  

(ಗೆಂದ್ಲ) 

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ. ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- xxx 

                                                 (ಗೆಂದ್ಲ) 

 ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಆರ . ಪ್ರಟೀಲ:- ಇಲೆ  ಸಮಯದ್ ಪರ ಶೆೆ  ಇಲೆ , ತಾವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ಧರಿ? 

ಬ್ಳಗಿನವರೆಗೂ ಮಾತನಾಡಲ (ಗೆಂದ್ಲ) 

ಉಪಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಅಥಮ ಮಾಡಿಕಳಿಳ .(ಗೆಂದ್ಲ) 

ಶಿರ ೀ ಎಸ. ಆರ . ಪ್ರಟೀಲ:- ಅವರಿಗೆ conclude ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಹೇಳಿದಿ್ಧ ೀರಿ. 

 xxx ಮಾನಯ  ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಆಜಾಾ ನುಸ್ತರ ಕಡತ್ದಿಾಂದ ತ್ರಗೆಯಲಾಗಿದ್ದ  
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ಉಪಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಅಥಮ ಮಾಡಿಕಳಿಳ .  ಇಷ್ಟಟ  ಜನರಿದಿಾರೆ. (ಗೆಂದ್ಲ) 

ಮಾನಾ  ಹರಿಪರ ಸ್ವದ್ರವರು ಹೇಳಿದ್ ಹಾಗೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷಕೂಕ  ಸಮಯ ನಿಗದ್ಧಯಾಗಿಲೆ .  

ಕೆಂಗೆರ ಸ್ ಪಕ್ಷಕೂಕ  ಇಲೆ , ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಪಕ್ಷಕೂಕ  ಇಲೆ  ಹಾಗೂ ಜೆ.ಡಿ(ಎಸ್) ಪಕ್ಷಕೂಕ  ಸಮಯ 

ನಿಗದ್ಧ ಇಲೆ .   

(ಗೆಂದ್ಲ) 

ಶಿರ ೀ ಎಸ .ಆರ . ಪ್ರಟೀಲ  (ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಬಿಲ್ಗೆ ಸಮಯ ನಿಗದ್ಧ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಬರುವುದ್ಧಲೆ .  ಬಿಲ್ಗೆ ನಿೀವು 

ಸಮಯ ಕಡಬೇಕಗುತು ದ್.  ತಾವು ಅಧಿಕೃತ ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ್ ಮೊದ್ಲನೇ ಸದ್ಸಾ ರು 

ಮಾತನಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ನಿಬಮೆಂಧ ಮಾಡುತಿು ೀರಿ, what about others? ನಾನೇ ಇನೊ  

ಮಾತನಾಡಿಲೆ .  

ಉಪಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಎಲೆರಿಗೂ ಅವಕಶ ಕಡುತ್ು ೀನೆ.  

(ಗೆಂದ್ಲ) 

ಶಿರ ೀ ಎಸ .ಆರ . ಪ್ರಟೀಲ:- ಸಭಾಪತಿಯವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಉದಿ್ ೀಶವಿದ್ಯೇ? 

(ಗೆಂದ್ಲ) 

ಉಪಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಎರಡು ಗಂಟ್ಟಗಳ ಕಲ ಮಾತನಾಡಿ, ಅವಕಶ 

ಕಡುತ್ು ೀನೆ. ಆದ್ರೆ ಬಿಲ್ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡಿ. 

(ಗೆಂದ್ಲ) 

ಶಿರ ೀ ಎಸ .ಆರ . ಪ್ರಟೀಲ:- ನಾವು ಬಿಲ್ ಬಿಟ್ಟಟ  ಬೇರೆ ಏನೂ ಮಾತನಾಡುವುದ್ಧಲೆ . 

(ಗೆಂದ್ಲ) 116 ಎಕರೆ, 16 ಗುೆಂಟ್ಟ ಬಗೆೆ  ಮಾತರ  ಮಾತನಾಡುತ್ು ೀವ.  

ಉಪಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಹಿರಿಯರಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಪರ ತಾಪಚಂದ್ರ  ಶೆಟಿಟ ಯವರು ಇದಿಾರೆ.  

ಬಿಲ್ ಬಿಟ್ಟಟ  ಮಾತನಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ನಾನು ಅವಕಶ ಕಟಿಟ ಲೆ .  

(ಗೆಂದ್ಲ) 

ಉಪಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಬಿಲ್ ಬಗೆೆ  ಎರಡು ಗಂಟ್ಟ ಮಾತನಾಡಿ.  ನನೆ ದೇನೂ 

ಅರ್ಾ ೆಂತರವಿಲೆ . 
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(ಗೆಂದ್ಲ) 

 (921) 22-09-2021/ 08-30/ ಕೆಹೆಚ-ವಿಕೆ   

(ಉಪಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥ ತಿ) 

 ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟೀಲ (ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಚಾಣಕಾ  ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ನಿಲಯದ್ ವಿಧೇಯಕದ್ ಬಗೆೆಯೇ 

ಮಾತನಾಡುತಿು ದಿ್ ೀವ. ಚಾಣಕಾ  ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ನಿಲಯಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ 116 ಎಕರೆ 16 

ಗುೆಂಟ್ಟ ಬಗೆೆಯೇ ಮಾತನಾಡುತಿು ದೇವ. .... 

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ರ್ಜ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮ (ಸ್ಣಣ  ನಿೀರಾವರಿ, ಕಾನೂನು, ಸಂಸ್ದಿೀಯ 

ವಯ ವಹಾರ ಸ್ಚಿವರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, xxx 

                                                          (ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟೀಲ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, xxx 

                                                          (ಗಾಂದಲ) 

 ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಇಲೆ  ಪಾಯಿೆಂರ್್ ಆಫ್ ಆಡಮರ್್ ಇದ್ ನೀಡಿ. 

ಕನಾಮಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ ಕಯಮವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಪರ ಕರ 

ನಿಯಮ 82 ವಿಧೇಯಕದ್ ಮುಖಾಾ ೆಂಶಗಳನೆು  ಕುರಿತ ಚ್ರ್ಚಮ.  

(ಗಾಂದಲ) 

 ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ (ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ಮಖಯ  ಸ್ಚೇತ್ಕರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, . . .  

xxx ಮಾನಯ  ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಆಜಾಾ ನುಸ್ತರ ಕಡತ್ದಿಾಂದ ತ್ರಗೆಯಲಾಗಿದ್ದ  
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 ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಎೆಂ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ಒೆಂದು 

ನಿಮಿಷ. ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ . ಇದು ಏನು ಹೇಳುತು ದ್. ತಾವು ಪಾಯಿೆಂರ್್ ಆಫ್ ಆಡಮರ್್ ಬಗೆೆಯೇ 

ಮಾತನಾಡುತಿು ೀರಿ?  

(ಗಾಂದಲ) 

 ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾನು ಏನೂ  

ಬೇಕದ್ರೂ ಮಾತನಾಡಬಹುದು.  

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಕನಾಮಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ ಕಯಮವಿಧಾನ ಹಾಗೂ 

ನಡವಳಿಕೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಪರ ಕರ ನಿಯಮ 82 ವಿಧೇಯಕದ್ ಮುಖಾಾ ೆಂಶಗಳನೆು  ಕುರಿತ 

ಚ್ರ್ಚಮ:್ “(1)್78ನೇ ನಿಯಮದ್ಲೆ  ಉಲೆ್ಲೀಖಿತವಾದ್ ಪರ ಸ್ವು ವವನೆು  ಮಂಡಿಸಿದ್ ತರುವಾಯ, 

ವಿಧೇಯಕದ್ ಮುಖಾಾ ೆಂಶ ಮತ್ತು  ಅದ್ರ ಉಪಬಂಧಗಳನೆು  ಸ್ವಮಾನಾ ವಾಗಿ 

ಚ್ಚಿಮಸಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ವಿಧೇಯಕದ್ ಮುಖಾಾ ೆಂಶಗಳನೆು  ವಿವರಿಸಲ್ಲ 

ಅಗತಾ ವಾಗಿರುವುದ್ಕ್ಕಕ ೆಂತ ಹೆಚಾಚ ಗಿ ವಿಧೇಯಕದ್ ವಿವರಗಳನೆು  ಚ್ಚಿಮಸತಕಕ ದಿ್ ಲೆ .”್ಎೆಂದು 

ಹೇಳುತು ದ್. ಮಾನಾ  ಎೆಂ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ತಮಗೆ ಗತಿು ದ್. ತಾವು ಅದ್ನೆು  

ಮಾಡಬೇಕದ್ರೆ ಅದ್ನೆು  ಓದ್ಧಕೆಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ತಾವು ಕನೂನನೆು  

ಮಾತನಾಡುತಿು ೀರಿ.  

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈ ವಿಧೇಯಕಕೆಕ  

ಸಂಬಂದ್ಪಟಟ  ಹಾಗೆ ಆ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ನಿಲಯಕೆಕ  ಜಾಗ ಎಲೆೆಂದ್ ಬಂದ್ಧದ್ ಎೆಂದು ಮಾತರ  

ನಾನು ಕೇಳುತಿು ದಿ್ ೀನೆ. 

ಶಿರ ೀ ರ್ಜ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, xxx 

                                                      (ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ (ಸ್ಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, xxx            

                                    (ಗಾಂದಲ)  

xxx ಮಾನಯ  ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಆಜಾಾ ನುಸ್ತರ ಕಡತ್ದಿಾಂದ ತ್ರಗೆಯಲಾಗಿದ್ದ   
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ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, xxx 

                                                      (ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟೀಲ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, xxx  

ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ:- xxx  

ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟೀಲ:- xxx  

                                    (ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ರ್ಜ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮ:- xxx  

                                    (ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟೀಲ:- xxx  

ಶಿರ ೀ ರ್ಜ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮ:- xxx  

ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟೀಲ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, xxx  

                                   (ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಕವಟಗಿ ಮಹಾಾಂತೇಶ ಮಲ್ಲಲ ಕಾಜುಾನ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, . . .  

ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟೀಲ:- xxx  

                                    (ಗಾಂದಲ) 

xxx ಮಾನಯ  ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಆಜಾಾ ನುಸ್ತರ ಕಡತ್ದಿಾಂದ ತ್ರಗೆಯಲಾಗಿದ್ದ  
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ಶಿರ ೀ ರ್ಜ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮ:-  xxx  

ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಆರ.ಪ್ರಟೀಲ:- xxx  

                                    (ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ರ್ಜ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮ:- xxx 

(ಗಾಂದಲ) 

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- xxx  

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲಲ  ಮಾನಯ  ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ನಿದೇಾಶನದಂತ್ರ ಮಾನಯ  

ಸ್ದಸ್ಯ ರುಗಳು ಮಾತ್ರ್ನಡಿರುವುದನುು  ದ್ದಖಲ್ಲಸಿರುವುದಿಲಲ ) 

(ಗಾಂದಲ) 

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರುಗಳೇ ಒೆಂದು ನಿಮಿಷ. ಮಾನಾ  

ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರು ಮಾತನಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದಿಾರೆ. ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ., ಪಕ್ಷದ್ ಎಲೆಾ  

ಸದ್ಸಾ ರು ಮಾತನಾಡುವುದ್ಧದ್. ಎಲೆರಿಗೂ ಅವಕಶ ಕಡಬೇಕು. ಮಾನಾ  

ಎೆಂ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ದ್ಯಮಾಡಿ ಇನೆು  8 ನಿಮಿಷಗಳಲೆ  ತಾವು ಮಾತನಾಡಿ 

ಮುಗಿಸಿ.   

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇನೆು  10 

ನಿಮಿಷಗಳಲೆ  ಮುಗಿಸುತ್ು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೀ ರ್ಜ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, xxx  

ಡಾ|| ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೀತ್ರ ):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

xxx  

xxx ಮಾನಯ  ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಆಜಾಾ ನುಸ್ತರ ಕಡತ್ದಿಾಂದ ತ್ರಗೆಯಲಾಗಿದ್ದ  
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                                   (ಗಾಂದಲ) 

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- xxx 

ಶಿರ ೀ ನಸಿೀರ  ಅಹಮ ದ  (ವಿಧಾನಸ್ಭಾ ಕೆಷ ೀತ್ರ ದಿಾಂದ ಚುರ್ನಯತ್ರಾದವರು):- 

ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸಚಿವರಾದ್ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ತಾವು 

ಸಂಸದ್ಧೀಯ ಸಚಿವರಾಗಿ ಸದ್ನದ್ಲೆ  ಎಲೆಾ   ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೆಂಡು ಹೀಗುವುದು 

ತಮಾ  ಜವಾಬಿಾರಿ.  

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ನಸಿೀರ್್ ಅಹಾ ದ್ರವರೇ, ದ್ಯಮಾಡಿ 

ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ .  

ಶಿರ ೀ ರ್ಜ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ತಾ ಮ: ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರು ವಿಧೇಯಕ ಬಿಟ್ಟಟ  ಏನೂ ಬೇಕದ್ರೂ 

ಮಾತನಾಡಬಹುದೇ? ವಿಧೇಯಕದ್ ಮೇಲ್ಲ ಒೆಂದು ಮಾತನೆಾ ದ್ರೂ ಆಡಿದಿಾರೆಯೇ?  

(ಗಾಂದಲ) 

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಎೆಂ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ನಾನು 

ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮಯವನೆು  ನೀಡುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.  

ಶಿರ ೀ ನಸಿೀರ  ಅಹಮ ದ:- ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರು ಮಾತನಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಪಾರ ರಂರ್ 

ಮಾಡಿದಿಾರೆಯಲೆವೇ? 

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ನಸಿೀರ್್ ಅಹಾ ದ್ರವರೇ, ದ್ಯಮಾಡಿ, 

ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ . ಮಾನಾ  ಎೆಂ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ ತಾವು ಮಾತನಾಡಿ.  

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಯಾರು ಮಧಾ ಪರ ವೇಶ 

ಮಾಡದೇ ಇದಿ್ ರೆ ನಾನು 10 ನಿಮಿಷಗಳಲೆ  ಮುಗಿಸುತ್ು ೀನೆ. 

xxx ಮಾನಯ  ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಆಜಾಾ ನುಸ್ತರ ಕಡತ್ದಿಾಂದ ತ್ರಗೆಯಲಾಗಿದ್ದ  
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ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಎೆಂ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ಆಯಿತ್ತ. 

ನೇರವಾಗಿ ವಿಚಾರಕೆಕ  ಬನೆಿ .  

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನನೆ  ಆತಂಕ . . . 

ಡಾ|| ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, . . .  

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಎೆಂ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ಈಗ 

ಮಾತನಾಡಿ ಮುಗಿಸುತಾು ರೆ. ಮಾನಾ  ವೈ.ಎ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ .  

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ವೈ.ಎ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, 

ಆಯಿತ್ತ. ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ . ನನೆ  ಆತಂಕ. . . 

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ಪ್ತ.ಸುನಿೀಲ  ಸುಬರ ಮಣಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, . . .  

(ಗಾಂದಲ) 

ಡಾ|| ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  . . . 

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಎೆಂ.ಪಿ.ಸುನಿೀಲ್ ಸುಬರ ಮಣಿಯವರೇ, 

ದ್ಯಮಾಡಿ ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ . ಮಾನಾ  ವೈ.ಎ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ . 

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರನೆು  

ಕುಳಿತ್ತಕಳುಳ ವುದ್ಕೆಕ  ಹೇಳಿ. ನಾವು ಬೇರೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಗುತು ದ್ ಅಷ್ಟಟ ೀ.  

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಸಮಯ ಹಾಳಾಗುತು ದ್ ಅಷ್ಟಟ . ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ  

ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ . ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರು ಮಾತನಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ ಮೇಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅವಕಶ 

ಕಡುತ್ು ೀನೆ. ಮಾನಾ  ಎೆಂ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ಮಾತನಾಡಿ.  

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನನೆ  ಆತಂಕ 

ಏನೇೆಂದ್ರೆ, ಸಕಮರ ಇವತ್ತು  . . .  

ಶಿರ ೀ ಆಯನೂರು ಮಂಜುರ್ನಥ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಭೂಕಂಪ ಆಗಿ 

ಬಿಡುತು ದ್.  



«¥À/22.09.2021/288 

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

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಹೌದು ಭೂಕಂಪ ಆಗಿ 

ಬಿಡುತು ದ್. ರಾತಿರ -ಹಗಲ್ಲ ಅದೇ ರಿೀತಿ. ತಾವು ಹಗಲ್ಲ ದ್ರೀಡೆ ಮಾಡಿ ಬಿಟಿಟ ದಿ್ಧ ೀರಾ. 

ತಮಾ ನೆು  ಯಾರು ಹೇಳುವವರು, ಕೇಳುವವರು ಯಾರು ಇಲೆ .  

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಎೆಂ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ನಿೀವು ನನೆ  

ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿ.  

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರು ಆ 

ರಿೀತಿ ಮಾತನಾಡುತಿು ದಿ್ ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದ್ಕಕ ಗುತು ದ್? 

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಎೆಂ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ನಿೀವು ನನೆ  

ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿ. ರೆಕಡ್ಮಗೆ ಹೀಗುತಿು ರುತು ದ್.  

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಮಾ  ಆತಂಕ 

ಏನೇೆಂದ್ರೆ, KIADB ಯಲೆ  ಜಮಿೀನನೆು  ಭೂಸ್ವಾ ಧಿೀನಪಡಿಸಿಕೆಂಡರೆ ಅದ್ರಲೆ  ಶೇಕಡ 60 

ರಷ್ಟಟ  developed area ಸಿಗುತು ದ್. ಈ 116 ಎಕರೆ ಜಮಿೀನನೆು  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮಾಡಿದ್ರೆ, 

ಶೇಕಡ 60 ರಷ್ಟಟ  ಜಾಗ ಸಿಗುತು ದ್. ನಾವು industries ಗೆ allot ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು 300 

ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಸಿಗುತು ದ್.  

ಶಿರ ೀ ಆಯನೂರು ಮಂಜುರ್ನಥ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ಓಹೀ ಓಹೀ 

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ತಮಗೆ 

ನಾಚಿಕೆಯಾಗಬೇಕು. ಓಹೀ ಓಹೀ ಎನೆು ವುದು ಅಲೆ .  

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಎೆಂ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ ಮಾತನಾಡಿ.  

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮತ್ು  ಅವರು ಏಕೆ 

ಮಾತನಾಡುತಾು ರೆ.  

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಎೆಂ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ನಿೀವು ಅಲೆಗೆ 

ಏಕೆ ಕ್ಕವಿ ಕಡುತಿು ೀರಿ? ಇಲೆ  ಮಾತನಾಡಿ. ತಮಾ  ವಿಚಾರ ಏನು ಅದ್ನೆು  ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. 

ಅದ್ನೆು  ಹೇಳಿ. 
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ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 300 ಕೀಟಿ 

ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆಸಿು ಯನೆು  ಯಾವುದೀ ಒೆಂದು ಚಾಣಕಾ  ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ನಿಲಯಕೆಕ  KIADB 

ಜಾಗವನೆು  ಕಟ್ಟಟ  ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ನಿಲಯವನೆು  ಮಾಡಿ ಎೆಂದು ಹೇಳುತಿು ದಿಾರೆ. ಇವತ್ತು  ಆ 

ಜಾಗ ಎಲೆದ್ ಎೆಂದ್ರೆ, Aerospace Industries ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಹೇಳಿ, ಪಾಪ, ರೈತರ ಹತಿು ರ 

ಒೆಂದು ಎಕರೆಗೆ ಒೆಂದೂವರೆ ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನೆು  ಕಟ್ಟಟ  forcibly ಆಗಿ acquisition 

ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದಿ್ ೀವ. ಇವತ್ತು  ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ನಿಲಯಕೆಕ  ಒೆಂದು ಎಕರೆಗೆ 50 ಲಕ್ಷ 

ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತಿು ದಿ್ಧ ೀರಾ. ಇದ್ರ ಹುನೆಾ ರ ಏನು? ಈ ವಿಧೇಯಕವನೆು  

ಏತಕಕ ಗಿ ತರುತಿು ದಿಾರೆ. ಬೇರೆ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ನಿಲಯಗಳು ಇಲೆವೇ, ತನೆ  ಸಾ ೆಂತ ಹಣದ್ಧೆಂದ್ 

ಜಮಿೀನನೆು  ಕೂರ ಢೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೆಂಡು ನಮಾ  ಹತಿು ರ 50 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಇದ್. 

ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ನಿಲಯಕೆಕ  ಅನುಮತಿ ಕಡಿ ಎೆಂದು ತಮಾ  ಹತಿು ರ ಕೇಳಿದಾಗ ಅೆಂತಹ 

ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ನಿಲಯಕೆಕ  ಅನುಮತಿ ಕಟಿಟ ಲೆವೇ. KIADB ಯಿೆಂದ್ Industries ಗೆ ಎೆಂದು 

acquire ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಅವರಿಗೆ ತಾವೇ ಕಟ್ಟಟ , ತಾವೇ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ನಿಲಯವನೆು  

ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಹರಟಿದಿ್ಧ ೀರಾ. ಇದ್ನೆು  ನನೆ  ಆತಂಕ ಎೆಂದು ಹೇಳುತಿು ರುವಂತಹದಿು . 

ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೀಲಾರದ್ ಚಿೆಂತಾಮಣಿಯ ಮಸೆು ೀನಹಳಿಳ ಯ ಹತಿು ರ ಒೆಂದು ಎಕರೆಗೆ 18 

ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳೆೆಂದು KIADB ಯವರು ಜಮಿೀನನೆು  ಭೂಸ್ವಾ ಧಿೀನಪಡಿಸಿಕೆಂಡಿದಿಾರೆ. 

ಅದ್ನೆು  ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿದ್ ಮೇಲ್ಲ ಒೆಂದು ಎಕರೆಗೆ ಒೆಂದು ಕೀಟಿ 70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ 

KIADB ರವರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದಿಾರೆ.   

ಡಾ|| ಸಿ.ಎಸ.ಅಶಾ ಥ ರ್ನರಾಯಣ (ಉನು ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಚಿವ, ಐಟ-ಬ್ರಟ, ವಿಜಾಾ ನ 

ಹಾಗೂ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಸ್ಚಿವರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಬ್ಳಗೆೆಯ ಅವರ leader 

ಓದ್ಧರುವ press statement ಅನೆು  ಹಿಡಿದುಕೆಂಡು ಓದುತಿು ದಿಾರೆ.  

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಒೆಂದೂವರೆ ಕೀಟಿ 

ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ತ್ಗೆದುಕೆಂಡಿರುವಂತಹ ಜಮಿೀನನೆು  ಸುಮಾರು 6 ರಿೆಂದ್ 7 ಕೀಟಿ 

ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬ್ಲ್ಲ ಬಾಳುವಂತಹದಿ್ ನೆು  ಕೇವಲ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ತಾವು 

ಪರಭಾರೆ ಮಾಡಿದಿ್ಧ ೀರಲೆವೇ, ಇದು ಏತಕಕ ಗಿ, ಇನೆು  ಮಾತನಾಡುತಾು  ಹೀದ್ರೆ ನಾನು 

ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಮಾತನಾಡಬಲೆ್ಲ . ಕನೆಯದಾಗಿ, ಮಾತನಾಡಿ ಮುಗಿಸುತ್ು ೀನೆ. ಇದು ಈ 

ಸಕಮರದ್ಲೆ  ಆಗಿರುವಂತಹ ದಡಡ  ಭೂ ಹಗರಣ. ಈ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ನಿಲಯಕೆಕ  
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ಅಧಾ ಕ್ಷಯಾರೆೆಂದ್ರೆ ಸನಾಾ ನಾ  ಎೆಂ.ಕೆ.ಶ್ರ ೀಧರ್್ ರವರು ಆಗಿದಿಾರೆ. ಇವರು ಯಾರು? ಇವರು 

xxx ಒಬಬ  ಕಟ್ಟಟ ಳು. ಇವರಿಗೆ ಸಕಮರ favour ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  . . . .  

(ಮುೆಂದು) 

(922) 8:40 ಎಸ ಪ್ತಆರ-ಬ್ರಎನ ಎಸ  22/09/2021  

(ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿ ತಿ) 

 

(ಗಾಂದಲ) 

 

 ಡಾ|| ತ್ಳ್ವಾರ  ಸ್ತಬಣಣ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅವರು ಶ್ಕ್ಷಣ 

ತಜ್ಞರಾಗಿದಿಾರೆ.   

 

(ಗಾಂದಲ) 

 

 ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ(ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ಮಖಯ  ಸ್ಚೇತ್ಕರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಯಾರನೆು  ಕೇಳಿ ಈ ರಾಜಾ ದ್ . . . .  

 

 ಡಾ|| ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ(ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೀತ್ರ ):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಅದ್ರಲೆ  ತಪ್ಪ ೀನು ಇದ್? 

(ಗಾಂದಲ) 

 

 ಡಾ|| ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅವರನೆು  

ತಾಲೀಬಾನ್ನಿೆಂದ್ ಕರೆದುಕೆಂಡು ಬಂದ್ಧಲೆ .   

(ಗಾಂದಲ) 

 

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಎಲೆಯೀ ಒೆಂದು ಕಡೆ . 

. . (ಗಾಂದಲ) ಇವರಿಗೆ ಈ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯದ್ ಸಿ್ವಪನೆಯಾಗಲೇಬೇಕು; ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ 

ಇವರು ಶಮಿೀಲಾಗಿ (ಗಾಂದಲ) ಜನ ಸತು ರೂ ಪರವಾಗಿಲೆ  ಸಕಮರ . . . (ಗಾಂದಲ)  

 

ಶಿರ ೀ ಅರುಣ ಶಹಾಪುರ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇದು ಇಟಲಯಲೆ . 

 

(ಗಾಂದಲ) 
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ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈ ರಾಜಾ ದ್ ಜನರು 

ಬ್ವರು ಸುರಿಸಿ ಸಂಪಾದ್ಧಸಿದ್ ತ್ರಿಗೆಯ ಹಣವಿದು. 

 

ಡಾ||ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇದು ಅವರ 

ಹಣೆಬರಹವಾಗಿದ್.  ನಿಮಾ ದು ಬೌದಿ್ಧ ಕ ದ್ಧವಾಳಿಯಾಗಿದ್.   

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈ ರಾಜಾ ದ್ ಆರೂವರೆ 

ಕೀಟಿ ಜನರು ತ್ರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ್ ಹಣವಿದು.  ಸುಮಾರು 300 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಟ  

ಬ್ಲ್ಲಬಾಳುವ ಜಮಿೀನನೆು  ಕೇವಲ 50 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ನಿಮಾ  ನಾಯಕರನೆು  

ಮ್ಮಚಿಚ ಸುವುದ್ಕಕ ಗಿ ಆರ್.ಎಸ.ಎಸ. ಸಂಸಿೆ ಗೆ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯವನೆು  ನಿೀಡಲ್ಲ ಸಕಮರವು 

ಹೀಗುತಿು ದ್.   

(ಗಾಂದಲ) 

 

ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ(ಸ್ಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ನಿೀವು ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ನಿೀಡಿದಿ್ಧ ೀರಿ ಎೆಂದು ಮಂತಿರ ಗಳನೆು  ಕೇಳಿ.  

(ಗಾಂದಲ) 

 

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಶ್ರ ೀ ಎೆಂ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿ. 

 

(ಗಾಂದಲ) 

 

ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅವರಿಗೆ 

ಉಚಿತವಾಗಿ ಕಡುತಿು ಲೆ . (ಗಾಂದಲ) ನಾವು ರಾಜಾ ದ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೀಸಕ ರ ಅವರಿಗೆ 

ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯವನೆು  ನಿೀಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯಿತ್ತ? (ಗಾಂದಲ) ಅವರು ತಾಲೀಬಾನ್ನಿೆಂದ್ 

ಬಂದ್ಧಲೆ .   

 

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಶ್ರ ೀ ಎೆಂ.ಕೆ.ಶ್ರ ೀಧರ್್ 

ಯಾರೆೆಂದು ಹೇಳಿ.  (ಗಾಂದಲ) ಕೇವಲ 50 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಿೀಡಿದಿಾ ರೆ.  

(ಗಾಂದಲ) ಬೇರೆಯವರನೆು  ಮ್ಮಚಿಚ ಸುವುದ್ಕಕ ಗಿ ನಿಮಾ  ಆರ್.ಎಸ.ಎಸ.ನವರಿಗೆ 

(ಗಾಂದಲ) ಕಡಿಮ್ಮ ಬ್ಲ್ಲಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಹರಟಿದಿ್ಧ ೀರಿ.  ಅದು ನಿಮಾ  

ಕಮಮಕೆಂಡ. 
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ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಒಳೆಳ ಯ ಶ್ಕ್ಷಣ 

ಸಂಸಿೆಯನೆು  ಮಾಡುವುದ್ಕಕ ಗಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ನಿೀಡಿದಿ್ ೀವ.   

 

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಸಕಮರದ್ ಬಕಕ ಸದ್ 

ಹಣ ಖಾಲಯಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲಾ … (ಗಾಂದಲ) ಸ್ವಲ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲಾ  

. .. 

ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಿೀವು ಯಾರು 

ಯಾರಿಗೆ ನಿೀಡಿದಿ್ಧ ೀರಿ ಎೆಂದು ಮಂತಿರ ಗಳನೆು  ಕೇಳಿ. 

 

(ಗಾಂದಲ) 

 

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಶ್ರ ೀ ಎೆಂ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ನಿಮಗೆ ನಿೀಡಿದ್ 

ಸಮಯವು ಮುಗಿದ್ಧದ್; ಹಿೀಗಾಗಿ ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿ. 

(ಗಾಂದಲ) 

 

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅವರಿಗೆ 

ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯವನೆು  ನಿೀಡಲ್ಲ 300 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆಸಿು ಯನೆು  ಕೇವಲ 50 

ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ನಿೀಡುತಿು ದಿ್ಧ ೀರಲೆ , ಇದು ಸರಿಯೇ?    

(ಗಾಂದಲ) 

 

ಶಿರ ೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ನಟ್ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, . . .  

 

(ಗಾಂದಲ) 

 

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಶ್ರ ೀ ಎೆಂ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ನಿಮಗೆ ನಿೀಡಿದ್ 

ಸಮಯವು ಮುಗಿದ್ಧದ್.  ನಿೀವು ಕೇಳಿದಿು  10 ನಿಮಿಷ, ಆದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ 11 ನಿಮಿಷಗಳಾಗಿವ.  

ಹಿೀಗಾಗಿ ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿ. 

 

ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಬೇರೆ ಸದ್ಸಾ ರುಗಳ 

ಹೆಸರುಗಳನೆು  ಕರೆಯಿರಿ.  ನಮಾ  ಪಕ್ಷದ್ ಸದ್ಸಾ ರೂ ಸಹ ಮಾತನಾಡುವವರಿದಿಾರೆ.  

ಅವರಬಬ ರಿಗೆ ಎಷ್ಟಟ  ಸಮಯವನೆು  ನಿೀಡುತಿು ೀರಿ?   
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(ಗಾಂದಲ) 

 

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾನು ನನೆ  

ಮಾತ್ತಗಳನೆು  ಮುಗಿಸುತಿು ದಿ್ ೀನೆ. 

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಇನೆು  ಒೆಂದು ನಿಮಿಷದ್ಲೆ  ಮುಗಿಸಿ. 

 

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇದುವರೆಗೆ ನಾನು 

ಹೇಳಿರುವ ಒೆಂದೆಂದು ಅೆಂಶವೂ ಸಹ ಸತಾ ದ್ಧೆಂದ್ ಕೂಡಿದ್.  

 

ಡಾ|| ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, he is an expert in 

education. ಯಾರ ಬಗೆೆ  ಅವರು ಮಾತನಾಡುತಿು ದಿಾರೆ?  

 

(ಗಾಂದಲ) 

 

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇದ್ರಲೆ  ಏನಾದ್ರೂ 

ಸಂದೇಹಗಳಿದಿ್ ರೆ … (ಗಾಂದಲ) 

 

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:-ಡಾ||ವೈ.ಎ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ .  

ನಿೀವುಗಳು ಮಾತನಾಡಿ ಸುಮಾ ನೆ ಸಮಯ ಹೀಗುತು ದ್.   

 

(ಗಾಂದಲ) 

 

ಡಾ|| ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, he is an  eminent, 

prominent,  honest, top-most person. They do not know about him. 

(ಗಾಂದಲ) 

 

ಉಪಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಸಭಾನಾಯಕರೇ, 

ಡಾ||ವೈ.ಎ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿರವರನೆು  ಕುಳಿತ್ತಕಳಳ ಲ್ಲ ಹೇಳಿ. 

 

(ಗಾಂದಲ) 

 

ಶಿರ ೀ ನಸಿೀರ  ಅಹಮ ದ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಗುರುಮೂತಿಮ ಯಾರೆೆಂದು 

ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ ಹೇಳಲ. 



«¥À/22.09.2021/294 

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

 

ಡಾ||ತ್ಳ್ವಾರ ಸ್ತಬಣಣ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅವರು ಯು.ಜಿ.ಸಿ.ಯ 

ಸದ್ಸಾ ರಾಗಿದಿಾರೆ. 

(ಗಾಂದಲ) 

 

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ದ್ಯಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಸದ್ಸಾ ರುಗಳು ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ .          

ಶ್ರ ೀ ಎೆಂ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿರವರು ತಮಾ  ಮಾತ್ತಗಳನೆು  ಪೂಣಮಗಳಿಸಲ. 

 

(ಗಾಂದಲ) 

 

ಶಿರ ೀ ನಸಿೀರ  ಅಹಮ ದ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಆ ಸಮಿತಿಯಲೆ  ಯಾರಾದ್ರೂ 

ದ್ಲತರು ಅಥವಾ ಹಿೆಂದುಗಳಿದ್ ವಗಮದ್ವರು ಇದಿಾರೆಯೇ? 

 

(ಗಾಂದಲ) 

 

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಶ್ರ ೀ ಎೆಂ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ಸರಿಯಾಗಿ 

ಇನೆ ೆಂದು ನಿಮಿಷದ್ಲೆ  ನಿಮಾ  ಮಾತ್ತಗಳನೆು  ಪೂಣಮಗಳಿಸಿ.  ನಿೀವು ನನೆ ನೆು  ನೀಡಿ 

ಮಾತನಾಡಿ.  (ಗಾಂದಲ)   ನಿೀವು ನನೆ ಟಿಟ ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ.   

 

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಯಾರೂ ಸಹ ನನೆ  

ಮಾತ್ತಗಳನೆು  ಕೇಳುತಿು ಲೆ . 

(ಗಾಂದಲ) 

 

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ನಾನು ನಿಮಾ  ಮಾತ್ತಗಳನೆು  ಕೇಳುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.  

ಅವರುಗಳು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾತನಾಡಲ.  ಶ್ರ ೀ ಯೀಗೇಶಾ ರರವರೇ, ದ್ಯವಿಟ್ಟಟ  

ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ .   

 

ಶಿರ ೀ ಸಿ.ಪ್ತ.ಯೀಗೇಶಾ ರ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಕಪೊೀಮರೇಷನ್ 

ವಾಾ ಪಿು ಯಲೆ  ಭೂಮಿಯನೆು  ತ್ಗೆದುಕಳಳ ಲ್ಲ ಆಗುತಿು ಲೆ . ಏಕೆೆಂದ್ರೆ ಸ್ವವಿರಾರು 

ಎಕರೆಯಷ್ಟಟ  ಭೂಮಿಯನೆು  ಕ್ಕರ ಶ್ಚ ಯನೆ ರು, ಮುಸೆಿಮರಿಗೆ Universityಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ 

ಜಾಗವನೆು  ನಿೀಡಲಾಗಿದ್.  ಹಿೀಗಾಗಿ ನಾವು ದೂರದ್ ಪರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೀಗುತಿು ದಿ್ ೀವ ಅಷ್ಟಟ .  

ಕಪೊೀಮರೇಷನ್ ವಾಾ ಪಿು ಯಲೆ  ಭೂಮಿ ಸಿಗುತಿು ಲೆ .   
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(ಗಾಂದಲ) 

 

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಎಲೆರೂ ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ . 

 

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ನಸಿೀರ  ಅಹಮ ದ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮುಸೆಿಮರಿಗೆ ಕಟಿಟ ದಿು  

ಯಾವುದು ಇದ್ ಎೆಂದು ಸದ್ಸಾ ರು ಹೇಳಲ.          (ಗಾಂದಲ)  ಸದ್ನಕೆಕ  ತಪುಪ  

ಮಾಹಿತಿ ನಿೀಡುವುದು ಬೇಡ.   

(ಗಾಂದಲ) 

 

ಶಿರ ೀ ಕೊೀಟ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಎಲೆರೂ ’ನಾವು 

ಭಾರತಿೀಯರು’ ಎೆಂದು ಮಾತನಾಡುತಾು ರೆ. 

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ನಸಿೀರ  ಅಹಮ ದ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಮಾ  ವಕಫ ್ ಬೀಡ್ಮನ 

ಸಾ ತು ನೆು  ಸಕಮರವು ಒತ್ತು ವರಿ ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದ್  (ಗಾಂದಲ)  ನಮಗೆ 

ಯಾವುದ್ನೆು  ನಿೀವು ನಿೀಡಿದಿ್ಧ ೀರಿ? 

 

(ಗಾಂದಲ) 

 

ಡಾ|| ತ್ಳ್ವಾರ ಸ್ತಬಣಣ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಎಲೆರಿಗೂ ಸಹ 

ನಿೀಡಲಾಗಿದ್.   

 

(ಗಾಂದಲ) 

 

ಡಾ|| ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ದೇಶವನೆು  

ಕಪಾಡುವ ಆರ್.ಎಸ.ಎಸ.ನಂತಹ…್ 

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇನೆ ೆಂದು 

ನಿಮಿಷದ್ಲೆ  ನಾನು ನನೆ  ಮಾತ್ತಗಳನೆು  ಮುಗಿಸುತ್ು ೀನೆ. 

 

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲ್ಲ ಅವಕಶವನೆು  

ನಿೀಡಿದಿ್ ನೆಯೀ ಅವರು ಮಾತನಾಡುವುದು ಮಾತರ ವೇ ಕಡತಕೆಕ  ಹೀಗುತು ದ್. ಬೇರೆಯವರು 

ಮಾತನಾಡಿರುವುದು ಕಡತಕೆಕ  ಹೀಗುವುದ್ಧಲೆ .  ಶ್ರ ೀ ಎೆಂ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರಿಗೆ 
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ಒೆಂದು ನಿಮಿಷದ್ಲೆ  ಮಾತನಾಡುವುದ್ನೆು  ಮುಗಿಸಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದಿ್ ೀನೆ; ಇದ್ನೆು  ಅವರು 

ಒಪಿಪ ಕೆಂಡಿದಿಾರೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮಾತ್ತಗಳನೆು  ಮುಗಿಸುತಾು ರೆ.  ನಂತರ ನಿೀವುಗಳು 

ಎಷ್ಟಟ  ಹತ್ತು  ಮಾತನಾಡುತಿು ರೀ ಅಷ್ಟಟ  ಹತ್ತು  ನಾನು ಸುಮಾ ನೆ ಕುಳಿತ್ತಕಳುಳ ತ್ು ೀನೆ.  

