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ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು 
ನೂರ ನಲವತ್ನುರರೆ್ಯ ಅಧಿವೆೇಶನ 

೨೨ರೆ್ೇ ಮನರ್ಚಾ 2022  
ಮಂಗಳವನರ 

 
                                 

೦೧. ಪರಶೆ್ನೇತ್ುರ  

ಅ) ಚತಕೆ್ೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 
೨೪೨೯ – ಬನಲಯ ವಿವನಹ ಪರಕರಣಗಳು ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿರತವ ಬಗೆೆ 

- ಡನ:ಕ್.ೆಗೊೇವಿಂದರನಜ್ 
- ಶ್ರೇ ಆಚನರ ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ (ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞನನ, ಮಹಿಳನ   

                ಮತ್ತು ಮಕೆಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ವಿಕಲಚೇೆತ್ನರ  
                            ಹನಗೂ ಹಿರಿಯ ರ್ನಗರಿಕರ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಸಚ್ಚವರತ) 
 ೨೪೨೨ – ಕ್ೊಡಗತ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳು ಕ್ೊರತೆ್ಯನಗಿರತವ ಕತರಿತ್ತ  

- ಶ್ರೇಮತಿ ಎಸ್.ವಿೇಣನ ಅಚಿಯಯ 
- ಶ್ರೇ ಆಚನರ ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ (ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞನನ, ಮಹಿಳನ   

                ಮತ್ತು ಮಕೆಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ವಿಕಲಚೇೆತ್ನರ  
          ಹನಗೂ ಹಿರಿಯ ರ್ನಗರಿಕರ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಸಚ್ಚವರತ)  

೨೩೭೦ – ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಉಪನಧ್ಯಕ್ಷರ ಮೇಸಲನತಿ ಬಗೆೆ  
- ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕ್.ೆ ರನಥೂೆೇಡ್  
- ಶ್ರೇ ಎನ್.ರ್ನಗರನಜ್ತ (ಎಂ.ಟಿ.ಬಿ) (ಪೌರನಡಳಿತ್, ಸಣಣ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳು  

                ಹನಗೂ ಸನವಾಜ್ನಕ ವಲಯ ಉದಯಮಗಳ ಸಚ್ಚವರತ)  
೨೪೩೩ – ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿರತವ ತ್ೃತಿೇಯ ಲ್ಲಂಗಿಗಳ ವಿವರ ಕತರಿತ್ತ 

- ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಿ 
- ಶ್ರೇ ಆಚನರ ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ (ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞನನ, ಮಹಿಳನ   

ವಿಷಯಾನುಕ್ರ ಮಣಿಕೆ (INDEX) 
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                ಮತ್ತು ಮಕೆಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ವಿಕಲಚೇೆತ್ನರ  
-          ಹನಗೂ ಹಿರಿಯ ರ್ನಗರಿಕರ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಸಚ್ಚವರತ)  

೨೪೨೮ – ಮಧ್ತಗಿರಿ ಪತರಸಭೆಯ ವನಯಪ್ತುಯಲ್ಲಿ ಯತ.ಜಿ.ಡಿ. ಕ್ನಮಗನರಿಗಳ ಬಗೆೆ 
- ಶ್ರೇ ರನಜೆೇಂದರ ರನಜ್ಣಣ  
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ. ಬಸವರನಜ್ತ (ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚ್ಚವರತ) 

೨೩೮೩ – ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ಸನಾಪರ್ೆಗ ೆಭೂಮ ಸನಾಧಿೇನದ ಬಗೆೆ 
- ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್ 
- ಡನ: ಮತರತಗೆೇಶಚ ಆರ್. ನರನಣಿ  

(ಬೃಹತಚ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ ೆಸಚ್ಚವರತ) 
೨೩೯೬ -  ಸನವಾಜ್ನಕ ಉದ್ಧಿಮೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಎಸ್.ಆರ್.ನಧಿಯ ಬಗೆೆ 

- ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೇೆಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಎನ್.ರ್ನಗರನಜ್ತ (ಎಂ.ಟಿ.ಬಿ) (ಪೌರನಡಳಿತ್, ಸಣಣ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳು  
                ಹನಗೂ ಸನವಾಜ್ನಕ ವಲಯ ಉದಯಮಗಳ ಸಚ್ಚವರತ)  

೨೪೩೫ – ಕೃಷಿ ಎ.ಪ್ತ.ಎಂ.ಸಿ. ಮನರತಕಟ್ೆಿ ಬಗೆೆ   
- ಶ್ರೇ ಎಂ.ಎಲ್.ಅನೇಲ್ಚ ಕತಮನರ್ 
- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೂೆೇಮಶೇೆಖರ್ಚ (ಸಹಕ್ನರ ಸಚ್ಚವರತ) 

೨೪೧೦ –ಬಿೇದರ್ಚ ಕಲಬತಗಿಾ ಜಿಲೆಿಯ ಮಕೆಳ ಸಹನಯವನಣಿ ಕ್ೆೇಂದರ ಕತರಿತ್ತ  
- ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟ್ೆೇಶಚ  

(ಶ್ರೇ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರ್ಚ ಅರಳಿಯವರ ಪರವನಗಿ) 
- ಶ್ರೇ ಆಚನರ ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ (ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞನನ, ಮಹಿಳನ   

                ಮತ್ತು ಮಕೆಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ವಿಕಲಚೇೆತ್ನರ  
             ಹನಗೂ ಹಿರಿಯ ರ್ನಗರಿಕರ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಸಚ್ಚವರತ)  
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೨೩೬೬ – ಕಿಶೆ್ೇರಿ ಶಕಿು ಯೇಜ್ರೆ್ಯ ಕತರಿತ್ತ  
- ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್ 
- ಶ್ರೇ ಆಚನರ ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ (ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞನನ, ಮಹಿಳನ   

                ಮತ್ತು ಮಕೆಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ವಿಕಲಚೇೆತ್ನರ  
        ಹನಗೂ ಹಿರಿಯ ರ್ನಗರಿಕರ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಸಚ್ಚವರತ)  

ತ್ಡಹೆಿಡಿಯಲನದ ಪರಶೆನಗಳು 
೧೨೯೮ –  ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿರತವ ಸನವಾಜ್ನಕ ಉದ್ಧಿಮೆಗಳ ಕತರಿತ್ತ 

- ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸನಾಮ  
- ಶ್ರೇ ಎನ್.ರ್ನಗರನಜ್ತ (ಎಂ.ಟಿ.ಬಿ) (ಪೌರನಡಳಿತ್, ಸಣಣ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳು  
                ಹನಗೂ ಸನವಾಜ್ನಕ ವಲಯ ಉದಯಮಗಳ ಸಚ್ಚವರತ) 

18೯೨ – ನಗರ ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸಾೆಗಳ ಚತರ್ನವಣೆ ನಡದೆತ ಎರಡತ ತಿಂಗಳು ಕಳದೆರೂ 
 ಮೇಸಲನತಿ ಪರಕಟಿಸದ ಕತರಿತ್ತ 

- ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟ್ೆೇಶ  
- ಶ್ರೇ ಎನ್.ರ್ನಗರನಜ್ತ (ಎಂ.ಟಿ.ಬಿ) (ಪೌರನಡಳಿತ್, ಸಣಣ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳು  
                ಹನಗೂ ಸನವಾಜ್ನಕ ವಲಯ ಉದಯಮಗಳ ಸಚ್ಚವರತ) 

1೮3೭ –ರನಜ್ಯದ ನಗರಸಭೆ ವನಯಪ್ತುಯಲ್ಲಿ ಹದಗಟೆಿಿರತವ ರನಜ್ಕ್ನಲತವೆಗಳ ಕತರಿತ್ತ 
-    ಶ್ರೇ ಹೆರ್.ಎಂ.ರಮೆೇಶಚಗೌಡ 
-    ಶ್ರೇ ಎನ್.ರ್ನಗರನಜ್ತ (ಎಂ.ಟಿ.ಬಿ) (ಪೌರನಡಳಿತ್, ಸಣಣ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳು  

              ಹನಗೂ ಸನವಾಜ್ನಕ ವಲಯ ಉದಯಮಗಳ ಸಚ್ಚವರತ) 
೨೧೮೫ - ಸಪೆೈಸ್ಚ ಪನರ್ಚಾ ಪನರರಂಭಿಸತವ ಬಗೆೆ 
  - ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್ 

- ಡನ: ಮತರತಗೆೇಶಚ ಆರ್. ನರನಣಿ  
(ಬೃಹತಚ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ ೆಸಚ್ಚವರತ) 

       ಆ)  ಚತಕ್ೆೆ ಗತರತತಿಲಿದ ಪರಶೆನಗಳಿಗ ೆಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 
೦೨.   ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರ ವರದ್ಧ  
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೦೩.   ಪರಕಟಣ ೆ
       -ಸದನದಲ್ಲಿ ಕಡನಾಯವನಗಿ ಹನಜ್ರಿರಬೆೇಕ್ನದ ಸಚ್ಚವರತಗಳ ಹನಗೂ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಕತರಿತ್ತ  
0೪. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೆೇರಗೆೆ ಪರಸನುಪ್ತಸಲಪಟಿ ವಿಷಯಗಳು 

 ಅ) ನಸಿಾಂಗಚ ಮತ್ತು ಪನಯರನ ಮೆಡಿಕಲ್ಚ ವಿದ್ನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಹನಸಿಲ್ಚ  
    ಸೌಲಭಯವಿಲಿದ್ೆೇ ತ್ೊಂದರೆಯನಗಿರತವ ಬಗೆೆ. 

    - ಡನ: ತ್ಳವನರ ಸನಬಣಣ 
    - ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
 ಆ) ರನಜ್ಯದ ಸಕ್ನಾರಿ ಹನಗೂ ಅನತದ್ನನತ್ ಕೆ್ೈಗನರಿಕ್ನ ತ್ರಬೇೆತಿ ಸಂಸೆಾಗಳಲ್ಲಿನ  
          ಬೊೇಧ್ಕರಿಗೆ ವೆೇತ್ನ ಬಿಡತಗಡೆ ಬಗೆೆ 
    - ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ 

- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
ಇ) ತ್ತಮಕೂರತ ಜಿಲೆಿಯ ಶ್ರನ ನಗರದ ಪನರಚ್ಚೇನ ಕಸೂುರಿ ರಂಗಪಪ ರ್ನಯಕ  
   ಕ್ೊೇಟೆ್ ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗೆೆ  

    - ಶ್ರೇ ಚ್ಚದ್ನನಂದ ಎಂ.ಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 

ಈ) ರನಷಿರೇಯ ಹೆದ್ನಿರಿ ರಸೆುಗಳಲ್ಲಿರತವ ಟ್ೊೇಲ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಯರ ವನಹನಗಳಿಗೆ  
    ಆಗತತಿುರತವ ಅಡಚಣೆ ಬಗೆೆ 
   - ಶ್ರೇ ಶನಂತ್ನರನಂ ಬತಡನ ಸಿದ್ಧಿ 

- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
ಉ) ಇಂಜಿನಯರಿಂಗಚ ಕ್ೊೇಸ್ಚಾ ಪರವೆೇಶಕ್ೆೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿೇಕ್ಷನ ಪನರಧಿಕ್ನರವು  
    ವೆೇಳನಪಟಿಿ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡದ್ಧರತವ ಬಗೆೆ 

    - ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲ್ಚ ಜಿ.ನಮೇಶ್ 
- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
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ಊ) ಬಿ.ಪ್ತ.ಎಲ್. ಕತಟತಂಬದವರತ ಮೃತ್ರನದ್ನಗ ಸಕ್ನಾರ ನೇಡತವ  
     ರೂ.೫,೦೦೦/-ಗಳು ವಿಳಂಬವನಗಿ ತ್ಲತಪತತಿುರತವ ಬಗೆೆ 

    - ಶ್ರೇ ಮಂಜ್ತರ್ನಥಚ ಭಂಡನರಿ  
- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 

ಋ) ಬೆಂಗಳೂರತ ವಿಶಾವಿದ್ನಯಲಯ ಕತಲಪತಿ ಸನಾನದ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಸಂದ್ಧಗಿತ್ೆ  
    ಉಂಟ್ನಗಿರತವ ಬಗೆೆ 

    - ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ.ಎಂ.ರಮೆೇಶಚ ಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 

ಎ) ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ ರಸೆುಯ ಗತಂಡಿಗಳು ಹೆಚನಿಗಿದತಿ ಸನವಾಜ್ನಕರಿಗೆ  
   ಅಪನಯಕ್ನರಿಯನಗಿರತವ ಬಗೆೆ 

    - ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟ್ೆೇಶ 
- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 

ಏ) ಮನನವ ಮತ್ತು ಜನನತವನರತಗಳಿಗೆ ಗೆಿೈಕೆ್ೂೇ ಫನಸೆಿೇಟಚ ಬಳಕೆ್ಯಂದ  
   ತ್ೊಂದರಯೆನಗಿರತವ ಬಗೆೆ 

    - ಶ್ರೇ ಎಸ್. ರತದ್ೆರೇಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 

ಐ) ಪರತಿ ವಷಾ ಶನಲೆಗಳ ನವಿೇಕರಣದ ಬಗೆೆ 
    - ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ 

- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
೦೫.   ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೆೇರಗೆೆ ಪರಸನುಪ್ತಸಲಪಟಿ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿ ಸಚ್ಚವರ 

ಹೆೇಳಿಕ್ೆಗಳು  
ಅ) ದ್ಧರ್ನಂಕ 1೫-03-2022ರಂದತ ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್ಚರವರತ    

ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವನಹಿತ್ ಮಹಿಳಯೆರ ಮೆೇಲ್ಲನ ಕ್ೌಟತಂಬಿಕ ದ್ೌಜ್ಾನಯ ಮತ್ತು 
ಯತವತಿಯರ ಮೆೇಲ್ಲನ ಲೆೈಂಗಿಕ ದ್ೌಜ್ಾನಯಗಳು ದತಪಪಟ್ನಿಗಿರತವ ಬಗೆೆ 
ಪರಸನುಪ್ತಸಿರತವ ವಿಷಯ 

- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ)  
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                                               (ಗೃಹ ಸಚ್ಚವರ ಪರವನಗಿ) 
ಆ) ದ್ಧರ್ನಂಕ 1೭-03-2022ರಂದತ ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟ್ೆೇಶಚರವರತ    

 ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಾಕ ಸಮೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಬಳಕ್ೆ ಕಡಿಮೆಯನಗಿರತವ ಬಗೆೆ  
 ಪರಸನುಪ್ತಸಿರತವ ವಿಷಯ 

       - ಶ್ರೇ ಕ್ೂೆೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
                           (ತ್ೊೇಟಗನರಿಕ್ೆ ಮತ್ತು ಯೇಜ್ರೆ್, 
ಕ್ನಯಾಕರಮ ಸಂಯೇಜ್ರೆ್ ಮತ್ತು ಸನಂಖಿಯಕ ಸಚ್ಚವರ ಪರವನಗಿ) 

ಇ) ದ್ಧರ್ನಂಕ 1೭-03-2022ರಂದತ ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿರವರತ    
 ಸೆೈಬರ್ಚ ವಂಚಕರಿಂದ ಸನವಾಜ್ನಕರತ ಮೇಸಕ್ೆೆ ಒಳಗನಗದಂತ್ೆ ಅಗತ್ಯ ಕರಮ  
 ಕ್ೆೈಗೊಳುುವ ಬಗೆೆ ಪರಸನುಪ್ತಸಿರತವ ವಿಷಯ 

       - ಶ್ರೇ ಕ್ೂೆೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
                           (ಗೃಹ ಸಚ್ಚವರ ಪರವನಗಿ) 

ಈ) ದ್ಧರ್ನಂಕ ೨೧-03-2022ರಂದತ ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರವರತ    
 ಶ್ರೇ ಸದತೆರತ ಕ್ೆೈವನರ ತ್ನತ್ಯಯನವರ ಜ್ಯಂತಿಯನತನ ಆಚರಿಸತವ ಬಗೆೆ  
 ಪರಸನುಪ್ತಸಿರತವ ವಿಷಯ 

       - ಶ್ರೇ ಕ್ೂೆೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
            (ಇಂಧ್ನ, ಕನನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸೃತಿ  ಸಚ್ಚವರ ಪರವನಗಿ) 

ಉ) ದ್ಧರ್ನಂಕ ೨೧-03-2022ರಂದತ ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎ.ತಿಪಪೆೇಸನಾಮ ಮತ್ತು ಶ್ರೇ ರನಜೆೇಂದರ  
    ರನಜ್ಣಣರವರತ  ತ್ತಮಕೂರತ ಜಿಲೆಿಯ ಪನವಗಡ ತ್ನಲೂಿಕಿನ ಪಳವಳಿು ಕಟ್ೆಿ ಬಳಿ  
    ಆಗಿರತವ  ಖನಸಗಿ ಬಸ್ಚನ ಅಪಘಾತ್ದ ಬಗೆೆ ಪರಸನುಪ್ತಸಿರತವ ವಿಷಯ 

       - ಶ್ರೇ ಕ್ೂೆೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
 (ಸನರಿಗ ೆಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲನಯಣ ಸಚ್ಚವರ ಪರವನಗಿ) 

 
೦೬.  ಗಮನ ಸೆಳಯೆತವ ಸೂಚರ್ೆ  
  ಅ) ವಿಷಯ: ಅರಣಯ ಹಕತೆ ಕ್ನಯ್ದಿಯ ೨೦೦೬ರ ಸಕೆ್ಷನ್ಚ ೩(ಎ)ರನಾಯ ಬತಡಕಟತಿ  
                 ಜ್ರ್ನಂಗದವರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾ ಕಲ್ಲಪಸತವ ಬಗೆೆ 
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    - ಶ್ರೇ ಶನಂತ್ನರನಮ ಬತಡನ ಸಿದ್ಧಿ 
    - ಶ್ರೇ ಉಮೆೇಶಚ ಕತಿು (ಅರಣಯ ಹನಗೂ ಆಹನರ, ರ್ನಗರಿಕ  
                             ಸರಬರನಜ್ತ ಮತ್ತು ಗನರಹಕರ ವಯವಹನರಗಳ ಸಚ್ಚವರತ) 

ಆ) ವಿಷಯ: ಮಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕ್ ೆವನಯಪ್ತುಯ ಕ್ನವೂರತ ಗನರಮದ      
   ಮೂತಿಾಗಳನತನ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿರತವ ಕತರಿತ್ತ  

    - ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಹರಿೇಶಚಕತಮನರ್ 
- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 

                           (ಗೃಹ ಸಚ್ಚವರ ಪರವನಗಿ) 
ಇ) ವಿಷಯ: ಕ್ೊೇಲನರ ನಗರದ್ಧಂದ ಅಂತ್ರಗಂಗ ೆಬೆಟಿದ ಬತಡದವರೆಗೂ  
   ರಸೆುಯನತನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಬೆಟಿದ ಬತಡದ್ಧಂದ ಕ್ನಶ್ ವಿಶೆಾೇಶಾರ (ಅಂತ್ರಗಂಗೆ)  
   ದ್ೆೇವಸನಾನದವರೆಗೂ ರಸೆು ಸಂಪಕಾವನತನ ಕಲ್ಲಪಸತವ ಕತರಿತ್ತ 

    - ಶ್ರೇ ಗೂೆೇವಿಂದರನಜ್ತ 
- ಶ್ರೇ ಆನಂದ್ಚ ಸಿಂಗಚ (ಪರವನಸೂೆೇದಯಮ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು  
                              ಜಿೇವಿಶನಸರ ಸಚ್ಚವರತ) 

೦೭.  ನಯಮ ೩೩೦ರ ಮೆೇರಗೆ ೆಚಚೆಾ 
  ಅ) ವಿಷಯ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೆಂಚತರಿ ಕಿಬಚನತನ ಪನರ್ಚಾ ಜೊೇನ್ಚದ್ಧಂದ  
                ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿರತವುದರಿಂದ ಕಿಬಚನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪತನಃಶೆಿೇತ್ನ ಹನಗೂ           
                ನವಿೇಕರಣಕ್ೆೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟ್ನಗಿರತವ ಕತರಿತ್ತ  

- ಡನ: ತ್ೆೇಜ್ಸಿಾನಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಮತನರತ್ನ (ತ್ೊೇಟಗನರಿಕ್ ೆಹನಗೂ ಯೇಜ್ರೆ್, ಕ್ನಯಾಕರಮ   
                     ಸಂಯೇಜ್ರೆ್ ಮತ್ತು ಸನಂಖಿಯಕ ಸಚ್ಚವರತ) 

  ಆ) ವಿಷಯ: ಅನತದ್ನನತ್ ಸಂಸಾೆಗಳ ಶ್ಕ್ಷಕ ಹನಗೂ ಸಿಬಬಂದ್ಧ ವಗಾದವರಿಗೆ ಸೇೆವೆಗೆ  
                ಸೆೇರಿದ ದ್ಧರ್ನಂಕದ್ಧಂದಲೇೆ ಸೆೇವನ ಸೌಲಭಯಗಳನತನ ಒದಗಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ  

- ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ 
- ಡನ: ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮ (ಸಕ್ನಾರದ ಮತಖಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ) 
- ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧ್ತಸನಾಮ (ಕ್ನನೂನತ ಮತ್ತು ಸಂಸದ್ಧೇಯ  
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                          ಹನಗೂ ಸಣಣ ನೇರನವರಿ ಸಚ್ಚವರತ) 
- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ.ಸಂಕನೂರ 
- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೂೆೇಜೇೆಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲ್ಚ ಜಿ. ನಮೇಶ್ 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್ಚ (ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ) 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇೆಶಚ (ಪನರಥಮಕ ಹನಗೂ ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹನಗೂ  
                                      ಸಕ್ನಲ ಸಚ್ಚವರತ)  

   - ಡನ: ಸಿ.ಎನ್. ಅಶಾತಾಚ ರ್ನರನಯಣ (ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಐ.ಟಿ.-ಬಿ.ಟಿ.  
     ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ, ವಿದತಯರ್ನಮನ ಹನಗೂ ಕ್ೌಶಲನಭಿವೃದ್ಧಿ,  
     ಉದಯಮಶ್ೇಲತ್ೆ ಮತ್ತು ಜಿೇವರ್ೂೆೇಪನಯ ಸಚ್ಚವರತ) 

- ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ 

  ಇ) ವಿಷಯ: ಬೃಹತಚ ಬೆಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕ್ಗೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ 
        ವಿವಿಧ್ ರ್ನಯಯನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸತತಿುರತವ ದ್ನವಗೆಳಿಗೆ ವಕಿೇಲರನತನ 
        ರ್ೆೇಮಸತವ ಪರಕಿರಯ್ದ ಕತರಿತ್ತ 

-ಡನ: ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮ (ಸಕ್ನಾರದ ಮತಖಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ) 
-ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ 
-ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ 
-ಶ್ರೇ ಹೆರ್.ಎಂ.ರಮೆೇಶಚಗೌಡ 
-ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್ಚ 
-ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧ್ತಸನಾಮ (ಕ್ನನೂನತ ಹನಗೂ ಸಂಸದ್ಧೇಯ 
         ವಯವಹನರಗಳ ಸಚ್ಚವರತ) 

  ಈ) ವಿಷಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಮರತರ್ೆೇಮಕವನಗಿರತವ ಮನಜಿ 
ಸೈೆನಕ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳ ವಗನಾವಣೆಗೆ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ 
ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿರತವ ಆದ್ೆೇಶದ ಕತರಿತ್ತ  
ಪರಸನುಪ್ತಸತವುದತ 
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- ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್ಚ 
- ಡನ: ಕ್.ೆಗೊೇವಿಂದರನಜ್ಚ 
- ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ (ಗೃಹ ಸಚ್ಚವರತ) 
- ಶ್ರೇ ಹೆರ್.ಎಂ.ರಮೆೇಶಚಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್ಚ (ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ) 
- ಡನ:ತ್ೆೇಜ್ಸಿಾನಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಮಂಜ್ತರ್ನಥ ಭಂಡನರಿ 
- ಶ್ರೇ ಚ್ಚದ್ನನಂದ ಎಂ.ಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜ್ತರ್ನಥಚ 

 
೦೮.   ನಯಮ ೬೮ರ ಮೆೇರಗೆ ೆಸನವಾಜ್ನಕ ಮಹತ್ಾದ ವಿಷಯದ ಮೆೇಲ್ಲನ ಚಚೆಾ 
  ವಿಷಯ: ಬಿ.ಎಮಚ.ಆರ್.ಸಿ.ಎಲ್ಚಗೆ ಭೂಸನಾಧಿೇನ ಪರಕಿರಯ್ದಯಲ್ಲಿರತವ ಜ್ಮೇನತಗಳನತನ  
                     ನಂದ್ಧ ಇನ್ಚಫನರಸರಕಿರ್ಚ ಕ್ನರಿಡನರ್ಚ ಎಂಟರ್ಚಪೆೈಸಸೆ್ಚ ಸಂಸಾೆಗೆ ಸೆೇರಿದ  
                     ಭೂಮಯನತನ ಕೆ್.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ. ವತಿಯಂದ ಪಡದೆ್ಧರತವ ಕತರಿತ್ತ 
       - ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪೆಪೇಸನಾಮ 

    - ಡನ: ಮತರತಗೆೇಶಚ ಆರ್. ನರನಣಿ (ಬೃಹತಚ ಹನಗೂ ಮಧ್ಯಮ 
                 ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ಸಚ್ಚವರತ) 

       - ಶ್ರೇ ಪ್ತ.ಆರ್.ರಮೆೇಶಚ 
       - ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟಿ. ಶ್ರೇಕಂಠೇೆಗೌಡ 
       - ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನ ರ್ನಯಕರತ) 
       - ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೂೆೇಜೇೆಗೌಡ 
       - ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕ್.ೆಪನರಣೇೆಶಚ 

~*~*~*~*~ 
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(508) 22.03.2022 10.30 ವೆೈಎಲ್-ಜಿಆರ್       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು 

ಮಂಗಳವನರ, 22ರ್ೆೇ ಮನರ್ಚಾ 2022 

ಸದನವು ವಿಧನನಸೌಧ್ದ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸಭನಂಗಣದಲ್ಲಿ 
ಬೆಳಗೆೆ 10 ಗಂಟೆ್ 37 ನಮಷಗಳಿಗೆ ಸಮನವೆೇಶಗೂೆಂಡಿತ್ತ 

 

ಸಭನಪತಿಯವರನದ (ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ್ ಶ್ವಲ್ಲಂಗಪಪ ಹೊರಟಿಿ) ಅವರತ 
ಪ್ತೇಠದಲ್ಲಿ ಉಪಸಿಾತ್ರನದರತ. 
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01. ಪರಶೆ್ನೇತ್ುರ 

ಅ) ಚತಕೆ್ೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 

ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ: 2360 

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಸತನೇಲ್ಚ ವಲನಯಪತರ್ಚರವರತ ಸದನಕ್ೆೆ ಗೈೆರತ ಹನಜ್ರನಗಿದಿರತ) 

 

                          ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ: 2380 

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಸಕ್ನಾರದ ಮತಖಯ ಸಚೆೇತ್ಕರನದ                                                  
ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಯವರತ ಸದನಕ್ೆೆ ಗೆೈರತ ಹನಜ್ರನಗಿದಿರತ) 
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ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ 2429 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್ೆ) 

ಡನ|| ಕ್.ೆಗೊೇವಿಂದರನಜ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗ ೆಮದಲೆೇ ಉತ್ುರ ಬಂದ್ಧಲಿ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರೆ್ೂೇಡಿ ರೆ್ೇರವನಗಿ ಪರಶೆನ ಕ್ೇೆಳಬೆೇಕತ ಹನಗೂ ರೆ್ೇರವನಗಿ ಉತ್ುರ 
ನೇಡಬೆೇಕತ.  ಇಲಿದ್ಧದಿರೆ ಸದನವರೆ್ನೇ 5 ನಮಷಗಳ ಕ್ನಲ ಬಂದ್ಚ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ.   

ಡನ|| ಕ್.ೆಗೊೇವಿಂದರನಜ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರತ ಈಗ ಉತ್ುರವನತನ 
ನೇಡಿದ್ನಿರ.ೆ  ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ 184 ಬನಲಯ ವಿವನಹ ಪರಕರಣಗಳು ವರದ್ಧಯನಗಿದೆ್ ಎಂದತ 
ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದತಿ, ಅಂಥವರ ಮೆೇಲೆ ಎಫ್.ಐ.ಆರ್. ದ್ನಖಲ್ಲಸಲನಗಿದ್ೆಯ್ದೇ? ಎರಡತ ವಷಾಗಳ 
ಕ್ನಲ ಕಠಿಣ ಶ್ಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲನಗಿದ್ೆಯ್ದೇ ಅಥವನ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲನಗಿದ್ೆಯ್ದೇ? ಏನತ ಕರಮ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಲನಗಿದ್ೆ ಎಂಬತದನತನ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರನತನ ಕ್ೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

ಶ್ರೇ ಆಚನರ್ಚ ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, National Crime 
Records Bureau, Ministry of Home Affairs ರವರ Crime in India 2020  
ವರದ್ಧ ಆಧನರದ ಮೆೇಲ ೆ 184 ಪರಕರಣಗಳು ವರದ್ಧಯನಗಿವೆ.  ಹನಗೆಯ್ದೇ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ 
ಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತಂಬ ಕಲನಯಣ ಮಂತ್ನರಲಯದ್ಧಂದ 4 ಅಥವನ 5 ವಷಾಗಳಿಗೂೆಮೆಮ ಎನ್.
ಎಫ್.ಹೆರ್.ಎಸ್. ಸವೇೆಾ ಮನಡಿದತಿ, ಅದರಲ್ಲಿರತವ ವಯತ್ನಯಸದ ಬಗೆೆ ತ್ಮಗೂ ಸಹ ಗೊತಿುರತತ್ುದ್.ೆ  
2018-19ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ 1394 ಪರಕರಣಗಳನತನ ಸಿಾೇಕರಿಸಲನಗಿದತಿ, 1275 ಪರಕರಣಗಳನತನ 
ತ್ಡಹೆಿಡಿಯಲತ ಸನಧ್ಯವನಗಿದೆ್.  ಅದರಂತ್,ೆ 48 ಪರಕರಣಗಳ ಮೆೇಲ ೆ ಎಫ್.ಐ.ಆರ್., 
ದ್ನಖಲ್ಲಸಲನಗಿತ್ತು.  ಅಂದರ ೆ ಶೆೇಕಡ 40 ರಷತಿ ವರದ್ಧಯನಗಿದೆ್.  ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿ 2019-20ರೆ್ೇ 
ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಶೆೇಕಡ 83 ರಷತಿ ಹನಗೂ 2020-21ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಶೆೇಕಡ 81 ರಷತಿ Crime Report 
ಮನಡಿದ್ೆಿೇವ.ೆ ಒಟ್ನಿರೆಯನಗಿ 3 ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ 6180 ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 5609 ಪರಕರಣಗಳನತನ 
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ತ್ಡಹೆಿಡಿಯಲನಗಿದತಿ, 571 ಬನಲಯ ವಿವನಹ ನಡದೆ್ಧದ್ೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 417 ಪರಕರಣಗಳ ಮೆೇಲ ೆ        
ಎಫ್.ಐ.ಆರ್. ದ್ನಖಲ್ಲಸಲನಗಿದೆ್.   

(ಮತಂದತ) 
(509) 22.03.2022/10.40/ಎಸ್ಚಕ್-ೆಜಿಆರ್ಚ 

 (ಸಭನಪತಿಯವರ  ಉಪಸಿಾತಿ) 
ಶ್ರೇ ಆಚನರ್ಚ ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ (ಮತಂದತ):-  
ಬನಲಯ ವಿವನಹವನತನ ತ್ಡಗೆಟಿಲತ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಎಲನಿ ಮತಂಜನಗರತ್ನ ಕರಮಗಳನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದ್ೆಿೇವ.ೆ ಸತಮನರತ 5,000 ರ್ೌಕರರ ವಗಾದವರಿಗ ೆ ಇದನತನ ನಯಂತ್ರಣದ ಮೂಲಕ  
ಮತ್ತು ಇದರ ಜ್ವನಬನಿರಿಯನತನ ಸತಮನರತ 58,400 ರ್ೌಕರರಿಗ ೆ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ವಹಿಸಿದ್ೆಿೇವೆ. 
ಇವತ್ತು ಬನಲಯ ವಿವನಹವನತನ ನಷೆೇಧ್ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಎಲೆಿಲ್ಲಿ ಸನಧ್ಯತ್ವೆನಗತತ್ುದ್ಯೆೇ, ಜಿಲನಿ ಮತ್ತು 
ತ್ನಲೂಿಕತ ಮಟಿದಲ್ಲಿ ಸಮತಿಗಳು ಇದಿರೂ ಕೂಡ ಇವು ನಡಯೆತತ್ುವೆ. ಬನಲಯ ವಿವನಹ ಏಕ್ ೆ
ಹೆಚನಿಗಿದ್ ೆಎಂದರ,ೆ ಇವತ್ತು ದತ್ನುಂಶದ್ಧಂದ ಇದನತನ ವಿಶೆಿೇಷಣೆ ಮನಡಿದ್ನಗ, ದತ್ನುಂಶದ್ಧಂದ ಬನಲಯ 
ವಿವನಹ ಪರಕರಣಗಳು ಕಂಡತ ಬರತತ್ುವೆ. ಅದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ನಮಮ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬನಲಯ ವಿವನಹ ನಷೇೆಧ್ 
ಕತರಿತ್ತ ಹಚೆ್ಚಿನ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸತವುದರ ಫಲವನಗಿ ಇವತ್ತು ಎಲನಿ ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ awareness ಬಂದತ, 
ತ್ಕ್ಷಣ ಮನಹಿತಿ ಬರತತ್ುದ್ೆ. ಮನಹಿತಿ ಬಂದ ತ್ಕ್ಷಣ ವರದ್ಧಯನಗತತ್ುದ್ೆ. ವರದ್ಧಯನದ ಮೆೇಲ ೆ
ಸಹಜ್ವನಗಿ ಪರಕರಣಗಳ ಸಂಖೆಯ ಹೆಚನಿಗತತ್ುವೆ.  ನಮಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಇದಕ್ೆೆ 
ಹೆಚತಿ ಒತ್ತು ಕ್ೂೆಟತಿ, ಮನನಯ ಸರ್ೇಾಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯದ ರ್ನಯಯನಧಿೇಶರನದ ಮನನಯ ಶ್ವರನಜ್ಚ 
ಪನಟಿೇಲ್ಚರವರತ 2006 ರಲ್ಲಿ ತಿದತಿಪಡಿಯನದಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಬನಲಯವಿವನಹ ಪರಕರಣಗಳು 
ಹೆಚನಿಗಿ ಆಗತತ್ುವೆ ಎನತನವಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ರ್ನಯಯನಲಯವು ಒಂದತ ನದ್ೆೇಾಶನ 
ಕ್ೊಟಿಿತ್ತ. ಮನನಯ ಸರ್ೇಾಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯದ ರ್ನಯಯನಧಿೇಶರನತನ ಕಮಟಿಗ ೆ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಿ, 
ಅವರ ಹಿರಿಯತ್ನದ್ೊಳಗ ೆಒಂದತ ಅಧ್ಯಯನ ಮನಡಿ, ಅದರ ಬಗೆೆ ಯನವ ರಿೇತಿ ಕಟತಿನಟಿಿನ ಕರಮ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಬೇೆಕ್ೆಂಬ ಬಗೆೆ ಸಪಷಿವನಗಿ ರನಜ್ಯ ಸಕ್ನಾರ ಇವತ್ತು ಕ್ೊಟಿಿದ್ೆ. ಅದರ ಬಗೆೆ ವಿವರಣೆ 
ಇರತವುದತ ತ್ಮಗೆ ಗೂೆತಿುದ್ೆ.  
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ಡನ. ಕ್.ೆ ಗೊೇವಿಂದರನಜ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರತ ಇದರ ಬಗೆೆ 
ಸರಿಯನದ ವಿವರಣೆಯನತನ ಹೆೇಳಿದ್ನಿರೆ. ಆದರೆ ನನನ ಸಲಹ ೆ ಏರೆ್ಂದರ,ೆ ಕ್ನಯದ್ೆಯನತನ 
ತಿದತಿಪಡಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಂದತ ಏತ್ಕ್ೆೆ ಬಲಪಡಿಸತವುದ್ಧಲಿ ಎನತನವುದ್ೊಂದತ ಸಲಹೆಯನಗಿದೆ್. ಹೆಣತಣಮಕೆಳಿಗೆ 
awareness create ಮನಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದತ ರಕ್ಷಣ ೆ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ.   ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರತ  
awareness  ಬಗೆೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ತ್ನವು  ಹೆೇಳಿಲಿ. ತ್ನವು ಅದನತನ ತ್ಪನಪಗಿ ತಿಳಿದತಕ್ೊಳುಬೇೆಡಿ. ತ್ಮಮ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಇಲನಖಯೆ corridor ನಲ್ಲಿ ಜನಹಿೇರನತ್ತ ಇರತವುದತ ಬಿಟಿರೆ, ಬೇೆರ ೆಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ 
ಇರತವುದ್ಧಲಿ. ಜಿಲನಿ ಮತ್ತು ತ್ನಲೂಿಕತ ಮಟಿದಲ್ಲಿ ಜನಹಿೇರನತ್ತ ಇರತವ ಬಗೆೆ ಎಲ್ಲಿಯನದರೂ 
ಹನಕಿರತವುದತ ತ್ಮಮ ಗಮನಕ್ೆೆ ಬಂದ್ಧದ್ೆಯನ ಎಂಬ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿ. ಇದರ ಬಗೆೆ ತ್ನವೇೆ ಹೆೇಳಿ.  

ಶ್ರೇ ಆಚನರ್ ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ:- ಇಲಿ. 

ಡನ. ಕ್.ೆ ಗೊೇವಿಂದರನಜ್ಚ:- ತ್ಮಮ ಗಮನಕ್ೆೆ ಬಂದ್ಧಲಿ ತ್ನರೆ್ೇ. ಅವರತ ಕ್ನರಿಡನರ್ಚ ಕಛೆೇರಿ 
ಮತಂದ್ ೆಈ ಬೊೇಡ್ಚಾ ಹನಕಿಕ್ೊಂಡಿರತತ್ನುರೆ. ಇದನತನ ಹೆಚ್ಚಿಗ ೆಮನಡಿ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್. 
ಕ್ನಯದ್ೆಯನತನ ಬಲಪಡಿಸಬೆೇಕತ ಎಂಬ ಬಗೆೆ ನನನ ಸಲಹೆಯನಗಿದೆ್.  

ಶ್ರೇ ಆಚನರ್ಚ ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ:-  ಮನನಯ ಸದಸಯರೆೇ, ಮರೆ್ನತ್ನರೆ್ೇ ತ್ನವು ಇದರ ಬಗೆೆ 
ಕ್ೆೇಳಿದ್ಧಿೇರಿ. ಇವತ್ತು ವನತ್ನಾ ಮತ್ತು ಸಂಪಕಾ ಇಲನಖೆಯ ಸಹಯೇಗದ್ೂೆಂದ್ಧಗೆ “ವಿಡಿಯೇ ಆನ್ಚ 
ವಿಲ್ಸಚ”ಚ ವನಹನಗಳ ಮೂಲಕ 788 ಹೊೇಬಳಿಗಳಲ್ಲಿ 3000 ಪರದಶಾನಗಳನತನ ಮತ್ತು 7 
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪ್ತ. ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ 350 ಪರದಶಾನಗಳನತನ ಏಪಾಡಿಸತವ ಮೂಲಕ ವನಯಪಕ ಪರಚನರ ನೇಡಿ 
ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲತ ಕರಮ ವಹಿಸಲನಗಿದ್.ೆ  ಈಗ ಎಷತಿ ಸನಧ್ಯವನಗತತ್ೂೆುೇ, ಅಷತಿ awareness 
programme ಮನಡತವುದ್ೊಂದ್ೆೇ ದ್ನರಿ ನಮಗೆ ಇರತವುದತ.  ಅದ್ೆೇರೆ್ಂದರೆ, … 

ಡನ. ಕ್ೆ. ಗೊೇವಿಂದರನಜ್ಚ:- ಈಗ ಸತಮನರತ ಪರಕರಣಗಳು. Unnoticed ಆಗಿ 
ಹೊೇಗಿಬಿಡತತ್ುದ್ೆ.  
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ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ 2422 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್ೆ) 

 
ಶ್ರೇಮತಿ ಎಸ್ಚ. ವಿೇಣನ ಅಚಿಯಯ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರತ 

ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಿದ್ನಿರ.ೆ ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರತ ನೇಡಿರತವ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ನದ್ಧ ಪನತ್ರದ 17 ಮರಳು 
ಬನಿರ್ಚಗಳಿಗೆ ಗತತಿುಗಗೆಳನತನ ಮಂಜ್ೂರತ ಮನಡಲನಗಿದತಿ, ಸದರಿ ಗತತಿುಗೆ ಪರದ್ೆೇಶಗಳಿಂದ ಜಿಲೆಿಯ 
ಸನವಾಜ್ನಕ ಹನಗೂ ಸಕ್ನಾರಿ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳಿಗೆ ಮರಳು ಪೂರೈೆಕ್ೆಯನಗತತಿುರತತ್ುದ್ೆ ಎಂಬ 
ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೂೆಟಿಿದ್ನಿರೆ.  ಮರೆ್ನ ತ್ನರೆ್ೇ ತ್ಮಮನತನ ಭೆೇಟಿಯನದ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಅರೆ್ೇಕ 
ವಿಚನರಗಳನತನ ಕೂಡ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ೆಿೇರ್.ೆ ದ್ಧರ್ನಂಕ 25.01.2022ರಂದತ ಜಿಲನಿಧಿಕ್ನರಿಗಳ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷತ್ಯೆಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಸಭೆಯನತನ ಕರದೆತ ಚಚೆಾಯನತನ ಮನಡಲನಗಿದ್ೆ.  

   ಈಗನಗಲೆೇ ೧೭ ಮರಳು ಬನಿರ್ಚಗಳಿಗೆ ಗತತಿುಗಗೆಳನತನ ಮಂಜ್ೂರತ ಮನಡಲನಗಿದೆ್ ಎಂದತ 
ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಲನಗಿದ್ೆ. ಇದತ ಎಷಿರ ಮಟಿಿಗೆ ಸತ್ಯ ಎಂಬತದತ ನನಗೆ ಗೊತಿುಲಿ. ಇದತ ಏರ್ನಗಿದೆ್ 
ಎಂದರೆ, ಕ್ನಳಸಂತ್ಯೆಲ್ಲಿ ಅರೆ್ೇಕ ಕಡ ೆ ಮರಳು ಹೊೇಗತತಿುದ್ೆ. ಒಂದತ ಪಂಚನಯತಿಗ ೆ ವಹಿಸಿ, 
ಮರಳು ತ್ೆಗೆದತ ಸನವಾಜ್ನಕರಿಗೆ ಕ್ೊಡತವಂತ್ನದರೆ, ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಹಣ ಬರತತ್ುದ್.ೆ ಇಲಿದ್ೇೆ ಹೂೆೇದರೆ, 
ಅದತ ನಜ್ವನಗಿಯೂ ಸಹ ತ್ಮಗೆ ಗೊತಿುರತವಂತ್ೆ, ಕ್ನಳಸಂತ್ಯೆಂದ ಹೊೇದರ,ೆ ಯನರಿಗೊೇ  ಹಣ 
ಹೊೇಗತತ್ುದ್ೆ. ಇದರಿಂದ್ನಗಿ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ನಷಿವನಗತತ್ುದ್ೆ. ಹನಗನಗಿ ಇದನತನ ಇರ್ೂೆನಮೆಮ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ್.ೆ ಎರಡತ ತಿಂಗಳು ಮನತ್ರ ಮರಳು ತ್ೆಗೆಯತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಇರತವಂತ್ಹದತಿ. 
ಕ್ೊಡಗತ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ  ಮರಳಿನ ಕ್ೊರತೆ್ ಗನಯರಂಟಿ ಇದ್ ೆಎಂದತ ರ್ನನತ ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಆಚನರ್ ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇವತ್ತು ಕ್ೂೆಡಗತ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ 
ವನಷಿಾಕ ಬೆೇಡಿಕ್ ೆಸತಮನರತ ೨,೪೮,೦೦೦ ಮೆಟಿರರ್ ಟನ್ ಬೆೇಕ್ನಗಿರತವಂತ್ಹದತಿ. ಅದಕ್ೆೆ ನದ್ಧಗಳ 
ಪನತ್ರ ಮೂಲವನಗಿ ಬೇೆಕ್ನಗಿರತವಂತ್ಹದತಿ.  ಆ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ನಪದರೆ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ೆ. ಈಗನಗಲೆೇ ೧೭ 
ಮರಳು ಬನಿರ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದ್ನಿರ ೆ ಅವರತ ತ್ಮಗೆ lease ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ, excavate  
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ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ೨,೦೪,೭೯೧ ಎಂ-ಸನಯಂಡ್ ಮೆಟಿರರ್ ಟನ್  ಹೊರಗಿನಂದ 
ಬರತವಂತ್ಹದತಿ. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೊಸ ಮರಳು ನೇತಿ-೨೦೨೦ ರ ಕ್ೆೇಳಿರತವ ಪರಕ್ನರ I, II 
ಮತ್ತು III ಶೆರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗತವಂತ್ಹ ಬನಿರ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚನಯತಿಗ ೆ ನವಾಹಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಕ್ೂೆಟಿಿದ್ೆಿೇವೆ.  
ಇನತನ ನಮಗೆ IV, V ಮತ್ತು VI ಶೆರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೆಿೇಟ ಮನರಲ್ಸಚ ಕ್ನಪೂೆೇಾರೆೇಷನ್ ಲ್ಲ., 
ಇವರಿಗ ೆಕ್ೂೆಟಿಿದ್ೆಿೇವೆ. ಅವರತ ಏನತ ಹೇೆಳುತ್ನುರೆಂದರ,ೆ ನಮಮಲ್ಲಿ quantity ಬಹಳ ಇಲಿ. ನಮಮಲ್ಲಿ 
ಮರಳು ತ್ೆಗೆಯತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ನಿರ.ೆ ಮರೆ್ನ ತ್ನರೆ್ೇ ತ್ನವು ಹೆೇಳಿದ್ಧಿೇರಿ. 
ಅರ್ತಿುನ ದ್ಧನವೇೆ ರ್ನನತ ಆದ್ೆೇಶವನತನ ಮನಡಿದ್ೆಿೇರ್.ೆ ಅದನತನ ಪಂಚನಯತಿಗ ೆ ಕ್ೂೆಟತಿ, 
ಸಾಳಿೇಯವನಗಿ ಲಭಯತ್ಯೆನಗಲ್ಲ ಎನತನವ  ದೃಷಿಿಯಂದ ಅದಷತಿ ಮನಪನಾಡತ ಮನಡಿದ್ೆಿೇರ್.ೆ  

ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ ೨೩೮೬ 

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎ. ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಯವರತ ಸದನದಲ್ಲಿ ಗೆೈರತ 
ಹನಜ್ರನಗಿದಿರತ)  

ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ ೨೪೩೧ 

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಡನ. ಡಿ. ತಿಮಮಯಯನವರತ ಸದನದಲ್ಲಿ ಗೆೈರತ 
ಹನಜ್ರನಗಿದಿರತ)  
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ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ ೨೩೭೦ 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್ೆ) 

 
ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ ಕೆ್. ರನಥೊೇಡ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಡಿಸಂೆಬರ್-೨೦೨೧ರಲ್ಲಿ ರನಜ್ಯದ 

ಒಟತಿ ೫೮ ನಗರ ಹನಗೂ ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಚತರ್ನವಣೆ ನಡದೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಉಪನಧ್ಯಕ್ಷರ 
ಮೇಸಲತ ಪರಕಟಿಸದ್ಧರತವುದತ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನಕ್ೆೆ ಬಂದ್ಧದ್ೆಯ್ದೇ ಎಂಬ ಪರಶೆನಗ ೆ ಉತ್ುರವನಗಿ 
ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನಕ್ೆೆ ಬಂದ್ಧದ್ ೆಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ನಿರೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ತ್ನವು ಪರಶೆನಯನತನ ಓದಬೆೇಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ ಕ್.ೆ ರನಥೊೇಡ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಲಿ.  ರ್ನನತ 
ಹೆೇಳುವುದ್ೇೆರ್ೆಂದರ,ೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರತ ಹನಗೂ ಉಪನಧ್ಯಕ್ಷರ ಮೇಸಲನತಿ ಪರಕಟ ಮನಡಿಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ನಯಾಗಳಿಗೆ ತ್ೊಡಕತ ಉಂಟ್ನಗಿದ್ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರ,ೆ ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರತ ನೇಡಿರತವ 
ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ಪರಸತುತ್ ಚತರ್ನಯತ್ ಪರತಿನಧಿಗಳ ಸಮತಿಗಳ ಆಸಿುತ್ಾಕ್ೆೆ ಬನರದ್ೆೇ ಇರತವ ಸಾಳಿೇಯ 
ಸಂಸಾೆಗಳಿಗ ೆಕರ್ನಾಟಕ ಪೌರಸಭೆಗಳ ಕ್ನಯ್ದಿ ೧೯೬೪ರ ಕಲಂ ೩೧೫ ರನಾಯ ಆಡಳಿತ್ನಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ 
ರೆ್ೇಮಸಿದ್ನಿರೆಂದತ ಹೇೆಳಿದ್ನಿರೆ.  

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ಪರಜನಪರಭತತ್ಾದ ವಯವಸೆಾಯಲ್ಲಿದ್ೆಿೇವೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರತ ಮತ್ತು 
ಉಪನಧ್ಯಕ್ಷರ ಚತರ್ನವಣ ೆ ಆಗಬೇೆಕತ. ಈಗನಗಲೇೆ ಚತರ್ನವಣೆಯನಗಿ ರ್ನಲತೆ ತಿಂಗಳು ಕಳೆದ್ಧದ್ೆ. 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರತ ಮತ್ತು ಉಪನಧ್ಯಕ್ಷರ ಸನಾನಕ್ೆೆ ಭತಿಾ ಮನಡತವುದ್ಧಲಿ. ಇದಕ್ೆೆ ಆಡಳಿತ್ನಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ 
ರೆ್ೇಮಸಿ, ಅದ್ೆೇ ತ್ರಹ ನಡಸೆತತ್ೆುೇವೆಂದರ,ೆ ಪರಜನಪರಭತತ್ಾ ವಯವಸಾೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮನನಯತ್ ೆಇದ್ೆ? ಇದತ ಅಷೆಿೇ 
ಅಲಿ, ಸಕ್ನಾರ ನೇಡಿರತವ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ಏನದ್ೆ ಎಂದರ,ೆ ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲನಖಯೆತ ಹಲವು ನಗರ 
ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳು ಮೆೇಲಿಜೆಾಗೆೇರಿಸಿದತಿ, ಚತರ್ನವಣನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವನರತ 
ಲೊೇಪದ್ೊೇಷಗಳಿರತವ ಬಗೆೆ ರ್ನವು ತ್ಮಮ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ಂದ್ಧದ್ೆಿೇವೆ. ಕ್ೆಲವು ಪಟಿಣ 
ಪಂಚನಯತಿಗಳನತನ ಮೆೇಲಿಜೆಾಗೆ ಮನಡಬನರದತ ಎಂದತ ರ್ನವು ಹೇೆಳಿದಿರಿಂದ, ಅದನತನ 
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ಸರಿಪಡಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಕರಮಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡಿದ್ಧಿೇರಿ. ಇದತ ಚತರ್ನವಣೆಯನದ ಮೆೇಲೆ 
ಮೆೇಲಿಜಾೆಗೆೇರಿಸಿದರೂ  ಅದಕೂೆ ಮತ್ತು ಇದಕೂೆ ಏನತ ಸಂಬಂಧ್. ಈ ಮೆೇಲಿಜಾೆಗೆೇರಿಸಿದರೂ, 
ಚತರ್ನವಣ ೆ ನಡದೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಉಪನಧ್ಯಕ್ಷರನತನ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡತವುದನತನ ಬಿಟತಿ, ಇದನತನ 
ಮನಡಿದರೆ ಹೆೇಗ?ೆ ತ್ನವು ಹೆೇಳಿರತವಂತೆ್, ಮನನಯ ಸರ್ೇಾಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯವು 
ತ್ಡಹೆಿಡಿದ್ಧರತವುದರಿಂದ ಮೇಸಲನತಿ ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಹಿಂದತಳಿದ ವಗಾದವರಿಗ ೆ ೨೦೧೦ 
ರಂದತ ನೇಡಿರತವ ಆದ್ೇೆಶವನತನ ಪತನರ್ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸತತ್ುೆೇವೆ. ಅದಕ್ೆೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ೆೆ ಏನತ 
ಸಂಬಂಧ್ವಿದ್?ೆ ತ್ನವು ಚತರ್ನವಣೆ ನಡದೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಉಪನಧ್ಯಕ್ಷರ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಬೇೆಕತ. 
ಮನನಯ ಸರ್ೇಾಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯದ್ಧಂದ ಆದ್ೆೇಶ ಬಂದ್ಧದ್ ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ, ತ್ನವು ಇದನತನ 
ಮನಡಲ್ಲಲಿವೆಂದರೆ, ಪರಜನಪರಭತತ್ಾ ವಯವಸೆಾಗ ೆ ಧ್ಕ್ೆೆಯನಗತವಂತ್ಹ ವಿಷಯವನಗಿದೆ್. ಇದನತನ ಕೂಡ 
ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡಬೇೆಕತ. 

ಶ್ರೇ ಎನ್. ರ್ನಗರನಜ್ತ ಎಂ.ಟಿ.ಬಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ ಕ್.ೆ 
ರನಥೊೇಡ್ಚರವರತ ಕ್ೇೆಳಿರತವಂತ್ಹ ಪರಶೆನ ಸರಿಯನಗಿದೆ್. ಈಗನಗಲೆೇ ೫೮ ನಗರ ಹನಗೂ ಸಾಳಿೇಯ 
ಸಂಸೆಾಗಳ ಚತರ್ನವಣೆ ನಡದೆತ ಸತಮನರತ ೯೪-೯೫ ದ್ಧವಸಗಳನಗಿವೆ. ಇದಕ್ೆೆ ಮೇಸಲನತಿ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಿ ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲಿ preliminary  ಮೇಸಲನತಿ ಪಟಿಿಯನತನ ರ್ನವು ಮನಡಿದ್ೆಿೇವೆ.  
ಮಹನರನಷರದಲ್ಲಿ ಈ ತ್ರಹ ಒಂದತ ಪರಕರಣ ದ್ನಖಲನಗಿತ್ತು. ಏಕ್ೆಂದರ ೆಪರಿಶ್ಷಿ ಜನತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಿ 
ಪಂಗಡ, ಸನಮನನಯ, ಓ.ಬಿ.ಸಿ. ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ತ್ರಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಿ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ನಮಮ ರನಜ್ಯದ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ ಹೇೆಳಿ.  

ಶ್ರೇ ಎನ್. ರ್ನಗರನಜ್ತ ಎಂ.ಟಿ.ಬಿ:- ಆದ್ನದ ಮೆೇಲ ೆ  ಮಹನರನಷರ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪರದ್ೇೆಶ 
ಇವರಡೆತ ರನಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಮನನಯ ರ್ನಯಯನಲಯವು ಒಂದತ ತಿೇಪಾನತನ ನೇಡಿದ್.ೆ  ಆ ತಿೇಪತಾ 
ಇರತವುದರಿಂದ ಈ ಸಕ್ನಾರದ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗೆೆ ಒಂದತ ಸಮತಿ ರಚರೆ್ ಮನಡಿ, ಇದನತನ 
ಯನವ ರಿೇತಿ ಮೇಸಲನತಿ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಸಮತಿಯಲ್ಲಿ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ, ಆದಷತಿ ಬೆೇಗ ಇದರ ಬಗೆೆ 
ನಗಧಿ ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಇದತ  ಯನವುದ್ೇೆ ರಿೇತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನಗತವುದಕ್ೆೆ ಅಡತೆ್ಡ ೆ ಇಲಿ. ಇದಕ್ೆೆ 
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ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿದ್ನಿರ.ೆ ಎಲನಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿರತವುದರಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನಗತತಿುದ್ೆ. ರ್ನವು ಜ್ನರಿಂದ 
ಆಯ್ದೆಯನಗಿ ಜ್ನಪರತಿನಧಿಗಳನಗಿ ಆಯ್ದೆಯನದ ಮೆೇಲೆ ರ್ನವು ಆ ಸನಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕತಳಿತ್ತ, ನಮಮ 
ಕತ್ಾವಯ ನವಾಹಿಸತವಂತ್ಹದತಿ ನಮಮ ಪರಜನಪರಭತತ್ಾದ ವಯವಸೆಾ. ಆದಷತಿ ಬೇೆಗ ಸಮತಿ ರಚರೆ್ ಮನಡಿ, 
ಸಮತಿಯ ಮೂಲಕ ಇದನತನ ನಗಧಿ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೂೆಳುುತ್ೆುೇವೆ.        

                (ಮತಂದತ) 

(510) 22-03-2022 10.50 ಟಿಸಿಹೆರ್ಚ-ಎಂಡಿ (ವಿಕ್ೆ)         (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 
ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ ಕೆ್. ರನಥೊೇಡ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪರಜನಪರಭತತ್ಾ ವಯವಸೆಾಯಲ್ಲಿ 

ಚತರ್ನವಣ ೆ ನಡಸೆತತ್ನುರ.ೆ ಈಗನಗಲೆೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರತ ಹನಗೂ ಉಪನಧ್ಯಕ್ಷರ ಚತರ್ನವಣೆ 
ಘೂೇಷಣೆಯನಗಿದ್.ೆ ಅದಕ್ೆೆ ಬರಿೇ ಮೇಸಲನತಿ ಬಗೆೆ ಕ್ೊೇಟ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಮನನಯ ಸರ್ೇಾಚಿ 
ರ್ನಯಯನಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಚತರ್ನವಣ ೆ ನಡಸೆತವನಗ ಮೇಸಲನತಿ ಬಗೆೆ ಇದ್ೆ. ಆದರೆ ಇದತ 
ಚತರ್ನವಣೆಯದತಿ ಅಲಿ.  ಈಗನಗಲೆೇ ಅದರ ಚತರ್ನವಣ ೆ ಆಗಿದ್.ೆ ಸಕ್ನಾರ ಇದನತನ ಚನಲರೆ್ 
ಮನಡಬೇೆಕತ. ಸತಪ್ತರೇಂ ಕ್ೂೆೇಟಚಾ ಇದಕ್ೆೆ ಅಡಿಾ ಬರತವುದ್ಧಲಿ. ಈಗನಗಲೆೇ ಚತರ್ನವಣ ೆನಡಸೆಿದ್ನಿರೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಎನ್ಚ.ರ್ನಗರನಜ್ತ (ಎಂಟಿಬಿ)ಯವರೇೆ, ಕ್ೊೇಟಚಾಗೂ ಇದಕೂೆ ಏನತ 
ಸಂಬಂಧ್ ಇದ್ೆ? 

ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ.ರ್ನಗರನಜ್ತ (ಎಂಟಿಬಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ನಗಿದೆ್ಯ್ದಂದರ ೆಈ 
ಓಬಿಸಿ ಜ್ನಸಂಖೆಯಗ ೆಅನತಗತಣವನಗಿ ಅದರ ಬಗೆೆ ಜ್ನಗಣತಿ. . . 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕ್.ೆರನಥೊೇಡ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದತ ಚತರ್ನವಣೆ ನಡಸೆತವುದಕ್ೆೆ 
ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿಿದ್ೆ.   

ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ.ರ್ನಗರನಜ್ತ (ಎಂಟಿಬಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ನಮಷ. ರ್ನನತ 
ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಟಿ ನಂತ್ರ ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ. ಎಸ್ಚ.ಸಿ/ಎಸ್ಚಟಿ ಮತ್ತು ಜ್ನರಲ್ಚಗೆ ಓಬಿಸಿ 
ಕ್ನಯಟಗರಿಯಲೆಿೇ ಚತರ್ನವಣೆಗಳನತನ ಮನಡತವಂತ್ ೆ ಕ್ೊೇಟಚಾನಂದ ಆದ್ೆೇಶವನಗಿದೆ್. ಆ ಆದ್ೆೇಶದ 
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ಮೆೇರಗೆ ೆState of Madhya Pradesh Vs Union of India and others ಇತ್ರರೆಲನಿ 
ಸತಪ್ತರೇಂ ಕ್ೊೇಟಚಾಗೆ ಹೂೆೇಗಿದ್ನಿರ.ೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದತ ತಿೇಪತಾ ಕೂಡ ಆಗಿದ್.ೆ ಆ ತಿೇಪ್ತಾನಂದಲೆೇ 
ಚತರ್ನವಣ ೆ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಈಗನಗಲೆೇ ಅವರತ ಒಂದ್ೂೆಂದತ ಸಮತಿಗಳನತನ ರಚರೆ್ 
ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿದ್ನಿರೆ. ಆದರೆ ಅಲೂಿ ಕೂಡ ಚತರ್ನವಣಗೆಳು ಆಗಿಲಿ. ಈಗ ನಮಮ ರನಜ್ಯದಲೂಿ ಕೂಡ 
ಈಗನಗಲೆೇ. . . 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಎನ್ಚ.ರ್ನಗರನಜ್ತ (ಎಂಟಿಬಿ) ಯವರೇೆ, ಈಗ ಅದನತನ 
ಯನವನಗ ಮನಡತತಿುೇರಿ ಹೇೆಳಿ? 

ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ.ರ್ನಗರನಜ್ತ (ಎಂಟಿಬಿ):_ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸರ್ನಮನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು 
ರ್ನವು ಮತ್ತು ನಮಮ ಇಲನಖಯೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು, ಅಡೂೆಾಕ್ೆೇಟಚ ಜ್ನಲರ್ಚ ಮತ್ತು ಮನನಯ ಕ್ನನೂನತ 
ಸಚ್ಚವರೆಲನಿ ಸೇೆರಿಕ್ೊಂಡತ ಅದರ ಬಗೆೆ ಎರಡತ ಸಭಗೆಳನತನ ಕೂಡ ಮನಡಿ ಚಚೆಾ ಮನಡಿದ್ೆಿೇವೆ. ಈ 
ಸಂಬಂಧ್ ಆದಷತಿ ಬೆೇಗರೆ್ೇ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ, ಅದಕ್ೆೆ ಒಂದತ ಸಮತಿ ರಚರೆ್ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ರ್ನವು ಈ 
ಮೇಸಲನತಿಯನತನ ನಗದ್ಧಪಡಿಸಿ ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರತ ಹನಗೂ ಉಪನಧ್ಯಕ್ಷರ 
ಚತರ್ನವಣೆಗಳನತನ ಆದಷತಿ ಬೆೇಗರೆ್ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ರ್ನವು ಕೂಡ ಅದನತನ ಮನಡಬೇೆಕತ ಎನನತ್ಕೆಂಥ 
ಆತ್ತರದಲೆಿೇ ಇದ್ೆಿೇವ.ೆ   ರ್ನವು ಓಬಿಸಿ ಜ್ರ್ನಂಗದವರಿಗೂ ರ್ನಯಯ ಕ್ೊಡಬೇೆಕಲಿವೆೇ? ರ್ನವು 
ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳಿಗೆ reservation policy ಏನತ ಬಂದ್ಧದ್.ೆ ಆ ಪನಲ್ಲಸಿ ಬಂದ್ನಗಿನಂದ 
ಅದರಡಿಯಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಚತರ್ನವಣೆಗಳನತನ ಮನಡಿದ್ೆಿೇವೆ.  ಆದರೆ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಬದಲನವಣೆ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಬಂದ್ನಗ, ಎಲೊಿೇ ಒಂದತ ಕಡ ೆಒಂದತ ಸಮತದ್ನಯ ಓಬಿಸಿಯಲೆಿೇ ಸತಮನರತ 
60-70 ಜನತಿಗಳು ಬರತತ್ುವೆ. ಎಲೂೆಿೇ ಒಂದತ ಕಡ ೆಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ರ್ನಯಯ ಸಿಗಬೆೇಕಲಿವೆೇ? 
ಅವರಿಗೂ ರ್ನಯಯ ಸಿಗಬೇೆಕತ ಎನನತ್ಕೆಂಥ ಉದ್ೆಿೇಶದ್ಧಂದ ರ್ನವು ಒಂದತ ಸಮತಿ ರಚರೆ್ ಮನಡಿ 
ಆದಷತಿ ಬೆೇಗ ಈ ಮೇಸಲನತಿಯನತನ ನಗದ್ಧಪಡಿಸಿ, ರ್ನವು ಚತರ್ನವಣೆಗಳನತನ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಕರಮ 
ಕ್ೆೈಗೊಳುುತ್ೆುೇವೆ. 
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್ಚ (ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ 
ಮೇಸಲನತಿ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರತ ಸಾಲಪ ಗೂೆಂದಲದಲ್ಲಿದ್ನಿರೆ.  

ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ.ರ್ನಗರನಜ್ತ (ಎಂಟಿಬಿ):_ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಗೂೆಂದಲ ಏನೂ ಇಲಿ, 
ಸಪಷಿವನಗಿ ಇದ್ೆಿೇವೆ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಎನ್ಚ.ರ್ನಗರನಜ್ತ (ಎಂಟಿಬಿ) 
ರವರತ ಹೆೇಳುತಿುರತವುದತ ನಮಮ ಮೂಲ ಪರಶೆನಗೆ ವಯತ್ನಯಸವೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಚತರ್ನವಣೆ 
ನಡದೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗ ೆಮತ್ತು ಉಪನಧ್ಯಕ್ಷರಿಗ ೆಮೇಸಲನತಿ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶಚ ಕ್.ೆರನಥೊೇಡ್ಚ ರವರತ 
ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿದ್ನಿರ.ೆ ಅದಕ್ೆೆ ತ್ಮಮಂದ ಉತ್ುರ ಬರಲೆೇ ಇಲಿ. ತ್ನವು ಹೆೇಳುವ ಪರಕ್ನರ ಸತಪ್ತರೇಂ 
ಕ್ೊೇಟಚಾನಲ್ಲಿ ಹಿಂದತಳಿದ ವಗಾದವರ ಮೇಸಲನತಿ ಬಗೆೆ ಕ್ೆಲವು ವಿಚನರಗಳು ಇರತವುದರಿಂದ, ಅದರ 
ಬಗೆೆ ತಿೇಮನಾನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುುವುದಕ್ೆೆ ಆಗಲ್ಲಲಿವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಈಗನಗಲೆೇ ಸತಪ್ತರೇಂ 
ಕ್ೊೇಟಚಾನವರತ ಇದರ ಬಗೆೆ 2010 ರಲ್ಲಿ ತಿೇಪತಾ ಕ್ೊಟಿಿದ್ನಿರೆ. ಮತ್ೆು ಮಹನರನಷರ ಮತ್ತು 
ಮಧ್ಯಪರದ್ೇೆಶದತಿ ಸತಪ್ತರೇಂ ಕ್ೊೇಟಚಾನಂದ ತಿೇಪತಾ ಬಂದತ ಎಷತಿ ತಿಂಗಳನಯತ್ತ? ಈಗ ತ್ಮಗೂ 
ಗೊತಿುದ್ೆ. ತ್ನವುಗಳು ಕ್ನಂಗೆರಸ್ಚ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ನಿಗಲೇೆ, ಹಿಂದತಳಿದ ವಗಾದವರಿಗೆ ಎಷತಿ ಮೇಸಲನತಿ 
ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಕ್ನಂತ್ರನಜ್ ಆಯೇಗದ ವರದ್ಧ ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ಇದ್ೆ. ಪರಶೆನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಲಿ. 

ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ.ರ್ನಗರನಜ್ತ (ಎಂಟಿಬಿ):_ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ನಮಷ. . . 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ನಮಷ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ 
ಮತಗಿಸತತ್ುೆೇರೆ್. 

ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ.ರ್ನಗರನಜ್ತ (ಎಂಟಿಬಿ):_ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ನಂತ್ರನಜ್ ಆಯೇಗದ 
ವರದ್ಧ ಇದ್ೆ. ಆದರೆ ಆ ವರದ್ಧಯಲ್ಲಿ ಇದತ ಬಂದ್ಧದ್ೆಯ್ದೇ?  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರಶೆನ ಅಲಿ. 
ಯನರನದರತ ಇರಲ್ಲ, ಇಲಿದ್ೆೇ ಇರಲ್ಲ ಅದತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗತತ್ನು ಹೂೆೇಗತತ್ುದ್ೆ. ಪರಜನಪರಭತತ್ಾ 
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ವಯವಸೆಾಯಲ್ಲಿ ನಮಮ ಪನಲತ ಕೂಡ ಇದ್ೆ. ಈ ದ್ೆೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ು ತ್ೂೆೇರಿಸಿಕ್ೂೆಳುುವುದಕ್ೂೆೆೇಸೆರ 
ಮೇಸಲನತಿ ಇರತವುದತ. ಮೇಸಲನತಿ ಎನತನವುದತ ಗರಿೇಬಿ ಹಠನರ್ೇ ಕ್ನಯಾಕರಮವಲಿ.  ಅಂದರೆ 
ಇದತ ಬಡತ್ನ ನಮೂಾಲನ ಕ್ನಯಾಕರಮ ಅಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯನದ ಪನರತಿನಧ್ಯ ಸಿಗಬೆೇಕತ. ಇದತ 
Representative and Participatory Democracy. ಇದಕ್ೆೆ ಸರಿಯನದ ಅವಕ್ನಶಗಳು 
ಸಿಗಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಮೇಸಲನತಿಯನತನ ಕ್ೆೇಳುತಿುದ್ೆಿೇವಯೆೇ ಹೊರತ್ತ, ಬಡತ್ನ ನಮೂಾಲರೆ್ ನಮಗೆ 
ಬೆೇಕ್ನಗಿಲಿ. ಈ ರನಷರ ನಮಮದತ. ಈ ರನಷರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಮಮದೂ ಪನಲತ ಇದ್ೆ. ನಮಗೂ ಸರಿ 
ಸಮನನವನದ ಹಕಿೆದ್.ೆ ಸಂವಿಧನನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರತ್ಕೆಂಥ ಆ ಹಕೆನತನ ಕ್ೊಡಿಸತವುಕ್ೆೆ ಆಗತತ್ುದ್ೂೆೇ, 
ಇಲಿರ್ೇ ಎಂದತ ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರತ ಹೆೇಳಬೇೆಕತ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಎನ್ಚ.ರ್ನಗರನಜ್ತ (ಎಂಟಿಬಿ) ರವರೆೇ, ಏನತ ಮನಡತತಿುೇರಿ 
ಹೆೇಳಿಬಿಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕೆ್.ರನಥೊೇಡ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ನಮಷ. ಇರ್ೂೆನಂದತ 
ವಿಚನರ ಇದ್ೆ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶಚ ಕ್ೆ.ರನಥೊೇಡ್ಚ ರವರೆೇ, ತ್ನವು ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿದತಿ, ಸನಕತ. 
ರ್ನನತ ಅಲೊೇ ಮನಡತವುದ್ಧಲಿ. 

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ 
ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರ.ೆ ರ್ನನತ ಒಂದತ ನಮಷ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರೆ್. 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕೆ್.ರನಥೊೇಡ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ಕಡ ೆ ಸರ್ೇಾಚಛ 
ರ್ನಯಯನಲಯದಲ್ಲಿನ ವಿಚನರವನತನ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಹೆೇಳಿದಿನತನ ರ್ನನತ 
ಒಪ್ತಪಕ್ೊಳುುತ್ೆುೇರೆ್. ಇನತನ ಎರಡರೆ್ಯದ್ನಗಿ, ಆಡಳಿತ್ ನಡಸೆತವ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಮೆೇಲೆ ಸನಕಷತಿ 
ಲೊೇಪದ್ೊೇಷಗಳು ಮತ್ತು ಭರಷನಿಚನರ ಇರತವುದತ ನಮಮ ಗಮನಕ್ೆೆ ಬಂದ್ಧದ್.ೆ  ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ 
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ಅವರತ ಬೆೇಕ್ನಬಿಟಿಿ ಆಡಳಿತ್ ನಡಸೆತತಿುದ್ನಿರ.ೆ ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರತ ಈ ಸಂಬಂಧ್ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಜೊತ್ ೆ
ಚಚೆಾ ನಡಸೆತತಿುದ್ೆಿೇವೆಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದ್ನಿರ.ೆ ಇದತ ಸರಿಯಲಿ.  

 ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ವಿರೂೆೇಧ್ಪಕ್ಷದವರತ ಒಟತಿ ಮನತಿನ ಅಥಾ ಏರೆ್ಂದರೆ, ʻನಗರ ಹನಗೂ ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ 
ಚತರ್ನವಣೆಗ ೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿಂತ್ೆ, ಈಗನಗಲೆೇ ಚತರ್ನವಣ ೆ ನಡದೆತ ಸತಮನರತ ರ್ನಲೆೆೈದತ 
ತಿಂಗಳನಯತ್ತ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರತ ಹನಗೂ ಉಪನಧ್ಯಕ್ಷರ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಪರಕಿರಯ್ದಗಳು ತ್ಡವನಗತತಿುದ್ೆʼ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳುತಿುದ್ನಿರ.ೆ  ಈಗನಗಲೆೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರತ ಮತ್ತು ಉಪನಧ್ಯಕ್ಷರ ಚತರ್ನವಣೆಗ ೆ ಮೇಸಲನತಿ 
ನಗದ್ಧಪಡಿಸಲನಗಿತ್ತು. ಆದರ ೆಮಧೆಯ ಬಂದ್ಧರತವುದ್ೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಸತಪ್ತರೇಂ ಕ್ೊೇಟಚಾಗೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿಂಥ 
ಹಿಂದತಳಿದ ವಗಾಕ್ೆೆ ಕ್ೂೆಡತವಂಥ ಮೇಸಲನತಿ ವಿಚನರದಲೂಿ ಕೂಡ ಚಚೆಾ ಇದ್ೆ. ಆದರೆ ಈಗ 
ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಸಪಷಿವನಗಿ ಹೆೇಳಿದತಿ ಏರೆ್ಂದರೆ, ಇದತ ಚತರ್ನವಣ ೆಆಗತವನಗ 
ಏರ್ನದರೂ ಯೇಚರ್ೆ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು. ಆದರ ೆ ಈಗನಗಲೆೇ ಚತರ್ನವಣ ೆ ಆಗಿದ್.ೆ   ಅಧ್ಯಕ್ಷರತ 
ಹನಗೂ ಉಪನಧ್ಯಕ್ಷರ ಚತರ್ನವಣ ೆಸತಪ್ತರೇಂ ಕ್ೊೇಟಿಾನ ಆದ್ೆೇಶ ಈ ಬನರಿ ಅನಾಯಸತವುದ್ಧಲಿ ಎಂದತ 
ಅವರ ವನದ ಇದ್ೆ. ಆದರೆ ಕ್ನನೂನತ ತ್ಜ್ಞರ ಅಭಿಪನರಯಗಳು ಏನದ್ೆಯ್ದಂದರ,ೆ ಸತಪ್ತರೇಂ ಕ್ೊೇಟಚಾ 
ಕ್ೊಟಿಿರತವ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದನತನ ಪತನರ್ಚ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆ ಎನತನವುದತ ನಮಮ ಮತಂದ್ೆ 
ಇರತವಂಥ ಚಚೆಾ. ಆದರ ೆ ಒಂದತ ವಿಚನರವನತನ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರಿಗ ೆಸಪಷಿವನಗಿ ಹೆೇಳುವುದ್ೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಯನವುದ್ೆೇ ಕ್ನರಣಕೂೆ ನಮಮ ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದತಳಿದ 
ವಗಾದವರಿಗ ೆ ಅರ್ನಯಯವನಗದಂತ್ ೆ ಎಚಿರ ವಹಿಸತತ್ೆುೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯನರಿಗೂ ಅನತಮನನಗಳು 
ಬೆೇಕ್ನಗಿಲಿ. ಈಗ ಅದನತನ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡತವ ಸಂಬಂಧ್ ಮತ್ೆು ಕ್ನನೂನತ ತ್ಜ್ಞರ ಅಭಿಪರಯವನತನ 
ಪಡಯೆತತಿುದ್ೆಿೇವೆ. ರ್ನವು ಸರ್ನಮನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಯವರ ಜೊತ್ೆ ಕೂಡ ಚಚೆಾ ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ ಆದಷತಿ 
ಬೆೇಗ ನಗರ ಹನಗೂ ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರತ ಮತ್ತು ಉಪನಧ್ಯಕ್ಷರ ಚತರ್ನವಣ ೆ ಕರಮ 
ಕ್ೆೈಗೊಳುುವುದಕ್ೆೆ ಕರಮವಹಿಸತತ್ುದ್ೆ. 
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ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ.2433 

(ಉತ್ುರ ಲಗತಿುಸಿದ್ೆ) 

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರತ ಉತ್ುರವನತನ 
ಕ್ೊಟಿಿದ್ನಿರೆ. ತ್ೃತಿೇಯ ಲ್ಲಂಗಿಗಳ ಜ್ನಗಣತಿಯನತನ ಇದತವರೆಗೂ ಪರತ್ೆಯೇಕವನಗಿ ನಡಸೆಿರತವುದ್ಧಲಿ. 
2011ರ ಜ್ನಗಣತಿ ಪರಕ್ನರ ಒಟತಿ 20.266 ಲ್ಲಂಗತ್ಾ ಅಲಪ ಸಂಖನಯತ್ರತ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ನಿರಂೆದತ 
ಕ್ೊಟಿಿದ್ನಿರೆ. ಅದತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರಬಹತದತ. ಆದರೆ ಈಗ ಇಡಿೇ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಖೆಯ 
ಸತಮನರತ ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷದವರೆಗ ೆಹೊೇಗಿದ್ೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಿಯವರೇೆ, ಈಗ ಏನತ ಆಗಬೇೆಕತ ಹೇೆಳಿ. 

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನರ್ನೆ ದ್ಧವಸ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ 
ಕಿರೇಡನಪಟತಗಳು ಹನಗೂ ಕ್ನಮಾಕರ ಬಗೆೆ ಬಹಳ ಒಳೆುಯ ಚಚಾೆ ನಡಯೆತ್ತ. ಇದತ ಈ ಸದನಕ್ೆೆ 
ಘನತ್ೆಯನತನ ಕ್ೊಡತವಂಥದತಿ. ಇದ್ೂೆಂದತ ಚ್ಚಂತ್ಕರ ಛನವಡಿಯ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಚೆಾಯನಗಿ 
ಎಲಿರೂ ಕೂಡ ಅವರವರ ಭನವರೆ್ಗಳನತನ ತಿಳಿಸಿದ್ನಿರೆ. ಆದರೆ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ . . . 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಿಯವರೇೆ, ನೇವು ಬೆೇರ ೆಯನವುದರ ಬಗೆೆಯೂ 
ಕ್ೆೇಳಬೆೇಡಿ. ತ್ೃತಿೇಯ ಲ್ಲಂಗಿಗಳ ಬಗೆೆ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿ.  

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ೃತಿೇಯ ಲ್ಲಂಗಿಗಳ ಬಗೆೆ ಪರಶೆನ 
ಕ್ೆೇಳಿದ್ೆಿೇರ್.ೆ ಸಕ್ನಾರ ಕ್ೊಟಿಿರತ್ಕೆಂಥ ಉತ್ುರ ರೆ್ೂೇಡಿದ್ನಗ, ರ್ನನತ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಬೆೇಕ್ೇೆ ಅಥವನ 
ಸತಮಮರ್ೆ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಳುಬೇೆಕ್ೆೇ ಅನಸತತಿುದ್ೆ.  ಏಕ್ೆಂದರ ೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯನವುದೂ ಹೆೇಳಿಲಿ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಬಹತದತ. ಬರಿೇ ಲ್ಲಂಗತ್ಾ ಅಲಪಸಂಖನಯತ್ರ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನತನ ಪಡಯೆಲತ baseline ಸವೆೇಾ 
ನಡಸೆಲತ ಆದ್ೆೇಶ ಹೂೆರಡಿಸಲನಗಿದತಿ, ಬೆೇಸ್ಚ ಲೆೈನ್ಚ ಸವೆೇಾ ನಡಸೆತವ ಪೂವಾ ಪರಕಿರಯ್ದ 
ಚನಲ್ಲುಯಲ್ಲಿದ್ ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ನಿರೆ. ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಈ ತ್ೃತಿೇಯ ಲ್ಲಂಗಿಗಳಿಗ ೆ ಅನತಕೂಲ 
ಮನಡಿಕ್ೊಡತತ್ನುರ.ೆ ಆದರೆ ರ್ನನತ ಬಜೆಟಚ ಭನಷಣದಲೂಿ ಹೆೇಳಿದ್ೆಿೇರ್ೆ. ಅಂದರೆ ಯನರಿಗೂ 



25 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/22-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

ಯನವುದ್ೆೇ ಅನತಕೂಲ ಆಗಿಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಇವತಿುನವರಗೊ ಕ್ೂೆಟಿಿಲಿ. ಆಮೆೇಲೆ ಮತಖಯವನಹಿನಗಳಿಗೆ, 
ಹನಗೂ ಸಕ್ನಾರದವರತ ಎಲನಿ ಇಲನಖಗೆಳಿಗೂ ನೇವು ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ನಿರ.ೆ ಆದರೆ ಯನವ 
ಇಲನಖಯೆಲೂಿ ಕೂಡ ಮನಡತವುದ್ಧಲಿ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ನಮಮ ಸಚ್ಚವನಲಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗ ೆ ಪನರತಿನಧ್ಯ ಕ್ೂೆಟತಿ, ಅವರನತನ 
ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿದ್ೆಿೇವೆ. 

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನಲ್ಲಿ ಒಬಬರತ ತ್ೃತಿೇಯ 
ಲ್ಲಂಗಿಯವರನತನ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡಲನಗಿದ್.ೆ ಅದನತನ ರ್ನನತ ಒಪ್ತಪಕ್ೊಳುುತ್ೆುೇರ್ೆ. ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ 
ರ್ನವು ಆ ತ್ೃತಿೇಯ ಲ್ಲಂಗಿಗಳನತನ ಬೆೈಯತತ್ೆುೇವೆ. ಸನವಜ್ಾನಕರತ ಏರ್ನದರೂ ಭಿಕ್ಷ ೆ ಕ್ೂೆಡದ್ಧದಿರ ೆ
ಅವರತ ವನಹನಗಳ ಗನಜ್ನತನ ಹೊಡೆದತಹನಕತತ್ನುರೆ. ಅವರತ ಕ್ೆಟಿದ್ನಗಿ ಶನಪ ಹನಕಿ ಹೊೇಗತತ್ನುರೆ. 
ಆದರೆ ಕ್ೆಲವರತ ಅವರಿಗೆ ಹಣ ಕ್ೊಟಿರೆ ಒಳೆುಯದ್ನಗತತ್ುದ್ೆಂದತ ಹಣವನತನ ಕ್ೊಡತತ್ನುರ.ೆ ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರೆೇನತ ಸಾ-ಇಚಛೆಯಂದ ಆ ದಂಧ ೆ ಅಥವನ ಆ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡತತಿುಲಿ. 
ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಅವರ ಪರಿಸಿಾತಿ ಯನವ ರಿೇತಿ ಇದ್ಯೆ್ದಂದರ,ೆ ಹತಟಿಿಸಿದ ತ್ನಯ-ತ್ಂದ್ೆಗೂ ಕೂಡ 
ಅವರ ಸಮಸೆಯ ಬಗೆೆ ಅರಿವಿಲಿ. ಇನತನ ಅರಿವು ಯನರಿಗ ೆಬರಬೆೇಕತ? ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ರ್ನವು ಇಲ್ಲಿ 
ಇದತಿಕ್ೂೆಂಡತ ಅವರನತನ ಸಮನಜ್ದ ಮತಖಯವನಹಿನಗೆ ತ್ರಬೇೆಕ್ನಗದಂತ್ಹ ಜ್ವನಬನಿರಿ ಇರತತ್ುದ್ೆ.  
ಅವರ ಬಗೆೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಯನರೂ ಇಲಿ. ಕಿರೇಡೆಯ ಬಗೆೆ ಗೊತಿುರತವುದರಿಂದ ಕಿರೇಡನಪಟತಗಳ 
ಬಗೆೆ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇವೆ. ಅವರ ಹತಿುರ ಹೊೇಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರ ೆಅವರ ರೆ್ೂೇವು ಏರೆ್ಂದತ ಅಥಾವನಗತತ್ುದ್ೆ. 
ರ್ನನತ ಕೂಡ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ೆಿೇರ್ೆ. ಸಕ್ನಾರ ಎಲಿರಿಗೂ ಮನಶನಸನ ಕ್ೂೆಡತತ್ುದ್ೆ.  ಈಗ ಅವರಿಗೆ 
ಸಕ್ನಾರ ರೂ.800ಗಳನತನ ಕ್ೊಡತತಿುದ್ೆ. ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಎಲನಿ ಸರಿ ಇರತವ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ 
ಸಕ್ನಾರ ರೂ. 1000-2,000/-ಗಳನತನ ಕ್ೊಡತತಿುದ್ೆ. ಅವರಿಗೆ ಸತಮನರತ 60 ರಿಂದ 70 ವಷಾ 
ವಯಸನಸದ್ನಗ ಅವರನತನ ರೆ್ೂೇಡತವವರತ ಯನರತ? ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ ಆ ತ್ೃತಿೇಯ 
ಲ್ಲಂಗಿಗಳಿಗ ೆಸಕ್ನಾರ ರ್ನವು ಈ ರಿೇತಿ ಆ ರಿೇತಿ ಮನಡತತಿುದ್ೆಿೇವೆಂದರ ೆಆಗತವುದ್ಧಲಿ.  
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಿಯವರೇೆ, ಸಕ್ನಾರ ಏನತ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಡತತ್ುದ್ೂೆೇ 
ಕ್ೆೇಳಿ. 

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರವನತನ 
ಕ್ೆೇಳುವುದ್ೇೆರ್ೆಂದರ,ೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದತ ನಗಮವನತನ ಸನಾಪರ್ ೆಮನಡಬೇೆಕತ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ೆಿನತ. ಆದರೆ 
ರ್ನನತ ಮತಖಯಮಂತಿರಯವರ ಹತಿುರ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ೆಿನತ. ಅದತ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಅದಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರ ಒಂದತ 
ಸಮತಿಯನತನ ರಚರೆ್ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಐದ್ನರತ ಜ್ನ ತ್ೃತಿೇಯ ಲ್ಲಂಗಿಗಳನತನ ಸೇೆರಿಸಿ. ಅದಕ್ೆೆ 
ಕಳಕಳಿ ಇರತವಂತ್ಹ ಒಬಬ ಐಎಎಸ್ಚ ಅಧಿಕ್ನರಿಯವರನತನ ಕ್ೊಡಿ. ನರ್ನೆ ದ್ಧವಸ ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರತ 
ಕಳಕಳಿಯಂದ ಅವರ ಬಗೆೆ ಆ ಇಲನಖಯೆ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದಿರೊೇ ಆ ಕಳಕಳಿ ಆ ಐಎಎಸ್ಚ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಯ ಹತಿುರ ಇರಬೆೇಕತ. ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬೆೇಕ್ನದರೆ ರ್ನನತ ಸತಮನರತ ಐದತ 
ಜ್ನರನತನ ತ್ಮಮ ಬಳಿಗೆ ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಬರತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಅವರ ಬಳಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ನಗ ನಮಗೆ ಕರತಳು 
ಕಿತ್ತು ಬರತತ್ುದ್.ೆ ಅವರಿಗೆ ಇರತ್ಕೆಂಥ ರೆ್ೂೇವು, ಸವನಲತ ಕ್ೆೇಳಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ. ರ್ನನತ ಈ ಪರಶೆನಯನತನ 
ಶ್ೇಘರವನಗಿ ಕ್ೆೇಳಿದತಿ ಏಕ್ಂೆದರೆ, ಸಕ್ನಾರ ಈಗ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಕ್ನರೆ್ಸಟೇಬಲ್ಚ ರವರನತನ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ 
ಮನಡತತ್ುದ್ೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲವು ತ್ೃತಿೇಯ ಲ್ಲಂಗಿಗಳಿಗೆ ಆ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಕ್ೊಡಿ. ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ 
ಯನರಿದ್ನಿರಂೆದತ ಗೊತಿುಲಿ. ಬರಿೇ 20,266 ಜ್ನ ಸಂಖೆಯ ಇದ್ನಿರಂೆದತ ಹೆೇಳಿದ್ನಿರ.ೆ ಜ್ನಸಂಖೆಯ 
scrutiny ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಸನಧ್ಯವನಗಿಲಿ. ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ನಮಷ.  
ಅವರಿಗೆ ಸಪೆರೇೆಟಚ ಒಂದತ ಸಮತಿಯನತನ ರಚರೆ್ ಮನಡಬೇೆಕತ. 

