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ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು  

 

ನೂರ ನಲವತ್ು ರ್ನಲಕ ನೆಯ ಅಧಿವೇಶನ 

 

                                  24ನೇ ಸೆಪ್ಟ ೆಂಬರ್ 2021  

                                                                                                 ಶುಕ್ರ ವಾರ                                                                                                           

 

ವಿಷಯಾನುಕರ ಮಣಿಕೆ (Index) 

 

 

1. ಪರ ಶ್ನ ೋತ್ು ರಗಳು 

 

ಅ) ಚುಕೆಕ  ಗುರುತಿನ ಪರ ಶ್ನನ ಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ನೋಡಲಾದ ಉತ್ು ರಗಳು 

 

1485– ಜಲ-ಜೋವನ  ಮಿಷನ  ಅಡಿ ಪರ ತಿ ಮನೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೋರಿನ ನಳ 

ಜೋಡಣೆ ಕುರಿತ್ತ 

- ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೀಸ್ವಾ ಮಿ 

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

ಸಚಿವರು) 

1553– ಗ್ರರ ಮಿೋಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಇಲಾಖೆಯಲಿ್ಲ  ಪರ ವಾಹದ್ಧಿಂದಾಗಿ ಆಸ್ತು -ಪಾಸ್ತು ಗಳು 

ಹಾನಗೊಳಗ್ರದ ಬಗೆೆ . 

- ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರ ಸ್ವದ್ 

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

ಸಚಿವರು) 

1488- ಬೋದರ  ಜಲಿ್ಲ ಯಲಿ್ಲ  ಕೃಷಿ ಮಹಾವಿದಾಾ ಲಯ ಪಾರ ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆೆ  

- ಶ್ರ ೀ ಅರವೆಂದ ಕುಮಾರ್್ ಅರಳಿ 

- ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಸಿಪಾಟೀಲ್(ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು) 

1478- ರಾಜಾ ದಲಿ್ಲ  ಕಮಾಡಿಟಿ ಬೋರ್ ಾ(Commodity Board)  ಸ್ಥಾ ಪನೆ 

ಕುರಿತ್ತ 

- ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ವೀಣಾ ಅಚ್ಚ ಯಯ  

- ಶ್ರ ೀ ಮುನಿರತ್ನ (ತೀಟಗ್ರರಿಕೆ ಮತ್ತು  ಯೀಜನೆ, ಕಾಯಯಕ್ರ ಮ 

ಸಂಯೀಜನೆ ಮತ್ತು  ಸ್ವೆಂಖ್ಯಯ ಕ್ ಸಚಿವರು) 
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1573– ಸ್ಥರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ತ್ಪಾಸಣಾ ಕಿಂದರ ಗಳನುನ  ಬಲಪಡಿಸುವುದು 

ಹಾಗೂ ವಗ್ರಾವಣೆ/ಪದೋನನ ತಿಯಲಿ್ಲ  ನಯಮಾವಳಿ ಪಾಲ್ಲಸುವ ಕುರಿತ್ತ  

- ಶ್ರ ೀ ಎೆಂ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿ (ವರೀಧಪ್ಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯ  ಸಚೇತ್ಕ್ರು,       

ಡಾ. ಕೆ.ಗೀವೆಂದರಾಜ್ರವರ ಪ್ರವಾಗಿ) 

- ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಶ್ರ ೀರಾಮುಲು(ಸ್ವರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಪಂಗಡಗಳ ಕ್ಲ್ಯಯ ಣ 

ಸಚಿವರು) 

 

1410- ರಾಜಾ ದ ಹಿಪ್ಪು ನೇರಳೆ ಕೃಷಿ ತೋಟದ ಬಗೆೆ  

- ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ರವ 

- ಡಾ.ನಾರಾಯಣಗೌಡ(ರೇಷ್ಮೆ , ಯುವ ಸಬಲೀಕ್ರಣ ಮತ್ತು  ಕ್ರ ೀಡಾ 

ಸಚಿವರು) 

1493- ಸೇವಾ ಸ್ತಿಂಧು ಮಾಹಿತಿ ಕಿಂದರ ಗಳ ಮೂಲಕ ವಿದಾಾ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ 

ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಾಸ  ನೋಡುವಲಿ್ಲ  ವಿಳಂಬವಾಗುತಿು ರುವ ಕುರಿತ್ತ. 

- ಶ್ರ ೀ ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡ 

- ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಶ್ರ ೀರಾಮುಲು(ಸ್ವರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಪಂಗಡಗಳ ಕ್ಲ್ಯಯ ಣ 

ಸಚಿವರು) 

1450+1419- ಮಲ್ಲರ್ನಡು ಪರ ದೇಶಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮಂಡಳಿಯಲಿ್ಲ  ಸದಸಾ ತ್ವ ದ 

ಕುರಿತ್ ಮಾಹಿತಿ 

- ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ರುದ್ರ ೀಗೌಡ ಮತ್ತು  

- ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಹರಿೀಶ್ ಕುಮಾರ್್  

- ಶ್ರ ೀ ಮುನಿರತ್ನ (ತೀಟಗ್ರರಿಕೆ ಮತ್ತು  ಯೀಜನೆ, ಕಾಯಯಕ್ರ ಮ 

ಸಂಯೀಜನೆ ಮತ್ತು  ಸ್ವೆಂಖ್ಯಯ ಕ್ ಸಚಿವರು) 

1566- ಕಲಾಾ ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ ದೇಶಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮಂಡಳಿಯ ಬಗೆೆ  

- ಶ್ರ ೀ ವಜಯ ಸಿೆಂಗ್ 

- ಶ್ರ ೀ ಮುನಿರತ್ನ (ತೀಟಗ್ರರಿಕೆ ಮತ್ತು  ಯೀಜನೆ, ಕಾಯಯಕ್ರ ಮ 

ಸಂಯೀಜನೆ ಮತ್ತು  ಸ್ವೆಂಖ್ಯಯ ಕ್ ಸಚಿವರು) 

1581- ಎಸ.ಸ್ತ./ಎಸ .ಟಿ. ಉದಾ ೋಗ ವಿನಮಯ ಕಿಂದರ ದ ಬಗೆೆ  

- ಶ್ರ ೀ ಆರ್್.ಬಿ.ತಿಮೆಾಪೂರ 

- ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಮಾಜ ಕ್ಲ್ಯಯ ಣ ಮತ್ತು  ಹೆಂದುಳಿದ 

ವಗಯಗಳ ಕ್ಲ್ಯಯ ಣ ಸಚಿವರು) 
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1535- ಪರಿಶಿಷಟ  ಜಾತಿ ಮತ್ತು  ಪರಿಶಿಷಟ  ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಗೆ 

ಅನುದಾನ ಬಡುಗಡೆ ಬಗೆೆ  

 - ಶ್ರ ೀ ಪ್ರ ದ್ಧೀಪ್ ಶೆಟಟ ರ್್ 

- ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಮಾಜ ಕ್ಲ್ಯಯ ಣ ಮತ್ತು  ಹೆಂದುಳಿದ 

ವಗಯಗಳ ಕ್ಲ್ಯಯ ಣ ಸಚಿವರು) 

1534-  ಜಲಧಾರೆ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತ್ತ 

- ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಸಿ.ಕೆಂಡಯಯ  

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

ಸಚಿವರು) 

 

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

 

2. ಸಭಾಪತಿಯವರ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರ ಸ್ಥು ಪಿಸಲು ಟಿಟ ದದ  ವಿಷಯಗಳಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದಂತೆ ಸಚಿವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು  

ಅ) ತ್ಜ್ಞ ವೈದಾಾ ಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು  ಸ್ಥಮಾನಾ  ತ್ಜ್ಞ ಕತ್ಾವಾ   ವೈದಾಾ ಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದದ ಗೆ 

ಆಯ್ಕಕ ಯಾದ ಅಭ್ಾ ರ್ಥಾಗಳು   ಕತ್ಾವಾ ಕೆಕ  ಹಾಜರಾಗಲು ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೋಡುವ 

ಬಗೆೆ . 

- ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಾಯಕ್ರು, ಆರೀಗಯ  ಮತ್ತು   

   ಕುಟೆಂಬ ಕ್ಲ್ಯಯ ಣ ಹಾಗೂ ವೈದಯ ಕ್ೀಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ) 

  

ಆ) ಮಂಡಾ  ವಿಶವ ವಿದಾಾ ಲಯದಲಿ್ಲ  ಮೂಲ ಸೌಕಯಾಗಳ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ 

ಸ್ತಬಬ ಿಂದ್ಧಗಳ ಹುದ್ದದ ಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆೆ . 

 

- ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಾಯಕ್ರು)(ಉನ್ನ ತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಐಟ ಮತ್ತು  

ಬಿಟ, ವಜಾಾ ನ್ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ್, ಕೌಶ್ಲ್ಯಯ ಭಿವೃದಿ್ಧ , ಉದಯ ಮಶ್ೀಲತೆ ಮತ್ತು  

ಜೀವನೀಪಾಯ ಇಲ್ಯಖೆಗಳ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ) 

 

ಇ) ಬಇಎಿಂಎಲ  ಕಾಮಿಾಕ ಗೃಹ ನಮಾಾಣ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದವರು ೨೦೦೨-

೨೦೦೩ನೇ ಸ್ಥಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ಕೆ.ಆರ.ಪ್ಪರಂನ ತ್ಣಿಸಂದರ , ಗೆದದ ನಹಳಿಿ , ಭೈರತಿ 

ಅಮಾನಖಾನೆ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಖರಿೋದ್ಧಸ್ತದ ಜಮಿೋನನಲಿ್ಲ   ಮಾಡಲಾದ 

ನವೇಶನವನುನ  ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ  ಬಗೆೆ . 

  

- ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಾಯಕ್ರು, ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರ 

ಪ್ರವಾಗಿ) 

 

ಈ) ಕೊೋವಿರ್-19 ರ ಸ್ಥಿಂಕಾರ ಮಿಕದ ಪರ ಯುಕು  ದೇಶಾದಾ ಿಂತ್ ಲಾಕ ಡೌನ  

         ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ 2019-20ನೇ ಸ್ಥಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ಪದವಿ ಪೂವಾ  

         (ಪಿ.ಯು.ಸ್ತ.) ಫಲ್ಲತಿಂಶ ಪರ ಕಟಣೆಯಲಿ್ಲ   ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದರಿಿಂದ 
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         ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ವಿರ್ನಯಿತಿ ನೋಡಿ  ಗಣನೆಗೆ  

         ತೆಗೆದುಕೊಳಿಬೇಕೆಿಂಬ ಬಗೆೆ . 

-ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಾಯಕ್ರು. ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ 

ಪ್ರವಾಗಿ) 

  

 

ಉ) ಕೊರೋರ್ನ ವಾರಿಯಸ ಾಗಳಿಗೆ ವೇತ್ನ ಮತ್ತು  ಪ್ರ ೋತಾ ಹ ಭ್ತೆಾ  

ನೋಡದ್ಧರುವ ಬಗೆೆ . 

 

- ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಾಯಕ್ರು)(ಆರೀಗಯ  ಮತ್ತು  

ಕುಟೆಂಬ ಕ್ಲ್ಯಯ ಣ ಮತ್ತು  ವೈದಯ ಕ್ೀಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ) 

 

 

3. ಸಭಾಪತಿಯವರ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರ ಸ್ಥು ಪಿಸಲು ಟಟ  ವಿಷಯಗಳು  

 

ಅ) ವಿವಿ ಪರಿೋಕೆೆ  ವಿಳಂಬದ್ಧಿಂದ ಪರಿಶಿಷಟ  ಜಾತಿ ಮತ್ತು  ,ಪರಿಶಿಷಟ  ಪಂಗಡದ 

ವಿದಾಾ ರ್ಥಾಗಳ ವಿದೇಶಿ ವಿಶವ ವಿದಾಾ ನಲಯಗಳ ಉನನ ತ್ ವಾಾ ಸಂಗಕೆಕ  

ತಿಂದರೆಯಾಗಿರುವ ಬಗೆೆ .  

  - ಶ್ರ ೀ ಆರ್್.ಬಿ.ತಿಮೆಾಪೂರ 

  - ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಮಾಜ ಕ್ಲ್ಯಯ ಣ ಹಾಗೂ  

                  ಹೆಂದುಳಿದ ವಗಯಗಳ ಕ್ಲ್ಯಯ ಣ ಸಚ್ವರು) 

 

ಆ) ಮರಾಠ ಜರ್ನಿಂಗವನುನ  ಪರ ವಗಾ ೩ಬ ಯಿಿಂದ ೨ಎ ಗೆ   ಸೇರಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ 

 

- ಶ್ರ ೀ ಘೀಟ್ನ ೀಕ್ರ ಶ್ರ ೀಕಾೆಂತ್ ಲಕೆ್ಷ ಣ 

- ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಾಯಕ್ರು) 

 

ಇ) ಬಿಂಗಳೂರು ನಗರದ ವಾಹನ ದಟಟ ಣೆಯಿಿಂದ ಉಿಂಟಾಗುತಿು ರುವ ವಾಯು 

ಮಾಲ್ಲನಾ ವನುನ   ನಯಂತಿರ ಸ್ತ ಜನರ ಸ್ಥವ ಸು ಾ ವನುನ ಉತೆು ೋಜಸುವ ದೃಷಿಟ ಯಿಿಂದ 

ನಮಾಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಸೈಕಲ  ಪಥಗಳು ಸಕಾಾರದ ನಲಾಕ್ಷ್ಾ  ಹಾಗೂ ನವಾಹಣೆಯ 

ಕೊರತೆ  ಜತೆಗೆ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗ್ರರಿಗಳಿಿಂದ ಪದೇಪದೇ ದುರಸ್ತು ಗೊಳಗ್ರಗುತಿು ರುವ 

ಬಗೆೆ .  

 

- ಶ್ರ ೀ ಯು.ಬಿ.ವೆಂಕ್ಟೇಶ್ 

- ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನಾಯಕ್ರು) 

 

ಈ) ಹೊಸದಾಗಿ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ 57 ತಲಿ್ಲಕುಗಳಿಗೆ ಕೆೆೋತ್ರ  ಶಿಕ್ಷ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ  

ಹುದ್ದದ ಗಳನುನ   ಸೃಜಸುವ ಬಗೆೆ .   

  - ಶ್ರ ೀ ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡ 

  - ಶ್ರ ೀ  ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ  ಪೂಜಾರಿ( ಸಭಾನಾಯಕ್ರು) 

 

4. ವರದ್ಧಯನ್ನನ ಪಿು ಸುವುದು 
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5. ಚುಕೆಕ  ಗುರುತಿನ ಪರ ಶ್ನನ ಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶೂನಾ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ  ಪರ ಸ್ಥು ಪಿಸಲಾದ 

ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಕಾಾರದ್ಧಿಂದ ಉತ್ು ರ ಬಾರದ್ಧರುವ ಬಗೆೆ  

  - ಶ್ರ ೀ ಎೆಂ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿ(ವರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯ  ಸಚೇತ್ಕ್ರು) 

  - ಶ್ರ ೀ  ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ  ಪೂಜಾರಿ( ಸಭಾನಾಯಕ್ರು) 

 

6. ನಯಮ 68ರ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ಥವಾಜನಕ ಮಹತ್ವ ದ ಜರೂರು ವಿಷಯದ ಮೇಲ್ಲ ನಡೆದ 

ಚರ್ಚಾಗೆ ಸಕಾಾರದ ಉತ್ು ರ 

ಮೈಸೂರು ಜಲಿ್ಲ ಯ ಚಾಮಿಂಡಿಪ್ಪರದ ರಿಿಂಗ  ರಸ್ತು ಯ ಬಳಿ ದ್ಧರ್ನಿಂಕ: 

24.08.2021ರಂದು ಯುವತಿಯ ಮೇಲ್ಲ ನಡೆದ ಸ್ಥಮೂಹಿಕ ಅತಾ ಚಾರದ 

ತ್ನಖೆಯಲಿ್ಲ  ಪ್ಲ್ಲೋಸರು ಆರೋಪಿಗಳನುನ  ರಕೆ್ಷ ಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸರ್ೋಾಚಛ  

ರ್ನಾ ಯಾಲಯದ ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳ ಅನವ ಯ ಕರ ಮ ವಹಿಸದ್ಧರುವ ಕುರಿತ್ತ. 

 

- ಶ್ರ ೀ ಜೆ.ಸಿ.  ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮಿ( ಕಾನೂನು ಮತ್ತು  ಸಂಸದ್ಧೀಯ ವಯ ವಹಾರಗಳ  

ಸಚಿವರು) 

- ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಆರ್್.ಪಾಟೀಲ್(ವರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ನಾಯಕ್ರು) 

- ಶ್ರ ೀ ಎೆಂ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿ(ವರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯ  ಸಚೇತ್ಕ್ರು) 

- ಶ್ರ ೀ ಸಿ.ಎೆಂ.ಲೆಂಗಪ್ಪ  

- ಶ್ರ ೀಮತಿ ಭಾರತಿಶೆಟಟ  

- ಶ್ರ ೀಮತಿ ಶ್ಶ್ಕ್ಲ್ಯ ಅಣಾಾ  ಸ್ವಹೇಬ್(ಮುಜರಾಯಿ, ಹಜ್ ಮತ್ತು  ವಕ್ಫ ್ 

ಸಚಿವರು) 

- ಡಾ.ವೈ.ಎ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿ 

- ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರ ಸ್ವದ್ 

- ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೀಸ್ವಾ ಮಿ 

 

7. ಶಾಸನ ರಚನೆ 

 ವಧೇಯಕ್ದ ಪ್ರ್ಯಯಲೀಚ್ನೆ ಹಾಗೂ ಅೆಂಗಿಕಾರ 

 ಕರ್ನಾಟಕ ಧಾಮಿಾಕ ಕಟಟ ಡಗಳ (ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ) ವಿಧೇಯಕ,  2021 

- ಶ್ರ ೀ ಜೆ.ಸಿ.  ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮಿ( ಕಾನೂನು ಮತ್ತು  ಸಂಸದ್ಧೀಯ ವಯ ವಹಾರಗಳ  

ಸಚಿವರು, ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಪ್ರವಾಗಿ) 

- ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರ ಸ್ವದ್ 

- ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಆರ್್.ಪಾಟೀಲ್(ವರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ನಾಯಕ್ರು) 

- ಶ್ರ ೀ ಪಿ.ಆರ್್.ರಮೇಶ್ 

- ಶ್ರ ೀ ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡ 

- ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ರವ 

(ವಿಧೇಯಕ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸಲು ಟಿಟ ತ್ತ) 
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8. ಸಭಾಪತಿಯವರ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರ ಸ್ಥು ಪಿಸಲು ಟಿಟ ದದ  ವಿಷಯಗಳಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದಂತೆ ಸಚಿವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು  

 ಊ) ಕಳೆದ 2-3 ದ್ಧವಸಗಳ ಹಿಿಂದ್ದ ಯಾದಗಿರಿ ಜಲಿ್ಲ ಯಲಿ್ಲ  ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲ್ಲ 

ನಡೆಯುತಿು ದದ  ದೌಜಾನಾ ವನುನ  ಮೊಬೈಲ ನಲಿ್ಲ  ಸ್ತರೆಹಿಡಿದು ವೈರಲ   

ಆಗಿರುವ ಬಗೆೆ . 

  - ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾನಾಯಕ್ರು, ಗೃಹ ಸಚಿವರ  

                    ಪ್ರವಾಗಿ) 

ಋ) ಜಾನುವಾರುಗಳ ಆರೋಗಾ ಕೆಕ  ಲಸ್ತಕೆಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನುನ  ಕಿಂದರ  ಸಕಾಾರ 

ಸಾ ಗಿತ್ಗೊಳಿಸ್ತರುವ ಬಗೆೆ   

   - ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾನಾಯಕ್ರು, ಪ್ಶು  

                                  ಸಂಗೀಪ್ನಾ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ) 

 

 ಎ) ಕುಣಬ ಜರ್ನಿಂಗವನುನ  ಪರಿಶಿಷಠ  ಪಂಗಡಕೆಕ  ಸೇರಿಸುವ ಬಗೆೆ . 

 

- ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾನಾಯಕ್ರು, ಸ್ವರಿಗೆ ಮತ್ತು  

ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಪಂಗಡಗಳ ಕ್ಲ್ಯಯ ಣ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ) 

 

9. ಚುಕೆ್ಕ  ಗುರುತಿಲ್ಲ ದ ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಮೂಲ್ಕ ನೀಡಲಾದ ಉತತ ರಗಳ ಮಂಡನೆ  

10. ನಯಮ 72 ರ ಮೇರೆಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚನೆಗಳು, ನಯಮ 330ರ  

ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತತ  ನಯಮ 58ರ ಅಡಿಯಲಿಲ  ಸಲಿಲ ಕ್ಕಯಾದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 

ಕಾಲಾವಧಿ ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ಸಕಾಧರದಿಂದ  ನೀಡಲಾದ ಉತತ ರಗಳ ಮಂಡನೆ 

 ಅ) ನಯಮ 72ರ ಮೇರೆಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚನೆಗಳು 

 ಆ) ನಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗೆ ಸಾವಧಜನಕ ಮಹತವ ದ ಜರೂರು ವಿಷಯಗಳ  

                 ಸೂಚನೆಗಳು 

ಇ) ನಯಮ 58ರ ಮೇರೆಗೆ ಅರ್ಧಗಂಟೆ ಕಾಲಾವಧಿ ಚರ್ಚಧಯ ಸೂಚನೆಗಳು 

11. ಸ್ಥರಾಿಂಶ. 

<><><> 
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(1003) 24-09-2021/10.10/ಎಿಂ.ಎಿಂ-ಆರ .ಎನ 

 

 

 

 

 

                   

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು  

ಶುಕರ ವಾರ, 24ನೇ ಸ್ತಪೆಟ ಿಂಬರ  2021 

 

ಸದನವು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ ಸಭಾಿಂಗಣದಲಿ್ಲ  

ಬಳಿಗೆೆ  10 ಗಂಟೆ 15 ನಮಿಷಕೆಕ  ಸಮಾವೇಶಗೊಿಂಡಿತ್ತ. 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರಾದ ಶಿರ ೋ ಬಸವರಾಜ ಶಿವಲ್ಲಿಂಗಪು  ಹೊರಟಿಟ ಯವರು 

ಪಿೋಠದಲಿ್ಲ  ಉಪಸ್ತಾ ತ್ರಿದದ ರು 

  



«¥À/24.09.2021/8 

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

ಶಿರ ೋಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ನಟಿಟ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಇೆಂದು ಮಂತಿರ ಗಳಿದ್ದಾ ರೆ 

ಮೊದಲು ನ್ನ್ಗೆ ನಿಯಮ 68ಕೆೆ  ಉತ್ು ರ ಕಡಿಸಿ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಂತಿರ ಗಳಿದಾ ರು, ನಿೀವೇ ಇರಲಲಲ . ನಾವು ನಿಮೆ ನುನ  

ಕಾಯುತಿು ದ್ಾ ವು.  

ಶಿರ ೋಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ನಟಿಟ :- ನಿನೆನ  ಇಡಿೀ ರಾತಿರ  . . .     

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯಿತ್ತ. 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎ. ತಿಪೆು ೋಸ್ಥವ ಮಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮೊದಲು ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರ 

ವಷ್ಯಕೆೆ  ಉತ್ು ರ ಕಡಿಸಿ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈಗ ಒೆಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೀಣ.  ನಿಯಮ 68ಕೆೆ  ಉತ್ು ರ 

ಕಡಿಸೀಣ. 

ಶಿರ ೋ ಬ.ಕೆ. ಹರಿಪರ ಸ್ಥದ್(ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಿಂದ ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಅವಕಾಶ್ಕೆಾ ಗಿ ಧನ್ಯ ವಾದಗಳು.  ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಭಾರತಿ 

ಶೆಟಟ ಯವರು ಬಹಳ ಪ್ರ ಮುಖ್ವಾದ, ಗಂಭಿೀರವಾದ ವಚಾರವನುನ  ಪ್ರ ಸ್ವು ಪ್ ಮಾಡಿದರು.  

ಅದರ ಬಗೆೆ  ಸದನ್ದಲಲ  ಒಳೆ್ಳಯ ಚ್ರ್ಚಯರ್ಯಯಿತ್ತ.  ದುರಾದೃಷ್ಟ ವೆಂದರೆ, ಮೈಸೂರು 

ಕೂಡ ಅದರಲಲ  ಸೇರಿಕೆಂಡಿತ್ತ.  ಅದರಲಲ  ರಾಜಕ್ೀಯ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ ್ ಆಯಿತ್ತ.  ಇದು 

ಗಂಭಿೀರವಾದ ವಚಾರವಾಗಿರುವುದರಿೆಂದ ನ್ಮೆ  ವರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ನಾಯಕ್ರಾದ ಶ್ರ ೀ 

ಎಸಾ ರ್. ಪಾಟೀಲರು ಈ ವಚಾರವನುನ  ಪ್ರ ಸ್ವು ಪ್ ಮಾಡಿದರು.  ಅವರು ನಿೀವು ಮತ್ತು  

ಇಬಬ ರೂ ಇದ್ದಾ ಗ ನಿಯಮ 68ಕೆೆ  ಉತ್ು ರ ಕಡುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದು ಎೆಂದು ನಾನು ಸಹ 

ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರಾದ ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮಿಯವರ ಹತಿು ರ ಹೇಳಿದ್.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನಿನೆನ  ದ್ಧವಸ ಅವರು ಬರುವುದ್ಧಲಲ ವೆಂದು ನ್ನ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. 

ಶಿರ ೋ ಬ.ಕೆ. ಹರಿಪರ ಸ್ಥದ್:- ಅವರು ರ್ಯವುದೀ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮದಲಲ ದ್ದಾ ರೆ.  

ಶಿರ ೋ ಎಿಂ. ರ್ನರಾಯಣಸ್ಥವ ಮಿ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ ಮಖಾ  ಸಚೇತ್ಕರು):- 

ನ್ಮೆ ದೆಂದು ಪ್ರರ ಟ್ಸಟ ್ ಇತ್ತು  ಆದಾ ರಿೆಂದ ಅವರು ಒೆಂದು ಗಂಟ್ ತ್ಡವಾಗಿ ಬರುತ್ತು ರೆ.  
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ಶಿರ ೋ ಬ.ಕೆ. ಹರಿಪರ ಸ್ಥದ್:- ಪ್ರಲೀಸರು ಅಡಡ  ಹಾಕ್ದ್ದಾ ರೆ, ಆದಾ ರಿೆಂದ ಅವರು 

ಬರುವುದು ಕ್ಷ್ಟ ವಾಗುತ್ು ದ್.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಪ್ರಲೀಸರು ಅಡಡ  ಹಾಕ್ದ್ದಾ ರೀ ಅಥವಾ ನಿೀವೇ ಅವರನುನ  

ಅಡಡ  ಹಾಕ್ದ್ಧಾ ೀರೀ ಗತಿು ಲಲ .  ಹಾಗ್ರದರೆ ಮೊದಲು ವಧೇಯಕ್ವನುನ  ತೆಗೆದುಕಳೆ್ೀಣ.  

ಶಿರ ೋ ಬ.ಕೆ. ಹರಿಪರ ಸ್ಥದ್:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈಗ ಬಿಲ್ ತೆಗೆದುಕಳೆಿ . 

ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ. ಮಾಧುಸ್ಥವ ಮಿ (ಕಾನೂನು, ಸಂಸದ್ಧೋಯ ವಾ ವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ 

ಶಾಸನ ರಚನೆ ಮತ್ತು  ಸಣಣ  ನೋರಾವರಿ ಸಚಿವರು):-:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ಮೊದಲು ಪ್ರ ಶ್ನ ೀತ್ು ರಗಳನುನ  ತೆಗೆದುಕಳೆಿ . ಆಮೇಲೆ ಬಿಲ್ ತೆಗೆದುಕಳೆ್ೀಣ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈಗ ಪ್ರ ಶ್ನ ೀತ್ು ರಗಳು.  ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಸಿ. ಕೆಂಡಯಯ ನ್ವರ ಪ್ರ ಶೆನ .  

ಶ್ರ ೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಶೆಟಟ ಯವರೇ, ನಿಮೆ  ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ಕಾಲ್ಯವಕಾಶ್ ಕೇಳಿದ್ದಾ ರೆ.  ಶ್ರ ೀ 

ಮುನಿರಾಜುಗೌಡರವರ ಪ್ರ ಶೆನ ಯು ವಗ್ರಯವಣೆರ್ಯಗಿದ್.   ಶ್ರ ೀ ಕೆ. ಗೀವೆಂದರಾಜು, ಇಲಲ .  

ಅವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ  ಎೆಂ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರು.  

ಶಿರ ೋ ಎಿಂ. ರ್ನರಾಯಣಸ್ಥವ ಮಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಪ್ರ ಶೆನ  ಸಂಖೆಯ  1573ನುನ  

ಸ್ವರಿಗೆ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ನಿಮೆ  ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ಉತ್ು ರ 

ಬರುತಿು ದ್, ಮತೆು  ಕ್ರೆಯುತೆು ೀನೆ.  ಈಗ ಮಾನ್ಯ  ಎಸ. ರವ.  ಮಾನ್ಯ  ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರು. 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಪ್ರ ಶೆನ  ಸಂಖೆಯ  1493 ಅನುನ  

ಮಾನ್ಯ  ಸ್ವರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಪಂಗಡ ಕ್ಲ್ಯಯ ಣ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸ್ವರಿಗೆ ಸಚಿವರು 10 ನಿಮಿಷ್ ಬಿಟಟ  ಬರುತೆು ೀನೆ ಎೆಂದು 

ಹೇಳಿದ್ದಾ ರೆ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾನಾಯಕ್ರೇ, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳುತೆು ೀನೆ, ರ್ಯವ 

ಮಂತಿರ ಗಳು ಸದನ್ಕೆೆ  ಬರುವುದ್ಧಲಲ  ಎೆಂಬುದನುನ  ನ್ನ್ಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು.  ಪ್ರ ಶೆನ  ಕೇಳಿದ್ದಗ ನಿೀವು 
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ಆಗ ಬರುತ್ತು ರೆ, ಈಗ ಬರುತ್ತು ರೆ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಸದನ್ದಲಲ  ಎಷ್ಟಟ  ಸಲ 

ಹೇಳಬೇಕು? 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈಗಷ್ಮಟ ೀ ಸುದ್ಧಾ  

ಕಟಟ ರು.  ದ್ದರಿಯಲಲ  ಬರುತಿು ದ್ಾ ೀನೆ, ಪ್ರ ಶ್ನ ೀತ್ು ರ ಅವಧಿಯಳಗೆ ಬರುತೆು ೀನೆ ಎೆಂದು 

ಹೇಳಿದರು. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಸದನ್ವು ಇವತ್ತು   ಬ್ಳಗೆೆ  10 ಗಂಟ್ಗೇ ಇದ್ ಎೆಂದು ಅವರಿಗೆ 

ಗತಿು ದ್ ಅಲಲ ವ. 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಪ್ರ ಶ್ನ ೀತ್ು ರ ಅವಧಿಯಳಗೆ ಅವರು 

ಬಾರದ್ಧದಾ ರೆ ನಾನೇ ತೆಗೆದುಕಳೆು ತೆು ೀನೆ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾನಾಯಕ್ರೆ, ಇದಕೆ್ೆಂತ್ ಹೆಚಿಚ ಗೆ  ನಾನೇನೂ 

ಹೇಳುವುದ್ಧಲಲ .  ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ಷ್ಟ ವಾಗುತ್ು ದ್. ಮಾನ್ಯ  ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರೇ ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು 

ಬರಲ. 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡ:- ಆಗಲ ಸ್ವಾ ಮಿ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈಗ ಮಾನ್ಯ  ರುದ್ರ ೀಗೌಡರು.  

ಶಿರ ೋ ಎಸ. ರುದ್ದರ ೋಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಪ್ರ ಶೆನ  ಸಂಖೆಯ  1450 ಮತ್ತು  

1419 ಅನುನ  ಒಟಟ ಗೇ ಕೇಳಿದ್ಾ ೀನೆ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಇದು ರೆಕಾರ್್ಯ ಆಗಲ ಎೆಂದು ಕ್ರೆದ್ಧದ್ಾ ೀನೆ.  ನಿಮೆ  ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ 

ಉತ್ು ರ ಬಂದ್ಧಲಲ .  ಉತ್ು ರ ಬಂದ ನಂತ್ರ ಮತೆು  ಕ್ರೆಯುತೆು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಎಿಂ. ರ್ನರಾಯಣಸ್ಥವ ಮಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ 

ಗೀವೆಂದರಾಜುರವರ ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ಉತ್ು ರ ಇಲಲ ಲಲ . ಮಾನ್ಯ  ಗೀವೆಂದರಾಜುರವರ ಪ್ವಾಗಿ 

ಪ್ರ ಶೆನ ಯನುನ  ಕೇಳಲು  ನಾನು ತ್ರ್ಯರಾಗಬೇಕಾದರೆ ಉತ್ು ರ ಬೇಕ್ಲಲ ವೇ? 
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ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಗೀವೆಂದರಾಜುರವರ ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ಉತ್ು ರ ಈಗ ಬಂತ್ತ.  

ಮಾನ್ಯ  ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರಿಗೆ ಉತ್ು ರದ ಪ್ರ ತಿಯನುನ  ಕಡಿ.  ಈಗ ಶ್ರ ೀ ಅರವೆಂದ 

ಕುಮಾರ್್ ಅರಳಿಯವರ ಪ್ರ ಶೆನ .  

ಶಿರ ೋ ಅರವಿಿಂದ ಕುಮಾರ  ಅರಳಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಚುಕೆೆ  ಪ್ರ ಶೆನ  ಸಂಖೆಯ  

1488 ಅನುನ  ಮಾನ್ಯ  ಕೃಷಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ. ಕೃಷಿ ಸಚಿವರೆಲಲ ? 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನ್ಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕ್ಲಲ ವೇ? 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು 

ಈಗ ಕೆಳಗಿದ್ದಾ ರಂತೆ, ನ್ನ್ಗೆ ಒೆಂದೈದು ನಿಮಿಷ್ ಸಮಯ ಕಡಿ ಎಲ್ಯಲ  ಸಚಿವರನೂನ  

ಕ್ರೆಸುತೆು ೀನೆ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಒೆಂದು 10 ನಿಮಿಷ್  ಸದನ್ವನುನ  ಮುೆಂದೂಡಲೇ 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಬೇಡ, ನ್ನ್ನ  

ಪ್ರ ಶೆನ ಯನುನ  ತೆಗೆದುಕಳೆಿ .  

             (ಮುೆಂದು) 

(1004) 24-09-2021/ 10-20/ ಕೆಹೆಚ್-ವಕೆ       

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸ್ತಾ ತಿ) 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿಯವರೇ, ರ್ಯವ 

ಮಂತಿರ ಗಳು ಸದನ್ದಲಲ ದ್ದಾ ರೆೆಂದು ಹೇಳಿ, ಆ ವಷ್ಯವನೆನ ೀ ತೆಗೆದುಕಳೆು ತೆು ೀನೆ.  

 ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನ್ನ್ನ  ಪ್ರ ಶೆನ ಯನುನ  ತೆಗೆದುಕಳೆಿ .  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿಯವರೇ, ಆಯಿತ್ತ.  

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಸಮಾಜ ಕ್ಲ್ಯಯ ಣ 

ಮತ್ತು  ಹೆಂದುಳಿದ ವಗಯಗಳ ಇಲ್ಯಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರ ಶೆನ ಯನುನ  ತೆಗೆದುಕಳೆಿ .  
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 ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎಸ.ಈಶವ ರಪು  (ಗ್ರರ ಮಿೋಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ  ರಾಜ  

ಸಚಿವರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೀಸ್ವಾ ಮಿಯವರ ಪ್ರ ಶೆನ ಯನುನ  

ತೆಗೆದುಕಳೆಿ .  

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೀಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ ತ್ಮೆ  ಪ್ರ ಶೆನ ಯನುನ  

ತೆಗೆದುಕಳೆು ತೆು ೀನೆ. 

 ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪೆು ೋಸ್ಥವ ಮಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ತೆಗೆದುಕಳೆಿ . ನಾನು 

ಸಿದಿ ನಿದ್ಾ ೀನೆ.  

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈಗ ಹೇಗ್ರಗಿದ್ ಎೆಂದರೆ, ನಾವು ಮಂತಿರ ಗಳನುನ  ನೀಡಿ 

ನೀಡಿ ಪ್ರ ಶೆನ ಯನುನ  ಕ್ರೆಯಬೇಕು.  

 ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಸಮಾಜ ಕ್ಲ್ಯಯ ಣ 

ಇಲ್ಯಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರ ಶೆನ ಯನುನ  ತೆಗೆದುಕಳೆಿ .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«¥À/24.09.2021/13 

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

1. ಪರ ಶ್ನ ೋತ್ು ರ 

ಅ) ಚುಕೆಕ  ಗುರುತಿನ ಪರ ಶ್ನನ ಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ನೋಡಲಾದ ಉತ್ು ರಗಳು 

ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಾ : 1485 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪೆು ೋಸ್ಥವ ಮಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ನಾನು 

ಕೇಳಿರುವಂತ್ಹ ಎಲ್ಯಲ  ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳಿಗೂ ಉತ್ು ರವನುನ  ಕಟಟ ದ್ದಾ ರೆ. ಬಹುಶಃ ಜಲ ಜೀವನ್ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೀಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ  “ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಗಂಗೆ” “Har್ Ghar್ Nal್ Se್ Jal”್

ಎನುನ ವಂತ್ಹ ಒೆಂದು ಘೀಷ್ಣೆಯಿೆಂದ ಪಂಚ್ವಾಷಿಯಕ್ ಯೀಜನೆರ್ಯಗಿ 

ಪ್ರಿವತ್ಯನೆರ್ಯಗಿದ್. ಬಹುಶಃ ಪ್ರ ಧಾನ್ ಮಂತಿರ ರ್ಯದ ನ್ರೇೆಂದರ  ಮೊೀದ್ಧಯವರಿಗೆ ಇದು 

ಬಹು ಇಷ್ಟ ವಾದಂತ್ಹ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮ. ಇದರಲಲ  ಸ್ವಕ್ಷ್ಟಟ  ಹಣ ಬರುತ್ು ದ್. ಇದು ಕೇೆಂದರ  

ಪ್ರಿಷ್ೆ ೃತ್ ಯೀಜನೆಯಡಿ 50:50 ಅನುಪಾತ್ದಲಲ  ಸ್ವಕ್ಷ್ಟಟ  ಹಣ ಬರುತಿು ದ್. ಇದರಲಲ  

ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು ಗ್ರರ ಮಾೆಂತ್ರ ಕೌಟೆಂಬಿಕ್ ಮನೆಗೆ ಪ್ರ ತಿಯಬಬ  ವಯ ಕ್ು ಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರ ತಿದ್ಧನ್ 55 

ಲೀಟರ್್ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ್ ಪೂರೈಕೆ FHTC (Functional Household Tap Connection) 

ಎೆಂದು ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತು ರೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ್ವೂ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರನುನ  

ಕಡುವಂತ್ಹ ವಯ ವಸೆೆಯನುನ  ಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆ. ಸ್ವಕ್ಷ್ಟಟ  ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳು ನ್ಡೆಯುತಿು ವ. 

ಮಾನ್ಯ  ಮಂತಿರ ಗಳಲಲ  ಕೀರುವುದೇನೆೆಂದರೆ, ತ್ತವು ಕಟಟ ೆಂತ್ಹ ಉತ್ು ರದಲಲ  ರಾಜಯ ದಲಲ  

ಸುಮಾರು 564 ಗ್ರರ ಮಗಳಲಲ  ಬಹು ಗ್ರರ ಮ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ್ ಯೀಜನೆಗಳು ಇವ. 

ಇವುಗಳಲಲ  ಎಷ್ಟಟ  functional ಆಗಿವ. ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಜಲಸಂಪ್ನೊಲ source ಗೆ ಏನು 

ಲಭ್ಯ ತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ function ಆಗಿಲಲ . ನ್ಮೆ  

ಶ್ರಾ ತ್ತಲ್ಲಲ ಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  ಹಾಗೆ Kallembella ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ Madalur ಕೆರೆಗೆ 

ನಿೀರು ಹರಿಸುವಂತ್ಹದುಾ  ಇರಬಹುದು. ಸುಮಾರು 50 ರಿೆಂದ 60 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿ 

ವಚ್ಚ ದಲಲ  National Rural Drinking Water Programme ಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆ. ಇವತಿು ನ್ವರೆಗೂ 

ಇದು ಚಾಲನೆ ಆಗಿಲಲ . ಇದು ಒೆಂದು minimum based ಆಗಿದ್. ಇದರ ಬಗೆೆ  ಸಕಾಯರ 

rejuvenate ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಏನು ಕ್ರ ಮ ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದ್ದಾ ರೆ. ಎರಡನೆಯದ್ದಗಿ, ರಾಜಯ ದಲಲ  

7-8 ಜಲೆಲ ಗಳು grey area ದಲಲ  ಬರುತ್ು ದ್. ಅದು ಕೂಡ ಚಿಕೆ್ಬಳೆ್ಳಪುರ, ತ್ತಮಕೂರು, 

ಕೀಲ್ಯರ, ಚಿತ್ತರ ದುಗಯ, ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಗ್ರರ ಮಾೆಂತ್ರ, ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನ್ಗರ, ಕ್ಲಬುಗಿಯ, 

ಬಿೀದರ್್ ಇೆಂತ್ಹ ಜಲೆಲ ಗಳಲಲ ಯೂ ಕೂಡ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ್ ಸಮಸೆಯ  ಇದ್. ಇಲಲ  Nitrate-
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nitrogen, Ammonium-nitrogen, Fluoride content ಜಾಸಿು ರ್ಯಗಿ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ್ 

ಲಭ್ಯ ತೆ ಇದಾ ರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವಡೆ ಇದು ಮನುಷ್ಯ ನ್ ಸಿಾ ೀಕಾರಕೆೆ  ಅನ್ಹಯವಾಗಿದ್. ಈ 

ದೃಷಿಟ ಯಲಲ  ಪ್ಕೆ್ದ ತೆಲಂಗ್ರಣ ರಾಜಯ ದಲಲ  Kaleshwaram Lift Irrigation Project, 

ಗೀದ್ದವರಿ ನ್ದ್ಧ ನಿೀರಿನ್ಲಲ  ಕ್ಟಟ ರುವುದರಲಲ  ಸುಮಾರು ಒೆಂದು ಸ್ವವರ ಅಡಿ ಎತ್ು ರದಲಲ  

7-8 ಹಂತ್ದವರೆಗೂ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 240 ಟ.ಎೆಂ.ಸಿ., ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರನುನ  ಸರಬರಾಜು 

ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತ್ು ದ್. ಇದೆಂದು ಯಶ್ಸಿಾ  ಯೀಜನೆರ್ಯಗಿದ್. ಇದು pride of 

India ಇರಬಹುದು or pride of Telangana ಇರಬಹುದು. ಇದೇ ಮಾದರಿಯಲಲ  ಮಾನ್ಯ  

ಸಚಿವರು ಏನಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತು ರೆಯೇ, ಏಕೆೆಂದರೆ, ನ್ಮೆ  ಶ್ರಾ ತ್ತಲ್ಲಲ ಕು ಆೆಂಧರ ದ ಗಡಿ 

ಭಾಗದಲಲ  ಬರುತ್ು ದ್. ನ್ಮೆ  ಗ್ರರ ಮಗಳಲಲ ಯೂ ಕೂಡ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ್ ವಯ ವಸೆೆ  ಇಲಲ . 

ಆದರೆ, ಪ್ಕೆ್ದ Madakasira ತ್ತಲ್ಲಲ ಕ್ಗೆ ಆ ಯೀಜನೆಯಿೆಂದ ನಿೀರನುನ  ಉಣಿಸುತಿು ದ್ದಾ ರೆ. 

ಆದಾ ರಿೆಂದ ಈ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮ ಏನು ಎೆಂಬುದನುನ  ನಾನು ಮಾನ್ಯ  ಮಂತಿರ ಗಳಲಲ  

ಕೇಳುತಿು ದ್ಾ ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎಸ.ಈಶವ ರಪು :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಹರಿಯ ಸದಸಯ ರಾದ 

ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೀಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ಜಲ ಜೀವನ್ ಮಿಷ್ನ್ ಬಗೆೆ  ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳನುನ  ಕೇಳಿದ್ದಾ ರೆ. ಕೇೆಂದರ  

ಸಕಾಯರದ ಮಾನ್ಯ  ನ್ರೇೆಂದರ  ಮೊೀದ್ಧಯವರು ಪ್ರ ಧಾನ್ ಮಂತಿರ ರ್ಯದ ನಂತ್ರ ಜಲ ಜೀವನ್ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೀಜನೆಯನುನ  ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಬೇಕೆೆಂದು ಉತ್ತಸ ಕ್ತೆಯನುನ  ತೀರಿಸಿರುವಂತ್ಹ ಈ 

ಸಂದಭ್ಯದಲಲ  ಕ್ನಾಯಟಕ್ ರಾಜಯ ದಲಲ  ನಾವು 2023ರ ಕನೆಗೆ ರಾಜಯ ದ ಎಲ್ಯಲ  ಹಳೆಿಗಳ 

ಎಲ್ಯಲ  ಮನೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ್ ನ್ಳ ವಯ ವಸೆೆ  ಮಾಡಬೇಕೆನುನ ವಂತ್ಹ 

ತಿೀಮಾಯನ್ ಮಾಡಿ, ಅದಕೆೆ  ತ್ಕೆ್ೆಂತೆ ಯೀಜನೆಗಳನುನ  ಪಾರ ರಂಭ್ ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದ್ಾ ೀವ.                 

2021-22ನೇ ಸ್ವಲನ್ಲಲ  25.17 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು  2022-23ನೇ ಸ್ವಲನ್ಲಲ  27.14 

ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು, ಇನುನ  ಉಳಿದಂತೆ 17.45 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  2023-24ನೇ 

ವಷ್ಯದ ಕನೆಯಲಲ  ಮುಗಿಸಬೇಕೆೆಂದು ತಿೀಮಾಯನ್ ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಆ ದ್ಧಕೆ್ನ್ಲಲ  ಎಲೆಲ ಲಲ  

ನಿೀರಿನ್ ಲಭ್ಯ ತೆ ಇದ್, ಅದನುನ  ನೀಡಿಕೆಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ . ನಿೀರಿನ್ 

ಲಭ್ಯ ತೆ ಇಲಲ ದೇ ಇರುವ ಕ್ಡೆ ಬಹು ಗ್ರರ ಮ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ್ ಯೀಜನೆ ಏಕೆ 

ಚಾಲನೆರ್ಯಗಿಲಲ  ಎನುನ ವ ಪ್ರ ಶೆನ ಯನುನ  ಮಾನ್ಯ  ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೀಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ಕೇಳಿದರು. 

ಇದರ ಬಗೆೆ  ನಂತ್ರ ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. ನ್ಮೆ  ಕ್ನಾಯಟಕ್ ರಾಜಯ ಕೆೆ  ಇದು ಒೆಂದು ರಿೀತಿಯ 

ಸವಾಲ್ಯಗಿದ್. ಹಾಗ್ರಗಿ ಕೇೆಂದರ  ಸಕಾಯರ ಶೇಕ್ಡ 50 ರಷ್ಟಟ  ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ು ದ್. 

ರಾಜಯ  ಸಕಾಯರ ಶೇಕ್ಡ 50 ರಷ್ಟಟ  ಹಣವನುನ  ಹಾಕ್ಕೆಂಡು ಇಡಿೀ ರಾಜಯ ದ ಎಲ್ಯಲ  
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ಮನೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರನುನ  ಕಡುವುದಕೆೆ  ಯೀಜನೆ ಹಾಕ್ಕೆಂಡಿದ್ಾ ೀವ. ಈ 

ಮೂರು ವಷ್ಯಗಳಲಲ  ಇಡಿೀ ರಾಜಯ ದ ಪ್ರ ತಿ ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ನ್ಳ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ್ 

ವಯ ವಸೆೆ  ಮಾಡಬೇಕೆನುನ ವ ಯೀಜನೆಯನುನ  ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದ್ಾ ೀವ. ಆ ದ್ಧಕೆ್ನ್ಲಲ  

ಕಾಯಯನೆು ಖ್ರಾಗಿದ್ಾ ೀವ. ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸವಾಗುತಿು ದ್. ಈಗ ನಾನು ಸವಯ 

ಮಾಡಿಸಿ ವರದ್ಧ ತ್ರಿಸಿರುವ ಪ್ರ ಕಾರ ಪ್ರ ತಿದ್ಧನ್ ಕ್ನಿಷ್ಠ  6 ರಿೆಂದ 8 ಸ್ವವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನ್ಳ 

ಮುಖೆಂತ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರನುನ  ಕಡುತಿು ದ್ಾ ೀವ. ಒಟ್ಟಟ ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರ ಕಾರ 

ಮೂರು ವಷ್ಯಗಳಲಲ  ಸಂಪೂಣಯವಾಗಿ ಮುಗಿಸುವಂತ್ಹ ಪ್ರ ಯತ್ನ ವನುನ  ನ್ಡೆಸುತಿು ದ್ಾ ೀವ 

ಮತ್ತು  ರ್ಯವಾಯ ವ ವಷ್ಯಗಳಲಲ  ಎಷ್ಮಟ ಷ್ಟಟ  ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರನುನ  ಕಡುತೆು ೀವ 

ಎನುನ ವ ಅೆಂಶ್ವನುನ  ತ್ಮೆ  ಗಮನ್ಕೆೆ  ತಂದ್ಧದ್ಾ ೀನೆ. ಮಾನ್ಯ  ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೀಸ್ವಾ ಮಿಯವರು 

ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ ಬಹು ಗ್ರರ ಮ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ್ ಯೀಜನೆ ಬಗೆೆಯೂ ಪ್ರ ಸ್ವು ಪ್ 

ಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆ. ಈ ಬಹು ಗ್ರರ ಮ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ್ ಯೀಜನೆ ಕೂಡ ಎಲೆಲ ಲಲ  ನಿೀರಿನ್ ಲಭ್ಯ ತೆ 

ಇದ್, ಅಲಲ  ಮಾತ್ರ  ಬಹು ಗ್ರರ ಮ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ್ ಯೀಜನೆ ಪೂಣಯಗಳಿಸುವುದಕೆೆ  

ಸ್ವಧಯ . ಆದರೆ, ಹೆಂದ್ ಏನಾಗಿದ್ ಎೆಂದರೆ, ಎಲೆಲ ಲಲ  ನಿೀರು ಇದ್, ನಿೀರು ಇಲಲ . ಒೆಂದರಿೆಂದ 

ಎರಡು ತಿೆಂಗಳವರೆಗೆ ನಿೀರು ಸಿಗುವಂತ್ಹ ಜಾಗದಲ್ಲಲ  ಕೂಡ ಈ ಯೀಜನೆಗಳನುನ  

ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಕೆಲಸವನುನ  ಮುಗಿಸಿಬಿಟಟ ದ್ದಾ ರೆ. ಈಗ ಅಲಲ  ನಿೀರು ಇಲಲ . ನಿೀರು ಇಲಲ ದ್ 

ಇರುವುದಕೆ ೀಸೆ ರ ಅಷ್ಟಟ  ಹಣ ಕೂಡ ವಯ ಥಯವಾಗುತಿು ದ್. ಅದಕೆ ೀಸೆ ರ ಎಲೆಲ ಲಲ  ಬಹು 

ಗ್ರರ ಮ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ್ ಯೀಜನೆ ವಯ ಥಯವಾಗಿದ್. ಎಲಲ  ನಿೀರು ಸಿಗಬಹುದು. ಆ 

ದ್ಧಕೆ್ನ್ಲಲ  ಕ್ರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳೆು ತೆು ೀವ. ಎರಡನೆಯದ್ದಗಿ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆ ಎೆಂದರೆ, ನಾನು 

ಈ ಮಾತ್ನುನ  ಬಹಳ ನೀವನಿೆಂದ ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. ಒೆಂದು ಕಂಪ್ನಿಯ ಪೈಪ್ ತೀರಿಸಿ 

Estimate ಮಾಡಿ, ಪೈಪ್ ಹಾಕುವಾಗ ಕ್ಳಪ್ ಪೈಪ್ ಹಾಕ್ದ್ದಾ ರೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಲ್ಯರಿ ಹೀದರೆ 

ಒೆಂದೇ ದ್ಧನ್ಕೆೆ  ಆ ಪೈಪ್ಗಳು ಔಟ್ ಆಗುತ್ು ದ್. ಅದರ ಬಗೆೆ  ಕೂಡ ವಚಾರಣೆ 

ಮಾಡಿಸುತಿು ದ್ಾ ೀವ. ವಚಾರಣೆ ಮಾಡಿಸಿ, ಒಟ್ಟಟ ರೆರ್ಯಗಿ ಬಹು ಗ್ರರ ಮ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ್ 

ಯೀಜನೆಗಳನುನ  ಎಲೆಲ ಲಲ  ಪೂಣಯಗಳಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಯೀಚ್ನೆ ಮಾಡಿ, ಅದನುನ  ಕೂಡ 

ಪೂಣಯಗಳಿಸುವಂತ್ಹ ದ್ಧಕೆ್ನ್ಲಲ  ಗಮನ್ಹರಿಸುತಿು ದ್ಾ ೀವ. ವಶೇಷ್ವಾಗಿ, ಕೀಲ್ಯರ, 

ಚಿಕೆ್ಬಳೆ್ಳಪುರ, ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಗ್ರರ ಮಾೆಂತ್ರ ಜಲೆಲ ಗೆ ಎತಿು ನ್ ಹಳ್ಳ ನಿೀರು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ 

ಅಲಲ  ಈ ಯೀಜನೆಯನುನ  ಕೈಗಳೆಬೇಕೆೆಂದು ನಾವು ಯೀಚ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ಾ ೀವ. Water 

source ಇಲಲ ದೇ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಆಗುವುದ್ಧಲಲ . Kallembella ಹಾಗೂ ಇತ್ರೆ 

ಯೀಜನೆಗಳನುನ  ಕಾಲುವಗಳ ಸುಸೆಿ ರತೆ ಇಲಲ ದ್ ಇದುಾ ದರಿೆಂದ, ಕಾಯಯ ನಿವಯಹಸುವುದಕೆೆ  
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ಸಮಸೆಯ ರ್ಯಗಿದ್. ಇೆಂತ್ಹ ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ ಸುಸೆಿ ರ ಮೂಲಗಳನುನ  ಪ್ಡೆಯಲು ಮತ್ತು  

ಯೀಜನೆ ಸರಿಪ್ಡಿಸಲು ಕೂಡ ಪ್ರ ಯತ್ನ  ಮಾಡುತಿು ದ್ಾ ೀವ. ಒಟ್ಟಟ ರೆರ್ಯಗಿ ನಾನು ಇಡಿೀ 

ಕ್ನಾಯಟಕ್ ರಾಜಯ ದಲಲ  ವಶೇಷ್ವಾಗಿ ಜಲ ಜೀವನ್ ಮಿಷ್ನ್ನ್ಲಲ  ಅಗತ್ಯ ತೆಗನುಗುಣವಾಗಿ 

ಸುಸೆಿ ರ ಜಲ ಮೂಲದ ಲಭ್ಯ ತೆ, ಅನುದ್ದನ್ದ ಲಭ್ಯ ತೆ, ತ್ತೆಂತಿರ ಕ್ ಮತ್ತು  ಆರ್ಥಯಕ್ ಕಾಯಯದ 

ಸ್ವಧಯ ತೆ, ಅನುಷ್ಠಠ ನ್ದ ಸ್ವಮಥಯ ಯ ಈ ದ್ಧಕೆ್ನ್ಲಲ  ಯೀಚ್ನೆ ಮಾಡಿ, ಹಣದ ಕರತೆ ರಾಜಯ  

ಸಕಾಯರದುಾ  ಇರಬಹುದು, ಕೇೆಂದರ  ಸಕಾಯರದುಾ  ಇರಬಹುದು. ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಇಲಲ . ನಾವು 

ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಜಲ ಜೀವನ್ ಮಿಷ್ನ್ ಅನುನ  ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಗಂಗೆ, ಪ್ವತ್ರ ವಾದ 

ಗಂಗೆಯನುನ  ಪ್ರ ತಿ ಮನೆಗೂ ತ್ಲುಪಿಸಬೇಕೆೆಂಬ ಅಪೇಕೆೆ  ರಾಜಯ  ಸಕಾಯರದ್ದಾ ಗಿದ್. ಈ 

ದ್ಧಕೆ್ನ್ಲಲ  ನಾವು ಕಾಯಯನೆು ಖ್ರಾಗಿದ್ಾ ೀವ.  

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪೆು ೋಸ್ಥವ ಮಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಇಡಿೀ ರಾತಿರ  ನಾವು ಹಸ 

ರಾಷಿಟ ರೀಯ ಯೀಜನೆಯನುನ  ಹೇಗೆ ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಬೇಕೆನುನ ವ ಬಗೆೆ  ಮತ್ತು  ಎಷ್ಟಟ  

ಕ್ರ ಮಬದಿವಾಗಿ ಮತ್ತು  ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿರ್ಯಗಿ ಇರಬೇಕೆನುನ ವ ಬಗೆೆ  ಚ್ರ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ಾ ೀವ. 

ಪ್ರ ಮುಖ್ವಾಗಿ ಶಾಲ್ಯ ಶ್ಕ್ಷಣಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  ಹಾಗೆ ರ್ಯರು ಕೂಡ ಚ್ರ್ಚಯ ಮಾಡಲಲಲ . 

ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕ್ಯಯಗಳ್ಳದ ಬಾಲವಾಡಿ, ಅೆಂಗನ್ವಾಡಿ, ಬಾಲಮಂದ್ಧರ ಆಗಿರಬಹುದು. 

ಇೆಂತ್ಹವುಗಳನುನ  activate ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ೆಂತೆ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ್ 

ವಯ ವಸೆೆ  ಮತ್ತು  ಶೌಚಾಲಯದ ವಯ ವಸೆೆ  ಆಗಬೇಕು. ಜಲ ಜೀವನ್ ಮಿಷ್ನ್ನ್ಲಲ ಯೂ ಕೂಡ 

ಅೆಂಗನ್ವಾಡಿ ಕೇೆಂದರ ಗಳಿಗೆ, ಆರೀಗಯ  ಕೇೆಂದರ ಗಳಿಗೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕ್ಟಟ ಡಗಳಿಗೆ ನಿೀರು 

ಕಡಬೇಕಾದಂತ್ಹ ವಯ ವಸೆೆ  ಇದ್. ಇದಕೊ  ಸಹ ಪಾರ ಧಾಯ ನ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಕಟಟ ,  

ಇದರಟಟ ಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. ಅದರಲ್ಲಲ  ಕೂಡ ಬಾಲ ವಕಾಸ ಅೆಂಗನ್ವಾಡಿ 

ಕೇೆಂದರ ಗಳಿವ, ಅವುಗಳನುನ  ಉತೆು ೀಜನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವುಗಳನುನ  activate ಮಾಡಬೇಕು. 

ಸುಮಾರು 56 ರಿೆಂದ 60 ಸ್ವವರ ಅೆಂಗನ್ವಾಡಿ ಕೇೆಂದರ ಗಳಿವ. ಅದರಲಲ  ಸುಮಾರು ಕ್ಡೆ 

ಬಚ್ಚ ಲು ಮನೆ ಇದಾ ರೆ ನಿೀರಿನ್ ವಯ ವಸೆೆ  ಇಲಲ . ನಿೀರಿನ್ ವಯ ವಸೆೆ  ಇದಾ ರೆ ಬಚ್ಚ ಲು ಮನೆ ಇಲಲ . 

ಆ ರಿೀತಿಯ ವಯ ವಸೆೆ  ಇದ್. ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ್ ವಯ ವಸೆೆ  ಮತ್ತು  

ಶೌಚಾಲಯದ ವಯ ವಸೆೆ  ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ತ್ಮೆ  ಮುಖೆಂತ್ರ ಕೀರುತೆು ೀನೆ. 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎಸ.ಈಶವ ರಪು :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಹರಿಯರಾದ 

ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೀಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ಹೇಳುತಿು ರುವುದು ಸರಿ ಇದ್. ರಾಜಯ ದಲಲ  ಅೆಂಗನ್ವಾಡಿ 

ಕೇೆಂದರ ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು  ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ್ ವಯ ವಸೆೆ  ಮತ್ತು  ಶೌಚಾಲಯಗಳ 
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ವಯ ವಸೆೆ ಗೆ ಮೊದಲನೆ ಆದಯ ತೆ ಕಟಟ ದ್ಾ ೀವ. ಈಗ್ರಗಲೇ ಬಹುತೇಕ್ ಕ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 

ಮುಗಿಸಿದ್ಾ ೀವ.  

(ಮುೆಂದು) 

(1005) 10:30 ಎಸ ಪಿಆರ-ವಿಕೆ 24/09/2021  

(ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಉಪ್ಸೆಿ ತಿ) 

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎಸ.ಈಶವ ರಪು (ಮಿಂದು) 

ಇನುನ  ಎಲೆಲ ಲಲ  ಕೆಲಸಗಳು ಬಾಕ್ ಉಳಿದ್ಧವಯೀ ಅೆಂದರೆ ಅೆಂಗನ್ವಾಡಿ ಮತ್ತು  ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ 

ಖಂಡಿತ್ವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕ್ಯಯಗಳ್ಳದ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರು ಮತ್ತು  

ಶೌಚಾಲಯಗಳಿಗೆ ನ್ಮೆ  ಸಕಾಯರವು ಮೊದಲನೆ ಆದಯ ತೆಯನುನ  ನಿೀಡಿ, ಅವುಗಳನುನ  

ಪೂಣಯಗಳಿಸಲ್ಯಗುವುದು. 
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಾ : 1553 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

 

ಶಿರ ೋ ಬ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ಥದ್ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಾನು ಕೇಳಿರುವ ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ 

ಸಕಾಯರವು ಸುಮಾರು 25 ಪುಟಗಳಷ್ಟಟ  ಉತ್ು ರವನುನ  ಒದಗಿಸಿದ್.  ಇಲಲ  ʼಎತಿು ಗೆ ಜಾ ರ 

ಬಂದರೆ, ಎಮೆ್ಮ ಗೆ ಬರೆʼ ಎನುನ ವ ರಿೀತಿಯ ಪ್ರಿಸೆಿ ತಿರ್ಯಗಿದ್.  ನಾನು ಕೇಳಿರುವ ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ 

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ೆಂತೆ ಕೇವಲ ರಸೆು , ಮೊೀರಿ, ಸೇತ್ತವ ಇವುಗಳ ಬಗೆೆ  ವಸ್ವು ರವಾದ ಉತ್ು ರವನುನ  

ಒದಗಿಸಿದ್ದಾ ರೆ.  ಇದಕೆೆ  ಧನ್ಯ ವಾದಗಳನುನ  ಅಪಿಯಸುತೆು ೀನೆ.  ಆದರೆ, ಆಸಿು -ಪಾಸಿು  ನ್ಷ್ಟ  

ಅೆಂದರೆ ಜೀವ, ಮನೆಗಳನುನ  ಏನು ಕ್ಳ್ಳದುಕೆಂಡಿದ್ದಾ ರೆ, ಇದರ ಬಗೆೆ  ಹೆಚುಾ  

ವವರಣೆಯನುನ  ನಿೀಡಿರುವುದ್ಧಲಲ .  ನ್ಮೆ  ರಾಜಯ ದಲಲ  ಅದರಲ್ಲಲ  ಕ್ಳ್ಳದ್ರಡು ವಷ್ಯಗಳಲಲ  

ಪ್ರ ವಾಹ, ಭೂ ಕುಸಿತ್ ಮತ್ತು  ಮಳ್ಳಗ್ರಲದಲ್ಯಲ ಗುವ ಇನಿನ ತ್ರೆ ಅನಾಹುತ್ಗಳು ಮತ್ತು  

ಕೀವರ್್-19ರಂತ್ಹ ಸ್ವೆಂಕಾರ ಮಿಕ್ ಕಾಯಿಲೆಯು ನಿರಂತ್ರವಾಗಿ ಘಟಸುತ್ು ಲೇ ಇವ.  

ಇದಕೆೆ  ಸಕಾಯರವು ತ್ತತೆ್ತಲಕ್ವಾದ ಎಲ್ಯಲ  ರಿೀತಿಯ ಕ್ರ ಮಗಳನುನ  ತೆಗೆದುಕಳೆು ತ್ು ದ್ಯೇ 

ವನಾ ಶಾಶ್ಾ ತ್ವಾದ ಪ್ರಿಹಾರವನುನ  ಕಂಡು ಹಡಿದುಕಳೆಲಕೆೆ  ಸಕಾಯರಕೆೆ  

ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತಿು ಲಲ . ಪಾರ ಣ ಮತ್ತು  ಮನೆ ಹಾನಿಯ ಸಂದಭ್ಯದಲಲ  ರಾಷಿಟ ರೀಯ ಅಥವಾ ರಾಜಯ  

ವಪ್ತ್ತು  ನಿವಯಹಣಾ ಪ್ಡೆಯವರು ಅಷ್ಟ ೆಂದು ಪ್ರಿಹಾರವನುನ  ನಿೀಡುವುದ್ಧಲಲ .  ಏಕೆೆಂದರೆ, 

ಅವರಿಗೆ ಅವರದ್ಾ ೀ ಆದ ಮಾಗಯಸೂಚಿಗಳಿವ; ಅದರನ್ಾ ಯ ಮಾತ್ರ ವೇ ಪ್ರಿಹಾರ 

ಬಿಡುಗಡೆರ್ಯಗುತ್ು ದ್.  ಒೆಂದು ವೇಳ್ಳ ಪಾರ ಣ ಹಾನಿರ್ಯಗಿದಾ ರೆ, ಎರಡೂ ವಪ್ತ್ತು  

ನಿವಯಹಣಾ ಪ್ಡೆಗಳನೂನ  ಮಿೀರಿ ರಾಜಯ  ಸಕಾಯರವು ಪ್ರ ತೆಯ ೀಕ್ವಾದ ಪ್ರಿಹಾರ 

ಘೀಷಿಸುತಿು ತ್ತು .  ಆದರೆ ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ ಇದು ಎಲಲ ಯೂ ಸಹ ಕಾಣಸಿಗುತಿು ಲಲ .  ರಾಜಯ  ಸಕಾಯರವು 

ರಾಷಿಟ ರೀಯ ಅಥವಾ ರಾಜಯ  ವಪ್ತ್ತು  ನಿವಯಹಣಾ ಪ್ಡೆಯ ನೆಪ್ ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಪ್ರಿಹಾರ 

ಮೊತ್ು ದ ಬಿಡುಗಡೆಯು ನಿಧಾನ್ವಾಗುತಿು ದ್.  ಪಾರ ಣ ಮತ್ತು  ಮನೆ ಹಾನಿರ್ಯದವರಿಗೆ ರಾಜಯ  

ಸಕಾಯರವು ಎಷ್ಟಟ  ಪ್ರಿಹಾರವನುನ  ನಿೀಡಿದ್ ಎನುನ ವ ಮಾಹತಿಯನುನ  ನಿೀಡಿದರೆ, ಬಹಳ 

ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ು ದ್.   

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎಸ.ಈಶವ ರಪು :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಹರಿಯ ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀ 

ಹರಿಪ್ರ ಸ್ವದ್ರವರು ಗ್ರದ್ಯೆಂದನುನ  ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದುಾ , ಅದನುನ  ನಾನು 

ಪುನ್ರಾವತಿಯಸುವುದ್ಧಲಲ .  ಏಕೆೆಂದರೆ, ನ್ಮೆ  ಆಡಳಿತ್ದಲಲ  ಎಮೆ್ಮ ಗೆ ಜಾ ರ ಬಂದರೆ ಎಮೆ್ಮ ಗೆ 

ಔಷ್ಧಿ ಮತ್ತು  ಎತಿು ಗೆ ಜಾ ರ ಬಂದರೆ ಎತಿು ಗೆ ಔಷ್ಧಿ ನಿೀಡಲ್ಯಗುತ್ು ದ್.  ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು 
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ಪಾರ ಣ ಮತ್ತು  ಮನೆ ಹಾನಿರ್ಯದರೆ, ಅದಕೆೆ  ರ್ಯವ ರಿೀತಿಯ ಪ್ರಿಹಾರ ನಿೀಡಲ್ಯಗುತ್ು ದ್ 

ಎನುನ ವ ಬಗೆೆ  ಪ್ರ ಶೆನ ಯನುನ  ಕೇಳಿದ್ದಾ ರೆ.     

 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಒೆಂದು ವೇಳ್ಳ ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ಜಾ ರ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡುವುದು? 

  

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎಸ.ಈಶವ ರಪು :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ರ್ಯವ ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ಜಾ ರ 

ಬಂದ್ಧದ್ಯೀ ಆರ್ಯ ಇಲ್ಯಖೆಯವರೇ ಉತ್ು ರಿಸುವ ಮೂಲಕ್ ಔಷ್ಧಿ ನಿೀಡುತ್ತು ರೆ.  ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿತ್ ಇಲ್ಯಖೆಯವರು ಉತ್ು ರಿಸಬೇಕು.  ಮನೆ ಮತ್ತು  ಜೀವ ಹಾನಿ ಇವರೆಡೂ ನ್ನ್ನ  

ಇಲ್ಯಖೆಯ ವಾಯ ಪಿು ಗಳಪ್ಡುವುದ್ಧಲಲ . ಕಂದ್ದಯ ಇಲ್ಯಖೆಯವರು ಇದಕೆೆ  ಉತ್ು ರಿಸುತ್ತು ರೆ.  

ಸದಸಯ ರು ಕೇಳಿರುವ ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ, ನ್ನ್ನ  ಇಲ್ಯಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ೆಂತೆ ಜಾಸಿು  ಉತ್ು ರವನುನ  

ನಿೀಡಿದ್ಾ ೀನೆ, ಏಕೆೆಂದರೆ, ಅವರು ಬುದಿ್ಧವಂತ್ರಾಗಿದುಾ , ರಾಜಯ ಸಭೆಯಲಲ  

ಕಾಯಯನಿವಯಹಸಿದ್ದಾ ರೆ; ಅವರಿಗೆ ರಾಜಯ ದ ಬಗೆೆ  ಕ್ಳಕ್ಳಿ ಇದ್ . . . 

 

ಶಿರ ೋ ಬ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ಥದ್:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಲೆನಾಡಿನ್ವರು ಬಹಳ 

ಬುದಿ್ಧವಂತ್ರಿರುತ್ತು ರೆ. 

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎಸ.ಈಶವ ರಪು :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಹಾಗ್ರದರೆ, ನಾವೇ ಜಾಸಿು  

ಬುದಿ್ಧವಂತ್ರೆೆಂದು ನಾನು ಭಾವಸುತೆು ೀನೆ. 

 

ಶಿರ ೋಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ನಟಿಟ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಿೀನು ತಿನುನ ವವರು ಹೆಚುಚ  

ಬುದಿ್ಧವಂತ್ರಾಗಿರುತ್ತು ರೆ. 

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎಸ.ಈಶವ ರಪು :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಿೀನು ತಿನುನ ವವರು ಜಾಸಿು  

ಬುದಿ್ಧವಂತ್ರೆೆಂದು ಸದಸಯ ರು ಹೇಳುತಿು ದುಾ , ಈ ಮಾತ್ನೂನ  ಸಹ ನಾನು ಒಪಿಪ ಕಳೆು ತೆು ೀನೆ.  

ಮಾನ್ಯ  ಹರಿಪ್ರ ಸ್ವದ್ರವರು ಏನು ತಿನುನ ತ್ತು ರೆೆಂದು ಸದಸಯ ರಿಗೆ ತಿಳಿದ್ಧದ್.  ನ್ಮೆ  

ಇಲ್ಯಖೆಯಿೆಂದ ಬಿಡುಗಡೆರ್ಯಗಿರುವ ಅನುದ್ದನ್; ಎಷ್ಮಟ ಷ್ಟಟ  ನ್ಷ್ಟ ವುೆಂಟ್ಟಗಿದ್ ; ಎಷ್ಟಟ  

ಪ್ರಿಹಾರ ನಿೀಡಲ್ಯಗಿದ್ ಎನುನ ವ ಅೆಂಶ್ಗಳ ಬಗೆೆ  ಸಪ ಷ್ಟ ತೆಯನುನ  ನಿೀಡಲ್ಯಗಿದ್.  ನ್ನ್ನ  

ಇಲ್ಯಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ೆಂತೆ ರ್ಯವ ಮಾಹತಿಯನುನ  ಕೇಳಿದರೂ ಸಹ ನಾನು ಪುನಃ 

ಕಡುತೆು ೀನೆ.  ಪಾರ ಣ ಮತ್ತು  ಮನೆ ಹಾನಿಯ ಬಗೆೆ  ಸದಸಯ ರಿಗಿರುವ ಕ್ಳಕ್ಳಿಯು ನ್ನ್ಗೆ 

ಅಥಯವಾಗಿದ್.  ಸದಸಯ ರು ಬಯಸಿದಲಲ  ಕಂದ್ದಯ ಇಲ್ಯಖೆಯ ಮುಖೆಂತ್ರ ಉತ್ು ರವನುನ  

ತ್ರಿಸಿಕಡಲ್ಯಗುವುದು. 
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ಶಿರ ೋ ಬ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ಥದ್:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಸಚಿವರಿಗೆ ಧನ್ಯ ವಾದಗಳು.  

ಎಮೆ್ಮ ಗೆ ಜಾ ರ ಬಂದರೆ, ಎಮೆ್ಮ ಗೆ ಔಷ್ಧಿ ನಿೀಡುವುದ್ದಗಿ ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದರು.  ಎಲಲ ರಿಗೂ 

ತಿಳಿದ್ಧರುವಂತೆ, ಮಲೆನಾಡು ಮತ್ತು  ಕ್ರಾವಳಿ ಪ್ರ ದೇಶ್ಗಳಲಲ  ಮಳ್ಳಗ್ರಲದಲಲ  

ಹಾನಿಗಳುೆಂಟ್ಟಗುತ್ು ವ.   ಪ್ರಿಹಾರ ಶ್ಬಿರ ಮತ್ತು  ಗಂಜೀ ಕೇೆಂದರ ಗಳ ಬಗೆೆ  ಈಗ್ರಗಲೇ 

ಮಾತ್ನಾಡಿದುಾ , ಇಲಲ  ನ್ಡೆಯುವ ಭ್ರ ಷ್ಠಠಚಾರ ಇನೆನ ಲಲ ಯೂ ಸಹ ನ್ಡೆಯುವುದ್ಧಲಲ .  ಆ 

ಪ್ರ ದೇಶ್ದಲಲ  ಪ್ರ ವಾಹ, ಬಿರುಗ್ರಳಿ, ಭೂಕುಸಿತ್ ಮತ್ತು  ಚಂಡ ಮಾರುತ್ಗಳುೆಂಟ್ಟಗುತ್ು ವ 

ಎೆಂದು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದ್ಧರುತ್ು ದ್.  ಅದರಲ್ಲಲ  ವಶೇಷ್ವಾಗಿ ನ್ಮೆ  ರಾಜಯ ದ ಕಡಗು 

ಜಲೆಲ ಯು ಬಹಳವಾಗಿ ಬಾಧಿತ್ವಾಗುತ್ು ದ್. ಬಹಳ ಸುೆಂದರವಾದ ಜಲೆಲ ಯನುನ  

ಕಾಪಾಡುವುದು ನ್ಮೆ್ಮ ಲಲ ರ ಜವಾಬಾಾ ರಿರ್ಯಗಿದ್.  ಒೆಂದು ಬಾರಿ ಭೂಕುಸಿತ್ವಾದರೆ, 

ನೂರಾರು ಮನೆಗಳು ಹಾನಿಗಳೆು ತ್ು ವ.  ಸಚಿವರು ಈ ವಷ್ಯವು ಕಂದ್ದಯ ಇಲ್ಯಖೆಯ 

ವಾಯ ಪಿು ಗೆ ಬರುತ್ು ದ್ೆಂದು ಹೇಳಿದುಾ , ಅದನುನ  ನಾನಪಿಪ ಕಳೆು ತೆು ೀನೆ. ಮಳ್ಳ ಬಂದ್ದಗ 

ಭೂಕುಸಿತ್ವುೆಂಟ್ಟದ್ದಗ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯುೆಂಟ್ಟಗುತ್ು ದ್.  ತ್ತತೆ್ತಲಕ್ವಾಗಿ ಪ್ರಿಹಾರ 

ಶ್ಬಿರಗಳನುನ  ಮಾಡುವುದರ ಬದಲ್ಯಗಿ ಶಾಶ್ಾ ತ್ವಾದ ಕೇೆಂದರ ಗಳನುನ  ನಿಮಿಯಸಬೇಕು.  

ಕೆಲವು ರಾಜಯ ಗಳಲಲ  ರೆರ್್ ಕಾರ ಸ್ ಸಂಸೆೆಯವರು ಶಾಶ್ಾ ತ್ವಾದ ಕೇೆಂದರ ಗಳನುನ  

ನಿಮಿಯಸಿರುತ್ತು ರೆ.  ಅವುಗಳು ಲೀಕೀಪ್ಯೀಗಿ ಇಲ್ಯಖೆ ಅಥವಾ ಭೂ ಸೇನಾ 

ನಿಗಮದವರು ನಿಮಿಯಸಿದ ಕೇೆಂದರ ಗಳಂತಿರದೇ, ಶಾಶ್ಾ ತ್ವಾದ ಕ್ಟಟ ಡವನುನ  ಹೆಂದ್ಧರುತ್ು ವ.  

ಇದನುನ  ನಾವು ಹಲವಾರು ಕ್ಡೆಗಳಲಲ  ನೀಡಿದುಾ , ಅವುಗಳು 25-50 ವಷ್ಯಗಳವರೆಗೆ 

ಗಟಟ ರ್ಯಗಿದುಾ , ಬಹುಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ು ವ.  ಈ ರಿೀತಿಯ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳು ಸಕಾಯರದ 

ಯೀಚ್ನೆಯಲಲ ವಯೇ?  ಏಕೆೆಂದರೆ, ಪ್ರ ತಿವಷ್ಯವೂ ಈ ರಿೀತಿಯ ಪ್ರ ಕೃತಿ 

ವಕೀಪ್ಗಳುೆಂಟ್ಟಗುತ್ು ವ.  ಜಾಗತಿಕ್ ತ್ತಪ್ಮಾನ್ದಲಲ ನ್ ಏರಿಕೆಯು ಅಥವಾ ಇನಾನ ವುದೇ 

ಅೆಂಶ್ಗಳು ಇದಕೆೆ  ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು.  ಹೀಗ್ರಗಿ ಶಾಶ್ಾ ತ್ವಾದ ಪ್ರಿಹಾರ ಶ್ಬಿರಗಳನುನ  

ನಿಮಿಯಸುವ ಯೀಜನೆಗಳು ಸಕಾಯರದಲಲ ವಯೇ ಎೆಂದು ನಾನು ಕೇಳಲಚಿಿ ಸುತೆು ೀನೆ.   

   

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎಸ.ಈಶವ ರಪು :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಸದಸಯ ರು ಕೇಳುತಿು ರುವ 

ಪ್ರ ಶೆನ ಯು ನ್ನ್ನ  ಇಲ್ಯಖ ವಾಯ ಪಿು ಗಳಪ್ಡುವುದ್ಧಲಲ ವೆಂದು ನಾನು ಪುನ್ರುಚಿ್ರಿಸುತೆು ೀನೆ.  

ಆದರೂ ಸಹ ನಾನು ಇದರ ಬಗೆೆ  ಇನೂನ  ಹೆಚಿಚ ನ್ ಅೆಂಶ್ಗಳನುನ  ಹೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  ನ್ಮೆ  

ಇಲ್ಯಖೆಯ ಪ್ರಿಶ್ೀಲನಾ ಸಭೆ ಮತ್ತು  ಜಲ್ಯಲ  ಪ್ರಿಷ್ತಿು ನ್ ಕ್ಟಟ ಡದ ಉದ್ದಾ ಟನಾ 
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ಕಾಯಯಕ್ರ ಮದ ನಿಮಿತ್ು  ನಾನು ಕಡಗು ಜಲೆಲ ಗೆ ಹೀಗಿದ್ಾ ನು.  ಆ ಸಂದಭ್ಯದಲಲ  ಶ್ರ ೀ 

ವ.ಸೀಮಣಾ ರವರು ಸದರಿ ಜಲೆಲ ಯ ಉಸುು ವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿದಾ ರು.  ಆ ಸಭೆ 

ನ್ಡೆಯುತಿು ರುವಾಗಲೇ ಭೂ ಕುಸಿತ್ವುೆಂಟ್ಟಗಿ, ಅಲಲ ನ್ ಗುಡಡ ವು ಕುಸಿದು, ಮನೆಗಳಲಲ  ಜನ್ರು 

ಸಿಕೆ್ಹಾಕ್ಕೆಂಡಿದಾ ರು.  ಆ ಸಂದಭ್ಯದಲಲ  ಸಕಾಯರದ್ಧೆಂದ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ  ಜರೂರು 

ಕ್ರ ಮಗಳ ಬಗೆೆ  ಗಮನ್ಹರಿಸಿ, ತ್ಕ್ಷಣದಲಲ ಯೇ ಇದಕೆೆ  ಪ್ರಿಹಾರವನುನ  

ಕಂಡುಹಡಿಯಬೇಕೆೆಂದು ಆ ಜನ್ರಿಗೆ ಮನೆಗಳನುನ  ಕ್ಟಟ ಕಡುವ ಆಶಾಾ ಸನೆಗಳನುನ  

ನಿೀಡಲ್ಯಯಿತ್ತ.  ಅದರಂತೆ ಅಲಲ  ಕೆಲವು ಮನೆಗಳನೂನ  ಸಹ ನಿಮಿಯಸುವ ವಯ ವಸೆೆ ಗಳ್ಳಗಿವ. 

ಪ್ರ ತಿವಷ್ಯವೂ ಕಡಗಿನ್ಲಲ  ಪ್ರ ಕೃತಿ ವಕೀಪ್ಗಳುೆಂಟ್ಟಗುತಿು ರುತ್ು ವ.  ಅಲಲ  ಅವಶ್ಯ ವರುವ 

ಕ್ರ ಮಗಳ ಬಗೆೆ  ರಾಜಯ  ಸಕಾಯರದ ವಸತಿ ಮತ್ತು  ಕಂದ್ದಯ ಇಲ್ಯಖೆಗಳಿೆಂದ ಈ ದ್ಧಕೆ್ನ್ಲಲ  

ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರ ಯತ್ನ ಗಳು ಹಾಗೂ ಮುೆಂದ್ ತೆಗೆದುಕಳೆು ವ ಕ್ರ ಮಗಳ ಬಗೆೆ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  

ಮಂತಿರ ಗಳ್ೆಂದ್ಧಗೆ ಮಾತ್ನಾಡಿ, ಹರಿಯ ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಉತ್ು ರವನುನ  ಒದಗಿಸಲ್ಯಗುವುದು.   
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಾ : 1488 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

 

ಶಿರ ೋ ಅರವಿಿಂದ ಕುಮಾರ ಅರಳಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ಸಕಾಯರವು 

ಒದಗಿಸಿರುವ ಉತ್ು ರದ್ಧೆಂದ ಸಮಾಧಾನ್ವಾಗಿಲಲ .  ಬಿೀದರ್್ ಜಲೆಲ ಯು ಅತಿೀ ಹೆಂದುಳಿದ 

ಜಲೆಲ ರ್ಯಗಿದ್.  ರಾಷಿಟ ರೀಯ ವಕಾಸ ಯೀಜನೆಯನ್ಾ ಯ ದೇಶ್ದಲಲ  ಶೇಕ್ಡಾ 60ರಷ್ಟಟ  

ಜನ್ರು ಕೃಷಿ ಅವಲಂಬಿತ್ರಾಗಿದಾ ರೆ, ನ್ಮೆ  ಜಲೆಲ ಯಲಲ  ಇದು ಶೇಕ್ಡಾ 90 ರಷಿಟ ದ್.  ನ್ಮೆ ಲಲ  

ರ್ಯವುದೇ ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಗಳಿಲಲ .  ನ್ಮೆ  ಜಲೆಲ ಯಲಲ  ಕೃಷಿ ವಶ್ಾ ವದ್ದಯ ನಿಲಯ 

ಸೆ್ವಪಿತ್ಗೆಂಡು, ಸ್ವನ ತ್ಕೀತ್ು ರ ಪ್ದವೀಧರರು ಅಲಲ ಗೆ ಬಂದರೆ ಕೃಷಿಗೆ ಹೆಚಿಚ ನ್ ಅವಕಾಶ್ 

ದರೆಯುತ್ು ದ್.  ನ್ಮೆ  ಜಲೆಲ ಯಲಲ  ತೀಟಗ್ರರಿಕೆ ಮಹಾವದ್ದಯ ಲಯ ಸೆ್ವಪಿತ್ಗೆಂಡ 

ನಂತ್ರ 50 ಹೆಕೆಟ ೀರ್್ನ್ಷಿಟ ದಾ  ತೀಟಗ್ರರಿಕೆಯು 300 ಹೆಕೆಟ ೀರ್್ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆರ್ಯಗಿದ್.  ಹೀಗ್ರಗಿ 

ಕೃಷಿ ಮಹಾವದ್ದಯ ಲಯವನುನ  ನ್ಮೆ  ಜಲೆಲ ಯಲಲ  ಪಾರ ರಂಭಿಸಬೇಕೆೆಂದು ನಾನು 

ಸಕಾಯರದಲಲ  ಮನ್ವ ಮಾಡಿಕಳೆು ತೆು ೀನೆ.  ನ್ಮೆ  ಜಲೆಲ ಯಲಲ  ಕೃಷಿ ಡಿಪ್ರಲ ೀಮಾ ಕಾಲೇಜು 

ಈಗ್ರಗಲೇ ಇದ್.  ಹೀಗ್ರಗಿ ಇದನುನ  ಉನ್ನ ತಿೀಕ್ರಿಸಿ, ಅದಕೆೆ  ಅವಶ್ಯ ವರುವ ಮೂಲಭೂತ್ 

ಸೌಕ್ಯಯಗಳ್ಳದ, ಸೆ ಳ, ನಿೀರಿನ್ ವಯ ವಸೆೆ  ಇತ್ತಯ ದ್ಧಗಳ್ಳಲಲ ವೂ ಸಹ ಈಗ್ರಗಲೇ ಲಭ್ಯ ವದ್.  

ಹೀಗ್ರಗಿ ಹಾಲ ಇರುವ ಕೃಷಿ ಡಿಪ್ರಲ ೀಮಾ ಪ್ದವ ಪೂವಯ ಮಹಾವದ್ದಯ ಲಯವನುನ  

ಉನ್ನ ತಿೀಕ್ರಿಸಿ, ಕೃಷಿ ಮಹಾವದ್ದಯ ಲಯವನಾನ ಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ನಾನು ಆಗರ ಹಸುತೆು ೀನೆ. 

 

ಶಿರ ೋ ಬ.ಸ್ತ.ಪಾಟಿೋಲ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಕೃಷಿ ಪ್ರ ಧಾನ್ವಾಗಿರುವ ಬಿೀದರ್್ 

ಜಲೆಲ ಯು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ವಾಗಿ ಹೆಂದುಳಿದ್ಧದ್ ಎೆಂದು ಸದಸಯ ರು ಹೇಳಿದ್ದಾ ರೆ.  ಬಿೀದರ್್ ಜಲೆಲ ಯು 

ಕೃಷಿ ಪ್ರ ಧಾನ್ವಾಗಿದ್ ಎನುನ ವುದರಲಲ  ರ್ಯವುದೇ ಆಕೆೆೀಪ್ಣೆಗಳಿಲಲ . ಆದರೆ, ಬಿೀದರ್್ 

ಜಲೆಲ ಯು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಮುೆಂದುವರೆದ್ಧದ್.  ಇದನುನ  ಅೆಂಕ್ ಅೆಂಶ್ಗಳನ್ಾ ಯ 

ಹೇಳುವುದ್ದದರೆ, ಶೇಕ್ಡಾ 68ರಷ್ಟಟ  ವದ್ದಯ ರ್ಥಯಗಳು ಅಲಲ ದ್ದಾ ರೆ. ಬಿೀದರ್್ ಜಲೆಲ ಯಲಲ  ಕೃಷಿ 

ವಶ್ಾ ವದ್ದಯ ಲಯವನುನ  ಸೆ್ವಪಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಸದಸಯ ರು ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸುತಿು ದ್ದಾ ರೆ.  ಇದಕೆೆ  

ಕ್ನಿಷ್ಠ ವಾಗಿ 75 ಎಕ್ರೆ ಭೂಮಿಯು ಅವಶ್ಯ ಕ್ವಾಗಿದುಾ , ಹಾಲ ಇರುವ ಕಾಲೇಜು 

ಪ್ರ ದೇಶ್ದಲಲ  ಇಷ್ಟಟ  ಸೆ ಳವು ಲಭ್ಯ ವಲಲ .  ಬಿೀದರ್್ ಜಲೆಲ ಯ ಔರಾದ್ ತ್ತಲ್ಲಲ ಕ್ನ್ಲಲ  175 

ಎಕ್ರೆಗಳಷ್ಟಟ  ಜಮಿೀನು ಲಭ್ಯ ವದ್ ಎೆಂದು ಜಲ್ಯಲ  ಉಸುು ವಾರಿ ಮಂತಿರ ಗಳ್ಳದ ಶ್ರ ೀ ಪ್ರ ಭು 

ಬಿ.ಚ್ವಾಾ ಣ್ರವರು ಪ್ತ್ರ  ಬರೆದ್ಧದಾ ರು.  ಈ ಬಗೆೆ  ಪ್ರಿಶ್ೀಲಸಲ್ಯಗಿದ್ ಹಾಗೂ ರಾಯಚೂರು 

ವಶ್ಾ ವದ್ದಯ ನಿಲಯದ ಕುಲಪ್ತಿಗಳು ಈ ಕುರಿತ್ತ ಪ್ರ ಸ್ವು ವನೆಯನೂನ  ಸಹ ಸಲಲ ಸಿದ್ದಾ ರೆ.  

ಡಾ||ಎಸ.ಬಿಸಲ ಯಯ  ಸಮಿತಿಯ ವರದ್ಧಯಲಲ  ಒೆಂದು ಜಲೆಲ ಗೆ ಕ್ನಿಷ್ಠ  ಒೆಂದು ತೀಟಗ್ರರಿಕೆ, 
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ಪ್ಶು ವೈದಯ ಕ್ೀಯ ಅಥವಾ ಇನಾನ ವುದೇ ಒೆಂದು ಕಾಲೇಜು ಇರಬೇಕೆೆಂದು ಸಕಾಯರಕೆೆ  

ಶ್ಫಾರಸುಸ  ಮಾಡಿದ್.  ಈ ಅೆಂಶ್ವನುನ  ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಬಿೀದರ್್ ಜಲೆಲ ಯಲಲ  ತ್ಲ್ಯ ಒೆಂದರಂತೆ 

ತೀಟಗ್ರರಿಕೆ ಮತ್ತು  ಪ್ಶುವೈದಯ ಕ್ೀಯ ಮಹಾ ವದ್ದಯ ಲಯಗಳು ಮತ್ತು  ಒೆಂದು 

ಪ್ಶುವೈದಯ ಕ್ೀಯ ವಶ್ಾ ವದ್ದಯ ಲಯ ಸಹ ಈಗ್ರಗಲೇ ಅಲಲ ರುವುದರಿೆಂದ ಪ್ರ ಸುು ತ್ ಬಿೀದರ್್ 

ತ್ತಲ್ಲಲ ಕ್ನ್ ಜನ್ವಾಡ ಹತಿು ರ ಇರುವ ಕೃಷಿ ಡಿಪ್ರಲ ೀಮಾ ಪ್ದವ ಪೂವ್ಯ 

ಮಹಾವದ್ದಯ ಲಯವನುನ  ಉನ್ನ ತಿೀಕ್ರಿಸುವ ಯೀಜನೆಯು ಸಕಾಯರದ ಮುೆಂದ್ಧಲಲ .  ಇನೂನ  

ಔರಾದ್ ತ್ತಲ್ಲಲ ಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ೆಂತೆ, ರಾಜಯ  ಮಟಟ ದಲಲ  ರ್ಯವುದ್ದದರೆಂದು ಕೃಷಿ 

ವಶ್ಾ ವದ್ದಯ ನಿಲಯವನುನ  ಸೆ್ವಪ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದರೆ, ಇಲ್ಯಖೆಯ ಅಪ್ರ ಮುಖ್ಯ  

ಕಾಯಯದಶ್ಯ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಆಯುಕ್ು ರ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಲ  ಸಭೆ ನ್ಡೆಸಿ, ಚ್ರ್ಚಯಗಳನುನ  

ಮಾಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬಹುದ್ದಗಿರುತ್ು ದ್.  ಮುೆಂದುವರೆದು, ಕೃಷಿ ಇಲ್ಯಖೆಯ ಸಚಿವರು 

ವಶ್ಾ ವದ್ದಯ ಲಯದ ಸೆನೆಟ್ನ್ ಸದಸಯ ರಾಗಿರುತ್ತು ರೆ.   

 

(ಮುೆಂದು)   

(1006) 10.40 24-09-2021  CS  BNS 

 

  ಶಿರ ೋ ಬ.ಸ್ತ.ಪಾಟಿೋಲ(ಮಿಂದು):- 

ಸದಯ ದ ಪ್ರಿಸೆಿ ತಿಯಲಲ  ಅದು ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆಯಲಲ ದ್.   ಕೃಷಿ ವಶ್ಾ ವದ್ದಯ ನಿಲಯಗಳನುನ  

ಸೆ್ವಪ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಎಲ್ಯಲ  ಕ್ಡೆಗಳಿೆಂದಲ್ಲ ಒತ್ತು ಯ ಬರುತಿು ದ್.   ಉಡುಪಿಯಲಲ  

ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಕೇಳುತಿು ದ್ದಾ ರೆ, ಬಳೆ್ಳ ರಿ ಜಲೆಲ ಯ ಹಗರಿ ಬೊಮೆನ್ಹಳೆಿಯಲಲ  

ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಕೇಳುತಿು ದ್ದಾ ರೆ.   ಉತ್ು ರಕ್ನಾಯಟಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಲ  ಕೂಡ ಕೇಳುತಿು ದ್ದಾ ರೆ.    

ಆದರೆ ಇರತ್ಕೆ್  ವಶ್ಾ ವದ್ದಯ ನಿಲಯಗಳಲಲ ಯೇ ನ್ಮಗೆ ಬೊೀಧಕ್ರ ಕರತೆಯಿದ್.   ಅದನುನ  

ಇವತಿು ಗೂ ಸಹ ತ್ತೆಂಬಲು ಆಗದೇ ಸ್ವಕ್ಷ್ಟಟ  ಹುದ್ಾ ಗಳು ಖಲಯಿವ.   ಇೆಂತ್ಹ 

ಸನಿನ ವೇಶ್ದಲಲ  ತೀರಿಕೆಗೆ ಒೆಂದು ಕಾಲೇಜನುನ  ಸೆ್ವಪಿಸಿ, ಅಲಲ ಗೆ ಸರಿರ್ಯದ ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳನುನ  

ನಿೀಡದೇ ಹೀದರೆ  ಅದು ಸರಿರ್ಯಗುವುದ್ಧಲಲ .  ಆದಾ ರಿೆಂದ ಮುೆಂದ್ಧನ್ ದ್ಧವಸಗಳಲಲ  ನ್ಮೆ  

ಆರ್ಥಯಕ್ ಪ್ರಿಸೆಿ ತಿಯನುನ  ನೀಡಿಕೆಂಡು ಸಕಾಯರದ ಶ್ಫಾರಸಿಸ ನ್ ಮೇಲೆ  ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ 

ಮಾಡಿ ವಶ್ಾ ವದ್ದಯ ನಿಲಯಗಳನುನ  ತ್ರಲು ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ  ಮಾಡಲ್ಯಗುವುದು.   