ನಿೀವುಗಳೆಲೆರೂ ಸುಮಾ ನೆ ಕುಳಿತ್ತಕೆಂಡರೆ, ಆದ್ಷ್ಟಟ  ಬೇಗನೇ ಅವರು ಮುಗಿಸುತಾು ರೆ.   

 

ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಎಲ.ಭೀಜೇಗೌಡ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ದ್ಯಮಾಡಿ ನನಗೆ 

ಮಾತನಾಡಲ್ಲ ಅವಕಶ ನಿೀಡಿ. ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಲಾವಕಶವನೆು  ನಿೀಡುವುದಾಗಿ 

ತಿಳಿಸಿದಿ್ಧ ೀರಿ.   

 

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಶ್ರ ೀ ಭೀಜೇಗೌಡರೇ, ದ್ಯಮಾಡಿ ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ . 

ನಂತರದ್ಲೆ  ನಿಮಗೆ ಅವಕಶವನೆು  ನಿೀಡುತ್ು ೀನೆ.   

 

ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,್ ’ಚಿೆಂತಕರ 

ಚಾವಡಿ’ಯಾದ್ ನಮಾ  ಮೇಲಾ ನೆಯಲೆ  ನಾನು ಏನೇನು ಮಾತನಾಡಿದಿ್ ೀನೆ ಅವುಗಳಲೆನ 

ಪರ ತಿಯೆಂದು ಪದ್ಗಳು ನೂರಕೆಕ  ನೂರರಷ್ಟಟ  ಸತಾ ವಾಗಿವ.  ಅವುಗಳನೆೆ ೀ ನಾನು 

ಮಾತನಾಡಿದಿ್ ೀನೆ.  ಆದ್ರೆ ಈ ಸಕಮರದ್ ಬಕಕ ಸಕೆಕ , ಈ ರಾಜಾ ದ್ ಆರೂವರೆ ಕೀಟಿ 

ಜನಸಂಖೆಾ ಯು ಬ್ವರು ಸುರಿಸಿ ಸಂಪಾದ್ನೆ ಮಾಡಿ, ಕಟಿಟ ದ್ ತ್ರಿಗೆಯ ಹಣ ಏನಿದ್ಯೀ…,್

ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ 300 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನೆು  ’ಗುಳುೆಂ’ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. 

ಸಕಮರಕೆಕ  ಹಾಗೂ xxx ನನೆ  ಧಿಕಕ ರವನೆು  ಹೇಳಿ ನನೆ  ಮಾತ್ತಗಳನೆು  ಮುಗಿಸುತ್ು ೀನೆ.   

 

ಡಾ|| ತ್ಳ್ವಾರ ಸ್ತಬಣಣ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಕೆಂಗೆರ ಸ್ ಪಕ್ಷಕೆಕ  ಧಿಕಕ ರ 

 

(ಗಾಂದಲ) 

 

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- xxx  ಎನುು ವ ಶಬಾ ವನುು  ಕಡತ್ದಿಾಂದ ತ್ರಗೆದು 

ಬ್ರಡಿ. ಏಕೆಾಂದರೆ ಅದು ಒಾಂದು ಸಂಸೆಥ ಯಾಗಿದ್ದ.  ಶ್ರ ೀ ಭೀಜೇಗೌಡರೇ ನಿೀವು ಮಾತನಾಡಿ. 

 

(ಗಾಂದಲ) 

xxx ಮಾನಯ  ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರ ಆಜಾಾ ನುಸ್ತರ ಕಡತ್ದಿಾಂದ ತ್ರಗೆಯಲಾಗಿದ್ದ  
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ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಎಲ.ಭೀಜೇಗೌಡ(ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೀತ್ರ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಅವಕಶಕಕ ಗಿ  ಧನಾ ವಾದ್ಗಳು.   

(ಗಾಂದಲ) 

 

ಶಿರ ೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ನಟ್ :- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, (ಗಾಂದಲ) ಹಾಗೆಯೇ 

ಆಗುವುದು.   

(ಗಾಂದಲ) 

 

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಶ್ರ ೀ ಭೀಜೇಗೌಡರೇ ದ್ಯಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿ. 

 

ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಎಲ.ಭೀಜೇಗೌಡ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಪರ ಸುು ತ ವಿಷಯದ್ 

ಮೇಲ್ಲ ಚ್ರ್ಚಮ ಪಾರ ರಂರ್ವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟ್ಟಗಳು ಕಳೆದ್ಧವ.  ನಾವು 

ಭೂಮಿಯ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡಬೇಕಗುತು ದ್.  ನಾವು ಭೂಮಿಯ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡದ್ಧದಿ್ ರೆ, 

ಇನೆಾ ವ ವಿಷಯದ್ ಮೇಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಬೇಕು?  ಭೂಮಿಯಿೆಂದಾಗಿ ನಾವುಗಳೆಲೆರೂ 

ಬದುಕ್ಕರುವುದು.  ನಾವು “ಬ್ಳಗಾಗಿ ನಾನೆದಿು  ಯಾರ ಯಾರ ನೆನೆಯಲ; ಎೆಂದು ಹೇಳುತ್ು ೀವ.  

 

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಶ್ರ ೀ ಭೀಜೇಗೌಡರೇ ವಿಚಾರದ್ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡಿ.  

ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಯವಾಗಿದ್.  

 

ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಎಲ.ಭೀಜೇಗೌಡ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, “ಬ್ಳಗಾಗಿ ನಾನೆದಿು  

ಯಾಯಾಮರ ನೆನೆಯಲ; ಎಳುಳ  ಜಿೀರಿಗೆಯ ಬ್ಳೆಯೀಳ; ಎಳುಳ  ಜಿೀರಿಗೆಯ ಬ್ಳೆವಂತ 

ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯ ಎದಿೆಂದು ಘ್ಳಿಗೆ ನೆನೆದೇನಾ” ಎೆಂದು ನಾವುಗಳು ಹೇಳುತ್ು ೀವ.  

ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಇೆಂತಹ ಪರಿಸಿಿ ತಿ ಇರಬೇಕದ್ರೆ, ಆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನೆು  ಅವಲಂಬಿಸಿ 

ನಮ್ಮಾ ಲೆರ ಜಿೀವನವಿದ್.  ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಆರೀಗಾ , ಶ್ಕ್ಷಣ ಮತ್ತು  ಹಸಿರು ಕರ ೆಂತಿ ಯಾವುದೇ 

ಇರಬಹುದು ಎಲೆವೂ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನೆು  ಅವಲಂಬಿಸಿದ್. ನಮಾ  ದೇಶದ್ಲೆ  ಇವತಿು ನ 

ದ್ಧವಸ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಆರೀಗಾ  ಇವುಗಳ ಕರ ೆಂತಿಯಾಗಬೇಕಗಿದ್.  ಇದ್ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತ್ 

ಯಾರ ಯಾರ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಯಾವ ರಿೀತಿಯಾಗಿವ ಎನೆು ವ ವಿಚಾರವನೆು  ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ 

ನಮಾ  ಮನಸಿು  ಮತ್ತು  ಆತಾ ಸ್ವಕ್ಕಷ ಯನೆು  ನಾವುಗಳೇ ಕೇಳಿಕೆಂಡು ಬಿಟಟ ರೆ, ಇಷ್ಟಟ ಲೆಾ  

ಹಡೆದಾಟ-ಗಲಾಟ್ಟಗಳ ಪರ ಶೆೆ  ಇರುವುದೇ ಇಲೆ .  ನಾನು ಯಾರ ಮೇಲ್ಲ 
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ದ್ಾ ೀಷವಿಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು ಹಾಗೂ ರಾಜಕ್ಕೀಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತಿು ಲೆ .  ಇೆಂತಹ ನೂರು 

ಸಂಗತಿಗಳು ನನೆ  ಬಳಿ ಇವ.  ಇವುಗಳೆಲೆವನೊ  ನಾನು ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಬಯಸುತ್ು ೀನೆ.  ಇದ್ಕೆಕ  

ನಾನು ಸಿದಿ್ ತ್ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಬಂದ್ಧದಿ್ ೀನೆ.  ನಾನು ಸುಮಾ ನೆ ಕುಳಿತ್ತಕೆಂಡಿಲೆ .  ಯಾರು 

ಯಾರ ಅಧಿಕರಾವಧಿಯಲೆ  ಏನೇನು ಆಗಿದ್ ಎೆಂದು ನಾನು ಹೇಳುತ್ು ೀನೆ.  ಇದ್ಕಕ ಗಿ 

ಸಭಾಪತಿಯವರಿಗೆ ಸಮಯಾವಕಶ ಮತ್ತು  ಅದ್ನೆು  ಕೇಳುವಷ್ಟಟ  ಸಹನೆ ಇದಿ್ ರೆ 

ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಹ ನಾನು ಅವುಗಳ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡುತ್ು ೀನೆ.  ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಪೂವಮ 

ತಾಲೆ್ಲಕು, ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಹೀಬಳಿಯ ಕೀಡಿಹಳಿಳ  ಗಾರ ಮದ್ ಸವಮ ನಂ. 145 ರಲೆ  12 

ಎಕರೆ ಮತ್ತು  ಚ್ಲೆಘ್ಟಟ  ಗಾರ ಮದ್್ ಸವಮ ನಂ.16 ರಲೆ  112 ಎಕರೆ ಒಟ್ಟಟ  124 ಎಕರೆ 

ಜಮಿೀನನೆು  ಕನಾಮಟಕ ಗಾಲಫ ್ ಅಸೀಸಿಯೇಷನ್ ರವರಿಗೆ ದ್ಧನಾೆಂಕ 05/03/2018 ರಂದು . . 

. . 2018 ನೇ ಸ್ವಲನಲೆ  ಯಾವ ಪಕ್ಷದ್ ಸಕಮರವು ಅಧಿಕರದ್ಲೆತ್ತು  ಎೆಂದು ನಾನು 

ಹೇಳುವುದ್ಧಲೆ ; ಅೆಂದ್ಧನ ದ್ಧನ ಯಾರು ಅಧಿಕರದ್ಲೆದಿ್ರು ಎನೆು ವುದ್ನೆು  ನಿೀವೇ 

ನೀಡಿಕಳಿಳ .  ದ್ಧನಾೆಂಕ 05/03/2018 ರಿೆಂದ್ 2048 ರ ವರೆಗೆ ಅೆಂದ್ರೆ, 30 ವಷಮಗಳ ಕಲ 

ಜಮಿೀನನೆು  ಗುತಿು ಗೆಯ ಆಧಾರದ್ ಮೇಲ್ಲ ನಿೀಡಲಾಗಿದ್.  ಒೆಂದು ಎಕರೆ ಕೃರ್ಷ ಭೂಮಿಯ 

ಬ್ಲ್ಲ 9.5 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಟ  ಇದ್.  ಇದ್ರ ಮಾರುಕಟ್ಟಟ  ಬ್ಲ್ಲಯು 2.5 ಕೀಟಿ 

ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಟ  ಇದ್.  ಆ ಕೆಬ್್ನ ಒಟ್ಟಟ  ಆದಾಯದ್ಲೆ  ಕೇವಲ ಶೇಕಡಾ 2 ರಷಟ ನೆು  

ಅೆಂದ್ರೆ, ನಮಾ  ಸಕಮರಕೆಕ  ಒೆಂದು ವಷಮಕೆಕ  50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಟ  ಆದಾಯ 

ಬರಬಹುದು.  ಇದ್ಕಕ ಗಿ 124 ಎಕರೆಯಷ್ಟಟ  ಭೂಮಿಯನೆು  ನಿೀಡಿದ್ವರು ತಮಾ  ಎದ್ 

ಮುಟಿಟ ಕೆಂಡು ಆತಾ ಸ್ವಕ್ಕಷ ಯನೆು  ಕೇಳಬೇಕು. ನಾನು ಬೇರೆ ವಿಷಯವನೆು  

ಮಾತನಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಹೀಗುವುದ್ಧಲೆ .  ನಾನು ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲ್ಲ ಚಾಡಿ ಹೇಳುವುದ್ಕೆಕ  

ಹೀಗುವುದ್ಧಲೆ .  ಇೆಂತಹ ಭೂಮಿಯನೆು  ಶೇಕಡಾ ಶೂನಾ ಕೆಕ  ಅೆಂದ್ರೆ ಒೆಂದೆಂದು ಎಕರೆ 

ಭೂಮಿಯನೆು  ಒೆಂದೆಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಕಮರವು ನಿೀಡಿದ್.  ಅೆಂದ್ರೆ, in the interest 

of Society and development and in the interest of international events, 

ಅೆಂತರಾರ್ಷಟ ರೀಯ ಕೂಟವನೆು  ಮಾಡಬೇಕದ್ರೆ…,್ ನಿನೆೆ ಯ ದ್ಧನ ನಮಾ  ರಾಜಾ ದ್ 

ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳು ಕೆಳಮನೆಯಲೆ  ಮಾತನಾಡುವ ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ  ’ಅೆಂತರಾರ್ಷಟ ರೀಯ ಶಲ್ಲ 

ಮತ್ತು  ಅೆಂತರಾರ್ಷಟ ರೀಯ ಮಟಟ ದ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಗಾಗಿ ಈ ಸಂಸಿೆಯು ಬ್ಳೆಯಬೇಕೆನೆು ವ 

ದೂರದೃರ್ಷಟ ಯನೆಿ ಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು ಸಕಮರವು ಈ ವಿಧೇಯಕವನೆು  ಮಂಡಿಸುತಿು ದ್ ಹಾಗೂ 

ಸಕಮರವು ಈ ರಿೀತಿಯ ಕೆಲಸವನೆು  ಮಾಡುತಿು ದ್’ ಎೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಿಾರೆ.  ಶ್ಕ್ಷಣ ಮತ್ತು  

ಆರೀಗಾ  ಕೆಷ ೀತರ ಗಳಲೆ  ಕರ ೆಂತಿಯಾಗದ್ಧದಿ್ ರೆ ನಮಾ  ದೇಶವು ಬ್ಳೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?  ಆಯಾ 
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ಸಂದ್ರ್ಮಕೆಕ  ತಕಕ ೆಂತ್ ನಾವು ಕೆಲವೆಂದು ಬಾರಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ನಿೀಡಬೇಕಗುತು ದ್ ಮತ್ತು  

ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಶುಲಕ ವನೊ  ಸಹ ಪಡೆಯಬೇಕಗುತು ದ್.   

       (ಮುೆಂದು) 

(923) 8.50 22-09-2021  CS.BNS 

 ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಎಲ  ಭೀಜೇಗೌಡ(ಮಾಂದು):-  

  ಹಿೆಂದ್ಧನ ಹಿಸಟ ರಿಯನೆು  ತ್ಗೆದು ನೀಡಿ.   ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ. ಯಿೆಂದ್ ಧಿೀರವಾಲ್ ಇೆಂಡಸಿಟ ರೀಸ್ 

ಪ್ರ ೈವೇರ್್ ಲ. ಗೆ  ಎಕರೆಗೆ 60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ಹಾಗೆ   ಭೂಮಿಯನೆು  ನಿೀಡಲಾಗಿದ್.  

ನಾನು ಹಳಿಳ ಯವನಾದಿ್ ರಿೆಂದ್ ಇದು ಎಲೆದ್ ಎೆಂದು ನನಗೆ  ಗತಿು ಲೆ , ನಗರವಾಸಿಗಳಾದ್ 

ತಮಗೆ ತಿಳಿದ್ಧರಬಹುದು.  ಎನ್.ಐ. ಯೂನಿವಸಿಮಟಿ, ಎನ್.ಐ. ಇೆಂಜಿನಿಯರಿೆಂಗ್ ಕಲೇಜು,  

ಶೇಷ್ಠದ್ಧರ ಪುರಂ ಡಿಗಿರ  ಕಲೇಜು,  ಕೆ.ಎಲ.ಇ. ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸಿೆ ಗಳಿಲೆವಾ?  ಎಸ.ಡಿ.ಎೆಂ. ಟರ ಸಟ ್ 

ಇಲೆವೇ?  ಜೆ.ಎಸ.ಎಸ. ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸಿೆ ಗಳು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸವನೆು  

ಮಾಡುತಿು ಲೆವೇ?  ಇವರಿಗೆ ಭೂಮಿಯನೆು  ನಿೀಡಬೇಕದ್ರೆ ನಾವಲೆರೂ ಬಾಯಿ 

ಬಡಿದುಕಳಳ ಬೇಕಯಿತ್ತ.   ಇವರೆಲೆರಿಗೂ ಭೂಮಿ ಕಟಿಟ ದಿ್ ರಿೆಂದ್ ಈ ದೇಶದ್ಲೆ  ಅವರು 

ಶ್ಕ್ಷಣ, ಆರೀಗಾ   ನಿೀಡುವ ನಿಟಿಟ ನಲೆ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ.   ಕಟಟ  ಕಡೆಯ  

ಮನುಷಾ ನವರೆಗೆ ಶ್ಕ್ಷಣ ಕಡಿಸಲ್ಲ, ಅವರ ಆರೀಗಾ  ಕಪಾಡುವುದು ಈ ಸಕಮರದ್ ಆದ್ಾ  

ಕತಮವಾ .   ಸಕಮರ ತನೆ  ಕತಮವಾ ದ್ ಪರಿಪಾಲನೆಯನೆು  ಮಾಡಬೇಕಗುತು ದ್.    ಕೆಲವು ಸಲ 

pros and cons  ನೀಡಬೇಕಗುತು ದ್, ಅದು ಯಾವಾಗ ಎೆಂದ್ರೆ  ಭೂಮಿಯನೆು  ಚಾಣಕಾ  

ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ನಿಲಯಕೆಕ  ನಿೀಡಿ,  ಅದ್ರಿೆಂದ್ ಒೆಂದು ವಿದಾಾ  ಸಂಸಿೆ  ಸಿ್ವಪನೆ  ಆಗಿ 10 ವಷಮ 

ಆದ್ಮೇಲ್ಲ  ಈ ಸಂಸಿೆಯಿೆಂದ್ ಸಮಾಜಕೆಕ  ಯಾವ ರಿೀತಿಯ ಲಾರ್ದಾಯಕ ಆಗಿದ್ 

ಎನೆು ವುದ್ನೆು  ನೀಡಬೇಕಗುತು ದ್.  ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಈ ಸಂಸಿೆ ಗೆ ಲಾರ್ದಾಯಕ ಆಗಿಲೆವೆಂದ್ರೆ  

ನಾವಲೆರೂ ಸೇರಿ ಈ ವಿದಾಾ  ಸಂಸಿೆಯನೆು  ಹರಾಜು ಹಾಕೀಣ. Now, it is not the time. It 

is budding. ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ National Law School of India University ಗೆ 27  ಎಕರೆ 

ಭೂಮಿಯನೆು  ನಿೀಡಿದ್ರು.   ಆಗ ಎಲೆರೂ ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ಕೂಗಾಡಿದ್ರು.  ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು  ಆ 

ಸಂಸಿೆ  it one of the No.1 Law Schools in the world.  ನಾವಲೆರೂ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮಾಯಿೆಂದ್ 

ಪರ ಪಂಚ್ದ್ಲೆಯೇ ನಂಬರ್್ ಒನ್ National Law School of India University  

ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲೆದ್  ಎೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಗುತು ದ್.   ಏನಾಗಿದ್ ಎೆಂದ್ರೆ ಅದು baby of the Bar 

Council of India. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ ಚಿೆಂತನೆಗಳನೆು  ಮಾಡುವ ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ  

ನಾವು  ವಿರೀಧಕೀಸಕ ರ ವಿರೀಧವನೆು  ಮಾಡಬಾರದು.   ಇವತ್ತು  ಕೆ.ಐ.ಡಿ.ಬಿ.ಯ 
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ಭೂಮಿ ಬ್ಲ್ಲ ಎರ್ಷಟ ದ್, ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟಟ ಷ್ಟಟ  ಬ್ಲ್ಲಗೆ ಅದ್ನೆು  ನಿೀಡಲಾಗಿದ್ ಎನೆು ವ 

ಮಾಹಿತಿಯನೆು  ತ್ಗೆಯಿರಿ.   ಸಕಮರದ್ವರು ಒೆಂದು ಕಣಿಣ ಗೆ ಸುಣಣ  ಮತು ೆಂದು ಕಣಿಣ ಗೆ 

ಬ್ಣೆಣ  ಹಚ್ಚಚ ವ ಕೆಲಸವನೆು  ಮಾಡಬಾರದು.  ರಾಮನಗರ ತಾಲೆ್ಲಕು, ಬಿಡದ್ಧ ಹೀಬಳಿ, 

ತಾಳಗುಪ್ಪ ,  ಶನಮಂಗಲದ್ಲೆ  9 ಎಕರೆ 15 ಗುೆಂಟ್ಟ ಜಮಿೀನನೆು  ರಸೆು  ಅಗಲೀಕರಣಕಕ ಗಿ  

ಭೂ ಸ್ವಾ ಧಿೀನಪಡಿಸಿಕಳಳ ಲಾಗಿದ್.   ಅದ್ಕೆಕ  ಪರಿಹಾರ ಶ್ರ ೀ ವಿಜಯೇೆಂದ್ರ   S/o 

ಯಡಿಯೂರಪಪ ನವರ   ಮನವಿಮೇರೆಗೆ ಮತ್ತು  ಶ್ರ ೀ  ಲಕ್ಷಣ ಲೇರ್್ ತಿರುಮಲ ಅವರ 

ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಇಬಬ ರಿಗೂ ಸಹ  ಎಕರೆಗೆ 45 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪರ ಕರ  

ಪರಿಹಾರವನೆು  ನಿೀಡಿದಿಾರೆ.    ಆಗ ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳಾಗಿದಿ್ ವರು 5-8 ಪಟ್ಟಟ  ಹೆಚಿಚ ಗೆ 

ಪರಿಹಾರವನೆು  ಕಡಬಹುದ್ಧತ್ತು , ಆದ್ರೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಲೆ .   ಇವತ್ತು  ಯಾವುದೇ 

ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸಿೆ ಗಾಗಲೀ ಗಾಲಫ ್ ಕೆಬ್್ ಆಗಲ, in the interest of Society ಭೂಮಿಯನೆು  

ನಿೀಡಬೇಕಗುತು ದ್.   

