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                            ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು 
ನೂರ ನಲವತ್ನುರರೆ್ಯ ಅಧಿವೆೇಶನ 

8ರೆ್ೇ ಮನರ್ಚಾ 2022  
ಮಂಗಳವನರ 

                           
    

 

01.ಪರಶೆ್ನೇತ್ುರ  

ಅ) ಚತಕೆ್ೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 
1258– ನಗರ ಸಭೆಗ ೆಅನತದನನ ನೇಡತವ ಕತರಿತ್ತ 
  - ಡನ: ಚಂದರಶೆೇಖರಚ ಬಿ.ಪನಟೇಲ್ 
  - ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜ (ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರತ) 
1320 – ಬಳ್ನಾರಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲೆೆಗಳ ನಗರ ಮತ್ತು ಪಟಟಣಗಳ ಕತಡಿಯತವ  
        ನೇರಿನ ಯೇಜರ್ೆಗಳ ಕತರಿತ್ತ 

- ಶ್ರೇ ವೈೆ.ಎಂ.ಸತಿೇಶ್ 
- ಶ್ರೇ ಎನ್.ರ್ನಗರನಜತ (ಎಂಟಬಿ) (ಪೌರನಡಳಿತ್ ಮತ್ತು ಸಣಣ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆ  

                            ಹನಗೂ ಸನವಾಜನಕ ವಲಯ ಉದಯಮಗಳ ಸಚಿವರತ) 
1323 – ಸಮಪಾಕ ನೇರತ ಸರಬರನಜತ ಯೇಜರೆ್ ಕತರಿತ್ತ 

- ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಂ.ಇಬ್ನರಹಂ 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜ (ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರತ) 

1313 – ಬ್ೆಮಲ್ಚ ಕ್ನರ್ನಾರ್ೆ ರ್ನಸಗಿೇಕರಣ ಮನಡತತಿುರತವ ಬಗೆೆ  
- ಶ್ರೇ ಗೂೆೇವಿಂದ ರನಜತ 
- ಡನ: ಮತರತಗೆೇಶ ಆರ.ನರನಣಿ (ಬೃಹತಚ ಮತ್ತು                                      

                          ಮಧ್ಯಮ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ ೆಸಚಿವರತ) 
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1248 – ರೆ್ೇಕ್ನರರ ಸನಲ ಮರ್ನನ ಕತರಿತ್ತ 
- ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ 
- ಶ್ರೇ ಶಂಕರ ಬ ಪನಟೇಲ ಮತರೆ್ೇನಕ್ೂೆಪಪ  

              (ಕ್ೆೈಮಗೆ ಮತ್ತು ಜವಳಿ, ಸಕೆರೆ ಹನಗೂ ಕಬತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರತ) 
1253 – ಸಹಕ್ನರ ಇಲನರ್ಯೆಂದ ಚತರ್ನವಣೆ ಬಗೆೆ 

- ಶ್ರೇ ಎಂ.ಎಲ್ಚ.ಅನೇಲ್ಚ ಕತಮನರಚ 
- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟ.ಸೂೆೇಮಶೇೆಖರಚ (ಸಹಕ್ನರ ಸಚಿವರತ) 

1311 – ಮೈಸೂರತ ಮತ್ತು ಚನಮರನಜನಗರ ಜಿಲೆೆಗಳಲ್ಲೆ ಹೊಸದನಗಿ ಸನಾಪರ್ೆಯನಗಿರತವ  
       ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳ ಬಗೆೆ.  

   - ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್.ಮಂಜೆೇಗೌಡ 
- ಡನ: ಮತರತಗೆೇಶ ಆರ.ನರನಣಿ (ಬೃಹತಚ ಮತ್ತು                                      

                          ಮಧ್ಯಮ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ ೆಸಚಿವರತ) 
1309 – ಕ್ೊಡಗತ ಜಿಲೆೆಯ ಸಹಕ್ನರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಬ್ನಕಿ ಇರತವ ಮೊತ್ುವನತನ  
        ಬಿಡತಗಡೆಗೂೆಳಿಸತವ ಬಗೆೆ. 

- ಶ್ರೇಮತಿ ಎಸ್.ವಿೇಣನ ಅಚಚಯಯ 
- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟ.ಸೂೆೇಮಶೇೆಖರಚ (ಸಹಕ್ನರ ಸಚಿವರತ) 
-  

1306 – ಗಣಿಗನರಿಕ್ೆ ಅನತಮೊೇದರ್ೆ ನೇಡತವ ಬಗೆೆ 
- ಶ್ರೇ ಹೆರ್.ಎಂ.ರಮೇಶ ಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಕ್ೂೆೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನ ರ್ನಯಕರತ) (ಗಣಿ ಮತ್ತು 

ಭೂವಿಜ್ಞನನ ಹನಗೂ ಮಹಳ್ನ ಮತ್ತು ಮಕೆಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು 
ವಿಕಲಚೆೇತ್ನರ, ಹರಿಯ ರ್ನಗರಿೇಕರ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 

1302 – ಕ್ೊರೂೆೇರ್ನದ್ಧಂದ ಮೃತ್ಪಟಟ ರೆೈತ್ರತ ಸಹಕ್ನರ ಸಂಘಗಳಲ್ಲೆ ಮನಡಿರತವ ಸನಲ  
        ಮರ್ನನ ಕತರಿತ್ತ 

- ಶ್ರೇ ಮತನರನಜತ ಗೌಡ ಪಿ.ಎಂ. 
- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟ.ಸೂೆೇಮಶೇೆಖರಚ (ಸಹಕ್ನರ ಸಚಿವರತ) 
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1262 -  ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಗಳನತನ ಪಟಟಣ ಪಂಚನಯತಿಯರ್ನನಗಿ  
ಪರಿವತಿಾಸತವ ಕತರಿತ್ತ 
- ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲ್ಚ ಜಿ.ನಮೊೇಶ್ 
- ಶ್ರೇ ಎನ್.ರ್ನಗರನಜತ (ಎಂಟಬಿ) (ಪೌರನಡಳಿತ್ ಮತ್ತು ಸಣಣ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆ  

                            ಹನಗೂ ಸನವಾಜನಕ ವಲಯ ಉದಯಮಗಳ ಸಚಿವರತ) 
ಆ) ಚತಕೆ್ೆ ಗತರತತಿಲೆದ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನೇಡಿದ ಉತ್ುರಗಳು 

02.  ಪರಕಟಣ ೆ
03.  ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರಗೆೆ ಪರಸನುಪಿಸಲಪಟಟ ವಿಷಯಗಳು 

ಅ)  ಕ್ನನೂನತ ಮತ್ತು ಸತವಯವಸಾೆಯನತನ ಕ್ನಪನಡತವ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲನರ್ ೆಮನಫಿಯನ 
ಜೊತೆ್ ಕ್ೆೈಜೂೆೇಡಿಸಿರತವ ಬಗೆೆ.   

- ಶ್ರೇ ಮತನರನಜತ ಗೌಡ ಪಿ.ಎಂ. 
- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 

ಆ)  ಪೊಲ್ಲೇಸರ ವೃತಿು ನಷ್ೆೆ ಹನಗೂ ಪರಮನಣಿಕತ್ೆ ಕಡಿಮ ಆಗತತಿುರತವ ಬಗೆೆ 
ಸನವಾಜನಕರ ವಲಯದಲ್ಲೆ ಚಚೆಾಯನಗತತಿುರತವ ಕತರಿತ್ತ 

- ಶ್ರೇ ಹೆರ್.ಎಂ.ರಮೇಶ್ಚ ಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 

ಇ)  ದೆೇವರನಜ ಅರಸತ ಹಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ನಗಮದ್ಧಂದ “ಅರಿವು”ಚಯೇಜರೆ್ 
ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಸನಲ ದೊರೆಯದೆೇ ಅತ್ಂತ್ರರನಗಿರತವ ಬಗೆೆ 

   - ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ್ 
- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ ಮತ್ತು  
                  ಹಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ಕಲನಯಣ ಸಚಿವರತ) 

ಈ) ಕೃಷಣ ಮೇಲದಂಡ ೆಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲೆನ ಪತನರಚ ವಸತಿ ಕ್ೆೇಂದರಗಳಲ್ಲೆನ ಹೆಚತಚವರಿ 
ಜಮೇನನತನ ಉಚಿತ್ವನಗಿ ನೇಡತವ ಕತರಿತ್ತ 

   - ಶ್ರೇ ನರನಣಿ ಹಣಮಂತ್ ರತದರಪಪ  
- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
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ಉ) ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ನಮನಾನ್ಸಚ ಆಸಪತ್ೆರಗೆ ಹೆಚಿಚನ ಮೂಲ ಸೌಕಯಾ ಒದಗಿಸತವ ಬಗೆೆ 
   - ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಹರಿೇಶ್ಚ ಕತಮನರ 

- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
ಊ) ಜಮತು-ಕ್ನಶ್ೀರದಲ್ಲೆ ದೆೇಶದ ಗಡಿ ಕ್ನಯತತ್ನು ಮೃತ್ರ್ನದ ವಿರನಜಪೆೇಟೆಯ ವಿೇರ 

ಯೇಧ್ನ ಕತಟತಂಬಕ್ೆೆ ಸೂಕು ಪರಿಹನರ ನೇಡತವ ಬಗೆೆ  
    - ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಂ.ಇಬ್ನರಹಂ 

- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
ಋ) ಸಕ್ನಾರಿ ವಸತಿ ಶನಲೆಗಳಿಗೆ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಅಕಿೆ ಪೂರೈೆಕ್ೆ ವಿಳಂಬದ್ಧಂದ, 

ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ತ್ೊಂದರಯೆನಗಿರತವ ಬಗೆೆ 
    - ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹುದ್ 

- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ   
  ಮತ್ತು ಹಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ಕಲನಯಣ ಸಚಿವರತ) 

ಎ)  ಮೇನತಗನರರ ಮಹಳ್ಯೆರ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಬಗೆೆ 
    - ಶ್ರೇ ಗಣಪತಿ ದತಮನು ಉಳ್ೆವೇಕರ 

- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
 

04. ಗಮನ ಸಳೆ್ಯೆತವ ಸೂಚರೆ್ಗಳು 
ಅ)  ಕ್ೊೇಲನರ ಜಿಲೆೆಯ ಮತಳಬ್ನಗಿಲತ ತ್ನಲೂೆಕಿನ ಗೊೇಗತಂಠೆ ಗನರಮದ ಕ್ೆೈಸು  

ಸಮತದನಯದ "ರಕ್ಷಣನಗಿರಿ ಪತಣಯಸಾಳ”ವನತನ ಧ್ವಂಸ ಮನಡಿ ಕ್ೆೈಸು ಸಮತದನಯದ 
ಧ್ಮಾ ಗತರತಗಳ ಮೇಲೆ ದೌಜಾನಯ ನಡದೆ್ಧರತವ ಕತರಿತ್ತ. 

       - ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ಚ ಕ್.ೆರನಥೂೆೇಡ್ 
    - ಶ್ರೇ ಆರ.ಅಶೆ್ೇಕಚ (ಕಂದನಯ ಸಚಿವರತ) 
ಆ) ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೆ್ೂೇಟಗನರಿಕ್ೆ ಬ್ೆಳ್ೆಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸತವ ಕಿೇಟರ್ನಶಕ ಔಷಧಿ  

ಗತಣಮಟಟವನತನ ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಲತ ಸಕ್ನಾರದ ವತಿಯಂದ ಪರಯೇಗನಲಯ ಮತ್ತು 
ಔಷಧ್ ನಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯನತನ ಸನಾಪಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ.  

    - ಶ್ರೇ ಗೂೆೇವಿಂದರನಜತ 
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    - ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸನವಮ 
    - ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ಪನಟೇಲ್ಚ (ಕೃಷಿ ಸಚಿವರತ) 

05. ನಯಮ 330ರ ಮೇರಗೆೆ ಚಚೆಾ 

     ವಿಷಯ: ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸಾೆಗಳ ಚತರ್ನಯತ್ ಸದಸಯರ ಹನಗೂ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ವನಯಪಿುಗೆ  
ಒಳಪಡತವ ಸಿಬುಂದ್ಧಗಳ ಗೌರವಧ್ನ ಹೆಚಚಳ ಮನಡತವ ಹನಗೂ ಕ್ೆೇರಳ ರನಜಯದ 
ಮನದರಿಯ ಸೌಲಭಯಗಳನತನ ಒದಗಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ    

- ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹುದ್ಚ  
- ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರತಣಚ 
- ಶ್ರೇ ಚೆನನರನಜಚ ಬಸವರನಜಚ ಹಟಟಹೂೆಳಿ 
- ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕ್.ೆಪನರಣೇೆಶ್ಚ 
- ಡನ: ಕ್.ೆಗೊೇವಿಂದರನಜತ 
- ಶ್ರೇ ಆರ. ರನಜೆೇಂದರ ರನಜಣಣ 
- ಶ್ರೇ ಪಿ.ಹೆರ್.ಪೂಜನರಚ 
- ಶ್ರೇ ಮಂಜತರ್ನಥಚ ಭಂಡನರಿ 
- ಶ್ರೇ ಸತನೇಲ್ಚಗೌಡ ಪನಟೇಲ್ಚ 

06. ನಯಮ 330ರ ಮೇರಗೆೆ ಮತಂದತವರೆದ ಚಚೆಾ 

       ವಿಷಯ: ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಚತರ್ನಯತ್ ಸದಸಯರ ಹನಗೂ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ವನಯಪಿುಗೆ  
               ಒಳಪಡತವ ಸಿಬುಂದ್ಧಗಳ ಗೌರವಧ್ನ ಹೆಚಚಳ ಮನಡತವ ಹನಗೂ ಕ್ೆೇರಳ ರನಜಯದ  
               ಮನದರಿಯ ಸೌಲಭಯಗಳನತನ ಒದಗಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ    
 

- ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎಸ್.ನವಿೇನ್ಚ 
- ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್.ಮಂಜೆೇಗೌಡ 
- ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿಶಟೆಟ 
- ಶ್ರೇ ದ್ಧರೆ್ೇಶ್ಚ ಗೂಳಿಗೌಡ 

07. ಪರಕಟಣ ೆ
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08. ನಯಮ 330ರ ಮೇರಗೆೆ ಮತಂದತವರೆದ ಚಚೆಾ 

  ವಿಷಯ: ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಚತರ್ನಯತ್ ಸದಸಯರ ಹನಗೂ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ವನಯಪಿುಗೆ  
              ಒಳಪಡತವ ಸಿಬುಂದ್ಧಗಳ ಗೌರವಧ್ನ ಹೆಚಚಳ ಮನಡತವ ಹನಗೂ ಕ್ೆೇರಳ ರನಜಯದ    

        ಮನದರಿಯ ಸೌಲಭಯಗಳನತನ ಒದಗಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ    
   -  ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟ.ಶ್ರೇಕಂಠೇೆಗೌಡ 
   -  ಶ್ರೇ ಎಂ.ಎಲ್. ಅನೇಲ್ಚ ಕತಮನರಚ 
   -  ಡನ: ಡಿ.ತಿಮುಯಯ 
   -  ಶ್ರೇ ಕತಶನಲಪಪ ಎಂ.ಪಿ. (ಸತಜನ) 
   -  ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ೆುೇಗೌಡ 
   -  ಶ್ರೇ ಪರತ್ನಪಚ ಸಿಂಹ ರ್ನಯಕಚ ಕ್ ೆ
   -  ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೂೆೇಜೇೆಗೌಡ 
   -  ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ 
   -  ಶ್ರೇ ಶನಂತ್ನರನಮಚ ಬತಡನ ಸಿದ್ಧದ  
   -  ಶ್ರೇ ಆರ.ಬಿ.ತಿಮನುಪೂರಚ 
   -  ಶ್ರೇ ಶರಣಗೌಡ ಬಯಯಪತರ 
   -  ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್ಚ (ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ) 

  ಚ̲    ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸನವಮ 
   -  ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎಸ್. ಈಶವರಪಪ (ಗನರಮೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು  

   ಪಂಚನಯತಚ ರನಜಚ ಸಚಿವರತ  
 

09.   ಅಧ್ಾ ಗಂಟೆ ಕ್ನಲನವಧಿ ಚಚೆಾ 
 ವಿಷಯ: ಮೈಸೂರತ ಲನಯಂಪಸಚ ಕ್ನರ್ನಾರ್ೆಯ ಜನಗದಲ್ಲೆ ವಸತು ಸಂಗರಹನಲಯ  

 ನಮಾಸತತಿುರತವ ಬಗೆೆ.   
- ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ  
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್ಚ (ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ) 
- ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸನವಮ 
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- ಡನ: ತ್ೆೇಜಸಿವನಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೂೆೇಜೇೆಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶ್ಚ ಆರ. ನರನಣಿ (ಬೃಹತಚ ಹನಗೂ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ೈೆಗನರಿಕ್ ೆ 
                              ಸಚಿವರತ) 

     ~*~*~*~*~ 
(143)08-03-2022(10-50)bsd-bns 

 

 

 
 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು 
ಮಂಗಳವನರ, ೮ರ್ೆೇ ಮನರ್ಚಾ ೨೦೨೨ 

ಸದನವು ವಿಧನನ ಸೌಧ್ದಲ್ಲೆರತವ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ 

ಸಭನಂಗಣದಲ್ಲೆ ಬ್ೆಳಗೆೆ ೧೦ ಗಂಟೆ ೫೨ ನಮಷಕ್ೆೆ ಸಮನವೇೆಶಗೊಂಡಿತ್ತ 

     ಸಭನಪತಿ (ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಶ್ವಲ್ಲಂಗಪಪ ಹೊರಟಟ) ರವರತ 

ಪಿೇಠದಲ್ಲೆ ಉಪಸಿಾತ್ರನದರತ 
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     ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅಂತ್ರರನಷಿರೇಯ ಮಹಳ್ನ ದ್ಧರ್ನಚರಣೆಯ ಸಲತವನಗಿ ಎಲನೆ 
ಗೌರವನನವತ್ ಸದಸಯರಿಗೆ ಶತಭನಷಯಗಳು. 

     ೦೧. ಪರಶೆ್ನೇತ್ುರಗಳು. 

     ಅ) ಚತಕೆ್ೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 

ಪರಶೆನ ಸಂರ್ೆಯ ೧೨೫8 

ಉತ್ುರದ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಿದ ೆ

ಡನ: ಚಂದರಶೆೇಖರಚ ಬಿ. ಪನಟೇಲ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಿದತದ, ಅದತ ನನಗ ೆ satisfaction ಆಗಿಲೆ. ಸತಮನರತ ೪೫% 
ಅನತದನನವನತನ ಮನತ್ರ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಿದತದ, ಇನೂನ ೫೫% ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ನಗಿದ.ೆ ಈಗ 
already  ಮನರ್ಚಾ ತಿಂಗಳು ಮತಗಿಯತತಿುದತದ, ಇನೂನ ೫೫% ಅನತದನವನತನ 
ಇಟತಟಕ್ೂೆಳಾಲನಗಿದೆ. ಈ ಅನತದನನವನತನ ಯನವನಗ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡತತ್ನುರೆ ಮತ್ತು ಬಿೇದರಚನ 
ಹಂದತಳಿದ ಭನಗಗಳು ಹೆೇಗ ೆdevelopment  ಆಗಬ್ೆೇಕತ ಎಂದತ ಉತ್ುರಿಸಬ್ೇೆಕತ. 

ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ. ರ್ನಗರನಜಚ (ಎಂ.ಟ.ಬಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಯನವ ಹಣಕ್ನಸತ 
ಆಯೇಗದಲ್ಲೆ ಅನತದನನ ಬಿಡತಗಡೆಯನಗಬೆ್ೇಕತ? ನಗರೊೇತ್ನಾನ ಅಥವನ SFCs (State 
Finance Corporations) grant ನಲ್ಲೆ ಬ್ನಕಿ ಹಣ ಬಿಡತಗಡೆಯನಗಬೆ್ೇಕಿದೆ ಎಂದತ 
ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ತಿಳಿಸಬೆ್ೇಕತ.  

ಡನ: ಚಂದರಶೆೇಖರಚ ಬಿ. ಪನಟೇಲ್ಚ:- ೧೪ ಮತ್ತು ೧೫ರ್ೇೆ ಹಣಕ್ನಸತ ಆಯೇಗದ 
ಅನತದನನ ಬಿಡತಗಡೆಯನಗಬ್ೆೇಕ್ನಗಿದೆ. 

ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ. ರ್ನಗರನಜಚ (ಎಂ.ಟ.ಬಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ೧೪ರೆ್ೇ ಹಣಕ್ನಸಿನ 
ರೂ.೧೨.೫೨ ಕ್ೂೆೇಟಗಳಲ್ಲೆ ರೂ.೮.೧೬ ಕ್ೂೆೇಟ ವೆಚಚವನಗಿದತದ, ಅದೇೆರಿೇತಿ ೧೫ರೆ್ೇ ಹಣಕ್ನಸಿನ 
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ರತ.೧೨.೬೫ ಕ್ೂೆೇಟಗಳಲ್ಲೆ ರೂ.೬.೨೦ ಕ್ೂೆೇಟ ವೆಚಚವನಗಿದ.ೆ ೨೦೨೧-೨೨ ರಲ್ಲೆ ರೂ.೯.೪೧ ಕ್ೊೇಟ 
ಬಿಡತಗಡೆಯನಗಿದೆ. ಇದನತನ ಹಂದಯೊ ಖಚತಾ ಮನಡಿದನದರ.ೆ ಪರತಿ ವಷಾ ಕ್ೂೆಡತವ SFCs 
grant ನ ಹಣವನತನ ಕ್ೊಟಟದದೆೇವೆ. ಇನತನ ನಗರೊೇತ್ನಾನಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟಂತ್ ೆ ಹಂದಯೊ 
ಖಚನಾಗಿದತದ, ಉಳಿಕ್ೆ ಹಣವನತನ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ CMSMTDP ನಲ್ಲೆ ರೂ.೯ 
ಕ್ೊೇಟಗಳಲ್ಲೆ ರೂ.೩.೧೧ ಕ್ೊೇಟ ಬಿಡತಗಡೆಯನಗಿ ಖಚನಾಗಿದೆ. ನಗರೊೇತ್ನಾನದ ೨ರ್ೇೆ 
ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ ರೂ.೩೦ ಕ್ೊೇಟಗಳಲ್ಲೆ ರೂ.೧.೫೫ ಕ್ೂೆೇಟ ಖಚನಾಗಿದೆ. ಇದತ ೫ ವಷಾದ 
programme  ಆಗಿದತದ, ಇದರ ಹಂದ್ಧನ ವಷಾದ ಪೂತಿಾ ಹಣ ಪನವತಿಯನಗಿದೆ. ೩ರೆ್ೇ 
ಹಂತ್ದಲ್ಲೆಯೂ ಹಣ ಬಿಡತಗಡೆಯನಗಿದೆ. ನಗರೊೇತ್ನಾನ ವಿಶೇೆಷ ಅನತದನನ ಎಂದತ 
ಪೊರೇತ್ನಸಹ ಧ್ನವನಗಿ ರೂ.೨೫ ಕ್ೂೆೇಟಗಳಲ್ಲೆ ರೂ.೧೮.೨೬ ಕ್ೂೆೇಟ ಬಿಡತಗಡೆಯನಗಿದತದ, 
ಇದನತನ ಖಚತಾ ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ ಎಲನೆ ಅನತದನನವನತನ ಕ್ನಲಕ್ನಲಕ್ೆೆ ಬಿಡತಗಡೆ 
ಮನಡಲನಗಿದತದ, ೧೪ ಮತ್ತು ೧೫ ರೆ್ೇ ಹಣಕ್ನಸಿನ ಅನತದನನ, SFCs grant, ನಗರೊೇತ್ನಾನದ 
೩ರೆ್ೇ ಹಂತ್, ಅಮೃತಚ ಯೇಜರೆ್ಯ ಹಣವನತನ ಕ್ೆೇಂದರ ಮತ್ತು ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರದ 
ಅನತಪನತ್ದಲ್ಲೆ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಿ ಖಚನಾಗಿದೆ.  

ಡನ: ಚಂದರಶೆೇಖರಚ ಬಿ. ಪನಟೇಲ್ಚ:- ಇನತನ SFCs ಹಣವನತನ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ. 

ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ. ರ್ನಗರನಜಚ (ಎಂ.ಟ.ಬಿ):- ಬಿಡತಗಡೆಯನಗದೆೇ ಬ್ನಕಿ ಇರತವ ಮನಹತಿ 
ಕ್ೊಡಿ, ಅದನತನ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  
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ಪರಶೆನ ಸಂರ್ೆಯ ೧320 

ಉತ್ುರದ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಿದ ೆ

     ಶ್ರೇ ವೆೈ.ಎಂ. ಸತಿೇಶ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಉತ್ುರ ಬಂದ್ಧದತದ, ನನನ ಎರಡತ 
ಉಪ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರಿಸಬ್ೆೇಕತ. ಶ್ರಗತಪಪ ನಗರದಲ್ಲೆ ರೂ.೯೮.೪ 
ಕ್ೊೇಟಗಳ drinking water project ಗೆ ಅನತಮತಿ ನೇಡಿಲೆ. April 2023 ವರಗೆ ೆ
ಹೊಸ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳನತನ ಕ್ೆೈಗೊಳಾದಂತ್ ೆ financial reasons  ಸಲತವನಗಿ ಮನಡಿಲೆ. 
ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ ಕತಡತಿನ ಪಟಟಣದ್ಧಂದ ಬಳ್ನಾರಿಗೆ ಹೊೇಗತವ ಹನಗೂ ೬ village ಗಳನತನ 
cover ಮನಡತವ drinking water project ಅನತನ Urban Water Supply and 
Sewerage Board ನಂದ ತ್ಯನರನಗಿದೆ. ರ್ನರನಯಣಪತರ ಡನಯಂ ನೇರನತನ KPCL 
ಕತಡತಿನಯಂದ tap ಮನಡತವ proposal ಇದೆ. KPCL ಕತಡತಿನಗ ೆ
ರ್ನರನಯಣಪತರದ್ಧಂದ ೨.೧೭ tmc water ಗೆ approval  ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲೆ 0.4 tmc 
ನೇರನತನ ನಮಗೆ ಕ್ೊಡತವ ಬಗೆೆ approval ಕ್ೊಡಿಸಿದರ ೆಕತಡತತಿನ ನಗರ ಸೇೆರಿದಂತ್ ೆ೫ 
village ಗಳು ಹನಗೂ ಬಳ್ನಾರಿ ನಗರವನತನ ಸೇೆರಿದಂತ್ ೆಉಪಯೇಗಿಸಿಕ್ೂೆಳಾಬಹತದತ. ಬಳ್ನಾರಿ 
ನಗರಕ್ೆೆ ಎರಡತ ವನರಗಳಿಗೊಮು ಬ್ೆೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೆ ನೇರತ ಬರತತಿುದತದ, ಈ ನೇರನತನ 
ಕ್ೊಡತವುದರಿಂದ ಒಂದತ ವನರಕ್ೆೆ ಒಂದತ ಬ್ನರಿಯನದರೂ ನೇರನತನ ಪಡಯೆಬಹತದನಗಿರತತ್ುದೆ. 
ದಯವಿಟತಟ KPCL ಕತಡತಿನಯಂದ approval ಪಡಯೆಲತ ಸಹನಯ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ 
ಕ್ೊೇರತತ್ೆುೇರೆ್. 

     ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ. ಬಸವರನಜ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಬಳ್ನಾರಿ ನಗರಕ್ೆೆ 
ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿನ ಬಗೆೆ ಕ್ೆೇಳಿದತದ, ರ್ನನತ ೩ ಬ್ನರಿ ಬಳ್ನಾರಿ ನಗರಕ್ೆೆ ಭೇೆಟ ನೇಡಿದದೆೇರೆ್. 
ಮನನಯ ಹರಿಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಅಲೆಂ ವಿೇರಭದರಪಪನವರತ, ರ್ನನತ ಹನಗೂ ಶ್ರೇ 
ಕ್.ೆಸಿ.ಕ್ೊಂಡಯಯನವರತ ಬಳ್ನಾರಿ ನಗರಕ್ೆೆ ನೇರತ ಸರಬರನಜತ ಮನಡತವ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿದೆದೇವೆ. 
ಇದಲೆದೆೇ ಶ್ರಗತಪಪ ನಗರಕ್ೆೆ ರೂ.೯೮.೪೦ ಕ್ೊೇಟ ವೆಚಚದಲ್ಲೆ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ತ್ಯನರತ 
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ಮನಡಿ Board meeting ನಲ್ಲೆಟತಟ, ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಪರಸನುವರೆ್ ಸಲ್ಲೆಸಿದೆದೇರ್ೆ. ಈ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲೆ 
ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳಿಗೂ ಮನವಿ ಮನಡಿದೆದೇರ್.ೆ ಸನಕಷತಟ ನೇರತ ಇರತವ ಪರದೆೇಶದಲ್ಲೆ 
ನೇರನತನ ಒದಗಿಸತವ ನಟಟನಲ್ಲೆ ಅನತದನನವನತನ ಹೆಚತಚ ಕ್ೂೆಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಕ್ೇೆಳಿದತದ, ಮನನಯ 
ಮತಖಯಮಂತಿರಯವರತ ಸಕರನತ್ುಕವನಗಿ ಒಪಿಪಕ್ೂೆಂಡಿದನದರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲೆ ಉಳಿದ 
ಕ್ನಮಗನರಿಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಾಲತ ಸಕ್ನಾರ ಬದಿವನಗಿದ.ೆ ಕತಡತಿನ ಪಟಟಣಕ್ೆೆ ನೇರನತನ 
ಒದಗಿಸತವ ಬಗೆೆ ಕ್ೇೆಳಿದತದ, ಉಳಿದ ಸಂಡೂರತ, ಕತರೇೆಕ್ೊಪಪ, ಕಮಲನಪತರ, ಮರೆಮುನಹಳಿಾ 
ಪಟಟಣಗಳಿಗೂ ಅಮೃತಚ-೨ ರಲ್ಲೆ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಹಂತ್ಹಂತ್ವನಗಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಾಲತ ಸಕ್ನಾರ 
ಎಲನೆ ರಿೇತಿಯ ಕರಮಗಳನತನ ಜರತಗಿಸತತಿುದೆ. 

     ಶ್ರೇ ವೆೈ.ಎಂ. ಸತಿೇಶ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನನ ಪರಶೆನ KPCL  
ಕತಡತಿನಯಂದ 0.4 tmc ನೇರತ ಬಳ್ನಾರಿ ಮತ್ತು surrounding village ಗಳಿಗ ೆ
ಸರಬರನಜನಗಬೆ್ೇಕತ. ಈ ಬಗೆೆ Urban Water Supply and Sewerage Board ನ  
Engineer ಗಳನತನ approach  ಮನಡಿದರ,ೆ ಅವರತ ನಮು ಪತ್ರಗಳಿಗ ೆ reply  
ಮನಡತತಿುಲೆ. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ನಮಗೆ ಸಹನಯ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ. ಈ ನೇರನತನ KPCL 
ಕತಡತಿನಯಂದ ನಮಗೆ allotment  ಮನಡಿಸಬ್ೆೇಕತ ಎಂಬ ಸಹನಯವನತನ ಕ್ೇೆಳುತ್ುೆೇರೆ್. 

     ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ. ಬಸವರನಜ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದರ ಬಗೆೆ ನೇರನವರಿ ಸಚಿವರ 
ಜೊತ್ೆ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ ಎಷತಟ ನೇರನತನ allocation  ಮನಡತತ್ನುರ ೆ ಎಂಬ ತಿೇಮನಾನ 
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಈ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಜೊತ್ೆ ಒಂದತ ಸಭೆಯನತನ ನಡಸೆಿ, ನೇರಿನ 
allocation ಆಧನರದ ಮೇಲೆ ಕ್ನಯಾಕರಮ ರೂಪಿಸಲತ ಕರಮ ವಹಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಪರಶೆನ ಸಂರ್ೆಯ ೧೩೧೬ 

     ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇ ರನಜೆೇಂದರ ರನಜಣಣ ನವರ ಪರಶೆನ ಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತಂಬ 
ಕಲನಯಣ ಇಲನರ್ಗೆ ೆವಗನಾವಣೆಯನಗಿದೆ.  
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ಪರಶೆನ ಸಂರ್ೆಯ ೧೩೨೩ 

ಉತ್ುರದ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಿದ ೆ

   ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಂ. ಇಬ್ನರಹಂ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಗರಗಳನತನ ಆಯ್ಕೆ 
ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿರತವುದಕ್ೆೆ ಇರತವ ಆಧನರ ಏನತ? ಯನವ ಆಧನರದ ಮೇಲೆ ನಗರಗಳನತನ ಆಯ್ಕೆ 
ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿದನದರೆ? 

(ಮತಂದತ) 

(144)/08.03.2022/11.00/ಹೆರ್ಚವಿ:ಬಿಎನ್ಚಎಸ್ಚ               (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಂ.ಇಬ್ನರಹಂ(ಮತಂದತ….) 

ಸರ್ನುನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಯನವ ಆಧನರದ ಮೇಲ ೆಈ ನಗರಗಳನತನ ಆಯ್ಕೆ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳ್ನಾಗಿದೆ 

ಎನತನವುದತ ನನನ ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ.  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ನೇಡಿರತವ ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ ಭದನರವತಿ ನಗರಸಭೆಯ 

ವನಯಪಿುಯಲ್ಲೆ ಕ್ೆೇಂದರ ಪತರಸೃತ್ “ಅಮೃತಚ ಯೇಜರೆ್”ಚ ಯಡಿ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಶೆೇಕಡನ 

50ರಷತಟ, ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಶೆೇಕಡನ 20ರಷತಟ ಮತ್ತು ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳಿಂದ ಶೇೆಕಡನ 

30ರಷತಟ ಅನತಪನತ್ದಲ್ಲೆ ಅನತದನನವನತನ ನೇಡಲನಗತತಿುದೆ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳಿದನದರೆ. ಕ್ೆೇಂದರ 

ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ಹಣ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕ್ೆಲವು ಕಡಗೆಳಲ್ಲೆ ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳು 

ಅನತದನನ ನೇಡತವುದರಲ್ಲೆ ವಿಫಲರನಗಿದನದರ.ೆ  ಇಂತ್ಹ ಉದನಹರಣೆಗಳು ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನಕ್ೆೆ 

ಬಂದ್ಧದೆಯ್ಕೇ ಎನತನವುದತ ನನನ ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ.   

 ಸರ್ನುನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಭದನರವತಿ ಎನತನವುದತ, it is a very peculiar place.  

VISL ಕ್ನರ್ನಾರ್ೆಯ ತ್ನಯಜಯ ನೇರತ ಹೊೇಗಿ ಸತಮನರತ ೬೦-೮೦ ಕಿಲೂೆೇ ಮೇಟರಚನಷತಟ ಭದನರ 
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ರ್ನಲ ೆಸವಾರ್ನಶವನಗಿದೆ. VISL ನಂದ ಬರತವಂತ್ಹ ನೇರನತನ ಒಂದತ ಪನೆಂಟಚ ಹನಕಿ ಸವಚಛಗೊಳಿಸಿ 

ತ್ರಬ್ೇೆಕ್ನಗಿದ.ೆ ಪರಿಸರ ಮನಲ್ಲನಯ ನಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ನಾರಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದರೂ ಸಹ 

ಯನವುದೆೇ ಪರಯೇಜನವನಗಲ್ಲಲೆ. ನಮು ಪಕ್ಷದ ಸಕ್ನಾರವಿದದರೂ ಸಹ ಯನವುದೆೇ ಕರಮ 

ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಾಲ್ಲಲೆ. ಎಲ್ಲೆಯವರಗೆೆ ಒಳ ಚರಂಡಿ ನೇರಿನ ಸಂಸೆರಣನ ಘಟಕಗಳನತನ ನವಾಹಣೆ 

ಮನಡತವುದ್ಧಲೆವೇ ಅಲ್ಲೆಯವರಗೆೆ ಸವಚಛವನಗತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧ್ಯವನಗತವುದ್ಧಲೆ.  

 ಸರ್ನುನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಭದನರವತಿ ನಗರ ಉದನಯನವನಗಳ ನಗರವನಗಿತ್ತು. Old 

town ನಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆಯೂ ಸಹ ಉದನಯನವನಗಳು ಇಲೆ. ಸಿಟ ಮತನಸಪನಲ್ಚ ಕಛೆೇರಿಯ ಎದತರಿಗ ೆ

ಒಂದೇೆ ಒಂದತ ಪನಕಚಾ ಇದೆ. ಉಳಿದವು ಹೆಸರಿಗ ೆ ಮನತ್ರ ಪನಕಚಾ ಎಂದತ ಇವೆ. ಈ 

ಪನಕಚಾಗಳಿಗನಗಿ ಕ್ೂೆೇಟಯಂತ್ರ ರೂಪನಯಗಳನತನ ವೆಚಚ ಮನಡಲನಗಿದೆ. ಸಂಪೂಣಾವನದ ಹಣ 

ಪನಕಚಾಗಳಿಗನಗಿಯ್ಕೇ ವೆಚಚ ಮನಡಲನಗಿದೆಯ್ಕೇ ಇಲೆವೆೇ ಎನತನವುದರ ಬಗೆೆ ತ್ನರ್ೆ ಮನಡಲತ ಒಬು 

ಅಧಿಕ್ನರಿಯನತನ ಅಲ್ಲೆಗೆ ಕಳುಹಸಿಕ್ೂೆಡಬ್ೇೆಕ್ೆನತನವುದತ ನನನ ಸಲಹೆಯನಗಿದೆ.   ಪೆೇಪರಚ ಕ್ನರ್ನಾರ್ೆ 

ನಡಯೆತತಿುದದ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಆ ಭನಗ ಕ್ೈೆಲನಸದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆತ್ತು. ಆ ಕ್ನರ್ನಾರ್ಯೆ ಸತಮನರತ 20-

30 ಸನವಿರ ಜನ ಕ್ನಮಾಕರತ ಮತ್ತು ಅವರ ಕತಟತಂಬದವರತ ಅಲ್ಲೆ ವನಸವನಗಿದದರತ.  New 

town ನಲ್ಲೆ ಹೆಚತಚ ಪನಕಚಾಗಳು ಇದದವು.  ಅಲ್ಲೆ ಕೂಡ ಗನಂಧಿ ಪನಕಚಾ ಎಂದತ ಒಂದೇೆ ಒಂದತ 

ಪನಕಚಾನತನ ಮನಡಲನಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೆಯವರೆಗ ೆಈ ಪನಕಚಾಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗನಗಿ ಎಷತಟ ಹಣ ಖಚನಾಗಿದ ೆ

ಅಥವನ ಮತಂದ ೆಎಷತಟ ಹಣವನತನ ಖಚತಾ ಮನಡಲನಗತತ್ುದೆ ಎನತನವುದರ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 

ತಿಳಿಸಬೆ್ೇಕ್ನಗಿದ.ೆ  
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 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜ:- ಸರ್ನುನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹರಿಯ ಸದಸಯರನದ ಮನನಯ ಸಿ.ಎಂ. 

ಇಬ್ನರಹಂರವರತ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೇರತ ಸರಬರನಜತ ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಯಂದ 2021-

22ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಶ್ವಮೊಗೆ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಎಲೆೆಲ್ಲೆ ಸಿಾರ ಜಲ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಮಪಾಕ ನೇರತ 

ಸರಬರನಜತ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ ಕ್ೆೈಗೊಳಾಲನಗಿದ ೆಎನತನವ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದನದರ.ೆ ಶ್ವಮೊಗೆ ನಗರ 

ಪನಲ್ಲಕ್ಯೆ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲೆ ಬರತವಂತ್ಹ ಹೂೆರವಲಯದಲ್ಲೆ 11 ಜೊೇನ್ಚಗಳಿಗ ೆ ನರಂತ್ರ ನೇರತ 

ಸರಬರನಜತ ವಿತ್ರಣನ ಜನಲವನತನ ಅಳವಡಿಸತವುದಕ್ನೆಗಿ ಸತಮನರತ 96.50 ಕ್ೊೇಟ ಮೊತ್ುದ 

ಯೇಜರೆ್ಗ ೆ ಸಕ್ನಾರ ಆಡಳಿತ್ನತ್ುಕ ಅನತಮೊೇದರೆ್ಯನತನ ನೇಡಿ, ಟೆಂಡರಚ ಕರದೆತ, ಮನನಯ 

ಗನರಮೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚನಯತಚ ರನಜಚ  ಸಚಿವರತ ಮತ್ತು ರ್ನವಲೆೆರೂ ಸೇೆರಿ ಗತದದಲ್ಲ ಪೂಜೆ 

ಮನಡಿ ಕ್ನಮಗನರಿಗ ೆ ಚನಲರೆ್ಯನತನ ನೇಡಿದೆದೇವೆ. ಇದಲೆದೆೇ ಹೊಸದನಗಿ ಸೂೆೇಗನರೆ್ ಗನರಮದಲ್ಲೆ 

ನಮನಾಣ ಮನಡತತಿುರತವ ಶ್ವಮೊಗೆ ನಗರದ ವಿಮನನ ನಲನದಣಕ್ೆೆ ನೇರತ ಸರಬರನಜತ ವಯವಸೆಾ 

ಕಲ್ಲಪಸತವ ಕ್ನಮಗನರಿಗನಗಿ ಸಕ್ನಾರ ಸತಮನರತ 4.70 ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯಗಳ ಯೇಜರೆ್ಗನಗಿ 

ಅನತಮೊೇದರೆ್ಯನತನ ನೇಡಿದ.ೆ ಇದತ ಈ ಮನಗಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೆ ಬರತವಂತ್ಹ ಹಳಿಾಗಳಿಗೂ ನೇರನತನ 

ಒದಗಿಸತವಂತ್ಹ ಯೇಜರೆ್ಯನಗಿದೆ.   

 ಸರ್ನುನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಭದನರವತಿ ನಗರದಲ್ಲೆ ಪನಕಚಾಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗೆೆ ಮನನಯ 

ಸದಸಯರತ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿದನದರ.ೆ ಇಲ್ಲೆ 6 ಉದನಯನವನಗಳನತನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆದೇವೆ. ಇದಕ್ನೆಗಿ ಸತಮನರತ 

2.99 ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯಗಳನತನ ವೆಚಚ ಮನಡಲನಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ಪೆೈಕಿ 5 ಪನಕಚಾಗಳ ಕ್ನಮಗನರಿ 

ಪೂಣಾಗೂೆಂಡಿದ.ೆ ಇನತನಳಿದ ಒಂದತ ಪನಕಚಾನ ಕ್ನಮಗನರಿ ಚನಲರೆ್ಯಲ್ಲೆದೆ. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಈ 

ಪನಕಚಾಗಳ ನಮನಾಣ ಕ್ನಮಗನರಿಗನಗಿ ವೆಚಚ ಮನಡಲನಗಿರತವ ಹಣ ಸದ್ಧವನಯೇಗವನಗಿದೆಯೇ 
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ಇಲೆವೇ ಎನತನವುದರ ಬಗೆೆ ತ್ನರ್ೆ ಮನಡಲತ ಒಬು ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ಕಳುಹಸಿಕ್ೂೆಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ 

ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳುತಿುದನದರೆ. ಅವರ ಸಲಹೆಯನತನ ಗಣರೆ್ಗ ೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ ಆ ಕ್ೆಲಸವನತನ 

ಮನಡಲನಗತತ್ುದೆ.  

 ಸರ್ನುನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೆೇ, ಇನತನ ಎಷತಟ ನಗರಗಳಲ್ಲೆ ಈ ರಿೇತಿಯನದ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳನತನ 

ಕ್ೆೈಗೆತಿುಕ್ೂೆಳಾಲನಗಿದ ೆ ಎನತನವ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದನದರ.ೆ ಸತಮನರತ 16 ನಗರಗಳಲ್ಲೆ ಈ 

ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದದೆೇವೆ. ಅದರಲ್ಲೆ ಬ್ನದನಮ, ಹತಬುಳಿಾ-ಧನರವನಡ, ಗದಗಚ-ಬ್ೆಟಗೆೇರಿ, 

ಬಳ್ನಾರಿ,  ಬಿೇದರಚ, ಕಲತುಗಿಾ,   ಗಂಗನವತಿ, ರನಯಚೂರತ, ಭದನರವತಿ, ಶ್ವಮೊಗೆ, ತ್ತಮಕೂರತ, 

ಚಿತ್ರದತಗಾ, ಕ್.ೆಜಿ.ಎಫಚ. ಮಂಡಯ, ಹೂೆಸಪೆೇಟೆ, ಬ್ನಗಲಕ್ೊೇಟ ೆಹೇಗ ೆಸತಮನರತ 16 ನಗರಗಳನತನ 

ಕ್ೆೈಗೆತಿುಕ್ೂೆಂಡಿದದೆೇವೆ. ಪೆೇಪರಚ ಕ್ನರ್ನಾರ್ೆಯಂದ ಬರತವಂತ್ಹ ಮಲ್ಲನ ನೇರನತನ ಶತದ್ಧಿೇಕರಿಸತವುದಕ್ೆೆ 

ಎಲ್ಲೆಯನದರತ ಸಂಸೆರಣ ಘಟಕವನತನ ನಮನಾಣ ಮನಡಿ, ಆ ನೇರನತನ ಪನಕಚಾಗಳಿಗೆ ಅಥವನ ಬ್ೆೇರ ೆ

ಉದೆದೇಶಗಳಿಗೆ ಉಪಯೇಗಿಸಬ್ೆೇಕ್ೆನತನವ ಮನತ್ನತನ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೇೆಳಿದನದರ.ೆ ಮತಂದ್ಧನ 

ದ್ಧನಗಳಲ್ಲೆ ರ್ನನತ ಶ್ವಮೊಗೆಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗತತಿುದೆದೇರೆ್. ಹನಗೆಯ್ಕೇ ಭದನರವತಿಗೂ ಹೂೆೇಗಿ ಈ ಬಗೆೆ 

ಕೂಲಂಕಷವನಗಿ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡಿ, ಅಗತ್ಯ ಕರಮವನತನ ಜರತಗಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರ ಬದಿವನಗಿದ ೆ

ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಬಯಸತತಿುದೆದೇರೆ್.  

 ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಂ.ಇಬ್ನರಹಂ:- ಸರ್ನುನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಶ್ವಮೊಗೆ ಜಿಲೆೆಗೆ 

ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟಂತ್ ೆ ಕ್ೆೇಳಿರತವ ಪರಶೆನಗ ೆಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸಮಪಾಕವನದ ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡಿದನದರೆ. 

ಆದದರಿಂದ ರ್ನನತ ಅದರ ಬಗೆೆ ಉಲೆೆೇಖ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೊೇಗಲ್ಲಲೆ. ಯನವ ಆಧನರದ ಮೇಲೆ ಈ 

ನಗರಗಳನತನ ಆಯ್ಕೆ ಮನಡಿಕ್ೊಳಾಲನಗಿದ ೆಎನತನವುದತ ನನನ ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ. Politically  heavy 
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weight  ಆಧನರದ ಮೇಲೆಯೇ ಅಥವನ ಬ್ೆೇರ ೆಯನವ ಮನನದಂಡಗಳ ಆಧನರದ ಮೇಲೆ ಈ 

ನಗರಗಳನತನ ಆಯ್ಕೆ ಮನಡಿಕ್ೊಳಾಲನಗಿದೆ ಎನತನವುದತ ನನನ ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ.  

 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜ:- ಸರ್ನುನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕ್ೆೇಳಿರತವ ಪರಶೆನಗ ೆ

ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡಿದೆದೇವೆ. ಅವರತ ಈ ರಿೇತಿ ಯನವ ಆಧನರದ ಮೇಲ ೆ ನಗರಗಳನತನ ಆಯ್ಕೆ 

ಮನಡಲನಗಿದೆಯ್ಕಂದತ ಕ್ೇೆಳಿದರೆ ಹೆೇಗ ೆ ಉತ್ುರ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಸನಧ್ಯ? ಜನಸಂರ್ೆಯಯ ಆಧನರದ 

ಮೇಲ ೆಈ ನಗರಗಳನತನ ಆಯ್ಕೆ ಮನಡಿದೆದೇವೆ. ಅವರತ ಕ್ೆೇಳಿರತವ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಟಟದೆದೇವೆ.  

 

 ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಂ.ಇಬ್ನರಹಂ:- ಸರ್ನುನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ ಮನಡಿರತವುದತ ತ್ಪತಪ ಎಂದತ 

ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತಿುಲೆ. ಆದರೆ, ಅವರತ ಆಯ್ಕೆ ಮನಡಿರತವ ನಗರಗಳು; ಬ್ನದನಮ, ಶ್ವಮೊಗೆ ಮತ್ತು 

ಭದನರವತಿ ಹೇಗೆ ಇವ.ೆ ಇವಲೆೆವೂ politically  heavy weight ಆಗಿವೆ.   

 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜ:- ಸರ್ನುನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇವೆಲೆವುಗಳನತನ ಜನಸಂರ್ೆಯಯ 

ಆಧನರದ ಮೇಲೆ ನಗರಸಭೆ,  ಪಟಟಣ ಪಂಚನಯತಿ, ಪತರಸಭೆಗಳರ್ನನಗಿ ಮನಡಿದೆದೇವೆ. ಮೊರೆ್ನ ಮನನಯ 

ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು ನಗರಸಭೆ, ಪಟಟಣ ಪಂಚನಯತಿ, ಪತರಸಭೆಗಳನತನ ಸತಂದರಿೇಕರಣಗೊಳಿಸತವ 

ಸಲತವನಗಿ ಸತಮನರತ  3874 ಕ್ೂೆೇಟ ರೂಪನಯಗಳನತನ ನೇಡಿದನದರೆ. ಮನನಯ ಪೌರನಡಳಿತ್ 

ಸಚಿವರತ ಆ ಅನತದನನವನತನ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  
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 ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಂ.ಇಬ್ನರಹಂ:- ಸರ್ನುನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪರಸತುತ್ ಅಮೃತ್ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿಯಲ್ಲೆ 

ಅನತಮೊೇದರೆ್ಯನದ ಯೇಜರೆ್ಗಳು ಪೂಣಾಗೂೆಂಡ ಮೇಲೆ 5 ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ ಗತತಿುಗೆದನರರೇೆ 

ನವಾಹಣೆ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆನತನವ ಒಪಪಂದ ನವೆೇದರ್ನ ಪತ್ರವನತನ ಅವರಿಂದ ಬರೆಸಿಕ್ೊಳಾಲನಗಿದ.ೆ ಒಂದತ 

ವೆೇಳ್ೆ ಇದರಲ್ಲೆ ಗತತಿುಗದೆನರರತ ವಿಫಲರನದರೆೇ, ಆ ಗತತಿುಗೆದನರರಿಂದ ನಷಟವನತನ ವಸೂಲ್ಲ 

ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 5 ವಷಾಗಳ ನಂತ್ರವೂ ಏರ್ನದರತ ಬ್ನಯಂಕಚ ಗನಯರಂಟ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಾಲನಗಿದಯೆ್ಕೇ 

ಎನತನವುದತ ನನನ ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ.  

 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜ:- ಸರ್ನುನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿರತವಂತ್ೆ 

ಗತತಿುಗೆದನರರಿಗೇೆ 5 ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ ನವಾಹಣೆ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಕ್ೊಟಟದೆದೇವ.ೆ ಅದನತನ ಮತಖಯ 

ಅಭಿಯಂತ್ರರತ ಮತ್ತು ನಮು ಇಲನರ್ಯೆ ಎಂ.ಡಿ.ಯವರತ ಅದರ ಮೇಲತಸತುವನರಿ 

ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಳುಾತ್ನುರೆ. ಗತತಿುಗೆದನರರ ನವಾಹಣನ ಅವಧಿಯನದ 5 ವಷಾಗಳು ಪೂಣಾಗೂೆಳುಾವುದರಲ್ಲೆ 

ಏರ್ನದರತ ಲೊೇಪ-ದೂೆೇಷಗಳು ಕಂಡತಬಂದರ,ೆ ಅವರ ಮೇಲ ೆ ಕರಮ ಜರತಗಿಸಲನಗತವುದತ. 

ಏರ್ನದರತ ಲೊೇಪ-ದೊೇಷಗಳ್ನಗತತ್ುವೆಯ್ಕೇ ಎನತನವುದನತನ ನಗರಸಭೆ, ಪಟಟಣ ಪಂಚನಯತಿ ಮತ್ತು 

ಪತರಸಭೆಯ ಆಯತಕುರತ ಗಮನಸತತಿುರತತ್ನುರ.ೆ ಒಂದತ ವೆೇಳ್ೆ ಏರ್ನದರತ ಲೊೇಪ-ದೊೇಷಗಳು 

ಕಂಡತ ಬಂದರ ೆಅದನತನ ಕೂಡಲೇೆ ಸರಿಪಡಿಸತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಸಕ್ನಾರ ಮನಡತತ್ುದೆ.  

 



18 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/08-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಪಿ.ಆರಚ.ರಮೇಶ್ಚರವರ ಪರಶೆನಗ ೆಉತ್ುರ ನೇಡಲತ ಸಕ್ನಾರ 15 

ದ್ಧನಗಳ ಕ್ನಲನವಕ್ನಶವನತನ ಕ್ೆೇಳಿದೆ. ಮನನಯ ಸಹಕ್ನರ ಸಚಿವರೆೇ, 15 ದ್ಧನಗಳ ಕ್ನಲನವಕ್ನಶವನತನ 

ಕ್ೆೇಳಿದರ ೆಹೆೇಗ?ೆ  

 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಟ.ಸೊೇಮಶೆೇಖರಚ(ಸಹಕ್ನರ ಸಚಿವರತ):- ಸರ್ನುನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ 

ಅಥವನ ಎರಡತ ಜಿಲೆೆಗಳ ಮನಹತಿಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದರೆ ಉತ್ುರವನತನ ತ್ರಿಸಿಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆ. ಇವರತ ಇಡಿೇ 

ಜಿಲೆೆ ಮತ್ತು ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆರತವ ತ್ನಲೂೆಕತಗಳ ಮತ್ತು ಹೊೇಬಳಿಗಳ ಮನಹತಿಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದನದರ.ೆ ಇಷೂಟ 

ಮನಹತಿಯನತನ ತ್ರಿಸಿಕ್ೂೆಡತವುದಕ್ೆೆ ಕ್ನಲನವಕ್ನಶ ಬ್ೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  

 ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರಚ.ರಮೇಶ್ಚ:- ಸರ್ನುನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆಯನಯ ಜಿಲೆೆಗಳಲ್ಲೆ ಅಲೆಲ್ಲೆಯ್ಕೇ 

ಮನಹತಿಗಳು ವಿಕ್ೆೇಂದ್ಧರೇಕರಣವನಗಿವೆ. ಅವುಗಳನತನ ಕ್ೊರೇಡಿೇಕರಿಸಿ ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡತವುದತ ಕ್ೆೇವಲ 

10 ನಮಷಗಳ ಕ್ೆಲಸವನಗಿದೆ.   

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಮತಂದ್ಧನ ವನರ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ 

ಸನಧ್ಯವನಗತತ್ುದೆಯ್ಕೇ? 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಟ.ಸೂೆೇಮಶೆೇಖರಚ:- ಸರ್ನುನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮತಂದ್ಧನ ವನರ ಉತ್ುರವನತನ 

ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧ್ಯವನಗತವುದ್ಧಲೆ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಇಡಿೇ ಜಿಲೆೆಯ ಮನಹತಿಯನತನ 

ಕ್ೆೇಳಿದನದರ.ೆ ಹನಗನಗಿ ರ್ನವುಹೆಚತಚ ಮನಹತಿಯನತನ ಸಂಗರಹಸಬ್ೆೇಕ್ನಗಿದೆ.  

 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆದಷತಟ ಬ್ೆೇಗ ತ್ರಿಸಿಕ್ೊಡಿ. ಮನನಯ ತಿಪಪೆೇಸನವಮಯವರೇೆ,  ತ್ಮು 

ಪರಶೆನಗ ೆಉತ್ುರ ನೇಡಲತ ಸಕ್ನಾರ 15 ದ್ಧನಗಳ ಕ್ನಲನವಕ್ನಶವನತನ ಕ್ೆೇಳಿದೆ.  
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 ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ. ರ್ನಗರನಜಚ(ಎಂ.ಟ.ಬಿ)(ಸಣಣ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆ ಸಚಿವರತ):- ಸರ್ನುನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 

ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಬಹಳಷತಟ ಪರಶೆನಗಳು ಮತ್ತು ಉಪ ಪರಶೆನಗಳನತನ ಕ್ೆೇಳಿದನದರ.ೆ ಆದಷತಟ ಬ್ೆೇಗ 

ಉತ್ುರವನತನ ತ್ರಿಸಿಕ್ೊಡಲನಗತತ್ುದೆ.  

 ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎ.ತಿಪಪೆೇಸನವಮ:- ಸರ್ನುನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಿ.ಎ.ಜಿ. ರಿಪೊೇಟಚಾ ಆಧನರದ ಮೇಲ ೆ

ರ್ನನತ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿದೆದೇರ್ೆಯ್ಕೇ ಹೊರತ್ತ ಬ್ೆೇರೇೆನೂ ಅಲೆ. ಆ ಮನಹತಿ ಲಭಯವಿದೆ. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮತಂದ್ಧನ ವನರ ಸನಧ್ಯವನದರ,ೆ ಉತ್ುರವನತನ ತ್ರಿಸಿಕ್ೂೆಡಿ. ಚತಕ್ೆೆ 

ಗತರತತಿನ ಪರಶೆನ ಸಂರ್ೆಯ:1302ನತನ ಕ್ೆೇಳಿರತವ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಪಿ.ಎಂ.ಮತನರನಜತ 

ಗೌಡರವರತ ಸದನಕ್ೆೆ ಗೆೈರತ ಹನಜರನಗಿದನದರ.ೆ 

ಮನನಯ ಕ್.ೆಪರತ್ನಪಸಿಂಹ ರ್ನಯಕಚರವರ ಚತಕ್ೆೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆನ ಸಂರ್ೆಯ:158(1319)ಗೆ 

ಸಕ್ನಾರ ಒಂದತ ವನರಗಳ ಕ್ನಲನವಕ್ನಶವನತನ ಕ್ೆೇಳಿದ.ೆ  
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ಚತಕ್ೆೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆನ ಸಂರ್ೆಯ:1313 
ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ ೆ

   
 ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದರನಜತ:- ಸರ್ನುನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ೊೇಲನರ ಜಿಲೆೆಯ ಕ್.ೆಜಿ.ಎಫಚ. 

ಬ್ೆಮಲ್ಚ ಕ್ನರ್ನಾರ್ ೆ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ ಅಧಿೇನದಲ್ಲೆದತದ ಇದನತನ ರ್ನಸಗಿೇಕರಣಗೊಳಿಸತತಿುರತವುದತ 

ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನಕ್ೆೆ ಬಂದ್ಧದೆಯ್ಕೇ ಎನತನವ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದೆದೇರ್ೆ. 

          (ಮತಂದತವರಿದ್ಧದೆ) 

(145)  8.3.2022  11.10  ಪಿಕ್ೆ:ಕೆ್ಎಸ್ಚ 

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ರನಜತ(ಮತಂದತ) 

ನಮು ಸರ್ಕಾರ ಕ್ೆೈಗೂೆಂಡಿರತವ ಕರಮವೆೇನತ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳಿದೆದ.  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ, ಕ್ೆೇಂದರ 
ಸರ್ಕಾರ ಏರೆ್ೇನತ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೊಂಡಿದನದರ ೆ ಎನತನವ ಬಗೆೆ ಮನಹತಿ ಕ್ೂೆಟಟದನದರ.ೆ  ಯನವುದೇೆ 
ರನಜಯಗಳಲ್ಲೆ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ public undertakings ಇದದರತ ಸಹ ಆರಂಭ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ನದರೆ 
ಆಯನ ರನಜಯಗಳ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ಂದತ, ಅನತಮತಿ ಪಡದೆತ public sector unit 
ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ನಗಿರತತ್ುದೆ.  ರ್ನಸಗಿೇಕರಣ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ನದರೂ ನಮು ರನಜಯದ ಅನತಮತಿ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಾಬ್ೇೆಕತ.  ಅಂಥದದನತನ ರನಜಯ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕೂೆ ತ್ರಬ್ೇೆಕತ.  ಕ್ೊೇಲನರ ಹಂದತಳಿದ 
ಪರದೆೇಶವೆಂದತ 1964ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಅಂದ್ಧನ ಮಂತಿರಗಳ್ನದ ಮನನಯ ಕೃಷಣಪಪನವರತ ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್ಚ 
ಕ್ನರ್ನಾರ್ೆಯನತನ  ತ್ರತವ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿದರತ.  ಅದರಲ್ಲೆ, 1990 ಮತ್ತು 2005ರಲ್ಲೆ ಶೆೇಕಡ 
45.97 ಬಂಡವನಳವನತನ ಹಂತೆ್ಗದೆತಕ್ೊಳುಾವ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡಿದನದರ.ೆ  ಈಗ ಶೆೇಕಡ 54.3 
ಮನತ್ರ ಇದ.ೆ   

 ಕ್ೊೇಲನರದ ಬಿ.ಜಿ.ಎಂ.ಎಲ್ಚ (ಚಿನನದ ಗಣಿ) ಏನತ್ತು, ಅಲ್ಲೆ ಬಂಗನರದ ಲಭಯತ್ ೆಇಲೆ ಎನತನವ 
ಕ್ನರಣಕ್ೆೆ ಅದನೂನ ಕೂಡ ಮತಚಿಚದರತ.  ಇದರಿಂದ ಸನವಿರನರತ ಜನ ಕ್ನಮಾಕರತ ಬಿೇದ್ಧ 
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ಪನಲನಗಿದನದರ.ೆ ಬಂದಂತ್ಹ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬಿ.ಜಿ.ಎಂ.ಎಲ್ಚ.ಅನತನ ಪತನರತಜಿಜೇವನಗೊಳಿಸತತ್ೆುೇವ ೆ
ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ ಹೆೇಳಿ ವರತಷಗಳ್ೆೇ ಕಳ್ೆದತ ಹೂೆೇಯತ್ತ.  ಇವತಿುನ ತ್ನಕ ಏನೂ ಕರಮ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿಲೆ.  ಈಗ ಕ್ೆೇವಲ ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್ಚ. ಕ್ನರ್ನಾರ್ ೆಮನತ್ರ ಇದೆ.  ಅದರಲ್ಲೆ ರನಜಯದ, 
ಕ್ೊೇಲನರದ ಸನವಿರನರತ ಜನ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದನದರ.ೆ   

 ಸಭಕಪತಿಯವರು:- ಮನನಯ ಸದಸಯರೆೇ, ಮಂತಿರಗಳು ಏನತ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ ಎಂದತ 
ಮೊದಲತ ಕ್ೆೇಳಿ. 

 ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ರನಜತ:-ಮಕನ್ಯ ಸಭಕಪತಿಗಳೆ, ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳು ಈಗನಗಲೆೇ ಉತ್ುರ 
ಕ್ೊಟಟದನದರೆ.  ಕ್ೇೆಂದರ ಸರ್ಕಾರ ಏನತ ಮನಡಿದನದರ ೆಎನತನವ ಬಗೆೆ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಟಟದನದರ.ೆ  ಇವರತ ಏನತ 
ಮನಡಿದನದರ ೆಎನತನವ ಬಗೆೆ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಟಟಲೆ. 

 ಸಭಕಪತಿಯವರು:- ಆ ಉತ್ುರವೇೆ ಬ್ೆೇರ,ೆ ಈಗ ಹೆೇಳುವ ಉತ್ುರ ಬ್ೆೇರ.ೆ  ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಾ.  
ಈಗ ಮನಡಿಫೆೈ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರ.ೆ  

 ಡನ: ಮತರತಗೆೇಶ ಆರಚ.ನರನಣಿ:-ಮಕನ್ಯ ಸಭಕಪತಿಗಳೆ,  ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್ಚ. ಕ್ನರ್ನಾರ್ಯೆನತನ 
ಮತಚತಚತಿುಲೆ.  ಒಟತಟ 1849 ಎಕರ ೆಭೂಮ ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್ಚ. ಸನವಧಿೇನದಲ್ಲೆದೆ.  ಅದರಲ್ಲೆ 967 ಎಕರ ೆ
ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಲ್ಚ.ನಂದ ನಮು KIADB (Karnataka Industrial Area Development 
Board) ಗೆ ಬಿಟತಟ ಕ್ೊಡತತಿುದನದರೆ.  ಅದತ ಮೂಲತ್ಃ ಸರ್ಕಾರದ ಜಮೇರ್ನಗಿದತದ ಅವರಿಗೆ 
ಉಚಿತ್ವನಗಿ ನೇಡಲನಗಿತ್ತು.  ಈಗ ಅದನತನ ವನಪಸತಸ ಪಡಯೆಲನಗತತಿುದ.ೆ  ಇದತ ಕ್ೆೇವಲ 
ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್ಚ.ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದತದ ಮನತ್ರವನಗಿರದೇೆ ಇಡಿೇ ರನಜಯ ಮತ್ತು ಇಡಿೇ ದೆೇಶದಲ್ಲೆ 
ಯನವರಿೇತಿ ಕ್ೆೇಂದರ ಸರ್ಕಾರದ ಮತ್ತು ರನಜಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಮಯದಲ್ಲೆರತವಂತ್ಹ ಕ್ನರ್ನಾರ್ೆಗಳನತನ 
ಹೆಚತಚ ಲನಭದನಯ ಆಗಬ್ೆೇಕತ, ಹೆಚತಚ ವಿಸುರಣೆ ಮನಡಬ್ೆೇಕತ ಎನತನವ ನಟಟನಲ್ಲೆ ಈ ಒಂದತ 
ತಿೇಮನಾನವನತನ ಕ್ೆೇಂದರ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುರ್ೊೆಂಡಿದ.ೆ  ಇಡಿೇ ದೆೇಶಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿರತವ ತಿೇಮನಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ಈ ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್ಚ ಕೂಡ ಬರತತ್ುದೆ.  ಅದಲೆದೆೇ ಈ 
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ಕ್ನರ್ನಾರ್ೆಯನತನ ಮತಚತಚವುದ್ಧಲೆ.  ಆ ಕ್ನರ್ನಾರ್ೆಗ ೆಎಷತಟ ಸಿೇಮತ್ವನಗಿ ಭೂಮ ಇರಬ್ೇೆಕತ, ಕಟಟಡ 
ಇರಬ್ೇೆಕತ, ಉದೂೆಯೇಗ ಇರಬ್ೇೆಕತ ಅವು ಮತಂದತವರಯೆತತ್ುದೆ.  ಕ್ೆೇಂದರ ಸರ್ಕಾರದ ಒಟತಟ ಶೆೇರತ 
54 ಪಸಾೆಂಟಚ ಇದೆ.   The remaining shares (46%) are held by public and 
BEML employees. ಅದತ ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯಂದ ಬಂದ್ಚ ಆಗತವುದ್ಧಲೆ ಎಂದತ ಸಪಷಟರೆ್ 
ಕ್ೊಡಬಯಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಈ ರಿೇತಿ ಇರತವಂಥದದನತನ ಕ್ೇೆಂದರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೆ Cabinet Committee 
on Economic Affairs (CCEA) ದವರತ 2016ರೆ್ೇ ಇಸವಿಯಲೆೆೇ ತಿೇಮನಾನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದನದರ.ೆ   ಹೂೆೇದ ವಷಾ ಮನನಯ ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ, ಇದನತನ disinvestment 
ಮನಡಬ್ೇೆಡಿ, ಹನಗೆಯ್ಕೇ ಮತಂದತವರೆಸಿ ಎಂದತ ಕ್ೇೆಳಿದನಗ, ಶ್ರೇಮತಿ ನಮಾಲನ ಸಿೇತ್ನರಂರವರತ 
ಮತ್ತು ಮನನಯ ರನಜಚರ್ನಥಚಸಿಂಗಚರವರತ ಪತ್ರ ಬರೆದತ, ಇದತ ಕ್ೆೇವಲ ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್ಚ.ಗೆ 
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ೆಮನತ್ರ ಮನಡತತಿುಲೆ; ಇಡಿೇ ದೆೇಶಕ್ೆೆ ಅನವಯವನಗತತಿುದೆ ಎಂದತ ತಿಳಿಸಿದನದರ.ೆ  946 
ಎಕರ ೆ ಭೂಮಯರೆ್ನೇನತ ವನಪಸತಸ ಕ್ೂೆಡತತಿುದನದರೂೆೇ ಅಲ್ಲೆ ಹೂೆಸ ಹೂೆಸ ಕ್ೆೈಗನರಿಗಕ್ೆಗಳು 
ಬರತವುದರಿಂದ ಹೂೆಸ ತೆ್ರಿಗೆ ಬರತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ಉದೊಯೇಗ ಕೂಡ ಸೃಷಿಟ ಆಗತತ್ುದೆ.  ಇದರಿಂದ, 
ಸತತ್ುಮತತ್ು ಇರತವಂತ್ಹ ಎಲನೆ ಜನರಿಗ,ೆ ನರತದೊಯೇಗ ಯತವಕ-ಯತವತಿಯರಿಗ,ೆ ಪದವಿೇಧ್ರರಿಗೆ 
ಅನತಕೂಲ ಆಗತತ್ುದೆ.  ಸಾಳಿೇಯರಿಗೆ ಯನರಿಗೆ ಶಕಿು ಇರತತ್ುದಯೆೇ, ಯನರತ ಸವತ್ಃ ಕ್ನರ್ನಾರ್ೆ 
ಮನಡಲತ ಮತಂದ ೆ ಬರತತ್ನುರೊೇ ಅವರಿಗೂ ಜನಗ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ.  946 
ಎಕರಯೆಲ್ಲೆ, ಶೆೇಕಡ 22 ರಷತಟ ಎಸ್ಚಸಿ-ಎಸ್ಚಟ ಜರ್ನಂಗದವರಿಗೆ ಶೆೇಕಡ 75ರಷತಟ ಸಬಿಸಡಿ ಕ್ೂೆಟತಟ 
ಕ್ನರ್ನಾರ್ ೆ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅನತಕೂಲತ್ೆ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡತತಿುದೆದೇವೆ.  ಮೊರೆ್ನ ನಮು ಸಚಿವ ಸಂಪತಟ 
ಸಭೆಯಲ್ಲೆ, other than SC & ST and those who belong to economically 
weaker section, ಅವರತಗಳಿಗೂ ಸಹತ್ ಶೇೆಕಡ 10ರಷತಟ ಜನಗ ಮೇಸಲ್ಲಡಬೆ್ೇಕತ ಎನತನವ 
ನಧನಾರವನತನ ತೆ್ಗೆದತಕ್ೊಂಡಿದೆದೇವೆ.  ನಮುಲ್ಲೆ ಸನಕಷತಟ ಜನ start-ups ಇದನದರ.ೆ  ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲೆ 
ಅಧ್ಾ ಎಕರ ೆಜನಗ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ ಕ್ನರ್ನಾರ್ೆ ಪನರರಂಭಿಸತವ ಶಕಿು ಇಲೆ.  ಇದರಿಂದ ಅಂಥವರಿಗೂ 
ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ.  ಉಳಿದ್ಧರತವಂತ್ಹ ಜನಗದಲೂೆ ಸಹತ್ ಅನತಕೂಲ ಮನಡಿಕ್ೊಡತವ ಸನಧ್ಯತ್ ೆ
ಇದೆ.  ಇದರ ಸಲತವನಗಿ ರ್ನವು ಯನವುದೆೇ ಕ್ನರ್ನಾರೆ್ ಮತಚತಚವುದ್ಧಲೆ.  ಉದೊಯೇಗಿಗಳಿಗೆ ಅದರಿಂದ 
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ಏನೂ ತ್ೂೆಂದರೆ ಆಗತವುದ್ಧಲೆ.  ಇಡಿೇ ದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಏನತ ನಧನಾರ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಾಲನಗಿದಯೆೇ ಅದತ 
ಸೂಕುವನಗಿದೆ ಎಂದತ ಈ ಸಂದರ್ಾದಲ್ಲೆ ಹೇೆಳುವುದರ್ೆೆ ಇಷ್ಟಪಡುತೆತೇನೆ.  

 ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ರನಜತ:- ಮಕನ್ಯ ಸಭಕಪತಿಗಳೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ, ಉಳಿಕ್ ೆ ಜನಗವನತನ 
KIADB ಮೂಲಕ site ಪಡದೆತಕ್ೊಂಡತ, ರ್ನಸಗಿ ಕ್ನರ್ನಾರ್ೆಗಳ ಪನರರಂಭಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ 
ಮನಡಿಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವ ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನದರ,ೆ ಸಂತ್ೂೆೇಷ.  ಇಂದ್ಧನ ಬೃಹತಚ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ಸಚಿವರತ 
ಈಗನಗಲೆೇ ಕ್.ೆಜಿ.ಎಫಚ. ಭನಗಕ್ೆೆ ಭೆೇಟ ಕ್ೂೆಟತಟ, ಬಿ.ಜಿ.ಎಂ.ಎಲ್ಚ.ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ  ಉಳಿಕ್ೆಯ 
3200 ಎಕರ ೆ ಜಮೇರ್ೆೇನತ ರ್ನಲ್ಲ ಇದೆಯೇ ಅಲ್ಲೆ ಜವಳಿ ಪನಕಚಾ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ, ಇರ್ನೆೇರ್ೊೇ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವ ೆ ಎಂದತ ಆಶನವಸರೆ್ ಕ್ೊಟಟರೇೆ ಹೂೆರತ್ತ  ಆ ನಟಟನಲ್ಲೆ ಏನೂ ಮತಂದತವರೆಯಲ್ಲಲೆ.  
ನೇವು KIADB ಗೆ ಜಮೇನತ ಕ್ೂೆಡಲೇೆಬ್ೇೆಕತ ಎಂದರೆ, ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ಹೃದಯ ಭನಗದಲ್ಲೆ 
ಹೆರ್ಚಎಎಲ್ಚ ಪಕೆದಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 450 ಎಕರ ೆ ಜನಗ ಇದೆ.  ಅಲ್ಲೆ railway and metro 
coaches ಗಳನತನ ತ್ಯನರತ ಮನಡತತಿುದನದರ.ೆ  ಮೊದಲತ ಮಟೊರೇ ಭೊೇಗಿಗಳನತನ ದಕ್ಷಿಣ 
ಕ್ೊೇರಿಯನ ದೇೆಶದ್ಧಂದ ಆಮದತ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಾತಿುದದರತ.  ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಮುಲ್ಲೆ ಆ ತ್ನಂತಿರಕತ್ ೆ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿರತವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಭೊೇಗಿಗಳನತನ ಇಲೆೆೇ ತ್ಯನರತ ಮನಡತತಿುದನದರ.ೆ  ಇದತ ನಮು 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿೇನದಲ್ಲೆರಬ್ೇೆಕತ.  ಏಕ್ೆಂದರ ೆಇದರ ಮೌಲಯ ಸತಮನರತ ಐದತ ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟಗಳಷಿಟದೆ.  
ಸಂಪಂಗಿ ರನಮನಗರದಲ್ಲೆ  4 ಎಕರ ೆಜನಗದಲ್ಲೆದೆ ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್ಚ.ನ ಕ್ನಪೂೆೇಾರೇೆಟಚ ಆಫಿೇಸ್ ಇದೆ.   
ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೆ 450 ಎಕರ ೆ ಜನಗ ಇದೆ.  ಈ ಮೂರತ ಕ್ನರ್ನಾರ್ೆಗಳ್ೇೆನವೆ ಅವುಗಳನತನ ನಮು 
ಕನಕಾಟ್ಕ ಸರ್ಕಾರವೆೇ ವಹಸಿಕ್ೊಂಡತ ನಡಸೆಿಕ್ೂೆಂಡತ ಹೊೇಗಬಹತದತ ಅಲೆವೆೇ?  ಸನವಾಜನಕ 
ಉದಯಮ ಸಚಿವರತ  ಸಚಿವರತ ಇಲೆೆೇ ಇದನದರ.ೆ  ಅದಕ್ೊೆೇಸೆರ ಒಂದತ ಸಚಿವನಲಯ ಇದೆ.  
ಹೇಗಿರತವನಗ ರ್ನವೇೆ ಏಕ್ ೆ ನಡಸೆಿಕ್ೂೆಂಡತ ಹೂೆೇಗಬ್ನರದತ?  ಮನನಯ ಶ್ರೇಕಂಠೇೆಗೌಡರತ ಪಟನಟಗಿ 
ಒತ್ನುಯ ಮನಡಿದದರಿಂದ ಮೈ ಷತಗರಚ ಫನಯಕಟರಿಯನತನ ರ್ನವೇೆ ನಡಸೆತವ ಹನಗನಯತ್ತ.  ಆಗ ಇದಕ್ೆೆ 
ನೇವೆೇ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಟಟದ್ಧದರಿ.  ಕ್ೊೇಲನರ ಬಹಳ ಹಂದತಳಿದ ಭನಗ.  ಅಲ್ಲೆರತವುದತ ಒಂದೇೆ ಕ್ನರ್ನಾರ್ೆ.  
ನೇವು, ರ್ನಸಗಿಯವರಿಗೆ ಕ್ೊಟಟರೆ ಉದೂೆಯೇಗ ಸೃಷಿಟಯನಗತತ್ುದ ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ಧರಿ.  ನರಸನಪತರ 
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ಮತ್ತು ವೇೆಮಗಲ್ಚ ಭನಗದಲ್ಲೆ ರೈೆತ್ರತ  ಬ್ೆಲ ೆ ಬ್ನಳುವ ಜನಗವನತನ ಬಿಟತಟಕ್ೊಟಟದನದರೆ.  ಅಲ್ಲೆ 
ರ್ನಸಗಿಯವರಿಗೆ ಏನತ ಕ್ನರ್ನಾರ್ೆಗ ೆ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೊಟಟರೊೇ ಅಲ್ಲೆ ಇವತ್ತು ರೂ. 10-12  
ಸನವಿರ ರೂಪನಯಗಳಿಗೆ ಹೊೇಗಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ.  ಇವತಿುನ ತ್ನಕವೂ ಅವರಿಗೆ on 
roll ಕ್ೆಲಸ ಕ್ೊಟಟಲೆ.  ಕಳ್ೆದ ಸಲ western companies ಗಳ ಕತರಿತ್ತ ಎಷತಟ ದೂೆಡಡ 
ಗಲನಟೆಯನಯತ್ತ ಎನತನವುದತ ನಮಗೆ ಗೊತಿುದೆ.   ಇದರಲ್ಲೆ ಕ್ನಮಾಕ ಸಚಿವರನತನ ಮಧ್ಯಸಿಾಕ್ೆ 
ವಹಸಿ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದೆ.  ಆದರೆ ಇವತಿುನವರಗೆೆ ಆಕಡ ೆಯನರೂ ಸಹ ಗಮನಹರಿಸಿಲೆ.  ಬ್ೆಲ ೆಬ್ನಳುವ 
ಜಮೇನನತನ ಫನಯಕಟರಿಯವರಿಗೆ ಕ್ೊಟತಟ ಕ್ೆಲಸ ಕ್ೂೆಡಿ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳುವಂತ್ನಗಿದೆ. 

 ಸಭಕಪತಿಯವರು:-ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಏನತ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ ಎಂಬತದನತನ ಹೆೇಳಿ. 

 ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ರನಜತ:- ಕ್ೆೇಂದರ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೆ ನಮುದೆೇ ಸರ್ಕಾರ ಇರತವುದರಿಂದ ನೇವು 
ಮನಸತಸ ಮನಡಿದರೆ ಈ ಕ್ನರ್ನಾರ್ೆಗಳನತನ ಉಳಿಸಿಕ್ೂೆಡಬಹತದತ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಕ್ೊೇಲನರ ಜಿಲೆೆಯ 
ಜನರ ಪರವನಗಿ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೊಳುಾತ್ೆುೇರೆ್. 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ರೆ್. ಹರಿಪರಸಕದ :-ಮಕನ್ಯ ಸಭಕಪತಿಗಳೆ, ನಮು ಕ್ೈೆಗನರಿಕ್ನ ಸಚಿವರತ  ಭನರತ್ 
ಸರ್ಕಾರದ CCEA ನಲ್ಲೆ 2016ರಲ್ಲೆ ತಿೇಮನಾನವನಗಿದೆ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದರತ.  ಅದೆೇ ಸಂದರ್ಾದಲ್ಲೆ 
ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೆ Karnataka Antibiotics & Pharmaceuticals limited (KAPL) 
ಏನತ್ತು ಅದತ profit making company ಆಗಿತ್ತು.  ಮನನಯ ಸದನನಂದಗೌಡರತ ಕ್ೆೇಂದರದ 
ಮಂತಿರಯನಗಿದನದಗ, ಕನಕಾಟ್ಕದ ಎಂಪಿಗಳು ಮತ್ತು ಸನಟಯಂಡಿಂಗಚ ಕಮಟಯ ಸದಸಯರ್ನಗಿದದ 
ರ್ನನೂ ಕೂಡ ಅವರ ಬಳಿ ಹೊೇಗಿ ಇದತ profit making company ಯನಗಿದೆ, 41 ಪಸಾೆಂಟಚ 
ಶೆೇರತ ಕನಕಾಟ್ಕದ್ಧದದೆ, ಉಳಿದ 59 ಪಸಾೆಂಟಚ  ಕ್ೇೆಂದರ ಸರ್ಕಾರದ್ಧದದೆ.  ಜನಗವನತನ ಕನಕಾಟ್ಕ 
ಸರ್ಕಾರ ಕ್ೊಟಟದೆ.  ಹನಗನಗಿ ಇದನತನ ರ್ನಸಗಿೇಕರಣ ಮನಡಬ್ನರದತ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದದೆವು.  ಇದನತನ 
ಹನಗೆಯ್ಕೇ ಮತಂದೂಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಬಂದ್ಧದನದರ.ೆ  ಮನನಯ ಗೊೇವಿಂದರನಜತರವರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ 
ಕ್ೊೇಲನರ ಹಂದತಳಿದ ಪರದೆೇಶವನಗಿದ.ೆ  ಇದತ ಸನವಾಜನಕ ಉದಯಮವನಗಿದೆ.  ಕ್ೆೇಂದರದಲೂೆ 
ಇವರದೇೆ ಆದ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ. ನೇವು  ಒಂದತ ತಿೇಮನಾನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ, ಅವರತ ಆಗತವುದ್ಧಲೆ 
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ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರ ೆರ್ನವೇೆ ನಡಸೆತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ.  ಕನಕಾಟ್ಕ ರನಜಯ ಯನವ ರನಜಯಕೂೆ ಕಡಿಮ 
ಇಲೆ.  ಮನನಯ ಕೃಷಣಪಪನವರತ ತ್ಂದಂತ್ಹ ಕಂಪನಯನತನ ಉಳಿಸಿಕ್ೂೆಳಾಬ್ೆೇಕತ.  ಒಂದೂೆಂದೇೆ 
ಕಂಪನಗಳನತನ ಮನರಿಕ್ೂೆಂಡತ ಹೊೇದರ ೆಉಳಿಯತವುದತ ಏನದ?ೆ 

 ಡನ:ಮತರತಗೆೇಶ ಆರಚ.ನರನಣಿೇ:-ಮಕನ್ಯ ಸಭಕಪತಿಗಳೆ,  ಸನವತ್ಂತ್ರಯ ಪೂವಾದಲ್ಲೆ ಮತ್ತು 
ನಂತ್ರದಲೂೆ, ಬ್ೆೇರಯೆವರಿಗ ೆ ಕ್ನರ್ನಾರ್ೆಗಳನತನ ಪನರರಂಭಿಸತವ ಶಕಿು ಇರದೆೇ ಇದನದಗ,  ಆ 
ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಸಕ್ನಾರಿ ಸನವಮಯದಲ್ಲೆ ಕ್ನರ್ನಾರ್ೆಗಳನತನ ಪನರರಂಭಿಸಲನಯತ್ತ.   ಯನವನಗ ಶಕಿು 
ಬಂತೆ್ೂೇ ಆಗ co-operative sector ನಲ್ಲೆ ಕ್ನರ್ನಾರ್ೆಗಳು ಬರಲತ ಪನರರಂಭವನಯತ್ತ.  ಕಳ್ೆದ 
೨೫-೩೦ ವಷಾಗಳಿಂದ್ಧೇಚೆಗೆ ಸನಮನನಯ ಜನರೂ ಕೂಡ ಬಂಡವನಳ ಹೂಡಿ ಕ್ನರ್ನಾರ್ೆಗಳನತನ 
ಪನರರಂಭ ಮನಡತವಂತ್ನಯತ್ತ.  ಆಗ ಸರ್ಕಾರ co-operative sector ನಲ್ಲೆ ಬಂಡನವನಳ 
ಹೂಡತವುದನತನ ಕಡಿಮ ಮನಡಿತ್ತು.  ಇವತಿುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೆ ಸನವಾಜನಕರತ ಸಶಕುವನಗಿ 
ಸರ್ಕಾರಕಿೆಂತ್ಲೂ ಪರಿಣನಮಕ್ನರಿಯನಗಿ ಕ್ನರ್ನಾರ್ಗೆಳನತನ ನಡಸೆತವಂತ್ಹ ಕ್ನಲ ಬಂದ್ಧದ.ೆ 

          (ಮತಂದತ. . ) 

(146) 8-3-2022 11.20 ಡಿಎಸ್ಚ-ಕ್ೆಎಸ್ಚ 

ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶ್ಚ ಆರಚ. ನರನಣಿ(ಮತಂದತ):- 

ಅದನತನ ರ್ನವು ಕಣನಣರೆ ರೆ್ೂೇಡತತಿುದೆದೇವೆ.  ನಮು ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಬಹಳಷತಟ ಸಹಕ್ನರ 
ಸಂಘಗಳು ಮತಚಿಚ ಹೂೆೇಗಿ ರ್ನಸಗಿಯವರತ ಪನರಫಿಟಚ ಲೆಕೆದಲ್ಲೆ ತ್ಂದ್ಧರತವಂಥದದನತನ ರ್ನವು ಸನಕಷತಟ 
ಉದನಹರಣೆಗಳನತನ ಕ್ೊಡಬಹತದತ.  ಸಕ್ನಾರದ ಕ್ೆಲಸ ಏನತ, ಹೊಸ ಕ್ನರ್ನಾರ್ೆ ನಡಸೆತವುದತ ನಮು 
ಕ್ೆಲಸವಲೆ. ಸಕ್ನಾರ co-ordination ಮನಡತವಂಥದತದ. ಸಂವಿಧನನ ರಚರೆ್ ಮನಡತವಂಥದತದ, 
ಒಂದತ ಕ್ನರ್ನಾರೆ್ಗ ೆ ಏರೆ್ೇನತ ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾವನತನ ಒದಗಿಸಬ್ೆೇಕತ ಆ ಮೂಲಭೂತ್ 
ಸೌಕಯಾವನತನ ಸಕ್ನಾರ ಒದಗಿಸಬ್ೆೇಕತ.   ಸತಮನರತ ೧೦,೦೦೦-೧೫,೦೦೦ ಮನತ್ರ ಸಂಬಳ 
ಕ್ೊಡತತಿುದನದರಂೆದತ  ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಅವರಿಗೆ ಶ್ಕ್ಷಣಕ್ೆೆ ಅನತಗತಣವನಗಿ ಕ್ೆಲಸಗಳನತನ 
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ಕ್ೊಡತತಿುದನದರ.ೆ  ಡನ|| ಸರೂೆೇಜಿನ ಮಹಷಿ ವರದ್ಧಯ ಹರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲೆ ಕನಷೆ ೮೫ ಪಸಾೆಂಟಚನಷತಟ ಆ 
ಕ್ನರ್ನಾರ್ ೆಕ್ೆಲಸ ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕತ ಎನತನವಂಥದತದ ಇದ.ೆ ರ್ನನತ ಒಬು ಕನನಡಿಗರ್ನಗಿದೆದೇರ್ೆ.  ಈ ರಿೇತಿ 
ಎಲನೆದರೂ ಅರ್ನಯಯವನಗತತಿುದದರೆ  ನನನ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ಂದರ ೆ ರ್ನರೆ್ೇ ಸವತ್ಃ ಬರತತ್ೆುೇರೆ್. ಅವರ 
ಲೆೇಬರಚ ಲ್ಲಸ್ಟಚ ಏನತ ಇರತತ್ುದೆ, ಅವರ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸಚ ಲ್ಲಸ್ಟಚ ಏನತ ಇರತತ್ುದೆ,  ಅದರೆ್ನಲನೆ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ  ಯನರನದರೂಬುರತ ಇಂಜಿನಯರಚ ಪದವಿೇಧ್ರರಿಗ,ೆ ಎಂಬಿಎ, ಎಂಟಕೆಚ ವಿದನಯಹಾತ್ ೆ
ಹೊಂದ್ಧದವರಿಗ ೆ ೧೦,೦೦೦-೧೫,೦೦೦ ರೂಪನಯ ಸಂಬಳ ಕ್ೂೆಡತತಿುದದರೆ ಅದನತನ ನನನ ಗಮನಕ್ೆೆ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಬನನ.  ಅವರತ ಎಸ್ಚ.ಎಸ್.ಎಲ್ಚ.ಸಿ., ಪಿ.ಯತ.ಸಿ. ವಿದನಯಹಾತ್ೆ ಹೂೆಂದ್ಧದದರ ೆ
ಇಂಜಿನಯರಚ ಪದವಿೇಧ್ರರಿಗೆ ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ಸಂಬಳವನತನ ಅವರತ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ನೆಗತವುದ್ಧಲೆ.  
ರ್ನವೇೆ ಕ್ನರ್ನಾರ್ೆಯನತನ ನಡಸೆಿದರೆ ಅಥವನ ಮತ್ೊುಬುರತ ಕ್ನರ್ನಾರ್ೆಯನತನ ನಡಸೆಿದರೂ ಕೂಡ 
ಅಷತಟ ಸಂಬಳವನತನ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ನೆಗತವುದ್ಧಲೆ.    

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ತ್ನವು ಆ ಕ್ನರ್ನಾರ್ಗೆ ೆಭೆೇಟ ಕ್ೂೆಡಿ. 

 ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶ್ಚ ಆರ.ನರನಣಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಯನವ ಕ್ನರ್ನಾರ್ೆಯಲ್ಲೆ 
ಸಮಸೆಯ ಇದೆ ಆ ಕ್ನರ್ನಾರ್ಗೆೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರರೆ್ನೇ ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಹೊೇಗತತ್ುೆೇರೆ್.  

 ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ೆುೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವನದ 
ವಿಚನರವನಗಿರತವುದರಿಂದ ಈ ವಿಚನರವನತನ ನಯಮ ೩೩೦ ರಲ್ಲೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಾಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ವಿನಂತಿ 
ಮನಡತತಿುದೆದೇರ್.ೆ 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ತ್ನವು ಆ ಕ್ನರ್ನಾರ್ಗೆ ೆಹೊೇಗಿ ಭೆೇಟ ಕ್ೂೆಡಿ.  

 ಶ್ರೇ ಎಂ.ಎಲ್.ಅನಲ್ಚಕತಮನರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  BEML 
ರ್ನಸಗಿೇಕರಣವನಗತತಿುದೆ, ಅದರ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹೆೇಳಬ್ೇೆಕತ.  

  ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶ್ಚ ಆರಚ.ನರನಣಿ:- ರ್ನನತ ಪೂತಿಾ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದನತನ ಕ್ೆೇಳಬ್ೆೇಕತ, ಈ 
ರಿೇತಿ ಮಧೆಯ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರೆ ಹೆೇಗ?ೆ ವಿಷಯನಂತ್ರ ಆಗಬ್ನರದತ. 
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ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಟತಟ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲೆರತವಂತ್ಹ ಕ್ೂೆೇಲನರದ gold 
mines ನಲ್ಲೆ ೧೬,೦೦೦ ಎಕರ ೆಭೂಮ ಇದೆ.  ಅಲ್ಲೆ ರ್ನತ್ನ ಆಗಿರತವಂಥದತದ, property 
extract ಇತ್ನಯದ್ಧ, ಅಲ್ಲೆ ರೈೆತ್ರ ಹೆಸರಿಗ ೆಬರತವಂಥದತದ ರ್ನವು ಇಲ್ಲೆಯವರೆಗ ೆಮನಡಿರತವಂಥದದರಲ್ಲೆ 
ಕ್ೆೇವಲ ೧೨,೫೦೦ ಎಕರ ೆಮನತ್ರ ಬಂದ್ಧದ.ೆ  ಅಲ್ಲೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೆ railway line ಹನಗೂ ರ್ನಯಷನಲ್ಚ 
ಹೆೈವೆೇ ಬಂದ್ಧದ.ೆ  ಅದರ ಪಕೆದಲ್ಲೆರತವಂತ್ಹ ಭೂಮಯನತನ ರ್ನವು excavate ಮನಡಿದನಗ ಅಲ್ಲೆ 
ಗೊೇಲ್ಡಚ ಇಲೆ ಎಂಬತದತ ಗೊತ್ನುಗಿ, ೩೫೦೦ ಎಕರ ೆ ಭೂಮಯನತನ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ಇಲನರ್ಗೆ ೆ ಬಿಟತಟ 
ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇವೆ ಎನತನವುದನತನ  ಕ್ೆೇಂದರದ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞನನ ಇಲನರ್ಯೆವರತ  ಹೆೇಳಿದದರತ.  
ನಂತ್ರ ಪತ್ರ ವಯವಹನರ ಆಗಿ ಮತ್ೆು ಅದನತನ ಅವರತ ಒಪಿಪದ ಮೇಲೆ ಎಷತಟ exact area ಬರತತಿುದೆ, 
ಯನವನಯವ ಸವೆಾ ನಂಬರಚ ಕವರಚ ಆಗಿದ ೆಎನತನವಂಥದದನತನ ನಮುನತನ ಕ್ೇೆಳಿದನಗ ಅದನತನ ರ್ನವು 
ಸವೆಾ ಮನಡಿಸಿ ಎರಡತ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲೆ  ಸಬಚಮಟಚ ಮನಡತತಿುದೆದೇವ.ೆ   ಇದೆೇ ತಿಂಗಳು ೧೦ರೆ್ೇ 
ತ್ನರಿೇಖಿನಂದತ ಕ್ೆೇಂದರದ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞನನ ಇಲನರ್ಯೆ ಸಚಿವರತ  ನಮಗೆ 
ಅಪನಯಟಚಮಂಟಚ ಕ್ೊಟಟದನದರ.ೆ   ರ್ನನತ ಮತ್ತು ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರತ ದೆಹಲ್ಲಗ ೆಹೊೇಗತತಿುದೆದೇವೆ.  
ಅಲ್ಲೆ transaction ಆಗತವನಗ ಏರ್ನಗಿದೆ ಎಂದರೆ, ಮೊದಲತ ನಮಗೆ ೩೫೦೦ ಎಕರ ೆ ಬಿಟತಟ 
ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಈಗ, entire 12,500 acres with liability ನೇವೆೇ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಾ ಎಂದತ ಪತ್ರ ಬರೆದ್ಧದನದರ.ೆ  ಅದಕ್ೆೆ ಅದನತನ phase 1 and phase 2  ನಲ್ಲೆ ಮನಡಿ, 
ಹನಗೆಯ್ಕೇ phase 2 ನಲ್ಲೆ 3,500 ಎಕರ ೆಮನಡಬ್ೇೆಕತ.  ಈಗನಗಲೆೇ ರ್ನವು ಅದನತನ ಸಚಿವ 
ಸಂಪತಟದಲ್ಲೆ ಘೂೇಷಣೆ  ಮನಡಿದೆದೇವೆ.  ಡಿವಿಜನ್ಚಗೆ ಒಂದೂೆಂದತ integrated industrial 
residential township ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆನತನವಂಥದತದ.  ಶೆೇಕಡ ೮೦ ರಷತಟ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್,ೆ ಶೆೇಕಡ ೨೦ 
ರಷತಟ industrial residential township, ಅದರಲ್ಲೆ ಶನಲನ-ಕ್ನಲೆೇಜತಗಳು, ಆಸಪತ್ೆರ, 
residential township ಬರಬ್ೆೇಕತ,ಚ ಚ ‘walk-to-work’ಚ concept ಅಲ್ಲೆ ಇದತದಕ್ೂೆಂಡೆೇ 
ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವಂಥದದಕ್ೆೆ ಎಲನೆ ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳನತನ ಒದಗಿಸಬ್ೆೇಕ್ೆನತನವಂಥದತದ. ಈ ರಿೇತಿ 
ಐದತ ಡಿವಿಜನ್ಚಗಳಲ್ಲೆ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ಪರದೆೇಶವನತನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ star category ಯಲ್ಲೆ 
ಅದನತನ ಮನಡತತಿುದೆದೇವೆ.  ಅದರಲ್ಲೆ ಕ್ೊೇಲನರವೂ ಕೂಡ ಒಂದತ.  ಕ್ೊೇಲನರದ ಲಕ್ನಂತ್ರ ಜನರತ 
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ಕ್ೆಲಸಕ್ನೆಗಿ  ಬ್ೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರತತಿುದನದರ.ೆ   ರ್ನವು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಾೆಯ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಯನತನ ಅಲೆೆೇ 
ಪನರರಂಭ ಮನಡಿದರೆ ಅವರತ ಅಲೆೆೇ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧ್ಯವನಗತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೆರತವಂಥವರೆೇ 
ಬಂಡವನಳವನತನ ಹೂಡಿ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳಿಗ ೆ ಓನರಚ ಆಗತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧ್ಯವನಗತತ್ುದೆ.  ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ 
ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ ಪಂಗಡದ ಜರ್ನಂಗ ಹನಗೂ economically weaker section ಗೆ ಕಡಿಮ 
ದರದಲ್ಲೆ ರ್ನವು ರಿಯನಯತಿ ಕ್ೊಡತತಿುರತತ್ೆುೇವ.ೆ  ಅವರಿಗೆ ರ್ನವು ಬ್ೆಂಬಲ ನೇಡಿ ಕಡಿಮ ದರದ 
ಬಡಿಡಯಲ್ಲೆ ಲೊೇನ್ಚನತನ ಕ್ೊಡಿಸಿ, ಅವರತ ಒಬು ಸನವಭಿಮನನಯನಗಿ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೊೇದಯಮಯನಗಿ 
ಬ್ೆಳ್ೆಯತವುದಕ್ೆೆ ಎಲನೆ ರಿೇತಿಯ ಅನತಕೂಲತ್ೆಗಳನತನ ನಮು ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ನೇತಿಯಲ್ಲೆ ತ್ಂದ್ಧದದೆೇವೆ. 
“ಉದಯಮಯನಗತ ಉದೂೆಯೇಗ ನೇಡತ”ಚಎನತನವ ಕ್ನಯಾಕರಮದಲ್ಲೆ  ಎಷತಟ ಸಕೆ್ನಟರಚಗಳಿವೆ ಆ ಎಲನೆ 
ಸಕೆ್ನಟರಚಗಳಿಗೂ division wise  ತ್ರಬ್ೇೆತಿ ಕ್ೂೆಡತವಂಥದದನತನ  ರ್ನವು ಮನಡತತಿುದೆದೇವೆ.  ಈ 
ರಿೇತಿ ಇದನದಗ  BEML ಲನಭದನಯಕವನಗಿರತವಂಥದದನತನ ಮತಚಿಚ ಅದನತನ ಬ್ೆೇರ ೆಬ್ೆೇರಯೆವರಿಗ ೆ
ಹಸನುಂತ್ರ ಮನಡತತಿುದನದರ ೆಎನತನವುದತ ತ್ಪತಪ. BEML ಕ್ೆಲಸ ಪನರರಂಭ ಇರತತ್ುದ.ೆ   Non-core 
assets ಏನದ,ೆ idle ಆಗಿರತವ assets ಅನತನ ಮನತ್ರ ರ್ನವು ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಾತಿುದದೆೇವೆ.  ಆ 
ಕ್ನರ್ನಾರ್ ೆಪನರರಂಭ ಇರತತ್ುದೆ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಎನ್.ರವಿಕತಮನರಚರವರೆೇ, ತ್ನವು ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿ. 

    (ಗೊಂದಲ) 

ಈ ವಿಷಯವನತನ ಅಧ್ಾ ಗಂಟೆ ಕ್ನಲನವಧಿ ಚಚಾೆಗ ೆರೆ್ೂೇಟಸ್ಚ ಕಳುಹಸಿ.  ಅದರಲ್ಲೆ ರ್ನನತ 
ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳು ಉತ್ುರ 
ಕ್ೊಟಟದನದರೆ.  ಸಕ್ನಾರದ ಕ್ೆಲಸ ಕ್ನರ್ನಾರ್ೆಗಳನತನ ನಡಸೆತವುದಲೆ ಎಂದತ ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳು 
ಹೆೇಳಿದನದರೆ, ಅದತ ನಜ. ಕ್ನರ್ನಾರ್ೆಯನತನ ರ್ನಸಗಿಯವರತ ನಡಸೆತ್ಕೆಂಥದೆದ.  ಆದರೆ ಸಕ್ನಾರದ 
ಉದೆದೇಶ ಏನತ್ತು, ರ್ನಸಗಿಯವರತ ನಡಸೆತವನಗ, profit making will be their only 
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motive. ಲನಭ ಮನಡತವಂಥದತದ ರ್ನಸಗಿಯವರದತದ.  ಸಕ್ನಾರ ಮನಡಬ್ೆೇಕ್ನದರೆ social 
obligation ಎನತನವುದತ ಇದೆ,  ಸನಮನಜಿಕ ಬದಿತ್ ೆ ಎನತನವಂಥದತದ ಇದೆ.  ರ್ನಸಗಿಯವರತ 
ಕ್ನರ್ನಾರ್ ೆಮನಡಿದನಗ ಬಹಳಷತಟ ಜನ  ನರತದೂೆಯೇಗಿಗಳ್ನಗತತ್ನುರೆ. ಅದರಲೂೆ  ಎಸ್ಚ.ಸಿ/ಎಸ್ಚ.ಟ, 
ಓಬಿಸಿ, ಮೈರ್ನರಿಟಯವರಿಗೆ ಉದೊಯೇಗ ಇಲೆದಂತ್ನಗತತ್ುದೆ.  ನಮು ಪೂವಾಜರತ ಪಬಿೆಕಚ ಸಕೆಟರಚ 
ಮನಡತವನಗ ಆ ಉದೆದೇಶದ್ಧಂದ ಮನಡಿದದರತ.  ಅದರಲ್ಲೆ ಕ್ೆಲಸ ಇಲೆ ಅಂದತಕ್ೊಳಾಬ್ೇೆಡಿ.  ಈ 
ದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಇವತ್ತು ಶೆೇಕಡ ೫೮ ರಷತಟ ಸಂಪತ್ತು  ಇರತವುದತ ಈಗ ಶೆೇಕಡ ೧ ರಷತಟ ಜನರ ಬಳಿ ಇದೆ.  
ಶೆೇಕಡ ೧೦ ರಷತಟ ಇರತವ ಸಂಪತ್ತು ಶೆೇಕಡ ೭೮ ರಷತಟ ಜನರಲ್ಲೆದ.ೆ  ಸಮ ಬ್ನಳು ಸಮ ಪನಲತ 
ಎಂದತ ಅವರೆೇ ಹೆೇಳುತಿುರತತ್ನುರೆ.  ಆ ರಿೇತಿ ಎಲೂೆ ಆಗತವುದೆೇ ಇಲೆ.  ರ್ನಸಗಿೇಕರಣ ಮನಡತವ 
ಮೂಲ ಉದೆದೇಶ ಏರ್ನಗತತ್ುದೆಂದರ,ೆ ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ಸನಮನಜಿಕ ರ್ನಯಯ ನರ್ನಾಮವನಗಿ 
ಬಿಡತತ್ುದೆ. ಆದದರಿಂದ ನಮು ಕಳಕಳಿ ಏರೆ್ಂದರೆ, ನಮು ಪೂವಾಜರತ ಸನಾಪರೆ್ ಮನಡಿರತವಂತ್ಹ 
ಕ್ನರ್ನಾರ್ೆಗಳನತನ ದಯವಿಟತಟ ರ್ನಸಗಿೇಕರಣ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಬಿಡಬೆ್ೇಡಿ.  ರ್ನಸಗಿೇಕರಣ ಮನಡಿ 
ಲನಭ ಮನಡಿರತವಂತ್ಹ ಕಂಪನಗಳು ಎಷಿಟವ ೆಎಂಬತದನತನ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಬಿಪಿಎಲ್ಚ ಕಂಪನ, 
ಟೆಲ್ಲಫೂೆೇನ್ಚ ಕಂಪನ, ಜೆಟಚ ಏರಚವೆೇಯ್ಸಚ  ಏರ್ನಯತ್ತ, ಇವೆಲನೆ ರ್ನಸಗಿೇಕರಣ ಮನಡಿ 
ಮತಚಿಚಕ್ೊಂಡತ ಹೂೆೇಗತತಿುದೆ.  ಟೆಲ್ಲಫೂೆೇನ್ಚ ಕೂಡ ರ್ನಸಗಿೇಕರಣ ಮನಡಿ ಆಯತ್ತ.  ಆದದರಿಂದ  
ರ್ನಸಗಿೇಕರಣ ಮನಡತವುದೆೇ ಸಮಸೆಯಗೆ ಪರಿಹನರವಲೆ.  ಸನಮನಜಿಕ ರ್ನಯಯ ಬದಿತ್ ೆಮತ್ತು ಸಮ 
ಪನಲತ ಎಂದತ ಏನತ ಹೆೇಳಿದನದರ,ೆ  ಅದತ equal distribution ಆಗಬ್ೇೆಕ್ನಗಿದೆ. ಈ ದೆೇಶದ 
ಸಂಪತ್ತು ಕ್ಲೆವರದೆದೇ ಅಲೆ.  ಆದದರಿಂದ ಸಕ್ನಾರದ ತಿೇಮನಾನವನತನ ಬದಲನವಣೆ ಮನಡಿಕ್ೊಳಿಾ.  
ಸಕ್ನಾರ ಕ್ನರ್ನಾರ್ೆಗಳನತನ ನಡಸೆತವುದಲೆ. ಕ್ನರ್ನಾರ್ಗೆಳಿಗೆ ಉತ್ೆುೇಜನ ಕ್ೂೆಡಬ್ೇೆಕತ.  

ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶ್ಚ ಆರ.ನರನಣಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹಸನುಂತ್ರ ಮನಡತತಿುಲೆ. 
ಅವರಿಗೆ ಪರಶೆನಯ್ಕೇ ಅಥಾವನಗತತಿುಲೆ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹಸನುಂತ್ರ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಹೇೆಳಲ್ಲಲೆ.  ರ್ನಸಗಿೇಕರಣ ಮನಡಬ್ೇೆಡಿ ಎಂದತ ಹೇೆಳುತಿುದೆದೇವೆ. 
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ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶ್ಚ ಆರ.ನರನಣಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, BEML continue 
ಆಗತತ್ುದೆ. ಅಲ್ಲೆ non-core assets ಏನದೆ idle ಆಗಿರತವ ಅಸಟೆಸ ಅನತನ ಹಸನುಂತ್ರ 
ಮನಡತತಿುದನದರ.ೆ  ಅಲ್ಲೆ ಬ್ೆೇರ ೆಬ್ೆೇರ ೆಕ್ನರ್ನಾರ್ೆಗಳು ಬರತತಿುವೆ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದಕ್ೆೆ ನಮುದೆೇನತ ಅಭಯಂತ್ರವಿಲೆ.  
ಆದರೆ ಕಂಪನಯನತನ ರ್ನಸಗಿೇಕರಣ ಮನಡಬ್ೇೆಡಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದದೆೇವೆ ಅಷ್ಟೆ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಗೊೇವಿಂದರನಜತ ರವರೇೆ, ತ್ನವು ಅಧ್ಾ ಗಂಟ ೆ ಕ್ನಲನವಧಿ 
ಚಚೆಾಗ ೆರೆ್ೂೇಟಸ್ಚ ಕಳುಹಸಿಕ್ೂೆಡಿ.  ರ್ನನತ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  
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 ಪರಶೆನ ಸಂರ್ೆಯ: ೧೨೪೮ 
    ಉತ್ುರ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ  
ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ 

ಸಮಪಾಕವನಗಿ ಕ್ೂೆಟಟದನದರೆ.  ಸನಲ ಮರ್ನನ ಎಷತಟ ಮನಡಿದೆದೇವೆಂದತ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಟಟದನದರೆ.  ಆದರೆ 
ಸನಲ ಮರ್ನನ ಅಗಿರತವಂಥವರ ಮರ್ೆಗೆ ಬ್ನಯಂಕಚನವರತ ಹೂೆೇಗಿ ಕಿರತಕತಳ ಕ್ೂೆಡತತಿುದನದರೆ.  
ಅಂಥದದರ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಏನತ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಾತ್ನುರೆಂದತ ರ್ನನತ ಕ್ೇೆಳಬಯಸತತಿುದೆದೇರ್ೆ. 

 
ಶ್ರೇ ಶಂಕರ ಬ ಪನಟೇಲ ಮತರೆ್ೇನಕ್ೊಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 

ಎನ್.ರವಿಕತಮನರಚರವರತ ಕ್ೆೇಳಿರತವಂತ್ಹ ಪರಶೆನಗ ೆ ಈಗನಗಲೆೇ ನಮು ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲೆ ಯನವುದೆೇ 
ರಿೇತಿಯ ದೂರತಗಳು ಬಂದ್ಧರತ್ಕೆಂಥ ಉದನಹರಣಗೆ ದನಖಲನಗಿಲೆ.  ಆ ರಿೇತಿಯ ನದ್ಧಾಷಟ 
ಪರಕರಣದ ಯನವುದನದರೂ ದೂರತ ದನಖಲನಗಿರತವುದನತನ ಕ್ೂೆಟಟರ ೆಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಅವರ ಬಗೆೆ 
ರ್ನನತ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಾತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಆ ರಿೇತಿಯ ಹತ್ನುರತ 
ಉದನಹರಣೆಗಳನತನ ಕ್ೊಡಬಲೆೆ. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ನನನನತನ ಕರದೆರೆ ಅವರ ಜೊತ್ೆ ರ್ನನತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಶ್ರೇ ಶಂಕರ ಬ ಪನಟೇಲ ಮತರೆ್ೇನಕ್ೊಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರ 
ಜೊತ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಆ ರಿೇತಿ ಯನವುದನದರೂ ದೂರತ ಇದದರ ೆಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ರ್ನನತ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ 
ಮನಡಿ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಾತ್ೆುೇರ್ೆ. 

    ಪರಶೆನ ಸಂರ್ೆಯ:೧೨೬೨ 
(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶಶ್ಲ್ಚ ಜಿ. ನಮೊೇಶ್ಯವರತ ಸದನದಲ್ಲೆ ಗೆೈರತ 

ಹನಜರನಗಿದದರತ) 
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ಪರಶೆನ ಸಂರ್ೆಯ:೧೨೫೩ 
        (ಉತ್ುರ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 
 
ಶ್ರೇ ಎಂ.ಎಲ್.ಅನಲ್ಚ ಕತಮನರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 

ಸಮಪಾಕವನದ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಟಟದನದರೆ.  ಸಹಕ್ನರ ಚತರ್ನವಣನ ಪನರಧಿಕ್ನರದವರತ 
ದ್ಧರ್ನಂಕ:೧೮.೧೨.೨೦೨೧ ರಲ್ಲೆ ಸತತ್ೂೆುೇಲೆಯನತನ ಹೊರಡಿಸಿದನದರ.ೆ  ವಿವಿಧ್ ಹಂತ್ದ ಚತರ್ನವಣೆಗಳಿಗೆ 
ಸಹಕ್ನರ ಚತರ್ನವಣನ ಪನರಧಿಕ್ನರವು ನದ್ಧಾಷಟಪಡಿಸಿದ ಸಂಭನವರೆ್ ಏನದ,ೆ ಪನರಥಮಕ ಸಹಕ್ನರ 
ಸಂಘಗಳು, ಸೌಹನದಾ ಸಹಕ್ನರ ಸಂಘಗಳು, ಆ ಸಂಘಗಳ ಸದಸಯರ ಸಂರ್ೆಯಯ ಆಧನರದ ಮೇಲೆ 
ಸಂಭನವರೆ್ಯನತನ ನಗದ್ಧಪಡಿಸಿದನದರ.ೆ  

                (ಮತಂದತ) 
147/8-3-2022/11-30/ಬಿಕ್ೆಪಿ-ಜಿಆರಚ 

ಶ್ರೇ   ಎಂ.ಎಲ್.  ಅನಲ್ ಕತಮನರಚ(ಮತಂದತ)   

ಫೆಡರಲ್ಚ ಮತ್ತು ಅಪೆಕಸಚ  ಸಹಕ್ನರ  ಸಂಘಗಳಿಗೂ ಸಹ ನಗದ್ಧಪಡಿಸಿದನದರ.ೆ  ಆದರೆ,  ಏನತ 
ಸಹಕ್ನರ  ಚತರ್ನವಣನ  ಪನರಧಿಕ್ನರ    ಏನತ ನಗದ್ಧಪಡಿಸಿದ,ೆ   ಆ ಸಂಭನವರೆ್ಗಳಿಗಿಂತ್  ಹೆಚತಚ    
ಸಂಭನವರೆ್ಯನತನ  ಇವತ್ತು  ಪನರಥಮಕ ಸಹಕ್ನರ  ಸಂಘಗಳ  ಚತರ್ನವಣೆ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ   ಏನತ 
ಜಿಲನೆ ಚತರ್ನವಣನ  ಪನರಧಿಕ್ನರಿಗಳು   ರೆ್ೇಮಕವನಗಿರತತ್ನುರೆ, ಅವರತ  ಹೆಚತಚ ಸಂಭನವರೆ್ಯನತನ 
ವಸೂಲ್ಲ  ಮನಡತತಿುದನದರೆ.   ಉದನಹರಣೆಗ ೆ M.P.C.S., (Milk Producers’ಚCo-operative 
Society)  ಇರತತ್ುದೆ.     ಅಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 100 ರಿಂದ 200-250  ಜನ ಸದಸಯರತ ಇರತತ್ನುರ.ೆ  
ಅಲ್ಲೆ ಚತರ್ನವಣೆಯನತನ  ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ನದರ ೆಚತರ್ನವಣೆ  ವೆಚಚ  ಮತ್ತು  ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ  ಬಂದೊೇಬಸತು,   
ಎಲೆದಕೂೆ  ಕೂಡ  ರ್ನನತ  ಒಂದತ  ಮನಹತಿಯನತನ ತ್ರಿಸಿದೆದೇರ್ೆ.  ಚಿಕೆಬಳ್ನಾಪತರ  ಜಿಲೆೆ,  
ಚಿಂತ್ನಮಣಿ  ತ್ನಲೂೆಕಿನಲ್ಲೆ   ಸತಮನರತ ೧೫ M.P.C.S.,   ಸಹಕ್ನರ ಸಂಘದ  ಚತರ್ನವಣ ೆ  
ವೆಚಚದ  ಮನಹತಿಯನತನ  ತ್ರಿಸಿದೆದೇರ್ೆ.  Certified Copy  ಕೂಡ ಕ್ೂೆಟಟದನದರ.ೆ  ಒಂದೂೆಂದತ 



33 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/08-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

M.P.C.S., ಸಹಕ್ನರ ಸಂಘದ  ಚತರ್ನವಣಗೆ ೆ   ೫೦ ಸನವಿರದ್ಧಂದ  ಒಂದತ  ಲಕ್ಷ,  ಒಂದೂವರ ೆ 
ಲಕ್ಷ, ಎರಡತ  ಲಕ್ಷ-ಎರಡತವರೆ  ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳನತನ  ವಸೂಲ್ಲ  ಮನಡತತಿುದನದರ.ೆ     ಇವತ್ತು  
ಪನಲ್ಲಾಮಂಟಚ  ಚತರ್ನವಣೆ ಮತ್ತು ಅಸಂೆಬಿೆ ಚತರ್ನವಣ,ೆ ಜಿಲನೆ  ಪಂಚನಯತಿ, ಚತರ್ನವಣೆ, 
ತ್ನಲೂೆಕತ ಪಂಚನಯತಿ ಚತರ್ನವಣ,ೆ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಚತರ್ನವಣೆ   ನಡಯೆತತ್ುದೆ,     ಆ  
ಚತರ್ನವಣೆಗ ೆ    ಆ ಗನರಮದಲ್ಲೆರತವ  ಒಟತಟ  ಮತ್ದನರರತ  ಏನತ  ಇದನದರ,ೆ ಅದಕ್ೆೆ ತ್ಕೆಂತ್ ೆ 
ಮತ್ದನನ  ಮನಡತವಂತ್ಹ ವಯವಸೆಾ  ಇರತತ್ುದೆ.   ಸತಮನರತ ೫೦೦  ರಿಂದ  ೧೦೦೦-೧೫೦೦  ಜನ  
ಮತ್ದನರರತ  ಇರತತ್ನುರೆ. ಆದರೆ,  ಪನರಥಮಕ ಸಹಕ್ನರ ಸಂಘದ   ಚತರ್ನವಣೆಗಳಲ್ಲೆ  ೧೦೦-೧೫೦, 
೨೦೦-೨೫೦  ಜನ ಮತ್ದನರರತ  ಇರತತ್ನುರ.ೆ    ಇವತ್ತು  ಅಲ್ಲೆ ಇಷ್ೂೆಟಂದತ ದತಂದತ ವೆಚಚ  ಮನಡಿ,    
ಆ  ಸಹಕ್ನರ  ಸಂಘಗಳ  ಮೇಲೆ  ಹೊರೆಯನಗತವಂತ್ಹ  ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ     ಇವತ್ತು ಸಹಕ್ನರ 
ಸಂಘದ  ಚತರ್ನವಣನ  ಪನರಧಿಕ್ನರ   ಈ  ನಟಟನಲ್ಲೆ  ಒಂದತ ಸತತ್ೊುೇಲೆಯನತನ  ಹೊರಡಿಸಿದದರೂ  
ಸಹ  ಅದಕಿೆಂತ್ಲೂ  ಹೆಚತಚ ಹಣವನತನ  ವಸೂಲ್ಲ  ಮನಡತತಿುದನದರ.ೆ   ಇದತ  ಸಹಕ್ನರ  ಸಂಘದ  
ಮೇಲ ೆ ಬಹಳಷತಟ  ಪರಿಣನಮ  ಬಿೇರತತ್ುದೆ.  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ  ರೈೆತ್ರತ  ಬಹಳ  ಕಷಟಪಟತಟ  ಹನಲನತನ  
ಹನಕಿ,   ಎಲೆರನತನ ಸೇೆರಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ  ಆ  ಸಹಕ್ನರ  ಸಂಘಗಳನತನ ಕಟಟಕ್ೊಂಡತ, ಅವುಗಳನತನ 
ಶಕಿುಗೊಳಿಸಿರತತ್ನುರ.ೆ  ಈ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ  ಚತರ್ನವಣೆ  ವೆಚಚ ಐವತ್ತು ಸನವಿರ,  ಒಂದತ ಲಕ್ಷ,  
ಒಂದೂವರ ೆ ಲಕ್ಷ, ಎರಡತ  ಲಕ್ಷ  ರೂಪನಯಗಳನತನ  ವಸೂಲ್ಲ  ಮನಡತತಿುದನದರೆ.    ಅದರ  ಬಗೆೆ  
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕತ.   

 

ಶ್ರೇ  ಎಸ್.ಟ. ಸೊೇಮಶೆೇಖರ:-   ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಈ  ಚತರ್ನವಣೆಗಳು  
ಆಯನ ಸಹಕ್ನರ ಸಂಸೆಾಗಳು  ಚತರ್ನವಣನ  ವೆಚಚವನತನ  ಭರಿಸತ್ಕೆಂತ್ಹದತದ    ಇದತವರೆವಿಗೂ  
ಇರತವಂತ್ಹ ವಯವಸೆಾಯನಗಿದೆ.   ಸತಮನರತ  ಸಹಕ್ನರ  ಸಂಘಗಳು   ರನಜಿ, ಹೊಂದನಣಿಕ್ೆ  
ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ    ಚತರ್ನವಣೆ  ಇಲೆದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ  ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ  ಹೂೆೇಗತತ್ನುರೆ.      ಕ್ೆಲವು 
ಸಹಕ್ನರ  ಸಂಘಗಳಲ್ಲೆ   competition ಇದತದ  ಚತರ್ನವಣೆಗಳು  ನಡಯೆತತ್ುವೆ.     ಅದರೂ 
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ಸಹ ಚತರ್ನವಣನ  ಪನರಧಿಕ್ನರದವರತ  ಬಹಳ  ಶ್ಸನುಗಿ    ಚತರ್ನವಣೆಗಳನತನ ನಡಸೆತತ್ನುರೆ.   
ಸರಿಯನಗಿಲೆದ ಸಮಯದಲ್ಲೆ  ಮಧೆಯ  ಪರವೆೇಶ ಮನಡಿ ಸರಿಪಡಿಸತತ್ನುರೆ. ರಿಟನಾಂಗಚ ಅಫಿೇಸರಚಗಳು  
ಏನತ  ಇರತತ್ನುರ,ೆ ಅವರತ       ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ್  ಮಂಡಳಿಯವರ   ಹೊಂದನಣಿಕ್ೆಯಂದ    
ಚತರ್ನವಣನ  ವೆಚಚ  ಜನಸಿುಯನಗತತ್ುದೆ.    ನಮು  ಚತರ್ನವಣೆಯಲ್ಲೆ  ಯನವುದೆೇ  ಚತರ್ನವಣನ  
ವೆಚಚವನತನ  ಭರಿಸತವುದ್ಧಲೆ.  ನೇವು  M.P.C.S.,   ಬಗೆೆ  ಹೆೇಳುತಿುೇರಿ, ಕ್ೆಲವು M.P.C.S.,   
ಮನಡಿಕ್ೊಳುಾವಂತ್ಹದತದ  ಇದೆ.    ಕ್ೆಲವರತ  ಸಿಂಪಲ್ಚ  ಆಗಿ  ಚತರ್ನವಣೆಯನತನ  
ಮನಡಿಕ್ೊಳುಾತ್ನುರೆ.    ಕ್ೆಲವು P.A.C.S.,  ಗಳಲೂೆ ಸಹ   ಎಂ.ಪಿ., ಎಂ.ಎಲ್ಚ.ಎ., ಚತರ್ನವಣೆಗಳು 
ನಡಯೆತವ  ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆಯ್ಕೇ ನಡಯೆತತ್ುವೆ.    ಅದಕ್ೊೆೇಸೆರ  ಚತರ್ನವಣನ  ವೆಚಚವನತನ    ಇಷ್ೆಟೇ 
ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ    ರೂಲ್ಸಚ  ಮನಡಲ್ಲಕ್ೆೆ  ಆಗತತಿುಲೆ, ನಗದ್ಧ  ಮನಡಲ್ಲಕ್ೆೆ  ಆಗತತಿುಲೆ.  ಕ್ೆಲವು 
P.A.C.S.,   ಇಷ್ನಟಗತತ್ುದೆ,  ಬ್ೆೇರ ೆ ಬ್ೇೆರೆಯದಕ್ೆೆ  ಇಷ್ನಟಗತತ್ುದೆ, ಹೌಸಿಂಗಚ  ಸೂೆಸೈೆಟಗೆ   
ಇಷ್ನಟಗತತ್ುದೆ,   ಬ್ನಯಂಕಚಗೆ   ಇಷ್ನಟಗತತ್ುದೆ.   ಎಲೆವನತನ  ಕೂಡ     ಈಗ    ಸಿಂಪಲ್ಚ ಆಗಿ  
ಚತರ್ನವಣೆಗಳ್ನಗಬ್ೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ನಮುಲ್ಲೆರತವ  ಸಂಘ ಸಂಸೆಾಗಳ  ಬಗೆೆ  ಹೆೇಳುವುದನದರೆ,  ಮೊರೆ್ನ  
ಒಕೆಲ್ಲಗರ ಸಂಘದ ಸಂಸೆಾಯ  ಚತರ್ನವಣಯೆನಯತ್ತ.   ಅದಕ್ೆೆ  ಕ್ೊೇಟಯಂತ್ರ   
ರೂಪನಯಗಳನತನ  ಕ್ೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಅವರತ  ಆಡಳಿತ್  ಮಂಡಳಿಯವರತ   ಇಷ್ೊಟಂದತ  ಹಣವನತನ  
ಕ್ೊಡಲ್ಲಕ್ೆೆ  ಆಗತವುದ್ಧಲೆವಂೆದತ  ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.    ಹೇಗನಗಿ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ  ಅನಲ್ಚ  
ಕತಮನರಚರವರತ  ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ  M.P.C.S.,   ಹನಗೂ ಇತ್ರೇೆ ಸಂಸೆಾಗಳ ಚತರ್ನವಣೆಗಳನತನ  
ನಡಸೆಲ್ಲಕ್ೆೆ     ಒಂದತ ಚತರ್ನವಣನ  ವೆಚಚವನತನ  ನಗದ್ಧ  ಮನಡಲ್ಲಕ್ೆೆ     ಪರಯತ್ನ  ಮನಡಬಹತದೆೇ  
ಎನತನವುದನತನ  ರೆ್ೂೇಡತತಿುದೆದೇವೆ.     ಚತರ್ನವಣನ ಪನರಧಿಕ್ನರವೆೇ  ರಿಟನಾಂಗಚ ಆಫಿೇಸರಚ  ಅನತನ   
ಹನಕತವಂತ್ಹದನದಗಿದೆ.    ಈ  ಚತರ್ನವಣೆಗಳು  ಕ್ೆಲವು  ಕಡ ೆಸಿಂಪಲ್ಚ  ಆಗಿ  ನಡದೆರ ೆ   ಮತ್ೆು  
ಕ್ೆಲವು  ಕಡ,ೆ  ಎಂ.ಎಲ್ಚ.ಎ.,  ಮತ್ತು  ಎಂ.ಪಿ.. ಚತರ್ನವಣೆಗಳು  ನಡಯೆತವ  ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ  
ನಡಯೆತತ್ುವೆ. ಅಲ್ಲೆ  ಹಣ  ನಗದ್ಧ  ಮನಡಿರತವುದ್ಧಲೆ.    ಈ ರಿೇತಿಯ ಚತರ್ನವಣೆಗಳಿಗೆ   
ಏರ್ನದರೂ  ಬಂದೊೇಬಸತು  ಮನಡಬಹತದೇೆ ಎನತನವುದರ  ಬಗೆೆ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಂಡತ  ಮತಂದ ೆ ತ್ಮಗೆ  
ಮನಹತಿಯನತನ  ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆ.   
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ಶ್ರೇ   ಎಂ.ಎಲ್.  ಅನಲ್ ಕತಮನರಚ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಈ ಚತರ್ನವಣೆಗಳ ಬಗೆೆ   
ಇಲ್ಲೆ  ಇರತ್ಕೆಂತ್ಹ  ಎಲೆರಿಗೂ  ಅನತಭವ  ಆಗಿರತತ್ುದೆ.  ಪನಲ್ಲಾಮಂಟಚ  ಚತರ್ನವಣ ೆಮತ್ತು 
ಅಸಂೆಬಿೆ ಚತರ್ನವಣ,ೆ ಜಿಲನೆ  ಪಂಚನಯತಿ, ಚತರ್ನವಣೆ,ತ್ನಲೂೆಕತ ಪಂಚನಯತಿ ಚತರ್ನವಣ,ೆ ಗನರಮ 
ಪಂಚನಯತಿ ಚತರ್ನವಣೆಗಳಿಗೆ  ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟಂತ್ೆ    ಒಂದತ  ಬೂತಚ  ಎಂದರೆ,  ಒಬು  ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ  
ಅಥವನ  ಹೆಚತಚ ಅಂದರೆ  ಇಬುರತ  ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚರನತನ  ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ,    ಆದರೆ,  ಸಹಕ್ನರ  ಸಂಘದ  
ಚತರ್ನವಣ ೆ    ಎಂದತ  ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ  ಬಂಧೊೇಬಸಿುಗ ೆ  ಬರೆದರೆ  ಅವರತ  ಯನರತ ಯನರನತನ  
ಕ್ೊಡತತ್ನುರಂೆದರ,ೆ  ಅಲ್ಲೆನ ಡಿವೆೈಎಸ್ಚಪಿ, ಸಕಾಲ್ಚ  ಇನ್ಸಚಪೆಕಟರಚ, ಸಬಚ- ಇನ್ಸಚಪೆಕಟರಚ,  ಅಡಿಷನಲ್ಚ  
ಸಬಚ-ಇನ್ಸಚಪೆಕಟರಚ,   ಹೆಡ್ಚ ಕ್ನನ್ಸಚಟೆೇಬಲ್ಚ, ದಫೇೆದನರಚ  ಎಂದತ  ಹೆೇಳಿ  ಉದದದ ಒಂದತ  
ಪಟಟಯನತನ  ಕ್ೂೆಟತಟ  ೫೦೦೦೦,  ೮೦,೦೦೦ ರೂಪನಯಗಳು  ಮತ್ತು ಅವರತಗಳ  ಊಟದ  ವೆಚಚ  
ಸೇೆರಿ, ಒಂದತ  ಲಕ್ಷ  ರೂಪನಯಗಳ್ನಗತತ್ುದೆ.    ಪನಲ್ಲಾಮಂಟಚ  ಚತರ್ನವಣೆಯಲ್ಲೆ ೧೦೦ರಿಂದ 
೧೫೦೦ ರವರೆಗ ೆ   ಓಟತಗಳನತನ ಹನಕತವ  ಮತ್ದನರರಿರತವ ಕಡ ೆ    ಒಬು  ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ  ಅನತನ  
ಕ್ೊಡತತ್ನುರ,ೆ  ಆದರೆ,  ೧೫೦-೨೫೦   ಜನ   ಓಟತಗಳು  ಇರತವ ಕಡ ೆ   ಅದತ M.P.C.S.,  
ಆಗಿರಬಹತದತ, P.A.C.S., ಆಗಿರಬಹತದತ,   ಇದಕ್ೆೆ  ಏರ್ನದರೊಂದತ     ನಯಮವನತನ  
ರೂಪಿಸಬ್ೇೆಕಲೆವೇೆ?   

(ಗೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ಸಹಕ್ನರ  ಸಚಿವರತ   ಇಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೇೆಳುತಿುರತವುದನತನ 
ಗಮನಸಬ್ೆೇಕತ, 

ಶ್ರೇ   ಎಂ.ಎಲ್.  ಅನಲ್ ಕತಮನರಚ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ಮನನಯ ಸಹಕ್ನರ  
ಸಚಿವರತ  ಬಹಳ ಅನತಭವವುಳಾವರನಗಿದನದರೆ.   ಸಹಕ್ನರ  ಕ್ೆೇತ್ರದಲ್ಲೆ  ನತರಿತ್ವರನಗಿರತತ್ನುರೆ.  
ಸಹಕ್ನರ  ಸಚಿವರನಗಿದನದಗಲೆೇ  ಇದಕ್ೂೆೆಂದತ  ಪರಿಹನರ  ಸಿಕಿೆದರ ೆ ಒಳ್ೆಾಯದತ  ಅಲೆವೆೇ?    
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ಶ್ರೇ  ಎಸ್.ಟ. ಸೊೇಮಶೆೇಖರ:-   ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಶ್ರೇಯತತ್  ಅನಲ್ಚ 
ಕತಮನರಚ ರವರಿಗ ೆ ಚತರ್ನವಣ ೆ ಯನವ  ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ  ನಡಯೆತತ್ುದೆ  M.P.C.S.,  ಆಗಿರಬಹತದತ, 
P.A.C.S., ಆಗಿರಬಹತದತ, ಬ್ೆೇರ ೆಬ್ೆೇರ ೆ ಸಹಕ್ನರ ಸಂಘ-ಸಂಸೆಾಗಳ ಚತರ್ನವಣೆಗಳು  ಯನವ  ರಿೇತಿ  
ನಡಯೆತತ್ುದೆ  ಎಂದತ  ಗೂೆತಿುದೆ.    ೬೦ ರಿಂದ  ೭೦% ರಷತಟ  ರನಜಿ    ಮೂಲಕ  ಚತರ್ನವಣೆಗಳು 
ನಡಯೆತತ್ುವೆ. M.P.C.S.,  ಚತರ್ನವಣೆಗಳು  ಎಂ.ಎಲ್ಚ.ಎ.,  ಮತ್ತು ಎಂ.ಪಿ., ಚತರ್ನವಣೆಗಳಿಗಿಂತ್  
ಮೇಲಪಟತಟ ನಡಯೆತತ್ುವೆ.  ಊರಿನಲ್ಲೆ ಗಲನಟ ೆ ಆಗಬ್ನರದತ, ರಕುಪನತ್ ಆಗಬ್ನರದತ,  

ಶ್ರೇ ಎಂಎಲ್. ಅನಲ್ಚ  ಕತಮನರಚ:-   ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೆ,  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇಯತತ್  ಅನಲ್ಚ  ಕತಮನರಚ ರವರೆ, ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಾ.  ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ ಹೆೇಳಲ್ಲ. 

ಶ್ರೇ  ಎಸ್.ಟ. ಸೂೆೇಮಶೆೇಖರ:-   ಚತರ್ನವಣೆಗಳು  ಹೆೇಗೆ  ನಡಯೆತತ್ುವೆ  ಎನತನವುದತ 
ನಮಗಿಂತ್  ನಮಗೆ  ಹೆಚಿಚನದನಗಿ  ಗೊತ್ನುಗತತ್ುದ.ೆ  ೬೦%  ರನಜಿ  ಮೂಲಕ  ಹೊೇಗತತ್ನುರೆ, 
ಇನತನಳಿದ ೪೦% ರಷತಟ  ಚತರ್ನವಣೆಗಳು ಹಳಿಾಯಲ್ಲೆ  ರಕುಪನತ್  ಆಗಬ್ನರದತ  ಎಂದತ  ಹೆೇಳಿ  
ಪೊಲ್ಲೇಸರನತನ  ನಯೇಜಿಸಿಕ್ೂೆಳುಾತ್ನುರೆ.   ಅ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚಗೆ   ಮತ್ತು law and order ಗೆ ಸವಲಪ  
ದತಡತಡ  ಕಟಟತ್ಕೆಂತ್ಹದತದ  ಇದೆ.    ಯನವ M.P.C.S.,  ನಲ್ಲೆ  ದತಡತಡ  ಜನಸಿು  ಇರತತ್ುದೆ, ಅವರತ  
ಜನಸಿು  ಖಚತಾ  ಮನಡತ್ಕೆಂತ್ಹದತದ  ಇದೆ. ಅವರತ    ಅದಕ್ೆೆ  ಹಚೆಿಚನ ಪೂೆರಟೆಕ್ಷನ್ಚ  ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ  
ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅದನತನ  ರೆ್ೂೇಡಿ  ಪೂೆಲ್ಲೇಸರನತನ  ಕಳುಹಸತತ್ನುರೆ.   

ಶ್ರೇ  ಎಸ್.ಟ. ಸೊೇಮಶೆೇಖರ:-  ಇದಕ್ೆೆಲನೆ  ಕಡಿವನಣ  ಹನಕತವುದಕ್ೆೆ ರ್ನವು ಒಂದತ 
ವಯವಸೆಾಯನತನ  ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  

ಶ್ರೇ ಎಂಎಲ್.ಅನಲ್ಚ  ಕತಮನರಚ:-   ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ ೆ  ಇತಿುೇಚೆಗ ೆ ಕ್ನನೂನನಲ್ಲೆ 
ಯನರತ ಅಹಾ ಮತ್ದನರರತ  ಇರತತ್ನುರ,ೆ  ಬಹತಶಃ M.P.C.S.,   ಅಂದರೆ,   ೧೫ ರಿಂದ  ೨೦-೩೦ 
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ಜನರತ  ಮತ್ದನರರತ  ಇರತತ್ನುರ,ೆ P.A.C.S.,   ಗಳಲೂೆ  ಕೂಡ  ಸನಲ ಪಡದೆವರ ಬಹಳಷತಟ  
ಕಡಿಮ  ಜನರತ  ಇರತತ್ನುರೆ.    ಮೊದಲತ  ಇದದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ  ಇರತವುದ್ಧಲೆ.  

ಶ್ರೇ  ಎಸ್.ಟ. ಸೂೆೇಮಶೆೇಖರ:-      ಇದಕ್ೆೆಲನೆ  ನಯಮಗಳನತನ  ತಿದತದಪಡಿ  
ಮನಡಿದೆದೇವ.ೆ   ಅದರ   ಪರತಿಯನತನ  ತ್ಂದತಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇರೆ್.  ಮತ್ದನರರತ  ಯನರತ  ಇರಬ್ೇೆಕತ, 
ಅದೆಲನೆ  ಮತಂಚೆ ಇತ್ತು. ಅದರೆ್ನಲನೆ    ಈಗ  ಬದಲನವಣೆ  ಮನಡಿದದೆೇವೆ.  

ಶ್ರೇ ಎಂಎಲ್.ಅನಲ್ಚ  ಕತಮನರಚ:-   ಇದಕ್ೂೆೆಂದತ  ಪರಿಹನರ  ಸಿಗಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ 
ಕ್ೆೇಳುತಿುದೆದೇವೆ.  

    ಶ್ರೇ  ಎಸ್.ಟ. ಸೂೆೇಮಶೆೇಖರ:-        ಇದಕ್ೆೆ  ತಿದತದಪಡಿ ಮನಡಿದೆದೇವೆ.  ಇನತನ 
ಏರ್ನದರೂ  ತಿದತದಪಡಿ  ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ  ಹೆೇಳಿ ಆ ಬಗೆೆ ಸಲಹೆಗಳನತನ  ಕ್ೂೆಟಟರೆ   ಈ  
ಅಸಂೆಬಿೆಯಲ್ಲೆಯ್ಕೇ  ಬದಲನವಣೆ  ಮನಡಲ್ಲಕ್ೆೆ ತಿದತದಪಡಿ ವಿಧೆೇಯಕವನತನ  ತ್ರತತ್ೆುೇವೆ.   
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ಪರಶೆನ ಸಂರ್ೆಯ: ೧೩೧೧ 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ)  

ಶ್ರೇ   ಸಿ.ಎನ್ಚ.  ಮಂಜೆೇಗೌಡ:-   ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ   ಸಕ್ನಾರ   ಇವತ್ತು ದೊಡಡ 
ದೊಡಡ  ಎಂಎನ್ಚಸಿ  ಕಂಪನಗಳನತನ , ದೊಡಡ  ದೂೆಡಡ  ಇಂಡಸಿರೇಗಳನತನ  ಬ್ೆಂಗಳೂರತ  ಮತ್ತು 
ಹತಬುಳಿಾ-ಧನರವನಡಗಳಿಗೆ  ಕ್ೊಡತತಿುದೆ.  ರ್ನನತ  ಮತ್ತು ಹತಬುಳಿಾ-ಧನರವನಡಗಳಿಗೆ    ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಡಿ  
ಎಂದತ   ರ್ನನತ  ಹೆೇಳುವುದ್ಧಲೆ. ಆದರೆ,  ಏನತ  ಇವತ್ತು  ಚನಮರನಜನಗರ, ಮೈಸೂರತ,  ಹನಸನ  
ಮತ್ತು  ಮಂಡಯ  ಈ  ಭನಗದಲ್ಲೆಯೂ  ಕೂಡ    ಉತ್ುಮವನದಂತ್ಹ ವನತ್ನವರಣವಿದತದ, ಇಂಡಸಿರೇ    
ಮನಡಲ್ಲಕ್ೆೆ  ಅವಕ್ನಶವಿದದರೂ  ಕೂಡ     ಈ  ಎರಡತ  ಭನಗಗಳಿಗೆ  ಬೃಹತಚ  ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳನತನ  
ಕ್ೊಡತತಿುರತವುದರಿಂದ  ಮೈಸೂರತ    ಮತ್ತು  ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೆ ಸನಕಷತಟ  ಇಂಡಸಿರೇಗಳು  ಇಲೆದೆ  
ಉದೊಯೇಗಕ್ೆೆ   ತ್ೊಂದರಯೆನಗತತಿುದೆ.    ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೆ   ಹೆಚತಚ  ಎಂ.ಎನ್ಚ.ಸಿ.,  ಕಂಪನಗಳನತನ 
ಕ್ೊಡತತಿುರತವುದರಿಂದ   ಆ ಕಂಪನಗಳು  ಜನಸಿುಯನಗಿ,  ಏನತ ಸಿಲ್ಲಕ್ನನ್ಚ ಸಿಟ, ಗನಡಾನ್ಚ  ಸಿಟ 
ಎಂದತ    ಮೊದಲತ ಅಂಬ್ನಸಿಡರಚ  ಆಗಿತ್ತು,    ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೆ   ಇವತ್ತು  ‘ಗನಡಾನ್ಚ ಸಿಟ’ಚಚ
ಹೊೇಗಿ,ಚ ‘Garbage City’ಚಚಚಆಗತತಿುದ.ೆ  ವನಹನಗಳ ದಟಟಣೆ   ಜನಸಿುಯನಗತತಿುದೆ.     ಇವತ್ತು  
ವನಹನಗಳು  ಪರತಿ  ೧೦ ಕಿ.ಮೇ ಗಳ  ಸಿಪೇಡ್ಚನಲ್ಲೆ  ಹೊೇಗಲ್ಲಕ್ೆೆ  ಆಗತತಿುಲೆ.     ಇಷಟರ  ಮಟಟಗ ೆ 
ಬ್ೆಳ್ೆದ್ಧರತವಂತ್ಹದದರಲ್ಲೆ  ಇವತ್ತು  ಆಂದರಪರದೇೆಶ, ತ್ಮಳುರ್ನಡತ   ಗಡಿ ಭನಗದಲ್ಲೆ  ಸನಕಷತಟ  
ಪರಮನಣದಲ್ಲೆ ಇಂಡಸಿರಗಳನತನ  ಕ್ೊಟಟರತವುದರಿಂದ  ಆ ಭನಗಗಳು ಬ್ಳೆ್ೆಯತತಿುವೆ.  ಆ  ಭನಗದಲ್ಲೆ    
ಇರತ್ಕೆಂತ್ಹ ಯತವಕರಿಗ ೆ ರ್ೌಕರಿ ಸಿಗತತಿುದೆ.  ನಮು  ಕನನಡಿಗರಿಗ ೆ ರ್ೌಕರಿ  ಸಿಗತತಿುಲೆ.  ದ್ಧರ್ನಂಕ 
೫ರ್ೇೆ  ಮನರ್ಚಾ  ೨೦೨೨ರಂದತ     ಹೆೈ ಪವರಚ ಕಮಟಯನತನ ರಚರೆ್  ಮನಡಿ   ಆ ಸಮತಿಯ   
ವರದ್ಧಯ ಮೇರಗೆ ೆ  ಅದಕ್ೆೆ  ಸತಮನರತ  ೨,೦೬೨  ಕ್ೊೇಟ  ರೂಪನಯಗಳ   ಯೇಜರೆ್ಯನತನ  
ಅನತಮೊೇದರೆ್     ಮನಡಿದನದರ.ೆ  ಅದರಲ್ಲೆ  ೬೩೯೩ ಮಂದ್ಧ  ಯತವಕರಿಗ ೆ ರ್ೌಕರಿ ಸಿಗತತ್ುದ ೆ 
ಎನತನವಂತ್ಹ ವಿಚನರವನತನ  ಚಚೆಾ  ಮನಡಿದ್ಧದೇರಿ.   
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 ರ್ನನತ  ಈ  ವಿಚನರದಲ್ಲೆ  ಹೆೇಳಬಯಸತವುದೆೇರ್ಂೆದರ,ೆ  ಕಂಪನಗಳನತನ  ಎಲ್ಲೆ ಮನಡಲ್ಲಕ್ೆೆ  
ತ್ನವು  ಇಚೆಚಪಟಟದ್ಧದೇರಿ, ಅದನತನ ಎಲ್ಲೆ  ಮನಡತತಿುದ್ಧದೇರಿ  ಎನತನವುದತ ಒಂದತ  ವಿಚನರ.  
ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ,  ನಮು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೆ  ೨-೩ ಕಂಪನಗಳಿಗ ೆ  ಸತಮನರತ  ನೂರನರತ  ಎಕರೆ  
ಜನಗವನತನ  ಆ  ಕಂಪನಗಳಿಗೆ  ಕ್ೊಡಲನಗಿದತದ,  ನೇವು ಅಲ್ಲೆಗೆ ರ್ನಗರಿಕ ಸೌಲಭಯಗಳ  ಜೊತ್ೆಗೆ  
ರಿಯನಯತಿಯನತನ  ಕ್ೊಟಟದ್ಧದೇರಿ. ಆದರೆ, ಆ  ಕಂಪನಯವರತ  ತ್ಮು ಕಂಪನಗಳನತನ  ನಡಸೆದೆೇ  
ಅಲ್ಲೆ  ೭ ಸನಟರಚ ಹೂೆೇಟಲೆ್ಚಗಳರ್ನನಗಿ  ಮನಡಿ, ರೂಮಚಗಳರ್ನನಗಿ  ಮನಡಿ,  ಆ ಹೂೆೇಟೆಲ್ಚಗಳು  
ಇವತ್ತು ಬಹಳ  ವೆೈಭವಿೇಕೃತ್ವನಗಿ ನಡಯೆತತಿುವೆ.  ಆದದರಿಂದ, ಆ  ಕಂಪನಗಳ  ಬಗೆೆ  ದಯಮನಡಿ, 
ತ್ನವು  ಯನವ  ಕರಮಗಳನತನ  ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡಿದ್ಧದೇರಿ  ಎನತನವುದನತನ  ಹೆೇಳಬ್ೆೇಕತ.    