     ಮತು ೆಂದು ಮಾಹತಿಯನುನ   ಸದನ್ದ ಗಮನ್ಕೆೆ  ತ್ರುವುದ್ದದರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ವಾಗಿ ಬಿೀದರ್್ 

ಜಲೆಲ   ಸ್ವಕ್ಷರತ್ತ ಪ್ರ ಮಾಣ ಶೇಕ್ಡ 70 ರಷಿಟ ದುಾ , 732 ಕ್ರಿಯ ಮತ್ತು  ಹರಿಯ ಪಾರ ಥಮಿಕ್ 
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ಶಾಲೆಗಳು 594 ಪ್ರರ ಢಶಾಲೆಗಳು, 25 ಪ್ದವ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಒೆಂದು ತೀಟಗ್ರರಿಕಾ 

ವಶ್ಾ ವದ್ದಯ ನಿಲಯ, ಒೆಂದು ವೈದಯ ಕ್ೀಯ ಕಾಲೇಜು, 2 ದಂತ್ ಮಹಾ ವದ್ದಯ ಲಯ, ಮೂರು 

ಆಯುಷ್ ಮಹಾ ವದ್ದಯ ಲಯ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು  ನಾಲೆು  ಇೆಂಜನಿಯರಿೆಂಗ್ 

ಕಾಲೇಜುಗಳನುನ  ಗಮನಿಸಿ,  ರಾಜಯ  ಸಕಾಯರದ ಯೀಜನಾ ಇಲ್ಯಖೆಯು ನಿೀಡಿರುವ 

ಅೆಂಕ್ಅೆಂಶ್ಗಳ ಪ್ರ ಕಾರ  ಬಿೀದರ್್ ಜಲೆಲ ಯು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ವಾಗಿ ಮುೆಂದುವರೆಯುತಿು ರುವ  ಜಲೆಲ  

ಎನುನ ವುದನುನ  ತಿಳಿಸಿದ್ದಾ ರೆ.   ಹಾಗ್ರಗಿ ನಾವು ಹೆಂದುಳಿದವರು ಎೆಂದು ಹೇಳಿಕಳೆುವುದು 

ಬೇಡ.  ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ವಾಗಿ ಬಿೀದರ್್ ಜಲೆಲ  ಕೂಡ ಮುೆಂದುವರೆದ್ಧದ್.   ರ್ಯದಗಿರಿ, ರಾಯಚೂರು 

ಮಾತ್ರ  ಕ್ಲ್ಯಯ ಣ ಕ್ನಾಯಟಕ್ದಲಲ   ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ವಾಗಿ ಹೆಂದುಳಿದ್ಧದ್.   ಇಷ್ಟ ನುನ  ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರ 

ಗಮನ್ಕೆೆ  ತಿಳಿಸಬಯಸುತೆು ೀನೆ.    

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರೆ, ನಾನು ತ್ಮಗೆಂದು ಸಲಹೆಯನುನ  

ನಿೀಡುವುದೇನೆೆಂದರೆ  ಎಲೆಲ ಲಲ  ಯೂನಿವಸಿಯಟಗಳನುನ  ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ಯೀ ತೀಟಗ್ರರಿಕೆ, 

ಕೃಷಿ, animal husbandry University ಎಲ್ಯಲ  ಕ್ಡೆ ಒೆಂದೇ ಕ್ಡೆ ಇದಾ ರೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ಬಹಳ  

ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ು ದ್.  ನಾನು ಹೆಂದ್ಯೂ ಈ ವಚಾರವನುನ  ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಸಲ 

ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದ್ಾ ೀನೆ.   ಈಗಲ್ಲ ಸಹ ಕೃಷಿ, ತೀಟಗ್ರರಿಕೆ ಒೆಂದೇ ಕ್ಡೆಯಲಲ ದಾ ರೆ ರ್ಯವ 

ರೈತ್ರಿಗೂ ಸಹ ತೆಂದರೆರ್ಯಗುವುದ್ಧಲಲ .    ಈಗ ರೈತ್ರು ತೀಟಗ್ರರಿಕಾ ಸಹಾಯ 

ಬೇಕೆೆಂದರೆ ಬಾಗಲಕೀಟ್ಗೆ ಹೀಗಬೇಕು, ಮತು ೆಂದು ವಚಾರಕೆೆ   ಧಾರವಾಡಕೆೆ  

ಹೀಗಬೇಕು.   ಈ ಕ್ಡೆ ಶ್ವಮೊಗಕೆೆ  ಹೀಗಬೇಕು.  ಆದಾ ರಿೆಂದ  ಒೆಂದೇ ಕ್ಡೆ ಎಲ್ಯಲ  

ವಶ್ಾ ವದ್ದನಿಲಯಗಳು ಬರುವ ಹಾಗೆ ವಯ ವಸೆೆಯನುನ  ಮಾಡಬೇಕು.    

 

 ಶಿರ ೋ ಬ.ಸ್ತ.ಪಾಟಿೋಲ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ತ್ಮೆ  ಸಲಹೆ ಬಹಳ 

ಉತ್ು ಮವಾಗಿದ್.  ಶ್ವಮೊಗೆದ ವಶ್ಾ ವದ್ದಯ ನಿಲಯದಲಲ  agriculture and horticulture ಇದ್.  

ಬಾಗಲಕೀಟ್ಯಲಲ   ಕೇವಲ ತೀಟಗ್ರರಿಕೆ ಇದ್.   ಈ ಮೈಸೂರು-ಮಂಡಯ  ಕ್ಡೆಯವರಿಗೆ 

ತೀಟಗ್ರರಿಕೆಯ ಸಹಾಯ ಬೇಕೆೆಂದರೆ  ಬಾಗಲಕೀಟ್ಗೆ ಹೀಗಬೇಕಾಗುತ್ು ದ್.   ಈಗ್ರಗಲೇ 

ಮಂಡಯ ದಲಲ  V.C. Farm ನ್ಲಲ  ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ್ ಹೆಸರಘಟಟ ದಲಲ  ಕೃಷಿ ವಶ್ಾ ವದ್ದಯ ನಿಲಯ  

ಇದ್.   ಈಗ್ರಗಲೇ ಬಿಸಲ ಯಯ  ಸಮಿತಿ ವರದ್ಧಯಲಲ  ಈ ಎಲ್ಯಲ  ವಶ್ಾ ವದ್ದಯ ನಿಲಯಗಳು ಒೆಂದೇ 

ಕ್ಡೆಯಲಲ  ಬರಬೇಕೆೆಂದು ವರದ್ಧಯನುನ  ನಿೀಡಿದಿ್ದ ರೆ.   ಇದರ ಬಗೆೆ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ 

ಜೊತೆಯಲಲ ಯೂ ಸಹ ಚ್ರ್ಚಯ ಮಾಡುತೆು ೀವ.   ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ ಕೇೆಂದರ ದ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರಾದ 
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ಶ್ರ ೀಮತಿ  ಶ್ೀಭಾ ಕ್ರಂದ್ದಲ ಜೆಯವರು ಬಂದ್ಧದ್ದಾ ಗ ಕೂಡ ಈ ವಚಾರವನುನ  ಚ್ರ್ಚಯ 

ಮಾಡಿದ್ಾ ೀವ.   ಈ ಬಗೆೆ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಜೊತೆಯಲಲ  ಚ್ರ್ಚಯ ಮಾಡಿ ಎಲೆಲ ಲಲ  ಕೃಷಿ  

ವಶ್ಾ ವದ್ದಯ ನಿಲಯಗಳಿವ, ಅದನುನ  ಕೃಷಿಗೆ ಸಿೀಮಿತ್ವಾಗಿರಿಸದೇ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು  ತೀಟಗ್ರರಿಕೆ  

ಎರಡನೂನ  ಸೇರಿಸಬೇಕೆನುನ ವುದು ಸೂಕ್ು  ಎನ್ನ ವುದು ನ್ನ್ನ  ಅಭಿಪಾರ ಯ ಕೂಡ ಆಗಿದ್.   

ಮುಖ್ಯ ೆಂೆಂತಿರ ಗಳ ಜೊತೆಯಲಲ  ಚ್ರ್ಚಯ ಮಾಡಿ ಅದನುನ  ಆಚ್ರಣೆಗೆ ತ್ರಲು ಪ್ರ ಯತ್ನ  

ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.    

 ಶಿರ ೋ ಅರವಿಿಂದ ಅರಳಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ,  ಬಿೀದರ್್ ಜಲೆಲ  ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ವಾಗಿ 

ಮುೆಂದುವರೆಯುತಿು ದ್ ಎೆಂದು ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಹೇಳುತಿು ದಿ್ದ ರೆ.   ಅಲಲ  ಶಾಲ್ಯ-

ಕಾಲೇಜುಗಳಿವ.  ಆದರೆ  ಶಾಲ್ಯ-ಕಾಲೇಜುಗಳಲಲ  ಫಾಯ ಕ್ಲಟ ಗಳಿಲಲ .   ಬಿೀದರ್್ ಜಲೆಲ ಯನುನ  

ಶೈಕ್ಾ ಣಿಕ್ವಾಗಿ ಬೇರೆ ಜಲೆಲ ಗೆ ಹೀಲಸಿದರೆ nil ಎೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು.   ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು 

ಆರ್ಥಯಕ್ ಮುಗೆಟನ್ ಬಗೆೆ  ಕೂಡ ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದ್ದಾ ರೆ.    ಅದನುನ  ಕ್ಲ್ಯಯ ಣ ಕ್ನಾಯಟಕ್ಕೆೆ  ಬರುವ 

ಅನುದ್ದನ್ದಲಲ  ಇದಕೆೆ  ಸಹಾಯ ಪ್ಡೆಯುವ  ವಯ ವಸೆೆಯನುನ  ಮಾಡಿಕಳೆಬೇಕಾಗುತ್ು ದ್.   

ಸಕಾಯರ ಸಂಬಳ ಕಡಲ, ಕ್ಲ್ಯಯ ಣ ಕ್ನಾಯಟಕ್ದ ಅನುದ್ದನ್ದಲಲ  ಕ್ಟಟ ಡ ಆಗಲ.   

ಏಕೆೆಂದರೆ ಈಗ್ರಗಲೇ ಅಲಲ  ಕ್ಟಟ ಡ ಇದ್.   ಅದನುನ  ಅಪ್ಗೆರ ೀರ್್ ಮಾಡಲಕೆೆ  ಹಣಕಾಸಿನ್ 

ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗುತ್ು ದ್. 

 ಶಿರ ೋ ಬ.ಸ್ತ.ಪಾಟಿೋಲ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ನಿನೆನ ಯ ದ್ಧವಸ  ಮಾನ್ಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳು  ವಧಾನ್ಸಭೆಯಲಲ  ಪ್ರ ಶೆನ ಯೆಂದಕೆೆ  ಉತ್ು ರ ನಿೀಡುತ್ತು , ಕ್ಲ್ಯಯ ಣ 

ಕ್ನಾಯಟಕ್ದಲಲ  50% ಹುದ್ಾ ಗಳನುನ  ತ್ತೆಂಬುವುದ್ದಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾ ರೆ.   ಅದು ಪ್ತಿರ ಕೆಗಳಲಲ  

ಕೂಡ ವರದ್ಧರ್ಯಗಿದ್.   ಕೃಷಿ ವಶ್ಾ ವದ್ದಯ ನಿಲಯ ಮಾಡಲು ಕ್ನಿಷ್ಠ  75  ಎಕ್ರೆ ಜಮಿೀನಿನ್ 

ಅಗತ್ಯ ವದ್.    ಈಗ್ರಗಲೇ 3 ವಶ್ಾ ವದ್ದಯ ನಿಲಯ  ಅಲಲ ವ.  ಬಿಸಲ ಯಯ  ಸಮಿತಿಯ ವರದ್ಧಯ 

ಪ್ರ ಕಾರ ಒೆಂದು ವಶ್ಾ ವದ್ದಯ ನಿಲಯ ಇರಬೇಕೆೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾ ರೆ.   ಈಗ್ರಗಲೇ ಅಲಲ  ಎರಡು 

ವಶ್ಾ ವದ್ದಯ ನಿಲಯ ಇರುವ ಕಾರಣ ಬಿೀದರ್್ನ್ಲಲ  ಮತು ೆಂದು ವಶ್ಾ ವದ್ದಯ ನಿಲಯ 

ಕಡುವುದಕೆೆ  ಸ್ವಧಯ ವಲಲ .  ಔರಾ ದಲಲ  ಕೇಳಿರುವ ಬಗೆೆ  ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಲ್ಯಗುವುದು.   
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಾ  1478 

(ಉತ್ು ರಗಳನುನ  ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ್ದ) 

 

 ಶಿರ ೋಮತಿ ಎಸ . ವಿೋಣಾ ಅಚಚ ಯಾ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ,  ನ್ನ್ನ  ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ 

ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಉತ್ು ರವನುನ  ಒದಗಿಸಿದ್ದಾ ರೆ.   Commodity Board  ಅನುನ  ಸೆ್ವಪ್ನೆ 

ಮಾಡಿರುವುದ್ದಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾ ರೆ.   ನಾನು ಇದರಲಲ  ವಾಣಿಜಯ  ಬ್ಳ್ಳಗಳನುನ  ಕೂಡ 

ಸೇರಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಮನ್ವಯನುನ  ಮಾಡಿಕಳೆು ತಿು ದ್ಾ ೀನೆ.   ಏಕೆೆಂದರೆ ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು 

ವಚಾರದಲಲ ಯೂ ಸಹ ರೈತ್ರು ಕೇೆಂದರ  ಸಕಾಯರದ ಜೊತೆ ವಯ ವಹರಿಸಲು ಮತ್ತು  

ಮನ್ವಗಳನುನ  ಸಲಲ ಸಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗುವುದ್ಧಲಲ .   ಒೆಂದು  Commodity Board  ಅನುನ   

ಸೆ್ವಪಿಸಿ, ರಾಜಯ ದಲಲ  ಬ್ಳ್ಳಯುವ ಎಲ್ಯಲ  ವಾಣಿಜಯ    ಬ್ಳ್ಳಗಳನುನ   ಸೇರಿಸಬೇಕು.  

ಉದ್ದಹರಣೆಗೆ ಕಾಫಿ, ಮ್ಮಣಸು, ಏಲಕೆ್   ಇವುಗಳನುನ  ಕೂಡ ಅವುಗಳ ಜೊತೆಯಲಲ  

ಸೇರಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಮನ್ವಯನುನ  ಮಾಡಿಕಳೆು ತೆು ೀನೆ.    

    ಜೊತೆಗೆ ರಾಜಯ ದಲಲ  ಕಡಗಿನ್ ಕಾಫಿ ಬ್ಳ್ಳಗ್ರರರರು ಮತ್ತು  ಇತ್ರ ವಾಣಿಜಯ  ಬ್ಳ್ಳಯ 

ಬ್ಳ್ಳಗ್ರರರು ತಿೀವರ  ಸಂಕ್ಷ್ಟ ಕೆೆ  ಒಳ್ಳಗ್ರಗಿದ್ದಾ ರೆ.   ಈ ಸಂದಭ್ಯದಲಲ  Commodity Board   

ಸೆ್ವಪಿಸಿ ಅದರ ಮೂಲಕ್  ರೈತ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ ಮತ್ತು  ಸಹಾಯ ಧನ್ವನುನ  ಕಡುವ 

ವಯ ವಸೆೆಯನುನ  ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ು ದ್.   ಕಾಫಿ ಬ್ಳ್ಳಗ್ರರರು ಪ್ರ ಧಾನ್ ಮಂತಿರ  ಫಸಲ್ 

ಭಿೀಮಾ ವಮಾ ಯೀಜನೆಯಿೆಂದ  ಕೂಡ ವಂಚಿತ್ರಾಗಿದ್ದಾ ರೆ.  ಕಾಫಿ ಮತ್ತು  ಇತ್ರೆ ವಾಣಿಜಯ  

ಬ್ಳ್ಳಗ್ರರರಿಗೂ ಸಹ  ಇತ್ರೆ ಕೃಷಿ ಬ್ಳ್ಳಗ್ರರರಿಗೆ ಸಿಗುತಿು ರುವ  ಸವಲತ್ತು ಗಳು ಸಿಗುತಿು ಲಲ .   

ಹಾಗ್ರಗಿ ನಾನು ಸಕಾಯರಕೆೆ  ಮನ್ವ  ಮಾಡಿಕಳೆುವುದೇನೆೆಂದರೆ  ವಾಣಿಜಯ  ಬ್ಳ್ಳಗಳನುನ  

ಸಹ ಇದರ ವಾಯ ಪಿು ಗೆ  ತಂದು ರಾಜಯ ದ, ಕಡಗಿನ್ ಮತ್ತು  ಇತ್ರೆ ಕಾಫಿಬ್ಳ್ಳಗ್ರರರು ಮತ್ತು  

ವಾಣಿಜಯ  ಬ್ಳ್ಳಗ್ರರರಿಗೆ  ಅನುಕೂಲವನುನ  ಮಾಡಿಕಡಬೇಕೆೆಂದು ಈ ಸಂದಭ್ಯದಲಲ  

ಸಕಾಯರದಲಲ  ಮನ್ವಯನುನ   ಮಾಡಿಕಳೆು ತೆು ೀನೆ.   

        ಶಿರ ೋ ಮನರತ್ನ :-  ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ,  ಈಗ್ರಗಲೇ  ಈ ವಷ್ಯಕೆೆ  

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  ಹಾಗೆ  ಕೇೆಂದರ  ಸಕಾಯರ ಮತ್ತು  ಕಾಫಿ ಬೊೀರ್್ಯ, ಟೀ ಬೊೀರ್್ಯ ಮತ್ತು  

ಸ್ವೆಂಬಾರ್್ ಮಂಡಳಿ, ತೆೆಂಗು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮಂಡಳಿ ಇವರಿಗೆಲಲ  ಈಗ್ರಗಲೇ ಪ್ರರ ೀತ್ತಸ ಹವನುನ  

ಕಟಟ   ಒೆಂದು ಬೊೀಡಯನುನ  ಕೂಡ ರಚ್ನೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್.   ಇನುನ  ವಾಣಿಜಯ  ಬ್ಳ್ಳಗಳಿಗೂ 

ಸಹ ಪ್ರರ ೀತ್ತಸ ಹವನುನ  ಕಡುವ ನಿಟಟ ನ್ಲಲ   ಮಂಡಳಿಗಳನುನ  ರಚ್ನೆ  ಮಾಡಲ್ಯಗುವುದು.   
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ಮತ್ತು  ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು ಕೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ವಾಣಿಜಯ  ಬ್ಳ್ಳಗಳನುನ  ಬ್ಳ್ಳಯುವ ರೈತ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ 

ಸಹಾಯಧನ್ಗಳನುನ  ನಿೀಡುವ  ಬಗೆೆ  ಖಂಡಿತ್ ಗಮನ್ ಹರಿಸುವ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡುತೆು ೀವ. 

 

 ಶಿರ ೋಮತಿ ವಿೋಣಾ ಅಚಚ ಯಾ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ,  ಮೊದಲು  ಕಾಫಿ 

ಬ್ಳ್ಳಗ್ರರರ ಮಕೆ್ಳಿಗೆ ಕೇೆಂದರ  ಸಕಾಯರ ಸೆ್ವಲರ್್ಶ್ಫ್ ನಿೀಡುತಿು ತ್ತು .   ಸಬಿಸ ಡಿಯಲಲ  ಅನೇಕ್ 

ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳನುನ  ನಿೀಡಲ್ಯಗುತಿು ತ್ತು .  ಈಗ ಅದ್ಲಲ  ನಿೆಂತ್ತ ಹೀಗಿದ್.   ಇದರ ಬಗೆೆ  ನ್ಮೆ   

ರಾಜಯ  ಸಕಾಯರ ಕೇೆಂದರ  ಸಕಾಯರದ ಜೊತೆ ವಯ ವಹರಿಸಿ,  ಇದನೆನ ಲಲ  ಪುನಃ 

ಕಡಿಸಿಕಡಬೇಕೆೆಂದು ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರಲಲ  ಕೇಳಿಕಳೆು ತೆು ೀನೆ.    

 ಶಿರ ೋ ಮನರತ್ನ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಏನು ವಚಾರವನುನ  

ನ್ಮೆ  ಗಮನ್ಕೆೆ   ತಂದ್ಧದ್ದಾ ರೆ,  ನ್ಮೆ  ರಾಜಯ  ಸಕಾಯರ ಮತ್ತು  ಕೇೆಂದರ  ಸಕಾಯರದ 

ಜೊತೆಯಲಲ  ಚ್ಚಿಯಸಿ, ಖಂಡಿತ್ ಸೂಕ್ು ವಾದ ಕ್ರ ಮವನುನ  ಕೈಗಳೆಲ್ಯಗುವುದು. 
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಾ  1573 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

 

 

 ಶಿರ ೋ ಎಿಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ಥವ ಮಿ(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ ಮಖಾ  ಸಚೇತ್ಕರು, 

ಡಾ:ಕೆ.ಗೊೋವಿಿಂದರಾಜುರವರ ಪರವಾಗಿ):-  ನ್ನ್ನ  ಪ್ರ ಶೆನ  ಏನೆೆಂದರೆ ರಾಜಯ ದ ಗಡಿ 

ಭಾಗಗಳಲಲ   ಗುರುತಿಸಲ್ಯಗಿರುವ ಸ್ವರಿಗೆ ತ್ಪಾಸಣಾ ಕೇೆಂದರ ಗಳು ರ್ಯವುವು ಎೆಂದು 

ಕೇಳಿದ್ಾ ೀನೆ.   ಅದಕೆೆ  ನ್ನ್ಗೆ ಸಚಿವರು ಉತ್ು ರವನುನ  ನಿೀಡಿದ್ದಾ ರೆ.   ನ್ನ್ನ  ಎರಡನೆಯ 

ಪ್ರ ಶೆನ ಗೂ ಸಹ ಉತ್ು ರವನುನ  ಕಟಟ ದ್ದಾ ರೆ.   ರ್ಚಕ್್ ಪ್ರೀಸಟ ್ಗಳನುನ  ಗಡಿ ಪ್ರ ದೇಶ್ಗಳಲಲ  ಏಕೆ 

ಇಡಲ್ಯಗುವುದು ಎೆಂದರೆ  ಬೇರೆ  ರಾಜಯ ಗಳಿೆಂದ ನ್ಮೆ  ರಾಜಯ ಕೆೆ  ಬರತ್ಕೆ್  ಸರಂಜಾಮುಗಳು  

ಹಾಗೆಯೇ ನ್ಮೆ  ರಾಜಯ ದ್ಧೆಂದ ಹರಗಡೆ ಹೀಗತ್ಕೆ್  ವಸುು ಗಳು  ಸರಿರ್ಯದ ರಿೀತಿಯಲಲ  

ತ್ಪಾಸಣೆಯನುನ  ಮಾಡಿ  ಕ್ಳುಹಸಿಕಡುವ ಬಹಳ ಜವಾಬಾಾ ರಿಯುತ್ವಾಗಿ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡಬೇಕಾದ ಇಲ್ಯಖೆ ಇದು.   ಇದರಿೆಂದ ಸಕಾಯರಕೆೆ  ಸ್ವವರಾರು ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳ 

ಆದ್ದಯ ಬರುತ್ು ದ್.   ಆದರೆ ಸಕಾಯರ ಈ ವಚಾರದಲಲ  ಎಷ್ಟಟ  ಬೇಜವಾಬಾಾ ರಿತ್ನ್ದ್ಧೆಂದ 

ನ್ಡೆದುಕಳೆು ತಿು ದ್ ಎೆಂದರೆ ತ್ಮೆ  ಉತ್ು ರದಲಲ   ಎಷ್ಟಟ  ಹುದ್ಾ ಗಳಿವ ಎೆಂದರೆ  ೩೭ 

ಹುದ್ಾ ಗಳಿದುಾ , ಸಹಾಯಕ್ ಪಾರ ದೇಶ್ಕಾ  ಸ್ವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ಾ  ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದು 21 

ಹುದ್ಾ ಗಳು,    ಅದರಲಲ  21 ಹುದ್ಾ ಗಳು ಸಹ ಖಲಯಿವ.   ಒೆಂದು ಹುದ್ಾ ಯನುನ  

ತ್ತೆಂಬಿರುವುದ್ಧಲಲ .  ಪ್ರ ಥಮ ದಜೆಯ  ಸಹಾಯಕ್ರ ಹುದ್ಾ  2 ಇದುಾ , ಅದರಲಲ  1 ಹುದ್ಾ  ತ್ತೆಂಬಿ 

ಒೆಂದು ಹುದ್ಾ  ಖಲಯಿದ್.   ದ್ಧಾ ತಿೀಯ ದಜೆಯ ಸಹಾಯಕ್ರ ಹುದ್ಾ  ಒೆಂದು ಇದುಾ , ಅದನುನ  

ತ್ತೆಂಬಿದ್ದಾ ರೆ.   8 ಚಾಲಕ್ರ ಹುದ್ಾ  ಇದುಾ , ಅದರಲಲ  4 ಹುದ್ಾ ಗಳನುನ  ತ್ತೆಂಬಿದುಾ , 4 

ಹುದ್ಾ ಗಳು ಖಲಯಿವ.   ಗೂರ ಪ್ ಡಿ ನೌಕ್ರರ 5 ಹುದ್ಾ ಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿದುಾ   2 ಹುದ್ಾ  

ತ್ತೆಂಬಿದುಾ , 3 ಹುದ್ಾ ಗಳು ಖಲಯಿವ.   ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ 37 ಹುದ್ಾ ಗಳಲಲ  8 ಹುದ್ಾ ಗಳು 

ತ್ತೆಂಬಿದುಾ , 29 ಹುದ್ಾ ಗಳು  ಖಲಯಿವ. 

          (ಮುೆಂದು) 

(1007) 10.50 LM (CS) BNS 

 ಶಿರ ೋ ಎಿಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ಥವ ಮಿ (ಮಿಂದು):- 

ಆ ಹುದ್ಾ ಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಯಖೆಗಳ ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಯನುನ  ನಿಯೀಜನೆ ಮಾಡುತ್ತು ರೆ.  ಆದರೆ 

ಅವರಿಗೆ ರ್ಯವುದೇ ರಿೀತಿಯ  ಅನುಭ್ವ ಇರುವುದ್ಧಲಲ .   ನಾವು ದ್ಧನ್ವೂ ಪ್ತಿರ ಕೆಗಳಲಲ  
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ಓದುತೆು ೀವ.  ರ್ಚಕ್್ಪ್ರೀಸಟ ್ಗಳಲಲ  ಹೇಗೆ ಲಂಚ್ ಪ್ಡೆದು ಬೇರೆ ಕ್ಡೆಗಳಿೆಂದ ಬರುವ 

ಸರಂಜಾಮುಗಳನುನ  ಒಳಗೆ ಬಿಡುತ್ತು ರೆ.   ಇದರಿೆಂದ ನ್ಮೆ  ಸಕಾಯರಕೆೆ  ಬರುವ ಆದ್ದಯವೂ 

ಸಹ ಕ್ಡಿಮ್ಮ ಆಗುತ್ು ದ್.  ಅದರ ಬಗೆೆ  ಕ್ೆಂಚಿತ್ತು  ಅನುಭ್ವ ಇಲಲ ದವರನುನ  ಹಾಕ್ರುವುದರಿೆಂದ 

ಅವರು ಸಕಾಯರಕೆೆ  ಬರಬೇಕಾದ  ಆದ್ದಯದ ಹತ್ತು  ಪ್ಟಟ  ಹಣವನುನ  ಲಂಚ್ವಾಗಿ ಪ್ಡೆದು  

ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿು ರುತ್ತು ರೆ.  ಎಸಿಬಿ ಯವರು raid  ಮಾಡಿದ್ದಗ , ಸಿಕೆ್  ಹಾಕ್ಕೆಂಡು  

ಅವರನುನ  ಸಸೆಪ ೆಂರ್್ ಅಥವಾ ವಗ್ರಯವಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲಲ ಗೆ ಹೀಗುತ್ತು ರೆ.   ದ್ಧನ್ 

ಪ್ತಿರ ಕೆಗಳಲಲ  ಎಸಿಬಿ ಯವರು raid ಮಾಡಿರುವ ವಚಾರ ಬರುತ್ು ಲೇ  ಇರುತ್ು ದ್.   ಇಡಿೀ 

ರಾಜಯ ದಲಲ ರುವ 1715 ರ್ಚಕ್್ಪ್ರೀಸಟ ್ಗಳಲಲ  ಮುಖ್ಯ ವಾದ ಹುದ್ಾ ಗಳನುನ  ತ್ತೆಂಬಿಯೇ ಇಲಲ .   

ಇದರ ಬಗೆೆ  ಸಚಿವರು  ಉತ್ು ರ ನಿೀಡಿದರೆ ನಾನು ನಂತ್ರ ನ್ನ್ನ  ಉಪ್ಪ್ರ ಶೆನ ಯನುನ  ಕೇಳುತೆು ೀನೆ. 

 ಶಿರ ೋ  ಬ.ಶಿರ ೋರಾಮಲು:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ,  ಗಡಿ ಭಾಗದಲಲ ರುವ ರ್ಚಕ್್ 

ಪ್ರೀಸಟ ್ಗಳು 15 recognised  ರ್ಚಕ್್ಪ್ರೀಸಟ ್ಗಳಿವ.  ಮಾನ್ಯ   ಸದಸಯ ರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ  ಬೇರೆ 

ರಾಜಯ ಗಳಿೆಂದ ನ್ಮೆ  ರಾಜಯ ಕೆೆ  ಬರುವ ವಸುು ಗಳನುನ  ರ್ಚಕ್್ ಪ್ರೀಸಟ ್ನ್ಲಲ ರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 

ರ್ಚಕ್್ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಕ್ಳುಹಸಬೇಕಾಗುತ್ು ದ್.    ರಾಜಯ ದಲಲ ರುವ 15 ರ್ಚಕ್್ಪ್ರೀಸಟ ್ಗಳಲಲ  37 

ಹುದ್ಾ ಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿದುಾ ,  ಅದರಲಲ  29 ಹುದ್ಾ ಗಳು ಖಲಯಿವ.   ಒಟ್ಟಟ ರೆರ್ಯಗಿ ರ್ಚಕ್್ 

ಪ್ರೀಸಟ ್ಗಳಿಗೆ 2021ರವರೆಗೆ ನ್ಮೆ  ಇಲ್ಯಖೆಯಲಲ  2781 ಹುದ್ಾ ಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿದುಾ ,  

ಅದರಲಲ  1252 ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡುತಿು ದ್ದಾ ರೆ.   ಇನೂನ  1529 ಹುದ್ಾ ಗಳು 

ಖಲಯಿವ.   ಇದರ ಬಗೆೆ  ಮೊನೆನ  ಮಾನ್ಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳು ಒೆಂದು ನಿಧಾಯರವನುನ  

ಕೈಗೆಂಡು  ಈ ಹುದ್ಾ ಗಳನುನ  ತ್ತೆಂಬಲು ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಗೆ  ಪ್ರ ಸ್ವು ವ ಕ್ಳುಹಸಿಕಡಲ್ಯಗಿದ್.   

ಅಲಲ  ಕೆಲವು ತ್ತೆಂತಿರ ಕ್ ತೆಂದರೆ ಇದ್.  ಆದಷ್ಟಟ  ಬೇಗ ಈ ಹುದ್ಾ ಗಳನುನ  ತ್ತೆಂಬಲು ಕ್ರ ಮ  

ಕೈಗಳೆಲ್ಯಗುವುದು.   

 ಶಿರ ೋ ಎಿಂ.ರ್ನರಾಯಣ ಸ್ಥವ ಮಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ಈ ಹುದ್ಾ ಗಳನುನ   

ತ್ತೆಂಬಲು ಏನು ತ್ತೆಂತಿರ ಕ್ ತೆಂದರೆ ಇದ್ ಎನುನ ವುದು ನ್ಮಗೆ ಗತಿು ಲಲ .  ಒಟಟ  2781 

ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಹುದ್ಾ ಗಳು , ಅದರಲಲ  1252 ಹುದ್ಾ ಗಳು ತ್ತೆಂಬಿದುಾ  ಇನೂನ  1529 

ಹುದ್ಾ ಗಳನುನ  ತ್ತೆಂಬಿರುವುದ್ಧಲಲ .   ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರ ಮುಖ್ವಾದ ಇಲ್ಯಖೆ.  ಒೆಂದು 

ಉದ್ದಹರಣೆ ಹೇಳುವುದ್ದದರೆ ತ್ತಮಕೂರು ರಸೆು ಯಲಲ ರುವ ರ್ಚಕ್್ ಪ್ರೀಸಟ ್ಗೆ ಉತ್ು ರ 

ಭಾರತ್ದ ಕ್ಡೆಯಿೆಂದ ಬರುವ ಎಲ್ಯಲ  ವಾಹನ್ಗಳು ಅಲಲ ೆಂದಲೇ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ು ವ.   

ಅಲಲ ರುವ ಅಧಿಕಾರಿ ಸರಿರ್ಯಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿು ಲಲ , ಆತ್ ರ್ಚಕ್್ ಪ್ರೀಸಟ ್ನ್ಲಲ  ಕೆಲವು 
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ಡರ ಮ್ಗಳನುನ  ಇಟಟ ದ್ದಾ ನೆ,  ಅಲಲ ಗೆ ಹರಗಿನಿೆಂದ ಬರುವವರು ಆ ಡರ ಮ್ಗೆ ಹಣ ಹಾಕ್ದರೆ 

ಮುೆಂದಕೆೆ  ಹೀಗಬಹುದು.   

        ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ.ಮಾಧುಸ್ಥವ ಮಿ(ಕಾನೂನು ಮತ್ತು  ಸಂಸದ್ಧೋಯ ವಾ ವಹಾರಗಳ 

ಸಚಿವರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ನಾನು ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ ಈಶ್ಾ ರಪ್ಪ ನ್ವರನುನ  

ಕೇಳುವುದೇನೆೆಂದರೆ  ಜಎಸ್ಟ ಬಂದಮೇಲೆ ಇದಕೆೆಲ್ಯಲ  ಪಾರ ಶ್ಸು ಯ  ಉಳಿದ್ಧದ್ಯೇ ಎನುನ ವುದು 

ನ್ನ್ನ   ಪ್ರ ಶೆನ .   ನ್ಮೆ  ರಾಜಯ ದ tax collection and tax levy  ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ  ಬಹಳ 

ಕ್ಠಿಣವಾಗಿ review ಮಾಡುತಿು ದ್ಾ ೀವ.   ಜಎಸ್ಟ ಹಾಕ್ದ ಮೇಲೆ ಅದಕೆೆ  ಅಷ್ಟ ೆಂದು 

ಮಹತ್ಾ  ಇದ್ ಎೆಂದು ನ್ನ್ಗನಿಸುವುದ್ಧಲಲ .    

 ಶಿರ ೋ ಎಿಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ಥವ ಮಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ಇದಕೆೆಲಲ  

ಸುಧಾರಣೆಯನುನ  ತ್ರಬೇಕು.   ಈ ಸುಧಾರಣೆಗಳನುನ  ತ್ರುವುದಕೆೆ  ಸಕಾಯರ ಏನೆಲ್ಯಲ  

ಕ್ರ ಮಗಳನುನ   ಕೈಗೆಂಡಿದ್ ಎನುನ ವುದು ನ್ನ್ಗೆ  ಗತಿು ಲಲ .   ಉತ್ು ರ ಭಾರತ್ದ್ಧೆಂದ ಬರುವ 

ಚಾಲಕ್ರಿಗೆ ಇಲಲ ನ್ ಭಾಷ್ಮ ಗತಿು ರುವುದ್ಧಲಲ ,  ಇಲಲ  ನ್ಮೆ  ರ್ಚಕ್್ಪ್ರೀಸಟ ್ಗಳಲಲ  ಹೆಂದ್ಧ, 

ಇೆಂಗಿಲ ೀಷ್ ಮಾತ್ನಾಡುವುದಕೆೆ  ಬರುವುದ್ಧಲಲ , ಕ್ನ್ನ ಡವೇ ಸರಿರ್ಯಗಿ ಮಾತ್ನಾಡಲು 

ಬರುವುದ್ಧಲಲ  ಅೆಂತ್ಹವರನುನ  ಕೂರಿಸಿದ್ದಾ ರೆ.   ಇನುನ  ಹರ ರಾಜಯ ಗಳಿೆಂದ ಬರುವವರು 

ಈತ್ನ್ ಜೊತೆಯಲಲ  ಏನು ಸಂವಾದವನುನ  ಮಾಡಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತ್ು ದ್?  ಅದಕೀಸೆ ರ ಆತ್ 

ಏನು ಕಡಬೇಕು ಅದನುನ  ಕಟಟ  ಮುೆಂದಕೆೆ  ಹೀಗು ಎೆಂದು ಹೇಳುತ್ತು ನೆ.   

 ಶಿರ ೋ ಬ.ಶಿರ ೋರಾಮಲು:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು ಸತ್ಯ ವಾದ 

ವಚಾರವನುನ  ಹೇಳಿದ್ದಾ ರೆ.  ರ್ಚಕ್್ಪ್ರೀಸಟ ್ಗಳಲಲ  ಹುದ್ಾ ಗಳನುನ  ತ್ತೆಂಬುವ ಅವಶ್ಯ ಕ್ತೆ ಇದ್.   

ಇಲಲ  ಹುದ್ಾ ಗಳು ಖಲಯಿರುವ ಕಾರಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಯಖೆಗಳ ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಯನುನ   ಇಲಲ  

ನಿಯೀಜನೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿರುತ್ು ದ್.   ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಹರಗಿನಿೆಂದ ಬರುವ 

ಚಾಲಕ್ರಿಗೆ ನ್ಮೆ   ಭಾಷ್ಮ ಬರುವುದ್ಧಲಲ ,  ಆದರೆ ಹಫಾು  ವಸೂಲ ಎನುನ ವ ಪ್ದವು ಕ್ಡತ್ಕೆೆ  

ಹೀಗಬಾರದು ಅದನುನ  ತೆಗೆಯಬೇಕೆೆಂದು  ತ್ಮೆ ಲಲ  ಕೀರುತೆು ೀನೆ.    ಆದಷ್ಟಟ  ಶ್ೀಘರ ವಾಗಿ 

ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಯನುನ  ನೇಮಕ್ ಮಾಡಲ್ಯಗುವುದು. 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿ, ಸ್ವಕು ಬಿಡಿ. 

 ಶಿರ ೋ ಎಿಂ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ಥವ ಮಿ:-  ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ,  ಇನೂನ  ಪ್ರ ಮೊೀಷ್ನ್ 

ಬಗೆೆ  ಹೇಳುವುದ್ದದರೆ, ಈ ಇಲ್ಯಖೆಯಲಲ  ಬಡಿು  ನಿೀಡಿದರೆ ಅವರು ಮುೆಂದಕೆೆ  ಹೀದರೆ, 
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ಹೆಂದ್ಧನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ ಕರತೆ ಉೆಂಟ್ಟಗುತ್ು ದ್ ಎನುನ ವ ದೃಷಿಟ ಯಿೆಂದ 

ಅಲಲ  ರ್ಯರಿಗೂ ಬಡಿು ಗಳನುನ  ನಿೀಡುತಿು ಲಲ  ಎೆಂದು ಉತ್ು ರ ನಿೀಡಿದ್ದಾ ರೆ.  ಹಾಗ್ರದರೆ ಅವರು 

ಅಷ್ಟಟ  ವಷ್ಯ ಸೇವ ಸಲಲ ಸಿರುವುದು ನಿೀರಿನ್ಲಲ  ಹೀಮ ಮಾಡಿದಂತ್ತಗಬೇಕೆ?  ಅವರ 

ಸೇವಾವಧಿಯನುನ  ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ ಬಡಿು ಗಳನುನ  ನಿೀಡಬೇಕ್ಲಲ ವೇ?  

  ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರೆ, ನಿೀವು ವರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ 

ಮುಖ್ಯ  ಸಚೇತ್ಕ್ರಾಗಿದ್ಧಾ ೀರಿ,  ಅಧಯ ಕ್ಷರಿಗೆ ಗೌರವ ಕಡುವುದನುನ  ಕ್ಲಯಿರಿ.   

 ಶಿರ ೋ ಬ.ಶಿರ ೋರಾಮಲು:- ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿೆಂದ ಅಲಲ  ಬಡಿು  ನಿೀಡಲ್ಯಗಿಲಲ ,   

ನೌಕ್ರರು ಕೀಟಯಗೆ ಹೀಗಿರುವ ಕಾರಣ ಸಾ ಲಪ  ತ್ಡ ಆಗಿದ್.   ಕೀಟಯನ್ಲಲ  ಇತ್ಯ ಥಯ ಆದ 

ಕೂಡಲೇ ಬಡಿು ಗಳನುನ  ನಿೀಡಲ್ಯಗುವುದು. 
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಾ  1410 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

 

 

 ಶಿರ ೋ ಎಸ  .ರವಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೇ, ನ್ನ್ನ  ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು 

ಉತ್ು ರವನುನ  ನಿೀಡಿದಿ್ದ ರೆ.  ನಾನು ಪ್ರ ಮುಖ್ವಾಗಿ  ಸಚಿವರಲಲ  ಕೇಳುವುದೇನೆೆಂದರೆ ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ 

ಹೇನು, ನುಸಿ ಹಾಗೂ ಹಪ್ಪ ನೇರಳ್ಳಗೆ ಸುರಳಿ ಪೂಸಿ ರೀಗದ ಬಗೆೆ   ಮತ್ತು  ಸಕಾಯರ ಅದರ 

ಬಗೆೆ  ಕೈಗೆಂಡಿರುವ ಕ್ರ ಮಗಳ ಬಗೆೆ  ಪ್ರ ಶೆನ ಯನುನ  ಕೇಳಿದ್ಾ ೀನೆ.   ಅದಕೆೆ  ಏನೀ ಒೆಂದು 

ಉತ್ು ರ ಕಡಬೇಕೆೆಂದು ಸಚಿವರು ಉತ್ು ರವನುನ  ಕಟಟ ದ್ದಾ ರೆ.   ಸಕಾಯರದ ಉತ್ು ರದ 

ಪ್ರ ಕಾರವೇ ನಾಲೆು  ತ್ತಲ್ಲಲ ಕುಗಳನುನ  ಹೆಂದ್ಧರುವ ರಾಮನ್ಗರ ಜಲೆಲ ಯಲಲ  30 ಸ್ವವರ 

ಎಕ್ರೆಯಷ್ಟಟ  ವಸಿು ೀಣಯದಲಲ  ರೇಷ್ಮೆ  ಬೇಳ್ಳಯನುನ  ನಾವು ಬ್ಳ್ಳಯುತಿು ದ್ಾ ೀವ.   ಇವತ್ತು  

ಬ್ಳಗ್ರವಯ ವರೆಗೆ ರೇಷ್ಮೆ  ಬ್ಳ್ಳಯ ವಸು ರಣೆ ಆಗುತಿು ದ್.   ಇಲಲ  ಸಚಿವರಿಗೆ ದ್ದರಿ ತ್ಪಿಪ ಸುವ 

ಕೆಲಸವನುನ  ಆಯುಕ್ು ರು ಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆ, ಅವರು ನಿೀಡಿರುವ ಉತ್ು ರವನೆನ ೀ ಸಚಿವರು ಇಲಲ  

ನಿೀಡಿದ್ದಾ ರೆ.   ಉತ್ು ರದಲಲ  ನುಸಿ, ಹೇನು ಮತ್ತು  ಸುರಳಿ ರೀಗ ನಿಯಂತ್ರ ಣದಲಲ ದ್ ಎೆಂದು 

ಹೇಳಿದ್ದಾ ರೆ.   ಕ್ನ್ಕ್ಪುರ ತ್ತಲ್ಲಲ ಕ್ನ್ಲಲ  ಅತಿ ಹೆಚುಚ  ಮಲಬರಿ ಬ್ಳ್ಳಯುತಿು ದುಾ ,  

ಏಷ್ಠಯ ದಲಲ ಯೇ ಹೆಚಿಚ ನ್ ಗೂಡು  ಮಾರುಕ್ಟ್ಟ  ನ್ಮೆ  ರಾಮನ್ಗರ ಜಲೆಲ ಯಲಲ ದ್.  ಇವತ್ತು  

ಸುರಳಿ ಪ್ರೀಚಿ ರೀಗ 10-15 ವಷ್ಯಗಳಿೆಂದ ಇದ್.  ಹೆಂದ್ ಅದಕೆೆ  ‘Nuvan್DDVPʼ್ಎನುನ ವ 

ಔಷ್ಧಿಯನುನ   ಸಿೆಂಪ್ಡಣೆ ಮಾಡಲ್ಯಗುತಿು ತ್ತು .   ಅದರಿೆಂದ ಸಾ ಲಪ  ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಆಗುತಿು ತ್ತು .  

‘Nuvan್ DDVPʼ್ ್ ಅನುನ  ಈಗ ಬಾಯ ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆ.   ಬಾಯ ನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದಕೆೆ  

ಪ್ರ್ಯಯಯ ಔಷ್ಧಿಯನುನ  ನಿೀಡಲೇ ಇಲಲ .  Research and Development ನ್ಲಲ  

ಇರುವವರು ಸೂಕ್ು ವಾದ  ಸಂಶ್ೀಧನೆಯನುನ  ಮಾಡಿ,  ಒೆಂದು ಔಷ್ಧಿಯನುನ  ರೈತ್ರಿಗೆ 

ಪ್ರಿಚ್ಯ ಮಾಡಿಕಡಲಲಲ .   ರೇಷ್ಮೆ  ಬ್ಳ್ಳಗೆ ಇಲ್ಯಖೆ ಇದ್, ಸೆೆಂಟರ ಲ್  ಸಿಲೆ್ ಬೊೀರ್್ಯ ಇದ್,  

ನ್ಮೆ  ತ್ಲಘಟಟ ಪುರದಲಲ  research centre ಇದ್,  ಮೈಸೂರಿನ್ಲಲ ದ್, ಇವರೆಲಲ ರೂ ಇದಾ ರೂ 

ಸಹ ನಾವು ಇವತ್ತು  ಈ ರೀಗಕೆಾ ಗಿ ಕೈ ರ್ಚಲಲ  ನಿೆಂತಿದ್ದಾ ರೆ. ಕ್ಳ್ಳದ ಎರಡು ವಷ್ಯದ್ಧೆಂದ 2 

ಅಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಪ್ಪ  ನೇರಳ್ಳ ಬ್ಳ್ಳ ಬರುತಿು ಲಲ .   ಇಷ್ಟಟ  ಉದಾ  ಬೇಳ್ಳದ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ತಿ ಎಲೆಗೂ 

ಪ್ರ ತಿ ಕುಡಿಗೂ ಸುರಳಿ ಪ್ರೀಚಿ ರೀಗದ ಮೊಟ್ಟ ಗಳ್ಳಗಿರುತ್ು ವ.  ಅದು ಸುರಳಿರ್ಯಕಾರದಲಲ  

ಅದು ಗಿಡಗಳನುನ  ಸುತಿು ದರೆ ಮುಗಿಯಿತ್ತ, 4 ಅಡಿ ಬ್ಳ್ಳಯುವುದು 2 ಅಡಿಗೆ ನಿೆಂತ್ತ  

ಹೀಗುತ್ು ದ್.  1 ಎಕ್ರೆಗೆ 500 ಮೊಟ್ಟ ಗಳನುನ  ಬ್ಳ್ಳಯುವ ರೈತ್ರಿಗೆ 100 ಮೊಟ್ಟ ಗಳನುನ   

ಬ್ಳ್ಳಯುವುದಕೆೆ  ಆಗುತಿು ಲಲ .   ಇವತ್ತು  ಶೇಕ್ಡ 30 ರಷ್ಟಟ  ಗೂಡು ಸಹ ಮಾರುಕ್ಟ್ಟ ಗೆ 

ಬರುತಿು ಲಲ .   ಇದಕೆೆ  ಸಕಾಯರ ಏನು ಕ್ರ ಮ ಕೈಗೆಂಡಿದ್ ಎನುನ ವುದನುನ  ತಿಳಿಸಬೇಕು. 
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 ಡಾ::ಕೆ.ಸ್ತ.ರ್ನರಾಯಣಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ,  ಈ ಪ್ರ ಶೆನ ಯನುನ  

ಕೇಳಿದಂತ್ಹ ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ರವಯವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನುನ  ಸಲಲ ಸುತೆು ೀನೆ.  

ಏಕೆೆಂದರೆ ನ್ಮೆ   ರಾಮನ್ಗರ ಜಲೆಲ  ಇಡಿೀ  ಭಾರತ್ದಲಲ ಯೇ ಅತಿ ದಡಡ  ರೇಷ್ಮೆ  ಗೂಡಿನ್ 

ಮಾರುಕ್ಟ್ಟ ಯನುನ  ಹೆಂದ್ಧದ್. 

                                                          (ಮುೆಂದು) 

(1008) 11:00 ಬಎಸ ಡಿ(ಎಸ ಪಿಆರ)-ಜಆರ  24/09/2021  

(ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಉಪ್ಸೆಿ ತಿ) 

 

ಡಾ|| ರ್ನರಾಯಣಗೌಡ (ಮಿಂದು) 

 

ನ್ಮೆ  ಇಡಿೀ ರಾಜಯ ದಲಲ  2020-21 ನೇ ಸ್ವಲನ್ ಅೆಂತ್ಯ ಕೆೆ  1,07,471.71 ಹೆಕೆಟ ೀರ್್ ಪ್ರ ದೇಶ್ದಲಲ  

ಹಪುಪ ನೇರಳ್ಳ ವಸಿು ೀಣಯವದ್ ಎೆಂದು ನ್ಮೆ  ಇಲ್ಯಖಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತಿು ದ್ದಾ ರೆ.  ಒೆಂದು 

ವೇಳ್ಳ ಇದು ತ್ಪಿಪ ದಾ ರೆ ನಾನು ಪುನಃ ಪ್ರಿಶ್ೀಲಸುತೆು ೀನೆ.  ಏಕೆೆಂದರೆ, ನಾನು ಇಲ್ಯಖೆಯ 

ಪ್ರ ಭಾರವನುನ  ವಹಸಿಕೆಂಡ ತ್ಕ್ಷಣ ಪ್ರಿಶ್ೀಲನಾ ಸಭೆಗಳನುನ  ಮಾಡಿದ್ಾ ೀನೆ.  ನಾನೂ ಸಹ 

ರೈತ್ನಬಬ ನ್ ಮಗನಾಗಿದ್ಾ ೀನೆ.  ಸದಯ ಸರು ರ್ಯವ ರಿೀತಿರ್ಯಗಿ ಬ್ಳ್ಳಗಳನುನ  

ಬ್ಳ್ಳಯುತಿು ದ್ದಾ ರೆಯೀ, ಅದೇ ರಿೀತಿರ್ಯಗಿ ನಾವೂ ಸಹ ಮಂಡಯ  ಜಲೆಲ ಯಲಲ  ಬ್ಳ್ಳಗಳನುನ  

ಬ್ಳ್ಳಯುತಿು ದ್ಾ ೀವ.  ನಾನು ಚಿಕೆ್ವನಾಗಿದ್ದಾ ಗ ಈ ಬ್ಳ್ಳಯನುನ  ಬ್ಳ್ಳಯುತಿು ದ್ಾ ವು.  ಪ್ರ ಸುು ತ್ 

ನುಸಿ, ಹೇನು ಮತ್ತು  ಸುರುಳಿ ರೀಗವು ನಿಯಂತ್ರ ಣದಲಲ ದ್. ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ ನಾನು ಪ್ರಿಶ್ೀಲನಾ 

ಸಭೆಗಳನುನ  ನ್ಡೆಸಿದ್ಾ ೀನೆ.  ನ್ನ್ಗೆ ಈ ಮಾಹತಿ ಬಂದ ತ್ಕ್ಷಣವೇ ನಾನು 

ಇಲ್ಯಖಧಿಕಾರಿಗಳನುನ  ಕ್ರೆಸಿ, ಸಭೆಗಳನುನ  ನ್ಡೆಸಿದ ಸಂದಭ್ಯದಲಲ , ಸದಸಯ ರು 

ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದಂತೆ, Magister ಮತ್ತು  Kunoichi ಎನುನ ವ ಕ್ೀಟನಾಶ್ಕ್ಗಳನುನ  

ಉಪ್ಯೀಗಿಸಿದ್ದಗ, ಸದರಿ ರೀಗಗಳು ಹತೀಟವ ಬಂದ್ಧರುವ ಸಂಗತಿಯನುನ  ನ್ಮೆ  

ಇಲ್ಯಖಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿರುವುದನುನ  ನಾನು ಸದಸಯ ರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತಿು ದ್ಾ ೀನೆ.  ನಾನು ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ 

ರಾಮನ್ಗರ ಜಲೆಲ  ಮತ್ತು  ಸದಸಯ ರ ತ್ತಲ್ಲಲ ಕ್ಗೆ ಭೇಟ ನಿೀಡಿ ಅಲಲ ನ್ ಇಲ್ಯಖಧಿಕಾರಿಗಳು 

ಮತ್ತು  ತ್ಜ್ಞರನುನ  ಕ್ರೆಸಿ ಮಾತ್ನಾಡಿದ್ಾ ೀನೆ.  ನಾನು ಇಲ್ಯಖಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು  

ತ್ಜ್ಞರಳಗೆಂಡ ತಂಡವನುನ  ಶ್ೀಘರ ದಲಲ ಯೇ ಸದಸಯ ರ ತ್ತಲ್ಲಲ ಕ್ಗೆ ಕ್ರೆದುಕೆಂಡು 

ಹೀಗಿ ಪುನಃ ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  ರೇಷೆ್ಮ  ಕೃಷಿಯು ಬಹಳ ಒಳೆ್ಳಯ ಕೃಷಿರ್ಯಗಿದ್.  

ಕ್ಬುಬ  ಬ್ಳ್ಳಯನುನ  ಬ್ಳ್ಳದರೆ, ಫಸಲು ಪ್ಡೆಯಲು ನಾವು ಒೆಂದೂವರೆ ವಷ್ಯಗಳ ಕಾಲ 

ಕಾಯಬೇಕು.  ಆದರೆ ಒೆಂದು ವಷ್ಯಕೆೆ  ನಾವು ಎೆಂಟ ರೇಷ್ಮೆ  ಬ್ಳ್ಳಗಳನುನ  ಬ್ಳ್ಳಯಬಹುದು.  
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ಈ ಹೆಂದ್ ನಾನು ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದಾ ಗ, ಕಾಳಜ ವಹಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವುದು ಎಲಲ ರಿಗೂ ಸಹ 

ತಿಳಿದ್ಧದ್.  ಅದೇ ರಿೀತಿರ್ಯಗಿ, ಈಗಲ್ಲ ಸಹ ನಾನು ಇಲ್ಯಖೆಯ ಪ್ರ ಭಾರವನುನ  

ವಹಸಿಕೆಂಡಾಗ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಯಖೆಗಳ ಇಲ್ಯಖಧಿಕಾರಿಗಳನುನ  ಕ್ರೆಸಿ ಪ್ರಿಶ್ೀಲನಾ 

ಸಭೆಗಳನುನ  ನ್ಡೆಸಿದ್ಾ ೀನೆ.  ರೇಷ್ಮೆ  ಕೃಷಿಯು ನ್ಮಗೆ ರಕ್ು ಗತ್ವಾಗಿ ಬಂದ್ಧದ್.  ಹೀಗ್ರಗಿ ಈ 

ಕೃಷಿಗೆ ಶ್ಕ್ು  ತ್ತೆಂಬುವ ಕೆಲಸಗಳನುನ  ನಾನು ಶ್ೀಘರ ದಲಲ ಯೇ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  ಪ್ರ ಸುು ತ್ 

ಅಧಿವೇಶ್ನ್ ಪೂಣಯಗೆಂಡ ನಂತ್ರ ಸದಸಯ ರ ತ್ತಲ್ಲಲ ಕ್ಗೆ ಭೇಟ ನಿೀಡಿ, ಎಲ್ಯಲ  

ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ  ಕ್ರೆಸಿ, ಪ್ರಿಶ್ೀಲನಾ ಸಭೆಗಳನುನ  ಮಾಡಿ, ರೀಗವನುನ  ಹತೀಟಗೆ ತ್ರುವ 

ಕೆಲಸಗಳನುನ  ಮಾಡಲ್ಯಗುವುದ್ೆಂದು ನಾನು ಇಲಲ  ಹೇಳಲಚಿಿ ಸುತೆು ೀನೆ. 

 ಶಿರ ೋ ಎಸ.ರವಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನ್ನ್ನ  ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ಸಚಿವರು 

ಸಕಾರಾತೆ್ ಕ್ವಾದ ಉತ್ು ರವನುನ  ನಿೀಡಿದಾ ಕೆೆ  ನಾನು ಅವರನುನ  ಅಭಿನಂದ್ಧಸುತೆು ೀನೆ.  ಹಾಲ 

ಇರುವ ರೀಗಕೆೆ  ಇಲ್ಯಖೆಯು ಬೇವನ್ ಹನೆನ ಲೆಯುಳೆ  ಎಣೆಾ  ಮತ್ತು  ಔಷ್ಧಿಗಳನುನ  

ಸಿೆಂಪ್ಡಿಸುವಂತೆ ಶ್ಫಾರಸುಸ  ಮಾಡುತಿು ದ್.  ಇದು ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿರ್ಯದ ಔಷ್ಧವಲಲ .  

ಕೇೆಂದ್ಧರ ೀಯ ರೇಷ್ಮೆ  ಸಂಶ್ೀಧನಾ ಮತ್ತು  ತ್ರಬೇತಿ ಸಂಸೆೆ , ತ್ಲಘಟಟ ಪುರದ ವಜಾಾ ನಿಗಳು 

ಮತ್ತು  ಇಲ್ಯಖೆಯವರು ಜಂಟರ್ಯಗಿ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿರ್ಯದ ಸಂಶ್ೀಧನೆ ಮತ್ತು  

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೆಲಸಗಳನುನ  ಮಾಡಬೇಕು.  ಒೆಂದು ವೇಳ್ಳ ಈ ತೀಟಕೆೆ  ಔಷ್ಧಿಯನುನ  

ಸಿೆಂಪ್ಡಿಸಿದ್ದಗ, ಅದರ ಪ್ಕೆ್ದ ತೀಟದ್ಧೆಂದ ಹುಳುಗಳು ಇಲಲ ಗೆ ಬರುವ 

ಸ್ವಧಯ ತೆಗಳಿರುವುದರಿೆಂದ ರ್ಯವುದೇ ಔಷ್ಧಿಯನುನ  ಸಿೆಂಪ್ಡಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಸ್ವಮೂಹಕ್ವಾಗಿ 

ಅೆಂದರೆ, ಎಲ್ಯಲ  ಕ್ಡೆಗಳಲ್ಲಲ  ಒಟಟ ಗೆರ್ಯಗಿ ಸಿೆಂಪ್ಡಿಸಬೇಕು.  ಈ ವಚಾರದಲಲ  

ಸಂಶ್ೀಧನೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ ಅಗತ್ಯ ತೆ ಇದ್.  ಆದರೆ, ಇದಕೆೆ  

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ವರೆಲಲ ರೂ ಇನೂನ  ಜಂಟರ್ಯಗಿ ಸೇರಿ ಅಧಯ ಯನ್ಗಳನುನ  ನ್ಡೆಸಿಲಲ .  

ಸಚಿವರು ತ್ಮೆೊ ೆಂದ್ಧಗೆ ಇಲ್ಯಖೆಯ ಆಯುಕ್ು ರನುನ  ಕ್ರೆದುಕೆಂಡು ಬಂದು ಇಲಲ ನ್ ವಾಸು ವ 

ಸಂಗತಿಗಳನುನ  ಅವರಿಗೆ ತೀರಿಸಬೇಕು.  ಏಕೆೆಂದರೆ, ಪ್ರ ಸುು ತ್ ನುಸಿ, ಹೇನು ಮತ್ತು  ಸುರುಳಿ 

ರೀಗ ನಿಯಂತ್ರ ಣದಲಲ ವ ಎೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತು ರೆ.  ಅವರು ನ್ಮೆ  ತ್ತಲ್ಲಲ ಕ್ಗೆ ಭೇಟ 

ನಿೀಡಿದ್ದಗ, ನ್ಮೆ ಲಲ  ಇನೂನ  ರೀಗವು ನಿಯಂತ್ರ ಣಕೆೆ  ಬಾರದೇ ಇರುವುದನುನ  ನಾವು 

ತೀರಿಸುತೆು ೀವ.  ನುಸಿ ರೀಗದ ಬಗೆೆ  ಸಚಿವರು ಉತ್ು ರಿಸುವಾಗ ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದರು.  ಮೂಲತಃ 

ಜಪಾನ್ ದೇಶ್ದ ʼಕುನಯಿಚಿʼ ಎೆಂಬ ಹೆಸರಿನ್ ರಾಸ್ವಯನಿಕ್ ಔಷ್ಧಿಯು ನುಸಿ ಕ್ೀಟ 

ನಾಶ್ಕ್ಕೆೆ  ಬಹಳ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿರ್ಯಗಿ ಕಾಯಯನಿವಯಹಸುತಿು ದ್. ಇದೇ ಕ್ೀಟನಾಶ್ಕ್ವನುನ  

ನ್ಮೆ  ಭಾಗದ ರೈತ್ರು ಬಳಸುತಿು ದ್ದಾ ರೆ.  ಒೆಂದು ಲೀಟರ್್ ನಿೀರಿಗೆ ಅಧಯ ಮಿಲ ಲೀಟರ್್ನ್ಷ್ಟಟ  
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ಕ್ೀಟನಾಶ್ಕ್ವನುನ  ಬ್ರೆಸಿ, ಸಿೆಂಪ್ಡಿಸಿದರೆ, ಅದು ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿರ್ಯಗಿರುತ್ು ದ್.  ಈ 

ಔಷ್ಧಿಯ ಬಗೆೆ  ಇಲ್ಯಖೆಯು ಹೆಚುಚ  ಪ್ರ ಚಾರ ಮಾಡಿ, ರೈತ್ರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನುನ  ನಿೀಡಿ, 

ಹೆಚಿಚ ನ್ ಪ್ರ ಮಾಣದಲಲ  ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಬೇಕು.  ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾ ಲಲ  ನುಸಿ ರೀಗವನುನ  

ನಿಯಂತಿರ ಸಬಹುದು.  ಸುರುಳಿ ರೀಗವು ನ್ಮೆ  ಭಾಗದ ರೈತ್ರ ಬದುಕ್ನುನ  ಹಾಳುಮಾಡಿ 

ದುಸು ರಗಳಿಸಿದ್.  ನಾನು ಕೇಳಿರುವ ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ಸಚಿವರು ಬಹಳ ಸಕಾರಾತೆ್ ಕ್ವಾದ 

ಉತ್ು ರವನುನ  ನಿೀಡಿದ್ದಾ ರೆ.  ದಯಮಾಡಿ ಸಚಿವರು ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದಂತೆ, ಮುೆಂದ್ಧನ್ ವಾರದಲಲ  

ರೇಷ್ಮೆ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ೆಂತಿರುವ ವವಧ ಇಲ್ಯಖಧಿಕಾರಿಗಳ್ೆಂದ್ಧಗೆ ಸಭೆಯನುನ  ನ್ಡೆಸಿ, 

ಅಗತ್ಯ  ಕ್ರ ಮಗಳನುನ  ತೆಗೆದುಕಳೆಬೇಕು.  ಸದರಿ ರೀಗವನುನ  ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿರ್ಯಗಿ 

ತ್ಡೆಗಟಟ ಲಲಲ ವೆಂದ್ದದರೆ, ಇಡಿೀ ರೇಷ್ಮೆ  ಉದಯ ಮವು ಅಧಃಪ್ತ್ನ್ಕೆೆ  ಹೀಗುವುದರಲಲ  

ರ್ಯವುದೇ ಅನುಮಾನ್ವಲಲ .  ಒೆಂದು ಬಾರಿ ರೇಷ್ಮೆ  ತೀಟವು ನಾಶ್ವಾದರೆ, ಜಮಿೀನ್ನುನ  

ಪುನಃ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಒೆಂದು ವಷ್ಯಗಳ ಸಮಯವು ಬೇಕಾಗುತ್ು ದ್.  ಹಾಳ್ಳದ 

ತೀಟವನುನ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಗಳಿಸಲು ಆಗುವುದ್ಧಲಲ .  ಇವತಿು ನ್ ದ್ಧವಸ ರೇಷ್ಮೆ  ಬ್ಳ್ಳಯು ನ್ಮೆ  

ಭಾಗದ ರೈತ್ರಿಗೆ ಸುಮಾರಾಗಿ ಬದುಕ್ನುನ  ನಿೀಡುತಿು ದ್.  ರೇಷೆ್ಮ  ಕೃಷಿಯು ಅವರ ಜೀವನ್ 

ನಿವಯಹಣೆಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿದ್.  ಇೆಂತ್ಹ ಆಧಾರವನುನ  ಕ್ಸಿಯುವುದು ಬೇಡ.  ಹೀಗ್ರಗಿ 

ಸಕಾಯರವು ತ್ತತ್ತಯ ಕ್ರ ಮಗಳನುನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ರೀಗದ ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಮಾಡಬೇಕು.  

 

ಡಾ|| ರ್ನರಾಯಣಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಸದಸಯ ರು ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದಂತೆ, 

ಪ್ರ ಸುು ತ್ ನಾವು ಬೇವನ್ ಎಣೆಾ ಯನುನ  ಔಷ್ಧಿಯನಾನ ಗಿ . . . 

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ರವಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಡಿ.ಡಿ.ವ.ಪಿ., ಅಥವಾ ನುವಾನ್ 

ರ್ಯವುದನುನ  ಬಳಸಬೇಕು. ಇದರ ಬದಲ್ಯಗಿ ರ್ಯವ ಕ್ೀಟನಾಶ್ಕ್ವನುನ  

ಬಳಸಬೇಕೆನುನ ವುದನುನ  ಇಲ್ಯಖೆಯು ಸಪ ಷ್ಟ ಪ್ಡಿಸಿಲಲ .     

 

ಡಾ|| ರ್ನರಾಯಣಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಸದಸಯ ರು ನಾನು 

ಹೇಳುವುದನುನ  ಮೊದಲು ಕೇಳಬೇಕು.  Kunoichi ಎನುನ ವ ಕ್ೀಟನಾಶ್ಕ್ದ ಬ್ಲೆಯು ಒೆಂದು 

ಲೀಟರ್್ಗೆ 7,000/- ರೂಪಾಯಿಗಳ್ಳಗುತ್ು ವ.  ಈ ವಚಾರದಲಲ  ನಾನು ತ್ಜ್ಞರನುನ  ಕ್ರೆಸಿ, 

ಸಭೆಯನುನ  ಮಾಡಿದ್ಾ ೀನೆ.  ರೀಗಗರ ಸು  ಸಸಿಯ ಕುಡಿಯನುನ  ಕ್ತ್ು ರಿಸಿ, ಅದರಲಲ ನ್ ಹುಳುಗಳ 

ಬಗೆೆ  ಸಂಶ್ೀಧನೆ ನ್ಡೆಸಿ, ಈ ವರದ್ಧಯನುನ  ಅತಿೀ ಶ್ೀಘರ ದಲಲ  ನ್ನ್ಗೆ ಒದಗಿಸುವಂತೆ 8-10 

ದ್ಧನ್ಗಳ ಮುೆಂಚಿತ್ವಾಗಿಯೇ ಸಭೆ ನ್ಡೆಸಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚ್ನೆ ನಿೀಡಿದ್ಾ ೀನೆ.  ರೀಗದ 



«¥À/24.09.2021/36 

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

ಮಾಹತಿಯು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇರಲ ಅಥವಾ ಬಿಡಲ, ಅವರು ಸಂಶ್ೀಧನೆ ಮತ್ತು  

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕ್ರ ಮಗಳನುನ  ತೆಗೆದುಕಳೆಬೇಕು.  ನಾವು ರೈತ್ರ ಮಕೆ್ಳು.  ರೇಷ್ಮೆ  ಕೃಷಿಗೆ 

ಶ್ಕ್ು ಯನುನ  ತ್ತೆಂಬಿ, ಇದನುನ  ರಾಷ್ಟ ರಮಟಟ ದಲಲ  ಮೊದಲನೇ ಸೆ್ವನ್ಕೆೆ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡು 

ಹೀಗಬೇಕೆನುನ ವ ಆಸೆಯು ನ್ನ್ನ ಲಲ ದ್. ಈ ಹೆಂದ್ಧನ್ ಅಧಿವೇಶ್ನ್ದಲಲ ಯೂ ಸಹ ನಾನು 

ಇದೇ ಇಲ್ಯಖೆಯ ಮಂತಿರ ರ್ಯಗಿದ್ಾ ನು. ಆ ಸಂದಭ್ಯದಲಲ  ಒೆಂದು ಕೆ.ಜ. ರೇಷ್ಮೆ ಯ ಬ್ಲೆ 

1,500/- ರೂಪಾಯಿಗಳ್ಳಗಿತ್ತು ; ಈಗ ಇದರ ಬ್ಲೆ 4,000/- ರೂಪಾಯಿಗಳ್ಳಗಿವ.  

ರಾಷ್ಟ ರಮಟಟ ದಲಲ  ಇನೆನ ಲ್ಲಲ  ರೇಷ್ಮೆ  ಸಿೀರೆಗಳ ಬ್ಲೆ 2.5–3.0 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ 

ಆಗುವುದ್ಧಲಲ …್ ್ ಅೆಂತ್ರಾಷಿಟ ರೀಯ ಮಟಟ ದಲಲ  ನ್ಮೆ  ರಾಜಯ ದ ರೇಷ್ಮೆ  ಸಿೀರೆಗಳನುನ  

ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಹೀಗಬೇಕೇನುನ ವ ಆಸೆಯು ನ್ನ್ಗೆ ಇದ್.  ಇದಕೆೆ  ತ್ಮೆ್ಮ ಲಲ ರ ಸಹಕಾರ 

ಅವಶ್ಯ ಕ್ತೆ ಇದ್.  ನಿಮೆ ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ, ಶ್ೀಘರ ದಲಲ ಯೇ ರೀಗಕೆೆ  ಪ್ರಿಹಾರವನುನ  ಕಂಡು 

ಹಡಿದು ರೇಷ್ಮೆ  ಕೃಷಿಗೆ ಉತ್ು ಮವಾದ ಶ್ಕ್ು ಯನುನ  ತ್ತೆಂಬೊೀಣವೆಂದು ನಾನು ಹೇಳಲಕೆೆ  

ಬಯಸುತೆು ೀನೆ. 
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಾ : 1493 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ವದ್ದಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಬಸ್ ಪಾಸ್ 

ವತ್ರಿಸುವ ಪ್ರ ಕ್ರ ಯೆಯನುನ  ಸರಳಿೀಕ್ರಣಗಳಿಸಬೇಕು ; ವದ್ದಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚುಚ  

ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಕಡಬೇಕು ಎನುನ ವ ಹನ್ನ ಲೆಯಲಲ  ಸಕಾಯರವು ಹಸದ್ದಗಿ ʼಸೇವಾ 

ಸಿೆಂಧುʼ ಪ್ರೀಟಯಲ್ನುನ  ಪಾರ ರಂಭಿಸಿರುತ್ು ದ್.  ಈ ಪ್ರೀಟಯಲ್ನ್ಲಲ  ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಕುರಿತ್ತದ 

ಎಲ್ಯಲ  ರಿೀತಿರ್ಯದ ಮಾಹತಿಯನುನ  ಒದಗಿಸಿ, ನಂತ್ರದಲಲ  ಶಾಲ್ಯ ಕಾಲೇಜನ್ ಮುಖ್ಯ  ಶ್ಕ್ಷಕ್ 

ಅಥವಾ ಪಾರ ೆಂಶುಪಾಲರಿೆಂದ ಪ್ತ್ರ  ಪ್ಡೆದು, ಆ ನಂತ್ರದಲಲ  ವದ್ದಯ ರ್ಥಯಗಳು 

ಕೆ.ಎಸ.ಆರ್.ಟ.ಸಿ. ಡಿಪ್ರೀಗಳಲಲ  ಪಾಸ್ನುನ  ಪ್ಡೆಯುವ ವಯ ವಸೆೆಯನುನ  ಸಕಾಯರವು 

ಮಾಡಿದ್.  ವದ್ದಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದ್ದಗಲ ಎನುನ ವ ಉದ್ಾ ೀಶ್ದ್ಧೆಂದ ಸಕಾಯರವು ಈ 

ವಯ ವಸೆೆಯನುನ  ಮಾಡಿದ್.  ಗ್ರರ ಮಿೀಣ ಪ್ರ ದೇಶ್ದಲಲ ನ್ ವದ್ದಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಸೇವಾ ಸಿೆಂಧು 

ಪ್ರೀಟಯಲ್ನುನ  ಪ್ತೆು  ಮಾಡುವುದೇ ಬಹಳ ಕ್ಷ್ಟ ವಾಗಿದ್.  ಈ ಪ್ರೀಟಯಲ್ನುನ  

ಬಳಸಿಕಳೆುವಂತ್ಹ ಫೀನುಗಳು ಎಷ್ಟಟ  ವದ್ದಯ ರ್ಥಯಗಳ ಅಥವಾ ಪ್ರೀಷ್ಕ್ರ ಬಳಿ ಇದ್? 

ಮಲೆಮಹದೇಶ್ಾ ರ ಬ್ಟಟ , ನೆರೆಯ ಕೇರಳ ರಾಜಯ ದ ಗಡಿರೇಖೆಯನುನ  

ಹೆಂದ್ಧಕೆಂಡಂತಿರುವ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೀಟ್, ಚಿಕೆ್ಮಗಳೂರಿನ್ ಗುಡಡ ಗ್ರಡು ಪ್ರ ದೇಶ್ಗಳು ನ್ನ್ನ  

ಕೆೆ ೀತ್ರ ದ ವಾಯ ಪಿು ಯಳಗೆ ಬರುತ್ು ವ.  ಇೆಂತ್ಹ ಗ್ರರ ಮಿೀಣ ಭಾಗಗಳಲಲ  ರ್ಯವ ಪ್ರೀಟಯಲ್ 

ಅಥವಾ ಆಪ್ಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದ್ಧಲಲ .  ವದ್ದಯ ರ್ಥಯಗಳು ಬಸ್ ಪಾಸುಗಳನುನ  ಪ್ಡೆಯಲು 

ಆಧಾರ್್ಕಾರ್್ಯ, ಜಾತಿ ದೃಢೀಕ್ರಣ ಪ್ತ್ರ , ಶಾಲ್ಯ ದ್ದಖ್ಲ್ಯತಿಗಳ ರಸಿೀದ್ಧ, ಫೀಟೀ 

ಇತ್ತಯ ದ್ಧಗಳ ಮಾಹತಿಯೆಂದ್ಧಗೆ ಕಂಪೂಯ ಟರ್್ ಸೆೆಂಟರ್್ಗಳಿಗೆ ಹೀಗಬೇಕು.  ಅದಕೊ  

ಮೊದಲಗೆ ವದ್ದಯ ರ್ಥಯಗಳು ಸರದ್ಧ ಸ್ವಲನ್ಲಲ  ನಿೆಂತ್ತಕಳೆಬೇಕು.್ ್ ʼಸವಯರ್್ ಡೌನ್ ಆಗಿದ್; 

ಈಗ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಆಗುವುದ್ಧಲಲ ʼ ಎೆಂದು ಕಂಪೂಯ ಟರ್್ ಸೆೆಂಟರ್್ನ್ವರು ತಿಳಿಸಿದರೆ, 

ವದ್ದಯ ರ್ಥಯಗಳು ಪುನಃ ಒೆಂದ್ರೆಡು ಗಂಟ್ಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯಬೇಕು ಅಥವಾ ಮರುದ್ಧನ್ 

ಕಂಪೂಯ ಟರ್್ ಸೆೆಂಟರ್್ಗೆ ಪುನಃ ಹೀಗಬೇಕು.  ಕೀರಿರುವ ಮಾಹತಿಯನುನ  

ಪ್ರೀಟಯಲ್ನ್ಲಲ  ಅಪ್ಲೀರ್್ ಮಾಡಲು ಕಂಪೂಯ ಟರ್್ ಸೆೆಂಟರ್್ನ್ವರಿಗೆ ನ್ಗರ 

ಪ್ರ ದೇಶ್ಗಳಲಲ  100/- ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ಮತ್ತು  ಗ್ರರ ಮಿೀಣ ಭಾಗದಲಲ  150/- 

ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ವದ್ದಯ ರ್ಥಯಗಳು ನಿೀಡಬೇಕು.  ಇದ್ದದ ನಂತ್ರ ವದ್ದಯ ರ್ಥಯಗಳು ಶಾಲ್ಯ-

ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ, ಅಲಲ ನ್ ಮುಖ್ಯ  ಶ್ಕ್ಷಕ್ರು ಅಥವಾ ಪಾರ ೆಂಶುಪಾಲರುಗಳಿೆಂದ 

ದೃಢೀಕ್ರಣವನುನ  ಪ್ಡೆದುಕೆಂಡು ಅದನುನ  ಕೆ.ಎಸ.ಆರ್.ಟ.ಸಿ., ಡಿಪ್ರೀಗೆ ತೆರಳಿ 
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ಸಲಲ ಸಬೇಕು.  ಇಷ್ಮಟ ಲ್ಯಲ  ಪ್ರ ಕ್ರ ಯೆಯಗಳ್ಳದರೂ ಸಂಸೆೆಯು ತ್ಕ್ಷಣದಲಲ ಯೇ ವದ್ದಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ 

ಪಾಸ್ನುನ  ವತ್ರಿಸುವುದ್ಧಲಲ .  ವದ್ದಯ ರ್ಥಯಗಳಿೆಂದ ಹಣ ಪ್ಡೆದು ಒೆಂದು ವಾರಗಳ ನಂತ್ರ 

ಸಂಸೆೆಯು ಪಾಸ್ನುನ  ವತ್ರಿಸುತ್ು ದ್.  ಇಲ್ಯಖೆಯು ವದ್ದಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಪಾಸ್ ವತ್ರಣೆಯನುನ  

ಸರಳಿೀಕ್ರಣ ಮಾಡಲು ಹೀಗಿ ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಸಮಸೆಯ ಗಳ್ಳಗಿವ.  ಇವತಿು ನ್ ದ್ಧವಸ ಗ್ರರ ಮಿೀಣ 

ಭಾಗದ ವದ್ದಯ ರ್ಥಯಗಳು ಬ್ೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು ಅಥವಾ ಮಂಗಳೂರು ಇೆಂತ್ಹ ನ್ಗರ 

ಪ್ರ ದೇಶ್ಗಳಿಗೆ ವದ್ದಯ ಭಾಯ ಸಕೆಾ ಗಿ ಬಂದ್ಧದ್ದಾ ರೆ.  ಅವರುಗಳು ಪ್ರೀಷ್ಕ್ರ, ಸಂಬಂಧಿಕ್ರ, 

ವದ್ದಯ ರ್ಥಯ ನಿಲಯ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕ್ಡೆಗಳಲಲ  ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾ ರೆ.  ಇೆಂತ್ಹ ವದ್ದಯ ರ್ಥಯಗಳು 

ಪಾಸ್ನುನ  ಪ್ಡೆಯಲು ವಾಸದ ದೃಢೀಕ್ರಣ ಪ್ತ್ರ ವನುನ  ನಿೀಡಬೇಕು.  ರ್ಯವುದೇ ಮಗು ಬೇರೆ 

ಊರಿನ್ಲಲ  ಸಂಬಂಧಿಕ್ರ ಮನೆಗಳಲಲ ದುಾ ಕೆಂಡು ವದ್ದಯ ಭಾಯ ಸ ಮಾಡುತಿದಾ ರೆ, ವಾಸದ 

ದೃಢೀಕ್ರಣಕೆಾ ಗಿ ನೀಟರಿಯಿೆಂದ ಅಫಿಡವಟ್ನುನ  ಮಾಡಿಸಿ ಕಡಬೇಕು.  ಆಗ 

ಅಫಿಡವಟ್ನುನ  ಮಾಡಿಕಡಲು ನೀಟರಿಯವರಿಗೆ ಹಣ ನಿೀಡಬೇಕು.  ಸಕಾಯರವು ಹೀಗೆ 

ಪಾಸ್ ವತ್ರಣಾ ಪ್ರ ಕ್ರ ಯೆಯನುನ  ಸರಳಿೀಕ್ರಣಗಳಿಸಲು ಹೀಗಿದಾ ರಿೆಂದ ವದ್ದಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ 

ಪಾಸ್ ಪ್ಡೆಯಲು ಬಹಳವಾಗಿ ಸಮಸೆಯ ರ್ಯಗಿದ್.  ಹೀಗ್ರಗಿ ದಯಮಾಡಿ, ಸಕಾಯರವು ಈ 

ಹೆಂದ್ ಚಾಲು ಯಲಲ ದಾ  ವಯ ವಸೆೆಯಲಲ ಯೇ ಏನಾದರೂ ಮಾಡುವುದಕೆಾಗುತ್ು ದ್ಯೇ.  

ಸಕಾಯರವು ಸೇವಾ ಸಿೆಂಧು ಪ್ರೀಟಯಲ್ ಎನುನ ವ ಹೆಸರಿನ್ಲಲ  ವದ್ದಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಚ ನ್ 

ಕ್ರುಕುಳವನುನ  ನಿೀಡಿದಂತ್ತಗಿದ್.  ಈ ವಯ ವಸೆೆಯನುನ  ಸರಳಿೀಕ್ರಣಗಳಿಸಲು ಸಕಾಯರವು 

ರ್ಯವುದ್ದದರೂ ತಿೀಮಾಯನ್ವನುನ  ತೆಗೆದುಕಳೆು ತ್ು ದ್ಯೇ ಎೆಂದು ಕೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ.   

 

 ಶಿರ ೋ ಬ.ಶಿರ ೋರಾಮಲು:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 2017 ನೇ ಸ್ವಲನಿೆಂದ ರಾಜಯ ದ 

ಎಸ.ಸಿ., ಮತ್ತು  ಎಸ್.ಟ., ವದ್ದಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ್ವಾಗಿ ಬಸ್ ಪಾಸ್ಗಳನುನ  ನಿೀಡುವ 

ವಯ ವಸೆೆಯು ಚಾಲು ಯಲಲ ದ್.  ಕ್ನಾಯಟಕ್ ರಸೆು  ಸ್ವರಿಗೆ ನಿಗಮ, ವಾಯುವಯ  ರಸೆು  ಸ್ವರಿಗೆ 

ನಿಗಮ ಮತ್ತು  ಕ್ಲ್ಯಯ ಣ ಕ್ನಾಯಟಕ್ ರಸೆು  ಸ್ವರಿಗೆ ನಿಗಮ ಸಂಸೆೆ ಗಳಿೆಂದ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ನಿೀಡುವ 

ವಯ ವಸೆೆ ಗಳಿವ.  ಈ ಹೆಂದ್ ಪಾಸ್ ಪ್ಡೆಯಲು ಮಕೆ್ಳಿಗೆ ಸಮಸೆಯ ರ್ಯಗುತಿು ತ್ತು  ಎನುನ ವ 

ಕಾರಣದ್ಧೆಂದ ಹಾಗೂ ಇವತಿು ನ್ ದ್ಧವಸ ಮಕೆ್ಳಿಗೆ ಪಾಸ್ ಪ್ಡೆಯಲು 

ಅನುಕೂಲವಾಗಬೇಕೆೆಂದು ಪ್ರೀಟಯಲ್ಗಳ ಮುಖೇನ್ ಬಸ್ ಪಾಸ್ಗಳನುನ  ಪ್ಡೆಯುವ 

ವಯ ವಸೆೆ ಗಳನುನ  ಸಕಾಯರವು ಮಾಡಿದ್.   

 

(ಮುೆಂದು)   
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(1009)24.09.2021/11.10/ಹೆಚ್್ವ:ಜಆರ್್                          

 

                                                                                             (ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಉಪ್ಸೆಿ ತಿ) 

 

ಶಿರ ೋ ಬ.ಶಿರ ೋರಾಮಲು (ಮಿಂದುವರಿದದುದ ):- 

 

ಸನೆಾ ನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ಇಲಲ ಯವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಒೆಂದು ಲಕ್ಷ ವದ್ದಯ ರ್ಥಯ ಮತ್ತು  

ವದ್ದಯ ರ್ಥಯನಿಯರು ಉಚಿತ್ವಾಗಿ ಬಸ್ಪಾಸ್ ಪ್ಡೆದುಕೆಂಡಿದ್ದಾ ರೆ. ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು 

ಉಲೆಲ ೀಖ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ಸವಯರ್್ ಡೌನ್ ಆದಂತ್ಹ ಸಮಯದಲಲ  ಗ್ರರ ಮಿೀಣ 

ಪ್ರ ದೇಶ್ದಲಲ ರುವ ಮಕೆ್ಳಿಗೆ ಕ್ಷ್ಟ ವಾಗುತ್ು ದ್. ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲ್ಯಖೆಯಲಲ  SAT ವಯ ವಸೆೆ  ಇಲಲ ದ್ಧದಾ  

ಸಂದಭ್ಯದಲಲ  ವದ್ದಯ ರ್ಥಯಗಳು ಬಸ್ಪಾಸ್ನ್ ಅನುಕೂಲತೆಯನುನ  ಪ್ಡೆದುಕಳೆಬೇಕೆನುನ ವ 

ಉದ್ಾ ೀಶ್ದ್ಧೆಂದ ಮತ್ತು  ಫೀಟೀಗಳು ಅಪ್ಲೀರ್್ ಆಗದ್ಧರುವ ಹನೆನ ಲೆಯಲಲ  ಮಕೆ್ಳಿಗೆ 

ತೆಂದರೆರ್ಯದ್ದಗ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ೆಂದ್ಧಗೆ ಚ್ಚಿಯಸಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ. ವಾಯ ಪಿು ಯಲಲ  ಬರುವ 

ಶಾಲ್ಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲಲ  ನೀಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ  ನೇಮಕ್ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್. ಸವಯರ್್ 

ಡೌನ್ ಆದ ಸಂದಭ್ಯದಲಲ  ಮಕೆ್ಳಿಗೆ ರ್ಯವುದೇ ರಿೀತಿಯಲಲ ಯೂ 

ತೆಂದರೆರ್ಯಗದ್ಧರುವಂತೆ ವಯ ವಸೆೆಯನುನ  ಮಾಡುತೆು ೀವ. ಈ ಹೆಂದ್ ರ್ಯವ ವದ್ದಯ ರ್ಥಯಗಳು 

ನೇರವಾಗಿ ಹೀಗಿ ಬಸ್ಪಾಸ್ಗಳನುನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದ್ದಾ ರೆ ಅದನುನ  ಸಹ ಪ್ರಿಶ್ೀಲಸಿ 

ಕ್ರ ಮವನುನ  ತೆಗೆದುಕಳೆಲ್ಯಗುತ್ು ದ್.  

 

 ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡ:- ಸನೆಾ ನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಸೇವಾ ಸಿೆಂಧು ವಯ ವಸೆೆ  ಜಾರಿಗೆ 

ಬಂದ ಮೇಲೆ ವದ್ದಯ ರ್ಥಯಗಳು ಬಸ್ಪಾಸ್ ತೆಗೆದುಕಳೆುವುದಕೆೆ  ಸೇವಾ ಸಿೆಂಧು ಕೇೆಂದರ ಗಳಿಗೆ 

ಅಲೆಯುವುದರಿೆಂದ ಅವರ ಸಮಯ ವಯ ಥಯವಾಗುತಿು ದ್. ಹೆಂದ್ಧನ್ ವಯ ವಸೆೆಯನೆನ ೀ 

ಮುೆಂದುವರೆಸಿದರೆ ಬಹಳ ಉತ್ು ಮ ಎನುನ ವುದು ನ್ನ್ನ  ಭಾವನೆರ್ಯಗಿದ್. ಸೇವಾ ಸಿೆಂಧು 

ಕೇೆಂದರ ಗಳನುನ  ತೆರೆದು ಆ ಮೂಲಕ್ ರ್ಯವುದೀ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಅನುಕೂಲ 

ಮಾಡಿಕಡುವುದಕೆೆ  ಹೀದರೆ, ವದ್ದಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಲ  ಗ್ರರ ಮಿೀಣ ಪ್ರ ದೇಶ್ದಲಲ ರುವ 

ವದ್ದಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ತೆಂದರೆರ್ಯಗುತಿು ದ್.  ಬಸ್ಪಾಸ್ ವತ್ರಿಸಲು ಸೂಕ್ು  

ದ್ದಖ್ಲ್ಯತಿಗಳನುನ  ಕೇಳುತಿು ರುವುದರ ಬಗೆೆ  ನ್ನ್ನ  ಅಭ್ಯ ೆಂತ್ರವೇನೂ ಇಲಲ . ಆದರೆ, ಈ ಸೇವಾ 

ಸಿೆಂಧು ಕೇೆಂದರ ದಲಲ  ಒೆಂದಲಲ  ನಾಲೆ್ಯರು ಕ್ಡೆಗಳಲಲ  ಹಣ ತ್ತೆಂಬಬೇಕಾಗಿದ್.  
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 ಸನೆಾ ನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮತು ೆಂದು ಅೆಂಶ್ವನುನ  ನಾನು ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರ 

ಗಮನ್ಕೆೆ  ತ್ರಲು ಬಯಸುತಿು ದ್ಾ ೀನೆ.  ಉದ್ದಹರಣೆಗೆ ಒಬಬ  ವದ್ದಯ ರ್ಥಯ 8ನೇ ತ್ರಗತಿಯಲಲ  

ವಾಯ ಸಂಗ ಮಾಡುತಿು ದ್ದಾ ಗ ಒೆಂದು ಬಸ್ಪಾಸ್ ತೆಗೆದುಕಳೆುತ್ತು ನೆ. ಆ ವದ್ದಯ ರ್ಥಯ 9ನೇ 

ತ್ರಗತಿಗೆ ಉತಿು ೀಣಯಗೆಂಡಾಗ ಪುನಃ ಹಸದ್ದಗಿ ಬಸ್ಪಾಸ್ ತೆಗೆದುಕಳೆು ವ 

ಪ್ರ ಕ್ರ ಯೆಯನೆನ ೀ ಅನುಸರಿಸಿ ಸೇವಾ ಸಿೆಂಧು ಕೇೆಂದರ ದ್ಧೆಂದ ಪ್ಡೆಯಬೇಕೆೆಂದರೆ ಬಹಳ 

ಕ್ಷ್ಟ ವಾಗುತ್ು ದ್. ಮುಖ್ಯ  ಶ್ಕ್ಷಕ್ರು 9ನೇ ತ್ರಗತಿಗೆ ವದ್ದಯ ರ್ಥಯ ದ್ದಖ್ಲ್ಯಗಿದ್ದಾ ನೆೆಂದು ಪ್ರ ಮಾಣ 

ಪ್ತ್ರ  ಕಟಟ  ಮೇಲ್ಲ ವದ್ದಯ ರ್ಥಯಯ ವಳ್ಳಸ ಬದಲ್ಯವಣೆ ಆಗದ್ಧದಾ ರೆ, ಹಳ್ಳಯ ಬಸ್ಪಾಸ್ 

ಅನೆನ ೀ ಮುೆಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ು ದ್. ಅದನುನ  ಬಿಟಟ  ಸೇವಾ ಸಿೆಂಧು ಕೇೆಂದರ ಕೆೆ  ಹೀಗಿ 

ಬಸ್ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಸಿಕಳೆಬೇಕಾದರೆ, ಪುನಃ 150 ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ವಚ್ಚ  

ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ು ದ್. ಈ ಅೆಂಶ್ವನುನ  ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಗಮನಿಸಬೇಕೆೆಂದು 

ಕೇಳಿಕಳೆು ತೆು ೀನೆ.  

 

 ಸನೆಾ ನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನ್ಗರಪ್ರ ದೇಶ್ದಲಲ ರುವ ಎಲಲ  ಖಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳು ಶಾಲ್ಯ 

ಬಸ್ಗಳ ಸಂಚಾರವನುನ  ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. ಶ್ರ ೀಮಂತ್ರ ಮಕೆ್ಳು ಹಣ ಕ್ಟಟ  ಈ ಶಾಲ್ಯ 

ವಾಹನ್ದಲಲ ಯೇ ಓಡಾಡುತ್ತು ರೆ. ಆದರೆ, ಸಕಾಯರಿ ಶಾಲ್ಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲಲ  ಓದುತಿು ರುವ 

ವದ್ದಯ ರ್ಥಯಗಳು ಆರ್ಥಯಕ್ವಾಗಿ ಹೆಂದುಳಿದ್ಧರುತ್ತು ರೆ. ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಮತ್ತು  ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  

ಪಂಗಡಕೆೆ  ಸೇರಿದ ಮಕೆ್ಳಿಗೆ ಸಂಪೂಣಯವಾಗಿ ಉಚಿತ್ ಬಸ್ಪಾಸ್ ವಯ ವಸೆೆಯನುನ  ಸಕಾಯರ 

ಮಾಡಿದ್. ಇದು ಬಹಳ ಉತ್ು ಮವಾದ ಕೆಲಸವಾಗಿದ್, ಇದನುನ  ನಾನು ಸ್ವಾ ಗತಿಸುತಿು ದ್ಾ ೀನೆ. 

ಆರ್ಥಯಕ್ವಾಗಿ ಹೆಂದುಳಿದ್ಧರುವ ಮಕೆ್ಳಿಗೂ ಕೂಡ ಉಚಿತ್ ಬಸ್ಪಾಸ್ ವತ್ರಿಸುವ ಬಗೆೆ  

ಚಿೆಂತ್ನೆ ಮಾಡುತ್ು ದ್ಯೇ ಎನುನ ವುದು ನ್ನ್ನ  ಪ್ರ ಶೆನ ರ್ಯಗಿದ್.  

 

 ಶಿರ ೋ ಬ.ಶಿರ ೋರಾಮಲು:- ಸನೆಾ ನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲ್ಯಖೆಯಲಲ  SAT 

ನಂಬರ್್ ಇರುವಂತ್ಹ ವದ್ದಯ ರ್ಥಯಗಳು ಕೇವಲ ಫೀಟೀವನುನ  ಮಾತ್ರ  ಅಪ್ಲೀರ್್ 

ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ು ದ್. ಆಕ್ಸೆಿ ಕ್ವಾಗಿ ರ್ಯವ ವದ್ದಯ ರ್ಥಯಗೆ SAT ನಂಬರ್್ ಇರುವುದ್ಧಲಲ , ಅವರು 

ಸೇವಾ ಸಿೆಂಧು ಕೇೆಂದರ ಕೆೆ  ಹೀಗಿ ದ್ದಖ್ಲ್ಯತಿಗಳನುನ  ನಿೀಡಿ ಬಸ್ಪಾಸ್ ಅನುನ  

ಪ್ಡೆದುಕಳೆುವಂತ್ಹ ವಯ ವಸೆೆಯನುನ  ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್. ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು ಗ್ರರ ಮಿೀಣ 

ಪ್ರ ದೇಶ್ದ ಮಕೆ್ಳಿಗೆ ತೆಂದರೆರ್ಯಗುತಿು ದ್ ಎನುನ ವ ವಚಾರವನುನ  ಪ್ರ ಸ್ವು ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆ, 

ಇದನುನ  ಸರಿಪ್ಡಿಸುವುದಕೆೆ  ಕ್ರ ಮವನುನ  ತೆಗೆದುಕಳೆಲ್ಯಗುತ್ು ದ್.  
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 ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡ:- ಸನೆಾ ನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಆರ್ಥಯಕ್ವಾಗಿ ಹೆಂದುಳಿದ 

ಮಕೆ್ಳಿಗೆ ಉಚಿತ್ ಬಸ್ಪಾಸ್ ವತ್ರಿಸುವಂತ್ಹ ಚಿೆಂತ್ನೆ ಸಕಾಯರದಲಲ ಯೇ ಎನುನ ವ ನ್ನ್ನ  

ಉಪ್ ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಉತ್ು ರವನೆನ ೀ ನಿೀಡಿಲಲ .  

 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರೇ. ತ್ತವು ಪ್ರ ಶೆನ  ಕೇಳುವುದಕೆೆ  

ಪಾರ ರಂಭ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಟ  ಸಮಯವಾಗಿದ್? ಎಷ್ಟಟ  ಬಾರಿ ತ್ತವು ಉಪ್ ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳನುನ  

ಕೇಳುವುದು? ತ್ಮೆ ದು ಪ್ರ ತಿದ್ಧನ್ ನಾಯ ಯ ಮಾಡುವುದೇ ಆಗಿದ್. ಈ ರಿೀತಿರ್ಯದರೆ, ಸದನ್ 

ನ್ಡೆಸುವುದು ಹೇಗೆ?   