ಶ್ರೇ ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ ಆಚನರ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, . . . 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ  ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ ಆಚನರ್ಚ ರವರೆೇ, ಈಗ ಪರಿಸಿಾತಿ ಬಹಳ 
ಗಂಭಿರವನಗಿದ್.ೆ ಟ್ೊೇಲ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ೆು ಬೇೆರ ೆಬೆೇರ ೆ ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ ಅವರತ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೆೇಡತವುದನತನ ರ್ನವು 
ಮತ್ತು ನೇವೆಲನಿ ರೆ್ೂೇಡತತಿುದ್ೆಿೇವೆ.  ಮನನಯ ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಿಯವರತ ಅದಕ್ೆೆ ಒಂದತ ಸಮತಿ 
ರಚರೆ್ ಮನಡತವಂತ್ ೆಕ್ೆೇಳಿದ್ನಿರ.ೆ ನೇವು ಸಮತಿ ಮನಡತವುದ್ನದರೆ ಮನಡಿ. ಆಗ ಎಲನಿ ಸಮಸೆಯಗಳು 
ಬಗಹೆರಿಯತತ್ುವೆ.          (ಮತಂದತ)  
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(511)22.3.2022/11.00/ಎಂ.ಎಂ-ಎಂ.ಡಿ[ವಿ.ಕ್ೆ] 
(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ ಆಚನರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿರತವುದತ 
ಸತ್ಯವನಗಿದ್.ೆ ರ್ನನತ ಇಲಿವೆನತನವುದ್ಧಲಿ.  2011ರ ಜ್ನಗಣತಿ ಪರಕ್ನರ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟತಿ 20,266 
ಲ್ಲಂಗತ್ಾ ಅಲಪಸಂಖನಯತ್ರತ ಇದ್ನಿರಂೆದತ ಅಂಕಿ-ಸಂಖೆಯಗಳನತನ ಕ್ೊಟಿಿದ್ೆಿೇವೆ.  ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ 
baseline ಸವೆಾ ಆಗಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು, ಅದತ ಆಗಿಲಿ.  ಹೊೇದ ಸಲ ಅವರಿಗೆಂದತ ಏನತ ಹಣ ಇಟಿಿದ್ೆಿವು,  
ಆ ಹಣವನತನ ಅವರಿಗೆ ಉಪಯೇಗ ಮನಡಿಲಿ.  ಈಗ ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ ಅದನತನ ಕ್ೆೈಗೆತಿುಕ್ೂೆಂಡತ, ನರ್ನೆ 
ಕೂಡ ಆ ಸಮತದ್ನಯದ ಸದಸಯರನತನ ಕರದೆತ ಒಂದತ ಸಭ ೆಮನಡಿ ಸವೆಾ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವರನೂನ 
ಕ್ೆೇಳಿದ್ೆಿೇವೆ.  ಮದಲತ ಸವೆಾ ಮನಡಿ ಅವರೆಲಿರ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುುತ್ೆುೇವೆ.  ಇವರ 
ಬಗೆೆ ಸಕ್ನಾರದ ಆದ್ೆೇಶ ಇದ್ೆ. ಶೆೇ.1ರಷತಿ ಎಲೆಿಲ್ಲಿ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಸಕ್ನಾರದ ಆದ್ೆೇಶ ಇದ್ನಿಗಲೂ 
ಕೂಡ ಅದತ ಎಲನಿ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿಯೂ ಅನತಷನಾನವನಗಿಲಿ ಎನತನವುದತ ಎಲಿರಿಗೂ ಕ್ನಣತತಿುದ್ೆ.  
ಎಲನಿ ಇಲನಖಗೆಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮತಖಯಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರ ಮತಖನಂತ್ರ ಕಟತಿನಟ್ನಿಗಿ ಇದನತನ 
ತಿಳಿಸತವ ಪರಯತ್ನ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  ಉಳಿದ ಲಭಯತ್ಗೆಳ ಬಗೆೆ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ಕ್ೂೆಟಿಿದ್ೆಿೇವೆ.  ಸನಮನಜಿಕ 
ಭದರತ್ೆ ಅಡಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ತಂಚಣಿ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರೆೇ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿದಿನತನ ತಿಳಿದತಕ್ೊಳಿು.  ನೇವು 
ಏನತ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡಿದ್ಧಿೇರಿ ಎಂಬ ಬಗೆೆ ತಿಳಿಸಿ. 

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದ್ೆೇರ್ಂೆದರ,ೆ ಯತದಿ 
ಭೂಮಯಲ್ಲಿ ಮಡಿದವರ ಆ ಕತಟತಂಬಕ್ೆೆ  ರ್ನಯಯ ಒದಗಿಸಿಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆ.  ಅರೆ್ೇಕ ಸಲ ಅವರಿಗೆ 
ಸನಂತ್ಾನ ಕ್ೊಟತಿ ಕತಟತಂಬದವರಿಗೆ ರ್ನಯಯ ಒದಗಿಸಿದ್ೆಿೇವೆ. ಆದರೆ ಸಕ್ನಾರ ಬದತಕಿರತವ ಇವರ ಬಗೆೆ 
ಏನತ ಚ್ಚಂತ್ರ್ ೆಮನಡಿದ್?ೆ ಇವರತ ಈ ಸಮನಜ್ದಲ್ಲಿ ಬದತಕಿರತವ ಜಿೇವವನಗಿದ್ನಿರ.ೆ  ನೇವು ಹೆೇಳಿದತಿ 
scrutiny ಆಗತವುದ್ಧಲಿ, ಆನ್ಚಲೆೈನ್ಚನಲ್ಲಿ ಬರತವುದ್ಧಲಿ.  ನನನ ವಿನಂತಿ ಏರೆ್ಂದರೆ, ರ್ನನತ ಅವರ 
ಜೊತ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ೆಿೇರೆ್, ಬಹಳ ವಷಾದ್ಧಂದ ಅವರೂೆಂದ್ಧಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಅವರ ರೆ್ೂೇವನತನ 
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ಅರಿತಿದ್ೆಿೇರ್.ೆ  ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದತ ನನಗೂ ಅಥಾವನಗತವುದ್ಧಲಿ, ನಮಗಲೆ್ಲಿ ಅಥಾವನಗತತ್ುದ್ೆ? 
ಐ.ಎ.ಎಸ್., ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗೆಲ್ಲಿ ಅಥಾವನಗತತ್ುದ್ೆ? ಎಲನಿ ವಿದ್ನಯವಂತ್ರನೂನ, ಬಿ.ಎ., ಬಿ.ಎಸಿಸ, 
ಓದ್ಧರತವವರನತನ  ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಬನನ.  ಪರಕೃತಿ ವಿಕ್ೊೇಪದ್ಧಂದ ಅರ್ನಯಯ ಆದಂತ್ಹ ಅವರಿಗೆ 
ರ್ನಯಯ ಒದಗಿಸಿಕ್ೊಡತವ ಚ್ಚಂತ್ರ್ ೆಇದ್ೆ.  ನೇವು ಒಂದತ ಕಮಟಿ ಮನಡಿ. ಕಮಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನತನ 
ಸೇೆರಿಸಿ.  ನೇವೆೇ ಕಮಟಿಯಲಿ.  ಈಗ ಕ್ನನ್ಸಚಟ್ೆೇಬಲ್ಚ ಹತದ್ೆಿಗಳನತನ ಭತಿಾ ಮನಡಲತ ಅಜಿಾಗಳನತನ 
ಏನತ ಕರಯೆತತಿುದ್ಧಿೇರಿ, ಆ ಹತದ್ೆಿಯನತನ ಅವರಿಗೂ ಕ್ೂೆಡಿ. ಅಂಗನವನಡಿಯಲ್ಲಿ, ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಸೇೆವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲತ ಅವರಿಗೆ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಡಿ (ಗೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ ಆಚನರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಕಳಕಳಿ 
ಅಥಾವನಗತತ್ುದ್ೆ.  ಆ ನಟಿಿನಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರರೆ್ೂನಳಗೊಂಡ ಒಂದತ ಸಮತಿಯನತನ ಕರದೆತ 
ತ್ಜ್ಞರತ ಮತ್ತು ಇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕಿುಯತಳು ತ್ಜ್ಞರನೂನ ಸಹ  ಆ ಸಮತಿಯಲ್ಲಿ . . . 

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಿ:- ಸಮತಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಜ್ಞರಲಿ, ಅವರೂ ಇರಬೇೆಕತ. 

ಶ್ರೇ ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ ಆಚನರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರೂ ಇರತತ್ನುರ,ೆ ಅವರನತನ 
ಬಿಟತಿ ಮನಡತವುದ್ಧಲಿ.  ಇವರ ಸವೆಾಯನತನ ಬೇೆರಯೆವರತ ಮನಡತವುದ್ಧಲಿವೆಂದತ ಬೆೇಸ್ಚ ಲೆೇನ್ಚ 
ಸವೆಾ ಮನಡಲತ ಈಗ ಅವರಿಗೆೇ ಜ್ವನಬನಿರಿ ವಹಿಸತತಿುದ್ೆಿೇವೆ.  ಆದಿರಿಂದ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ 
ಭನರತಿ ಶೆಟಿಿಯವರರೆ್ನೇ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇವೆ.  
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ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ: 2428 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಿದ್)ೆ 

 ಶ್ರೇ ರನಜೆೇಂದರ ರನಜ್ಣಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರತ ಉತ್ುರವನತನ 
ಒದಗಿಸಿದ್ನಿರ.ೆ  ಮಧ್ತಗಿರಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಕ್ನಮಗನರಿಯತ 2018ರಲ್ಲಿ ಪನರರಂಭವನಗಿದ್ೆ.  ಮೆ|| ರನಮೆೇ 
ಇನ್ಚಫನರಸರಕಿರ್ಚ ಲ್ಲಮಟ್ೆಡ್ಚ, ಹೆೈದರನಬನದ್ಚ ಎನತನವ ಒಂದತ ಕಂಪನಗ ೆಟ್ೆಂಡರ್ಚ ಕ್ೊಟಿಿದ್ನಿರ.ೆ  ರ್ನಲತೆ 
ವಷಾದಲ್ಲಿ ಮಧ್ತಗಿರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲನಿ ರಸೆುಗಳನೂನ ತ್ೆಗೆದತಬಿಟಿಿದ್ನಿರ,ೆ ಒಂದತ ರಸೆುಯನೂನ ಬಿಟಿಿಲಿ.  
ಮತಖಯರಸುೆಯನೂನ ಬಿಟಿಿಲಿ, ಸಬಚ ರೂೆೇಡನೂನ ಬಿಟಿಿಲಿ.  ಒಳಚರಂಡಿಗೆ ಎಂದತ ಎಲಿವನೂನ 
ತ್ೆಗೆದತಬಿಟಿಿದ್ನಿರ.ೆ  ನಮಮಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರನತಿರಯಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪರದ್ೆೇಶದ್ಧಂದ ದ್ೊಡಾ ದ್ೊಡಾ ಗನರರೆ್ೈಟಚಗಳು, 
ಸಿಮೆಂಟಚ ಮತ್ತು ಮರಳುಗನಡಿಗಳು ಹೆಚತಿ ಹೆಚನಿಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಓಡನಡತತ್ುವೆ. ಎಲನಿ ಗನಡಿಗಳೂ 
ಉಳಿದತಕ್ೊಳುುವುದತ ಜನಸಿುಯನಗತತಿುದ್ೆ.  ಆದಿರಿಂದ ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರತ ಚರಂಡಿಗೆ ಎಂದತ ಏನತ 
ರಸೆುಗಳನತನ ಅಗೆದ್ಧದ್ನಿರ,ೆ ಮಣತಣಗಳನತನ ಮತಚ್ಚಿದ್ನಿರೆ . . . 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರೆೇ, ಏನತ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಹೇೆಳಿ, ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿ. 

ಶ್ರೇ ರನಜೆೇಂದರ ರನಜ್ಣಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ “ಸವೆಾ ನಂಬರ್ಚ 58ರಲ್ಲಿ 
ಅಗಸರಹೂೆಳೆ ಹಳುದ ಹತಿುರ ವೆಟಚವೆಲ್ಚ ಘಟಕವನತನ ನಮಾಸಲತ ಜನಗವನತನ ಗತರತತಿಸಲನಗಿದ್ೆ. 
ಸದರಿ ಜನಗದಲ್ಲಿ ವೆಟಚವಲೆ್ಚ ಘಟಕವನತನ ನಮಾಸತವುದರಿಂದ .ಚ.ಚ.”ಚ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ರನಜೆೇಂದರ ರನಜ್ಣಣನವರೇೆ, ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿ. ಉತ್ುರದಲ್ಲಿರತವುದರೆ್ನೇ 
ಓದಬನರದತ. 

ಶ್ರೇ ರನಜೆೇಂದರ ರನಜ್ಣಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಟೆಚವೆಲ್ಚ ಘಟಕ 
ಪನರರಂಭವೆೇ ಆಗಿಲಿ.  ಇವರತ ಪನರರಂಭವನಗಿದ್ೆ ಎಂದತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಟಿಿದ್ನಿರೆ.   

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ. ಬಸವರನಜ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮಧ್ತಗಿರಿ ಪಟಿಣಕ್ೆೆ ಒಳಚರಂಡಿ 
ಕ್ನಮಗನರಿ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಟಿ.ಪ್ತ ಘಟಕ ಒದಗಿಸಲತ ಸತಮನರತ 48.95 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳ 
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ವೆಚಿದಲ್ಲಿ ದ್ಧರ್ನಂಕ 18-07-2018ರಲ್ಲಿ ರೂ. 34 ಕ್ೊೇಟಿಗೆ ಟ್ೆಂಡರ್ಚ ಕರದೆತ ಪನರರಂಭಿಸಲನಗಿದ್ೆ.  
ಅದ್ನದಮೆೇಲ ೆ 2019ರಲ್ಲಿ ಗತತಿುಗೆ ಕ್ೊಟಿಿದ್ೆಿೇವೆ.  ಈಗ ಸತಮನರತ 17 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳನತನ 
ವಿವಿಧ್ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಕ್ೊಳವೆ ಮನಗಾ, sewer line, ಮರ್ ೆಸಂಪಕಾ ಇವೆಲಿದಕೂೆ 
ಖಚತಾ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಕ್ೂೆಟಿಿದ್ೆಿೇವೆ.  ಇಲ್ಲಿ ಸನವಾಜ್ನಕರ ವಿರೂೆೇಧ್ ಇದ್ೆ.  ಅಲ್ಲಿನ ರ್ನಗರಿಕರತ 
ತ್ಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ಚ.ಟಿ.ಪ್ತ., ನಮಾಸತವುದತ ಬೆೇಡ ಎಂದತ ವಿರೂೆೇಧ್ ಮನಡತತಿುದ್ನಿರೆ.  ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಮೇನತ 
ಕೂಡ ಹಸನುಂತ್ರವನಗಿಲಿ, ಅದಕ್ೆೆ ವಿಳಂಬವನಗಿದ್.ೆ  ಇದರ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಜೊತ್ೆ ಕೂಡ 
ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ೆಿೇರ್ೆ, ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಜೊತ್ ೆ ಕೂಡ ಸಂಪಕಾ ಮನಡಿದ್ೆಿೇರ್.ೆ  ಶೆೇ.95ರಷತಿ 
ಕ್ನಮಗನರಿಯನತನ ಮತಗಿಸಿದ್ೆಿೇವೆ, ಇನತನ ಶೇೆ.5ರಷತಿ ಉಳಿಕ್ೆ ಕ್ನಮಗನರಿಯನತನ ಮನತ್ರ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿದ್.ೆ  ಅದನತನ 3-4 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮತಗಿಸತವ ಕ್ಲೆಸ ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ  ಜನಗ 
ಹಸನುಂತ್ರವನದ ಮೆೇಲೆ ಉಳಿದ್ಧರತವ ಹಣವನತನ ಏನತ ವಯಯ ಮನಡಬೇೆಕತ ಅದನತನ ಎಸ್.ಟಿ.ಪ್ತ., 
ಸತಮನರತ 80 ಕ್.ೆಎಲ್.ಡಿ., ಸನಮಥಯಾದ ಮಲ್ಲನ ನೇರತ ಶತದ್ಧಿೇಕರಣ ಘಟಕವನತನ ನಮಾಸತವ 
ಕ್ೆಲಸವನತನ ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕ್ನಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಆ ಜ್ಮೇನನತನ 
ನಮಮ ಬೊೇಡ್ಚಾಗೆ ಹಸನುಂತ್ರ ಮನಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ರ್ನನತ ತ್ಾರಿತ್ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ ೆಸೂಚರೆ್ ಕ್ೂೆಟತಿ ಆ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಮನಡತತ್ುೆೇವೆ.  

ಶ್ರೇ ರನಜೆೇಂದರ ರನಜ್ಣಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಹೊೇಗಿದ್ನಿರ,ೆ ಅದರ 
ಮೆೇಲ ೆರ್ನಯಯನಲಯದಲ್ಲಿ ಕ್ೆೇಸ್ಚ ಇದ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ. ಬಸವರನಜ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ಊರಿನವರೇೆ ರ್ನಯಯನಲಯದ 
ಮರ ೆ ಹೂೆೇಗಿದ್ನಿರೆ, ಅದಕ್ೆೆ ಏನತ ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗತತ್ುದ್?ೆ ರ್ನವು ಅಲ್ಲಿನ ರ್ನಗರಿಕರಿಗ ೆ
ಅತ್ತಯತ್ುಮವನಗಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಬೇೆಕತ, ಒಳಚರಂಡಿ ವಯವಸೆಾಯನತನ ಕಲ್ಲಪಸಿಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ೆಂಬತದತ ನಮಮ 
ಉದ್ೆಿೇಶ.  ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿರತವವರತ ರ್ನಯಯನಲಯದಲ್ಲಿ ದ್ನವ ೆ ಹೂಡಿದರೆ ರ್ನವೇೆನತ ಮನಡತವುದತ? 
ನಮಮ ಮಂಡಳಿಯಂದ; 
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ಶ್ರೇ ರನಜೆೇಂದರ ರನಜ್ಣಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗೊೇಮನಳವನಗತತಿುದ್ೆ, 
ಆದಿರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಜ್ನರತ ಕ್ೆೇಸ್ಚ ಹನಕಿದ್ನಿರ.ೆ 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ. ಬಸವರನಜ್:- ರ್ನನತ ಜಿಲನಿಧಿಕ್ನರಿಯವರ ಜೊತ್ೆ ನರಂತ್ರ ಸಂಪಕಾ ಮನಡಿ  
ನಮಮ ಎಂ.ಡಿ., ಯವರತ ಕೂಡ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ನಿರೆ. ಅದನತನ ಬೆೇಗ ಇತ್ಯಥಾ ಮನಡಿಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ 
ಜಿಲನಿಧಿಕ್ನರಿಯವರತ ಹೇೆಳಿದ್ನಿರ.ೆ  ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕೂಡ ಹೆಚತಿ ಕ್ನಳಜಿ ವಹಿಸಿ, ರ್ನನತ ಬಂದತ 
ಇಷತಿ ದ್ಧವಸವನಯತ್ತ; 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರೆೇ, ಏರ್ನದರೂ ಮನಡಿ ಇದನತನ complete ಮನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ. ಬಸವರನಜ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಸಾಳಿೇಯರತ ಸಹಕ್ನರ ಕ್ೊಟಿರ ೆ
ರ್ನವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಯತ್ನ ಮನಡಬಹತದತ.  ಆದಿರಿಂದ ಜಿಲನಿಧಿಕ್ನರಿಯವರ ಜೊತ್ೆ ಈಗನಗಲೆೇ ರ್ನನತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ೆಿೇರ್,ೆ  ಜ್ಮೇನತ ಹಸನುಂತ್ರವನದ ಮೆೇಲ ೆಕ್ನಮಗನರಿಯನತನ ಪನರರಂಭ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯತ್ತ, ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ ಮನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ರನಜೆೇಂದರ ರನಜ್ಣಣ:- ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರತ ಆದಷತಿ ಬೆೇಗ ಈ ಕ್ೆಲಸವನತನ 
ಮತಗಿಸಿಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಕ್ೇೆಳುತ್ುೆೇರೆ್.  ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷತಿ ಧ್ೂಳು ಇದ್ೆ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ. ಬಸವರನಜ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಜನಗ ಹಸನುಂತ್ರವನದರ,ೆ ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ 
ರ್ನವು ಕ್ೆಲಸ ಪನರರಂಭ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. 
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ಚತಕ್ೆೆ ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ: 2383 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಿದ್)ೆ 

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರತ ಉತ್ುರವನತನ 
ಕ್ೊಟಿಿದ್ನಿರೆ.  ಆದರೆ ನನನ ಪರಶೆನ ಏರೆ್ಂದರೆ, ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಜ್ಮೇನನ ಬೆಲೆಗೆ ಅನತಗತಣವನಗಿ ಹಣವನತನ 
ಪನವತಿಸಲನಗಿದ್ೆಯ್ದೇ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. ನಂತ್ರ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳ ಸನಾಪರ್ೆಗೆ ರೈೆತ್ರಿಂದ 
ಜ್ಮೇನತಗಳನತನ ಸನಾಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೊಂಡ ನಂತ್ರ ಅವರ ಜಿೇವನಕ್ೆೆ ಜನಸಿು ತ್ೊಂದರಯೆನಗತತಿುದ್ೆ.  
ಇಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಾತಿಗ ೆ ಜ್ಮೇನನತನ ಮಂಜ್ೂರತ ಮನಡತವ ಪರಸನುವ ಸಕ್ನಾರದ ಮತಂದ್ ೆ ಇದ್ೆಯ್ದೇ 
ಎಂದತ ಕ್ೇೆಳಿದ್ೆಿೇರೆ್.  ಈಗನಗಲೆೇ ಅಲ್ಲಿ ಸನಕಷತಿ ಸಮಸೆಯಗಳಿದತಿ, ರೈೆತ್ರತ ಬಹಳಷತಿ ಕಷಿ 
ಪಡತತಿುದ್ನಿರ.ೆ ತ್ನವು ಬೆೇರ ೆಜ್ಮೇನನತನ ಕ್ೊಡತತಿುೇರನ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದರೆ ಆ ಪರಸನುವರೆ್ಗ ೆಅವಕ್ನಶ 
ಇರತವುದ್ಧಲಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ನಿರ.ೆ  Compensation rate ಅನತನ ಎಷತಿ ನಗದ್ಧ ಮನಡಿದ್ನಿರೆ 
ಎಂಬತದನತನ ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರತ ಹೆೇಳಬೇೆಕತ.  ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನತ 
ಭೂಸನಾಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಂಡಿದ್ನಿರೆ, ಅದಕ್ೆೆ ಅವರತ ಉದ್ೊಯೇಗನವಕ್ನಶವನತನ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡತವ, ಆ 
ಮಕೆಳಿಗ ೆ ಏರ್ನದರೂ ಸಹನಯ ಮನಡತವಲ್ಲಿ job create ರಿೇತಿಯ ಪರಸನುವ ಸಕ್ನಾರದ 
ಮತಂದ್ಧದ್ಯೆ್ದೇ? ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಅವರಿಗೆ ಸನಕಷತಿ ತ್ೊಂದರಯೆನಗಿದೆ್.  ಆದಿರಿಂದ ಇದರ ಬಗೆೆ 
ಈಗನಗಲೆೇ ಕ್ೊೇಟಚಾಗೆ ಹೊೇಗಿರಬಹತದತ, ಅಥವನ ಬೆೇರಯೆವರಿಗ ೆ ಸಮಸೆಯ ಇರಬಹತದತ.  
ಜ್ಮೇನನತನ ಕಳೆದತಕ್ೂೆಂಡರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೆೇರ ೆಏನೂ ಕ್ಲೆಸ ಇರತವುದ್ಧಲಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್ಚರವರೆೇ, ಅವರ ಕತಟತಂಬಕ್ೆೆ ಏನತ 
ಮನಡತತ್ನುರ ೆಎಂದತ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಬೆೇಕತ. 

ಡನ|| ಮತರತಗೆೇಶ ಆರ್ಚ. ನರನಣಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ಸನಾಪರ್ೆ 
ಸಲತವನಗಿ ಭೂಮ ಕಳೆದತಕ್ೊಂಡಿರತವ ರೈೆತ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ೆೆ local Sub-Registrar value, ಆ 
ಬೆಲೆಯ ಮೆೇಲೆ ರ್ನಲತೆ ಪಟತಿ ಜನಸಿು ಪರಿಹನರ ಕ್ೊಡತತಿುದ್ೆಿೇವೆ.  ಬದಲನಗಿ ಮನಕ್ೆಾಟಚ ರೇೆಟಚ ಜನಸಿು 
ಇದಿರ ೆ ಆ ಮನರತಕಟ್ೆಿ ದರವನತನ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಅದರ ಮೆೇಲ ೆ ರ್ನಲತೆ ಪಟತಿ ಪರಿಹನರವನತನ 
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ಸನಕಷತಿ ಸಲ ಕ್ೂೆಟಿಿದ್ೆಿೇವೆ.  ಭೂಮಗ ೆ ಬದಲನಗಿ ಭೂಮಯನತನ ಕ್ೊಡತವುದತ ನಮಮ 
ಕ್ನನೂನನಲ್ಲಿಲಿ.  ಡವೆಲಪಚ ಆಗಿರತವಂತ್ಹ ಭೂಮಗೆ ಮದಲತ 9,500 ಚದರ ಅಡಿ ಪರಿಹನರವನತನ 
ಕ್ೊಡತತಿುದ್ೆಿವು.  ಅದತ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯನಗತತ್ುದ್ೆ ಎಂಬ ಮನವಿ ರೈೆತ್ರ ಕಡಯೆಂದ ಬಂದ ಮೆೇಲೆ 
10,750ಚ.ಅಡಿ ರಷತಿ ಭೂಮಯನತನ ಪರಿಹನರದ ಬದಲನಗಿ ಕ್ೂೆಡತತಿುದ್ೆಿೇವೆ. ಅಂದರೆ 
compensate ಮನಡತತಿುರತವುದ್ನಗಿದ್ೆ.  ಭೂಮಯನತನ ಕಳೆದತಕ್ೊಂಡ ಪರತಿ ಕತಟತಂಬಕ್ೆೆ ಅವರ 
ಶ್ಕ್ಷಣಕ್ೆೆ ಅನತಗತಣವನಗಿ ಕ್ನಖನಾರ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ೂೆಯೇಗ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶಗಳಿವೆ ಅಥವನ ಅವರೆೇ 
ಕ್ನಖನಾರ್ೆಗಳನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದ್ನಗ ಅವರಿಗೆ ಭೂಮ ಕ್ೂೆಡತವುದಕ್ೆೆ ಕೂಡ ಅವಕ್ನಶ ಇದ್ೆ. 
ಒಂದ್ೂೆಂದತ ಕಡ ೆSub-Registrar value ಗನರಮೇಣ ಪರದ್ೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರತತ್ುದ್ೆ.  
ಪರತಿ ಎಕರಗೆ ೆ ರೂ. 01 ಲಕ್ಷ, 02 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯ ಇದ್ನಿಗ ಅದರಲ್ಲಿ four times ಸೇೆರಿದರೂ 
ಸಹಿತ್ ರೂ. 4 ರಿಂದ 8 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯ ಮನತ್ರ ಆಗತತ್ುದ್ೆ.  ಅಂತ್ಹ ಸಂದಭಾಗಳಲ್ಲಿ 20 ಲಕ್ಷ 
ರೂಪನಯಗಳನತನ ಕ್ೊಟಿಿರತವ ಉದ್ನಹರಣೆಗಳಿವೆ.  ಭೂಮಗೆ ಬದಲನಗಿ ಭೂಮಯನತನ 
ಕ್ೊಡತವುದ್ಧಲಿ.  ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ಪರದ್ೆೇಶದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಭೂಮಯನತನ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಅವಕ್ನಶಗಳಿದ್ೆ. ಈಗನಗಲೇೆ ಹನವೇೆರಿ ಜಿಲೆಿಯ ರನಣಬೆೆನೂನರತ ತ್ನಲೂಿಕಿನಲ್ಲಿ . . . 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರೆೇ, ಹನವೇೆರಿ ಬಗೆೆ ಎಲನಿ ಹೆೇಳುವುದತ ಬೆೇಡ.  

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹನವೇೆರಿ ನಮಮ ಜಿಲೆಿ. ಮನನಯ 
ಸಚ್ಚವರತ ಹೆೇಳಲ್ಲ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರೆೇ,  ಉತ್ುರವನನಷೆಿೇ ಹೆೇಳಿ. 

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಭೂಮಯನತನ ಏತ್ಕ್ೆೆ ಕ್ೂೆಡಬನರದತ? 
ರೈೆತ್ರ ಭೂಮಯನತನ ಸನಾಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೊಂಡ ಮೆೇಲೆ ಏತ್ಕ್ೆೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಕ್ನಶ 
ಮನಡಿಕ್ೊಡಬನರದತ? 

  



34 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/22-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

ಡನ|| ಮತರತಗೆೇಶಚ ಆರ್. ನರನಣಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆಲಮಟಿಿ ಡನಯಂನಂದ 
backwater ದಲ್ಲಿ 154 ಹಳಿುಗಳು ಮತಳುಗಿವೆ. ರ್ನವು ಅದಕ್ೆೆ ಪರಿಹನರ ಕ್ೊಟಿಿದ್ೆಿೇವೆ.   

(ಮತಂದತ) 
(512) 22-03-2022 KH/AK   11-10  

(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶಚ ನರನಣಿ (ಮತಂದತ):- 

ಇಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಭೂಮಗೆ ಬದಲನಗಿ ಭೂಮ ಕ್ೂೆಟಿರ,ೆ ಇದಕ್ೆೆ ಇರ್ೂೆನಂದತ ದ್ೊಡಾ ಸಕ್ನಾರವರೆ್ನೇ 
ರೆ್ೇಮಸಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ. ಇದಕ್ೆೆ ಲಕ್ಷನಂತ್ರ ಎಕರಗೆಳು ಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ. ಭೂಮಯಲ್ಲಿ ಕ್ೆರ್ನಲ್ಚಗಳನತನ 
ಮನಡತತಿುರತತ್ುೆೇವೆ. ಸಕ್ನಾರದ ಸಲತವನಗಿ ಬೆೇರ ೆ ಬೆೇರ ೆ ಉದ್ೆಿೇಶಕ್ನೆಗಿ ಭೂಮಯನತನ 
ಸನಾಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇವೆ. ಇದಕ್ೆೆ ಪರಿಹನರ ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹದತಿ ಕ್ೆೇಂದರ ಮತ್ತು ರನಜ್ಯ ಸಕ್ನಾರದ 
ಕ್ನನೂನನಲ್ಲಿ ಇದ್ೆ. ಈ ದ್ೆೇಶದಲ್ಲಿಯ್ದೇ ಭೂಮಗೆ ಬದಲನಗಿ ಭೂಮ ಕ್ೂೆಡತವಂತ್ಹದತಿ ಇಲಿ. 
ಇದನತನ ಕ್ೊಟಿರ ೆಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆಆಯ್ದೆಗಳನತನ ಕ್ೇೆಳುತ್ನುರೆ. ಇದತ ಸರಿಯಲಿ ಇದನತನ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ ಆದಿರಿಂದ, ಇದತ ಸನಧ್ಯವನಗತವುದ್ಧಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅರಣಯ 
ಭೂಮಗೆ ಕ್ೂೆಟಿಿದ್ನಿರೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡರವರೇೆ, ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿು. ತ್ಮಮನತನ 
ಯನರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಕರದೆ್ಧದ್ನಿರೆ?  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕರದೆ್ಧರತವ ಪರಶೆನ ಅಲಿ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೂೆೇಜೇೆಗೌಡರವರೆೇ, ತ್ನವು ಸತಮಮರ್ ೆಇರಿ. 
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ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನಹಿತಿ ತ್ಪತಪ 
ಹೊೇಗಬನರದ್ಂೆದತ ಹೆೇಳಿದ್ಯೆಷೆಿೇ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೂೆೇಜೇೆಗೌಡರವರೇೆ, ರ್ನವು ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೊಳುುತ್ುೆೇವೆ. 
ತ್ನವು ತ್ಲೆ ಕ್ಡೆಿಸಿಕ್ೂೆಳುಬೇೆಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 1:4 ರಷತಿ compensation 
ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ನಿರ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶಚ ನರನಣಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ Sub-Registrar value 
ಮೆೇಲ ೆ four times compensation ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರ.ೆ ಇದತ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯನದ್ನಗ 
ಜಿಲನಿಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಮತ್ತು S.L.A.O (Special Land Acquisition Officer) ಹನಗೂ 
ಸಹನಯಕ ಆಯತಕುರನತನ ಒಳಗೊಂಡಂತ್ ೆ ಒಂದತ ಸಮತಿ ಇದ್ೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರದೆತ negotiation 
ಮನಡಿ, ಹನಗೆಯ್ದೇ ರೈೆತ್ರನತನ ಸಮನಧನನ ಮನಡಿ, ಆ ಏರಿಯನದಲ್ಲಿ highest sale ಏರ್ನಗಿರತತ್ುದ್ೆ, 
ಅದನತನ ಗಣರೆ್ಗ ೆತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ compensation ಕ್ೊಡತತಿುದ್ೆಿೇವೆ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್ಚ (ವಿರೂೆೇಧ್ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
2013ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಭೂಸತಧನರಣನ ಕ್ನನೂನತ ಮನಡಿದ್ನಗ ಸಕ್ನಾರದವರತ ಎಲ್ಲಿ 
ಭೂಸನಾಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಳುುತ್ನುರೆ, ಅದಕ್ೆೆ 1:4 ರಷತಿ compensation ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಇದ್ೆ. ಮನನಯ 
ಸಚ್ಚವರತ ಅದನತನ ಫನಲೊೇ ಮನಡತತ್ನುರಯೆ್ದೇ ಅಥವನ ಬೆೇರ ೆ ಯನವುದ್ನದರೂ ಫನಲೂೆೇ 
ಮನಡತತ್ನುರಯೆ್ದೇ? ಎಂದತ ಹೆೇಳಬೆೇಕತ.  

ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶಚ ನರನಣಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪಟಿಣ ಪರದ್ೆೇಶದಲ್ಲಿ 1:4 
compensation ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿ Sub-Registrar value ಜನಸಿು ಇರತತ್ುದ್ೆ. 
ಗನರಮೇಣ ಪರದ್ೇೆಶದಲ್ಲಿ Sub-Registrar value ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರತತ್ುದ್.ೆ ರ್ನವು 1:4 ಕಿೆಂತ್ 
ಜನಸಿು compensation ಕ್ೊಡತತಿುದ್ೆಿೇವೆ.  
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ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ: 2396 
(ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಲನಗಿದ್ೆ) 

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟಿ. ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರತ ಸತದ್ಧೇಘಾವನದ 
ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡಿದ್ನಿರೆ.ಚ“ಸನವಾಜ್ನಕ ಉದ್ಧಿಮೆಗಳ ಸಿಾತಿಗತಿಗಳ ಬಗೆೆ”ಚರ್ನನತ ಪರಶೆನಯನತನ ಮನನಯ 
ಸಚ್ಚವರಲ್ಲಿ ಕ್ೆೇಳಿದ್ೆಿೇರ್ೆ. ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರತ 60 ಉದ್ಧಿಮೆಗಳ ಬಗೆೆ ಮನಹಿತಿ ನೇಡಿದ್ನಿರ.ೆ ಇದರಲ್ಲಿ 
ಬಹತಪನಲತ ಉದ್ಧಿಮೆಗಳು ನಷಿದಲ್ಲಿವೆ, ಮನನಯ ಗೊೇವಿಂದರನಜ್ತರವರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ ಇನನಷತಿ 
ಉದ್ಧಿಮೆಗಳು ಬನಗಿಲನತನ ಹನಕಿಬಿಟಿಿದ್ನಿರ.ೆ ಉದ್ಧಿಮೆಗಳು ಏಕ್ೆ ನಷಿ ಹೊಂದ್ಧದ್ೆ ಎನತನವ ಬಗೆೆ ಸಪಷಿರೆ್ 
ಇಲಿ. ಆಡಳಿತ್ದ ಅದಕ್ಷತ್ೆ ನನಗ ೆಮೆೇಲೊನೇಟಕ್ೆೆ ಕ್ನಣತತಿುದ್ೆ. ಇದನತನ ‘mismanagement’ಚಎಂದತ 
ಕರಯೆತತ್ೆುೇವೆ. ಏಕ್ೆಂದರೆ, ಇದಕ್ೆೆ ಸಮಥಾವನದ ದಕ್ಷ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ಹನಕಿ ಮತರೆ್ನಡತಸತವಂತ್ಹ 
ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ಹೆೇಳುತಿುದ್ೆಿೇರೆ್. ಒಂದತ ಉದ್ನಹರಣಯೆನತನ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರಿಗೆ 
ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್.ಚ “ದ್ನಂಡೇೆಲ್ಲ ಪೆೇಪರ್ಚ ಮಲ್” ಖನಸಗಿಯವರ ಮೂಲಕ ಬಹಳ ಯಶಸಿಾಯನಗಿ 
ನಡಯೆತತಿುದ್.ೆ ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿ “ಮಂಡಯ ಪೆೇಪರ್ಚ ಮಲ್” ಮತಚ್ಚಿ ಹೊೇಗಿ ಎಷೂೆಿೇ ವಷಾಗಳನಯತ್ತ. 
ಶ್ವಮಗೆದ “ಭದ್ನರವತಿ ಪೆೇಪರ್ಚ ಮಲ್ಚ” ಗೆ ಮರೆ್ನ ಮರೆ್ನ ಬಿೇಗ ಹನಕಿದ್ನಿರ.ೆ ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರೆೇ 
ತ್ಮಗೆ ಗೂೆತಿುಲಿ. Pulp ಉತ್ನಪದರೆ್ಗ ೆಮಹನರನಜ್ರ ಕ್ನಲದ 70 ಸನವಿರ ಎಕರ ೆ ಅರಣಯ ನಮಮ 
ಕ್ೆೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ೆ.  ಇದನತನ ಖನಸಗಿಯವರತ ಹೊಡೆಯತವುದಕ್ೆೆ ಪರಯತ್ನ ಮನಡತತಿುದ್ನಿರ.ೆ ತ್ಮಮ 
ವಲಯದ ಒಂದತ ಉದ್ನಹರಣೆಯನತನ ಕ್ೊಟಿಿದ್ೆಿೇರ್ೆ. ಹನಗನಗಿ, ತ್ನವು ಈ ಎಲನಿ ಉದ್ಧಿಮೆಗಳನತನ 
ಮತ್ತು ಸನವಾಜ್ನಕ ವಲಯಗಳನತನ ಲನಭದ್ನಯಕ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸಮಥಾವನದ ಆಡಳಿತ್ ವಯವಸಾೆಗೆ 
ಸರಿಯನದ ದಕ್ಷ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ಹನಕಿಸತವಂತ್ಹ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಆದಯ ಗಮನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆನತನವ ಬಗೆೆ 
ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರತ ಏನತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ? ಎರಡರೆ್ಯದತ, CSR (Corporate Social 
Responsibility) Fund ಅನತನ “ಸನಮನಜಿಕ ಹೊಣೆಗನರಿಕ್ ೆನಧಿ”ಚಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ ಇದರಲ್ಲಿ 
ನೂರನರತ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳ ಹಣ ಇರತವಂತ್ಹದ್ನಿಗಿದ್.ೆ ಈ ಎಲನಿ ಹಣವನತನ ಸಮತದ್ನಯ 
ಭವನಗಳಿಗೆ ಕ್ೂೆಟಿಿದ್ನಿರೆ. ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರಿಗೆ ಕತಡಿಯತವ ನೇರತ, ಶನಲನ-ಕ್ನಲೆೇಜ್ತಗಳು, ಆಸಪತ್ೆರಗಳು 
ಮತ್ತು ಶೌಚನಲಯಗಳು ಕ್ನಣಿಸತತಿುಲಿವೆೇ?  
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರತ ಉತ್ುರವನತನ 
ಹೆೇಳಲ್ಲ. 

ಶ್ರೇ ಎನ್.ರ್ನಗರನಜ್ತ (ಎಂ.ಟಿ.ಬಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೇೆಗೌಡರವರತ ಯನವುದ್ೆೇ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಲ್ಲ, ಬಹಳ ವಿಸನುರವನದಂತ್ಹ ಹೆಚ್ಚಿನ 
ಮನಹಿತಿಗಳನತನ ಒದಗಿಸತವಂತ್ಹ ಪರಶೆನಗಳನತನ ಕ್ೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಇವರತ ಇಲನಖಗೆಳ ಮೆೇಲೆ ಬಹಳ 
ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದ್ನಿರೆ. ನನಗ ೆ ಬಹಳ ಸಂತ್ೂೆೇಷ. ಆದರೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕ್ೆೇಳಿರತವಂತ್ಹ 
ಪರಶೆನಯಲ್ಲಿ CSR Fund ಯನವ ಯನವ ತ್ನಲೂಿಕಿನಲ್ಲಿ, ಎಲೆಿಲ್ಲಿ ಇವೆ, ಅವರಿಗ ೆಶೆೇಕಡನ 2 ರಷತಿ 
ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ ಒಂದತ ಆದ್ೆೇಶ ಇದ್ೆ. ಯನವುದ್ೆೇ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗ ೆ ಬರತವಂತ್ಹ 
ಆದ್ನಯಗಳಲ್ಲಿ ಶೆೇಕಡನ 2 ರಷತಿ ಸನವಾಜ್ನಕವನಗಿ ಆ ಕ್ನಖನಾರೆ್ಗಳು ಇರತವಂತ್ಹ 
ತ್ನಲೂಿಕತಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಳಿೇಯವನಗಿ ಶೆೇಕಡನ 2 ರಷತಿ ಹಣವನತನ ಕತಡಿಯತವ ನೇರತ, ರಸೆು, ಒಳಚರಂಡಿ 
ಅಥವನ ಶ್ಕ್ಷಣ ಯನವುದ್ೇೆ ಸನವಾಜ್ನಕರ ಬೆೇಡಿಕ್ಯೆ ಮೆೇರಗೆ ೆಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಖಚತಾ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ  ಕ್ನನೂನನಲ್ಲಿ ಇದ್ೆ. ಆದರೆ, ಅವರತ ಎಲ್ಲಿ ಮನಡತತ್ನುರ,ೆ ಎಲ್ಲಿ ಮನಡತವುದ್ಧಲಿ 
ಎನತನವುದನತನ ಹೆೇಳುವುದ್ಧಲಿ. ಅವರತ ಎಲೊಿೇ ಒಂದತ ಕಡ ೆ ಖಚತಾ ಮನಡತತ್ನುರೆ. ಪರತಿ ತಿಂಗಳು 
ಆದ್ನಯ ತೆ್ರಿಗೆ ಇಲನಖಗೆಳಿಗೆ ರಿಟನ್ಸಚಾ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು assessment 
ಆಗತವ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಶೆೇಕಡನ 2 ರಷತಿ ಖಚತಾ ಮನಡಿದ್ೆಿೇವೆ ಎನತನವ ಬಗೆೆ ಇವತ್ತು ಆದ್ನಯ ತೆ್ರಿಗೆ 
ಇಲನಖಯೆ ಗಮನಕ್ೆೆ ಬರತತ್ುದ್ೆ. ಇದನತನ compulsory ಆಗಿ ಕ್ೆಲವು ಕಂಪನಯವರತ 
ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಇನತನ ಕ್ಲೆವು ಕಂಪನಗಳು ಸರಿಯನಗಿ ಮನಡತತಿುಲಿ. ರ್ನವು ಎಷೆಿೇ ಅವರನತನ 
ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಂಡರೂ ಕೂಡ ಸಾಳಿೇಯವನಗಿ ಇರತವಂತ್ಹ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಳಿೇಯ 
ಸಂಸೆಾಗಳು ಹೂೆೇಗಿ ಕ್ಲೆವು ಗೆೇಟತಗಳ ಮತಂದ್ೆ ಪರತಿಭಟರೆ್ಗಳನತನ ಕೂಡ ಮನಡಿದ್ನಿರ.ೆ ಆದರೂ 
ಕೂಡ ಶೆೇಕಡನ 2 ರಷತಿ ಆದ್ನಯದಲ್ಲಿ ಏನತ ಮನಡತವುದ್ಧಲಿ? ಆದಿರಿಂದ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
“ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಣೆಗನರಿಕ್ೆ ಸನಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯನವುದತ ಬನಕಿ ಇದ್ೆ”ಚಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದ್ನಿರ.ೆ ಅನತಬಂಧ್ 
1 ರಿಂದ 3 ರವರೆಗೂ, ಅನತಬಂಧ್-4 ರಿಂದ 5 ರವರೆಗೂ ಸತಮನರತ 80 ಪತಟಗಳಷತಿ ಎಲನಿ 
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ಮನಹಿತಿಗಳುಳು ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಟಿಿದ್ೆಿೇವೆ. ಈ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗೆ ಏರ್ನದರೂ 
ಸಮನಧನನಕರವನಗಿಲಿವೆಂದರ,ೆ ಇನತನ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನತನ ಒದಗಿಸತತ್ೆುೇವೆ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರತ 
ಲನಭದ್ನಯಕವನಗಿ ನಡಯೆತವುದಕ್ೆೆ ಏನತ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುತ್ನುರೆ? ಹನಗೆಯ್ದೇ, ಸಮಥಾವನದ 
ಆಡಳಿತ್ವನತನ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಏನತ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುುತ್ನುರ?ೆ ಎರಡರೆ್ಯದತ, CSR Fund ನಲ್ಲಿ 
ಒಂದತ ಕಂಟ್ೊರೇಲ್ಚ ಬೆೇಕಲಿವೆೇ? ಕತಡಿಯತವ ನೇರತ, ಶೌಚನಲಯ, ಆಸಪತ್ೆರಗಳು, ಶನಲನ ಕಟಿಡ 
ಇತ್ನಯದ್ಧ ಆದಯತ್ನ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಖಚತಾ ಮನಡಬೇೆಕಲಿವೆೇ, ಊರಿನಲೆಿಲನಿ ಸಮತದ್ನಯ 
ಭವನಗಳನತನ ಕಟತಿತ್ನುರೆ, ಅದನತನ ರೆ್ೂೇಡತವವರತ ಮತ್ತು ಕ್ೆೇಳುವವರತ ಇರತವುದ್ಧಲಿ. ಈ 
ಆದಯತ್ಗೆಳು ಬದಲನಗಬೆೇಕಲಿವೆೇ? ಲನಭದ್ನಯಕವನಗಿ ನಡಸೆತವುದಕ್ೆೆ, ಸಮಥಾವನದ ಆಡಳಿತ್ 
ನಡಸೆತವುದಕ್ೆೆ ಏನತ ಮನಡತತ್ನುರ?ೆ ಆದಯತ್ ೆಮೆೇರೆಗ ೆಸನಮನಜಿಕ ಹೊಣೆಗನರಿಕ್ೆ ನಧಿಯನತನ ಹೆೇಗೆ 
ಖಚತಾ ಮನಡತತ್ನುರ?ೆ ಈ ಎರಡರ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರತ ಸಪಷಿ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ. 

ಶ್ರೇ ಎನ್.ರ್ನಗರನಜ್ತ (ಎಂ.ಟಿ.ಬಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅಲ್ಲಿರತವಂತ್ಹ ಸಾಳಿೇಯ 
ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಗಳನಗಲ್ಲ, ನಗರ ಸಭೆಗಳನಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿರತವಂತ್ಹ ಜ್ನ ಪರತಿನಧಿಗಳೆೇ ಒತ್ುಡವನತನ 
ಹನಕಿ ಅವರನತನ ಕ್ೆೇಳಬೆೇಕತ. ತ್ಮಮ ಆದ್ನಯದಲ್ಲಿ ಶೆೇಕಡನ 2 ರಷತಿ ಖಚತಾ ಮನಡಬೇೆಕಲಿವೇೆ? 
ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಮ ಗನರಮಕ್ೆೆ ಕತಡಿಯತವ ನೇರತ, ಶನಲನ ಕಟಿಡಗಳು, ರಸೆುಗಳು ಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಅವರನತನ 
ಪರಶೆನ ಮನಡಿ, ಒತ್ನುಯ ಮನಡಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಬೆೇಕತ. ಆದರೆ, ರ್ನವು ಇವರ ಮೆೇಲೆ compulsory 
ಯನಗಿ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆನತನವ ಬಗೆೆ ಕ್ನನೂನನಲ್ಲಿ ಇದ್ೆ. ಕ್ನನೂನನಲ್ಲಿ ಇದಿರೂ ಕೂಡ ಕ್ೆಲವರತ 
ಮನಡತತಿುದ್ನಿರ,ೆ ಕ್ೆಲವರತ ಮನಡತತಿುಲಿ. ಇದಕ್ೆೆ ಒಂದತ ಪನಲ್ಲಸಿ ಇದ್ೆ. ಉದ್ನಹರಣೆಗೆ, ನಮಮದ್ೆೇ 
ತ್ನಲೂಿಕ್ನದ ಹೂೆಸಕ್ೂೆೇಟ್ಯೆಲ್ಲಿ industrial area ಇದ್ೆ. 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, CSR Fund ಅನತನ ಖಚತಾ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ  ಒಂದತ ಪನಲ್ಲಸಿಯನತನ ಮನಡಿ.  Let the government frame a policy.  
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ಆಗ ಅವರತ ಗೆೈಡ್ಚಲೆೈನ್ಸಚ ಅನತನ ಬಿಟತಿ ಹೊೇಗತವ ಆಗಿಲಿ. ಆ ಗೆೈಡ್ಚಲೆೈನ್ಸಚನ ಚೌಕಟಿಿರ್ೊಳಗೆ ಕ್ೆಲಸ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ್.ೆ  

ಶ್ರೇ ಅಲಿಂ ವಿೇರಭದರಪಪ (ವಿಧನನಸಭೆಯಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರತ ಹೆೇಳಿರತವುದತ ನಜ್. ಕಂಪನಗಳು ತ್ಮಮ ಆದ್ನಯದಲ್ಲಿ 
ಶೆೇಕಡನ 2 ರಷತಿ CSR Fund ಅನತನ ಖಚತಾ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಇದನತನ ವಿವಿಧ್ ಕ್ನಮಗನರಿ 
ಸೌಲಭಯಗಳಿಗೆ ಮನಡಬೇೆಕ್ಂೆದತ ಇದ್ೆ. ಈಗ ಎಲಿರೂ ಕಲನಯಣ ಮಂಟಪ ಮತ್ತು ಸಮತದ್ನಯ 
ಭವನಗಳರ್ನೆೇ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಕ್ೇೆಳುತಿುದ್ನಿರೆ. ಅದರ ಬದಲತ the government should 
fix a percentage.  ಶೆೇಕಡನ 10 ರಷತಿ ಸಮತದ್ನಯ ಭವನ, ಶೆೇಕಡನ 10 ರಷತಿ ಶನಲನ 
ಕ್ನಲೇೆಜ್ತಗಳು ಶೆೇಕಡನ 10 ರಷತಿ drainage, ಶೆೇಕಡನ 10 ರಷತಿ ಕತಡಿಯತವ ನೇರತ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ನಗ it will be equally justified.  ದಯವಿಟತಿ ಇದನತನ 
ಅಮೆಂಡ್ಚಮೆಂಟಚ ಮನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಎನ್.ರ್ನಗರನಜ್ತ (ಎಂ.ಟಿ.ಬಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದನತನ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ ೆಮನಡಿ 
ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೂೆಳುುತ್ೆುೇರ್ೆ. 
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ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ: 2435 
(ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಲನಗಿದ್ೆ) 

ಶ್ರೇ ಎಂ.ಎಲ್ಚ. ಅನಲ್ಚ ಕತಮನರ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ 
ಧ್ನಯವನದಗಳು. ನನನ ಪರಶನೆಗಳಿಗೆ ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರತ ಸತದ್ಧೇಘಾವನದಂತ್ಹ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಟಿಿದ್ನಿರೆ. 
ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲವು ಉಪಪರಶೆನಗಳು ಇವೆ. ಕ್ೂೆೇಲನರ ಎ.ಪ್ತ.ಎಂ.ಸಿ.ಯ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರಿಗೂ 
ಮನಹಿತಿ ಇದ್ೆ. ಏಷನಯವನತನ ಬಿಟಿರ ೆ ಅತಿ ದ್ೂೆಡಾ ಮನರತಕಟ್ೆಿ ಕ್ೂೆೇಲನರ ಎ.ಪ್ತ.ಎಂ.ಸಿ. 
ಮನರತಕಟ್ೆಿಯನಗಿದ್.ೆ ಕ್ೂೆೇಲನರ ಎ.ಪ್ತ.ಎಂ.ಸಿ.ಗೆ ಕ್ೊೇಲನರ ಮನತ್ರವಲಿ. ಕ್ೂೆೇಲನರ, ಚ್ಚಕೆಬಳನುಪತರ, 
ಬೆಂಗಳೂರತ ಗನರಮನಂತ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರ, ಚ್ಚತ್ರದತಗಾ ಮತ್ತು ಮಂಡಯ ಈ ಭನಗದಲ್ಲಿ 
ಬೆಳೆದ್ಧರತವಂತ್ಹ ರೈೆತ್ರ ಬೆಳೆಗಳು ಏನವ?ೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಟಮೇಟ್ೊೇ ಅನತನ ಕ್ೊೇಲನರ 
ಎ.ಪ್ತ.ಎಂ.ಸಿ. ಮನರತಕಟ್ೆಿಗೆ ತ್ರತತ್ನುರೆ. ಇದಕ್ೆೆ ಕ್ನರಣವೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಕ್ೊೇಲನರ ಎ.ಪ್ತ.ಎಂ.ಸಿ. 
ಮನರತಕಟ್ೆಿಗ ೆಇಡಿೇ ದ್ೇೆಶ ಮತ್ತು ಬೇೆರ ೆಬೆೇರ ೆರನಜ್ಯಗಳಿಂದ buyers ಬರತತ್ನುರ ೆಮತ್ತು ಅವರತ 
ಟಮೇಟ್ೊೇ ಖರಿೇದ್ಧ ಮನಡಿ, ರೆ್ರೆಯ ರನಷರಗಳನದ ಶ್ರೇಲಂಕ್ನ, ಬನಂಗನಿದ್ೆೇಶ, ಮಲೆೇಷಿಯನ, ದತಬೆೈ 
ಮತ್ತು ಪನಕಿಸನುನಕ್ೆೆ ಕ್ೂೆೇಲನರ ಎ.ಪ್ತ.ಎಂ.ಸಿ. ಯಂದ ಟಮೇಟ್ೊೇ ಅನತನ ಕಳುಹಿಸತತ್ನುರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 
ಸಮಸೆಯ ಏರ್ನಗಿದೆ್ ಎಂದರೆ, ಹಿಂದ್ ೆಕ್ೊೇಲನರ ಮನರತಕಟ್ೆಿಗ ೆಜನಗವನತನ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಮಂಜ್ೂರತ 
ಮನಡಿದಿರತ. ಆ ಮಂಜ್ೂರನದ ಜನಗದಲ್ಲಿ ಎ.ಪ್ತ.ಎಂ.ಸಿ ಮನರತಕಟ್ೆಿ ಕೂಡ ನಡಯೆತತಿುದ್.ೆ ಇವತ್ತು ಆ 
ಜನಗ ಸನಕ್ನಗತತಿುಲಿ. ಆದಿರಿಂದ, ಅಲ್ಲಿನ ಸಾಳಿೇಯ ಎ.ಪ್ತ.ಎಂ.ಸಿ.ಯವರತ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಜಿಲನಿಧಿಕ್ನರಿಗಳ 
ಮತಖನಂತ್ರ ಒಂದತ ಜ್ಮೇನತ ಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಪರಸನುವರೆ್ಯನತನ ಕ್ೊಟಿಿದಿರತ. ಈ ಜ್ಮೇನತ ಕ್ೊೇಲನರ 
ತ್ನಲೂಿಕಿನ ಹೆೈವೇೆಯಲ್ಲಿ ಬರತತ್ುದ್ೆ. ಎನ್ಚ.ಹೆರ್-75 ರಲ್ಲಿ ಹನಲ್ಲ ಇರತವಂತ್ಹ ಎ.ಪ್ತ.ಎಂ.ಸಿ. ಇದ್ೆ. 
ಹನಲ್ಲಯರತವಂತ್ಹ ಎ.ಪ್ತ.ಎಂ.ಸಿ. ಯಂದ ಕ್ೆೇವಲ 6 ಕಿ.ಮೇ., ವನಯಪ್ತುಯಲ್ಲಿ ರನಷಿರೇಯ ಹೆದ್ನಿರಿಯಲ್ಲಿ 
ಜಿಲನಿಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಇರ್ೂೆನಂದತ ಜ್ಮೇನನತನ ಗತರತತಿಸಿದ್ನಿರ.ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಎಂ.ಎಲ್.ಅನಲ್ಚಕತಮನರ್ಚರವರೆೇ, ಕಳೆದ ವನರ ಈ ವಿಷಯ 
ಚಚೆಾಯನಗಿದೆ್. 
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ಶ್ರೇ ಎಂ.ಎಲ್.ಅನಲ್ಚಕತಮನರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ ಬಜೆಟಚ ಮೆೇಲ ೆ
ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಹೇೆಳಿದಿರತ. ಆದರೆ, ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರಿಗೆ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿರಲ್ಲಲಿ. ಬಜೆಟಚ ಮೆೇಲೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಈ ವಿಚನರ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದಿರತ. ಜನಗವನತನ ಕಪರಸಿದಿನಹಳಿು ಮತ್ತು 
ಮಡೆೇರಹಳಿುಯಲ್ಲಿ ಗತರತತಿಸಿದ್ನಿರೆ. ಈ ಪರಸನುವರೆ್ಯನತನ ಸಕ್ನಾರಕೂೆ ಕೂಡ ಕಳುಹಿಸಿದ್ನಿರ.ೆ  

(ಮತಂದತ) 
(513)/೨೨-೩-೨೦೨೨/೧೧-೨೦/ಎಲ್ಚಎಂ/ಎಕ್ ೆ

 ಶ್ರೇ ಎಂ.ಎಲ್.ಅನಲ್ಚ ಕತಮನರ್(ಮತಂದತ):- 

ಗತರತತಿಸಿರತವ ಜನಗ ಅರಣಯ ಭೂಮ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದಿಕ್ೆೆ ಅದಕ್ೆೆ ಪಯನಾಯವನಗಿ ಇದ್ೆೇ 
ತ್ನಲೂಿಕಿನಲ್ಲಿ ಅಷೆಿೇ ಜ್ಮೇನನತನ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆ ಎನತನವಂತ್ಹ ಪರಸನುವರೆ್ಯನತನ ಈ ಪರಸನುವರೆ್ಯ 
ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲಿಯ್ದೇ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಕಳುಹಿಸಲನಗಿತ್ತು. ಈ ಪರಸನುವರೆ್ಯತ ಸಕ್ನಾರದ ಮತಂದ್ ೆಇದ್ೆ. ಆದರೆ 
ಪರಧನನ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾ, ಅರಣಯ ಇಲನಖ,ೆ ಇವರತ ಅರಣಯ ಇಲನಖಯೆ ಸಚ್ಚವರತ ಅರಣಯ ಭೂಮಯ್ದೇ 
ಏಕ್ೆ ಬೆೇಕತ ಎನತನವ ಅಭಿಪನರಯವನತನ ವಯಕುಪಡಿಸಿರತವ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪರಸನುವರೆ್ಯನತನ 
ಜಿಲನಿಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ ೆವನಪಸ್ಚ ಕಳುಹಿಸಿದ್ನಿರ.ೆ  

    ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಟಿ.ಸೂೆೇಮಶೆೇಖರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ಕ್ೊೇಲನರ ಜಿಲೆಿಯ ಎಪ್ತಎಂಸಿ ಗೆ 
ಪರತಿದ್ಧನ ಸತಮನರತ ೪೦,೦೦೦ ಕಿಾಂಟ್ನಲ್ಚ ಪದ್ನಥಾಗಳು ಬರತತ್ುವ.ೆ ಪರತಿದ್ಧನ ೫೦೦ ಟ್ೆಂಪೊೇಗಳು 
ಮತ್ತು ೨೦೦ ಲನರಿಗಳು ಈ ಎಪ್ತಎಂಸಿ ಗೆ ಬರತತ್ುವೆ. ಕ್ೂೆೇಲನರ ಜಿಲನಿ ಶನಸಕರನದ ಮನನಯ  
ಗೊೇವಿಂದರನಜ್ತರವರ ಸತ್ತ್ ಪರಯತ್ನದ್ಧಂದ ಮತ್ತು ಸಾಳಿೇಯ ಎಂ.ಎಲ್ಚ.ಎ, ಎಂ.ಪ್ತ ಗಳೆಲಿರೂ 
ಹೆೇಳಿದ ಮೆೇಲೆ, ಜಿಲನಿಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ alternate land ನತನ ಪಡಯೆಲತ, ಕಂದ್ನಯ 
ಇಲನಖಯೆ ಜ್ಮೇನನತನ ಅರಣಯ ಇಲನಖಗೆ ೆಕ್ೊಡತವುದತ, ಅರಣಯ ಇಲನಖಯೆ ಜನಗವನತನ ಎಪ್ತಎಂಸಿ 
ಗೆ ಕ್ೊಡತವುದತ ತ್ತಂಬನ critical ಆಗಿರತವ ಕ್ಲೆಸಗಳು. ಆದರೂ ಕಂದ್ನಯ ಸಚ್ಚವರನದ ಮನನಯ 
ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕರವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡ ಮೆೇಲ ೆ ೧೮ ಎಕರೆ ಜ್ಮೇನನತನ voluntary ಯನಗಿ 
ಕ್ೊಡಲತ ಜಿಲನಿಧಿಕ್ನರಿಗಳು recommend ಮನಡಿದ್ನಿರ.ೆ  ಅರಣಯ ಸಚ್ಚವರ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲಿಯತ ರ್ನನತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ೆಿೇರ್,ೆ ಜ್ಮೇನತ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನದರ ೆ ಅರಣಯ ಇಲನಖಯೆವರತ ೧೦೮ clarification 
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ಗಳನತನ  ಕ್ೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಅವರತ ಕ್ೆೇಳಿರತವ ಎಲಿ ಮನಹಿತಿಗಳನತನ ನಮಮ ಎಪ್ತಎಂಸಿ ಯಂದ 
ಒದಗಿಸಿದ್ೆಿೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅದತ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗಬೇೆಕತ. ಕ್ೆೇಂದರಕ್ೆೆ ಹೂೆೇದ ಮೆೇಲೆ, ಕ್ೆೇಂದರ 
ಮಂತಿರಗಳ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಈ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡಿಸಿಕ್ೂೆಳುಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ. ಏಕ್ೆಂದರ ೆನಮಮ 
ಕ್ೊೇಲನರ ಮನರತಕಟ್ೆಿ ನಂಬರ್ಚ ಒನ್ಚ ಸನಾನದಲ್ಲಿದ್ೆ. ಬಹಳ ವಯವಸಿಾತ್ವನಗಿ ಟ್ೊಮೆೇಟ್ೂೆ ಮನರತಕಟ್ೆಿ 
ಇರತವುದ್ೇೆ ಕ್ೊೇಲನರದಲ್ಲಿ. ಇದನತನ ದ್ೊಡಾದ್ನಗಿ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಸತ್ತ್ ಪರಯತ್ನವನತನ 
ಮನಡತತಿುದ್ೆಿೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ಎಂ.ಎಲ್ಚ.ಎ.ಗಳು ಎಂ.ಪ್ತ ಮತ್ತು ಮನನಯ ಶನಸಕರತ ತ್ತಂಬನ ಆಸಕಿುಯನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಈ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡತತಿುದ್ನಿರ.ೆ ರ್ನವು-ನೇವು ಎಲಿರೂ ಸೇೆರಿ ದ್ೆಹಲ್ಲಗೆ ನಯೇಗ 
ಹೊೇಗಿ ಇದನತನ sanction ಮನಡಿಸಿಕ್ೊಳುುವಂತ್ಹ ಪನರಮನಣಿಕ ಪರಯತ್ನವನತನ ರ್ನನತ 
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ 

    ಶ್ರೇ ಎಂ.ಎಲ್.ಅನಲ್ಚ ಕತಮನರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳು 
ಹೆೇಳುತಿುರತವುದತ ಸತ್ಯವನಗಿದ್ೆ. ಕ್ೆೇಂದರಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗಬೆೇಕ್ನಗಿರತವ ಕಡತ್ ಈಗ ಮತ್ೆು ಜಿಲನಿಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗೆ 
ವನಪಸ್ಚ ಬರತತಿುದ್ೆ. ಕ್ನರಣ ಎಂದರೆ, ಅರಣಯ ಸಚ್ಚವರತ ತ್ಮಮ ಅಭಿಪನರಯವನತನ ಮಂಡಿಸತವಂತ್ಹ 
ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ, ಅರಣಯ ಭೂಮಯ್ದೇ ಏಕ್ೆ ಬೆೇಕತ?  Acquisition ಮನಡಬಹತದಲಿವೇೆ ಎಂದತ 
ಕ್ೆೇಳಿದ್ನಿರ.ೆ ರನಷಿರೇಯ ಹೆದ್ನಿರಿಯ ಹತಿುರ ೩೦-೪೦ ಎಕರ ೆ ಜ್ಮೇನನತನ acquisition 
ಮನಡಿಕ್ೊಳುಬೇೆಕ್ನದರೆ ಸತಮನರತ ಒಂದತವರೆಯಂದ ಎರಡತ ಸನವಿರ ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳು 
ಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ. ಎಪ್ತಎಂಸಿ ಯಲ್ಲಿ  ಸತಮನರತ ೧೦ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳು ಮನತ್ರ ಉಳಿದ್ಧವೆ. ಅರಣಯ 
ಇಲನಖಯೆವರತ ಉಚ್ಚತ್ವನಗಿ ಏನತ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ನಗಿಲಿ. ಪಯನಾಯವನಗಿ ಜ್ಮೇನತ ಕ್ೊಡಲನಗತತಿುದ್ೆ. 
ಎರಡರಷತಿ  ಬೆೇಕ್ನದರೂ ಕ್ೊಡತವಷತಿ ಜ್ಮೇನತ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ೆ. ಈ ವಿಚನರವನತನ ಮನನಯ ಅರಣಯ 
ಸಚ್ಚವರ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರಬೇೆಕ್ಂೆದತ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೊಳುುತ್ೆುೇರೆ್.  

    ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಟಿ.ಸೂೆೇಮಶೆೇಖರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ನಮಮ ಕ್ಷೆೇತ್ರದಲ್ಲಿಯ ಅರಣಯ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಆಕ್ನಶದ್ಧಂದ ಇಳಿದವರ ಹನಗೆ ನಡದೆತಕ್ೊಳುುವಂತ್ವರತ ಇದ್ನಿರ.ೆ Revenue 
Department ನತನ ultimate ಆಗಿ ರ್ನವು convince ಮನಡಬಹತದತ. ಎಲಿವು ಸರಿಯನಗಿದಿರತ 
ಏರೆ್ೂೇ ಒಂದತ query ಹನಕತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಅರಣಯ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ನಮಮ 
ಕ್ಷೆೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ನಿರ.ೆ ಇದನತನ ರ್ನನತ ಗಂಭಿೇರವನಗಿಯ್ದೇ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದ್ೆಿೇರೆ್. 
ಕ್ೊೇಲನರ ಜಿಲೆಿಗ ೆಈ ವಯವಸೆಾಯನತನ ಮನಡದ್ಧದಿರೆ ಇರ್ನಯವ ಜಿಲೆಿಗ ೆಮನಡತತಿುೇರಿ ಎಂದತ ಮನನಯ 
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ಅರಣಯ ಸಚ್ಚವರ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ರ್ನನತ ಹೇೆಳಿದ್ೆಿೇರ್ೆ. ಇರ್ನೆೇರಡತ ಮೂರತ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ set 
right ಮನಡಿ ಅದನತನ ದ್ಹೆಲ್ಲಗ ೆಕಳುಹಿಸತವಂತ್ಹ ಕ್ಲೆಸವನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

    ಶ್ರೇ ಎಂ.ಎಲ್ಚ.ಅನಲ್ಚ ಕತಮನರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ Marketing Federation ಗೆ 
ಎಂಪ್ತಎಂಸಿ ಪನರಗಂಣದಲ್ಲಿಯ್ದೇ ೪ ಎಕರ ೆ ಜ್ಮೇನನತನ ಬಿಟತಿಕ್ೊಟಿಿದ್ೆಿೇವೆ. ಅವರತ ಎರಡತ ಎಕರೆ 
ಉಪಯೇಗ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡಿದ್ನಿರೆ, ಎರಡತ ಎಕರ ೆಜ್ಮೇನನತನ ಉಪಯೇಗ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿರತವುದ್ಧಲಿ. 
ಜ್ಮೇನನತನ ಉಪಯೇಗ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಜ್ಮೇನತ ಮಂಜ್ೂರತ ಮನಡತವ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ 
conditions ಹನಕಿರತತ್ನುರ.ೆ 

   ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೂೆೇಮಶೆೇಖರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ Marketing Federation ಗೆ 
ಜ್ಮೇನನತನ ಕ್ೊಡಲನಗಿದ್ೆ. ಅವರತ ಎರಡತ ಎಕರ ೆಉಪಯೇಗಿಸಿಕ್ೂೆಂಡಿದ್ನಿರ.ೆ ರ್ನನತ Marketing 
Federation ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ೆಿೇರ್ೆ. ಉಪಯೇಗ ಮನಡದ್ಧರತವ ಎರಡತ 
ಎಕರ ೆ ಜ್ಮೇನನತನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ Marketing Federation ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗ ೆ ಮನವಿ 
ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿದ್ೆಿೇರ್.ೆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/22-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ: ೨೪೧೦ 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್ೆ.) 

         ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟ್ೆೇಶ( ಅರವಿಂದ ಕತಮನರ್ಚ ಅರಳಿಯವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಿದ್ನಿರ.ೆ ಮಹಿಳನ ಮತ್ತು ಮಕೆಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ, ಬನಲಯ 
ವಿವನಹವನತನ ತ್ಡಗೆಟತಿವುದತ, ಹೆತ್ು ಮಕೆಳನತನ ಕಸದ ಬತಟಿಿಕ್ೆ ಹನಕಿರತವ ಮಕೆಳನತನ ಸನಕತವುದತ, 
dropout ಅದ ಮಕೆಳನತನ ಮತ್ೆು ಶನಲೆಗ ೆ ಸೇೆರಿಸತವುದತ ಇದಕ್ೆೆಲನ ಒಂದತ ವಿಂಗಚ ಇದ್ೆ. ಈ 
ವಿಂಗಚಗೆ ಸಹನಯವನಣಿ ಕ್ೆೇಂದರ ಇರಬೇೆಕತ ಎಂದತ ಇದ್ೆ.  ಆದರೆ ಈ ಕ್ೆಲಸವನತನ  ರೆ್ೂೇಡಲ್ಚ 
ಏಜೆನಸಗೆ ಕ್ೊಟತಿ ಕ್ೆೇಂದರದ್ಧಂದ ಬರತವಂತ್ಹ ಅನತದ್ನನವನತನ ಅವರಿಗೆ ವಗನಾವಣೆ ಮನಡಿಬಿಡತತ್ನುರೆ. 
ರನಜ್ಯ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಈ ವಿಂಗಚಗೆ ಯನವುದ್ೆೇ ಅನತದ್ನನವನತನ ಕ್ೊಡತವುದ್ಧಲಿ. ಆದರೆ ಈ 
ಕ್ನಯದ್ಗೆಳು ಇವೆ, ಆದರ ೆ  ಇದರಿಂದ ಹೆಣತಣ ಮಕೆಳಿಗ ೆ ತ್ೂೆಂದರೆಗಳು ಆಗತತ್ುವೆ ಎನತನವುದತ 
ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನಕ್ೆೆ ಇನತನ ಏಕ್ೆ ಬಂದ್ಧಲಿ? ಬೆೇಕ್ನದಷತಿ ಬನಲಯವಿವನಹಗಳು ಆಗತತಿುವೆ. ಇದರ ಬಗೆೆ 
ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಇದತವರೆಗ ೆಯನವುದ್ೆೇ ಮನಹಿತಿ ಬಂದ್ಧರತವುದ್ಧಲಿವೆೇ? ೧0೯೮ ಕ್ೆೆ ಕ್ನಲ್ಚ ಮನಡಿ ಎಂದತ 
ಸಹನಯವನಣಿ ಮನಡಿದ್ನಿರ.ೆ ಆದರೆ ಬಿೇದರ್ಚ, ಗತಲಬಗನಾ ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಬನಲಯ ವಿವನಹಗಳು 
ಜನಸಿುಯನಗತತಿುವೆ. ಮತ್ತು ಹತಟಿಿರತವ ಮಕೆಳನತನ ಬಿಟತಿ ಹೊೇಗಿಬಿಡತತ್ನುರೆ, ಇಂತ್ಹ ಮಕೆಳನತನ ಆ 
ಕ್ೆೇಂದರ ಸನಕಬೆೇಕತ. ರ್ನವು ರೆ್ೂೇಡಲ್ಚ ಎಜೆನಸಗ ೆ ಕ್ೊಟಿಿದ್ೆಿೇವೆ, ಕ್ೇೆಂದರದ್ಧಂದ ಬಂದ ಹಣವನತನ 
ಅವರಿಗೆ ಕ್ೊಟಿಿದ್ೆೇವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿಬಿಟಿರ ೆನಮಮ ಇಲನಖ ೆಏಕ್ೆ ಇರಬೇೆಕತ? 
    
     ಶ್ರೇ ಆಚನರ್ಚ ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಮಕೆಳ 
ಸಹನಯವನಣಿ ಕ್ೆೇಂದರಗಳು ಬಿೇದರ್ಚ ಮತ್ತು ಗತಲಬಗನಾದಲ್ಲಿ ಎಷತಿ ಇವೆ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದ್ನಿರೆ. ಅದಕ್ೆೆ 
ರ್ನವು ಸಪಷಿವನದ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಟಿಿದ್ೆಿೇವೆ. ಬಿೇದರ್ಚ ಮತ್ತು ಗತಲಬಗನಾ ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ೫ ಸಾಯಂಸೆೇವನ 
ಸಂಸೆಾಗಳ ಸಹಯೇಗದ್ೊಂದ್ಧಗೆ ಮಕೆಳ ಸಹನಯವನಣಿ  ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ 
ಅನತಷನಿನಗೊಳಿಸಲನಗಿದ್ೆ. ಆ ಸಾಯಂಸೆೇವನ ಸಂಸೆಾಗಳು ಯನವುವು ಎನತನವ ಸಪಷಿವನದ ಉತ್ುರವನತನ 
ಅನತಬಂಧ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ೊಟಿಿದ್ೆಿೇವೆ. ಬಿೇದರ್ಚ ಮತ್ತು ಗತಲಬಗನಾ ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷತಿ ಸಹನಯವನಣಿ 
ಕ್ೆೇಂದರಗಳು ಇವೆ, ಅವು ಯನವನಗ ಪನರರಂಭವನದವು, ಎಷತಿ ಕರಗೆಳನತನ ಸಿಾೇಕರಿಸಿದ್ನಿರ ೆ ಎನತನವ 
ಪೂತಿಾ ವಿಸನುರವನದ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಕ್ೊಟಿಿದ್ೆಿೇವೆ. ಇವುಗಳನತನ ರೆ್ೂೇಡಲ್ಚ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಯನರತ 
ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಳುುತ್ನುರೆ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದ್ನಿರೆ, ಅದಕ್ೆೆ ಬಿೇದರ್ಚ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ Don Bosco Youth 
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Empowerment Service ಸಂಸೆಾಯ ಮನನಯ ರೆ್ಲಸನ್ಚ ರವರತ ಮತ್ತು ಗತಲಬಗನಾ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ S.S. 
Law College ನ ಮನನಯ ಟಿ.ಬಸವರನಜ್ಚ ಎಂಬತವವರತ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೊಳುುತ್ನುರೆ. ಇದತ ಅವಲಿದ್ ೆ
ಮನಸಿಕವನಗಿ ಮತ್ತು ವನಷಿಾಕವನಗಿ ರ್ನವು ಏರೆ್ೇನತ ಕ್ೆಲಸಗಳನತನ ನವಾಹಿಸತತ್ೆುೇವೆ ಎನತನವ 
ಮನಹಿತಿಯನತನ ಕ್ೊಟಿಿದ್ೆಿೇವೆ. ಬನಲಯ ವಿವನಹದ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿದ್ನಿರೆ. ಅದರ ಬಗೆೆ ರ್ನವು ಸನಕಷತಿ 
ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹನಕಿಕ್ೊಂಡಿದ್ೆಿೇವೆ. ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳ ಅನತಷನಾನ 
ಹೆಚನಿಗಿರತವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನಹಿತಿ ನಮಗೆ ಬರತತಿುದ್ ೆಎನತನವ ವಿಚನರವನತನ ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ುೆೇರೆ್.  
   
     ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟ್ೆೇಶಚ:-ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ರೆ್ೂೇಡಲ್ಚ ಅಧಿಕ್ನರಿಯನಗಿ ಸಕ್ನಾರದ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳರ್ನೆೇ ರೆ್ೇಮಸಿ ಅವರಿಗೆ ಏಕ್ ೆ ಜ್ವನಬನಿರಿಗಳನತನ ಕ್ೂೆಡತತಿುಲಿ? ಖನಸಗಿಯವರ 
ಸಹನಯವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿು, ಆದರೆ ಸಕ್ನಾರದ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಇದಿರೆ ಜ್ನರತ ಅವರ ಹತಿುರ 
ಸಹನಯ ಕ್ೆೇಳಲತ ಹೂೆೇಗಬಹತದತ. ಖನಸಗಿ ವಯಕಿುಗಳಿಗ ೆಕ್ೊಟಿರೆ ಅವರಿಗೂ ನಮಗೂ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. 
ಸಕ್ನಾರಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಯನತನ ಏಕ್ೆ ನೇವು ರೆ್ೇಮಸತವುದ್ಧಲಿ? ಇಂತ್ಹ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳು 
ಸಫಲವನಗಬೆೇಕ್ನದರ ೆ ಪರತಿ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ನೇವು ಜ್ವನಬನಿರರರ್ನನಗಿ 
ಮನಡಬೇೆಕತ. ಏರ್ನದರೂ ಒಂದತ responsibility fix ಮನಡಿ. ಒಂದ್ೂೆಂದತ ಜಿಲೆಿಗ ೆಒಬಬರನತನ 
private ರೆ್ೂೇಡಲ್ಚ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ರೆ್ೇಮಸಿದ್ೆಿೇವೆ ಎಂದರೆ ಸಕ್ನಾರ ಕ್ೆೈ ತ್ೂೆಳೆದತಕ್ೊಂಡ 
ಹನಗನಗತತ್ುದ್.ೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ನಾರ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೊಳುಬೇೆಕ್ನಗಿರತವುದತ, ಭಿಕ್ಷೆ ಬೆೇಡತವ, ಬಿಟತಿ ಹೂೆೇಗಿರತವ 
ಮಕೆಳು, school dropout ಆಗಿರತವ ಮಕೆಳನತನ ಮತ್ತು ಬನಲಯವಿವನಹ ಮನಡತವುದನತನ 
ತ್ಡಗೆಟತಿವುದತ. ಈ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಬೆೇರ ೆಎಜೆನಸಗ ೆಕ್ೂೆಟತಿ ಸಕ್ನಾರ ಕ್ೆೈ ಕಟಿಿಕ್ೊಂಡತ ಕತಳಿತ್ರ ೆಹೇೆಗೆ? 
ಇದಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಯನತನ ರೆ್ೇಮಸಿ ಜ್ವನಬನಿರಿಯನತನ ಕ್ೊಟಿರೆ, ಸಾಳಿೇಯ ಜ್ನರತ ಹೊೇಗಿ 
ಅವರನತನ ಭೆೇಟಿ ಮನಡಿ ಸಲಹೆಯನತನ ಪಡಯೆಬಹತದತ, ಇಲಿದ್ಧದಿರೆ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಠನಣೆಗನದರೂ 
ಹೊೇಗಬಹತದತ. ಮನಹಿತಿ ಪಡಯೆಲತ ಖನಸಗಿಯವರನತನ ಇಟತಿಕ್ೂೆಳಿು,  
   
      ಶ್ರೇ ಆಚನರ ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಈ ಸಹನಯವನಣಿಯ ಮೆೇಲಾಚನರಣ ೆ
ಮನಡಲತ ಸಕ್ನಾರಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಇದ್ನಿರ.ೆ  
     ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟ್ೆೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ೧0೯೮ ಆ ಸಹನಯವನಣಿ ಕ್ೆೇಂದರ ಇದ್ ೆ
ಎನನವುದ್ೆ ಜ್ನರಿಗ ೆಗೊತಿುಲಿ. 
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    ಶ್ರೇ ಆಚನರ ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಸಹನಯವನಣಿಗೆ ಎಷತಿ ಕರಗೆಳು ಬಂದ್ಧವೆ, 
ಯನವ ಸಪಂದರೆ್ಯನಗಿದೆ್ ಎನತನವ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಕ್ೊಟಿಿದ್ೆಿೇರೆ್. ಆದರ ೆ ಈ ಕ್ೆಲಸವನತನ 
ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಮನಡಿಸಬೆೇಕತ ಎನತನವುದತ ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಕ್ನಳಜಿಯನಗಿದ್ೆ. ಮಹಿಳನ ಮತ್ತು 
ಮಕೆಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ೨೦೪ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳು ಇವೆ. ಎಲಿವು ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಂದ ಮನಡಿಸಲತ 
ಆಗತವುದ್ಧಲಿ, ಅನವನಯಾವನಗಿ ಎನ್ಚಜಿಓ ಗಳ ಮೆೇಲ ೆಅವಲಂಬಿತ್ರನಗಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ.  
   
     ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟ್ೆೇಶ:- ರ್ನನತ ಇನತನ clarification ಕ್ೇೆಳಬೇೆಕ್ನಗಿದ್ೆ. 
     ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸನಕತ ಮನಡಿ, ಒಂದತ ಪರಶೆನಗ ೆಎಷತಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರಿ, ಅದನತನ ಬೆೇರ ೆ
ರೂಪದಲ್ಲಿ ತ್ನನ.                             

(ಮತಂದತ)  
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(514)22-03-2022(11-30)bsd-rn 

ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ: ೨೩೬೬ 
ಉತ್ುರದ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಿದ್ ೆ

 ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ. ರವಿಕತಮನರ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಉತ್ುರ ನನಗ ೆ ಸಿಕಿೆಲಿ, ಇದರಲ್ಲಿ 
ಉತ್ುರ ಇಲಿ, ಆದರೂ ರ್ನನತ ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೆೇಳುವುದ್ೇೆರ್ೆಂದರ ೆಶನಲೆಯಂದ ಹೊರಗತಳಿದ 
ವಿದ್ನಯರ್ಥಾನಯರನತನ ಸನಮನನಯವನಗಿ ಕಿಶೆ್ ೇರಿ ಎಂದತ ಕರಯೆತತ್ೆುೇವೆ. ಇದತ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ 
ಸಬಲ ಯೇಜ್ರೆ್ಯಡಿ ಕ್ನಯಾಕರಮ ಬರತತಿುದತಿ, ಇದಕ್ೆೆ ಎಷತಿ ಹಣವನತನ ಇಲನಖ ೆ ವತಿಯಂದ 
ಖಚತಾ ಮನಡಿದ್ನಿರ.ೆ ಅದ್ೆೇರಿೇತಿ ೨೦೨೦-೨೧ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನ ಹಣಕ್ನಸತ ವಷಾದಲ್ಲಿ ರೂ.೭೧೨ ಲಕ್ಷ 
ಹಂಚ್ಚಕ್ಯೆನಗಿದತಿ, ಡಿಸಂೆಬರ್ಚ ೨೦೨೦ರ ವರಗೆೆ ಯನವುದ್ೆೇ ಹಣವನತನ ಏಕ್ೆ ಖಚತಾ ಮನಡಿಲಿ? ಹಿಂದ್ ೆ
ಖಚತಾ ಮನಡಿದತಿ, ೨೦೨೦ ರಲ್ಲಿ ಏಕ್ೆ ಖಚತಾ ಮನಡಿಲಿ? 

 ಶ್ರೇ ಆಚನರ ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕಿಶೆ್ ೇಕಿು ಶಕಿು 
ಯೇಜ್ರೆ್ಯನಾಯ ಕಳೆದ ೩ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಎಷತಿ ಮತ್ುವನತನ ಖಚತಾ ಮನಡಲನಗಿದ್ ೆಎಂಬ ಪರಶೆನಗೆ 
ವಿವರವನತನ ಅನತಬಂಧ್ದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ೆಿೇವ.ೆ ಸಬಲ ಮತ್ತು ಕಿಶೆ್ ೇರಿ ಶಕಿು ಎರಡತ ಯೇಜ್ರೆ್ಗಳನತನ 
ಕೂಡಿಸಿ ೨೦೧೮ ರಲ್ಲಿ ಪನರಯಪೂವಾ ಬನಲಕಿಯರ ಯೇಜ್ರೆ್ಯರ್ನನಗಿ ರನಜ್ಯದ ೩೦ ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಅನತಷನಾನ ಮನಡಲನಗಿದ್ೆ. ಮದಲತ ಎರಡತ ಯೇಜ್ರೆ್ಗಳಿದತಿ, ಇದನತನ ಒಂದತ ಯೇಜ್ರೆ್ಯರ್ನನಗಿ 
ರೂಪ್ತಸಿ ೨೦೧೮-೧೯ ರಿಂದ ಅನತಷನಾನ ಮನಡಲನಗತತಿುದ್ೆ. ಈಗ ಕಿಶೆ್ ೇರಿ ಯೇಜ್ರೆ್ ಇಲಿ. ಹಿೇಗನಗಿ 
ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ೫೧,೮೯೭ ಪನರಯಪೂವಾ ಬನಲಕಿಯರನತನ ಗತರತತಿಸಿದತಿ, ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಅವರಿಗೆ 
ಪೂರಕ ಪೌಷಿಾಕ ಆಹನರವನತನ SNP (Supplementary Nutrition Programme)  
ಕ್ೊಡತತಿುದತಿ, ಇದನತನ ೧೧ ರಿಂದ ೧೪ ವಷಾ ವಯೇಮತಿಗ ೆ ಸಿೇಮತ್ಗೂೆಳಿಸಲನಗಿದ್ೆ. ಕ್ೆೇಂದರ 
ಸಕ್ನಾರದ ೫೦% ಮತ್ತು ರನಜ್ಯ ಸಕ್ನಾರದ ೫೦% ಅನತದ್ನನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪೂರಕ ಪೌಷಿಾಕ 
ಆಹನರವನತನ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆ. ಇದ್ೆೇರಿೇತಿ ಪೌಷಿಾಕ್ೆೇತ್ರ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರ ೬೦% 
ಮತ್ತು ರನಜ್ಯ ಸಕ್ನಾರದ ೪೦% ಅನತದ್ನನವನತನ ಕ್ೊಡಲನಗತತಿುದ್ೆ. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ೨೦೨೦-೨೧ 
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ಮತ್ತು ೨೦೨೧-೨೨ ರಲ್ಲಿ ಖಚನಾಗಬೆೇಕ್ನದ ಅನತದ್ನನ ಖಚನಾಗಿಲಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದತಿ, ಈ 
ಮನರ್ಚಾ ಕ್ೊರೆ್ಗ ೆಪೂಣಾ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಸಿಗತತ್ುದ್ೆ. ಈ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗೆ 
ಒದಗಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

 ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ. ರವಿಕತಮನರ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ ಸನಮನನಯವನಗಿ ಅತಿೇ 
ಹಿಂದತಳಿದ್ಧರತವ ಎಸ್ಚಸಿ, ಎಸ್ಚಟಿ, ಓಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಸನಮನನಯ ವಗಾದವರಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ೆಲವು ಮಕೆಳು 
ಬರತತ್ನುರ.ೆ ಅವರತ ಶನಲಯೆಂದ ಹೊರಗತಳಿದತ ಮತ್ೆು ಶನಲೆಗ ೆಬರದ್ಧದಿರೆ ಅವರ ಭವಿಷಯ ಅಂಧ್ಕ್ನರಕ್ೆೆ 
ಹೊೇಗತತ್ುದ್ೆ. ನಂತ್ರ ಯನರದ್ನಿದರೂ ಕ್ೆೈಗೆ ಸಿಕಿೆ ಮಕೆಳು ಕ್ೆಟಿ ಅಥವನ ವಕರ ಹನದ್ಧಯನತನ 
ಹಿಡಿಯತವ ಸನಧ್ಯತ್ ೆಜನಸಿು ಇದ್ೆ. ಹನಗನಗಿ ಈ ಮಕೆಳು ಮತ್ೆುೇ ಶನಲೆಗ ೆವನಪಸತಸ ಬರತವಲ್ಲಿ ಈ ಹಣ 
ಸನಕ್ನಗದ್ಧದಿರ ೆಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ ಬಳಿ ಹಚೆತಿ ಹಣ ಪಡದೆತ, ಪತನಃ ಆ ಮಕೆಳು ಶನಲೆಗ ೆ
ಬರತವಂತ್ ೆಪರಿಣನಮಕ್ನರಿಯನಗಿ ಕ್ನಯಾಕರಮ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ವಿನಂತಿಸತತ್ುೆೇರೆ್. 