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ   ಮೂಲಕ   ನನನ ಬ್ೆೇಡಿಕ್ ೆ  ಇಷ್ಟೆ.      ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲೆ   
ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೊಳುಾವುದೇೆರ್ೆಂದರೆ,   ಮೈಸೂರತ   ಮತ್ತು  ಚನಮರನಜ ನಗರಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟಂತ್ ೆ 
ಹೆೇಳಲ್ಲಕ್ೆೆ ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.   

          ಮತಂದತ.  

(148) 08.03.2022 11.40 ಎಸ್ಚವಿ-ಜಿಆರಚ  

(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್.ಮಂಜೆೇಗೌಡ (ಮತಂದತ):-  

ಇಂದತ ನಮು ಮೈಸೂರತ ಜಿಲೆೆಯ ಉಸತುವನರಿ ಸಚಿವರತ ಇಲ್ಲೆಯ್ಕೇ ಕತಳಿತಿದನದರ.ೆ  ಆ ಭನಗದಲ್ಲೆ 
ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳು ಇಲೆದೆ ನರತದೊಯೇಗ ಹೆಚನಚಗತತಿುದೆ.  ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳು ಬಂದರೂ ಸಹ ಮೈಸೂರತ 
ಭನಗದಲ್ಲೆ ಬರತತಿುಲೆ.   ಅಲ್ಲೆ ನೇರಿನ ಸೌಲಭಯ ಇದ.ೆ  ವಿಮನನ ನಲನದಣ ಸೌಲಭಯವಿದತದ, ಅಲ್ಲೆ 
ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳನತನ ಸಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲನಗಿದೆ.  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೊೇದಯಮಯೂ ಆಗಿದತದ, ಕ್ೈೆಗನರಿಕ್ನ ಸಚಿವರನಗಿದನದರ.ೆ  ಮತಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರತ-
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ಚನಮರನಜನಗರ ಭನಗಕ್ೆೆ ಹೆಚಿಚನ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳನತನ ಕ್ೊಡತವುದನಗಿ ಭರವಸಯೆನತನ ನೇಡಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ 
ಕ್ೊೇರತತ್ೆುೇರೆ್.   

ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶ್ಚ ಆರ.ನರನಣಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಗೌರವನನವತ್ ಸದಸಯರತ 
ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿರತವಂತ್ ೆಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದ ಎಲನೆ ಜಿಲೆೆಗಳಲ್ಲೆಯೂ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳು ಸಮನನವನಗಿ 
ಬರಬ್ೆೇಕ್ೆನತನವ ನಟಟನಲ್ಲೆ ‘One District one product’ಚಎಂದತ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿದೆದೇವೆ.  ಎಲನೆ 
ಜಿಲೆೆಗಳಲ್ಲೆಯೂ ಕನಷಟ ಒಂದನದರೂ ಯೇಜರೆ್ ಬರಬ್ೆೇಕ್ೆನತನವುದರ ಸಲತವನಗಿ ಈ ರಿೇತಿ 
ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ  ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಮಂಡಯ, ಮೈಸೂರತ, ಚನಮರನಜನಗರ ಮತ್ತು ಹನಸನ 
ಜಿಲೆೆಗಳರ್ೊನಳಗೂೆಂಡಂತ್ ೆ ಹಳ್ೆ ಮೈಸೂರತ ಭನಗದಲ್ಲೆ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳು ಬರತವುದಕ್ೆೆ ನಮು 
ಇಲನರ್ಯೆಂದ ಎಲನೆ ರಿೇತಿಯ ಸಹಕ್ನರವನತನ ನೇಡತತಿುದೆದೇವ.ೆ ಇದೇೆ ಭನಗದಲ್ಲೆ ಹೂಡಿಕ್ೆದನರರತ 
ಬರಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನವು ಮನಗಾದಶಾನ ನೇಡತತ್ೆುೇವೆ. Tier-1 ನಗರಗಳ್ನದ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರ ಮತ್ತು 
ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಗನರಮನಂತ್ರ ಭನಗದಲ್ಲೆ ಹೆಚಿಚನ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ರ್ನವು ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯ 
ವಿರ್ನಯುಯನತನ ನೇಡತತಿುಲೆ.  Tier-2 ನಗರಗಳ್ನದ ಕಲಬತರಗಿ, ಮೈಸೂರತ, ಬ್ೆಳಗನವಿ, ಹತಬುಳಿಾ  
ಮತಂತ್ನದ ಭನಗಗಳಲ್ಲೆ ಹೂಡಿಕ್ೆ ಮನಡಲತ ಬಂದವರಿಗೆ ಹೆಚಿಚನ ಸವಲತ್ತುಗಳನತನ ಕ್ೊಡಲನಗತತಿುದ.ೆ  
ಬ್ೆಂಗಳೂರನತನ avoid ಮನಡತವುದರ ಸಲತವನಗಿ ಈ ರಿೇತಿ ಮನಡತತಿುದದೆೇವೆ. ಆ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಅವರತ 
ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೆ ಬಂಡವನಳ ಹೂಡಿಕ್ ೆ ಮನಡಲತ ಒಪಿಪದರತ ಎಂದರೆ ಆ ಪನರಜೆಕಟಚ ಬರಲತ ಎಲನೆ 
ರಿೇತಿಯ ಅನತಮೊೇದರ್ೆಗಳನತನ ನೇಡತವಂತ್ಹ ವಯವಸಾೆಯನತನ ರ್ನವು ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  ಈಗನಗಲೇೆ 
ಅಲ್ಲೆ ದೊಡಡ ದೂೆಡಡ ಕಂಪನಗಳು ಬಂದ್ಧದತದ, ಸನಕಷತಟ ಉದೂೆಯೇಗಗಳು ಸೃಷಿಟಯನಗಿವ.ೆ  ಇನೂನ 
ಕಲನಯಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗದಲ್ಲೆ ಹೆಚಿಚನ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳು ಬರತತಿುಲೆ.  ಈ ಭನಗದಲ್ಲೆ ರ್ನವು ಸಹತ್ 
Textile Park, Silver Park  ಮತಂತ್ನದವುಗಳನತನ ಮನಡಲತ, ಹೆಚತಚ limestone 
ಎಲ್ಲೆದಯೆೇ ಅಲ್ಲೆ ಸಿಮಂಟಚ ಕ್ನರ್ನಾರ್ೆಗಳನತನ ಮನಡಲತ ಹೇಗೆ ಯನವ ಯನವ ಜಿಲೆೆಗಳಲ್ಲೆ ಯನವ 
ಯನವ ಕಚನಚ ವಸತುಗಳ ಲಭಯತ್ಗೆ ೆಅನತಗತಣವನಗಿ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳನತನ ಪನರರಂಭಿಸಲತ ಹೆಚಿಚನ ಒತ್ುನತನ 
ಕ್ೊಡಲನಗತತಿುದೆ.  ಮನನಯ ಮಂಜೆೇಗೌಡರತ ಕ್ೂೆಟಟರತವ ಸಲಹೆಯನತನ ಗಮನದಲ್ಲೆ ಇಟತಟಕ್ೊಂಡತ 
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ಯನವುದನದರೂ ಅಂತ್ರರನಷಿರೇಯ ಕಂಪನಯನಗಲ್ಲೇ ಅಥವನ ನಮು ರನಜಯದವರೆೇ ಯನರನದರೂ 
ಮತಂದ ೆಬಂದಲ್ಲೆ ಅದಕೂೆ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡತವಂತ್ಹ ವಯವಸೆಾಯನತನ ರ್ನವು ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ   

 ಮನನಯ ಸದಸಯರತ employment  ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿದತದ, ಡನ:ಸರೂೆೇಜಿನ ಮಹಷಿ 
ವರದ್ಧಯನವಯ ಕನನಡಿಗರಿಗೆ ಶೆೇ.೮೦ಕೂೆ ಹಚೆತಚ  ಉದೊಯೇಗನವಕ್ನಶ ನೇಡಬ್ೆೇಕತ ಎಂದತ ಇದ.ೆ  
ರ್ನವು ಎಲೆರಿಗೂ ಇದನತನ ತಿಳಿಸತತಿುದದೆೇವ.ೆ  ಕ್ನಮಾಕ ಸಚಿವರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ೆೆ ಒತ್ತು ಕ್ೊಟತಟ 
ಮನಡತತಿುದನದರ.ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಗಮನದಲ್ಲೆ ಯನವುದೆೇ ಕ್ನರ್ನಾರ್ೆಯಲ್ಲೆ ಇಷತಟ ಉದೊಯೇಗನವಕ್ನಶ 
ನೇಡಿರತವುದ್ಧಲೆ, ಅರ್ನಯಯವನಗಿದೆ ಎನತನವ ಪಟಟಯನತನ ನಮಗೆ ನೇಡಿದರ ೆ ರ್ನನತ ಮತ್ತು ಮನನಯ 
ಕ್ನಮಾಕ ಸಚಿವರತ ಮನನಯ ಸದಸಯರನತನ ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಆ ಕ್ನರ್ನಾರ್ಗೆ ೆ ಭೆೇಟಯನತನ 
ನೇಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ   

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್ಚ.ಮಂಜೆೇಗೌಡ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳ್ನಗಿದದವು ಈಗ 
ಹೊೇಟಲೆ್ಚಗಳ್ನಗಿ ಪರಿವತ್ಾರ್ೆಯನಗಿವೆ.  ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೆ ಈ ರಿೇತಿಯ ಸನಕಷತಟ ಉದನಹರಣೆಗಳಿವೆ.  
ಆ ಹೊೇಟಲೆ್ಚಗಳನತನ ದಯವಿಟತಟ…. 

ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶ್ಚ ಆರ.ನರನಣಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಯನವುದೆೇ ಹೂೆೇಟಲೆ್ಚಗಳು 
ಸಹತ್ it is a part of industries.  ಹೊೇಟೆಲ್ಚಗಳಿಗೆ ನೇಡತತ್ುೆೇವೆ, ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಾಗಳಿಗೆ 
ನೇಡತತ್ೆುೇವೆ, ಆಸಪತ್ೆರಗಳಿಗ ೆ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆ.  ಅದತ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಯ ಒಂದತ ಭನಗವನಗಿರತವುದರಿಂದ 
Integrated Industrial Township  ಮನಡಿದನಗ ಶೆೇ.೮೦ಕೂೆ ಹಚೆತಚ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳಿಗ ೆ
ಕ್ೊಡಲನಗತವುದತ. In the remaining 15% area,  under the ‘walk-to-work’ಚ
concept,  ಅಲ್ಲೆನ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗ ೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟವರತ ಅಲ್ಲೆಯ್ಕೇ ಇರಬ್ೇೆಕತ.ಚ ‘Walk-to-work’ಚ
concept ನಲ್ಲೆ ಅವರತಗಳ ಮರ್ೆಗಳು ಅಲ್ಲೆಯ್ಕೇ ಇದದಲ್ಲೆ   Transportation ಉಳಿಯತತ್ುದೆ.  
Traffic ಕಡಿಮಯನಗತತ್ುದೆ.  ಡಿೇಸೆಲ್ಚ ಉಳಿತ್ನಯವನಗತತ್ುದೆ.  ಸಮಯದ ಉಳಿತ್ನಯವನಗತತ್ುದ.ೆ  
ಅಲ್ಲೆ ಕ್ೆೇವಲ residences ಕಟಟದರ ೆಆಗತವುದ್ಧಲೆ.  ಅದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟ ಒಂದತ ಶನಲೆಯತ ಬ್ೆೇಕತ.  
ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟ ಆಸಪತ್ೆರ ಬ್ೇೆಕತ.  ಏರ್ನದರೂ function ಮನಡಿದರೆ ಹೊೇಟೆಲ್ಚ ಬ್ೆೇಕತ.   ಈ ರಿೇತಿ 
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ನಮು ಕ್ನನೂನನಲ್ಲೆಯ್ಕೇ ಇರತವುದರಿಂದ ಆ ರಿೇತಿ ಮನಡಲನಗತತಿುದೆ.  ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ ಅವನತ 
ಶೆೇ.೧೦೦ ಕ್ನರ್ನಾರ್ೆಯನತನ ಕಟಟದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕಟತಟವವರೆವಿಗೂ Lease Deed  ನಮು 
ಬಳಿಯರತತ್ುದೆ.  ಕ್ನರ್ನಾರ್ೆ ಪೂಣಾಗೂೆಂಡ ಬಳಿಕ ಅವರಿಗೆ Absolute Sale Deed  
ಮನಡಿಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವ.ೆ ಒಂದತ ಬ್ನರಿ Absolute Sale Deed   ಆದ ಮೇಲ ೆ ಅವರಿಗೆ 
ಕ್ನರ್ನಾರ್ೆಯನತನ ಮನರಲ್ಲಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶವಿರತತ್ುದೆ.  ಅಂತ್ಹದದರಲ್ಲೆ  convert ಆಗಿರಬಹತದತ.  
ಅಂತ್ಹದೆದೇರ್ನದರೂ ತ್ಮಗೆ ಕಂಡತ ಬಂದ್ಧದದಲ್ಲೆ ರ್ನನತ ವಿವರವನದ ಮನಹತಿಯನತನ ತ್ಮಗೆ 
ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇರೆ್.   

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್.ಮಂಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಎರಡತ ವಷಾಗಳ ಹಂದ ೆ ಇದೇೆ 
ರಿೇತಿ ಒಬು ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ.ಯವರತ ಚಚಾೆ ಮನಡಿದನದಗ ಸನಕಷತಟ ಹೂೆೇಟಲೆ್ಚಗಳನತನ ಮತಚಿಚಸಲನಗಿತ್ತು.  
ಅಂತ್ಹ ಹೂೆೇಟೆಲ್ಚಗಳು ಇವತ್ತು ರನಜನರೊೇಷವನಗಿ ನಡಯೆತತಿುವ.ೆ ತ್ತಮಕೂರತ ರಸೆುಯಲ್ಲೆ ಸಂಚನರ 
ದಟಟಣೆ ಹೆಚನಚಗಿ ಈ ಫೆೆೈ ಓವರಚ ಅನತನ ಒಡದೆತ ಹನಕತವ ಸಿಾತಿ ಬಂದ್ಧದೆ.  ದೆೇವನಹಳಿಾ ವಿಮನನ 
ನಲನದಣವನತನ ಒಡದೆತ ಹನಕತವಂತ್ಹ ಸಿಾತಿ ಬಂದ್ಧದ.ೆ  ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳು ಬರತವುದ್ಧಲೆ ಎಂದರೆ ಏಕ್ ೆ
ಬರತವುದ್ಧಲೆ? ಸಕ್ನಾರದ ಆಜೆ್ಞ.  ಈಗ ಜನಗ ಕ್ೊಡತವುದತ, ಸಬಿಸಡಿಯನತನ ಕ್ೊಡತವುದತ ಸಕ್ನಾರ.  
ಅವರತ ಬರತವುದ್ಧಲೆ ಎಂದರ ೆಹೆೇಗ ೆಎಂಬತದನತನ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹೆೇಳಬ್ೇೆಕತ.   

ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶ್ಚ ಆರ. ನರನಣಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬಂಡವನಳ ಹೂಡಿಕ್ ೆ
ಮನಡಲತ ಯನರತ ಹೂೆರಗಿನಂದ ಬರತತ್ನುರಯೆೇ ಅವರಿಗೆ  ರ್ನವು convince ಮನಡತತ್ುೆೇವೆ.  
ಮೈಸೂರತ ಬಹಳ ಒಳ್ಾೆಯ ಭನಗವನಗಿದ,ೆ ಕಲಬತರಗಿ ಬಹಳ ಒಳ್ೆಾಯ ಭನಗವನಗಿದ,ೆ ಇಲ್ಲೆ ಪನರರಂಭ 
ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ರ್ನವು ಹೇೆಳುತ್ುೆೇವೆ.  ಅವರತ ಒಪಿಪದರ ೆನಶ್ಚತ್ವನಗಿಯೂ ಅಲ್ಲೆಯ್ಕೇ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  
ಇದತ ಬಹಳ ಒಳ್ೆಾಯ ಸಲಹೆಯನಗಿದೆ.   
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ಪರಶೆನ ಸಂರ್ೆಯ ೧೩೦೯ 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೇಮತಿ ಎಸ್.ವಿೇಣನ ಅಚಚಯಯ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಿದನದರ.ೆ  ಕ್ೂೆಡಗತ ಜಿಲೆೆಯ ಸಹಕ್ನರ ಸಂಘಗಳಿಗ ೆಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಬರಲತ ಬ್ನಕಿ 
ಇರತವ ಬಡಿಡ ಸಹನಯಧ್ನ ಇದತವರೆವಿಗೂ ಬಿಡತಗಡೆಯನಗದ್ಧರತವುದರಿಂದ, ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆರತವ 
ಪನರಥಮಕ ಕೃಷಿ ಪತಿುನ ಸಹಕ್ನರ ಸಂಘಗಳ ವಯವಹನರ ಹನಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತ್ೂೆಂದರೆಯನಗತವುದ್ಧಲೆ 
ಎಂದತ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೂೆಟಟದನದರ.ೆ  ಮನನಯ ಸಹಕ್ನರ ಸಚಿವರತ ಅರೆ್ೇಕ ಬ್ನರಿ ಕ್ೊಡಗತ ಜಿಲೆೆಗ ೆ
ಭೆೇಟಯನತನ ಕ್ೂೆಟಟದನದರೆ.  ಹೊಸದನಗಿ ಅರೆ್ೇಕ ಕೃಷಿ ಪತಿುನ ಸಹಕ್ನರ ಸಂಘಗಳನತನ ಕೂಡ 
ಉದನಾಟರೆ್ ಮನಡಿದನದರ.ೆ  ಜೊತ್ೆಗೆ ಕ್ೊಡಗತ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆರತವಂತ್ಹ ಕಟಟಡಗಳು ಇಡಿೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೆ 
ಇಲೆವೆಂದತ ಹೂೆಗಳಿದನದರೆ.  ಆದರೆ ೨೦೨೧-೨೨ರ್ೇೆ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಜಿಲೆೆಯ ಸಹಕ್ನರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ 
ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಬರಲತ ಬ್ನಕಿ ಇರತವ ಮೊತ್ುದ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಮನವಿಯನತನ ಕ್ೊಟಟದತದ, 
ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಜಿಲೆೆಯ ಸಹಕ್ನರ ಸಂಘಗಳಿಗ ೆಬರಲತ ಬ್ನಕಿ ಇರತವ ಬಡಿಡ ಸಹನಯಧ್ನ ರೂ.16 
ಕ್ೊೇಟ ಇದತದ, ಸಂಘದ ವಯವಹನರ ನಡಸೆಲತ ಕಷಟವನಗತತಿುದ ೆ ಎಂದತ ಸಹಕ್ನರ ಸಂಘಗಳ 
ಯೂನಯನ್ಚನವರತ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೊಂಡಿದನದರೆ.  ಹನಗನಗಿ ಅದನತನ ಆದಷತಟ ಶ್ೇಘರವನಗಿ ಬಿಡತಗಡೆ 
ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ.ೆ  ನಮು ಕ್ೂೆಡಗಿನಲ್ಲೆ ಮನರ್ಚಾ ಮತ್ತು ಏಪಿರಲ್ಚ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲೆ ಬಡಿಡ ಕಟತಟವುದತ 
ಮತ್ತು ಸನಲ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಾವುದತ ನಡಯೆತತ್ುದ.ೆ ಏಕ್ೆಂದರ ೆ ನಮು ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಬಹತ ವನಷಿಾಕ 
ಬ್ೆಳ್ೆಯನದ ಕ್ನಫಿ ಬ್ೆಳ್ೆಯನತನ ಮನತ್ರ ಬ್ೆಳ್ೆಯಲನಗತವುದತ.  ಆ ನಟಟನಲ್ಲೆ ಏಪಿರಲ್ಚ ಮತ್ತು ಮೇ 
ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲೆ ಈ ಬ್ನಯಂಕಚನ ವಯವಹನರ ನಡಯೆತತ್ುದೆ.  ಹನಗನಗಿ ಜನರಿಗ ೆ ಶ್ೇಘರವನಗಿ ಸನಲ 
ದೊರಕಬ್ೆೇಕ್ನದರೆ ಸಕ್ನಾರ ಬ್ನಕಿ ಉಳಿಸಿಕ್ೂೆಂಡಿರತವುದನತನ ಆದಷತಟ ಶ್ೇಘರವನಗಿ ಬಿಡತಗಡೆ 
ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಈ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಕ್ೇೆಳಲತ ಬಯಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.   

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟ.ಸೊೇಮಶೆೇಖರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತವರವೆಿಗೂ ಸಹಕ್ನರ 
ಸಚಿವರ್ನಗಿ ಏಳು ಬ್ನರಿ ಕ್ೊಡಗತ ಜಿಲೆೆಗೆ ಭೆೇಟಯನತನ ನೇಡಿದದೆೇರೆ್.  ನೂರತ ವಷಾ 
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ತ್ತಂಬಿರತ್ಕೆಂತ್ಹ PACS (Primary Agricultural Co-operative Societies) ಗಳನತನ 
ಉದನಾಟರೆ್ ಮನಡಿದೆದೇರ್ೆ.  ಕ್ೆಲವು ಕಡ ೆಭೂಮ ಪೂಜೆಯನತನ ಮನಡಿದದೆೇರೆ್.  ಕ್ೊಡಗತ ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ., 
ಬ್ನಯಂಕಚ ಬಹಳ ವಯವಸಿಾತ್ವನಗಿದತದ, ನಂ.೧ ಸನಾನದಲ್ಲೆದೆ ಎಂಬತದತ ನನನ ಭನವರೆ್ ಕೂಡ.  ಮೊದಲರೆ್ 
ಬ್ನರಿ ೨೦೨೧-೨೨ರಲ್ಲೆ ರೂ.20.31 ಕ್ೊೇಟ ಬಿಡತಗಡಯೆನಗಿದತದ, ಅದರಲ್ಲೆ ರೂ.8.02 ಕ್ೂೆೇಟ ಪನಯಕಸಚ 
ಮನಜಿಾನ್ಚ  ಅನತನ ಮೊದಲರೆ್ಯ ಕಂತ್ನಗಿ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಲನಗತವುದತ.  ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ 
ರೂ.28.62 ಕ್ೂೆೇಟಗಳಲ್ಲೆ ರೂ. 25.92 ಕ್ೂೆೇಟ ಅನತದನನವನತನ ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ., ಬ್ನಯಂಕಚಗೆ ಬಿಡತಗಡೆ 
ಮನಡಲನಗಿದತದ, ಇರ್ನೆರಡತ ದ್ಧನಗಳ್ೊಳಗನಗಿ ಪನಯಕಸಚ ಮನಜಿಾನ್ಚ ಮೊತ್ುವನತನ ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ.,  
ಬ್ನಯಂಕಚನಂದ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಲನಗತವುದತ ಎಂಬತದನತನ ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ., ಬ್ನಯಂಕಚ ಅಧ್ಯಕ್ಷರತ ಮತ್ತು 
ವಯವಸನಾಪಕ ನದೆೇಾಶಕರತ ಕೂಡ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ಂದ್ಧದನದರ.ೆ  ಇನತನ ರೂ.2.70 ಕ್ೊೇಟಗಳು ಮನತ್ರ 
ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ.,  ಬ್ನಯಂಕಿಗೆ ಬಿಡತಗಡೆಗ ೆಬ್ನಕಿ ಉಳಿದ್ಧದೆ.  ಈಗ ತ್ನರೆ್ೇ ಬಜೆಟಚ ಆಗಿದ.ೆ  ಮೊದಲರೆ್ಯ 
ತ್ೆೈಮನಸಿಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲೆ ರೂ.2.70 ಕ್ೂೆೇಟಗಳನತನ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಕ್ನಲಮತಿಯನತನ 
ಕ್ೆೇಳಲನಗಿದ.ೆ  ಆ ಕ್ನಲಮತಿಯನತನ ಕೂಡ ಹೆೇಳಿದೆದೇವೆ.  ಇರ್ನಯವುದೂ ಬ್ನಯಲೆನ್ಸಚ ಇಲೆ. ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ.,  ಬ್ನಯಂಕಚ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗ ೆಪರಿಚಿತ್ರತ.  ಇನತನ ಕ್ೆೇವಲ ರೂ.2.70 ಕ್ೊೇಟ ಮನತ್ರ 
ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಬ್ೇೆಕಿದೆ.  ಅದನತನ ಕೂಡ ಅತಿ ಶ್ೇಘರದಲ್ಲೆಯ್ಕೇ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಲನಗತವುದತ.   
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ಪರಶೆನ ಸಂರ್ೆಯ 1306 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೇ ಹೆರ್.ಎಂ.ರಮೇಶ್ಚ ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಉತ್ುರವರೆ್ನೇರ್ೊೇ 
ಒದಗಿಸಿದನದರ.ೆ  ಇಲ್ಲೆ ಪರವನನಗಿ ಹೊಂದದ್ಧರತವ ಮತ್ತು ನವಿೇಕರಿಸದ್ಧರತವ ಪರವನನಗಿ ಹೊಂದ್ಧರತವ 
ಗಣಿ ಉದಯಮಗಳು ಗಣಿಗನರಿಕ್ ೆ ನಡಸೆತತಿುರತವುದತ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನಕ್ೆೆ ಬಂದ್ಧದೆಯ್ಕೇ ಎಂದರ ೆ
ಯನವುದೆೇ ಅಂತ್ಹ ಪರಕರಣಗಳು ವರದ್ಧಯನಗಿರತವುದ್ಧಲೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ಮಗೂ ಸಹ ತಿಳಿದ್ಧದೆ.  ದ್ಧನ ಬ್ಳೆಗನದರೆ ಪರಜನವನಣಿ, ಕನನಡ ಪರಭ ಮತಂತ್ನದ 
ದ್ಧನಪತಿರಕ್ೆಗಳಲ್ಲೆ ಪರತಿ ದ್ಧನ ಅಕರಮ ಗಣಿಗನರಿಕ್ೆ ಎಲೆೆಲ್ಲೆ ನಡಯೆತತಿುದ ೆಎಂದತ ಹೇೆಳಿ ವರದ್ಧ ಬರತತ್ುಲೆೇ 
ಇದೆ.  ಎಲೆಕ್ನರನಕಚ ಮನಧ್ಯಮದಲ್ಲೆಯೂ ಸಹ ರ್ನವು ಪರತಿ ದ್ಧನ ರೆ್ೂೇಡತತಿುದೆದೇವೆ.  ಇದಕ್ೆೆ ಒಂದತ 
ಉದನಹರಣೆಯನತನ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ.   

(…ಮತಂದತ) 

(149) 08-03-2022 (11.50) ಕ್ೆಜಿ-ಎಂಡಿ  

      (ಸಭನಪತಿರವರ ಉಪಸಿಾತಿ)                 

ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ.ಎಂ.ರಮೇಶ್ಚ ಗೌಡ (ಮತಂದತ):-   

ಈ ಹಂದ ೆ ಕಂದನಯ ಸಚಿವರತ ಇದೇೆ ಸದನದಲ್ಲೆ ಒಂದತ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೂೆಟಟದದರತ.  ಇದನತನ 
ಸದನದಲ್ಲೆ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದ ನಂತ್ರ, ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಗನರಮನಂತ್ರ ಜಿಲೆೆಯ ದೆೇವನಹಳಿಾಯ 
ತ್ನಲೂೆಕಿನ ತ್ೆೈಲಗೆರೆ ಗನರಮದ ಸವೆಾ ನಂ.110 ಮತ್ತು 60 ರಲ್ಲೆ ಅಕರಮವನಗಿ ಗಣಿಗನರಿಕ್ೆ 
ಮನಡತತಿುದದವರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೆನ ಜಿಲನೆಧಿಕ್ನರಿಯವರತ ಹೊೇಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕ್ೇೆವಲ ಎರಡೂವರ ೆಕ್ೂೆೇಟ 
ರೂಪನಯಗಳ ದಂಡವನತನ ಮನತ್ರ ವಿಧಿಸಿದನದರ.ೆ  ಇದತ ಸಕ್ನಾರಿ ಭೂಮ. ಆದರೆ, ದಂಡ ಹನಕಿದದನತನ 
ಬಿಟಟರ,ೆ ಇಲ್ಲೆಯವರೆಗ ೆ ಅಲ್ಲೆನ ಡಿ.ಸಿ., ಯವರತ ಅವರಿಗೆ ರೆ್ೂಟೇಸ್ಚ ಸಹ ಜನರಿ ಮನಡಿರತವುದ್ಧಲೆ. 
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ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಗನರಮನಂತ್ರ ಜಿಲೆೆಯ ಡಿ.ಸಿ ಮತ್ತು ದೇೆವನಹಳಿಾಯ ತ್ಹಶ್ೇಲನದರಚರವರತ ಅಲ್ಲೆ ಯನರತ 
ಅಕರಮವನಗಿ ಗಣಿಗನರಿಕ್ ೆಮನಡತತಿುದನದರ ೆಅವರ   ಜೊತ್ೆಗೆ ಶನಮೇಲನಗಿ ಅವರಿಂದ ಸತಮನರತ 50 
ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳು ಅಥವನ ಒಂದತ ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ ಅವರಿಗೆ 
ರೆ್ೂಟೇಸ್ಚನತನ ಜನರಿ ಮನಡದೇೆ ಅದನತನ ಇಟತಟಕ್ೊಂಡಿರತವಂತ್ಹ ಉದದೆೇಶ ಜಗತಚ ಜನಹೇರವನಗಿದ ೆ
ಎಂದತ ರ್ನನತ ರೆ್ೇರವನಗಿ ಆರೂೆೇಪ ಮನಡತತಿುದೆದೇರ್ೆ. ಇವರತ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಸತಮನರತ 6 
ತಿಂಗಳ್ನಗಿದ.ೆ 6 ತಿಂಗಳು ಕಳ್ೆದರೂ ಸಹ ಯನರತ ಅಕರಮವನಗಿ ಗಣಿಗನರಿಕ್ೆ ಮನಡಿದನದರ,ೆ ಅವರಿಗೆ 
ರೆ್ೂೇಟೇಸ್ಚ ಸಹ ಕ್ೂೆಟಟಲೆ. ಅವರಿಗೆ ರೆ್ೂಟೇಸ್ಚ ಏಕ್ ೆಕ್ೊಟಟಲೆ?  ಹನಗನಗಿ, ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರವನತನ 
ಒತ್ನುಯ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಅಲ್ಲೆ ಮರಳು filter ದಂಧಯೆನತನ ಮನಡತತಿುದನದರ.ೆ ಅಲ್ಲೆಗೆ ಮನನಯ 
ಲೊೇಕ್ನಯತಕುದವರತ spot inspection ಮನಡಲತ ಹೊೇಗಿದದಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲೆನ 
ಪೊಲ್ಲೇಸರತ ಅವರಿಗೆ ವಿಷಯವನತನ ತಿಳಿಸತತ್ನುರೆ. ಆಗ ಅವರತ ಅಲ್ಲೆಂದ ಓಡಿಹೊೇಗಿದನದರೆ. ಆ 
ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಯನರತ ಸಿಗತವುದ್ಧಲೆ. ಈ ರಿೇತಿ ಹಲವನರತ ಬ್ನರಿ ಆಗಿದೆ. ಹನಗನಗಿ, ಇದರ ಬಗೆೆ ಏನತ 
ಕರಮತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಾತ್ನುರೆ ಎಂಬತದನತನ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ತಿಳಿಸಬೆ್ೇಕತ.  

    ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರ) (ಮನನಯ ಗಣಿ ಮತ್ತು  ಭೂವಿಜ್ಞನನ 
ಹನಗೂ ಮಹಳ್ನ ಮತ್ತು ಮಕೆಳ  ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವಿಕಲಚೆೇತ್ನರ, ಹರಿಯ ರ್ನಗರಿಕರ 
ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ 
ರಮೇಶ್ಚಗೌಡರವರತ ಕಳ್ದೆ  ಎರಡತ ವಷಾಗಳಿಂದ  ರನಜಯದಲ್ಲೆ  ಹೊಸದನಗಿ  ಎಷತಟ 
ಗಣಿಗನರಿಕ್ೆಗಳಿಗ ೆ ಅನತಮೊೇದರ್ೆ  ನೇಡಲನಗಿದೆ ಎಂದತ  ಬಹಳ ಸವಷಟವನದ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದನದರೆ.  
ಇದಕ್ೆೆ ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡಿದೆದೇವೆ. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಮತಂದತವರಿದತ ಪರವನನಗಿ  ಹೊಂದದ್ಧರತವ  
ಮತ್ತು  ನವಿೇಕರಿಸದ್ಧರತವ  ಪರವನನಗಿ ಹೊಂದ್ಧರತವ  ಗಣಿ  ಉದಯಮಗಳು  ಗಣಿಗನರಿಕ್ ೆ 
ನಡಸೆತತಿುರತವುದತ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನಕ್ೆೆ ಬಂದ್ಧದೆಯ್ಕೇ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದನದರೆ.  ಇದಕ್ೆೆ ಮತಖಯ ಖನಜದ 
ಸಂಬಂಧ್ ಪರವನನಗ ೆ ಹೊಂದದೆ ಹನಗೂ ಹೊಂದ್ಧರತವ ಪರವನನಗಯೆನತನ  ನವಿೇಕರಿಸದೆ 
ಗಣಿಗನರಿಕ್ ೆ ನಡಸೆತತಿುರತವ ಪರಕರಣಗಳು  ವರದ್ಧಯನಗಿರತವುದ್ಧಲೆವೆಂದತ ಸವಷಟವನದ ಉತ್ುರವನತನ 
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ಕ್ೊಟಟದದೆೇವೆ. ಮತಖಯ  ಖನಜ ಎಂದರೆ, ಒಂದತ ಕಬಿುಣವನತನ ಮನಡತವ iron ಮತ್ತು ಸಿಮಂಟಚ 
ಮನಡತವಂತ್ಹ ಸತಣಣದ ಕಲತೆ.  ಈ ಎರಡತ ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲೆ ಈ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಕ್ೆೇವಲ 5 ಜನರಿಗ ೆ
ಮನತ್ರ ಪರವನನಗೆಯನತನ ಕ್ೊಟಟದದೆೇವೆ. ಈ 5 ಜನರಿಗ ೆ ಪರವನನಗಿಯನತನ ಕ್ೊಟಟ ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲೆ 
ನಮಗೆ ಯನವುದೆೇ ಅಕರಮಗಳು ಕಂಡತ ಬಂದ ವರದ್ಧ ಇಲೆವೆಂದತ ಕ್ೂೆಟಟದೆದೇವೆ.  ಮತಂದತವರದೆತ 
ಎಷತಟ ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲೆ ಅಕರಮ ನಡದೆ್ಧದ ೆ ಎಂಬತದರ ಬಗೆೆ ಮನಹತಿಯನತನ ನೇಡಿದೆದೇವೆ. 821 
ಪರಕರಣಗಳನತನ ಪತ್ೆು ಹಚಿಚದೆದೇವೆ. ಇದಕ್ೆೆ 24 ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯಗಳ ದಂಡವನತನ ವಿಧಿಸಿದೆದೇವೆ. 266 
ಮೊಕದದಮಗಳನತನ ದನಖಲ್ಲಸಿದೆದೇವೆಂದತ ನೇಡಿದದೆೇವ.ೆ ಇದತ ಎರಡರೆ್ೇ ಗಣಿಯಲ್ಲೆ. ಮೊದಲರೆ್ 
ಗಣಿಯಲ್ಲೆ 5 ಪರಕರಣಗಳು ಇರತವುದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲೆ ಕ್ೊಟಟಲೆವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದೆದೇವ.ೆ  ಆದರೂ ಸಹ, 
ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹಲವನರತ ಆರೂೆೇಪಗಳನತನ ಬಹಳ ನದ್ಧಾಷಟವನಗಿ ಮನಡಿದನದರ.ೆ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ 
ಗನರಮನಂತ್ರ ಜಿಲೆೆಯ ಜಿಲನಧಿಕ್ನರಿಯವರತ ಮತ್ತು ತ್ಹಶ್ೇಲನದರಚರವರತ ಈ ಅಕರಮದಲ್ಲೆ 
ಭನಗಯನಗಿದನದರ.ೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದದರೂ ಸಹ ರೆ್ೂಟೇಸ್ಚನತನ ಕ್ೊಟಟಲೆ. ಹನಗನಗಿ, ಗಣಿಗನರಿಕ್ೆ 
ಮನಡತವವರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಶನಮೇಲನಗಿದನದರೆಂಬ ಆರೂೆೇಪವನತನ ಮನಡಿದನದರ.ೆ ಅಲೆದೆೇ, 
ಲೊೇಕ್ನಯತಕುದವರತ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ಗ ೆ ಹೂೆಂದಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಅವರಿಗ ೆ ಸಹಕ್ನರವನತನ 
ಕ್ೊಟಟಲೆವೆಂಬ  ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳಿದನದರ.ೆ  ಈ ಎರಡತ ಪರಕರಣಗಳನತನ ಸಮಗರವನಗಿ ತ್ನರ್ಯೆನತನ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ ಯನರೆೇ ತ್ಪಿಪಸಾರತ ಇದದರೂ ಸಹ ಅವರ ವಿರತದಿ ಕರಮಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಾತ್ೆುೇವೆ.  

ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ.ಎಂ.ರಮೇಶ್ಚ ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ ಕಳುಹಸಿರತವಂತ್ಹ 
ಕ್ನಪಿ ನನನ  ಮೊಬ್ೆೈಲ್ಚನಲ್ಲೆದೆ. ಇದರ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಡಿ.ಸಿ ಯವರ ಜೊತ್ೆಗೂ ಮನತ್ರ್ನಡಿದದೆೇರ್ೆ.  
ರ್ನನತ ತ್ಮು ಮತರ್ನಂತ್ರ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಬಯಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಜಿಲನಧಿಕ್ನರಿಯವರನದ 
ಶ್ರೇನವನಸ್ಚರವರತ  ಗಣಿಗನರಿಕ್ೆಯನತನ ಮನಡತತಿುದದರತ, ಆ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ರ್ನನತ ಇರಲ್ಲಲೆ. ಈ ಹಂದ ೆ
ಇದದವರತ ಇದನದಗ  ಮನಡತತಿುದದರತ. ಈ ಹಂದ ೆಇದದ ತ್ಹಶ್ೇಲನದರಚರವರತ ಇದನದಗ ಮನಡತತಿುದದರತ. 
ಅವರತ ಕಳ್ೆದ 4-5 ವಷಾಗಳ ಹಂದ ೆಮನಡಿದನದರ.ೆ ಹನಗನಗಿ, ರ್ನನತ ಏನತ ಕರಮತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಾವುದಕ್ೆೆ 
ಬರತವುದ್ಧಲೆವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದನದರ.ೆ 4-5 ವಷಾಗಳ ಹಂದೆ ಯನರೆೇ ಡಿ.ಸಿ ಇರಲ್ಲ, ಅವರತ ಡಿ.ಸಿ ಅಲೆವೆೇ 
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ಎಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮುನತನ ಕ್ೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಬಯಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಹನಗನದರೆ, ಈ ಹಂದ ೆ ಇದದಂತ್ಹ ಡಿ.ಸಿ 
ಯವರತ ಏರ್ನದರೂ ಅಕರಮ ಮನಡಿದದರೆ, ಈಗ ಇರತವಂತ್ಹ ಡಿ.ಸಿ ಯವರತ ಕರಮ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಾಬ್ನರದತ ಎಂದತ ಏರ್ನದರೂ ಇದೆಯ್ಕೇ? ಇವರತ ಒಂದತ ಸವೆಾ ನಂಬರಚಗೆ ಮನತ್ರ 
ದಂಡ ಹನಕಿದನದರ.ೆ ಉಳಿದ ಸತಮನರತ 30 ರಿಂದ 32 ಸವೆಾ ನಂಬರಚಗಳನತನ drone survey 
ಮನಡಿ ಕಳುಹಸಿದನದರೆ. ಅಲ್ಲೆ ಮನಡಿರತವಂತ್ಹ ಅಕರಮದ್ಧಂದನಗಿ ದಲ್ಲತ್ ಸಂಘಷಾ ಸಮತಿಯವರತ 
ಒಂದತ drone survey ಅನತನ ಮನಡಿಸಿದನದರೆ. ತ್ೆೈಲಗೆರೆಯಲ್ಲೆರತವ  ಸವೆಾ ನಂಬರಚ 110 ಮತ್ತು 
60 ಇವು ಸಕ್ನಾರಿ ಜಮೇನತ. ಅವರತ rowdy sheeter ಗಳು. ಅಲ್ಲೆ ಅಕರಮ ಗಣಿಗನರಿಕ್ ೆ
ಮನಡತವವರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಅಲ್ಲೆರತವಂತ್ಹ ಸಾಳಿೇಯ ಪೂೆಲ್ಲೇಸರತ, ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞನನ ಇಲನರ್ಯೆ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಹನಗೂ ಡಿ.ಸಿ ಯವರತ ರೆ್ೇರವನಗಿ ಶನಮೇಲನಗಿ ಅವರಿಗೆ ರೆ್ೇರವನಗಿ ಸಹನಯ 
ಮನಡತತಿುದನದರ.ೆ ಹನಗನಗಿ, ದಯಮನಡಿ ಇದರ ಬಗೆೆ ಕರಮತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಾಬ್ೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ರೆ್ೇರವನಗಿ ಡಿ.ಸಿ 
ಯವರ ವಿರತದಿ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಾಬ್ೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಜವನಬ್ನದರಿ  ಇರತವಂತ್ಹ  
ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಯನರ ಮೇಲೆ ಹೇೆಳಿದನದರೆ,  ಅವರ ವಿರತದಿ ಸಮಗರವನದ ತ್ನರ್ಯೆನತನ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ ಇಲ್ಲೆ ಯನರನತನ ರಕ್ಷಣೆ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಪರಶೆನ ಇಲೆ. ಪೂಣಾ ಕರಮವನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಾತ್ೆುೇವೆ. 
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ಪರಶೆನ ಸಂರ್ೆಯ 1302 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

 ಶ್ರೇ ಮತನರನಜತ ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗ ೆಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ 
ಕ್ೊಟಟದಕ್ನೆಗಿ ಧ್ನಯವನದಗಳು.  ರನಜಯದಲ್ಲೆ  ಕ್ೊೇವಿಡ್ಚ-19ರ 1 ಅಲ ೆ ಮತ್ತು 2ರೆ್ೇ ಅಲ ೆ
ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಮೃತ್ಪಟಟ  ರೈೆತ್ರ ಸನಲ ಮನಡತವ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದೆದೇರ್ೆ. ಅದಕ್ೆೆ 
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 10,437  ಜನ ರೈೆತ್ರತ ಕ್ೊೇವಿಡ್ಚ-19 ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಮೃತ್ಪಟಟದನದರ ೆ ಎಂಬ 
ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೂೆಟಟದನದರೆ. ಮನನಯ ಬಿ.ಎಸ್ಚ.ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ್ನಗಿದದಂತ್ಹ 
ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಕ್ೊೇವಿಡ್ಚ-19 ನಂದ ಮೃತ್ಪಟಟ ರೈೆತ್ರ ಸನಲವನತನ ಮರ್ನನ ಮನಡತವಂತ್ಹ 
ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 92 ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಮರ್ನನ ಮನಡತತ್ೆುೇವ ೆ ಎಂಬ ಮನತ್ನತನ 
ಮನನಯ ಸಹಕ್ನರ ಸಚಿವರತ ಹೆೇಳಿರತವಂತ್ಹದದನತನ  ಪತಿರಕ್ೆಗಳಲ್ಲೆ ರೆ್ೂೇಡಿದದೆೇವೆ. ಅದಕ್ೆೆ ಮನನಯ 
ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ್ನಗಿದದ ಬಿ.ಎಸ್ಚ.ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ಸಹಮತ್ವನತನ ಕ್ೂೆಟಟದದರತ ಎನತನವಂತ್ಹ 
ಮನತ್ನತನ ಪರತಿಕ್ೆಗಳಲ್ಲೆ ರೆ್ೂೇಡಿದದೆೇವೆ.  ಆದರೆ, ಇಲ್ಲೆಯವರಗೆ ೆಮೃತ್ಪಟಟ ಯನವ ರೈೆತ್ರ ಸನಲವು 
ಸಹ ಮರ್ನನ ಆಗಿರತವುದ್ಧಲೆ. ಅದಕ್ೆೆ ಯನವುದೇೆ ರಿೇತಿಯನದಂತ್ಹ ಆದೆೇಶವನತನ ಹೊರಡಿಸಿರತವುದ್ಧಲೆ. 
ಮನನಯ ಸಚಿವರನದ ಆರಚ.ಅಶೆ್ೇಕಚರವರತ ಅವರ ಇಲನರ್ಯೆಂದ ಕ್ೊೇವಿಡ್ಚ-19 ನಂದ 
ಮೃತ್ಪಟಟರತವವರಿಗೆ ಒಂದತ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡಿದನದರ.ೆ  
ಇದರ  ಜೊತ್ೆಗೆ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ 50 ಸನವಿರ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಕ್ೊಡಿಸತವಂತ್ಹ 
ಕ್ೆಲಸವನತನ  ಮನಡಿದನದರ.ೆ ನಮು ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಹಳ್ೆ ಕಲತೆ, ಹೊಸಬಿಲತೆ ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಕ್ೊೇಟ 
ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಲೂಟ ಮನಡತತಿುರತವಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ, ನಮು ದೆೇಶದ ಬ್ೆನನಲಬತ 
ಆಗಿರತವಂತ್ಹ ರೈೆತ್ರ ಸನಲವನತನ ಮರ್ನನ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹಂದ ೆಮತಂದ ೆ ರೆ್ೂೇಡತತ್ೆುೇವ ೆಎಂದರೆ, 
ಇದತ ಎಲೂೆೆೇ ಒಂದತ ಕಡ ೆಅತ್ಯಂತ್ ದತಃಖ ತ್ರತವಂತ್ಹ ವಿಚನರವೆಂದತ ಅನಸತತ್ುದೆ.  92 ಕ್ೂೆೇಟ 
ರೂಪನಯಗಳ ಹಣ ಇದೆ. ಸತಮನರತ 10,437  ಜನ ರೈೆತ್ರತ ಇದನದರೆ. ಆ ರೈೆತ್ರ ಮರ್ೆಯಲ್ಲೆ 
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ಈಗನಗಲೆೇ ದ್ಧೇಪ ಹನರಿ ಹೊೇಗಿದ.ೆ  ಆ ದ್ಧೇಪವನತನ ಹಚತಚವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸಕ್ೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಸಹಕ್ನರವನತನ ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕ್ಂೆದತ ರ್ನನತ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ತ್ಮು ಮತರ್ನಂತ್ರ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೊಳುಾತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಟ.ಸೂೆೇಮಶೆೇಖರಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಬಿ.ಎಸ್ಚ.ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ್ನಗಿದದ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಒಂದತ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳನತನ 
ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿದದಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಇದತ ಇರಲ್ಲಲೆ. ರ್ನವು ಎಲನೆ DCC Bank and Apex 
Bank ಗಳ  ಜೊತ್ೆಗೆ ಯನರತ ಯನರತ ಸನಲ ತ್ಗೆೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದನದರೆ, ಅವರತ ಕ್ೊೇವಿಡ್ಚ-19 ನಂದ 
ಸತ್ತು ಹೂೆೇಗಿದದರ,ೆ ಅಂತ್ಹವರ ಸನಲವನತನ  ಮರ್ನನ ಮನಡಬಹತದತ ಎಂದತ 2-3 ಸಭೆಗಳಲ್ಲೆ ಚಚಾೆ 
ಮನಡಿದೆದೇವ.ೆ ಮನನಯ ಬಿ.ಎಸ್ಚ.ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ಮತಖಯಮಂತಿರಯನಗಿದದ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಅವರ 
ಜೊತ್ೆಗೆ ಚಚೆಾ ಮನಡಿದಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಅವರಿಗೆ ಮನತ್ರ ಬ್ೇೆಡ, ಬಿಪಿಎಲ್ಚ ಕ್ನಡ್ಚಾ 
ಹೊಂದ್ಧರತವವರಿಗೆ  ಎಲೆರಿಗೂ ಒಂದತ  ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಕ್ೊಡೂೆೇಣವೆಂದತ ತಿೇಮನಾನ 
ಮನಡಿದದರತ.  ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರ  50  ಸನವಿರ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಮನಡಿತ್ತು. ಈ 10,437 ಜನಚ 
ಮೃತ್ ಪಟಟ ರೈೆತ್ರತ ಅದರಲ್ಲೆ ಸೇೆರಿರತತ್ನುರ.ೆ ಈಗ ಕ್ೊಟಟರತವುದರಲ್ಲೆ 91 ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯಗಳು 
ಅದರಲ್ಲೆ ಸೇೆರತತ್ುದೆ.  ಆದರೂ ಸಹ, ಅಪೆಕಸಚ ಬ್ನಯಂಕಚನವರತ ಪರಯತ್ನ  ಮನಡಿದ ಮೇಲೆ,  
ತ್ತಮಕೂರತ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ನಯಂಕಚನಲ್ಲೆ ಒಟತಟ 326 ಜನರಿಗ ೆ  1.99 ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಅದಕ್ೆೆ 
ಮೇಸಲತ ಇಟಟದನದರೆ. ಅದಕ್ೆೆ ನಮು ಅನತಮತಿಯನತನ ಸಹ ಕ್ೆೇಳುತಿುದನದರೆ. ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನವು 
ಅನತಮತಿಯನತನ ಕೂಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಅವರತ distribute ಮನಡತತ್ನುರೆ. 
ವಿಜಯನಗರ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ನಯಂಕಚನವರತ ಸತಮನರತ 757 ಜನ ರೈೆತ್ರತ ಮೊದಲರೆ್ೇ ಅಲ ೆ ಮತ್ತು 
ಎರಡರೆ್ ಅಲೆಯಲ್ಲೆ ಸತಿುದನದರೆ. ಅವರತ 7.3 ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯಗಳಿಗೆ ಅನತಮತಿ ಕ್ೆೇಳಿದನದರ.ೆ ಅದಕ್ೆೆ 
ರ್ನವು ಅನತಮತಿಯನತನ ಕ್ೊಟಟದದೆೇವೆ.  ಈ ರಿೇತಿ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ನಯಂಕಚಗಳಿಗೆ ಲನಭದಲ್ಲೆ ಬರತವುದರಲ್ಲೆ 
ಸವಲಪ ಹಣವನತನ ಯನರತ ಸತಿುದನದರ ೆ ಅವರಿಗೆ  ಕೂಡತವುದಕ್ೆೆ oral ಆಗಿ ಹೇೆಳಿದೆದೇವೆ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ 
writing ನಲ್ಲೆ  ಕೂಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲೆ. ಈಗನಗಲೆೇ ಅವರಿಗೆಲನೆ ಸನಲ ಮರ್ನನ ಆಗಿದ.ೆ  
ಒಂದೂವರ ೆಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳವರೆಗೂ ಅವರಿಗೂ ಸೇೆರಿದ.ೆ ಇದಲೆದೆೇ ಯನವ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ನಯಂಕಚಗಳು 
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ಲನಭದಲ್ಲೆವೆ ಆ ಬ್ನಯಂಕಚಗಳು ಅವರ ಸದಸಯರಿಗೆ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ತಿೇಮನಾನವನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಾವುದಕ್ೆೆ  ವಯವಸಾೆ ಮನಡಿದೆದೇವೆ.  

ಶ್ರೇ ಮತನರನಜತ ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಇದರ ಜೊತ್ಯೆಲ್ಲೆ ಯನರತ 
ರೈೆತ್ರತ ಸನಲ ಮನಡಿ ಕ್ೊೇವಿಡ್ಚ-19 ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಮರಣ ಹೊಂದ್ಧದನದರೆ,  ಅವರ ಕತಟತಂಬದವರತ 
ಮತಂದ್ಧನ ದ್ಧವಸಗಳಲ್ಲೆ ಸನಲ ಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ಬಂದರ,ೆ ಅವನತನ blacklist ನಲ್ಲೆ ಹನಕದ,ೆ ಅವರನತನ  
ಹೊಸ ಅಜಿಾದನರರಂೆದತ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹೊಸದನಗಿ ಸನಲ ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ವಯವಸೆಾಯನತನ 
ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮು ಮೂಲಕ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಮನವಿಯನತನ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಾತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಟ.ಸೂೆೇಮಶೆೇಖರಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ  ಸತಮನರತ 10 ಸನವಿರ 
ಜನ ರೈೆತ್ರತ  ಕ್ೊೇವಿಡ್ಚ-19 ನಂದ ಸತಿುರತವಂತ್ಹವರಿಗೆ instalment ಗೆ ಮೂರತ ತಿಂಗಳು 
ಸಮಯ ಕೂಡತವಂತ್ಹದದಕ್ೆೆ ವಯವಸೆಾ ಮನಡಿದೆದೇವೆ. ಈಗ ಮನರ್ಚಾ 31 ಕ್ೆೆ ಕ್ೊರೆ್ಯ ದ್ಧರ್ನಂಕ ಇತ್ತು. 
ಅವರಿಗೆ ದ್ಧರ್ನಂಕ 01-06-2022 ರವರೆಗ ೆ time extension ಕ್ೂೆಟಟದದೆೇವೆ. Time 
extension ಕ್ೊಟಟರತವುದರಿಂದ ಅದರ ಬಡಿಡ ಹಣವನತನ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರ ಮತ್ತು ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರ 
ಸತಮನರತ 134 ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಭರಿಸತತ್ುದೆ. ಈ 134 ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯಗಳನತನ 
ಆಯನಯ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ನಯಂಕಚಗಳಿಗೆ ಕ್ೂೆಡತವಂತ್ಹ ಕ್ಲೆಸವನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಮತ್ೆು ಮೂರತ ತಿಂಗಳು 
time extension ಮನಡಿದೆದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ೆು ಸನಲ ಕ್ೊಡತವುಕೂೆ ವಯವಸೆಾ ಮನಡಿದೆದೇವೆ. ಅದಕ್ೆೆ 
20,810 ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯಗಳನತನ ನಗದ್ಧ ಮನಡಿದೆದೇವೆ. 21 ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ನಯಂಕಚಗಳು ಎಲನೆ ಜಿಲೆೆಯ 
ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಕ್ೂೆಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಮನಡಿದೆದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲೆ ಹೊಸಬರತ ಮತ್ತು ಹಳಬರತ ಎಂದತ target 
ಮನಡಿದೆದೇವ.ೆ ಅದರಲ್ಲೆ ಇವರತ ಸಹ ಸನಲ ಆಗಿದದರ,ೆ ಮತಂದ ೆ ಸನಲ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಾವುದಕೂೆ ಸಹ 
eligibility ಬರತತ್ುದೆ.  

 (ಮತಂದತ.,)  
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(150) 08-03-2022 (12.00) ಎಂ.ವಿ-ಎಂಡಿ 
(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಪರಶೆನ ಸಂರ್ೆಯ: 1262 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲ್ ಜಿ. ನಮೊೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಗಳನತನ 
ಪಟಟಣ ಪಂಚನಯತಿಗಳ್ನಗಿ ಪರಿವತ್ಾರೆ್ ಮನಡಿದಂತ್ಹ ಸಂರ್ೆಯ ಎಷ್ೆಟಷಿಟದೆಯ್ಕಂದತ ಅದರ ಪಟಟಯನತನ 
ಕ್ೆೇಳಿದೆದ. ಅದಕ್ೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಅದರ ಪಟಟಯನತನ ಒದಗಿಸಿದನದರ.ೆ ಈಬ ಬಿೇದರಚ ಜಿಲೆೆಯ 
ಔರನದ್ಚ ತ್ನಲೂೆಕಿನ ಕಮಲನಗರವನತನ ಈಗನಗಲೆೇ ತ್ನಲೂೆಕತ ಎಂದತ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿದನದರ.ೆ 
ಕಳ್ೆದ ಹತ್ನುರತ ವಷಾಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಇದತ ಪಟಟಣ ಪಂಚನಯತಿಯನಗಬೆ್ೇಕ್ೆಂದತ ಪರಯತ್ನ ಇದದರೂ 
ಕೂಡ, ಇನತನ ಪಟಟಣ ಪಂಚನಯತಿಯನಗಿ ಮೇಲದಜೆಾಗೆೇರಿಸಲತ ಕರಮವಹಸಲನಗತತ್ುದೆಂದತ ಉತ್ುರ 
ನೇಡಿದನದರ.ೆ ಅದನತನ ಯನವನಗ ಮನಡತತ್ನುರ?ೆ ಏಕ್ೆಂದರೆ, ಅದತ ಈಗನಗಲೇೆ ತ್ನಲೂೆಕತ ಕೂಡ 
ಆಗಿದ.ೆ ಆದರೆ, ಅದನತನ ಇನತನ ಕೂಡ ಮೇಲದಜಾೆಗೆ ಏರಿಸಿಲೆದೆ ಇರತವುದತ ಬಹಳ ದತಃಖದ ವಿಷಯ. 
ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಯನದಗಿರಿ ಜಿಲೆೆಯ ವಡಗೆೇರನ ಕೂಡ ತ್ನಲೂೆಕತ ಆಗಿದ.ೆ ಆದರೆ, ಅದನೂನ 
ಕೂಡ ಇಲ್ಲೆಯವರೆಗ ೆ ಪಟಟಣ ಪಂಚನಯತಿಯರ್ನನಗಿ ಮೇಲದಜಾೆಗೇೆರಿಸಿರತವುದ್ಧಲೆ. ಅದರ ಬಗೆೆ 
ಜಿಲನೆಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ ೆಪತ್ರ ಬರದೆ್ಧದೆದೇವೆ, ಅಲ್ಲೆಂದ ಪರಸನುವರೆ್ ಬರಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಇದತ ಏಕ್ೂೆೇ 
ಸರಿಯನಗತತಿುಲೆ. ಈಗ ಜನಸಂರ್ೆಯಯ ಆಧನರದ ಮೇಲೆ ಅಥವನ ಬ್ೆೇರ ೆಬ್ೇೆರ ೆಕ್ನರಣದ್ಧಂದ ಅವರತ 
ಗನರಮಪಂಚನಯತಿಯನತನ ಪಟಟಣ ಪಂಚನಯತಿಯರ್ನನಗಿ ಮೇಲದಜಾೆಗೆೇರಿಸತತ್ನುರೆ. ಆದರೆ, ಕ್ೆಲವರತ 
ಕ್ೊೇಟಚಾಗೆ ಹೂೆೇಗಿದದರೂ ಕೂಡ, ಅವುಗಳನತನ ಕ್ೂೆೇಟಚಾನಲ್ಲೆ ಎಷತಟ ದ್ಧವಸವೆಂದತ ಹನಗೆಯ್ಕೇ 
ಉಳಿಸತತ್ನುರ;ೆ ಈಗ ಕ್ೊೇಟಚಾನಲ್ಲೆ ತ್ಡಯೆನಜೆ್ಞ ಇದದರೂ ಕೂಡ ಅದನತನ ತ್ೆರವುಗೊಳಿಸತವುದಕ್ೆೆ 
ಸಕ್ನಾರ ಒಂದತ ತಿೇಮನಾನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡ ಮೇಲ,ೆ ಅದತ ಕ್ೊೇಟಚಾನಲ್ಲೆ ಇದೆ ಎಂದತ ಅದನತನ 
ಹನಗೆಯ್ಕೇ ಬಿಟಟರ ೆ ಹೆೇಗೆ? ಅದಕ್ೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಯನವನಗ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೊಳುಾತ್ನುರೆಂದತ ತ್ಮು 
ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲೆ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೊಳುಾತ್ುೆೇರೆ್.  
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ಶ್ರೇ ಎನ್.ರ್ನಗರನಜ (ಎಂ.ಟ.ಬಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗನಗಲೆೇ ಅವರತ 
ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಎಷತಟ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಗಳಿವ ೆಎಂದತ ಅದರ ಜಿಲನೆವನರತ ವಿವರಣೆಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದನದರೆ. 
ರ್ನವು ಅವುಗಳ ವಿವರಣಯೆನತನ ನಮು ಉತ್ುರದಲ್ಲೆಯ್ಕೇ ನೇಡಿದೆದೇವೆ. ರನಜಯದಲ್ಲೆ 5953 ಗನರಮ 
ಪಂಚನಯಗಳಿವೆ. ರ್ನವು ಇಡಿೇ ೩೧ ಜಿಲೆೆಗೂ ಕೂಡ breakup ಮನಡಿ, ಪರತಿ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಎಷ್ೆಟಷತಟ 
ಇದೆ ಎಂದತ ರೆ್ೂೇಡತವುದನದರೆ, ಈಗ ಬ್ನಗಲಕ್ೊೇಟೆ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ 196 ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಗಳಿವೆ. 
ಬಳ್ನಾರಿ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ 100 ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಗಳಿವೆ. ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಗನರಮನಂತ್ರ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ 86 
ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಗಳಿವ.ೆ ಬಿೇದರಚ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ 185 ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಗಳಿವೆ. ಈಗ 31 
ಜಿಲೆೆಗಳಲ್ಲೆ ಜಿಲನೆವನರತ ಎಷ್ೆಟಷತಟ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಗಳಿವೆ ಎಂಬ ಮನಹತಿಯನತನ ನೇಡಿದೆದೇವೆ. 
ಬಹಳ ಪರಮತಖವನಗಿ ಕಮಲನಗರ ತ್ನಲೂೆಕಚ ಅನತನ ಪಟಟಣ ಪಂಚನಯತಿಗ ೆ
ಮೇಲದಜಾೆಗೆೇರಿಸಬೆ್ೇಕ್ೆಂದತ ಮನವಿಯನತನ ನೇಡಿದನದರೆ. ಅದನತನ ಪಟಟಣ ಪಂಚನಯತಿಗ ೆ
ಮೇಲದಜಾೆಗೆೇರಿಸಲತ ಈಗನಗಲೆೇ ರ್ನವು ಕರಮವನತನ ವಹಸಿದೆದೇವ.ೆ ಆದಷತಟ ಬ್ೇೆಗ ಅದನತನ ಪಟಟಣ 
ಪಂಚನಯತಿಯನಗಿ ಪರಿವತ್ಾರೆ್ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಯನದಗಿರಿ ಜಿಲೆೆಯ ವಡಗೆೇರನ ಗನರಮ 
ಪಂಚನಯತಿಯನತನ ಸಹ ಪಟಟಣ ಪಂಚನಯತಿಯರ್ನನಗಿ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಮನವಿ ನೇಡಿದನದರ.ೆ ಈಗ 
ಪಟಟಣ ಪಂಚನಯತಿ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರದ ಕ್ಲೆವು ಮನನದಂಡಗಳಿವೆ. ಅಂದರೆ, ಹದ್ಧರೆ್ೈದತ 
ಸನವಿರಕಿೆಂತ್ ಮೇಲಪಟತಟ ಮತ್ತು ಇಪಪತ್ತು ಸನವಿರ ಜನಸಂರ್ೆಯ ಇರತ್ಕೆಂಥ ಗನರಮಪಂಚನಯತಿಗಳನತನ 
ಪಟಟಣ ಪಂಚನಯತಿಗಳರ್ನನಗಿ ಪರಿವತ್ಾರೆ್ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ ಎನತನವ ಮನನದಂಡವಿದ.ೆ ಆ 
ಮನನದಂಡಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ಈ ಪಟಟಣ ಪಂಚನಯತಿಗಳ್ನಗಲ್ಲ, ಪತರಸಭೆಯನಗಲ್ಲ, 
ನಗರಸಭೆಯನಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗೆರೇಡ್-1 ನಗರಸಭೆಗಳ್ೆೇನರತತ್ುವೆ. ಈ ಎಲನೆ ನಗರಸಭೆಗಳನತನ ಕೂಡ, 
ಸಾಳಿೇಯ ನಗರಸಭೆಗಳಿಗ ೆ ತ್ನನದೆೇ ಆದಂತ್ಹ ಒಂದತ ಮನನದಂಡವಿದೆ. ಆ ಮನನದಂಡಗಳ 
ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ಇವುಗಳನತನ ಮೇಲದಜಾೆಗೆೇರಿಸತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಎರಡತ ಪಟಟಣ ಪಂಚನಯತಿಗಳ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿದನದರ.ೆ ಒಂದತ ಪಟಟಣ ಪಂಚನಯತಿ ಈಗನಗಲೆೇ ಆಗಿದ.ೆ 
ಮತ್ೊುಂದತ ಪಟಟಣ ಪಂಚನಯತಿಯರ್ನನಗಿ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಈಗನಗಲೆೇ ನಗರಸಭೆಯಂದ 
ಜಿಲನೆಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ ೆಇದರ ಪರಸನುವರೆ್ಯನತನ ಕಳುಹಸಿದೆದೇವೆ.  
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ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ಚ ಕೆ್. ರನಥೊೇಡ್ಚ (ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ಮತಖಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,… 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ್ಚ ಕ್.ೆ ರನಥೂೆೇಡ್ಚರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ ಯನವುದೂ 
ಸಹ ಕಡತ್ಕ್ೆೆ ಹೊೇಗಬ್ನರದತ. 

(ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ ಆದೆೇಶದಂತ್ೆ ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ್ಚ ಕ್ೆ. ರನಥೊೇಡ್ಚರವರ 
ಮನತ್ತಗಳನತನ ದನಖಲ್ಲಸಿರತವುದ್ಧಲೆ) 

ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲ್ ಜಿ. ನಮೊೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಅತ್ಯಂತ್ ಹಂದತಳಿದ 
ದೆೇವದತಗಾ ತ್ನಲೂೆಕಿನಲ್ಲೆ ಜನಲಹಳಿಾಯನತನ ಈಗನಗಲೆೇ ಮೇಲದಜಾೆಗೇೆರಿಸಿದನದರ.ೆ ಆದರೆ, ಕ್ೆಲವರತ 
ಅಲ್ಲೆ ಏರೆ್ೂೇ ರನಜಕಿೇಯ ಮನಡಿ, ಕ್ೊೇಟಚಾಗೆ ಹೊೇಗಿ ತ್ಡಯೆನಜೆ್ಞ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡಿದನದರೆ. 
ತ್ಡಯೆನಜೆ್ಞಯನತನ ತ್ೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ತ್ಕ್ಷಣ ಅದನತನ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಬ್ನರದ?ೆ ತ್ಡಯೆನಜೆ್ಞಯನತನ 
ತ್ೆರವುಗೊಳಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡಂತ್ಹ ಕರಮವೆೇನತ? ಈಗ ತ್ಡಯೆನಜೆ್ಞ ಇದೆ ಎಂದತ 
ಅದನತನ ಹನಗೆಯ್ಕೇ ಬಿಟತಟಬಿಟಟದನದರೆ. ರ್ನನತ ಅದರ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಬಳಿ ಕ್ೆೇಳುತಿುದದೆೇರೆ್. 

ಶ್ರೇ ಎನ್.ರ್ನಗರನಜ (ಎಂ.ಟ.ಬಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಇದಕ್ೆೆ 
ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟಂತ್ ೆಕ್ೊೇಟಚಾನಲ್ಲೆ ತ್ಡಯೆನಜೆ್ಞಯನಗಿದೆ ಎಂದತ ತಿಳಿಸಿದನದರೆ. ರ್ನವು ಆದಷತಟ ಬ್ೆೇಗರೆ್ ಆ 
ತ್ಡಯೆನಜೆ್ಞಯನತನ ತ್ೆರವುಗೊಳಿಸತತ್ೆುೇವೆ. ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗೆ ಮತ್ೂೆುಂದತ ವಿಷಯವನತನ 
ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಈಗ ಪಟಟಣ ಪಂಚನಯತಿ ಮನಡತವುದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ನಗರೊೇತ್ನಾನ-
೪ರೆ್ೇ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ ಈಗನಗಲೆೇ ಐದೆೈದತ ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯಗಳ ಹಣವನತನ ನೇಡಿದೆದೇವೆ. ಮತಂದ್ಧನ 
ದ್ಧನಗಳಲ್ಲೆ ಯನವುದೆೇ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಗಳನತನ ಪಟಟಣ ಪಂಚನಯತಿಗಳ್ನಗಿ 
ಮೇಲದಜಾೆಗೆೇರಿಸತವಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಸಕ್ನಾರ ಅದಕ್ೆೆ ಅನತದನನವನತನ ಕೂಡ ನೇಡತತ್ುದೆ. 
ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಗಳಲ್ಲೆ ತೆ್ರಿಗೆ ವಸೂಲನತಿ ಕಡಿಮ ಇರತವುದರಿಂದ ಆದನಯ ಕಡಿಮ 
ಇದೆ. ನರೇೆಗನ ಒಂದತ ಬಿಟಟರ,ೆ ಅದಕ್ೆೆ ಬ್ೇೆರೆ ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯ ಆದನಯವಿಲೆ. ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ 
ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮನಡಿದದೆೇರೆ್, ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಗಳನತನ 
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ಮೇಲದಜಾೆಗೆೇರಿಸತವಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಅದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಕೂಡ ಅನತದನನವನತನ ಜೊತ್ೆ 
ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲೆ ಬಿಡತಗಡ ೆ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಕ್ಲೆಸವನತನ ಮತಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲೆ ಸಕ್ನಾರ 
ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ ಎಂಬ ಮನತ್ನತನ ತ್ಮು ಮೂಲಕ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್.ೆ 
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ಆ) ಚತಕೆ್ೆ ಗತರತತಿಲೆದ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು. 

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ದ್ಧರ್ನಂಕ 8ರೆ್ೇ ಮನರ್ಚಾ, ೨೦೨೨ರಂದತ ಸಮೂಹ-2ರ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ುರಿಸತವ ಒಟತಟ 66 
ಪರಶೆನಗಳ ಪೆೈಕಿ 21 ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರಗಳನತನ ಸದನದಲ್ಲೆ ಮಂಡಿಸತತಿುದೆದೇರ್ೆ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮಂಡಿಸಲನಯತ್ತ. 

(ಉತ್ುರದ ಪರತಿಗಳನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 
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2. ಪರಕಟಣ ೆ
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸದನದಲ್ಲೆ ಈ ದ್ಧನ ಕಡನಡಯವನಗಿ ಹನಜರಿರಬ್ೆೇಕ್ನದ ಮನನಯ ಸಚಿವರ 

ಹೆಸರತಗಳು ಈ ರಿೇತಿ ಇವ.ೆ 

1) ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎಸ್.ಈಶವರಪಪ (ಗನರಮೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚನಯತ ರನಜಚ ಸಚಿವರತ) 
2) ಶ್ರೇ ಆರ.ಅಶೆ್ೇಕಚ (ಕಂದನಯ ಸಚಿವರತ) 
3) ಶ್ರೇ ಬಿ.ಶ್ರೇರನಮತಲತ (ಸನರಿಗ ೆಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲನಯಣ ಸಚಿವರತ) 
4) ಡನ||ಕ್.ೆಸಿ.ರ್ನರನಯಣಗೌಡ (ರೇೆಷ್ೆು, ಯತವ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಮತ್ತು ಕಿರೇಡನ ಸಚಿವರತ. 
5) ಶ್ರೇ ಎನ್.ಮತನರತ್ನ (ತ್ೊೇಟಗನರಿಕ್ೆ, ಯೇಜರೆ್, ಕ್ನಯಾಕರಮ ಸಂಯೇಜರೆ್ ಮತ್ತು 

ಸನಂಖಿಯಕ ಸಚಿವರತ) 
6) ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ಪನಟೇಲ್ಚ (ಕೃಷಿ ಸಚಿವರತ) 

ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರ,ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತಗಳು ಇಲ್ಲೆ ಕಡನಡಯವೆಂದತ ಹನಕತತಿುೇರಿ. ಆದರೆ, ಅವರತ 
ಅಲೂೆ ಇಲೆ, ಇಲೂೆ ಇಲೆ. ಈಗ ಶ್ರೇ ಬಿ.ಶ್ರೇರನಮತಲತರವರನತನ ಒಮು ಕರದೆತ ಇಲ್ಲೆ ಕೂರಿಸಿ. ತ್ತಂಬ್ನ 
ದ್ಧವಸವನಗಿದ ೆ ಅವರನತನ ರೆ್ೂೇಡಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳು ಕ್ೇೆಳುತಿುದನದರೆ. ಈಗ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗೂ ಕಡನಡಯವೆಂದತ ಮನಡತತ್ುೆೇವೆ. ಕಡನಡಯವಂೆದರೆ, ಅವರತ ಸದನದಲ್ಲೆ ಇರಲೇೆಬ್ೆೇಕತ. 
ಈ ರಿೇತಿ ಮನಡಿದರೆ ಆಗತವುದ್ಧಲೆ.  

ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಹೆಸರತ ಈ ಕ್ೆಳಕಂಡಂತಿದ:ೆ- 

1) ಶ್ರೇ ಶ್ವನನಂದ ಹೆರ್ಚ. ಕಲಕ್ೆೇರಿ (ಆಯತಕುರತ, ಕಬತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹನಗೂ ಸಕೆರೆ 
ನದೆೇಾಶರ್ನಲಯ) 

2) ಶ್ರೇ ಗಿರಿೇಶ್ಚ ಹೂೆಸೂರಚ (ಆಯತಕುರತ, ಬಿ.ಎಂ.ಆರ.ಡಿ.ಎ) 
3) ಡನ: ವಿಶನಲ್ಚ. ಆರ (ನದೇೆಾಶಕರತ, ಸನವಾಜನಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನರ್ೆ) 
4) ಶ್ರೇ ಅಕರಂ ಪನಷ (ಆಯತಕುರತ, ಕ್ನಮಾಕ ಇಲನರ್)ೆ 
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ಅಧಿವೆೇಶನ ಸಂಜೆ ಆರತ ಗಂಟೆಯ ನಂತ್ರ ನಡದೆಲ್ಲೆ ಹನಜರಿರಬ್ೆೇಕ್ನದ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಪಟಟ ಈ ರಿೇತಿ 
ಇದೆ. 

ಶ್ರೇ ಎಂ.ಆರ.ರವಿಕತಮನರ, ವಯವಸನಾಪಕ ನದೇೆಾಶಕರತ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಲ್ೆಚ ಮನಕ್ೆೇಾಟಂಗಚ 
ಬ್ೊೇಡ್ಚಾ. 

ಇವರತಗಳು ಸದನದಲ್ಲೆ ಹನಜರಿರಬ್ೆೇಕತ. 
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03. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಪರಸನುಪಿಸಲಪಟಟ ವಿಷಯಗಳು. 

ಅ) ವಿಷಯ: ಕ್ನನೂನತ ಮತ್ತು ಸತವಯವಸಾೆಯನತನ ಕ್ನಪನಡತವ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ 
ಇಲನರ್ ೆಮನಫಿಯನ ಜೊತ್ ೆಕ್ೆೈಜೂೆೇಡಿಸಿರತವ ಬಗೆೆ. 

---- 
ಶ್ರೇ ಮತನರನಜತ ಗೌಡ ಪಿ.ಎಂ. (ವಿಧನನಸಭೆಯಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 

ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ನನೂನತ ಹನಗೂ ಸತವಯವಸೆಾಯನತನ ಕ್ನಪನಡತವ ಸಮನಜದ 
ರಕ್ಷಕರನಗಿರತವವರೆೇ ಮನಫಿಯನಗಳ ಜೊತ್ೆ ಕ್ೈೆಜೊೇಡಿಸಿ ರಕ್ಷಕರೇೆ ಭಕ್ಷಕರನಗಿರತವ ಕತರಿತ್ತ 
ಹಲವನರತ ಘಟರ್ೆಗಳು ಪತಿರಕ್ೆಗಳಲ್ಲೆ ವರದ್ಧಯನಗಿದೆ. ಸಿವಿಲ್ಚ ವನಯಜಯಗಳಲ್ಲೆ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚನವರತ ಮಧ್ಯ 
ಪರವೆೇಶ ಮನಡಬ್ನರದತ ಎಂದತ ಸಪಷಟವನಗಿ ರ್ನಯಯನಲಯದ ಹಲವನರತ ಆದೇೆಶಗಳು ಇದದರೂ ಸಹ 
ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಠನಣೆಗಳು ಇತಿುೇಚಿನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲೆ ರಿಯಲ್ಚ ಎಸಟೆೇಟಚ ದಂಧಗೆಳನತನ ನಡಸೆತತಿುರತವುದತ 
ಮತ್ತು ಭೂ ಮನಫಿಯನದವರ ಜೊತ್ೆ ಕ್ೆೈಜೂೆೇಡಿಸಿರತವುದ ಅಕ್ಷಮಯ. ಇದರಿಂದ ಜನಸನಮನನಯರತ 
ಸಮಸೆಯಗೆ ಒಳಗನಗತತಿುರತವುದತ, ಅವರ ದೂರತಗಳಿಗೆ ತ್ತಚಕ್ಷಣದ ಸಪಂದರೆ್ ದೊರೆಯದ್ಧರತವುದತ 
ವಿಷ್ನದನೇಯ. ಈ ಕತರಿತ್ತ ಹಲವನರತ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಜೊತ್ೆ ಚಚಿಾಸಿದನಗ, ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ 
ಉಪನರಿೇಕ್ಷಕರ ಹತದದೆಯಂದ ಹಡಿದತ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ಚ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಹತದದೆಯವರೆಗೆ ವಗನಾವಣೆಗನಗಿ 
ಹತ್ತು ಲಕ್ಷದ್ಧಂದ ಐದತ ಕ್ೊೇಟಯವರೆಗೆ ವಯವಹನರ ನಡಯೆತತಿುರತವ ಬಗೆೆ ಪತಿರಕ್ೆಗಳಲ್ಲೆ 
ವರದ್ಧಯನಗಿದೆ. ಈ ವಗನಾವಣೆಗನಗಿ ನೇಡಿದ ಹಣವನತನ ಸಂಪನದ್ಧಸಲತ ಮನದಕ ವಸತು, ರಿಯಲ್ಚ 
ಎಸಟೆೇಟಚ, ಭೂಗತ್ಲೊೇಕ, ವೆೇಶನಯವನಟಕ್,ೆ ಸನಾಗಳು, ಮೇಟರಚ ಬಡಿಡ, ಪಬಚ ಮತ್ತು ಬ್ನರಚಗಳನತನ 
ನಡಸೆತವ ಮನಫಿಯನಗಳ ಜೊತ್ೆ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಸಂಪಕಾವಿಟತಟಕ್ೂೆಂಡತ ಪರತಿ ತಿಂಗಳು 
ಮನಮೂಲ್ಲ ಕ್ನಣಿಕ್ೆಗಳನತನ ಪಡಯೆತತಿುರತವುದನತನ ಕತರಿತ್ತ ಹಲವನರತ ಪತಿರಕ್ಗೆಳ ವಿಸೃತ್ ವರದ್ಧ 
ಪರಕಟಸಿವ.ೆ ಅಲೆದೆ ಕ್ಳೆಗಿನ ಹಂತ್ದ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಕ್ನನ್ಸಚಟೆೇಬಲ್ಚಗಳು ಬಿೇದ್ಧ ಬದ್ಧ ವನಯಪನರಿಗಳು, 
ತ್ಳುಾಗನಡಿಯವರತ ತಿಂಡಿ-ತಿನಸತಗಳನತನ ರಸೆು ಬದ್ಧಯಲ್ಲೆ ಮನರತವವರಿಂದ ದ್ಧನದ ಮನಮೂಲ್ಲ 
ನಗದ್ಧಪಡಿಸಿ ವಸೂಲ್ಲ ಮನಡತತಿುರತವುದತ ಅತಿೇವ ದತಃಖದ ಸಂಗತಿಯನಗಿದೆ. ಕ್ೆಲವಮು ಈ 
ಮನಮೂಲ್ಲ ವಸೂಲ್ಲಗೆಂದೇೆ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಕ್ನನ್ಸಚಟೆೇಬಲ್ಚಗಳನತನ ನಗದ್ಧಪಡಿಸಿರತವ ಬಗೆೆ ಪತಿರಕ್ೆಗಳಲ್ಲೆ 
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ವರದ್ಧಯನಗಿದೆ. ಅಲೆದೆ ಈ ಲಂಚದ ಕತರಿತ್ತ ಸನವಾಜನಕರತ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚನವರಲ್ಲೆ ಪರಶ್ನಸಿದರೆ, 
ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚನವರತ “ಕತ್ಾವಯಕ್ೆೆ ಅಡಿಡ”ಚ ಎಂಬತದನಗಿ ಪರಕರಣ ದನಖಲ್ಲಸತವ ಎಚಚರಿಕ್ೆ ನೇಡತತಿುರತವ 
ಘಟರ್ೆಗಳು ನಡಯೆತತಿುದೆ. ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚನವರತ ಲಂಚ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಾಬಹತದತ, ಸನವಾಜನಕರತ ಈ 
ಕತರಿತ್ತ ಪರಶ್ನಸತವಂತಿಲೆ; ರ್ನವು ಏನತ ಬ್ೆೇಕ್ನದರೂ ಮನಡಬಹತದತ ಮತ್ತು ಕ್ನನೂನಗೂ ಅತಿೇತ್ರತ 
ಎಂಬ ಉಡನಫೆಯ ನಲತವು ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲನರ್ಯೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಲ್ಲೆ ಕಂಡತಬರತತ್ುದೆ. ಈ ಎಲನೆ 
ಭರಷ್ನಟಚನರ ಅಕರಮ ಅರೆ್ೈತಿಕ ವಯವಸೆಾಯನತನ ಬದಲ್ಲಸತವ ಕತರಿತ್ಂತ್ ೆಶ್ನಯವೇೆಳ್ಯೆಲ್ಲೆ ಸಕ್ನಾರವನತನ 
ಒತ್ನುಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. 
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ಆ) ವಿಷಯ: ಪೂೆಲ್ಲೇಸರ ವೃತಿು ನಷ್ೆೆ ಹನಗೂ ಪನರಮನಣಿಕತ್ೆ ಕಡಿಮ 
ಆಗತತಿುರತವ ಬಗೆೆ ಸನವಾಜನಕ ವಲಯದಲ್ಲೆ 
ಚಚೆಾಯನಗತತಿುರತವ ಕತರಿತ್ತ. 

---- 
ಶ್ರೇ ಹೆರ್.ಎಂ.ರಮೇಶ್ ಗೌಡ (ವಿಧನನಸಭೆಯಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 

ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರೆ್ೂಂದ ಜಿೇವಗಳಿಗೆ ರ್ನಯಯ ಕ್ೊಡಿಸತವ ಜವನಬ್ನದರಿಯತ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲನರ್ಯೆ 
ಮೇಲ್ಲರತತ್ುದೆ. ಇತಿುೇಚಿನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲೆ ಪೊಲ್ಲೇಸರ ವೃತಿು ನಷ್ೆೆ ಹನಗೂ ಪನರಮನಣಿಕತ್ ೆ ಕಡಿಮ 
ಆಗತತಿುರತವ ಬಗೆೆ ಸನವಾಜನಕ ವಲಯದಲ್ಲೆ ಚಚೆಾಯನಗತತಿುದೆ. ದ್ಧರ್ನಂಕ 07.03.2022ರ 
ಪರಜನವನಣಿ ದ್ಧನ ಪತಿರಕ್ೆಯ ಮತಖಪತಟದಲ್ಲೆ ಪರಕಟವನದಂತ್ ೆ ಕ್ನನೂನತ ಹನಗೂ ಸಮನಜದ 
ರಕ್ಷಕರನಗಿರತವ ಕ್ೆಲ ಪೂೆಲ್ಲೇಸರೆೇ ಮನಫಿಯನ ಜೊತ್ೆ ಕ್ೆೈಜೂೆೇಡಿಸಿ “ಭಕ್ಷಕರನಗಿ”ಚ ಜನರನತನ 
ಕ್ನಡತತಿುರತವ ದೂರತಗಳು ಇತಿುೇಚಿನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲೆ ಹೆಚನಚಗಿವ.ೆ 

ಕ್ನಸತ ಕ್ೊಟತಟ ಆಯಕಟಟನ ಸನಾನ ಗಿಟಟಸತವ ಪೊಲ್ಲೇಸರತ ಹಣ ಮರತಸಂಪನದ್ಧಸಲತ 
ಹತಡತಕತವ ದನರಿಗಳು ಅರೆ್ೇಕ, ಹಣದ ಹಪನಹಪಿಗ ೆ ಬಿದ್ಧದರತವ ಕ್ೆಲ ಪೊಲ್ಲೇಸರ ಬ್ೆನತನ ಹತಿುದನಗ 
ವಗನಾವಣೆಯ ದಂಧಯೆ ಕರನಳ ಮತಖ ತ್ೆರೆದತಕ್ೂೆಳುಾತ್ುದೆ.ಚ “ಸಿವಿಲ್ಚ ವನಯಜಯಗಳಲ್ಲೆ 
ಮಧ್ಯಪರವೇೆಶ್ಸಬ್ನರದತ”ಚಎಂದತ ರ್ನಯಯನಲಯ ಆದೆೇಶ ಮನಡಿದರೂ ಇದಕ್ೆೆ ಕ್ನಯರೆೇ ಎನನದ ಕ್ೆಲವು 
ಪೊಲ್ಲೇಸರತ ಭೂವನಯಜಯಗಳಲ್ಲೆ (ಸಿವಿಲ್) ನಯಮಬ್ನಹರವನಗಿ ಹಸುಕ್ೆೇಪ ಮನಡಿ ಭನರಿ ಮೊತ್ುದ 
ಹಣ ಸಂಪನದ್ಧಸತವುದತ ಭರಷ್ನಟಚನರದ ಪರಮತಖ ಮನಗಾವನಗಿದ.ೆ ಮನದಕ ವಸತು (ಡರಗಸ), ರಿಯಲ್ಚ 
ಎಸಟೆೇಟಚ, ಭೂಗತ್ಲೂೆೇಕ, ವೆೇಶನಯವನಟಕ್,ೆ ಸನಾಗಳು, ಮೇಟರಚ ಬಡಿಡ, ಪಬಚ ಹನಗೂ ಬ್ನರಚಗಳು, 
ಹೊೇಟಲೆ್ಚಗಳು ಹನಗೂ ಇತ್ರ ೆಮನಫಿಯನಗಳ ಜೊತ್ ೆಸಂಪಕಾವಿಟತಟಕ್ೂೆಂಡತ ಅದರಿಂದಲೆೇ ಕ್ನಣಿಕ್ೆ 
ಪಡದೆತ ಜೆೇಬತ ತ್ತಂಬಿಸಿಕ್ೊಳುಾತಿುರತವುದತ ದತರನದೃಷಟಕರ. ಜನತಿ, ಧ್ಮಾ ರಹತ್ವನದ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ 
ಇಲನರ್ ೆಬಗೆೆ ನಮಗೆಲನೆ ತ್ತಂಬ್ನ ಗೌರವವಿದ.ೆ ಇಂತ್ಹ ಇಲನರ್ ೆಇತಿುೇಚಿನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲೆ ದ್ಧಕತೆ ತ್ಪಿಪದೆ. 
ಇದನತನ ಸರಿದನರಿಗ ೆ ತ್ರತವ ನಟಟನಲ್ಲೆ ಸಕ್ನಾರ ಪನರಮನಣಿಕ ಪರಯತ್ನ ಮನಡತವುದರೂೆಂದ್ಧಗ ೆ
ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲನರ್ಯೆ ಶೆರೇಯೇಭಿವೃದ್ಧಿಗ ೆ ಪರಥಮ ಆದಯತ್ ೆ ನೇಡಬ್ೇೆಕ್ಂೆದತ, ಮನನಯ ಗೃಹ 
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ಸಚಿವರನತನ ಒತ್ನುಯಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಶ್ನಯವೆೇಳ್ೆಯಲ್ಲೆ ಈ ವಿಷಯವನತನ ಪರಸನುಪಿಸಲತ ಅನತಮತಿ 
ನೇಡಿದದಕ್ನೆಗಿ ಧ್ನಯವನದಗಳು.  

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) (ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಮತನರನಜತ ಗೌಡ ಪಿ.ಎಂ ಮತ್ತು ಮನನಯ ಹೆರ್.ಎಂ.ರಮೇಶ್ಚ 
ಗೌಡರವರತ ಕ್ೆೇಳಿದ ಶ್ನಯವೆೇಳ್ ೆ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಕಡಯೆಂದ ಉತ್ುರವನತನ 
ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ. 

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಂ.ಇಬ್ನರಹಂ (ವಿಧನನಸಭೆಯಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿರತವುದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸದಸಯರನತನ ಅಭಿನಂದ್ಧಸತತ್ೆುೇರೆ್. 
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ಇ) ವಿಷಯ: ಶ್ರೇ ದೆೇವರನಜ ಅರಸತ ಹಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ನಗಮದ್ಧಂದ 
“ಅರಿವು”ಚ ಯೇಜರೆ್ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ ೆ ಸನಲ 
ದೊರೆಯದೆೇ ಅತ್ಂತ್ರರನಗಿರತವ ಬಗೆೆ. 

---- 
ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ್ (ರ್ನಮನದೆೇಾಶನ ಹೊಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 

ಸನವಾಜನಕ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯವನತನ ಶ್ನಯವೆೇಳ್ಯೆಲ್ಲೆ ಪರಸನುಪಿಸಲತ ಅನತಮತಿ ನೇಡಿದದಕ್ೆೆ ತ್ಮಗ ೆ
ಶತಭನಶಯಗಳನತನ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ. ಇತಿುೇಚೆಗ ೆ ಪತಿರಕ್ೆಗಳಲ್ಲೆ ವರದ್ಧಯನಗಿರತವಂತ್ ೆ ಶ್ರೇ ಡಿ.ದೆೇವರನಜ 
ಅರಸತ ಹಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ನಗಮದ ವತಿಯಂದ ಹಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ ೆಉನನತ್ 
ಶ್ಕ್ಷಣಕ್ೆೆ ಅನತಕೂಲ ಕಲ್ಲಪಸಲತ “ಅರಿವು”ಚ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೆ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಸನಲ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ 
ಜನರಿಗೊಳಿಸಲನಗಿದ.ೆ ಈ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿಯಲ್ಲೆ ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣವನತನ ಮನಡತತಿುರತವ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ 
ರ್ನಲೆೆೈದತ ಸಮ ಕಂತ್ತಗಳಲ್ಲೆ ಸನಲವನತನ ನೇಡಲನಗತತ್ುದೆ. ನಗಮವು “ಸತವಿಧನ”ಚ ಸನಫಟಚವೆೇರಚ 
ಮೂಲಕ ಆನ್ಚಲೈೆನ್ಚನಲ್ಲೆ ಅಜಿಾಗಳನತನ ಆಹನವನಸಿದತದ, ಅಜಿಾ ಜೊತ್ೆ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳ ಪರವೇೆಶ ಪತ್ರ 
ಮತ್ತು ಅಂಕಪಟಟಗಳನತನ ಸಲ್ಲೆಸಿರತವ ಸತಮನರತ ಮೂರತ ಸನವಿರ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ಇದತವರಗೆ ೆಸನಲ 
ದೊರೆಯದ ೆಅತ್ಂತ್ರರನಗಿರತತ್ನುರೆ. ಶತಲೆ ಪನವತಿಸದ ಕ್ನರಣ ಹಲವು ವೃತಿುಪರ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳು ಮತ್ತು 
ರ್ನಸಗಿ ವಿಶವವಿದನಯಲಯಗಳು ಪರಿೇಕ್ೆಗ ೆಹನಜರನಗಲತ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಪರವೆೇಶ ಪತ್ರವನತನ ನೇಡದೆ 
ಸತ್ನಯಸತತಿುವೆ ಎಂದತ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ದೂರಿರತತ್ನುರ.ೆ 

ವೆೈದಯಕಿೇಯ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಯರಿಂಗಚ ಕ್ೊೇಸ್ಚಾಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ೆೆ ಪನರಜೆಕಟಚಗಳನತನ 
ತ್ಯನರಿಸಲತ ಸಹ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ ೆಅಧಿಕ ಖಚತಾ ಬರತತಿುದತದ, ಶತಲೆ ಪನವತಿಸಿದರೆ ಮನತ್ರ ಪರಿೇಕ್ೆ 
ಬರೆಯಲತ ಪರವೆೇಶ ಪತ್ರ ನೇಡತವುದನಗಿ ಕ್ನಲೆೇಜತಗಳ ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. 
ಆದತದರಿಂದ, ಈಗನಗಲೆೇ ಅಜಿಾಯನತನ ಸಲ್ಲೆಸಿ ಅರಿವು ಯೇಜರೆ್ಯಡಿ ಸನಲಕ್ನೆಗಿ ಕ್ನಯತತಿುರತವ 
ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ ವನಯಸಂಗ ಸಲತವನಗಿ ತ್ಕ್ಷಣ ಸನಲ ಮಂಜೂರತ ಮನಡತವಂತ್ ೆ ಮನನಯ ಸಮನಜ 
ಕಲನಯಣ ಮತ್ತು ಹಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ಕಲನಯಣ ಸಚಿವರನತನ ಶ್ನಯವೆೇಳ್ೆಯಲ್ಲೆ ಒತ್ನುಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

(ಮತಂದತ…) 
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(151) 08.03.2022 12.10 LL-AK 

(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ ಮತ್ತು ಹಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ಕಲನಯಣ 
ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,ಚ‘ಸತವಿಧನ’ಚಸನಫಟಚವೆೇರಚನಂದ ಈ ಸಮಸಯೆ ಉದಭವಿಸಿದೆ. ಈ 
ಬಗೆೆ ಈಗನಗಲೆೇ ಎರಡತ ಸಭೆಗಳನತನ ಕರದೆ್ಧರತತ್ೆುೇವೆ. ರ್ನಳ್ ೆಅಥವನ ರ್ನಡಿದತದ ಈ ಬಗೆೆ ಅಂತಿಮ 
ತಿೇಮನಾನ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ ಹನಗೂ ಇದರಿಂದನಗಿ ಯನವುದೆೇ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ ೆ
ತ್ೊಂದರಯೆನಗದ್ಧರತವಂತ್ ೆಎಚಚರ ವಹಸತತ್ೆುೇವೆ.  
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ಈ) ವಿಷಯ:- ಕೃಷಣ ಮೇಲದಂಡೆ ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲೆನ ಪತನರಚ ವಸತಿ 
ಕ್ೆೇಂದರಗಳಲ್ಲೆನ ಹೆಚತಚವರಿ ಜಮೇನನತನ ಉಚಿತ್ವನಗಿ ನೇಡತವ 
ಕತರಿತ್ತ  

- - - 

ಶ್ರೇ ನರನಣಿ ಹಣಮಂತ್ ರತದರಪಪ (ಪದವಿೇಧ್ರರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಮೇಲೆಂಡ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್,ೆ ಕೃಷ್ನಣ ಮೇಲದಂಡೆ ಯೇಜರೆ್ಯತ ಭನರತ್ ದೆೇಶದಲ್ಲೆಯ್ಕೇ 
ಅತ್ಯಂತ್ ದೂೆಡಡದನದ ಮತ್ತು ಅತಿೇ ಪರಮತಖ ನೇರನವರಿ ಯೇಜರೆ್ಯನಗಿದೆ. ಈ ಯೇಜರೆ್ಯತ ೩ 
ಹಂತ್ಗಳಲ್ಲೆ ನಮನಾಣವನಗತತಿುದೆ. ಈಗನಗಲೇೆ ೧ರೆ್ೇ ಮತ್ತು ೨ರ್ೇೆ ಹಂತ್ದ ಯೇಜರೆ್ಗಳು 
ಪೂಣಾಗೂೆಂಡಿದತದ (೫೧೯.೬ ಎಫಚ.ಆರಚ.ಎಲ್ಚ.) ಈ ಯೇಜರೆ್ಯಂದನಗಿ ಸತಮನರತ ೧೭೬ 
ಗನರಮಗಳು ಮತಳುಗಡೆಯನಗಿವೆ. ಅಂದನಜತ ಲಕ್ಷಕೂೆ ಅಧಿಕ ಕತಟತಂಬಗಳು ನರನಶ್ರತ್ರನಗಿ, ಸಕ್ನಾರ 
ನಮಾಸಿದ ಪತನರಚ ವಸತಿ ಕ್ೆೇಂದರಗಳಲ್ಲೆ ಅತ್ಯಂತ್ ರೆ್ೂೇವಿನಲ್ಲೆ ಆಶನಭನವದೊಂದ್ಧಗೆ ತ್ಮು 
ಬದತಕನತನ ಕಟಟಕ್ೊಂಡತ ದ್ಧನ ನತ್ಯದ ಜಿೇವನ ಸನಗಿಸತತಿುದನದರ.ೆ  

ಕನಷೆ ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳಿಲೆದೆೇ, ಅರೆ್ೇಕ ಗನರಮದ ಸಂತ್ರಸುರತ ತ್ೂೆಂದರಯೆಲ್ಲೆಯ್ಕೇ 
ತ್ಮು ಜಿೇವನ ಸನಗಿಸತತಿುರತವುದತ ಬ್ೇೆಸರದ ಸಂಗತಿಯನಗಿದೆ. ಹೇಗಿರತವನಗ ಪತನರಚ ವಸತಿ 
ಕ್ೆೇಂದರಗಳಲ್ಲೆರತವ ಹೆಚತಚವರಿ ಜಮೇನನಲ್ಲೆ ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲನ ಕ್ನಲೇೆಜತ, ಸಕ್ನಾರಿ ವಸತಿ ನಲಯ, 
ಸಕ್ನಾರಿ ಆಸಪತ್ೆರ ಹನಗೂ ಇತ್ರ ೆ ಸಕ್ನಾರಿ ಕಟಟಡಗಳನತನ ನಮಾಸತವುದಕ್ನೆಗಿ ೨೦೨೦ ರವರೆಗ ೆ
ಉಚಿತ್ವನಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲನರ್ಗೆಳಿಗ ೆಹಸನುಂತ್ರ ಮನಡತತ್ನು ಬಂದ್ಧರತವುದನತನ ತ್ಮು ಗಮನಕ್ೆೆ 
ತ್ರತತ್ನು ಸಕ್ನಾರವನತನ ಅಭಿನಂದ್ಧಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಆದರೆ, ಇತಿುೇಚಿನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲೆ ಇಂತ್ಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ನಯಾಗಳಿಗ ೆ ಹನಗೂ ಮೂಲಭೂತ್ 
ಸೌಕಯಾಗಳಿಗನಗಿ ನಮಾಸತವ ಸಕ್ನಾರಿ ಕಟಟಡಗಳಿಗೂ ಸಹ ಅಲ್ಲೆನ ಉಪರೆ್ೂೇಂದಣನಧಿಕ್ನರಿ 
ಕಛೆೇರಿಗಳ ಮನಗಾಸೂಚಿಯಲ್ಲೆರತವ ದರಕಿೆಂತ್ ಮೂರತ ಪಟತಟ ಹೆಚಿಚನ ಹಣವನತನ ಚದತರಡಿಗಳ 
ಪರಕ್ನರ ಲೆಕೆ ಹನಕಿ, ನಗದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ ಮೊತ್ುವನತನ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟ ಇಲನರ್ಯೆವರತ ಭರಿಸತವ ಮೂಲಕ 
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ಖರಿೇದ್ಧಸಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ಆದೇೆಶ ಮನಡತತಿುರತವ ವಿಷಯ ಸಂತ್ರಸುರ ಪನಲ್ಲಗೆ ದತದೆೈಾವದ 
ಸಂಗತಿಯನಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯವನತನ ಸಕ್ನಾರ ಗಂಭಿೇರವನಗಿ ಪರಿಗಣಿಸತತಿುಲೆವೆಂದತ ಜಮೇನತಗಳನತನ 
ಕಳ್ೆದತಕ್ೊಂಡ ಅಲ್ಲೆನ ಸಂತ್ರಸುರತ ತಿೇವರ ಚಿಂತೆ್ಗಿೇಡನಗಿದನದರೆ.  

ಮತಂದತವರೆದತ, ಸಕ್ನಾರವು ಈಗನಗಲೆೇ ಕ್ೆಲವು ಪತನರಚ ವಸತಿ ಕ್ೆೇಂದರಗಳಲ್ಲೆ ಸಕ್ನಾರಿ 
ವಸತಿ ನಲಯ ಮತ್ತು ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲನ ಕ್ನಲೆೇಜತ ಕಟಟಡಗಳಿಗೆ ಬ್ೆಲ ೆಆಧನರದ ಮೇಲ ೆನವೇೆಶನ 
ನೇಡಲತ ಆದೇೆಶ್ಸಿರತವುದತ ಈ ಕ್ೆಳಕಂಡಂತಿದ.ೆ  

ಕರ.
ಸಂ 

ಶನಲನ/ಕ್ನಲೇೆ
ಜತ ಹೆಸರತ 

ವಿಸಿುೇ
ಣಾ 
ಎ-ಗತಂ 

ಅಂದನಜತ 
ಚ.ಮೇಗಳ
ಲ್ಲೆ 

ಮನಗಾಸೂ
ಚಿ ದರ ಪರತಿ  
ಚ.ಮೇ.ಗೆ  
ರೂಗಳಲ್ಲೆ  

ಒಟತಟ ಬ್ೆಲ ೆ 
ರೂ.ಗಳಲ್ಲೆ 

ಪರಚಲ್ಲತ್ 
ಬ್ೆಲೆಯ 
೨(ಎರಡತ) 
ಪಟತಟ 

೧ ಮತರನಜಿಾ 
ದೆೇಸನಯ 
ವಸತಿ ಶನಲೆ, 
ಕಲನದಗಿ 

06-12 25,495 900/- 2,29,45,50
0 

೪,೫೮,91,00
0 

೨ ಸಕ್ನಾರಿ 
ಪರಥಮ ದಜೆಾ 
ಕ್ನಲೇೆಜತ, 
ಕಲನದಗಿ 

02-16 9,712 900/- ೮೭,೪೦,೮೦೦ ೧,74,೮೧,೬೦೦ 

೩ ಸಕ್ನಾರಿ 
ಐ.ಟ.ಐ. 
ಕ್ನಲೇೆಜತ, 
ಕಲನದಗಿ 

03-19 14,063 900/- 1,೨೬,೫೬,೭೦೦ ೨,೫೩,೧೩,೪೦
೦ 

೪ ಸಕ್ನಾರಿ 
ಉದತಾ 

01-36 7,689 900/- 69,20,100 1,38,40,20
0 
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ಪೌರಢಶನಲ,ೆ 
ಕಲನದಗಿ 

 

ಈ ಕತರಿತ್ತ ಹಂದ್ಧನ ಅಧಿವೆೇಶನಗಳಲ್ಲೆ ಸದರಿ ವಿಷಯವನತನ ರ್ನನತ ಪರಸನುಪಿಸಿದದನತನ ತ್ಮು 
ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರಬಯಸತತ್ನು, ಇಲ್ಲೆಯವರೆಗೂ ಸಂತ್ರಸುರಿಗ ೆ ಅನತಕೂಲವನಗತವ ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯ 
ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೂೆಳಾದೆೇ ಇರತವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲೆನ ಜನರತ ರ್ೆೇಧ್ ವಯಕುಪಡಿಸತತಿುದನದರೆ. ಆದತದರಿಂದ, ಈ 
ಭನಗದಲ್ಲೆ ನೇರನವರಿಯನಗತವುದರಿಂದ ನಮು ರನಜಯ ಮನತ್ರವಲೆದೆೇ ದೆೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ 
ಸನಧ್ಯವೆನತನವ ಹತ್ದೃಷಿೆಯಂದ ಆ ಭನಗದ ಜನರತ ಭನವರ್ನತ್ುಕವನಗಿ ಸಂಬಂಧ್ವನತನ ಹೊಂದ್ಧರತವ 
ತ್ಮು ಮರ್-ೆಮಠ, ಜಮೇನತಗಳ್ೊಂದ್ಧಗೆ ತ್ಮು ಅಸಿುತ್ವವರ್ೆನೇ ಕಳ್ೆದತಕ್ೊಂಡತ ತ್ನಯಗಮಯಗಳ್ನದ 
ಅಲ್ಲೆನ ಸಂತ್ರಸುರ ಹತ್ದೃಷಿಟಯಂದ ಸಕ್ನಾರಿ ಕಟಟಡಗಳಿಗೆ ಪತನರಚ ವಸತಿ ಕ್ೆೇಂದರಗಳಲ್ಲೆನ ಹೆಚತಚವರಿ 
ಜಮೇನನತನ ಉಚಿತ್ವನಗಿ ನೇಡಲತ ಕೂಡಲೇೆ ಸಕ್ನಾರ ಕ್ನಯೇಾನತುಖವನಗಿ ಸೂಕು ಕರಮ 
ಕ್ೆೈಗೊಳಾಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ತ್ಮು ಮೂಲಕ ಸಕ್ನಾರವನತನ ಆಗರಹ ಪಡಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಬೃಹತಚ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ನೇರನವರಿ 
ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ನರನಣಿ ಹಣಮಂತಚ 
ರತದರಪಪರವರತ ಶ್ನಯ ವೇೆಳ್ೆಯಲ್ಲೆ ಪರಸನುಪಿಸಿರತವ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಮನನಯ ಬೃಹತಚ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ 
ನೇರನವರಿ ಸಚಿವರಿಂದ ಉತ್ುರ ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ.  
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ಉ) ವಿಷಯ:- ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ನಮನಾನ್ಸಚ ಆಸಪತ್ೆರಗೆ ಹೆಚಿಚನ ಮೂಲ ಸೌಕಯಾ 
ಒದಗಿಸತವ ಬಗೆೆ 

- - - 

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆ ಹರಿೇಶ್ಚ ಕತಮನರಚ(ವಿಧನನಸಭೆಯಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ದೇೆಶದಲ್ಲೆಯ್ಕೇ 
ಪರತಿಷಿೆತ್ ಮನನಸಿಕ ಮತ್ತು ನರ ವಿಜ್ಞನನ ಸಂಸೆಾ ಎಂಬ ಹೆಗೆಳಿಕ್ೆ ಹೂೆಂದ್ಧರತವ ನಮನಾನ್ಸಚ ಆಸಪತ್ರೆಯಲ್ಲೆ 
ರೂೆೇಗಿಗಳ ಪರದನಟ ಹಚೆನಚಗಿದತದ ಮತಂಜನರೆ್ 4 ಗಂಟೆಗ ೆಸರದ್ಧ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ನಂತ್ರೆ ಮನತ್ರವೆೇ ಹೂೆರ 
ರೂೆೇಗಿ ವಿಭನಗದಲ್ಲೆ ಚಿಕಿತ್ೆಸ ದೊರಕತತ್ುದ.ೆ ಇಲೆದ್ಧದದರ ೆ ಚಿಕಿತೆ್ಸ ಎನತನವುದೆೇ ಮರಿೇಚಿಕ್ೆಯನಗಿದೆ. 
ಅಪಘಾತ್ದಲ್ಲೆ ಗನಯಗೊಂಡತ ತ್ಲೆಗ ೆಏಟನಗಿ ತ್ತತ್ತಾ ಚಿಕಿತೆ್ಸಗನಗಿ ಬರತವ ರೂೆೇಗಿಗಳು ಗಂಟೆಗಟಟಲ ೆ
ಕ್ನಯಬ್ೆೇಕ್ನಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ, ಆಸಪತ್ೆರಯ ಮೇಲ್ಲನ ಒತ್ುಡ ಹೆಚನಚಗಿದತದ ರೂೆೇಗಿಗಳ ಸಂರ್ೆಯಗ ೆ
ಅನತಗತಣವನಗಿ ಮೂಲಸೌಕಯಾಗಳು ಹೆಚಚಳವನಗದ್ಧರತವುದತ ಸಮಸೆಯಯ ತಿೇವರತ್ೆಯನತನ ಹೆಚಿಚಸಿದ ೆ
ಎನತನವ ವಿಷಯ ಪತಿರಕ್ೆಗಳಲ್ಲೆ ವರದ್ಧಯನಗಿರತತ್ುದೆ.  

ಕರ್ನಾಟಕ ಮನತ್ರವಲೆದೆೇ, ರೆ್ರೆಯ ರನಜಯಗಳ್ನದ ಕ್ೆೇರಳ, ಮಹನರನಷರ, ತ್ಮಳುರ್ನಡತ ಮತ್ತು 
ಆಂಧ್ರಪರದೆೇಶದ್ಧಂದಲೂ ನೂರನರತ ರೂೆೇಗಿಗಳು ಪರತಿನತ್ಯ ನಮನಾನ್ಸಚಗೆ ಬರತತಿುದತದ ನಸತಕಿನ ಜನವ ೪ 
ಗಂಟೆಯಂದಲೇೆ ರೂೆೇಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಜೊತ್ ೆ ಬಂದವರತ ಟೂೆೇಕನ್ಚ ಪಡಯೆಲತ ಸರದ್ಧ 
ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ನಂತ್ತ ಆಸಪತ್ೆರಯ ಆವರಣ ಜನಜಂಗತಳಿಯಂದ ತ್ತಂಬಿ ತ್ತಳುಕ್ನಡತತಿುದೆ. ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಾಲತ 
ಆಸನಗಳ ವಯವಸೆಾಯನಗಲ್ಲೇ, ಆಸಪತ್ೆರಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಮನಗಾದಶಾನವನಗಲ್ಲೇ, ಸನವಗತ್ಕ್ನರರನಗಲ್ಲೇ, 
ತ್ತತ್ತಾ ಚಿಕಿತೆ್ಸಗನಗಿ ಬಂದವರತ ಬ್ೆಡ್ಚ ಸಿಗದೆೇ ಆಂಬತಲೆನ್ಸಚನಲೆೆೇ ಕ್ನಯಬ್ೆೇಕ್ನದ ಪರಿಸಿಾತಿ 
ನಮನಾಣವನಗಿರತವುದತ ದತರಂತ್ದ ಸಂಗತಿಯನಗಿರತತ್ುದೆ.  

ಕ್ೊೇವಿಡ್ಚ ನಂತ್ರದಲ್ಲೆ ರೂೆೇಗಿಗಳ ಸಂರ್ೆಯ ಹೆಚನಚಗಿದತದ ಉದೊಯೇಗ ನಷಟ, ವನಯಪನರ 
ನಷಟಗೊಂಡವರತ ಮನನಸಿಕ ಕ್ನಯಲೆಗ ೆಒಳಗನಗಿರತವುದತ ಅದರಲೂೆ ವಿಶೇೆಷವನಗಿ ೨೫ ರಿಂದ ೪೦ 
ವಷಾಗಳ ವಯೇಮನನದವರೇೆ ಹೆಚಿಚನ ಸಂರ್ೆಯಯಲ್ಲೆರತವುದತ ರೆ್ೂೇವಿನ ಸಂಗತಿಯೂ ಆಗಿರತತ್ುದೆ.  
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ಆ ಕ್ನರಣ, ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರ ಕೂಡಲೇೆ ನಮನಾನ್ಸಚ ಆಸಪತ್ೆರಗೆ ಭೆೇಟ ನೇಡತವ ರೂೆೇಗಿಗಳ 
ಅನತಕೂಲಕ್ನೆಗಿ ಹೆಚಿಚನ ಮೂಲಸೌಕಯಾಗಳನತನ ಒದಗಿಸಲತ ವಿಶೇೆಷ ಕ್ನಳಜಿಯನತನ 
ವಹಸಬ್ೆೇಕ್ೆನತನವ ವಿಷಯವನತನ ಮನನಯ ಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತಂಬ ಕಲನಯಣ ಹನಗೂ ವೆೈದಯಕಿೇಯ 
ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರನತನ ಒತ್ನುಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತಂಬ ಕಲನಯಣ 
ಹನಗೂ ವೆೈದಯಕಿೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ 
ಶ್ರೇ ಕ್.ೆ ಹರಿೇಶ್ಚಕತಮನರಚರವರತ ಶ್ನಯ ವೆೇಳ್ೆಯಲ್ಲೆ ಪರಸನುಪಿಸಿರತವ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಮನನಯ ಆರೂೆೇಗಯ 
ಮತ್ತು ಕತಟತಂಬ ಕಲನಯಣ ಹನಗೂ ವೆೈದಯಕಿೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಂದ ಉತ್ುರ ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಶ್ರೇ ಎಸ್. ರವಿಯವರಿಗ ೆಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶ್ನಯ ವೆೇಳ್ೆ ಪರಸನುಪ. 

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ. ರವಿಯವರತ ಸದನದಲ್ಲೆ ಗೆೈರತ ಹನಜರನಗಿದದರತ) 
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ಊ) ವಿಷಯ:- ಜಮತು ಕ್ನಶ್ೀರದಲ್ಲೆ ದೆೇಶದ ಗಡಿ ಕ್ನಯತತ್ನು ಮೃತ್ರ್ನದ 
ವಿರನಜಪೆೇಟೆಯ ವಿೇರ ಯೇಧ್ನ ಕತಟತಂಬಕ್ೆೆ ಸೂಕು ಪರಿಹನರ 
ನೇಡತವ ಬಗೆೆ 

- - - 

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಂ. ಇಬ್ನರಹಂ(ವಿಧನನಸಭೆಯಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಜಮತು ಕ್ನಶ್ೀರದಲ್ಲೆ ದೆೇಶ ಕ್ನಯತತ್ನು ಕತ್ಾವಯ ನರತ್ ವೆೇಳ್ೆಯಲ್ಲೆ ಹಮಗಡೆಡ 
ತ್ಲೆಗ ೆ ಬಿದತದ ವಿರನಜಪೆೇಟೆಯ ವಿೇರ ಯೇಧ್ ಅಲನುಫಚ ಅಹಮುದ್ಚರವರತ ಮೃತ್ರನಗಿರತತ್ನುರೆ. 
ಆತ್ನಗ ೆವನಸಕ್ೆೆ ಯೇಗಯ ಮರ್ೆಯಲೆ, ಕತಟತಂಬದ ಆರ್ಥಾಕ ಪರಿಸಿಾತಿ ಸರಿಯಲೆದ್ಧದದರೂ ಸಹ ದೆೇಶದ 
ಗಡಿ ಕ್ನಯತತಿುದದ ಯೇಧ್ ಮೃತ್ರ್ನಗಿ ಬಂದನಗ ರನಜಯದ ಜಿಲನೆ ಉಸತುವನರಿ ಮಂತಿರಯನಗಲ್ಲ 
ಅಥವನ ಇತ್ರ ೆಸಚಿವರನಗಲ್ಲ ಆತ್ನ ಮೃತ್ದೆೇಹ ರೆ್ೂೇಡತವ ಕನಷೆ ಸೌಜನಯವನತನ ತ್ೊೇರಿರತವುದ್ಧಲೆ. 
ಶ್ವಮೊಗೆದಲ್ಲೆ ಮೃತ್ರ್ನದ ಹಷಾ ಕತಟತಂಬಕ್ೆೆ ೨೫ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳ ರೆ್ರವು ಘೂೇಷಿಸಿದ್ಧದೇರಿ. 
ಆದರೆ, ದೆೇಶದ ಗಡಿಯಲ್ಲೆ ಸತ್ುಂತ್ಹ ಒಬು ಯೇಧ್ನಗೆ ಏನತ ಕ್ೊಟಟರತವುದ್ಧಲೆ. ಎರಡತ ಅರ್ನಥ 
ಮಕೆಳು, ಒಬು ಹೆಂಡತಿ ವಿಧ್ವ,ೆ ಒಬುಳು ತ್ನಯ ಮತ್ತು ಅರ್ನಥ ಸೂೆೇದರಿ ಇಷತಟ ಜನ ಕತಟತಂಬ 
ಸದಸಯರನತನ ಆ ಯೇಧ್ ಅಗಲ್ಲ ಹೂೆೇಗಿರತತ್ನುರ್ೆ. ಆದತದರಿಂದ, ಮನನಯ ಘನ ಸಕ್ನಾರದವರತ 
ಮನನವಿೇಯತ್ಯೆನತನ ಆಧನರವನಗಿಟತಟಕ್ೂೆಂಡತ ಆ ಯೇಧ್ನಗ ೆ ಸಹನಯ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ. ಮನನಯ 
ಸಭನರ್ನಯಕರನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದರ ೆ ನನಗ ೆ ಅಪನರವನದ ಪಿರೇತಿ. ಅವರತ ಆ ಜಿಲೆೆಗೆ ಉಸತುವನರಿ 
ಸಚಿವರನಗಿರತತ್ನುರ.ೆ ಹನಗನಗಿ, ರ್ನನತ ಅವರಲ್ಲೆ ಕ್ೈೆಮತಗಿದತ ಪನರಥಾರ್ ೆಮನಡತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಆ ಬಡ 
ಕತಟತಂಬಕ್ೆೆ ಇರತವುದಕ್ೆೆ ಮರ್ ೆಇಲೆ ಹನಗೂ ಆ ಮರೆ್ಗ ೆರಸೆು ಕೂಡ ಇರತವುದ್ಧಲೆ. ರ್ನನತ ಆ ಮೃತ್ 
ಯೇಧ್ನ ಮರ್ೆಗೆ ಭೆೇಟ ನೇಡಿದ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಸವತ್ಃ ರ್ನನತ ಸತಮನರತ ಮತಕ್ನೆಲತ ಕಿಲೊೇಮೇಟರಚ 
ದೂರ ನಡದೆತಕ್ೂೆಂಡತ ಹೊೇಗಿರತತ್ುೆೇರೆ್. ಆ ಕತಟತಂಬದವರತ ಬಹಳ ದಯನೇಯ 
ಪರಿಸಿಾತಿಯಲ್ಲೆದನದರೆ. ಆ ಕತಟತಂಬಕ್ೆೆ ಸಹನಯ ಮನಡಿದರ ೆಮನನಯ ಸಚಿವರ ಹೆಂಡತಿ-ಮಕೆಳಿಗ ೆಪತಣಯ 
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ಬರತತ್ುದೆ. ಹನಗನಗಿ, ದಯಮನಡಿ ಆ ಮೃತ್ ಯೇಧ್ನ ಕತಟತಂಬಕ್ೆೆ ಮರ್ೆ ಕಟಟಕ್ೊಳುಾವುದಕ್ೆೆ ಒಂದತ 
ಜನಗ ಮತ್ತು ಪರಿಹನರವನತನ ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ತ್ಮುಲ್ಲೆ ಕ್ೆೈ ಮತಗಿದತ ಪನರಥಾರ್ೆ ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎಸ್ಚ. ಈಶವರಪಪ(ಗನರಮೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚನಯತಚ ರನಜಚ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಿ.ಎಂ. ಇಬ್ನರಹಂರವರತ ಶ್ನಯ ವೆೇಳ್ೆಯಲ್ಲೆ ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯದ 
ಮೊದಲರೆ್ ಸನಲನತನ ಅವರತ ಮತ್ೂೆುಂದತ ಬ್ನರಿ ಓದಲ್ಲ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅದಕ್ೆೆ ಏನತ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ?  

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎಸ್. ಈಶವರಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ಮೊದಲರೆ್ ವನಕಯವನತನ 
ಮತ್ೊುಂದತ ಬ್ನರಿ ಓದಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ಕ್ೂೆೇರತತ್ುೆೇರೆ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅದತ ಈಗ ಬ್ೆೇಡ ಬಿಡಿ. ಅವರತ ಓದ್ಧ ಆಗಿದೆ.  

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಂ. ಇಬ್ನರಹಂ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಅದನತನ ಈಗನಗಲೆೇ ಓದ್ಧ 
ಆಗಿದ.ೆ ಅದರಿಂದ ಈಗ ಏರ್ನಗಬೆ್ೇಕತ? 

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎಸ್ಚ. ಈಶವರಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ಮೊದಲರೆ್ ವನಕಯವನತನ ರ್ನನತ 
ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಂಡಿದತದ ತ್ಪೂೆಪೇ ಅಥವನ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಓದ್ಧದತದ ತ್ಪೊಪೇ ಎಂಬ ಸಪಷಿಟೇಕರಣಕ್ನೆಗಿ ಆ 
ಮೊದಲರೆ್ ವನಕಯವನತನ ಮತ್ೊುಮು ಓದಲ್ಲ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅದಕ್ನೆಗಿ ತ್ನವು ನನಗ ೆಪತ್ರ ಬರೆದತ ಕಳುಹಸಿ.  

(ಮತಂದತ…) 

(152) 08.03.2022 12.20 ವೆೈಎಲ್-ಎಕ್ೆ           (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಂ.ಇಬ್ನರಹಂ (ವಿಧನನಸಭೆಯಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಜಮತು-ಕ್ನಶ್ೀರ ರನಜಯ. 
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ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎಸ್.ಈಶವರಪಪ (ಗನರಮೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚನಯತಚ ರನಜಚ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ರಿೇತಿ ಹೆೇಳಲ್ಲಲೆ.  ರಕೆ್ನಡ್ಚಾ ನಲ್ಲೆ ಏನದ ೆಎಂಬತದನತನ ಓದ್ಧ ಹೆೇಳಲ್ಲ. 

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಂ.ಇಬ್ನರಹಂ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಅದರಲ್ಲೆ ಏರ್ನಗಿದೆ 
ಹೆೇಳಲ್ಲ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎಸ್.ಈಶವರಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರೆ ಮತ್ೊುಮು ಓದ್ಧ 
ಹೆೇಳಲ್ಲ.ಚಚ“ಜಮತು-ಕ್ನಶ್ೀರಚ ದೆೇಶ”ಚಎಂದತ ಓದ್ಧದರತ.  

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಂ.ಇಬ್ನರಹಂ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹೌದತ. ಅದತ ತ್ಪನಪಗಿರಬಹತದತ.   

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎಸ್.ಈಶವರಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹೌದತ. ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಈಗ 
ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡಲ್ಲ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ತ್ಂದ್ಧರತವ ಶ್ನಯ ವೆೇಳ್ ೆ ಪರಸನುವಕ್ೆೆ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಯವರಿಂದ ಉತ್ುರವನತನ 
ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ.  ಆದರೆ, ಸಕ್ನಾರಕೂೆ ಒಂದತ ಸಪಷಟತ್ ೆ ಇದೆ.  ಈ ದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಗಡಿ 
ಕ್ನಯತವಂತ್ಹ ಸೈೆನಕರತ ಯನರೆೇ ಆಗಲ್ಲ, ಅವರ ರೆ್ರವಿಗ ೆಸಕ್ನಾರ ಹೊೇಗಲತ ಬದದವನಗಿದ.ೆ   

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಂ.ಇಬ್ನರಹಂ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಸಹ ಒಂದತ 
ಸಲ ವಿರನಜಪೆೇಟೆಗ ೆಹೊೇಗಿ ಬರಲ್ಲ ಎಂದತ ಕ್ೆೈ ಮತಗಿದತ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೊಳುಾತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ 
ಜಿಲೆೆಯ ಉಸತುವನರಿ ಸಚಿವರ್ನಗಿದತದ, ವಿರನಜಪೆೇಟಯೆತ ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕ್ೊಡಗತ ಜಿಲೆೆಯ 
ವನಯಪಿುಗೆ ಬರತತ್ುದ.ೆ  ಆದರೂ ಸಹ ನಮು ಸಚಿವರೊಂದ್ಧಗೆ ಭೆೇಟ ನೇಡತತ್ೆುೇರೆ್.   

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ನಮಷ.  
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇದತ ಶ್ನಯ ವೆೇಳ್ೆ ಪರಸನುವ ಆ ರಿೇತಿ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ 
ಇರತವುದ್ಧಲೆ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್ (ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದೇೆ 
ಒಂದತ ನಮಷ. ಮನನಯ ಸಿ.ಎಂ.ಇಬ್ನರಹಂರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಜಮತು-ಕ್ನಶ್ೀರ ದೇೆಶ ಎಂದತ 
ಉಲೆೆೇಖಿಸಿದ ಪರಯತಕು ಮನನಯ ಕ್.ೆಎಸ್.ಈಶವರಪಪನವರತ ಅದತ ತ್ಪತಪ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದನದರೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯತ್ತ.  ಈಗ ಅದರ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾ ಮನಡತವುದತ ಬ್ೆೇಡ. ದಯವಿಟತಟ 
ತ್ನವು ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಾ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ರಿೇತಿ ಉಲೆೆೇಖಿಸಿರತವುದರಲ್ಲೆ ಏನತ 
ತ್ಪಿಪಲೆ.  ಮತ್ೂೆುಮು ಬ್ೆೇಕ್ನದರೆ ಮನನಯ ಕ್ೆ.ಎಸ್.ಈಶವರಪಪನವರತ ಓದ್ಧ ರೆ್ೂೇಡಲ್ಲ. ದೆೇಶದ ಬಗೆೆ 
ಅವರೊಬುರಿಗೆ ಕ್ನಳಜಿ ಇದಯೆ್ಕೇ? ನಮಗೂ ದೆೇಶದ ಬಗೆೆ ಕ್ನಳಜಿ ಇದೆ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯತ್ತ.  ಈಗ ಅದರ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ ಬ್ೆೇಡ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಾ.   

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದೇೆ ಒಂದತ ನಮಷ.  ರ್ನನತ 
ಮತ್ೊುಮು ಓದ್ಧ ತಿಳಿಸತತ್ುೆೇರೆ್.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ತ್ನವು ಓದತವುದತ ಬ್ೆೇಡ.  ಈಗನಗಲೆೇ ಮನನಯ ಸಿ.ಎಂ.ಇಬ್ನರಹಂರವರತ 
ಹನಗೂ ಮನನಯ ಕ್.ೆಎಸ್.ಈಶವರಪಪನವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನದರೆ.  ಮತ್ೆು ಏತ್ಕ್ೆೆ ಅದೆೇ ವಿಚನರವನತನ 
ಪರಸನುಪಿಸತತಿುೇರಿ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಕ್ೆ.ಎಸ್.ಈಶವರಪಪನವರತ ಮನನಯ 
ಸಿ.ಎಂ.ಇಬ್ನರಹಂರವರಿಗೆ ತ್ಪನಪಗಿ ಓದ್ಧದರತ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಆದರೆ, ಮನನಯ 
ಸಿ.ಎಂ.ಇಬ್ನರಹಂರವರತ “ಜಮತು-ಕ್ನಶ್ೀರದಲ್ಲೆ ದೆೇಶ ಕ್ನಯತತ್ನು ಕತ್ಾವಯ ನರತ್ ವೇೆಳ್ೆಯಲ್ಲೆ 
ಹಮಗೆಡೆಡ ತ್ಲೆಗ ೆಬಿದ್ಧದರತವುದತ”ಚಎಂದತ ಓದ್ಧದರತ. ಅದರಲ್ಲೆ ಏನತ ತ್ಪನಪಗಿದೆ?  
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಬ್ೇೆಡ ಅದತ ಮತಗಿದ ವಿಚನರ ಮತ್ೆು ಏತ್ಕ್ೆೆ ಹೆೇಳುತಿುೇರಿ ಬಿಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಹೆರ್.ಎಂ.ರಮೇಶ ಗೌಡ (ವಿಧನನಸಭೆಯಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಶ್ನಯ ವೆೇಳ್ೆ ಪರಸನುಪದಲ್ಲೆ ನನನ ಹೆಸರತ ಸಹ ಇದೆ.  ತ್ನವು ನನಗ ೆ
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಲ್ಲಲೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಹೆರ್.ಎಂ.ರಮೇಶ್ಚ ಗೌಡರವರೇೆ, ತ್ಮು ಮತನರನಜತ ಗೌಡರ 
ಶ್ನಯ ವೆೇಳ್ೆ ಪರಸನುವವು ಒಂದೇೆ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಇದತದದರಿಂದ, ಸದರಿ ವಿಷಯವನತನ ಈಗನಗಲೆೇ 
ಮತನರನಜತಗೌಡರತ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದನದರೆ.   

ಶ್ರೇ ಹೆರ್.ಎಂ.ರಮೇಶ್ಚ ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮಗೆ ಅದತ ಗೊತ್ನುಗಲ್ಲಲೆ.  
ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ನನಗ ೆಅಜೆಂಡನ ಪರತಿ ಬಂದ್ಧರಲ್ಲಲೆ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ತ್ನವು ಸದನದಲ್ಲೆ ಇರಲ್ಲಲೆ.  ಆ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ತ್ಮು 
ಹೆಸರನತನ ಸಹ ಕರದೆ್ಧದೆದೇರ್ೆ.  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಇಬುರಿಗೂ ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡತತ್ನುರ.ೆ  
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ಋ) ವಿಷಯ:- ಸಕ್ನಾರಿ ವಸತಿ ಶನಲಗೆಳಿಗೆ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಅಕಿೆ ಪೂರೈೆಕ್ೆ  ವಿಳಂಬದ್ಧಂದ, 
ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ತ್ೊಂದರಯೆನಗಿರತವ ಬಗೆೆ. 

**** 

 ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹುದ್ಚ (ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ರನಜಯದ ಅರೆ್ೇಕ ಜಿಲೆೆಗಳಲ್ಲೆನ ವಸತಿ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲೆ ಮಕೆಳ ಊಟದ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ಸಕ್ನಾರದ 
ವಿಳಂಬ ಧೊೇರಣೆಯಂದನಗಿ ಮಕೆಳ ಊಟಕ್ೆೆ ಅಕಿೆಯಲೆದಂತ್ನಗಿರತವ ವಿಷಯವು 
ಗಂಭಿೇರವನಗಿದ.ೆ  

ರನಜಯದಲ್ಲೆ 826 ವಸತಿ ಶನಲೆಗಳಿದತದ ಸತಮನರತ 2.5 ಲಕ್ಷ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು, ಈ 
ವಸತಿ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲೆ ದನಖಲನಗಿದನದರ.ೆ  ಕ್ೊೇವಿಡ್ಚ-19 ನಂತ್ರ 2021ರ ಆಗಸ್ಟಚ 23 ರಿಂದ 
ವಸತಿ ಶನಲೆಗಳು ಮತ್ೆು ಆರಂಭವನಗಿದ.ೆ  ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರವು ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ತ್ನನತ ಅಕಿೆ 
ಉಪಯೇಗಿಸಿದ ಪರಮನಣ ಪತ್ರವನತನ ಸಲ್ಲೆಸಲತ ವಿಳಂಬ ಮನಡಿದ.ೆ  ಈ ಹರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲೆ ಶನಲ ೆ
ಪತನರನಂಭದ್ಧಂದಲೂ ಅಕಿೆ ಪೂರೈೆಕ್ೆ ಆಗತತಿುಲೆ.  ಮೊರನಜಿಾ ದೆೇಸನಯ ವಸತಿ ಶನಲ,ೆ 
ಅಂಬ್ೇೆಡೆರಚ ವಸತಿ ಶನಲ,ೆ ಏಕಲವಯ, ಕಿತ್ೂುರತ ರನಣಿ ಚೆನನಮು, ಇಂದ್ಧರನಗನಂಧಿ, ಅಟಲ್ಚ 
ಬಿಹನರಿ ವನಜಪೆೇಯ ವಸತಿ ಶನಲೆಗಳು ಸೇೆರಿದಂತೆ್ ಬಹತತ್ೆೇಕ ಎಲನೆ ವಸತಿ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲೆನ 
ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ ೆ ಈ ಅಕಿೆ ಸರಬರನಜತ ಇಲೆದೆೇ ಇರತವುದರಿಂದ ಈ ವಸತಿ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲೆನ 
ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಊಟವಿಲೆದಂತ್ನಗಿದೆ.  

 ಕ್ೆೇಂದರ ಮತ್ತು ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರದ ಸಹಭನಗಿತ್ವದಲ್ಲೆ ರನಜಯದ ಎಲನೆ ವಸತಿ ಶನಲೆಗಳಿಗ ೆ
ಪಡಿತ್ರ ಅಕಿೆ ಪೂರೈೆಕ್ೆಯನಗತತಿುದೆ.  ಕ್ೆೇಂದರಕ್ೆೆ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರ ಪಡಿತ್ರ ಅಕಿೆಯ ಬಳಕ್ೆ ಬಗೆೆ 
ಉಪಯೇಗಿತ್ ಪರಮನಣ ಪತ್ರವನತನ ಸಲ್ಲೆಸಬ್ೆೇಕತ.  ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಈ ಪರಮನಣ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲೆ 
ಸಲ್ಲೆಸಲತ ವಿಳಂವನಗಿರತವುದರಿಂದ ಸಮಯಕ್ೆೆ ಅಕಿೆಯತ ಸರಬರನಜನಗಿಲೆ.  ಆದತದರಿಂದ 
ಸಕ್ನಾರವು ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ ಹತ್ದೃಷಿಟಯಂದ ವಸತಿ ಶನಲೆಗಳಿಗ ೆ ಪೂರೈೆಕ್ಯೆನಗತವಂತ್ಹ 
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ಅಕಿೆಯನತನ ಈ ಕೂಡಲೇೆ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಲತ ಅನತಕೂಲವನಗತವಂತ್ೆ ಎಲನೆ ರಿೇತಿಯ 
ಪರಮನಣಪತ್ರಗಳನತನ ಹನಗೂ ಸೂಕು ಕರಮವನತನ ವಹಸಲತ ಈ ಸದನದ ಮೂಲಕ 
ಸಕ್ನಾರವನತನ ಒತ್ನುಹಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ   

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ ಹನಗೂ ಹಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ 
ಕಲನಯಣ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಗಂಭಿೇರವನದ 
ಪರಶೆನಯನತನ ಉಲೆೆೇಖಿಸಿದನದರೆ.  ಈ ಸಂಬಂಧ್ ಇಂದತ ಬ್ೆಳಗೆೆ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ದ್ಧನ 
ಪತಿರಕ್ೆಯಲ್ಲೆ ವರದ್ಧ ಸಹ ಬಂದ್ಧತ್ತು.  ಆ ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ ರ್ನನತ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ 
ಕರಸೆಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದದೆೇನತ.  ವನಸುವಿಕವನಗಿ ವಸತಿ ಶನಲೆಯಲ್ಲೆನ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗ ೆ 
10 ಕ್.ೆಜಿ. ಅಕಿೆ, 5 ಕ್.ೆಜಿ. ಗೊೇಧಿಯನತನ ರಿಯನಯತಿ ದರದಲ್ಲೆ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರ 
ಒದಗಿಸತತ್ುದೆ.  2021-22ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಕ್ೂೆೇವಿಡ್-19 ಹನನಲೆಯಂದ ಸಕ್ನಾರವು 
ನಯಮತ್ವನಗಿ ವಸತಿ ಶನಲೆಗಳು ನಡಯೆದ ಪರಯತಕು ಗೊೇಧಿ ಮತ್ತು ಅಕಿೆ ಉಳಿಕ್ೆಯನಗಿ, 
ಬಳಕ್ೆ ಪರಮನಣ ನೇಡತವಲ್ಲೆ ವಿಳಂಬವನಗಿದ.ೆ  ಸನವಭನವಿಕವನಗಿ ಆ ರಿೇತಿ ಆಗತತ್ುದೆ.  ಅಕಿೆ 
ಮತ್ತು ಗೂೆೇಧಿ ಉಳಿಕ್ೆಯನದ ನಂತ್ರ ಶನಲೆ ಸಹ ಪನರರಂಭಗೊಂಡಿತ್ತು.  ಆದನದ ನಂತ್ರ 
ಬಳಕ್ೆ ಪರಮನಣಪತ್ರ ನೇಡಿ, ಜನವರಿ ಯಂದ ಮನರ್ಚಾ ಮನಹೆಯವರಗೊ ಎಲನೆ ಅಕಿೆ 
ಸರಬರನಜತ ಆಗಿದ.ೆ ಆದರೆ, ಆಡಳಿತ್ನತ್ುಕ ಮತ್ತು ತ್ನಂತಿರಕ ಕ್ನರಣದ್ಧಂದನಗಿ ಬಳಕ್ ೆ
ಪರಮನಣಪತ್ರ ನೇಡಿರತವುದ್ಧಲೆವೆಂಬ ಪತ್ರವು ಪತಿರಕ್ೆಯವರಿಗೆ ಸಿಕಿೆರತವುದರಿಂದ ಆ 
ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ ೆ ಊಟದ ಕ್ೊರತೆ್ಯನಗಿದೆ ಎಂದತ ಇವತ್ತು ಪತಿರಕ್ೆಯಲ್ಲೆ ವರದ್ಧಯನಗಿದೆ.  
ಆದದರಿಂದ ತ್ಮು ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸತವುದೇೆರ್ೆಂದರ,ೆ ಯನವುದೇೆ ಮಗತವಿಗೂ 
ಸಹ ಆರ್ಥಾಕವನಗಿ ಅಕಿೆ ಕ್ೊರತೆ್ಯನಗಿಲೆ.  ಆಡಳಿತ್ನತ್ುಕ ಮತ್ತು ತ್ನಂತಿರಕ ಕ್ನರಣದ್ಧಂದನಗಿ 
ಬಳಕ್ೆ ಪರಮನಣಪತ್ರ ನೇಡತವಲ್ಲೆ ವಿಳಂಬವನದ ಪರಯತಕು ಈ ಗೂೆಂದಲ ಸೃಷಿೆಯನಗಿದೆ.  
ಇದನತನ ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗೆ ಸಪಷಟಪಡಿಸತತ್ೆುೇರೆ್ ಹನಗೂ ಯನರತ ಮನಧ್ಯಮದಲ್ಲೆ ವರದ್ಧ 
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ಮನಡಿದನದರ,ೆ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಮನಹತಿಯನತನ ಒದಗಿಸತತ್ನು, ಯನವುದೆೇ ಗೂೆಂದಲವನಗಿಲೆ 
ಎಂದತ ತಿಳಿಸಬಯಸತತ್ುೆೇರೆ್.  
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ಎ) ವಿಷಯ:- ಮೇನತಗನರ ಮಹಳ್ಯೆರ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಬಗೆೆ.  