 

 ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡ:- ಸನೆಾ ನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಾನು ಕೇಳಿದಂತ್ಹ ಉಪ್ 

ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಉತ್ು ರವನೆನ ೀ ಕಟಟ ಲಲ . ಆರ್ಥಯಕ್ವಾಗಿ ಹೆಂದುಳಿದ 

ವದ್ದಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ್ವಾಗಿ ಬಸ್ಪಾಸ್ ಕಡುವ ಚಿೆಂತ್ನೆ ಸಕಾಯರಕೆೆ  ಇದಾ ರೆ ಇದ್ ಎೆಂದು 

ಉತ್ು ರ ಹೇಳಲ, ಇಲಲ ದ್ಧದಾ ರೆ ಇಲಲ ವೆಂದು ಹೇಳಲ. ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಉತ್ು ರವನುನ  

ಹೇಳುವುದಕೆೆ  ತ್ರ್ಯರಿದ್ದಾ ರೆ.   

 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರೇ, ಒಮೆ್ಮ  ಉಪ್ ಪ್ರ ಶೆನ ಯನುನ  

ಕೇಳುವುದಕೆೆ  ತ್ಮಗೆ ಅವಕಾಶ್ವನುನ  ನಿೀಡಿದ್ಾ ೀನೆ. ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಉತ್ು ರವನುನ  

ಹೇಳಿದ್ದಾ ರೆ.  ಪ್ದೇಪ್ದೇ ಉಪ್ ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳನುನ  ಕೇಳಿದರೆ ಹೇಗೆ?  ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರೇ, 

ಉತ್ು ರವನುನ  ಹೇಳಿ. 

 

 ಶಿರ ೋ ಬ.ಶಿರ ೋರಾಮಲು:- ಸನೆಾ ನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಮತ್ತು  

ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜನಾೆಂಗಕೆೆ  ಸೇರಿದಂತ್ಹ ಮಕೆ್ಳಿಗೆ ರ್ಯವ ರಿೀತಿಯಲಲ  ಉಚಿತ್ ಬಸ್ಪಾಸ್ ಅನುನ  

ವತ್ರಿಸಲ್ಯಗುತಿು ದ್ ಅದೇ ರಿೀತಿಯಲಲ  ಆರ್ಥಯಕ್ವಾಗಿ ಹೆಂದುಳಿದ ವದ್ದಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೂ ಉಚಿತ್ 

ಬಸ್ಪಾಸ್ ಅನುನ  ವತ್ರಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು ಒತ್ತು ಯ ಮಾಡುತಿು ದ್ದಾ ರೆ. 

ಕೀವರ್್-19 ಮಹಾಮಾರಿ ಇಡಿೀ ವಶ್ಾ ವನೆನ ೀ ಆವರಿಸಿಕೆಂಡ ನಂತ್ರ ರಾಜಯ ಗಳು ರ್ಯವ 

ರಿೀತಿಯಲಲ  ಆರ್ಥಯಕ್ ಸಂಕ್ಷ್ಟ ಕೆ್ ೀಡಾಗಿವ ಎನುನ ವುದು ಎಲಲ ರಿಗೂ ಗತಿು ರುವ ವಚಾರವಾಗಿದ್. 

ಅದರ ಬಗೆೆ  ನಾನು ಉಲೆಲ ೀಖ್ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಹೀಗುವುದ್ಧಲಲ . ಈ ವಚಾರವನುನ  ಮಾನ್ಯ  
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ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಗಮನ್ಕೆೆ  ತಂದು, ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ು  ಕ್ರ ಮ 

ತೆಗೆದುಕಳೆಲ್ಯಗುತ್ು ದ್.  
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ಚುಕೆಕ  ಗುರುತಿನ ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಾ : 1450+1419 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 

 

 ಶಿರ ೋ ಎಸ .ರುದ್ದರ ೋಗೌಡ:- ಸನೆಾ ನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈ ಪ್ರ ಶೆನ ಯನುನ  ನಾನು ಮತ್ತು  

ಮಾನ್ಯ  ಕೆ.ಹರಿೀಶ್ಕುಮಾರ್್ರವರು ಜಂಟರ್ಯಗಿ ಕೇಳುತಿು ದ್ಾ ೀವ. ಮೊನೆನ  ಫೆಬರ ವರಿ 

ತಿೆಂಗಳಿನ್ಲಲ  ನ್ಡೆದಂತ್ಹ ಅಧಿವೇಶ್ನ್ದಲಲ  ಮಾನ್ಯ  ಹರಿೀಶ್ಕುಮಾರ್್ರವರು ಈ 

ಪ್ರ ಶೆನ ಯನುನ  ಕೇಳಿದಾ ರು. ಅೆಂದ್ಧನ್ ಸಚಿವರಾಗಿದಾ  ಮಾನ್ಯ  ನಾರಾಯಣಗೌಡರು ಈ 

ವಚಾರಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ೆಂತೆ ಉತ್ು ರವನುನ  ಕಟಟ ದಾ ರು.  ಅವರು ನಿೀಡಿದ ಉತ್ು ರದಲಲ ,        

ʼನಾಲೆು  ಜನ್ ಸದಸಯ ರನುನ  ಮಂಡಲಗೆ ನೇಮಕ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ  ಶ್ೀಘರ ವಾಗಿ 

ತಿೀಮಾಯನಿಸಲ್ಯಗುವುದುʼ ಎನುನ ವ ಆಶಾಾ ಸನೆಯನುನ  ನಿೀಡಿದಾ ರು. ನಂತ್ರ ಇಲ್ಯಖೆಯಿೆಂದ 

ಮಲೆನಾಡು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮಂಡಳಿಗೆ ಈ ನಾಲೆು  ಜನ್ರನುನ  ಏತ್ಕೆ ೀಸೆ ರ ನೇಮಕ್ 

ಮಾಡಿಕಳೆಬೇಕೆನುನ ವುದರ ಬಗೆೆ  ಸಪ ಷಿಟ ೀಕ್ರಣವನುನ  ಕೇಳಿ ಕಾಗದವನುನ  ಬರೆದ್ಧದ್ದಾ ರೆ. 

ಅಲಲ ೆಂದ ಉತ್ು ರ ಕೂಡ ಬಂದ್ಧದ್. ಸದಸಯ ರುಗಳು ಕಟಟ ೆಂಥ ಸಲಹೆ ಸೂಚ್ನೆಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಆ 

ಮಂಡಳಿ ಕಾಯಯನಿವಯಹಸುತ್ು ದ್. ಈ ಹನೆನ ಲೆಯಲಲ  ʼಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  ಕೆೆ ೀತ್ರ ದಲಲ ರುವಂತ್ಹ 

ಎಲಲ  ಶಾಸಕ್ರು, ಸಂಸದರು, ರಾಜಯ ಸಭಾ ಸದಸಯ ರು ಹಾಗೂ ಚುನಾಯಿತ್ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಗಳುʼ 

ಎನುನ ವ ಪ್ದ ಇರುವುದರಿೆಂದ ಇದರ ಬಗೆೆ  ತ್ಕ್ರಾರನುನ  ತೆಗೆದ್ಧದಾ ರು. ಆಗ ವಧಾನ್ ಪ್ರಿಷ್ತಿು ನ್ 

ಹಕೆುಬಾಧಯ ತ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಮುೆಂದ್ ಈ ಬಗೆೆ  ಪ್ರ ಶೆನ  ಬಂದ್ದಗ, ಸಮಿತಿಯು ಒೆಂದು 

ನಿಣಯಯವನುನ  ಮಾಡಿ ʼಇವರುಗಳನುನ  ಮಲೆನಾಡು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮಂಡಳಿಗೆ 

ತೆಗೆದುಕಳೆಬೇಕುʼ ಎೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್. ವಧಾನ್ಸಭೆಯಿೆಂದ ವಧಾನ್ಪ್ರಿಷ್ತಿು ಗೆ 

ಆಯೆೆಗೆಂಡಿರುವ ನಾನು, ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಹರಿೀಶ್ಕುಮಾರ್್ವರು, ಶ್ರ ೀ ಪ್ರ ತ್ತಪ್ಸಿೆಂಹ 

ನಾಯಕ್್ರವರು ಹಾಗೂ ಶ್ರ ೀಮತಿ ವೀಣಾ ಅಚ್ಚ ಯಯ ನ್ವರು ನಾವಲಲ ರೂ ಆ ಮಂಡಳಿಗೆ 

ಸದಸಯ ರಾಗುವುದಕೆೆ  ಅಹಯರಿದ್ಾ ೀವ. ಆದಾ ರಿೆಂದ ದಯಮಾಡಿ ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ತ್ಾ ರಿತ್ವಾಗಿ 

ಕ್ರ ಮವನುನ  ತೆಗೆದುಕಳೆಬೇಕೆೆಂದು ಕೇಳಿಕಳೆು ತಿು ದ್ಾ ೀನೆ.  

 

 ಶಿರ ೋ ಮನರತ್ನ :- ಸನೆಾ ನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರ ದೇಶ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  

ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿನಿಯಮ 1991 ಮತ್ತು  ನಿಯಮಗಳು 1993ರ ಅಧಾಯ ಯ-2 ಪ್ರ ಕ್ರಣ 

3(3)(ಎ) ಅನುನ  ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ ಮಾಡಲು ಮಂಡಳಿಯು ನಿಣಯಯವನುನ  ಕೈಗೆಂಡಿದ್. ಸದರಿ 

ಪ್ರ ಸ್ವು ವನೆಗೆ ಸಹಮತಿಯನುನ  ಕೀರಿ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು  ಸಂಸದ್ಧೀಯ ವಯ ವಹಾರಗಳ 
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ಇಲ್ಯಖೆಗೆ ಕ್ಳುಹಸಿಕಡಲ್ಯಗಿದ್. ಅದೇ ರಿೀತಿಯಲಲ   31ನೇ ಆಗಸಟ ್, 2020ರಂದು ಕಾನೂನು 

ಇಲ್ಯಖೆಯ ಸಹಮತಿಗೆ ಈಗ್ರಗಲೇ ಕ್ಡತ್ವನುನ  ಸಲಲ ಸಲ್ಯಗಿದ್.  

 

 ಶಿರ ೋ ಎಸ .ರುದ್ದರ ೋಗೌಡ:- ಸನೆಾ ನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಕಾನೂನು ಇಲ್ಯಖೆಯಲಲ  

ಅದು ಬಹಳಷ್ಟಟ  ದ್ಧನ್ಗಳಿೆಂದ ಪ್ೆಂಡಿೆಂಗ್ನ್ಲಲ ದ್. ಆದಷ್ಟಟ  ಬೇಗ ಕ್ಲ ಯರ್್ 

ಮಾಡಿಕಡಬೇಕೆೆಂದು ಕೇಳಿಕಳೆು ತಿು ದ್ಾ ೀನೆ.  

 

 ಶಿರ ೋ ಮನರತ್ನ :- ಸನೆಾ ನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈಗ್ರಗಲೇ ಕ್ಡತ್ವನುನ  ಕಾನೂನು 

ಇಲ್ಯಖೆಯ ಸಹಮತಿಗೆ ಸಲಲ ಸಲ್ಯಗಿದ್. ಅಲಲ ೆಂದ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಕ್ರ ಮ 

ತೆಗೆದುಕಳೆಲ್ಯಗುವುದು. 
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ಚುಕೆಕ  ಗುರುತಿನ ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಾ : 1566 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ)    

 

 ಶಿರ ೋ ವಿಜಯಸ್ತಿಂಗ :- ಸನೆಾ ನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,್ ʼಕ್ಲ್ಯಯ ಣ ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಪ್ರ ದೇಶ್ 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮಂಡಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಅಧಯ ಕ್ಷರನುನ  ಮಾತ್ರ  ನೇಮಿಸಿ, ಪೂಣಯ ಪ್ರ ಮಾಣದ ಆಡಳಿತ್ 

ಮಂಡಳಿ ರಚಿಸದ್ಧರುವುದು ಸಕಾಯರದ ಗಮನ್ಕೆೆ  ಬಂದ್ಧದ್ಯೇ; ಹಾಗಿದಾ ಲಲ  ಪೂಣಯ 

ಪ್ರ ಮಾಣದ ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಯನುನ  ರ್ಯವಾಗ ರಚ್ನೆ ಮಾಡಲ್ಯಗುವುದು?ʼ್ ಎನುನ ವ 

ನ್ನ್ನ  ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ ʼಶ್ೀಘರ ದಲಲ ಯೇ ಉಳಿದ ಸದಸಯ ರನುನ  ನೇಮಕ್ ಮಾಡಲ್ಯಗುತ್ು ದ್ʼ ಎನುನ ವ 

ಉತ್ು ರವನುನ  ಕಟಟ ದ್ದಾ ರೆ. ಶ್ೀಘರ ದಲಲ ಯೇ ಎೆಂದರೆ,  ಒೆಂದು ತಿೆಂಗಳು, ಎರಡು ತಿೆಂಗಳು, 

ಮೂರು ತಿೆಂಗಳು ಅಥವಾ ಆರು ತಿೆಂಗಳು ಎಷ್ಟಟ  ಕಾಲ್ಯವಧಿಯಳಗೆ ಮಾಡಲ್ಯಗುತ್ು ದ್ 

ಎನುನ ವುದನುನ  ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಸಪ ಷ್ಟ ಪ್ಡಿಸಬೇಕಾಗಿದ್.  

 

 ಶಿರ ೋ ಮನರತ್ನ :- ಸನೆಾ ನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಿನೆನ ಯ ದ್ಧನ್ ವಧಾನ್ಸಭೆಯಲಲ  

ಇದೇ ಪ್ರ ಶೆನ  ಬಂದಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಯದಲಲ  ಮಾನ್ಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳು ಸಂಪೂಣಯವಾಗಿರುವ 

ಮಾಹತಿಯನುನ  ಸಭೆಗೆ ಕಟಟ ದ್ದಾ ರೆ. ಮುೆಂದ್ಧನ್ 10 ದ್ಧನ್ಗಳ್ಳಗ್ರಗಿ  ಸದಸಯ ರುಗಳನುನ  

ನೇಮಕ್ ಮಾಡಲ್ಯಗುತ್ು ದ್ೆಂದು ಮಾನ್ಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳು ಕೆಳಮನೆಯಲಲ  ತಿಳಿಸಿದ್ದಾ ರೆ.  

         

                                                                                                    (ಮುೆಂದುವರಿದ್ಧದ್) 

(1010) 24-9-2021 11.20 PK(DS) MD 

ಶಿರ ೋ ವಿಜಯಸ್ತಿಂಗ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈಗ ಮಾನ್ಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳು 

ಹೆಂದ್ಧನ್ ವಾರ ಗುಲಬ ಗ್ರಯಕೆೆ  ಬಂದ್ಧದಾ ರು.  ಅಲಲ  ೧೫೦೦ ಕೀಟಯಿೆಂದ ೩,೦೦೦ ಕೀಟ 

ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅನುದ್ದನ್ ಕಡುತೆು ೀವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾ ರೆ.  ಈ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕೆೆಂದು ನಾನು 

ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಕೇಳಿಕಳೆು ತಿು ದ್ಾ ೀನೆ.  ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಯನುನ  ಬೇಗ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು 

ನಾನು ಒತ್ತು ಯಿಸುತೆು ೀನೆ.  

 ಶಿರ ೋ ಎನ.ಮನರತ್ನ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈಗ್ರಗಲೇ  ನಿನೆನ  ಮಾನ್ಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳು ಬಹಳ ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ ಕ್ಲ್ಯಯ ಣ ಕ್ನಾಯಟಕ್ದ ಬಗೆೆ  ವವರವಾದ 

ಉತ್ು ರವನುನ  ಕಟಟ ದ್ದಾ ರೆ.   ಹೆಂದ್ ಕಟಟ ರುವಂತ್ಹ ೧೫೦೦ ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳ 

ಅನುದ್ದನ್ ಇತ್ತು  ಅದರ ಜೊತೆಯಲಲ  ಮತೆು  ಹೆಚುಚ ವರಿರ್ಯಗಿ, ಕಾಮಗ್ರರಿಗಳನುನ  

ಪೂಣಯಗಳಿಸುವುದ್ದಗಲ, ಕ್ಲ್ಯಯ ಣ ಕ್ನಾಯಟಕ್ದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕ್ಡೆ ಹೆಚುಚ  ಗಮನ್ 
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ಕಡುವುದರ ಬಗೆೆ  ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಚ್ರ್ಚಯ ನ್ಡೆದ್ಧದ್.  ಕ್ಲ್ಯಯ ಣ ಕ್ನಾಯಟಕ್ವೆಂದು ನಾವೇನು 

ಕ್ರೆಯುತೆು ೀವಯೀ  ಆ ಹೆಸರನುನ  ಉಳಿಸುವುದಕೆೆ  ಮತ್ತು  ಕ್ಲ್ಯಯ ಣ ಕ್ನಾಯಟಕ್ಕೆೆ  ಒಳೆ್ಳಯ 

ಹೆಸರನುನ  ತ್ರುವಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನುನ  ನ್ಮೆ  ಸಕಾಯರ ಮಾಡುತ್ು ದ್. ಅದಕೆೆ  ಮಾನ್ಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳು ನಿನೆನ  ಸಂಪೂಣಯವಾದ  ವವರವನುನ  ಕಟಟ ದ್ದಾ ರೆ.   
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  ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಾ :1581 

     ಉತ್ು ರ ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ 

 

 ಶಿರ ೋ ಆರ.ಬ.ತಿಮಾಾ ಪೂರ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ಇವತ್ತು  ಅಧಿವೇಶ್ನ್ದ 

ಕನೆ ದ್ಧವಸ ಒೆಂದು ಚುಕೆೆ  ಗುರುತಿನ್ ಪ್ರ ಶೆನ  ಬಂದ್ಧದ್, ನ್ನ್ನ  ಅದೃಷ್ಟ  ಖುಲ್ಯಯಿಸಿದ್ ಎೆಂದು 

ನಾನು ಬಹಳ ಖುಷಿಪ್ಟಟ ದ್ಾ .  ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಉತ್ು ರ ಕಟಟ ರುವುದನುನ  ನೀಡಿದರೆ 

ಚುಕೆೆ  ಗುರುತಿನ್ ಪ್ರ ಶೆನ  ಬದಲು ಹಾಗೇ ಇದ್ಧಾ ದಾ ರೆ ಉತ್ು ಮ ಎೆಂದು ಅನಿಸುತಿು ದ್.  ಮಾನ್ಯ  

ಸಚಿವರು ದುರಾದೃಷ್ಟ ಕ್ರವಾದ ಉತ್ು ರವನುನ  ಕಟಟ ದ್ದಾ ರೆ.  ಈ ಹೆಂದ್ ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  

ಜಾತಿ/ಪಂಗಡದವರಿಗ್ರಗಿ ಸಮಾಜ ಕ್ಲ್ಯಯ ಣ ಇಲ್ಯಖೆಯ ನಿದೇಯಶ್ನಾಲಯದಲಲ  ಇದಾ   

ಉದಯ ೀಗ ವನಿಮಯ ಕೇೆಂದರ ದಲಲ  ಹೆಸರು ನೀೆಂದ್ದಯಿಸಿದವರ ಸಂಖೆಯ  ಎಷ್ಟಟ  ಎೆಂದು 

ಪ್ರ ಶೆನ  ಕೇಳಿದ್ಾ ೀನೆ.  ಅದರ ಸಂಖೆಯ ಯನುನ  ಉತ್ು ರದಲಲ  ಕಟಟ ಲಲ .  ರಾಷಿಟ ರೀಯ ಉದಯ ೀಗ 

ಸೇವ ಹಾಗೂ ಉದಯ ೀಗ ಕೇೆಂದರ ಗಳ್ೆಂದ್ಧಗೆ ಸಮನ್ಾ ಯ ಸ್ವಧಿಸುವ ಕ್ತ್ಯವಯ ವನುನ  

ನಿಗದ್ಧಪ್ಡಿಸಲ್ಯಗಿರುತ್ು ದ್ ಎೆಂದು ಉತ್ು ರ ಕಟಟ ದ್ದಾ ರೆ.  ಹಾಗ್ರದರೆ ಅದು ಏನೇನು ಕ್ತ್ಯವಯ  

ಮಾಡುತಿು ದ್ ಎೆಂಬುದನುನ  ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಹೇಳಲ?  ಆ ಪೈಕ್ ಉದಯ ೀಗ ದರೆತ್ 

ಅಭ್ಯ ರ್ಥಯಗಳ ವವರಗಳೇನು ಎೆಂದು ಪ್ರ ಶೆನ  ಕೇಳಿದರೆ, ಉತ್ು ರದಲಲ  ಅದರ ವವರಗಳೇನು 

ಕಟಟ ಲಲ .    ಅಭ್ಯ ರ್ಥಯಗಳ ಪ್ಟಟ ಯನುನ  ಮೊದಲು ಕ್ಳುಹಸಲ್ಯಗುತಿು ತ್ತು ,  ಆದರೆ ಈಗಿಲಲ  

ಎೆಂದು ಉತ್ು ರದಲಲ  ಕಟಟ ದ್ದಾ ರೆ.   ಹಾಗ್ರದರೆ ರಾಷಿಟ ರೀಯ ಸಮನ್ಾ ಯ ಸಮಿತಿ ಏನು ಕೆಲಸ 

ಮಾಡುತಿು ದ್ ಎನುನ ವುದ್ದದರೂ ಹೇಳಲ?  ವಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲಲ  ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ್ 

ಅಜಯಗಳನುನ  ಆಹಾಾ ನಿಸುವ ಪ್ರ ಕ್ರ ಯೆ ಪಾರ ರಂಭ್ವಾಯಿತ್ತ, ಉದಯ ೀಗ ಮತ್ತು  ತ್ರಬೇತಿ 

ಇಲ್ಯಖೆಯ ಉದಯ ೀಗ ವನಿಮಯ ಕೇೆಂದರ ದ ಮೂಲಕ್ವೇ ಉದಯ ೀಗ ಪ್ಡೆಯಬೇಕೆೆಂಬುದು 

ಕ್ಡಾಡ ಯವಾಗಿರುವುದ್ಧಲಲ . ಈ ಕಾರಣದ್ಧೆಂದ ನೀೆಂದಣಿ ಪ್ರ ಕ್ರ ಯೆಯನುನ  ಸಮಾಜ ಕ್ಲ್ಯಯ ಣ 

ಇಲ್ಯಖೆಯಲಲ  ನಿಲಲ ಸಲ್ಯಗಿತ್ತು  ಎೆಂದು ಉತ್ು ರದಲಲ  ಕಟಟ ದ್ದಾ ರೆ.  ಪಿ.ಯು.ಸಿ., ಬಿಎ ಓದ್ಧದ 

ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಮತ್ತು  ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಪಂಗಡದವರು ಗೀವಾದಲಲ ೀ ಅಥವಾ ಮಂಗಳೂರಿಗೀ 

ದುಡಿಯುವುದಕೆೆ  ಹೀಗುತ್ತು ರೆ.   ಅವರಿಗೆ ವಬ್ಸೈಟ್ ವಯ ವಸೆೆ , ಫೀನ್ಗಳು ಎಲಲ ೆಂದ 

ತ್ರಬೇಕು?  ಅದಕೆೆ  ಮೊದಲೇನು ಉದಯ ೀಗ ವನಿಮಯ ಕೇೆಂದರ  ಇತ್ತು   ಅದನುನ  

ನಿಲಲ ಸುವುದು ಬಿಟಟ  ಮತೆು  ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ನಾನು ಕೇಳಬಯಸುತಿು ದ್ಾ ೀನೆ.  

ಉದಯ ೀಗ ಕೀಶ್ ಎೆಂಬ ಹೆಸರಿನ್ ಬದಲ್ಯಗಿ ಮಿೀಸಲ್ಯತಿ ಜಾರಿ ಕೀಶ್ ಎೆಂದು 

ಮರುನಾಮಕ್ರಣ ಮಾಡಲ್ಯಯಿತ್ತ, ಪ್ರ ಸುು ತ್ ವವಧ ಇಲ್ಯಖೆಗಳಲಲ  ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ 

ಮತ್ತು  ಮುೆಂಬಡಿು ಯಲಲ  ಮಿೀಸಲ್ಯತಿ ಜಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕ್ರ ಮವಹಸಲ್ಯಗುತಿು ದ್ 



«¥À/24.09.2021/48 

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

ಎೆಂದು ಉತ್ು ರದಲಲ  ಕಟಟ ದ್ದಾ ರೆ.   ಮೊದಲು ಉದಯ ೀಗ ವನಿಮಯ ಕೇೆಂದರ  ಇತ್ತು ,  

ಅದರಲಲ  ನೌಕ್ರಿಗೆ ಅಜಯ ಹಾಕ್ದ್ಧದಾ ರೂ ಅವರ ಮನೆಗೆ interview card ಹೀಗುತಿು ತ್ತು . 

ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ-ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಪಂಗಡದವರಿಗೆ Peon or Attender ಇೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸವಾದರೂ 

ಸಿಗುತಿು ತ್ತು .  ಇದರ ಬಗೆೆ  ಉತ್ು ರದಲೆಲ ೀನು ಇಲಲ .  ನಾನು ಕೇಳಿರುವ ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ  ಒೆಂದಕೊ  ಉತ್ು ರ 

ಕಟಟ ಲಲ .   ಇದನುನ  ಪುನಃ ಪಾರ ರಂಭಿಸುವ ಅವಶ್ಯ ಕ್ತೆ ಇಲಲ  ಎೆಂದು ಉತ್ು ರದಲಲ  

ಹೇಳಿದ್ದಾ ರೆ.  ಉದಯ ೀಗ ವನಿಮಯ ಕೇೆಂದರ ವನುನ  ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದರೆ ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ-

ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಪಂಗಡದವರು ಸಣಾ ಪುಟಟ  ನೌಕ್ರಿಗ್ರದರೂ ಹೀಗುತ್ತು ರೆ.  ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ್ 

ಮಾಡಿಕಡಿ.  ಇೆಂತ್ಹ ಉತ್ು ರ ಈ ಸಕಾಯರದ್ಧೆಂದ ನಿರಿೀಕೆೆ  ಮಾಡಿರಲಲಲ .   ಒೆಂದು ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ 

ಒೆಂದು ಉತ್ು ರವಲಲ .  ಇದು ಎೆಂತ್ಹ ದುದೈಯವ?  

 ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ಹರಿಯ 

ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಆರ್.ಬಿ.ತಿಮೆಾಪೂರ ರವರು ಮೂರು ಪ್ರ ಶೆನ  ಹಾಗೂ ಒೆಂದು ಉಪ್ 

ಪ್ರ ಶೆನ ಯನುನ  ಕೇಳಿದ್ದಾ ರೆ.  ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ/ಪಂಗಡದವರಿಗ್ರಗಿ ಸಮಾಜ ಕ್ಲ್ಯಯ ಣ ಇಲ್ಯಖೆಯ 

ನಿದೇಯಶ್ನಾಲಯದಲಲ   ಉದಯ ೀಗ ವನಿಮಯ ಕೇೆಂದರ  ಇತ್ತು , ಈಗ ರ್ಯವ ಸೆಿ ತಿಯಲಲ ದ್ 

ಎೆಂದು ಪ್ರ ಶೆನ  ಕೇಳಿದ್ದಾ ರೆ.  ೧೯೬೪ ರಲಲ  ಸಮಾಜ ಕ್ಲ್ಯಯ ಣ ಇಲ್ಯಖೆಯಲಲ  ಉದಯ ೀಗ 

ಕೀಶ್ವನುನ  ಸೃಜಸಲ್ಯಗಿರುತ್ು ದ್.   ೨೦೦೧ ರಲಲ  ಅದನುನ  ಸಕಾಯರ ರದುಾ  ಮಾಡಿದ್.  

ಅದನುನ  ಏಕೆ ರದುಾ  ಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆೆಂದರೆ, ಎಲ್ಯಲ  ಇಲ್ಯಖೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯನುನ  ಕ್ನಾಯಟಕ್ 

ಲೀಕ್ಸೇವಾ ಆಯೀಗ ಮತ್ತು  ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಪ್ರಿೀಕೆಾ  ಪಾರ ಧಿಕಾರದ ಮೂಲಕ್ ನಾವು 

ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಗಳನುನ  ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕಳೆು ತಿು ರುವುದರಿೆಂದ ಉದಯ ೀಗ ಕೀಶ್ವನುನ  

ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್  ಎೆಂದು ಉತ್ು ರದಲಲ  ನಿಖ್ರವಾಗಿ ಕಟಟ ದ್ಾ ೀವ.  ಆ ಪೈಕ್ 

ಉದಯ ೀಗ  ದರೆತ್ ಅಭ್ಯ ರ್ಥಯಗಳ  ವವರಗಳೇನು ಎೆಂದು ಪ್ರ ಶೆನ ಯನುನ  ಕೇಳಿದ್ದಾ ರೆ.  

ಸ್ವಾ ಭಾವಕ್ವಾಗಿ ಉದಯ ೀಗ ಕೀಶ್ವೇ ಈಗ ಚಾಲು ಯಲಲ  ಇಲಲ ದ್ಧರುವುದರಿೆಂದ  ಎಷ್ಟಟ  

ಜನ್ರಿಗೆ ಉದಯ ೀಗ ಸಿಕೆ್ದ್  ಎನುನ ವ ಅೆಂಕ್-ಅೆಂಶ್ ಇಲಲ  ಎನುನ ವ ಮಾಹತಿಯನುನ  ಮಾನ್ಯ  

ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲ್ಯಗಿದ್.  ಈಗ ಅವರ ಮುೆಂದ್ಧರುವಂತ್ಹ ಪ್ರ ಶೆನ  ಏನೆೆಂದರೆ, ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  

ಜಾತಿ/ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಪಂಗಡದವರಿಗೆ  ರ್ಯವ ರಿೀತಿ ಉದಯ ೀಗವನುನ  ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುತಿು ೀರಿ 

ಎೆಂದು ಪ್ರ ಶೆನ  ಕೇಳಿದ್ದಾ ರೆ.  ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಲೀಕ್ಸೇವಾ ಆಯೀಗ ಮತ್ತು  ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಪ್ರಿೀಕೆಾ  

ಪಾರ ಧಿಕಾರದ ಮೂಲಕ್ ಎಲ್ಯಲ  ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರ ಕ್ರ ಯೆಗಳಲ್ಲಲ  ಮಿೀಸಲ್ಯತಿ ಇಡುವ ವಯ ವಸೆೆ  

ಮಾಡಲ್ಯಗುತ್ು ದ್ೆಂದು ಉತ್ು ರದಲಲ  ಹೇಳಿದ್ಾ ೀವ.  ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು ಕೇಳಿರುವಂತ್ಹ ಎಲ್ಯಲ  

ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳಿಗೂ ಉತ್ು ರವನುನ  ಕಟಟ ದ್ಾ ೀವ.  ಅವರ ಅನುಭ್ವದ ಹನೆನ ಲೆಯಲಲ  ಇದನುನ  
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ಮತ್ು ಷ್ಟಟ  ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿರ್ಯಗಿ ಮಾಡಬೇಕು,  ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ/ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಪಂಗಡದವರಿಗೆ  

ಉದಯ ೀಗ ಕಡುವುದಕೆೆ  ಬೇಕಾದಂತ್ಹ ರ್ಯವುದ್ದದರು ಕ್ಲಪ ನೆ ಅವರಿಗೆ ಇದಾ ರೆ 

ಅನುಷ್ಠಠ ನ್ ಮಾಡುತೆು ೀವ.  

 ಶಿರ ೋ ಆರ.ಬ.ತಿಮಾಾ ಪ್ಪರ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ/ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  

ಪಂಗಡದವರು ತ್ಹಶ್ೀಲ್ಯಾ ರ್್, ಎ.ಸಿ.ಗಳ್ಳಗುವ ಸಂಖೆಯ  ಬಹಳ ಕ್ಡಿಮ್ಮ.  Peon or Attender 

ಮತು ೆಂದು ಆಗುತೆು ೀವ.  ಅದಕೆಾ ದರೂ ಉದಯ ೀಗ ಕೀಶ್ ಇರಲ.  ಅದರಲಲ  ಉದಯ ೀಗ 

ಸಿಗುತ್ು ದ್.   ಉದಯ ೀಗ ಕೀಶ್ವನುನ  ಬಲಷ್ಠ  ಮಾಡಿ.  ಅದನುನ  ತೆಗೆದು   ಹಾಕುವುದಕೆೆ  

ಅವಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕಡಬೇಡಿ ಎೆಂದು ನಾನು ವನಂತಿ ಮಾಡುತಿು ದ್ಾ ೀನೆ. 

 ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ೧೯೬೪ ರಲಲ  

ಉದಯ ೀಗ ಕೀಶ್ ಪಾರ ರಂಭ್ವಾಗಿದ್.   ೨೦೦೧ ರಲಲ  ಅದನುನ  ನಿಲಲ ಸಲ್ಯಗಿದ್.  ಕ್ನಾಯಟಕ್ 

ಲೀಕ್ಸೇವಾ ಆಯೀಗ ಮತ್ತು  ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಪ್ರಿೀಕೆಾ  ಪಾರ ಧಿಕಾರ ಇರುವ ಕಾರಣಕೆಾ ಗಿ 

ಅದನುನ  ನಿಲಲ ಸಲ್ಯಗಿದ್. ಅಷ್ಠಟ ಗಿಯೂ ಕೂಡ ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು ಹೇಳಿರುವ ವಚಾರಗಳನುನ  

ನಾನು ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆರೀಗಯ  ಮತ್ತು  ಕುಟೆಂಬ ಕ್ಲ್ಯಯ ಣ ಸಚಿವರು ವಧಾನ್ಸಭೆಗೆ 

ಹೀಗಬೇಕಾಗಿದ್.  ಅದಕೆೆ   ಶ್ರ ೀ ಎನ್.ರವಕುಮಾರ್್ ರವರ ತ್ಡೆಯಿಡಿಯಲ್ಯದ ಪ್ರ ಶೆನ  

ತೆಗೆದುಕಳೆು ತಿು ದ್ಾ ೀನೆ. 

 

    ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಾ :02  (28) 

 (ಈ ಹಂತ್ದಲಲ  ಮಾನ್ಯ  ಎನ್.ರವಕುಮಾರ್್ರವರು ಸದನ್ದಲಲ  ಹಾಜರಿರಲಲಲ ) 

 

 ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಆರೀಗಯ  ಮತ್ತು  ಕುಟೆಂಬ ಕ್ಲ್ಯಯ ಣ ಸಚಿವರೇ, ತ್ತವು 

ಹೀಗಬಹುದು. 

 

     ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಾ :1542 

 (ಈ ಹಂತ್ದಲಲ  ಡಾ:ವೈ.ಎ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ಸದನ್ದಲಲ  ಹಾಜರಿರಲಲಲ ) 
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        ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಾ :1535 

     ಉತ್ು ರ ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ 

 

 ಶಿರ ೋ ಪರ ದ್ಧೋಪ  ಶ್ನಟಟ ರ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಸರಿರ್ಯದ 

ಉತ್ು ರ ಕಟಟ ದ್ದಾ ರೆ.  ಆದರೂ  ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಈ ಖತೆಗೆ ಹಸದ್ದಗಿ ಬಂದ್ಧದ್ದಾ ರೆ.  

ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ  ಹಡಿತ್ದಲಲ ಟಟ ಕಳೆಬೇಕಾಗುತ್ು ದ್.  ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  

ಜಾತಿ/ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಪಂಗಡದವರಿಗೆ  ಸ್ವಕ್ಷ್ಟಟ  ಯೀಜನೆಗಳನುನ  ತಂದ್ಧದ್ದಾ ರೆ.  ಅದನುನ  

ಸರಿರ್ಯಗಿ ನಿವಯಹಸಿಕೆಂಡು ಹೀಗಬೇಕೆೆಂದು ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ ತ್ಮೆ  ಮುಖೆಂತ್ರ 

ನಾನು ವನಂತಿಸಿಕಳೆು ತೆು ೀನೆ. 

 

 ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಪ್ರ ದ್ಧೀಪ್ 

ಶೆಟಟ ರ್್ರವರು ಬಹಳ ವಚಾರಗಳನಿನ ಟಟ ಕೆಂಡು ಕೆಲವು ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳನುನ  ಕೇಳಿದ್ದಾ ರೆ.   

ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ/ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಪಂಗಡಗಳು ವಾಸಿಸುವ ಕಾಲೀನಿಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಗೆ ಎಷ್ಟಟ  

ಅನುದ್ದನ್ವನುನ  ನಿೀಡಲ್ಯಗಿದ್, ಬಿಡುಗಡೆರ್ಯದ ಅನುದ್ದನ್ದಲಲ  ರ್ಯವ ರಿೀತಿಯ 

ಕಾಮಗ್ರರಿಗಳನುನ  ಕೈಗಳೆಲ್ಯಗಿದ್,  ಪಾರದಯಶ್ಕ್ವಾಗಿ ರ್ಯವ ರಿೀತಿ ವಯ ವಸೆೆ ಗಳ್ಳಗಿದ್, 

ಬಿಡುಗಡೆರ್ಯದ ಅನುದ್ದನ್ವನುನ  ಸಂಪೂಣಯವಾಗಿ ಕಾಯಯ ಯೀಜನೆಗೆ ತ್ರಲು 

ವಫಲರಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರುದಿ  ರ್ಯವ ರಿೀತಿಯ ಕ್ರ ಮ ಕೈಗಳೆಲ್ಯಗಿದ್ ಎೆಂದು 

ಪ್ರ ಶೆನ ಯನುನ  ಕೇಳಿದ್ದಾ ರೆ.  ಈ ಎಲ್ಯಲ  ಅೆಂಶ್ಗಳನುನ  ಪ್ರಿಗಣನೆ ಮಾಡಿಯೇ ಉತ್ು ರವನುನ  

ಕಡಲ್ಯಗಿದ್. ಅಷ್ಠಟ ಗಿಯೂ ಕೂಡ ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು ಅೆಂತಿಮವಾಗಿ ಕೇಳಿರುವುದೇನೆೆಂದರೆ, 

ಯೀಜನೆ ವಫಲರಾದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರುದಿ  ಕ್ರ ಮ ಕೈಗಳೆಲ್ಯಗುತ್ು ದ್ಯೇ ಎೆಂದು 

ಕೇಳಿದ್ದಾ ರೆ.  ಅವರು ಹೇಳಿದಂತ್ಹ ನಿದ್ಧಯಷ್ಟ  ಕಾಮಗ್ರರಿಗಳನುನ  ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಿ 

ಏನಾದರೂ ಲೀಪ್ದೀಷ್ಗಳ್ಳಗಿದಾ ರೆ ಅೆಂತ್ಹ ಘಟನೆಗಳಲಲ  ರ್ಯರೇ ತ್ಪುಪ  ಮಾಡಿದಾ ರೂ 

ಕೂಡ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳೆು ತೆು ೀವ. ಎಲ್ಯಲ  ಕಾಮಗ್ರರಿಗಳು ಅತ್ಯ ೆಂತ್ 

ಪಾರದಶ್ಯಕ್ವಾಗಿ ನ್ಡೆಯುವುದಕೆೆ  ಪ್ರ ಯತ್ನ  ಮಾಡುತೆು ೀವ.  
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ಪರ ಶ್ನನ  ಸಂಖೆಾ :1534 

             ಉತ್ು ರ ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ 

 

 ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಸ್ತ.ಕೊಿಂಡಯಾ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ರಾಜಯ ದಲಲ  ʼಜಲಧಾರೆ 

ಯೀಜನೆʼ ರ್ಯವ ಹಂತ್ದಲಲ ದ್, ಜಲ್ಯಲ ವಾರು ಮಾಹತಿ ನಿೀಡುವುದು ಎೆಂದು ಪ್ರ ಶೆನ  

ಕೇಳಿದ್ಾ ೀನೆ. ೨೦೧೮-೧೯ನೇ ಸ್ವಲನ್ ಆಯವಯ ಯದಲಲ  ಘೀಷಿಸಲ್ಯದ ಜಲಧಾರೆ 

ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲಲ ನ್ ಕಾಮಗ್ರರಿಗಳನುನ  ಕೇೆಂದರ  ಸಕಾಯರದ ಮಹತ್ು ರ ಯೀಜನೆರ್ಯದ 

ಜಲ ಜೀವನ್ ಮಿಷ್ನ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲ್ಯಗಿರುತ್ು ದ್ ಎೆಂದು ಉತ್ು ರದಲಲ  ಕಟಟ ದ್ದಾ ರೆ.   

ಜಲಧಾರೆ ಯೀಜನೆಯಲಲ  ಈ ನಾಲೆು  ಜಲೆಲ ಗಳು ಮಾತ್ರ  ಇವಯೇ?  ಇಡಿೀ ರಾಜಯ ದಲಲ  

ರ್ಯವ ಜಲೆಲ ಗಳು ಪ್ೆಂಡಿೆಂಗ್ ಉಳಿದ್ಧವ? 

 

 ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎಸ.ಈಶವ ರಪು :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ೨೦೧೮-೧೯ನೇ ಸ್ವಲನ್ 

ಆಯವಯ ಯದಲಲ   ʼಜಲಧಾರೆ ಯೋಜನೆʼ ಎೆಂದು ಆಯವಯ ಯ ಭಾಷ್ಣದಲಲ  

ಘೀಷ್ಣೆರ್ಯಗಿ ಅದರಲಲ  ೫೩,೦೦೦ ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅನುದ್ದನ್ 

ನಿಗದ್ಧಪ್ಡಿಸಲ್ಯಗಿತ್ತು . ಅದರಲಲ  ಒೆಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆರ್ಯಗಲಲಲ .  ಆ 

ಯೀಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಲಲ . ಆ ಯೀಜನೆ ಮುಗಿದು ಹೀಯಿತ್ತ.   ಅದ್ದದ ನಂತ್ರ  ಆಗಸಟ ್ 

೨೦೧೯ ರಲಲ  ಹಸದ್ದಗಿ ಕೇೆಂದರ  ಸಕಾಯರದ ಮಹತ್ು ರ ಯೀಜನೆರ್ಯದ ಜಲ ಜೀವನ್ 

ಮಿಷ್ನ್ ಘೀಷ್ಣೆರ್ಯಗಿದ್.  ಕೇೆಂದರ  ಮತ್ತು  ರಾಜಯ  ಸಕಾಯರದ ಸಹಭಾಗಿತ್ಾ ದಲಲ  

ಕಾಮಗ್ರರಿಯನುನ  ಸುಸೆಿ ರ ಜಲ ಮೂಲಗಳನುನ  ಆಧಾರಿಸಿ ಇದನುನ  ಕೈಗಳೆಲ್ಯಗುತಿು ದ್.  

೫೦:೫೦ ರಷ್ಟಟ  ಹಣ, ಶೇಕ್ಡ ೫೦ ರಷ್ಟಟ  ಹಣ ಕೇೆಂದರ  ಸಕಾಯರದುಾ , ಶೇಕ್ಡ ೫೦ ರಷ್ಟಟ  ಹಣ 

ರಾಜಯ  ಸಕಾಯರದುಾ . ಈ ದ್ಧಕೆ್ನ್ಲಲ  ಮಾಡುತಿು ದ್ಾ ೀವ.  ಜಲಧಾರೆ ಯೀಜನೆ ಘೀಷ್ಣೆ 

ಆಯಿತ್ತ, ಅದು ಅಲೆಲ ೀ ನಿೆಂತ್ತ ಹೀಯಿತ್ತ.   ಅಲಲ ೆಂದ ಮುೆಂದ್ ಅದನುನ  ಜಲ ಜೀವನ್ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೀಜನೆ ಮುಖೆಂತ್ರ ಮುೆಂದುವರೆಸುತೆು ೀವ.   

 ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಸ್ತ.ಕೊಿಂಡಯಾ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 3 ಜಲೆಲ , 4 ತ್ತಲ್ಲಲ ಕುಗಳಲಲ  

ಮಾತ್ರ  ಜಲಧಾರೆ ಯೀಜನೆ ಪ್ೆಂಡಿೆಂಗ್ ಇದಾ ವು.  ಅಲಲ  ಕೆಲಸ ನ್ಡೆಯುತಿು ದ್ಯೇ?  

 

 ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎಸ. ಈಶವ ರಪು :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ರ್ಯವ ಜಲೆಲ ಯಲ್ಲಲ  ಇಲಲ . 

ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನ್ಗರ, ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಗ್ರರ ಮಾೆಂತ್ರ, ಕೀಲ್ಯರ, ಈ ಜಲೆಲ ಗಳಲಲ  ಸುಸೆಿ ರ ನಿೀರು 
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ಇಲಲ ದ್ಧರುವುದಕೆ ೀಸೆ ರ ಅದನುನ  ಬಿಟಟ  ಉಳಿದ ಎಲ್ಯಲ  ಜಲೆಲ ಗಳಲ್ಲಲ  ಜಲ ಜೀವನ್ 

ಮಿಷ್ನ್ ಮುಖೆಂತ್ರ ತೆಗೆದುಕಳೆು ತೆು ೀವ.  

 

 ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಸ್ತ.ಕೊಿಂಡಯಾ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈ ಹೆಂದ್ಧನ್ ಯೀಜನೆಯಲಲ ನ್ 

ವಜಯಪುರ, ಧಾರವಾಡ, ರಾಯಚೂರು ಜಲೆಲ ಗಳಲಲ  ಮತ್ತು  ಮಂಡಯ  ಜಲೆಲ ಯ ೩ 

ತ್ತಲ್ಲಲ ಕುಗಳಲಲ  ಪಾೆಂಡವಪುರ, ನಾಗಮಂಗಲ ಮತ್ತು  ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟ್ಯಲಲ  

ಕಾಮಗ್ರರಿಗಳನುನ  ಕೈಗೆತಿು ಕಳೆಲು ಟ್ೆಂಡರ್್ ಆಹಾಾ ನಿಸಲ್ಯಗಿರುತ್ು ದ್ ಎೆಂದು ಮಾನ್ಯ  

ಸಚಿವರು ಉತ್ು ರದಲಲ  ಕಟಟ ದ್ದಾ ರೆ.  ಅೆಂದರೆ ಜಲಧಾರೆ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಇವುಗಳನುನ  

ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದ್ದಾ ರೆ.  

 

 ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎಸ.ಈಶವ ರಪು :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಜಲಧಾರೆ ಯೀಜನೆ ಇಲಲ .  

ಈಗ ಇಡಿೀ ರಾಜಯ ದಲಲ  ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನ್ಗರ, ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಗ್ರರ ಮಾೆಂತ್ರ ಜಲೆಲ , ಕೀಲ್ಯರ, ಈ 

ಮೂರು ಜಲೆಲ ಗಳನುನ  ಬಿಟಟ  ಎಲಲ ವೂ ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದ್ಾ ೀವ.  ಈಗ ವಜಯಪುರ, 

ಧಾರವಾಡ, ರಾಯಚೂರು, ಮಂಡಯ  ಜಲೆಲ , ಇಲಲ  ಸುಸೆಿ ರ ನಿೀರು ಎಲೆಲ ಲಲ  ಇದ್ ಎೆಂದು 

ಗಮನಿಸಿ ಟ್ೆಂಡರ್್ಗಳನುನ  ಕ್ರೆದು ಈ ಯೀಜನೆ ಪಾರ ರಂಭ್ ಮಾಡಿದ್ಾ ೀವ.   ೨೦೨೩ನೇ 

ಇಸವಯ ಅೆಂತ್ಯ ದಳಗೆ ಇಡಿೀ ಕ್ನಾಯಟಕ್ ರಾಜಯ ದ ಎಲ್ಯಲ  ಗ್ರರ ಮಗಳು, ಪ್ರ ತಿ ಮನೆಗೂ 

ಕೂಡ  ನ್ಳ ನಿೀರು ಕಡುವ ವಯ ವಸೆೆ  ಇದರ ಮುಖೆಂತ್ರ  ನಾವು ಮಾಡುತೆು ೀವ.   

 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈಗ ಪ್ರ ಶ್ನ ೀತ್ು ರ ವೇಳ್ಳ ಮುಗಿಯಿತ್ತ. 

 

          (ಮುೆಂದು) 
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(1011) 24-9-2021 11.30 DS-MD 

 

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

 

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

ದ್ಧನಾೆಂಕ್:24ನೇ ಸೆಪ್ಟ ೆಂಬರ್್, 2021ರ, ಸಮೂಹ-5ರ ಲಖ್ಯತ್ ಮೂಲಕ್ ಉತ್ು ರಿಸುವ ಒಟಟ  

130 ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳ ಪೈಕ್ 35 ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳಿಗೆ ಉತ್ು ರಗಳನುನ  ಸದನ್ದಲಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದ್ಾ ೀನೆ. 

   (ಲಖ್ಯತ್ ಉತ್ು ರಗಳ ಪ್ರ ತಿಗಳನುನ  ಲಗತಿು ಸಲ್ಯಗಿದ್) 

 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಂಡಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. 
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2. ಸಭಾಪತಿಯವರ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರ ಸ್ಥು ಪಿಸಲು ಟಿಟ ದದ  ವಿಷಯಗಳಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದಂತೆ ಸಚಿವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು  

ಅ)  ವಷ್ಯ:- ತ್ಜ್ಞ ವೈದ್ದಯ ಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು  ಸ್ವಮಾನ್ಯ  ತ್ಜ್ಞ ಕ್ತ್ಯವಯ  

            ವೈದ್ದಯ ಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ಾ ಗೆ ಆಯೆೆರ್ಯದ ಅಭ್ಯ ರ್ಥಯಗಳು 

              ಕ್ತ್ಯವಯ ಕೆೆ  ಹಾಜರಾಗಲು ಕಾಲವಕಾಶ್ ನಿೀಡುವ ಬಗೆೆ . 

-------- 

 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು)(ಆರೋಗಾ  ಮತ್ತು  

ಕುಟಿಂಬ ಕಲಾಾ ಣ ಹಾಗೂ ವೈದಾ ಕ್ಷೋಯ ಶಿಕ್ಷ್ಣ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಎನ. ಅಪಾಪ ಜಗೌಡರವರು 

ದ್ಧನಾೆಂಕ್:15.09.2021ರಂದು ಶೂನ್ಯ  ವೇಳ್ಳಯಲಲ  ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದಂತ್ಹ ವಷ್ಯಕೆೆ , 

ಉತ್ು ರವನುನ  ಸದನ್ದಲಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದ್ಾ ೀನೆ.  

 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲ್ಯಗಿದ್) 
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ಆ)   ವಷ್ಯ: ಮಂಡಯ  ವಶ್ಾ ವದ್ದಯ ಲಯದಲಲ  ಮೂಲ ಸೌಕ್ಯಯಗಳ ಕರತೆ  

           ಹಾಗೂ ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಗಳ ಹುದ್ಾ ಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗೆೆ . 

   -------- 

 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು)(ಉನನ ತ್ ಶಿಕ್ಷ್ಣ, ಐಟಿ 

ಮತ್ತು  ಬಟಿ, ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ, ಕೌಶಲಾಾ ಭಿವೃದಿ್ಧ , ಉದಾ ಮಶಿೋಲತೆ 

ಮತ್ತು  ಜೋವನ್ನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರವರು ದ್ಧನಾೆಂಕ್:20.09.2021ರಂದು ಶೂನ್ಯ  

ವೇಳ್ಳಯಲಲ  ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದಂತ್ಹ ವಷ್ಯಕೆೆ , ಉತ್ು ರವನುನ  ಸದನ್ದಲಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದ್ಾ ೀನೆ.  

 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲ್ಯಗಿದ್) 
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ಇ)  ವಷ್ಯ: ಬಿಇಎೆಂಎಲ್ ಕಾಮಿಯಕ್ ಗೃಹ ನಿಮಾಯಣ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದವರು  

 ೨೦೦೨-೨೦೦೩ನೇ ಸ್ವಲನ್ಲಲ  ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂನ್ ತ್ಣಿಸಂದರ , ಗೆದಾ ನ್ಹಳೆಿ ,  

 ಭೈರತಿ ಅಮಾನಿಖನೆ ಪ್ರ ದೇಶ್ಗಳಲಲ  ಖ್ರಿೀದ್ಧಸಿದ ಜಮಿೀನಿನ್ಲಲ   

 ಮಾಡಲ್ಯದ ನಿವೇಶ್ನ್ವನುನ  ಖಸಗಿಯವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ  ಬಗೆೆ . 

 

     -------- 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು)(ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರ 

ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಎೆಂ. 

ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ದ್ಧನಾೆಂಕ್:21.09.2021ರಂದು ಶೂನ್ಯ  ವೇಳ್ಳಯಲಲ  

ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದಂತ್ಹ ವಷ್ಯಕೆೆ , ಉತ್ು ರವನುನ  ಸದನ್ದಲಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದ್ಾ ೀನೆ.  

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲ್ಯಗಿದ್) 
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ಈ) ವಷ್ಯ: ಕೀವರ್-19 ರ ಸ್ವೆಂಕಾರ ಮಿಕ್ದ ಪ್ರ ಯುಕ್ು  ದೇಶಾದಯ ೆಂತ್ ಲ್ಯಕ್್ಡೌನ್ 

         ಘೀಷ್ಣೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ 2019-20ನೇ ಸ್ವಲನ್ಲಲ  ಪ್ದವ ಪೂವಯ  

         (ಪಿ.ಯು.ಸಿ.) ಫಲತ್ತೆಂಶ್ ಪ್ರ ಕ್ಟಣೆಯಲಲ   ವಳಂಬವಾಗಿರುವುದರಿೆಂದ 

         ಅನುಕಂಪ್ ಆಧಾರದ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ವನಾಯಿತಿ ನಿೀಡಿ  ಗಣನೆಗೆ  

         ತೆಗೆದುಕಳೆಬೇಕೆೆಂಬ ಬಗೆೆ . 

  --------- 

 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು)(ಮಖಾ ಮಂತಿರ ಗಳ 

ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರವರು 

ದ್ಧನಾೆಂಕ್:22.09.2021ರಂದು ಶೂನ್ಯ  ವೇಳ್ಳಯಲಲ  ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದಂತ್ಹ ವಷ್ಯಕೆೆ , 

ಉತ್ು ರವನುನ  ಸದನ್ದಲಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದ್ಾ ೀನೆ.  

 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲ್ಯಗಿದ್) 
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ಉ)  ವಷ್ಯ: ಕರೀನಾ ವಾರಿಯಸ್ಯಗಳಿಗೆ ವೇತ್ನ್ ಮತ್ತು  

     ಪ್ರರ ೀತ್ತಸ ಹ ಭ್ತೆಯ  ನಿೀಡದ್ಧರುವ ಬಗೆೆ . 

  ------- 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು)(ಆರೋಗಾ  ಮತ್ತು  

ಕುಟಿಂಬ ಕಲಾಾ ಣ ಮತ್ತು  ವೈದಾ ಕ್ಷೋಯ ಶಿಕ್ಷ್ಣ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಎಸ. ನಾಗರಾಜು (ಸಂದೇಶ್ ನಾಗರಾಜು)ರವರು 

ದ್ಧನಾೆಂಕ್:23.09.2021ರಂದು ಶೂನ್ಯ  ವೇಳ್ಳಯಲಲ  ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದಂತ್ಹ ವಷ್ಯಕೆೆ , 

ಉತ್ು ರವನುನ  ಸದನ್ದಲಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದ್ಾ ೀನೆ.  

 

(ಉತ್ು ರವನುನ  ಲಗತಿು ಸಲ್ಯಗಿದ್) 
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3. ಸಭಾಪತಿಯವರ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರ ಸ್ಥು ಪಿಸಲು ಟಟ  ವಿಷಯಗಳು 

 ಅ) ವಷ್ಯ: ವವ ಪ್ರಿೀಕೆೆ  ವಳಂಬದ್ಧೆಂದ ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಮತ್ತು   

         ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಪಂಗಡದ ವದ್ದಯ ರ್ಥಯಗಳ ವದೇಶ್ ವಶ್ಾ ವದ್ದಯ ನಿಲಯಗಳ  

         ಉನ್ನ ತ್ ವಾಯ ಸಂಗಕೆೆ  ತೆಂದರೆರ್ಯಗಿರುವ ಬಗೆೆ .  

    -------- 

 

 ಶಿರ ೋ ಆರ.ಬ.ತಿಮಾಾ ಪೂರ(ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಿಂದ ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು):- 

ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಇೆಂದ್ಧನ್ ವಜಯ ಕ್ನಾಯಟಕ್ ದ್ಧನ್ಪ್ತಿರ ಕೆಯಲಲ  “ವವಗಳ 

ಪ್ರಿೀಕೆೆ , ರಿಸಲಟ ್ ವಳಂಬ/ಫಲ ನಿೀಡದ ಪ್ರ ಬುದಿ  ಯೀಜನೆ”್ ಕುರಿತ್ತ ವರದ್ಧ 

ಪ್ರ ಕ್ಟವಾಗಿದುಾ , ರಾಜಯ ದ ಬಹುತೇಕ್ ವಶ್ಾ ವದ್ದಯ ನಿಲಯಗಳಲಲ  ಇನೂನ  ಪ್ದವ ಪ್ರಿೀಕೆೆ ಗಳು 

ಮುಗಿಯದ್ ಫಲತ್ತೆಂಶ್ ಪ್ರ ಕ್ಟವಾಗದ ಕಾರಣ ಪ್ರ ಬುದಿ  ಯೀಜನೆಯಡಿ ವದೇಶ್ಗಳಲಲ  

ಉನ್ನ ತ್ ವಾಯ ಸಂಗ ಮಾಡಬಯಸಿರುವ ರಾಜಯ ದ ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ, ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಪಂಗಡದ 

ವದ್ದಯ ರ್ಥಯಗಳ ಕ್ನ್ಸಿಗೆ ತ್ಣಿಾ ೀರೆರಚಿದಂತ್ತಗಿರುವ ಸಂಗತಿ ಬ್ಳಕ್ಗೆ ಬಂದ್ಧರುತ್ು ದ್. 

 ಯೀಜನೆಯಡಿ ವದೇಶ್ ವಶ್ಾ ವದ್ದಯ ಲಯಗಳಲಲ  ಉನ್ನ ತ್ ವಾಯ ಸಂಗ ಮಾಡಲು 

ಧನ್ಸಹಾಯಕೆೆ  ಅಜಯ ಸಲಲ ಕೆಗೆ ದ್ಧನಾೆಂಕ್:೨೪ನೇ ಸೆಪ್ಟ ೆಂಬರ್್ ೨೦೨೧ ಕನೆಯ ದ್ಧನ್ವಾಗಿದ್.  

ಆದರೆ ಕೀವರ್-೧೯ ಕಾರಣದ್ಧೆಂದ ಎಲಲ  ವಶ್ಾ ವದ್ದಯ ಲಯಗಳ ಪ್ರಿೀಕೆಾ  ವೇಳ್ಳಪ್ಟಟ ಗಳು 

ಬದಲ್ಯದ ಹನೆನ ಲೆಯಲಲ  ನಿಗದ್ಧತ್ ಅವಧಿಯಳಗೆ ಪ್ದವ ಪೂರೈಸಿ ಉನ್ನ ತ್ ವಾಯ ಸಂಗಕೆೆ  

ತೆರಳುವುದಕೆೆ  ನೂರಾರು ವದ್ದಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ್ವಾಗಿರುವುದ್ಧಲಲ . ಪ್ರ ಸುು ತ್ ಪ್ರಿೀಕೆೆ ಗಳು 

ನ್ಡೆಯುತಿು ದುಾ  ಮುೆಂಬರುವ ಅಕಟ ೀಬರ್್ ಅಥವಾ ನ್ವೆಂಬರ್್ನ್ಲಲ  ಫಲತ್ತೆಂಶ್ 

ಪ್ರ ಕ್ಟವಾಗುವ ಸಂಭ್ವವದ್.  ಇದರಿೆಂದ ಸ್ವಕ್ಷ್ಟಟ  ವದ್ದಯ ರ್ಥಯಗಳು ಈ ಯೀಜನೆಯ 

ಅವಕಾಶ್ದ್ಧೆಂದ ವಂಚಿತ್ರಾಗಲದ್ದಾ ರೆ ಹಾಗೂ ಒೆಂದು ವಷ್ಯದ ವಾಯ ಸಂಗ ನ್ಡೆಸದ್ 

ಕಾಯಬೇಕಾದ ಅನಿವಾಯಯತೆಯಿೆಂದ ಸಂಧಿಗಿ ತೆಗೆ ಒಳಗ್ರಗಲದ್ದಾ ರೆ. 

 ದಯಮಾಡಿ, ಸಕಾಯರ ಪ್ರ ಬುದಿ  ಯೀಜನೆಗೆ ಅಜಯ ಸಲಲ ಸುವ ಕಾಲ್ಯವಧಿಯ 

ಗಡುವನುನ  ತ್ಕ್ಷಣವೇ ವಸು ರಿಸಿ ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಮತ್ತು  ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಪಂಗಡದ ವದ್ದಯ ರ್ಥಯಗಳ 

ವದೇಶ್ ವಾಯ ಸಂಗಕೆೆ  ತೆಂದರೆರ್ಯಗದಂತೆ ಕ್ರ ಮ ಕೈಗಳೆಬೇಕೆೆಂದು ಮಾನ್ಯ  ಸಮಾಜ 

ಕ್ಲ್ಯಯ ಣ ಸಚಿವರನುನ  ಒತ್ತು ಯಿಸುತೆು ೀನೆ. 

 ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು)(ಸಮಾಜ ಕಲಾಾ ಣ ಮತ್ತು  

ಹಿಿಂದುಳಿದ ವಗಾಗಳ ಕಲಾಾ ಣ ಇಲಾಖೆ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  
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ತಿಮೆಾಪೂರರವರು ಕೇಳಿರುವ ಪ್ರ ಶೆನ  ಬಹಳ ಮಹತ್ಾ ವಾದದುಾ .  ಅಜಯ ಸಲಲ ಸುವ 

ಕಾಲ್ಯವಧಿ ವಸು ರಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾ ರೆ.  ಇದು ನೈಜವಾದ ವಷ್ಯವಾಗಿದ್.  ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 

ಜೊತೆ ಮಾತ್ನಾಡಿ ಈ ಸಮಸೆಯ ಯನುನ  ಪ್ರಿಹಾರ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  
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ಆ) ವಷ್ಯ: ಮರಾಠ ಜನಾೆಂಗವನುನ  ಪ್ರ ವಗಯ ೩ಬಿ ಯಿೆಂದ  

         ೨ಎ ಗೆ   ಸೇರಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ. 

      -------- 

 ಶಿರ ೋ ಘೋಟೆನ ಕರ ಶಿರ ೋಕಾಿಂತ್ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ(ಸಾ ಳಿೋಯ ಸಂಸ್ತಾ ಗಳ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ರಾಜಾಯ ದಯ ೆಂತ್ ಮರಾಠ ಸಮಾಜದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಮತ್ತು  ಆರ್ಥಯಕ್ ಹಾಗೂ 

ರಾಜಕ್ೀಯ ಸೆಿ ತಿಗತಿಗಳ ಅಧಯ ಯನ್ವನುನ  ದ್ಧನಾೆಂಕ್:೨೪-೦೯-೨೦೧೨ ಮತ್ತು  ೨೫-೦೯-

೨೦೧೨ ರಂದು ಮರಾಠ ಸಮಾಜದ ಸೆಿ ತಿಗತಿಗಳನುನ  ಹೆಂದುಳಿದ ವಗಯಗಳ ಆಯೀಗದ 

ಅಧಯ ಕ್ಷರಾದ ಮಾನ್ಯ  ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ನ್ವರು ಖುದ್ದಾ ಗಿ ಪ್ರಿಶ್ೀಲಸಿ ದ್ಧನಾೆಂಕ್:೩೦-೧೨-೨೦೧೨ಕೆೆ  

ರಾಜಯ  ಸಕಾಯರಕೆೆ  ವರದ್ಧಯನುನ  ನಿೀಡಿ ಪ್ರ ಸುು ತ್ ಪ್ರ ವಗಯ “೩ಬಿ ಯಿೆಂದ ೨ಎ”್ ಗೆ 

ಶ್ಫಾರಸಸ ನುನ  ಮಾಡಿರುತ್ತು ರೆ.  ಆದರೆ ರಾಜಯ  ಸಕಾಯರವು ಮರಾಠ ಸಮುದ್ದಯವನುನ  ೨ಎ 

ಗೇ ಸೇರಿಸುವಲಲ  ವಳಂಬ ಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆ.  ಮರಾಠ ಸಮುದ್ದಯಕೆೆ  ಶ್ಕ್ಷಣ, ಉದಯ ೀಗದಲಲ  

ಮಿೀಸಲ್ಯತಿ ಕ್ಲಪ ಸಬೇಕೆೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಪ್ಕೆ್ದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ ರ ಸಕಾಯರ ಸಮೆ ತಿಯ ಮುದ್ರ  

ಒತಿು ರುತ್ು ದ್.  ಇದರಿೆಂದ್ದಗಿ ಮಿೀಸಲ್ಯತಿ ಆಗರ ಹಸಿ ಅಲಲ ಯ ಮರಾಠ ಸಮಾಜವು ನ್ಡೆಸುತಿು ದಾ  

ಪ್ರ ತಿಭ್ಟನೆಗೆ ಫಲ ದರೆತಂತ್ತಗಿದ್.  ಆದರೆ ನ್ಮೆ ಲಲ  ಮಾತ್ರ  ಮರಾಠ ಸಮಾಜ 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಗೀಸೆ ರ ಹಾಗೂ ವವಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗ್ರಗಿ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ 

ರಾಜಯ  ಸಕಾಯರಕೆೆ  ಎಷ್ಟಟ  ಸ್ವರಿ ಮನ್ವ ನಿೀಡಿದಾ ರು ಇಲಲ ಯವರೆಗೆ 

ಪ್ರ ಯೀಜನ್ವಾಗಿರುವುದ್ಧಲಲ . 

 ಸಕಾಯರಕೆೆ  ಮರಾಠ ದಾ ನಿ ಕೇಳಿಸಿಲಲ .   ಹೆಂದ್ಧನ್ ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳು ಅಧಿಕಾರ 

ಸಿಾ ೀಕ್ರಿಸಿದ ೨೪ ಗಂಟ್ಯಳಗೆ ಮರಾಠ ಸಮುದ್ದಯದವರಿಗೆ ಮಿೀಸಲ್ಯತಿ ಅವಕಾಶ್ 

ಕ್ಲಪ ಸಿಕಡುತೆು ೀನೆೆಂದು ತಿಳಿಸಿದಾ ರು. ಆದರೆ ಮಿೀಸಲ್ಯತಿ ಸೌಲಭ್ಯ  ನಿೀಡದ್ ಮರಾಠ  

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಪಾರ ಧಿಕಾರದ ರಚ್ನೆ ಮಾಡಿದಿ್ ೀನೆ ಎೆಂದು ತಿಳಿಸಿ, ಅದಕೆೆ  ಅನುದ್ದನ್ ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡಿರುತೆು ೀನೆೆಂದು ತಿಳಿಸಿದಾ ರು. ಆದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಕಾಯಯರೂಪ್ಕೆೆ  ಬಂದ್ಧರುವುದ್ಧಲಲ . 

 ಆದಾ ರಿೆಂದ ಈಗಲ್ಯದರೂ ಈ ಜನಾೆಂಗದವರನುನ  ಆದಷ್ಟಟ  ಹೆಚಿಚ ನ್ ಪಾರ ಶ್ಸು ಯ ದ 

ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರ ವಗಯ ೩ಬಿ ಯಿೆಂದ ೨ ಎ ಗೆ ಸೇರಿಸಲು ನಾನು ಸಕಾಯರಕೆೆ  ಮನ್ವ ಮಾಡುತಿು ದ್ಾ ೀನೆ. 

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

ಮಾನ್ಯ  ಘೀಟ್ನ ಕ್ರ ಶ್ರ ೀಕಾೆಂತ್ ಲಕೆ್ಷ ಣ ರವರು ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸಿರುವ ವಷ್ಯಕೆೆ  ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ 

ಮಾಡಿ ಉತ್ು ರ ಒದಗಿಸುತೆು ೀನೆ. 
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(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ   ಮಾನಾ  ಘೋಟೆನ ಕರ ಶಿರ ೋಕಾಿಂತ್ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ರವರು ಸದನದ ಬಾವಿಗೆ 

ಬಂದು ಧರಣಿ ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ತದರು) 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಘೀಟ್ನ ಕ್ರ ಶ್ರ ೀಕಾೆಂತ್ ಲಕೆ್ಷ ಣ ರವರೇ, ಪ್ರ ಶ್ನ ೀತ್ು ರ 

ವೇಳ್ಳಯಲಲ  ಚ್ರ್ಚಯ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಶೂನ್ಯ  ವೇಳ್ಳಯಲಲ  ಚ್ರ್ಚಯ ಮಾಡುವುದಕೆಾಗುವುದ್ಧಲಲ . 

ಅದನುನ  ಬೇರೆ ರೂಪ್ದಲಲ  ಚ್ರ್ಚಯಗೆ  ಅವಕಾಶ್ ಕೀರಿ ಸೂಚ್ನಾ ಪ್ತ್ರ ವನುನ  ಕ್ಳುಹಸಿಕಡಿ. 

 ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಇವತ್ತು  ಅಧಿವೇಶ್ನ್ದ ಕನೆಯ ದ್ಧನ್ವಾಗಿದ್. ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾನಾಯಕ್ರು 

ಪ್ರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡುತೆು ೀವೆಂದು ಹೇಳುತಿು ದ್ದಾ ರೆ.  ನಾನು ಹತ್ತು  ವಷ್ಯಗಳಿೆಂದ ನೀಡುತಿು ದ್ಾ ೀನೆ.  

 ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಶೂನ್ಯ  ವೇಳ್ಳಯಲಲ  

ಚ್ರ್ಚಯ ಮಾಡುವುದಕೆಾಗುವುದ್ಧಲಲ .  

 ಶಿರ ೋ ಎಸ. ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಶೂನ್ಯ  ವೇಳ್ಳಯಲಲ  ಚ್ರ್ಚಯ 

ಮಾಡಬಾರದು ಎೆಂದು ನ್ನ್ಗೆ ಅಥಯವಾಗುತ್ು ದ್.  ಆದರೆ ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು ಒೆಂದು 

ದಶ್ಕ್ದ್ಧೆಂದ ಇದರ ಬ್ನುನ ಹತಿು ದ್ದಾ ರೆ.  ಇವತ್ತು  ಅಧಿವೇಶ್ನ್ದ ಕನೆಯ ದ್ಧನ್.  ಇನುನ  

ರ್ಯವಾಗ ಉತ್ು ರ ಕಡುತ್ತು ರೆ? 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಎಸ.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ್ರವರೇ, ಶೂನ್ಯ  ವೇಳ್ಳಯಲಲ  

ಚ್ರ್ಚಯ ಮಾಡುವುದಕೆಾಗುವುದ್ಧಲಲ .  ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾನಾಯಕ್ರೇ, ಆದಷ್ಟಟ  ಬೇಗ ಅವರಿಗೆ 

ಎರಡು ದ್ಧವಸಗಳಲಲ  ಉತ್ು ರವನುನ  ಒದಗಿಸಿ ಕಡಿ. 

 ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಿಗೆ 

ಉತ್ು ರ ಒದಗಿಸಿ ಕಡುತೆು ೀನೆ.  

 ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಅವರು ಉತ್ು ರ ಕಡುವ 

ಬದಲು ಅದನುನ  ಪ್ರಿಹಾರ ಮಾಡಲ.  ಇದು ಅವರ ಆದಯ  ಕ್ತ್ಯವಯ ವಾಗಿದ್.  ಇದರ ಬಗೆೆ  

ಅವರು ಗಮನ್ ಕಡಬೇಕು.  ಇದೇ ಜನ್ವರಿ ೫-೬ನೇ ತ್ತರಿೀಖ್ಯನಂದು  ನ್ನ್ನ  ಈ ಮನೆಯ 

ಸದಸಯ ತ್ಾ ದ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುತ್ು ದ್, ಮಾನ್ಯ  ಘೀಟ್ನ ಕ್ರ ಶ್ರ ೀಕಾೆಂತ್ ಲಕೆ್ಷ ಣ ರವರ 

ಅವಧಿಯೂ ಮುಗಿಯುತ್ು ದ್.  ವಧಾನ್ ಪ್ರಿಷ್ತಿು ನ್ ಸದಸಯ ರಾಗಿ ಜನ್ರಿಗೆ ಒೆಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 

ಕಡಲಲಲ ವೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಕೆಟಟ  ಹೆಸರು ಬರುತ್ು ದ್.  
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 ಸಭಾಪತಿಯವರು:-  ಇದಕೆೆ ೀನಾದರೂ ದ್ದರಿ ಹುಡುಕೀಣ.  ತ್ಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ 

ಉತ್ು ರವನುನ  ಒದಗಿಸಿ ಕಡಿ.  ಮಾನ್ಯ  ಘೀಟ್ನ ಕ್ರ ಶ್ರ ೀಕಾೆಂತ್ ಲಕೆ್ಷ ಣ ರವರೇ, ತ್ತವು 

ದಯಮಾಡಿ ತ್ಮೆ  ಸೆ್ವನ್ಕೆೆ  ಬನಿನ .   ತ್ಮಗೆ ಉತ್ು ರ ಕಡಿಸುವುದು ನ್ನ್ನ  ಜವಾಬಾಾ ರಿ.  

 ಶಿರ ೋ ಎಸ. ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ :- ಮಾನ್ಯ  ಘೀಟ್ನ ಕ್ರ ಶ್ರ ೀಕಾೆಂತ್ ಲಕೆ್ಷ ಣ ರವರೇ, ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಜವಾಬಾಾ ರಿಯನುನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದ್ದಾ ರೆ. ತ್ಮೆ  ಸೆ್ವನ್ಕೆೆ  ಬನಿನ .  

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಮಾನಾ  ಘೋಟೆನ ಕರ ಶಿರ ೋಕಾಿಂತ್ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ರವರು ತ್ಮಾ  ಸ್ಥಾ ನಕೆಕ  

ಹಿಿಂತಿರುಗಿದರು) 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈಗ ನಿಯಮ ೬೮ರ ಅಡಿಯಲಲ  ಚ್ಚಿಯಸಲ್ಯಗಿದಾ  ವಷ್ಯಕೆೆ  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ  ಸಕಾಯರದ್ಧೆಂದ ಉತ್ು ರ.  

 ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ.ವಿಂಕಟೇಶ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಶೂನ್ಯ  ವೇಳ್ಳಯಲಲ  

ನ್ನ್ನ ದೆಂದು ವಷ್ಯ ಇದ್. 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈಗ ಶೂನ್ಯ  ವೇಳ್ಳ ಮುಗಿದ್ಧದ್. 

 ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಇವತ್ತು  ಅಧಿವೇಶ್ನ್ದ 

ಕನೆಯ ದ್ಧನ್ವಾಗಿದ್.  ಮಾನ್ಯ  ಯು.ಬಿ.ವೆಂಕ್ಟೇಶ್ರವರು ಬಂದ್ಧದ್ದಾ ರೆ. ದಯಮಾಡಿ ತ್ತವು 

ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕು. ಏಕೆೆಂದರೆ  ನಾವು ಇವತ್ತು  ಟ್ಟೆಂಗ ಜಾಥಾದಲಲ ದ್ಾ ವು.  

ಬ್ಲೆ ಏರಿಕೆಯಿೆಂದ್ದಗಿ ಜನ್ರ ದಾ ನಿರ್ಯಗಿ ಇವತ್ತು  ನಾವು ಟ್ಟೆಂಗದಲಲ  ಬರುವಂತ್ಹ ಪ್ರಿಸೆಿ ತಿ 

ಬಂತ್ತ.  ಅವರು ನ್ನ್ನ  ಜೊತೆಯಲೆಲ ೀ ಇದಾ ರು.  

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಎಸ.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ್ರವರೇ, ತ್ತವು ನ್ನ್ನ  ಮಾತ್ನುನ  

ಕೇಳಿ.  ಈಗ ಏನಾಗಿದ್ ಎೆಂದರೆ,   ಸದನ್ದಲಲ  ರ್ಯವ ಸದಸಯ ರು ಇದ್ದಾ ರೆ, ರ್ಯವ ಸಚಿವರು 

ಇದ್ದಾ ರೆೆಂದು ನೀಡಿ ಕ್ರೆಯಬೇಕು. ಪ್ರಿಸೆಿ ತಿ ಆ ರಿೀತಿ ಇದ್.   

 ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಇವತ್ತು  ಅಧಿವೇಶ್ನ್ದ 

ಕನೆಯ ದ್ಧನ್ವಾದಾ ರಿೆಂದ ನಾವು ಜನ್ಪ್ರ ಹೀರಾಟದಲಲ ದ್ಾ ವು.  

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯಿತ್ತ, ಮಾನ್ಯ  ಯು.ಬಿ.ವೆಂಕ್ಟೇಶ್ರವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ್ 

ಕಡುವುದಕೆೆ  ಒಪಿಪ ಕೆಂಡಿದ್ಾ ೀನೆ. 
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ಇ)  ವಷ್ಯ: ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನ್ಗರದ ವಾಹನ್ ದಟಟ ಣೆಯಿೆಂದ ಉೆಂಟ್ಟಗುತಿು ರುವ  

ವಾಯು ಮಾಲನ್ಯ ವನುನ   ನಿಯಂತಿರ ಸಿ ಜನ್ರ ಸ್ವಾ ಸು ಯ ವನುನ  

 ಉತೆು ೀಜಸುವ ದೃಷಿಟ ಯಿೆಂದ ನಿಮಾಯಣ ಮಾಡಿರುವ ಸೈಕ್ಲ್ 

 ಪ್ಥಗಳು ಸಕಾಯರದ ನಿಲಯಕ್ಷಯ  ಹಾಗೂ ನಿವಯಹಣೆಯ ಕರತೆ  

 ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಳಪ್ ಕಾಮಗ್ರರಿಗಳಿೆಂದ ಪ್ದೇಪ್ದೇ  

 ದುರಸಿು ಗಳಗ್ರಗುತಿು ರುವ ಬಗೆೆ .  

   -------- 

 

 ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ.ವಿಂಕಟೇಶ (ರ್ನಮನದೇಾಶನ ಹೊಿಂದ್ಧದವರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನ್ಗರದಲಲ  ವಾಹನ್ ದಟಟ ಣೆ ಕ್ಡಿಮ್ಮ ಮಾಡಿ, ವಾಯು 

ಮಾಲನ್ಯ  ನಿಯಂತಿರ ಸುವುದು ಹಾಗೂ ಜನ್ರ ಸ್ವಾ ಸು ಯ  ಆರೀಗಯ  ಕಾಳಜಯನುನ  ಉತೆು ೀಜಸುವ 

ದೃಷಿಟ ಯಿೆಂದ ಸೈಕ್ಲ್ ಬಳಕೆಯನುನ  ಹೆಚಿಚ ಸುವುದು ಹಾಗೂ ಪ್ರರ ೀತ್ತಸ ಹಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 

ಸಕಾಯರ ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಕ್ಡೆಗಳಲಲ  ಸೈಕ್ಲ್ ಪ್ಥವನುನ  ನಿಮಾಯಣ ಮಾಡಿರುವುದು ಸರಿಯಷ್ಮಟ ೀ. 

ಸಕಾಯರದ ಈ ನಿಧಾಯರವನುನ  ಸ್ವವಯಜನಿಕ್ರು ಹಾಗೂ ಅನೇಕ್ ಸಂಘಸಂಸೆೆ ಗಳು ಸಹ 

ಪ್ರ ಶಂಸಿಸಿದಾ ವು. 

 ಆದರೆ ಸಕಾಯರದ ನಿಲಯಕ್ಷಯ  ಹಾಗೂ ನಿವಯಹಣೆಯ ಕರತೆ ಮತ್ತು  ನೆಪ್ ಮಾತ್ರ ಕೆೆ  ಈ 

ಯೀಜನೆಯನುನ  ಜಾರಿಗಳಿಸಿರುವುದು ಕ್ಳಪ್ ಕಾಮಗ್ರರಿಗಳಿೆಂದ್ದಗಿ ಸ್ವಬಿೀತ್ತಗಿರುತ್ು ದ್.  

ಸೆ್ವಟ್ಯ ಸಿಟ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೆಂಡ ರಸೆು  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕಾಮಗ್ರರಿಗಳ ನ್ಡುವ ಕೆಲವೇ 

ರಸೆು ಗಳನ್ನ ಷ್ಮಟ ೀ ಗುರುತಿಸಿ ಸೈಕ್ಲ್ ಪ್ಥವನುನ  ನಿಮಿಯಸಲ್ಯಗಿದ್.  ಇದಕೆಾ ಗಿ ಸಕಾಯರದ 

ಹಲವು ಇಲ್ಯಖೆಗಳು ಸಮನ್ಾ ಯದ್ಧೆಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿವ.  ಸೈಕ್ಲ್ ಪ್ಥ ಉದ್ದಾ ಟನೆರ್ಯದ 

ತ್ರುವಾಯ ಪ್ದೇ ಪ್ದೇ ದುರಸಿು  ಕಾಯಯಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕಳೆು ತಿು ರುವುದಕೆೆ  ಕಾರಣವೇನು; 

ತ್ಪಿಪ ತ್ಸೆರು ರ್ಯರು, ಎಲಲ  ಲೀಪ್ಗಳ್ಳಗಿವ ಎನುನ ವುದನುನ  ಸಕಾಯರ ಪ್ತೆು  

ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್. 

 ಕೇೆಂದರ  ಸಕಾಯರದ ಉದ್ಾ ೀಶ್ತ್ ಸೆ್ವಟ್ಯ ಸಿಟ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಒದಗಿಸಲ್ಯದ 

ಕೀಟಯ ೆಂತ್ರ ಅನುದ್ದನ್ “ಹಳ್ಳಯಲಲ  ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಾ  ತೇಯಾ ೆಂತೆ”್ ಆಗಿದ್.  ಸಕಾಯರದ 

ಹಣ ಈ ರಿೀತಿ ಅನುಪ್ಯುಕ್ು ವಾಗುವುದು ಸರಿಯೆನಿಸಲ್ಯರದು. ಸಕಾಯರ ಕೂಡಲೇ ಈ 

ವಚಾರದಲಲ  ಗಮನ್ಹರಿಸಿ ಕ್ಳಪ್ ಕಾಮಗ್ರರಿ ಅಥವಾ ದುರಸಿು  ಕಾಮಗ್ರರಿಗಳಿಗೆ 

ಅವಕಾಶ್ವಲಲ ದಂತೆ ಈಗಿರುವ ಸೈಕ್ಲ್ ಪ್ಥ ರಸೆು ಗಳನುನ  ನಿವಯಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ 

ಹಸ ಪ್ಥಗಳನುನ  ನಿಮಿಯಸಬೇಕಾಗಿ ಮಾನ್ಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳನುನ  ಒತ್ತು ಯಿಸುತೆು ೀನೆ.  
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 ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ಮಾನ್ಯ  ಯು.ಬಿ.ವೆಂಕ್ಟೇಶ್ರವರು ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸಿರುವ ವಷ್ಯಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾನ್ಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳಿೆಂದ ಉತ್ು ರ ಒದಗಿಸಲ್ಯಗುವುದು.  

(ಮುೆಂದು) 

1012/24-09-2021/11-40/bkp-ak 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-  ಶ್ರ ೀಯುತ್  ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರವರೆ,  ತ್ತವು  ಕಾಯಿದ್ ಬಗೆೆ  

ಮಾತ್ನಾಡುತಿು ೀರಿ,  ಆದರೆ,  ನಿಮೆ ನುನ   ಮಾತ್ನಾಡಲಕೆೆ   ಕ್ರೆದ್ದಗ  ನಿೀವೇ ಸದನ್ದಲಲ   

ಇರುವುದ್ಧಲಲ .   

ಶಿರ ೋ  ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡ:-    ಮಾನ್ಯ   ಸಭಾಪ್ಸತಿಯವರೆ,  ಕ್ಷಮ್ಮ  ಇರಲ,  ಅವಕಾಶ್ 

ಕಟಟ  ತ್ಮಗೆ ಧನ್ಯ ವಾದಗಳು.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«¥À/24.09.2021/66 

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

ಈ) ವಿಷಯ: ಹಸದ್ದಗಿ ರಚ್ನೆರ್ಯಗಿರುವ     57  ತ್ತಲ್ಲಲ ಕುಗಳಿಗೆ   ಕೆೆ ೀತ್ರ           

               ಶ್ಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ  ಹುದ್ಾ ಗಳನುನ   ಸೃಜಸುವ ಬಗೆೆ .   

- - - - 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡ:-  ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ,  ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ   57   ಹಸದ್ದಗಿ 

ತ್ತಲ್ಲಲ ಕುಗಳು ರಚ್ನೆರ್ಯಗಿರುತ್ು ದ್.    ಆದರೆ,  ಸದರಿ  ತ್ತಲ್ಲಲ ಕುಗಳಿಗೆ ಕೆೆ ೀತ್ರ   

ಶ್ಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ  ಹುದ್ಾ ಗಳನುನ   ಸೃಜಸಿರುವುದ್ಧಲಲ .    ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕ್ಯಯಗಳ    

ಕರತೆ   ಇರುತ್ು ದ್.   ಅಗತ್ಯ ವರುವ   ಬಿ.ಆರ್್.ಸಿ.,  ಬಿ.ಆರ್್.ಪಿ,   ಇ.ಸಿ.ಒ.  ಹುದ್ಾ ಗಳನುನ     

ಸಹ ಸೃಜಸಿರುವುದ್ಧಲಲ .     ಕೆೆ ೀತ್ರ    ಶ್ಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ    ಹುದ್ಾ ಗೆ    ಹರಿಯ ಉಪ್ನಾಯ ಸಕ್ರನುನ      

ಪ್ರ ಭಾರ    ಹುದ್ಾ ಯಲಲ       ನೇಮಿಸಲ್ಯಗಿರುತ್ು ದ್.   ಈ  ವಲಯಗಳಲಲ   ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್    

ಚ್ಟವಟಕೆಗಳ  ನಿವಯಹಣೆ,     ಉಸುು ವಾರಿ     ಮತ್ತು   ಅಡಳಿತ್  ವಯ ವಸೆೆ  ಸಮಪ್ಯಕ್ವಾಗಿ  

ನ್ಡೆಯುತಿು ಲಲ .      ಕೀವರ್್-19   ನಿವಯಹಣಾ  ಸೂತ್ರ ಗಳನುನ      ಅನುಷ್ಠಠ ನ್ಗಳಿಸಿ,  

ಸುಗಮ   ಶ್ಕ್ಷಣ  ವಯ ವಸೆೆ      ವದ್ದಯ ರ್ಥಯಗಳ   ಆರೀಗಯ ದ    ಸಂಬಂಧ  ಸೂಕ್ು   

ನಿಧಾಯರಗಳು ,  ಆಡಳಿತ್ತತೆ್ ಕ್  ನಿಧಾಯರಗಳನುನ      ಕೈಗಳೆುವುದು       ಮುೆಂತ್ತದ  

ಗುರುತ್ರ  ಜವಾಬಾಾ ರಿಗಳನುನ      ಪ್ರ ಭಾರಿ      ಹುದ್ಾ ಯಲಲ ರುವವರು   ಪೂಣಯ    

ಪ್ರ ಮಾಣದಲಲ   ತಡಗಿಸಿಕೆಂಡು   ನಿವಯಹಸುವುದು  ಕ್ಷ್ಟ ಸ್ವಧಯ ವಾಗಿದ್.     ಆದಕಾರಣ,   

ಹಸ  ತ್ತಲ್ಲಲ ಕುಗಳಿಗೆ    ಕೂಡಲೇ   ಬಿ.ಇ.ಒ.  ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ವರುವ  ಇತ್ರೆ ಹುದ್ಾ ಗಳನುನ   

ಸೃಜಸುವ   ಮೂಲಕ್  ಗುಣಾತೆ್ ಕ್  ಶ್ಕ್ಷಣಕೆೆ    ಅನುವು  ಮಾಡಿಕಡಬೇಕೆೆಂದು     ಮಾನ್ಯ    

ಪಾರ ಥಮಿಕ್   ಮತ್ತು   ಪ್ರರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ  ಹಾಗೂ   ಸಕಾಲ  ಸಚಿವರನುನ   ಒತ್ತು ಯಿಸುತೆು ೀನೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-  ಸಭಾನಾಯಕ್ರೆ,   ಈ  ವಚಾರ  ಸರಿರ್ಯಗಿದುಾ ,   ಬಹಳ ಕ್ಡೆ 

ತೆಂದರೆರ್ಯಗುತಿು ದುಾ , ಕ್ಳುಹಸಿಕಡುವ  ವಯ ವಸೆೆ   ಮಾಡಿಕಡಿ.  

ಶಿರ ೋ  ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ  ಪೂಜಾರಿ( ಸಭಾರ್ನಯಕರು):-    ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ,  ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ  ಶ್ರ ೀ ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರವರು ಶೂನ್ಯ ವೇಳ್ಳ ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ  

ಮಾನ್ಯ  ಪಾರ ಥಮಿಕ್ ಹಾಗೂ   ಪ್ರರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿೆಂದ  ಉತ್ು ರವನುನ   ಕಡಿಸಲ್ಯಗುವುದು.     
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4. ವರದ್ಧಯನ್ನನ ಪಿು ಸುವುದು  

 ಡಾ||ತ್ಳವಾರ  ಸ್ಥಬಣಣ  (ರ್ನಮ ನದೇಾಶನ  ಹೊಿಂದ್ಧದವರು):    ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ,   ಕ್ನಾಯಟಕ್  ವಧಾನ್  ಮಂಡಲದ  2020-21ನೇ  ಸ್ವಲನ್ ಅನುಸೂಚಿತ್ 

ಜಾತಿ  ಮತ್ತು  ಅನುಸೂಚಿತ್ ಪಂಗಡಗಳ  ಕ್ಲ್ಯಯ ಣ  ಸಮಿತಿಯ  4ನೇ ವರದ್ಧಯನುನ  

ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರವಾಗಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸಯ ನಾದ ನಾನು ಸಭೆಯ ಮುೆಂದ್  ಮಂಡಿಸುತಿು ದ್ಾ ೀನೆ. 

------- 

 

 

5. ಚುಕೆಕ  ಗುರುತಿನ ಪರ ಶ್ನನ ಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶೂನಾ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ  ಪರ ಸ್ಥು ಪಿಸಲಾದ 

ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಕಾಾರದ್ಧಿಂದ ಉತ್ು ರ ಬಾರದ್ಧರುವ ಬಗೆೆ  
 

 ಶಿರ ೋ  ಎಿಂ.  ರ್ನರಾಯಣಸ್ಥವ ಮಿ(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ  ಮಖಾ  ಸಚೇತ್ಕರು):-    

ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ,   ಒೆಂದು  ನಿಮಿಷ್ ಅವಕಾಶ್  ಕಡಿ.  ಇವತ್ತು  ಸದನ್ದ  ಕನೆಯ  

ದ್ಧವಸ. ಚುಕೆೆ  ಗುರುತಿನ್ ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ೆಂತೆ ಇನೂನ  ಅಧಯಕೆೆ  ಅಧಯ    

ಉತ್ು ರಗಳು  ಬಂದ್ಧರುವುದ್ಧಲಲ .    ಮತೆು , ಶೂನ್ಯ ವೇಳ್ಳಯಲಲ   ಕೇಳಿರುವಂತ್ಹ  ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳಿಗೂ  

ಸಹತ್  ಉತ್ು ರ  ಬಂದ್ಧರುವುದ್ಧಲಲ .   

 ಸಭಾಪತಿಯವರು: ಈ ಬಗೆೆ   ಸಭಾನಾಯಕ್ರಿಗೂ  ಹಾಗೂ  ಕಾಯಯದಶ್ಯಯವರಿಗೆ 

ತ್ಕ್ಷಣ  ಕ್ಳುಹಸಿಕಡುವಂತ್ಹ ವಯ ವಸೆೆ   ಮಾಡಬೇಕು.   

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

ತ್ಕ್ಷಣ  ಕ್ಳುಹಸಿಕಡುವಂತ್ಹ ವಯ ವಸೆೆ   ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.   
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6. ನಯಮ 68ರ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ಥವಾಜನಕ ಮಹತ್ವ ದ ಜರೂರು ವಿಷಯದ ಮೇಲ್ಲ ನಡೆದ 

ಚರ್ಚಾಗೆ ಸಕಾಾರದ ಉತ್ು ರ 

ಮೈಸೂರು ಜಲಿ್ಲ ಯ ಚಾಮಿಂಡಿಪ್ಪರದ ರಿಿಂಗ  ರಸ್ತು ಯ ಬಳಿ ದ್ಧರ್ನಿಂಕ: 

24.08.2021ರಂದು ಯುವತಿಯ ಮೇಲ್ಲ ನಡೆದ ಸ್ಥಮೂಹಿಕ ಅತಾ ಚಾರದ 

ತ್ನಖೆಯಲಿ್ಲ  ಪ್ಲ್ಲೋಸರು ಆರೋಪಿಗಳನುನ  ರಕೆ್ಷ ಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸರ್ೋಾಚಛ  

ರ್ನಾ ಯಾಲಯದ ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳ ಅನವ ಯ ಕರ ಮ ವಹಿಸದ್ಧರುವ ಕುರಿತ್ತ. 

....... 

ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ.  ಮಾಧುಸ್ಥವ ಮಿ( ಕಾನೂನು ಮತ್ತು  ಸಂಸದ್ಧೋಯ ವಾ ವಹಾರಗಳ  

ಸಚಿವರು):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ,  ನಟೀಸ್ಗಳನುನ  ತ್ತವು  ಒಗೊಡಿಸಿ,    

ಮೈಸೂರಿನ್ಲಲ   ಹೆಣ್ಣಾ ಮಗಳ  ಮೇಲೆ ಆದಂತ್ಹ ಲೈೆಂಗಿಕ್ ದೌಜಯನ್ಯ    ಮತ್ತು  ಮಾನ್ಯ  

ಸದಸಯ ರಾದ  ಶ್ರ ೀಮತಿ  ಭಾರತಿ ಶೆಟಟ ಯವರು ತ್ತಮಕೂರು ಜಲೆಲ  ಸೇರಿದಂತೆ   ಇಡಿೀ 

ರಾಜಯ ದಲಲ    ಆಗಿರುವಂತ್ಹ  ಮತ್ತು   ಅಗುತಿು ರುವಂತ್ಹ  ಮಹಳ್ಳ  ದೌಜಯನ್ಯ ಗಳ  ವರುದಿ     

ಇಲಲ   ಚ್ರ್ಚಯ  ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆ  ಅದಕೆೆ     ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ೆಂತೆ  ನಾನು ಸಕಾಯರದ  

ಪ್ರವಾಗಿ  ಉತ್ು ರ  ಕಡಲಕೆೆ  ಬಯಸುತೆು ೀನೆ.   

 ಮೊದಲನೆಯದ್ದಗಿ  ಮಾನ್ಯ  ವರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ನಾಯಕ್ರಿಗೆ  ಆದಯ ತೆ  ಮೇರೆಗೆ ಉತ್ು ರ  

ಕಡಬೇಕಾಗುತ್ು ದ್  ಎೆಂದು   ತಿಳಿದುಕೆಂಡು   24ನೇ ತ್ತರಿೀಖ್ಯನಂದು  ಮೈಸೂರಿನ್ಲಲ    

ಏನು ಘಟನೆ  ನ್ಡೆಯಿತ್ತ, ಅದು   ದುರದೃಷ್ಟ ಕ್ರ.     ನಾಗರಿೀಕ್  ಸಮಾಜದಲಲ   ರ್ಯರು 

ಸಹಸಲ್ಯರದಂತ್ಹ   ಘಟನೆ,  ಹೆಣ್ಣಾ  ಮಗಳನುನ  ತ್ತಯಿ ಎೆಂದು ಪೂಜಸುವ ಸಮಾಜದಲಲ    

ಇದ್ಲಲ ವೂ ಆಗುತ್ು ದ್ ಎನುನ ವುದನುನ   ರ್ಯವ  ಸಕಾಯರವೂ  ಸಹಸುವುದ್ಧಲಲ .   ಸಹಸಿದರೆ 

ಅದು  ಮಾನ್ವೀಯ ಲಕ್ಷಣವಲಲ ವೆಂದು  ನಾವು ತಿಳಿದುಕೆಂಡಿದ್ಾ ೀವ.    ಆದರೆ,  ಕೆಲವು 

ಬಾರಿ  ಇೆಂತ್ಹ ಅನಿವಾಯಯ  ಪ್ರಿಸೆಿ ತಿ  ನಿಮಾಯಣವಾಗುತ್ು ದ್.    ಮನುಷ್ಯ ನ್ಲಲ ರುವ  

ದ್ದನ್ವೀಯ ಮನ್ಸುಸ  ಅಥವಾ ಪ್ಶುತ್ಾ   ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಎಲಲ ವನುನ   ದ್ದಟ ವತಿಯಸುವಂತೆ  

ಮಾಡುತ್ು ದ್.    ಇದನುನ  ಅನೇಕ್ ಸಲ ಕಾನೂನುಗಳಿೆಂದ   ಹತೀಟಗೆ  ತೆಗೆದುಕಳೆಬಹುದು,  

ಮತೆು   ಇನುನ  ಕೆಲವು ಸಲ ಅವರವರ ಮನ್ಸೆಿ ತಿಗಳನುನ   ಕೂಡ  ನಾವು  ನೀಡಬೇಕು.   ಈ  

ವಚಾರವಾಗಿ  ನಾನು  ಕುಳಿತ್ತಕೆಂಡು  ಮಾನ್ಯ  ಶ್ರ ೀ ಎಸ. ಆರ್್.    ಪಾಟೀಲ್ರವರನುನ    

ಬಹಳ  ರ್ಚನಾನ ಗಿ  ಕೇಳಿದ್ಾ ೀನೆ.    