 ಶ್ರೇ ಆಚನರ ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕಳೆದ ವಷಾ ೩೦ ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ 
೭,೬೬೪ ಪನರಯಪೂವಾ ಬನಲಕಿಯರಲ್ಲಿ ೫,೬೨೩ ಮಕೆಳನತನ ಶನಲೆಗ ೆ ಕಳುಹಿಸತವಲ್ಲಿ ರ್ನವು 
ಯಶಸಿಾಯನಗಿದೆ್ಿೇವೆ. ಅದಕ್ೆೆ ಕ್ೆೇವಲ ರೂ.೯೨.೬೭ ಲಕ್ಷ ಖಚನಾಗಿದ್ೆ. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿದಂತ್ ೆ
ಇನೂನ ಹೆಚತಿ ಆರ್ಥಾಕ ಸಹನಯ ಬೆೇಕ್ನಗತತಿುದತಿ, ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ೂೆನಮೆಮ ಮನವಿ 
ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಹೆಚತಿ ಅನತದ್ನನವನತನ ಪಡಯೆಲತ ಪರಯತಿನಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

 ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ. ರವಿಕತಮನರ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಮನತ್ನತನ ಏಕ್ೆ 
ಹೆೇಳುತಿುದ್ೆಿೇರೆ್ಂದರೆ, ಈ ರಿೇತಿಯ ದ್ೊಡಾ ಪರಮನಣದ ವಿದ್ನಯರ್ಥಾಗಳು ಇದತಿ, ಇವರಲೆಿರೂ ಬಿೇದ್ಧ 
ಮಕೆಳನಗಿದ್ನಿರ.ೆ ನನನ ಎನ್ಚ.ಜಿ.ಓ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ ಸನವಿರ ಮಕೆಳಿದತಿ, ಅವರಿಗನಗಿ ಹನಸೆಿಲ್ಚ 
ನಡಸೆತತಿುದ್ೆಿೇವೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಇಬಬರತ ತ್ಹಶ್ೇಲನಿರ್ಚ ಹತದ್ೆಿ ಪಡದೆ್ಧದತಿ, ಇವರತಗಳಿಗೆ ಪೊೇಷಕರತ ಇಲಿ. 
ಹನಗನಗಿ ಮಕೆಳಿಗ ೆ ಭವಿಷಯ ಸಿಗತತ್ುದ್ೆ, ಇಂತ್ಹ ದ್ೇೆವರ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರತ ಚೆರ್ನನಗಿ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಬಯಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. 
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 ಶ್ರೇ ಆಚನರ ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ:- ಕ್ೇೆವಲ ಪಟಿಣಗಳಲ್ಲಿ ಮನತ್ರವಲಿದ್ೆೇ ಗನರಮೇಣ ಭನಗಗಳಲ್ಲಿ 
ಪರತಿ ಅಂಗನವನಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಪನರಯಪೂವಾ ಬನಲಕಿಯರ ಪಟಿಿ ಇದತಿ, ಅಂತ್ಹವರನತನ ನಮಮ 
ಇಲನಖಯೆ ಸಿಬಬಂದ್ಧ ಗತರತತ್ತ ಮನಡಿದ್ನಿರ.ೆ ಅವರ ಮರ್ೆಗಳಿಗ ೆ ರೇೆಷನ್ಚ ಕ್ೊಡತವ ಕ್ನಯಾ 
ನರಂತ್ರವನಗಿ ನಡಯೆತತಿುದ್ೆ. ಅವರನತನ ಪತನಃ ಶನಲೆಗ ೆಸೇೆರಿಸತವ ನಟಿಿನಲ್ಲಿ ಅಂಗನವನಡಿ ಟಿೇಚರ್ಚ 
ಇರಬಹತದತ ಅಥವನ ಸೂಪರ್ಚವೆೈಸರ್ಚ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುರತವುದನತನ ರ್ನವು ಕ್ನಣತತಿುದ್ೆಿೇವೆ.  
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ತ್ಡಹೆಿಡಿಯಲನದ ಪರಶೆನಗಳು 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇ ರಮೆೇಶಚರವರತ ಈಗ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉಪಸಿಾತ್ರಿಲಿ, ನಂತ್ರ         
ಶ್ರೇ ತಿಪಪೆೇಸನಾಮ ರವರತ ತ್ಮಮ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿ. 

ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ ೧೨೯೮ 

ಉತ್ುರದ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಿದ್ ೆ
 ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎ. ತಿಪಪೆೇಸನಾಮ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸನವಾಜ್ನಕ ಉದಯಮಗಳ 
ಇಲನಖಯೆಡಿಯಲ್ಲಿ ೬೦ ಸನವಾಜ್ನಕ ಉದ್ಧಿಮೆಗಳಿವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ ೩೪ ಲನಭದ್ನಯಕ 
ಉದಯಮಗಳಿದತಿ, ಉಳಿಕ್ೆ ೨೪ ಉದಯಮಗಳು ನಷಿದಲ್ಲಿವೆ. ಇವುಗಳನತನ ಕ್ೊಿೇಸ್ಚ ಮನಡಲತ ಅಥವನ 
liquidation ಮನಡಲತ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ ಹನಕಿಕ್ೊಂಡಿದ್ನಿರೆ. ನನನ ಪರಶೆನಯಂತೆ್ ಕ್ೆಲವು 
ಉದಯಮಗಳು ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಪನನ ನಗಮ, MSIL( Mysore Sales International 
Limited, MCA (Ministry of Corporate Affairs), Industrial Department ನ 
ಐದ್ನರತ ಉದಯಮಗಳು ಬರತತಿುದತಿ, ಇವುಗಳಿಗೆ ಆಯನ ಇಲನಖಗೆಳಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ್ ನವಾಹಣೆ ಮನಡತವ 
ಆಡಳಿತ್ನತ್ಮಕ ಇಲನಖಗೆಳನಗಿವೆ. ಆದರೆ Company Affairs ಗೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿ ಯನವುದ್ೆೇ 
ರಿೇತಿಯ ಆಡಿಟಚ ಆಗಬಹತದತ, ಬೆೇರ ೆ ಬೇೆರೆ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸನಲ ಅಥವ ಬಂಡವನಳ ತ್ರತವ 
ಕ್ೆಲಸದ ಉಸತುವನರಿಯನತನ Public Enterprises ಇಲನಖ ೆವಹಿಸಿದ್ೆ. ಆದರೆ ಈ ಇಲನಖಯೆನತನ 
ತಿರಸನೆರ ಮನಡಿ ಎಷೂೆಿೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಯನ Public Enterprises ಸಾತ್: ಸಕ್ನಾರದ ಬಳಿ 
ಸನಲ ಪಡಯೆತವುದತ ಅಥವ ಬೆೇರ ೆ ಬನಯಂಕತಗಳಿಂದ ಸನಲ ಪಡಯೆತವುದತ ನಡಯೆತತಿುದ್.ೆ ಇದತ 
CAG Report  ನಲ್ಲಿ ಸನಕಷತಿ ಬಂದ್ಧದತಿ, COPU (Committee on Public 
Undertakings) ದಲ್ಲಿ ವಿಸನುರವನಗಿ ಚಚಾೆಯನಗಿದ್ೆ. ಈ ಬಗೆೆ ಯನವ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೂೆಂಡಿದ್ನಿರೆ 
ಎಂಬತದನತನ ತಿಳಿಸಬೆೇಕ್ೆಂಬತದತ ನನನ ವಿನಂತಿ. 
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 ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ. ರ್ನಗರನಜ್ಚ (ಎಂಟಿಬಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕ್ೆೇಳಿದ 
ಪರಶೆನಗ ೆ ಅನತಬಂಧ್-೩ ರಲ್ಲಿ ಸಪಷಿವನದ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಲನಗಿದ್ೆ. ಸನವಾಜ್ನಕ ಉದಯಮಗಳ 
ಕ್ನಯಾನವಾಹಣೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪರಗತಿ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ಯನತನ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿ ಆಡಳಿತ್ ಇಲನಖಗೆಳು 
ಕ್ೆೈಗೊಳುಲ್ಲದತಿ, ಸನವಾಜ್ನಕ ಉದಯಮಗಳ ಇಲನಖ ೆ ಈ ಕ್ೆಳಕಂಡ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಮನತ್ರ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲನಖಯೆಂದ್ಧಗೆ ಸಮನಲೂೆೇಚ್ಚಸತತಿುದ್ೆ. ಕಂಪನ/ನಗಮಗಳ ವೃಂದ ಮತ್ತು 
ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ನಯಮಗಳು, ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಲನಭನಂಶವನತನ ಪನವತಿಸತವ ಬಗೆೆ ಮತ್ತು ನದ್ೇೆಾಶಕರ 
ಮಂಡಳಿಯ ಸಭನ ನಡವಳಿಗಳನತನ ಕಳುಹಿಸಿಕ್ೂೆಡತವ ಬಗೆೆ, ಬೊೇನಸ್ಚ/ಅನತಗರಹಪೂವಾಕ ಕ್ೊಡತಗೆ, 
ಅಸೂೆೇಸಿಯ್ದೇಷನ್ಚಗಳ ತಿದತಿಪಡಿ ಕತರಿತ್ತ, ಇವಲೆಿವುಗಳನತನ ದ್ಧನನತ್ಯದ ಕ್ನಯಾನವಾಹಣೆಗೆ 
ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿ ಆಡಳಿತ್ ಇಲನಖಯೆಂದ್ಧಗೆ ನವಾಹಿಸಲನಗತತಿುದ್ೆ. ಈ ಸಂಸೆಾಗಳ ಪರಗತಿ ವರದ್ಧಯನತನ 
ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿ ಇಲನಖಯೆಂದ ಉಭಯ ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲನಗತತಿುದ್ೆ. ಅದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ 
ರನಜ್ಯ ತ್ೆಂಗಿನರ್ನರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಗಮ ನಯಮತ್ದ ಮೌಲಯಮನಪನ ಕ್ನಯಾವನತನ 
ನಡಸೆಲನಗತತಿುದ್.ೆ          (ಮತಂದತ) 

(515) 22.03.2022  11.40 hv.rn 

ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ.ರ್ನಗರನಜ್(ಎಂ.ಟಿ.ಬಿ)(ಮತಂದತವರೆದದತಿ):- 
ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲಪ ಸಂಖನಯತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಗಮ ನಯಮತ್ದ ಮೌಲಯಮನಪನವನತನ 
Centre for Research and Governance ಸಂಸೆಾಯಂದ  ನಡಸೆಲನಗಿರತತ್ುದ್ೆ.  
 ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸನಾಮ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಇಲನಖಯೆನತನ ಕಡಗೆಣಿಸಿ, 
ಹೂಡಿಕ್ ೆಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗತತಿುದ್ನಿರ.ೆ ಹೂಡಿಕ್ೆ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆೇ ಬೆೇಡವೇೆ ಎನತನವ ನಧನಾರವನತನ 
ಸನವಾಜ್ನಕ ಉದ್ಧಿಮೆಗಳ ಇಲನಖ ೆಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿದೆ್. ಆದರೆ, ಇಲನಖಯೆನತನ ಕಡಗೆಣಿಸಲನಗತತಿುದ್ೆ. 
“ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ತ್ೆಂಗಿನರ್ನರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಗಮ ನಯಮತ್ದ ಮೌಲಯಮನಪನ ಕ್ನಯಾವನತನ 
Centre for Sustainable Development ಸಂಸೆಾಯಂದ ಮನಡಿಸಲನಗತತಿುದ್ೆ”ಚ ಎನತನವ 
ಉತ್ುರವನತನ ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರತ ನೇಡಿದ್ನಿರ.ೆ ಇದತವರಗೆ ೆ ಸತಮನರತ 10 ಸನವಾಜ್ನಕ ಉದ್ಧಿಮೆಗಳ  
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ಮೌಲಯಮನಪನಗಳಿಗೆ ಸಕ್ನಾರ ಆದ್ೆೇಶವನತನ ನೇಡಿದ್ೆ. ಆದರೆ, ಒಂದ್ರೆಡತ ಉದ್ಧಿಮೆಗಳಿಗ ೆ
ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿಂತ್ ೆ ಮನತ್ರ ವರದ್ಧ ಬಂದ್ಧದ್.ೆ 2019-20ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲಗ ೆ ಅನಾಯವನಗತವಂತೆ್ ಇನೂನ 
ಬಹಳಷತಿ ಉದ್ಧಿಮೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿಂತ್ ೆವರದ್ಧಗಳು ಬಂದ್ಧಲಿ. 2020-21 ಮತ್ತು 2021-22ರೆ್ೇ 
ಸನಲ್ಲನ ಮೌಲಯಮನಪನ ಕ್ನಯಾವನಗಿಲಿ. ಇದರ ಬಗೆೆಯೂ ಸಕ್ನಾರ ಗಮನಹರಿಸಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ.  
 
 ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಿ.ಎಸ್ಚ.ಆರ್ಚ. ಫಂಡ್ಚಗೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿಂತ್ೆ ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ನದರ,ೆ 
ಇನೂನ ಹಲವನರತ ಉದ್ಧಿಮೆಗಳು ಸಿ.ಎಸ್ಚ.ಆರ್ಚ ಪನಲ್ಲಸಿಯನತನ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡಿಲಿ. Ministry of 
Company affairs ಅವರತ ಏನತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆಂದರೇೆ, ಯನವುದ್ೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಎಸ್ಚ.ಆರ್ಚ. 
ಫಂಡ್ಚನಲ್ಲಿ ಶೆೇಕಡನ 2ರಷಿನತನ ಬೆೇರಬೆೆೇರ ೆಉದ್ೆಿೇಶಗಳಿಗೆ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ನದರೆ, ಯನವುದಕ್ೆೆ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ 
ಎನತನವುದರ ಬಗೆೆ ಒಂದತ ನಯಮವನತನ ರಚರೆ್ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ. ಉದ್ನಹರಣೆಗ ೆ
ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ನದರೆ, ಹಟಿಿ ಚ್ಚನನದ ಗಣಿ ಕಂಪನ ನಯಮತ್ದವರತ ಸಿ.ಎಸ್ಚ.ಆರ್ಚ.ಫಂಡ್ಚ 
ಕ್ೊಡತವುದ್ನದರೆ, ಅಲ್ಲಿರತವಂತ್ಹ ಸೂೆಲ್ಚ, ಕ್ನಲೇೆಜ್ತ, ಸಮತದ್ನಯ ಭವನ ಮತಂತ್ನದವುಗಳಿಗ ೆ
ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇವೆ ಎನತನವ ನಣಾಯವನತನ ಮನಡಬೇೆಕ್ನತ್ುದ್ೆ. ಎಷೂೆಿೇ ಉದ್ಧಿಮೆಗಳು ಸಿ.ಎಸ್ಚ.ಆರ್ಚ. 
ಫಂಡ್ಚಗೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿಂತ್ ೆಪನಲ್ಲಸಿಯನತನ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡಿಲಿ. ಸಿ.ಎಸ್ಚ.ಆರ್ಚ. ಫಂಡ್ಚ ಅನತನ ಯನವ 
ರಿೇತಿ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ ಎನತನವುದರ ಬಗೆೆ ನಣಾಯವನತನ ಮನಡಿಲಿ. ಎಷೂೆಿೇ ಕಂಪನಗಳು ತ್ಮಗೆ ಎಷತಿ 
ಆದ್ನಯ ಬರತತ್ುದ್ೆ ಎನತನವುದನತನ ಅಂದ್ನಜ್ತ ಮನಡದ್ೆೇ 2-3 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳಷತಿ ಆದ್ನಯ 
ತ್ೆರಿಗೆಯನತನ ಪನವತಿ ಮನಡಿದ್ನಿರ.ೆ ಉದ್ನಹರಣೆಗೆ ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ನದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಪನನೇಯ 
ನಗಮ ನಯಮತ್, ಎಂ.ಎಸ್ಚ.ಐ.ಎಲ್ಚ., ಕರ್ನಾಟಕ ಸನಬೂನತ ಮತ್ತು ಮನಜ್ಾಕ ಕಂಪನಗಳು ತ್ಮಮ 
ಆದ್ನಯವನತನ ಅಂದ್ನಜ್ತ ಮನಡದ್ೇೆ ಸತಮನರತ 2-3 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳಷತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ನಯ 
ತ್ೆರಿಗೆಯನತನ ಪನವತಿ ಮನಡಿದ್ನಿರ.ೆ ಇದತ ಬಹಳ ಮಹತ್ಾದ ಇಲನಖೆಯನಗಿದೆ್. Committee on 
Public Undertakings (CoPU) ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರತ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿಯ್ದೇ ಇದ್ನಿರ.ೆ ಅವರತ ಇದರ 
ಬಗೆೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನತನ ನೇಡತತ್ನುರ.ೆ ಸನವಾಜ್ನಕ ಉದ್ಧಿಮೆಗಳಿಂದ ಸಿ.ಎಸ್ಚ.ಆರ್ಚ. ಪನಲ್ಲಸಿಯನತನ 
ಆದಷತಿ ಬೆೇಗ ಹೊರತ್ರಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ್. ಸಿ.ಎಸ್ಚ.ಆರ್ಚ. ಫಂಡ್ಚ ಅನತನ ಯನವುದಕ್ೆೆ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ 
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ಎನತನವುದರ ಬಗೆೆ Ministry of Company affairsನಲ್ಲಿ ಮನಗಾಸೂಚ್ಚಗಳು ಇವ.ೆ 
ಸಿ.ಎಸ್ಚ.ಆರ್ಚ.ಫಂಡ್ಚ ಅನತನ ಸಾಳಿೇಯವನಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ನಯಾಗಳಿಗ ೆನೇಡಬೆೇಕತ ಎನತನವುದರ ಬಗೆೆ 
ಸಕ್ನಾರ ಒಂದತ ನಣಾಯವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಬೇೆಕ್ನಗಿದ್ೆ.  
 
 ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ.ರ್ನಗರನಜ್(ಎಂ.ಟಿ.ಬಿ):- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಉದ್ಧಿಮೆಗಳಿಗ ೆಬರತವಂತ್ಹ 
ಲನಭದಲ್ಲಿ ಕಡನಾಯವನಗಿ ಶೆೇಕಡನ 2ರಷಿನತನ ಸಿ.ಎಸ್ಚ.ಆರ್ಚ. ಫಂಡ್ಚಗೆ ನೇಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಕ್ೆೇಂದರ 
ಸಕ್ನಾರದ ಆದ್ೆೇಶವಿದ್.ೆ ಸಾಳಿೇಯವನಗಿರತವ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ, ನಗರಸಭೆ, ಪಟಿಣ ಪಂಚನಯತಿ 
ಮತ್ತು ಪತರಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಸನವಾಜ್ನಕರ ಬೆೇಡಿಕ್ೆಯ ಮೆೇರಗೆ ೆ ಸಿ.ಎಸ್ಚ.ಆರ್ಚ.ಫಂಡ್ಚ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆನತನವ 
ಕ್ನನೂನತ ಇದ್ೆ. ಆದರ,ೆ ಕಡನಾಯವನಗಿ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗ ೆಯನವುದ್ೆೇ ಕ್ನನೂನತ ಇಲಿ. 
ನಮಮ ಇಲನಖನ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳೊಂದ್ಧಗೆ ಸಭ ೆನಡಸೆಿ ಕಡನಾಯವನಗಿ ಶೆೇಕಡನ 2ರಷಿನತನ ಸಿ.ಎಸ್ಚ.ಆರ್ಚ. 
ಫಂಡ್ಚ ಅನತನ ಕ್ೊಡದ್ೇೆ ಇರತವ ಉದ್ಧಿಮೆಗಳ ಮೆೇಲೆ ಕರಮ ಜ್ರತಗಿಸತವ ಬಗೆೆ ಚಚ್ಚಾಸಲನಗತವುದತ.  
 ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸನಾಮ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವೆೇ, ಸಿ.ಎಸ್ಚ.ಆರ್ಚ. ಫಂಡ್ಚಗೆ 
ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿಂತ್ ೆ ಒಂದತ ಪನಲ್ಲಸಿ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆನತನವುದತ ನನನ ಒತ್ನುಯವನಗಿದ್.ೆ ಸಿ.ಎಸ್ಚ.ಆರ್ಚ. 
ಫಂಡ್ಚ ಅನತನ ಯನವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಚಕ್ ೆ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆನತನವುದರ ಬಗೆೆಯೂ ಸಕ್ನಾರ 
ಮನಗಾದಶಾನವನತನ ನೇಡಬೇೆಕ್ನಗಿದ್.ೆ ಈ ಬಗೆೆ ಸಕ್ನಾರ ಭರವಸಯೆನತನ ನೇಡಬೇೆಕ್ನಗಿದ್.ೆ ಮನನಯ 
ಸಚ್ಚವರಿಗೆ ಪರದತ್ುವನಗಿರತವ ಅಧಿಕ್ನರವನತನ ಏತ್ಕ್ೊೆೇಸೆರ ಚಲನಯಸತತಿುಲಿ ಎನತನವುದತ ನನನ 
ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ್.  
 ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ.ರ್ನಗರನಜ್(ಎಂ.ಟಿ.ಬಿ):- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ನೇಡಿರತವ ಸಲಹೆಗಳನತನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟತಿಕ್ೂೆಂಡತ ಸಿ.ಎಸ್ಚ.ಆರ್ಚ. ಫಂಡ್ಚ ಅನತನ ಯನವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ 
ವೆಚಿ ಮನಡಬಹತದತ ಎನತನವ ನಟಿಿನಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಪನಲ್ಲಸಿ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೂೆಳುುತ್ೆುೇರ್ೆ. 
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ತ್ಡಹೆಿಡಿಯಲನದ ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ: 1892 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್ೆ)  

 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟ್ೆೇಶ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರನಜ್ಯದ 58 ನಗರ ಸಾಳಿೇಯ 
ಸಂಸೆಾಗಳಿಗೆ ಚತರ್ನವಣೆ ನಡದೆತ ಎರಡತ ತಿಂಗಳುಗಳು ಕಳೆದರೂ ಇದತವರವೆಿಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರತ ಮತ್ತು 
ಉಪನಧ್ಯಕ್ಷರ ಮೇಸಲತ ಪರಕಟಿಸದ್ಧರಲತ ಕ್ನರಣವೆೇನತ ಎನತನವ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದ್ೆಿ. ಅದಕ್ೆೆ 
ಸರ್ೇಾಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯದ ತಿೇಪ್ತಾನ ಬಗೆೆ ಉಲೆಿೇಖ ಮನಡಿದ್ನಿರ.ೆ ಸರ್ೇಾಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯದ 
ಆದ್ೆೇಶ ಹೊರಬಂದತ ಎಷತಿ ದ್ಧನಗಳನಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗ ೆ ಏತ್ಕ್ೂೆೆೇಸೆರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರತ ಮತ್ತು 
ಉಪನಧ್ಯಕ್ಷರ ಮೇಸಲತ ಪರಕಟಿಸಿಲಿವೆನತನವುದತ ನನನ ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ್. ಇದಕ್ೆೆ ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರತ 
ಉತ್ುರಿಸಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ್.  
 ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ.ರ್ನಗರನಜ್(ಎಂ.ಟಿ.ಬಿ):- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸತಪ್ತರೇಂ ಕ್ೊೇಟಚಾ 
2010ರಲ್ಲಿ ಆದ್ೆೇಶವನತನ ನೇಡಿತ್ತು. ಅದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಲ್ಲಖಿತ್ ರೂಪದ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ 
ನೇಡಿದ್ೆಿೇವೆ. ಇದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿಂತ್ೆ ಕ್ನನೂನತ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಗಳು ಮತ್ತು ಅಡೂೆಾೇಕ್ೇೆಟಚ ಜ್ನರಲ್ಚ 
ಅವರತಗಳ ಜೊತ್ಗೆೆ ಈಗನಗಲೆೇ ಎರಡತ ಬನರಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ೆಿೇರ್.ೆ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜನತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಿ 
ಪಂಗಡದವರಿಗ ೆಮನತ್ರ ಮೇಸಲನತಿಯನತನ ನಗದ್ಧಪಡಿಸಿ ಹಿಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ಮೇಸಲನತಿಯನತನ 
ಮತಂದ್ಧನ ಆದ್ೆೇಶದವರೆಗ ೆನಗದ್ಧಪಡಿಸದ್ೆೇ, ಸಂವಿಧನನದ ಪರಕ್ನರ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜನತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಿ 
ಪಂಗಡದವರಿಗ ೆ ಮನತ್ರ ನಗದ್ಧಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಹತದ್ೆಿಗಳನತನ ಸನಮನನಯ ವಗಾಕ್ೆೆ 
ನಗದ್ಧಪಡಿಸಬೆೇಕ್ನಗಿರತತ್ುದ್ಂೆದತ ಉಲೆಿೇಖಿಸಲನಗಿದ್ೆ. ಒಂದತ ಸಮತಿಯನತನ ರಚರೆ್ ಮನಡಿ, ಆ 
ಸಮತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ, ಆದಷತಿ ಬೆೇಗರೆ್ೇ ತಿೇಮನಾನ ತ್ಗೆೆದತಕ್ೂೆಳುಲನಗತತ್ುದ್ೆ. 
ಸಕ್ನಾರವೂ ಸಹ ಇವರತಗಳ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯ ಬಗೆೆ ಆತ್ತರವನತನ ಹೂೆಂದ್ಧದ್ೆ. ಚತರ್ನವಣೆಗಳು ನಡದೆತ 
ಇಂದ್ಧಗ ೆ 96 ದ್ಧನಗಳು ಕಳೆದ್ಧವ.ೆ ಚತರ್ನಯತ್ ನಗರಸಭ ೆಸದಸಯರತಗಳು ಇದ್ನಿರ.ೆ ಆಡಳಿತ್ ಮತ್ತು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ನಯಾಗಳು ಕತಂಠಿತ್ವನಗಿಲಿ. ಅಲ್ಲಿರತವ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬಬಂದ್ಧ ವಗಾದವರತ 
ಕ್ನಲಕ್ನಲಕ್ೆೆ ಆಗಬೆೇಕ್ನಗಿರತವಂತ್ಹ ಸನವಾಜ್ನಕರ ಕ್ೆಲಸಕ್ನಯಾಗಳನತನ ನವಾಹಿಸತತಿುದ್ನಿರೆ. 
ಸಮತಿಯನತನ ರಚರೆ್ ಮನಡಿ, ಆ ಸಮತಿಯಲ್ಲಿ ಸತಪ್ತರೇಂ ಕ್ೊೇಟಿಾನ ಆದ್ೆೇಶ, ಮಧ್ಯಪರದ್ೇೆಶ ಮತ್ತು 
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ಮಹನರನಷರ ರನಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿಂತ್ ೆ ಹೂೆರಡಿಸಿರತವ ಆದ್ೆೇಶಗಳ ಬಗೆೆಯೂ ಸವಿಸನುರವನಗಿ 
ಚಚೆಾ ಮನಡಿ ಒಂದತ ತಿೇಮನಾನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ, ಆದಷತಿ ಬೇೆಗರ್ೇೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರತ ಮತ್ತು ಉಪನಧ್ಯಕ್ಷರ 
ಮೇಸಲನತಿಯನತನ ನಗಡಿಪಡಿಸತವ ಬಗೆೆ ಕರಮ ಜ್ರತಗಿಸಲನಗತತ್ುದ್ೆ.  
 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟ್ೆೇಶಚ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಕ್ನಾರ ಜ್ನಪರತಿನಧಿಗಳ 
ಅವಧಿಯನತನ ಮತಂದತವರಿಸತತ್ುದ್ೆಯ್ದೇ? ಈಗನಗಲೆೇ ಎರಡತ ವಷಾಗಳು ಕಳೆದತ ಹೊೇಗಿವೆ. ಇವರತ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರತ ಮತ್ತು ಉಪನಧ್ಯಕ್ಷರನತನ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಇನೂನ ಎರಡತ ಮೂರತ ವಷಾಗಳು 
ಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ. ಹಚೆತಿವರಿಯನಗಿ ಜ್ನಪರತಿನಧಿಗಳ ಕ್ನಲನವಧಿಯನತನ  5 ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ ವಿಸುರಣ ೆ
ಮನಡಲನಗತತ್ುದ್ೆಯ್ದೇ ಎನತನವುದತ ನನನ ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ್. 
 ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಚತರ್ನವಣ ೆನಡದೆ ನಂತ್ರ ಚತರ್ನಯತ್ ಪರತಿನಧಿಗಳ ಕ್ನಲನವಧಿಯನತನ ಮದಲತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರತ ಮತ್ತು 
ಉಪನಧ್ಯಕ್ಷರ ಚತರ್ನವಣಯೆನಗಿ ಮದಲ ಸಭೆ ನಡದೆ ದ್ಧರ್ನಂಕದ್ಧಂದ 5 ವಷಾಗಳನತನ ಲೆಕ್ನೆಚನರ 
ಮನಡಲನಗತತ್ುದ್ೆ. ಆದಿರಿಂದ ಜ್ನಪರತಿನಧಿಗಳ ಅವಧಿ ಕತಂಠಿತ್ವನಗತವುದ್ಧಲಿ. ಇದರ ಬಗೆೆ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರಿಗೆ ಆತ್ಂಕ ಬೆೇಡ.  
 ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹಿಂದ್ ೆ ಮತ್ೊುಂದತ ಚತರ್ನವಣೆ 
ನಡಯೆತವವರೆಗೂ ಜ್ನಪರತಿನಧಿಗಳು ಇರತತಿುದಿರತ. ಅದ್ೆೇ ಕರಮವನತನ ಅನತಸರಿಸಬೆೇಕ್ೆನತನವುದತ ನನನ 
ಸಲಹೆಯನಗಿದೆ್.  
 ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹಿಂದ್ ೆ ಗನರಮ 
ಪಂಚನಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಗರನಡಳಿತ್ ಸಂಸೆಾಗಳಲ್ಲಿ ಮತಂದ್ಧನ ಚತರ್ನವಣೆ ಬರತವವರೆಗೂ 
ಜ್ನಪರತಿನಧಿಗಳು ಇರತತಿುದಿರತ. ಆದರೆ, ಕ್ನಯದ್ೆಗ ೆ ತಿದತಿಪಡಿ ತ್ಂದತ ಅವಧಿ ಮತಗಿದ ನಂತ್ರ 
ಆಡಳಿತ್ನಧಿಕ್ನರಿಯನತನ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡತವ ಪರಕಿರಯ್ದ ನಡಯೆತತಿುದ್.ೆ ಪರಜನಪರಭತತ್ಾ ವಯವಸೆಾಯಲ್ಲಿ ಜ್ನ 
ಪರತಿನಧಿಗಳ ಕ್ೆೈಗೆ ಅಧಿಕ್ನರ ಹೊೇಗಬೆೇಕ್ೆನತನವುದರಲ್ಲಿ ಎರಡತ ಮನತಿಲಿ. ಆದರೆ, ತ್ನಂತಿರಕವನದ ಮತ್ತು 
ಕ್ನನೂನನ ಆಡಚಣೆಯನತನ ನವನರಣೆ ಮನಡಿ ಮತಂದ್ಧನ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೂೆಳುಲನಗತತ್ುದ್ೆ.  
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 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟ್ೆೇಶಚ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದನತನ ಎಷತಿ ದ್ಧನಗಳೊಳಗನಗಿ 
ಮನಡಲನಗತತ್ುದ್ೆ ಎನತನವುದನತನ ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರತ ತಿಳಿಸಬೆೇಕ್ನಗಿದ್.ೆ  
 ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ.ರ್ನಗರನಜ್(ಎಂ.ಟಿ.ಬಿ):- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ಉದ್ನಹರಣೆಯನತನ 
ನೇಡತತ್ನು ರ್ನನತ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಡತತಿುದ್ೆಿೇರ್ೆ. ದ್ೆೇವನಹಳಿುಯ ವಿಜ್ಯಪತರ ಪತರಸಭೆಯ 
ಚತರ್ನವಣೆಯನಗಿ ಎರಡತ ವಷಾಗಳನದರೂ ಕ್ೂೆೇಟಚಾನಲ್ಲಿ ಸೆಿೇ ಇದಿ ಕ್ನರಣದ್ಧಂದ್ನಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರತ 
ಉಪನಧ್ಯಕ್ಷರ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಎರಡತ ವಷಾಗಳ ನಂತ್ರ ಆದ್ೆೇಶ ಬಂತ್ತ. ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರತ 
ಮತ್ತು ಉಪನಧ್ಯಕ್ಷರ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಆಗಿದ್.ೆ ಇವರತಗಳ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯನತನ ಆದಷತಿ ಬೆೇಗರೆ್ೇ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆನತನವುದತ ನಮಮ ಸಕ್ನಾರದ ಆಶಯವನಗಿದ್ೆ. ಈ ವಿಚನರವನತನ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ 
ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ಂದ್ಧದ್ೆಿೇರ್ೆ. ಈ ವಿಚನರದ ಬಗೆೆ ಬಹಳ ಒತ್ುಡಗಳು ಬರತತಿುವೆ. ಅವರತಗಳ 
ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯನತನ ರ್ನವು ಮನಡಲೇೆಬೆೇಕತ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಸಹ ಹೆೇಳಿದ್ೆಿೇರ್.ೆ ಆದಷತಿ ಬೆೇಗ 
ಸಕ್ನಾರ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೂೆಳುುತ್ುದ್ೆ.  
 
 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟ್ೆೇಶಚ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆದಷತಿ ಬೇೆಗ ಎಂದರೆ, ಎಷತಿ 
ದ್ಧನದ್ೊಳಗ,ೆ ಎಷತಿ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚನರದ ಬಗೆೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಲನಗತತ್ುದ್ ೆಎನತನವುದನತನ 
ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರತ ಸಪಷಿವನಗಿ ತಿಳಿಸಬೆೇಕ್ನಗಿದ್.ೆ  
 ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ.ರ್ನಗರನಜ್(ಎಂ.ಟಿ.ಬಿ):- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ಒಂದತ 
ಕ್ನಲಮತಿಯನತನ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಸನಧ್ಯವನಗತವುದ್ಧಲಿ. ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು, ಮನನಯ ಕ್ನನೂನತ 
ಮತ್ತು ಸಂಸದ್ಧೇಯ ವಯವಹನರಗಳ ಸಚ್ಚವರತ ಮತ್ತು ಅಡೂೆಾೇಕ್ೆೇಟಚ ಜ್ನರಲ್ಚ ಇವರತಗಳೊಂದ್ಧಗೆ 
ಸಮನಲೊೇಚ್ಚಸಿ, 8 ದ್ಧನಗಳೊಳಗನಗಿ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡತವಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನ 
ಮನಡಲನಗತತ್ುದ್ೆ.  
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ತ್ಡಹೆಿಡಿಯಲನದ ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ: 1837 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್ೆ)  

 ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ.ಎಂ.ರಮೆೇಶಚಗೌಡ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರತ ಉತ್ುರವನತನ 
ಒದಗಿಸಿದ್ನಿರ.ೆ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರನಜ್ ಕ್ನಲತವೆಗಳು ಹದಗಟೆಿಿರತವುದತ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನಕ್ೆೆ ಬಂದ್ಧದ್ೆಯ್ದೇ 
ಎನತನವ ನನನ ಪರಶೆನಗೆ “ಬಂದ್ಧರತತ್ುದ್ೆ”ಚ ಎನತನವ ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡಿದ್ನಿರ.ೆಚ “ಹನಗಿದಿಲ್ಲಿ ರನಜ್ 
ಕ್ನಲತವೆಗಳನತನ ನಮನಾಣ ಮನಡಲತ ಕ್ೆೈಗೊಂಡಿರತವ ಕರಮಗಳೆೇನತ” ಎನತನವ ನನನ ಎರಡರೆ್ಯ 
ಪರಶೆನಗ,ೆಚ “ರನಜ್ ಕ್ನಲತವೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗ ೆ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಯನವುದ್ೆೇ ಪರತ್ೆಯೇಕ ಅನತದ್ನನ 
ನಗದ್ಧಪಡಿಸಿರತವುದ್ಧಲಿ. ಸಕ್ನಾರದ ವಿವಿಧ್ ಯೇಜ್ರೆ್ಗಳಡಿ ನಗರಗಳಿಗೆ ಲಭಯವನಗಿರತವ ಮಳನೆೇರತ 
ಚರಂಡಿಗ ೆನೇಡಲನಗಿರತವ ಅನತದ್ನನದಲ್ಲಿಯ್ದೇ ರನಜ್ ಕ್ನಲತವೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನತನ ಹಂತ್ಹಂತ್ವನಗಿ 
ಕ್ೆೈಗೊಳುಲನಗಿರತತ್ುದ್ೆ” ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ನಿರ.ೆ   
         (ಮತಂದತವರಿದ್ಧದ್ೆ) 
 (516)  22.3.2022  11.50  ಪ್ತಕ್ೆ:ವಿಕ್ ೆ
ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ.ಎಂ.ರಮೆೇಶ ಗೌಡ(ಮತಂದತ) 
ಉದ್ನಹರಣೆಗ ೆಹೆೇಳುವುದ್ನದರೆ, ನರ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಬನಬಳದಲ್ಲಿ ಕ್ೇೆವಲ ೨ ಗಂಟೆ್ಗಳ ಕ್ನಲ ಮಳೆ 
ಬಂತ್ತ.  ಅಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಮಗತ ಸತ್ತು ಹೂೆೇಯತ್ತ.  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಇವತಿುನವರಗೊ  ರನಜ್ 
ಕ್ನಲತವೆಗಳನತನ ತ್ೆರೆವು ಮನಡಿಲಿ.  ಅಧಿವೆೇಶನ ನಡಯೆತವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕತರಿತ್ತ ಏರ್ನದರೂ 
ಗಲನಟ್ೆಯನದರೆ, ಬಿಬಿಎಂಪ್ತ ಯವರತ ರ್ನಮಚ ಕ್ ೆವನಸೆುೇ ಅಂತ್ಹ ಕಡೆ ಹೊೇಗಿ ಸಜನಾ ಒಡಯೆತತ್ನುರೆ 
ಅಷೆಿ.  ಇದತವರೆಗೂ ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲನಿಗಿರಬಹತದತ ಅಥವನ ರನಜ್ಯದ ಯನವುದ್ೆೇ 
ಭನಗಗಳಲೂಿ ರನಜ್ ಕ್ನಲತವೆಗಳನತನ ತ್ೆರೆವುಗೂೆಳಿಸಿಲಿ.  ಅದರ ಪರತಿಫಲವನಗಿ ನರ್ನೆ ಒಂದತ ಮಗತ 
ಸತ್ತು ಹೊೇಯತ್ತ.  ಸರ್ಕಭರ, ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒತ್ತುವರಿ ಗತರತತ್ತ ಮನಡಲತ ಸವೆಾ 
ಕ್ನಯಾ ಕ್ೆೈಗೊಳುಲತ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲನಗತತ್ುದ್;ೆ ಒತ್ತುವರಿ ಕಂಡತಬಂದಲ್ಲಿ ನಯಮನನತಸನರ 
ತ್ೆರವುಗೊಳಿಸಲನಗತವುದತ ಎಂದತ ಹೇೆಳುತ್ುದ್ೆ.  ಇನತನ ಎಷತಿ ಜ್ನ ಸತ್ು ಮೆೇಲೆ ತ್ೆರವುಗೊಳಿಸತತ್ನುರ?ೆ  
ಇನೂನ ಎಷತಿ ಜ್ನ ಸನಯಬೆೇಕತ?  ನರ್ನೆ ಒಂದತ ಮಗತ ಸತಿುದ್.ೆ  ಯನವುದ್ೆೇ ಸರ್ಕಭರ ಇದಿರೂ 
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ಕೂಡ, ಇದತವರೆಗೂ ಮಳ ೆನೇರತ ಕ್ೂೆಯತಿ ಸರಿಯನಗಿ ಜನರಿಗ ೆತ್ಂದ್ಧಲಿ.  ನೇವು ಸಿಮೆಂಟಚ ಬಳಸಿ 
storm water drains ಮನಡತತಿುದ್ಧಿೇರಿ.  ಇದರಿಂದ ಕಸ ತ್ತಂಬಿಕ್ೂೆಂಡಿದ್ಯೆ್ದೇ ಹೊರತ್ತ ಎಲೂಿ 
ಸಹ ನೇರತ ಹೊೇಗತವುದ್ಧಲಿ.  ನೇವು ಯನರರ್ನನದರೂ ಕ್ೆೇಳಿ ಇದ್ೆೇ ಮನತ್ನತನ ಹೇೆಳುತ್ನುರೆ.  ಮನನಯ 
ಸಚ್ಚವರತ ತ್ನವು ಉಸತುವನರಿ ವಹಿಸಿಕ್ೊಂಡಿರತವ  ಜಿಲೆಿಯ ದ್ೊಡಾಬಳನುಪತರದಲ್ಲಿ ರನಜ್ಕ್ನಲತವೆಗಳೆೇ 
ಇಲಿ ಎಂದತ ಹೇೆಳುತ್ನುರೆ. 

 ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ.ರ್ನಗರನಜ್ತ (ಎಂಟಿಬಿ):- ಮಕನ್ಯ ಸಭಕಪತಿಗಳೆ, ಒತ್ತುವರಿಯನಗಿರತವ 
ರನಜ್ಕ್ನಲತವೆಗಳನತನ ನದ್ಧಾಷಿವನಗಿ ಇಂಥದ್ೆಿೇ ಅನತದ್ನನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತ್ೆರವುಗೊಳಿಸಬೆೇಕತ 
ಎಂಬತದನತನ ನಗದ್ಧಪಡಿಸಿಲಿ.   ಮಕನ್ಯ ಸಭಕಪತಿಗಳೆ,  ರನಜ್ಯ ಸರ್ಕಭರದ ರ್ನಲೆೆೈದತ 
ಯೇಜ್ರೆ್ಗಳಿವ.ೆ  ೧೪ರೆ್ೇ ಹಣಕ್ನಸತ ಆಯೇಗ, ೧೫ರ್ೇೆ ಹಣಕ್ನಸತ ಆಯೇಗ, SFCs grant 
ನಗರೊೇತ್ನಾನ, ಸಾಳಿೇಯವನಗಿ ಬರತವ ಆಸಿು ತ್ೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ೆೇಂದರ ಪತರಸೃತ್ ಅಮೃತಚ 
ಯೇಜ್ರೆ್ ಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ನಲತವೆಗಳನತನ ದತರಸಿು ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ, ಚರಂಡಿಗಳನತನ ನಮನಾಣ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತುವರಿಯನಗಿರತವುದನತನ ತ್ೆರವುಗೊಳಿಸಲತ ಅವಕ್ನಶ ಇದ್.ೆ   

 ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ.ಎಂ.ರಮೆೇಶ ಗೌಡ:- ಮಕನ್ಯ ಸಭಕಪತಿಗಳ,ೆ ಇದತವರಗೊ ಈ ಕ್ೆಲಸಕ್ೆೆ 
ಯನವುದ್ೆೇ ಅನತದ್ನನವಿಟಿಿಲಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಮಳೆ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗ ೆ
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ೆಬಿಬಿಎಂಪ್ತ ಇರಬಹತದತ ಅಥವನ ಬೆಂಗಳೂರತ ಗನರಮನಂತ್ರ ಅಥವನ ನಗರಸಭೆ 
ಅಥವನ ಪತರಸಭೆಗಳಿರಬಹತದತ, ಇಲ್ಲಿನ ರನಜ್ಕ್ನಲತವಗೆಳನತನ ತ್ೆರವು ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅನತದ್ನನವರೆ್ನೇ 
ಇಟಿಿಲಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುೇರಿ.  ಹನಗನದರೆ, ರನಜ್ಕ್ನಲತವೆಯನತನ ಒತ್ತುವರಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ 
ಕಟಿಡಗಳನತನ ಕಟಿಬಹತದ್ೇೆ?  ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ರ್ನನತ ಉದ್ನಹರಣೆ 
ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇರೆ್.  ಮನನಯ ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚ್ಚವರತ ಇಲೆಿೇ ಇದ್ನಿರ;ೆ  ಅವರ ವನಯಪ್ತು ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರ 
ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ ಬರತತ್ುದ್ೆ.  ಆದರೂ ಅವರ ಗಮನಸಳೆೆಯ ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಬಿಬಿಎಂಪ್ತ ವನಯಪ್ತುಗೆ 
ಬರತವ ಹೆಣೂಣರತ ಮತಖಯ ರಸೆುಯಲ್ಲಿನ ರನಜ್ಕ್ನಲತವೆಯ ಒತ್ತುವರಿಯನತನ ತ್ೆರವುಗೊಳಿಸಬೆೇಕಿದ್ೆ.  
ಈ ಕತರಿತ್ತ ಸವೆಾ ರಿಪೂೆೇಟಚಾ ಕ್ೂೆಟಿಿದಿರತ.  ಹಿಂದ್ೆ ಇದಿ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು ಅಲ್ಲಿಗ ೆಬೆೇಕ್ನದಷತಿ 
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ಸಲ ಸಾಳ ವಿೇಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಮನಡಿದ್ನಿರ.ೆ  ಮಳ ೆ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜ್ನ ಓಡನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಬೆಂಗಳೂರತ-ಬನಗಲೂರತ ರಸೆುಯ ಮೆೇಲ ೆಓಡನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜ್ಚ(ಬೆೈರತಿ)(ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚ್ಚವರತ):- ಮಕನ್ಯ ಸಭಕಪತಿಗಳೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ೆ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳುತಿುದ್ನಿರೆ.  ಆ ಕತರಿತ್ತ ಮನನಯ 
ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು ಉತ್ುರ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ.  ಬಂೆಗಳೂರತ ನಗರಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ೆಮನನಯ 
ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಒಂದತ ಯೇಜ್ರೆ್ಯನತನ ರೂಪ್ತಸಿದ್ನಿರೆ.  ರೂ. ೧೫೦೦ ಕ್ೊೇಟಿಗಳ 
ಅನತದ್ನನವನತನ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಿ, ಸಮಗರವನಗಿ ಎಲೆಿಲ್ಲಿ ನೇರನವರಿ ಕ್ನಲತವೆಗಳು ಹೂೆೇಗತತ್ುವಯೆೇ 
ಅದರ ಸಂಬಂಧ್ ಒಂದ್ೇೆ ಸರೆರ್ಚನಲ್ಲಿ ಎಲಿವನೂನ ಮನಡಬೇೆಕತ ಎನತನವ ನಣಾಯ ಮನಡಿದ್ನಿರ.ೆ  ಈಗ 
ಅದಕ್ೆೆ ಒಂದತ ಮನಸಿರ್ಚ ಪನಿನ್ಚ ಕೂಡ ತ್ಯನರತ ಮನಡತತಿುದ್ನಿರ.ೆ  ಅದತ ಆದ ತ್ಕ್ಷಣ, 
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲೆಿಲ್ಲಿ ರನಜ್ ಕ್ನಲತವೆಗಳು ಹೂೆೇಗತತ್ುವಯೆೇ ಅವುಗಳನತನ ಸರಿಪಡಿಸತವ ಕ್ೆಲಸ 
ಆಗತತ್ುದ್ೆ.  ಮನನಯ ಸದಸಯರತ, ತ್ನಲೂಿಕತ, ನಗರಸಭೆ, ಪತರಸಭ ೆಮತ್ತು ಪಟಿಣ ಪಂಚನಯತಿಗಳಿಗ ೆ
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ೆ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿದರ ೆಮನನಯ ಪೌರನಡಳಿತ್ ಸಚ್ಚವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರ.ೆ  ಮನನಯ 
ಸದಸಯರ ಕಳಕಳಿ ನಮಗೆ ಗೊತಿುದ್ೆ.  ಮಳೆ ಬಂದ್ನಗ ಸಮಸೆಯ ಆಗತತಿುದ್ೆ; ಇಲಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುಲಿ.  
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದ್ನಗ ಸಮಸೆಯ ಆಗಬನರದತ ಎನತನವ ನಟಿಿನಲ್ಲಿ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೊಳುುವ ಸಂಬಂಧ್  
ಮತಖಯಂತಿರಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮನಡಿದ್ೆಿೇವೆ.  ಮಕನ್ಯ ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನು, ಮಳೆಯ ಕ್ನರಣದ್ಧಂದ 
ಒಂದತ ಮಗತ ಸತಿುದ್ೆ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಅದತ ಬಿಬಿಎಂಪ್ತಯ ಲನರಿಯ ಕ್ನರಣದ್ಧಂದ 
ಅಪಘಾತ್ವನಗಿತ್ತು.  ಸದನಕ್ೆೆ ತ್ಪತಪ ಮನಹಿತಿ ಹೂೆೇಗಬನರದತ.   

 ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ.ರ್ನಗರನಜ್ತ(ಎಂಟಿಬಿ):- ಮಕನ್ಯ ಸಭಕಪತಿಗಳೆ, ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ೆನದ್ಧಾಷಿ ಅನತದ್ನನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿಸಬೆೇಕತ ಎನತನವುದನತನ ನಗದ್ಧ 
ಮನಡಿಲಿ.  ಆದರೆ ಬಿಬಿಎಂಪ್ತಯಲ್ಲಿ ರನಜ್ಕ್ನಲತವಗೆಳನತನ ತ್ೆರವು ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಪರತ್ೆಯೇಕವನದ 
ಅನತದ್ನನ ಇದ್ೆ.  ಆದರ,ೆ ನಗರ ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸಾೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ,ೆ ೧೪ರೆ್ೇ ಹಣಕ್ನಸತ 
ಆಯೇಗ, ೧೫ರ್ೇೆ ಹಣಕ್ನಸತ ಆಯೇಗ, SFCs grant ನಗರೊೇತ್ನಾನ ಯೇಜ್ರೆ್ ಮತ್ತು ಸಾಳಿೇಯ 
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ತೆ್ರಿಗೆ ಹಣವನತನ ಬಳಸಿಕ್ೊಂಡತ, ಸವೆಾ ಮನಡಿ ರನಜ್ಕ್ನಲತವೆ ಒತ್ತುವರಿಯನತನ 
ತ್ೆರವುಗೊಳಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡಲನಗಿದ್ೆ.  ಇದರ ಬಗೆೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ುರ ಬೆೇಕ್ನದರ ೆಅದರ 
ಮನಹಿತಿಯನತನ ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ 
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ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ : 2185 
(ಉತ್ುರದ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್ೆ) 

 ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇ ಅಹಮದ್ಚ:- ಮಕನ್ಯ ಸಭಕಪತಿಗಳೆ, ರ್ನನತ ಸಪೆೈಸ್ಚ ಪನರ್ಚಾ ಬಗೆೆ ಕ್ೆೇಳಿದ ಪರಶೆನಗ ೆ
ಉತ್ುರ ಕ್ೊಟಿಿದ್ನಿರೆ.  2008ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಕ್ೆೇಂದರ ಸರ್ಕಭರದ ಮಂತಿರಯನಗಿದಿ ಮನನಯ ಜೆೈರನಮಚ 
ರಮೆೇಶಚರವರತ ಸತಮನರತ ರೂ. 10 ಕ್ೊೇಟಿಗಳನತನ ಈ Spices Park ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇವೆ ಎಂದತ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿದಿರತ.   ಈ ಸಂಬಂಧ್ ಎಷತಿ ಹಣ ಮಂಜ್ೂರನಗಿದ್;ೆ ಈ 
ನಟಿಿನಲ್ಲಿ ಏನತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದ್;ೆ ಇದತ ಯನವನಗ ಪನರರಂಭವನಗತತ್ುದ್ೆ ಎನತನವ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿದ್ೆಿೇರ್ೆ.  
ಈ ಮೂರತ ಪರಶೆನಗಳಿಗೂ ಸರಿಯನದ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಟಿಿಲಿ.  ಈಗನಗಲೆೇ ಕ್ೆೇಂದರ ಸರ್ಕಭರ ಈ 
ಪನರಜೆಕಿನತನ withdraw ಮನಡಿದ್ ೆ ಎನತನವ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಕ್ೊಟಿಿದ್ಧಿೇರಿ.  ಏಕ್ೆ ಹಿೇಗನಯತ್ತ?  
ಸಾಳಿೇಯ ಜ್ನ ಇದಕ್ೆೆ ವಿರೂೆೇಧ್ ಮನಡಿರಬಹತದತ.  ಆದರೂ ಇದತ ಸರ್ಕಭರದ ವಿಫಲತ್ ೆಅಲಿವೆೇ?  
ಕ್ೆೇಂದರ ಸರ್ಕಭರ Spices Park ಗೆ ರೂ. ೧೦ ಕ್ೊೇಟಿ ಕ್ೊಟಿರೂ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ 
ಬೆೇಜ್ವನಬನಿರಿಯಂದ ಈ ಪನರಜೆಕಿನತನ ವಿತಚಡನರ ಮನಡಿದ್ನಿರ.ೆ  ಇದರ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳು 
ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ. 

 ಡನ: ಮತರತಗೆೇಶಚ ಆರ್. ನರನಣಿ:- ಮಕನ್ಯ ಸಭಕಪತಿಗಳೆ, ಇದತ ಹಳೆಯ ಪನರ್ಚಾ ಆಗಿದ್.ೆ  
2008ರಲ್ಲಿ ಭೂಸನಾಧಿೇನ ಮನಡಲನಗಿದ್.ೆ  ಅಲ್ಲಿರತವ ರೈೆತ್ರ ಸಮಸೆಯಯ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ 
correspondence ನಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವನಯತ್ತ.  ಕ್ೆೇಂದರ ಸರ್ಕಭರ Spices Park consider 
ಮನಡಿರಲ್ಲಲಿ; ನಂತ್ರ ಯನವುದ್ೆೇ ರಿೇತಿಯ ಅನತದ್ನನ ಬರಲ್ಲಲಿ.  ಹೊಸದ್ನಗಿ Spices Park 
and Food Park ಗೆ  ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಟ್ಂೆಡರ್ಚ ಕರದೆ್ನಗ ಯನರತ ಬಿಡ್ಚ ಮನಡಲ್ಲಲಿ.  
ಹಿೇಗನಗಿ ಇದನತನ  ಮತಂದತವರಸೆತವುದಕ್ೆೆ ಆಗಲ್ಲಲಿ.  ತ್ನವೆಲಿರೂ ಸಹಕ್ನರ ಮನಡಿದರೆ, ಅದನತನ 
ಜ್ನರಲ್ಚ ಇಂಡಸಿರಯನಗಿ convert ಮನಡಿ ಇಡಿೇ ಹನವೇೆರಿ ಜಿಲೆಿ ಮತ್ತು ಆ ಕ್ಷೆೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆೇರ ೆ
ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳು ಬಂದ್ನಗ ನವೆೇಶನ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಇದ್ೆ.  ಇದತ ಕ್ೊೇಲೂರತ ಮತ್ತು 
ಗಂಜ್ನೂರತ ಪರದ್ೇೆಶದ ಹತಿುರ ಬರತತ್ುದ್ೆ.  ಅಂದ್ನಜ್ತ ೫ ಕಿ.ಮೇ. ದೂರದಲ್ಲಿ ಬರತತ್ುದ್ೆ.  ಇತಿುೇಚೆಗೆ 
೪೦೦ ಎಕರಗೆ ೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪರತಿ ಎಕರಗೆೆ ಡಿಸಿ ಯವರತ ರೂ. ೨೯ ಲಕ್ಷಗಳನತನ ಫಿರ್ಸಚ 
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ಮನಡಿದ್ನಿರ.ೆ   2022ರೆ್ೇ ನವೆಂಬರ್ಚ ೨, ೩ ಮತ್ತು ೪ರೆ್ೇ ದ್ಧರ್ನಂಕದಂದತ ಗೂೆಿೇಬಲ್ಚ ಇರ್ಾೆಸಿಸ್ಚಾ 
ಮೇಟಚ ಮನಡತತಿುದ್ೆಿೇವೆ.  ಆಗ ಹೆಚತಿ ಪನರಜೆರ್ಿಚಗಳು ಬರತತಿುವೆ.ಚಚ‘one district, one product’ಚ
ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿರತವುದರ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ, ಆ ಜಿಲೆಿಗೂ ಒಂದತ ಪನರಜೆರ್ಿಚ ಕ್ೊಟಿರ ೆಅಲ್ಲಿನ ನರತದ್ೊಯೇಗ 
ಸಮಸೆಯ ನವನರಣೆ ಆಗತತ್ುದ್ೆ.  ಈ ದ್ಧಸಯೆಲ್ಲಿ ತ್ನವೆಲಿರೂ ಕೂಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ರೈೆತ್ರನತನ ಒಪ್ತಪಸತವ 
ಪರಯತ್ನ ಮನಡಬೇೆಕತ.  

 ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್ಚ:- ಮಕನ್ಯ ಸಭಕಪತಿಗಳೆ, ಇದತ ತ್ಮಮ ಪರದ್ೆೇಶದ ಭನಗ ಕೂಡ 
ಹೌದತ.  ಬನಯಡಗಿ ಮೆಣಸಿನ ಕ್ನಯಗ ೆಅಂತ್ನರನಷಿರೇಯ ಮಟಿದಲ್ಲಿ ಬೆೇಡಿಕ್ ೆಇದ್.ೆ  ತ್ನವು ಇದಕ್ೆೆ 
ಪನರಮತಖಯತ್ ೆ ಕ್ೊಡಬೆೇಕತ.  ಆದಷತಿ ಬೆೇಗ ಈ ಪನಕಾನತನ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸರ್ಕಭರ ಗಮನ 
ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಒತ್ನುಯ ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್. 

 ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶಚ ಆರ್ಚ.ನರನಣಿ:- ಮಕನ್ಯ ಸಭಕಪತಿಗಳೆ, ಹನಗೆಯ್ದೇ ಮನಡತತ್ುೆೇವ.ೆ 
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ಆ) ಚತಕೆ್ೆ ಗತರತತಿಲಿದ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 

 ಶ್ರೀ ರ್ೊೀಟ್ ಶ್ರೀನಿವಕಸ ಪೂಜಕರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮಕನ್ಯ ಸಭಕಪತಿಗಳೆ, ದ್ಧರ್ನಂಕ 
೨೨ರ್ೆೇ ಮನರ್ಚಾ ಸಮೂಹ -೨ ರ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ುರಿಸತವ ಒಟತಿ ೭೧ ಪರಶೆನಗಳ ಪೆೈಕಿ ೨೫ 
ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸತತಿುದ್ೆಿೇರೆ್. 

 ಸಭಕಪತಿಯವರು:- ಮಂಡಿಸಲನಯತ್ತ. 

          (ಮತಂದತ . . .) 
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(517) 12:00/22/03/2022 ಎಸ್ಚಪ್ತಆರ್ಚ/ವಿಕ್ೆ/ 
              (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರ ವರದ್ಧ. 
 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್ಚ(ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಮರೆ್ನಯ ದ್ಧನ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು ಮನತ್ರ್ನಡತವ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಲ್ಲಖಿತ್ ಉತ್ುರಗಳನತನ 
ಸಲ್ಲಿಸತವ ಬಗೆೆ ಭರವಸಯೆನತನ ನೇಡಿದಿರತ.  ಆದರೂ ಸಹ ಈ ರಿೇತಿಯ ಪರಿಸಿಾತಿಯನಗಿದೆ್.  ಲ್ಲಖಿತ್ 
ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸತವ ಉತ್ುರಗಳ ಪೆೈಕಿ ನರ್ನೆಯ ದ್ಧನ ಕ್ೆೇವಲ 8 ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಮನತ್ರವೆೇ ಉತ್ುರಿಸಿದ್ನಿರೆ.  
ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸವೂ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖೆಯಯಲ್ಲಿ ಉತ್ುರಿಸಿದ್ನಿರೆ.  ಪರಿಸಿಾತಿಗಳು ಈ ರಿೇತಿಯನದರೆ, 
ರನಜ್ಯದ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ ಮನತಿಗೂ ಸಹ ಬೆಲೆ ಇಲಿವೆಂದ್ನದರ,ೆ ಇದತ ಯನವ ರಿೇತಿಯ ಸಕ್ನಾರ 
ಎಂಬತದನತನ ತ್ನವೆೇ ಹೆೇಳಬೆೇಕತ. 

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನರ್ನೆಯ 
ದ್ಧನ ಮದಲ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ 8 ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರಿಸಿದತಿ, ಆ ನಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನೂನ 10 ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಒಟ್ನಿರೆ 
18 ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರಿಸಲನಗಿದೆ್.  ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ 25 ಪರಶೆನಗಳಿಗ ೆಉತ್ುರಿಸಲನಗಿದ್ೆ.  ಇನತನಳಿದ 
ಉತ್ುರಗಳಲೆಿವನೂನ ತ್ರಿಸಿ ಕ್ೊಡಲನಗತವುದತ.  ಇದ್ೆೇ ವಿಚನರವನಗಿ ರ್ನನತ ಎಲನಿ ಮಂತಿರಗಳೂೆಂದ್ಧಗೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ೆಿೇರ್.ೆ ಎಲಿರೂ ಸಹ ಉತ್ುರಗಳನತನ ನೇಡತತಿುದ್ನಿರೆ. ಅವುಗಳೆಲಿವನೂನ 
ಕಳುಹಿಸಿಕ್ೂೆಡಲನಗತವುದತ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರ ವರದ್ಧ. 
ಶ್ರೇ ಪ್ತ.ಆರ್ಚ.ರಮೆೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನನ ತ್ಡಹೆಿಡಿದ ಪರಶೆನಗ ೆ… 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ನಮಮದತ ಯನವ ಪರಶೆನ ಇದ್ೆ? ರ್ನನತ ಕರದೆ್ನಗ ನೇವು ಸದನದಲ್ಲಿ 

ಉಪಸಿಾತ್ರಿರಬೇೆಕತ.  ನೇವು ವನದ ಮನಡಬೇೆಡಿ.   
ಶ್ರೇ ಪ್ತ.ಆರ್ಚ.ರಮೆೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ೆೇವಲ ಐದತ ನಮಷ … 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಐದತ ಅಥವನ ಒಂದತ ನಮಷ ತ್ಡ ಅಲಿ.  ರ್ನನತ ಕರೆದ್ನಗ ನೇವು 
ಸದನದಲ್ಲಿ ಉಪಸಿಾತ್ರಿರಬೆೇಕತ.  ರ್ನನತ ಪರತಿದ್ಧನವೂ ಎಷತಿ ಅಂತ್ ಹೆೇಳಬೆೇಕತ?  ಆದರೂ ಸಹ ನನನ 
ಮೆೇಲ ೆದೂಷಿಸತತಿುೇರಿ.  ಈಗ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರ ವರದ್ಧ. 

ಶ್ರೇ ಪ್ತ.ಆರ್ಚ.ರಮೆೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಎಲಿರಿಗೂ ಅವಕ್ನಶವನತನ ನೇಡತತಿುೇರಿ.  
ನನಗೂ ಸಹ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೂೆಡಿ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ ಯನರಿಗೂ ಸಹ ಅವಕ್ನಶವನತನ ನೇಡಿಲಿ.  ಒಬಬ ಸದಸಯರಿಗೂ 
ಸಹ ರ್ನನತ ಅವಕ್ನಶವನತನ ನೇಡಿಲಿ.  ಮದಲತ ನೇವು ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದನತನ ಕ್ೇೆಳಿ; ಸತಮಮರೆ್ ವನದ 
ಮನಡಬೇೆಡಿ.  ರ್ನನತ ನಮಮ ಹೆಸರನತನ ಕರದೆ್ಧದ್ೆಿೇರ್.ೆ  ರ್ನನತ ಕರದೆ್ನಗ ನೇವು ಸದನದಲ್ಲಿ 
ಉಪಸಿಾತ್ರಿರಲ್ಲಲಿ.  ಇದ್ೆೇ ವಿಚನರವನಗಿ ರ್ನನತ ಪರತಿದ್ಧನವೂ ಸಹ ಹೇೆಳಿದ್ೆಿೇರೆ್.  ರ್ನನತ ಸದಸಯರ 
ಹೆಸರನತನ ಕರದೆ್ನಗ ಅವರತ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉಪಸಿಾತ್ರಿರಬೆೇಕತ.  ರ್ನನತ ಕರದೆ್ನಗ 6 ಸದಸಯರತಗಳು 
ಸದನದಲ್ಲಿ ಉಪಸಿಾತ್ರಿರಲ್ಲಲಿ.  ಹಿೇಗನಗಿ ರ್ನವು ಅವುಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿರತವುದ್ಧಲಿ.  ಹಿೇಗನಗಿ 
ನಮಮ ಪರಶೆನಯನೂನ ಸಹ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುವುದ್ಧಲಿ.  ಈಗ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರ ವರದ್ಧ. 
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೦೨. ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರ ವರದ್ಧ 
 ಕ್ನಯಾದಶ್ಾ, ಕ.ವಿ.ಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 146ರೆ್ೇ ಅಧಿವೆೇಶನದ 
ದ್ಧರ್ನಂಕ:15/02/2022 ರ ಉಪವೆೇಶನದಲ್ಲಿ ವರದ್ಧಯನತನ ಮಂಡಿಸಿದ ತ್ರತವನಯ ಘನತ್ೆವತೆ್ು 
ರನಷರಪತಿಯವರಿಂದ ಹನಗೂ ರನಜ್ಯಪನಲರಿಂದ ಒಪ್ತಪಗ ೆಪಡದೆ ವಿಧೆೇಯಕಗಳ ಪಟಿಿಯನತನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 
ಮಂಡಿಸತತಿುದ್ೆಿೇರೆ್. 

ಕರಮ 
ಸಂಖೆಯ  

ವಿಧೆೇಯಕಗಳ ಪಟಿಿ  ಒಪ್ತಪಗೆಯನತನ 
ಪಡದೆ ದ್ಧರ್ನಂಕ  

ಒಪ್ತಪಗೆಯನತನ 
ನೇಡಿದವರತ  

01 ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಆಯತಷಚ ವಿಶಾವಿದ್ನಯಲಯ ವಿಧೆೇಯಕ, 2021 
The Karnataka State Ayush University Bill,2021 

09.02.2022 ರನಜ್ಯಪನಲರತ 

02. ವಿಶೆಾೇಶಾರಯಯ ಇಂಜಿನಯರಿಂಗಚ ಕ್ನಲೇೆಜ್ತ ವಿಶಾವಿದ್ನಯಲಯ  
ವಿಧೆೇಯಕ, 2021. 
The University of Visvesvaraya College of 
Engineering Bill, 2021. 

21.02.2022  ರನಜ್ಯಪನಲರತ 

03. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಮಂಡಲದವರ ಸಂಬಳಗಳು, ನವೃತಿು 
ವೆೇತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಭತ್ೆಯಗಳ (ತಿದತಿಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕ, 2022. 
The Karnataka Legislature Salaries, Pensions 
and Allowances (Amendment) Bill, 2022.   

03.03.2022 ರನಜ್ಯಪನಲರತ 

04. ಕರ್ನಾಟಕ ಸನಿಂಪತ (ತಿದತಿಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕ, 2022.   
The Karnataka Stamp (Amendment) Bill, 2022.  

04.03.2022 ರನಜ್ಯಪನಲರತ 

05. ಕರ್ನಾಟಕ ಸನಿಂಪತ (ಎರಡರೆ್ೇ ತಿದತಿಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕ, 2022.   
The Karnataka Stamp (Second Amendment) 
Bill, 2022. 

04.03.2022 ರನಜ್ಯಪನಲರತ 
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06. ಕರ್ನಾಟಕ ಮಂತಿರಗಳ ಸಂಬಳಗಳು ಮತ್ತು ಭತ್ೆಯಗಳ (ತಿದತಿಪಡಿ) 
ವಿಧೆೇಯಕ, 2022.  
The Karnataka Ministers Salaries and 
Allowances (Amendment) Act, 2022.  

10.03.2022 ರನಜ್ಯಪನಲರತ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮಂಡಿಸಲನಯತ್ತ. 
 
೦೩. ಪರಕಟಣೆ: 
    -ಸದನದಲ್ಲಿ ಕಡನಾಯವನಗಿ ಹನಜ್ರಿರಬೆೇಕ್ನದ ಸಚ್ಚವರತಗಳ ಹನಗೂ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಕತರಿತ್ತ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಸದನದಲ್ಲಿ ಕಡನಾಯವನಗಿ ಉಪಸಿಾತ್ರಿರಬೇೆಕ್ನದ ಮನನಯ 
ಸಚ್ಚವರತಗಳು :-  

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎಸ್ಚ.ಈಶಾರಪಪ, ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಅಶೆ್ೇರ್ಚ, ಶ್ರೇ ಬಿ.ಶ್ರೇರನಮತಲತ, ಡನ||ರ್ನರನಯಣಗೌಡ, ಶ್ರೇ 
ಮತನರತ್ನ ಮತ್ತು ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ಪನಟಿೇಲ್ಚ.  

 
ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಸದನದಲ್ಲಿ ಕಡನಾಯವನಗಿ ಹನರರಿರಬೆೇಕ್ನದ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು:-  
ಶ್ರೇ ಹರಿೇಶಚ ಕತಮನರ್ಚ, ಡನ|| ರಿಚಡ್ಚಾ ವಿರೆ್ಸಂಟಚ ಡಿಸೂೆೇಜ್, ಶ್ರೇ ವೆಂಕಟ್ೇೆಶಚ ಮೂತಿಾ, 

ಶ್ರೇಮತಿ ಸತಧನ, ಶ್ರೇ ರನಜೆೇಶಚ ಗೌಡ, ಶ್ರೇಮತಿ ಪ್ತರಯನಂಕ ಮೆೇರಿ ಫನರಾನಸಸ್ಚ, ಶ್ರೇ 
ಹೆರ್ಚ.ಆರ್ಚ.ಪತಟ್ೆಿೇಗೌಡ, ಶ್ರೇಮತಿ ಅನತ್. 
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೦೪. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೆೇರೆಗೆ ಪರಸನುಪ್ತಸಲನದ ವಿಷಯಗಳು  
ಅ)  ವಿಷಯ:- ನಸಿಾಂಗಚ ಮತ್ತು ಪನಯರನ ಮೆಡಿಕಲ್ಚ ವಿದ್ನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಹನಸಿಲ್ಚ  

ಸೌಲಭಯವಿಲಿದ್ೆೇ ತ್ೊಂದರಯೆನಗಿರತವ ಬಗೆೆ 
* * * 

 ಡನ|| ತ್ಳವನರ ಸನಬಣಣ(ರ್ನಮನದ್ೆೇಾಶ್ತ್ರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ 
ಧ್ನಯವನದಗಳು.    

ಸಕ್ನಾರಿ ಕ್ನಲೇೆಜ್ತಗಳಲ್ಲಿ ನಸಿಾಂಗಚ ಮತ್ತು ಪನಯರನ ಮೆಡಿಕಲ್ಚ ವಿದ್ನಯರ್ಥಾಗಳ ಪರವೆೇಶಕ್ೆೆ 
ಸಕ್ನಾರ ಅನತವು ಮನಡಿಕ್ೂೆಟಿಿದ್ೆ.  ನೂರನರತ ವಿದ್ನಯರ್ಥಾಗಳು ಪರವೇೆಶ ಪಡಯೆತತಿುದ್ನಿರ.ೆ  ಪರವೆೇಶ 
ಪಡದೆತ ಕ್ೂೆೇಸ್ಚಾ ಕಲ್ಲಯತವುದತ ಪಕೆ ಆದ ಬಳಿಕವೇೆ ಹನಸೆಿಲ್ಚಗೆ ಅಜಿಾ ಹನಕತವುದತ 
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ವನಡಿಕ್.ೆ  ಆದರೆ, ಸಮನಜ್ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖ ೆಮತ್ತು ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ. ಹನಸೆಿಲ್ಚಗಳಿಗೆ ಅಜಿಾ 
ಹನಕತವ ದ್ಧರ್ನಂಕ ಜ್ನವರಿ 30 ಕ್ೊರೆ್ಯ ದ್ಧನವನಗಿತ್ತು.  ಹಿೇಗನಗಿ ಅವರಿಗ ೆಹನಸೆಿಲ್ಚ ಸೌಲಭಯ 
ಸಿಗದಂತ್ನಗಿದೆ್.  ಸಕ್ನಾರಿ ಹನಸೆಿಲ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ಪರವೆೇಶನತಿಯನತನ ಜ್ನವರಿ 30 ಕ್ೆೆ 
ಕ್ೊರೆ್ಗೂೆಳಿಸಿರತವುದರಿಂದ ಈಗ ಕ್ನಲೇೆಜ್ತಗಳಿಗೆ ಪರವೇೆಶ ಪಡಯೆತತಿುರತವ ನಸಿಾಂಗಚ ಮತ್ತು ಪನಯರನ 
ಮೆಡಿಕಲ್ಚ ವಿದ್ನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ ೆವಂಚರೆ್ಯನಗಿದೆ್.  ರನಜ್ಯದ ಸತಮನರತ 8-10 ಸನವಿರ ಬಡ ಮತ್ತು ಕ್ೆಳ 
ಮಧ್ಯಮ ವಗಾದ ವಿದ್ನಯರ್ಥಾಗಳು ಹನಸೆಿಲ್ಚ ಸೌಲಭಯವಿಲಿದ್ೆ ಸಂಕಷಿ ಎದತರಿಸತವಂತ್ನಗಿದ್ೆ.  
ಹನಸೆಿಲ್ಚಗೆ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಿಸತವ ಕ್ೊರೆ್ಯ ದ್ಧನದವರೆಗೂ ನಸಿಾಂಗಚ ಮತ್ತು ಪನಯರನ ಮೆಡಿಕಲ್ಚ 
ವಿದ್ನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ ೆ ಪರವೆೇಶ ಸಿಕಿೆರಲ್ಲಲಿ.  ಹನಸೆಿಲ್ಚಗೆ ಅಜಿಾ ಹನಕಬೆೇಕ್ನದರ ೆ ಯನವ ಕ್ನಲೇೆಜಿಗ ೆ
ಸೇೆರತತ್ೆುೇವ ೆ ಎನತನವುದತ ವಿದ್ನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಗೂೆತಿುರತವುದ್ಧಲಿ.  ಇದರಿಂದ್ನಗಿ ಮನರ್ಚಾ ತಿಂಗಳ 
ಮಧ್ಯಭನಗದಲ್ಲಿ ಪರವೆೇಶ ಪಡಯೆತವ ಬಹತತ್ೇೆಕ ವಿದ್ನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಹನಸೆಿಲ್ಚ ಪರವೇೆಶ 
ದ್ೊರೆಯದಂತ್ನಗಿದೆ್.  ಖನಸಗಿ ಪ್ತಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದತಿ ಓದಲತ ಅಶಕುರನಗಿರತವ ರನಜ್ಯದ ಸನವಿರನರತ ಬಡ 
ಮತ್ತು ಕ್ಳೆ ಮಧ್ಯಮ ವಗಾದ ವಿದ್ನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಕ್ೆೈಗೆಟತಕದ್ೆ ಹೊೇಗತತಿುದ್ೆ ಎಂದತ 
ಪನಲಕರತ ಆತ್ಂಕ ವಯಕುಪಡಿಸಿದ್ನಿರ.ೆ ಈ ಹನಸೆಿಲ್ಚ ಸೌಲಭಯದ್ಧಂದ ವಂಚ್ಚತ್ರನಗಿರತವ ನಸಿಾಂಗಚ 
ಮತ್ತು ಪನಯರನ ಮೆಡಿಕಲ್ಚ ವಿದ್ನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಹನಸೆಿಲ್ಚ ಸೌಲಭಯವನತನ ಪಡಯೆಲತ ದ್ಧರ್ನಂಕಗಳನತನ 
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ಮರತ ನಗದ್ಧ ಮನಡಿ ವಿದ್ನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ ೆಸಹನಯ ಮನಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಮನನಯ ಸಮನಜ್ ಕಲನಯಣ ಮತ್ತು 
ಹಿಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖ ೆಸಚ್ಚವರನತನ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಒತ್ನುಯಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. 

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಮನಣ ಕಲನಯಣ ಹನಗೂ ಹಿಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ಕಲನಯಣ 
ಸಚ್ಚವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಡನ||ತ್ಳವನರ ಸನಬಣಣ ಮತ್ತು ಶ್ರೇ ಗೂೆೇವಿಂದರನಜ್ತ ರವರತ 
ಒಂದ್ೇೆ ರಿೇತಿಯ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದ್ನಿರ.ೆ  ಅವರ ಮೂಲ ಪರಶೆನ ಏರೆ್ಂದರೆ, ಪನಯರನ ಮೆಡಿಕಲ್ಚ 
ವಿದ್ನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ ೆ ಹನಸೆಿಲ್ಚ ಕ್ೊೇರಿ ಅಜಿಾಯನತನ ಸಲ್ಲಿಸತವ ಅವಧಿಯನತನ ವಿಸುರಣೆ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂಬತದತ ಆಗಿರತತ್ುದ್ೆ.  ವನಸುವಿಕವನಗಿ ನಮಮಲ್ಲಿನ 1,137 ವಸತಿ ನಲಯಗಳ ಪೆೈಕಿ 
1,27,000 ಮೆಟಿರರ್ಚ ನಂತ್ರದ ವಿದ್ನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಪರವೆೇಶ ಅವಕ್ನಶವನತನ ಕಲ್ಲಪಸಲನಗಿದೆ್.  1,16,000 
ವಿದ್ನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ ೆ ಅಂದರೆ ಯನರಿಗ ೆ ವಸತಿ ನಲಯದ ಸಿೇಟತ ಹಂಚ್ಚಕ್ ೆ ಆಗಿಲಿರ್ೇ ಅವರಿಗೆ 
“ವಿದ್ನಯಸಿರಿ”ಚ ಯೇಜ್ರೆ್ಯ ಪರಕ್ನರ ವಷಾಕ್ೆೆ 15,000/- ರೂಪನಯಗಳನತನ ಮರತ ಪನವತಿ 
ಮನಡಲನಗತತಿುದ್ೆ.  ಒಟ್ನಿರ ೆ 1,16,000 ಮಕೆಳಿಗ ೆ ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಮತ್ುವನತನ ನೇಡಲನಗಿದ್.ೆ  
ಈಗನಗಲೆೇ ನಮಮ ಇಲನಖಯೆಡಿಯಲ್ಲಿನ ವಸತಿ ನಲಯಗಳೆಲಿವೂ ಸಹ ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ 
ದ್ನಖಲನತಿಯನಗಿರತವ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹೊಸದ್ನಗಿ ಬಂದ್ಧರತವ ಮಕೆಳಿಗೆ ವಸತಿ ನಲಯ ಕ್ೊೇರಿ 
ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಿಸತವುದತ ಕಷಿವಿದ್.ೆ  ರ್ನನತ ಈ ಬಗೆೆ ಉತ್ುರಿಸತವನಗ, ವಸತಿ ನಲಯಗಳ ಅವಕ್ನಶ 
ದ್ೊರೆಯದ ಮಕೆಳಿಗೆ, ವಿದ್ನಯಸಿರಿ ಯೇಜ್ರೆ್ಯಡಿ ಏರ್ನದರೂ ವಯವಸಾೆಯನತನ ಮನಡಬಹತದ್ೆೇ 
ಎಂಬತದರ ಬಗೆೆ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಿ, ಹನಲ್ಲ ಇರತವ ಸಮಸಯೆಯನತನ ಬಗಹೆರಿಸಲತ 
ಪರಯತಿನಸಲನಗತವುದತ.  ಮತಂದತವರೆದತ, ಸದಸಯರತ ಸಮನಜ್ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖಯೆಡಿ ಬರತವ 
ವಸತಿನಲಯಗಳ ಬಗೆೆಯೂ ಸಹ ಕ್ೆೇಳಿದ್ನಿರ.ೆ  ಸಮನಜ್ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿನ ಪರಿಸಿಾತಿಗಳನತನ 
ರೆ್ೂೇಡಿದ್ನಗ, ನಮಗೆ ಹಚೆ್ಚಿನ ಅವಕ್ನಶಗಳು ಇವ ೆ ಎಂದ್ೆನಸತತ್ುದ್ೆ.  ಆ ವಿದ್ನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ ೆ ವಸತಿ 
ನಲಯಗಳನತನ ಮತಕು ಮನಡಲತ ಅವಶಯಕವನದ ಕರಮಗಳನತನ ಕ್ೆೈಗೂೆಳುುತ್ೆುೇವೆ. 
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ಆ)  ವಿಷಯ:- ರನಜ್ಯದ ಸಕ್ನಾರಿ ಹನಗೂ ಅನತದ್ನನತ್ ಕೆ್ೈಗನರಿಕ್ನ ತ್ರಬೇೆತಿ  
       ಸಂಸೆಾಗಳಲ್ಲಿನ ಬೊೇಧ್ಕರಿಗೆ ವೆೇತ್ನ ಬಿಡತಗಡೆ ಬಗೆೆ 

* * * 
 ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ 
ಧ್ನಯವನದಗಳು.    

ರನಜ್ಯದ ಸಕ್ನಾರಿ ಹನಗೂ ಅನತದ್ನನತ್ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ತ್ರಬೇೆತಿ ಸಂಸೆಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡತ 
ವಷಾಗಳಿಂದ ದ್ೆೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ನಡತತಿುರತವ ಕ್ೊೇವಿಡ್ಚ-19 ಸನಂಕ್ನರಮಕ ರೂೆೇಗದ ಕ್ನರಣದ್ಧಂದ 2018-
2020 ರ ಬನಯರ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲವು ಟ್ೆರೇಡ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ನಯರ್ಥಾಗಳ ದ್ನಖಲನತಿ ಪರಮನಣ ಶೆೇಕಡನ 50 
ಕಿೆಂತ್ ಕಡಿಮೆಯನಗಿದ್ೆ.  ತ್ದನಂತ್ರ, 2019-21 ಮತ್ತು 2021-23 ರ ಬನಯಚತಗಳಲ್ಲಿ ಸದರಿ 
ಟ್ೆರೇಡ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ದ್ನಖಲನತಿ ಪರಮನಣ ಪರಿಪೂಣಾವನಗಿದ್ೆ.  ಆದರೆ, 2018-20 ರ ಬನಯಚ್ಚನಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ 
ಕ್ೆಲವು ಅನತದ್ನನತ್ ಕ್ೈೆಗನರಿಕ್ನ ತ್ರಬೇೆತಿ ಸಂಸೆಾಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲವು ಟ್ೆರೇಡ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ಶೆೇಕಡನ 50 ಕಿೆಂತ್ 
ಕಡಿಮೆ ಪರವೇೆಶನತಿಯನಗಿರತತ್ುದ್ೆ.  ಈ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಕೂಡಲೇೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿ ಸಂಸೆಾಗಳು 
ಇಲನಖಗೆ ೆ ನೇಡಿರತತ್ನುರೆ.  ಇದರ ಸಂಬಂಧ್ ಇಲನಖ ೆಯನವುದ್ೇೆ ನದ್ೇೆಾಶನವನತನ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿ 
ಸಂಸೆಾಗಳಿಗೆ ನೇಡಿರತವುದ್ಧಲಿ.  ಆದರೆ, ಒಟತಿ 28 ಮಂದ್ಧ ಕಿರಿಯ ತ್ರಬೇೆತಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ ೆ(ಜೆ.ಟಿ.ಒ) 
ಜ್ತಲೆೈ 2021 ರಿಂದ ಇದತವರೆವಿಗ ೆ ಅಂದರೆ ಸತಮನರತ ಒಂಭತ್ತು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ವೆೇತ್ನ 
ತ್ಡಹೆಿಡಿಯಲನಗಿದ್.ೆ  ಇದ್ೆೇ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿಂತ್ೆ, 2021ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನ ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ಲಿ 
ನಯಮ–330 ರಡಿ ರ್ನನತ ಕ್ೊೇರಲನದ ಸೂಚರೆ್ಗೆ ಮನನಯ ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚ್ಚವರತ ಉತ್ುರ 
ನೇಡಿ, ವೆೇತ್ನ ತ್ಡಹೆಿಡಿಯತವಂತ್ ೆ ಸಕ್ನಾರದ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಯನವುದ್ೆೇ ಆದ್ೇೆಶ ಹೊರಡಿಸಿಲಿವೆಂದತ 
ತಿಳಿಸತತ್ನು, ಈ ಸಂಬಂಧ್ ಆಯತಕ್ನುಲಯದ್ಧಂದ ಮನಹಿತಿ ಪಡದೆತ ನಯಮನನತಸನರ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿ, 
ಅಗತ್ಯ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೂೆಳುಲನಗತವುದ್ೆಂದತ ತಿಳಿಸಿರತತ್ನುರೆ.  ಇಷನಿದರೂ ಇದತರೆವಿಗೂ ಸದರಿ 
ಬೊೇಧ್ಕರಿಗ ೆಒಂಭತ್ತು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ವೇೆತ್ನ ಪನವಸಿಸದ್ ೆಇರತವುದರಿಂದ ಜಿೇವನ ನವಾಹಣೆಗೆ 
ಬಹಳ ತ್ೂೆಂದರೆ ಉಂಟ್ನಗಿ, ಅತಿೇವ ಆರ್ಥಾಕ ಸಂಕಷಿದಲ್ಲಿರತತ್ನುರೆ.  ಸದರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ಾವಯ 
ನವಾಹಿಸಿದ ಕಿರಿಯ ತ್ರಬೇೆತಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗೆ ತ್ಡಹೆಿಡಿಯಲನದ ಒಂಭತ್ತು ತಿಂಗಳ ಬನಕಿ 
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ವೆೇತ್ನವನತನ ಕೂಡಲೇೆ ಪನವತಿಸತವಂತ್ ೆ ಮನನಯ ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಮನಹಿತಿ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಮತ್ತು 
ಜೆೈವಿಕ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ, ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಹನಗೂ ಕ್ೌಶಲನಯಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚ್ಚವರನತನ ಕ್ೊೇರತತ್ುೆೇರೆ್. 