(ಗಾಂದಲ) 

 ಶಿರ ೀ ಎಸ.ಎಲ.ಭೀಜೇಗೌಡ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಗಳೇ,  ಈ ವಿಚಾರದ್ಲೆ  ನಾನು 

ರಾಜಕ್ಕೀಯ ಬ್ರೆಸುವುದ್ಧಲೆ .   ಕಳೆದ್ ಸಲ ಸಕಮರದ್ಲೆ   International Olympics ಗೆ ನಾಲ್ಲಕ  

ಜನರನೆು  Eagleton ನಿೆಂದ್ ಕಳುಹಿಸಿ ಕಟಿಟ ದಿಾರೆ.   ಇಡಿೀ ದೇಶದ್ಲೆ  ಯಾವುದೇ Golf 

ಕೆಬ್್ನಿೆಂದ್ ಕಳುಹಿಸಿ ಕಡದ್ಧದಿ್ರೂ ಇಲೆೆಂದ್ ಕಳುಹಿಸಿ ಕಟಿಟ ದಿಾರೆ.   ಇವತ್ತು  ಸನಾಾ ನಾ  

ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ ಗಳಾದ್ ನರೇೆಂದ್ರ  ಮೊೀದ್ಧಯವರು ಆ 4 ಜನರನೆು  ಸನಾಾ ನ ಮಾಡಿದಿಾರೆ.  It 

is a child from the Golf Club of Eagleton. ಇವತ್ತು  Eagleton ಯಾರ ಕಣಿಣ ಗೂ 

ಕಣಲಲೆವೇ?   ಈ Eagleton ಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ್ಲೆ  ತಿೀಮಾಮನ ಕೈಗೆಂಡು 900 ಕೀಟಿ 

ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹಾಗೆ ಭೂಮಿ   ನಿೀಡಲಾಗಿತ್ತು .  ಯಾವ ಆಧಾರದ್ ಮೇಲ್ಲ ನಿೀಡಲಾಗಿದ್.  

ದ್ಧನಾೆಂಕ 20-08-2018ರಲೆ   ಅದ್ರ ಪಕಕ ದ್ಲೆರುವ Hindustan Cotton Association ಗೆ  9 

ಎಕರೆ 6 ಗುೆಂಟ್ಟ  ಭೂಮಿಗೆ ಎಕರೆಗೆ 47 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹಾಗೆ  ಕಡಲಾಗಿದ್.   2012ರಲೆ  

ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ.ಯಲೆ  ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಎಷ್ಟಟ  ಬ್ಲ್ಲ ಇರಬಹುದ್ೆಂದು ತಾವೇ ಲ್ಲಕಕ  ಮಾಡಿ,  900 

ಕೀಟಿ ಹೇಗೆ ಲ್ಲಕಕ  ಆಗುತು ದ್.  71 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಗೆ 900 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನೆು  

ಕಟಿದಿಾರೆ.  ಇವತ್ತು  14 ವಷಮ ಆದ್ರೂ  ಪರಭಾರೆ ಆಗಿಲೆ  ಎನೆು ವ ಒೆಂದೇ ಒೆಂದು 

ಕರಣಕೆಕ  ಸಕಮರ ಈ ಭೂಮಿಯನೆು  ತನೆ  ವಶಕೆಕ  ಪಡೆಯಿತ್ತ. ಹದ್ಧನಾಲ್ಲಕ  ವಷಮ 

ತ್ತೆಂಬಿತ್ತು . ಹದ್ಧನೈದ್ನೇ ವಷಮಕೆಕ  ಮಾಲೀಕರು ಅದ್ನೆು  ತ್ಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕಗಿತ್ತು .  ಆದ್ರೆ 

ಮಾಲೀಕರು, in the interest of developmental activities,  ಅಗಿರ ಮ್ಮೆಂರ್್ ಮಾತರ  
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ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದಿ್ರು, ನೀೆಂದ್ಣಿ  ಮಾಡಿಕೆಂಡಿರಲಲೆ .    ಆಗ ಸುಪಿರ ೀಮ್ ಕೀರ್್ಮನವರು  

ಯಾವುದೇ ಪರ ಮಾದ್ ಆಗಿಲೆ ,  ಒೆಂದು ಬ್ಲ್ಲಯನೆು  ನಿಗದ್ಧ ಮಾಡಿ ಜಾಗವನೆು  ಅವರಿಗೆ 

ವಾಪಸಿು  ಕಡಿ ಎೆಂದು 3 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬ್ಲ್ಲಯನೆು  ಆ ಜಾಗಕೆಕ  ನಿಗದ್ಧ ಮಾಡಿತ್ತ.   

ಏಕೆೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಜಾಗದ್ಲೆ  ನಿವೇಶನಗಳನೆು  ಮಾಡಿ 1500-2500 ರೂಪಾಯಿ ಚ್ದ್ರದ್ 

ಹಾಗೆ  ಮಾರಲಲೆ . Development ಮಾಡಿ international sports activities ಗಾಗಿ ಆ 

ಭೂಮಿಯನೆು  ಬಳಕೆ ಮಾಡುತಿು ದಿ್ರು.   ಇವತ್ತು  ದೇಶದ್ಲೆಯೇ 18 holes ಇರುವ  

ಉತು ಮವಾದ್ ಗಾಲಫ ್ ಕೆಬ್್ ನಮಾ  ಕನಾಮಟಕದ್ಲೆದ್. It stood first in India ಎೆಂದು 

ಹೇಳುವುದ್ಕೆಕ  ನಾವಲೆರೂ ಹೆಮ್ಮಾ  ಪಡಬೇಕಗುತು ದ್.   ಅದ್ರ ಮಾಲೀಕ ಅದೇ ಚಿೆಂತ್ಯಲೆ   

ಸತ್ತು  ಹೀದ್ರು.   ಅವರ ಮಗ ಸತ್ತು  ಹೀದ್ರು.  ನಾವು ಯಾರ ಮೇಲ್ಲ ಕನಿಕರ 

ತೀರಿಸುವುದು ಬೇಡ.  ಇೆಂತಹ ಒೆಂದು development ಮಾಡಿದಾಗ  ನಾವು ಕಣೆು ರೆದು 

ವಿಶಲ ಹೃದ್ಯದ್ಧೆಂದ್ ನೀಡಬೇಕಗುತು ದ್.   ಇದ್ನೆೆ ಲೆ  ನೀಡುವುದ್ಕೆಕ  ಸಕಮರಕೆಕ  

ಕಣಿಣ ಲೆವೇ?  ಇೆಂತಹ development ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿಯನೆು  ಕಡಿ.   

 ಇವತ್ತು  ನಮಾ  ಮಕಕ ಳು ಅಮೇರ್ಥ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ನಿಲಯದ್ಲೆ  ಓದುವುದ್ಕೆಕ  

ಬಯಸುತಾು ರೆ. Amity University is No.1 University, Symbiosis is No.1 University, DY 

Patil University, ಇೆಂತಹ ಯೂನಿವಸಿಮಟಿಗಳಲೆ   ಓದ್ಲ್ಲ ಬಯಸುತಾು ರೆ. These are all 

No.1 Universities. Osmania University ಗೆ international level ನಲೆ  ಹೆಸರಿದ್.  ಕನಾಮಟಕ 

ರಾಜಾ ದ್ಲೆ   National Law School of India ಬಿಟಟ ರೆ  ಬೇರೆ ಯಾವ ಯೂನಿವಸಿಮಟಿ 

international level ನಲೆ  ಹೆಸರು ಇದ್ ಎನೆು ವುದ್ನೆು  ಹೇಳಿ.   ಅೆಂತಹ ಒೆಂದು ಹೆಸರು 

ನಮಾ  ರಾಜಾ ಕೆಕ  ಬರುವುದು ಬೇಡವೇ?   ನಮಾ  ರಾಜಾ ದ್ಲೆ  ಇೆಂತಹ ಒೆಂದು 

ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ನಿಲಯ ಬರಬೇಕು.   ಇಡಿೀ ಪರ ಪಂಚ್  ಇೆಂತಹ ಒೆಂದು ಯೂನಿವಸಿಮಟಿ ನಮಾ  

ರಾಜಾ ದ್ಲೆದ್ ಎನೆು ವುದ್ನೆು  ಕಣುಣ  ತ್ರೆದು  ನೀಡಬೇಕು.   ಬೇರೆಯವರ ಹೆಸರನೆು  ಏಕೆ 

ಹೇಳುತಾು ರೆ.  ಆದಿ್ ರಿೆಂದ್ ದ್ಯಮಾಡಿ,  ಇಲೆ  ರಾಜಕ್ಕೀಯವನೆು  ಪಕಕ ಕ್ಕಕ ಟ್ಟಟ   ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  

ಮಾಡುತ್ು ೀವ ಎೆಂದು ಮುೆಂದ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಶ ನಿೀಡಬೇಕು.   ಏಕೆೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು  

ಒೆಂದು ಪಾರ ಥಮಿಕ ಶಲ್ಲಯನೆು  ನಡೆಸಬೇಕದ್ರೆ ಅವರ ಕಣಿಣ ನಲೆ  ನಿೀರು ಬರುತು ದ್.   

ಇವತ್ತು  ಇೆಂತಹ ಒೆಂದು ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ನಿಲಯವನೆು  ನಡೆಸಲ್ಲ ಮುೆಂದ್ ಬರುವವರಿಗೆ ಧಮ್ 

ಇರಬೇಕು, ತಾಕತ್ತು  ಇರಬೇಕು.    ಆ ತಾಕತ್ತು  ಇರುವವರು ಬಂದು ಈ ಕೆಲಸವನೆು  

ಮಾಡುತಾು ರೆ.  ಆಗ ನಾವು  ಅವರಿಗೆ ಬ್ೆಂಬಲವನೆು  ನಿೀಡಬೇಕು.   ಈ ವಿಚಾರದ್ಲೆ  ಈ 

ಸದ್ನದ್ಲೆರುವವರೆಲೆರೂ ನುರಿತರಾಗಿದಿ್ಧ ೀರಿ.   ಈ ಸದ್ನದ್ಲೆ  ವಿದಾಾ ವಂತರು, ಬಹಳ 
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ತಿಳಿದ್ಧರುವವರು ಇದಿ್ಧ ೀರಿ.  ತಮ್ಮಾ ಲೆರಷ್ಟಟ  ಅನುರ್ವ ನನಗಿಲೆ .  ನಾನು ಈ ಸದ್ನಕೆಕ  ಬಂದು 

ಕೇವಲ ಎರಡೂವರೆ ವಷಮಗಳಾಗಿವ.   ತಾವುಗಳು ಹತಾು ರು ವಷಮ 30 ವಷಮ ಅನುರ್ವ 

ಇರುವವರು ಇದಿ್ಧ ೀರಿ.    ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸಹ ನಮಾ  ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ನಿಲಯಗಳನೆು   ಅಮೇರ್ಥ, 

Symbiosis, DY Patil  ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ನಿಲಯಗಳ ಮಟಟ ಕೆಕ   ನಮಾ  ಕನಾಮಟಕ 

ತಲ್ಲಪಬೇಕೆನೆು ವುದು ನಮಾ  ಆಶಯ.   ಈ ಉದಿ್ ೀಶ ಇಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು ನಾವಲೆರೂ 

ಕೆಲಸವನೆು  ಮಾಡಬೇಕಗುತು ದ್.    ಹಾಗಾಗಿ ಸಕಮರ industrial layout ನಲೆ  land  

ನಿೀಡುವಾಗ ಒೆಂದು ಕಣಿಣ ಗೆ ಬ್ಣೆಣ , ಮತು ೆಂದು ಕಣಿಣ ಗೆ ಸುಣಣ  ಹಚ್ಚಚ ವ ಕೆಲಸವನೆು  

ಮಾಡಬಾರದು.   ಯಾರಾದ್ರೂ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸಿೆ , ಆರೀಗಾ  ಸಂಸಿೆ  ಮತ್ತು  ಕ್ಕರ ೀಡಾ 

ಸಂಸಿೆ ಗಳನೆು  ಕಟಟ ಲ್ಲ ಮುೆಂದ್ ಬಂದ್ರೆ  ಕಣೆು ರೆದು ವಿಶಲ ಹೃದ್ಯದ್ಧೆಂದ್ ಸಹಾಯವನೆು  

ಮಾಡಿ.   ಕನಾಮಟಕ ರಾಜಾ ದ್  ಹೆಸರು ಪರ ಪಂಚ್ದ್ ಭೂಪಟದ್ಲೆ  ಬ್ಳಗುವಂತ್ 

ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ನಾನು ಸಕಮರವನೆು  ಕೇಳಿಕಳುಳ ತ್ು ೀನೆ.   ಈ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ನಿಲಯಕೆಕ  

ಜಾಗವನೆು  ಕಡುವಾಗ ನಮಾ  ಜಾನಪದ್ಕೆಕ  ನಮಾ  ಸಕ ೃತಿಕ ನೆಲ್ಲಗಟಿಟ ಗೆ  ಆದ್ಾ ತ್ಯನೆು  

ನಿೀಡುವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಇವುಗಳನೆು  ಎತಿು ಹಿಡಿಯಬೇಕಗುತು ದ್.   ನಮಾ  ಸಂಸಕ ೃತಿಯನೆು  

ಪರ ತಿಬಿೆಂಬಿಸತಕಕ  ಕೆಲಸ ಮುೆಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲೆ  ಈ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ನಿಲಯದ್ಧೆಂದ್ ಆಗುತು ದ್ 

ಎನೆು ವ ಮಾತನೆು  ನಮಾ  ಮುಖ್ಾ ಮಂತಿರ ಗಳು ಹೇಳಿದಿಾರೆ.    ಇವು ಸಮಾಜಮುಖಿ 

ಕೆಲಸಗಳನೆು  ಮಾಡುವುದು ಈ ಸಂಸಿೆ ಗಳ ಮುಖ್ಾ  ಉದಿ್ ೀಶ ಆಗಬೇಕೇ ಹರತ್ತ ಅವು 

ವಾಾ ಪಾರ ಕೇೆಂದ್ರ ಗಳಾಗಬಾರದು.  ಈಗ ಎಲೆಾ  ನಡೆಯುತಿು ವ, ಸುಮಾ  ಸುಮಾ ನೆ ಡಾಕಟ ರೇರ್್ 

ನಿೀಡುವುದು.  ಯಾವ ಉದಿ್ ೀಶಕಕ ಗಿ ಸಕಮರ ಭೂಮಿಯನೆು  ಕಡುತು ದ್, ಆ ಉದಿ್ ೀಶದ್ 

ಸದುಪಯೀಗ ಆಗದೇ ಇರುವುದು ನಡೆಯುತಿು ದ್.   ಈ ಉದಿ್ ೀಶ ಸದುಪಯೀಗ ಆಗುವುದ್ರ 

ಬಗೆೆ  ಸಕಮರ ಬ್ಳಕನೆು  ರ್ಚಲೆವ ಕೆಲಸವನೆು  ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಈ ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ  

ಹೇಳಬಯಸುತ್ು ೀನೆ. 

          (ಮುೆಂದು) 

(924)/22-9-2021/9-00/ಎಲ್ಎೆಂ/ಜಿಆರ್್ 

  

 ಶಿರ ೀ ಎಸ .ಎಲ .ಭೀಜೇಗೌಡ(ಮಾಂದು):-  

ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯ ಆಗಲ, ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಒಳೆಳ ಯ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಲ. ಆದ್ರೆ ನಿೀವು ಬೇರೆ 

ಏನಾದ್ರೂ ವಿಚಾರದ್ಲೆ  ಅೆಂಬೀಕು ಮಾಡಿದಿ್ರೆ, ಆ ವಿಚಾರಕೆಕ  ನಮಾ  ಧಿಕಕ ರವಿದ್. 



«¥À/22.09.2021/303 

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

ಒಳೆಳ ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಾು ರೆ ಎೆಂದು ಹೇಳಿ ನಾವು ಬ್ೆಂಬಲ  ಕಡುತ್ು ೀವ. ಹಿೀಗಾಗಿ ಈ 

ವಿಧೇಯಕಕೆಕ  ನಮಾ  ಬ್ೆಂಬಲವಿದ್ ಎೆಂದು ಹೇಳಿ ನಾವು ಸದ್ನದ್ಧೆಂದ್ ಹರಗೆ ಹೀಗುತ್ು ೀವ. 