(ಈ  ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ   ಮಾನಾ    ಉಪಸಭಾಪತಿಯವರು ಸಭಾಪಿೋಠವನುನ  

ಅಲಂಕರಿಸ್ತದರು) 



«¥À/24.09.2021/69 

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

 

 ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ . ಪಾಟಿೋಲ  (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ  ರ್ನಯಕರು):-     ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ,    ಇದಕೆೆ   ಉತ್ು ರವನುನ   ಕಾನೂನು ಸಚಿವರ ಬದಲಗೆ ಗೃಹ ಸಚಿವರು  

ಕಟಟ ರೆ   ರ್ಚನಾನ ಗಿರುತ್ು ದ್.  

 ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ.  ಮಾಧುಸ್ಥವ ಮಿ( ಕಾನೂನು ಮತ್ತು  ಸಂಸದ್ಧೋಯ ವಾ ವಹಾರಗಳ  

ಹಾಗೂ ಸಣಣ  ನೋರಾವರಿ ಸಚಿವರು):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ,    ಮಾನ್ಯ  ವರೀಧ  

ಪ್ಕ್ಷದ  ನಾಯಕ್ರು  ಇದಕೆೆ   ಗೃಹ ಸಚಿವರು  ಉತ್ು ರ ಕಡ ಬೇಕೆೆಂದು  ಕೇಳಿದರೆ,      

ಕೆಲವರು  ಇದಕೆೆ   ನಾನೇ  ಉತ್ು ರ  ಕಡಬೇಕೆೆಂದು  ಹೇಳುತ್ತು ರೆ.    ನಾನು  ಈ ಸಂಬಂಧ   

ಉತ್ು ರ  ಕಡಲಕೆೆ   3 ದ್ಧವಸ  ಇಲಲ ಯೇ  ಕುಳಿತಿದ್ಾ ೀನೆ.  ನಿನೆನ   ಇಲಲ   ಗೃಹ ಸಚಿವರು  

ಇದಾ ರು, ಅವರು ಬೇಡ  ಕಾನೂನು ಸಚಿವರು  ಉತ್ು ರ ಕಡಬೇಕೆೆಂದರು.    

 ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ. ಪಾಟಿೋಲ :  ಗೃಹ ಸಚಿವರು  ಈ ಸಂಬಂಧ  ಕೆಲವು  ಹೇಳಿಕೆಗಳನುನ   

ಕಟಟ ರು. 

 ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ.  ಮಾಧುಸ್ಥವ ಮಿ:    ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ,  ಈ ಸಂಬಂಧ  ನಾನು 

ಉತ್ು ರ  ಕಡುತೆು ೀನೆ.   ಈ  ವಚಾರದಲಲ   ಏನಾದರೂ  ಸಂಶ್ಯ ಇದಾ ರೆ. . . 

 ಶಿರ ೋ ಎಸ. ಆರ.  ಪಾಟಿೋಲ:-       ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ,  ನಾನು ಈ ಸಚಿವರು   

ಉತ್ು ರ ಕಡಲಕೆೆ   ಸಮಥಯರಿಲಲ  ಎೆಂದು  ನಾನು  ಹೇಳಲಲಲ .  He is quite capable.  

ಸಚಿವರು ಸಮಥಯರಿದ್ದಾ ರೆ.   ಮೂಲತಃ ಸಚಿವರು  ಒಬಬ   ವಕ್ೀಲರಿದ್ದಾ ರೆ.      ಕೆರ ೈಮ್ ಬಗೆೆ   

ಅವರು ಸರಿರ್ಯಗಿ  ಮಾಹತಿಯನುನ   ಕಡುತ್ತು ರೆ.  ಆದರೆ,  ಒಬಬ ರು ಗೃಹ ಸಚಿವರಿದ್ದಾ ರೆ,    

ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ  ನಂತ್ರ ಅವರೇ  ಇದ್ದಾ ರೆ.    ಅವರು ಪ್ರ ಭಾವ  ಖತೆಯನುನ   

ಹೆಂದ್ಧದ್ದಾ ರೆ.     ಇಡಿೀ ರಾಜಯ ದಲಲ   ಮಾತ್ರ ವಲಲ ,  ಇಡಿೀ ರಾಷ್ಟ ರದಲಲ  ಜನ್ರು ಬ್ಚಿಚ  

ಬಿೀಳುವಂತ್ಹ ಘಟನೆ   ನ್ಡೆದ್ಧದ್.     

 Sri J.C. MADHUSWAMY: It is the collective responsibility of the government. 

 Sri S.R. PATIL: There is a collective responsibility. The Minister can answer; 

that is different.   ಇಲಲ  ಅವರು ಇದಾ ರೆ  ಒಳೆ್ಳಯದ್ದಗುತಿು ತ್ತು   ಎನುನ ವುದು  ನ್ನ್ನ  

ಅಭಿಪಾರ ಯವಾಗಿದ್.   
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 ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ.  ಮಾಧುಸ್ಥವ ಮಿ:    ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ,  ಈ ಸಂಬಂಧ  ನಾನು 

ಉತ್ು ರ  ಕಡುತೆು ೀನೆ.     ಉತ್ು ರದ ನಂತ್ರ  ಏನಾದರೂ  ಅನುಮಾನ್ ಬಂದರೆ  ಅವರನುನ   

ಇಲಲ ಗೆ  ಕ್ಳುಹಸುತೆು ೀನೆ.  ಏನಾದರೂ  ಕಾಲ ರಿಫಿಕೇಷ್ನ್  ಇದಾ ರೆ  ಕೇಳಿ.    ಬಹುಶಃ  ಈ 

ವಚಾರವಾಗಿ ನ್ನ್ನ ನುನ   ಕ್ರೆಯಬಹುದ್ೆಂದು  ಹೇಳಿ, ನಿನೆನ  ಅವರು  ಇಲಲ     ಕುಳಿತಿದಾ ರು.    

ತ್ತವು ತ್ಪುಪ  ತಿಳಿದುಕಳೆಬೇಡಿ.  ನಿನೆನ   ಈ  ವಚಾರ raise ಆಗಲಲಲ .    ಇದಕೆೆ  ಏನು  

ಮಾಡಲಕೆೆ   ಆಗುತ್ು ದ್.    

 ಶಿರ ೋ ಎಿಂ. ರ್ನರಾಯಣಸ್ಥವ ಮಿ: ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ,           ನಾವು ಗೃಹ 

ಸಚಿವರನುನ  ಏತ್ಕೆೆ    ಕೇಳಿದ್ವು  ಎೆಂದರೆ,     ಈ  ಒೆಂದು ಘಟನೆರ್ಯದ್ದಗ  ಗೃಹ ಸಚಿವರು   

ಕೆಲವೆಂದು  ಹೇಳಿಕೆಗಳನುನ   ಕಟಟ ದಾ ರು.  ಅದಕೆ ೀಸೆ ರವೇ  ಅವರೇ  ಕಾಲ ರಿಫೈ     

ಮಾಡಿದರೆ    ರ್ಚನಾನ ಗಿರುತ್ು ದ್ ಎೆಂದು  ನಾವು  ಕೇಳುತಿು ದ್ಾ ೀವ.   

 ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ.  ಮಾಧುಸ್ಥವ ಮಿ:    ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ,    ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ      

ಶ್ರ ೀ  ಎೆಂ  ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರು   ಸಾ ಲಪ  ದಡಡ ತ್ನ್ ತೀರಿಸಬೇಕು.  ಅವರು  ಇಲಲ  

ಬಂದು  ಕುಳಿತ್ತಕೆಂಡಾಗ    ಅವರು  ಮಾತ್ನಾಡಲಕೆೆ   ಅವಕಾಶ್ವನುನ   ಕಡದ್ಧದಾ ರೆ,  

ಅವರು   ಪ್ರ ತಿದ್ಧನ್ ಇಲಲ  ಬಂದು  ಕುಳಿತ್ತಕಳೆಲಕೆೆ   ಆಗುತ್ು ದ್ಯೇ?      

 ಶಿರ ೋ ಎಿಂ.  ರ್ನರಾಯಣಸ್ಥವ ಮಿ:- ದ್ಧನ್ಕೆೆ   20 ಬಿಲ್ಗಳನುನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಬಂದರೆ, 

ಅವರಿಗೆ  ಮಾತ್ನಾಡಲಕೆೆ   ಹೇಗೆ  ಅವಕಾಶ್ವನುನ   ಕಡಲಕೆೆ   ಆಗುತ್ು ದ್?   

 ಉಪಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಶ್ರ ೀಯುತ್ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರೆ, ಸಕಾಯರದ್ಧೆಂದ  

ಸಪ ಷ್ಟ ವಾದ  ಉತ್ು ರ  ಸಿಕೆ್ ದರೆ ಸ್ವಕ್ಲಲ ವೇ? 

 ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ. ಮಾಧುಸ್ಥವ ಮಿ:-   ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ,  ಗೃಹ ಸಚಿವರು  ನಿನೆನ   

ಎಲ್ಯಲ   ನಿಮೆ  ಎದುರುಗಡೆಯಲಲ ಯೇ  ಕುಳಿತಿದ್ದಾ ರೆ.   ಬಿಲ್  ತೆಗೆದುಕೆಂಡದುಾ  ರಾತಿರ  

ವೇಳ್ಳ.  ಉತ್ು ರ  ಕೇಳಿದರೆ, ಕಡಲಕೆೆ  ಅವರು  ಇಲಲ ಯೇ  ಕಾದು  ಕುಳಿತಿದ್ದಾ ರೆ.    ಈ  ರಿೀತಿ  

ನಿೀವು ಚಾಜ್ಯ  ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು  ಉತ್ು ರ  ಹೇಳಲಕೆೆ   ಆಗುತ್ು ದ್ಯೆ?   ನಿನೆನ   ಎಲ್ಯಲ  ಅವರು  

ಇಲಲ ಯೇ  ಕುಳಿತಿದಾ ರು.     ಉತ್ು ರ  ಹೇಳಲಕೆೆ   ಅವಕಾಶ್ವನೆನ ೀ  ಕಡದ್ಧದಾ ರೆ,    

ಮಂತಿರ ಗಳ್ಳದ ನಾವು  ಏನು  ಮಾಡಲಕೆೆ   ಆಗುತ್ು ದ್?  24ನೇ ತ್ತರಿೀಖ್ಯನಂದು  ಮೈಸೂರಿನ್ಲಲ    

ಹೆಣ್ಣಾ ಮಗಳು  ಮತ್ತು   ಯುವಕ್  ಬಂದ್ದಗ  ಏನು  ಈ  ಒೆಂದು ದುಘಯಟನೆ  ನ್ಡೆಯಿತ್ತ, 

ಅವರು  victimize ಆದರು.    ನಾನು ಬಹಳ  ಸಮಯ ಮಾತ್ನಾಡಲಕೆೆ   ಹೀಗುವುದ್ಧಲಲ .    
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ಆದ್ದದನಂತ್ರ  ಅವರಷ್ಟ ಕೆೆ  ಅವರೇ  ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಮ್ಮಡಿಕ್ಲ್  ಆಸಪ ತೆರ ಗೆ  ಹೀಗಿ 

ದ್ದಖ್ಲ್ಯಗಿ, ಆ  ಯುವಕ್ ಅವರ  ತಂದ್ಗೆ  ಹೇಳಿದ್ದಗ, ಅವರ ತಂದ್  ನ್ಮೆ  

ಪ್ರಲೀಸ್ನ್ವರಿಗೆ  ಮಾಹತಿಯನುನ   ಕಟಟ ರು.   ಮಾಹತಿಯನುನ   ಕಟ್ಟಟ ಗ  ಆ  ಹೆಣ್ಣಾ  

ಮಗಳು  ಮಾತ್ನಾಡುವ  ಸೆಿ ತಿಯಲಲ   ಇರಲಲಲ .     ಮತೆು ,  ಈ ಯುವಕ್ ನ್ನ್ನ  ಮೇಲೆ 

ಹಲೆಲ ರ್ಯಯಿತ್ತ, ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಗ ಅಲಲ  M.L.C ದ್ದಖ್ಲ್ಯಯಿತ್ತ, ಅೆಂದರೆ Medico-Legal 

Case ನುನ   ತೆಗೆದುಕೆಂಡರು.    Procedure ಹೇಗಿದ್  ಎೆಂದರೆ    ಮ್ಮಡಿಕೀ-ಲೀಗಲ್  

ಕೇಸ್ನುನ   ತೆಗೆದುಕೆಂಡ  ಮೇಲೆ   ಹೆಣ್ಣಾ ಮಗಳ  ಮೇಲೆ  ಏನಾದರೂ ಲೈೆಂಗಿಕ್  ಕ್ರುಕುಳ  

ಅಥವಾ ಅತ್ತಯ ಚಾರಗಳ್ಳಗಿದಾ ರೆ, ಒಬಬ ರು ಮಹಳ್ಳ ವೈದ್ದಯ ಧಿಕಾರಿ ಬಂದು   ನೀಡಿದ  

ನಂತ್ರ  ಮುೆಂದ್ಧನ್ procedure ನ್ಡೆಯುತ್ು ದ್.  ಏತ್ಕೆೆ  IPC ಕ್ಲಂ 354 ರಡಿಯಲಲ  complaint 

ಅನುನ  ದ್ದಖ್ಲು  ಮಾಡಿದಿ್ಧ ೀರಿ  ಎೆಂದು  ನಿೀವು  ಕೇಳಬಹುದು.      ತ್ಮಗೆ  ಗತಿು ರುವಂತೆ  

ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ  2006 ರಲಲ   Indian Penal Code, Criminal Procedure Code ಮತ್ತು  Evidence Act 

ಬಗೆೆ   ಬಹಳಷ್ಟಟ  ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ  ಮಾಡಿ    ಕೇೆಂದರ   ಸಕಾಯರ ಮಾಡಿದ್.   ಇದರಲಲ   ಶ್ರ ೀಯುತ್ 

ಎಸ.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ್ ರವರಿಗೆ ಗತಿು ರುವಂತೆ IPC Sections 304B, 312, 313, 314, 326A, 

326B, 354, 354B, 354C, 354D, 366, 366B, 367A, 370, 372, 376, 376A, 376 AB, 376C, 

376D, 376 DA, 376 DB and 510 ಗಳಿಗೆ ತಿೀವರ ತ್ರವಾಗಿ  ಕೇೆಂದರ  ಸಕಾಯರ   ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ  

ಮಾಡಿ   ನ್ಮಗೆ  ಒೆಂದು SOP ಯನುನ  ಕಟಟ ದ್.    ಪ್ರಲೀಸ್ನ್ವರು  ಇೆಂತ್ಹ  

ಪ್ರ ಕ್ರಣಗಳಲಲ    ರ್ಯವರಿೀತಿಯಲಲ  ವತಿಯಸಬೇಕೆೆಂದು ಹೇಳಿದ್.  ಅದರಲಲ  ಎಫ್.ಐ.ಆರ್್.  

ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ  ಹೇಳಲ್ಯಗಿದ್.್ ್ “All the offences related to women are 

cognizable.  Hence, the SHO shall register the information under Section 154 of 

Cr.P.C.್when್he್receives್the್information್of್crime್without್fail್or್delay.”್್So,್it್is್duly್

registered under Section 154 of Cr.P.C. ಅಥವಾ IPC ಕ್ಲಂ 354 ಅಡಿಯಲಲ  

ದ್ದಖ್ಲ್ಯಗಿದ್.  ಆದ್ದದನಂತ್ರ,್ ್ “…if the reported crime is said to be committed 

beyond the jurisdiction of that police station, then the SHO shall register Zero FIR as 

per the Circular No.CRM/2/139/W.P.219 dated so and so issued by the Chief Office. 

ಎೆಂದು ಇದ್.  ಇದು ಏನಾಯಿತ್ತ ಎೆಂದರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಲೀಸ್  ಠಾಣೆ  ವಾಯ ಪಿು ಗೆ   Medico-Legal 

Case   ತೆಗೆದುಕೆಂಡವರು  ರಿಪ್ರೀಟ್ಯ   ಮಾಡಿದರು.   ಆ     ಪ್ರಲೀಸ್  ಠಾಣೆಯಲಲ   

ಎಫ್.ಐ.ಆರ್್ ತೆಗೆದುಕೆಂಡು  ಹಾಲನ್ಹಳೆಿ   ಪ್ರಲೀಸ್  ಠಾಣೆಗೆ ಅದನುನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡು  

ವಗ್ರಯವಣೆ   ಮಾಡುವಲಲ   ಸಾ ಲಪ   ವಳಂಬವಾಯಿತ್ತ.  With all this, ಆ  ಹೆಣ್ಣಾ ಮಗಳು    
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ಮಾತ್ನಾಡುವಂತ್ಹ ಸೆಿ ತಿಯಲಲ   ಇರಲಲಲ .    ಹಾಗ್ರಗಿ ತ್ಮೆ  ಮೊದಲನೆ  ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ  ನಾನು  

ಉತ್ು ರ   ಹೇಳುತಿು ದ್ಾ ೀನೆ.   15 ಗಂಟ್  ಏತ್ಕೆೆ  ವಳಂಬ  ಮಾಡಿದ್ಧರಿ  ಎೆಂದು  ಕೇಳಿದಿ್ಧ ೀರಿ.   

                                                                                                                       ಮಿಂದು.   

(1013) 24.09.2021 11.50 ಎಸ ವಿ-ಎಕೆ 

(ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸ್ತಾ ತಿ) 

Sri J.C. MADHUSWAMY (contd.):- 

This is a procedure which police was bound to do.  They have done it.  ಅವರು ಹೇಗೆ 

ತೆಗೆದುಕಳೆಬೇಕಾಗಿತು ೀ ಹಾಗೆಯೇ ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದ್ದಾ ರೆ. ಹೇಗೆ transfer 

ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತು ೀ, ಹಾಗೆಯೇ transfer ಮಾಡಿ jurisdictional police station ಗೆ 

ಪ್ರ ಕ್ರಣವನುನ  ಕ್ಳುಹಸಿದ್ದಾ ರೆ.  MLC (Medico-Legal Case) ಮೈಸೂರಿನ್ 

ಕೃಷ್ಾ ರಾಜಪುರಂನ್ಲಲ  ಆಯಿತ್ತ.  ಆದರೆ ಇದು ಆಲನ್ಹಳೆಿ  ಪ್ರಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ವಾಯ ಪಿು ಗೆ 

ಬರುತಿು ತ್ತು .  

ಮಾನ್ಯ  ವರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ನಾಯಕ್ರೇ, ತ್ತವು ವಕ್ೀಲರಿದ್ಧಾ ೀರಿ.  ಇದು ಎರಡು 

ಪ್ರಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ವಾಯ ಪಿು ಯನುನ  ಹೆಂದ್ಧದಾ ರಿೆಂದ ಈ problem ನ್ಲಲ  ಸಾ ಲಪ  

ವಳಂಬವಾಯಿತ್ತ.  ಮೊದಲನೆಯ instance ನ್ಲಲ  ಸಂತ್ರ ಸೆು ಯ ಮೇಲೆ ದೌಜಯನ್ಯ  ಆಗಿದ್ 

ಎೆಂದು ಆ ಹುಡುಗ ಕೂಡ ಸರಿರ್ಯಗಿ ಹೇಳಿರಲಲಲ .   He್wanted್to…್್ಅವರ ತಂದ್ಯವರು 

ಮಗನ್ ಮೇಲೆ ದೌಜಯನ್ಯ  ಆಗಿದ್ ಎೆಂದು ದೂರವಾಣಿ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು.  They have done 

their duty.  ಅವರ ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ ಕ್ರ ಮ ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದ್ದಾ ರೆ.  ಹಾಗ್ರದರೆ ಏಕೆ ಖಸಗಿ 

ಆಸಪ ತೆರ ಗೆ ಹೀದ್ಧರಿ ಎೆಂದು ತ್ತವು ಕೇಳಿದ್ಧರಿ.್್್“When the victim directly approaches the 

SHO್ for್ registration್ of್ information…”,್ ಈ ಕೇಸ್ನ್ಲಲ  ಅವರಾಗಿಯೇ ಆಸಪ ತೆರ ಗೆ 

ಹೀಗಿದ್ದಾ ರೆ ಎೆಂಬುದನುನ  ನಾನು ಸಪ ಷ್ಟ  ಪ್ಡಿಸುತಿು ದ್ಾ ೀನೆ.್ ್ “Even otherwise, if the SHO 

finds that she needs immediate medical attendance and treatment, then he shall take 

all necessary steps to forward her to the nearest government hospital or to the 

nearest್ private್ hospital್ with್ women್ personnel.”್ ್ ಅಕ್ಸೆ್ವತ್ ಖಸಗಿ ಆಸಪ ತೆರ ಗೆ 

ಕ್ಳುಹಸಿದಾ ರೂ, ಈಗ ಅದು ತ್ಪಾಪ ಗುವುದ್ಧಲಲ .  ಇದು ಮ್ಮಡಿಕ್ಲ್ ಕಾಲೇಜು.  Best available 

treatment ಸಿಗಬಹುದ್ದದ ಜೆ.ಎಸ.ಎಸ. ಮ್ಮಡಿಕ್ಲ್ ಕಾಲೇಜಗೆ ಅವರನುನ  ಕ್ರೆದುಕೆಂಡು 

ಹೀಗಿ ಸೇರಿಸಿರುವುದರಿೆಂದ ಇಲಲ  ಮುಚುಚ ಮರೆ ಏನೂ ಇಲಲ . ಏಕೆ ಸಕಾಯರಿ ಆಸಪ ತೆರ ಗೆ 
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ಕ್ಳುಹಸಲಲಲ , ಇಲಲ  ಏನೀ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಈ ರಿೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆ ಎೆಂಬುದನುನ  ತ್ತವು 

ಮನ್ಸಿಸ ನ್ಲಲ ಟಟ ಕಳೆಬಾರದು.  ಏಕೆೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗತಿು ದ್.  ಇದರಲಲ  ರ್ಯರನಾನ ದರೂ 

ಉಳಿಸುವುದರಿೆಂದ ಸಕಾಯರಕೆೆ  ಏನೂ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲಲ .  ಆ ಹುಡುಗಿ ಈ ರಾಜಯ ದವರಲಲ .  

ಎಲಲ ೆಂದಲೀ ಬಂದ್ಧದಾ ವರೆೆಂಬುದು ನಿಮಗೂ ಗತ್ತು ಗಿದ್.  ಆಮೇಲೆ  ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. ಯ 

ಸೆಕ್ಷನ್ 164 ಅಡಿಯಲಲ  ಆಕೆ ಮಾಯ ಜಸೆಟ ರೀಟ್ರವರ ಮುೆಂದ್ ಸ್ವಕ್ಷಯ ವನುನ  

ನುಡಿಯುವವರೆವಗೂ ನಾವು conclusion ಗೆ ಬರುವುದಕೆೆ  ಆಗುತಿು ರಲಲಲ .  ಅಲಲ  ಕೂಡ “with 

her್consent”್ಎೆಂದು ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ ಕಾನೂನು ಹೇಳುತ್ು ದ್.  ಆಕೆಯ consent ತೆಗೆದುಕೆಂಡು 

ನಾವು ಮುೆಂದುವರೆಯಬೇಕ್ತ್ತು .  ಆದರೆ ಆಕೆ ಆ ಸೆಿ ತಿಯಲಲ ರಲಲಲ .  ಆದರೂ ಪ್ರಲೀಸರು 

ಆಕೆಯನುನ  convince ಮಾಡಿ ಆಕೆಯಿೆಂದ ಒೆಂದು ದೂರನುನ  ಪ್ಡೆದುಕಳೆಲು  ಸುಮಾರು 

8-10 ದ್ಧನ್ಗಳ ಸಮಯವನುನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿತ್ತ.   ನಂತ್ರ ಆಕೆಯನುನ  ಕ್ರೆದುಕೆಂಡು 

ಬಂದು ಮಾಯ ಜಸೆಟ ರೀಟರವರ ಮುೆಂದ್ ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. ಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 164 ಅಡಿಯಲಲ  

ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ  ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾ ರೆ.  ಆಕೆ ಏನು ಹೇಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆ ಎೆಂಬುದು that is between 

herself and the jurisdictional Magistrate ಆಗಿರುವುದರಿೆಂದ ನಾನು ಇಲಲ  

ಮಾತ್ನಾಡುವುದಕೆಾಗುವುದ್ಧಲಲ .  

ಇಲಲ  ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಪ ಷ್ಟ  ಪ್ಡಿಸಬಯಸುವುದೇನೆೆಂದರೆ ನ್ಮೆ  ಪ್ರಲೀಸ್ 

ಕ್ಡೆಯಿೆಂದ ರ್ಯವ ಅಚಾತ್ತಯಯ ಆಗಿರುವುದ್ಧಲಲ .  ರ್ಯರ ಪ್ರವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಲೀಸರು 

ವತಿಯಸಿರುವುದ್ಧಲಲ .  ಎಲಲ ಯೀ ಒೆಂದು ಕ್ಡೆ ಸಕಾಯರ ತ್ಪುಪ  ಮಾಡಿತ್ತ, ಪ್ರಲೀಸರು 

ಎಲಲ ಯೀ ಒೆಂದು ಕ್ಡೆ ಸಂತ್ರ ಸೆು ಯ ವರುದಿವಾಗಿ ಆರೀಪಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆ 

ಎನುನ ವ ಭಾವನೆಯನುನ  ದಯಮಾಡಿ ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು ಮನ್ಸಿಸ ನಿೆಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಬೇಕು 

ಎನುನ ವುದು ಸಕಾಯರದ ವನಂತಿ.  Because everything is clear.  ಗಲ್ಯಟ್ರ್ಯಯಿತ್ತ, 

ಅವರಾಗಿಯೇ ಆಸಪ ತೆರ ಗೆ ಹೀದರು, ಅವರ ತಂದ್ message ಕಡುತ್ತು ರೆ, ಆಗ ನ್ಮೆ  

ಪ್ರಲೀಸ್ act ಮಾಡುತ್ತು ರೆ. ಅಷ್ಟ ರಳಗೆ they have done it properly.  ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್ 

ಮ್ಮಡಿಕ್ಲ್ ಕಾಲೇಜನ್ಲಲ  Medico-Legal Case ಅನುನ  attend ಮಾಡಿರುತ್ತು ರೆ.  ನಂತ್ರ ತ್ಜ್ಞ 

ಮಹಳ್ಳ ವೈದಯ ರನುನ  ಕ್ರೆಸಿ further examination ಗೆ ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿರುತ್ತು ರೆ. Further 

examination ಆದ ನಂತ್ರ ಇದು reveal ಆಗುತ್ು ದ್.  Then we have changed our FIR.  

ರ್ಯವುದೇ ಕ್ರ ಮಿನ್ಲ್ ಕೇಸ್ ಆದರೂ UDR (Unnatural Death Report) 

ತೆಗೆದುಕಳೆು ತೆು ೀವೆಂಬುದು ತ್ಮಗೆ ತಿಳಿದ್ಧದ್.  Post-mortem report ಬಂದ ನಂತ್ರ ಅದನುನ  

murder ಗೆ convert ಮಾಡಲ್ಯಗುತ್ು ದ್.  Straightaway we will not take any case for 
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murder.್ ್ ‘Suspicious್Deathʼ್ಎೆಂದು ತೆಗೆದುಕಳೆು ತೆು ೀವ.  ಆ ನಂತ್ರ on certification of 

the Medical Officer, ಅದನುನ  convert ಮಾಡಿಕಳೆು ತೆು ೀವ.  ಇಲಲ ಯೂ ಹಾಗೆಯೇ Section 

354 of the Indian Penal Code ಅಡಿಯಲಲ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ನಂತ್ರ we have taken it 

under Section 376 of the IPC.  ಅದು IPC Section 376B ಅಥವಾ 376D ಅಡಿಯಲಲ  gang 

rape ಗೆ ನಾವು ಕೇಸ್ ಅನುನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದ್ಾ ೀವ.  ಆದರೆ ಬಹಳ ತಿೀವರ ವಾಗಿ, ಬಹಳ 

ತಿೀಕ್ಷಾ ವಾಗಿ, ಬಹಳ ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರ ಕ್ರಣವನುನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದ್ಾ ೀವ 

ಎನುನ ವುದು ತ್ಮಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು.  ಎಲೆಲ ಲಲ  ಹೀಗಬೇಕೀ ಅಲೆಲ ಲ್ಯಲ  ಹೀಗಿ ಇಷ್ಟಟ  ಬೇಗ 

all the six Accused ಅನುನ  ಕ್ರೆತಂದು case book ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ರುವ ಕೆಲಸ ನ್ಮೆ  

ರಾಜಯ ದ ಪ್ರಲೀಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆ. ಇಲಲ  ಪ್ರಲೀಸರಿೆಂದ ಅೆಂತ್ಹ ಬೇಜವಾಬಾಾ ರಿ 

ವತ್ಯನೆಯಿದ್ ಅಥವಾ negligence ಇದ್ ಎೆಂದು ನಾವು ಅೆಂದುಕಳೆುವುದಕೆಾಗುವುದ್ಧಲಲ .   

ಎರಡನೆಯದ್ದಗಿ ಮೈಸೂರಿನ್ಲಲ  adequate police staff ಇಲಲ  ಎೆಂದು 

ಚ್ರ್ಚಯಗಳ್ಳಗಿವ. ಇಡಿೀ ರಾಜಯ ಕೆೆ  ಹೀಲಸಿದರೆ Mysuru is the best place where police are 

more in number.  ಅದು ಹೇಗೆ ಎೆಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಹತಿ ಕಡುತೆು ೀನೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ್ಲಲ ರುವಷ್ಟಟ  ಪ್ರಲೀಸರನುನ  ರಾಜಯ ದ ಬೇರೆಲ್ಲಲ  deploy ಮಾಡಿರುವುದ್ಧಲಲ . 

ರಾಜಯ ದ average ಗಿೆಂತ್ಲ್ಲ ಹೆಚುಚ  ಸಂಖೆಯ ಯ ಪ್ರಲೀಸರು ಮೈಸೂರಿನ್ಲಲ ದ್ದಾ ರೆ.  Beat 

ಮಾಡಬೇಕು, watch ಮಾಡಬೇಕು, intelligence ನ್ಲಲ  ಇೆಂತ್ಹ ಪ್ರ ಕ್ರಣಗಳನುನ  ಗಮನ್ಕೆೆ  

ತೆಗೆದುಕಳೆಬೇಕೆೆಂದು ನಾವು ಅೆಂದುಕಳೆಬಹುದು.  ಆದರೆ ಈ rape ಪ್ರ ಕ್ರಣಗಳು ದ್ಧಢೀರ್್ 

ಆಗುವಂತ್ಹವು. ಅದನುನ  ರ್ಯರೂ anticipate ಮಾಡುವುದಕೆಾಗುವುದ್ಧಲಲ .  ಎಲಲ ಯೂ 

ಮಾತ್ನಾಡುವುದಕೊ  ಆಗುವುದ್ಧಲಲ .  

ತ್ಮಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ತ್ಪಾಪ ಗಬಾರದು.  ಮೊದಲೆಲ್ಯಲ  ಕೀಟ್ಯನ್ಲಲ  saying ಇತ್ತು .  

ಅದೇನೆೆಂದರೆ,್“Rape್cannot್be್established್unless್there್is್evidence”.್್ಅದಕೆೆ  counter 

ಹೇಗಿತೆು ೆಂದರೆ,್ “If್ there್ is್ evidence,್ how್ can್ the್ rape್ take್ place”.್ ್ ಸ್ವಕ್ಷಯ ವಲಲ ದ್ 

ಅತ್ತಯ ಚಾರವನುನ  establish ಮಾಡುವುದಕೆಾಗುವುದ್ಧಲಲ .  ಸ್ವಕ್ಷಯ  ಇದಾ  ಕ್ಡೆ 

ಅತ್ತಯ ಚಾರವಾಗುವುದು ಕ್ಷ್ಟ .  ಅದು legal lacuna.  ನ್ಮೆ  ದೃಷಿಟ ಯಲಲ  ತ್ಮಗೆ ಬಂದ್ಧರುವ 

ಭಾವನೆಯು ನೈಜವಾದುದಲಲ .  ಮೈಸೂರಿನ್ಲಲ  ಎಷ್ಟಟ  ಪ್ರಲೀಸರು ಇದ್ದಾ ರೆನುನ ವ ಮಾಹತಿ 

ನ್ನ್ನ  ಬಳಿಯಿತ್ತು , ಬಹುಶಃ ನಾನು ಆ ಮಾಹತಿಯನುನ  ಇಲಲ  ತಂದ್ಧರುವುದ್ಧಲಲ .  Adequate 

police are there in Mysuru and Mysuru establishment.  ಆದಾ ರಿೆಂದ ನ್ಮೆ  ಪ್ರಲೀಸರು 

ಬೇಜವಾಬಾಾ ರಿರ್ಯಗಿ ವತಿಯಸಿರುವುದ್ಧಲಲ .   
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Regarding certification and all that, main question ಇಲಲ  ಸದನ್ದ ಮುೆಂದ್ 

ಉದಭ ವವಾಗಿದುಾ , ಸಕಾಯರಿ ಆಸಪ ತೆರ ಗೆ ಸೇರಿಸಲಲಲ , ಎಲಲ ಯೀ ಖಸಗಿ ಆಸಪ ತೆರ ಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ಧಾ ೀರಿ, 

ಅದರಿೆಂದ ಮುೆಂದ್ಧನ್ ದ್ಧನ್ಗಳಲಲ  ಕೇಸ್ weak ಆಗುವಂತ್ಹ ಸೆಿ ತಿ ನಿಮಾಯಣವಾಗುತ್ು ದ್ 

ಎೆಂಬುದು.  That is not the fact.  Whether it is a private hospital or a medical college 

hospital or a government hospital, it remains same under law.  ಇದು ನಾವು ಮುೆಂದ್ 

ಮಾಡುವ investigation ಗೆ ರ್ಯವ ರಿೀತಿಯಲಲ ಯೂ ಈ ಕೇಸ್ನ್ ವರುದಿವಾಗಿ 

ಹೀಗುವುದ್ಧಲಲ  ಎನುನ ವ ಭ್ರವಸೆಯನುನ  ನಿಮಗೆ ನಾವು ಕಡುತೆು ೀವ.   

ಈ ಕೃತ್ಯ ದಲಲ  involve ಆಗಿರುವವರು criminal record ಇರುವವರೇ.  ಆ ಐದ್ದರು 

ಜನ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜಯ ಗಳಲಲ  criminal records ಇದ್.  ಅವರು ಮಾಡಿರುವ 

ಅಮಾನ್ವೀಯ ಕೃತ್ಯ ವು ದ್ಧಢೀರ್್ ಎೆಂದ್ದಗಿರುವುದನುನ  ಬಿಟಟ ರೆ ರ್ಯವುದೀ scheme 

ಮಾಡಿ, plan ಮಾಡಿ ಆ ಜಾಗಕೆೆ  ಬಂದು ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಅವರೂ ಸೆ ಳಿೀಯರಲಲ , ಇವರೂ 

ಸೆ ಳಿೀಯರಲಲ .  ಇದೆಂದು ಹೀನಾಯ ಕೃತ್ಯ ವಾದರೂ ನಿರಿೀಕೆೆ  ಮಾಡದಂತೆ ನ್ಡೆದ್ಧದ್. 

ನಾವು ನ್ಮೆ  ಕ್ಡೆಯಿೆಂದ ಏನೇನೂ ಆಗಬೇಕೀ ಆ ಎಲ್ಯಲ  parameters ಅನುನ  ಪ್ರಲೀಸರು 

ಉಪ್ಯೀಗಿಸಿಕೆಂಡು ಅದನುನ  establish ಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆ.  ನಾವು ಅವರನುನ  ಕೀಟ್ಯ 

ಮುೆಂದ್ ತ್ರಲಕೆೆ , ಅವರನುನ  punish ಮಾಡಲಕೆೆ  ರ್ಯವ ರಿೀತಿಯಲಲ  

ಮುೆಂದುವರೆಯಬಹುದೀ, ಆ ಎಲ್ಯಲ  ರಿೀತಿಯ ಕ್ರ ಮಗಳನುನ  ನಾವು ಜರುಗಿಸುತೆು ೀವ ಎೆಂದು 

ಹೇಳಲಕೆೆ  ಇಷ್ಟ ಪ್ಡುತೆು ೀನೆ.  

ಇದರಲಲ  ನಾನು ಇನೂನ  ಹೆಚಿಚ ಗೆ ಏನೂ ಹೇಳುವುದಕೆಾಗುವುದ್ಧಲಲ .  Because when 

the case is in the investigation stage, revealing much information is not fair on the 

part of the government.  ಸಕಾಯರ ಅಥವಾ ನಾವು ಹೆಚುಚ  ವಷ್ಯ ತಿಳಿದ್ಧದಾ ರೂ ಏನ್ನೂನ  

ಹೆಚಿಚ ಗೆ ಮಾತ್ನಾಡಬಾರದು.  ನಾವು ಇಲಲ  ಏನೇ ಮಾತ್ನಾಡಿದರೂ it goes to public 

domain.  It entirely harpens or damages the investigation mode.  ಆದಾ ರಿೆಂದ ಇದಕೆ್ೆಂತ್ 

ಹೆಚಿಚ ಗೆ ಬೇರೇನ್ನೂನ  ನಾನು ಹೇಳುವುದಕೆಾಗುವುದ್ಧಲಲ .   

ಮಾನ್ಯ  ರಮೇಶ್ ಅವರೇ, ತ್ತಮಕೂರಿನ್ ಘಟನೆ ನ್ಡೆದ ಸೆ ಳಕೆೆ  ನಾನೇ ಭೇಟ 

ನಿೀಡಿದ್ಾ ೀನೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ comfort ಮಾಡಿದ್ಾ ೀನೆ.  ದುರದೃಷ್ಟ ಕ್ರ ಸಂಗತಿ ಎೆಂದರೆ ಗಂಡ 

ರ್ಯವುದೀ ಖಸಗಿ ಕಂಪ್ನಿಯಲಲ  ಸಣಾ  ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದಾ ನು.  ಸಂತ್ರ ಸೆು  ಗೌರವಸೆೆ . 

ಈ ಕಾಲದಲಲ  ಅೆಂತ್ಹವರು ಸಿಗುವುದ್ಧಲಲ .  ಪ್ರ ತಿನಿತ್ಯ  ದನ್ ಹಡಿದುಕೆಂಡು ಹಳೆದ ಹತಿು ರ 
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ಮೇಯಿಸುವುದಕೆಾ ಗಿ ಹೀಗುತಿು ದಾ ರು.  ಹೆಂದ್ ಒೆಂದು ಸಲ ರ್ಯರೀ ಒಬಬ  ವಯ ಕ್ು  ಬಂದು ಆ 

ಸೆ ಳದಲಲ  ಕುಳಿತಿದಾ ನು ಎನುನ ವ ಒೆಂದು ಮಾಹತಿಯು ನ್ಮಗೆ ಇತ್ತು .  ಆಕೆ ಎೆಂದ್ಧನಂತೆ 

ಅಲಲ ಗೆ ಹೀದ್ದಗ ಈ ಘಟನೆ ನ್ಡೆದ್ಧದುಾ , ಸ್ವಯಂಕಾಲವಾದರೂ ರ್ಯರಿಗೂ ಗತ್ತು ಗಲಲಲ . 

ಮಗು ಬಂದು ತ್ನ್ನ  ತ್ತಯಿಯಿಲಲ ವೆಂದು ಅಲಲ ಗೆ ಹುಡುಕ್ಕೆಂಡು ಹೀದ್ದಗ, ತ್ನ್ನ  

ತ್ತಯಿಯ ಮೃತ್ದೇಹವನುನ  ನೀಡಿತ್ತ.  ಮಾೆಂಗಲಯ ದಸರವನುನ  ಕ್ತ್ತು  ಕ್ರಿಮಣಿಯನುನ  

ಅಲಲ ಯೇ ಬಿಟಟ  ಮಾೆಂಗಲಯ ವನುನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಹೀಗಿದ್ದಾ ನೆ.  As I am the Minister 

In-Charge of Tumkur District, ಬಹಳ ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ ಈ ಪ್ರ ಕ್ರಣವನುನ  ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ 

ಅೆಂದ್ಧನಿೆಂದ ಇೆಂದ್ಧನ್ವರೆವಗೂ ಕಾಯ ೆಂಪ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ಾ ೀವ.  ಐದು ತಂಡಗಳನುನ  ರಚ್ನೆ 

ಮಾಡಿ ರ್ಯವ ರಿೀತಿಯಲಲ  ಕಂಡು ಹಡಿಯಲು ಸ್ವಧಯ ವೀ ಆ ಎಲ್ಯಲ  ಮಾಗಯಗಳಲಲ  work 

ಮಾಡುತಿು ದ್ಾ ೀವ.  ಆದರೆ ಇದುವರೆವಗೂ clue ಸಿಗುತಿು ಲಲ .  ಆ ಹಳೆ  ಊರಿೆಂದ ಒೆಂದ್ರಡು 

ಕ್ಲೀಮಿೀಟರ್್ನ್ಷ್ಟಟ  ದೂರವದ್.  ನಂಬಲಹಯ ಮಾಹತಿಯನುನ  ನಿೀಡುವವರೂ 

ಸಿಕೆು ತಿು ಲಲ . ಹಸುವನುನ  ಮೇಯಿಸಲು ಹೀದ್ದಕೆ ವಾಪ್ಸ್ ಹೆಂತಿರುಗಿ ಬರಲಲಲ .  ಅಷ್ಟಟ  

ಹುಡುಗ್ರಟಕೆೆ  ನಾವು ಈ ಪ್ರ ಕ್ರಣವನುನ  ಬಿಡುತೆು ೀವೆಂದು ತ್ತವು ಭಾವಸಿಕಳೆಬೇಡಿ.  ನ್ಮಗೆ 

clue ಇಲಲ .   

(…ಮಿಂದು) 

 

                                                                            

           (1014) 24-09-2021,12.00 ಕೆಜ  RN                        (ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸ್ತಾ ತಿ) 

 

         ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ. ಮಾಧುಸ್ಥವ ಮಿ (ಮಿಂದು):-  

ತ್ನಿಖೆಯನುನ  ಅಷ್ಟಟ  ಸುಲಭ್ವಾಗಿ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಆಗುವುದ್ಧಲಲ ವೆಂದು ತ್ಮಗೂ ಗತಿು ಗೆ.  

ಏನಾದರೂ ಸಣಾ  ಪುಟಟ  clue ಅನುನ   ಹಡಿದುಕೆಂಡು ಹೀಗಬೇಕಾಗುತ್ು ದ್. ನಾವು ಬಹಳ 

ಪ್ರ ಯತ್ನ  ಪ್ಡುತಿು ದ್ಾ ೀವ. ಏಕೆೆಂದರೆ, ತ್ತಮಕೂರಿಗೆ ಇೆಂತ್ಹದುಾ  ಅಪ್ರೂಪ್. ನಾವು ಇದನುನ  

ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ books ಗೆ ತ್ರಲೇಬೇಕೆೆಂದು   ಒತ್ು ಡ ಮಾಡಿ ಆ ಕೇಸಿನ್ಲಲ  ತ್ನಿಖೆಯನುನ  

ಮಾಡುತಿು ದ್ಾ ೀವ.  ನ್ಮೆ  Superintendent of Police ರವರು ಬಹಳ serious. ಅವರು 

ಅವತಿು ನಿೆಂದ ಅಲಲ  camp ಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆ. ಅೆಂದರೆ, ಅಲಲ ನ್ ಸುತ್ು ಮುತ್ು ಲನ್ ಹಳೆಿಗಳಲಲ  



«¥À/24.09.2021/77 

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

ಏನಾದರೂ ಸಣಾ  ಪುಟಟ  ಮಾಹತಿ ಸಿಗುತ್ು ದ್ಯೇ ಎೆಂದು  ಕೇಳುತಿು ದ್ದಾ ರೆ. ಆದರೆ, ಏನು 

ಮಾಹತಿ ಸಿಗುತಿು ಲಲ . ಅವರ husband ಹತಿು ರ ನಾನೇ ಮಾತ್ನಾಡಿದ್. ಆತ್ನಿಗೂ ಪಾಪ್ 

ಸೆ ಳಿೀಯವಾಗಿ ರ್ಯರ ಮೇಲೆಯೂ ಅನುಮಾನ್ ಇಲಲ .  ಹಾಗ್ರಗಿ, ಈ ಪ್ರ ಕ್ರಣದಲಲ ಯೂ ಸಹ 

ಆರೀಪಿಗಳನುನ  ತಂದು ಶ್ಕೆೆ ಗೆ ಒಳಪ್ಡಿಸುವುದಕೆೆ  ಸಾ ಲಪ  ತೆಂದರೆರ್ಯಗಿದ್. We have 

hopes. ನಾವು ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡುತೆು ೀವ. ಎಷ್ಮಟ ೀ ಕ್ಷ್ಟ ವಾದರೂ ಸಹ, ಆರೀಪಿಗಳನುನ  

ತಂದು ಕಾನೂನಿನ್ ಕ್ಟಟ ಲೆಗೆ ಒಪಿಪ ಸುತೆು ೀವ ಎನುನ ವಂತ್ಹ ವಶಾಾ ಸ ಮತ್ತು  ಅಭಿಪಾರ ಯ 

ಜಲ್ಯಲ ಡಳಿತ್ಕೆೆ  ಇದ್. That we are going to do.  ಮತೆು  ಇದಲಲ ದೇ ತ್ಮಗೆ ಗತಿು ದ್,  IPC, 

CrPC, Evidence Act ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟಟ  amendment ಆಗಿವ. SOP (Standard Operation 

Procedures) ಬಿಟಟ  ಪ್ರಲೀಸರು ಕ್ರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳೆುವುದಕೆೆ  ಆಗುವುದ್ಧಲಲ . I am very frank 

ಅವರೇ, modalities fix ಮಾಡಿಬಿಟಟ ದ್ದಾ ರೆ. Standard Operation Procedures ಅನುನ  ಬಿಟಟ  

ಹೀಗುವುದಕೆೆ  ಆಗುವುದ್ಧಲಲ . ನಾನು ತ್ಮಗೆ SOP copy ಯನುನ  ಕ್ಳುಹಸುತೆು ೀನೆ. ಅದರಲಲ  

ಏನಾಗಿದ್ ಎೆಂದರೆ, ಅದನುನ  ಬಿಟಟ  ಅವರು follow  ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಹೀದರೆ,  ನಾಳ್ಳ ದ್ಧವಸ 

ಬಹಳ ತ್ಪಾಪ ಗುತ್ು ದ್. ನಾಯ ರ್ಯಲಯದಲಲ   ಪ್ರಲೀಸರು ಉತ್ು ರ ಹೇಳುವುದಕೆೆ  ಆಗುವುದ್ಧಲಲ . 

Doctrine ತ್ಮಗೆ ಗತ್ು ಲಲ ವೇ;್ ‘Let hundred criminals get away but a single innocent 

shall್ not್ be್ punishedʼ್ ಅೆಂತ್. ಈ Doctrine ನ್ಲಲ  ನಾವದ್ಾ ೀವ. ನೂರು ಜನ್ criminals 

ತ್ಪಿಪ ಸಿಕೆಂಡರೂ ಪ್ರವಾಗಿಲಲ . ಒಬಬ  ನಿರಾಪ್ರಾಧಿಗೆ ಶ್ಕೆೆರ್ಯಗಬಾರದು.  ಹಾಗ್ರಗಿ, 

ರ್ಯರು ಆರೀಪಿ, ರ್ಯರು ನಿರಪ್ರಾಧಿ ಎೆಂದು ತಿೀಮಾಯನ್ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ನ್ಮಗೆ 

ಅಧಿಕಾರ ಇಲಲ . ನಾವು ಅವರನುನ ನಾಯ ರ್ಯಲಯದ ಮುೆಂದ್ ನಿಲಲ ಸಬಹುದು. ಅದೇರಿೀತಿ 

ನಾವು ಇನನ ೆಂದು ಮಾತ್ನುನ  ಹೇಳುತೆು ೀವ. Justice  hurried, Justice buried. ನಾನು ಇಲಲ  

Justice hurried is Justice buried ಅೆಂತ್ತ, Justice delayed is Justice denied ಅೆಂತ್ 

ಒೆಂದರಲಲ  ಹೇಳುತೆು ೀವ. ಇನನ ೆಂದು ಕ್ಡೆ, Justice  hurried is Justice buried ಎೆಂದು 

ಹೇಳುತೆು ೀವ. Justice ಅನುನ  hurry  ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಆಗುವುದ್ಧಲಲ . ಈ ಎರಡು contradict 

ಇರುವುದರಿೆಂದ we have to pass in such way. ನಾವು ಇದನುನ  ಒೆಂದೆಂದೇ ಹಂತ್ದಲಲ  

maintain ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಹೀಗಬೇಕಾಗಿದ್. Government is very serious. ನ್ಮೆ  ಸನೆಾ ನ್ಯ  

ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಅಲಲ  ಏನು ಮಾತ್ನಾಡಿದ್ದಾ ರೆ, ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಏನು  ಬಿಟಟ ದ್ದಾ ರೆೆಂದು 

ನಾನು   ಅವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಇಲಲ   ಉತ್ು ರ ಹೇಳುವುದಕೆೆ  ಆಗುವುದ್ಧಲಲ . But as far as the 

offence is concerned Government and Police have very serious. We are going in 

accordance with law. They have tried every level best. Rather appreciate our Police 
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Force.   ಅಷ್ಟಟ  ಬೇಗ ಎಲೆಲ ಲಲ ಗ  ಹೀಗಿ  ನಾವು ಎಲಲ ಗೆ ಎೆಂದು ಹೇಳುವುದಕೆೆ  

ಆಗುವುದ್ಧಲಲ . ಅೆಂತ್ಹ ಕ್ಡೆಗಳಿೆಂದ ಅವರನುನ  ತಂದು ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ದ್ದಾ ರೆ. They have gone 

to parents of that victim. ಗಂಟ್ ಗಟಟ ಲೇ, ದ್ಧವಸಗಟಟ ಲೇ convince ಮಾಡಿ ಅವರನುನ  

ಕ್ರೆದುಕೆಂಡು ಬಂದು 164 CrPC., ಹೇಳಿಕೆಯನುನ  ಕಡಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. Honestly speaking.  

ಅವರು ಖಂಡಿತ್ವಾಗಿ  prepare ಆಗಿರಲಲಲ . Forget it. ನಾವು ಆಯಿತ್ತ, ನ್ಮೆ  ಪಾಡು,  

ಇದು ಮುಗಿದು ಹೀಯಿತ್ತ, ನ್ಮೆ  ತಂಟ್ಗೆ ಬರಬೇಡಿ. ಇದರಿೆಂದ ನ್ಮಗೆ ಏನು 

ಆಗಬೇಕಾಗಿಲಲ  ಎನುನ ವಂತ್ಹ ಲೆವಲ್ನ್ಲಲ ದಾ ವರನುನ  they have brought from other 

State. ಕುಳಿತ್ತಕೆಂಡು Statement under Section.164 CrPC, ಮಾಡಿಸುವುದಕೆೆ  ಪ್ರಲೀಸರು 

ಅವರ ಮನ್ವಲಸುವಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆ.  ನಿನೆನ  ದ್ಧವಸ  ಈ ಸದನ್ದಲಲ   

ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ನ್ಸಿೀರ್್ ಅಹೆ ದ್ರವರು ಈ ಪ್ರ ಕ್ರಣದಲಲ  Section 164 CrPC, 

ಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆಯೇ ಎೆಂದು ಕೇಳಿದರು.  Yes, statement under 164 CrPC, ಆದ ಮೇಲೆ 

ಪ್ರ ಕ್ರಣಕೆೆ  foundation ಬರುತ್ು ದ್. Section 164 CrPC, ಆಗದ್ಯೇ, ಈ investigation, 

further proceed ಆಗುವುದಕೆೆ  ಆಗುತಿು ರಲಲ ಲಲ . Because statement under section 164 

CrPC has already given before a Magistrate. ನಾವು ಇದನುನ  serious  ಆಗಿ 

ತೆಗೆದುಕಳೆು ತೆು ೀವ. Stringent action ತೆಗೆದುಕೆಂಡು culprits ಗಳನುನ  bring under 

books. ಇದನುನ  ತ್ಮಗೆ  ಬಹುಶಃ ಸಮಾಧಾನ್ವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ಾ ೀನೆೆಂದು ಅೆಂದುಕಳೆು ತೆು ೀನೆ.  

        ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ  ಶ್ರ ೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಶೆಟಟ ಯವರು  ಇದರ 

ಬಗೆೆ  ಬಹಳ ವಾಯ ಪ್ಕ್ವಾಗಿ ಮಾತ್ನಾಡಿದ್ದಾ ರೆ. ನಿಜ. ಸಮಾಜ ಎಷ್ಮಟ ೀ ನಾಗರಿಕ್ತೆಗೆ ಬಂದರೂ 

ಸಹ, ಪಾಶ್ವೀ ಕೃತ್ಯ  ಏನು ಮನ್ಸಿಸ ನ್ಲ ಉದಭ ವವಾಗುತ್ು ದ್, ಅದನುನ  ಹತೀಟಗೆ 

ತೆಗೆದುಕಳೆಲ್ಯರದ್, ಪ್ಶುಗಳಂತೆ ವತಿಯಸುವ ರಿೀತಿ ಏನು ಕ್ಡಿಮ್ಮರ್ಯಗಿಲಲ . ಮನುಷ್ಯ ನಿಗೆ 

ಮನ್ಸುಸ  ಇರುತ್ು ದ್. There are aesthetic senses. There are feelings. If you cannot 

regulate or control, you cannot be called a human being.  ಅದನುನ  ರ್ಯರಾದರೂ 

control  ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಆಗಲಲಲ , regulate  ಮಾಡಲಕೆೆ  ಆಗಲಲಲ ವೆಂದರೆ, ಅವರು 

ಮನುಷ್ಯ ರೇ ಅಲಲ , ಮೃಗ ಎೆಂದು ಕ್ರೆಯಲೇಬೇಕಾಗುತ್ು ದ್. ಈ ಮೃಗದ ಸೆಿ ತಿ ರ್ಯವ ರ್ಯವ 

ಆಯರ್ಯಮಗಳಲಲ  ಬರುತ್ು ದ್, ಅದು ರ್ಯವ ರಿೀತಿ ಬರುತ್ು ದ್ ಎೆಂದು ಚ್ರ್ಚಯ  

ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಆಗುವುದ್ಧಲಲ . ಅದು ದ್ಧಢೀರ್್ ಎೆಂದು ಬರುತ್ು ದ್. ಇನುನ  ಕೆಲವರು 

ವಷ್ಯಗಟಟ ಲೇ ಯೀಚ್ನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡುವವರು ಇರುತ್ತು ರೆ. ಕೆಲವರು ಅವಕಾಶ್ಕೆಾ ಗಿ 

ಕಾಯುತಿು ರುತ್ತು ರೆ.  ಇೆಂತ್ಹವರಿಗೆಲ್ಯಲ  ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕೆೆಂದು, ಭಾರತ್ ಸಕಾಯರ 
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ಬಹಳ serious   ಆಗಿ ಇಷ್ಟಟ  ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ IPC, CrPC and Evidence Act ಅನುನ  

ಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆ. ಏಕೆೆಂದರೆ, ನ್ಮಗೆ main amendment ಆಗಬೇಕಾಗಿದುಾ , Evidence Act. 

ಹಾಗ್ರಗಿ, ಇವತ್ತು  ಎಲಲ ೀ ಕ್ಡೆ ಬಂದು ಬಿಟಟ ದ್ಾ ೀವ. Evidence ಸಿಕೆ್ಲಲಲ ವೆಂದರೆ, statement 

of victim will be treated as final ಎೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ು ದ್. ಇನೆನ ೀನೂ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  

ಆಗುವುದ್ಧಲಲ . ಆಕೆಯ ಹೇಳಿಕೆಯನೆನ ೀ ಅೆಂತಿಮ ಎೆಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಎನುನ ವಂತ್ಹ 

ಹಂತ್ದವರೆಗೆ ಇವತ್ತು  Standard Operation Procedure ಗಳನುನ  ನಾಯ ರ್ಯಲಯಕೆೆ  

ಕಾನೂನುಗಳನುನ  amend ಮಾಡಿಕಟಟ ದ್ಾ ೀವ. ರ್ಯರು ಹೇಳಲಲಲ  ಎೆಂದ್ದಕ್ಷಣಕೆೆ  drop 

ಮಾಡುವುದಕೆಾಗುವುದ್ಧಲಲ . ಕೆಲವು ಸಲ  ಹೆಣ್ಣಾ  ಮಕೆ್ಳು ಆಗಿದುಾ  ಆಯಿತ್ತ, ಮರ್ಯಯದ್  

ಏಕೆ ಕ್ಳ್ಳದುಕಳೆಬೇಕು ಎೆಂದು ಹೇಳುವುದಕೆೆ  ಬರುವುದ್ಧಲಲ . ಕೆಲವರು 

ಸಹಸಿಕೆಂಡುಬಿಡುತ್ತು ರೆ. ಏಕೆೆಂದರೆ, ಸಮಾಜ ಕೆಟಟ ವರನುನ  ಕೆಟಟ ವರೆೆಂದು ಹೇಳುವುದ್ಧಲಲ . 

ನ್ಮೆ  ಕ್ಡೆಯ ಒೆಂದು  ಸಂಪ್ರ ದ್ದಯದ ಮಾತ್ನುನ  ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. ನ್ಮೆ  ಕ್ಡೆ ಗಲಲ ರಲಲ  

ಒೆಂದು ಸಂಪ್ರ ದ್ದಯ ಇತ್ತು . ರ್ಯದವರಲಲ  ರ್ಯರದ್ದರೂ ಮತು ಬಬ ನಿಗೆ ಚ್ಪ್ಪ ಲಯಲಲ  

ಹಡೆದು ಬಿಟಟ ರೆ, ಚ್ಪ್ಪ ಲಯಿೆಂದ ಹಡೆಸಿಕೆಂಡವನ್ನುನ  ಊರಿನಿೆಂದ ಆರ್ಚಗೆ  

ಹಾಕುತಿು ದಾ ರು.  ನಂತ್ರ  ಆತ್ ದೇವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಧಮಯದ ಕೆಲಸಗಳನುನ  

ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು . ಕುರಿಗಳನುನ  ಕ್ಡಿದು ಊರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕ್ಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು . ಚ್ಪ್ಪ ಲಯಲಲ  

ಹಡೆಸಿಕೆಂಡಿದ್ದಾ ನೆ, ಊರಿನಳಗೆ ಸೇರಿಸುವುದ್ಧಲಲ ವೆಂದು ಹೇಳುತಿು ದಾ ರು.  ನ್ನ್ನ  ಬಳಿಗೆ 

ಒೆಂದು ನಾಯ ಯ ಬಂದ್ಧತ್ತು .  ಆಗ ನಾನು ನಿಜವಾದ ಸಮಾಜ ಎೆಂದರೆ, ಚ್ಪ್ಪ ಲಯಿೆಂದ 

ಹಡೆದವನಿಗೆ ಈ ರಿೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನುನ  ಬಿಟಟ  ಹಡೆಸಿಕೆಂಡವನಿಗೆ ಏಕೆ 

ಮಾಡುತಿು ೀರಿ;   ದ್ದರಿಯಲಲ  ಹೀಗುವವನಿಗೆ ರ್ಯರೀ ಚ್ಪ್ಪ ಲ ಎಸೆದು ಹೀದರೆ ಅದಕೆೆ  

ಅವನು ನಿಮಗೆ ದಂಡ ಕಡಬೇಕೇ ಎೆಂದು ಕೇಳಿದ್ಾ . ರ್ಯರಿಗೆ ಶ್ಕೆೆರ್ಯಗಬೇಕೀ ಅವನ್ನುನ  

ಬಿಟಟ  ಇಲಲ  ಪಾಪ್ victim ಗೆ ಶ್ಕೆೆರ್ಯಗುತ್ು ದ್.  ನಾನು ಸತ್ಯ ವಾಗಿ ಹೇಳುತಿು ದ್ಾ ೀನೆ. ಈ 

ಸಂಪ್ರ ದ್ದಯ ನ್ಮೆ ಲಲ  ಇತ್ತು . ರ್ಯರಾದರೂ ಚ್ಪ್ಪ ಲಯಿೆಂದ ಹಡಿಸಿಕೆಂಡ ಎೆಂದರೆ, 

ಅವನ್ನುನ  ಊರಿನಿೆಂದ ಆರ್ಚಗೆ ಹಾಕ್  ಧಮಯ ಮಾಡು, ದೇವರನುನ  ಕ್ರೆದುಕೆಂಡು ಬಾ 

ಊರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕ್ಸಿ ಊರಿನಳಗೆ ಬಾ ಎೆಂದು  ಹೇಳುತಿು ದಾ ರು.  ಚ್ಪ್ಪ ಲಯಿೆಂದ 

ಹಡೆದವನು scot free  ಆರಾಮವಾಗಿ ಓಡಾಡುತಿು ರುತ್ತು ರೆ. ಹಾಗ್ರಗಿ, ಅಲಲ ನ್ ಹುಡುಗರು  

ಮಾತ್ತ ಎತಿು ದರೆ, ಚ್ಪ್ಪ ಲಯಲಲ  ಹಡೆದು ಬಿಡುತೆು ೀವೆಂದು ಹೇಳುವುದಕೆೆ  ಶುರು 

ಮಾಡಿಬಿಟಟ ದರು, ಅದರಲ್ಲಲ  ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತ್ಹ ಪೂಜಾರಪ್ಪ ರವರನುನ  ನಾವು ಅಲಲ  

ಪ್ಟಟ ದಪೂಜಾರಿ ಎೆಂದು ಕ್ರೆಯುತೆು ೀವ. ಪ್ಟಟ ದ ಪೂಜಾರಿಗಳು ಎೆಂದರೆ, ಅಲಲ ನ್ ಜನ್ರು 
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ಹಾಗೆಯೇ  ನ್ಡುಗುತಿು ದಾ ರು.  ಒಬಬ  ಅಯೀಗಯ ನ್ನುನ  ಕ್ರೆದರೆ ಒೆಂದೂವರೆ  

ಕ್ೀಲೀಮಿೀಟರ್್ ದೂರ ಹೀಗುತಿು ದಾ ರು. ಏನಾದರೂ ಹೆಚುಚ  ಕ್ಡಿಮ್ಮರ್ಯದರೆ ನ್ನ್ನ  ಗತಿ 

ಏನೆೆಂದು  ಹೀಗುತಿು ದಾ ರು.  

       ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬಭ ೋಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಇವರು ಏನಾದರೂ ಪೂಜಾರಿಗೆ  

ಹಡೆದುಬಿಟಟ ರೆ ಏನು ಆಗುತಿು ತ್ತು ? 

     ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ.ಮಾಧುಸ್ಥವ ಮಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  ಅವರು ಪ್ಟಟ ದ ಪೂಜಾರಿಗಳು 

ಮತೆು  ಅವರು ದೇವಸೆ್ವನ್ದಳಗೆ  ಹೀಗುವಂತಿಲಲ .  ಅವರ ಸಂಪ್ರ ದ್ದಯ ರ್ಯವ ರಿೀತಿ 

ಇದ್ ಎೆಂದರೆ, ಬೇರೆಯವರ ಮನೆಯಲಲ  ಒೆಂದು drop ಕಾಫಿ  ಸಹ ಕುಡಿಯದಂತೆ ಪೂಜೆ 

ಕೆಲಸಗಳನುನ  ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಆ ಸಮಾಜದಲಲ ದ್ದಾ ರೆ.  ಅೆಂತ್ಹ ಕೆಲವು ಸಂಪ್ರ ದ್ದಯಗಳು 

ನ್ಮೆ ಲವ.  ಇಲ್ಲಲ  ಅದೇರಿೀತಿ ಅವರು  ಆರಾಮವಾಗಿ  ಓಡಾಡಿಕೆಂಡು ಇರುತ್ತು ರೆ. ಪಾಪ್ 

ಹೆಣ್ಣಾ  ಮಕೆ್ಳು ಸರಗಿ ಸರಗಿ ಹೀಗಿರುತ್ತು ರೆ.  ರ್ಯರು ಜೀವನ್ದಲಲ  ಏನು ಬೇಕೀ 

ಅದನುನ  ಮಾಡುತ್ತು ರೆ, ಅೆಂತ್ಹವರಿಗೆ ಏನೂ ಆಗುವುದ್ಧಲಲ . ಇನೂನ  ಬೇಕಾದರೆ, ಮಿೀತಿಮಿರಿ 

ರ್ಯರ ಬಳಿರ್ಯದರೂ ಹೇಳಿಕೆಂಡು ಮ್ಮರೆಯುತ್ತು ರೆ. ಹಾಗ್ರಗಿ, ಇದಕೆೆ  ಏನಾದರೆಂದು   

ಆಗಲೇಬೇಕು. ಇದನುನ  ಹೀಗೆಯೇ ಬಿಟಟ ಕೆಂಡು ಹೀದರೆ, ನಾವು ನಾಗರಿಕ್ ಸಮಾಜವನುನ  

ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತಿು ದ್ಾ ೀವ, ಬ್ಳ್ಳಸುತಿು ದ್ಾ ೀವೆಂದು ಹೇಳುವುದಕೆಾಗುವುದ್ಧಲಲ .  ನಾವು attempt 

ಮಾಡಿದ್ಾ ೀವ. ನ್ಮೆ  ರಾಜಯ  ಸಕಾಯರ ಶ್ರ ೀಮತಿ ಪ್ರ ಮಿೀಳ್ಳ ನೇಸಗಿಯರವರ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಲ  

ಒೆಂದು ಸಮಿತಿಯನುನ  ಮಾಡಿತ್ತು .  ಮಾನ್ಯ  ರಮೇಶ್ಕುಮಾರ್್ರವರು Speaker ಆಗಿದಾ ೆಂತ್ಹ 

ಸಂದಭ್ಯದಲಲ  ಒೆಂದು ಸದನ್ ಸಮಿತಿಯನುನ  ಮಾಡಿದಾ ರು. Atrocities on Women ಗೆ ಏನು 

recommendations ಕಡಬೇಕು, ಅದರ ವರುದಾ  ನಾವು ಕ್ರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳೆುವುದಕೆೆ  ಎೆಂದು 

ಮಾಡಿದಾ ರು.  ನಾವು ಕಟಟ ದ್ಾ ೀವು. ಆಮೇಲೆ ಮಾನ್ಯ  ವ.ಎಸ್.ಉಗರ ಪ್ಪ ನ್ವರ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಲ  

ಒೆಂದು ಸಮಿತಿ ಆಗಿತ್ತು .  ಈ ಮಧ್ಯಯ  ಶ್ರ ೀಮತಿ ಜಯಮಾಲ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕಟಟ  ಒೆಂದು 

ವರದ್ಧಯನುನ  ತ್ರಿಸಿಕೆಂಡಿದ್ಾ ೀವ.  

      ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನ್ಮಗೆ Criminal Law amendment ಸಾ ಲಪ  

ಅಡಚ್ಣೆರ್ಯಗಿದ್. ಅದು ಮಾನ್ಯ  ವರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ನಾಯಕ್ರಿಗೆ ಗತ್ತು ಗುತ್ು ದ್.  ನಾವು ಈಗ    

ಏನೇನು ಮಾಡಬಹುದು ಎನುನ ವ recommendations ಅನುನ  ಕಟಟ ದ್ಾ ೀವ. ಈಗ ಎಲಲ ವೂ 

incorporate ಆಗಿದ್.  Acid  ಹಾಕ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, acid ಎಸೆಯುವುದಕೆೆ  

ಹೀದವನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು; Modesty ಗೆ ಏನಾದರೂ ತೆಂದರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು 
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ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಣ್ಣಾ  ಹಡೆಯುವವನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು;  ಇವಲಲ ವನುನ  IPC ನ್ಲಲ  

ತಂದ್ಧದ್ದಾ ರೆ.  ಆದರೆ, ಇನೂನ  stringent action ಇಲಲ  ಆಗಲೇಬೇಕು. We are committed. But 

we cannot go for Shariat Law for this.   ಶ್ರ ೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಶೆಟಟ ಯವರು ಹೇಳಿದಂತೆ, we 

cannot enact a Shariat Law. ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು.  ಇಲಲ  Shariat Law cannot be made 

use in a civilized country.  ಇಲಲ  ಆಗಲಲ . ಕ್ಳೆತ್ನ್  ಮಾಡಿದರೆ ಕೈಕ್ಡಿದು ಹಾಕು, ಬೇರೆ ಏನು 

ಮಾಡಿದರೆ ಅೆಂಗ್ರೆಂಗ ತೆಗೆದುಹಾಕು ಎೆಂದು ಕಾನೂನಿನ್ಲಲ  ತ್ರುವುದಕೆೆ  ಅಗುವುದ್ಧಲಲ . We 

have to establish. ಈಗ term of punishment ಹೆಚಿಚ ಗೆ ಮಾಡಿದ್ಾ ೀವ. Imprisonment  

ಹೆಚಿಚ ಗೆ ಮಾಡಿದ್ಾ ೀವ. ಈಗ seven to ten years, if it is more even up to twenty years or 

even to till life ಎೆಂದೇ ಮಾಡಿದ್ಾ ೀವ.  ಕಾನೂನ್ನುನ  ಬಹಳ ಮಾಡಿದ್ಾ ೀವ. With fine and 

with rigorous imprisonment. ಇವಲಲ ವನುನ  amend ಮಾಡಿ ಕೇೆಂದರ  ಸಕಾಯರ ನ್ಮಗೆ ಶ್ಕ್ು  

ಕಟಟ ದ್.  ಆದರೆ, burden of proof is on the victim. The burden of proof ಅನುನ  

ಎಲಲ ರ್ಯದರೂ ಸಾ ಲಪ  alter ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಯೀಚ್ನೆ ಮಾಡುತಿು ದೇವ.  

(ಮಿಂದು.,) .  

(1015) 24-09-2021 (12.10) ಎಿಂವಿ-ಆರ ಎನ 

(ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸ್ತಾ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ.ಮಾಧುಸ್ಥವ ಮಿ (ಮಿಂದು...):- 

They may not be able to prove. ಇಲಲ  consensual sex, accidental sex, husband raping 

wife, husband going against her will. ಸುಮಾರು ingredients ಈ ಕಾನೂನಿನ್ಲಲ  

ಇರುವುದರಿೆಂದ, ನಾವು ಏಕಾಏಕ್ ಕಾನೂನುಗಳನುನ  ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಆಗುವುದ್ಧಲಲ . 

ಕಾನೂನಿನ್ಲಲ  ಕೆಲವಕೆೆ  ರಿರ್ಯಯಿತಿ ನಿೀಡುತ್ತು ರೆ. ಮೊೀಸ ಮಾಡಿ ಗಂಡ rape ಮಾಡಿದ 

ಎೆಂದು ಹೇಳುವುದು. ನಾವು ಇವಲಲ ವನುನ  ಸಹ ಐ.ಪಿ.ಸಿ.,ಯಲಲ  quote ಮಾಡಿಕೆಂಡು, 

ಅದನುನ  ಹೇಳುತ್ತು  ಬಂದ್ಧದ್ಾ ೀವ. Still, I certainly feel it is inadequate.  The punishment 

which is proposed to be awarded to an accused is inadequate. The mode of 

investigation must be further strengthened it has to be rigorous.  ಅದರಲಲ  ರ್ಯವುದೇ 

ರಿೀತಿಯ ಅನುಮಾನ್ವಲಲ . ನಾನು ಬಹಳ ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ as a Law Minister of the State 

ಹೇಳುತಿು ದ್ಾ ೀನೆ. ಇದು ಎಲಲ ರ್ಯದರೂ ಆದ್ದಗ, ಅಕ್ಸೆ್ವತ್ ಅವರು ಇದರಲಲ  ಸಿಕೆ್  

ಹಾಕ್ಕೆಂಡರೆ ನ್ಮೆ  ಜನೆ್  ಮುಗಿದು ಹೀಯಿತ್ತ ಎನುನ ವಂತ್ಹ ಸೆಿ ತಿಗೆ ತ್ರದೇ ಹೀದರೆ, 
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ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಯಲ  ನಾವು ಪ್ರಿಹಾರ ಕಂಡು ಹಡಿಯುತೆು ವೆಂದು ಹೇಳುವುದಕೆೆ  ಆಗುವುದ್ಧಲಲ . 

ಇದಕೆೆ  ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಅದು ನ್ಡೆಯುತ್ು ಲೇ ಇದ್. ಇದಕೆೆ  ನಾವು ಎಲ್ಯಲ  ರಿೀತಿಯ 

ಕಾನೂನುಗಳನುನ  ತಂದ್ಧದ್ಾ ೀವ. ಅೆಂದರೆ, ಕ್ಚೇರಿಯಲಲ  ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 

Employer, Employee ಮಧಯ  ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು  ಮನೆಯಲಲ  ಆದರೆ ಏನು 

ಮಾಡಬೇಕು? We have made all provisions under IPC and CrPC., still they are getting 

out of all these. Rate of punishment is very less because stringent provision of law. 

Provision of law ಆ ರಿೀತಿ ಇದ್. ಅಮಾಯಕ್ನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಶ್ಕೆೆ  ಆಗುತ್ು ದ್ಯೇ 

ಎನುನ ವಂತ್ಹ ದೃಷಿಟ ಯಲಲ  Law constitute ಮಾಡಿರುವುದರಿೆಂದ, ಸಾ ಲಪ  ಮಟಟ ಗೆ ಆಗಿದ್. 

But this Government is committed.  I am committed. ಇದಕೆೆ  ಇನುನ  ಏನಾದರೂ 

ತಿದುಾ ಪ್ಡಿಗಳನುನ  ತಂದು, ಇೆಂತ್ಹವರ ಮೇಲೆ ನಿದ್ದಯಕೆ್ಣಯ ವಾಗಿ ಕ್ರ ಮ ಕೈಗಳೆುವುದಕೆೆ  

ನಾವು ಶಾಸನ್ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ನ್ಮೆ  ಕೈಯಲಲ  ಆಗಿದಾ ನುನ  ಮಾಡಿ, ಉಳಿದ್ಧದಾ ನುನ  ಏನು 

ಕೇೆಂದರ ದಲಲ  ನ್ಮೆ  ಸಕಾಯರವದ್, ಕೇೆಂದರ  ಸಕಾಯರಕೊ  ಶ್ಫಾರಸುಸ  ಮಾಡುತೆು ೀವ. ನ್ಮಗೆ 

ಕಾನೂನು ಅಯೀಗದ ಮುಖೆಂತ್ರ ಶ್ಫಾರಸು ಕ್ಳುಹಸುವುದಕೆೆ  ಅಧಿಕಾರವರುವುದರಿೆಂದ 

we request the Law Commission to see some amendments are further added to this. 

ಮತೆು  ಮಾನ್ಯ  ಭಾರತಿ ಶೆಟಟ ಯವರು ಹೇಳಿರುವಂತ್ಹ ಮಾತ್ನುನ  ಒಪುಪ ತೆು ೀನೆ. ಅವನು ಒಬಬ  

ಮನುಷ್ಯ ನಾಗಿ ಬಾಳಬಾರದು. ಅೆಂತ್ಹ ಒೆಂದು ಸೆಿ ತಿಯನುನ  ನಿಮಾಯಣ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  

ಖಂಡಿತ್ವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರ ಯತ್ನ  ಮಾಡುತೆು ೀವ. ಇದನುನ  ಸಹಸುವುದ್ಧಲಲ . ಇದು ತ್ಲೆ 

ತ್ಗೆಿ ಸುವಂತ್ಹ ಸಂಗತಿ. ಮನುಷ್ಯ ತ್ಾ  ಇರುವವರು ಇದನುನ  defend  ಮಾಡುವುದಕೆೆ  

ಆಗುವುದ್ಧಲಲ . As a Government I am bowed. ನಾವು ಈ ರಿೀತಿಯ ಹಗರಣಗಳನುನ  ಸರಿ 

ಎೆಂದು ಹೇಳುವುದಕೆೆ  ಆಗುತ್ು ದ್ಯೇ? ನಾನು ತ್ಮಗೆ ಪಾರ ಮಾಣಿಕ್ವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ಾ ೀನೆ. ನಿೀವು 

ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿ, Police have done their duty in accordance with the SOP (Standard 

Operation Procedures) ಏನು Standard Operation Procedures ಇದ್, ಅದು 2016 

amendments ಆದಮೇಲೆ issue ಆಗಿದ್. ಆ SOP ಪ್ರ ಕಾರವೇ ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಬರುತಿು ದ್ಾ ೀವ. 

ಅೆಂದರೆ, ಮೊದಲು ಎಫ.ಐ.ಆರ್., ಅನುನ  ರ್ಯವ ಸೆಕ್ಷನ್ನ್ಲಲ  ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ 

ಅದನುನ  convert ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ನಂತ್ರ statement under Sec.164 Cr.PC ಮಾಡಿಸಬೇಕು. 

ತ್ದನಂತ್ರ ವಚಾರಣೆಯನುನ  ಪಾರ ರಂಭ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಕ್ರ ಮಬದಿವಾಗಿದ್. You have 

to trust this Government. ಈ ಪ್ರ ಕ್ರಣದಲಲ  ರ್ಯರನನ ೀ ಉಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು  ರಕ್ಷಣೆ 

ಮಾಡುವುದು ಏನೂ ಇಲಲ .  ಇಲಲ  ರ್ಯರಿಗೆ ರ್ಯರು ಸಹ ಸಂಬಂಧವಲಲ . ಅವರು ರ್ಯರಿಗೂ 
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ಸಂಬಂಧವಲಲ ದವರು. ಅವರು ಪಾಪ್ದವರು. ಹಾಗ್ರಗಿ ಅದು apprehension ಇರಬಹುದು. 

We are not acting; we are trying to protect.  ಇದ್ಲಲ ವನುನ  ಸಹ ಮನ್ಸಿಸ ನಿೆಂದ 

ತೆಗೆದುಹಾಕ್, ಸಕಾಯರದ ಮೇಲೆ ವಶಾಾ ಸವಡಿ. ಇದಕೆೆ  ಇನೂನ  ಏನಾದರೂ ಅಗತ್ಯ  ಬಿದಾ ರೆ, 

ಇಲಲ ಗೆ ಬಹಳ Skilled ಅಥವಾ Trained Officers ಅನುನ  ನಿಯೀಜನೆ ಮಾಡಿ, investigation 

ಅನುನ  ತಿೀವರ ತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಿಸುತೆು ೀವ. We have very good lady officers. ನ್ಮೆ  ಪ್ರಲೀಸ್ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾ ರೆ. We will call them. ಅವರನೆನ ೀ ನಿಯೀಜನೆ ಮಾಡುತೆು ೀವ. ಈಗ್ರಗಲೇ, 

ನಾವು ಅನೇಕ್ ತಿೀಮಾಯನ್ಗಳನುನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದ್ಾ ೀವ. As a Law Minister, even though 

there is no SOP. POCSO cases ಗೆ ಸ್ವಧಯ ವಾದಷ್ಟಟ  ಮಹಳ್ಳ ವಕ್ೀಲರನೆನ ೀ ನೇಮಕ್ 

ಮಾಡಲು ತಿೀಮಾಯನ್ ಮಾಡಿದ್ಾ ೀವ. Because victim cannot depose before a man.  

ಅವರ ಮುೆಂದ್ ಹೇಳಿಕಳೆುವುದ್ಧಲಲ .  ಅವರು ವಕ್ೀಲರ ಮುೆಂದ್ ಹೇಳಿಕಳೆಬೇಕು 

ಎನುನ ವುದ್ದದರೆ, wherever possible.  ಈಗ ನಾವು POCSO Special Court ಗಳನುನ  

ಮಾಡಿದ್ಾ ೀವ. ನ್ಮಗೆ ಭಾರತ್ ಸಕಾಯರದ್ಧೆಂದ ಒೆಂದು conditions ಇದ್. More than hundred 

cases in a District ಇರುವಂತ್ಹ ಕ್ಡೆಗಳಲಲ  ಮಾತ್ರ  ನಾವು POCSO Special Court ಗಳನುನ  

ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ್ರಗಲೇ ಹತ್ು ರಿೆಂದ ಹನೆನ ರಡು special court ಗಳನುನ  ಮಾಡಿದ್ಾ ೀವ. 

ಅಲಲ ಗೆ ಸಕಾಯರಿ ವಕ್ೀಲರನುನ  ನೇಮಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, as for as possible if there is 

good Standing Lady Advocate, ಅವರಿಗೆ ಕಡಬೇಕೆೆಂದು, ಎಲ್ಯಲ  political ಒತ್ು ಡಗಳನುನ  

ಮಿೀರಿ, ನಾನು accommodating  Lady Advocates for that posts.   ಸಕಾಯರದ ಪ್ರವಾಗಿ 

POCSO ಕೇಸ್ಗಳನುನ  ನ್ಡೆಸುವವರಿಗೆ ಇೆಂತ್ಹ ವಯ ವಸೆೆಯನುನ  ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್. ಏಕೆೆಂದರೆ, 

ಹನೆನ ರಡು ವಷ್ಯ ಮತ್ತು  ಹದ್ಧನೈದು ವಷ್ಯದ ಹೆಣ್ಣಾ  ಮಕೆ್ಳ ಮೇಲೆ ಏನು 

ಅತ್ತಯ ಚಾರವಾಗಿರುತ್ು ದ್, ಅದ್ಲಲ ವನುನ  ಅವರು ಒಬಬ  male lawyer ಬಳಿ ಹೇಳುವುದಕೆೆ  

ಕ್ಷ್ಟ ವಾಗುತ್ು ದ್ ಎೆಂದು. ಅದು ಏನು gender may not difference between lawyer and 

victim. ಅದನುನ  in-camera ದಲೆಲ  ಮಾಡುವುದರಿೆಂದ, ಎಲಲ ವನುನ  ಸಹ in-camera ದಲೆಲ ೀ 

ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಏನೀ ಒೆಂದು ಕ್ಡೆ ಅದನುನ  ಹೇಳಿಕಳೆುವುದಕೆೆ  hesitation ಬರುತ್ು ದ್ 

ಎನುನ ವುದು ಅದು ಒೆಂದೇ ಯೀಚ್ನೆರ್ಯಗಿದ್. ಹಾಗ್ರಗಿ ಈ POCSO Court ಅನುನ  ಏನು 

ಮಾಡಿದ್ಾ ೀವ, ಹಾಗೆಯೇ ಕಾನೂನು ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ಾ ೀವ. Charge sheet has to be 

filed before 90 days ಎೆಂದು ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ಾ ೀವ. ಅಲಲ  60 days ಮಾಡಿದ್ಾ ೀವ. ಇಲಲ  

90 days ಮಾಡಿದ್ಾ ೀವ. ನಾವು ಇದನುನ  ಸಹ ಬರೆಯುತೆು ೀವ. ಅೆಂದರೆ, if ingredients are 

fulfilled ಆದಷ್ಟಟ  ಬೇಗ charge sheet ಅನುನ  ಸಲಲ ಸಿ, ಆದಷ್ಟಟ  ಬೇಗ trial ಮಾಡಿ ಎೆಂದು. ಈ 
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ಪ್ರ ಕ್ರಣವನುನ  ನ್ಡೆಸುವುದಕೆೆ  ಸಕಾಯರದ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ಮವಾದ ವಕ್ೀಲರನುನ  ನೇಮಕ್ 

ಮಾಡಿಕಳೆು ತೆು ೀವ. ಈಗ ಇರುವಂತ್ಹ ಒಳೆ್ಳಯ ವಕ್ೀಲರನುನ  ನೇಮಕ್ ಮಾಡಿ, ಈ case trial 

ಅನುನ  ಬಹಳ ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಲ  lapse ಆಗದ ರಿೀತಿ, ಅದರ trial ಮಾಡಿ, ಇವತ್ತು  ಏನು 

ಆರು ಜನ್ರನುನ  ಅರೆಸಟ ್ ಮಾಡಿದ್ಾ ೀವ, if they found guilty ಅವರಿಗೆ ತಿೀವರ ವಾದ ಶ್ಕೆೆ  

ಕಡಿಸುವುದಕೆೆ  ಪ್ರ ಯತ್ನ  ಮಾಡುತೆು ೀವೆಂದು ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. ಈಗ ಮಾನ್ಯ  ಭಾರತಿ 

ಶೆಟಟ ಯವರಿಗೆ ಉತ್ು ರ ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. ಅವರು ನಿನೆನ ಯಿೆಂದ ಕುಳಿತಿದ್ದಾ ರೆ. ಮಾನ್ಯ  

ಲೆಂಗಪ್ಪ ನ್ವರೆ, ನಾನು ಈಗ ಒಟಟ ಗೆ ಉತ್ು ರ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಸ್ತ.ಎಿಂ.ಲ್ಲಿಂಗಪು  (ರ್ನಮನದೇಾಶನ ಹೊಿಂದ್ಧದವರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ಮಧಯ ಪ್ರ ದೇಶ್ದಲಲ  ಇದೇ ರಿೀತಿಯ ಪ್ರ ಕ್ರಣವಾಗಿರುತ್ು ದ್. ನಾಯ ರ್ಯಧಿೀಶ್ರು 

ಕೇವಲ 9 ದ್ಧನ್ದಲಲ  ಆ ಪ್ರ ಕ್ರಣದ trials ಅನುನ  ಮುಗಿಸುತ್ತು ರೆ. ಮತೆು  ಹದ್ಧಮೂರನೆ ದ್ಧನ್ಕೆೆ  

ಅಪ್ರಾಧಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಶ್ಕೆೆ  ವಧಿಸುತ್ತು ರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಮೇಲೆ ನ್ವ ಮಾಡುತ್ತು ನೆ. 

ಆದರೂ ಕ್ಡೆಗೆ ಒೆಂದು ದ್ಧವಸ ಅವನಿಗೆ ಮರಣ ದಂಡನೆರ್ಯಗುತ್ು ದ್. ಅವನ್ ಕ್ತಿು ಗೆ 

ಹಗೆವನುನ  ಹಾಕುತ್ತು ರೆ. ಈಗ ಏನು ಉದ್ಾ ೀಶ್ತ್ ವಶೇಷ್ ನಾಯ ರ್ಯಲಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎೆಂದು 

ಇದ್ದಾ ರೆ, ಅವರು ಆ ಮಟಟ ದಲಲ  ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ಖಂಡಿತ್ವಾಗಿ ಕ್ನಾಯಟಕ್ದಲಲ  ಇೆಂತ್ಹ 

ಕೆಟಟ  ಪ್ದಾ ತಿಗಳು ನಿಲುಲ ತ್ು ವ ಎೆಂಬುದು ನ್ನ್ನ  ಆಶಾಭಾವನೆ. 

ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ.ಮಾಧುಸ್ಥವ ಮಿ (ಕಾನೂನು, ಸಂಸದ್ಧೋಯ ವಾ ವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು  

ಸಣಣ  ನೋರಾವರಿ ಸಚಿವರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ಅದು POCSO ಪ್ರ ಕ್ರಣದಲಲ  

ಆಗಿರುವಂಥದುಾ . ಆದರೆ ಅದನುನ  ಮಾನ್ಯ  ಸುಪಿರ ೀೆಂ ಕೀಟ್ಯ struck down ಮಾಡಿಬಿಟಟ ದ್. 

ಅಷ್ಟಟ  ಬೇಗ ಅದನುನ  carry ಮಾಡಿ close ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಆಗುವುದ್ಧಲಲ ವೆಂದು, ಹಾಗ್ರಗಿ 

ಅವರಿಗೆ limited time ಮತ್ತು  ಅವಕಾಶ್ ಕಡದ್; ಇದು ಮಾನ್ಯ  ವರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ 

ನಾಯಕ್ರಿಗೆ ಗತಿು ದ್. ನಾವು opportunity ಎೆಂಬ ಪ್ದವನುನ  ಬಳಸುತೆು ೀವ. ಆ opportunity 

extend ಎೆಂಬ ಪ್ದ ಬಳಸದೇ trial close ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಆಗುವುದ್ಧಲಲ ವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತು , 

ಅದನುನ  close ಮಾಡಿದರು. Justice hurried Justice buried. ಅದರಲಲ  ಆರು ಜನ್ 

ಅಪ್ರಾಧಿಗಳು, ಒಬಬ  ಬಾಲಕ್ ಸಂಘಷ್ಯಕೆೆ  ಒಳಗ್ರಗಿದ್ದಾ ನೆ.  ಪ್ರಲೀಸ್ನ್ವರು ಆ ಏಳು 

ಜನ್ರನುನ  ಹಡಿದ್ಧದ್ದಾ ರೆ. Accused are six.  ಇನನ ಬಬ  ಸಂಘಷ್ಯಕೆೆ  ಒಳಗ್ರದ ಬಾಲಕ್ 

ಎೆಂದು name ಮಾಡಿರುವುದರಿೆಂದ charge sheet ಪ್ರ ಕಾರ ಆರು ಜನ್ರು. ಆದರೆ, ಏಳು 

ಜನ್ರನುನ  ಕ್ಸಟ ಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದ್ಾ ೀವ. Accused are six. ಅವರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ರ ಮ 

ಕೈಗಳೆು ತೆು ೀವ. ನಾನು ಏನ್ನುನ  ಹೇಳುವುದಕೆೆ  ಹರಟದ್ಾ . ಅೆಂದರೆ, POCSO ರಿೀತಿಯಲಲ  
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ಏನಾದರೂ Special Courts, ಕೆಲವು ಕೀಟ್ಯಗಳಿಗೆ delegation of powers ಕಟಟ , 

ಇೆಂತ್ಹವುಗಳು ವಶೇಷ್ ಪ್ರ ಕ್ರಣಗಳ್ಳೆಂದು ತೆಗೆದುಕೆಂಡು, speedy trial ಮಾಡುವುದಕೆೆ  

ಅವುಗಳಿಗೆ in-camera trial ಗಳನುನ  close ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಪ್ರ ಯತ್ನ ಪ್ಡುತಿು ದ್ಾ ೀವ. We have 

enough number of Police Stations. ಎಲಲ  ಜಲೆಲ ಗಳಲ್ಲಲ  ಸಹ ಮಹಳ್ಳ ಪ್ರಲೀಸ್ 

ಠಾಣೆಗಳನುನ  ಸೆ್ವಪ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ಾ ೀವ.  ಅದೇ ರಿೀತಿ ಬೇರೆ ಪ್ರಲೀಸ್ ಸೆಟ ಷ್ನ್ಗಳಲಲ  ಎರಡರಿೆಂದ 

ಮೂರು ಜನ್ ಮಹಳ್ಳಯರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿು ದ್ದಾ ರೆ. ಇವುಗಳ್ಳಲಲ ವನುನ  ಮಹಳ್ಳ ಪ್ರಲೀಸ್ 

ಠಾಣೆಗೆ ತ್ರುವುದರಿೆಂದ, ಅವರು ಸ್ವಕ್ಷಯ  ಮತ್ತು  ಅವರ ಮನ್ಸಿಸ ನ್ಲಲ  ಇರುವುದನುನ  

ಹೇಳಿಕಳೆುವುದಕೆೆ  ರ್ಯವುದೇ ರಿೀತಿಯ ಅಡಚ್ಣೆಯು ಬರದಂತ್ಹ ರಿೀತಿಯಲಲ  ಕಾನೂನಿನ್ 

ವಯ ವಸೆೆಯನುನ  ಮಾಡಿದ್ಾ ೀವ. ಅನಿವಾರ್ಯ ವಾದರೆ ಇೆಂತ್ಹ ಪ್ರ ಕ್ರಣಗಳನುನ  ಮಹಳ್ಳ 

ನಾಯ ರ್ಯಧಿೀಶ್ರ ಮುೆಂದ್ ಸಹ ತ್ರಬಹುದೇ ಎೆಂದು ಯೀಚ್ನೆ ಮಾಡುತಿು ದ್ಾ ೀವ. We have 

enough numbers of lady Magistrates also.  ನಾವು ಈ ರಿೀತಿಯಲಲ  ಯೀಚ್ನೆ 

ಮಾಡುತಿು ದ್ಾ ೀವ. ಹಾಗ್ರಗಿ ಎಲಲ ರ್ಯದರೂ ಅವರುಗಳು ರ್ಯರಾದರೂ ಒೆಂದು ಕ್ಡೆ ಒೆಂದು 

ಸಲ culprit ಗಳು ಬುಕ್್ ಆದರೆ, ಇನನ ೆಂದು ಬಾರಿ ಅೆಂತ್ಹವರುಗಳು ತ್ಲೆ ಎತ್ು ಬಾರದು. 

ಅದರ ಮುಖೆಂತ್ರ ಸಮಾಜಕೆೆ  ಒೆಂದು ಸಂದೇಶ್ ಹೀಗಬೇಕು. ಈಗ ಹುಡುಗ್ರಟ ಆಡುವ 

ಕಾಲವಲಲ , ಅದು ಮುಗಿದು ಹೀಯಿತ್ತ, ಇನುನ  ಇದು ಇಲಲ  ನ್ಡೆಯುವುದ್ಧಲಲ , ನ್ಮೆ ನುನ  

ಮುಗಿಸುತ್ತು ರೆ ಎೆಂಬ ಸೆಿ ತಿಯನುನ  ನಿಮಾಯಣ ಮಾಡಬೇಕು ಎೆಂಬ ಆಲೀಚ್ನೆ ನ್ಮಗೆ ಇದ್. 

ನಾವು ಬಹಳ ಗೌರವವನುನ  ಹೆಣ್ಣಾ  ಮಕೆ್ಳಿಗೆ ಕಟಟ ಕೆಂಡು ಬರುತಿು ರುವುದರಿೆಂದ, 

ಇೆಂತ್ಹ ಪಾಶ್ವ ಕೃತ್ಯ ವನುನ  ಸಹಸುವುದಕೆೆ  ಆಗುವುದ್ಧಲಲ . ಶ್ರ ೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಶೆಟಟ ಯವರು 

ನ್ಮೆ  ಮೇಲೆ ಏನು ಅಪೇಕೆೆ  ಇಟಟ ಕೆಂಡಿದ್ದಾ ರೆ, ಅೆಂದರೆ ತಿೀವರ ತ್ರವಾದ ಶಾಸನ್ ತ್ರಬೇಕು 

ಮತ್ತು  ತಿೀವರ ತ್ರವಾದ ಶ್ಕೆೆ ಗೆ ಅವರನುನ  ಗುರಿ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಖಂಡಿತ್ವಾಗಿ 

ಕುಳಿತ್ತಕೆಂಡು ಚ್ರ್ಚಯ ಮಾಡಿ ಅದನುನ  ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತ್ು ದ್ ಎೆಂದು 

ಕಾನೂನು ತ್ಜ್ಞರ ಜೊತೆ ಕುಳಿತ್ತಕೆಂಡು ಮಾತ್ನಾಡಿ ಆಲೀಚ್ನೆ ಮಾಡುತೆು ೀವ. ಆ ನಂತ್ರ 

ನ್ಮೆ  Solicitor General ರವರ ಜೊತೆಯಲಲ ಯೂ ಸಹ ಮಾತ್ನಾಡಿ, ಅದಕೆೆ  ಏನಾದರೂ 

ಐ.ಪಿ.ಸಿ., ಮತ್ತು  ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. ತಿದುಾ ಪ್ಡಿರ್ಯಗಬೇಕೆ ಎೆಂದು ಕೇಳುತೆು ೀವ. ಹಾಗೆಯೇ State 

Act ನ್ಲಲ  ಏನಾದರೂ ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಸ್ವಧಯ ವದಾ ರೆ, ಖಂಡಿತ್ವಾಗಿ ಅದನುನ  

ಮಾಡುತೆು ೀವ. ಇದನುನ  ಸಾ ಲಪ  ತಿೀವರ ತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡುತೆು ೀವ. But vigilance is a tough task. 