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹಿರಿಯ 
ಸದಸಯರತ ಶ್ನಯ ವೆೇಳಯೆಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪ್ತಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿಂತ್ೆ ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚ್ಚವರಿಂದ 
ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ. 
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ಇ)  ವಿಷಯ:- ತ್ತಮಕೂರತ ಜಿಲೆಿಯ ಶ್ರನ ನಗರದ ಪನರಚ್ಚೇನ ಕಸೂುರಿ ರಂಗಪಪ  
    ರ್ನಯಕ ಕ್ೊೇಟ್ೆ ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗೆೆ 

* * * 
 ಶ್ರೇ ಚ್ಚದ್ನನಂದ್ಚ ಎಂ.ಗೌಡ(ಪದವಿೇಧ್ರರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ ಧ್ನಯವನದಗಳು.    
 ತ್ತಮಕೂರತ ಜಿಲೆಿಯ ಶ್ರನ ನಗರದ ಪನರಚ್ಚೇನ ಕಸೂುರಿ ರಂಗಪಪ ರ್ನಯಕ ಕ್ೊೇಟ್ೆಯ 
ದತಸಿಾತಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗೆೆ ಶ್ನಯ ವೆೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನ ಸಳೆೆಯಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಶ್ರನ 
ನಗರ ಪನರಚ್ಚೇನ (ಗಂಗರ, ರೆ್ೂಳಂಬರ ಮತ್ತು ಚನಲತಕಯರ) ಕ್ನಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಘಟಿತ್ವನಗಿತ್ತು.  
1521 ರಲ್ಲಿ ಕ್ೂೆೇಟ್ ೆ ಕಟಿಲಪಟಿಿದ್ೆ ಎನತನವ ಮನಹಿತಿಯತ ಇದ್ೆ.  ಶ್ರನ ಕ್ೂೆೇಟ್ಯೆನತನ ಪನಳೆಗನರರತ, 
ಆದ್ಧಲ್ಚ ಶನಹಿಗಳು, ಮಘಲರತ, ಮರನಠರತ, ನಜನಮರತ, ಬಿರಟಿೇಷರತ ಮತ್ತು ಮೆೈಸೂರತ ಅರಸರತ 
ಆಳಿಾಕ್ೆ ನಡಸೆಿರತತ್ನುರೆ.  ಶ್ರನ ನಗರವನತನ ಐತಿಹನಸಿಕ ಪನರಂಪರಿಕ ನಗರಗಳ ಪಟಿಿಗೆ 
ಸೇೆರಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಸನವಾಜ್ನಕರತ, ಇತಿಹನಸ ತ್ಜ್ಞರತ ಮತ್ತು ವಿದ್ನಾಂಸರತಗಳ ಒತ್ನುಸೆಯನಗಿದೆ್.  
ಶ್ರನ ಕ್ೊೇಟ್ೆ ಅಂದರೆ, ಕಸೂುರಿ ರಂಗಪಪ ರ್ನಯಕ ಕ್ೊೇಟ್ೆಗ ೆಸಂಬಂಧ್ಪಟಿಂತ್ೆ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಕ್ೆಲವು 
ಸಪಷಿಿೇಕರಣಗಳನತನ ಕ್ೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. 
 ಶ್ರನ ಕ್ೊೇಟ್ೆ ಸಂರಕ್ಷಿತ್ ಸನಮರಕವೆೇ, ಇದತ ಯನವನಗ ಸಂರಕ್ಷಿತ್ ಸನಮರಕವನಗಿ 
ಘೂೇಷಿಸಲಪಟಿಿತ್ತ; ಕ್ೊೇಟ್ಯೆ ಹನಗೂ ಕಂದಕದ ವಿಸಿುೇಣಾ ಎಷತಿ; ಸಂರಕ್ಷಣೆಗನಗಿ ಇದತವರವೆಿಗೂ 
ಬಿಡತಗಡೆಯನಗಿರತವ ಹಣ ಎಷತಿ; ಕ್ೂೆೇಟ್ೆ ಪರದ್ೆೇಶದ ಸವೆಾ ಕ್ನಯಾ ನಡದೆ್ಧದ್ೆಯ್ದೇ, ಕ್ೂೆೇಟ್ೆಯ 
ಎಷತಿ ಪರದ್ೇೆಶ ಒತ್ುವರಿಯನಗಿದೆ್, ಇದತವರೆವಿಗೂ ಸವೆಾ ಕ್ನಯಾ ನಡಯೆದ್ಧರಲತ ಕ್ನರಣವೆೇನತ; 
ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಪಟಿಿರತವ ಪರದ್ೇೆಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ಖನನ ಕ್ನಯಾ ನಡದೆ್ಧದ್ೆಯ್ದೇ; ಎಷತಿ ಒತ್ತುವರಿ ಪರದ್ೆೇಶವನತನ 
ತ್ೆರವುಗೊಳಿಸಲನಗಿದ್ೆ; ಅರಮರೆ್ ಹನಗೂ ಮದತಿ ಗತಂಡತಗಳ ಸಂಗರಹ ಕ್ೂೆಠಡಿಗಳು ಕ್ೂೆೇಟ್ೆಯ 
ಒಳಭನಗದಲ್ಲಿದತಿ, ಉತ್ಖನನ ಕ್ನಯಾ ಏಕ್ ೆ ಕ್ೆೈಗೂೆಂಡಿಲಿ ಎಂಬ ಬಗೆೆ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಸಕ್ನಾರದ 
ಗಮನ ಸಳೆೆಯಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.    
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ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಸದಸಯರತ ಶ್ನಯ ವೆೇಳಯೆಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪ್ತಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿಂತ್ೆ ಇಂಧ್ನ, ಕನನಡ ಮತ್ತು 
ಸಂಸೃತಿ ಸಚ್ಚವರಿಂದ ಉತ್ುರವನತನ ಪಡದೆತ ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ. 
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ಈ)  ವಿಷಯ:- ರನಷಿರೇಯ ಹೆದ್ನಿರಿ ರಸೆುಗಳಲ್ಲಿರತವ ಟ್ೊೇಲ್ಚಗಲ್ಲಿ ಗಣಯರ  
ವನಹನಗಳಿಗೆ ಆಗತತಿುರತವ ಅಡಚಣೆ ಬಗೆೆ 

* * * 
 ಶ್ರೇ ಶನಂತ್ನರನಮಚ ಬತಡನ ಸಿದ್ಧಿ(ರ್ನಮನದೆ್ೇಾಶ್ತ್ರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ ಧ್ನಯವನದಗಳು.    
 ರನಷಿರೇಯ ಹೆದ್ನಿರಿ ಎನ್ಚಹೆರ್ಚ-48 ರಲ್ಲಿ (ಬೆಂಗಳೂರತ–ಹತಬಬಳಿು) ಮಧೆಯ ಸತಮನರತ 6-7 
ಟ್ೊೇಲ್ಚ ಗೆೇಟಚಗಳಿದತಿ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನತನ ವಿ.ಐ.ಪ್ತ.ಲೆೇನ್ಚ ಎಂದತ ಮನಡಿರತತ್ನುರ.ೆ  ಆದರ,ೆ 
ಲೆೇನ್ಚನಲ್ಲಿ ಹನಕಿರತವ ತ್ನತ್ನೆಲ್ಲಕ ತ್ಡ ೆಗೊೇಡಗೆಳನತನ ತ್ೆಗೆಯಲತ ಇರತವ ವಯಕಿುಗಳು ಆ ಸಾಳದಲ್ಲಿ 
ಇಲಿದ್ೆೇ ಇರತವುದರಿಂದ ಅರೆ್ೇಕ ಬನರಿ ಶನಸಕರ ವನಹನ 5-10 ನಮಷ ನಂತ್ತ ಹೂೆೇಗಬೇೆಕ್ನದ 
ಪರಿಸಿಾತಿ ಇದ್ೆ.  ಹೆಚತಿ ಟ್ೂೆೇಲ್ಚ ಗೆೇಟಚನಲ್ಲಿ ಇದ್ೇೆ ಪರಿಸಿಾತಿ ಇದತಿ, ಪಕೆದ ಲೆೇನ್ಚನಲ್ಲಿ 3-4 ಗನಡಿಗಳು 
ಹನದತ ಹೂೆೇಗತವವರೆಗೂ ರ್ನವು ನಂತ್ತ ಹೂೆೇಗಬೆೇಕತ.  ಇದ್ ೆಪರಿಸಿಾತಿ ರನಜ್ಯದ ಅರೆ್ೇಕ ಹೆದ್ನಿರಿಗಳ 
ಟ್ೊೇಲ್ಚ ಗೆೇಟಚನ ವಿ.ಐ.ಪ್ತ. ಲೆೇನ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ಇರತತ್ುದ್.ೆ  ವನರಕ್ೆೆ 2-3 ಬನರಿ ಕ್ನರಿನಲ್ಲಿ ಓಡನಡತವ 
ಶನಸಕರಿಗ ೆಇದತ ತ್ೂೆಂದರೆ ಉಂಟತ ಮನಡತತಿುದ್.ೆ  ಈ ಟ್ೊೇಲ್ಚ ಗೆೇಟಚಗಳಲ್ಲಿ ವಿ.ಐ.ಪ್ತ. ಲೆೇನ್ಚನ ಈ 
ಸಮಸೆಯಯನತನ ಅತಿೇ ಶ್ೇಘರದಲ್ಲಿ ಬಗಹೆರಿಸಬೆೇಕ್ೆಂಬ ಬೆೇಡಿಕ್ೆಯನತನ ಶ್ನಯ ವೆೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪ್ತಸ 
ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಶ್ನಯ ವೆೇಳಯೆಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪ್ತಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿಂತ್ ೆ ಲೊೇಕ್ೂೆೇಪಯೇಗಿ 
ಸಚ್ಚವರಿಂದ ಉತ್ುರವನತನ ಪಡದೆತ ಮಂಡಿಸಲನಗತವುದತ. 

 
(ಮತಂದತ) 
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(518) 22.03.2022 12.10 ಎಸ್ಚವಿ-ಬಿಎನ್ಚಎಸ್ಚ  

(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಉ) ವಿಷಯ: ಇಂಜಿನಯರಿಂಗಚ ಕ್ೊೇಸ್ಚಾ ಪರವೆೇಶಕ್ೆೆ ಕರ್ನಾಟಕ 
ಪರಿೇಕ್ಷನ ಪನರಧಿಕ್ನರವು ವೆೇಳನಪಟಿಿ ಬಿಡತಗಡೆ 
ಮನಡದ್ಧರತವ ಬಗೆೆ  

*** 

 ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲ್ಚ ಜಿ.ನಮೇಶ್ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಂಜಿನಯರಿಂಗಚ 
ಕ್ೊೇಸ್ಚಾ ಪರವೆೇಶಕ್ೆೆ ನಡಯೆತವ ಹಲವು ಪರವೇೆಶ ಪರಿೇಕ್ಷೆಗಳ ದ್ಧರ್ನಂಕ ಪರಕಟವನಗಿದತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ 
ಪರಿೇಕ್ಷನ ಪನರಧಿಕ್ನರ ನಡಸೆತವ ೨೦೨೨ರ ಕ್-ೆಸಿಇಟಿಯ ವೆೇಳನಪಟಿಿ ಮನತ್ರ ಬಿಡತಗಡೆಯನಗಿರತವುದ್ಧಲಿ.   
ಇದರಿಂದ್ನಗಿ ಅಭನಯಸ ನಡಸೆತವ ವಿದ್ನಯರ್ಥಾಗಳು ಪರಿೇಕ್ಷ ೆ ಸಿದಿತ್ ೆ ನಡಸೆಲತ ಬಹಳ 
ತ್ೊಂದರಯೆನಗಿರತತ್ುದ್ೆ.   

 ಖನಸಗಿ ಕ್ನಲೇೆಜ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಮನಯರೆ್ೇಜ್ಚಮೆಂಟಚ ಕ್ೂೆೇಟ್ನದ ಇಂಜಿನಯರಿಂಗಚ ಸಿೇಟತಗಳ 
ಭತಿಾಗ ೆ ನಡಸೆತವ ಕ್ನಮೆಡ್ಚ-ಕ್ ೆ ೨೦೨೨ಕ್ೆೆ ಅಜಿಾ ಆಹನಾನಸಲನಗಿದತಿ, ಜ್ೂನ್ಚ ೧೯ರಂದತ ಪರಿೇಕ್ಷೆ 
ನಡಸೆಲ್ಲದ್.ೆ ಇನೂನ ಅಖಿಲ ಭನರತಿೇಯ ಮಟಿದಲ್ಲಿ ನಡಯೆತವ ಜೆಇಇ ಅಡನಾನ್ಸಡಚ ಪರಿೇಕ್ಷೆಗೂ ಅಜಿಾ 
ಆಹನಾನಸಿದತಿ, ಏಪ್ತರಲ್ಚ ೨೧ರಿಂದ ೨೯ರವರೆಗ ೆಮದಲ ಹಂತ್ ಹನಗೂ ಮೆೇ ೧ ರಿಂದ ೪ರವರಗೆ ೆ೨ರ್ೇೆ 
ಹಂತ್ದ ಪರಿೇಕ್ಷ ೆನಡಸೆಲತ ತಿೇಮನಾನಸಿರತತ್ನುರೆ.   

 ಆದರೆ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದ್ಧಾತಿೇಯ ಪ್ತ.ಯತ ೨೦೨೨ರ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯತ ಏಪ್ತರಲ್ಚ ೨೨ ರಿಂದ ಮೆೇ 
೧೮ರವರೆಗ ೆನಡಸೆಲತ ವೆೇಳನಪಟಿಿ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಿದ್ೆ.  ಆದರೆ ಕ್ೆಇಎ ಯನವನಗ ಅಜಿಾ ಆಹನಾನಸಲ್ಲದ್ೆ 
ಎಂಬತದತ ವಿದ್ನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ ೆತಿಳಿಯದಂತ್ನಗಿದ್ೆ.  ಪರತಿ ವಷಾ ಸತಮನರತ ೨ ಲಕ್ಷ ವಿದ್ನಯರ್ಥಾಗಳು ಕ್-ೆ
ಸಿಇಟಿ ಪರಿೇಕ್ಷ ೆತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುುತಿುರತತ್ನುರೆ.  ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ೆಇಎನಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ ೬೦ ಸನವಿರ ಸಿೇಟತಗಳು 
ಲಭಯವಿರಲ್ಲದತಿ, ೨೦೨೦ ಹನಗೂ ೨೦೨೧ರಲ್ಲಿ ಕ್ೆ-ಸಿಇಟಿ ವಿಳಂಬವನಗಿ ಜ್ತಲೆೈ ಕ್ೊರೆ್ಯ ವನರದಲ್ಲಿ 
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ಪರಿೇಕ್ಷ ೆ ನಡದೆ್ಧರತತ್ುದ್ೆ.  ಆದಿರಿಂದ ಈ ಬನರಿಯೂ ಕ್ೆಇಎ ನಡಸೆತವ ೨೦೨೨ರ ಕ್-ೆಸಿಇಟಿ 
ವೆೇಳನಪಟಿಿಯತ ಆದಷತಿ ಬೇೆಗರ್ ೆಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಿ ವಿದ್ನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ ೆಅನತಕೂಲ ಮನಡಿಕ್ೊಡಲತ ಈ 
ಮೂಲಕ ಕ್ೂೆೇರತತ್ೆುೇರೆ್.   

 ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ್ನ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಮನನಯ ಶಶ್ೇಲ್ಚ ಜಿ.ನಮೇಶ್ಯವರತ ಶ್ನಯವೆೇಳಯೆಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪ್ತಸಿರತವ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಮನನಯ ಉನನತ್ 
ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚ್ಚವರಿಂದ ಉತ್ುರವನತನ ಪಡದೆತ ಮಂಡಿಸಲನಗತವುದತ.   
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ಊ) ವಿಷಯ: ಬಿ.ಪ್ತ.ಎಲ್. ಕತಟತಂಬದವರತ ಮೃತ್ರನದ್ನಗ ಸಕ್ನಾರ 
ನೇಡತವ ರೂ.೫,೦೦೦/-ಗಳು ವಿಳಂಬವನಗಿ 
ತ್ಲತಪತತಿುರತವ  ಬಗೆೆ  

*** 

 ಶ್ರೇ ಮಂಜ್ತರ್ನಥ ಭಂಡನರಿ (ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಡತ್ನ ರೇೆಖಗೆಿಂತ್ ಕ್ೆಳಗಿರತವವರತ ಮೃತ್ಪಟ್ನಿಗ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸನೆರಕ್ೆೆಂದತ ಸಕ್ನಾರವು 
ನೇಡತವ ೫ ಸನವಿರ ರೂಪನಯ ಮತ್ು ಕ್ೆೈ ಸೇೆರತವನಗ ವಿಳಂಬವನಗತತಿುದ್ ೆ ಎಂಬ ಆರೂೆೇಪದ 
ಮಧೆಯಯ್ದೇ ಸಕ್ನಾ ಸದ್ಧಿಲಿದ್ ೆಯೇಜ್ರೆ್ಯ ಅಜಿಾ ಸಿಾೇಕರಿಸತವುದರೆ್ನೇ ನಲ್ಲಿಸಿದ್ ೆಎಂದತ ದ್ಧರ್ನಂಕ 
೨೨.೦೩.೨೦೨೨ ರ ಉದಯವನಣಿ ಪತಿರಕ್ೆಯಲ್ಲಿ ಪರಕಟವನಗಿದ್.ೆ  

 ಮನಹಿತಿ ಪರಕ್ನರ ಆಗಸ್ಿಚ ಅಂತ್ಯದ ಬಳಿಕ ಅಜಿಾ ಸಿಾೇಕರಿಸಿಲಿ.  ಅದಕಿೆಂತ್ ಹಿಂದ್ ೆ ಅಜಿಾ 
ಸಲ್ಲಿಸಿರತವವರಿಗ ೆ ವಿಳಂಬವನಗಿ ನೇಡಲನಗತತಿುದ್.ೆ  ಪರಸತುತ್ ಸನಫ್ಿಚವೆೇರ್ಚನಲ್ಲಿ ಅಜಿಾ ಸಿಾೇಕರಿಸತವ 
ಆಯ್ದೆಯ್ದೇ ಸಾಗಿತ್ಗೊಂಡಿದ್ ೆಎಂದತ ಬಂಟ್ನಾಳ ತ್ನಲೂಿಕತ ಕಛೆೇರಿ ಮನಹಿತಿ ನೇಡಿದ್.ೆ   

 ಸಕ್ನಾರವು ೨೦೦೬ರಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸನೆರ ಸಹನಯನಧಿ ಯೇಜ್ರೆ್ ಆರಂಭಿಸಿದತಿ, 
ತ್ಹಶ್ೇಲನಿರರ ಮೂಲಕ ನೇಡತತಿುದತಿ ಬಡವರತ ಮೃತ್ಪಟ್ನಿಗ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸನೆರಕ್ೆೆ ಆರ್ಥಾಕ ತ್ೊಂದರ ೆ
ಎದತರನಗಬನರದತ ಎಂಬತದತ ಈ ಯೇಜ್ರೆ್ಯ ಉದ್ೆಿೇಶ.  ಆದರೆ ಅಂತ್ಯಸಂಸನೆರದ ಅನತದ್ನನ 
ವಷಾದ ತಿರ್ಥ ಕಳೆದರೂ ಬರದ್ೇೆ ಇರತವ ಸಂದಭಾ ಈಗ ಸೃಷಿಿಯನಗಿದೆ್.   

 ಶ್ರೇ ಪರವಿೇಣಚ ಎಸ್. ಎಂಬತವವರತ ಕ್ೆಲದ್ಧನಗಳ ಹಿಂದ್ೆ ಅವರ ತ್ನಯ ಮೃತ್ಪಟ್ನಿಗ ಅಂತ್ಯ 
ಸಂಸನೆರ ಯೇಜ್ರೆ್ಯ ಸಹನಯಧ್ನಕ್ನೆಗಿ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಿಸಲತ ಗನರಮಕರಣಿಕರ ಕಛೆೇರಿಗ ೆ ತ್ೆರಳಿ 
ವಿಚನರಿಸಿದ್ನಗ, ಆ ಯೇಜ್ರೆ್ ಈಗ ಇಲಿ; ಕ್ೊರೂೆೇರ್ನ ಬಳಿಕ ನಲ್ಲಿಸಲನಗಿದ್ೆ ಎಂದತ ಕಛೆೇರಿ ಸಿಬಬಂದ್ಧ 
ಮನಹಿತಿ ನೇಡಿದ್ನಿರಂೆದತ ಸಹನಯಧ್ನ ಸಿಗದ ಸಂತ್ರಸು ಪರವಿೇಣಚ ಎಸ್ಚ.ರವರತ ಪತಿರಕ್ೆಗ ೆ
ಪರತಿಕಿರಯಸಿದ್ನಿರ.ೆ   
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 ಅಂತ್ಯವಿಧಿಗ ೆಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರೂ.೧ ಸನವಿರಗಳನತನ ನೇಡತತಿುದತಿ, ೨೦೧೫ರ ಏಪ್ತರಲ್ಚ ೧ ರಿಂದ ೫ 
ಸನವಿರ ರೂಪನಯಗೆ ಏರಿಸಲನಗಿತ್ತು.  ಈಗ ಸದ್ಧಿಲಿದ್ೆೇ ಅಜಿಾ ಸಿಾೇಕ್ನರವರೆ್ನೇ ನಲ್ಲಿಸಿರತವುದತ 
ಸರಿಯಲಿ.  ಆದಿರಿಂದ ಸಕ್ನಾರ ಕೂಡಲೇೆ ಈ ಬಗೆೆ ಸರಿಯನಗಿ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿ ಕರಮ ಕ್ೈೆಗೊಂಡತ 
ಸಂತ್ರಸುರಿಗೆ ಸಿಗತವ ಸಹನಯಧ್ನ ಶ್ೇಘರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇನತನ ಮತಂದ್ೆಯೂ ಸಿಗಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಈ ಮೂಲಕ 
ಒತ್ನುಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.   

 ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ್ನ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಮನನಯ ಮಂಜ್ತರ್ನಥ ಭಂಡನರಿಯವರತ ಸನವಾಜ್ನಕ ಹಿತ್ನಸಕಿುಯಂದ ಅಂತ್ಯಸಂಸನೆರದ ನಧಿಯ 
ಬಿಡತಗಡೆ ಬಗೆೆ ಶ್ನಯವೇೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಪರಶೆನ ಮನಡಿದ್ನಿರ.ೆ ಅವರ ಮನಹಿತಿಗನಗಿ: ರನಜ್ಯದ್ಧಂದ ಒಟತಿ 
ಸಿಾೇಕೃತಿಯನಗಿರತವ ಅಜಿಾಗಳ ಪೆೈಕಿ ರೂ.೧೭.೯೨ ಕ್ೊೇಟಿಗಳನತನ  ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖಯೆ 
ಅನತಮೇದರೆ್ಯನತನ ಪಡದೆತ ಸದಯದಲ್ಲಿಯ್ದೇ ಸಹನಯಧ್ನವನತನ ಪನವತಿ ಮನಡಲನಗತವುದತ.  
ಉಳಿದ ಪರಶೆನ ಎಂದರೆ ಸಪೆೆಿಂಬರ್ಚ ತಿಂಗಳಿನಂದ ಅಜಿಾ ಹನಕತವುದನತನ ಸಾಗಿತ್ಗೊಳಿಸಲನಗಿದ್ೆ.  
ಕ್ೊರೂೆೇರ್ನ ಕ್ನರಣದ್ಧಂದ ಸಾಲಪ ಕ್ನಲ ಸಾಗಿತ್ವನಗಿದತಿ ನಜ್.  ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ ಜೊತ್ ೆ ಅದನತನ 
ಪರಿಹರಿಸಿ ಮತಂದ್ಧನ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೊಳುಲನಗತವುದತ.   
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ಋ) ವಿಷಯ: ಬೆಂಗಳೂರತ ವಿಶಾವಿದ್ನಯಲಯ ಕತಲಪತಿ ಸನಾನದ 
ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಸಂದ್ಧಗಿತ್ೆ ಉಂಟ್ನಗಿರತವ ಬಗೆೆ  

*** 

 ಶ್ರೇ ಹೆರ್.ಎಂ.ರಮೆೇಶಚ ಗೌಡ (ವಿಧನನಸಭನ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಪರಪಂಚದ ವಿಶಾವಿದ್ನಯಲಯಗಳ ಶೆರೇಷಾತ್ೆಯ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಪಟಿಿಯಲ್ಲಿ ಸನಾನವನತನ ಹೊಂದ್ಧರತವ 
ಬೆಂಗಳೂರತ ವಿಶಾವಿದ್ನಯಲಯವು ಈಗ ಕತಲಪತಿಯವರ ಸನಾನದ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲದ 
ಗೂಡನಗಿದತಿ, ಸಂದ್ಧಗಿತ್ೆ ಉಂಟ್ನಗಿದ್.ೆ  ದ್ಧರ್ನಂಕ ೧6.03.2022ರಂದತ ಗೌರವನನಾತ್ ಘನ ಉಚಿ 
ರ್ನಯಯನಲಯದ ದ್ಧಾಸದಸಯ ಪ್ತೇಠವು ಕತಲಪತಿಯವರ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯ ಆದ್ೆೇಶವನತನ ರದತಿಪಡಿಸಿದ 
ಆದ್ೆೇಶವನತನ ಎತಿುಹಿಡಿದತ ಹೊರಡಿಸಿರತವ ಆದ್ೆೇಶದ ಸಪಷಿವನದ ಉಲಿಂಘರ್ೆಯನಗಿದತಿ, ಸಂವಿಧನನಕ್ೆೆ 
ಅವಮನನಸಿರತವುದತ ಗಂಭಿೇರವನದ ಪರಕರಣವನಗಿದ್ೆ.  

 ದ್ಧರ್ನಂಕ ೧೭.೦೩.೨೦೨೨ರಂದತ ರನಜ್ಯದ ಪರಮತಖ ಪತಿರಕ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಕಟವನಗಿರತವ ಘನ 
ರ್ನಯಯನಲಯದ ಆದ್ೆೇಶದ ಸತದ್ಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಡಕೆೆನ್ಚ ಹೆರನಲ್ಾಚ (೨೦.೦೩.೨೦೨೨) ಮತ್ತು 
ಪರಜನವನಣಿ (೨೧.೦೩.೨೦೨೨) ಪತಿರಕ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಕಟವನಗಿರತವ ಅಂಶಗಳನತನ ಗಮನಸಿದ್ನಗ 
ವಿಶಾವಿದ್ನಯಲಯದಲ್ಲಿ ಕತಲಪತಿ ಪೊರ.ಕ್.ೆಆರ್.ವೆೇಣತಗೊೇಪನಲ್ಚ ಅವರತ ತ್ಮಮ ಸನಾನದ್ಧಂದ 
ವಜನಗೂೆಂಡಿದಿರತ.  ಕ್ನನೂನತ ಬನಹಿರವನಗಿ ಮತಂದತವರೆದತ, ತ್ನತ್ನೆಲ್ಲಕ ವಯವಸಾೆಗೆ ಅಡಿಾಯನಗಿ, 
ಸಂವಿಧನನದ ಆಶಯಗಳಿಗ ೆಭಂಗ ತ್ಂದ್ಧರತತ್ನುರೆ.  

 ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ವಿಶಾವಿದ್ನಯಲಯಗಳ ಅಧಿನಯಮ – ೨೦೦೦ ನಯಮಗಳ ಪನಲರೆ್ಯತ 
ಕಡಗೆಣಿಸಲಪಟತಿ, ಪಟಿಭದರ ಹಿತ್ನಸಕಿುಗಳ ಮೆೇಲನಟವನತನ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಸಬೇೆಕ್ನಗಿದತಿ ರನಜ್ಯ ಸಕ್ನಾರ 
ಮತ್ತು ರನಜ್ಯಪನಲರ ಕಛೆೇರಿಯ ವಯವಹನರಗಳು ಕೂಡಲೇೆ ತಿೇಕ್ಷ್ಣವನಗಿ ಕರಮ ವಹಿಸಬೆೇಕ್ನಗಿದಿರೂ, 
ನಲಾಕ್ಷಾ ವಹಿಸಿರತವುದತ ದತರದೃಷಿಕರ ಮತ್ತು ಸಕ್ನಾರದ ಬೆೇಜ್ವನಬನಿರಿಯನತನ ಎತಿು ತ್ೊೇರಿಸತತಿುದ್ೆ.  
ಹಿರಿಯ ಡಿೇನ್ಚರವರಿಗೆ ಕತಲಪತಿಯ ಜ್ವನಬನಿರಿಯನತನ ವಹಿಸಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ್.   
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 ರನಜ್ಯದ ಪರಮತಖ ವಿಶಾವಿದ್ನಯಲಯದ ಸಿಾತಿಯ್ದೇ ಈ ರಿೇತಿಯನದರೆ, ಇದರಿಂದ ಉನನತ್ 
ಶ್ಕ್ಷಣದ ಮಟಿದಲ್ಲಿ ರನಜ್ಯಕ್ೆೆ ಬಹತದ್ೂೆಡಾ ಹಿನನಡಯೆನಗಲ್ಲಕ್ೆೆ ಸನಕ್ಷಿಯನಗತತ್ುದ್ೆ.  ತ್ನತ್ನೆಲ್ಲಕ ವಯವಸೆಾ 
ನಯಮನನತಸನರ ಕೂಡಲೇೆ ಆಗಬೇೆಕ್ನಗಿದ್.ೆ   

 ಬೆಂಗಳೂರತ ವಿಶಾವಿದ್ನಯಲಯದಲ್ಲಿ  ಪರಮತಖವನದ ಕತಲಪತಿ ಸನಾನವೆೇ ಈ ರಿೇತಿಯನದರೆ, 
ಅಲ್ಲಿನ ದ್ಧನನತ್ಯದ ಅಗತ್ಯ ವಯವಹನರಗಳಿಗೆ ಯನವ ಅರ್ನಹತತ್ ಸಂಭವಿಸಿರಬಹತದತ.  ಈಗನಗಲೆೇ 
ಹಲವನರತ ಅವಯವಹನರಗಳು ಮತ್ತು ನಯಮಬನಹಿರ ನಧನಾರಗಳ ಬಗೆೆ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಬಂದ್ಧರತವ 
ದೂರತಗಳ ಮತ್ತು ತ್ನಖೆಗಳ ಬಗೆೆ ಯನವ ಪರಿಸಿಾತಿ ಉಂಟ್ನಗಿರಬಹತದತ? ಊಹಿಸಲೂ ಅಸನಧ್ಯ.   

 ಆದಿರಿಂದ ಸನವಾಜ್ನಕ ಹಿತ್ನಸಕಿುಯಂದ ಕೂಡಿರತವ ಪರಸತುತ್ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ವಯವಸೆಾಯ ಶೆರೇಯೇಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗೆೆ  ಪರಥಮ ಆದಯತ್ಯೆನತನ ನೇಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಶ್ನಯವೇೆಳೆಯಲ್ಲಿ 
ಪರಸನುಪ್ತಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ   

 ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ್ನ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಮನನಯ ಹೆರ್.ಎಂ.ರಮೆೇಶ ಗೌಡ ಅವರತ  ಶ್ನಯವೆೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪ್ತಸಿರತವ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಮನನಯ 
ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚ್ಚವರಿಂದ ಉತ್ುರವನತನ ಪಡದೆತ ಮಂಡಿಸಲನಗತವುದತ.   
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ಎ) ವಿಷಯ: ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ ರಸುೆಯ ಗತಂಡಿಗಳು ಹೆಚನಿಗಿದತಿ 
ಸನವಾಜ್ನಕರಿಗ ೆಅಪನಯಕ್ನರಿಯನಗಿರತವ ಬಗೆೆ  

*** 

 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟ್ೆೇಶ (ರ್ನಮನದೆ್ೇಾಶ್ತ್ರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,ಚ “ಬೃಹತಚ 
ಬೆಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕ್ ೆವನಯಪ್ತುಯ ರಸೆುಗಳು ಅತ್ಯಂತ್ ಅಪನಯಕ್ನರಿ”ಚಎಂಬ ಅಂಶವನತನ 
ಇತಿುೇಚೆಗ ೆ ವಿಧನನಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲನದ ಸಿ.ಎ.ಜಿ. ವರದ್ಧಯಲ್ಲಿ ಎತಿು ತ್ೊೇರಿಸಿರತವುದತ 
ಪತಿರಕ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ವರದ್ಧಯನಗಿದೆ್.   

 ವರದ್ಧಯಲ್ಲಿ ಉಲೆಿೇಖಿಸಲನದಂತೆ್ ರನಜ್ಯದ ಕ್ೆಲವು ಹದೆ್ನಿರಿಗಳು, ಪರಮತಖ ಜಿಲನಿ ರಸೆುಗಳ ಸಿಾತಿ 
ಕೂಡ ಇದಕಿೆಂತ್ ಭಿನನವನಗಿಲಿವೆನತನವ  ಅಂಶ ವರದ್ಧಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವನಗಿದೆ್. ರಸೆು ಗತಂಡಿಗಳ 
ನವಾಹಣೆಯ ಕ್ೊರತೆ್ಯಂದ ಕಳೆದ ೭ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿರತವ ದತಘಾಟರೆ್ಗಳಲ್ಲಿ ೫ಕೂೆ ಹಚೆತಿ 
ಜ್ನ ತ್ಮಮ ಅಮೂಲಯವನದ ಜಿೇವವನತನ ಕಳೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದ್ನಿರೆ.  ಕಳೆದ ವನರವಷೆಿ ೨೨ ರ ಹರಯೆದ 
ಯತವಕರೆ್ೂಬಬ  ರಸೆು ಗತಂಡಿಗ ೆ ಬಲ್ಲಯನದ ಸತದ್ಧಿ ಇನೂನ ನಗರದ ಜ್ನತ್ೆಯನತನ ಕ್ನಡತತಿುದ್ೆ.  
ರಸೆುಗಳ ದತಸಿಾತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜ್ನರ ಕ್ೊರಳ ಧ್ವನಯನಗಿ ನಂತಿರತವ ಹೆೈಕ್ೂೆೇಟಚಾ, ಬಿಬಿಎಂಪ್ತಯನತನ 
ಮೆೇಲ್ಲಂದ ಮೆೇಲೆ ಹಿಗನೆಮತಗನೆ ತ್ರನಟ್ೆಗ ೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡಿದ್ೆ. ರಸೆುಗತಂಡಿಗಳ ಕತರಿತ್ತ ಎರಡತ 
ವನರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೇಕ್ಷೆ ಮನಡಿ ವರದ್ಧ ನೇಡತವಂತ್ೆಯೂ, ದತರಸಿುಗ ೆ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೂೆಳುಬೆೇಕತ ಎಂತ್ಲೂ 
ಹೆೈಕ್ೊೇಟಚಾ ತ್ನಕಿೇತ್ತ ಮನಡಿದ್.ೆ  ಆದರೆ ಸಕ್ನಾರ ರಸೆು ಗತಂಡಿಗಳನತನ ಮತಚತಿವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 
ತ್ನರೆ್ೇ ಹನಕಿಕ್ೊಂಡ ಗಡತವನತನ ತ್ನರೆ್ೇ ವಿಸುರಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ಹೂೆೇಗತತ್ನು ಮತಗಿ ಜಿೇವಗಳ ಜೊತ್ೆ 
ಚೆಲನಿಟವನಡತತಿುದ್ೆ.   

 ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ ರಸೆು ಗತಂಡಿಗಳು, ರಸೆುಗಳ ನವಾಹಣೆ, ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿವರ 
ಮೆೇಲತಸತುವನರಿಯಲಿದ್ೆ ಹನಳನಗಿದ್.ೆ  ಇದಕ್ೆೆ ಕ್ನರಣ, ಇಲನಖಗೆಳ ಸಮನಾಯದ ಕ್ೊರತೆ್, ಕರ್ನಾಟಕ 
ರನಜ್ಯ ರಸೆು ಸತರಕ್ಷತ್ನ ಪನರಧಿಕ್ನರದವರ ಅಭಿಪನರಯದಂತ್ ೆ ಪರತಿ ಮತಖಯ ರಸೆುಯಲೂಿ ಜಿೇವಕ್ೆೆ 
ಹನನಯನಗಬಲಿಂತ್ಹ ೧೯ ರಿಂದ ೨೦ ರಸೆುಗತಂಡಿಗಳು ಉದಭವವನಗಿವೆ.  ರಸೆುಗತಂಡಿಗಳನತನ 
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ಮತಚತಿವುದಕ್ನೆಗಿಯ್ದೇ ಸಕ್ನಾರ ಕ್ೊೇಟ್ನಯಂತ್ರ ರೂಪನಯ ಹಣವನತನ ವೆಚಿ ಮನಡಿದಿರೂ ಅವೆಲಿವೂ 
ಮಳೆಗನಲದಲ್ಲಿ ಯಥನಸಿಾತಿಗೆ ಮರಳುತಿುವೆ.  ಕಳಪೆ ಕ್ನಮಗನರಿ, ಇಚನಛಶಕಿುಯ ಕ್ೂೆರತೆ್ಯ್ದೇ ಇದಕ್ೆೆಲಿ 
ಕ್ನರಣವನಗಿದತಿ, ಇರ್ನನದರೂ ಸಕ್ನಾರ ರಸೆುಗಳ ನವಾಹಣೆ, ರಸೆು ಗತಂಡಿಗಳ ನವಾಹಣೆ, ರಸೆುಗಳ 
ಸಾಚಛತ್ೆಯ ಕಡಗೆ ೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಕ್ೂೆಟತಿ ಬಿಬಿಎಂಪ್ತಯಲ್ಲಿ ಇರತವಂತ್ಹ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ ೆ ಮೆೇಲತಸತುವನರಿಯನತನ ವಹಿಸತವ ಮೂಲಕ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೂೆಳುಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಮನನಯ 
ಮತಖಯಮಂತಿರಯವರನತನ ಶ್ನಯವೆೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ನುಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.   

 ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ್ನ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟ್ೆೇಶ ಅವರತ  ಶ್ನಯವೇೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪ್ತಸಿರತವ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಮನನಯ 
ಮತಖಯಮಂತಿರಯವರಿಂದ ಉತ್ುರವನತನ ಪಡದೆತ ಮಂಡಿಸಲನಗತವುದತ.  

(…ಮತಂದತ)  
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        (519) 22-03-2022 (12.20) ಕ್ೆಜಿ-ಬಿಎನ್ಚಎಸ್ಚ     

   (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ)                 

   ಏ)  ವಿಷಯ: ಮನನವ ಮತ್ತು   ಜನನತವನರತಗಳಿಗೆ ಗೆಿೈಕೆ್ೂೇ   
ಫನಸೆಿೇಟಚ ಬಳಕೆ್ಯಂದ  ತ್ೊಂದರೆಯನಗಿರತವ 
ಬಗೆೆ.    

-   -  - 

      ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ರತದ್ೆರೇಗೌಡ (ವಿಧನನಸಭನ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  
ಕರ್ನಾಟಕದ  ಹಲವು ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ  ಅಪನಯಕ್ನರಿ ಗೆಿೈಕ್ೊೇ ಫನಸೆಿೇಟಚ  ವನಯಪಕ ಬಳಕ್ೆಯ 
ಬಗೆೆ  ಶ್ನಯವೆೇಳೆಯಲ್ಲಿ  ಪರಸನುಪ್ತಸಲತ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಟಿಿದಿಕ್ನೆಗಿ ಧ್ನಯವನದಗಳು. ಇದತ 
ದ್ಧರ್ನಂಕ 22-03-2022 ರ ಪರಜನವನಣಿ ದ್ಧನಪತಿರಕ್ೆಯ ವರದ್ಧ.  ಗೆಿೈಕ್ೊೇ ಫನಸೆಿೇಟಚ   
ಜಿೇವ ವೆೈವಿಧ್ಯಕ್ೆೆ  ಕಂಟಕ, ಕ್ೆೇರಳದಲ್ಲಿ  ನಷೆೇಧ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ  ಬಳಕ್ೆ.  

       ರನಜ್ಯದ ಕ್ೆಲವು ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ  ಕಳೆರ್ನಶಕ್ನೆಗಿ  ಅತ್ಯಂತ್  ಅಪನಯಕ್ನರಿ ಗೆಿೈಕ್ೊೇ 
ಫನಸೆಿೇಟಚ ರನಸನಯನಕವನತನ ವನಯಪಕ ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ  ಬಳಸತತಿುರತವುದರಿಂದ  ಅಮೂಲಯ 
ಜಿೇವ ವೆೈವಿದಯಗಳ   ಭಂಡನರ ರ್ನಶವನಗತತಿುದ್ೆ. ಭೂಮಯ  ಒಡಲತ  ಮತ್ತು ಅಂತ್ಜ್ಾಲ  
ವಿಷಮಯವನಗತತಿುದ್ೆ. ಕೃಷಿ  ಭೂಮ  ಬರಡನಗತತಿುದ್ೆ.  ರೆ್ರೆಯ ಕ್ೆೇರಳದ  ಕೃಷಿಕರತ  
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ  ಕೃಷಿ ಭೂಮಯನತನ  ಗತತಿುಗೆ ಪಡದೆತ ಅಪನರ ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ  ಶತಂಠಿ 
ಬೆಳೆಯತತಿುರತವ  ಪರದ್ೆೇಶಗಳು  ಮತ್ತು ಕ್ೂೆಡಗಿನ  ಕ್ನಫಿ ಹನಗೂ ಅಡಿಕ್ೆ  ಬೆಳೆಯತವ  
ಪರದ್ೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ  ಈ ಸಮಸಯೆ  ತ್ಲೆದ್ೂೆೇರಿದ್ೆ.  ವಿಶೆೇಷವನಗಿ  ಚನಮರನಜ್ನಗರ, ಕ್ೊಡಗತ,  
ಹನಸನ, ಉತ್ುರಕನನಡ, ಚ್ಚಕೆಮಗಳೂರತ,  ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ, ಉಡತಪ್ತ ಹನಗೂ  ಶ್ವಮಗೆ 
ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ  ರನಸನಯನಕವನತನ ಬನರಿ ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲನಗತತಿುದ್.ೆ 

       ರೈೆತ್ರತ   ಮರ್ೆ ಮರ್ೆಗಳಲ್ಲಿ  ದ್ೊಡಾ ದ್ೊಡಾ  ಕ್ನಯನ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಳೆರ್ನಶಕವನತನ  
ಇಟತಿಕ್ೂೆಳುುತಿುದ್ನಿರೆ. ಒಮೆಮ  ಇದನತನ  ಸಿಂಪಡಿಸಿದರ ೆಸನಕತ, ಎಲನಿ ಕಳೆಗಳು, ಕಿೇಟಗಳು 
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ರ್ನಶವನಗತತ್ುವೆ. ಇದರಿಂದ  ಪೆರೇರಿತ್ರನದ ಕ್ೊಡಗಿನ  ಕ್ನಫಿ ತ್ೂೆೇಟಗಳ  ಮನಲ್ಲೇಕರೂ 
ಅಡಿಕ್ೆ  ಕೃಷಿಕರತ  ಈ  ರನಸನಯನಕವನತನ  ಉಪಯೇಗಿಸಲತ ಪನರರಂಭ ಮನಡಿದ್ನಿರ.ೆ  
ಗರಿಕ್,ೆ  ತ್ತಂಬೆ, ಉತ್ುರನಣಿ ಸೇೆರಿ ಅಪರೂಪದ   ಔಷಧಿೇಯ  ಸಸಯಗಳು  ಜೆೇನತಹತಳು, 
ಜಿೇರತಂಡ ೆ ಮಂಚತಹತಳು ಸೇೆರಿ ಅರೆ್ೇಕ  ಬಗೆಯ  ಪರೂೆೇಪಕ್ನರಿ ಕಿೇಟಗಳು  
ರ್ನಶವನಗತತಿುವ.ೆ  

              ಮಲೆರ್ನಡತ ಭನಗದ ಬೆಟಿಗತಡಾಗಳ ಬೆಳೆಯತವ ಆರೆ್ ಹತಲತಿ,  ಗೆಿೈಕ್ೂೆೇ ಫನಸೆಿೇಟಚ 
ಬಳಕ್ೆಯಂದ  ರ್ನಶವನಗತತಿುವೆ.  ನಮಮ ರನಜ್ಯದ ಕ್ೆಲವು ರೈೆತ್ರತ  ಸತಲಭವನಗಿ  ಹಣ 
ಸಿಗತತ್ುದ್ ೆಎಂಬ ಕ್ನರಣಕ್ೆೆ  ಶತಂಠಿ ಬೆಳೆಗನರರಿಗೆ ಭೂಮಯನತನ  ಕ್ೂೆಟತಿ  ಭೂಮ ಬರಡತ 
ಮನಡಿ ಜಿೇವ ವೆೈವಿದಯದ ರ್ನಶಕ್ೆೆ ಕ್ನರಣರನಗಿದ್ನಿರ.ೆ  ಜ್ಲ ಮೂಲವು  ವಿಷಮಯವನಗತತಿುದ್ೆ.  
ಅದನತನ  ತ್ಡಗೆಟತಿವ ನಟಿಿನಲ್ಲಿ  ಕೃಷಿ ಇಲನಖ ೆ ಯನವುದ್ೆೇ  ಕಟತಿನಟಿಿನ ಕರಮ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುತಿುಲಿ.  ಶ್ವಮಗೆ  ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ  ವನಷಿಾಕ  ಹತ್ತು ಕ್ೂೆೇಟಿ ಮತ್ುದ ಸರನಸರಿ 
ಎರಡತ ಲಕ್ಷ ಲ್ಲೇಟರ್ಚ ಕಳೆರ್ನಶಕ  ಮನರನಟವನಗತತಿುದ್ೆ.  

      ದ್ನರಕ್ಷಿ ತ್ೊೇಟ,  ಕಬಿಬನ ಗದ್ೆಿ,  ಈರತಳಿು, ಗೊೇಧಿ, ಕಡಲ,ೆ  ಜೊೇಳದ  ಹೊಲ,  ಲ್ಲಂಬ ೆ
ತ್ೊೇಟಗಳಲ್ಲಿ  ಮಳೆಗನಲದಲ್ಲಿ  ಏಳುವ  ಕಳೆಯನತನ  ಸಾಚಿ  ಮನಡಲತ ಕೂಲ್ಲ ಆಳುಗಳ  
ಕ್ೊರತೆ್ ಇರತವುದರಿಂದ  ಹೆಚ್ಚಿನ  ರೈೆತ್ರತ  ಕಳೆ ರ್ನಶಕ ಸಿಂಪಡಿಸತವ ಸತಲಭ ವಿಧನನಕ್ೆೆ  
ಮರಹೊೆೇಗಿದ್ನಿರ.ೆ  ಇದರಿಂದ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ  ಉಳಿತ್ನಯವನಗತತ್ುದ್ೆ. ಆದರೆ,  ಪರಿಸರದ ಮೆೇಲ ೆ 
ದತಷಿರಿಣನಮ ಬಿೇರತತಿುದ್ೆ.  ಇದನತನ  ವಿಜ್ಯಪತರ  ಜಿಲನಿ  ಕೃಷಿ ಇಲನಖೆ ಜ್ಂಟಿ ನದ್ೆೇಾಶಕ 
ಮನನಯ ರನಜ್ಶೆೇಖರ್ಚ  ವಿಲ್ಲಯಮಸಚರವರತ ಹೇೆಳಿದ್ನಿರೆ.         

     ಗೆಿೈಕ್ೊೇ ಫನಸೆಿೇಟಚ  ಬಳಕ್ೆಯನತನ  ಕ್ೆೇರಳದಲ್ಲಿ   2019ರಲ್ಲಿ  ನಷೆೇಧಿಸಲನಗಿದೆ್.  
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ  ಕೃಷಿ ಇಲನಖಯೆ  ಲಂಗತ-ಲನಗಮತ ಇಲಿ. ಹಿೇಗನಗಿ ಕ್ೇೆರಳದ ಶತಂಠಿ 
ಬೆಳೆಗನರರತ  ವನಯಪಕವನಗಿ  ಈ ರನಸನಯನಕವನತನ  ಬಳಸತತಿುದ್ನಿರ.ೆ ಒಮೆಮ  ಒಂದತ ಕಡ ೆ
ಜ್ಮೇನನಲ್ಲಿ  ಶತಂಠಿ ಬೆಳೆದ ಮೆೇಲೆ ಬಳಿಕ ಅವರತ  ಮತ್ೊುಂದತ  ಕಡ ೆ ಬೆಳೆಯತತ್ನುರ.ೆ 
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ಕ್ೆೇರಳದ  ಶತಂಠಿ ಬೆಳೆಗನರರ  ಸಂಘದ ಅಧಿಕೃತ್  ಮನಹಿತಿ  ಪರಕ್ನರ  2020-21ರೆ್ 
ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ  ಕ್ೆೇರಳದ ವಯರ್ನಡತ,  ಕಣೂಣರತ, ಪನಲಕ್ನೆಡ್ಚ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ  
ಇಪಪತ್ತು ಸನವಿರಕೂೆ  ಹೆಚತಿ  ರೈೆತ್ರತ  ಕರ್ನಾಟಕದ  ವಿವಿಧ್ ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ  80 ಸನವಿರಕೂೆ  
ಹೆಚತಿ  ಹೆಕ್ೆಿೇರ್ಚಗಳಲ್ಲಿ  ಶತಂಠಿ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಸತತಿುಿದ್ನಿರೆ.  

      ಮನನವ ಮತ್ತು ಜನನತವನರತಗಳಿಗೂ  ಹನನಕ್ನರಕ  ಗೆಿೈಕ್ೂೆೇ ಫನಸೆಿೇಟಚ 
ಬಳಕ್ೆಯಂದ  ಚಮಾ,  ಕಣತಣಗಳ  ಮೆೇಲೆ  ಹನನಯನಗತವುದಲಿದ್ೆೇ, ಉಸಿರನಟಕೂೆ  
ತ್ೊಂದರಯೆನಗತತ್ುದ್ೆ.  ಯನವುದ್ೆೇ ಸಸಯಗಳ  ಮೆೇಲ ೆಇದಿ  ಈ ರನಸನಯನಕ  ಮೆೈಯಗೆ  
ಸೂೆೇಕಿದರೂ ಸನಕತ, ಮೆೈಯತರಿ  ಕ್ನಣಿಸಿಕ್ೂೆಳುುತ್ುದ್ೆ.  ಇದರ ಅಂಶ  ಹಚೆತಿ  ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ  
ದ್ೆೇಹಕ್ೆೆ  ಹೂೆೇದರೆ ಕ್ನಯನಸರ್ಚಗೆ ಕ್ನರಣವನಗಬಹತದತ ಎಂದತ ವನದವೂ ಇದ್ೆ. ಈ 
ವಿಷಯವನಗಿ ಶ್ನಯವೇೆಳಯೆಲ್ಲಿ  ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನಸಳೆೆಯಲತ   ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

             ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಎಸ್.ರತದ್ೆರೇಗೌಡರವರತ ಕ್ೆೇಳಿದ ಪರಶೆನಗ ೆಮನನಯ 
ಸಚ್ಚವರಿಂದ ಉತ್ುರವನತನ   ಪಡದೆತಕ್ೊಂಡತ ಮಂಡಿಸಲನಗತವುದತ.   
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ಐ)  ವಿಷಯ: ಪರತಿ ವಷಾ ಶನಲೆಗಳ  ನವಿೇಕರಣದ ಬಗೆೆ.                                     
-   -  - 

      ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ವಿಷಯವನತನ ಶ್ನಯ 
ವೆೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೂೆಟಿಿದಿಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮಗೆ ಧ್ನಯವನದಗಳು,  
ರನಜ್ಯದ  ಗನರಮೇಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಭನಗದಲ್ಲಿ  ಬಡ ಮಕೆಳಿಗ ೆ ಜ್ಞನನದ ದ್ಧೇವಟಿಗೆಯನತನ  
ಸಕ್ನಾರದ ಜೊತ್ೆಗೆ ನೇಡತತ್ನು ಬಂದ್ಧರತವ  ಖನಸಗಿ  ಶನಲನ  ಶ್ಕ್ಷಣ  ಸಂಸೆಾಗಳ  
ಸೇೆವೆಯತ   ಶನಿಘನೇಯವನದತದತ. ಇಂತ್ಹ  ಖನಸಗಿ  ಶನಲನ ಕ್ನಲೇೆಜ್ತಗಳ  ಮನನಯತ್,ೆ   
ನವಿೇಕರಣ ಗೊಂದಲದ ಗೂಡನಗಿದ್.ೆ ಪರತಿವಷಾ  ಮನನಯತ್ಯೆನತನ  ನವಿೇಕರಿಸಬಹತದ್ನದ 
ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ  ದ್ೊಡಾ ಭರಷಿಚನರ  ನಡಯೆತತಿುದತಿ, ಇದರಿಂದ  ಸಂಸೆಾಗಳು  ಕಿರತಕತಳ 
ಅನತಭವಿಸತವಂತ್ನಗಿವೆ.  

     ಖನಸಗಿ ಶನಲನ  ಕ್ನಲೇೆಜ್ತಗಳ ಶ್ಕ್ಷಣ  ಸಂಸೆಾಗಳು, ಪರತಿ ವಷಾ  ಪನಠ-
ಪರವಚನಗಳನತನ  ಬಿಟತಿ ಇದಕ್ನೆಗಿ ಅಲೆಯತತ್ನು ಸಮಯ, ಶರಮ ಮತ್ತು  ಹಣವನತನ  
ವಯಥಾಮನಡಿಕ್ೊಳುುವ ಸಿಾತಿ ನಮನಾಣವನಗಿದ್ೆ. ಈ ದ್ಧಸಯೆಲ್ಲಿ  ಮನನಯ  
ಉಚಛರ್ನಯಯನಲಯವು  ಶನಶಾತ್ವನದ  ಮನನಯತ್ ೆ  ನೇಡಲತ  ತಿೇಪತಾ ನೇಡಿರತವುದತ 
ಸಮನಧನನ ತ್ಂದ್ಧದ್.ೆ 

          ಇಂದ್ಧನ ಸಭನಪತಿಗಳನದ ತ್ನವು  ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚ್ಚವರನಗಿದ್ನಿಗ  ಸಕ್ನಾರ ಆದ್ೆೇಶ ಸಂಖೆಯ 
ಇಡಿ 113  ವಿವಿಧ್ 2005, ದ್ಧರ್ನಂಕ  02.11.2006 ರಲ್ಲಿ  5, 10 ವಷಾಗಳ  ಅವಧಿಗ ೆ 
ಶನಶಾತ್ವನದ ಮನನಯತ್ ೆ  ನೇಡತವಂತ್ ೆ ಆದ್ೆೇಶ ಹೊರಡಿಸಿರತತಿುೇರಿ.  ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ 
ಸಂಕನೂರತ ರವರ ಸಮತಿಯತ ಅಗಿನ-ಸತರಕ್ಷತ್ ೆ ಮತ್ತು  ಕಟಿಡ  ಸತರಕ್ಷತ್ೆಯ 
ಸರಳಿೇಕರಣದ  ಬಗೆೆ  ವರದ್ಧಯನತನ  ನೇಡಿರತತ್ುದ್ೆ. ಆ ವರದ್ಧ ಇನೂನ 
ಅಂಗಿೇಕ್ನರವನಗಿರತವುದ್ಧಲಿ. 
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          ಈ ಎಲನಿ ವನಸುವನಂಶಗಳ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ  ಸಕ್ನಾರ  ಈ ಕೂಡಲೇೆ  ಖನಸಗಿ 
ಶನಲನ ಶ್ಕ್ಷಣ  ಸಂಸೆಾಗಳ   ಪರತಿ  ವಷಾ  ಮನನಯತ್ ೆ ನವಿೇಕರಿಸತವುದನತನ  ರದತಿಪಡಿಸಿ 
ಶನಶಾತ್  ಮನನಯತ್ ೆ ನೇಡಿ ಆದ್ೆೇಶ ಹೂೆರಡಿಸಿ. ಈ ಎಲನಿ  ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ  ತ್ೆರೆ  
ಎಳೆಯಲತ ದ್ಧರ್ನಂಕ  02.11.2006 ರ ಆದ್ೆೇಶವನತನ ಜನರಿಗ ೆ ತ್ರಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಮನನಯ 
ಪನರಥಮಕ ಮತ್ತು ಪೌರಢಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚ್ಚವರನತನ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಒತ್ನುಯಸತತ್ುೆೇರೆ್,  

       ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೇೆಗೌಡ ರವರತ ಕ್ೆೇಳಿದ ಪರಶೆನಗ ೆ
ಮನನಯ ಪನರಥಮಕ ಮತ್ತು ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚ್ಚವರಿಂದ ಉತ್ುರವನತನ   ಪಡದೆತ 
ಮಂಡಿಸಲನಗತವುದತ.   

         ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ಈ ವಿಷಯ ಬಹಳ ಗಂಭಿೇರವನಗಿದ್,ೆ 
ಇದಕ್ೆೆ ಉತ್ುರವನತನ ಯನವನಗ ಕ್ೊಡಿಸತತಿುೇರಿ ಹೆೇಳಿ? 

             ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) (ಪನರಥಮಕ ಮತ್ತು ಪ ರೌಢ 
ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚ್ಚವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಸಮಸೆಯಗೆ ಸಕ್ನಾರ ಕ್ೊಡತವ 
ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ಪರಿಹನರ ಇರತತ್ುದ್ೆ. ಈ ವಿಷಯ ಬಹಳ ತ್ತತ್ನಾಗಿರತವುದರಿಂದ ಎರಡತ 
ದ್ಧವಸಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡಿಸತತ್ೆುೇವೆ.  

(ಗೊಂದಲ) 
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      ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎ.ತಿಪೆಪೇಸನಾಮ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇಮತಿ 
ಭನರತಿ ಶೆಟಿಿಯವರ ಮತ್ತು ನನನ   zero hour ನ ವಿಷಯಗಳು ಇವೆ. ಅವು ಎರಡತ 
ಲ್ಲಸ್ಿಚನಲ್ಲಿವೆ.  

(ಗೊಂದಲ) 

      ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  

(ಗೊಂದಲ) 

      ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇಮತಿ  ಭನರತಿ ಶೆಟಿಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ನಮಷ ಕ್ೆೇಳಿ, ಒಟತಿ 
12 zero hour ನ ವಿಷಯಗಳನತನ ಕ್ೊಟಿಿದ್ನಿರೆ. ಯನರ ಯನರದತಿ ಕ್ೊಟಿಿದಿರೂೆೇ ಅದನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದ್ೆಿೇರೆ್. ಕ್ೊರೆ್ಗೆ ಬಂದ ಎರಡತ ವಿಷಯಗಳನತನ cut ಮನಡಿದ್ೆಿೇರ್ೆ. ಹನಗನಗಿ,  
ಅವುಗಳನತನ ರ್ನಳೆಗೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುುತ್ೆುೇರೆ್, ಈಗ 10 ವಿಷಯಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದ್ೆಿೇರ್.ೆ 
ತ್ಡವನಗಿ ಬಂದ್ಧದಿನತನ ಬಿಟಿಿದ್ೆಿೇರ್,ೆ ಅವುಗಳನತನ ರ್ನಳೆಗೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇರೆ್.  
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೦೫. ಸಭನಪತಿಯವರ  ಅನತಮತಿಯ ಮೆೇರಗೆೆ  ಪರಸನುಪ್ತಸಲಪಟಿ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ          
     ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿ ಸಚ್ಚವರ ಹೆೇಳಿಕೆ್ಗಳು 
 

ಅ) ವಿಷಯ:- ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವನಹಿತ್  ಮಹಿಳೆಯರ  ಮೆೇಲ್ಲನ 
ಕ್ೌಟತಂಬಿಕ ದ್ೌಜ್ಾನಯ  ಮತ್ತು ಯತವತಿಯರ 
ಮೆೇಲ್ಲನ ಲೈೆಂಗಿಕ ದ್ೌಜ್ಾನಯಗಳು    
ದತಪಪಟ್ನಿಗಿರತವ ಬಗೆೆ.  

- - - 
       ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) (ಗೃಹ ಸಚ್ಚವರ ಪರವನಗಿ):- 

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ್ಚರವರತ ದ್ಧರ್ನಂಕ 
15.03.2022 ರಂದತ  ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೆೇರಗೆ ೆ  ಪರಸನುಪ್ತಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ 
ಸದನದಲ್ಲಿ  ಉತ್ುರವನತನ  ಮಂಡಿಸತತಿುದ್ೆಿೇರೆ್. 

(ಉತ್ುರ ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್)ೆ 
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ಆ) ವಿಷಯ:- ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಾಕ  ಸಮೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ      
ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ  ಬಳಕ್ ೆ ಕಡಿಮೆಯನಗಿರತವ 
ಬಗೆೆ.  
- - - 

         ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) (ತ್ೊೇಟಗನರಿಕ್ೆ  ಮತ್ತು 
ಯೇಜ್ರೆ್,  ಕ್ನಯಾಕರಮ ಸಂಯೇಜ್ರೆ್  ಮತ್ತು  ಸನಂಖಿಯಕ  ಗೃಹ ಸಚ್ಚವರ ಪರವನಗಿ):- 
ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ  ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟ್ೇೆಶಚರವರತ 
ದ್ಧರ್ನಂಕ 17.03.2022 ರಂದತ  ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೆೇರಗೆೆ  ಪರಸನುಪ್ತಸಿದ 
ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ  ಉತ್ುರವನತನ  ಮಂಡಿಸತತಿುದ್ೆಿೇರೆ್. 

(ಉತ್ುರ ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್)ೆ 
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ಇ) ವಿಷಯ:- ಸೈೆಬರ್ಚ ವಂಚಕರಿಂದ  ಸನವಾಜ್ನಕರತ  ಮೇಸಕ್ೆೆ    
             ಒಳಗನಗದಂತ್ ೆಅಗತ್ಯ ಕರಮ  ಕ್ೈೆಗೊಳುುವ ಬಗೆೆ.  

- - - 
         ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) (ಗೃಹ ಸಚ್ಚವರ ಪರವನಗಿ):- 

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ  ಎಸ್ಚ.ರವಿರವರತ ದ್ಧರ್ನಂಕ 
17.03.2022 ರಂದತ  ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೆೇರಗೆ ೆ  ಪರಸನುಪ್ತಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ 
ಸದನದಲ್ಲಿ  ಉತ್ುರವನತನ  ಮಂಡಿಸತತಿುದ್ೆಿೇರೆ್. 

(ಉತ್ುರ ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್)ೆ 
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                  ಈ) ವಿಷಯ:- ಶ್ರೇ ಸದತೆರತ ಕ್ೈೆವನರ ತ್ನತ್ಯಯನವರ 
ಜ್ಯಂತಿಯನತನ ಆಚರಿಸತವ ಬಗೆೆ.  

- - - 

           ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) (ಇಂಧ್ನ, ಕನನಡ  ಮತ್ತು 
ಸಂಸೃತಿ  ಸಚ್ಚವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ    
ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೇೆಗೌಡರವರತ ದ್ಧರ್ನಂಕ 21.03.2022 ರಂದತ  ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ 
ಮೆೇರಗೆ ೆ ಪರಸನುಪ್ತಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ  ಉತ್ುರವನತನ  ಮಂಡಿಸತತಿುದ್ೆಿೇರ್ೆ. 

(ಉತ್ುರ ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್)ೆ 
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ಉ) ವಿಷಯ:- ತ್ತಮಕೂರತ ಜಿಲೆಿಯ ಪನವಗಡ ತ್ನಲೂಿಕಿನ  
ಪಳವಳಿು ಕಟ್ೆಿ  ಬಳಿ ಆಗಿರತವ ಖನಸಗಿ ಬಸ್ಚನ ಅಪಘಾತ್ದ 
ಬಗೆೆ.  

- - - 
          ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) (ಸನರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಪರಿಶ್ಷಿ 

ಪಂಗಡಗಳ ಕಲನಯಣ ಸಚ್ಚವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ    ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸನಾಮ ಮತ್ತು ಶ್ರೇ ರನಜೆೇಂದರ ರನಜ್ಣಣ ರವರತ ದ್ಧರ್ನಂಕ 
21.03.2022 ರಂದತ  ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೆೇರಗೆ ೆ  ಪರಸನುಪ್ತಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ 
ಸದನದಲ್ಲಿ  ಉತ್ುರವನತನ  ಮಂಡಿಸತತಿುದ್ೆಿೇರೆ್. 

(ಉತ್ುರ ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್)ೆ 
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೦೬. ಗಮನ ಸಳೆಯೆತವ ಸೂಚರೆ್ಗಳು 
                ಅ) ವಿಷಯ:  ಅರಣಯ  ಹಕತೆ  ಕ್ನಯ್ದಿಯ  2006ರ ಸಕೆ್ಷನ್ಚ  3 (ಎ)ರ 

ಅನಾಯ ಬತಡಕಟತಿ  ಜ್ರ್ನಂಗದವರಿಗ ೆ  
ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾ ಕಲ್ಲಪಸತವ ಬಗೆೆ.  

-   -  - 
ಶ್ರೇ ಶನಂತ್ನರನಮ ಬತಡನ ಸಿದ್ಧಿ (ರ್ನಮನದ್ೆೇಾಶತ್ರತ):- ಮನನಯ 

ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಟಿಿದಿಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮಗೆ ಧ್ನಯವನದಗಳು. 
ಅರಣಯ ಹಕತೆ  ಕ್ನಯ್ದಿಯ  2006 ಸಕೆ್ಷನ್ಚ  3 (ಎ) ಪರಕ್ನರ ಬತಡಕಟತಿ ಜ್ರ್ನಂಗದವರಿಗೆ 
ಮೂಲಭೂತ್  ಸೌಲಭಯ ಕಲ್ಲಪಸತವ  ಕತರಿತ್ತ  ಮನನಯ ಅರಣಯ ಹನಗೂ ಆಹನರ, ರ್ನಗರಿಕ 
ಸರಬರನಜ್ತ ಮತ್ತು ಗನರಹಕರ  ವಯವಹನರಗಳ  ಸಚ್ಚವರ ಗಮನವನತನ 
ಸಳೆೆಯಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

     ಶ್ರೇ ಉಮೆೇಶಚ ಕತಿು (ಅರಣಯ ಹನಗೂ ಆಹನರ, ರ್ನಗರಿಕ ಸರಬರನಜ್ತ ಮತ್ತು 
ಗನರಹಕರ  ವಯವಹನರಗಳ  ಸಚ್ಚವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 

                     (ಸಚ್ಚವರ ಹೆೇಳಿಕೆ್ಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ್)  
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      ಶ್ರೇ ಶನಂತ್ನರನಮ ಬತಡನ ಸಿದ್ಧಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರನಷಿಿೇಯ 
ಉದ್ನಯನವನ ಇರಬಹತದತ ಅಥವನ ವನಯಜಿೇವಿ ಸಂರಕ್ಷಣನ  ಪರದ್ೆೇಶದ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ಅರೆ್ೇಕ 
ಜಿಲೆಿಗಳ ಬತಡಕಟತಿ ಜ್ರ್ನಂಗದ ಊರತಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಕತಡಿಯತವ ನೇರತ 
ಇರಬಹತದತ, ರಸುೆ ನಮನಾಣ ಇರಬಹತದತ, ಮರ್ ೆ ಕಟತಿವುದಕ್ೆೆ ಹನಗೂ ವಿದತಯತಚ ತ್ಂತಿ 
ಹನಕತವಂತ್ಹ ಕ್ನಯಾಗಳಿಗೆ  ಸಮಸೆಯಯನಗತತಿುದ್.ೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ಜಿಲೆಿಯ ಬೆಳುಂಗಡಿ 
ತ್ನಲೂಿಕಿನ  ಮಲವಂತಿಗೆ ಇರಬಹತದತ, ಎಳನೇರತ ಇರಬಹತದತ, ಸಿೇರ್ಚರ್ನಲ್ಚ ಈ 
ಗನರಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿದತಯತಚ ತ್ಂತಿಯನತನ ಹನಕತವುದಕ್ೆೆ  ಸತಮನರತ ವಷಾಗಳಿಂದ ತ್ಡಯೆನತನ 
ಮನಡತತಿುದ್ನಿರ.ೆ  ಹನಗೆಯ್ದೇ ಉತ್ುರ ಕನನಡ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿರತವ ದ್ನಂಡೇೆಲ್ಲಯ 
ಸತತ್ುಮತತ್ುಲ್ಲರತವ ಬತಡಕಟತಿ ಜ್ರ್ನಂಗದವರಿಗ ೆ ರಸೆು ನಮನಾಣ ಹನಗೂ ಕತಡಿಯತವ 
ನೇರಿಗ ೆಪೈೆಪಚಗಳನತನ ಅಳವಡಿಸತವುದಕೂೆ ತ್ೂೆಂದರೆಯನಗತತಿುದ್ೆ.  ರನಮನಗರ ಜಿಲೆಿ ಮತ್ತು 
ಮೆೈಸೂರತ  ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ  ಹನಗೂ ಇತ್ರ ಅರೆ್ೇಕ  ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಿೇತಿಯ ಅರೆ್ೇಕ 
ಸಮಸೆಯಗಳಿವೆ.   

     ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ  ಶನಂತ್ನರನಮ ಬತಡನ ಸಿದ್ಧಿಯವರೇೆ, ನಮಗೆ ಏನತ 
ಬೆೇಕ್ೊೇ ಅದನತನ ಕ್ೆೇಳಿ. ಅದನತನ ಓದಬೆೇಡಿ.  

       ಶ್ರೇ ಶನಂತ್ನರನಮ ಬತಡನ ಸಿದ್ಧಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅರಣಯ ಹಕತೆ 
ಕ್ನಯದ್ ೆ 2006ರಲ್ಲಿ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಈ ರಿೇತಿಯನದಂತ್ಹ ಪರದ್ೇೆಶಗಳಲ್ಲಿ ರನಷಿಿೇಯ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ  ಕ್ನಯಾಗಳನತನ  ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಇತ್ತು. ಬತಡಕಟತಿ ಜ್ರ್ನಂಗದ 
ವಯವಹನರಗಳ ಇಲನಖೆ 2009 ರಲ್ಲಿ ಅನತಮತಿ ಕ್ೂೆಟಿಂತ್ಹ ಆದ್ೆೇಶ ಸಹ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ 
2019ರವರೆಗ ೆವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಅರಣಯ ಇಲನಖ ೆಯನವುದ್ೆೇ ರಿೇತಿಯ ತ್ಕರನರತ ಮನಡಿರಲ್ಲಲಿ. 
2019 ರಷೂೆಿತಿುಗೆ ಅರಣಯಹಕತೆ ಕ್ನಯದ್ ೆಕಲಂ 1, 2, 3  ಹನಗೂ  3 (ಎ) ರಡಿ ಬತಡಕಟತಿ 
ಜ್ರ್ನಂಗದ ಹಕತೆಗಳನತನ ಕ್ೆೇಳಿದ್ನಗ  ಇದಕ್ೆೆ ತ್ಕರನರತ ಮನಡತತಿುದ್ನಿರೆ. ಅರಣಯ ಹಕತೆ 
ಕ್ನಯದ್ೆಯಲ್ಲಿ  ಬತಡಕಟತಿ ವಯವಹನರಗಳ ಇಲನಖ ೆ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಆದ್ೆೇಶವನತನ 
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ಹೊರಡಿಸಬೆೇಕ್ನಗಿರತತ್ುದ್ೆ.  ಇವರತ ಅರಣಯ ಇಲನಖಯೆ ಅನತಮತಿಯನತನ ಪಡದೆತಕ್ೊಂಡತ 
ಆದ್ೆೇಶವನತನ ಹೊರಡಿಸತತ್ನುರೆ. ಆದರೆ, ಅರಣಯ ಇಲನಖಯೆವರತ ತ್ಕರನರತ 
ಮನಡತತಿುರತವುದರಿಂದ, ಸಕ್ನಾರ ಈ ಎರಡತ ಇಲನಖಗೆಳ ಮಧೆಯ ಇರತವಂತ್ಹ 
ಗೊಂದಲವನತನ  ಸಾಷಿಿೇಕರಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ವಿನಂತಿಯನತನ ಮನಡಿಕ್ೊಳುುತಿುದ್ೆಿೇರ್ೆ.  

      ಶ್ರೇ ಉಮೆೇಶಚ ಕತಿು (ಅರಣಯ ಹನಗೂ ಆಹನರ, ರ್ನಗರಿಕ ಸರಬರನಜ್ತ ಮತ್ತು 
ಗನರಹಕರ  ವಯವಹನರಗಳ  ಸಚ್ಚವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,   ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಬತಡಕಟತಿ ಜ್ರ್ನಂಗದವರಿಗೆ ತ್ೊಂದರಯೆನಗತತಿುರತವ  ಬಗೆೆ  ಖಚ್ಚತ್ವನದ ಮನಹಿತಿಯನತನ 
ಕ್ೊಟಿರ,ೆ ಅದರ ಸಭೆಯನತನ ಮನಡಿ ಅದನತನ ಸರಿ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ  ನಮಮ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತ್ಹ ಸಮಸೆಯಗಳು ಇವ.ೆ ಆದರೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಎಲ್ಲಿ ತ್ೊಂದರ ೆಇದ್ೆ ಎಂದತ ನಖವನಗಿ ಹೆೇಳಿದರೆ ಅದನತನ ಸರಿಮನಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ 
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

(ಮತಂದತ.,) 
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(520) 22-03-2022 (12.30) ಎಂವಿ-ಕ್ೆಎಸ್ 

(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ವಿಷಯ:- ಮಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ ವನಯಪ್ತುಯ ಕ್ನವೂರತ ಗನರಮದ 
ಸವೆೇಾ ನಂ.133ರಲ್ಲಿ ನಮಾಸಿರತವ ಪನರಥಾರ್ನ ಮಂದ್ಧರಗಳಿಗೆ 
ಅಕರಮವನಗಿ ಪರವೆೇಶ್ಸಿ ದ್ೆೇವರ ಮೂತಿಾಗಳನತನ 
ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿರತವ ಬಗೆೆ. 

--- 
ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಹರಿೇಶಚಕತಮನರ್ (ವಿಧನನಸಭೆಯಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 

ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ ವನಯಪ್ತುಯ ಕ್ನವೂರತ ಗನರಮದ ಸವೆೇಾ ನಂ.133ರಲ್ಲಿ 
ನಮಾಸಿರತವ ಪನರಥಾರ್ನ ಮಂದ್ಧರಗಳಿಗೆ ಅಕರಮವನಗಿ ಪರವೆೇಶ್ಸಿ ದ್ೆೇವರ ಮೂತಿಾಗಳನತನ 
ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿರತವ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚ್ಚವರ ಗಮನ ಸಳೆೆಯಬಯಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. 

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) (ಗೃಹ ಸಚ್ಚವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 

(ಲ್ಲಖಿತ್ ಉತ್ುರ ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್ೆ) 
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ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಕ್ೆ.ಹರಿೇಶಚ ಕತಮನರ್ಚ ರವರತ ನಯಮ ೭೨ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಮಂಡಿಸಿರತವ ಸೂಚರೆ್ಗ ೆ ವಿಸನುರವನದ ಉತ್ುರವನತನ ಮನನಯ ಗೃಹ ಮಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ 
ನೇಡಲನಗಿದ್.ೆ ಮಂಗಳೂರತ ನಗರ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ ಕಮೇಷನರೆೇಟಚ ವನಯಪ್ತುಯ ಕ್ನವೂರತ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ 
ಠನಣನ ವನಯಪ್ತುಯಲ್ಲಿ ಸವೆೇಾ ನಂ.133ರಲ್ಲಿ ನಮಾಸಿರತವಂತ್ಹ ಪನರಥಾರ್ನ ಮಂದ್ಧರಕ್ೆೆ ಅಕರಮವನಗಿ 
ಪರವೆೇಶ್ಸಿ ಧ್ವಂಸಗೂೆಳಿಸಿದ್ನಿರೆ ಎಂಬತದತ ಮನನಯ ಸದಸಯರ ದೂರತ. ಅದ್ೆೇ ಗನರಮದ ಸವೆೇಾ 
ನಂ.119/1ಎ(ಪ್ತ) ಯಲ್ಲಿ 0.05 ಸಂೆಟಸಚ ಸಕ್ನಾರಿ ಜ್ಮೇನನಲ್ಲಿ ಅಂಗನವನಡಿ ಕಟಿಡ ಕಟಿಲತ 
ಕ್ನಯಿರಿಸಿದ ಜನಗದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ನವೆೇಶನದ್ೂೆಳಗ ೆ “ಸೈೆಂಟಚ ಆಂಟ್ೂೆೇನಸ್ಚ ಹೊೇಲ್ಲ ಕ್ನರಸ್ಚ ಬಿಲ್ಲಾಂಗಚ”ಚ
ಎಂದತ ಇದ್ೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಅಂಗನವನಡಿ ಕಟಿಡ ಕೂಡ ಇದ್ೆ. ಈ ಮಧೆಯ ತ್ಹಶ್ೇಲನಿರರತ 
ಪ್ತಯನಾಧಿದ್ನರರ ವಿರತದಿ ದೂರತ ನೇಡಿದ್ನಿರೆ. ಸದರಿ ಜನಗದಲ್ಲಿರತವಂತ್ಹ ಕಟಿಡವನತನ 
ತ್ೆರವುಗೊಳಿಸತವಂತ್ೆ ಮಹಿಳನ ಮತ್ತು ಮಕೆಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲನಖಯೆಂದ ಯನವುದ್ೇೆ 
ಆದ್ೆೇಶಗಳನಗಿರತವುದ್ಧಲಿ. ಆದರೆ, ಸದರಿ ಕಟಿಡವನತನ ಯನರೊೇ ಆರೂೆೇಪ್ತತ್ರತ ಕ್ೆಡವಿ ಹನಕಿರತವುದತ 
ಸತ್ಯ. ಆ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಕರಣ ಕೂಡ ದ್ನಖಲನಗಿದೆ್. ಈಗ ಆರೂೆೇಪ್ತಗಳನತನ ದಸುಗಿರಿ ಮನಡಲನಗಿದ್ೆ. 
ಇನೂನ ಯನರನದರೂ ಇದಿರ,ೆ ಅವರ ಮನಹಿತಿ ಪಡದೆತ ಕ್ನನೂನತ ಕರಮವನತನ ಕ್ೆೈಗೂೆಳುುತ್ೆುೇವ ೆ
ಎನತನವಂತ್ಹ ಮನತ್ನತನ ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗೆ ಗೃಹ ಸಚ್ಚವರ ಪರವನಗಿ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಇಚೆಿಪಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. 

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಹರಿೇಶಚಕತಮನರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ 
ಪನಲ್ಲಕ್ಯೆ ವನಯಪ್ತುಯ ಕ್ನವೂರತ ಎಂಬತದತ 59ರೆ್ೇ ವನಡಿಾನಚ ಸವೆೇಾ ನಂ.133ರಲ್ಲಿ ಇರತವಂತ್ಹ 
ಒಂದತ ಪನರಥಾರ್ನ ಮಂದ್ಧರ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರೆೇ, ಈಗ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿಂತ್ ೆ
ಏರ್ನಗಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಹೇೆಳಿ. 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಹರಿೇಶಚಕತಮನರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆಯತ್ತ. ಈಗ ಆ ಪನರಥಾರ್ನ 
ಮಂದ್ಧರವನತನ ಕ್ೆಡವಿ ಹನಕಿದ್ನಿರೆ. ಪನರಥಾರ್ನ ಮಂದ್ಧರವನತನ ಕ್ೆಡವಿ ಹನಕಿರತವುದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ೆ
ಎಲನಿ ದ್ನಖಲೆ ಪತ್ರಗಳಿವೆ. ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕ್ ೆ ವತಿಯಂದ ಕಟಿಡಕ್ೆೆ ನಂಬರ್ಚ ನೇಡಿದ್ನಿರೆ. ಆ 
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ಕಟಿಡಕ್ೆೆ ವಿದತಯತಚ ಸಂಪಕಾವನತನ ನೇಡಿದ್ನಿರೆ. ಅದತ ಸಹಕ್ನರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ರೆ್ೂೇಂದಣಿಯನಗಿದೆ್. ಆ 
ಕಟಿಡಕ್ೆೆ ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕ್ಯೆವರತ ತೆ್ರಿಗೆ ವಿರ್ನಯತಿ ಸಹ ನೇಡಿದ್ನಿರ.ೆ ಸತಮನರತ 40 
ವಷಾಗಳಿಂದ ಆ ಪನರಥಾರ್ನ ಮಂದ್ಧರ ಕ್ನಯಾನವಾಹಿಸತತಿುದ್ೆ. ಆ ಪರದ್ೆೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವನಡಿಯ 
ಅವಶಯಕತ್ ೆ ಇದತಿ, ಊರಿನ ಜ್ನರತ ಮನವಿ ಮನಡಿದಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ, ಅದ್ೆೇ ಪನರಥಾರ್ನ 
ಮಂದ್ಧರದಲ್ಲಿ ಸೂೆೇಮವನರದ್ಧಂದ ಶನವನರದವರೆಗ ೆ ಅಂಗನವನಡಿಯನತನ ನಡಸೆತವುದಕೂೆ ಸಹ 
ಅವಕ್ನಶವನತನ ಮನಡಿಕ್ೊಟಿಿದ್ನಿರೆ. ಅಂಗನವನಡಿಗೆ ಬರತವಂತ್ಹ ನೇರಿನ ಬಿಲತಿ, ವಿದತಯತಚ ಬಿಲತಿ 
ಮತ್ತು ಗನಯಸ್ ಸಂಪಕಾ ಈ ಎಲಿವನತನ ಸಹ ಪನರಥಾರ್ನ ಮಂದ್ಧರದ ಸಮತಿಯವರ ೆ
ವಹಿಸಿಕ್ೊಂಡಿದ್ನಿರೆ. ಅಂಗನವನಡಿಯವರತ ಏನತ ಖಚತಾನತನ ಮನಡತವುದ್ಧಲಿ. ಅದತ ಅಂಗನವನಡಿಯ 
ಸಾಳವಲಿ. ಆ ಸಾಳ ಅಂಗನವನಡಿಗೆ ಮಂಜ್ೂರನಗಿದ್ ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಆದರ,ೆ ಅಂಗನವನಡಿಗೆ 
ಮಂಜ್ೂರನಗಿರತವ ಜನಗದ ಸವೆೇಾ ನಂಬರ್ಚ ಬೆೇರ ೆಮತ್ತು ಪನರಥಾರ್ನ ಮಂದ್ಧರದ ಸವೆೇಾ ನಂಬರ್ಚ 
ಬೆೇರ ೆಇದ್ೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಪನರಥಾರ್ನ ಮಂದ್ಧರವನತನ ಕ್ಡೆವಿ ಹನಕತವಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಮಹನನಗರ 
ಪನಲ್ಲಕ್ಯೆಂದ ಯನವುದ್ೇೆ ಸೂಚರೆ್ ನೇಡಿಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಕಟಿಡವನತನ ಪನಲ್ಲಕ್ಯೆವರನಗಲ್ಲ, 
ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲನಖಯೆವರನಗಲ್ಲ, ಕಂದ್ನಯ ಇಲನಖಯೆವರನಗಲ್ಲ ಅದನತನ ಕ್ೆಡವಿ ಹನಕಿಲಿ. ಆದರೆ, 
ಬೆೇರ ೆ ಯನರೊೇ ಮೂರರೆ್ ವಯಕಿುಗಳು ಈ ಕಟಿಡವನತನ ಧ್ವಂಸ ಮನಡಿದ್ನಿರ.ೆ ಇದನತನ ಏತ್ಕ್ೆೆ 
ಮನಡಿದ್ನಿರಂೆದತ ಗೂೆತಿುಲಿ. ಹನಗೆಯ್ದೇ ಪನರಥಾರ್ನ ಮಂದ್ಧರದವರತ ಸತಮನರತ 40 ವಷಾಗಳಿಂದ ಆ 
ಕಟಿಡದಲ್ಲಿ ಇದಿರತ. ಈಗ ಅವರತ ಕ್ೊೇಟಚಾಗೂ ಸಹ ಹೊೇಗಿದಿರತ. ಇದರಿಂದ ಕ್ೊೇಟಚಾನವರತ 
ಕಟಿಡವನತನ ಕ್ೆಡವಬನರದತ ಎಂದತ ನಬಾಂಧ್ವನತನ ಸಹ ಹೆೇರಿದ್ನಿರೆ.  ಅವರತ ಕಟಿಡವನತನ 
ಕ್ೆಡವಬನರದತ ಎಂದತ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲನಖ ೆಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕ್ಗೆ ೆ  ಮತ್ತು 
ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿ ಎಲನಿ ಇಲನಖಗೆಳಿಗೂ ಸಹ ಮತನೂಸಚರೆ್ ನೇಡಿದ್ನಿರ.ೆ ಈಗ ಯನರೊೇ ಹೊರಗಿನ 
ಮೂರತ ಜ್ನರತ ಬಂದತ, ಅವರ ಮೆೇಲೆ ಕ್ೆೇಸ್ಚ ಹನಕಿ ಎಫ್.ಐ.ಆರ್. ಸಹಚ ದ್ನಖಲನಗಿದ್.ೆ ಅವರತ 
ಯನವುದ್ೆೇ ಒಂದತ ಕ್ನರಣವಿಲಿದ್ೆ ಕಟಿಡವನತನ ಕ್ೆಡವಿ ಹನಕಿದ್ನಿರ.ೆ ಕಟಿಡವನತನ ಕ್ೆಡವಿ ಹನಕತವಂತ್ಹ 
ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ನೇರತ ಮತ್ತು ವಿದತಯತ ಸಂಪಕಾಗಳನತನ ಕಡಿತ್ ಮನಡಿಲಿ. ಪನರಥಾರ್ನ 
ಮಂದ್ಧರದವರಿಗೆ ಯನವುದ್ೇೆ ಮತನೂಸಚರ್ ೆನೇಡಿಲಿ. ಇದತ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಆಗಿರತವುದ್ಧಲಿ. ಯನರೊೇ 
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ಮೂರರೆ್ ವಯಕಿುಗಳು ಬಂದತ, ಸತಮನರತ ಹರೆ್ನರಡೂವರೆ ಗಂಟೆ್ಗ ೆಕ್ೆಡವಿ ಹನಕಿದ್ನಿರ.ೆ ಆಗ ಪನರಥಾರ್ನ 
ಮಂದ್ಧರದವರತ ಎರಡತ ಗಂಟ್ೆಗೆ ಹೊೇಗಿ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಠನಣೆಗ ೆದೂರನತನ ನೇಡತತ್ನುರೆ. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ 
ರ್ನಲತೆ ಮತಕ್ನೆಲೂ ಗಂಟ್ೆಯವರಗೊ ಸಹ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚನವರತ ಬರತವುದ್ಧಲಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ. 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಹೂೆೇಗಿ ಅ ಕಟಿಡವನತನ ಕ್ೆಡವಿ ಹನಕಿದ್ನಿರ.ೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪನರಥಾರ್ನ 
ಮಂದ್ಧರದಲ್ಲಿದಿಂತ್ಹ ಎಲನಿ ವಸತುಗಳನತನ ದ್ೊೇಚ್ಚ, ಪೂಜನ ಸನಮಗಿರ ಮತ್ತು ದ್ೆೇವರ ಮೂತಿಾಗಳನತನ 
ಹನಳು ಮನಡಿದ್ನಿರೆ. ಅಂದರ,ೆ ಮೂರರೆ್ ವಯಕಿುಗಳ ಮೆೇಲೆ ಏನತ ಆಸಕಿು ಇತ್ತು? ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ 
ಒಂದತ ವನರದವರೆಗೂ ಸಹ ಪರಕರಣವನತನ ದ್ನಖಲತ ಮನಡತವುದ್ಧಲಿ. ರ್ನನತ ಕಳೆದ ಬನರಿಯ 
ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿಂತ್ ೆಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದ ನಂತ್ರ, ಅಲ್ಲಿನ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಠನಣೆಗ ೆ
ಮನಹಿತಿ ಹೂೆೇದ ಮೆೇಲ ೆ ಎಫ್.ಐ.ಆರ್. ಹನಕಿ, ಅವರ ವಿರತದಿ ಪರಕರಣವನತನ ದ್ನಖಲತ ಮನಡಿ, 
ನಂತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಜನಮೇನತ ನೇಡಿ, ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಠನಣೆಯಂದ ಅವರನತನ ಬಿಡತಗಡೆಗೂೆಳಿಸಿದ್ನಿರ.ೆ 
ಪೂಜನ ಮಂದ್ಧರಗಳಿಗೆೇ ಇಂತ್ಹ ಒಂದತ ವಯವಸಾೆಯನದರ ೆ ಹೆೇಗ?ೆ ಇದತ ಜ್ನರಿಗ ೆ ಬಹಳಷತಿ 
ರೆ್ೂೇವುಂಟತ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಸಂಗತಿಯನಗಿದೆ್. ಅಲ್ಲಿ ಇರತವಂತ್ಹವರತ ಒಂದತ ಸಣಣ 
ಸಮನಜ್ದವರತ. ಅವರತ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಸಾಳದಲ್ಲಿ, ಏಕ್ನಏಕಿ ಹೊೇಗಿ ಕಟಿಡವನತನ ಕ್ೆಡವಿ 
ಹನಕಿದ್ನಿರ.ೆ ಅವರತ ಅಂಗನವನಡಿ ನಡಸೆತವುದಕ್ೆೆ ಸಾಳ ನೇಡಿದ್ನಿರ.ೆ ಅಂಗನವನಡಿ ನಡಸೆತವುದಕ್ೆೆ 
ಸಕ್ನಾರ ಬೆೇರ ೆ ಕಡ ೆಜ್ಮೇನನತನ ಒದಗಿಸಿದ್ೆ. ಆ ಸಾಳದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವನಡಿಯನತನ ಮನಡಬಹತದ್ಧತ್ತು. 
ಆದರೆ, ಅವರತ ಏಕ್ೆ ಈ ರಿೇತಿ ಮನಡಿದ್ನಿರ?ೆ 

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ಏನರ್ನನದರೂ 
ತ್ೆರವುಗೊಳಿಸಬೆೇಕ್ನದರೆ, ಕಂದ್ನಯ ಇಲನಖಯೆ ಮತಖನಂತ್ರ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ 
ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ತ್ೆರವುಗೊಳಿಸಬೆೇಕತ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರರೆ್ ವಯಕಿುಗಳು ಕ್ನನೂನನತನ 
ಕ್ೆೈಗೆತಿುಕ್ೂೆಳುುವಂತ್ಹ ಅಧಿಕ್ನರವಿಲಿ. ಮೆೇಲೊನೇಟಕ್ೆೆ ಯನರೊೇ ಎರಡತ-ಮೂರತ ಜ್ನ ಮೂರರೆ್ೇ 
ವಯಕಿುಗಳು ಅಕರಮವನಗಿ ಮನಡಿದ್ನಿರೆಂದತ ತಿಳಿಸಿದ್ನಿರ.ೆ ಈಗ ಶ್ರೇ ಲತಿೇಶಚ ಎಂಬತವವರ ಬಂಧ್ನವನಗಿ 
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ಅವರ ವಿರತದಿ ಎಫ್.ಐ.ಆರ್. ಕೂಡ ಹನಕಲನಗಿದ್ೆ. ಇದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿಂತ್ ೆ ಸಮಗರವನದ ತ್ನಖ ೆ
ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ ಆರೂೆೇಪ್ತತ್ರತ ಯನರೆೇ ಆಗಿದಿರೂ ಕೂಡ ಅವರ ವಿರತದಿ ಕರಮ ಕ್ೈೆಗೊಳುುತ್ೆುೇವೆ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರ,ೆ ತ್ಪ್ತಪತ್ಸಾರ ವಿರತದಿ ಕರಮ ಕ್ೈೆಗೊಳಿು. 
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ಇ)ವಿಷಯ:-ಕ್ೊೇಲನರ ನಗರದ್ಧಂದ ಅಂತ್ರಗಂಗೆ ಬತಡದವರೆಗೂ 
ರಸೆುಯನತನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಬೆಟಿದ ಬತಡದ್ಧಂದ ಕ್ನಶ್ ವಿಶೆಾೇಶಾರ 
(ಅಂತ್ರಗಂಗ)ೆ ದ್ೆೇವಸನಾನದವರೆಗೂ ರಸೆು ಸಂಪಕಾವನತನ 
ಕಲ್ಲಪಸತವ ಬಗೆೆ. 