**** 

ಶ್ರೇ ಗಣಪತಿ ದತಮನು ಉಳ್ವೆೇಕರಚ (ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಕರನವಳಿ ಪರದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಚಂಡಮನರತತ್ದ ವೇೆಳ್ೆ ಹನಗೂ ಮೇನತಗನರಿಕ್ೆ ನಡಸೆತವ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ 
ಉತ್ುರ ಕನನಡ ಗಡಿಭನಗದ್ಧಂದ ಉಡತಪಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ಗಡಿಭನಗದವರೆಗ ೆ ಹಲವನರತ 
ಬ್ೊೇಟಚಗಳು ಹನನಗೂೆಳಗನಗಿದತದ, ಅದರಲ್ಲೆ ಕ್ೆಲವಂದತ ಬ್ೊೇಟಚಗಳು ಮತಳುಗಡೆಯನಗಿರತವ ಬಗೆೆ 
ಹನಗೂ ಮೇನತಗನರಿಕ್ೆಯರೆ್ನೇ ಅವಲಂಬಿತ್ ಮೇನತಗನರರತ ಮೃತ್ಪಟಟದತದ, ಮೃತ್ರ ಕತಟತಂಬಕ್ೆೆ 
ಪರಿಹನರ ಹಣವು ಇದತವರೆಗೂ ಬಿಡತಗಡೆಯನಗಿರತವುದ್ಧಲೆ.  ಮೇನತಗನರ ಮಹಳ್ೆಯರ 
ಸಬಲ್ಲೇಕರಣಕ್ೆೆ ಹನಗೂ ಅವರ ಆರ್ಥಾಕ ಸಿಾತಿಗತಿಗಳನತನ ಮೇಲುಟಟಕ್ೆೆ ಕ್ೊಂಡೊಯಯಲತ 
ಅನತಕೂಲವನಗತವಂತ್ೆ ಸೂಕು ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ ಸಕ್ನಾರ ಕ್ೆೈಗೊಳಾಬ್ೆೇಕ್ನಗಿ ಮನನಯ ಬಂದರತ ಮತ್ತು 
ಮೇನತಗನರಿಕ್ ೆಸಚಿವರನತನ ಒತ್ನುಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.   

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ತ್ಂದ್ಧರತವ ಶ್ನಯ ವೆೇಳ್ೆ ಪರಸನುವಕ್ೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಂದ ಉತ್ುರ ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ 
ಮತ್ತು ಮೃತ್ಪಟಟ ಕತಟತಂಬಕ್ೆೆ ಪರಿಹನರ ಒದಗಿಸತವಂಥ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರಬಯಸತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ದಯವಿಟತಟ 
ಶ್ನಯ ವೆೇಳ್ೆ ಪರಸನುಪವು ಒಂದತ ಪತಟಕಿೆಂತ್ ಹಚೆಿಚಗೆ ಇರಬ್ನರದತ.  ಈಗ ಗಮನ ಸಳೆ್ೆಯತವ 
ಸೂಚರೆ್. ಮೊದಲರೆ್ಯದನಗಿ, ಶ್ರೇ ಶರಣಗೌಡ ಬಯನಯಪತರ. 

 

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಶರಣಗೌಡ ಬಯನಯಪತರರವರತ ಗೆೈರತ ಹನಜರನಗಿದದರತ) 
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04. ಗಮನ ಸಳೆ್ಯೆತವ ಸೂಚರೆ್ಗಳು 

ಅ) ವಿಷಯ:-  ಕ್ೊೇಲನರ ಜಿಲೆೆಯ ಮತಳಬ್ನಗಿಲತ ತ್ನಲೂೆಕಿನ ಗೊೇಗತಂಠೆ 
ಗನರಮದ ಕ್ೆೈಸು ಸಮತದನಯದ “ರಕ್ಷಣನಗಿರಿ ಪತಣಯಸಾಳ”ವನತನ ಧ್ವಂಸ 
ಮನಡಿ ಕ್ೆೈಸಾ ಸಮತದನಯದ ಧ್ಮಾ ಗತರತಗಳ ಮೇಲೆ ದೌಜಾನಯ 
ನಡೆದ್ಧರತವ ಕತರಿತ್ತ. 

***** 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ಚ ಕ್ೆ ರನಥೊೇಡ್ (ರ್ನಮನದೆೇಾಶನ ಹೊಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ೊೇಲನರ ಜಿಲೆೆಯ ಮತಳಬ್ನಗಿಲತ ತ್ನಲೂೆಕಿನ ಗೊೇಗತಂಠೆ ಗನರಮದಲ್ಲೆ ಕ್ೆೈಸು 
ಸಮತದನಯದ “ರಕ್ಷಣನಗಿರಿ ಪತಣಯ ಸಾಳ” ವನತನ ಧ್ವಂಸ ಮನಡಿ ಕ್ೈೆಸು ಸಮತದನಯದ 
ಧ್ಮಾಗತರತಗಳ ಮೇಲೆ ದೌಜಾನಯ ನಡದೆ್ಧರತವ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಕಂದನಯ ಸಚಿವರ ಗಮನ ಸಳೆ್ೆಯ 
ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಆರ.ಅಶೆ್ೇಕಚ (ಕಂದನಯ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,… 

 

(ಸಚಿವರ ಹೆೇಳಿಕ್ೆಯ ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 
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ಉಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯವು ಸಮಯವನತನ ನಗದ್ಧಪಡಿಸಿ ಆ ಗತಡಿಸಲತಗಳನತನ ತ್ೆರವುಗೊಳಿಸಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ 
ಆದೆೇಶ ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು.  ಅದರಂತ್ ೆಉಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯದ ದ್ಧರ್ನಂಕ: 17.01.2022ರ ಆದೆೇಶದಂತ್ ೆ
ಕರಮವಹಸಲನಗಿರತತ್ುದೆ.   

 ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ಚ ಕ್.ೆರನಥೊೇಡ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಉಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯದ ಆದೆೇಶ 
ಮೇರಗೆ ೆ ಸಕ್ನಾರ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡಿದೆ ಎಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ತಿಳಿಸಿದರತ.  ಆದರೆ, 
“ರಕ್ಷಣನಗಿರಿ ಪತಣಯ ಸಾಳ”ಚಇತ್ತು, ಅದರ ಹಕತೆ ಪತ್ರ ಇದೆ.  ಈಗನಗಲೆೇ 30 ವಷಾಗಳಿಂದ ಗನರಮ 
ಪಂಚನಯತಿಯಂದ ಹಕತೆಪತ್ರ ದೂೆರತೆಿದ.ೆ  ಹನಗನಗಿ ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಚರ್ಚಾ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವನ 
ಅಲ್ಲೆ ವನಸಿಸತತಿುರತವವರನಗಲ್ಲ ಅಕರಮವನಗಿ ಸಕ್ನಾರಿ ಜಮೇನನಲ್ಲೆ ಕಟಟಡ ನಮಾಸಿರತವುದ್ಧಲೆ.  
ಪಂಚನಯತಿಯಂದ ಹಕತೆಪತ್ರ ಪಡದೆತ ಚರ್ಚಾ ನಮನಾಣ ಮನಡಿದನದರ,ೆ ಶನಂತಿಯಂದ 
ಬ್ನಳುತಿುದನದರೆ.  ಹನಗನಗಿ ರ್ನಯಯನಲಯಕ್ೆೆ ಸರಿಯನದ ದನಖಲೆ ನೇಡಿಲೆವೆಂದತ ಅನಸತತಿುದೆ.  
ಅದನತನ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸರಿಪಡಿಸಬ್ೆೇಕತ.  ಈಗನಗಲೆೇ ಚರ್ಚಾ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಲನಗಿದೆ.  ಚರ್ಚಾ 
ಧ್ವಂಸವನಗಿರತವುದರಿಂದ ಆ ಜನರಿಗ ೆಧ್ಮಾ ಪನಲರೆ್ ಮನಡಲತ ಬ್ೆೇರ ೆಜನಗವನದರೂ ಕಲ್ಲಪಸಬ್ೇೆಕತ.  
ಅನಧಿೇಕೃತ್ವನಗಿ ಚರ್ಚಾಗಳನತನ ರೆ್ಲಸಮಗೊಳಿಸಿದರ,ೆ ಮತ್ೆು ಅದೆೇ ಜನಗದಲ್ಲೆ ಚರ್ಚಾ ನಮಾಸಲತ 
ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡಬ್ೇೆಕತ.   

(…ಮತಂದತ) 

(153) 08.03.2022/12.30/ಎಸ್ಚಕ್-ೆಆರಚಎನ್ಚ 

(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ಚ ಕೆ್. ರನಥೊೇಡ್ಚ (ಮತಂದತ):- 

ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಸತಮನರತ 35 ರಿಂದ 40 ವಷಾಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲೆಗ ೆ ಭಕ್ನುದ್ಧಗಳು ಹೂೆೇಗಿ ಪೂಜೆ 
ಮನಡತತಿುದನದರ.ೆ ಅವರತ ತ್ಮು ಧ್ಮಾವನತನ ಶನಂತಿಯಂದ ಪನಲರೆ್ ಮನಡತತಿುದನದರ.ೆ ಇದರ ಬಗೆೆ 
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ಹಕತೆ ಪತ್ರ ಇದೆ. ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಯ ವತಿಯಂದ ನೇಡಿರತವ ಎಲನೆ ದನಖಲೆಗಳು ಅವರ ಬಳಿ 
ಇದೆ.  ದನಖಲನತಿಗಳು ಇರತವ ಬಗೆೆ  ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗ ೆತ್ರಿಸಿಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆ.  ಎಲನೆ ದನಖಲನತಿಗಳು 
ಇದದರೂ ಸಹ ಈ ತ್ರಹ ರ್ನಯಯನಲಯದ್ಧಂದ ಬಂದ್ಧರತವ ವರದ್ಧ, ಇದರ ಬಗೆೆ ಪತನಃ ಸಕ್ನಾರದ 
ಗಮನಕ್ೆೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಅದನತನ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಜಮೇನನತನ ಮರತ ಮಂಜೂರತ ಮನಡಿ. ಅಲ್ಲೆ ಚರ್ಚಾ 
ಕಟತಟವುದಕ್ೆೆ ಒಂದತ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮು ಮೂಲಕ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಒತ್ನುಯ 
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ನನನ ಬಳಿ ದನಖಲೆಗಳು ಇವೆ. ಅದನತನ ತ್ಮು ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ 
ಕಳುಹಸಿಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಅದನತನ ತ್ನವು ರೆ್ೂೇಡಿ, ಸರಿಪಡಿಸಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮು ಮೂಲಕ 
ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಒತ್ನುಯ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಶ್ರೇ ಆರಚ. ಅಶೆ್ೇಕಚ (ಕಂದನಯ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗನಗಲೆೇ 
ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿರತವ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ರ್ನಯಯನಲಯದಲ್ಲೆ ಚಚೆಾಯನದ ಮೇಲೆ, ಇದತ 
ಅನಧಿಕೃತ್ ಎಂದತ ತಿೇಮನಾನವನದ ಮೇಲೆ ಅದನತನ ಹೊಡೆದತ ಹನಕಿರತವಂತ್ಹದತದ. ಮನನಯ 
ರ್ನಯಯನಲಯ ನೇಡಿರತವ ಆದೆೇಶದ ಪರಕ್ನರ ಹೊಡೆದತ ಹನಕಿದೆದೇವ.ೆ ಅದತ ಈಗ ಸಕ್ನಾರಿ ಸವತ್ನುಗಿದ.ೆ 
ಅವರತ ಮತಂದೆ ಏರ್ನದರೂ ದನಖಲೆಗಳನತನ ಕ್ೊಟಟರ,ೆ ಮನನಯ ಜಿಲನೆಧಿಕ್ನರಿಯವರಿಗೆ ರ್ನನತ 
ಸೂಚರೆ್ ನೇಡತತ್ುೆೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ಚ ಕೆ್. ರನಥೊೇಡ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಒತ್ನುಯ 
ಮನಡತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಅದೇೆರ್ನದರೂ ದನಖಲೆಗಳು ಇಲೆದೆೇ ಹೂೆೇದರ,ೆ ಅದನತನ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡಿ, 
ಮನನಯ ರ್ನಯಯನಲಯ ನೇಡಿರತವ ಆದೇೆಶದ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ, ಅದನತನ ತ್ನವು  ಮರತ 
ಮಂಜೂರನತಿ ಮನಡಬಹತದತ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಅಲ್ಲೆ ಸಕ್ನಾರಿ ಜಮೇನತ ಇರತವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲೆ ಯನರೂ 
ವನಸ ಮನಡತತಿುಲೆ. ಅದತ ಊರಿನ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ. ಅದನತನ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಮರತ ಮಂಜೂರತ 
ಮನಡಿಕ್ೊಡಬಹತದತ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರೆೇ, ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ದನಖಲನತಿಯನತನ ಕ್ೊಡಿ. 
ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ದನಖಲನತಿಯನತನ ರೆ್ೂೇಡಿ, ಅದನತನ ಸರಿ ಮನಡಿಕ್ೊಡಿ. 
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ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ಚ ಕ್.ೆ ರನಥೊೇಡ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ 
ದನಖಲನತಿಯನತನ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. ತ್ನವು ಅದತ ಸರಿ ಇದದರ,ೆ ತ್ನವು ಅದನತನ ಮರತ ಮಂಜೂರನತಿ 
ಮನಡಿಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಒಂದತ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡಿ ಎಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮು ಮೂಲಕ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

 

               ಆ) ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೆ್ೂೇಟಗನರಿಕ್ೆ ಬ್ೆಳ್ಗೆಳಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸತವ ಕಿೇಟರ್ನಶಕ 
                   ಔಷಧಿ ಗತಣಮಟಟವನತನ ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಲತ ಸಕ್ನಾರದ ವತಿಯಂದ 
                   ಪರಯೇಗನಲಯ ಮತ್ತು ಔಷಧ್ ನಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯನತನ  
                   ಸನಾಪಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ. 

--------- 

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ರನಜತ (ವಿಧನನಸಭೆಯಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತ್ೂೆೇಟಗನರಿಕ್ೆ ಬ್ಳೆ್ೆಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸತವ ಕಿೇಟರ್ನಶಕ  ಔಷಧಿ 
ಗತಣಮಟಟವನತನ ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಲತ ಸಕ್ನಾರದ ವತಿಯಂದ ಪರಯೇಗನಲಯ ಮತ್ತು ಔಷಧ್ ನಯಂತ್ರಣ 
ಮಂಡಳಿಯನತನ ಸನಾಪಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ ಸಕ್ನಾರದ  ಗಮನವನತನ ಸಳೆ್ೆಯಬಯಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ. ಪನಟೇಲ್ಚ (ಕೃಷಿ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 

(ಸಚಿವರ ಹೆೇಳಿಕ್ೆ ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 
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ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ರನಜತ (ವಿಧನನಸಭೆಯಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ತ್ಮು ಮೂಲಕ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಕ್ೆೇಳಬಯಸತವುದೇೆರ್ಂೆದರೆ, ಕಿೇಟ ರ್ನಶಕ 
ಮತ್ತು ಔಷಧಿಯ ಗತಣಮಟಟವನತನ ಪರಿೇಕ್ ೆಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ನಮುಲ್ಲೆರತವ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲೆ ಏರೆ್ೂಂದತ 
ಕಿೇಟರ್ನಶಕ ಔಷಧಿಗಳನತನ ಮನರನಟ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಅದರ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳುವುದನದರೆ, ಕ್ೊೇಲನರ ಜಿಲೆೆ 
ಮತ್ತು ಚಿಕೆಬಳ್ನಾಪತರ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಅತಿ ಹೆಚಿಚನದನಗಿ ತ್ೊೇಟಗನರಿಕ್ ೆಬ್ೆಳ್ೆಗಳ್ನದ ಹಣಿಣನ ಬ್ೆಳ್,ೆ ಹೂವಿನ 
ಬ್ೆಳ್ ೆ ಬ್ೆಳ್ೆಯತತಿುರತವುದರ ಬಗೆೆ ತ್ಮಗೂ ಹನಗೂ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೂ ಸಹ ಗೊತಿುದೆ. ಇತಿುೇಚಿನ 
ದ್ಧನಗಳಲ್ಲೆ  ಹೂಜಿ ಎನತನವಂತ್ಹ ರೆ್ೂಣ ಕಳ್ೆದ ವಷಾ ಶೆೇಕಡ 75 ರಷತಟ ಮನವಿನ ಬ್ೆಳ್ೆಯನತನ ರ್ನಶ 
ಮನಡಿತ್ತ. ಹಣತಣ ಹೂೆರಗಿನ ಭನಗ ರೆ್ೂೇಡತವುದಕ್ೆೆ ಚೆರ್ನನಗಿಯ್ಕೇ ಇರತತ್ುದೆ. ಆದರೆ ಹಣಿಣರ್ೊಳಗೆ 
ಹೂಜಿ ರೆ್ೂಣ ಮೊಟಟೆ ಇಟತಟಬಿಡತತ್ುದೆ. ಹಣತಣ ಆದ ನಂತ್ರ ಅದತ ನೇರತ-ನೇರನಗಿಬಿಡತತ್ುದೆ. ನನನ 
ತ್ೊೇಟದಲ್ಲೆಯೂ ಶೆೇಕಡ 80 ರಷತಟ ಹಣತಣಗಳ್ೆಲನೆ ರೆ್ಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದತದ ಹೂೆೇಯತ್ತ. ಆ ಹಣತಣ 
ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯ ಉಪಯೇಗಕ್ೆೆ ಬರಲ್ಲಲೆ. ರ್ನನತ ಸತಮನರತ 3 ಎಕರ ೆಜನಗದಲ್ಲೆ ಸೇೆವಂತಿಗೆ 
ಹೂವಿನ ಬ್ಳೆ್ೆ ಬ್ೆಳ್ೆದ್ಧದೆದ.  ಹೂವು ಚೆರ್ನನಗಿ ಬ್ೆಳ್ೆದ್ಧತ್ತು. ಆದರೆ ರನತ್ೊರೇರನತಿರ ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ ಹೂಜಿ 
ರೆ್ೂಣ ಕತಳಿತ್ತ, ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ ಮೊಟೆಟ ಇಟತಟಬಿಟಟತ್ತು. ರ್ನನತ  ಬ್ೆಳಗೆೆ ಹೊೇಗತವಷಟರೂೆಳಗ ೆ
ಸೇೆವಂತಿಗೆ ಹೂವಿಲನೆ ಕಪನಪಗಿ, ಹೂವಿನ ಬ್ೆಳ್ೆಯ್ಕೇ ರ್ನಶವನಗಿ ಹೊೇಯತ್ತ. ಕ್ೊೇಲನರ ಮತ್ತು 
ಚಿಕೆಬಳ್ನಾಪತರ ಜಿಲೆೆಗಳಲ್ಲೆ ಟೊಮನಯಟೊೇ ಬ್ೆಳ್ೆಯನತನ ಹೆಚಿಚನ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಬ್ೆಳ್ೆಯತತ್ನುರ.ೆ  ಆ 
ಟೊೇಮನಯಟೊೇ ಕ್ನಯಯನಗಿ ಹಣತಣ ಆಗತವವರೆಗ ೆಆ ಹೂಜಿ ರೆ್ೂಣ ಎಲ್ಲೆ ಇರತತ್ುದೆ ಎಂಬತದತ 
ಗೊತಿುಲೆ. ಟೂೆೇಮನಯಟೂೆೇ ಹಣತಣ ಬಿಡಿಸತವ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಟೊಮನಯಟೂೆೇ ಮೇಲೆ ಹೂಜಿ ರೆ್ೂಣ 
ಕತಳಿತ್ತ ಶೆೇಕಡ 70 ರಿಂದ 80 ರಷತಟ, ಕ್ೆಲವಂದತ ತ್ೂೆೇಟಗಳಲ್ಲೆ ಟೊೇಮನಯಟೊೇ ಬ್ೆಳ್ ೆ
ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ರ್ನಶವನಗಿ ಹೊೇಗಿದ.ೆ ಇದರ ಬಗೆೆ ನಮು ಜಿಲೆೆಯ ಕೃಷಿ ಇಲನರ್ೆಯಲ್ಲೆ ಕ್ೆೇಳಿದೆದೇವೆ.  
ನಮು ತ್ೊೇಟಗನರಿಕ್ೆ ಇಲನರ್ಯೆ ಸಚಿವರತ ಈ ಸದನದಲ್ಲೆ ಇದನದರೆ. ಎರಡತ ಇಲನರ್ಗೆಳ ಮಧೆಯ 
ಕ್ೆಲವಂದತ ತ್ನಂತಿರಕ ಸಮಸೆಯಗಳು ಇವೆ. ಟೊೇಮನಯಟೊೇ, ಮನವು, ಹೂವು ಬ್ೆಳ್ೆಗಳು 
ತ್ೊೇಟಗನರಿಕ್ ೆ ಬ್ೆಳ್ೆಯಲ್ಲೆ ಲ್ಲಸ್ಟಚ ಆಗಿರತವಂತ್ಹದತದ. ಇದತ ಕೃಷಿ ಇಲನರ್ಗೆ ೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಡತವುದ್ಧಲೆ. 
ರ್ನವು ಕೃಷಿ ಇಲನರ್ಯೆಲ್ಲೆ ಹೊೇಗಿ ಕ್ೇೆಳಿದರ,ೆ ತ್ನಂತಿರಕತ್ೆಯ ಬಗೆೆ ತ್ೊೇಟಗನರಿಕ್ೆ ಇಲನರ್ಯೆವರನತನ 
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ಕ್ೆೇಳಿ ಎಂದತ ಹೇೆಳುತ್ನುರೆ. ಇದರಲ್ಲೆಯ್ಕೇ ಪರಿಣಿತಿ ಹೊಂದ್ಧದಂತ್ಹವರತ, ಇವತ್ತು ಏರೆ್ೂಂದತ 
ಕಿೇಟಗಳು ರೈೆತ್ರತ ಬ್ೆಳ್ದೆ ಬ್ೆಳ್ೆಗಳಿಗ ೆ ಬಂದತ ರ್ನಶ ಮನಡಿ, ಇವತ್ತು ರೈೆತ್ರಿಗೆ ಅಪನರವನದಂತ್ಹ 
ನಷಟವನತನಂಟತ ಮನಡಿದೆ. ಒಂದತ ಕಡ ೆ ಕ್ೂೆೇವಿಡ್ಚನಂದನಗಿ ಮನರತಕಟೆಟ ಹನಳ್ನಗಿದದರ,ೆ ಮತ್ೂೆುಂದತ 
ಕಡ ೆ ಅತಿೇವೃಷಿಯಂದನಗಿ ಬ್ೆಳ್ ೆ ನಷಟವನಗಿದದರ,ೆ ಇರೆ್ೂನಂದತ ಕಡ ೆ ಕಿೇಟಗಳ ಹನವಳಿಯಂದನಗಿ 
ಬ್ೆಳ್ೆಗಳು ಸಂಪೂಣಾ ರ್ನಶವನಗಿದ.ೆ ಕ್ೊೇಲನರ ಮತ್ತು ಚಿಕೆಬಳ್ನಾಪತರ ಜಿಲೆೆಗಳ ಭನಗದಲ್ಲೆರತವ 
ರೈೆತ್ರತ ಸನಯತವಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಾತಿ ಉಂಟನಗಿದೆ. ಮನನಯ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಗೊತಿುದ.ೆ ಅವರ ಕ್ೆೇತ್ರದಲ್ಲೆ 
ಗೊೇವಿನ ಜೊೇಳವನತನ ಬ್ಳೆ್ೆಯತತ್ನುರ.ೆ ಗೊೇವಿನ ಜೊೇಳಕೂೆ ಸಹ ಸೈೆನಕ ಹತಳ ಎನತನವಂತ್ಹ ಹತಳ 
ಬಿದತದ, ಸನವಿರನರತ ಎಕರಯೆಲ್ಲೆರತವ ಜೊೇಳದ ಬ್ೆಳ್ ೆರನತ್ೊರೇರನತಿರ ರ್ನಶ ಮನಡಿದ.ೆ ಆ ಹತಳ ಬಿದದರೆ, 
ಯನವುದೆೇ ಕಿೇಟರ್ನಶಕವೂ ಕೂಡ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವುದ್ಧಲೆ. ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ರೇೆಷ್ೆು  ಒಂದತ ಕ್ೆ.ಜಿ.ಗೆ 
ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಒಂದತ  ಸನವಿರ ರೂಪನಯಗಳ್ನಗಿದೆ ಎಂದತ ರೇೆಷ್ೆು ಬ್ೆಳ್ೆಯನತನ ಬ್ೆಳ್ೆದ್ಧದನದರ.ೆ ಆದರೆ 
ಒಂದತ ಸನವಿರ ರೂಪನಯ ರೇೆಷ್ೆು ಗೂಡಿಗನಗಿದದರೆ, ರೈೆತ್ರತ ಬ್ೆಳ್ೆದಂತ್ಹ ಬ್ೆಳ್ೆಗ ೆಇವತಿುನ ದ್ಧನ ಬ್ೆಲ ೆ
ಸಿಗತತಿುಲೆ. ರೇೆಷ್ೆು ಬ್ೆಳ್ೆಗೂ ಸಹ ಹತಳ ಬಿೇಳುತಿುದೆ. ರ್ನರೆ್ೂಬು ರೇೆಷ್ೆು ಬ್ೆಳ್ೆಗನರರ್ನಗಿದತದ, ರೇೆಷ್ೆು ಬ್ೆಳ್ೆಗೆ 
ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಣ ೆಮನಡಿರತವ ಬಗೆೆ  ರ್ನನತ ಚಿಕೆವನಂದಲೂ  ಕಣಣಲ್ಲೆ  ರೆ್ೂೇಡಿಲೆ.  ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ 
ರೇೆಷ್ೆು ಬ್ೆಳ್ೆಗ ೆ ಹತಳ ಬಿದತದ, ತ್ೊೇಟದಲ್ಲೆ ಗಿಡದ ಕಡಿಡಯನತನ ಬತಡ ಸಮೇತ್ ಕಿತ್ತು ಹನಕಿದನದರ.ೆ  
ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ರೈೆತ್ರತ ರೇೆಷ್ೆು ಬ್ೆಳ್ ೆ ಕ್ೆೈಗೆ ಸಿಗದೆೇ ಇರತವುದರಿಂದ ರೇೆಷ್ೆು ಗೂಡತ ಸನವಿರ 
ರೂಪನಯಗಳು ಬ್ೆಲೆಯನಗಿರತವುದತ ಬಿಟಟರ,ೆ ರೇೆಷ್ುೆ ಬ್ೆಳ್ೆದಂತ್ಹ ಎಲನೆ ಬ್ಳೆ್ೆಗನರರತ ನಷಟವನತನ 
ಹೊಂದ್ಧದನದರ.ೆ ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ರನಗಿ ಬ್ೆಳ್ೆಗ ೆ ಕಿೇಟ ರ್ನಶಕ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಣೆ 
ಮನಡಿರತವುದರ  ಬಗೆೆ ರ್ನವು ಕಣಣಲ್ಲೆ ಕಂಡಿಲೆ. ಇವತ್ತು ರನಗಿಗ ೆ“ಇಲಕತ ರೂೆೇಗ”ಚಎನತನತ್ನುರ.ೆ ರನಗಿ 
ಬ್ೆಳ್ ೆ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಹೆಚಿಚನ ಮನಹತಿ ಇಲೆ ಎನಸತತ್ುದೆ.  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ರನಗಿ 
ತ್ೂರತತಿುದತದದನತನ ನರ್ನೆ ದ್ಧವಸ ರ್ನನತ ರೆ್ೂೇಡಿದೆ.  ಆದರೆ  ಆ ಮೊರದಲ್ಲೆ ರನಗಿ ನನಗ ೆಕ್ನಣಿಸಲ್ಲಲೆ. 
ರನಗಿ ಬ್ೆಳ್ೆಗೂ ಕೂಡ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ … 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ. ಪನಟೇಲ್ಚ (ಕೃಷಿ ಸಚಿವರತ):- ರ್ನನತ ಅಲ್ಲೆ ರನಗಿಯನತನ ತ್ೂರತತಿುರಲ್ಲಲೆ. 
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ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ರನಜತ:- ಇದರ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಹೆೇಳಿಬಿಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ. ಪನಟೇಲ್ಚ:- ಸೂಪರಚ ಸನಟರಚ ರೈೆತ್ರ ಕ್ನಯಾಕರಮ ಉದನಾಟರೆ್ಯಲ್ಲೆ ರ್ನನತ ರನಗಿ 
ಹನಕತತಿುರತವ ಬಗೆೆ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತಿರಕ್ೆಯಲ್ಲೆ ಬಂದ್ಧದ.ೆ ರ್ನನತ ರನಗಿಯನತನ ತ್ೂರತತಿುರಲ್ಲಲೆ. 
ಕ್ೆೈಯಲ್ಲೆ ರನಗಿಯನತನ ಇಟತಟಕ್ೂೆಂಡತ ಮೇಲ್ಲಂದ ಹನಕಿದರ,ೆ ಅದತ ತ್ೂರತವ ತ್ರಹ ಇರತತ್ುದೆ.  
ಕ್ೆೈಯಲ್ಲೆ ರನಗಿಯನತನ ಇಟತಟಕ್ೂೆಂಡತ ಕ್ೆಳಗೆ ಹನಕಿದರ,ೆ ಅದತ ಹನಕತವ  ತ್ರಹ ಇರತತ್ುದೆ. ರ್ನವು ಸಹ 
ರನಗಿ ಬ್ೆಳ್ ೆಮತ್ತು ಎಲನೆ ತ್ರಹ ಬ್ೆಳ್ೆಗಳನತನ ಬ್ೆಳ್ೆಯತತ್ೆುೇವೆ.  ಅದರ ಬಗೆೆ ನನಗ ೆಗೊತಿುದೆ. 

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ರನಜತ:- ಇವತಿುನ ದ್ಧನ ರನಗಿ ಬ್ಳೆ್ೆಗ ೆಇಲಕತ ರೂೆೇಗ ಬಂದತ, ಬ್ೆಳ್ೆಗಳು 
ಅಧ್ಾದಷತಟ ರ್ನಶವನಗಿ ಹೊೇಗತತಿುದೆ. ರ್ನನತ ತ್ಮು ಮೂಲಕ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಒತ್ನುಯ 
ಮನಡತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಕಿೇಟರ್ನಶಕಗಳನತನ ಏರೆ್ೂಂದತ ತ್ಯನರತ ಮನಡತತ್ನುರೂೆೇ, ಆ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ 
ಸಕ್ನಾರದ ಇಲನರ್ಗೆಳ ಗಮನಕ್ೆೆ ಬಂದತ, ಕಿೇಟರ್ನಶಕಗಳು ಕಿೇಟಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿ, 
ಕಿೇಟಗಳನತನ ರ್ನಶಪಡಿಸತತ್ುವಯೆೇ, ಅದರಿಂದನಗಿ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಲನಭವನಗತತ್ುದೆ ಎನತನವುದರ ಬಗೆೆ 
ಪರಿೇಕ್ ೆಮನಡಿ, ಆ ಪರಿೇಕ್ೆಯ ಪರಮನಣಪತ್ರ ಕ್ೊಟಟ ನಂತ್ರ ಕಿೇಟರ್ನಶಕಗಳನತನ ಬಳಕ್ೆ ಮನಡಿದ 
ಮೇಲ ೆಇವತಿುನ ದ್ಧನ ಏರೆ್ೂಂದತ ಬ್ೆಳ್ೆಗಳನತನ ರೈೆತ್ರತ ಬ್ೆಳ್ೆಯತತ್ನುರ,ೆ  ಆ ಬ್ಳೆ್ೆಗಳು ಮನತಷಯನಗೆ 
ಆಹನರವನಗಿ ಬಳಸಿದಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಅದರಿಂದನಗಿ ದತಷ್ನಪರಿಣನಮ ಆಗತತ್ುದಯೆೇ 
ಇಲೆವೇ ಎನತನವುದರ ಬಗೆೆ ಅದರೆ್ನಲನೆ ಪರಿೇಕ್ೆ ಮನಡತತಿುದನದರೆಯ್ಕೇ ಎನತನವುದತ ನನನ ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ. 
ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ರ್ನನತ ಕಂಡ ಹನಗೇೆ ಕ್ೊೇಲನರ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಕಿೇಟರ್ನಶಕ ಮನರತವಂತ್ಹ ಅಂಗಡಿಗ ೆ ರೈೆತ್ 
ಹೊೇಗಿ “ಈ ತ್ರಹದ ಬ್ಳೆ್ೆ ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿದೆ, ರೆ್ೂೇಡಿ”ಚ ಎಂದತ ಅಂಗಡಿಯವರಿಗ ೆ ಹೆೇಳಿದನಗ,  
ಅಂಗಡಿಯವರತ ಕಿೇಟರ್ನಶಕ ಔಷಧಿಯನತನ ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ್. ಅದನತನ ರೈೆತ್ನತ ಜೆೇಬಿನಲ್ಲೆಟತಟ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಹೂೆೇಗಿ, ಕಿೇಟಗಳಿಂದ ಬ್ನಧಿತ್ವನಗಿರತವ ಬ್ೆಳ್ೆಗ ೆಕಿೇಟರ್ನಶಕವನತನ ಸಿಂಪಡಿಸತತ್ನುರ್.ೆ 
ಅದರಿಂದನಗಿ ಹೆಚಿಚನ ಸಮಸಯೆ ರೈೆತ್ನಗೆ ಆಗತತಿುದೆ. ವೈೆಜ್ಞನನಕವನಗಿ ರೈೆತ್ನಗೆ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಯನವ 
ಕಿೇಟಕ್ೆೆ ಯನವ ಔಷಧಿ ಹೊಡೆಯಬ್ೆೇಕತ, ಯನವ ಕಿೇಟರ್ನಶಕವನತನ ಬಳಕ್ೆ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ 
ಎನತನವಂತ್ಹ  ವೆೈಜ್ಞನನಕತ್ೆ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ  ರೈೆತ್ನಗೆ   ಸಿಗತತಿುಲೆ. ನಮು ಕ್ೊೇಲನರ ಜಿಲೆೆಗೆ 
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ಅವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಬಂದನಗ ಹೆೇಳಿದ.ೆ                                                     
(ಮತಂದತ) 

(154) 08-03-2022 12.40 ಟಸಿಹೆರ್ಚ-ಆರ ಎನ್ 

                                                     (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದರನಜತ (ಮತಂದತ):_  

ಕ್ೊೇಲನರ ಜಿಲೆೆಯ ಕೃಷಿ ಇಲನರ್ಯೆಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 168-170 ಕೃಷಿ ನದೆೇಾಶಕರತ ಹನಗೂ ಜಂಟ 
ನದೆೇಾಶಕರತ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದನದರ.ೆ ಅದರಲ್ಲೆ ಪಿಹೆರ್ಚಡಿ ಮನಡಿದವರತ ಸಹ ಇದನದರ.ೆ ಆದರೆ 
ದತರಂತ್ವೇೆರ್ೆಂದರ ೆ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಕ್ೊಡತ್ಕೆಂಥ scheme ಗಳನತನ operate 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಮನತ್ರ ಕ್ಲೆಸ ಮನಡತತಿುದನದರೆಯ್ಕೇ ಹೊರತ್ತ, ಆ ರೈೆತ್ರಿಗೆ ತ್ನಂತಿರಕವನಗಿ ಏನೂ 
ಮನಡತತಿುಲೆ.  ಅವರತ ವಿಶವವಿದನಯಲಯಗಳಲ್ಲೆ ಓದತವನಗ ಕೃಷಿ ತ್ನಂತಿರಕತ್ೆ, ವೆೈಜ್ಞನನಕತ್ ೆಬಗೆೆ ಏನತ 
ಕಲ್ಲತಿರತತ್ನುರೊೇ ಅದತ ಆ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆವಗನಾವಣೆ ಆಗತತಿುಲೆ. ಅದತ research ಆಗತತಿುಲೆ. ಸತಮನರತ 
ಎರಡತ ತಿಂಗಳ ಹಂದ ೆ ನಮು ತ್ೊೇಟದ ಪಕೆದಲೆೆೇ Syngenta ಕಂಪನಯವರತ ಒಂದತ 
ಕ್ೆೇತ್ೊರೇತ್ಸವ ಮನಡಿದರತ. ಅವರತ ಸತಮನರತ ಹತ್ುತ್ತು ಗತಂಟೆಯಲ್ಲೆ ಚೆಂಡತ ಹೂವಿನಂದ ಹಡಿದತ, 
ಕ್ನಯಪಿಸಕ್ನಂ ನಂದ ಹಡಿದತ ಎಲನೆ ಬ್ೆಳ್ೆಗಳನತನ ಬ್ೆಳ್ೆಯತತಿುದನದರ.ೆ ನನನ ಫನರಂ ಪಕೆದಲೆೆೇ ಮನಡಿದದರತ. 
ನನನನೂನ ಕೂಡ ಕರದೆ್ಧದದರತ. ನನಗ ೆ ಬಹಳ ಸಂತ್ೂೆೇಷವನಯತ್ತ. ಅದತ ಒಂದತ ರ್ನಸಗಿ 
ಕಂಪನಯನಗಿದದರೂ ಕೂಡ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತ್ೊೇಟಗನರಿಕ್ ೆ ಇಲನರ್ಯೆಲ್ಲೆ ಏರೆ್ೇನತ ವೆೈಜ್ಞನನಕತ್ ೆ
ಬಂದ್ಧದೆಯೇ, ಅದರೆ್ನಲನೆ ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ಬ್ೆಳ್ ೆ ಬ್ೆಳ್ೆದತ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಪನರತ್ಯಕ್ಷತ್ಯೆನತನ 
ತ್ೊೇರಿಸಿದದರತ. ಅಂತ್ಹ ಒಂದತ ಕ್ನಯಾಕರಮವನತನ ಸಕ್ನಾರ ಇಲ್ಲೆಯವರೆಗೂ ಮನಡಿಲೆ. ಸತಮನರತ 
20 ವಷಾಗಳ ಹಂದ ೆರ್ನನತ ಟಮೊೇಟೊೇ ಬ್ೆಳ್ೆದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲೆ, ಆಗ ರ್ನನತ ಇನೂನ ಹತಡತಗ 
ಇದೆದನತ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ರ್ನನತ ಬ್ೆಳ್ೆದಂಥ ಟಮೊೇಟೊೇ ಬ್ಳೆ್ೆಗ ೆಕೃಷಿ ಇಲನರ್ಯೆಂದ ಬಂದತ ನಮು 
ತ್ೊೇಟದಲ್ಲೆಯ್ಕೇ ಕ್ೇೆತ್ೊರೇತ್ಸವ ಮನಡಿದದರತ. ಆ ರಿೇತಿ ಈಗ ಒಂದೂ ಕ್ನಯಾಕರಮ ಆಗತತಿುಲೆ. ರ್ನನತ 
ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಒತ್ನುಯ ಮನಡತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಸತಮನರತ 21 ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟ ಬಜೆಟಚ ಕ್ೊಟಟದನದರೆ. 
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ಅದಕ್ೆೆ ತ್ತಂಬ್ನ ಸಂತ್ೂೆೇಷ. ಸನಕಷತಟ ಹಣ ಕ್ೊಟಟದ್ಧದೇರಿ, ರ್ನನತ ಇಲೆ ಎನತನವುದ್ಧಲೆ. ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಕ್ೇೆವಲ 
subsidy ಕ್ೊಡತವುದರ ಮತರ್ನಂತ್ರ ಸಕ್ನಾರ ಜವನಬ್ನದರಿಯನತನ ನಭನಯಸತತಿುದೆಯ್ಕೇ ಹೂೆರತ್ತ, 
ಮೂಲಭೂತ್ವನಗಿ ರೈೆತ್ರಿಗೆ ಏನತ ಸಮಸೆಯ ಇದೆ; ಕಿೇಟಗಳಿಂದ ರೈೆತ್ ಬ್ೆಳ್ೆದ ಬ್ಳೆ್ೆಗಳಿಗ ೆಯನವ ರಿೇತಿ 
ತ್ೊಂದರಯೆನಗತತಿುದೆ ಎಂದತ ರೆ್ೂೇಡತತಿುಲೆ. ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಗೊೇವಿನ ಜೊೇಳಕ್ೆೆ ಬರತತಿುರತವ ಸೈೆನಕ 
ಹತಳಕ್ೆೆ ಇವತಿುನವರಗೊ ಔಷಧಿ ಕಂಡತಹಡಿದ್ಧಲೆ. ಅದತ ತ್ಂತ್ನರೆ್ ಬಂದತ, ತ್ಂತ್ನರೆ್ ಹೊೇಗತತಿುದೆ. 
ಆದರೆ ಆ ರೂೆೇಗಕ್ೆೆ ಇವತಿುನವರಗೆ ೆ ಪರಯೇಗ ಮನಡಿಲೆ. ಈ ಹತಳು ಎಲ್ಲೆಂದ ಬರತತಿುದೆ ಎಂದತ 
ಪರಯೇಗ ಮನಡಿ. ಬ್ೆಳ್ೆಗಳಿಗೆ ಬಂಕಿ ರೂೆೇಗ ಕೂಡ ಬರತತ್ುದ.ೆ ಈಗ ನಮುಲ್ಲೆ ಆಲೂಗಡೆಡ ಬ್ೆಳ್ ೆ
ಬಂದ್ಧದ.ೆ ನರ್ನೆ ದ್ಧವಸದ ವನತ್ನವರಣದ ವೆೈಪರಿೇತ್ಯದ್ಧಂದನಗಿ ಮಳ್ೆಹನ ಬಿದ್ಧದದೆ. ವನತ್ನವರಣ 
ವೆೈಪರಿೇತ್ಯವನದನಗ ಬ್ೆಂಕಿ ರೂೆೇಗ ಬಂದತ ರನತ್ೊರೇರನತಿರ ಆಲೂಗಡೆಡ ಬ್ೆಳ್ೆ ಎಲನೆ ಸತಟತಟ ಹೂೆೇಗತತ್ುದೆ.  
ರ್ನನೂ ಕೂಡ ಆಲೂಗಡೆಡ ಬ್ೆಳ್ ೆ ಬ್ಳೆ್ೆದ್ಧದದವರ್.ೆ  ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಒತ್ನುಯ 
ಮನಡತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಮನನಯ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರತ ಕೂಡ ರೈೆತ್ ಸಮತದನಯದ್ಧಂದ ಬಂದ್ಧರತ್ಕೆಂಥವರತ. 
ಈ ಸಂಬಂಧ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂಣಾ ಆಸಕಿು ಇದೆ. ಈ ನಟಟನಲ್ಲೆ ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯತ ಅವರತ ಪರತಿ 
ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಒಂದತ ಸಂಶೆ್ ೇಧ್ರ್ನ ಕ್ೆೇಂದರವನತನ ಸನಾಪರ್ ೆ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ. ಮತ್ೆು ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ 
ಕ್ೊೇಲನರದಲ್ಲೆ ಕಿರಮಕಿೇಟ ರ್ನಶಕ್ೆೆ ರ್ನಸಗಿಯವರತ ಔಷಧಿಯನತನ ಮನರನಟ ಮನಡತತಿುದನದರ,ೆ ಅದನತನ 
ತ್ಪಿಪಸಬ್ೇೆಕತ. ರನಜಯದ ಎಲನೆ ಕಡ ೆ TAPCMS (Taluk Agricultural Produce Co-
operative Marketing Society) ಇದ.ೆ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಈ TAPCMS ಗೆ 
ಅಪನರವನದಂತ್ಹ ಜವನಬ್ನದರಿಯನತನ ಕ್ೊಟಟದ್ಧದೇರಿ. ಈಗ ಎಪಿಎಂಸಿ ಇದೆ, ಈ ಎಪಿಎಂಸಿಗ ೆAPMC 
(Agriculture Produce Marketing Committee)  ಒಂದತ ಸಚಿವನಲಯ ಇದೆ.  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಗೊೇವಿಂದರನಜತರವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಏನತ ಉತ್ುರ 
ಕ್ೊಡತತ್ನುರೂೆೇ ಕ್ೇೆಳಿ. 

 ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದರನಜತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ನಮಷ. ಆ TAPCMS 
ಆಗಬಹತದತ, APMC ಆಗಿರಬಹತದತ, ಕೃಷಿ ಇಲನರ್ೆಯಂದ ಕೃಷಿ ಕ್ನಲೇೆಜಚಗಳನತನ ಎಲನೆ ಕಡ ೆ
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ಮನಡಿದನದರ.ೆ ಕೃಷಿ ಇಲನರ್ೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲೆಯ್ಕೇ ಕಿೇಟ ರ್ನಶಕಗಳ ಔಷಧಿಗಳನತನ ಮನರನಟ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ವಯವಸಾೆ ಮನಡಿಕ್ೊಡಬ್ೆೇಕತ. ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ರ್ನಗಿಯವರತ ಏನತ ಔಷಧಿಗಳನತನ 
ಮನರನಟ ಮನಡತತಿುದನದರೆ. ಅವರತ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಸನಕಷತಟ ಮೊೇಸ ಮನಡತತಿುದನದರೆ. ಆಮೇಲೆ MRP 
Price ಹನಕತತಿುದನದರ.ೆ  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ಬ್ೆಲೆಯನತನ ಯನವ ಆಧನರದ ಮೇಲೆ 
ನಷೆಷ್ೆಾ ಮನಡತತ್ನುರೆ. ಅವರತ ತ್ನನ ಮನಸೊೇಇಚೆಛ ಬ್ೆಲೆಗೆ ಮನರನಟ ಮನಡತತಿುದನದರ.ೆ ಪನಪ ಆ 
ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಅದರ ಬಗೆೆ ಮನಹತಿ ಇರತವುದ್ಧಲೆ. ಅಂಗಡಿಯವರತ ಏನತ ರೇೆಟಚ ಹೆೇಳುತಿುದನದರೂೆೇ ಆ 
ಬ್ೆಲೆಯನತನ ಕ್ೊಟತಟ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ ಹೊೇಗತತಿುದನದರೆ. ಈ ಸಂಕಷಟದ್ಧಂದ ಅವರಲೆೆರನೂನ ಪನರತ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸರ್ನುನಯ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರತ ಇಲೆೆೇ ಇದನದರ,ೆ ಅವರತ ಸಮಥಾ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ 
ಯತದೊದೇಪನದ್ಧಯಲ್ಲೆ ಈ ಕ್ನಯಾಕರಮವನತನ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡಬ್ೇೆಕತ. ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಆ ರೈೆತ್ 
ಕಿರಮಕಿೇಟಗಳಿಂದ ಬ್ನಧಿತ್ರ್ನಗತತಿುದನದರ್,ೆ ಅದರಿಂದ ಬಿಡತಗಡೆಗೂೆಳಿಸಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮು 
ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಒತ್ನುಯ ಮನಡತತಿುದೆದೇರೆ್.  

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ಪನಟೇಲ್ಚ (ಕೃಷಿ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಶನಸಕರನದ 
ಶ್ರೇ ಗೂೆೇವಿಂದರನಜತ ರವರತ ಕ್ೆೇಳಿದಂಥ ಪರಶೆನಗ ೆ ಎಷತಟ ಉತ್ುರ ಬ್ೆೇಕ್ೂೆೇ ಅಷತಟ ಉತ್ುರವನತನ 
ಕ್ೊಟಟದದೆೇವೆ. ಇನೂನ ಸವಿಸನುರವನಗಿ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದರೆ ಅದನೂನ ಕೂಡ ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್. 
ಯನವುದೆೇ ಕಿೇಟರ್ನಶ ತ್ಯನರಿಕ್ ೆಮತನನ ಕಿೇಟರ್ನಶಕ ಕ್ನಯ್ಕದಯ ಸಕೆ್ಷನ್ 9 ರನವಯ ಕ್ೆೇಂದ್ಧರೇಯ 
ಕಿೇಟರ್ನಶಕ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ರೆ್ೂೇಂದಣಿ ಸಮತಿಯಂದ ರೆ್ೂಂದಣಿ ಪಡದೆತ ಕಿೇಟ ರ್ನಶಕ 
ಕ್ನಯ್ಕದಯ ಸಕೆ್ಷನ್ಚ 13 ಮತ್ತು ಕಿೇಟರ್ನಶಕ ನಯಮಗಳು, 1971ರ ನಯಮ 10 ರನವಯ ಕಿೇಟರ್ನಶಕ 
ತ್ಯನರಿಕ್ನ ಪರವನನಗಿ ಪಡಯೆತವುದತ ಕಡನಡಯವನಗಿರತತ್ುದೆ. ಯನವುದೇೆ ಸಂಸೆಾಗೆ ಪಿೇಡೆರ್ನಶಕದ 
ರೆ್ೂೇಂದಣಿಯನತನ ನೇವು ಮೊದಲತ ಪಿೇಡೆರ್ನಶಕದ ಕಿರಯನಘಟಕದೊಂದ್ಧಗೆ ಸಂಯೇಜರೆ್, ವಿಷಶನಸರ 
ಅಧ್ಯಯನ, ಬಹತ ಸಾಳದ ಪರಯೇಗಗಳ ವರದ್ಧ, ನದ್ಧಾಷಟ ಬ್ೆಳ್ೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ೆೈಗೂೆಂಡ ಪರಯೇಗಗಳ 
ವರದ್ಧಗಳನತನ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿ ರೆ್ೂೇಂದಣಿಯನತನ ನದ್ಧಾಷಟಪಡಿಸಿದ ಬ್ಳೆ್ೆ ಮತ್ತು ಪಿೇಡೆಗಳಿಗ ೆ ಶ್ಫನರಸತಸ 
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ಮನಡಿ ರೆ್ೂೇಂದಣಿ ಪರಮನಣ ಪತ್ರಗಳನತನ ಕ್ೆೇಂದ್ಧರೇಯ ಕಿೇಟರ್ನಶಕ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ರೆ್ೂೇಂದಣಿ 
ಸಮತಿಯ ವತಿಯಂದ ನೇಡಲನಗತತಿುದೆ. 

 ಕಿೇಟ ರ್ನಶಕ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ರೆ್ೂೇಂದಣಿ ಸಮತಿ ಶ್ಫನರಸತಸ ಮನಡಿರತವ ಬ್ೆಳ್ೆಗ ೆ
ಪಿೇಡೆಗನತಗತಣವನಗಿ ಇಂತಿಷತಟ ಕಿೇಟರ್ನಶಕವನತನ ಬಳಕ್ೆ ಮನಡತವ ಬಗೆೆ, ಕಿೇಟರ್ನಶಕದ ಲೆೇಬಲ್ಚ 
ಮತ್ತು ಹಸುಪತ್ರದಲ್ಲೆ ಮತದ್ಧರಸಿ ಕಿೇಟರ್ನಶಕಗಳನತನ ಮನರನಟ ಮನಡತವುದತ ಕಡನಡಯವನಗಿರತತ್ುದ.ೆ 
ಕಿೇಟರ್ನಶಕಗಳನತನ ತ್ಯನರಿಸಿ ಮನರತಕಟೆಟಗ ೆಬರತವ ಮತನನ ತ್ಯನರಿಕ್ನ ಘಟಕದಲ್ಲೆಯ್ಕೇ ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಿ 
ನಂತ್ರ ಪನಯಕಿಂಗಚ ಮನಡತವುದತ ಕಿೇಟರ್ನಶಕ ಕ್ನಯ್ಕದ ಮತ್ತು ನಯಮಗಳನವಯ 
ಕಡನಡಯವನಗಿರತತ್ುದೆ.  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಏನತ ಹೆೇಳುತಿುದನದರಂೆದರೆ, 
ಪೆೈವೆೇಟಚ ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿಯವರತ ಔಷಧಿ ಕ್ೂೆಟಟದದನತನ ತ್ಂದತ ಸಿಂಪಡಿಸತತಿುದನದರ,ೆ ಅದಕ್ೆೆ ನೇವೆೇ 
ಏರ್ನದರೂ ವಯವಸೆಾ ಮನಡಿ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳುತಿುದನದರೆ. 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ಪನಟೇಲ್ಚ:- ಆದನಗೂಯ ನಮು ಕೃಷಿ ಇಲನರ್ಯೆಂದ. . .  

 ಬಿ.ಸಿ.ಪನಟೇಲ್ಚ:- ಈಗನಗಲೆೇ 6 ಪರಯೇಗನಲಯಗಳಿವೆ.  

 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ ಬಹಳ 
ಉಪಯತಕುವನದತದತ. ಈ ರ್ನಡಿಗೆ ಅತ್ನಯವಶಯಕವನಗಿ needy of the hour ಬಹಳ ಚೆರ್ನನಗಿ 
ಹೆೇಳಿದನದರೆ. ದಯಮನಡಿ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಅದರ ಬಗೆೆ satisfaction ಮನಡಬ್ೆೇಕತ..  

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ಪನಟೇಲ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಶನಸಕರನದ ಮನನಯ 
ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ.ಭೂೆೇಜೇೆಗೌಡರವರ ಕಳಕಳಿಗೆ ತ್ತಂಬ್ನ ಧ್ನಯವನದಗಳು. ಬ್ಂೆಗಳೂರತ, ಬಳ್ನಾರಿ, 
ಶ್ವಮೊಗೆ, ಧನರವನಡ, ಕಲಬತರಗಿ ಮತ್ತು ಮಂಡಯ ಜಿಲೆೆಗಳಲ್ಲೆ ಒಟತಟ 6 ಪರಯೇಗನಲಯಗಳಿವೆ. 
ಅದರಲ್ಲೆ 2 ಪರಯೇಗನಲಯಗಳಿಗೆ NABL (National Accreditation Board for 
Testing and Calibration Laboratories) ಮನನಯತ್ ೆಸಿಕಿೆದೆ. ಇನೂನ 4 ಪರಯೇಗನಲಯಕ್ೆೆ 
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ಮನನಯತ್ ೆಸಿಗಬ್ೆೇಕತ. ಅಲ್ಲೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಕ್ೊರತೆ್ಯಂದನಗಿ ಆಗಿರಲ್ಲಲೆ. ಅಲ್ಲೆ 36 ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿದತದ, 
ಈಗ ಶೆೇ.50 ರಷತಟ fill up ಮನಡಿದೆದೇವೆ. ಈ 4 ಸಂಸೆಾಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮನನಯತ್ ೆಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ 
ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಕ್ೆೇಳುತಿುದೆದೇವೆ. ಈ ಕೃಷಿ ರೈೆತ್ ಸಂಪಕಾ ಕ್ೆೇಂದರದಲ್ಲೆ ಪದವಿೇಧ್ರರನದಂಥ 
Assistant Agriculture Officer and Agriculture Officer ರವರತ,  ತ್ನಲೂೆಕತ 
ಮಟಟದಲ್ಲೆ Assistant Director of Agriculture ರವರತ,  ಡಿವಿಜನ್ಚನಲ್ಲೆ Deputy 
Director of Agriculture ರವರತ,  ಡಿಸಿರಕಟಚನಲ್ಲೆ Joint Director ರವರತ ಮತ್ೆು Stateನಲ್ಲೆ 
Additional Director and Joint Director ಗಳಿಗೆ ಪರಿೇಕ್ೆ ಮನಡಲತ ಅವಕ್ನಶವಿರತತ್ುದೆ. 
ಆದನಗೂಯ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ರ್ನವು ಇದತವರೆಗ ೆಪರತಿವಷಾ 6800 ಮನದರಿಗಳ ಗತರಿಯನತನ ಕಿೇಟರ್ನಶಕ 
ಪರಿವಿೇಕ್ಷಕರಿಗ ೆ ನೇಡಿದೆದೇವ.ೆ 2020-21ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ 5390 ಪಿೇಡೆರ್ನಶಕ ಮನದರಿಗಳನತನ 
ಗತಣಮಟಟ ವಿಶೆೆೇಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲನಗಿದೆ. ವಿಶೆೆೇಷಣೆಯಲ್ಲೆ 66 ಪಿೇಡೆರ್ನಶಕಗಳು ಕಳಪ ೆ ಎಂದತ 
ವರದ್ಧಯನಗಿರತತ್ುದ.ೆ  2021-22ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಜನವರಿ 2022ರ ಅಂತ್ಯಕ್ೆೆ 4401 ಪಿೇಡೆರ್ನಶಕ 
ಮನದರಿಗಳನತನ ಗತಣಮಟಟ ವಿಶೆೆೇೇ಼ ಷಣಗೆೆ ಒಳಪಡಿಸಲನಗಿದತದ, ವಿಶೆೆೇೇ಼ ಷಣಯೆಲ್ಲೆ 59 ಪಿೇಡೆರ್ನಶಕಗಳು 
ಕಳಪೆ ಎಂದತ ವರದ್ಧಯನಗಿರತತ್ುವೆ. ಕಳಪೆ ಎಂದತ ವರದ್ಧಯನದ ಪಿೇಡೆರ್ನಶಕಗಳ ತ್ಯನರಕರ 
ಮತ್ತು ಮನರನಟಗನರರ ವಿರತದಿ ಕ್ನನೂನತ ರಿೇತ್ನಯ ಕರಮಗಳನತನ ಜರತಗಿಸಲನಗತತಿುದೆ.  

ಈ ಮೂರತ ವಷಾಗಳಲ್ಲೆ ಇದತವರೆಗ ೆಒಟತಟ 169 ಕ್ೆೇಸ್ಚಗಳು ಕಳಪ ೆಎಂದತ ವರದ್ಧಯನಗಿವೆ. 
ಅದರಲ್ಲೆ ಅವರಿಗೆ ಮರತ ವಿಶೆೆೇಷಣೆ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶವಿದ.ೆ ಒಂದತವೇೆಳ್ ೆಕಳಪೆ ಇದೆಯ್ಕಂದತ 
ಪತ್ೆು ಮನಡಿದರೆ, ಅವರತ ಮತ್ೆು ಬ್ೆೇರ ೆ ಕಂಪನಗಳಿಗೆ ಹೂೆೇಗಿ ಪರಿೇಕ್ೆ ಮನಡಿಸಬಹತದತ. 
ಅಂತ್ಹವುಗಳಲ್ಲೆ 91 ಮರತ ವಿಶೆೆೇಷಣೆಯಲ್ಲೆ ಗತಣಮಟಟದ ಮನದರಿ. ಮರತ ವಿಶೆೆೇಷಣೆಯಲ್ಲೆ ಕಳಪೆ 
ಎಂದತ 66 ವರದ್ಧಯನಗಿದೆ. ಮರತವಿಶೆೆೇಷಣೆ ವರದ್ಧಗ ೆ ಇನೂನ 12 ಬ್ನಕಿ  ಬರಬ್ೇೆಕಿದೆ. ಈಗನಗಲೆೇ 
ರ್ನವು 55 ಕ್ೆೇಸ್ಚಗಳಲ್ಲೆ ಮೊಕದದಮಗಳನತನ ಮನಡಿದೆದೇವೆ. ಇನೂನ 11 ಕ್ೆೇಸ್ಚಗಳಲ್ಲೆ ಮೊಕದದಮ 
ಹೂಡತವುದಕ್ೆೆ ಬ್ನಕಿ ಇದ.ೆ ಆಮೇಲ ೆ ಮನನಯ ಗೂೆೇವಿಂದರನಜತರವರತ ಹೇೆಳಿದಂತ್ ೆ ಕೃಷಿ ಇಲನರ್ ೆ
ಕ್ೆೇವಲ ಸಬಿಸಡಿ ಮನತ್ರ ಕ್ೂೆಡತವುದಕ್ೆೆ ಮನತ್ರ ಇದೆ. ಅವರತ ಹೆೇಳುವುದತ ಕೂಡ ಒಂದತ ರಿೇತಿ ಸರಿ 
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ಅನಸತತಿುದೆ, ಏಕ್ೆಂದರ ೆ ಕ್ಲೆವು ಕಡ ೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಕ್ೊರತೆ್ ಇದೆ. ಆದನಗೂಯ ಕೂಡ ರ್ನನತ ಕೃಷಿ 
ಸಚಿವರ್ನಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಲನೆ ಯೂನವಸಿಾಟಗಳಿಗೆ ಒಂದತ ಸತತ್ೊುೇಲೆಯನತನ ಕ್ೊಟಟದೆದೇವೆ. ಪರತಿ 
ರೈೆತ್ ಸಂಪಕಾ ಕ್ೆೇಂದರಕ್ೆೆ ಒಬುರತ Assistant Professor from University ಇರಬ್ೇೆಕತ 
ಹನಗೂ ಜಿಲೆೆ ಮತ್ತು ತ್ನಲೂೆಕಿಗ ೆ ಒಬುರತ ಪೊರಫಸೆರಚ ಅವರತ ಪರತಿ 15 ದ್ಧವಸಕ್ೊೆಮು ಭೆೇಟ 
ನೇಡಬ್ೆೇಕತ. ಅವರತ ರೈೆತ್ ಸಂಪಕಾ ಕ್ೆೇಂದರಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಜಿಲೆೆಗಳಲ್ಲೆ   ರೈೆತ್ರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೊೇಗಿ, 
ಆ ರೈೆತ್ರ ಬ್ೆಳ್ೆಗಳು ಏರ್ನದರೂ ರೂೆೇಗಗರಸು ಆಗಿದಯೆ್ಕೇ, ಇಲೆವೆೇ ಎಂದತ ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಿ ಮನಹತಿಯನತನ 
ಕ್ೊಡತವಂಥ ಕ್ೆಲಸವನತನ Assistant Professors and Professors  ಕಡಯೆಂದಲೂ 
ಮನಡತತಿುದೆದೇವೆ. ರ್ನನತ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರ್ನಗಿ ಬಂದ ನಂತ್ರ ಅದನತನ ಜನರಿಗ ೆ ತ್ಂದ್ಧದದೆೇವ.ೆ ರ್ನಲತೆ 
university ಯಲ್ಲೆ ಅವರನತನ depute ಮನಡಿದನದರೆ. ಅವರತ ಆ ಕ್ಲೆಸವನೂನ ಕೂಡ 
ಮನಡತತಿುದನದರ.ೆ  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸನವಮಯವರೆೇ, ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

 ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎ.ತಿಪಪೆೇಸನವಮ (ರ್ನಮ ನದೆೇಾಶನ ಹೊಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,. .  

 ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದರನಜತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ನಮಷ. . . 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದರನಜತರವರೇೆ ತ್ನವು ಇನೂನ ಎಷತಟ ಹೊತ್ತು 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರಿ. 

 ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದರನಜತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ರೈೆತ್ರ ಬದತಕಿನ ಬಗೆೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆದೇರ್.ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದರನಜತರವರೇೆ, ರ್ನನತ ಕೂಡ ಸದನವನತನ 
ನಡಸೆಬ್ೆೇಕಲೆವೆೇ? ಈ ಸದನವನತನ ಹೆೇಗ ೆಬ್ೆೇಕ್ೂೆೇ ಆ ರಿೇತಿ ನಡಸೆತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತ್ುದೆಯ್ಕೇ? 
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ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದರನಜತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಹಂದ ೆ ಮನನಯ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರತ 
ಒಂದತ Mobile Testing Lab ನತನ ಮನಡತತ್ುೆೇವಂೆದತ ಹೆೇಳಿದದರತ. ಈಗಿನ ಕ್ನಲಕ್ೆೆ ಅದತ ಬಹಳ 
ಅತ್ನಯವಶಯಕ. ಕ್ೊರೆ್ಪಕ್ಷ ತ್ನಲೂೆಕಿಗೆ ಒಂದೂೆಂದತ ಮೊಬ್ೈೆಲ್ಚ ಘಟಕಗಳನತನ ಮನಡಿ, 
ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ಆ ರೂೆೇಗವನತನ check ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಇರತವಂಥ ಲನಯಬಚನತನ establish 
ಮನಡಬ್ೇೆಕತ. ಆ Mobile Testing Lab ಘಟಕವು ತ್ನಲೂೆಕಿನ ಎಲನೆ ಊರತಗಳಿಗೆ ಹೊೇಗಿ 
ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಬ್ೆೇಕತ.  

(ಮತಂದತ...) 

(155)8.3.2022/12.50/ಎಂ.ಎಂ-ವಿ.ಕ್ ೆ

(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದರನಜತ (ಮತಂದತ):-  

ಆ ನಟಟನಲ್ಲೆ ನೇವು ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ ಕ್ನಯಾಪರವೃತ್ುರನಗಬೆ್ೇಕತ.  ಅದಲೆದೆೇ ಏನವತ್ತು ರ್ನಸಗಿ 
ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲೆ ಔಷಧಿಗಳನತನ ಮನರತತ್ನುರೆ ಅವರತ ಮನರತವ ಪರತಿಯಂದತ ಔಷಧಿಗಳನತನ ನೇವು 
ಏನತ NABL ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ಧರಿ ಅಲ್ಲೆ ಆ ಔಷಧಿಗಳು ಲ್ಲಸ್ಟಚ ಆಗಿರಬ್ೇೆಕತ.  ಲ್ಲಸ್ಟಚ ಆಗಿರತವ 
ಔಷಧಿಗಳು ಯನವುದೇೆ ರೈೆತ್ನಗೆ ಸಿಗತವ ಹನಗೆ ಮನಡಿರಬ್ೇೆಕತ.  ಆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲೆ ಆ ರಿೇತಿ ಲ್ಲಸ್ಟಚ 
ಆಗದೇೆ ಇರತವ ಔಷಧಿಗಳನತನ ಮನರಿದೆದೇ ಅದರ ೆಕ್ನಲ ಕ್ನಲಕ್ೆೆ ತ್ಕೆ ಹನಗೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಅವರನತನ 
ತ್ನರ್ೆಗೂೆಳಪಡಿಸಿ ಅವರೆೇರ್ನದರೂ ಆ ರಿೇತಿ ಲ್ಲಸ್ಟಚನಲ್ಲೆರದೆೇ ಇರತವ ಬ್ೆೇರ ೆ ಬ್ೆೇರ ೆ ಔಷಧಿಗಳನತನ 
ಮನರಿದೆದೇ ಆದರೆ ಬ್ನೆಕಚ ಲ್ಲಸ್ಟಚ ಮನಡಿ ಆ ಅಂಗಡಿಯನತನ ಬಿೇಗ ಹನಕಿಸಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ಒತ್ನುಯ 
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

 ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ. ತಿಪಪೆೇಸನವಮ(ರ್ನಮನದೆೇಾಶನ ಹೊಂದ್ಧದವರತ):-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ತ್ಮು ಮೂಲಕ ಒಂದತ ಕ್ೊೇರಿಕ್ೆ ಮನಡತತಿುದೆದೇರ್ೆ. ಏನತ ಕ್ೆೇಂದ್ಧರೇಯ ಕಿೇಟರ್ನಶಕ ಮಂಡಳಿ ಇದೆ, 
ಅದನತನ ಪನರದೆೇಶ್ಕ ಮಂಡಳಿ ಎಂದತ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಸನಾಪರೆ್ ಮನಡಲತ ಒತ್ನುಯ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ ೆಇದತ 
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ಮೊದಲರೆ್ಯದತ. ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, ಋತ್ತಮನನ ಬದಲನವಣೆಯನದ ಹನಗೆ ಫಸಲತಗಳಿಗತ ಕೂಡ 
ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ರೂೆೇಗ ಬರತತ್ುದೆ.  ಅದತ ಹಂಗನರತ ಬ್ೆಳ್,ೆ ಮತಂಗನರತ ಬ್ಳೆ್ೆ ಅಥವನ ಬ್ೆೇಸಿಗೆ ಬ್ೆಳ್ ೆ
ಇರಬಹತದತ ಇದಕ್ೆೆ ನರಂತ್ರವನದ ಸಂಶೆ್ ೇಧ್ರ್ೆ ಆಗಬ್ೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಸನಕಷತಟ ಕೃಷಿ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳು, 
ಕೃಷಿ ವಿಶವವಿದನಯಲಯ, ತ್ೂೆೇಟಗನರಿಕ್ೆ ವಿಶವವಿದನಯಲಯಗಳಿವೆ.  ಈ ಮತರ್ೆೇನ ದಯಮನಡಿ ಪರತಿ 
ಋತ್ತಮನನಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟಂತ್ೆ ಸಂಶೆ್ ೇಧ್ರ್ೆ ಮನಡಿದರೆ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದ.ೆ ಫಸಲತ 
ಆಧನರದ ಮೇಲೆ ಇದನತನ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಕ್ೊೇರಿಕ್ೆ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ. ಪನಟೇಲ್(ಕೃಷಿ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ 
ತಿಪಪೆೇಸನವಮಯವರತ ಒಳ್ೆಾಯ ಸಲಹೆಯನತನ ಕ್ೂೆಟಟದನದರೆ. ಇದತ ಕ್ೆೇಂದರಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಆಗಬ್ೇೆಕ್ನಗಿದ ೆ
ಅದಕ್ೆೆ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ರ್ನವು ಪತ್ರ ಬರೆಯತತ್ೆುೇವೆ.  ಆಮೇಲ ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ 
ಗೊೇವಿಂದರನಜತರವರತ ಇರೆ್ೂನಂದತ ವಿಚನರವನತನ ಹೆೇಳಿದರತ.  ರ್ನನತ ಕ್ೂೆಪಪಳ ಜಿಲೆೆ ಉಸತುವನರಿ 
ಸಚಿವರ್ನಗಿದದಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಪೆೈಲಟಚ ಪೊರೇಗನರಂ ಎಂದತ ಅಲ್ಲೆ ಡಿ.ಎಂ.ಎಫಚ ಫಂಡ್ಚ ಇತ್ತು.  
ನಮಗೆ discretionary power ಇದನದಗ ರ್ನನತ 20 ವನಹನಗಳನತನ ಪಡದೆ.ೆ 20 
ವನಹನಗಳನತನ ಪಡದೆತ ಅದಕ್ೆೆ ಕೃಷಿ ಸಂಜಿೇವಿನ ಎಂದತ ಹೆಸರಿಟತಟ ಅದನತನ ಪರತಿಯಂದತ ರೈೆತ್ 
ಸಂಪಕಾ ಕ್ೆೇಂದರಕ್ೆೆ ರ್ನವು ಒಂದೂೆಂದತ ವನಹನವನತನ ಹಂಚಿಕ್ ೆಮನಡಿದೆದೇವೆ.  155313 ಇದತ ಅದರ 
ಸಹನಯವನಣಿ ಸಂರ್ೆಯಯನಗಿದೆ.  ಇದನತನ ರ್ನವು ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಪಡದೆತಕ್ೊಂಡಿದದೆೇವೆ.  ಅಲ್ಲೆ 
ಒಬು ಡಿಪೂೆೆಮನ ಅಗಿರಕಲತಚರಲ್ಚ ಪದವಿೇಧ್ರ ಇರತತ್ನುರ್ ೆ ಅವನನತನ ರ್ನವು ಹೂೆರಗತತಿುಗ ೆ ಆಧನರದ 
ಮೇಲ ೆರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  ಅಲ್ಲೆಗೂೆಬು ಡೈೆವರಚ ಅನತನ ಕ್ೊಟಟರತತ್ೆುೇವ.ೆ ಆ ನಂಬರಚಗೆ ರೈೆತ್ರತ 
ಯನವುದೆೇ ಹೂೆಲದ್ಧಂದ ಕರ ೆಮನಡಿ ತ್ಮು ಹೂೆಲಗಳಲ್ಲೆ ಈ ರಿೇತಿ ತ್ೂೆಂದರಯೆನಗಿದೆ, ಬ್ೆಳ್ೆಗಳಿಗ ೆ
ಈ ರಿೇತಿ ರೂೆೇಗ ಬಂದ್ಧದೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರೆ ಅವರತ ಆ ಹೊಲಕ್ೆೆ ಹೊೇಗಬ್ೆೇಕತ.  ಹೊಲಗಳಿಗೆ 
ಹೊೇಗಿ ಪರಿೇಕ್ೆ ಮನಡಿ, ಸಾಳದಲ್ಲೆಯ್ಕೇ ಮಣತಣ ಪರಿೇಕ್ ೆಮತ್ತು ಮಣಿಣನ ತ್ೆೇವನಂಶವನತನ ಕೂಡ ಪರಿೇಕ್ೆ 
ಮನಡಿ ವರದ್ಧಯನತನ ಕ್ೊಟತಟ ಮತ್ತು ಏರ್ನದರೂ ರೂೆೇಗಗಳು ಬಂದರ ೆ ಅದಕ್ೆೆ ಅಲ್ಲೆಯ್ಕೇ 
prescription ಕ್ೂೆಡಬ್ೇೆಕತ. 108 ವನಹನದ ರಿೇತಿ ಇದನತನ ಪನರರಂಭ ಮನಡಿದೆದೇರ್.ೆ  
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ಅದನನಟತಟಕ್ೂೆಂಡತ ರ್ನವು ಈ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ವನಯಪಿಸತತಿುದೆದೇವೆ.  ರ್ನನತ ಈಗನಗಲೆೇ 
ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನರ್ಗೆ ೆ ಪತ್ರ ಬರೆದತ 164 ವನಹನಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಪರವನನಗಿ ಬಂದ್ಧದ.ೆ  100 
ವನಹನಗಳಿಗೆ ಮನರ್ಚಾ ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ, ಉಳಿದ 64 ವನಹನಗಳಿಗೆ ನಂತ್ರ 
ಮನಡಬಹತದತ ಎಂದತ ಪರವನನಗಿ ಕ್ೊಟಟದನದರೆ.  ಈ ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ‘lab to land’ಚconcept 
ಇದತ.  ಇದನತನ ರೈೆತ್ರ ಹೂೆಲಗಳಿಗೆ ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಹೊೇಗತವುದನತನ ಮನಡತತಿುದೆದೇವೆ.  ಈ ತಿಂಗಳ 
ಒಳಗೆ 100 ಕೃಷಿ ಸಂಜಿೇವಿನ ವನಹನಗಳನತನ ಪರತಿ ತ್ನಲೂೆಕಿಗೆ ಕಳುಹಸತತ್ುೆೇವ.ೆ  ಮತಂದ್ಧನ ತಿಂಗಳ 
ಏಪಿರಲ್ಚ ನಂತ್ರ 64 ಮತ್ತು ಉಳಿದಂತ್ಹ ಎಲನೆ ರೈೆತ್ ಸಂಪಕಾ ಕ್ೆೇಂದರಗಳಿಗತ ಕೂಡ ಕೃಷಿ 
ಸಂಜಿೇವಿನ ವನಹನಗಳನತನ ತ್ರಿಸಿಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ಉದೆದೇಶವನತನ ಸಕ್ನಾರ ಹೊಂದ್ಧದ.ೆ  
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05. ನಯಮ 330ರ ಮೇರಗೆೆ ಚಚೆಾ 

ಅ) ವಿಷಯ:- ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಚತರ್ನಯತ್ ಸದಸಯರ ಹನಗೂ ಗನರಮ 
ಪಂಚನಯತಿ ವನಯಪಿುಗೆ ಒಳಪಡತವ ಸಿಬುಂದ್ಧಗಳ ಗೌರವಧ್ನ 
ಹೆಚಚಳ ಮನಡತವ ಹನಗೂ ಕೆ್ೇರಳ ರನಜಯದ ಮನದರಿಯ 
ಸೌಲಭಯಗಳನತನ ಒದಗಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ. 

- - - - - 

 ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್ಚ (ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು 
ಗಮನಸೆಳ್ೆಯತವ ಸೂಚರೆ್ಗೆ ಮನವಿ ಕ್ೂೆಟಟದೆದವು, ತ್ನವು ಅದನತನ ನಯಮ 330ಕ್ೆೆ ಕನವಟಚಾ 
ಮನಡಿದದಕ್ೆೆ ತ್ಮಗೆ ಧ್ನಯವನದಗಳನತನ ಅಪಾಣ ೆ ಮನಡತತ್ನು, ಇದೂೆಂದತ ಮಹತ್ವವನದ 
ವಿಷಯವನಗಿದ.ೆ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್ಚರವರೇೆ, ಒಂದತ ನಮಷ ಇರಿ. ಮನನಯ 
ಗನರಮೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರೆೇ, ತ್ನವು ಉತ್ುರವನತನ ಹೆೇಳುತಿುೇರನ? ಉತ್ುರ ಇನೂನ ಬಂದ್ಧಲೆ.  

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಗನರಮೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚನಯತಚ ರನಜಚ ಸಚಿವರನದ     
ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎಸ್. ಈಶವರಪಪನವರತ ಕ್ೆೈ ಎತಿು ಸಮುತಿ ಸೂಚಿಸಿದರತ) 

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮು ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರತ ಹನಗೂ 
ಸಿಬುಂದ್ಧಗಳ ಗೌರವಧ್ನವನತನ ಹೆಚಿಚಗ ೆ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ, ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಕ್ೇೆರಳ ರನಜಯದ ಮನದರಿಯ 
ಸೌಲಭಯಗಳನತನ ಒದಗಿಸತವ ಬಗೆೆ ಈ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ರ್ನವು ಒತ್ನುಯ ಮನಡಿದಂತ್ಹ ವಿಚನರಗಳನತನ 
ಹೆೇಳುತಿುದೆದೇರೆ್. ಈಗ ನಮು ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರ ಗೌರವ ಧ್ನ ರೂ. 1,000/- ಇದೆ. ನನಗಂತ್ೂ 
ಅಥಾವನಗತತಿುಲೆ. ಇವತ್ತು ಆಶನ ಮತ್ತು ಅಂಗನವನಡಿ ಕ್ನಯಾಕತ್ೆಾಯರಿಗೆ ರೂ. 10,000/- 
ಗಳನತನ ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ. ಅಂಗನವನಡಿ ಸಹನಯಕರಿಗ ೆ ರೂ. 5000/- ಗೌರವಧ್ನ ಕ್ೊಡತತ್ನುರ.ೆ  
ಆದರೆ ಇಡಿೇ ದ್ಧನ 24/7 ನಮು ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರತಗಳು ಜನಪರವನಗಿ ನರಂತ್ರವನಗಿ ಕ್ೆಲಸ 
ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಬರತತ್ನುರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಕ್ನಾರ ಕ್ೊಡತತಿುರತವುದತ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 1,000/- ಮನತ್ರ.  
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ಈ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ಒತ್ನುಯ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್,ೆ ಗೌರವಧ್ನವನತನ ಹೆಚತಚ ಮನಡಬ್ೆೇಕತ. ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಆ 
ಭನಗದಲ್ಲೆ ಆ ತ್ನಲೂೆಕಿನಲ್ಲೆ ಸದಸಯರಿಗೆ ಉಚಿತ್ ಬಸ್ಚ ಪನಸ್ಚ ಹನಗೂ ವೈೆದಯಕಿೇಯ ಸವಲತ್ತುಗಳನತನ 
ಕ್ೊಡತವ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಸಕ್ನಾರ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ.  ಇವತ್ತು ರನಜಯ ಅಭಿವೃದ್ಧದಯನಗಬೆ್ೇಕ್ನದರೆ ನಮು 
ಪಂಚನಯತಿಗಳಿಗ ೆಹೆಚತಚ ಶಕಿು ಸಿಗಬ್ೆೇಕತ.  ಎಲನೆ ಸದಸಯರೂ ಇವತ್ತು ಶ್ರೇಮಂತ್ರಲೆ.  ಆ ಭನಗದ 
ಪಂಚನಯತಿ ವಯವಸೆಾಯಲ್ಲೆ ಏನತ ದ್ಧ|| ರನಜಿೇವಚ ಗನಂಧಿಯವರತ ಕ್ೊಟಟಂತ್ಹ ಶಕಿು ಇದೆ ಅದರ 
ಮೂಲಕ ಈ ಪಂಚನಯತಿ ವಯವಸೆಾ ನಡಯೆತತಿುದೆ.   ಏತ್ಕ್ೆೆ ಕ್ೆೇರಳ ರನಜಯದ ಮನದರಿಯನತನ 
ಹೆೇಳಿದೆದೇವೆ ಎಂಬತದನತನ ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್. ಕ್ೆೇರಳದಲ್ಲೆ ಸದಸಯರಿಗೆ ರೂ. 8,000/-ಗಳ ಗೌರವಧ್ನ 
ಕ್ೊಡತತ್ನುರ.ೆ  ನಮುಲ್ಲೆ ಪಂಚನಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗ ೆರೂ. 3,000/-, ಉಪನಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ರೂ. 2,000/- 
ಕ್ೊಟಟರ ೆ ಕ್ೆೇರಳದಲ್ಲೆ ಪಂಚನಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗ ೆ ರೂ. 14,000/- ಉಪನಧ್ಯಕ್ಷರಿಗ ೆ ರೂ. 11,000/- 
ಒಬು ಸದಸಯನಗ ೆರೂ. 8,000/- ಗೌರವಧ್ನ ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರ.ೆ ಆ ಹರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲೆ ತ್ಮು ಮೂಲಕ ಈ 
ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ರ್ನವು ಒತ್ನುಯ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  ಏಕ್ಂೆದರೆ, ನಮು ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರತಗಳಿಂದ 
ಒಳ್ೆಾಯ ಕ್ೆಲಸ ಆಗಬ್ೇೆಕತ.  ಅದರಲ್ಲೆ ಭರಷ್ನಟಚನರ ಇರಬ್ನರದತ, ಪನರಮನಣಿಕವನಗಿ ಜನಪರ ಕ್ೆಲಸ 
ಮನಡಬ್ೇೆಕತ. ಅವರಿಗೆ ಶಕಿು ಸಿಗಬ್ೆೇಕ್ನದರೆ ಅವರ ಗೌರವನವನತನ ಹೆಚಿಚಸಬ್ೆೇಕತ ಹನಗೂ ಅವರಿಗೆ 
ಉಚಿತ್ ಬಸ್ಚ ಪನಸ್ಚ ಮತ್ತು ವೈೆದಯಕಿೇಯ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಸಿಗತವ ಹನಗೆ ಮನಡಿದರೆ ಈ ವಯವಸೆಾಗೆ, 
ರನಜಯಕ್ೆೆ, ಜನರಿಗ ೆಒಳ್ೆಾಯದನಗತತ್ುದೆ.   

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚರವರನದ ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಟಯವರತ ಪಿೇಠವನನಲಂಕರಿಸಿದರತ) 

ಆದದರಿಂದ ಕೂಡಲೇೆ ಮನನಯ ಗನರಮೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರತ ಗೌರವಧ್ನವನತನ ಹೆಚಿಚಗ ೆ
ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ತ್ಮು ಮೂಲಕ ಒತ್ನುಯ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

 ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್. ಅರತಣಚ (ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ಮಗ ೆ
ಧ್ನಯವನದಗಳು.  ಮನನಯ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್ಚರವರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರತ 
ಮತ್ತು ಸಿಬುಂದ್ಧ ವಗಾದವರಿಗೆ ಗೌರವಧ್ನವನತನ ಜನಸಿು ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ 
2008ರೆ್ೇ ಇಸವಿಯವರಗೆ ೆಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರತಗಳಿಗ ೆsitting charges ಎಂದತ ರೂ. 
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20/- ಇತ್ತು.  ನಂತ್ರ ಮನನಯ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ಮತಖಯಮಂತಿರಯನದ ಮೇಲ ೆ
ಗೌರವಧ್ನವನತನ ರೂ. 250/- ಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಚಸಿದರತ.  2008ರಿಂದ ಇಲ್ಲೆಯತ್ನಕ ಕ್ನಲ ಕ್ನಲಕ್ೆೆ 
ಗೌರವ ಧ್ನವನತನ ಹೆಚತಚ ಮನಡತತ್ನು ಈಗ ರೂ. 1,000/- ಆಗಿದೆ.  ಇವತಿುನ ದೃಷಿಟಗೆ ಇಡಿೇ 
ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 91,500 ಜನ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರಿದನದರೆ.  ಇವತ್ತು ಸಿಾತಿ ಏರ್ನಗಿದೆ 
ಎಂದರೆ ಅಧಿಕ್ನರ ವಿಕ್ೆೇಂದ್ಧರೇಕರಣ ಆಗಬ್ೇೆಕತ. ಇದತ ಅದತಭತ್ವನದಂತ್ಹ ಕಲಪರ್.ೆ  ಪರತಿ ಗನರಮದಲೂೆ 
ಒಬು ಜನ ಪರತಿನಧಿ ಇರಬ್ೇೆಕತ, ಆ ಗನರಮದ ಬಗೆೆ ಅವಶಯಕತ್ೆಗಳ್ೆೇನದೆ ಗನರಮಪಂಚನಯತಿ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೆ 
ಅದನತನ ಯೇಚರ್ ೆಮನಡಬ್ೇೆಕತ. ಗನರಮಗಳಲ್ಲೆ ಗನರಮ ಸಭೆಗಳ್ನಗಬ್ೇೆಕತ.  ಎಲೆರೂ ಒಟತಟಗೂಡಿ ಆ 
ಗನರಮಗಳನತನ ಯನವ ರಿೇತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ ಎಂಬ ಚಿಂತ್ರ್ೆ ಅದತಭತ್ವನದ ಯೇಜರೆ್ 
ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ  ಇವತ್ತು ಏರ್ನಗತತಿುದೆ ಎಂದರೆ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರತ 15 ತಿಂಗಳ ಹಂದ ೆ
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೆಯೂ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಚತರ್ನವಣೆ ನಡಯೆತ್ತ.  ನೇವು ರೆ್ೂೇಡಿರಬಹತದತ, ಗನರಮ 
ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರತ ಒಮು ಗೆದದವರತ ಇರ್ೂೆನಮು ಗೆಲೆದ್ಧರತವ ಸಿಾತಿ ಆಗಿದೆ.  ಇತಿುೇಚಿಗೆ 15 ತಿಂಗಳ 
ಹಂದ ೆ ನಡದೆ್ಧರತವಂತ್ಹ ಚತರ್ನವಣೆಯಲ್ಲೆ ಗೆದ್ಧದರತವುದನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದರ;ೆ ನನನ ಭನಗದ ಶ್ವಮೊಗೆ 
ಕ್ೆೇತ್ರದಲ್ಲೆ ರ್ನನತ ಚತರ್ನವಣೆ ಮನಡಿದಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಗನರಮಗಳಿಗೆ ಭೆೇಟ ಮನಡಿದನಗ ಹಳಬರತ 
ಎಷತಟ ಜನರತ ಗೆದ್ಧದದನದರೆ ಎನತನವುದನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದರೆ, ಶೆೇ.90 ರಷತಟ ಜನರತ ಹೊಸಬರತ ಗೆದ್ಧದದನದರೆ, 
ಕ್ೆೇವಲ ಶೆೇ.10ರಷತಟ ಜನರತ ಮನತ್ರ ಮನತ್ರ ಹಳಬರತ ಗೆದ್ಧದದನದರೆ.  ಏತ್ಕ್ೆೆ ಈ ರಿೇತಿ ಆಗತತ್ುದೆ 
ಎಂಬತದನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದರೆ, ಒಂದತ ಗನರಮದಲ್ಲೆ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರನಗತತ್ನುರೆ, 24 ಗಂಟೆ ಆ 
ಊರಿನಲ್ಲೆಯ್ಕೇ ಇರತತ್ನುರ.ೆ 

 (156) 08-03-2022 KH/VK   1-00             (ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇರಚಮನ್ಚ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್. ಅರತಣಚ (ಮತಂದತ):-  

ಆ ಊರಿನಲ್ಲೆ 300-400 ಮರ್ೆಗಳು ಇರತತ್ುದೆ. ಅಲೆೆಲನೆ ಓಡನಡತತ್ನುರೆ. ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ 
ಸದಸಯರಿಗೆ “ಈ ಗನರಮಕ್ೆೆ ಏನತ ತ್ಂದ್ಧದ್ಧದೇಯಪಪ”ಚ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಯ 
ಸದಸಯರತ ಕಡತ ಬಡವರನಗಿರತತ್ನುರೆ. ಈ ಗನರಮಕ್ೆೆ ಏರ್ನದರೂ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಆಸಕಿು ಇದದವರತ 
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ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಯ ಸದಸಯರತ ಆಗತತ್ನುರ.ೆ ರ್ನನತ ಈ ಚತರ್ನವಣೆ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಗನರಮದ 
ಒಬುರ ಮರ್ೆಗೆ ಹೊೇಗಿದೆದ. ಅವರದತ ದೊಡಡ ಮರ್.ೆ ಅವರತ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಯ ಸದಸಯರತ. 
ಅವರತ ಇರ್ೂೆನಬು ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರಿಗೆ ತ್ಮುನತನ ಭೆೇಟ ಮನಡಿಸತತ್ೆುೇರೆ್ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದರತ. ಆಗ ಅಲ್ಲೆಗ ೆ ಹೊೇದನಗ ಅಲ್ಲೆ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದದಂತ್ಹ ಕೂಲ್ಲಯವನತ ಗನರಮ 
ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರ್ನಗಿದನದರ್.ೆ ಎಂತ್ಹ ಅದತಭತ್ವನದಂತ್ಹ ಕಲಪರ್ೆ. ಪರತಿಯಬು ರ್ನಗರಿಕನಗೂ 
ಒಂದತ ಅಧಿಕ್ನರವನತನ ಕ್ೂೆಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಇದೆ. ದ್ಧನಕ್ೆೆ 450 ರೂಪನಯ ಆ ಕೂಲ್ಲ ಕ್ನಮಾಕನಗ ೆ
ಸಿಗತತ್ುದೆ. ನಮು ಭನಗದಲ್ಲೆ ಸವಲಪ ಜನಸಿು ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರೆ. ರ್ನನತ ಅವರ ಜೊತ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ.ೆಚ “ನೇನತ 
ಈ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಯ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಬಹತದೇೆ”ಚಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದೆ. ಅವರತ 
ತ್ತಂಬ್ನ ಕಷಟ ಆಗತತ್ುದೆ. ದ್ಧನ ಬ್ೆಳಗೆೆಯಂದ ರನತಿರಯ ತ್ನಕ ಗನರಮದಲ್ಲೆ ಓಡನಡಬ್ೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. 
ಅದತ-ಇದತ ಸಮಸೆಯ ಇರತತ್ುದೆ. ನಮಗೆ ಬರತತಿುರತವಂತ್ಹ ಅನತದನನ ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಡಿಮ ಇದೆ. 
ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಗನರಮದಲ್ಲೆರತವಂತ್ಹ ಸಮಸೆಯಗಳನತನ ದ್ಧನನತ್ಯ ಬ್ೆಳಗೆೆಯಂದ ರನತಿರಯ ತ್ನಕ 
ರೆ್ೂೇಡಬ್ೆೇಕತ. ರ್ನನತ 450 ರೂಪನಯ ಕೂಲ್ಲಗ ೆ ಹೊೇಗಬ್ೇೆಕ್ೆೇ ಅಥವನ ಇಲ್ಲೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 
ಕ್ೊಡತತಿುರತವಂತ್ಹ 1,000 ರೂಪನಯ ಗೌರವಧ್ನಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗಬ್ೇೆಕ್ೆೇ ಎನತನವುದತ ನನಗೆ 
ಅಥಾವನಗತವುದ್ಧಲೆ. ತ್ತಂಬ್ನ ಜನ ಪರತಿಷ್ೆೆಗೂೆೇಸೆರ ಚತರ್ನವಣೆಗ ೆನಂತ್ತ ಗೆಲತೆತ್ನುರ.ೆ ಅವರತ ಗದೆನದದ 
ಮೇಲ ೆಭರಮನರಸನವನಗತತ್ುದೆ. ಇಡಿೇ ವಷಾ ಗನರಮಕ್ೆೆ ಬಂದ್ಧರತವಂತ್ಹ ಅನತದನನಗಳನತನ ಅದರದೆೇ 
ಆದಂತ್ಹ ಕಿರಯನಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲೆ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ. ಇದತ ಅವರ ಜವನಬ್ನದರಿಯನಗಿರತತ್ುದೆ. 1,000 
ರೂಪನಯಗಳ ಗೌರವಧ್ನವನತನ ಕ್ೊಟತಟ ಇದರಲ್ಲೆ ಏನತ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತ್ುದೆ ಎನತನವುದನತನ 
ಕೂಡ ರೆ್ೂೇಡಬ್ೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಅಲ್ಲೆ ಸಿಬುಂದ್ಧಗಳ ಕ್ೊರತೆ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸತಮನರತ ಕಡಗೆಳಲ್ಲೆ 
ಪಿ.ಡಿ.ಓ.,ಗಳು ಇಲೆ. ಅಲ್ಲೆ ನಮು ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಇಲೆ. ಅದರ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯನಗಿಲೆ. ಅಲ್ಲೆ ಪರತಿ ಗನರಮ 
ಪಂಚನಯತಿಯಲ್ಲೆಯೂ ಸಕ್ನಾರ ಒಂದಷತಟ ಒಳ್ೆಾ ಒಳ್ೆಾಯ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ ಮನಡತತಿುದ.ೆ ಇವತ್ತು 
ಗನರಮವನತನ ಸತಧನರಣೆ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆನತನವಂತ್ಹ ಯೇಚರೆ್ಯನತನ ಮನಡತತಿುದೆ. ಅಲ್ಲೆ network 
problem, ಇ-ಸವತ್ತು ಬ್ೇೆಕ್ನಗಿರತತ್ುದ.ೆ ಅಲ್ಲೆ server down ಆಗತತ್ುದೆ. ಎಲೆದಕೂೆ ರ್ನವು ಗನರಮ 
ಪಂಚನಯತಿಯ ಸದಸಯರಿಗೆ ಅವಲಂಬಿತ್ರನಗತತ್ೆುೇವ.ೆ ರ್ನನತ ಒಂದತ ಸಭೆಗ ೆ ಹೊೇದನಗ solid 
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waste management ಅನತನ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂಬ ತಿೇಮನಾನವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡಿದದರತ. ಘನ 
ತ್ನಯಜಯ ವಿಲೆೇವನರಿ ಘಟಕವನತನ ಸನಾಪರ್ ೆಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆರಟರೆ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರನಗಿ 
ಒಂದತ ವಷಾ ಕೂಡ ಆಗಿಲೆ. ಇಡಿೇ ಗನರಮದವರತ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಯ ಸದಸಯರ ವಿರತದಿ Anti-
incumbency ಮನಡಿ, ಇವರೇೆನೂ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವುದ್ಧಲೆ. ಇವರೇೆನತ ಗನರಮಕ್ೆೆ ಅನತದನನ 
ತ್ರತವುದ್ಧಲೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಅವರತ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ನಗಿರತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸಗಳು 
ಸನಕಷತಟ ಇದತದ, ಇನತನ ಹಲವನರತ ಸಮಸೆಯಗಳಿರತವುದತ ಕ್ನಣತತಿುದೆ. ದಯಮನಡಿ, ಗನರಮೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಮತ್ತು ಪಂಚನಯತಚ ರನಜಚ ಸಚಿವರತ ಬಡವರ ಬಗೆೆ ಕ್ನಳಜಿವುಳಾವರತ. ಕ್ೇೆರಳದ ಮನದರಿಯಲ್ಲೆ 
ಗೌರವಧ್ನವನತನ ಕ್ೊಡಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳುವುದತ ನಮು ಕತ್ಾವಯ. ಕ್ೆೇರಳ ಭನಗದಲ್ಲೆ ಕ್ೆಲವೆೇ ಜನ ಗನರಮ 
ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರತ ಇರತತ್ನುರೆ. ಕ್ೆೇರಳದಲ್ಲೆ ಒಬು ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಗೂ ಕೂಡ 
ಸಂಚರಿಸಲತ ವನಹನದ ವಯವಸೆಾ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡತತ್ನುರ.ೆ ಹನಗನಗಿ, ಗನರಮೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ನನನ 
ಮನವಿಯ್ಕೇರ್ೆಂದರ,ೆ ಯನವುದೊೇ ಒಂದತ ಮನದರಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನಗ ಇತಿುೇಚಗೆ ೆರ್ನವು 25 ಜನ 
ಸದಸಯರತ ಚತರ್ನಯತ್ರನಗಿದೆದೇವೆ. ಗನರಮೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರ ರೆ್ೇತ್ೃತ್ವದಲ್ಲೆ ಒಂದತ 
ಅಧ್ಯಯನಕ್ೊೆೇಸೆರ 25 ಜನ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಕ್ೆೇರಳಕ್ೆೆ ಹೊೇಗಬ್ೆೇಕ್ೆಂಬ ಯೇಚರೆ್ ಇದೆ. 
ದಯಮನಡಿ, ಇದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೊಡಿ. ಆಗ ರ್ನನತ ಇನತನ ಈ ಸದನದ ಸದಸಯರ್ನಗಿರಲ್ಲಲೆ. 
ಹಂದ ೆ ಇದದ ಗನರಮೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರತ ಹೆೇಳಿದಂತೆ್ ಇವರತ ಬಡವರ ಬಗೆೆ ಹೆಚತಚ ಕ್ನಳಜಿ 
ಹೊಂದ್ಧದತದ, ಇವರ ಗೌರವಧ್ನವನತನ ಜನಸಿು ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗ 2,000 ರೂಪನಯಗಳ 
ಗೌರವಧ್ನವನತನ ಹೆಚತಚ ಮನಡತತ್ೆುೇವ ೆಎಂದತ ಹೆೇಳಿದದರತ. ಸತಮನರತ 110 ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯಗಳು 
ಮನತ್ರ ಹೆಚತಚವರಿ ಅನತದನನ ಬ್ೆೇಕ್ನಗಿರತವಂತ್ಹದನದಗಿದೆ. ಹನಗನಗಿ 25 ಜನ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಎಲೆೆಲೊೆೇ ಓಡನಡಿ ಪಕ್ನತಿೇತ್ವನಗಿ ಈ ತಿೇಮನಾನವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ, ಸಹ ಮನಡಿ ಮನನಯ 
ಮತಖಯಮಂತಿರಯವರಿಗ ೆಮತ್ತು ಗನರಮೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರಿಗೂ ಪತ್ರವನತನ ಕ್ೂೆಟಟದೆದೇವೆ. ದಯಮನಡಿ, 
ಗೌರವಧ್ನವನತನ ಜನಸಿು ಮನಡಿ, ಸಿಬುಂದ್ಧಗಳು ಮತ್ತು ಪಿ.ಡಿ.ಓ.,ಗಳ ಸಂರ್ೆಯಯನತನ ಹೆಚತಚ 
ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಕ್ೆೇಳುತ್ೆುೇರೆ್. ಇವತ್ತು ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರ digitalisation ಬಗೆೆ ಹೆೇಳುತಿುದೆ. ಪರತಿ 
ಗನರಮಕೂೆ ತ್ರತವಂತ್ಹದನದಗಬ್ೆೇಕತ.ಚ“ಗನರಮ-1”ಚಸೌಲಭಯ ಕ್ೆೇವಲ 12 ಜಿಲೆೆಗಳಿಗೆ ಆಗಿದ.ೆ ಇನತನ ಬ್ೆೇರ ೆ
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ಜಿಲೆೆಗಳಿಗೂ ಆಗಬ್ೇೆಕತ. ಇದಕ್ೆೆ ವಿಶೆೇಷವನದಂತ್ಹ ಒತ್ುನತನ ಕ್ೊಡಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ 
ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುಾತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಚನನರನಜಚ ಬಸವರನಜಚ ಹಟಟಹೊಳಿ (ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ ಧ್ನಯವನದಗಳು. ಇದತ ನನನ ರನಜಕಿೇಯ ಜಿೇವನದ ಮೊದಲ 
ಅಧಿವೆೇಶನ. ಈ ಸದನದಲ್ಲೆ ನನನ ಮೊದಲರೆ್ೇ ಮನತ್ತಗಳು. ಹರಿಯರ ಸದನ, ಚಿಂತ್ಕರ ಛನವಡಿ, 
ಈ ಸದನಕ್ೆೆ ತ್ನನದೆೇ ಆದಂತ್ಹ ಗೌರವ-ಘನತ್ೆಗಳು ಇವೆ. ಈ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ನನಗ ೆ ಅವಕ್ನಶ 
ಕಲ್ಲಪಸಿಕ್ೊಟಟಂತ್ಹ ನನನ ಪಕ್ಷದ ಎಲನೆ ರನಜಕಿೇಯ ಹರಿಯರಿಗ ೆಅಭಿನಂದರೆ್ ಮತ್ತು ಧ್ನಯವನದಗಳನತನ 
ಸಲ್ಲೆಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ ನನನ ಕತಟತಂಬದ ತ್ಂದ-ೆತ್ನಯ, ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ನನನ ಎಲನೆ ಸಹೊೇದರಿಯರತ, ನನನ 
ಸಹೊೇದರಿ ಶನಸಕಿಯನದಂತ್ಹ ಲಕ್ಷಿಮೇ ಹೆಬ್ನುಳೆರಚರವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧ್ನಯವನದಗಳನತನ ತಿಳಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. 
ನನನ ಜಿಲೆೆಯ ಪರತಿಯಬು ಸದಸಯರಿಗೆ, ಗೌರವನನವತ್ ಜನತ್ೆಗೆ ಈ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಈ ಸದನದ 
ಮೂಲಕ ಧ್ನಯವನದಗಳನತನ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಚತರ್ನಯತ್ ಸದಸಯರತ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ 
ವನಯಪಿುಯಲ್ಲೆ ಬರತವಂತ್ಹ ಇತ್ರ ೆ ಸಿಬುಂದ್ಧಗಳ ಗೌರವಧ್ನದ ಬಗೆೆ ಸದನದಲ್ಲೆ ಚಚಾೆಯನಗತತಿುದೆ. 
ಇದತ ತ್ತಂಬ್ನ ಮಹತ್ವದ ವಿಚನರ. ಕ್ೆಲವು ದ್ಧನಗಳ ಹಂದ ೆಈ ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರದ್ಧಂದ 25 
ಜನ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ.,ಗಳ್ನಗಿ ಈ ಸದನಕ್ೆೆ ಬಂದ್ಧದೆದೇವೆ. ಚತರ್ನವಣ ೆಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ 
ರ್ನವು ಚತರ್ನವಣ ೆಪರಚನರ ನಮತ್ು ತ್ೆರಳಿದನಗ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಗಳಲ್ಲೆ ಸದಸಯರತ ನಮುರೆ್ನಲನೆ 
ಕ್ೆೇಳುತಿುದದರತ.ಚ “ರ್ನವು ಸಕ್ನಾರದ ಎಲನೆ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ ಅನತಷ್ನೆನ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಕಷಟಪಡತತಿುದೆದೇವೆ. ಪನರಮನಣಿಕವನಗಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದೆದೇವೆ. ಆದರೆ, ತ್ನವು ನಮು ಗೌರವಧ್ನದ ಬಗೆೆ 
ಸದನದಲ್ಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೇೆಕತ”ಚ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದದರತ. ಇದತ ತ್ತಂಬ್ನ ಕಳಕಳಿಯ ವಿಚನರ. ಎಲೆರಿಗೂ 
ಗೊತಿುರತವಂತ್ ೆನಮು ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದಲ್ಲೆ 31 ಜಿಲೆೆಗಳು, 226 ತ್ನಲೂೆಕತಗಳು, 5963 ಗನರಮ 
ಪಂಚನಯತಿಗಳು ಬರತತ್ುವೆ. ಇದರಡಿಯಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 91,675 ಜನರತ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ 
ಸದಸಯರಿದನದರ.ೆ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತಿುರತವಂತ್ಹ ಸಂರ್ೆಯಯಲ್ಲೆ ಹಂದ-ೆಮತಂದೆ ಆಗಬಹತದತ. ವಿಶೇೆಷವನಗಿ 
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ಬ್ೆಳಗನವಿ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ 14 ತ್ನಲೂೆಕತಗಳು, 498 ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಗಳು ಬರತತ್ುದೆ. 8123 ಗನರಮ 
ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರತ ಇದನದರ.ೆ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಈ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರಿಗೆ 1,000 
ರೂಪನಯಗಳ ಗೌರವಧ್ನ ಸಿಗತತ್ುದೆ. ಮೊದಲರೆ್ಯದನಗಿ 2014ರ ಏಪಿರಲ್ಚ 1ರೆ್ೇ ತ್ನರಿೇಖತ 500 
ರೂಪನಯಗಳ ಗೌರವಧ್ನವನತನ ಅವರಿಗೆ ನಗದ್ಧ ಮನಡಲನಯತ್ತ. ನಮು ಗೌರವನನವತ್ ಮನನಯ 
ಸಿದದರನಮಯಯನವರತ ಮತಖಯಮಂತಿರಯದನದಗ 250 ರೂಪನಯಗಳಿಂದ 500 ರೂಪನಯಗಳಿಗ ೆ
ಗೌರವಧ್ನವನತನ ಹೆಚತಚ ಮನಡಲನಯತ್ತ. ಆ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ 1,000 ರೂಪನಯ, 
ಉಪನಧ್ಯಕ್ಷರಿಗ ೆ 600 ರೂಪನಯ ಹನಗೂ ಸದಸಯರಿಗೆ 500 ರೂಪನಯಗಳ ಗೌರವಧ್ನವನತನ 
ಮನಡಲನಯತ್ತ. ಮನನಯ ಸಿದದರನಮಯಯನವರತ ವಿಶೆೇಷ ಕಳಕಳಿಯಂದ 2017 ರ ಏಪಿರಲ್ಚ 1ರೆ್ೇ 
ತ್ನರಿೇಖತ ಮರತ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡಿ, ಪರಿಷೆರಣೆ ಮನಡಿ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರಿಗೆ 1,000 
ರೂಪನಯ, ಉಪನಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ 2,000 ರೂಪನಯ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗ ೆ 3,000 ರೂಪನಯಗಳನತನ ನಗದ್ಧ 
ಮನಡಲನಯತ್ತ. 2017ರ ಏಪಿರಲ್ಚನಂದ ಕಳ್ೆದ 5 ವಷಾದಲ್ಲೆ ಯನವುದೆೇ ಮರತ ಪರಿಶ್ೇಲರ್,ೆ 
ಯನವುದೆೇ ಪರಿಷೆರಣೆ ಆಗಿಲೆ. ಸದನದ ಮೂಲಕ ಗೌರವನನವತ್ ಗನರಮೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು 
ಪಂಚನಯತಚ ರನಜಚ ಸಚಿವರತ ಸದನದಲ್ಲೆಯ್ಕೇ ಇದನದರ.ೆ 25 ಜನ ಸದಸಯರ ಪೆೈಕಿ ಇದನತನ ತ್ನವು 
ಮರತ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ ೆ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಅವರನತನ ಮನವಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಾತ್ೆುೇವೆ. ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ 
ಕ್ೆಲವಂದತ ವಿಚನರಗಳನತನ ಕ್ೆೇರಳ ಮನದರಿಯಲ್ಲೆ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಚಚೆಾ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ 
ಸಲಹೆಗಳು ಬಂದ್ಧರತವುದರಿಂದ, ಈಗನಗಲೆೇ ಮನನಯ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್ಚ ರವರತ ಕ್ೆಲವಂದತ 
ವಿಚನರಗಳನತನ ಪರಸನುವರೆ್ ಮನಡಿದರತ. ಸದಸಯರಿಗೆ 8,000 ರೂಪನಯ, ಉಪನಧ್ಯಕ್ಷರಿಗ ೆ 11,600 
ರೂಪನಯ ಹನಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗ ೆ 14,200 ರೂಪನಯಗಳನತನ ಅಲ್ಲೆ ಕ್ೊಡತತಿುದನದರ.ೆ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ 
ಅಡನಡಡತವುದಕ್ೆೆ ಕ್ನರತ ಸೌಲಭಯಗಳ್ಲೆನೆ ಇದೆ. ನಮು ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಗೆರೇಡ್ಚ-1 ಮತ್ತು ಗೆರೇಡ್-
2 ಎಂದತ ಪಂಚನಯತಿ ವಯವಸೆಾಯಲ್ಲೆ ರೆ್ೂೇಡಬಹತದತ. 5000 ಜನರಿಗಿಂತ್ ಹೆಚಿಚನ ಜನಸಂರ್ೆಯ 
ಇದದರ ೆಗೆರೇಡ್-1 ಹನಗೂ 5000 ರಿಂದ 5500 ಕಿೆಂತ್ ಕಡಿಮ ಜನಸಂರ್ೆಯ ಇದದರ ೆಗೆರೇಡ್-2 ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಬಹತದತ.  
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(ಮತಂದತ) 
(157) ಎಸ್ಚಪಿಆರಚ/ಬಿಎನ್ಚಎಸ್ಚ/1:10/08/03/2022  

      (ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚರವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 
 
ಶ್ರೇ ಚನನರನಜಚ ಬಸವರನಜಚ ಹಟಟ ಹೂಳಿ(ಮತಂದತ):- 
ಆದರೆ ಇಲ್ಲೆ ರ್ನವು ಗಮನಸಬೆ್ೇಕ್ನದ ವಿಚನರವೆೇರ್ೆಂದರ,ೆ ಸಕ್ನಾರದ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ ಗನರಮ 
ಪಂಚನಯತಿಗಳ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲೆ ಅನತಷ್ನೆನ ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗಿ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಚನ 
ಅಧಿಕ್ನರ ಹನಗೂ ಅನತದನನಗಳನತನ ನೇಡಲನಗತತಿುದೆ.  ಆದರೆ, ಅದೆೇ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಗಳಿಗ ೆ
ಚತರ್ನಯತ್ ಪರತಿನಧಿಗಳ್ನಗಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುರತವವರಿಗೆ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರಿಗೆ 
ನೇಡಲನಗತತಿುರತವ ʼಗೌರವ ಧ್ನʼವು ಗೌರವಯತತ್ವನಗಿರಲ್ಲ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಈ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ 
ಕಳಕಳಿಯಂದ ಪನರರ್ಥಾಸತತ್ನು; ಕ್ೆಲವಂದತ ವಿಷಯಗಳನತನ ಪರಸನುಪಿಸಬಯಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.   
 

ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಅಧಿೇನದಡಿ ಕತ್ಾವಯ ನವಾಹಸತತಿುರತವ ಆಶನ ಕ್ನಯಾಕತ್ೆಾಯರಿಗೆ 
ಮನಸಿಕ 4 ಸನವಿರ - ವನಷಿಾಕ 48 ಸನವಿರ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಗೌರವಧ್ನವರ್ನನಗಿ 
ನೇಡಲನಗತತಿುದ.ೆ  ಅಂಗನವನಡಿ ಕ್ನಯಾಕತ್ೆಾಯರತ ಮನಸಿಕ 10 ಸನವಿರ – ವನಷಿಾಕ 1 ಲಕ್ಷ 20 
ಸನವಿರ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಪಡಯೆತತ್ನುರೆ.  ಅಂಗನವನಡಿ ಸಹನಯಕರತ ಮನಸಿಕ 5 ಸನವಿರ – 
ವನಷಿಾಕ 60 ಸನವಿರ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಪಡಯೆತತ್ನುರೆ.  ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲೆ ಅಡತಗ ೆ
ಮನಡತವ ಸಹನಯಕರತ ಮನಸಿಕ 2,700 - ವನಷಿಾಕ 32,400 ರೂಪನಯಗಳನತನ ಪಡಯೆತತ್ನುರೆ.  
ಮೇಲೆಂಡ ಪಟಟಯನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದನಗ ಅತ್ಯಂತ್ ಕಡಿಮ ಗೌರವಧ್ನವನತನ ಪಡಯೆತತಿುರತವವರೇೆ ಗನರಮ 
ಪಂಚನಯತಿಯ ಸದಸಯರನಗಿದನದರ.ೆ  ಅವರಿಗೆ ಮನಸಿಕ 1 ಸನವಿರ – ವನಷಿಾಕ 12 ಸನವಿರ 
ರೂಪನಯಗಳನತನ ಪಡಯೆತತಿುದನದರೆ.   

 
ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರನಗಿ ಚತರ್ನಯತ್ರನಗತವವರತ ಹಚೆನಚಗಿ ಆರ್ಥಾಕವನಗಿ 

ಹಂದತಳಿದವರನಗಿರತತ್ನುರೆ. ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಯ ನರೇೆಗನ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿ ಕೂಲ್ಲ ಕ್ನಮಾಕರಿಗ ೆ
ಒಂದತ ದ್ಧನಕ್ೆೆ 289/- ರೂಪನಯಗಳನತನ ಕೂಲ್ಲಯನಗಿ ನೇಡಲನಗತತಿುದ.ೆ  ಇದೆೇ ಕೂಲ್ಲ 
ಕ್ನಮಾಕರತ 100 ದ್ಧನಗಳಷತಟ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿದರೆ, 28,900/- ರೂಪನಯಗಳನತನ ನೇಡಲನಗತತ್ುದ.ೆ  
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ಆದರೆ, ಅದೆೇ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಯಲ್ಲೆ ಸದಸಯರನಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡತ ಬರತವವರಿಗೆ ವನಷಿಾಕವನಗಿ 
12 ಸನವಿರ ರೂಪನಯಗಳನತನ ನೇಡಲನಗತತ್ುದೆ.  ಸಕ್ನಾರಿ ರ್ೌಕರರಿಗ ೆ ವಷಾಕ್ೆೆ ಎರಡತ ಬ್ನರಿ 
ತ್ತಟಭತ್ೆಯಯನತನ ಮತ್ತು ಒಂದತ ಬ್ನರಿ ವೆೇತ್ನ ಬಡಿುಯನತನ ನೇಡಲನಗತತ್ುದೆ.  ಆದರೆ, ಗನರಮ 
ಪಂಚನಯತಿಯ ಸದಸಯರಿಗೆ ಕಳ್ೆದ ಐದತ ವಷಾಗಳಿಂದ ನೇಡಲನಗತತಿುರತವ ಗೌರವಧ್ನವನತನ ಹೆಚಚಳ 
ಮನಡಿರತವುದ್ಧಲೆ.  ಇವರಿಗ ೆನೇಡತತಿುರತವ ಗೌರವ ಧ್ನವನತನ ಹೆಚಿಚಗ ೆಮನಡಿದದಲ್ಲೆ, ಹೆಚಿಚನ ಸಂರ್ೆಯಯಲ್ಲೆ 
ವಿದನಯವಂತ್ರತ ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಚತರ್ನವಣೆಗಳಲ್ಲೆ ಸಾದ್ಧಾಸಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಳುಾತ್ನುರೆ.  ಗೌರವಧ್ನ 
ಹೆಚಚಳದ್ಧಂದ ರ್ನವು ಇವರತಗಳಿಗೆ ಪೊರೇತ್ನಸಹವನತನ ನೇಡಿದಂತ್ನಗತತ್ುದೆ. ಈ ಎಲನೆ ವಿಷಯಗಳನತನ 
ಸಕ್ನಾರವು ಗಮನಸಬ್ೇೆಕತ.  ಪರಸನುಪಿಸಲತ ಇನೂನ ಹೆಚತಚ ವಿಷಯಗಳಿವ.ೆ  ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ 
ಕ್ೆೇತ್ರದ್ಧಂದ 25 ಸದಸಯರತ ಆಯ್ಕೆಗೂೆಂಡತ ಬಂದ್ಧದತದ, ಅವರತಗಳೂ ಸಹ ಇದೆೇ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಆಸಕಿುಯಂದ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಂಡಿದನದರೆ.  ಆದಷತಟ ಬ್ೆೇಗ ನಮು ಮನವಿಗ ೆಸಪಂದ್ಧಸಬ್ೆೇಕತ 
ಹನಗೂ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರ ಗೌರವ ಧ್ನ ಹೆಚಚಳ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಸದನ ಹನಗೂ 
ಸಭನಪತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಚಿವರಲ್ಲೆ ಮನವಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಾತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರಿಗೆ 
ಕನಷೆ 3 ಸನವಿರ ರೂಪನಯಗಳರ್ನನದರೂ ಹೆಚಚಳ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಕ್ೊೇರತತ್ೆುೇರ್ೆ.   

 
ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ರ್ನವು ಕ್ೆಲವಂದತ ಲೆಕ್ನೆಚನರಗಳನತನ ಹನಕಿದೆದೇವೆ.  ನಮು ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಒಟತಟ 

91,675 ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರತಗಳಿದತದ, ಗೌರವ ಧ್ನವನತನ ಕನಷೆ ಒಂದತ ಸನವಿರ 
ರೂಪನಯಗಳಷತಟ ಹಚೆಚಳ ಮನಡಿದದಲ್ಲೆ 110 ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯಗಳಷತಟ ಆರ್ಥಾಕ ಹೊರೆ ಸಕ್ನಾರದ 
ಮೇಲ ೆ ಬಿೇಳುತ್ುದೆ.  ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಎರಡತ ಸನವಿರ ರೂಪನಯಗಳಷತಟ ಗೌರವ ಧ್ನ ಏರಿಕ್ ೆ
ಮನಡಿದದಲ್ಲೆ 220 ಕ್ೂೆೇಟ ರೂಪನಯಗಳ ಆರ್ಥಾಕ ಹೊರೆ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಆಗತತ್ುದೆ.  ಸಕ್ನಾರದ ವಿವಿಧ್ 
ಯೇಜರೆ್ಗಳ ಅನತಷ್ನೆನಗಳ ಬಗೆೆ ಗಮನಸಿದರ,ೆ ಸತಮನರತ 1-2 ಸನವಿರ ಕ್ೂೆೇಟ ರೂಪನಯಗಳಷತಟ 
ಹಣ ಮೇಸಲ್ಲಟತಟ, ಕ್ೆಲಸಗಳನತನ ಮನಡಲನಗತತ್ುದೆ.  ಆದರೆ ಪಂಚನಯತಚ ರನಜಚ ವಯವಸೆಾಯಡಿ 
ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಗಳಿಗ ೆ ಹನಗೂ ಅಲ್ಲೆನ ಸದಸಯರಿಗೆ ಮಹತ್ವವನತನ ನೇಡಬ್ೆೇಕತ.  ಗನರಮ 
ಪಂಚನಯತಿ ವಯವಸೆಾಯಲ್ಲೆ ನಮು ದೆೇಶದ ಕಟಟ ಕಡಯೆ ಗನರಮದಲ್ಲೆನ ಪರಜಗೆಳಿಗೆ ರನಜಕಿೇಯ 
ವಯವಸೆಾಯಲ್ಲೆ ಬಂದತ ತ್ಮು ಗನರಮಗಳನತನ ಸತಧನರಣ ೆಮನಡಲತ ರ್ನವು ಪೂೆರೇತ್ನಸಹಸಬ್ೆೇಕತ.  ಗನರಮ 
ಪಂಚನಯತಿಯ ಸದಸಯರ ಗೌರವ ಧ್ನ ಹೆಚಚಳ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಸದನ ಹನಗೂ 
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ಸಭನಪತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಮನವಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿದದಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮಗೆ 
ಮತ್ೊುಮು ವಂದ್ಧಸತತ್ನು, ನನನ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

 
ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕ್.ೆಪನರಣೆೇಶ್ಚ(ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕರ್ನಾಟಕ 

ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಕ್ನಯಾವಿಧನನ ಹನಗೂ ನಡವಳಿಕ್ೆಯ ನಯಮಗಳು – 330 ರಡಿ ಗನರಮ 
ಪಂಚನಯತಿಯ ಚತರ್ನಯತ್ ಸದಸಯರ ಹನಗೂ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ವನಯಪಿುಗೆ ಒಳಪಡತವ 
ಸಿಬುಂದ್ಧಗಳ ಗೌರವ ಧ್ನ ಹೆಚಛಳ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿದದಕ್ನೆಗಿ 
ಧ್ನಯವನದಗಳು.   

 
ಪರಜನಪರಭತತ್ವ ವಯವಸೆಾಯಲ್ಲೆ ಈ ದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಕಟಟ ಕಡಯೆ ವಯಕಿುಯತ ಅಧಿಕ್ನರವನತನ 

ಪಡಯೆಲತ ಸನಧ್ಯ ಎನತನವುದನತನ ತ್ೂೆೇರಿಸಿಕ್ೂೆಟಟ ದೆೇಶದಲ್ಲೆ ರ್ನವುಗಳ್ೆಲೆರೂ ಇದೆದೇವೆ.  ನಮು 
ರನಜಯದಲ್ಲೆ 6,020 ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಗಳಿದತದ, ಸತಮನರತ 91,600 ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ 
ಸದಸಯರತಗಳಿದನದರ.ೆ  ಇಲ್ಲೆ ಆರ್ಥಾಕ ಸಬಲರತ, ಆರ್ಥಾಕ ದತಬಾಲರನತನ ಒಳಗೂೆಂಡಂತ್ ೆಎಲೆರೂ ಸಹ 
ಈ ವಯವಸೆಾಯಡಿ ಚತರ್ನಯತ್ರನಗಿರತವುದನತನ ರ್ನವು ರೆ್ೂೇಡಿದೆದೇವೆ.  ಮೇಸಲನತಿಯಂತ್ಹ 
ವಯವಸೆಾಯನತನ ನೇಡಿರತವುದತ ಈ ದೆೇಶದ ದೊಡಡತ್ನವನಗಿದೆ.  ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಪರಜನಪರಭತತ್ವ 
ವಯವಸೆಾಯಡಿ ಈ ದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಪರತಿಯಬುರೂ ಸಹ ಚತರ್ನಯತ್ರನಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೂೆಳಾಲತ ಅವಕ್ನಶಗಳಿವೆ.  
ಈಗನಗಲೆೇ ಸನಕಷತಟ ವಿಚನರಗಳು ಪರಸನುಪವನಗಿವೆ.  ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಯ ಸದಸಯರ ಬಗೆೆ ರ್ನವು 
ಏಕ್ೆ ಇನೂನ ಸಹ ಗೌರವವನತನ ನೇಡಲತ ಕಲೆತಿಲೆ ಎನತನವುದತ ನಮು ಮತಂದ್ಧರತವ ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ.  
ಇತಿುೇಚೆಗ ೆ ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರದ್ಧಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದ ರ್ನವು 25 ಜನ ಸದಸಯರತ ಗನರಮ 
ಪಂಚನಯತಿ, ಪಟಟಣ ಪಂಚನಯತಿ, ನಗರ ಸಭೆ ಸದಸಯರತಗಳ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡತ ರ್ನವು ಈ 
ದ್ಧನ ಸದನವನತನ ಪರತಿನಧಿಸತತಿುದೆದೇವೆ.  ಇದರಲ್ಲೆ ಪಕ್ನತಿೇತ್ವನಗಿ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡತವ 
ಅನವನಯಾತ್ೆ ಇದೆ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಇದರಲ್ಲೆ ಯನವುದೆೇ ಕ್ನರಣಕೂೆ ಸಹ ರನಜಕ್ನರಣ 
ಮನಡಬ್ನರದತ.  ಒಬು ಕೂಲ್ಲ ಕ್ನಮಾಕ, ಒಬು ದ್ಧೇನ ದಲ್ಲತ್, ಒಬು ಬಡವ ಇವರತಗಳ್ೆಲೆರಿಗೂ ಸಹ 
ಈ ದೆೇಶಕ್ೆೆ ಏರ್ನದರೂ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂಬ ಆಸಕಿು ಇದೆ ಹನಗೂ ಇವರತಗಳಿಗೆ ಅವಕ್ನಶಗಳು 
ಬ್ೆೇಕತ.  ಇಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರ್ನಗಿ ಅವನ ಕ್ೊಡತಗೆಗಳು ತ್ತಂಬ್ನ 
ಅಪನರವನಗಿವ.ೆ  ಆರ್ಥಾಕ ಸಬಲರಿಗ ೆ ಮನತ್ರವೆೇ ಬತದ್ಧಿವಂತಿಕ್ೆ ಇರತವುದ್ಧಲೆ.  ಆರ್ಥಾಕವನಗಿ 
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ದತಬಾಲರನಗಿರತವವರ ಆಲೊೇಚರೆ್ಗಳು ಎಲೆರಿಗಿಂತ್ ಹೆಚಿಚಗ ೆ ಇರತವುದನತನ ರ್ನವು ರೆ್ೂೇಡಿದದೆೇವೆ.  
ದೆೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನತನ ಮತ್ತು ದೆೇಶವನತನ ಪರಗತಿಪರ ಪಥದೆಡೆಗ ೆ ಕ್ೊಂಡೊಯತಯವ 
ಆಲೊೇಚರೆ್ಗಳನತನ ಮನಡತವ ಶಕಿುಯನತನ ಹೊಂದ್ಧರತವವರ ೆ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಗನರಮ 
ಪಂಚನಯತಿಯನತನ ಪರತಿನಧಿಸತತಿುದನದರ.ೆ  ಆದರೆ ಆತ್ನಗ ೆ ಸಂಕಷಟಗಳು ಎಲ್ಲೆ ಎದತರನಗತತಿುವ ೆ
ಎನತನವುದನತನ ರ್ನವು ರೆ್ೂೇಡಬ್ೆೇಕತ.  ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರಿಗೆ ನೇಡತವ ಗೌರವ ಧ್ನವನತನ 
ಹೆಚಚಳ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂಬತದರ ಬಗೆೆ ರ್ನವು ಯೇಚರ್ೆಗಳನತನ ಮನಡಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆದೇವೆ.  ಆದರೆ ಈ 
ರಿೇತಿಯ ಆಲೊೇಚರೆ್ಗಳನತನ ಮನಡತವುದಕಿೆಂತ್ ಮೊದಲೇೆ ಅವರ ಪರಿಸಿಾತಿಗಳನತನ ಅವಲೊೇಕಿಸಿ, 
ಚಿಂತ್ರ್ೆಗಳನತನ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ.  ಅವರತಗಳು ತ್ಮು ಗೌರವ ಧ್ನವನತನ ಹೆಚಚಳ ಮನಡಿ ಎಂದತ 
ಕ್ೆೇಳುವುದಕಿೆಂತ್ ಹನಗೂ ಅವರತಗಳು ತ್ಮಗೆ ಓಡನಡಲತ ಹನಗೂ ಗನರಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ನಯಾಗಳನತನ 
ಮನಡಲತ ಕಷಟವನಗತತ್ುದೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುವುದಕಿೆಂತ್ ಮತಂಚಿತ್ವನಗಿಯ್ಕೇ ಹನಗೂ ರ್ನವು ಅವರತಗಳ 
ಮೂಲಕ ಚತರ್ನಯತ್ರನಗಿ ಇಲ್ಲೆ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡತ ಬಂದ್ಧರತವ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ರ್ನವುಗಳು ಅವರ 
ಗೌರವ ಧ್ನವನತನ ಹೆಚಚಳ ಮನಡತವುದರ ಬಗೆೆ ಆಲೂೆೇಚರ್ೆಗಳನತನ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ.  ವನಸುವಿಕವನಗಿರತವ 
ಪರಿಸಿಾತಿಗಳ ಬಗೆೆ ಅವಲೂೆೇಕನ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ.  ಕ್ೆೇರಳದ ಮನದರಿಯಂತ್ ೆ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ 
ಸದಸಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಧ್ನವನತನ ಹೆಚಚಳ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಇಲ್ಲೆ ಹೇೆಳಲನಗತತಿುದೆ.  ರ್ನವು ಏಕ್ೆ ಕ್ೇೆರಳ 
ರನಜಯದ ಮನದರಿಯಲ್ಲೆಯ್ಕೇ ಗೌರವ ಧ್ನವನತನ ನೇಡಬ್ೆೇಕತ?  ಹೂೆಸದನಗಿ ನಮು ರನಜಯವೆೇ 
ಎಲೆರಿಗೂ ಮನದರಿಯನಗತವ ಆ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ರ್ನವು ಮನಡಬ್ೇೆಕತ.  ಅಂದರೆ ರ್ನವುಗಳು ಬ್ೆೇರ ೆ
ರನಜಯಗಳಿಗ ೆಮನದರಿಯನಗಿರಬ್ೆೇಕತ.  ಪರತಿ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆಯೂ ಸಹ ರ್ನವು ಯನವನಗಲೂ ಬ್ೇೆರ ೆ
ರನಜಯಗಳನತನ ಮನದರಿಯನಗಿಟತಟಕ್ೂೆಳುಾತ್ೆುೇವೆ. ಈ ರಿೇತಿಯ ಆಲೊೇಚರೆ್ಗಳನತನ ರ್ನವೇೆಕ್ೆ 
ಮನಡಬ್ೇೆಕತ.   

 
ಡನ|| ಕ್.ೆಗೊೇವಿಂದರನಜತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಮೊುಮು ದೆೇಶದ ಗತಜರನತಚ, 

ಕ್ೆೇರಳ, ಕ್ನಶ್ೀರ ಇತ್ನಯದ್ಧ ರನಜಯಗಳನತನ ಮನದರಿಯರ್ನನಗಿಟತಟಕ್ೊಳಾಬ್ೆೇಕತ ಎಂಬತದರ ಬಗೆೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇವೆ.  ಹೇಗನಗಿ ಈ ಪರಿಪನಠವನತನ ರ್ನವು ಮೊದಲತ ಬಿಡಬೆ್ೇಕತ.   

 
ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕ್.ೆಪನರಣೆೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ಪರತಿನಧಿಸತತಿುರತವುದತ ಎಲ್ಲೆ 

ಎನತನವುದನತನ ರ್ನವು ಆಲೂೆೇಚಿಸಬ್ೇೆಕತ.  ರ್ನವು ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದಲ್ಲೆದೆದೇವೆ.   
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ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕ್ೆ.ಪನರಣೆೇಶ್ಚರವರ 

ಮನತ್ನತನ ಒಪತಪತ್ೆುೇರ್ೆ.  ರ್ನವು ಏಕ್ೆ ಬ್ೆೇರ ೆರನಜಯಗಳನತನ ಮನದರಿಯನಗಿಟತಟಕ್ೂೆಳಾಬ್ೆೇಕತ?  ರೆ್ರೆಯ 
ಕ್ೆೇರಳ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 15 ಸನವಿರ ರೂಪನಯಗಳಷತಟ ಗೌರವ ಧ್ನವನತನ ನೇಡತತ್ನುರೆ.  
ಹೇಗನಗಿ ಶ್ರೇಯತತ್ರತ ಈ ಬಗೆೆ ಸಕ್ನಾರವನತನ ಒತ್ನುಯಸಬ್ೆೇಕತ.  ಅಷ್ೊಟಂದತ ಮೊತ್ುವನತನ 
ನೇಡಿದದಲ್ಲೆ ನಮು ರನಜಯವೆೇ ಮನದರಿ ರನಜಯವನಗತತ್ುದೆ.   

ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕೆ್.ಪನರಣೆೇಶ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ದೆೇಶದ ಇನನತ್ರ ೆ ರನಜಯಗಳಿಗೆ 
ಮನದರಿಯನಗಿರಬ್ೆೇಕತ ಎನತನವ ದೃಷಿಟಯಂದ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆದೇರೆ್.  ಬ್ೆೇರ ೆರನಜಯದವರನತನ 
ಮನದರಿಯರ್ನನಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಅದರಲ್ಲೆ ಅಥಾವಿದೆಯಲೆವೇೆ?  ರ್ನವು ಎಲೆರಿಗಿಂತ್ಲೂ 
ಮೇಲ್ಲರಬೆ್ೇಕತ ಎನತನವುದೆೇ ನಮು ದೃಷಿಟಕ್ೊೇನವನಗಿದೆ ಅಷ್ೆಟೇ.  ರ್ನವು ಯನವನಗಲೂ ನಮಗಿಂತ್ 
ಮೇಲ್ಲರತವವರನತನ ಮನದರಿಯರ್ನನಗಿಟತಟಕ್ೊಳುಾತ್ೆುೇವೆಯ್ಕೇ ಹೂೆರತ್ತ, ನಮಗಿಂತ್ ಕ್ೆಳಗ ೆ
ಇರತವವರನನಲೆ.  ಗನರಮೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚನಯತಚ ರನಜಚ ಇಲನರ್ಯೆ ಸಚಿವರನದ ಶ್ರೇ 
ಕ್.ೆಎಸ್ಚ.ಈಶವರಪಪನವರತ ಕಟಟ ಕಡಯೆ ಸನಮನನಯ ಮನತಷಯನ ಸಮಸೆಯಗಳನತನ ಅರಿವತ್ರನಗಿದತದ, ಕ್ೆಳ 
ಹಂತ್ದ್ಧಂದ ಮೇಲಕ್ೆೆ ಬಂದ್ಧರತವವರನಗಿದನದರ.ೆ  ಗನರಮ, ತ್ನಲೂೆಕತ ಮತ್ತು ಜಿಲನೆ ಪಂಚನಯತಿಗಳ 
ವಿಚನರಗಳ್ೆಲೆವೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದ್ಧವೆ.  ರ್ನವು ಕ್ೆೇವಲ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಯ ಸದಸಯರ ಬಗೆೆ 
ಮನತ್ರವೇೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆದೇವೆ ವಿರ್ನ ರ್ೌಕರರ ಬಗೆೆ ಅಲೆ.  ಅಲ್ಲೆ ಕತ್ಾವಯ ನವಾಹಸತತಿುರತವ 
ವನಟರಚ ಮನಯನ್ಚಗೆ ರ್ನವು ಪಂಚನಯತಿ ವತಿಯಂದ ಎಷತಟ ಸಂಬಳವನತನ ನೇಡತತಿುದೆದೇವ ೆ
ಎನತನವುದನತನ ರ್ನವು ಗಮನಸಬ್ೆೇಕತ.  ಗೌರವ ಧ್ನ ಅಥವನ ವೆೇತ್ನ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ರ್ನವುಗಳ್ೆೇಕ್ ೆ
ಅವರತಗಳನತನ ಪರಿಗಣಿಸತವುದ್ಧಲೆ?  ಆತ್ನತ ಇಡಿೇ ಗನರಮದಲ್ಲೆ ಬ್ಳೆಗೆೆಯಂದ ಸಂಜೆಯವರಗೆೆ 
ಸತತ್ನುಡಿ, ಕತ್ಾವಯ ನವಾಹಸಿದರ,ೆ ಆತ್ನಗ ೆ ನೇಡತವ ವೆೇತ್ನವೆಷತಟ?  ಈ ಬಗೆೆ ದನಖಲೆಗಳನತನ 
ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಬ್ೇೆಕತ.  ಇದರ ಬಗೆೆ ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್ಚ.ಅರತಣಚರವರತ ಪರಸನುಪಿಸಿದರತ.  ಗನರಮ 
ಪಂಚನಯತಿಯ ಒಬು ಸದಸಯನತ ಕೂಲ್ಲ ಕ್ನಮಾಕರ್ನಗಿ ತ್ೊೇಟಕ್ೆೆ ಕೂಲ್ಲ ಕ್ೆಲಸಕ್ೆೆ ಹೊೇದರ,ೆ ಆತ್ನತ 
ದ್ಧನಂಪರತಿ 500 ರೂಪನಯಗಳನತನ ವೆೇತ್ನವರ್ನನಗಿ ಪಡಯೆತತ್ನುರೆ್.  ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಯ 
ಸದಸಯನೂ ಸಹ ಒಬು ಚತರ್ನಯತಿ ಪರತಿನಧಿಯನಗಿದನದರ್.ೆ  ಪರತಿ ದ್ಧನ ಬ್ಳೆಗೆೆ ಅವನ ಮರ್ೆಯ ಹತಿುರ 
ನೂರನರತ ಜನರತ ಹೊೇಗತತ್ನುರೆ.  ನಮು ಮರೆ್ಗಳ ಹತಿುರ ಜನರತ ಯನವ ರಿೇತಿಯನಗಿ 
ಬರತತ್ನುರೆಯೇ, ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಅವನ ಮರ್ಯೆ ಹತಿುರವೂ ಸಹ ಹೂೆೇಗತತ್ನುರೆ.  ಗನರಮ 
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ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯನ ಇತಿ-ಮತಿಗಳ್ೇೆನತ ಎನತನವುದತ ಸನಮನನಯ ಜನರಿಗ ೆ ತಿಳಿದ್ಧರತವುದ್ಧಲೆ.  
ಗನರಮದಲ್ಲೆ ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯನದ ಸಮಸೆಯಗಳ್ನದನಗ ಅಥವನ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಯಲ್ಲೆ 
ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯ ಕ್ೆಲಸಗಳಿದದರೂ ಸಹ ಆತ್ನ ಮರ್ೆಯ ಬಳಿ ಗನರಮಸಾರತ ಹೊೇಗತತ್ನುರೆ.  ಆಗ 
ಆ ಚತರ್ನಯತ್ ಪರತಿನಧಿ ಅವರತಗಳರೆ್ನಲನೆ ಕರದೆತಕ್ೂೆಂಡತ ಹೂೆೇಗಬ್ೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಆ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ 
ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲೆರತವವರಿಗೆ ದನರಿಯಲ್ಲೆ ಕ್ನಫಿ-ತಿಂಡಿಗಳನೂನ ಸಹ ಕ್ೊಡಿಸಬ್ೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಆತ್ನತ 
ಚತರ್ನಯತ್ ಪರತಿನಧಿಯನಗಿರತವುದರಿಂದ ಸನವಾಜನಕರನತನ ಪಿರೇತಿಯಂದ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಳಾಬ್ೇೆಕತ.  
ಇಂತ್ಹ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆೆ ನಮು ಸಕ್ನಾರವು ಗಮನಹರಿಸಬ್ೆೇಕತ ಹನಗೂ ಎಲನೆ ಅಂಶಗಳನತನ 
ಗಮನದಲ್ಲೆಟತಟಕ್ೂೆಳಾಬ್ೆೇಕತ.  ಇತಿುೇಚೆಗ ೆ ವಿಧನನ ಮಂಡಲದ ಸದಸಯರತಗಳ ವೆೇತ್ನವನತನ ಹೆಚಚಳ 
ಮನಡಲನಯತ್ತ.  ಇದರಲ್ಲೆ ಯನವುದೇೆ ತ್ಪಿಪಲೆ ; ಏಕ್ೆಂದರೆ, ನಮಗೂ ಸಹ ಹಲವನರತ 
ಸಮಸೆಯಗಳಿವೆ.  ಆದರೆ, ರ್ನವು ನಮಗಿಂತ್ ಕ್ಳೆಹಂತ್ದವರ ಬಗೆೆ ಯೇಚಿಸಬ್ೇೆಕತ.   