ಏಕೆೆಂದರೆ, ಅದನುನ  ಸುಮೆ ನೆ ಹೇಳಿ ಹೀಗುವುದಕೆೆ  ಆಗುವುದ್ಧಲಲ . ಅದು ಎಲಲ  ಆಗುತ್ು ದೀ? 

ರ್ಯವಾಗ ಆಗುತ್ು ದೀ? ಅದು ಅವರಿಗೆ ಗತಿು ರಲಲಲ ವೇ? ಅಲಲ  ಪ್ರಲೀಸ್ನ್ವರು 
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ಇರಲಲಲ ವೇ? ಅಲಲ  ಅವರು ಓಡಾಡುತಿು ರಲಲಲ ವ? ಇದಕೆೆಲ್ಯಲ  ಉತ್ು ರ ಹೇಳುವುದಕೆೆ  ಸಾ ಲಪ  

ಕ್ಷ್ಟ ವಾಗುತ್ು ದ್.  

(ಮಿಂದು… 

(1016) 24.09.2021 12.20 LL-VK 

(ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸ್ತಾ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ. ಮಾಧುಸ್ಥವ ಮಿ(ಮಿಂದು):-  

ನಾವು ಕೆಲವು ಏರಿರ್ಯಗಳನುನ  ಪ್ರಲೀಸ್ ಗಸುು  ಮಾಡುವುದಕೆಾ ಗಿ ಗುರುತಿಸಿರುತೆು ೀವ ಮತ್ತು  

ಆ ಏರಿರ್ಯಗಳನುನ  ನಾವು ಪ್ರಲೀಸ್ ಸಹಾಯದ್ಧೆಂದ ಮತ್ತು  ಸಿ.ಸಿ.ಟ.ವ. ಕಾಯ ಮ್ಮರಾಗಳ 

ಸಹಾಯದ್ಧೆಂದ ಮಾನಿಟರ್್ ಮಾಡುತಿು ರುತೆು ೀವ. ಹೀಗೆ stray sides ನ್ಲಲ  ಆದ್ದಗ, ನಾವು 

ದ್ಧಢೀರ್್ ಎೆಂದು ನಿರಿೀಕೆೆ  ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಆಗುವುದ್ಧಲಲ . ಅದಕೆೆ  ನಾವು ಉತ್ು ರ 

ಹೇಳುವುದಕೊ  ಸಹ ಆಗುವುದ್ಧಲಲ . ಆ ಸಮಯದಲಲ  ಪ್ರಲೀಸರು ಏನು ಮಾಡುತಿು ದಾ ರು 

ಎೆಂದು ಪ್ರ ಶೆನ  ಕೇಳಿದರೆ, ಎಲ್ಯಲ  ಕ್ಡೆಗಳಲಲ ಯೂ ಸಹ ಪ್ರಲೀಸರು ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತು ರೆ?  

ಹಾಗ್ರಗಿ, ಇನುನ  ಮುೆಂದ್ ಈ ರಿೀತಿಯ ಪ್ರ ವಾಸಿ ಸೆ ಳಗಳು, ದೇವಸೆ್ವನ್ಗಳು ಅಥವಾ 

ಹುಡುಗ-ಹುಡುಗಿಯರು ಹೀಗಿ ಬರುವಂತ್ಹ ಜಾಗಗಳು ಏನಿವ, ಆ ಜಾಗಗಳಲಲ  ಪ್ರಲೀಸ್ 

ಗಸು ನುನ  ವಸು ರಣೆ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಮತ್ತು  ಹೆಚುಚ  ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಕ್ರ ಮ ಜರುಗಿಸುತೆು ೀವ. 

ಈಗ್ರಗಲೇ ನಾವು ಪ್ಟಟ ಣ ಪ್ರ ದೇಶ್ಗಳಲಲ  ರಾತಿರ  9.30 ಗಂಟ್ 10.00 ಗಂಟ್ಯವರೆಗೆ ಪ್ರಲೀಸ್ 

ಗಸು ನುನ  ಇಡಲ್ಯಗಿರುತ್ು ದ್. ಏಕೆೆಂದರೆ, ರ್ಯವುದ್ದದರೂ ಹೆಣ್ಣಾ ಮಕೆ್ಳು ಓಡಾಡುವಾಗ 

ರ್ಯರಾದರೂ ಕ್ೀಟಲೆ ಮಾಡುತ್ತು ರೆೆಂದು ಪ್ರಲೀಸ್ ಗಸುು  ಇಡಲ್ಯಗಿದ್. ಇೆಂತ್ಹ 

ಜಾಗದಲಲ ಯೂ ಕೂಡ ಅೆಂದರೆ, ಜನ್ಸಂದಣಿ ಇಲಲ ದೇ ಇರುವ ಕ್ಡೆಗಳಲಲ  identify ಮಾಡಿ ಆ 

ರಿೀತಿಯ ಚ್ಲನ್ವಲನ್ಗಳು ಇರುವ ಕ್ಡೆ ಸಾ ಲಪ  observe and watch ಮಾಡುವುದಕೆೆ  

ಸಕಾಯರದ್ಧೆಂದ ಸೂಚ್ನೆ ಕಡುತೆು ೀವ.  

ಶ್ರ ೀಮತಿ ಭಾರತಿಶೆಟಟ ಯವರ ಮನ್ಸಿಸ ನ್ಲಲ  ಏನಿದ್ಯೆೆಂದರೆ, some rigid law, some 

stringent law has to be brought in. ಅದಕೆೆ  ಖಂಡಿತ್ ನಾನು ಶ್ಕ್ು ಮಿೀರಿ ಪ್ರ ಯತ್ನ  

ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. I am assuring this House. ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರ ಭಾವನೆಯನುನ  ನಾನು ನಿನೆನ ಯ 

ದ್ಧವಸ ಈ ಸದನ್ದಲಲ  ಕುಳಿತ್ತ ಕೇಳಿರುತೆು ೀನೆ. ಅದರಿೆಂದ್ದಗಿ, ನ್ನ್ಗೂ ಸಹ ನೀವಾಗಿದುಾ , 

ಕ್ಳ್ಳದ ಎರಡು ದ್ಧನ್ಗಳಿೆಂದ ಉತ್ು ರ ಹೇಳಲೇಬೇಕೆೆಂದು ಈ ಸದನ್ದಲಲ  ನಾನು ಕುಳಿತಿರುತೆು ೀನೆ. 

No other business. ಏಕೆೆಂದರೆ, ಇದು ಸಕಾಯರದ ಆದಯ ತೆರ್ಯಗಿರುತ್ು ದ್. Any State 
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Government, it has to maintain law and order first. ಆ ನಂತ್ರ, ಅಭಿವೃದಿ್ಧ , social 

reformation.  Law and order fail ಆದ್ದಗ ಒಳೆ್ಳಯ ಸಕಾಯರ ನ್ಡೆಸುತೆು ೀನೆೆಂದು ರ್ಯರು 

ಹೇಳಿಕಳೆುವುದಕೆೆ  ಆಗುವುದ್ಧಲಲ . (ಗೊಿಂದಲ) ತ್ತಲಬಾನ್ ಅಲಲ . ತ್ತಲಬಾನ್ನ್ವರು 

ಬಂದು ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ವು ನ್ ಆಗುತ್ು ದ್. ಹಾಗ್ರಗಿ, we have given topmost priority to maintain 

law and order ಎೆಂದು ಹೇಳುತ್ತು , ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು ರ್ಯವ ವಷ್ಯ 

ಮನ್ಸಿಸ ನ್ಲಲ ಟಟ ಕೆಂಡು,್“ಎಲಲ ಯೀ ಒೆಂದು ಕ್ಡೆ ಸಕಾಯರ ಅಥವಾ ಪ್ರಲೀಸ್ ಉದ್ದಸಿೀನ್ 

ಮಾಡಿದ್”್ ಎೆಂದು ಏನು ಪ್ರ ಶೆನ  ಕೇಳಿದ್ದಾ ರೆ. ಅದನುನ  ಅಷ್ಟ ೆಂದು ತಿೀವರ ವಾಗಿ 

ಭಾವಸಬಾರದ್ೆಂದು ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.  

They have taken all possible steps under their limit. ನಾನು ಈ ವಷ್ಯವನುನ  

ಇಲಲ  ಹೇಳಬಾರದು. But still, I appreciate Mysore Police.  They have acted very well. 6-

7 ಜನ್  ಆರೀಪಿಗಳನುನ  ಅಷ್ಟಟ  ಬೇಗ ಕ್ಸಟ ಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೆಂಡು, ಜೈಲಗೆ ಕ್ಳುಹಸಿ ಇಷ್ಮಟ ಲ್ಯಲ  

ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಾವು ಒೆಂದು ಒಳೆ್ಳಯ ಮಾತ್ತ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ು ದ್. This is a problem, MLC 

(Medico-Legal Case) ಯನುನ  ಒಬಬ  ಡಾಕ್ಟ ರ್್ ಮಾಡುತ್ತು ರೆ. ಆದರೆ, ಸ್ವಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ 

ಡಾಕ್ಟ ರ್್ಗಳು ಎೆಂ.ಎಲ್.ಸಿ. ಮಾಡುವಾಗ, ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  ವಯ ಕ್ು  ಆಸಪ ತೆರ ಗೆ ದ್ದಖ್ಲ್ಯದ 

ತ್ಕ್ಷಣವೇ ಮಾಡುತ್ತು ರೆ. ಆಗ ಆ ಮಾಹತಿ ಪ್ರಲೀಸ್ ಇಲ್ಯಖೆಗೆ ಹೀಗುತ್ು ದ್. ಆದರೆ, sexual 

harassment ಅೆಂದ ಮೇಲೆ ಒಬಬ  ಮಹಳ್ಳ ಡಾಕ್ಟ ರ್್ ಬರಲೇಬೇಕು. She has to examine and 

give report, ಆ ನಂತ್ರ ಅವರು ಬೇರೆ ವರದ್ಧ ಕ್ಳುಹಸುತ್ತು ರೆ. ತ್ದನಂತ್ರ, ಪ್ರಲೀಸ್ 

ಇಲ್ಯಖೆಯವರು ಎಫ್.ಐ.ಆರ್್.ನ್ಲಲ  ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳನುನ  ಬದಲ್ಯವಣೆ ಮಾಡುತೆು ೀವಯೇ 

ಹರೆತ್ತ,್ ʼರ್ಯವುದೀ ಕಾರಣಕೆೆ  ಮೊದಲು ಸೆಕ್ಷನ್ 354 ರ ಮೇರೆಗೆ ಎಫ್.ಐ.ಆರ್್. 

ದ್ದಖ್ಲಸಿದುಾ , ಒತ್ು ಡ ಬಂದ ನಂತ್ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 376 ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದ್ದಾ ರೆನುನ ವುದಲಲ ʼ. Mode 

of operating ಬಗೆೆ  ತ್ಮಗೆ ಗತಿು ದ್.  

ನಾನು ಈಗ್ರಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, suspicious death ನ್ಲಲ  ಏಕಾಏಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 302 

ಹಾಕುವುದ್ಧಲಲ . ಬದಲ್ಯಗಿ, ಯು.ಡಿ.ಆರ್್. ದ್ದಖ್ಲಸುತೆು ೀವ. ಒೆಂದು ವೇಳ್ಳ ಸ್ವವನ್ ಬಗೆೆ  

ಏನಾದರೂ ಅನುಮಾನ್ಗಳಿದಾ ರೆ, ಮರಣೀತ್ು ರ ಪ್ರಿೀಕೆೆ  ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಹೇಳುತೆು ೀವ. 

ಮರಣೀತ್ು ರ ವರದ್ಧ ಬಂದ ನಂತ್ರ automatic ಆಗಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 307 ಅಥವಾ 302 ರ ಮೇರೆಗೆ 

ಪ್ರ ಕ್ರಣ ದ್ದಖ್ಲಸಿಕೆಂಡು ಪ್ರಲೀಸರು ಹೇಗೆ ವಚಾರಣೆ ಪಾರ ರಂಭ್ ಮಾಡುತ್ತು ರೀ, ಅದೇ 

ರಿೀತಿ ಈ ಪ್ರ ಕ್ರಣದಲಲ ಯೂ ಕೂಡ ಸೆಕ್ಷನ್ 376 ದ್ದಖ್ಲು ಮಾಡಿರುತೆು ೀವ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಈ 

ಪ್ರ ಕ್ರಣವನುನ  ನಾಯ ರ್ಯಲಯದ ಮುೆಂದ್ ಹಾಜರುಪ್ಡಿಸಿ, ಆರೀಪಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಠಿಣ ಶ್ಕೆೆ  
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ಕಡಿಸುವುದಕೆೆ  ಸಕಾಯರ ಎಲ್ಯಲ  ರಿೀತಿಯಲಲ ಯೂ ಪ್ರ ಯತ್ನ  ಮಾಡುತ್ು ದ್ ಮತ್ತು  ಈ 

ಪ್ರ ಕ್ರಣದಲಲ  ಒಳೆ್ಳಯ ವಕ್ೀಲರನುನ  ನೇಮಕ್ ಮಾಡಿ, ಟ್ರ ೈಯಲ್ನ್ಲಲ  ಅವರಿಗೆ ಶ್ಕ್ು  

ತ್ತೆಂಬುತೆು ೀವೆಂದು ಹೇಳಿ ನ್ನ್ನ  ಮಾತ್ನುನ  ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ . ಪಾಟಿೋಲ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ… 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ವರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ನಾಯಕ್ರೇ, ನಂತ್ರ ತ್ಮಗೆ 

ಅವಕಾಶ್ ನಿೀಡುತೆು ೀನೆ. ಈಗ ಶ್ರ ೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಶೆಟಟ ಯವರು ಮಾತ್ನಾಡಲ. ಏಕೆೆಂದರೆ, ಸದರಿ 

ಪ್ರ ಶೆನ ಯನುನ  ಅವರೇ ಕೇಳಿರುತ್ತು ರೆ.  

ಶಿರ ೋ ಭಾರತಿ ಶ್ನಟಿಟ (ರ್ನಮನದೇಾಶನ ಹೊಿಂದ್ಧದವರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಉತ್ು ರ ನಿೀಡುತ್ತು ,್ “ಶ್ಕೆೆಯ ಪ್ರ ಮಾಣ ಕ್ಡಿಮ್ಮ ಇದ್ಯೆೆಂದು, 

ಕ್ಠಿಣಾತಿಕ್ಠಿಣ ಶ್ಕೆೆಯನುನ  ನಾವು ಕಡಬೇಕೆೆಂದು”್ಹೇಳಿದರು. ಈ ವಷ್ಯದಲಲ  ಅವರ 

ಕ್ಳಕ್ಳಿ ನ್ನ್ಗೆ ಅಥಯವಾಯಿತ್ತ. ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಈ ವಷ್ಯದಲಲ  ಆ್ಶಾಾ ಸನೆಯನುನ  ಸಹ 

ಕಟಟ ರುತ್ತು ರೆ. ಅದರಿೆಂದ್ದಗಿ, ಅಳಬೇಕೀ ಅಥವಾ ನ್ಗಬೇಕೀ ನ್ನ್ಗೆ ಗತಿು ರುವುದ್ಧಲಲ . 

ಏಕೆೆಂದರೆ, ಈ ಸದನ್ದಲಲ  ನಾವಲಲ ರೂ ಕುಳಿತಿದ್ಾ ೀವ. ನ್ಮೆ  ಮನೆಯಲಲ ಯೂ ಸಹ 

ಹೆಣ್ಣಾ ಮಕೆ್ಳಿದ್ದಾ ರೆ. ನ್ನ್ಗೆ ಜನೆ್  ಕಟಟ ವಳು ಒಬಬ ಳು ತ್ತಯಿ. ಅತ್ತಯ ಚಾರ ಪ್ರ ಕ್ರಣಗಳಲಲ  

ಅಪ್ರಾಧ ಪ್ರ ಮಾಣ ರ್ಯವ ರಿೀತಿ ಇರುತ್ು ದ್ಯೆೆಂದರೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಅಟಟ ಹಾಸ ರ್ಯವ 

ರಿೀತಿ ಇರುತ್ು ದ್ಯೆೆಂದರೆ, ನಿಭ್ಯಯ ಪ್ರ ಕ್ರಣ ಏನೂ ಇರುವುದ್ಧಲಲ . ನ್ಮೆ  ಕ್ನಾಯಟಕ್ 

ರಾಜಯ ದಲಲ  ಬಾೆಂಗ್ರಲ  ಮಹಳ್ಳಯ ಮೇಲೆ ಆದಂತ್ಹ ಅತ್ತಯ ಚಾರ ಪ್ರ ಕ್ರಣ. ಮೊನೆನ ಯ ದ್ಧವಸ 

ಮುೆಂಬಯಿಯಲಲ  ಆದಂತ್ಹ ಅತ್ತಯ ಚಾರ ಪ್ರ ಕ್ರಣ. ಎಲಲ  ನಿೀನು ಜನೆ್  ತ್ತಳುತಿು ೀರ್ಯ, ಆ 

ಪ್ರ ದೇಶ್ಕೆೆ  ರಾಡನುನ  ಹಾಕುತ್ತು ನೆ ಅಥವಾ ಬಾಟಲಯನುನ  ಹಾಕುತ್ತು ನೆ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಾ ನುನ  

ಕೇಳಿದರೆ ನ್ಮಗೆ ಹೇಗೆ ಆಗಬೇಕು? ಅವರಿಗೆ ಎೆಂತ್ಹ ಶ್ಕೆೆ  ಕಡಬೇಕು?  

ನ್ಮೆ  ಸೀದರ ಸದಸಯ ರಬಬ ರು ಆಗಲೇ ಮಾತ್ನಾಡುತ್ತು ,್ “ಮಧಯ ಪ್ರ ದೇಶ್ 

ರಾಜಯ ದಲಲ  ಅತ್ತಯ ಚಾರ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಮರಣ ದಂಡನೆ ನಿೀಡಿದರು”್ ಎೆಂದು 

ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಈಗ್ರಗಲೇ ಸಕಾಯರದಲಲ ,್“ಅತ್ತಯ ಚಾರಿಗೆ ಏಕಾೆಂತ್ ಶ್ಕೆೆ  ಕಟಟ , ನಂತ್ರ 

ಮರಣದಂಡನೆಯನುನ  ಕಡಬೇಕೆೆಂದು”್ಹೇಳಿದ್ಾ ೀನೆ. ಆದರೆ, ಮಾನ್ಯ  ಕಾನೂನು ಸಚಿವರು 

civilised ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಆಗುವುದ್ಧಲಲ ವೆಂದು ಹೇಳಿದಾ ನುನ  ನಾನು ಒಪುಪ ತೆು ೀನೆ. ಕ್ಳ್ಳದ ಎರಡು 

ದ್ಧನ್ಗಳಿೆಂದ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಈ ವಷ್ಯದ ಬಗೆೆ  ಅವರಿಗೆ ಪ್ರ ಶೆನ  ಕೇಳುವುದು, ಆಗ 

ಅವರು ಇಲಲ  ಕುಳಿತ್ತಕಳೆುವುದು. ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಚ ಹೀಗಲಕೊ  ಅಲಲ , ಇಲಲ  ನಿಲಲ ಲಕೊ  
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ಅಲಲ . ಆದರೆ, ಇವತಿು ನ್ ದ್ಧವಸ ಈ ಕೃತ್ಯ  ರ್ಯವ ಪ್ರ ಮಾಣದಲಲ  ನ್ಡೆಯುತ್ು ದ್ಯೆೆಂದರೆ, 

“ಕಾಮಾತ್ತರಾಣಂ ನಾ ಲಜಾಾ  ನಾ ಭ್ಯಂ”್ ಎನುನ ವ ರಿೀತಿ ಇದ್. ಭ್ಯವೇ ಇರುವುದ್ಧಲಲ . 

ಲಜೆಾ  ಮೊದಲೇ ಇರುವುದ್ಧಲಲ . ಭ್ಯ ಇಲಲ ದ್ಧದಾ ರೆ ಅವರಿಗೆ ಭ್ಯ ತ್ರುವಂತ್ಹ ಕಾನೂನು 

ನಾವು ತ್ರದ್ಧದಾ ರೆ ಹೇಗೆ?  

ನಿನೆನ ಯ ದ್ಧವಸ ತ್ಡರಾತಿರ  12.00 ಗಂಟ್ 01.00 ಗಂಟ್ಯವರೆಗೆ ಅನೇಕ್ ವಧೇಯಕ್ಗಳಿಗೆ 

ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ ಮಾಡಿದುಾ  ಏನು?್ “ಆ ಆಟ ಆಡಿದರೆ, ಇದಕೆೆ  ತ್ಪಿಪ ಸಿದರೆ, ಅವರನುನ  ಹೀಗೆ 

ಸಿಕೆ್ ಸಬಹುದು, ಹಾಗೆ ಸಿಕೆ್ ಸಬೇಕು”್ ಎೆಂದು ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ ತಂದ್ಧರುವ ವಧೇಯಕ್ಕೆೆ  ರಿಪೇರಿ 

ಮಾಡುವಂತ್ಹ ಎಲ್ಯಲ  ರಿೀತಿಯ ಬುದ್ಧಾ ವಂತಿಕೆ ಇದ್. ಆದರೆ, ಇೆಂತ್ಹ ವಷ್ಯಗಳಿಗೆ 

ಏನಾದರೂ ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ ತ್ರಬಹುದ್ದಗಿತ್ತು . ಅದರ ಬದಲ್ಯಗಿ, ಮಾನ್ಯ  ಕಾನೂನು ಸಚಿವರು 

ಆಗಲೇ ಮಾತ್ನಾಡುತ್ತು ,್ “ಶ್ರ ೀ ವ.ಎಸ್. ಉಗರ ಪ್ಪ ನ್ವರ ಸಮಿತಿ ವರದ್ಧ, ಶ್ರ ೀಮತಿ ಪ್ರ ಮಿೀಳ್ಳ 

ನೇಸಗಿಯಯವರ ಸಮಿತಿ ವರದ್ಧ ಹಾಗೂ ಶ್ರ ೀಮತಿ ಜಯಮಾಲರವರ ಸಮಿತಿ ವರದ್ಧಯನುನ  

ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿರುತೆು ೀವೆಂದು”್ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ, ಆ ವರದ್ಧಗಳನುನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಏನು 

ಮಾಡಿರುತ್ತು ರೆ? ಇದರಿೆಂದ್ದಗಿ, ಶ್ಕೆೆಯಲಲ  ಏನಾದರೂ ಬದಲ್ಯವಣೆರ್ಯಗಿದ್ಯೇ?  

ಅತ್ತಯ ಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಏಕಾೆಂತ್ ಶ್ಕೆೆ  ಜಮಯನಿ ದೇಶ್ದಲಲ ದ್, ಅಮೇರಿಕಾ ದೇಶ್ದಲಲ ದ್. 

ಆದರೆ, ನ್ಮೆ  ದೇಶ್ದಲಲ  ಏತ್ಕೆೆ  ಆಗಬಾರದು? ವದೇಶ್ದಲಲ ರತ್ಕೆ್ೆಂತ್ಹ ‘living್ togetherʼ್

ನುನ  ನ್ಮೆ  ಕಾನೂನಿನ್ಲಲ  ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ ತ್ರುವುದಕೆೆ  ಸ್ವಧಯ ವದ್. ಈ ಹೆಂದ್ ರ್ಯರಾದರೂ 

ಗಂಡು ಮತ್ತು  ಹೆಣ್ಣಾ  ಒಟಟ ಗೆ ಇರಬೇಕೆೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಅದು ರ್ಯವುದೇ ಧಮಯ 

ಆಗಿರಬಹುದು..? ಈ ದೇಶ್ದಲಲ , ನ್ಮೆ  ಭಾರತ್ದ ನೆಲದಲಲ  ಅಥವಾ ನ್ಮೆ  ಸಂಸೆ ೃತಿಯಲಲ  

ಹುಟಟ ದಂತ್ಹ ಎಲಲ ರೂ ಕೂಡ, ಅವರು ಹೆಂದೂ ಆಗಿರಬಹುದು, ಮುಸಲೆ್ಯ ನ್ ಅಥವಾ 

ಕೆರ ೈಸು  ಆಗಿರಬಹುದು, ಅವರಿಗೆ ಮದುವ ಎನುನ ವ ಮೊಹರಂ ಬಿದಾ ರೆ ಮಾತ್ರ  ಅವರು ಒಟಟ ಗೆ 

ಸಂಸ್ವರ ಮಾಡುವುದ್ದಗಿದ್. ಅಪಿಪ ತ್ಪಿಪ  ರ್ಯರಾದರೂ ಒಟಟ ಗೆ ಇದಾ ರೆ,್ “ಅಯಯ ೀ ನೀಡು, 

ಅದು ಅನೈತಿಕ್ ಸಂಬಂಧ”್ ಎೆಂದು ಗಂಡು ಮತ್ತು  ಹೆಣ್ಣಾ  ಒಟಟ ಗೆ ಇರುವುದಕೆೆ  

ಹೆದರುತಿು ದಾ ರು. ಏಕೆೆಂದರೆ,್ “ರ್ಯರಾದರೂ ಚಿೀ…ಥೂ…್ ಎೆಂದು ಹೇಳುತ್ತು ರೆ, ಹಾಗೆ 

ಹೇಳುತ್ತು ರೆ, ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತು ರೆ”್ ಎೆಂದು ಹೆದರುತಿು ದಾ ರು. ಆದರೆ, ಇವತಿು ನ್ ದ್ಧವಸ ಈ 

ಕಾನೂನು ರ್ಯವ ಮಟಟ ಗೆ ಹೀಗಿದ್ಯೆೆಂದರೆ, ನ್ನ್ಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಸಹಯ  ಎನಿಸುತಿು ದ್. 

 ನಾನು ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ ಒೆಂದು ಬ್ಯಯ ಟ ಪಾಲಯರ್್ನ್ಲಲ  ಕುಳಿತಿದ್ದಾ ಗ, ಒೆಂದು ಹೆಣ್ಣಾ ಮಗಳು 

ಅೆಂದರೆ, ಎರಡು ಮಕೆ್ಳ ತ್ತಯಿ, ಗಂಡ ಮತ್ತು  ಮಕೆ್ಳನುನ  ಬಿಟಟ  ಒಬಬ  ಹುಡುಗನ್ ಜೊತೆ 
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ಒಟಟ ಗೆ ಇದ್ದಾ ಳ್ಳ. ಆತ್ ಕೂಡ, ತ್ನ್ನ  ಹೆೆಂಡತಿಯನುನ  ಬಿಟಟ ರುತ್ತು ನೆ. ಅದನೂನ  ಆಕೆ ಸೆಟ ೈಲ್ 

ಆಗಿ,್ ‘we್ are್ living್ togetherʼ್ ಎೆಂದು ಹೇಳುತ್ತು ಳ್ಳ. ಇದು ಏನು ಸ್ವಾ ಮಿ? ನ್ಮೆ  

ಸಂಸೆ ೃತಿಯನುನ  ನಾಶ್ ಮಾಡುವಂತ್ಹದಾ ನುನ  ಇವತಿು ನ್ ದ್ಧವಸ ʼಸಿೆಂಧು ʼ್ ಎೆಂದು 

ಹೇಳುವಂತ್ಹ ಕಾನೂನು ನ್ಮೆ  ಕಾನೂನಿನ್ಲಲ ದ್. ಆದರೆ, ನ್ಮಗೆ ಜನೆ್  ನಿೀಡುವಂತ್ಹ 

ತ್ತಯಿಗೆ ಇಷ್ಟಟ  ಹೆಂಸೆ ಕಡುವಂತ್ಹ ಅಪ್ರಾಧಿಗಳನುನ /ಅತ್ತಯ ಚಾರಿಗಳನುನ  ನಾನು ಕೈ 

ಕ್ಡಿಯಬೇಕು ಮತ್ತು  ಅವರ ಪುರುಷ್ತ್ಾ  ನಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಹೇಳುವುದರಲಲ  ರ್ಯವ 

ತ್ಪಿಪ ದ್? ಆದರೆ,್ “ಅತ್ತಯ ಚಾರ, ಅತ್ತಯ ಚಾರ ಎೆಂದು ಹೇಳಿಕೆಂಡು, ಇವರದುಾ  

ಮುಗಿಯುವುದ್ಧಲಲ ”್ಎೆಂದು ಎಲಲ ರೂ ತ್ಮಾಷ್ಮ ಮಾಡುತ್ತು ರೆ. ನಾನು ಹೇಳುವುದರಲಲ  ರ್ಯವ 

ತ್ಪಿಪ ದ್? ಅತ್ತಯ ಚಾರಕೆಳಗ್ರದ ಹೆಣ್ಣಾ ಮಗಳು ನಿರಂತ್ರವಾಗಿ ಕೀಮಾದಲಲ ದುಾ , ನಂತ್ರ 

ಸ್ವಯುತ್ತು ಳ್ಳ. ಆದರೆ, ಅತ್ತಯ ಚಾರ ಮಾಡಿದವನು ಜೈಲನ್ಲಲ  ಜೀವಾವಧಿ ಶ್ಕೆೆ  ಅನುಭ್ವಸಿ, 

ಹರಗಡೆ ಬಂದು, ಮದುವರ್ಯಗಿ ಹೆೆಂಡತಿ-ಮಕೆ್ಳ ಜೊತೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಇರುತ್ತು ನೆ. ಒೆಂದು 

ವೇಳ್ಳ ಆತ್ನ್ ಪುರಷ್ತ್ಾ  ನಾಶ್ ಮಾಡಿದಾ ರೆ, ಆತ್ ಅಷ್ಟಟ  ಆರಾಮಾಗಿ ಇರುತಿು ದಾ ನೇ? ಶ್ಕೆೆ  

ಹೆಣ್ಣಾ ಮಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವೇ? ನ್ಮೆ  ರಾಜಯ ದಲಲ  ಕೇವಲ 504 ಅತ್ತಯ ಚಾರ ಪ್ರ ಕ್ರಣ 

ಆಗಿರುವುದ್ಧಲಲ . ಇದಕೆ್ೆಂತ್ಲ್ಲ ನೂರು ಪ್ಟಟ  ಅಧಿಕ್ ಅತ್ತಯ ಚಾರ ಪ್ರ ಕ್ರಣಗಳು 

ನ್ಡೆಯುತಿು ದುಾ , ಅವು ಹರಗಡೆ ಬರುತಿು ಲಲ .  

ಈ ವಷ್ಯದಲಲ  ಸಕಾಯರ,್ “ನಾವು ಆ ಕಾನೂನ್ನುನ  ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ಧದ್ಾ ೀವ, ಈ 

ಕಾನೂನ್ನುನ  ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ಧದ್ಾ ೀವೆಂದು”್ ಹೇಳುವಂಥದಾ ನುನ  ನಾನು ಒಪುಪ ತೆು ೀನೆ. ಜೊತೆಗೆ, 

ಮೈಸೂರು ನ್ಗರದ ಪ್ರ ಕ್ರಣದಲಲ  ನ್ಡೆದಂತ್ಹ ಅತ್ತಯ ಚಾರ ಪ್ರ ಕ್ರಣದಲಲ ,್ “ಸೆಕ್ಷನ್ 340 

ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರ ಕ್ರಣ ದ್ದಖ್ಲಸಿರುತೆು ೀವೆಂದು”್ಹೇಳಿರುತ್ತು ರೆ. ಅದನುನ  ಸಹ ನಾನು ಒಪುಪ ತೆು ೀನೆ. 

ಆದರೆ, ಆ ಕೆಲಸವನುನ  ಎಲ್ಯಲ  ಸಕಾಯರ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ು ದ್. ಅದರಲಲ  ರ್ಯವುದೇ ವಶೇಷ್ 

ಇರುವುದ್ಧಲಲ . ಆದರೆ, ಅವರವರ ಪ್ರಿಧಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತು ರೆ. ಮಹಳ್ಳ ಮತ್ತು  ಮಕೆ್ಳ ಇಲ್ಯಖೆಯ 

ಜಾಹೀರಾತ್ನುನ  ಸಹ ನಾನು ನೀಡಿರುತೆು ೀನೆ. ಅೆಂದರೆ, ಅತ್ತಯ ಚಾರ ಆದ ನಂತ್ರ ಸಂತ್ರ ಸೆು ಗೆ 

ಕಡುವಂತ್ಹ ಎಲ್ಯಲ  ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳನುನ  ಕಡುವಂಥದುಾ  ಮತ್ತು  ಅದನುನ  ತ್ಡೆಗಟಟ ವ 

ಬಗೆೆ  ಚಂದನ್ ವಾಹನಿಯಲಲ  ಜಾಹೀರಾತ್ತ ನಿೀಡಲ್ಯಗಿರುತ್ು ದ್ಯೆೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತು ರೆ.  

ಆದರೆ, ಈಗ ಚಂದನ್ ವಾಹನಿಯನುನ  ರ್ಯರು ನೀಡುತ್ತು ರೆ? ಅಥವಾ ಅದನುನ  

ನೀಡುತ್ತು ರೀ ಅಥವಾ ಇಲಲ ವೀ ಅದು ನ್ನ್ಗೆ ಗತಿು ರುವುದ್ಧಲಲ . ಜೊತೆಗೆ, ನ್ಮಗೆಲಲ ರಿಗೂ 

ಆೆಂಬುಯ ಲೆನಸ ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ ನಂಬರ್್ ನೆನ್ಪಿದ್. ಆದರೆ, ಮಹಳ್ಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ ನಂಬರ್್ 

ರ್ಯರಿಗೂ ಸಹ ನೆನ್ಪಿರುವುದ್ಧಲಲ .  
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(1017) 24-09-2021 YL-VK 12.30              (ಉಪ್ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಉಪ್ಸೆಿ ತಿ) 

ಶಿರ ೋಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ನಟಿಟ (ಮಿಂದು):-  

ಈ ಅಪ್ರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಭ್ಯ ಹುಟಟ ಸುವಂಥ ವಾತ್ತವರಣ ನಿಮಾಯಣವಾಗಬೇಕು.  ಮಾನ್ಯ  

ಸಚಿವರಲಲ  ವನಂತಿಸುವುದೇನೆೆಂದರೆ, ಏಕಾೆಂತ್ ಶ್ಕೆೆಯನುನ  ನಿೀಡುವಂಥ ಕಾನೂನಿಗೆ ಹೆಚುಚ  

ಒತ್ತು  ನಿೀಡಿ, ಜಾರಿಗೆ ತ್ರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದ್.   ಏಕಾೆಂತ್ ಶ್ಕೆೆಯನುನ  ನಿೀಡಿದ 

ನಂತ್ರ ಅವರ ಅಪ್ರಾಧ ಪ್ರ ಮಾಣಕೆೆ  ತ್ಕೆ್  ಹಾಗೆ 10 ದ್ಧವಸಗಳ ನಂತ್ರ ಅವರನುನ  

ಮಂಪ್ರು ಪ್ರಿೀಕೆೆ ಗೆ ಒಳಪ್ಡಿಸಬೇಕು.  ಮಂಪ್ರು ಪ್ರಿೀಕೆೆ ಗೆ ಒಳಪ್ಡಿಸಿದ ನಂತ್ರ ಆತ್ 

ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ತ್ಪುಪ  ಎನಿಸದ್ಧದಾ  ಪ್ಕ್ಷದಲಲ  ಪುನಃ ಏಕಾೆಂತ್ ಶ್ಕೆೆಯನುನ  ನಿೀಡಬೇಕು.  

ನಾನು ಈ ಮಾತ್ನುನ  ತ್ಮಗೆ ಏತ್ಕೆೆ  ಹೇಳುತಿು ದ್ಾ ೀನೆೆಂದರೆ, ನಾನು ಜೈಲನ್ಲಲ ದಾ ೆಂತ್ಹ 

ಅತ್ತಯ ಚಾರಿ ಬಗೆೆ  ಮಾನ್ಸಿಕ್ ತ್ಜ್ಞರೆಂದ್ಧಗೆ ಚ್ರ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ಾ ೀನೆ.  ರ್ಯವುದೇ ಒಬಬ  

ಅತ್ತಯ ಚಾರಿಗ್ರಗಲ ಆತ್ನಿಗೆ ತ್ತನು ಅತ್ತಯ ಚಾರ ಮಾಡಿದ್ಾ ೀನೆ ಎನುನ ವಂಥ ಭ್ಯವೇ 

ಇರುವುದ್ಧಲಲ .  ತ್ನ್ನ  ಮನೆಯ ಪ್ಕೆ್ದ ಮಗುವನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ರುಣೆ ಇಲಲ ದೇ ಅತ್ತಯ ಚಾರ ಮಾಡಿ, 

ಕಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರ ಕ್ರಣಗಳಿವ.  ಈ ರಿೀತಿರ್ಯದರೆ ಹೇಗೆ? ಶೇಕ್ಡ 71 ರಷ್ಟಟ  ಭಾಗ 

ಪ್ರಿಚ್ಯಸೆರೇ ಇೆಂತ್ಹ ಅತ್ತಯ ಚಾರ ಪ್ರ ಕ್ರಣಗಳಲಲ  ಭಾಗಿರ್ಯಗಿದ್ದಾ ರೆ.    ಹಾಗ್ರದರೆ, 

ರ್ಯವ ರಿೀತಿಯಲಲ  ಈ ವಯ ವಸೆೆ  ಇದ್? ಈ ವಚಾರವನುನ  ನಾವು ಕ್ಠಿಣವಾಗಿ 

ತೆಗೆದುಕಳೆಬೇಕೇ, ಬೇಡವೇ? ಹಾಗ್ರಗಿ ಮೊದಲು ಕಾನೂನಿನ್ಲಲ  ತಿದುಾ ಪ್ಡಿರ್ಯಗಬೇಕು.  

ಪೂಜಯ  ಮಹಾತೆ್  ಗ್ರೆಂಧಿೀಜಯವರು ʼಮಧಯ  ರಾತಿರ ಯಲಲ  ಒಬಬ  ಹೆಣ್ಣಾ  ಮಗಳು ಹರಗೆ 

ಹೀಗುವ ವಯ ವಸೆೆ  ಆದ ದ್ಧನ್ ನ್ಮೆ  ದೇಶ್ಕೆೆ  ಸಾ ತಂತ್ರ ಯ  ದರೆಯುತ್ು ದ್ʼ ಎನುನ ವಂಥ 

ಮಾತ್ನುನ  ಹೇಳಿದಾ ರು.  ಆ ಸಾ ತಂತ್ರ ಯ  ಸಿಕೆ್ದ್ಯೇ? ಇವತ್ತು  ನಾವು 75ನೇ ಅಮೃತ್ 

ಮಹೀತ್ಸ ವದಲಲ ದುಾ , ನಿನೆನ ರ್ಯಗಲ, ಇವತಿು ಗ್ರಗಲ ಸಾ ತಂತ್ರ ಯ  ಸಿಕೆ್ಲಲ , ಮುೆಂದ್ 

ಸಿಗುತ್ು ದ್ಯೀ, ಇಲಲ ವೀ ಅದು ಸಹ ನ್ನ್ಗೆ ಗತ್ತು ಗುತಿು ಲಲ .  ಹಾಗ್ರಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣದಲಲ  

ಬದಲ್ಯವಣೆ ತ್ರಬೇಕು, ಶ್ಕ್ಷಣದಲಲ  ನಿೀತಿ ಪಾಠ ತ್ರಲಲಲ ವೆಂದರೆ,…್ನಾನು ಈ ಮಾತ್ನುನ  

3ನೇ ಸಲ ಹೇಳುತಿು ದ್ಾ ೀನೆ, 10 ವಷ್ಯಗಳ ಹೆಂದ್ಯೂ ಹೇಳಿದ್ಾ ೀನೆ.  ಹೆಂದ್ ಮಕೆ್ಳಿಗೆ 

ಚಂದಮಾಮ, ಹಕೆ್ , ರಸೆು ಯಲಲ  ಓಡಾಡುವ ಗ್ರಡಿಯನುನ  ತೀರಿಸಿ ಊಟ 

ಮಾಡಿಸುತಿು ದ್ಾ ವು.  ಆದರೆ, ಇವತಿು ನ್ ಮಕೆ್ಳು ಟ್ಟಯ ಬ್ ಕಟಟ ರೆ ಮಾತ್ರ  ಊಟ ಮಾಡುತ್ು ವ.  

ಇವತಿು ನ್ ದ್ಧವಸ ಅೆಂತ್ಹ ಸೆಿ ತಿ ಬಂದ್ಧದ್.  ಈಗ್ರಗಲೇ ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಶ್ಕ್ಷಣದ ಕುರಿತ್ತ 

ಉಲೆಲ ೀಖ್ ಮಾಡಿದುಾ , ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಸಹ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ ಎನುನ ವಂಥ ವಶಾಾ ಸವನುನ  
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ನಿೀಡಿದಾ ರು.  ಹಾಗೆಯೇ ಹದ್ಧ-ಹರೆಯರ ಮಕೆ್ಳಿಗೆ ಅೆಂದರೆ 8, 9ನೇ ತ್ರಗತಿಯಿೆಂದಲೇ ನ್ಮೆ  

ಸಂಸೆ ೃತಿ, ಪ್ದಿ ತಿ, ಸೀದರತೆ, ಪಿರ ೀತಿ-ವಶಾಾ ಸವನುನ  ನಿೀಡುವಂಥ ವಾತ್ತವರಣ 

ಶಾಲೆಯಿೆಂದಲೇ ಕ್ಲಯಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ತಯ ಚಾರವಾದರೆ ಏನೇನು ಕ್ಠಿಣ ಶ್ಕೆೆ ಗಳ್ಳಗುತ್ು ದ್, 

ಎೆಂಬುದರ ಕುರಿತ್ತ ಹೆಣಾಾ ಗಲ, ಗಂಡಾಗಲ ಆ ವದ್ದಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಿೀಡುವಂಥ 

ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ವನಂತಿ ಮಾಡಿಕಳೆು ತೆು ೀನೆ.  ರ್ಚೆಂಡು ಈಗ ಮಾನ್ಯ  ಕಾನೂನು 

ಸಚಿವರ ಕೀಟ್ಯನ್ಲಲ ದ್.  ಈಗ್ರಗಲೇ ಈ ಬಗೆೆ  ರಚಿಸಲ್ಯಗಿದಾ  ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಿತಿಗಳಲಲ  

ಡಾ|| ಜಯಮಾಲ, ಶ್ರ ೀಮತಿ ಪ್ರ ಮಿೀಳ್ಳ ನೇಸಗಿಯ, ಶ್ರ ೀ ವ.ಎಸ.ಉಗರ ಪ್ಪ ನ್ವರು ಸ್ವಕ್ಷ್ಟಟ  

ಚ್ರ್ಚಯಗಳನುನ  ನ್ಡೆಸಿರುವುದರಿೆಂದ ಆ ವಚಾರದ ಬಗೆೆ  ಹೆಚುಚ  ಮಾತ್ನಾಡುವ ಅವಶ್ಯ ಕ್ತೆ 

ಇರುವುದ್ಧಲಲ . ಆದಾ ರಿೆಂದ ಹೆಚಿಚ ನ್ ಸಮಯವನುನ  ತೆಗೆದುಕಳೆದೇ ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರ 

ಅವಧಿಯಲಲ ಯೇ ಅತಿೀ ಶ್ೀಘರ ವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು.  ಏನೇನು ಕಾನೂನು ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ 

ಮಾಡುತ್ತು ರೆಯೀ ನ್ಮಗೆ ಗತಿು ಲಲ . ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ತ್ರುವಂಥ ಕಾನೂನು ತಿದುಾ ಪ್ಡಿಗೆ 

ಸದನ್ದ ಸದಸಯ ರೆಲಲ ರೂ ಸ್ವಕೆ್ರ್ಯಗಲು ಬದಿರಾಗಿದ್ಾ ೀವ.  ಅೆಂತ್ಹ ಒೆಂದು ಕಾನೂನು 

ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಲು ಭ್ಗವಂತ್ ನ್ಮಗೆ ಒೆಂದು ಅವಕಾಶ್ ನಿೀಡಿರುವುದರಿೆಂದ ನಾವು ಈ ಸದನ್ದ 

ಸದಸಯ ರಾಗಿದ್ಾ ೀವ. ನ್ಮೆ  ಅವಧಿಯಲಲ ಯೇ ಅೆಂತ್ಹ ಒೆಂದು ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ್ಧದ್ 

ಎನುನ ವಂಥ ತೃಪಿು  ಏನಿದ್, ಅದು ನಾವು ಹರಗೆ ಹೀದ್ದಗ ಆಗಬೇಕೆನುನ ವ ಮಾತ್ನುನ  

ಹೇಳುತ್ತು , ಆದಷ್ಟಟ  ಶ್ೀಘರ ವಾಗಿ ಅೆಂತ್ಹ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಬೇಕೆೆಂದು ಹೇಳುತ್ತು , ತ್ಮೆ  

ಮೂಲಕ್ ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರಲಲ  ವನಂತಿ ಮಾಡಿಕಳೆು ತೆು ೀನೆ.   

ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ.ಮಾಧುಸ್ಥವ ಮಿ (ಸಣಣ  ನೋರಾವರಿ, ಕಾನೂನು, ಸಂಸದ್ಧೋಯ 

ವಾ ವಹಾರ ಸಚಿವರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು 

ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಲು ಆಗುವುದ್ಧಲಲ .  ಏಕೆೆಂದರೆ, ಇದು IPC, CRPC and Evidence Act, 

Parliament ನ್ಲಲ  amendment ಆಗಬೇಕಾದ ಪ್ರ ಯುಕ್ು  ಇಲಲ ಯವರೆಗೂ ತ್ಡೆಹಡಿದು ಸಭೆಯ 

ಮುೆಂದ್ ಮಾತ್ನಾಡಿದ್ಾ ೀನೆ.  ರಾಜಯ  ಸಕಾಯರಕೆೆ  IPC, CRPC and Evidence Act amendment 

ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಇರುವುದ್ಧಲಲ .   ಕೇೆಂದರ  ಸಕಾಯರವೇ ಮಾಡಬೇಕು.   ಅದಕೆಾ ಗಿ ನ್ಮೆ  

Law Commission ರವರ ಸಲಹೆಯನುನ  ಪ್ಡೆದುಕೆಂಡು ಶ್ಫಾರಸುಸ  ಮಾಡಿ, ಕೇೆಂದರ  

ಸಕಾಯರದ ಮೊರೆ ಹೀಗಿ, ಇದಕೆೆ  ಏನು ಮಾಡಬಹುದ್ೆಂದು ಪ್ರ ಯತ್ನ  ಮಾಡಲ್ಯಗುವುದು.  

ಕೇೆಂದರ  ಸಕಾಯರವು ಒಪಿಪ ಗೆ ಸೂಚಿಸಿ, IPC, CRPC and Evidence Act ನ್ಲಲ  ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ 

ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, Natural justice, innocent punish ಆಗಬಾರದು ಎೆಂಬುದ್ಲಲ ವನೂನ  

ನೀಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿೆಂದ trial before Court ಆಗಬೇಕು.  ನಾಯ ರ್ಯಲಯವು ಆ 
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ಅತ್ತಯ ಚಾರಿಯನುನ  ಕ್ತ್ು ಲೆ ಅಥವಾ ಬ್ಳಕ್ಗೆ ಕ್ಳುಹಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಏನಿದ್, ಅದು 

ನಾಯ ರ್ಯಧಿೀಶ್ರ ಕೈಯಲಲ  ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿೆಂದ ನಾನು ಹೇಗೆ ಇಲಲ  ತಿೀಮಾಯನ್ 

ತೆಗೆದುಕಳೆಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತ್ು ದ್?  ನಾನು ಕ್ತ್ು ಲೆ ಕೀಣೆಯಲಲ  ಕೂರಿಸುತೆು ೀನೆ ಎೆಂದು 

ಹೇಳಲು ಸ್ವಧಯ ವೇ? ಏನು confinement ಆಗಬೇಕೆೆಂಬುದನುನ  ನಾಯ ರ್ಯಧಿೀಶ್ರು 

ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್.  ಕ್ಠಿಣ ಶ್ಕೆೆ , ಸ್ವಧಾರಣ ಶ್ಕೆೆ , ಗಲುಲ  ಶ್ಕೆೆ , ಮರಣ ದಂಡನೆ ಏನೇ ಇರಲ, ಆ 

ಕುಚಿಯಯಲಲ  ಆಸಿೀನ್ರಾಗಿರುವವರ domain, ಶ್ಕ್ು ರ್ಯಗಿರುತ್ು ದ್.  ಹಾಗ್ರಗಿ ಇದು ಕಾನೂನಿನ್ 

ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ್ವಾಗಿದುಾ , ಆತ್ನ್ ತ್ಪುಪ  ಸ್ವಬಿೀತ್ತ ಆದ ಮೇಲೆ ಏನು ಶ್ಕೆೆ  

ವಧಿಸಬೇಕೆೆಂಬುದನುನ  ಕೇೆಂದರ  ಸಕಾಯರದ ಮೂಲಕ್ ರಾಜಯ  ಸಕಾಯರದಲಲ  ಜಾರಿಗೆ 

ತ್ರುವಂಥ ಪ್ರ ಯತ್ನ ವನುನ  ಮಾಡಿ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರ ಆಸೆ, ಆಶ್ೀತ್ು ರವೇನಿದ್, ಅದಕೆೆ  

ಸಪ ೆಂದ್ಧಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಯಗುವುದು.  ಜೊತೆಗೆ ಶ್ಕ್ಷಣದಲಲ  ನಿೀತಿ ಪಾಠ ತ್ರುವಂಥ 

ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕು ಎೆಂದು ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾ ರೆ, ಆ ಸಂಬಂಧ ಸಕಾಯರದೆಂದ್ಧಗೆ 

ಮಾತ್ನಾಡಿ.... 

ಶಿರ ೋಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ನಟಿಟ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಅಷ್ಮಟ ಲ್ಯಲ  

ಹೇಳುವುದು ಬೇಡ.  

ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ.ಮಾಧುಸ್ಥವ ಮಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಹಾಗಲಲ . ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರ 

ವದ್ದಯ ಭಾಯ ಸ ಸಂದಭ್ಯದಲಲ  ನಿೀತಿ ಪಾಠ ಅಸಿು ತ್ಾ ದಲಲ ತ್ತು  ಎನುನ ವಂಥ ಮಾತ್ನುನ  

ಹೇಳಿದ್ದಾ ರೆ.  ಹಾಗ್ರಗಿ ತಂದ್-ತ್ತಯಿಯರು,್ “ಹೆಣ್ಣಾ  ಮಕೆ್ಳ ಬಗೆೆ  ಗೌರವನಿನ ಟಟ ಕಳೆಪ್ಪ , 

ಇಲಲ ದ್ಧದಾ ರೆ ಶಾಪ್ಗರ ಸೆನಾಗುತಿು ೀರ್ಯ”್ ಎೆಂದು ಹೇಳುವುದರ ಬಗೆೆ  ಸಹ ಪ್ರ ಯತ್ನ  

ಮಾಡಲ್ಯಗುವುದು.    

ಶಿರ ೋಮತಿ ಜಲಿ್ಲ  ಶಶಿಕಲಾ ಅಣಾಣ  ಸ್ಥಹೇಬ್(ಮಜರಾಯಿ, ಹಜ  ಮತ್ತು  

ವಕ್ ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯ ವಾದಗಳನುನ  ಸಲಲ ಸಲು 

ಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  ಏಕೆೆಂದರೆ, ಕೇೆಂದರ  ಮತ್ತು  ರಾಜಯ ದಲಲ  ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾಯರವೇ ಅಸಿು ತ್ಾ ದಲಲ ದ್.  

ಬ್ರಳ್ಳಣಿಕೆ ಅಷ್ಟಟ  ಮಹಳ್ಳ ಸಚಿವರು ಈ ಸದನ್ದಲಲ ದ್ದಾ ರೆ.  ಆದರೆ, ಕೀಟಯ ೆಂತ್ರ 

ತ್ತಯಿಯಂದ್ಧರು ಅತ್ತಯ ಚಾರಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀಡುತಿು ದ್ದಾ ರೆ, ಕೇಳುತಿು ದ್ದಾ ರೆ.  ಮಾನ್ಯ  

ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಶೆಟಟ ಯವರು ನಿನೆನ  ದ್ಧವಸ ತ್ತೆಂಬಾ ರ್ಚನಾನ ಗಿ 

ಮಾತ್ನಾಡಿದಾ ರು.  ಆ ಸಂದಭ್ಯದಲಲ  ನ್ನ್ಗೆ ಮಾತ್ನಾಡಲು ಅವಕಾಶ್ ಸಿಗಲಲಲ .  ಆದರೆ, 

ಇವತ್ತು  ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಕೇೆಂದರ ದಲಲ ಯು ನ್ಮೆ  ಸಕಾಯರವೇ 
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ಅಸಿು ತ್ಾ ದಲಲ ರುವುದರಿೆಂದ ಪ್ಕೆಾತಿೀತ್ವಾಗಿ ಮಹಳ್ಳ ಸದಸಯ ರೆಲಲ ರೂ ಅಲಲ  ಹೀಗಿ 

ಮಾತ್ನಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಯಗುವುದು.  ಈ ಅತ್ತಯ ಚಾರ ಪ್ರ ಕ್ರಣ ಕುರಿತ್ತ ಒೆಂದು 

ಇತ್ಯ ಥಯವಾಗಬೇಕಾಗಿದ್.  12ನೇ ಶ್ತ್ಮಾನ್ದಲಲ  ಬಸವಣಾ ನ್ವರು ಮಹಳ್ಳಯರಿಗೆ ಮತ್ತು  

ಪುರುಷ್ರಿಗೆ ರ್ಯವ ರಿೀತಿ ಸಮಾನ್ತೆ ಇದ್ ಎೆಂಬುದರ ಕುರಿತ್ತ ಒೆಂದು ಸ್ವಹತ್ಯ ವನುನ  

ಉಲೆಲ ೀಖ್ಯಸಿದ್ದಾ ರೆ, ಅದೇನೆೆಂದರೆ:- 

ಮೊಲೆ, ಮುಡಿ ಬಂದಡೆ ಹೆಣೆಾ ೆಂಬರು, 

ಗಡಡ , ಮಿೀಸೆ ಬಂದಡೆ ಗಂಡೆೆಂಬರು, 

ನ್ಡುವ ಸುಳಿವ ಆತೆ್  ಹೆಣ್ಣಾ  ಅಲಲ , ಗಂಡೂ ಅಲಲ . 

ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾ ರೆ.  12ನೇ ಶ್ತ್ಮಾನ್ದಲಲ ಯೇ ಮಹಳ್ಳಯರಿಗೆ ಒೆಂದು ಸೆ್ವನ್ವನುನ  ಹಾಗೂ 

ಸಂವಧಾನ್ದಲಲ  ಒೆಂದು ಕ್ಲಪ ನೆಯನುನ  ಕ್ಲಪ ಸಿದಂಥವರು ಬಸವಣಾ ನ್ವರು.  ಇವತ್ತು  

ನಾವು 21ನೇ ಶ್ತ್ಮಾನ್ದಲಲ ದ್ಾ ೀವ.  ಪ್ರ ತಿಯೆಂದು ಕೆೆ ೀತ್ರ ದಲಲ  ಮಹಳ್ಳಯರು ಪುರುಷ್ರಿಗೆ 

ಸರಿ-ಸಮಾನ್ವಾಗಿ ಕೆಲಸ, ಕಾಯಯಗಳನುನ  ಸಮಪ್ಯಕ್ವಾಗಿ ಮಾಡುತಿು ದ್ದಾ ರೆ.  ರ್ಯವುದೇ 

ಕೆೆ ೀತ್ರ ದಲಲ ಯು ಸಹ ಮಹಳ್ಳಯರು ಹೆಂದ್ ಇದ್ದಾ ರೆ ಎೆಂಬ ಮಾತಿಲಲ .  ಆದರೂ ಸಹ ಬೇಟ 

ಬಚಾವೀ, ಬೇಟ ಪ್ಡಾವೀ ಎೆಂದು ಸಕಾಯರದ್ಧೆಂದ ಸುಕ್ನ್ಯ  ಸಮೃದಿ್ಧ , ಭಾಗಯ ಲಕೆ್ ೆ  

ಯೀಜನೆ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗಳನುನ  ಹಾಕ್ಕಳೆಲ್ಯಗುತಿು ದ್.  ಏಕೆೆಂದರೆ, ಎಲಲ ಯೀ ಒೆಂದು ಕ್ಡೆ 

ಲೆಂಗ ತ್ತರತ್ಮಯ  ಆಗುತಿು ದ್, ತ್ತಯಿಯಂದ್ಧರು ಹೆಣ್ಣಾ  ಮಗು ಬೇಡವೆಂದು ಭೂರ ಣ ಹತೆಯ  

ಮಾಡುತಿು ದ್ದಾ ರೆ.  ಹೆಣ್ಣಾ  ಮಗು ಹುಟಟ ದರೆ ಪಿೀಡೆ ಎೆಂದು ಭಾವಸಿ, ಗಂಡು ಮಗು ಹುಟಟ ದರೆ 

ಪೇಡಾ ಹಂಚುವರು.  ಹೆಣ್ಣಾ  ಮಗು ಹುಟಟ ದರೆ ʼಹುಣ್ಣಾ ʼ ಎನುನ ವರು, ಗಂಡು ಹುಟಟ ದರೆ 

ʼಹನಾನ  ಬಂತ್ತʼ ಎನುನ ವರು.  ಪುರುಷ್ರಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನ್ವಾಗಿ ನಿಲುಲ ವಳು ಹೆಣ್ಣಾ , ಅೆಂದ್ಧನ್ 

ಕ್ತ್ತು ರು ರಾಣಿ ರ್ಚನ್ನ ಮೆ  ಹೆಣ್ಣಾ , ಒನ್ಕೆ ಓಬವಾ  ಹೆಣ್ಣಾ , ಈ ರಿೀತಿರ್ಯಗಿ ಹೆಣ್ಣಾ  ಇಲಲ ದೇ 

ಗಂಡು ಬಂದದುಾ  ಎಲಲ ೆಂದ ಎೆಂದು ಕೆಲವು ವಚ್ನ್ಗಳನುನ  ನೀಡುತಿು ರುತೆು ೀವ.  ಆದರೆ, 

ಇವತಿು ನ್ ದ್ಧವಸ ಅೆಂತ್ಹ ಹೆಣ್ಣಾ  ಮಕೆ್ಳ ಶಾರಿೀರಿಕ್, ಮಾನ್ಸಿಕ್ತೆಯನುನ  ನೀಡಿದ್ದಗ 

ನಿಜವಾಗಿಯು ಎಲ್ಯಲ  ತ್ತಯಿಯಂದ್ಧರ ಕ್ರುಳು ಕ್ವುಚಿದಂತ್ತಗುತಿು ದ್.  ಹಾಗ್ರಗಿ ಮಾನ್ಯ  

ಕಾನೂನು ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಎಲಲ ರಿಗೂ ಸಹ ವನಂತಿಸಿಕಳೆುವುದೇನೆೆಂದರೆ, ನಾನು ಒಬಬ  

ಮಹಳ್ಳರ್ಯಗಿ ಎಲ್ಯಲ  ಮಹಳ್ಳ ಸದಸಯ ರ ಪ್ರವಾಗಿ ಎಲಲ ರೂ ಒಗೆಟ್ಟಗಿ ನ್ಮೆ  ಕ್ನಾಯಟಕ್ದ 

ತ್ತಯಂದ್ಧರಿಗೆ ಒೆಂದು ಒಳೆ್ಳಯ ಸಂದೇಶ್ವನುನ  ತ್ರುವಂಥ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕಾಗಿದ್.  ದೇಶ್ದ 

ಎಲ್ಯಲ  ತ್ತಯಂದ್ಧರಿಗೂ ನ್ಮೆ  ಕ್ನಾಯಟಕ್ ರಾಜಯ  ಒಳೆ್ಳಯ ನಿಣಯಯ ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದ್ 
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ಎನುನ ವಂಥ ಸಂದೇಶ್ ತ್ಲುಪ್ಬೇಕೆನುನ ವ ದೃಷಿಠ ಕೀನ್ದಲಲ  ತ್ಮೆ  ಮೂಲಕ್ ಮಾನ್ಯ  

ಸಚಿವರಲಲ  ವನಂತಿಸುತ್ತು , ಮತು ಮೆ್ಮ  ಶುಭಾ ಕೀರುತೆು ೀನೆ.   

(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರು ಪಿೋಠವನುನ  ಅಲಂಕರಿಸ್ತದರು) 

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು  ಸಂಸದ್ಧೀಯ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು ಬಹಳ ರ್ಚನಾನ ಗಿ 

ಸಕಾಯರವನುನ  defend ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದ್ದಾ ರೆ.  He argued very well, vehemently he has 

argued to defend the Government. I am confined to only clarifications.  ನಿನೆನ  ದ್ಧವಸ 

ಈ ಸಂಬಂಧ ಬಹಳ ಸುದ್ಧೀಘಯವಾಗಿ ಮಾತ್ನಾಡಿದ್ಾ ೀವ.  ಆ ಯುವಕ್ನ್ ಮೇಲೆ ಹಲೆಲ  

ಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆ.  IPC Section 397 ದ್ದಖ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆ.   

(…ಮುೆಂದು) 

(1018) 24.09.2021/12.40/ ಎಸ್ಕೆ- ಬಿಎನ್ಎಸ್ 

(ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಉಪ್ಸೆಿ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ. ಪಾಟಿೋಲ (ಮಿಂದು):- 

 

ಸೆಕ್ಷನ್ 397 ಎನು ಹೇಳುತ್ು ದ್ ಎೆಂದರೆ, ಅದಕೆೆ  ಸಾ ಲಪ  ಜಜಾಾ ಸೆ. ಅದಕೆೆ  ಆ ಕಾಲ ರಿಫಿಕೇಷ್ನ. 

Section್ 397್ reads್ thus:್ “Robbery or dacoity, with attempt to cause death or 

grievous hurt. If, at the time of committing robbery or dacoity, the offender uses 

any deadly weapon, or causes grievous hurt to any person, so attempts to cause 

death or grievous hurt to any person, the imprisonment with which such offender 

shall be punished shall not be less than seven years.”್ ನ್ನ್ಗೆ ಮೊದಲು ಏನು 

ಅನಿಸುತ್ು ದ್ ಎೆಂದರೆ, first of all ಅಲಲ  ಆರು ಜನ್ರು ಏನಿದ್ದಾ ರಲಲ , ಅವರು robbery ಮತ್ತು  

ಡಕಾಯಿತಿ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಹೇಳಿ, ಆ ಯುವಕ್ನ್ ಮೇಲೆ ಹಲೆಲ  ಮಾಡಿಲಲ . ಆ ಯುವಕ್ ತ್ನ್ನ  

ಯುವತಿಯ guardian ಇದಾ  ಹಾಗೇ. ಆ ಯುವತಿಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ತಯ ಚಾರ ಮಾಡಬೇಕೆನುನ ವ 

ಉದ್ಾ ೀಶ್ದ್ಧೆಂದ ಆ ಯುವಕ್, he was acting like a guardian. ಅವನು guardian ಆಗಿ 

ಇದ್ದಾ ನೆ. ಆ ಯುವಕ್ ಏನಾದರೂ ಅಲಲ  ಇದಾ ರೆ, ನ್ಮೆ  ಉದ್ಾ ೀಶ್ ಸ್ವಧನೆರ್ಯಗುವುದ್ಧಲಲ   

ಎೆಂಬ ಕಾರಣದ್ಧೆಂದ್ದಗಿ, ಆ ಯುವಕ್ನ್ ಮೇಲೆ ಹಲೆಲ  ಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆ. They wanted to finish 
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him. ಅವನು ಇಲಲ ವೆಂದರೆ,  ಅವರು ಮುೆಂದ್ ನ್ಡೆಸುವಂತ್ಹ ಕೃತ್ಯ  ಸರಾಗವಾಗಿ 

ನ್ಡೆಯುತ್ು ದ್. ಇಲಲ ವೆಂದರೆ, ಆ ಯುವಕ್ ನ್ಮೆ   ಮಧ್ಯಯ ದಲಲ  ಬಂದು, ರ್ಯರನಾನ ದರೂ 

ಕೂಗಿ ಕ್ರೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಯುವತಿಯನುನ  ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎೆಂಬ 

ಉದ್ಾ ೀಶ್ದ್ಧೆಂದ, ಆ ಯುವಕ್ನ್ ಮೇಲೆ ಹಲೆಲ  ಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆ. ಪ್ರಲೀಸ ಇಲ್ಯಖೆಯವರು ಸೆಕ್ಷನ 

397 ಹಾಕುವ ಬದಲ, ಸೆಕ್ಷನ 307 ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು . ಅವರ ಉದ್ಾ ೀಶ್ ಇವನ್ನುನ  

ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು .   ಏಕೆೆಂದರೆ, ಅವನು ಮಧ್ಯಯ ದಲಲ  ಬರಬಾರದು. ಜನ್ರನುನ  

ಕೂಗಬಾರದು. ಅಷ್ಮಟ ೀ ಅಲಲ , ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಪ್ರ ಜೆಾ ಹೀನ್ ಸೆಿ ತಿಯಲಲ ದ್ದಾ ನೆ.  ಅವನಿಗೆ 

ಪ್ರ ಜೆಾ  ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಒತ್ತು ಯ ಮಾಡಿ, ಅವನ್ ತಂದ್ ಕ್ಡೆಯಿೆಂದ ಅವನ್ 

ಮೊಬೈಲ್ನಿೆಂದ ಫೀನ ಮಾಡಿಸಿ,  ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಬಾ 

ಎೆಂದ್ಧದುಾ  ನಂತ್ರ.  ಮೊದಲು ಅವರ ಉದ್ಾ ೀಶ್ ಏನಿತ್ತು ? ಇವನ್ನುನ  ಮುಗಿಸಬೇಕೆನುನ ವ 

ಉದ್ಾ ೀಶ್ವತ್ತು . ಇವನು ಇಲಲ ವೆಂದರೆ, ಆ ಮಹಳ್ಳಯ ಜೊತೆ ಅತ್ತಯ ಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು  

ಅದಕೆೆ   ಆ ಯುವಕ್ ಇದಕೆೆ  ಅಡಡ  ಇದ್ದಾ ನೆ. ಅವನ್ನುನ  ಮುಗಿಸಬೇಕು ಎನುನ ವ 

ಉದ್ಾ ೀಶ್ದ್ಧೆಂದ ಆ ಯುವಕ್ನ್ ಮೇಲೆ attack  ಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆ. ನ್ನ್ನ  ದೃಷಿಟ ಯಲಲ  ಸೆಕ್ಷನ 397 

ಗಿೆಂತ್ ಸೆಕ್ಷನ 307 ಅದಕೆ್ೆಂತ್ ಬಹಳ severe punishment. ಇದಕೆೆ  ಏಳು ವಷ್ಯವದಾ ರೆ, ಅದಕೆೆ  

ಹತ್ತು  ವಷ್ಯಗಳು ಇದ್.  ಸೆಕೆೆನ 307 ಅಡಿಯಲಲ  sometimes, life imprisonment  ಆಗುತ್ು ದ್. 

ಅದಕೆಾ ಗಿ ಸೆಕ್ಷನ 397 ಏಕೆ? ಅಲಲ  ಅವರು robbery ಮಾಡಬೇಕು. ಡಕಾಯಿತಿ ಮಾಡಬೇಕು. 

ಅವರ ಕೈಯಲಲ   ಹಣ ಕ್ತ್ತು ಕಳೆಬೇಕೆೆಂದರೆ, ಅವರು ಮಹಳ್ಳಗೆ ಏನು ಮಾಡುತಿು ರಲಲಲ . 

ಮಹಳ್ಳಯನುನ  ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಾರದು.  ಅವರು ಕೃತ್ಯ  ಮಾಡುವಂತ್ಹ  ಸಂದಭ್ಯದಲಲ ,  ಆ 

ಯುವಕ್ ರ್ಯರಿಗ್ರದರೂ ಹೀಗಿ ಕೂಗಿ ಕ್ರೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು  ನಾವಲ್ಯಲ  ಸಿಕೆ್  

ಹಾಕ್ಕಳೆು ತೆು ೀವ ಎನುನ ವ ಅೆಂಜಕೆಯಿೆಂದ ಒಟ್ಟಟ ರೆ they wanted to finish him. 

ಅೆಂದಮೇಲೆ ಅವನು ಉಳಿದ್ಧದ್ದಾ ನೆ. At least attempt to commit murder ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು . 

ಸೆಕ್ಷನ 397 ಎಷ್ಟ ರ ಮಟಟ ಗೆ appropriate? In my opinion, it may be right or wrong but it 

is my perception. ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಸೆಕ್ಷನ 397 ಹಾಕುವ ಬದಲ, ಅವನ್ ಮೇಲೆ attempt to commit 

murder under Section 307 ಹಾಕ್ದಾ ರೆ proper ಆಗುತಿು ತ್ತು . ಪ್ರಲೀಸರು ರ್ಯವ ರಿೀತಿ 

ಯೀಚ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆೆಂದು ನ್ನ್ಗೆ ಅಥಯವಾಗುತಿು ಲಲ . ಇದೆಂದು ಮೊದಲನೆ 

ಕಾಲ ರಿಫಿಕೇಷ್ನ. ಆಮೇಲೆ delay in filing FIR. ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಸಾ ಲಪ  ಗಮನಿಸಬೇಕು. 

Basically, he being an advocate, he tried to defend Police. ನ್ನ್ಗೂ, I do not want to 

demoralise police force. ಅವರು attempt ಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆ. ಏಳು ಜನ್ರನುನ  ಅರೆಸಟ  
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ಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆ. ಅದರಲಲ  ಆರು ಜನ್ ಅರೀಪಿಗಳಿದ್ದಾ ರೆ.  ಅವರಲಲ  ಲೆಕೆ್ವಲಲ ದವರು ಇದ್ದಾ ರೆ. 

ಅವರಲಲ ಎಲೆಲ ಲಲ  ಹೀಗಿದ್ದಾ ರೆ, herculean task ಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆ. ಅದರಲಲ  ನಾನು 

ಎಲಲ ದಕೆ್ೆಂತ್ ಹೆಚುಚ  appreciate ಮಾಡುವುದೇನೆೆಂದರೆ, ಅವರು ಆ ಮಹಳ್ಳಯನುನ  

ಮನ್ವಲಸಿ,  ಕ್ಲಂ 164 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. ಅಡಿಯಲಲ  ಹೇಳಿಕೆಯನುನ  ನಾಯ ರ್ಯಧಿೀಶ್ರ 

ಮುೆಂದ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. ಅದಕೆೆ  ನಾನು ಪ್ರಲೀಸ್ರಿಗೆ appreciate ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. Usually 

ಏನಾಗಿರುತ್ು ದ್ ಎೆಂದರೆ,  ಅವಳ ತಂದ್-ತ್ತಯಿಯವರು ನ್ನ್ನ  ಮಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಭಂಗ 

ಆಯಿತ್ತ. ಇನುನ  ಮುೆಂದ್ ಕೀಟ್ಯನ್ಲಲ  ಕೇಸ್ ಆದರೆ ಮುೆಂದ್ ನ್ನ್ನ  ಮಗಳ ಭ್ವಷ್ಯ ವೇನು 

ಎೆಂಬ ಪ್ರ ಶೆನ  ಬರುತ್ು ದ್. ಅವರು, they will be much reluctant. ಆಮೇಲೆ ಆ ವದ್ದಯ ರ್ಥಯನಿ 

ಅವಳು ಕೂಡ ಎಲಲ ಪಾಪ  ಕೇಸ? ಈಗ್ರಗಲೇ ಎಲಲ ವೂ ಮುಗಿದು ಹೀಗಿದ್. ಇನುನ  ಕೇಸ 

ಹಾಕ್ದರೆ, ನ್ಮೆ  ಗೌರವಕೆೆ  ಚುಯ ತಿ ಬರುತ್ು ದ್ ಎೆಂದು avoid ಮಾಡುತ್ತು ರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಲೀಸರು 

ಮನ್ವಲಸಿ, ಕ್ಲಂ 164 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. ಅಡಿಯಲಲ  ಮಾನ್ಯ  ನಾಯ ರ್ಯಧಿೀಶ್ರ ಮುೆಂದ್ ಹೇಳಿಕೆ 

ಕಡಿಸಿದುಾ , ಒಳೆ್ಳಯ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆ. I have to appreciate the police force.  

          ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರೇ, ನ್ನ್ನ ದು ಇಲಲ  ಒೆಂದು ಜಜಾಾ ಸೆ ಇದ್. ಸೆಕ್ಷನ 397 ಏನಿದ್, ತ್ತವು 

ಇದನುನ  ಕೇಳದೇ ಹರಗಡೆ ಹೀಗಿದ್ಧಾ ರಿ. ಸೆಕ್ಷನ 397 ಕೆ್ೆಂತ್ ಸೆಕ್ಷನ 307 ಅಡಿ attempt to 

commit murder ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು . ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ತ್ತವು ಆಮೇಲೆ ಉತ್ು ರವನುನ  

ಹೇಳಿಬಿಡಿ. ಅವರ ಉದ್ಾ ೀಶ್ ಏನಿದ್ ಎೆಂಬುದನುನ  ಹೇಳಿದ್ಾ ೀನೆ. It has gone on record. ಇದು 

ತ್ಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಎೆಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.  So, I need not explain that point. 

        ಎರಡನೆಯದ್ದಗಿ, delay of 15 hours in filing FIR ಎೆಂದು ಇದ್ಯೆಲ್ಯಲ , ಅದು 

ಇಲಲ . ಪ್ರ ತಿಷಿಠ ತ್ ಜೆಎಸ್ಎಸ ಮ್ಮಡಿಕ್ಲ ಕಾಲೇಜು ಆಸಪ ತೆರ . ಅದು really  a prestigious 

medical college and well equipped hospital. ಅದರ ಬಗೆೆಯೂ ಇಲಲ . ಡಾ. ಸುಮಾ 

ಎನುನ ವವರು ಒ.ಬಿ.ಜ.ಯ ಮುಖ್ಯ ಸೆರು. ಡಾ. ಸುಮಾ ಎನುನ ವವರು Medico-legal case 

ನ್ಲಲ  ಸಹ ಮಾಡಿ, ಹಲೆಲ  ಎೆಂದು ಬರೆದು ಕ್ಳುಹಸುತ್ತು ರೆ. ಏಕೆೆಂದರೆ, ಗುಪಾು ೆಂಗದಲಲ  

ರಕ್ು ಸ್ವರ ವ ಇದ್ಧಾ ದಾ ನುನ  ನೀಡಿದ್ದಾ ರೆ. ಮೈಮೇಲೆ ಗ್ರಯವಾಗಿದಾ ನುನ  ನೀಡಿದ್ದಾ ರೆ. ಅವರು 

ಆ ರಿೀತಿ ಏಕೆ ಬರೆದು ಕ್ಳುಹಸಿದರು ಎೆಂದು ನ್ನ್ಗೆ ಅಥಯವಾಗುತಿು ಲಲ . ಅವರು ಕ್ಳುಹಸಿದ 

ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗುತ್ು ದ್ ಎೆಂದರೆ, ಒೆಂದು offence ಆದ್ದಗ, ನ್ನ್ನ  ಪ್ರಲೀಸ ಸೆಟ ೀಷ್ನ್ಗೆ 

ಬರುವುದ್ಧಲಲ . ಸಕಾಯರ ಹೆಂದ್ ಒೆಂದು ಸೂಚ್ನೆಯನುನ  ಕಟಟ ದ್.  ದೂರು ಬಂದ ತ್ಕ್ಷಣ 

ಅದು offence ಆ ಪ್ರಲೀಸ ಸೆಟ ೀಷ್ನ ವಾಯ ಪಿು ಯಳಗೆ ಬರುವುದು ಅಥವಾ ಬರುವುದಕೆ್ಲಲ . 

But, immediately they have to register the case.  Then, it should be transferred to the 
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concerned police station. ಈಗ ನ್ನ್ನ  ಪ್ರಲೀಸ ಸೆಟ ೀಷ್ನ್ಗೆ ಬರುವುದ್ಧಲಲ . ನಿೀನು ಅಲಲ  

ಹೀಗು, ಅವನು ಹೀದರೆ, ಇಲಲ  ಬರುವುದ್ಧಲಲ . ನಿೀನು ಅಲಲ  ಹೀಗು ಎನುನ ವುದಕೆೆ  

ಆಗುವುದ್ಧಲಲ . ಅಲಲ  delay ಏನಾಗುತ್ು ದ್ ಎೆಂದರೆ, after thought ಎೆಂದು ಆಗುತ್ು ದ್. 

ಕೀಟ್ಯನ್ಲಲ  ಹೀದರೆ, benefit of doubt ಅನುನ  accused ತೆಗೆದುಕಳೆುತ್ತು ನೆ. There is 

15 hours delay in sending FIR means it is a considerable delay.  Delay of every minute 

has to be explained by the  police officers before the Court. ನಾಯ ರ್ಯಲಯದಲಲ  

ಅತ್ತಯ ಚಾರ ಪ್ರ ಕ್ರಣದ ಮೇಲೆ ಚ್ರ್ಚಯರ್ಯಗುತ್ು ದ್. ಆಗ ವಕ್ೀಲರು ಕೇಳುತ್ತು ರೆ. ಒೆಂದು 

ನಿಮಿಷ್ದ delay ಕೂಡ ಆರೀಪಿಗೆ benefit ಆಗುತ್ು ದ್. ಇಲಲ  ಹದ್ಧನೈದು ಗಂಟ್ಗಳು 

ತ್ಡವಾಗಿದ್. ಈ ಪ್ರಲೀಸ ಸೆಟ ೀಷ್ನ್ಗೆ ಹೀಗುವ ಬದಲ ಬೇರೆ ಪ್ರಲೀಸ ಸೆಟ ೀಷ್ನ್ಗೆ ತ್ಪಿಪ  

ಹೀಗಿತ್ತು . ಅದು ಎಲಲ  ಹೀಗಿದಾ ರು. ಅಲಲ  ಅವರು ಕೇಸ್ನುನ  ನೆಂದಣಿ 

ಮಾಡಿಕಳೆಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ offence ರ್ಯವ ಪ್ರಲೀಸ ಸೆಟ ೀಷ್ನ ವಾಯ ಪಿು ಯಲಲ  ಆಗಿದ್, 

ಅದನುನ    ಕಂಡುಕೆಂಡು ಆ ಪ್ರಲೀಸ ಸೆಟ ೀಷ್ನ್ಗೆ ವಗ್ರಯವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. This is not 

the್ valid್ defence್ taken್ by್ the್ Honʼble್ Law್ Minister.್ I್ feel್ so.್ಮೊದಲನೆಯದು 

ಭಾರತಿೀಯ ದಂಡ ಸಂಹತೆ ಸೆಕ್ಷನ 397 ಬಗೆೆ  ಸರಿರ್ಯದ ಸೆಕ್ಷನ್ನುನ  ಅಪ್ಲ ೈ ಮಾಡಿಲಲ ವೆಂದು 

ನಾನು ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.  Sec.397 along with Sec.307 of IPC ಹಾಕ್ಬಹುದ್ದಗಿತ್ು ಲಲ . ಇರಲ let it 

be. ಆಮೇಲೆ ಹದ್ಧನೈದು ಗಂಟ್ಗಳ ಕಾಲ ತ್ಡ ಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆ. The explanation given by the 

Honʼble್ Law್ and್Parliamentary್ affairs್Minister್ is್ not್ satisfactory.್ಏಕೆೆಂದರೆ,  ಅದು 

ಬೇರೆ ಪ್ರಲೀಸ ಸೆಟ ೀಷ್ನ್ಗೆ ಹೀಯಿತ್ತ ಎೆಂಬುದು ಅದು ಕಾರಣವಲಲ . There is negligence 

on the part of police.  ಅದು medico-legal case  ವರದ್ಧ ಬಂದ್ಧದ್. ಆ ವರದ್ಧ ಬಂದ ತ್ಕ್ಷಣ 

they would have swing into action. Immediately they would have gone to the 

hospital.  ಜೆ.ಎಸ.ಎಸ. ಆಸಪ ತೆರ ಗೆ ಹೀಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು . ಅವರು ಅಲಲ ಗೆ ಹೀಗಿ 

ಹೇಳಿಕೆಯನುನ  ಪ್ಡೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು . ಆ ಯುವಕ್ ದೂರು ಕಟಟ ದ್ದಾ ನೆ. ಆ ಯುವಕ್ ದೂರು 

ಕಟ್ಟಟ ಗ, naturally ಇದರ ಬಗೆೆ  mention ಮಾಡಿ ಕಟಟ ರುತ್ತು ನೆ. ಇೆಂತ್ಹ ಒೆಂದು heinous 

offence involving moral turpitude,  ಇೆಂತ್ಹ heinous offence ಆದ್ದಗ, ನ್ನ್ನ  

ವಾಯ ಪಿು ಯಲಲ  ಬರುವುದ್ಧಲಲ .  ಇದಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  ಮತು ೆಂದು  ಪ್ರಲೀಸ ಸೆಟ ೀಷ್ನ ಗೆ 

ದೂರು ಕಡಿರಿ ಎೆಂದು ಹೇಳುತ್ತು ರೆ ಎೆಂದರೆ, it is definitely a lapse on the part of  police. 

ಆದರೆ ಕ್ಲಂ 164 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. ಅಡಿ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗೆ,  it is commendable.  I really 

appreciate about it. ಇಲಲ  ಹದ್ಧನೈದು ಗಂಟ್ಗಳ ಕಾಲ ತ್ಡವಾಗಿದುಾ , ನಾಯ ರ್ಯಲಯದಲಲ  
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ಕ್ಟಟ ಳ್ಳ ನ್ಡೆದ್ದಗ, ಇದನುನ  explanation ಮಾಡುವಾಗ, it is humanly impossible. Because I 

have್conducted್criminal್cases್also.್್Even್a್minuteʼs್delay್has್to್be್explained್to್the್

Court. Sessions Judge ಮುೆಂದ್ ಚ್ರ್ಚಯಗೆ ಬರುತ್ು ದ್. ಸಹೀದರಿರ್ಯದ ಶ್ರ ೀಮತಿ ಭಾರತಿ 

ಶೆಟಟ ಯವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೇ, ಏಕೆ ಶ್ಕೆೆ  ಆಗುವುದ್ಧಲಲ  ಹೇಳಿ ಎೆಂದರು. These are the 

reasons. ಈಗ ಆರೀಪಿ ಹೇಗೆ escapes from the clutches of law. Benefit of doubt 

ಇರುತ್ು ದ್. ಆ benefit of doubt will be given to the accused. ಆ benefit of doubt ಏನಿದ್ 

ಅದು ಆರೀಪಿಗೆ ಲ್ಯಭ್ವಾಗುತ್ು ದ್.  ಪ್ರಲೀಸರು ಈ ರಿೀತಿ ಮಾಡಿದುಾ  ಸರಿಯಲಲ .  

 

(ಮುೆಂದು) 

(1019) 24.09.2021, 12.50, ಟಸಿಹೆಚ್-ಬಿಎನಎಸ               (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸ್ತಾ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟಿೋಲ  (ಮಿಂದು):- 

ಮತೆು  SOP (Standard Operating Procedure) ಇದ್. ಈ SOP ಕೂಡ ಇಲಲ  ಫಾಲೀ ಆಗಿಲಲ .         

I did not bring that. ಇವತ್ತು  ನಾನು ಅದನುನ  ನೀಡಿದ್ನು. ಆದರೆ ಇಲಲ ಗೆ ತ್ರಲಲಲ . 

ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರೇ, ಆ SOP ನ್ನ್ನ  ಕ್ಡೆ ಇತ್ತು . I have referred to it. ಆ SOPನ್ಲಲ  ಪ್ರಲೀಸರಿಗೆ  

ನಿದೇಯಶ್ನ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಪಾರ ಕ್ಟ ೀಸ ಏನಿದ್ಯೀ strictly they have not adhered to SOP.  

They have failed in it. ಆಮೇಲೆ ಗಸುು  ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿದರು.  ಹಾಲೇನ್ಹಳೆಿ  ಪ್ರಲೀಸ್ 

ಠಾಣೆಯಲಲ  ಒಟಟ  60 ಪ್ರಲೀಸ್ ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ ಇದ್ದಾ ರೆ.  ಅಲಲ  ಮಹಳ್ಳ ಪ್ರಲೀಸರು, ಪ್ರಲೀಸ್ 

ಹೆರ್್ ಕಾನಸ ್ಟೇಬಲ್, ನಾಲೆು  ಜನ್ ಎ.ಎಸ.ಐ, ಒಬಬ ರು ಸಬ್ ಇನಸ ್ಪ್ಕ್ಟ ರ್ ಮತ್ತು  ಒಬಬ ರು 

ಸಕ್ಯಲ್ ಇನಸ ್ಪ್ಕ್ಟ ರ್ ಇದ್ದಾ ರೆ.  ಒಟಟ  60 ಜನ್ ಪ್ರಲೀಸ್ನ್ವರು ಇದ್ದಾ ರೆ, ಆ ಪ್ರಲೀಸ್ 

ಠಾಣೆ ಸುಮಾರು15 ಕ್.ಮಿೀ. radial distance ಇದ್. ಆ ನಿಜಯನ್ ಪ್ರ ದೇಶ್ದಳಗೆ ಪ್ರಲೀಸ 

ಗಸುು  ವಾಹನ್ಗಳನುನ  ಕ್ಳುಹಸಬೇಕ್ಲಲ ವೇ? ಆ ಪ್ರ ದೇಶ್ದಲಲ  ಗಸುು  ವಾಹನ್ಗಳು 

ಹಾದುಹೀದಲಲ  ಆರೀಪಿಗಳು ರ್ಯರೂ ತ್ಪುಪ  ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಹೀಗುವುದ್ಧಲಲ . 

ಏಕೆೆಂದರೆ ಅಲಲ  ಪ್ರಲೀಸರು ಮತ್ತು  ಪ್ರಲೀಸ್ ವಾಹನ್ ಬರುತ್ು ದ್. ನಾವೇನಾದರು ಅಪ್ರಾಧ 

ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಲೀಸ್ನ್ವರ ಕೈಗೆ ಸಿಕೆ್ಬಿೀಳಬೇಕಾಗುತ್ು ದ್ ಎೆಂದು ಆರೀಪಿಗಳು ಇೆಂತ್ಹ 

ಹೀನ್ ಕೃತ್ಯ ಕೆೆ  ಹೀಗುವುದ್ಧಲಲ .  ಎಲ್ಯಲ  ಕ್ಡೆ ಗಸುು  ವಾಹನ್ ಹಾಕುವುದು it is difficult ಎೆಂದು 

ಹೇಳುತ್ತು ರೆ. ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಒಪುಪ ತೆು ೀನೆ. ಆದರೆ ಅದು ಅಧಯ ಸತ್ಯ . ನಾನು ಇದೆಂದೇ ಕ್ಡೆ 

ಗಸುು  ಹಾಕ್ ಎೆಂದು ಹೇಳುವುದ್ಧಲಲ . ಇಡಿೀ ರಾಜಯ ದಲಲ  ಎಲೆಲ ಲಲ  ಈ ರಿೀತಿ ನಿಜಯನ್ 
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ಪ್ರ ದೇಶ್ಗಳಿರುತ್ು ವೀ ಅೆಂತ್ಹ ಕ್ಡೆಗಳಲಲ  ಒೆಂದ್ರಡು ಬಾರಿ ಪ್ರಲೀಸ್ ವಾಹನ್ಗಳು ಒೆಂದು 

ರೆಂರ್್ ಸೈರನ್ ಬಾರಿಸಿಕೆಂಡು ಹೀಗಬೇಕು. ಅಲಲ  ಪ್ರಲೀಸ್ ವಾಹನ್ ಓಡಾಡುತಿು ದಾ ರೆ 

ರ್ಯವ offence ಕೂಡ ಆಗುವುದ್ಧಲಲ . ಅದು prevention. ಇವತಿು ನ್ ದ್ಧವಸ ಅಲ್ಲಲ  ಕೂಡ 

ಪ್ರಲೀಸರು ವಫಲರಾಗಿದ್ದಾ ರೆ.  ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈಗ ಇಲಲ  ಮಾನ್ಯ  ಗೃಹ 

ಸಚಿವರು ಇದ್ಧಾ ದಾ ರೆ ಒಳೆ್ಳಯದ್ಧತ್ತು . ಅವರು ಆ ಮಹಳ್ಳ ರಾತಿರ  ಸುಮಾರು 7 ಗಂಟ್ಗೆ 

ಹೀಗಬಾರದ್ಧತ್ತು  ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾ ರೆ. ನಾನು ಕೂಡ ರೆಫರ್್ ಮಾಡಿದ್ನು. ನ್ಮೆ  ರಾಷ್ಟ ರಪಿತ್ 

ಮಹಾತೆ್  ಗ್ರೆಂಧಿೀಜಯವರು ಈ ದೇಶ್ದ ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ ಯ ಕೆೆ  ನಿಜವಾದ ಅಥಯ ಬರಬೇಕಾದರೆ, 

“ಒಬಬ  ಮಹಳ್ಳ ಮಧಯ  ರಾತಿರ ಯಲಲ  ಸುರಕೆ್ತ್ವಾಗಿ ರ್ಯವುದೇ ಅೆಂಜಕೆ ಮತ್ತು  ಅಳುಕ್ಲಲ ದೇ 

ಮನೆ ತ್ಲುಪಿದರೆ ಆಗ ನ್ಮೆ  ದೇಶ್ಕೆೆ  ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ ಯ  ಸಿಕೆ್ದಂತೆ “ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾ ರೆ.  

ಈ ದೇಶ್ದ ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ ಯ  ಹೀರಾಟದ ನಾಯಕ್ತ್ಾ  ವಹಸಿ, ಸೂಯಯ ಮುಳುಗದ ಸ್ವಮಾರ ಜಯ  

ಎನುನ ವಂಥ ಬಿರ ಟೀಷ್ರನುನ  ನ್ಮೆ  ದೇಶ್ದ್ಧೆಂದ ಹರಗೆ ಕ್ಳುಹಸಿ, ಈ ದೇಶ್ಕೆೆ  ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ ಯ  

ತಂದು ಕಟಟ ೆಂಥ ಮಹಾತೆ್ ರು ಇದನುನ  ಹೇಳಿರುವುದು. ಒಬಬ  ಮಹಳ್ಳ ರಾತಿರ  12 

ಗಂಟ್ಯಲ್ಲಲ  ಸುರಕೆ್ತ್ವಾಗಿ ಇರಬೇಕೆೆಂದು ಹೇಳುತ್ತು ರೆ.  ಆದರೆ ಮಾನ್ಯ  ಗೃಹ ಸಚಿವರು 

ರಾತಿರ  7 ಗಂಟ್ಗೆನೇ ಅಲಲ ಗೆ ಏಕೆ ಹೀಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು  ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾ ರೆ. ಅೆಂದರೆ ಇದರ 

ಅಥಯ ʼ್ ಅಲಲ ಗೆ ಹೀಗಿದುಾ  ಆ ವದ್ದಯ ರ್ಥಯಯದ್ಾ ೀ ತ್ಪುಪ .  ಆರೀಪಿಗಳದುಾ  ತ್ಪುಪ  ಇಲಲ ʼ 

ಎನುನ ವಂಥ ಸಂದೇಶ್ ಹೀಗಿದ್.  ಜನ್ಸ್ವಮಾನ್ಯ ರು ಇದರ ಬಗೆೆ  ಮಾತ್ನಾಡುವುದನುನ  

ಹೇಳುತಿು ದ್ಾ ೀನೆ.  ಇದು ಜನ್ಸ್ವಮಾನ್ಯ ರ ಭಾವನೆ, ನ್ನ್ನ  ಭಾವನೆ  ಅಲಲ . ಒಬಬ  ಮಹಳ್ಳ 

ಹರಗಡೆ ಕಾಲು ಇಡಬಾರದು, ಹೆಣ್ಣಾ ಮಕೆ್ಳು ಹಸಲು ದ್ದಟ ಹೀಗಬಾರದು. ಇದು 

ರ್ಯವ ದೇಶ್ದ ಸಂಸೆ ೃತಿ. ನಾವು 21ನೇ ಶ್ತ್ಮಾನ್ದ ಹಸಿು ಲನ್ಲಲ ದ್ಾ ೀವ. ಇವತಿು ನ್ ದ್ಧವಸ 

ಮಹಳ್ಳಯವರು ಎಲ್ಯಲ  ರಂಗದಲ್ಲಲ  ನ್ಮಗಿೆಂತ್ಲ್ಲ ಮುೆಂದ್ಧದ್ದಾ ರೆ.  ಅವರು ಇಲಲ ವೆಂದು 

ಒಮೆ್ಮ  ಹೇಳಿಬಿಡಲ. 

 ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ.ಮಾಧುಸ್ಥವ ಮಿ (ಸಣಣ  ನೋರಾವರಿ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು  

ಸಂಸದ್ಧೋಯ ವಾ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಒೆಂದು ನಿಮಿಷ್.  

ಅವರು ನಿನೆನ  ದ್ಧವಸ ಇದರ ಬಗೆೆ  ವಧಾನ್ ಸಭೆಯಲಲ  clarify ಮಾಡಿದಿ್ದರೆ.  ಏನೀ 

ಮಾತ್ನಾಡಿದ್ದಾ ರೆ ಎನುನ ವುದನುನ  ಕಾೆಂಗೆರ ಸ್ ಪಾಟಯಯವರೆಲ್ಯಲ  ಒಪಿಪ ಕೆಂಡಿದ್ದಾ ರೆ.  

ಅವರು ರ್ಯವ ಭಾವನೆಯಲಲ  ಹೇಳಿದ್ದಾ ರೆ ಎನುನ ವುದನುನ  ಅಲಲ  explain ಮಾಡಿದಿ್ದರೆ.  

ಬೇಕಾದರೆ ನ್ನ್ನ  ಹತಿು ರ ಇರುವ ಪೇಪ್ರ್್ ಕ್ಳುಹಸುತೆು ೀನೆ ಒಮೆ್ಮ  ಓದ್ಧ. ನಾನು ಅದನುನ  

ತ್ರಿಸಿಕೆಂಡಿದ್ಾ ೀನೆ. ಈಗ ಅದನೆನ ೀ issue ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಹೀದರೆ ಹೇಗೆ?  
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 ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟಿೋಲ  (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಿನೆನ  ದ್ಧವಸ ನಾವು ಅವರಿಗೆ you be tough ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ವು.  

ಇಲ್ಯಖೆಯನುನ  ಸಮಪ್ಯಕ್ವಾಗಿ ನ್ಡೆಸಬೇಕು. ಸಕಾಯರದ ಬಗೆೆ  ಅವರಿಗೆ ಕ್ಳಕ್ಳಿ ಇದ್. ನಾನು 

ನಿನೆನ  ದ್ಧವಸ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತ್ನಾಡಿದ್ಾ ೀನೆ. ಈ ರಿೀತಿರ್ಯದ ಸಂದೇಶ್ ಸಮಾಜಕೆೆ  

ಹೀಗುತ್ು ದ್. ಆಮೇಲೆ ನ್ಮೆ  ಪಾಟಯಯವರು ರೇಪ ಕುರಿತ್ತ ಕೆಳಮನೆಯಲಲ  

ಹೇಳಿರುವುದನುನ  ನಾನು ಇಲಲ  ಮಾತ್ನಾಡುವುದಕೆೆ  ಹೀಗುವುದ್ಧಲಲ . ಅಲಲ  ಏನು 

ಮಾತ್ನಾಡಿದ್ದಾ ರೀ ಅದನುನ  ಮಾತ್ನಾಡಿದ್ಾ ೀನೆ.  ಮಾನ್ಯ ಈಶ್ಾ ರಪ್ಪ ನ್ವರೇ, ಹೆಣ್ಣಾ ಮಕೆ್ಳು 

ಹಸಲು ದ್ದಟ ಹೀಗಬಾರದು, ಹೆಣ್ಣಾ ಮಕೆ್ಳು ಹರಗೆ ಹೀಗಬಾರದು ಎೆಂದು ಈ ರಿೀತಿ 

ಹೇಳಿಕೆ ಕಟಟ ದ್ದಾ ರೆ. Naturally, ಈಗ ಮಹಳ್ಳಯರು ನ್ಮಗಿೆಂತ್ಲ್ಲ ಎಲ್ಯಲ  ಕೆೆ ೀತ್ರ ದಲ್ಲಲ  

ಮುೆಂದ್ ಇದ್ದಾ ರೆ.  ನಾವೇ ಹೆಂದ್ಧದ್ಾ ೀವ. ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಿೀವು ಇದನುನ  

ಒಪುಪ ತಿು ೀರೀ, ಇಲಲ ವೀ. ಗಂಡು ಮಗು ಹುಟಟ ಬೇಕು ಎನುನ ತ್ತು ರೆ. . . 