     ಶಿರ ೀ ಕೆ.ಟ.ಶಿರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ(ಪದವಿೀಧರರ ಕೆಷ ೀತ್ರ ):- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಮಾತನಾಡಲ್ಲ 

ಅವಕಶ ಕಟಟ ದ್ಕಕ ಗಿ ಧನಾ ವಾದ್ಗಳು. ಇವತ್ತು  ಚಾಣಕಾ  ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ನಿಲಯ 

ವಿಧೇಯ,೨೦೨೧ ನೆು  ಸದ್ನದ್ ಮುೆಂದ್ ಮಂಡಿಸಿದಿಾರೆ. ನಾನು ಕಳೆದ್ ೪೦ ವಷಮಗಳಿೆಂದ್ 

ಶ್ಕ್ಷಣ ಕೆಷ ೀತರ ದ್ಲೆದಿ್ ೀನೆ. ನಾನು ಪದ್ವಿ ಕಲೇಜಿನಲೆ  ಪಾಠವನೆು  ಮಾಡಿದಿ್ ೀನೆ, ಪಿರ ನಿಿ ಪಾಲ್ 

ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿ್ ೀನೆ. ಸಿೆಂಡಿಕೇರ್್ ಸದ್ಸಾ ನಾಗಿ, ಸೆನೆರ್್ ಸದ್ಸಾ ನಾಗಿ, ಅಕಡೆಮಿಕ್ 

ಕೌನಿಿಲ್ ಸದ್ಸಾ ನಾಗಿ  ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿ್ ೀನೆ. ಇವತ್ತು  ಸಕಮರದ್ ಪರವಾಗಿ ಡಾ: ಗಂಗಾಬಾಯಿ 

ಹಾನಗಲ  ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ನಿಲಯದ್ ವಾ ವಸಿ್ವಪಕ ಸಮಿತಿಯ ಸದ್ಸಾ ನಾಗಿದಿ್ ೀನೆ.  ಖಾಸಗಿ 

ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ನಿಲಯ ಸಿ್ವಪನೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯದ್ಲೆ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಸ್ವರಿ  ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  

ಬ್ಳಕನೆು  ರ್ಚಲೆದಿ್ ೀವ. ಸಕಮರಿ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯಗಳನೆು  ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡುವುದು ಮಾತರ  

ಸಕಮರದ್ ಕತಮವಾ ವಲೆ , ಅವುಗಳನೆು  ಸಕಮರ ಸಮಥಮವಾಗಿ ನಿವಮಹಣೆ 

ಮಾಡಬೇಕಗುತು ದ್. ಹಿೀಗ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯಗಳನೆು  

ಸಿ್ವಪಿಸಲ್ಲ ಅವಕಶ ಕಡುತು  ಹೀದ್ರೆ ನಮಾ  ಸಕಮರಿ ಜವಾಬಿಾರಿ ಇರುವ 

ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ನಿಯಗಳು ಪಕಕ ಕೆಕ  ಸರಿಯುತಾು  ಹೀಗುತು ವ  ಎನೆುವಂತಹ ಆತಂಕವನೆು  

ಹತಾು ರು ಬಾರಿ ವಾ ಕು ಪಡಿಸಿದಿ್ ೀವ. ಆದ್ರೂ ಯಾಕೀ ಏನ ಸಕಮರಕೆಕ  ಸಕಮರಿ 

ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ನಿಲಯಗಳನೆು  ಸಿ್ವಪನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇರುವ ಆಸಕ್ಕು ಯನೆು  ಅವುಗಳನೆು  

ಮುನೆ ಡೆಸುವ  ದ್ಧಶೆಯಲೆ  ತೀರಿಸುತಿು ಲೆ . ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ಡಾ: ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಹಾನಗಲ್ 

ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ನಿಯಗಳಲೆರುವ ಪಾರ ಧಾಾ ಪಕರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕಡಲ್ಲ ಹಣವಿಲೆ . 

ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ನಿಲಯವನೆು  ವಿಸು ರಿಸಲ್ಲ ಜಾಗವಿಲೆ . ಇದು  ಇದೆಂದ್ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ನಿಲಯದ್ 

ಕಥೆಯಲೆ . ಯಾವುದೇ ಸಕಮರವಿರಲ, ಆಯಾ ಸಕಮರವಿದಿಾ ಗ ಸಿ್ವಪನೆ ಮಾಡಿರುವ 

ಎಲೆಾ  ಸಕಮರಿ ಜವಾಬಿಾರಿ ಇರುವ ರಾಜಾ ದ್ ಎಲೆಾ  ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ನಿಲಯಗಳ ಕಥೆಯಾಗಿದ್. 

ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲೆ  ಮೂರು ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ನಿಲಯಗಳನೆು  ಮಾಡಲಾಗಿದ್. ಆದ್ರೆ ಉತು ರದ್ಲೆ  

ಜಾಗ ಎಲೆದ್?  ಕೇೆಂದ್ರ  ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ನಿಲಯಕೆಕ  ಜಾಗ ಎಲೆದ್?  ಜಾಾ ನ ಭಾರತಿಯನೆು  ಹರಿದು 

ಹಂಚಿ ಇಡಲಾಗಿದ್. ನಾನು ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್., ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ನಿಯದ್ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡುವುದ್ಧಲೆ . 

ಆದ್ಧಚ್ಚೆಂಚ್ನಗಿರಿ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ನಿಲಯದ್ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡುವುದ್ಧಲೆ . ಬಿ.ಎೆಂ.ಎಸ್., ಆರ್್.ವಿ., 

ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ನಿಲಯಗಳ , ಕೆರ ೈಸಟ ್ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ನಿಲಯದ್ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡುವುದ್ಧಲೆ . ಆದ್ರೆ 

ಇವತ್ತು  ಒೆಂದು ಕೆಟಟ  ಪರಂಪರೆ ಈ ರಾಜಾ ದ್ಲೆ  ಪಾರ ರಂರ್ವಾಗುತಿು ದ್.   ಉನೆ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ 
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ಸಚಿವರು, ಅವರ ಕಡೆ ೪೦-೫೦ ಎಕರೆ ಜಮಿೀನು ಇರಬೇಕು, ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲೆಾದ್ರೆ  ೨೦ ಎಕರೆ 

ಜಮಿೀನು ೫೦ ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಇರಬೇಕು ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ರು.  ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು  

ಸಕಮರವೇ ಜಾಗ ಕಟ್ಟಟ  ಖಾಸಗಿಯವರು ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ನಿಲಯವನೆು  ಸಿ್ವಪಿಸುವಂತ್ 

ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಅೆಂತಹ  ದೈನ ಸಿಿ ತಿ ಸಕಮರಕೆಕ  ಯಾಕೆ ಬೇಕು?  ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ನಿಲಯಗಳು 

ಬೇಡ ಎೆಂದು ನಾನು ಹೇಳುವುದ್ಧಲೆ . ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ಪೊರ ೀತಿಾ ಹ ಕಡಿ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆೆಂದು 

ರೈತರಿೆಂದ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೆಂಡಿರುವ ಜಮಿೀನನೆು  ಸುಪಿರ ೀಮ್ ಕೀರ್್ಮ ಆದೇಶದ್ ಪರ ಕರ 

purpose divert ಮಾಡಲ್ಲ ಬರುವುದ್ಧಲೆ .  Once you have acquired the land for industrial 

purpose,್ you್ can’t್ divert.್ ್ ಪಾರ ಧಿಕರದ್ಲೆ  ಬದ್ಲಾವಣೆ ಮಾಡಲ್ಲ  ಆಗುವುದ್ಧಲೆ . 

ನೂರಾರು ಪರ ಕರಣಗಳು ನೆನೆಗುದಿ್ಧ ಗೆ ಬಿದಿ್ಧವ. ಕೈಗಾರಿಕೆ ಎೆಂದು ಜಮಿೀನನೆು  

ವಶಪಡಿಸಿಕೆಂಡ ಮೇಲ್ಲ ಅದ್ನೆು  ಕೈಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಬಳಸಿಕಳಳ ಬೇಕು. ಇಲೆದ್ಧದಿ್ ರೆ ರೈತರಿಗೆ  

ವಾಪಸ್ ಕಡಿ. ಸುಪಿರ ೀಮ್ ಕೀರ್್ಮ ಆದೇಶವನೆು  ಮಿೀರಿ ಅಲೆ  ಹೇಗೆ 

ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ನಿಲಯವನೆು  ಸಿ್ವಪನೆ ಮಾಡುತಿು ೀರಿ?  ಚಾಣಕಾ  ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ನಿಲಯದ್ ಬಗೆೆ  

ನಾನು ಇವತ್ತು  ಕೇಳುತಿು ದಿ್ ೀನೆ. ಆದ್ಧಚ್ಚೆಂಚ್ನಗಿರಿ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ನಿಲಯ ಮಾಡಿದಿಾರೆ,  ಅಲೆ  

ಮಕಕ ಳು ಓದುತಿು ದಿಾರೆ ಎನೆು ವುದು ನನಗೆ ಗತ್ತು , ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್., ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ನಿಲಯದ್  

ಬಾರ ೆಂಚ್ಗಳು ಈ ರಾಜಾ ದ್ಲೆ  ಎಷ್ಟಟ  ಇವ ಎನೆು ವುದು ನನಗೆ ಗತ್ತು .  ದೇಶ-ವಿದೇಶದ್ಲೆ  

ರಾಜಾ ದ್ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ನಿಲಯಗಳ ಬಾರ ೆಂಚ್ಗಳು ಇವ. ಆದ್ಧಚ್ಚೆಂಚ್ನಗಿರಿ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ನಿಲಯ 

ಶಖೆ ವಿದೇಶದ್ಲೆಯು ಇದ್. ಆದ್ರೆ ಈ ಚಾಣಕಾ  ಕಲೇಜಿನ ಶಖೆಗಳು ಎಲೆ  ಇವ, ಎಲೆ  

ಶಲ್ಲಗಳು ನಡೆಯುತಿು ವ ಎನೆು ವುದು ನನಗೆ ಗತಿು ಲೆ . ಒೆಂದು ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ನಿಲಯವನೆು  

ಸಿ್ವಪನೆ ಮಾಡಬೇಕದ್ರೆ ನಾಲ್ಲಕ ೈದು ಡಿಗಿರ  ಕಲೇಜುಗಳು ಇರಬೇಕು,  ಇೆಂಜಿನಿಯರಿೆಂಗ್ 

ಕಲೇಜ್ ಇರಬೇಕು, ಮ್ಮಡಿಕಲ್ ಕಲೇಜ್, ಪಾಾ ರಾ ಮ್ಮಡಿಕಲ್ ಕಲೇಜ, ಹತಾು ರು ಹೈಸೂಕ ಲ್, 

ಕಲೇಜುಗಳು ಬೇಕಗುತು ದ್. ಬಿ.ಎೆಂ.ಎಸ್., ಸಂಸಿೆ , ಪಿ.ಇ.ಎಸ್., ಸಂಸಿೆ ಗಳು 

ತಲ್ಲತಲಾೆಂತರದ್ಧೆಂದ್ ಸ್ವವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಉದಾ ೀಗವನೆು   ಕಟಿಟ ದಿಾರೆ. ಪಿ.ಇ.ಎಸ., 

ಸಂಸಿೆಯ ಸಿ್ವಪಕರಾದ್ ಮಾನಾ  ದರೆಸ್ವಾ ಮಿಯವರಿಗೆ ನಾನು ನಮಸ್ವಕ ರಗಳನೆು  

ಹೇಳುತ್ು ೀನೆ. ಪಿ.ಇ.ಎಸ್., ಕಲೇಜಿನಲೆ  ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಅಲೆಯೇ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತು ದ್, ಆ ಸಂಸಿೆಯ 

ಬ್ಳವಣಿಗೆಗೆ ಖುರ್ಷಪಡುತ್ು ೀವ. ಇಲೆಯವರೆಗೆ ಬಂದ್ಧರುವ ಸಂಸಿೆ ಗಳ ದ್ಧಕುಕ  ದ್ಶೆಗಳೆ ಬೇರೆ. 

ಆದ್ರೆ ಈಗ ಬರುತಿು ರುವ   ಈ ಸಂಸಿೆಯ ಹೆಸರನೆು  ಈಗಲೇ ಕೇಳುತಿು ದಿ್ ೀನೆ, Centre for 

Education and Social  Studies (CESS)   ಇದ್ರ ಎಷ್ಟಟ  ಕಲೇಜುಗಳು ಇವ, ಎಷ್ಟಟ  ಲಕ್ಷ 

ಮಕಕ ಳು ಇಲೆ  ಓದುತಿು ದಿಾರೆ? ಈ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ನಿಲಯಗಳನೆು  ಸಿ್ವಪನೆ ಮಾಡುವಲೆ  ನನೆ  
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ವಿರೀಧವಿಲೆ . ಆದ್ರೆ ಮಾಡುವ ಪರಿಯಲೆ  ನನೆ   ವಿರೀಧವಿದ್. ಖಾಸಗಿ 

ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ನಿಲಯವನೆು   ಸಿ್ವಪನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ೩೦೦ ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬ್ಲ್ಲಯುಳಳ   

೧೧೬ ಎಕರೆ ಜಮಿೀನು ಕಟ್ಟಟ ,, ರೈತರಿೆಂದ್ ತ್ಗದುಕೆಂಡ ಜಮಿೀನನೆು  ಮಾರಿಕೆಂಡರೆ 

ಎಕರೆಗೆ ಎರಡುವರೆ ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನೆು  ತ್ಗೆದುಕಳುಳ ವಂತಹ ಜಮಿೀನನೆು  ಎಕರೆಗೆ  

೫೦ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಂತ್ ಕಡುತಾು ರೆ ಅೆಂದ್ರೆ, ಸಕಮರದ್ ಆಸಿು , ರೈತನ ಆಸಿು  ಎೆಂದ್ರೆ 

ಇವರು ಏನೆೆಂದು ತಿಳಿದುಕೆಂಡಿದಿಾರೆ? ಇವರು  ಯಾವ ಪರಂಪರೆಗೆ ನಾೆಂದ್ಧ 

ಹಾಡುತಿು ದಿಾರೆ. ಇದ್ರ ಅಗತಾ  ಏನು ಇದ್?  ಈಗ ಇರುವ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ನಿಲಯಗಳನೆೆ ೀ 

ನಡೆಸಲ್ಲ ಶಕ್ಕು  ಇಲೆದ್ಧರುವ ಈ ಸಂದ್ರ್ಮದ್ಲೆ   ಈ ರಿೀತಿಯ ತಿೀಮಾಮನಗಳನೆು  

ತ್ಗೆದುಕೆಂಡು ನಾಡಿನ ಜನರನೆು  ಹೇಗೆ ಮ್ಮಚಿಚ ಸುತಿು ೀರಿ?  ಸದ್ನದ್ಲೆ  ಇವತ್ತು  ಇೆಂತಹ  

ವಿಷಮ ಸಿಿ ತಿಯನೆು  ನಿಮಿಮಸಿ ಈ ವಿಧೇಯಕವನೆು  ಬ್ೆಂಬಲಸುತಿು ರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಯ 

ಮೌಲಾ ಗಳು ಎಲೆ  ಹೀದ್ವು, ಸಿದಿಾೆಂತಗಳು ಎಲೆ  ಹೀದ್ವು? ದ್ಯಮಾಡಿ ಕೈಮುಗಿದು 

ಹೇಳುತ್ು ೀನೆ, ಎತು ರಕೆಕ  ಬ್ಳೆದ್ ಸಂಸಿೆ ಗೆ ಶಕ್ಕು  ತ್ತೆಂಬಿ. 

       ಡಾ: ಸಿ.ಎನ.ಅಶಾ ತಥ   ರ್ನರಾಯಣ(ಉನು ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಚಿವರು):- ಮಾನಾ  

ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಮಾನಾ  ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರಿಗೆ ಈ ಸಂಸಿೆಯ ಹಿನೆೆ ಲ್ಲ ಎಲೆಾ  ಗತಿು ದ್. ನೂರಾರು 

ಶಲ್ಲಗಳು, ಇೆಂಜಿನಿಯರಿೆಂಗ್ ಕಲೇಜುಗಳು, ಪಾಲಟಿಕೆ್ಕ ಕ್ ಸಂಸಿೆ ಗಳು ಎಲೆವು 

ಸಿ್ವಪನೆಯಾಗಿರುವ ಹಿನೆ ಲ್ಲಯುಳಳ  ಸಂಸಿೆ  ಇದು. ಲಕಷ ೆಂತರ ವಿದಾಾ ರ್ಥಮಗಳು ಈ 

ಸಂಸಿೆಯಲೆ  ಓದುತಿು ದಿಾರೆ. ಈ ಸಂಸಿೆಯವರು ಒಳೆಳ ಯ ವಿದಾಾ  ಸಂಸಿೆ ಗಳನೆು  ನಿಮಾಮಣ 

ಮಾಡಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇವ. ಇದು ಎಲೆವು ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರಿಗೆ ಗತಿು ದ್. ಇವರು 

ಭಾಷಣಕಕ ಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು,್ ’ನಾನು ರಾಜಕ್ಕೀಯ ಮಾಡುವವನಲೆ ’ ಎೆಂದು ಹೇಳಿ 

ರಾಜಕ್ಕೀಯಕಕ ಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಬೇಡ.  

      ಶಿರ ೀ ಕೆ.ಟ.ಶಿರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಸಕಮರಿ ಸ್ವಾ ಮಾ ದ್ 

ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ನಿಲಯಗಳನೆು  ಬಿಟಟ ರೆ ಈ ರಾಜಾ ದ್ಲೆ  ೨೬ ಖಾಸಗಿ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ನಿಲಯಗಳು 

ಇವ. ಯಾವ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ನಿಲಯಕೆಕ  ಎಷ್ಟಟ  ಎಕರೆ ಜಮಿೀನನೆು  ಕಟಿಟ ದ್ ಎನೆು ವುದ್ನೆು  

ಸಕಮರ ಹೇಳಿಬಿಡಲ. ನಿೀವ ಜಮಿೀನು ಕಟ್ಟಟ  ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ನಿಲಯ ಸಿ್ವಪನೆ 

ಮಾಡಿರುವುದು ಇದ್ಯೇ? ಆದ್ರೆ ತಾವೇ ಜಮಿೀನು ಕಟ್ಟಟ  ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ನಿಲಯ ಸಿ್ವಪನೆ 

ಮಾಡಿರುವುದು this is first time in the history of the Karnataka Education System.  

ವಿಧೇಯಕದ್ ಒೆಂದು ಕಲಂನಲೆ  ಹೇಳಿದಿಾರೆ, ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ನಿಲಯ ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡಲ್ಲ  

ನಮಗೆ ಸಮಯವಿಲೆ …..್ಪುಟ ನಾಲಕ ರಲೆ  ಏನೇನು ಇರಬೇಕು ಎನೆು ವುದ್ನೆು  ಹೇಳಿದಿಾರೆ. 
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ಇವಲೆವು ಇರುವವರಿಗೆ ಅವಕಶವನೆು  ಕಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಸಕಮರವೇ ಎಲೆವನೆು  

ಕಟ್ಟಟ  ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ನಿಲಯವನೆು  ಸಿ್ವಪನೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಎನೆು ವುದು ಎಲೆಯು ಇಲೆ . 

This is a very bad precedent.   ಅವರಿಗೆ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ನಿಲಯ ಸಿ್ವಪನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವಕಶ 

ಕಡಬೇಡಿ ಎೆಂದು ಹೇಳುವುದ್ಧಲೆ . ಆದ್ರೆ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ನಿಲಯ ಸಿ್ವಪನೆ ಮಾಡುವವರು 

ತಾವೇ ಜಮಿೀನನೆು  ಹೆಂದ್ಧರಬೇಕು. ಜಮಿೀನು ಸಕಮರ ಕಟ್ಟಟ  ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ನಿಲಯವನೆು  

ಸಿ್ವಪನೆ ಮಾಡಿಸುವ ಅಗತಾ ವೇನು?  