 
       (ಮತಂದತ) 

(೧೫8)/೮-೩-೨೦೨೨/ ೧-೨೦/ಎಲ್ಚಎಂ/ಬಿಎನ್ಚಎಸ್ 

ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕ್.ೆಪನರಣೆೇಶ್(ಮತಂದತ):- 

ನಮುದತ ಆಯತ್ತ, ರ್ನವು ಸಮೃದ್ಧಿಯನದೆವು, ನಮು ಸಮಸೆಯಗಳು ಬಗಹೆರಿದವು ಎಂದತ ರ್ನವು 
ಸಮುರ್ನಗಿಬಿಟಟರೆ ನಮುನತನ ಆಯ್ಕೆ ಮನಡಿದ ಕ್ೆಳಗಿನವರನತನ ಯನರತ ರೆ್ೂೇಡತವುದತ? ಅವರತ ಆಯ್ಕೆ 
ಮನಡಿದನದರ ೆ ಎಂದೇೆ ರ್ನವು ಇಲ್ಲೆ ಬಂದತ ಕತಳಿತಿುದೆದೇವೆ. ಹತಿುದ ಏಣೆಯ ಮಟಟಲನತನ  ರ್ನವು 
ಮರೆತ್ತಬಿಟಟರ ೆ ಅವರ ಪರಿಸಿಾತಿ ಏನತ? ಒಬು ವಯಕಿು ಒಂದತ ಸನರಿ ಎಂಎಲ್ಚಎ, ಎಂಎಲ್ಚಸಿ ಆದರೆ 
ಮತ್ೊುಂದತ ಸನರಿ ಆಯ್ಕೆಯನಗಬಹತದತ. ಆದರೆ ಒಂದತ ಸನರಿ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರನದವರತ 
ಮತ್ೊುಂದತ ಸನರಿ ಸದಸಯರನಗತವುದತ ಬಹಳ ಕಷಟ. ಇದರ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಆಯನೂರತ 
ಮಂಜತರ್ನಥಚರವರತ ಈಗನಗಲೆೇ ಹೆೇಳಿದನದರೆ. ಆದರ ೆ ಎಷ್ೆಟ ಒಳ್ೆಾಯ ಕ್ೆಲಸಗಳನತನ ಮನಡಿದರತ 
ಮೇಸಲನತಿಯಂದ ಅವಕ್ನಶದ್ಧಂದ ವಂಚಿತ್ರನದವರನತನ ರ್ನವು ರೆ್ೂೇಡಿದೆದೇವೆ. ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ 
ಸದಸಯರ ವಿಚನರ ಸನಕಷತಟ ಸನರಿ ಇಲ್ಲೆ ಚಚೆಾಯನಗಿದೆ. ಈ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲೆ ಆ ವಿಚನರವನತನ 
ಸೇೆರಿಸತತ್ನುರೆ ಎಂದತ ರ್ನವು ನರಿೇಕ್ೆಯನತನ ಇಟತಟಕ್ೂೆಂಡಿದದೆವು. ಆದರ ೆಆಗಲ್ಲಲೆ. ಆದರೆ ಈಗಲೂ 
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ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡಿ ಸೇೆರಿಸತವಂತ್ಹ ಅವಕ್ನಶ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಇದ.ೆ ಆದದರಿಂದ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ 
ಸದಸಯರನತನ ಗೌರವಯತತ್ವನಗಿ ರೆ್ೂೇಡಬ್ೆೇಕತ, ಅವರ ಸಮಸೆಯಗಳಿಗೆ ಸಪಂದ್ಧಸಬ್ೆೇಕತ. ಅವರಿಗೆ 
ಇರತವ ಅವಕ್ನಶಗಳ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥಚರವರತ ಹೆೇಳಿದನದರೆ. 
ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯನಗ ೆ appendix ನಲ್ಲೆ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡತ action plan  ಮನಡತವ 
ಅವಕ್ನಶವಿಲೆ. ಹಂದ ೆ ರ್ನಮಕ್ನವಸುೆ ಗನರಮಪಂಚನಯತಿಗಳು ಇದದವು. ಆದರ ೆಈಗ ಪರತಿಯಂದತ 
ಜಿಲನೆ ಪಂಚನಯತಿ, ತ್ನಲೂೆಕತ ಪಂಚನಯತಿಗಳಲ್ಲೆ ಕ್ೆಲಸಗಳ್ನಗಬ್ೆೇಕ್ನದರೆ 
ಗನರಮಪಂಚನಯತಿಯಂದಲೆೇ ಪನರರಂಭವನಗಬ್ೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಪನರರಂಭಿಕ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ 
ಗನರಮಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರಿಗೆ ಗೌರವಧ್ನವನತನ ಕ್ೊಡಲತ ಪನರರಂಭ ಮನಡಿರತವುದತ ಯನವ 
ಸಕ್ನಾರ ಎನತನವುದನತನ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಮನನಯ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ 
ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ್ನಗಿದನದಗ ಗನರಮಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರಿಗೂ ಗೌರವಧ್ನವನತನ ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕತ ಎಂದತ 
೨೫೦ ರೂಪನಯಗಳ ಗೌರವಧ್ನವನತನ ಕ್ೊಡಲತ ಪನರರಂಭ ಮನಡಿದರತ. ನಂತ್ರ ಅದತ ಒಂದತ 
ಸನವಿರ ರೂಪನಯಗೆ ಬಂದ್ಧದ.ೆ ಆದರೆ ಈ ಒಂದತ ಸನವಿರ ರೂಪನಯಗಳಿಂದ ಏನತ ಮನಡಲತ 
ಆಗತತ್ುದೆ. ರ್ನವು ಮಧನಯಹನ ಹೊರಗಡೆ ಊಟಕ್ೆೆ ಹೊೇದರ ೆ ಒಂದತ ಸನವಿರ ರೂಪನಯಗಳನತನ 
ಖಚತಾ ಮನಡತತ್ುೆೇವೆ. ಅವರ ಗೌರವಧ್ನದ ಬಗೆೆ ರ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಧಲೆ. ಅವರನತನ 
ಗೌರವಯತತ್ವನಗಿ ಕ್ನಣಬ್ೆೇಕತ. ಗನರಮಪಂಚನಯತಿಯ ಸದಸಯರತ ಚತರ್ನಯತ್ ಪರತಿನಧಿಗಳು 
ಎನತನವುದನತನ ರ್ನವು ತಿಳಿಯಬ್ೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ.ೆ ಹೇಗನಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗತವಂತ್ಹ ಸವಲತ್ತುಗಳನತನ 
ಪನರಮನಣಿಕವನಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒದಗಿಸತವಂತ್ಹ ವಯವಸೆಾಯನಗಬೆ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಗಳಲ್ಲೆ 
ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವ ರ್ೌಕರರ ಬಗೆೆಯತ ವಿಚನರ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ನೇರತ ಬಿಡತವ ವನಟರಚ ಮನಯನ್ಚ 
ಒಂದತ ದ್ಧನ ಬರದ ೆ ಇದದರ ೆ ಜನರ ಪರಿಸಿಾತಿ ಏರ್ನಗತತ್ುದೆ ಎನತನವುದನತನ ವಿಚನರ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ. 
ಆದದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಧ್ನವನತನ ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ವಯವಸೆಾ ಆಗಬ್ೇೆಕತ ಎಂದತ ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ 
ಗನರಮೇಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರನದ ಮನನಯ ಕ್ೆ.ಎಸ್.ಈಶವರಪಪನವರತ ಇಲೆೆೇ ಇದನದರ.ೆ ನಮು ಮೇಲ ೆ
ಇವತ್ತು ಬಿೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದೆ. ಏಕ್ೆಂದರ ೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲೆವು ಅಥಾವನಗತತ್ುದೆ. ಅವರತ 
ಕ್ೆಳಹಂತ್ದ್ಧಂದ ಮೇಲಕ್ೆೆ ಬಂದ್ಧದನದರ.ೆ ಅವರೆೇನತ ಆಕ್ನಶದ್ಧಂದ ಬಂದವರಲೆ. ಅವರತ ಗನರಮ 
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ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲೆ ಕೂಡಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿ ಬ್ೆಳ್ೆದತ ಬಂದ್ಧದನದರ.ೆ ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳು 
ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ದೃಢವನದ ನಧನಾರವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಾಬ್ೆೇಕತ. ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರಿಗೆ 
ಕನಷೆ ೫೦೦೦ ರೂ.ಗಳ ಗೌರವಧ್ನವನತನ ಕ್ೂೆಡಬ್ೆೇಕತ. ಪರತಿ ವಷಾ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲೆ ಕ್ೂೆೇಟಗಟಟಲ ೆ
ಹಣವನತನ ಕೂರಢೇಕರಿಸಿ ಕ್ೂೆಡಲನಗತತ್ುದೆ. ಇಂದ್ಧನ ರನಜಯದ ಹಣಕ್ನಸಿನ ಪರಿಸಿಾತಿ ನಮಗೂ ಗೊತಿುದೆ. 
ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೆೇಕತ ಎಂದತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಲೆ. ಕ್ೂೆೇವಿಡ್-೧೯ ಬಂದ್ಧರತವ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ರನಜಯ 
ಆರ್ಥಾಕ ಸಂಕಷಟದಲ್ಲೆರತವ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಎಲೆವನತನ ಅಳ್ೆದತ-ತ್ೂಗಿ ತ್ತಲರ್ ೆ ಮನಡಿ ಬಜೆಟಚನತನ 
ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ನಗಿದ ೆ ಎನತನವುದತ ನಮಗೂ ಗೊತಿುದೆ. ಆದರೆ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಯ ಸದಸಯರನತನ 
ಗತರತತಿಸಲ್ಲಲೆ ಎನತನವಂತ್ಹ ರೆ್ೂೇವು ನಮಗೆ ಇದ.ೆ ಇಲ್ಲೆ ರ್ನವು ೨೫ ಜನರತ ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳಿಂದ 
ಆಯ್ಕೆಯನಗಿ ಬಂದ್ಧದೆದೇವೆ. ರ್ನವು ಇನೂನ ಅವರ ಧ್ವನಯನಗದ್ಧದದರ ೆಹೆೇಗ?ೆ ಮನನಯ ರವಿಯವರ ೆರ್ನವು 
೨೫ ಜನ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿ ಬಂದ್ಧದೆದೇವೆ, ನಮುಂದ ಅವರಿಗೆ ಒಂದತ 
ಸವಲತ್ುನತನ ಕ್ೊಡಿಸಲತ ಸನಧ್ಯವನಗತತಿುಲೆ ಎಂದರೆ ನಮಗೆ ರ್ನಚಿಕ್ಯೆನಗಬೆ್ೇಕತ. ಅದೆೇ ಇಲ್ಲೆ ಒಂದತ 
ಶ್ಕ್ಷಕರ ವಿಚನರ ಬಂದರ,ೆ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷ, ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರತ ಎನನದೆ ಎಲೆರೂ ಒಟನಟಗಿ 
ಹೊೇರನಟ ಮನಡಿ ಅವರತ ಯಶಸಿವಯನಗಿ ಬಿಡತತ್ನುರ.ೆ ಇರ್ನನದರೂ ರ್ನವು ೨೫ ಜನ ಒಟನಟಗಿ 
ನಲೆಬ್ೆೇಕತ.  

    ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್ಚ.ಅರತಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ್ೆ, ಇಂದ್ಧನ ಸಭೆಯಲ್ಲೆ ರ್ನವು ೩೦-೩೨ ಜನ 
ಸದಸಯರತ ಇದೆದೇವ.ೆ ಇದರಲ್ಲೆ ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯನದ ೨೫ ಜನ ರ್ನವಲೆೆರೂ ಇವತ್ತು ಈ 
ವಿಚನರ ಬರತತ್ುದೆ ಎಂದತ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡಿದದೆೇವೆ. ಇದತ ಆಗಲೇೆ ಬ್ೆೇಕತ ಎಂದತ ಪಕ್ನತಿೇತ್ವನಗಿ ೨೫ 
ಜನರ ಧ್ವನ ಒಂದೇೆ ಆಗಿದೆ.  

  ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕ್.ೆಪನರಣೆೇಶ್:- ಈಗ ಎಲೆರೂ ಸೇೆರಿ ಹೆದರಿಸಬ್ೆೇಕ್ನಗಿದೆ. 

  ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ಬಹಳ ಜನ ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವವರಿದನದರೆ. ಎಲೆರೂ 
ಸವಲಪ ಸವಲಪ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸಿ. 
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(ಗೊಂದಲ) 

    ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕ್.ೆಪನರಣೆೇಶ್(ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ್,ೆ ಸದನದಲ್ಲೆ 
ಗನರಮನಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರತ ಇದನದರ.ೆ ೨೫ ಜನರತ ಸೇೆರಿ ಹೆದರಿಸಬ್ೆೇಕತ. ಇಲೆದ್ಧದದರ ೆ ಅವರತ 
ಹೆದರತವುದ್ಧಲೆ. ರ್ನವು ೨೫ ಜನರತ ಸೇೆರಿ ಗನರಮೇಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರ ಹತಿುರ ನಯೇಗ 
ಹೊೇಗೂೆೇಣ. ರ್ನನತ ಯನರ ಪರವನಗಿಯತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುಲೆ. ಕೂಲ್ಲ ಕ್ನಮಾಕರ ಸಮಸೆಯಗಳ ಬಗೆೆ 
ಇರ್ೂೆನಮು ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಒಬು ವಯಕಿು ತ್ೂೆೇಟದ ಕ್ೆಲಸಕ್ೆೆ ಹೊೇದರ ೆ ದ್ಧನಕ್ೆೆ ೫೦೦ 
ರೂಪನಯಗಳನತನ ದತಡಿಯತತ್ನುರೆ್. ಆದರೆ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರಿಗೆ ೧೦೦ ರೂಪನಯಗಳು 
ಸಿಗತವುದ್ಧಲೆ ಎಂದರೆ ಅವರತ ಕ್ೆೇತ್ರದಲ್ಲೆ ಏನತ  ಕ್ಲೆಸ ಮನಡಲತ ಸನಧ್ಯ? ಆದದರಿಂದ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಇದರ ಬಗೆೆ ಆಸಕಿುಯನತನ ವಹಸಿ ಅನತಕೂಲ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಕ್ೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್. ಹಂದ ೆ
ಚಿಕೆಮಗಳೂರಿನಲ್ಲೆ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಉಪನಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಮನವೇೆಶವನತನ ಮನಡಿದ 
ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಗನರಮೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರತ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರ ಗೌರವಧ್ನದ 
ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ ಜೊತ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಆದಷತಟ ಬ್ೆೇಗ ಒಂದತ ನಧನಾರವನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಾತ್ೆುೇರೆ್ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನದರೆ. ಅದನತನ ಮತ್ೆು ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞನಪಿಸಿ, ಗನರಮಪಂಚನಯತಿಯ 
ಸದಸಯರ ಗೌರವಧ್ನವನತನ ಮತ್ತು ಪಂಚನಯತಿಯ ರ್ೌಕರರ ಸಂಬಳವನತನ ಹೆಚಿಚಸತವಂತ್ಹ 
ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ಂೆದತ ಕಳಕಳಿಯಂದ ವಿನಂತಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ನನನ ಮನತ್ತಗಳನತನ 
ಮತಕ್ನುಯಗೊಳಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

          ಶ್ರೇ ಆರ.ರನಜೆೇಂದರ ರನಜಣಣ(ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಕೆ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ್ೆ, ಈ 
ವಿಚನರದ ಮೇಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಟಟದಕ್ನೆಗಿ ಧ್ನಯವನದಗಳು. ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ 
ಸದಸಯರ ಗೌರವಧ್ನವನತನ ಹೆಚಿಚಸಬ್ೆೇಕತ ಎನತನವ ವಿಚನರದ ಬಗೆೆ ಇಂದತ ಚಚಾೆ ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ ನಮು 
ರನಜಯದಲ್ಲೆ 6020 ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಗಳು ಬರತತ್ುವೆ. ೯೧,೬೭೫ ಜನ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ 
ಸದಸಯರಿದನದರ.ೆ ಮನನಯ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ್ನಗಿದದ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ೨೫೦ 
ರೂ.ಗಳ ಗೌರವಧ್ನವನತನ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರಿಗೆ ಕ್ೊಡಲತ ಪನರರಂಭ ಮನಡಿದರತ. ಆದರ ೆ
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೨೦೧೭ರಲ್ಲೆ ಅಂದ್ಧನ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ್ನಗಿದದ ಮನನಯ ಸಿದದರನಮಯಯನವರತ ಗೌರವಧ್ನವನತನ ೧೦೦೦ 
ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹಚೆಚಳ ಮನಡಿದರತ. ಈ ಸನರಿಯ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಚತರ್ನವಣಯೆಲ್ಲೆ ಹಂದತಳಿದವರತ, 
ಅಲಪಸಂರ್ನಯತ್ರತ, ಮಹಳ್ಯೆರತ ಬಹಳಷತಟ ಜನ ಯತವಕರತ ಗೆದ್ಧದದನರ.ೆ ಈ ಚತರ್ನವಣೆಯಲ್ಲೆ  
ಬಹಳಷತಟ ಜನರತ ವೈೆಯಕಿುಕವನಗಿ ಪರತಿಷ್ೆೆಗೆ ಬಿದತದ ಹೆಚತಚ ಖಚತಾ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡಿದನದರೆ. ಗನರಮ 
ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರಿಗೆ ಕ್ೆೇರಳ ರನಜಯದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಗೌರವಧ್ನವನತನ ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕತ ಎಂದತ 
ರ್ನವೇೆನತ ಹೆೇಳುವುದ್ಧಲೆ. ಆದರ ೆಅವರತ ಗನರಮದಲ್ಲೆ ಗೌರವದ್ಧಂದ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಲತ  ೫೦೦೦ ಅಥವನ 
೮೦೦೦ ರೂಪನಯಗಳಷತಟ ಗೌರವಧ್ನವನತನ ಹೆಚಿಚಸಬ್ೆೇಕತ ಅದರಿಂದ ಸದಸಯರಿಗೆ 
ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲೆ ವಿನಂತಿಸಿಕ್ೂೆಳುಾತ್ೆುೇರ್ೆ.  

        (ಮತಂದತ)  

(159)08-03-2022(01-30)bsd-ks 

ಶ್ರೇ ಆರಚ. ರನಜೆೇಂದರ ರನಜಣಣ (ಮತಂದತ) 

ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ರ್ನನತ ಕ್ೇೆಳಿಕ್ೊಳುಾವುದೇೆರ್ೆಂದರೆ, ಚತರ್ನವಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆಯನಗತವಂತ್ಹ 
ಜನಪರತಿನಧಿಗಳ್ನದ ರನಜಯ ಸಭ ೆಸದಸಯರತ, ಲೊೇಕ ಸಭ ೆಸದಸಯರತ; ಎಂಎಲ್ಚಎ., ಎಂಎಲ್ಚಸಿ ಗಳು; 
ಹನಲ್ಲ ಅಥವ ಮನಜಿಗಳು ಇರಬಹತದತ; ಇವರತಗಳಿಗೆ ಮಡಿಕಲ್ಚ ಅಸಿಸೆಟನ್ಸ ಎಂದತ ಕ್ೂೆಡತತಿುದನದರೆ, 
ಮಡಿಕಲ್ಚ ಟರೇಟಚಮಂಟಚ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಾವುದನತನ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದಲೆೇ ಭರಿಸತತಿುದನದರ.ೆ ಆದರೆ ಗನರಮ 
ಪಂಚನಯತಿಯವರಿಗೆ ಇಂತ್ಹ ಅನತಕೂಲಗಳು ಇಲೆ, ಆದದರಿಂದ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಒತ್ನುಯ 
ಮನಡತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಹನಲ್ಲ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರತ ಗೆದ್ಧದದನದರೆ, ರ್ನನತ ಮನಜಿಗಳಿಗ ೆಮನಡಿ 
ಎಂದತ ಕ್ೇೆಳುವುದ್ಧಲೆ, ಮಹಳ್ೆಯರಿಗ ೆಶೆೇಕಡ ೫೦ ರಷತಟ ಮೇಸಲನತಿ ಕ್ೂೆಟಟದನದರ.ೆ ಎಸ್ಚಸಿ, ಎಸ್ಚಟ 
ಗಳು, ಬಡತ್ನದಲ್ಲೆರತವವರತ, ಹಂದತಳಿದವರತ ಹೆಚತಚ ಜನ ಸದಸಯರಿರತತ್ನುರೆ. ಏಕ್ೆಂದರ ೆದ್ಧನನತ್ಯದ 
ಖಚತಾಗಳನತನ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಳಾಲನಗದ ಸದಸಯರತ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಇರತವುದರಿಂದ ಕನಷಟ ರೂ.೨೫ ಅಥವನ 
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ರೂ.೫೦ ಸನವಿರಗಳನತನ ಮಡಿಕಲ್ಚ ಅಸಿಸೆಟನ್ಸಚ ಎಂದತ ಕ್ೂೆಡಬ್ೇೆಕತ. ಈ ಅನತಕೂಲ ಮನಡಿಕ್ೂೆಟಟರ ೆ
ಒಳ್ೆಾಯದನಗತತ್ುದೆಂದತ ಕ್ೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

 ಶ್ರೇ ಪಿ.ಹೆರ್ಚ. ಪೂಜನರಚ (ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಎಲೆರೂ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದಂತ್ ೆಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರ ಗೌರವ ಧ್ನವನತನ ಹೆಚತಚ ಮನಡತವ ಉದೆದೇಶವನತನ 
ಇಟತಟಕ್ೂೆಂಡತ ಚಚೆಾ ನಡಸೆತತಿುರತವ ಈ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ನನಗೆ ಅವಕ್ನಶ ಕಲ್ಲಪಸಿದದಕ್ನೆಗಿ 
ಧ್ನಯವನದಗಳು. 

 ರ್ನನತ ೨೦೦೦ರೆ್ೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲೆ ವಿಧನನ ಸಭ ೆ ಸದಸಯರ್ನಗಿದದ ಸಂದಭಾವನತನ ಸದನದ 
ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರಲತ ಇಚಛೆ ಪಡತತಿುದೆದೇರ್.ೆ ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಂ. ಕೃಷಣ ರವರತ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ್ನಗಿದನದಗ ರ್ನನತ 
ಬ್ನಗಲಕ್ೊೇಟೆ ವಿಧನನ ಸಭನ ಶನಸಕರ್ನಗಿ ಕ್ನಯಾನವಾಹಸತತಿುದತದ, ನವಗನರಮ ಎಂಬ ಪರಿಕಲಪರ್ೆ 
ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ೨೫ ಅಥವನ ೫೦ ಮರ್ೆಗಳ ಗತಂಪತಗಳನತನ ಒಂದೊಂದತ ಗನರಮಕ್ೆೆ ಕ್ೂೆಡಲತ 
ತಿೇಮನಾನವನಗಿತ್ತು. ಬ್ನಗಲಕ್ೊೇಟೆಗೂ ಈ ಯೇಜರೆ್ ಒದಗಿಬಂದ್ಧದತದ, ಅಲ್ಲೆನ ಕಿರಸೂರತ ಗನರಮಕ್ೆೆ 
೪೦ ಮರ್ೆಗಳನತನ ಆಶರಯ ಯೇಜರೆ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ನಗಿ ಮಂಜೂರತ ಮನಡತವ ಸಂದಭಾ ನನಗ ೆ
ಬಂದ್ಧತ್ತು. ಆಯ್ಕೆ ಮನಡತವ ಚಿಂತ್ರ್ ೆನಡದೆನಗ ಎಲೆರೂ ಗನರಮಕ್ೆೆ ಹೊೇಗಿ, ಗನರಮ ಸಭ ೆಮೂಲಕ 
ಆಯ್ಕೆ ಮನಡೂೆೇಣ ಎಂದತ ಆ ಗನರಮಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗಿದೆದವು. ಅಲ್ಲೆನ ಊರಿನ ಜನರಲೆೆರೂ ಸೇೆರಿದದ 
ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ “ಚಮರ್ೆಗಳು ಯನರಿಗ ೆಇಲೆʼʼ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿ, ಮಹಳ್ೆಯರತ, ಮತದತಕರತ, ವಿಧ್ವೆಯರ 
ಹೆಸರತ ಹೆೇಳಲತ ವೆೇದ್ಧಕ್ಯೆಂದ ಆಹನವನ ಕ್ೊಟೆಟವು. ಅರೆ್ೇಕರತ ಒಂದರೆಡತ ಹೆಸರನತನ ಸರಿಯನಗಿ 
ಹೆೇಳಿ, ಮೂರತ-ರ್ನಲೆರೆ್ಯ ಹೆಸರನತನ ಹಂದ ೆ ಆಯ್ಕೆ ಮನಡಿದ ಸದಸಯರ ಹೆಸರರೆ್ನೇ ಪತನರಪಿ 
ಹೆೇಳಿದರತ. ಒಂದತ ಕಡೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೆ ನಂತ್ ವಯಕಿು “ಸನಹೆೇಬರೆೇ, ಅವರಿಗೆ ಮರೆ್ ಆಗಿದ,ೆ ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಡಿ 
ʼʼಎಂದತ ಹೇೆಳಿದ. ನಮಗಲೆೆರಿಗೂ ಶನಕಚ ಆಯತ್ತ. ರನಜಕ್ನರಣ ಮನಡತವನಗ ಆ ವಯಕಿು ನಮಗ ೆ
ಕಂಡಿದ್ಧದಲೆ. ಆತ್ ಹಮನಲ್ಲ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿ ಬದತಕತತಿುದತದ, ಬ್ನಗಲಕ್ೂೆೇಟೆಗೆ ನತ್ಯ ಬಸ್ಚನಲ್ಲೆ ಬಂದತ 
ಹಮನಲ್ಲ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದತದ, ರೂ.೨೫೦ ದತಡಿಯತತಿುದದನತ. ಆತ್ನ ಹೆಸರತ ಕಲೆಪಪ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ. 
ಮತ್ೆು ಯನರನಚಯರಿಗೆ ಮರ್ ೆ ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕತ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದನಗ ಇವರಿಗ ೆ ಕ್ೊಡಿ ಎಂದತ ಮೂರ್ನಾಲತೆ 
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ಹೆಸರತ ಹೆೇಳಿದ. ಜನರಲೆೆರೂ ಸತಮುರ್ೆ ನಂತಿದದರತ. ಈಗ ಕ್ೊಡತವ ೪೦ ಜನರ ಹೆಸರನತನ ನೇನತ 
ಒಂದೂೆಂದನಗಿ ಹೆೇಳು ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದೆವು. ಆತ್ ೧೫ ಜನರ ಹೆಸರನತನ ಹೆೇಳಿ ಉಳಿದ ಹೆಸರತಗಳನತನ 
ಹೆೇಳುವುದ್ಧಲೆ, ನೇವು ಯನರಿಗನದರೂ ಕ್ೂೆಡಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ. ನನಗ ೆಆಶಚಯಾ ಹನಗೂ ಸಂತ್ೂೆೇಷ 
ಎರಡೂ ಆಯತ್ತ. ಆತ್ ಬಹಳ ಪನರಮನಣಿಕತ್ಯೆಂದ ಹೆಸರನತನ ಸೂಚಿಸಿದದನತ. ಆತ್ ಹೇೆಳಿದ 
ಹೆಸರತಗಳನತನ ಆಯ್ಕೆ ಮನಡಿದ.ೆ ಊರಿನ ದೂೆಡಡ ಜನರತ ಹೆೇಳಿದದನತನ ಬಿಟತಟ ಹಮನಲ್ಲ ಹೆೇಳಿದದನತನ 
ಪೂಜನರಚ ಸನಹೆೇಬರತ ಆಯ್ಕೆ ಮನಡಿದರತ ಎಂದತ ಕ್ೆಲವರಿಗ ೆ ಆಶಚಯಾ ಆಗಿರಬಹತದತ, ಬಹಳ 
ಜನರಿಗ ೆಅವರತ ಹೆೇಳಿದತದ ಆಗಲ್ಲಲೆ ಎಂದತ ನರನಸಯೊ ಆಗಿರಬಹತದತ. ಕ್ೂೆರೆ್ಗ ೆಆ ವಯಕಿು ನನನ 
ದೃಷಿಟಯಲ್ಲೆ ಒಬು ಮತಖಂಡರ್ನಗಿ ಮನಪನಾಡನದನತ. ಮೇಲ್ಲಂದ ಮೇಲೆ ಊರಿನ ಸಮೇಪ ಹೊೇದನಗ 
ಆ ವಯಕಿುಯ ಯೇಗಕ್ೆೇಮ ವಿಚನರಿಸಿಕ್ೊಂಡತ, ಆತ್ ಹೆೇಳುವ ವಿಚನರಗಳಿಗೆ ಮನನಯತ್ ೆಕ್ೊಟತಟ ಕ್ೆಲಸ 
ಕ್ನಯಾಗಳನತನ ಮನಡತತಿುದೆದನತ. ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಚತರ್ನವಣ ೆ ಬಂದನಗ ಆ ವಯಕಿುಯನತನ 
ಚತರ್ನವಣೆಗ ೆನಲೆಲತ ಹೇೆಳಿದೆ, ಅದರಂತ್ ೆಆ ವಯಕಿು ಚತರ್ನವಣೆಗ ೆನಂತ್ತ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನೂ 
ಆದನತ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಲೆಸ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ನಗಿರತವುದರಿಂದ ಹಮನಲ್ಲ ಕ್ೆಲಸ ಬಿಟತಟಬಿಟಟನತ. ಕ್ೂೆರೆ್ಗ ೆ
ಬರತಬರತತ್ನು ಲೂೆೇನ್ಚನಲ್ಲೆ ಆತ್ ಒಂದತ ಮೊೇಟರಚ ಸೈೆಕಲ್ಚ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡ, ಹತ್ತು ರೂಪನಯ ಲಂಚ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಾವ ವಯಕಿು ಅಲೆ. ಅವನ ಉದೊಯೇಗ ಹಮನಲ್ಲ ಕ್ೆಲಸ, ಕತಟತಂಬಕ್ೆೆ ಇದೆೇ ಮೂಲ 
ಉದೊಯೇಗ. ಅದನತನ ಬಿಡಬೆ್ೇಕ್ನದ ಪರಿಸಿಾತಿ ಬಂತ್ತ. ಜನರತ ಆತ್ನನತನ ಸದಸಯನರ್ನನಗಿ 
ಮನಡಿರತವುದರಿಂದ “ಚಇಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಸನಹೆೇಬರಿಗೆ ಹೆೇಳಿ ಮನಡಿಸಿಕ್ೂೆಡತ”ಚಎಂದತ ಬ್ೆಂಬಿಡದೇೆ 
ಕ್ೆಲಸಕ್ೆೆ ಹಚತಚತಿುದದರತ. ಕ್ೂೆರೆ್ಗ ೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವಧಿ ಮತಗಿಯತವ ವೇೆಳಗೆ ಆತ್ ರೂ.೨.೫ ಲಕ್ಷ ಸನಲ 
ಮನಡಿದದನತ. ಕ್ೂೆರೆ್ಗೆ ಬರತವುದತ ಬಿಟನಟಗ ಜನರತ ಕಲೆಪಪ ಬರತತಿುಲೆ ಎಂದತ ಹೇೆಳುತಿುದದರತ. ಆತ್ನಗೆ 
ಸವಲಪ ತ್ೊಂದರಯೆನಗಿ ಕೂಲ್ಲಗ ೆ ಹೊೇಗತತಿುದನದರೆ್, ಹಮನಲ್ಲ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದನದರ್,ೆ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ನಗಿದನದಗಿಂದ ಆ ಕ್ೆಲಸ ಬಿಟಟದದನತ. ಜಿೇವನ ನವಾಹಣೆ ಆತ್ನಗ ೆ ಕಷಟವನಗಿದತದ, ಲೂೆೇನ್ಚ 
ತಿೇರಿಸಲತ ಕಷಟವನಗತತಿುದ ೆ ಎಂಬ ವಿಚನರವನತನ ಜನರತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಅಂತ್ಹ ಕಲೆಪಪನಂತ್ಹ 
ಪನರಮನಣಿಕರತ ನೂರಕ್ೆೆ ನೂರತ ಸಮನಜ ಸೇೆವ ೆ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂಬ ಉದೆದೇಶ ಇಟತಟಕ್ೂೆಂಡತ ಕ್ೆಲಸ 
ಮನಡತತಿುದನದರ.ೆ ಇಂತ್ಹ ಜನಪರತಿನಧಿಗಳು ದಯನೇಯ ಸಿಾತಿಗ ೆ ತ್ಲತಪಬ್ನರದತ. ರ್ನವಲೆೆರೂ 
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ಗೌರವಯತತ್ ಸಂಬಳ ಪಡಯೆತತಿುದತದ, ಇವತ್ತು ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಯಲ್ಲೆ ಒಳ್ೆಾಯ ಜನರಿದತದ, ಕ್ೆಲಸ 
ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂಬ ಹಂಬಲ ಹೊಂದ್ಧದನದರ.ೆ ಯತವಕರೂ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದನದರೆ, ಅವರನತನ ನಮು ಅಪೆೇಕ್ೆ, 
ಆಸಗೆಳಿಗೆ ರನಜಕಿೇಯ ವಯವಸೆಾಗ ೆ ಹಡಿದತ ತ್ಂದತ ಅವರನತನ ಜನಪರತಿನಧಿಗಳರ್ನನಗಿ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ. 
ಎಲೆರೂ ಇದೆೇ ರಿೇತಿ ಇರತತ್ನುರ ೆ ಎಂದತ ಹೇೆಳುವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲೆ. ಅವರತ ಉದೂೆಯೇಗ 
ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ರನಜಕಿೇಯ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂಬ ಭನವರೆ್ ಇರತತ್ುದೆ. ಅಂತ್ಹ ಸಿಾತಿ ಬರಬ್ನರದತ. ಗನರಮ 
ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರತ ಗೌರವಯತತ್ವನಗಿ ಬದತಕಲತ ಹನಗೂ ಅಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲೆ ಓಡನಡಿ ಕ್ೆಲಸ ಕ್ನಯಾ 
ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಬರಲತ, ತ್ನಲೂೆಕತ ಮಟಟಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗಿಬರಲತ ಅನತಕೂಲ ಕಲ್ಲಪಸತವ ವಯವಸೆಾ ಆಗಬ್ೇೆಕತ. 
ಕನಷಟ ರೂ. ೫ ಸನವಿರ ಗೌರವ ಧ್ನ ಕ್ೊಡತವುದನದರೆ ಕಲೆಪಪನಂತ್ಹ ಅಭನಗಯರತ ಹತಟಟಬ್ನರದತ 
ಹನಗೂ ಅಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಾತಿ ನಮನಾಣವನಗಬ್ನರದತ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ ನನನ ಮನತ್ನತನ ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

 ಶ್ರೇ ಮಂಜತರ್ನಥಚ ಭಂಡನರಿ (ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ನನಗ ೆಬಹಳಷತಟ ಆತ್ು ವಿಶನವಸವಿದತದ, ಕಳ್ೆದ ೪ ವಷಾಗಳಿಂದ ಮನನಯ ಗನರಮೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರನತನ 
ಹತಿುರದ್ಧಂದ ರೆ್ೂೇಡಿದದೆೇರೆ್. ನಮು ೨೫ ಜನರ ಮನತ್ನತನ ಅವರತ ಒಪತಪತ್ನುರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕ್ ೆಮತ್ತು 
ವಿಶನವಸ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಪಂಚನಯತಚ ರನಜಚ ವಯವಸೆಾಯನತನ ರ್ನನತ ಹತಿುರದ್ಧಂದ ಬಲೆೆನತ. 

(ಮತಂದತ) 

(160) 08.03.2022 1.40 hv.ks 

ಶ್ರೇ ಮಂಜತರ್ನಥಚ ಭಂಡನರಿ(ಮತಂದತ…):- 

ಸರ್ನುನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪಂಚನಯತಚರನಜಚ ವಯವಸೆಾಯನತನ ರ್ನನತ ಬಹಳ ಹತಿುರದ್ಧಂದ 
ರೆ್ೂೇಡಿದೆದೇರ್.ೆ ಸತಮನರತ 5 ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ ಪಂಚನಯತಚರನಜಚ ಮತ್ತು ಗನರಮೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ 
ವಿಷಯದಲ್ಲೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮನಡಿ ಡನಕಟರೆೇಟಚ ಪದವಿಯನತನ ಪಡದೆತಕ್ೊಂಡಿದೆದೇರ್ೆ. ರ್ನನತ 
ಚತರ್ನವಣೆಗೂೆೇಸೆರ ಯನರ ಮರ್ ೆ ಬ್ನಗಿಲ್ಲಗೂ ಹೊೇಗಿರಲ್ಲಲೆ. Thesis ಅನತನ submit 
ಮನಡತವಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ data collection  ಎನತನವುದತ ಇರತತ್ುದೆ. ಆಗ ರ್ನವು ಮರ್ ೆ
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ಮರ್ೆಗಳಿಗೆ ಹೂೆೇಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನತನ ಕಲೆ ಹನಕಬ್ೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು. ರ್ನನತ ಇವರತ ಭನರತಿೇಯ ಜನತ್ನ 
ಪಕ್ಷಕ್ೆೆ ಸೇೆರಿದವರತ ಅಥವನ ಕ್ನಂಗೆರಸ್ಚ ಪಕ್ಷಕ್ೆೆ ಸೇೆರಿದವರತ ಎಂದತ ರೆ್ೂೇಡಲ್ಲಲೆ. ಎಲೆರ ಬಳಿ ಹೊೇಗಿ 
ನನಗ ೆಬ್ೆೇಕ್ನದ ಮನಹತಿಯನತನ ಸಂಗರಹ ಮನಡಿದೆದ.  

 ಸರ್ನುನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮೇಸಲನತಿ ಪದಿತಿಯಂದನಗಿ ಶೆೇಕಡನ 50ರಷತಟ 
ಮಹಳ್ೆಯವರತ ಚತರ್ನಯತ್ ಪರತಿನಧಿಗಳ್ನಗಿದನದರ.ೆ ಪಂಚನಯತಿ ವಯವಸಾೆಯ ಬಗೆೆ ರನಷರಪಿತ್ 
ಮಹನತ್ು ಗನಂಧಿಯವರತ ಕಂಡಿದದ ಕನಸಿಸನ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಗನರಮೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು 
ಪಂಚನಯತಚರನಜಚ ಎನತನವುದತ ನಮು ಪರಜನಪರಭತತ್ವದ ತ್ಳಹದ್ಧಯನಗಿದೆ. ಶತ್ಶತ್ಮನನಗಳ 
ಹಂದ್ಧನಂದಲೂ ಪಂಚನಯತಿ ಕಟೆಟಯ್ಕೇ ಸನಮನಜಿಕ ವಯವಸೆಾಯ ಬತರ್ನದ್ಧಯನಗಿರತವುದನತನ ರ್ನವು 
ಕ್ೆೇಳಿದೆದೇವೆ ಮತ್ತು ಕಂಡಿದದೆೇವೆ. ಆದರೆ, ಇತಿುೇಚಿನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲೆ ಪರಜನಪರಭತ್ವ ವಯವಸಾೆಯ ತ್ಳಹದ್ಧಯ್ಕೇ 
ಅಲತಗನಡತತಿುರತವ ಪರಿಸಿಾತಿಯನತನ ಕ್ನಣತತಿುದೆದೇವೆ. ಹಂದತಳಿದ ವಗಾ, ಮಹಳ್ನ ಮೇಸಲನತಿ ಮತ್ತು 
ಎಸ್ಚ.ಸಿ., ಎಸ್ಚ.ಟ ಮೇಸಲನತಿಯ ಆಧನರದ ಮೇಲ ೆ ಚತರ್ನವಣೆಗಳು ನಡದೆಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ 
ನಮಗೆ ಸಮಥಾರನಗಿರತವ ಅಭಯರ್ಥಾಗಳು ಸಿಗತತಿುಲೆ. ಕ್ನರಣವೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಇವರತಗಳಲ್ಲೆ ಬಹಳಷತಟ 
ಜನರತ ದ್ಧನಗೂಲ್ಲಯ ಆಧನರದ ಮೇಲೆ ಬದತಕತತಿುದನದರ.ೆ ದ್ಧನಗೂಲ್ಲ ಸಿಗದೆೇ ಹೊೇದರ,ೆ ರ್ನವು 
ಉಪವನಸ ಇರಬ್ೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ ಎನತನವ ಸಂಶಯ ಅವರಿಗಿದೆ.  

 ಸರ್ನುನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೆೇ, ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರ ಅಥವನ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರಗಳು ನೇಡತವಂತ್ಹ 
ಸೌಲಭಯಗಳು ಕಟಟಕಡೆಯದನಗಿ ಗನರಮೇಣ ಭನಗದಲ್ಲೆರತವ ಜನರಿಗ ೆ ಹೂೆೇಗಿ ಮತಟತಟತ್ುದೆ. 
ನಷಪಕ್ಷಪನತ್ವನಗಿ ಸಕ್ನಾರದ ಸೌಲಭಯಗಳು ದೊರೆಯಬ್ೆೇಕ್ೆಂದರೆ, ಪಂಚನಯತಚರನಜಚ ವಯವಸೆಾಯನತನ 
ರ್ನವು ಸಬಲ್ಲೇಕರಣಗೊಳಿಸದೆೇ ಹೊೇದರ ೆ ಅಥವನ ಸಂಘಟರ್ಗೆೊಳಿಸದೆೇ ಹೂೆೇದರ,ೆ ಪರಜನಪರಭತತ್ವ 
ವಯವಸೆಾಗ ೆ ಅಪಚನರ ಮನಡಿದಂತ್ನಗತತ್ುದ ೆ ಎಂದರೆ,  ತ್ಪನಪಗತವುದ್ಧಲೆ. ಇದರೆ್ನಲೆ 
ಗಮನದಲ್ಲೆಟತಟಕ್ೂೆಂಡತ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯ ಬ್ೆೇರಯೆವರಿಗ ೆಒಂದತ ಮನದರಿಯನಗಬ್ೆೇಕ್ನಗಿದೆ.  

 ಸರ್ನುನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದಲ್ಲೆರತವ 90 ಸನವಿರ ಪಂಚನಯತಿ 
ಸದಸಯರಿಗೆ ಕನಷೆ 10 ಸನವಿರ ರೂಪನಯಗಳ ಗೌರವಧ್ನವನತನ ನೇಡಿದರ,ೆ ಅದರ ಒಟತಟ ಮೊತ್ು 
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1,000 ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಮೇರತವುದ್ಧಲೆ. ಇದೆೇನತ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಅತ್ಯಂತ್ ದೊಡಡ ಮೊತ್ುವಲೆ. 
ಈ ಮೊತ್ುದ ಗೌರವಧ್ನವನತನ ಅವರಿಗೆ ನೇಡಿದರೆ ಸತಮನರತ 1,000 ಕತಟತಂಬದ ಬದತಕಿನ 
ಬವಣೆಯನತನ ಪರಿಹನರ ಮನಡಬಹತದತ. ಬ್ೆೇರ ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಬಗೆೆ 
ಈಗನಗಲೆೇ ಉಲೆೆೇಖ ಮನಡಿರತವುದರಿಂದ ರ್ನನತ ಅದರ ಬಗೆೆ ಪರಸನುಪ ಮನಡತವುದ್ಧಲೆ. ಆದರೆ, ರ್ನವು 
ಪರಜನಪರಭತತ್ವದಲ್ಲೆ ನಂಬಿಕ್ಯೆನತನ ಇಟತಟಕ್ೂೆಂಡತ ಪರಜನಪರಭತತ್ವ ವಯವಸೆಾಯನತನ ಗಟಟಗೊಳಿಸಬ್ೆೇಕ್ೆಂದರ,ೆ 
ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಯ ಸದಸಯರಿಗೆ ನೇಡತತಿುರತವ ಗೌರವಧ್ನವನತನ ಹೆಚತಚ ಮನಡಲೇೆಬ್ೇೆಕ್ನಗಿದ.ೆ 
ಶನಸಕರತ ತ್ಮು ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ೆ ಭತ್ೆಯಗಳನತನ ಹೆಚತಚ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಾವುದಕ್ೆೆ ಎಲೆರೂ 
ಒಕ್ೊೆರಲ್ಲನಂದ ಬ್ೆಂಬಲವನತನ ವಯಕುಪಡಿಸಿದನದರೆ. ಇದಕೂೆ ಕೂಡ ಪಕ್ಷಬ್ೆೇಧ್ ಮರತೆ್ತ ಎಲೆರೂ ಬ್ೆಂಬಲ 
ನೇಡಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುಾತಿುದೆದೇರ್ೆ.  

ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲೆ ಪಂಚನಯತಚ ಸದಸಯರ ಗೌರವಧ್ನವನತನ ಹೆಚತಚ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ 
ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುಾತಿುದದೆೇರೆ್. ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಮತ್ತು ರ್ನನತ ಒಂದೇೆ ಊರಿನಂದ ಶನಸಕರನಗಿ 
ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡತ ಬಂದ್ಧದೆದೇವೆ. ಅವರೂ ಇದಕ್ೆೆ ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ಬ್ೆಂಬಲವನತನ ನೇಡಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ 
ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುಾತ್ನು, ನನನ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಮತಕ್ನುಯಗೊಳಿಸತತಿುದೆದೇರ್ೆ.  

 ಶ್ರೇ ಸತನೇಲ್ಚಗೌಡ ಪನಟೇಲ್ಚ(ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸಾೆಗಳಿಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಸರ್ನುನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಗನರಮಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರ ಸಮಸಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಬ್ೆೇಡಿಕ್ೆಗಳ ಬಗೆೆ ಈ 
ಸದನದಲ್ಲೆ ಪರಸನುಪ ಮನಡಲತ ಅವಕ್ನಶವನತನ ನೇಡಿದ ತ್ಮಗ ೆ ಮೊದಲ್ಲಗ ೆ ಧ್ನಯವನದಗಳನತನ 
ಅಪಿಾಸತತಿುದದೆೇರೆ್. ಕಳ್ೆದ ವಷಾ ಸಪೆೆಟಂಬರಚನಲ್ಲೆ ನಡದೆ ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ಲೆ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರ 
ಸಮಸೆಯಗಳ ಬಗೆೆ ಪರಸನುಪಿಸಿದದೆ. ಆಗ ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರನಗಿರತವ ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ 
ಪೂಜನರಿಯವರತ ಇದರ ಬಗೆೆ ಸೂಕು ಕರಮ ಜರತಗಿಸತತ್ೆುೇವೆ ಎನತನವ ಆಶನವಸರೆ್ಯನತನ ನೇಡಿದದರತ. 
ರ್ನವು ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದರೆ್ಗಳನತನ ಸಹ ಅಪಿಾಸಿದೆದವು. ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳಿಂದ ರ್ನವು 25 
ಜನರತ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡತ ಈ ಸದನಕ್ೆೆ ಬಂದ್ಧದೆದೇವ.ೆ ಈ ವಿಚನರದ ಬಗೆೆ 5ರೆ್ೇ ಬ್ನರಿ ರ್ನನತ ಪರಶೆನ 
ಕ್ೆೇಳುತಿುದೆದೇರೆ್. ದ್ಧರ್ನಂಕ:11.12.2018, 12.03.2021, 15.09.2021ರಲ್ಲೆ ಇದೇೆ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದೆದ. 
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ದ್ಧರ್ನಂಕ:17.12.2021ರಲ್ಲೆ ನಡದೆಂತ್ಹ ಬ್ಳೆಗನವಿ ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ಲೆಯೂ ಈ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದೆದ. 
ಪತನಃ ಈಗ ಅದೆೇ ವಿಚನರವನತನ ಪರಸನುಪ ಮನಡತತಿುದೆದೇರ್ೆ.  

 ಸರ್ನುನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ 2017ರಲ್ಲೆ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಯ ಸದಸಯರಿಗೆ 500 
ರೂಪನಯಗಳ ಗೌರವಧ್ನವನತನ ನೇಡಲನಗತತಿುತ್ತು.  ಅದರ ನಂತ್ರ 2018ರಲ್ಲೆ ಸಮುಶರ ಸಕ್ನಾರ 
ಅಧಿಕ್ನರಿ ಇದಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಕೃಷಣಬ್ೆೈರೆೇಗೌಡರಲ್ಲೆ ರ್ನನತ ಮನವಿ ಮನಡಿದೆದ. ಆಗ 
1,000 ರೂಪನಯಗೆ ಏರಿಸಲನಯತ್ತ. ಇವತಿುಗೂ 1,000 ರೂಪನಯಗಳ ಗೌರವಧ್ನವರೆ್ನೇ 
ನೇಡಲನಗತತಿುದ.ೆ ಈಗನಗಲೆೇ ಮನತ್ರ್ನಡಿರತವಂತ್ಹ ಅರೆ್ೇಕ ಜನ ಸದಸಯರತ, ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ 
ಸದಸಯರ ಹರೆ್ನಲೆ ಮತ್ತು ಬಡತ್ನದ ಬದತಕತ ಮತಂತ್ನದವುಗಳ ಬಗೆೆ ಬ್ೆಳಕತ ಚೆಲ್ಲೆದನದರ.ೆ ಈ 
ದ್ಧನಮನನಗಳಲ್ಲೆ ಗೌರವಧ್ನವೆಂದತ ನೇಡಲನಗತತಿುರತವ 1,000 ರೂಪನಯಗಳು ಮೊಬ್ೈೆಲ್ಚ ಕರನೆಸ 
ಹನಕಿಸಿಕ್ೂೆಳುಾವುದಕೂೆ ಸನಕ್ನಗತವುದ್ಧಲೆ. ಪಂಚನಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರತ ಸಕ್ನಾರಿ ಕ್ಲೆಸ ಅಥವನ ಗನರಮದ 
ಕ್ೆಲಸದ ನಮತ್ು ಯನವುದೊೇ ಒಂದತ ಗನರಮದ್ಧಂದ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆರತವ ಜಿಲನೆ ಪಂಚನಯತಿಗ ೆ
ಬರಬ್ೆೇಕ್ನದರೆ, ಕನಷೆ 500 ರೂಪನಯಗಳಷತಟ ವೆಚಚವನಗತತ್ುದೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದತ ಲ್ಲೇಟರಚ 
ಪೆಟೊರೇಲ್ಚಗೆ 100 ರೂಪನಯ ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕ್ನಗಿದೆ. ಅವರತ ಬಂದತ ಹೊೇಗತವುದಕ್ೆೆ ಕನಷೆ ಎರಡತ 
ಲ್ಲೇಟರಚ ಪೆಟೂೆರೇಲ್ಚ ಬ್ೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಮಧನಯಹನ ರ್ನರ್ನವಳಿಯಲ್ಲೆ ಊಟ ಮನಡಿದರೆ 250 
ರೂಪನಯಗಳು ಬ್ೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  

 ಸರ್ನುನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೆೇ, ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಯ ಚತರ್ನಯತ್ ಸದಸಯರತ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ೆ
ಸಿಬುಂದ್ಧಗಳ ಗೌರವಧ್ನವನತನ ಕ್ೆೇರಳ ರನಜಯದ ಮನದರಿಯಲ್ಲೆ ಹೆಚಚಳ ಮನಡಬ್ೆೇಕ್ೆನತನವುದತ ನಮು 
ಒತ್ನುಯವನಗಿದ.ೆ  ಮೊರೆ್ನ ನಡದೆಂತ್ಹ ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಚತರ್ನವಣೆಯಲ್ಲೆ ಭನರತಿೇಯ ಜನತ್ನ 
ಪಕ್ಷದ ರನಜಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಗಿರತವ ಮನನಯ ನಳಿನ್ಚಕತಮನರಚ ಕಟೇಲ್ಚರವರತ ಕ್ೊಪಪಳದಲ್ಲೆ ಭನಷಣ 
ಮನಡಿದಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ,ಚ “ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಯ ಸದಸಯರಿಗೆ  10000 ರೂಪನಯ 
ಗೌರವಧ್ನವನತನ ನೇಡತತ್ೆುೇವೆ. ಕ್ೆೇರಳ ಮನದರಿಯಲ್ಲೆ ರ್ನವು ಅವರಿಗೆ ಸೌಲಭಯಗಳನತನ ನೇಡತತ್ೆುೇವೆ”ಚ
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ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳಿದನದರ.ೆ ಅದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟ ಪೆೇಪರಚ ಕಟಂಗಸಚ ನನನ  ಬಳಿ ಲಭಯವಿದೆ. 
ಅದನತನ ತ್ಮಗೆ, ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರಿಗ ೆಮತ್ತು ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕಳುಹಸಿಕ್ೂೆಡತತಿುದೆದೇರ್ೆ.  

(ಈ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟ ಪೆೇಪರಚ ಕಟಂಗಸಚಗಳನತನ ಮನನಯ ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚರವರಿಗೆ, 
ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮನನಯ ಗನರಮೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚನಯತಚರನಜಚ ಸಚಿವರಿಗೆ 

ಕಳುಹಸಿಕ್ೂೆಡಲನಯತ್ತ)  

ಸರ್ನುನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,ಚ “ತ್ನಲೂೆಕತ ಪಂಚನಯತಿ ಮತ್ತು ಜಿಲನೆ ಪಂಚನಯತಿ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗ ೆಯನವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಕ್ನರನತನ ನೇಡಲನಗಿದೆಯೇ ಅದೇೆ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಕ್ನರನತನ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆ”ಚ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಸಹ ಅವರತ ಹೆೇಳಿದನದರ.ೆ  ಕ್ೆೇರಳ 
ಮನದರಿಯಲ್ಲೆ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗ ೆ ಕ್ನರನತನ ಸಹ ಕ್ೊಡತತಿುದನದರ.ೆ ಅಲ್ಲೆ ಗನರಮ 
ಪಂಚನಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗ ೆ 13,200 ಉಪನಧ್ಯಕ್ಷರಿಗ ೆ 10,600 ಮತ್ತು ಸದಸಯರಿಗೆ 7000 
ರೂಪನಯಗಳ ಗೌರವಧ್ನವನತನ ನಗದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ದ್ಧರ್ನಂಕ: 10.08.2016ರಲ್ಲೆ ಒಂದತ ಸಕ್ನಾರಿ 
ಆದೆೇಶವನತನ ಹೊರಡಿಸಲನಗಿದೆ. ಕ್ೆೇರಳ ಸಕ್ನಾರ ಹೊರಡಿಸಿರತವಂತ್ಹ ಆದೆೇಶದ ಪರತಿ ನನನ ಬಳಿ 
ಇದೆ. ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಅಷ್ೆಟೇ ಅಲೆ. ಕ್ನಪೂೆೇಾರೇೆಶನ್ಚ ಮೇಯರಚಗೆ 15,800 ರೂಪನಯಗಳು, 
ಉಪ ಮೇಯರಚಗೆ 13,200 ರೂಪನಯಗಳನತನ ನಗದ್ಧಪಡಿಸಲನಗಿದ.ೆ ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಮತನಸಪನಲ್ಲಟ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗ ೆ 14,600 ಮತ್ತು ಉಪನಧ್ಯಕ್ಷರಿಗ ೆ 12,000 ರೂಪನಯಗಳನತನ ನಗದ್ಧಪಡಿಸಲನಗಿದೆ. 
ಸನಟಯಡಿಂಗಚ ಕಮಟ ಛೆೇಮಾನ್ಚಗಳಿಗೆ 9,400 ಮತ್ತು ಸದಸಯರಿಗೆ 7,600 ರೂಪನಯಗಳ್ೆಂದತ 
ನಗದ್ಧಪಡಿಸಿದನದರ.ೆ ಕ್ೇೆರಳ ರನಜಯದಲ್ಲೆ 2016ರೆ್ೇ ಇಸವಿಯಂದಲೇೆ ಈ ಪರಮನಣದಲ್ಲೆ ಗೌರವಧ್ನವನತನ 
ನೇಡಲನಗತತಿುದ.ೆ ಇವತಿುನ ದ್ಧನಮನನದಲ್ಲೆ ಪೆಟೂೆರೇಲ್ಚ ಬ್ೆಲ ೆ ಏರಿಕ್ೆಯಂದನಗಿ ಎಲೆ ವಸತುಗಳ ಬ್ೆಲ ೆ
ಹೆಚನಚಗಿದ.ೆ ಈ ಹರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲೆ ಅವರಿಗೆ 1,000 ರೂಪನಯಗಳ ಗೌರವಧ್ನ ನೇಡತವುದತ 
ಸೂಕುವಲೆವೆಂದತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಂತ್ಹ ನಗರದಲ್ಲೆ ಯನವುದನದರೊಂದತ 
ಹೊೇಟಲೆ್ಚಗೆ ಊಟಕ್ೆೆ ಹೂೆೇದರ,ೆ ಸತಮನರತ 5 ಸನವಿರ ರೂಪನಯಗಳಷತಟ ಖಚನಾಗತತ್ುದೆ.  

          (ಮತಂದತವರಿದ್ಧದೆ) 
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(161) 8.3.2022  1.50  ಪಿಕ್ೆ:ಜಿಆರ 

ಶ್ರೇ ಸತನೇಲಗೌಡ ಪನಟೇಲ್(ಮತಂದತ) 

ಅದತ ಒಂದತ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಅಗೌರವ ತ್ೂೆೇರಿಸಿದ ಹನಗನಗತತ್ುದೆ, ಭಿಕ್ೆ ಕ್ೊಟಟ ಹನಗನಗತತ್ುದೆ.  
ಇರ್ೂೆನಂದತ ಮತಖಯವನದ ವಿಷಯವೆಂದರ,ೆ ಪರತಿ ತಿಂಗಳು ಅವರಿಗೆ ಒಂದತ ಸನವಿರ ರೂಪನಯಳೂ 
ಸಹ ಬರತತಿುಲೆ.  ೬ ತಿಂಗಳಿಗೊಮು ಬರತತಿುದೆ.  ನಮು ಮಂತಿರಗಳ ಹತಿುರ ವಿನಂತಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಾತ್ೆುೇರೆ್.  
ಗಕರಮ ಪಂಚಕಯಿತಿ ಸದಸಯರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 10,000 ಗೌರವ ಧ್ನವನತನ ಕ್ೊಡಲ್ಲ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ 
ರೂ. 13000 ಕ್ೂೆಡಬ್ೇೆಕತ.  ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗ ೆಒಂದತ ಕ್ನರತ ಕ್ೊಡಿ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳುತಿುಲೆ.  ಆದರ ೆಎಲನೆ 
ಸದಸಯರಿಗೆ ಉಚಿತ್ ಬಸ್ಚ ಪನಸ್ಚ ಕ್ೊಟಟರ ೆ ಅವರ ಜಿಲೆೆಗಳಲ್ಲೆ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ.  ಅವರತ ತ್ಮು ತ್ನಲೂೆಕಿನಂದ ಕ್ೆೇಂದರ ಸನಾನಕ್ೆೆ ಬರತವುದಕ್ೆೆ ಎಲನೆ ಸದಸಯರಿಗೆ 
ಉಚಿತ್ ಬಸ್ಚ ಪನಸ್ಚ ಕ್ೂೆಡಬ್ೇೆಕತ.  ಆನ್ಚಲೈೆನ್ಚ ಮೂಲಕ ಅವರ ಅಕ್ೌಂಟಚಗೆ ರೆ್ೇರವನಗಿ ಪರತಿ 
ತಿಂಗಳು ರೂ. 1000 ಗೌರವ ಧ್ನ ಸಿಗತವ ವಯವಸೆಾ ಮನಡಿದರೆ ಬಹಳ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದ.ೆ  ನಮು 
ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಯಂದ ಆಯ್ಕೆಯನದವರತ.  ರ್ನನತ ಬ್ಳೆಗನವಿ ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ಲೆ 
ಪರಶೆನ ಮನಡಿದನಗ ಗೌರವ ಧ್ನವನತನ ರೂ. 2000 ಮನಡತತ್ೆುೇವ,ೆ ಅದತ ಪರಸನುವರೆ್ಯಲ್ಲೆದೆ ಎನತನವ 
ಭರವಸಯೆನತನ ನನಗೆ ಕ್ೊಟಟದದರತ.  ಇದತ ಬಹಳ ಮತಖಯವನದತದತ.  ಸತಮನರತ 2೫ ಜನ ಸಾಳಿೇಯ 
ಸಂಸೆಾಗಳಿಂದ ಆರಿಸಿ ಬಂದ ಸದಸಯರಿದದೆೇವೆ.  ಇದತ ನಮು ಪಕ್ನತಿೇತ್ ಹೂೆೇರನಟವನಗಿದೆ.  ಮೊರೆ್ನ 
ನಡದೆಂತ್ಹ ಅಧಿವೇೆಶನದಲ್ಲೆ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳಿಗ,ೆ ಮಂತಿರಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಶನಸಕರತಗಳಿಗ ೆ
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ೆ ಸಂಬಳಗಳನತನ ಹೆಚತಚ ಮನಡಲನಯತ್ತ.  ಮೊರೆ್ನ ನಡದೆಂತ್ಹ ಚತರ್ನವಣೆಯಲ್ಲೆ, 
ರ್ನವು ಹೆಚತಚ ಗೌರವ ಧ್ನ ಕ್ೊಡಿಸತವ ಹೂೆೇರನಟ ಮನಡತತ್ೆುೇವ ೆಎನತನವ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಹೆೇಳಿದೆದವು.  
ನಮು ಪಕ್ಷದ ರನಜನಯಧ್ಯಕ್ಷರನದ ಮನನಯ ಕಟೇಲ್ಚ ಸನಹೆೇಬರತ ಕೂಡ ಆ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳಿದನದರೆ.  
ಮೊರೆ್ನ ನಮು ಕಡ ೆ ನಡದೆ ಒಂದತ ರ್ಕಯಾಕರಮಕ್ೆೆ ಹೊೇದನಗ, ಏನರ ನಮು ಪಗನರ ಹೆಚತಚ 
ಮನಡಿಸತವುದ್ಧರಲ್ಲ, ನಮು ಪಗನರಗಳರ್ೆನೇ ಹೆಚತಚ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿರಿ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳಿದರತ.  
ರ್ನನತ ಮನರರೆ್ಯ ದ್ಧನ ಪತಿರಕ್ನ ಗೊೇಷಿೆ ಮನಡಿ, ಎಲ್ಲೆಯವರೆಗ ೆನಮು ಸದಸಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಧ್ನ 
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ಹೆಚನಚಗತವುದ್ಧಲೆವೇ ಅಲ್ಲೆಯ ತ್ನಕ ನಮಗೆ ಹೆಚತಚ ಮನಡಿದಂತ್ಹ ಸಂಬಳವನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಾವುದ್ಧಲೆ ಎಂದತ ನಧನಾರ ಮನಡಿದೆ.  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳಿಗ ೆ ಅದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ 
ಒಂದತ ಪತ್ರವನತನ ಕೂಡ ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇರೆ್.   

 ಮಕನ್ಯ ಸಭಕಪತಿಗಳೆ, ನಮು ಎಂಎಲ್ಚಎ, ಎಂಎಲ್ಚಸಿ ಅಥವನ ಎಂಪಿಗಳಿಗೆ ತ್ಮು ಅವಧಿ 
ಮತಗಿದ ಮೇಲೆ ಪಿಂಚಣಿ ಕ್ೊಡಲನಗತತ್ುದೆ.  ಗಕರಮ ಪಂಚಕಯಿತಿ ಸದಸಯರೂ  ಕೂಡ 
ಜನಪರತಿನಧಿಗಳು, ಜನರಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿರತತ್ನುರೆ.  ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮನಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಕ್ೊಡತವ 
ವಯವಸೆಾ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳಲ್ಲೆ ವಿನಂತಿ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಾತ್ುೆೇರೆ್.  ಈಗನಗಲೆೇ ರ್ನನತ ೫ 
ಸಲ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿದರತ ಸಮಪಾಕವನಗಿ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಟಟಲೆ, ಉತ್ುರ ಕೂಡ ಸರಿಯನಗಿ ಸಿಗತತಿುಲೆ.  
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಈ ಕ್ಲೆಸವನತನ ಮನಡಿದರೆ ಅವರ ಹೆಸರತ ಅಜರನಮರವನಗಿ ಉಳಿಯತತ್ುದೆ.  
2016ರೆ್ೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲೆ ಕ್ೇೆರಳ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಮನಡಿದ ಜಿಓ ನನನ ಹತಿುರ ಇದೆ.  ಇದನತನ ತ್ನವು 
ರೆ್ೂೇಡಿ, ಬರತವ ದ್ಧನಮನನಗಳಲ್ಲೆ  ಗಕರಮ ಪಂಚಕಯಿತಿ ಸದಸಯರತಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ್ ಬಸ್ಚ ಪನಸ್ಚ 
ಮತ್ತು ಗೌರವ ಧ್ನವನತನ ಹೆಚತಚ ಮನಡತವ ಕ್ಲೆಸ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ.  ಇಲೆದೆೇ ಇದದರ ೆ ಸಾಳಿೇಯ 
ಸಂಸೆಾಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿರತವ ಸದಸಯರತಗಳು ಪರತಿಯಂದತ ಅಧಿವೇೆಶನಗಳಲೂೆ ಪರಶೆನ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ  ಬರತವ ದ್ಧನಮನನಗಳಲ್ಲೆ ರನಜಯದ ಎಲನೆ ಸದಸಯರ ಬ್ೆಂಬಲವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ 
ಹೊೇರನಟ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ನಧನಾರ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುವುದರ್ೆೆ ಇಷ್ಟಪಡುತೆತೇನೆ. ಈಗ ರ್ನನತ 
ಹೆಚತಚ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಧಲೆ.  ಇನೂನ ಕೂಡ ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಯ ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವವರಿದನದರೆ.  
ಇರ್ೂೆನಂದತ ಮತಖಯವನದ ವಿಷಯ ಇದೆ.ಚ ಚ “ಜಲಜಿೇವನ್ಚ ಮಷನ್” ಯೇಜರೆ್ ರನಜನಯದಯಂತ್ 
ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ  ಈ ಯೇಜರೆ್ ಪರಗತಿಯತತ್ವನದತದನಗಿದೆ.  ಈ “ಜಲಜಿೇವನ್ಚ ಮಷನ್ಚ”ಗೆಂದತ 
ಸರ್ಕಾರ ಗಕರಮ ಪಂಚಕಯಿತಿಯಂದ ಸತಮನರತ ಶೆೇಕಡ 10ರಷತಟ ವಂತಿಕ್ೆಯನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಾಲನಗತತಿುದೆ.  ಇದರಿಂದ ಗಕರಮ ಪಂಚಕಯಿತಿ ಸದಸಯರಿಗೆ ಗನರಮದಲ್ಲೆ ಕ್ೆಲಸ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ, ಗಟರಚಗಳನತನ  ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅಥವನ ರಸೆುಗಳನತನ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 15ರೆ್ೇ ಹಣಕ್ನಸಿನ 
ಆಯೇಗದಲ್ಲೆನ ಹಣ ಉಳಿಯತತಿುಲೆ.  ಕ್ೆಲವಂದತ ಗಕರಮ ಪಂಚಕಯಿತಿಯಲ್ಲೆ ಆ 15ರೆ್ೇ 
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ಹಣಕ್ನಸಿನ ಆಯೇಗದ ಹಣವನತನ “ಜಲಜಿೇವನ್ಚ ಮಷನ್ಚ”ಗೆ ಬಳಸಿಕ್ೂೆಳುಾತಿುರತವುದರಿಂದ ಕರಂೆಟಚ 
ಬಿಲ್ಚ ತ್ತಂಬತವುದಕೂೆ ಕೂಡ ದತಡಿಡಲೆದ ಹನಗನಗಿದೆ.  ಸಿಂದಗಿ ತ್ನಲೂೆಕಿನ ರನಮಪತರ ಎನತನವ 
ಗಕರಮ ಪಂಚಕಯಿತಿಯಲ್ಲೆ ಕರಂೆಟಚ ಕಟಚ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಹೊೇಗಿದನದರೆ.  ಉತ್ುರ ಪರದೆೇಶ ರನಜಯದಲ್ಲೆ 
ನಮು ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರವೆೇ ಇದೆ.  ಅಲ್ಲೆ, ಜನರತ ಏನತ 10 ಪಸಾೆಂಟಚ ಹಣವನತನ ತ್ತಂಬಬ್ೆೇಕ್ೂೆೇ 
ಅದನತನ ಸರ್ಕಾರವೆೇ ತ್ತಂಬತವ ಕ್ಲೆಸ ಮನಡಿದೆ.  ಇಲೂೆ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ.  ಆದದರಿಂದ 
“ಜಲಜಿೇವನ್ಚ ಮಷನ್ಚ”ಗ ೆ ಸರ್ಕಾರದ್ಧಂದ ನೇವು ಹಣವನತನ ಎತಿುಟತಟ, ಆ 15ರೆ್ೇ ಹಣಕ್ನಸಿನ 
ಆಯೇಗದ ದತಡಡನತನ ಗಕರಮ ಪಂಚಕಯಿತಿಯವರಿಗ ೆ ಕ್ೊಟಟರೆ ಅವರತ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ.  ಏಕ್ೆಂದರ ೆ ಅವರಿಗೆ ೫ ವಷಾದ ಅವಧಿ ಇರತತ್ುದೆ.  ಮತಂದ್ಧನ ವಷಾ  
ಕ್ನಯಟಗರಿ ಚೆೇಂಜಚ ಆಗತವುದರಿಂದ ಅವರತ ಮತ್ೆು ಬರತವುದ್ಧಲೆ.  ಕ್ೆಲವರತ, ನಮುಲ್ಲೆ ದತಡಡೆೇ 
ಇಲೆದದರಿಂದ ಹಗಲ್ಲನ ಹೂೆತ್ತು ಓಡನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತಿುಲೆ, ರನತಿರ ಹೊತ್ತು ಓಡನಡತವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಧದೆ 
ಎಂಬ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳುತಿುದದರತ.  ಹಗಲ್ಲನ ಹೂೆತ್ತು ಹೂೆೇದರ ೆ ಮಂದ್ಧ ನಮುನತನ ಬಡಿಯತತ್ನುರ ೆ
ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಕ್ೆಲವು ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಇದತ ನಜ.  ಆ ಸದಸಯರತ ದ್ಧನನತ್ಯ ಗನರಮದ 
ಜನರ ಮತಖ ರೆ್ೂೇಡಬ್ೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಅವರತ, ನಮು ಓಣಿಯಲ್ಲೆ ಗಟರಚ ಮನಡಿಕ್ೊಡಿ, ರಸೆು 
ಮನಡಿಕ್ೊಡಿ ಎಂದತ ಅಥವನ ಸಣಣಪತಟಟ ಕ್ೆಲಸಗಳನತನ ಮನಡಿಕ್ೊಡಿ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಆಗ 
ಸದಸಯರತ, ನಮು ಹತಿುರ ಹಣ ಇಲೆ, ಆ ದತಡಡನತನ ಸರ್ಕಾರದವರತ ಜಲಜಿೇವನ್ಚ ಮಷನ್ಚಗೆಂದತ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದನದರ ೆಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  15ರೆ್ೇ ಹಣಕ್ನಸತ ಆಯೇಗದ ದತಡಡನತನ ಅವರಿಗೆ ಬಿಟತಟ 
ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕತ.  ಪಂಚನಯತಿಯವರತ ಶೆೇಕಡ 10 ರಷತಟ ಹಣವನತನ “ಜಲಜಿೇವನ್ಚ ಮಷನ್ಚ”ಗೆ ಏನತ 
ದತಡತಡ ತ್ತಂಬಬ್ೇೆಕ್ೂೆೇ ಅದನತನ ಸರ್ಕಾರ ವಹಸಿಕ್ೊಳಾಬ್ೆೇಕತ ಮತ್ತು ಜನರತ ತ್ತಂಬತವಂತ್ಹ ಶೆೇಕಡ 
10 ಪಸಾೆಂಟಚ ಹಣವನತನ ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕತ.  ಕ್ೊೇವಿಡ್ಚನಂದ ಎದತರಿಸತತಿುರತವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಹರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲೆ 
ಗಕರಮ ಪಂಚಕಯಿತಿಯವರತ ಜನರ ಹತಿುರ 10 ಪಸಾೆಂಟಚ ಹಣವನತನ ಕ್ೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಹೊೇದರ ೆಅವರತ 
ಸಿಟಟಗೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಕ್ೂೆೇವಿಡ್ಚ-19ನ ಇಂತ್ಹ ಸಂದರ್ಾದಲ್ಲೆ ಹೇೆಗೆ ಹಣ ಕ್ೂೆಡತವುದತ?  ನಮು ನಳ 
ಬ್ೆೇಡವೇೆ ಬ್ೇೆಡ, ವನಪಸತಸ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಹೂೆೇಗಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಸನಕಷತಟ ಗನರಮಗಳಲ್ಲೆ 
ಇಂತ್ಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರತವುದನತನ ರ್ನವು ಕ್ೆೇಳುತಿುದೆದೇವೆ.  “ಜಲಜಿೇವನ್ಚ ಮಷನ್ಚ”ನ ಶೆೇಕಡ 10 +10 
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ಹಣವನತನ ಸರ್ಕಾರವೆೇ ತ್ತಂಬತವ ಕ್ಲೆಸ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ.  ಉತ್ುರ ಪರದೇೆಶ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಚತರ್ನವಣೆಗೆ 
ಮತಂಚೆ, ಅಲ್ಲೆನ ಸರ್ಕಾರವೆೇ ದತಡಡನತನ ತ್ತಂಬಿದೆ.  ಅದೆೇ ಮನದರಿಯನತನ ತ್ನವು ಅನತಸರಿಸಿದರ ೆ
ಗಕರಮ ಪಂಚಕಯಿತಿ ಸದಸಯರಿಗೆ ಬಹಳ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ ಎಂದತ ತ್ಮುಲ್ಲೆ ವಿನಂತಿ 
ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ, ನನಗ ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂೆಟಟದದಕ್ನೆಗಿ ಧ್ನಯವನದಗಳನತನ 
ಅಪಿಾಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ 

 ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ:- ಈಗ ಸದನವನತನ ಮಧನಯಹನ ೩ ಗಂಟೆಯವರಗೆೆ ಮತಂದೂಡಲನಗಿದೆ. 

 (ಸದನವನತನ ೧ ಗಂಟೆ ೫೭ ನಮಷದ್ಧಂದ ೩.೦೦ ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮತಂದೂಡಲನಯತ್ತ) 

(162) 08.03.2022 03.20 ಎಸ್ಚವಿ-ಎಂಡಿ  

(ಭೊೇಜನ ವಿರನಮಕ್ನೆಗಿ ಮತಂದೂಡಲಪಟಟದದ ಸದನವು ಪತನಃ ಮಧನಯಹನ ೦೩ ಗಂಟೆ ೨೭ 
ನಮಷಗಳಿಗೆ ಸಮನವೆೇಶಗೂೆಂಡಿತ್ತ.  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಪಿೇಠದಲ್ಲೆ ಉಪಸಿಾತ್ರನದರತ) 

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಯನರನದರೂ ಮನತ್ರ್ನಡತವವರಿದ್ಧದೇರನ? ಕ್ೇೆವಲ ಐದತ ನಮಷ 

ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೆೇಕತ.  ಜನಸಿು ಮನತ್ರ್ನಡತವಂತಿಲೆ.  

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಕ್.ೆಟ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರತ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊೇರಿ ಕ್ೆೈ ಎತಿುದರತ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರೆೇ, ಹೆೇಗ ೆ ನಡಸೆಬ್ೆೇಕತ ಸದನವನತನ? ಇದತ 
ನಯಮ ೩೩೦ರ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿರತವ ವಿಷಯವನಗಿದ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ೆೇವಲ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಬಗೆೆ ಅಷ್ೆಟೇ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ ಬ್ೆೇರ ೆಸದಸಯರತ ಯನವನಗಲೂ ಹೇೆಳುತ್ನುರೆ.  ರ್ನವು ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ 
ಬಗೆೆಯೂ ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೆೇಕಲೆವೆ?  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ನಯಮ ೩೩೦ರ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ನೇವು ಹೆೇಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರಿ?  



123 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/08-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಕ್ೊರೆ್ಯಲ್ಲೆ ಕ್ೇೆವಲ ಎರಡೇೆ ಸನಲತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

06. ನಯಮ 330ರ ಮೇರಗೆೆ ಮತಂದತವರೆದ ಚಚೆಾ 

 ವಿಷಯ:- ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸಾೆಗಳ ಚತರ್ನಯತ್ ಸದಸಯರ ಹನಗೂ ಗನರಮ 
ಪಂಚನಯತಿ ವನಯಪಿುಗೆ ಒಳಪಡತವ ಸಿಬುಂದ್ಧಗಳ ಗೌರವಧ್ನ 
ಹೆಚಚಳ ಮನಡತವ ಹನಗೂ ಕೆ್ೇರಳ ರನಜಯದ ಮನದರಿಯ 
ಸೌಲಭಯಗಳನತನ ಒದಗಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ. 

 

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎಸ್.ನವಿೇನ್ (ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಅವಕ್ನಶವನತನ ಕ್ೊಟಟದದಕ್ನೆಗಿ ಧ್ನಯವನದಗಳು.   ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಚತರ್ನಯತ್ ಸದಸಯರ ಹನಗೂ 
ಗನರಮ ಪಂಚನಯುಗಳ ಸದಸಯರಿಗೆ ಗೌರವಧ್ನ ಹೆಚಚಳ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ ಎಂದತ ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ 
ಕ್ೆೇತ್ರದ್ಧಂದ ಆಯ್ಕೆಯನದ ಶನಸಕರನದ ರ್ನವು ಒಕ್ೊೆರಲ್ಲನಂದ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಮನವಿಯನತನ 
ಮನಡತತಿುದೆದೇವೆ.  ನಮುದತ ಗನರಮಭನರತ್, ನಮುದತ ಗನರಮಗಳ ದೇೆಶ; ಗನರಮಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನದರೆ 
ಮನತ್ರ ನಮು ದೆೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನಗತತ್ುದ ೆ ಎನತನವುದತ ಮಹನತ್ನು ಗನಂಧಿೇಜಿಯವರ 
ಪರಿಕಲಪರ್ೆಯನಗಿದತದ, ಇಂದತ ಗನರಮ ಪಂಚನಯುಗಳಲ್ಲೆ ನಡಯೆತತಿುರತವ ಕ್ನಯಾಗಳ ಮೂಲಕ 
ಅದೆಲೆವೂ ಸನಕ್ನರವನಗತತಿುದೆ. ನಮು ದೇೆಶದ ಒಟತಟ ಪರಗತಿ ಗನರಮಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೂಲಕ ಆಗತತ್ುದ ೆ
ಎನತನವಂತ್ಹ ಅಂಶವನತನ ಸೂಚಯಂಕದಲ್ಲೆ ರ್ನವು ಗಮನಸತತಿುದೆದೇವೆ.  ಗನರಮ ಪಂಚನಯುಗಳಲ್ಲೆ 
ಆಡಳಿತ್ವನತನ ಮನಡತವುದತ ಅಲ್ಲೆಯ ಚತರ್ನಯತ್ ಸದಸಯರತ. ಅಲ್ಲೆ ಮತ್ದನರರ ಸಂರ್ೆಯ ಕಡಿಮ 
ಇದದರೂ ಕೂಡ ಅತಿ ಹೆಚತಚ ಬ್ೆೇಡಿಕ್ೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೆರತವಂತ್ಹ ಸಮಸೆಯಗಳಿಗ ೆಮೊದಲತ ಸಿಗತವುದತ 
ಗನರಮ ಪಂಚನಯುಯ ಸದಸಯರತ.   

(…ಮತಂದತ) 

 
 



124 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/08-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

(163) 08-03-2022 (3.30) ಎಂ.ವಿ-ಎಕ್ೆ 
(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎಸ್.ನವಿೇನ್ (ಮತಂದತ…):- 

ಅಲ್ಲೆ ಚರಂಡಿ ಸವಚಚತ್ೆ ಆಗಿಲೆ ಎನತನವುದರಿಂದ ಹಡಿದತ, ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಕ್ನಯನಾಲಯದಲ್ಲೆ 
ಒಂದತ ಅಜಿಾ ಕ್ೂೆಟಟರತವುದಕ್ೆೆ ವಿಲೆೇವನರಿ ಮನಡಿಲೆ ಎನತನವುದರಿಂದ ಹಡಿದತ, ತ್ನಲೂೆಕತ ಮಟಟ 
ಮತ್ತು ಜಿಲನೆ ಮಟಟದಲ್ಲೆ ಏರೆ್ೇ ಸಮಸೆಯ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಮೊದಲರೆ್ಯದನಗಿ ಅಲ್ಲೆಯ 
ಗನರಮಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರ ಮೂಲಕವೆೇ ತ್ಮು ಎಲನೆ ಸಮಸೆಯಗಳನತನ ಬಗಹೆರಿಸತವಂತ್ಹ 
ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಬಹಳ ಪರಮತಖವನಗಿ ಯನವುದೆೇ ಒಬು ಸಕ್ನಾರಿ ಅಧಿಕ್ನರಿ ಮತ್ತು 
ಚತರ್ನಯತ್ ಪರತಿನಧಿ ಆ ಗನರಮಗಳಿಗೆ ಬಂದರ,ೆ ಮೊದಲತ ಅವರನತನ ಸನವಗತ್ ಮನಡತವುದರಿಂದ 
ಹಡಿದತ ಅವರನತನ ಬಿಳ್ೊೆಡತಗೆ ಮನಡತವವರೆಗ ೆಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರತ ಅದರ ರೆ್ೇತ್ೃತ್ವವನತನ 
ವಹಸಬ್ೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಗನರಮಗಳಿಗ ೆ ಜಿಲನೆಧಿಕ್ನರಿ ಮತ್ತು ತ್ಹಶ್ೇಲನದರಚ ಮತಿುತ್ರ ಯನವುದೆೇ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಬಂದರೂ ಸಹ  ಅಲ್ಲೆ ಟೆೇಬಲ್ಚ, ಕತಚಿಾ ಮತ್ತು ಶನಮಯನನ ಹನಕತವುದರಿಂದ 
ಎಲೆವನತನ ಸಹ ಆಯೇಜರೆ್ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಆದರೆ, ಇವತ್ತು ರ್ನವು ಅವರಿಗೆ ಕ್ೊಡತತಿುರತವಂತ್ಹ 
ಗೌರವಧ್ನ ಮತ್ತು ರ್ನವು ಅವರ ಅಷತಟ ಚಟತವಟಕ್ೆಗಳನತನ ಗಮನಸಿದರೆ, ಅವರತ ಐದತ ವಷಾದಲ್ಲೆ 
ಮನಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅದತ ಯನವುದೂ ಸಹ ಅರಕೆ್ನಸಿಗ ೆ ಸನಕ್ನಗದಷತಟ ಗೌರವಧ್ನವನತನ 
ನೇಡತತಿುದದೆೇವೆ. ಅದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಅವರ ಮೇಲ ೆ ನರಂತ್ರವನದ ಒತ್ುಡಗಳು ಇವೆ. ಅಂದರೆ, 
ಕ್ನಮಗನರಿಯ ಕ್ೆಲಸಗಳು ಆಗಿಲೆವೆಂದತ ಹೆೇಳುವಂಥದತದ. ವಿಶೇೆಷವನಗಿ ಇವತ್ತು “ವಿಶವ ಮಹಳ್ನ 
ದ್ಧರ್ನಚರಣೆ”ಚ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಯಲ್ಲೆ ಶೇೆಕಡನ 50ಕಿೆಂತ್ ಹೆಚತಚ ಪರತಿಶತ್ ಮಹಳ್ೆಯರತ 
ಸದಸಯರನಗಿ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿದನದರೆ. ರ್ನವು ಎಷ್ೂೆಟೇ ಕಡಗೆಳಲ್ಲೆ ಪರವನಸವನತನ ಮನಡತವಂತ್ಹ 
ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಗಮನಸತವುದತ ಏರೆ್ಂದರೆ, ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರತ ಮಹಳ್ೆ ವಿಶೇೆಷವನಗಿ 
ಎಸ್.ಸಿ., ಮತ್ತು ಎಸ್.ಟ., ಮೇಸಲನತಿಯಂದ ಗದೆತದ ಬಂದತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸನಾನವನತನ ಅಲಂಕರಿಸಿ, 
ಆಡಳಿತ್ವನತನ ನಡಸೆಬ್ೆೇಕ್ನದಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ, ಗನರಮಗಳಿಗೆ ಹೂೆೇಗತವಂತ್ಹ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು 
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ಒಂದತ ಒಳ್ೆಾಯ ಕ್ನರತಗಳಲ್ಲೆ ಹೊೇಗತತ್ನುರೆ. ಆದರೆ, ನಮು ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರತಗಳು 
ನಡದೆತಕ್ೊಂಡತ ಬರಬ್ೆೇಕತ. ಇಲೆವೇೆ ಸಭೆಗ ೆ ಯನರನದರೂ ಅವರನತನ ಮೊೇಟರಚ ಸೈೆಕಲ್ಚನಲ್ಲೆ 
ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಬರಬ್ೆೇಕತ. ಸಭ ೆ ಇದೆ ಎಂದತ ಅವರತ ಕೂಲ್ಲ ಮನಡತತಿುರತವಂತ್ಹ ಹೂೆಲದ್ಧಂದ 
ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಬರತವಂತ್ಹ ಅನವನರಚಯತ್ೆಯನತನ ರ್ನವು ಹಳಿಾಗಳಲ್ಲೆ ರೆ್ೂೇಡತತಿುದೆದೇವೆ. ಇವತ್ತು 
ಮಹಳ್ನ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಎಲ್ಲೆ ಆಗಬ್ೇೆಕತ ಎಂದರೆ, ಈ ರಿೇತಿ ದ್ಧಟಟತ್ನದ್ಧಂದ ಚತರ್ನವಣೆಯಲ್ಲೆ ನಂತ್ತ 
ಗೆದತದ ಬಂದಂತ್ಹ ಮಹಳ್ೆಯರತ ಪಂಚನಯತಿಗಳನತನ ನಡಸೆತತ್ನುರೆ, ನಣಾಯಗಳನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಾತ್ನುರ,ೆ ಗನರಮದ ಪಂಚನಯತಿ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೆ ಗನರಮದ ಸಮಸೆಯಗಳನತನ ಆಲ್ಲಸತವಂತ್ಹ 
ಕ್ೆಲಸಗಳನತನ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ರ್ನವು ಅವರತಗಳನತನ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ನಗಿದ.ೆ ನಗರ 
ವನಯಪಿುಯಲ್ಲೆ ವಿದನಯಭನಯಸವಿರತತ್ುದ.ೆ ಅವರತ ನಗರ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲೆ ಉದೊಯೇಗ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಅವಕ್ನಶವಿರತತ್ುದೆ. ಆದರೆ, ಗನರಮಗಳಲ್ಲೆ ಇರತವಂತ್ಹ ಮಹಳ್ೆಯರತ ತ್ಮು ಮರ್ಗೆಳಲ್ಲೆ ಕ್ಲೆಸಗಳನತನ 
ಮನಡಬ್ೇೆಕತ. ಇಲೆವೇೆ ಕೂಲ್ಲಗೊೇಸೆರ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಸಹ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ. ಇವತ್ತು ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಗನರಮ 
ಪಂಚನಯತಿಗಳಲ್ಲೆ ಆಯ್ಕೆಯನದಂತ್ಹ ಮಹಳ್ನ ಸದಸಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಗಿ ಮತ್ತು 
ಉಪನಧ್ಯಕ್ಷರನಗಿ ಯನರತ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡತತಿುರತತ್ನುರೆ. ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಧ್ನವನತನ ಹೆಚಿಚಗೆ 
ಮನಡತವುದರ ಜೊತ್ೆಗೆ, ಅವರತ ಅಧಿಕ್ನರವನತನ ನಡಸೆತವಂತ್ಹ ಸೂಕು ತ್ರಬ್ೇೆತಿ 
ಕ್ನಯನಾಗನರಗಳನತನ ನರಂತ್ರವನಗಿ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಸಕ್ನಾರ 
ಪರತಿ ವಷಾ ಹೂೆಸ ಹೊಸ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ ತ್ರತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡತತ್ುದೆ. ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ 
ಅದರ ಬಗೆೆ ಮನಗಾಸೂಚಿ ಇರತವುದ್ಧಲೆ. ಅವರಲೆೆರೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು, ಪಿ.ಡಿ.ಓ., 
ಕ್ನಯಾನವಾಹಣನಧಿಕ್ನರಿ, ಕಂಪೂಯಟರಚ ಆಪರೆೇಟರ ಮೇಲ ೆ ಅವಲಂಬಿತ್ರನಗತತ್ನುರೆ. ಅವರಿಗೆ 
ಒಂದತ ಸೂಕುವನದಂತ್ಹ ಒಂದತ ತ್ರಬ್ೇೆತಿ ಮತ್ತು ಅವರತ ಯನವರಿೇತಿ ಸಮಗರವನಗಿ ಅಧಿಕ್ನರ 
ನಡಸೆಬ್ೆೇಕತ ಮತ್ತು ಹಳಿಾಗಳಿಗೆ ಬಂದಂತ್ಹ ಅನತದನನವನತನ ಯನವ ರಿೇತಿ ಬಳಕ್ೆ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳಾಬ್ೆೇಕತ 
ಎನತನವಂತ್ಹ ಮನಹತಿಯನತನ ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಸಹ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ನಗಿದೆ. ವಿಶೆೇಷವನಗಿ 
ಉದೊಯೇಗರ್ನತಿರ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿಯಲ್ಲೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಆಡಳಿತ್ನತ್ುಕ ವೆಚಚಕ್ೆೆಂದತ ಹಣವನತನ ತ್ೆಗೆದತ 
ಇಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ರ್ನವು ಅದೇೆ ರಿೇತಿ ಏಕ್ೆ ಉದೂೆಯೇಗರ್ನತಿರ ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲೆ 
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ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರಿಗೆ ಎಂದತ ಅಲ್ಲೆ ನಡಯೆತವಂತ್ಹ ಒಟತಟ ಕ್ನಮಗನರಿಗ ೆ ಗನರಮ 
ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರ ಆಡಳಿತ್ನತ್ುಕ ವೆಚಚವೆಂದತ ಅಧಿಕೃತ್ವನಗಿ ಹಣವನತನ ಮೇಸಲ್ಲಡಬಹತದತ. 
ಈಗ ಒಂದೂೆಂದತ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಗಳಿಗೆ ಉದೊಯೇಗರ್ನತಿರ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿಯಲ್ಲೆ ಒಂದತ 
ಕ್ೊೇಟ, ಒಂದೂವರೆ ಕ್ೂೆೇಟಯಷತಟ ಹಣವನತನ ಖಚತಾ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಆದರ,ೆ ಸಂಬಳವನತನ 
ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕ್ನದರ,ೆ ಇಡಿೇ ಪಂಚನಯತಿಗ ೆ ಒಂದತ ಲಕ್ಷದ್ಧಂದ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷದವರೆಗ ೆ ಸಂಬಳ 
ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇವೆ. ಆದರೆ, ಆ ಹಣ ಪಂಚನಯತಿಯಲೆೆೇ ಖಚನಾಗಬ್ೆೇಕತ. ಇವತ್ತು ರ್ನವು ಶೆೇಕಡನ 
ಏಳೂವರಯೆಷತಟ ಆಡಳಿತ್ನತ್ುಕ ವೆಚಚವನತನ ತ್ೆಗೆಯತತ್ೆುೇವೆ. ಹನಗನಗಿ, ಇವತ್ತು ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಎಲನೆ 
ಶನಸಕರತ ಮನವಿ ಮನಡತವುದೇೆರ್ೆಂದರೆ, ನಮು ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಅದರಲೂೆ ವಿಶೇೆಷವನಗಿ 
ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಗಳಲ್ಲೆ ಈ ರಿೇತಿ ಆಗತತಿುರತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸಕ್ನಾರ ಅವರಿಗೆ ಎಲನೆ 
ರಿೇತಿಯನದಂತ್ಹ ಸೌಲಭಯಗಳನತನ ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕತ. ಇವತ್ತು ಬಹಳಷತಟ ಜನ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಗನರಮ 
ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರತ ಅವಿದನಯವಂತ್ರತ ಎನತನವ ಒಂದೇೆ ಒಂದತ ಕ್ನರಣಕ್ೆೆ ಸದಸಯರಿಗೆ 
ಗೌರವವನತನ ಕ್ೊಡತವುದ್ಧಲೆ. ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಏನನತನ ಹೆೇಳಿದರೂ ಸಹ ಒಪಿಪಕ್ೂೆಳುಾತ್ನುರೆ. ಅವರನತನ 
ರ್ನವು ಒಪಿಪಸಬಹತದತ ಎಂದತ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಲ್ಲೆ ಇರತವಂತ್ಹ ಒಂದತ ಮರ್ೂೆೇಭನವವಿದೆ. ಈಗ ರ್ನನತ 
ಸನಕಷತಟ ಕಡಗೆಳಲ್ಲೆ ಕ್ೆೇಳಿರತವಂತ್,ೆ ಪಿ.ಡಿ.ಓ.ಗಳು ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಯಲ್ಲೆ ಇರತವುದ್ಧಲೆ. 
ಪಿ.ಡಿ.ಓ.ಗಳು ಇ.ಓ. ಕಚೇೆರಿಯಲ್ಲೆ ಇರತತ್ನುರ.ೆ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರತ ಮತ್ತು ಸದಸಯರತಗಳು 
ಪಿ.ಡಿ.ಓ.ಗಳನತನ ಹತಡತಕಿಕ್ೂೆಂಡತ ಹೂೆೇಗತವಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಾತಿ ಇದೆ. ಈ ವಿಷಯವನತನ ಮನನಯ ಸಚಿವರ 
ಗಮನಕೂೆ ಸಹ ತ್ರತವಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನವನತನ ಮನಡಿದೆದೇರ್.ೆ ಹನಗನಗಿ ಇವತ್ತು ಅವರತ ಆಡಳಿತ್ವನತನ 
ಸತಲಲ್ಲತ್ವನಗಿ ನಡಸೆಬ್ೆೇಕತ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ್ಕ್ೆೆ ಚತರತಕತ ತ್ರಬ್ೇೆಕತ ಮತ್ತು ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಯಲ್ಲೆ 
ಖಚನಾಗತವಂತ್ಹ ಹಣಕ್ೆೆ ಸರಿಯನದಂತ್ಹ accountability ಇಡಬ್ೇೆಕತ ಎನತನವುದನದರೆ, ಅವರಿಗೆ 
ಸರಿಯನದ ರಿೇತಿಯ ಸವಲತ್ತುಗಳನತನ ಕ್ೂೆಡಬ್ೇೆಕತ. ಅವರತಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ೇೆಸ್ಚ ದನಖಲ್ಲಸತವಂಥದತದ, 
ಅಲ್ಲೆ ಅವಯವಹನರ ಆಗಿರತವಂಥದದನತನ ಚೆರ್ನನಗಿ ತ್ನರ್ೆ ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ 
ಹಣದಲ್ಲೆ ಏನತ ಮನಡತತಿುದೆದೇವೆಂದತ ಎಂಬತದನತನ ರ್ನವು ಸರಿಯನಗಿ ಗಮನಸತತಿುಲೆ.  ಇವತ್ತು ರ್ನನತ 
“ವಿಶವ ಮಹಳ್ನ ದ್ಧರ್ನಚರಣೆ”ಚದ್ಧವಸದಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳು ವಿಶೇೆಷವನಗಿ ಮಹಳ್ನ ಪರತಿನಧಿಗಳಿಗ ೆ
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ಕ್ೆೇವಲ ಮೇಸಲನತಿಯನತನ ಕ್ೊಟತಟ ಕೂರಿಸತವುದತ ಅಷ್ೆಟ ಅಲೆ. ಅವರ ಬಗೆೆ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಒಂದತ 
ಜವನಬ್ನದರಿ ಇದೆ. ಜನಪರತಿನಧಿಗಳಿಗೆ ಶನಸನ ಸಭೆಯ ಜವನಬ್ನದರಿ ಇದೆ. ಅವರತ ಸೂಕುವನದ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಆಡಳಿತ್ವನತನ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ. ಜೊತ್ೆಗೆ ಕ್ೂೆೇವಿಡ್-೧೯ 
ಕ್ನರಣಕ್ೊೆೇಸೆರ ಬಹಳಷತಟ ಜನ ವಿದನಯವಂತ್ರತ ಹಳಿಾಗಳಿಗೆ ವನಪಸತಸ ಹೂೆೇಗಿ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ 
ಸದಸಯರನಗಿದನದರ.ೆ ರ್ನವು ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯನದ ಮನಗಾದಶಾವನತನ ಮನಡಿದರೆ, ಖಂಡಿವನಗಿ ಮತಂದೆ 
ಬರತವಂತ್ಹ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲೆ ಏನತ ಮಹನತ್ು ಗನಂಧಿೇಜಿಯವರ ಗನರಮಸವರನಜಯದ ಕಲಪರ್ ೆಮತ್ತು ನಮು 
ಮನನಯ ಪಂಡಿತಚ ದ್ಧೇನದಯನಳಚ ಉಪನಧನಯಯರವರ  ಅಂತೆ್ೂಯೇದಯದ ಕಲಪರ್ ೆ ಇತ್ತು ಈ 
ಕಲಪರ್ೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ರ್ನವು ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಗಳಲ್ಲೆ ಕ್ನಯಾನವಾಹಸಿದರೆ ರ್ನವು 
ಯಶಸಿವಯನಗತತ್ೆುೇವ.ೆ ಹನಗನಗಿ, ರ್ನನತ ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳು ಹನಗೂ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳಲ್ಲೆ ಸಕ್ನಾರದ 
ವತಿಯಂದ ಸಿಗತವಂತ್ಹ ಗೌರವಧ್ನವನತನ ಹೆಚಿಚಸತವುದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಕ್ನಾರದ ಕಡಯೆಂದ 
ತ್ರಬ್ೇೆತಿಗಳನತನ ನೇಡಬ್ೆೇಕತ. ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಅವರಿಗ ೆ ಸೂಕು ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಗೌರವ ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ 
ಒಂದತ ಸತವಯವಸಾೆಯನತನ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ ಎನತನವಂತ್ಹ ಮನವಿಯನತನ ಈ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಮನಡತತ್ನು, 
ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಗನರಮಪಂಚನಯತಿಗೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟಂತ್ಹ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ್ೆಲೆರಿಗೂ ಸಕ್ನಾರದ ಕಡಯೆಂದ 
ಸೂಚರೆ್ ನೇಡಬ್ೇೆಕತ. ಅಂದರೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗೆ ಗೌರವವನತನ ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ 
ಮನಡಬ್ೇೆಕತ ಮತ್ತು ಅವರತ ಕಡನಡಯವನಗಿ ಪಂಚನಯತಿಯ ಕಚೆೇರಿಯಲೆೆೇ ಇರಬ್ೇೆಕತ ಎನತನವಂತ್ಹ 
ಸೂಚರೆ್ ಸಕ್ನಾರದ ವತಿಯಂದ ರವನರೆ್ಯನಗತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸ ಆಗಬ್ೇೆಕತ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ. ನನಗ ೆ
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೊಟಟದದಕ್ೆೆ ತ್ಮಗೆ ವಂದರೆ್ಗಳನತನ ಸಲ್ಲೆಸತತ್ನು ನನನ ಮನತ್ತಗಳನತನ 
ಮತಗಿಸತತ್ುೆೇರೆ್. 

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್.ಮಂಜೆೇಗೌಡ (ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗ ೆ
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿದದಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮಗೆ ವಂದರೆ್ಗಳನತನ ತಿಳಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. ರ್ನನತ ಸತಮನರತ 23 
ವಷಾಗಳ ಹಂದ ೆಶ್ರೇರನಮಪತರ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ನಗಿದೆದ. ರ್ನನತ ಮನಜಿ ಸೈೆನಕ ಕೂಡ. 
ರ್ನನತ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಯ ಸದಸಯರ್ನಗಿ ನಂತ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ನಗಿ ಕಂಡಂತ್ಹ ಕಷಟಗಳು ಏನದ ೆ
ಎಂಬತದಕ್ೆೆ, ರ್ನನತ ಈ ಹಂದ ೆಸದನ ನಡಯೆತವುದನತನ ಟ.ವಿ.ಯಲ್ಲೆ ರೆ್ೂೇಡತತಿುದೆದ. ಆಗ ರ್ನನತ ಅಲ್ಲೆ 
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ಇದದರ ೆಮೇಜತಕತಟಟ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆದ ಎಂದತ ಅವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಅಂದತಕ್ೂೆಳುಾತಿುದೆ. ಅದರಲೂೆ ಇವತ್ತು 
“ಅಂತ್ರರನಷಿರೇಯ ಮಹಳ್ನ ದ್ಧರ್ನಚರಣೆ”ಚ ದ್ಧವಸದಂದತ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಇಂತ್ಹ ಒಂದತ ವಿಷಯ 
ಸಿಕಿೆರತವುದತ ನನನ ಪತಣಯವಂೆದತ ಭನವಿಸತತ್ುೆೇರೆ್. ಮಹಳ್ೆಯರಿಗೆ ಶೆೇಕಡನ ೩೩ರಷತಟ 
ಮೇಸಲನತಿಯನತನ ತ್ಂದತಕ್ೊಟಟಂತ್ಹ ಮನನಯ ಹರೆ್.ಡಿ.ದೆೇವೆೇಗೌಡರತ ಹನಗೆಯ್ಕೇ ಶ್ರೇ ರನಜಿೇವ 
ಗನಂಧಿಯವರತ… 

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಟ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನಜಿ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ್ನದ ಮನನಯ 
ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ಶೆೇಕಡನ 50ರಷತಟ ಮೇಸಲನತಿ….  

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್.ಮಂಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಅವರ ಬಗೆೆಯೂ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಹೆೇಳಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ಇದೆದ. ಆದರೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಅಷಟರ ಒಳಗೆ ದತಡತಕಿಬಿಟಟರತ. ಆಗ 
ಸನವಮ ವಿವೆೇಕ್ನನಂದರಿಗೆ ಈ ರಿೇತಿಯ್ಕೇ ಮನಡಿದರಂತ್.ೆ ಅಂದರೆ, ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಅಲ್ಲೆ 
ಇದದಂತ್ಹ ಎಲನೆ ಹೆಂಗಸರತ ಸಹ ಎದತದಬಿಟಟರಂತೆ್. ಆಗ ಅವರತ “Sisters and Brothers…”ಚ
ಎಂದನಗ ಅವರೆಲೆರೂ ಸಹ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡತಬಿಟಟರಂತ್ೆ. ರ್ನನತ ಮನನಯ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪಪನವರ 
ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೊರಟಟದದೆ. ಅಷಟರ ಒಳಗ ೆಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಶೆೇಕಡನ 50ರಷತಟ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದರತ. 

 
ಮತಂದತ… 

(164) 08.03.2022 03.40 LL-AK 

(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್ಚ. ಮಂಜೆೇಗೌಡ(ಮತಂದತ…) 

ಈ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಅವರನತನ ಕೂಡ ರ್ನನತ ಸುರಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಹನಗೆಯ್ಕೇ, ಶ್ರೇ ರನಜಿೇವಚ ಗನಂಧಿಯವರತ 
ಪಂಚನಯತಿ ಬಗೆೆ ಸಂವಿಧನನದ ೭೩ ಮತ್ತು ೭೪ರೆ್ೇ ತಿದತದಪಡಿ ಕ್ನಯ್ಕದ ತ್ಂದರತ. ಆದರೆ, 
ಇವತಿುನವರಗೆ ೆ ಅದತ ಅನತಷ್ನೆನ ಆಗಿರತವುದ್ಧಲೆ. ಇದತ ಅನತಷ್ನೆನ ಆದರೆ, ಎಂ.ಎಲ್ಚ.ಎ.ಗಳಿಗ ೆ
ಸಮಸೆಯಯನಗತತ್ುದೆಯೇ ಅಥವನ ಎಂ.ಎಲ್ಚ.ಸಿ.ಗಳಿಗ ೆಸಮಸೆಯ ಆಗತತ್ುದಯೆೇ ಅಥವನ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ 
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ಸಮಸೆಯ ಆಗತತ್ುದೆಯೇ ಎಂತ್ಲೂೆೇ ಇದತವರವೆಿಗೂ ಸದರಿ ಆಕಟಚನತನ ಜನರಿಗ ೆ ತ್ಂದ್ಧರತವುದ್ಧಲೆ. 
ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್ಚರವರತ, ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್ಚ. ಅರತಣಚರವರತ ಹನಗೂ ಶ್ರೇ 
ಎಂ.ಕ್.ೆ ಪನರಣೆೇಶ್ಚರವರತ ಆಗಲೇೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನು, ಈ ಪಂಚನಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ/ಸದಸಯರ 
ಕತಂದತಕ್ೂೆರತೆ್ಗಳ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಎರಡತ ದ್ಧನ ಆದರೂ ಸನಲದತ. ದಯವಿಟತಟ ನನಗೆ 
ಇಪಪತ್ತು ನಮಷಗಳ ಕ್ನಲನವಕ್ನಶ ಆದರೂ ಕ್ೂೆಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಅಥವನ ಕನಷೆ ಐದತ ನಮಷವನದರೂ 
ಕ್ನಲನವಕ್ನಶ ನೇಡಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ತ್ಮುನತನ ಕ್ೂೆೇರತತ್ುೆೇರೆ್. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಐದತ ನಮಷ ಕ್ನಲನವಕ್ನಶ ಸನಕತ.  

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್ಚ. ಮಂಜೆೇಗೌಡ(ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರತ ಒಂದತ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಅನತದನನಕ್ನೆಗಿ ಬ್ೆೇಡಿಕ್ ೆ
ಇಟಟರ,ೆ ಇರ್ೂೆನಂದತ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಅವರ ಸನವತ್ಂತ್ರಯಕೂೆ ಕೂಡ ಬ್ೆೇಡಿಕ್ೆ ಇಡಬ್ೇೆಕ್ನದಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಾತಿ 
ಬಂದ್ಧರತತ್ುದ.ೆ ಇತಿುೇಚೆಗ ೆ ಹೆರ್ಚ.ಡಿ. ಕ್ೊೇಟೆ ತ್ನಲೂೆಕಿನ ಆಲನಹಳಿಾ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಯ 
ಘಟರ್ೆಯನತನ ತ್ನವು ರೆ್ೂೇಡಿರಬಹತದತ. ಸದರಿ ಆಲನಹಳಿಾ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಯಲ್ಲೆ ಇಬುರತ 
ಸದಸಯರಿಗೆ ಪಿ.ಡಿ.ಓ. ಹೊಡೆಯತತಿುರತವಂತ್ಹ ದೃಶಯ ತ್ತಣತಕತಗಳು ಟ.ವಿ. ಮನಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲೆ 
ವರದ್ಧಯನಗಿರತತ್ುದ.ೆ ಅದನತನ ತ್ಮು ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರತವುದಕ್ೆೆ ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. 
ಅದನತನ ತ್ನವೆಲೆರೂ ರೆ್ೂೇಡಿರಬಹತದತ. ಅದತ ಸನಕಷತಟ ವೆೈರಲ್ಚ ಆಗಿರತತ್ುದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ 
ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚನವರತ ಆ ಪಂಚನಯತಿಯ ಸದಸಯರರೆ್ನೇ ಅರಸೆ್ಟಚ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್ಚ(ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಗಂಭಿೇರವನದ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನದರ.ೆ ಅದನತನ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಗಮನಸಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ತ್ಮು ಮೂಲಕ ಕ್ೂೆೇರತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎಸ್ಚ. ಈಶವರಪಪ(ಗನರಮೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚನಯತಚ ರನಜಚ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ನನನ ಸನಾನಕ್ೆೆ ಬರತತಿುದೆದೇರ್ೆ.  
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ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್ಚ(ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಹೊಡಿ, ಬಡಿ ವಿಚನರವನತನ ಹೆೇಳುತಿುದನದರೆ.  

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್ಚ. ಮಂಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಲೆ. ರ್ನನತ ಹೊಡಿಯತವುದತ, 
ಬಡಿಯತವುನತನ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುರತವುದ್ಧಲೆ.  

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟ. ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರ ಮೇಲೆ 
ಹಲೆೆ ಆಗಿರತವ ವಿಚನರವನತನ ಅವರತ ಹೆೇಳುತಿುದನದರೆ. 

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್ಚ. ಮಂಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹೆರ್ಚ.ಡಿ. ಕ್ೂೆೇಟೆ ತ್ನಲೂೆಕಿನ 
ಆಲನಹಳಿಾ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಯಲ್ಲೆ… 

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎಸ್ಚ. ಈಶವರಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ಗಲನಟೆಯನತನ ನಯಂತ್ರಣ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಸಹ ಅಲ್ಲೆಯ್ಕೇ ಇದನದರಲೆವೆೇ? 

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್ಚ. ಮಂಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸದರಿ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಯಲ್ಲೆ 
ಸದಸಯರನತನ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚನವರತ ಅರಸೆ್ಟಚ ಮನಡತತ್ನುರೆ. ಆ ನಂತ್ರ ಅವರನತನ ಬಿಡತಗಡೆಗೂೆಳಿಸತವುದಕ್ೆೆ 
ರ್ನವು ಹೊೇಗಬ್ೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಅಲ್ಲೆ ಏರ್ನಗತತ್ುದಯೆ್ಕಂದರ,ೆ ಎಂ.ಎಲ್ಚ.ಎ. ಗಳು ಮನಡತ್ಕೆಂತ್ಹ 
ಕ್ನಮಗನರಿಗಳಿಗ ೆಎಂ.ಎಲ್ಚ.ಸಿ.ಗಳು ಹೂೆೇದರ,ೆಚ ಚ “ನಮುನತನ ಯನರತ ಇಲ್ಲೆಗ ೆಕರದೆ್ಧದನದರೆಂದತ”ಚಪರಶೆನ 
ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಈ ಎಂ.ಎಲ್ಚ.ಎ.ಗಳು ಹೆೇಗ ೆ ಎಂದರೆ, ಆಯನ ಕ್ೆೇತ್ರವನತನ ಅವರತ 
ಬರೆದತಕ್ೊಂಡಿದನದರೆಂಬ ರಿೇತಿ ಎಂ.ಎಲ್ಚ.ಸಿ.ಗಳ ಜೊತ್ೆ ವತಿಾಸತತ್ನುರೆ. ಅದರಿಂದನಗಿ, ಗನರಮ 
ಪಂಚನಯತಿಗಳಿಗ ೆ ಸಕ್ನಾರ ಯನವ ಹಕತೆಗಳನತನ ಕ್ೊಟಟದೆ ಮತ್ತು ಯನವ ಗೌರವಧ್ನವನತನ 
ಕ್ೊಟಟದ…ೆ ಕ್ೇೆರಳ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಮ ಬಂಗನಳ ಈ ಎರಡತ ರನಜಯಗಳಲ್ಲೆ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ 
ಸದಸಯರಿಗೆ ಬಹಳ ಚೆರ್ನನಗಿ ಸವಲತ್ತುಗಳನತನ ಮತ್ತು ಗೌರವಧ್ನವನತನ ಕ್ೊಡತ್ಕೆಂತ್ಹ ವಿಚನರ ನಮು 
ಗಮನಕ್ೆೆ ಬಂದ್ಧದ.ೆ ಅದನತನ ರ್ನನತ ಸದನದ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರತವುದಕ್ೆೆ ಕೂಡ ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  
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ಇದತವರೆವಿಗೂ ಅರೆ್ೇಕ ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಕ್ೆೇರಳ ರನಜಯದ ಮನದರಿಯನತನ 
ಇಟತಟಕ್ೂೆಂಡತ ಮನತ್ರ್ನಡಿರತತ್ನುರೆ. ಆದರೆ, ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕ್.ೆ 
ಪನರಣೆೇಶ್ಚರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನು,ಚ “ರ್ನವು ಏತ್ಕ್ನೆಗಿ ಕ್ೆೇರಳ ರನಜಯವನತನ ಮನದರಿ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ. 
ರ್ನವೇೆ ಏತ್ಕ್ೆೆ ಮನದರಿ ಆಗಬ್ನರದತ”ಚಎಂಬ ವಿಷಯವನತನ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದನಗ, ನನಗ ೆಆದಂತ್ಹ 
ಬ್ೆೇಜನರಿನ ವಿಷಯವೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರತ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷವನತನ ಈ ರಿೇತಿ 
ಕ್ೆೇಳುತಿುದನದರೆಂದತ ಇದತ ಎಂತ್ಹ ವಿಚನರ. ಈ ವಿಚನರವನತನ ಕ್ನಂಗೆರಸ್ಚ ಪಕ್ಷ ಅಥವನ ಜೆ.ಡಿ.(ಎಸ್ಚ) 
ಪಕ್ಷದವರನದ ರ್ನವುಗಳು ಅಂದರೆ, ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ಸನಾನದಲ್ಲೆರತವ ಕ್ೇೆಳಬಹತದತ. ಆಡಳಿತ್ 
ಪಕ್ಷದಲ್ಲೆರತವಂತ್ಹ ಮಂತಿರಗಳು/ಶನಸಕರತ ಮೊರೆ್ನಯ ದ್ಧವಸ ಭನಷಣ ಮನಡತತ್ನು,ಚ “ರ್ನವು ನಮಗೆ 
ಸಂಬಳ ಕ್ೊಡಿಸತತ್ೆುೇವೆ, ರ್ನವು ನಮಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಕ್ೊಡಿಸತತ್ೆುೇವೆಂದತ”ಚ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಇದತ 
ನಜವಲೆವೆೇ? ಅದರಲ್ಲೆಯೂ ೧೦ ಸನವಿರ ಗೌರವಧ್ನ ಕ್ೊಡಿಸತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಹೇೆಳುತ್ನುರೆ. ನನನ ಒಂದತ 
ಪರಶೆಚನ ಏರೆ್ಂದರೆ, ಈ ಸದನಕ್ೆೆ ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರದ್ಧಂದ ಆರಿಸಿ ಬಂದವರನದ ರ್ನವು ೨೫ ಜನ 
ಸದಸಯರತಗಳ್ನದಂತ್ಹ ನಮಗೆ ಆತ್ುಸನಕ್ಷಿ ಎನತನವುದತ ಇದದರ,ೆ ರ್ನವಲೆೆರೂ ರನಜಿೇರ್ನಮಯನತನ 
ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕತ. ಆ ರನಜಿೇರ್ನಮಯನತನ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವರೆಲೆರೂ ರಡೆಿ ಇದನದರಯೆ್ಕೇ?  

ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಈ ಸಕ್ನಾರ ಎಂತ್ಹ ʼಭಂಡ ಸಕ್ನಾರʼ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ 
ಇಷಟಪಡತತ್ುೆೇರೆ್. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಯನವುದೆೇ ಸೌಲಭಯ ಕ್ೆೇಳುವುದಕೂೆ ಸಹ ಮತಷೆರ ಅಥವನ ಹೊೇರನಟ 
ಮನಡಬ್ೇೆಕತ. ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರತಗಳಿಗ ೆ ಕನಷೆ ಪಕ್ಷ ೨ ರಿಂದ ೩ ಸನವಿರ ಹೆಚತಚ 
ಗೌರವಧ್ನ ಕ್ೊಡಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ಸತಮನರತ ೫-೬ ವಷಾಗಳಿಂದ ಕ್ೆೇಳುತಿುದನದರೆ. ರ್ನನತ ಅವರಿಗೆ ಕ್ನರತ 
ಕ್ೊಡಿ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳುವುದ್ಧಲೆ. ಅವರಿಗೆ ಬಂಗಲೆ ಕ್ೊಡಿ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳುವುದ್ಧಲೆ. ಅವರತ ಕ್ೆೇಳುತಿುರತವುದತ 
ಏರೆ್ಂದರೆ, ಕ್ೆೇವಲ ೧ ಸನವಿರ ಹೆಚತಚ ಗೌರವಧ್ನ ಕ್ೂೆಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಕ್ೆೇಳುತಿುದನದರೆ. ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ 
ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರಕ್ೆೆ ಬಂದತ ಒಂದತ ಹೂೆೇಟಲೆ್ಚನಲ್ಲೆ ಒಂದತ ದೊೇಸೆ 
ತಿನನಬ್ೆೇಕ್ನದರೂ ಸಹ, ಇಬುರತ ಸದಸಯರತ partnership ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ದೂೆೇಸೆ ತಿನನತ್ಕೆಂತ್ಹ 



132 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/08-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

ಗೌರವಧ್ನವನತನ ಅವರಿಗೆ ಕ್ೊಡತತಿುದನದರ.ೆ ಇದತ ಏತ್ಕ್ೆೆ? ಹನಗನಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಧ್ನವನತನ ಹೆಚಿಚಗೆ 
ಕ್ೊಡಿ.  

ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಬ್ೆಳಗೆೆ ಈ ಸದನದಲ್ಲೆ ಕತಳಿತ್ತ ಸಹಕ್ನರ ಇಲನರ್ಯೆಲ್ಲೆ ನಡದೆ್ಧರತವ ಸನಕಷತಟ 
ಹಗರಣಗಳ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚರವರತ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿದನಗ ನಡದೆಂತ್ಹ ಚಚೆಾಯನತನ 
ರ್ನನತ ಗಮನಸಿರತತ್ೆುೇರೆ್. ಅದರಂತ್,ೆ ಸಹಕ್ನರ ಇಲನರ್ಯೆಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ ೧೯ ರಿಂದ ೨೧ ಸನವಿರ 
ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯಗಳ ಹಗರಣ ಆಗತತಿುದೆ.  ಆರಚ.ಟ.ಓ. ಕಛೆೇರಿಯಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ ೧೧೦ ಕ್ೂೆೇಟ 
ರೂಪನಯಗಳ ಹಗರಣ ಆಗಿರತತ್ುದೆ. ಅಷ್ೊಟಂದತ ಹಗರಣಗಳನತನ ಮನಡಿ ಅವುಗಳನತನ ಮತಚಿಚ 
ಹನಕತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವನಗ ಈ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರತಗಳಿಗೆ ಗೌರವಧ್ನ ಹೆಚತಚ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಏನತ ತ್ೂೆಂದರ ೆಇರತತ್ುದೆ? ನರ್ನೆಯ ದ್ಧವಸ ನಂದ್ಧ ಯೇಜರೆ್ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ 
೭ ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟ ಹಣ ಬ್ನಕಿ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಅದರಲ್ಲೆ 3 ಸನವಿರ ಕ್ೂೆೇಟ ರೂಪನಯಗಳ ಹಣವನತನ 
ಮೇಸಲ್ಲಟಟದದೆೇವೆಂದತ ಹೆೇಳಿರತತ್ನುರೆ. ಆಗ ಮತ್ೂೆುಬು ಸದಸಯರತ, ಇದತ ಯನವ ಕ್ನಮಧೆೇನತ”ಚಎಂದತ 
ಕ್ೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ ಅದಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರದ ಬಳಿ ಉತ್ುರ ಇರತವುದ್ಧಲೆ. ಇಷ್ೂೆಟಂದತ ಹಗರಣಗಳು 
ನಡಯೆತತಿುರತವಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಒಬು ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯನಗೆ ಕನಷೆ ಪಕ್ಷ ೫ ಸನವಿರ 
ಗೌರವಧ್ನ ಕ್ೂೆಡಬ್ೇೆಕತ. ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಪರವನಗಿ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೇೆತ್ರದ್ಧಂದ ಆರಿಸಿ ಬಂದವರತ 
ಹೊೇರನಡಬ್ೇೆಕತ. ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಗಳ ಪರವನಗಿ ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರದ್ಧಂದ ಆರಿಸಿ 
ಬಂದವರತ ಹೊೇರನಟ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ. ನಮಗೆ ಏರ್ನದರೂ ಸನವಭಿಮನನ ಎನತನವುದತ ಇದದರೆ, 
ಅವರಿಗೊೇಸೆರ ರ್ನವು ಇದೆದೇವೆ ಎಂದತ ಇದದರೆ, come on, ಬನನ ಎಲೆರೂ ರನಜಿೇರ್ನಮ ಕ್ೊಟತಟ, 
ಹೊೇರನಟ ಮನಡೂೆೇಣ. ಕ್ೇೆವಲ ರ್ನವು ಈ ಸದನದಲ್ಲೆ ಒಬ್ೊುಬುರನಗಿ ಎದತದ ನಂತ್ತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದತದ 
ಟ.ವಿ. ಮನಧ್ಯಮದಲ್ಲೆ ಬಂದತ, ಅದನತನ ಗನರಮಗಳಲ್ಲೆ ಇರತವಂತ್ಹವರತ ನಮುನತನ ಟ.ವಿ.ಯಲ್ಲೆ 
ರೆ್ೂೇಡಲ್ಲ ಎಂದತ ರ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಲೆ.  Come on, ರನಜಿೇರ್ನಮ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಎಲೆರೂ 
ಸಿದಿರನಗಿ, ಆ ಬಗೆೆ ಸಭನಪತಿಯವರಿಗ ೆ ತಿಳಿಸಬೆ್ೇಕತ. ಅದರಿಂದನಗಿ, ದಯಮನಡಿ ಇದನತನ ಬಹಳ 
ಗಂಭಿೇರವನಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ತ್ಮು ಮೂಲಕ ರ್ನನತ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳಿಗ ೆಹೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ  
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ಮನನಯ ಕ್.ೆಎಸ್ಚ. ಈಶವರಪಪನವರತ ಕ್ೆಳಹಂತ್ದ್ಧಂದ ಬಂದಂತ್ಹವರತ ಹನಗೂ ಅವರತ ಬಹಳ 
ಬತದ್ಧಿವಂತ್ರತ. ಅವರ ಜೊತ್ ೆರ್ನನತ ಸತಮನರತ ೪-೫ ಸಭೆಗಳನತನ ಮನಡಿರತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಅವರತ ದ್ಧೇನರ 
ಬಗೆೆ, ದಲ್ಲತ್ರ ಬಗೆೆ, ಹನಡಿಗಳ ಬಗೆೆ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ ಹನಕಿಕ್ೊಂಡತ ಸಾಳದಲ್ಲೆಯ್ಕೇ ತಿೇಮನಾನ 
ಮನಡಿರತತ್ನುರ.ೆ ಆದರೆ, ಈ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಗಳ ವಿಷಯವನತನ ಏತ್ಕ್ೆೆ ತಿೇಮನಾನ 
ಮನಡತತಿುಲೆವೆಂಬತದತ ನನಗ ೆಗೊತ್ನುಗತತಿುಲೆ. ಅದನತನ ತಿೇಮನಾನ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ಂೆದತ ರ್ನನತ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರನತನ ಒತ್ನುಯಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. ದಯಮನಡಿ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೆ, ಈ ಸದನದಲ್ಲೆಯ್ಕೇ 
ಈ ಬಗೆೆ ಭರವಸ ೆ ನೇಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಮನವಿ ಮನಡತತ್ನು ತ್ಮಗೆ ವಂದ್ಧಸಿ ನನನ ಮನತ್ನತನ 
ಮತಗಿಸತತ್ುೆೇರೆ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ತ್ನವು ಈಗ ಉತ್ುರ ನೇಡತತಿುೇರನ? 

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿಶಟೆಟ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ನಮಷ. 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟ. ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,… 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ದಯಮನಡಿ ಎಲನೆ ಸದಸಯರತ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಾ.  

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿಶಟೆಟ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಭನಷಣ ಮನಡತವುದ್ಧಲೆ. ಒಂದೇೆ 
ಲೆೈನ್ಚನಲ್ಲೆ ನನನ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ದ್ಧರೆ್ೇಶ್ಚ ಗೂಳಿಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,.. 

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟ. ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ(ಪದವಿೇಧ್ರರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅಧಿವೆೇಶನ ೩೦ 
ರೆ್ೇ ತ್ನರಿೇಖಿನವರಗೆ ೆ ಇದೆ. ಹನಗನಗಿ, ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರದ ಪರವನಗಿ ಮೊದಲರೆ್ ವಿಚನರ 
ಈಗ ಚಚೆಾಗ ೆ ಬಂದ್ಧದೆ. ಹನಗನಗಿ, ಈ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಕನಷೆ ಪಕ್ಷ ೫-೧೦ ನಮಷಗಳ 
ಕ್ನಲನವಕ್ನಶ ನೇಡಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ಕ್ೆೈಮತಗಿದತ ತ್ಮುಲ್ಲೆ ಪನರಥಾರ್ ೆಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್.  



134 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/08-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ತ್ನವೆಲೆರೂ ಒಂದತ ನಮಷ ದಯಮನಡಿ ನನನ ಮನತ್ನತನ ಕ್ೆೇಳಿ.  ಈ 
ವಿಷಯದಲ್ಲೆ ರ್ನನತ ಹೇೆಳುವುದೇೆರ್ೆಂದರ,ೆ ಪರಸತುತ್ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ ಸತಮನರತ ೧0 ಜನ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿರತತ್ನುರೆ. ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರದ್ಧಂದ ಆರಿಸಿ ಬಂದಂತ್ಹವರಿಗನಗಿ ರ್ನನತ 
ಒಂದತ ದ್ಧವಸ ಮೇಸಲ್ಲಡತತ್ೆುೇರೆ್. ಆ ದ್ಧನ ಬ್ೆಳಗೆೆ ಪರಶೆ್ನೇತ್ುರ ಅವಧಿ ಮತಗಿದ ನಂತ್ರ, ಬ್ೆೇರ ೆ
ಯನವುದೆೇ ವಿಷಯ ಚಚಾೆಗೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಾದೆೇ, ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರದ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾಯನಗಲ್ಲ. 
ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಅವರೆಲೆರೂ ಆ ಕ್ೆೇತ್ರದ್ಧಂದ ಆರಿಸಿ ಬಂದ್ಧದತದ, ಅವರ ರೆ್ೂೇವುಗಳನತನ ವಯಕುಪಡಿಸತವುದಕ್ೆೆ 
ಒಂದತ ದ್ಧರ್ನಂಕವನತನ ನಗದ್ಧಪಡಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಆ ದ್ಧನ ಅವರತ ತ್ಮು ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ ಚಚಾೆ ಮನಡಲ್ಲ. 
ಈಗ ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳು ಪರಸತುತ್ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ ಉತ್ುರ ಹೆೇಳಲ್ಲ.  

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿಶಟೆಟ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಒಂದೇೆ ಲೈೆನ್ಚನಲ್ಲೆ ನನನ ಮನತ್ನತನ 
ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟ. ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಭನರತಿಶಟೆಟಯವರತ ಒಂದತ 
ಲೆೈನ್ಚ, ರ್ನನತ ಒಂದತ ಲೆೈನ್ಚ ಮತ್ತು ಮನನಯ ದ್ಧರೆ್ೇಶ್ಚ ಗೂಳಿಗೌಡರವರತ ಸೇೆರಿದಂತ್ ೆಮೂರತ ಜನರತ 
ಒಂದೂೆಂದತ ಲೆೈನ್ಚ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇವೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರೇೆ ತ್ನವು ದಯಮನಡಿ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಳಿಾ.  

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿಶಟೆಟ (ರ್ನಮನದೆೇಾಶನ ಹೊಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಗನರಮ 
ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರತ ಸತಮನರತ ೯೧ ಸನವಿರಕಿೆಂತ್ಲೂ ಹೆಚತಚ ಇದನದರೆ. ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಧ್ನವನತನ 
ಮೊದಲರೆ್ ಬ್ನರಿಗ ೆ ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎಸ್ಚ. ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ೨೫೦ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಕ್ೊಟಟರತತ್ನುರೆ. 
ಅದತ ನಂತ್ರ ೫೦೦ ರೂಪನಯ ಆಯತ್ತ. ಆ ೫೦೦ ರೂಪನಯ ಗೌರವಧ್ನವನತನ ಮನನಯ 
ಸಿದದರನಮಯಯನವರತ ೧೦೦೦ ರೂಪನಯಗ ೆ ಏರಿಕ್ ೆಮನಡಿದರತ. ಈ ಗೌರವಧ್ನವನತನ ಪರತಿ ಬ್ನರಿ 
ದತಪಪಟತಟ ಮನಡಲನಗತತ್ುದೆ. ಅಂದರೆ, ೨೫೦ ಇದದದತದ, ೫೦೦ ರೂಪನಯ. ೫೦೦ ರೂಪನಯ ಇದದದತದ 
೧೦೦೦ ರೂಪನಯ ಹನಗೂ ೧೦೦೦ ರೂಪನಯ ಇದದದತದ ನನನ ಗಮನಕ್ೆೆ ಬಂದ ಹನಗೆ. ೨ ಸನವಿರ 
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ಆಗಬಹತದತ. ಆದರ,ೆ ರ್ನನತ ತ್ಮು ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿ ಮನಡತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ನಮು ರನಜಯದಲ್ಲೆ 
ಚತರ್ನಯತ್ ಪರತಿನಧಿಗಳಲ್ಲೆ ಮಹಳ್ೆಯರತ ಅತ್ಯಂತ್ ಹಚೆಿಚನ ಸಂರ್ೆಯಯಲ್ಲೆ ಇರತವಂಥದತದ ಈ ಸಾಳಿೇಯ 
ಸಂಸೆಾಗಳಲ್ಲೆ. ಅಲ್ಲೆ ಶೇೆಕಡ ೫೦ ರಷತಟ ಅಂದರೆ, ಸತಮನರತ ೪೫ ಸನವಿರಕಿೆಂತ್ಲೂ ಹಚೆತಚ ಗನರಮ 
ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರತ ಮಹಳ್ೆಯರನಗಿರತತ್ನುರೆ. ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಅಂತ್ರರನಷಿರೇಯ ಮಹಳ್ನ 
ದ್ಧರ್ನಚರಣೆ. ಹನಗನಗಿ, ಈ ಸದನದಲ್ಲೆ ಒಂದತ ಇತಿಹನಸ ಆಗಬ್ೇೆಕತ. ಅದಕ್ನೆಗಿ, ರ್ನನತ ಮನನಯ 
ಮಂತಿರಯವರಲ್ಲೆ ವಿನಂತಿ ಮನಡತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಅವರ ಚಿಂತ್ರ್ ೆತ್ತಂಬ್ನ ದೂರಕ್ೆೆ ಹೊೇದರ ೆದತಪಪಟತಟ 
ಹೊೇಗತತ್ುದೆ ಎನತನವ ಚಿಂತ್ರೆ್ ಇದೆ. ಆ ಚಿಂತ್ರೆ್ ಆಗಬ್ನರದತ. ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಮಹಳ್ೆಯರಿಗ ೆ ಖಂಡಿತ್ವನಗಿ ಒಂದತ ಉಡತಗೊರಯೆನತನ ಕ್ೊಡಲೇೆಬ್ೇೆಕತ. ಅದತ ಎಲೆರಿಗೂ 
ಸಿಗತವಂತ್ನಗಬ್ೆೇಕತ.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ರ್ನವಲೆೆರೂ ಸಹ 
ಮನನಯ ಭನರತಿಶಟೆಟಯವರ ಪರವನಗಿ ಇದೆದೇವೆ.  

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿಶಟೆಟ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅಂದರೆ ಆ ಗೌರವಧ್ನವನತನ ಒಂದತ 
ಮಹಳ್ೆಗ ೆ ಕ್ೂೆಟಟರ ೆ ಅದತ ಎಲೆರಿಗೂ ಕ್ೂೆಟಟ ರಿೇತಿ ಆಗತತ್ುದೆ. ಹನಗನಗಿ, ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ 
ಸದಸಯರಿಗೆ ಗೌರವಧ್ನ ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಮನಸಿಸನಲ್ಲೆ ಒಂದತ ರೇೆಂಜಚ 
ಇದದರ,ೆ ಅದಕಿೆಂತ್ಲೂ ಹೆಚಿಚನ ರೇೆಂಜಚಗೆ ಹೂೆೇಗತವ  ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಅವರತ ಚಿಂತ್ರೆ್ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ 
ಕ್ೊೇರತತ್ೆುೇರೆ್. ಅದರಂತ್,ೆ ಕನಷೆ ೫ ರಿಂದ ೧೦ ಸನವಿರ ರೂಪನಯಯಳಗೆ ಗೌರವಧ್ನವನತನ 
ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ವಿನಂತಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಅದನತನ ಅವರತ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಮನಡಲೇೆಬ್ೆೇಕತ.  

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ಎಲನೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳು ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿಶಟೆಟಯವರ 
ಮನತಿಗ ೆಮೇಜತ ತ್ಟತಟವ ಮೂಲಕ ಬ್ೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದರತ) 

ಶ್ರೇ ದ್ಧರೆ್ೇಶ್ಚ ಗೂಳಿಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದೇೆ ನಮಷದಲ್ಲೆ ರ್ನನತ ನನನ 
ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳಿ ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:_ ಇದತವರೆವಿಗೂ ಸನಕಷತಟ ಜನ ಸದಸಯರತ ಇದೆೇ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿರತತ್ನುರೆ. ರ್ನಳ್ಯೆ ದ್ಧವಸ ತ್ಮಗೆ ಒಂದತ ದ್ಧರ್ನಂಕ ನಗದ್ಧಪಡಿಸಿರತವ ಬಗೆೆ ತಿಳಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. 
ಆ ದ್ಧನ ಬ್ೆಳಗೆೆ ಪರಶೆ್ನೇತ್ುರ ಅವಧಿ ಮತಗಿದ ನಂತ್ರ, ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ 
ಕ್ೆೇತ್ರಗಳ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ದ್ಧರೆ್ೇಶ್ಚ ಗೂಳಿಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ನಮಷ ರ್ನನತ ನನನ 
ಮನತ್ನತನ ಮತಗಿಸತತ್ುೆೇರೆ್. ಮೊದಲರೆ್ಯದನಗಿ, ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿದದಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮಗೆ ಧ್ನಯವನದಗಳು. 
ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿ ಬಂದವರಲ್ಲೆ ರೈೆತ್ ಮಹಳ್ಯೆರತ, ಆರ್ಥಾಕವನಗಿ 
ಹಂದತಳಿದವರೇೆ ಹೆಚಿಚನ ಸಂರ್ೆಯಯಲ್ಲೆ ಇದನದರ.ೆ  

(ಮತಂದತ…) 

 

(165) 08.03.2022 3.50 ವೆೈಎಲ್-ಆರಚಎನ್                 (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ದ್ಧರೆ್ೇಶ್ಚ ಗೂಳಿಗೌಡ (ಮತಂದತ):- 

ಅದರಲ್ಲೆ ಪದವಿೇಧ್ರರತ, ಸನನತ್ಕ್ೊೇತ್ುರ ಪದವಿೇಧ್ರರತ, ಇಂಜಿನಯಸ್ಚಾಗಳು, ಎನ್ಚಎಸ್ಚಡಬೂೆಯ 
ಮನಡಿರತವಂಥವರಿದತದ, ಅಂಥವರಿಗ ೆಅತ್ಯಂತ್ ಕನಷೆ ಗೌರವಧ್ನ ನೇಡಲನಗತತಿುದೆ. ಆ ಗೌರವಧ್ನವು 
ಕ್ೆೇವಲ ರೂ.1000 ಆಗಿದತದ, ಅದನತನ ಸಮನಜದಲ್ಲೆ ಹೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುಾವುದಕ್ೆೆ ಅವರಿಗೂ ಸಹ 
ಸಂಕ್ೊೇಚವನಗತತ್ುದೆ.  ಶನಸಕರಿಗ,ೆ ಸಚಿವರಿಗೆ, ಸಂಸತಚ ಸದಸಯರ ಅವಧಿ ಮತಗಿದ ನಂತ್ರ ಪಿಂಚಣಿ 
ಸೌಲಭಯ ಇದೆ.  ಆದರೆ, ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭಯ ಇರತವುದ್ಧಲೆ.  ಹನಗನಗಿ 
ಗೌರವಧ್ನವನತನ ಹೆಚಿಚಸಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಒತ್ನುಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾ ಚತರ್ನವಣೆ 
ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಆ ಪಕ್ಷದ ರನಜನಯದಯಕ್ಷರತ ಗೌರವಧ್ನವನತನ ಹೆಚಿಚಸತತ್ೆುೇರೆ್ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ ಭರವಸಯೆನತನ 
ನೇಡಿದತದ, ನತಡಿದಂತ್ೆ ನಡಯೆಬೆ್ೇಕ್ೆಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲೆ ಮನವಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಾತ್ೆುೇರ್ೆ.  25 ಜನ 
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ಸದಸಯರತಗಳು ಕೂಡನ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ್ನದ ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂೆಮನುಯಯವರ ಬಳಿ 
ಹೊೇಗಲತ ಶಕಿು ತ್ತಂಬತವುದಕ್ನೆಗಿ ರ್ನವಲೆೆರೂ ಸಹ ಬ್ೆಂಬಲವನಗಿ ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲೆ 
ಹೊೇಗತತ್ೆುೇವ.ೆ  ದಯವಿಟತಟ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರ ಗೌರವಧ್ನವನತನ ಹೆಚಿಚಸಬ್ೆೇಕತ.  ನಮು 
ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರಿಂದಲೆೇ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿರತವಂಥ ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಸಹ ಇಲ್ಲೆಯ್ಕೇ ಇದತದ, 
ಬಹಳ ಪರಭನವಿ ಸಚಿವರಿದನದರೆ. ಮನನಯ ರವಿಕತಮನರಚರವರತ ಸಹ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರ 
ಗೌರವಧ್ನವನತನ ಹೆಚಿಚಸತವಲ್ಲೆ ಸಹನಯ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ. ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲೆ ಬಹಳ ಪರಭನವಿಗಳಿದತದ, 
ಅವರತಗಳ ಗೌರವಧ್ನವನತನ ಹೆಚಿಚಸಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ತ್ಮು ಮೂಲಕ ಒತ್ನುಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,… 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರೆ್ೂೇಡಿ ಎಲೆರಿಗೂ ಒಂದತ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್.  ಅದೆೇರೆ್ಂದರೆ, 
ಇವತ್ೆುೇ ಎಲೆರಿಗೂ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಕಲ್ಲಪಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಮತ್ೆು ಈ ವಿಷಯದ ಮೇಲ ೆಪರಸನುಪ 
ಮನಡಲತ ದ್ಧರ್ನಂಕವನತನ ನಗದ್ಧಪಡಿಸತವುದ್ಧಲೆ.   

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕಡಯೆದನಗಿ ಒಂದರೆಡೂ ಮನತ್ನತನ 
ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ುೆೇರೆ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಶ್ರೇ ಕಂಠೆೇಗೌಡರೆೇ ಒಂದತ ಪರಕಟಣೆ ಇದೆ.  ಒಂದತ ನಮಷ 
ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಾ.   
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07. ಪರಕಟಣ ೆ

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- 

➢ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ 146ರೆ್ೇ ಅಧಿವೇೆಶನದ ಉಪವೆೇಶನಗಳನತನ ದ್ಧರ್ನಂಕ: 
30.03.2022 ರವರೆಗ ೆಕ್ನಯಾಕಲನಪಗಳನತನ ನಡಸೆಲತ ತಿೇಮನಾನಸಲನಗಿರತತ್ುದೆ.  

➢ ದ್ಧರ್ನಂಕ: 08.03.2022 ರಿಂದ 14.03.2022 ರವರೆಗೆ ಪರಶೆ್ನೇತ್ುರ, ಶ್ನಯವೆೇಳ್ೆ 
ಪರಸನುವರೆ್ಗಳ ನಂತ್ರ ಆಯವಯಯ ಅಂದನಜತಗಳ ಮೇಲೆ ಸನಮನನಯ ಚಚೆಾ. 

➢ ದ್ಧರ್ನಂಕ: 15.03.2022 ರಂದತ ಆಯವಯಯ ಅಂದನಜತಗಳ ಮೇಲ್ಲನ ಚಚೆಾಗ ೆ
ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಉತ್ುರ. 

➢ ಧ್ನವಿನಯೇಗ ವಿಧೇೆಯಕವು ಸೇೆರಿದಂತ್ ೆಹನಗೂ ಹಣಕ್ನಸತ ವಿಧೆೇಯಕಗಳು ಮತ್ತು 
ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಸಿವೇಕೃತ್ವನಗಲ್ಲರತವ ವಿಧೆೇಯಕಗಳ ಮಂಡರೆ್, ಚಚಾೆ ಹನಗೂ 
ಅಂಗಿೇಕ್ನರ.  

➢ ದ್ಧರ್ನಂಕ: 16.03.2022 ರಿಂದ 30.03.2000 ರವರೆಗೆ ಪರಶೆನಗಳು, ಶ್ನಯ ವೆೇಳ್ೆ 
ಪರಸನುವಗಳು, ಗಮನ ಸಳೆ್ೆಯತವ ಸೂಚರೆ್ಗಳು, ನಯಮ 330ರ ಮೇರಗೆ ೆ ಚಚೆಾ, 
ನಯಮ 68ರ ಮೇಲ್ಲನ ಪರಸನುವರೆ್ ಹನಗೂ ಅಧ್ಾ ಗಂಟೆ ಕ್ನಲನವಧಿ ಚಚಾೆಗಳನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಾವುದತ.  ಪರಶೆ್ನೇತ್ುರದ ನಂತ್ರ ಆರೂೆೇಗಯ ಇಲನರ್,ೆ ಜಲಸಂಪನೂುಲ 
ಇಲನರ್ ೆಮತ್ತು ಗೃಹ ಇಲನರ್ೆಗಳ ಮೇಲ ೆಚಚಾೆ ಹನಗೂ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಉತ್ುರ.  

 ಕ್ನಯಾಕಲನಪಗಳ ಸಲಹನ ಸಮತಿಯ ಈ ವರದ್ಧಯನತನ ಸದನವು 
ಅನತಮೊೇದ್ಧಸತವುದೆಂದತ ಭನವಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  
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08. ನಯಮ 330ರ ಮೇರಗೆೆ ಮತಂದತವರೆದ ಚಚೆಾ  

    ವಿಷಯ:  ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಚತರ್ನಯತ್ ಸದಸಯರ ಹನಗೂ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ವನಯಪಿುಗೆ  
      ಒಳಪಡತವ ಸಿಬುಂದ್ಧಗಳ ಗೌರವಧ್ನ ಹೆಚಚಳ ಮನಡತವ ಹನಗೂ ಕ್ೆೇರಳ ರನಜಯದ      
      ಮನದರಿಯ ಸೌಲಭಯಗಳನತನ ಒದಗಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ  ಮತಂದತವರೆದ ಚಚೆಾ 
 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇವತ್ತು ಎಲೆರಿಗೂ “ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರ ಗೌರವಧ್ನ 

ಹೆಚಿಚಸತವ ವಿಚನರದ ಕತರಿತ್ತ”ಚಚಚೆಾ ಮನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದರೆ ನೇಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ 
ಬಜೆಟಚ ಭನಷಣದ ಮೇಲ ೆ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರಿಗ ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ 
ನೇಡಬ್ೆೇಕ್ನಗಿದತದ, ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ರ್ನವು ಬಹಳಷತಟ ಗಮನ ನೇಡಬ್ೇೆಕ್ನಗಿದ.ೆ  ಹನಗನಗಿ 
ತ್ನವುಗಳು ಯನವ ದ್ಧವಸ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರೊೇ ಅಂದ್ಧನ ದ್ಧವಸ ಅವಕ್ನಶ ಕಲ್ಲಪಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ   

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ (ಪದವಿೇಧ್ರರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆಯತ್ತ.   

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎಸ್.ಈಶವರಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ನಮಷ. 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ಆಗಲೆೇ ನನನ ಹೆಸರನತನ 
ಕರದೆ್ಧದತದ, ರ್ನನತ ಮನನಯ ದ್ಧರೆ್ೇಶ್ಚ ಗೂಳಿಗೌಡರತ ಹೊಸ ಸದಸಯರನಗಿದತದ, ಅವರತ ಮೊದಲತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ ಎಂದತ ಸತಮುರ್ನದನೆತ.   