--- 
ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ರನಜ್ತ (ವಿಧನನಸಭೆಯಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 

ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ೊೇಲನರ ನಗರದ್ಧಂದ ಅಂತ್ರಗಂಗ ೆ ಬೆಟಿದ ಬತಡದವರೆಗೂ ರಸೆುಯನತನ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಬೆಟಿದ ಬತಡದ್ಧಂದ ಶ್ರೇ ಕ್ನಶ್ ವಿಶೆಾೇಶಾರ (ಅಂತ್ರಗಂಗೆ) ದ್ೆೇವಸನಾನದವರೆಗೂ ರಸೆು 
ಸಂಪಕಾವನತನ ಕಲ್ಲಪಸತವ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಪರವನಸೂೆೇದಯಮ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜಿೇವಿಶನಸರ ಸಚ್ಚವರ 
ಗಮನ ಸಳೆೆಯಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

ಶ್ರೇ ಆನಂದ್ಚ ಸಿಂಗ (ಪರವನಸೊೇದಯಮ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜಿೇವಿಶನಸರ ಸಚ್ಚವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 

(ಲ್ಲಖಿತ್ ಉತ್ುರ ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್ೆ) 
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ಶ್ರೇ ಆನಂದ್ಚ ಸಿಂಗ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ನಯಮ 72ರ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ೆೇಳಲನಗಿರತವ ಪರಶೆನಗೆ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಲನಗಿದ್.ೆ ಅಂತ್ರಗಂಗ ೆಶ್ರೇ ಕ್ನಶ್ೇವಿಶೆಾೇಶಾರ 
ದ್ೆೇವನಲಯ ಸಂಪಕಿಾಸತವ  ಕೂಡತ ರಸೆು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ನಮಗನರಿಯನತನ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳ 
ಅಂದ್ನಜ್ತ ವೆಚಿದಲ್ಲಿ ಕ್ೆೈಗೊಳುಲತ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಅನತಮೇದರೆ್ ನೇಡಲನಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಷಯ 
ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇದ್ೆ. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ತಿಳಿಸಿರತವ ರಸೆುಯತ ಅರಣಯ ಇಲನಖಗೆೆ 
ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿಿದತಿ, ಇದತ ವಿಳಂಬವನದತದರಿಂದ ಸಕ್ನಾರ ಆದ್ೆೇಶವನತನ ಹಿಂದಕ್ೆೆ ಪಡದೆ್ಧತ್ತು. ಈಗ 
ಅರಣಯ ಇಲನಖಯೆವರತ ರಸೆುಯ ಕ್ನಮಗನರಿಯ ಕ್ಲೆಸ ಪನರರಂಭ ಮನಡಬಹತದತ ಎಂದತ ತ್ಮಮ 
ಅಭಿಪನರಯ ನೇಡಿದ್ನಿರ.ೆ ಈಗನಗಲೆೇ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ನಮಗನರಿಯನತನ ಕ್ೆೈಗೊಳುುವುದಕ್ೆೆ ಇಲನಖ ೆವತಿಯಂದ 
ನದ್ೆೇಾಶವನತನ ನೇಡಲನಗಿದ್ೆ. ರ್ನವು ಕೂಡಲೇೆ ಇದರ ಕ್ನಮಗನರಿಯನತನ ಕ್ೆೈಗೊಳುುತ್ೆುೇವೆ. ಈಗ 
ಕ್.ೆಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಹನಗೆಯ್ದೇ ಇದ್ೆ. ರ್ನವು ಆ ಹಣವನತನ ವನಪಸತಸ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿಲಿ. 
ಆದಷತಿ ಬೇೆಗ ಆ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಪನರರಂಭ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗೆ 
ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಬಯಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. 

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ರನಜ್ತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ವಿಚನರಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿಂತ್ ೆ
ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳು ಬಹಳ ಸಕ್ನರನತ್ಮಕವನಗಿ ಸಪಂದ್ಧಸಿದ್ನಿರ.ೆ ಅದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿಂತ್ಹ ದ್ನಖಲೆಗಳ 
ಸಮೆೇತ್ ಮನವಿಯನತನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ೆಿ. ಮನನಯ ಸಹಕ್ನರ ಮಂತಿರಗಳು ಹೆೇಳಿದಂತ್,ೆ ಅರಣಯ ಇಲನಖಯೆ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಆಕ್ನಶದ್ಧಂದ ಇಳಿದತ ಬಂದಂತ್ ೆವತಿಾಸತತ್ನುರ.ೆ ಈ ಭನಗದಲ್ಲಿ ಅರಣಯ ಇಲಿ. ಆದರೂ 
ಇದನತನ ಅರಣಯ ಇಲನಖೆಗ ೆ ವಗನಾವಣೆ ಮನಡಿದ್ನಿರ.ೆ ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಕ್ೂೆೇಲನರದಲ್ಲಿ ದ್ಧವಂಗತ್ 
ಡಿ.ಕ್.ೆರವಿಯವರತ ಜಿಲನಿಧಿಕ್ನರಿಗಳನಗಿದಿಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ, ಭೂಗಳುರತ ಕಂದ್ನಯ ಭೂಮಯನತನ 
ಆಕರಮಣ ಮನಡಿಕ್ೊಳುುತಿುದಿರತ. ಅದನತನ ತ್ಪ್ತಪಸತವುದಕ್ೆೆ ಕ್ೂೆೇಲನರದ ಸತತ್ುಮತತ್ು ಇದಿಂತ್ಹ ಎಲನಿ 
ಜ್ಮೇನತಗಳನತನ ಅರಣಯ ಇಲನಖಗೆ ೆ ವಗನಾವಣ ೆ ಮನಡಿದರತ. ಇದ್ೆೇ ಅವಕ್ನಶವನತನ ಅರಣಯ 
ಇಲನಖಯೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ದತರತಪಯೇಗಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ, ಸತಮನರತ ಮೂರತ ವಷಾಗಳಿಂದ ಇದಕ್ೆೆ 
ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿ ಕಡತ್ವನತನ ಆ ಕಡಯೆಂದ ಈ ಕಡಗೆ ೆತಿರತಗನಡಿಸಿದರತ. ಆದರ,ೆ ರ್ನನತ ಆ ಕಡತ್ದ 
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ಹಿಂದ್ ೆಬಿದಿ ನಂತ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ಸನವಾಜ್ನಕ ಉದ್ೆಿೇಶಕ್ೆೆ ರಸೆು ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶವಿದ್ ೆಎಂಬತದನತನ 
ಒಪ್ತಪಕ್ೊಂಡಿದ್ನಿರ.ೆ ಈಗ ಅರಣಯ ಇಲನಖಯೆವರತ ಜಿಲನಿಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದತ ಅನತಮತಿ 
ನೇಡಿದ್ನಿರ.ೆ ಮನನಯ ಅರಣಯ ಮಂತಿರಗಳು ಸದನದಲ್ಲಿ ಇದ್ನಿರ.ೆ ರ್ನನತ ಒಂದತ ವಿಷಯವನತನ ಅವರ 
ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರತವುದಕ್ೆೆ ಇಷಿಪಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಕ್ೊೇಲನರ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೂಿ ಸಹ ಒಂದತ ಎಕರಯೆಲೂಿ 
ಕೂಡ ಅರಣಯವನತನ ಬೆಳೆದ್ಧಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲನಿ ನೇಲಗಿರಿ ಮರಗಳನತನ ಬಳೆೆಸಿದ್ನಿರೆ. ಈಗ ಎ.ಪ್ತ.ಎಂ.ಸಿ. 
ಜನಗಕ್ೆೆ ಬಂದ್ಧದತಿ ಸಹ ಇದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿಂತ್ೆ. ಅರಣಯ ಇಲನಖಗೆೆ ಇಚನಿಶಕಿು ಇದಿರ,ೆ ಅಲ್ಲಿ 
ಇರತವಂತ್ಹ ಭೂಮಯಲ್ಲಿ ಅರಣಯದ ಮರಗಳನತನ ಬೆಳೆಯಸಲ್ಲ. ಅದನತನ ಬಿಟತಿ, ಜ್ನರ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂೆೇಸೆರ ಬರತವಂತ್ಹ ಯನವುದ್ೇೆ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳಿಗೆ ಅಡಿಾಪಡಿಸಿ, ವಷನಾನತಗಟಿಲ ೆ
ತಿರತಗಿಸತವುದತ ಯನವ ರ್ನಯಯ? ರ್ನನತ ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳ ಬಳಿ ಮತ್ುಷತಿ ಬೇೆಡಿಕ್ೆಗಳನತನ 
ಇಟಿಿದ್ೆಿೇರೆ್. ಈ ಅಂತ್ರಗಂಗೆ ಶ್ರೇ ಕ್ನಶ್ವಿಶೆಾೇಶಾರ ದ್ೆೇವನಲಯ ಸತಮನರತ 800 ವಷಾಗಳಷತಿ 
ಹಳೆಯ ದ್ೆೇವನಲಯ, ಈ ದ್ೆೇವನಲಯ ಕ್ೊೇಲನರಕ್ೆೆ ಕ್ೆೇವಲ ಎರಡತ ಕಿಲೂೆೇಮೇಟರ್ಚ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ೆ. 
ಬಹಳ ಮತಖಯವನದ ಸಂಗತಿಯನತನ ತ್ಮಮ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರತವುದಕ್ೆೆ ಇಷಿಪಡತತ್ೆುೇರೆ್. ಅಲ್ಲಿ ಬಸವಣಣನ 
ಬನಯಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ನೇರತ ಬರತತ್ುದ್ೆ, ಆ ಸಿಹಿ ನೇರತ ಬಹಳ ರತಚ್ಚಯನಗಿರತತ್ುದ್ೆ.  

(ಮತಂದತ) 

(521) 22.03.2022 12.40 LL-KS 

(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ರನಜ್ತ(ಮತಂದತ) 

ಕ್ೊೇಲನರದ್ಧಂದ ಸನವಿರನರತ ಜ್ನ ಸನವಾಜ್ನಕರತ ಪರತಿದ್ಧನ ಸೈೆಕಲ್ಚನಲ್ಲಿ, ಕ್ನಲನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವನ 
ಕ್ನರಿನಲ್ಲಿ ಹೊೇಗಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೇರನತನ ಸಂಗರಹಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ಬಂದತ ಆ ನೇರನತನ ಕತಡಿಯತವುದಕ್ೆೆ 
ಬಳಸತತ್ನುರೆ. ರ್ನನತ ಸಹ ಸತ್ತ್ವನಗಿ ಸತಮನರತ ೯ ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ, ಪರತಿದ್ಧನ ಬೆಳಗೆೆ ಆ ಸಾಳಕ್ೆೆ 
ಹೊೇಗಿ, ಆ ನೇರಿನಲ್ಲಿಯ್ದೇ ಸನನನ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ, ಎರಡತ ಕ್ನಯನ್ಚ ನೇರತ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಮರ್ೆಗೆ 
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ಬಂದತ ಆ ನೇರನತನ ಕತಡಿಯತವುದಕ್ೆೆ ಉಪಯೇಗಿಸತತಿುದ್ೆಿವು. ರ್ನನತ ಮತ್ತು ನಮಮ ಅರೆ್ೇಕ 
ಸನೆೇಹಿತ್ರತ ಸೇೆರಿಕ್ೂೆಂಡತ ಅಲ್ಲಿ ಸನಕಷತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ನಯಾಗಳನತನ ಮನಡಿರತತ್ೆುೇವೆ.  

ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮತಖಯವನಗಿ ಆಗತವಂತ್ಹ ಸಮಸೆಯ ಏರೆ್ಂದರೆ, ಹೆಣತಣಮಕೆಳು ಅಲ್ಲಿ ಸನನನ ಮನಡಿ 
ನಂತ್ರ ಬಟ್ೆಿ ಬದಲನಯಸತವುದಕ್ೆೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯನದ ರೂಮನ ವಯವಸೆಾ ಇರತವುದ್ಧಲಿ. ಆದ್ನಗೂಯ, 
ರ್ನವು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲಪ ಜನಗವನತನ ಸಾಚಛಗೊಳಿಸಿ ಒಂದತ ಗೇೆಟಚ ಇಟತಿ ತ್ನತ್ನೆಲ್ಲಕ ವಯವಸಾೆ ಮನಡಿರತತ್ುೆೇವೆ. 
ಹನಗನಗಿ, ಅಂತ್ರಗಂಗೆ ಬೆಟಿಕ್ೆೆ ಅತಿೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ಲೆಸಗಳ ಅವಶಯಕತ್ೆ ಇರತವುದರಿಂದ, ಆ 
ಬೆಟಿದ ಬತಡದವರೆಗೂ ರಸುೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹನಗೂ ಆ ಬೆಟಿಕ್ೆೆ ಸಿ.ಸಿ. (Cement concrete) ರಸೆು 
ಮನಡತವುದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿೇದ್ಧ ದ್ಧೇಪಗಳನತನ ಅಳವಡಿಸತವುದತ ಹನಗೂ ಎಲನಿ ರಿೇತಿಯ 
ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳನತನ ಒದಗಿಸಿಕ್ೂೆಟಿರ ೆ ಸನಕಷತಿ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದ್ೆ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಪರತಿ 
ವಷಾ ಆ ಬೆಟಿದಲ್ಲಿ ಸನಕಷತಿ ಬಡವರತ ಅಲ್ಲಿ ಸಣಣ-ಸಣಣ ಮದತವೆಗಳನತನ ಮನಡಿಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ. 
ಹನಗನಗಿ, ಆ ಜನಗವನತನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರೆ ಎಲಿದಕೂೆ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದ್ೆ. ಆದತದರಿಂದ, 
ದಯಮನಡಿ ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರಿಗೆ ನೇಡಿರತವ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಯನವ ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳ 
ಬಗೆೆ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದ್ೆಿೇರ್ೆ, ಅವುಗಳನತನ ಚನಚೂ ತ್ಪಪದ್ೆೇ ಪೂರೈೆಸಿಕ್ೊಡಬೆೇಕ್ಂೆದತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ 
ಕ್ೊೇಲನರ ಜ್ನತ್ೆಯ ಪರವನಗಿ ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮನಡತತ್ುೆೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಆನಂದ್ಚ ಸಿಂಗಚ(ಪರವನಸೊೇದಯಮ ಹನಗೂ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜಿೇವಿ ಪರಿಸಿಾತಿ ಸಚ್ಚವರತ);- 
ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅಂತ್ರಗಂಗ ೆ ಬೆಟಿದಲ್ಲಿ ರಸೆು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸತವ ವಿಷಯ ಸಕ್ನಾರದ 
ಗಮನದಲ್ಲಿರತತ್ುದ್ೆ. ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಗೂೆೇವಿಂದ ರನಜ್ತರವರನತನ ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಆ 
ಸಾಳವನತನ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ ೆ ಮನಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬೆೇಕ್ನಗಿರತವಂತ್ಹ ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳಿಗ ೆ
ಬೆೇಕ್ನಗಿರತ್ಕೆಂತ್ಹ ಅನತದ್ನನ ಹೆಚ್ಚಿಗ ೆ ಆದರೂ ಸಹ ಖಂಡಿತ್ವನಗಿ ರ್ನನತ ಅದನತನ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ 
ಮನಡಿ, ಒಂದತ ವೆೇಳೆ ಹಚೆ್ಚಿನ ಅನತದ್ನನ ಅಗತ್ಯವನೆಸಿದರೆ ಅದನತನ ಬಿಡತಗಡ ೆ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆಂದತ 
ತಿಳಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಇಚಛೆಪಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಅಂತ್ರಗಂಗೆ ಬೆಟಿವು ಕಂದ್ನಯ ಇಲನಖಗೆ ೆ ಸೇೆರಿರತವಂತ್ಹ 
ಸಾಳವನಗಿರತತ್ುದ್ೆ. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿರತವ ರಿೇತಿ, ಅಲ್ಲಿರತ್ಕೆಂತ್ಹ ಭೂಗಳುರತ ಸದರಿ ಜನಗವನತನ 
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ದತಬಾಳಕ್ೆ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುುತ್ನುರೆ ಎನತನವ ಉದ್ೆಿೇಶದ್ಧಂದ ಆ ಜನಗವನತನ ಅರಣಯ ಇಲನಖಗೆೆ 
ಸೇೆರಿಸಲನಗಿರತತ್ುದ್.ೆ ಆದರೆ, ಈ ಸಮಸೆಯ ಕ್ೆೇವಲ ಕ್ೊೇಲನರ ಮಟಿದಲ್ಲಿ ಮನತ್ರವಲಿದ್ೆೇ, ರನಜ್ಯದ 
ಎಲನಿ ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಈ ಸಮಸೆಯ ಇರತತ್ುದ್ೆ. ಆ ಜನಗವನತನ ಈ ರಿೇತಿ ‘ಡಿೇಮಾಚ ಫನರೆಸ್ಿಚ̓ 
ಎಂದತ ಗತರತತಿಸಲಪಟಿಿರತವುದರಿಂದ, ಆ ಜನಗದಲ್ಲಿ ಅರಣಯ ಇಲನಖಯೆವರತ ಅಧಿಕ್ನರ 
ಚಲನಯಸತತ್ನುರ.ೆ ಹನಗನಗಿ, ಈ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿಂತ್ ೆ ಅರಣಯ ಸಚ್ಚವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ 
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಈ ಹಿಂದ್ ೆರ್ನನತ ಸಹ ಅರಣಯ ಮಂತಿರಯನಗಿ ಕ್ನಯಾನವಾಹಿಸಿರತವುದರಿಂದ, ಈ 
ರಿೇತಿಯ ಸಣಣ ಕ್ನಮಗನರಿ ಸತಮನರತ ೩ ವಷಾದ್ಧಂದ ಬನಕಿ ಉಳಿದ್ಧರತತ್ುದ್ೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಅರಣಯ ಸಚ್ಚವರತ ಸಹ ಸದನದಲ್ಲಿಯ್ದೇ ಕತಳಿತಿರತತ್ನುರ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ರನಜ್ತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೆೇ, ನಮಮ ಎ.ಪ್ತ.ಎಂ.ಸಿ.ಗೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿ 
ಕಡತ್ವನತನ ಮನನಯ ಅರಣಯ ಸಚ್ಚವರೆೇ ವನಪಸತಸ ಕಳುಹಿಸಿರತತ್ನುರೆ.  

ಶ್ರೇ ಆನಂದ್ಚ ಸಿಂಗಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಸಮಸೆಯ ಇಡಿೇ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿಯ್ದೇ 
ನಡಯೆತತಿುದ್.ೆ ಈ ಸಮಸೆಯಯನತನ ಮನನಯ ಅರಣಯ ಸಚ್ಚವರತ ಸರಿಪಡಿಸತತ್ನುರೆಂಬ ವಿಶನಾಸ ನನಗೆ 
ಇದ್ೆ. ಹನಗನಗಿ, ಈ ಅಂತ್ರಗಂಗ ೆ ಬೆಟಿದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗನಗಿ ಮನನಯ 
ಗೊೇವಿಂದ ರನಜ್ತರವರ ಜೊತ್ೆ ಸಾಳ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ಯನತನ ಮನಡಿ,ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನತದ್ನನ ಬಿಡತಗಡೆ 
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆಂದತ ತ್ಮಮ ಮಖನಂತ್ರ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಇಚೆಛಪಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ರನಜ್ತ(ವಿಧನನಸಭೆಯಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಸದನ ಮತಗಿದ ತ್ರತವನಯ, ದಯಮನಡಿ ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರತ ಕ್ೂೆೇಲನರ 
ಜಿಲೆಿಗ ೆಬರತವಂತ್ಹ ಕ್ನಯಾಕರಮವನತನ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಕ್ೂೆೇರತತ್ುೆೇರೆ್. ಆ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ರ್ನನತ 
ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರ ಜೊತ್ ೆ ಇದತಿ, ಸಂಪೂಣಾವನದ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಕ್ೂೆಡತವಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನವನತನ 
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಗೊೇವಿಂದ ರನಜ್ತರವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರತ ಕ್ೂೆೇಲನರ ಜಿಲೆಿಗೆ 
ಬಂದ್ನಗ ಎಲನಿ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಅವರಿಗೆ ಹೆೇಳಿ. ಈಗ ಏತ್ಕ್ೆೆ ಮನಹಿತಿ ನೇಡತತಿುೇರಿ?  

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ರನಜ್ತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿೇಮಾಚ ಫನರೆಸ್ಿಚ ಜ್ನರಿಗ ೆ
ಅನತಕೂಲವನಗತವ ರಿೇತಿ ಇದಿರ,ೆ ಆ ಬಗೆೆ ಜಿಲನಿಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುುವುದಕ್ೆೆ ಇದತ 
ಸನಕ್ಷಿಯನಗಿರತತ್ುದ್ೆ. ದಯಮನಡಿ, ಈ ಜನಗ ಡಿೇಮಾಚ ಫನರೆಸ್ಿಚ ಎಂದತ ಘೂೇಷಿಸಿರತವ ಆದ್ೆೇಶವನತನ 
ಮನನಯ ಅರಣಯ ಮಂತಿರಗಳು ಸಹ ಗಮನಸಬೇೆಕತ. ಒಂದತ ವೆೇಳೆ ಜ್ನಪಯೇಗಿ ಕ್ನಯಾಕರಮಕ್ೆೆ 
ಡಿೇಮಾಚ ಫನರೆಸ್ಿಚ ಅವಕ್ನಶ ಬಂದ್ನಗ ಅದನತನ ಬಳಸಿಕ್ೊಳುಲ್ಲ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರತ ಅದನತನ ರೆ್ೂೇಡತತ್ನುರ ೆಬಿಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ. ರವಿಕತಮನರ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ಜನಗದಲ್ಲಿ ಡಿೇಮಾಚ ಫನರೆಸ್ಿಚ 
ಇದ್ೆಯ್ದೇ ಎಂಬ ಬಗೆೆ ಖತದತಿ ಸಾಳ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ ೆಮನಡಿ ರೆ್ೂೇಡಬೆೇಕತ.  

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ರನಜ್ತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯನವುದ್ೇೆ ಅರಣಯ ಇರತವುದ್ಧಲಿ. 
ಎಲನಿ ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನೇಲಗಿರಿ ಮರಗಳು ಇರತತ್ುವೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರತ ಉತ್ುರ ನೇಡತತ್ನುರೆ. ತ್ನವು ದಯಮನಡಿ 
ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿು.  

ಶ್ರೇ ಆನಂದ್ಚ ಸಿಂಗಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಡಿೇಮಾಚ ಫನರೆಸ್ಿಚ ಬಗೆೆ ರ್ನವು ಈಗನಗಲೆೇ 
ಮನನಯ ಸರ್ೇಾಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯಕ್ೆೆ ಅಫಿಡೆವಿಟಚ ಸಲ್ಲಿಸಿರತತ್ೆುೇವೆ. ಆ ಬಗೆೆ ಆದಷತಿ ಬೆೇಗ ಸಕ್ನಾರ 
ಕೂಡ ಆದ್ೆೇಶ ಹೂೆರಡಿಸಬಹತದ್ೆಂಬ ಮನತ್ನತನ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಇಷಿಪಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ. ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ೊೇಲನರ 
ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಡಿೇಮಾಚ ಫನರೆಸ್ಿಚ ಇದ್ೆ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದರೆ ರ್ನವು ಎಲ್ಲಿದ್ೆಿೇವೆ ಎಂದತ ರೆ್ೂೇಡಬೇೆಕಲಿವೆೇ? 
ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ most valuable and perennial ಮರಗಳನದ ಶ್ರೇಗಂಧ್ ಅಥವನ ಬಿೇಟ್ೆ ಮರದ್ಧಂದ 
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ಹಿಡಿದತ ಸನಗತವನ ಮರಗಳಂತ್ಹ perennial trees ಆ ಕ್ನಡಿನಲ್ಲಿ ಇದಿರ ೆ ಅದನತನ ಡಿೇಮಾಚ 
ಫನರೆಸ್ಿಚ ಎಂದತ ಹೆೇಳಬಹತದತ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ. ಭೊೇಜೆೇಗೌಡರೇೆ ಹನಗೂ ಮನನಯ 
ರವಿಕತಮನರ್ಚರವರೆೇ ದಯಮನಡಿ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಳಿು. ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ಮನನಯ 
ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರವರ ಉತ್ುರ ಬಂದ್ಧರತವುದ್ಧಲಿವೆಂದತ ಹೆೇಳಿರತತ್ನುರೆ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಮತನರತ್ನರವರತ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಹನಜ್ರಿದ್ನಿರೆ. ಹನಗನಗಿ, ಮನನಯ ತ್ೆೇಜ್ಸಿಾನ ಗೌಡರವರ 
ವಿಷಯವನತನ ಚಚೆಾಗೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಬಹತದ್ನಗಿದ್ೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯತ್ತ. ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರವರ ಪರಶೆನಗ ೆ ಯನವನಗ ಉತ್ುರ 
ನೇಡತತಿುೇರೆಂಬತದನತನ ತಿಳಿಸಿ. ಇದ್ೆೇ ರಿೇತಿ ಎಲನಿ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರ ನೇಡಿಲಿವಂೆದರೆ ರ್ನನತ ಹೆೇಗೆ 
ಸದನ ನಡಸೆಬೆೇಕತ?  

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರವರತ ತ್ಮಮ ವಿಷಯವನತನ ಪರಸನುಪ ಮನಡಲ್ಲ ಅಥವನ ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳು ಇಂದತ 
ಸದನದಲ್ಲಿ ಹನಜ್ರಿಲಿದ್ೆೇ ಇರತವುದರಿಂದ ರ್ನಳೆಯನದರೂ ಆ ವಿಷಯವನತನ ಪರಸನುಪ ಮನಡಬಹತದತ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅದತ ಏತ್ಕ್ೆೆ ಎಂತ್ಲೆೇ ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳುತಿುದ್ೆಿೇರೆ್. ಪರತಿ ದ್ಧನ ಒಂದ್ೇೆ 
ವಿಷಯವನತನ ಪರಸನುಪ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತ್ುದ್ೆಯ್ದೇ?  

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು 
ಕತಟತಂಬ ಕಲನಯಣ ಹನಗೂ ವೆೈದಯಕಿೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚ್ಚವರತ ನರ್ನೆಯ ದ್ಧವಸ ಸಂಜೆಯವರಗೊ ಈ 
ಸದನದಲ್ಲಿ ಹನಜ್ರಿದಿರತ.  
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ಡನ: ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸನಾಮ(ಸಕ್ನಾರದ ಮತಖಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತಂಬ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖಯೆ ನೇತಿ ಹನಗೂ 
ಕ್ನಯನಾಚರಣೆಯ ಮೆೇಲ ೆ ಕ್ೆಳಮರ್ೆಯಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು ಉತ್ುರ ನೇಡತತಿುದ್ನಿರ.ೆ 
ಜೊತ್ೆಗೆ, ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರತ ಸಹ ಅಲ್ಲಿಯ್ದೇ ಇರತತ್ನುರ.ೆ ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳಿಗೆ ಮೆೇಲಮರೆ್ಗ ೆಬರತವುದಕ್ೆೆ 
ಹೆೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದತಿ, ಅವರತ ಬರತತ್ನುರ.ೆ ಈಗ ಮನನಯ ತ್ೆೇಜ್ಸಿಾನ ಗೌಡರವರ ವಿಷಯವನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಬಹತದತ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯತ್ತ. ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರವರ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಈ ದ್ಧನ ಉತ್ುರ 
ನೇಡಬೆೇಕತ.  
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೦೭. ನಿಯಮ 330ರ ಮೀರಗೆೆ ಸಕವಭಜನಿಕ ಮಹತ್ವದ ಜರೂರು ವಿಷಯದ ಮೀಲೆ ಚರ್ೆಭ 

ಅ) ವಿಷಯ:- ಬೆಂಗಳೂರಿನ್ ಸಂೆಚುರಿ ಕಿಬ ನ್ುು ಪಕಕಭಜೊೀನ ನಿಂದ 
ಹೊರತ್ುಪಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಿಬ ನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪುನ್ಶಚೆೀತ್ನ್ 
ಹಕಗೂ ನ್ವಿೀಕರಣರ್ೆೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಕಗಿರುವುದರ ಕುರಿತ್ು 

- - - 
 ಡಕ: ತೆೀಜಸಿವನಿ ಗೌಡ(ವಿಧಕನ್ಸಭೆಯಂದ ಚುನಕಯತ್ರಕದವರು):- ಮಕನ್ಯ 

ಸಭಕಪತಿಯವರೀೆ, ರ್ನವು ಕತಳಿತಿರತ್ಕೆಂತ್ಹ ಈ ಸದನ ಏನದ್,ೆ ಇದನತನ ಸನಾಪರೆ್ ಮನಡಿಕ್ೂೆಟಿಂತ್ಹ 
ಪತಣನಯತ್ಮರತ ಮತ್ತು ರನಜ್ಶ್ಾ ಎನಸಿಕ್ೂೆಂಡಂತ್ಹ ರ್ನಲಾಡಿ ಕೃಷಣರನಜ್ ಒಡೆಯರ್ಚರವರ ಭನವಚ್ಚತ್ರ 
ತ್ಮಮ ಪ್ತೇಠದ ಮೆೇಲನಬಗದಲ್ಲಿ ಬಲಭನಗಕ್ೆೆ ಇರತತ್ುದ್ೆ. ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಿೇತಿಾಯನತನ 
ಭನರತ್ನದಯಂತ್ ಬೆಳಗಿದಂತ್ಹ ಭನರತ್ರತ್ನ ಡನ: ಸರ್ಚ.ಎಂ. ವಿಶೆಾೇಶಾರಯಯನವರ ಭನವಚ್ಚತ್ರ ಕೂಡ 
ತ್ಮಮ ಬಲಭನಗದಲ್ಲಿ ಇರತತ್ುದ್ೆ. ಈ ಇಬಬರೂ ಪನರಥಸಮರಣಿೇಯವರತ ಮನತ್ರವಲಿದ್ೆೇ, ಇರ್ತಿುಗೂ 
ಕೂಡ ಉತ್ುಮ ಆಕಿಾಟ್ೆರ್ಿಚ, ಉತ್ುಮ ಇಂಜಿನೇಯರ್ಚ ಮತ್ತು ಉತ್ುಮ ಮತತ್ಸದ್ಧಿ ಸಹ ಆಗಿರತತ್ನುರೆ. 
ಇವರನತನ ಈ ರ್ನಡತ ಕಂಡಿದ್ ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರೆ, ಇವರ ಒಂದತ ಪೂೆರೇತ್ನಸಹ ಮತ್ತು ಉತ್ೆುೇಜ್ನ 
ಕ್ನರಣ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸಬಹತದ್ನಗಿದ್.ೆ  

ಇರ್ತಿುನ ದ್ಧವಸ ತ್ನವು ನನಗ ೆ ಕ್ೊಟಿಿರತವಂತ್ಹ ಅವಕ್ನಶದಲ್ಲಿ ನಮಮ ಕೂಗಳತ್ ೆ
ದೂರದಲ್ಲಿರತವ ಹನಗೂ ಭನರತ್ರತ್ನ ಸರ್ಚ.ಎಂ. ವಿಶೆಾೇಶಾರಯಯನವರತ ಪರಥಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಗಿ 
ರಚ್ಚಸಲಪಟಿಂತ್ಹ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ʼಸಂೆಚತರಿ ಕಿಬಚ̓ ಹಿಂದ್ಧನ ʼಕಬಬನ್ಚ ಪನರ್ಚಾʼ ಹನಗೂ ಇರ್ತಿುನ 
ʼಜ್ಯಚನಮರನಜೆೇಂದರ ಉದ್ನಯನವಲಯʼ ಎಂದತ ಕರಯೆತತ್ನುರೆ ಆ ಭನಗದಲ್ಲಿರತತ್ುದ್ೆ. 
ಇರ್ತಿುನವರಗೊ ಸಹ ಹೊಸದ್ನಗಿ ರ್ನಮಕರಣ ಮನಡಿದ ಕನನಡದ ಪದ ಬಹಳಷತಿ ಜ್ನರಿಗ ೆ
ಅಭನಯಸವನಗಿರತವುದ್ಧಲಿ. ಏಕ್ೆಂದರೆ, ʼಕಬಬನ್ಚ ಪನರ್ಚಾʼ ಎನತನವುದತ ಅದರ ಹಿಂದ್ಧನ ಹೆಸರತ. ಸದರಿ 
ಜ್ಯಚನಮರನಜೆೇಂದರ ಉದ್ನಯನವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂೆಚತರಿ ಕಿಬಚ ಹೊಸದ್ನಗಿ 
ಸೇೆಪಾಡಯೆನಗಿರತವುದರಿಂದ, ಆ ಕಿಬಚನಲ್ಲಿ ಕಟಿಡ ಕಟತಿವುದಕ್ೆೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವನ ಕಟಿಡಗಳ ನವಿೇಕರಣ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗಲ್ಲ ತ್ೊಂದರಯೆನಗಿರತವುದರಿಂದ ಆ ಕಿಬಚ ಅನತನ ಜ್ಯಚನಮರನಜೆೇಂದರ 
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ಉದ್ನಯನವಲಯಕ್ೆೆ ಸೇೆರಿಸಿರತವುದತ ಕರಮಬದಿವಲಿವೆಂದತ ಹನಗೂ ಅದನತನ ಉದ್ನಯನವಲಯದ್ಧಂದ 
ಕ್ೆೈಬಿಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಪನರಥಾರ್ ೆ ಮನಡತವುದಕ್ೂೆೇಸೆರ ರ್ನನತ ಈ ವಿಷಯವನತನ 
ಪರಸನುಪ್ತಸಿರತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಪರತಿಷಿಾತ್ ಸಂೆಚತರಿ ಕಿಬಚ ಮದಲತ ಬೆಂಗಳೂರತ ಕಿಬಚ ಎಂದತ ಪನರರಂಭವನಗಿರತತ್ುದ್ೆ. ಆದರೆ,  
ಪರಸತುತ್ ಇರತವಂತ್ಹ ಬೆಂಗಳೂರತ ಕಿಬಚ ಅಲಿ. ಈಗಿರತ್ಕೆಂತ್ಹ ʼಬೆಂಗಳೂರತ ಕಿಬಚ̓ ʼಬೆಸ್ಿಚ ಕಿಬಚ̓ 
ಎಂದತ ಅರ್ತಿುನ ಕ್ನಲದ ಮಲ್ಲಟರಿ ಆಫಿೇಸಸ್ಚಾ ಮತ್ತು ಬಿರಟಿಷರತ ಸೇೆರತವುದಕ್ೆೆ 
ಉಪಯೇಗವನಗತತಿುತ್ತು. ಅದಕ್ನೆಗಿಯ್ದೇ, ಇರ್ತಿುನ ಎಲನಿ ಕಿಬಚಗಳ ಇಂಗಿಿೇಷಚ ಹೆಸರತಗಳು ಸಹ ಆ 
ಭನಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿುಗೂ ಸಹ ಮತಂದತವರಯೆತತಿುದ್ೆ. ಅರ್ತಿುನ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ.ಎಂ. 
ವಿಶೆಾೇಶಾರಯಯನವರತ ಭನರತ್ರತ್ನ ಆಗಿರತವುದ್ಧಲಿ.  ಬದಲನಗಿ, ಅವರತ ಮೆೈಸೂರಿನ 
ದ್ಧವನನರನಗಿರತತ್ನುರ.ೆ ಆ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಅವರತ ಕಿಬಚಗೆ ಭೆೇಟಿ ನೇಡಿದಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಅವರತ 
ಧ್ರಿಸಿದಿಂತ್ಹ ಮೆೈಸೂರತ ಪೆೇಟವನತನ ರೆ್ೂೇಡಿ, ಅವರಿಗ ೆ ಕಿಬಚಗೆ ಪರವೆೇಶವನತನ ನರನಕರಿಸಿರತತ್ನುರೆ. 
ಸನಂಪರದ್ನಯಕವನದ ದ್ೆೇಶ್ಯ ವಸರಗಳನತನ ತ್ೊಟಿಂತ್ಹ ಸದಸಯರಿಗೆ ಕಿಬಚರೆ್ೂಳಗ ೆಪರವೆೇಶ ನೇಡದ್ೇೆ, 
ಸೂಕ್ಷಮತ್ೆ ಇಲಿದ್ೆೇ ವತಿಾಸತವಂತ್ಹ ಘಟರೆ್ಗಳು ಇರ್ತಿುಗೂ ಸಹ ಪದ್ೆೇ ಪದ್ೆೇ ಕ್ೇೆಳಿಬರತತಿುದ್ೆ.  

ಇಂತ್ಹ ವಿಚನರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿಂತ್ೆ, ತ್ಮಮ ಜೊತ್ೆ ಒಂದತ ಸಮತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಸ 
ಮನಡಿದಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ, ಕ್ೆಲವು ರನಜ್ಕಿೇಯ ಮತತ್ಸದ್ಧಿಗಳನತನ ಅಪಮನನ ಮನಡಿರತವಂಥದಿನತನ 
ಸಹ ರ್ನನತ ರೆ್ೂೇಡಿರತತ್ುೆೇರೆ್. ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿ, ಸರ್ಚ.ಎಂ. ವಿಶೆಾೇಶಾರಯಯನವರಿಗೂ ಸಹ ಇಂತ್ಹ ಒಂದತ 
ಸನನವೆೇಶ ಎದತರನಗಿದತಿ, ಬೆಸ್ಿಚ ಕಿಬಚನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪರವೆೇಶವನತನ ನರನಕರಣೆ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಈ 
ವಿಷಯವನತನ ಸರ್ಚ.ಎಂ. ವಿಶೆಾೇಶಾರಯಯನವರತ ಅರ್ತಿುನ ಘನತ್ೆವತೆ್ು ಮಹನರನಜ್ರನದಂತ್ಹ ರ್ನಲಾಡಿ 
ಕೃಷಣರನಜ್ ಒಡಯೆರ್ಚರವರಲ್ಲಿ ತ್ಮಮ ಬೆೇಸರ/ರೆ್ೂೇವನತನ ಹೆೇಳಿಕ್ೂೆಂಡನಗ,ಚ “ದ್ೆೇಶ್ಯವನದ ಕಿಬಚನತನ 
ತ್ನವು ಏತ್ಕ್ೆೆ ಪನರರಂಭ ಮನಡಬನರದತ”ಚ ಎಂದತ ಚಚೆಾ ಆಗತತ್ುದ್ೆ. ಆ ಕಿಬಚಗೆ ಎಷತಿ ಜ್ನ 
ಸದಸಯರನಗಬಹತದತ ಎಂಬ ವಿಚನರಕ್ೆೆ ಕ್ೆೇವಲ ೧೦-೧೫ ಜ್ನ ಸದಸಯರನಗಬಹತದತ ಎಂದತ ಕಿಬಚನತನ 
ಪನರರಂಭ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಆದರ,ೆ ಅಂತಿಮವನಗಿ ನೂರತ ಜ್ನ ಆ ಕಿಬಚನಲ್ಲಿ ಸದಸಯರನಗತತ್ನುರ.ೆ  
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ಅರ್ತಿುನ ದ್ಧನ ಸರ್ಚ.ಎಂ. ವಿಶೆಾೇಶಾರಯಯನವರತ ಆಡಳಿತ್ದಲ್ಲಿ ಎಷತಿ ಜ್ನಪ್ತರಯರನಗಿದಿರತ 
ಎಂದರೆ, ನೂರತ ಜ್ನ ಸದಸಯರನದ ಕ್ನರಣ ಆ ಕಿಬಚಗೆ “ಸಂೆಚತರಿ ಕಿಬಚ”ಚ ಎಂದತ ಹೆಸರತ 
ತ್ದನಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಧರತತ್ುದ್ೆ. ಅದಕ್ೆೆ ಮದಲತ ಆ ಕಿಬಚಗೆ ʼಬೆಂಗಳೂರತ ಕಿಬಚ̓, ಆ ನಂತ್ರ 
ʼಕ್ನಸೊೋಪನಲ್ಲಟನ್ಚ ಕಿಬಚ̓  ಎಂದತ ಆಗತತ್ುದ್ೆ. ತ್ದನಂತ್ರ, ಸಂೆಚತರಿ ಕಿಬಚ ಎಂದತ ರ್ನಮಕರಣ 
ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಈ ಕಿಬಚನ ೭ ಎಕರ ೆ ೨೦ ಗತಂಟ್ ೆ ಜನಗವನತನ ೧೯೧೩ ರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಧನ 
ಮಹನರನಜ್ರನದಂತ್ಹ ರ್ನಲಾಡಿ ಕೃಷಣರನಜ್ ಒಡಯೆರ್ಚರವರತ ಗನರಂಟಚ ಮನಡಿರತತ್ನುರೆ.  

ರ್ನವು ಇತಿುೇಚೆಗೆ ಮನನಯ ಎನ್ಚ. ರವಿಕತಮನರ್ಚರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ್ಯೆಲ್ಲಿ ರನಜ್ಯದ ಕಿಬಚಗಳಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿಂತ್ ೆರಚ್ಚತ್ವನಗಿರತವ ವಿಶೆೇಷ ಸದನ ಸಮತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವ ಅವಕ್ನಶ ಸಿಕಿೆತ್ತು. 
ಆ ಸಮತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಸದಸಯರನದಂತ್ಹ ಡನ: ಕ್ೆ. ಗೊೇವಿಂದರನಜ್ಚ, ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಪ್ತ. ನಂಜ್ತಂಡಿಯವರತ 
ಹನಗೂ ಇತ್ರ ೆ ಸದಸಯರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಸಂೆಚತರಿ ಕಿಬಚಗೆ ಭೆೇಟಿ ನೇಡಿದ್ನಗ ನಮಗೆ ಬಹಳ 
ಬೆೇಸರವನಗಿರತತ್ುದ್ೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರ್ನವು,ಚ“ಇದತ ಏನರೇ, construction ಅಥವನ architect 
ಎಂದರೆ, ಸರ್ಚ.ಎಂ. ವಿಶೆಾೇಶಾರಯಯನವರತ. ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರ್ನವು Engineers’ಚ Day 
ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ ನನಗ ೆಅವರ ಜೊತ್ೆ ಭನವರ್ನತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ್ ಇದ್ೆ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಅವರತ ಚ್ಚಕೆಬಳನುಪತರ 
ಜಿಲೆಿಯ ಮತದ್ೆಿೇನಹಳಿು ಅವರ ಹತಟೂಿರನಗಿದತಿ, ಅವರ ಸಮನಧಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಯ್ದೇ ಇರತತ್ುದ್ೆ.  
ಸರ್ಚ.ಎಂ. ವಿಶೆಾೇಶಾರಯಯನವರ ಹೆಸರನತನ ಅಜ್ರನಮರಗೊಳಿಸತವಂತ್ಹ, ಇಡಿೇ ರ್ನಡನತನ 
ಸತಂದರವನದ ನಗರವರ್ನನಗಿ ಮನಡಿದಂತ್ಹ ಹನಗೂ ಮೆೈಸೂರತ ವನಸತುಶ್ಲಪವನತನ ಕ್ೊಟಿಂತ್ಹ 
ಮಹನರನಜ್ರ ಹೆಸರನತನ ಅಜ್ರನಮರಗೊಳಿಸತವಂತ್ಹ ಒಂದತ ಒಳೆುಯ ಕಟಿಡವನತನ ಈ ಕಿಬಚನಲ್ಲಿ 
ಕಟತಿವುದಕ್ೆೆ ಸನಧ್ಯವಿಲಿವೇೆ”ಚ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿರತತ್ೆುೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡತ ಬಂದಂತ್ಹ 
ವಿಚನರವೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಈ ಕಿಬಚ ಕಬಬನ್ಚಪನರ್ಚಾನ ಉದ್ನಯನವನ ವಲಯದಲ್ಲಿ 1998ರ ತ್ನಕ ಅದತ 
ಇರಲ್ಲಲಿ. ಅಂದರೆ, ಉದ್ನಯನವನಗಳನತನ ರಕ್ಷಣೆ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂಬ ಒಳೆುಯ ಉದ್ೆಿೇಶದ್ಧಂದ ತ್ಂದಂತ್ಹ 
The Karnataka Government Parks (Preservation) Act,1975 ಅನತನ ಜನರಿಗೆ 
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ತ್ರಲನಗಿರತತ್ುದ್ೆ. ತ್ದನಂತ್ರ, ೨೦೧೫ರಲ್ಲಿ ರ್ನವು ವಿಕ್ನಸಸೌಧ್ ಹನಗೂ ಇನನತ್ರ ಹೊಸ ಕಟಿಡಗಳನತನ 
ಕಟಿಲನಗಿರತತ್ುದ್ೆ.  

(ಮತಂದತ) 

(522) 22.03.2022 12.50 ವೆೈಎಲ್-ಜಿಆರ್                 (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಡನ|| ತ್ೆೇಜ್ಸಿಾನಗೌಡ (ಮತಂದತ):-  

The Karnataka Government Parks (Preservation) Act, 1975, ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಹೊರಡಿಸಲನದ ಆದ್ೇೆಶವನತನ 26ರೆ್ೇ ಜ್ನವರಿ 1975 ರಂದತ ಗಣರನಜೊೇತ್ಸವದ ದ್ಧನ ಸಿಾೇಕ್ನರ 
ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  ಆ ಆದ್ೇೆಶದಲ್ಲಿ “Accordingly, it is directed that neither any land 
should be granted to nor any further constructions be permitted 
whether temporary or permanent by any organization or individuals in 
the Cubbon Park and Lalbagh areas except the constructions taken up 
by the Horticulture Department in furtherance of the objectives of the 
department.”ಚ ಎಂದತ ಹೆೇಳಲನಗಿದ್.ೆ  ಉದ್ನಯನವನವನತನ ರಕ್ಷಣ ೆ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂಬ 
ಸದತದ್ೆಿೇಶದ್ಧಂದ ಜನರಿಗೆ ತ್ಂದ್ಧರತವ ಆದ್ೆೇಶವನಗಿದತಿ, ಇದರ ಪರಕ್ನರವನಗಿ ಯನವುದ್ೆೇ ರಿೇತಿಯ 
construction activity ನೇಡಲತ ಸನಧ್ಯವಿಲಿವನೆತನವುದತ ಈ ಆದ್ೆೇಶದ  ಪರಕ್ನರ ಸರಿ ಇದ್.ೆ  
ಭನರತ್ ರತ್ನ ಸರ್.ಎಂ.ವಿಶೆಾೇಶಾರಯಯನವರತ ಮದಲ ದ್ಧವನನರನಗಿದತಿ, ಅವರನತನ ಆಗ “Sir 
M.Visvesvaraya”ಚ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಂದ ಕರಯೆಲನಗತತಿುತ್ತು.  ತ್ತಂಬನ ಕಷಿಪಟತಿ ರ್ನನತ ತ್ಮಮ 
ಅನತಮತಿ ಮೆೇರಗೆ ೆLibrary, Gazetteer ಗಳಿಗ ೆಭೆೇಟಿ ನೇಡಿದ್ೆಿೇರೆ್. ಸಂಪೂಣಾ ಆದ್ೆೇಶವನತನ 
ರ್ನನತ ತ್ಂದ್ಧದ್ೆಿೇರೆ್.  ಭನರತ್ ರತ್ನ ಸರ್.ಎಂ.ವಿಶೆಾೇಶಾರಯಯನವರ ಮಮಮಗರ್ನದ Sathish 
Mokshagundam ನವರತ ಸಂೆಚತರಿ ಕಿಬಚನ ಪೆರಸಿಡಂೆಟಚ ಆಗಿದತಿ, ಅವರತ ಅವತ್ತು sanction 
ಆದಂತ್ಹ ಪರತಿಯನತನ ಕ್ೊಟಿಿದ್ನಿರ.ೆ ಇದತ ಬಹಳ important document.  ಭನರತ್ ರತ್ನ ಸರ್.
ಎಂ.ವಿಶೆಾೇಶಾರಯಯನವರಿಗೆ ಸಂೆಚತರಿ ಕಿಬಚ ಹಸನುಂತ್ರವನದ ಮೆೇಲೆ ಮದಲ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏರೆ್ೇನತ 
ಚಚೆಾಯನಗಿತ್ತು ಎನತನವುದರ ಸಂಪೂಣಾ ನಡವಳಿಯತ  ಸಂೆಚೂರಿ ಕಿಬಚನವರ ಬಳಿ ಇರಲ್ಲಲಿ.  
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Visveswaraya National Memorial Trust ನವರತ, ಸರ್.ಎಂ.ವಿಶೆಾೇಶಾರಯಯನವರ 
ಮಮಮಗರ್ನದ Sathish Mokshagundam ನೇಡಿದ್ನಿರ.ೆ   ಆ ನಡವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭನರತ್ ರತ್ನ 
ಸರ್.ಎಂ.ವಿಶೆಾೇಶಾರಯಯನವರತ ಮೆೈಸೂರತ ಮಹನರನಜ್ರ ಹತಿುರ ಜನಗವನತನ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೊಂಡಿದತಿ ಹನಗೂ 
ಮೆೈಸೂರತ ಮಹನರನಜ್ರತ ಆ ಜನಗವನತನ grant ಮನಡಿದಂಥ ಅತ್ಯಮೂಲಯವನದ ದ್ನಖಲೆ ನನನ 
ಬಳಿ ಇದತಿ, ಅದನತನ ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಆ ದ್ನಖಲಯೆನತನ ಈ ಕಲನಪದ 
ಭನಗವನಗಿ ಅಂದರೆ, ನಮಮ ಹಿರಿಯರತ ಎಷತಿ ಮತಂದ್ನಲೂೆೇಚರ್ೆಯಂದ ಈ ದ್ೆೇಶವನತನ ಮತ್ತು 
ರ್ನಡನತನ ಕಟಿಿದಿರತ ಎಂಬತದನತನ ಆ ದ್ನಖಲೆಯಲ್ಲಿರತವ ಮೆೈಸೂರತ ಮಹನರನಜ್ರ ಸಹಿ ಹನಗೂ 
“Visvesvaraya”ಚ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಕ್ಳೆಗೆ ಭನರತ್ ರತ್ನ ಸರ್.ಎಂ.ವಿಶೆಾೇಶಾರಯಯನವರತ 
ಮನಡಿರತವಂಥ ಸಹಿ ಪರತಿಯಂದತ ದ್ನಖಲೆ ನನನ ಬಳಿ ಇದತಿ, ಅದನತನ ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರಿಗೆ 
ತ್ಲತಪ್ತಸತವಂಥ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್.  ಸಂೆಚತರಿ ಕಿಬಚಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಗಿದವರ ವಿವರ ನನನ ಬಳಿ ಇದತಿ, 
ಮದಲ ಬನರಿ ಅಂದರ,ೆ 1917-1918ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲಗ ೆSir M M.Visvesvaraya, Founder and 
former Dewan of Mysore;  1918-1919ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲಗ ೆ Sir M.Kantharaj Urs, 
former Dewan of Mysore; 1919-1922ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲಗ ೆSir Albion R.banerji, former 
Dewan of Mysore;  1922-1926ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲಗ ೆ Mr Humza Hussain, former 
Inspector General of Police; 1926-1930ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲಗ ೆ Mr.C.S.Balasundaram 
Iyer, former Chief Secretary; 1930-1935ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲಗ ೆ Mr.K.Matthan, former 
Dewan Bahadur of Mysore; 1935-1937ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲಗ ೆ Sir S.Rajagopalachar, 
former Dewan of Mysore;  1937-1941ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲಗ ೆ Sir N.Madhava Rau, 
former Dewan of Mysore; 1941-1945ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲಗ ೆ Mr.K.V.Anantharaman;  
1945-1946ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲಗೆ Dr.F.H.Noronha …..  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯತ್ತ. ತ್ಮಮ ಬಳಿ ಇರತವ ದ್ನಖಲೆಯನತನ ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರಿಗೆ 
ಒದಗಿಸಿ.   
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ಡನ|| ತ್ೆೇಜ್ಸಿಾನಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆಗಲ್ಲ ದ್ನಖಲೆಯನತನ ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರಿಗೆ 
ಒದಗಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಹನಗೆಯ್ದೇ ಇತಿುೇಚೆಗ ೆಅಧ್ಯಕ್ಷರನಗಿದವರ ವಿವರವನತನ ಉಲೆಿೇಖಿಸಲತ ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. 
2003-2004ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನವರಗೆ ೆ Mr. B.N.Garudachar, I.P.S., (Retd); 2007-
2008ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲಗ ೆMr.Y.K.Puttasome Gowda, I.A.S., (Retd); 2013-2014ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲಗ ೆ
Dr..A.J.Anandan, I.P.S., (Retd);  2015-2016ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲಗೆ Mr.K.Jairaj, I.A.S., 
(Retd) ಇವರತಗಳೂ ಕೂಡ ಈ ಕಿಬಿಬಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಗಿದಿರತ ಎನತನವ ಅಂಶವನತನ ರೆ್ರೆ್ಯತತ್ೆುೇರೆ್.  
ಹನಗೆಯ್ದೇ ಸವೆೇಾ ಡಿಪನಟಚಾಮೆಂಟಚಗೆ ಆ ಜನಗವನತನ ನೇಡಿದ್ನಗ ಲನಲ್ಚಬನಗಚನ 
Superintendent ಹನಗೂ Chief Architect ಆಗಿದಂಥ ಮನನಯ ಬಿ.ಹರೆ್.ಕೃಂಬಿಗಲ್ಚನವರತ 
ಏನದ್ನಿರ,ೆ ಅವರೆೇ ಈ ವಿಧನನಸೌಧ್ವನತನ ಎಲ್ಲಿ ಕಟಿಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಜನಗವನತನ ನಮಾಸಿದವರನಗಿದ್ನಿರೆ.  
Elevation ಇದತಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಧನನಸೌಧ್ ಕಟತಿವುದತ ಸೂಕು ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದರತ.  ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿ ಮನನಯ 
ಬಿ.ಹೆರ್.ಕೃಂಬಿಗಲ್ಚನವರತ ಸಂೆಚತರಿ ಕಿಬಚಗೆ ಜನಗವನತನ ಗತರತತಿಸಿದವರನಗಿದ್ನಿರ.ೆ ಸಂೆಚತರಿ ಕಿಬಚನ 
ವಿಳನಸವು ನಂ.1, ಶೆೇಷನದ್ಧರ ರಸೆು, ಬೆಂಗಳೂರತ-560001 ಆಗಿದತಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಡಿೇ ಆಸಿುಯ 
ವಿಳನಸವು ಸಂೆಚತರಿ ಕಿಬಚನ ನಂ.1 ವಿಳನಸದ್ಧಂದ ಶತರತವನಗತತ್ುದ್ೆ.   ಇದ್ಲೆಿವೂ ಸಹ very 
interesting factors ಎಂದತ ಹೆೇಳಬಹತದತ.  ಹನಗೆಯ್ದೇ ನನನ ಬಳಿ ಇರತವ ಸವೆೇಾ 
ಮನಯಪಚನಲ್ಲಿ ಕಬಬನ್ಚ ಪನರ್ಚಾ ಎಲ್ಲಿ ಬರತತ್ುದ್ೆ ಎಂಬತದನತನ ಸಹ ಮನರ್ಚಾ ಮನಡಿದ್ನಿರ.ೆ  ಹನಗೆಯ್ದೇ 
ಇತಿುೇಚ್ಚನ ಮನಯಪಚನಲ್ಲಿ ಸಹ ಕಬಬನ್ಚ ಪನರ್ಚಾ ಎಲ್ಲಿ ಬರತತ್ುದ್ೆ ಎಂಬತದರ ಮನರ್ಚಾ ಇದ್ೆ.  

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಸದರಿ ನಕ್ಷೆಗಳನತನ ಸದನದಲ್ಲಿ ಪರದಶ್ಾಸಿದರತ) 

At the end of the day, ರ್ನವು ಹೂೆೇಗಬೆೇಕ್ನಗಿರತವುದತ ಸವೆೇಾ ಇಲನಖಯೆ ಸೂಚರೆ್ 
ಪರಕ್ನರ.  1998ರೆ್ೇ ಆದ್ೆೇಶದಲ್ಲಿ ಯನವನಯವ ಬಿಲ್ಲಾಂಗಸಚ ಈ ಪರದ್ೆೇಶದ್ೂೆಳಗೆ ಬರತತ್ುದ್ೆ ಮತ್ತು 
ಯನವನಯವ ಬಿಲ್ಲಾಂಗಸಚ ಬರತವುದ್ಧಲಿ ಎಂಬತದರ ಬಗೆೆ ಪಟಿಿ ಮನಡಲನಗಿದ್ೆ.  ಅದರ ಪರಕ್ನರ ಜಿ.ಪ್ತ.ಓ., 
ನಂದ ಹಿಡಿದತ, ವಿಧನನಸೌಧ್, ಶನಸಕರ ಭವನ, ಸಿ.ಓ.ಡಿ. ಕಛೆೇರಿ, ಹಡಸನ್ಚ ಸಕಾಲ್ಚವರಗೊ, 
ವೆಂಕಟಪಪ ಗನಯಲರಿ, ಪೆರಸ್ಚ ಕಿಬಚ, ಮನನಯ ಉಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯ, ಚ್ಚೇಫ್ಚ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಚ ಆಫಿೇಸ್ಚ 
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ಇವೆಲಿವೂ ಒಳಗೂೆಂಡಿರತತ್ುದ್ೆ.  ವಿಕ್ನಸಸೌಧ್ವನತನ ನಮಾಸತವನಗ ಆಡಳಿತ್ನತ್ಮಕ ದೃಷಿಿಯಂದ 
2015ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಆದ್ೆೇಶವನತನ,…  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಡನ|| ತ್ೆೇಜ್ಸಿಾನಗೌಡರವರ ೆಏರ್ನಗಬೆೇಕ್ನಗಿದ್ೆ ಎಂಬತದನತನ ಮನತ್ರ ಹೇೆಳಿ. 

ಡನ|| ತ್ೆೇಜ್ಸಿಾನಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪನರ್ಚಾ ಜೊೇನ್ಚ ಅನತನ ಕ್ೆೈಬಿಡಬೇೆಕತ.  
ತ್ಮಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ್ೆಯಲ್ಲಿ historical matter ಬಗೆೆ ಚಚೆಾ ಮನಡತತಿುದತಿ, ಈ ಸದನವನತನ ಮೆೈಸೂರತ 
ಮಹನರನಜ್ರತ ಸನಾಪರ್ೆ ಮನಡಿದ್ನಿರ.ೆ  ಸಂೆಚತರಿ ಕಿಬಚನ ಅರೆ್ೇಕ ಮಹನೇಯರತ ಸದಸಯರನಗಿದ್ನಿರ,ೆ 
ಮತತ್ಸದ್ಧಿಗಳನಗಿದ್ನಿರೆ.  ನಮಮ ಜ್ಞನನ ಭಂಡನರವನತನ ವೃದ್ಧಿಸಲತ ತ್ತಂಬನ ಉಪಯೇಗವನಗತತ್ುದ್ೆ.  
ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಮ ರನಜ್ಕ್ನರಣಕ್ೆೆ ಬಹಳ ಉಪಯೇಗವನಗತವಂಥದ್ನಗಿದ್.ೆ  ಆದಿರಿಂದ 
1998ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಪನರ್ಚಾ ಜೊೇನ್ಚರೆ್ೂಳಗೆ ಸಂೆಚತರಿ ಕಿಬಚ ಸೇೆಪಾಡಯೆನಗಿರಲ್ಲಲಿ. 2015ರೆ್ೇ 
ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಕಬಬನ್ಚ ಪನರ್ಚಾ ಪರದ್ೆೇಶ, ಸನವಾಜ್ನಕ ಗರಂಥನಲಯ, ಬನಲ ಭವನ, ಟ್ೆನನಸ್ಚ ಸಂಸೆಾ, 
ತ್ೊೇಟಗನರಿಕ್ ೆಉಪ ನದ್ೆೇಾಶಕರ ಕಛೆೇರಿ, ಸಚ್ಚವನಲಯ, ಸಂೆಚತರಿ ಕಿಬಚ, Y.M.C.A., ಇವುಗಳನತನ 
ಸೇೆಪಾಡಗೊೆಳಿಸಿದ್ನಿರೆ.  ದಯವಿಟತಿ ಅದರೂೆಳಗೆ ಇರತವುದರಿಂದ ಆ ಕಿಬಚ ಅನತನ ಯನವುದ್ೆೇ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮನಡಲತ ಸನಧ್ಯವನಗತತಿುಲಿ.  ಆದಿರಿಂದ ಪನರ್ಚಾ ಜೊೇನ್ಚ ವಲಯದ್ಧಂದ 
ಕ್ೆೈಬಿಡಬೇೆಕತ.  ಈ ಹಿಂದ್ ೆ ಲೊೇಕ್ೂೆೇಪಯೇಗಿ ಇಲನಖ,ೆ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲನಖ,ೆ ಕೃಷಿಕ ಸಮನಜ್, 
ಭನರತ್ ರತ್ನ ಸರ್.ಎಂ.ವಿಶೆಾೇಶಾರಯಯನವರ ವಸತು ಸಂಗನರಲಯದ ಇಡಿೇ ಪಟಿಿಯನತನ ಮನನಯ 
ಸಚ್ಚವರಿಗೆ ಒದಗಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಈಗ ಹೊಸದ್ನಗಿ ಏರೆ್ೇನತ ಸೇೆಪಾಡಗೊೆಂಡಿದ್ ೆ ಅದತ ಕ್ನನಾರ್ಚನಲ್ಲಿ 
ಹನಗೂ ಸವೇೆಾ ಆಫಿೇಸ್ಚ ಹಿಂಭನಗದಲ್ಲಿಯೂ ಇದತಿ, ಯನವುದ್ೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಪನರ್ಚಾರೆ್ೂಳಗೆ 
ಅನಾಯಸತವುದ್ಧಲಿ.  ಆದಿರಿಂದ ಮೆೈಸೂರತ ವನಸತು ಶ್ಲಪದಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಸತಂದರವನದ ಕಿಬಚ 
ನಮಾಸಬೆೇಕತ.   ಸದರಿ ಕಿಬಚನಲ್ಲಿ ಈ ರ್ನಡಿನ ಎಲನಿ ಹಿರಿಯರತ ಅಂದರೆ, ಈ ರನಜ್ಯದ 
ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು ಸೇೆರಿದಂತ್ ೆಅರೆ್ೇಕ ಹಿರಿಯರತ ಆ ಕಿಬಚನ ಸದಸಯರನಗಿದ್ನಿರ.ೆ ಆದರೆ, ರ್ನನತ ಆ 
ಕಿಬಚನ ಸದಸಯಳನಗಿಲಿ.  ಆದರೂ ರ್ನವು ರ್ನಡತ-ನತಡಿಗೆ ನೇಡತವಂಥ ಕ್ೊಡತಗೆಯನಗತತ್ುದ್ೆ. 
ಆದಿರಿಂದ ತ್ಮಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ್ೆಯಲ್ಲಿ ಘನತ್ೆವತೆ್ು ಸಕ್ನಾರ ಆ ಕಿಬಚ ಅನತನ ಪನರ್ಚಾ ಜೊೇನ್ಚನಂದ 
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ಕ್ೆೈಬಿಡಬೇೆಕತ.  ಚನಮರನಜ್ನಗರ ಉದ್ನಯನವಲಯದ್ಧಂದ ಇತ್ರ ೆ ಬಿಲ್ಲಾಂಗಚಗಳನತನ ಯನವ ರಿೇತಿ 
ಹೊರಗ ೆ ಇಟಿಿದ್ನಿರ,ೆ ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿ ಈ ಸಂೆಚತರಿ ಕಿಬಚರೆ್ೂಳಗ ೆ ಇರತವ ಬಿಲ್ಲಾಂಗಚಗಳನತನ ಹೂೆರಗೆ 
ಇರಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ವಿನಂತಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.    

ಶ್ರೇ ಮತನರತ್ನ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,… 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ್ೆ) 
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ಮನನಯ ಡನ|| ತ್ೆೇಜ್ಸಿಾನಗೌಡರವರತ ಪರಸನುಪ್ತಸಿದಂತ್,ೆ ಕಬಬನ್ಚ ಪನರ್ಚಾ ವನಯಪ್ತುಯಲ್ಲಿರತವ ಸಂೆಚತರಿ 
ಕಿಬಚ ಅನತನ ಕ್ೆೈಬಿಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಹನಗನಗಿ ಆ ಕಿಬಚ ಪನರ್ಚಾ ವನಯಪ್ತುಯಲ್ಲಿರತವುದರಿಂದ 
ಯನರಿಗೂ ಯನವುದ್ೆೇ ತ್ೊಂದರ ೆ ಇಲಿ.  ರ್ನವು ಕ್ೆೈಬಿಟಿಿರತವ ಕಟಿಡಗಳು ಈಗನಗಲೆೇ ಅಲ್ಲಿ 
ಕ್ನಯಾನವಾಹಿಸತತಿುದ್ೆ.  ಆದರೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ ತ್ೂೆೇಟಗನರಿಕ್ೆಯಂದ ಯನವುದ್ೆೇ 
ಸಮಸೆಯ ಆ ಕಿಬಚನವರಿಗೆ ಆಗಿಲಿ.  ಅದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ್ ಏರ್ನದರೂ ಒಂದನತನ ಕ್ೆೈಬಿಟಿರೆ, 
ಮತಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ದ್ೊಡಾ-ದ್ೂೆಡಾ ಕಟಿಡಗಳು ನಮನಾಣವನಗಬಹತದತ, ಜೊತ್ೆಗೆ ಪನರ್ಚಾ 
ವನಯಪ್ತುಯಲ್ಲಿರತವುದರಿಂದ ಮೆೈಸೂರತ ಮಹನರನಜ್ರತ ಮತ್ತು ಭನರತ್ ರತ್ನ ಸರ್.
ಎಂ.ವಿಶೆಾೇಶಾರಯಯನವರತ ಸನಾಪರ್ ೆ ಮನಡಿದಂಥ ಪನರಂಪರಿಕ ಕಟಿಡಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇದತಿ, ಅದನತನ 
ಕ್ೆಡವುವಂಥ ಪರಸನುಪ ಮತ್ೆು ಪನರರಂಭವನಗತತ್ುದ್ೆ.  1917ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಆ ಕಿಬಚ ಅನತನ ಪನರರಂಭಿಸಿದತಿ, 
ಆ ಪನರಂಪರಿಕ ಕಟಿಡವನತನ ಹನಗೆಯ್ದೇ ಮತಂದತವರಸೆಬೆೇಕ್ೆನತನವುದತ ನಮಮ ಉದ್ೆಿೇಶವನಗಿದ್ೆ.  
ಆದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏರ್ನದರೂ ಕ್ೆೈಬಿಟಿರ ೆ ಮತ್ೆು ಒಂದತ ಹೊಸದ್ನಗಿ ನಕ್ಷ ೆ ಮತ್ತು ಕಟಿಡಗಳು 
ನಮನಾಣವನಗತವ ಸನಧ್ಯತ್ೆ ಇದ್ೆ.  ರ್ನಲಾಡಿ ಕೃಷಣರನಜ್ ಒಡಯೆರ್ಚ ಮತ್ತು ಭನರತ್ ರತ್ನ ಸರ್.
ಎಂ.ವಿಶೆಾೇಶಾರಯಯನವರತ ಸನಾಪ್ತಸಿದಂಥ ಆ ಒಂದತ ಸಾಳಕ್ೆೆ ರ್ನವೇೆ ಧ್ಕ್ೆೆಯನತನಂಟತ ಮನಡಿದ 
ಹನಗನಗತತ್ುದ್.ೆ  ಈಗನಗಲೇೆ ನಮಗೆ ಸಂೆಚತರಿ ಕಿಬಚಗೆ ಪರವೆೇಶ ಮನಡತವಂಥ ದ್ನಾರವು ಈಗನಗಲೇೆ 
ಸನವಾಜ್ನಕರ ಉಪಯೇಗಕ್ೆೆ ಬರತತಿುದ್ೆ.  ಒಂದತ ವೇೆಳೆ ರ್ನವು ಏರ್ನದರೂ ಕ್ೆೈಬಿಟಿರ ೆಆ ರಸೆುಯನತನ 
ಸಹ ಮತಚಿಲೆೇಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ.  ಆದರೆ, ಈಗ ಯನವುದ್ೆೇ ತ್ೊಂದರ ೆ ಇಲಿದ್ೆೇ ಇದಿರೂ ಸಹ 
ಕ್ೆೈಬಿಡಬೇೆಕ್ೆಂಬ ಪರಸನುಪ ಏತ್ಕ್ೆೆ ಉದಭವಿಸತತಿುದ್ೆ ಎಂಬತದತ ಗೊತ್ನುಗತತಿುಲಿ.  ಅದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಅಂದ್ಧನ 
ದ್ಧವಸ ಆ ಕಿಬಚಗೆ ಸಾಳವನತನ ನಗದ್ಧ ಮನಡಿ ಕ್ೂೆಡಲನಗಿದ್ೆ, ಆ ಸಾಳದ್ಧಂದ ಆ ಕಿಬಚನವರಿಗೆ 
ಇವತಿುನವರಗೊ ನಮಮ ತ್ೊೇಟಗನರಿಕ್ ೆ ಇಲನಖಯೆಂದ ಯನವುದ್ೆೇ ತ್ೊಂದರೆಯನಗಿಲಿ.  ಈ 
ಸಂಬಂಧ್ ಈಗನಗಲೆೇ ಮನನಯ ಉಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯದಲ್ಲಿ ರಿಟಚ ಪ್ತಟಿಷನ್ಚ ಬನಕಿ ಇದ್ೆ.  W.P No. 
1024/2021 ಸನವಾಜ್ನಕ ಹಿತ್ನಸಕಿು ದ್ನಖಲನಗಿದೆ್.  ಇಷೆಿಲನಿ ಇರತವುದರಿಂದ ಅದನತನ 
ಕ್ೆೈಬಿಡತವಂಥ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿದರೆ, ರ್ನಳ ೆ ದ್ಧವಸ ಎಲಿರೂ ಅದರೆ್ನೇ ಪರಶೆನ ಮನಡತವಂಥದ್ನಗತತ್ುದ್ೆ.  
ಹನಗನಗಿ ಸನವಾಜ್ನಕರಿಗ ೆ ತ್ೊಂದರಯೆನಗತವುದರಿಂದ ಪನರ್ಚಾ ಜೊೇನ್ಚನಂದ ಕ್ೆೈಬಿಡತವುದತ 
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ಕಷಿವನಗತತ್ುದ್ೆ.  ಈಗ ಇರತವಂಥ ಕಬಬನ್ಚ ಪನರ್ಚಾ ಜೊೇನ್ಚ ಏನದ್,ೆ ಅದರಲ್ಲಿಯ್ದೇ ಈ ಕಿಬಚ ಅನತನ 
ಮತಂದತವರೆಸಲನಗತವುದ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.   

ಡನ|| ತ್ೆೇಜ್ಸಿಾನಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಈಗನಗಲೆೇ ಆದ್ೆೇಶವನತನ ಸಹ 
ಓದ್ಧದ್ೆಿೇರ್.ೆ 1904ರಲ್ಲಿ ಮೆೈಸೂರತ ಮಹನರನಜ್ರಿಂದ ಮಂಜ್ೂರನಗಿರತವಂಥ ಜನಗವನಗಿದೆ್.   

(ಮತಂದತ) 

(523) 22.03.2022/1.00/ಎಸ್ಚಕ್-ೆಜಿಆರ                    (ಸಭನಪತಿಯವರ  ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ತ್ನವು ಎಲನಿ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿರತವಂತ್ಹದಿಕ್ೆೆ  ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರತ 
ಈಗನಗಲೆೇ ಉತ್ುರವನತನ ಹೆೇಳಿದ್ನಿರೆ. ಇದರ ಬಗೆೆ ಮತಂದ್ೆ ಏನತ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂಬ ಬಗೆೆ ತ್ನವು ಹೆೇಳಿ.  

ಡನ|| ತ್ೆೇಜ್ಸಿಾನ ಗೌಡ (ವಿಧನನಸಭೆಯಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮದಲರೆ್ಯದ್ನಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪರಂಪರಿಕ ಕಟಿಡವಿಲಿ. ಎರಡರೆ್ಯದ್ನಗಿ, ಇದರ 
ಹಿಂದ್ಯೆ್ದೇ ಸವೆಾ ಇಲನಖ ೆಮತ್ತು ಇದರ ಪಕೆದಲ್ಲಿಯ್ದೇ ಲೊೇಕ್ೂೆೇಪಯೇಗಿ ಇಲನಖ ೆಕಟಿಡಗಳಿವ.ೆ  
ಇಷತಿ ಕಟಿಡಗಳನತನ ಏಕ್ೆ ಕ್ೈೆಬಿಡಲನಗಿದ್ೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇದಿ ಪರಿಸಿಾತಿಯನತನ ಮತಂದತವರಸೆಿಕ್ೂೆಂಡತ ಹೂೆೇಗಬೇೆಕ್ೆಂದತ 
ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ ಹೌದತ ಅಲಿವೇೆ?  

ಡನ|| ತ್ೆೇಜ್ಸಿಾನ ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನತ ಕಟತಿವುದಕ್ನೆಗತವುದ್ಧಲಿ. 
ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತಿುರತವಂತ್ಹ ಸಾಳದಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ.ಎಂ. ವಿಶೆಾೇಶಾರಯಯ ಮೂಯಸಿಯಂ ಕಟಿಡಗಳನತನ 
ಕಟತಿವುದಕ್ನೆಗತವುದ್ಧಲಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರೆೇ, ಒಂದತ ನಮಷ ಇರಿ. 

ಶ್ರೇ ಮತನರತ್ನ (ತ್ೊೇಟಗನರಿಕ್ೆ, ಯೇಜ್ರೆ್ ಹನಗೂ ಸನಂಖಿಯಕ ಸಚ್ಚವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಸರ್ಚ ಎಂ. ವಿಶೆಾೇಶಾರಯಯನವರತ ರ್ನಲಾಡಿ ಕೃಷಣರನಜ್ ಒಡೆಯರ್ಚರವರ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ 
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ಕಟಿಿರತವಂತ್ಹ ಕಟಿಡಗಳು ಇವತ್ತು ಪನರಂಪರಿಕ ಕಟಿಡಗಳು ಹನಗೆೇ ಇವೆ. ಈಗ ಅನತಮತಿ ಕ್ೊಟಿರೆ, 
ಅದನತನ ಕ್ೆಡವಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ.  

ಡನ|| ತ್ೆೇಜ್ಸಿಾನ ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅಲ್ಲಿ  ಯನವುದತ ಇಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಮತನರತ್ನ:- ಅಲ್ಲಿ ಯನವುದತ ಇದ್ೆ ಎಂಬತದರ ಬಗೆೆ ತ್ನವು ಪರಿಶ್ೇಲರ್ ೆಮನಡಬಹತದತ.  

ಡನ|| ತ್ೆೇಜ್ಸಿಾನ ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪನರಂಪರಿಕ ಕಟಿಡಗಳು 
ಯನವುದತ ಇಲಿ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ತ್ನವು ಯನವುದ್ೇೆ ಪನರಂಪರಿಕ ಕಟಿಡ ಇಲಿವೆಂದತ ಹೇೆಳುತಿುದ್ಧಿೇರಿ,  
ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರತ ಇದ್ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದ್ನಿರೆ. 

ಶ್ರೇ ಮತನರತ್ನ:- ಪನರಂಪರಿಕ ಕಟಿಡ ಇರತವುದನತನ ರ್ನನತ ಸಹ ರೆ್ೂೇಡಿದ್ೆಿೇರೆ್. ಇದನತನ 
ಪನರ್ಚಾ ವನಯಪ್ತುಯಂದ ಹೊರ ತ್ರತವುದರಿಂದ ಬಹಳ ತ್ೊಂದರಗೆಳನಗತತ್ುವ.ೆ ಹನಗನಗಿ ಇದನತನ 
Park Zone ನಲ್ಲಿ ಮತಂದತವರೆಸಬೆೇಕ್ೆಂಬತದತ ನಮಮ ತಿೇಮನಾನವನಗಿದ್ೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರತ ಪನರಂಪರಿಕ ಕಟಿಡಗಳು ಇವ ೆಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದ್ನಿರೆ. 
ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಇಲಿವೆಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯನವುದತ ಸರಿ?  

ಶ್ರೇ ಮತನರತ್ನ:- ಇದನತನ 1917ರಲ್ಲಿ ಕಟಿಿರತವಂತ್ಹದತಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರೆೇ, ತ್ಮಗೆ ಸಲಹ ೆ ಕ್ೊಡತವುದ್ೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಮತ್ತು ತ್ನವು ಜೊತ್ೆಗೂಡಿ ಹೊೇಗಿ ಎರಡತ-ಮೂರತ ದ್ಧವಸಗಳಲ್ಲಿ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಬಂದತ 
ಅನಂತ್ರ ಹೆೇಳಿ. 

ಡನ|| ತ್ೆೇಜ್ಸಿಾನ ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ನನನ ರೆ್ರವಿಗ ೆಬರಬೆೇಕತ.  



121 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/22-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ ತ್ಮಮ ರೆ್ರವಿಗೆ ಬಂದ್ಧದ್ೆಿೇರ್.ೆ ತ್ನವು ಅವರನತನ ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ 
ಹೊೇಗಿ.  

ಡನ|| ತ್ೆೇಜ್ಸಿಾನ ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಬಬ ಅಧಿಕ್ನರಿಯದ್ನಿರ.ೆ ನನನ 
ಉದ್ೆಿೇಶವೇೆರ್ೆಂದರ,ೆ ಇದತ  Park Zone ನಂದ ಆಚೆಗೆ ಬರಬೆೇಕತ. ರ್ನಲಾಡಿ ಕೃಷಣರನಜ್ ಒಡಯೆರ್ಚ 
ಮೆೈಸೂರತ ವನಸತುಶ್ಲಪದ ಪರಕ್ನರ ಏರೆ್ೂಂದತ ಹಿಂದ್ ೆಅನತಮತಿಯನತನ ಪ್ತ.ಡಬೂಿಾ.ಡಿ., ಜಿ.ಪ್ತ.ಓ., ಗೆ 
ಕ್ೊಟಿಿದ್ಧಿೇರಿ, ಇದತ ಮದಲತ Park Zone ನಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲಲಿ.  1998ರ ತ್ನಕ ಆ list ನಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲಲಿ. 
ಹೊಸದ್ನಗಿ 2015 ರಲ್ಲಿ ಸೇೆಪಾಡಯೆನಗಿದೆ್. ಆದರೆ, ಇದನತನ ಹೊಸದ್ನಗಿ ಸೇೆಪಾಡ ೆಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಬರತವುದ್ಧಲಿ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಇದತ ಯನವುದ್ೇೆ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ನಯನವನಕ್ೆೆ attach ಆಗಿಲಿ. ಸತತ್ುಲ್ಲನ 
ಎಲನಿ ಕಟಿಡಗಳನತನ ಕ್ೆೈಬಿಡಲನಗಿದ್.ೆ ಹನಗನದರೆ, ಕ್ೆೈಬಿಟಿಿರತವ ಎಲನಿ ಕಟಿಡಗಳನತನ ಮತ್ೆು Park 
Zone ರೆ್ೂಳಗೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುುವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತ್ುದ್ಯೆ್ದೇ? ವಿಕ್ನಸಸೌಧ್, ಜಿ.ಪ್ತ.ಓ., ಚತರ್ನವಣನ 
ಆಯೇಗ, ಯವನಕ, ಕೃಷಿಕ ಸಮನಜ್, ಪ್ತ.ಡಬೂಿಾ.ಡಿ., ಐ.ಜಿ.ಪ್ತ. ಕಛೆೇರಿ, ವೆಂಕಟಪಪ ಆಟಚಾ 
ಗನಯಲರಿ, ಸರ್ಚ.ಎಂ. ವಿಶೆಾೇಶಾರಯಯ ಮೂಯಸಿಯಂ ಈ ರಿೇತಿ 1998ರಲ್ಲಿ ಕ್ೈೆಬಿಟಿಿರತ್ಕೆಂತ್ಹ ಎಲನಿ …   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯತ್ತ. ಮನನಯ ಸದಸಯರೆೇ, ತ್ನವು ಈಗ ಸಚ್ಚವರತ ಏನತ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂಬ ಬಗೆೆ ಹೇೆಳಿ. 

ಡನ|| ತ್ೆೇಜ್ಸಿಾನ ಗೌಡ:- ಅವುಗಳರ್ನೆಲನಿ ಒಳಕ್ೆೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಿು. ಇವು ಅಲ್ಲಿಯ ತ್ನಕ ಇರಲ್ಲಲಿ.  
ಹೊಸದ್ನಗಿ 2015ರಲ್ಲಿ ಸೇೆಪಾಡಯೆನಗಿದೆ್. ದಯವಿಟತಿ, ಅದರೊಳಗಡ ೆ ಬರತವುದ್ಧಲಿ. ಪನರಂಪರಿಕ 
ಕಟಿಡ ಕಟಿಬೆೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ವಿನಂತಿ ಮನಡತತಿುದ್ೆಿೇರೆ್. ಮನನಯ ಮತನರತ್ನ ಸನರ್ಚ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ್ಹ 
ವಿಚನರಗಳಲ್ಲಿ ತ್ತಂಬನ ಆಸಕಿು ಇದ್ೆ; Man of dreams ಅಂತ್ಹದತಿ ಇದ್ೆ. ಅದ್ಧಾತಿೇಯ 
ಕ್ೆಲಸಗಳನತನ ಮನಡತವ ಶಕಿು ಅವರಿಗಿದ್ೆ. ಅವರ ಜೊತ್ೆಗೆ ನಮಮ ಪತರನತ್ತ್ಾ ಇಲನಖಯೆವರನತನ ಕೂಡ 
ಕೂರಿಸತತ್ೆುೇವ.ೆ I know that…  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯತ್ತ. 



122 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/22-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

ಡನ|| ತ್ೆೇಜ್ಸಿಾನ ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ ಕನಸತಗನರರತ. Movies ನಲ್ಲಿ 
ಏರ್ನದರೊಂದತ ಕಲಪರ್ೆ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡರ,ೆ ಅವರತ ಅದನತನ ಬೆನತನ ಹತ್ತುತ್ನುರೆ. ರ್ನನತ ಅವರದ್ೆೇ ರೆ್ರವು 
ಕ್ೆೇಳುತಿುದ್ೆಿೇರೆ್. ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ ಎಂ. ವಿಶೆಾೇಶಾರಯಯನವರ ಹೆಸರಿಗ ೆ ಕಿೇತಿಾ ಬರತವ ಹನಗೆೇ, ಮೆೈಸೂರತ 
ವನಸತುಶ್ಲಪದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂೆಚತರಿ ಕಿಬಚ ಕಟಿಡಗಳನತನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮನಡಬೇೆಕತ ಎನತನವುದತ permitted. 
ಈ ಆದ್ೆೇಶದ ಪರಕ್ನರ ಏನತ ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಅಲ್ಲಿ Tennis Court, Billiards ಎಲಿವೂ 
ಇವೆ. ರ್ನನತ ತ್ಮಗೆ ವಿನಂತಿ ಮನಡತವುದ್ೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ ರೆ್ೇತ್ೃತ್ಾದಲ್ಲಿಯ್ದೇ, 
ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭೆೇಟಿ ನೇಡಿ ಇದರೆ್ನಲನಿ ಖತದ್ನಿಗಿ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಬೆೇಕ್ನಗಿದ್ೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯನವುದ್ೆೇ 
ರಿೇತಿಯ development ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಇದತ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಾ ಬರತತ್ುದ್ೆ. ದಯವಿಟತಿ, ತ್ನವು ನನನ 
ರಕ್ಷಣೆಗ ೆಬರಬೆೇಕತ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅದನತನ ಏನತ ಮನಡಬೇೆಕ್ಂೆದತ ಹೆೇಳಿ. ಇದರ ಬಗೆೆ ಮನನಯ 
ರ್ನಯಯನಲಯದಲ್ಲಿ ಪರಕರಣ ಬನಕಿ ಇದ್ೆ ಎಂದತ ಹೇೆಳುತಿುೇರಿ. When the matter is pending 
before the Court … 

ಡನ|| ತ್ೆೇಜ್ಸಿಾನ ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ನಮಷ. ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರತ 
ಅದನತನ ಉಲೆಿೇಖ ಮನಡಿದರತ. ಮನನಯ ರ್ನಯಯನಲಯದ ಮರ ೆ ಹೊೇಗಿರತವಂತ್ಹವರತ; ಕಬಬನ್ಚ 
ಪನರ್ಚಾನಲ್ಲಿ  ಕ್ೆಲವರತ ವನಕಿಂಗಚ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೊೇದರ ೆ ಅಲ್ಲಿ ರಸೆುಗೆ ಹೂೆೇಗಬನರದತ. ಹಿೇಗ ೆ
argument ನಲ್ಲಿ ರೂೆೇಡ್ಚನಲ್ಲಿ ಸನವಾಜ್ನಕರತ ಹೊೇಗಬನರದತ ಎಂದತ ಹೆೇಳಲನಗಿದ್.ೆ ಮದಲತ 
ವಿಕ್ನಸಸೌಧ್ ಮತ್ತು ವಿಧನನಸೌಧ್ ನಡತವ ೆರಸೆು ಇತ್ತು. ನಮಗೊೇಸೆರ ಈ ರಸೆುಯನತನ ಮತಚಿಲನಗಿದ್ೆ.  
ಸನರಿಗ ೆ ಇಲನಖ ೆ ಯನವ ರಿೇತಿ ಇದನತನ ಪರಿಗಣರೆ್ಗ ೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಬೆೇಕತ? ಇವತ್ೆುಲನಿ ಬಂದ್ಚ 
ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಕತಳಿತಿದ್ೆಿೇವೆ. ಅದತ ಅಲಿ. Walkers’ಚAssociation ಮೂಲಕ ವಕಿೇಲರೊಬಬರತ 
ಮನನಯ ರ್ನಯಯನಲಯಕ್ೆೆ ಹೊೇಗಿದ್ನಿರ.ೆ  ಅದನತನ wrong ಆಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ನಿರ.ೆ ಅದಕೂೆ ಇದಕೂೆ 
ಸಂಬಂಧ್ವಿಲಿ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯತ್ತ.  
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ಡನ|| ಕ್.ೆ ಗೊೇವಿಂದರನಜ್ಚ:- ಶನವನರ ಮತ್ತು ಭನನತವನರಗಳಂದತ ಅದನತನ ಓಪನ್ಚ 
ಮನಡಿಸಿ, ಇಲಿವೆಂದರೆ ಬಹಳ ಕಷಿವನಗತತ್ುದ್ೆ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅದನತನ ಬಿಡಿರಿ. 

 ಶ್ರೇ ಮತನರತ್ನ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಡನ|| ತ್ೆೇಜ್ಸಿಾನ ಗೌಡರವರತ ಹೆೇಳಿದ್ನಿರೆ, 
ಅವರ ಜೊತ್ೆ ರ್ನವಲೆಿರೂ ಸೇೆರಿ ಮತ್ೆು ಇದನತನ ಸಭ ೆಗಮನಕ್ೆೆ…. 

ಡನ|| ತ್ೆೇಜ್ಸಿಾನ ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸರ್ಚ ಎಂ. ವಿಶೆಾೇಶಾರಯಯ ಮೂಯಸಿಯಂ 
ಏನದ್,ೆ ಇದಕ್ೆೆ ಮನನಯ ಮತನರತ್ನ ಸನರ್ಚರವರತ ವೆೈಯಕಿುಕವನಗಿ ಫಂಡ್ಚ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ. ಅದನತನ 
ಅವರೆೇ ಕಟಿಿಸಬೇೆಕತ. 

ಶ್ರೇ ಮತನರತ್ನ:- ರ್ನರೆ್ೇ ಖತದ್ನಿಗಿ ಭೆೇಟಿ ಕ್ೊಟತಿ, ಯನವ ರಿೇತಿ ಅನತಕೂಲ 
ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗತತ್ುದ್ಯೆೇ, ಆ ರಿೇತಿ ಪರಯತ್ನವನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯತ್ತ. 
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ಆ) ವಿಷಯ:- ಅನತದ್ನನತ್ ಸಂಸೆಾಗಳ ಶ್ಕ್ಷಕ ಹನಗೂ ಸಿಬಬಂದ್ಧ ವಗಾದವರಿಗ ೆಸೇೆವೆಗೆ ಸೇೆರಿದ 
ದ್ಧರ್ನಂಕದ್ಧಂದಲೇೆ ಸೆೇವನ ಸೌಲಭಯಗಳನತನ ಒದಗಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ. 