 ಶಿರ ೋಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ನಟಿಟ  (ರ್ನಮ ನದೇಾಶನ ಹೊಿಂದ್ಧದವರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಒೆಂದು ನಿಮಿಷ್.. . 

 ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟಿೋಲ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ; ಶ್ರ ೀಮತಿ ಭಾರತಿ 

ಶೆಟಟ ಯವರೇ ಒೆಂದು ನಿಮಿಷ್. ನಾನು ತ್ಮೆ  ಪ್ರವಾಗಿಯೇ ಮಾತ್ನಾಡುತೆು ೀನೆ.  

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ವರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ನಾಯಕ್ರೇ, ತ್ತವು ಮಾತ್ನಾಡಿದುಾ  

ಸ್ವಕು. 

 ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟಿೋಲ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಇದೆಂದು ಲ್ಯಸಟ  

ಮಾತ್ನಾಡುತೆು ೀನೆ. ನಾನು ಅದನುನ  ಬಹಳ ಲಂಬಿಸುವುದಕೆೆ  ಹೀಗುವುದ್ಧಲಲ .   

 ಶಿರ ೋ ಮಾಧುಸ್ಥವ ಮಿ:- ಲಂಬಿಸಿ ಆಗಿ ಹೀಯಿತ್ಲಲ ವ?  

 ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟಿೋಲ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಆ ರಿೀತಿರ್ಯದಂಥ ಹೇಳಿಕೆ 

ಮಾನ್ಯ  ಗೃಹ ಸಚಿವರಿೆಂದ ಬರುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದಲಲ . ಮಾನ್ಯ  ಗೃಹ ಸಚಿವರು ತ್ಕ್ಷಣವೇ 

ಅಲಲ ಗೆ ಹೀಗಿ ಭೇಟ ಕಟಟ ಲಲ .  He has not inspected the spot. ಅವರು ಮೈಸೂರಿನ್ಲೆಲ ೀ 

ಇದುಾ , ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಡೆ ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಕನೆಗೆ ಆ ಸೆ ಳಕೆೆ  ಭೇಟ ನಿೀಡಿದ್ದಾ ರೆ.  ಅೆಂದರೆ ಇೆಂತ್ಹ 

offense  ಆದ್ದಗ one should be very serious.  Government should be very vigilant and 

active. ಸಕಾಯರ ತ್ಕ್ಷಣವೇ ಸಪ ೆಂದನೆ ಮಾಡಬೇಕು.  ಸೆಕ್ಷನ್ 164 ರಡಿ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ಡೆದ್ಧರುವುದಕೆೆ  
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ನಾನು appreciate ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕೇಸ್ speedy disposal ಆಗಬೇಕು. No doubt, 

90 ದ್ಧನ್ಗಳಲಲ  ದೀಷ್ಠರೀಪ್ ಪ್ಟಟ  ಸಲಲ ಸುತ್ತು ರೆ. ಇದಕೆಾ ಗಿ ಒೆಂದು ವಶೇಷ್ 

ನಾಯ ರ್ಯಲಯವನುನ  ನೇಮಿಸಬೇಕು.  ಅೆಂದರೆ ಒೆಂದು ವಶೇಷ್ ನಾಯ ರ್ಯಲಯವನುನ  

ನೇಮಿಸಿದ್ದಗ ತ್ಕ್ಷಣವೇ through special Court speedy trial ಮಾಡಿ, ಆರೀಪಿಗಳಿಗೆ 

ಸುಮಾರು 6 ತಿೆಂಗಳ್ಳಗೆ punishment ಆದಲಲ  it will act like a deterrent. I will defend 

this as a deterrent theory.  

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ವರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ನಾಯಕ್ರೇ, ತ್ತವು ಮಾತ್ನಾಡಿದುಾ  

ಸ್ವಕು. ಇನೂನ  ಮಾತ್ನಾಡುವವರು ಬಹಳ ಮಂದ್ಧ ಇದ್ದಾ ರೆ.   

 ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟಿೋಲ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, Deterrent theory 

ಮಾಡಬೇಕು. ರೇಪ್ಗಳಂಥ ಪ್ರ ಕ್ರಣದಲಲ  ಭಾಗಿರ್ಯದರೆ ಸುಮಾರು ಐದ್ದರು ತಿೆಂಗಳಿನ್ಲಲ  

ಶ್ಕೆೆರ್ಯಗುತ್ು ದ್, ಗಲಲ ಗೇರಿಸುತ್ತು ರೆ ಎನ್ನ ತ್ಕೆ್ೆಂಥ ಅೆಂಜಕೆ ಜನ್ರಲಲ  ಮೂಡುತ್ು ದ್. ಅದಕೆಾ ಗಿ 

ನಾನು ತ್ಮೆ  ಮುಖೆಂತ್ರ ಸಕಾಯರಕೆೆ  ಒತ್ತು ಯ ಮಾಡುತಿು ದ್ಾ ೀನೆ. ಸಕಾಯರ ಒೆಂದು ವಶೇಷ್ 

ನಾಯ ರ್ಯಲಯವನುನ  ರಚಿಸಿ, speedy disposal ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ಆರು ತಿೆಂಗಳ್ಳಗೆ 

ಆರೀಪಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯ ೆಂತ್ ಕ್ಠಿಣವಾದಂಥ ಶ್ಕೆೆ  ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವರಿಗೆ ಬರಿೀ life 

imprisonment ಮಾಡುವುದಲಲ .  ಕ್ನಿಷ್ಟ ವೆಂದರೆ death sentence ಆಗಬೇಕು. ಮಾನ್ಯ  

ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಶೆಟಟ ಯವರು ರ್ಯರ domain ನ್ಲಲ ದ್ ಅವರು 

ಮಾತ್ನಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಅದರ ಬಗೆೆ  ಮಾತ್ನಾಡುವುದಕೆೆ  ಆಗುವುದ್ಧಲಲ ವೆಂದರು. ನಾನು 

ಅವರ ಕ್ಳಕ್ಳಿಯನುನ  appreciate ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  ಮಹಳ್ಳಯರು ಮತ್ತು  ಮಕೆ್ಳ ಮೇಲೆ 

ಆಗುವಂಥ ದೌಜಯನ್ಯ ದ ಬಗೆೆ  ಅವರೇನು ಮಾತ್ನಾಡಿದರಲ್ಯಲ , I really appreciate her 

concern. ಧನ್ಯ ವಾದಗಳು. 

 ಡಾ.ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ಥವ ಮಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಸದನ್ದಲಲ  ಬಹಳ 

ಪ್ರ ಮುಖ್ವಾದ ವಚಾರ ಚ್ರ್ಚಯರ್ಯಗುತಿು ದ್. ನಾನು ಹೆಚಿಚ ನ್ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕಳೆುವುದ್ಧಲಲ . 

ಕಾನೂನಿನ್ಲಲ  ಗಟಟ ರ್ಯದ ಬಿಗಿರ್ಯದ clause ಗಳಿವ. ಕ್ಲಂ 376 ಐ.ಪಿ.ಸಿ.ಯಲಲ  

punishment ನುನ  ಸರಿರ್ಯಗಿ define ಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆ. ಆದರೆ ದುರಂತ್ವೇನೆೆಂದರೆ, ಶ್ಕೆೆಯ 

ಪ್ರ ಮಾಣ ಮತ್ತು  ಶ್ಕೆೆ ಗೆ ಒಳಗ್ರಗುವವರ ಸಂಖೆಯ  ಕ್ಡಿಮ್ಮರ್ಯಗುತಿು ದ್.  ಪ್ರಲೀಸ್ನ್ವರು 

ನಿೀಡಿರುವ ವರದ್ಧಯಲಲ  2018ರಲಲ  ಪ್ರ ಕ್ರಣ ದ್ದಖ್ಲಸಿಕಳೆುತ್ತು ರೆ.  2020ರಲಲ  

punishment ಘೀಷ್ಣೆ ಮಾಡುತ್ತು ರೆ. ಕಾನೂನು ಏನು ಹೇಳುತ್ು ದ್ೆಂದರೆ 60 ದ್ಧನ್ದಳಗೆ 
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ಕೀಟ್ಯಗೆ ದೀಷ್ಠರೀಪ್ ಪ್ಟಟ  ಸಲಲ ಸಬೇಕು.  ಇದರಲಲ  Investigation Officer ರವರ 

ಪಾತ್ರ  ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ವಾದುದು.  ನ್ನ್ನ  ಮನ್ವ ಏನೆೆಂದರೆ, ಈ ರಾಜಯ ಕೆೆ  ಬಹಳ ದ್ಧನ್ಗಳ್ಳದ 

ನಂತ್ರ ಅತ್ಯ ೆಂತ್ ದಕ್ಷ, ಪಾರ ಮಾಣಿಕ್ .  .  .  

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ವೈ.ಎ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ತ್ತವು ಸಾ ಲಪ  

short ಆಗಿ ಮುಗಿಸಿ. ಇನೂನ  ಬಹಳ ಸದಸಯ ರು ಮಾತ್ನಾಡುವವರು ಇದ್ದಾ ರೆ.  

 ಡಾ.ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ಥವ ಮಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಾನು ಇನೂನ  

ಒೆಂದೇ ನಿಮಿಷ್ ಮಾತ್ನಾಡಿದ್ಾ ೀನೆ.    

  ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ವೈ.ಎ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ,  clarification 

ಕೇಳಿ ಎೆಂದರೆ ಭಾಷ್ಣ ಮಾಡುತಿು ದ್ಧಾ ೀರಲಲ . 

 ಡಾ.ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ಥವ ಮಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನ್ಮಗೆ ಕಾನೂನಿನ್ಲಲ  

ಪ್ರ ಬುದಿ ತೆಯನುನ  ಹೆಂದ್ಧರುವಂಥ ಕಾನೂನು ಸಚಿವರು ಸಿಕೆ್ದ್ದಾ ರೆ.  

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ವೈ.ಎ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ,  ತ್ತವು 

ಕಾಲ ರಿಫಿಕೇಷ್ನ್ ಕೇಳಿ. 

 ಡಾ.ವೈ.ಎ.ರ್ನರಾಯಣಸ್ಥವ ಮಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಾನು 

ಕಾಲ ರಿಫಿಕೇಷ್ನೆನ ೀ ಕೇಳುತಿು ದ್ಾ ೀನೆ. ನಾನು ಇಲಲ  ಭಾಷ್ಣ ಮಾಡುತಿು ಲಲ .  ನ್ನ್ನ  apprehension 

ಏನೆೆಂದರೆ, ಕ್ನಾಯಟಕ್ದಲಲ  prosecution rate ಕ್ಡಿಮ್ಮರ್ಯಗಿರುವುದಕೆೆ  ಏನು ಕಾರಣ?  

ಅದಕೆಾ ಗಿ ಸಕಾಯರಕೆೆ  ನ್ನ್ನ  ಸಲಹೆ ಏನೆೆಂದರೆ, Prosecution Department ಗೃಹ ಇಲ್ಯಖೆಯ 

ಅಧಿೀನ್ದಲಲ  ಬರುತ್ು ದ್.   ಕಾನೂನು ಇಲ್ಯಖೆ ಬೇರೆ, Prosecution Department ಬೇರೆ ಇದ್. 

ನಾನು ಮಾನ್ಯ  ಕಾನೂನು ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನ್ವ ಮಾಡುವುದೇನೆೆಂದರೆ, ಈಗಲ್ಯದರೂ ಆ 

ಅಭಿಯೀಜನಾ ಇಲ್ಯಖೆಯನುನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡು Law Departmentಗೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ 

ಹೆಂದ್ದಣಿಕೆ ಹೆಚಾಚ ಗಿರುತ್ು ದ್.  ತ್ಾ ರಿತ್ಗತಿಯಲಲ  trial ಎಲ್ಯಲ  ಆಗುತ್ು ದ್. ಶ್ಕೆೆ  ಪ್ರ ಮಾಣ 

ಹೆಚಿಚ ಸಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತ್ು ದ್. ಶ್ಕೆೆ  ಪ್ರ ಮಾಣ ಕ್ಡಿಮ್ಮರ್ಯಗಿರುವುದರಿೆಂದ ಈ 

ಅತ್ತಯ ಚಾರಿಗಳಿಗೆ, ಅಪ್ರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಭ್ಯವಲಲ . ಆದಾ ರಿೆಂದ ನ್ನ್ನ  ಮನ್ವ. ಅಭಿಯೀಜನಾ 

ಇಲ್ಯಖೆಯನುನ  ಕಾನೂನು ಇಲ್ಯಖೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕಳೆಲು ಗಮನ್ಹರಿಸಬೇಕು. ಕಾನೂನು 

ಇಲ್ಯಖೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕಳೆಲು ಪ್ರ ಯತ್ನ  ಮಾಡಬೇಕು ಎೆಂದು ಹೇಳಿ ನ್ನ್ನ  ಮಾತ್ನುನ  

ಮುಗಿಸುತಿು ದ್ಾ ೀನೆ.  
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(ಈ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಮಾನಾ  ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು ಪಿೋಠವನುನ  ಅಲಂಕರಿಸ್ತದರು) 

   ಶಿರ ೋ ಬ.ಕೆ. ಹರಿಪರ ಸ್ಥದ್ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಧನ್ಯ ವಾದಗಳು. 

 ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ   ಹರಿಪ್ರ ಸ್ವದ್ರವರೇ ಒೆಂದು ನಿಮಿಷ್. . . 

ದಯಮಾಡಿ ಲೀಕ್ಸಭೆಯ ಸಿಫ ೀಕ್ರ್್ರವರು ಬಂದ್ಧದ್ದಾ ರೆ. ನಾವಲಲ ರೂ ಅಲಲ ಗೆ 

ಹೀಗಬೇಕಾಕ್ದ್.  ಇನೂನ  ಒೆಂದು ವಧೇಯಕ್ ಕೂಡ ಇದ್.  ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರುಗಳು ಸಹಕಾರ 

ಕಡಬೇಕು. ಮಧಾಯ ಹನ  ಒೆಂದೂವರೆ ಗಂಟ್ಯಳಗೆ ಸದನ್ದ ಕ್ಲ್ಯಪ್ಗಳನುನ  

ಮುಗಿಸುವಂಥ ಪ್ರ ಯತ್ನ  ಮಾಡೀಣ. 

 ಶಿರ ೋ ಬ.ಕೆ. ಹರಿಪರ ಸ್ಥದ್ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಅವಕಾಶ್ ಕಟಟ ದಾ ಕೆಾ ಗಿ 

ಧನ್ಯ ವಾದಗಳು.  ನಾನು ಈ ವಚಾರದಲಲ  ಮಾತ್ನಾಡುವುದಕೆೆ  ಹೀಗಲಲಲ . 

ಸಹೀದರಿರ್ಯದ ಶ್ರ ೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಶೆಟಟ ಯವರು ಏನು ಈ ವಚಾರವನುನ  ಪ್ರ ಸ್ವು ಪ್ 

ಮಾಡಿದಿ್ದರೆ.  ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರ ಮುಖ್ವಾದ ವಚಾರವಾಗಿದ್.  ನ್ನ್ನ  ಪ್ರ ಶೆನ  ಇಷ್ಮಟ . ಒೆಂದು 

ಅತ್ತಯ ಚಾರ ಪ್ರ ಕ್ರಣವಾದ ನಂತ್ರ ಅದು Parliament ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ Assembly 

ಇರಬಹುದು.  ನಾವು ಒೆಂದು ದ್ಧವಸ ಅಥವಾ ಎರಡು ದ್ಧವಸ ಚ್ರ್ಚಯ ಮಾಡುತೆು ೀವ, ಅಲಲ ಗೆ 

ಇದು ಮುಗಿಯಿತ್ತ.  

(ಮಿಂದು...)  

(1020)24.9.2021/1.00/ಎಿಂ.ಎಿಂ-ಜ.ಆರ  

(ಉಪ್ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಉಪ್ಸೆಿ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಬ.ಕೆ. ಹರಿಪರ ಸ್ಥದ್  [ಮಿಂದು]:- 

ಯಥಾಸೆಿತಿ ಇದು ಮರುಕ್ಳಿಸುತ್ು ಲೇ ಇರುತ್ು ದ್. ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರಾದ 

ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮಿಯವರಿಗೆ ಗ್ರದ್ ರ್ಚನಾನ ಗಿ ಗತಿು ರುತ್ು ದ್.  ಇದು “ಸಾ ಶಾನ ವೈರಾಗಾ , ಪರ ಸೂತಿ 

ವೈರಾಗಾ ” ರಿೀತಿ. ನಾವು ಸೆ ಶಾನ್ಕೆೆ  ಹೀದ್ದಗ ಅಯಯ ೀ, ಪಾಪ್! ಎೆಂದ್ಲ್ಯಲ  

ಮಾತ್ನಾಡುತೆು ೀವ.  ಪುನಃ ಇದ್ಾ ೀ ಇರುತ್ು ದ್.  ಪ್ರ ಶೆನ  ಇಷ್ಮಟ ೀ.  ನ್ಮೆ  ಸಹೀದರಿ ಭಾರತಿ 

ಶೆಟಟ ಯವರು ಬಹಳ ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ ಈ ರಿೀತಿ ಕ್ಠಿಣ ಶ್ಕೆೆರ್ಯಗಬೇಕೆೆಂದ್ದಗ ಕೆಲವಲ್ಯಲ   

ಅೆಂಶ್ಗಳನುನ  ಹೇಳಿದರು.  ಮಾನ್ಯ  ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ಸಹ ಅದನುನ  ಪ್ರ ಸ್ವು ಪ್ 

ಮಾಡಲಲಲ .  ಪ್ರಲೀಸರು ಏನಾದರೂ ರ್ಯವುದ್ದದರೂ ಅಪ್ರಾಧಿಗೆ ದಣೆಾ ಯಲಲ  

ಹಡೆದರೂ ಸಹ ಮಾನ್ವ ಹಕೆು ಗಳ ಆಯೀಗಕೆೆ  ಹೀಗಿ ಕಂಪ್ಲ ೀೆಂಟ್ ಕಟಟ  ಪ್ರಲೀಸರ 
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ಕೈ ಕಾಲು ಎಲಲ ವನೂನ  ಕ್ಟಟ  ಹಾಕ್ ಬಿಡುತ್ತು ರೆ. ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು “ಬೇಟಿ ಬಚಾರ್ೋ, 

ಬೇಟಿ ಪಡಾರ್ೋ” ಎೆಂದು ಹೇಳಿದರು.  ಅದು ರೇಪ್ ವಚಾರದಲಲ  ಬಂದ್ಧದಾ ಲಲ , 

ಹರಿರ್ಯಣದಲಲ  ಮಹಳ್ಳಯರ ಭೂರ ಣ ಹತೆಯ ರ್ಯಗುತಿು ತ್ತು , ಆಗ “ಬೇಟಿ ಬಚಾರ್ೋ, ಬೇಟಿ 

ಪಡಾರ್ೋ” ಎೆಂದು ಬಂತ್ತ.   ಅಲಲ  ಗಂಡು, ಹೆಣ್ಣಾ  ಮಕೆ್ಳ ratio 800-1000 ವರೆಗೆ 

ಬಂದ್ಧತ್ತು .  ಬೇರೆ ರಾಜಯ ದ್ಧೆಂದ ಮದುವ ಮಾಡುತಿು ದಾ ರು.  ಅಲಲ  ಭೂರ ಣ ಹತೆಯ  ಮಾಡುವವರು 

ರ್ಯರೆೆಂದರೆ, ಗಂಡಸರೇನೂ ಮಾಡುವುದ್ಧಲಲ , ಮಾಡುವವರು ಹೆೆಂಗಸರೇ.  ಆದಾ ರಿೆಂದ 

ತ್ಮಗೆ ಗತಿು ದ್.  ನಾವು 2005 ರಲಲ  Protection of Women from Domestic Violence Act 

ಮಾಡಿದ್ವು.   ಆಗ ʼಟೈಮ್ಾ   ಆಫ  ಇಿಂಡಿಯಾʼ  ಪ್ತಿರ ಕೆಯ  ಮಾಜ ಸಂಪಾದಕ್ರಾದ 

ಗೌತ್ಮ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಎನುನ ವವರು ʼThe Intolerant Indianʼ ಎನುನ ವ ಒೆಂದು ದಡಡ  

ಪುಸು ಕ್ವನುನ  ಬರೆದರು.  ಅದರಲಲ  ಹೇಳಿರುವಂತೆ,  ಶೇ.80 ರಷ್ಟಟ  domestic violence 

ಮನೆಯಲಲ  ಆ ಹೆಣ್ಣಾ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಪ್ತಿನ  ಮೇಲೆ ಹಡೆದ್ದಟ, 

ಬಡಿದ್ದಟವಾಗುವುದು ಏತ್ಕೆೆೆಂದರೆ,್ ʼಉಪಿಪ ಲಲ , ಸಕೆ್ ರೆಯಿಲಲ , ಬ್ೆಂಕ್ ಪ್ರಟಟ ಣವಲಲ , 

ಇೆಂತ್ಹದಾ ನುನ  ತಂದ್ಧಲಲ  ಎೆಂದು ಶೇ.80ರಷ್ಟಟ  ಹೆಂಸ್ವಚಾರವಾಗುತಿು ತ್ತು .  ಅದಕೆೆ  ನ್ಮೆ  

ವಶ್ಾ ನಾಥ್ರವರ ಶ್ಷ್ಯ , Ex-Mayor, B.B.M.P., ರವರು ಇದ್ದಾ ರೆ. ಅವರು ನ್ನ್ಗೆಂದು Will 

Durant ರವರ ಪುಸು ಕ್ವೆಂದನುನ  ತಂದು ಕಟಟ ರು. Will Durant ರವರ ಹೆಸರನುನ  ತ್ತವು 

ಕೇಳಿರುತಿು ೀರಿ.  ಅವರು British Philosopher. ಅವರು ಹೇಳುತ್ತು ರೆ, ರ್ಯವುದ್ದದರೂ ರಾಷ್ಟ ರ, 

ಬಹಳ ಆಧುನಿಕ್ ರಾಷ್ಟ ರ ಅಥವಾ ಮುೆಂದುವರೆದ ರಾಷ್ಟ ರ ಬಲಷ್ಠ  ರಾಷ್ಟ ರವೆಂದು 

ಹೇಳಿಕಳೆಬೇಕಾದರೆ ಅಲೆಲ ೀನೂ ಬಾಯ ೆಂಕು, ರಾಕೆಟ್, ಬಾೆಂಬ್, ಟ್ಟಯ ೆಂಕ್ ಇರಬೇಕಾದ್ಧಾ ಲಲ .  

ರ್ಯವುದ್ದದರೂ ರಾಷ್ಟ ರ, ಆಧುನಿಕ್ ರಾಷ್ಟ ರ ಮುೆಂದುವರೆದ ರಾಷ್ಟ ರ ಬಲಷ್ಠ  ರಾಷ್ಟ ರವಾದರೆ 

ಆ ರಾಷ್ಟ ರದಲಲ  ಜನ್ರು ಮಕೆ್ಳನುನ  ರ್ಯವ ರಿೀತಿ ಟರ ೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತು ರೆ, ಹೆಣ್ಣಾ ಮಕೆ್ಳನುನ  

ರ್ಯವ ರಿೀತಿ ಟರ ೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತು ರೆ, ಅೆಂಗವಕ್ಲರನುನ  ರ್ಯವ ರಿೀತಿ ಟರ ೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತು ರೆ 

ಮತ್ತು  ವಯಸ್ವಸ ದವರಿಗೆ ರ್ಯವ ರಿೀತಿ ಟರ ೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತು ರೆ, ಈ ನಾಲೆು  ಅೆಂಶ್ಗಳಲಲ  ಎಲ್ಯಲ  

ಅೆಂಶ್ಗಳೂ ಸರಿರ್ಯಗಿದಾ ರೆ ಆ ರಾಷ್ಟ ರವೇ ಬಲಷ್ಟ ವಾದ ರಾಷ್ಟ ರ, ಆಧುನಿಕ್ ರಾಷ್ಟ ರ, ಮಾದರಿ 

ರಾಷ್ಟ ರ ಎೆಂದು ಹೇಳುತೆು ೀವ ವನಃ ಅದಕೆ ೀಸೆ ರ ನ್ಮೆ  ಸಹೀದರಿ ಭಾರತಿ ಶೆಟಟ ಯವರು 

ಏನ್ನುನ  ಹೇಳಿದರು, ನಿನೆನ  ಎಲ್ಯಲ  ನಾವು ರಾಷಿಟ ರೀಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ನಿೀತಿ ವಷ್ಯದ ಮೇಲೆ 

ಬಂದ್ವಲ್ಯಲ  ಅದನುನ  ಎಲ್ಯಲ ದರೂ ಒೆಂದು ಕ್ಡೆ ಸೇರಿಸಿ ಮಕೆ್ಳನುನ  ಗೌರವದ್ಧೆಂದ 

ನೀಡಿಕಳೆಬೇಕು, ಹೆೆಂಗಸರನುನ  ಗೌರವದ್ಧೆಂದ ನೀಡಿಕಳೆಬೇಕು ಮತ್ತು  

ಅೆಂಗವಕ್ಲರನುನ  ಸರಿರ್ಯಗಿ ನೀಡಿಕಳೆಬೇಕು. ಈಗ ಸುಮಾರು 18,000 
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ಅನಾಥಾಶ್ರ ಮಗಳು ವಯಸ್ವಸ ದವರನುನ  ನೀಡಿಕಳೆುವುದಕೆೆ  ಬಂದ್ಧವ.  ಆದಾ ರಿೆಂದ 

ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರಾದ ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ಮನ್ಸುಸ  ಮಾಡಿದರೆ ಆಗುತ್ು ದ್.  ಇದಕೆೆಲ್ಯಲ  

ನಾವು ಕೇೆಂದರ ಕೆೆ  ಹೀಗಬೇಕಾದ್ಧಾ ಲಲ .  ಮನ್ಸುಸ  ಮಾಡಿ; ಇವಲಲ ವನೂನ  ಸಹ ಮೊದಲ್ಯದರೆ 

ನಾವಲ್ಯಲ  ಜಾಸಿು  ನಿೀವೇ ಹೇಳುತಿು ದ್ಧಾ ರಿ, ಸಂಸೆ ೃತ್ ಮಾತ್ನಾಡುವವರು “ಮಾತೃ ದೇವೀಭ್ವ, 

ಪಿತೃ ದೇವೀಭ್ವ, ಆಚಾಯಯ ದೇವೀಭ್ವ”್ಎೆಂದು ಹೇಳಿ ಸಾ ಲಪ  ಅಲ್ಲಲ  ಇಲ್ಲಲ  ಗೌರವ 

ಇಟಟ ಕೆಂಡಿದ್ಧಾ ೀರಿ.  ಅಲಲ ಯೂ ಹೆಚುಚ  ಕ್ಡಿಮ್ಮರ್ಯಗಿದ್.  

ಶಿರ ೋಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ನಟಿಟ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, (ಗೆಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಬ.ಕೆ. ಹರಿಪರ ಸ್ಥದ್(ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಿಂದ ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ದಯವಟಟ  ನಾನು ಈ ವಚಾರದಲಲ  ರಾಜಕ್ೀಯವನುನ  

ಮಾತ್ನಾಡುವುದಕೆೆ  ಹೀಗುವುದ್ಧಲಲ .  

ಶಿರ ೋಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ನಟಿಟ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ರಾಜಕ್ೀಯವಲಲ , ನ್ಮೆ  

ಜೀವನ್ದ ವಧ ಆ ರಿೀತಿ ಇದ್ಯೆೆಂದು ನಾನು ಹೇಳುತಿು ದ್ಾ ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಬ.ಕೆ. ಹರಿಪರ ಸ್ಥದ್:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಹೀಗಲ ಬಿಡಿ. There is no 

point.  ಮಾನ್ಯ  ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ನ್ಮೆ  ಮಾನ್ಯ  ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ‘The 

most್competent್Law್Minister,್we್have್ever್seen.ʼ್್್ಎೆಂದು ಹೇಳಿದರು.  ನಿೀವು ಮನ್ಸುಸ  

ಮಾಡಿದರೆ ಆಗುತ್ು ದ್.  ಈ ನಾಲೆು  ಅೆಂಶ್ಗಳನುನ  ರ್ಯವ ರಿೀತಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಕೆೆ ೀತ್ರ ದಲಲ  ಅಳವಡಿಸಿ 

ಮಕೆ್ಳಿಗೆ; ಏಕೆೆಂದರೆ there is no dearth of law.  ತ್ಮಗೆ ಗತಿು ದ್, ತ್ತವು ಒಳೆ್ಳಯ ವಕ್ೀಲರು.  

ಕಾನೂನಿನ್ಲಲ  ಎಷ್ಟಟ  ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳಿವ, ಪ್ರಲೀಸರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲಲ ವನೂನ  ಹಾಕ್ ಅವನು 

ಜೀವನ್ಪೂತಿಯ ಆರ್ಚಗೆ ಬರದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತು ರೆ.  ಆದರೆ ನಿೀವು ವಕ್ೀಲರುರಾಗಿರಿ, ಅವನ್ನುನ  

ಬಿಡಿಸಿಕೆಂಡು ಬರುತಿು ೀರಿ.  ಆದಾ ರಿೆಂದ ಈ contradictory situation ನ್ಲಲ  ಸಮಾಜವನುನ  

ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು.   Society prefaces the crime, criminal commits it. ಸಮಾಜದಲಲ  

ಸುಧಾರಣೆರ್ಯಗಬೇಕಾದರೆ ರ್ಯವ ರ್ಯವ ರಿೀತಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಕೆೆ ೀತ್ರ ದಲಲ  ಬರಬೇಕೆನುನ ವುದನುನ  

ತ್ತವು ತಿೀಮಾಯನ್ ತೆಗೆದುಕಳೆಬೇಕು.  ಧನ್ಯ ವಾದಗಳು.  

ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ. ಮಾಧುಸ್ಥವ ಮಿ (ಕಾನೂನು, ಸಂಸದ್ಧೋಯ ವಾ ವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ 

ಶಾಸನ ರಚನೆ ಮತ್ತು  ಸಣಣ  ನೋರಾವರಿ ಸಚಿವರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  

ಪಾಟೀಲರೇನು ರೆಸಟ ್ ಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆ,  
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ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎ. ತಿಪೆು ೋಸ್ಥವ ಮಿ(ರ್ನಮ ನದೇಾಶನ ಹೊಿಂದ್ಧದವರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಒೆಂದು ನಿಮಿಷ್; 

ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ. ಮಾಧುಸ್ಥವ ಮಿ:- ಮಾನ್ಯ  ತಿಪ್ಪ ೀಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ನಿಲಲ ಸಿ, ನಾವು ನಿೀವು 

ಒೆಂದೇ ಅಲಲ ವೇ? 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎ. ತಿಪೆು ೋಸ್ಥವ ಮಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರೇ, ಒೆಂದೇ ನಿಮಿಷ್, ಬೇರೇನೂ ಇಲಲ .  I 

donʼt್ take್ more್ than್ one್ minute.್ ್ ಇವತಿು ನ್ ಜಾಗತಿೀಕ್ರಣ ಯುಗದಲಲ  rapid 

urbanisation ಎಲೆಲ  ಮಿೀರಿದಂತ್ಹ socialisation  ನ್ಲಲ  ಸ್ವಕ್ಷ್ಟಟ  ದೌಜಯನ್ಯ  ಮಹಳ್ಳಯರ 

ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಲ  ಕೂಡ ವೃತಿು ಪ್ರ ಮಹಳ್ಳಯರ ಮೇಲೆ ಆಗುತಿು ದ್.  ತ್ಮಗೆ ಗತಿು ರಬೇಕು.  

ಸ್ವಕ್ಷ್ಟಟ  missing girls ಇದ್ದಾ ರೆ, ಆಮೇಲೆ trafficking of women and children ಇದ್ದಾ ರೆ.  

ಇವುಗಳನುನ  ಟ್ರ ೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಗುರುತಿಸಿ ಅವರನುನ  rehabilitation ಮಾಡುವುದರಳಗ್ರಗಿ, 

ಅವರಿಗೆ ಅರಿವು ಬರುವುದರಳಗೆ ಅವರ ಜೀವನ್ವೇ ಪೂತಿಯ ಹಾಳ್ಳಗಿರುತ್ು ದ್.  ಇೆಂತ್ಹ 

ವಷ್ಯಗಳನುನ  ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವಕ್ಷ್ಟಟ  ಮನ್ಗ್ರಣಬೇಕು. ಈ ದ್ಧಕೆ್ನ್ಲಲ  ಸಕಾಯರ ಸ್ವಕ್ಷ್ಟಟ  

ಕಾರ್ಯಯರಂಭ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್.  ಕೇವಲ ಅತ್ತಯ ಚಾರದ ಬಗೆೆ  ಮಾತ್ನಾಡಿಲಲ , deterrent 

punishment ಆಗಬೇಕು.  ಸಹೀದರಿ ಭಾರತಿ ಶೆಟಟ ಯವರು ಏನು ಹೇಳಿದರು ಅದರಂತೆಯೇ 

ಆಗಲ, ಅದಕೆೆ ೀನೂ ಅಡಿಡ ಯಿಲಲ .  ಮಾನ್ಯ  ಕಾನೂನು ಸಚಿವರು ಮಾತ್ನಾಡಬೇಕಾದರೆ 

ಹೇಳಿದರು.  ಪಾರ ಸಿಕೂಯ ಟರ್್ ಆಗಬಹುದು, Special Prosecutor, Public Prosecutor 

ಆಗಬಹುದು, ಅವರ ನೇಮಕಾತಿಯಲಲ  ನಾನು ಮಹಳ್ಳಯರಿಗೆ ಆದಯ ತೆ ಕಡುತೆು ೀನೆ, ಜೊತೆಗೆ 

ನಾಯ ರ್ಯಧಿೀಶ್ರನುನ , ಮಾಯ ಜಸೆಟ ರೀಟರನುನ  ಕೂಡ ಎಲಲ  Magistrateʼs್ Court್ ್ ಇದ್, ಎಲಲ  

ಮಹಳ್ಳ ಜರ್ಾ ್ ಇದ್ದಾ ರೆ ಅಲಲ ಗೆ ವಗ್ರಯವಣೆ ಮಾಡಿ trial ಮಾಡುವ ವಯ ವಸೆೆ  

ಮಾಡುತೆು ೀನೆೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಒಳೆ್ಳಯ ವಷ್ಯ.  ನ್ನ್ನ  ಇನನ ೆಂದು ಸಲಹೆಯೇನೆೆಂದರೆ, 

ರ್ಯರಿದ್ದಾ ರೆ, Assistant Public Prosecutor, Prosecutor  ಇರಬಹುದು, ಸಕಾಯರದ್ಧೆಂದ 

ನೇಮಕ್ವಾದಂತ್ಹವರು ಇರಬಹುದು ಅವರು Counsellor ಆಗಿದಾ ರೆ ಒಳೆ್ಳಯದು.  ಏಕೆೆಂದರೆ, 

ಸ್ವಕ್ಷ್ಟಟ  ರಿೀತಿಯಲಲ  ಮಹಳ್ಳಯರಿೆಂದ ಅಥವಾ ಮಗುವನಿೆಂದ ರ್ಯವ ರಿೀತಿಯಲಲ  ಏನು 

ನೀವಾಗಿದ್, ರ್ಯವ ರಿೀತಿಯಲಲ  ಸ್ವಕೆ್ ಗಳನುನ  ಸಂಗರ ಹ ಮಾಡಬೇಕು ಎೆಂಬುದರ ಅರಿವು 

ಅವರಿಗೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ು ದ್.  ಅವರೇ ಬಾಯಿ ಬಿಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ು ದ್, ಬೇರೆ ರ್ಯರೂ ಕೂಡ 

ಬಾಯಿ ಬಿಡಿಸುವುದಕೆಾಗುವುದ್ಧಲಲ .  ಆದಾ ರಿೆಂದ ಆ ರಿೀತಿರ್ಯಗಿ ಮಹಳ್ಳ ಕುಟೆಂಬ 

ನಾಯ ರ್ಯಲಯಗಳು ನಾಯ ಯ ದೇಗುಲ. ಸ್ವಕ್ಷ್ಟಟ  ರಿೀತಿಯಲಲ  ವೃತಿು ಪ್ರರಾದ Counsellors 

ಇದ್ದಾ ರೆ ಅವರಿೆಂದ ಸಚಿವರು ಏನಾದರು ಮಾಡುತ್ತು ರೆೆಂದು ಕೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  
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ಕನೆಯದ್ದಗಿ ರಾಜಯ ಸಭಾ ಸಮಿತಿ ಶ್ರ ೀ ಆನಂದಶ್ಮಾಯರವರ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಲ  ಅವರು 

ಸ್ವಕ್ಷ್ಟಟ  ಶ್ಫಾರಸುಸ ಗಳನುನ  ಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆ.  ದಯಮಾಡಿ ರಾಜಯ  ಸಕಾಯರ ಆ ಮಹತ್ಾ ದ 

ಶ್ಫಾರಸುಸ ಗಳನುನ  ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಬೇಕೆೆಂದು ಕೀರುತೆು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ. ಮಾಧುಸ್ಥವ ಮಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ವರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ 

ನಾಯಕ್ರು ಹೇಳಿದ ಎರಡು ಅೆಂಶ್ಗಳಿಗೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಉತ್ು ರ ಹೇಳಿದ್ಾ ೀನೆ.  

ಮೊದಲನೆಯದ್ದಗಿ ಕಂಪ್ಲ ೀೆಂಟ್ ಕಡುವ ಹೇಳಿಕೆಯಲಲ  ನಿಧಾನ್ವಾಯಿತ್ತ, ಇನನ ೆಂದು 

ಸೆಟ ೀಷ್ನ್ನಿೆಂದ  ಬರುವುದು ಸಾ ಲಪ  ತ್ಡವಾಯಿತ್ತ. But, under law, if it exceeds 24 hours, 

then only the police has to explain why there is a delay in filing the F.I.R.,  

ಕಾನೂನಿನ್ಲಲ  24 ಗಂಟ್ ದ್ದಟದರೆ ನಾವು ಕೀಟ್ಯಗೆ ಎಫ.ಐ.ಆರ್್., ಅನುನ  ಮೊದಲೇ 

ಏತ್ಕೆೆ  ಹಾಕ್ಲಲಲ ವೆಂಬುದಕೆೆ  ವವರಣೆ ಕಡಬೇಕು.  ಆದರೆ ನಾವು ಇಲಲ  ಬೇಕೆೆಂದು 

ಮಾಡಿಲಲ  ಎೆಂಬುದನುನ  ಸಪ ಷ್ಟ  ಪ್ಡಿಸಿದ್ಾ ೀನೆ.  I think, he is convinced.  ಆದರೂ ವರೀಧ 

ಪ್ಕ್ಷವಲಲ ವೇ? ಅವರು ಹ್ಾ ೆಂ ಎನುನ ವುದಕೆಾ ಗುವುದ್ಧಲಲ , ಅವರು ಮಾತ್ನಾಡುವವರೇ.  

ಎರಡನೆಯದ್ದಗಿ,  offences committed under Section 307, I.P.C.,  ಬಗೆೆ  ತ್ಮಗೆ ಗತ್ತು .  

Assault  ಆಗಬೇಕು, weapons  ಬಳಸಬೇಕು, ಮಾರಕ್ವಾಗಿ ಏನಾದರೂ there should be an 

ingredient to show that he had tried to kill them.  ಇದು ಲೈೆಂಗಿಕ್ ಅತ್ತಯ ಚಾರ. 

ಕಲುಲ ವುದಕೆೆ  ಮಾಡಿದ ಪ್ರ ಯತ್ನ ವೀ, ಮಾತ್ನುನ  ಬಳಸದೇ ಹೀದರೆ  ಅವನು vital 

organs  ಮೇಲೆ damage ಮಾಡಿದ್ದಾ ನೆ ಎೆಂದು ನಾವು ಸ್ವಬಿೀತ್ತ ಮಾಡದೇ ಹೀದರೆ 

ಅವನಿಗೆ; ಇವರಡನೂನ  ಒಟಟ ಗೇ ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಹೀಗಿದಾ ರೆ our case would have been 

very weak.  Section 307, I.P.C.,  ಆಗಿದಾ ರೆ ಅವನು ಬೇಗ ಬಿಡುಗಡೆರ್ಯಗುತಿು ದಾ .  ಇಲಲ  

ಏನಾಗಿದ್ ಎೆಂದರೆ, this is more grievous offence than the offence under Section 307, 

I.P.C.,   If we had gone under Section 307, I.P.C.,  we would have lost the case.  Case 

Section 307, I.P.C.,    ಸ್ವಬಿೀತ್ತ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಆಗುತಿು ರಲಲಲ .   ನಿೀವೂ ಕೂಡ ವಕ್ೀಲರು.  

We were not in a position to prove the motive at all. Section 302, I.P.C., Section 307, 

I.P.C.,    ರಡಿಯಲಲ  ಕೇಸನುನ  ದ್ದಖ್ಲಸುವಾಗ ‘motiveʼ್ ್ಅನುನ  ತೀರಿಸಲೇಬೇಕು.  ಏತ್ಕೆೆ  

ತ್ನ್ನ ನುನ  ಹಡೆಯುವುದಕೆೆ , ಕಲುಲ ವುದಕೆೆ  ಬಂದ, ಏತ್ಕೆೆ  ತ್ನ್ನ  ಮೇಲೆ attempt 

ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಬಂದ ಎನುನ ವಂತ್ಹ  motive establish  ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಆಗುತಿು ರಲಲಲ .  

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ . ಪಾಟಿೋಲ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,್‘motiveʼ್್is್essential.್್I್do್agree್with್the್argument್of್್Honʼble್Law್
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Minister.  ಆದರೆ, ಇಲಲ  ಅವನ್ motive ಏನಿದ್ ಎೆಂದರೆ  he was in between that lady and 

the accused.  ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕಡುತ್ತು ನೆ, ನ್ಮಗೆ ಅಪ್ರಾಧ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಅವಕಾಶ್ 

ಮಾಡಿಕಡುವುದ್ಧಲಲ , ಜನ್ರನುನ  ಕೂಗಬಹುದು, ಇಲಲ ದ್ಧದಾ ರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ  ಒಳೆ್ಳಯದು 

ಎನುನ ವಂತ್ಹ ಉದ್ಾ ೀಶ್ ಇರುತ್ು ದ್.   ನಾನು ingredients study ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ಾ ೀನೆ.  But, 

Honʼble್Law್Minister್can್think್over್that್matter. 

ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ . ಮಾಧುಸ್ಥವ ಮಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,  as್ a್ Lawyer,್ I್ wonʼt್

accept this argument.   Section 307, I.P.C., ingredients ಬೇರೆ, issue ಬೇರೆ.  Here, we 

have a strong case than a case under Section 307, I.P.C., Section 354, I.P.C., ರಲಲ  

ಇದನೆನ ಲ್ಯಲ  ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ Section 376, I.P.C., ಗೆ ಚಾಜ್ಯ ಮಾಡಿರುವುದರಿೆಂದ here the 

punishable offence is more.  ಹಾಗ್ರಗಿ Section 307, I.P.C., ರಲಲ  ಆಗುವುದ್ಧಲಲ . Section 

307, I.P.C., ಅಡಿಯಲಲ  ಅವನು ಕಂಪ್ಲ ೀೆಂಟ್ ಕಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು .  ನ್ನ್ಗೆ ಸ್ವಯಿಸುವ 

ಉದ್ಾ ೀಶ್ದ್ಧೆಂದ ಮಾರಣಾೆಂತಿಕ್ವಾಗಿ ಹಲೆಲ  ಮಾಡಿದರು ಎೆಂದು ಅವನು ಕಂಪ್ಲ ೀೆಂಟ್ 

ಕಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು .  ಅವನು ಕಂಪ್ಲ ೀೆಂಟ್ ಕಡದ್ಧದಾ ರೆ we cannot take it as a case under 

Section 307, I.P.C., ‘ಹೊಡೆದರುʼ ಎೆಂದರೆ Section 324, I.P.C., ಪ್ರ ಕಾರ ಪ್ರ ಕ್ರಣವೇ 

ಮುಕಾು ಯವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ು ದ್.  

(ಮುೆಂದು) 

(1021) 24-09-2021/ 1-10/ ಕೆಹೆಚ್-ಜಆರ್್        

(ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸ್ತಾ ತಿ) 

 ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ  (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಅವರು ಇದಾ ರೆ ಇವರ ಕಾಯಯ ಸ್ವಧನೆ ಆಗುವುದ್ಧಲಲ . It is a common 

thinking.  

 ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ.ಮಾಧುಸ್ಥವ ಮಿ (ಸಣಣ  ನೋರಾವರಿ, ಕಾನೂನು, ಸಂಸದ್ಧೋಯ 

ವಾ ವಹಾರ ಸಚಿವರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, that part is covered. ಮಾನ್ಯ  

ವರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ನಾಯಕ್ರೇ, ನ್ನ್ಗೂ ಮಾತ್ನಾಡುವುದಕೆೆ  ಬಿಡಿ. ಇದು ಅನುರಿ್ಚ ೀದ 354 

ರಲಲ  cover ಆಗುವುದರಿೆಂದ, ನಂತ್ರ ಅನುರಿ್ಚ ೀದ 376 ರಲಲ  ಚಾಜ್ಯ ಮಾಡುವುದರಿೆಂದ 

ಇದು ಬೇಕ್ಲಲ  ಎನುನ ವುದು ನ್ನ್ನ  ಭಾವನೆ. ಎರಡನೆಯದ್ದಗಿ, ಈಗ್ರಗಲೇ national average 
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ಪ್ರ ತಿ ಒೆಂದು ಲಕ್ಷ ಜನ್ಸಂಖೆಯ ಗೆ police force is 198.  ಕ್ನಾಯಟಕ್ 182, ಮೈಸೂರು 317 

ಎೆಂದು ನಾನು ಹೇಳುತಿು ದ್ಾ . ಪ್ರಲೀಸ್ನ್ವರದುಾ  ನ್ಮಗೆ dearth ಇಲಲ . ಗಸುು  ಕಾಯುವುದು 

ಎಲ್ಯಲ  ಕ್ಡೆ ನಿರಿೀಕೆೆ  ಮಾಡಿ ಕಾಯುವುದಕೆೆ  ಆಗುವುದ್ಧಲಲ  ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್. ಕಾಯಬಹುದು. 

Where will you patrol?  ಇಲಲ  ಒೆಂದು ಘಟನೆರ್ಯಗಿದ್ ಎೆಂದು ಒೆಂದು ಇಷ್ಟಟ  ದ್ಧವಸ ಗಸುು  

ಒಡೆಯುತೆು ೀವ. ಆ ರಿೀತಿರ್ಯಗಿರುವುದರಿೆಂದ, the police were right in taking the action.  

ಈಗ ಇವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾ ರೆ. ಮಾನ್ಯ  ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೀಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ನಾನು ಕೂಡ ಆಗಲೇ 

ಹೇಳಿದ್ಾ ೀನೆ. As far as possible, POCSO Act (Protection of Children from Sexual 

Offences Act) ದಲಲ  ಏನು ಮಾಡಿದ್ಾ ೀವ. ಹಾಗೆಯೇ ಹೆಣ್ಣಾ  ಮಕೆ್ಳು ಏನಾದರೂ victim 

ಆದವರನುನ  lady Advocates ಕ್ಡೆ, lady Magistrates  ಏನಾದರೂ ಪ್ರ ಯತ್ನ  

ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಆಗುತ್ು ದ್ಯೇ ಎನುನ ವುದನುನ  ನೀಡುತೆು ೀವ. As a Government we will 

think over.  Special Courts ಏನಾದರೂ ಇೆಂತ್ಹ ಪ್ರ ಕ್ರಣಗಳಿಗೆ ಮುೆಂದ್ ಏನು 

ಮಾಡಬೇಕೆನುನ ವುದು ಕೂಡ ಯೀಚ್ನೆ ಮಾಡುತ್ು ದ್ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ಾ ೀವ. With this I will 

close my statement.  

 ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಇಲಲ ಗೆ ಈ ವಷ್ಯ ಮುಕಾು ಯವಾಯಿತ್ತ. 
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7. ಶಾಸನ ರಚನೆ 

ವಿಧೇಯಕದ ಪಯಾಾಲೋಚನೆ ಹಾಗೂ ಅಿಂಗಿೋಕಾರ 

ಕರ್ನಾಟಕ ಧಾಮಿಾಕ ಕಟಟ ಡಗಳ (ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ) ವಿಧೇಯಕ, 2021 

ಪಯಾಾಲೋಚರ್ನ ಪರ ಸ್ಥು ವ 

ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ.ಮಾಧುಸ್ಥವ ಮಿ (ಸಣಣ  ನೋರಾವರಿ, ಕಾನೂನು, ಸಂಸದ್ಧೋಯ 

ವಾ ವಹಾರ ಸಚಿವರು) (ಮಖಾ ಮಂತಿರ ಯವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ವಧಾನ್ಸಭೆಯಿೆಂದ ಅೆಂಗಿೀಕೃತ್ವಾದ ರೂಪ್ದಲಲ ರುವ 2021ರ ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಧಾಮಿಯಕ್ 

ಕ್ಟಟ ಡಗಳ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ವಧೇಯಕ್ವನುನ  ಪ್ರ್ಯಯಲೀಚಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಕೀರುತೆು ೀನೆ. 

ಪರ ಸ್ಥು ವವನುನ  ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತ್ತ 

ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ.ಮಾಧುಸ್ಥವ ಮಿ (ಸಣಣ  ನೋರಾವರಿ, ಕಾನೂನು, ಸಂಸದ್ಧೋಯ 

ವಾ ವಹಾರ ಸಚಿವರು) (ಮಖಾ ಮಂತಿರ ಯವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ಗುಜರಾತ್ ರಾಜಯ ದಲಲ  ಒೆಂದು unauthorised temple issue ನ್ಲಲ  ಸುಪಿರ ೆಂ ಕೀಟ್ಯ 

ಮುೆಂದ್ ಖ್ಟ್ಲ  ಹೀದ್ದಗ ಸುಪಿರ ೆಂ ಕೀಟ್ಯ ಪ್ರ ಶೆನ  ಎತಿು  ಬೇರೆ ರಾಜಯ ಗಳಲಲ  ಪ್ರಿಸೆಿ ತಿಗಳು 

ಏನು ಎೆಂದು monitor ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಆರಂಭ್ ಮಾಡಿ, 2009 ರವರೆಗೆ ಏನು construct 

ಆದಂತ್ಹ religious structures  ಇದ್ಯೀ, ಅದನುನ  exempt ಮಾಡಿ, 2009ರ ನಂತ್ರ 

ಆಗಿರುವಂತ್ಹ unauthorised construction  ಗೆ somebody has to monitor and take 

action  ಒೆಂದು ನಿದೇಯಶ್ನ್ವಾಯಿತ್ತ. ಹೈಕೀಟ್ಯಗೆ ಇದನುನ  ಕ್ಟಟ ನಿಟ್ಟಟ ಗಿ ಫಾಲೀ 

ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿೆಂದ, ಅಲಲ ಲಲ  ಸಾ ಲಪ  ಮಟಟ ಗೆ ನಿದೇಯಶ್ನ್ ಕಡುವುದಕೆೆ  

ಪಾರ ರಂಭ್ ಮಾಡಿದರು. ನ್ಮೆ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆಯೆೆಂದರೆ, under the 

apprehension ಇೆಂತ್ಹ ಒೆಂದು decision ಇದಾ ರೂ ನಾವು ಏನು ತೆಗೆದುಕಳೆಲಲಲ  

ಅೆಂದುಕೆಂಡು public premises, public places ನ್ಲಲ  religious structure ಅನುನ  ಏಕಾಏಕ್ 

demolition ಮಾಡುವುದು. ಮತು ೆಂದು ಮಗದೆಂದು ಮಾಡಿದರು. ಕೆಲವು ಸಲ ಸಕಾಯರದ 

ವತಿಯಿೆಂದಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಾ ೀವ. ಆದರೆ, ನಾವು ಅವರಿಗೆ alternate land   ಕಟಟ , convince 

ಮಾಡಿ, ಮಾಡಿದ್ಾ ೀವ. ಕೆಲವು stray ಪ್ರ ಕ್ರಣಗಳಲಲ  ಇದು ಏಕಾಏಕ್ರ್ಯಗಿರುವುದರಿೆಂದ, 

ಸಕಾಯರ ಇದನುನ  ಗಮನಿಸಿ, ಇದನುನ  protect ಮಾಡಬೇಕು. ಮತೆು  ಮುೆಂದ್ ಏನು 

ಮಾಡಬೇಕೆನುನ ವ ಬಗೆೆ  ತಿೀಮಾಯನ್ವಾಗುವವರೆಗೂ ಒೆಂದು protection ಇರಲ ಎೆಂದು 
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ಮಾಡಿದ್ಾ ೀವ. We certainly know that a case is pending before the Supreme Court.  

ಸುಪಿರ ೆಂ ಕೀಟ್ಯ ಅೆಂತಿಮವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ು ದ್ ಎೆಂದು ನಾವು ಕಾಯುತಿು ದ್ಾ ೀವ. As far as 

this Act is concerned, we are not going to regularise anything. I am very specific. 

ನಾವು ಏನು regularise ಮಾಡುವುದು. ಮತು ೆಂದು ಮಗದೆಂದನುನ  ನಾವು ಕಾನೂನಿನ್ಲಲ  

ತ್ರುತಿು ಲಲ . Protection for all religious structures ತ್ಕ್ಷಣ ಕಡಬೇಕು for the time being.  

Otherwise, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂಟರ ೀಲ್ ತೆಗೆದುಕಳೆುವುದಕೆೆ  ಆಗುವುದ್ಧಲಲ . ಅವರು 

ನಾಳ್ಳ ದ್ಧವಸ ನಾಯ ರ್ಯಲಯದ ಮುೆಂದ್ ನಿೆಂತ್ತಕೆಂಡು defend ಮಾಡಿಕಳೆುವುದಕೆೆ  

ಆಗುವುದ್ಧಲಲ . ಏಕೆ ನಿೀವು demolish ಮಾಡಲಲಲ . ಅದು ಮಾಡಲಲಲ . ಇದು ಮಾಡಲಲಲ  

ಎನುನ ವ ಉದ್ಾ ೀಶ್ಕೆೆ  ಎಲ್ಯಲ  religious structures, whichever are on public premises, 

ಸ್ವವಯಜನಿಕ್ ಸೆ ಳಗಳಲಲ , ಸಕಾಯರಿ ಸೆ ಳಗಳಲಲ  ಇರುವುದಕೆೆ  ಬರುತ್ು ದ್. ಅವರವರ ಸಾ ೆಂತ್ 

ಸೆ ಳದಲಲ ರುವ ಬಗೆೆ  ಪ್ರ ಶೆನ  ಬರುವುದ್ಧಲಲ . ಪ್ಬಿಲ ಕ್್ನ್ಲಲ  ಇರುವುದಕೆೆ  protection ಕಡಬೇಕು. 

ನಂತ್ರ ನಾವು ಕುಳಿತ್ತಕೆಂಡು case to case review ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಕಾನೂನಿನ್ಲಲ , 

ನಿಯಮದಲಲ , ನಾಯ ರ್ಯಲಯದ ತಿೀಮಾಯನ್ವನುನ  await ಮಾಡಿ, ತಿೀಮಾಯನ್ 

ತೆಗೆದುಕಳೆ್ೀಣ ಎೆಂದು ಈ ವಧೇಯಕ್ವನುನ  ತಂದ್ಧದ್ಾ ೀನೆ. This is very important. 

ಇಲಲ ದ್ಧದಾ ರೆ ಇದು ಅಲಲ ೀಲ-ಕ್ಲಲ ೀಲ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ು ದ್. ಎಲಲ ೀ ಹೀಗುವುದು, 

ರ್ಯವುದೀ ದೇವಸೆ್ವನ್ ಒಡೆಯುವುದು, ರ್ಯವುದೀ ಮಸಿೀದ್ಧ ಒಡೆಯುವುದು, 

ರ್ಯವುದೀ ಚ್ಚ್್ಯ ಒಡೆಯುವುದು, ಏನಾದರೂ ದೇವಸೆ್ವನ್ ಹಡೆಸಿದರೆ 

ಕಾೆಂಗೆರ ಸ್ನ್ವರು ಹಡೆಸಿದರು ಎೆಂದು ಹೇಳುವುದು. ಮಸಿೀದ್ಧ ಹಡೆಸಿದರೆ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ., 

ಯವರು ಹಡೆಸಿದರು ಎೆಂದು ಹೇಳುವುದು. ಈಗ ಸದಯ ಕೆೆ  ಈ ಹಗರಣ ಬೇಡ. ಈಗ ಇದು 

ಶಾೆಂತ್ ಸೆಿ ತಿಯಲಲ  ಇರಲ ಎೆಂದು ಈ ಕಾಯೆಾ ಯನುನ  ತಂದ್ಧದ್ಾ ೀವ. ಈ ವಧೇಯಕ್ವನುನ  

ಒಳೆ್ಳಯ ಉದ್ಾ ೀಶ್ದ್ಧೆಂದ ತಂದ್ಧದ್ಾ ೀವ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲಲ ರೂ ಸಹಕಾರ ಕಟಟ  ಇದನುನ  

ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕು.  

ಶಿರ ೋ ಬ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ಥದ್  (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಿಂದ ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 1992ರಲಲ  ಸುಪಿರ ೆಂ ಕೀಟ್ಯನಿೆಂದ protection of religious places  

ಎೆಂದು ಒೆಂದು ಜರ್ಾ ್ಮ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಧತ್ತು . ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಅದಕೊ -ಇದಕೊ  ಏನು 

ವಯ ತ್ತಯ ಸ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಬಹಳ ಉತ್ು ಮ ಎೆಂದು ನ್ನ್ಗನಿಸುತ್ು ದ್. 

ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ.ಮಾಧುಸ್ಥವ ಮಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ,1992 ಆದಮೇಲೆ 2009 ವರೆಗೆ 

ಇರುವುದಕೆೆ  ಮಾತ್ರ  proetect ಮಾಡುತ್ು ದ್. 2009 ಆದಮೇಲೆ ಬಂದ್ಧರುವುದನುನ  
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indiscriminately take action ಸುಪಿರ ೆಂ ಕೀಟ್ಯ ಹೇಳಿರುವುದರಿೆಂದ, 2009ರಲಲ  ಇನನ ೆಂದು 

ತಿೀಮಾಯನ್ ಕಟಟ , ಅಲಲ ಯವರೆಗೆ ಏನು constructions ಆಗಿವಯೇ, ಅವುಗಳಿಗೆ protection  

ದರೆಯಿತ್ತ. ಆದ್ದದ ನಂತ್ರ indiscriminately take action  ಎೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ, 

ನಾವು ಎಲಲ ೀ ಒೆಂದು ಕ್ಡೆ ನಿದ್ಾ  ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ವು. ಆಗ ನಾವಾಯ ರು ಎಚ್ಚ ರ ಆಗಲಲಲ . ಈಗ 

ಹಡೆಯುವುದು ಏನು ಶುರುವಾಗಿ ಬಿಟಟ ದ್. ಆದರೆ, ನ್ಮಗೆ ಅನುಕೂಲವೇನೆೆಂದರೆ, case is 

still pending before the Supreme Court.  ಅದು ಏನಾಗುತ್ು ದ್ ಎನುನ ವುದನುನ  

ನೀಡೀಣ ಎೆಂದು ಅೆಂದುಕೆಂಡಿದ್ಾ ೀವ.  

ಶಿರ ೋ ಬ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ಥದ್:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, the irony of the law,  ಮಾನ್ಯ  

ಸಚಿವರಾದ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ಬಾಬಿರ  ಮಸಿೀದ್ಧಯನುನ  ಪ್ಬಿಲ ಕ್್ನ್ವರು 

ಕೆಡವದರು. ಆಗ ಸುಪಿರ ೆಂ ಕೀಟ್ಯ ಈ ಕಾನೂನ್ನುನ  ತಂದ್ಧತ್ತ. ಇಲಲ  ಸಕಾಯರದ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಡವದ್ದಗಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದಕೆೆ  stay ಬರುತ್ು ದ್ ಎೆಂದರೆ, ಈ ಕಾನೂನು 

ಏನೆೆಂಬುದನುನ  interpret ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ು ದ್. ಏಕೆೆಂದರೆ, ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ 

ಹಾಗೆ 2008-09 ರಲಲ  High Courts had directed the Chief Secretaries to take action 

against the illegal structures.  ಒೆಂದು ಕ್ಡೆ ಪ್ಬಿಲ ಕ್್ನ್ವರು ಬಿೀಳಿಸಿದ್ದಗ it is legal,  

ಇನನ ೆಂದು ಕ್ಡೆ ಕಾನೂನುಬದಿವಾಗಿ ಬಿೀಳಿಸಿದ್ದಗ ಅಕ್ರ ಮವೇ ಸಕ್ರ ಮ, ಸಕ್ರ ಮವೇ ಅಕ್ರ ಮ 

ಎನುನ ವ ರಿೀತಿಯಲಲ  ನ್ಡೆದ್ಧರುವಂತ್ಹದ್ದಾ ಗಿದ್. ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಅಹಮದ್ಬಾದ್ನ್ಲಲ  

ನ್ಡೆದ್ಧರುವಂತ್ಹ ಘಟನೆಯನುನ  ಉದ್ದಹರಣೆರ್ಯಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾ ರೆ. ಆಗ 80 ಪೂಜಾ 

ಮಂದ್ಧರಗಳನುನ  ಕೆಡವದರು. ಅಲಲ  ದೇವಸೆ್ವನ್, ಮಸಿೀದ್ಧ ಎಲ್ಯಲ  ಇದ್. ಇದು Itʼs್a್menace.್್

ಪ್ಬಿಲ ಕ್್ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಯಲ  ಕ್ಡೆ ಇರುತ್ು ದ್. ಅದನುನ  regularise ಮಾಡುವುದಕೆೆ  

ಹೀದರೆ there will be lot of haphazard development of the city ಎನುನ ವುದು ನ್ನ್ನ  

ಭಾವನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ.ಮಾಧುಸ್ಥವ ಮಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಇದರ ಬಗೆೆ  ನಾನು ಬಹಳ 

ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ಾ ೀನೆ. We have not proposed which can enable them to regularise or 

ask for regularising.  ತ್ಕ್ಷಣಕೆೆ  protect ಮಾಡಬೇಕೆನುನ ವುದು ಈ ವಧೇಯಕ್ದ ಪೂಣಯ 

ಸ್ವರಾೆಂಶ್ವಾಗಿದ್. ಇದನುನ  ಬೇರೆ ರಿೀತಿಯಲಲ  regularise ಮಾಡುತ್ತು ರೆಯೇ ಎೆಂದು ಈವರೆಗೆ 

ಚ್ರ್ಚಯರ್ಯಯಿತ್ತ. ಖಂಡಿತ್ ಇಲಲ . ನಾವು ಅದಕೆೆ  ಸರಿರ್ಯಗಿ ‘protectionʼ್ಎೆಂಬ ಪ್ದವನುನ  

ಬಳಸಿದ್ಾ ೀವ. We are simply protecting the religious institutions till further action, 

further decision, ಅದು ಏನು ಎೆಂದು ಹೇಳುವುದಕೆೆ  ಆಗುವುದ್ಧಲಲ .  It will be till the 
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decisions are taken.  ಹಾಗ್ರಗಿ ಸುಮೆ ನೆ ಸಮಾಜದಲಲ  ಏನಾದರೂ ಏರು-ಪೇರು ಆಗುವ 

ಬದಲು ನಾವು ಎಲಲ ೀ ಒೆಂದು ಕ್ಡೆ we have protected ಎೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್. ಅಲಲ  

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಿದ್ ಎೆಂದರೆ with good intention ಏಕೆ ಹಡೆದರು ಎೆಂದರೆ, 

ಕೀಟ್ಯ ಆಡಯರ್್ ಇದ್ ಅದಕೆೆ  ಹಡೆದರು ಎನುನ ತ್ತರೆ.  ಆಮೇಲೆ ರ್ಯರೀ ಬಂದು 

ಸಕಾಯರ ಕ್ಣ್ಣಾ  ಮುಚಿಚ ಕೆಂಡು ಕುಳಿತಿತ್ತು  ಎೆಂದು ಕೇಳುತ್ತು ರೆ. ಇದಕೆೆ  ಸಾ ಲಪ  ಕ್ಷ್ಟ ವಾಗಿದ್ 

frankly speaking. ಮಾನ್ಯ  ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರ ಸ್ವದ್ರವರೇ, with good intention under the 

Courtʼs್direction್to್the್Chief್Secretary್ಎೆಂದ್ದಗ ನಾವು ಏನು ಮಾತ್ನಾಡಬೇಕು.  

ಶಿರ ೋ ಬ.ಕೆ. ಹರಿಪರ ಸ್ಥದ್:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, whether they by emotions 

or by law? 

ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ.ಮಾಧುಸ್ಥವ ಮಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, we will go by law. Till we 

enact್law,್್till್we್… 

ಶಿರ ೋ ಬ.ಕೆ. ಹರಿಪರ ಸ್ಥದ್:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, law and the Constitution 

are supreme in this country.  

ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ.ಮಾಧುಸ್ಥವ ಮಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, yes.  Certainly I appreciate. 

Till we come to that level, till we conclude, we are simply protecting.  After that, we 

will take some other decision.  

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ  (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈ ವಧೇಯಕ್ವನುನ  ತ್ರುವುದಕೆೆ  ಬಹುತ್ರವಾಗಿ ಈ ದೇಶ್ದ ಸವೀಯಚಿ್  

ನಾಯ ರ್ಯಲಯದ ನಿಣಯಯದ ಪ್ರ ಕಾರ ಈ ರಾಜಯ ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನ್ಡೆದುಕಳೆು ತಿು ದ್ದಾ ರೆ. 

ಈ ಕಾಯೆಾ  ಇರುವುದರಿೆಂದ, ಅವರಿಗೆ time being ಸಾ ಲಪ  protection ಆಗುತ್ು ದ್ 

ಎನುನ ವಂತ್ಹ ಭಾವನೆ ಇದ್. ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಇದು time being ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾ ರೆ. Itʼs್a್

temporary phenomena. ನಂತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸುಪಿರ ೆಂ ಕೀಟ್ಯ ನಿಣಯಯ ಏಕೆ 

ಕಾಯಯಗತ್ಗಳಿಸಿಲಲ  ಎೆಂದು ಕೇಳಿದ್ದಗ ಇಲಲ  ಒೆಂದು ಕಾಯೆಾ  ಇದ್, as a conflict ಎೆಂದು 

ಹೇಳಿ, ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗಲ ಎನುನ ವುದು ಒೆಂದು ಉದ್ಾ ೀಶ್. ಎರಡನೆಯದ್ದಗಿ, ತ್ತವು 

ಟೀಕೆ-ಟಪ್ಪ ಣಿಗಳನುನ  ನಂಜನ್ಗೂಡಿನ್ಲಲ  demolish ಆಗಿದ್ಯಲಲ ವೇ, ಅದು ಬಹುತ್ರವಾಗಿ 

ಎಲ್ಯಲ  ಹೆಂದೂ ಪ್ರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ತ್ಮೆ  ಮೇಲೆ ಹಗೆ್ರಮುಗೆ್ರ  ಏನು ಬೇಕು ಎಲ್ಯಲ  
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ರಿೀತಿಯಲಲ  ರಾಜಯ ದ ಉದಾ ಗಲಲ ಕೊ  ಹೀರಾಟಗಳು ನ್ಡೆದವು. ನಂತ್ರ ಅದಕೆೆ  to save face 

ಮುಖ್ ಉಳಿಸಿಕಳೆುವುದಕೆೆ  ಈ ಕಾನೂನ್ನುನ  ತಂದ್ಧದ್ದಾ ರೆ ಎನುನ ವುದು ನ್ನ್ನ  ಭಾವನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ.ಮಾಧುಸ್ಥವ ಮಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  

ಎಸ.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ್ರವರೇ, ನ್ಮೆ  ಮುಖ್ ರ್ಚನಾನ ಗಿ ಉಳಿದ್ಧದ್. ದೇವಸೆ್ವನ್ ಮತ್ತು  religious 

institutions structures ಉಳಿಸುವುದಕೆೆ  ಈ ವಧೇಯಕ್ವನುನ  ತಂದ್ಧದ್ಾ ೀವ. ನಾವು ನ್ಮೆ  

ಮುಖ್ವನುನ  ನೀಡಿಕಳೆಬೇಕಾಗಿಲಲ .  

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಾನು ಹಾಗೆಯೇ ಹೇಳಿದುಾ . 

ದೇವಸೆ್ವನ್, ಚ್ಚ್್ಯ, ಮಸಿೀದ್ಧ, ಗುರುದ್ದಾ ರ, ಬೌದಿದ್ದಾ ರ, ಮಜರು ಇರಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಯಲ  

religious institutions ಬಗೆೆ  ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಈ ವಧೇಯಕ್ವನುನ  ತಂದ್ಧದ್ದಾ ರೆ. ಮಾನ್ಯ  

ಸಚಿವರು ಇದರ ಬಗೆೆ  ಆಗಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಚಿೆಂತ್ನೆ ಮಾಡಬಹುದ್ದಗಿತ್ು ಲಲ ವೇ? ಇವರೇ 

ಮಂದ್ಧರವನುನ  ಕೆಡವದ್ದಾ ರೆ.  

ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ.ಮಾಧುಸ್ಥವ ಮಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  

ಎಸ.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ್ನ್ವರೇ, ನಿಮೆಷ್ಟಟ  ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳುವವರು ಇಲಲ . I appreciate.  ನಾನು 

ಒಪಿಪ ಕೆಂಡು ಬಿಟಟ ದ್ಾ ೀನೆ. ತ್ಕ್ಷಣಕೆೆ  ಈ measure ಅನಿವಾಯಯವಾಗಿದ್. ಅದಕೆ ೀಸೆ ರ ಈ 

ವಧೇಯಕ್ವನುನ  ತಂದ್ಧದ್ಾ ೀವ. Otherwise, nobody will be able to answer.   

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ದಡಡ  ಪ್ರ ಮಾಣದಲಲ  

ಟೀಕೆ ಟಪ್ಪ ಣಿಗಳು, ಸತ್ತಯ ಗರ ಹ, ಹೀರಾಟಗಳು ನ್ಡೆದವು. 

(ಮುೆಂದು) 

 

(1022) 1:20 ಎಸ ಪಿಆರ -ಎಿಂಡಿ 24/09/2021  

(ಉಪ್ಸಭಾಪ್ತಿಯವರ ಉಪ್ಸೆಿ ತಿ) 

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ (ಮಿಂದು):- 

ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ದಡಡ  ಪ್ರ ಮಾಣದಲಲ  ಹೀರಾಟಗಳ್ಳದವು. ಜನ್ರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ 

ಧಕೆೆಯುೆಂಟ್ಟದ್ದಗ ಈ ರಿೀತಿಯ ಹೀರಾಟಗಳ್ಳಗುವುದು ಸಹಜ.  ಸಕಾಯರವು ತ್ನ್ನ  

ಮುಖ್ವನೂನ  ಸಹ ಉಳಿಸಿಕಳೆಬೇಕು.   
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ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ.ಮಾಧುಸ್ಥವ ಮಿ(ಕಾನೂನು ಮತ್ತು  ಸಂಸದ್ಧೋಯ ವಾ ವಹಾರಗಳು 

ಸಚಿವರು)(ಮಖಾ ಮಂತಿರ ಗಳ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಾನು ನೇರವಾಗಿ 

ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.  ಒೆಂದು ವೇಳ್ಳ ನಾವು ನ್ಮೆ  ಮುಖ್ವನುನ  ಉಳಿಸಿಕಳೆಬೇಕಾದರೆ, 

ದೇವಸೆ್ವನ್ಗಳಿಗೆ ನಿೀಡುವ ದ್ದನ್-ದೇಣಿಗೆಗಳನುನ  ನಾವು ಸೆ ಗಿತ್ಗಳಿಸುತಿು ದ್ಾ ೀವು.  If at all if 

you speak like that, I speak like this. ನಾನು ಎಲ್ಯಲ  ಧಾಮಿಯಕ್ ಕ್ಟಟ ಡಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ 

ಮಾಡುವ ಉದ್ಾ ೀಶ್ದ್ಧೆಂದ ಪ್ರ ಸುು ತ್ ವಧೇಯಕ್ವನುನ  ಮಂಡಿಸಿದ್ಾ ೀವ.  ಶ್ರ ೀ ಎಸ.

ಆರ್.ಪಾಟೀಲ್ನ್ವರೇ ನ್ಮೆೊೆಂದ್ಧಗೆ ಸಹಕ್ರಿಸಿ. ನಾನು ನ್ಮೆ  ಮುಖ್ವನೆನ ೀ 

ಉಳಿಸಿಕಳೆಬೇಕೆೆಂದರೆ, ನಾವು ಮಂಡಿಸಿರುವ . . .  

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಸಚಿವರು ಎಲಲ ವನೂನ  ಪ್ರ ವಹಸಿಕಳೆಲು ಹೀಗಬಾರದು.   

 

ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ.ಮಾಧುಸ್ಥವ ಮಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನೂರಾರು ವಷ್ಯಗಳಿೆಂದ . . .  

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ಆರ.ಪಾಟಿೋಲ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಾನು ನ್ಮೆ  ಆತೆ್ ಕೆೆ  

ಉತ್ು ರವನುನ  ಹೇಳಬೇಕು.  ನಾನು ಸದನ್ದಲಲ  ಮಾತ್ನಾಡಿ ಹೀದ ನಂತ್ರ, ಆ ರಾತಿರ ಯಲಲ  

ʼನಾನು ಮಾತ್ನಾಡಿರುವುದು ಸರಿಯೀ ಅಥವಾ ತ್ಪ್ರಪ ೀʼ ಎನುನ ವ ಬಗೆೆ  ನಾನು ವಚಾರ 

ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. You್have್to್defend್the್Government.್್But್donʼt್defend್the್Government್

against your conscious.   

 

ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ.ಮಾಧುಸ್ಥವ ಮಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ವರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ 

ನಾಯಕ್ರೇ, ನಿೀವು ಕುಳಿತ್ತಕಳೆಿ .  ನೂರಾರು ವಷ್ಯಗಳಿೆಂದ ಅಲಲ ೆಂದು ದೇವಸೆ್ವನ್ವದುಾ , 

ಅದನುನ  ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಬಂದ್ಧರುತ್ತು ರೆ. ತಿಳಿದೀ ಅಥವಾ ತಿಳಿಯದೀ 

ದೇವಸೆ್ವನ್ದ ನಿಮಾಯಣವಾಗಿರುತ್ು ದ್.  ನಂತ್ರದಲಲ  ರಸೆು  ಅಗಲೀಕ್ರಣವಾಗಿರುತ್ು ದ್.  ODP 

(Outline Development Plan) and CDP (Comprehensive Development Plan) ಗಳನುನ  

ಮಾಡಲ್ಯಗಿರುತ್ು ದ್. Many of them may come in the public premises now. ನ್ಮಗೆ 

Karnataka Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act ಇದ್.  ಈ 

ವಚಾರದಲಲ  ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಉಚಿ್  ನಾಯ ರ್ಯಲಯವೂ ಸಹ ಸಕಾಯರಕೆೆ  ಮಾಗಯಸೂಚಿಗಳನುನ  

ನಿೀಡಿದ್.  ಇವುಗಳ್ಳಲಲ ರ ಮಧ್ಯಯ  ರಾಜಯ ದಲಲ  ವಾಯ ಪ್ಕ್ವಾಗಿ ಅಶಾೆಂತಿ ಸೃಷಿಟ ರ್ಯಗಬಾರದು 

ಎೆಂಬ ಕಾರಣಕೆಾ ಗಿ ಈ ವಧೇಯಕ್ವನುನ  ಮಂಡಿಸಲ್ಯಗಿದ್.  ನಂತ್ರದಲಲ  ಕುಳಿತ್ತಕೆಂಡು 
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ಪ್ರ ತಿ ಪ್ರ ಕ್ರಣವಾರು ಚ್ರ್ಚಯ ಮಾಡಿ, ಅವುಗಳಲಲ  ಏನಾದರೂ ಕ್ರ ಮಗಳನುನ  

ತೆಗೆದುಕಳೆುವುದಕೆಾಗುತ್ು ದ್ಯೇ ಎನುನ ವ ಬಗೆೆ  ವಚಾರ ಮಾಡೀಣ.  ಈ ಮಧ್ಯಯ  ಸಾ ಲಪ  

ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ು ದ್ನುನ ವ ಕಾರಣದ್ಧೆಂದ ಸಕಾಯರವು ಯೀಚಿಸಿ, ಈ 

ವಧೇಯಕ್ವನುನ  ಮಂಡಿಸಿದ್.  ಅದನುನ  ಬಿಟಟ ರೆ, ರ್ಯರದೀ ಒತ್ು ಡಕೆೆ  ಮಣಿದು, 

ರ್ಯರಿಗೀ ಹೆದರಿಕೆಂಡು ಅಥವಾ ಮುಖ್ವನುನ  ಉಳಿಸಿಕಳೆು ವ ದೃಷಿಟ ಯಿೆಂದ ಈ 

ವಧೇಯಕ್ವನುನ  ಮಂಡಿಸಲ್ಯಗಿದ್ ಎೆಂದು ವರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದವರು ಹೇಳುತಿು ದ್ದಾ ರೆ.  

ಖಂಡಿತ್ವಾಗಿಯೂ ಸಹ ನ್ಮಗೆ ಆ ಸೆಿ ತಿ ಬಂದ್ಧಲಲ ವೆಂದು ನಾನು ಹೇಳಲಚಿಿ ಸುತೆು ೀನೆ. 

ವರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ನಾಯಕ್ರು ನಿಸಸ ೆಂಕೀಚ್ವಾಗಿ ಮಾತ್ನಾಡುತಿು ರುವುದು... ಎಲ್ಯಲ  

ಧಾಮಿಯಕ್ ಕ್ಟಟ ಡಗಳನುನ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ಈಗ ಅಶಾೆಂತಿವುೆಂಟ್ಟಗಬಾರದು 

ಎನುನ ವುದು ನ್ಮೆ  ಮುಖ್ಯ  ಉದ್ಾ ೀಶ್ವಾಗಿದ್.  ಇದರಲಲ  ರ್ಯವುದೇ ರಿೀತಿರ್ಯದ ಎರಡು 

ಮಾತ್ತಗಳಿಲಲ .  Let us not go for that now.  ನಂತ್ರದಲಲ  ವರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದವರನುನ  

ವಶಾಾ ಸಕೆೆ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಈ ವಚಾರದಲಲ  ಏನೇನು ಮಾಡಬಹುದು, ರ್ಯವುದನುನ  

ಒಡೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಿಡಬಹುದು, ಹೆದ್ದಾ ರಿ, ಉದ್ದಯ ನ್ವನ್ ಅಥವಾ ಕಾಡಿನ್ಲಲ ರುವ 

ದೇವಸೆ್ವನ್ಗಳನುನ  ಉಳಿಸಬಹುದ್ ಅಥವಾ ಬಿಡಬಹುದೇ ಎನುನ ವುದರ ಬಗೆೆ  ಚ್ರ್ಚಯಗಳನುನ  

ಮಾಡೀಣ. ಈ ವಧೇಯಕ್ದ ಜಾರಿಯಿೆಂದ್ದಗಿ ಎಲ್ಯಲ  ಧಾಮಿಯಕ್ ಕ್ಟಟ ಡಗಳನುನ  

ಉಳಿಸಬಹುದು ಎೆಂದು ಹೇಳುವುದಕೆಾಗುವುದ್ಧಲಲ .  ಸದಯ ದ ಮಟಟ ಗೆ ಅವುಗಳನುನ  

ಸಂರಕೆ್ ಸಬಹುದು.  ನಂತ್ರದಲಲ  ಪ್ರ ಕ್ರಣವಾರು ತಿೀಮಾಯನ್ಗಳನುನ  ತೆಗೆದುಕಳೆಬಹುದು 

ಎನುನ ವುದು ಸಕಾಯರದ ಉದ್ಾ ೀಶ್ವಾಗಿದ್.  ಈ ವಚಾರದಲಲ  ಸಕಾಯರಕೆೆ  ಮುಚುಚ ಮರೆ 

ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯ ಕ್ತೆ ಇಲಲ .  ಎಲಲ ರಿಗೂ ಒಳೆ್ಳಯದ್ದಗಬೇಕೆನುನ ವುದು ಸಕಾಯರದ 

ಉದ್ಾ ೀಶ್ವಾಗಿದ್. ದೇವಸೆ್ವನ್ಗಳ ಕೆಡುವಕೆಯನುನ  ವರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದವರು 

ಒಪಿಪ ಕಳೆುತ್ತು ರೆಯೇ?  ಈ ಬಗೆೆ  ಸ್ವವಯಜನಿಕ್ವಾಗಿ ಮಾತ್ನಾಡುವುದಕೆಾಗುತ್ು ದ್ಯೇ? 

ರ್ಯವ ಪ್ಕ್ಷದವರಿಗೂ ಸಹ ಈ ರಿೀತಿರ್ಯಗಿ ಮಾಡುವುದಕೆಾಗುವುದ್ಧಲಲ . Itʼs್ not್ fair.್

ದೇವಸೆ್ವನ್ಗಳಲಲ  ಪೂಜೆ, ಪುನ್ಸೆ್ವ ರ ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಹೀಗುವ ಸಂಪ್ರ ದ್ದಯವು 

ಹಲವಾರು ವಷ್ಯಗಳಿೆಂದ ನ್ಡೆದುಕೆಂಡು ಬಂದ್ಧದ್. ತಿಳಿಯದೇ ಸ್ವವಯಜನಿಕ್ ಸೆ ಳಗಳಲಲ  

ದೇವಸೆ್ವನ್ಗಳನುನ  ನಿಮಿಯಸಿದ್ದಾ ರೆ.  ಗ್ರರ ಮಿೀಣ ಭಾಗಗಳಲಲ  40 meter is notified from the 

National Highway Centre.  ಇೆಂತ್ಹ ಪ್ರ ದೇಶ್ಗಳಲಲ  ಒೆಂದು ದೇವಸೆ್ವನ್ವನುನ  ಒಡೆದರೆ, 

ಮುೆಂದ್ಧನ್ ದ್ಧನ್ಗಳಲಲ  ಇೆಂತ್ಹ ಹಲವಾರು ದೇವಸೆ್ವನ್ಗಳನುನ  ಒಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ು ದ್.  

ರಾಷಿಟ ರೀಯ ಮತ್ತು  ರಾಜಯ  ಹೆದ್ದಾ ರಿಗಳಿೆಂದ ಮುಕೆಾಲು ಮನೆಗಳನುನ  ಒಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ು ದ್. 
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ಸುಮಾರು 1980 ಮತ್ತು  1990 ನೇ ಇಸವಗಳಲಲ  ಅಧಿಸೂಚ್ನೆಗಳನುನ  ಹರಡಿಸಿ, 26 

ಮಿೀಟರ್್ಗಳಷ್ಟಟ  ಇದಾ ದಾ ನುನ  36-40 ಮಿೀಟರ್್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಚ ಸಲ್ಯಯಿತ್ತ ಎೆಂದು ನಾವುಗಳು 

ಸದನ್ದಲಲ  ಕುಳಿತ್ತಕೆಂಡು ಮಾತ್ನಾಡುತೆು ೀವ.  ಅಲಲ  ದೇವಸೆ್ವನ್ ನಿಮಿಯಸಿದವರಿಗೆ ತ್ಮೆ  

ದೇವಸೆ್ವನ್ವು ಅಧಿಸೂಚಿತ್ ಪ್ರ ದೇಶ್ದಳಗೆ ಬರುತ್ು ದ್ನುನ ವ ಬಗೆೆ  ಏನಾದರೂ 

ತಿಳಿದ್ಧದ್ಯೇ?  ಇೆಂತ್ಹ ಹಲವಾರು ಪ್ರ ಕ್ರಣಗಳ್ಳಗಿವ.  ದಯಮಾಡಿ ಇವತಿು ನ್ ದ್ಧವಸ 

ವರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದವರು ಸಾ ಲಪ ಮಟಟ ಗೆ ಉದ್ದರವಾಗಿದುಾ , ಈ ವಧೇಯಕ್ವನುನ  

ಅನುಮೊೀದ್ಧಸಲ.  ಇವತಿು ನ್ ದ್ಧವಸ ಲೀಕ್ಸಭೆಯ ಸಭಾಧಯ ಕ್ಷರಾದ ಶ್ರ ೀ ಓೆಂ ಬಿಲ್ಯಯರವರು 

ವಧಾನ್ಸೌಧಕೆೆ  ಬರುತಿು ದುಾ , ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಯಲ  ಸದಸಯ ರುಗಳು ಜಂಟ ಅಧಿವೇಶ್ನ್ದಲಲ  

ಪಾಲೆೀಳೆುವಂತೆ ನಾನು ಮನ್ವ ಮಾಡಿಕಳೆು ತೆು ೀನೆ.   

 

ಶಿರ ೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ (ರ್ನಮ ನದೇಾಶನ ಹೊಿಂದ್ಧದವರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಪ್ರ ಸುು ತ್ ಮಂಡಿಸಿರುವ ವಧೇಯಕ್ದ ಬಗೆೆ  ಸಕಾಯರವು ಸಪ ಷ್ಟ ವಾದ 

ವಶೆಲ ೀಷ್ಣೆಯನುನ  ನಿೀಡಿದ್, very good.  Land use means foot path, ಉದ್ದಯ ನ್ವನ್ 

ಇತ್ತಯ ದ್ಧಗಳ ಕ್ಡೆ ಇರುವ ಭೂಮಿಯನುನ  ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಾ ರೆ ಅದು ಕೇವಲ 

ತ್ತತೆ್ತಲಕ್ವಾಗಿರುತ್ು ದ್.  ವಧೇಯಕ್ ಕ್ಲಂ (3) ರಲಲ  ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಉಲೆಲ ೀಖ್ಯಸಲ್ಯಗಿದ್.  

“Provided್ that್ no್protection್ shall್ be್ done,್ if್ any್ case್ related್ to್ their್ removal್ is್

pending in any court of law and in such other circumstances್as್may್be್prescribed.” 

ರ್ಯವುದೇ ನಾಯ ರ್ಯಲಯವು ಆದೇಶ್ವನುನ  ನಿೀಡಿದರೆ, ದೇವಸೆ್ವನ್ಗಳನುನ  

ಕೆಡುವುಲ್ಯಗುತ್ು ದ್ಯೇ?  ನಾಯ ರ್ಯಲಯದಲಲ  ವಚಾರಣೆಯಲಲ ರುವ ಪ್ರ ಕ್ರಣಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ 

ಇದಕೆೆ  ರ್ಯವುದೇ ಸಂಬಂಧವರುವುದ್ಧಲಲ .  ಪ್ರ ಸುು ತ್ ವಧೇಯಕ್ವನುನ  ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಲು 

ಪೂರಕ್ವಾಗುವಂತೆ ಹಾಲ ಇರುವ ಧಾಮಿಯಕ್ ಕ್ಟಟ ಡಗಳಿಗೆ ಜ.ಐ.ಎಸ. ಮತ್ತು  ಜ.ಪಿ.ಎಸ. 

ವಯ ವಸೆೆಯನುನ  ಅಳವಡಿಸಿ.  ಈ ವಧೇಯಕ್ವನುನ  ಜಾರಿಗಳಿಸಿದ್ದಗ, ಇದಾ ಕೆ್ ದಾ  ಹಾಗೆ 

ನಾಳ್ಳಯ ದ್ಧನ್ ವಪ್ರಿೀತ್ ಸಂಖೆಯ ಯಲಲ  ದೇವಸೆ್ವನ್ಗಳು ಹುಟಟ ಕಳೆು ತ್ು ವ.  ಈ 

ವಧೇಯಕ್ವನುನ  retrospective ಜಾರಿಗಳಿಸಿದ್ದಗ, ರ್ಯವುದೀ ಒೆಂದು ಕ್ಟಟ ಡವನುನ  

ಉಳಿಸಿಕಳೆುವುದಕೆೆ  ಅಥವಾ ಇನಾಯ ವುದೇ ಜಾಗವನುನ  ಕ್ಬಳಿಸಿಕಳೆಲು this law will 

come to their rescue.  ದಯಮಾಡಿ ಸಕಾಯರವು ಈ ವಚಾರದಲಲ  ಒೆಂದು ನಿದ್ಧಯಷ್ಟ  

ದ್ಧನಾೆಂಕ್ವನುನ  ಅೆಂತಿಮ ದ್ಧನಾೆಂಕ್ವನಾನ ಗಿ ನಿಗದ್ಧಪ್ಡಿಸಬೇಕು.  ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೌದ್ಧಾ ಕ್ 

ಸ್ವಾ ಧಿೀನ್ವನುನ  ಜ.ಐ.ಎಸ. ಮತ್ತು  ಜ.ಪಿ.ಎಸ. ತಂತ್ತರ ೆಂಶ್ಗಳ ಮುಖೇನ್ ಗುತಿಯಸಬೇಕು. 

ಅಲಲ ರುವ ಭೂಮಿಯನುನ  ಉಳಿಸಿಕಳೆು ವ ದೃಷಿಟ ಯಿೆಂದ ಸಕಾಯರವು ಕ್ರ ಮಗಳನುನ  
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ತೆಗೆದುಕಳೆಬೇಕು.  ಗುಜರಾತ್ ರಾಜಯ ದಲ್ಯಲ ದ ಪ್ರ ಕ್ರಣದ್ಧೆಂದ್ದಗಿ ಸವೀಯಚಿ್  

ನಾಯ ರ್ಯಲಯದಲಲ  ಪ್ರ ಕ್ರಣವು ವಚಾರಣೆಗೆ ಬಂದ್ಧದುಾ , ಅಲಲ ೆಂದ ದೇಶ್ದಲೆಲ ಲ್ಯಲ  

ವಾಯ ಪಿಸಿರುತ್ು ದ್. ಪ್ರ ಸುು ತ್ ಪ್ರ ಕ್ರಣವು ವಚಾರಣೆಯಲಲ ರುತ್ು ದ್.  ಸಕಾಯರವು ಈಗ ರ್ಯವುದೇ 

ಕ್ರ ಮಗಳನುನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡರೆ, ಅದು, it is subject to outcome of that case.   ಪ್ರ ಸುು ತ್ 

ವಧೇಯಕ್ವನುನ  ರಾಜಯ  ಸಕಾಯರವು ಸವೀಯಚಿ್  ನಾಯ ರ್ಯಲಯದಲಲ  

ಮಂಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ು ದ್.  ಮುೆಂದ್ಧನ್ ದ್ಧನ್ಗಳಲಲ  ಸ್ವವಯಜನಿಕ್ ಸೆ ಳಗಳಲಲ  ಹಾಲ ಇರುವ 

ದೇವಸೆ್ವನ್ಗಳ ಸಂಖೆಯ  ಜಾಸಿು ರ್ಯಗುವ ಸ್ವಧಯ ತೆಗಳಿರುತ್ು ವ.  ಇದನುನ  ನಿಯಂತಿರ ಸಲು 

ಸಕಾಯರವು ದಯಮಾಡಿ ಕ್ಠಿಣ ಕ್ರ ಮಗಳನುನ  ತೆಗೆದುಕಳೆಬೇಕು.   

 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡ(ಶಿಕ್ಷ್ಕರ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಪ್ರ ಸುು ತ್ 

ಅಧಿವೇಶ್ನ್ ಸಮಾಪ್ನೆಗಳೆು ವ ಸಂದಭ್ಯದಲಲ  ಬಹಳ ಮಹತ್ಾ ವಾದ ಪ್ರ ಸುು ತ್ 

ವಧೇಯಕ್ವನುನ  ಸಕಾಯರವು ಮಂಡಿಸಿದ್.  ಇದು ಬಹಳ ಪ್ವತ್ರ  ಹಾಗೂ ಚ್ಚಾಯಹಯದವಾದ 

ವಷ್ಯವಾಗಿದ್.  ʼಸ್ವವಯಜನಿಕ್ ಸೆ ಳಗಳಲಲ  ಕಾನೂನುಬಾಹರವಾಗಿ ನಿಮಿಯಸಲ್ಯದ 

ಧಾಮಿಯಕ್ ಕ್ಟಟ ಡಗಳನುನ  ಸಂರಕೆ್ಸುವುದಕೆಾ ಗಿʼ ಎೆಂದು ಈ ವಧೇಯಕ್ದಲಲ  ಸಕಾಯರವು 

ತಿಳಿಸಿದ್.  ರ್ಯವುದೇ ಒೆಂದು ನಾಗರಿೀಕ್ ಸಕಾಯರ ಕಾನೂನುಬಾಹರವಾಗಿ ನಿಮಿಯಸಿರುವ 

ಕ್ಟಟ ಡಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗ್ರಗಿ ವಧೇಯಕ್ವನುನ  ಮಂಡಿಸಿದ್ ಎೆಂದರೆ ಏನ್ಥಯ. ಎಲ್ಯಲ  

ಜನ್ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಗಳನುನ  ಒಳಗೆಂಡ ಸಕಾಯರವು ಕಾನೂನುಬಾಹರವಾಗಿರುವ ಕ್ಟಟ ಡಗಳನುನ  

ಅದು ಧಾಮಿಯಕ್ ಅಥವಾ ಇನಾಯ ವುದೇ ವಚಾರಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ದ್ದಾ ಗಿರಬಹುದು, ಅದನುನ  

ಸಂರಕೆ್ ಸಲು ವಧೇಯಕ್ವನುನ  ಮಂಡಿಸುತ್ು ದ್ ಎೆಂದರೆ, ನಾವುಗಳ್ಳಲಲ ರೂ ತ್ಲೆತ್ಗೆಿ ಸಬೇಕು.  

ರ್ಯವುದೇ ನಾಯ ರ್ಯಲಯದ ಆದೇಶ್ದನ್ಾ ಯ ರ್ಯವುದ್ದದರೂ ದೇವಸೆ್ವನ್ವನುನ  

ಒಡೆಯಬೇಕಾದರೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ಸುು ತ್ ವಧೇಯಕ್ವು ಅನ್ಾ ಯಿಸುವುದ್ಧಲಲ ವೆಂದು ಶ್ರ ೀ 

ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ರವರು ಮಾತ್ನಾಡುವ ಸಂದಭ್ಯದಲಲ  ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದರು. ಆದರೆ 

ನಾಯ ರ್ಯಲಯದ ಆದೇಶ್ದಂತೆ ಒಡೆಯಲೇ ಬೇಕಾಗುತ್ು ದ್.  ಸವೀಯಚಿ್  ನಾಯ ರ್ಯಲಯದ 

ಹಾಲ ಆದೇಶ್ದನ್ಾ ಯ ಇಡಿೀ ರಾಜಯ ದಲಲ  ನೂರಾರು ದೇವಸೆ್ವನ್ಗಳನುನ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  

ಜಲ್ಯಲ ಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು  ತ್ಹಸಿೀಲ್ಯಾ ರ್್ರವರುಗಳು ಒಡೆಸಿ ಹಾಕ್ದರು.  ಅೆಂದ್ಧನ್ ದ್ಧನ್ 

ಅಧಿಕಾರದಲಲ ದಾ  ರ್ಯವುದೇ ಸಕಾಯರವು ಈ ಬಗೆೆ  ಕಾಳಜಯನುನ  ವಹಸಲಲಲ .  ಆದರೆ, 

ಇವತಿು ನ್ ದ್ಧವಸ ಸದರಿ ಸವೀಯಚಿ್  ನಾಯ ರ್ಯಲಯದ ಆದೇಶ್ಗಳು ಅನ್ಾ ಯಿಸುವುದ್ಧಲಲ ವೇ?  