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎಸ್.ಈಶವರಪಪ (ಗನರಮೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚನಯತಚ ರನಜಚ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಶ್ರೇಕಂಠೇೆಗೌಡರತ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ, ಅದಕ್ೆೆ ನನನ ಅಭಯಂತ್ರವೇೆನಲೆ.  
ಜೊತ್ೆಗೆ ತ್ನವು ಈಗನಗಲೇೆ “ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರ ಗೌರವಧ್ನ ಹೆಚಿಚಸತವ ಕತರಿತ್ತ”ಚಚಚಾೆ 
ಮನಡಲತ ಎಲೆರಿಗೂ ಸಹ ಒಂದತ ದ್ಧವಸ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡತತ್ೆುೇರೆ್ ಎಂದತ ತಿಳಿಸಿದನಗ ಎಲನೆ 
ಸದಸಯರತ ಸಂತ್ೊೇಷದ್ಧಂದ ಒಪಿಪಕ್ೂೆಂಡರತ.  ಆದರೂ ಮತ್ೆು ಅದೇೆ ವಿಚನರವನತನ ಪರಸನುಪ ಮನಡಲತ 
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ಎಲನೆ ಸದಸಯರತ ಶತರತ ಮನಡಿದರತ.  ಹನಗನಗಿ ರ್ನನತ ತ್ಮಗೆ ತಿಳಿಸತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಅವರತಗಳು ಆ 
ವಿಚನರದ ಮೇಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದನತನ ಬಿಡತವುದ್ಧಲೆ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ರಿೇತಿ ಏನಲೆ.  ಒಂದತ ನಮಷದಲ್ಲೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎಸ್.ಈಶವರಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಮನನಯ ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರ 
ಪರವನಗಿಯ್ಕೇ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆದೇರ್ೆ.  ಅವರತ ಒಂದತ ನಮಷದಲ್ಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸತತ್ುೆೇರೆ್ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ  ಆದರೆ, ಒಂದತ ನಮಷದಲ್ಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸಲತ ಸನಧ್ಯವಿಲೆ.  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ 
ಅವರೆಲೆರೂ ತ್ತಂಬ್ನ ಅನತಭವಸಾರನಗಿದತದ, ಇನತನ ಅನತಭವ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಾಲ್ಲ.  ದಯವಿಟತಟ ಒಂದತ 
ದ್ಧವಸ ಪೂತಿಾ ಅವರತಗಳಿಗೆ “ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರ ಗೌರವಧ್ನ ಹೆಚಿಚಸತವ ಕತರಿತ್ತ”ಚ
ಚಚೆಾಗ ೆಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗನಗಲೆೇ ರ್ನನತ ಅವರಿಗೆ ಒಂದತ ದ್ಧವಸ ಪೂತಿಾ ಚಚಾೆಗೆ ಅವಕ್ನಶ 
ನೇಡತತ್ೆುೇರ್ ೆಎಂದತ ಹೆೇಳಿದೆದನತ.  ಆದರೂ ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳು ಕ್ೆೇಳುತಿುಲೆ.  ಹನಗನಗಿ ಇವತಿುನ 
ದ್ಧವಸವೆೇ ಎಲೆರೂ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ. ಎಲೆರಿಗೂ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಕಲ್ಲಪಸಿದದಕ್ೆೆ 
ಧ್ನಯವನದಗಳು.   ಅಧಿಕ್ನರ ವಿಕ್ೆೇಂದ್ಧರೇಕರಣವನತನ ಮೂಲತ್ಃ ಪರತಿಪನದರೆ್ ಮನಡಿದವರತ ರನಷರಪಿತ್ 
ಮಹನತ್ು ಗನಂಧಿೇಜಿಯವರತ.  ಸಾಳಿೇಯ ಆಡಳಿತ್ ಸಾಳಿೇಯರಿಂದಲೇೆ ನಡಯೆಬೆ್ೇಕ್ೆಂದತ ಕರ ೆ
ನೇಡಿದರತ.  ಅದಕ್ೆೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಶಕಿು ತ್ತಂಬಿದವರತ ಪಂಚನಯತಚ ರನಜಚ ಹರಿಕ್ನರ 
ಅಬತದಲ್ಚ ನಜಿೇರಚ ಸನಬಚರವರತ.  ಅಬತದಲ್ಚ ನಜಿೇರಚ ಸನಬಚರವರನತನ ರ್ನವು ಮರೆಯಲತ ಸನಧ್ಯವಿಲೆ.  
ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಹಲವನರತ ವಷಾಗಳು ಕಳ್ೆದರೂ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಗಳಲ್ಲೆ ಚತರ್ನವಣ ೆ ನಡದೆ್ಧರಲ್ಲಲೆ 
ಮತ್ತು ಅಸಿುತ್ವದಲ್ಲೆಯತ ಇರಲ್ಲಲೆ.  ಅವರತ ಅಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ ಬಂದ ಮೇಲ ೆಮನಜಿ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ್ನದ 
ಶ್ರೇ ರನಮಕೃಷಣ ಹೆಗಡೆಯವರ ಕ್ನಲದಲ್ಲೆ ಮಂಡಲ ಪಂಚನಯತಿ ಮತ್ತು ಜಿಲನೆ ಪಂಚನಯತಿ 
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ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲೆಯತ ಇಲೆದಂಥ ಸನಾನಮನನ-ಗೌರವವನತನ ಕಲ್ಲಪಸಿದರತ.  ಅಂದ್ಧನ ದ್ಧವಸ ಮಂಡಲ 
ಪಂಚನಯತಿಯ ಸದಸಯರನತನ “ಪರಧನನರತ”ಚ ಎನತನತಿುದದರತ. ಜಿಲನೆ ಪಂಚನಯತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರತ 
equivalent to Cabinet rank. ಒಂದತ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಯಲ್ಲೆ ಸಂಚಲನವೆೇ 
ಸೃಷಿಟಯನಯತ್ತ.  ಇವತ್ತು ತ್ಲಸಪಶ್ಾ ರೆ್ಲೆಯಲ್ಲೆ ನಂತ್ತ ಜಲಸನಮನನಯರ ಕಷಟಗಳಿಗೆ 
ಸಪಂದ್ಧಸತವಂಥವರನತನ ಅತ್ಯಂತ್ ಗೌರವದ್ಧಂದ ರೆ್ೂೇಡತವ ಕ್ೆಲಸವನತನ ವಿಧನನಮಂಡಲದಲ್ಲೆ ಕತಳಿತ್ತ 
ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ನಗಿದ.ೆ  ನಜವನದ ಪರಜನಪರಭತತ್ವದ ಬ್ೆಲ ೆಎಲ್ಲೆದೆ ಎಂದರೆ, ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಗಳಲ್ಲೆ ಇದೆ.  
ಆ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರತ ಎಲನೆ ವಗಾದ್ಧಂದ ಕೂಡಿರತತ್ನುರೆ.  ಓದತ-ಬರಹ ಬರತವವರತ, 
ಬ್ನರದವರತ ಸಹ ಇದನದರೆ.  ಸಮನಜದ ಎಲನೆ ಜನರತ ಅಲ್ಲೆ ಇದನದರೆ.  ಹನಗನಗಿ ನನಗ ೆಒಂದತ 
ನಂಬಿಕ್ ೆ ಮತ್ತು ವಿಶನವಸ ಇದತದ, ಖಂಡಿತ್ವನಗಿ ಮನನಯ ಸಚಿವರನತನ ನಂಬಿಸಿ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ 
ಹೊೇಗತವುದ್ಧಲೆ.  ಮನನಯ ಕ್.ೆಎಸ್.ಈಶವರಪಪನವರತ ಈ ರನಜಯದ ಉಪ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ್ನಗಿ 
ಕತ್ಾವಯವನತನ ನವಾಹಸಿದವರನಗಿದತದ, ಇವತ್ತು ಈ ರನಜಯದ ಪರಭನವಿ ಸಚಿವರನಗಿದನದರ ೆಹನಗೂ ಬಹಳ 
ಗಟಟಗರತ ಆಗಿದನದರ.ೆ  ಈಗನಗಲೆೇ ನನನ ಸಹೊೇದರಿಯನದ ಮನನಯ ಭನರತಿ ಶೆಟಟಯವರತ “ಶೆೇಕಡ 
55 ರಿಂದ 60 ರಷತಟ ಮಹಳ್ೆಯರೇೆ ಇದತದ, ಮಹಳ್ನ ದ್ಧರ್ನಚರಣೆ ಅಂಗವನಗಿ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸವೆೇ 
ಒಳ್ೆಾಯ ಘೂೇಷಣೆ ನೇಡಲ್ಲ”ಚ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಅವರ ಮನತ್ನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದನಗ ಅವರತ ಆ 
ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡೇೆ ಮನಡತತ್ನುರ ೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕ್ ೆ ನನಗ ೆ ಇದೆ.  ಅಚಲವನದ ವಿಶನವಸ ನನಗೆ 
ಮೂಡತತಿುದತದ, ನಮು ಇಡಿೇ ಸದನ ಅಷ್ೆಟೇ ಅಲೆ ಎರಡತ ಸದನಗಳು ಅಂದರೆ, ಇಡಿೇ 
ವಿಧನನಮಂಡಲವೆೇ ಮನನಯ ಭನರತಿ ಶೆಟಟಯವರ ಪರ ನಲತೆತ್ುದ.ೆ  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಮನನಯ ಭನರತಿ 
ಶೆಟಟಯವರತ ಚತರ್ನವಣ ೆ ಮತನನವೆೇ ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳಿಗೆ ಮನತ್ತ ನೇಡಿದತದ, ಜನರತ ಅವರ 
ಕ್ೆೈಯನತನ ಹಡಿದ್ಧದನದರೆ.  ಇತಿಹನಸದಲ್ಲೆ ಮೊದಲ ಬ್ನರಿಗ ೆ ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾ ಕ್ೆೇತ್ರಕ್ೆೆ ಹಚೆಿಚನ 
ಸಂರ್ೆಯಯಲ್ಲೆ ಸದಸಯರನತನ ಆಯ್ಕೆ ಮನಡಿಕ್ೂೆಟಟದನದರ.ೆ  ಹನಗನಗಿ ಅವರಿಗೆ ಶಕಿು ತ್ತಂಬತವ ಕ್ೆಲಸ 
ಆಗಬ್ೇೆಕಲೆವೆೇ? ಕ್ೂೆಟಟ ಮನತ್ನತನ ನಡಸೆಿಕ್ೂೆಡಬ್ೇೆಕಲೆವೆೇ? ಎಲ್ಲೆಯೇ ಒಂದತ ಕಡ ೆರ್ನವು ಬಿಜೆಪಿ 
ಯವರತ ನೇಡಿದ ಮನತಿಗೆ ತ್ಪತಪವುದ್ಧಲೆ ಎಂದತ ಅಂದತಕ್ೂೆಂಡಿದದೆೇವೆ.  ಈಗ ಆ ಮನತ್ತ 
ನಜವನಗಬೆ್ೇಕಲೆವೆೇ? ಏಕ್ಂೆದರೆ, ಈ ವಿಚನರದ ಮೇಲ ೆಮನನಯ ರವಿಕತಮನರಚ, ಮನನಯ ರತದೆರೇಗೌಡ, 
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ಮನನಯ ಎಂ.ಕ್.ೆಪನರಣೆೇಶ್ಚ, ಮನನಯ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್ಚ ಅಥವನ ನನನ ತ್ಕರನರತ ಇದೆಯ್ಕೇ? ಯನರ 
ತ್ಕರನರತ ಇದೆ? ಯನರ ತ್ಕರನರತ ಸಹ ಇಲೆ.  ಎರಡತ ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ೆುಂಟತ ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟ ಬಜೆಟಚ 
ಮಂಡರೆ್ ಮನಡಿರತವ ಹೂೆತಿುನಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಹನಗೂ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ರ್ನಯಯ 
ನೇಡಬ್ೆೇಕಲೆವೇೆ? ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರಿಗ ೆ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರತ ಎಂದರ,ೆ ಪನರಣ. ಅವರಿಗೆ 
ಇವತ್ತು ಆಗಿರತವಂಥ ಖತಷಿ, ಬ್ೆೇರ ೆಯನರಿಗೂ ಆಗಿರತವುದ್ಧಲೆ.  ಬ್ೇೆಕ್ನದರ ೆಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರಿಗ ೆ
ಈ ವಿಚನರವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿದರ,ೆ ನಮು ಕಡ ೆ ಬಂದತ ನಮು ಪರವನಗಿಯ್ಕೇ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ.  ಹನಗನಗಿ ರ್ನನತ ನಮಸೆರಿಸತತ್ನು, ಈ ರ್ನಡಿನ ಎಲನೆ ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ 
ಪರವನಗಿ ಕ್ೆೇಳುವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ರನಷರಪಿತ್ ಮಹನತ್ು ಗನಂಧಿೇಜಿಯವರ ನಂತ್ರ, ಸನವತ್ಂತ್ನರಯ ನಂತ್ರ 
ಈ ದೆೇಶಕ್ೆೆ ಮತ್ತು ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳಿಗೆ ಶಕಿು ತ್ತಂಬಿದಂಥವರತ ಶ್ರೇಯತತ್ S.K.Dey ರವರತ. 
ಆದತದರಿಂದ ಶ್ರೇ S.K.Dey ಅವರಿಗೆ ಸದೆತಿ ಸಿಗಬ್ೆೇಕತ.  ರನಷರಪಿತ್ ಮಹನತ್ು ಗನಂಧಿೇಜಿಯವರಿಗೆ 
ನೇಡಿದಂತ್ಹ ಗೌರವ ಶ್ರೇ S.K.Dey  ಅವರಿಗೂ ಸಿಗಬ್ೆೇಕತ.   ಮತಖಯವನಗಿ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ 
ಸದಸಯರ ಘನತ್ ೆ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚನಚಗಬ್ೆೇಕತ.  ಇವತ್ತು ಅದಕ್ೆೆ ಇತಿಶ್ರೇ ಎನತನವಂಥ ಬ್ನಷಯ 
ಬರೆಯಬ್ೆೇಕತ.  ಅಂತ್ಹ ಒಳ್ೆಾಯ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡಲ್ಲ, ಅವರ ಹೆಸರತ ಸಹ ಇತಿಹನಸಕ್ೆೆ 
ಸೇೆರತವಂತ್ನಗಬ್ೆೇಕತ.   

ಶ್ರೇ ಎಂ.ಎಲ್.ಅನಲ್ಚ ಕತಮನರಚ (ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ನಯಮ 330 ರ ಮೇಲ ೆಈಗನಗಲೆೇ ಸನಕಷತಟ ಸದಸಯರತ ಸಲಹೆಯನತನ ನೇಡಿದನದರೆ.  ರ್ನನತ ಸಹ 
ಹೆೇಳುವುದೇೆರ್ೆಂದರ,ೆ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರ ಮೂಲಕ ಸತಮನರತ 25 ಮಂದ್ಧ  ಆಯ್ಕೆಯನಗಿ 
ಈ ಸದನಕ್ೆೆ ಬಂದ್ಧದನದರ.ೆ  ಹನಗನಗಿ ಕ್ೊರೆ್ ಪಕ್ಷ ಅವರ ಋಣವನತನ ತಿೇರಿಸಲತ ನಮಗೆ ಅವಕ್ನಶ 
ಸಿಕಿೆದತದ, ಅವರ ಋಣವನತನ ತಿೇರಿಸತವ ಕ್ೆಲಸವನತನ ರ್ನವಲೆೆರೂ ಮನಡಬ್ೆೇಕ್ನಗಿದೆ.  ಗನರಮ 
ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರ ಗೌರವಧ್ನವನತನ ಹೆಚಿಚಸಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ರ್ನವಲೆೆರೂ ಒತ್ನುಯ ಮನಡತತಿುದತದ, 
ಗೌರವಧ್ನ ಹೆಚಿಚಸತವುದರಿಂದ ಅವರತ ಸಹ ಹೆಚತಚ ಆಕಷಿಾತ್ರನಗತತ್ನುರೆ.  ಜೊತ್ೆಗೆ ಉತ್ುಮರತ 
ಆಯ್ಕೆಯನಗಿ ಬರಲತ ಸನಧ್ಯವನಗತತ್ುದೆ.  ಈಗನಗಲೆೇ ಮನನಯ ದ್ಧರೆ್ೇಶ್ಚ ಗೂಳಿಗೌಡರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ 
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ಬಹಳಷತಟ ವಿದನಯವಂತ್ರತ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರನಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿದನದರೆ.  ಆದರೆ, 
ಅವರೆಲೆರಿಗೂ ಸಹ ಪೂೆರೇತ್ನಸಹ ನೇಡಿ, ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಕ್ನಯಾಕಲನಪಗಳಲ್ಲೆ ತ್ಮುನತನ ತ್ನವು 
ಸಕಿರಯವನಗಿ ತ್ೊಡಗಿಸಿಕ್ೂೆಳಾಲತ ಹನಗೂ ಆ ಮೂಲಕ ಅವರತ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ವಯವಸೆಾಗೆ ಶಕಿು 
ತ್ತಂಬಬ್ೇೆಕ್ನದರ ೆಅವರ ಗೌರವಧ್ನ ಹಚೆಿಚಸತವುದತ ತ್ತಂಬ್ನ ಅನವನಯಾವನಗಿದೆ.  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಪಕೆದ 
ರನಜಯಗಳಲ್ಲೆ ರೆ್ಲೆಸಿರತವವರತ ಸಹ ಬಹಳಷತಟ ವಿದನಯವಂಥರನಗಿದತದ, ಎಲನೆ ವಿಚನರವನತನ 
ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಳುಾತಿುರತತ್ನುರೆ. ಆಂಧ್ರಪರದೆೇಶ, ತ್ಮಳುರ್ನಡತ, ಕ್ೆೇರಳ ರನಜಯಗಳಲ್ಲೆ ಎಷತಟ ಗೌರವಧ್ನ 
ನೇಡತತಿುದನದರೆ ಎಂಬತದಲೆೆವನೂನ ಸಹ ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಳುಾತಿುದತದ, ನಮು ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಕ್ೆೇವಲ ರೂ.1000 
ನೇಡತತಿುದತದ, ಅದನತನ ಗೌರವಧ್ನ ಎಂದತ ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಳಾಲತ ಸನಧ್ಯವನಗತವುದ್ಧಲೆ.  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಅದತ 
ಒಂದತ ರಿೇತಿ ಅಗೌರವಧ್ನ ಆಗಿಬಿಡತತ್ುದ.ೆ  ಏಕ್ೆಂದರೆ, ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಯಲ್ಲೆ ಕತ್ಾವಯ 
ನವಾಹಸತವಂಥ ವನಟರಚ ಮನಯನ್ಚಗೆ ನೇಡತವ ಸಂಬಳಕಿೆಂತ್ ಕಡಿಮ ಗೌರವಧ್ನವನತನ ಗನರಮ 
ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರಿಗೆ ನೇಡಿದರ,ೆ ಅದತ ಹೆೇಗ ೆ ಗೌರವಧ್ನವನಗತತ್ುದೆ? ಇದರ ಬಗೆೆ ಬಹಳ 
ವಿಸೃತ್ವನಗಿ ಚಚೆಾಯನಗಬ್ೆೇಕ್ನಗಿದೆ.  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಇಡಿೇ ದೇೆಶದಲ್ಲೆ ಯನವನಯವ 
ಗನರಮಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರಿದನದರೆ, ಅಂಥವರಿಗ ೆ ಏರೆ್ಲನೆ ಗೌರವಧ್ನ ನೇಡತತಿುದನದರ ೆ ಎಂಬತದರ 
ಮನಹತಿಯನತನ ತ್ರಿಸಿಕ್ೊಂಡತ ಕೂಲಂಕಷವನಗಿ ಚಚೆಾ ಮನಡಲ್ಲ.  ಹನಗನಗಿ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ 
ಸದಸಯರಿಗೆ ಗೌರವಧ್ನ ಹಚೆಿಚಸಬ್ೇೆಕತ.  ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್ಚರವರತ ಇದನತನ 
ಕ್ೆೇರಳ ಮನದರಿಯಲ್ಲೆ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಕ್ೇೆರಳ ಮನದರಿ ಮನತ್ರವೇೆವಲೆದೆ, ಇತ್ರ ೆ
ರನಜಯಗಳಿಂದ ಸಹ ಮನಹತಿಯನತನ ತ್ರಿಸಿಕ್ೊಳಾಬ್ೆೇಕತ.  ಈಗನಗಲೆೇ ಎಲೆರೂ ಒತ್ನುಯ ಮನಡಿದಂತೆ್ 
ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರಿಗೆ ಕನಷೆ ರೂ.10,000 ಆದರೂ ನೇಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಒತ್ನುಯ 
ಮನಡತತಿುರತವುದರಿಂದ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಇದನತನ ಪರಿಗಣಿಸಬ್ೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಮನನಯ ಸದಸಯರೊಬುರತ 
ಆಗಲೇೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನು, ಮನಜಿ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ್ನದ ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪಪ ಹನಗೂ ಶ್ರೇ 
ಸಿದದರನಮಯಯನವರತ  ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರ ಗೌರವಧ್ನವನತನ ಹೆಚತಚ ಮನಡಿದದರ ಬಗೆೆ 
ಸುರಿಸಿದರತ.  ಹನಗನಗಿ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರ ಗೌರವಧ್ನವನತನ ಹೆಚತಚ ಮನಡಿದರೆ, ಮತಂದ್ಧನ 
ದ್ಧವಸಗಳಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರನತನ ಸಹ ಸುರಿಸತತ್ನುರೆ.  
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(166) 08.03.2022/4.00/ಎಸ್ಚಕ್-ೆಆರಚಎನ್ಚ 

(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಎಂ. ಎಲ್ಚ. ಅನಲ್ಚ ಕತಮನರಚ (ಮತಂದತ):- 

ಮತಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲೆ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರತ ಸುರಿಸತತ್ನುರೆ. ರ್ನವು ಕೂಡ ಸುರಿಸತತ್ೆುೇವೆ. ಈ 
ಕ್ನಲದಲ್ಲೆ ಇರತವಂತ್ಹ ಈ ಒಂದತ ವಯವಸೆಾ ಶನಶವತ್ವನಗಿ ಆಗಬ್ೇೆಕತ. ಐದತ 
ವಷಾಗಳಿಗೂೆಮುಯನದರೂ ಕೂಡ ಗೌರವ ಧ್ನ  ಪರಿಷೆರಣ ೆ ಮನಡತವ ಬಗೆೆ ಒಂದತ ಅವಕ್ನಶ 
ಮನಡಿಕ್ೊಡಬ್ೆೇಕತ. ಇವತ್ತು ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರತ ಏರ್ನಗಿದನದರ ೆ ಎಂದರೆ, ಸಾಳಿೇಯ 
ಮಟಟದಲ್ಲೆ, ಗನರಮ ಮಟಟದಲ್ಲೆ ಇವತ್ತು ಒಂದತ ಚರಂಡಿ ಕಿೆೇನ್ಚ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ನದಲ್ಲೆ, ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ 
ಸದಸಯರನತನ ಕ್ೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಒಂದತ ಬಿೇದ್ಧ ದ್ಧೇಪ ಇಲೆವೆಂದರೆ, ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರಿಗೆ 
ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ ಅವರ ಪರಿಸಿಾತಿ ಏರ್ನಗಿದೆ ಎಂದರೆ, ಅವನತ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯನಲೆ. ಆ 
ಹಳಿಾಯಲ್ಲೆ ಸೇೆವಕರ್ನಗಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುರತತ್ನುರ್.ೆ ಹನಗನಗಿ, ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯನಗ ೆಗೌರವ 
ಧ್ನವನತನ ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ ರ್ನವು ಇಲ್ಲೆ ಕತಳಿತ್ತ ಒಂದತ ತಿೇಮನಾನ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ.ೆ 
ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರದ್ಧಂದ 25 ಜನ ಸದಸಯರತ ಏರೆ್ೂಂದತ ಗೆದತದ ಬಂದ್ಧದೆದೇವೆ. ರ್ನವು ಮನತ್ರ 
ಅಲೆ. ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆೇ, ಎಲನೆ 75 ಜನ ಸದಸಯರತ 
ಒಕ್ೊೆರಲ್ಲನಂದ ಈ ಒಂದತ ತಿೇಮನಾನವನತನ ತ್ಗೆೆದತಕ್ೂೆಂಡತ, ಈ ಒಂದತ ಸಂದೆೇಶವನತನ 
ವಿಧನನಸಭೆಯಲ್ಲೆ ಗೆದ್ಧದರತವಂತ್ಹ ನಮು ಸನೆೇಹತ್ರನದ ಎಂ.ಎಲ್ಎ. ಅವರಿಗೂ 
ಕಳುಹಸಿಕ್ೂೆಡಬ್ೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ.ೆ ಈ ಒಂದತ ಒಳ್ೆಾಯ ತಿೇಮನಾನ ನಮು ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನಲ್ಲೆ ಆಗಿದ.ೆ 
ಈ 75 ಜನ ಸದಸಯರತ ಕೂಡ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರ ಪರವನಗಿ ಧ್ವನಯನಗಿ ಎತಿು, ಇವತ್ತು 
ಒಕ್ೊೆರಲ್ಲನ ತಿೇಮನಾನ ಪಕ್ನತಿೇತ್ವನದ ತಿೇಮನಾನವನತನ ಮನಡಿದನದರ ೆಎನತನವಂತ್ಹ ಸಂದೆೇಶವನತನ 
ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಏಕ್ಂೆದರೆ, ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರ ಗೌರವ ಧ್ನ ಹೆಚಿಚಸತವುದಕ್ೆೆ  
ವಿಧನನಸಭೆಯ ಶನಸಕರ ಸಹಮತ್ ಕೂಡ ಬ್ೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಈ ಗೌರವಧ್ನದ ಜೊತ್ೆಗೆ, ಗನರಮ 
ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರತ ಇನನಷತಟ ಸಕಿರಯವನಗಿ ತ್ೊಡಗಿಸಿಕ್ೊಳಾಬ್ೆೇಕ್ನದರೆ, ಸಭ ೆಮನಡತತ್ನುರಲೆ, ಆ 
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ಸಭೆಗ ೆ ಕೂಡ ಭತ್ೆಯ ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹದನದದರೆ, ಸಭಗೆಳನತನ ಪರಿಣನಮಕ್ನರಿಯನಗಿ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ 
ಬಹಳಷಟ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಗಳಲ್ಲೆ ಸಭೆಗಳನತನ ನಡಸೆತವುದ್ಧಲೆ. ಮೂರ್ನಾಲತೆ ತಿಂಗಳಿಗೊಮು 
ಯನವುದನದರೊಂದತ ಅನತದನನ ಬಂದನಗ, ಹಂಚಿಕ್ ೆಮನಡಿಕ್ೊಳುಾವುದಕ್ೆೆ ಈ ರಿೇತಿ ಸಭ ೆಆಗತತ್ುದೆ. 
ಈ ರಿೇತಿ ಆಗಬ್ನರದತ. ಒಂದತ ಸಭೆ ನಡಸೆತವುದಕೂೆ ಕೂಡ ಒಂದತ ಭತ್ೆಯಯನತನ 
ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಕ್ೆೇರಳ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಕ್ನರತ ಕ್ೂೆಟಟದನದರೆ, ಇರ್ೂೆನಂದತ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಏರೆ್ೂೇ 
ಕ್ೊಟಟದನದರೆ ಎನತನವುದಕಿೆಂತ್ ಅವರತ ಓಡನಡತವಂತ್ಹ ಸವಂತ್ ಮೊೇಟನರಚ ವನಹನಕ್ೆೆ ಕನಷಟ ಪಕ್ಷ 
ತಿಂಗಳಿಗನದರೂ ಪೆಟೂೆರೇಲ್ಚ, ಡಿೇಸೆಲ್ಚ ಕ್ೊಟಟರೆ, ಅವರಿಗೆ ಓಡನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸಹನಯವನಗತತ್ುದೆ. 
ತ್ನಲೂೆಕತ ಹೆಡ್ಚಕ್ನವಟಾರಚಗೆ ಹೊೇಗತವುದಕ್ೆೆ ಬಸ್ಚ ಪನಸ್ಚ ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕತ. ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಯ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಂಚನಯತಿ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲೆ ಓಡನಡತವುದಕ್ೆೆ  ಬಸ್ಚ ಪನಸ್ಚ ಬ್ೆೇಕ್ನಗಿಲೆ. ಅವರದತ ದ್ಧವಚಕರ 
ವನಹನ ಇರತತ್ುದ.ೆ ಆ ದ್ಧವಚಕರ ವನಹನಕ್ೆೆ ಡಿೇಸೆಲ್ಚ, ಪೆಟೊರೇಲ್ಚ ಕೂಡ ಒಂದತ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಂತಿಷತಟ 
ಲ್ಲೇಟರಚ ಎಂದತ ಕ್ೂೆಟಟರೆ, ಅವನತ ಓಡನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸಹಕ್ನರಿಯನಗತತ್ುದೆ. ಈ ರಿೇತಿ ಪೊರೇತ್ನಸಹ 
ಕ್ೊಡತತಿುದದರೆ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರತಗಳು ಇದರಿಂದ ಹೆಚತಚ ಆಕಷಿಾತ್ರನಗಿ ಒಳ್ೆಾಯವರತ 
ಆಯ್ಕೆಯನಗಿ ಬರತತ್ನುರೆ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ವಯವಸೆಾಯಲ್ಲೆ ಶೆೇಕಡ 50 ರಷತಟ ಮಹಳ್ನ 
ಮೇಸಲನತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಯಲ್ಲೆ ರ್ನವು ಹನಸತ ಹೊಕ್ನೆಗಿ ರೆ್ೂೇಡಿದನಗ, ಶೇೆಕಡ 
50 ಕಿೆಂತ್ ಹೆಚತಚ ಹೆಣತಣ ಮಕೆಳು ಇವತ್ತು ಆಯ್ಕೆಯನಗಿ ಬಂದ್ಧದನದರ.ೆ ಅವರತ ಸನಮನನಯ 
ಆಭಯರ್ಥಾಯನಗಿ ಗೆದತದ ಬಂದ್ಧರತತ್ನುರ.ೆ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಹಂದತಳಿದವರತ, ಬ್ೆೇರ ೆಬ್ೆೇರ ೆ ಸಮತದನಯದ 
ಮೇಸಲನತಿಯಲ್ಲೆ ಗೆದತದ ಬಂದ್ಧರತತ್ನುರೆ. ಇವತ್ತು ಏರ್ನಗಿದೆ ಎಂದರೆ, ಮೇಸಲನತಿ ಇರತವುದರಿಂದ 
ಯನರೂ ಕೂಡ ವಿದನಯವಂತ್ರತ, ತಿಳುವಳಿಕ್ೆ ಇರತವಂತ್ಹವರತ ಈ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಗ ೆ
ನಲತೆವುದಕ್ೆೆ ಮತಂದೆ ಬರತವುದ್ಧಲೆ. ಆಗ ರ್ನವು ಏನತ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದರ,ೆ ಬಲವಂತ್ವನಗಿ 
ಯನರರೆ್ೂನೇ ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಬಂದತ ನಲ್ಲೆಸತತ್ುೆೇವೆ. ಆ ರಿೇತಿ ಆಗಬ್ನರದತ. ಈ ವಯವಸಾೆಯ ಮೇಲ ೆ
ನಂಬಿಕ್,ೆ ವಿಶನವಸ ಬರಬ್ೆೇಕ್ನದರೆ, ರ್ನವು ಹೆಚತಚ ಪಂಚನಯತಿ ವಯವಸೆಾಯಲ್ಲೆ ತ್ೊಡಗಿಸಿಕ್ೂೆಳಾಬ್ೆೇಕ್ನದರೆ, 
ಈ ಒಂದತ ಗೌರವ ಧ್ನ ಹೆಚಚಳ ಮತ್ತು ಸಭೆ ನಡಸೆತವುದಕ್ೆೆ  ಭತ್ೆಯ  ಕ್ೂೆಡತವಂತ್ಹದತದ ಮತ್ತು 
ಅವರತ ಓಡನಡತವಂತ್ಹದದಕ್ೆೆ ಡಿೇಸೆಲ್ಚ, ಪೆಟೂೆರೇಲ್ಚ ಭತ್ೆಯ ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹದತದ. ಈ ತ್ರಹದ ಒಂದತ 
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ಕ್ನಯಾಕರಮವನತನ ಈ ಸಕ್ನಾರ ಮನಡಿದರೆ, ನಜವನಗಲೂ ಕೂಡ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಯವರನದ 
ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬ್ೂೆಮನುಯ ಹನಗೂ ಮನನಯ ಸಚಿವರನದ ಶ್ರೇ ಈಶವರಪಪನವರನತನ ರ್ನವಲೆೆರೂ 
ಕೂಡ ಪಕ್ನತಿೇತ್ವನಗಿ ಸಭನಪತಿಯವರ ಮೂಲಕ ಅವರನತನ ಅಭಿನಂದ್ಧಸತತ್ೆುೇವೆ. ನನಗ ೆ
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೊಟಟದದಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮಗ ೆಧ್ನಯವನದಗಳನನಪಿಾಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ತಿಮುಯಯನವರೇೆ, ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

ಡನ. ಡಿ. ತಿಮುಯಯ (ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಕೆ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮೊದಲತ 
ತ್ಮಗೆ ವಂದ್ಧಸಿ ನನನ ಮೊದಲ ಭನಷಣವನತನ ಪನರರಂಭ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಹರಿಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ 
ಕ್.ೆಟ. ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರತ ಮಹನತ್ು ಗನಂಧಿೇಜಿಯವರನತನ ರೆ್ನಪಿಸಿಕ್ೂೆಂಡರತ. ಈ ದೆೇಶದಲ್ಲೆ 
ಸನವತ್ಂತ್ರಯ ಬರತವುದಕಿೆಂತ್ ಮತಂಚೆ ಗನರಮ ಈ ಸವರನಜಯ ದೊಡಡ ಕನಸತ. ಆ ಕನಸನತನ ರೆ್ನಸತ 
ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಬಂದತ ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೆ ಶ್ರೇ ಅಬತದಲ್ಚ ನಜಿೇರಚ ಸನಬಚರವರನತನ ಕೂಡ 
ಇವತ್ತು ಅವರತ ಸುರಿಸಿಕ್ೊಂಡರತ. ಶ್ರೇ ಅಬತದಲ್ಚ ನಸಿೇರಚ ಸನಬಚ ಗನರಮ, ತ್ನಲೂೆಕತ ಮತ್ತು ಜಿಲನೆ 
ಪಂಚನಯತಿಗಳನತನ ಕ್ನಯಾಗತ್ ತ್ಂದವರತ ಮನನಯ ಶ್ರೇ ಅಬತದಲ್ಚ ನಸಿೇರಚ ಸನಬಚ ಅವರತ. 
ಇವುಗಳರ್ನೆಲನೆ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೊಂಡತ ಬಂದನಗ, ಇಡಿೇ ರನಷರದಲ್ಲೆ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಚ   ಮತ್ತು ಜಿಲನೆ 
ಪಂಚನಯತಚ ವಯವಸೆಾ ಬಹಳ ಉತ್ುಮವನಗಿ ನಡಯೆತತಿುರತವ ರನಜಯ ಎಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯ 
ಎಂದತ ರ್ನನತ ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಂಡಿದದೆೇರ್ೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲೆ ಶೆೇಕಡ 70 ರಷತಟ ಭನಗ ಗನರಮನಂತ್ರ 
ಪರದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಜನರಿದನದರೆ. ಗನರಮನಂತ್ರ ಪರದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಜನ ಇರತವುದರಲ್ಲೆ ರ್ನವು ಅವರಿಂದ 
ಪರತಿನಧಿಯನಗಿ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿ ಬಂದ್ಧದೆದೇವೆ. ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಬ್ೆೇರ ೆಸಂಪನೂುಲಗಳನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದನಗ, 
ಬ್ೆೇರ ೆLocal Bodies ಆದ ಮತನಸಿಪನಲ್ಲಟ, ಕ್ನಪೊೇಾರೆೇಷನ್ಚ, ನಗರಪನಲ್ಲಕ್ೆಗಳು ಇರಬಹತದತ. 
ಅವುಗಳಿಗ ೆ ಸಂಪನೂುಲಗಳು ಇವೆ. ಆ ಸಂಪನೂುಲಗಳ ಮತರ್ನಂತ್ರ ಅವರತ ತ್ೆರಿಗೆಯನತನ 
ಸಂಗರಹಸಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ, Local Bodies ನಡಸೆತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಇದ.ೆ ಅದರೆ ಗನರಮ 
ಪಂಚನಯತಿಯಲ್ಲೆ ಸಂಪನೂುಲದ ಕ್ೂೆರತೆ್ ಇರತವ ಬಗೆೆ ತ್ಮಗೂ ಮತ್ತು ನಮಗೂ ಗೂೆತಿುದೆ. 
ಸಕ್ನಾರದ ವತಿಯಂದಲೇೆ ಇವುಗಳನತನ ಭರಿಸಬ್ೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಆದದರಿಂದ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, 
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ಭನರತ್ದಲ್ಲೆ Five Tier System ಇರಬ್ೇೆಕ್ನದರೆ, ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಚ, ತ್ನಲೂೆಕತ 
ಪಂಚನಯತಚ, ಜಿಲನೆ ಪಂಚನಯತಚ, ವಿಧನನಸಭನ ಹನಗೂ ಪನಲ್ಲಾಮಂಟಚ Fiver Tier System 
ನಲ್ಲೆ lowest ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಚ ಅದತ ಬ್ೆೇರತ ಇದದಂತ್ ೆಮತ್ತು ತ್ೆೇರಿನ ಗನಲ್ಲಗಳು ಇದದಂತ್ೆ. 
ಆದದರಿಂದ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಚನತನ ಹೆಚತಚ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ.ೆ ಅವರಿಗೆ ಪೊರೇತ್ನಸಹ 
ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಅವರ ಮತರ್ನಂತ್ರವೇೆ ಈ ಪರಜನಪರಭತತ್ವ ನಂತಿರತವಂತ್ಹದತದ. 
ಇಡಿೇ ವಯವಸೆಾಗಳ್ನದ. ವಿಧನನಸಭ,ೆ ಪನಲ್ಲಾಮಂಟಚ, ತ್ನಲೂೆಕತ ಪಂಚನಯತಚ ಹನಗೂ ಜಿಲನೆ 
ಪಂಚನಯತಚ ಇರಬಹತದತ ಹನಗೂ ಯನವುದೆೇ ವಯವಸಾೆ ಇರಬಹತದತ. ನಮು ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ 
ಕ್ೆೇತ್ರದ್ಧಂದ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿರತವಂತ್ಹ ಮತ್ತು ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಯಂದ ಆಯ್ಕೆಯನದ ಪರತಿನಧಿಗಳ 
ಕ್ೊೇರಿಕ್ೆಯನತನ ಈಡೇೆರಿಸತವಂತ್ಹದತದ. ಸಕ್ನಾರದ ಕತ್ಾವಯ. ತ್ನವು ದಯಮನಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ 
ಧ್ನವನತನ ಹೆಚಚಳ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಸೂಚಿಸಬ್ೆೇಕ್ೆಂದರತ ರ್ನನತ ತ್ಮು ಮೂಲಕ 
ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ವಿನಂತಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಕತಶನಲಪಪ ಎಂ.ಪಿ. (ಸತಜನ) ರವರೆೇ, ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಕತಶನಲಪಪ ಎಂ.ಪಿ. (ಸತಜನ) (ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ನನಗ ೆಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೊಟಟದದಕ್ನೆಗಿ ಧ್ನಯವನದಗಳನತನ ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಇವತ್ತು 
ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರ ಗೌರವ ಧ್ನ ಹೆಚಿಚಸತವ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನದರ.ೆ ಮಹನತ್ು 
ಗನಂಧಿೇಜಿಯವರ ಗನರಮ ಸವರನಜಯ ಏರೆ್ೂಂದತ ಚಿಂತ್ರೆ್ ಇತ್ೊುೇ, ಆ ಚಿಂತ್ರ್ೆಯನತನ ಇಟತಟಕ್ೊಂಡತ, 
ಇವತ್ತು ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ  ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರಿಗ ೆಏಕ್ೆ ಗೌರವ ಧ್ನ 
ಕ್ೊಡತತ್ನುರಂೆದರ,ೆ  ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಯಲ್ಲೆರತವ ಪರತಿಯಬುರತ ಕಡತ ಬಡವರತ ಹನಗೂ ಕೂಲ್ಲ 
ಕ್ನಮಾಕರತ.  ಆದರೆ ಈ ಮಲೆರ್ನಡತ ಪರದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಹಚೆಿಚನ ಅಂಶ ಕಡತ ಬಡವರತ ಹನಗೂ ಇರತತ್ನುರ.ೆ 
ಅವರಿಗೆ ಕ್ೂೆಡತವಂತ್ಹ ಈ ಗೌರವ ಧ್ನ ಏಕ್ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರ,ೆ  ಅವರತ ಒಂದತ ವನರಕ್ೆೆ ಎರಡತ 
ಎರಡತ ದ್ಧವಸ ಕೂಲ್ಲಗೆ ಹೊೇದರ,ೆ ಒಬುರಿಗ ೆ ಮೂನೂನರ ಐವತ್ುರಿಂದ ಐದತ ನೂರತ 
ರೂಪನಯಯವರಗೆ ೆಕೂಲ್ಲ ಇರತತ್ುದೆ. ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಯ ಸದಸಯ ಎರಡತ ಬ್ನರಿ ಗನರಮಗಳಿಗ ೆ
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ಭೆೇಟ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ನದರ,ೆ ಆ ಸದಸಯನಗ ೆಸನವಿರ ರೂಪನಯ ಸಿಗತವುದ್ಧಲೆ. ತಿಂಗಳಿಗ ೆರ್ನಲತೆ ಸನವಿರ 
ರೂಪನಯ ನಷಟವನಗತತ್ುದೆ. ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯನಗೆ ಪರತಿಯಬು ಮತ್ದನರನ 
ಸಂಪಕಾ ಇರತತ್ುದೆ. ಆದರ ೆ  ಎಂ.ಎಲ್ಚ.ಎ., ಮತ್ತು ಎಂ.ಪಿ. ಗಳಿಗೆ ಇರತವುದ್ಧಲೆ. ಆದತದರಿಂದ ಆ 
ಸಕ್ನಾರದ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರೆ್ೇ ಗತರತತ್ತ ಮನಡತವಂತ್ನಗಬ್ೆೇಕತ. 
ಗತರತತ್ತ ಮನಡಿ, ಪರತಿಯಬು ಮತ್ದನರರಿಗೆ  ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ವಯವಸಾೆಯ ಸವಲತ್ತುಗಳು 
ಪರಮನಣಿಕವನಗಿ ತ್ಲತಪಿಸಬ್ೆೇಕ್ನದರೆ, ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಯ ಸದಸಯನಗ ೆ ಗೌರವಧ್ನ ಹೆಚತಚ 
ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ನದ ಅವಶಯಕತ್ ೆಇದೆ.  ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಚರಂಡಿ ಕಿೆೇನಂಗಚ, ಬಿೇದ್ಧ ದ್ಧೇಪ ಹೊೇದರೆ, 
ಅದನತನ ದತರಸಿುಗೊಳಿಸಿಕ್ೂೆಡತವಂತ್ಹ ಪರತಿಯಂದತ ಜವನಬ್ನದರಿ ಆ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯನಗೆ 
ಇರತವಂತ್ಹದತದ. ಆದದರಿಂಗ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ  ಸದಸಯರಿಗೆ ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ಗೌರವ ಧ್ನ ಸನಲದತ. 
ಏಕ್ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರೆ, ಇವತ್ತು ಮನನಯ ಮೊೇದ್ಧಜಿಯವರ ರೆ್ೇತ್ೃತ್ವದ ಸಕ್ನಾರದ ಕ್ೆೇಂದ್ಧರೇಯ 14 ರೆ್ೇ 
ಹಣಕ್ನಸಿನ ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲೆ ರೆ್ೇರವನಗಿ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಗ ೆಹಣ ಬರತವಂತ್ಹ ವಯವಸೆಾಯನಗಿದ.ೆ 
ಆ ಹಣವನತನ ರೆ್ೇರವನಗಿ ಕತಟತಂಬ ವಗಾದ ಮತ್ದನರರಿಗ ೆತ್ಲತಪಿಸಿದಲ್ಲೆ ಇಡಿೇ ಗನರಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಅಗತತ್ುದೆ. ಗನರಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನದರ,ೆ ದೆೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನಗತತ್ುದೆ. ಆ ಒಂದತ ಚಿಂತ್ರೆ್ಯನತನ 
ಇಟತಟಕ್ೂೆಂಡತ ಇವತ್ತು ಮನನಯ ಸಚಿವರತ, ಮನನಯ ಸಭನ ರ್ನಯಕರತ ಈ ಸದನದಲ್ಲೆಯ್ಕೇ ಇದನದರೆ. 
ಆದದರಿಂದ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರ ಗೌರವ ಧ್ನ ಹತ್ತು ಸನವಿರ ರೂಪನಯಗಳವರಗೆ ೆ
ಹೆಚಿಚಸಬ್ೆೇಕತ ಎನತನವುದರ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಅವರಿಗೆ ಸಲಹೆಯನತನ ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ 
ರ್ನನತ ತ್ಮು ಮೂಲಕ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೊಳುಾತ್ೆುೇರೆ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬ್ೆುೇಗೌಡರೇೆ, ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆ್ುೇಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮು ಗನರಮಗಳನತನ 
ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸತವುದಕ್ೆೆ ರ್ನವು ಒಂದತ ವಯವಸಾೆಯನತನ ಸನವತ್ಂತ್ರಯ 
ಪೂವಾದ್ಧಂದಲೂ ಇಟತಟಕ್ೊಂಡತ ಬಂದ್ಧದೆದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಕ್ನಲ ಕ್ನಲಕ್ೆೆ ಕ್ನಯದೆಗಳಿಗೆ 
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ತಿದತದಪಡಿಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ ಬಂದತ ಹೆಚಿಚನ ಅಧಿಕ್ನರವನತನ ಆ ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳಿಗೆ 
ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಸಕ್ನಾರಗಳು ಕೂಡ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಬಂದ್ಧವೆ.       

             (ಮತಂದತ) 

(167) 08-03-2022 4.10 ಟಸಿಹೆರ್ಚ-ಬಿಎನ್ಎಸ್ 

                                                     (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆ್ುೇಗೌಡ (ಮತಂದತ):_  

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಚತರ್ನವಣೆ ಎಂದರೆ ಬಹಳ ಕಷಟದ 
ಚತರ್ನವಣ ೆಎಂದತ ಹೆೇಳಬಹತದತ. ಲೂೆೇಕಸಭನ ಸದಸಯರನಗಿ ಆಯ್ಕೆಯನಗಬಹತದತ. ಆದರೆ ಗನರಮ 
ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರನಗಿ ಆಯ್ಕೆಯನಗತವುದತ ಕಷಟ. ವಿಧನನ ಪರಿಷತ ಸದಸಯರನಗಬಹತದತ, ಆದರೆ 
ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಯ ಸದಸಯರನಗಿ ಗೆಲತೆವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲೆ.  ಒಬುರತ ಎಂಎಲ್ಎ ರವರತ 
ವಿಧನನಸಭೆಗ ೆ 10 ಬ್ನರಿ ಗೆದತದ ಬರಬಹತದತ. ಆದರ ೆ ಒಂದತ ಬ್ನರಿ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಮತ್ತು 
ಪತರಸಭೆಯಲ್ಲೆ ಗೆಲತೆವುದಕ್ನೆಗತವುದ್ಧಲೆ. ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಚತರ್ನವಣೆ ಅಂತ್ಹ ಕಠಿಣವನಗಿರತತ್ುದೆ. 
ಅದರಲೂೆ ಕೂಡ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ reservation ಇರತವುದರಿಂದ ಅತಿ ಹಚೆತಚ ಹೆಣತಣ ಮಕೆಳು, 
ಯತವಕರತ ರ್ನವು ನಮು ಗನರಮದಲ್ಲೆ ಸವಲಪ ಸೇೆವೆ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ ಎನನತ್ಕೆಂಥ ಆಸಕಿುಯಂದ ಗನರಮ 
ಪಂಚನಯಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಶರಮಪಟತಟ ಸದಸಯರನಗಿ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿ ಬರತತಿುದನದರೆ. ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಗನರಮ 
ಪಂಚನಯತಿಗಳಲೂೆ ಕೂಡ ಎಲನೆ ಕಡ ೆಇರತವ ಹನಗ ೆಮನನಯ ಸದಸಯರಲ್ಲೆ ಗೆದತದ ಬಂದವರಲ್ಲೆ ಕ್ಲೆವು 
ಲೊೇಪದೊೇಷಗಳು, ಪನರಮನಣಿಕತ್ ೆ ಕ್ೊರತೆ್, ಮತ್ೊುಂದತ ಇರಬಹತದತ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಕ್ೆಲವರತ 
ಬಹಳ ಆಸಕಿುಯಂದ ಗೆದತದ ಬರತತಿುದನದರ.ೆ ಉದನಹರಣೆಗೆ ಹೆೇಳುವುದನದರೆ ನಮು ಮಳವಳಿಾ 
ಪತರಸಭೆಯಲ್ಲೆ ನನನ ಸನೆೇಹತ್ರನದ ಶ್ರೇ ಜಮೇಲ್ಚ ಪನಷ ಎಂಬತವವರತ ಸತ್ತ್ವನಗಿ ಐದತ ಬ್ನರಿ 
ಪತರಸಭನ ಸದಸಯರನಗಿದದರತ. ಅವರತ ಯನವುದೇೆ ವನಡ್ಚಾನತನ ಬದಲನಯಸಿದರೂ ಕೂಡ ಆ ಎಲನೆ 
ಕಡ ೆ ಗೆಲತೆತಿುದದರತ. ಆತ್ ಏನತ ಮನಡತತಿುದದರೆಂದರ,ೆ ಒಬು ಗನರಮ ಸಹನಯಕರಿಗಿಂತ್ ಹೆಚನಚಗಿ 
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ಪರತಿಯಂದತ ಮರ್ೆ-ಮರ್ೆಗೂ ಹೊೇಗತತಿುದದರತ. ಅವರ ಮರ್ೆಗೆ ದವಸ-ಧನನಯಗಳನತನ 
ತ್ರಿಸಿಕ್ೊಡತ್ಕೆಂಥದತದ ಇರಬಹತದತ, ಎಲೆಕಿರಸಿಟ ಬಿಲ್ಚ ಕಟತಟವುದತ ಇಂತ್ಹ ಎಲನೆ ಕ್ೆಲಸಗಳನತನ ಆತ್ 
ಮನಡತತಿುದದರತ. ಅವರತ ದೂೆಡಡ ಸೇೆವಕನಂತ್ ೆಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದದರತ. ಅವರತ ಯನವ ವನಡ್ಚಾನಂದ 
ನಂತ್ರೂ ಕೂಡ ಸೂೆೇಲತ ಎಂಬತದೆೇ ಇಲೆ. ಪನಪ, ಅವರತ ಕ್ೌನಸಲರಚ ಆಗಿಯ್ಕೇ ತಿೇರಿಕ್ೂೆಂಡರತ. 
ಇದೆೇ ರಿೇತಿ ಕ್.ೆಆರಚ.ನಗರದಲ್ಲೆ ಒಬುರತ ಶ್ರೇ ಜಗದ್ಧೇಶ್ಚ ಎಂಬತವರತ ಇದನದರೆ, ಅವರತ ಕೂಡ ರ್ನಲತೆ 
ಬ್ನರಿಯೂ ಪತರಸಭೆ ಸದಸಯರನಗಿದನದರ.ೆ ಅವರತ ಆ ಪತರಸಭ ೆ ವನಯಪಿುಯ ಯನವ ವನಡ್ಚಾನಲ್ಲೆ 
ನಂತ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರನತನ ಸೂೆೇಲ್ಲಸತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧ್ಯವಿಲೆ. ಪರತಿಯಬುರ ಮರ್ೆಗೂ ಅವರ ಸೇೆವೆ ಇದೆದೇ 
ಇದೆ. ಆ ರಿೇತಿ ಇರತ್ಕೆಂಥವರತ ಬಹಳ ಜನ ಇದನದರ.ೆ ನಮು ಮಳವಳಿಾಯಲ್ಲೆ ಶ್ರೇ ರ್ನಗೇೆಶ್ಚ 
ಎಂಬತವವರತ 3 ಬ್ನರಿ ಕ್ೌನಸಲರಚ ಆಗಿದನದರ.ೆ ಆತ್ನೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆಯ್ಕೇ ಅವರ ವನಡ್ಚಾನಲ್ಲೆ ಮರ್ ೆ
ಮರ್ೆಗೂ ಹೊೇಗಿ ಕ್ಲೆಸ ಮನಡತ್ಕೆಂಥದದನತನ ರ್ನವು ರೆ್ೂೇಡಿದದೆೇವೆ. ಹೇಗೆಯ್ಕೇ ಬಹಳ 
ಪನರಮನಣಿಕವನಗಿ ಜನರ ಸೇೆವೆ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ ಎನನತ್ಕೆಂಥವರತ ಬಂದ್ಧದನದರ.ೆ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ 
ಮೇಸಲನತಿ ವಯವಸೆಾ ಇರತವುದರಿಂದ ತ್ಳಹಂತ್ದವರತ ಕೂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರತ, ಉಪನಧ್ಯಕ್ಷರತ ಮತ್ತು 
ಸದಸಯರನಗತ್ಕೆಂಥ ಅವಕ್ನಶಗಳನತನ ಸಕ್ನಾರಗಳು ಕಲ್ಲಪಸಿಕ್ೊಟಟವ.ೆ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ತ್ನರಸ 
ಆಗತತಿುದೆ. ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ದತಡಿಮ ಇಲೆ. ಸನವಾಜನಕ ಕ್ೆಲಸದಲ್ಲೆ ಇಡಿೇ ದ್ಧನ ತ್ೊಡಗಿಸಿಕ್ೊಂಡತ 
ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ನದರ ೆ ಬಹಳಷತಟ ಸಮಸೆಯಗಳಿವ.ೆ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಬಹಳಷತಟ ಆರ್ಥಾಕ ತ್ೊಂದರಗೆಳಿವೆ. 
ಆದದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಕ್ನಲದ ನಂತ್ರ ಈಗ ಗೌರವಧ್ನ ಪರಿಷೆರಣೆ ಮನಡಿರಬಹತದತ. ಆದರೆ 
ಇದನತನ ಬ್ೆೇರ ೆ ರನಜಯಗಳಿಗೆ ಹೊೇಲ್ಲಕ್ೆ ಮನಡಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳ್ೆಲನೆ ಬಹಳ ವಿಷದವನಗಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದನದರೆ. ಅವರ ಎಲನೆ ವಿಚನರಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನನನ ಸಹಮತ್ವಿದೆ. ದಯವಿಟತಟ ಇದನತನ 
ಪರಿಷೆರಣ ೆ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ. ಮತ್ೊುಂದತ ವಿಚನರ ಏರೆ್ಂದರೆ, ಈಗ ಅಲ್ಲೆ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುರತವ 
ರ್ೌಕರರತ, ನೇರತ ಬಿಡತ್ಕೆಂಥವರತ ಮತ್ೂೆುಬುರತ ರ್ೌಕರರತ ಇರಬಹತದತ ಅವರ ಬದತಕತ ಬಹಳ 
ತ್ನರಸ. ನಮು ಊರಿನಲೆೆೇ ಸತಮನರತ 18 ವಷಾಗಳು ವನಟರಚ ಮನಯನ್ಚ ಆಗಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿದದರತ. 
ಪನಪ, ಅವರತ ಯನವ ರಿೇತಿ ತಿೇರಿಕ್ೊಂಡರತ ಎಂದರೆ ಅದನತನ ರ್ನವು ಹೇೆಳುವುದಕ್ೆೆ ಅಸನಧ್ಯ. ಪನಪ, 
ಆತ್ ಜಿೇವನದಲ್ಲೆ ಸತಧನರಣೆ ಕ್ನಣತವುದಕ್ೆೆ ಆಗಲ್ಲಲೆ. ಆದರೆ ಒಂದತ ದ್ಧನ ಮರೆ್ ಮರ್ಗೆಳಿಗೆ ನೇರತ 
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 ಬಿಡದ್ಧದದರ ೆ ಆ ಊರಿಗ ೆ ಎಷತಟ ಕಷಟವನಗತತ್ುದೆ, ತ್ೂೆಂದರೆಯನಗತತ್ುದೆ ಎನತನವುದತ ನಮಗ ೆ
ಗೊತ್ತು. ಆದದರಿಂದ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಯಲ್ಲೆ ಗತತಿುಗೆ ಆಧನರದ ಮೇಲ ೆ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತ್ಕೆಂಥ 
ರ್ೌಕರರತ ಬಹಳ ಮಂದ್ಧ ಇದನದರ.ೆ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಕ್ೆಲವು ಪಂಚನಯತಿಗಳಲ್ಲೆ revenue 
generate ಆಗತತಿುದೆ, ಕ್ಲೆವು ಪಂಚನಯತಿಗಳಲ್ಲೆ revenue generate ಆಗತತಿುಲೆ. ಕ್ನಲಕ್ನಲಕ್ೆೆ 
ರೈೆತ್ರ ಸಮಸೆಯ, ಕ್ೂೆೇವಿಡ್ಚ-19, ಅತಿವೃಷಿಟ ಮತ್ೂೆುಂದತ ಬಂದತ ಆ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಗಳಿಗೆ ಏನತ 
ತ್ೆರಿಗೆಗಳು ಬರಬ್ೇೆಕಿತ್ೂೆುೇ ಅವು ಬರತತಿುಲೆ. ಅಂತ್ಹ ಪಂಚನಯತಿಗಳ್ೇೆ ಬಹಳಷಿಟವ.ೆ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ 
revenue ಬರತ್ಕೆಂಥ ಪಂಚನಯತಿಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮ ಇವೆ. ಆ ದೆಸೆಯಂದ ಅಲ್ಲೆ ಗತತಿುಗೆ ಮೇಲ ೆ
ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತ್ಕೆಂಥವರಿಗ ೆ ಕ್ೊಡತ್ಕೆಂಥ ಗೌರವಧ್ನವನೂನ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸೂಕುವನಗಿ ಪರಿಷೆರಣ ೆ
ಮನಡಬ್ೇೆಕತ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದತ ಗೌರವಧ್ನವನತನ ಹೆಚಿಚಗೆ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ 
ವಿನಂತಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಗನರಮೇಣನಭಿವೃದ್ಧದ ಪಂಚನಯತಚ ರನಜಚ ಇಲನರ್ ೆ ಬಹಳ 
ದೊಡಡ ಇಲನರ್.ೆ ನಮು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೆ ನಗರ ಪರದೆೇಶಗಳಿಗಿಂತ್ ಗನರಮೇಣ ಪರದೆೇಶಗಳು ಬಹಳಷಿಟವೆ. 
ಎಲನೆ ಸಕ್ನಾರಗಳ ಗತರಿ ಮತ್ತು ಉದೆದೇಶ “ಚ ಗನರಮಗಳ ಸವರನಜಯ ಆಗಬ್ೇೆಕತ, ಮಹನತ್ು 
ಗನಂಧಿೇಜಿಯವರ ಕನಸತ ನನಸತ ಆಗಬ್ೇೆಕತ”ಚಎಂದತ ಇದೆ.  ಆದರೆ ಅದತ ಇನೂನ ಆಗತತಿುಲೆ. ಆದರೆ 
ಆ ದ್ಧಕಿೆನಲ್ಲೆ ಪರಯತ್ನಗಳು ನಡದೆ್ಧವ.ೆ ಒಂದೂೆಂದತ ಸಕ್ನಾರಗಳು ಬಂದನಗ ಒಂದೂೆಂದತ 
ಪರಯತ್ನಗಳ್ನಗಿದ.ೆ ಈ ದ್ಧನಮನನಗಳಲ್ಲೆ ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎಸ್ಚ.ಈಶವರಪಪನವರತ ಬಹಳ ಪರಭನವಿ ಸಚಿವರತ 
ಇದನದರ,ೆ ಅವರತ ಬಹಳ ಹರಿಯರತ, ದಕ್ಷರಿದನದರೆ. ಆದದರಿಂದ ದಯಮನಡಿ ಇವರಿಗ ೆರೂ.10000/-ಗಳ 
ಗೌರವಧ್ನವನತನ ಹೆಚಿಚಗ ೆ ಮನಡಿ. ಮತ್ುೆ ಅಲ್ಲೆ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತ್ಕೆಂಥ ಗತತಿುಗೆ ರ್ೌಕರರ 
ಗೌರವಧ್ನವನೂನ ಕೂಡ ಸೂಕುವನದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಪರಿಷೆರಣ ೆ ಮನಡಿ. ನಮು ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಈ 
ಕಿೇತಿಾಯನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಾ. ಅದತ ಮನನಯ ಕ್.ೆಎಸ್ಚ.ಈಶವರಪಪನವರಿಗೆ, ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರಿಗೆ 
ಹನಗೂ ಸರ್ನುನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಯವರಿಗೆ ಸಲೆಬ್ೆೇಕತ. ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರನದ ಶ್ರೇ ಕ್ೂೆೇಟ 
ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿಯವರತ ನರಂತ್ರವನಗಿ ಆ ಕ್ೇೆತ್ರದ್ಧಂದ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿ ಬರತತಿುದನದರ.ೆ ಕರ್ನಾಟಕ 
ವಿಧನನ ಪರಿಷತಚನ ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳಿಂದ ಈ ಹಂದ ೆ ನಕಟಪೂವಾ ಸಭನಪತಿಯವರನದ ಶ್ರೇ 
ಕ್.ೆಪರತ್ನಪಚಚಂದರ ಶೆಟಟಯವರತ ಇದದರತ.  ಈಗ ಮನನಯ ಶನಸಕರನದ ಮಂಜತರ್ನಥ ಭಂಡನರಿಯವರತ 
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ಇದನದರ.ೆ ಅವರ ಜೊತ್ೆ ಇದತದದತದ ನಜಕೂೆ ಕೂಡ ಈ ರನಜಯದ ರನಜಕ್ನರಣದಲ್ಲೆ ವಿಧನನಪರಿಷತಿುನಲ್ಲೆ 
ದೊಡಡ ಮನದರಿ ಎನನತ್ಕೆಂಥದದನತನ ರ್ನನತ ಬಹಳ ಹೆಮುಯಂದ, ಅಭಿಮನನದ್ಧಂದ ಹೆೇಳುತಿುದದೆೇರೆ್. ಆ 
ಭನಗದ ಗನರಮಪಂಚನಯತಿಯ ಎಲನೆ ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಸದಸಯರತಗಳನತನ ಅಭಿನಂದ್ಧಸತತ್ೆುೇರೆ್. 
ತ್ನವು ಬಹಳ ದೊಡಡ ಗೌರವನತನ ತ್ಂದತ ಕ್ೊಟಟದ್ಧದೇರಿ. ಇಂಥವರತ ಅಪರೂಪ. ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ 
ಸದಸಯರತ ಹನಗೂ ಗತತಿುಗ ೆ ರ್ೌಕರರತ ಕೂಡ ಜನರತ ಏರೆ್ೇ ತ್ೊಂದರಯೆಲ್ಲೆದದರೂ ಕೂಡ 
ಸಮನಜಸೇೆವೆ ಹನಗೂ ಜನರ ಸೇೆವೆ ಮನಡತ್ಕೆಂಥವರತ ಇದನದರ.ೆ ಆ ದ್ಧಸಯೆಲ್ಲೆ ತ್ನವು ದಯವಿಟತಟ 
ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಯ ಎಲನೆ ಚತರ್ನಯತ್ ಸದಸಯರತ ಹನಗೂ ಗತತಿುಗ ೆರ್ೌಕರರ ಗೌರವಧ್ನವನತನ 
ಬಹಳ ಉತ್ುಮವನದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಪರಿಷೆರಣ ೆಮನಡಿ ಅವರಿಗೆ ರ್ನಯಯ ದೊರಕಿಸಿಕ್ೂೆಡಬ್ೇೆಕತ. ಅವರತ 
ಇನೂನ ಉತ್ುಮವನಗಿ ಹೆಚಿಚನ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಚೆೈತ್ನಯವನತನ ತ್ತಂಬಬ್ೆೇಕ್ಂೆದತ ರ್ನನತ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರಿಗೆ ತ್ಮು ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿ ಮನಡತತಿುದೆದೇರ್.ೆ  

 ಶ್ರೇ ಪರತ್ನಪಚ ಸಿಂಹ ರ್ನಯಕಚ.ಕ್ೆ (ವಿಧನನಸಭೆಯಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):-  ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಟಟದದಕ್ನೆಗಿ ಧ್ನಯವನದಗಳು. ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ ಸಭನರ್ನಯಕರ 
ಕ್ೆೇತ್ರದ್ಧಂದ ರ್ನನತ ಬಂದ್ಧದೆದೇರ್ೆ. ಬಹತಶಃ ಇತಿುೇಚೆಗೆ ಚತರ್ನವಣ ೆನಡದೆ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಅವರ ಜೊತ್ೆ 
ಓಡನಡಿದನಗ, ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರತಗಳ ಮಧೆಯ ಅವರತ ಏನತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನದರೆಂದತ 
ಹೆೇಳುವಂಥದದನೂನ ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳಿದೆದೇರ್ೆ. ಬಹತಶಃ ಅವರತ ಸಕ್ನಾರದ ಒಂದತ ಭನಗವನಗಿರತವುದರಿಂದ 
ಅವರತ ಅಲ್ಲೆ ಕತಳಿತ್ನಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರೊಳಗೆ ಯನವ ರಿೇತಿಯ ಭನವರೆ್, ಚಡಪಡಿಕ್ ೆ ಬರತತಿುದೆ 
ಎಂದತ ಹೆೇಳುವಂಥದದನತನ ರ್ನನತ ಅಥಾ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳಾಬಲೆೆ. ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಸನಧ್ಯವಿಲೆವೆಂದತ ಹೆೇಳುವ ಹರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲೆ, ರ್ನನತ ವಿಧನನಸಭೆಯ ಸದಸಯರಿಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರ್ನಗಿ 
ಬಂದವನತ. ಅವರ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೆೇಕ್ನದಂಥ ಅವಶಯಕತ್ ೆಇಲೆ. ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರೂ 
ಕೂಡ ಅವರತ ಕ್ೆೇಳುವುದೂ ಇಲೆ. ಆದರೆ ಪಂಚನಯತಿಯ ವಯವಸೆಾಯ ದೃಷಿಟಯಲ್ಲೆ ಬಹಳಷತಟ 
ಸದಸಯರತಗಳು ಕ್ೇೆರಳ ಮನದರಿಯಲ್ಲೆ ಸೌಲಭಯಗಳನತನ ಒದಗಿಸಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ. ಬರಿೇ 
ವೆೇತ್ನದ ದೃಷಿಟಯಂದ ಕ್ೆೇರಳದ ಮನದರಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳುವಂಥದೂೆದೇ ಅಥವನ ನಮು ಇಡಿೇ 
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ಪಂಚನಯತಿ ವಯವಸೆಾಗೆ ಆ ಕ್ೆೇರಳ ಮನದರಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳುವಂಥದೂೆದೇ ಎಂಬತದನತನ ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಂಡತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವಂಥ ಪರಯತ್ನ ಮನಡಿದರೆ ಹೆಚತಚ ಒಳ್ೆಾಯದತ. ಈ ಸದನದಲ್ಲೆ ಕ್ೇೆರಳ ಮನದರಿಯ ಬಗೆೆ 
ನನಗ ೆ ಗೊತಿುರತವಂಥ ಒಂದರೆಡತ ಸಂಗತಿಗಳನತನ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಇಷಟಪಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಕ್ೇೆರಳದಲ್ಲೆ 
ಪಂಚನಯತಿಗಳು ಏನವೆ, ಅವು ಒಂದತ ವನಡ್ಚಾಗೆ ಒಬುರೇೆ ಸದಸಯರಿದನದರೆ. ಮೇಸಲನತಿಯ 
ದೃಷಿಟಯಲ್ಲೆ ಎಲೆವೂ ಇದ.ೆ ಶೆೇ.50 ರಷತಟ ಮಹಳ್ಯೆರಿಗ,ೆ ಓಬಿಸಿ, ಎಸ್ಚಸಿ/ಎಸ್ಚಟ ಎಲೆರಿಗೂ 
ಅವಕ್ನಶವಿದ.ೆ ಆದರ ೆ ಒಂದೂೆಂದತ ಪಂಚನಯತಿ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಕ್.ೆಟ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರವರತ 
ಹೆೇಳಿದರತ. ಮನನಯ ರನಮಕೃಷಣ ಹೆಗಡೆಯವರ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಅಥವನ ಮನನಯ ನಜಿೇರಚ ಸನಬಚರವರ 
ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಮಂಡಲ ಪಂಚನಯತಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳುವಂಥ ಒಂದತ concept ಏನತ್ತು, ನಜವನದ 
ಅಥಾದಲ್ಲೆ ಗನರಮ ಮಟಟದಲ್ಲೆ ʻಗನರಮ ಸವರನಜಯʼ ʻರನಮ ರನಜಯʼವನತನ ಮಹನತ್ು ಗನಂಧಿೇಜಿಯವರತ 
ಕಂಡಂತ್ಹ ಕನಸನತನ ಸಮನಜದ ಕಟಟಕಡೆಯ ವಯಕಿುಗಳಿಗ ೆ ಅವರ ಊರಿಗ ೆ ಬ್ೆೇಕ್ನಗತವಂತ್ಹ 
ಅಗತ್ಯಗಳನತನ ಪೂರೈೆಸತವ ದೃಷಿಟಯಲ್ಲೆ ಎಷತಟ ಶಕಿುಶನಲ್ಲಯನಗಿ ಆ ಮಂಡಲದ ವಯವಸೆಾಗಳು ಕ್ಲೆಸ 
ಮನಡಿದದವು. ಆಗ 3-5 ಗನರಮಗಳು ಸೇೆರಿ ಒಂದತ ಮಂಡಲ ಪಂಚನಯತಿ ಇತ್ತು. ಆ ದೃಷಿಟಯಲ್ಲೆ 
ಸರಿ. ಅಲ್ಲೆ ಸದಸಯರಿಗೆ ರೂ.8,000/-ಗಳು, ಉಪನಧ್ಯಕ್ಷರಿಗ ೆ ರೂ.13,000/-ಗಳು ಹನಗೂ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗ ೆರೂ.15,000/-ಗಳು ಕ್ೂೆಡತತಿುದನದರೆ. ಒಂದತ ವನಹನ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆ ವನಹನವು ಕೂಡ 
ಬರಿೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗ ೆ ಮನತ್ರ ಇಲೆ, ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಂದ ಒಳಗೂೆಂಡತ ಉಪನಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಕೂಡ ಅದನತನ 
ಉಪಯೇಗಿಸತವಂಥ ಹಕತೆ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಒಂದೂೆಂದತ ವನಡ್ಚಾಗೆ ಒಬುರೆೇ ಸದಸಯರಿದನದರೆ. 
ಕ್ೆೇರಳದಲ್ಲೆ ಪಕ್ಷದ ಆಧನರದಲ್ಲೆ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರತಗಳು ನಂತಿರತವುದತ. ಅದತ ಪಶ್ಚಮ ಬಂಗನಳ 
ಇರಬಹತದತ ಅಥವನ ಕ್ೇೆರಳ ಮನದರಿ ಇರಬಹತದತ ಅಲ್ಲೆ party symbol ನಲ್ಲೆ ಚತರ್ನವಣೆಗೆ 
ನಲತೆತಿುದನದರ.ೆ 

(ಮತಂದತ...) 
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(168)8.3.2022/4.20/ಎಂ.ಎಂ-ಬಿ.ಎನ್.ಎಸ್ಚ. 

(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಪರತ್ನಪಚ ಸಿಂಹ ರ್ನಯಕಚ ಕ್.ೆ (ಮತಂದತ):- 

ಮೊದಲತ ಮಂಡಲ ಪಂಚನಯತಿ ವಯವಸೆಾ ಇದನದಗಲೂ ಸಿಂಬಲ್ಚನ ಆಧನರದ ಮೇಲೆ ನಲತೆತಿುತ್ತು. 
ಮತ್ತು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ರ್ನವು ಹೆೇಳುವಂತ್ಹದತದ ಮನತ್ರ; 

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಸಿ.ಎನ್. ಮಂಜೆೇಗೌಡರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಲನತವನದರತ) 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಪರತ್ನಪಚಸಿಂಹ ರ್ನಯಕರವರೇೆ, ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಪರತ್ನಪಚ ಸಿಂಹ ರ್ನಯಕಚ. ಕ್ೆ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸರಿ, ರ್ನನತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮಂಜೆೇಗೌಡರ ಜೊತ್ ೆ ಏನನತನ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರಿ? ನನನ 
ಜೊತ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಪರತ್ನಪಚ ಸಿಂಹ ರ್ನಯಕಚ. ಕ್:ೆ- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗೊಂದತ ಹೆದರಿಕ್ೆ 
ಆಯತ್ತ.  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಅವರತ ಮೊರೆ್ನ ತ್ನರೆ್ೇ ಬಹಳ ಕಷಟದಲ್ಲೆ ಗೆದತದ ಬಂದತ ಇನೂನ ಕತಚಿಾಯಲ್ಲೆ 
ಸರಿಯನಗಿ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಾಲ್ಲಲೆ, ರನಜಿೇರ್ನಮ ಕ್ೊಡಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಹನಗನಗಿ ಮನನಯ 
ಮಂಜೆೇಗೌಡರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ ಕೂಡಲೇೆ ನನಗೆಲ್ಲೆ ರನಜಿೇರ್ನಮ ಕ್ೊಡಲತ ಹೇೆಳುತ್ನುರೊೇ ಎಂದತ 
ನನಗ ೆಗನಬರಿಯನಯತ್ತ.  ಆ ದೃಷಿಟಯಲ್ಲೆ ಹೆೇಳುವಂತ್ಹದದಲೆ;  ಆದರ,ೆ ಕ್ೆೇರಳ ಮನದರಿ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳುವನಗ ಅದರ ಹಂದೆ ಇರತವಂತ್ಹ ಶಕಿು ಅಥವನ ವಯವಸೆಾಯನತನ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಳಾಬ್ೆೇಕ್ೆಂಬ 
ದೃಷಿಟಯಲ್ಲೆ ಹೇೆಳುವುದಕ್ೆೆ ಇಷಟಪಡತತ್ುೆೇರೆ್. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದೃಷಿಟಯಂದ ಒಂದೂೆಂದತ ವನಡ್ಚಾಗೆ ಕನಷಟ 
10 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಒಬು ಪಂಚನಯತಚ ಸದಸಯನಗ ೆಫಂಡ್ಚ ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ.  ಈಗ ರ್ನವು 
ಯನವುದೆಲನೆ ಇಲನರ್ಗೆಳನತನ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇವೆ, ತ್ತಂಬ್ನ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲೆ ರ್ನವು ಶನಸಕರ ಮೂಲಕವೆೇ 
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ತ್ನಲೂೆಕಿಗ ೆ ಬಂದತ ಅಲ್ಲೆ ಶನಸಕರತಗಳು ಅದನತನ ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕತ.  ಆದರ ೆ ಅಲ್ಲೆ ಸಕ್ನಾರದ ಈ 
ರಿೇತಿಯ ಸವಲತ್ತುಗಳನತನ ಕ್ೊಡತವುದತ ಎಲ್ಲೆ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದರ ೆ ನಜವನದ ಅಥಾದಲ್ಲೆ ಬ್ೇೆರತ 
ಮಟಟದಲ್ಲೆ ಮರ್ೆಯ ಬ್ನಗಿಲ್ಲಗ ೆ ಆಡಳಿತ್ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ, ಪಂಚನಯುಗಳಲ್ಲೆ ಈ ಎಲನೆ 
ಸವಲತ್ತುಗಳನತನ ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ವಯವಸೆಾ ಅಲ್ಲೆದೆ.  ಶನಸಕರಿಗ ೆ ಕ್ೆೇಂದ್ಧರತ್ವನಗಿ ಅಲ್ಲೆ ಪಂಚನಯು 
ವಯವಸೆಾ ಬದಲನಗಿ ಪಂಚನಯತಿ ಕ್ೆೇಂದ್ಧರತ್ವನಗಿ ವಯವಸೆಾ ಇದೆ.  ನಜವನದ ಅಥಾದಲ್ಲೆ 
ಪರಜನಪರಭತತ್ವದಲ್ಲೆ ಈ ವಯವಸೆಾಗ ೆ ರ್ನವು ಹೆಚತಚ ಗಟಟತ್ನವನತನ ಅಥವನ ಹೆಚತಚ ಬಲವನತನ 
ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕ್ನದಂತ್ಹ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯ್ಕಂದತ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್.ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಮರಿತಿಬ್ೆುೇಗೌಡರತ 
ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದರತ.  ಎಲೆರೂ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಪಂಚನಯತಚ ಸದಸಯರೆಂದೇೆ 
ಕ್ೆೇಂದರವನಗಿಟತಟಕ್ೂೆಂಡತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ.  ಉಳಿದವರದೆದಲನೆ ಹನರಿಕ್ೆಯ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಪಂಚನಯತಚ 
ವನಯಪಿುಗೆ ಒಳಪಡತವ ಸಿಬುಂದ್ಧಗಳ ಬಗೆೆ ಈ ಚಚಾೆಯಲ್ಲೆ ರ್ನವು ಹೆಚತಚ ಒತ್ತು ಕ್ೊಡತತಿುಲೆ ಎನತನವುದತ 
ನನನ ಭನವರೆ್.   

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚರವರನದ ಡನ: ತ್ೆೇಜಸಿವನಗೌಡರವರತ ಪಿೇಠವನನಲಂಕರಿಸಿದರತ) 

ಇಲ್ಲೆಯೂ ಕೂಡ 60-40; 15ರೆ್ೇ ಹಣಕ್ನಸತ ದೃಷಿಟಯಂದ ಏನತ ಪಂಚನಯತಿಗ ೆ ಅನತದನನ 
ಬರತತ್ುದ ೆಅದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಸಕ್ನಾರವೂ ಕ್ೊಡತತ್ುದೆ.  ಅದತ ಬಹತಶಃ 60-40. 60 ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ 
ದೃಷಿಟಯಂದ, 40 ರ್ನವು ಯನರನತನ ಸಿಬುಂದ್ಧಗಳರ್ನನಗಿ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಳ 
ಕ್ೊಡತವ ದೃಷಿಟಯಲ್ಲೆ ಉಪಯೇಗ ಮನಡತವಂತ್ಹ ವಯವಸೆಾಯನತನ ಇಟಟದನದರ.ೆ  ಆದರೆ 
ಪಂಚನಯತಿಯ ಪಿ.ಡಿ.ಓ., ಮತ್ತು ಸಕೆ್ೆರಟರಿಯನತನ ಹೂೆರತ್ತಪಡಿಸಿದರೆ ಸಕ್ನಾರದ ಬ್ೆೇರ ೆಯನವುದೆೇ 
ರಿೇತಿಯ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಅದತ ಆರೂೆೇಗಯದ ದೃಷಿಟಯಂದ ಇರಬಹತದತ ಅಥವನ ಪಿ.ಎಫ., ಅಥವನ 
ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಅವನಗ ೆ ತ್ನನ ಕ್ೆಲಸವನದ ಮೇಲೆ ಕ್ೆಲಸ ಬಿಟತಟ ಹೂೆೇಗತವನಗ ಜಿೇವನ 
ಭದರತ್ೆಗ;ೆ ಪಂಚನಯತಿಯ ಸಿಬುಂದ್ಧ 20-30 ವಷಾವನದರೂ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಲ್ಲ ಹೊೇಗತವನಗ 
ಜಿೇವನದ ಭದರತ್ೆಯ ದೃಷಿಟಯಲ್ಲೆ ಅವನ ಇಳಿ ವಯಸಿಸನಲ್ಲೆ ಅವನಗೆೇರ್ನದರೂ ವಿಶನವಸ ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ 
ಏರ್ನದರೂ ಯೇಚರೆ್ಗಳು ಇವ ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರ ೆ ಅದತ ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಇಲೆ.  ಪಿ.ಡಿ.ಓ., 
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ಮತ್ತು ಸಕೆ್ೆರಟರಿಯನತನ ಹೂೆರತ್ತಪಡಿಸಿದರೆ ಉಳಿದ ಯನರಿಗೂ ಕ್ನಮಾಕ ಇಲನರ್ಯೆಲ್ಲೆ ಕ್ೆಲವು 
ಪಂಚನಯತಚನವರತ ಅವರ ಸವಂತ್ ಆಸಕಿುಯಲ್ಲೆ ಅವರ ಸಂಬಳದ್ಧಂದಲೇೆ ಪಿ.ಎಫ.,ಗೂೆೇಸೆರ 
ಹಣವನತನ ಕಟತಟವುದನತನ ಪನರರಂಭ ಮನಡಿದನದರ ೆಹೂೆರತ್ತ ಸಕ್ನಾರದ ಕಡಯೆಂದ ಈ ಸಿಬುಂದ್ಧಗಳಿಗೆ 
ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಒತ್ತು ಕ್ೂೆಟಟಲೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನು, ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಸಿಬುಂದ್ಧಗಳ ಬಗೆೆಯೂ 
ಕೂಡ ಪಂಚನಯತಚ ವಯವಸಾೆಯಲ್ಲೆ ಒಮು ಗಂಭಿೇರವನಗಿ ಆಲೊೇಚರ್ೆ ಮನಡತವ ಅವಶಯಕತ್ ೆಇದ ೆ
ಎಂದತ ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಗೌರವಧ್ನದ ಬಗೆೆ ಎಲೆರೂ ಹೆೇಳಿ ಆಗಿದ.ೆ 75 ಸದಸಯರಲ್ಲೆ 
ಸಭನಪತಿಯವರೂ ಬರತತ್ನುರೆ.  ಸಂತ್ೂೆೇಷವೆೇರ್ೆಂದರ,ೆ ಆಗೊಮು ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಭನರತಿ 
ಅಕೆನವರತ ಪಿೇಠದಲ್ಲೆ ಕತಳಿತ್ರತ.  ಈಗ ತ್ೆೇಜಸಿವನ ಅಕೆನವರತ ಅಲ್ಲೆ ಕತಳಿತಿದನದರ.ೆ  ಇವತ್ತು ಮಹಳ್ನ 
ದ್ಧರ್ನಚರಣೆ.  ಬಹತಶಃ ಬಹಳ ದೊಡಡ ಸಂದೆೇಶ ಆ ಪಿೇಠದಲ್ಲೆ ಅವರತ ಕತಳಿತ್ಂತ್ಹ 
ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆಯ್ಕೇ ಒಂದತ ಒಳ್ೆಾಯ ನಣಾಯ ಆದರ;ೆ  

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್:- ಮನನಯ ಪರತ್ನಪಚ ಸಿಂಹ ರ್ನಯಕರೇೆ, ಇದರ ಬಗೆೆ ಒಂದತ 
resolution  ಮನಡೂೆೇಣ. ಎಲೆರೂ ಸೇೆರಿ ರೂ. 10,000/- ಗಳನತನ ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಒಂದತ 
resolution ಮನಡಿ ಕ್ೂೆಡೂೆೇಣ.  

(ಸದನದಲ್ಲೆ ನಗತ) 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಒಳ್ೆಾಯ ಐಡಿಯನ. 

(ಗೊಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಪರತ್ನಪಚ ಸಿಂಹ ರ್ನಯಕ. ಕ್:ೆ- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬಹತಶಃ ಅಲ್ಲೆ ಕತಳಿತ್ನಗ 
ಬಹಳ ಸತಲಭವನಗಿ ಆ ಮನತ್ತಗಳು ಬರತತ್ುದ ೆ ಎಂದತ ಕ್ನಣತತ್ುದೆ. ಇಲ್ಲೆ ಕತಳಿತ್ನಗ ಮನತ್ತಗಳು 
ಕಷಟದಲ್ಲೆ ಬರತತ್ುದ.ೆ  ರ್ನನತ ಒಂದತ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳಿ ನನನ ಮನತ್ನತನ ನಲ್ಲೆಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಮನನಯ 
ಯಡಿಯೂರಪಪನವರ ಹೆಸರತ, ಮನನಯ ರನಮಕೃಷಣ ಹೆಗಡೆಯವರತ, ಮನನಯ ದೆೇವೆೇಗೌಡರ ಹೆಸರತ, 
ಶ್ರೇ ರನಜಿೇವಚ ಗನಂಧಿಯವರತ ಹೆಸರತ, ಶ್ರೇ ನಸಿೇರಚ ಸನಬಚ ರವರ ಹೆಸರತ ಬಂತ್ತ. ಬಹತಶಃ ನಮು 
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ದನಖಲೆಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದರೆ 250 ರೂಪನಯ ಆಗತವಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಈ ಸದನದಲ್ಲೆ ಇವತ್ತು 
ಸಭನರ್ನಯಕರನಗಿ ಕತಳಿತಿರತವವರತ ಆ 250 ರೂಪನಯ ಆಗತವುದಕ್ೆೆ ಇವತ್ತು ರ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿದ 
ಸಂಗತಿಗಳನತನ ಏರೆ್ಲನೆ ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನದರೆ ಎಂಬತದನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದರೆ ಚಿಕೆಬಳ್ನಾಪತರ, 
ಕ್ೊೇಲನರದ ಕಡಯೆಲ್ಲೆ ಒಂದತ ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿಯ ಮಹಳ್ ೆ ಪಂಚನಯತಚ ಸದಸಯರನದನಗ 
ಮೇಟಂಗಚಗೆ ಆ ಮಹಳ್ೆ ಯನವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಹೊೇಗತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧ್ಯ; ರೂ. 100/-, ರೂ. 250/- 
ಅಥವನ ರೂ. 1,000/- ಎಂದತ ಹೆೇಳುವುದನತನ ಪರಬಲವನಗಿ ವನದ್ಧಸಿದಂತ್ಹ ನಮು ಸಭನರ್ನಯಕರತ 
ಆ ಕ್ನರಣಕ್ೆೆ ಆ ದ್ಧವಸ 250 ರೂಪನಯ ಸಿಗತವುದಕ್ೆೆ ಬಹಳ ದೂೆಡಡ ಕ್ನರಣರನದರತ. ಅದರ 
ನಂತ್ರದ ಎಲನೆ ಹಂತ್ಗಳಲ್ಲೆ ಅವರತ ಮಲಗಿರತವನಗ ಅಥವನ ಎದನದಗ ಅವರನತನ ಎಬಿುಸಿದರೆ 
ಪಂಚನಯತಚ ಸದಸಯರಿಗೆ ಏನತ ಮನಡಬಹತದತ ಎಂಬ ಬಗೆೆ ಸದನ ಕಳಕಳಿ ಇರತವಂತ್ಹವರತ, 
ಅವರನತನ ಕೂಡ ಈ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ; ಏಕ್ೆಂದರ ೆಅವರತ ನಮು ಊರಿನವರತ.  ಬಹಳ ಹತಿುರದ್ಧಂದ 
ನನಗವರತ ಗೊತ್ತು ಎಂದತ ಹೆೇಳುವ ಕ್ನರಣಕ್ೊೆೇಸೆರ ಅವರತ ನಜವನಗಿ ಹತಿುರದವರತ.  ಆ 
ದೃಷಿಟಯಲ್ಲೆ ರ್ನನತ ಅವರ ಪರವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದೆದೇರ್ ೆಎಂದತ ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಂಡತ ನನನ ಮನತ್ತಗಳನತನ 
ಮತಗಿಸತತ್ುೆೇರೆ್, ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ ಧ್ನಯವನದಗಳು. 

 ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್:- ಈಗ ಮನನಯ ಭೊೇಜೆೇಗೌಡರತ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ.  ಏಕ್ಂೆದರೆ ಅವರತ 
ಬಹಳ ಚೆರ್ನನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ; ನೇವು ಕಡಿಮ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಚೆರ್ನನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ 
ಎರಡೆೇ ನಮಷ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಜನಸಿು ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಧಲೆ.  ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ ಧ್ನಯವನದಗಳು.  
ಇಲ್ಲೆ ಬಹಳ ಮತಖಯವನಗಿ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಮತ್ತು ಈಶವರಪಪನವರತ “ಹೊಗಳಿ ಹೊಗಳಿ ಎನನ ಹೊನನ 
ಶ್ಲಕ್ೆೆೇರಿಸಿದ್ಧರಿ”ಚ ಎಂದತ ರ್ನವನಯರತ ಕೂಡ ಹೆೇಳುತಿುಲೆ.  ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರನಗಿ ಕ್ೆಲಸ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ನಜವನಗಿಯೂ ಯೇಗ ಬ್ೆೇಕತ.  ರನಷರಪತಿಯನದರತ ಕೂಡ basic civic 
amenities  ಕ್ೂೆಡತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧ್ಯವನಗತವುದ್ಧಲೆ.  ಆದರೆ basic civic amenities 
ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ಶಕಿು ಇರತವುದತ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರಿಗೆ.  ರ್ನನತ ಮತನಸಿಪನಲ್ಲಟ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ನಗಿ 
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ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿದದೆೇರೆ್.  ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿದಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ basic amenities, ಕತಡಿಯತವ ನೇರತ, 
ಬಿೇದ್ಧ ದ್ಧೇಪ, ಚರಂಡಿ ಸವಚಛತ್ ೆಮನಡತವುದರಿಂದ ನಮುನತನ ಕ್ೆೇಳುತ್ನುರೆ ಹೊರತ್ತ ಯನವ ಎಂ.ಎಲ್.
ಎ., ಗಳನತನ ಕ್ೆೇಳುವುದ್ಧಲೆ. ಹನಗನಗಿ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರ್ನಗಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವನಗ ಪರತಿಯಬು 
ಮರ್ೆಯವರಿಗೂ ಅವನತ ಪರಿಚಯವಿರತತ್ನುರೆ್.  Close contact  ಮನಡತವುದತ ಮತ್ತು 
ಇರತವಂತ್ಹ ಹತಿುರದ ಎಲನೆ ವಿಚನರಗಳನತನ ತಿಳಿದತಕ್ೊಳುಾವಂತ್ಹ ಮತ್ತು ಕ್ಲೆಸ ಮನಡತವಂತ್ಹ 
ಬಹತ ದೂೆಡಡ ಅವಕ್ನಶ ಯನರಿಗನದರೂ ಇದದರೆ ಅದತ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರಿಗೆ.  ಹನಗನಗಿ ಗೌರವ 
ಧ್ನದ ಬಗೆೆ ನಮುಲೆರದತ ಕೂಡ ಒಕ್ೊೆರಲ ಅಭಿಪನರಯವಿದ.ೆ  ಇವತ್ತು ಮೇಸಲನತಿಯಲ್ಲೆ 
ಬರತವಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ನರ್ನೆ ಮೊರೆ್ನವರಗೆೆ ಕೂಲ್ಲ ಮನಡತತಿುದದಂತ್ಹವರತ ಮೇಸಲನತಿಯವರಿಗೆ 
ಸಿೇಟಚ ಸಿಗದೆೇ ವಿವಿಧ್ ಪಕ್ಷದವರತ ಹೊೇಗಿ ಅವರನತನ ಹತಡತಕಿಕ್ೊಂಡತ ಬಂದತ ಜನತಿ ಆಧನರದಲ್ಲೆ, 
ಇರ್ೂೆನಂದತ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ಮೇಸಲನತಿ ಇರಲ್ಲ, ಅಭಯರ್ಥಾಗಳು ಸಿಗದ್ಧರತವಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ 
ಅವರನತನ ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಬಂದತ ನಲ್ಲೆಸಿರತವ ನೂರನರತ, ಸನವಿರನರತ ಉದನಹರಣೆಗಳಿವೆ.  ಕಟಂಗಚ 
ಮನಡತವವರತ, ಕೂಲ್ಲ ಕ್ನಮಾಕರತ, ಬಟೆಟಯನತನ ಐರನ್ಚ ಮನಡತವವರತ ಮಂಬರಚ ಆಗಿದನದರೆ.  
ಇದೆಲೆವನೂನ ಏತ್ಕ್ೆೆ ಹೇೆಳುತಿುದೆದೇರ್ೆ ಎಂದರೆ, ರ್ನಳ್ೆ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರ್ನದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಗೌರವ 
ಹೆಚನಚಗತತ್ುದೆ.  ಒಂದತ ಕಡ ೆಮತಂದ ೆನನನ ಹೂೆಟೆಟ ಪನಡತ ಏನತ? ಜಿೇವನ ಏನತ್ತು ಆ ಜಿೇವನಕ್ೆೆ 
ಆಧನರವನಗಿದದಂತ್ಹ ಕೂಲ್ಲ ಮನಡತವುದಕೂೆ ಹೊೇಗತವುದಕ್ನೆಗತವುದ್ಧಲೆ. ಪಂಚನಯತಿ 
ಸದಸಯರ್ನಗಿದದರತ ಕೂಡ ತ್ರಕ್ನರಿ ವನಯಪನರ ಮನಡತವುದನತನ, ಐರನ್ಚ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವುದನತನ 
ರೆ್ೂೇಡಿದೆದೇರ್.ೆ ಆದರೆ ಕ್ೆಲವಂದತ ಸಲ ರ್ನನತ ಒಬು ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರ್ನಗಿದತದ, ವನಪಸ್ಚ ರ್ನನತ 
ಮತ್ೆು ಅಲ್ಲೆ ಹೊೇಗಿ ಕೂಲ್ಲ ಮನಡಬ್ೇೆಕಲೆ ಎನತನವ ವಿಚನರಗಳಲ್ಲೆ ಅರೆ್ೇಕ ಸನವಿರನರತ 
ಉದನಹರಣೆಗಳಿವ.ೆ ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರನಗಿ ಒಂದತ ಕಡ ೆ ಕ್ಲೆಸ ಮನಡತತಿುರತವಲ್ಲೆ 
ಪರಸತುತ್ ಅವರಿಗೆ ನೇಡತತಿುರತವ ರೂ. 1,000/- ಹಣವನತನ ಗೌರವ ಧ್ನ ಎಂದತ ರ್ನವೇೆನತ 
ಹೆೇಳುತ್ುೆೇವೆ, ಅದನತನ ʼಗೌರವ ಧ್ನʼ ಎಂದತ ಯನವ ರೂಪದಲ್ಲೆ ಹೇೆಳುವುದಕ್ನೆಗತತ್ುದ?ೆ 

(ಮತಂದತ) 
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(169) 08-03-2022 KH/KS   4-30 

(ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇರಚಮನ್ಚ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ (ಮತಂದತ):- 

 ಆಗ ಅವರ ಜಿೇವನ ಕೂಡ ತ್ೂೆಂದರೆಯನಗತತ್ುದ.ೆ ದೆೈನಂದ್ಧನ ಚಟತವಟಕ್ಗೆಳಲ್ಲೆ ಅವರ ಮರ್ೆಗೆ 
ಸನಮನನತ ಮತ್ತು ರೇೆಷನ್ಚ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಾತಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ 
ಇಂತ್ಹ ಕಷಟ ಪರಿಸಿಾತಿಯಲ್ಲೆ  ಅರೆ್ೇಕ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರತಗಳು ಇರತವಂತ್ಹ ವನಡಿಕ್ ೆ ಇದೆ. 
ಹನಗನಗಿ ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಗ ೆ ರ್ನವು ಬರಬ್ೆೇಕಲೆವೇೆ? ದ್ಧನ ಬ್ೆಳಗೆೆ ಎದತದ ಅವರತ ನಮು ಕ್ಲೆಸ 
ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಸನವಾಜನಕರ ಜಿೇವನದಲ್ಲೆ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಹನಗೂ ಈ 
ಪರಜನಪರಭತತ್ವದ ವಯವಸೆಾಯಲ್ಲೆ ಮನನಯ ನಸಿೇರಚ ಅಹುದ್ಚರವರತ ಮಂಡಲ ಪಂಚನಯತಿ ಅನತನ 
ತ್ಂದಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ರ್ನನತ ಸದಸಯರ್ನಗಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿದೆದೇರ್ೆ. ಸಕೆರಪಟಟಣದಲ್ಲೆ ಮಂಡಲ 
ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರ್ನಗಿದೆದ. ಆ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಇದದಂತ್ಹ ಪವರಚ ಬ್ೆೇರ.ೆ ಈಗ ಪಂಚನಯತಿ 
ಇರತವಂತ್ಹ ವಿಚನರಣೆ ಬ್ೇೆರ.ೆ ಹನಗನಗಿ ಜಿಲನೆ ಪಂಚನಯತಿ ಮತ್ತು ತ್ನಲೂೆಕತ ಪಂಚನಯತಿಗ ೆಇದದ 
ಪವರಚ ಈಗ ಇಲೆ. ಹನಗನಗಿ, ಮನನಯ ಕ್.ೆಎಸ್.ಈಶವರಪಪನವರೇೆ veteran,  ಎಲನೆ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ 
ಇದ್ಧದೇರಿ. ರೆ್ೂೇಡಿದ್ಧದೇರಿ. ಸಮನಜವನತನ ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ಅಂದರೆ ಅದರ ಉದದಳತ್ೆ, ಅಗಲವನತನ 
ಪೂಣಾವನಗಿ ರೆ್ೂೇಡಿದ್ಧದೇರಿ. ಎಲನೆ ಕಷಟ ಕ್ನಪಣಯಾಗಳನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದ್ಧದೇರಿ. ನಮುಲನೆ ಸದಸಯರ 
ಒಕ್ೊೆರಳಿನ ಅಭಿಪನರಯ ಇದ.ೆ ಹನಗನಗಿ ಕನಷಟ ಅವರಿಗ ೆ 10,000 ರೂಪನಯಗಳ ಗೌರವಧ್ನವನತನ 
ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ವಯವಸೆಾಯನತನ ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲೆ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ತ್ಮಗೆ ಶಕಿು ಇದೆ. ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ 
ತ್ನವು ಮನಡೇೆ ಮನಡತತಿುೇರಿ ಎಂದತ ಎಲೆರೂ ಆತ್ುವಿಶನವಸದ್ಧಂದ ಮತ್ತು ಪೂಣಾವಿಶನವಸದ್ಧಂದ 
ಹೆೇಳಿದನದರೆ. ಆ ವಿಶನವಸಕ್ೆೆ ಎಲ್ಲೆಯೂ ಧೂೆೇತ್ಕ ಬರತವುದ್ಧಲೆ. ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಮನಡಿಯ್ಕೇ 
ಮನಡತತಿುೇರಿ ಎಂದತ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ ಮತರ್ನಂತ್ರ ತ್ಮಗೆ ಮನವಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ 
ಧ್ನಯವನದಗಳು.  
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ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ (ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸಾೆಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ 
ಧ್ನಯವನದಗಳು. ರ್ನನತ ಜನಸಿು ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗತವುದ್ಧಲೆ. ಇಡಿೇ ಸದನದ ಎಲನೆ ಸದಸಯರತ 
ಭನವರೆ್ ಏರೆ್ಂಬತದನತನ ವಯಕುಪಡಿಸಿದನದರ.ೆ ಕ್ೆೇವಲ 25 ಜನ ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳು ಮನತ್ರವಲೆ. 25 
ಜನ ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳಿಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನಗಿರತವವರಲೆದೆಯ್ಕೇ 75 ಜನ ಪಕ್ನತಿೇತ್ವನಗಿ 
resolution ಅನತನ ಮನಡಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ಕೂಡ ಇಡಿೇ ಸದನದ ಭನವರೆ್ಯನತನ ವಯಕುಪಡಿಸಿದನದರೆ. 
ಹನಗನಗಿ, ಆ ಪಿೇಠದಲ್ಲೆ ತ್ನವು ಕತಳಿತಿದ್ಧದೇರಿ. ಹಂದ ೆ ಕತಳಿತಿದದಂತ್ಹ ಮನನಯ ಭನರತಿ ಶೆಟಟಯವರತ 
ಇರಬಹತದತ. ನಮು ಹರಿಯರಿರಬಹತದತ. ಎಲನೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳಿಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಬಹಳ 
ಉದನರವನಗಿ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಟಟದ್ಧದೇರಿ. ಪರಸನುಪವನಗಿರತವಂತ್ಹ ವಿಷಯದ ಉದೆದೇಶ ಎಷತಟ 
ಮಹತ್ವವನಗಿರತವಂತ್ಹದತದ, ಆ ಉದೆದೇಶ ಈಡೇೆರಬ್ೆೇಕ್ೆನತನವಂತ್ಹದತದ ಆಗಬ್ೇೆಕತ. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಹರಿಯರಿದನದರ.ೆ ಅವರನತನ ರೆ್ೂೇಡತವುದಕ್ೆೆ ಸವಲಪ ಕಠಿಣವನಗಿದದರೂ, ಅವರ ಹೃದಯ ಬಹಳ ಗತಲನಬಿ 
ಹೂವಿನಂತ್ಹದನದಗಿದ.ೆ ಆ ಹೃದಯ ಸಪಂದ್ಧಸತತ್ುದೆ ಎನತನವುದತ ನನನ ಭನವರೆ್. ಅವರತ ಬ್ೆೈಯತವಂತ್ಹ 
ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಅವರನತನ ಟೇಕ್ೆ ಮನಡೂೆೇಣ. ಈಗ ಸವಲಪ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳ್ೊೇಣ. ಎಲನೆ 
ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳ ಭನವರೆ್ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಅಥಾವನಗಿದ ೆ ಎಂದತ ಭನವಿಸಿಕ್ೊಂಡತ, ಈ 
ಪರಜನಪರಭತತ್ವದ ಸೌಂದಯಾವನತನ ರೆ್ೂೇಡಬ್ೆೇಕ್ೆಂದರೆ ಅದತ ಪಂಚನಯತಚ ರನಜಚ ವಯವಸೆಾಯಲ್ಲೆ 
ಅದತ ಗನರಮೇಣ ಭನಗಗಳಲ್ಲೆಯ್ಕೇ ರೆ್ೂೇಡಬಹತದತ. ಈ ವಗಾಗಳಿವಯೆಲೆವೆೇ, ಈ ಜನತಿ ವಯವಸೆಾ, 
ನಮುಲ್ಲೆರತವಂತ್ಹ ಏರತ-ಪೆೇರತಗಳು, ಈ ಅಸಮತ್ೊೇಲನ ಇವೆಲನೆ ಸಂಕಿೇಣಾ ವಯವಸೆಾ ಇದತ. 
ಗನರಮೇಣ ಭನಗದ ಜನಜಿೇವನ ಅದೊಂದತ ಸಂಕಿೇಣಾ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷಮ ಹನಗೂ ಬಹಳ 
ಅದತಭತ್ವನದಂತ್ಹ ವಯವಸೆಾ ಇದತ. ನಗರ ಪರದೇೆಶಗಳಲ್ಲೆ ಈ ಸೂೆಗಡತ ಬರತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧ್ಯವೆೇ ಇಲೆ. 
ನಗರ ಪರದೆೇಶಗಳಲ್ಲೆ ಪಕೆದ ಮರ್ೆಯವನತ ಯನರೊೇ ಏರೆ್ೂೇ ಎಂಬತದತ ನಮಗ ೆಗೊತ್ನುಗತವುದ್ಧಲೆ. 
ಒಂದತ ಅಪನಟಚಾಮಂಟಚನಲ್ಲೆ ರ್ನವಿದದರೆ ಮೇಲಗಡೆ ಯನರಿದದರ ೆಎಂಬತದೆೇ ಗೂೆತ್ನುಗತವುದ್ಧಲೆ. ನಗರ 
ಪರದೆೇಶಗಳಲ್ಲೆ ಭನವರೆ್ಗಳು ಕಡಿಮ. ಗನರಮೇಣ ಭನಗದಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಗನರಮನಂತ್ರ ಪರದೆೇಶದಲ್ಲೆ ರ್ನವು 
ಜಿೇವನ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದರೆ, ಆ ಊರಿನಲ್ಲೆ ಕಮನುರ, ಚಮನುರ, ಮಡಿವನಳದ್ಧಂದ ಹಡಿದತ ಎಲೆರೂ 
ಕೂಡ ಒಂದತ ಚನಪೆಯಲ್ಲೆ ದನರ ಹೊಲ್ಲದ ಹನಗೆ ಇರತತ್ನುರ.ೆ ನಮಗೆ ಈ ವಯವಸೆಾ ಬ್ೆೇಕ್ೊೇ, 
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ಬ್ೆೇಡವೇ, ಆದರೆ, ಇರತವಂತ್ಹದತದ ರೆ್ೈಜ. ಎಲನೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳು ಮತ್ತು ಮನನಯ 
ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೂೆೇಜೇೆಗೌಡರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನು ಹೆೇಳುತಿುದದರತ. ಪಂಚನಯತಿಯಲ್ಲೆ ಒಂದತ ಊರತ 
ಇದೆ. ಆ ಊರಿನಲ್ಲೆರತವವರಲೆನೆ ಒಕೆಲ್ಲಗರೇೆ. ಅಲ್ಲೆ ಎಸ್.ಸಿ., reserve ಆಗಿದೆ. ಆ ಊರಿನವರತ 
ನಮಗೆ ಎಸ್.ಸಿ., reserve ಆಗಿದ.ೆ ನಮು ಊರಿನಲ್ಲೆ general category ಗೆ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು. 
ನಮು ಊರಿನಲ್ಲೆ ಎಸ್.ಸಿ.,ಯವರತ ಇಲೆ. ಆ ಊರಿನಲ್ಲೆರತವವರತ ಮೇಸಲನತಿ ವಿರೂೆೇಧಿಗಳು ಮತ್ತು 
ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ ಜರ್ನಂಗದ ವಿರೂೆೇಧಿಗಳು ಅಲೆ. ನಮು ಪರತಿನಧಿ ನಮು ಊರಿನವರತ ಆಗಬ್ೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು 
ಎನತನವುದತ ಅವರ ಉದೆದೇಶವಷ್ಟೆ. ಯನರೊೇ ಬಂದತ ಚತರ್ನವಣೆಗ ೆಸಪಧೆಾ ಮನಡಬ್ನರದತ. ಯನವುದೆೇ 
ಪಕ್ಷದವರತ ಬಂದತ ಬ್ೆಂಬಲ ಮನಡಬ್ನರದತ ಎಂದತ ಅವರತ ಚತರ್ನವಣೆಗ ೆಬಹಷ್ನೆರ ಹನಕಿಬಿಟಟರತ. 
ಹನಗನಗಿ ಆ ಗನರಮದ ವಿರತದಿ ಹೂೆೇಗಿ ರ್ನವೇೆನತ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲೆವೆಂದತ ಯನರೂ 
ಸಪಧಿಾಸತತಿುರಲ್ಲಲೆ. ಈ ರಿೇತಿ ಒಂದತ ಬ್ನರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಎರಡರೆ್ೇ ಬ್ನರಿಯೂ ಚತರ್ನವಣೆಯನಯತ್ತ. 
ಅಲ್ಲೆ ಯನವುದೆೇ ಅವಕ್ನಶ ಇಲೆ. ಏರ್ನದರೂ ಬದಲನವಣೆ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧ್ಯವೆೇ ಎಂದತ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಹತಿುರ ಮನತ್ರ್ನಡಿದದೆವು. ಒಂದತ ಬ್ನರಿ ಗೆಜೆಟಚ ರೆ್ೂೇಟಫಿಕ್ೇೆಷನ್ಚ ಆಗಿ ಬ್ೆೇರ ೆಎಲನೆ 
ಚತರ್ನವಣ ೆಆಗಿಬಿಟಟದೆ. ತ್ನವು ಏರೆ್ೇ ಮನಡಿದರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದತ ಸಿೇಟಚಗೆ ಇನತನ ಎರಡತ ಅಥವನ 
ಮೂರತ ತಿಂಗಳು ಬಿಟತಟ ಚತರ್ನವಣ ೆಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಗೆಜೆಟಚ ರೆ್ೂೇಟಫಿಕ್ೆೇಷನ್ಚ ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ ಮತ್ೆು 
ಹೊೇಗಿ ಗನರಮದವರಿಗೆ convince ಮನಡಿ, ಏನತ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲೆ. ಪರಜನಪರಭತತ್ವ 
ವಯವಸೆಾಯಲ್ಲೆ ಒಪಿಪಕ್ೂೆಳಾಲೆೇಬ್ೆೇಕತ. ಪಂಚನಯತಿಯಲ್ಲೆರತವಂತ್ಹವರತ ಬಂದತ ಚತರ್ನವಣೆ 
ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಇರತವವರಲ್ಲೆ ಯನರನದರೂ ಉತ್ುಮರನತನ ಆಯ್ಕೆ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳಿಾ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದೆವು. 
ಇದೊಂದತ ಉದನಹರಣೆ. ಇರ್ೂೆನಂದತ ಬ್ನರಿ ನರೇೆಗನದಲ್ಲೆ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿರತವಂತ್ಹವರತ, Material 
bill ಬರಬ್ೆೇಕ್ನಗಿರತವಂತ್ಹವರತ, ಕ್ೂೆಟಟಗೆಗಳನತನ ಕಟಟಕ್ೊಂಡಿರತವಂತ್ಹವರತ, ಇಂಗತ-ಗತಂಡಿ 
ನಮನಾಣ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡಿರತವಂತ್ಹವರತ, ಸತಮನರತ 15-20 ಜನ ಸದಸಯರತ ಒಟನಟಗಿ ಮರ್ ೆಹತಿುರ 
ಬಂದರತ. ರ್ನನತ ಏಕ್ೆ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದನಗ, ರ್ನವಲೆೆರೂ ಛೆೇರಚಮನ್ಚ ಮೇಲ ೆಅವಿಶನವಸ ನಣಾಯ 
ತ್ರಬ್ೇೆಕ್ೆಂದ್ಧದದೆೇವೆ. ತ್ನವು ಸವಲಪ ಸಹನಯ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಅಲ್ಲೆ ಸಿಳ್ೆಾಕ್ನಯತ್ ಪರಿಶ್ಷಟ 
ಜನತಿ ಜರ್ನಂಗದ ಮಹಳ್ೆ ಛೆೇರಚಮನ್ಚ ಆಗಿದನದರೆ. ಮಂಬರಚ ಚತರ್ನವಣೆಗ ೆನಂತ್ತಕ್ೂೆಳಾಬ್ೆೇಕ್ನದರ ೆ
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ರ್ನವೇೆ ಅಭಯರ್ಥಾಯನತನ ಆಯ್ಕೆ ಮನಡಿ ಆ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯನತನ ನಲ್ಲೆಸಿದವೆು. ಇರತವುದರಲ್ಲೆ ಆ 
ಗಂಡ ಒಳ್ೆಾಯವರ್ನಗಿದದ. ಆ ಹೆಂಡತಿ ಅವಿದನಯವಂತೆ್ಯನಗಿದದಳು. ರ್ನನತ ಏಕ್ೆ ಈ ರಿೇತಿ 
ಮನಡತತಿುದ್ಧದೇರಿ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದನಗ, ಇಲನೆ, ಅಣನಣ ನರೇೆಗನ ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲೆ ನಮಗೆ ಕ್ೆಲಸ 
ಮನಡಿದಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ದತಡತಡ ಬರತತ್ುದೆ. Material bill ಒಂದತ ಕಡ ೆಬರತತ್ುದೆ. ಕೂಲ್ಲ 
ಮನಡಿರತವಂತ್ಹ ಕ್ನಮಾಕರಿಗ ೆಒಂದತ ಕಡ ೆದತಡತಡ ಬರತತ್ುದೆ. ದತಡತಡ ಬರತವಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ 
ಮೊದಲತ district as a unit ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೆ ಒಂದಷತಟ ಅಮೌಂಟಚ ಅನತನ ರಿಲ್ಲೇಸ್ಚ 
ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಪಿ.ಡಿ.ಓ.,ರವರಲೆನೆ ಸೇೆರಿಕ್ೊಂಡತ ಆನ್ಚಲೆೈನ್ಚನಲ್ಲೆ ಆಪಚಲೂೆೇಡ್ಚ ಮನಡಿರತತ್ನುರೆ. ಈ 
ಹಣವನತನ instalment ಮೇಲೆ ರಿಲ್ಲೇಸ್ಚ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಇರತವಂತ್ಹ ಪೂತಿಾ ಹಣ ಒಂದೇೆ ಬ್ನರಿ 
ರಿಲ್ಲೇಸ್ಚ ಆಗತವುದ್ಧಲೆ. ಯನರತ ಸವಲಪ ಆಕಿಟೇವಚ ಇದತದ, ಪಿ.ಡಿ.ಓ., ರವರಲೆನೆ ಆನ್ಚಲೆೈನ್ಚನಲ್ಲೆ 
ಅಪಚಲೊೇಡ್ಚ ಮನಡಿ, ರಿಲ್ಲೇಸ್ಚ ಆಗಿರತವಂತ್ಹ ಹಣ ರೆ್ೇರವನಗಿ ಅಕ್ೌಂಟಚಗೆ ಹೊೇಗತತ್ುದೆ. 
ಇದಕ್ೆೆೇನೂ ಚೆಕಚ ಇಸೂಯ ಮನಡತವುದ್ಧಲೆ. ಈ ಹಣ ಫಲನನತಭವಿಗಳ ಅಕ್ೌಂಟಚಗೆ ಹೊೇಗಬ್ೆೇಕ್ೆಂದರೆ, 
ಆ ಹಣ ಬರತವುದನತನ ಕ್ನಯತದಕ್ೂೆಂಡಿದತದ ಪಿ.ಡಿ.ಓ., ಮತ್ತು ಛೆೇರಚಮನ್ಚರವರತ ಹೆಬ್ೆುಟತಟ ಕ್ೂೆಡಬ್ೇೆಕತ. 
ಈ ಹೆಬ್ೆುಟತಟ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ನಮಗೆ ಛೆೇರಚಮನ್ಚ ಸಿಗತತಿುಲೆ. ಮರ್ ೆಹತಿುರ ಹೊೇದರ ೆಛೆೇರಚಮನ್ಚ ಇಲೆ. 
ಇವರತ ಏರ್ನದರೂ ಹಬೆ್ೆುಟತಟ ಕ್ೂೆಡತವುದಕ್ೆೆ ವಿಳಂಬವನದರೆ ಬ್ೆೇರ ೆಪಂಚನಯತಿಗೂ ಹಣ ರಿಲ್ಲೇಸ್ಚ 
ಆಗತವುದತ ವಿಳಂಬವನಗತತ್ುದೆ. ಒಂದತ ಜಿಲೆೆಗೆ 10 ಕ್ೂೆೇಟ ರೂಪನಯಗಳು ಬರಬ್ೆೇಕ್ೆಂದರೆ, ಅದರಲ್ಲೆ 
ಒಂದತ ಕಂತಿನಲ್ಲೆ 2 ಅಥವನ 4 ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯಗಳು ರಿಲ್ಲೇಸ್ಚ ಆಗತತ್ುದೆ. ಇದಕ್ೆೆ ಎಲನೆ 
ಪಂಚನಯತಿಯವರತ ಕ್ನಯತತಿುರತತ್ನುರ.ೆ ಈ ಪಿ.ಡಿ.ಓ., ಮತ್ತು ಛೆೇರಚಮನ್ಚರವರತ ಹೆಬ್ೆುಟತಟ ಕ್ೂೆಟಟರೆ, 
ಸತಮನರತ 2 ಗಂಟೆಯಂದ 4 ಗಂಟೆಯಳಗೆ ಆ ರಿಲ್ಲೇಸ್ಚ ಆಗಿರತವ ಹಣವೆಲನೆ ರ್ನಲ್ಲಯನಗಿ 
ಬಿಡತತ್ುದೆ. ಆ ರಿೇತಿಯ ಸಿಸಟಂ ಇತ್ತು. ಈ ಛೆೇರಚಮನ್ಚರವರನತನ ಹತಡತಕಿಕ್ೂೆಂಡತ ಬರತವಷಟರಲ್ಲೆ ಆ 
ಹಣವೆಲನೆ ಮತಗಿದತಹೊೇಗತತ್ುದೆ. ಇನತನ 15 ದ್ಧವಸಕ್ೆೆ, 2 ಅಥವನ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ದತಡತಡ ಬರತತ್ುದೆ. 
ರ್ನವು ಕ್ೆಲಸಗಳನತನ ಮನಡಿಸಿಬಿಟತಟ, ಜನರ ಅಕ್ೌಂಟಚಗೆ ಹಣ ಬರದೇೆ ಇದದರ,ೆ ಅವರತ ಬ್ನಯಗೆ 
ಬಂದ ಹನಗೆ ಬಯತಯತ್ನುರೆ. ತ್ನವು ನರೇೆಗನದಲ್ಲೆ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿಸಿಬಿಟತಟ, ನಮು ಮರ್ೆಗಳಲ್ಲೆ ಕ್ೂೆಟಟಗ ೆ
ಕಟಟಸಿದ್ಧದೇರಿ. ಮರ್ೆಗಳಲ್ಲೆ ಕ್ೊೇಳಿ ಗೂಡತ ಕಟಟಸಿದ್ಧದೇರಿ. ಜಮೇನತಗಳಲ್ಲೆ ಇಂಗತ-ಗತಂಡಿಗಳನತನ 
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ನಮನಾಣ ಮನಡಿಸಿದ್ಧದೇರಿ. ದತಡತಡ ಬರತತಿುಲೆ ತ್ನವು ರ್ನಟಕವನಡತತಿುದ್ಧದೇರಿ ಎಂದತ ನಮಗೆ 
ಬ್ೆೈಯತತ್ನುರ.ೆ ಮಂಬರಚಗಳು ಊರಿನಲ್ಲೆ ತ್ಲೆ ಎತಿುಕ್ೂೆಂಡತ ಓಡನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತಿುಲೆ. ಅದಕ್ೆೆ ಈ 
ಛೆೇರಚಮನ್ಚರವರರೆ್ನೇ ಬದಲನವಣೆ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ. ಬ್ೆೇರ ೆ ಯನರರ್ನನದರೂ ಛೆೇರಚಮನ್ಚ ಆಗಿ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳಾಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಈಗ ತ್ನವು ಹೂೆೇಗಿ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿ, 
ಬ್ೆಳಗೆೆ ರ್ನನತ ಅವರನತನ ಕರಸೆಿಕ್ೂೆಂಡೆ. ಆಗ ಆ ಹೆಂಡತಿ ಒಬುಳ್ೆೇ ಬಂದಳು. ಯನಕಮು, ನನನ ಗಂಡ 
ಬರಲ್ಲಲೆ ಎಂದತ ಕ್ೇೆಳಿದೆ. ಇಲನೆ, ಅಣನಣ ನನನ ಗಂಡನಗ ೆ ಪನಶವಾವನಯತ ಹೊಡೆದ್ಧದ ೆ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದಳು. ಅದಕ್ೆೆ ಅವನತ ಮರ್ೆಯಲ್ಲೆ ಉಳಿದತಕ್ೂೆಂಡಿದನದರ್ೆ. ಅಷಟರಲ್ಲೆ ರ್ನನತ ಪಿ.ಡಿ.ಓ.,ರವರನತನ 
ಕರಸೆಿಕ್ೂೆಂಡೆ. ಯನಕಮು, ನೇನತ ಹೆಬ್ೆುಟತಟ ಕ್ೂೆಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗಲ್ಲಲೆವೆೇ, ನನಗೆ ಪಂಚನಯತಿ 
ಮಂಬರಚಗಳು ಕ್ನಯತದಕ್ೂೆಂಡತ ಇದದರತ. ಪಂಚನಯತಿ 2 ಕಿ.ಮೇ ಹತಿುರದಲ್ಲೆಯ್ಕೇ ಇತ್ತು. ಆ 
ಪಿ.ಡಿ.ಓ., ಪೊೇನ್ಚ ಮನಡಿದ ಕೂಡಲೇೆ ನೇನತ ಹೊೇಗಿ ಹೆಬ್ೆುಟತಟ ಕ್ೂೆಡತವುದಕ್ನೆಗಲ್ಲಲೆವೆೇ ಎಂದತ 
ಕ್ೆೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ೆೆ ಏರ್ನಣಣ, ಮನಡಲ್ಲ ಗಂಡನಗೆ ಪನಶವಾವನಯತ ಹೊಡೆದತ ಮರ್ಯೆಲ್ಲೆ ಮಲಗಿದನದರೆ್. 
ನನನ ಮಗಳಿಗ ೆಬ್ನಣಂತ್ನ. ಈ ಸಿಳ್ೆಾಕ್ನಯತ್ ಜನತ್ರೆಗ ೆಹೊೇಗಿ ಬಲೂನ್ಚ, ಅದತ ಇದತ ಐಟಂಗಳನತನ 
ಮನರನಟ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಇದನತನ ಮನರಲ್ಲಲೆವೆಂದರೆ ಹೆೇಗಣನಣ. ಆಗ ನನನ ಗಂಡ 
ಹೊೇಗತತಿುದದ, ಹೆೇಗೂೆೇ ಮನರನಟ ಮನಡತತಿುದದ. ಈಗ ರ್ನನತ ಬ್ನಣಂತ್ನಕ್ೆೆ ಕ್ನಸತ ಉಣಿಸಲೊೇ, 
ನನನ ಗಂಡನ ಔಷಧಿಗೆ ಕ್ನಸತ ಉಣಿಸಲೊೇ, ಇವರತ ದತಡತಡ ಬರತತ್ುದೆ, ಬರತತ್ುದೆ, ಬ್ನ, ಇಲ್ಲೆ ನೇನತ 
ಇರಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಮೂರತ ದ್ಧನ ಬ್ೆಳಗೆೆ ಹೂೆೇಗಿ ಸನಯಂಕ್ನಲದವರಗೊ ಹೊೇಗಿ ಕತಳಿತಿದೆದ. 
ಆನ್ಚಲೆೈನ್ಚನಲ್ಲೆ ಸವಾರಚ ಡೌನ್ಚ ಎಂದತ ದತಡತಡ ಬರಲ್ಲಲೆ. ಮೂರತ ದ್ಧನ ಕ್ನಯತದಕ್ೂೆಂಡತ ಇದೆದ. 
ರ್ನಲೆರೆ್ೇ ದ್ಧನ ಕ್ನಯತದಕ್ೂೆಂಡತ ಇದದರ ೆ ನನನ ಹೂೆಟೆಟಪನಡಿಗೆ ಏನತ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ನಣಣ? ಮರ್ೆಯಲ್ಲೆ 
ಬ್ನಣಂತಿ ಮಕೆಳನತನ ರೆ್ೂೇಡತವವರತ ಯನರತ, ಗಂಡನನತನ ರೆ್ೂೇಡತವವರತ ಯನರತ? ಕ್ೊರೆ್ಗ ೆ
ರ್ನನತ ಜನತ್ರೆಗೆ ಹೊೇದೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಇವರತ ಹತಡತಕಿಕ್ೂೆಂಡತ ಬಂದರತ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಆ 
ಹೆಂಗಸಿನ ಹತಿುರ ಯನವುದೆೇ ಫೊೇನ್ಚ ಇಲೆ. ಇದತ ವನಸುವ. ಇದತ ಪರಜನಪರಭತತ್ವದ ಸೌಂದಯಾ 
ಕೂಡ ಆಗಿದ.ೆ ಅಂದಮನತ್ರಕ್ೆೆ ಅಧಿಕ್ನರ ಮೇಲವಗಾದವರಿಗೆ ಅಷ್ೆಟೇ,  ಸಮಥಾರಿಗಷೆ್ಟೇ, ಆರ್ಥಾಕವನಗಿ 
ಬಲನಢಯರತ, ಪರಬಲರಿಗಷೆ್ಟೇ ಎಂಬಂತ್ ೆ ರ್ನವು ಪಂಚನಯತಿಯನತನ  ನಡಸೆಬ್ೆೇಕ್ೆಂದಲೆ. 
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ಅನವನಯಾವನಗಿ ಬಲನಢಯರತ, ಆರ್ಥಾಕವನಗಿ ಸಬಲರನಗಿರತವಂತ್ಹವರತ,  
ಮೇಲವಗಾದಲ್ಲೆರತವಂತ್ಹವರತ ಪಂಚನಯತಿಗಳಲ್ಲೆ ಇರಬಹತದತ. ವಿದನಯವಂತ್ರತ ಇರಬಹತದತ, 
ಅವಿದನಯವಂತ್ರತ ಅವರಿಗೆ ಎಷತಟ ಗೂೆತ್ೂೆುೇ ಅಷತಟ ಪಂಚನಯತಿಯನತನ ಯನವ ರಿೇತಿ ಮನಯರೆ್ೇಜಚ 
ಮನಡತತಿುದನದರೂೆೇ, ಅವರತ ಪಂಚನಯತಿಯನತನ ಎಷತಟ ಸಮಗರವನಗಿ, ಬಲನಢಯವನಗಿ 
ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ ರೂಪಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ಬರತತಿುದನದರೂೆೇ, ಅದಲೆ ಪರಶೆನ. ಅವರಿಗೊಂದತ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹನಗೂ 
ಅವರಿಗೊಂದತ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕತ. ಹೌದತ, ಇವತ್ತು ಅವರತ ತ್ಪತಪಗಳನತನ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಆ 
ವಗಾದವರತ ಅವರ ಕ್ೈೆಯಂದ ಕ್ೆಲಸಗಳನತನ ಸಮಥಾವನಗಿ ಮನಡದೇೆ ಇರಬಹತದತ. ಆದರ,ೆ ಅವರಿಗೆ 
ಅವಕ್ನಶಗಳನತನ ಕ್ೊಡತತ್ನು ಹೊೇದನಗ ಅಲ್ಲೆ ಒಂದಷತಟ ಸಮಥಾವನಗಿ 
ಬ್ೆಳವಣಿಗೆಯನಗತತ್ುದೆಯಲೆವೆೇ, ಪರಜನಪರಭತತ್ವದ ಬ್ೆೇರತಗಳು ಮತ್ುಷತಟ ಗಟಟಯನಗತತ್ನು 
ಹೊೇಗತತ್ುದೆಯಲೆವೇೆ. ಈ ಪಂಚನಯತಿ ವಯವಸೆಾಯಲ್ಲೆ ಈ ಶೆ್ೇಷಿತ್ ವಗಾ ಎಲೊೆೇ ಒಂದತ ಕಡೆ 
ಮೇಲ ೆ ಬರತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧ್ಯ ಇರತವಂತ್ಹದನದಗತತ್ುದೆ. ಪಂಚನಯತಚ ರನಜಚ ವಯವಸೆಾ ಒಂದತ 
ಅದತಭತ್ವನದಂತ್ಹ ವಯವಸಾೆಯನಗಿದತದ,  ಈ ಅದತಭತ್ವನದ ವಯವಸೆಾಯಲ್ಲೆ ಯನರೂೆೇ ಒಂದತ ಮತ್ಕ್ೆೆ 
1,000 ರೂಪನಯ, 2,000 ರೂಪನಯ, 5,000 ರೂಪನಯಗಳನತನ ಕ್ೊಟತಟ ಗೆದತದ ಬಿಡತತ್ನುರ್.ೆ 
ಪಂಚನಯತಚ ಛೆೇರಚಮನ್ಚ ಆಗತವುದಕ್ೆೆ ಗೊೇವನ ಟೂರಚಗೆ ಕರದೆತಕ್ೂೆಂಡತ ಹೂೆೇಗತತ್ನುರೆ.  

(ಮತಂದತ) 
(170) ಎಸ್ಚಪಿಆರಚ/ಕ್ೆಎಸ್ಚ/4:40/08/03/2022  

(ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚರವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 
ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ರವಿ(ಮತಂದತ):- 
ಪಂಚನಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಗಬೆ್ೇಕ್ೆಂದರೆ, ಅಲ್ಲೆನ ಸದಸಯರತಗಳನತನ ಗೊೇವನ ಪರವನಸಕ್ೆೆ ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ 
ಹೊೇಗತತ್ನುರೆ.  ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ ಎಲೆಕ್ನರನಕಚ ಸಿಟ ಪರದೆೇಶವೂ ಸಹ ಪಂಚನಯತಿಯ 
ವನಯಪಿುಗೊಳಪಡತತ್ುದೆ.  ಇದತ ನನಗ ೆತಿಳಿದ್ಧರಲ್ಲಲೆ.  ಇನ್ಚಫೊೇಸಿಸ್ಚ ಸಂಸೆಾಯತ ಇರತವ ಪರದೆೇಶವೂ 
ಸಹ ಯನವುದೆೇ ನಗರ ಸಭೆಯ ವನಯಪಿುಗೊಳಪಡದೆೇ, ಪಂಚನಯತಿ ವನಯಪಿುಗೊಳಪಡತತ್ುದೆ.  ಆ 
ಪಂಚನಯತಿಗ ೆಅಧ್ಯಕ್ಷರನಗತವವರಿಗ ೆಸೌಭನಗಯವೇೆ ಸರಿ.  ನಗರ ಪರದೆೇಶಗಳಲ್ಲೆ ಅಥವನ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ 
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ನಗರದ ಸತತ್ತುಮತತ್ುಲ್ಲನ ಅಥವನ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ಪರದೆೇಶಗಳಿರತವ ಪಂಚನಯತಿಗಳಿಗ ೆ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಗಬೆ್ೇಕ್ೆಂದರೆ, ಅಲ್ಲೆ ಕ್ೆೇವಲ 30-40 ಸದಸಯರತ ಇದದರೂ ಸಹ ಅವರತಗಳ್ೆಲೆರೂ ಗೂೆೇವನ 
ಪರವನಸಕ್ೆೆ ಒಂದತ ತಿಂಗಳವರೆಗ ೆ ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಹೊೇಗಬ್ೇೆಕತ.  ಆ ಭನಗದ ಪಂಚನಯತಿ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರೊಬುರತ ನನನ ಸೆನೇಹತ್ರನಗಿದನದರೆ.  ಕ್ೆೇವಲ ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರವಲೆದೇೆ ಅವರ ಕತಟತಂಬ 
ಸದಸಯರೆಲೆರನೂನ ಪರವನಸಕ್ೆೆ ಕರದೆತಕ್ೂೆಂಡತ ಹೊೇಗಬ್ೆೇಕತ.  ಆಗ ಮನತ್ರವೆೇ ಅವರತಗಳು 
ಪಂಚನಯತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಗತವ ಸಂದಭಾಗಳನೂನ ಸಹ ರ್ನವು ರೆ್ೂೇಡಿದೆದೇವೆ. ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯನಗಿ 
ʼಶ್ಳ್ೆಾಕ್ನಯತ್ʼ ಜರ್ನಂಗದವರತ ಪಂಚನಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಗತವ ಸನನವೆೇಶವನೂನ ಸಹ ರೆ್ೂೇಡಿದೆದೇವೆ.  
ಯನರ ಬಳಿ ಎಷ್ೆಟೇ ಹಣ, ದಪಾಗಳಿರಲ್ಲ ಅಥವನ ಇರ್ನಯವುದೆೇ ಬ್ೆೇರ ೆ ರಿೇತಿಯ ವಯವಸೆಾಗಳಿರಲ್ಲ, 
ಅನವನಯಾ ಪರಿಸಿಾತಿಗಳಲ್ಲೆ ಶೆ್ೇಷಿತ್ ವಗಾದವರತ ಪಂಚನಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಗತವ ಸಂದಭಾಗಳು 
ಬರತತ್ುವೆ.  ಆಗ ಅವರತಗಳಿಗೆ ತ್ಲಬೆ್ನಗಲೆೇಬ್ೇೆಕತ ಹನಗೂ ಗೌರವ ನೇಡತವ ಪರಿಸಿಾತಿಗಳು ಬರತತ್ುವೆ.  
ಸವಾರಿಗೂ ಸಮ ಪನಲತ – ಸಮ ಬ್ನಳು ಎನತನವ ವಯವಸೆಾಯತ ಎಲ್ಲೆಯನದರೂ ಚನಲ್ಲುಯಲ್ಲೆದದರೆ, 
ಅದತ ಪಂಚನಯತಚ ರನಜಯ ವಯವಸೆಾಯಲ್ಲೆ ಮನತ್ರವೆೇ.  ಯನರೊೇ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರನಗಿದನದರ ೆ
ಹೇಗನಗಿ ಒಂದತ ಸನವಿರ ರೂಪನಯಗಳ ಗೌರವ ಧ್ನವನತನ ಅವರಿಗೆೇಕ್ೆ ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕ್ೆೇನತನವ 
ಮರ್ೊೇಭನವರೆ್ಯನತನ ಹೂೆಂದಬ್ನರದತ.  ಒಂದತ ರ್ನಣಯದ ಮತ್ೊುಂದತ ಮತಖವನೂನ ಸಹ ರ್ನವು 
ರೆ್ೂೇಡತವಂತ್ ೆಇನನತ್ರ ೆಪರಸಂಗಗಳನೂನ ಸಹ ರ್ನವು ರೆ್ೂೇಡಬ್ೇೆಕತ.  ಸಮಥಾರನದ ಪಂಚನಯತಿ 
ಸದಸಯರಿಗೆ ಸಮಂಜಸವನದ ಗೌರವ ಧ್ನವನತನ ನೇಡತವಂತ್ನದರೆ, ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಪಂಚನಯತಿಗಳಿಗ ೆ
ಬರಲತ ಒಂದತ ರಿೇತಿಯ ಗೌರವವಿರತತ್ುದೆ.   
 
 ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ, ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರತಗಳು ಕ್ೆೇವಲ ಒಂದತ ರಿೇತಿಯ ಪೂೆೇಸ್ಟಚ ಮನಯನ್ಚ 
ರಿೇತಿಯಂತ್ನಗಿದನದರ.ೆ ಹೇಗನಗಿ ಪಂಚನಯತಿ ವಯವಸೆಾಯನತನ ಬಲನಢಯಗೊಳಿಸಬ್ೇೆಕತ, ಅಲ್ಲೆನ 
ಅಧಿಕ್ನರವನತನ ವಿಕ್ೆೇಂದ್ಧರಕರಣಗೊಳಿಸಬ್ೆೇಕತ, ಪಂಚನಯತಿಗಳಲ್ಲೆ ಸಕ್ನಲ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ 
ಜನರಿಗೊಳಿಸಬ್ೆೇಕತ, ಪಹಣಿ, ಇ-ಸವತ್ತು ನೇಡತವ, ಸವತಿುನ ಅಳತ್ೆ ಮನಡತವ ಇತ್ನಯದ್ಧ ನೂರನರತ 
ಕ್ೆಲಸಗಳನತನ ಪಂಚನಯತಿಯಲ್ಲೆಯ್ಕೇ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ; ಯನವುದೆೇ ಕ್ೆಲಸಕ್ನೆಗಿ ರ್ನಡ ಮತ್ತು ತ್ನಲೂೆಕತ 
ಕಛೆೇರಿಗಳಿಗ ೆ ಹೂೆೇಗತವ ಅವಶಯಕತ್ ೆ ಇಲೆ ಎನತನವುದರ ಬಗೆೆ ರ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುರತತ್ೆುೇವೆ.  
ಒಟನಟರೆಯನಗಿ ಪಂಚನಯತಿಗಳನತನ ಸದೃಢ ಮನಡತವ ನಟಟನಲ್ಲೆ ಹಲವನರತ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ 
ಪಂಚನಯತಿಗಳಿಗ ೆಮನತ್ರವೆೇ ನೇಡಲನಗತತಿುದೆ.  ಹೇಗನಗಿ ಇಂತ್ಹ ಎಲನೆ ಕ್ಲೆಸಗಳಿಗೆ ಸಾಳಿೇಯರತ 
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ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರತಗಳನತನ ಅವಲಂಬಿಸಿರತತ್ನುರ.ೆ  ಯನವುದೂೆೇ ಸದಸಯನತ ಪಂಚನಯತಿ 
ಸದಸಯರ್ನಗಿ 5-6 ಬ್ನರಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿದತದ, ಆತ್ನತ ಎಲ್ಲೆಂದಲೇೆ ಚತರ್ನವಣಯೆಲ್ಲೆ ಸಪಧಿಾಸಿದರತ 
ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಸಹ ಗೆಲತೆತ್ನುರೆ್ ಎಂಬತದನಗಿ ರ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುರತತ್ೆುೇವೆ.  ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ 
ಸನವಿರನರತ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರತಗಳಿದನದರ.ೆ  ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಒಮು ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರ್ನಗಿ 
ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡವನತ ಮತ್ೊುಂದತ ಬ್ನರಿಯ ಚತರ್ನವಣೆಯಲ್ಲೆ ಕ್ೇೆವಲ 10 ಮತ್ಗಳನತನ ಪಡಯೆದೆೇ 
ಇರತವವರೂ ಸಹ ಇದನದರ.ೆ  ಪರಜನಪರಭತತ್ವ ವಯವಸಾೆಯಲ್ಲೆ ಆತ್ನತ ಗೆಲತೆವುದಕ್ೆೆ ಸನಧ್ಯವೆೇ ಇಲೆ 
ಎನತನವ ಪರಿಸಿಾತಿಯೂ ಸಹ ನಮನಾಣವನಗತತ್ುದೆ.  ʼಊರಿನ ತ್ೊೇಟಕʼನಂತ್ ೆ ಗನರಮದ ಜನರ 
ಸೇೆವೆಯನತನ ಅವರ ಮರ್ಗೆ ೆ ತ್ೆರಳಿ ಮನಡತವವರತ ಮತ್ತು ಜನರತ ನನನನತ ಆಯ್ಕೆ ಮನಡಿದನದರ ೆ
ಹೇಗನಗಿ ʼಜನರ ಸೇೆವೆಯ್ಕೇ ಜರ್ನಧ್ಾನನ ಸೇೆವೆʼ ಎಂಬ ರ್ನಣತಣಡಿಯಂತ್ ೆ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವವರತ 
ಪತನಃ ಆಯ್ಕೆಯನಗತತ್ನುರೆ.  ಇಂತ್ಹವರ ಸಂರ್ೆಯಯೂ ಸಹ ಬಹಳ ಗಣನೇಯ ಪರಮನಣದಲ್ಲೆದ.ೆ  
ಹೇಗೆ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವವರತ ಮನತ್ರವೆೇ ಪಂಚನಯತಿ ಚತರ್ನವಣೆಗಳಲ್ಲೆ ಗೆಲೆಲತ ಸನಧ್ಯವನಗತತ್ುದೆ.  
‘ಯನವುದೆೇ ವಿಧನನಸಭನ ಚತರ್ನವಣೆಯನತನ ಗೆಲೆಬಹತದತ ಆದರೆ, ಪಂಚನಯತಿ ಚತರ್ನವಣೆಯಲ್ಲೆ 
ಗೆಲತೆವುದಕ್ನೆಗತವುದ್ಧಲೆʼ ಎಂಬತದನಗಿ ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ುೆೇಗೌಡರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ 
ಪರಸನುಪಿಸಿದರತ.  ಈ ಮನತ್ತ ಸತ್ಯವನದತದತ.  ಪಂಚನಯತಿ ಚತರ್ನವಣೆಗಳಲ್ಲೆ ಎಂಥಂೆಥವರೂ ಸಹ 
ಸೂೆೇಲನತನ ಅನತಭವಿಸಿದನದರ.ೆ  ಶ್ರೇ ಸೂರಂ ರನಮಯಯ ಎನತನವವರತ ಶನಸಕರನಗಿದದರತ.  ಅವರತ 
ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರನಗಬ್ೆೇಕ್ೆಂಬ ಹಂಬಲದ್ಧಂದ ಹೊಸಕ್ೂೆೇಟೆ ಪಂಚನಯತಿ ಚತರ್ನವಣೆಯಲ್ಲೆ 
ಸಪಧಿಾಸಿ, ಜಯಶ್ೇಲರನಗಿ ಅಲ್ಲೆನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಗಿಯೂ ಸಹ ಸೇೆವೆ ಸಲ್ಲೆಸಿದರತ.  ಆದರೆ, ಇತಿುೇಚೆಗ ೆ
ಅವರತ ನಧ್ನರನದರತ.  ಹೇಗಿ ಅಸಂರ್ನಯತ್ವನದ … 
 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆ್ುೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ರ್ನನತ 
ಉದನಹರಣಯೆಂದನತನ ಪರಸನುಪಿಸಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ನನಗ ೆತಿಳಿದಂತ್,ೆ ಯನರೊೇ ಒಬುರತ ಸಹನಯಕ 
ಆಯಕುರನಗಿ ಕತ್ಾವಯ ನವಾಹಸಿದದವರತ ಅವರ ಊರಿನ ಪಂಚನಯತಿ ಚತರ್ನವಣೆಯಲ್ಲೆ ಸೂೆೇತ್ರತ. 

 
ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ(ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸಾೆಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಶ್ರೇ 

ಮರಿತಿಬ್ೆುೇಗೌಡರವರತ ಹೇೆಳುತಿುರತವುದತ ಸತ್ಯವನದತದತ.  ಪಂಚನಯತಿ ಚತರ್ನವಣೆಗಳಲ್ಲೆ 
ಜಯಶ್ೇಲರನಗತವುದತ ಬಹಳ ಕಷಟವನದತದತ.  ಈ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದದರೆ, ಕ್ೂೆರೆ್ಯ್ಕೇ ಇರತವುದ್ಧಲೆ.   
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ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್ಚ.ಮಂಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ರ್ನನತ 

ಉದನಹರಣಯೆಂದನೂನ ಉಲೆೆೇಖಿಸಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಚನಮರನಜನಗರದ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಅಧಿೇಕ್ಷಕರ 
ಶ್ರೇಮತಿಯತ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಯ ಸದಸಯರನಗಿದದರತ.   