       ಡಾ: ಸಿ.ಎನ.ಅಶಾ ತಥ   ರ್ನರಾಯಣ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ರಾಜಾ ದ್ಲೆ  

ಸಿ್ವಪನೆಯಾಗಿರುವ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ನಿಲಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಚ  ಕಡಿಮ್ಮ ಎಲೆರಿಗೂ ಜಮಿೀನು 

ಕಟಿಟ ರುವುದು ೯೦% ಸಕಮರವ. ಕೆಲವರಿಗೆ ೧ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಕರೆಯಂತ್ ಕಟಿಟ ದಿಾರೆ, 

ಕೆಲವು ಸಂಸಿೆ ಗಳಿಗೆ  ಫಿರ ೀಯಾಗಿ ಕಟಿಟ ದಿಾರೆ. ಎಲೆರಿಗೂ grant, aid, ಸಹಾಯ ಎಲೆವನೆು  

ಕಟ್ಟಟ  ಸಕಮರವೇ ಎಲೆವನೆು  ಬ್ಳೆಸಿರುವುದು, ಹಾಗೆಯೇ ಒೆಂದು ಸಂಸಿೆ  ಬ್ಳೆಯಲ್ಲ 

ಸ್ವಧಾ ವಿಲೆ .  This is not for profit. 

     ಶಿರ ೀ ಎಾಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಸಕಮರದ್ ಸಹಾಯ ಪಡೆದ್ಧರುವಂತಹ ಸಂಸಿೆ ಗಳು 

ಕಲವೇ ಇರುವುದು. 

     ಶಿರ ೀ ಕೆ.ಟ.ಶಿರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಂತಿರ ಗಳು ನನೆ ನು ಕೆಣಕ್ಕ ಜಾಸಿು  ಮಾತನಾಡುವಂತ್ 

ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ.   

       ಡಾ: ಸಿ.ಎನ.ಅಶಾ ತಥ   ರ್ನರಾಯಣ:- ಅವರನೆು  ಕೆಣಕುತಿು ಲೆ , ನಾನು ಸತಾ ವನೆು  

ಹೇಳುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.    

                                                                                    (ಮಾಂದು)  

(925)  22.09.2021  09.10  ಪಿಕೆ:ಜಿಆರ್್ 

 ಶಿರ ೀ ಕೆ.ಟ.ಶಿರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ:- ಸ್ವಾ ತಂತರ ಾ  ಬಂದ್ ತರುವಾಯ ಎಲೆರಿಗೂ ಅಕ್ಷರದ್ 

ಜಾಾ ನವನೆು  ಕಡಬೇಕು ಎನೆು ವ ಕರಣಕಕ ಗಿ,  ಆ ಕೆಲಸವನೆು  ಕೇವಲ ಸಕಾಾರ 

ಮಾಡುವುದ್ಕಕ ಗುವುದ್ಧಲೆ  ಎೆಂದು, ಶ್ಕ್ಷಣದ್ಲೆ  ದಡಡ  ಕರ ೆಂತಿ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಖಾಸಗಿ 

ಸಂಸಿೆ ಗಳಿಗೆ ಬ್ೆಂಬಲ ಕಟಿಟ ರುವುದು ಸತಾ ; ಅನುದಾನ ಕಟಿಟ ರುವುದು ಸತಾ .  ಆದ್ರೆ 

ಇವತ್ತು  ಸಕಾಾರವೇ ಅದ್ನೆು  ಕೈಗೆತಿು ಕೆಂಡು ಎಲೆಾ  ರಿೀತಿಯ ನೆರವನೆು  ಈ ನಾಡಿನ ಮತ್ತು  

ದೇಶದ್ ಜನರಿಗೆ ನಿೀಡುತಿು ದ್.   ಕಲಘ್ಟಟ ದ್ಲೆ  ಒೆಂದು ಶಲ್ಲಗೆ ಒೆಂದ್ಷ್ಟಟ  ಜಾಗ 
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ಕಟಿಟ ರಬಹುದು.  ಆದ್ರೆ, ಒೆಂದು ವಿಶವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ ಮಾಡಿಕಳುಳ ವುದ್ಕೆಕ  116 ಎಕರೆ 

ಭೂಮಿಯನೆು  ಸಕಾಾರವೇ ಕಟ್ಟಟ  ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡುತಿು ರುವುದು ಅತಾ ೆಂತ ಕೆಟಟ  

ಪರಂಪರೆಯಾಗಿದ್.  ನಿೀವು ವಿಶವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ ಕಡುವುದ್ರ ಬಗೆೆ  ನನೆ  ಅಡಿಡ  ಇಲೆ .  

ರೈತರಿೆಂದ್ ಬಹಳ ಬ್ಲ್ಲ ಬಾಳುವ ಜಮಿೀನನೆು  ಕ್ಕತ್ತು ಕೆಂಡು ಯಾವುದೀ ಒೆಂದು 

ವಿಶವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯಕೆಕ  ಕಡುವ ಪರಂಪರೆ ಒಳೆಳ ಯ ಪದಿ್ ತಿಯಲೆ .  ಯಾವಾಗ ಅವರ ಮೂಲ 

ಸಂಪನೂಾ ಲ ಇರುತು ದ್ಯೀ, ಸೌಕಯಮಗಳಿರುತು ವಯೀ, ಯಾರು ಉನೆ ತ ಶ್ಕ್ಷಣಕೆಕ  

ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಾಂತೆ ಸಿದಿ್ ತ್ ಮಾಡಿಕೆಂಡಿರುತಾು ರೀ, ಯಾರ ಬಳಿ 25 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿ 

ಹಣ ಇರುತು ದ್ಯೀ ಅೆಂಥವರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಕಡುವುದ್ಕೆಕ  ಅಡಿಡ ಯಿಲೆ .  ಆದ್ರೆ 

ಸಕಾಾರವೇ ಎಲೆಾ  ಕಟ್ಟಟ , ಕಡುವುದ್ಕೆಕ  ಗುದಿಾಟ ಮಾಡಿಕೆಂಡು, ತ್ತದ್ಧಗಾಲನಲೆ  

ನಿೆಂತ್ತ, ನನೆದೆಂದು ಮಿೀಟಿೆಂಗ್ ಇದ್ ಹೀಗಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ರೂ ಬಿಡದೇ, ಕೂರಿಸಿಕೆಂಡು 

ಚ್ರ್ಚಮ ಮಾಡುತಿು ರುವ ಈ ಪರಿ ನನಗೆ ಹಸದು.  ಇನೆು  ಮುೆಂದ್ ಈ ಹಾದ್ಧಯಲೆ  ಖಾಸಗಿ 

ವಿಶವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯಗಳನೆು  ತ್ರೆಯುವ ಪರ ಯತೆ ವನೆು  ದ್ಯಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಡಿ.  ಈ ನಾಡಿನ 

ಜನರ ಆಸಿು ಗೆ ಬ್ಲ್ಲ ಇದ್, ಗೌರವ ಇದ್.  ಅದ್ನೆು  ಯಾವುದ್ಕೆಕ ,  ಹೇಗೇಗೆ ಜನಪರವಾಗಿ 

ಬಳಸಿಕಳಳ ಬೇಕೀ ಆ ದ್ಧಸೆಯಲೆ  ಆಲೀಚ್ನೆ ಮಾಡಿ.  ಖಾಸಗಿ ವಾ ಕ್ಕು ಗಳಿಗೆ ಶಕ್ಕು  ತ್ತೆಂಬುವ 

ಕೆಲಸ, ಅವರನೆೆ ೀ ಎತು ರಕೆಕ  ತ್ಗೆದುಕೆಂಡು ಹೀಗುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಯಾವ ನಾಗರಿಕ 

ಸಕಾಾರದ್ಧೆಂದ್ ಆಗಬಾರದು.  ಸಕಾಾರದ್ ಜವಾಬಿಾರಿಯಲೆರುವ ವಿಶವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯಗಳೇ 

ನರಳುತಿು ರುವಾಗ ಖಾಸಗಿ ವಿಶವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯಗಳನೆು  ಬಲಪಡಿಸುವುದ್ಕೆಕ  ಹರಟರೆ ಈ 

ನಾಡಿನ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಸಂದೇಶ ಕಡುತಿು ೀರಿ?  ಉಳಿದ್ ವಿಶವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯಗಳ ಕತ್ ಏನು?  

ನಾನು ನಮಸ್ವಕ ರ ಹೇಳುತ್ು ೀನೆ.  ಈ ಬಗೆೆ  ಗಂಭಿೀರವಾದ್ ಚಿೆಂತನೆಯನೆು  ಸಕಾಾರವೇ 

ಮಾಡಬೇಕು.  ಈಗ ನನೆ  ಮಾತನೆು  ಮುಗಿಸುತ್ು ೀನೆ. 

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲಲ  ಸ್ದರಿ ವಿಧೇಯಕಕೆಕ  ವಿರೀಧ ವಯ ಕು ಪಡಿಸಿ  ಜನತಾದಳ್ (ಎಸ ) 

ಸ್ದಸ್ಯ ರು ಸ್ಭಾತಾಯ ಗ ಮಾಡಿದರು) 

 ಶಿರ ೀ ಎಸ .ವಿಿ . ಸಂಕನೂರ (ಪದವಿೀಧರ ಕೆಷ ೀತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಪತ್ತಗಳೆ, ಮಾನಾ  

ಉನೆ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಏನು ಚಾಣಕಾ  ವಿಶವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ ವಿಧೇಯಕವನೆು  

ಮಂಡಿಸಿದಿಾರೀ ಇದ್ನೆು  ನಾನು ಸ್ವಾ ಗತ ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ.  ಮೂರು ಪರ ಮುಖ್ವಾದ್ 

ಕರಣಕಕ ಗಿ ನಾನು ವಿಧೇಯಕವನೆು  ಸ್ವಾ ಗತ ಮಾಡಬಯಸುತ್ು ೀನೆ.  ಒೆಂದ್ನೆಯದು, 

ಪರ ಸುು ತ ಸಂದರ್ಾದ್ಲೆ , ಬಿ.ಎ., ಬಿ.ಕೆಂ., ಬಿ.ಇ., ಅಥವಾ ಬಿ.ಎಸಿಿ ., ಇರಬಹುದು ಈ 

ವಿಷಯಗಳಲೆ  ನಮಾ  ವಿದಾಾ ರ್ಥಮಗಳು ಶೇಕಡ 75 ರಷ್ಟಟ  ಅೆಂಕಗಳನೆು  ತ್ಗೆದ್ರೂ ಪಿ.ಜಿ.,ಗೆ 
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ಅಡಿಾ ಷನ್ ಸಿಗುತಿು ಲೆ . ಬಹಳಷ್ಟಟ  ವಿದಾಾ ರ್ಥಮಗಳು ಇವತ್ತು  ಪಿ.ಜಿ., ಸಿೀರ್್ನಿೆಂದ್ 

ವಂಚಿತರಾಗುತಿು ದಿಾರೆ.  ಈ ಒೆಂದು ವಿಶವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ ಸಿ್ವಪನೆ ಮಾಡುವುದ್ರಿೆಂದ್ ವಂಚಿತ 

ವಿದಾಾ ರ್ಥಮಗಳಿಗೆ ಅವಕಶ ಸಿಗುತು ದ್  ಎೆಂದು ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ  ಇಷಟ ಪಡುತಿೆೀನೆ. ಎರಡನೆಯದು, 

ಇವತ್ತು  ನಮಾ  ರಾಜಾ ದ್ಲೆ , ಇಡಿೀ ದೇಶದಳಗೆ for the first time, a private management 

has come forward to start a multi-disciplinary University.  Unitary  nature ಇರುವಂತಹ 

ಒೆಂದು ವಿಶವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವನೆು  ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡುತಿು ದ್.  ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದ್ನೆು  ಸ್ವಾ ಗತ 

ಮಾಡಬೇಕಗುತು ದ್.  ನಮಾ  ದೇಶದ್ಲೆ  ನಲಂದ್ ವಿಶವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ ಇತ್ತು .  ಅಲೆ   Arts, 

Commerce, Medicine ಇರಬಹುದು ಇವಲೆಾ  ಒೆಂದೇ ಛತರ ದ್ ಅಡಿ ಆ 

ವಿಶವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ್ಲೆ  ಅಭಾಾ ಸ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಅವಕಶ ಇತ್ತು .  ನಲಂದ್ 

ವಿಶವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ್ ಮಾದ್ರಿಯಲೆ  ನಮಾ  ರಾಜಾ ದ್ಲೆ  ಪರ ಥಮ ಬಾರಿಗೆ multi-disciplinary 

University ಬರುತಿು ರುವುದು ಬಹಳ ಸ್ವಾ ಗತಾಹಮವಾದುದು ಎೆಂದು ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ  

ಇಷಟ ಪಡುತಿೆೀನೆ.  Multi-disciplinary University  ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತು ದ್ ಎೆಂದ್ರೆ, ಬೀಧನೆ 

ಮಾಡುವಲೆ , ಸಂಶೀಧನೆ ಮಾಡುವಲೆ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಸುಧಾರಣೆ ಆಗುತು ದ್.  ಇವತ್ತು  ನಮಾ  

ಉನೆ ತ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು, ನಮಾ  ಸಕಾಾರ Centre for Educational and Social Studies 

ಏನಿದ್, ಇದು ಗುಣಮಟಟ ದ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಕಡುತಿು ದ್ ಎೆಂಬುದ್ನೆು  ಖಾತಿರ  ಪಡಿಸಿಕೆಂಡೇ ಈ 

ವಿಶವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯಕೆಕ  ಈ ರಿೀತಿಯ ಹಸ ಖಾಸಗಿ ವಿಶವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  

ಅನುಮತಿ ಕಡುವುದ್ಕೆಕ  ವಿಧೇಯಕವನೆು  ತರುತಿು ದ್.  ಒಟ್ಟಟ ರೆ ಈ ವಿಧೇಯಕ ಒಳೆಳ ಯ 

ಉದಿ್ ೀಶಕಕ ಗಿ ಮಂಡನೆಯಾಗಿದ್ ಎೆಂದು ಹೇಳಿ ಮತು ಮಾ  ನಾನು ಸ್ವಾ ಗತ 

ಮಾಡಬಯಸುತ್ು ೀನೆ. 

 ಶಿರ ೀ ಪ್ತ.ಆರ .ರಮೇಶ (ರ್ನಮನಿದೇಾಶಿತ್ರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಪತ್ತಗಳೆ, ನಾನು ಜಾಸಿು  

ಮಾತನಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಹೀಗುವುದ್ಧಲೆ .  ಈ ವಿಧೇಯಕದ್ಲೆರುವುದ್ರ ಬಗೆೆ  

ಮಾತನಾಡುತ್ು ೀನೆ.  ಸಚಿವರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. Clause 4 of the Bill reads thus: 

“4. Establishment of the University.- (1) Where the State Government, after 

considering the recommendations of the Screening Committee and holding 

such inquiry as it may deem necessary, is satisfied that,- 

(i) The Society has the ability to run a University with sufficient 

infrastructure;್….” 
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ಇದು ಮೊದ್ಲನೆಯ ಪಾಯಿೆಂರ್್ ಆಗಿದಿು , ನಿೀವು ಅದ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನೆು  ನೀಡಬೇಕು.  

Further, Clause 5 of the Bill reads thus: 

“5. Grants and Financial Assistance.-The University shall be self-financing 

and non-profit making organization shall neither make a demand nor shall be 

entitled to any maintenance grant-in-aid or any other financial assistance 

from the State or any other body or corporation owned or controlled by the 

State್….” 

ಮಾನಾ  ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರು ಹೇಳಿದಿ್ ನೆು  ನಾನು endorse ಮಾಡುತ್ು ೀನೆ.  ಇದ್ರ ಜೊತ್ಗೆ 

ಇವತ್ತು  ಈ ಸಂಸಿೆ ಗೆ ಸಕಾಾರ ಸುಮಾರು 116 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನೆು  ಸುಮಾರು 5 ತಿೆಂಗಳ 

ಹಿೆಂದ್ ಕಟಿಟ ದ್.  ಇದ್ನೆು  ನಾನು ಏಕೆ ಹೇಳುತಿು ದಿ್ ೀನೆ ಎೆಂದ್ರೆ, it will become a precedent. 

ನಾಳೆ ದ್ಧವಸ ಇನಾಾ ರೀ ಬಂದು, ನಾವೂ ಈ ರಾಜಾ ದ್ವರೇ, ನಾವು ಒೆಂದು 

ವಿಶವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವನೆು  ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡುತ್ು ೀವ, ನಮಗೂ 50 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ 100 

ಎಕರೆ ಕಡಿ ಎೆಂದು ಕೇಳುತಾು ರೆ. 

 ಡಾ: ಸಿ.ಎನ . ಅಶಾ ತ ರ್ನರಾಯಣ:-  ಆ ರಿೀತಿ ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಜನ ಈಗಾಗಲೇ 

ತ್ಗೆದುಕೆಂಡು ಬಿಟಿಟ ದಿಾ ರೆ. 

 ಶಿರ ೀ ಪ್ತ.ಆರ . ರಮೇಶ:- ಮಾನಯ  ಸಭಪತ್ತಗಳೆ, ಸ್ವಾ ತಂತರ ಾ  ಪೂವಮದ್ಲೆ  

ವಿದಾಾ ಭಾಾ ಸಕಕ ೀಸಕ ರ ಒೆಂದು ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನೆು  ಏಕೆ ಕಡುತಿು ದಿ್ರೂ ಎೆಂದ್ರೆ to start 

the educational institutions for social cause.  ದುಡುಡ  ತ್ಗೆದುಕಳಳ ದೇ ಕಡಬೇಕು 

ಎನೆು ವುದೂ ಇತ್ತು . 

 ಡಾ: ಸಿ.ಎನ . ಅಶಾ ತ  ರ್ನರಾಯಣ:- ಈಗಲ್ಲ ಅದೇ ಉದಿ್ ೀಶದ್ಧೆಂದ್ 

ಕಡುತಿು ದಿ್ ೀವ. 

 ಶಿರ ೀ ಪ್ತ.ಆರ .ರಮೇಶ :- ಈಗ ದುಡಡ ನೆು  ಲ್ಲಟಿ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಇೆಂಥದಿು  

ಮಾಡುವುದು ಜಾಸಿು . 