----- 
ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟಿ. ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ (ಪದವಿೇಧ್ರರ ಕೆ್ಷೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗ ೆ

ಉತ್ುರವನತನ ಮನನಯ ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚ್ಚವರತ ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರೂೆೇ ಅಥವನ ಪನರಥಮಕ ಮತ್ತು ಪೌರಢ 
ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚ್ಚವರತ ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರಯೆ್ದೇ?  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿ ಸಚ್ಚವರತ ಯನರಿರತತ್ನುರೆ ಅವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಡತತ್ನುರ.ೆ 
ತ್ನವು ಪನರರಂಭ ಮನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟಿ. ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬಹಳ ದಶಕಗಳ ಜ್ಾಲಂತ್ 
ಸಮಸೆಯಯಂದನತನ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರತವಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನವನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ 
ಸನಾತ್ಂತ್ರಾದ ತ್ರತವನಯ ಎಲಿರಿಗೂ ಶ್ಕ್ಷಣವನತನ ನೇಡಬೇೆಕ್ೆಂಬ ಆಶಯವನತನ ಹೊತ್ತು, ಸನಕ್ಷರತ್ನ 
ಚಳುವಳಿಗೆ ಮತಂದ್ನದ್ನಗ, ಸಕ್ನಾರ ಒಂದರಿಂದಲೇೆ, ಈ ಸನಕ್ಷರತ್ನ ಚಳುವಳಿಯಂದ ಈ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಆಂದ್ೂೆೇಲನವನಗತವುದ್ಧಲಿ ಎನತನವಂತ್ಹ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ಸಕ್ನಾರದ ಜೊತ್ೆ ಜೊತ್ೆಗೆ ಖನಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಸಂಸೆಾಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ್ಲಸತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸ ಮತ್ತು ಖನಸಗಿೇ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಾಗಳು ಉನನತ್ ಮಟಿದಲ್ಲಿ 
ಆಸಿುತ್ಾಕ್ೆೆ ಬಂದತ ಬಹಳ ದ್ೊಡಾ ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ನೇಡತವಂತ್ಹ ಕ್ಲೆಸ ಪನರರಂಭವನಯತ್ತ. 
ಸಕ್ನಾರದ ಶನಲನ-ಕ್ನಲೇೆಜ್ತಗಳು ಪನರರಂಭ ಮನಡಿದ್ನಗ, ಸಕ್ನಾರವೆೇ ನವೆೇಶನ,  ಕಟಿಡವನತನ 
ಕ್ೊಟತಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲನಿ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ ರೆ್ೇಮಸಿ, ಬೊೇಧ್ರೆ್ ನೇಡತವಂತ್ಹ ವಯವಸೆಾ 
ಜನರಿಯನಯತ್ತ. ಮತ್ೊುಂದತ ಕಡ ೆ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಪಯನಾಯವನಗಿ ಖನಸಗಿೇ ಸಂಸೆಾಗಳು  ತ್ನವೆೇ 
ಜ್ಮೇನತಗಳನತನ ನವೆೇಶನವರ್ನನಗಿ ಮನಡಿ, ಕಟಿಡಗಳನತನ ನಮನಾಣ ಮನಡತವುದತ ಮತ್ತು 
ಬೊೇಧ್ರ್ನ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು  ಎಲನಿ ಮೂಲ ಸೌಕಯಾಗಳನತನ ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹದಿಕ್ೆೆ 
ತಿೇಮನಾನವನಗಿ ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುುವುದತ; ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮನತ್ರ ಅನತದ್ನನವನತನ 
ಕ್ೊಡತ್ಕೆಂತ್ಹ ಮತ್ತು matching grant ವಯವಸೆಾ ಈ ದ್ೆೇಶದಲ್ಲಿ ಪನರರಂಭವನಯತ್ತ. ಇದನತನ 
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ಸಕ್ನಾರ ಮನಡತವುದ್ನದರೆ ಕ್ೊೇಟಿ ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳ ಹಣ ಖಚನಾಗತವುದತ; ಖನಸಗಿಯವರತ 
ಮನಡತವುದ್ನದರೆ, ಕ್ೆೇವಲ ವೆೇತ್ನಕ್ೆೆ ಅಷೆಿೇ ಅನತದ್ನನ ಅಥವನ ಕಟಿಡದ ದತರಸಿುಗ ೆಒಂದ್ಧಷತಿ ಹಣ 
ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ಪದಿತಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿತ್ತು. ಹನಗನಗಿ ಸಕ್ನಾರ ಮನಡಬೇೆಕ್ನದಂತ್ಹ ಸನವಿರನರತ 
ಕ್ೊೇಟಿಗಳ ಕ್ೆಲಸದ ಜ್ವನಬನಿರಿಯ ಹೊಣೆಯನತನ ಖನಸಗಿೇ ಸಂಸೆಾಗಳು ಪಯನಾಯವನಗಿ 
ಸಕ್ನಾರವನೂನ ಮೇರಿ ದ್ೊಡಾ ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ ಈ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನಡತತ್ನು ಬಂದವು. ಹನಗನಗಿ ಇವತ್ತು 
ಈ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ದ್ೆೇಶದಲ್ಲಿ ಸನಕ್ಷರತ್ನ ಮಟಿ ದ್ೂೆಡಾ ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ ಹೊೇಗತವುದಕ್ೆೆ 
ಸನಧ್ಯವನಯತ್ತ. ಆದರೆ ಆ ಹಿಂದ್ ೆಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯನವನಗಲೂ ಖನಸಗಿೇ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಾಗಳು ಪನರರಂಭ 
ಮನಡಿದರೆ, from day one, ಪನರರಂಭವನದ ದ್ಧನದ್ಧಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಬೊೇಧ್ಕ ಮತ್ತು 
ಬೊೇಧ್ಕ್ೆೇತ್ರರಿಗ ೆಸಕ್ನಾರ ವೆೇತ್ನ ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ಪದಿತಿ, ಒಂದತ ಪರಂಪರ ೆಇತ್ತು. ಆ ವೆೇತ್ನ 
ಪದಿತಿ ಪರಂಪರಯೆಲ್ಲಿ ಧ್ವಂಧ್ವಗಳನದ್ನಗ ದ್ಧವಂಗತ್ ಕ್.ೆವಿ. ಶಂಕರಗೌಡರವರತ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಸಚ್ಚವರನಗಿದ್ನಿಗ, ಅವರಿಗೆ ಚೆರ್ಚ ಮೂಲಕ ವೇೆತ್ನ ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ಒಂದತ ಪರಿಪನಠಕ್ೆೆ ಬಂತ್ತ. 
ಏಕ್ೆಂದರ ೆ ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಯವರತ ತ್ಮಗನಗತವಷತಿ ಹಣವನತನ ಇರಿಸಿಕ್ೊಂಡತ, ಆಮೆೇಲ ೆ
ರ್ೌಕರರಿಗ,ೆ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ ವೇೆತ್ನ ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರೆಂಬ ದೂರತಗಳು ಬಂದ ಮೆೇಲ ೆ ಒಂದತ ದ್ೊಡಾ 
ಕ್ನರಂತಿಯನತನ ದ್ಧವಂಗತ್ ಕ್.ೆವಿ. ಶಂಕರಗೌಡರವರತ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚ್ಚವರನಗಿದ್ನಿಗ ಮನಡಿದಿರತ. ಹನಗನಗಿ 
ಅರ್ತಿುನಂದ ಎಲನಿ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ೆಮತ್ತು ಶ್ಕ್ಷಕ್ೆೇತ್ರರಿಗೆ ಚೆರ್ಚ ಮೂಲಕ ವೆೇತ್ನ ಆಗತವಂಥ ಒಂದತ 
ಪರಂಪರ ೆ ಪದಿತಿ ಇದ್ೆ. ಪನರರಂಭವನದ ದ್ಧನದ್ಧಂದಲೆೇ ಅನತದ್ನನ ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ಒಂದತ ಪದಿತಿ 
ನಮಮ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆಮೆೇಲೆ ಅದತ 1970-1980 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಈ ಅನತದ್ನನ ಕ್ೊಡತವುದತ ಸಾಲಪ 
ಕಷಿವನಗತತ್ುದ್ೆ, ರ್ನವು ಒಂದತ ವಷಾ ಬಿಟತಿಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದರತ. ಸಾಲಪ ದ್ಧನಗಳನದ ನಂತ್ರ ಎರಡತ 
ವಷಾ ಎಂದರತ. ಅನಂತ್ರ ಮೂರತ ವಷಾ ಎಂದರತ. ಹನಗೆೇ ಐದತ ವಷಾ ಎಂದರತ. ಆಮೆೇಲ ೆ
ಒಂದತ ದ್ಧನ ಅನತದ್ನನ ಕ್ೊಡತವುದ್ೆೇ ನಲ್ಲಿಸಿಬಿಟಿರತ. ತ್ನವು ಮತ್ೆು ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚ್ಚವರನದ್ನಗ, ಸಮಮಶರ 
ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಹರೆ್ಚ.ಡಿ. ಕತಮನರಸನಾಮಯವರತ ಮತಖಯಮಂತಿರ ಮತ್ತು ಮನನಯ ಬಿ.ಎಸ್ಚ. 
ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ಉಪ ಮತಖಯಮಂತಿರಯನದ್ನಗ ಅನತದ್ನನ ಕ್ೂೆಡತವಂತ್ಹ ಪರಕಿರಯ್ದಗ ೆ
ಮರತಚನಲರೆ್ ಕ್ೂೆಟಿರತ. ಅದತ 1985 ರಿಂದ 1995ರವರೆಗ ೆತ್ಮಗೆ ಎರಡತ ವಷಾ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. 
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ಐವತ್ತು ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯ ಹಿಡಿಗಂಟನತನ ಇಟಿಿದ್ಧಿೇರಿ. ಮನನಯ ವಿಶೆಾೇಶಾರ ಹಗೆಡೆ ಕ್ನಗೇೆರಿಯವರತ 
ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚ್ಚವರನಗಿದಿಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಅದನತನ 1995ರವರೆಗೂ ವಿಸುರಿಸಿದರತ. ಇಷೆಿಲನಿ 
ಮನಹಿತಿಯನತನ ಏಕ್ೆ ಹೇೆಳುತಿುದ್ೆಿೇರೆ್ಂದರೆ, ಒಂದತ ಕ್ನಲಕ್ೆೆ ಖನಸಗಿೇ ಶನಲನ-ಕ್ನಲೇೆಜ್ತಗಳು 
ಆರಂಭವನದ ದ್ಧನದ್ಧಂದಲೇೆ, ಅನತದ್ನನ ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ಒಂದತ ಪದಿತಿ ನಮಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಕಟಿಡ ಮತ್ತು 
ಮೂಲ ಸೌಕಯಾಗಳನತನ ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ಎಲನಿ ಜ್ವನಬನಿರಿಯನತನ ಖನಸಗಿೇ ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಗಳು 
ಮನಡಿಕ್ೊಳುುತಿುದಿವು.  ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಮೂರತ ಬಗೆಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸಾೆಗಳು ನಮಮಲ್ಲಿವೆ. 
ಮದಲರೆ್ಯದತ ಸಕ್ನಾರಿ, ಅನತದ್ನನತ್, ಅನತದ್ನನ ರಹಿತ್. ಅನತದ್ನನ ರಹಿತ್ ಬಿಡಿ, ಈಗ 
C.B.S.E.,  I.C.S.E.,  syllabus ಬಂದ ಮೆೇಲೆ ಬಹಳಷತಿ ಶನಲೆಗಳು ಅನತದ್ನನ ಬೆೇಡ 
ಎನತನತ್ನುರ.ೆ ಅವರತ ಅನತದ್ನನವನತನ ಕ್ೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಬರತವುದ್ಧಲಿ: ಅನತದ್ನನಕ್ೆೆ ಒಳಪಟಿರ,ೆ ಎಲ್ಲಿ 
ಸಕ್ನಾರ ಮೂಗತದ್ನರ ಹನಕಿ ಹತ್ೊೇಟಿಗ ೆ ತ್ರತತ್ುದ್ ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ, ಅವರತ ನಮಗೆ ಯನವುದ್ೆೇ 
ಅನತದ್ನನ ಬೆೇಡ ಎನತನತ್ನುರ.ೆ ಆದರೆ ಬಹತಪನಲತ ಕನನಡ ಮನಧ್ಯಮದ ಖನಸಗಿ ಅನತದ್ನನತ್ ಶನಲನ-
ಕ್ನಲೇೆಜ್ತಗಳ ಪರಿಸಿಾತಿ ಇವತ್ತು ಹೆೇಳಲಸದಳವನಗಿದ್.ೆ ಜನಗ, ಕಟಿಡ, infrastructure ಎಲಿವೂ 
ಅವರದತ. ಜೊತ್ೆಗೆ 5-10 ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ೆ ಅವರೆೇ ಸಂಬಳ ಕ್ೊಟತಿ, ಪನಠ 
ಮನಡಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ಬರತತ್ನುರೆ. ತ್ನವು ಅನತದ್ನನ ಕ್ೊಟಿಿದ್ಧಿಲಿ ಯನವುದ್ೂೆೇ ಒಂದತ ದ್ಧನ ನೇವು 
ವೆೇತ್ನವನತನ ಅನತದ್ನನಕ್ೆೆ ಒಳಪಡಿಸತತಿುೇರಿ. ಆದರೆ ಸಮಸೆಯ ಏರ್ನಗಿದೆ್ ಎಂದರೆ, ಅನತದ್ನನಕ್ೆೆ ನೇವು 
ಕ್ೊಟಿಂತ್ಹ ಅವಧಿಗ ೆಸರಿಪಡಿಸಿದತಿ ಸರಿ. 

   (ಮತಂದತ) 

(524) 22-03-2022 1.10 ಟಿಸಿಹೆರ್ಚ-ಎಂಡಿ                 (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 
ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ (ಮತಂದತ):-  

ಆದರೆ ಅವರತ ಸೇೆವೆಗೆ ಸೇೆರಿರತತ್ನುರ.ೆ ಆದರೆ ಅವರತ ಸೇೆವೆಗೆ ಸೇೆರಿದ ದ್ಧರ್ನಂಕವನತನ ಸಕ್ನಾರ 
ಒಪತಪತಿುಲಿ. ಅದನತನ ನೇವು ಕಲ್ಲಪಸಿಕ್ೊಳಿು ಎಂದತ ಹೇೆಳುತಿುದ್ನಿರ.ೆ ಆದರೆ ಇದತ ನನಗ ೆಅಥಾವನಗತತಿುಲಿ. 
ಒಬಬ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಕ್ೆಲಸಕ್ೆೆ ಸೇೆರಿ, ತ್ನನ ಶ್ಕ್ಷಕ ವೃತಿುಯನತನ ಪನರರಂಭ ಮನಡಿರತತ್ನುರ್.ೆ ಆದರೆ ಅವನತ 
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ಶ್ಕ್ಷಕ ವೃತಿುಯನತನ ಪನರರಂಭ ಮನಡಿದ ದ್ಧನವರೆ್ನೇ ರ್ನವು ಲೆಕೆಕ್ೆೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಬನರದಂತ್ೆ. ಅನತದ್ನನಕ್ೆೆ 
ಒಳಪಟಿಂಥ ದ್ಧನವನತನ ರ್ನವು ಲೆಕೆಕ್ೆೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಬೆೇಕಂತ್.ೆ ಅವನ ಸತಮನರತ 4 ರಿಂದ 10 
ವಷಾಗಳ ಸೇೆವೆಯನತನ ಬಿಟತಿಬಿಡಬೆೇಕಂತ್.ೆ ಅವನತ ಸೇೆವೆಗ ೆಸೇೆರಿದ ದ್ಧರ್ನಂಕ ಮತ್ತು ಅನತದ್ನನಕ್ೆೆ 
ಒಳಪಟಿಂಥ ದ್ಧರ್ನಂಕದ ನಡತವಿನ ಅಧಿಯನತನ ʻಕ್ನಲಪನಕ ಅವಧಿʼ ಎಂದತ ಕರಯೆತತ್ನುರೆ.  ರ್ನನತ 
ಯನರತ ಈ ಕ್ನಲಪನಕ ಎನತನವವರನತನ ಹತಡತಕತತಿುದ್ೆಿೇರ್.ೆ ರ್ನವು ಅದನತನ ಕಲ್ಲಪಸಿಕ್ೂೆಳುುವುದತ ಹೆೇಗ?ೆ 
ಅವನತ ಆ ದ್ಧರ್ನಂಕದಂದತ ಸೇೆವೆಗ ೆಸೇೆರಿದತಿ ಸತ್ಯ. ಅವನತ  ಶನಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕೆಳಿಗೆ ಸತಮನರತ 4 
ರಿಂದ 10 ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ ಪನಠ ಮನಡಿರತವುದತ ಸತ್ಯ. ಅವನತ ಅನತದ್ನನಕ್ೆೆ ಒಳಪಟಿ ದ್ಧರ್ನಂಕದ 
ಹಿಂದ್ಧನ ಅವಧಿಯನತನ ಕಲ್ಲಪಸಿಕ್ೊಳುಬೆೇಕಂತ್.ೆ  ಅವರತ ಕ್ೊಟಿಂಥ ಮೂರತ ಕ್ನಸಿಗ,ೆ ಆರತ ಕ್ನಸಿಗೆ 
ಪನಠ ಮನಡಿದತಿ ತ್ಪೆಪೇ?  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೇೆಗೌಡರವರೇೆ, ಇನೂನ ಮನತ್ರ್ನಡತ್ಕೆಂಥವರತ 
ಬಹಳ ಮಂದ್ಧ ಇದ್ನಿರ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ ಅತ್ಯಂತ್ ಮಹತ್ಾದ ಜ್ಾಲಂತ್ 
ವಿಚನರ. ಮತ್ೆು ಈ ಸಮಸೆಯಯ ತಿೇವರತ್ೆ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಅಥಾವನಗಬೆೇಕಲಿವೆೇ? 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಹೌದತ, ಈಗ ಎಲಿರೂ ಮನತ್ರ್ನಬೆೇಕಲಿವೆೇ?   

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ foundation, ಈ 
ಪ್ತೇಠಿಕ್ ೆಹನಕತತಿುರತವುದತ. Day one ರಿಂದಲೆೇ ಅನತದ್ನನವನತನ ಕ್ೊಡತತಿುತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ day 
one ರಿಂದ service ಒಪತಪವುದಕೂೆ ಕಷಿಪಡತತಿುದ್ಧಿೇರಿ ಎನತನವುದತ ನನನ ಪರಶೆನ. ಹನಗನಗಿ, ಇದರ 
ಬಗೆೆ ಅಥಾವನಗಲ್ಲ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಈ ಪ್ತೇಠಿಕ್ೆಯನತನ ಹನಕತತಿುದ್ೆಿೇರ್ೆ. ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಮನನಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚ್ಚವರೆೇ, ಒಂದತ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಸಿಾತಿ ಇದತಿದತಿ, ಈಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೇಗಿದ್?ೆ ಈಗ 
ಅನತದ್ನನ ಕ್ೊಡತ್ಕೆಂಥ ಪರಕಿರಯ್ದಯಲ್ಲಿ. . . ಈಗ ರ್ನನತ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಬಂದತಬಿಡತತ್ೆುೇರೆ್. 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ರ್ನನೂ ಕೂಡ ಅದರೆ್ನೇ ಹೆೇಳುತಿುದ್ೆಿೇರೆ್. ಈ ಪ್ತೇಠಿಕ್ೆ ಎಲಿರಿಗೂ 
ಗೊತಿುದ್ೆ. ಈಗ ಏನತ ಮನಡಬೇೆಕತ ಹೆೇಳಿ. 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚ್ಚವರತ 
technical hand ಆಗಿರತವುದರಿಂದ ಪರಿಸಿಾತಿ ಅವರಿಗೆ ಪೂತಿಾ ಗೂೆತಿುರಲ್ಲಲಿ. ಹನಗನಗಿ, ರ್ನನತ 
ರ್ನಲತೆ ಮನತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಅಥಾವನಗತವಂತ್ ೆ ಹೇೆಳಿದ್ೆಿೇರೆ್. ಆದರೆ ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರೇೆ, ನಮಮ ಸಮಸೆಯ 
ಏರೆ್ಂದರೆ, ಈಗ ಅವರತ convince ಆಗಲೆೇಬೆೇಕತ. ಅವರೆೇಕ್ೆ convince ಆಗಬೆೇಕ್ೆಂದರೆ, ಒಂದತ 
ಸಮಸೆಯ ಎದತರನಯತ್ತ. ರ್ನನತ ಕೂಡ Aided Institution employee ಇದಿವನತ. ನಮಮದ್ೆಲನಿ 
ಸೇೆವೆಯನತನ ಸಕ್ನಾರ ಒಪ್ತಪಕ್ೊಂಡಿದ್.ೆ ಆದರ ೆ ನಮಗೆ ಕ್ೊಡತ್ಕೆಂಥ grant-in-aid 
ತ್ೊಂದರಯೆನಯತ್ತ.  ಆದರೆ ಯನವನಗ ರ್ನವು ಸೇೆವೆಗ ೆ ಸೇೆರಿದ್ೆರ್ೇ ಆಗಿನಂದ ನಮಗ ೆ
ಫಿಟಚಮೆಂಟಚ ಕ್ೊಟಿಿದ್ನಿರೆ. ಸವಿೇಾಸ್ಚ ಲೆಕೆ ಹನಕಿದ್ನಿರ.ೆ ಆದರೆ ಅನತದ್ನನ ಕ್ೊಟಿ ದ್ಧರ್ನಂಕದ್ಧಂದ 
ಮನತ್ರ ಲೆಕೆ ಹನಕಿದ್ನಿರ.ೆ ಆಮೆೇಲೆ ಸತಮನರತ 1980ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನ ನಂತ್ರ ಏರ್ನಯತ್ೆಂದರ,ೆ ಸಕ್ನಾರ 
ನೇವು ಸೇೆವೆಗ ೆಸೇೆರಿದ ದ್ಧರ್ನಂಕವನತನ ರ್ನವು ಒಪತಪವುದ್ಧಲಿ, ಅನತದ್ನನಕ್ೆೆ ಒಳಪಟಿ ದ್ಧರ್ನಂಕದ್ಧಂದ 
ನಮಮ ವೆೇತ್ನವನತನ ಮರತ ನಗದ್ಧ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಆಗ ಈ ಸಮಸಯೆ ಶತರತ ಆಯತ್ತ. 
ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಪರಿಹನರ ಸಿಕೆಲ್ಲಲಿ. ನಮಮ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಹೆೈಕ್ೊೇಟಚಾಗೆ ಹೊೇದರತ. ಆಗ ಅವರತ 
ಎಲನಿದರೂ ಉಂಟ್,ೆ ಸಕ್ನಾರ ಆ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಸೇೆವಗೆ ೆ ಸೇೆರಿದ ದ್ಧರ್ನಂಕವನತನ ಒಪ್ತಪಕ್ೂೆಳುಬೆೇಕಂದತ 
ಆದ್ೆೇಶ ಕ್ೂೆಟಿಿದ್.ೆ ಅದ್ನದ ನಂತ್ರ ಸಕ್ನಾರ ಸತಪ್ತರೇಂ ಕ್ೊೇಟಚಾಗೆ ಈ ವಿಷಯದ ಮೆೇಲ ೆಅಪ್ತೇಲತ 
ಹೊೇಯತ್ತ. ಸತಪ್ತರೇಂ ಕ್ೊೇಟಾ ಕೂಡ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಛೇಮನರಿ ಹನಕಿತ್ತ. No, it is not good.  
ಒಬಬ ಶ್ಕ್ಷಕ ಸೇೆವೆಗ ೆ ಸೇೆರಿದ ದ್ಧರ್ನಂಕವನತನ ಒಪ್ತಪಕ್ೊಳುಬೇೆಕತ. ನಮಗೆ ಯನವನಗ 
ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದ್ೊೇ ಆಗ ಮನತ್ರ ಅನತದ್ನನಕ್ೆೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ಧಿೇರಿ, ಇದತ ಆಗಬನರದ್ಂೆದತ ಸತಪ್ತರೇಂ 
ಕ್ೊೇಟಚಾ ತಿೇಮನಾನ ಕ್ೂೆಟಿಿದ್ೆ. ಇದರ ಮೆೇಲೆ ಮನನಯ ಆರ್ಚ.ವಿ.ದ್ೇೆಶಪನಂಡೆಯವರತ ಒಂದತ 
ಕ್ನಯ್ದಿಯನತನ ತ್ಂದ್ನಗ, ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗೆೆ ಸನಕಷತಿ ಚಚಾೆಯನಯತ್ತ. ಆಗ ಅವರತ ಏನತ 
ಹೆೇಳಿದರೆಂದರೆ, ರ್ನವು ಈಗನಗಲೆೇ ಇರತ್ಕೆಂಥವರರೆ್ನಲನಿ notional ಆಗಿ ಸಕರಮನತಿ 
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ಮನಡಿಬಿಡತತ್ೆುೇವೆ. ಆ ಕ್ನಲಕ್ೆೆ ರ್ನವು ಫಿಟಚಮೆಂಟಚ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆ. ಆದರೆ ನೇವು arrears ನತನ 
ಕ್ೆೇಳಬೆೇಡಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದಿರತ. ಆಗ ರ್ನವಲೆನಿ alright ಎಂದತ ಒಪ್ತಪಕ್ೂೆಂಡಿದ್ೆಿವು. ಅವರತ 290 
ರಿಂದ 300 ಕ್ೊೇಟಿ ಕ್ೂೆಡಲತ ಸಿದಿರಿದ್ೆಿೇವೆಂದತ ಹೇೆಳಿದರತ. ಅರ್ತಿುನ ದ್ಧವಸ ಅವರತ ಪನರಥಮಕ 
ಮತ್ತು ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚ್ಚವರನಗಿದಿರತ. ಆಮೆೇಲೆ ಇದತ ಬಹಳ ದ್ೊಡಾ ಸಮಸೆಯಯನದ ನಂತ್ರ 
ಇದನತನ ಹೆೇಗ ೆಪರಿಹನರ ಮನಡಬೇೆಕತ, ಎಷತಿ ಹಣ ಖಚನಾಗತತ್ುದ್ೆಂದತ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  
ತ್ಮಮ ರೆ್ೇತ್ೃತ್ಾದಲ್ಲಿ ದ್ಧರ್ನಂಕ 25.09.2014ರಂದತ ಸಕ್ನಾರ ಒಂದತ ಸಮತಿಯನತನ ರಚರೆ್ 
ಮನಡಿತ್ತು. ಆ ಸಮತಿಯತ ತ್ನನ ವರದ್ಧಯನತನ ದ್ಧರ್ನಂಕ 17.03.2015 ರಲ್ಲಿ ಕ್ೊಟಿಿತ್ತ. ಅದರಲ್ಲಿ ರೂ 
385 ಕ್ೊೇಟಿಗಳು ಅಷೆಿೇ ಸನಕತ. ಫಿಟಚಮೆಂಟಚ ಇರ್ನೆೇನತ ಇಲಿವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ಧಿೇರಿ. ಆದರೆ ಆರ್ಥಾಕ 
ಇಲನಖಯೆವರತ ಆ ಹಣಕ್ನಸಿನ ಹೊರೆಯ ಪಟಿಿಯನತನ ಕ್ೊಟಿಿದಿರಿಂದ ಮತ್ೆು ಗೂೆಂದಲ ಶತರತ 
ಆಯತ್ತ. ಆ ಗೊಂದಲ ಶತರತವನದ ನಂತ್ರ ಮತ್ೆು ಎರಡರೆ್ಯ ಬನರಿಗೆ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ದ್ಧರ್ನಂಕ 11.07.2017ರಲ್ಲಿ ತ್ಮಮ ರೆ್ೇತ್ೃತ್ಾದಲ್ಲಿ ಸಮತಿ ರಚರೆ್ ಮನಡಲನಯತ್ತ. ತ್ನವು ದ್ಧರ್ನಂಕ 
24.11.2018ರಲ್ಲಿ ವರದ್ಧಯನತನ ಕ್ೊಟಿಿದ್ಧಿೇರಿ. ಆ ವರದ್ಧ ಕ್ೊಡತವ ಮತರ್ನನ, ಈ ರನಜ್ಯದ ಸತಮನರತ 
10 ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಾಗಳ ಪದ್ನಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಸಂಘಟರ್ಯೆವರನತನ, ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಮತ್ತು ಪದವಿೇಧ್ರರ ಕ್ಷೆೇತ್ರದ 
14 ಪರತಿನಧಿಗಳು ಇವರಲೆಿರನೂನ ಕರದೆತ ಒಂದತ ಚಚಾೆ ಮನಡಿ ಅಂತಿಮವನಗಿ ಇತ್ಯಥಾ ಮನಡಿದ್ಧಿೇರಿ. 
ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ನಲನಪನಕ ಅವಧಿಯ ವೆೇತ್ನದ ಬನಕಿಯನತನ ಕ್ೆೇಳಬನರದತ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ದ್ಧರ್ನಂಕವನತನ 
ಒಪ್ತಪಕ್ೊಳೊುಣ. ರೂ.395 ಕ್ೊೇಟಿಗಳಷೆಿೇ ಆ ಫಿಟಚ ಮೆಂಟಚಗೆ ಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ. ನೇವು arrears ನತನ 
ಕ್ೆೇಳಬನರದತ. ಆ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಕ್ೊೇಟಚಾನಲ್ಲಿ ಹನಕಿರತ್ಕೆಂಥ ಎಲನಿ ಕ್ೆೇಸ್ಚಗಳನತನ ವನಪಸತಸ 
ತೆ್ಗೆದತಕ್ೂೆಳುಬೇೆಕ್ೆಂದತ ತ್ನವೆೇ ನಣಾಯ ಮನಡಿ, ಅಂದತ ತ್ನವು ವರದ್ಧಯನತನ ಕ್ೊಟಿಿದ್ಧಿೇರಿ. ಆ 
ವರದ್ಧಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ್ ಮಹತ್ಾದ ಶ್ಫನರಸತಸಗಳು ಕ್ೇೆವಲ 6. ಆ ಶ್ಫನರಸತಸಗಳು ಏರೆ್ಂದರೆ, 1) 
ಖನಸಗಿ ಅನತದ್ನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಾಗಳಲ್ಲಿ ಕತ್ಾವಯ ನವಾಹಿಸತತಿುರತವ ಅನತದ್ನನತ್ ಸಿಬಬಂದ್ಧಯವರಿಗ ೆ
ಕ್ನಲನಪನಕ ವೆೇತ್ನ ನಗದ್ಧಪಡಿಸಿ ವೆೇತ್ನವನತನ ಪತನರ್ಚ ನಗದ್ಧಪಡಿಸಿ ವೆೇತ್ನ ಸೌಲಭಯ, ಪ್ತಂಚಣಿ, 
gratuity ಸೌಲಭಯವನತನ ನೇಡತವುದತ.  2) ಅನತದ್ನನ ರಹಿತ್ ಅವಧಿಯನತನ ಪರಿಗಣಿಸಿ 
ಪದ್ೊೇನನತಿ, time bound and placement ಸೌಲಭಯವನತನ ನೇಡತವುದತ. 3) ಕ್ನಲಪನಕ 
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ವೆೇತ್ನವನತನ ನಗದ್ಧಪಡಿಸಿದ ನಂತ್ರ ಯನವುದ್ೆೇ ರ್ೌಕರರರತ ಹಿಂದ್ಧನ ಯನವುದ್ೆೇ ಬನಕಿಯನತನ 
ಕ್ೆೇಳುವಂತಿಲಿ. ಏಕ್ೆಂದರೆ, ಕಮಟಿಯ್ದೇ ತ್ಮಮ ಸಕ್ನಾರದ ಪರವನಗಿ ನಂತಿದ್.ೆ  4) 
ರ್ನಯಯನಲಯದಲ್ಲಿ ಪರಕರಣಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ೆ ದ್ನವ ೆ ಹೂಡಿರತವವರತ ತ್ಮಮ ಪರಕರಣವನತನ 
ವನಪಸತಸ ಪಡದೆಲ್ಲಿ ಈ ಸೌಲಭಯಕ್ೆೆ ಅಹಾರಿರತತ್ನುರೆಂಬ ಅಂಶವನತನ ತ್ನವು ಸಪಷಿವನಗಿ ಹೆೇಳಿದ್ಧಿೇರಿ. 
ಕ್ೆೇಸ್ಚ ಹನಕಿದವರೆಲನಿ ವನಪಸತಸ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಬೇೆಕತ. ಅಂತ್ಹವರಿಗೆ ಸೌಲಭಯಗಳನತನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ 
ಹೆೇಳಿದ್ಧಿೇರಿ. 5) ಈಗನಗಲೆೇ ಈ ಸೌಲಭಯಗಳನತನ ಪಡಯೆತತಿುರತವರಿಗ ೆ ಯಥನವತ್ನುಗಿ 
ಮತಂದತವರೆಸತವುದತ. ಹನಗೆಯ್ದೇ ಈ ಸೌಲಭಯಗಳು ಇಲಿದ್ೆೇ ಇರತ್ಕೆಂಥವರಿಗೆ ಕಡಿತ್ 
ಮನಡಬನರದ್ಂೆದತ ಎನತನವಂಥ ಆದ್ೆೇಶವನತನ ತ್ನವು ಕ್ೊಟಿಿದ್ಧಿೇರಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೇೆಗೌಡ ರವರೆೇ ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿದತಿ ಸನಕತ. 
ಡನ||ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಯವರೇೆ, ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:_ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಶ್ಫನರಸತಸಗಳನತನ ಜನರಿಗೆ 
ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ದ್ಧಸಯೆಲ್ಲಿ ನರಂತ್ರವನಗಿ ಭರವಸಗೆಳು ಬರತತಿುತ್ತು. ಸಕ್ನಾರ ಅಪ್ತೇಲತ ಹೂೆೇದ್ನಗ 
ಹೆೈಕ್ೊೇಟಚಾ ಮತ್ತು ಸತಪ್ತರೇಂ ಕ್ೊೇಟಚಾನಲ್ಲಿ ಬಿದತಿಹೂೆೇಯತ್ತ. ಈಗ ತ್ನವು ಮನಡಿರತ್ಕೆಂಥ ಎರಡತ 
ವರದ್ಧಗಳನತನ ಕ್ೊಡಲನಗಿದ್ೆ. ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನನ ಪರಶೆನ ಇಷೆಿ. 2006ರ ಪೂವಾದಲ್ಲಿ 
ಇರತ್ಕೆಂಥವರಿಗ ೆಮನತ್ರ ಅನತದ್ನನಕ್ೆೆ ಒಳಪಡತತ್ನುರ,ೆ ಆ ನಂತ್ರದ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಬರತವುದ್ಧಲಿ. ಹನಗನಗಿ 
ಅಂದ್ಧನ ಸಚ್ಚವರನದ ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ವಿ.ದ್ೆೇಶಪನಂಡೆಯವರತ ರೂ.359 ಕ್ೊೇಟಿಗಳಿಗೆ ಮನತ್ತ ಕ್ೊಟಿಿದಿರತ.  

ಡನ.ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮ (ಸಕ್ನಾರದ ಮತಖಯಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಇನೂನ ಹಲವನರತ ಶನಸಕರತ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕತ. ಅವರತ ಬೆೇರಯೆವರಿಗ ೆಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ 
ಮನಡಿಕ್ೊಡಬೆೇಕತ. 

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೆೇ, ಅದನತನ ಅನತಷನಿನಕ್ೆೆ ತ್ರಬೇೆಕತ. ಈ 
ಕ್ನಲನಪನಕ ವೆೇತ್ನ ಬಡಿುಗ ೆಶನಶಾತ್ವನದ ಪರಿಹನರ ಕ್ೂೆಡಲತ ತ್ನವು ಒಂದತ ನಣಾಯಕ್ೆೆ ಬರತವುದರ 
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ಮೂಲಕ ಈ ಸಮಸೆಯಗೆ ಒಂದತ ತಿಲನಂಜ್ಲ್ಲ ಹನಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ನಮಸನೆರ ಮನಡಿ 
ಕ್ೆೇಳುತಿುದ್ೆಿೇರೆ್.  

ಡನ.ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ನಲಪನಕ ವೆೇತ್ನ ಬಡಿುಯ ಬಗೆೆ 
ಚಚೆಾಗ ೆ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೂೆಟಿಿದಿಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮಗೆ ಧ್ನಯವನದಗಳು. ಮನನಯ ಶನಸಕರನದ ಶ್ರೇ 
ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೇೆಗೌಡರವರತ ಬಹಳ ವಿೇರನವೆೇಶವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ. ಅವರತ ಬಹಳ ಗಟಿಿಯನಗಿ 
ಎಲನಿ ವಿಚನರಗಳನತನ ಹೆೇಳಿದ್ನಿರೆ. ಅದಕ್ನೆಗಿ ರ್ನನತ ಪದ್ೆೇ ಪದ್ೇೆ repeat ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಹೊೇಗತವುದ್ಧಲಿ. ಇದ್ೆೇ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಡಿ.ಹೆರ್ಚ.ಶಂಕರಮೂತಿಾಯವರತ, ಮನನಯ ದ್ೆೇಶಪನಂಡೆ 
ಹನಗೂ ಡಿ.ವಿ.ಸದ್ನನಂದ ಗೌಡರವರತ ಇವರಲೆಿರೂ ನಮಮರೆ್ನಲನಿ ಕರದೆತ ಒಂದತ ಸಭ ೆ ಮನಡಿಸಿ 
ಒಂದತ ಸಮತಿ ರಚರೆ್ ಮನಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ತ್ಮಮರೆ್ನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರರ್ನನಗಿ ಮನಡಿ, ಆ ಸಮತಿಯಂದ ಒಂದತ 
ವರದ್ಧಯನತನ ಪಡದೆತಕ್ೊಂಡವೆು. ಈಗ ನಮಮ ಪರಶೆನ ಇರತವುದತ ಇಷೆಿ. ತ್ಮಮ ವರದ್ಧಯನತನ ಸಕ್ನಾರ 
ಒಪ್ತಪಕ್ೊಳುಬೇೆಕತ. ಕ್ನಲಪನಕ ವೆೇತ್ನ ಬಡಿುಯನತನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ ಎನತನವುದತ ನಮಮ ಮೂಲಭೂತ್ವನದ 
ಪರಶೆನ. ಅದಕ್ೆೆ ಹೆೇಳುವ ವಿಚನರಧನರಗೆಳು ಮತ್ತು presentation skills ಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆಹೆೇಳುತ್ೆುೇವೆ. 
ಅದತ ಬೆೇರ ೆಮನತ್ತ.  

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧ್ತಸನಾಮ (ಕ್ನನೂನತ ಮತ್ತು ಸಂಸದ್ಧೇಯ ವಯವಹನರಗಳ ಸಚ್ಚವರತ):- 
ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷ ಎಂಬತದ್ೆೇನತ ಇಲಿ. 
ನಮಗೂ ಗೂೆತಿುದ್ೆ. ಪತಗಸಟ್ೆಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಚ ಆಗಬೇೆಕ್ನದರೆ, ಸಕ್ನಾರದ ಮತಂದ್ೆ ಇರ್ನಯವುದೂ ಇಲಿ.  

 ಡನ.ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹನಗನಗಿ, ಈ ಕ್ನಲಪನಕ 
ವೆೇತ್ನ ಈ ಒಂದತ ಸೇೆವನ ಅವಧಿಯನತನ ಪರಿಗಣಿಸದ್ೆೇ ಇರತವುದರಿಂದ, ಇತಿುೇಚೆಗ ೆನವೃತಿುಯನಗಿ 
ಹೊೇಗತ್ಕೆಂಥ ಶ್ಕ್ಷಕರತಗಳು ಈ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ  ಮತಂದ್ಧನ ತಿಂಗಳು ಸಂಬಳ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಸನಕಷತಿ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಕಷಿಪಟತಿ ಜಿೇವನ 
ಮನಡತ್ಕೆಂಥ ಸಿಾತಿಗ ೆ ಬಂದ್ಧದ್ನಿರ.ೆ ಹನಗನಗಿ, ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ರೂ.355 ಕ್ೂೆೇಟಿಗಳು 
ಹೊರೆಯನಗತತ್ುದ್ೆಂದತ ತ್ಮಮ ವರದ್ಧಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ಧಿೇರಿ. ರ್ನನತ ಮನನಯ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇೆಶಚರವರನತನ 
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ಹನಗೂ ಮನನಯ ಸಿ.ಎಸ್ಚ.ಅಶಾಥರ್ನರನಯಣಚ ರವರನತನ ಇವರಿಬಬರನೂನ request  
ಮನಡತವುದ್ೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಯನವನಗಲೂ ನಮಮ ಸಕ್ನಾರದ ಮೆೇಲೆ ಈ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿಶೆೇಷವನದ ಭರವಸ ೆ
ಮತ್ತು ಪ್ತರೇತಿ ಇದ್ೆ. ಏಕ್ೆಂದರೆ ನಮಮ ಸಕ್ನಾರ ಜೆಓಸಿ ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ ಕ್ನಯಂ ಮನಡಿದ್.ೆ ನಮಮ ಸಕ್ನಾರ 
ಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆವಗಾದ ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ ಕ್ನಯಂ ಮನಡಿದ್ೆ. ನಮಮ ಬಿಜೆಪ್ತ ಸಕ್ನಾರ 5 ಮತ್ತು 6ರೆ್ೇ ವೆೇತ್ನ 
ಆಯೇಗವನತನ ಒಂದ್ೇೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ೊಟಿಿದ್ೆ. ಹನಗನಗಿ, ಶ್ಕ್ಷಕ ಸಮತದ್ನಯಕ್ೆೆ ನಮಮ ಪಕ್ಷದ ಮೆೇಲೆ 
ವಿಶೆೇಷವನದ ಗೌರವವಿದ್.ೆ ರ್ನನತ with great respect and humbly request you, 
ದಯವಿಟತಿ ರೂ.350 ಕ್ೊೇಟಿಗಳನತನ ಅನತಷನಿನಕ್ೆೆ ತ್ರತತ್ೆುೇವೆಂದತ  ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ನಾರ ಮನತ್ತ ಕ್ೊಟಿಿದ್ೆ. 
ಅದತ ಯನವುದ್ೆೇ ಸಕ್ನಾರ ಇರಲ್ಲ. ಅರ್ತ್ತು ಅಂದ್ಧನ ಸಕ್ನಾರ ಮನತ್ತ ಕ್ೊಟಿಿದ್ೆ. ಮನನಯ 
ಬಸವರನಜ್ ಶ್ವಲ್ಲಂಗಪಪ ಹೊರಟಿಿಯವರತ ಸಭನಪತಿ ಆಗಿದ್ನಿರ.ೆ ಅವರ ರೆ್ೇತ್ೃತ್ಾದಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಸಮತಿ 
ರಚರೆ್ ಮನಡಿತ್ತು. ಅವರತ ಕೂಲಂಕಷವನಗಿ ವರದ್ಧ ಕ್ೊಟಿಿದ್ನಿರೆ. ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನಖಯೆ ಅಧ್ಕ್ನರಿಗಳು 
ಎಷತಿ mislead ಮನಡಬೆೇಕ್ನಗಿತೆ್ೂುೇ, ಅಷಿನೂನ ಮನಡಿದಿರತ. ವಿಶೇೆಷವನಗಿ ಅವರ ಬತದ್ಧಿವಂತಿಕ್ ೆ
ಉಪಯೇಗಿಸಿ ನಮಮರೆ್ನಲನಿ ಹಳು ಹಿಡಿಸಲತ ಪರಯತ್ನ ಮನಡಿದರತ. ಅದನತನ ಮೇರಿ ಕ್ನಲಪನಕ 
ವೆೇತ್ನಕ್ೆೆ ರೂ.355 ಕ್ೂೆೇಟಿಗಳು ಮನತ್ರ ಖಚನಾಗತತ್ುದ್ೆ ಎಂದತ ಒಂದತ ವರದ್ಧಯನತನ ಕ್ೊಟಿಿದ್ನಿರೆ. 
ಆದಿರಿಂದ ಈ ವಷಾ ಸಕ್ನಾರ ಸತಮನರತ ರೂ.2,68,000 ಕ್ೂೆೇಟಿಗಳ ಬಜೆಟಚನತನ ಕ್ೊಟಿಿದ್ೆ. 
ಹನಗನಗಿ ದಯವಿಟತಿ ರೂ.355 ಕ್ೂೆೇಟಿಗಳನತನ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿ.  ಸಕ್ನಾರ ಹಂತ್ ಹಂತ್ವನಗಿ 
ಕ್ೊಡಿ. ಒಂದ್ೇೆ ಬನರಿಗೆ ಕ್ೊಡತವುದತ ಬೆೇಡ. ಏಕ್ಂೆದರೆ ಪನರಥಮಕ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಮತ್ತು 
ಪ್ತ.ಯತ. ಕ್ನಲೇೆಜ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಎಲನಿ ವಗಾದವರೂ ಕೂಡ ಇದ್ನಿರ.ೆ ಸಕ್ನಾರ ರ್ನವು ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ 
ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿ, ಹಂತ್ ಹಂತ್ವನಗಿ ಕ್ೂೆಟತಿಕ್ೊಂಡತ ಹೊೇದರ ೆಒಂದತ ವಷಾದ ಅವಧಿಯಳಗೆ 
ಅವರಿಗೆಲನಿ ಕ್ೊಡಬಹತದತ. ಆ ಕ್ೆಲಸವನತನ ತ್ನವು ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಮನವಿ ಮನಡತತಿುದ್ೆಿೇರ್ೆ. 
ಅದರ ಬಗೆೆ ಇಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 30 ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ ಚಚೆಾಯನಗಿದೆ್. ಮನನಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚ್ಚವರನದ ಶ್ರೇ 
ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇೆಶಚರವರತ ಬಹಳ ಖತಷಿಯಲ್ಲಿ “ಈ ಪರಶೆನ ನನನಂದ ಉದಭವವನಗಿಲಿ, ಇದತ ಬಹಳ 
ಹಿಂದ್ಧನದತಿ ಎಂದತ ”ಚಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ನಮೆಮಲನಿ ಪರಶೆನಗೂ ಇದ್ೇೆ ಉತ್ುರವನತನ ಹೆೇಳುತಿುದ್ನಿರೆ. ಹನಗನಗಿ, 
ದಯವಿಟತಿ ಯನರೊೇ ಇದನತನ ಮನಡಿರತವಂಥದನತನ ಹನಗೆಯ್ದೇ ಮತಂದತವರೆಸಿಕ್ೊಂಡತ 
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ಹೊೇಗತವುದತ ಬೆೇಡ. ಇದಕ್ೆೆ ನಮಮಂದ ಒಂದತ ಕ್ನಯಕಲಪ ಸಿಗಲ್ಲ ಎನನತ್ಕೆಂಥ ಆಶನಭನವರೆ್ಯನತನ 
ವಯಕುಪಡಿಸಿ ತ್ನವು ಈ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಮನವಿ ಮನಡತತಿುದ್ೆಿೇರ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ವಿ.ಸಂಕನೂರ (ಪದವಿೇಧ್ರರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗ ೆ
ಮನನಯ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ, ಡನ||ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಯವರತ ಹೇೆಳಿದ ಮನತ್ತಗಳಿಗೆ ರ್ನನತ 
ಪೂರಕವನಗಿ ಒಂದ್ರೆಡತ ವಿಚನರಗಳನತನ ವಯಕುಪಡಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಬಯಸತತಿುದ್ೆಿೇರೆ್.  

(ಮತಂದತ)    

(525)22.3.2022/1.20/ಎಂ.ಎಂ-ಎಂ.ಡಿ 
(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ. ಸಂಕನೂರ(ಮತಂದತ):- 
ಅನತದ್ನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಾಗಳ ರ್ೌಕರರ ಬೆೇಡಿಕ್ೆ ಏನದ್ ೆಎಂದರೆ, . . . 

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ. ಮನಧ್ತಸನಾಮ(ಕ್ನನೂನತ ಸಂಸದ್ಧೇಯ ವಯವಹನರಗಳು, ಶನಸನ ರಚರ್ೆ ಹನಗೂ 
ಸಣಣ ನೇರನವರಿ ಸಚ್ಚವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಮೆಮ ಒಬಬ ಗರತಿ ಗಂಡನ ಜೊತ್ೆಗೆ 
ತಿರತಪತಿಗ ೆ ಹೂೆೇದಳಂತ್ೆ.  ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೂೆೇಗತವವರಲೆಿರೂ “ಗೊೇವಿಂದ, ಗೊೇವಿಂದ .ಚ .ಚ .”ಚ
ಎನತನತಿುದಿರತ.  ಇವಳು ಗರತಿ. ಗಂಡನ ಹೆಸರತ ಹೇೆಳುವ ಹನಗಿಲಿ. ಅದಕ್ೆೆ ನನನದೂ ಅದ್ೇೆ,ಚ“ನನನದೂ 
ಅದ್ೆೇ”ಚ ಎನತನತಿುದಿಳು.  ನನನದೂ ಅದ್ೆೇ ಎಂದರೆ ಏನಮನಮ ಎಂದರೆ ನನನದೂ ಗೊೇವಿಂದ 
ಎನತನತಿುದಿಳು.  ಹನಗೆ ಎಷತಿ ಹೂೆತ್ತು ಚಚಾೆ ಮನಡತತಿುೇರಿ? ಎಲಿರದೂಿ ಅದ್ೆೇ ಅಭಿಪನರಯ.  
ಗೊೇವಿಂದ ಎನತನವವರೆೇ ಎಲನಿ ಇರತವನಗ ಪತನಃ ಅದರೆ್ನೇ ಕ್ೆೇಳಿ ನನಗೆ ಏರ್ನಗಬೆೇಕತ? 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅದಕ್ೆೆೇ ಮನನಯ ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಯವರತ ಕ್ನನೂನತ ಸಚ್ಚವರತ 
ಕ್ೆಳಮರೆ್ಯಲ್ಲಿದ್ನಿರ ೆಬರತವುದ್ಧಲಿ ಎಂದರತ, ನೇವು ಬಂದ್ಧರಿ. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ. ಸಂಕನೂರ(ಪದವಿೇಧ್ರರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರನಜ್ಯದ 
ಖನಸಗಿ, ಅನತದ್ನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಾಯ ರ್ೌಕರರ ಬೆೇಡಿಕ್ ೆ ಏನದ್ ೆ ಎಂದರ ೆ ಅನತದ್ನನ ರಹಿತ್ 
ಅವಧಿಯನತನ ಪರಿಗಣಿಸಿ annual increment ಹನಗೂ ಪ್ತಂಚಣಿಯನತನ ಕ್ೂೆಡಿ ಎಂಬತದತ ಅವರ 
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ವನದ.  ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ grant-in-aid ಎಂಬತದತ ಪನರರಂಭವನಯತ್ತ.  ಅವತಿುನಂದ ಹಿಡಿದತ 
2000ರೆ್ೇ ಇಸವಿಯವರಗೆೆ ಅನತದ್ನನರಹಿತ್ ಅವಧಿಯನತನ ಪರಿಗಣಿಸಿ annual increment 
and notional fitment ಅನತನ ಮತ್ತು ಪ್ತಂಚಣಿಯನೂನ ಕ್ೊಟಿಿದ್ನಿರೆ.  ಆದರ ೆ2000 ಇಸವಿಯ 
ನಂತ್ರ ಒಂದತ ಸಕ್ನಾರದ ಆದ್ೆೇಶವನಯತ್ತ.  ಅನತದ್ನನರಹಿತ್ ಅವಧಿಯನತನ ವನಷಿಾಕ ವೆೇತ್ನ 
ಬಡಿುಗ ೆಮತ್ತು ಪ್ತಂಚಣಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸತವುದ್ಧಲಿ ಎಂದತ ಆದ್ೆೇಶವನಯತ್ತ. ಆಗ ರನಜ್ಯದ ಖನಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಸಂಸೆಾಯ ರ್ೌಕರರಲೆಿರೂ ಸಕ್ನಾರದ ಆದ್ೆೇಶದ ವಿರತದಿ ಹೆೈಕ್ೊೇಟಚಾಗೆ ಹೊೇದರತ. ಹೆೈಕ್ೂೆೇಟಚಾ 
ಅನತದ್ನನರಹಿತ್ ಅವಧಿಯನತನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ವನಷಿಾಕ ವೆೇತ್ನ ಬಡಿುಯನತನ ಮತ್ತು ಪ್ತಂಚಣಿಯನತನ 
ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ ಎಂದತ ತಿೇಪತಾ ಕ್ೂೆಟಿಿತ್ತ.  ಆಗ ಸಕ್ನಾರ ಏನತ ಮನಡಿತ್ತ ಎಂದರ ೆವನಷಿಾಕ ವೇೆತ್ನ 
ಬಡಿು ಮತ್ತು ಪೆನಷನ್ಚ ಅನತನ ಕ್ೊಡತವುದತ ಬೆೇಡವಂೆದತ ಕ್ೊೇಟಚಾ ಆದ್ೇೆಶದ ವಿರತದಿ ಬಿಲ್ಚ ಪನಸ್ಚ 
ಮನಡಿದರತ.  ಆಗ ಮನನಯ ಆರ್.ವಿ. ದ್ೆೇಶಪನಂಡೆಯವರತ ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚ್ಚವರನಗಿದಿರತ. ಬಿಲ್ಚ 
ಪನಸ್ಚ ಮನಡಿ ಹೆೈಕ್ೂೆೇಟಚಾ ತಿೇಪಾನತನ ಅಸಿಂಧ್ತ ಮನಡಿದರತ. ಅನಂತ್ರ ರ್ೌಕರರತ ಹನಗೆ ಬಿಡಲ್ಲಲಿ, 
ಆ ಬಿಲಿನತನ ಹೆೈಕ್ೂೆೇಟಚಾನಲ್ಲಿ ಚನಲೆಂಜ್ಚ ಮನಡಿದರತ.  ಆಗ ಹೆೈಕ್ೂೆೇಟಚಾ ಬಿಲ್ಚ ಪನಸ್ಚ ಮನಡಿದತಿ 
ತ್ಪತಪ ಎಂದತ ಮತ್ೆು ಆದ್ೆೇಶ ಕ್ೊಟಿಿತ್ತ. ಈ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಹೆೇಳುವುದತ ಇಷೆಿೇ.  
ಅನತದ್ನನರಹಿತ್ ಅವಧಿಯನತನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ವನಷಿಾಕ ವೆೇತ್ನ ಬಡಿು ಮತ್ತು ಪೆನಷನ್ಚ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ 
ಹೆೈಕ್ೊೇಟಚಾ ಎರಡತ ಬನರಿ ತಿೇಪತಾ ಕ್ೂೆಟಿಿದ್ೆ.  ಕ್ೂೆೇಟಚಾನ ತಿೇಪಾನತನ ಗೌರವಿಸಬೆೇಕತ. ಸಕ್ನಾರ 
ಅದನತನ ಪನಲ್ಲಸಬೆೇಕತ.  ಇಲಿದ್ಧದಿರ ೆಕ್ೂೆೇಟಚಾನ ತಿೇಪ್ತಾಗೆ ಅವಮನನ ಮನಡಿದ ಹನಗನಗತತ್ುದ್ೆ.  ಈ 
ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಒಂದತ ವಿಷಯವನತನ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರಬಯಸತತ್ುೆೇರೆ್.  ಮನನಯ ಆರ್.
ವಿ. ದ್ೆೇಶಪನಂಡೆಯವರತ ಸಚ್ಚವರನಗಿದ್ನಿಗ ಬಿಲ್ಚ ಮಂಡರೆ್ಯನಯತ್ತ ಆ ಬಿಲ್ಚ ಅನತನ ಮಂಡರೆ್ 
ಮನಡಿದ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಆ ಬಿಲ್ಚ conditional ಸಿಾೇಕ್ನರ ಆಗಿದ್.ೆ  ಏನತ condition ಆಗಿತ್ತು 
ಎಂದರೆ, ಒಂದತ ವೆೇಳೆ ಅನತದ್ನನರಹಿತ್ ಅವಧಿಯನತನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ವನಷಿಾಕ ವೇೆತ್ನ ಬಡಿು ಮತ್ತು 
ಪೆನಷನ್ಚ ಅನತನ ಕ್ೊಟಿರೆ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಎಷತಿ ಆರ್ಥಾಕ ಹೂೆರ ೆಬರತತ್ುದ್ ೆಎಂದರೆ 300 ಕ್ೊೇಟಿ, 285 
ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳು ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. 285 ರಿಂದ 300 ಕ್ೊೇಟಿಗೆ ಆರ್ಥಾಕ ಹೊರೆ ಬಂದರ ೆ
ಅಷತಿ ವೆಚಿ ಸಕ್ನಾರದ ಮೆೇಲೆ ಬಿದಿರ ೆರ್ನವು benefit ಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ conditional ಆಗಿ 



135 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/22-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

bill ಪನಸನಗಿದೆ್.  ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ುೆೇರ್,ೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಏನತ ನೇವು 300 ಕ್ೊೇಟಿಗೆ 
ಒಪ್ತಪಕ್ೊಂಡಿದ್ಧಿೇರಿ ಅದರೆ್ನೇ ರ್ನವಿವತ್ತು ಹೇೆಳುತ್ುೆೇವೆ.  ಸದನದಲ್ಲಿ ಸಚ್ಚವರತ ಏನತ ಭರವಸ ೆಕ್ೊಟಿಿದ್ನಿರೆ 
300 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯ ಆರ್ಥಾಕ ಹೂೆರ ೆ ಬಿೇಳುತ್ುದ್ೆ, ಎಲನಿ ಬೆನಫಿಟಚ ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇವೆ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದ್ನಿರ ೆಅದನತನ ಒಪ್ತಪಕ್ೂೆಳಿು.  ಅದನತನ ಜನರಿಗೆ ತ್ನನ.  ಆದರ ೆಇಲ್ಲಿರತವ ಸಮಸೆಯಯ್ದೇರ್ೆಂದರ,ೆ 
ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನಖ ೆಇರಬಹತದತ, ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖ ೆಇರಬಹತದತ ಅವರತ ಏನತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ ಎಂದರೆ, ಅದತ 
300 ಕ್ೊೇಟಿ ಅಲಿ, 5000 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯ ಆರ್ಥಾಕ ಹೊರೆ ಬಿೇಳುತ್ುದ್ ೆಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. 
ಆಗ 5000 ಕ್ೊೇಟಿ ಬರತವುದತ ಸರಿಯ್ದೇ ಅಥವನ 300 ಕ್ೊೇಟಿ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯನವುದತ ಸರಿ 
ಎನತನವುದಕ್ೆೆ ತ್ಮಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ್ೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಸಮತಿ ರಚರೆ್ಯನಯತ್ತ.  ಒಂದಲಿ, ಎರಡತ ಸಮತಿ 
ಆಯತ್ತ.  ನೇವು ಎರಡತ ವರದ್ಧ ಕ್ೊಟಿಿದ್ಧಿೇರಿ.  ಅದತ 5000 ಕ್ೂೆೇಟಿ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ 300 ಕ್ೂೆೇಟಿ 
ಆಗತತ್ುದ್ೆ, ಎರಡರೆ್ೇ ವರದ್ಧಯಲ್ಲಿ 395 ಕ್ೂೆೇಟಿ ಹೊರೆ ಆಗತತ್ುದ್ೆ ಎಂದತ ವರದ್ಧ ಕ್ೊಟಿಿದ್ಧಿೇರಿ.  
ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದತ ಇಷೆಿೇ. 5000 ಕ್ೊೇಟಿ ಏನತ ಅಂದ್ನಜ್ತ ಮನಡಿದ್ನಿರ ೆ ಅದತ ತ್ಪೆಪೇನಲಿ, 
ಎರಡರೆ್ೇ ಬನರಿ ವರದ್ಧ ಕ್ೊಟ್ನಿಗ ಆ ಸಮತಿಯಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಕೂಡ ಸದಸಯರ್ನಗಿದೆ್ಿ. 395 ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪನಯಯೂ ಸರಿಯ್ದೇ ಇಬಬರದೂಿ ಸರಿ ಇದ್.ೆ 5000 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳ ಲೆಕೆ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ನದರ ೆ ಅವರತ ತ್ಪತಪ ಮನಡಿದ್ನಿರ.ೆ  ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ನಾರದ ತ್ಪತಪ ಕಲಪರೆ್ ಇಲಿ, ಆರ್ಥಾಕ 
ಇಲನಖಯೆ ತ್ಪತಪ ಕಲಪರ್ೆ ಇದ್ೆ.  5000 ಕ್ೊೇಟಿ ಲೆಕೆ ಮನಡಬೇೆಕ್ನದರ ೆDate of Joining ನಂದ; 
ಇವತ್ತು ಸಕ್ನಾರ ಶನಲ ೆ ಪನರರಂಭವನದ ಕೂಡಲೇೆ ಅನತದ್ನನ ಕ್ೊಡತವುದ್ಧಲಿ.  ಐದರಿಂದ ಏಳು 
ವಷಾದ ನಂತ್ರ ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರೆ.  ಕ್ೆಲವು ಸಂಸೆಾಗಳಿಗ ೆ 10 ವಷಾದ ನಂತ್ರ ಕ್ೊಟಿಿದ್ನಿರೆ.  ಆರ್ಥಾಕ 
ಇಲನಖ ೆಮತ್ತು ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನಖ ೆ calculation ಮನಡಬೆೇಕ್ನದರೆ Date of Joining ನಂದ ಆ 
ಶನಲ/ೆಕ್ನಲೇೆಜ್ತ ಯನವನಗ ಪನರರಂಭವನಯತ್ತ, ಯನವನಗ grant-in-aid ಗೆ admit ಆಯತ್ತ, 
ಏಳು ವಷಾದ ನಂತ್ರವನದರ ೆಏಳು ವಷಾದ ವೆೇತ್ನ ರೂ. 3,083 ಕ್ೂೆೇಟಿ ವೆೇತ್ನವನತನ ಇವರತ 
ತ್ರಿಸತತ್ನುರೆ.  ನೇವು ಕ್ೆೇಳುವುದ್ೇೆ ಇಲಿ.  ಯನವನಗ ಶನಲ ೆಪನರರಂಭವನಯತ್ತ, ಯನವನಗ grant-
in-aid ಗೆ admit ಆಯತ್ತ ಆ ಅವಧಿಯ ವೆೇತ್ನವನತನ ರ್ನವು ಕ್ೆೇಳುತಿುಲಿ.  ವನಷಿಾಕ ವೆೇತ್ನ 
ಬಡಿುಯನತನ notional ಕ್ೊಡಿ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳುತಿುದ್ೆಿೇವೆ.  ಆದರೆ ನೇವು ಕ್ೂೆಟಿಿದ್ೆಿೇವೆ ಎಂದತ 



136 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/22-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಳಿು ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಇವರಲೆನಿ ತ್ಪತಪ ಲೆಕೆ ಮನಡಿದರೆ ಹೆೇಗ?ೆ 3,000 ಕ್ೊೇಟಿ 
ವೆೇತ್ನವನತನ ರ್ನವು ಕ್ೆೇಳುವುದ್ಧಲಿ. ಅದನತನ ಹಿಡಿದತ ಅವರತ ಪರಿಹನರ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  
ಎರಡರೆ್ಯದ್ನಗಿ annual increment ಕ್ೂೆಟಿರೆ arrears ಕ್ೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಇವರತ ಅದನತನ 
ಕ್ೆೇಳುವುದ್ಧಲಿ.  ರ್ನವು ಏನನೂನ ಕ್ೆೇಳುವುದ್ಧಲಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ೆಿೇವೆ.  ಅದರೆ್ನಲನಿ ಲೆಕೆ ತ್ೂೆೇರಿಸಿ 
5,000 ಕ್ೊೇಟಿ ಲೆಕೆ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ರ್ನನತ ತ್ಮಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇರೆ್, 
ದಯವಿಟತಿ ಇದಕ್ೂೆೆಂದತ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನಖ,ೆ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖ ೆ ಮತ್ತು ಕ್ನನೂನತ 
ಇಲನಖಗೆಳರ್ೂೆನಳಗೊಂಡ ಕಮಟಿ ಮನಡಿ.  ಏಕ್ೆಂದರ ೆಈ ವಿಷಯ ಕ್ೊೇಟಚಾನಲ್ಲಿದ್ೆ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗನಗಲೆೇ ಆ ಸಮತಿ ಆಗಿದ್.ೆ 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ. ಸಂಕನೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ವಿಷಯ ಕ್ೊೇಟಚಾನಲ್ಲಿದ್ೆ.  
ಇದಕ್ೆೆ Three-Men Committee ಮನಡಿ. ಈ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷತಿ ಅಸೂೆೇಸಿಯ್ದೇಷನ್ಚ ಇವೆ. 
ಯನಯನಾರತ ಕ್ೊೇಟಚಾಗೆ ಹೊೇಗಿದ್ನಿರೆ ಅವರರೆ್ನಲನಿ ಕರಸೆತತ್ೆುೇವೆ. ರ್ನವು ಅನತದ್ನನರಹಿತ್ 
ಅವಧಿಯ ವೆೇತ್ನ ಕ್ೇೆಳುವುದ್ಧಲಿ, ಯನವುದ್ೆೇ arrears ಕ್ೆೇಳುವುದ್ಧಲಿ ಎಂದತ ರ್ನನತ 
ಬರೆದತಕ್ೊಡತತ್ೆುೇರೆ್.  ಕ್ೊೇಟಚಾಗೆ ಬೆೇಕ್ನದರೂ ಬರತತ್ೆುೇವೆ.  ಅಸೂೆೇಸಿಯ್ದೇಷನ್ಚನವರರೆ್ನಲನಿ ಕರೆಸಿ 
ಕ್ೊೇಟಚಾಗೆ ಬರೆದತಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇವೆ.  ನನನ ವಿನಂತಿ ಏರೆ್ಂದರೆ, ಇದತ ಕ್ೊೇಟಚಾನಲ್ಲಿರತವುದರಿಂದ ಇದಕ್ೆೆ 
compromise decree ಆಗಬೇೆಕತ.  ಆಗ ಮನತ್ರ ಇದಕ್ೆೆ ಪರಿಹನರ ಸಿಗತತ್ುದ್ೆ.  ನನಗ ೆತಿಳಿದ 
ಕ್ನನೂನತ ಜ್ಞನನದ ಪರಕ್ನರ ಹೆೇಳುತಿುದ್ೆಿೇರೆ್.  ಇದತ 35 ವಷಾದ ಸಮಸೆಯಯನಗಿದೆ್.  ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ನಗಿದೆ್ 
ಎಂದರೆ, ಒಂದತ ಕ್ನಲೇೆಜಿನಲ್ಲಿ ಒಬಬ ಪ್ತರನಸಪನಲ್ಚ ನವೃತ್ುರ್ನಗತತ್ನುರ್ೆ, ಅದ್ೆೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬಬ 
ಅಟ್ೆಂಡರ್ಚ ನವೃತ್ುರ್ನಗತತ್ನುರೆ್.  ಇಬಬರೂ ನವೃತ್ುರನದ್ನಗ ಯನರ ಪೆನಷನ್ಚ ಜನಸಿು ಇರಬೇೆಕತ? 
ಪ್ತರನಸಪನಲ್ಚ ರವರದತಿ ಜನಸಿು ಇರಬೇೆಕತ.  ಈ ಸಮಸಯೆ ಸೃಷಿಿಯನಗಿರತವುದರಿಂದ ಪ್ತರನಸಪನಲ್ಚ ಮತ್ತು 
ಅಟ್ೆಂಡರ್ಚ ಇಬಬರಿಗೂ ಒಂದ್ೆೇ ಪೆನಷನ್ಚ ಸಿಗತತ್ುದ್.ೆ  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ 12 ವಷಾದ ನಂತ್ರ ಆ ಕ್ನಲೇೆಜಿಗ ೆ
grant-in-aid ಗೆ admit ಆಗಿದ್.ೆ  12 ವಷಾದ service ಅನತನ ನೇವು consider 
ಮನಡತವುದ್ಧಲಿ.  ಆದಿರಿಂದ ಸಕ್ನಾರವನತನ ಒತ್ನುಯ ಮನಡತವುದ್ೆೇರ್ಂೆದರೆ, ದಯವಿಟತಿ Three-
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Men Committee ಮನಡಿ.  ರ್ನವು ಬರತತ್ೆುೇವೆ.  ರ್ನವಲೆಿರೂ ಬಂದತ ನಮಮ ಎದತರಿಗೆೇ 
ಬೆೇಕ್ನದರೂ ಬರೆದತಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆ.  ಕ್ೊೇಟಚಾಗೆ ಬರಬೆೇಕ್ೆಂದರೆ, ಕ್ೊೇಟಚಾಗೆ ಬಂದತ 
ಬರೆದತಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆ.  ಒಟ್ನಿರ ೆ ಇದತ compromise decree ಆಗಬೇೆಕ್ನಗಿದ್ೆ. Three-Men 
Committee ಮನಡಬೇೆಕತ. ಇದರಿಂದ ಬಹಳ ವಷಾದ ಸಮಸೆಯಯನತನ ಬಗಹೆರಿಸಬೆೇಕತ, ಆ ಕಮಟಿ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರ ಮತಂದ್ನಗಬೇೆಕತ ಎಂದತ ಕಳಕಳಿಯ ಪನರಥಾರ್ೆ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ 
ಕ್ನನೂನತ ಸಚ್ಚವರತ ಹೇೆಳಿದ ಹನಗೆ ಅದ್ೆೇ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳುವುದತ ಒಳೆುಯದ್ೆಂದತ ಕ್ನಣತತ್ುದ್ೆ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಹನಗನದರೆ ಮನತ್ರ್ನಡದ್ೆೇ ಬಿಟತಿ ಬಿಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ 
ಧ್ನಯವನದಗಳು. ಕಮಟಿ ಮನಡಬೇೆಕ್ನದರೆ ಸಕ್ನಾರ ವಿಶನಾಸವಿಟತಿ ಮನಡತತ್ುದ್ೆ. ಸತಮಮರೆ್ 
ಮನಡತವುದ್ಧಲಿ. ವರದ್ಧಯನತನ ತ್ರಿಸಿಕ್ೊಳುುವುದಕ್ೂೆೆೇಸೆರ ಆ ಕಮಟಿ ಮೆೇಲ ೆ ಸಂಪೂಣಾವನದ 
ವಿಶನಾಸವಿಟತಿ ಮನಡಿದ ಮೆೇಲೆ, ಸಮತಿ ವರದ್ಧ ಕ್ೂೆಟಿ ಮೆೇಲೆ ಯಥನವತ್ನುಗಿ ಅಲಿದ್ಧದಿರೂ ವಸತುಸಿಾತಿ 
ಏನದ್ ೆಎನತನವುದನತನ ರೆ್ೂೇಡಿ ಸಕ್ನಾರ ಎರಡತ ಬನರಿ ಕಮಟಿ ಮನಡಿ ಎರಡತ ನಮಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ್ಯೆಲ್ಲಿ 
ನಡದೆಂತ್ಹ ವಿಚನರಗಳನತನ ಗಂಭಿೇರವನಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿಲಿ ಎಂದರೆ ನನಗೊಂದತ ಜ್ಞನಪಕ ಬರತತಿುದ್ೆ.  
ರ್ನನತ ಇತಿುೇಚ್ಚನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ ಚಲನಚ್ಚತ್ರವನತನ ರೆ್ೂೇಡತವುದ್ಧಲಿ, ಹೊೇಗಿಯೂ ಇಲಿ.  
ರ್ಥಯ್ದೇಟರ್ಚಗಳಿಗೆ ಹೊೇದ್ನಗ ʻಈ ಚ್ಚತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರತವ ಸನನವೆೇಶಗಳು ಕ್ೆೇವಲ ಕ್ನಲಪನಕʼ ಎಂದತ 
ಹನಕತತ್ನುರ.ೆ  ಈ ವರದ್ಧಯಲ್ಲಿ ಕ್ೊಟಿಿರತವ ವಿಚನರಗಳು ಕ್ೆೇವಲ ಕ್ನಲಪನಕ ಎಂದತ ನಮಮ ಸಕ್ನಾರ 
ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಂಡಿದ್ೆ ಎಂದತ ಭನವಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಕ್ನಲಪನಕ ಎಂದತ ಹೆಸರತ ಕ್ೂೆಟಿ ಮೆೇಲೆ ಈ ವರದ್ಧಯಲ್ಲಿ 
ಬಂದ್ಧರತವ ಎಲನಿ ಸನನವೆೇಶಗಳು, ಎಲನಿ ವಿಚನರಗಳು ಕ್ೆೇವಲ ಕ್ನಲಪನಕ ಎಂದತ ಮನಡಿ ಮತಗಿಸತವ 
ಕ್ೆಲಸಕ್ೆೆ ನಮಮ ಸಕ್ನಾರ ತ್ಯನರನಗಿ ಕತಳಿತಿದ್ ೆ ಎಂದತ ಕ್ನಣತತ್ುದ್ೆ.  ಇದರಲ್ಲಿರತವ ವಿಚನರವಿಷೆಿೇ 
they have rendered continuously 35 to 40 years of service without 
expecting anything, ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿದ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲವು ಸಲ ಅನತದ್ನನಕ್ೆೆ 



138 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/22-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

ಒಳಪಡತವುದಕಿೆಂತ್ ಮತಂಚೆ ಉಚ್ಚತ್ವನಗಿ ದತಡಿದ್ಧರತವ ನೂರನರತ ಸಂಸೆಾಗಳಿವೆ, ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿವೆ.  
ಅನತದ್ನನಕ್ೆೆ ಒಳಪಟ್ನಿಗ ಬಹಳ ಖತಷಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿದ್ನಿರ.ೆ  ಅದ್ನದ ನಂತ್ರ ಈ ರಿೇತಿಯ 
ವರದ್ಧ ಕ್ೊಟಿ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನವೃತಿು ಹೊಂದ್ಧ ಬರಿೇ ಕ್ೆೈಯಲ್ಲಿ ಮರ್ಗೆ ೆ ಹೊೇಗಬೆೇಕ್ೆಂದರೆ 
ಇದತ ಯನವ ರ್ನಯಯ? ನೇವು 5081 ಕ್ೂೆೇಟಿ ಎಂದತ ನೇವು ಹೇೆಳುತಿುೇರಿ, ನೇವು ಲೆಕ್ನೆಚನರ ಮನಡಿ.  
ಹನಗನದರೆ ಈ ಸಮತಿ ಇಷತಿ ಜ್ನ ಶನಸಕರತ, ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರನದ ಬಸವರನಜ್ 
ಹೊರಟಿಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ್ಯೆಲ್ಲಿ 2-3 ಬನರಿ ಮತ್ತು ಮಂತಿರಗಳ ಜೊತ್ೆಗೆ ಮೂರತ ಬನರಿ ಸಭ ೆನಡಸೆಿ 
ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಧರತವ ವಿಚನರಗಳನತನ ಈ ವರದ್ಧಯಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಿದ್ನಿರಲಿವೆೇ, ಹನಗಿದಿರ ೆಇದ್ೆಲನಿ ಸತಳನು? 
5081 ಕ್ೊೇಟಿ ಹಣ ಹೆೇಗ ೆಬರತತ್ುದ್ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಭೊೇಜೆೇಗೌಡರೇೆ, ಕಮಟಿಗ ೆ ಬಂದತ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಟಿವರೂ 
ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖಯೆ ಅದ್ೇೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಡತವವರೂ ಅದ್ೆೇ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು.  
ಹನಗೂ ವರದ್ಧ ಕ್ೂೆಡತವವರೂ ಅವರೆೇ ಆಗಿದ್ನಿರೆ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, hidden agenda ಏನತ?  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇದತ contradictory ಇದ್ೆ. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದರ ಮೆೇಲ ೆ ಇಷತಿ ಜ್ನ 
ಸದಸಯರತಗಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ್ಯೆಲ್ಲಿ ಕಮಟಿ ಮನಡಿ ವರದ್ಧಯನತನ ಕ್ೂೆಟ್ನಿಗ 2-3 ಬನರಿ 
ಆ ವಿಚನರಗಳು ಬಂದ್ಧವೆ. 

(ಮತಂದತ) 
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(526) 22-03-2022 KH/AK   1-30  
(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ (ಮತಂದತ):- 

351 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳು ಎಂದತ ಒಂದತ ಬನರಿ ಹೆೇಳಿದ್ನಿರೆ. ನಂತ್ರ 8 ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪನಯಗಳನತನ ಹೆಚತಿ ಮನಡಿ, ಒಟ್ನಿರೆಯನಗಿ 359 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳೆಂದತ ಅಂತಿಮವನಗಿ 
ಬಂದ್ಧದ್.ೆ ತ್ನವು ಒಂದತ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿ. ಆ 359 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳನತನ ತ್ನವು ಒಟ್ನಿಗಿ 
ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನಗಿರತವುದೆ್ೇನತ ಇಲಿ. ಒಂದತ ಕಡ ೆ 359 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದ್ಧಡಿ. ಅವರತ 
ಹೆೇಗನದರೂ ಹಂಚ್ಚಕ್ೂೆಳುುತ್ನುರೆ. ತ್ಮಗೆ ಹಂಚತವುದಕ್ೆೆ ಸಹನಯ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಮನನಯ 
ಎಸ್.ವಿಿ.ಸಂಕನೂರರವರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ ಯನಯನಾರತ ಕ್ೆೇಸ್ಚ ಹನಕಿದ್ನಿರೆ, ಎಲಿರನೂನ ಕರಸೆಿ, 
ಕೂರಿಸಿ, ಮನತ್ರ್ನಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 359 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಕ್ೊಟಿಿದ್ನಿರೆ, ಸಕ್ನಾರದ ವತಿಯಂದ 
ಬನಯಂರ್ಚನಲ್ಲಿ ಇಟಿಿದ್ನಿರೆ. ಅದನತನ ಹೆೇಗ ೆಹಂಚಬೇೆಕ್ಂೆಬ ವಿಚನರದ ಬಗೆೆ ಮತ್ೂೆುಂದತ ಸಮತಿ ರಚರೆ್ 
ಮನಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡತ ಹಂಚತವುದಕ್ೆೆ ಹೆೇಳಿ. ನಮಗೆ 5081 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳು ಬೆೇಡ. 
ಮತಖಯ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರ ಹತಿುರ 5081 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳು ಆಗತತ್ುದ್,ೆ ಆದಿರಿಂದ, ಇದನತನ 
ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಬರತವುದ್ಧಲಿ ಎಂದತ ಪತ್ರವನತನ ಬರೆಸಿದ್ನಿರ.ೆ ಹನಗನದರೆ, ಸಮತಿಯನತನ ರಚರೆ್ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ನದರ ೆ ಇದನತನ ಸತಮಮರ್ೆ ತ್ಳುಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಮತ್ತು ಕ್ನಲಹರಣ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ 
ಮನಡಿರತವಂತ್ಹ ವಿಚನರ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ. ದಯಮನಡಿ, ಈ ಸಮತಿಗ ೆಗೌರವ 
ಇಲಿವೆೇ? ಇದ್ೆೇ ರಿೇತಿ ಅರೆ್ೇಕ ಸಮತಿಗಳನತನ ಮನಡಿದಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕತಮನರ್ಚ 
ರ್ನಯರ್ಚ ರವರ ವರದ್ಧಯನತನ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ . . .  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡರವರೇೆ, ಅವರತ ಈ ವರದ್ಧಯನತನ 
ಒಪ್ತಪಕ್ೊಂಡಿದ್ನಿರೆ.  
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ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ ಈ 
ವರದ್ಧಯನತನ ಒಪ್ತಪಕ್ೊಂಡ ಮೆೇಲೆ ಏರ್ನದರೊಂದತ ಮನಡಬೇೆಕಲಿವೇೆ? ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರೆೇ, ತ್ನವು ಈ 
ವರದ್ಧಯನತನ ಒಪ್ತಪಕ್ೂೆಂಡ ಮೆೇಲೆ ತ್ನವು ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಂಡತ via media, 5081 ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪನಯಗಳು ಸರಿಯ್ದೇ? 359 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳು ಸರಿಯ್ದೇ ಎಂದತ ರೆ್ೂೇಡಿ. ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ಹಿಂದ್ ೆಇದಿ ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲಿ “ತ್ನವು ಒಂದತ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿ, ನಮಗೆ ಏನತ 
ಬೆೇಡ. 359 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಒಂದತ ಕಡ ೆತ್ೊೇರಿಸಿಬಿಡಿ. ರ್ನವು ಹೆೇಗೊೇ ಹಂಚತತ್ೆುೇವೆ”ಚ
ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ಧಿೇರಿ. ದಯಮನಡಿ, ಇವರ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ರೆ್ೇತ್ೃತ್ಾದಲ್ಲಿ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡತ ಸಮತಿ ಮನಡಿ, 
ಅದರ ವರದ್ಧ ಬರಲ್ಲ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದವರತ ಅದ್ೆೇ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು. ಈ ವಿಚನರವನತನ 
ತಿಳಿಸಿರತವಂತ್ಹದತಿ ಕೂಡ ಅದ್ೆೇ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು. ದಯಮನಡಿ, ರ್ನವು ಅಷೊಿಂದತ ಬತದ್ಧಿವಂತ್ರತ 
ಅಲಿ. ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳು humanitarian ground ಮೆೇಲ ೆಬರತತ್ನುರೆ. ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ there 
are so many court orders.  ರ್ನಯಯನಲಯ ಆದ್ೆೇಶವನತನ ಹೂೆರಡಿಸಿ, ಸತಮಮರ್ೆ ಕ್ೂೆಡಲ್ಲಲಿ. 
ರ್ನಯಯನಲಯ ಆದ್ೆೇಶ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ನದರ,ೆ ಇದರೆ್ನಲನಿ ಗಮನಸಿಯ್ದೇ ಕ್ೂೆಟಿಿರತವಂತ್ಹದ್ನಿಗಿದ್.ೆ As 
such, the government should respect/honour the court verdict.  ಇದರ 
ಜೊತ್ೆಗೆ 5081 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳಿಗೆ ರ್ನವು ಯನರತ stick on ಆಗತವುದ್ಧಲಿ ಎಂದತ 
ಖಂಡಿತ್ವನಗಿ ಹೇೆಳಿದ್ನಿರೆ. ತ್ನವು ಎಷೆಿೇ ಬನರಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರೂ 359 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳೆಂದ್ೇೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ. ಅವರನತನ ರ್ನಯಯನಲಯಕ್ೆೆ ಕರೆಯಸಿ 359 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಯನವ 
ರಿೇತಿ ಹಂಚಬೇೆಕ್ೆಂಬ ವಿಚನರವನತನ ಸಮತಿಗ ೆ ವನಪಸತಸ ಬಿಡಿ. ಇದಕ್ೆೆ ಇರ್ೂೆನಂದತ ಸಮತಿಯನತನ 
ಮನಡಿ. ಇದನತನ ಮತಗಿಸಿಕ್ೊಡಬೇೆಕತ. Humanitarian ground ನಂದ ದಯಮನಡಿ, ಅವರ 
ಮತಂದ್ಧನ ಜಿೇವನ ಸತಲಲ್ಲತ್ವನಗಿ ರೆ್ಮಮದ್ಧಯಂದ ಮತಗಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ 
ಸಕ್ನಾರವನತನ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ ಮೂಲಕ ಒತ್ನುಯ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. 

ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲ್ಚ ಜಿ ನಮೇಶ್ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸೇೆವೆಗ ೆಸೇೆರಿದ 
ದ್ಧರ್ನಂಕದ್ಧಂದ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನದ ಬೆನಫಿಟಚ ಅನತನ ಕ್ೊಟಿಿಲಿ. ಇವತ್ತು ರ್ನವು notional ಎಂದತ ಏನತ 
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ಹೆೇಳುತ್ುೆೇವೆ, ಆ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಸನಕಷತಿ ಬನರಿ ಚಚಾೆಯನಗಿದ್ೆ. ಬಹತಶಃ ಈ ವಿಚನರದ 
ಬಗೆೆ ಆಳವನಗಿ ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಂಡಿರತವಂತ್ಹ ಜ್ಞನನಗಳು ಯನರತ ಇಲಿ. ಆ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ಇವರತ ಎರಡತ 
ಬನರಿ ವರದ್ಧಯನತನ ಕ್ೂೆಟಿಿದ್ನಿರ.ೆ ಮದಲರೆ್ಯ ಬನರಿ 284 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳ ವರದ್ಧಯನತನ 
ಕ್ೊಟಿಿದತಿ, ಇದತ ಹೆಚತಿ-ಕಡಿಮೆ ಇದ್ೆ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಹೆೇಳಿದ್ನಗ, ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿ ಆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು 
ಹೆೇಳಿದ್ನಿರೆ. ಎರಡರೆ್ಯ ಬನರಿ 359 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳಿಗೆ ವರದ್ಧ ಕ್ೊಟಿಿದಿರತ. ಈಗ ಪರಶೆನ 
ಏನದ್ೆಯ್ದಂದರೆ, ನಂತ್ರ ಇದತ ಜನಸಿುಯನಗಬಹತದತ ಎಂದತ ಎಲಿರೂ ಕ್ೇೆಳುತ್ನುರೆ ಎಂದತ ಈ 
ವಿಷಯ ಬರತವುದ್ಧಲಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಶಶ್ೇಲ್ಚ ಜಿ.ನಮೇಶ್ಯವರೇೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳು 
difference ಆಯತ್ತ. ಮತ್ೆು 6 ತಿಂಗಳಿರ್ೂೆಳಗ ೆ ಇದ್ೆೇ ಲ್ಲಸ್ಿಚ ಅನತನ ಕ್ೂೆಟಿಿದ್ನಿರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕೆ 
ತ್ಪ್ತಪತ್ತ. 

ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲ್ಚ ಜಿ.ನಮೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ದನಂತ್ರ ಇದನತನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನದ 
ವಿಷಯ ಏಕ್ೆ ಬರತವುದ್ಧಲಿವೆಂದರೆ, ಈಗನಗಲೆೇ ಇವರತ ಬಿಲ್ಚ ಅನತನ ಪನಸ್ಚ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡಿದಿರತ. 
ಇದತ ಮತಂದ್ಧನವರಿಗೆ ಅನಾಯವನಗತವುದ್ಧಲಿ ಎನತನವುದತ ಸತ್ಯ. ಮನನಯ ಎಸ್.ಎಲ್.
ಭೊೇಜೆೇಗೌಡರವರತ ಒಂದತ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳಿದರತ. ಇದತ ನನಗೆ ರೆ್ನಪ್ತದ್ೆ. ಒಂದತ ದ್ಧವಸ 
ಗತಲಬಗನಾಕ್ೆೆ ಎಲನಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಬಂದ್ಧದಿರತ. ರ್ನನತ ಭೆೇಟಿಯನಗತವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇದ್ನಗ ಏಕ್ೆ 
ಗತಲಬಗನಾಕ್ೆೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಬಂದ್ಧದ್ನಿರೆ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದ್ನಗ, ಈಗ notional increment case 
ಇದ್ೆ, ಅದನತನ ಅಟ್ೆಂಡ್ಚ ಮನಡಿ, ದತಡತಾ ಕೂಡ ಕ್ೊಟತಿ ಬಂದ್ಧದ್ನಿರ.ೆ ಅಲ್ಲಿಯ್ದೇ commit 
ಮನಡಿದ್ನಿರ.ೆ  The amount has been paid.  ಇದನತನ ಸತಮಮರ್ೆ ಕ್ೊಡತವುದ್ಧಲಿ. ಇದತ 2-3 
ರ್ನಯಯನಲಯದಲ್ಲಿ notional increment ಹೆಚತಿ-ಕಡಿಮೆ ಸತಮನರತ 20 ಲಕ್ಷ 
ರೂಪನಯಗಳನತನ ಒಬಬ ವಯಕಿುಗ ೆಕ್ೊಟತಿ ಬಂದ್ಧದ್ನಿರೆ ಎನತನವುದತ ನನಗೆ ಚೆರ್ನನಗಿ ರೆ್ನಪ್ತದ್.ೆ  Yes, I 
am right.  ಇದನತನ ತ್ಡಹೆಿಡಿಯಬಹತದ್ನಗಿತ್ತು ಎಂದರೆ, ಇದನತನ ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹದತಿ 
ಇರಲ್ಲಲಿವೆಂದರ,ೆ they would have appealed.  But when they have given, it 
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means, there is something and there is some truth in it.   ದಯವಿಟತಿ, ಆ 
ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ಪದ್ೆೇ ಪದ್ೆೇ ಹೆೇಳಿದಿರತ. 359 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳಿಗಿಂತ್ಲೂ ಹೆಚತಿ ಕ್ೆೇಳುವಂತ್ಹ 
ಪರಶೆನ ಬರತವುದ್ಧಲಿ. ಅದಕ್ೆೆ ದಯವಿಟತಿ, humanitarian consideration ಇದರಲ್ಲಿ ಬರಬೆೇಕತ. 
ಸೇೆವೆಗ ೆ ಸೇೆರಿದ್ನಿರ.ೆ ಅವರಿಂದ ಬಹಳಷತಿ ಬೆನಫಿಟಸ ತ್ಪ್ತಪಹೂೆೇಗಿದ್ೆ. ದಯವಿಟತಿ, ಇದನತನ ಗಣರೆ್ಗೆ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಇದರ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರೆಲಿರೂ ಒಂದತ ಬನರಿ ಅಲಿ, ಹತ್ನುರತ 
ಬನರಿ ಚಚೆಾ ಮನಡಿದ್ನಿರ ೆಎಂದತ ನನಗ ೆಅನಸತತ್ುದ್ೆ. ದಯವಿಟತಿ, ಇದಕ್ೆೆ ಕ್ೂೆರೆ್ ಹನಡಬೆೇಕತ. ಇದಕ್ೆೆ 
ಹಣವನತನ ಕ್ೊಡಿಸತವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರೆೇ, ತ್ನವು ಇದನತನ ಕ್ೊಟಿರೆ, 
ಎಲಿರೂ ತ್ಮಮ ಫೊೇಟ್ೊೇ ಹನಕಿ ಪೂಜೆ ಮನಡತತ್ನುರೆ. ಆ ಮಟಿಕ್ೆೆ ಅವರತ ರೆ್ೂಂದ್ಧದ್ನಿರೆ. ಈ 
ಸಮಸೆಯಯನತನ ತ್ನವು ಬಗಹೆರಿಸತತಿುೇರಿ ಎನತನವಂತ್ಹ ವಿಶನಾಸ ನಮಗೆ ಇದ್ೆ. ಧ್ನಯವನದಗಳು. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್ಚ (ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರತ ಭನಷಣ ಮನಡತವುದಕಿೆಂತ್ ಮದಲತ ತ್ಮಮಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಮನವಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ 
ರೆ್ರೆ್ನಯ ದ್ಧವಸ ಮೆೇಕ್ೆದ್ನಟತ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ತ್ಮಳುರ್ನಡತ ಅಸಂೆಬಿಿನಲ್ಲಿ ಯನವುದ್ೆೇ ಕ್ನರಣಕೂೆ 
ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದವರತ ಅನತಮತಿ ಕ್ೂೆಡಬನರದ್ಂೆದತ ಒಂದತ resolution ಪನಸ್ಚ ಮನಡಿದ್ನಿರ.ೆ 
ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ: ರ್ನವು ಸಹ ಒಂದತ resolution ಅನತನ 
ಪನಸ್ಚ ಮನಡಿ, ಏರೆ್ೇ ಆದರೂ ಸಹ D.P.R (Detailed Project Report) ನಲ್ಲಿ ಏನದ್ೆ, 
ಅದನತನ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರ ಪರಿಗಣಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನವು ಸಹ ಒಂದತ resolution pass 
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಇದನತನ ಸಕ್ನಾರದವರತ ಮನಡಲ್ಲ, 
ರ್ನವನದರೂ ಮನಡತತ್ೆುೇವ ೆಅಥವನ ಯನರನದರೂ ಮನಡಲ್ಲ, ಭನರತಿೇಯ ಜ್ನತ್ನ ಪಕ್ಷದವರನದರೂ 
ಮನಡಲ್ಲ ಎಂದತ ಹೇೆಳುತ್ೆುೇರೆ್. ಇದನತನ ಸವನಾನತಮತ್ದ್ಧಂದ ಮನಡತವಂತ್ಹದತಿ ಒಳೆುಯದತ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ (ಪದವಿೇಧ್ರರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದಕ್ೆೆ ಒಂದತ 
ನಣಾಯ ಮನಡಬಹತದತ. 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳೆೇ ಒಂದತ ನಮಷ. ನನಗ ೆಸಾಲಪ ಸಮಯ ಕ್ೂೆಡಿ. 
ಇದತ Advocate General Committee ಮತಂದ್ ೆ ಇದತಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮನಹಿತಿಯನತನ 
ತ್ರಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಏಕ್ೆಂದರ ೆಅದತ sub judice ಆಗಬನರದತ. ತ್ರಿಸಿದ ನಂತ್ರ ರೆ್ೂೇಡಿ ಮಧನಯಹನದ 
ಮೆೇಲ ೆ ಮನಡೂೆೇಣ. ಏಕ್ಂೆದರೆ, ಮನಹಿತಿ ತ್ಪನಪಗಬನರದತ. ತ್ನವು ಹೆೇಳಿರತವ ವಿಷಯ ಬಹಳ 
ಮಹತ್ಾದ್ನಿಗಿದತಿ, ಇದರ ಮನಹಿತಿಯನತನ ತ್ರಿಸಿ ಮಧನಯಹನದ ಮೆೇಲೆ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಧ್ನಯವನದಗಳು.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರೆೇ, ತ್ನವು ಉತ್ುರವನತನ ಹೇೆಳಿ. ಈಗ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತಗಳೆಲನಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರಲಿವೆೇ? ಅದಕ್ೆೆಲನಿ ಒಂದ್ೆೇ ವನಕಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರವನತನ ಹೆೇಳಿ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇೆಶಚ (ಪನರಥಮಕ ಹನಗೂ ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹನಗೂ ಸಕ್ನಲ ಸಚ್ಚವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರವರತ, ಮನನಯ ಎಸ್.ವಿಿ.ಸಂಕನೂರರವರತ, ಮನನಯ 
ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೂೆೇಜೇೆಗೌಡರವರತ ಮತ್ತು ಇನತನ ಅರೆ್ೇಕ ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳು ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ನಿರ.ೆ 
ತ್ನವು ಇದರ ಬಗೆೆ 3 ವಷಾಗಳಿಂದ ಸನಕಷತಿ ಸಭೆಗಳನತನ ಮನಡಿ ವರದ್ಧಯನತನ ಕ್ೊಟಿಿದ್ಧಿೇರಿ. 
2014ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಮನನಯ ದ್ೆೇಶಪನಂಡೆಯವರತ ಇದಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರಿ ಆದ್ೆೇಶವನತನ ಮನಡಿರತವುದತ 
ತ್ಮೆಮಲಿರಿಗೂ ಗೊತಿುದ್.ೆ ನಂತ್ರ ಇದತ ರ್ನಯಯನಲಯಕ್ೆೆ ಹೊೇಗಿತ್ತು. ರ್ನಯಯನಲಯದಲ್ಲಿ ಇದರ 
ಮೆೇಲ ೆತ್ಡಯೆನಜೆ್ಞ ಇರತವುದರಿಂದ, ಆ ತ್ಡಯೆನಜೆ್ಞ vacate ಆಗಿ ಸಕ್ನಾರ ಒಂದತ ನಣಾಯ ಕ್ೂೆಟಿ 
ಮೆೇಲ,ೆ ರ್ನವು ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡತ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಿ, ಮನನವಿೇಯತ್ಯೆ ಆಧನರದ 
ಮೆೇಲ ೆಒಂದ್ಧಷತಿ ಒಳುೆಯ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಪರಯತ್ನ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರೆೇ, ಇದನತನ ಕೂಡಲೇೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಬನನ. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ.ಸಂಕನೂರ (ಪದವಿೇಧ್ರರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, . . . 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಎಸ್.ವಿಿ.ಸಂಕನೂರರವರೇೆ ಒಂದತ ನಮಷ ಇರಿ. 
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ಡನ|| ಸಿ.ಎನ್.ಅಶಾಥ ರ್ನರನಯಣ (ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಐಟಿ-ಬಿಟಿ, ವಿಜ್ಞನನ ಹನಗೂ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ 
ಸಚ್ಚವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಈಗನಗಲೆೇ ನಮಮ ಗೌರವನನಾತ್ 
ಸದಸಯರತಗಳೆಲನಿ ತ್ಮಮ ಬೆೇಡಿಕ್ೆಗಳನತನ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನತನ ಮಂಡಿಸಿದ್ನಿರ.ೆ ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ 
ಈಗನಗಲೆೇ ಪನರಥಮಕ ಮತ್ತು ಪ ರೌಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚ್ಚವರತ ಸಕ್ನಾರದ ಉತ್ುರವನತನ ಹೆೇಳಿದ್ನಿರೆ. ಇವತ್ತು 
ರ್ನವು ಈ ತಿೇಪ್ತಾನ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಅಪ್ತೇಲತ ಹೂೆೇಗಿದ್ೆಿೇವೆ. ಆ ಅಪ್ತೇಲ್ಲನ ತಿೇಮನಾನವನತನ 
ನರಿೇಕ್ಷಿಸತತಿುದ್ೆಿೇವೆ. ಆ ಆಧನರದ ಮೆೇಲೆ ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲಿ ಕರಮ ವಹಿಸತವಂತ್ಹದತಿ ಆಗತತ್ುದ್ೆ. 

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, notional increment ಬಗೆೆ 
ಯನರತ ಈಗ ರ್ನಯಯನಲಯಕ್ೆೆ ಅಪ್ತೇಲತ ಹೂೆೇಗಿಲಿ. ಸತಪ್ತರೇಂ ಕ್ೊೇಟಚಾ ಮತ್ತು ಹೆೈಕ್ೂೆೇಟಚಾನಲ್ಲಿ 
ಈಗನಗಲೆೇ ಅದರ ಬಗೆೆ ತಿೇಮನಾನವನಗಿದ್ೆ. ತ್ನವು “ಅನಂತ್ರ”ಚ ಎಂದತ ಏನತ ಕ್ನಯ್ದಿ 
ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿದ್ಧಿೇರಿ, ಅದರ ಮೆೇಲೆ ಕ್ಲೆವರತ ರ್ನಯಯನಲಯಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗಿದತಿ, ಅದತ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ 
ಬಿದತಿಹೂೆೇಗಿದ್ೆ.  Notional increment set right ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ನಮಮ ಪರವನಗಿ 
ತಿೇಮನಾನ ಇದ್ೆ.  

ಡನ|| ಸಿ.ಎನ್.ಅಶಾಥ ರ್ನರನಯಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ status quo ಇದ್ ೆ
ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ತಿೇಪ್ತಾನ ಮೆೇಲೆ ಅಪ್ತೇಲತ ಹೂೆೇಗಿದ್ೆಿೇವೆ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರೆೇ, ಇದಕ್ೆೆ ಅಪ್ತೇಲತ ಹೂೆೇಗಿಲಿ. ಈ ಸದನದ 
ಮೂಲಕ ತ್ಪತಪ ಮನಹಿತಿ ಹೊೇಗಬನರದತ.  

ಡನ|| ಸಿ.ಎನ್.ಅಶಾಥ ರ್ನರನಯಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ತಿೇಪ್ತಾನ . . . 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ದಯಮನಡಿ, ಹೆೈಕ್ೊೇಟಚಾಗೆ 
ಕ್ೆಲವರತ individual ಆಗಿ ಹೊೇದಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಅವರತ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡಿದತಿ, ಅವರಿಗೆ 
ದತಡತಾ ಕ್ೂೆಟಿಿದ್ನಿರೆ. ಮನನಯ ಶಶ್ೇಲ್ಚ ಜಿ.ನಮೇಶ್ ಯವರತ ಹೆೇಳಿದತಿ ಸರಿ ಇದ್ೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ 
ಕ್ೊಟಿಿದ್ನಿರೆ. ಬೆೇಕಿದಿರ ೆ ರ್ನವು ಅದರ ಮನಹಿತಿಯನತನ ತ್ಂದತಕ್ೊಡತತ್ುೆೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ 



145 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/22-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

ಇರತವಂತ್ಹವರೆಲಿರಿಗೂ ಅನಾಯವನಗಿದತಿ, ಇವರಿಗೂ ಅನಾಯವನಗಬೇೆಕಲಿವೇೆ? ಅಲ್ಲಿ ಬಿೇಸತವ 
ದ್ೊಣಣೆಯಂದ ತ್ಪ್ತಪಸಿಕ್ೂೆಳುುವುದಕ್ೂೆೆೇಸೆರ ದತಡತಾ ಕ್ೊಟಿಿರತವುದತ ಅಕ್ಷಮಯವಲಿವೇೆ? ಇದತ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ ೆಗೂೆತಿುಲಿವೆೇ? ಇಷತಿ ಬರತತ್ುದ್ೆ, ಇಷತಿ ಬರತವುದ್ಧಲಿ ಎಂದತ ಫೈೆಟ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು. 
ಅವರತ ನನಗ ೆಕ್ೂೆಟಿಿದ್ನಿರೆ. ರ್ನನತ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದ್ೆಿೇರೆ್.  I am enjoying.  ಸಾಲಪ ಜ್ನರತ enjoy 
ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿ ಇವರಿಗೂ ಅನಾಯವನಗಬೇೆಕ್ೆನತನವ ವಿಚನರವನಗಿದತಿ, ಇದನತನ ದಯಮನಡಿ 
ಮನಡಬೇೆಕತ. 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, . . .  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ.ಸಂಕನೂರ:- ಮನನಯ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರವರೇೆ, ಒಂದತ ನಮಷ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೇೆಗೌಡರವರೆೇ, ಅವರತ ಹೆೇಳುವುದನತನ ಕ್ೆೇಳಿ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ.ಸಂಕನೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರಿಟಚ ಅಪ್ತೇಲ್ಲನ ತಿೇಪತಾ 
ಕ್ನಯತವುದತ ಬೇೆಡ. ಇದಕ್ೆೆ Compromise Decree ಆಗಬೇೆಕತ.  Compromise Decree 
ಆದರೆ ಇದತ ಮತಕ್ನುಯವನಗತತ್ುದ್ೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರಗೊ ಮತಕ್ನುಯವನಗತವುದ್ಧಲಿ. ಇದಕ್ೆೆ 
Compromise Decree ಹೆೇಗ ೆ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂಬ ಬಗೆೆ ಸಮತಿ ಮನಡಿ. ಇದಕ್ೆೆ ರ್ನವಲೆಿರೂ 
ಬರೆದತಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆ. ಇದನತನ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ತ್ಮಗ ೆ ಏನತ ತ್ೊಂದರ ೆ ಇದ್?ೆ 5081 ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪನಯಗಳಿಗ ೆತ್ೂೆಂದರೆ ಇದ್ೆ. ತ್ನವು 359 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳಿಗೆ commit ಮನಡಿದ್ಧಿೇರಿ. 
ಇದಕ್ೆೆ ರ್ನವು ಒಪ್ತಪಕ್ೊಳುುತ್ೆುೇವೆ.  Compromise Decree ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಏರೆ್ೇನತ ಕ್ನನೂನತ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂಬ ಬಗೆೆ ಸಮತಿ ಮನಡಿ, ರ್ನವಲೆಿ ಬಂದತ ಬರೆದತಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇವೆ. ಇದನತನ ಬಗಹೆರಿಸತವ 
ಬಗೆೆ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಒಂದತ ಆಲೊೇಚರೆ್ ಬೆೇಕತ. ತಿೇಪತಾ ಬರಲ್ಲ, ತಿೇಪತಾ ಬಂದ ಮೆೇಲ ೆ ವಿಚನರ 
ಮನಡೂೆೇಣ ಎನತನವುದತ ಸರಿಯಲಿ. ರ್ನವಲೆನಿ 359 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಒಪ್ತಪಕ್ೊಳುುತ್ುೆೇವೆ. 
ರ್ನವಲೆನಿ ಬರೆದತಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇವೆ. ತ್ನವು ಒಂದತ ಸಮತಿ ಮನಡಿ.  Compromise Decree ಗೆ ಏನತ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂಬ ಬಗೆೆ ಸಮತಿ ಮನಡಿ, ಇಲಿದ್ಧದಿರೆ ಈ ಸಮಸೆಯ ಬಗಹೆರಿಯತವುದ್ಧಲಿ.   
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ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇವರತ ಕ್ೊಟಿಿರತವ ವರದ್ಧಯನತನ 
ಒಪ್ತಪದರ,ೆ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ 3,000 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳು ಉಳಿಯತತ್ುದ್ೆ. ಇವರತ individual case 
ಗಳ ಪರಕ್ನರ ರನಜಿ ಮನಡಿಕ್ೊಳುದ್ೆೇ ಹೊೇದರೆ ಕ್ೇೆಸ್ಚ ವನಪಸತಸ ತ್ಗೆೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಕ್ೆಿೈಮಚ ಮನಡಿ 
ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ನಿರ.ೆ ಆಗ 3,000 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳು ಉಳಿಯತ್ತ. ಈಗನಗಲೆೇ ಬಹಳ ಜ್ನರಿಗ ೆ
ಈ ಪರಕರಣ ಪರವನಗಿ positive ಬಂದ್ಧದ್ೆ. ಅವರಿಗೆ with arrears ಕ್ೊಟತಿಬಿಟಿಿದ್ಧಿೇರಿ, ಆ 
ಅವಧಿಗ ೆಅವರಿಗೆ ಕ್ೂೆಟಿಿದ್ಧಿೇರಿ.   

(ಮತಂದತ) 
(527)/22-3-2022/1-40/ಎಲ್ಚಎಂ/ಎಕ್ ೆ

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ(ಮತಂದತ):-  

ಅಷತಿ ಜ್ನರಿಗ ೆ 3000 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂ.ಗಳನತನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ. ಆದರೆ ವರದ್ಧ ಪರಕ್ನರ ನೇವು 
ಹೊೇದರ ೆಕ್ೆೇವಲ 359 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂ.ಗಳನತನ ಕ್ೂೆಡಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ. ನೇವು 3000 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂ.ಗಳ 
ಕಡಗೆ ೆ ಹೊೇಗತತಿುರನ ಹೇೆಳಿ. ಏಕ್ ೆಮೆೈಮೆೇಲೆ ಎಳದೆತಕ್ೊಳುುತಿುೇರಿ?  This is a committed 
issue.  ಮನನಯ ಮನಜಿ ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚ್ಚವರನಗಿದಿ ಆರ್ಚ.ವಿ.ದ್ೆೇಶಪನಂಡಯೆವರತ ತ್ಮಮ 
ಜನಗದಲ್ಲಿದ್ನಗ, ಹೊರಟಿಿ ಸನಹೆೇಬರೆ ನೇವು ಎಷತಿ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ ಎನತನವ ಬಗೆೆ ವರದ್ಧಯನತನ ಕ್ೊಡಿ 
ಎಷನಿದರೂ ಸರಿ ರ್ನನತ ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇರೆ್ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದಿರತ.  Arrears ನತನ ಕ್ೆೇಳುವುದತ ಬೆೇಡ 
ಎಂದತ clear ಆಗಿ ಹೆೇಳಿದ್ನಿರ.ೆ  Arrears ನತನ ಕ್ೆೇಳುವುದ್ಧಲಿ ಎಂದತ ಬರದೆತಕ್ೊಟಿರ ೆ ಮನತ್ರ 
ನೇವು ಸಕರಮನತಿ ಮತ್ತು Fitment ಮನಡಿ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ.  

     ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧ್ತಸನಾಮ(ಕ್ನನೂನತ, ಸಂಸದ್ಧೇಯ ವಯವಹನರಗಳ ಸಚ್ಚವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ಕ್ೊೇಟಚಾನಲ್ಲಿ ಏನತ ಆಗಿದ್,ೆ ಏನತ ಇದ್ ೆಎನತನವುದತ ನಮಗೆ ಗೂೆತಿುಲಿ. ಅದ್ೆಲಿವನತನ 
ತ್ರಿಸಿಕ್ೊಂಡತ ತ್ಮಮ ಹತಿುರ ಚಚೆಾ ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್.  
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   ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳು, ತಿರತಪತಿಗ ೆ
ಹೊೇಗತವವರತ ಗೂೆೇವಿಂದ್ನ ಗೊೇವಿಂದ್ನ ಎನತನತ್ನುರ ೆಎಂದತ ಒಂದತ ಗನದೆ್ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳಿದರತ. 
ನಮಮ ಸದಸಯರೆಲಿರೂ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ ಬಹಳ ಒತ್ತು ಕ್ೊಟತಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ. ಆದರೆ ಮಂತಿರಗಳ 
ಉತ್ುರ ಹೇೆಗೆ ಇತ್ತು ಎಂದರ,ೆ ಬೆಟಿ ಅಗೆದತ ಇಲ್ಲ ಹಿಡಿದ ಹನಗೆ ಆಯತ್ತ. ಏರೆ್ೂ ಬಹಳ ಸಿಗತತ್ುದ್ ೆ
ಎಂದತ ಬೆಟಿ ಅಗೆದರಂತ್ೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಯತ ಸಿಗಲ್ಲಲಿ. ಮಂತಿರಗಳ ಉತ್ುರ ಆ ರಿೇತಿಯನಗಿತ್ತು. 
ಹಿಂದ್ಧನ ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲಿಯತ ಕೂಡನ ಈ ಸಮಸೆಯಗೆ ಪರಿಹನರ ಸಿಗಲ್ಲಲಿ. ಆದರೆ ಹಿಂದ್ಧನ ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಸಚ್ಚವರನಗಿದಿ ಮನನಯ ಆರ್.ವಿ.ದ್ೆೇಶಪನಂಡೆಯವರತ ಕ್ೊಡಲತ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ ಎಂದತ ಕ್ನಯದ್ೆಯನತನ 
ತ್ಂದ್ನಗ ಒಂದತ ಭರವಸೆಯನತನ ಕ್ೊಟಿರತ. 300 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂ.ಗಳನಗತವುದ್ನದರೆ ಸಕ್ನಾರ 
ಭರಿಸತತ್ುದ್ೆ. 300 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಸಕ್ನಾರ ಕ್ೊಡತತ್ುದ್ೆ, ಆದರೆ ತ್ನವು ಈ ಬಿಲ್ಚ ಪನಸ್ಚ 
ಮನಡಿಕ್ೊಡಬೆೇಕತ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಆಗ ರ್ನವು ಬಿಲ್ಚ ಪನಸ್ಚ ಮನಡಿ ಕ್ೊಟ್ೆಿವು. ಆದರೆ 
ಕ್ೊೇಟಚಾನಲ್ಲಿ ಆ ಬಿಲ್ಚ ಕೂಡನ ಬಿದತಿ ಹೊೇಯತ್ತ. ಯನರತ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಕ್ೊೇಟಚಾನಲ್ಲಿ ಅಜಿಾ 
ಹನಕಿಕ್ೊಂಡಿದಿರತ ಅವರಿಗೆ ಕ್ನಲಪನಕ ವೆೇತ್ನ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ, ಅನತದ್ನನರಹಿತ್ ಅವಧಿಗ ೆ ಇವರ 
ಸೇೆವೆಯನತನ ಪರಿಗಣಿಸಬೆೇಕತ, ಇವರಿಗ ೆನವೃತಿು ವೇೆತ್ನವನತನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ ಎಂದತ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಪರವನಗಿ 
ಕ್ೊೇಟಚಾ ಆದ್ೆೇಶ ಮನಡಿತ್ತು.  ಈ ಆದ್ೆೇಶದ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ನಾರ ಸನಕಷತಿ ಸನರಿ ಕ್ೊೇಟಚಾಗೆ 
ಹೊೇದರತ ಸಹ ಒಂದತ ಪರಕರಣದಲ್ಲಿಯತ ಸಕ್ನಾರ ಗೆದ್ಧಿರತವುದ್ಧಲಿ. ಆಗ ಸಕ್ನಾರ ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರ ರೆ್ೇತ್ೃತ್ಾದಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಸಮತಿಯನತನ ರಚರೆ್ ಮನಡಿತ್ತು, ಆ ಸಮತಿ ತ್ನನ 
ವರದ್ಧಯನತನ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಕ್ೊಟಿಿದ್ೆ. ಆ ವರದ್ಧ ಬಗೆೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಲತ ಸಕ್ನಾರ ಇದತವರೆಗೂ 
ಮೇರ್ನಮೆೇಷ ಎಣಿಸತತಿುದ್.ೆ ಅವತ್ತು ಸಚ್ಚವರತ ಯನರೆೇ ಇರಲ್ಲ ಭರವಸ ೆ ಕ್ೊಟತಿ ಬಿಲ್ಚ ಪನಸ್ಚ 
ಮನಡಿಸಿಕ್ೂೆಂಡರತ. ಶನಸಕರ ಸಮತಿ ಕ್ೊಟಿಿರತವ ವರದ್ಧಯನತನ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಪ್ತಪದ್ೆೇವೆ ಎಂದತ 
ಅಥವನ ಒಪ್ತಪರತವುದ್ಧಲಿ ಎಂದತ ಕೂಡನ ಸಕ್ನಾರ ಹೆೇಳುತಿುಲಿ. ಯನವ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಅಂದತ ಸಮತಿಗ ೆ
ಮನಹಿತಿಯನತನ ಒದಗಿಸಿದಿರತ, ಅದ್ೆೇ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಇಂದತ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಡತತಿುದ್ನಿರ.ೆ ಈಗನಗಲೆೇ 
ಎಷತಿ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ನವೃತ್ುರನಗಿದ್ನಿರೆ ಅವರಿಗೆ ಇದತವರಗೊ 1 ರೂಪನಯ ಕೂಡನ ನವೃತಿು ವೆೇತ್ನ 
ಸಿಕಿೆರತವುದ್ಧಲಿ. ಖನಸಗಿ ಶನಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಸಕ್ೆೆ ಸೇೆರಿ ಈ ದ್ೆೇಶವನತನ ಕಟತಿವಂತ್ಹ ಉತ್ುಮವನದ 
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ಕ್ೆಲಸವನತನ ಅವತಿುನ  ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಮನಡಿದ್ನಿರ.ೆ ಇಂದತ ಈ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ತ್ಮಮ ಬದತಕನತನ ನಡಸೆಲತ 
ಆಗತತಿುಲಿ. ತ್ತಂಬನ ಸಂಕಷಿದಲ್ಲಿದ್ನಿರೆ. ಇವರಿಗ ೆಯನವುದ್ೆೇ health insurance ಇಲಿ, ಮನಶನಸನ 
ಇಲಿ, ಇವರತ ಹೆೇಗ ೆ ತ್ಮಮ ಕತಟತಂಬವನತನ ನವಾಹಣೆ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಮನನಯ 
ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧ್ತಸನಾಮಯವರತ, ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚ್ಚವರತ ಈಗನಗಲೆೇ ಉತ್ುರವನತನ ಹೆೇಳಿದ್ನಿರ.ೆ ರ್ನವೇೆನತ 
ಈಗಲೆೇ ಮನಡಿ ಎಂದತ ಕಟಿಿ ಹನಕತವುದ್ಧಲಿ. ಬನವಿಗೆ ಇಳಿದತ ಧ್ರಣಿ ಮನಡತವುದ್ಧಲಿ. ಇದತ 
ಹಣಕ್ನಸಿನ ವಿಚನರ. ಆದಿರಿಂದ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲಿ, ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖೆಯ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲಿ ಸಮನಲೊೇಚರ್ ೆ ಮನಡಿ. ಯನವ ಸಮಯದ್ೂೆಳಗೆ ಈ ಸಮಸೆಯಗೆ 
ಪರಿಹನರವನತನ ಕ್ೊಡತತಿುೇರಿ ಎನತನವುದನತನ  ದಯಮನಡಿ ನಧಿಾಷಿವನಗಿ ಹೆೇಳಬೆೇಕತ ಎಂದತ 
ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇರ್ೆ. ಏಕ್ೆಂದರ ೆ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ೆ ಇದ್ೊಂದತ ಬಹಳ burning problem.  ಬಹಳ 
ತ್ೊಂದರಯೆಲ್ಲಿದ್ನಿರೆ. ಕ್ೆಲವರತ ನವೃತ್ುರನಗಿದ್ನಿರ.ೆ ಆ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ 359 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳು 
ಬೆೇಕತ ಎಂದತ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಅಂದತ ವರದ್ಧಯನತನ ಕ್ೊಟಿಿದ್ನಿರೆ.  ಇವರತ ಯನವುದ್ೆ ಬನಕಿಯನತನ 
ಕ್ೆೇಳುವುದ್ಧಲಿ ಎಂದತ ಎಲ್ಲಿಬೆೇಕ್ನದರೂ ಹೆೇಳಲತ ತ್ಯನರಿದ್ನಿರ.ೆ ನಮಮ ಸಮತಿಯ ಮತಂದ್ೆಯತ 
ಹೆೇಳಿದ್ನಿರೆ. ಈಗ ನಮಮ ಮತಂದ್ೆಯತ ಹೆೇಳುತಿುದ್ನಿರೆ. ಈ ವಗಾದವರಿಗೆ ಸಹನಯ ಮನಡಬೇೆಕತ, 
ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ್ಯೆಲ್ಲಿ ಸಭ ೆ ಮನಡಿ, ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರನತನ ಮತ್ತು 
ನಮಮನತನ ಕರಯೆರಿ. ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ್ಯೆಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಮನಡಿ ಯನವನಗ ಇದಕ್ೆೆ 
ಅಂತಿಮ ಪರಿಹನರವನತನ ಕ್ೊಡತತಿುೇರಿ? ಆ ಸಮಯವನತನ ಪರಕಟಿಸಬೆೇಕತ ಎಂದತ ಬಹಳ 
ವಿನಯದ್ಧಂದ ದಯಮನಡಿ ವಿನಂತಿಸಕ್ೊಳುುತ್ುೆೇರೆ್. ಒಂದತ ಅವಧಿಯನತನ ಹೆೇಳಿಬಿಡಿ.  

    ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇೆಶ(ಪನರಥಮಕ ಮತ್ತು ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚ್ಚವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ತ್ಮಮ 
ಜೊತ್ೆ ಮತ್ತು ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲಿ ಸಮನಲೂೆೇಚರೆ್ ಮನಡಿ ಒಂದತ 
ದ್ಧರ್ನಂಕವನತನ ನಗದ್ಧಗೊಳಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

    ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಕ್ನನೂನತ ಸಚ್ಚವರತ ಕ್ೊೇಟಚಾನಂದ ಎಲನಿ ಮನಹಿತಿಯನತನ 
ತ್ರಿಸಿಕ್ೊಂಡತ ನನನ ಜೊತ್ ೆ ಚಚಾೆ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ ೆ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದ್ನಿರೆ. ಮನನಯ ಸಂಕನೂರರವರತ 
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ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ ಇದತ ಸರಿಯ್ದೇ ತ್ಪಪೆೇ ಎನತನವುದನತನ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ ಒಂದತ ವರದ್ಧಯನತನ ಕ್ೊಡಲತ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಒಂದತ ಸಮತಿಯನತನ ಮನಡಿ. ಸರಿ ತ್ಪತಪ ಎನತನವ ವರದ್ಧಯನತನ ಕ್ೊಟಿರೆ ಕಿಿಯರ್ಚ 
ಆಗಿ ಹೊೇಗತತ್ುದ್ೆ.  

     ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೆೇಶಚ:- ಕ್ೊೇಟಚಾನಂದ ಏನತ ಮನಹಿತಿ ಬರತತ್ುದ್ೆ ರೆ್ೂೇಡಿ ಮತಂದ್ಧನ ಕರಮವನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇವೆ. 

    ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಕ್ೊೇಟಚಾ ವಿಚನರ ಬಿಡಿ. 

    ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ವಿಿ.ಸಂಕನೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ೫೦೦೦ ಕ್ೊೇಟಿ, ರೂ.ಗಳೆೇ.  ೩೫೯ ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂ.ಗಳೆೇ ಎನತನವ ಸಮಸೆಯ ಬಗಹೆರಿಯತವುದ್ಧಲಿ.  

    ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಹಿಂದ್ ೆ ತ್ಮಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ್ಯೆಲ್ಲಿ ರಚರೆ್ 
ಮನಡಲನಗಿದಿ ಸಮತಿಗ ೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳೆೇ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಒದಗಿಸಿದ್ನಿರ.ೆ ಈಗ ಮತ್ೆು ಸಮತಿ 
ಮನಡತವುದ್ನದರೆ ದಯಮನಡಿ…. 

    ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸಮತಿ ಮನಡಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುಲಿ, ಅಷತಿ ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂ.ಗಳು, ಇಷತಿ ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂ.ಗಳು ಎನತನವುದನತನ verify ಮನಡಲತ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಒಂದತ ಸಮತಿ ಮನಡಿ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳುತಿುದ್ೆಿೇರೆ್. 

    ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕಿೆಂತ್ ಪೂವಾದಲ್ಲಿ  ತ್ನವು ಹೆೇಳಿದಂತ್ ೆ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಅದಕಿೆಷತಿ ಸಮಯ 
ಕಳೆಯತವುದತ ದಯಮನಡಿ ಮನಡಬೇೆಡಿ. ಬಿೇಚ್ಚ ಯವರತ ಯನವುದ್ನದರತ ಒಂದತ ಕ್ೆಲಸವನತನ  
ಮನಡಬನರದತ ಎಂದತ ಸಕ್ನಾರ ಅಂದತಕೆ್ೂಂಡಿದಿರೆ ಒಂದತ ಸಮತಿಯನತನ ಅಥವನ ಆಯೇಗವನತನ 
ರಚರ್ೆ ಮನಡಿಬಿಟಿರೆ ಮತಗಿದತ ಹೊೇಯತ್ತ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ನಿರ.ೆ ಈಗ ಈ ರಿೇತಿ ಪರಿಸಿಾತಿ ಇದ್ೆ. 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಂದ ಏನತ ಮನಹಿತಿ ಬೆೇಕತ ತೆ್ಗೆದತಕ್ೂೆಳಿು. ಆದಷತಿ ಬೆೇಗ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ  
ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲಿ ಸಭ ೆಮನಡಿ ಇದಕ್ೊೆಂದತ ಪರಿಹನರವನತನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ನನನ ವಿನಂತಿ.  
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     ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೆೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

     ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರೆ್ ಎಂದರ ೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ 
ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲಿ ಸಭ ೆಮನಡಿ ತಿೇಮನಾನ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ.  

    ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇೆಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳಿಂದ ಸಮಯವನತನ 
ನಗದ್ಧ ಮನಡಿ, ತ್ಮಮನತನ ಆ ಸಭೆಗ ೆ ಕರಯೆತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲಿ ವಿಷಯವನತನ 
ಮಂಡಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ 

    ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಎಷತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನಡತತಿುೇರಿ ಎನನವುದನತನ 
ಹೆೇಳಿ. ಇಲನಿ ನಮಮ ಸಕ್ನಾರ ಇರತವುದರೂೆಳಗೆ ಅಂಥನರ್ನದರೂ ಹೆೇಳಿ. 

    ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೆೇಶ:- ವರದ್ಧ ಕ್ೊಡಲತ ಮೂರತ ವಷಾವನಗಿದ್.ೆ 

    ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಹನಗನದರೆ ಈ ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲಿ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ ಎಂದತ ಅಥಾವೆ?  

    ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆದಷತಿ ಬೇೆಗ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡಿ.  
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         ಇ) ವಿಷಯ: ಬೃಹತಚ ಬೆಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕ್ಗೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ ವಿವಿಧ್  
                   ರ್ನಯಯನಲಯಗಳಲಿ ನಡಸೆತತಿುರತವ ದ್ನವಗೆಳಿಗೆ ವಕಿೇಲರನತನ ರೆ್ೇಮಸತವ  
                   ಪರಕಿರಯ್ದ ಕತರಿತ್ತ. 
                                 ----- 
    ಡನ: ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಬೃಹತಚ ಬೆಂಗಳೂರತ 
ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕ್ಗೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ೆ ವಿವಿಧ್ ರ್ನಯಯನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡಸೆತತಿುರತವ ದ್ನವಗೆಳಿಗ ೆ
ವಕಿೇಲರನತನ ರೆ್ೇಮಸತವ ಪರಕಿರಯ್ದ ಕತರಿತ್ತ ಮನನಯ ಕ್ನನೂನತ ಮತ್ತು ಸಂಸದ್ಧೇಯ ವಯವಹನರಗಳ 
ಸಚ್ಚವರ ಗಮನವನತನ ಸಳೆೆಯಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. ರ್ನನತ ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಹಚೆತಿ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ 
ಹೊೇಗತವುದ್ಧಲಿ. ಏಕ್ೆಂದರೆ ನಮಮ ಕ್ನನೂನತ ಸಚ್ಚವರತ ಬಹಳ ಬತದ್ಧಿವಂತ್ರಿದ್ನಿರ.ೆ ನನಗ ೆಬೆಂಗಳೂರತ 
ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕ್ಯೆಲ್ಲಿ ಸನವಿರನರತ ಪರಕರಣಗಳು ಈ ರನಜ್ಯದ ವಿವಿದ ರ್ನಯಯನಲಯಗಳಲ್ಲಿ 
ಪೆಂಡಿಂಗಚ ಇವೆ. ಕ್ೆೇಂದರದಲ್ಲಿಯತ ಪೆಂಡಿಂಗಚ ಇವ.ೆ ವಕಿೇಲರನತನ ರೆ್ೇಮಸಬೇೆಕ್ನದರೆ ಅಹಾತ್ೆಯನತನ 
ನಗದ್ಧಪಡಿಸದ್ ೆಯನರದ್ೊ ಮತಲನಜಿಗ ೆಒಳಪಟತಿ ವಕಿೇಲರನತನ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪ್ತ ಗೆ, ಬಿ.ಡಿ.ಎ ಗೆ ಮತ್ತು 
ಕ್.ೆಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ ಗೆ ರೆ್ೇಮಸಿ ಸಕ್ನಾರದ ಆಸಿುಯನತನ ಖನಸಗಿ ವಯಕಿುಗಳು ಅತಿಕರಮಸಲತ ಅಂದರೆ 
encroach ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಲತ ಈ ವಕಿೇಲರತ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪ್ತ ಪರವನಗಿ ಸರಿಯನಗಿ ವನದವನತನ ಮಂಡರೆ್ 
ಮನಡದ್ ೆಇರತವುದ್ೆ ಕ್ನರಣ ಎಂದತ ಸನವಾಜ್ನಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗೆೆ ಚಚಾೆಯನಗತತಿುದ್ೆ. ಇವರ 
ನಷಿೆಿಯತೆ್ಯಂದ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪ್ತ ಯ ಸತಮನರತ ಆಸಿುಗಳು ಖನಸಗಿ ವಯಕಿುಗಳ ಪರ ಆಗತತಿುರತವುದನತನ 
ರ್ನವು ರೆ್ೂೇಡತತಿುದ್ೆಿೇವೆ.  
 
                      (ಮತಂದತ)  
 
(5೨8)22-03-2022(01-50)bsd-rn 

ಡನ: ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸನಾಮ (ಮತಂದತ) 

ನನಗ ೆ ಇರತವ ಮನಹಿತಿ ಪರಕ್ನರ ಬಿಬಿಎಂಪ್ತ ಗೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿ ಸತಮನರತ ಏಳೆಂಟತ ಸನವಿರ 
ಪರಕರಣಗಳು ಸಿವಿಲ್ಚ ರ್ನಯಯನಲಯದ್ಧಂದ ಸತಪ್ತರೇಂಕ್ೂೆೇಟಚಾವರಗೊ ಇದ್ೆ. ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತಕ್ನೆಲತ 
ಭನಗ ಖನಸಗಿ ವಯಕಿುಗಳ ಪರವನಗಿ ತಿೇಪತಾ ಬರತತಿುದ್.ೆ ಸಕ್ನಾರಿ ವಕಿೇಲರತ ಸಕ್ನಾರಿ ಆಸಿುಗಳನತನ 
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ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮನಡತವುದರಲ್ಲಿ ವಿಫಲರನಗಿದ್ನಿರ ೆ ಎನತನವ ಸಂದ್ೆೇಹ ನನಗ ೆ ಬರತತಿುದ್ೆ. ಅದಕ್ನೆಗಿ 
ರೆ್ೇರವನಗಿ ಬಿಬಿಎಂಪ್ತ, ಬಿಡಿಎ ಗಳಿಗ ೆ ಅಂದರೆ ಇವತಿುನ ಪರಶೆನ ಬಿಬಿಎಂಪ್ತಗ ೆ ಇದತಿ, ಇವುಗಳಿಗ ೆ
ವಕಿೇಲರನತನ ರೆ್ೇಮಸತವುದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ನಾರದ ನಲತವು ಏನತ? ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ನಾರ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುತಿುರತವ ಮನನದಂಡಗಳೆೇನತ? ಅಹಾತ್ನ ವಯವಸಾೆ ಏನತ? ಎಲನಿ ಪರವನದ 
ದ್ನಖಲೆಗಳಿದಿರೂ ಸಕ್ನಾರದ ಪರವನಗಿ ಕ್ೆೇಸ್ಚ ಸೂೆೇತ್ನಗ ಅವರಿಗೆ ಹನಕತತಿುರತವ ದಂಡ ಮತ್ತು ಶ್ಕ್ಷ ೆ
ಏನದ್?ೆ ಇದರ ಬಗೆೆ ಪರಶೆನ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳನತನ ಪರಶೆನ ಕ್ೇೆಳಿದತಿ, ಉತ್ುರವನತನ 
ಬಿಬಿಎಂಪ್ತ ಲ್ಲೇಗಲ್ಚ ಆಫಿೇಸರ್ಚ ಮತ್ತು ಕ್ನನೂನತ ಇಲನಖೆಯ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಮನನಯ 
ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳಿಂದ ಉತ್ುರವನತನ ಹೆೇಳಿಸಿದ್ನಿರ.ೆ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ಶೆೇಕಡ ೯೦ ಕಿೆಂತ್ ಹೆಚತಿ ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 
ಜ್ಯಶನಲ್ಲಯನಗಿರತವ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿದ್ನಿರ.ೆ ಇದತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ೯೦% ಕಿೆಂತ್ ಹೆಚತಿ ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 
ಜ್ಯಶನಲ್ಲಯನಗಿ ಬಿಬಿಎಂಪ್ತ ಆಸಿುಗಳನತನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮನಡಿದ್ೆಿೇವೆ ಎಂದತ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಉತ್ುರ 
ಹೆೇಳಿದ್ನಿರೆ. ಅದತ ಪನಯಂಟಚ ೯ ಅಥವನ ೯೦% ಎಂದತ ನನಗ ೆಗೊತ್ನುಗತತಿುಲಿ. ಹನಗನಗಿ ಬಹಳ 
ಗಂಭಿೇರವನದ ಪರಿಸಿಾತಿ ಇದ್ನಗಿದತಿ, ಇದರ ಬಗೆೆ ಅರೆ್ೇಕ ಉದ್ನಹರಣೆಗಳನತನ ರ್ನನತ ಕ್ೊೇಟಚ 
ಮನಡಬಲೆಿನತ. ಪನರ್ಚಾಗಳಲ್ಲಿ ಮರ್ ೆ ಕಟಿಿರತವ ಬಗೆೆ ಬಿಬಿಎಂಪ್ತ ವಕಿೇಲರಿಂದ ಸರಿಯನದ ವನದ 
ಮಂಡರೆ್ ಆಗದ್ಧರತವುದರಿಂದ ಪನರ್ಚಾನಲ್ಲಿ ಮರ್ ೆ ಕಟಿಿಕ್ೊಂಡಿರತವ ವಯವಸಾೆ ಖನಸಗಿ ವಯಕಿುಗಳ 
ಪನಲನಗಿರತವುದನತನ ರ್ನನತ ಕಣನಣರೆ ರೆ್ೂೇಡಿದ್ೆಿೇರೆ್. ರ್ನನತ ಹೆಬನಬಳದ ಎಂ.ಎಲ್ಚ.ಎ ಆಗಿ ಈ ಬಗೆೆ 
pursue ಮನಡಿ, ಹಿಂದ್ ೆಬಿದತಿ ಒದ್ನಿಡಿದರೂ ಸರಿಯನದ ಆಕ್ಷೆೇಪಣ ೆಫೆೈಲ್ಚ ಮನಡದ್ೇೆ, ಸರಿಯನಗಿ 
ಹಿಯರಿಂಗಚಗೆ ಹೊೇಗದ್ೇೆ ಆ ಕ್ೆೇಸ್ಚ ಸೂೆೇತ್ತ ಇವತ್ತು ಖನಸಗಿ ವಯಕಿುಗಳು ಪನರ್ಚಾನಲ್ಲಿ 
ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡಿದ್ನಿರೆ. ಇದತ ಆರ್ಚ.ಬಿ.ಐ ಲೆೇಔಟಚನಲ್ಲಿ ನಡದೆ್ಧದತಿ, ಇಂತ್ಹ ನೂರನರತ ಪರಕರಣಗಳು 
ಇವೆ. ಆದಿರಿಂದ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರತವ ಆಸಿುಯ ಮೌಲಯ ಕ್ೆೇವಲ ಬಂಗನರವಲಿದ್ೆೇ 
ಡೈೆಮೆಂಡ್ಚಗಿಂತ್ ಜನಸಿುಯನಗಿದೆ್. ಈ ಕ್ನಸ್ಿಚಲ್ಲ ವಯವಸಾೆಯಲ್ಲಿ ವಕಿೇಲರ ಅಸಮಥಾತ್ತ್ೆಯಂದ, 
ವಕಿೇಲರತ ಸರಿಯನದ ವನದ ಮಂಡಿಸದ್ೆೇ ಇರತವುದರಿಂದ ಬಿಬಿಎಂಪ್ತ ಆಸಿುಗಳು ಖನಸಗಿ ವಯಕಿುಗಳ 
ಪನಲನಗತತಿುದ್ೆ ಎಂದತ ಬಹಳ ರೆ್ೂೇವಿನಂದ ಹೆೇಳುತಿುದ್ೆಿೇರೆ್. ಮನನಯ ಕ್ನನೂನತ ಮಂತಿರಗಳು 
ಇಂತ್ಹವುಗಳನತನ ತ್ಡಗೆಟಿಲತ ಮನನದಂಡವನತನ ಫಿರ್ಸಚ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಇಷತಿ ದ್ಧವಸ ನನಗ ೆ
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ಬೆೇಕ್ನದವರೆ್ೂಬಬನನತನ ವಕಿೇಲರರ್ನನಗಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಿು ಎಂದತ ಶ್ಫನರಸತಸ ಮನಡಿದ್,ೆ ಅದ್ೆೇರಿೇತಿ 
ಇರ್ೂೆನಬಬರತ ಇಂತ್ಹ ವಕಿೇಲರನತನ ತೆ್ಗೆದತಕ್ೂೆಳಿು ಎಂದತ ಹೆೇಳಿರತತ್ನುರ.ೆ ಆದಿರಿಂದ ಈ ಜನತಿ, ಮತ್, 
ಬೆೇಧ್ ಸೇೆರಿದಂತ್ ೆ ಎಲಿವನತನ ಬಿಟತಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಕ್ನಾರಿ ಆಸಿುಗಳನತನ ರಕ್ಷಣ ೆ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ದಯವಿಟತಿ ವಿಶೆೇಷ ನೇತಿಯನತನ ರೂಪ್ತಸಬೇೆಕತ. ವಕಿೇಲರಿಗೆ ಅಹಾತ್ೆಯನತನ ಫಿರ್ಸಚ ಮನಡಬೇೆಕತ. 
ಇಂತ್ಹ ಅಹಾತ್ೆಗಳನತನ ಫಿರ್ಸಚ ಮನಡತವ ವಯವಸಾೆ ಬಹತಶಃ ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳನದ ಮನಧ್ತಸನಾಮ 
ರವರಿಗಿಂತ್ ಇರ್ನಯರಿಗೂ ಚೆರ್ನನಗಿ ಗೊತಿುರತವುದ್ಧಲಿ ಎಂದತ ಕ್ನಣತತ್ುದ್ೆ. ದಯವಿಟತಿ ಇದರ ಬಗೆೆ ಕರಮ 
ವಹಿಸಿ, ವಕಿೇಲರ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಪರಕಿರಯ್ದಯಲ್ಲಿ ಪನರದಶಾಕತ್ೆಯನತನ ತ್ರಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರಲ್ಲಿ 
ಮನವಿ ಮನಡತತ್ುೆೇರೆ್. 

 ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ವೆೈ.ಎ. 
ರ್ನರನಯಣಸನಾಮ ರವರತ ಬಹಳ ಒಳೆುಯ ವಿಚನರವನತನ ಪರಸನುಪ್ತಸಿದತಿ, ಇದತ ಬಹಳ ವಷಾಗಳಿಂದ 
ನಡಯೆತತಿುದತಿ, ಅವರತ ಕ್ೇೆವಲ ಬಿಬಿಎಂಪ್ತ ಕತರಿತ್ತ ಮನತ್ರ ಹೆೇಳಿದ್ನಿರ.ೆ ಇದಲಿದ್ೆೇ ಬಿಡಿಎ ಗೂ 
ಹೆೇಳಿದ್ನಿರೆ. ಇಡಿೇ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ನಾರಿ ವಕಿೇಲರನಗಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವವರ ಸತ್ನಯಸತ್ಯತ್ ೆಬಗೆೆ ಮನನಯ 
ಕ್ನನೂನತ ಸಚ್ಚವರಿಗೆ ಗೂೆತಿುದ್.ೆ ಇದನತನ ಸರಿಪಡಿಸಲತ ದಯವಿಟತಿ ಏರ್ನದರೂ ಕರಮ ವಹಿಸಬೆೇಕತ. 
ಇದರಿಂದ ಏರ್ನಗತತಿುದ್ಯೆ್ದಂದರ ೆ ಸಕ್ನಾರಿ ವಕಿೇಲರತ ಆರ್ಥಾಕವನಗಿ ಬಳೆೆಯತತಿುದ್ನಿರ.ೆ ಆದರೆ 
ಸಕ್ನಾರದ ಆಸಿು ಮತ್ತು ಆದ್ೆೇಶಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಖಂಡಿತ್ವನಗಿ ಯನವ ಕ್ೂೆೇಟಚಾನಲ್ಲಿ ಆಗತತಿುಲಿ. 
ದಯವಿಟತಿ ಇದಕ್ೆೆ ಯನವುದ್ನದರೂ ಒಂದತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಡಿವನಣ ಹನಕಬೆೇಕತ. ಇದನತನ 
ಸಿರೇಮಚಲೆೈನ್ಚ ಮನಡತವ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿದರೆ ದ್ೂೆಡಾ ಉಪಕ್ನರ ರ್ನಡಿನ ಸಕ್ನಾರ ಸೇೆರಿದಂತ್ ೆ
ಸನಮನನಯ ಜ್ನರಿಗೂ ಆಗತತ್ುದ್ೆ. ಇವತ್ತು ಇಲನಖನಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಕಿೇಲರತ ಇಬಬರೂ 
ಶನಮೇಲನಗಿ ಇಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದ್ನಿರ.ೆ ಇಂತ್ಹ ವಿಷಯಗಳ ಮೆೇಲೆ ವನದ ಮನಡತವ ಸಕ್ನಾರಿ 
ವಕಿೇಲರೆಂದ್ನಗ ಇವರತಗಳೆೇ ಹೊೇಗಿ, ಅವರತಗಳಿಗೆ ಎಲನಿ ಕ್ೊಟತಿ, ಕ್ನಸತ ಕ್ೂೆಡಿಸತತ್ನುರೆ. ಇಂತ್ಹ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳೆೇ ೩ ಸನರಿ ಗೆೈರತ ಹನಜ್ರನಗಿ ಎಂದ್ೂೆೇ ಅಥವನ ಕ್ೊಟಿ ಪರಮನಣ ಪತ್ರವನತನ ಸರಿಯನಗಿ 
ಹನಕಬೆೇಡಿ ಎಂತ್ಲೂೆೇ ಏರೆ್ೂೇ ಒಂದತ ಹೇೆಳಿಕ್ೂೆಡತತ್ನುರೆ. ರ್ನನತ ವಿನಂತಿ ಮನಡತವುದ್ೆೇರ್ಂೆದರೆ, 
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ರ್ನನತ ರ್ನಯಯನಲಯವನತನ ಪರಶೆನ ಮನಡದ್ೇೆ ಸಕ್ನಾರಿ ವಕಿೇಲರನಗಿ ಕ್ಲೆಸ ಮನಡತವವರ ನಡವಳಿಕ್ ೆ
ಏನತ? ಒಂದತ ರ್ನಯಯನಲಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ನಾರಿ ವಕಿೇಲರಿಗೆ ಒಂದತ ವಿಚನರದ ಬಗೆೆ ರ್ನಯಯನಧಿಪತಿಗಳು 
ಎಷತಿ ಅವಕ್ನಶವನತನ ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರ?ೆ ಸಕ್ನಾರದ ಪರವನಗಿ ವನದ ಮನಡಿ ಎಲನಿ ವಿಚನರಗಳನತನ ಹೇೆಳು 
ಎಂದತ ಎಷತಿ adjournments ಗಳನತನ ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ? Affidavits ಹನಕಲತ ಎಷತಿ ಸಮಯ 
ಕ್ೊಡತತ್ನುರ?ೆ ಇಷೆಿಲನಿ ನಡಯೆತತಿುದತಿ, ರ್ನಯಯನಧಿೇಶರಿಗೆ ಸಕ್ನಾರಿ ವಕಿೇಲ ಸಕ್ನಾರಿ ಕ್ೆಲಸವನತನ 
ಸರಿಯನಗಿ ಮನಡತತಿುದ್ನಿರೆ್ೂೇ, ಇಲಿರ್ೇ ಎಂದತ ಸಪಷಿವನಗಿ ಅಥಾವನಗತತ್ುದ್ೆ. ಒಬಬರತ Bar 
Council ನಲ್ಲಿ ವಕಿೇಲರನಗಿ ರೆ್ೂೇಂದ್ನಯಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವವರತ ಕ್ಟೆಿ ನಡವಳಿಕ್ ೆಕಂಡತ 
ಬಂದ್ನಗ Bar Council ನಂದ ವಜನ ಮನಡತವ ಅಧಿಕ್ನರ ರ್ನಯಯನಧಿೇಶರತ ಮತ್ತು Bar 
Council ಗೂ ಇದ್ೆ. ಆದರೆ ಸಕ್ನಾರಿ ವಕಿೇಲರನಗಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವವರತ ಈ ರಿೇತಿ ಲಂಚ 
ರತಷತವತ್ತುಗಳಿಗೆ ಭನಗಿಯನಗಿ, ರ್ನಯಯನಲಯ ಮತ್ತು ರ್ನಯಯನಧಿೇಶರ ಮತಂದ್ ೆ ಸಮಯಕ್ೆೆ 
ಸರಿಯನಗಿ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡದ್ೆೇ, Affidavit ಹನಕದ್ೆೇ ಇರತವುದತ ನಡಯೆತತಿುದ್ೆ ಎಂದ್ನಗಲೂ ಅಂತ್ಹ 
ವಕಿೇಲರಿಗೆ, ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗೆ ಯನವ ಶ್ಕ್ಷೆಯೂ ಇಲಿವೆೇ? ಇದತ ಬಹಳ ದ್ೂೆಡಾ ಸಮಸೆಯಯನಗಿದತಿ, 
ಇದರ ಆಳ ಉದಿ ಎಲಿವೂ ಗೂೆತಿುದತಿ, ಇದಕ್ೆೆ ಹೂೆಸ ರೂಪ ಕ್ೂೆಟತಿ ಕಡಿವನಣ ಹನಕಿ, ರನಜ್ಯದ 
ಸಕ್ನಾರದ ಆಸಿುಗಳನತನ ಉಳಿಸಿ, ಸನಮನನಯ ಜ್ನರಿಗ ೆ ರ್ನಯಯ ಸಿಗತವಂತ್ೆ ಮನಡಬೇೆಕತ ಹನಗೂ 
ಇಲನಖನಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಕಡಿವನಣ ಹನಕಬೆೇಕತ. ಏಕ್ೆಂದರ ೆ ಇಲನಖನಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಕ್ೊಡತವ 
Affidavit ಅನತನ ರ್ನಯವನಯರೂ ರೆ್ೂೇಡತವುದ್ಧಲಿ. ಆದಿರಿಂದ ಇದಕ್ೆೆ ಕಡಿವನಣ ಹನಕತವ 
ಹೊಸರೂಪವನತನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ವಿನಂತಿಸತತ್ುೆೇರೆ್. 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ. ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗೆ 
ಗೊತಿುರತವಂತ್ ೆ ಮನನಯ ಮನಧ್ತಸನಾಮ ರವರತ ಇದನತನ ತ್ಡಗೆಟಿಲತ ಕ್ನಯೇಾನತಮಖರನಗಿದತಿ, 
ವಕಿೇಲರ ಪಟಿಿಯನತನ ಸಹ ತ್ರಿಸಿಕ್ೊಂಡಿದ್ನಿರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಕಿೇಲರನದವರತ ಆತ್ನ fee ಅನತನ 
ಕ್ೆೇಳುವುದ್ೇೆ ಇಲಿ, ರ್ನನತ ಒಬಬ ವಕಿೇಲರ್ನಗಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿದತಿ, ಆ ಸಮತದ್ನಯದ ಬಗೆೆ ನನಗ ೆಬಹಳ 
ಗೌರವ ಇದ್ೆ. ಒಳೆುಯ ವಕಿೇಲರತ ಇದ್ನಿರ.ೆ ವಕಿೇಲರ್ನಗಿ ಆತ್ನ fee  ಅನತನ ಕ್ೆೇಳುವುದ್ೆೇ ಇಲಿ. 



155 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/22-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

ಮದಲತ ಸಕ್ನಾರಿ ವಕಿೇಲರಿಗೆ fee ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ ಎಂದತ ಹೇೆಳುವಂತ್ನಗಿದೆ್. ಸಕ್ನಾರಿ ವಕಿೇಲರ 
ಪರವನಗಿ ಇವರೇೆ ಹೂೆೇಗತವಂತ್ನಗಿದ್.ೆ ಈ ಪರಿಸಿಾತಿ ನೂರಕ್ೆೆ ನೂರರಷತಿ ಇದ್ೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ 
ಬಿಡಿಎ, ಬಿಬಿಎಂಪ್ತ ಗಳಲ್ಲಿರತವ ಮೌಲಯಯತತ್ ಆಸಿುಗಳನತನ ರಕ್ಷಿಸಿಕ್ೂೆಳುಲತ ವಕಿೇಲರನತನ 
ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ನಾರಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಗಮನಸಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ. Whatever the objection 
prepared by the concerned officers… ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ತ್ಯನರತ ಮನಡಿ, ಈ ಆಸಿು 
ಸಕ್ನಾರದತಿ ಎನತನವುದಕ್ೆೆ ಯನವ ದ್ನಖಲೆ ಇದ್ೆ ಎಂಬತದ್ೆಲಿವನತನ ತ್ಯನರತ ಮನಡಿ ಕ್ೊಟಿರೂ, ಆ 
ಆಸಿು ಖನಸಗಿ ವಯಕಿುಗೆ ಹೊೇಗತತ್ುದ್ೆ ಎಂದ್ನಗ ಎಷಿರಮಟಿಿಗೆ ವಕಿೇಲರತ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತ್ನುರ ೆ
ಎಂಬತದನತನ ರೆ್ೂೇಡಬಹತದತ. ಅದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಬಹಳ ವಷಾಗಳಿಂದ ಇರತವ Legal Advisers 
ಗಳಿಗೆ ಒಂದತ ಮನನದಂಡವನತನ ನಗದ್ಧ ಮನಡಿ, ಅವರತ ಎಷೆಿಷತಿ ಕ್ೆೇಸ್ಚಗಳನತನ ಗೆದ್ಧಿದ್ನಿರೆ ಮತ್ತು 
ಸಕ್ನಾರದ ಪರವನಗಿ ಸೂೆೇತಿದ್ನಿರ ೆಎಂಬ ದ್ನಖಲೆಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತ ಅಂತ್ಹವರನತನ ತ್ೆಗೆದತ ಹನಕಿ. 
Streamline ಮನಡಿ, ಆಗ ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಳೆುಯದ್ನಗತತ್ುದ್ೆ. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಬಹಳ 
ಒಳೆುಯ ಪರಶೆನ ಪರಸನುಪ್ತಸಿದತಿ, ಅವರಿಗೆ ವೈೆಯಕಿುಕವನಗಿ ರೆ್ೂೇವು ಆಗಿರತವುದರಿಂದ ಅಥವನ 
personal injury ಆಗಿರತವುದರಿಂದ ವಿಚನರ ತ್ೆಗೆದ್ಧದ್ನಿರ ೆ ಎಂದತ ಕ್ನಣತತ್ುದ್ೆ. ಆದಿರಿಂದ ಈ 
ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ವಿನಂತಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ.ಎಂ. ರಮೆೇಶಚಗೌಡ (ವಿಧನನಸಭೆಯಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಏಕ್ೆಂದರ ೆಬಿಡಿಎ, ಬಿಬಿಎಂಪ್ತ ಗಳ ಸಕ್ನಾರಿ ವಕಿೇಲರತ ಯನವ ರಿೇತಿ ಮನಡತತ್ನುರೆ 
ಎಂದತ ಮನನಯ ಕ್ನನೂನತ ಸಚ್ಚವರಿಗೆ ಗೊತಿುದ್ೆ. ರ್ನನತ ನದ್ಧಾಷಿ ಪರಕರಣವನತನ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್.ೆ HBR 
layout ಮತ್ತು HRBR layout ನಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಎ ನವರತ demolition ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಇದರ 
ದ್ನಖಲೆಗಳನತನ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಿಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇರೆ್. Demolition  ಮನಡಿ ರೂ.೬೦ ಕ್ೂೆೇಟಿ 
ಆಸಿುಯನತನ ವಶಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಳುಲನಗಿದ್ೆ ಎಂದತ ಹೇೆಳುತ್ನುರೆ. ಇಡಿೇ ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಷತಿ 
ಆಸಿುಗಳನತನ ಬಿಡಿಎ ರವರತ demolition  ಮನಡಿದ್ನಿರ?ೆ ನಂತ್ರ Government Panel 
Advocate ಗಳನತನ ಅಡಾೆಸ್ಿಚ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಮತ್ುೆ ಗೆಲತಿತ್ನುರ.ೆ  4th Block, HBR layout ನಲ್ಲಿ 
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ಬಿಡಿಎ ಕ್ನಂಪೆಿರ್ಸಚ ಎದತರತಗಡೆ ಸತಮನರತ ರೂ.೧೦೦ ರಿಂದ ೧೧೦ ಕ್ೊೇಟಿಗಳ ಆಸಿುಯನತನ ಮತ್ೆು 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಕಟಿಡ ಕಟಿಿಸಿ ಬನಡಿಗೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುುತಿುದ್ನಿರ್ೆ. ಇದತ ಪಕ್ನೆ ಬಿಡಿಎ ಆಸಿು. ಇದ್ೆೇರಿೇತಿ 
ಬನಬತಸನಹಿಬಚ  ಪನಳಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಎ ರವರತ demolition ಮನಡಿದ ನಂತ್ರ ಈಗ ಮತ್ುೆ 
ಕ್ೊೇಟಚಾಗೆ ಹೂೆೇಗಿ ಕ್ೆೇಸ್ಚ ಆತ್ನ ಪರವನಗಿದೆ್ ಎಂದತ ಕಟಿಡ ಕಟತಿತಿುದ್ನಿರ್ೆ. ಈ ರಿೇತಿ ನೂರನರತ 
ಪರಕರಣಗಳನತನ ಹೆೇಳಬಲೆಿನತ. ಇರ್ೂೆನಂದತ ಹೆರ್ಚಬಿಆರ್ಚ ಲೆೇಔಟಚನಲ್ಲಿ ಇದ್ೆೇ ರಿೇತಿ ಆಗಿದ್.ೆ ಇದರ 
ದ್ನಖಲನತಿಗಳನತನ ತ್ಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಕಳುಹಿಸಿಕ್ೂೆಡಿ. 

(ಮತಂದತ) 

(529) 22.03.2022  2.00 hv.rn 
 
ಶ್ರೇ  ಹೆರ್ಚ.ಎಂ.ರಮೆೇಶಚಗೌಡ(ಮತಂದತವರಿದದತಿ):- 

ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕಟಿಡವನತನ ರೆ್ಲಸಮ ಮನಡಿ, ಜನಗವನತನ ಸನಾಧಿೇನಕ್ೆೆ 
ಪಡದೆತಕ್ೂೆಂಡಿರತವ ಪರಕರಣಗಳನತನ ಪತನಃ ಅವರತ ಕ್ೊೇಟಿಾನಲ್ಲಿ ಕ್ೆೇಸ್ಚ ಹನಕಿ ಗೆಲತಿತ್ನುರೆಂದರ,ೆ 
ಅಂತ್ಹ ಅಡೂೆಾೇಕ್ೆೇಟಚಗಳು ಪನಯನಲ್ಚನಲ್ಲಿ ಇರಬೇೆಕ್ೇೆ ಎನತನವುದತ ನನನ ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ್. ಯನರತ 
ಇಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತ್ನುರೆ, ಅಂತ್ಹ ಅಡೂೆಾೇಕ್ೆೇಟಚಗಳ ಮೆೇಲ ೆ ಕರಮ ತ್ಗೆೆದತಕ್ೂೆಳುಬೇೆಕ್ನಗಿದ್ೆ. 
ಖನಸಗಿಯವರತ ತ್ಮಮ ಕ್ೆೇಸ್ಚಗಳನತನ ನಡಸೆತವುದಕ್ೆೆ ಉತ್ುಮ ಅಡೂೆಾೇಕ್ೆೇಟಚಗಳನತನ ಇಡತತ್ನುರ.ೆ 
ಒಂದತ ದ್ಧನದ, ಒಂದತ ಹಿಯರಿಂಗಚ ಅಟ್ೆಂಡ್ಚ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಒಂದತ ಲಕ್ಷದ್ಧಂದ ಎರಡತ ಲಕ್ಷ 
ರೂಪನಯಗಳವರೆಗೆ ಸಂಭನವರೆ್ಯನತನ ಪಡದೆತಕ್ೂೆಳುುತ್ನುರೆ.  ಪನಯನಲ್ಚನಲ್ಲಿ ಇರತವಂತ್ಹ 
ಅಡೂೆಾೇಕ್ೆೇಟಚಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸಂಭನವರೆ್ಯನತನ ನೇಡಲನಗತತಿುದ್.ೆ ಆದಿರಿಂದ ಅವರತ ಈ ರಿೇತಿ ಫಿರ್ಸಚ 
ಆಗತತಿುದ್ನಿರ.ೆ ದಯಮನಡಿ ಈ ಎರಡತ ಅಂಶಗಳನತನ ಸಕ್ನಾರ ಪರಿಗಣಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ 
ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುುತಿುದ್ೆಿೇರೆ್.  
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 ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ.ರವಿಕತಮನರ್ಚ(ವಿಧನನಸಭನ ಕ್ಷೆೇತ್ರದ್ಧಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರತ):- ಸರ್ನಮನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದ್ೊಂದತ ಬಹಳ ದ್ೂೆಡಾ vicious circle ಆಗಿದ್ೆ. ಕ್ಲೆವು ಪರಕರಣಗಳನತನ 
ಕ್ೊೇಟಚಾಗೆ ತ್ರದ್ೇೆ, ಅವರೇೆ ಬಗಹೆರಿಸಬಹತದ್ನಗಿದ್.ೆ ಆದರೆ, ಕ್ೆಲವು ಅಡೂೆಾೇಕ್ೆೇಟಚಗಳು ಇಂತ್ಹ 
ಪರಯತ್ನಗಳರೆ್ನೇ ಮನಡತವುದ್ಧಲಿ. ಅನಗತ್ಯವನಗಿ ಕ್ೂೆೇಟಚಾನಲ್ಲಿ ಕ್ೇೆಸ್ಚ ದ್ನಖಲತ ಮನಡಿ, ವಕಿೇಲರಿಗೆ 
ಶತಲೆ ಪನವತಿ ಮನಡತವಂತೆ್ ಮನಡತತ್ನುರೆ, ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ವಷನಾನತಗಟಿಲ ೆ ಕ್ೆೇಸ್ಚಗಳು 
ನಡಯೆತವಂತ್ ೆಮನಡತವುದತ ಮತ್ತು ಪರಕರಣಗಳು ಬಹಳ ದ್ಧೇಘಾಕ್ನಲ ಕ್ೂೆೇಟಚಾ ಮತಂದ್ೆ ಚಚೆಾಗೆ 
ಬರದ್ೆೇ ಇರತವಂತ್ ೆ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಳುುವುದತ; ಬಹಳಷತಿ ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಖನಸಗಿ ವಯಕಿುಗಳಿಗ ೆ
ಲನಭವನಗತವಂತೆ್ ಮತ್ತು ಸಕ್ನಾರದ ಕ್ೆೇಸತ ಸೂೆೇಲತವಂತ್ೆ, ಪರಿಣನಮಕ್ನರಿಯನಗಿ ವನದ 
ಮಂಡಿಸದ್ೆೇ, ಕ್ೇೆಸ್ಚ ವಿೇರ್ಚ ಆಗತವಂತ್ ೆ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಇದ್ೊಂದತ vicious circle ಆಗಿದ್,ೆ 
ಇದನತನ ಬೆರೇರ್ಚ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿದೆ್.ಚ“ಸಕ್ನಾರದ ಕ್ೆಲಸ ದ್ೆೇವರ ಕ್ೆಲಸ”ಚಎಂದತ ವಿಧನನಸೌಧ್ದ ಬನಗಿಲ 
ಮೆೇಲ ೆಬರೆದ್ಧದ್ೆಿೇವೆ. ಅದಕ್ೂೆೆಂದತ ಅಥಾ ಬರತವಂತ್ ೆಮನಡತವುದತ ಮನನಯ ಮನಧ್ತಸನಾಮಗಳಂತ್ಹ 
ವಯಕಿುಗಳಿಂದ ಮನತ್ರ ಸನಧ್ಯವನಗಿದ್.ೆ ಇದಕ್ೂೆೆಂದತ ಕಡಿವನಣವನತನ ಹನಕಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ. ಮನನಯ 
ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಯವರತ ಬಹಳ ಮಹತ್ಾವನದ ವಿಚನರವನತನ ಚಚೆಾಗೆ ತ್ಂದ್ಧದ್ನಿರೆ. 
ಸನವಿರನರತ ಕ್ೊೇಟಿ ಮೌಲಯದ ಸಕ್ನಾರದ ಆಸಿುಯನತನ ನತಂಗಿ ಹನಕಿದ್ನಿರ.ೆ ಕ್ೊೇಟಚಾ ಶತಲೆ ಮತ್ತು 
ಇನನತ್ರ ೆ ವಯವಸೆಾಗಳನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದರ ೆ ಅರೆ್ೇಕರತ ಕ್ೂೆೇಟಚಾಗೆ ಹೊೇಗತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧ್ಯವನಗತವುದ್ಧಲಿ. 
ಆದಿರಿಂದ ಮನನಯ ಕ್ನನೂನತ ಮತ್ತು ಸಂಸದ್ಧೇಯ ವಯವಹನರಗಳ ಸಚ್ಚವರತ ಈ ವಿಚನರಕ್ೆೆ 
ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿಂತ್ ೆ ಸರಿಯನದಂತ್ಹ ಕರಮವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಈ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ 
ಮನಡತತಿುದ್ೆಿೇರ್.ೆ  
 ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧ್ತಸನಾಮ(ಕ್ನನೂನತ ಮತ್ತು ಸಂಸದ್ಧೇಯ ವಯವಹನರಗಳ ಸಚ್ಚವರತ):- 
ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬಹಳ ವನಯಪಕವನಗಿರತವಂತ್ಹ ವಿಚನರವನತನ ಮನನಯ 
ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಯವರತ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದ್ನಿರ.ೆ ತ್ನವು ಕ್ನಲನವಕ್ನಶವನತನ ನೇಡಿದರ,ೆ ರ್ನನತ 
ಕ್ೆಲವು ಸಪಷಿಿೇಕರಣವನತನ ನೇಡಲತ ಬಯಸತತಿುದ್ೆಿೇರ್ೆ. ಸಕ್ನಾರಿ ವಕಿೇಲರನತನ ಅಂದರೆ, Assistant 
Government Pleader ಮತ್ತು District Government Pleader ಅವರನತನ ರೆ್ೇಮಕ 
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ಮನಡಿಕ್ೊಳುಬೇೆಕ್ನದರೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಜಿಲನಿ ರ್ನಯಯನಧಿೇಶರಿಂದ ಮತ್ತು ಡಪೆತಯಟಿ ಕಮೇಶನರ್ಚ ಅವರಿಂದ 
ಶ್ಫನರಸತಸ ತ್ರಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಇವರತಗಳು ಶ್ಫನರಸತಸ ಮನಡದ್ೆೇ Assistant 
Government Pleader ಮತ್ತು District Government Pleader ಅವರನತನ ರೆ್ೇಮಕ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳುುವುದಕ್ೆೆ ಕ್ನನೂನನಲ್ಲಿ ಅವಕ್ನಶಗಳಿಲಿ. ಇನತನ ಗೃಹ ಇಲನಖಗೆೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿಂತೆ್ ಪಬಿಿರ್ಚ 
ಪನರಸಿಕೂಯಟರ್ಚ ಮತ್ತು ಅಸಿಸೆಿಂಟಚ ಪಬಿಿರ್ಚ ಪನರಸಿಕೂಯಟರ್ಚಗಳನತನ ಇಲನಖಯೆ ವತಿಯಂದ ಪರಿೇಕ್ಷೆ 
ಮನಡಿ,  ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಲನಗತತ್ುದ್ೆ. ಇಷನಿದರೂ ಸಕಸಸ್ಚ ರೇೆಟಚ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ೆ ಎನತನವ 
ಅಂಶ ನಮಮ ಗಮನಕ್ೆೆ ಬಂದ್ಧದ್.ೆ ರ್ನನತ ರಿವೂಯ ಮನಡಿದಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಅರೆ್ೇಕ ಪರಕರಣಗಳಿಗ ೆ
ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿಂತ್ ೆ ಇವರತಗಳು ಕ್ೂೆೇಟಚಾ ಮತಂದ್ ೆ ಹನಜ್ರನಗತತಿುಲಿ. ಕ್ಲೆವು ಪರಕರಣಗಳಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿಂತ್ ೆಮತಂದ್ಧನ ದ್ಧರ್ನಂಕವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಅವರತ ವಿಫಲರನಗಿದ್ನಿರ ೆ
ಎನತನವುದತ ತಿಳಿದತ ಬಂತ್ತ.  

ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪರತಿ ಮೂರತ ತಿಂಗಳಿಗೊಮೆಮ ಆಯನಯ ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಇರತವಂತ್ಹ ಪಬಿಿರ್ಚ ಅಡೂೆಾೇಕ್ೇೆಟಚಗಳು ಮತ್ತು ಪನರಸಿಕೂಯಟರ್ಚಗಳನತನ ರಿವೂಯ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ 
ಕ್ನನೂನನಲ್ಲಿ ಇದ್ೆ. ಇದರ ಬಗೆೆ ಜಿಲನಿಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಕ್ನನಫರೆನ್ಸಚನಲ್ಲಿ ಸೂಚರೆ್ಯನತನ ಸಹ ಕ್ೊಟಿಿದ್ೆಿೇರೆ್. 
ಜಿಲನಿಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ ೆ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಅಥವನ ಸನಕ್ಷಾಗಳನತನ ಒದಗಿಸಿಕ್ೊಡತವ ನಟಿಿನಲ್ಲಿ ಇಲನಖ ೆ
ವಿಫಲವನದರ ೆ ಅವರನತನ ತ್ನಕಿತ್ತು ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ ಮತ್ತು ಸಕ್ನಾರಿ ವಕಿೇಲರತ ಕ್ೆಲಸ 
ಮನಡದ್ಧದಿರ,ೆ ಕ್ನನೂನತ ಇಲನಖಯೆ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಗಳಿಗೆ ವರದ್ಧಯನತನ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಇದ್ೆ. ನಮಮ 
ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತ್ಹ ಪರಕಿರಯ್ದ ಹಿಂದ್ ೆನಡದೆ್ಧರಲ್ಲಲಿ. ರ್ನನತ ಜಿಲನಿಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಕ್ನನಫರೆನ್ಸಚ ಮನಡಿ ಪರತಿ 
ಮೂರತ ತಿಂಗಳಿಗೂೆಮೆಮ ರಿವೂಯ ಮನಡಿ ಕಡನಾಯವನಗಿ ವರದ್ಧಯನತನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ 
ಸೂಚರೆ್ಯನತನ ಕ್ೂೆಟಿಿದ್ೆಿೇರೆ್. ಜಿಲನಿಧಿಕ್ನರಿಗಳು, ಯನವಯನವ ಇಲನಖಗೆಳಲ್ಲಿ ಕ್ೆೇಸ್ಚಗಳು ಬನಕಿ ಇವೆ, 
ಇಲನಖಯೆಂದ ಮನಹಿತಿ ಕ್ೊಡತವುದತ ತ್ಪನಪಗಿದ್ೆಯ್ದೇ ಅಥವನ ನಮಮ ಲನಯರ್ಚಗಳ ಕಡಯೆಂದ 
ತ್ಪನಪಗಿದ್ೆಯ್ದೇ ಎನತನವ ಮನಹಿತಿಗಳನತನ ಜಿಲನಿಧಿಕ್ನರಿಗಳು ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ನಮಮ ಕ್ನನೂನತ 
ಇಲನಖಗೆ ೆಒದಗಿಸಿಕ್ೂೆಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನಗಬೆೇಕ್ನಗಿದ್.ೆ  
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 ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಕ್ನಾರಿ ಅಡೂೆಾೇಕ್ೆೇಟಚಗಳ ಬಗೆೆ ನಮಗ ೆ ಸಾಲಪ ಅನತಮನನ 
ಬಂದರೂ ಸಹ ಅವರನತನ ನದ್ನಾಕ್ಷಿಣಯವನಗಿ ತ್ೆಗೆದತ ಹನಕತತಿುದ್ೆಿೇವೆ. ಬಹಳ ಒತ್ುಡಗಳು ಬಂದರೂ 
ಸಹ ರ್ನನತ ರನಜಿ ಆಗತತಿುಲಿ. Notary renewal  ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ನದರ,ೆ ಯನರಿಗ ೆ ಏನತ 
ಬೆೇಕ್ನದರತ ಬರೆದತಕ್ೂೆಳಿು ಎಂದತ  ಖನಲ್ಲ ಪೇೆಪರ್ಚ ಮೆೇಲೆ ಅಥವನ ಖನಲ್ಲ ಸನಿಾಂಪಚ ಪೇೆಪರ್ಚ ಮೆೇಲ ೆ
ಸಹಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡತತ್ನುರೆ. ಇಂತ್ಹ ಪರಕರಣಗಳು ನಡದೆ್ಧವ,ೆ ಇಲಿವೆಂದತ ಹೇೆಳುವುದ್ಧಲಿ. ಆದರೆ, ಸಾಲಪ 
ಬಿಗಿ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನವನತನ ಮನಡತತಿುದ್ೆಿೇವೆ. ತ್ೆೈಮನಸಿಕ ರಿವೂಯವನತನ ರ್ನನತ ಮತ್ತು 
ಕ್ನನೂನತ ಇಲನಖಯೆ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಗಳು ಮನಡತತಿುದ್ೆಿೇವೆ. ನಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರತ ಗನರಮನಂತ್ರ 
ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ ಒತ್ುಡ ಹಚೆನಿಗಿತ್ತು. ಹಂತ್ಹಂತ್ವನಗಿ ರ್ನವು ಸಿವಿಲ್ಚ ಕ್ೆೇಸ್ಚಗಳನತನ ಸಹ 
ಫನಲೂೆೇ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  
 ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, Urban Local Bodies, Corporations, ಬೊೇಡ್ಚಾ, 
ತ್ನಲೂಿಕತ ಪಂಚನಯತಿ ಇವೆಲಿವುಗಳಿಗೂ ರ್ನವು ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡತವುದ್ಧಲಿ ಅವರವರೇೆ ರೆ್ೇಮಕ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳುುತ್ನುರ.ೆ ಅವರೆೇ  modus operandi  ಇಟತಿಕ್ೂೆಂಡಿರತತ್ನುರ.ೆ ಕ್ೆಲವರತ ನಯಮ 
ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿರತತ್ನುರೆ, ಕ್ೆಲವರತ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿರತವುದ್ಧಲಿ. ಬೆಂಗಳೂರತ ಸಿಟಿ 
ಕ್ನಪೂೆೇಾರೆೇಶನ್ಚನಲ್ಲಿಯೂ  ರೆ್ೇಮಕವನಗಿದ್.ೆ ಈಗ ಅವರೊಂದತ ನಯಮವನತನ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ 
ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಕಳುಹಿಸಿಕ್ೂೆಟಿಿದ್ನಿರೆ. ಅದರೆ್ನೇ ರ್ನನತ ಓದತತಿುದ್ೆಿ. ಯನವಯನವ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ 
ಲನಯರ್ಚಗಳನತನ ಹೇೆಗೆ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಬೆೇಕತ ಎನತನವುದರ ಬಗೆೆ ಪನರವಿಷನ್ಚ ಮನಡಿದ್ನಿರ.ೆ 
ರ್ನನತ ಅದನತನ ರಿವೂಯ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಬೂೆೇಡ್ಚಾ ಮತ್ತು ಕ್ನಪೂೆೇಾರೇೆಶನ್ಚಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರವೆಿಗೂ 
ನಮಮ ಹತ್ೂೆೇಟಿಗೆ ಸಿಕಿೆಲಿ. ಬಿ.ಡಿ.ಎ., ಕ್.ೆಇ.ಬಿ ಮತ್ತು ಕ್.ೆಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ.ಯವರತ ಯನವ ಲನಯರ್ಚಗಳನತನ 
ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಿಕ್ೊಳುುತಿುದ್ನಿರೆ ಎನತನವುದರ ಬಗೆೆ ಸಕ್ನಾರದ ತಿಳುವಳಿಕ್ಗೆೆ ಬಂದ್ಧಲಿ. ರ್ನನತ 
ಏರ್ನದರೂ ಮನಡಿ ಅದನತನ ಸಕ್ನಾರದ ವನಯಪ್ತುಗೆ ತ್ರತವುದಕ್ೆೆ ಒಂದತ ನಯಮವನತನ ರೂಪ್ತಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ 
ಅವರತ ಏನತ ಮನಡತತಿುದ್ನಿರ ೆ ಎನತನವುದತ ನಮಗ ೆ ಮದಲತ ತಿಳಿಯಬೇೆಕತ. ಪನಯನಲ್ಚ ಆಫ್ಚ 
ಅಡೂೆಾೇಕ್ೆೇಟಸಚ ಮತ್ತು ಅಡೂೆಾೇಕ್ೇೆಟಸಚಗಳನತನ ತ್ನಲೂಿಕತ ಪಂಚನಯತಿಗ ೆ ರೆ್ೇಮಸಬೆೇಕ್ನದರ,ೆ ಎರಡತ 
ಮನಗಾಗಳನತನ ಅನತಸರಿಸಲೆೇಬೆೇಕ್ನಗಿದ್ೆ. ಮದಲರೆ್ಯದ್ನಗಿ ಬನರ್ಚ ಅಸೂೆೇಸಿಯ್ದೇಷನ್ಚನಂದ 
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ಹೆಸರತಗಳನತನ ತ್ರಿಸಿಕ್ೂೆಳುಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ್. ಎರಡರೆ್ಯದ್ನಗಿ ಜಿಲನಿ ರ್ನಯಯನಧಿೇಶರತ ಪನಯನಲ್ಚ ಆಫ್ಚ 
ಅಡೂೆಾೇಕ್ೆೇಟಚಗಳನತನ ಸಟಿಾಫೆೈ ಮನಡಲೇೆಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ. ಅವರತ ಸಟಿಾಫೆೈ ಮನಡತವಂತ್ಹ 
ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿ ಅಡೂೆಾೇಕ್ೆೇಟಚ ಎಷತಿ ಕ್ೆೇಸ್ಚಗಳನತನ ನಡಸೆಿದ್ನಿರ್ ೆ ಎನತನವುದರ ಬಗೆೆ 
ಮನಹಿತಿಯನತನ ನೇಡಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ. ಜಿಲನಿ ರ್ನಯಯನಧಿೇಶರತ ಇವರನತನ ಆಯ್ದೆ ಮನಡಬಹತದ್ೆಂದತ 
ಒಬಬ ನದ್ಧಾಷಿ ವಯಕಿುಯ ಬಗೆೆ ಶ್ಫನರಸತಸ ಮನಡತವಂತಿಲಿ; ಅವರತ ಕಳುಹಿಸಿದ ಲ್ಲಸ್ಿಚನಲ್ಲಿರತವ 
ಹೆಸರತಗಳನತನ ರ್ನವು ಪರಿಶ್ೇಲರ್ ೆಮನಡಿ ನಂತ್ರ ಆಯ್ದೆ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  
 
 ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ.ಎಂ.ರಮೆೇಶಚಗೌಡ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ Urban Land 
(ceiling and Regulation) Act ಜನರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲಿ. Urban Land Ceiling  ಕ್ೆೇಸ್ಚಗಳು 
ಬಹಳಷತಿ ಬನಕಿ ಇವೆ.  ಕರ್ನಾಟಕ ಮೆೇಲಮನವಿ ಪನರಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ  ಎಷತಿ ಕ್ೆೇಸ್ಚಗಳು ಹೊೇಗಿವೆ, 
ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ೇೆ ಒಂದತ ಕ್ೆೇಸ್ಚನಲ್ಲಿ ಸಕ್ನಾರದ ಪರವನಗಿ ಆದ್ೆೇಶ ಬಂದ್ಧಲಿ. ಇವೆಲಿವೂ ರೈೆತ್ರಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿ ಕ್ೆೇಸ್ಚಗಳನಗಿವ.ೆ Urban  Land (ceiling and Regulation) Act  
ಹೊೇಗಿಯ್ದೇ ಎಷೊಿೇ ವಷಾಗಳನಗಿವ.ೆ ಅಂತ್ಹ ಕ್ೆೇಸಗಳು ಯನವುದ್ನದರತ ಬನಕಿ ಇದಿರ,ೆ ಸಕ್ನಾರ ಆ 
ಬಗೆೆ ಗಮನಹರಿಸಬೆೇಕ್ನಗಿದ್ೆ. ರೈೆತ್ರ 10 ಗತಂಟ್ ೆ 20 ಗತಂಟ್ ೆ ಜ್ಮೇನಗ ೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿಂತ್ೆ 
ಕ್ೆೇಸ್ಚಗಳಿಗೆ ರೈೆತ್ರತ ಲನಯರ್ಚಗಳಿಗೆ ದತಡತಾ ಕ್ೂೆಟತಿಕ್ೊಟತಿ ಸತ್ತು ಸತಣಣವನಗತತಿುದ್ನಿರೆ.  
 ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧ್ತಸನಾಮ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬಹಳ ರೆ್ೂೇವಿನ ಸಂಗತಿ ಏರೆ್ಂದರೆ,   
Urban  Land (Ceiling and Regulation) Act  ಇದರಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದತ ನದ್ಧಾಷಿ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮಮ ಅಡೂೆಾೇಕ್ೆೇಟಚಗಳು ಅಜಿಾಯರ್ನೆೇ ಹನಕಿಲಿ.  2013 ಆರ್ಿಚನಲ್ಲಿ 60 ರಿಂದ 90 
ದ್ಧನಗಳೊಳಗ ೆ ಹೆೈಕ್ೂೆೇಟಚಾನಲ್ಲಿ ಅಪ್ತೇಲ್ಚ ಹನಕತವುದಕ್ೆೆ ಕ್ನಲಮತಿಯನತನ ನೇಡಲನಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, 
ನಮಮ ಅಡೂೆಾೇಕ್ೇೆಟಚಗಳು ಅಪ್ತೇಲ್ಚ ಹನಕಲ್ಲಲಿ. ಸತಮನರತ 1800 ರಿಂದ 1000 ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪನಯಗಳ ಮೌಲಯದ ಆಸಿುಯನತನ ಸಕ್ನಾರ ಕಳೆದತಕ್ೊಳುುವಂತ್ಹ ಸಿಾತಿ ನಮನಾಣವನಗಿದ್.ೆ ರ್ನನತ 
ಈಗ ಆರ್ಿಚನತನ ತಿದತಿಪಡಿ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಪರಪೊೇಸ್ಚ ಮನಡತತಿುದ್ೆಿೇರೆ್. ಆಪ್ತೇಲತಗಳನತನ 
ಹನಕಿಕ್ೊಳುುವುದಕ್ೆೆ ಪೂವನಾನಾಯವನಗತವಂತೆ್ ಇನೂನ ಸಾಲಪ ಕ್ನಲನವಕ್ನಶವನತನ ಕ್ೊಡಿ ಎಂದತ 
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ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುುತಿುದ್ೆಿೇರೆ್. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳುತಿುರತವುದತ ಸರಿಯದ್.ೆ ಏರ್ನದರೂ ಮನಡಿ ಇದನತನ 
ಸಿರೇಮಚಲೆೈನ್ಚಗೆ ತ್ರಬೇೆಕ್ಂೆದತ ಈಗ ರ್ನನತ ನಮಮ ಎ.ಜಿ.ರವರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ನನೂನತ 
ಇಲನಖಯೆ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಗಳ ಜೊತ್ೆಗೆ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಂಡತ ಒಂದತ ಕ್ನಯಾಕರಮವನತನ 
ರೂಪ್ತಸತತಿುದ್ೆಿೇರೆ್. ಮದಲತ ಬನರ್ಚ ಕ್ೌನಸಲ್ಚನ ಶ್ಫನರಸತಸ ಕ್ೆೇಳುತಿುರಲ್ಲಲಿ. ಇನತನ ಮತಂದ್ ೆ ಬನರ್ಚ 
ಕ್ೌನಸಲ್ಚನ ಶ್ಫನರಸತಸ ಕ್ೇೆಳುತ್ೆುೇವೆ; ಜಿಲನಿ ರ್ನಯಯನಧಿೇಶರ ಶ್ಫನರಸತಸ ಕ್ೇೆಳುತ್ೆುೇವೆ. ನನನ ಬಳಿಗೆ 
ಯನವುದ್ೆೇ ಒಂದತ ಪನರಸಿಕೂಯಟರ್ಚ ರೆ್ೇಮಕದ ಸಂಗತಿ ಬಂದ್ನಗ, ರ್ನರೆ್ೇ ಸಾಯಂಪರೆೇರಿತ್ರ್ನಗಿ 
ತಿರಸೆರಿಸಿದ್ೆಿ. ನಂತ್ರ ಆತ್ ಬಂದತ ನನನನತನ ಭೆೇಟಿ ಮನಡಿದ, ಆಗ ರ್ನನತ ಹೆೈಕ್ೊೇಟಚಾನಲ್ಲಿ ಎಷತಿ 
ಕಿರಮನಲ್ಚ ಕ್ೆೇಸ್ಚಗಳನತನ ನಡಸೆಿದ್ಧಿೇಯನ?”ಚ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದ್ೆ.ಚ “ಇಲಿ ಸನರ್ಚ”ಚ ಎಂದತ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಟಿ, 
ರ್ನನತ “ಹೊೇಗಯಯ ಮರೆ್ಗ”ೆಚ ಎಂದತ ಬೆೈದತ ಕಳುಹಿಸಿಕ್ೂೆಟ್ೆಿ. ಮದಲತ ಒಂದತ ಕ್ೆೇಸ್ಚಗೆ ಇಷತಿ 
ಎಂದತ ಸಂಭನವರೆ್ಯನತನ ಕ್ೊಡತತಿುದ್ೆಿವು. ಈಗ ಪರತಿ ತಿಂಗಳು 30 ರಿಂದ 50 ಸನವಿರ 
ರೂಪನಯಗಳ ಸಂಬಳವನತನ ಫಿರ್ಸಚ ಮನಡಿದ್ೆಿೇವೆ. ಈಗ ಎಲಿರಿಗತ ಈ ಹತದ್ೆಿ ಬೇೆಕ್ನಗಿದ್.ೆ ಈ 
ಸಂಬಲದ ಜೊತ್ೆಗೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿದಂತ್ಹ ಇತ್ರ ೆಸಹ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗತತ್ುದ್ೆ. ರ್ನನತ ಅದನತನ 
ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಸಕ್ನಾರಿ ಅಡೂೆಾೇಕ್ೇೆಟಚಗಳ ಜಿೇವನ ಬಹಳ ರೆ್ಮಮದ್ಧಯ ಜಿೇವನವನಗಿದ್.ೆ 
ಮೂರತ ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲಕ್ೆೆ ಅವರನತನ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಿರತತ್ೆುೇವೆ. ಮತಂದ್ ೆ  ಜ್ಡ್ಾಚ ಆಗತವುದಕ್ೆೆ 
ಇದ್ೊಂದತ ರಹದ್ನರಿಯನಗಿದ್ ೆಮತ್ತು ಶಕಿು ಕ್ೂೆಡತತ್ುದ್ೆ. ಬಹಳ ಒತ್ುಡ ಈ ಕ್ಷೆೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ೆ.  
 ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ನನೂನನಲ್ಲಿ ಏರ್ನದರತ 
ಅವಕ್ನಶವಿದಿರೆೇ, ಯನರತ ಸಕ್ನಾರಿ ಅಡೂೆಾೇಕ್ೆೇಟಚಗಳನಗಿದ್ನಿರ ೆಅವರತ ಜ್ಡ್ಾಚ ಆಗತವಂತಿಲಿ ಎನತನವ 
ನಯಮವನತನ ತ್ಂದರೆ ಸರಿ ಹೊೇಗತತ್ುದ್ೆ.  
 ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧ್ತಸನಾಮ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಇದ್ೆೇ ಅಡಿಷನಲ್ಚ 
ಕ್ನಾಲ್ಲಫಿಕ್ೆೇಶನ್ಚ ಆಗಿದ್ೆ.  
              (ಮತಂದತವರಿದ್ಧದ್ೆ) 
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(530)  22.3.2022  2.10  ಪ್ತಕ್ೆ:ವಿಕ್ ೆ

 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಮಕನ್ಯ ಸಭಕಪತಿಗಳೆ, ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರತ ಹೇೆಳುತಿುರತವುದತ 
ಸರಿಯನಗಿದೆ್.  Government Advocate ಗಳಲ್ಲಿ, ನಂಬರ್ಚ ಒನ್ಚ ಕ್ೂೆೇಟಚಾಗಳಲ್ಲಿ, Chief 
Justice Court ನಲ್ಲಿ best among the worst. ಅದರಲೂಿ ಒಬಬ ಒಳುೆಯ ಗವನಾಮೆಂಟಚ 
ಅಡೂೆಾೇಕ್ೆೇಟಚಅನತನ ಅವರ ಕ್ೊೇಟಿಾಗೆ ಹನಕಿಕ್ೂೆಳುುತ್ನುರೆ.  ಚ್ಚೇಫ್ಚ ಜೆಸಿಿೇಸ್ಚ ಕ್ೊೇಟಚಾನಲ್ಲಿ 
ಗವನಾಮೆಂಟಚ ಅಡೂೆಾೇಕ್ೇೆಟಚ ಆಗಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವವರತ  ೯೦ ಪಸಾೆಂಟಚ ಹೆೈಕ್ೊೇಟಚಾ ಜ್ಡ್ಾಚ 
ಆಗತತ್ನುರ.ೆ  ಡಬಬಲ್ಚ ಬೆಂರ್ಚನಲೂಿ ಹನಗೆ ಮನಡಿರತವವರತ ಇದ್ನಿರ.ೆ   

 ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧ್ತಸನಾಮ(ಸಣಣ ನೇರನವರಿ, ಕ್ನನೂನತ, ಸಮಸದ್ಧೇಯ ವಯವಹನರ ಮತ್ತು 
ಶನಸನ ರಚರೆ್ ಸಚ್ಚವರತ) ಮಕನ್ಯ ಸಭಕಪತಿಗಳೆ, ರ್ನನತ High Court Advocates and 
Government Advocates ಅವರತಗಳನತನ ನಮಮ ಎಜಿ ಯವರತ ಶ್ಫನರಸತಸ ಮನಡದ್ೇೆ 
ಯನವುದ್ೆೇ ಕ್ನರಣಕೂೆ ಅಪನಯಂಟಚಮೆಂಟಚ ಆಡಾರ್ಚ ಕ್ೂೆಟಿಿಲಿ.  Have said nothing 
doing.  ಎಜಿ ಯಂದ ಶ್ಫನರಸತಸ ಬರಬೆೇಕತ.  Because he will be responsible. 
ಅವರಿಗೂ, ಏರ್ನದರೂ ಹೆಚತಿ ಕಡಿಮೆಯನದರ ೆ ನೇವೆೇ ಜ್ವನಬನಿರಿಯನತನ ಹೊರಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ  
ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ೆಿೇರ್.ೆ  ಡಿಸಿರರ್ಿಚ ಕ್ೊೇಟಚಾಗಳಿಗೆ ಇನೂನ ಸಿರರ್ಿಚ ಆಗಿ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗಲ್ಲಲಿ.  ಆದರೆ 
ಟ್ೆೈಟಚ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಶತರತ ಮನಡಿದ್ೆಿೇವೆ.  Board, Corporations, Urban Local Bodies 
ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಯಮಗಳನತನ ತ್ಂದತ, ಅವರತ ಬೆೇಕ್ನಬಿಟಿಿ ಅಡೂೆಾೇಕ್ೆೇಟಚಗಳನತನ ರೆ್ೇಮಸತವ 
ಸಂಬಂಧ್ ನಗರಹ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಪರಯತ್ನ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  ನರ್ನೆ land acquisition 
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ೆ law amendment ಮನಡಬೇೆಕ್ನದರೆ, ಯನರತ appeal prefer ಮನಡದ 
ಕ್ನರಣ ಅದರ ಅವಧಿ ಮತಗಿದತ ಹೊೇಗಿದ್ಯೆೇ ಅಂತ್ಹ ಇಲನಖಯೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ 
ಜ್ವನಬನಿರರರ್ನನಗಿ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ.  Government appeal ಮನಡಬೇೆಕ್ನದ ಕಡ ೆappeal 
ಮನಡತವುದ್ೆೇ ಇಲಿ ಎಂದರ ೆ ಹೆೇಗೆೇ?  ಈಗ ಲನಯರ್ಚಗಳು ೨೦ ವಷಾದ ಹಿಂದ್ಧನ land 
acquisition case ಗಳನತನ ಹಳಿು ಹಳಿುಗಳಲ್ಲಿ ಹತಡತಕಿ ತ್ರತತಿುದ್ನಿರೆ.  ಹನಗನಗಿ ಇದತ ಒಂದತ 
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ದ್ೊಡಾ ವತ್ತಾಲವೆೇ ಆಗಿದ್.ೆ  ಇದನತನ ಭೆೇದ್ಧಸತವುದತ ಸಾಲಪ ಕಷಿ ಇದ್ೆ.  ರ್ನನತ ಶಕಿು ಮೇರಿ ಪರಯತ್ನ 
ಮನಡತತಿುದ್ೆಿೇರ್.ೆ  ಮನನಯ ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಯವರತ ಹೆೇಳಿರತವುದನತನ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ, 
Urban Local Bodies, Board, Corporations ಗೂ ಒಂದತ ಮನನದಂಡವನತನ ಸರ್ಕಭರದ 
ಕಡಯೆಂದ ನದ್ಧಾಷಿವನಗಿ ನಗದ್ಧ ಮನಡಿ, ಅದರ ಆಧನರದ ಮೆೇಲ ೆ ಅಡೂೆಾೇಕ್ೇೆಟಚನಗಳನತನ 
retainership ಕ್ೂೆಡಲ್ಲ ಅಥವನ Advocates Panel ಮನಡಲ್ಲ ಅಥವನ ಬೆೇರ ೆ ರಿೇತಿಯ 
advisors ಆಗಿ ಅಪನಯಂಟಚ ಮನಡಲ್ಲ.  ಆ ನಟಿಿನಲ್ಲಿ ಆದ್ೆೇಶ ಕ್ೂೆಟತಿ ಆ ರಿೇತಿಯರೆ್ನೇ 
ಅನತಸರಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಸೂಚರೆ್ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ   

 ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮ(ಸರ್ಕಭರದ ಮತಖಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮಕನ್ಯ ಸಭಕಪತಿಗಳೆ,  
ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳ ಉತ್ುರಕ್ೆೆ ಅಭಿನಂದರೆ್ ಸಲ್ಲಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಹಿಂದ್ ೆಮನನಯ ಆರ್ಚ.ವಿ.ವೆಂಕಟ್ೆೇಶಚರವರತ 
ಮತಖಯ ಸಚೆೇತ್ಕರನಗಿದಿರತ.  ನನಗ,ೆ ಮನನಯ ಆರ್ಚ.ವಿ.ವೆಂಕಟ್ೆೇಶಚ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇನೂನ ರ್ನಲತೆ 
ಜ್ನರಿಗ ೆರ್ನಗವನರದ ಹೆರ್ಚಬಿಆರ್ಚ ಲೆೇಔಟಚನಲ್ಲಿ, ಜಿ-ಕ್ನಯಟಗರಿ ನವೆೇಶನಗಳನತನ ಕ್ೊಟಿರತ.  ರ್ನನತ 
ಕಟಿಡವನತನ ಕಟಿಿಸಿದ್ೆ.  ಆದರೆ ಬೆೇರಯೆವರಿಗ ೆ ಕಟಿಡವನತನ ಕಟತಿವುದಕ್ೆೆ ಆಗಲ್ಲಲಿ.  ಮನನಯ 
ರಮೆೇಶಚಗೌಡರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ, ಯನರತ ಸರ್ಕಭರದ ಭೂಮಯನತನ ಒತ್ತುವರಿ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿದಿರೂೆೇ 
ಅವರನತನ ಅಲ್ಲಿಂದ ವೆಕ್ೆೇಟಚ ಮನಡಿಸಿ, ಅಲನಟಚ ಆಗಿದಿ ಆ ಜನಗದಲ್ಲಿ ೬ ನವೇೆಶಗಳರ್ನನಗಿ ಮನಡಿ ೬ 
ಜ್ನರಿಗ ೆ ಆ ನವೆೇಶನಗಳನತನ ಕ್ೊಟತಿಬಿಟಿರತ.  ೧೦ ವಷಾವನದರೂ ನಮಗೆ ರಿಜಿಸರೆೇಷನ್ಚ 
ಮನಡಿಕ್ೊಡಲ್ಲಲಿ.  ಕ್ೆೇಳಿದರ,ೆ ಅವರತ ಕ್ೊೇಟಚಾಗೆ ಅಪ್ತೇಲ್ಚ ಹೂೆೇಗಿ ಅವರ ಪರ ಜ್ಮೇನತ ಆಗಿ 
ಹೊೇಗಿತ್ತು.  ಬಿಡಿಎಯವರತ ಅಪ್ತೇಲ್ಚ ಹನಕಿಯ್ದೇ ಇಲಿ, ಆಕ್ಷೆೇಪಣೆಯನತನ ಎತ್ುಲೆೇ ಇಲಿ.  ಈಗ 
ಮನನಯ ವೆಂಕಟ್ೆೇಶಚಯವರತ ಪಯನಾಯ ನವೆೇಶನಕ್ೆೆ ಪರಯತ್ನ ಮನಡತತಿುದ್ನಿರ.ೆ  ಇಲನಖಯೆ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಯನಯನಾರತ objection file ಮನಡಲ್ಲಲಿರ್ೇ ಅವರ ಮೆೇಲೆ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೂೆಳುುತ್ೆುೇವೆ 
ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದರತ. This is very important. ನಮಮ ಬಿಡಿಎ ಯಲ್ಲಿ ಹಿೇಗೆಯ್ದೇ ಆಗತತ್ುದ್ೆ.  
ನನನ ಪರಶೆನಯಲ್ಲಿ KIADB, BDA, BBMP ಮೂರತ club ಮನಡಿ ಹನಕಿದ್ೆಿ.  ಬಿಬಿಎಂಪ್ತಗ ೆ
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ಸಿೇಮತ್ವನಗಿ ಮನತ್ರ ಉತ್ುರ ಬಂದ್ಧದ್.ೆ  ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳ ಬಗೆೆ ನನನಗೆ ಪೂಣಾ ವಿಶನಾಸ ಇದ್.ೆ  
ಇಂಥದಿಕ್ೆೆ ಒಂದತ ಕಡಿವನಣ ಹನಕಬೆೇಕತ ಎಂದತ ಮನವಿ ಮನಡತತಿುದ್ೆಿೇರ್ೆ.   