ಹಾಗ್ರದರೆ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏಕೆ ದೇವಸೆ್ವನ್ಗಳನುನ  ಒಡೆಸಿದರು? ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಕಾಯರದ 

ಗಮನ್ಕೆೆ  ತ್ರದೇ, ನೇರವಾಗಿ ಸವೀಯಚಿ್  ನಾಯ ರ್ಯಲಯದ ಆದೇಶ್ದನ್ಾ ಯ, ಎಲ್ಯಲ  
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ದೇವಸೆ್ವನ್ಗಳನುನ  ಕೆಡವ ಹಾಕ್ದರೇ?  ಸಕಾಯರ, ಸೆ ಳಿೀಯ ಪಾರ ಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ನಿಗಮಗಳ 

ಸ್ವಾ ಧಿೀನ್ದಲಲ ರುವ ರ್ಯವುದೇ ಜಾಗ ಅೆಂದರೆ, ರಸೆು , ಸೆ ಳ, ಉದ್ದಯ ನ್ವನ್, ಸಿ.ಎ.ನಿವೇಶ್ನ್ 

ಅಥವಾ ಇನಾಯ ವುದೇ ಸಾ ತಿು ನ್ಲಲ  ದೇವಸೆ್ವನ್ಗಳನುನ  ನಿಮಿಯಸಿದಾ ರೆ, ಅವುಗಳನುನ  

ತೆರವುಗಳಿಸಬಾರದು. ಉದ್ದಯ ನ್ವನ್ವರುವ ಸೆ ಳಗಳಲಲ  ದೇವಸೆ್ವನ್ಗಳ ನಿಮಾಯಣ 

ಮಾಡಬಾರದು; ಉದ್ದಯ ನ್ವನ್ಗಳ ಬದಲ್ಯವಣೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎೆಂಬ ನಿಯಮಗಳನುನ  

ನಾವೇ ಜಾರಿಗಳಿಸಿದ್ಾ ೀವ.  ಇದಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ೆಂತೆ ಸವೀಯಚಿ್  ನಾಯ ರ್ಯಲಯದ 

ಸ್ವಕ್ಷ್ಟಟ  ತಿೀಪುಯಗಳಿವ.  ಅದರಂತೆ ಸಿ.ಎ. ನಿವೇಶ್ನ್ಗಳಲಲ  ದೇವಸೆ್ವನ್, ಮಸಿೀದ್ಧ, ಚ್ಚ್್ಯ 

ಇತ್ತಯ ದ್ಧ ಧಾಮಿಯಕ್ ಕ್ಟಟ ಡಗಳನುನ  ನಿಮಿಯಸಬಾರದು.  ಈಗಷ್ಮಟ  ಕಾನೂನು ಮತ್ತು  

ಸಂಸದ್ಧೀಯ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು ಮಾತ್ನಾಡುವ ಸಂದಭ್ಯದಲಲ  ʼಹಾಲ ಇರುವ 

ಧಾಮಿಯಕ್ ಕ್ಟಟ ಡಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗ್ರಗಿ ಪ್ರ ಸುು ತ್ ವಧೇಯಕ್ವನುನ  ಮಂಡಿಸಲ್ಯಗಿದ್ʼ ಎೆಂಬ 

ಮಾತ್ನುನ  ಹೇಳಿದರು.  ಇವತಿು ನ್ ದ್ಧವಸ ನ್ಮೆ  ದೇವಸೆ್ವನ್ಗಳು ರಾಜಯ ದಲಲ  ಮಾತ್ರ ವಲಲ ದೇ 

ಇಡಿೀ ಭಾರತ್ ದೇಶ್ದಲಲ  ಮೌಢಯ ವನುನ  ಬಿೆಂಬಿಸುವ ಕೇೆಂದರ ಗಳ್ಳಗಿವ. ಈ 

ದೇವಸೆ್ವನ್ಗಳ್ಳಲಲ ವೂ ಮಾನ್ವ ನಿಮಿಯತ್ ಕ್ಟಟ ಡಗಳು.  ಅದೇ ರಿೀತಿರ್ಯಗಿ ಜಾತಿ, ಧಮಯ 

ಇವುಗಳೂ ಸಹ ಮಾನ್ವ ನಿಮಿಯತ್.  ಇವತಿು ನ್ ದ್ಧವಸ ಇೆಂತ್ಹ ಧಾಮಿಯಕ್ ಕೇೆಂದರ ಗಳಿೆಂದ್ದಗಿ 

ನಾವುಗಳ್ಳಲಲ ರೂ ಪ್ರ ತೆಯ ೀಕ್ವಾಗಿ ಬೇಪ್ಯಟಟ ದ್ಾ ೀವ; ಒಟಟ ಗೂಡಲಕೆಾಗುತಿು ಲಲ . ಭಾರತಿೀಯರು 

ಎೆಂಬ ಭಾವನೆಯಿೆಂದ ನಾವುಗಳ್ಳಲಲ ರೂ ಒಟಟ ಗೂಡಲಕೆಾಗುತಿು ಲಲ .  ಇೆಂತ್ಹ ಧಾಮಿಯಕ್ 

ಕೇೆಂದರ  ಹಾಗೂ ಎಲ್ಯಲ  ಧಾಮಿಯಕ್ ವಚಾರಗಳಿೆಂದ ರ್ಯವತಿು ಗೂ ಸಹ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾ ಸು ಯ ದ 

ಅಧಃಪ್ತ್ನ್ವಾಗುತ್ು ದ್. ಸವೀಯಚಿ್  ನಾಯ ರ್ಯಲಯದ ತಿೀಪ್ಯನುನ  ಸಕಾಯರವು 

ಗೌರವಸಬೇಕೆೆಂದು ನಾನು ವನಂತಿಸುತೆು ೀನೆ.  ಎಲೆಲ ಲಲ  ಸ್ವವಯಜನಿಕ್ ಸೆ ಳಗಳಲಲ  ಹಾಗೂ 

ಸಕಾಯರಿ ಆಸಿು ಗಳಲಲ  ಕಾನೂನುಬಾಹರವಾಗಿ ನಿಮಿಯಸಿರುವ ರ್ಯವುದೇ ಧಾಮಿಯಕ್ 

ಕ್ಟಟ ಡಗಳನುನ  ತೆರವುಗಳಿಸಬೇಕೇನುನ ವುದು ನ್ನ್ನ  ಅಭಿಪಾರ ಯವಾಗಿದ್.  ಒೆಂದು ವೇಳ್ಳ ಈ 

ರಿೀತಿಯ ಕ್ರ ಮಗಳನುನ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿಲಲ ವೆಂದ್ದದರೆ ಮುೆಂದ್ ರ್ಯವುದೇ ರಸೆು  

ನಿಮಾಯಣಕೆಾ ಗಿ ಸಕಾಯರ ಯೀಜನೆ ಹಾಕ್ಕೆಂಡಾಗ, ಮುೆಂಬರುವ ದ್ಧನ್ದಲಲ  ಆ ಸೆ ಳದಲಲ  

ರಸೆು  ನಿಮಾಯಣವಾಗುತ್ು ದ್ ಎೆಂದು ಸ್ವವಯಜನಿಕ್ರಿಗೆ ತಿಳಿದ್ದಗ, ಅಲಲ  ರ್ಯವುದೀ ದೇವರ 

ಉದಭ ವಮೂತಿಯ ಇದಾ ಕೆ್ ದಾ  ಹಾಗೆ ಎದ್ಾ ಳುತ್ು ದ್. ಅಲಲ  ಮ್ಮಣಸಿನ್ ಕಾಯಿ, ಊದುಬತಿು ಗಳನುನ  

ಹಚಿಚ  ಪೂಜೆಗಳನುನ  ಮಾಡುತ್ತು ರೆ. ಹೀಗೆ ರಾತರ ೀರಾತಿರ  ಉದಭ ವಗೆಂಡ ದೇವರುಗಳನುನ  

ಉದಭ ವೇಶ್ಾ ರ, ಭುವನೇಶ್ಾ ರಿ ಎೆಂದು ಕ್ರೆಯುತ್ತು ರೆ ಹಾಗೂ ಅಲಲ  ದೇವಸೆ್ವನ್ಗಳನುನ  

ನಿಮಿಯಸುತ್ತು ರೆ.  ಅೆಂತ್ಹ ಸೆ ಳಗಳಲಲ  ಸಕಾಯರ ರಸೆು ಗಳನುನ  ನಿಮಿಯಸಲು ಆಗುವುದ್ಧಲಲ  
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ಹಾಗೂ ಅಲಲ ಗೆ ರ್ಯರೂ ಸಹ ಹೀಗುವುದ್ಧಲಲ .  ಒೆಂದು ವೇಳ್ಳ ಅಲಲ ಗೆ ರ್ಯರಾದರೂ 

ಹೀದರೆ, ಅಲಲ  ನಾಲೆು  ಜನ್ಗಳು ನಿೆಂತ್ತಕೆಂಡು, ಅದು ತ್ಮೆ  ಮನೆದೇವರು ಎೆಂದು 

ಹೇಳುತ್ತು ರೆ.   

    (ಮುೆಂದು)   

 

(1023)  1.30  24-09-2021  ಸ್ತಎಸ / ಎಿಂಡಿ 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡ(ಮಿಂದು):- 

ದಯಮಾಡಿ, ಇದಕೆೆಲಲ  ಅವಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕಡಬೇಡಿ.  ಏಕೆೆಂದರೆ ಇದ್ಲಲ   ಮುೆಂದುವರೆದರೆ 

ದೇವಸೆ್ವನ್ಗಳು, ಚ್ಚ್್ಯಗಳು, ಮಸಿೀದ್ಧಗಳು ನಾಯಿಕಡೆಗಳ ಹಾಗೆ ಉದಭ ವವಾಗುತ್ು ವ.   

ಮಾನ್ಯ  ಕಾನೂನು ಸಚಿವರಿಗೆ ತಿಳಿದ್ಧರುವ ಹಾಗೆ ಭಾರತ್ ದೇಶ್ದಲಲ  ಇನೂನ  ಕೂಡ  ಕೆಲವು 

ದೇವಸೆ್ವನ್ಗಳಿಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರ ವೇಶ್ ಮಾಡುವುದನೆನ ೀ ನಿಬಯೆಂಧಿಸಲ್ಯಗಿದ್.   ಈ ದೇಶ್ದಲಲ  

ಸಮಾನ್ತೆ ಎನುನ ವುದು ಇಲಲ .   ರ್ಯವುದೇ ದೇವಾಲಯ ಆಗಲೀ ಕೆಲವೇ ವಗಯಕೆೆ , ಕೆಲವೇ 

ಜನ್ರಿಗೆ ಸಿೀಮಿತ್ ಆಗಿವ.   ಬಹಳ ನಿಬಯೆಂಧ ಇದ್, ಆ ವಗಯಗಳಿಗೆ ದೇವಾಲಯವೇ ಇಲಲ , 

ಆದರೂ ಸಹ ಅವರು ಇವತ್ತು  ಬದುಕುತಿು ಲಲ ವೇ?   ನ್ಮೆ  ರಾಜಯ ದಲಲ ಯೇ ಸಹ ಪಂಕ್ು  

ಭೀಜನ್ ನ್ಡೆಯುತ್ು ದ್.  ಅದನುನ  ದಡಡ  ಸ್ವಾ ಮಿೀಜಗಳು ನ್ಡೆಸುತ್ತು ರೆ.   ಆ ಸಹಪಂಕ್ು  

ಭೀಜನ್ದಲಲ  ಪ್ರ ಧಾನ್ ಮಂತಿರ ಗಳ್ಳಗಲೀ, ಮುಖ್ಯ  ಮಂತಿರ ಯೇ ಆಗಲ ಭಾಗವಹಸುವುದಕೆೆ  

ಅವಕಾಶ್ವಲಲ .   ಧಾಮಿಯಕ್ ವಚಾರದಲಲ  ಮಡೆಸ್ವನ ನ್ ಎಡೆಸ್ವನ ನ್ ಇೆಂತ್ಹದಕೆೆಲಲ  ಸ್ವಕ್ಷ್ಟಟ  

ನಿಬಯೆಂಧಗಳಿವ.    ಇದನೆನ ಲಲ  ತ್ಪಿಪ ಸುವುದಕೆೆ  ಕಾನೂನ್ನುನ  ಜಾರಿಗೆ ತ್ನಿನ .   ದೇವಸೆ್ವನ್, 

ಚ್ಚ್್ಯ, ಮಸಿೀದ್ಧ ಎಲ್ಯಲ  ಕ್ಡೆಗಳಲಲ  ಎಲಲ ರಿಗೂ ಸಮಾನ್ ಅವಕಾಶ್  ಕಡಿ, ಎಲ್ಯಲ  ಕ್ಡೆಗಳಿಗೆ 

ಎಲಲ ರೂ ಹೀಗಬಹುದು, ಎಲಲ ರೂ ಭಾಗವಹಸಬಹುದು ಎನುನ ವ ಕಾನೂನ್ನುನ   ಜಾರಿಗೆ 

ತ್ನಿನ .   ನಾನೇನು ಈ ವಧೇಯಕ್ವನುನ  ವರೀಧ ಮಾಡುವುದ್ಧಲಲ .  ಆದರೆ  ಎಲ್ಯಲ  

ಧಮಯಗಳಿಗೂ ಸಹ ಶ್ಹಬಾಬ ಸ್ಗಿರಿಯನುನ  ಕಡುವ ಹಾಗೆ ನಾವಲಲ  ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು 

ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿು ದ್ಾ ೀವ.  ಇದರಿೆಂದ ನ್ಮೆ  ಭ್ವಷ್ಯ ತ್ನ್ಲಲ   ರ್ಯವ ಸಮಾಜಕೊ  ಸಹ 

ಒಳೆ್ಳಯದ್ದಗುವುದ್ಧಲಲ .   ನ್ಮೆ  ಮುೆಂದ್ಧನ್ ದ್ಧನ್ಗಳಲಲ  ಇದರ ಬಗೆೆ  ಬಹಳ ವಸು ೃತ್ವಾದ 

ಚ್ರ್ಚಯ ಈ ಸದನ್ದಲಲ  ನ್ಡೆಯಬೇಕು.  ದಯಮಾಡಿ ಕಾನೂನು ಬಾಹರವಾಗಿರುವ 

ದೇವಾಲಯಗಳು, ಚ್ಚ್್ಯಗಳು, ಮಸಿೀದ್ಧಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಕಾಯರ ಮುೆಂದ್ದಗಬಾರದು.    

ಇದರಿೆಂದ ಮುೆಂದ್ ಆಗತ್ಕೆ್  ಅನಾಹುತ್ಗಳನುನ   ತ್ಪಿಪ ಸಬೇಕೆನುನ ವ ಮಾತ್ನುನ  ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.  

ಇೆಂದು ಜಾರಿಗೆ ತ್ರುತಿು ರುವ   ಈ ವಧೇಯಕ್ದ ಮೇಲೆ ರ್ಯರಾದರೂ ಕೀಟಯಗೆ ಹೀದರೆ 
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ಇದು ನಿಲುಲ ತ್ು ದ್ಯೀ ಇಲಲ ವೀ ಎನುನ ವುದು ಬಹಳ  ಪ್ರ ಶಾನ ತಿೀತ್ವಾದುದು.   ಇದು ನ್ಮೆ  

ಸಂವಧಾನ್ಕೆೆ  ವರೀಧವಾಗಿದ್ ಎೆಂದು ನಾನು ಭಾವಸಿಕೆಂಡಿದ್ಾ ೀನೆ.   ಕಾನೂನು 

ಬಾಹರವಾಗಿರುವುದನುನ  ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದ್ದದರೆ ಅದು ಸಂವಧಾನ್ಕೆೆ  ವರೀಧ 

ಆಗಿದ್ ಎನುನ ವುದು ನ್ನ್ನ  ಭಾವನೆ.   ಆದಾ ರಿೆಂದ ದಯಮಾಡಿ ಇೆಂತ್ಹ ವಧೇಯಕ್ಗಳನುನ  

ಜಾರಿಗೆ ತ್ರುವುದಕೆೆ  ಮೊದಲು ಸ್ವಕ್ಷ್ಟಟ  ಆಲೀಚ್ನೆಯನುನ  ಮಾಡಬೇಕು.  ಇೆಂತ್ಹ 

ಧಾಮಿಯಕ್ ವಚಾರಗಳಲಲ   ಬದಲ್ಯವಣೆಗಳು ನ್ಮೆ  ರಾಜಯ ದ್ಧೆಂದಲೇ ಮೊದಲಗೆ ಪಾರ ರಂಭ್ 

ಆಗಲ.   ನ್ಮೆ  ರಾಜಯ ದಲಲ  ಸಮಾನ್ತೆಯನುನ  ಕಾಯುಾ ಕೆಂಡು ದೇವಾಲಯ, ಚ್ಚ್್ಯ, 

ಮಸಿೀದ್ಧ ರ್ಯವುದಕೆೆ  ಆಗಲೀ ಮುಕ್ು  ಪ್ರ ವೇಶ್ವನುನ  ಎಲಲ ರಿಗೂ ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು.  

ಇವತ್ತು  ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ  ಲೆಕೆ್ ಕೆೆ  ಇಟಟ ಕಳೆದ ಹಾಗೆ ದೇವಸೆ್ವನ್ಗಳು ಉದಭ ವವಾಗುತಿು ವ.   

ಹಳೆಿಯಲಲ  ಒೆಂದು ರಸೆು ಯನುನ  ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಹೀದರೆ ಅಣಾ  ಇಲಲ  ಮಾರಮೆ ನ್ ಗುಡಿ 

ಇದ್, ಇಲಲ  ರಸೆು  ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಬರಬೇಡಿ ಎೆಂದು ಹೇಳುತ್ತು ರೆ.   ನಾವು ಸಹಮತ್ಗಳ 

ಆಸೆಗ್ರಗಿ ಹೀಗಲ ಬಿಡಿ ಎೆಂದು ಸುಮೆನಾಗಿ ಬಿಡುತೆು ೀವ.  ಆಗ ನಾಳ್ಳ ಚಂದರ ಮೆ ನ್ ಗುಡಿ 

ಸಹ ಬರುತ್ು ದ್. ಶ್ವನ್ ಗುಡಿ, ಹೀಗೆ ಒೆಂದೆಂದು ಹಳೆಿಯಲಲ  ಹತ್ು ತ್ತು  

ದೇವಾಲಯಗಳಿರುತ್ು ವ.  ಒೆಂದೇ ಊರಿನ್ಲಲ  ಹತ್ು ತ್ತು  ಚ್ಚ್್ಯಗಳು, ಮಸಿೀದ್ಧಗಳು ಇರುತ್ು ವ.   

ಏನಿದು?ಧಾಮಿಯಕ್ ವಚಾರ ಎೆಂದರೆ ನ್ಮಗೂ ಸಹ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್. ಭಾವನಾತೆ್ ಕ್ತೆ ಇರುತ್ು ದ್, 

ನ್ನ್ಗೂ ಸಹ ಇದ್.   ಆದರೆ ಕೆಲವು ಮಾನ್ವ ನಿಮಿಯತ್ ಮಾಡಿಕೆಂಡಿರುವ ಕಾನೂನುಗಳು 

ನ್ಮೆ ನುನ  ಸಂಪೂಣಯವಾಗಿ ಸವಯನಾಶ್ ಮಾಡುತಿು ವ.   ಅದರ ಬಗೆೆ  ನಾವು ಚಿೆಂತ್ನೆಯನುನ  

ಮಾಡದೇ ಮೌಢಯ ತೆಯನುನ  ತ್ತೆಂಬುತಿು ದ್ಾ ೀವ. ಸಕಾಯರಗಳು ಜನ್ಸ್ವಮಾನ್ಯ ರನುನ  

ಮೌಢಯ ತೆಯ ಕ್ಡೆಗೆ ತ್ಳೆು ತಿು ವ.  ಜನ್ಸ್ವಮಾನ್ಯ ರನುನ  ಜಾಗೃತ್ ಮಾಡುತ್ತು  ಇಲಲ .   

ನಿಮೆ ಲಲ ರುವ ಶ್ಕ್ು ಯನುನ  ಪ್ರ ಯೀಗಿಸಿ, ಸಾ ೆಂತಿಕೆಯಿೆಂದ ಬದುಕ್ನುನ  ನ್ಡೆಸತ್ಕೆ್  

ಜಾಗೃತಿಯನುನ  ಜನ್ರಲಲ  ಮೂಡಿಸತ್ಕೆ್   ವಚಾರಗಳು ಸಕಾಯರದಲಲ ಲಲ .   ಸಚಿವರು ಬೇಸರ 

ಮಾಡಿಕಳೆಬಾರದು, ನಾನು ಈ ವಧೇಯಕ್ಕೆೆ  ನ್ನ್ನ  ಒಪಿಪ ಗೆಯನುನ  ಕಡುತೆು ೀನೆ.  ಆದರೆ 

ಮುೆಂದ್ ಒೆಂದು ದ್ಧವಸ  ತ್ಮೆ  ಸಕಾಯರದಲಲ ಯೇ  ಈ  ವಚಾರದ ಬಗೆೆ  ವಸು ೃತ್ವಾದ ಚ್ರ್ಚಯ 

ಆಗಬೇಕೆೆಂದು ತ್ಮೆ ಲಲ  ಮನ್ವಯನುನ  ಮಾಡಿಕಳೆು ತೆು ೀನೆ.   

   ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ.ಮಾಧುಸ್ಥವ ಮಿ(ಕಾನೂನು ಮತ್ತು  ಸಂಸದ್ಧೋಯ ವಾ ವಹಾರಗಳ 

ಮತ್ತು  ಸಣಣ  ನೋರಾವರಿ ಸಚಿವರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೇ, ನ್ನ್ಗೆ ಶ್ರ ೀ ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರ 

ಹಾಗೆ ಮಾತ್ನಾಡುವ ಶ್ಕ್ು  ಇಲಲ .   ನಾನು ಬಹಳ ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ಾ ೀನೆ, ನ್ಮಗೆ ಶಾೆಂತಿ  

ಕ್ದಡುವ ಸೆಿ ತಿ ನಿಮಾಯಣ ಆಗಬಾರದು ಎನುನ ವುದು ನ್ಮೆ  ಮೂಲ ಉದ್ಾ ೀಶ್.   ಈ ಬಗೆೆ  
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ಇನೂನ  Supreme Court decision ಆಗಿಲಲ .   Supreme Court decision final ಆಗಿದಾ ರೆ 

ಇದನುನ  ಮಾಡಲು ನ್ಮಗೆ ಸ್ವಧಯ  ಆಗುತಿು ರಲಲಲ .  It is still pending.  ಆ ಕೇಸಿನಿೆಂದ ಎಲ್ಯಲ  

ರಾಜಯ ಗಳಿಗೆ ನಿದೇಯಶ್ನ್ ನಿೀಡಿ, what is the position in other states? Take action ಎೆಂದು 

ಹೈಕೀಟ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೂಚ್ನೆಯನುನ  ನಿೀಡಲ್ಯಗಿದ್.   ಹೈಕೀಟ್ಯ ನ್ಮೆ  Chief Executive of 

the State ಗೆ ಸೂಚ್ನೆ ನಿೀಡಲ್ಯಗಿದ್.   ಇದು ಸಚಿವರ ಗಮನ್ಕೆೆ  ಬಾರದ ಹಾಗೆ ಆಗಿದ್ಯೇ 

ಎನುನ ವ ವಚಾರಗಳು ಬಂದವು. ಸಕಾಯರಕೆೆ  ಗತಿು ಲಲ ದ ಹಾಗೆ ಜಲ್ಯಲ ಧಿಕಾರಿಗಳು 

ತ್ಹಶ್ೀಲ್ಯಾ ರ್್ರವರು ಮಾಡಲು ಸ್ವಧಯ ವೇ ಎನುನ ವ ವಚಾರ ಬಂದು, ಅವರನುನ  ಕೇಳಿದ್ದಗ 

ಅವರು ಕೀಟಯನ್ ಆದೇಶ್ದ ಪ್ರ ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ಾ ೀವ ಎನುನ ವ ಉತ್ು ರ ಅವರಿೆಂದ ಬಂತ್ತ.  

Case to case ತಿೀಮಾಯನ್ ಆಗುವ ತ್ನ್ಕ್ protect ಮಾಡಿ ಎನುನ ವುದನುನ  ನಾವು bill ನ್ಲಲ  

correct ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ಾ ೀವ.  We are not here to regularize or take once decision, ಅವರು 

ಮಾಡಿರುವುದು ಸರಿ ಎೆಂದು ನಾವು ಎಲಲ ಯೂ ಹೇಳಿಲಲ .  ಸದಯ ಕೆೆ  ರಕ್ಷಣೆ ಇರಲ, ಆಮೇಲೆ 

case to case ಕುಳಿತ್ತ ಚ್ರ್ಚಯ ಮಾಡಬಹುದು.  ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರ ಕಾರ ಮಾಡುವುದೇ.   ಬೇರೆ 

ಕಾಯಿದ್ ತ್ರಬೇಕಾ? ಅಥವಾ ಸುಪಿರ ೀಮ್ ಕೀಟಯನ್ ಆದೇಶ್ ಬಂದಲಲ  ಅದನುನ  ಪಾಲನೆ 

ಮಾಡಬೇಕಾ ಎನುನ ವುದನುನ  ತಿೀಮಾಯನ್ ಮಾಡುವ ತ್ನ್ಕ್ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನಿೀಡುವುದು 

ಸೂಕ್ು  ಎನುನ ವ  ಉದ್ಾ ೀಶ್ದ್ಧೆಂದ ಈ ಬಿಲ್ ತ್ರಲ್ಯಗಿದ್.  This is a temporary measure to 

protect temples.  Highway ಗಳಲಲ  ದೇವಸೆ್ವನ್ ಬಂದಲಲ  ಅದನೆನ ಲಲ  ಸಹಸಿಕಳೆು ತೆು ೀವ 

ಎೆಂದು ನಾವಲಲ ಯೂ ಹೇಳಿಲಲ .    ನ್ಮಗೆ Highway ಬರುತೆು  ಅೆಂತ್ ಗತಿು ರಲಲಲ , 

ಕ್ಟಟ ಬಿಟಟ ದ್ಾ ೀವ ಎೆಂದು ಹೇಳುತ್ತು ರೆ.   

 ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡರು:- ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರೆ, ಎಲಲ ವೂ ತಿಳಿದ್ಧರುತ್ು ದ್.  ಮದೂಾ ರಿನ್ಲಲ  

ಒೆಂದು ದೇವಸೆ್ವನ್ವದ್.   ಅಲಲ  ಒಬಬ  ಪೂಜಾರಿ ಇದಾ , ಆತ್ನಿಗೆ ನಿೀನು  ಈ  ದೇವಸೆ್ವನ್ದಲಲ  

ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ಸರಿ,  ಶ್ನೇಶ್ಾ ರ ದೇವಸೆ್ವನ್ವನುನ  ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡು ಎೆಂದು 

ರ್ಯರೀ ಹೇಳಿದರು.   ಆಗ ಅವನು 3 ಶ್ನೇಶ್ಾ ರ ದೇವಸೆ್ವನ್ಗಳನುನ  ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾ ನೆ.   

ಅಲಲ  ಹೆಣ್ಣಾ ಮಕೆ್ಳು ಹೀಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ು ಲೇ ಇರುತ್ತು ರೆ.   

 ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ.ಮಾಧುಸ್ಥವ ಮಿ:_ ಆಗ ನಿೀವು ಆ ಹೆಣ್ಣಾ ಮಕೆ್ಳಿಗೆ ಒೆಂದು ಪ್ರ ವಚ್ನ್ ನಿೀಡಿ, 

ಏಕೆ ಈ ರಿೀತಿ ಮೌಢಯ ದ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತಿು ೀರಾ ಎೆಂದು ಕೇಳಬಹುದ್ಧತ್ತು .   
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 ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ. ಆ ಮನುಷ್ಯ  ನಾಲೆು  

ದೇವಾಲಯಗಳನುನ  ಕ್ಟಟ , ಅದೇ ಆತ್ನಿಗೆ ಲ್ಯಭ್ದ್ದಯಕ್ ಉದಯ ಮ ಆಗಿದ್.   ದೇಶ್ದಲಲ ಯೇ 

ಹಣ ಗಳಿಸುವುದಕೆೆ  ಇದು ಸುಲಭ್ವಾದ ವಧಾನ್ವಾಗಿದ್.   

(ಗೊಿಂದಲ) 

 ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ.ಮಾಧುಸ್ಥವ ಮಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರೆ, ನ್ನ್ನ  base ನಿಮಗೆ 

ಗತಿು ದೂಾ  ನಿೀವು ಹೀಗೆ ಮಾತ್ನಾಡಬಾರದು. ಮಾನ್ಯ  ರಮೇಶ್ರವರ ಮಾತ್ನುನ  

ಪ್ರಿಗಣಿಸುತೆು ೀವ.  ಆ ದ್ಧನಾೆಂಕ್ದ್ಧೆಂದ ಮುೆಂದಕೆೆ  ಆಗುವುದಕೆೆ  ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುವುದ್ಧಲಲ . 

(ಗೆಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ  : ದ್ಧನಾೆಂಕ್: 2-07-2021ರಂದು  ಹೈಕೀಟ್ಯ ಒೆಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ 

ನಿೀಡಿದ್.  ಇದಕೆೆ  stay ಕಟಟ ದ್ದಾ ರೆ.  

         Sri J.C.MADHUSWAMY:- We are prepared to face all the directions. ಬಿಡಿ ಈ 

ಬಗೆೆ  ಚ್ರ್ಚಯ ಬೇಡ.  

 ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ರಮೇಶ್ರವರೆ, ಕುಳಿತ್ತಕಳೆಿ .  ನಿೀವು 

ಮಾತ್ನಾಡಿದವರೇ ಮಾತ್ನಾಡುತಿು ದಾ ರೆ ಬೇರೆಯವರು ಮಾತ್ನಾಡುವುದು ಬೇಡವೇ?  

ಶಿರ ೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ  :- ಇದಕೆೆ  stay ಕಟಟ ದ್ದಾ ರೆ.  

  ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ.ಮಾಧುಸ್ಥವ ಮಿ:- ಇದಕೆೆ  stay ಕಟಟ ದ್ದಾ ರೆ ಎೆಂದು ನಾವು ಸಕಾಯರದವರು 

ಕೈ ಕ್ಟಟ  ಕುಳಿತ್ತಕಳೆುವುದಕೆೆ  ಆಗುವುದ್ಧಲಲ .   

ಶಿರ ೋ ಎಸ .ರವಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ಇದ್ಲಲ  ಉದಭ ವವಾಗಿದುಾ , 

ಗುಜರಾತಿನಿೆಂದ,   ಅಲಲ ೆಂದ ಕ್ನಾಯಟಕ್ದ ವರೆಗೂ ಬ್ಳ್ಳದುಕೆಂಡು ಬಂದ್ಧದ್.  ಇದರಿೆಂದ 

ಈಗ ನ್ಮೆ ಲಲ  ಶಾೆಂತಿಗೆ ಭಂಗ ತ್ರುವ ಪ್ರಿಸೆಿ ತಿ ಉೆಂಟ್ಟಗಿದ್.   ಅದಕೆೆ  ಒೆಂದು ತ್ತತೆ್ತಲಕ್ 

ಪ್ರಿಹಾರ ತ್ರಲ್ಯಗುತಿು ದ್ ಎೆಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳುತಿು ದ್ದಾ ರೆ. ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಹ 

ಅೆಂದು ಗುಜರಾತಿನ್ಲಲ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ರ್ಯಗಿದಾ ವರನುನ  ನಾನು appreciate ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  

ಏಕೆೆಂದರೆ ಅವರು, ತ್ತವು ವದೇಶ್ದಲಲ ದಾ ರೂ ಸಹ ಅವರ ರಾಜಯ ದ 

ಮುಖ್ಯ ಕಾಯಯದಶ್ಯಯವರಿಗೆ ಆದೇಶ್ ನಿೀಡಿ, ಸ್ವವಯಜನಿಕ್ ಸೇವಗಳಿಗೆ, ರಸೆು  ಸಂಪ್ಕ್ಯಗಳಿಗೆ  

ಅಡಿಡ ರ್ಯಗುತಿು ರುವ ಕಾರಣ ಕಾನೂನು ಬದಿವಾಗಿಲಲ ದ ದೇವಾಲಯಗಳನೆನ ಲಲ  ಓಡೆದು 
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ಹಾಕ್, ಅದನೆನ ಲಲ  ತೆರವುಗಳಿಸಲು ಸೂಚ್ನೆ ನಿೀಡಿದಾ ರು. ತ್ತೆಂಬಾ ಶ್ನಿದೇವರ 

ದೇವಾಲಯಗಳಿರುವುದು ನ್ಮೆ  ಜಲೆಲ ಯಲಲ ಯೇ,  ಒೆಂದು ಅರಳಿ ಮರ ಇದಾ ರೆ ಅಲಲ ೆಂದು 

ದೇವಸೆ್ವನ್ ಬರುತ್ು ದ್.  ಇದ್ಲಲ  ಬೇಡ .   

ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ.ಮಾಧುಸ್ಥವ ಮಿ:- ಭ್ಗವಂತ್ ನಿಮಗೆ ರ್ಯವಾಗಲ್ಯದರೂ ಅವಕಾಶ್ 

ಕಟಟ ರೆ ಮಾಡಿ,  ನಾವು ತಿೀರಾ ಸಣಾ ವರು, ನ್ಮಗೆ ಈಗ ಅಷ್ಟಟ  ಶ್ಕ್ು  ಇಲಲ .  ಅವರು 

ದಡಡ ವರು ಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆ.  ನ್ಮಗೆ ಸ್ವಧಯ ವಲಲ .   

ಶಿರ ೋ ಎಸ.ರವಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, ಅೆಂತ್ಹದ್ಾ ೀ ಒೆಂದು ಬದಿ ತೆಯನುನ  ಈ 

ಸಕಾಯರ ಪ್ರ ದಶ್ಯನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್.  ಏಕೆೆಂದರೆ ಇೆಂದ್ಧನ್ ಮಾನ್ಯ  ಪ್ರ ಧಾನ್ಮಂತಿರ ಗಳೇ 

ಅೆಂದು ಗುಜರಾತಿನ್ ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ರ್ಯಗಿದಾ ರು.  ಅವರ ಹೆಂಬಾಲಕ್ರಾಗಿರುವ ನಿಮಗೆ ಆ 

ಬದಿ ತೆ ಏಕ್ಲಲ , ಅದನೆನ ಲಲ  ನಿೀವು ಮಾಡಿ.   ಸ್ವವಯಜನಿಕ್ ಹತ್ತಸಕ್ು ಯಿೆಂದ ಅಕ್ರ ಮವನುನ  

ಸಕ್ರ ಮ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ.   ಇದನೆನ ಲಲ  ಸಕ್ರ ಮಗಳಿಸಲು ಕಾಯಿದ್ಯನೆನ ೀ ತಂದುಬಿಟಟ ರೆ 

ರಸೆು ಗೆಂದು ದೇವಸೆ್ವನ್ಗಳು  ಹುಟಟ ಕೆಂಡು ಬಿಡುತ್ು ವ.    ಇರುವ ದೇವಸೆ್ವನ್ಗಳಿಗೆ ಕೈ 

ಮುಗಿಯುವ.  ಇಲಲ ದ್ಧದಾ ರೆ ಜಾತಿಗೆಂದು, ವಠಾರಕೆೆಂದು, ಪಂಕ್ು ಗೆಂದು, ಮನೆಗೆಂದು 

ದೇವಾಲಯಗಳು ಆಗಿಬಿಡುತ್ು ವ.   

ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ.ಮಾಧುಸ್ಥವ ಮಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ, 2009ರಿೆಂದ 2021ರವರೆಗೆ ಈ 

ಕೆಲಸವನುನ  ಅೆಂದ್ಧನ್ ಸಕಾಯರ ಮಾಡಬಹುದ್ಧತ್ು ಲಲ ವೇ?  ಆಗ ನ್ಮಗೆ ಈ ಪ್ರಿಸೆಿ ತಿಯೇ 

ಬರುತಿು ರಲಲಲ .   ಮಾನ್ಯ  ರವಯವರು ಗುಜರಾತಿನ್ ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ  ಬಗೆೆ , ಮತ್ತು  ಸುಪಿರ ೀಮ್ 

ಕೀಟಯನ್ ಆದೇಶ್ದ ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿದರು, ಅದ್ಲಲ  ನ್ಡೆದ್ಧರುವುದು 2009ರಲಲ ಯೇ, ಅೆಂದ್ಧನ್ 

ಸಕಾಯರವೇ ಇದನೆನ ಲಲ  ಮಾಡಬಹುದ್ಧತ್ತು .  

      ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬಬ ೋಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆ,  ಕಾನೂನು ಸಚಿವರಾಗಿರುವ        

ಗಟಟ ಗರಾದ ಶ್ರ ೀ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮಿಯವರ ಕೈಯಲಲ ಯೇ ಇದನುನ  ಮಾಡಲಕೆೆ  

ಆಗುವುದ್ಧಲಲ  ಎೆಂದರೆ   ಹೇಗೆ? ಈಗ ಕಾನೂನು ಸಚಿವರ ಕೆೆ ೀತ್ರ ದಲಲ ಯೇ ಜನ್ ಸ್ವಮಾನ್ಯ ರು 

ಬಂದು ನ್ಮೆ  ಊರಿನ್ಲಲ  ಶಾಲೆಯಿಲಲ  ಒೆಂದು ಶಾಲೆ ಕ್ಟಟ ಸಿಕಡಿ ಎೆಂದು 1% ಜನ್ರು 

ಬರುತ್ತು ರೆ, ಉಳಿದ 99 % ಜನ್ರು ದೇವಾಲಯಗಳನುನ   ಕ್ಟಟ ಕಡಿ ಎೆಂದು ಬರುತ್ತು ರೆ.   

 ಡಾ|| ತೇಜಸ್ತವ ನ ಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೇ, ಇಲಲ  ವಷ್ರ್ಯೆಂತ್ರ ಆಗುತಿು ದ್. 

ದಯಮಾಡಿ  ಬಿಲ್ ಬಗೆೆ  ಚ್ರ್ಚಯ ಮಾಡಲ.  ನ್ಮಗೂ ಮಾತ್ನಾಡಲಕೆ್ದ್. 
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(1024) 24-09-2021/ 1-40/ ಎಲ್ಎೆಂ(ಕೆಹೆಚ್)-ಎಕೆ  

(ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸ್ತಾ ತಿ) 

(ಗೊಿಂದಲ) 

 ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ.ಮಾಧುಸ್ಥವ ಮಿ (ಸಣಣ  ನೋರಾವರಿ, ಕಾನೂನು, ಸಂಸದ್ಧೋಯ 

ವಾ ವಹಾರ ಸಚಿವರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಾನು ಆರ್ಚ ಹೀಗುತೆು ೀನೆ. ತ್ತವು 

ಮಾತ್ನಾಡಿಕಳೆಿ .  

 ಶಿರ ೋ ಭಾರತಿ ಶ್ನಟಿಟ  (ರ್ನಮ ನದೇಾಶನ ಹೊಿಂದ್ಧದವರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಅದೇನೂ ಮಹಳ್ಳಯರೀ, ಓ ಎನುನ ವ ಪ್ದವನುನ  ಕ್ಡತ್ದ್ಧೆಂದ 

ತೆಗೆಸಬೇಕು.   

 ಶಿರ ೋ ಎಸ.ರವಿ (ಸಾ ಳಿೋಯ ಸಂಸ್ತಾ ಗಳ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  

ಭಾರತಿ ಶೆಟಟ ಯವರು ನ್ಮೆ  ಕ್ಡೆ ಬಂದು ನೀಡಲ. ನ್ಮೆ  ಕ್ಡೆ ಆ ರಿೀತಿಯೇ ಹೇಳುವುದು. 

ಇದು ಅಪ್ಹಾಸಯ  ಅಲಲ .  

 ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಸ್ವಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ನಾವು ರ್ಯರನೂನ  ಅಪ್ಹಾಸಯ  

ಮಾಡಬಾರದು. ಈಗ ಆಯಿತ್ತ ಬಿಡಿ. ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರೇ ಮಾತ್ನಾಡಿ. 

 ಶಿರ ೋ ಎಸ.ರವಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, . . .  

 ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ರ್ಯವ ವಚಾರಗಳು ವಯ ೆಂಗಯ ವಾಗಬಾರದು.  

 ಶಿರ ೋ ಎಿಂ.ಎ.ಗೊೋಪಾಲಸ್ಥವ ಮಿ (ಸಾ ಳಿೋಯ ಸಂಸ್ತಾ ಗಳ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರೇ 

ತ್ತವು ಮಾತ್ನಾಡಿ.  

(ಗೊಿಂದಲ) 

 ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ.ಮಾಧುಸ್ಥವ ಮಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಾನು ಈ ಸದನ್ದಲಲ  ಮತೆು  

ಹೇಳುತಿು ದ್ಾ ೀನೆ. ಮಾನ್ಯ  ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರವರೇ, ನಾವು ರ್ಯರದನೂನ  regularize 

ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ವಧೇಯಕ್ವನುನ  ತಂದ್ಧಲಲ  ಎನುನ ವುದು ಮೊದಲನೆಯ ಅೆಂಶ್. ಎರಡನೆಯ 

ಅೆಂಶ್ವೆಂದರೆ,್ “we್ will್ consider್ in್ future,್ case್ by್ case”್ ಎೆಂದು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ಾ ೀವ. 

ಮೂರನೆಯ ಅೆಂಶ್ವೆಂದರೆ, ಹೌದು, ಕೀಟ್ಯನಿೆಂದ ಫೈನ್ಲ್ ಆಡಯರ್್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ು ದ್, 
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ಅಲಲ ಯವರೆಗೂ ಒೆಂದು absolute law ಮಾಡುವುದು ಕ್ಷ್ಟ  ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ಾ ೀವ. ಇಲಲ ೆಂದ 

ಮುೆಂದಕೆೆ  ಹಸ construction ಅನುನ  allow ಮಾಡುವುದ್ಧಲಲ ವೆಂದು ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ 

ಹೇಳಿದ್ಾ ೀವ. ರ್ಯವುದೀ ಕಾಲದಲಲ  ಆಗಿರುವುದರ ಬಗೆೆ  ಶಾೆಂತಿ ಕ್ದಡುವುದು ಬೇಡ ಎೆಂದು 

government ಒೆಂದು measure ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿರುವುದನುನ  ಇವರು appreciate ಮಾಡುತ್ತು ರೆ 

ಎೆಂದು ತಿಳಿದುಕೆಂಡು ನಾವು ಈ ವಧೇಯಕ್ವನುನ  ತಂದ್ಧದ್ಾ ೀವ. ಆದರೆ, ಈ ರಿೀತಿ 

ಚ್ರ್ಚಯರ್ಯಗುತ್ು ದ್ ಎೆಂಬುದು ನ್ಮಗೆ ಗತಿು ಲಲ . ದಯಮಾಡಿ, ಈ ವಧೇಯಕ್ವನುನ  ಪಾಸ್ 

ಮಾಡಿಕಡಬೇಕೆೆಂದು ಕೀರುತೆು ೀನೆ. 

(ಗೊಿಂದಲ) 

 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಪರ ಸ್ಥು ವ ಏನೆಿಂದರೆ; 

“ವಧಾನ್ ಸಭೆಯಿೆಂದ ಅೆಂಗಿೀಕೃತ್ವಾದ ರೂಪ್ದಲಲ ರುವ 2021 ನೇ ಸ್ವಲನ್ ಕ್ನಾಯಟಕ್ 

ಧಾಮಿಯಕ್ ಕ್ಟಟ ಡಗಳ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ವಧೇಯಕ್ವನುನ  ಪ್ರ್ಯಯಲೀಚಿಸುವುದು” 

ಪರ ಸ್ಥು ವ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸಲು ಟಿಟ ತ್ತ 

 

ವಿಧೇಯಕವನುನ  ಖಂಡ ಖಂಡವಾಗಿ ಪಯಾಾಲೋಚಿಸುವುದು 

ಖಂಡ 2  ರಿಿಂದ 8 ರವರೆಗೆ  

 ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- “ಖಂಡ 2 ರಿೆಂದ 8 ರವರೆಗೆ ಈ ವಧೇಯಕ್ದ 

ಅೆಂಗವಾಗಿರುತ್ು ದ್.ʼʼ 

ಪರ ಸ್ಥು ವ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸಲು ಟಿಟ ತ್ತ 

(ಖಂಡ 2 ರಿಿಂದ 8 ರವರೆಗೆ ಈ ವಿಧೇಯಕಕೆಕ  ಸೇರಿಸಲಾಯಿತ್ತ) 
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ಖಂಡ 1 ಇತಾ ದ್ಧ 

 ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಪರ ಸ್ಥು ವ ಏನೆಿಂದರೆ; 

  “ಮೊದಲನೆಯ ಖಂಡ, ದ್ಧೀಘಯ ಶ್ೀಷಿಯಕೆ, ಪ್ರ ಸ್ವು ವನೆ ಹಾಗೂ 

ಅಧಿನಿಯಮಗಳಿಸುವ ಸೂತ್ರ  ಸಂಹತೆ ವಧೇಯಕ್ದ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ು ದ್” 

ಪರ ಸ್ಥು ವ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸಲು ಟಿಟ ತ್ತ 

(ಮೊದಲನೆಯ ಖಂಡ, ದ್ಧೋಘಾ ಶಿೋಷಿಾಕೆ, ಪರ ಸ್ಥು ವನೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿನಯಮಗೊಳಿಸುವ 

ಸೂತ್ರ  ಸಂಹಿತೆಗಳನುನ  ವಿಧೇಯಕಕೆಕ  ಸೇರಿಸಲಾಯಿತ್ತ) 

ಪರ ಸ್ಥು ವದ ಅಿಂಗಿೋಕಾರ 

ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ.ಮಾಧುಸ್ಥವ ಮಿ (ಸಣಣ  ನೋರಾವರಿ, ಕಾನೂನು, ಸಂಸದ್ಧೋಯ 

ವಾ ವಹಾರ ಸಚಿವರು)(ಮಖಾ ಮಂತಿರ ಯವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, 

ವಧಾನ್ಸಭೆಯಿೆಂದ ಅೆಂಗಿೀಕೃತ್ವಾದ ರೂಪ್ದಲಲ ರುವ 2021ರ ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಧಾಮಿಯಕ್ 

ಕ್ಟಟ ಡಗಳ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ವಧೇಯಕ್ವನುನ  ಅೆಂಗಿೀಕ್ರಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಕೀರುತೆು ೀನೆ.  

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಪರ ಸ್ಥು ವ ಏನೆಿಂದರೆ; 

“ವಧಾನ್ಸಭೆಯಿೆಂದ ಅೆಂಗಿೀಕೃತ್ವಾದ ರೂಪ್ದಲಲ ರುವ 2021ರ ಕ್ನಾಯಟಕ್ 

ಧಾಮಿಯಕ್ ಕ್ಟಟ ಡಗಳ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ವಧೇಯಕ್ವನುನ  ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ ಮಾಡಿರುವಂತೆ 

ಅೆಂಗಿೀಕ್ರಿಸುವುದು” 

ಪರ ಸ್ಥು ವ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸಲು ಟಿಟ ತ್ತ ಮತ್ತು  ಮಸೂದ್ದಗೆ ಒಪಿು ಗೆ ನೋಡಲಾಯಿತ್ತ 

 

 ಶಿರ ೋ ಜೆ.ಸ್ತ.ಮಾಧುಸ್ಥವ ಮಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ತ್ಮೆ  ಮುಖೆಂತ್ರ ಒೆಂದು 

ಮನ್ವಯನುನ  ಎಲ್ಯಲ  ಮಾನ್ಯ  ಶಾಸಕ್ರಿಗೂ ತಿಳಿಸುತೆು ೀನೆ. ಲೀಕ್ಸಭೆ ಸಿಪ ೀಕ್ರ್್ ಆದ ಓೆಂ 

ಬಿಲ್ಯಯರವರು ಜಂಟ ಅಧಿವೇಶ್ನ್ವನುನ  ಉದ್ಾ ೀಶ್ಸಿ ಮಧಾಯ ಹನ  2-30 ಗಂಟ್ಗೆ ನ್ಮೆ  ವಧಾನ್ 

ಸಭೆಯ ಸದನ್ದಲಲ  ಮಾತ್ನಾಡುವವರಿದ್ದಾ ರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲಲ ರೂ ಅಲಲ ಗೆ ಬಂದು 

ಪಾಲೆಳೆಬೇಕು. ತ್ಮೆ  ಸಹಾಯ ಮತ್ತು  ಸಹಕಾರ ಕಡಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ Banquet Hall 
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ನ್ಲಲ  ಭೀಜನ್ ವಯ ವಸೆೆಯನುನ  ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ಾ ೀವ. ಅಲಲ ಗೂ ಬರಬೇಕೆೆಂದು 

ಕೇಳಿಕಳೆು ತಿು ದ್ಾ ೀನೆ.  

 ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ.ವಿಂಕಟೇಶ (ರ್ನಮ ನದೇಾಶನ ಹೊಿಂದ್ಧದವರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಇಲಲ ದ precedent ಎಲ್ಯಲ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಬಂದು, 

Banquet Hall ಗೆ ಬನಿನ  ಎೆಂದರೆ, ರ್ಯರು ಬರುತ್ತು ರೆ. ರಾಷ್ಟ ರಪ್ತಿ, ಪ್ರ ಧಾನ್ ಮಂತಿರ , Governor 

ನ್ವರು ಬಂದರೆ ಸರಿ.  

(ಗೊಿಂದಲ) 

 ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾನಾಯಕ್ರಾದ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ 

ಪೂಜಾರಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಎನ.ರವಕುಮಾರ್್ರವರು ತ್ಡೆಹಡಿಯಲ್ಯದ ಪ್ರ ಶೆನ ಗೆ 

ಉತ್ು ರವನುನ  ಕಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ವನಂತಿ ಪ್ತ್ರ ವನುನ  ಕಟಟ ದ್ದಾ ರೆ. ಈಗಲಲ ದ್ಧದಾ ರೂ ಮುೆಂದ್ 

ಉತ್ು ರವನುನ  ಕ್ಳುಹಸುವಂತ್ಹ ವಯ ವಸೆೆರ್ಯಗಬೇಕು.  

 ಶಿರ ೋ ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ  (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಿಂದ ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು):- 

ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈಗ್ರಗಲೇ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮುೆಂದಕೆೆ  ಹೀಗಿದ್. ನಾನು ಸಾ ಲಪ  

ಹರಗಡೆ ಹೀದ್ದಗ ಈ ಪ್ರ ಶೆನ  ಬಂದ್ಧತ್ತು . ನ್ನ್ಗೆ ಉತ್ು ರವನುನ  ಕಡಿಸಬೇಕು.  

 ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಎನ.ರವಕುಮಾರ್್ರವರಿಗೆ ಉತ್ು ರವನುನ  ಕ್ಳುಹಸಿಕಡುತೆು ೀವ.  

 ಶಿರ ೋ ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಏಕೆೆಂದರೆ . . .  

 ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ.ವಿಂಕಟೇಶ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನ್ನ್ನ ದೆಂದು Private 

Membersʼ್Bill್ಇದ್.  

 ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾನಾಯಕ್ರು ಎಲಲ ರ ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳಿಗೂ 

ಉತ್ು ರವನುನ  ಕ್ಳುಹಸಿಕಡುತೆು ೀವ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾ ರೆ. ಅದನುನ  ಕ್ಳುಹಸಿಕಡುವಂತ್ಹ 

ವಯ ವಸೆೆರ್ಯಗಬೇಕು.  

(ಗೊಿಂದಲ) 

 ಶಿರ ೋ ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಒೆಂದು ನಿಮಿಷ್.  
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 ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ.ವಿಂಕಟೇಶ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, . . .  

 ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಎನ.ರವಕುಮಾರ್್ರವರೇ ಮತ್ತು  ಮಾನ್ಯ  

ಯು.ಬಿ.ವೆಂಕ್ಟೇಶ್ರವರೇ ಉತ್ು ರವನುನ  ಕ್ಳುಹಸಿಕಡುತ್ತು ರೆ ಎೆಂದು ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾನಾಯಕ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾ ರೆ. ಈಗ ದಯಮಾಡಿ ಕುಳಿತ್ತಕಳೆಿ .  

(ಗೊಿಂದಲ) 

 

8. ಸಭಾಪತಿಯವರ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರ ಸ್ಥು ಪಿಸಲು ಟಿಟ ದದ  ವಿಷಯಕೆಕ  

ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದಂತೆ ಸಚಿವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು  

      ಊ) ವಿಷಯ:  ಕಳೆದ 2-3 ದ್ಧವಸಗಳ ಹಿಿಂದ್ದ ಯಾದಗಿರಿ ಜಲಿ್ಲ ಯಲಿ್ಲ  

ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲ್ಲ ನಡೆಯುತಿು ದದ  ದೌಜಾನಾ ವನುನ  ಮೊಬೈಲ ನಲಿ್ಲ  ಸ್ತರೆಹಿಡಿದು 

ವೈರಲ   ಆಗಿರುವ ಬಗೆೆ . 

       * * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಶೂನ್ಯ ವೇಳ್ಳಯಲಲ  ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಅರವೆಂದ ಕುಮಾರ 

ಅರಳಿರವರು    ದ್ಧನಾೆಂಕ್:15-09-2021ರಂದು ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದ ಸೂಚ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 

ಮಾನ್ಯ  ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನುನ  ಸದನ್ದಲಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದ್ಾ ೀನೆ. 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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ಋ) ವಷ್ಯ:  ಜಾನುವಾರುಗಳ ಆರೀಗಯ ಕೆೆ  ಲಸಿಕೆಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನುನ  ಕೇೆಂದರ   

                        ಸಕಾಯರ ಸೆ ಗಿತ್ಗಳಿಸಿರುವ ಬಗೆೆ   

        

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಶೂನ್ಯ ವೇಳ್ಳಯಲಲ  ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೀಸ್ವಾ ಮಿಯವರು                            

ದ್ಧನಾೆಂಕ್:23-09-2021ರಂದು ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದ ಸೂಚ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾನ್ಯ  ಪ್ಶು 

ಸಂಗೀಪ್ನೆ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಉತ್ು ರವನುನ  ಸದನ್ದಲಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದ್ಾ ೀನೆ. 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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ಎ) ವಷ್ಯ:  ಕುಣಬಿ ಜನಾೆಂಗವನುನ  ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಠ  ಪಂಗಡಕೆೆ  ಸೇರಿಸುವ ಬಗೆೆ . 

       

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಶೂನ್ಯ ವೇಳ್ಳಯಲಲ  ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಶ್ರ ೀಕಾೆಂತ್ ಎಲ. 

ಘೀಟ್ನ ೀಕ್ರ್್ರವರು ದ್ಧನಾೆಂಕ್:23-09-2021ರಂದು ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದ ಸೂಚ್ನೆಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾನ್ಯ  ಸ್ವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಪಂಗಡಗಳ ಕ್ಲ್ಯಯ ಣ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ 

ಉತ್ು ರವನುನ  ಸದನ್ದಲಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದ್ಾ ೀನೆ. 

(ಪರ ತಿಯನುನ  ಲಗತಿು ಸಲಾಗಿದ್ದ) 
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9. ಚುಕೆ್ಕ  ಗುರುತಿಲ್ಲ ದ ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಮೂಲ್ಕ ನೀಡಲಾದ ಉತತ ರಗಳ ಮಂಡನೆ 

ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾನಾಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  144ನೇ ಅಧಿವೇಶನ್ಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ದಿನಾಂಕ: 13-09-2021 ರಾಂದ                                       

ದಿನಾಂಕ: 24-09-2021 ರವರೆಗೆ ಪರ ಶ್ನ ೋತ್ತ ರ  ಅವಧಿಯ ನಂತ್ರ  ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಾಂದ  

ಸಿವ ೋಕರಸಲಾದ  ಒಟ್ಟು   472  ಲಿಖಿತ್ ಮೂಲಕ  ಉತ್ತ ರಸುವ  ಪರ ಶ್ನನ ಗಳಗೆ  ಉತ್ತ ರಗಳನ್ನನ  

ಸದನ್ದಲಿಿ   ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಉತತ ರಗಳನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 
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10. ನಯಮ 72 ರ ಮೇರೆಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚನೆಗಳು, ನಯಮ 330ರ  

ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ  ಮತ್ತತ  ನಯಮ 58ರ ಅಡಿಯಲಿಲ  ಸಲಿಲ ಕ್ಕಯಾದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 

ಕಾಲಾವಧಿ ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ಸಕಾಧರದಿಂದ  ನೀಡಲಾದ ಉತತ ರಗಳ ಮಂಡನೆ 

  

* * * 

ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾನಾಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  144ನೇ ಅಧಿವೇಶನ್ಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ದಿನಾಂಕ: 13-09-2021 ರಾಂದ 

ದಿನಾಂಕ: 24-09-2021 ರವರೆಗೆ  ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಾಂದ ಸಿವ ೋಕರಸಲಾದ  ನಿಯಮ-72ರ 

ಮೇರೆಗೆ ಗಮನ್ ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚನೆಗಳಗೆ ಮತ್ತತ  ನಿಯಮ 330ರ ಅಡಿಯಲಿಿ  

ನಿೋಡಲಾಗಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳಗೆ  ಹಾಗೂ ನಿಯಮ 58ರ ಅಡಿಯಲಿಿ  ನಿೋಡಲಾಗಿರುವ 

ಸೂಚನೆಗಳಗೆ ಉತ್ತ ರಗಳನ್ನನ   ಸದನ್ದಲಿಿ  ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

ಅ) ನಯಮ 72 ರ ಮೇರೆಗೆ ಗಮನ ಸ್ತಳೆಯುವ ಸೂಚನೆಗಳು 

1.    ವಷ್ಯ: ಅನುದ್ದನಿತ್ ಕೈಗ್ರರಿಕಾ ತ್ರಬೇತಿ ಕೇೆಂದರ ಗಳ ನೌಕ್ರರಿಗೆ ಶ್ರ ೀ ಥಾಮಸ್ 

ನೇತೃತ್ಾ ದ ವರದ್ಧಯಲಲ ನ್ ಶ್ಫಾರಸಸ ನುನ  ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲಲ  

ಒಪಿಪ ಕೆಂಡು ಇತ್ರೆ ಅನುದ್ದನಿತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆ ಗಳಿಗೆ ನಿೀಡಿರುವಂತೆ 

ಶೇಕ್ಡಾ 100 ರಷ್ಟಟ  ವೇತ್ನಾನುದ್ದನ್, ಪಿೆಂಚ್ಣಿ ಮತ್ತು  ನಿವೃತಿು  

ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳು, ಸೇವಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳು ಹಾಗೂ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳನುನ  

(ಅನುದ್ದನ್ ಸಂಹತೆ) ನಿೀಡುವ ಬಗೆೆ . 

 

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೋ ಪುಟ್ು ಣ್ಣ  ರವರ ಗಮನ್ ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚನೆಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ಉನ್ನ ತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಐಟಿ-ಬಿಟಿ, ವಿಜ್ಞಾ ನ್ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ್ 

ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ  ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  ಸದನ್ದಲಿಿ  ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 
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2.    ವಷ್ಯ: ಬ್ೆಂಗಳೂರು ದಕೆ್ಣ ತ್ತಲ್ಲಲ ಕು, ಕೆೆಂಗೇರಿ ಹೀಬಳಿ, ಸೂಲಕೆರೆ ಗ್ರರ ಮ 

ಪಂಚಾಯಿತಿ ವಾಯ ಪಿು ಯಲಲ  ಖಸಗಿ ಬಡಾವಣೆಗಳನುನ  ನಿಮಾಯಣ 

ಮಾಡಿದುಾ , ಸದರಿ ಬಡಾವಣೆಗಳನುನ  ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಂದ್ದಯ ವಾಯ ಪಿು ಗೆ 

ಸೇರಿಸಿ ಕಂದ್ದಯ ಬಡಾವಣೆಗಳಿೆಂದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಶುಲೆ  ಹಾಗೂ 

ಕಂದ್ದಯವನುನ  ಕ್ಟಟ ಸಿಕಳೆು ವ ಬಗೆೆ .  

       

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೋ ಪುಟ್ು ಣ್ಣ  ರವರ ಗಮನ್ ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚನೆಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ಗ್ರರ ಮೋಣಾಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತತ  ಪಂಚಾಯತ  ರಾಜ  ಸಚಿವರ 

ಪರವಾಗಿ  ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  ಸದನ್ದಲಿಿ  ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«¥À/24.09.2021/136 

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

3.    ವಷ್ಯ: ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನ್ಗರ ಶ್ವಾಜನ್ಗರ ನೂಯ  ಬಂಬ್ಯ ಬಜಾರ್್ನ್ ಐನಸ ್ 

ರಸೆು ಯಲಲ  ಕ್ವುಡ ಮತ್ತು  ಮೂಗರ ತ್ರಬೇತಿ ಕೇೆಂದರ ವು 1986 ರಲಲ  

ಪಾರ ರಂಭ್ವಾಗಿ ಸತ್ತ್ವಾಗಿ ನ್ಡೆದುಕೆಂಡು ಬರುತಿು ದುಾ , ಈ ಸಂಸೆೆಯ 

ನೌಕ್ರರಿಗೆ ರ್ಯವುದೇ ಬದಲ ವಯ ವಸೆೆ  ಮಾಡದ್ 2018 ಆಗಸಟ ್ 

ತಿೆಂಗಳಿನಿೆಂದ ವೇತ್ನ್ವನುನ  ನಿೀಡದ್ ಇರುವ ಬಗೆೆ .  

       

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೋ ಪುಟ್ು ಣ್ಣ  ರವರ ಗಮನ್ ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚನೆಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ಉನ್ನ ತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಐಟಿ-ಬಿಟಿ, ವಿಜ್ಞಾ ನ್ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ್ 

ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ  ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  ಸದನ್ದಲಿಿ  ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«¥À/24.09.2021/137 

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

4.    ವಷ್ಯ: ಕ್ನಾಯಟಕ್ ರಾಜಯ ದಲಲ  90 ಸ್ವವರಕೊ  ಹೆಚುಚ  ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ,  

ತ್ತಲ್ಲಲ ಕು ಹಾಗೂ ಜಲ್ಯಲ  ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸಯ ರು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿ 

ವಯ ವಸೆೆಯಡಿ ಕ್ತ್ಯವಯ  ನಿವಯಹಸುತಿು ದುಾ , ಸದರಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸಯ ರ 

ಗೌರವಧನ್ವನುನ  ಹೆಚಿಚ ಸುವ ಬಗೆೆ .  

       

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೋ ಎಾಂ.ಪಿ. ಸುನಿೋಲ  ಸುಬ್ರ ಮಣಿ ರವರ ಗಮನ್ 

ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ಗ್ರರ ಮೋಣಾಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತತ  ಪಂಚಾಯತ  

ರಾಜ  ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ  ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  ಸದನ್ದಲಿಿ  ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«¥À/24.09.2021/138 

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

5.    ವಷ್ಯ: ಕಡಗು ಜಲೆಲ , ಮಡಿಕೇರಿಯ ಮಿನಿ ವಧಾನ್ಸೌಧ ಕ್ಟಟ ಡ 

ಕಾಮಗ್ರರಿಯು ನೆನ್ಗುದ್ಧಗೆ ಬಿದ್ಧಾ ರುವ ಬಗೆೆ .  

       

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೋ ಎಾಂ.ಪಿ. ಸುನಿೋಲ  ಸುಬ್ರ ಮಣಿ ರವರ ಗಮನ್ 

ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ  

ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  ಸದನ್ದಲಿಿ  ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«¥À/24.09.2021/139 

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

6.    ವಷ್ಯ: ಕೀವರ್್-19 ಸೀೆಂಕ್ನಿೆಂದ ರಾಜಯ ದ ಜನ್ರು ಬಾಧಿತ್ರಾದ 

ಸಂದಭ್ಯದಲಲ  ವೃತಿು  ಛಾರ್ಯಗ್ರರ ಹಕ್ರು (ಫೀಟೀಗ್ರರ ಫಸಯ)ಗಳನುನ  

ಸಹ ಈ ಯೀಜನೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೆಂಡು ಇವರಿಗೂ ಸಹ ಉಳಿದ ಅಸಂಘಟತ್ 

ವಲಯದ ಜನ್ರಿಗೆ ನಿೀಡಿದಂತೆ ಧನ್ ಸಹಾಯ ನಿೀಡುವ ಬಗೆೆ .  

       

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೋ ಎಾಂ.ಪಿ. ಸುನಿೋಲ  ಸುಬ್ರ ಮಣಿ ರವರ ಗಮನ್ 

ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳು, ಡಿಪಿಎಆರ , 

ಹಣ್ಕಾಸು, ಗೃಹ, ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತತ  ಸಾವಾಜನಿಕ ಸಂಪಕಾ, ಗುಪತ ಚರ (ಗೃಹ ಖಾತೆಯಾಂದ) 

ಸಂಪುಟ್ ವಯ ವಹಾರ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ  ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  ಸದನ್ದಲಿಿ  ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«¥À/24.09.2021/140 

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

7.    ವಷ್ಯ: 2011 ರಲಲ  ಸಕಾಯರವು ಪ್ದವ ಪೂವಯ ವೃತಿು  ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲ್ಯಖೆ 

ಜೆ.ಓ.ಸಿ.ಯಲಲ  ಕ್ತ್ಯವಯ  ನಿವಯಹಸುತಿು ದಾ  ನೌಕ್ರರಲಲ  ಕೇವಲ 3746 

ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಗಳನುನ  ಅವರ ವದ್ದಯ ಹಯತೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಕಾಯರದ ವವಧ 

ಇಲ್ಯಖೆಗಳಿಗೆ ಖಲಯಿರುವ ಹುದ್ಾ ಗಳಿಗೆ ವಲೀನ್ಗಳಿಸಿದುಾ , ಆದರೆ, 

ಅದೇ ಸಂದಭ್ಯದಲಲ  ಕ್ತ್ಯವಯ  ನಿವಯಹಸುತಿು ದಾ  ಉಳಿದ 530 ಜೆ.ಓ.ಸಿ. 

ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಗಳನುನ  ವಲೀನ್ಗಳಿಸುವ ಬಗೆೆ .  

 

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೋ ಚಿದಾನಂದ ಎಾಂ. ಗೌಡ ರವರ ಗಮನ್ 

ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ಪ್ರರ ಥಮಕ ಮತ್ತತ  ಪ್ರರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಹಾಗೂ 

ಸಕಾಲ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ  ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  ಸದನ್ದಲಿಿ  ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«¥À/24.09.2021/141 

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

8.    ವಷ್ಯ: ಮಹಾತೆ್  ಗ್ರೆಂಧಿ ರಾಷಿಟ ರೀಯ ಗ್ರರ ಮಿೀಣ ಉದಯ ೀಗ ಖತ್ರಿ 

ಯೀಜನೆಯಡಿ ತ್ತಮಕೂರು ಜಲೆಲ  ಗುಬಿಬ  ತ್ತಲ್ಲಲ ಕು ವಾಯ ಪಿು ಯ 

ಸ್ವಮಾಜಕ್ ಅರಣಯ  ವಭಾಗದಲಲ  ಕ್ಳ್ಳದ ವಷ್ಯದಲಲ  ಎನ.ಆರ್.ಇ.ಜ.ಎ. 

ಯೀಜನೆಯಡಿ 8 ರಿೆಂದ 9 ಕ್ಡೆ ಎಸ್.ಎೆಂ.ಸಿ. ಕಾಮಗ್ರರಿಗಳಿಗೆ ಹಣ 

ಬಿಡುಗಡೆಗಳಿಸಿ ರೈತ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕಡುವ ಬಗೆೆ .  

 

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೋ ಕಾಾಂತ್ರಾಜ  (ಬಿಎಾಂಎಲ) ರವರ ಗಮನ್ 

ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ಗ್ರರ ಮೋಣಾಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತತ  ಪಂಚಾಯತ  

ರಾಜ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ  ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  ಸದನ್ದಲಿಿ  ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«¥À/24.09.2021/142 

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

9.    ವಷ್ಯ: ಪಾರ ಥಮಿಕ್ ಶಾಲೆಯಿೆಂದ ಪ್ರರ ಢಶಾಲೆಗೆ, ಪ್ರರ ಢಶಾಲೆಯಿೆಂದ ಪ್ದವ 

ಪೂವಯ ಕಾಲೇಜಗೆ ಬಡಿು  ಪ್ಡೆದು ಶ್ಕ್ಷಕ್ರು ಹಾಗೂ ಉಪ್ನಾಯ ಸಕ್ರಿಗೆ 6ನೇ 

ವೇತ್ನ್ ಆಯೀಗದ ಶ್ಫಾರಸಿಸ ನ್ ಅನ್ಾ ಯ ಬಡಿು  ಪ್ಡೆಯದ್ ಇರುವ 

ಶ್ಕ್ಷಕ್ರು ಹಾಗೂ ಉಪ್ನಾಯ ಸಕ್ರಿಗೆ ಕ್ಡಿಮ್ಮ ಇಲಲ ದಂತೆ ವೇತ್ನ್ 

ನಿಗದ್ಧಗಳಿಸುವಂತೆ ವರದ್ಧ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆೆ .  

 

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೋ ಮರತಿಬ್ಬ ೋಗೌಡ ರವರ ಗಮನ್ ಸೆಳೆಯುವ 

ಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ಪ್ರರ ಥಮಕ ಮತ್ತತ  ಪ್ರರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಹಾಗೂ ಸಕಾಲ 

ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ  ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  ಸದನ್ದಲಿಿ  ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«¥À/24.09.2021/143 

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

10.    ವಷ್ಯ: ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಸಕಾಯರದ ವಾಯ ಪಿು ಯಲಲ  ಬರುವ ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ.ಗೆ ಸಕಾಯರಿ 

ವಕ್ೀಲರನುನ  ನೇಮಿಸುವಾಗ ರ್ಯವುದೇ ಅಹಯತ್ತ ಪ್ರಿೀಕೆೆ  ಇಲಲ ದ್ 

ರ್ಯವುದೇ ಮಾನ್ದಂಡಗಳನುನ  ರೂಪಿಸದೇ ಹಾಗೂ ಅನುಸರಿಸದೇ 

ನೇಮಕ್ ಮಾಡಿಕಳೆು ತಿು ರುವುದರಿೆಂದ ಮೇಲೆೆಂಡ ಸಂಸೆೆ ಗಳಿಗೆ 

ನಾಯ ರ್ಯಲಯದಲಲ  ಬಹಳ ಹನ್ನ ಡೆರ್ಯಗುತಿು ರುವ ವಚಾರದ ಬಗೆೆ .  

 

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಡಾ|| ವೈ.ಎ. ನರಾಯಣ್ಸಾವ ಮ ರವರ ಗಮನ್ 

ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ಬೃಹತ  ಮತ್ತತ  ಮಧಯ ಮ ಕೈಗ್ರರಕ್ಕ 

ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ  ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  ಸದನ್ದಲಿಿ  ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«¥À/24.09.2021/144 

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

11.    ವಷ್ಯ: ರಾಜಯ ದಲಲ  ಕ್ಳ್ಳದ ಎರಡು ವಷ್ಯಗಳಿೆಂದ ಕೀವರ್-19 ಕಾರಣದ್ಧೆಂದ 

ಅನುದ್ದನಿತ್ ಶಾಲ್ಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲಲ  ಕಾಯಯ ನಿವಯಹಸುತಿು ರುವ 

ಬೊೀಧಕ್, ಬೊೀಧಕೇತ್ರರು, ವಾಹನ್ ಚಾಲಕ್ರು ಹಾಗೂ ಇತ್ರೆ ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ 

ವಗಯದವರನುನ  ಅಸಂಘಟತ್ ವಲಯದ ಕಾಮಿಯಕ್ರು ಎೆಂದು ಘೀಷ್ಣೆ 

ಮಾಡಿ ಇವರಿಗೆ ಕಾಮಿಯಕ್ ಇಲ್ಯಖೆಯಿೆಂದ ನಿೀಡುವ ಎಲ್ಯಲ  

ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳನುನ  ನಿೀಡಬೇಕೆೆಂಬ ಬಗೆೆ .  

 

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೋ ಪುಟ್ು ಣ್ಣ  ರವರ ಗಮನ್ ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚನೆಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ಕಾಮಾಕ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ  ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  ಸದನ್ದಲಿಿ  

ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«¥À/24.09.2021/145 

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

12.    ವಷ್ಯ: ರಾಜಯ ದಲಲ  ನೇಕಾರಿಕೆ ಕ್ಸುಬು ಮಾಡುವ ಅನೇಕ್ ಜನ್ರು ಅಸಂಘಟತ್ 

ನೇಕಾರರಾಗಿದುಾ , ಈ ನೇಕಾರ ವಗಯದ ಜನ್ರ ಸಮಸೆಯ ಯನುನ  

ಬಗೆಹರಿಸುವ ನಿಟಟ ನ್ಲಲ  ಮತ್ತು  ಈ ವಗಯದ ಜನ್ರಿಗೆ ಸ್ವಮಾಜಕ್ 

ಭ್ದರ ತೆಯನುನ  ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆೆ . 

 

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ ರವರ ಗಮನ್ ಸೆಳೆಯುವ 

ಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ಕೈಮಗಗ  ಮತ್ತತ  ಜವಳ ಹಾಗೂ ಸಕೆ ರೆ ಅಭಿವೃದಿಿ  

ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ  ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  ಸದನ್ದಲಿಿ  ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«¥À/24.09.2021/146 

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

13.    ವಷ್ಯ: ಬಾಗಲಕೀಟ್ ಜಲೆಲ ಯಲಲ ರುವ ಏಕೈಕ್ ಸಹಕಾರಿ ಸಕೆ್ ರೆ 

ಕಾಖಯನೆರ್ಯಗಿರುವ ಮುಧೀಳ ತ್ತಲ್ಲಲ ಕ್ನ್ ರನ್ನ  ಸಹಕಾರಿ ಸಕೆ್ ರೆ 

ಕಾಖಯನೆಯನುನ  ಖಸಗಿಯವರಿಗೆ ಹಸ್ವು ೆಂತ್ರಿಸದ್ ಪುನ್ರಾರಂಭ್ 

ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ .  

 

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರಾದ ಶ್ರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ ರವರ 

ಗಮನ್ ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ಕೈಮಗಗ  ಮತ್ತತ  ಜವಳ ಹಾಗೂ 

ಸಕೆ ರೆ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  ಸದನ್ದಲಿಿ  ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«¥À/24.09.2021/147 

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

14.    ವಷ್ಯ: ರಾಜಯ ದ ಗ್ರರ ಮಿೀಣ ಭಾಗದಲಲ  ಪ್ರ ಥಮ ಚಿಕ್ತ್ಸ ಕ್ರು ಅಧಿಕೃತ್ ಪ್ದವ 

ಪ್ಡೆದ ನುರಿತ್ ವೈದಯ ರ ಆಸಪ ತೆರ ಗಳಲಲ  ತೆಲಂಗ್ರಣ ಹಾಗೂ ಸಿೀಮಾೆಂದರ  

ರಾಜಯ ದ ಮಾದರಿಯಂತೆ ಸೂಕ್ು  ತ್ರಬೇತಿ (ಎಲ.ಎೆಂ.ಪಿ)ಯನುನ  ನಿೀಡಿ 

ಇವರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ತೆಯನುನ  ನಿೀಡಿ, ಇವರ ಸೇವಯನುನ  ಮುೆಂದುವರೆಸುವ 

ಕುರಿತ್ತ. 

 

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಯಕರಾದ ಶ್ರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ ರವರ 

ಗಮನ್ ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ಆರೋಗಯ  ಮತ್ತತ  ಕುಟ್ಟಾಂಬ್ 

ಕಲಾಯ ಣ್ ಹಾಗೂ ವೈದಯ ಕೋಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ  ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  ಸದನ್ದಲಿಿ  

ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«¥À/24.09.2021/148 

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

15.    ವಷ್ಯ: ಬುಡಕ್ಟಟ  ಹಾಗೂ ವನ್ವಾಸಿಗಳು ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರ ದೇಶ್ಗಳಲಲ  

ಪಾರಂಪ್ರಿಕ್ ದೇವಸೆ್ವನ್ಗಳಿಗೆ, ಮುಜರಾಯಿ ಇಲ್ಯಖೆಯ 

ಅನುದ್ದನ್ವನುನ  ಬಳಸಲು ಇರುವ ನಿಯಮಗಳ ತಡಕುಗಳ ಬಗೆೆ . 

 

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೋ ಶಾಂತ್ರಾಮ  ಬುಡನ  ಸಿದಿಿ  ರವರ ಗಮನ್ 

ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ಮುಜರಾಯ, ಹಜ  ಮತ್ತತ  ವಕ್ಫ   ಸಚಿವರ 

ಪರವಾಗಿ ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  ಸದನ್ದಲಿಿ  ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«¥À/24.09.2021/149 

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

16.    ವಷ್ಯ: ಗಡಿ ಜಲೆಲ ಗಳು ಮತ್ತು  ಗಡಿ ತ್ತಲ್ಲಲ ಕುಗಳ ಸ್ವಮಾಜಕ್, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಹಾಗೂ 

ಸ್ವೆಂಸೆ ೃತಿಕ್ ಚ್ಟವಟಕೆಗಳಿಗೆ ಆಯವಯ ಯದಲಲ  ಹೆಚಿಚ ನ್ ಅನುದ್ದನ್ 

ನಿೀಡುವ ಬಗೆೆ . 

 

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೋ ಚಿದಾನಂದ ಎಾಂ.ಗೌಡ ರವರ ಗಮನ್ ಸೆಳೆಯುವ 

ಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ಇಾಂಧನ್ ಹಾಗೂ ಕನ್ನ ಡ ಮತ್ತತ  ಸಂಸೆ ೃತಿ ಸಚಿವರ 

ಪರವಾಗಿ ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  ಸದನ್ದಲಿಿ  ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«¥À/24.09.2021/150 

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

17.    ವಷ್ಯ: ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ು ರ ವಧಾನ್ಸಭಾ ಕೆೆ ೀತ್ರ ದ ವಾಯ ಪಿು ಯಲಲ  ಬರುವ 

ಸುರತೆ್ಲ್ ಮಂಗಳೂರು ಬಳಿ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಬ್ಳ್ಳಯುತಿು ದುಾ , 

ಯು.ಜ.ಡಿ.ಯೀಜನೆಯನುನ  ಬೇರೆಡೆಗೆ ವಗ್ರಯಯಿಸಬೇಕೆೆಂಬ ಬಗೆೆ .  

 

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೋ ಬಿ.ಎಾಂ.ಫಾರೂಖ  ರವರ ಗಮನ್ ಸೆಳೆಯುವ 

ಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ನ್ಗರಾಭಿವೃದಿಿ  ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  

ಸದನ್ದಲಿಿ  ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«¥À/24.09.2021/151 

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

18.    ವಷ್ಯ: ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಕಾಯೆಾ  ಕ್ಲಂ 70 ಹಾಗೂ 71 ರಡಿಯ ಪ್ರ ಕ್ರಣದಲಲ  

ಗೃಹ ನಿಮಾಯಣ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಪ್ರ ಕ್ರಣದ ಹಾಗೂ ಆದೇಶ್ 

ಹರಡಿಸುವಲಲ  ಜಂಟ ನಿಬಂಧಕ್ರ ಕ್ಛೇರಿಯಲಲ  ಭ್ರ ಷ್ಠಟ ಚಾರ 

ನ್ಡೆಯುತಿು ರುವ ಬಗೆೆ .  

 

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೋ ಅ.ದೇವೇಗೌಡ ರವರ ಗಮನ್ ಸೆಳೆಯುವ 

ಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  ಸದನ್ದಲಿಿ  

ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 
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19.    ವಷ್ಯ: ಕ್ನಾಯಟಕ್ ವಸತಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆ ಗಳ ಬೊೀಧಕ್/ಬೊೀಧಕೇತ್ರ ಸಕಾಯರಿ 

ನೌಕ್ರರಿಗೆ ನಿೀಡಲ್ಯಗುವ ಕೆ.ಜ.ಐ.ಡಿ ಇ.ಜ.ಐ.ಎಸ. ಡಿ.ಸಿ.ಆರ್.ಜ. ಜೊಯ ೀತಿ 

ಸಂಜೀವನಿ ಮುೆಂತ್ತದ ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳನುನ  ನಿೀಡದ್ ಇರುವುದರಿೆಂದ ಹಾಗೂ 

ಕ್ನಾಯಟಕ್ ವಸತಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ನಿದೇಯಶ್ನಾಲಯವನಾನ ಗಿ ಮಾಡದ್ 

ಇರುವುದರಿೆಂದ ಉೆಂಟ್ಟಗಿರುವ ಗಂಭಿೀರ ಸಮಸೆಯ  ಕುರಿತ್ತ. 

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೋ ಮರತಿಬ್ಬ ೋಗೌಡ ರವರ ಗಮನ್ ಸೆಳೆಯುವ 

ಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ಸಮಾಜ ಕಲಾಯ ಣ್ ಮತ್ತತ  ಹಾಂದುಳದ ವಗಾಗಳ 

ಕಲಾಯ ಣ್ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  ಸದನ್ದಲಿಿ  ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 
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20.    ವಷ್ಯ: ಅನುದ್ದನಿತ್ ಶಾಲ್ಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲಲ  ದ್ಧನಾೆಂಕ್:01-04-2006ರ ನಂತ್ರ 

ನೇಮಕ್ಗೆಂಡಿರುವ ಬೊೀಧಕ್/ಬೊೀಧಕೇತ್ರ ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಗೆ ಹಾಲ 

ನಿೀಡುತಿು ರುವ ಎನ.ಪಿ.ಎಸ. ಯೀಜನೆಯಿೆಂದ ಇದುವರೆಗೂ ರ್ಯವಬಬ  

ನೌಕ್ರರಿಗೂ ಪ್ರ ಯೀಜನ್ವಾಗುತಿು ಲಲ . ಇವರೆಲಲ ರೂ ಆರ್ಥಯಕ್ 

ತೆಂದರೆಗಳಗ್ರಗಿದ್ದಾ ರೆ. ಆದಕಾರಣ, ಸಕಾಯರಿ ನೌಕ್ರರಿಗೆ 

ನಿೀಡುತಿು ರುವ ಮಾದರಿಯಲಲ  ಪಿೆಂಚ್ಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ  ಮತ್ತು  ಇತ್ರೆ 

ಸೌಲಭ್ಯ ವನುನ  ಸಕಾಯರವು ಭ್ರಿಸದೇ ಇರುವುದರಿೆಂದ, ಉೆಂಟ್ಟದ ಗಂಭಿೀರ 

ಸಮಸೆಯ  ಕುರಿತ್ತ. 

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೋ ಮರತಿಬ್ಬ ೋಗೌಡ ರವರ ಗಮನ್ ಸೆಳೆಯುವ 

ಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ಪ್ರರ ಥಮಕ ಮತ್ತತ  ಪ್ರರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಹಾಗೂ ಸಕಾಲ 

ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  ಸದನ್ದಲಿಿ  ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 
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21.    ವಷ್ಯ: ಅನುದ್ದನಿತ್ ಶಾಲ್ಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲಲ  ಕಾಯಯ ನಿವಯಹಸುತಿು ರುವ 

ಬೊೀಧಕ್/ಬೊೀಧಕೇತ್ರರಿಗೆ ರ್ಯವುದೇ ಆರೀಗಯ  ವಮಾ ಯೀಜನೆಯ 

ಸೌಲಭ್ಯ ವಲಲ ದೇ ಇವರುಗಳು ದ್ಧೀಘಯಕಾಲದ್ಧೆಂದ ತ್ತೆಂಬಾ 

ತೆಂದರೆಗಳಗ್ರಗಿದುಾ , ಇವರನುನ  ಜೊಯ ೀತಿ ಸಂಜೀವನಿ ಯೀಜನೆಯ 

ವಾಯ ಪಿು ಗೆ ತ್ರದ್ ಇರುವುದರಿೆಂದ ಉೆಂಟ್ಟಗಿರುವ ಗಂಭಿೀರ ಸಮಸೆಯ  ಕುರಿತ್ತ. 

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೋ ಮರತಿಬ್ಬ ೋಗೌಡ ರವರ ಗಮನ್ ಸೆಳೆಯುವ 

ಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ಪ್ರರ ಥಮಕ ಮತ್ತತ  ಪ್ರರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಹಾಗೂ ಸಕಾಲ 

ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  ಸದನ್ದಲಿಿ  ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 
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22.    ವಷ್ಯ: ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ್ಲಲ  ಹಲವಾರು ಜಂಕ್ಷನ/ಸಕ್ಯಲ್ಗಳಲಲ  ಭಿಕೆು ಕ್ರ ಹಾವಳಿ 

ಹೆಚಾಚ ಗಿದುಾ , ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಗಳು ರ್ಯವುದೇ 

ಇಲ್ಯಖೆಯಿೆಂದ ಕ್ರ ಮ ಕೈಗಳೆದ್ಧರುವ ಬಗೆೆ .  

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಡಾ|| ವೈ.ಎ.ನರಾಯಣ್ಸಾವ ಮ ರವರ ಗಮನ್ 

ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ಸಮಾಜ ಕಲಾಯ ಣ್ ಮತ್ತತ  ಹಾಂದುಳದ 

ವಗಾಗಳ ಕಲಾಯ ಣ್ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  ಸದನ್ದಲಿಿ  ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 
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23.    ವಷ್ಯ: ಹೆಬಾಬ ಳ ಪ್ಲ ೈ ಓವರ್್ ಕೆಳಗಡೆ “ಮಂಗಳಮುಖ್ಯಯರ”್ಕಾಟ ಹೆಚಾಚ ಗಿದುಾ , 

ಇದನುನ  ತ್ಡೆಯಲು ವಫಲವಾಗಿರುವ ವಯ ವಸೆೆಯ ಬಗೆೆ .  

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಡಾ|| ವೈ.ಎ.ನರಾಯಣ್ಸಾವ ಮ ರವರ ಗಮನ್ 

ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  

ಸದನ್ದಲಿಿ  ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 
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24.    ವಷ್ಯ: ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲ್ಯಖೆಯಲಲ  ಕಾಯಯ ನಿವಯಹಸುತಿು ದಾ  ಜೆ.ಓ.ಸಿ. ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಗಳನುನ  

2011 ರಲಲ  ವಶೇಷ್ ವಧೇಯಕ್ ತಂದು, ವವಧ ಇಲ್ಯಖೆಗಳಲಲ  

ವಲೀನ್ಗಳಿಸಿದುಾ , ಈ ವಲೀನ್ ಪ್ರ ಕ್ರ ಯೆಯಲಲ  5 ವಷ್ಯಗಳಿಗಿೆಂತ್ ಕ್ಡಿಮ್ಮ 

ಸೇವ ಸಲಲ ಸಿದಾ  530 ಜೆ.ಓ.ಸಿ ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಗಳನುನ  ಕೈಬಿಟಟ ರುವುದನುನ  ವಲೀನ್ 

ವಧೇಯಕ್ವನುನ  ತಿದುಪ್ಡಿ ಮಾಡಿ, ಇದಕೆೆ  ಸೂಕ್ು  ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ ತ್ರದ್ 

ಇರುವುದರಿೆಂದ ಉೆಂಟ್ಟಗಿರುವ ಸಮಸೆಯ  ಬಗೆೆ . 

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೋ ಮರತಿಬ್ಬ ೋಗೌಡ ರವರ ಗಮನ್ ಸೆಳೆಯುವ 

ಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ಪ್ರರ ಥಮಕ ಮತ್ತತ  ಪ್ರರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಹಾಗೂ ಸಕಾಲ 

ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  ಸದನ್ದಲಿಿ  ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 
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25.    ವಷ್ಯ: ಕಡಗು ಜಲೆಲ ಯ ಸಕಾಯರಿ ಆಸಪ ತೆರ ಗಳಲಲ  ತ್ಜ್ಞ ವೈದಯ ರು ಹಾಗೂ 

ಅತ್ತಯ ಧುನಿಕ್ ವೈದಯ ಕ್ೀಯ ಉಪ್ಕ್ರಣಗಳು ಇಲಲ ದೇ ಜನ್ಸ್ವಮಾನ್ಯ ರು 

ಸಂಕ್ಷ್ಟ ಕೆೆ  ಸಿಲುಕ್ರುವ ಬಗೆೆ .  

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೋಮತಿ ಎಸ್.ವಿೋಣಾ ಅಚಚ ಯಯ  ರವರ ಗಮನ್ 

ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ಆರೋಗಯ  ಮತ್ತತ  ಕುಟ್ಟಾಂಬ್ ಕಲಾಯ ಣ್ 

ಹಾಗೂ ವೈದಯ ಕೋಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  ಸದನ್ದಲಿಿ  ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«¥À/24.09.2021/159 

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

26.    ವಷ್ಯ: ರಾಜಯ ದ ಕಾಫಿ ಬ್ಳ್ಳಗ್ರರರಿಗೆ ರಾಜಯ  ಸಕಾಯರ, ಕೇೆಂದರ  ಸಕಾಯರ ಮತ್ತು  

ಕೇೆಂದರ  ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿಯಿೆಂದ ಕೃಷಿ ರ್ಯೆಂತಿರ ೀಕ್ರಣಕೆೆ  

ದರೆಯುತಿು ರುವ ಸಹಾಯ ಧನ್, ಪ್ರರ ೀತ್ತಸ ಹ ಧನ್, ಸ್ವಲ ಹಾಗೂ ಇತ್ರೇ 

ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳು ಕ್ಡಿತ್ಗೆಂಡಿರುವುದರಿೆಂದ, ರಾಜಯ ದ ಕಾಫಿ ಬ್ಳ್ಳಗ್ರರರು 

ತಿೀವರ  ಸಂಕ್ಷ್ಟ ಕೆೆ  ಸಿಲುಕ್ರುವ ಬಗೆೆ .  

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೋಮತಿ ಎಸ್.ವಿೋಣಾ ಅಚಚ ಯಯ  ರವರ ಗಮನ್ 

ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ತೋಟ್ಗ್ರರಕ್ಕ ಮತ್ತತ  ಯೋಜನೆ, 

ಕಾಯಾಕರ ಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತತ  ಸಾಾಂಖಿಯ ಕ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  ಸದನ್ದಲಿಿ  

ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«¥À/24.09.2021/160 

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

27.    ವಷ್ಯ: ಎನ.ಪಿ.ಎಸ. ಯೀಜನೆಯ ಸ್ವಧಕ್-ಬಾಧಕ್ಗಳ ಬಗೆೆ  ಪ್ರಿಶ್ೀಲಸಿ ವರದ್ಧ 

ನಿೀಡಲು ರಾಜಯ  ಸಕಾಯರವು ನೇಮಕ್ ಮಾಡಿರುವ ಸಮಿತಿಯು 

ಕೈಗೆಂಡಿರುವ ಕಾಯಯ ಪ್ರ ಗತಿಗಳ ಬಗೆೆ . 

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೋ ಮರತಿಬ್ಬ ೋಗೌಡ ರವರ ಗಮನ್ ಸೆಳೆಯುವ 

ಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳು, ಡಿಪಿಎಆರ , ಹಣ್ಕಾಸು, ಗೃಹ, 

ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತತ  ಸಾವಾಜನಿಕ ಸಂಪಕಾ, ಗುಪತ ಚರ (ಗೃಹ ಖಾತೆಯಾಂದ) ಸಂಪುಟ್ ವಯ ವಹಾರ 

ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  ಸದನ್ದಲಿಿ  ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«¥À/24.09.2021/161 

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

28.    ವಷ್ಯ: ಭಾರತ್ ದೇಶ್ದ ಅತ್ಯ ೆಂತ್ ಪ್ರ ತಿಷಿಠ ತ್ ಇೆಂಜನಿಯರಿೆಂಗ್ ಸಂಸೆೆರ್ಯದ 

“ಇನಿಸ ಟ್ಯಯ ಟ್ ಆಫ್ ಇೆಂಜನಿಯರ್”್ ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಈ ಸಂಸೆೆ ಗೆ ಬಿೀಗ 

ಹಾಕ್ರುವುದರಿೆಂದ, ಈ ಸಂಸೆೆಯ ದೈನಂದ್ಧನ್ ಕಾಯಯ ಚ್ಟವಟಕೆಗಳಿಗೆ 

ಹಾಗೂ ತ್ತೆಂತಿರ ಕ್ ನೈಪುಣಯ ತೆ ನಿೀಡುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ವಯ ವಸೆೆ ಗೆ ದಕೆೆ  

ಉೆಂಟ್ಟಗಿರುವ ಸಮಸೆಯ  ಬಗೆೆ . 

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಡಾ|| ವೈ.ಎ.ನರಾಯಣ್ಸಾವ ಮ ರವರ ಗಮನ್ 

ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ 

ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  ಸದನ್ದಲಿಿ  ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«¥À/24.09.2021/162 

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

29.    ವಷ್ಯ: ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ, ಪ್ಟರ ೀಲ್, ಡಿೀಸೆಲ್ ಬ್ಲೆ ಏರಿಕೆರ್ಯಗುತಿು ದುಾ  ರೈತ್ರು, 

ಕೂಲ ಕಾಮಿಯಕ್ರು, ಸ್ವಮಾನ್ಯ  ವಗಯದವರಿಗೆ ಇದರಿೆಂದ 

ತೆಂದರೆರ್ಯಗುತಿು ದುಾ , ಇದರ ಬ್ಲೆ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ . 

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೋ ಪರ ಕಾಶ  ಕ್ಕ.ರಾಥೋಡ್ ರವರ ಗಮನ್ 

ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳು, ಡಿಪಿಎಆರ , 

ಹಣ್ಕಾಸು, ಗೃಹ, ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತತ  ಸಾವಾಜನಿಕ ಸಂಪಕಾ, ಗುಪತ ಚರ (ಗೃಹ ಖಾತೆಯಾಂದ) 

ಸಂಪುಟ್ ವಯ ವಹಾರ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  ಸದನ್ದಲಿಿ  ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«¥À/24.09.2021/163 

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

30.    ವಷ್ಯ: ರಾಜಯ  ಅಲಪ ಸಂಖಯ ತ್ರ ಆಯೀಗದ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಅನ್ಾ ರ್್ ಮಾಣಿಪಾಪ ಡಿ 

ವರದ್ಧಯನ್ಾ ಯ ಕೀಟಯ ೆಂತ್ರ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ು ದ ಅಲಪ ಸಂಖಯ ತ್ರ 

ಆಸಿು  ಕ್ಬಳಿಕೆ ಆರೀಪ್ ಕೇಳಿ ಬಂದ್ಧರುವುದರಿೆಂದ, ಸದರಿ ವರದ್ಧಯನುನ  

ಸದನ್ದಲಲ  ಮಂಡಿಸುವ ಮತ್ತು  ಅಲಪ ಸಂಖಯ ತ್ ಮುಸಲೆ್ಯ ನ್ರಿಗೆ 

ಆಗುತಿು ರುವ ಅನಾಯ ಯದ ಬಗೆೆ . 

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೋ ಕವಟ್ಗಿಮಠ ಮಹಾಾಂತೇಶ ಮಲಿಿಕಾರ್ಜಾನ್ 

ರವರ ಗಮನ್ ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ಮುಜರಾಯ, ಹಜ  ಮತ್ತತ  

ವಕ್ಫ  ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  ಸದನ್ದಲಿಿ  ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«¥À/24.09.2021/164 

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

31.    ವಷ್ಯ: ರಾಜಯ ದ ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲಲ  ಆಸಿು  ತೆರಿಗೆ ಸಂಗರ ಹಸುವುದರಲಲ  

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿಲಯಕ್ಷಯ ತೆ ವಹಸುತಿು ರುವ ಮತ್ತು  ತೆರಿಗೆ ಆದ್ದಯ 

ಕುೆಂಠಿತ್ವಾಗುತಿು ರುವ ಬಗೆೆ . 