 ಡಾ: ಸಿ.ಎನ . ಅಶಾ ತ ರ್ನರಾಯಣ:- ನಿಮಗೆ ಏಕೆ ಹಾಗೆನಿಸುತು ದ್?   
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 ಶಿರ ೀ ಪ್ತ.ಆರ.ರಮೇಶ :- ಮಾನಯ  ಸಭಪತ್ತಗಳೆ, ಇವತ್ತು  ಇೆಂತಹ bad precedent 

ನಿೆಂದ್ ಏನಾಗುತು ದ್ ಎೆಂದ್ರೆ,  it will go to the Court.  You have failed in establishing it 

basically. ಮಾನಾ  ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರು ಹೇಳಿದ್ ಹಾಗೆ, ವಿಶವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವನೆು  ಪಾರ ರಂರ್ 

ಮಾಡುವಾಗ they should have sufficient infrastructure, sufficient colleges and 

sufficient progress.  ಇದ್ರೆಂದ್ಧಗೆ education promotion  ಇರಬೇಕು.  ಆ ದಾಖ್ಲ್ಲಗಳು 

ಇದಿು  Screening Committee  ಮೂಲಕ  check  ಮಾಡಬೇಕಗಿತ್ತು .  ಆದ್ರೆ ನಿೀವು 

ಯಾವುದೂ ಮಾಡಿಲೆ . 250 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬ್ಲ್ಲ ಬಾಳುವ ಜಾಗವನೆು  ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 

5೦ ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕಟಿಟ ದಿ್ಧ ೀರಿ.  ಅೆಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 20 ಪಸೆಮೆಂರ್್ನಷ್ಟಟ  

ಹಣವನೆು  ಪಡೆದುಕೆಂಡಿದಿ್ಧ ೀರಿ.  ಇದ್ರಿೆಂದ್ ನಮಾ  ರಾಜಾ ದ್ exchequer ಗೆ 80 

ಪಸೆಮೆಂರ್್ನಷ್ಟಟ  ನಷಟ ವಾಗಿದ್.  ಈ ನಷಟ ವನೆು  ಯಾರು ರ್ರಿಸುತಾು ರೆ?  ನಿೀವು ರೈತರಿಗೆ 

ಒೆಂದು ಎಕರೆಗೆ 150 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನೆು  ಕಟಿಟ ದಿ್ಧ ೀರಿ.  ಆದ್ರೆ ನಿೀವು ಒೆಂದು 

ಎಕರೆಯನೆು  ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕಡುತಿು ದಿ್ಧ ೀರಿ.   ಇದ್ರಲೆ  ಲಾರ್ದ್ 

ಮಾತ್ತ ಇರಲ, ಅಸಲ್ಲ ಕೂಡ ಬರುವುದ್ಧಲೆ .  ನಿೀವು ಒೆಂದೂವರೆ ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ 

ಖ್ರಿೀದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅದ್ನೆು  ಐವತ್ತು  ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಟ , ಒೆಂದು ಕೀಟಿ 

ರೂಪಾಯಿಗಳನೆು  ವೇಸಟ ್ ಮಾಡಿದಿ್ಧ ೀರಿ.  ಅದ್ನೆು  ಬಿಟ್ಟಟ  ಬಿಡುತಿು ದಿ್ಧ ೀರಿ.  ಇೆಂಥದಿ್ ಕೆಕ  

ಯಾರು ಅವಕಶ ಮಾಡಿಕಟಟ ರು?  ಇದ್ನೆು  ನಿೀವು ಕಾ ಬಿನೆರ್್ನಲೆ  ನಿಣಮಯ ಮಾಡಿ 5-6 

ತಿೆಂಗಳ ಹಿೆಂದ್ ಕಟಿಟ ದಿ್ಧ ೀರಿ.  ನಿೀವೇನು ಈ ಕೆಲಸವನೆು  ಮಾಡುತಿು ದಿ್ಧ ೀರೀ ಇದು ಇಡಿೀ 

ಕ್ರ್ನಾಟ್ಕ್ ನಾಗರಿಕರ ಪರವಾಗಿರುವಂಥದಿ್ ಲೆ .  ನಷಟ ವನೆು ೆಂಟ್ಟ ಮಾಡುವ ರಿೀತಿಯಲೆ  ಈ 

ಕರ ಮವನೆು  ತ್ಗೆದುಕೆಂಡಿದಿ್ಧ ೀರಿ.  ಈ ’Establishment್ of್ the್ University’್ ್ clause್ ಅನೆು  

ಕಡೆಗಣಿಸಿದಿ್ಧ ೀರಿ.  ಜೊತ್ಗೆ ‘Grants್ and್ Financial್ Assistance’್ clause್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ 

ನಿೀವೇ ಅವರಿಗೆ ಹಣ ಕಟಿಟ ದಿ್ಧ ೀರಿ.  Financial assistance ಇಲೆದೇ ಅವರು ವಿಶವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ 

ಮಾಡಬೇಕು.   

                             (ಮುೆಂದು . . .) 

(926)/22.09.2021/9.20/ಹೆಚ್ವಿ:ಎೆಂಡಿ(ವಿಕೆ) 

           (ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಿ ತಿ) 

ಶಿರ ೀ ಆರ .ಅಶ್ೀಕ (ಕಂದ್ದಯ ಸ್ಚಿವರು):- ಸನಾಾ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈಗ 

ನಾವು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವಿಧೇಯಕದ್ಲೆ  ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರು ಪರ ಸ್ವು ಪ 
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ಮಾಡುತಿು ರುವ ವಿಚಾರವಿಲೆ . ಇದು ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯದ್ ಸಿ್ವಪನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ  

ವಿಧೇಯಕವಾಗಿದ್. ಅವರು ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡಲ. 

ಶಿರ ೀ ಪ್ತ.ಆರ .ರಮೇಶ :- ಸನಾಾ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈ ವಿಧೇಯಕದ್ಲೆ  ಇಲೆ , 

ಆದ್ರೆ, ಯು.ಜಿ.ಸಿ. ಆಕಟ ್ನಲೆ  ಇದ್. ಯಾರಾದ್ರು ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ಪರ ಶೆೆ  ಮಾಡಿ ಕೀಟಿಮಗೆ 

ಹೀಗಬಹುದು. ಆಗ  ಇವರು ಕೀಟಿಮಗೆ ಬಂದು ಉತು ರ ನಿೀಡಲ. 

ಶಿರ ೀ ಆರ .ಅಶ್ೀಕ :- ಸನಾಾ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅವರು ಯು.ಜಿ.ಸಿ. ಆಕಟ ್ ಬಗೆೆ  

ಮಾತನಾಡಬೇಕದ್ರೆ, ಪರ ಶೆೆಯ ರೂಪದ್ಲೆ  ಅಥವಾ ನಿಲ್ಲವಳಿ ಸೂಚ್ನೆಯ ರೂಪದ್ಲೆ  

ತರಲ. ಪರ ಸುು ತ ನಾವು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿಧೇಯಕದ್ಲೆ  ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯದ್ ಸಿ್ವಪನೆ 

ಬಿಟಟ ರೇ ಬೇರೆ ವಿಷಯವಿಲೆ .  ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರೇ ಕೀಟಿಮಗೆ ಹೀಗಲ ನಮಗೇನೂ 

ಬೇಜಾರಿಲೆ . ಆದ್ರೆ, ಸುತಿು ಬಳಸಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಬೇಡ. ಇರುವಂತಹ ವಿಚಾರದ್ ಬಗೆೆ  

ಅವರು ಮಾತನಾಡಬೇಕಗಿದ್.  

ಶಿರ ೀ ಪ್ತ.ಆರ .ರಮೇಶ :- ಸನಾಾ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಸೆಕ್ಷನ್ 4ರ ಬಗೆೆ  ನಾನು 

ಮಾತನಾಡುತಿು ದಿ್ ೀನೆ. Establishment ಎೆಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೆಕ್ಷನ್ 4ರಲೆ ……….. 

ಡಾ:ಸಿ.ಎಸ .ಅಶಾ ಥರ್ನರಾಯಣ(ಉನು ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ, ಐ.ಟ.,ಬ್ರ.ಟ.ಸ್ಚಿವರು):- 

ಸನಾಾ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಹಿೆಂದ್ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ, ಯಾವ ರಿೀತಿಯಲೆ  ಜಾಗವನೆು  

ಕಟಿಟ ದಿ್ರು, ಯಾರು ಯಾವ ರಿೀತಿಯಲೆ  ಪಡೆದುಕೆಂಡಿದಿ್ರು ಎನೆು ವುದ್ನೆು  ಸಹ 

ಅವರು ಹೇಳಬೇಕಗುತು ದ್.   

ಶಿರ ೀ ಪ್ತ.ಆರ .ರಮೇಶ :- ಸನಾಾ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  

4. Establishment of the University: (1)(i) The Society has the ability to run a 

University with sufficient infrastructure; 

ಈ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯಕೆಕ  ಮೂಲಸೌಲರ್ಾ ಗಳು ಎಲೆವ? ಇಲೆವೇ ಇಲೆ . Establishment ಬಗೆೆ  

ಸಕಮರ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಬೇಕಗುತು ದ್. ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯ ಸಿ್ವಪನೆಗಾಗಿ ಸಕಮರ ಈಗ 

ಜಾಗವನೆು  ಕಡುತಿು ದ್.  ಈ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯಕೆಕ  ಮೂಲಸೌಲರ್ಾ ಗಳು ಎಲೆೆಂದ್ ಬರಬೇಕು? 

ಇದು ನನೆ  ಪರ ಶೆೆಯಾಗಿದ್.  ಈಗ ಸಕಮರ ಜಾಗವನೆು  ಕಡುತಿು ದ್. ಅವರು 

ಮೂಲಸೌಲರ್ಾ ಗಳನೆು  ನಿಮಿಮಸುವುದ್ಕೆಕ  ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಕಲಬೇಕಗುತು ದ್. ಅವರಿಗೆ ಹಣ 
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ಪಾಕ್ಕಸ್ವು ನದ್ಧೆಂದ್ ಬರುತು ದ್ಯೀ ಅಥವಾ ಆಫಾಾ ನಿಸ್ವು ನದ್ಧೆಂದ್ ಬರುತು ದ್ಯೀ ನನಗೆ 

ಗತಿು ಲೆ .  

(ಗಾಂದಲ) 

ಡಾ||ಸಿ.ಎಸ .ಅಶಾ ಥರ್ನರಾಯಣ:- ಸನಾಾ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಪಾಕ್ಕಸ್ವು ನ 

ಆಫಾಾ ನಿಸ್ವು ನ, ಇರಾಕ್ ಮತ್ತು  ಚೈನಾ ಈ ಎಲೆ  ದೇಶಗಳನೆು  ಅವರಿಗೇ ಬಿಟ್ಟಟ ಬಿಟಿಟ ದಿ್ ೀವ 

ಪಾಕ್ಕಸ್ವು ನ ಮತ್ತು  ಆಫಾಾ ನಿಸ್ವು ನದ್ ಜೊತ್ಗೆ ಅವರೇ ಇರಲ.  

ಡಾ||ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ತಾ ಮ:- ಸನಾಾ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇಟಲ ದೇಶದ್ಧೆಂದ್ 

ಅವರಿಗೆ ಹಣ ಬರುತು ದ್.  

(ಗಾಂದಲ) 

ಶಿರ ೀ ಪ್ತ.ಆರ .ರಮೇಶ :- ಸನಾಾ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಸುಮಾರು 22 ಸ್ವವಿರ ಕೀಟಿ 

ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಟ  ಬ್ಲ್ಲಬಾಳುವ ಅಪಿೀಮು ಗುಜರಾತ್ ರಾಜಾ ದ್ಲೆ  ದರೆತಿದ್.  

(ಗಾಂದಲ) 

ಡಾ||ಸಿ.ಎಸ .ಅಶಾ ಥರ್ನರಾಯಣ:- ಸನಾಾ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರು 

ಈ ವಿಧೇಯಕದ್ ಮೇಲ್ಲ ಮಾತನಾಡುವುದ್ನೆು  ಬಿಟ್ಟಟ  ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳನೆು  

ಮಾತನಾಡುತಿು ದಿಾರೆ. 

ಉಪ ಸ್ಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಾ  ಪಿ.ಆರ್್.ರಮೇಶ್ರವರೇ ತಾವು ಸ್ವಮಾನಾ ವಾಗಿ 

ರ್ಚನೆಾ ಗಿ ಮಾತನಾಡುತಿು ೀರಿ. ಆದ್ರೆ, ಈ ದ್ಧನ ಏಕೆ ವಿಧೇಯಕದ್ಲೆನ ವಿಷಯವನೆು  ಬಿಟ್ಟಟ  

ಮಾತನಾಡುತಿು ದಿ್ಧ ೀರಿ? 

ಶಿರ ೀ ಪ್ತ.ಆರ .ರಮೇಶ :- ಸನಾಾ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅವರು ಸಹ ವಿಧೆಯಕವನೆು  

ಬಿಟ್ಟಟ  ಮಾತನಾಡುತಿು ದಿಾರೆ.  ಯು.ಜಿ.ಸಿ. ಆಕಟ ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ 4ರಲೆ  ಉಲೆ್ಲೀಖಿಸಿರುವ ವಿಚಾರಕೆಕ  

ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತ್ ಸಪ ರ್ಷಟ ೀಕರಣವನೆು  ನಿೀಡಬೇಕಗಿದ್. ಈ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯ 

Establishment ಆಗಿದ್ಯೇ?  



«¥À/22.09.2021/313 

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

ಶಿರ ೀ ಆರ .ಅಶ್ೀಕ :- ಸನಾಾ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರಾಗಿರುವ ಶ್ರ ೀ 

ಪಿ.ಆರ್್.ರಮೇಶ್ರವರು ಪದೇಪದೇ ಜಾಗವನೆು  ಕಟಿಟ ರುವ ವಿಚಾರದ್ ಬಗೆೆಯೇ ಪರ ಸ್ವು ಪ 

ಮಾಡುತಿು ದಿಾರೆ.  

ಶಿರ ೀ ಪ್ತ.ಆರ .ರಮೇಶ :- ಸನಾಾ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾನು ಲಾಾ ೆಂಡ್ ಬಗೆೆ  

ಮಾತನಾಡುತಿು ಲೆ , Establishment ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.  

ಶಿರ ೀ ಆರ .ಅಶ್ೀಕ :- ಸನಾಾ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾ ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ 

ಮಾಡಿಕಡಬೇಕೆೆಂದು ನಾನು ಮಾತನಾಡುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.  ಅವರು ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡುತಿು ರುವ 

ಅೆಂಶ ಈ ವಿಧೇಯಕಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಪಟಿಟ ಲೆ . ಅದ್ರ ಉಲೆ್ಲೀಖ್ವೂ ಈ ಬಿಲ್ನಲೆ  ಇಲೆ . ಅವರು 

ಪದೇಪದೇ ಸಕಮರ ಈ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯಕೆಕ   ಲಾಾ ೆಂಡ್ ಕಟಿಟ ರುವ ವಿಚಾರದ್ ಬಗೆೆಯೇ 

ಮಾತನಾಡುತಿು ದಿ್ ರೆ, ನಾನು ಸಹ ಒೆಂದು ವಿಚಾರವನೆು  ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  

ಬಯಸುತ್ು ೀನೆ.  

ಹಿೆಂದ್ ಮಾನಾ  ಸಿದಿ್ರಾಮಯಾ ನವರ ನೇತೃತಾ ದ್ಲೆದಿ್  ಕೆಂಗೆರ ಸ್ ಸಕಮರ  

ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರಪಾಲಕೆ ವಾಾ ಪಿು ಯಲೆ  ಬರುವ ನಾಗರಬಾವಿಯಲೆ  ಒೆಂದು 

ಆಸಪ ತ್ರ ಗಾಗಿ 50 ಎಕರೆ ಜಾಗವನೆು  ಕಟಿಟ ದ್. ನಾವು ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಿೆಂದ್ 30 ಕ್ಕಲೀಮಿೀಟರ್್ 

ದೂರದ್ಲೆರುವ ಜಾಗವನೆು  ಈ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯಕೆಕ  ಕಡುತಿು ದಿ್ ೀವ. 

ನಾಗರಬಾವಿಯಲೆ ಒೆಂದು ಅಡಿ ಜಾಗದ್ ಬ್ಲ್ಲ 20 ಸ್ವವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿದ್. ಅದ್ರಂತ್ 

ಒೆಂದು ಎಕರೆಗೆ 80 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಯಿತ್ತ. ಸುಮಾರು ಒೆಂದೂವರೆ ಸ್ವವಿರ ಕೀಟಿ 

ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಟ  ಬ್ಲ್ಲಬಾಳುವ ಭೂಮಿಯನೆು  ಮಾನಾ  ಸಿದಿ್ರಾಮಯಾ ನವರ ಸಕಮರ 

ಖಾಸಗಿ ಆಸಪ ತ್ರ ಗಾಗಿ ನಿೀಡಿತ್ತು .  ನಾನು ಆಗ ಉತು ರಹಳಿಳ   ಕೆಷ ೀತರ ದ್ ಎೆಂ.ಎಲ್.ಎ. ಆಗಿದಿ್ .  ಆ 

ಭೂಮಿಯನೆು  ಅವರು ಹೇಗೆ ನಿೀಡಿದ್ರು?  ಅವರಿಗೆ ಕಟ್ಟಟ ಗ ಇವರುಗಳು 

ಮಾತನಾಡಲಲೆ . ಈಗ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯಕೆಕ  ಜಾಗ ಕಡುತಿು ರುವಾಗ ಇವರಿಗೆ ಬಹಳ ಕೀಪ 

ಬರುತಿು ದ್.  

ಶಿರ ೀ ಪ್ತ.ಆರ .ರಮೇಶ :- ಸನಾಾ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಆಸಪ ತ್ರ ಗೆ ಜಾಗವನೆು  

ಕಡುವುದ್ಕೂಕ  ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯಕೆಕ  ಜಾಗವನೆು  ಕಡುವುದ್ಕೂಕ  ಬಹಳಷ್ಟಟ  

ವಾ ತಾಾ ಸವಿದ್. ಇವರು ಯು.ಜಿ.ಸಿ. ಆಕಟ ್ ಅನೆು  ಧಿಕಕ ರಿಸುತಿು ದಿಾ ರೆ. ಆಸಪ ತ್ರ ಗೆ ಯು.ಜಿ.ಸಿ. ಆಕಟ ್ 

ಅನಾ ಯವಾಗುವುದ್ಧಲೆ . ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯದ್ ಸಿ್ವಪನೆಗೆ ಅನುಮತಿಯನೆು  ನಿೀಡಬೇಕದ್ರೆ, 

ಯು.ಜಿ.ಸಿ. ನಾಮಿ್ಮ ಪರ ಕರವೇ ನಿೀಡಬೇಕಗುತು ದ್.  
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ಡಾ||ಸಿ.ಎಸ .ಅಶಾ ಥರ್ನರಾಯಣ:- ಸನಾಾ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಎಲೆವನೊ  

ಕನೂನಿನ ಪರ ಕರವೇ ಮಾಡಬೇಕಗುತು ದ್. ಕನೂನು ಬಿಟ್ಟಟ  ಏನನೆು  ಮಾಡುವುದ್ಕೂಕ  

ಆಗುವುದ್ಧಲೆ . ಅವರಿಗೆ ಏನು ಸಪ ರ್ಷಟ ೀಕರಣ ಬೇಕು ಅದ್ನೆು  ಕಡುವುದ್ಕೆಕ  ನಾವು 

ತಯಾರಿದಿ್ ೀವ.  

ಶಿರ ೀ ಪ್ತ.ಆರ .ರಮೇಶ :- ಸನಾಾ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ. ಯು.ಜಿ.ಸಿ. ಆಕಟ ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ 4ರ 

ಬಗೆೆ  ಅವರು ಸಪ ರ್ಷಟ ೀಕರಣವನೆು  ನಿೀಡಬೇಕಗುತು ದ್. ಈ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯ  Establishment 

ಆಗಿದ್ಯೇ? Screening Committee ಯಿೆಂದ್ ಅನುಮೊೀದ್ನೆ ದರೆತಿದ್ಯೇ ಎನೆು ವುದ್ನೆು  

ಅವರು ಹೇಳಬೇಕಗುತು ದ್. ಆಸಪ ತ್ರ ಗೆ ಜಾಗ ಕಡುವುದ್ಕೆಕ  ಸಕಮರಕೆಕ  ಅಧಿಕರವಿದ್. ಇಲೆ  

ಇವರು ಯು.ಜಿ.ಸಿ. ಆಕಟ ್ ಅನೆು  follow ಮಾಡಲೇಬೇಕಗುತು ದ್. ಈ ಆಕಟ ್ ಅನೆು  ಸಕಮರ 

ಫಾಲೀ ಮಾಡಿದ್ಯೇ Establishment ಆಗಿದ್ಯೇ, ಸಕಮರದ್ಧೆಂದ್ ಪೂಣಮ ಪರ ಮಾಣದ್ಲೆ  

ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ಯೇ ಎನೆು ವ ನನೆ  ಪರ ಶೆೆ ಗಳಿಗೆ ಅವರಿೆಂದ್ ಉತು ರವನೆು  ನಿರಿೀಕೆಷ  

ಮಾಡುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.  