 
ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ರವಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಹಂದ ೆ ರ್ನನತ ಕ್ೌನಸಲರಚ ಚತರ್ನವಣೆಗ ೆ

ಸಪಧಿಾಸಿದ ಸಂದಭಾವದತ. ಅಂದ್ಧನ ಅನತಭವನವನತನ ರ್ನನತ ಈ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ 
ಹಂಚಿಕ್ೂೆಳಾಬಯಸತತ್ುೆೇರೆ್.  ಈಗೆೆ 25 ವಷಾಗಳ ಹಂದ ೆ ನಮು ತ್ಂದೆಯವರಿಗೆ ಹನಗೂ 
ಬ್ೆೇರಯೆವರಿಗ ೆಗದೆದಗೆ ನೇರತ ಕಟತಟವ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ಭಿರ್ನನಭಿಪನರಯಗಳುಂಟನಗಿ, ಗಲನಟೆಗಳ್ನಗಿದದವು.  
ಯನರೊೇಂದ್ಧಗ ೆಗಲನಟಯೆನಗಿತೆ್ೂುೇ ಅವರ ಮಗ ಹನಗೂ ರ್ನನತ ಇಬುರೂ ಸಹಪನಠಿಗಳ್ನಗಿದೆದೇವು.  
ರ್ನನತ ಚತರ್ನವಣೆಯಲ್ಲೆ ಸಪಧಿಾಸಿದನಗ ಅದೆೇ ಸಹಪನಠಿಯ್ಕೇ ನನಗೆ ಸಹನಯ ಮನಡತತಿುದದನತ.  
ಒಂದತ ದ್ಧನ ಸದರಿ ವಯಕಿುಯತ ಬರಲೇೆ ಇಲೆ.  ಆಗ ರ್ನನತ ಈ ಬಗೆೆ ನನನ ಸಹಪನಠಿಯಲ್ಲೆ 
ವಿಚನರಿಸಿದೆನತ.  ನನನ ವಿರತದಿ ಚತರ್ನವಣೆಗ ೆ ಸಪಧಿಾಸಿದ ವಯಕಿುಯತ ನನನ ಸಹಪನಠಿಯ ತ್ಂದೆಯ 
ಬಳಿಗೆ ಹೂೆೇಗಿ ‘ಈಗ ಚತರ್ನವಣೆಗ ೆಸಪಧಿಾಸಿರತವ ರವಿಯವರ ತ್ಂದೆಯ್ಕೇ ನಮಗೆ ಈ ಹಂದೆ ನೇರಿನ 
ವಿಚನರವನಗಿ ಹೂೆಡದೆ್ಧದದರತ; ಇದತ ನಮಗೆ ಜ್ಞನಪಕವಿಲೆವೆೇʼ ಎಂಬತದನಗಿ ತಿಳಿಸಿತ್ನು;ಚ ‘ನೇರಿನ 
ವಿಚನರವನಗಿ ಜಗಳವನಡಿದವರ ಬಗೆೆ ಬಿಟತಟ ನಮು ಮಗನನತನ ಚತರ್ನವಣನ ಕ್ೆಲಸಗಳಿಗ ೆ
ಕಳುಹಸತತಿುೇದ್ಧದೇರಲೆʼ ಎಂಬತದನಗಿಯೂ ಸಹ ತಿಳಿಸಿರತವುದನಗಿ ನನನ ಸಹಪನಠಿಯತ ನನಗೆ 
ತಿಳಿಸಿದನತ.  ಈ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ಆ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ನನನ ಸಹಪನಠಿಯತ ಚತರ್ನವಣನ ಕ್ೆಲಸಗಳಿಗೆ ತ್ನನ 
ಮರ್ೆಯನತನ ಬಿಟತಟ ಬರಲೆೇ ಇಲೆ.  ಕ್ನಕತ್ನಳಿೇಯವೆಂಬಂತೆ್ ನನನ ಸಹಪನಠಿಯ ಹೆಸರೂ ಸಹ 
ಎಂ.ರವಿ ಆಗಿದ.ೆ  ನನನ ಹೆಸರತ ಎಸ್ಚ.ರವಿ.  ಹೇಗನಗಿ ಹನಜರನತಿಯಲ್ಲೆಯೂ ಸಹ ನಮುಬುರ ಹೆಸರತ 
ಒಟಟಗೆ ಇರತತಿುತ್ತು.  ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯನಗಿ ರ್ನವಿಬುರೂ ಸಹ ಕ್ನೆಸ್ಚ ರೂಮನಲ್ಲೆ ಪಕೆದಲ್ಲೆಯ್ಕೇ 
ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳುಾತಿುದೆದೇವು.  ಅಷಟರ ಮಟಟಗೆ ರ್ನವಿಬುರೂ ರ್ನಸನ ಸನೆೇಹತ್ರತಗಳ್ನಗಿದೆದವು.  ಹಂದ್ಧನ 
ಘಟರ್ೆಯ ಹರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲೆ ನನನ ಸಹಪನಠಿಯ ತ್ಂದೆಯತ ಆತ್ನನತನ ಮರ್ೆಯಲ್ಲೆಯ್ಕೇ ಇರಿಸಿದದರತ.  
ನನನ ಸಹಪನಠಿಯತ ರ್ನನತ ಸಪಧಿಾಸಿದ ಚತರ್ನವಣೆ ಕ್ನಯಾಕ್ನೆಗಿ ಬರದೇೆ ಇರತವುದರ ಬಗೆೆ 
ವಿಚನರಿಸಿದನಗ ‘ನಮು ತ್ಂದೆಯವರಿಗೆ ನಮು ತ್ಂದಯೆವರತ ಈ ಹಂದ ೆಯನವತ್ೊುೇ ಹೂೆಡದೆ್ಧದದರತʼ 
ಎಂದತ ತಿಳಿಸತತ್ನು,ಚ ‘ನನನ ಪರತಿಸಪಧಿಾ ಗೊೇವಿಂದಪಪ ಎನತನವವರತ ನಮು ತ್ಂದಯೆವರಿಗ ೆನಮು ಬಗೆೆ 
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ಏನತ ಹೆೇಳಿದರೂೆೇ ನನಗ ೆ ತಿಳಿದ್ಧಲೆ; ಅದಕ್ೆೆ ಪರತಿಯನಗಿ ನಮು ತ್ಂದೆಯವರತ ಬ್ೆೇವಿನ ಮರದಲ್ಲೆ 
ಎಲ್ಲೆಯನದರೂ ಮನವಿನ ಕ್ನಯಯತ ಹತಟತಟತ್ುದೆಯ್ಕೇ ಎಂದತ ಕ್ೇೆಳಿದರತ.  ಮತಂದತವರದೆತ, ರ್ನನತ 
ಬ್ೆೇವಿನ ಮರದ ಸಸಿ ಎಂಬತದನಗಿ ತಿಳಿಸತತ್ನು, ನರೆ್ೂನಂದ್ಧಗೆ ಹತಷ್ನರನಗಿರತ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿ, ಅಲ್ಲೆ 
ಕ್ೆೇವಲ 12 ಮತ್ಗಳಿವೆ, ಇಷ್ನಟಗಿಯೂ ನೇನತ ಮತ್ದನನ ಮನಡತತಿುದೆದೇಯಲನೆ ಎಂಬತದನಗಿ ಅವರ 
ತ್ಂದ ೆತಿಳಿಸಿದದನತನ ನನಗೆ ವಿವರಿಸಿದನತ.   

 
ಇಂತ್ಹ ಪರಸಂಗಗಳನತನ ಗಮನಸಿದನಗ, ಅದತ ಬಹಳ ಸಣಣ ಪರಮನಣದ ಚತರ್ನವಣ;ೆ ಆದರೆ, 

ಬಹಳ ಅಪನಯಕ್ನರಿಯನದ ಚತರ್ನವಣೆಯನಗಿರತತ್ುದೆ. ಆ ಚತರ್ನವಣೆಯಲ್ಲೆ ಸಪಧಿಾಸಿ 
ಜಯಶ್ೇಲರನಗತವುದತ ತ್ತಂಬ್ನ ಕಷಟಕರವನಗಿರತತ್ುದೆ.  ಯನರರೆ್ೂನೇ ಕ್ನಡಿ-ಬ್ೆೇಡಿ, ದಯ-ದನಕ್ಷಿಣಯಕ್ೆೆ 
ಒಳಪಟತಟ ರ್ನವು ಯನವುದೊೇ ಮೊತ್ುವನತನ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರತಗಳಿಗೆ ನೇಡತತಿುದದೆೇವೆ ಎನತನವ 
ಅಥವನ ಇರ್ನಯವುದೆೇ ರಿೇತಿಯ ಮರ್ೊೇಭನವರೆ್ಯನತನ ಸಕ್ನಾರವು ತ್ನಳುವುದತ ಬ್ೆೇಡ. ಪಂಚನಯತಿ 
ಸದಸಯರತಗಳಿಗ ೆ ಸಕ್ನಾರದ ವತಿಯಂದ ನೇಡತವುದರೆ್ನೇ ಗೌರವ ಧ್ನ ಎಂದತ ಕರಯೆತತ್ನುರೆ.  
ಹೇಗನಗಿ ಅದನತನ ಗೌರವಯತತ್ವನಗಿ ನೇಡಬ್ೇೆಕತ.  ಭನರತಿೇಯ ಜನತ್ನ ಪಕ್ಷದ ರನಜನಯಧ್ಯಕ್ಷರತ 
ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಚತರ್ನವಣನ ಪರಕಿರಯ್ಕ ಪೂಣಾಗೊಂಡ ನಂತ್ರ, ಸಕ್ನಾರವು ಪಂಚನಯತಿ 
ಸದಸಯರತಗಳ ಸಂಚನರಕ್ನೆಗಿ ವನಹನ ವಯವಸೆಾಯನತನ ಮನಡತವುದನಗಿ ಹೆೇಳಿರತವುದತ ಸಂತ್ೂೆೇಷದ 
ವಿಚನರವನಗಿದೆ.  ರೆ್ರೆಯ ಕ್ೆೇರಳ ರನಜಯದ ಮನದರಿಯಲ್ಲೆಯ್ಕೇ ಅವರತಗಳಿಗೆ ಭತ್ೆಯ-ಸೌಲಭಯಗಳನತನ 
ನೇಡತತ್ೆುೇವೆ ಹನಗೂ ಮನಸಿಕ 10,000/- ರೂಪನಯಗಳ ಗೌರವ ಧ್ನವನತನ ನೇಡತತ್ೆುೇವ ೆ
ಎಂಬತದನಗಿಯೂ ಸಹ ಹೆೇಳಿದನದರೆ.  ಈ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ರ್ನನತ ಅವರನತನ ನಜವನಗಿಯೂ ಸಹ 
ಅಭಿನಂದ್ಧಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಇಂತ್ಹ ಬದಿತ್ೆಯನತನ ಪಕ್ಷ ಹೂೆಂದ್ಧರತವುದಕ್ನೆಗಿಯೂ ಸಹ ರ್ನನತ ಅವರನತನ 
ಅಭಿನಂದ್ಧಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಭನರತಿೇಯ ಜನತ್ನ ಪಕ್ಷಕ್ೆೆ ಅಧಿಕ್ನರ ಲಭಿಸಿದ.ೆ ಅವರ 
ಪಕ್ಷವನತನ ಪರತಿನಧಿಸತವ ರನಜನಯಧ್ಯಕ್ಷರವರಿಂದ ಆ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರತ ಹೆೇಳಿಸಿದನದರೆ.  
ಆ ರಿೇತಿಯ ಹೇೆಳಿಕ್ೆಗಳನತನ ನಮು ಪಕ್ಷದವರತ ನೇಡಿಲೆ.  ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರತ ರನಮನ 
ಸಂತ್ತಿಯವರನಗಿದತದ, ನಮಗಿಂತ್ಲೂ ಹೆಚತಚ ರನಮನನತನ ಆರನಧಿಸತತ್ನುರೆ; ಆಡಿದ ಮನತಿಗ ೆಅವರತ 
ತ್ಪತಪವುದ್ಧಲೆ.  ಅವರತಗಳು ಬಹಳ ಸಚನಚರಿತ್ರವುಳಾವರನಗಿದತದ, ಪತಣನಯತ್ುರನಗಿದನದರೆ. ಅವರತಗಳನತನ 
ರೆ್ೂೇಡಿದರ,ೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಆನಂದವನಗತತ್ುದೆ.  ಸಭನರ್ನಯಕರನದ ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ 
ಪೂಜನರಿರವರತ ಹೊಗಳಿಕ್ ೆ ಹನಗೂ ಅಭಿನಂದರೆ್ಗಳಿಗೆ ಅಹಾರನಗಿದನದರ.ೆ  ಇಂತ್ಹವರತ ನಮಗ ೆ
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ಸಭನರ್ನಯಕರನಗಿರತವುದತ ನಮು ಪತಣಯ.  ಮನನಯ ಕ್.ೆಎಸ್ಚ.ಈಶವರಪಪನವರನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದರ ೆನಮಗೆ 
ಆನಂದವನಗತತ್ುದೆ. ಅವರತ ಸಹ ಬಹಳ ಪತಣನಯತ್ುರನಗಿದನದರೆ.   

 
ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಂ.ಲ್ಲಂಗಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈವರಗೆೆ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಒಂದತ 

ಮನತ್ನೂನ ಸಹ ಆಡಿಲೆ.   
 
ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ರವಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ ರ್ನವುಗಳ್ೆಲೆರೂ 

ಪಕ್ನತಿೇತ್ವನಗಿ ಹನಗೂ ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ಕ್ೆೇವಲ 25 ಸದಸಯರತಗಳು 
ಮನತ್ರವಲೆದೆೇ ಈ ಮರ್ಯೆ ಎಲನೆ 75 ಸದಸಯರತಗಳೂ ಸಹ ಒಟತಟಗೂಡಿ ಒಂದತ ನಣಾಯವನತನ 
ಕ್ೆೈಗೊಳಾಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್.  ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ ರನಜನಯಧ್ಯಕ್ಷರ ಗೌರವ ಉಳಿಯಬ್ೇೆಕತ 
ಹನಗೂ ಅವರ ಕ್ೊಟಟ ಮನತಿಗ ೆತ್ಪತಪವರಲೆ; ಚನಚೂ ತ್ಪಪದೆ ಪನಲ್ಲಸತವವರನಗಿದನದರ.ೆ  ಅವರತ ಏನತ 
ಆಶನವಸರೆ್ಯನತನ ನೇಡಿದದರೂೆೇ, ಆ ಪೆೈಕಿ ಕಿಂಚಿತ್ೂು ಕಡಿಮಯನಗದಂತ್ೆ ಎಲೆವೂ 
ಅನತಷ್ನೆನಗೊಳಾಬ್ೇೆಕತ.  ಇಷತಟ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿದದಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮಗೆ ವಂದ್ಧಸಿ, ನನನ 
ಮನತ್ತಗಳನತನ ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

 
ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಶ್ರೇ ರವಿಯವರತ ಪರಸನುಪಿಸಿದ ನದಾಶನದಲ್ಲೆ ದತಬಾಲ ವಗಾಗಳಿಗ ೆ

ಶಕಿುಯನತನ ತ್ತಂಬತವುದಕ್ನೆಗಿ ಹನಗೂ ಪರಜನಪರಭತತ್ವ ವಯವಸೆಾಗ ೆ ಅಥಾ ನೇಡತವ ದ್ಧಕಿೆನಲ್ಲೆ 
ಮೇಸಲನತಿಯನತನ ಜನರಿಗೊಳಿಸಲನಯತ್ತ.  ಅದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಆರ್ಥಾಕ ಶಕಿುಯನತನ ತ್ತಂಬದ್ಧದದರೆ, 
ಅವರತಗಳಿಗೆ ತ್ಮು ಕತ್ಾವಯ ನವಾಹಣೆಯನತನ ಮನಡಲತ ಎಷತಟ ಕಷಟವನಗತತ್ುದೆ ಎನತನವ 
ಕ್ನಳಜಿಯೂ ಸಹ ಸದಸಯರಿಗೆ ಇರತವುದತ ಇಲ್ಲೆ ಕ್ನಣತತಿುದೆ.  ಈ ಮರ್ೆಯ ಎಲನೆ ಸದಸಯರತಗಳು 
ಪರಸತುತ್ ವಿಷಯದ ಪರವನಗಿರತವುದರಿಂದ, ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಸಹ…. ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನರ್ಗೆ ೆಇದನತನ 
ಸನಧ್ಯವನಗಿಸತವ ನಟಟನಲ್ಲೆ ತೆ್ರಿಗೆ ಸಂಗರಹಣೆಯನತನ ಚರೆ್ನನಗಿ ಮನಡತವುದರಲ್ಲೆ ಆಡಳಿತ್ ಮನಡಿದರೆ, 
ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಇದನತನ ಜನರಿಗೊಳಿಸಲತ ಒಂದತ ಒಳ್ಾೆಯ ಅವಕ್ನಶವಿದ.ೆ  ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ಸಕ್ನಾರವು 
ಒಳ್ೆಾಯ ತಿೇಮನಾನವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಾಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಪಿೇಠವೂ ಸಹ ತ್ನನ ಆಶಯವನತನ 
ವಯಕುಪಡಿಸತತ್ುದೆ. 
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ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆ್ುೇಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕಳ್ೆದ 22 ವಷಾಗಳಿಂದ 
ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ ಆದ್ಧಯನಗಿ ನನಗ ೆ ಹೆೇಳುತಿುದದರತ.  ಈ ಮರ್ೆಗೆ ಶ್ಕ್ಷಕರ, 
ಪದವಿೇಧ್ರರ ಕ್ೆೇತ್ರಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆಗೂೆಂಡತ ಬಂದ್ಧರತವವರೆೇ ಯನವನಗಲೂ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ, 
ಸಾಳಿೇಯ ಕ್ೆೇತ್ರದ್ಧಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದ 25 ಸದಸಯರತಗಳು ….. 

 
ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಈ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಎಲೆರಿಗೂ ಸಹ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ 

ಅವಕ್ನಶವನತನ ನೇಡಲನಗಿದೆ.   
 
ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆ್ುೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅಪರೂಪಕ್ೆೆ ಎಲೆರಿಗೂ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ 

ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿದತದ ನನಗೆ ತ್ತಂಬ್ನ ಸಂತ್ೂೆೇಷವನಗಿದ.ೆ  ಇನೂನ ಮೂರತ ದ್ಧನಗಳ ಕ್ನಲ … 
 
ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನತ್ರ್ನಡತವವರತ ಕಡಿಮ ಸಮಯವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಾಬ್ೆೇಕತ.  ಇನತನ 

ಬ್ೆೇರ ೆಬ್ೆೇರ ೆವಿಚನರಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರತಗಳು ಬ್ೆಳಕನತನ ಚೆಲೆಬ್ೆೇಕತ. 
 
ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆ್ುೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇನೂನ ಮೂರತ ದ್ಧನಗಳ ಕ್ನಲ ಇದೆೇ 

ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ ಚಚಾೆಯನಗಲ್ಲ.  ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲೆರತವ ಎಲೆರ ಬ್ೆೇಡಿಕ್ೆಯನತನ 
ಈಡೇೆರಿಸಬ್ೆೇಕತ.  ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಯಲ್ಲೆ ಶೆೇಕಡನ 50 ರಷತಟ ಮಹಳ್ನ ಮೇಸಲನತಿಯನತನ 
ನೇಡಲನಗಿದ.ೆ   

 
ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮನ್ಚಾ:- ಅದನತನ ಬ್ೆೈ ಡಿಫನಲ್ಟಚ ಆಗಿ ನೇಡಲನಗಿದೆ.  ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಶ್ರೇಮತಿ 

ಭನರತಿ ಶೆಟಟಯವರತ ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನದರ.ೆ   
 
ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ೆುೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಯನವುದೆೇ ಒಂದತ ಗನರಮ 

ಪಂಚನಯತಿಯಲ್ಲೆ ಒಟತಟ 20 ಸದಸಯರತಗಳಿದದರೆ, ಆ ಪೆೈಕಿ ಒಟತಟ 10 ಸದಸಯರತ 
ಮಹಳ್ೆಯರನಗಿರತತ್ನುರೆ.  ಈ ಮಹಳ್ನ ಸದಸಯರತ ಸೈೆಕಲ್ಚ, ಸೂೆಟರಚ ಅಥವನ ಕ್ನರತಗಳಲ್ಲೆ ತ್ಮು 
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ಗಂಡಂದ್ಧರನತನ ಪಂಚನಯತಿಗಳಿಗೆ ಕರದೆತಕ್ೂೆಂಡತ ಹೊೇಗಬ್ೆೇಕತ.  ಕ್ೆಲವಂದತ ಪರಿಸಿಾತಿಗಳಲ್ಲೆ 
ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಇಬುರ ಆ ದ್ಧನದ ದತಡಿಮಯೂ ಸಹ ಹನಳ್ನಗಿ ಹೊೇಗತತ್ುದೆ.   

 
ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಶ್ರೇ ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ಜನರಿಗೊಳಿಸಿದ ಸೈೆಕಲ್ಚ ಯೇಜರೆ್ಯಂತ್,ೆ 

ಸೂೆಟರಚ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಜನರಿಗೊಳಿಸೂೆೇಣವೆೇ?  ಈ ರಿೇತಿಯ ಆಲೊೇಚರ್ೆಗಳು 
ಸದಸಯರತಗಳಿಂದ ಬರತವಂತ್ನಗಲ್ಲ.  

 
ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆ್ುೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ರವಿಯವರತ ಬಹಳ ಚೆರ್ನನಗಿ 

ಪರಸನುಪಿಸಿದರತ.   
 
ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್ಚ.ಮಂಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ಸದಸಯರತಗಳ್ೆಲೆರೂ 

ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆದೇವೆ ಆದರ ೆಮಂತಿರಗಳಿಂದ ಯನವುದೆೇ ಉತ್ುರ ಬಂದ್ಧಲೆ. 
 
ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:-  ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲೆ ಮಂತಿರಗಳು ಇನೂನ ಉತ್ುರಿಸಿಲೆ.  ನಂತ್ರದಲ್ಲೆ 

ಅವರತ ಉತ್ುರಿಸತತ್ನುರೆ. 
 
ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ್ಚ:- ಮಂತಿರಗಳು ‘ತ್ಥನಸತುʼ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ ; ಹೇಗನಗಿ ಸದಸಯರತ 

ತ್ಲೆಕ್ೆಡಿಸಿಕ್ೂೆಳುಾವುದತ ಬ್ೇೆಡ.  ಉತ್ುರಿಸಲತ ಮಂತಿರಗಳು ಸಿದಿರಿದನದರ.ೆ 
 
ಶ್ರೇ ಶನಂತ್ನರನಮಚ ಬತಡನ ಸಿದ್ಧದ(ರ್ನಮ ನದೆೇಾಶನ ಹೊಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನಯ 

ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ ಧ್ನಯವನದಗಳು. ರ್ನನತ ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರದ್ಧಂದ 
ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿಲೆ ಆದರೂ ಸಹ ರ್ನನತ ನಮು ಜಿಲೆೆಯಂದ ಆಯ್ಕೆಗೂೆಂಡ ಶ್ರೇ ಗಣಪತಿ ದತಮನು 
ಉಳ್ೆವೇಕರಚ ರವರತ ಪರಸತುತ್ ಸದನದಲ್ಲೆ ಉಪಸಿಾತಿರಿಲೆದ ಕ್ನರಣ ಅವರ ಪರವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆದೇರ್;ೆ 
ಹನಗೂ ನನನ ಅನಸಿಕ್ೆಗಳನತನ ಇಲ್ಲೆ ವಯಕುಪಡಿಸಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. 
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ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಯ ಸದಸಯರ ಸಂಭನವರೆ್ ಹನಗೂ ಇನನತ್ರೆ ಸೌಲಭಯಗಳ ವಿಚನರವನಗಿ 
ಅರೆ್ೇಕ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆೆ ರ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆದೇವೆ.  ಈಗನಗಲೆೇ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ 
ಸದಸಯರತಗಳ್ೆಲೆರೂ ಒಳ್ೆಾಯ ವಿಚನರವನತನ ತಿಳಿಸಿದನದರ.ೆ  ಅವರೆಲೆರ ವಿಚನರಗಳಿಗೆ ನನನ ಸಹಮತ್ವಿದೆ.  
ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಇನೂನ ಮೂರ್ನಾಲತೆ ಸಂಗತಿಗಳನತನ ಸೇೆರಿಸತವುದನದರೆ, ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಗನರಮ 
ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರತಗಳಿಗೆ ಅದರಲೂೆ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಗನರಮೇಣ ಪರದೇೆಶಗಳಲ್ಲೆ ಅವರ ಗೌರವವು 
ಕ್ಷಿೇಣಿಸತತಿುದೆ.  ಈಗೆೆ ಒಂದತ ದಶಕದ ಹಂದ ೆ ರ್ನನತ ಒಂದತ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಯಲ್ಲೆ 
ರೆ್ೂೇಡತತಿುದೆದನತ.  ಅಲ್ಲೆನ ಪಂಚನಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಯತ ಕ್ನಯಾಕರಮದ 
ಉದನಾಟಕರನಗಿರತತ್ನುರೆ; ಆ ಪಂಚನಯತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸದಸಯರತ ಕ್ೆೇವಲ ಆ ಕ್ನಯಾಕರಮದ 
ಒಬು ಸನಮನನಯ ಅತಿರ್ಥಯನಗಿರತತ್ನುರೆ.  ನಮು’ಉತ್ುರ ಕನನಡ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಈ ರಿೇತಿಯನದ ಅರೆ್ೇಕ 
ಉದನಹರಣೆಗಳನತನ ರ್ನನತ ರೆ್ೂೇಡಿದೆದೇರ್.ೆ  ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್ಚ.ಮಂಜೆೇಗೌಡರವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಉಲೆೆೇಖಿಸಿದಂತೆ್, ಚತರ್ನವಣ ೆ ಸಂದಭಾಗಳಲನೆದ ದೆವೇಷದ ಕ್ನರಣ 
ಅಥವನ ಇನನತ್ರ ೆ ಕ್ನರಣಗಳಿಗನಗಿ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರತಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲೆೆಯನದರೆ, ಯನವುದೆೇ 
ಗಲನಟೆಗಳಲ್ಲೆ ತ್ಪತಪ ಯನರದೆದೇ ಇರಲ್ಲ, ಪೊಲ್ಲೇಸಿನವರತ ಕ್ೆೇವಲ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ 
ಸದಸಯರತಗಳಿಗ ೆಮನತ್ರವೇೆ ಶ್ಕ್ೆಯನತನ ನೇಡತವ ಅಥವನ ಅವರ ವಿರತದಿವೆೇ ಮನತ್ರವೇೆ ದೂರನತನ 
ದನಖಲ್ಲಸತವ ಪರಕರಣಗಳನತನ ರ್ನವು ರೆ್ೂೇಡಿದೆದೇವೆ.  ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರತಗಳಿಗೆ ಗೌರವ, 
ರಕ್ಷಣೆಗಳು ದೊರೆಯಬ್ೇೆಕತ.  ಈಗನಗಲೆೇ ಮಹಳ್ನ ಸದಸಯರ ಬಗೆೆ ಉಲೆೆೇಖವನಗಿದ.ೆ ರ್ನನತ 
ಹೆೇಳಬ್ೆೇಕ್ನದ ಅಂಶವನತನ ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ೆುೇಗೌಡರತ ಈಗನಗಲೆೇ ಉಲೆೆೇಖಿಸಿದರತ.     

 
       (ಮತಂದತ) 

(೧೭೧)/೮-೩-೨೦೨೨/೪-೫೦/ಎಲ್ಚಎಂ/ಜಿಆರಚ 

ಶ್ರೇ ಶನಂತ್ನರನಮ ಬತಡಿನ ಸಿದ್ಧದ(ಮತಂದತ):-  

ಮನನಯ ಮರಿತಿಬ್ೆುೇಗೌಡರತ ಮಹಳ್ನ ಸದಸಯರ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿದರತ. ಮಹಳ್ನ ಸದಸಯರತ ಹಳಿಾ 
ಪರದೆೇಶಗಳಲ್ಲೆ ಒಬುರ ೆಹೂೆೇಗಲತ ಆಗತವುದೇೆ ಇಲೆ. ನಮು ಕಡ ೆಬ್ನಡಿಗೆ ಬ್ೆೈಕಚಗಳು ಸಿಗತತ್ುವೆ. ಅವರತ 
೧೦ ಕಿ.ಮೇ ಗೆ ೧೦೦ ರೂಪನಯಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಾತ್ನುರೆ.  ಬ್ನಡಿಗೆ ಬ್ೆೈಕಚನಲ್ಲೆ ಹೂೆೇಗಬ್ೇೆಕತ 
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ಮರ್ೆಯಲ್ಲೆ ಬ್ೈೆಕಚ ಇದದರೆ ಮರ್ೆಯವರನತನ ಕರದೆತಕ್ೂೆಂಡತ ಹೂೆೇಗಬ್ೆೇಕತ. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿದ 
ಹನಗೆ ಅವತಿುನ ಇಬುರ  ಕೂಲ್ಲ ಸಿಗದಂತೆ್ ಆಗತತ್ುದೆ. ೧೦ ರಿಂದ ೧೫ ಕಿ.ಮೇ ಅಂತ್ರದಲ್ಲೆ ಮರ್ೆಯಂದ 
ಪಂಚನಯತಿ ಇರತತ್ುದೆ. ಅಷತಟ ದೂರ ಮಹಳ್ೆ ಒಬುಳ್ೆ ಹೊೇಗತವುದತ ಕಷಟ. ಈ ಸಮಸೆಯ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ 
ಅರೆ್ೇಕ ಬ್ನರೆ ಯೇಚರ್ೆ ಮನಡಿದೆದೇರ್.ೆ  ಇದತ ಅಲೆದ ೆಒಬು ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರತ ಅರೆ್ೇಕ 
ಬ್ನರೆ ದೆೇಣಿಗೆಯನತನ ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಒಬುರತ ಜನತ್ರೆ ಮನಡತವವರತ ಬರತತ್ನುರ.ೆ ಕಬುಡಿ 
ಪಂದನಯವಳಿ ಇದೆ ದೆೇಣಿಗೆ ಕ್ೊಡಿ ಎಂದತ ಬರತತ್ನುರೆ, ಮದತವೆ ಇರತವವರತ,  ಆರೂೆೇಗಯದ ಸಮಸೆಯ 
ಇರತವವರತ ಹಣ ಸಹನಯ ಮನಡಿ ಎಂದತ ಬರತತ್ನುರೆ. ಹೇಗನಗಿ ಸದಸಯರತ 
ಸನಲಗನರರನಗಿಬಿಡತತ್ನುರ.ೆ ರ್ನಲತೆ ವಷಾಗಳ ಹಂದ ೆಒಬು ಸದಸಯರತ ಹೇಗೆ ಎಲೆರಿಗೂ ಕ್ೊಟತಟ ಅವರ 
ಅಧಿಕ್ನರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲೆ ೫೦,೦೦೦ ರೂಪನಯಗಳ ಸನಲಗನರರನಗಿದದರತ. ಅವರನತನ ಎರಡರೆ್ೇ 
ಅವಧಿಗ ೆ ಚತರ್ನವಣೆಗೆ ನಲ್ಲೆಸಲತ ಜನರತ ಬ್ೆಂಬಲ್ಲಸಿದರತ. ಆದರೆ ಅವರತ ಚತರ್ನವಣೆಗ ೆ ನಲೆಲತ 
ಹೆದರಿಕ್ೊಂಡರತ. ಹೇಗನಗಿ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರ ಗೌರವಧ್ನವನತನ ೧೦,೦೦೦ 
ರೂಪನಯಗಳಿಗ ೆ ಹೆಚಿಚಸಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಎಲೆರೂ ಸೇೆರಿ ಸಕ್ನಾರದ ಮತಂದೆ ಬ್ೇೆಡಿಕ್ ೆ ಇಟಟರತ. ಇದರ 
ಜೊತ್ೆಗೆ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕತ ಮತ್ತು ಬಸ್ಚ ಪನಸ್ಚ ಸೌಲಭಯವನತನ 
ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕತ ಎನತನವ ವಿಚನರವು ಚಚಾೆಯಲ್ಲೆ ಬಂದ್ಧದೆ.  

      ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲೆ ಅಲೆ, ಹಂದ್ಧನ ಅವಧಿಯಲ್ಲೆ ಗನರಮ 
ಪಂಚನಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಚತರ್ನವಣೆಯ ದ್ಧನ ಪಂಚನಯತಿಗ ೆ ಹೊೇಗಿದೆ. ಬತಡತಕಿ ಸಮತದನಯದ 
ಬತಡಕಟಟನ ಮಹಳ್ೆ ಮೇಸಲನತಿ ಆಧನರದ ಮೇಲೆ ಆ ಮಹಳ್ಯೆನತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರರ್ನನಗಿ 
ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ನಯತ್ತ. ಆ ಮಹಳ್ೆಗ ೆ ರ್ನನತ ಮೇಸಲನತಿಯಲ್ಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷಳ್ನಗತತಿುದೆದೇರ್ೆ ಎನತನವುದತ 
ಗೊತಿುಲೆ. ರ್ನಳ್ ೆಅವಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷಳ್ನಗಬ್ೆೇಕತ, ಹಂದ್ಧನ ದ್ಧನ ಪಂಚನಯತಿಗ ೆಬಂದತ ಖತಚಿಾ ಇದದರೂ 
ರೆ್ಲದಲ್ಲೆ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳುಾತ್ನುಳ್ೆ.  ಅಲ್ಲೆ ಸಿಬುಂದ್ಧಗಳು ಅವಳನತನ ಮೇಲೆ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಳಿಾ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳುವುದ್ಧಲೆ. ರ್ನವಲೆೆ ಹೆೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಮಹಳ್ೆ ಕತಚಿಾ ಮೇಲೆ ಕೂಡತತ್ನುಳ್ೆ. ಅಷ್ೂೆಟಂದತ 
ಮತಗಿತ್ೆಯಂದ ಕೂಡಿದವರನಗಿದತದ, ಗೌರವವನತನ ತ್ಗೆೆದತಕ್ೂೆಳಾಬ್ೇೆಕತ ಎನತನವ ಭನವರೆ್ಯತ ಅವರಿಗೆ 
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ಇರತವುದ್ಧಲೆ. ಇಂತ್ಹ ಜನರಿಗ ೆಗೌರವ ಸಿಗತವಂತ್ೆ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ ಎನತನವುದತ ನನನ ಭನವರೆ್. ಒಟನಟರೆ 
ಗನರಮೇಣ ಭನಗದಲ್ಲೆ ಅದತ ಒಳಗಡ ೆಇರತವಂತ್ಹ ಪಂಚನಯತಿಗಳಲ್ಲೆ ತ್ತಂಬ್ನ ಸಮಸೆಯಗಳು ಇವೆ. 
ಆ ಸಮಸೆಯಗಳು ನವನರಣಯೆನಗಬೆ್ೇಕತ. ರ್ನವಲೆೆರೂ ಸೇೆರಿ ಒಂದತ ಅಭಿಮತ್ಕ್ೆೆ ಬಂದ್ಧದೆದೇವೆ. ಮನನಯ 
ರವಿ ಯವರತ ಒಂದತ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳಿದರತ, ಅದನತನ ರ್ನನತ ಸವಲಪ ಬದಲನವಣೆ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ 
ನೇವೆಲೆರೂ ರನಮ ಭಕುರತ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ರ್ನವಲೆೆರೂ ರನಮನ ಭಕುರನಗಬ್ೆೇಕತ 
ಎಂದತ ನನಗನನಸತತ್ುದ.ೆ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಟಟದಕ್ನೆಗಿ ವಂದ್ಧಸಿ ನನನ ಮನತ್ತಗಳನತನ 
ಮತಕ್ನುಯಗೊಳಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

     ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ರನಮರನಜಯದ, ಗನರಮ ಸವರನಜಯದ ಕನಸನತನ ಕಂಡವರತ ಮಹನತ್ನು 
ಗನಂಧಿಯವರತ:  ಹೇಗನಗಿ ಅದರೆ್ನೇನತ ತ್ಪನಪಗಿ ಅಥೈೆಾಸಬ್ೆೇಕ್ನಗಿಲೆ. 

    ಶ್ರೇ ಆರಚ.ಬಿ.ತಿಮನುಪೂರ(ವಿಧನನಸಭೆಯಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ್ೆ, 
ಪಂಚನಯತಿ ವಯವಸೆಾ ಅದತಭತ್ವನದ ವಯವಸೆಾ. ಅದರಲ್ಲೆಯತ ಓ..ಬಿ.ಸಿ., ಎಸ್ಚ.ಸಿ., ಅಭಯರ್ಥಾಗಳು 
ಆಯ್ಕೆಯನಗತವುದತ ಬಹಳ ಅದತಭತ್ವನದ ವಿಚನರ. ಒಬು ಕಟಟಗೆ ಒಡಯೆತವವನತ, ಕಳ್ೆ ತ್ೆಗೆಯತವ 
ಹೆಣತಣ ಮಕೆಳು ಆಯ್ಕೆಯನಗತತ್ನುರೆ. ಕಟಟಗೆ ಒಡಯೆತವ ಸದಸಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ನಗತತ್ನುರ್.ೆ ಅವನತ ಕಟಟಗೆ 
ಒಡಯೆತತಿುರತವನಗ ಪಿ.ಡಿ.ಓ., ಹೊೇಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ೆ ಇದಕ್ೆೆ ಒಂದತ ಸಹ ಹನಕಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ್. 
ಇಂತ್ಹ ಅದತಭತ್ವನದ ವಯವಸಾೆಯಲ್ಲೆ ಹಣವು ತ್ತಂಬ್ನ ಪನರಮತಖಯವನತನ ವಹಸತತ್ುದೆ.  ಹಂದ ೆನಮು 
ಕ್ೆೇತ್ರಕ್ೆೆ ಮಂತಿರಗಳು ಬರತತ್ನುರೆ ಎಂದತ ನಮು ಸೇೆವಕರತ ಬರತತಿುದನದರ,ೆ ನಮು ಮಹನರನಜರತ ಎಂದತ 
ಮಹನರನಜರ ಮಟಟಕ್ೆ ಗೌರವವನತನ ಕ್ೊಡಲನಗತತಿುತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಮಂತಿರಗಳು ಬರತತ್ನುರೆ, 
ಶನಸಕರತ ಬರತತ್ನುರ ೆ ಎಂದರ ೆದೆವವ-ಭೂತ್ಗಳು ಬರತತಿುವೆ ಎನತನವ ಹನಗೆ ಕ್ನಣತವಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಾತಿ 
ಬಂದ್ಧದ.ೆ ಇದಕ್ೆೆ ಕ್ನರಣ ಹಣ. ಈ ಹಣವು ಎಷಟರಮಟಟಗೆ ರೆ್ೂೇವನತನಂಟತ ಮನಡತತಿುದೆ ಎಂದರೆ, 
ಪಂಚನಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇರ್ೂೆನಬುರ ಜಮೇನನಲ್ಲೆ ದತಡಿಯತತಿುರತತ್ನುರೆ್. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗ ೆಯನವ ರಿೇತಿ ಗೌರವ 
ಕ್ೊಡಲತ ಸನಧ್ಯ? ಅವನ ಅಧಿಕ್ನರದ ಅವಧಿಯಲನೆದರೂ ಗೌರವಯತತ್ವನಗಿ ಅಧಿಕ್ನರ ಚಲನವಣ ೆ
ಮನಡಬ್ೇೆಕತ, ರ್ನಲತೆ ಜನರಿಗ ೆ ಒಳ್ೆಾಯ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡತವಂತ್ ೆ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ನಗಿದ.ೆ ಈ ರಿೇತಿ 
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ಪರಿಸಿಾತಿಯಲ್ಲೆ ಗೌರವ ಎಲ್ಲೆಂದ ಬರತತ್ುದೆ. ಪರಜನಪರಭತತ್ವ ವಯವಸೆಾಯಲ್ಲೆ ಅವನತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಆದರೆ ಅವನತ 
ಹೊಟೆಟಪನಡಿಗನಗಿ ಇರ್ೂೆನಬುರ ಜಮೇನನಲ್ಲೆ ದತಡಿಯತವನಗ ಮನಲ್ಲೇಕ ಅವನನತನ ಬ್ನರೊೇ ಹೂೆೇಗೂೆ 
ಎಂದತ ಮನತ್ರ್ನಡಿಸತತ್ನುರೆ. ರ್ನವು ಜನರತ ಆರಿಸಿ ಕಳುಹಸಿರತವ ಜನಪರತಿನಧಿಗೆ ಗೌರವ ಬ್ೆೇಡವ?ೆ 
ಈ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ಮೇಸಲನತಿಯತ ಬ್ೆೇಡವ ೆಬ್ೆೇಡ ಅನನಸತತ್ುದೆ.  ಹಣವಂತ್ರತ ಮನತ್ರ ಅಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ 
ಬರಲ್ಲ. ಇವತಿುನ ಚತರ್ನವಣೆಗಳು ಯನವ ರಿೇತಿ ನಡಯೆತತಿುವ ೆಎನತನವುದತ ಎಲೆರಿಗೂ ಗೂೆತಿುದೆ. ಒಬು 
ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರ್ನಗತವಷಟರಲ್ಲೆ ಬಿೇದ್ಧಗ ೆ ಬಿದ್ಧದರತತ್ನುರ್.ೆ ಅವನತ ದತಡಿಯದ್ಧದದರ ೆ ಕತಟತಂಬದ 
ಹೊಟೆಟ ತ್ತಂಬತವುದ್ಧಲೆ. ಪರಜನಪರಭತತ್ವ ವಯವಸೆಾಯಲ್ಲೆ ಅವರನತನ ಅಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ ತ್ಂದತ ಅವರಿಗೆ ಅಗೌರವ 
ತ್ೊೇರಿಸತವುದತ ಸರಿಯಲೆ. ಇದರಿಂದ ಮನನಸಿಕವನಗಿಯತ ರೆ್ೂೇವನಗತತ್ುದೆ. ಒಬು ದಲ್ಲತ್ ಮಹಳ್ೆ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷಳ್ನಗಿ ಆ ಸನಾನದಲ್ಲೆ ಕತಳಿತ್ನಗ ಗೌರವ ಕ್ೊಡತಬ್ೇೆಕತ. ಇದಕ್ೆೆ ಒಂದತ ಕ್ನನೂನನತನ 
ತ್ರತವಂತ್ಹ ಅವಶಯಕತ್ ೆ ಇದೆ. ಅಗೌರವ ತ್ೂೆೇರಿಸಿದರೆ ಶ್ಕ್ೆಯನಗತತ್ುದೆ ಎನತನವುದನತನ 
ತ್ೊೇರಿಸಬ್ೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಜನರಿಂದ ಆರಿಸಿ ಬಂದ್ಧರತವ ಜನಪರತಿನಧಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಕ್ೊಡತವುದತ ಎಲೆರ 
ಕತ್ಾವಯವನಗಿದ.ೆ ಆದದರಿಂದ ಬಡವರಿಗೆ ಹಣ ಎಷಟರಮಟಟಗ ೆ ರೆ್ೂೇವನತನ ಉಂಟತಮನಡಿದ ೆ
ಎನತನವುದನತನ ಅನತಭವಿಸಿದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು.ಚ“ಹತೆ್ುವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೆರಿಗೆಯ ರೆ್ೂೇವು”ಚ.ಚಆ ರೆ್ೂೇವನತನ 
ಅವರಿಗೆ ಹೆೇಳಿಕ್ೊಳಾಲತ ಆಗತತಿುಲೆ. ಎಷ್ೊಟ ಸದಸಯರತ ಸನಲ ಮನಡಿ ಚತರ್ನವಣೆಗ ೆ ನಂತ್ತ ನಂತ್ರ 
ಆತ್ುಹತ್ೆಯ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡಿರತವ ಉದನಹರಣೆಗಳು ಇವ.ೆ  ಮನನಯ ಸಚಿವರನದ ಈಶವರಪಪನವರತ 
ಪರಜನಪರಭತತ್ವದ ಬಗೆೆ, ಹಂದತಳಿದವರ ಬಗೆೆ ಸಭ-ೆಸಮನರಂಭಗಳಲ್ಲೆ ಬಹಳ ಕಳಕಳಿಯಂದ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ. ನಮು ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಈ ಚಚೆಾಯನತನ ಗಂಭಿೇರವನಗಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದನದರೆ. 
ಅವರನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದರೆ ನಮು ಬ್ೆೇಡಿಕ್ೆಗ ೆಈಗಲೆೇ ಸಹ ಹನಕಿಬಿಡತತ್ನುರೆ ಎಂದತ ಖತಷಿಯನಗತತ್ುದೆ. 
ನಮಗೆಲೆ ಎಂಎಲ್ಚಎ ಗಳು ಮತ್ ಹನಕಿ ಚತರ್ನಯಸಿದನದರೆ. ರ್ನವು ಇಲ್ಲೆ ಇದೆದೇವೆ. ನಮು ಎಲನೆ 
ಸಂಬಳ-ಭತ್ೆಯಗಳನತನ ಹೆಚತಚ ಮನಡಿದನದರ.ೆ ನಮಗೆ ಮನಡಿದವರತ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರಿಗೆ 
ಅನತಕೂಲ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡತತ್ನುರೆ ಎನತನವ ಭನವರೆ್ ನನನದತ. ನಮುಲೆರ ಒಕ್ೊೆರಲ್ಲನ ಬ್ೆೇಡಿಕ್ೆಗೆ 
ಸಭನರ್ನಯಕರಂತ್ತ ಇಲೆ ಅನತನವುದ್ಧಲೆ, ಏಕ್ೆಂದರ ೆಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ 
ತ್ತಂಬ್ನ ಗೌರವವಿದ.ೆ  
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     ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ,  ನನಗೆ 
ಆಶಚಯಾವನಗತತಿುದೆ. ಮನನಯ ರವಿಯವರತ, ಮನನಯ ತಿಮನುಪೂರರವರತ ತ್ತಂಬ್ನ ತ್ನಳ್ುೆಯಂದ 
ಯನವುದೆೇ ಆಭಾಟ ಇಲೆದ ೆಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನದರೆ. 

      ಶ್ರೇ ಆರ.ಬಿ.ತಿಮನುಪೂರ:- ನಮು ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅಷತಟ ಪಿರೇತಿ. 

      ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ್,ೆ ಯನವನಗಲೂ ಬಹಳ ಗಡಿಬಿಡಿ 
ಮನಡತವ ಮನನಯ ರವಿಯವರತ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ನಧನನವನಗಿ, ಚೆಂದವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನದರೆ. 
ಸದನದಲ್ಲೆ ಆಗಿರತವ ಬದಲನವಣ ೆಇದತ. ಬತದ್ಧಿವಂತಿಕ್ಯೆಂದ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಛನಟ ಏಟತ ಕ್ೂೆಡತತಿುದನದರೆ. 

     ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಶಕಿುಗಿಂತ್ ಯತಕಿುಯಂದ ಗೆಲೆಬ್ೆೇಕತ ಎನತನವ ತಿೇಮನಾನವನತನ 
ಪರತಿಪಕ್ಷದವರತ ಮನಡಿದನದರ.ೆ ಅದಕ್ನೆಗಿ ತ್ನವು ಪರತಿಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದರೆ್ಯನತನ ಹೆೇಳಬ್ೆೇಕತ.   

    ಶ್ರೇ ಆರ.ಬಿ.ತಿಮನುಪೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ್ೆ, ಶನಸಕರ ವೆೇತ್ನ, ಭತ್ೆಯ, ಪಿಂಚಣೆಯನತನ 
ಹೆಚತಚ ಮನಡಿರತವುದಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಅಭಿನಂದರೆ್ಗಳನತನ ಸಲ್ಲೆಸತತ್ೆುೇರೆ್. ನಮಗೆ ವೆೇತ್ನವನತನ ಹೆಚತಚ 
ಮನಡಿದನದರ.ೆ ಆದರೆ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರಿಗೆ ಏಕ್ೆ ಹೆಚತಚ ಮನಡಬ್ನರದತ? ಅವರಿಗೆ ಅಗೌರವ 
ತ್ರತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನಗಬ್ನರದತ, ಗೌರವ ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಆಗಬ್ೇೆಕ್ನಗಿದ.ೆ 
ಇರ್ೂೆನಂದತ ಆತ್ಂಕ ನಮುಲೆರಿಗೂ ಕ್ನಡತತಿುದೆ. ಓ.ಬಿ.ಸಿ., ಯವರಿಗ ೆ ಮೇಸಲನತಿ ಇಲೆ ಎಂದತ 
ಸತಪಿರೇಮಚ ಕ್ೂೆೇಟಚಾ ಆದೇೆಶ ಮನಡಿದ ೆಎನತನವ ಆತ್ಂಕ ಎಲೆ ಕಡಗೆಳಲ್ಲೆ ಹಬಿುದ.ೆ ಮಂತಿರಗಳು ಅದಕ್ೆೆ 
ಒಂದತ ಹೆೇಳಿಕ್ೆ ಮನಡಿದನದರ ೆ ಎನತನವ ಸತದ್ಧದಯನತನ ರ್ನವು ಕ್ೆೇಳಿದೆದೇವೆ. ಆದದರಿಂದ ಸತಪಿರೇಮಚ 
ಕ್ೊೇಟಚಾ ಆದೆೇಶವೇೆನತ, ಇದರ  ಬಗೆೆ ಸಕ್ನಾರ ಏನತ ಮನಡತತ್ುದ;ೆ ಚತರ್ನವಣೆಗಳನತನ 
ಮನಡತತಿುೇರನ ಅಥವನ ಓ.ಬಿ.ಸಿ., ಬಗೆೆ ಕಿೆೇಯರಚ ಆಗತವವರಗೆ ೆ ಕ್ನಯತತಿುೇರನ ಎನತನವುದನತನ 
ಸಪಷಟಪಡಿಸಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೊಳುಾತ್ೆುೇರ್ೆ. ಏಕ್ೆಂದರ ೆರ್ನವಲೆೆರೂ ಆತ್ಂಕದಲ್ಲೆದೆದೇವೆ. ಹಳಿಾಗಳಲ್ಲೆ ಜನರತ 
ಏರ್ನಯತ್ತ ಸರಚ, ಸತಪಿರೇಮಚ ಕ್ೂೆೇಟಚಾನಂದ ಈ ರಿೇತಿ ಆದೆೇಶವನಗಿದೆಯಂತ್,ೆ ರ್ನವು 
ಚತರ್ನವಣೆಗ ೆ ನಲೆಬಹತದೂೆೇ ಇಲೆವೇ ಎಂದತ ನಮಗೆ ಕ್ೇೆಳುತಿುದನದರೆ. ರ್ನವು ಸಣಣ-ಸಣಣ 
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ಜನತಿಯವರತ, ರ್ನವು ಚತರ್ನವಣೆಗ ೆನಲೆಲತ ಆಗತತ್ುದೆಯೇ ಇಲೆವೇ ಎನತನವ ಆತ್ಂಕ ಅವರಲ್ಲೆ 
ಇದೆ. ಇದರ ಬಗೆೆ ಸಕ್ನಾರದ ಹೆೇಳಿಕ್ೆ ಏನತ, ಇದರ ಬಗೆೆ ಸಕ್ನಾರ ಏನತ ಮನಡತತ್ುದೆ, ಸತಪಿರೇಮಚ 
ಕ್ೊೇಟಚಾನಂದ ಏನತ ಆದೆೇಶ ಬಂದ್ಧದ ೆ ಎನತನವುದನತನ ಸಕ್ನಾರ ಸಪಷಟವನಗಿ ತಿಳಿಸಬೆ್ೇಕ್ೆಂದತ 
ವಿನಂತಿಸಿಕ್ೂೆಳುಾತ್ೆುೇರ್ೆ. 

                          (ಮತಂದತ) 
(172)08-03-2022(05-00)bsd-gr 

 ಶ್ರೇ ಶರಣಗೌಡ ಬಯಯಪತರ (ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳಿಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬಹಳಷತಟ ಸನೆೇಹತ್ರತ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರ ಅನತದನನವನತನ ಹೆಚತಚ 
ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದತದ, ಇದಕ್ೆೆ ನನನ ಸಹಮತ್ ಇದೆ. ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರತ ಶ್ರವನರಕ್ೆೆ 
ಬಂದನಗ ರೂ.೧೦ ಸನವಿರ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರಿಗೆ ಹನಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗ ೆಒಂದತ car ಅನತನ 
ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇವೆ ಎಂದತ ಮನತ್ತ ಕ್ೂೆಟಟದದರತ, ಇದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟ video ಸಹ ನನನ ಬಳಿ ಇದೆ. 
ಆದದರಿಂದ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೌರವ ಕ್ನಪನಡತವ ಕ್ಲೆಸವನತನ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ 
ವಿನಂತಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಯಲ್ಲೆ Engineersಗಳನತನ outsourceಗೆ ಕ್ೊಟಟದತದ, 
ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ commitment ಇರತವುದ್ಧಲೆ. Commitment ಇಲೆದ್ಧದದರ ೆ ಭರಷಟ 
Engineerಒಬುನತ contract basis ನಲ್ಲೆದತದಕ್ೂೆಂಡತ Bill ಬರೆದರೆ ಅದಕ್ೆೆ sign ಮನಡಲತ 
P.D.O., ಅಂಜತತ್ನುರ್ೆ. ಏಕ್ೆಂದರ ೆಇವನ permanent ರ್ೌಕರಿ ಹೂೆೇಗತತ್ುದೆ. ಅದರಲ್ಲೆ ಏರ್ನದರೂ 
ಹೆಚತಚ ಕಡಿಮ ಆದರೆ P.D.O., ಮೇಲೆ ಬರತತ್ುದೆ. ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ Engineerಗಳನತನ ರೆ್ೇಮಸತವ 
ಕ್ೆಲಸ ಆಗಬ್ೇೆಕತ. ಇಲೆದ್ಧದದರೆ ಯನರೊೇ Bill ಬರದೆ್ಧರತವುದರ ಬಗೆೆ P.D.O.,ಗಳು ಅಂಜತತ್ನುರೆ. 
Outsource ನಲ್ಲೆ ಒಂದರೆಡತ ತಿಂಗಳು ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿ ಅವನತ ಬಿಟತಟ ಹೂೆೇದ ನಂತ್ರ ಯನರ 
ತ್ಲೆಗ ೆಬರತತ್ುದ?ೆ ಅದತ P.D.O.,ತ್ಲೆಗ ೆಬರತತ್ುದ.ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಇದರ ಬಗೆೆ ಗಮನಹರಿಸಬ್ೆೇಕತ. 
ರ್ನನತ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಯ 60:40 ratio ಬಗೆೆ ಹೆಚತಚ ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಳಾದ್ಧದದರೂ ಸವಲಪಮಟಟಗ ೆ
ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಂಡಿದದೆೇರೆ್. ಮನನಯ ರವಿ ರವರತ B.o.C., ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿದತದ, ರೂ. ರ್ನಲೆೆೈದತ ಕ್ೂೆೇಟಗಳು 
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ಬಂದರ ೆ ಕ್ೆೇವಲ ೧೦ ನಮಷಗಳಲ್ಲೆ ರ್ನಲ್ಲಯನಗತತ್ುದೆ. ಅಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಾತಿ ಇರತವನಗ ಏರ್ನದರೂ 
ವಯವಸೆಾ ತ್ರಬ್ೇೆಕತ. ಯನರೂೆೇ ಸತಮುರೆ್ ಕತಳಿತಿರತವವರಿಗೆ amountಹೂೆೇಗಿ ಬಿಡತತ್ುದೆ. ಹಂದ ೆ
ಬಂದ್ಧರತವವರಿಗೆ amount ಉಳಿದ್ಧರತವುದ್ಧಲೆ. ಮೂರ್ನಾಲತೆ ತಿಂಗಳುಗಳು ಕಳ್ೆದರೂ payment 
ಆಗಿರತವುದ್ಧಲೆ. ಹಳಿಾಯಲ್ಲೆ ಯನರೊೇ ಒಬುರತ ಕ್ಲೆಸ ಮನಡಿ ೬ ತಿಂಗಳು ಕಳ್ೆದರೂ ಆತ್ನಗ ೆ
payment ಸಿಗದ್ಧದದರೆ ಆತ್ನ ಪರಿಸಿಾತಿ ಏರ್ನಗಬೆ್ೇಕತ? ಜೊತ್ೆಗೆ ರನಜಯದಲ್ಲೆ B.o.C., ಎನತನವುದತ 
ದೊಡಡ ಮನಫಿಯನ ಆಗಿ ಮನಪನಾಡನಗತತಿುದೆ. ನಮು ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆನ ಒಂದತ ತ್ನಲೂೆಕಚ, ಆ ತ್ನಲೂೆಕಿನ 
ಹೆಸರನತನ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದ್ಧಲೆ, ಆ ತ್ನಲೂೆಕಿನಲ್ಲೆ ೪೨percent ಕ್ೆೇವಲ ೪ agencyಗಳಿಗೆ 
ಹೊೇಗತತ್ುದೆ. ಇಡಿೇ ೩೦ ಪಂಚನಯತಿಯ B.o.C., amount ಕ್ೆೇವಲ ೪ accountಗೆ 
ಹೊೇಗತತ್ುದೆ. ೪೨percent ಮತರಿದತಕ್ೊಂಡತ ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ. ಇದಕ್ೆೆ ತಿಂಗಳ್ನನತಗಟಟಲೆ ಕ್ನಯಬ್ೆೇಕತ. 
ಇದರ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಕೂಲಂಕಷವನಗಿ ತ್ನರ್ ೆಮನಡಲ್ಲ. 

 ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ:- ಈ ಮನಹತಿಯನತನ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ತ್ಲತಪಿಸಿ. 

 ಶ್ರೇ ಶರಣಗೌಡ ಬಯಯಪತರ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸದನದಲ್ಲೆ ಇರತವುದರಿಂದ ಆ ಮನತ್ನತನ 
ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ುೆೇರೆ್. ಇನೂನ ಹೆಚಿಚನ ಬಲ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಗ ೆ ಬರಲತ ವಿಶೆೇಷವನದ 
ಅನತದನನವನತನ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕತ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಧ್ನವನತನ ಹೆಚತಚ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ 
ವಿನಂತಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

 ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎಸ್ಚ. ಈಶವರಪಪ (ಗನರಮೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚನಯತಚ ರನಜಚ ಸಚಿವರತ):- 
ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದಲ್ಲೆರತವ ಎಲನೆ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರಿಗೆ 
ಇವತ್ತು  ಅವರ ಪರವನಗಿ ಧ್ವನ ಎತ್ತುವ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು ಇದ ೆಎಂಬ ಸಂತ್ೃಪಿು ಇದೆ. ಏಕ್ೆಂದರ ೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದ ಇತಿಹನಸದಲ್ಲೆ ಪಕ್ನತಿೇತ್ವನಗಿ ಎಲನೆ ಚತರ್ನಯತ್ ಪರತಿನಧಿಗಳು ಅವರ 
ಸಂಕಷಟಗಳನತನ ಸಭೆಯ ಮತಂದ ೆಇಟತಟ, ಅದಕ್ೆೆ ಪರಿಹನರವನತನ ಕಂಡತಕ್ೊಳಾಲೆೇಬ್ೆೇಕತ ಎನತನವ ಆಸಕಿು 
ಮತ್ತು ಆಗರಹವನತನ ಸದಸಯರ ಮನತ್ತಗಳಲ್ಲೆ ಕ್ೆೇಳಿದೆದೇರ್.ೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದರೆ್ಗಳನತನ ಸಲ್ಲೆಸಲತ 
ಇಷಟಪಡತತ್ುೆೇರೆ್. 
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 ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ನಯಾಗಳ ಬಗಗೆಿಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಏರೆ್ೇನತ ಬ್ೆೇಕತ ಎಂಬ 
ಬಗೆೆ ಎಲೆರೂ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದನದರ.ೆ ಅವರ Bus Pass ಬಗೆೆ ಇರಬಹತದತ, medical ಬಗೆೆ 
ಇರಬಹತದತ, TA/DA ಬಗೆೆ ಅಥವನ ಗೌರವ ಧ್ನದ ಬಗೆೆ ಇರಬಹತದತ, ಅವರಿಗ ೆಏರೆ್ೇನತ ಬ್ೆೇಕತ 
ಎಂಬ ಸೌಲಭಯಗಳ ಬಗೆೆ ಎಲೆರೂ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿರತವ ವಿಚನರಗಳನತನ ರ್ನಳ್ ೆಪತಿರಕ್ೆಗಳಲ್ಲೆ ಎಲೆರೂ 
ಓದತತ್ನುರ.ೆ ಇದರಲ್ಲೆ ಅನತಮನನ ಇಲೆ. ಆದರೆ ಈ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರತ ಎಷಟರಮಟಟಗ ೆ
ಯೇಚರೆ್ ಮನಡತತಿುದನದರೆಂದರ ೆ ಸತಮನರತ ೧೨ ಜಿಲೆೆಗಳಲ್ಲೆ ಜಿಲೆೆಯ ಎಲನೆ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರತ, ಉಪನಧ್ಯಕ್ಷರತ ಮತ್ತು P.D.O.,ಗಳ ತ್ರಬ್ೇೆತಿ ಮನಡಲನಗಿದತದ, Covid-19ರ ಹರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲೆ 
ಉಳಿದ ಸದಸಯರನತನ ಸೇೆರಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಆಗಲ್ಲಲೆ. ಬರತವ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲೆ ರನಜಯದ ಎಲನೆ ಜಿಲನೆ ಪರಿಷತಿುನ 
೯೦ ಸನವಿರ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರತಗಳಿಗೆ ತ್ರಬ್ೇೆತಿ ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕತ ಎನತನವ ತಿೇಮನಾನವನತನ 
ರ್ನವು ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡಿದೆದೇವ.ೆ ತ್ರಬ್ೇೆತಿಯ ಪನರರಂಭದಲ್ಲೆ ಅರೆ್ೇಕರಿಗ ೆಒಂದತ ರಿೇತಿಯ ಮತಜತಗರ, 
ಏಕ್ೆಂದರ ೆಓದ್ಧಲೆ, ಎಲೆರ ಎದತರತ ಹೆೇಗ ೆ ಜೊತ್ಯೆಲ್ಲೆ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳುಾವುದತ, ದಲ್ಲತ್ರತ, ಹಂದತಳಿದ 
ವಗಾದವರತಗಳು ಮತಂದತವರೆದ ಸಮನಜದ ಜೊತ್ ೆ equal ಆಗಿ ಹೆೇಗ ೆ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳುಾವುದತ? 
ಶ್ರೇಮಂತ್ರತ ಮತ್ತು ಬಡವರತ ಇದತದ, ಹೆೇಗ ೆ treat ಮನಡತತ್ನುರೂೆೇ? ಈ ರಿೇತಿ ಗೊಂದಲಗಳನತನ 
ತ್ರಬ್ೇೆತಿಯಲ್ಲೆ ರ್ನನತ ಕಣನಣರ ೆಕಂಡೆನತ. ಪರತಿ ಸಭಯೆಲ್ಲೆಯ ಪನರರಂಭದಲ್ಲೆ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನು, 
ಇಲ್ಲೆ ಕತಳಿತಿರತವ ರ್ನವಲೆೆರೂ ಗನರಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ ಎಂದತ ಪರತಿಜೆ್ಞ ಮನಡಿ ಬಂದ್ಧರತವ 
ಅಣಣ-ತ್ಮುಂದ್ಧರತ ಮತ್ತು ಅಕೆ-ತ್ಂಗಿಯರತ ಎಂದತ ತಿೇಮನಾನ ಮನಡಿಕ್ೊಳಿಾ, ಈ ರಿೇತಿ ತಿೇಮನಾನ 
ಮನಡಿಕ್ೊಂಡನಗ ಜನತಿ-ಧ್ಮಾ ಗೂೆತಿುಲೆ, ಶ್ರೇಮಂತ್ರತ, ಬಡವರತ, ವಿದನಯವಂತ್ರತ ಮತ್ತು 
ಅವಿದನಯವಂತ್ರತ ಎಂಬತದತ ಇರತವುದ್ಧಲೆ. ಎಲೆರೂ ಹಳಿಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಜನರಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯನಗಿ 
ಬಂದ್ಧರತವವರತ ಎಂಬ ಹೆಮು ಇರಲ್ಲ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಹೆೇಳಿದನಗ, ಒಬ್ೂೆುಬುರೆ ಚಳಿ ಬಿಟತಟ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಶತರತ ಮನಡಿದರತ. ಅಷತಟ ಜನರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಯನರೊೇ ಒಬು ರೈೆತ್ ದ್ಧೇಪ 
ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಂಡತ ಬಂದನಗ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಕಛೆೇರಿಯಲ್ಲೆ ದ್ಧೇಪ ಇಲೆ, ರ್ನಳ್ ೆಬ್ನ, ರ್ನಡಿದತದ ದನಖಲೆ 
ಕ್ೊಡಲತ ಬ್ನ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿ ಕಳುಹಸತವನಗ ಅವರಿಗ ೆ ಸಂಕ್ೊೇಚ ಆಗತತಿುತ್ತು, ಆದದರಿಂದ ಅವರತ 
ಹೆೇಗನದರೂ ಮನಡಿ solar light ಗಳನತನ ಕ್ೊಡಿ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಂಡರತ. ಇದನತನ ಗನರಮ 
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ಪಂಚನಯತಿಯಂದ ಗೆದತದ ಬಂದ ಸದಸಯರತ ಅವರಿಗ ೆ ಬ್ೆೇಕ್ನದ ವಯವಸೆಾಗಳನತನ ಮನಡಿಕ್ೊಡಲತ 
ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಂಡರತ, ಅವರ ಊರಿಗ ೆ libraryಗಳು ಇಲೆದ್ಧರತವುದರಿಂದ library ಕ್ೊಡಿ ಎಂದತ 
ಕ್ೆೇಳಿದನಗ ನನಗ ೆಬಹಳ ಖತಷಿಯನಯತ್ತ. ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಯಂದ ಗೆದತದ ಬಂದ ಹೆಣತಣ ಮಕೆಳು 
ಪನರರಂಭದಲ್ಲೆ ಸಂಕ್ೂೆೇಚ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡರೂ P.D.O., ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಬನನ ಎಂದತ ಕರಸೆಿ, ಅವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವ ಸಂದಭಾ ರೆ್ೂೇಡಿ ನನಗ ೆ ಸಂತ್ೂೆೇಷ ಆಯತ್ತ. ನಜಕೂೆ ನಮು ದೆೇಶಕ್ೆೆ ಭವಿಷಯ 
ಇದೆ. ಅವರಲ್ಲೆ ಬಡತ್ನ ಇರಬಹತದತ, ಸನವಭಿಮನನ ಇದೆ, ಗನರಮವನತನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ 
ಎನತನವ ಕಲಪರ್ ೆಇರತವ ಜನ ಗೆದತದ ಬಂದ್ಧದನದರೆ ಎನತನವ ವಿಶನವಸ ನನಗೆ ಬಂತ್ತ. ಇಡಿೇ ರನಜಯ ಎಲನೆ 
ಭನಗಗಳಲ್ಲೆ ತ್ರಬ್ೇೆತಿ ಶ್ಬಿರ ಮನಡಿಕ್ೊಳಾಬ್ೆೇಕ್ೆನತನವ ತಿೇಮನಾನವನತನ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿದದೆೇರ್.ೆ ಕ್ೆೇಂದರ 
ಮತ್ತು ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರಗಳ scheme ಗಳ ಬಗೆೆ ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಂಡಿರತವುದನತನ ಕ್ೆೇಳಿ 
ಸಂತ್ೂೆೇಷವನಗತತ್ುದೆ. ನಮು ರನಜಯಕ್ೆೆ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಕಳ್ೆದ ವಷಾ ೧೩ ಕ್ೊೇಟ ಮನನವ 
ದ್ಧನಗಳ ಗತರಿ ಕ್ೊಟಟರತ. ಇದನತನ ಕಳ್ೆದ ಬ್ನರಿ ಮತಗಿಸಿದೆವು. ಈ ಬ್ನರಿ ೧೩ ಕ್ೊೇಟ ಮನನವ 
ದ್ಧನಗಳನತನ ಕ್ೂೆಟಟದತದ, ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರತ ತ್ೂೆೇಟಗನರಿಕ್ ೆಬ್ೆಳ್,ೆ ಕೃಷಿ ಆಧನರಿತ್ ಬ್ೆಳ್ೆ, ೫ 
ಎಕರ ೆ ಹೊಂದ್ಧರತವ ಸಣಣ ಸಣಣ ರೈೆತ್ರತ ಬ್ೆೇಕ್ನದ ಬ್ೆಳ್ೆಗಳನತನ ಬ್ೆಳ್ೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಶ್ರೇಮಂತ್ರನಗತವ 
ಪರಯತ್ನ ಮನಡತತಿುದತದ, ಹಚೆಿಚನ ಮನನವ ದ್ಧನಗಳನತನ ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕತ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೊಂಡರತ. ಇದರಿಂದ 
ನಜಕೂೆ ಆನಂದ ಆಯತ್ತ. ಆಗ ಅವರತ ಎಷ್ೆಟೇ Job Card ಮನಡಿದರೂ, ಆ Job Card ವಯವಸೆಾ 
ಮನಡಿಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವ,ೆ ಎಷ್ೆಟೇ ಮನನವ ದ್ಧನಗಳನತನ ಕ್ೇೆಳಿದರೂ ಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದತದ, ಈ 
ಬ್ನರಿ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಕ್ೆೇಳಿ ೧೩ ಕ್ೂೆೇಟ ಅಲೆದೆೇ ೧.೪೦ ಕ್ೊೇಟ ಹಚೆತಚವರಿ ಮನನವ ದ್ಧನಗಳನತನ 
ಕ್ೊಟತಟ, ಈ ದ್ಧನಗಳು ರ್ನಲ್ಲ ಆದವು. ಇವತ್ತು ಹೆಮುಯಂದ ಹೆೇಳುವುದೇೆರ್ೆಂದರೆ ನರ್ನೆ ೧.೬೦ ಕ್ೊೇಟ 
ಮನನವ ದ್ಧನಗಳನತನ ಕ್ೂೆಟಟದತದ, ಒಟತಟ ೧೬ ಕ್ೂೆೇಟ ಮನನವ ದ್ಧನಗಳನತನ ನಮು ರನಜಯದ ಗನರಮ 
ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರ ಸೂಾತಿಾ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಸಹಕ್ನರದ್ಧಂದ ನರೇೆಗನದಲ್ಲೆ ಮತಗಿಸಲನಗಿದೆ.  

(ಮತಂದತ) 
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(173) 08.03.2022 5.10 hv.md 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎಸ್ಚ.ಈಶವರಪಪ(ಮತಂದತ…):- 

ಸರ್ನುನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಸಣಣ ರೈೆತ್ರ ಆಸಿು ಹೆಚನಚಗಿದ;ೆ ಸನವಾಜನಕರಿಗೆ ಬ್ೆೇಕ್ನದಂತ್ಹ 
ಆಸಿುಯೂ ಹೆಚನಚಗಿದೆ. ಇದಕ್ೆೆ ಮೂಲ ಕ್ನರಣ ಚತರ್ನಯತ್ ಪರತಿನಧಿಗಳು ಎಂದತ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ 
ಹೆಮುಪಡತತ್ೆುೇರೆ್. ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳು ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನು,ಚ“ಅವರಿಗೆ ಕೂಲ್ಲ ಹಣ ನೇಡತವುದತ ಬಹಳ 
ವಿಳಂಬವನಗತತಿುದ”ೆಚ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳುತಿುದದರತ. ಈಗ ತ್ಡವನಗತತಿುಲೆ 15 ದ್ಧನಗಳ್ೊಳಗನಗಿ 
ಹಣ ಸಂದನಯವನಗತತಿುದ.ೆ ಮೊರೆ್ನ 20-25 ದ್ಧನಗಳ್ನಗಿದದರೂ ಕೂಲ್ಲ ಹಣ ಬಂದ್ಧರಲ್ಲಲೆ.ಚ “ಕೂಲ್ಲ 
ಕ್ೆಲಸಕ್ೆೆ ಬರತವ ಈ ಜನರತ ಬಡವರನಗಿದನದರೆ. ಹಣ ನೇಡತವುದತ ತ್ಡ ಮನಡಿದರ ೆಕಷಟವನಗತತ್ುದೆ”ಚ
ಎಂದತ ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದವರೊಂದ್ಧಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ ಮೇಲೆ ಈಗ ವಿಳಂಬವನಗತತಿುಲೆ. 
ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದವರತ ಎಸ್ಚ.ಸಿ./ಎಸ್ಚ.ಟ., ಹಂದತಳಿದವರತ ಮತ್ತು ಸನಮನನಯ ವಗಾ ಎಂದತ ಎರಡತ 
ಮೂರತ ವಗಾಗಳನತನ ವಿಂಗಡಣೆ ಮನಡಿದನದರ.ೆ ಈ ರಿೇತಿ ಏತ್ಕ್ೂೆೆೇಸೆರ ಮನಡಿದನದರನೆತನವುದತ ನನಗ ೆ
ಗೊತಿುಲೆ. ಎಸ್ಚ.ಸಿ. ವಗಾಕ್ೆೆ ಸೇೆರಿದವರಿಗೆ ಬ್ೆೇಗ ಕ್ೊಡತವುದತ, ಎಸ್ಚ.ಟ., ವಗಾಕ್ೆೆ ಸೇೆರಿದವರಿಗೆ ಸವಲಪ 
ತ್ಡ ಮನಡತವುದತ, ಹಂದತಳಿದ ವಗಾದವರಿಗ ೆಇನತನ ಸವಲಪ ತ್ಡವನಗಿ ಕ್ೊಡತವುದತ ಈ ವಿಧನನವನತನ 
ಅನತಸರಿಸಲನಗತತಿುದೆ. ಏರೆ್ೇ ಆದರೂ 15 ದ್ಧನಗಳ್ೊಳಗನಗಿ ಹಣ ಪನವತಿ ಆಗತತಿುದ.ೆ ಇನೂನ ಆದಷತಟ 
ಬ್ೆೇಗ ಅಂದರೆ, ಒಂದತ ವನರದೂೆಳಗೆ ಕ್ೂೆಡಿಸತವಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನವನತನ ಮನಡತತಿುದೆದೇವೆ.  

ಸರ್ನುನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಪರತಿನಧಿಗಳ ಪರಿಶರಮದ್ಧಂದ 16 ಕ್ೂೆೇಟ 
ನರೇೆಗನ ಮನನವ ದ್ಧನಗಳನತನ ರ್ನವು ಮತಗಿಸಿದೆದೇವೆ. ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಶೌಚನಲಯಗಳ ನಮನಾಣದ 
ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ನಮು ನರಿೇಕ್ೆಗೂ ಮೇರಿ ಸವಂತ್ ಅಕೆ ತ್ಂಗಿಯರಿಗ ೆ ತ್ೂೆಂದರಯೆನಗಿದೆ ಎನತನವ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಶೌಚನಲಯಗಳನತನ ಕಟಟಸತವಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನಗಳನತನ ಮನಡತತಿುದನದರ.ೆ ಸನಮೂಹಕ 
ಶೌಚನಲಯಗಳನತನ ನಮನಾಣ ಮನಡತತಿುದನದರ.ೆ  ಘನತ್ನಯಜಯ ನವಾಹಣೆಗೆ ಸೂಕು ಕರಮಗಳನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಾತಿುದನದರೆ. ಒಂದತ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಯಲ್ಲೆ ಘನ ತ್ನಯಜಯ ನಮನಾಣ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಜನಗವಿಲೆದ್ಧದದರ ೆ ಅಕೆಪಕೆದ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಗಳನತನ ಸೇೆರಿಸಿಕ್ೊಂಡತ ಕೆಸಟರಚ ರೂಪದಲ್ಲೆ 
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ಘನತ್ನಯಜಯ ನವಾಹಣೆ ವಯವಸಾೆಯನತನ ಅವರೆೇ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಾತಿುದನದರೆ. ಈ ರಿೇತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದಲ್ಲೆ 
ಘನ ತ್ನಯಜಯ ವಿಲೆೇವನರಿಗೆ ಸನಕಷತಟ ಶರಮಪಡತತಿುದನದರೆ.  

 ಸರ್ನುನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,ಚ “ಜಲ ಜಿೇವನ್ಚ ಮಷನ್ಚ”ಚಬಗೆೆ ಹೆೇಳಬ್ೆೇಕ್ನದರ,ೆ ಪನರರಂಭದಲ್ಲೆ 
ಬಹಳಷತಟ ಜನರಿಗ ೆ ಈ ಬಗೆೆ ಅನತಮನನಗಳಿದದವು. ಮೇಟರಚ ಫಿಕಸಚ ಮನಡಿದರ ೆ ಸಿಕ್ನೆಪಟೆಟ ಬಿಲ್ಚ 
ಬರತತ್ುದ;ೆ ಯನವುದೆೇ ಕ್ನರಣಕೂೆ “ಮರ್ ೆಮರ್ೆಗೆ ಗಂಗ”ೆಚಎನತನವ ಯೇಜರೆ್ ಬ್ೆೇಡ ಎಂದತ ಸವತ್ಃ 
ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಯ ಪರಮತಖರಲ್ಲೆಯ್ಕೇ ವಿರೂೆೇಧ್ವಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಇಡಿೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೆ “ಮರ್ ೆ
ಮರ್ೆಗೆ ಗಂಗೆ”ಚ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಯ ಸದಸಯರತ ಹೆಚಿಚನ ಬ್ೆಂಬಲವನತನ 
ಕ್ೊಡತತಿುದನದರ.ೆ ಒಟತಟ 97 ಲಕ್ಷ ಮರ್ೆಗಳ ಪೆೈಕಿ   45 ಲಕ್ಷದ 44 ಸನವಿರ ಮರ್ಗೆಳಿಗೆ ನಲ್ಲೆ ನೇರನತನ 
ಕ್ೊಡತತಿುದೆದೇವೆಂದತ ಹೆಮುಯಂದ ಹೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುಾತಿುದೆದೇರ್ೆ. ಪನರರಂಭದಲ್ಲೆ ಈ ಯೇಜರೆ್ ಬ್ೆೇಡ 
ಎನತನತಿುದದವರತ ಈ ಪರಮನಣದಲ್ಲೆ ಅದನತನ ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೊಂಡಿರತವುದಕ್ೆೆ ಪಂಚನಯತಿಯ ಸದಸಯರೆೇ 
ಕ್ನರಣಕತ್ಾರನಗಿದನದರೆ.  

 ಶ್ರೇ ಆರಚ.ಬಿ.ತಿಮನುಪೂರಚ(ವಿಧನನಸಭೆಯಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಸರ್ನುನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರ ಗೌರವಧ್ನವನತನ ಹೆಚತಚ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆನತನವುದತ ಈ 
ಮರ್ೆಯ ಎಲೆ ಸದಸಯರ ಒತ್ನುಯವನಗಿದ.ೆ ಅದರ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸಪಷಿಟೇಕರಣವನತನ 
ನೇಡಬ್ೆೇಕ್ನಗಿದ.ೆ  

 ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ(ಪದವಿೇಧ್ರರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಸರ್ನುನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪರಜನಪರಭತತ್ವದ 
ತ್ಳಹದ್ಧಯನಗಿರತವ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಯ ಸದಸಯರತ ಹನಗೂ ಸಿಬುಂದ್ಧಗಳ ಗೌರವಧ್ನವನತನ ಹೆಚತಚ 
ಮನಡತವ ಬಗೆೆ ಇಡಿೇ ಸದನ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲೆ ಭಿರ್ನನಭಿಪನರಯವಿಲೆ, ಸದನಭಿಪನರಯ ಮತ್ತು 
ಒಟನಟಭಿಪನರಯವಿದ.ೆ ಗನರಮ ಮಟಟದ ಶನಸಕರಿಗ ೆ ರ್ನವು ಗೌರವ ಕ್ೊಡಬ್ೆೇಕ್ನಗಿದೆ. ರ್ನವು ಪರಸನುಪ 
ಮನಡಿದಂತ್ಹ ವಿಚನರಕ್ೆೆ ಉತ್ುರ ಬರಲ್ಲಲೆ. 

(ಗೊಂದಲ) 
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 ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಶ್ರೇಕಂಠೇೆಗೌಡರೇೆ, ಮನನಯ ಗನರಮೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು 
ಪಂಚನಯತಚರನಜಚ ಸಚಿವರತ ತ್ಮು ಮನತ್ತಗಳನತನ ಮತಕ್ನುಯಗೊಳಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ 
ಮನಡಿಕ್ೊಡಿ. ಪಂಚನಯತಚರನಜಚ ವಯವಸೆಾಯಲ್ಲೆ ಸದಸಯರ ಕ್ನಯಾವೆೈಖರಿಯ ಬಗೆೆ ಅವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನದರ.ೆ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರ ಕ್ೊಡತಗೆಯ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನದರೆ. ಸಚಿವರ ಉತ್ುರ 
ಪೂತಿಾಯನಗಲ್ಲ, ಅವರ ಉತ್ುರ ಕಡತ್ಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗಲ್ಲ. ಅವರ ಉತ್ುರ ಪೂತಿಾಯನದ ನಂತ್ರ 
ಬ್ೆೇರಯೆವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಕಲ್ಲಪಸಲನಗತವುದತ.    

(ಗೊಂದಲ) 

 ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಸಚಿವರ ಉತ್ುರ ಮನತ್ರ ಕಡತ್ಕ್ೆೆ ಹೊೇಗಲ್ಲ. ಮನನಯ ಗನರಮೇಣನಬಿವೃದ್ಧಿ 
ಮತ್ತು ಪಂಚನಯತಚರನಜಚ ಸಚಿವರತ ತ್ಮು ಮನತ್ತಗಳನತನ ಮತಂದತವರಿಸಲ್ಲ. ಸಚಿವರಿಂದ ಒಳ್ೆಾಯ 
ಉತ್ುರ ಬರತತ್ುದೆಂದತ ರ್ನನತ ಕೂಡ ಉತ್ತಸಕಳ್ನಗಿ ಕ್ನಯತತಿುದೆದೇರ್ೆ. 

(ಗೊಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್ಚ(ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಸರ್ನುನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ರ್ನವುಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ವಿಶನವಸವನನಟತಟ ಪಕ್ಷಬ್ೇೆಧ್ ಮರೆತ್ತ ರ್ನವಲೆೆರೂ ನಮುಲ್ಲೆ ಲಭಯವಿರತವ ಎಲೆ 
ಮನಹತಿಗಳನತನ ಅವರಿಗೆ ಕ್ೂೆಟಟದದೆೇವೆ. 

 ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಲ್ಲಂ ಅಹಮದ್ಚರವರೆೇ, ಅವರತ ಇನೂನ ಸಂಪೂಣಾ 
ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೂೆಟಟಲೆ.  ಈಗಲೆೇ ಯನವುದೆೇ ತಿೇಮನಾನಕ್ೆೆ ಬರತವುದತ ಬ್ೇೆಡ.  

(ಗೊಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನ ರ್ನಯಕರತ):- ಸರ್ನುನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ನಯಮ 330ರಡಿಯಲ್ಲೆ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿರತವ ವಿಚನರ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರ ಗೌರವಧ್ನ ಹೆಚತಚ 
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ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆನತನವುದನಗಿದೆ. ಯನವುದೆೇ ಪಕ್ಷದ ಸಕ್ನಾರ ಅಧಿಕ್ನರದಲ್ಲೆದದರೂ ಸಹ ಗಮನ ಸಳೆ್ೆಯತವ 
ಸೂಚರೆ್ ಮತ್ತು ನಯಮ 330ರಡಿಯಲ್ಲೆ ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಚನರಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟ ಇಲನರ್ಯೆಂದ 
ಸಿದಿಪಡಿಸಿದ ಉತ್ುರವನತನ ಎಲೆ ಸದಸಯರಿಗೂ ತ್ಲತಪಿಸಲನಗಿರತತ್ುದೆ. ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲೆಯೂ 
ಸಿದಿಪಡಿಸಿದ ಉತ್ುರವನತನ ಎಲೆರಿಗೂ ತ್ಲತಪಿಸಲನಗಿದೆ. ಈಗ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟ ಸಚಿವರಿಗ ೆ
ಪರಿಸಿಾತಿಯನತನ ವಿವರಿಸಲತ ಎಲೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳು ಒಟನಟಗಿ ಪರಯತ್ನಪಟಟದನದರ.ೆ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಏನತ ಹೆೇಳುತ್ನುರನೆತನವುದನತನ ಕ್ೆೇಳಿದ ನಂತ್ರ ಪತನಃ ಚಚೆಾ ಮನಡೂೆೇಣವೆನತನವುದತ ನನನ 
ಅಭಿಪನರಯವನಗಿದ.ೆ  

 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ರವಿ(ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಸರ್ನುನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವಲೆೆರೂ 
ಜನತ್ಕ ಪಕ್ಷಿಗಳ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಕ್ನಯತತ್ನು ಕತಳಿತಿದೆದೇವೆ. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಬಹಳ ತ್ನಳ್ುೆಯಂದ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನದರ.ೆ ದಯಮನಡಿ ದೆೇವರತ ಪರಸನದವನತನ ನೇಡಬ್ೆೇಕತ. 

(ಗೊಂದಲ) 

 ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಈಶವರಪಪನವರತ ಉಪ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ್ನಗಿ ಸಹ ಕ್ೆಲಸ 
ಮನಡಿದನದರ.ೆ ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ. 

(ಗೊಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಸರ್ನುನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಎಸ್ಚ.ರವಿಯವರತ 
ಎಂದ್ಧನಂತ್ ೆ ಆಕ್ೊರೇಶದ್ಧಂದ ಮನತ್ರ್ನಡದೆೇ ಬಹಳ ಪಿರೇತಿಯಂದ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನದರೆ. ಅದಕ್ನೆಗಿ 
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸಹ ಬಹಳ ತ್ನಳ್ುೆಯಂದ ಇದನದರ.ೆ 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಸರ್ನುನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ 
ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಸತಬ್ನರಯ ಕಲನಾಡಿ ಅವರ ಒಂದತ ಕವನ ರೆ್ನಪನಗತತಿುದೆ; 
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ಎಷ್ೊಟಂದತ  ಕ್ನಲದ್ಧಂದ ಹಂಬಲ್ಲಸಿದ;ೆ 
ನೇ ಬಂದತ ಸೇೆರಿ ನನನ ಮತದಗೊಳಿಸಿದ;ೆ 

ಮತನಸತ ತ್ರವೇೆ ಮತಗತದ ೆಹತ್ವನಗಿ ನಗಲತ….. 
 
 ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಭೊೇಜೆೇಗೌಡರೇೆ, ತ್ಮು ಹನಡತ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನರ್ಯೆವರಿಗ ೆ
ಕ್ೆೇಳಿಸಬ್ೆೇಕಲೆವೆೇ? ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನರ್ಯೆ ಅನತಮತಿ ಪಡದೆತಕ್ೊಳುಾವುದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಂದ ಮನತ್ರ 
ಸನಧ್ಯ.  

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್ಚ(ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಸರ್ನುನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸಚಿವರ ಅನತಮತಿ ಪಡದೆತಕ್ೊಂಡತ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಬಯಸತತಿುದೆದೇರ್ೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದ ಆರ್ಥಾಕ 
ಚಚೆಾ, Fiscal Policy Institute, Government of Karnataka.  ಇದರಲ್ಲೆ ಬಹಳ 
ಸಪಷಟವನದ ಚಿತ್ರಣವನತನ ನೇಡಿದನದರ.ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಮನರೆೇಗನ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ಮನನವ ದ್ಧನಗಳ 
ಸಂರ್ೆಯಯನತನ ಹೆಚತಚ ಮನಡಲನಗಿದ ೆಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳಿದನದರೆ. ಆದರ,ೆ ದತಬಾಲ ವಗಾದವರ 
ಸಿಾತಿ ಹೆೇಗಿದೆಯ್ಕಂದರೆ, SC person-days to total person-days, ದಲ್ಲತ್ರಿಗ ೆ ಕ್ೆಲಸ 
ನೇಡತವ ಪರಮನಣ 2019-20ರಲ್ಲೆ ಶೆೇಕಡನ 20.3ರಷಿಟತ್ತು. ಈ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಆ ಪರಮನಣ ಶೆೇಕಡನ 
19.86ರಷ್ನಟಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಒಟನಟರೆಯನಗಿ ಶೆೇಕಡನ -4.9 ರಷತಟ ಕಡಿಮಯನಗಿದೆ. ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ 
ಮಹಳ್ೆಯರಿಗ ೆ ಕ್ೆಲಸ ನೇಡಿರತವ ಪರಮನಣ ಶೆೇಕಡನ -2ರಷತಟ ಕಡಿಮಯನಗಿದ.ೆ ಮಹನತ್ು ಗನಂಧಿ 
ರನಷಿರೇಯ ಗನರಮೇಣ ಉದೊಯೇಗ ರ್ನತ್ರಿ ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲೆ ಮನನವ ದ್ಧನಗಳು ಹೆಚನಚಗಿವ ೆಅದನತನ 
ರ್ನವು ಒಪಿಪಕ್ೊಳುಾತ್ುೆೇವೆ. ಆದರ,ೆ ದತಬಾಲ ವಗಾದವರಿಗೆ ಕ್ೆಲಸ ನೇಡತವ ಪರಮನಣ ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ 
ಕತಸಿದೆ ಎನತನವುದತ ಸಕ್ನಾರದ ದನಖಲೆಗಳಿಂದಲೇೆ ತಿಳಿದತ ಬರತತಿುದೆ. ಇಲ್ಲೆ ತ್ನರತ್ಮಯವೂ 
ಕ್ನಣತತಿುದೆ. Scheduled Castes, who are at the bottom of the social ladder 
in India, are among the worst sufferers in the occupational market.  
ದಲ್ಲತ್ರತ, ಹಂದತಳಿದವರತ ಮತ್ತು ಅಲಪಸಂರ್ನಯತ್ರತ ಯನವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಈ ಸಮನಜದಲ್ಲೆ 
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ಶೆ್ೇಷಣೆಗ ೆ ಒಳಗನಗಿದನದರನೆತನವುದತ ಇದರಿಂದ ಗೂೆತ್ನುಗತತಿುದೆ. ಇದತ ರ್ನನತ ಕ್ೊಟಟರತವಂತ್ಹ 
ಲೆಕೆವಲೆ, ಸಕ್ನಾರವೆೇ ನೇಡಿರತವಂತ್ಹ ಲೆಕೆವನಗಿದೆ.  

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ಪನಟೇಲ್ಚ(ಕೃಷಿ ಸಚಿವರತ):-ಸರ್ನುನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ ಕ್ೆಲಸಕ್ೆೆ ಬರಲ್ಲಲೆ. 
ಅದಕ್ೆೆ ಕ್ೆಲಸ ಕ್ೂೆಡಲ್ಲಲೆ.  

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್ಚ:- ಸರ್ನುನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಜವನಬ್ನದರಿಯತತ್ ಮಂತಿರಗಳ್ನಗಿ 
ʼಅವರತ ಕ್ೆಲಸಕ್ೆೆ ಬರಲ್ಲಲೆʼ ಎಂದತ ಹೆೇಳುವುದತ ಎಷಟರಮಟಟಗೆ ಸರಿ? ದತಬಾಲ ವಗಾದವರಿಗ ೆ
ಮೊದಲತ ಕ್ೆಲಸ ಕ್ೊಡತವುದತ ಸಕ್ನಾರದ ಜವನಬ್ನದರಿಯನಗಿದೆ. ಅದೆೇ ಮಹನತ್ು ಗನಂಧಿ ರನಷಿರೇಯ 
ಗನರಮೇಣ ಉದೂೆಯೇಗ ರ್ನತ್ರಿ ಯೇಜರೆ್ಯ ಉದೆದೇಶವನಗಿದ.ೆ  

     ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ಪನಟೇಲ್ಚ:- ಸರ್ನುನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ಬರಬ್ೆೇಡಿ ಎಂದತ ಯನರಿಗೂ 
ಹೆೇಳಿಲೆ. ಅವರತಗಳು ಬಂದ್ಧಲೆ. ರ್ನವು ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯ ಬ್ೆೇಧ್ ಭನವ ಮನಡಿಲೆ.  

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್ಚ:- ಸರ್ನುನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ ಕ್ೆಲಸಕ್ೆೆ ಬರಲ್ಲಲೆ 
ಎನತನವುದಲೆ, ಇವರತ ಕ್ೆಲಸ ಕ್ೊಡಲ್ಲಲೆ.  

(ಗೊಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ರವಿ:- ಸರ್ನುನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ದಲ್ಲತ್ರತ ಎಂದತ ಸಕ್ನಾರದ ಮತಂದ ೆ
ಅವರತ ಭಿಕ್ೆ ಬ್ೆೇಡಬ್ೇೆಕ್ನಗಿಲೆ. ಅವರ ಮರ್ೆ ಬ್ನಗಿಲ್ಲಗ ೆ ಹೊೇಗಿ ಇವರತ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ 
ಮತಟಟಸಬ್ೇೆಕ್ನಗಿದ.ೆ ಅದತ ಸಕ್ನಾರದ ಜವನಬ್ನದರಿಯನಗಿದೆ. ಮನನಯ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರತ ಈ ರಿೇತಿ 
ಹೆೇಳುತಿುರತವುದತ ತ್ಪತಪ. ಅವರ ಮನಸಿಸನಲ್ಲೆರತವ ಭನವರೆ್ ಮನತಿನ ಮೂಲಕ ಪರತಿಬಿಂಬಿಸತತಿುದೆ. 

 

(ಗೊಂದಲ) 
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 ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ರವಿಯವರೇೆ, ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟ ಸಚಿವರತ ಆ ರಿೇತಿ ಹೇೆಳಿಲೆ.  

 ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್ಚ.ಅರತಣಚ(ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳಿಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರತ):- ಸರ್ನುನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬ್ೆಳಗೆೆ 12 ಗಂಟೆಯಂದ ಈ ವಿಚನರದ ಮೇಲೆ ಚಚಾೆ ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ ಸತಮನರತ 
22 ಜನ ಸದಸಯರತ ಇದರ ಮೇಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದದೆೇವೆ. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ವನಸುವನಂಶಗಳ ಬಗೆೆ 
ತ್ತಂಬ್ನ ಅದತಭತ್ವನಗಿ ತಿಳಿಸಿಕ್ೊಡತತಿುದನದರ.ೆ ಅವರತ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನತನ ನೇಡತವುದರ ಮೂಲಕ 
ವಿಷಯ ಮಂಡರೆ್ ಮನಡತತಿುರತವುದತ ಮೊದಲರೆ್ಯ ಬ್ನರಿಗ ೆ ಆಯ್ಕೆಗೂೆಂಡತ ಬಂದ್ಧರತವ 
ನಮುಲೆರಿಗೂ ಒಂದತ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮನಡಿದಂತ್ನಗತತಿುದ.ೆ ಸಿದಿಪಡಿಸಿರತವಂತ್ಹ ಉತ್ುರ 
ನಮುಲೆರಿಗೂ ದೂೆರಕಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವರತ ಪೂತಿಾ ವಿಚನರವನತನ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶವನತನ 
ನೇಡಬ್ೆೇಕ್ೆನತನವುದತ ನನನ ಮನವಿಯನಗಿದೆ. ಮನನಯ ಗನರಮೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರತ ಮತ್ತು ಮನನಯ 
ಸಭನರ್ನಯಕರತ ನಮುಲೆರನತನ ಒಟತಟಗೂಡಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ಈ ವಿಚನರವನತನ ಒಂದತ ತ್ನಕಿಾಕ ಹಂತ್ಕ್ೆೆ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಹೂೆೇಗತತ್ನುರನೆತನವುದತ ನನನ ನಂಬಿಕ್ೆಯನಗಿದೆ.   

        (ಮತಂದತವರಿದ್ಧದ)ೆ   

(174)  8.3.2022  5.20 ಪಿಕ್ೆ:ಎಂಡಿ 

 ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ:- ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡತವನಗ, ಯನವುದೆೇ ಯೇಜರೆ್ಗಳು 
ಯಶಸಿವಯನಗಬೆ್ೇಕ್ನದರೆ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರ ಸಕಿರಯ ಪನತ್ರ ಇರತತ್ುದ ೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನತನ 
ಗಮನದಲ್ಲೆಟತಟಕ್ೂೆಂಡತ ಆ ಹರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲೆ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಕ್ೂೆಡಬ್ೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಈ ಯೇಜರೆ್ಗಳ 
ಚೆರ್ನನಗಿ ಅನತಷ್ನೆನಗೊಳುಾತಿುದೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುರತವುದರಿಂದ ಅದತ ದನಖಲೆಗ ೆಹೊೇಗಲ್ಲ ಎನತನವುದತ 
ಪಿೇಠದ ಆಶಯ.  ಮೊದಲತ ಅವರತ ಕ್ೂೆಡತವ ಉತ್ುರವನತನ ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ಕ್ೇೆಳ್ೊೇಣ. 

 ಶ್ರೇ ನಸಿೇರಚ ಅಹುದ್ಚ:-  ನಮು ಪಕ್ಷದ ಹನಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರತ ರೂ. 10 ಸನವಿರ ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇವ ೆ
ಎಂದತ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿದನದರ.ೆ  ಮನಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರತ ಆದ ನೇವು, ಆ ಮೊತ್ುವನತನ ಕಡಿಮ ಮನಡಿ ರೂ. 
8 ಸನವಿರ ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿಬಿಡಿ; ಎಲೆರೂ ಸಂತ್ೂೆೇಷ ಪಡತತ್ನುರೆ.! 
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 ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎಸ್ಚ.ಈಶವರಪಪ:- ಕಡಿಮ-ಜನಸಿು ಎನತನವುದತ ಆಮೇಲ್ಲನ ವಿಷಯ.  ಇದ್ಧಷೂಟ ಕರಡಿಟಚ 
ಯನರಿಗ ೆ ಹೊೇಗಬ್ೇೆಕತ ಎಂಬತದನತನ ನಮು ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರತತಿುದೆದೇರ್ೆ ಅಷ್ೆಟ.  ಬ್ೆಳಗೆೆಯಂದ ಪನಪ 
ನೇವೆಲೆ ಕಳಕಳಿಯನತನ ವಯಕುಪಡಿಸಿದ್ಧರಿ.  ಇದರಲ್ಲೆ ಒಂದತ ಪಸಾೆಂಟಚನಷತಟ ರ್ನನತ ಅನತಮನನ 
ಪಟಟಲೆ.  ಉದನಹರಣೆಗೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ರವಿಯವರತ ಶ್ಳ್ಾೆಕ್ನಯತ್ ಸಮನಜದ ವಯಕಿುಯ ಬಗೆೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ.  ಅವರೆೇಕ್ೆ ಇದನತನ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದರತ?  ಒಂದೇೆ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ, ರೂ. 10 ಸನವಿರ 
ಕ್ೊಡಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಾಬಹತದನಗಿತ್ತು.  ಇರ್ೂೆನಬು ಸದಸಯರತ, ಶ್ರೇಯತತ್ ಕಲೆಪಪ 
ಎನತನವವರ ಬಗೆೆ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದರತ.  ಅದತ ಏಕ್ೆ ಬ್ೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು?  ಮಕನ್ಯ ಸಭಕಪತಿಗಳೆ, ಮನಸಿಸಗೆ 
ತ್ನಕತವಂತ್ಹ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಹೆೇಳುವನಗ ಅದತ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣನಮವನಗತತ್ುದ ೆ
ಎನತನವುದನತನ ಬಿಟಟರೆ ಬ್ೇೆರ ೆ ಏನೂ ಇಲೆ.  ಇವತ್ತು ಇಡಿೇ ಕನಕಾಟ್ಕ ರನಜಯದಲ್ಲೆರತವ ಕೂಲ್ಲ 
ಮನಡತವಂತ್ಹ ಜನ, ಕೂಲ್ಲ ಮನಡಿಸಿದಂತ್ಹ 90 ಸನವಿರ ಗಕರಮ ಪಂಚಕಯಿತಿ ಸದಸಯರತಗಳು, 
ಅದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಶರಮದ್ಧಂದಲೆೇ ದೆೇಶದಲ್ಲೆ ರ್ನವು ಮೊದಲರೆ್ೇ ಸನಾನಕ್ೆೆ 
ಹೊೇಗಿದದೆೇವೆ.  ಜಲಶಕಿು ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲೆ ಇಡಿೇ ದೆೇಶದಲೆೆೇ ಮೊದಲರೆ್ ಸನಾನಕ್ೆೆ  ಹೆೇಗ ೆಹೊೇದೆವು?  
ಇದನತನ ಯನರತ ಮನಡಿದರತ?  ಈ ರಿೇತಿ ಶರಮಜಿೇವಿಗಳಿಗೆ ಸಭೆ ಶನಬ್ನಶ್ಚಗಿರಿ ಸಂದನಯ 
ಮನಡತತಿುರಬ್ೇೆಕ್ನದರೆ ರ್ನನೂ ಕೂಡ ಬ್ೆನತನ ತ್ಟಟದೆ ಅಷ್ೆಟ.  ೧-೨-೩-೪ ಎಂದತ ಉತ್ುರಗಳನತನ, 
ಅಂಶಗಳನತನ ಹೆೇಳಿ ರ್ನನೂ ಎದತದ ಹೂೆೇಗಬಹತದನಗಿತ್ತು.  ಅದತ ಎರಡತ ನಮಷದ ಕ್ೆಲಸ.  ರ್ನರೆ್ೇಕ್ೆ 
ಪರಸನುಪ ಮನಡತತಿುದೆದೇರ್ೆ ಎಂದರೆ, ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಹೆೇಳಿದದನತನ ರ್ನನತ 
ಒಪಿಪಕ್ೊಳುಾತ್ೆುೇರೆ್.  ಇಡಿೇ ಕನಕಾಟ್ಕ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಎಲನೆ ಗಕರಮ ಪಂಚಕಯಿತಿಯ ಎಲನೆ ಪಿಡಿಓಗಳಿಗೆ 
ರೆ್ೇರವನಗಿ ನದೆೇಾಶನ ಕ್ೂೆಟಟದೆ.  ಯನರನದರೂ ಒಬುರತ ಜನಬಚ ಕ್ನಡ್ಚಾ ಕ್ೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಬಂದತ, 
ಅವರಿಗೆ ಜನಬಚ ಕ್ನಡ್ಚಾ ಕ್ೊಡದೇೆ ಇದದರೆ ನಮು ವಿರತದಿ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಾತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದೆದೇವೆ.  ಕ್ೆೇವಲ ಜನಬಚ ಕ್ನಡ್ಚಾ ಕ್ೊಡತವುದಷ್ೆಟೇ ಅಲೆ, ನಂತ್ರ ಯನರತ ಉದೊಯೇಗಕ್ೆೆಂದತ 
ಬರತತ್ನುರೊೇ ಪರತಿಯಬುರಿಗೂ ಉದೂೆಯೇಗ ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕತ.  ಇದತ ನರೇೆಗನ ಯೇಜರೆ್ಯ 
ನಯಮವನಗಿದ.ೆ  ನಮಗೇೆನತ 18 ಕ್ೂೆೇಟ ಗತರಿಯನತನ ಕ್ೊಟಟದದರೊೇ ಅದನತನ ತ್ಲತಪತತ್ೆುೇವೆಯೇ 
ಇಲೆವೇ ಎನತನವುದತ ನಮು ಮತಂದೆ ಇತ್ತು.  ಅದತ ನವೆಂಬರಚಗೆ ಮತಗಿದತ ಹೊೇಯತ್ತ.  ನಂತ್ರ 
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ರ್ನನತ ನಮು ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಜೊತ್ೆ ದೆಹಲ್ಲಗ ೆಹೂೆೇದೆ.  ದೆಹಲ್ಲಗೆ ಹೊೇದ ತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಚಿವರತ, 
“ಬಧನಯ ಹೊೇ ಈಶವರಪಪಜಿೇ”ಚಎಂದತ ಬ್ೆನತನ ತ್ಟಟದರತ. ಆಮೇಲೆ ಅವರತ ಮಲೆಗ,ೆಚ“ಥೊೇಡನ ಧಿೇರೆೇ 
ಧಿೇರೆೇ ಚಲೂೆೇ ಭಯನಯ”ಚ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳಿದರತ. ನನಗ ೆಅಷ್ೂೆಟಂದತ ಹಂದ್ಧ ಬರತವುದ್ಧಲೆ.  
ಮತ್ೆು ಇದೇೆರಿೇತಿ ದತಡತಡ ಕ್ೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಬರಬ್ೆೇಡ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ ಕಳುಹಸಿದರತ.  ಅವರಿಗೆ ವಿಷಯ 
ಹೆೇಳಿ, ಒಪಿಪಸಿ ಹೆಚತಚವರಿಯನಗಿ ದತಡತಡ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಬಂದೆವು.  ಎಸ್ಚಸಿ, ಎಸ್ಚಟ, ಓಬಿಸಿ, 
ಎಲೆರಿಗೂ ಉದೂೆಯೇಗ ಸಿಗಲೆೇ ಬ್ೆೇಕತ.  ಅದಕ್ೆೆ ಏರೆ್ೇನತ ಬ್ೆೇಕ್ೂೆೇ ಆ ಕತರಿತ್ತ ಎಲನೆ ರಿೇತಿಯ 
ಪರಚನರಗಳನತನ ನಡಸೆತತಿುದದೆೇವೆ.    

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ರೆ್. ಹರಿಪರಸಕದ :- ಮಕನ್ಯ ಸಭಕಪತಿಗಳೆ, ಕ್ೂೆೇವಿಡ್ಚ ಬಂದನಗ ರಿವಸ್ಚಾ ಮೈಗೆರೇಷನ್ಚ 
ಆಯತ್ತ. ಸಿಟಗಳಿಂದ ಜನ ಹಳಿಾಗೆ ಹಂದ್ಧರತಗಿದದರಿಂದ ಅಲ್ಲೆ ಅವರ ಸಂರ್ೆಯ ಜನಸಿುಯನಯತ್ತ.  
ಸಂರ್ೆಯ ಜನಸಿು ಆದನಗ, ಅಲ್ಲೆದದಂತ್ಹ ಎಸಿಸ, ಅಲ್ಲೆದದಂತ್ಹ ಮಹಳ್ೆಯರಿಗೆ ಸಿಗತತಿುದದ ದತಡಿಮ ದ್ಧನಗಳು  
ಕಡಿಮ ಆಗಿರತವಂಥದದನತನ ನಮು ರಿಪೂೆೇಟಚಾ ಹೆೇಳುತಿುದೆ.  ನೇವು ದ್ಧನಗಳ ಸಂರ್ೆಯಯನತನ ಜನಸಿು 
ಮನಡಿದ್ಧದೇರಿ.   ಆದರೆ ಈ ದತಬಾಲ ವಗಾದವರಿಗ ೆ ತ್ೊಂದರಯೆನಗಿದೆ ಎನತನವುದನನಷ್ೆಟೇ 
ಹೆೇಳುತಿುದೆದೇವ.ೆ 

 ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎಸ್ಚ.ಈಶವರಪಪ:- ಇದರ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಎರಡರೆ್ ಅಭಿಪನರಯ ಹೆೇಳಿಲೆ.  ಇದನತನ ಪಿರಂಟಚ 
ಮನಡಿಕ್ೊಟಟದತದ ರ್ನವೇೆ ಅಲೆವೆೇ?  ನಮಗೆ ಗೂೆತಿುಲೆದೆೇ ಪಿರಂಟಚ ಆಗತತ್ುದೆಯ್ಕೇ?  ಇಂತ್ಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 
ಇದೆ ಎಂದತ ತಿಳಿಸಲತ ನಮು ಮತಂದೆ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನತನ ಇಟಟದೆದೇವೆ.  ಇಡಿೇ ಸದನ, ಇಡಿೇ 
ಸರ್ಕಾರ, ಇಡಿೇ ಅಧಿಕ್ನರಿ ವಗಾ ಹೇಗೆ ಎಲೆರನೂನ ಎನ್ಚಕರೇೆಜಚ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ.  ಒಬುನೂ ಕೂಡ 
ಉಪವನಸ ಸನಯಬ್ನರದತ ಎನತನವುದೆೇ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳ ಉದದೆೇಶವನಗಿದೆ.  ನೇವು ಏನತ ಗಮನಕ್ೆೆ 
ತ್ಂದ್ಧದ್ಧದೇರೂೆೇ ಅದರ ಬಗೆೆ ನಮು ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಜೊತ್ೆ ಕತಳಿತ್ತ ಹತ್ುತ್ತು ಸಲ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ, ಆ 
ವಗಾದವರ ಹತಿುರ ಹೂೆೇಗಿ, ಅಲ್ಲೆ ಪರಚನರ ಮನಡಿ,  ಅವರನತನ ಹೆಚನಚಗಿ ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಬರಬ್ೆೇಕತ 
ಎನತನವ ಪರಯತ್ನ ನಡಸೆತತಿುದೆದೇವೆ.  ಇಷತಟ ಮತಕುವನಗಿ ಚಚೆಾ ಆಗಿರತವುದತ ನಜಕೂೆ ನನಗ ೆ
ಸಂತ್ೂೆೇಷವನಗಿದ.ೆ  ರ್ನನತ ಹಂದ ೆವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರ್ನಗಿದನದಗ ಯನವುದೆೇ ವಿಷಯದಲ್ಲೆ  
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ಇಷ್ೊಟಂದತ ದ್ಧೇಘಾ ಚಚಾೆ ಆಗಿರಲ್ಲಲೆ.   ವಿಧನನಸಭೆಯಲೂೆ ಕೂಡ ನನನ 40 ವಷಾದ 
ಇತಿಹನಸದಲ್ಲೆ ಬಡವರ ಬಗೆೆ, ಒಂದೇೆ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ ಇಷ್ೊಟಂದತ ಚಚೆಾ ಆಗಿರಲ್ಲಲೆ.   ಒಂದತ 
ಸನವಿರ ರೂಪನಯ ಜನಸಿು ಮನಡತವ ವಿಷಯಕೆಷ್ೆಟೇ ಸಿೇಮತ್ವನಗಿ ಇಲ್ಲೆ ಚಚಾೆ ಆಗತತಿುಲೆ.  ಇಲ್ಲೆ 
ಇಷ್ೊಟಂದತ ಕಳಕಳಿ ಇರತವನಗ ಇಷ್ೆಟಲನೆ ಕ್ಲೆಸ ಮನಡತತಿುರತವ ಸಂದರ್ಾದಲ್ಲೆ ಕ್ೆಲಸ 
ಮನಡಿರತವವರಿಗೂ ಕೂಡ, ಹೌದಪಪ ನಮು ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿಕ್ೂೆಂಡಿದನದರ;ೆ ನಮು ಬಗೆೆ ಪರಸನುಪ 
ಮನಡಿದನದರ ೆ ಎಂದತ ಅವರಿಗೂ ಅನಸಬ್ೇೆಕತ.  90 ಸನವಿರ ಗಕರಮ ಪಂಚಕಯಿತಿ ಸದಸಯರತ 
ಯನರಿದನದರೂೆೇ ಅವರತ ಪರಯತ್ನ ಮನಡದೇೆ ಇದದರೆ ಇದನಗತತಿುತ್ೆುೇ?  ಇಷತಟ ಹೂೆತ್ತು ನೇವಲೆೆ, ಅವರಿಗೆ 
ಏರೆ್ೇನತ ಸೌಲಭಯಗಳು ಬ್ೆೇಕತ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದ್ಧರಿ.  ಇದರ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ತ್ತಂಬ್ನ ಸಪಷಟವನಗಿ 
ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್.  ನಮು ಪಕ್ಷದ ರನಜನಯಧ್ಯಕ್ಷರನದ ಶ್ರೇ ನಳಿೇನ್ಚಕತಮನರಚ ಕಟೇಲ್ಚರವರತ ರೂ. 10 
ಸನವಿರ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿದರತ, ಕ್ೊಟತಟಬಿಡತತ್ೆುೇವ ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುವುದತ ಸತಲಭವೆೇ?  ನಮು 
ಇಲನರ್ಯೆಂದಲೆೇ ಅರೆ್ೇಕ ಸೌಲಭಯಗಳನತನ ಕ್ೂೆಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶಗಳಿವೆ.  ಸನರಿಗ ೆ ಬಗೆೆ ಏನತ 
ಮನಡಬ್ೇೆಕತ, ಮಡಿಕಲ್ಚ ಬಗೆೆ ಏನತ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ, ಟಎ-ಡಿಎ ಬಗೆೆ ಏನತ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ 
ಇವೆಲೆವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ 6.00 ಗಂಟೆಗ ೆ ಸೇೆರೂೆೇಣ ಎಂದತ ನಮು 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ ೆ ಹೆೇಳಿದೆದೇರೆ್.  ಏರೆ್ೇನನತನ ಮನಡಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧ್ಯವಿದಯೆೇ ಅದೆಲೆವನೂನ 
ಮನಡಿಸೂೆೇಣ ಎಂದತ ಹೇೆಳುತ್ೆುೇರ್ೆ.  75 ಜನ ಸದಸಯರಲೆದೆೇ ಇದದರೂ ೨೫ ಜನ ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ 
ಕ್ೆೇತ್ರದ್ಧಂದ ಏನತ ಗೆದತದ ಬಂದ್ಧದನದರೊೇ ಅವರೊಂದ್ಧಗೆ  ಮಂಗಳವನರ ೧4ರೆ್ೇ ದ್ಧರ್ನಂಕದಂದತ ಸಂಜೆ 
ಊಟಕ್ೆೆಂದತ ಸೇೆರತವ ವಯವಸಾೆ ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್.  ನೇವು ಬರತವನಗ, 90 ಸನವಿರ ಗಕರಮ ಪಂಚಕಯಿತಿ 
ಸದಸಯರಿಗೆ ಏರೆ್ೇನತ ಅನತಕೂಲ ಮನಡಬಹತದತ ಎಂಬತದನತನ ರೆ್ೂೇಟಚ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಬನನ.  ನಜ, 
ಚತರ್ನವಣೆಯ ಸಂದರ್ಾದಲ್ಲೆ ಇಂದರ-ಚಂದರರನೂನ ತ್ೂೆೇರಿಸತತ್ುೆೇವೆ.  ಎಲೆರೂ ಅದರೆ್ನೇ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  
ನಮು ರನಜಯಧ್ಯಕ್ಷರತ ಅದೆೇರಿೇತಿ ಹೆೇಳಿರಬಹತದತ; ಇಲೆ ಎಂದತ ಹೇೆಳುತಿುಲೆ.  ಆದರ ೆಪನರಯಕಿಟಕಲ್ಚ ಆಗಿ 
ಏನತ ಮನಡಬಹತದತ ಏನತ ಕ್ೊಡಬಹತದತ ಎಂಬತದನತನ ರೆ್ೂೇಡಬ್ೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ನಮು ಜೊತ್ ೆಸೇೆರಿ, 
ಚಚೆಾ ಮನಡಿ, ಸನಧ್ಯವನದರ ೆ ೨೫ ಸದಸಯರತಗಳನತನ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ ಹತಿುರ ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ 
ಹೊೇಗತತ್ೆುೇರೆ್. ಇದತ ಪನರಯಕಿಟಕಲ್ಚ ಆಗಿ ಆಗಬ್ೇೆಕತ.  ಸತಮುರ್ೆ ನೇವೆೇರ್ೂೆೇ ಹೆೇಳಿದ್ಧರಿ, ಅದತ ಆಗಲ್ಲಲೆ, 
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ಧ್ರಣಿ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುವುದತ ಸರಿಯಲೆ.  ಇಂಥದದಕ್ೆೆ ರ್ನವು ಸೇೆರತತ್ುೆೇವೆಯ್ಕೇ?  
ಖಂಡಿತ್ನ ಅದಕೆಲೆ.  ರ್ನವು, ಆ ಬಡವನಗ ೆಅನತಕೂಲವನಗಬ್ೇೆಕತ ಎನತನವ ಉದೆದೇಶಕ್ೆೆ ಸೇೆರಿದೆದೇವೆ.  
ಗಕರಮ ಪಂಚಕಯಿತಿ ಸದಸಯರಿಗೆ, ಹೌದತ ರ್ನನತ ಇಷತಟ ಶರಮ ಹನಕತತಿುದೆದೇರ್ೆ, ನನನ ಹಳಿಾಯಲ್ಲೆ ಇಷ್ಟೆಲನೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮನಡತತಿುದದೆೇರೆ್, ನನನ ಕ್ೆೇತ್ರದಲ್ಲೆ ಕ್ೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮನಡಿಸಿದದೆೇರೆ್, ರ್ನನತ ಕಲನಯಣಿಯನತನ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದದೆೇರೆ್ ಆದದರಿಂದ ನನಗ ೆಗೌರವ ಕ್ೊಡತತಿುದನದರ;ೆ ಗೌರವ ಧ್ನ ಜನಸಿು ಮನಡತತಿುದನದರ ೆ
ಎಂದನಗ ನಜಕೂೆ ರ್ನವಲೆೆರೂ ಬ್ೆಳಗೆೆಯಂದ ಶರಮ ಹನಕಿದದಕ್ೆೆ ಸನಥಾಕವನಗತತ್ುದ.ೆ  
ಮೊದಲರೆ್ಯದತ, ೧೪ರೆ್ೇ ದ್ಧರ್ನಂಕದಂದತ, ಗಕರಮ ಪಂಚಕಯಿತಿ ಸದಸಯರಿಗೆ ಏರೆ್ೇನತ ಸೌಲಭಯಗಳನತನ 
ಕ್ೊಡಬಹತದತ ಎನತನವುದನತನ ರೆ್ೂೇಟಚ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಬನನ.  ಯನವ ಸಾಳದಲ್ಲೆ ಸೇೆರಬ್ೇೆಕತ 
ಎನತನವುದನತನ ರ್ನನತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸತತ್ುೆೇರೆ್.  ಈಗಿನ ಆರ್ಥಾಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೂ ಗೂೆತಿುದೆ.  ಬಜೆಟಚ 
ಮೇಲ ೆಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನು ಎಷತಟ ಸನಲ ಹೆಚತಚ ಮನಡಿದ್ಧದೇರಿ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳುತಿುೇರಿ.  ಆಗ ರ್ನವು, ʼನೇವೂ 
ಕೂಡ ಹಂದ ೆಸನಲ ಮನಡಿದ್ಧದರಿʼ ಎಂದತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇವೆ.  ಇದತ, ರ್ನವು ನೇವು ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಟತಟ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಾವುದಲೆ;  ಆ ಗಕರಮ ಪಂಚಕಯಿತಿ ಸದಸಯರಿಗೆ ರ್ನಯಯ ಕ್ೊಡತವ ನಟಟನಲ್ಲೆ ರ್ನವು-
ನೇವು ಪನರಮನಣಿಕ ಪರಯತ್ನ ಮನಡೂೆೇಣ.  ಅದತ ಏಕ್ ೆಆಗತವುದ್ಧಲೆ ರೆ್ೂೇಡೊೇಣ.   

 ಎರಡರೆ್ಯದತ, 14ರೆ್ೇ ದ್ಧರ್ನಂಕದಂದತ ಗಕರಮ ಪಂಚಕಯಿತಿ ಸದಸಯರಿಗೆ ಏರೆ್ೇನತ 
ಕ್ೊಡಬಹತದತ ಎಂಬತದನತನ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ರೆ್ೂೇಟಚ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಬರಲ್ಲ.  ಅದೆೇರಿೇತಿ ರ್ನನತ 
ನಮು ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಜೊತ್ ೆಸಭ ೆಮನಡಿ ಏನನೂನ ಕ್ೊಡಬಹತದತ ಎಂದತ ರೆ್ೂೇಟಚ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ 
ಬರತತ್ೆುೇರೆ್.  ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ ಹತಿುರ ಹೂೆೇಗತವ ಸಂದರ್ಾದಲ್ಲೆ, ಏರೆ್ೇನತ ಸೌಲಭಯಗಳನತನ 
ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕತ ಎನತನವ ಅಂಶಗಳನತನ ಇಟತಟಕ್ೂೆಂಡತ ಹೊೇಗಬ್ೇೆಕತ.  ಕ್ೂೆರೆ್ಗ ೆ ಒಂದತ ಮನತ್ನತನ 
ಹೆೇಳುವುದರ್ೆೆ ಇಷ್ಟಪಡುತೆತೇನೆ. ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳು ಕ್ೆೇರಳ ಮನದರಿ ಬಗೆೆ, ಪಶ್ಚಮ ಬಂಗನಳದ 
ಮನದರಿ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ.  25 ಸದಸಯರನತನ ಕ್ೆೇರಳ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಮ ಬಂಗನಳಕ್ೆೆ ಸರ್ಕಾರದ 
ವತಿಯಂದ ಕಳುಹಸತತ್ೆುೇವ.ೆ  ಅಲ್ಲೆ ಎಷ್ೆಟಷತಟ ಜನಸಂರ್ೆಯಗ ೆಒಂದತ ಗಕರಮ ಪಂಚಕಯಿತಿ ಮನಡಿದನದರ,ೆ 
ಅಲ್ಲೆನ ವಯವಸೆಾ ಏನತ ಎನತನವುದನತನ ತಿಳಿದತಕ್ೊಂಡತ ಬನನ.  ರ್ನನೂ ಕೂಡ ಕ್ೇೆರಳ ರನಜಯಕ್ೆೆ ಭೆೇಟ 
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ಕ್ೊಟತಟ ಬಂದ್ಧದೆದೇರ್.ೆ  ಕಳ್ದೆ ಚತರ್ನವಣೆಗೂ ಮತಂಚೆ 25 ಜನ ಸದಸಯರೂ ಹೊೇಗಬ್ೇೆಕತ ಎಂದತ 
ತಿೇಮನಾನವನಗಿದದರೂ ಕ್ೂೆೇವಿಡ್ಚ ಕ್ನರಣದ್ಧಂದ ಅದನಗಲ್ಲಲೆ.  ಪಶ್ಚಮ ಬಂಗನಳ ಮತ್ತು ಕ್ೆೇರಳ 
ರನಜಯಗಳಿಗ ೆ ಹೊೇಗಿ ಬಂದತ ಅವರತ ನೇಡತವ ಸಲಹೆಗಳನತನ ರೆ್ೂೇಟಚ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಬನನ.  
ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೆಯ ತ್ನಕ ಉದೆದೇಶ್ತ್ ಕ್ೆಲಸಗಳು ಆಗತವುದ್ಧಲೆವೆೇ ಎಂದರೆ, ಅದೂ ಆಗತತ್ುದೆ.  ಅಲ್ಲೆಯ 
ತ್ನಕ ಏರೆ್ೇನತ ಮನಡಬಹತದೊೇ ಅದನತನ ಮನಡೂೆೇಣ. ಅಲ್ಲೆಗೆ ಹೊೇಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಗಕರಮ 
ಪಂಚಕಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ  ಏರೆ್ೇನತ ಸತಧನರಣೆಗಳನತನ ಮನಡಬಹತದತ, ಸೌಲಭಯಗಳನತನ 
ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏರೆ್ೇನತ ಮನಡಬಹತದತ ಇವಲೆೆವನೂನ ಕೂಡ ಕೂಲಂಕಷವನಗಿ 
ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸೂೆೇಣ.  ಈ 25 ಜನ ಸದಸಯರಲ್ಲೆ ಎಲನೆ ಪಕ್ಷದವರೂ ಸಹ ಇರತತ್ನುರ.ೆ 

         (ಮತಂದತ . .) 

(175) 8-3-2022 5.30 ಡಿಎಸ್ಚ-ಎಕ್ ೆ

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎಸ್.ಈಶವರಪಪ(ಮತಂದತ):- 

ಈ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಯನತನ ಬಲಪಡಿಸಬ್ೆೇಕತ, ಪಂಚನಯತಚ ರನಜಚನತನ ಬಲಪಡಿಸಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ 
ಎಲನೆ ಪಕ್ಷದವರಿಗೂ ಆಸಕಿು ಇದೆ.   

 ವೆೈಸ್ಚಛೆೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ,  ಸದನದಲ್ಲೆ ಮಹಳ್ೆಯರ ಸಂರ್ೆಯ ಕಡಿಮ 
ಇರತವುದರಿಂದ ಈ ಸದನದಲ್ಲೆರತವ ಎಲನೆ ಮಹಳ್ೆಯರನತನ ಆ ನಯೇಗದಲ್ಲೆ ಕಳುಹಸಿ. 

 ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎಸ್.ಈಶವರಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಈಗ ೨೫ ಜನ ಸದಸಯರಲ್ಲೆ ಅವರತ 
ಮಹಳ್ೆಯರೊೇ ಪತರತಷರೂೆೇ ಎಂಬತದತ ಗೂೆತಿುಲೆ.  ೨೫ ಜನ ಸದಸಯರತಗಳು ಸಾಳಿೇಯ 
ಸಂಸೆಾಯಂದ ಹೊೇಗತತಿುದೆದೇವೆ.  

 ಶ್ರೇ ನಸಿೇರಚ ಅಹಮದ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೆೇ, ಇವತ್ತು ಅಂತ್ರರನಷಿರೇಯ ಮಹಳ್ನ 
ದ್ಧರ್ನಚರಣೆ. 
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 ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎಸ್.ಈಶವರಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಇಲ್ಲೆ ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಯಂದ ಗೆದತದ 
ಬಂದವರತ ೧೪ರೆ್ೇ ತ್ನರಿೇಖತ ಸೇೆರಿದನಗ ದ್ಧರ್ನಂಕ, ಸಾಳ, ಎಲೆವನತನ ಅಂತಿಮ ಮನಡೂೆೇಣ.  
ಅಧಿವೆೇಶನ ಮತಗಿದ ಕೂಡಲೇೆ ೨೫ ಜನ ಎಲೆೆಲ್ಲೆ ಹೊೇಗಿ ಬರಬ್ೇೆಕತ,  ಏರೆ್ೇನತ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೊಂಡತ 
ಬರಬ್ೆೇಕತ, ಅವರ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲೆ ಯನವನಯವ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಬರಬ್ೆೇಕತ, ಎಲೆರನತನ ಅವರ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲೆ 
ಕಳುಹಸಿ ಪಶ್ಚಮ ಬಂಗನಳ ಮತ್ತು ಕ್ೆೇರಳಕ್ೆೆ ಎಷ್ೆಟಷತಟ ದ್ಧನ ಹೊೇಗಬ್ೇೆಕತ ಎಂಬತದನತನ ತಿೇಮನಾನ 
ಮನಡೂೆೇಣ.  ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳನತನ ಭೆೇಟ ಮನಡತವುದಕಿೆಂತ್ ಮತಂಚೆ ರ್ನವು ಸಭ ೆ
ಸೇೆರೊೇಣ.  ರ್ನವು ಏರೆ್ೇನತ ಸೌಲಭಯಗಳನತನ ಕ್ೊಡಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧ್ಯ, ನಮು ಇಲನರ್ಯೆಂದ 
ಏರೆ್ೇನತ ಕ್ೂೆಡಬಹತದತ,  ಯನವತ್ತು ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ ಹತಿುರ ಏರೆ್ೇನತ ಚಚೆಾ 
ಮನಡಬಹತದತ ಎಂಬತದನತನ ತಿೇಮನಾನ ಮನಡೂೆೇಣ.  ಇದೆಲನೆ ರೆ್ೂೇಡಿದರ ೆನನಗನಸತತಿುದೆ, ಒಂದತ 
ಸನವಿರ ರೂಪನಯ ಕ್ೊಟತಟಬಿಡತವುದತ ಎನತನವುದಲೆ.   ೨೦೨೧ ರಲ್ಲೆ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರ 
ಗೌರವಧ್ನವನತನ ಹೆಚಿಚಸತವ ಕತರಿತ್ತ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನರ್ಗೆ ೆ ಪರಸನುವರೆ್ಯನತನ ಸಲ್ಲೆಸಲನಗಿತ್ತು. 
ಪರಸನುವರೆ್ಯಲ್ಲೆ ಈ ಕ್ಳೆಕಂಡಂತ್ ೆ ಗೌರವಧ್ನವನತನ ಹೆಚಿಚಸಲತ ಉದೆದೇಶ್ಸಲನಗಿದೆ.  ಗನರಮ 
ಪಂಚನಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗ ೆ ೬,೦೦೦, ಉಪನಧ್ಯಕ್ಷರಿಗ ೆ ೪,೦೦೦, ಸದಸಯರಿಗೆ ೨,೦೦೦, ಜಿಲನೆ 
ಪಂಚನಯತಿ, ತ್ನಲೂೆಕತ ಪಂಚನಯತಿಯನತನ ಬಿಟತಟಬಿಡೂೆೇಣ.  ಇದಕ್ೆೆ ಅಂದನಜತ ವನಷಿಾಕ ೩೧೭ 
ಕ್ೊೇಟ ೫೨ ಲಕ್ಷ ಬ್ೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು.  ಆದರ ೆಆರ್ಥಾಕ ಇಲನರ್ಯೆತ ಗೌರವಧ್ನವನತನ ಹೆಚಿಚಸಲತ ಅನತಮತಿ 
ನೇಡತವುದ್ಧಲೆ.  ಈ ಉತ್ುರವನತನ ರ್ನನತ ಕ್ೊಡಬ್ೆೇಕ್ೆೇ? ಈಗ ರ್ನನತ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಟಟರತವಂಥದತದ. 
ಬ್ೆಳಗೆೆ ಅವರತ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದನದಗ ಇದೆೇ ಉತ್ುರವನತನ ರ್ನನತ ಕ್ೊಟಟರತವಂಥದತದ. ಈ ಉತ್ುರವನತನ 
ಕ್ೊಟತಟ ರ್ನನತ ಎದತದ ಹೂೆೇಗಬಹತದ್ಧತ್ುಲೆವೇೆ?  ನನನ ಮನಸಿಸನಲ್ಲೆ ಅವರ ಕಳಕಳಿ ಇದೆ.  ಅವರ 
ಕಳಕಳಿ ನನಗ ೆ ಅಥಾವನಗಿದೆ.  ಈ ಕಳಕಳಿ ಆ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರಿಗೆ 
ತ್ಲತಪಬ್ೆೇಕ್ೆನತನವುದನದರೆ ರ್ನವಲೆನೆ ಒಟಟಗೆ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡತ  ಸಕ್ನಾರದ ಹತಿುರ ಎಲನೆ ಪರಯತ್ನವನತನ 
ಮನಡೂೆೇಣ.  ಕ್ೆೇರಳ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಚತರ್ನಯತ್ ಪರತಿನಧಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವಧ್ನ ಜನಸಿು.  ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗ ೆ
೧೪,೦೦೦, ಉಪನಧ್ಯಕ್ಷರಿಗ ೆ ೧೧,೦೦೦, ಸದಸಯರಿಗೆ ೮,೦೦೦, ಈ ರಿೇತಿ ಹೆಚಿಚಗ ೆಏಕ್ೆ ಕ್ೊಟಟದನದರಂೆದತ 
ಅಲ್ಲೆಗೆ ಹೂೆೇಗಿ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಬರಬ್ೇೆಕಲೆವೆೇ?  ಅಲ್ಲೆ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರಿಗೆ ೮,೦೦೦ 
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ರೂಪನಯ ಏಕ್ೆ ಕ್ೊಡತತಿುದನದರೆ, ಇಲ್ಲೆ ಏಕ್ೆ ೧,೦೦೦ ರೂಪನಯ ಕ್ೊಡತತಿದನದರೆ ಎನತನವುದನತನ 
ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಂಡತ ಬರಬ್ೆೇಕಲೆವೆೇ?  ಈಗ ನಮು ಬ್ೆೇಡಿಕ್ ೆ ಇರತವುದೆೇ ೧,೦೦೦ ರೂಪನಯಗಳಿಂದ 
೨೦೦೦ ರೂಪನಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಚಸಿ ಎನತನವಂಥದತದ.  

 ಶ್ರೇ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರಚ ಅರಳಿ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ನಮಗೆ  ಉತ್ುರ ಕ್ೊಟಟರತವುದೆೇ ಬ್ೆೇರ,ೆ 
ನೇವು ಓದತತಿುರತವ ಉತ್ುರವೆೇ ಬ್ೆೇರ ೆಇದೆ. 

 ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎಸ್.ಈಶವರಪಪ:-  ನಮಗೆ ಒಂದತ ಕ್ನಪಿಯನತನ ಕ್ೊಟಟದೆದೇರ್.ೆ ಬ್ೆೇರ ೆ extra 
ಕ್ನಪಿಯನತನ ನನಗ ೆಬ್ೆೇಕ್ನಗಿರತವುದನತನ  ತ್ರಿಸಿಕ್ೊಂಡಿದೆದೇರ್ೆ.  

 ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಜಕೂೆ ಕೂಡ ರ್ನನತ ಈಗ ಹೆಚಿಚಗ ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಇಷಟಪಡತವುದ್ಧಲೆ.  ಈಗನಗಲೆೇ ಅರೆ್ೇಕ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿದನದರೆ. ರ್ನವು ಕ್ೆೇಳಿದದಕ್ೆೆ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಟಟರೆ 
ಸನಕತ ಎಂದತ, ರ್ನನತ ಅಷಟಕ್ೆೆ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡತವುದ್ಧಲೆ.  ಯನಯನಾರತ ಹಗಲತ ರನತಿರ ಶರಮ ಹನಕಿ 
ದೆೇಶದಲೆೆೇ ಗಮನ ಸಳೆ್ೆಯತವಷತಟ ಕರ್ನಾಟಕವನತನ ಮೊದಲರೆ್ೇ ಸನಾನಕ್ೆೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ 
ಹೊೇಗಿದನದರಲನೆ ಅಂಥವರನತನ ರೆ್ನಪತ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡಬ್ೆೇಕಲೆವೆೇ?  ನರೇೆಗನ ಇರಬಹತದತ,  ಮರ್ ೆ
ಮರ್ೆಗೆ ಗಂಗೆ ಇರಬಹತದತ, ಸತಲಭ ಶೌಚನಲಯಗಳ ಬಗೆೆ ಇರಬಹತದತ, ಇವರಲೆೆರನತನ ರೆ್ನಪತ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳಾದ್ಧದದರೆ ದೆೇವರತ ಮಚತಚತ್ನುರ್ೆಯ್ಕೇ?  

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಮನನಯ ಮನಮೊೇಹನ್ಚ ಸಿಂಗಚರವರನತನ 
ರೆ್ನಪಿಸಿಕ್ೂೆಳಿಾ. 

 ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎಸ್.ಈಶವರಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಮನಮೊೇಹನ್ಚ ಸಿಂಗಚರವರನತನ 
ರೆ್ನಪಿಸಿಕ್ೂೆಳುಾತ್ೆುೇರೆ್. ಶ್ರೇಮತಿ ಇಂದ್ಧರನ ಗನಂಧಿ, ಶ್ರೇ ರನಜಿೇವಚ ಗನಂಧಿ, ಶ್ರೇಮತಿ ಸೂೆೇನಯನ 
ಗನಂಧಿ, ಶ್ರೇಮತಿ ಪಿರಯನಂಕ ಗನಂಧಿಯವರನತನ ರೆ್ನಪಿಸಿಕ್ೂೆಳುಾತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಅವರನತನ ಏಕ್ೆ 
ರೆ್ನಪಿಸಿಕ್ೂೆಳಾಬ್ನರದತ?  ಅವರೆಲನೆ ಇವರ ಸವತ್ೆುೇ?   ಆ ರಿೇತಿ ಏನತ ಇಲೆ, ಇವರ ಸವತ್ತು ಆಗತವುದಕ್ೆೆ 
ರ್ನವು ಬಿಡತವುದ್ಧಲೆ.  
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 ವೆೈಸ್ಚಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮಹಳ್ನ ದ್ಧರ್ನಚರಣೆಯ ದ್ಧನ ಬಹಳ ಚೆರ್ನನಗಿ ಚಚೆಾ ಮನಡತತಿುದ್ಧದೇರಿ.  

 ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎಸ್.ಈಶವರಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್ಚರವರಿಗೂ 
ಗೊತಿುದೆ.  ಪನಕಿಸನುನ ಹಂದೂಸನಾನದ ಯತದಿ ಆದನಗ ಶ್ರೇಮತಿ ಇಂದ್ಧರನ ಗನಂಧಿಯವರಿಗೆ ಮನನಯ 
ಅಟಲ್ಚ ಬಿಹನರಿ ವನಜಪೆೇಯ ರವರತ ಈ ದೆೇಶದ ದತಗೆಾ ಎಂದತ ಕರದೆರತ.  ಅವರತ ಕ್ನಂಗೆರಸ್ಚ 
ಲ್ಲೇಡರಚ ಎಂದತ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಲ್ಲಲೆ.  ದೆೇಶವನತನ ರಕ್ಷಣ ೆಮನಡಬ್ೇೆಕ್ನದರ ೆಶ್ರೇಮತಿ ಇಂದ್ಧರನ 
ಗನಂಧಿಯವರ ಜೊತ್ ೆಇಡಿೇ ದೆೇಶ ಇದೆ.  ಅಂತ್ಹ ಒಂದತ ವಯವಸೆಾಯೂ ಈ ದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಇದೆ. ಇಲೆ 
ಎಂದೇೆನೂ ಇಲೆ.  ಇವತ್ತು ಮಹಳ್ನ ದ್ಧರ್ನಚರಣೆಯೂ ಹೌದತ, ಅಂತ್ಹ ಎಲನೆ 
ಮಹಳ್ನಮಣಿಯರನತನ ರೆ್ನಪತ ಮನಡಿಕ್ೊಳ್ೊಾೇಣ.  ಆದರೆ ಆ ಗನರಮನಂತ್ರ ಪರದೆೇಶದಲ್ಲೆರತವಂತ್ಹ 
ಬಡವರತ ಆಯ್ಕೆ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಯ ಸದಸಯರ ಬಗೆೆ ರ್ನವು ಒಳ್ೆಾಯ ದ್ಧನ ಚಚಾೆ 
ಮನಡತತಿುದೆದೇವೆ.  ರ್ನನತ ಬಹಳ ಸಪಷಟವನಗಿ ಹೆೇಳುತಿುದೆದೇರ್ೆ, ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ನನನನತ ನಂಬಿ.  
ಅವರೆೇನತ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳುತ್ನುರಯೆೇ ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ಮತ್ೆು ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ರ್ನನತ ಇಷತಟ ಮನತ್ರ 
ಹೆೇಳಬಲೆೆೇ, ರ್ನನತ ಅವರೆಲೆರ ಜೊತ್ೆ ಕತಳಿತ್ತ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರಿಗೆ 
ಏರೆ್ೇನತ ಕ್ೊಡಿಸತವುದಕ್ೆೆ ನನನ ಕ್ೆೈಯಂದ ಸನಧ್ಯವೇ ಅದನತನ ರ್ನನತ ಕ್ೂೆಡಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಪರಯತ್ನ 
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಅವರೆಲೆರನತನ ರ್ನನತ ಏಕ್ೆ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ ಹತಿುರ ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ 
ಹೊೇಗತತ್ೆುೇರೆ್ಂದರೆ, ಅಕಸನುತಚ ರ್ನನತ ಕನವನ್ಸಚ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹಂದ ೆಮತಂದೆ ಆಗಿ ಎಡವಿದದರ ೆಅವರ 
ಪರಭನವವನತನ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿ ಆ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರಿಗೆ ಎಲೆರೂ ಸೇೆರಿ ರ್ನಯಯ 
ದೊರಕಿಸಿ ಕ್ೊಡೂೆೇಣವೆಂದತ ಹೆೇಳಿ ನನನ ಮನತ್ನತನ ಮತಗಿಸತತ್ುೆೇರೆ್, ನಮಸನೆರ. 

 ಶ್ರೇ ಆರ.ಬಿ.ತಿಮನುಪೂರ(ವಿಧನನಸಭೆಯಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಸದಸಯರ ಗೌರವಧ್ನದ ಬಗೆೆ ಇರತ್ಕೆಂಥ 
ಗೌರವದ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಧ್ನಯವನದಗಳನತನ ಹೆೇಳಬಯಸತತಿುದೆದೇರ್ೆ.  ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಅವರ ಬಗೆೆ 
ಕಳಕಳಿ ಇದೆ.  ಅವರ ಗೌರವಧ್ನವನತನ ಹೆಚಿಚಸಬ್ೆೇಕತ, ಅವರತ ಗೌರವಯತತ್ವನಗಿ ಬ್ನಳಬ್ೆೇಕ್ೆನತನವ 
ದೃಷಿಟ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಇದೆ.  ಆದದರಿಂದ ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ವಿನಂತಿ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಾತಿುದದೆೇರೆ್.  ಈಗ 
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ಏನತ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಟಟದನದರೆ ಅದನತನ ಹಂಪಡೆಯಬ್ೆೇಕತ. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಸದಸಯರತಗಳನತನ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ ಹತಿುರ ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಹೊೇಗತತ್ೆುೇರೆ್ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನದರೆ 
ಅವರ ಜೊತ್ೆ ರ್ನವಲೆೆರೂ ಕೂಡ ಬರತತ್ೆುೇವೆ.   ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳನತನ 
ಕನವನ್ಸಚ ಮನಡಿ ಮತಖಯಮಂತಿರಯವರಿಂದ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಡಿಸಲ್ಲ.  ಈ ಉತ್ುರ ಮನತ್ರ 
ಹಂಪಡೆಯಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಮನವಿ ಮನಡತತಿುದದೆೇರೆ್.  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಅವರ ಕ್ನಳಜಿಯನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದರೆ 
ಗೌರವಧ್ನವನತನ ಹೆಚಿಚಗೆ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆನತನವ ಮನಸತಸ ಅವರಿಗಿದೆ.  ಇಲ್ಲೆ ಈ ರಿೇತಿಯ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಟತಟ, 
ಅಲ್ಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡತ್ಕೆಂಥದದರಲ್ಲೆ ಬ್ೆಲ ೆಇರತವುದ್ಧಲೆ.  

 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ(ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸಾೆಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ ಕನನಡಿ 
ಒಳಗಿನ ಗಂಟತ ಆಗಬ್ನರದತ. ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಮನತಿನ ಉತ್ುರ ಬಹಳ ಚೆರ್ನನಗಿತ್ತು.  ಬಹಳ 
ಸೂೆಪೇತಿಾದನಯಕವನಗಿ ಚರೆ್ನನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನದರೆ. ನರೇೆಗನ ವಯವಸೆಾಯಂದ ಹಡಿದತ ಪಂಚನಯತಿ 
ಸದಸಯರ ಜವನಬ್ನದರಿವರಗೊ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನದರೆ.  ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ನರೇೆಗನ ಈ ಮಟಟಕ್ೆೆ 
ಯಶಸಿವಯನಗಿ ಅನತಷ್ನೆನಗೊಳಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಅವರ ಪನತ್ರದ ಬಗೆೆ, ಮಹತ್ವದ ಬಗೆೆಯೂ ಕೂಡ ಚೆರ್ನನಗಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದನದರೆ.   ಆದರೆ ಅವರ ಉತ್ುರ ಕನನಡಿ ಒಳಗಿನ ಗಂಟತ ಆಗಬ್ನರದತ.  

 ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎಸ್.ಈಶವರಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಡಿೇ ಸದನ ಆ ಉತ್ುರ ಸರಿಯಲೆ 
ಎಂದ ಮೇಲೆ ಸದನಕಿೆಂತ್ ರ್ನನತ ದೊಡಡವನಲೆ, ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಆ ಉತ್ುರವನತನ ವಿತಚಡನರ 
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

 ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥಚ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಉತ್ುರವನತನ ತ್ನವು ವಿತಚಡನರ ಮನಡಿ 
ಬಿಟಟದ್ಧದೇರಿ.  ಆದರ ೆನಮುನತನ ಕ್ೆೇರಳಕ್ೆೆ ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಹೊೇಗತತಿುೇರೂೆೇ ಇಲೆವೇ?   
     (ಸದನದಲ್ಲೆ ನಗತ) 

 ವೆೈಸ್ಚಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಇಡಿೇ ಸದನದ ಬ್ೆಂಬಲ ಸಿಕಿೆದ,ೆ ತ್ತಂಬ್ನ ಉತ್ನಸಹ 
ಬಂದ್ಧದ ೆಸಹಕ್ನರ ಮನಡಿ. 
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 ಶ್ರೇ ಆರ.ಬಿ.ತಿಮನುಪೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸತಪಿರೇಂ ಕ್ೂೆೇಟಚಾನಂದ ಒಂದತ 
ತಿೇಮನಾನ ಬಂದ್ಧದ ೆಎಂಬತದನತನ ಕ್ೆೇಳಿದೆದೇರ್.ೆ  ಓ.ಬಿ.ಸಿ. ಯವರಿಗ ೆಮೇಸಲನತಿ ಇಲೆ..... 

 ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎಸ್.ಈಶವರಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ವಿಷಯವೆೇ ಬ್ೆೇರ.ೆ  

 ವೆೈಸ್ಚಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ತಿಮನುಪೂರರವರೇೆ, ಈ ವಿಷಯವನತನ ಮತ್ೊುಂದತ 
ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳ್ೂೆಾೇಣ.  ಈಗ ವಿಷಯ deviate ಆಗತವುದತ ಬ್ೇೆಡ.  

 ಶ್ರೇ ಆರ.ಬಿ.ತಿಮನುಪೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ರ್ನರೆ್ೇನತ 
ಕ್ೆೇಳುತಿುಲೆ.  ಸಕ್ನಾರ ಇದರ ಬಗೆೆ ಏನತ ಕರಮ ತ್ಗೆೆದತಕ್ೂೆಳುಾತಿುದೆ ಎಂಬತದರ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿಕ್ೆಯನತನ 
ಕ್ೊಡಿ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳುತಿುದೆದೇರ್ೆ.  

      (ಗೊಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್ಚ(ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದಕ್ೆೆ 
ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟ ಮಂತಿರಗಳಿರತವುದರಿಂದ ಅವರತ ಕ್ೆೇಳುತಿುದನದರ.ೆ  ಈಗನಗಲೇೆ ಹಂದತಳಿದ ವಗಾದವರತ 
ತಿರಶಂಕತ ಸಿಾತಿಯಲ್ಲೆದನದರೆ.  ಚತರ್ನವಣ ೆ ನಲತೆವ ಹನಗೆಯೂ ಇಲೆ, ಬಿಡತವ ಹನಗೆಯೂ ಇಲೆ.  
ಸಕ್ನಾರ ಸತಪಿರೇಂ ಕ್ೊೇಟಚಾನಲ್ಲೆ ಏನತ ನಲತವು ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡಿದನದರೆಂದತ ಸಕ್ನಾರ ಹೆೇಳಿದರ ೆಸನಕತ, 
ಇರ್ನೆೇನತ ಬ್ೆೇಡ.  

 ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕೆ್.ಪನರಣೆೇಶ್ಚ(ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ 
ಎರಡೆೇ ಶಬಿದಲ್ಲೆ ನನನ ಮನತ್ನತನ ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಮನನಯ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿಯವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೆೇಕ್ನದರೆ  ಶ್ರೇ ಕಲೆಪಪ ರವರ ವಿಚನರವನತನ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದರತ.  ಮನನಯ 
ಗನರಮೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತಿರಗಳು ಅದನತನ ಗಮನಹರಿಸಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಒಬು ತ್ನನ ಗನರಮ 
ಪಂಚನಯತಿಯಳಗೆ ಸನವಾಜನಕರ ಕ್ೆಲಸಗಳನತನ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆನತನವ  ಕ್ನಳಜಿ ಇರತ್ಕೆಂಥ ಒಬು 
ಮನತಷಯನ ಪರಿಸಿಾತಿ ಏರ್ನಯತ್ತ ಎನತನವ ದೃಷಿಟಯನತನ ಇಟತಟಕ್ೂೆಂಡೆೇ ಈ ಗೌರವಧ್ನವನತನ ಹೆಚಿಚಗ ೆ
ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಒತ್ನುಯ ಮನಡತತಿುರತವಂಥದತದ. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಶಕುರಿದನದರ,ೆ ಅವರತ ಮನನಯ 
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ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ ಜೊತ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೆೇಕತ. ಶ್ರೇ ಕಲೆಪಪ ರವರರೆ್ನೇ ಉದನಹರಣಯೆನಗಿ ಇಟತಟಕ್ೂೆಂಡತ 
ಗೌರವಧ್ನವನತನ ಹೆಚಿಚಸತವುದಕ್ೆೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಾಬ್ೆೇಕತ. ಶ್ರೇ ಕಲೆಪಪ ರವರತ ಮರ್ೆಯಳಗಡ ೆ
ಇದದಂಥವರತ ಮರ್ ೆಕ್ೆಲಸವನತನ ಬಿಟತಟ ಆರ್ಥಾಕವನಗಿ ಬಲನಢಯವನಗಿದದವರತ ಕ್ೊರೆ್ಗ ೆಆರ್ಥಾಕತ್ಯೆಲ್ಲೆ 
ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ರ್ನಶವನಗಿ ಹೊೇದ ಎನತನವಂತ್ಹ ಮನತ್ನತನ ಅವರತ ಉಲೆೆೇಖ ಮನಡಿದನದರ.ೆ  
ಹನಗನಗಿ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ ಜೊತ್ೆಗೆ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ ಈ ವಿಷಯವನತನ 
ಕೂಡ ಉಲೆೆೇಖ ಮನಡಿ ಗೌರವಧ್ನವನತನ ಹೆಚತಚ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಪನರಮನಣಿಕ ಪರಯತ್ನವನತನ 
ಮನಡಲೇೆಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ವಿನಂತಿ ಮನಡತತಿುದೆದೇರ್.ೆ  

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಓ.ಬಿ.ಸಿ. ಗಳ ಬಗೆೆ ಸತಪಿರೇಂ ಕ್ೊೇಟಚಾ 
ನಲತವು ಏನತ ಎಂಬತದನತನ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ತಿಳಿಸತತ್ನುರೆಯ್ಕೇ?  

          (ಮತಂದತ) 

176/8-3-2022/5-40/bkp-ak 

       (ವೆೈಸ್ಚ  ಛೆೇಮಾನ್ಚರವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

     ಶ್ರೇ  ಕೆ್.ಎಸ್ಚ.  ಈಶವರಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ   ನನಗೆ   ಇದರ ಬಗೆೆ    ಪೂಣಾ  
ಮನಹತಿ  ಇಲೆ.  ನನಗೆ  ಎಷತಟ  ಗೂೆತಿುದಯೆೇ  ಅಷತಟ  ಮನತ್ರ  ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್.   ರ್ನಳ್ ೆ  ಈ  
ವಿಚನರವನಗಿ ನೇವು  ಈ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಹೆೇಳಿದ್ಧದೇರಿ,  ಈ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ  ರಕೆ್ನಡ್ಚಾ  ಆಗಿದ,ೆ   ಈ  
ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ  ಏತ್ಕ್ೆೆ  ಹೆೇಳಿದ್ಧರಿ ಎಂದತ  ಕ್ೆೇಳಬ್ೆೇಡಿ.  ನನಗ ೆ  ತಿಳಿದ  ಮಟಟಗ ೆ  ನಮು ಗಮನಕ್ೆೆ  
ತ್ರತತ್ೆುೇರ್.ೆ    

 ನಮು ಸಕ್ನಾರದ  ಆಸ ೆ ಏರೆ್ಂದರೆ,  ಯನವುದೆೇ   ಕ್ನರಣಕೂೆ   ಹಂದತಳಿದ ವಗಾದವರಿಗ ೆ
ಅರ್ನಯಯ ಮನಡಿ, ತ್ನಲೂೆಕತ ಪಂಚನಯತಿ ಮತ್ತು ಜಿಲನೆ ಪಂಚನಯತಿ ಚತರ್ನವಣಗೆಳನತನ  
ಮನಡಬ್ನರದತ ಎನತನವುದತ  ನಮು  ಮೊದಲರೆ್ಯ ತಿೇಮನಾನವನಗಿದೆ.  ಈ  ವಿಚನರದಲ್ಲೆ  
ಏರ್ನಗಿದೆ  ಎಂದರೆ, 2010 ರಲ್ಲೆ ಸತಪಿರೇಂ  ಕ್ೂೆೇಟಚಾನಂದ  ಒಂದತ  ತಿೇಪತಾ  ಬಂದ್ಧತ್ುಂತ್ೆ.      
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ರ್ನನತ ಅಂತೆ್ ಎನತನವ  ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆಯ್ಕೇ   ಹೆೇಳಿಕ್ೊಂಡತ ಹೊೇಗತತ್ೆುೇರ್ೆ.    ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ    ಮನಜಿ 
ಸದಸಯರನದ   ನಮು ಶ್ರೇಯತತ್    ವಿ.ಎಸ್ಚ. ಉಗರಪಪನವರತ  ಇಲ್ಲೆ  ಈಗ  ಇದ್ಧದದದರ,ೆ    ಕ್ನನೂನನ 
ವಿಷಯವನತನ  ಹಡಿದತಕ್ೂೆಂಡತ  ಪತಸುಕವನತನ  ರೆ್ೂೇಡಿ ಯನವ ಲೆಕೆದಲ್ಲೆ ನೇವು  ಹೆೇಳುತಿುದ್ಧದೇರಿ  
ಎಂದತ ನಮುನತನ  ಕ್ೆೇಳುತಿುದದರತ.    ರ್ನನತ ಅಲ್ಲೆ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರ್ನಗಿದನದಗ   ಅವರಿಗೆ  
ರ್ನನತ ನನನ  ಪತಸುಕವನತನ  ಪಕೆದಲ್ಲೆಡಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ  ರ್ನನತ ಸತಮನರತ   ಬ್ನರಿ ಹೆೇಳುತಿುದೆದ.    ನನನ  
ಪತಸುಕ  ನನಗ ೆ  ಗೂೆತಿುಲೆ,  ನನಗ ೆ  ಏರೆ್ೂೇ ಗೊತಿುದಯೆೇ ಅದನತನ  ರ್ನಯಯಬದಿವನಗಿ 
ಮನಸಿಸನಂದ  ಹೆೇಳುತಿುದದೆೇರೆ್ಂದತ ಅವರಿಗೆ ಹೇೆಳುತಿುದೆದ.  ಇಡಿೇ ರನಜಯದ   ಪರತಿಯಂದತ ತ್ನಲೂೆಕತ  
ಪಂಚನಯತಿ,  ಪರತಿಯಂದತ  ಜಿಲನೆ  ಪಂಚನಯತಿಯಲ್ಲೆ  ಯನವನಯವ  ಕಮೂಯನಟಗಳು ಇವೆ,  
ಅವರತಗಳಿಗ ೆ ಮೇಸಲನತಿಯನತನ  ಇಡಬ್ೇೆಕ್ೆನತನವುದತ  2010ರ  ಸತಪಿರೇಂ  ಕ್ೂೆೇಟಚಾನ  ತಿೇಪತಾ  
ಆಗಿದ.ೆ   ಯನರತ ರೆ್ೂೇಡದೇೆ  ಆ  ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆಯ್ಕೇ  ಚತರ್ನವಣ ೆ  ನಡದೆತಕ್ೊಂಡತ  ಹೂೆೇಗಿದೆ.    
ಮಹರನಷರದಲ್ಲೆ  ಒಂದತ  ಚತರ್ನವಣ ೆ  ಆಯತ್ತ.   ಅಲ್ಲೆ ಚತರ್ನವಣೆಯನದ ನಂತ್ರ    ಹಂದ್ಧನ 
ಪರಕ್ನರವೆೇ  OBC (Other Backward Class) ಮೇಸಲನತಿ  ಇತ್ತು. 
ಮೇಸಲನತಿಯನನಟತಟಕ್ೊಂಡತ ಚತರ್ನವಣೆಯನತನ  ಮನಡಿದರತ.     ಮನಡಿದ ನಂತ್ರ  ಯನರೂೆೇ  
ಸತಪಿರೇಂ  ಕ್ೂೆೇಟಚಾಗೆ  ಹೂೆೇದರತ.   ಸತಪಿರೇಂ  ಕ್ೂೆೇಟಚಾಗೆ ಹೂೆೇದನಗ  ಮೊರೆ್ನ ಜನವರಿ   9ಕ್ೆೆ  
ಒಂದತ ತಿೇಪತಾ  ಬಂದ್ಧದೆ.   ಎಸ್ಚಸಿ/ಎಸ್ಚಟ,  ಮತ್ತು  ಜನರಲ್ಚ  ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು, OBC 
ಯನೂನ ಸಹ ಮನಡಿದ್ಧದೇರಿ ಎಂದತ  ಹೆೇಳಿ, ಯನವನಯವ OBCಯ ಸನಾನಗಳ ಫಲ್ಲತ್ನಂಶ ಏನತ 
ಬಂದ್ಧತ್ತು,  ಅಷಟನೂನ ಸಹ quash ಮನಡಿ, ಜನರಲ್ಚ ಎಂದತ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಮತ್ೆು   ಚತರ್ನವಣೆ  
ಮನಡಿಕ್ೊಂಡರತ.   ನನಗೆ  ಬಂದ  ಮನಹತಿಯನತನ  ನಮು ಗಮನಕ್ೆೆ  ತ್ರತತಿುದೆದೇರ್ೆ.    ಇದನದ  
ನಂತ್ರ  ಮಧ್ಯ ಪರದೇೆಶದಲ್ಲೆಯೂ ಸಹ  ಇದೇೆ  ರಿೇತಿ  ಆಗಿದ ೆ  ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದೆದೇರ್.ೆ  ಈ 
ವಿಚನರವನಗಿ ಅರೆ್ೇಕ ಕ್ನನೂನತ ತ್ಜ್ಞರ ಹತಿುರ  ಮನತ್ರ್ನಡಿದದೆೇವೆ.  ಅದೆೇ  ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ  ಹಂದತಳಿದ  
ಆಯೇಗದ  ಅಧ್ಯಕ್ಷರನದ ಶ್ರೇ  ಜಯಪರಕ್ನಶ  ಹೆಗಡೆಯವರ  ಹತಿುರ  ಮನತ್ರ್ನಡಿದದೆೇವೆ.  OBC 
ಗೂ  ಮೇಸಲನತಿಯನತನ  ಇಟತಟಕ್ೂೆಂಡತ  ಚತರ್ನವಣೆಯನತನ ಮನಡಬ್ೆೇಕ್ನದರೆ  ಏನತ  
ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ಚಚೆಾಗಳನತನ  ಮನಡತತಿುದೆದೇವೆ.  2-3  ದ್ಧನಗಳಲ್ಲೆ  ತ್ಜ್ಞರ  ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲೆ ಕತಳಿತ್ತ  
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ಚಚೆಾ  ಮನಡಬ್ೇೆಕತ.  ಉದನಹರಣೆಗೆ   ಶ್ರೇಯತತ್  ಕ್ನಂತ್ರನಜಚ  ರವರತ ಒಂದತ  ವರದ್ಧಯನತನ 
ಕ್ೊಟಟದನದರ.ೆ ಅ ವರದ್ಧಯಲೂೆ  ಕೂಡ OBC ಯ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳಿವೆ.  ಅದನತನ  ಆಕಸನುತಚ  
ಬಳಸಿಕ್ೊಂಡರೆ ಸತಪಿರೇಂ ಕ್ೊೇಟಚಾ  ಒಪತಪತ್ುದೆಯ್ಕೇ?  ಅದತ  ಗೂೆತಿುಲೆ.    ಇದರ  ಮಧ್ಯದಲ್ಲೆ  
ನೇವು 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲೆಯ್ಕೇ ಎಸ್ಚಸಿ/ಎಸ್ಚಟ  ಮತ್ತು  ಜನರಲ್ಚ  ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ  ಚತರ್ನವಣೆಯನತನ  
ಮನಡಿಯ್ಕೇ  ಬಿಡಿ  ಎಂದತ  ಹೆೇಳಿ ಸತಪಿರೇಂ  ಕ್ೊೇಟಚಾ  ತಿೇಪಾನತನ  ಕ್ೊಟಟರೆ  ಏನತ  
ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ  ನಮಗೆ  ಗೊತಿುಲೆ.   ಇಷತಟ  ವಿಚನರವನತನ  ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ  
ರ್ನಯಕರತ  ಮತ್ತು  ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ  ಶ್ರೇ  ಆರಚ.ಬಿ. ತಿಮನುಪತರಚ  ರವರತ  ಕ್ೆೇಳಿದ  ಪರಶೆನಗೆ    
ನನಗ ೆ ಬಂದಂತ್ಹ  ಮನಹತಿಯನತನ  ಹೆೇಳಿದೆದೇರ್ೆ.    

ಶ್ರೇ  ಬಿ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್ಚ:-  ಮನನಯ  ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ಮನನಯ ಶ್ರೇ  ಕ್.ೆಎಸ್. 
ಈಶವರಪಪನವರಿಗೆ  ಧ್ನಯವನದಗಳು.  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ  ಶ್ರೇಯತತ್  ಕ್ನಂತಚರನಜಚರವರ  
ವರದ್ಧಯನತನ ಸತಪಿರೇಂ  ಕ್ೊೇಟಚಾ  ಒಪಿಪಕ್ೂೆಳುಾತ್ುದೆಯೇ  ಇಲೆವೇ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಈ  
ವಿಚನರವನಗಿ  1963 ರಿಂದ  ಚಚೆಾ  ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ  Balaji v/s State of Karnataka 
ಎಂದತ  ಸತಪಿರೇಂ  ಕ್ೂೆೇಟಚಾನಲ್ಲೆ ಒಂದತ ಪರಕರಣ ಇತ್ತು.  ಆಗಲೂ  ಸಹ  ಇದೆೇ ರಿೇತಿಯ ತಿೇಪತಾ  
ಬಂತ್ತ. ಆದರೆ data ಇಲೆ.  Data ಇರತವವರಗೊ  50%  ಮೇಲೆ  ಮೇಸಲನತಿ 
ಹೊೇಗತವಂತಿಲೆವೆಂದತ  ಹೆೇಳಲನಯತ್ತ.   1973-74 ರಲ್ಲೆ  ತಿದತದಪಡಿಯನದ  ಮೇಲೆ   1993 
ರಿಂದ  ಈ  ಒಂದತ ಮೇಸಲನತಿಯನತನ ಎಸ್ಚಸಿ/ಎಸ್ಚಟ, OBC ಮಹಳ್ೆಯರಿಗ ೆ ಕ್ೊಟಟರತವಂತ್ಹದತದ  
ಇದೆ. ಅದಕ್ೆೆ  ಸತಮನರತ  160  ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಶ್ರೇಯತತ್  ಕ್ನಂತ್ರನಜಚ ರವರ  
ವರದ್ಧಗ ೆ ಖಚತಾ  ಮನಡಿದನದರ.ೆ  ಕ್ೊಟಟರತವಂತ್ಹ data ವನತನ ಸಕ್ನಾರ  ಒಪಿಪಕ್ೊಂಡರ,ೆ ಸತಪಿರೇಂ  
ಕ್ೊೇಟಚಾನವರತ ತ್ನನಷಟಕ್ೆೆ  ತ್ನರೆ್ೇ   ಒಪಿಪಕ್ೊಳುಾತ್ನುರ.ೆ  ಅದರಲ್ಲೆ ಸಂಶಯ  ಯನರಿಗೂ ಬ್ೆೇಕ್ನಗಿಲೆ.  

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟ. ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ(ಪದವಿೇಧ್ರರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ OBC 
ಯವರಿಗ ೆ  ಮೇಸಲನತಿ   ವಿಚನರದಲ್ಲೆ    ಒಂದತ ವಿಚನರ ಮನನಯ ಸಚಿವರ  ಗಮನಕ್ೆೆ  
ಬಂದ್ಧದೆಯೇ ಇಲೆವೇ  ಗೊತಿುಲೆ.  ಇಡಿೇ  ರನಜಯದ ಎಲನೆ ಜಿಲನೆ  ಮತ್ತು ತ್ನಲೂೆಕತ ಕ್ೇೆಂದರಗಳಲ್ಲೆ 
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ಈ  ಕತರಿತ್ನಗಿ  ಹಂದತಳಿದ  ವಗಾಗಳ  ವೆೇದ್ಧಕ್ಯೆಂದ  ಪರತಿಭಟರೆ್  ನಡದೆ್ಧದೆ.   ರ್ನನತ ಸಹ 
ಮೊರೆ್ನ  ಮಂಡಯದಲ್ಲೆ  ಪನಲೂೆೆಂಡಿದದೆೇರೆ್.  ಅವರೆಲೆರ  ಆತ್ಂಕ  ಏರ್ನಗಿದೆ  ಎಂದರೆ  ಸತಪಿರೇಂ  
ಕ್ೊೇಟಚಾಗೆ  ನಮು  ರನಜಯಸಕ್ನಾರ  ಮನಹತಿಯನತನ  ಕ್ೊಡತತಿುಲೆ,  ಮನಹತಿಯನತನ  ಕ್ೊಡದೇೆ  
ಹೊೇದರ,ೆ   ರ್ನವು  ಈ OBC ಮೇಸಲನತಿಯನತನ ರದಿತಿ  ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ  ಎಂದತ ಸಪಷಟವನದ  
ಸೂಚರೆ್ಯನತನ  ಸತಪಿರೇಂ  ಕ್ೊೇಟಚಾ  ಕ್ೂೆಟತಟ  ಆಗಿದ.ೆ    ಈಗ OBC ಮೇಸಲನತಿಯನತನ  
ಉಳಿಸಿಕ್ೂೆಳಾಬ್ೇೆಕ್ನದರೆ  ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರ  ತ್ತತ್ನಾಗಿ  ಮತಂದನಗಬ್ೇೆಕ್ನಗಿದೆ.  ಸತಪಿರೇಂ ಕ್ೂೆೇಟಚಾ  
ಕ್ೆೇಳತ್ಕೆಂತ್ಹ  ಮನಹತಿಯನತನ ಈ  ಕೂಡಲೇೆ  ಸತಪಿರೇಂ ಕ್ೂೆೇಟಚಾ  ಮತಂದ ೆಮಂಡಿಸಬ್ೆೇಕ್ನಗಿದೆ.   
ಮಂಡಿಸದೆೇ ಹೊೇದರೆ, ಆ OBC ಯವರಿಗ ೆ  ಸಿಗಬ್ೆೇಕ್ನದ  ಮೇಸಲನತಿಯನತನ  ತ್ಪಿಪಸಿದಂತ್ಹ  
ಕ್ೆಟಟ ಹೆಸರನತನ  ನೇವು ಹೂೆರಬ್ೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  This is a big task and a challenge for 
the government.   ಈ ಮನಹತಿಯನತನ  ಕೂಡಲೇೆ  ಸತಪಿರೇಂ ಕ್ೂೆೇಟಚಾಗೆ ಕ್ೂೆಡದೇೆ 
ಹೊೇದರ,ೆಚಚ‘we are going to abolish the OBC reservation’ಚಎಂದತ indirect ಆಗಿ 
verdict ಕ್ೂೆಟತಟ ಆಗಿದೆ. ನೇವು  ಮನಹತಿಯನತನ  ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕತ, ಅದನತನ  ಉಳಿಸಿಕ್ೂೆಳಾಬ್ೆೇಕತ.    
ಇದತ ಒಂದತ ವಿಚನರ.  ಎರಡರೆ್ಯ  ವಿಚನರ  ಈ ಬಗೆೆ  ಲ್ಲಖಿತ್  ಉತ್ುರವನತನ  ವನಪಸತಸ  
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದದೆೇವೆಂದತ  ಹೆೇಳಿದ್ಧರಿ.   ವನಪಸತಸ  ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದದಕ್ೆೆ  ಸಂತ್ೂೆೇಷವನಯತ್ತ.   
ಇಲೆದ್ಧದದರ,ೆ  ನಮು ನಡವಳಿಕ್ೆಯ್ಕೇ  ಬ್ೆೇರಯೆನಗತತಿುತ್ತು.   

ಶ್ರೇಎಂ.ಕೆ್. ಪನರಣೆೇಶ್ಚ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟ. ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:-    ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,   ರ್ನನತ yield ಆಗತವುದ್ಧಲೆ.   

(ಗೊಂದಲ) 

ವೆೈಸ್ಚ  ಚೆೇಮಾನ್:-  ಶ್ರೇಯತತ್  ಪನರಣೆೇಶ್ಚರವರೆ, ತ್ನವು ನಂತ್ರ ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  ಅವರತ 
ಮೊದಲತ  ಮತಗಿಸಲ್ಲ.  
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ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟ. ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:-  ಇಲ್ಲೆ  ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ  ಒಂದತ ಸಪಷಟರೆ್ ಕ್ೊಟಟದ್ಧದೇರಿ. ಆರ್ಥಾಕ  
ಇಲನರ್ ೆ  ಒಪಿಪಲೆವೆಂದತ  ಹೆೇಳಿದ್ಧದೇರಿ.  ನೇವು  ಪರಿಷೆರಣೆ  2017ರಲ್ಲೆ  ಮನಡಿದತದ  ಈಗ 2022  
ಆಗಿದ.ೆ  ಇಲ್ಲೆಗೆ  ಸತಮನರತ  5 ವಷಾಗಳ್ನಗಿದ.ೆ ಶನಸಕರ ವೆೇತ್ನವನತನ  ರ್ನವು  ಸದ್ಧದಲೆದೇೆ  ಹೆಚಚಳ  
ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿಲೆವೇೆ?   

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ  ಕೆ್.ಎಸ್ಚ.ಈಶವರಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ಮತಗಿದತ ಹೊೇಗಿರತವ  ವಿಷಯವನತನ 
ಮತ್ೆು ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡರ ೆ ಹೇೆಗೆ?   

(ಗೊಂದಲ) 

ವೆೈಸ್ಚ  ಚೆೇಮಾನ್:-  ತ್ನವು  OBC ವಿಚನರವನನಷ್ೆಟ  ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೇೆಕತ.   ರ್ನನತ ಬ್ೆೇರ ೆ 
ವಿಚನರಕ್ೆೆ  ಅವಕ್ನಶವನತನ  ಕ್ೊಟಟಲೆ. ನೇವು ಚೆರ್ನನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ಧದೇರಿ, deviate ಆಗಬ್ೇೆಡಿ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ  ಕೆ್.ಎಸ್ಚ.ಈಶವರಪಪ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ಈ ಸದನದ ಗೌರವವನತನ  ಹನಳು  
ಮನಡತವುದತ ಸರಿಯಲೆ.     ಮತಗಿದತ  ಹೊೇದ  ವಿಷಯವನತನ  ಮತ್ೆು  ಅದೆೇ ವಿಷಯವನತನ  
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡರ ೆ ಹೆೇಗೆ?   

ವೆೈಸ್ಚ  ಚೆೇಮಾನ್:-  ರ್ನನತ ಬ್ೆೇರ ೆ ವಿಚನರಕ್ೆೆ  ಅವಕ್ನಶವನತನ  ಕ್ೊಟಟಲೆ.   

ಶ್ರೇ  ಕ್.ೆಎಸ್ಚ.ಈಶವರಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ಇದಕ್ೆೆ  ನೇವು ಒಪಿಪಗೆ  ಕ್ೊಟಟರೆ  ನನನ 
ಅಭಯಂತ್ರವಿಲೆ.    

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟ. ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರತ  ಮತಂದ್ಧನ ಸಭನ ನಡವಳಿಯಲ್ಲೆ  ಈ  
ವಿಚನರವನಗಿ ಮನನಯ  ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ್ೂೆಂದ್ಧಗೆ ಸಮನಲೊೇಚರೆ್  ಮನಡಿ ನಮಗೆ ರ್ನಯಯವನತನ  
ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ರ್ನಯಯವನತನ ಕ್ೊಡದ್ಧದದರೆ ನಮು ನಡವಳಿಕ್ಯೆ್ಕೇ  ಬ್ೆೇರಯೆನಗತತ್ುದೆ.   
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ಶ್ರೇ  ಕ್.ೆಎಸ್ಚ.ಈಶವರಪಪ:- ಏನತ ಬ್ೆೇಕ್ನದರೂ ಮನಡಿಕ್ೊಳಿಾ.   

(ಈ  ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ ಸಭನಪತಿಯವರತ  ಪಿೇಠವನತನ ಅಲಂಕರಿಸಿದರತ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟ. ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:-     ಆಗಬಹತದತ.   

ಶ್ರೇ  ಕ್ೆ.ಎ. ತಿಪಪೆೇಸನವಮ(ರ್ನಮ ನದೆೇಾಶ್ತ್ರತ) :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೆ,  ಅವಕ್ನಶ  
ಕ್ೊಟಟ  ತ್ಮಗೆ ಧ್ನಯವನದಗಳು.     ಹಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ    ಮೇಸಲನತಿಗ ೆಸಂಬಂಧ್ಪಟಟಂತ್ ೆ  

ಶ್ರೇ  ಕ್.ೆಎಸ್ಚ.ಈಶವರಪಪ:- ಶ್ರೇಯತತ್  ತಿಪಪೆೇಸನವಮಯವರೆ,  ಕ್ಷಮಸಿ,  ಮನನಯ 
ವಿರೂೆೇಧ್ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ    ಪರಸನುಪಿಸಿದ  ವಿಷಯಕ್ೆೆ  ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟಂತ್ೆ  data collection 
ಆಗಿದ.ೆ    ಈ data ಅರೆ್ನೇ  ಬಳಸಿಕ್ೊಂಡತ   ರ್ನವು  ಏರ್ನದರೂ  ಚತರ್ನವಣೆಗ ೆಹೊೇಗಲ್ಲಕ್ೆೆ  
ಅವಕ್ನಶವನದರೆ,   ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಸಹ  ಆ data ಅನತನ  ಬಳಸಿಕ್ೂೆಂಡತ…  ಏಕ್ೆಂದರೆ,  
ಒಂದತ  ಕ್ನಂತ್ರನಜಚ ರವರ  ವರದ್ಧಯನತನ  ಇನತನ ಸಕ್ನಾರ ಒಪಿಪಕ್ೊಂಡಿಲೆ. ಅದತ  ಬ್ೆೇರ ೆ ವಿಚನರ  
ಅಲೆವೆೇ?  ಅದಕ್ೆೆ  ಅರೆ್ೇಕರತ, ಕ್ನಯಾದಶ್ಾ ಸಹ ಮನಡಿಲೆ,  ಅದಕ್ೆೆ  ಪನವಿತ್ರತ್ ೆ ಇಲೆ  ಎನತನವುದತ  
ಬ್ೆೇರ ೆ  ವಿಚನರ.  ಅದಕ್ೆೆ data ಏನತ ಇದೆ, ಇದನತನ ಬಳಸಿಕ್ೂೆಂಡತ   ರ್ನವು  ಚತರ್ನವಣೆಗ ೆ 
ಹೊೇಗತವುದಕ್ೆೆ  ಸತಪಿರೇಂ ಕ್ೊೇಟಚಾ  ಒಪಿಪಗೆ  ಸಿಕಿೆದರ ೆ ಖಂಡಿತ್  ಅದತ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆಯ್ಕೇ 
ಎನತನವುದನತನ   ಕ್ನನೂನತ  ತ್ಜ್ಞರ   ಹತಿುರ  ರ್ನವು ಚಚೆಾ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.   

ಶ್ರೇ  ಕ್.ೆಎ. ತಿಪಪೆೇಸನವಮ(ರ್ನಮ ನದೆೇಾಶ್ತ್ರತ)    ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  2010 ರಲ್ಲೆ 
ಬಂದಂತ್ಹ ಸತಪಿರೇಂ  ಕ್ೊೇಟಚಾ  ತಿೇಪಿಾನಲ್ಲೆ   ಹಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ    ಮೇಸಲನತಿಯ ಬಗೆೆ 
ಒಂದತ ನದೆೇಾಶನವನತನ  ಕ್ೊಟಟದೆ.   ಜನತಿ  ಜನ ಗಣತಿಯಂದ್ಧಗ ೆ  ಆರ್ಥಾಕವನಗಿ  
ಹಂದತಳಿದ್ಧರತವರನತನ  ಇದರಲ್ಲೆ determine ಮನಡಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಿದ.ೆ    ಸತಮನರತ 10 
ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ   ಕರ್ನಾಟಕ  ರನಜಯ ಒಳಗೊಂಡಂತ್ ೆಬ್ೆೇರ ೆ ರನಜಯಗಳು  ಕೂಡ  ಇದರ  ಬಗೆೆ  
ಗಮನಹರಿಸಲ್ಲಲೆ.    ಇತಿುೇಚಿನ ಮನಹತಿಯಂತ್ ೆ ಮಧ್ಯಪರದೇೆಶ,  ರನಜನಸನಾನಕ್ೆೆ ಸಂಭಂಧ್ಪಟಟಂತ್ ೆ 
ಕೂಡ  ಮಹರನಷರದ  ವಿಷಯವನಗಿ  ಏನತ  ಸತಪಿರೇಂ  ಕ್ೊೇಟಚಾ  ಏನತ  ನದೆೇಾಶನ  ಕ್ೂೆಟಟದೆ  
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ಅದರೆ್ನೇ   ಮತ್ೆು  repeat ಮನಡಿತ್ತು.   ಈ  ದೃಷಿಟಯಲ್ಲೆ  ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರ   ತ್ತತ್ನಾಗಿ  ಈ  
caste census ಮತ್ತು ಆರ್ಥಾಕವನಗಿ ಹಂದತಳಿದ್ಧರತವವಂತ್ಹ data ಏನದ,ೆ ಅದನತನ ದಯಮನಡಿ 
ಕ್ೊಟಟರ ೆಮತಂದ್ಧನ ಚತರ್ನವಣೆಗಳಿಗೆ  ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ.    

                                                                 ಮತಂದತ. 

(177) 08.03.2022 05.5೦ ಎಸ್ಚವಿ-ಆರಚಎನ್ಚ  

(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎ.ತಿಪಪೆೇಸನವಮ (ಮತಂದತ):-  

ಈಗನಗಲೆೇ ಹಂದತಳಿದ ವಗಾದ ಆಯೇಗದಲ್ಲೆರತವ ಡೇೆಟನ ಅನತನ ಪಡದೆತಕ್ೊಳಾಬ್ೆೇಕತ.  ಅದಕ್ೆೆ 
ತ್ನವು ಒಂದತ validation ಮನಡಿ.  ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರನದ ಶ್ರೇ ಹರಿಪರಸನದ್ಚ 
ಅವರತ ಹೆೇಳಿದಂತ್ ೆ ಅದತ ರೂ.೧೬೦-೧೮೦ ಕ್ೊೇಟಗಳಷತಟ ಖಚತಾ ಮನಡಿ ಸಿದಿಪಡಿಸಲನಗಿರತವ 
ಡೇೆಟನ.  ಅದನತನ validation ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ನಂತ್ರ ರ್ನಯಯನಲಯದ ಮತಂದ ೆಅದನತನ 
ಇಟಟರ ೆ ಬಹತಶಃ ಸವೇಾಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯವು ಒಪಪಬಹತದತ.  ಆ ದೃಷಿಟಯಲ್ಲೆ ತ್ನವು 
ಕ್ನಯೇಾನತುಖರನಗಬ್ೆೇಕತ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಸಲಹೆ ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ನಯಮ ೩೩೦ ರ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ಮತಂದ್ಧನ ವಿಷಯ ಮನನಯ ದ್ಧರೆ್ೇಶ್ಚ 
ಗೂಳಿಗೌಡ ಅವರದನಗಿದತದ. ಅವರತ ಗೈೆರತ ಹನಜರನಗಿರತವುದರಿಂದ  ಈಗ ಅಧ್ಾಗಂಟ ೆಕ್ನಲನವಧಿ 
ಚಚೆಾಯನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳ್ೂೆಾೇಣ.    

  



205 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/08-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

09. ಅಧ್ಾಗಂಟ ೆಕ್ನಲನವಧಿ ಚಚೆಾ 

ವಿಷಯ:- ಮೈಸೂರತ ಲನಯಂಪಸಚ ಕ್ನರ್ನಾರ್ೆಯ ಜನಗದಲ್ಲೆ ವಸತು 
ಸಂಗರಹನಲಯ ನಮಾಸತತಿುರತವ ಬಗೆೆ  

* * * 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ (ಪದವಿೇಧ್ರರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ 
ಧ್ನಯವನದಗಳು.  ರ್ನನತ ಪರಸನುಪ ಮನಡತವ ವಿಚನರ ಈಗನಗಲೆೇ ನಮು ಸದನದಲ್ಲೆ ರ್ನಲತೆ ಬ್ನರಿ 
ಚಚೆಾಯನಗಿದೆ.   ಈ ಹಂದ ೆ ತ್ನವೆೇ ಇಲ್ಲೆ ನಂತ್ತ ಈ ವಿಚನರವನತನ ಗಂಭಿೇರವನಗಿ ಪರಸನುಪ 
ಮನಡಿರತತಿುೇರಿ.  ಆ ನಂತ್ರ ಮನನಯ ತಿಪಪೆೇಸನವಮಯವರತ, ಮನನಯ ಕ್ನಂತ್ರನಜತ ಅವರತ ಚಚೆಾ 
ಮನಡಿದನದರ.ೆ  ಸನವತ್ಂತ್ರಯಪೂವಾದಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರತ ಅರಸರತ ಈ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಬಹಳ ದೊಡಡ ದೂೆಡಡ 
ಕ್ೆಲಸಗಳನತನ ಮನಡಿದದರತ.  ಆ ಹರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲೆ ನಮು ದೆೇಶದಲ್ಲೆ ವಿದತಯತಚ ಬಲ್ುಚಗಳನತನ ಉತ್ನಪದರ್ ೆ
ಮನಡತವಂತ್ಹ ಎರಡತ ಕಂಪನಗಳು ಅಸಿುತ್ವಕ್ೆೆ ಬಂದವು.  ಒಂದತ ಬಂಗನಳಿ ಬಲ್ುಚ, ಮತ್ೂೆುಂದತ 
ಮೈಸೂರತ ಲನಯಂಪಸಚ ಕಂಪನ.  ಮೈಸೂರತ ಲನಯಂಪಸಚ ಕಂಪನಗ ೆ ಅದರದೆದೇ ಆದಂತ್ಹ ಒಂದತ 
ಉಜವಲವನದ ಇತಿಹನಸವಿದ.ೆ  ಈ ದ್ಧಸಯೆಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರತ ಮಹನರನಜರ ಕ್ೊಡತಗ ೆಅಪನರವನದತದತ.  
ಈ ಕ್ನರ್ನಾರ್ೆಗ ೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟ ಹನಗೆ ಇಂದತ ಹರೆ್ೂನಂದತ ವನಯಜಯಗಳು ಸಾಳಿೇಯ 
ರ್ನಯಯನಲಯಗಳು, ಉಚಚ ರ್ನಯಯನಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಸವೇಾಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯಗಳಲ್ಲೆವೆ.  ಕ್ನರಣ 
ಇದತ ಒಂದತ ಕಂಪನಯನಗಿದತದ, ಈ ಕಂಪನ ಇನೂನ windup  ಆಗಿರತವುದ್ಧಲೆ.  ಶೆೇರತದನರರತ 
ಇದನದರ.ೆ  ಬಹಳ ದೂೆಡಡ ಪರಮನಣದ ಆಸಿು ಈ ಮೈಸೂರತ ಲನಯಂಪಸಚ ಕಂಪನಗ ೆಇದೆ.   NGEF 
(New Government Electrical Factory) ಕ್ನರ್ನಾರ್ೆಗೂ ಇದೆ.  ಮೈಸೂರತ ಲನಯಂಪಸಚಗೆ 
ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟಂತ್ ೆಸತದ್ಧೇಘಾವನದ ಉತ್ುರವನತನ ಕಳ್ದೆ ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ಲೆ ನನಗ ೆಸಚಿವರತ ನೇಡಿದನದರೆ.  
ಅದತ ಮಲೆೆೇಶವರದ ಪಶ್ಚಮ ಭನಗಕ್ೆೆ ಹೊಂದ್ಧಕ್ೊಂಡಂತ್ೆ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರನದ ಶ್ರೇ 
ಹರಿಪರಸನದ್ಚ ಅವರ ಮರ್ಗೆೆ ಹೊಂದ್ಧಕ್ೂೆಂಡಂತ್ೆ ಬ್ಂೆಗಳೂರತ ಹೃದಯ ಭನಗದಲ್ಲೆ ೨೧ ಎಕರ ೆ೬.೭೩ 
ಗತಂಟ ೆ ಭೂಮ ಮತ್ತು ಕಟಟಡಗಳು ಅದರಲ್ಲೆವೆ.  ಇದತ ಕ್ೇೆವಲ ಕಟಟಡ ಮತ್ತು ಆ ಜನಗಕ್ೆೆ 
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ಸಿೇಮತ್ವನಗಿಲೆ.  ರನಜಮಹಲ್ಚ ವಿಲನಸದ ಎರಡರೆ್ಯ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ ಒಂದತ ಬಹತದೊಡಡ ಹೆರ್.ಐ.ಜಿ. 
ಬಂಗಲ ೆಇದೆ.  ಅದತ ೩೦೭ ಚದರ ಮೇಟರಚ ಇದ.ೆ  ಅದೆೇ ರನಜಮಹಲ್ಚ ವಿಲನಸ ಬಡನವಣೆಯ 
ಎರಡರೆ್ಯ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ ಮತ್ೊುಂದತ ೩೦೯.೧೨ ಚದರ ಮೇಟರಚಗಳ ಬಹತ ದೊಡಡ ನವೆೇಶನ ಮತ್ತು 
ಕಟಟಡ, ಬಂಗಲ ೆ ಇದೆ.  ಇದತ ಕ್ೆೇವಲ ನಮು ರನಜಯದ ಮನತ್ಲೆ.  ಮತಂಬ್ೆೈ ನಗರದ ವಲ್ಲಾ 
ಪರದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಬಹಳ ಬ್ೆಲೆಬ್ನಳುವ ಜನಗದಲ್ಲೆ ಕಟಟಡ ಇದೆ.  ಅಹಮದನಬ್ನದ್ಚ ನಗರದಲ್ಲೆದೆ.  ೧೦೪೩ 
ಚದರ ಅಡಿಯ ಜನಗವಿದೆ.  ಬಹತಶಃ ಕ್ೆೇವಲ ನಮು ಮೈಸೂರತ ಲನಯಂಪಸಚನ ಆಸಿುಯನತನ ಸಕ್ನಾರಿ 
ಲೆಕೆದ ಪರಕ್ನರ ಲೆಕೆ ಹನಕಿದರ ೆ ರೂ.೨೫೦ ಕ್ೊೇಟ.  ಮನರತಕಟೆಟ ದರ ಲೆಕೆ ಹನಕಿದರ ೆ ರೂ.೫೦೦ 
ಕ್ೊೇಟ ಮೇಲೆ ಹೂೆೇಗತತ್ುದೆ.   

ಇನತನ ಎನ್.ಜಿ.ಇ.ಎಫ. ಆಸಿು ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ಸರಹದ್ಧದನಲ್ಲೆರತವ ಬ್ೈೆಯಪಪನಹಳಿಾ, 
ಬ್ೆನನಗನನಹಳಿಾಗೆ ಸೇೆರಿದಂತ್ೆ ೧೧೯ ಎಕರ ೆ ೬೫ ಗತಂಟ ೆ ಇದೆ.  ಅದರಲ್ಲೆ ೧೦೫ ಎಕರ ೆ ಕ್ನಂಪೌಂಡ್ಚ 
ಒಳಗಿದ.ೆ  ಉಳಿದದತದ ಹೂೆರಭನಗದಲ್ಲೆದ.ೆ  ೧೪-೧೫ ಕ್ೆ.ಜಿ. ಬ್ೆಳಿಾಯದೆ.  ೫.೫ ಕ್.ೆಜಿ. ಮಶರಲೂೆೇಹವಿದೆ.  
ಅಲ್ಲೆ ರ್ನನತ ವಿಚನರಿಸಿದನಗ ಮತ್ತು ನಮಗ ೆ ಕ್ೊಟಟರತವ ಮನಹತಿಯ ಪರಕ್ನರ ಒಂದತ ಚದರ 
ಮೇಟರಚಗೆ ರೂ.೬೬,೦೦೦/-ಗಳಿಂದ ರೂ.೯೦,೦೦೦/-ಗಳವರೆಗೆ ಬ್ೆಲ ೆಇದೆ.  ಅಥನಾತಚ ಸನವಿರನರತ 
ಕ್ೊೇಟ ಬ್ೆಲ ೆಬ್ನಳುವ ಆಸಿು ಈ ಎನ್.ಜಿ.ಇ.ಎಫ.ಗೆ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರತ ಲನಯಂಪಸಚಗೆ ಇದೆ.  ರ್ನನತ 
ಒಂದತ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದೆನತ. ಸಕ್ನಾರ ಈ ಜನಗದಲ್ಲೆ ಏನತ ಮನಡಲ್ಲಕ್ೆೆ ಹೊರಟದ?ೆ ಇದತ 
ಸಕ್ನಾರದ ಆಸಿು.  ಸನವಿರನರತ ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯ ಬ್ೆಲೆಬ್ನಳುವ ಆಸಿು.  ಎನ್.ಜಿ.ಇ.ಎಫ.ಗೆ ಸೇೆರಿದ 
೧೨೦ ಎಕರ,ೆ ಮೈಸೂರತ ಲನಯಂಪಸಚಗೆ ಸೇೆರಿದತದ ೨೨.೫ ಎಕರ.ೆ  Experience Bengaluru  
ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಅನತಷ್ನೆನಗೊಳಿಸಲತ ಒಂದತ ಟರಸ್ಟಚ ಅನತನ ಮನಡಲನಗಿದೆ ಎಂದತ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಡತತ್ನುರ.ೆ  ಈ ಟರಸ್ಟಚಗೆ ಅದನತನ ಹಸನುಂತ್ರಿಸಬ್ೆೇಕತ ಎನತನವ 
ಅಭಿಪನರಯವನತನ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಲ್ಲಖಿತ್ ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ ನೇಡಿದನದರ.ೆ  ನನನ ಆತ್ಂಕ ಇರತವಂಥದತದ 
ಇನೂನ ಈ ಕಂಪನ windup  ಆಗಿರತವುದ್ಧಲೆ.  ಸಕ್ನಾರದ ಜವನಬ್ನದರಿ ಹೂೆರತ್ನಗಿ ಬ್ೆೇರನರಿಗೂ 
ಯನವುದೆೇ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ಈ ಆಸಿುಯನತನ ವಗನಾವಣೆ ಮನಡಬ್ನರದತ ಎನತನವಂತ್ಹ ತ್ಡಯೆನಜೆ್ಞ 
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ಸತಪಿರೇಂ ಕ್ೂೆೇಟಚಾನಂದ ಬಂದ್ಧದ.ೆ  ಹೇಗಿದೂದ ರ್ನಯಯನಲಯಗಳ ಆದೆೇಶವನತನ ಲೆಕಿೆಸದ ೆಕಂಪನಯ 
ಶೆೇರತದನರರನತನ ಕಡಗೆಣಿಸಿ ಈ ಟರಸ್ಟಚ ಅನತನ ಮನಡಿ ಅದಕ್ೆೆ ವಹಸತ್ಕೆಂತ್ಹ ಒಂದತ ಪರಯತ್ನ 
ನಡದೆ್ಧರತವುದರ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಇಂದತ ಗಂಭಿೇರವನಗಿ ಪರಸನುಪ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ನಗಿದ.ೆ  ಇಂದತ ಸಕ್ನಾರ 
ಅಲ್ಲೆ ಒಂದತ ಮೂಯಸಿಯಂ ಮನಡತವುದನಗಿ ಹೇೆಳಿದ.ೆ  ಈಗನಗಲೆೇ ಕಸೂುರಬ್ನ ರಸೆುಯಲ್ಲೆರತವ 
ವೆಂಕಟಪಪ ಆಟಚಾ ಗನಯಲರಿಗೆ  ಹೊೇಗಿಬರತವ ಜನ ಇಲೆ.  ಅಪರೂಪಕ್ೆೆ ಪರವನಸಕ್ೆೆ ಬಂದ ಮಕೆಳು 
ಹೊೇಗತತ್ನುರೆ.  ಈಗ ಮೂರತ ವಷಾಗಳಿಂದ ಅದೂ ಇಲೆ.  ಅದತ ಬ್ನಗಿಲತ ಹನಕಿಕ್ೊಂಡತ ಕತಳಿತಿದೆ.  
ಹೇಗಿರತವನಗ ಸಕ್ನಾರ ಒಂದತ ಟರಸ್ಟಚ ಅನತನ ರಿಜಿಸಟರಚ ಮನಡಿದ.ೆ  ಆ ಟರಸ್ಟಚ, ಪಬಿೆಕಚ ಟರಸ್ಟಚ ಅಲೆ.  ಆ 
ಟರಸ್ಟಚ ಇವತ್ತು Section 80(g) 12 A & B of I.T Act ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ರೆ್ೂೇಂದಣಿಯನಗಿರತವುದ್ಧಲೆ.  
ಆ ಟರಸ್ಟಚನಲ್ಲೆ ಮನಡಿರತವ ಪನರವಿಷನ್ಚಗಳು ಏನತ? ೭ ಜನ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಲ್ಲೆ  ೫ ಜನ ರೆ್ೇರವನಗಿ 
ರೆ್ೇಮಕಗೂೆಂಡವರಿದದರೆ ಇಬುರತ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ರ್ನಮಕರಣ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳಾಬಹತದತ. ೫ ಜನ 
ರ್ನಸಗಿಯವರತ ಇರತತ್ನುರ.ೆ ಈ ರಿೇತಿ  ಒಟತಟ ೧೨  ಜನ ಇರತತ್ನುರ.ೆ  ಆದರೆ ಈ ಟರಸ್ಟಚನ 
ರಚರೆ್ಯನತನ ರ್ನನತ ಸತದ್ಧೇಘಾವನಗಿ ಗಮನಸಿದೆದೇರೆ್.  ಇಲ್ಲೆ ಮನಡಿರತವ ಪನರವಿಷನ್ಚಗಳಿಂದ 
ನಮಗೆೇಕ್ೆ ಆತ್ಂಕ ಮತ್ತು ದ್ಧಗಿಲತ ಪನರರಂಭವನಗಿದೆ.  ಏಕ್ೆಂದರ ೆಅವುಗಳನತನ ಒಂದೂೆಂದನಗಿ ಬಿಡಿಸಿ 
ಹೆೇಳುವುದನದರೆ ಈ ಟರಸ್ಟಚನವರತ ಯನರಿಂದಲನದರೂ they accept any donation, 
contribution, legacy, bequeath, grant, assets in cash or in kind or  
movable or immovable property with or without condition for the 
trust.  ಅಂದರೆ ಇವರತ ಯನವುದೆೇ ಹಣವನತನ ಯನರಿಂದ ಬ್ೆೇಕ್ನದರೂ ಪಡಯೆಬಹತದತ 
ಎನತನವಂತ್ಹ ಮನತ್ನತನ ಅತ್ಯಂತ್ ಸಪಷಟವನಗಿ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಅತ್ಯಂತ್ ಅಪನಯಕ್ನರಿ 
ಅಂಶವಂದನತನ ಈ ಟರಸ್ಟಚನಲ್ಲೆ ಸೇೆರಿಸಲನಗಿದೆ.  The Board of Trustees shall have 
the power to convert, to pledge, hypothecate. Mortgage, sell, alienate, 
dispose, lease, rent-out, premise, sublease create the chart…   ಈ ಎಲನೆ 
ಅವಕ್ನಶಗಳನತನ ಈ ಟರಸ್ಟಚಗೆ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡಲನಗಿದೆ.  ೫೨ರ್ೆೇ ಅಂಶ, ಪತಟ ಸಂರ್ೆಯ ನಮೂದ್ಧಸಿಲೆ. 
ಇದರಲ್ಲೆ ಯನವನಗ ಯನರಿಗ ೆ ಹೆೇಗ ೆ ಬ್ೆೇಕ್ನದರೂ ಪರಭನರೆ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಅವಕ್ನಶವನತನ 
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ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ನೇಡಲನಗಿದೆ.  ಬಹತಶಃ ಇದತ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನಕ್ೆೆ ಬಂದ್ಧದೆಯೇ ಇಲೆವೇ 
ತಿಳಿದ್ಧಲೆ.   

ಈ ಹಂದ ೆ ತ್ನತ್ಗತಣಿ ಎಸಟೆೇಟಚ ಬಗೆೆ ಒಂದತ ದೂೆಡಡ ಜಿಜ್ಞನಸೆ ಪನರರಂಭವನಗಿತ್ತು. ಅದತ 
ರೂೆೇರಿರ್ಚ ಅವರ ಆಸಿುಯನಗಿದತದ, ಒಟತಟ ೩೬೫ ಎಕರಗೆಳಷತಟ ಜನಗ ಇದೆ.  ಆ ಪರಕರಣವು ಉಚಚ 
ರ್ನಯಯನಲಯದ್ಧಂದ ಸವೇಾಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯದವರೆಗ ೆ ಹೊೇಯತ್ತ.   ಸವೇಾಚಛ 
ರ್ನಯಯನಲಯವು ಅಂದತ ಒಂದತ verdict  ಅನತನ ನೇಡಿದೆ.  ಅದರಲ್ಲೆ “ಯನವ ಕ್ನರಣಕೂೆ 
ಇಂತ್ಹ ಆಸಿುಗಳನತನ ರ್ನಸಗಿಯವರಿಗೆ, ಟರಸ್ಟಚಗಳಿಗೆ, ಸಂಸೆಾಗಳಿಗೆ ಯನವುದೆೇ ಕ್ನರಣಕೂೆ ಪರಭನರೆ 
ಮನಡಬ್ನರದತ.  ಅದತ ರೆ್ೇರವನಗಿ ಸಕ್ನಾರದ ಸನವಧಿೇನದಲ್ಲೆಯ್ಕೇ ಇರಬ್ೇೆಕತ”ಚ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದೆ.  
ಹೇಗಿರತವನಗ ಒಂದತ ಟರಸ್ಟಚ ಅನತನ ಮನಡಿ ಕ್ೆಲವು ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ಮತ್ತು ರ್ನಸಗಿ ವಯಕಿುಗಳನತನ 
ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡತವುದತ ಎಷತಟ ಸರಿ? ಈಗನಗಲೆೇ ಶ್ರೇ ನರಸಿಂಹನ್ಚ ಎನತನವ ಒಬು ರ್ನಸಗಿ ವಯಕಿುಯನತನ 
ಅಲ್ಲೆಗೆ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಲನಗಿದೆ.  ಅವರತ ಯನರತ; ಎಲ್ಲೆಂದ ಬಂದರತ; ಏಕ್ೆ ಬಂದರತ? ಅವರ ಆಶಯ 
ಏನತ ಎಂಬತದತ ನಮಗೆ ಅಥಾವನಗತತಿುಲೆ.  

(…ಮತಂದತ) 

(178) 08-03-2022 (6.00) ಕ್ೆಜಿ-ಆರಚಎನ್ಚ    

     (ಸಭನಪತಿಯವರ  ಉಪಸಿಾತಿ)                 

 ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ (ಮತಂದತ):-   

ಇದರ ಅಥಾ ಏನತ? ಯನರೊೇ  ರ್ನಸಗಿಯವರಿಗೆ ಕ್ೊಟತಟ ಅವರತ sublease ಮನಡಬಹತದತ, 
pledge ಮನಡಬಹತದತ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಸನಲ ತ್ೆಗೆಯಬಹತದತ, ಅದನತನ ಮನರನಟ ಮನಡಬಹತದತ, 
ಅದನತನ ಪರಬ್ನರೆ ಮನಡಬಹತದತ, ಅದನತನ ಬ್ೆೇರಯೆವರಿಗ ೆ ವಹಸಬಹತದತ,   ಈ ಎಲನೆ 
ಅವಕ್ನಶಗಳನತನ ಕ್ೂೆಟತಟ ಅವರಿಗೆ ಕ್ೊಡತವುದನದರೆ, ಇದರ ಅಥಾ ಏನತ? ನನಗ ೆಅಥಾವನಗತತಿುಲೆ. 
ನಮಗೆ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಇದನದರ.ೆ ಸಚಿವರತ ಇದನದರ.ೆ ಕಳ್ೆದ ಎರಡತ ಅಧಿವೆೇಶನಗಳ ಹಂದೆ 
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Airport ಗೆ ಹೊೇಗತವ ದನರಿಯಲ್ಲೆ  ಒಂದತ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಾಗೆ ಜನಗ ಕ್ೆೇಳಿದದರತ. ಕ್ೊರೆ್ಗ ೆರ್ನವು 
ಸತಮುರ್ನದವೆು. ಒಂದೂವರ ೆ ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯ acquisition charge, 50  ಲಕ್ಷ 
ರೂಪನಯಗಳಿಗ ೆಬಿಜೆಪಿ ಸಕ್ನಾರದವರತ ಕ್ೇೆಳಿದ್ಧದೇರಿ. ಮಕೆಳಿಗ ೆಪನಠ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಎಂದತ ರ್ನವು 
ಸತಮುರ್ೆ ಆದವೆು. ಆದರ,ೆ  ಮತ್ೆು ಇವತ್ತು ಒಂದತ ಕಡ ೆ 119 ಎಕರ,ೆ ಇರ್ೂೆನಂದತ ಕಡ ೆ 22 ಎಕರ ೆ
ಭೂಮಯನತನ Trust ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೆ ರ್ನಸಗಿಯವರಿಗ ೆ ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ಹತರ್ನನರ ಏಕ್ೆ? ಇವರಿಗ ೆ
ಸಕ್ನಾರದ ಆಸಿುಯನತನ ಜವನಬ್ನದರಿಯಲ್ಲೆ ಇಟತಟಕ್ೊಳಾಬ್ೆೇಕತ ಮತ್ತು ಅದನತನ ಸಕ್ನಾರದ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲೆ 
ಇಟತಟಕ್ೂೆಳಾಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ಇಲೆವೆೇ? ಅವರ ಕ್ೆೈಯಲ್ಲೆ ರಕ್ಷಣ ೆ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತಿುಲೆವೆೇ? ಹನಗನದರೆ, 
ಸಕ್ನಾರ ನಡಸೆತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲೆವೆಂದತ ಯನವುದನದರೊಂದತ Trust ಅನತನ ತ್ಂದತ 
ವಿಧನನಸೌಧ್ಕ್ೆೆ ಬಿಟತಟಬಿಡೂೆೇಣವೆೇ? No, this is not good. This is government 
property. ಇದತ ಸನವಿರನರತ ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯ ಬ್ೆಲ ೆಬ್ನಳುವಂತ್ಹ ಆಸಿು.   

                                 (ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶ್ಚ ನರನಣಿ (ಬೃಹತಚ  ಹನಗೂ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ನಮಷ. ರ್ನನತ  ಮೊಟಟ ಮೊದಲ್ಲಗ ೆMysore Lamps Property 
ಬಗೆೆ ವಿವರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ Mysore Lamps ನಲ್ಲೆ ಇರತವಂತ್ಹ ಎಲನೆ ಆಸಿುಯತ 
ಎಲೆವೂ Mysore Lamps ಹೆಸರಿನಂದಲೆೇ ಮತಂದತವರಿಯತತ್ುದೆ.  ಇದರ ಬಗೆೆ confusion 
ಬ್ೆೇಡ. ಈಗ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಚಚೆಾ ಮನಡತತಿುರತವಂತ್ಹ ವಿಷಯ ವಿಷಯನಂತ್ರವನಗಿ ಹೊರಟದೆ. 
ಅಲ್ಲೆ ಮನಡತತಿುರತವಂತ್ಹ Trust ಅದನತನ maintain  ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಇರತತ್ುದಯೆ್ಕೇ ಹೂೆರತ್ತ, 
ಅಲ್ಲೆ ಇರತವಂತ್ಹ ಆಸಿುಯನತನ Trust ಗೆ ವಗನಾವಣೆ ಮನಡಿ ಮನಡತವಂತ್ಹದಲೆ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಕ್ನಾರದವರತ ರೆ್ೇರವನಗಿ Trust 
ಜವಬ್ನದರಿಗೆ ಕ್ೂೆಟಟದೆದೇವೆಂದತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಟಟದನದರೆ.  ರ್ನನತ ತ್ಮು ಮತರ್ನಂತ್ರ ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲೆ 
ಕ್ೆೇಳಬಯಸತತ್ುೆೇರೆ್. ರ್ನನತ ಅವತ್ತು ಪರಸನುಪವನತನ ಸೂಚಯವನಗಿ ಮನಡಿದೆ. ದೆಹಲ್ಲಯಲ್ಲೆ ಅನಧಿಾಷಟ 
ಕ್ನಲ ಶನಲನ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳನತನ ಮತಚಿಚದದರತ. ಕಛೆೇರಿಗಳನತನ ಮತಚಿಚದದರತ. ಇಂತ್ಹ registration 
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number ವನಹನಗಳು ಮನತ್ರ ಇವತ್ತು ರಸೆುಗ ೆ ಬರಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ  ಮನಡಿದದರತ. ಇರ್ೂೆನಂದತ ದ್ಧವಸ 
ಬ್ೆೇಡವಂೆದತ ಹೆೇಳಿದದರತ ಏಕ್ೆ? Because of pollution. ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಆ ಆದ್ಧಯಲ್ಲೆ 2ರೆ್ೇ 
ಹಂತ್ದಲ್ಲೆದ.ೆ ಈ ಎಲನೆ ನಗರಗಳದತದ ಎಷತಟ percentage ಎಂದತ ಆವತ್ತು quote ಮನಡಿದದೆೇರೆ್. 
ಇವತ್ತು ಆ ಭನಗ ಜನನೇಬಿಡ ಜನಗವನಗಿದೆ. ದಟಟಣೆಯನಗಿ ವನಹನಗಳು ಓಡನಡತವಂತ್ಹ ಜನಗ.  ಆ 
ಜನಗ pollution ಆಗತತಿುರತವಂತ್ಹ ಜನಗವನಗಿದೆ. ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೆ Cubbon Park and Lal 
Bagh  ಆದ ನಂತ್ರ ಏನತ ಮನಡಿದನದರೆ? ಆ 119 ಎಕರ ೆ ಭೂಮಯನತನ ತ್ೊೇಟಗನರಿಕ್ ೆ
ಇಲನರ್ಯೆವರಿಗ ೆ ಕ್ೂೆಡಿ. ಅಲ್ಲೆ ಪೂಣಾವನಗಿ ಮತ್ೂೆುಂದತ Cubbon Park or Lal Bagh   
ಆಗಲ್ಲ. ಅದತ ರೆ್ೇರವನಗಿ ತ್ೊೇಟಗನರಿಕ್ ೆಇಲನರ್ಯೆವರ ಕ್ೆೈಯಲ್ಲೆ ನಡಯೆಲ್ಲ. ಇವರತ Trust ರವರ 
ಕ್ೆೈಯಲ್ಲೆ ಹಸಿರತಕರಣ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ರ್ನನತ ಅವರಿಗೆ ಕಲಂ 52 ನಲ್ಲೆ provision ಗೆ ಓದ್ಧ 
ಹೆೇಳಿದೆದೇರೆ್.  ಅದತ ಏಕ್ೆ  provision? ಮನರನಟ pledge ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಏಕ್ೆ? sublease 
ಏಕ್ೆ? ನಮಗ ೆ English ಅನತನ  ಓದತವುದಕ್ೆೆ ಬರತವುದ್ಧಲೆವೆೇ? ನಮು ಸಕ್ನಾರದ ಆಸಿುಯನತನ 
ಯನರೊೇ ರ್ನಸಗಿ 5 ಜನರಿಗ,ೆ ಸಕ್ನಾರಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗೆ Heritage Club ಗೆ ಜನಗ  ಕ್ೊಟಟದ್ಧದೇರಿ, 
ಈಗ ಅವರ ಹತಿುರ ಜನಗ ಬಿಡಿಸಿಕ್ೊಳಿಾ ರೆ್ೂೇಡೊೇಣ.   ಆ ಜನಗ ವಿಧನನಸೌಧ್ಕ್ೆೆ 50 ಮೇಟರಚ 
ಇಲೆವೆೇ 100 ಮೇಟರಚ ದೂರದಲ್ಲೆದೆ. ಈಗ ಅದನತನ ಅವರ ಬಳಿ ಬಿಡಿಸಿಕ್ೂೆಳಿಾ. ನಮಗೆ quarters 
ಇಲೆ. ಬ್ನಡಿಗೆ ಕ್ೂೆಡತತಿುದದೆೇವೆ. ಬಿಡಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ಅಲ್ಲೆ quarters  ಕಟಟ. ಇದತ ಅವರ ಕ್ೆೈಯಲ್ಲೆ 
ಆಗತತ್ುದೆಯ್ಕೇ? Now, it is not good. ಸಕ್ನಾರದ ಆಸಿು, ಜನರ ಆಸಿು, ಅದತ ಈ ರನಜಯದ ಆಸಿು. 
ರ್ನವು ದನರಿ ತ್ಪಿಪಸತತಿುಲೆ. ಆದರೆ, ಅವರತ ದನರಿ ತ್ಪಿಪಸತವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆರಟಟದನದರೆ. ಆ Trust ಅನತನ 
withdraw ಮನಡಲ್ಲ. ರ್ನನತ ಈಗಲೆೇ ಚಚೆಾಯನತನ ನಲ್ಲೆಸಿಬಿಡತತ್ೆುೇರ್ೆ, withdraw the 
Trust. Handover it to the Horticulture Department.  ಇನೂನ 22 ಎಕರ ೆಜನಗ 
ಇದೆ. ಉಕ್ೆರೇನ್ಚನಂದ ನಮು ರನಜಯದ 400 ಮಕೆಳು Medical ಓದತವುದಕ್ೆೆ ಆಗದ ೆ ವನಪಸತಸ 
ಬಂದ್ಧದನದರ.ೆ ರ್ನವು ಈಗ ಅವರನತನ ಓದ್ಧಸಬ್ೆೇಕಲೆವೆೇ?  

  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ನನಗ ೆ ಅದರ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ರ್ನಳ್ ೆ ಅಥವನ 
ರ್ನಡಿದತದ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೂೆಡಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೊಳುಾತ್ೆುೇರೆ್. ಆ ಮಕೆಳು ಇಲ್ಲೆ ಓದತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ 
ಮನಡಿಕ್ೊಡಬ್ೆೇಕತ. ಅದಕ್ೆೆ ವಿಶೆೇಷವನದ ಕ್ನಯದಯೆನತನ ರೂಪಿಸಬ್ೇೆಕತ. ಈಗಿರತವ Mdical 
College ಗಳಲ್ಲೆ ಅವರಿಗೆ ಓದತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡಬ್ೇೆಕತ. ನನನ ಉದೆದೇಶ ಈ 22 ಎಕರೆ 
ಜನಗದಲ್ಲೆ ಒಂದತ High-Tech Government Medical College, ಒಂದತ Hospital  
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ಮನಡಿ.  ಒಂದತ Oxygen Plant  ಅನತನ ಮನಡಿ.  ಇವತ್ತು  ಈ ರನಜಯದ ಜನಸಂರ್ೆಯಯಲ್ಲೆ 
ಮೂರರೆ್ ಒಂದತ ಭನಗದಷತಟ ಜನ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೆ ಇದನದರ.ೆ  ಈ ಊರಿನಲ್ಲೆ ಎಷತಟ Government 
Colleges ಇವ?ೆ ಎಷತಟ ಇರಬ್ೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು?  ಇವತ್ತು 40/48 Medical College ಗಳ ಪರಕ್ನರ, 
ಕನಷೆ 8 ರಿಂದ 10 Government Medical College ಗಳು ಈ ಊರಿನಲ್ಲೆ ಇರಬ್ೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು.  
ಆದರೆ ಏಕ್ೆ ಆಗಲ್ಲಲೆ? Mysore Lamps ಜನಗದಲ್ಲೆ  ಒಂದತ ಸಕ್ನಾರಿ Medical College  
ಅನತನ ಮನಡಿ. ಒಂದತ Medical Hospital  ಮನಡಿ. ಒಂದತ Hostel ಅನತನ ಮನಡಿ.  ಒಂದತ 
Oxygen Plant ಮನಡಿ. ಈ 119 ಎಕರ ೆ ಭೂಮಯನತನ ತ್ೊೇಟಗನರಿಕ್ೆ ಇಲನರ್ಗೆ ೆ ಹಸನುಂತ್ರ 
ಮನಡಿ. ಆ ನಣಾಯವನತನ ಇಂದೆೇ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ. ಆ Trust ಅನತನ withdraw 
ಮನಡಿ.  ಈ Trust  ನಲ್ಲೆರತವಂತ್ಹ 10/12 ಅಂಶಗಳನತನ ಓದ್ಧದದೆೇರೆ್. ಇದರಲ್ಲೆ ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ 
ಸಕ್ನಾರದ ಆಸಿುಯನತನ ತ್ಮುದನಗಿ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಅದನತನ ಏನತ ಬ್ೆೇಕ್ನದರೂ ಮನಡತವಂತ್ಹ 
ಎಲನೆ  ಅವಕ್ನಶಗಳು  ಇದರಲ್ಲೆ ಇವೆ. ತ್ನವು  ಅದನತನ ಬಿಡಿಬಿಡಿಯನಗಿ ಓದ್ಧ ಏಂದರೆ, ರ್ನನತ ಅದರ 
ಒಂದೂೆಂದತ ಅಂಶಗಳನತನ ಹೆೇಳುತೆ್ುೇರ್.ೆ ರ್ನನತ  ಇದರಲ್ಲೆ ಇರತವಂತ್ಹ ಎಲನೆ ಅಂಶಗಳನತನ ಮೂರತ 
ರನತಿರಗಳ ಕ್ನಲ ಓದ್ಧದೆದೇರ್ೆ. ಈ 16 ಪತಟದ Deed ಅನತನ ಮೂರತ ಬ್ನರಿ ಓದದೆದೇರ್.ೆ  ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಇದನತನ ಓದ್ಧದನದರೂೆೇ  ಇಲೆವೇ ಗೊತಿುಲೆ. ಆದರೆ, ಸಕ್ನಾರದ ಕ್ೊೇಟನಯಂತ್ರ 
ರೂಪನಯಗಳ ಬ್ೆಲ ೆ ಬ್ನಳುವ ಆಸಿುಯನತನ  ರ್ನಸಗಿಯವರಿಗೆ  ರೆ್ೇರವನಗಿ ಕ್ೊಡತವುದತ  ಎಂದರೆ, 
ಇದರ ಅಥಾ ಏನತ? ಇದೆಕ್ೆ ರ್ನವು ಸತಮುರ್ೆ ಕೂರತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತ್ುದಯೆ್ಕೇ? What do you 
mean? ಒಂದತ  ರ್ನಗರಿೇಕ ಸಕ್ನಾರದ ಜವಬ್ನದರಿ ಎಲ್ಲೆ ಹೊೇಗಿ  ನಲೆಬ್ೆೇಕತ? ಸಕ್ನಾರಚ ಸಕ್ನಾರದ 
ಆಸಿುಗಳನತನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮನಡಬ್ೆೇಕತ. ಇವತ್ತು ಮನನಯ ರನಮಸನವಮಯವರತ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲೆ 
ಸಕ್ನಾರದ ಆಸಿುಗಳು ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಮೂಲಕ  ಹೆೇಗ ೆ ಹೊರಟತ ಹೊೇಯತ್ತ ಎಂದತ 
ವಿಧನನಸಭೆಯಲ್ಲೆ ಹೆೇಳಿದನದರೆ.  ಮತ್ೆು ಆ ಪರಿಸಿಾತಿ ಬರಬ್ನರದತ ಅಲೆವ?ೆ  

 ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ ತ್ಮು ಆಶಯ, ನಮು ಆಶಯ, ನಮು ರ್ನಡಿನ ಜನರ 
ಆಶಯ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ.  ಸಕ್ನಾರದ ಆಸಿು ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲೆಯ್ಕೇ ಉಳಿಯಬ್ೆೇಕತ.  ಇದತ ಸನವಿರನರತ 
ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯ ಬ್ೆಲೆ ಬ್ನಳುವ ಆಸಿು.  ಬಡಬಗೆರತ ಬಿೇದ್ಧಯಲ್ಲೆ ಮಲಗತತಿುದನದರೆ. ರನತಿರ 12 ಗಂಟೆಗ ೆ 
foot-path  ನಲ್ಲೆ ನಡೆದತಕ್ೊಂಡತ ಮರ್ೆಗೆ ಹೊೇಗತವನಗ foot-path ನಲ್ಲೆ ನೂರನರತ ಜನರತ 
ಮಲಗಿರತತ್ನುರ.ೆ ಯನರೊೇ ಉಳಾವರತ, ಕ್ೂೆೇಟನಯಧಿೇಶವರತ ಅನತಭವಿಸಲ್ಲಕ್ೆೆ ಈ ರನಜಯದ ಆಸಿು ಇಲೆ. 
ಇದಕ್ೆೆ 100ಕ್ೆೆ ಸನವಿರ ಭನಗ ನಮು ವಿರೂೆೇಧ್  ಇದ.ೆ  ಯನವುದೆೇ ಕ್ನರಣಕೂೆ ಈ ಆಸಿುಯನತನ 
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ರ್ನಸಗಿ Trust ಪರಬ್ನರೆ ಮನಡತವುದನದರೆ, ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ಎಲ್ಲೆ ಬ್ೇೆಕ್ನದರೂ, ಯನವ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ 
ಬ್ೆೇಕ್ನದರೂ ಹೊೇರನಟ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಅವರಿಗೆ ಇಚನಚ ಶಕಿು ಇದದರ,ೆ  ಆ Trust  ಅನತನ ವಿತಚಡನರ 
ಮನಡಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಅದನತನ hand over  ಮನಡತವಂತ್ಹ ನಣಾಯವನತನ ವನಪಸತಸ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಾಲ್ಲ. ಇದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ದೂೆಡಡ ನಮಸನೆರವನತನ  ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್.  ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಈ Trust ಅನತನ cancel  ಮನಡಿದೆದೇರ್ಂೆದತ ಪರಕಟ ಮನಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರ 
ಪನದಗಳಿಗೆ  ಈ ರ್ನಡಿನ ಜನರ ಪರವನಗಿ ದೊಡಡ ನಮಸನೆರ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. ನಮು ರ್ನಡಿನ  ಆಸಿು  
ರಕ್ಷಣ ೆಸಲತವನಗಿ ರ್ನನತ ನಮಸನೆರ ಹನಕತತ್ೆುೇರೆ್. ಅವರತ ಏಕ್ೆ ಕ್ೆಟಟ ಹೆಸರನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಾತ್ನುರೆ?  
ಬಿಜೆಪಿ ಒಂದತ ಗೌರವಕ್ೆೆ ಪನತ್ರವನಗಿದೆ. ಸಕ್ನಾರದ ಆಸಿುಯನತನ ಪರೂೆೇಕ್ಷವನಗಿ ರ್ನಸಗಿಯವರಿಗೆ 
ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ಈ ಉರ್ನನರ ಷಡಯಂತ್ರವನತನ ಯನರತ ಮನಡಿದರೊೇ ಏಕ್ೆ ಮನಡಿದನದರಂೆದತ 
ಗೊತಿುಲೆ. ಅದಕ್ೆೆ  ಇತಿಶ್ರೇ  ಹನಡಬ್ೆೇಕ್ನಗಿದೆ. ಒಂದತ, ಆ Trust ಅನತನ withdraw  ಮನಡಿ.  
ಇನತನ ಆ ಕಂಪನ ಆಸಿತ್ವದಲ್ಲೆದೆ. ಅದರಲ್ಲೆ ಶೇೆರತದನರರತ ಇದನದರ.ೆ ಅದರಲ್ಲೆ ಕಟಟಳ್ೆಗಳು ಇವೆ. ಅವು 
ಇನೂನ ಇತ್ಯಥಾವನಗಿಲೆ. ಅಗತ್ಯ ಬಿದದರ ೆಅದನತನ ತ್ೂೆೇಟಗನರಿಕ್ೆ ಇಲನರ್ಗೆೆ handover  ಮನಡಿ. 
ಮತ್ೊುಂದತ ದೊಡಡ  ಉದನಯನವನತನ ಮನಡಿ. Mysore Lamps  ಜನಗದಲ್ಲೆ ಒಂದತ ದೂೆಡಡ 
ಸತಸಜಿಾತ್ Medical College ಅನತನ ಮನಡಿ. ಒಂದತ ದೊಡಡ ಆಸಪತ್ೆರಯನತನ ಮನಡಿ. ಅದರ 
ಹೊರತ್ನಗಿ ಯನರನದರೂ ಒಂದತ PIL (Public Interest Litigation) ಅನತನ ಹನಕಿದರ,ೆ 
Roerich Case  ಇದಯೆಲೆ, ಆ  ತ್ರಹದ ಮಂಗಳ್ನರತಿ  ನಮು ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಆಗತತ್ುದೆ.  ನಮು 
ರನಜಯಕ್ೆೆ ಅದತ ಮನದರಿ. ಮನನಯ Supreme Court ನವರತ ಈ ತ್ರಹದ ಆಸಿುಗಳಿಗ ೆಸಕ್ನಾರದ 
ಜೊತ್ೆಗೆ ಒಬು Supreme Court sitting Judge ರವರನತನ  – Committee ಸದಸಯನರ್ನನಗಿ 
ಹನಕಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಅದರ  ಉಸತುವನರಿ ಮತ್ತು ಮನಗಾದಶಾನದಲ್ಲೆ ನಡಯೆಲ್ಲ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ ಆದರೆ, ಅದತ ಇನೂನ ಆಗಿಲ. That order is still stands. ಅದೆೇ ಆದೆೇಶ 
ಜನರಿಯಲ್ಲೆದೆ.  ಹೇಗಿರತವನಗ ಸಕ್ನಾರದ ಆಸಿುಯನತನ ಪರಬ್ನರೆ  ಮನಡತವಂತ್ಹ ನಣಾಯವನತನ ಈ 
ಕೂಡಲೇೆ ಕ್ೆೈಬಿಡಬ್ೆೇಕ್ೆಂದತ ತ್ಮು ಮೂಲಕ ಈ ರ್ನಡಿನ ಜನರ ಪರವನಗಿ ಮತ್ೊುಮು ಅಗರಹಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್ಚ (ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  
ಮೊಟಡ ಮೊದಲರೆ್ಯದನಗಿ ತ್ಮಗ ೆ ಅಭಿನಂದರೆ್ಗಳನತನ  ಸಲ್ಲೆಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. ತ್ಮು  ಚತಕ್ೆೆ ಗತರತತಿನ 
ಪರಶೆನಯಂದ ಈ ಆಸಿು ಇನೂನ ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲೆ ಉಳಿದತಕ್ೂೆಂಡಿದೆ. ಪತನಃ ಅದೆೇ ಕಂಟಕ ನಮು ಮತಂದೆ 
ಬಂದ್ಧದ.ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರವರತ  ಹೆೇಳಿರತವುದಕ್ೆೆ ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ನಮು 
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ಸಹಮತ್ ಇದೆ.  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸದನದಲ್ಲೆದನದರೆ.  ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಮರ್ ೆMysore Lamps 
ಬಳಿ ಇದ.ೆ ರ್ನವು ಚಿಕೆ ವಯಸಿಸನಂದ  ಆ ಜನಗದಲ್ಲೆ  ಓಡನಡಿದೆದೇವೆ.  Mysore Soaps ಗೆ 
ಜನಗವನತನ ಮೈಸೂರತ ಮಹನರನಜರತ ಕ್ೂೆಟಟದನದರ.ೆ Mysore Lamps  ಗೂ ಸಹ ಮೈಸೂರತ 
ಮಹನರನಜರತ  ಜನಗವನತನ ಕ್ೊಟಟದನದರೆ. ಅದರ ಪಕೆದಲ್ಲೆ BHEL ಇದ,ೆ ಮೊದಲತ ಅದತ 
Porcelain Factory ಆಗಿತ್ತು. ಅದತ ಮೊದಲತ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ dead end ಅಗಿತ್ತು.  ರ್ನವು 
ಶನಲೆಯಲ್ಲೆ ಓದತತಿುದನದಗ ಅಲ್ಲೆ ಉಕ್ನಡಗಳು  ಇದದವು.  ಈಗ ಅದತ ಇಲ್ಲೆಂದ 30 ಕಿೇಲೂೆೇಮೇಟರಚ 
ದೂರದ ರೆ್ಲಮಂಗಲದಲ್ಲೆದೆ. ಅದತ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಕಟಟಕಡೆಯ ಜನಗ.  ಅದರ ಪಕೆದಲ್ಲೆ TATA 
Institute  ಇದೆ. ಅದತ ಅದತುತ್ವನದ ಜನಗ. ಮಲೆೆೇಶವರಲ್ಲೆ ಒಂದತ ಎಕರಯೆಲ್ಲೆ ಒಂದತ ಬಂಗಲ ೆ 
ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೆ  ಕ್ೇೆವಲ 5 ಜನರತ ಮನತ್ರ ಇರತತಿುದದರತ. ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲೆ ಒಂದೂೆಂದತ ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲೆ 
250 ಜನರತ ಇದನದರೆ. Mysroe Lamps  ಪಕೆದಲ್ಲೆಯ್ಕೇ Multi-storeyed Building ಅನತನ 
ಕಟಟದನದರ.ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿದತದ ನಜ. ಅಲ್ಲೆ pollution ಎಷತಟ ಆಗಿದ ೆ  ಎಂದರೆ, ಅಲ್ಲೆ 
ಓಡನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲೆ. ಸಕ್ನಾರದವರಿಗ ೆಏರ್ನದರೂ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತ್ುದಯೆೇ ಇಲೆವೇ 
ಗೊತಿುಲೆ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಅವರತ statue ಮನಡತವುದರಲ್ಲೆ ನಸಿಸಮರತ. ಅವರತ Medical College 
ಮನಡತವಂಹ ಶಕಿು ಇದದರೆ ಬಹಳ ಸಂತ್ೂೆೇಷ.  ಇದತವರಗೊ ಎಲೂೆ ಒಂದತ Medical College  
ಅನತನ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗಲ್ಲಲೆ. ಇದತ ಸಕ್ನಾರದ ಆಸಿು. ಇದತ ಜನರ ಆಸಿು. ಎಲೆವನತನ ರ್ನಸಗಿ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದರ ೆಸಕ್ನಾರ ಮನಡಿದತದ ಏನತ? 

(ಮತಂದತ.,)  
(179) 08-03-2022 (6.10) ಎಂ.ವಿ-ವಿಕ್ೆ 

(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್ಚ (ಮತಂದತ…):- 

ರ್ನಳ್ ೆ ದ್ಧನ ಅದನತನ ಸಕ್ನಾರ ನಡಸೆತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲೆ. ಇದನತನ ಸಹ ರ್ನಸಗಿಯವರಿಗೆ 
ಕ್ೊಟತಟಬಿಡಲ್ಲ. ಹನಗನದರೆ, ಇಲ್ಲೆ ರ್ನವು ಮತ್ತು ನೇವು ಏಕ್ ೆ ಬ್ೆೇಕತ? ಅಧಿವೇೆಶನ ನಡಸೆತವುದಕ್ೆೆ 
ಪರತಿದ್ಧನ ಎರಡೆರಡತ ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯಗಳಷತಟ ಹಣ ಖಚನಾಗತತ್ುದೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ ರ್ನವು 
ಪರತಿದ್ಧನ ಇಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದತ ಕೂಗನಡಬ್ೆೇಕತ. ರ್ನವು ನಮಗೆ ಬ್ೆೈಯಬ್ೇೆಕತ, ನೇವು ನಮಗೆ ಬ್ೆೈಯಬ್ೇೆಕತ. 
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ಆ ರಿೇತಿ ಬ್ೇೆಡ. ಅದನತನ ರ್ನಸಗಿಯವರಿಗೆ ಕ್ೊಟತಟಬಿಡಲ್ಲ. ಅದನತನ ಸಕ್ನಾರದ ಕ್ೆಲಸವಲೆ ಅದನತನ 
ರ್ನಸಗಿಯವರೇೆ ಮನಡಲ್ಲ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಹಂದ ೆ ರನಜ ಮಹನರನಜರತ, ಪಟೆೇಲರತ ಮತ್ತು 
ಶನನತಭೊೇಗರತಗಳ್ೆೇ ಅಧಿಕ್ನರ ನಡಸೆತತಿುದದರತ. ಅವರಿಗ ೆ ಸಂವಿಧನನ ಏನೂ ಇಲೆ. ಅದತ ಒಂದತ 
ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವನದ ಜನಗವೆಂದತ ಹೇೆಳುತ್ೆುೇರ್ೆ. ಮನನಯ ಕ್.ೆಟ.ಶ್ರೇಕಂಠೇೆಗೌಡರತ ಬಹಳ ಸಿಟನಟಗಿ 
ಹೆೇಳಿದರತ. ಆದರ,ೆ ರ್ನವು ಅಲ್ಲೆ ಹತಟಟ ಬ್ಳೆದವರತ, ಆ ಜನಗ ಏರೆ್ಂದತ ನಮಗೆ ಗೊತಿುದೆ. ದಯವಿಟತಟ 
ಮೂಯಸಿಯಂ ಎನತನವುದನತನ ಬಿಟತಟ ಬಿಡಲ್ಲ. ಈಗ ಮಲೆೆೇಶವರಂನಲ್ಲೆ ಎಷತಟ ಜನಗ ಹೊೇಗಿದೆ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದರ,ೆ ಎಲೆರೂ ಸಹ ಎದತದ ನಂತ್ತಕ್ೂೆಂಡತಬಿಡತತ್ನುರೆ. ಈಗ ಒಂದೂೆಂದೆೇ compromise 
ಆಗಿಬಿಟಟದ.ೆ ಯನರೊೇ ಸದಸಯರತ ಕ್ೊತ್ನವಲ್ಚಪತರ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ ಹೂೆರಟತ ಹೊೇಗಿದನದರೆ. ಅವರತ 
ಇದ್ಧದದದರ ೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇೆಳುತಿುದೆದ. ಆದರೆ, ಅವರತ ಈಗ ಸದನದಲ್ಲೆ ಇಲೆ. ಅವು ಎಷತಟ ಪವಿತ್ರವನದ 
ಜನಗಗಳು ಎಂದತ ಅವರಿಗೆ ಹೆೇಳುತಿುದದೆ. ಈಗ ಜನಗಗಳನತನ ಉಳಿಸಿಕ್ೊಂಡತ ಬಂದ್ಧದೆದೇವೆ. ಈಗ 
ಒಂದತ ಸಮತದನಯದ ಈಶವರ ದೆೇವಸನಾನವನತನ ಉಳಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಎಷತಟ ಹೊೇರನಟ ಮನಡಿದೆದೇವೆಂದತ 
ಅವರಿಗೆ ಗೊತಿುದೆ. ಏಕ್ೆಂದರೆ, ಅದನತನ ಸಹ ರ್ನಸಗಿಯವರಿಗೆ ಕ್ೊಟತಟಬಿಟಟದದರತ. ಆದತದರಿಂದ, ನನಗ ೆ
ಅದರ ಬಗೆೆ ನಂಬಿಕ್ ೆಇಲೆ. ಅದರ ಬಗೆೆಯೂ ಸಹ ಹೆೇಳಿಬಿಡತತ್ೆುೇರೆ್ ಕ್ೆೇಳಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಹಂದ ೆರನಜರತ 
ಮತ್ತು ಶ್ವನಜಿ ಮಹನರನಜರತ ಮನಡಿದಂತ್ಹವುಗಳನತನ ಉಳಿಸಿಕ್ೊಂಡತ ಹೊೇಗೊೇಣ. ಅಂದರೆ, 
ಅವುಗಳು ನಮು ಐತಿಹನಸಿಕವನದ ಜನಗಗಳು ಉಳಿದತಕ್ೊಳಾಲ್ಲ. ಮನನಯ ಕ್.ೆಟ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರತ ಏನತ 
ಹೆೇಳಿದರತ, ಅದಕ್ೆೆಲನೆ ನಮು ಸಹಮತ್ ಇದೆ. ಆದರ,ೆ ಅದತ ಆಗಲ್ಲಲೆವೆಂದರೆ, ಪಕೆದಲೆೆೇ ಟನಟನ 
ಇನ್ಚಸಿಟಟೂಯಟಚ ಎರಡತ ಪಲನಾಂಗಚನಲ್ಲೆ ಇದೆ. ಅವರತ ಕ್ೆಳಗಡ ೆ underground ನಂದ ಪಕೆದ 
ಜನಗಕ್ೆೆ ಬರತತಿುದದರತ. ಅದರ ಪಕೆದಲ್ಲೆ ಬಿ.ಹೆರ್ಚ.ಇ.ಎಲ್. ಮತ್ತು ಟನಟನ ಇನ್ಚಸಿಟಟೂಯಟಚ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೆ 
ಮೂರತ ಕ್ನಂಪೆೆಕಸಚಗಳಿವೆ. ಮನನಯ ಸಿ.ಎನ್.ಆರ.ರನವಚಗೆ “ಭನರತ್ ರತ್ನ”ಚಪರಶಸಿು ನೇಡಲನಗಿದ.ೆ ಅವರತ 
ಒಬು ನದೆೇಾಶಕರತ ಮತ್ತು ಅವರತ ಅದತಭತ್ವನದ ವಿಜನಾನ. ಅದನತನ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲೆೆೇ ಮನಡಲ್ಲ 
ಮತ್ತು ಅದನತನ ಟನಟನ ಇನ್ಚಸಿಟಟೂಯಟಚನವರಿಗೆೇ ನೇಡಲ್ಲ. ಮತ್ುೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಒಂದೇೆ 
ಒಂದತ ಏಮಸಚ ಆಸಪತ್ೆರ ಇಲೆ. ಅಲ್ಲೆಗೆ ಮಡಿಕಲ್ಚ ಕ್ನಲೆೇಜ ಬರಲ್ಲ. I demand AIIMS (All 
India Institute of Medical Sciences). ಕ್ೆೇಂದರದಲ್ಲೆ ಭನರತಿೇಯ ಜನತ್ನ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ 
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ಬಂದನಗ ಮನನಯ ಅಟಲ್ಚ ಬಿಹನರಿ ವನಜಪೆೇಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಮತಿ ಸತಷ್ನು ಸವರನಜಯರವರತ ಇದದರತ. 
ಆಗ ಜೆೈಪತರಚ, ಭೂಪನಲ್ಚ ಮತ್ತು ಎಲೆೆಲ್ಲೆ ಭನರತಿೇಯ ಜನತ್ನ ಪಕ್ಷದ ಸಕ್ನಾರವಿತ್ೊುೇ ಅಲ್ಲೆಗೆಲನೆ 
AIIMS ಆಸಪತ್ೆರಗಳನತನ ನೇಡಿದರತ. ಆದರೆ, ನಮು ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ವಿಕ್ೊಟೇರಿಯ ಆಸಪತ್ೆರ ಮತ್ತು 
ಬ್ೌರಿಂಗಚ ಆಸಪತ್ೆರಗಳನತನ upgrade ಮನಡತತ್ೆುೇವಂೆದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಹನಗನದರೆ, ನಮಗೆ ಏಕ್ೆ 
upgrade? ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ರ್ನವು ಹೆಚಿಚನ ತೆ್ರಿಗೆ ಕಟತಟತ್ೆುೇವ.ೆ ಈ ದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಅಷ್ೆಟೇ ಬಡವರತ ಸಹ 
ಇದನದರ.ೆ ಕ್ೂೆೇವಿಡ್ಚ-19 ಬಂದನಗ ಆಸಪತ್ೆರಗಳಲ್ಲೆ ಒಂದತ ಬ್ಡೆ್ಚ ಸಹ ರ್ನಲ್ಲ ಇರಲ್ಲಲೆ. ರ್ನವು ಇದನತನ 
pandemic ಸಮಯದಲ್ಲೆ ರೆ್ೂೇಡಿದದೆೇವೆ. ಅದಕ್ೆೆ ಅವರತ ಏಮಸಚ ಆಸಪತ್ೆರ ಮನಡಲ್ಲ. ಅದತ 
ಅಗಲ್ಲಲೆವೆಂದರ ೆಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ ಮಡಿಕಲ್ಚ ಕ್ನಲೇೆಜಚ ಅನತನ ಪನರರಂಭ ಮನಡಲ್ಲ. 
ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಈ ದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಮಡಿಕಲ್ಚ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳು ರ್ನಶವನಗಿ ಹೊೇಗಿವೆ. ಮಂಗಳೂರತ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ 
ಆರತ ಮಡಿಕಲ್ಚ ಕ್ನಲೇೆಜಚಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೆ ಏಕ್ೆ ಆಗಬ್ನರದತ? ಆದತದರಿಂದ, ಇದನತನ 
ಟನಟನ ಇನ್ಚಸಿಟಟೂಯಟಚಗೆ ನೇಡಲ್ಲ ಅಥವನ ಮನನಯ ಕ್.ೆಟ.ಶ್ರೇಕಂಟೆೇಗೌಡರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ ಮಡಿಕಲ್ಚ 
ಕ್ನಲೇೆಜಚ ಮನಡಲ್ಲ. ಇಲೆವನದರೆ All India Institute of Medical Science ಮನಡಲ್ಲ. 
ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಅದರ ಪಕೆದಲೆೆೇ ದೊಡಡ ಜನಗವನತನ ಕ್.ೆಎಸ್.ಆರ.ಟ.ಸಿ.,ಗೆ ನೇಡಿದನದರ.ೆ ಈಗ ಅಲ್ಲೆ ಬಸ್ಚ 
ಸನಟಯಂಡ್ಚ ಇದೆ. ಅದಕ್ೆೆ ಸಂತ್ೂೆೇಷವನಗಿದ.ೆ ಭನನತವನರದಂದತ ಅಲ್ಲೆ ಸಂತ್ಯೆನಗತತ್ುದೆ. ಈಗ 
ಮಲೆೆೇಶವರಂ ಅನತನ ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ಕ್ೆಡವಿ ಅದರ ಸೌಂದಯಾವನತನ ಹನಳು ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ 
ಇದದರ,ೆ ಅದನತನ ಅವರತ ಮನಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ೆೆ ನಮುದತ ಏನೂ ಅಭಯಂತ್ರವಿಲೆ. ಈಗ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಹೆಚಿಚನ 
ಸಂರ್ೆಯಯ ಬಹತಮತ್ವಿದೆ ಎಂದತ ಅದನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ ಎನತನವುದತ ತ್ಪತಪ. ಈಗ ಯನರೂ ಸಹ 
ಐದತನೂರತ ವಷಾಗಳಷತಟ ಕ್ನಲ ಬದತಕತವುದ್ಧಲೆ. ರ್ನವು ಮೈಸೂರತ ಮಹನರನಜರತ, ಮನನಯ 
ದೆೇವರನಜತ ಅರಸತ ಮತ್ತು ಮನನಯ ಜೆ.ಹೆರ್.ಪಟೆೇಲ್ಚ ಇವರಲೆೆರನತನ ಸಹ ರೆ್ನಪಿಸಿಕ್ೂೆಳುಾತ್ೆುೇವೆ ಏಕ್ೆ? 
ಅವರತ ಏರೆ್ೂೇ ಒಂದನತನ ಮನಡಿಟತಟ ಹೂೆೇಗಿದನದರ.ೆ ಅವರನಚಯರೂ ಸಹ ಮನರಿಕ್ೊಂಡತ ಹೂೆೇಗಿಲೆ. 
ಈಗ ಸಂಪನದರೆ್ ಮನಡಿರತವುದನತನ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಯನರನದರೂ ಮನರಿ ಹೊೇಗಿರತವುದನತನ 
ಹೆೇಳುತ್ನುರೆಯ್ಕೇ? ಅವರತ ಏರ್ನದರೂ ಮನಡಲ್ಲ, ರ್ನವು ಅದನತನ ಒಪಿಪಕ್ೂೆಳುಾತ್ೆುೇವೆ. ಈಗ ಮನನಯ 
ಕ್.ೆಟ.ಶ್ರೇಕಂಠೇೆಗೌಡರತ ಹೆೇಳಿದನದರ,ೆ ಅದನತನ ತ್ತಚಕ್ಷಣವೆೇ ಮನಡಲ್ಲ. ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ತ್ನವು 
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ಕಳ್ೆದ ಬ್ನರಿ ಇಲ್ಲೆ ಕತಳಿತಿುದ್ಧದೇರಿ. ಆಗ ಈ ಜನಗವನತನ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ವನಪಸತಸ ಕ್ೊಡಿಸಿದ್ಧದೇರಿ. ಈಗ ತ್ನವು 
ಪಿೇಠದಲ್ಲೆ ಕತಳಿತಿುದ್ಧದೇರಿ, ದಯವಿಟತಟ ಆ ಜನಗ ಸಕ್ನಾರದ ಸನವಮಯದಲ್ಲೆಯ್ಕೇ ಇರಲ್ಲ ಎಂದತ ತಿಳಿಸಿ. 
ಅದನತನ ರ್ನಸಗಿಯವರಿಗೆ ಕ್ೊಡತವುದತ ಬ್ೆೇಡ. ಅಲ್ಲೆ ಮೂಯಸಿಯಂ ಬ್ೆೇಕ್ನಗಿಲೆ ಮತ್ತು ಟರಸ್ಟಚ ಸಹ 
ಬ್ೆೇಕ್ನಗಿಲೆ. ಈಗ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲೆ ಎಷತಟ ಟರಸ್ಟಚಗಳು 99 ವಷಾಗಳ್ನಗಿವ ೆ ಎಂದತ ಲೆಕೆ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡರ ೆ ಆಗ ಅದತ ಗೊತ್ನುಗತತ್ುದೆ. ಅವುಗಳು ಯನರನಚಯರ ಸಂಘ-ಸಂಸೆಾಗಳಿಗ ಹೊೇಗಿದೆ 
ಎಂದತ. ಅದತ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲೆ prime ಜನಗ. ಅದತ ಸನವಿರನರತ ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯ 
ಬ್ೆಲೆಬ್ನಳುವ ಜನಗವನತನ 99 ವಷಾಗಳಿಗೆ ಲ್ಲೇಸ್ಚ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ, ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಬ್ನಡಿಗೆ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಆರನಮನವನಗಿದನದರ.ೆ ಅದತದರಿಂದ ರ್ನನತ ತ್ಮುಲ್ಲೆ ಕಳಕಳಿಯ ಪನರಥಾರ್ೆಯನತನ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳುಾತ್ೆುೇರೆ್. ಹನಗೆಯ್ಕೇ ತ್ಮಗೆ ಅಭಿನಂದರೆ್ಯನತನ ಸಹ ಸಲ್ಲೆಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಕಳ್ೆದ ಬ್ನರಿ ಇದನತನ 
ಮೈಸೂರತ ಮನರಲ್ಸಚಗೆ ಕ್ೂೆಟಟದದರತ. ಅದತ ಸಹ ಸಕ್ನಾರಿ ಸನವಮದಯದಲ್ಲೆಯ್ಕೇ ಇದೆ. ಆದರೆ, ತ್ನವು 
ಅದನತನ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ವನಪಸತಸ ಕ್ೊಡಿಸಿದ್ಧದೇರಿ. ಈಗ ತ್ನವು ಗೌರವನನವತ್ ಸಭನಪತಿ ಪಿೇಠದಲ್ಲೆ 
ಕತಳಿತಿುದ್ಧದೇರಿ. ಇದತ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರ ಮತ್ತು ಮಲೆೆೇಶವರಂ ಗೌರವದ ಪರಶೆನ.  ಟನಟನ ಇನ್ಚಸಿಟಟೂಯಟಚ 
ಆಫಚ ಸೈೆನ್ಸಚ 1907ರಲ್ಲೆ ಪನರರಂಭವನಗಿದ.ೆ ಅದತ ಸನಾಪರ್ೆಯನಗಿ ಸತಮನರತ 112 ವಷಾವನಗಿದ.ೆ 
ಇದನತನ ಆ ಟನಟನ ಇನ್ಚಸಿಟಟೂಯಟಚ ಆಫಚ ಸೈೆನ್ಸಚನವರಿಗನದರೂ ಕ್ೊಟತಟಬಿಡಲ್ಲ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಅಲ್ಲೆ 
ವಿಜ್ಞನನಗಳು ಇದನದರ.ೆ ಮೊದಲತ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಸಿಟ, ಸಿಲ್ೆಚ ಸಿಟ, ಸೈೆನ್ಸಚ ಸಿಟ, ಮಲ್ೆಚ ಸಿಟ ಈಗ 
ಸಿಲ್ಲಕ್ನನ್ಚ ಸಿಟಯನಗಿದೆ. ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಈ ದನರಿಯ ದನಟಯಲ್ಲೆ ಬಂದ್ಧದೆ. ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರವನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ commercial hub ಮನಡತವುದತ ಬ್ೆೇಡ. ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರವನತನ ಬ್ನಂಬ್ೆ 
ಮನಡತವುದತ, ಚೆರ್ನೆೈ ಮನಡತವುದತ, ಹೈೆದನರಬ್ನದ್ಚ ಮನಡತವುದತ ಬ್ೇೆಡ. ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರ 
ಬ್ೆಂಗಳೂರನಗಿಯ್ಕೇ ಇರಲ್ಲ. ಆದತದರಿಂದ, ರ್ನನತ ತ್ಮು ಮೂಲಕ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಪನರಥಾರ್ ೆ ಮತ್ತು 
ವಿನಂತಿ ಹನಗೂ ಒತ್ನುಯ ಮನಡತತ್ನು, ದಯವಿಟತಟ ಆ ಟರಸ್ಟಚ ಅನತನ ವನಪಸತಸ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ, ಆ 
ಜನಗವನತನ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ವನಪಸತಸ ಕ್ೊಡಲ್ಲ. 



217 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/08-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎ.ತಿಪಪೆೇಸನವಮ (ರ್ನಮನದೆೇಾಶನ ಹೊಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿದದಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮಗೆ ಧ್ನಯವನದಗಳು. ಮೊಟಟಮೊದಲರೆ್ಯದನಗಿ ಇಡಿೇ 
ಸದನ ತ್ಮಗೆ ಕೃತ್ಜ್ಞತ್ಯೆನತನ ಅಪಿಾಸತತ್ುದೆ. ಏಕ್ೆಂದರೆ, ತ್ನವು ಈ ಸದನದಲ್ಲೆ ಸದಸಯರನಗಿ 
ದ್ಧರ್ನಂಕ 08.12.2020ರಲ್ಲೆ ಕ್ೆೇಳಿದಂತ್ಹ ಚತಕ್ೆೆ ಗತರತತಿಲೆದ ಪರಶೆನಗೆ ಮೈಸೂರತ ಲನಯಂಪಸಚಗೆ 
ಇರತ್ಕೆಂಥ ಆಸಿುಯ ಬಗೆೆ ವಿವರವನದ ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡಿದನದರ.ೆ ಅವರತ ನೇಡಿರತವ ಉತ್ುರವನತನ 
ರೆ್ೂೇಡಿದರ.ೆ ಸಕ್ನಾರ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡಿರತವಂತ್ಹ ನಣಾಯದಲ್ಲೆ ಎಷತಟ financial implication 
ಇದೆ ಎಂಬತದತ ಅಥಾವನಗತತ್ುದೆ. ತ್ಮಗೆ ನೇಡಿರತವಂತ್ಹ ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರತ ಲನಯಂಪಸಚನ ಒಟತಟ 
ಆಸಿುಯ ಮನರತಕಟೆಟ ಬ್ೆಲ ೆ ಅಂದ್ಧಗೆ 1386.74 ಕ್ೂೆೇಟ ರೂಪನಯಗಳು. ಮನನಯ 
ಕ್.ೆಟ.ಶ್ರೇಕಂಠೇೆಗೌಡರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ, ಮತಂಬ್ೈೆನ ವಲ್ಲಾಯಲ್ಲೆ ಇರತ್ಕೆಂಥದತದ, ಅಹಮದಬ್ನದ್ಚನಲ್ಲೆ 
ಇರತ್ಕೆಂಥದತದ ಮತ್ತು ಸದನಶ್ವನಗರದಲ್ಲೆ ಇರತವ ಎಂ.ಪಿ.ಎಂ. ಗೆಸ್ಟಚಹೌಸ್ಚ ಈ ಎಲೆವೂ ಸಹ 
ಸೇೆರಿಕ್ೊಂಡಿದ.ೆ ಇನತನ ಇದರ ಮೇಲೆ ಸನಕಷತಟ ಹೂೆಣೆಗನರಿಕ್ ೆಇದೆ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಸನಕಷತಟ ಕ್ೆೇಸ್ಚಗಳು 
Arbitration Award ಆಗಿ, ಸಿವಿಲ್ ಕ್ೊೇಟಚಾ ಮತ್ತು ಹೆೈಕ್ೂೆೇಟಚಾನಲ್ಲೆ ಹನಗೆಯ್ಕೇ 
ಉಳಿದತಕ್ೊಂಡಿವೆ. ಇದಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರವೂ ಸಹ ಕ್ೊೇಟಯಂತ್ರ ರೂಪನಯಗಳಷತಟ ಹಣವನತನ ಸಹ 
ನೇಡಿದೆ. ಸಕ್ನಾರ 113.38 ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯಗಳ ಸನಲ ನೇಡಿದೆ. ಅದರ ಬಡಿಡ 178.82 ಕ್ೊೇಟ 
ರೂಪನಯಗಳು. ಒಟತಟ 292.20 ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯಗಳಷತಟ ಹಣವನತನ ಇನೂನ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ 
ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕ್ನಗಿದೆ. ಈ ಮಧಯೆ ಆಗಿನ ಕ್ನಲದಲ್ಲೆ ಒಂದತ ಷ್ೆೇರಿನ ಬ್ೆಲ ೆ4/- ರೂಪನಯ ಇತ್ತು. ಆಸಿುಯ 
ಮೌಲಯ ಅಂದನಜತ ಮನಡಿರತ್ಕೆಂತ್ಹ ಷ್ೆೇರತ ಬ್ೆಲ ೆ873/- ರೂಪನಯ ಇದೆ. ಎಂ.ಪಿ.ಎಂ. ಕಂಪನ 
liquidation ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಷ್ೆೇರತ ಬ್ೆಲ ೆ 873/- ಎಂದತ ಇದೆ. ಇಷತಟ ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟ 
ರೂಪನಯ ಬ್ೆಲ ೆ ಬ್ನಳುವಂತ್ಹ ಆಸಿುಯನತನ ಸಕ್ನಾರದ ಆರ್ಥಾಕ ಹೂೆರಯೆನತನ ತಿೇರಿಸದ ೆ ಮತ್ತು 
arbitration case ಆಗಿ, ಅವನಡ್ಚಾ ಆಗಿ, ಕ್ೂೆೇಟಚಾಗಳಲ್ಲೆ execution ನಲ್ಲೆ ಇರತ್ಕೆಂತ್ಹ 
ಪರಕರಣಗಳನತನ ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ. ಏತ್ಕ್ೊೆೇಸೆರ ಈ ಆಸಿುಗಳನತನ ವಗನಾವಣೆ ಮನಡತತಿುದನದರ?ೆ ಇದನತನ 
ಯನರತ ಒಪತಪತ್ನುರೆ? ಅವರತ ಯನವ ಕ್ನರಣಕ್ೂೆೆೇಸೆರ ಇದನತನ ಮನಡತತಿುದನದರೆ? Experience 
Bangalore ಅಂದರೆ ಅದರ ಅಥಾವೇೆನತ? ದಯಮನಡಿ ಇದನತನ ಅವರತ ಪತನರಚ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ ೆ
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ಮನಡಲ್ಲ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಅವರತ ಕ್ೆಟಟ ಆಪನದರೆ್ಗ ೆಒಳಗನಗತವುದತ ಬ್ೇೆಡವೆಂದತ ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್. ಇಂದತ 
ಎನ್.ಜಿ.ಇ.ಎಫ. ಆಸಿುಗ ೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟಂತ್ ೆ ಹೆೇಳುವುದನದರೆ, ಇದನತನ ರ್ನವು ಪತನರತಜಿಜೇವನ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ Karnataka State Industrial and Infrastructure Development 
Corporation ನವರತ ಹೆೈಕ್ೊೇಟಚಾಗೆ ಒಂದತ ಅಜಿಾಯನತನ ಹನಕಿ, ಅದನತನ ನಮಗೆ ವನಪಸತಸ 
ನೇಡಿ ಎಂದತ ಕ್ೇೆಳಿಕ್ೂೆಳುಾತ್ನುರೆ. ಆದರೆ, ಇದನತನ ಹೆೈಕ್ೊೇಟಚಾನವರತ ಒಪತಪವುದ್ಧಲೆ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಇದತ 
liquidation process ನಲ್ಲೆ ಇದೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಅಲ್ಲೆ ಇದದಂತ್ಹ ಜಮಾನ್ಚ ಕಂಪನಯನದ 
ಇ.ಜಿ.ಹೆರ್. ಮತ್ತು ಎನ್.ಜಿ.ಇ.ಎಫ. ಇದನತನ ಒಪತಪವುದ್ಧಲೆ.  ಅಲ್ಲೆರತವಂತ್ಹ 119.65 ಎಕರ ೆಜನಗ 
ಏನದ,ೆ ಅದನತನ public purpose and plantation ಗೆ ಮನತ್ರ ಉಪಯೇಗಿಸಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ 
ಸಪಷಟವನಗಿ ಹೆೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲೆಗೆ ಒಬುರತ ಪರಧನನ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯನತನ ರೆ್ೂೇಡಲ್ಚ ಅಧಿಕ್ನರಿಯನಗಿ ಮನಡಿ, 
ಈ ಭೂಮಯನತನ ಯನವ ರಿೇತಿ ಬಳಸಬೆ್ೇಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಿದೆ. ಇಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಕ್ೊೇಟಚಾಗೂ 
ಕೂಡ ಸಕ್ನಾರದ ವತಿಯಂದ action plan ಅನತನ ನೇಡಬ್ೆೇಕ್ನಗಿದ.ೆ ಆದರೆ, ನನಗ ೆತಿಳಿದ ಮಟಟಗೆ 
ಎನ್.ಜಿ.ಇ.ಎಫಚ. ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟಂತ್ೆ ಸಕ್ನಾರ ಇದತವರಗೊ ಅದನತನ ನೇಡಿಲೆ. ಆದತದರಿಂದ, ಈ 
ಎರಡತ ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲೆ ಸಕ್ನಾರ ಯನವುದೆೇ ದೂರದೃಷಿಟ ಮತ್ತು ವಿವೆೇಚರೆ್ ಇಲೆದೆೇ ಇರತ್ಕೆಂತ್ಹ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ವತ್ಾರ್ೆ ಮನಡಿದ.ೆ ಟರಸ್ಟಚಗಳು ಏರ್ನಗತತ್ುವೆಂದತ ಈಗನಗಲೆೇ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರತ ಹೆೇಳಿದನದರೆ. ಈಗ ಟರಸ್ಟಚನಲ್ಲೆ ರ್ನಲತೆ ಜನ ರ್ನಸಗಿಯವರತ ಸದಸಯರನಗಿರತತ್ನುರ.ೆ ಐದನರತ 
ಜನರತ ಸಕ್ನಾರದ ಅಪರ ಮತಖಯಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯ ಉನನತ್ ಮಟಟದ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಇರತತ್ನುರ ೆ
ಎಂದತ ಟರಸ್ಟಚ ಡಿೇಡ್ಚನಲ್ಲೆ ತಿಳಿಸಿದನದರ.ೆ ಈಗ ಟರಸ್ಟಚಗಳಿಗೆ ಎಷಟರ ಮಟಟಗ ೆ ಮತ್ತು ಎಷತಟ ಬ್ನರಿ 
ಹನಜರನಗತತ್ನುರ ೆಮತ್ತು ಎಷತಟ ಬ್ನರಿ defaulter ಆಗತತ್ನುರ ೆ ಎಂಬತದನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದೆದೇವೆ. ಇವರ 
default ಅಥವನ ಗೆೈರತಹನಜರಿಯಲ್ಲೆ, ಏರ್ನದರೂ ಈ ಟರಸ್ಟಚಗಳನತನ merge ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಅಥವನ ಬ್ೆೇರಯೆವರಿಗ ೆವಗನಾವಣೆ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಟರಸ್ಟಚನ Act ಗಳಿಗೆ ಅವಕ್ನಶವಿದ.ೆ  

ಮತಂದತ… 
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(180) 08.03.2022 06.20 LL-VK 

(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎ. ತಿಪಪೆೇಸನವಮ(ಮತಂದತ…) 

ರ್ನಳ್ ೆ ಏರ್ನದರೂ ಡಿಫನಲ್ಟಚ ಆದರೆ ಈ ಆಸಿು ಎಲ್ಲೆಗೆ ಹೊೇಗಬ್ೆೇಕತ? ಹನಗನಗಿ, ಇದನತನ ಪತನರಚ 
ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸನಕಷತಟ ಕಂಪನಗಳನತನ ನಡಸೆಿದತದ, ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಗೆೆ 
ಸನಕಷತಟ ಅನತಭವವಿದೆ. ಇದತ ಸನವಾಜನಕ ಹತ್ದೃಷಿಟಯಲ್ಲೆ ಒಳ್ೆಾಯದಲೆ. ಹನಗನಗಿ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲೆ 
ಆಕ್ಷನ್ಚ ಮನಡತವುದತ ಬ್ೆೇಡ ಹನಗೂ ಇಂತ್ಹ ನಣಾಯಗಳನತನ ಮನಡತವುದತ ಬ್ೆೇಡ. ಆದತದರಿಂದ, 
ನಣಾಯವನತನ ವನಪಸತಸ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ, ಬ್ೆೇರ ೆ ರಿೇತಿಯ ಉಪಯೇಗಕ್ೆೆ ಆ ಜನಗವನತನ 
ಬಳಸಿಕ್ೊಳಾಬಹತದತ. ಏಕ್ೆಂದರೆ, ಇದತ ಈಗನಗಲೆೇ ಜನಸಂದಣಿ ಇರತ್ಕೆಂತ್ಹ ಪರದೆೇಶ. 
ಉದನಹರಣೆಗ,ೆ ಪನಟನನ ಇರಬಹತದತ, ಬಿಹನರಚ ಇರಬಹತದತ ಒರಿಸನಸ ಇರಬಹತದತ ಅಲ್ಲೆ AIIMS 
(All India Institute of Medical Sciences) ನ ಒಂದತ ಯೂನಟಚಗಳು ಇರತತ್ುವೆ. ನಮು 
ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಕ್ನಾರ ಅಧಿಕ್ನರದಲ್ಲೆದೆ ಮತ್ತು ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲೆಯೂ ಸಹ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. 
ಸಕ್ನಾರ ಅಧಿಕ್ನರದಲ್ಲೆರತತ್ುದೆ. ಆದತದರಿಂದ, ಆ ಜನಗದಲ್ಲೆ ಏಮಸಚನ ಯೂನಟಚ ತ್ರತವುದಕ್ೆೆ ಪರಯತ್ನ 
ಮನಡಬಹತದತ. ಎನ್ಚ.ಜಿ.ಎಫಚ. ಅಂತ್ೂ ಏನೂ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲೆ. ಹನಗನಗಿ, ಅದನತನ 
ವಗನಾವಣೆ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೊೇಗಬ್ನರದತ. ಎಂ.ಪಿ.ಎಂ. ನಲ್ಲೆ ಏನತ ಜಮೇನತ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೆ ಒಂದತ 
ಸತಸಜಿಜತ್ವನದ ಆಸಪತ್ೆರ ಅದತ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದತದ ಆಗಬಹತದತ ಅಥವನ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರದತದ 
ಆಗಬಹತದತ ಅದನತನ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಪರಯತ್ನ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ತ್ಮು ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿ 
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಡನ: ತ್ೆೇಜಸಿವನ ಗೌಡ(ವಿಧನನಸಭೆಯಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿದದಕ್ನೆಗಿ ಧ್ನಯವನದಗಳು. ಈ ಸದನದ ಮನಜಿ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ 
ಕ್ನಂತ್ರನಜತ(ಬಿ.ಎಂ.ಎಲ್ಚ.) ಎನತನವ ಯತವ ಸದಸಯರತ ಈ ಹಂದ ೆಈ ವಿಚನರವನತನ ಈ ಸದನದಲ್ಲೆ 
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ಪರಸನುಪಿಸಿದದರತ. ಇಂತ್ಹ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆರಿಟೆೇಜಚ ಬಗೆೆ, ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ಅನತಭವ ಹನಗೂ 
ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಎನತನವಂಥದದನತನ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ೨೧ ಎಕರ ೆ ಭೂಮ ಉಪಯೇಗ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳುಾವಂಥದದರಲ್ಲೆ ಏರ್ನಗತತ್ುದೆಯ್ಕಂದತ ನನಗ ೆ ಗೊತ್ನುಗತತಿುಲೆ. ಪರವನಸೂೆೇದಯಮ ಇಲನರ್ಗೆೆ 
ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟ ಬ್ೆೇಕ್ನದಷತಟ ಹೆರಿಟೆೇಜಚ ಸೈೆಟಸಚ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜನಯದಯಂತ್ ಕ್ೆೇಳುವವರತ ದ್ಧಕಿೆಲೆದೆೇ 
ಬಿದ್ಧದರತತ್ುದೆ. ಅದಕ್ೆೆ ಸತಣಣ-ಬಣಣ ಇರತವುದ್ಧಲೆ. ಅದಕ್ೆೆ ರಿಪೆೇರಿ ಇರತವುದ್ಧಲೆ ಹನಗೂ ಅದತ 
ಶ್ರ್ಥಲನವಸಾೆಯಲ್ಲೆರತತ್ುದೆ. ಅದರ ಬಗೆೆ ಬಹಳಷತಟ ಸನರಿ ರ್ನವಲೆೆ ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿರತತ್ುೆೇವೆ. 
ಪಕ್ನತಿೇತ್ವನಗಿ ಎಲೆರೂ ಹೆೇಳಿದ ರಿೇತಿ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೆ ಏಮಸಚ ಆಗಬ್ೇೆಕತ. ಕಳ್ೆದ ಬ್ನರಿ 
ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ಲೆಯೂ ಸಹ ರ್ನವು ಇದರ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿರತತ್ೆುೇವೆ.  

ಕ್ೊೇವಿಡ್ಚ-೧೯ ಸನಂಕ್ನರಮಕ ರೂೆೇಗ ಬಂದಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ರ್ನವು ಎಷತಟ ಕಷಟಪಟಟರತತ್ುೆೇವೆ, 
ಎಷತಟ ಆಸಪತ್ರೆಗಳು ಆ ರೂೆೇಗದ್ಧಂದ ತ್ತಂಬಿ ತ್ತಳುಕಿರತತ್ುದೆ, ನಮಗ ೆಎಷತಟ ಸಂಶೆ್ ೇಧ್ರ್ನ ಕ್ೆೇಂದರಗಳ 
ಅವಶಯಕತ್ ೆ ಇದೆ ಹನಗೂ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಮು ರನಜಯದ ರನಜಧನನಯನಗಿದತದ, ನಮಗೆ ಇಂತ್ಹ 
ಒಳ್ೆಾಯ ಜನಗ ಇದನತನ ಬಿಟಟರ ೆಎಲ್ಲೆ ಸಿಗತತ್ುದೆ ಎನತನವುದತ ನನನ ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ. ಯಶವಂತ್ಪತರ 
ಸದರಿ ಜಮೇನನ ಪಕೆದಲ್ಲೆಯ್ಕೇ ಇದೆ. ಗನರಮೇಣ ಭನಗದ್ಧಂದ ಬರತ್ಕೆಂತ್ಹವರಿಗೆ ಸದರಿ ಜನಗ 
connectivity ತ್ತಂಬ್ನ ಚೆರ್ನನಗಿ ಇದೆ. ಮೈಸೂರತ ಮಹನರನಜರಿಂದ ಸನಾಪರ್ೆಯನದಂತ್ಹ 
ಮೈಸೂರತ ಲನಯಂಪಸಚ ನತನ ಉಳಿಸಿಕ್ೊಳುಾವ ಯೇಗಯತ್ೆ ನಮಗೆ ಇಲೆ. ಯನವುದೆೇ ಸಕ್ನಾರಿ ಸವತ್ುನತನ 
ಮಹನರನಜರತ ಸನಾಪರ್ೆ ಮನಡಿದತದ ಅಥವನ ಶ್ರೇ ಸರಚ.ಎಂ. ವಿಶೆವೇಶವರಯಯನವರತ ಸನಾಪರ್ ೆಮನಡಿದದನತನ 
ಫೊೇಟೂೆೇದಲ್ಲೆ ಮನತ್ರ ಅವರನತನ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಒಂದತ ನಮಸನೆರ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಯ್ಕೇ ಹೂೆರತ್ತ, 
ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಇದನತನ ನಗನವಣ ೆಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಏತ್ಕ್ೆೆ ಸನಧ್ಯವನಗತವುದ್ಧಲೆ? ರ್ನಸಗಿ ಸಂಸೆಾಗಳು 
ಸಕ್ನಾರಕಿೆಂತ್ಲೂ ಸಮಥಾರೆೇ? ಈಗ ವೆಂಕಟಪಪ ಗನಯಲರಿಗೆ ಪರತಿನತ್ಯ ಎಷತಟ ಜನ ಭೆೇಟ 
ನೇಡತತಿುದನದರೆ ಎಂಬ ಬಗೆೆ ನಮಗೆ ಡೇೆಟನ ಒದಗಿಸಬ್ೆೇಕತ. ಆ ಗನಯಲರಿಗೆ ಏನತ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಸನಧ್ಯವನಗಿದ?ೆ ಕಬುನ್ಚ ಪನಕಚಾ ಒಳಗಡ ೆಸೈೆನ್ಸಚ ಗನಯಲರಿ ಇದೆ.  
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ರ್ನನತ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರನಗಿದದರೂ ಸಹ ರೆ್ೇರ ರೆ್ೇರವನಗಿ ಹೆೇಳುವುದೆೇರೆ್ಂದರೆ, ಸದರಿ 
ಜನಗವನತನ ಟರಸ್ಟಚಗೆ ಕ್ೊಡತ್ಕೆಂಥದದನತನ ವಿರೂೆೇಧ್ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಈ ಆಸಿುಯನತನ ಯನವ ಕ್ನರಣಕೂೆ 
ಕೂಡ ಸಕ್ನಾರದ ಹಡಿತ್ದ್ಧಂದ ಹೊೇಗತವುದಕ್ೆೆ ರ್ನವು ಬಿಡತವುದ್ಧಲೆ. ಒಂದತ ವೆೇಳ್ೆ ಅಂತ್ಹ ಸಂದಭಾ 
ಬಂದರ,ೆ ರ್ನವು ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಸಹ ಹೂೆೇರನಟ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ ಎನನತ್ಕೆಂತ್ಹ ಮನತ್ನತನ 
ಹೆೇಳಬ್ೆೇಕ್ನಗಿದೆ. ಇತಿುೇಚೆಗ ೆಉಕ್ೆರೇನ್ಚನಂದ ಬಂದಂತ್ಹ ಮಕೆಳನತನ,ಚ “ಆ ಮಕೆಳು ವಿದನಯಭನಯಸಕ್ನೆಗಿ 
ಏತ್ಕ್ೆೆ ಅಲ್ಲೆಗೆ ಹೂೆೇಗಿದನದರಂೆದತ”ಚಎಂದತ ರ್ನವು ಪರಶೆನ ಮನಡತತಿುದೆದೇವೆ. ನಮು ಮರ್ೆಯಲ್ಲೆಯೂ ಸಹ 
4 ಮಕೆಳು ಮಡಿಕಲ್ಚ ಮನಡತತಿುದತದ, ಆ ಕಷಟ ಏನತ ಎಂದತ ನಮಗೆ ಗೊತಿುದೆ. ಬ್ನಳಿ 
ಬದತಕಬೆ್ೇಕ್ನದಂತ್ಹ ಸಣಣ ಮಕೆಳು ತ್ಮು ಜಿೇವವನತನ ಒತ್ೆು ಇಟತಟ ಕ್ೊೇವಿಡ್ಚ-೧೯ ರೂೆೇಗ 
ಬಂದವರನತನ ಚಿಕಿತೆ್ಸ ಮನಡತತ್ನುರಂೆದರೆ, ಇನತನ ಮನನವಿೇಯತ್ ೆ ಇದೆ ಎಂದತ ಅಥಾ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ 
ಎಲನೆ ಮಕೆಳಿಗೂ ಸಹ ಜಿೇವ ಜಿೇವವೇೆ ಆಗಿರತತ್ುದೆ. ಅವರಿಗೆ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೆ ಸತಸಜಿಜತ್ವನದಂತ್ಹ 
ಆಸಪತ್ೆರ ಅಂದರೆ, ಮಲ್ಲಟ ಸಪೆಷ್ನಲ್ಲಟ ಆಸಪತ್ೆರಯ್ಕೇ ಅಲ್ಲೆ ಆಗಬ್ೇೆಕ್ೆನತನವುದತ ನಮು ಅಭಿಪನರಯ. ಇದಕ್ೆೆ 
ಅರೆ್ೇಕ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಧ್ವನ ಸೇೆರಿಸಬಹತದತ ಅಥವನ ಬಿಡಬಹತದತ. ಅದೆೇ ರಿೇತಿ, ಇಂತ್ಹ 
ಅಮೂಲಯವನದಂತ್ಹ ಆಸಿುಯ ರಕ್ಷಣೆಗ ೆಒಂದತ ಟರಸ್ಟಚ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ೪-೫ ಜನ ರೆ್ೇರವನಗಿ ಈ 
ಭೂಮಯನತನ ಪರಭನರೆ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಒಂದತ ದತರದೆದೇಶದ್ಧಂದ ಇದತ ಕೂಡಿದೆ, ಇದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ 
ಖಂಡಿತ್ವನಗಿ ವಿರೂೆೇಧ್ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ ೆ ಮತ್ತು ಯನವ ಕ್ನರಣಕೂೆ ಸಹ ಇದನತನ ಸಮಥಾರ್ೆ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧ್ಯವಿಲೆ. ಕಳ್ೆದ ಬ್ನರಿಯೂ ಸಹ ಇದರ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದತದ, ಈ ಬ್ನರಿ ಸಹ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇವೆ ಹನಗೂ ಮತಂದೆಯೂ ಸಹ ಇದೆೇ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಜೊತ್ೆಗೆ, 
ಈ ಸದನಕ್ೆೆ ಇಂತ್ಹ ಒಂದತ ಆಸಿುಯನತನ ಉಳಿಸತವಂತ್ಹ ಒಂದತ ರೆ್ೈತಿಕವನದ ಮತ್ತು 
ಶನಸನಬದಿವದ ಶಕಿು ಇದೆಯ್ಕಂದತ ರ್ನವು ತ್ೊೇರಿಸತತ್ೆುೇವೆ. ಹನಗನಗಿ, ದಯಮನಡಿ ಇಂತ್ಹ 
ಪರಯತ್ನಗಳನತನ ಮತಂದೆ ಯನರೂ ಸಹ ಮನಡಬ್ನರದತ. ಸದರಿ 21 ಎಕರ ೆಭೂಮ ಎನದೆ ಅಂತ್ಹ 
ಸನವಾಜನಕ ಸವತ್ತುಗಳನತನ ರ್ನವು ಉಳಿಸಬ್ೆೇಕತ.  
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ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ, ರನಜ ಮಹಲ್ಚ ವಿಲನಸ್ಚನಲ್ಲೆ ಒಂದತ ಕಟಟಡ ಇರತತ್ುದೆ. ವಿವನಹಗಳನತನ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅರಮರೆ್ ಮೈದನನದಲ್ಲೆ ಲಕ್ನಂತ್ರ ರೂಪನಯ ಶತಲೆ ಪನವತಿಸಬ್ೆೇಕತ. ಅದರಲ್ಲೆ ತ್ಪತಪ 
ಅಥವನ ಸರಿ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದ್ಧಲೆ. ಸನವಾಜನಕ ವಯಕಿುಗಳು ಒಂದತ ಮದತವ ೆ ಅಥವನ 
ಕ್ನಯಾಕರಮ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ನದರೆ ಅಲ್ಲೆ ವನಹನ ನಲ್ಲೆಸತವುದಕ್ೆೆ ವಿಶನಲವನದ ಜನಗ ಬ್ೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. 
ಅವರಿಗೆ ಶಕಿು ಇದದರೂ ಅಥವನ ಇಲೆದ್ಧದದರೂ ಸಹ ಅರೆ್ೇಕ ಬ್ನರಿ ಅನವನಯಾವನಗಿ ಅಂತ್ಹ 
ಜನಗಗಳನತನ ಬ್ನಡಿಗೆಗೆ ಪಡಯೆಬೆ್ೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ರ್ನವು ಹೆರಿಟೆೇಜಚ ಕಟಟಡಗಳನತನ ರ್ನವು ಏತ್ಕ್ೆೆ ಈ 
ರಿೇತಿಯ ಒಂದತ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳಿಗೆ, ಮದತವೆ-ಮತಂಜಿಗಳಿಗ ೆ ಇರಬಹತದತ ಅಥವನ ಸನಂಸೃತಿಕ 
ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳಿಗೆ ಇರಬಹತದತ ಬ್ನಡಿಗೆ ನೇಡಬಹತದತ. ಇದರಿಂದನಗಿ, ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಬ್ನಡಿಗೆ 
ಬರತವುದರಿಂದ ಅದನತನ ನಗನವಣ ೆಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ. ಪರವನಸೊೇದಯಮ ಇಲನರ್ ೆ
ಮತ್ತು ಕನನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸೃತಿ ಇಲನರ್ಗೆಿಂತ್ಲೂ ಬ್ೇೆರ ೆಯನವುದಕ್ೆೆ ಇಂತ್ಹ ಆಸಿುಯನತನ ನವಾಹಣ ೆ
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸಮಥಾವನಗಿದೆ? ದಯಮನಡಿ, ಇಂತ್ಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೆ ಅರೆ್ೇಕ ಅನತಭವಗಳನತನ 
ರ್ನವು ಹೊಂದ್ಧರತತ್ುೆೇವೆ. ಈ ಹಂದ ೆರ್ನನತ ಉದಯ ಟವಿಯಲ್ಲೆ ಪತ್ರಕತ್ೆಾಯನಗಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವನಗ 
ಮೈಸೂರತ ಲನಯಂಪಸಚ ಬಗೆೆ ನಮಗೆ ಭನವರ್ನತ್ುಕ ಸಂಬಂಧ್ ಇರತತ್ುದೆ. ಅದರಿಂದನಗಿ, ಮೈಸೂರತ 
ಲನಯಂಪಸಚ ನತನ ಮತಚಿಚದನಗ ರ್ನವು ಕಣಿಣೇರತ ಇಟಟರತತ್ೆುೇವೆ. ಕ್ೂೆೇಲನರದ ಚಿನನದ ಗಣಿಯನತನ 
ಮತಚಿಚದನಗಲೂ ಸಹ ರ್ನವು ಕಣಿಣೇರತ ಇಟಟರತತ್ೆುೇವೆ. ಅದತ ಕ್ೆೇವಲ ಆಸಿುಗಳಲೆ. ಅದತ ನಮು 
ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹನಸ, ಸಂಸೃತಿ, ಪರಂಪರ ೆಬ್ೆಳ್ೆದತ ಬಂದ ಒಂದತ ದೂೆಡಡ ಹನದ್ಧ ಇದೆ, ಕ್ನಮಾಕರ 
ರೆ್ೂೇವಿನ ಹನದ್ಧ ಇದೆ. ಆ ಕ್ನರಣ ದಯವಿಟತಟ ಇಂತ್ಹ ಕ್ೆಟಟ ಚಿಂತ್ರೆ್ಗಳಿಂದ ಸಕ್ನಾರ ವನಪಸತಸ 
ಸರಿಯಬ್ೆೇಕತ. ಇಂತ್ಹ ಆಸಿುಯನತನ ಕನಸತ-ಮನಸಿಸನಲ್ಲೆಯೂ ರ್ನಸಗಿೇಕರಣ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಬ್ನರದತ. ಇದನತನ ಸಕ್ನಾರವೆೇ ನಡಸೆಬ್ೆೇಕತ ಮತ್ತು ಸನವಾಜನಕರಿಗ ೆ
ಉಪಯೇಗವನಗತವಂತ್ಹ ಅದರಲ್ಲೆಯೂ ಸನಧ್ಯವನದಷತಟ ಆ ಜನಗದಲ್ಲೆ ಏಮಸಚ ತ್ರತವುದಕ್ೆೆ ಪರಯತ್ನ 
ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂಬತದತ ನನನ ವೆೈಯಕಿುಕ ಅಭಿಪನರಯವೆಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನು, ಈ ಆಸಿುಯನತನ ಉಳಿಸತವುದಕ್ೆೆ 
ರ್ನವಲೆೆರೂ ಸಹ ಒಗೆಟನಟಗಿ ಪರಯತ್ನ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ತ್ಮು ಮೂಲಕ ಎಲನೆ ಸದಸಯರಲ್ಲೆ ಕಳಕಳಿಯ 
ಮನವಿ ಮನಡತತ್ುೆೇರೆ್.  
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ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ. ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ ಒಂದತ 
ಘೂೇರ ಅಪರನಧ್ವಂೆದತ ರ್ನವು ಹೆೇಳಬ್ೆೇಕ್ನಗಿದ.ೆ ಇಂತ್ಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೆ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಕಣತಣ 
ಇರತವುದ್ಧಲೆವೆೇ? ಏಕ್ೆಂದರೆ, ವಿಧನನಸಭೆಯಲ್ಲೆ ಈ ಹಂದ ೆ ಶ್ರೇ ಎ.ಟ. ರನಮಸನವಮಯವರ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷತ್ಯೆಲ್ಲೆ ಸಮತಿ ಮನಡಿದಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ, ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಭನಗದಲ್ಲೆ ಲನಯಂಡ್ಚ ಗನರಬಿಂಗಚ 
ಆಗಿರತವಂತ್ಹ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ, ಕ್ೆರೆಯಂದ ಹಡಿದತ ನಮು ಸಕ್ನಾರಿ ಆಸಿುಗಳಲ್ಲೆ ಕಟಟರತವಂತ್ಹ ಅರೆ್ೇಕ 
ಕಟಟಡಗಳು ಒತ್ತುವರಿಯನಗಿದೆ ಎಂಬ ಪದ ಬಳಸತವುದ್ಧಲೆ. ಒತ್ತುವರಿ is a respectable word 
and I don’t want to use that. It is purely a land grabbing. ಆ 
ಒತ್ತುವರಿಯನತನ ಜಿೇವನಕ್ೊೇಸೆರ ಮನಡಿದವರತ ಇದನದರ.ೆ ಇದತ ಜಿೇವನಕ್ೊೇಸೆರ ಒತ್ತುವರಿ 
ಮನಡಿರತವುದಲೆ. ಇದತ ಕಳಾತ್ನ ಮನಡಿರತವುದತ, ದರೂೆೇಡೆ ಮನಡಿರತವುದತ. ಈ ದರೂೆೇಡ ೆ
ಮನಡಿರತವಂತ್ಹ ಕ್ೂೆೇಟಯಂತ್ರ ರೂಪನಯ ಆಸಿುಯನತನ ನಮು ಸಕ್ನಾರದ ವಶಕ್ೆೆ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಾವುದಕ್ೆೆ ಇವತಿುನವರಗೊ ಸನಧ್ಯವನಗಿರತವುದ್ಧಲೆ.  

ಅಂದ್ಧನ ಮಹನರನಜರ ಕ್ನಲದಲ್ಲೆ ಇಂತ್ಹ ಕ್ೊೇಟಯಂತ್ರ ರೂಪನಯ ಬ್ೆಲೆಬ್ನಳುವ ಆಸಿುಯನತನ 
ಮನಡಿ ರ್ನಡಿಗೆ ಕ್ೊಟಟರತವಂಥದತದ ಇದೆ. ಉದನಹರಣೆಗ,ೆ ಶ್ವನಸಮತದರದ ಫನಲ್ಸಚ ಇರಬಹತದತ, 
ಜೊೇಗಚಫನಲ್ಸಚ ಇರಬಹತದತ, ಶ್ರೇ ಸರಚ.ಎಂ. ವಿಶೆವೇಶವರಯಯ ಐರನ್ಚ ಅಂಡ್ಚ ಸಿಟೇಲ್ಚ ಇರಬಹತದತ, 
ಎಂ.ಪಿ.ಎಂ. ಇರಬಹತದತ, ಮೈಸೂರಚ ಲನಯಂಪಸಚ ಇಂತ್ಹ ಅಗನಧ್ವನದ ಬ್ಲೆೆಬ್ನಳುವ ಹನಗೂ 
ದೂರದೃಷಿಟ ಇಟತಟ ಮನಡಿರತವಂತ್ಹ ಇಂತ್ಹ ಆಸಿುಯನತನ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಸಕ್ನಾರ ಯನವುದೊೇ 
ರ್ನಸಗಿ ಟರಸ್ಟಚಗೆ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆಂದರೆ ಏನತ ಅಥಾ? ಅವರತ ಯನರತ, ಅವರ ಹರೆ್ನಲೆ ಏನತ, ಈ 
ಸಮನಜಕ್ೆೆ ಅವರ ಕ್ೊಡತಗೆ ಏನತ? ಅವರತ ಎಷತಟ ಸಿಾತಿವಂತ್ರನಗಿದನದರೆ ಎಂಬ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರ 
ನೇಡಬ್ೆೇಕತ. ಉದನಹರಣಗೆೆ, ಟನಟನ ಬಿಲನಾರವರಿಗ ೆ ಅಥವನ ಬ್ೆೇರ ೆ ಯನರಿಗನದರೂ ಅಂತ್ಹ 
ಆಸಿುಯನತನ ಕ್ೊಟಟರೆ ಅವರತ ಈ ಸಮನಜವನತನ ಉದನಿರ ಮನಡತತ್ನುರಂೆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಆ ಆಸಿುಯನತನ 
ಕ್ೊಡಬಹತದತ ಎಂದತ ರ್ನವು ಹೆೇಳಬಹತದತ ಅಥವನ ಇರ್ೂೆಾೇಸಿಸ್ಚ ಮತಖಯಸಾರನದ ಶ್ರೇ 
ರ್ನರನಯಣಮೂತಿಾಯವರನತನ ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಬಂದತ ಈ ಜನಗದಲ್ಲೆ ಇಂತ್ಹ ಒಂದತ 
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ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಮನಡಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಬಹತದತ. ಅದರಿಂದನಗಿ, ಅವರ ಸನವಿರನರತ/ಲಕ್ನಂತ್ರ ಜನ 
ಉದೊಯೇಗಿಗಳಿಗ ೆ ಕ್ೆಲಸ ಕ್ೊಡತತ್ನುರ,ೆ ಅಂತ್ಹವರಿಗ ೆ ಆ ಆಸಿುಯನತನ ಕ್ೊಟತಟ 
ಸಮನಜಮತಖಿಯನದಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಬಹತದತ. ಆದರ,ೆ ಈ ಟರಸ್ಟಚನಲ್ಲೆರತವವರತ ಯನರತ ಸನವಮ? 
ಈ ಅಗಿರಮಂಟಚ ಅನತನ ತ್ನವು ಓದ್ಧದ್ಧದೇರನ? ಅದರಲ್ಲೆ, ಆ ಆಸಿುಯನತನ ಮನರನಟ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಅಥವನ ಆ ಆಸಿುಯ ಮೇಲೆ ಯನವುದನದರೂ ಬ್ನಯಂಕಚನಲ್ಲೆ ಸನಲ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಾವುದಕ್ೆೆ ಎಲನೆ 
ಅಧಿಕ್ನರಗಳನತನ ಅವರಿಗೆ ಈಗನಗಲೆೇ ಕ್ೊಡಲನಗಿರತತ್ುದೆ. ಇದರಲ್ಲೆ, ಇರ್ನೆೇನತ ಉಳಿದ್ಧದ?ೆ ಹನಗನಗಿ, 
ಇದಕ್ೆೆ ಮೈಸೂರತ ಲನಯಂಪಸಚ ಎಂದತ ಹೆಸರತ ಏತ್ಕ್ೆೆ ಇಡಬ್ೇೆಕತ? ಆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೆ ಇಟಟರ ೆಏನತ ಬರತತ್ುದ ೆ
ಅಥವನ ಕ್ೆೇವಲ ಹೆಸರತ ಇಟಟರ ೆಆಸಿು ನಮುದನಗತತ್ುದೆಯ್ಕೇ? ಆ ಆಸಿು ಟರಸ್ಟಚನ ಹೆಸರಿಗ ೆಹೊೇಗತತ್ುದೆ. 
ಟರಸ್ಟಚಗೆ ಸಂಪೂಣಾ ಅಧಿಕ್ನರ ಕ್ೊಟಟರತತ್ನುರೆ. ಇದರಿಂದನಗಿ, ಅವರತ ಆ ಆಸಿುಯನತನ ಮನರರೆ್ಯ 
ದ್ಧನ ಬ್ೆಳಗೆೆ ಮನರಿಕ್ೊಂಡತ ಹೊೇಗಬಹತದತ. ಆದನಗೂಯ, ಆ ಜನಗದಲ್ಲೆ ಏನತ ಒಳ್ೆಾಯ ಕ್ೆಲಸ 
ಮನಡತತ್ನುರಂೆದರೆ, ಅರೆ್ವೇಷಣೆ ಮತ್ತು Experience Centre ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಹೇೆಳುತ್ನುರೆ. 
ಅದನತನ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹಳಿಾಗಳಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಬ್ೆೇಕ್ನದಷತಟ ಜಮೇನತಗಳನತನ ರ್ನವು 
ಕ್ೊಡಿಸತತ್ುೆೇವೆ. ಹಳಿಾಗಳಲ್ಲೆ ಸಕ್ನಾರಿ ಜಮೇನತ ಬ್ೆೇಕ್ನದಷತಟ ಇರತತ್ುದೆ. ಅಲ್ಲೆ experience ಮನಡಲ್ಲ, 
ಅಲ್ಲೆ ಹಳಿಾ ಮಕೆಳಿಗ ೆಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಏನತ ಎಂಬತದನತನ ಅಲ್ಲೆ ತ್ೊೇರಿಸಲ್ಲ. ಅದನತನ ಬಿಟತಟ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿಗ ೆ
ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಬಂದತ ತ್ೂೆೇರಿಸತವುದಲೆ. ಇದರಿಂದನಗಿ, ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ರ್ನಚಿಕ್ಯೆನಗಬೆ್ೇಕತ.  