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೋ ಕವಟ್ಗಿಮಠ ಮಹಾಾಂತೇಶ ಮಲಿಿ ಕಾರ್ಜಾನ್ 

ರವರ ಗಮನ್ ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ಗ್ರರ ಮೋಣಾಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತತ  

ಪಂಚಾಯತ  ರಾಜ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  ಸದನ್ದಲಿಿ  ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«¥À/24.09.2021/165 

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

32.    ವಷ್ಯ: ಗ್ರರ ಮಿೀಣ ಪ್ರ ದೇಶ್ಗಳಲಲ  ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವಾಯ ಪಿು ಯಿೆಂದ ಹರಗೆ 

ತೀಟ-ಗದ್ಾ ಗಳಲಲ  ಗುೆಂಪು ಗುೆಂಪಾಗಿ ಮನೆ ಕ್ಟಟ ಕೆಂಡು ವಾಸಿಸುವ 

ಜನ್ರಿಗೆ ಸಕಾಯರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳಿೆಂದ ವಂಚಿತ್ರಾಗಿರುವ ಇವರ ಮೂಲಭೂತ್ 

ಸಮಸೆಯ ಗಳ ಬಗೆೆ .  

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೋ ಕವಟ್ಗಿಮಠ ಮಹಾಾಂತೇಶ ಮಲಿಿಕಾರ್ಜಾನ್ 

ರವರ ಗಮನ್ ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ಗ್ರರ ಮೋಣಾಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತತ  

ಪಂಚಾಯತ  ರಾಜ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  ಸದನ್ದಲಿಿ  ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«¥À/24.09.2021/166 

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

33.    ವಷ್ಯ: ಕಂದ್ದಯ ಇಲ್ಯಖೆಯಲಲ  ದ್ಧಾ ತಿೀಯ ದಜೆಯ ಸಹಾಯಕ್ರು ಮತ್ತು  ಗ್ರರ ಮ 

ಲೆಕೆಾ ಧಿಕಾರಿಗಳ ನ್ಡುವ ಪ್ದೀನ್ನ ತಿ ವಚಾರವಾಗಿ ದಶ್ಕ್ಗಳಿೆಂದಲ್ಲ 

ಜರುಗುತಿು ರುವ ಅನಾಯ ಯ ಹಾಗೂ ತ್ತರತ್ಮಯ ಗಳ ಬಗೆೆ .  

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೋ ಕವಟ್ಗಿಮಠ ಮಹಾಾಂತೇಶ ಮಲಿಿಕಾರ್ಜಾನ್ 

ರವರ ಗಮನ್ ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರ 

ಪರವಾಗಿ ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  ಸದನ್ದಲಿಿ  ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«¥À/24.09.2021/167 

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

34.    ವಷ್ಯ: ಈ ಹೆಂದ್ ಕಂದ್ದಯ ಇಲ್ಯಖೆಯಲಲ  ನಾಯ ರ್ಯಲಯಗಳ ಡಿಕ್ರ  

ಆದೇಶ್ದಂತೆ ಮುಯ ಟೇಷ್ನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಹಣಿಯಲಲ  ಸೂಕ್ು ವಾಗಿ 

ಬದಲ್ಯವಣೆ ಮಾಡಲು ಸರಳಿಕೃತ್ ವಯ ವಸೆೆ  ಜಾರಿಗೆ ತಂದು 

ಸ್ವವಯಜನಿಕ್ರಿಗೆ ಆಗುವ ತೆಂದರೆಗಳನುನ  ನಿವಾರಿಸುವ ಬಗೆೆ .  

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೋ ಕ್ಕ.ಹರೋಶ  ಕುಮಾರ  ರವರ ಗಮನ್ ಸೆಳೆಯುವ 

ಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  

ಸದನ್ದಲಿಿ  ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«¥À/24.09.2021/168 

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

35.    ವಷ್ಯ: ಭಾರತ್ ಅಥ್ಯ ಮೂವಸ್ಯ ಲಮಿಟ್ರ್್ ಸಂಸೆೆಯ ಕಾಮಿಯಕ್ರ ಗೃಹ 

ನಿಮಾಯಣ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ನೈಜ ಸದಸಯ ರಿಗೆ ವಂಚ್ನೆಯನುನ  

ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆೆ .  

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೋ ಎಾಂ.ನರಾಯಣ್ಸಾವ ಮ ರವರ ಗಮನ್ 

ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  

ಸದನ್ದಲಿಿ  ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«¥À/24.09.2021/169 

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

36.    ವಷ್ಯ: ರಾಜಯ ದಲಲ ರುವ ಸಕಾಯರಿ ಆಸಪ ತೆರ ಗಳಲಲ ನ್ ತ್ತತ್ತಯ ಚಿಕ್ತ್ತಸ  ಘಟಕ್ ಮತ್ತು  

ತಿೀವರ  ನಿಗ್ರ ಘಟಕ್ಗಳಲಲ  ನಿವಯಹಸಲು ಅಹಯ, ನುರಿತ್ ತಂತ್ರ ಜ್ಞರು 

ಇಲಲ ದೇ ಇರುವ ಬಗೆೆ . 

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ.ಪ್ರಟಿೋಲ  ರವರ ಗಮನ್ ಸೆಳೆಯುವ 

ಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ಆರೋಗಯ  ಮತ್ತತ  ಕುಟ್ಟಾಂಬ್ ಕಲಾಯ ಣ್ ಹಾಗೂ 

ವೈದಯ ಕೋಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  ಸದನ್ದಲಿಿ  ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«¥À/24.09.2021/170 

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

37.    ವಷ್ಯ: ಮೈಸೂರು ಜಲೆಲ , ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೀಟ್ ಮತ್ತು  ಸರಗೂರು ತ್ತಲ್ಲಲ ಕುಗಳ 

ಅರಣಯ  ಪ್ರ ದೇಶ್ದ ಗಡಿಭಾಗದಲಲ ರುವ ಬಂಕ್ವಾಡಿ ಮತಿು ತ್ರ ಗ್ರರ ಮಗಳ 

ರೈತ್ರ ಜಮಿೀನಿಗೆ ಆನೆಗಳು ದ್ದಳಿ ನ್ಡೆಸಿ, ಬ್ಳ್ಳಹಾನಿ ಉೆಂಟ್ಟಗಿದುಾ , 

ಇದಾ ರಿೆಂದ ರೈತ್ರು ತೆಂದರೆಗಿೀಡಾಗಿರುವ ಬಗೆೆ . 

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೋ ಮರತಿಬ್ಬ ೋಗೌಡ ರವರ ಗಮನ್ ಸೆಳೆಯುವ 

ಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ಅರಣ್ಯ , ಆಹಾರ, ನಗರಕ ಸರಬ್ರಾರ್ಜ ಮತ್ತತ  

ಗ್ರರ ಹಕ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  ಸದನ್ದಲಿಿ  ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«¥À/24.09.2021/171 
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38.    ವಷ್ಯ: ಸ್ವವಯಜನಿಕ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲ್ಯಖೆಯ ಡಿ.ಎಸ.ಇ.ಆರ್.ಟ. ಕ್ಛೇರಿಯಲಲ ನ್ ಬಹು 

ವಷ್ಯಗಳಿೆಂದ ಸೇವ ಸಲಲ ಸುತಿು ರುವ 24 ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಯವರ ಸಹಗಳಲಲ  

ನ್ಕ್ಲ ಸಹ ಮಾಡಿರುವವರ ವರುದಿ  ರ್ಯವುದೇ ಕ್ರ ಮವಹಸದೇ ಇರುವ 

ಬಗೆೆ . 

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೋ ಮೋಹನ  ಕುಮಾರ  ಕಾಂಡಜಿ್ಜ  ರವರ ಗಮನ್ 

ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ಪ್ರರ ಥಮಕ ಮತ್ತತ  ಪ್ರರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಹಾಗೂ 

ಸಕಾಲ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  ಸದನ್ದಲಿಿ  ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«¥À/24.09.2021/172 

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

39.    ವಷ್ಯ: ಬ್ೆಂಗಳೂರು ವಾಯ ಪಿು ಯಲಲ  “ಗರ ೆಂಥಾಲಯ ಕ್ರ”್ ವಸೂಲ 

ಮಾಡಲ್ಯಗುತಿು ದುಾ , ಸದರಿ "ಗರ ೆಂಥಾಲಯ ಕ್ರ”ದ ಮೊತ್ು ವನುನ  

ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ.ಯಿೆಂದ ಗರ ೆಂಥಾಲಯ ಇಲ್ಯಖೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ .  

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಡಾ|| ವೈ,ಎ.ನರಾಯಣ್ಸಾವ ಮ ರವರ ಗಮನ್ 

ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳು, ಡಿಪಿಎಆರ , 

ಹಣ್ಕಾಸು, ಗೃಹ, ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತತ  ಸಾವಾಜನಿಕ ಸಂಪಕಾ, ಗುಪತ ಚರ (ಗೃಹ ಖಾತೆಯಾಂದ) 

ಸಂಪುಟ್ ವಯ ವಹಾರ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  ಸದನ್ದಲಿಿ  ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«¥À/24.09.2021/173 

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

40.    ವಷ್ಯ: ಮಂಡಯ  ಜಲೆಲ , ಮದೂಾ ರು ತ್ತಲ್ಲಲ ಕು, ಸೀಮನ್ಹಳೆಿ  ಕೈಗ್ರರಿಕಾ 

ಪ್ರ ದೇಶ್ದ ಹಲವು ಕೈಗ್ರರಿಕೆಗಳು ಲೀಸ್ ಕಂ ಸೇಲ್ ಡಿೀರ್್ ಕ್ರಾರಿನ್ನ್ಾ ಯ 

15 ರಿೆಂದ 20 ವಷ್ಯಗಳ್ಳಗಿದಾ ರೂ ಇದುವರೆವಗೂ ಕೈಗ್ರರಿಕೆ 

ಪಾರ ರಂಭಿಸದೇ ಇರುವುದು ಹಾಗೂ ಪೂಣಯ ಪ್ರ ಮಾಣದಲಲ  ಬಳಕೆ 

ಮಾಡಿಕಳೆದೇ ಇರುವುದರಿೆಂದ ಉೆಂಟ್ಟದ ಗಂಭಿೀರ ಸಮಸೆಯ  ಬಗೆೆ . 

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೋ ಮರತಿಬ್ಬ ೋಗೌಡ ರವರ ಗಮನ್ ಸೆಳೆಯುವ 

ಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ಬೃಹತ  ಮತ್ತತ  ಮಧಯ ಮ ಕೈಗ್ರರಕ್ಕ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ 

ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  ಸದನ್ದಲಿಿ  ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«¥À/24.09.2021/174 
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41.    ವಷ್ಯ: ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ ವತಿಯಿೆಂದ ತ್ತಮಕೂರು ಜಲೆಲ , ಶ್ರಾ ಕೈಗ್ರರಿಕಾ 

ಪ್ರ ದೇಶ್ವನುನ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪ್ಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಿವಲ್ ಕಾಮಗ್ರರಿಗೆ 

ಟ್ೆಂಡರ್್ ಕ್ರೆಯಲ್ಯಗಿದುಾ , ಅೆಂದ್ದಜು ಮೊತ್ು ಕೆ್ೆಂತ್ ದುಪ್ಪ ಟಟ  ಮೊತ್ು ಕೆೆ  

ಟ್ೆಂಡರ್್ ಕ್ರೆಯುವ ಮೂಲಕ್ ಸಕಾಯರದ ಬೊಕೆ್ಸಕೆೆ  ಕೀಟಯ ೆಂತ್ರ 

ರೂಪಾಯಿಗಳ ನ್ಷ್ಟ  ಉೆಂಟ್ಟಗಿರುವ ಬಗೆೆ .  

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೋ ಮರತಿಬ್ಬ ೋಗೌಡ ರವರ ಗಮನ್ ಸೆಳೆಯುವ 

ಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ಬೃಹತ  ಮತ್ತತ  ಮಧಯ ಮ ಕೈಗ್ರರಕ್ಕ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ 

ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  ಸದನ್ದಲಿಿ  ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«¥À/24.09.2021/175 
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42.    ವಷ್ಯ: ದ್ಧನಾೆಂಕ್:12-08-2016ರ ಪೂವಯದಲಲ  ಕ್ಲುಲ ಗಣಿ ಗುತಿು ಗೆ ಅಜಯಗಳಿಗೆ 

ಕಂದ್ದಯ ಮತ್ತು  ಅರಣಯ  ಇಲ್ಯಖೆಯಿೆಂದ ನಿರಾಕೆೆೀಪ್ಣಾ ಪ್ತ್ರ ಗಳು 

ಸಿಾ ೀಕೃತ್ಗೆಂಡು, ಅಹಯ ಅಜಯದ್ದರರಿಗೆ ಸಮಪ್ಯಕ್ವಾದ ನಾಯ ಯ 

ದರಕ್ಸಿಕಡುವ ನಿಟಟ ನ್ಲಲ , ರಾಜಯ ದಲಲ  ಕ್ಟಟ ಡ ಕಾಮಗ್ರರಿಗೆ 

ಕರತೆಯುೆಂಟ್ಟಗಿರುವ ಮರಳಿನ್ ಅಭಾವವನುನ  ಸರಿದೂಗಿಸಲು 

ಸಹಕಾರಿರ್ಯಗುವುದರ ಬಗೆೆ . 

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೋ ಎಸ್.ರವಿ ರವರ ಗಮನ್ ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚನೆಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ಗಣಿ ಮತ್ತತ  ಭೂವಿಜ್ಞಾ ನ್ ಹಾಗೂ ಮಹಳಾ ಮತ್ತತ  ಮಕೆ ಳ 

ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತತ  ವಿಕಲಚೇತ್ನ್ರ, ಹರಯ ನಗರಕರ ಸಬ್ಲಿೋಕರಣ್ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ 

ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  ಸದನ್ದಲಿಿ  ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«¥À/24.09.2021/176 
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43.    ವಷ್ಯ: ಪಾರ ಥಮಿಕ್ ಶಾಲ್ಯ ಶ್ಕ್ಷಕ್ರ ವವಧ ಹುದ್ಾ ಗಳಿೆಂದ ಪ್ರರ ಢಶಾಲ್ಯ ಶ್ಕ್ಷಕ್ರ 

ವವಧ ಹುದ್ಾ ಗಳಿಗೆ ಪ್ದೀನ್ನ ತಿ ಹೆಂದ್ಧದ ಶ್ಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ಉೆಂಟ್ಟಗಿರುವ 

ವೇತ್ನ್ ತ್ತರತ್ಮಯ ವನುನ  ನಿವಾರಿಸುವ ಬಗೆೆ . 

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೋ ಪುಟ್ು ಣ್ಣ  ರವರ ಗಮನ್ ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚನೆಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ಪ್ರರ ಥಮಕ ಮತ್ತತ  ಪ್ರರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಹಾಗೂ ಸಕಾಲ ಸಚಿವರ 

ಪರವಾಗಿ ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  ಸದನ್ದಲಿಿ  ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«¥À/24.09.2021/177 

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

ಆ) ನಯಮ 330 ರ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ಥವಾಜನಕ ಮಹತ್ವ ದ ಜರೂರು ವಿಷಯಗಳ  

ಸೂಚನೆಗಳು 

1.    ವಷ್ಯ: ರಾಮನ್ಗರ ಜಲೆಲ , ಕ್ನ್ಕ್ಪುರ ತ್ತಲ್ಲಲ ಕ್ನ್ ಅಚ್ಚ ಲು ಗ್ರರ ಮ 

ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲಲ  ನ್ರೇಗ್ರ ಸಮುದ್ದಯ ಕಾಮಗ್ರರಿ, ಇ-ಖತೆ, ಬಿೀದ್ಧ 

ದ್ಧೀಪ್ ಸ್ವಮಗಿರ , ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ್ ಪಂಪು, ಮೊೀಟ್ಟರುಗಳ 

ಖ್ರಿೀದ್ಧಯಲಲ  ಭಾರಿ ಅಕ್ರ ಮ ನ್ಡೆದ್ಧರುವ ಬಗೆೆ . 

 

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೋ ಪುಟ್ು ಣ್ಣ ರವರ ನಿಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗೆ 

ನಿೋಡಲಾದ ಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ಗ್ರರ ಮೋಣಾಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತತ  ಪಂಚಾಯತ  

ರಾಜ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ  ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  ಸದನ್ದಲಿಿ  ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 
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2.    ವಷ್ಯ: ಅನುದ್ದನಿತ್ ಕೈಗ್ರರಿಕಾ ತ್ರಬೇತಿ ಕೇೆಂದರ ಗಳ ನೌಕ್ರರಿಗೆ ಶ್ರ ೀ ಥಾಮಸ್ 

ನೇತೃತ್ಾ ದ ವರದ್ಧಯಲಲ ನ್ ಶ್ಫಾರಸಸ ನುನ  ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲಲ  

ಒಪಿಪ ಕೆಂಡು ಇತ್ರೆ ಅನುದ್ದನಿತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆ ಗಳಿಗೆ ನಿೀಡಿರುವಂತೆ 

ಶೇಕ್ಡಾ 100 ರಷ್ಟಟ  ವೇತ್ನಾನುದ್ದನ್, ಪಿೆಂಚ್ಣಿ ಮತ್ತು  ನಿವೃತಿು  

ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳು, ಸೇವಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳು ಹಾಗೂ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳನುನ  

(ಅನುದ್ದನ್ ಸಂಹತೆ) ನಿೀಡುವ ಬಗೆೆ . 

 

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೋ ಪುಟ್ು ಣ್ಣ ರವರ ನಿಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗೆ 

ನಿೋಡಲಾದ ಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ಉನ್ನ ತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಐಟಿ-ಬಿಟಿ, ವಿಜ್ಞಾ ನ್ 

ಹಾಗೂ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ್ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ  ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  ಸದನ್ದಲಿಿ  ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 
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3.    ವಷ್ಯ: ಬ್ೆಂಗಳೂರು ದಕೆ್ಣ ತ್ತಲ್ಲಲ ಕು, ಕೆೆಂಗೇರಿ ಹೀಬಳಿ, ಸೂಲಕೆರೆ ಗ್ರರ ಮ 

ಪಂಚಾಯಿತಿ ವಾಯ ಪಿು ಯಲಲ  ಖಸಗಿ ಬಡಾವಣೆಗಳನುನ  ನಿಮಾಯಣ 

ಮಾಡಿದುಾ , ಸದರಿ ಬಡಾವಣೆಗಳನುನ  ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಂದ್ದಯ ವಾಯ ಪಿು ಗೆ 

ಸೇರಿಸಿ ಕಂದ್ದಯ ಬಡಾವಣೆಗಳಿೆಂದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಶುಲೆ  ಹಾಗೂ 

ಕಂದ್ದಯವನುನ  ಕ್ಟಟ ಸಿಕಳೆು ವ ಬಗೆೆ .  

       

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೋ ಪುಟ್ು ಣ್ಣ  ರವರ ನಿಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗೆ 

ನಿೋಡಲಾದ ಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ಗ್ರರ ಮೋಣಾಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತತ  ಪಂಚಾಯತ  

ರಾಜ  ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ  ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  ಸದನ್ದಲಿಿ  ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 
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4.    ವಷ್ಯ: ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನ್ಗರ ಶ್ವಾಜನ್ಗರ ನೂಯ  ಬಂಬ್ಯ ಬಜಾರ್್ನ್ ಐನಸ ್ 

ರಸೆು ಯಲಲ  ಕ್ವುಡ ಮತ್ತು  ಮೂಗರ ತ್ರಬೇತಿ ಕೇೆಂದರ ವು 1986 ರಲಲ  

ಪಾರ ರಂಭ್ವಾಗಿ ಸತ್ತ್ವಾಗಿ ನ್ಡೆದುಕೆಂಡು ಬರುತಿು ದುಾ , ಈ ಸಂಸೆೆಯ 

ನೌಕ್ರರಿಗೆ ರ್ಯವುದೇ ಬದಲ ವಯ ವಸೆೆ  ಮಾಡದ್ 2018 ಆಗಸಟ ್ 

ತಿೆಂಗಳಿನಿೆಂದ ವೇತ್ನ್ವನುನ  ನಿೀಡದ್ ಇರುವ ಬಗೆೆ .  

       

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೋ ಪುಟ್ು ಣ್ಣ ರವರ ನಿಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗೆ 

ನಿೋಡಲಾದ ಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ಉನ್ನ ತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಐಟಿ-ಬಿಟಿ, ವಿಜ್ಞಾ ನ್ 

ಹಾಗೂ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ್ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  ಸದನ್ದಲಿಿ  ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 
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5.    ವಷ್ಯ: ವೃತಿು  ಶ್ಕ್ಷಣ (ಜೆ.ಓ.ಸಿ)ಇಲ್ಯಖೆಯಲಲ  ಕ್ಳ್ಳದ 20-25 ವಷ್ಯಗಳ ಸೇವ 

ಸಲಲ ಸಿದ ಶ್ಕ್ಷಕ್ರನುನ  ದ್ಧನಾೆಂಕ್:06-04-2011 ರ ವಶೇಷ್ ವಧೇಯಕ್ದ 

ಅನ್ಾ ಯ ವವಧ ಇಲ್ಯಖೆಗಳಲಲ  ವಲೀನ್ಗಳಿಸಲ್ಯಗಿದುಾ , ಈ 

ವಧೇಯಕ್ವನುನ  ತಿದುಾ ಪ್ಡಿಗಳಿಸಿ ಇವರ ಖಯಂ ಪೂವಯ 

ಸೇವಯನುನ  ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ, ನಿಶ್ಚ ತ್ ಪಿೆಂಚ್ಣಿ ನಿೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ಬಿ.ಎರ್್ 

ಪ್ದವಯನುನ  ಕ್ಡಾಡ ಯಗಳಿಸಿರುವುದನುನ  ತೆರವುಗಳಿಸುವ ಬಗೆೆ .  

       

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೋ ಕ್ಕ.ಟಿ. ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ ರವರ ನಿಯಮ 330ರ 

ಮೇರೆಗೆ ನಿೋಡಲಾದ ಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ಪ್ರರ ಥಮಕ ಮತ್ತತ  ಪ್ರರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 

ಹಾಗೂ ಸಕಾಲ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ  ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  ಸದನ್ದಲಿಿ  ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 
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6.    ವಷ್ಯ: ಮಹಳ್ಳ ಮತ್ತು  ಮಕೆ್ಳ ಕ್ಲ್ಯಯ ಣ ಇಲ್ಯಖೆಯ ಸಕಾಯರಿ ಮೂಕ್ ಮಕೆ್ಳ 

ಶಾಲೆಯ ವಕ್ಲಚೇತ್ನ್ರ ಶ್ಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ವಲೀನಾತಿ ನಿಯಮಗಳಣ್ಣನ  ರೂಪಿಸಿ, 

ಜೇಷ್ಠ ತೆಯನುನ  ನಿಗದ್ಧಪ್ಡಿಸಿರುವುದ್ಧಲಲ . ಆದಾ ರಿೆಂದ ಆರ್ಥಯಕ್ 

ಸಂಕ್ಷ್ಟ ದಲಲ ರುವ ನಿವೃತ್ು  ಅೆಂಗವಕ್ಲರ ಶ್ಕ್ಷಕ್ರು/ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಗಳಿಗೆ 

ತ್ತತ್ತಯಗಿ ಪಿೆಂಚ್ಣಿ ನಿೀಡುವಂತೆ ಆದೇಶ್ ಹರಡಿಸುವ ಬಗೆೆ . 

       

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೋ ಕಾಾಂತ್ರಾಜ  (ಬಿ.ಎಾಂ.ಎಲ) ರವರ ನಿಯಮ 

330ರ ಮೇರೆಗೆ ನಿೋಡಲಾದ ಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ಗಣಿ ಮತ್ತತ  ಭೂ ವಿಜ್ಞಾ ನ್ 

ಹಾಗೂ ಮಹಳಾ ಮತ್ತತ  ಮಕೆ ಳ ಅಭಿವೃದಿಿ , ವಿಕಲಚೇತ್ನ್ರ ಹಾಗೂ ಹರಯ ನಗರಕರ 

ಸಬ್ಲಿೋಕರಣ್ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ  ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  ಸದನ್ದಲಿಿ  ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 
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7.    ವಷ್ಯ: ಪಾರ ಥಮಿಕ್ ಶಾಲೆಯಿೆಂದ ಪ್ರರ ಢಶಾಲೆಗೆ, ಪ್ರರ ಢಶಾಲೆಯಿೆಂದ ಪ್ದವ 

ಪೂವಯ ಕಾಲೇಜಗೆ ಬಡಿು  ಪ್ಡೆದು ಶ್ಕ್ಷಕ್ರು ಹಾಗೂ ಉಪ್ನಾಯ ಸಕ್ರಿಗೆ 6ನೇ 

ವೇತ್ನ್ ಆಯೀಗದ ಶ್ಫಾರಸಿಸ ನ್ ಅನ್ಾ ಯ ಬಡಿು  ಪ್ಡೆಯದ್ ಇರುವ 

ಶ್ಕ್ಷಕ್ರು ಹಾಗೂ ಉಪ್ನಾಯ ಸಕ್ರಿಗೆ ಕ್ಡಿಮ್ಮ ಇಲಲ ದಂತೆ ವೇತ್ನ್ 

ನಿಗದ್ಧಗಳಿಸುವಂತೆ ವರದ್ಧ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆೆ .  

 

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೋ ಮರತಿಬ್ಬ ೋಗೌಡ ರವರ ನಿಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗೆ 

ನಿೋಡಲಾದ ಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ಪ್ರರ ಥಮಕ ಮತ್ತತ  ಪ್ರರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಹಾಗೂ 

ಸಕಾಲ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ  ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  ಸದನ್ದಲಿಿ  ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«¥À/24.09.2021/184 

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

8.    ವಷ್ಯ: ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲ್ಯಖೆಯಲಲ  ಕಾಯಯನಿವಯಹಸುತಿು ದಾ  ಜೆ.ಓ.ಸಿ. ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಗಳನುನ  

2011ರಲಲ  ವಶೇಷ್ ವಧೇಯಕ್ ತಂದು ವವಧ ಇಲ್ಯಖೆಗಳಲಲ  

ವಲೀನ್ಗಳಿಸಿದುಾ , ಈ ವಲೀನ್ ಪ್ರ ಕ್ರ ಯೆಯಲಲ  5 ವಷ್ಯಗಳಿಗಿೆಂತ್ ಕ್ಡಿಮ್ಮ 

ಸೇವ ಸಲಲ ಸಿದಾ  530 ಜೆ.ಓ.ಸಿ ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಗಳನುನ  ಕೈಬಿಟಟ ರುವುದು ಹಾಗೂ 

ವಲೀನ್ ವಧೇಯಕ್ವನುನ  ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ ಮಾಡಿ ವಲೀನ್ ವಂಚಿತ್ 530 

ಬೊೀಧಕ್ ಮತ್ತು  ಬೊೀಧಕೇತ್ರರನುನ  ವಲೀನ್ಗಳಿಸಲು ಸೂಕ್ು  

ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ . 

 

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೋ ಕ್ಕ.ಟಿ.ಶ್ರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ ರವರ ನಿಯಮ 330ರ 

ಮೇರೆಗೆ ನಿೋಡಲಾದ ಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ಪ್ರರ ಥಮಕ ಮತ್ತತ  ಪ್ರರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 

ಹಾಗೂ ಸಕಾಲ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ  ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  ಸದನ್ದಲಿಿ  ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«¥À/24.09.2021/185 

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

9.    ವಷ್ಯ: ಕಡಗು ಜಲೆಲ ಯ ಜಮೆಾ  ಭೂ ಹಡುವಳಿದ್ದರರ ಹತ್ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಕಾಯರ 

ಸೂಕ್ು  ನಿಯಮಗಳನುನ  ರೂಪಿಸದೇ ಇರುವುದರಿೆಂದ ಹಾಗೂ ಜಮೆಾ  

ಮಲೆಗಳ ಮೇಲನ್ ಹಕೆ್ನುನ  ಬಿಟಟ ಕಡಲು ಸಿದಾ ರಿರುವವರಿಗೆ ಸಕಾಯರ 

ಸೂಕ್ು  ಪ್ರಿಹಾರ ನಿೀಡಲು ಮುೆಂದ್ದಗದೇ ಇರುವುದರಿೆಂದ, ಜಮೆಾ  ಭೂ 

ಹಡುವಳಿದ್ದರರು ಸಂಕ್ಷ್ಟ ಕೆೆ  ಸಿಲುಕ್ರುವ ಬಗೆೆ . 

 

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೋಮತಿ ಎಸ್.ವಿೋಣಾ ಅಚಚ ಯಯ  ರವರ ನಿಯಮ 

330ರ ಮೇರೆಗೆ ನಿೋಡಲಾದ ಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರ 

ಪರವಾಗಿ  ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  ಸದನ್ದಲಿಿ  ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«¥À/24.09.2021/186 

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

10.    ವಷ್ಯ: ಪಾರ ಥಮಿಕ್ ಶಾಲ್ಯ ಶ್ಕ್ಷಕ್ರ ವವಧ ಹುದ್ಾ ಗಳಿೆಂದ ಪ್ರರ ಢಶಾಲ್ಯ ಶ್ಕ್ಷಕ್ರ 

ವವಧ ಹುದ್ಾ ಗಳಿಗೆ ಪ್ದೀನ್ನ ತಿ ಹೆಂದ್ಧದ ಶ್ಕ್ಷಕ್ರಿಗೆ ಉೆಂಟ್ಟಗಿರುವ 

ವೇತ್ನ್ ತ್ತರತ್ಮಯ ವನುನ  ನಿವಾರಿಸುವ ಬಗೆೆ . 

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೋ ಪುಟ್ು ಣ್ಣ  ರವರ ನಿಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗೆ 

ನಿೋಡಲಾದ ಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ಪ್ರರ ಥಮಕ ಮತ್ತತ  ಪ್ರರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಹಾಗೂ 

ಸಕಾಲ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  ಸದನ್ದಲಿಿ  ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«¥À/24.09.2021/187 

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

11.    ವಷ್ಯ: ಅನುದ್ದನಿತ್ ಶಾಲ್ಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲಲ  ಕಾಯಯ ನಿವಯಹಸುತಿು ರುವ 

ಬೊೀಧಕ್/ಬೊೀಧಕೇತ್ರರಿಗೆ ರ್ಯವುದೇ ಆರೀಗಯ  ವಮಾ ಯೀಜನೆಯ 

ಸೌಲಭ್ಯ ವಲಲ ದೇ ಇವರುಗಳು ದ್ಧೀಘಯಕಾಲದ್ಧೆಂದ ತ್ತೆಂಬಾ 

ತೆಂದರೆಗಳಗ್ರಗಿದ್ದಾ ರೆ. ಇವರನುನ  ಜೊಯ ೀತಿ ಸಂಜೀವನಿ ಯೀಜನೆಯ 

ವಾಯ ಪಿು ಗೆ ತ್ರದ್ ಇರುವುದರಿೆಂದ ಉೆಂಟ್ಟಗಿರುವ ಸಮಸೆಯ ಯ ಬಗೆೆ . 

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೋ ಮರತಿಬ್ಬ ೋಗೌಡ ರವರ ನಿಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗೆ 

ನಿೋಡಲಾದ ಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ಪ್ರರ ಥಮಕ ಮತ್ತತ  ಪ್ರರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಹಾಗೂ 

ಸಕಾಲ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  ಸದನ್ದಲಿಿ  ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«¥À/24.09.2021/188 

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

12.    ವಷ್ಯ: ಕ್ನಾಯಟಕ್ ವಸತಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆೆ ಗಳ ಬೊೀಧಕ್/ಬೊೀಧಕೇತ್ರ ಸಕಾಯರಿ 

ನೌಕ್ರರಿಗೆ ನಿೀಡಲ್ಯಗುವ ಕೆ.ಜ.ಐ.ಡಿ ಇ.ಜ.ಐ.ಎಸ. ಡಿ.ಸಿ.ಆರ್.ಜ. ಜೊಯ ೀತಿ 

ಸಂಜೀವನಿ ಮುೆಂತ್ತದ ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳನುನ  ನಿೀಡದ್ ಇರುವುದರಿೆಂದ ಹಾಗೂ 

ಕ್ನಾಯಟಕ್ ವಸತಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ನಿದೇಯಶ್ನಾಲಯವನಾನ ಗಿ ಮಾಡದ್ 

ಇರುವುದರಿೆಂದ ಉೆಂಟ್ಟಗಿರುವ ಗಂಭಿೀರ ಸಮಸೆಯ  ಕುರಿತ್ತ. 

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೋ ಮರತಿಬ್ಬ ೋಗೌಡ ರವರ ನಿಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗೆ 

ನಿೋಡಲಾದ ಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ಸಮಾಜ ಕಲಾಯ ಣ್ ಮತ್ತತ  ಹಾಂದುಳದ 

ವಗಾಗಳ ಕಲಾಯ ಣ್ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  ಸದನ್ದಲಿಿ  ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«¥À/24.09.2021/189 

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

13.    ವಷ್ಯ: ಅನುದ್ದನಿತ್ ಶಾಲ್ಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲಲ  ದ್ಧನಾೆಂಕ್:01-04-2006ರ ನಂತ್ರ 

ನೇಮಕ್ಗೆಂಡಿರುವ ಬೊೀಧಕ್/ಬೊೀಧಕೇತ್ರ ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಗೆ ಹಾಲ 

ನಿೀಡುತಿು ರುವ ಎನ.ಪಿ.ಎಸ. ಯೀಜನೆಯಿೆಂದ ಇದುವರೆಗೂ ರ್ಯವಬಬ  

ನೌಕ್ರರಿಗೂ ಪ್ರ ಯೀಜನ್ವಾಗುತಿು ಲಲ . ಇವರೆಲಲ ರೂ ಆರ್ಥಯಕ್ 

ತೆಂದರೆಗಳಗ್ರಗಿದ್ದಾ ರೆ. ಆದಕಾರಣ, ಸಕಾಯರಿ ನೌಕ್ರರಿಗೆ 

ನಿೀಡುತಿು ರುವ ಮಾದರಿಯಲಲ  ಪಿೆಂಚ್ಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ  ಮತ್ತು  ಇತ್ರೆ 

ಸೌಲಭ್ಯ ವನುನ  ಸಕಾಯರವು ಭ್ರಿಸದೇ ಇರುವುದರಿೆಂದ, ಉೆಂಟ್ಟದ ಗಂಭಿೀರ 

ಸಮಸೆಯ  ಕುರಿತ್ತ. 

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೋ ಮರತಿಬ್ಬ ೋಗೌಡ ರವರ ನಿಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗೆ 

ನಿೋಡಲಾದ ಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ಪ್ರರ ಥಮಕ ಮತ್ತತ  ಪ್ರರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಹಾಗೂ 

ಸಕಾಲ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  ಸದನ್ದಲಿಿ  ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«¥À/24.09.2021/190 

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

14.    ವಷ್ಯ: ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲ್ಯಖೆಯಲಲ  ಕಾಯಯ ನಿವಯಹಸುತಿು ದಾ  ಜೆ.ಓ.ಸಿ. ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಗಳನುನ  

2011 ರಲಲ  ವಶೇಷ್ ವಧೇಯಕ್ ತಂದು, ವವಧ ಇಲ್ಯಖೆಗಳಲಲ  

ವಲೀನ್ಗಳಿಸಿದುಾ , ಈ ವಲೀನ್ ಪ್ರ ಕ್ರ ಯೆಯಲಲ  5 ವಷ್ಯಗಳಿಗಿೆಂತ್ ಕ್ಡಿಮ್ಮ 

ಸೇವ ಸಲಲ ಸಿದಾ  530 ಜೆ.ಓ.ಸಿ ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಗಳನುನ  ಕೈಬಿಟಟ ರುವುದನುನ  ವಲೀನ್ 

ವಧೇಯಕ್ವನುನ  ತಿದುಪ್ಡಿ ಮಾಡಿ, ಇದಕೆೆ  ಸೂಕ್ು  ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ ತ್ರದ್ 

ಇರುವುದರಿೆಂದ ಉೆಂಟ್ಟಗಿರುವ ಸಮಸೆಯ  ಬಗೆೆ . 

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೋ ಮರತಿಬ್ಬ ೋಗೌಡ ರವರ ನಿಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗೆ 

ನಿೋಡಲಾದ ಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ಪ್ರರ ಥಮಕ ಮತ್ತತ  ಪ್ರರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಹಾಗೂ 

ಸಕಾಲ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  ಸದನ್ದಲಿಿ  ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«¥À/24.09.2021/191 

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

15.    ವಷ್ಯ: ಕಡಗು ಜಲೆಲ ಯ ಸಕಾಯರಿ ಆಸಪ ತೆರ ಗಳಲಲ  ತ್ಜ್ಞ ವೈದಯ ರು ಹಾಗೂ 

ಅತ್ತಯ ಧುನಿಕ್ ವೈದಯ ಕ್ೀಯ ಉಪ್ಕ್ರಣಗಳು ಇಲಲ ದೇ ಜನ್ಸ್ವಮಾನ್ಯ ರು 

ಸಂಕ್ಷ್ಟ ಕೆೆ  ಸಿಲುಕ್ರುವ ಬಗೆೆ .  

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೋಮತಿ ಎಸ್.ವಿೋಣಾ ಅಚಚ ಯಯ  ರವರ ನಿಯಮ 

330ರ ಮೇರೆಗೆ ನಿೋಡಲಾದ ಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ಆರೋಗಯ  ಮತ್ತತ  ಕುಟ್ಟಾಂಬ್ 

ಕಲಾಯ ಣ್ ಹಾಗೂ ವೈದಯ ಕೋಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  ಸದನ್ದಲಿಿ  

ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«¥À/24.09.2021/192 

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

16.    ವಷ್ಯ: ರಾಜಯ  ಸಕಾಯರದ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲ್ಯಖೆಯ ಅಡಿಯಲಲ  ಬರುವ 

ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನ್ಗರದ ಶ್ರ ೀ ಧಮಯರಾಯಸ್ವಾ ಮಿ ದೇವಸೆ್ವನ್ಕೆೆ  ಸೇರಿದ 

ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಉತ್ು ರ ತ್ತಲ್ಲಲ ಕ್ನ್ ನಿೀಲಸಂದರ  ಗ್ರರ ಮದ ಸವಯ ನಂ.79 

ರಲಲ ನ್ 15 ಎಕ್ರೆ 12 ಗುೆಂಟ್ ಇನಾಮು ಜಮಿೀನು ಇದುಾ , ಈ ಆಸಿು ಗಳನುನ  

ಅನ್ಧಿಕೃತ್ವಾಗಿ ಆಕ್ರ ಮಿಸಿಕೆಂಡಿರುವವರ ವರುದಿ  ಕ್ರ ಮ ಜರುಗಿಸುವ 

ಬಗೆೆ . 

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ  ರವರ ನಿಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗೆ 

ನಿೋಡಲಾದ ಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ಮುಜರಾಯ, ಹಜ  ಮತ್ತತ  ವಕ್ಫ  ಸಚಿವರ 

ಪರವಾಗಿ ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  ಸದನ್ದಲಿಿ  ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«¥À/24.09.2021/193 

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

17.    ವಷ್ಯ: ರಾಷಿಟ ರೀಯ ಗ್ರರ ಮಿೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ್ ಯೀಜನೆಯಡಿ 

ಬಿಆರ್್ಸಿ/ಸಿಆರ್್ಸಿ ಸಂಯೀಜಕ್ರುಗಳ್ಳಗಿ ಇವರ ಸೇವಯನುನ  ತ್ತಲ್ಲಲ ಕು 

ಮತ್ತು  ಹೀಬಳಿ ಮಟಟ ದಲಲ  ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿ, ನೂರಾರು ಗ್ರರ ಮಿೀಣ 

ಪ್ದವೀಧರರ ಕುಟೆಂಬಗಳಿಗೆ ಜೀವನ್ ಭ್ದರ ತೆ ನಿೀಡುವ ಕ್ಲ್ಯಯ ಣ 

ಕ್ನಾಯಟಕ್ದ ಕ್ನ್ಸನುನ  ನ್ನ್ಸು ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ . 

 

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೋ ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ ಹಾಗೂ ಶ್ರ ೀ ಕಾೆಂತ್ರಾಜು 

(ಬಿಎೆಂಎಲ) ರವರು ನಿೋಡಲಾದ ನಿಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗೆ ನಿೋಡಲಾದ ಸೂಚನೆಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ಗ್ರರ ಮೋಣಾಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತತ  ಪಂಚಾಯತ  ರಾಜ ಸಚಿವರ 

ಪರವಾಗಿ  ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  ಸದನ್ದಲಿಿ  ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«¥À/24.09.2021/194 

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

18.    ವಷ್ಯ: ರಾಜಯ ದ ಕಾಫಿ ಬ್ಳ್ಳಗ್ರರರಿಗೆ ರಾಜಯ  ಸಕಾಯರ, ಕೇೆಂದರ  ಸಕಾಯರ ಮತ್ತು  

ಕೇೆಂದರ  ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿಯಿೆಂದ ಕೃಷಿ ರ್ಯೆಂತಿರ ೀಕ್ರಣಕೆೆ  

ದರೆಯುತಿು ರುವ ಸಹಾಯಧನ್, ಪ್ರರ ೀತ್ತಸ ಹ ಧನ್, ಸ್ವಲ ಹಾಗೂ ಇತ್ರೇ 

ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳು ಕ್ಡಿತ್ಗೆಂಡಿರುವುದರಿೆಂದ, ರಾಜಯ ದ ಕಾಫಿ ಬ್ಳ್ಳಗ್ರರರು 

ತಿೀವರ  ಸಂಕ್ಷ್ಟ ಕೆೆ  ಸಿಲುಕ್ರುವ ಬಗೆೆ . 

 

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೋಮತಿ ಎಸ.ವೀಣಾ ಅಚ್ಚ ಯಯ  ರವರ ನಿಯಮ 

330ರ ಮೇರೆಗೆ ನಿೋಡಲಾದ ಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ತೀಟಗ್ರರಿಕೆ ಮತ್ತು  

ಯೀಜನೆ, ಕಾಯಯಕ್ರ ಮ ಸಂಯೀಜನೆ ಮತ್ತು  ಸ್ವೆಂಖ್ಯಯ ಕ್  ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ  ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  

ಸದನ್ದಲಿಿ  ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«¥À/24.09.2021/195 

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

19. ವಷ್ಯ: ರಾಜಯ ದಲಲ  ಕಾನೂನು ಮಾಪ್ನ್ಶಾಸು ರ ಇಲ್ಯಖೆಯಲಲ  ಗ್ರರ ಹಕ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು  

ರೈತ್ರಿಗೆ ಆಗುತಿು ರುವ ಅನಾಯ ಯ, ಅವಯ ವಹಾರಗಳ ಬಗೆೆ . 

 

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಅಡಗೂರು ಹೆಚ್.ವಶ್ಾ ನಾಥ ಹಾಗೂ ಇತ್ರರು 

ನಿೋಡಿರುವ ನಿಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗೆ ನಿೋಡಲಾದ ಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  

ಅರಣಯ  ಮತ್ತು  ಆಹಾರ, ನಾಗರಿಕ್ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು  ಗ್ರರ ಹಕ್ರ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಹಾಗೂ 

ಕಾನೂನು ಮಾಪ್ನ್ಶಾಸು ರ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ  ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  ಸದನ್ದಲಿಿ  ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 

  



«¥À/24.09.2021/196 

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

20. ವಷ್ಯ: ಇೆಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾಪ್ರೀಯರೇಷ್ನ್ಗೆ ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  

ಪಾರ ಧಿಕಾರದ್ಧೆಂದ ಸಿ.ಎ. ನಿವೇಶ್ನ್ 12/1 ಹಂಚಿಕೆರ್ಯಗಿ, ಸೆ ಳಿೀಯ 

ಭೂಗಳೆರ ಪ್ರವಾಗಿ ರ್ಯವುದೇ ಆದೇಶ್/ದ್ದಖ್ಲ್ಯತಿ ಇಲಲ ದ್ಧದಾ ರೂ ಸಹ 

ಸೆ ಳಿೀಯ ಪ್ರಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಪ್ಡೆದು, ಸಕಾಯರಿ ಜಮಿೀನ್ನುನ  

ಕ್ಬಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಏಕಾಏಕ್ ಕಾಮಗ್ರರಿಗೆ ಅಡಿಡ ಪ್ಡಿಸಿರುವ ಬಗೆೆ . 

 

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡ ಹಾಗೂ ಶ್ರ ೀ ಮೊೀಹನ್ 

ಕುಮಾರ್್ ಕೆಂಡಜಾ  ರವರ ನಿಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗೆ ನಿೋಡಿರುವ ಸೂಚನೆಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ  ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  ಸದನ್ದಲಿಿ  

ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 

 

 

  



«¥À/24.09.2021/197 

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

21. ವಷ್ಯ: ಹಳಲೆೆ ರೆ ಪ್ಟಟ ಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸುತ್ು ಮುತ್ು  ಬರುವ ಗ್ರರ ಮ 

ಪಂಚಾಯಿತಿಯ 05 ಗ್ರರ ಮಗಳನುನ  ಸೇರಿಸಿ, ಗ್ರರ ಮಗಳನುನ  ಪ್ಟಟ ಣ 

ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿೆಂದ ಪುರಸಭೆರ್ಯಗಿ ಮೇಲಾ ಜೆಯಗೆ ಏರಿಸಿರುವ 

ನಿಧಾಯರವು ಏಕ್ಪ್ಕೆ್ೀಯವಾದ ಮತ್ತು  ಕಾನೂನು ಬಾಹರವಾಗಿರುವ 

ಬಗೆೆ . 

 

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಎೆಂ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿ ರವರ ನಿಯಮ 330ರ 

ಮೇರೆಗೆ ನಿೋಡಲಾದ ಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ಪ್ರರಾಡಳಿತ್, ಸಣಾ  ಕೈಗ್ರರಿಕೆಗಳು 

ಹಾಗೂ ಸ್ವವಯಜನಿಕ್ ಉದಯ ಮಗಳ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ  ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  ಸದನ್ದಲಿಿ  

ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 

  



«¥À/24.09.2021/198 

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

22. ವಷ್ಯ: ಕಾಮಿಯಕ್ ಇಲ್ಯಖೆಯ ವಾಯ ಪಿು ಯಲಲ  ಬರುವ ಕ್ಟಟ ಡ ಕಾಮಿಯಕ್ ಕ್ಲ್ಯಯ ಣ 

ಮಂಡಳಿಯಲಲ  ಸ್ವವರಾರು ಕೀಟ ರೂ. ಕ್ಲ್ಯಯ ಣ ನಿಧಿ ಠೇವಣಿ ಇದಾ ರೂ 

ಸಹ ರಾಜಯ ದಲಲ  ಲಕೆಾೆಂತ್ರ ಜನ್ ಕ್ಟಟ ಡ ಕಾಮಿಯಕ್ರಿದಾ ರೂ, ಅವರ 

ಕ್ಲ್ಯಯ ಣಕೆಾ ಗಿ ನಿರಿೀಕೆ್ತ್ ಪ್ರ ಮಾಣದಲಲ  ಯೀಜನೆಗಳನುನ  

ಹಮೆಿಕಳೆದೇ ಅವರಿಗೆ ಅನಾಯ ಯ ಆಗಿರುವ ಬಗೆೆ . 

 

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಡಾ|| ವೈ.ಎ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿ ರವರ ನಿಯಮ 

330ರ ಮೇರೆಗೆ ನಿೋಡಲಾದ ಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ಕಾಮಿಯಕ್ ಸಚಿವರ 

ಪರವಾಗಿ  ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  ಸದನ್ದಲಿಿ  ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 

 

 

 

 

  



«¥À/24.09.2021/199 

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

23. ವಷ್ಯ: ರಾಜಯ ದಲಲ  ವಕ್ಲಚೇತ್ನ್ರ ವಶೇಷ್ ಮಕೆ್ಳ ಶಾಲೆಗಳಲಲ  

ಕಾಯಯನಿವಯಹಸುತಿು ರುವ ಶ್ಕ್ಷಕ್ರುಗಳು ಸ್ವಮಾನ್ಯ  ಶಾಲ್ಯ 

ಶ್ಕ್ಷಕ್ರುಗಳಿಗಿೆಂತ್ ಕ್ಡಿಮ್ಮ ವೇತ್ನ್ ಪ್ಡೆಯುತಿು ದುಾ  ಹಾಗೂ ಇತ್ರೆ 

ಸ್ವಮಾನ್ಯ  ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳಿೆಂದ ವಂಚಿತ್ರಾಗಿರುವ ವಚಾರ ಹಾಗೂ 

ಇವರುಗಳ ವೇತ್ನ್ವನುನ  ಹೆಚ್್ಆರ್್ಎೆಂಎಸ್ ತಂತ್ತರ ೆಂಶ್ದಡಿ ತಂದು 

ನಿಗದ್ಧತ್ ಪ್ರ ತಿ ತಿೆಂಗಳು ಸಂಬಳ ನಿೀಡುವ ಬಗೆೆ . 

 

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಕ್ವಟಗಿಮಠ ಮಹಾೆಂತೇಶ್ ಮಲಲ ಕಾಜುಯನ್ 

ರವರ ನಿಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗೆ ನಿೋಡಲಾದ ಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ಗಣಿ ಮತ್ತು  

ಭೂ ವಜಾಾ ನ್ ಮತ್ತು  ಮಹಳ್ಳ ಮತ್ತು  ಮಕೆ್ಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಹಾಗೂ ವಕ್ಲಚೇತ್ನ್ರ ಮತ್ತು  

ಹರಿಯ ನಾಗರಿಕ್ರ ಸಬಲೀಕ್ರಣ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ  ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  ಸದನ್ದಲಿಿ  

ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 

  



«¥À/24.09.2021/200 

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

24. ವಷ್ಯ: ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ್ ಹನುಮಂತ್ನ್ಗರದಲಲ ರುವ ರಾಜೀವ್ ಗ್ರೆಂಧಿ 

ಕ್ರ ೀಡಾೆಂಗಣವು ಮೂಲಸೌಕ್ಯಯಗಳ ಕರತೆಯಿೆಂದ ನಿಲಯಕ್ಷಯ ಕೆೆ  

ಒಳಗ್ರಗಿದುಾ , ಈ ಕ್ರ ೀಡಾೆಂಗಣದ ಮೂಲ ಸೌಕ್ಯಯಕೆೆ  ಅಗತ್ಯ ವರುವ 

ಅನುದ್ದನ್ವನುನ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ . 

 

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಯು.ಬಿ.ವೆಂಕ್ಟೇಶ್ ರವರ ನಿಯಮ 330ರ 

ಮೇರೆಗೆ ನಿೋಡಲಾದ ಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ , ಡಿಪಿಎಆರ್್, 

ಹಣಕಾಸು, ಗೃಹ, ವಾತ್ತಯ ಮತ್ತು  ಸ್ವವಯಜನಿಕ್ ಸಂಪ್ಕ್ಯ, ಗುಪ್ು ಚ್ರ, ಸಂಪುಟ ವಯ ವಹಾರ 

ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  ಸದನ್ದಲಿಿ  ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 

  



«¥À/24.09.2021/201 

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

25. ವಷ್ಯ: ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನ್ಗರದ ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ ವಾಯ ಪಿು ಯಲಲ  ನ್ಡೆಯುವ 

ಕಾಮಗ್ರರಿಗಳು ನಾಗರಿೀಕ್ ಸೆನ ೀಹ ವನಾಯ ಸ ಅಳವಡಿಸದೇ ಇರುವುದರಿೆಂದ 

ನಾಗರಿಕ್ರಿಗೆ ಪ್ರ ಯೀಜನ್ ಆಗುವ ಬದಲು ತೆಂದರೆಗಳೇ ಹೆಚಾಚ ಗಿ, 

ನಾಗರಿೀಕ್ರ ನೆಮೆ ದ್ಧಯನುನ  ಕೆಡಿಸುತಿು ರುವ ಬಗೆೆ . 

 

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಡಾ|| ವೈ.ಎ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿ ರವರ ನಿಯಮ 

330ರ ಮೇರೆಗೆ ನಿೋಡಲಾದ ಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ , 

ಡಿಪಿಎಆರ್್, ಹಣಕಾಸು, ಗೃಹ, ವಾತ್ತಯ ಮತ್ತು  ಸ್ವವಯಜನಿಕ್ ಸಂಪ್ಕ್ಯ, ಗುಪ್ು ಚ್ರ, ಸಂಪುಟ 

ವಯ ವಹಾರ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ  ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  ಸದನ್ದಲಿಿ  ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 

 

  



«¥À/24.09.2021/202 

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

26. ವಷ್ಯ: ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ. ವತಿಯಿೆಂದ ತ್ತಮಕೂರು ಜಲೆಲ , ಶ್ರಾ ಕೈಗ್ರರಿಕಾ 

ಪ್ರ ದೇಶ್ವನುನ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಪ್ಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಿವಲ್ ಕಾಮಗ್ರರಿಗೆ 

ಟ್ೆಂಡರ್್ ಕ್ರೆಯಲ್ಯಗಿದುಾ , ಅೆಂದ್ದಜು ಮೊತ್ು ಕೆ್ೆಂತ್ ದುಪ್ಪ ಟಟ  ಮೊತ್ು ಕೆೆ  

ಟ್ೆಂಡರ್್ ಕ್ರೆಯುವ ಮೂಲಕ್ ಸಕಾಯರದ ಬೊಕೆ್ಸಕೆೆ  ಕೀಟಯ ೆಂತ್ರ 

ರೂಪಾಯಿಗಳ ನ್ಷ್ಟ  ಉೆಂಟ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆೆ . 

 

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡ ರವರ ನಿಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗೆ 

ನಿೋಡಲಾದ ಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು  ಮಧಯ ಮ ಕೈಗ್ರರಿಕೆ 

ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ  ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  ಸದನ್ದಲಿಿ  ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 

 

  



«¥À/24.09.2021/203 

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

27. ವಷ್ಯ: ಮಂಡಯ  ಜಲೆಲ , ಮದೂಾ ರು ತ್ತಲ್ಲಲ ಕು, ಸೀಮನ್ಹಳೆಿ  ಕೈಗ್ರರಿಕಾ 

ಪ್ರ ದೇಶ್ದ ವಾಯ ಪಿು ಯಲಲ ನ್ ಸವಯ ನಂ.29 ರಲಲ  ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ. ಅನುಮತಿ 

ಇಲಲ ದೇ ಅಕ್ರ ಮವಾಗಿ ಖಸಗಿ ಮಾಲೀಕ್ತ್ಾ ದಲಲ  ಬಡಾವಣೆ ನಿಮಾಯಣ 

ಮಾಡುತಿು ರುವುದರಿೆಂದ ಉೆಂಟ್ಟದ ಗಂಭಿೀರ ಸಮಸೆಯ  ಬಗೆೆ . 

 

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡ ರವರ ನಿಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗೆ 

ನಿೋಡಲಾದ ಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು  ಮಧಯ ಮ ಕೈಗ್ರರಿಕೆ 

ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ  ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  ಸದನ್ದಲಿಿ  ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 

 

  



«¥À/24.09.2021/204 

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

28. ವಷ್ಯ: ಸಕಾಯರದ ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳಿೆಂದ ವಂಚಿತ್ರಾಗುತಿು ರುವ ರಾಜಯ ದ ಶ್ರ ೀ 

ಸ್ವಮಾನ್ಯ ರಿಗೆ ಎಲ್ಯಲ  ಜಲೆಲ ಗಳಲಲ  ತ್ಾ ರಿತ್ವಾಗಿ ಸಕಾಯರದ 

ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳನುನ  ವಳಂಬವಾಗದ್ ತ್ಲುಪಿಸಬೇಕೆನುನ ವ ಸದುದ್ಾ ೀಶ್ದ್ಧೆಂದ 

ಜಾತಿ/ಪಂಗಡಗಳವಾರು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ನಿಗಮಗಳನುನ  ಸೆ್ವಪಿಸಿ, 

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಟ್ೆಂಡರ್್ ಅೆಂತಿಮಗಳಿಸದ್ 

ಮಿೀನಾಮೇಷ್ ಮಾಡುತಿು ರುವ ಬಗೆೆ . 

 

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಆರ್.ಬಿ.ತಿಮೆಾಪೂರ ರವರ ನಿಯಮ 330ರ 

ಮೇರೆಗೆ ನಿೋಡಲಾದ ಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ಸಮಾಜ ಕ್ಲ್ಯಯ ಣ ಹಾಗೂ 

ಹೆಂದುಳಿತ್ ವಗಯಗಳ ಕ್ಲ್ಯಯ ಣ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ  ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  ಸದನ್ದಲಿಿ  

ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 

 

  



«¥À/24.09.2021/205 

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

29. ವಷ್ಯ: ರಾಜಯ ದಲಲ  ಗ್ರರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲ್ಯಖೆಗೆ 

ಬೇರೆ ಇಲ್ಯಖೆಯ ಇೆಂಜನಿಯರ್್ಗಳು ವಲೀನ್ಗೆಂಡಿದುಾ , ಅೆಂತ್ಹ 

ವೃೆಂದವಾರು ವಲೀನ್ಗೆಂಡ ಇೆಂಜನಿಯರ್್ಗಳ ಸಂಪೂಣಯ ವವರದ 

ಕುರಿತ್ತ.  

 

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಅಪಾಪ ಜಗೌಡ ರವರ ನಿಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗೆ 

ನಿೋಡಲಾದ ಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ಗ್ರರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ 

ರಾಜ್ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ  ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  ಸದನ್ದಲಿಿ  ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 
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ಇ) ನಯಮ 58 ರ ಮೇರೆಗೆ ಅಧಾ ಗಂಟೆ ಕಾಲಾವಧಿ ಚರ್ಚಾಯ ಸೂಚನೆಗಳು 

1.    ವಷ್ಯ: ಕ್ಳ್ಳದ ಮೂರು ವಷ್ಯಗಳಿೆಂದ ಸಕಾಯರಿ ಉಪ್ಕ್ರಣಗ್ರರ ಮತ್ತು  ತ್ರಬೇತಿ 

ಕೇೆಂದರ  (GTTC) ರಾಜಾಜನ್ಗರ, ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಂಸೆೆಯಲಲ  CNC 

ಮತ್ತು  ಇತ್ರೆ ಉಪ್ಕ್ರಣಗಳನುನ  ಖ್ರಿೀದ್ಧ ಮಾಡಲ್ಯಗಿರುವ ಬಗೆೆ  

ವವರಗಳನುನ  ಒದಗಿಸುವುದು.  

 

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶ  ರವರ ಅಧಾ ಗಂಟೆ 

ಕಾಲಾವಧಿ ಚರ್ಚಾಯ ಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ಉನ್ನ ತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಐಟಿ-ಬಿಟಿ, 

ವಿಜ್ಞಾ ನ್ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ್, ವಿದುಯ ನಾ ನ್ ಹಾಗೂ ಕೌಶಲಾಯ ಭಿವೃದಿಿ , ಉದಯ ಮಶ್ೋಲತೆ 

ಮತ್ತತ  ಜ್ಜೋವನೋಪ್ರಯ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ  ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  ಸದನ್ದಲಿಿ  ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 
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2.    ವಷ್ಯ: ರಾಷಿಟ ರೀಯ ಸಾ ಚಿ್ ಗ್ರಳಿ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮದಡಿ ರಾಜಯ ದ ನ್ಗರಗಳನುನ  

ಗುರುತಿಸಿ ನಿದ್ಧಯಷ್ಟ  ಕ್ರ ರ್ಯ ಯೀಜನೆಯನುನ  ರೂಪಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ.  

 

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೋ ಕ್ಕ.ಸಿ.ಕಾಂಡಯಯ  ರವರ ಅಧಾ ಗಂಟೆ 

ಕಾಲಾವಧಿ ಚರ್ಚಾಯ ಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ಜ್ಜೋವಿಶಸತ ರ ಮತ್ತತ  ಪರಸರ 

ಹಾಗೂ ಪರ ವಾಸೋದಯ ಮ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ  ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  ಸದನ್ದಲಿಿ  ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 
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3.    ವಷ್ಯ: ರಾಜಯ ದಲಲ  ರೈತ್ರ ಕೃಷಿ ಆದ್ದಯವನುನ  ದ್ಧಾ ಗುಣಗಳಿಸುವ ಯೀಜನೆ 

(Doubling of Farmers Income-DFI) ಅಡಿಯಲಲ  ಜಾರಿಗಳಿಸುತಿು ರುವ 

ಕೇೆಂದರ  ಸಕಾಯರದ ಯೀಜನೆಗಳ ಬಗೆೆ . 

 

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೋ ಕ್ಕ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೋಸಾವ ಮ ರವರ ಅಧಾ ಗಂಟೆ 

ಕಾಲಾವಧಿ ಚರ್ಚಾಯ ಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ಕೃಷಿ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ  

ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  ಸದನ್ದಲಿಿ  ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 
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4.    ವಷ್ಯ: ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ್ಲಲ ರುವ ಮೈಸೂರು ಲ್ಯಯ ೆಂಪಸ ್ ಕಾಖಯನೆಯ ಜಾಗದಲಲ  

ಆಸಪ ತೆರ  ನಿಮಿಯಸುವ ಸಂಬಂಧ ಕ್ಳ್ಳದ ಅಧಿವೇಶ್ನ್ದಲಲ  ಚ್ರ್ಚಯರ್ಯಗಿದುಾ , 

ಇದರ ಸಂಬಂಧ ರ್ಯವ ಕ್ರ ಮ ಕೈಗಳೆಲ್ಯಗಿದ್ ಎನುನ ವ ಬಗೆೆ .  

 

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೋ ಕಾಾಂತ್ರಾಜ  (ಬಿಎಾಂಎಲ) ರವರ ಅಧಾ ಗಂಟೆ 

ಕಾಲಾವಧಿ ಚರ್ಚಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ಬೃಹತ  ಮತ್ತತ  ಮಧಯ ಮ ಕೈಗ್ರರಕ್ಕ ಸಚಿವರ 

ಪರವಾಗಿ  ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  ಸದನ್ದಲಿಿ  ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 
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5.    ವಷ್ಯ: ಕೀಲ್ಯರ ನ್ಗರದಲಲ ರುವ ಎ.ಪಿ.ಎೆಂ.ಸಿ. ಮಾರುಕ್ಟ್ಟ ಯ ವಸಿು ೀಣಯದ 

ಬಗೆೆ . 

 

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೋ ಗೋವಿಾಂದರಾರ್ಜ ರವರ ಅಧಾ ಗಂಟೆ 

ಕಾಲಾವಧಿ ಚರ್ಚಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ  ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  

ಸದನ್ದಲಿಿ  ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 
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6.    ವಷ್ಯ: ಬಿಡಿಎ ಎೆಂಪಾಲ ಯಿಸ್ ವಲ್ಫೇರ್್ ಅಸೀಸಿಯೇಷ್ನ್ ರ್ಯವ ಸಂಘಗಳ 

ಕಾಯೆಾ ಯಡಿ ನೀೆಂದಣಿರ್ಯಗಿದ್: ಇದರಂತೆ ಸಂಘಕೆೆ  ನಿವೇಶ್ನ್ ಹಂಚಿಕೆ 

ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರಿ ಇದ್ಯೇ: ಎನುನ ವ ಬಗೆೆ . 

 

* * * 

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೋ ಆಯನೂರು ಮಂರ್ಜನಥ  ರವರ ಅಧಾ ಗಂಟೆ 

ಕಾಲಾವಧಿ ಚರ್ಚಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ  ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ  ಉತ್ತ ರವನ್ನನ  

ಸದನ್ದಲಿಿ  ಮಂಡಿಸುತಿತ ದ್ದ ೋನೆ.  

(ಪ್ರ ತಿಯನೆ್ನ  ಲ್ಗತಿತ ಸಲಾಗಿದೆ) 
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ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ವಧಾನ್ ಪ್ರಿಷ್ತಿು ನ್  144ನೇ . . .  

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ.ವಿಂಕಟೇಶ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, . . . 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಯು.ಬಿ.ವೆಂಕ್ಟೇಶ್ರವರೇ ನೀಡಿ. ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾನಾಯಕ್ರು ತ್ಮೆ  ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳಿಗೆ ಉತ್ು ರವನುನ  ಕ್ಳುಹಸಿಕಡುತೆು ೀನೆ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾ ರೆ.  

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ.ವಿಂಕಟೇಶ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಅಜೆೆಂಡಾದಲಲ ರುವುದನುನ  

ತೆಗೆದುಕಳೆದೇ ಹೀದರೆ ಹೇಗೆ?  

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಯು.ಬಿ.ವೆಂಕ್ಟೇಶ್ರವರೇ, ನಾನು ತ್ಮೆ ನುನ  

ಮೊದಲೇ ವನಂತಿ ಮಾಡಿದ್ಾ . ದಯಮಾಡಿ ಸಹಕ್ರಿಸಿ ಎೆಂದು ಕೇಳಿದ್ಾ . ಈಗ ಲೀಕ್ಸಭೆಯ 

ಸಿಪ ೀಕ್ರ್್ ಬರುತಿು ದ್ದಾ ರೆ. ಹಾಗ್ರಗಿ ಇವತ್ತು  ಎಲಲ ರೂ ಸಹಕ್ರಿಸಿ. 

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ.ವಿಂಕಟೇಶ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಕ್ಳ್ಳದ ಆರು ತಿೆಂಗಳಿನ್ 

ಹೆಂದ್ಯೂ ಇದೇ ರಿೀತಿ ಮಾಡಿದ್ಧಾ ೀರಿ. ಈಗಲ್ಲ ಇದೇ ರಿೀತಿರ್ಯದರೆ ಹೇಗೆ?  

ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈಗ ಇದನುನ  

ಮುಗಿಸಬೇಕು.  

ಶಿರ ೋ ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನ್ನ್ನ ದು ಕೂಡ . . .  

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಎನ.ರವಕುಮಾರ್್ರವರೇ, ಆಯಿತ್ತ. 

ದಯಮಾಡಿ ಸಾ ಲಪ  ಸಹಕ್ರಿಸಿ.  

ಶಿರ ೋ ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನಾನು ಕ್ಳ್ಳದ ಸದನ್ದಲ್ಲಲ  

ಕೂಡ ಈ ಪ್ರ ಶೆನ ಯನುನ  ಕೇಳಿದ್ಾ . ಈಗಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರ ಶೆನ ಯನುನ  ಕೇಳಿದ್ಾ ೀನೆ. ಆದರೆ, ನ್ನ್ಗೆ 

ಸರಿರ್ಯದ ಉತ್ು ರ ಸಿಕೆ್ಲಲ . ಹಾಗ್ರಗಿ ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರಿೆಂದ ಉತ್ು ರವನುನ  ಬಯಸುತೆು ೀನೆ. 

ಮಾನ್ಯ  ಸಚಿವರು ಉತ್ು ರವನುನ  ಕ್ಳುಹಸಿಕಡುವುದಲಲ . ನ್ನ್ಗೆ ಮುೆಂದ್ಧನ್ ಸದನ್ದಲಲ  

ಉತ್ು ರ ಕಡಬೇಕು.  

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ.ವಿಂಕಟೇಶ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನ್ನ್ನ ದೆಂದು resolution 

move ಮಾಡಿ. 
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ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಪರ ತಪಚಂದರ  ಶ್ನಟಿಟ  (ಸಾ ಳಿೋಯ ಸಂಸ್ತಾ ಗಳ ಕೆೆೋತ್ರ ):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ನ್ನ್ಗೆ ಉತ್ು ರವನಾನ ದರೂ ಕಡಿಸಿ.  

 ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾನಾಯಕ್ರೇ, ನಿಯಮ 68ಕೆೆ  convert 

ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾ ರೆ. ಅದಕೆೆ  ಉತ್ು ರವನುನ  ತ್ಲುಪಿಸುವಂತ್ಹ ವಯ ವಸೆೆ  ಮಾಡಿಸಿ.  

 ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಮಾನ್ಯ  ಕೆ.ಪ್ರ ತ್ತಪ್ಚಂದರ  ಶೆಟಟ ಯವರ ನಿಯಮ 68ಕೆೆ  ಉತ್ು ರವನುನ  

ಕಡಿಸುತೆು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ.ವಿಂಕಟೇಶ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಅಜೆೆಂಡಾದಲಲ  

ನ್ನ್ನ ದೆಂದು ವಷ್ಯ ಇದ್.   

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಯು.ಬಿ.ವೆಂಕ್ಟೇಶ್ರವರೇ, ನಾನು ಆಗಲೇ 

ಹೇಳಿದ್ಾ ೀನೆಯಲಲ ವೇ. 

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ.ವಿಂಕಟೇಶ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಆರು ತಿೆಂಗಳಿನಿೆಂದ ಇದೇ 

ರಿೀತಿ ಹೇಳುತಿು ದ್ಧಾ ೀರಿ?  

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನ್ಯ  ಯು.ಬಿ.ವೆಂಕ್ಟೇಶ್ರವರೇ, ಈಗ್ರಗಲೇ 

ಹೇಳಿದ್ಾ ೀನೆಯಲಲ ವೇ, ಆಯಿತ್ತ. ಕುಳಿತ್ತಕಳೆಿ .  

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬ.ವಿಂಕಟೇಶ:- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಈಗ ನಾನೇನು 

ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಹೇಳಿ.  
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11. ಸ್ಥರಾಿಂಶ 

ಸಭಾಪತಿಯವರು: 

ವಧಾನ್ ಪ್ರಿಷ್ತಿು ನ್ 144ನೇ ಅಧಿವೇಶ್ದಲಲ  ನ್ಡೆದ್ಧರುವ ಕಾಯಯಕ್ಲ್ಯಪ್ಗಳ 

ವವರವನುನ  ಸದನ್ಕೆೆ  ತಿಳಿಸಲು ಇಚಿಿ ಸುತೆು ೀನೆ. ಪ್ರ ಸುು ತ್ ಅಧಿವೇಶ್ನ್ವು ದ್ಧನಾೆಂಕ್:13.09.2021 

ರಿೆಂದ 24.09.2021 ರವರೆಗೆ ಒಟಟ  10 ದ್ಧನ್ಗಳು ಅೆಂದರೆ, 62 ಗಂಟ್ 30 ನಿಮಿಷ್ಗಳ ಕಾಲ 

ನ್ಡೆಸಲ್ಯಗಿರುತ್ು ದ್. 

ದ್ಧನಾೆಂಕ್:13.09.2021 ರಂದು ಬ್ಳಗೆೆ  11.00 ಗಂಟ್ಗೆ ಪಾರ ರಂಭ್ವಾಗಿ ಕ್ಳ್ಳದ 

ಅಧಿವೇಶ್ನ್ದ್ಧೆಂದ್ಧೀರ್ಚಗೆ ನಿಧನ್ರಾದ ಗಣಯ ರುಗಳಿಗೆ ಸದನ್ವು ತ್ನ್ನ  ಸಂತ್ತಪ್ವನುನ  

ವಯ ಕ್ು ಪ್ಡಿಸಿತ್ತ.  

ಕ್ಳ್ಳದ ಅಧಿವೇಶ್ನ್ದಲಲ  ವರದ್ಧಯನುನ  ಒಪಿಪ ಸಿದ ನಂತ್ರ ರಾಷ್ಟ ರಪ್ತಿಯವರಿೆಂದ 

ಹಾಗೂ ರಾಜಯ ಪಾಲರಿೆಂದ ಒಪಿಪ ಗೆ ಪ್ಡೆದ ವಧೇಯಕ್ಗಳ ಪ್ಟಟ ಯನುನ  

ಕಾಯಯದಶ್ಯಯವರು ಮಂಡಿಸಿದರು.  

ಭಾರತ್ ಲೆಕೆ್ನಿಯಂತ್ರ ಕ್ರು ಮತ್ತು  ಮಹಾಲೆಕೆ್ಪ್ರಿಶ್ೀಧಕ್ರು ರಾಜಯ  ಸಕಾಯರದ 

ಹಣಕಾಸಿನ್ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಮೇಲೆ ನಿೀಡಿರುವ 2021 ವಷ್ಯದ ವರದ್ಧ ಸಂಖೆಯ -1, ಬ್ೆಂಗಳೂರು 

ನ್ಗರ ಪ್ರ ದೇಶ್ದಲಲ  ಮಳ್ಳ ನಿೀರು ನಿವಯಹಣೆಯ ಮೇಲನ್ ಕಾಯಯನಿವಯಹಣಾ 

ಲೆಕೆ್ಪ್ರಿಶ್ೀಧನಾ ವರದ್ಧ ಸಂಖೆಯ -02 ಹಾಗೂ ಅನುಪಾಲನಾ ಲೆಕೆ್ಪ್ರಿಶ್ೀಧನಾ ವರದ್ಧ 

ಸಂಖೆಯ -03ನುನ  ಹಾಗೂ ಸಭೆಯ ಮುೆಂದ್ಧಡಲ್ಯಗುವ ಕಾಗದ ಪ್ತ್ರ ಗಳ 01, 02 ಮತ್ತು  03ನೇ 

ಪ್ಟಟ ಗಳನುನ  ಮಂಡಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ.  

ಸದಸಯ ರುಗಳ ಖಸಗಿ ವಧೇಯಕ್ ಮತ್ತು  ನಿಣಯಯಗಳ ಸಮಿತಿಯ ಮೊದಲನೇ 

ವರದ್ಧ, ಮಹಳ್ಳ ಮತ್ತು  ಮಕೆ್ಳ ಕ್ಲ್ಯಯ ಣ ಸಮಿತಿಯ 37ನೇ ವರದ್ಧಯನುನ , ಅಧಿೀನ್ ಶಾಸನಾ 

ರಚ್ನಾ ಸಮತಿಯ 51ನೇ ವರದ್ಧಯನುನ , ಸೆ ಳಿೀಯ ಸಂಸೆೆ ಗಳ ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ ರಾಜ 

ಸಂಸೆೆ ಗಳ ಸಮಿತಿಯ 34ನೇ ವರದ್ಧಯನುನ  ಹಾಗೂ ಅನುಸೂಚಿತ್ ಜಾತಿ ಮತ್ತು  

ಅನುಸೂಚಿತ್ ಪಂಗಡಗಳ ಕ್ಲ್ಯಯ ಣ ಸಮಿತಿಯ 04ನೇ ವರದ್ಧಗಳನುನ  ಹಾಗೂ ಒಟಟ  04 

ಅಜಯಗಳನುನ  ಒಪಿಪ ಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

ಪ್ರ ಸುು ತ್ ಅಧಿವೇಶ್ನ್ದಲಲ  1582 ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳನುನ  ಸಿಾ ೀಕ್ರಿಸಿದುಾ , ಅದರಲಲ  150 

ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳನುನ  ಚುಕೆೆ  ಗುರುತಿನ್ ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳನಾನ ಗಿ ಅೆಂಗಿೀಕ್ರಿಸಿದುಾ , ಅವುಗಳ ಪೈಕ್ 147 
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ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳಿಗೆ ಸದನ್ದಲಲ  ಉತ್ು ರಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. ಲಖ್ಯತ್ ಮೂಲಕ್ ಉತ್ು ರಿಸುವ ಒಟಟ  1432 

ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳ ಪೈಕ್ 606 ಪ್ರ ಶೆನ ಗಳಿಗೆ ಸದನ್ದಲಲ  ಉತ್ು ರವನುನ  ಮಂಡಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ.  

ನಿಯಮ 72ರಡಿಯಲಲ  194 ಸೂಚ್ನೆಗಳನುನ  ಸಿಾ ೀಕ್ರಿಸಿದುಾ , ಅವುಗಳ ಪೈಕ್ 10 

ಸೂಚ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ು ರಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ ಹಾಗೂ 42 ಸೂಚ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ು ರಗಳನುನ  

ಮಂಡಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ.  

ನಿಯಮ 330ರಡಿಯಲಲ  130 ಸೂಚ್ನೆಗಳನುನ  ಸಿಾ ೀಕ್ರಿಸಿದುಾ , ಅವುಗಳ ಪೈಕ್ 12 

ಪ್ರ ಸ್ವು ವಗಳಿಗೆ ಉತ್ು ರಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ ಹಾಗೂ 27 ಪ್ರ ಸ್ವು ವಗಳಿಗೆ ಉತ್ು ರಗಳನುನ  

ಮಂಡಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

ಶೂನ್ಯ  ವೇಳ್ಳಯ ಒಟಟ  78 + ಪ್ರ ಸ್ವು ವಗಳ ಪೈಕ್ 16 ಪ್ರ ಸ್ವು ವಕೆೆ  ಸದನ್ದಲಲ  

ಉತ್ು ರಿಸಲ್ಯಗಿದುಾ , 26 ಪ್ರ ಸ್ವು ವಗಳಿಗೆ ಉತ್ು ರಗಳನುನ  ಸದನ್ದಲಲ  ಮಂಡಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ.  

ನಿಯಮ 59ರ ಅಡಿಯಲಲ  06 ಸೂಚ್ನೆಗಳನುನ  ಸಿಾ ೀಕ್ರಿಸಲ್ಯಗಿದುಾ , ಒೆಂದು 

ಸೂಚ್ನೆಯನುನ  ನಿಯಮ 68ಕೆೆ  ಪ್ರಿವತಿಯಸಿ ಚ್ಚಿಯಸಿ ಉತ್ು ರಿಸಲ್ಯಗಿರುತ್ು ದ್. 

ನಿಯಮ 68ರ ಅಡಿಯಲಲ  05 ಸೂಚ್ನೆಗಳನುನ  ಸಿಾ ೀಕ್ರಿಸಲ್ಯಗಿದುಾ , ಒೆಂದು 

ಸೂಚ್ನೆಯನುನ  ಚ್ಚಿಯಸಿ ಉತ್ು ರಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

ನಿಯಮ 58ರ ಅಡಿಯಲಲ  07 ಸೂಚ್ನೆಗಳನುನ  ಸಿಾ ೀಕ್ರಿಸಲ್ಯಗಿದುಾ , 07 ಸೂಚ್ನೆಗಳಿಗೆ 

ಉತ್ು ರಗಳನುನ  ಮಂಡಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ.  

ವಧಾನ್ ಸಭೆಯಿೆಂದ ಅೆಂಗಿೀಕೃತ್ರೂಪ್ದಲಲ ರುವ 19 ವಧೇಯಕ್ಗಳಿಗೆ ವಧಾನ್  

ಪ್ರಿಷ್ತ್ತು  ತ್ನ್ನ   ಸಹಮತಿಯನುನ  ನಿೀಡಿರುತ್ು ದ್.  

ಬೃಹತ ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನ್ಗರ ಪಾಲಕೆ ಅಧಿನಿಯಮ (ಮೊದಲನೇ ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ) 

ವಧೇಯಕ್, 2020ಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಖಸಗಿ ವಧೇಯಕ್ವನುನ  ಮಂಡಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

ರಾಜಯ ದ ವವಧ ನಿಗಮಗಳಲಲ  ಗಂಗ್ರ ಕ್ಲ್ಯಯ ಣ ಯೀಜನೆಯಲಲ  ನ್ಡೆದ್ಧರುವ 

ಅವಯ ವಹಾರಗಳನುನ  ಪ್ರಿಶ್ೀಲಸಲು ರಚಿಸಲ್ಯಗಿರುವ ಸದನ್ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು  ರಾಜಯ ದಲಲ ರುವ 

ಕ್ಲ ಬ್ಗಳ ಕಾಯಯವೈಖ್ರಿ ಪ್ರಿಶ್ೀಲಸಲು ರಚಿಸಲ್ಯಗಿರುವ ವಶೇಷ್ ಸದನ್ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ 

ಗ್ರರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಇಲ್ಯಖೆಯಲಲ  ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರು ಹಾಗೂ ನೈಮಯಲಯ  ಯೀಜನೆಯಡಿ 

ಬಿಡುಗಡೆರ್ಯದ ಹಣ ಬಳಕೆರ್ಯಗದ್ಧರುವ ಬಗೆೆ  ಪ್ರಿಶ್ೀಲಸಲು ರಚಿಸಲ್ಯಗಿರುವ ವಶೇಷ್ 
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ಸದನ್ ಸಮಿತಿಗಳ ಕಾಲ್ಯವಧಿಯನುನ  ವಸು ರಿಸುವ ಪ್ರ ಸ್ವು ವವನುನ  ಮಂಡಿಸಿ 

ಅೆಂಗಿೀಕ್ರಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

2021-2022ನೇ ಸ್ವಲನ್ ಪೂರಕ್ ಅೆಂದ್ದಜುಗಳ ಮೊದಲನೇ ಕಂತ್ನುನ  

ಮಂಡಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

(ಮಿಂದು) 

(1025)24-09-2021(01-50)bsd-ak 

 ಶಿರ ೋ ಕೊೋಟ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಸಕಾಯರದ ಪ್ರವಾಗಿ ತ್ಮಗೆ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರಿಗೆ ಹಾಗೂ 

ವರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ನಾಯಕ್ರ ಸಹತ್ವಾಗಿ ಎಲ್ಯಲ  ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರಿಗೆ ನಾನು 

ಅಭಿನಂದನೆಗಳನುನ  ತಿಳಿಸುತೆು ೀನೆ. ಏಕೆೆಂದರೆ ೧೦ ದ್ಧವಸಗಳ ಕಾಲ ನ್ಡೆದ ಈ 

ಕಾಯಯಕ್ಲ್ಯಪ್ ಇತಿು ೀಚಿನ್ ದ್ಧನ್ಗಳಲಲ  ಮಾತ್ರ ವಲಲ ದೇ ಇತಿು ೀಚಿನ್ ವಷ್ಯಗಳಲೆಲ ೀ ಅತ್ಯ ೆಂತ್ 

ಅಥಯಗಭಿಯತ್ವಾಗಿ ನ್ಡೆದ್ಧದ್ ಎೆಂದು ನಾನಂದುಕೆಂಡಿದ್ಾ ೀನೆ. ಮೈಸೂರಿನ್ ಘಟನೆಗಳು, 

ನಿೀರಾವರಿ ವಷ್ಯಗಳ ಬಗೆೆ , ಕಾನೂನು-ಸುವಯ ವಸೆೆ  ಬಗೆೆ , ಸೇರಿದಂತೆ ಇನಿನ ತ್ರ ಅನೇಕ್ 

ವಚಾರಗಳ ಬಗೆೆ  ಸುದ್ಧೀಘಯವಾಗಿ ಚ್ರ್ಚಯರ್ಯಗಿರುವುದನುನ  ಇಡಿೀ ರಾಜಯ  ಗಮನಿಸಿದ್. 

ಪ್ರ ಜಾಪ್ರ ಭುತ್ಾ ದಲಲ  ವರೀಧ ಪ್ಕ್ಷಗಳು ಟೀಕೆ-ಟಪ್ಪ ಣಿಗಳನುನ  ಮಾಡಿ, ಸಕಾಯರವನುನ  

ತ್ತದ್ಧಗ್ರಲನ್ಲಲ  ನಿಲಲ ಸಿ, ತ್ಪುಪ ಗಳ್ಳಗಿದಾ ಲಲ  ಕ್ವ ಹೆಂಡುವುದು ಪ್ರ ಜಾಪ್ರ ಭುತ್ಾ ದ ಸಬಗು 

ಎೆಂದು ಹರಿಯರು ಹೇಳುತ್ತು ರೆ. ಅದೇರಿೀತಿ ಮಾನ್ಯ  ಎಸ್.ಆರ್್. ಪಾಟೀಲರ ತಂಡ ಹಾಗೂ 

ಜೆಡಿ(ಎಸ್) ಪ್ಕ್ಷದ ತಂಡಗಳು ಬಹಳ ಅಥಯಪೂಣಯವಾದ ನಿಲುವುಗಳನುನ  

ಹೀರಾಟಗಳನುನ  ಹಾಗೂ ವಚಾರಗಳನುನ  ಮಂಡಿಸಿ, ಒೆಂದೇ ಒೆಂದು ಕ್ಷಣ ಈ ಸದನ್ 

ಸು ೆಂಬಿವಾಗದೇ ಕಾಯಯಕ್ಲ್ಯಪ್ಗಳು ಯಶ್ಸಿಾ ರ್ಯಗಿ ನ್ಡೆಯಲು ಕಾರಣಿೀಭೂತ್ರಾಗಿದ್ದಾ ರೆ 

ಎನುನ ವ ಸಲುವಾಗಿ ವರೀಧ ಪ್ಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನುನ  ಸಲಲ ಸುತೆು ೀನೆ. ೧೦ ದ್ಧವಸಗಳ 

ಕಾಲ ತ್ತವು ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು ತ್ತಳೆ್ಳವಹಸಿ, ಅತ್ಯ ೆಂತ್ ಶ್ರ ದಿ್ಯಿೆಂದ 

ಕಾಯಯಕ್ಲ್ಯಪ್ಗಳನುನ  ನ್ಡೆಸಿರುವುದರಿೆಂದ ತ್ಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನುನ  ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. 

ಇದಕೆೆ  ಪ್ರ ತ್ಯ ಕ್ಷ  ಹಾಗೂ ಪ್ರೀಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕ್ರಿಸಿದ ಎಲಲ ರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಯನುನ  

ತಿಳಿಸುತ್ತು , ಈ ಕಾಯಯಕ್ಲ್ಯಪ್ ಅತ್ಯ ೆಂತ್ ಅಥಯಪೂಣಯವಾಗಿ ನ್ಡೆಯಲು ಮಾಧಯ ಮದವರು 

ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲಲ ರೂ ಇದರ ಯಶ್ಸಿಸ ಗೆ ಕಾರಣಿೀಭೂತ್ರು 

ಎೆಂಬುದನುನ  ಉಲೆಲ ೀಖ್ಯಸುತೆು ೀನೆ. ಈ ೧೦ ದ್ಧನ್ಗಳ ಕಾಯಯಕ್ಲ್ಯಪ್ಗಳ ಯಶ್ಸಿಸ ಗೆ ಹಾಗು 
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ಪ್ರ ಜಾತಂತ್ರ ದ ಸಬಗಿನ್ ವಯ ವಸೆೆಯನುನ  ಸ್ವವಯತಿರ ಕ್ವಾಗಿ ಪ್ರ ಕ್ಟಸಿದಾ ಕೆಾ ಗಿ, ಸಕಾಯರದ 

ಲೀಪ್ದೀಷ್ಗಳನುನ  ಎತಿು ತೀರಿಸಿ, ಅದರಂತೆ ನಾವು ಕೂಡ ಸಕಾಯರದಲಲ  ಬಹಳ 

ಪೂವಯಸಿದಾ ತೆಗಳ್ಡನೆ ವರೀಧ ಪ್ಕ್ಷಗಳು ಸಮಾಧಾನ್ವಾಗುವಂತೆ ನ್ಡೆದುಕಳೆಲು 

ಸಹಕ್ರಿಸಿದಾ ನೂನ  ನಾನು ಗೌರವದ್ಧೆಂದ ನೆನೆಪು ಮಾಡಿಕೆಂಡು, ಈ ಕಾಯಯಕ್ಲ್ಯಪ್ 

ಅತ್ಯ ೆಂತ್ ಯಶ್ಸಿಾ ರ್ಯಗಿ ನ್ಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕಟಟ  ತ್ಮಗೆ ಹಾಗೂ ಇಡಿೀ ಸದನ್ಕೆೆ  

ಅಭಿನಂದನೆಗಳನುನ  ಸಲಲ ಸುತೆು ೀನೆ. 

 ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ. ಪಾಟಿೋಲ  (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ್ದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ಸಮಯವು ಬಹಳ ಕ್ಡಿಮ್ಮ ಇದುಾ , ಒೆಂದ್ರಡು ಮೂರು ನಿಮಿಷ್ಗಳಲಲ  

ಮಾತ್ನಾಡಬಯಸುತೆು ೀನೆ. ಸದನ್ದ ಸಮಯವನುನ  ಅತ್ಯ ೆಂತ್ ಯಶ್ಸಿಾ ರ್ಯಗಿ ಬದಿ ತೆಯಿೆಂದ 

ರ್ಚನಾಗಿ ನ್ಡೆಸಿಕಟಟ  ಗೌರವಾನಿಾ ತ್ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ತ್ಮಗೆ ಕೂಡ 

ವಶೇಷ್ವಾದ ಕೃತ್ಜ್ಞತೆಗಳನುನ  ಸಲಲ ಸಬಯಸುತೆು ೀನೆ. ಅದೇರಿೀತಿ ಈ ನಾಡಿನ್ ಗೌರವಾನಿಾ ತ್ 

ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ್ಳದ ಮಾನ್ಯ  ಬಸವರಾಜ ಬೊಮೆಾಯಿಯವರಿಗೆ, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು  

ಸಂಸದ್ಧೀಯ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರಾದ ಮಾನ್ಯ  ಮಾಧುಸ್ವಾ ಮಿಯವರಿಗೆ, ಸಂಪುಟದ 

ಎಲ್ಯಲ  ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಹೃದಯ ಪೂವಯಕ್ ಕೃತ್ಜ್ಞತೆ ಮತ್ತು  ಅಭಿನಂದನೆಗಳನುನ  ವರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ 

ಪ್ರವಾಗಿ ಸಲಲ ಸುತೆು ೀನೆ. ನ್ಮೆ  ಪ್ಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯ  ಸಚೇತ್ಕ್ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಎೆಂ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿ 

ರವರು ಮತ್ತು  ಆಳುವ ಪ್ಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯ  ಸಚೇತ್ಕ್ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಕ್ವಟಗಿಮಠರವರಿಗೂ 

ಅಭಿನಂದನೆಗಳನುನ  ಸಲಲ ಸುತೆು ೀನೆ. ನ್ಮೆ  ಪ್ಕ್ಷದ ಹಾಗೂ ಮೇಲೆ ನೆಯ ಎಲ್ಯಲ  ಸದಸಯ ರು 

ಸಕ್ರ ೀಯವಾಗಿ ಪಾಲೆೆಂಡು ಉತ್ು ಮವಾದ ಸಲಹೆ-ಸೂಚ್ನೆಗಳನುನ  ಸಕಾಯರಕೆೆ  ನಿೀಡಿ, 

ಯಶ್ಸಿಾ ರ್ಯಗಿ ಕ್ಲ್ಯಪ್ದಲಲ  ಭಾಗವಹಸಿ, ಕ್ಲ್ಯಪ್ಕೆೆ  ಮ್ಮರಗು ತಂದಂತ್ಹ ಎಲ್ಯಲ  

ಗೌರವಾನಿಾ ತ್ ಮೇಲೆ ನೆ ಸದಸಯ ರು ಹಾಗೂ ಪ್ರ ತಿಪ್ಕ್ಷದಲಲ  ನ್ಮೆ ೆಂತೆಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ 

ಜೆಡಿ(ಎಸ್) ನ್ ಎಲ್ಯಲ  ಸದಸಯ ರಿಗೂ ಉಲೆಲ ೀಖಹಯ ಅಭಿನಂದನೆಯನುನ  ಸಲಲ ಸುತೆು ೀನೆ. 

ಅದೇರಿೀತಿ ಆಳುವ ಪ್ಕ್ಷದ ಎಲ್ಯಲ  ಸದಸಯ ರು ಪ್ರ ತಿಪ್ಕ್ಷದ ಟೀಕೆ-ಟಪ್ಪ ಣಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ 

ಸಂಯಮ ಮತ್ತು  ಸಹನೆಯಿೆಂದ ಸಹಕಾರ ನಿೀಡಿದ್ದಾ ರೆ. ಸಕಾಯರದ ಲೀಪ್ದೀಷ್ಗಳು 

ಹಾಗೂ ನ್ಮೆ  ಟೀಕೆ ಟಪ್ಪ ಣಿಗಳನುನ  ಸಕಾರಾತೆ್ ಕ್ವಾಗಿ ಸಿಾ ೀಕ್ರಿಸಿ, ಮುೆಂದ್ಧನ್ 

ದ್ಧನ್ಮಾನ್ಗಳಲಲ  ಸರಿಮಾಡಿಕೆಂಡು ಹೀಗುವ ಭಾವನೆಗಳನುನ  ವಯ ಕ್ು  ಮಾಡಿದಂತ್ಹ 

ಎಲ್ಯಲ  ಟ್ರ ಷ್ರಿ ಬ್ೆಂಚ್್ನ್ವರೆಲಲ ರಿಗೂ ಹೃತ್ತಫ ವಯಕ್ ಕೃತ್ಜ್ಞತೆಗಳನುನ  ಸಲಲ ಸುತೆು ೀನೆ. ವಧಾನ್ 

ಪ್ರಿಷ್ತಿು ನ್ ಎಲ್ಯಲ  ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗು ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ ವಗಯದವರಿಗೂ ವಂದ್ಧಸುತೆು ೀನೆ. ಅದೇರಿೀತಿ 

ಅಧಿಕಾರಿ ವಗಯದವರು ಕ್ಲ್ಯಪ್ವು ರ್ಚನಾನ ಗಿ ನ್ಡೆದುಕೆಂಡು ಹೀಗಲು ಬಹಳಷ್ಟಟ  
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ಮಾಹತಿಗಳನುನ  ಒದಗಿಸಿದವರೆಲಲ ರಿಗೂ ವಂದ್ಧಸುತೆು ೀನೆ. ಕನೆಯದ್ದಗಿ ಇಡಿೀ ನಾಡಿನ್ 

ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ ರದ ಎಲ್ಯಲ  ಜನ್ರಿಗೆ ಕ್ಲ್ಯಪ್ದ ವಷ್ಯಗಳನುನ  ಮುಟಟ ಸಲು ಬಹಳ ಸಹಕಾರ 

ಹಾಗೂ ಉತ್ು ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಗೌರವಾನಿಾ ತ್ ಮಾಧಯ ಮ ಮಿತ್ರ ರೆಲಲ ರಿಗೂ 

ಹೃದಯಪೂವಯಕ್ ವಂದನೆಗಳನುನ  ಸಲಲ ಸಿ, ಮತು ಮೆ್ಮ  ತ್ಮಗೆ ವಂದ್ಧಸಿ, ನ್ನ್ನ  

ಮಾತ್ತಗಳನುನ  ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ. ನ್ಮಸೆ್ವ ರ. 

 ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರುುಃ- ಮಾನ್ಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳಿಗೆ, ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾನಾಯಕ್ರಿಗೆ, 

ಮಾನ್ಯ  ವರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ನಾಯಕ್ರಿಗೆ, ಎಲ್ಯಲ  ಮಂತಿರ  ವಗಯದವರಿಗೆ, ಸಕಾಯರದ ಮುಖ್ಯ  

ಸಚೇತ್ಕ್ರಿಗೆ, ವರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯ  ಸಚೇತ್ಕ್ರಿಗೆ, ಪ್ತಿರ ಕಾ ಹಾಗೂ ಮಾಧಯ ಮ 

ವರದ್ಧಗ್ರರರಿಗೆ, ವಧಾನ್ ಪ್ರಿಷ್ತಿು ನ್ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿ-ನೌಕ್ರ ವಗಯದವರಿಗೆ ಮತ್ತು  

ಸಕಾಯರದ ಎಲ್ಯಲ  ಅಧಿಕಾರಿ ನೌಕ್ರ ವೃೆಂದದವರಿಗೆ ಸದನ್ದ ಕಾಯಯಕ್ಲ್ಯಪ್ಗಳನುನ  

ಸುಗಮವಾಗಿ ನ್ಡೆಸಲು ಸಹಕ್ರಿಸಿದ ವಧಾನ್ ಪ್ರಿಷ್ತಿು ನ್ ಎಲ್ಯಲ  ಗೌರವಾನಿಾ ತ್ 

ಸದಸಯ ರುಗಳಿಗೆ ತ್ತೆಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯ ವಾದಗಳನುನ  ಸಲಲ ಸುತೆು ೀನೆ. 

 ಶಿರ ೋ ಎಸ .ಆರ . ಪಾಟಿೋಲ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ, ವಶೇಷ್ವಾಗಿ ಆತೆಿ ೀಯರೂ, 

ಸೆನ ೀಹತ್ರಾಗಿರುವ ಸಭಾನಾಯಕ್ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ರವರಿಗೆ 

ಪ್ರ ತೆಯ ೀಕ್ವಾಗಿ ಹೇಳಲಲಲ . ಅವರೂ ಸಂಪುಟದ ಸಚಿವರಲಲ ಯೇ ಬಂದ್ಧದ್ದಾ ರೆೆಂದು ಭಾವಸಿ, 

ಅವರಿಗೂ ವಶೇಷ್ ಧನ್ಯ ವಾದಗಳನುನ  ತಿಳಿಸುತೆು ೀನೆ. 

 ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರುುಃ- ಈಗ ಸದನ್ವನುನ  ಅನಿದ್ಧಯಷ್ಟ  ಕಾಲದವರೆಗೆ 

ಮುೆಂದೂಡುತೆು ೀನೆ. 

(ಸದನವು ದ್ಧರ್ನಿಂಕ ೨೪ನೇ ಸ್ತಪೆಟ ಿಂಬರ ೨೦೨೧ರ ಶುಕರ ವಾರದಂದು ಮಧಾಾ ಹನ  

೧ ಗಂಟೆ ೫೬ ನಮಿಷಗಳಿಗೆ ಅನದ್ಧಾಷಟ  ಕಾಲದವರೆಗೆ ಮಿಂದೂಡಲು ಟಿಟ ತ್ತ) 

<><><> 

 

 

 