ಶಿರ ೀ ಎಸ .ಆರ .ಪ್ರಟೀಲ (ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಸನಾಾ ನಾ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಸಕಮರ ತಂದ್ಧರುವ ಚಾಣಕಾ  ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯ ವಿಧೇಯಕದ್ ಮೇಲ್ಲ 

ಒೆಂದ್ರಡು ಮಾತ್ತಗಳನೆು  ಹೇಳುವುದ್ಕೆಕ  ಬಯಸುತ್ು ೀನೆ. ನಮಾ  ರಾಜಾ ದ್ಲೆ  ಈಗಾಗಲೇ 

ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಸಕಮರಿ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯಗಳಿವ. ಕೃರ್ಷ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯ, ತೀಟಗಾರಿಕೆ 

ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯಗಳಂತಹ ಅನೇಕ ಪರ ತಿರ್ಷಾ ತ ಸಕಮರದ್ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯಗಳಿವ. ನಮಾ  

ಬಾಗಲಕೀಟ್ಟಯಲೆ  ತೀಟಗಾರಿಕ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯ ಇದ್.  ಸಕಮರ ತನೆ  ವಾಾ ಪಿು ಗೆ 

ಬರುವಂತಹ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯಗಳಿಗೆ ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಅನುದಾನವನೆು  ನಿೀಡದೇ ಇರುವುದ್ರಿೆಂದ್ 

ಆ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯಗಳು ಬಹಳಷ್ಟಟ  ತೆಂದ್ರೆಯಲೆವ. ಸಂಶೀಧನಾ ಕಯಮಗಳು 

ನಡೆಯುತಿು ಲೆ . There್ is್ no್ Materials್ and್ Man’s.್ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯದ್ ಒಟ್ಟಟ  

ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಹುದಿ್ ಗಳಲೆ  ಶೇಕಡಾ 50ರಷ್ಟಟ  ಕೂಡ ರ್ತಿಮ ಮಾಡಿಲೆ . ಸಂಶೀಧನಾ 

ಕಯಮಕೆಕ  ಹಣ ಕಡುತಿು ಲೆ . ಸಕಮರದ್ ವಾಾ ಪಿು ಗೆ ಬರುವಂತಹ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯಗಳಿಗೆ 

ಹಣವನೆು  ಕಟ್ಟಟ  ಅವುಗಳನೆು  ಗಟಿಟ ಗಳಿಸಬೇಕದ್ ಅವಶಾ ಕತ್ ಇದ್. ಆದ್ರೆ, ಈ 

ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯಗಳನೆು  ಶಕ್ಕು ಶಲಗಳನೆಾ ಗಿ ಪರಿವತಮನೆ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಬದ್ಲಾಗಿ 

ಚಾಣಕಾ  ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯಕೆಕ  ಅನುಮೊೀದ್ನೆಯನೆು  ಪಡೆದುಕಳುಳ ತಿು ದಿಾ ರೆ. ಈ 

ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯಕೆಕ  ಸಕಮರದ್ಧೆಂದ್ ಸುಮಾರು 116 ಎಕರೆ 16 ಗುೆಂಟ್ಟ ಜಾಗವನೆು  ಕಟ್ಟಟ  

ಖಾಸಗಿ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯಕೆಕ  ಪೊರ ೀತಿಾ ಹವನೆು  ನಿೀಡುತಿು ದಿಾರೆ. ಮಾನಾ  ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರು 



«¥À/22.09.2021/315 

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

ಹೇಳಿದಂತ್, ಯಾವ ಉದಿ್ ೀಶಕಕ ಗಿ ಭೂಮಿಯನೆು  ಸ್ವಾ ಧಿೀನಪಡಿಸಿಕಳಳ ಲಾಗಿರುತು ದ್ಯೀ 

ಆ ಉದಿ್ ೀಶಕಕ ಗಿಯೇ ಅದ್ನೆು  ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಗಿದ್. ಅದ್ನೆು  ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ 

ಉದಿ್ ೀಶಕಕ ಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೆಂಡರೆ, ಅದು ಕನೂನುಬಾಹಿರವೆಂದು ಈ ದೇಶದ್ 

ಸವೀಮಚಿ್  ನಾಾ ಯಾಲಯ ತಿೀಪಮನೆು  ಕಟಿಟ ದ್.  

ಸನಾಾ ನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅೆಂತರರಾರ್ಷಟ ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲಿಾ ಣದ್ ಪಕಕ ದ್ಲೆ  

Aerospaceಕಕ ಗಿ 116 ಎಕರೆ 16 ಗುೆಂಟ್ಟ ಭೂಮಿಯನೆು  ಸ್ವಾ ಧಿೀನಪಡಿಸಿಕಳಳ ಲಾಗಿತ್ತು . ಈಗ 

ಆ ಜಾಗವನೆು  ಖಾಸಗಿ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯಕೆಕ  ಕಟ್ಟಟ  ಆ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯವನೆು  ಸಿ್ವಪನೆ 

ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಅನುಮೊೀದ್ನೆಯನೆು  ಪಡೆದುಕಳಳ ಲ್ಲ ಈ ವಿಧೇಯಕವನೆು  ತಂದ್ಧದಿಾರೆ. 

ಇದು ಎಷಟ ರ ಮಟಿಟ ಗೆ ನಾಾ ಯಸಮಾ ತವಾಗಿದ್ ಎನೆು ವುದ್ರ ಬಗೆೆ  ನಾವು ಆತಾ ಶೀಧನೆ 

ಮಾಡಿಕಳಳ ಬೇಕಗಿದ್. ಇದು ಅೆಂದಾಜು 300-400 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಟ  

ಬ್ಲ್ಲಬಾಳುವ ಆಸಿು ಯಾಗಿದ್. ಇಷ್ಟಟ  ಬ್ಲ್ಲಬಾಳುವ ಆಸಿು ಯನೆು  ಸಕಮರ ಖಾಸಗಿ 

ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯದ್ವರಿಗೆ ಕೇವಲ 50 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ  ಕಡುತಿು ದಿಾರೆ. It is in a 

prime locality. ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ.ಯವರು Aerospace Industry ಯನೆು  develop 

ಮಾಡುವುದ್ಕಕ ಗಿ ಈ ಜಮಿೀನುಗಳನೆು  ಸ್ವಾ ಧಿೀನಪಡಿಸಿಕೆಂಡಿದಿಾರೆ. ಅಲೆ  ಒೆಂದು 

ಕೈಗಾರಿಕೆಯನೆು  ಸಿ್ವಪನೆ ಮಾಡಿದಿ್ರೆ ಉದಾ ೀಗ ಸೃರ್ಷಟ ಯಾಗುತು ದ್. ಈ ರಾಜಾ ದ್ 

ಯುವಕರಿಗೆ ಮತ್ತು  ದುಡಿಯುವ ಕೈಗಳಿಗೆ ಉದಾ ೀಗ ದರೆಯುತು ದ್. ಇೆಂತಹ 

ಸದುದಿ್ ೀಶಕಕ ಗಿ ಸ್ವಾ ಧಿೀನಪಡಿಸಿಕೆಂಡಿರುವ ಸುಮಾರು 400 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಟ  

ಬ್ಲ್ಲ ಬಾಳುವ ಭೂಮಿಯನೆು  ಖಾಸಗಿ ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯದ್ವರಿಗೆ ಕಟ್ಟಟ , ಅವರು 

ವಿಶಾ ವಿದಾಾ ಲಯವನೆು  ನಡೆಸಿಕೆಂಡು ಹೀಗುವುದ್ಕೆಕ  ಈ ವಿಧೇಯಕವನೆು  ಪಾಸ್ 

ಮಾಡಿಕಡುತಿು ದಿಾರೆ.  

        (ಮುೆಂದುವರಿದ್ಧದ್)  

(927)  22.09.2021  09.30  ಪಿಕೆ:ವಿಕೆ 

ಶಿರ ೀ ಎಸ .ಆರ .ಪ್ರಟೀಲ (ಮುೆಂದು):- 

ಆದ್ರೆ ನಮಾ  ಸಕಾಾರದ್ ವಿಶವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯಗಳು ಆರ್ಥಮಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಶೀಚ್ನಿೀಯ 

ಸಿಿ ತಿಯಲೆವ.  ಬಾಗಲಕೀಟ್ಟಯಲೆ  ತೀಟಗಾರಿಕ ವಿಶವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ ಇದ್. ಅಲೆನ ವಿಸಿ 

ಯವರು, ನಮಗೆ ಅನುದಾನ ಕಡಿಸಿ, ನಿೀವು ಪರ ತಿಪಕ್ಷದ್ ನಾಯಕರಾಗಿದಿ್ಧ ೀರಿ.  ನಮಗೆ 
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ರಿಸಚ್ಮಗೆ  ಹಣ ಇಲೆ  ಎೆಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ.  ಸದ್ರಿ ಭೂಮಿ ಪ್ರ ೈಮ್ ಲಕಾ ಲಟಿಯಲೆದ್.  

ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಸಲ್ಲವಾಗಿ ಭೂಮಿಯನೆು  ಸ್ವಾ ಧಿೀನಪಡಿಸಿಕೆಂಡು ಅಲೆ  ಖಾಸಗಿ 

ವಿಶವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವನೆು  ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಕೈ ಹಾಕ್ಕದಿ್ಧ ೀರಿ.  ಇದು ಬಹುತರವಾಗಿ 

ಭೂಷಣ ತರುವ ಕೆಲಸವಲೆ ; ಜನ ಮ್ಮಚಿಚ ಕಳುಳ ವಂತಹ ಕೆಲಸವಲೆ .  ಈಗೇನೂ ತಪಾಪ ಗಿಲೆ .  

ಇನೆಮ್ಮಾ  ಈ ಕುರಿತ್ತ ಯೀಚ್ನೆ ಮಾಡಿ.  ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ನಿೀವು ಈಗ ಬಹಳ 

ತರಾತ್ತರಿಯಲೆದಿ್ಧ ೀರಿ.  ಈ ವಿಧೇಯಕವನೆು  ನಾಳೆ ತ್ಗೆದುಕೆಂಡಿದಿ್ ರೆ ಎಲೆಾ   ಸದ್ಸಾ ರು 

ಚ್ರ್ಚಮಯಲೆ  ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಾಗುತಿು ತ್ತು .  ಆದ್ರೆ ನಿೀವು, ಇವತ್ು ೀ ಫೈನಲ್ ಆಗಲ ಎೆಂದು, 

ಅದ್ಕೆಕ  ಭೂಮಿಕೆಯನೆು  ಹಾಕ್ಕ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೀ ಅವಲೆವನೊ  ಮಾಡಿಬಿಟಿಟ ದಿ್ಧ ೀರಿ.  

ಇದು ನನಗೆ ಅಥಮ ಆಗುತಿು ಲೆ .  ನಾನು ಇದ್ನೆು  ಲಂಬಿಸುವುದ್ಕೆಕ  ಹೀಗುವುದ್ಧಲೆ .  

ಸಕಮರದ್ ಅಡಿ ಬರುವ ವಿಶವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮಾಡುವುದು ಬಿಟ್ಟಟ , ಅತ್ತಾ ತು ಮ 

ಕೆಲಸ-ಕಯಮಗಳು ನಡೆಯಲಕೆಕ  ಅವಕಶ ಕಲಪ ಸಲಾರದೇ, ಇವತ್ತು  ಒೆಂದು ಖಾಸಗಿ 

ವಿಶವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯಕೆಕ  ನಿೀವೇ ಭೂಮಿ ಕಟ್ಟಟ , ಎಲೆಾ  ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕಡುತಿು ೀರಿ 

ಎೆಂದ್ರೆ ಅದು ಒಳೆಳ ಯ ಕೆಲಸ ಅಲೆ .  ಮ್ಮಚಿಚ ಕಳುಳ ವಂತಹ ಕೆಲಸ ಅಲೆ .  ಇದು ಸಕಾಾರಕೆಕ  

ಕಪುಪ  ಚ್ಚಕೆಕ  ತರುವಂಥದಿು  ಎೆಂದು ಹೇಳಬಯಸುತ್ು ೀನೆ.  ನಾವು ಈ ವಿಧೇಯಕವನೆು  

ಖಂಡತ್ತೆಂಡವಾಗಿ ವಿರೀಧಿಸಿ, ನಿಮಾ  ವಿಚಾರ ಏನಿದ್ ಅದು ಸುತರಾೆಂ ಒಪುಪ ವ 

ವಿಚಾರವಲೆ  ಎೆಂದು ಹೇಳಬಯಸುತ್ು ೀನೆ.   ಆ ಭೂಮಿ ರಾಜಾ ದ್ ಆರೂವರೆ ಕೀಟಿ 

ಜನತ್ಯ ಆಸಿು ಯಾಗಿದ್; ರಾಜಾ ದ್ ಬಕಕ ಸದ್ ಹಣ,  ತ್ರಿಗೆಯಿೆಂದ್ ಬಂದಂತಹ  ಹಣ.  

ಅೆಂದಾಜು 300-400 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬ್ಲ್ಲ ಬಾಳುವ ಜಾಗವನೆು  ಜುಜುಬಿ 50 

ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಟ  ಖಾಸಗಿ ವಿಶವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ ಪಾರ ರಂರ್ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  

ಹರಟಿಟ ದಿ್ಧ ೀರಿ, ಇದ್ನೆು  ನಾವು ಒಪುಪ ವುದ್ಧಲೆ .  ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಒಳೆಳ ಯದ್ಲೆ .  ಮುೆಂದ್ಧನ 

ದ್ಧನಮಾನಗಳಲೆ  ನಿಮಾ  ಸಕಾಾರಕೆಕ  ಇದೆಂದು ಕಪುಪ  ಚ್ಚಕೆಕಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತು ದ್ 

ಎೆಂದು ಹೇಳಿ, ಈ ವಿಧೇಯಕವನೆು  ವಿರೀಧಿಸಿ ನಾವು ಸಭಾತಾಾ ಗ ಮಾಡುತ್ು ೀವ. 

  (ಈ ಹಂತದ್ಲೆ  ಕೆಂಗೆರ ಸ್ ಪಕ್ಷದ್ ಸದ್ಸಾ ರು ಸಭಾತಾಾ ಗ ಮಾಡಿದ್ರು) 

 ಉಪ ಸಭಾಪತ್ತಯವರು:-   ಪರ ಸಿಾವ ಏನೆಾಂದರೆ, 

“ವಿಧಾನಸಭೆಯಾಂದ ಅಾಂಗೀಕೃತ ರೂಪದಲಿ್ಲರುವ 2021ರ ಚಾಣಕಾ  ವಿಶವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ 

ವಿಧೇಯಕವನೆು  ಪಯಾಮಲೀಚಿಸುವುದು” 

ಪರ ಸಿ್ತ ವ ಅಂಗೋಕರಿಸಲ್ಪ ಟ್ಟು ತು 
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ವಿಧೇಯಕವನ್ನು  ಖಂಡ ಖಂಡವಾಗ ಪರ್ಯಾಲೋಚಿಸುವುದು 

ಖಂಡ 2 ರಿಾಂದ 68 ರವರೆಗೆ 

ಉಪ ಸಭಾಪತ್ತಯವರು:- ಪರ ಸಿಾವ ಏನೆಾಂದರೆ,  

“ಖಂಡ 2 ರಿಾಂದ 68 ರವರೆಗೆ ಎರಡೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ವಿಧೇಯಕ್ದ ಅಾಂಗವಾಗರುತಿದೆ” 

ಪರ ಸಿ್ತ ವ ಅಂಗೋಕರಿಸಲ್ಪ ಟ್ಟು ತು 

(ಖಂಡ 2 ರಿಾಂದ 68 ರವರೆಗೆ ವಿಧೇಯಕ್ಕೆ್ಕ  ಸೇರಿಸಲಾಯತು) 

ಖಂಡ 1 ಇತ್ಯಯ ದಿ 

 ಉಪ ಸಭಾಪತ್ತಯವರು:- ಪರ ಸಿಾವ ಏನೆಾಂದರೆ,  

“ಮೊದಲನೆಯ ಖಂಡ, ದ್ಧೀರ್ಾ ಶ್ೀರ್ಷಾಕ್ಕ, ಪರ ಸಿಾವನೆ ಹಾಗೂ   

 ಅಧಿನಿಯಮಗಳಿಸುವ ಸೂತರ  ಸಂಹಿತೆ ವಿಧೇಯಕ್ದ ಭಗವಾಗರುತಿದೆ” 

ಪರ ಸಿ್ತ ವ ಅಂಗೋಕರಿಸಲ್ಪ ಟ್ಟು ತು 

(ಮೊದಲನೆಯ ಖಂಡ, ದ್ಧೀರ್ಾ ಶ್ೀರ್ಷಾಕ್ಕ, ಪರ ಸಿಾವನೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿನಿಯಮಗಳಿಸುವ 

ಸೂತರ  ಸಂಹಿತೆ ವಿಧೇಯಕ್ದ ಭಗವಾಗರುತಿದೆ” 

ಪರ ಸಿ್ತ ವದ ಅಂಗೋಕಾರ 

 ಡಾ:ಸಿ.ಎನ . ಅಶಾ ತ ರ್ನರಾಯಣ ( ಉನು ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ 

ಮತ್ತು  ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ, ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ, ಕೌಶಲಾಯ ಭಿವೃದಿಿ  

ಸ್ಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಪತ್ತಯವರೇ,್ “ವಿಧಾನಸಭೆಯಾಂದ ಅಾಂಗೀಕೃತ ರೂಪದಲಿ್ಲರುವ 

2021ರ ಚಾಣಕಾ  ವಿಶವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ ವಿಧೇಯಕವನೆು  ಅಾಂಗೀಕ್ರಿಸಬೇಕ್ಕಾಂದು ಕೀರುತಿೆೀನೆ.” 

ಉಪ ಸಭಾಪತ್ತಯವರು:- ಪರ ಸಿಾವ ಏನೆಾಂದರೆ,  

 “ವಿಧಾನಸಭೆಯಾಂದ ಅಾಂಗೀಕೃತ ರೂಪದಲಿ್ಲರುವ 2021ರ ಚಾಣಕಾ  ವಿಶವ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ 

ವಿಧೇಯಕವನೆು  ಅೆಂಗೀಕ್ರಿಸುವುದು.” 

ಪರ ಸಿ್ತ ವ ಅಂಗೋಕರಿಸಲ್ಪ ಟ್ಟು ತು ಮತಿು  ಮಸೂದೆಗೆ ಒಪ್ಪಪ ಗೆ ನಿೋಡಲಾಯಿತು 
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 ಉಪ ಸಭಾಪತ್ತಯವರು:- ಈಗ ಸದ್ನವನೆು  ನಾಳೆ ಬ್ಳಿಗೆೆ  10.30 ಗಂಟ್ಟಯವರೆಗೆ 

ಮುೆಂದೂಡಲಾಗಿದ್. 

(ಸದನವು ರಾತಿರ  9  ಗಂಟೆ 35 ನಿಮಿಷಕ್ಕಕ  ಮಕಿಾಯಗಂಡು, ಪುನಃ ಗುರುವಾರ     

23ನೇ ಸೆಪ್್ ಾಂಬರ  ಮಾಹೆ 2021  ರಂದು ಬೆಳಿಗೆೆ 10.30  ಗಂಟೆಗೆ ಸಮಾವೇಶಗಳಳ ಲು 

ತ್ತೋಮಾಾನಿಸಿತು) 
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