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರನದ ತ್ನವು ಈ ಹಂದ ೆ ಈ ಸನಾನದಲ್ಲೆ ಕತಳಿತ್ತ ಈ ಬಗೆೆ ಪರಶೆನ 
ಕ್ೆೇಳಿರತತಿುೇರಿ. ಅವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಮೈಸೂರತ ಮನರಲ್ಸಚಗೆ ಸಕ್ನಾರದ ಆಸಿು ಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇವೆ ಎನತನವ 
ವಿಚನರಕ್ೆೆ ತ್ನವು ವಿರೂೆೇಧ್ ಮನಡಿರತತಿುೇರಿ. ಅದತ ಕೂಡ ಸಕ್ನಾರಿ ಸನವಮಯಕ್ೆೆ ಸೇೆರಿದ ಮತ್ೂೆುಂದತ 
ಸಂಸೆಾ. ಅದತ ಕೂಡ ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲೆ ಸಮನಜಮತಖಿಯನಗಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುರತವ ಸಂಸೆಾಗೆ ಸಕ್ನಾರದ 
ಆಸಿುಯನತನ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ತ್ನವು ವಿರೂೆೇಧ್ ಮನಡಿರತತಿುೇರಿ. ಆದರೆ, ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಸಕ್ನಾರದ 
ಆಸಿು ಒಂದತ ಟರಸ್ಟಚಗೆ ಹೊೇಗತತ್ುದೆಯ್ಕಂದರೆ, ಇದತ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಅವಮನನವನಗತತ್ುದೆ. ಈ ಸನಲ್ಲನ 
ಆಯವಯಯ ಭನಷಣದಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ರ್ನಲತೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೆ ರ್ನಲತೆ 
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ಆಸಪತ್ೆರ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಹೆೇಳಿರತತ್ನುರೆ. ಆಸಪತ್ೆರಯನತನ ಆ ಜನಗದಲ್ಲೆ ಮನಡಲ್ಲ, ಆ ಜನಗ 
ನಮುದಲೆವೇೆ? ಕ್ೂೆೇವಿಡ್ಚ-೧೯ ಬಂದಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ೩೦೦ ಬ್ಡೆ್ಚಗಳ ಆಸಪತ್ೆರಯನತನ 
ಕತಮನರಕೃಪನದಲ್ಲೆ ಬ್ಡೆ್ಚ ಹನಕಿದೆದೇವೆಂದತ ಹೇೆಳಿದರತ. ಆವತಿುನ ದ್ಧವಸ ರ್ನನತ ಕ್ೊೇವಿಡ್ಚ-೧೯ 
ರೂೆೇಗಿಯನಗಿದೆದನತ. ಈ ಬಗೆೆ ಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತಂಬ ಕಲನಯಣ ಸಚಿವರೊಂದ್ಧಗೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿರತತ್ುೆೇರೆ್. ಆ ಕತಮನರಕೃಪನದಲ್ಲೆ ಆಸಪತ್ೆರ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಹೇೆಳುವವರಿಗೆ, ಇಂತ್ಹ 
ಬಂಗನರದಂತ್ಹ ಜನಗದಲ್ಲೆ ಆಸಪತ್ೆರಯನತನ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲೆವೆೇ?  

(ಮತಂದತ…) 

(181) 08.03.2022 6.30 ವೆೈಎಲ್-ಬಿಎನ್ಚಎಸ್      (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ (ಮತಂದತ):- 

ರ್ನಲತೆ ದ್ಧಕಿೆನಲ್ಲೆ ರ್ನಲತೆ ಆಸಪತ್ೆರಗಳನತನ ತ್ೆರೆಯತತ್ುೆೇವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನದರೆ.  ಏನತ experience 
ಮನಡಿಸತತ್ನುರ?ೆ ಆ experience ಮನಡಿಸಲತ ಆ ಟರಸ್ಟಚನ ಸದಸಯರತ ಎಷತಟ ಸಿಾತಿವಂಥರತ 
ಎನತನವುದತ ಬಹಳ ಮತಖಯವನಗತತ್ುದೆ.  ಸನವಿರನರತ ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯ ಒಡಯೆರ್ನಗಿ, ಸಮನಜಕ್ೆೆ 
ಸನವಿರನರತ ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯ ಖಚತಾ ಮನಡಿದರ,ೆ ಅಂಥವರ ಕ್ೆೈಯಲ್ಲೆ ಆ ಆಸಿುಯನತನ ನೇಡೂೆೇಣ. 
ಅದನತನ ಬಿಟತಟ ಕಳಾರ ಕ್ೈೆಯಲ್ಲೆ ಬಿೇಗ ನೇಡಿ….. ಟರಸ್ಟಚನ ಬಗೆೆ ಏರೆ್ೇನತ ತಿಳಿಸಿದನದರಂೆದರೆ, ಆ ಎಲನೆ 
ಅಧಿಕ್ನರಿವನತನ ಟರಸ್ಟಚನ ಸದಸಯರಿಗೆ ನೇಡಿ, ಆ ಜನಗವನತನ ಉಳಿಸತತ್ೆುೇವೆ, experience 
ಮನಡಿಸತತ್ೆುೇವ ೆಎಂದರೆ, ಏನತ experience ಮನಡಿಸತತ್ನುರ?ೆ ಯನವುದೆೇ ಕ್ನರಣಕೂೆ ಮೈಸೂರತ 
ಲನಯಂಪಸಚ ಜನಗವನತನ ಟರಸ್ಟಚಗೆ ನೇಡಬ್ನರದತ.  ಸಕ್ನಾರ ಏರ್ನದರೂ ಸತ್ತು ಹೂೆೇಗಿದೆಯ್ಕೇ? 
ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಆ ಮೈಸೂರತ ಲನಯಂಪಸಚ ಕ್ನರ್ನಾರ್ೆಯನತನ ನಡಸೆಲತ ಸನಧ್ಯವಿಲೆವೆೇ?  ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ 
ಅವರತ ಮಂಡಯ ಶತಗರಚ ಕ್ನರ್ನಾರ್ೆಯನತನ ಪತನರಶೆಚೇತ್ನ ಮನಡಲ್ಲಲೆವೆೇ? ಅದೇೆ ರಿೇತಿ ಮೈಸೂರತ 
ಲನಯಂಪಸಚ ಕ್ನರ್ನಾರ್ೆಯನತನ ಪತನರಶೆಚೇತ್ನಗೂೆಳಿಸಲತ ಸನಧ್ಯವಿಲೆವೆೇ? ಯನರೊೇ ಟರಸ್ಟಚನ 7 ಜನ 
ಸದಸಯರತ ಆ ಕ್ನರ್ನಾರ್ಯೆನತನ ಪತನಶಚೆೇತ್ನಗೊಳಿಸತತ್ನುರೆ ಎಂದರೆ, ಆ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಲತ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ 
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ತ್ನಕತ್ತು ಇಲೆವೇೆ? ಆ ತ್ನಕತ್ುನತನ ಸಕ್ನಾರ ಇವತ್ತು ತ್ೊೇರಿಸಬ್ೆೇಕತ, ಸಮನಜಮತಖಿಯನಗಿ ಸಕ್ನಾರ 
ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ. ಇದತ ಹತಡತಗನಟದ ವಿಚನರವಲೆ.  ಒಂದತ ಸಕೆ್ೆಂಡ್ಚನಲ್ಲೆ ಪಿಐಎಲ್ ಅಜಿಾ 
ಹನಕಿದರ,ೆ ಸಕ್ನಾರವು ರ್ನಚಿಕ್ಯೆಂದ ಕ್ೆೈ ಕಟಟ ನಲತೆವಂಥ ಪರಿಸಿಾತಿ ನಮನಾಣವನಗತತ್ುದೆ.  
ಏರ್ನದರೂ ಟರಸ್ಟಚಗೆ ಆ ಜನಗವನತನ ನೇಡಿದರ ೆರ್ನನತ ಮನತ್ರ ತ್ಕ್ಷಣವೇೆ ಪಿಐಎಲ್ ಹನಕ್ೇೆ ಹನಕತತ್ೆುೇರೆ್.  
ಇವತ್ತು ನೇವು ಅವರಿಗೆ ಜನಗ ನೇಡಿದರ,ೆ ಅದರ ಮರತ ದ್ಧನ ಬ್ೆಳಗೆೆಯ್ಕೇ ಖತದನದಗಿ ರ್ನರೆ್ೇ ಪಿಐಎಲ್ 
ಹನಕತತ್ೆುೇರೆ್.  ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ರ್ನವಲೆೆರೂ ಕ್ೈೆ ಮತಗಿದತ ಪನರರ್ಥಾಸತತ್ುೆೇರೆ್.  ಈಗನಗಲೆೇ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ 
ಸದಸಯರತ ಸಹ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನದರೆ.  ರ್ನನತ ಸಹ ಸಕ್ನಾರದ ಮೇಲ ೆಯನವುದೇೆ ದೆವೇಷವನನಟತಟಕ್ೊಂಡತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುಲೆ.  ಸಕ್ನಾರದ ಸನವಮಯಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟಂತ್ಹ ಆಸಿುಯ ರಕ್ಷಣಯೆನತನ ಮನಡತವುದತ 
ಈ ಸದನದ ಕತ್ಾವಯವನಗಿದೆ, ಧ್ಮಾವನಗಿದೆ.  ಆ ಧ್ಮಾವು ಅಧ್ಮಾವನಗಬ್ನರದತ. ತ್ತಂಬ್ನ 
ಒಳ್ೆಾಯ ಕ್ೆಲಸವನಗಿದತದ ಸಮನಜಮತಖಿಯನಗಿ ಸನವಿರನರತ, ಲಕ್ನಂತ್ರ ಜನರಿಗ,ೆ ಬಡ 
ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ ೆಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದ ೆಎಂದರೆ ಮನಡಲ್ಲ, ಬ್ೆೇಡವಂೆದತ ಹೆೇಳುವುದ್ಧಲೆ.  ಕ್ೂೆೇವಿಡ್-
19 ನಂದನಗಿ ಅರಮರೆ್ ಮೈದನನದಲ್ಲೆ ಸನವಿರನರತ ಬ್ೆಡ್ಚ ಹನಕಿದ ದೃಶಯ ನಮು ಕಣಣ ಮತಂದೆಯ್ಕೇ 
ಇದೆ.  ಆ ಬ್ಡೆ್ಚ, bed sheet, ದ್ಧಂಬತ ಏರ್ನಯತು ಎನತನವ ವಿಚನರವನತನ ರ್ನಳ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರೆ್.  
ಆಕ್ನಶ ಆಸಪತ್ೆರಯನತನ ಕ್ೂೆೇವಿಡ್-19 ಸಂೆಟರಚ ಮನಡಿ, ನಮು ಮಕೆಳನತನ ಅಲ್ಲೆಗೆ ಕಳುಹಸಿದರತ.  
ಯನರತ ಅದರ ವೆೈದಯಕಿೇಯ ವೆಚಚವನತನ ಭರಿಸಿದರತ? ಸಕ್ನಾರ ಅದರ ವೈೆದಯಕಿೇಯ ವೆಚಚವನತನ 
ಭರಿಸಿತ್ೆುೇ? ಕ್ೆಲವು ಮಂದ್ಧ ಬದತಕಿದರತ, ಕ್ೆಲವು ಮಂದ್ಧ ಸತ್ತು ಹೂೆೇದರತ.  ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಆ 
ಕತಟತಂಬದ ಪರಿಸಿಾತಿ ಏರ್ನಗಿರಬ್ೆೇಕತ? ಈಗನಗಲೇೆ ಮನನಯ ಮತನರನಜತ ಗೌಡರತ “ಸನವಿರನರತ 
ರೈೆತ್ರತ ಕ್ೂೆೇವಿಡ್-19 ನಂದನಗಿ ಸನಯತತಿುದತದ, ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹನರ ನೇಡಿ, ಅವರನತನ ಉಳಿಸಿಕ್ೊಡಿ”ಚ
ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಕ್ೊೇವಿಡ್-19 ನಂದನಗಿ ಅಧಿಕ್ನರಿ ವಗಾದವರತ, ಶ್ಕ್ಷಕರತ, ಕ್ೊೇವಿಡ್ಚ 
ವನರಿಯಸ್ಾ ಆಸಪತ್ೆರಗಳಲ್ಲೆ ಬ್ೆಡ್ಚ, ಆಕಿಸಜನ್ಚ, ಆಂಬತಲೆನ್ಸಚ ಇಲೆದೇೆ ಸತ್ತು ಹೊೇಗಿದನದರ.ೆ  ಅಂತ್ಹ 
ಸಿಾತಿಯನತನ ಕಣನಣರೆ ರೆ್ೂೇಡಿದೆದೇವೆ.  ದಯವಿಟತಟ ಕ್ೈೆ ಮತಗಿದತ ಪನರರ್ಥಾಸತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಯನವ 
ಕ್ನರಣಕೂೆ ಆ ಜನಗವನತನ ಟರಸ್ಟಚನವರಿಗೆ ನೇಡಬ್ನರದತ.  ಅದತ ಎಂತ್ಹ ಶಕಿುಯತತ್ವನದ ಟರಸ್ಟಚ 
ಆಗಿರಲ್ಲ.  ಒಂದತ ವೆೇಳ್ೆ ಅವರತ ಸಮನಜಮತಖಿಯನಗಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿರಲ್ಲ, ಅವರ ಹನನಲೆ ಏನತ 
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ಎಂಬತದನತನ ತಿಳಿದತಕ್ೊಳಾದೆೇ ಅವರಿಗೆ ಆ ಜನಗವನತನ ನೇಡಬ್ನರದತ. Already 11 cases are 
pending before the Munsiff Court, High Court and  Supreme Court.   11 
ಕ್ೆೇಸತ ಇರತವನಗ ಟರಸ್ಟಚನವರಿಗೆ ಹೆೇಗ ೆನೇಡತತ್ನುರ?ೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಹೆೇಗೆ ಇದಕ್ೆೆ ಸಹ ಮನಡಿದರತ.  
ಶ್ರೇಮತಿ ವಂದ್ಧತ್ನ ಶಮನಾ ಎನತನವ ಅಧಿಕ್ನರಿಯತ ಇದಕ್ೆೆ ಸಹ ಮನಡಿಕ್ೂೆಟಟದನದರೆ. How dare 
enough to do such nasty and hasty things? It is really shame on the 
part of Government.  ನಜಕೂೆ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ರ್ನಚಿಕ್ಯೆನಗತವಂಥ ಸಂಗತಿ. ಇಂತ್ಹ 
ಅವಮನನವು ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಮನತ್ರವಲೆ,  ಈ ಸದನದಲ್ಲೆರತವ ನಮುಲೆ ಸದಸಯರಿಗೂ ಅವಮನನದ 
ವಿಚನರವನಗಿದೆ ಹನಗೂ ಈ ರನಜಯದ ಆರೂವರ ೆಕ್ೊೇಟ ಜನರಿಗ ೆಆಗಿರತವಂಥ ಅವಮನನವನಗಿದೆ.  
ನಮಗೆ ಮೈಸೂರತ ಲನಯಂಪಸಚ ಕ್ನರ್ನಾರ್ೆಯನತನ ನಡಸೆಲತ ತ್ನಕತ್ತು ಇಲೆವೆೇ? ಆ ತ್ನಕತ್ತು 
ತ್ೊೇರಿಸತವಂಥ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಸಕ್ನಾರ ಮನಡಲ್ಲ.ಚ ಚ ‘Experience Bengaluru’ಚ ಎಂದತ ಏನತ 
ಮನಡತತಿುದನದರ,ೆ ಅದನತನ ಹತ್ನುರತ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೆ ಮನಡಲ್ಲ.  ನಮು ಮಕೆಳಿಗೆ ಅದರ ಅನತಭವವನತನ 
ನೇಡಲ್ಲ.  ನಮು ದೆೇಶದಲ್ಲೆನ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ವೆೈದಯಕಿೇಯ ಸಿೇಟತ ಸಿಗಲ್ಲಲೆವೆಂದತ ಉಕ್ೆರೇನ್ಚ ದೆೇಶಕ್ೆೆ 
ವೆೈದಯಕಿೇಯ ವಿದನಯಭನಯಸ ಮನಡಲತ ತ್ೆರಳಿದರತ ಎಂದತ ಎಲೆರೂ ಮನತ್ರ್ನಡಿಕ್ೂೆಳುಾತಿುದನದರೆ. 
ಅವರೆಲೆರೂ ಅಲ್ಲೆ ಯತದಿ ನಡಯೆತತಿುರತವುದರಿಂದ ಭನರತ್ಕ್ೆೆ ವನಪಸತಸ ಬಂದ್ಧದನದರ.ೆ   ೩ರೆ್ೇ ವಷಾ, 
೪ರೆ್ೇ ವಷಾ, ಕ್ೊರೆ್ಯ ವಷಾ ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್. ವಿದನಯಭನಯಸವನತನ ಮತಗಿಸಿ, ಅವರ ಜಿೇವನ settle 
ಆಗತವುದರೂೆಳಗೆ ಅವರತಗಳ ಊರತಗಳಿಗೆ ಹಂತಿರತಗಿ ಬಂದ್ಧದತದ, ಮತ್ುೆ ವನಪಸತಸ ಹೊೇಗಲತ 
ಸನಧ್ಯವನಗದ ಪರಿಸಿಾತಿ ನಮನಾಣವನಗಿರತವುದರಿಂದ ಅಂತ್ಹ ಮಕೆಳಿಗ ೆ ಏನತ ಮನಡತತ್ನುರ ೆ
ಎಂಬತದನತನ ಹೆೇಳಲ್ಲ. ಇದರ ಬಗೆೆ ಕ್ನಳಜಿವಹಸಿ, ಸಮನಜಮತಖಿಯನಗಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಲ್ಲ.  
ದಯವಿಟತಟ ಯನವುದೆೇ ಕ್ನರಣಕೂೆ ಆ ಜನಗವು ಟರಸ್ಟಚನವರಿಗೆ ಹೂೆೇಗಬ್ನರದತ.  ಈ ರ್ನಡಿನ 
ಆಸಿುಯನಗಿ ಉಳಿಯಬ್ೇೆಕ್ೇೆ ವಿನಃ ಅದತ ಸಕ್ನಾರದ ಆಸಿು ಆಗಿ ಅಲೆ.  ಬರಹುಶ್ರೇ ರ್ನರನಯಣ 
ಗತರೂಜಿೇರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೆ ಶನಲ ೆ ತ್ೆರೆಯಲತ  ಹೊರಟರತವುದತ ಬಹಳ ಸಂತ್ೂೆೇಷದ 
ವಿಚನರವನಗಿದತದ, ಅದನತನ ಮನಃಪೂವಾಕವನಗಿ ಸನವಗತ್ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಅದರಲ್ಲೆಯತ ವಿಶೇೆಷವನಗಿ, 
ಮಂಗಳೂರತ, ಉಡತಪಿ, ಶ್ವಮೊಗೆ ಜಿಲೆೆಗಳಲ್ಲೆ  ಶನಲ ೆಪನರರಂಭಿಸತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಆದರೆ, 
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ಚಿಕೆಮಗಳೂರತ ಜಿಲೆೆಯನತನ ಬಿಟಟದನದರ,ೆ ಆ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಸಹ ಶನಲೆ ಪನರರಂಭಿಸತವುದತ ತ್ತಂಬ್ನ 
ಅವಶಯಕವನಗಿದತದ, ಚಿಕೆಮಗಳೂರತ ಬಿಟಟರತವುದತ ಸಹ ತ್ಪತಪ. ಬರಹುಶ್ರೇ ರ್ನರನಯಣ ಗತರೂಜಿೇರವರತ 
ಕರನವಳಿ ಪರದೆೇಶಕ್ೆೆ ಮನತ್ರ ಸಿೇಮತ್ವನಗಿಲೆ. ಅವರತ ಈ ರ್ನಡಿನ ಬಹತ ದೊಡಡ ಆಸಿು ಹನಗೂ 
ದನಶಾನಕ, ಆ ದನಶಾನಕನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೆ ವೆೈದಯಕಿೇಯ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳನತನ ಮನಡಲ್ಲ, ಒಳ್ೆಾಯದನಗತತ್ುದೆ.  
ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಅವರತ ಮಹಳ್ೆಯರ ಶೆ್ೇಷಣೆಯನತನ ನಲ್ಲೆಸಿದರತ ಹನಗೂ ಸಮನಜದ ಎಲನೆ ಕ್ೆಳ 
ವಗಾದಲ್ಲೆರತವವರಿಗ ೆರ್ನಯಯ ಒದಗಿಸಿದವರತ ಮತ್ತು ದೆೇವಸನಾನಗಳಿಗ ೆಪರವೆೇಶ ಇಲೆದ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ 
ಕ್ೆೇರಳದ್ಧಂದ ಕರನವಳಿ ಪರದೆೇಶದವರೆಗೂ 78 ದೆೇವಸನಾನಗಳನತನ ಈ ರ್ನಡಿನಲ್ಲೆ ನಮಾಸಿದರತ.  
ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೆ ಆಸಪತ್ರೆಯನತನ ಮನಡಲ್ಲ, ಬ್ೇೆಡ ಎಂದತ ಹೆೇಳುವುದ್ಧಲೆ, ವಿದನಯಕ್ೆೇತ್ರಗಳನತನ ಮನಡಲ್ಲ.    
ಕಡಯೆ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲೆ ಬರಹುಶ್ರೇ ರ್ನರನಯಣ ಗತರತಗಳು ದೆೇವಸನಾನ ನಮಾಸತವುದನತನ ನಲ್ಲೆಸಿ, ಶ್ಕ್ಷಣ 
ನೇಡಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ ಹೊೇದರತ.  ಹನಗನಗಿ ಒಳ್ೆಾಯ ಹೆಸರತ ಮತ್ತು ಕಿೇತಿಾ ಬರಬ್ೆೇಕ್ೆಂದರೆ, ಬರಹುಶ್ರೇ 
ರ್ನರನಯಣ ಗತರತಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೆ ಮನಡಲ್ಲ.  ಆಗ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ರ್ನವಲೆೆರೂ ತ್ಲೆಬ್ನಗಿಸತತ್ೆುೇವೆ.  
ದಯವಿಟತಟ ಈ ರ್ನಡಿನ ಆಸಿು  ಈ ರ್ನಡಿಗೆ ಉಳಿಯಬೆ್ೇಕತ, ರ್ನಡಿನ ಎಲೆರ ಸವಾತ್ೊೇಮತಖ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಇದತ ಉಪಯೇಗವನಗಬ್ೆೇಕತ.  ಈ ಸದನದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, 
ಏರ್ನದರೂ ಸಕ್ನಾರವು ಆ ಜನಗವನತನ ಟರಸ್ಟಚನವರಿಗ ೆ ನೇಡಿದರ,ೆ ಬ್ೆಳಗೆೆ ರ್ನರೆ್ೇ ರ್ನಯಯನಲಯಕ್ೆೆ 
ಪಿಐಎಲ್ಚ ಹನಕಿ, ಈ ರ್ನಡಿನ ಆಸಿುಯನತನ ಉಳಿಸಲತ ಸವಾ ಪರಯತ್ನವನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ   

 ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶ್ಚ ಆರ.ನರನಣಿ (ಬೃಹತಚ ಹನಗೂ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಗೌರವನನವತ್ ಸದಸಯರತಗಳ್ನದ ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟ.ಶ್ರೇಕಂಠೇೆಗೌಡ, ಶ್ರೇ 
ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್ಚ, ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸನವಮ, ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೂೆೇಜೇೆಗೌಡ, ಡನ|| ತ್ೆೇಜಸಿವನ ಗೌಡರವರತ 
ಬಹಳ emotionally  ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ.  ಅವರತಗಳು ಮನತ್ರ್ನಡತವ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಒಂದತ ಕಡ ೆ
ಮೂರತ ದ್ಧನಗಳು ಹಗಲತ-ರನತಿರ ಟರಸ್ಟಚ ಬಗೆೆ ಓದ್ಧದೆದೇರ್ ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ, ಮತ್ೊುಂದತ ಕಡೆ 
ರನಜಯದ ಬಗೆೆ ಬಹಳ ಕಳಕಳಿ ಇದೆ, ಯನವುದೆೇ ಕ್ನರಣಕೂೆ ಟರಸ್ಟಚಗೆ ಆ ಜನಗವನತನ ಬಿಟತಟ 
ಕ್ೊಡತವುದ್ಧಲೆವೆಂದತ ವಿರನವೇೆಷವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ.  ರ್ನನತ ಒಬು ಕನನಡಿಗರ್ನಗಿದತದ, ಈ 
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ಸಕ್ನಾರದ ಆಸಿುಯನತನ ಉಳಿಸತವಲ್ಲೆ ರ್ನನತ ಸಹ ಒಬು.  ಈಗನಗಲೇೆ ಯನವನಯವ ಕ್ನರ್ನಾರ್ೆಗಳು 
ಬಂದ್ಚ ಆಗಿದ,ೆ ಆ ಬಂದ್ಚ ಆಗಿರತವ ಕ್ನರ್ನಾರ್ೆಗಳನತನ ಮತ್ೆು ಪನರರಂಭ ಮನಡತವುದರಲ್ಲೆ ಹಗಲತ-
ರನತಿರ ಶರಮವಹಸತವವರಲ್ಲೆ ರ್ನನತ ಸಹ ಒಬು.  ಮೈಸೂರತ ಮಹನರನಜರತ ನನಗ ೆ role model.  
ಮೈಸೂರತ ಮಹನರನಜರತ ನಡದೆತ ಬಂದ ದನರಿಯ ಕತರಿತ್ತ ರ್ನನತ ಸಹ ಹತ್ನುರತ ಬ್ನರಿ ಅವರ 
ಪತಸುಕವನತನ ಓದ್ಧದದೆೇರೆ್, ಅವರತ ಮನಡಿರತವಂಥ, dry land  ನಂದ ಹಡಿದತ ಕ್ೆಆರಚಎಸ್ಚ ಅಣೆಕಟತಟ 
ನಮಾಸಿ, 150 ಕ್ನರ್ನಾರ್ಗೆಳನತನ ತ್ೆರೆದತ, ಒಟನಟರೆಯನಗಿ ಆತ್ು ನಭಾರ ಭನರತ್ವನತನ ಯನವ ರಿೇತಿ 
ಇವತ್ತು ಕನಸನತನ ಕಟಟಕ್ೊಂಡತ ನಮು ರೆ್ಚಿಚನ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳ್ನದ ಶ್ರೇ ನರೇೆಂದರ ಮೊೇದ್ಧಯವರತ 
ಕ್ೆಲಸಗಳನತನ ಮನಡತತಿುದನದರ,ೆ ಅಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮೈಸೂರತ ಮಹನರನಜರತ ಬಹಳ ಹಂದಯೆ್ಕೇ 
ಮನಡಿದನದರ.ೆ  ಅವೆಲೆದರ ಉದೆದೇಶವನನಟತಟಕ್ೂೆಂಡತ ಅವರತ ಪನರರಂಭಿಸಿದ ಕ್ನರ್ನಾರ್ೆಗಳು ಬಂದ್ಚ ಆಗಿ 
ಅಲ್ಲೆನ ರ್ೌಕರರತ ನರತದೊಯೇಗಿಗಳ್ನಗಿರತವ ಪರಿಸಿಾತಿಯನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದನಗ ನನನ ಕಣಿಣನಲ್ಲೆಯ್ಕೇ ನೇರತ 
ಬರತತ್ುದೆ.  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಈ ರನಜಯದ ಗನಳಿ, ನೇರರೆ್ನೇ ರ್ನನತ ಸೇೆವಿಸಿರತವುದತ.  ಅದರ ಸಲತವನಗಿ 
ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೆ ಅಥವನ ಬ್ೆೇರ ೆ ಕ್ೆೇತ್ರಗಳಲ್ಲೆ ರ್ನಲವಡಿ ಕೃಷಣರನಜ ಒಡಯೆರ ಪರತಿಮಯನತನ 
ನಮಾಸಿದನದರೆಯ್ಕೇ, ಇಲೆವೇೆ ಎಂಬತದತ ನನಗ ೆಗೊತಿುಲೆ.  ರ್ನನತ ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕದವನತ. ಆದರೆ, 
ರ್ನಲವಡಿ ಕೃಷಣರನಜ ಒಡಯೆರಚ ಹನಗೂ ಸರ.ಎಂ.ವಿಶೆವೇಶವರಯಯನವರ ಪರತಿಮ ಎಲನೆ ಕಡ ೆ ಇದತದ, 
ಅವರಿಬುರ ಮೂತಿಾಯನತನ ನನನ Ayurvedic residential college ನಲ್ಲೆ ಅವರ ಪರತಿಮಗಳನತನ 
ಇಟತಟಕ್ೂೆಂಡಿರತವವರಲ್ಲೆ ರ್ನನತ ಮೊದಲರೆ್ಯವನತ ಎನತನವಂಥ ಮನತ್ನತನ ಈ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ 
ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ುೆೇರೆ್.  ಆತಿೀಯರೆ, ಈ ಟರಸ್ಟಚನಲ್ಲೆ ಎರಡತ ಭನಗ ಇದೆ.  ಮೊದಲರೆ್ಯದತ, ಮೈಸೂರತ 
ಲನಯಂಪಸಚ ಕ್ನರ್ನಾರ್ೆ, ಎರಡರೆ್ಯದತ, ಟರಸ್ಟ.  ಇವೆರಡಕೂೆ ಒಂದಕ್ೂೆೆಂದತ ಸಂಬಂಧ್ ಇಲೆ.  
ಮೈಸೂರತ ಲನಯಂಪಸಚನಲ್ಲೆರತವ ಆಸಿು ಯನವುದೆೇ ಕ್ನರಣಕೂೆ ಟರಸ್ಟಚಗೆ ವಗನಾವಣೆಯನಗತವುದ್ಧಲೆ.  
ಅದರ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಎಲೆರಿಗೂ ಬ್ೆೇಕ್ನದರ ೆ ನೂರತ ಬ್ನರಿ ಓದ್ಧ ಸಪಷಟಪಡಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಮೈಸೂರತ 
ಲನಯಂಪಸಚನತನ ‘experience Bengaluru’ಚ ಮನಡಬ್ೆೇಕ್ೆೇ, ಬ್ೇೆಡವೆೇ ಎನತನವುದರ ಬಗೆೆ ಆಮೇಲ ೆ
ತಿೇಮನಾನ ಮನಡೂೆೇಣ ಹನಗೂ ಮನಡಲೇೆಬ್ೇೆಕ್ೆಂಬ ಹಠವು ನನಗ ೆಇಲೆ, ಅದರಿಂದ ನನಗ ೆಏನೂ 
ಆಗಬ್ೇೆಕ್ನಗಿಲೆ.  ಎರಡರ advantage, disadvantage ಅನತನ ತ್ತಲರ್ನತ್ುಕವನಗಿ ಅದರ 
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ಸನದಕ-ಭನದಕವನತನ ರೆ್ೂೇಡಿ, ಇಡಿೇ ಮರ್ೆಯ ಸದಸಯರತ ಯನವ ತಿೇಮನಾನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಾತ್ನುರೆ, 
ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ಬದದವನಗಿರತತ್ೆುೇರೆ್.  ಅದತ ಎರಡರೆ್ೇ ಭನಗ.  ಮೊದಲರೆ್ಯದನಗಿ, ಈಗನಗಲೆೇ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತಗಳು emotionally ಮೈಸೂರತ ಲನಯಂಪಸಚ ಆಸಿುಯನತನ ಯನವುದೇೆ ಕ್ನರಣಕೂೆ ಟರಸ್ಟಚಗೆ 
ವಗನಾವಣ ೆಮನಡಲತ ಬಿಡತವುದ್ಧಲೆವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಇದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ, ಈಗನಗಲೆೇ 4 
ಬ್ನರಿ ಈ ಸದನದಲ್ಲೆ ಚಚಿಾಸಲನಗಿದ.ೆ  ರ್ನನತ ಉತ್ುರ ನೇಡತವ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಪರತಿ ಸಲ ಹೆೇಳಿದಂತ್ೆ, 
ಮೈಸೂರತ ಲನಯಂಪಸಚನ ಜನಗವನದ 21 ಎಕರಯೆಲ್ಲೆ 1 ಗತಂಟೆ ಜನಗವು ಸಹ ಟರಸ್ಟಚಗೆ 
ವಗನಾವಣೆಯನಗತವುದ್ಧಲೆ ಎಂದತ ಬಹಳ ಸಪಷಟವನಗಿ, ಈಗನಗಲೆೇ 10 ಬ್ನರಿ ಹೆೇಳಿದತದ, ಮತ್ೊುಮು 
ಹೆೇಳುತಿುದೆದೇರೆ್.  ಆ ಟರಸ್ಟಚನಲ್ಲೆ ನಮು ಸಕ್ನಾರದ 07 ಜನ ಹರಿಯ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು trustees 
ಆಗಿದನದರ.ೆ  ಅದರಲ್ಲೆಯತ ಮತಖಯವನಗಿ ಸಕ್ನಾರದ ಮತಖಯ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರತ ರ್ನಯಂ ಆಗಿ ಆ 
ಟರಸ್ಟಚನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಗಿರತತ್ನುರ.ೆ  ಉಳಿದ 06 ಮಂದ್ಧ ಸಕ್ನಾರದ ಅಪರ ಮತಖಯ 
ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಗಳ್ನಗಿರತವಂಥ ಬ್ೆೇರ-ೆಬ್ೆೇರ ೆ ಇಲನರ್ೆಯ ಹರಿಯ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಆ ಟರಸ್ಟಚನ 
ಸದಸಯರನಗಿರತತ್ನುರ.ೆ  

(…ಮತಂದತ)  

(182) 08.03.2022/6.40/ಎಸ್ಚಕ್-ೆಬಿಎನ್ಚಎಸ್ಚ         (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶ್ಚ ಆರಚ. ನರನಣಿ (ಮತಂದತ):- 

ಮೂರತ ಜನ ಆ ಟರಸ್ಟಚ ನಲ್ಲೆರತವಂತ್ಹವರತ; ಅದನತನ ವಿರ್ನಯಸ ಮನಡತವಂತ್ಹ ವನಸತುಶ್ಲ್ಲಪ ಮತ್ತು 
ಇನತನ ಇಬುರತ ಅದಕ್ೆೆ ಬ್ೆಂಬಲ ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹವರತ ಇರತತ್ನುರ.ೆ ಇದರಲ್ಲೆ ಮತರತಗೆೇಶ್ 
ನರನಣಿಯವರನಗಲ್ಲೇ, ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟ. ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರನಗಲ್ಲ, ಮನನಯ ಬಿ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್ಚರವರನಗಲ್ಲ,  ಈ 
ಟರಸ್ಟಚನಲ್ಲೆ ಇಲೆ. ರ್ನವು ಸಂಶಯ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಾವಂತ್ಹ ಅವಶಯಕತ್ ೆಇಲೆ. ಈ ರಿೇತಿ ಇರತವಂತ್ಹ 
ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ  ಟರಸ್ಟ ಮನಡಿರತವಂತ್ಹ ಮೂಲ ಉದೆದೇಶವೇೆರ್ೆಂದರ,ೆ ವಿನೂತ್ನ ಯೇಜರೆ್ಯ 
ಅನತಷ್ನೆನಕ್ೆೆ private experts ಅನತನ ತ್ರಲತ ಮತಖಯವನಗಿ ಸಿ.ಎಸ್.ಆರ. ಫಂಡ್ಸ ಅನತನ 
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ಬಹಳಷತಟ ಜನ ಮಲ್ಲಟ ರ್ನಯಷನಲ್ ಕಂಪನಗಳು ಬಂದ್ಧರತತ್ುವ.ೆ ಅವರೆಲೆರಿಗ ೆ  co-ordinate 
ಮನಡಿರತತ್ೆುೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಭೂಮ, ನೇರತ   ಹನಗೂ ಸಬಿಸಡಿಯನತನ ಕ್ೂೆಟಟರತತ್ೆುೇವೆ. ಆ ಫಂಡ್ 
ಬಂದ್ಧರತವಂತ್ಹದದನತನ ನಮು ‘experience Bengaluru’ಚ ಗೆ ಅವರನತನ ಆಕಷಾಣೆ  ಮನಡಿ, 
ಸಕ್ನಾರದ  ಹಣವನತನ ಉಪಯೇಗ ಮನಡದೇೆ, ಅಲ್ಲೆ ಅದನತನ ಆಸಿುಯನತನ create ಮನಡಬ್ೇೆಕತ 
ಎನತನವಂತ್ಹ ಮೂಲ ಉದೆದೇಶದ್ಧಂದ ಆ ಟರಸ್ಟಚನತನ   ಮನಡಿದದೆೇವೆ.   ಟರಸ್ಟಚನಲ್ಲೆ ಯನರೂ 
ರ್ನಸಗಿಯವರತ ಇರತವುದ್ಧಲೆ. ರ್ನನತ ಇದರ ಬಗೆೆ ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಂಡಿದದೆೇರ್ೆ. ಇಷತಟ ಹೂೆತ್ತು 
ವಿೇರನವೆೇಷವನಗಿ ನಮು ಸನೆೇಹತ್ರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನದರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮು ಹರಿಯ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಮೇಲ ೆ
ವಿಶನವಸ ಇದೆ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಟರಸ್ಟಚನಲ್ಲೆ ಮತಖಯ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರತ ಹನಗೂ 
ಇನನತ್ರ ಹರಿಯ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಶನಶವತ್ವನಗಿ ಇರತತ್ನುರೆ ಎಂಬತದೂೆಂದತ. ರ್ನನತ ಮತ್ೊುಮು 
ಸಪಷಟವನಗಿ ಹೆೇಳುವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಈ ಟರಸ್ಟ ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯಂದ … 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟ. ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ತ್ನವು ತ್ಪತಪ ಮನಹತಿ ನೇಡತತಿುದ್ಧದೇರನ. 

ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶ್ ಆರಚ. ನರನಣಿ:-  ರ್ನನತ ತ್ಪತಪ ಮನಹತಿ ನೇಡತತಿುಲೆ. ತ್ನವು ತ್ಪತಪ 
ಮನಹತಿಯನತನ ಪಡದೆತಕ್ೂೆಂಡಿದ್ಧದೇರನ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇದರ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಶ್ರೇಕಂಠೇೆಗೌಡರೇೆ ಬರೆದತಕ್ೂೆಡಿ. ಅದರ ಬಗೆೆ 
ಕ್ನೆರಿಫಿೇಕ್ೆೇಷನ್ ಕ್ೊಡಿಸಿಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. 

ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶ್ಚ ಆರಚ ನರನಣಿ (ಬೃಹತಚ ಹನಗೂ ಮನಧ್ಯಮ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆ ಸಚಿವರತ):- 
ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ನಮಷ. ಆ ಟರಸ್ಟಚನಲ್ಲೆ ಇರತವಂತ್ಹದತದ, ಲೊೇನ್ಚ, ಲ್ಲೇಸ್ಚಗೆ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಾವುದಕ್ೆೆ ಎಲನೆ ಇರತವಂತ್ಹದತದ, ಟರಸ್ಟಚಗೆ ಹೊರತ್ತ, ಮೈಸೂರತ ಲನಯಂಪಸಚಗೆ ಅಲೆ. 
ಮೈಸೂರತ ಲನಯಂಪಸಚನ  ಆಸಿು ಮೈಸೂರತ ಲನಯಂಪಸಚನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೆಯ್ಕೇ ಇರತತ್ುದೆ. ಮೈಸೂರತ ಲನಯಂಪಸಚ 
ಆಸಿು ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಆ ಟರಸ್ಟಚಗೆ ವಗನಾವಣೆಯನಗತವುದ್ಧಲೆ.  ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿದನದಗ, ಆ 
ಟರಸ್ಟಚನಲ್ಲೆ ಲ್ಲೇಸ್ಚ ಮತ್ೂೆುಂದತ ಏತ್ಕ್ೆೆ ಎಂದರೆ ಸಿ.ಎಸ್ಚ.ಆರಚ. ಫಂಡ್ಸಚ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ, ಮತ್ೂೆುಂದತ 
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ಏರ್ನದರೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಯನವುದನದರೂ ಪನಟಚಾನತನ ಒಬುರತ, ಟನಟನದವರತ, 
ಅದನನಯವರತ, ಅಂಬ್ನನಯವರತ,  ಮತ್ೂೆುಬುರತ ಸಿ.ಎಸ್.ಆರಚ. ಫಂಡ್ಚಗೆ ಕ್ೊಟನಟಗ, ರ್ನವು 
ಏರ್ನದರೂ ಕಟಟಕ್ೂೆಡತವುದಕ್ೆೆ ಅದನತನ ಉಪಯೇಗ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಾವುದಕ್ೆೆ ಮನಡತತ್ೆುೇವ ೆ ಹೂೆರತ್ತ, 
ಅವರಿಗೆ ಪತನಃ  ವಗನಾವಣೆ ಮನಡತವುದಕೆಲೆ. ಟರಸ್ಟಚನಲ್ಲೆ ಇರತವಂತ್ಹ ಕಂಡಿೇಷನ್ಚಗಳನತನ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ  ಓದ್ಧರತವಂತ್ಹದತದ, but not Mysore Lamps. ಅದರ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಅಥಾ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳಾಬ್ೆೇಕತ. ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಬಹಳ ಹೊೇರನಟ ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್ಂದತ ವಿೇರನವೆೇಷವನಗಿ 
ಡನ. ತ್ೆೇಜಸಿವನ ಗೌಡರತ ಹೇೆಳಿದರತ. ತ್ನವು ಅದರ ಬಗೆೆ ಅಭನಯಸವೆೇ ಮನಡಿಲೆ. ಅವರ ಜೊತ್ೆ ತ್ನವು 
ಕ್ೆೈಜೂೆೇಡಿಸಿ… 

ಡನ. ತ್ೆೇಜಸಿವನ ಗೌಡ (ವಿಧನನಸಭನ ಕ್ೆೇತ್ರದ್ಧಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ತ್ನವು ಟೇಕ್ ೆ
ಮನಡಬ್ನರದತ. 

ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶ್ ಆರಚ ನರನಣಿ:- ತ್ನವು ಆಮೇಲ ೆಮನತ್ರ್ನಡಿ. ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ 
ರ್ನನತ ತ್ಮು ಮನತಿನ ಮಧೆಯ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲಲೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಡನ. ತ್ೆೇಜಸಿವನಗೌಡರೆೇ, ದಯವಿಟತಟ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಳಿಾ. 

ಡನ. ತ್ೆೇಜಸಿವನ ಗೌಡ:- He is abusing me. ತ್ನವು comment ಮನಡಬ್ನರದತ. 
ತ್ನವು ಅಭನಯಸ ಮನಡಿಲೆ ಎಂದರೆ ಅದತ comment ಆಗತತ್ುದೆ. I am so sorry. ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ ಆ ರಿೇತಿ ನನಗ ೆಟೇಕ್ೆ ಮನಡಬ್ನರದತ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ತ್ಮಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಆನಂತ್ರ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶ್ ಆರಚ ನರನಣಿ:- ತ್ನವು ತ್ಪತಪ ಮನಹತಿಯನತನ ತಿಳಿದತಕ್ೊಂಡಿದ್ಧದೇರಿ. 
ತ್ನವಬುರತ ಹರಿಯ ಸದಸಯರನಗಿದ್ಧದೇರಿ. ತ್ನವು ಬಹಳ ವಿೇರವೇೆಷವನಗಿ ಮತಷೆರ ಮನಡತತ್ುೆೇರೆ್. 
ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಮೊದಲತ ಅದರ ಬಗೆೆ ತ್ನವು ಅಥಾ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳಾಬ್ೆೇಕತ. 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗೆ ಹೆೇಳುವ ಅಧಿಕ್ನರ ಸದನದಲ್ಲೆ 
ಇದೆ.   

ಡನ. ತ್ೆೇಜಸಿವನ ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನನ ರೆ್ರವಿಗ ೆ ಬರಬ್ೇೆಕತ. ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ನನಗ ೆ dictate ಮನಡಬ್ನರದತ.  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ನನಗೆ dictate ಮನಡತತಿುದನದರೆ. 
ರ್ನನತ ಇದನತನ ಒಪತಪವುದ್ಧಲೆ. ನನಗ ೆಮನತ್ರ್ನಡತವ ಹಕಿೆದ.ೆ 

ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶ್ಚ ಆರಚ ನರನಣಿ:- ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿದದನತನ ರ್ನನತ ಒಪಪಬ್ೆೇಕ್ನ? 

ಡನ. ತ್ೆೇಜಸಿವನ ಗೌಡ:- ರ್ನನತ ಜನ ಪರತಿನಧಿಯನಗಿ ನನಗ ೆಮನತ್ರ್ನಡತವ ಹಕಿೆದೆ. ರ್ನನತ 
ಸದನದಲ್ಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆದೇರ್ೆ. ರ್ನನತ ಅವರಿಗೆ dictate ಮನಡಲ್ಲಲೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಡನ. ತ್ೆೇಜಸಿವನಗೌಡರೆೇ, ದಯವಿಟತಟ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಾ. ರ್ನನತ ಅವರಿಗೆ 
ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್.  

Sri S.L. BOJEGOWDA:- You have to appreciate her words. 

ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶ್ ಆರಚ ನರನಣಿ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರೆೇ, ಮೈಸೂರತ ಲನಯಂಪಸ ಟರಸ್ಟಚಗೆ 
ವಗನಾವಣೆಯನಗದೆೇ ಇದನದಗ, ತ್ನವೆಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದದನತನ  ಹೆೇಗ ೆಒಪತಪತಿುದ್ಧದೇರನ ಮತ್ತು  ಅದನತನ 
ಯನವ ರಿೇತಿ  appreciate ಮನಡತತಿುೇರನ? ಅವರೆಡತ ಬ್ೆೇರ ೆಬ್ೆೇರ ೆಇದೆ. ಮೈಸೂರತ ಲನಯಂಪಸಚ 
ಆಸಿುಯ್ಕೇ ಬ್ೆೇರ,ೆ ಟರಸ್ಟ ಇರತವಂತ್ಹದೆದೇ ಬ್ೆೇರ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ತ್ಮಗ ೆಇಷ್ೊಟಂದತ 
ಹಠ ಏತ್ಕ್ೆೆ ಬ್ೆೇಕತ? 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಭೊೇಜೆೇಗೌಡರೆೇ, ತ್ನವು ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಾ. ತ್ಮಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ 
ನಂತ್ರ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. 
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ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶ್ ಆರಚ. ನರನಣಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಟರಸ್ಟಚನ  ಉದೆದೇಶ 
ಏನತ್ತು ಎಲನೆ ಸದನದಲ್ಲೆ ನೇವು ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಾವ ನಧನಾರಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ಬದಿರ್ನಗಿರತತ್ೆುೇರೆ್ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿಯ್ಕೇ, ನನನ ಮನತ್ನತನ ಪನರರಂಭ ಮನಡಿದೆದೇರ್ೆ.   ಈ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿ, ಮತಗಿಸಬ್ೆೇಕ್ೆಂಬ ಬಗೆೆ 
ನನಗ ೆಹಠ ಇಲೆ. ಇದರಲ್ಲೆ ನನನ ಸನವಥಾವಿಲೆ.  ಈ ರಿೇತಿಯನದ ವಿೇರನವೆೇಷದ್ಧಂದ ಮನತ್ರ್ನಡತವ 
ಅವಶಯಕತ್ ೆಇಲೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ವಿೇರನವೇೆಷ ಎಂದತ ಈ ರಿೇತಿ ಏಕ್ೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರನ? 

 ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶ್ ಆರಚ. ನರನಣಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಸದನದಲ್ಲೆ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಏರೆ್ೂಂದತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ಧದೇರನ? ಅದರ ಸಲತವನಗಿ ರ್ನನತ ಉತ್ುರ 
ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕ್ನಗಿರತವುದರಿಂದ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆದೇರೆ್. ಎನ್ಚ.ಜಿ.ಇ.ಎಫಚ. ಬಗೆೆ ಈಗನಗಲೆೇ ಬಜೆಟ 
ನಲ್ಲೆ ವಿವರವನಗಿ ಹೆೇಳಿದನದರ.ೆ ಅಯವಯಯ ೨೦೨2-23 ಪತಸುಕದ ೮೧ ರೆ್ೇ ಪತಟದಲ್ಲೆ ಈ 
ಕ್ೆಳಕಂಡಂತ್ ೆಇದೆ. 

“ಸನವಾಜನಕರಲ್ಲೆ ಸತಸಿಾರ ಜಿೇವನ ಶೆೈಲ್ಲಯ ಅರಿವನತನ ಸೃಷಿಟ ಮನಡತವುದತ ಅತ್ಯಂತ್  
ಅವಶಯಕವನಗಿರತವುದರಿಂದ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ಹೃದಯ ಭನಗದಲ್ಲೆರತವ ಎನ್ಚ.ಜಿ.ಇ.ಎಫಚ.ನ  ೧೦೫ ಎಕರೆ 
ಪರದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಸಿಂಗನಪತರ ಮನದರಿಯಲ್ಲೆ ಗಿರೇನ್ ಎಕಸಚಪೊೇ ಅನತನ ನಮಾಸಲನಗತವುದತ. ಗಿರೇನ್ 
ಎಕಸಚಪೊೇ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರ ಸನೆೇಹ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ, ಪರಿಸರ ಸನೆೇಹ ಸನರಿಗ,ೆ ಹಸಿರತ ಮೂಲಸೌಕಯಾ 
ಹಸಿರತ ನವೇದಯಮ ಮತಂತ್ನದವುಗಳ ಪನರತ್ಯಕ್ಷಿಕ್ಯೆನತನ ಸನವಾಜನಕರಿಗ ೆನೇಡಲನಗತವುದತ.”ಚ 

ಎನ್ಚ.ಜಿ.ಇ.ಎಫಚ. ಬಗೆೆ ವಿವರವನಗಿ ಇದರಲ್ಲೆ ಇದ.ೆ ಇದರ ಬಗೆೆ ಚಚಾೆ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಕ್ನಲನವಕ್ನಶ ಇದೆ. ಇದರ ಬಗೆೆ ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿ ತಿೇಮನಾನ  ಮನಡತತಿುೇರನ. ರ್ನನತ ಮತ್ೂೆುಮು 
ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗೆ ಹೆೇಳುವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಇದರ ಬಗೆೆ ವಿವರವನಗಿ ಅಭನಯಸ ಮನಡಿ. ಇನತನ ಹದ್ಧರೆ್ೈದತ 
ದ್ಧನಗಳ ಕ್ನಲ ಅಧಿವೆೇಶನ ನಡಯೆತತಿುದೆ. ಅಷಟರೊಳಗ ೆ ನೇವು ನಮಗೇೆನತ ಸಲಹೆಗಳನತನ 



235 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/08-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

ಕ್ೊಡತವಿರೂೆೇ ಆ ಸಲಹಗೆಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಹೊೇಗಿ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು ಹನಗೂ 
ಮತಖಯ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರ ಜೊತ್ೆ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ, ಈ ಅಧಿವೆೇಶನ ಮತಗಿಯತವುದರೂೆಳಗನಗಿ 
ನಮು ಸಪಷಟವನದ ನಲತವನತನ ತಿಳಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಕ್.ೆಎ. ತಿಪಪೆೇಸನವಮಯವರೇೆ, ತ್ಮು ಕ್ನೆರಿಫಿಕ್ೇೆಷನ್ ಕ್ೆೇಳಿ. 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎ. ತಿಪಪೆೇಸನವಮ (ರ್ನಮ ನದೆೇಾಶನವನತನ ಹೊಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ತ್ಮು ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಎರಡತ ಕ್ನೆರಿಫಿಕ್ೆೇಷನ್ ಕ್ೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ 
ಇಚೆಛಪಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ   ಎನ್.ಜಿ.ಇ.ಎಫ. ಲನಯಂಡ್ಚಗೆ  ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟಂತ್ ೆಮನನಯ ಉಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯದ 
ತಿೇಮನಾನ   ಏನದೆ ಅದನತನ public purpose ಮತ್ತು plantation ಗೆ ಬಳಕ್ೆ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳಿಾ 
ಎಂದತ ಹೇೆಳಿ, ಒಂದತ action plan ಅನತನ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೂೆೆೇಸೆರವನಗಿ Principal Secretary 
grade ನಲ್ಲೆರತ್ಕೆಂಥ ಒಬು ರೆ್ೂೇಡಲ್ ಅಫಿೇಸರಚನತನ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿರತವಂತ್ಹದತದ. 
ಅದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟಂತ್ೆ ಮನನಯ ಉಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯಕ್ೆೆ ಏರ್ನದರೂ ಕೂಡ ತ್ನವು action plan 
ಅನತನ ಕ್ೊಟತಟ, ಅದರಿಂದ ಅನತಮತಿಯನತನ ಪಡದೆ್ಧದ್ಧದೇರನ. ಆ ಅನತಮತಿಯ ಹರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲೆ ತ್ನವು 
ಪನಯರ ೨೯೮ರಲ್ಲೆ ಇರತ್ಕೆಂತ್ಹ ಗಿರೇನ್ ಎಕಸಚಪೊೇ ಮನದರಿಯನಗಿ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ ಎನತನವ ಬಗೆೆ 
ತ್ಮಗೆ ಅನತಮತಿ ಸಿಕಿೆದಯೆೇ ಎನತನವುದರ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ clarification ಕ್ೂೆಡಬ್ೇೆಕತ. 
ಎನ್.ಜಿ.ಇ.ಎಫ. ಲನಯಂಡ್ಚನತನ ವಗನಾವಣೆ  ಮನಡತವುದ್ಧಲೆ ಎಂದತ ತ್ನವು ಹೆೇಳುತಿುದ್ಧದೇರಿ. It is as 
is where is  ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ಧದೇರಿ. ಅದರೆ್ನೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  ಸಿ.ಎಸ್.ಆರ. ಫಂಡ್ ನಲ್ಲೆ 
ಹಣ ತ್ರತತ್ೆುೇವೆ. ಅದನತನ ಉಸತುವನರಿ ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗಿಯ್ಕೇ ಟರಸ್ಟ ಇದೆ ಎನತನವಂತ್ಹದತದ  ತ್ನವು 
ಹೆೇಳುತಿುದ್ಧದೇರಿ ಎನತನವುದತ ನನನ ಭನವರೆ್. ತ್ನವು ಸಕ್ನಾರದ ಮೇಲೆ ಆಗತವ implication ಅನತನ  
ರೆ್ೂೇಡತತಿುಲೆ. ಸತಮನರತ ೨೯೨ ಕ್ೂೆೇಟ ರೂಪನಯಗಳು ಸಕ್ನಾರವೇೆ  ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕತ. ಇನತನ 
ಮತನೂನರತ ಕ್ೂೆೇಟ ರೂಪನಯಗಳಷತಟ award ಆಗಿ execution ಗೆ ಬಂದ್ಧರತವಂತ್ಹದದಕ್ೆೆ 
ಪೆೇಮಂಟ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ. ಇಷ್ೆಟಲನೆ ಆರ್ಥಾಕ ಭನರವಿದದರೂ ಕೂಡ ಏತ್ಕ್ೂೆೆೇಸೆರ ಟರಸ್ಟಚಗೆ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಹೊೇಗತತಿುೇರನ? ತ್ನವು ಇಷ್ೊಟಂದತ ಹೊರೆಯನತನ ಏತ್ಕ್ನೆಗಿ ಹೊತ್ತುಕ್ೊಳುಾತಿುೇರನ? ಅದರ ಬಗೆೆ 
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ಸಪಷಟವನದ ನಲತವು ಹೆೇಳಿ. ಸಿ.ಎಸ್.ಆರ. ಫಂಡ್ ಅಷತಟ ಸತಲಭವನಗಿ ಬರತವುದ್ಧಲೆ ಎಂಬತದತ ತ್ಮಗ ೆ
ಗೊತಿುದೆ. ಶೆೇಕಡ ೨ ರಷತಟ ಬರತತಿುದ.ೆ ತ್ನವು  ಸನಕಷತಟ ಕಂಪನಗಳಿಂದ ಕ್ೊಡತತಿುೇರನ. The 
Companies Act ನಲ್ಲೆ ಇಂತ್ಹದದಕ್ೆೆ ಕ್ೂೆಡಿ ಎಂದತ ಎಲ್ಲೆಯೂ ಕ್ೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಬರತವುದ್ಧಲೆ.  ಅದತ 
ಬಂದರ ೆ ಬರಬಹತದತ. ಅದತ ಬರದೇೆ ಇರಬಹತದತ. ಯನರನದರೂ ರ್ನಲತೆ ಜನರತ ಅದರಲ್ಲೆ 
ಪರಭನವಿತ್ರತ ಅದರಲ್ಲೆದದರ,ೆ ಬಹತಶಃ ತ್ಂದ್ಧರಬಹತದತ ಎಂದತ ಕ್ನಣಿಸತತ್ುದೆ. ನಮು ಕಳಕಳಿ ಏರೆ್ಂದರೆ, 
‘ಚ ಚ experience Bengaluru’ಚ ಗಿಂತ್ ಹೆಚನಚಗಿ ಮಹತ್ವವನಗಿರತವಂತ್ಹದತದ ಮಡಿಕಲ್ ಕ್ನಲೇೆಜತ 
ಅಥವನ AIIMS ಮನದರಿಯಲ್ಲೆ ಇರತವಂತ್ಹದತದ ಅಥವನ AIIMS ನ regional hospital 
ಮನಡಿಸಿ. ಅದಕ್ೆೆ ಹೂೆಂದನಣಿಕ್ೆಯನಗಿ ಇರತವಂತ್ಹದದನತನ ಮನಡಿಸಿ. ಅದನತನ ಬ್ೆೇರ ೆರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಬ್ೇೆಕತ 
ಎನತನವುದನದರೆ,  ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ಹೂೆರಗಡ ೆ ‘experience Bengaluru’ಚ ಮನಡಿ. ದಯವಿಟತಟ, 
ಟರಸ್ಟ ನಂದ ಮನಡಬ್ೆೇಡಿ. ಟರಸ್ಟ ಒಳ್ೆಾಯದಲೆ. ತ್ನವು ಯನವುದೆೇ ಕ್ನರಣಕೂೆ ಕೂಡ ಗೂೆತಿುದೆ. 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಯನವ ರಿೇತಿಯನಗಿ ನವಾಹಣೆ ಮನಡತತ್ನುರ ೆಎನತನವುದತ ತ್ಮಗ ೆಗೊತಿುದೆ.  ಮತ್ತು 
ಎಷಟರ ಮಟಟಗೆ ಟರಸ್ಟ ನಲ್ಲೆ ಯನವ ರಿೇತಿ ಆಸಕಿು ತ್ೊೇರಿಸತತ್ನುರ.ೆ ಅವರಿಗ ೆ ಸನವಿರನರತ ಕ್ೆಲಸ  
ಇರತತ್ುದೆ. ಯನವ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗೆ ಯನವ ರಿೇತಿ ಕ್ಲೆಸ ಇದೆ ಮತ್ತು ಎಷಟರ ಮಟಟಗೆ ಸಮಯ ಇದ ೆ
ಎಂಬತದರ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ೆುೇಗೌಡರತ ಹೆೇಳಿದನದರ.ೆ By default 
ಆಗಬ್ನರದತ. ಟರಸ್ಟಚಗಳಲ್ಲೆ fraud ಆದರೆ,  ಅದನತನ ರೆ್ೂೇಡತವವರತ ಯನರತ? Breach of Trust 
ಆದರೆ ಅದನತನ ರೆ್ೂೇಡತವವರತ ಯನರತ? ದಯವಿಟತಟ, ಇದನತನ ಅಥಾ ಮನಡಿಕ್ೊಳಿಾ. ನಮು 
ಕಳಕಳಿಯನಗಿದ.ೆ ರ್ನವು ನಮಗೆ against ಆಗಿಲೆ. ತ್ನವು ಮನಡತತಿುೇರನ ಎಂದತ ತ್ಮಗೆ vested 
interest  ಇದೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುಲೆ. Definitely, ತ್ಮು ಮೇಲೆ ಅಪನರವನದ ಗೌರವ ಇದೆ. 
Fraud or breach of Trust ಆದರ ೆಅದನತನ ರೆ್ೂೇಡತವವರತ ಯನರತ? ಅದನತನ ರೆ್ೂೇಡಲತ 
ಯನರತ ಇರತವುದ್ಧಲೆ. ಅದಕ್ೊೆೇಸೆರ ದಯವಿಟತಟ, ಈ ಯೇಜರೆ್ ಏನದ,ೆ ಇದನತನ ತ್ಮು 
ಪರಿಕಲಪರ್ೆಯನತನ ಬಿಟತಟ ಬಿಡಿ. ಟರಸ್ಟ ಮತರ್ನಂತ್ರ ಯನವುದನತನ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೊೇಗಬ್ೆೇಡಿ. ಬ್ೆೇರ ೆ
ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಬ್ೆೇರ ೆಏರ್ನದರೂ undertakings ಇದದರ ೆ , ಅದರ ಮತರ್ನಂತ್ರ ಮನಡಿ. ದಯವಿಟತಟ 
ಈ ಜನಗದಲ್ಲೆ ತ್ಮು ಪರಿಕಲಪರ್ ೆಬ್ೆೇಡ. ಬ್ೇೆರೆ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಮನಡಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ, ಎನ್.ಜಿ.ಇ.ಎಫ. 
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ಬಗೆೆ ತ್ನವು ಏರೆ್ೂಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ಧದೇರಿ. ಅದರ ಬಗೆೆ clarification ಕ್ೂೆಡಿ. ಇದನತನ ಏನತ 
ಮನಡತತಿುೇರನ? ಇದರ ಹೂೆರ ೆ ಏನದ?ೆ ಜವನಬ್ನದರಿ ಏನದ?ೆ ಆ balance sheet ನಲ್ಲೆ ಅದರ 
ನವಾಹಣೆ ಹೆೇಗ ೆಮನಡತತಿುೇರನ ದಯವಿಟತಟ ಹೇೆಳಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರೇೆ ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ (ಪದವಿೇಧ್ರರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಈ ಸದನದ ಮೂಲಕ ಈ ರನಜಯಕ್ೆೆ ಇಷ್ೊಟಂದತ ತ್ಪತಪ ಮನಹತಿಯನತನ ಏಕ್ೆ ಕ್ೊಟಟರತ ಎಂಬತದತ 
ನನಗ ೆಅಥಾವನಗತತಿುಲೆ. ನನಗ ೆದ್ಧರ್ನಂಕ ೧೫.೦೨.೨೦೨೨ ರಂದತ ಚತಕ್ೆೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆನಗ ೆಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಟಟದದರತ.   ಪತಟ-೨ ರಲ್ಲೆ ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳಿರತವ ಪರಶನೆ ಏರೆ್ಂದರೆ, ಸದರಿ 
ಸಾಳದಲ್ಲೆ ಸಕ್ನಾರ ಮೂಯಸಿಯಂ ನಮಾಸಲತ ಹೂೆರಟರತವುದತ ನಜವೆೇ? ಇದರಿಂದ ಜನರಿಗ ೆಆಗತವ 
ಅನತಕೂಲಗಳ್ೇೆನತ? ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸಹ ಮನಡಿರತವ ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ ಇದೆ.     

                      (ಮತಂದತ) 

(183) 08-03-2022 6.50 ಟಸಿಹೆರ್ಚ-ಕ್ೆಎಸ್           (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ (ಮತಂದತ):_  

ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶ್ ಆರ.ನರನಣಿರವರತ ಬೃಹತ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ಸಚಿವರೆೇ, ಇದತ 
ತ್ಮುದೆೇ ಸಹ. ರ್ನವು ಪನರಂಶತಪನಲರತಗಳು, ಕೂಯರಿಯನಸಿಟ ಹತಟಟಸಿ ಆಮೇಲ ೆಉತ್ುರ ಹೆೇಳುತೆ್ುೇವೆ.  
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಕ್ೊಟಟರತ್ಕೆಂಥ ಉತ್ುರವನತನ ಓದತತ್ೆುೇರೆ್. ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ಮಲೆೆೇಶವರಂ ನಲ್ಲೆರತವ 
‘The Mysore Lamps Works Limited’ಚ ಕ್ನರ್ನಾರ್ೆಯ ಜನಗದಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದ 
ಸಂಸೃತಿಯನತನ ಬಿಂಭಿಸತವ ಮತ್ತು ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ಹೃದಯ ಭನಗದಲ್ಲೆ ಹಸಿರತ ವನತ್ನವರಣವನತನ 
ಕ್ನಪನಡತವ ವಿನೂತ್ನ ‘Experience Bengaluru Project’ನತನ ಈ ಜನಗದಲ್ಲೆ 
ಅನತಷ್ನಟನಗೊಳಿಸಲತ ಸಕ್ನಾರದ ಆದೆೇಶ ಸಂರ್ೆಯ.ಸಿಐ/108/ಸಿಎಂಐ/2020(ಇ), ದ್ಧರ್ನಂಕ 
01.12.2021ರಲ್ಲೆ ಅನತಮೊೇದ್ಧಸಲನಗಿದೆ. ಮತಂದತವರೆದತ ಸದರಿ ಯೇಜರೆ್ಯಂದ ರ್ನಗರಿಕರಿಗೆ 
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ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ ಹೃದಯ ಭನಗದಲ್ಲೆ ಹಸಿರತ ವನತ್ನವರಣ ದೂೆರಯೆತವುದರ ಜೊತ್ೆಗೆ 
ಮೈಸೂರತ ಲನಯಂಪಸ ಕ್ನರ್ನಾರ್ಯೆ ಆವರಣದಲ್ಲೆರತವ ಕಟಟಡಗಳಲ್ಲೆ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ಬ್ೆಳವಣಿಗೆಯ 
ಅನತಭವಗಳನತನ ನೇಡತವ ವಿವಿಧ್ ಗನಯಲರಿಗಳನತನ ಸನಾಪಿಸತವ ಗತರಿ ಹೂೆಂದಲನಗಿದೆ. ಎನ್ಚ.ಜಿ.ಇ.ಎಫಚ 
ಸಂಸೆಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ ಮನನಯ ಉಚಚ ರ್ನಯಯನಲಯದ ಆದೆೇಶ ದ್ಧರ್ನಂಕ 22.06.2017ರಲ್ಲೆ 
ಕ್ನರ್ನಾರ್ಯೆ ಪರಿಸಮನಪಿು ಆದೆೇಶಕ್ೆೆ ಶನಶವತ್ವನಗಿ ತ್ಡಯೆನಜೆ್ಞ ನೇಡಿ, ಎನ್ಚ.ಜಿ.ಇ.ಎಫಚ.ನ 
ಭೂಮಯನತನ ಸನವಾಜನಕ ಉದೆದೇಶಕ್ೆೆ ಉಪಯೇಗಿಸಲತ ಕ್ೊೇಟಚಾ ಸೂಚರೆ್ ಕ್ೊಟಟದೆ. ಮತಂದ್ಧನ 
ಪನಯರನದಲ್ಲೆ ತ್ನವೆೇನತ ಹೆೇಳುತಿುೇರಿ ಎಂದರ,ೆ ದ್ಧರ್ನಂಕ 08.06.2020ರಂದತ “Bengaluru 
Heritage & Environment Trust”ಚಹೆಸರಿನಲ್ಲೆ ಸನವಾಜನಕ ದತಿು ಸಂಸೆಾ ರೆ್ೂಂದಣಿ ಮನಡಿದೆ. 
ಸದರಿ ಟರಸ್ಟಚ ಎನ್ಚ.ಜಿ.ಇ.ಎಫಚ.ನ ಭೂಮ ಮತ್ತು ಕಟಟಡಗಳನತನ ಉಪಯೇಗಿಸಿಕ್ೂೆಳುಾವ ಬಗೆೆ 
ಪರಿಕಲಪರ್ ೆಸಿದದಪಡಿಸತತಿುದೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಲನಗಿದೆ.  ಕಟಟಡವನತನ ಉಪಯೇಗಿಸಿಕ್ೊಳುಾವುದಕ್ೆೆ ಅಂದರೆ 
ಹಸನುಂತ್ರ ಮನಡದಯೆ್ಕೇ ಅವರತ ಉಪಯೇಗಿಸಿಕ್ೂೆಳುಾತ್ನುರೆಯ್ಕೇ?  ಇದತ ಏನತ ಉತ್ುರ ಸನವಮ?  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮತರತಗೆೇಶ್ಚ ಆರಚ.ನರನಣಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ಅದನತನ ರೆ್ೂೇಟಚ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳಿಾ. 

 ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ದಯವಿಟತಟ 
ಬರೆದತಕ್ೊಳಾಬ್ೇೆಕತ.ಚ “ದ್ಧರ್ನಂಕ 08.06.2020ರಂದತ “Bengaluru Heritage & 
Environment Trust”ಚಹೆಸರಿನಲ್ಲೆ ಸನವಾಜನಕ ದತಿು ಸಂಸಾೆ ರೆ್ೂೇಂದಣಿ ಮನಡಿದ.ೆ ನೇವು, His 
Excellency, The Governor of Karnataka ರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೆ ಮನಡಿದ್ಧದೇರಿ. ನೇವು, His 
Excellency, The Governor of Karnataka ರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೆ ಒಂದತ ಟರಸ್ಟಚಗೆ ಸಕ್ನಾರದ 
ಆಸಿುಯನತನ ಕ್ೊಡತವಂತಿಲೆ ಎಂದತ ಸತಪಿರೇಂ ಕ್ೂೆೇಟಚಾ ಹೇೆಳಿದೆ. ಇದರ ಬಗೆೆ ಯನರನದರೂ 
ಲನಯರಚ ಹತಿುರ ತ್ನವು ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಳಿಾ. ಆ ಟರಸ್ಟಚನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೆ ಸನವಾಜನಕ ದತಿು ಸಂಸೆಾ ರೆ್ೂಂದಣಿ 
ಮನಡಿದ.ೆ ಸದರಿ ಟರಸ್ಟಚ ಎನ್ಚ.ಜಿ.ಇ.ಎಫಚ.ನ ಭೂಮ ಮತ್ತು ಕಟಟಡಗಳನತನ ಉಪಯೇಗಿಸಿಕ್ೂೆಳುಾವ 
ಬಗೆೆ ಪರಿಕಲಪರ್ ೆಸಿದದಪಡಿಸತತಿುದೆ”ಚಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ಧದೇರಿ. ಅಂದರೆ ಏನತ ಇದರ ಅಥಾ? ನನಗ ೆಕನನಡ 
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ಮತ್ತು ಇಂಗಿೆೇಷಚ ಪನಠ ಮನಡಿ ಎಲನೆ ಮರೆತಿದೆದೇರ್ೆಯ್ಕೇ ಎಂದತ ಗನಬರಿಯನಗಿದೆ. ನೇವು 
ಕ್ೊಡದಯೆ್ಕೇ ಅವರತ ಉಪಯೇಗಿಸಿಕ್ೂೆಳುಾತ್ನುರೆಯ್ಕೇ?  ಸನವಮ, ʻಹಳಿಾ ಜನರ ಕಿವಿಗೆ ಹೂವು 
ಮತಡಿಸಬಹತದತ. ಆದರೆ ಈಗ ಅವನತ ಕೂಡ ಮತಡಿಸಿಕ್ೊಳುಾವುದ್ಧಲೆ.  ಅವನತ ʻಏಯ್ಚ, ಏನತ 
ಶ್ರೇಕಂಠಣಣ; ಯನಕ್ ೆ ಈ ರಿೇತಿ ಆಡಿಯ್ಕೇ; ರ್ನರೆ್ೇನತ ಹೂವು ಮತಡಿದತಕ್ೂೆಳುಾವವರ್ೆೇʼ ಎಂದತ 
ಕ್ೆೇಳುತ್ನುರ್.ೆ ಇವೆಲನೆ ನಡಯೆತವುದ್ಧಲೆ. ನಮಗೆ ಯನರ ವಕ್ನಲತ್ತು, ಯನವ ರನಜಕ್ನರಣ, ಯನವ 
ಅಧಿಕ್ನರವೂ ಬ್ೇೆಕ್ನಗಿಲೆ, ನಮಗೆ ಈ ರನಜಯದ ಆಸಿು ಉಳಿಯಬ್ೇೆಕತ ಅಷ್ೆಟ. ರ್ನನತ ಈ ರನಜಯದ 
ಕಟನಟಳು. ಮನನಯ ಅಟಲ್ಚ ಬಿಹನರಿ ವನಜಪೆೇಯ ಮತ್ತು ಮನನಯ ಎಲ್ಚ.ಕ್.ೆಅಡನವಣಿಯವರತ ಕಟಟದ 
ಪನಟಾಗ ೆಏಕ್ೆ ಕಳಂಕ ತ್ರತತಿುೇರಿ?  No.  it is not good.   ಆದದರಿಂದ ದಯಮನಡಿ ಈ 
ಟರಸ್ಟಚನತನ withdraw ಮನಡಿ. ನೇವು ಸತಮುರೆ್ ಏರೆ್ೇರ್ೂೆೇ ಹೆೇಳಬ್ೆೇಡಿ. ಇರ್ನೆರಡತ 
ಇಂಗಿೆೇಷಚನಲ್ಲೆರತವ ಟರಸ್ಟಚನಲ್ಲೆನ DEED ನತನ ಓದ್ಧಬಿಟತಟ, ನನನ ಮನತ್ನತನ ಮತಗಿಸತತ್ುೆೇರೆ್. The 
relevant portion of the ‘DEED OF DECLARATION OF TRUST’ with respect 
to ‘POWERS AND FUNCTION OF THE BOARD AND THE TRUSTEES’ಚreads 
as follows; 

“50.ಚThe Board of Trustees shall have the power to raise and 
accept any donation, contribution, legacy, bequest, grant or 
subscription in cash or in kind or as movable or immovable 
property with or without conditions for the Trust,…...” 
 

ಇದತ ಒಂದತ. ಬಹಳ ಮತಖಯವನಗಿ ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಸಕ್ನಾರ ಕ್ೊಟಟರತ್ಕೆಂಥ 
ಅಧಿಕ್ನರವೆೇರ್ಂೆದರೆ, the relevant portion of the ‘DEED OF DECLARATION OF 
TRUST’ with respect to ‘POWERS AND FUNCTION OF THE BOARD AND 
THE TRUSTEES’ಚreads as follows; 
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“52.ಚ The Board of Trustees shall have the power to convert, 
pledge, hypothecate, mortgage, sell, alienate, dispose of, lease, 
rent out, let out, demise, sublet, create charge on and deal with 
the immovable and movable properties, securities, deposits and 
investments of the Trust on such terms and conditions as it 
may deem fit, and in any manner whatsoever.” 
 

ಆಮೇಲೆ ತ್ನವು ಟರಸಿಟಗಳು ಯನರೂ ಇಲೆ, ಬರಿೇ ಸಕ್ನಾರವೆಂದತ ಹೇೆಳಿದ್ಧದೇರಿ. The relevant 
portion of the ‘DEED OF DECLARATION OF TRUST’ with respect to ‘THE 
BOARD TRUSTEES, OFFICE-BEARERS AND OTHER BODIES’ಚ reads as 
follows; 

 “20.ಚ There shall be twelve Trustees of which seven shall be 
Government Trustees and five shall be Citizen Trustees.” 
 

ಈ ಟರಸ್ಟಚನಲ್ಲೆ 12 ಜನರಲ್ಲೆ 5 ಜನ ರ್ನಸಗಿಯವರತ ಸನವಮ. ಶ್ರೇ ನರಸಿಂಹನ್ಚ ಎಂದತ ಮನಡಿದ್ಧದೇರಿ, 
ಅವರತ ಯನವ ಊರಿನವರತ? ಅವರಿಂದ ಈ ದೆೇಶಕ್ೆೆ ಈ ರನಜಯಕ್ೆೆ ಅವರ ಕ್ನಣಿಕ್ೆ ಏನತ? ಏಕ್ೆ 
ಅವರತ ಟರಸಿಟಯನಗಿ ಬಂದರತ? ನಮು ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಎಂ.ಪಿ ಮತ್ತು ಎಂಎಲ್ಚಎಗಳು ಯನರೂ ಇಲೆವೆೇ? 
ಒಬು ಭನರತಿೇಯ ಜನತ್ನ ಪನಟಾಯ ಕ್ನಯಾಕತ್ಾ ದತಡಿದ್ಧಲೆವೇೆ? What does this mean?  
ನೇವೆೇಕ್ ೆ ಈ ದೆೇಶ ಮತ್ತು ಈ ರನಜಯವನತನ ದ್ಧಕತೆ ತ್ಪಿಪಸತತಿುೇರಿ? ಇವರತ ಭೂಮ ಮನತ್ರ 
ಕ್ೊಡತವುದ್ಧಲೆವಂತೆ್. ಆದರ ೆ ಕಟಟರತ್ಕೆಂಥದದನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಾಬಹತದಂತ್ೆ. ಭೂಮಕ್ೂೆಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಪರಿಕಲಪರ್ ೆಸಿದದಪಡಿಸತತಿುದದೆೇವೆಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದ್ಧದೇರಿ. No, it is not good.  

 ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ 
ರ್ನನತ ತ್ಮುಲ್ಲೆ ವಿನಂತಿ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಾವುದೇೆರ್ೆಂದರ,ೆ ಮಧೆಯ ಮನತ್ರ್ನಡತ್ಕೆಂಥ ಅಧಿಕ್ನರ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ 
ಇದೆ. 
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 ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಯೇಲ್ಡಚ ಆಗಿಲೆ.  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರೆೇ, ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರ,ೆ ತ್ನವು 
ದಯವಿಟತಟ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಾ.  

 ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರವರ ಮೂಲ ಚತಕ್ೆೆ ಗತತಿಾನ ಪರಶೆನಗ ೆ ತ್ನವು ಅಧ್ಾ ಗಂಟೆ 
ಕ್ನಲ ಚಚೆಾ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ವಿಸೃತ್ವನಗಿ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೊಟಟದ್ಧದೇರಿ. ಅದರ ಸನಧ್ಕ-ಬ್ನಧ್ಕಗಳ 
ಬಗೆೆ ಈ ರನಜಯದ ಹತ್ನಸಕಿುಯನನಟತಟಕ್ೂೆಂಡತ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ ಎಂದತ ತ್ನವು ಅಧ್ಾ ಗಂಟ ೆ ಕ್ನಲ 
ಚಚೆಾ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಟಟದ್ಧದೇರಿ. ಈಗ ಒಂದತ ಬ್ನರಿ ಅವರೆಲೆರೂ ಕೂಡ ತ್ಮುತ್ಮು 
ಆಕ್ೊರೇಶಗಳು ಹನಗೂ ಅಭಿಪನರಯಗಳನತನ ತಿಳಿಸಿದನದರ.ೆ ಈಗ ನಮು ಮತಂದ್ಧರತವಂಥ ಚಚಾೆ 
ಏರೆ್ಂದರೆ, ʻದ್ಧ ಮೈಸೂರತ ಲನಯಂಪಸಚ̓ ಕ್ನರ್ನಾರ್ಯೆ ಜನಗದಲ್ಲೆ ವಸತು ಸಂಗರಹನಲಯ ಮನಡಿ 
ಅದನತನ ನವಾಹಸತವ ಕತರಿತ್ನಗಿರತತ್ುದೆ. ಅದಕ್ೆೆ ಸರ್ನುನಯರತಗಳ್ನದ ವನಜಪೆೇಯ ಮತ್ತು 
ಅಡನವಣಿಯವರತ ಬರಲ್ಲ ಎಂದತ ಹೆೇಳುವುದತ ತ್ತಂಬ್ನ ಅವಶಯಕತ್ ೆಇದೆಯ್ಕಂದತ ಅನಸತವುದ್ಧಲೆ. ನಮು 
ಪಕ್ಷದ ಬಗೆೆ ರ್ನವು ಯನವ ರಿೇತಿ ಮನತ್ರ್ನಡಬ್ೆೇಕ್ೊೇ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇವೆ. ನಮುಲ್ಲೆ ಇಂತಿಂಥ 
ಒಳ್ೆಾಯವರತ ಇದದರತ. ನೇವೆಲನೆ ಕ್ೆಟಟವರತ ಎನತನವಂಥ ಭನವರೆ್ಗಳನತನ ಬಿಂಬಿಸತವುದತ ಬ್ೆೇಡ. ಅವರ 
ಭನವರೆ್ಗಳ್ೆೇರ್ನದರೂ ಇದದರ ೆ ಹೆೇಳಲ್ಲ. ಸಕ್ನಾರ ಒಂದತ ಬ್ನರಿ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಟಟದೆ. ಪತನಃ ಅದರಲ್ಲೆ 
ಏರ್ನದರೂ ಮನಹತಿಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದದಲ್ಲೆ ಅವರತ ಕ್ೆೇಳಬ್ೆೇಕತ. ಸಕ್ನಾರ ಅದಕ್ೆೆ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಡತತ್ುದೆ. 
ತ್ಮು ಪಿೇಠದ್ಧಂದ ಏನತ ತಿೇಮನಾನ ಕ್ೂೆಡತತಿುೇರೂೆೇ ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನವು ಬದದರಿದೆದೇವೆ. ವಯಂಗಯಗಳಿಗ ೆ
ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಸಮಯವರೆ್ನಲನೆ ವಿನಯೇಗ ಮನಡತತ್ನು ಹೊೇದರ,ೆ ರ್ನವು ಕೂಡ 
ಉತ್ುರಿಸಬ್ೆೇಕ್ನದಂಥ ಅವಶಯಕತ್ ೆಬರತತ್ುದೆ. ಹನಗನಗಿ, ರ್ನನತ ತ್ಮುಲ್ಲೆ ವಿನಂತಿ ಮನಡತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, 
ಅವರತ ವಿಷಯವನತನ ಮಂಡರೆ್ ಮನಡಿ, ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಉತ್ುರ ಪಡಯೆಲ್ಲ. ನಂತ್ರ ತ್ನವೆೇನತ 
ತಿೇಮನಾನ ಮನಡತತಿುೇರೂೆೇ ಅದನತನ ಸಿವೇಕರಿಸತತ್ೆುೇವೆ. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ಮನನಯ ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರವರೇೆ, ತ್ನವು ರಿಪಿೇಟಚ ಮನಡಬ್ೇೆಡಿ. 
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ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ದೆೇಶದ ಶೆರೇಷೆ ರನಜಕ್ನರಣಿ, ಒಬು 
ಬೃಹತಚ ಲೆೇಖಕರನದ ಮನನಯ ಅಟಲ್ಚ ಬಿಹನರಿ ವನಜಪೆೇಯಯವರ ಹೆಸರನತನ ಬಳಸಿದೆದೇರೆ್. ಅದತ 
ತ್ಪತಪ ಎಂದರೆ ಅದನತನ ರ್ನನತ ವನಪಸತಸ ತ್ಗೆೆದತಕ್ೊಳುಾತ್ೆುೇರ್ೆ. ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ನನನ 
ಮನತ್ತ ಕ್ೆೇಳಿ. 

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಲೆ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನನ ಸಿಟತಟ ಸನತಿವಕ ಸಿಟತಟ. ನನನ 
ಆಕ್ೊರೇಶ ಸನತಿವಕ ಆಕ್ೂೆರೇಶ; ಅದತ ಈ ರ್ನಡಿನ ಜನರ ಪರವನದಂಥ ಆಕ್ೂೆರೇಶ. ಈ ರ್ನಡಿನ ಜನರ 
ಪರವನದಂಥ ಸಿಟತಟ. 

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮಗೆ ಸಮಯವನತನ 
ಕ್ೊಟಟದದೆೇ ಚಚೆಾ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸತಮನರತ 21 ಸನವಿರ ಕ್ೂೆೇಟ 
ಆಸಿುಯನತನ ಬಿಟತಟಬಿಡಬೆ್ೇಕ್?ೆ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ಮನನಯ ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರವರೇೆ, ಎಷತಟ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರಿ, ತ್ನವು 
ದಯವಿಟತಟ ಒಂದತ ನಮಷ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಾ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, no, it is not good. 

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನೇವು ಅಧ್ಾ ಗಂಟೆ 
ಸಮಯ ಕ್ೊಟಟರತವುದೇೆ ಚಚೆಾ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ. ಅವರತ ಚಚೆಾಯಲ್ಲೆ ಎಲನೆ ವಿಚನರಗಳನೂನ ತ್ರಲ್ಲ. 
ಅವರತ ಯನವ ಹರಿಯರ ಹೆಸರನತನ ಹೆೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ರ್ನವು ಖತಷಿಪಡತವವರತ. ನಮುದೇೆನೂ 
ಆಕ್ೆೇಪವಿಲೆ. ಆ ಮನತಿನ ಧ್ವನಯ ಹಂದ ೆ ಇರತವಂಥ ಅಥಾಕ್ೆೆ ನನನ ಆಕ್ೆೇಪವಿದ.ೆ ಅದತ ಏನತ 
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ಬ್ೆೇಕ್ನದರೂ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ ಅಥಾಕ್ೆೆ ತ್ನವೆೇನತ ತಿೇಮನಾನ ಕ್ೂೆಡತತಿುೇರೊೇ ಅದಕ್ೆೆ 
ರ್ನವು ಬದದರಿದೆದೇವೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರವರೇೆ, ತ್ನವು ಬ್ೆೇಗ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸಿ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನನ ಸಿಟತಟ ಸನತಿವಕ ಸಿಟತಟ. ನನನ 
ಆಕ್ೊರೇಶ ಸನತಿವಕ ಆಕ್ೊರೇಶ, ರ್ನನತ ಒಂದತ ರ್ನಷಟ, ಎರಡತ ಊಟದ ಕಡಯೆವನತ. ನನಗ ೆ ಈ 
ರ್ನಡಿನ ಆಸಿು ಉಳಿಯಬ್ೆೇಕಲೆವೆೇ; ಈ ರ್ನಡಿನ ಜನರ ಆಸಿು ಉಳಿಯಬ್ೇೆಕಲೆವೆೇ? ಇದತ ನನನ ಕಳಕಳಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರವರೇೆ, ಈಗ ಏನತ ಮನಡಬ್ೇೆಕತ ಹೆೇಳಿ.  

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಷ್ೆಟಲನೆ ಧ್ಕ್ೆೆಯನಗಿ ಅಡಿಡಯದೆ. ಈ 
ರ್ನಡಿನ ಆಸಿು ಬಗೆೆ ಸಕ್ನಾರ ಕಳಕಳಿ ವಯಕುಪಡಿಸಿ ಆ ಟರಸ್ಟಚನತನ withdraw ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದ್ಧದದರೆ, 
there ends the matter. ರ್ನರೆ್ೇಕ್ೆ ಸಿಟತಟ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಾತ್ೆುೇರೆ್.  ಸಕ್ನಾರದ ಇಲನರ್ಗೆಳ 
ಕ್ೆೈಯಲ್ಲೆ ಅದನತನ control ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲೆವೆೇ? ಅವರಿಗೆ ಆ ಆಸಿುಯನತನ 
ಉಳಿಸಿಕ್ೂೆಳುಾವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲೆವೇೆ? ನೇವು ಮೈಸೂರತ ಲನಯಂಪಸಚ ಆಸಿು ಉಳಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಆಗದ್ಧದದರೆ 
ಬಿಟತಟಬಿಡಿ. ಮತ್ೆು ಆಸಿುಯನತನ ಯನರಿಗೂ ಕ್ೊಡತವುದ್ಧಲೆವೆಂದತ ಏಕ್ೆ ಸತಳುಾ ಹೆೇಳುತಿುದನದರ?ೆ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರವರೇೆ, ಕ್ನೆರಿಫಿಕ್ೆೇಷನ್ಚ ಕ್ೇೆಳಿ. 

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಅದನತನ 
withdraw ಮನಡತವುದನಗಿ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಬ್ೇೆಕ್ೆಂದತ ವಿನಯಪೂವಾಕವನದ ಆಗರಹವನತನ 
ಮನಡತತಿುದೆದೇರ್.ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ.ಭೊೇಜೆೇಗೌಡರವರತ short ಆಗಿ ಹೆೇಳಬ್ೆೇಕತ. 
ಭನಷಣ ಮನಡತವಂತಿಲೆ.  
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ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ.ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ನಮಗೆ ಒಂದೇೆ ಒಂದತ ಹೆೇಳಿಬಿಡಲ್ಲ. 
Pledge, hypothecate ಹನಗೂ alienate ಎಂದರೆೇನತ? When the board of 
trustees are given the power to pledge, hypothecate, alienate the Trust, 
ಎಂದನಗ ಏನತ ಉಳಿಯತ್ತ. ಮೈಸೂರತ ಲನಯಂಪಸಚ ಹಸೆರತ ಇಟತಟಕ್ೊಂಡತ ಇರ್ನೆೇನತ ಆಗಬ್ೇೆಕ್ನಗಿದ?ೆ 
Pledge ಹನಗೂ alienate ಎಂದ ಮೇಲೆ, what else they need?  The board can 
raise crores of funds from the Trust.   ನೇವು pledge, hypothecate, 
alienate, mortgage ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅಧಿಕ್ನರ ಕ್ೊಟಟದ್ಧದೇರಿ. ಆ ಪದಗಳ ಅಥಾವನತನ ಹೆೇಳಿ, 
ಮತ್ೆುೇನೂ ಬ್ೆೇಕ್ನಗಿಲೆ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ.ಭೂೆೇಜೇೆಗೌಡರೇೆ, clarification ಕ್ೇೆಳಿ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್ಚ (ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಮೈಸೂರಚ ಲನಯಂಪಸಚ ಲ್ಲಮಟೆಡ್ಚನಲ್ಲೆ ರ್ನನತ ಕೂಡ ಯೂನಯನ್ಚ ಲ್ಲೇಡರಚ ಆಗಿದೆದನತ. ಹರಿಯರನದ 
ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಆರ.ಬ್ೊಮನುಯರವರತ ಇದನದಗಚ, ಮೈಸೂರತ ಸನಯಂಡಲ್ಚ ಸೂೆೇಪಚ ಲ್ಲಮಟೆಡ್ಚ ಮತ್ತು 
ಮೈಸೂರಚ ಲನಯಂಪಸಚ ಲ್ಲಮಟೆಡ್ಚ ಸಂಬಂಧ್ ರ್ನನತ ಅವರ ಜೊತ್ೆ ಎರಡತ ಬ್ನರಿ ಲೆೇಬರಚ ಮೇಟಂಗಚ 
ಮನಡಿದೆದೇರ್.ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರನದ ಶ್ರೇ ಕ್ೂೆೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿಯವರತ ಬಹಳ ಆಕ್ೂೆರೇಶವನಗಿ, 
ವಿೇರನವೆೇಶವನಗಿ ಪದಗಳರೆ್ನಲನೆ ಉಪಯೇಗಿಸಿದರತ. Emotionally, we all are attached 
to this property. ಏಕ್ೆಂದರ ೆಅದತ ನಮು ಸವಂತ್ದತದ ಅಲೆ. ರ್ನವು ಭನವರ್ನತ್ುಕವನಗಿ ಅದರ 
ಜೊತ್ೆ ಕೂಡಿಕ್ೂೆಂಡಿದೆದೇವೆ. ಆದದರಿಂದ ಅವರತ ಸವಲಪ emotional ಆಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನಗ ದಯವಿಟತಟ 
ತ್ಪತಪ ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಳಾಬ್ೆೇಡಿ. ರ್ನನತ ಇಲ್ಲೆಗೆ ಕಿೇತ್ಾರೆ್ ಭಜರೆ್ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಬಂದ್ಧಲೆ. ರ್ನವು 
ಬಂದ್ಧರತವುದೇೆ ಸಕ್ನಾರವನತನ ಪರಶೆನ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ, ತ್ಪನಪಗತತಿುದೆ ಎಂದನಗ ಪರಶೆನ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. 
ರ್ನವು present ಮನಡತವಂತ್ಹದತದ ನಮಗೆ ಹಡಿಸಬಹತದತ ಅಥವನ ಹಡಿಸದೆೇ ಇರಬಹತದತ.  
ರ್ನವು ಮನಡತವ ಪದಗಳ ಬಳಕ್ೆ ನಮಗೆ parliamentary ಅನನಸಬಹತದತ ಅಥವನ 
unparliamentary ಎಂದತ ಅನನಸಬಹತದತ. Unparliamentary ಪದ ಬಳಕ್ೆ ಮನಡಿದದರ ೆ
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ದಯವಿಟತಟ ತ್ೆಗೆಸಬಹತದತ. ಸರ್ನುನಯ ಸಚಿವರಷತಟ ರ್ನನತ ಬತದ್ಧಿವಂತ್ ಅಲೆ. ರ್ನನತ ಪಕೆದಲೆೆೇ 
ಎಂಇಎಸ್ಚ ಕ್ನಲೇೆಜಚನಲೆೆೇ ಓದ್ಧದತದ. ಅಲೆೆೇ ಕ್ೆಳಗಡ ೆಮಲೆೆೇಶವರಂ ಲೆೇಡಿೇಸ್ಚ ಅಸೂೆೇಸಿಯ್ಕೇಷನ್ಚನಲ್ಲೆ 
ಪೆೈಮರಿ ಮತ್ತು ಮನಧ್ಯಮಕ ಶನಲೆಯಲ್ಲೆ ಓದ್ಧದವನತ. ಟನಟನ  ಇನ್ಸಚಟಟೂಯಟಚಗೆ ರ್ನವು ಕಿರಕ್ೆಟಚ 
ಆಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗತತಿುದೆದವು.  

(ಮತಂದತ) 

(184)8.3.2022/7.00/ಎಂ.ಎಂ-ಕ್.ೆಎಸ್                     (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ್ಚ (ಮತಂದತ):-  

ಅಲ್ಲೆ ರ್ನವು ಈಜತವುದಕ್ೆೆ ಹೊೇಗತತಿುದೆದವು.  ಆಗ ನಮಗೆ ಅಷ್ೆಟಲನೆ ಬತದ್ಧಿ ಇರಲ್ಲಲೆ.  ಅವರತ ಒಂದೇೆ 
ಒಂದತ ವಿಚನರ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಟರಸ್ಟಚಗೂ, ಮೈಸೂರತ ಲನಯಂಪಸಚಗೂ ಪರತ್ೆಯೇಕವನದ; ಇಡಿೇ 
ಪರಪಂಚದಲ್ಲೆರತವಂತ್ಹ ಟರಸ್ಟಚಗಳರ್ನೆಲನೆ ರೆ್ೂೇಡಿ.  ಜಮೇನತ ಸಕ್ನಾರದ ಹಸೆರಿನಲೆೆೇ ಇರತತ್ುದೆ.  
ಏರೆ್ೇನತ ಅರ್ನಹತತ್ಗಳನತನ ಮನಡಿದನದರ ೆಎನತನವುದೆೇ ಮತಖಯ. ಟರಸ್ಟಚ ಎಲನೆ ಸಕ್ನಾರದಲೆೆೇ ಇರತತ್ುದೆ, 
ಮೈಸೂರತ ಲನಯಂಪಸಚನಲೆೆೇ ಇರತತ್ುದೆ.  ಮತಂದೆ ಆಗತವಂತ್ಹ ಅರ್ನಹತತ್ಗಳನತನ ರ್ನವು 
ಹೆೇಳುತಿುದೆದೇವ.ೆ  ಆದದರಿಂದ ಅವರಷತಟ ಬತದ್ಧಿವಂತ್ರತ ರ್ನವಲೆ. ನಮಗೆ ತಿಳಿದ್ಧರತವ ಸವಲಪ ಬತದ್ಧಿಯಲ್ಲೆ 
ಟರಸ್ಟಚ ಏನತ ಮನಡತತ್ುದ ೆ ಎಂಬತದತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು.  ಮೈಸೂರತ ಬ್ನಯಂಕಚ ಮತಂದ ೆ ಒಂದತ 
ಪೆಟೊರೇಲ್ಚ ಬಂಕಚ ಇದೆ.  ಬಹತತ್ೇೆಕ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 500/- ಬ್ನಡಿಗೆ ಕ್ೊಡತತ್ನುರ.ೆ  ಆದರೆ 
ಅದನತನ ಮತಟತಟವುದಕ್ನೆಗತವುದ್ಧಲೆ. ರೇೆಸ್ಚ ಕ್ೊೇಸ್ಚಾ ಬಿಡಿ, ಅಲೆೆಲನೆ ದೊಡಡ ದೂೆಡಡವರಿದನದರ.ೆ  ನೇವು 
ಒಂದತ ಪೆಟೂೆರೇಲ್ಚ ಬಂಕನತನ ಮತಟತಟವುದಕ್ನೆಗತವುದ್ಧಲೆ ಎಂದರೆ ಮೈಸೂರತ ಲನಯಂಪಸಚ ಮತಟತಟತಿುೇರನ? 
ದಯವಿಟತಟ ತ್ಮು ಮೂಲಕ ಅವರ ಹತಿುರ ಪನರಥಾರ್ ೆ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ, ಈ ವಿಚನರಗಳಲ್ಲೆ ರ್ನವು 
ಭನವರ್ನತ್ುಕವನಗಿ ಇರತವಂತ್ಹವರತ.  ಸಹೊೇದರಿ ತ್ೆೇಜಸಿವನ ಗೌಡ ಅವರತ ಹೇೆಳಿದದಕ್ೆೆ ಅವರತ ತ್ಪತಪ 
ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಳುಾವುದತ ಬ್ೆೇಡ.  ಅವರೂ ಸಹ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲೆ ಒಬು ಪತ್ರಕತ್ಾರನಗಿ ಈ 
ವಿಚನರಗಳಲ್ಲೆ ಹೂೆೇರನಟ ಮನಡಿದನದರ.ೆ  ಏಕ್ೆಂದರ ೆಅದರ ಪಕೆದಲ್ಲೆ ಇವತ್ತು ಮೈಸೂರತ ಲನಯಂಪಸಚ 
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ಬಂದ್ಧದ.ೆ ಕ್ನಂಗೆರಸ್ಚ ಸಕ್ನಾರ ಇದನದಗ; ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳ್ನದ ಮತನರತ್ನರವರತ ಇಲ್ಲೆ ಕತಳಿತಿದನದರೆ 
ಅವರರೆ್ನೇ ಕ್ೆೇಳಿ. ಕ್ನಂಗೆರಸ್ಚನಲ್ಲೆರತವಂತ್ಹ ದೊಡಡ ಲ್ಲೇಡರಚ ಅವರ ಹತಿುರ ಹೊೇಗಿ ರ್ನರೆ್ೇ ವಿರೂೆೇಧ್ 
ಮನಡಿ ಅದನತನ ನಲ್ಲೆಸಿದದೆೇರೆ್.   ರ್ನಳ್ ೆಹೆರ್.ಎಂ.ಟ ಫನಯಕಟರಿ ಬರತತ್ುದೆ.  ಅಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 21,000 
ಜನರತ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದದರತ.  ಅಂದರೆ ಹೆರ್.ಎಂ.ಟ ವನರ್ಚ ಫನಯಕಟರಿಯನತನ ಸವಲಪ ಕ್ೊಟತಟ 
ಬಿಟಟದನದರ.ೆ ನೇವೆೇರ್ನದರೂ ಒಳ್ೆಾಯದತ ಮನಡತವ ಹನಗಿದದರ ೆ ಮನಡಿ. ಕ್ೆಟಟದನಗತವುದನತನ ನಲ್ಲೆಸಿ. 
ನೇವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೆ ಒಂದೆೇ ಒಂದತ ಕ್ಲೆಸ ಮನಡಿಲೆ.  expert committee ಮೂಲಕ 
ಸಂಶೆ್ ೇಧ್ರ್ ೆ ಮನಡತತ್ೆುೇವ ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಟನಟನ ಇನಸಿಟೂಯಟಚಗಿಂತ್ ದೊಡಡ ಇನಸಿಟೂಯಟಚ 
ಭನರತ್ ದೆೇಶದಲ್ಲೆಯ್ಕ ಎಲ್ಲೆಯೂ ಇಲೆ. It is ranked among the top 10 institutes in 
world. ಅದಕಿೆಂತ್ ದೊಡಡ ಇನಸಿಟೂಯಟಚಗಿಂತ್ ಬ್ೆೇರೇೆನತ ಬ್ೆೇಕತ ನಮಗ?ೆ ಆ ಟನಟನ ಇನಸಿಟೂಯಟಚ 
ಅನತನ ಕ್ೊಟತಟ ಬಿಡಿ.  ಎಂತ್ಂೆತ್ಹ ವಿಜ್ಞನನಗಳು, ಮಹನನತಭನವರತ ಬಂದತ ಅಲ್ಲೆಂದ ಹೂೆೇಗಿದನದರೆ.  
ಸರಚ ಸಿ.ವಿ. ರನಮನ್ಚ ರವರಿಗೆ 1930ರೆ್ೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲೆ ರೆ್ೂೇಬ್ೆಲ್ಚ ಪರಶಸಿು ಸಿಕಿೆತ್ತ.  ಅಂತ್ಹ 
ಜನಗವದತ.   ಮತಚಿಚ ಹೂೆೇಗಿದದ ಟನಟನ ಇನಸಿಟೂಯಟಚಗೆ ಚಿತ್ರದತಗಾದಲ್ಲೆ 200 ಎಕರ ೆಜನಗವನತನ 
ಕ್ೊಟಟದನದರೆ.  ಚಿತ್ರದತಗಾ ಎಲ್ಲೆ, ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಎಲ್ಲೆ? ಅವರತ “ಬ್ೆೇಡ ಬಿಡಿ, ಸಕ್ನಾರದವರ ಹತಿುರ 
ಯನರತ ಹೊೇಗತತ್ನುರೆ”ಚ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದರಂತ್ೆ.  ನೇವು ದೊಡಡ ಮನಸತಸ ಮನಡಿ, ಯನರ 
ಮರ್ೆಯಂದೆೇನೂ ಕ್ೂೆಡತತಿುಲೆ.  ಈ ದೆೇಶಕ್ೂೆೆೇಸೆರ ಟನಟನ ಇನಸಿಟೂಯಟಚನವರತ ಒಳ್ೆಾಯದತ 
ಮನಡಿದನದರ.ೆ  Throughout world ನಂದ ಅಲ್ಲೆಗ ೆಬರತತ್ನುರ.ೆ  ಇವತಿುಗತ ಕೂಡ ಹೊೇಗಿ ರೆ್ೂೇಡಿ 
research institute ನಲ್ಲೆ ಎಷತಟ ಜನ ವಿದೆೇಶ್ೇಯರತ ಇದನದರ ೆಎಂದತ.  ಅವರೆೇನತ ಗನಂಜನ 
ಮನರತವುದಕ್ೆೆ ಬಂದ್ಧಲೆ.  ಸಮನಜಕ್ೆೆ ಒಳ್ೆಾಯದನಗತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಬಂದ್ಧದನದರ.ೆ  ಆ 
ಜನಗವನತನ ಟನಟನ ಇನಸಿಟೂಯಟಚಗನದರೂ ಕ್ೊಡಿ.  ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ತಿಪಪೆೇಸನವಮಯವರತ ಮತ್ತು 
ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ ಮಡಿಕಲ್ಚ ಕ್ನಲೇೆಜತ ಅಥವನ AllMS (All India Institute 
of Medical Sciences) ಮನದರಿಯಲ್ಲೆ ಮನಡಿ.  ದಯವಿಟತಟ ಇದನತನ ವನಪಸ್ಚ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಾ.  
ರ್ನವಲ್ಲೆ ಹತಟಟ ಬ್ೆಳ್ೆದ್ಧರತವವರತ ಅದರ ಪನರಮತಖಯತ್ ೆನಮಗೆ ಗೊತ್ತು.  ಅವರಿಗ ೆಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ಬಗೆೆ 
ಅಷತಟ attachment ಇಲೆದೆೇ ಇರಬಹತದತ ಆದರೆ  ನಮಗೆ ಗೂೆತಿುದೆ.  ಆದದರಿಂದ ದಯವಿಟತಟ 
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ಇದನತನ ವನಪಸ್ಚ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಾವ ಹನಗೆ ಮನಡಿ.  ಇದನತನ ತ್ಮು ಮೂಲಕ ಅವರನತನ ಒತ್ನುಯ 
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ದಯವಿಟತಟ ಇದನತನ ವನಪಸ್ಚ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಾಬ್ೇೆಕತ, ಟರಸ್ಟಚಗೆ ಇದನತನ ಕ್ೊಡತವುದತ 
ಬ್ೆೇಕ್ನಗಿಲೆ.  ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲೆ ರ್ನಲತೆ ಮೂಲಯೆಲ್ಲೆ ನಮಗ ೆಗನಡಾನ್ಚ ಬ್ೆೇಕತ.  ಮನಲ್ಲನಯದ 
ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರತ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಎನ್ಚ.ಜಿ.ಇ.ಎಫಚ., lung space 
ಇಲೆ.  ಬ್ೆೇಕ್ನದರೆ ಅದರ ವಿವರಗಳನತನ ರ್ನನತ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಅವರತ ಬಜೆಟಚ ಸಿಪೇರ್ಚನಲ್ಲೆ ಎನ್.
ಜಿ.ಇ.ಎಫಚ ಬಗೆೆ ರೆ್ೂೇಡಿದ ೆಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಎನ್.ಜಿ.ಇ.ಎಫಚ. outskirts ಇತ್ತು, ಈಗ ಅದತ 
heart of the city ಆಗಿದ.ೆ ಐ.ಟ.ಐ ನಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 27,000 ಜನರತ ಕ್ಲೆಸ ಮನಡತತಿುದದರತ.  
ಅದರ ಸಿಾತಿ ಏರ್ನಗತತಿುದ?ೆ ಇವೆಲೆವೂ ಒಂದೂೆಂದನಗಿ ಹೊೇಗತತ್ುವೆ.  ನೇವೆೇರ್ನದರೂ ಕ್ೊಟಟದದರೆ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಾ.  ನೇವೇೆನೂ ಕ್ೊಟೆಟೇ ಇಲೆ, ಇರತವುದನತನ ಮನರತತಿುದ್ಧದೇರಿ.  ಅಪಪ ಇದನದಗಲೆೇ ಮಗ 
ಅಪಪನ ಆಸಿುಯನತನ ಮನರಿಬಿಟತಟ ಜಿೇವನ ಮನಡತವವನಗೆ ತ್ಮು ಭನಷ್ಯೆಲ್ಲೆ ಏರೆ್ಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ 
ಹೆೇಳಿ? ಅಥವನ ಮಗ ಸಂಪನದರೆ್ ಮನಡಿ ಅಪಪನನತನ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಳುಾವವನಗೆ ಏನನತನತ್ನುರೆ 
ಎಂಬತದನತನ ಹೆೇಳಿ? ಅದಲೆೆವನೂನ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಹೊೇಗತವುದ್ಧಲೆ.  ಯನರೊೇ ಪೂವಾಜರತ 
ಮನಡಿದನದರ ೆ ಅದನತನ ಉಳಿಸಿಕ್ೊಳುಾವ ಹನಗಿದದರೆ ಉಳಿಸಿಕ್ೂೆಳಿಾ.  ಅದನತನ ಹನಳು ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಹೊೇಗಬ್ೇೆಡಿ ಎಂದತ ತ್ಮು ಮೂಲಕ ರ್ನನತ ವಿನಂತಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಡನ: ತ್ೆೇಜಸಿವನಗೌಡರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ.  ನೇವು ಮತ್ೆು ಜಗಳ 
ಮನಡಬ್ೇೆಡಿ.  

ಡನ: ತ್ೆೇಜಸಿವನಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಲೆ, ದಯವಿಟತಟ ತ್ನವು ನನಗೊಂದತ 
ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕತ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇರೆ್. ಸಪಷಿಟೇಕರಣ ಮನತ್ರ ಕ್ೇೆಳಿ, ಜಗಳ ಮನಡತವ 
ಹನಗಿಲೆ. 
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ಡನ: ತ್ೆೇಜಸಿವನಗೌಡ (ವಿಧನನಸಭನ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಪರಶೆನ ಏನತ 
ಎತಿುದನದರ;ೆ ನನಗ ೆ ರೆ್ನಪಿದೆ, ನನನ ಜಿೇವನದಲ್ಲೆ ಇದೊಂದನತನ ಉಲೆೆೇಖ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಅದತ Great 
experience. ಇಂದತ ಮಹಳ್ನ ದ್ಧರ್ನಚರಣೆ ಎಂಬತದನತನ ಮರೆಯತವುದ್ಧಲೆ.  ನನಗ ೆದತಡಿಡನ ಶಕಿು 
ಇಲೆದೆೇ ಇರಬಹತದತ. 30 ವಷಾಗಳ ಪತಿರಕ್ೊೇದಯಮ ಜಿೇವನದ ಅನತಭವ ನನನ ಜೊತ್ೆಗಿದೆ.  
ನನನನತನ ಯನರೂ demoralize ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗತವುದ್ಧಲೆ.  ರ್ನನತ ರೆ್ೈತಿಕವನಗಿ ಗಟಟಯನಗಿದೆದೇರ್.ೆ  
ಈ ಪರಶೆನಯಲ್ಲೆ ಸದರಿ ಸಾಳದಲ್ಲೆ ಸಕ್ನಾರವು ಮೂಯಸಿಯಂ ನಮಾಸಲತ ಹೂೆರಟರತವುದತ ನಜವೆೇ? 
ಇದರಿಂದ ಜನರಿಗನಗತವ ಅನತಕೂಲಗಳ್ೇೆನತ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದನದರೆ.  ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ 
ಮಲೆೆೇಶವರಂನಲ್ಲೆರತವ ‘The Mysore Lamps Works Limited’ಚ ಕ್ನರ್ನಾರ್ೆಯ ಜನಗದಲ್ಲೆ 
ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಸೃತಿಯನತನ ಬಿಂಬಿಸತವ ಮತ್ತು ಬ್ಂೆಗಳೂರತ ನಗರದ ಹೃದಯ ಭನಗದಲ್ಲೆ ಹಸಿರತ 
ವನತ್ನವರಣವನತನ ಕ್ನಪನಡತವ ವಿನೂತ್ನ ಯೇಜರೆ್ಯನದ ‘Experience Bengaluru 
Project’ಚ ಅನತಷ್ನೆನಗೂೆಳಿಸಲತ ಸಕ್ನಾರದ ಆದೆೇಶ ಸಂರ್ೆಯ:ಸಿಐ/108/ಸಿಎಂಐ/2020(ಇ) 
ದ್ಧರ್ನಂಕ 01.12.2020 ರಲ್ಲೆ ಅನತಮೊೇದ್ಧಸಲನಗಿದ ೆಎಂದತ ಸಪಷಟವನಗಿ ಹೆೇಳಿದನದರ.ೆ  ಅಂದರೆ ಈ 
ಜನಗದಲ್ಲೆಯ್ಕೇ ಆ ಟರಸ್ಟಚ ಕ್ನಯನಾಚರಣೆ ಮನಡತತ್ುದ ೆಎಂದತ ಸಕ್ನಾರ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಟಟದೆ.  ಇತಿುೇಚೆಗ ೆ
ಆಮೆಜನಕವನತನ ವಿದೆೇಶದ್ಧಂದಲೆನೆ ತ್ರಿಸಿದವೆು.  ನಮು ಸಕ್ನಾರ ಬಹಳ ಇಕೆಟಟನಲ್ಲೆ ಸಿಲತಕಿತ್ತ.  
ಕ್ೊರೂೆೇರ್ನವನತನ ನಗರಹ ಮನಡಲತ ಎಷತಟ ಕಷಟಪಟೆಟವು ಎಂಬತದತ ತ್ಮಗೆ ಗೊತಿುದೆ.  
ಆಮೆಜನಕವನತನ ಕ್ೊಳವಯೆಲ್ಲೆ ತ್ರಬ್ನರದತ.  ಆಮೆಜನಕವನತನ ಗಿಡಗಳಿಂದಲೆೇ ಪಡಯೆಬೆ್ೇಕತ 
ಎಂದರೆ ನಗರದ ಹೃದಯ ಭನಗದಲ್ಲೆ ಹಸಿರನತನ ಉಳಿಸಬ್ೆೇಕ್ನಗಿದ.ೆ  Kudremukh Iron Ore 
Company Limited (KIOCL)  ಬಗೆೆ ತ್ಮಗೆ ಗೊತಿುದೆ.  ಈಗ ಅದತ ghost town ಆಗಿದ.ೆ  
ಅದತ ಈಗ ತ್ತಂಬ್ನ ಕ್ೆಟಟದನಗಿ ಬಿದ್ಧದದೆ. ಮನನಯ ಶ್ರೇಕಂಠೇೆಗೌಡರೇೆ, ದಯವಿಟತಟ ಒಂದತ ನಮಷ . . . 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರೇೆ, ನಮು ಜನಗದಲ್ಲೆ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಾ. 

ಡನ: ತ್ೆೇಜಸಿವನಗೌಡ:- ಈಗ ಅದತ ghost town ಆಗಿದ,ೆ ಗಣಿಗನರಿಕ್ ೆಮನಡಿ ಅದರಿಂದ 
ಉತ್ನಪದರೆ್ಯನದ ಧ್ೂಳು ಕ್ೆರೆಕಟೆಟಗಳಲೆೆಲನೆ ತ್ತಂಬಿಕ್ೊಂಡತ ಅದತ ಸತಪಿರೇಂ ಕ್ೊೇಟಚಾಗೆ 
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ಹೊೇಯತ್ತ. ನಮು ರೈೆತ್ರತ ಅಲೆೆಲನೆ ಕಷಟದ್ಧಂದ; ಪಶ್ಚಮ ಘಟಟಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟಂತ್ೆ ಈ 
ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ ಪರಿಸರ ಹನಳ್ನಗತತಿುದೆ ಎಂದತ ಕಸೂುರಿ ರಂಗನ್ಚ ವರದ್ಧ ಬಂದ್ಧದೆ. ರ್ನರೆ್ೂಬು ಲನಯರ. 
1995ರೆ್ೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲೆ ರ್ನನತ ಲನಯರಚ ಆಗಿ enrol ಆಗಿದದೆೇರೆ್. ರ್ನನತ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೆೈಕ್ೊೇಟಚಾನ 
ಲನಯರ. ಏಕ್ೆಂದರ ೆಕ್ೆಲವರತ ಹೆೇಳಿದರತ.  ರ್ನನತ ಅಧ್ಯಯನ ಮನಡಿದದೆೇರೆ್.  ಕಳ್ೆದ ಸಲ ರ್ನನತ ಈ 
ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದೆದ.  ಅವರಿಗೆ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಟಟ ಒಂದತ great opportunity. ತ್ನವು 
ದಯಮನಡಿ ಒಳ್ೆಾಯ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡಿ ಎಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ರ್ನನತ ಉತ್ೆುೇಜನಕ್ನರಿಯನದ 
ಮನತ್ತಗಳನತನ ಹೆೇಳಿದೆದ.  ವಿೇರನವೆೇಶದ್ಧಂದ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ರ್ನರೆ್ೇನತ ರನಣಿ ಚನನಮುರೆ್ೇ, ಒನಕ್ೆ 
ಓಬವವರೆ್ೇ? ನನಗದತ ಅವಶಯಕತ್ ೆಇಲೆ. ರ್ನವು ಇರತವುದತ ಮೂರತ ಜನ.  ರ್ನವು ಬ್ನಯ ಬಿಡತವುದಕ್ೆೆ 
ನೇವು ಕೃಪೆ ತ್ೂೆೇರಿದರೆ ರ್ನವು ರ್ನಲತೆ ಮನತ್ರ್ನಡಬಹತದತ. ನಮು ಪರಿಸಿಾತಿ ನನಗ ೆಗೊತಿುದೆ.  ರ್ನವು 
ಹೊೇರನಟ ಮನಡಿಯ್ಕೇ ನಮು ಹಕತೆಗಳನತನ ಪಡಯೆಬ್ೆೇಕತ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆದದರಿಂದಲೆೇ ನೇವು ಮೂರತ ಜನರನೂನ ರ್ನನತ ನನನ ಗೆೈರತ 
ಹನಜರಿಯಲ್ಲೆ ಪಿೇಠದಲ್ಲೆ ಪದಧನರಣ ಮನಡಲತ ರ್ನಮನದೆೇಾಶನ ಮನಡಿದೆದೇರ್ೆ.  

ಡನ: ತ್ೆೇಜಸಿವನಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮಗೆ ಧ್ನಯವನದಗಳು. ಪಿೇಠದ 
ಮೇಲ ೆ ಯನರೆೇ ಕತಳಿತ್ರೂ ಹೆಣತಣಮಕೆಳ ಬಗೆೆ ಸದನಶಯವನತನ ಹೊಂದ್ಧದನದರ,ೆ ಪರಶೆನ ಅದಲೆ.  
ಮನತ್ತ ಬರತತ್ುದೆ ಎಂದತ ಏರೆ್ಲನೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರೆ, ಮನತ್ರ್ನಡತವ ಶಕಿು ನಮಗೂ ಇದೆ.  ಅದಕ್ೆೆ 
ರ್ನನಲ್ಲೆ ಬಂದ್ಧಲೆ.  ಅದತ ನನನ ಕತ್ಾವಯ.  ತ್ನವು ನನನ ರೆ್ರವಿಗ ೆ ಬಂದ್ಧರಿ.  ನನನ ಪಕ್ಷ ನನಗೆ 
ಆಶ್ೇವನಾದ ಮನಡಿದ.ೆ  ಮನನಯ ಶನಸಕರತ ಆಶ್ೇವನಾದ ಮನಡಿ ನನನನತನ ಇಲ್ಲೆಗೆ ಕಳುಹಸಿದನದರೆ. 
ನನನ ಕತ್ಾವಯವನತನ ರ್ನನತ ನವಾಹಣೆ ಮನಡದೇೆ ಇದದರ ೆಅದತ ಮನಸನಸಕ್ಷಿ ಮಚತಚವ ವಿಚನರವಲೆ.  
ಅದಕ್ನೆಗಿಯ್ಕೇ ರ್ನನತ ಕತ್ಾವಯ ನವಾಹಣೆ ಮನಡಿದೆದೇರೆ್. ನನಗ ೆಯನರ ಮೇಲೂ ಸವಪರತಿಷ್ೆೆ ತ್ೊೇರತವ 
ಅವಶಯಕತೆ್ ಇಲೆ. ಈ ಟರಸ್ಟಚಗೆ 59ರೆ್ೇ ಪನಯಂಟಚ ನಲ್ಲೆ ಏನತ ಪವಸ್ಚಾ ಕ್ೂೆಟಟದನದರ ೆಎಂದರೆ, ಇದತ 
ಅವರತ ಡಿಕ್ೆೆೇರಚ ಮನಡಿರತವ ಟರಸ್ಟಚ ರ್ನನತ ಮನಡಿರತವುದಲೆ.  ಅದರಲ್ಲೆ ಅವರತ ಸಪಷಟವನಗಿ ಏನತ 
ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ The relevant portion of the ‘DEED OF DECLARATION OF 
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TRUST’ with respect to ‘POWERS AND FUNCTION OF THE BOARD AND 
THE TRUSTEES’ಚreads as follows; 

 “59.ಚ (b) To establish, promote, manage, organise, maintain or 
to assist in establishing, promoting, managing, organising, or 
maintaining any branch or institution of the Trust or any other 
charitable entity…….” 
 
 “(c) to purchase or otherwise acquire and undertake all or any 
part of the property, assets, liabilities and engagement of any 
kind of charitable entity referred……;”ಚ 
 
ಇದತ ನಮಗೆಲೆರಿಗೂ ಅಥಾವನಗತತ್ುದೆ.   ಓದ್ಧರತವವರಿಗ,ೆ ಓದ್ಧಲೆದೆೇ ಇರತವವರಿಗೆ ಟರಸ್ಟಚ 

ಏರೆ್ೇನತ ಮನಡಬಹತದತ ಎಂದತ ಇದರಲ್ಲೆದ ೆಅದತ ನಮಗೆ ಅಥಾವನಗತತ್ುದೆ.  ಈ ಟರಸ್ಟಚ ಎಂದರೆ 
ಮೈಸೂರತ ಲನಯಂಪಸಚ ಜನಗಕೂೆ ಇದಕೂೆ ಸಂಬಂಧ್ವೆೇ ಇಲೆ ಎಂದರೆ ಇದನತನ ಯನರಿಗೆ 
ಮನರತವುದತ, ಯನರತ ತ್ಗೆೆದತಕ್ೂೆಳುಾವುದತ, ಯನರಿಗೆ ಪರಭನರೆ ಮನಡತವುದತ? ತ್ನವೂ ಇದರಲ್ಲೆ ಕ್ೆೈ 
ಜೊೇಡಿಸಿದ್ಧದೇರಿ, ಧ್ವನ ಸೇೆರಿಸಿದ್ಧದೇರಿ.  ದಯಮನಡಿ, crystal clear ಆಗಿದೆ; 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ತ್ೆೇಜಸಿವನಗೌಡರವರೇೆ, ಒಂದತ ನಮಷ.  ಒಬು ನವೃತ್ು 
ಐ.ಎ.ಎಸ್., ಅಧಿಕ್ನರಿಯಬುರತ ಬಂದತ ನನಗ ೆಹೆೇಳಿದರತ ಆಗ ರ್ನನತ ಈ ಪರಶೆನ ಹನಕಿದೆದ.  

ಡನ: ತ್ೆೇಜಸಿವನಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ಒಂದನತನ ರೆ್ನಪತ ಮನಡಿದ್ಧರಿ 
ಧ್ನಯವನದಗಳು.  ಹೆರ್.ಎಂ.ಟ., ವನರ್ಚ ನನನ ಇಷಟವನದ ವನರ್ಚ ಆಗಿದೆ.  ರ್ನನತ ಹೆೈಸೂೆಲ್ಚನಲ್ಲೆದನದಗ, 
ಶನಲೆಗ ೆ ಮೊದಲತ ಬಂದನಗ, ಆ ಕ್ನಲದಲ್ಲೆ ಹತಡತಗಿಯರತ ಓದತತಿುದತದದೆೇ ಕಡಿಮ.  ಹೆೈಸೂೆಲ್ಲಗೆ 
ಹೊೇದ ಹೆಣತಣಮಗಳಲ್ಲೆ ರ್ನನತ ಮೊದಲ್ಲಗಳು.  ಗಂಡತಮಕೆಳು ಉತಿುೇಣಾವೇೆ ಆಗತತಿುರಲ್ಲಲೆ.  ಆ 
ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲೆಯಲ್ಲೆ ಗಂಡತ ಮಕೆಳಿಗ ೆ ವನರ್ಚ ತ್ಂದತ ಬಿಟಟದದರತ.  ಹೆಣತಣಮಕೆಳಿಗೆ ತ್ರತವುದಕ್ೆೆ 
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ಕ್ೊಟಟರ ೆ ಎಲ್ಲೆ ತ್ನಗೆ ಕ್ೂೆಡತವುದ್ಧಲೆವೇ ಎಂದತ ಗಂಡತಮಕೆಳ ವನಚರೆ್ನೇ ಬಹತಮನನವನಗಿ 
ಪಡದೆಂತ್ಹವಳು.  ನನಗ ೆಹೆರ್.ಎಂ.ಟ ಬಗೆೆ, ಹೆರ್.ಎ.ಎಲ್ಚ ಬಗೆೆ, ನನನ ದೆೇಶದ ಹೆಸರಿರತವ ಬಗೆೆ 
great attachment ಇದೆ.  ಹೆರ್.ಎಂ.ಟ ಫನಯಕಟರಿಯಲ್ಲೆ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದದಂತ್ಹ ಕ್ೆಲವು 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಕತಟತಂಬದವರತ ತ್ನವೆೇ ವನರ್ಚ ಫನಯಕಟರಿಗಳನತನ ಮನಡಿದ ಮೇಲೆ ಹೆರ್.ಎಂ.ಟ 
ಫನಯಕಟರಿಗ ೆಒಂದತ ಗತಿ ಕ್ನಣಿಸಿದರತ.  ರ್ನವಲೆೆರೂ ಒಂದೂೆಂದತ ಬಲ್ುಚ ಹನಕಿ ಬಿಟಟದದರೆ ಮೈಸೂರತ 
ಲನಯಂಪಸಚ ಏತ್ಕ್ೆೆ ಮತಚತಚತಿುತ್ತು? ರ್ನವಲೆೆರೂ ಮೈಸೂರತ ಸನಯಂಡಲ್ಚ ಸನಬೂನನತನ ಉಪಯೇಗಿಸಿದದರ ೆ
ಅದೆೇಕ್ ೆ ಮತಚತಚತ್ುದ?ೆ ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಮತಂದೂೆಂದತ ದ್ಧನ ಇದನತನ ಪೆೈವೆೇಟಚನವರತ ಮನತ್ರ 
ನಡಸೆತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧ್ಯ. ಪೆೈವೆೇಟಚ ಬಸ್ಚ ಬ್ೆೇಡ, ಪೆೈವೆೇಟಚ ಫೆೆೈಟಚ ಬ್ೆೇಡ, ಪೆೈವೆೇಟಚ ಸಕ್ನಾರ ಬ್ೆೇಡ, 
ಪೆೈವೆೇಟಚ ವಿಧನನಸೌಧ್ ಎನತನವ ಸಿಾತಿಗ ೆಬರತತ್ುದೆ.  ರ್ನನತ ಸದತದೆದೇಶದ್ಧಂದ ಹೆೇಳಿದೆದೇರ್.ೆ  ನನಗ ೆ
ಗೊತಿುದೆ.  ನನಗೂ ಕೂಡ ಸತತಿುಕ್ೂೆಂಡತ ಹೊಡಯೆತವುದಕ್ೆೆ ಬರತತ್ುದ.ೆ ನನಗೂ ಸಹ 
parliamentary ಹನಗೂ unparliamentary ಭನಷ್ ೆ ಬರತತ್ುದೆ.  ಮಂಡಯದಲೂೆ ಕೂಡ 
ಮೈಷತಗರಚ ಫನಯಕಟರಿ ಬಗೆೆ ರ್ನವು ಹೊೇರನಟ ಮನಡಿದೆದೇವೆ.  ಇಲ್ಲೆ ಪಕ್ನತಿೇತ್ವನಗಿ ರನಜಯಕ್ನರಣ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ನನನ ಮನತ್ತ, ರನಜಕ್ನರಣಕೆಲೆ.  ರ್ನನತ ಪರತಿಪಕ್ಷ ರ್ನಯಕರಲ್ಲೆ ವಿನಂತಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ, 
ಇಲ್ಲೆ ಪನಲ್ಲಟಕಸಚ ತ್ರಬ್ೇೆಡಿ. 

(ಮತಂದತ) 

(185) 08-03-2022 KH/GR   7-10                 (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಡನ|| ತ್ೆೇಜಸಿವನಗೌಡ (ಮತಂದತ):-  

ಮನಜಿ ಪರಧನನ ಆಟಲ್ಚ ಬಿಹನರಿ ವನಜಪೆೇಯರವರತ ಗೆರೇಟಚ, ಮನನಯ ಎಲ್.ಕ್.ೆಅಡನವನಯವರತ 
ಗೆರೇಟಚ, ಮನಜಿ ಪರಧನನ ಇಂದ್ಧರನಗನಂಧಿಯವರತ ಗೆರೇಟಚ, ಇದನತನ ಬಿಟತಟ ಬಿಡೂೆೇಣ. ಇವರತ 
ದೊಡಡವರತ ಅವರ ಕ್ೆೈಯಲನೆಗಿರತವ ಕ್ೂೆಡತಗೆಯನತನ ಕ್ೊಟಟದನದರೆ. ಅದನತನ ತ್ಂದ ತ್ಕ್ಷಣ ವಿಷಯ 
ಸತ್ತು ಹೂೆೇಗತತ್ುದೆ. ಅದಕ್ೆೆ ದಯಮನಡಿ ಆ ರಿೇತಿ ಮನಡಬ್ೇೆಡಿ. ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಸಹ 
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ಅದರೆ್ನೇ ಹೆೇಳಿದನದರೆ. ಇದತ ಅಮೂಲಯವನದ ಭೂಮ. ಇದರ ಅವಶಯಕತ್ೆ ರ್ನಡಿನ ವೆೈದಯಕಿೇಯ 
ಲೊೇಕಕ್ೆೆ ಜನಸಿು ಇದೆ. ರನಜಭವನದ ಎದತರತಗಡೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೆ Dr.Raja Ramanna Complex 
ನಲ್ಲೆ ಒಂದತ institution ಇದೆ. ಒಂದತ ಸಣಣ ಜನಗದಲ್ಲೆ ವೆೈದಯಕಿೇಯ ಲೂೆೇಕ ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ ಇದತ 
ತ್ತಂಬ್ನ ಅವಶಯಕತೆ್ ಇದೆ. ಸನಂವಿಧನನಕ ಕೆಬಚಗೆ ಎಷ್ೊಟಂದತ ಟೇಕ್ೆಗಳು ಬಂದ್ಧವ.ೆ ನನನ ಸನುತ್ರರತ 
ತ್ವರತ ಮರ್ೆಯಲ್ಲೆ ಕತಳಿತ್ಕ್ೂೆಂಡಿದನದರೆ. ರ್ನವು ಪತ್ರಕತ್ಾರ ಹತಿುರ ಜಗಳ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ನಮಗೂ 
ಒಂದತ ಸನಂವಿಧನನಕ ಕೆಬಚ ಬ್ೆೇಕತ, ಇದನತನ ಬಿಡಿ. ತ್ನವೆೇಕ್ೆ ಇದರ ಬ್ೆರೆ್ನತ್ತುತಿುೇರಿ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳುತ್ುೆೇವೆ. ರ್ನವು ಒಂದತ ಸನಂವಿಧನನಕ ಕೆಬಚ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಾವುದಕ್ೆೆ ಒಂದತ ಜನಗ ಇಲೆ. ರ್ನವು 
ಎಷತಟ ಅನತಭವಿಸತತಿುದೆದೇವೆ. ಇದತ ಅಮೂಲಯವನದ ಜನಗ. ಇಂತ್ಹ ಜನಗ ಎಲೂೆ ಸಿಗತವುದ್ಧಲೆ. 
Greenery  ಮತ್ತು ‘Experience Bengaluru Project’ಚಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಬ್ೆೇಕ್ನದಷತಟ ಜನಗ 
ಇದೆ. ಆದದರಿಂದ, ಇದನತನ ಬ್ೆೇರ ೆ ಕಡ ೆ ಮನಡಲ್ಲ. ನಮು ಸಕ್ನಾರ ಸದನಭವರೆ್ಯನತನ ಹೊಂದ್ಧದ.ೆ 
ಸಕ್ನಾರ ಒಳ್ೆಾಯ ಉದೆದೇಶಗಳನತನ ಹೊಂದ್ಧದೆ. ಸರ್ನುನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಯವರನದ ಬಸವರನಜ 
ಬ್ೊಮನುಯಯವರ ರೆ್ೇತ್ೃತ್ವದಲ್ಲೆ ಇಂತ್ಹ ವಿಚನರಗಳನತನ ಮತ್ತು ಸದನದ ಭನವರೆ್ಗಳನತನ 
ತಿಳಿಯಬ್ೇೆಕತ. ಹನಗೆಯ್ಕೇ, ತ್ನವೆಲನೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಅವರತ ಒಪತಪತ್ನುರೆ. ಈ 
ಭೂಮಯನತನ AIIMS ನಂತ್ಹ ಒಂದತ ಸಂಸೆಾ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ನಯೇಗ ಮನಡಿ, ಮೈಸೂರತ 
ಲನಯಂಪಸಚನ ಹೆಸರಿಗ ೆಒಂದತ ಕ್ೆರಡಿಟಚ ಅನತನ ಕ್ೊಡಬ್ೇೆಕತ. ಆ ಭೂಮ ಅದರದೆೇ ಎಂದತ ಕ್ೆರಡಿಟಚ ಅನತನ 
ಕ್ೊಟಟರ ೆರನಜಯಕ್ೆೆ, ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಒಳ್ೆಾಯ ಹೆಸರತ ಬರತತ್ುದೆ ಎನತನವ ಒಂದತ ಕ್ನಳಜಿಯನತನ ವಯಕುಪಡಿಸಿ, 
ನನನ ರೆ್ರವಿಗ ೆಬಂದ ತ್ಮಗೂ ವಂದ್ಧಸಿ, ಧ್ನಯವನದಗಳನತನ ತಿಳಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. 

ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶ್ಚ ಆರ. ನರನಣಿ (ಬೃಹತಚ ಹನಗೂ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಲ್ಲೆಯವರಗೆೆ ಚಚೆಾಯನಗಿರತವಂತ್ಹದರಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಕ್.ೆಟ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರವರತ, 
ಮನನಯ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್ಚರವರತ, ಮನನಯ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡರವರತ ಇವರಲೆನೆ ವಕಿೇಲರತ 
ಹೆಚತಚ practice ಮನಡಿರತವಂತ್ಹವರತ ಮತ್ತು ಬಹಳ ವಿಷಯಗಳನತನ ನಜರೆ್ೇ ಎಂದತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವಂತ್ಹ ಬತದ್ಧಿಶಕಿು ಇರತವಂತ್ಹವರತ. ರ್ನನತ ಒಂದತ ಸಣಣ ಹಳಿಾಯಲ್ಲೆ ಸಕ್ನಾರಿ 
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ಶನಲೆಯಲ್ಲೆ ಕಲ್ಲತಿರತವಂತ್ಹವನತ. ತ್ನವೆಲನೆ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೆಯ್ಕೇ ಕಲ್ಲತಿರತತಿುೇರಿ. ಮನನಯ 
ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್ಚರವರತ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ಮಲೆೆೇಶವರಂನಲ್ಲೆ ಕಲ್ಲತಿರತವಂತ್ಹವರತ. ರ್ನನತ 25 
ವಷಾಗಳಿಂದ ತ್ಮು ಮರೆ್ ಪಕೆದಲ್ಲೆಯ್ಕೇ ಇರತವಂತ್ವನತ. ದ್ಧನನತ್ಯ ತ್ಮು ಮರ್ ೆ ಮತಂದೆಯ್ಕೇ 
ಅಡನಡಡತವಂತ್ಹದತದ. ರ್ನನತ ಮೈಸೂರತ ಲನಯಂಪಸಚ ದನಟಯ್ಕೇ ಬರತವುದತ. ನನಗೂ ಬಹಳ 
ಭನವರ್ನತ್ುಕ ಸಂಬಂಧ್ ಇದೆ. ತ್ಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಸಿು, ಸಕ್ನಾರಿ ಆಸಿುಯನತನ ಉಳಿಸಬ್ೆೇಕ್ೆಂಬ 
ಕಳಕಳಿ ಇದೆ. ಅದರಷ್ಟೆೇ ಕಳಕಳಿ ನನಗೂ ಇದೆ. ರ್ನನತ ಕೂಡ ಇದೆೇ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಇರತವಂತ್ಹವನತ. 
ಇದನತನ ಹಠಮನಡಿ ಮನಡಲೆೇ ಬ್ೆೇಕತ. ಇದನತನ ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯಂದ ಮತಂದತವರೆಸಬ್ೆೇಕ್ೆಂದ್ಧಲೆ. 
ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತಿುರತವುದ್ಧಷ್ೆಟೇ. ಈ ಟರಸ್ಟಚನಲ್ಲೆ ನಮು ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರದ 7 ಜನ ಹರಿಯ 
ಐ.ಎ.ಎಸ್., ಆಫಿೇಸರಚಗಳು ಇದನದರ.ೆ ಬ್ೂೆೇಡ್ಚಾನಲ್ಲೆ ರ್ನಯಂಯನಗಿರತವಂತ್ಹವರತ. ಇದಕ್ೆೆ ಚಿೇಫಚ 
ಸಕೆ್ೆರಟರಿಯವರತ ಪಮಾರ್ೆಂಟಚ ಆಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಗಿರತತ್ನುರ.ೆ ಈ ಟರಸ್ಟಚ ಅನತನ ಏರೆ್ೂೇ ಕಲಪರ್ ೆ
ಇಟತಟಕ್ೂೆಂಡತ ಮನಡತತಿುದದೆೇವೆ. Experience Bengaluru Project ಇರಬಹತದತ, ಈ ರನಜಯದ 
ಆಹನರ ಪದಿತಿ ಇರಬಹತದತ, ಇಡಿೇ ರನಜಯದ ಇತಿಹನಸವನತನ ರೆ್ೂೇಡದೆೇ ಇರತವಂತ್ಹ ಜನರತ ನಮು 
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೆ ಇದನದರೆ. ಬ್ೆೇರ ೆಬ್ೆೇರ ೆಮತಂದತವರದೆ ದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಯನವ ರಿೇತಿ ಮನಡಿದನದರ.ೆ ಅದತ 
ಒಂದೇೆ ಜನಗದಲ್ಲೆ ಸಿಗಬ್ೇೆಕ್ೆಂಬ ಇಚೆಛ ಮನಡತತಿುರತವಂತ್ಹದತದ, ಇಡಿೇ Master Plan ಮನಡಿದನಗ 
ಚೆೈರ್ನ, ಸೌತಚ ಕ್ೊರಿಯನ, ಜಪನನ್ಚನಲ್ಲೆ ಇನತನ ಬ್ೆೇರ ೆಬ್ೆೇರ ೆದೆೇಶಗಳಿಗೆ ಹೊೇದನಗ ರೆ್ೂೇಡಿದದೆೇವೆ. 
With scale ಒಂದೇೆ ಮನಯಪಚನಲ್ಲೆ ಸಿಗತತ್ುದೆ. ರ್ನವು ಮನಯಪಚದಲ್ಲೆ ರೆ್ೂೇಡಿದರ ೆ ವೆೈಟಚಫಿೇಲ್ಡಚ, 
ಮಲೆೆೇಶವರಂ, ರನಜನಜಿನಗರದಲ್ಲೆ ಇದೆ. ಈ ಪಕೆದಲ್ಲೆರತವಂತ್ಹ ಯನವ ಬಿಲ್ಲಡಂಗಚ ಯನವ ರಿೇತಿ ಇದ ೆ
ಎನತನವುದನತನ ರ್ನವು ಒಂದೆೇ room ನಲ್ಲೆ ನಂತ್ತಕ್ೂೆಂಡತ ರೆ್ೂೇಡಬಹತದತ. ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.,ಯವರತ 
ಫನೆಯನ್ಚ ಅನತನ ಅಪೂರವಚ ಮನಡಿ ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ, ಅವರತ with scale ಕ್ೂೆಡತವಂತ್ಹದತದ ಇರತತ್ುದೆ. 
ಬ್ೆೇರ ೆಬ್ೆೇರ ೆಜಿಲೆೆಗಳಿಂದ ಮಕೆಳು ಬಂದತ ರೆ್ೂೇಡಿದರ ೆಇಡಿೇ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ಕಲಪರ್ ೆಆಗತತ್ುದೆ ಎಂದತ 
ನನಗನಸತತ್ುದೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ತ್ನವು ಉತ್ುರವನತನ ಹೆೇಳಿ.  
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ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶ್ಚ ಆರ.ನರನಣಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದೆಲನೆ ಮನಡತವಂತ್ಹದರ 
ಸಲತವನಗಿ ಇದನತನ ಮನಡಬ್ೆೇಕ್ೆಂದ್ಧತ್ತು. ರ್ನನತ ಇದರಲ್ಲೆ ಉತ್ುರ ಹೆೇಳುತಿುರತವುದ್ಧಷ್ೆಟ. ಈ ಅಧಿವೇೆಶನ 
ಈ ತಿಂಗಳ ಕ್ೂೆರೆ್ಯವರಗೆೆ ನಡಯೆತತ್ುದೆ. ಅದರಲ್ಲೆ ರ್ನನತ ಒಬುರ್ೇೆ ತಿೇಮನಾನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಾವಂತ್ಹದಲೆ. ರ್ನನತ ಮಂತಿರಯನಗತವುದಕಿೆಂತ್ ಪೂವಾದಲ್ಲೆಯ್ಕೇ ಈ ಟರಸ್ಟಚ 
ಆಗಿರತವಂತ್ಹದತದ ಮತ್ತು ಕಲಪರ್ ೆ ಬಂದ್ಧರತವಂತ್ಹದತದ, ತ್ಮು ಭನವರೆ್ಗಳನತನ ಮನನಯ 
ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ ಮತ್ತು ಚಿೇಪಚ ಸಕೆರಟರಿಯವರ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರತತ್ುೆೇರೆ್. ಅದರಲ್ಲೆ 3-4 ಜನರನತನ 
ಕರಯೆತತ್ೆುೇರ್.ೆ ತ್ನವು ಅಧ್ಾ ಗಂಟೆ ಸಮಯ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಅವರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಸನಧ್ಕ-
ಬ್ನಧ್ಕಗಳನತನ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ, ತ್ನವೆಲೆರೂ ಕೂಡಿ ಈ ಸದನದಲ್ಲೆ ಏನತ ಹೆೇಳುತಿುೇರಿ. ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ 
ನಧನಾರ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಾವುದಕ್ೆೆ ಬದಿರ್ನಗಿದೆದೇರ್ೆ ಎನತನವಂತ್ಹ ಮನತ್ನತನ ಈ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ 
ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್. 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ (ಪದವಿೇಧ್ರರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ 
ನಮಷ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಕ್.ೆಟ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ 
ಹೆೇಳಿದನದರೆ.  

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ 
ಹೆೇಳಿದನದರೆ ಸರಿ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇವತಿುನ ಸಭೆಯನತನ ರ್ನಳ್ೆ ಬ್ೆಳಿಗೆೆ 11.00 ಗಂಟೆಯವರಗೆೆ 
ಮತಂದೂಡತತಿುದೆದೇರ್ೆ.  

         (ಸದನವು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆ 15 ನಮಷಕ್ೆೆ ಮತಕ್ನುಯಗೊಂಡತ, ಪತನಃ ದ್ಧರ್ನಂಕ:              
9ರೆ್ೇ ಮನರ್ಚಾ ಮನಹೆ 2022ರ ಬತಧ್ವನರದಂದತ ಬ್ೆಳಿಗೆೆ 11.00 ಗಂಟೆಗ ೆ ಸೇೆರಲತ ನಶಚಯಸಿತ್ತ) 

      <><><> 