     ಪರಕಟಣ ೆ

 ಸಭಕಪತಿಯವರು:- ದ್ಧರ್ನಂಕ ೨೩.3.2022 ರಂದತ ಸಚ್ಚವರನದ ಡನ|| ಸತಧನಕರ್ಚರವರತ 
ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳನತನ ಭೊೇಜ್ನ ಕೂಟಕ್ೆೆ ಆಹನಾನಸತತಿುದ್ನಿರ.ೆ  ಎಲನಿ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಗಮನಸಬೇೆಕತ.  

 (ಸದನವನತನ ಅಪರನಹನ ೨ ಗಂಟ್ೆ ೧೪ ನಮಷದ್ಧಂದ ೩ ಗಂಟೆ್ ೧೫ ನಮಷದವರಗೆೆ 
ಮತಂದೂಡಲನಯತ್ತ) 

(531) 22-03-2022 (3.40) ಕ್ೆಜಿ-ಬಿಎನ್ಚಎಸ್ಚ  

      (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ)   

(ಮಧನಯಹನ 2 ಗಂಟೆ್  14 ನಮಷಗಳಿಗೆ ಭೊೇಜ್ನ ವಿರನಮಕ್ನೆಗಿ ಸದನವು ಮತಂದೂಡಲಪಟತಿ,  
ಪತನಃ   ಮಧನಯಹನ  3 ಗಂಟೆ್   44 ನಮಷಗಳಿಗೆ   ಸಮನವೆೇಶಗೂೆಂಡಿತ್ತ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ, ತ್ನವು ಹೆೇಳಿದಿ ಮೆೇಕ್ೆದ್ನಟಿನ 
ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ ಚಚಾೆ ಮನಡಿದ್ೆಿೇರ್.ೆ ಅದತ ಸಮತಿಯ ಮತಂದ್ ೆಇದ್ೆ ಎಂದತ ತಿಳಿಸಿದ್ನಿರ.ೆ ಅದಕ್ೆೆ  
ಅದರ ಬಗೆೆ ಸವಿಸನುರವನದ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಪಡಯೆತವುದಕ್ೆೆ Advocate General  ರವರನತನ 
ಕರಸೆತವುದಕ್ೆೆ ಹೆೇಳಿದ್ೆಿೇರ್ೆ. ಅವರಿಂದ ಸರಿಯನದಂತ್ಹ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಪಡದೆತಕ್ೊಂಡತ  ನಂತ್ರ 
ಚಚೆಾ ಮನಡೂೆೇಣ. 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎ.ತಿಪೆಪೇಸನಾಮ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ಅದರಲ್ಲಿ petition  
ಕ್ೊಟಿಿದ್ೆಿೇವೆ. ಹನಗನಗಿ, ನಮಮನತನ  ಕರದೆ್ಧದ್ನಿರೆ.  
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      ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರೆೇ, ಅದತ ಕಮಟಿಯ ಮತಂದ್ೆ ಇದ್.ೆ ಹನಗನಗಿ, ಅದತ 
ಇಲ್ಲಿ ಏರೆ್ೂೇ  ಆಗಬನರದತ. ಅದತ technical issue  ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷಮ ವಿಚನರ  ಇದ್ೆ. ಅದಕ್ನೆಗಿ 
Advocate General   ರವರಿಗ ೆಹೆೇಳಿದ್ೆಿೇರ್ೆ.  

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್ಚ (ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):-  ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ಅದತ 
ತ್ಮಗೆ ಬಿಟಿಿದತಿ.  

      ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ,  ಅದತ ನಮಗೆ,  ನಮಗ ೆ
ಎಲಿರಿಗೂ ಕೂಡಿಯ್ದೇ ಇದ್.ೆ ರ್ನವು ಏರೆ್ೇ ಮನಡಬೇೆಕ್ನದರೂ ಸಹ,  ಸರಿ ಮನಡಬೇೆಕಲಿವೆೇ; ಅದಕ್ೆೆ 
ಇರಲ್ಲ ರೆ್ೂೇಡೂೆೇಣ.   

ನಯಮ 330 ರ ಮೆೇರಗೆೆ ಚಚೆಾ 

  ಈ) ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಮರತರ್ೆೇಮಕವನಗಿರತವ ಮನಜಿ 
       ಸೈೆನಕ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳ ವಗನಾವಣೆಗ ೆಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ 
       ಹೊರಡಿಸಿರತವ ಆದ್ೆೇಶದ ಕತರಿತ್ತ ಪರಸನುಪ್ತಸತವುದತ 
      --- 
         ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟಿ.ಕಂಠೇೆಗೌಡ (ಪದವಿೇಧ್ರರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ 
ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ  ರೆ್ೇಮಕಗೊಂಡಿರತವಂತ್ಹ ಮನಜಿ ಸೈೆನಕರ ಬಗೆೆ  ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚ್ಚವರ 
ಗಮನವನತನ ಸಳೆೆಯತವುದಕ್ೆೆ ಬಯಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ Ex-service men now working as police 
personnel. ಇದತ ತ್ಮಗೂ ಗೂೆತಿುದ್ೆ. ನಮಮ ಭನರತಿೇಯ ಸೇೆರ್ೆ ಈ ದ್ೆೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಗನಗಿ 
ಆಗನಧ್ವನದಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ  ಮನಡತತ್ನು ಬಂದ್ಧದ್ೆ.  ಅದತ ಕ್ನಗಿಾಲ್ಚನ ಸಂದಭಾದ ಇರಬಹತದತ, 
Siachen  glacier ದಂತ್ಹ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೈೆನಕರತ ಅವರ  ಪನರಣಗಳನತನ ಒತ್ೆುಯಟತಿ ಕ್ಲೆಸವನತನ 
ಮನಡತತಿುದ್ನಿರ.ೆ ಸೈೆನಕರತ ಸತಮನರತ 16 ವಷಾಗಳಿಂದ 26 ವಷಾಗಳವರಗೆೆ ಸೇೆರ್ೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಸ 
ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಇದತ ಅವರ ಅವಧಿ. ನಂತ್ರ ಅವರತ ಸೇೆರ್ೆಯಂದ ನವೃತಿುಯನಗತತ್ನುರ.ೆ ಅವರತ 
ನವೃತಿುಯನದ ಮೆೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ವಿವಿಧ್ ಇಲನಖಗೆಳಲ್ಲಿ ಸೈೆನಕರಿಗೆ ಮೇಸಲನತಿಯನತನ ಇಟತಿ 
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ಹತದ್ೆಿಗಳನತನ ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ಸಂಪರದ್ನಯ ಇದ್ೆ.  ಸೇೆರ್ೆಯಂದ ನವೃತಿುಯನಗಿ ಬಂದ ಬಹಳಷತಿ ಜ್ನ 
ಸೈೆನಕರತ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲನಖಗೆ ೆ  ಸೇೆರಿಕ್ೂೆಳುುತ್ನುರೆ. ಸೈೆನಕರತ ವಿವಿಧ್ ಜಿಲೆಿಗಳಿಗೆ ಸೇೆರಿದವರತ 
ಇರತತ್ನುರ.ೆ ಅವರತ ಸೇೆರ್ಯೆಂದ ನವೃತಿುಯನಗಿ ಬಂದ ಮೆೇಲೆ ಯನವ ಇಲನಖೆಯವರತ ಹತದ್ೆಿಗಳಿಗೆ 
ಅಜಿಾಗಳನತನ ಕರದೆ್ಧರತತ್ನುರಯೆೇ ಆ ಇಲನಖಗೆಳಿಗ ೆ ಅಜಿಾಗಳನತನ ಹನಕಿಕ್ೊಳುುತ್ನುರೆ.  ಸೈೆನಕರತ 
ಬಹತಪನಲತ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರತ ಗನರಮನಂತ್ರ 
ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ದೆಯನಗಿರತತ್ನುರೆ.  ಅವರತ ಸೇೆರ್ೆಯಂದ ವನಪಸತಸ ಬಂದ್ಧರತತ್ನುರೆ. ಆನಂತ್ರವು  
ಅವರತ ಜಿೇವನ ನವಾಹಣ ೆಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅಜಿಾಗಳನತನ ಹನಕಿಕ್ೊಂಡತ ಕ್ೆಲಸಕ್ೆೆ ಸೇೆರಿರತತ್ನುರ.ೆ  ಆ 
ರಿೇತಿ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲನಖೆಗೂ ಸಹ ಸೇೆರಿಕ್ೊಂಡಿರತತ್ನುರೆ. ಅವರ probationary period 
declare  ಆದ ಮೆೇಲೆ ಅವರ ತ್ವರತ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ, ಸನಧ್ಯವನದಷತಿ ಅವರ ಮರ್ೆಯ ಹತಿುರ, ಅವರ 
ಕತಟತಂಬಗಳ ಕಡಗೆೆ ಇರತವುದಕ್ೆೆ ಬಯಸತತ್ನುರೆ. ಅದಕ್ೆೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಕ್ನಶ ಇಲಿವೆಂದತ ಅವರ 
ರೆ್ೂೇವನತನ ತ್ೊೇಡಿಕ್ೂೆಳುುತ್ನುರೆ, ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಅವರತ ಸೇೆರ್ೆಯಲ್ಲಿ ಇರತವನಗಲೂ ಸಹ ಅವರತ 
ಕತಟತಂಬವನತನ ಬಿಟತಿ, ಊರನತನ ಬಿಟತಿ  ಸೇೆವಯೆನತನ ಮನಡಿರತತ್ನುರೆ. ಮತ್ೆು ಅವರತ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ 
ಇಲನಖಗೆ ೆ ಬಂದ ಮೆೇಲೆ, ಇಲನಖಯೆ ಸತತ್ೊುೇಲಯೆಲ್ಲಿ  ಕನಷಾ ಪಕ್ಷ 7 ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ 
ವಗನಾವಣೆಗ ೆಕ್ನಯಬೆೇಕ್ಂೆದತ ಇದ್ೆ. ಆದರೆ, ಸಕ್ನಾರ ಪತಿ-ಪತಿನ ಪರಕರಣದಲ್ಲಿ  ಹನಗೂ  ಕ್ೆಲವು 
ಅರ್ನಆರೊೇಗಯದ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ರಿಯನಯತಿಯನತನ ಕ್ೊಟಿಿದ್ೆ, ಆದರೆ, ಆ ರಿಯನಯತಿಯನತನ ಈ 
ಸೈೆನಕರಿಗೂ ಏಕ್ೆ ಕ್ೂೆಡತತಿುಲಿ? ಅವರತ probationary period declare ಆಗತವವರಗೊ 
ವಗನಾವಣೆ ಕ್ೂೆಡಿ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳುವುದ್ಧಲಿ. Probationary period declare ಆದ ಮೆೇಲೆ ಪತಿ-
ಪತಿನ ಪರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು  ಕ್ೆಲವು ಗಂಭಿೇರ  ಅರ್ನಆರೊೇಗಯದ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಯನವ ರಿೇತಿ 
ರಿಯನಯತಿಯನತನ ಸಕ್ನಾರ  ಕ್ೊಡತತಿುದ್ೆಯೇ ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿ ಇವರಿಗೂ ಸಹ  ಅವರ ತ್ವರತ ಜಿಲೆಿಗೆ 
ಹೊೇಗತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೊಡಬೆೇಕತ ಎನತನವುದತ ಒಂದತ ಬೇೆಡಿಕ್ೆ ಹನಗೂ ಈ ವಿಚನರದ 
ಆಶಯ.  
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    ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸೇೆರ್ೆಯಂದ ವನಪಸತಸ ಬಂದವರತ ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ 
ಕಷಿವನಗತತಿುದ್ೆ, ಬಹಳ ರೆ್ೂೇವನಗತತಿುದ್ೆ, ರ್ನವು ಸೇೆರ್ೆಗೆ ಸೇೆರಿದ್ೆಿೇ ತ್ಪೆಪೇ  ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  
ಅವರತ ಸೇೆನಯಲ್ಲಿದ್ನಿಗಲೂ ಸಹ ಅವರ ಕತಟತಂಬದವರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಇರತವುದಕ್ೆೆ ಆಗಲ್ಲಲಿ,  ತ್ಂದ್ೆ 
ತ್ನಯಯವರ ಯೇಗಕ್ಷೇೆಮವನತನ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೊಳುುವುದಕ್ೆೆ ಆಗಲ್ಲಲಿ.   

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಿಯವರತ ಪ್ತೇಠವನತನ 
ಅಲಂಕರಿಸಿದರತ) 

ಈಗಲೂ ಸಹ ರ್ನವು ಹೊರಗಡೆ ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿಯ್ದೇ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿದರೆ, ನಮಮ ಬದಕತ ದತಸುರವನಗತತ್ುದ್ೆ 
ಎಂಬ ಮನತ್ನತನ  ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ದಯಮನಡಿ ಇದಕ್ೆೆ ಕ್ನನೂನನಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಅವಕ್ನಶವನತನ 
ಮನಡಿಕ್ೊಡಬೆೇಕತ. ಸಕ್ನಾರ ಬೆೇರಯೆವರಿಗ ೆ7 ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲಮತಿಯರೆ್ನೇ  ಇಟತಿಕ್ೂೆಳುಲ್ಲ, ಚ್ಚಂತೆ್ 
ಇಲಿ. ಅವರತ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿಯ್ದೇ ಕ್ಲೆಸ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಬಂದ್ಧರತತ್ನುರೆ. ಇಂತ್ಹವರಿಗ ೆ
ಸಕ್ನಾರ 7 ವಷಾಗಳ ನಂತ್ರ ವಗನಾವಣಗೆೆ ಅನತಮತಿ ಕ್ೊಡಲ್ಲ. ಆ ಮತಿಯನತನ ಅವರಿಗೆ ಹೆೇರಿ. 
ಆದರೆ, ಸೈೆನಕ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಸಿಬಬಂದ್ಧಯವರಿಗೆ ಸಕ್ನಾರ 7 ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲಮತಿಯ ಷರತ್ುನತನ 
ವಿಧಿಸತವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಷಿವನಗತತ್ುದ್ೆ.  ರ್ನವು ಮನನವಿೇಯ ರೆ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೈೆನಕರನಗಿ 
ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿದವರಿಗೆ ಗೌರವ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ.   ರ್ನವು ಅವರ ರೆ್ೂೇವನತನ ಅಥಾ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳುಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ.  ಆ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ,  ಸಕ್ನಾರ ಕ್ೆಲವರಿಗ ೆ ವಿರ್ನಯತಿಯನತನ ನೇಡಿ 2 
ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ ಸಡಿಲ ಮನಡಲನಗಿದ್ೆಯೇ, ಅದ್ೆೇ ಅವಧಿಯನತನ ಇವರಿಗೂ ಅದನತನ ವಿಸುರಿಸಬೆೇಕತ. 
ಇದತ ಒಂದತ. 

    ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಎರಡರೆ್ಯದ್ನಗಿ, ಸಕ್ನಾರ ಬಹಳ ಜ್ನ ರ್ೌಕರರಿಗ,ೆ 
police constable and head constable ಗಳಿಗೆ ಒಂದತ ತಿಂಗಳ additional Earned 
Leave (E.L.) ಅನತನ   ಕ್ೊಡತತಿುದ್ೆ. ಆದರೆ, head constable ASI   ಆದ ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ ಅದನತನ 
15 ದ್ಧವಸಗಳಿಗ ೆಇಳಿಸಿ ಬಿಡತತ್ನುರ.ೆ Head constable, constable,  ಎಲಿವೂ ಒಂದ್ೇೆ ಅಲಿವೇೆ; 
ಅವರತ 24 ಗಂಟೆ್ಗಳ ಕ್ನಲ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತ್ನುರ,ೆ ರ್ನವು 24 ಗಂಟ್ೆಗಳ ಕ್ನಲ ಕ್ೆಲಸ 
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ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಅವರ  ರೆ್ೂೇವನತನ  ಹೆೇಳಿಕ್ೊಳುುತ್ನುರೆ, fire station ನಲ್ಲಿ ಇರತವಂತ್ಹ 
ರ್ೌಕರರಿಗೂ ಸಹ 30 ದ್ಧವಸಗಳನತನ ಸೇೆರಿಸಿ 13 ತಿಂಗಳ ವೆೇತ್ನವನತನ ಕ್ೊಡತತ್ನುರ.ೆ ಅದ್ೆೇರಿೇತಿ 
head constable, constable  ರವರಿಗೂ ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರ,ೆ ಅದನತನ ನಮಗೂ ವಿಸುರಿಸಿ ಎಂದತ 
ASI ರವರತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ, ಅದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಸಕ್ನಾರ ಕಷಿಪರಿಹನರ ಭತ್ೆಯ ಎಂದತ  ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮೂರತ 
ಸನವಿರ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಕ್ೊಡತತಿುದ್ೆ. Constable, head constable ಗಳಿಗೆ ಮೂರತ ಸನವಿರ 
ರೂಪನಯಗಳನತನ ಕ್ೊಡತತಿುದ್ನಿರೆ,  ಆದರೆ, ASI ಗಳಿಗೆ ಎರಡತ ಸನವಿರ ರೂಪನಯಗಳನತನ 
ಕ್ೊಡತತಿುದ್ನಿರ.ೆ ಅದಕ್ೆೆ ಈ ಎರಡತ ತ್ನರತ್ಮಯಗಳನತನ ನವನರಣೆ ಮನಡಬೇೆಕತ. Constable, head 
constable ರವರಿಗೆ ನೇಡತತಿುರತವಂತ್ಹ ಮೂರತ ಸನವಿರ ರೂಪನಯಗಳ ಕಷಿಪರಿಹನರ 
ಭತ್ೆಯಯನತನ ASI ರವರಿಗೆ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ. Constable, head constable ರವರಿಗ ೆಕ್ೊಡತತಿುರತವ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ASI ರವರಿಗೂ ಸಹ 30 ದ್ಧವಸಗಳ E.L. ನತನ ಯಥನವತ್ನುಗಿ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ 
ಎನತನವಂತ್ಹ ಬೆೇಡಿಕ್ೆ.  

(ಮತಂದತ.,)  

(532) 22-03-2022 (3.50) ಎಂವಿ-ಕ್ೆಎಸ್        (ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚರವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ (ಮತಂದತ) 

ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ೩೦ ದ್ಧನ ಯಥನವತ್ನುಗಿ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ ಎನತನವುದತ ಒಂದತ ಬೆೇಡಿಕ್ೆಯನಗಿದೆ್. 
ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಈ ಮನಜಿ ಸೈೆನಕರಿಗ ೆಇದನತನ ಪರಿಗಣಿಸಲೆೇಬೆೇಕತ. ಮನನವಿೇಯತೆ್ಯ ದೃಷಿಿಯಂದ 
ಮನಜಿ ಸೈೆನಕರಿಗ ೆ ಬೆನತನ ತ್ಟತಿವ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ಅವರ ತ್ವರತ ಜಿಲೆಿಗ ೆ ವಗನಾವಣೆಯನತನ 
ಮನಡಿಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಏಳು ವಷಾದ ಮತಿಯನತನ ತ್ೆಗೆದತಹನಕಿ. ಎರಡತ ವಷಾಕ್ೆೆ ಸಿೇಮತ್ ಮನಡಿ, 
ಉಳಿದ ವಗಾದವರಿಗೆ ಏನತ ರಿಯನಯತಿಯನತನ ನೇಡಿದ್ನಿರೊೇ, ಈ ಮನಜಿ ಸೈೆನಕರನತನ ಸಹ ಆ 
ವಗಾಕ್ೆೆ ಸೇೆರಿಸಬೇೆಕ್ೆಂದತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮನಡಿಕ್ೊಳುುತ್ೆುೇರ್ೆ. 
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ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್ಚ (ವಿಧನನಸಭೆಯಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರತ ಬಹಳ ಮನನವಿೇಯವನಗಿರತವಂತ್ಹ 
ವಿಷಯವನತನ ಸದನದಲ್ಲಿ ಎತಿುದ್ನಿರ,ೆ ರ್ನನತ ಅದನತನ ಬೆಂಬಲ್ಲಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಈಗ 15 ವಷಾ, 16 ವಷಾ 
ಮತ್ತು 20 ವಷಾ ಸೇೆರ್ಯೆಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿ, ತ್ತ್ಸಮನನ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಅಥವನ 
ಆಯನಯ ರನಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಂದ ನಂತ್ರ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಹತದ್ೆಿಗಳನತನ ಪಡದೆತಕ್ೊಳುುತ್ನುರೆ. 
ಅವರತ ಹೆಡ್ಚ ಕ್ನನ್ಚಸೆಿಬಲ್ಚ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಐ. ಅಥವನ ತ್ತ್ಸಮನನ ಹತದ್ೆಿಗಳನತನ ಪಡಯೆತತ್ನುರೆ. ಆದರೆ, 
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏನತ ವೆೇತ್ನ ಮತ್ತು ಭತ್ೆಯಗಳನತನ ನೇಡತತ್ನುರೆ. ಈಗ ಎಲಿದಕಿೆಂತ್ 
ಮಗಿಲನದ ಸೇೆವೆ ಎಂದರೆ, ಸೈೆನಯದಲ್ಲಿ ಸೇೆವೆ ಮನಡತವಂಥದತಿ. ಅವರತ ದ್ೆೇಶ ಉಳಿಸತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸ 
ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಆದರೆ, ಅವರತ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯಕ್ೆೆ ಬಂದಮೆೇಲ ೆ ಅವರಿಗೆ ವೆೇತ್ನ, ಭತ್ೆಯ ಮತ್ತು 
ಹೆರ್.ಆರ್.ಎ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲಿವನತನ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮನಡಿದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚನವರಿಗಿಂತ್ 
ಒಂದತ ಸನವಿರ, ಎರಡತ ಸನವಿರ ಮತ್ತು ಮೂರತ ಸನವಿರ ಈ ರಿೇತಿ ಕಡಿಮೆಯನಗತತ್ನು ಹೂೆೇಗತತ್ುದ್ೆ. 
ಅವರಿಗೆ ಏನತ ಸೌಲಭಯವನತನ ಕ್ೊಡತತಿುದ್ನಿರೆ. ಅದನತನ ಮನಜಿ ಸೈೆನಕರಿಗೂ ಸಹ ನೇಡಿ ಎಂದಷೆಿ 
ಮನನಯ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರತ ಕ್ೆೇಳಿದ್ನಿರ.ೆ ಈಗ ವಿಧನನಸೌಧ್ದಲೂಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಅರೆ್ೇಕ 
ಮನಜಿ ಸೈೆನಕರತ ಇದ್ನಿರ.ೆ ರ್ನವು ಅವರನತನ ರೆ್ೂೇಡತತಿುರತತ್ೆುೇವೆ. ಇವತಿುನ ಬಲೆ ೆಸೂಚಯಂಕ ಮತ್ತು 
ಮನರತಕಟ್ೆಿಯ ಪರಿಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲನಖೆಯ ರ್ೌಕರರತ ಬಹಳ ಕಷಿಪಡತವಂತ್ನಗಿದ್ೆ. ಆ 
ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಔರನದೆರ್ಚ ಆಯೇಗ ರಚರೆ್ ಮನಡಿದರತ. ಆದರೆ, ಔರನದೆರ್ಚ ಆಯೇಗದ್ಧಂದ 
ಅರೆ್ೇಕರಿಗ ೆ ಇದರಿಂದ ಲನಭವನಗತವುದ್ಧಲಿ. ಅದಕ್ೆೆ ಬೆೇರ ೆ ಬೆೇರ ೆ ಕ್ನರಣಗಳಿವೆ. ಆ ಔರನದೆರ್ಚ 
ಆಯೇಗದಲೂಿ ಕೂಡ ಅರೆ್ೇಕರಿಗ ೆ ಅರ್ನಯಯವನಗಿದ್ೆ. ಮತ್ೆು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಸನವಿರ, 
ಎರಡತ ಸನವಿರ ಮತ್ತು ಮೂರತ ಸನವಿರ ವೇೆತ್ನ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ೆ. ಆ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಗೃಹ 
ಮಂತಿರಗಳು ಈ ವಿಷಯವನತನ ತ್ತಂಬನ ಅಥಾಮನಡಿಕ್ೂೆಳುುವಂತ್ಹವರತ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ 
ಕರಮವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನು, ಏನತ ಮನನಯ ಕ್ೆ.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರತ ವಿಷಯವನತನ 
ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದ್ನಿರ,ೆ ರ್ನನತ ಅದನತನ ಬೆಂಬಲ್ಲಸಿ, ಗೃಹ ಮಂತಿರಗಳು ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಸ 
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ಮನಡತತಿುರತವಂತ್ಹವರ ಬಗೆೆ ಒಂದತ ಔದ್ನಯಾತ್ೆಯನತನ ತ್ೊೇರಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮಮ 
ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇರೆ್. 

ಡನ|| ಕೆ್. ಗೊೇವಿಂದರನಜ್ (ವಿಧನನಸಭೆಯಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿದಿಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮಗೆ ವಂದ್ಧಸತತ್ನು, ಮನನಯ 
ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೇೆಗೌಡರತ ತ್ಂದ್ಧರತವಂತ್ಹ ವಿಷಯದ ಮೆೇಲ ೆ ರ್ನನತ ಒಂದ್ರೆಡತ ಮನತ್ತಗಳನತನ 
ಆಡಲತ ಇಷಿಪಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಅವರತ ಬಹಳ ಒಳೆುಯ ಮೌಲಯಯತತ್ವನದ ಅಂಶವನತನ ಹೆೇಳಿದ್ನಿರೆ. ರ್ನನತ 
ಈಗನಗಲೆೇ ಬಜೆಟಚ ಭನಷಣದಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚನವರಿಗ ೆ ಪರತ್ೆಯೇಕವನಗಿ ಆಮಾ ಕ್ನಯಂಟಿೇನ್ಚ ರಿೇತಿ, 
ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಕ್ನಯಂಟಿೇನ್ಚ ಮನಡಿ ಎಂದತ ಮನನಯ ಗೃಹಸಚ್ಚವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ೆಿ. ಎಲನಿ ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಕ್ನಯಂಟಿೇನ್ಚಗಳನತನ ಮನಡಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಿಗತವಂತ್ಹ ಐಟಂಗಳು tax-free ಯನಗಿ 
ಅಮಾ ಕ್ನಯಂಟಿೇನ್ಚ ರಿೇತಿ ಸಬಿಸಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗತತ್ುವೆ. ಆ ರಿೇತಿ ಮನಡಿದರ,ೆ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚನವರ 
ಕತಟತಂಬಗಳಿಗ ೆಬಹಳಷತಿ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದ್ೆಂದತ ಈ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ. ಮತ್ೆು ಅವರಿಗೆ 
ಆಮಾ ಆಸಪತ್ೆರ ರಿೇತಿ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಆಸಪತ್ೆರ ಮನಡಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದತ ವಲಯಕ್ೆೆ ಒಂದತ ಆಸಪತ್ೆರ 
ಸನಕ್ನಗತತ್ುದ್.ೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಐದತ ವಲಯವಿದ್ೆ. ಉತ್ುರ ಕನನಡ, ಗತಲಬಗಾ, ಮಂಗಳೂರತ, 
ಮೆೈಸೂರತ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರತ ಈ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಐದತ ಆಸಪತ್ೆರಗಳನತನ ಪನರರಂಭ ಮನಡಿದರ,ೆ 
ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚನವರಿಗೆೇ ಇರತತ್ುದ್ೆ. ಅವರತ ಬಹಳ ಕಷಿದಲ್ಲಿದ್ನಿರೆ. ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚ್ಚವರ 
ಮರ್ೆಯ ಬಳಿ ಇರತವಂತ್ಹ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ವಸತಿಗೃಹಗಳೆಲಿವೂ ಸಹ ಬಿದತಿ ಹೂೆೇಗತತಿುವೆ. ಅವುಗಳು 
ಎಷತಿ ಶ್ರ್ಥಲ ವಯವಸೆಾಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂದರೆ, ಬಹಳ ಅರ್ನಯಯವನಗಿದ್.ೆ ಈಗ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಹೌಸಿಂಗಚ 
ಕ್ನಪೂೆಾರೇೆಷನ್ಚನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷತಿ ಹಣವಿದ್.ೆ ಇಡಿೇ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚನವರಿಗೆ ಏನತ ವಸತಿಯನತನ 
ನೇಡಿದ್ನಿರ.ೆ ಅದತ ಬಹಳ ದತಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿದ್.ೆ ಅವುಗಳನತನ ದತರಸಿು ಮನಡಿ ಅಥವನ ಹೊಸದ್ನಗಿ ಹತ್ುತ್ತು 
ಮಹಡಿಯ ಮರ್ೆಗಳನತನ ಕಟಿಿಸಿದರೆ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚನವರಿಗ ೆಒಳೆುಯದ್ನಗತತ್ುದ್ೆಂದತ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್.ೆ ನನಗ ೆ
ಎರಡತ ಮನತ್ತಗಳರ್ನನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿದಿಕ್ೆೆ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರಿಗ ೆವಂದ್ಧಸತತ್ೆುೇರೆ್. 
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ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರ್ೆಂದರ (ಗೃಹ ಸಚ್ಚವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸಿ.ಎನ್.ಮಂಜೆೇಗೌಡರತ ಮತ್ತು ಮನನಯ ಕ್.ೆಟಿ. ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರತ ಕ್ೊಟಿಿರತವಂತ್ಹ ರೆ್ೂೇಟಿಸ್ಚನಲ್ಲಿ 
ಯನರತ ಮನಜಿ ಸೈೆನಕರತ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಕ್ೆಲಸಕ್ೆೆ ಬಂದ್ಧದ್ನಿರ.ೆ ಆ ಮನಜಿ ಸೈೆನಕರತ ಬಗೆೆ ಪರಸನುಪ 
ಮನಡಿದ್ನಿರ.ೆ ಈಗ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಭತ್ೆಯಯಲ್ಲಿ ವಯತ್ನಯಸವಿದ್ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ನಿರೆ. 
ಮದಲರೆ್ಯದ್ನಗಿ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲನಖಗೆ ೆ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡತವನಗ ವಲಯವನರತ, ಜಿಲನಿವನರತ 
ಮತ್ತು ಕಮೇಷನರೆೇಟಚ ಈ ರಿೇತಿಯ ಪರದ್ೇೆಶವನರತ ರೆ್ೂೇಟಿಫಿಕ್ೇೆಶನ್ಚ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಯನರತ ಎಲ್ಲಿಗ ೆ
ಬೆೇಕ್ನದರೂ ಅಜಿಾಗಳನತನ ಹನಕಿಕ್ೊಳುಬಹತದತ. ಅಂದರ,ೆ ಅವರ ತ್ಂದ್ೆ-ತ್ನಯ, ಮರ್ ೆಇರತವಂತ್ಹ 
ಪರದ್ೆೇಶದ ಜಿಲೆಿಗಳಿಗೆ ಅಜಿಾಗಳನತನ ಹನಕಿಕ್ೂೆಳುಬಹತದತ. ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇೆಕಡನ 10ರಷತಿ ಮನಜಿ 
ಸೈೆನಕರಿಗ ೆ ಎಂದತ ಇರತತ್ುದ್ೆ. ಇದರಿಂದ ಮನಜಿ ಸೈೆನಕರಿಗ ೆ ಏನತ ಲನಭವೆಂದರ,ೆ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ವಯಸಿಸನಲ್ಲಿ ಸಡಿಲ್ಲಕ್ೆ ಇದ್ೆ. ಸನಮನನಯವನಗಿ ಅವರತ ೪೦ರೆ್ೇ ವಷಾಕ್ೆೆ ಮನಜಿ 
ಸೈೆನಕ ಎಂದತ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಗೆ ಬರತತ್ನುರ.ೆ ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಅವರತ ಸೈೆನಯದಲ್ಲಿ ಸೇೆವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರತತ್ನುರ.ೆ ಮತ್ೆು 
ಅವರ ದ್ೆೇಹ ಸಹಿಷತಣತ್ೆ ಎಂದತ ಇದ್ೆ, ಅದನತನ ಸಹ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಸಡಿಲ್ಲಕ್ ೆಮನಡತತ್ನುರ.ೆ 
ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಅವರ ವಯಸಿಸಗ ೆ ಏನತ ಬೆೇಕತ ಅದಕ್ೆೆ fit ಆಗತವಂತೆ್ ನಯತಕಿು ಮನಡಿದ್ನಿರೆ. 
ಒಟ್ನಿರೆಯನಗಿ ಯನರತ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲನಖಗೆೆ ನಯತಕಿುಯನಗತತ್ನುರ,ೆ ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದ್ ೆಈ ರಿೇತಿಯ 
ವಯವಸೆಾ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಆ ನಂತ್ರ ತ್ಮಮಂತ್ಹವರತ ಕತಳಿತ್ತ ಚಚಾೆ ಮನಡಿದ ಮೆೇಲೆ, ಈಗ ಅದನತನ ಏಳು 
ವಷಾಕ್ೆೆ ಇಳಿಸಿದ್ನಿರೆ. ಈಗ ಒಂದತ ಬನರಿ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಹೊಂದ್ಧದರ ೆ ಅವರತ ಅಲೆಿೇ ಇರಬೇೆಕ್ೆಂದತ 
ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಏಳು ವಷಾಕ್ೆೆ ವಗನಾವಣೆ ಹೂೆಂದಬಹತದತ ಎಂದತ ಇದ್ೆ. ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗೆ 
ಗೊತಿುರತವಂತ್ ೆಈ ಏಳು ವಷಾದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ತ್ರಬೇೆತಿ ಅವಧಿಯನಗಿರತತ್ುದ್ೆ. ಅನಂತ್ರ 
ಅವರತ ಪರಿೇಕ್ಷನಥಾ ಸಮಯವನತನ ಮತಗಿಸಬೆೇಕತ. ಇವುಗಳೆಲನಿ ಆದಮೆೇಲ ೆ ಅವರತ ಸೇೆವ ೆ
ಸಲ್ಲಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಕ್ೆೇವಲ ರ್ನಲೂೆವರ ೆ ವಷಾ ಮನತ್ರ ಉಳಿದ್ಧರತತ್ುದ್ೆ. ಹನಗನಗಿ, ಕನಷಾ ಏಳು ವಷಾ 
ಕಡನಾಯವನಗಿ ಯನವ ವಲಯದಲ್ಲಿ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಹೂೆಂದ್ಧದ್ನಿರೆ, ಅವರತ ಆ ಪರದ್ೆೇಶದಲ್ಲಿ ತ್ಮಮ 
ಸೇೆವೆಯನತನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ. ಅನಂತ್ರ ಅವರತ ವಗನಾವಣೆಗ ೆಅಹಾರಿರತತ್ನುರೆ.  
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ಡನ|| ಕ್.ೆ ಗೊೇವಿಂದರನಜ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರಿಗೆ ಸಹನಯ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಯನರೂ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಇಲಿ. ಗೃಹ ಇಲನಖಯೆಂದ 
ಯನರನದರೂ ಸದನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು. 

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಗೃಹ ಇಲನಖಯೆಂದ ಬಂದ್ಧದ್ನಿರ.ೆ ಈಗ 
ಎರಡತ ವಷಾ ವಯೇನವೃತಿ ಇದಿಂತ್ಹವರಿಗೆ ತ್ಕ್ಷಣ ವಗನಾವಣೆಯನಗತತ್ುದ್ೆ. ಪತಿ-ಪತಿನ 
ಪರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮನಜಿ ಸೈೆನಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕ್ನಶವಿದ್ೆ. ಮನಜಿ ಸೈೆನಕರಿಗೆ ಏಳು ವಷಾದ ಒಳಗ ೆ
ವಗನಾವಣೆಯನತನ ನೇಡಿದರ,ೆ ಉಳಿದಂತ್ಹವರತ ಸಹ ಇವರ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲಿಯ್ದೇ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ 
ಹೊಂದ್ಧರತತ್ನುರ.ೆ ಅವರತ ಸಹ ಇದನತನ claim ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಬಹತಶಃ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ 
ಇರತವ ಕಷಿವೆೇರ್ೆಂದರ,ೆ ಉದ್ನಹರಣೆಗೆ; ಮಂಗಳೂರತ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಗ ೆಅಜಿಾಗಳೆ 
ಬರತವುದ್ಧಲಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗತಲಬಗಾ ಜಿಲೆಿಯವರತ ಹೂೆೇಗಿ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಹೊಂದತತ್ನುರ.ೆ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ುರ 
ಕರ್ನಾಟಕದವರತ ಹೆಚತಿ ರೆ್ೇಮಕವನಗತತ್ನುರ.ೆ ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನವು ಬಹಳ ಪರಯತ್ನ ಮನಡತತಿುದ್ೆಿೇವೆ. 
ಈಗನಗಲೆೇ, ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಠನಣನವನರತ ಅಲ್ಲಿನ ಯತವಕರತ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಹತದ್ೆಿಗೆ ರೆ್ೇಮಕವನಗತವುದಕ್ೆೆ 
ಒಂದತ ತ್ರಬೇೆತಿ ನೇಡತವ ಪರಯತ್ನ ಮನಡಿ, ಅವರ ಬಳಿಯಂದ ಅಜಿಾಯನತನ ಹನಕಿಸತತಿುದ್ೆಿೇವೆ. 
ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಬನಯರಿೇ ಭನಷ ೆಮತ್ೊುಂದತ ತ್ತಳು ಭನಷ ೆಬರಬೆೇಕತ. ಆ ಎರಡತ ಭನಷಗೆಳು 
ಬಂದರ ೆಅವರತ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದ್ೆ. ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ೂೆಯೇಗನವಕ್ನಶ ಜನಸಿು ಇದ್ೆ. 
ಅದತ ಮನನಯ ಮಂಜ್ತರ್ನಥಚ ಭಂಡನರಯವರಿಗ ೆಗೊತಿುದ್ೆ. 

ಶ್ರೇ ಮಂಜ್ತರ್ನಥಚ ಭಂಡನರಿ (ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ರ್ನವು ಉದ್ೊಯೇಗವನತನ ನೇಡತವವರತ. ಉದ್ೊಯೇಗಿಯನಗಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವವರತ ಅಲಿ. We will 
become entrepreneurs. 

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರ್ೆಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಯತವಕರತ ವಯಸಿಸಗ ೆಬಂದ 
ಕೂಡಲೇೆ ಏರ್ನದರೂ ಒಂದತ ವೃತಿುಯಲ್ಲಿ ತ್ೂೆಡಗಿಸಿಕ್ೊಂಡತಬಿಡತತ್ನುರೆ. ಆ ಮಕೆಳು ಯನರೂ ಸಹ 
ಬಿೇದ್ಧಯಲ್ಲಿ ಓಡನಡತವುದ್ಧಲಿ. ಅವರತ ಏರೆ್ೂೇ ವಯವಹನರ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ದತಡಿಯತತಿುರತತ್ನುರೆ. 
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ಅವರಿಗೆ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಕ್ೆಲಸದ್ಧಂದ ಸಂಬಳ ಕಡಿಮೆಯನಗತತ್ುದ್ೆ. ಆದತದರಿಂದ ಅವರತ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ 
ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಗ ೆ ಬರತವುದೆ್ೇ ಇಲಿ. ಆದತದರಿಂದ ಗತಲಬಗಾ, ರನಯಚೂರತ ಮತ್ತು ಬಳೆಗನವಿ 
ಜಿಲೆಿಯವರತ ಜನಸಿು ಇದ್ನಿರ.ೆ ಹನಗನಗಿ, ಅವರತ ಏಳು ವಷಾದ ಒಳಗೆ ವಗನಾವಣೆಗೊಂಡರೆ, ಅಲ್ಲಿ 
ಹತದ್ೆಿಗಳು ಖನಲ್ಲಯನಗತತ್ುವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ನಗತತ್ುದ್ೆಂದರೆ, ಸಿನಯನರಿಟಿ ಪರಶೆನ ಬರತತ್ುದ್ೆ. ಆಗ ವಿವನದ 
ಶತರತವನಗತತ್ುದ್ೆ. ಅದಕ್ೂೆೆೇಸೆರ ಏಳು ವಷಾ ಕಡನಾಯವೆಂದತ ಮನಡಲನಗಿದ್ೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿದಂತ್ೆ, ಅವರತ ಸೈೆನಕರನಗಿ ಬಹಳ ವಷಾ ಫಿಲ್ಾಚನಲ್ಲಿ ಇರತತ್ನುರೆ. ಅವರತ ತ್ಂದ್ೆ 
ತ್ನಯಯ ಜೊತ್ೆ ಇರತವುದಕ್ೆೆ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಮಯ ಸಿಕಿೆರತವುದ್ಧಲಿ ಎನತನವಂತ್ಹ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ 
ಸಾಲಪ ಸಡಿಲ್ಲಸಿದ್ೆಿೇವೆ. ಅದನತನ ಸಡಿಲ್ಲಸಿ, ಇವರನತನ ಕ್ೆಲವು special category ಗಳೆಂದತ ಇದ್ೆ.  

 (ಮತಂದತ) 

(533) 22.03.2022 04.00 LL-KS 

(ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚರವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ(ಮತಂದತ) 

ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಅವರಿಗೆ ಗತಪುವನತ್ಾೆ, ಭದರತ್ ೆ ವಿಭನಗ, ಐ.ಎಸ್ಚ.ಡಿ. (Internal Security 
Division), ಎ.ಸಿ.ಬಿ. (Anti-Corruption Bureau), ಹನಗೂ ಎಸ್ಚ.ಡಿ.ಆರ್ಚ.ಎಫ್ಚ. (State 
Disaster Response Force) ಈ ರಿೇತಿಯ ಹತದ್ೆಿಗಳಿಗೆ ಮನಜಿ ಸೈೆನಕ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ 
ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳನತನ ನಯೇಜ್ರೆ್ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ವಯವಸಾೆ ಕಲ್ಲಪಸಲನಗಿರತತ್ುದ್.ೆ (ಗೊಂದಲ) ಸದರಿ 
ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳು ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಆಗತವುದತ ಫಿೇಲ್ಾಚನಲ್ಲಿರತವ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಹತದ್ೆಿಗ ೆ ಅಂದರೆ, 
ರಗೆತಯಲರ್ಚ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಹತದ್ೆಿಗಳು. ಅವರತಗಳು ಬೆೇರ ೆ ಕಡಗೆ ೆ ವಗನಾವಣೆಯನಗಲೆೇಬೆೇಕತ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದರ,ೆ ಅವರನತನ ಸದರಿ ಸಂಸೆಾಗಳಿಗೆ ನಯೇಜ್ರೆ್ ಮನಡತವಂತ್ಹ ವಯವಸೆಾಯನತನ ಕಲ್ಲಪಸಿರತತ್ೆುೇವೆ. 
ಇತಿುೇಚೆಗ ೆ ಸತಮನರತ ೯ ಜ್ನ ಮನಜಿ ಸೈೆನಕ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳನತನ ನಯೇಜ್ರೆ್ 
ಮನಡಲನಗಿರತತ್ುದ್.ೆ ಹನಗನಗಿ, ಈ ವಯವಸೆಾಯನತನ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಕಲ್ಲಪಸಿಕ್ೊಡಲನಗಿದ್ೆ. ಈ 
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ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಮನಜಿ ಸೈೆನಕ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳಿಗೆ ೦೭ ವಷಾಗಳ ಒಳಗೆ ಅವರನತನ ವಗನಾವಣೆ 
ಮನಡತವುದತ ಕಷಿವನಗತತ್ುದ್ೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನತನ ತಿಳಿಯಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆವಿಚನರಗಳ ಬಗೆೆ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿರತತ್ನುರೆ. 
ಉದ್ನಹರಣೆಗ,ೆ ಅನತಯನಯ, ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಪೆೇದ್ೆ, ಮತಖಯಪೇೆದ್ೆ, ಈ ರಿೇತಿಯ ಹಲವು ಹತದ್ೆಿಗಳಿಗೆ 
ಕಷಿ ಪರಿಹನರ ಭತ್ೆಯ (risk allowance) ನೇಡಲನಗತತಿುದತಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಲಪ ವಯತ್ನಯಸ ಇದ್ೆಯ್ದಂದತ 
ಹೆೇಳಿರತತ್ನುರ.ೆ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಕ್ನನ್ಚಸೆಿೇಬಲ್ಚಗಳು ಫಿೇಲ್ಾಚನಲ್ಲಿರತವಂತ್ಹ ಸೈೆನಕರತ ಇದಿಹನಗ.ೆ ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ 
೨೪x7 ಯನವ ಕ್ಲೆಸಕ್ೆೆ ನಯೇಜಿಸಿದರೂ ಸಹ ಆತ್ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತ್ನುರೆ್. ಅಲಿದ್ೆೇ, ಫರಂಟಚ 
ಲೆೈನ್ಚನಲ್ಲಿರತವುದರಿಂದ ಆತ್ನಗ ೆ ರಿಸ್ೆಚ ಜನಸಿು ಎಂದತ ಹೇೆಳುವ ಕ್ನರಣಕ್ೆೆ ಸಬಚ 
ಇನ್ಸಚಪೆಕಿರ್ಚರವರಿಗಿಂತ್ಲೂ ೧ ಸನವಿರ ಹೆಚತಿ ಕಷಿ ಪರಿಹನರ ಭತ್ೆಯ ನೇಡಲನಗತತ್ುದ್ೆ. ದಫೆೇದ್ನರ್ಚರತ ಆ 
ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಕ್ನನ್ಸಚಟ್ೆೇಬಲ್ಚಗಿಂತ್ಲೂ ಹಿಂದ್ಧನ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವುದರಿಂದ, ಅವರಿಗೆ ೧ ಸನವಿರ 
ಕಡಿಮೆ ಮನಡಲನಗಿರತತ್ುದ್ೆ. ಅಂದರೆ, ಎಸ್ಚ.ಐ. ಮತ್ತು ಎ.ಎಸ್ಚ.ಐ.ರವರಿಗೆ ೨ ಸನವಿರ ಕಷಿ ಪರಿಹನರ 
ಭತ್ೆಯ ನೇಡಲನಗತತ್ುದ್ೆ. ಆದರ,ೆ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಕ್ನನ್ಸಚಟ್ೇೆಬಲ್ಚಗಳಿಗೆ ೩ ಸನವಿರ ಕಷಿ ಪರಿಹನರ ಭತ್ೆಯ 
ನೇಡಲನಗತತ್ುದ್ೆ. ಸದರಿ ಭತ್ೆಯ ಈ ಹಿಂದ್ ೆ೧ ಸನವಿರ ರೂಪನಯ ಇದತಿ, ಕಳೆದ ಬನರಿ ೧ ಸನವಿರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ 
ಮನಡಲನಗಿರತತ್ುದ್.ೆ  

ಡನ: ಕ್.ೆ ಗೊೇವಿಂದರನಜ್ಚ(ವಿಧನನಸಭೆಯಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪೆಟ್ೂೆರೇಲ್ಚ ಮತ್ತು ಅಡತಗೆ ಇಂಧ್ನದ ಬೆಲ ೆಜನಸಿುಯನಗಿರತವುದರಿಂದ ೧ ಸನವಿರ 
ರೂಪನಯ ಜನಸಿು ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಕ್ೂೆೇರತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ(ಗೃಹ ಸಚ್ಚವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ ಕಷಿ ಪರಿಹನರ 
ಭತ್ೆಯಯನಗಿರತವುದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಲಪ ವಯತ್ನಯಸಗಳು ಇರತತ್ುವೆ. ಈ ಬನರಿ ರ್ನವು ವಿಶೇೆಷವನಗಿ 
ಪೊಲ್ಲೇಸರಿಗ ೆ ಸತಮನರತ ೨೦ ಸನವಿರ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ವಸತಿಗೃಹಗಳನತನ ಹೊಸದ್ನಗಿ 
ಕಟಿಿಸಿಕ್ೊಡತತಿುದ್ೆಿೇವ.ೆ ಈ ಹಿಂದ್ ೆಇರತವಂತ್ಹ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳು ಬಹಳ ಹಿಂದ್ೆ ಅಂದರೆ, ಬಿರಟಿಷರ 
ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ಕಟಿಿರತವಂತ್ಹ ಮರ್ೆಗಳನಗಿರತತ್ುವೆ. ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಡನ: ಕ್.ೆ ಗೂೆೇವಿಂದರನಜ್ಚರವರತ 
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ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಬಗೆೆ ಪರಸನುಪ್ತಸಿದತಿ, ಕ್ೆಲವು ಮರ್ೆಗಳು ಮಳೆಗನಲದಲ್ಲಿ 
ಸೂೆೇರಿಕ್ೆಯನಗತತ್ುವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿರತತ್ನುರ.ೆ ಹೌದತ, ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಆ ಮರ್ೆಗಳು ಸೂೆೇರತತ್ುವೆ. 
ಈ ಮದಲತ ಪೂೆಲ್ಲೇಸರಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್ಚ ಬಡೆ್ಚರೂಮಚ ಮರ್ೆಗಳನತನ ನೇಡತತಿುದಿರತ. ಆದರ,ೆ ಈಗ 
ಡಬಲ್ಚ ಬೆಡ್ಚ ರೂಮಚ ಇರತವಂತ್ಹ ಮರೆ್ಗಳನತನ ಅವರಿಗೆ ನೇಡತವಂತ್ಹ ವಯವಸೆಾ 
ಮನಡಲನಗಿರತತ್ುದ್.ೆ ಅವುಗಳು ಬಹಳ ಚೆರ್ನನಗಿ ಇರತತ್ುವೆ. ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ, ಪೊಲ್ಲೇಸರತ ಕ್ೆಲಸ 
ಮನಡತವ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಸೆಿೇಷನ್ಚಗಳನತನ ಸಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮನಡತತಿುದ್ೆಿೇವೆ. ಈ ವಷಾ ರ್ನವು 1೦೦ 
ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಸೆಿೇಷನ್ಚಗಳನತನ ಸತಮನರತ ೨೦೦ ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯ ವೆಚಿದಲ್ಲಿ ಕಟತಿತಿುದ್ೆಿೇವೆ.  

ಡನ: ಕ್ೆ. ಗೊೇವಿಂದರನಜ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹೆೈಗೌರಂಡ್ಸಚ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಸೆಿೇಷನ್ಚ 
ಕೂಡ ಒಂದತ ಬನಡಿಗೆ ಕಟಿಡದಲ್ಲಿ ಕ್ನಯಾನವಾಹಿಸತತಿುದ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸದರಿ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಸೆಿೇಷನ್ಚ ಅನತನ ಈ 
ಬನರಿ ಕಟತಿತ್ೆುೇವೆ. ಈ ವಷಾ ರ್ನವು ೧೦೦ ಹೊಸ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಸೆಿೇಷನ್ಚಗಳನತನ ಕಟಿಿದರ,ೆ ಬನಡಿಗೆ 
ಕಟಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶಡೆ್ಚ ಮನಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರತವಂತ್ಹ ಇನತನ ಕ್ೆೇವಲ ೩ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಸೆಿೇಷನ್ಚಗಳು 
ಮನತ್ರ ಉಳಿಯತತ್ುವೆ. ಅದನತನ ಸಹ ರ್ನವು ಹೆಚತಿ ಕಡಿಮೆ ಪೂಣಾಗೂೆಳಿಸತತ್ೆುೇವೆ. ಈ ಹಿಂದ್ ೆಪರತಿ 
ವಷಾ ೪ ರಿಂದ ೫ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಸೆಿೇಷನ್ಚಗಳನತನ ಕಟತಿತಿುದಿರತ. ಆದರೆ, ಈ ವಷಾ ೨೦೦ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ 
ಸೆಿೇಷನ್ಚಗಳನತನ ಕಟತಿತಿುದ್ೆಿೇವೆ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ನಮಮ ಪೊಲ್ಲೇಸರತ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವ ಸಾಳ ಮತ್ತು ಅವರತ 
ವನಸ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಮರ್ ೆ ಎರಡೂ ಸಹ ರೆ್ಮಮದ್ಧ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ ಎನತನವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ 
ವಿಶೆೇಷವನದಂತ್ಹ ವಯವಸಾೆಯನತನ ಮನಡಿ, ಪೊಲ್ಲೇಸರಿಗ ೆ ಒಳೆುಯ ವನತ್ನವರಣವನತನ 
ಕಲ್ಲಪಸಿಕ್ೊಡತತಿುದ್ೆಿೇವ.ೆ  

ಈ ಹಿಂದ್ ೆ ಪೊಲ್ಲೇಸರಿಗೆ ವೆೇತ್ನ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ತ್ರಬೆೇತಿ ಮತಗಿಸಿ 
ಕ್ೊರೆ್ಯ ಪಥಸಂಚಲನ (passing out parade) ಮನಡತವಂತ್ಹ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಕ್ನಯಾಕರಮಕ್ೆೆ 
ರ್ನನತ ಇತಿುೇಚೆಗ ೆ ಹೊೇಗಿದ್ೆಿನತ. ಆ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಅಭಯರ್ಥಾಗಳ ವಿದ್ನಯಹಾತ್ೆ 
ಮನಹಿತಿಯನತನ ತ್ರಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ರೆ್ೂೇಡಿದ್ೆನತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಟತಿ ೪೦೦ ಜ್ನ ಅಭಯರ್ಥಾಗಳಿದತಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 
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೫೨ ಜ್ನ ಅಭಯರ್ಥಾಗಳು ಇಂಜಿನೇಯರಿಂಗಚ ಗನರಜ್ತಯ್ದೇಟಸಚ ಇದಿರತ. ಅಂದರೆ, B.Sc. 
(agriculture), M.Sc.(agriculture), M.A., M.Ed. ಈ ರಿೇತಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ 
ವಿದ್ನಯಹಾತ್ೆಯನತನ ಹೊಂದ್ಧರತವಂತ್ಹ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಕ್ನನ್ಚಸೆಿೇಬಲ್ಚ ಹತದ್ೆಿಗೆ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಆಗಿರತತ್ನುರೆ. 
ಆ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಒಬಬ ಅಭಯರ್ಥಾಯನತನ ಕರದೆತ,ಚ “ತ್ನವೆಲಿರೂ ಇಂಜಿನೇಯರಿಂಗಚ 
ಗನರಜ್ತಯ್ದೇಟಚ ಆಗಿದತಿ, ಏತ್ಕ್ೆೆ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಕ್ನನ್ಚಸೆಿೇಬಲ್ಚ ಕ್ೆಲಸಕ್ೆೆ ಬರತತಿುದ್ಧಿೇರಿ”ಚಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದ್ೆನತ. 
ಅದಕ್ೆೆ ಅವರತ,ಚ “ಇತಿುೇಚ್ಚನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನೇಯರಿಂಗಚ ಗನರಜ್ತಯ್ದೇಟಸಚಗೆ ಕ್ೆಲಸ ಸಿಗತತಿುಲಿ. 
ಹನಗನಗಿ, ರ್ನವು ನರತದ್ೊಯೇಗಿಗಳನಗಿದ್ೆಿೇವೆ”ಚ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಇರ್ೂೆನಂದತ ವಿಚನರವೆೇರ್ಂೆದರೆ, 
ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಕ್ನನ್ಚಸೆಿೇಬಲ್ಚಗಳಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯ್ದೇ ಸತಮನರತ 40 ಸನವಿರ ರೂಪನಯ ವೇೆತ್ನ 
ಸಿಗತತ್ುದ್ೆ. ಅಲಿದ್ೆೇ, ಆ ಅಭಯರ್ಥಾಗಳು,ಚ “ಇಷತಿ ವೆೇತ್ನವನತನ ರ್ನವು ಇಂಜಿನೇಯರ್ಚ ಆಗಿ 
ಹೊೇದಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನೇಡತವುದ್ಧಲಿ. ಹನಗನಗಿ, ರ್ನವು ಹತದ್ೆಿಗ ೆ ಬರತತಿುದ್ೆಿೇವೆಂದತ”ಚ
ಎಂದತ ಉತ್ುರ ನೇಡಿರತತ್ನುರೆ. ಒಂದತ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ವೃತಿುಯಲ್ಲಿರತವ ಗಂಡಸರಿಗ ೆ
ಮದತವೆಯನಗಲತ ನಮಮ ಕಡಯೆಲ್ಲಿ ಹೆಣತಣ ಕ್ೊಡತತಿುರಲ್ಲಲಿ. ಬೆೇರ ೆಭನಗದಲ್ಲಿ ಯನವ ರಿೇತಿ ಇತ್ೊುೇ 
ಅದತ ನನಗ ೆಗೊತಿುರತವುದ್ಧಲಿ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ವೆೇತ್ನ ಕ್ೊಡತತ್ನುರಂೆದತ ಹನಗೂ 
ಪೊಲ್ಲೇಸರತ ೨೪x7 ಕತ್ಾವಯ ನವಾಹಿಸತತ್ನುರೆಂದತ ಅವರಿಗೆ ಹೆಣತಣ ಕ್ೂೆಡತತಿುರಲ್ಲಲಿ. (ಗೊಂದಲ) 
ಈಗ ಪೊಲ್ಲೇಸರಿಗ ೆ ಗೌರವಯತತ್ವನದ ಜಿೇವನ ನಡಸೆತವುದಕ್ೆೆ ಬೆೇಕ್ನಗಿರತವಂತ್ಹ ವೆೇತ್ನವನತನ 
ಸಕ್ನಾರ ಅವರಿಗೆ ಒದಗಿಸತತಿುದ್ೆ.  

ಇನತನ ಹೆೈಗ ರೌಂಡ್ಚ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಸೆಿೇಷನ್ಚ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಪರಸನುಪ್ತಸಿರತತ್ನುರೆ. ಅದತ 
ಬಹಳ ಹತಿುರವನದ ಸೆಿೇಷನ್ಚ ಆಗಿರತತ್ುದ್ೆ. ಸದರಿ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಸೆಿೇಷನ್ಚ ವಿಧನನಸೌಧ್, ಮನನಯ 
ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ ಮರ್ಯೆ ಭದರತ್ೆಯನತನ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೊಳುುವಂತ್ಹ ಸೆಿೇಷನ್ಚ ಆಗಿರತತ್ುದ್ೆ. ಆ 
ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಸೆಿೇಷನ್ಚಗೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿಂತ್ ೆ ಸಾಲಪ ಜ್ಮೇನತ ತ್ಕರನರತ ಇರತತ್ುದ್ೆ. ಅದನತನ ರ್ನವು 
ಬಗಹೆರಿಸತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದ್ೆಿೇವೆ. ಅಂದರೆ, ಸತಮನರತ ೦೭ ಗತಂಟ್ ೆಜ್ಮೇನತ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ 
ಸೆಿೇಷನ್ಚಗೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿಿದತಿ ಎಂಬ ಮನಹಿತಿ ಆ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಸೆಿೇಷನ್ಚನವರಿಗನಗಲ್ಲ ಅಥವನ 
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ಮತಜ್ರನಯ ಇಲನಖಗೊ ಸಹ ಗೊತಿುರತವುದ್ಧಲಿ. ಆದರ ೆಈ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿಂತ್,ೆ ಇತಿುೇಚೆಗೆ 
ರ್ನವು ನಮಮ ಇಲನಖಯೆ ಕ್ೆಲವು ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ಮೆೈಸೂರಿಗ ೆ ಕಳುಹಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದತ ದ್ನಖಲೆ 
ಇದತಿ, ಅದನತನ ತ್ರಿಸಿ ರೆ್ೂೇಡಿದ್ನಗ, ಹೈೆಗೌರಂಡ್ಚ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಸೆಿೇಷನ್ಚಗೆ ಅದರದೆ್ಿೇ ಆದ ಜನಗ 
ಇರತತ್ುದ್ೆ. ಹನಗನಗಿ, ಆ ಜನಗದಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಶನಶಾತ್ವನದ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಸೆಿೇಷನ್ಚ ಅನತನ 
ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಕಟತಿತ್ೆುೇವೆ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೃದಯ ಭನಗದಲ್ಲಿರತವಂತ್ಹ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ 
ಸೆಿೇಷನ್ಚ ಆ ರಿೇತಿ ಇರತವಂಥದತಿ ಒಳೆುಯದಲಿ. ಅಲಿದ್ೆೇ, ಕ್ೆಲವು ಸಂದಭಾಗಳಲ್ಲಿ ದ್ೊಡಾ ವಯಕಿುಗಳನತನ 
ಅರಸೆ್ಿಚ ಮನಡಿದರೆ, ಅವರನತನ ಆ ಶೆಡ್ಚನಲ್ಲಿ ಇಡತವುದತ ಬಹಳ ಕಷಿದ ಕ್ೆಲಸವನಗಿರತತ್ುದ್ೆ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ.ಎಂ. ರಮೆೇಶಚ ಗೌಡ(ವಿಧನನಸಭೆಯಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬಹಳ ಹಿಂದ್ಯೆ್ದೇ ರ್ನನತ ಹೆೈಗೌರಂಡ್ಚ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಸೆಿೇಷನ್ಚಗೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿಂತ್ೆ 
ಸದನದಲ್ಲಿ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿರತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಆದರೆ ಮತಜ್ರನಯ ಇಲನಖಯೆ ಆಯತಕುರನದಂತ್ಹ ಶ್ರೇಮತಿ 
ರೂೆೇಹಿಣಿ ಸಿಂಧ್ೂರಿಯವರತ,ಚ “ಆ ಜನಗ ನಮಮದತ, ರ್ನವು ಕ್ೊಡತವುದ್ಧಲಿ”ಚ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. 
ಈಗಲೂ ಸಹ ಆ ಜನಗವನತನ ಅವರತ ಬಿಟತಿಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ತ್ಯನರಿರತವುದ್ಧಲಿ. ಆದರೆ, ಆ ಜನಗದಲ್ಲಿ 
ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಸೆಿೇಷನ್ಚ ಕಟಿಡ ಕಟಿಿಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ತ್ಯನರಿದತಿ, ಆ ಕಟಿಡಕ್ೆೆ ಬೇೆಕ್ನದಂತ್ಹ ಹಣ ಸಹ 
ಇರತತ್ುದ್ೆ. ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದ್ೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಆ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಸೆಿೇಷನ್ಚಗೆ ಸಕ್ನಾರಿ ಜನಗ ಇದಿಂತ್ಹ 
ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ, ಆ ಜನಗವನತನ ಇರ್ೂೆನಂದತ ಸಕ್ನಾರಿ ಸಂಸೆಾಗೆ ಬಿಟತಿಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಏನತ ತ್ೊಂದರ?ೆ 
ಇಂತ್ಹ ವಿಚನರಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ನಾರವೆೇ ದ್ೂೆಡಾದತ. ಬದಲನಗಿ, ಯನರೊೇ ಒಬಬ ಆಯತಕುರತ ಅಥವನ 
ಮತಜ್ರನಯ ಇಲನಖಯೆ ಅಧಿಕ್ನರಿ ಹೆೇಳಿದರೆ ಅವರತ ಸಕ್ನಾರಕಿೆಂತ್ಲೂ ದ್ೊಡಾವರನಗತವುದ್ಧಲಿ. 
ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ ಮತಖನಂತ್ರ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಮನವಿ ಮನಡತವುದ್ೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಈ 
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದಯಮನಡಿ ಸಕ್ನಾರ ಆದ್ೆೇಶ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮತಜ್ರನಯ ಇಲನಖಯೆ 
ಆಯತಕುರನದ ಶ್ರೇಮತಿ ರೂೆೇಹಿಣಿ ಸಿಂಧ್ೂರಿಯವರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ ಕ್ೇೆಳಬೆೇಕ್ೆೇ?  
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ಡನ: ಕ್.ೆ ಗೊೇವಿಂದರನಜ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ಜನಗದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಕ್ನಲದ 
ಶ್ರೇರನಮನ ದ್ೆೇವಸನಾನ ಇರತತ್ುದ್ೆ. ಅದನತನ ಹೆೇಗೆ ಹೂೆಡಯೆತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧ್ಯವನಗತತ್ುದ್ೆ? 

ಶ್ರೇ ಹರೆ್ಚ.ಎಂ. ರಮೆೇಶಚ ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ಜನಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇರನಮರ 
ದ್ೆೇವಸನಾನ ಇರತವುದ್ಧಲಿ. ಆ ದ್ೆೇವಸನಾನ ರೂರಲ್ಚ ಎಸ್ಚ.ಪ್ತ.ಯವರ ಕಛೆೇರಿ ಇರತವಂತ್ಹ ಜನಗದಲ್ಲಿ 
ಇರತತ್ುದ್ೆ. ಆದರೆ, ಹೈೆಗೌರಂಡ್ಚ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಸೆಿೇಷನ್ಚ ಇರತವಂತ್ಹ ಜನಗ ಮತಜ್ರನಯ ಇಲನಖಗೆ ೆ
ಸೇೆರಿರತತ್ುದ್.ೆ ಆ ಜನಗದಲ್ಲಿ ದ್ೆೇವಸನಾನ ಇರತವುದ್ಧಲಿ. ಹನಗನಗಿ, ಆ ದ್ೆೇವಸನಾನದ ಜನಗ ಬಿಟತಿ 
ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಸೆಿೇಷನ್ಚ ಮನಡಬಹತದತ.  

ಡನ: ಕ್.ೆ ಗೊೇವಿಂದರನಜ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಎಸ್ಚ.ಪ್ತ.ಯವರ ಕಛೆೇರಿ ಇರತವುದತ 
ರೆ್ೇಪನಳ ದ್ೆೇಶದ ಮಹರನಜ್ರ ಮರ್ೆಯನಗಿರತತ್ುದ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ.ಎಂ. ರಮೆೇಶಚ ಗೌಡ:_ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಆ ಜನಗವನತನ 
ರೆ್ೂೇಡಿರತತ್ುೆೇರೆ್. ತ್ನವು ಕೂಡ ರೆ್ೂೇಡಬಹತದತ. ಹನಗನಗಿ, ಆ ಜನಗದಲ್ಲಿರತವ ದ್ೆೇವಸನಾನವನತನ ಬಿಟತಿ, 
ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಸೆಿೇಷನ್ಚ ಮನಡಬಹತದತ. ದ್ೇೆವಸನಾನವನತನ ಹೊಡಿ ಎಂದತ ಯನರತ ಸಹ ಹೆೇಳುವುದ್ಧಲಿ. ಆ 
ದ್ೆೇವಸನಾನವನತನ ಬಿಟತಿ ಉಳಿದ್ಧರತವಂತ್ಹ ಜನಗವನತನ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಏನತ ತ್ೂೆಂದರೆ ಇದ್ೆ? ಹನಗನಗಿ, 
ಈ ಬಗೆೆ ಆಕ್ಷೆೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರತವ ವಿಷಯ ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚ್ಚವರಿಗೂ ಸಹ ಗೊತಿುರತತ್ುದ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ಜನಗಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿ ತ್ಕರನರತ 
ಮತಕ್ನುಯವನಗತವ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿರತತ್ುದ್ೆ. ತ್ಮಗ ೆಗೊತಿುರಲ್ಲ, ಆ ಜನಗ ಪೂಣಾ ಮತಜ್ರನಯ ಇಲನಖಗೆೆ 
ಸೇೆರಿದತಿ ಎಂಬತದತ ನಮೆಮಲಿರ ಕಲಪರ್ೆಯನಗಿತ್ತು. ರ್ನನತ ಸಹ ಈ ಹಿಂದ್ ೆಶ್ರೇ ಕ್.ೆಜಿ. ಬೊೇಪಯಯನವರ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷತ್ಯೆಲ್ಲಿ ರಚರೆ್ಯನಗಿದಿಂತ್ಹ ಸಮತಿಯಲ್ಲಿ ಸದಸಯರ್ನಗಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದಿ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ 
ಈ ವಿಚನರ ಚಚೆಾಗೆ ಬಂದ್ಧರತತ್ುದ್.ೆ ಆ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಮತಜ್ರನಯ ಇಲನಖಯೆವರತ ಗಟಿಿಯನಗಿ 
ನಂತಿರತತ್ನುರ.ೆ ಹನಗನದರೆ, ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಸೆಿೇಷನ್ಚಗೆ ಬೆೇರ ೆಜನಗವನತನ ಕ್ೆೇಳೊೇಣವೆಂದತ ತಿೇಮನಾನ 
ಮನಡಿರತತ್ೆುೇವೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಆ ಸಮಸೆಯ ಪರಿಹನರ ಆಗತತಿುದ್ೆ. ಸದರಿ ಜನಗಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದತ 
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ದ್ನಖಲನತಿ ಮೆೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಕಿೆರತತ್ುದ್ೆ. ಅದರಂತ್,ೆ ಸನಾತ್ಂತ್ರಾ ಪೂವಾದ್ಧಂದ ಆ ಜನಗದಲ್ಲಿ 
ಪೊೇಲ್ಲಸ್ಚ ಸೆಿೇಷನ್ಚಗನಗಿ ಒಂದತ ಜನಗ ಇರತತ್ುದ್ೆ. ಈ ವಿಷಯ ಜಿಲನಿಧಿಕ್ನರಿಯವರ 
ರ್ನಯಯನಲಯದಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಇತ್ರ ೆರ್ನಯಯನಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚನರಣೆ ನಡಯೆತತಿುರತತ್ುದ್ೆ. ಈ ಬಗೆೆ ನನಗ ೆ
ಪರಸತುತ್ ಖಚ್ಚತ್ ಮನಹಿತಿ ಇರತವುದ್ಧಲಿ. ಒಟ್ನಿರೆಯನಗಿ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲನಖಯೆನತನ 
ಸದೃಢಗೊಳಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಹನಗೂ ಬಲಗೊಳಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಎಲನಿ ರಿೇತಿಯಂದ ಪರಯತ್ನ ಮನಡತತಿುದ್ೆಿೇವೆ. 
ಪೊಲ್ಲೇಸರತ ಸಹ ಬಹಳ ಪ್ತರೇತಿಯಂದ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಮನಜಿ ಸೈೆನಕ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳ 
ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿರತವ ವಿಚನರಗಳಿಗೆ ನನನ ಸಹಮತ್ ಇರತತ್ುದ್ೆ. ಹನಗನಗಿ, ಅವರಿಗೆ 
ಯನವ ಅನತಕೂಲ ಕಲ್ಲಪಸಬೆೇಕತ, ಅದನತನ ರ್ನನತ ಖಂಡಿತ್ವನಗಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಡನ: ತ್ೆೇಜ್ಸಿಾನ ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,... 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಈಗ ಡನ: ತ್ೆೇಜ್ಸಿಾನ ಗೌಡರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ. ನಂತ್ರ ತ್ನವು 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟಿ. ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ(ಪದವಿೇಧ್ರರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಮದಲತ 
ಸಪಷಿಿೇಕರಣ ಕ್ೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ. ನಂತ್ರ, ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ತ್ನವು ಕ್ೊರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಸಪಷಿಿೇಕರಣ ಕ್ೆೇಳಿ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟಿ. ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ನಯಮ ೩೩೦ರಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಪರಸನುಪ್ತಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಟಿ ತ್ಕ್ಷಣ ರ್ನನತ ಸಪಷಿಿೇಕರಣ ಕ್ೆೇಳಬೆೇಕಲಿವೇೆ? 
ನಂತ್ರ, ತ್ನವು ಬೆೇರ ೆ ಸದಸಯರಿಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಬಹತದತ. It is the 
procedure.  

ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ:- ಆಯತ್ತ, ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  
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ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟಿ. ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಪರಸನುಪ್ತಸಿದಂತ್ಹ ವಿಷಯಕ್ೆೆ 
ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರತ ಸತದ್ಧೇಘಾವನದ ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡಿದ್ನಿರ.ೆ ಅದಕ್ನೆಗಿ, ರ್ನನತ ಅವರಿಗೆ ನಮಸನೆರ 
ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್. ನನನ ಪರಶೆನ ಏರೆ್ಂದರೆ,ಚ“ಪತಿ-ಪತಿನ ಪರಕರಣಕ್ೆೆ ೨ ವಷಾ ಅವಧಿ ಇವರಿಗೂ ಇದ್ೆ”ಚಎಂದತ 
ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರತ ಹೆೇಳಿರತತ್ನುರೆ. ಅಂದರೆ, ಇರ್ನೆೇನತ ವಯೇ ನವೃತಿು ಹೂೆಂದತವಂತ್ಹ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ 
ಸಿಬಬಂದ್ಧಗೂ ಸಹ ೨ ವಷಾ ಅವಧಿ ಆತ್ನಗೂ ಸಹ ಇರತತ್ುದ್ೆ. ಅದನತನ ರ್ನನತ ಒಪ್ತಪಕ್ೊಳುುತ್ೆುೇರೆ್. 
ಪತಿ-ಪತಿನ ಪರಕರಣದ ಬಗೆೆ ನಮಮ ಸಚ್ಚವರಿಗೆ ಗೂೆತಿುದ್ಯೆೇ ಇಲಿರ್ೇ ನನಗ ೆಗೂೆತಿುಲಿ. ಆದರೆ, ಅದತ 
ನನಗ ೆಗೊತ್ತು. ಪತಿ-ಪತಿನ ಪರಕರಣ ಎಂದರೆ, ಗಂಡ ಮನತ್ರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೂೆೇಗಬಹತದತ.      

  (ಮತಂದತ) 

(534) 22.03.2022 4.10 ವೆೈಎಲ್-ಜಿಆರ್    (ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚರವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ (ಮತಂದತ):- 

ಹನಗನದರೆ, ಸೈೆನಕರ್ನಗಿ ಕತ್ಾವಯ ನವಾಹಿಸಿ, ಹೆಂಡತಿ ಕ್ೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇಲಿದ್ೇೆ ಇರತವುದ್ೆೇ ತ್ಪೆಪೇ?  

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಬಬರೂ ಕತ್ಾವಯದಲ್ಲಿ ಇರತವಂಥವರತ 
ಕ್ೆಲವು ಮಂದ್ಧ ಇದ್ನಿರೆ. 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ (ಪದವಿೇಧ್ರರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದರ 
ಬಗೆೆಯೂ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರೆ್, ಅದತ ಬಹಳ ಅಪರೂಪ.  ನನನ ಪರಶೆನಯ್ದೇರೆ್ಂದರೆ, ಸೈೆನಕರ ಬಗೆೆ 
ಅಪನರವನದ ಗೌರವವನತನ ರ್ನವಲೆಿರೂ ತ್ೂೆೇರಿಸತತಿುದ್ೆಿೇವೆ.  ಆತ್ನತ 15 ವಷಾಗಳು, 20 ವಷಾಗಳು, 
25 ವಷಾಗಳವರಗೊ ಸೈೆನಕರ್ನಗಿ ಕತಟತಂಬವನತನ ಬಿಟತಿ ಹೂೆರಗೆ ಬಂದ್ಧರತತ್ನುರ್.ೆ ನಂತ್ರ ಜಿೇವನ 
ನಡಸೆತವುದಕ್ನೆಗಿ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲನಖಗೆೆ ಬಂದತ ಕತ್ಾವಯ ನವಾಹಿಸತತ್ನುರೆ್. 09 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕ್ನಲ 
ತ್ರಬೇೆತಿ ನೇಡತವುದಕ್ೆೆ ನಮಮ ಅಭಯಂತ್ರವೇೆನಲಿ, ಬೆೇಕ್ನದರೆ ಒಂದತ ವಷಾಗಳವರೆಗೂ ತ್ರಬೇೆತಿ 
ನೇಡಲ್ಲ. ಎರಡತ ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ ಪೊರಬೆೇಷನರಿ ಪ್ತರಿಯಡ್ಚ ಆಗಲ್ಲ, ಮೂರರೆ್ೇ ವಷಾಗಳ ನಂತ್ರ 
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ಆತ್ನಗ ೆ ಕತಟತಂಬದವರೊಂದ್ಧಗೆ ಜಿೇವಿಸಲತ ಬಿಟತಿ ಬಿಡಬೆೇಕತ.  ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮೂರತ ವಷಾಗಳ 
ನಂತ್ರ state level counseling ಮನಡತತ್ೆುೇವ,ೆ ನಂತ್ರ Divisional level ನಲ್ಲಿ ಮನಡಿ,  
ತ್ದನಂತ್ರ District wise ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ  ಆದರೆ, ಎರ್ಸಚ-ಮಲ್ಲಟರಿ ಮನಯನ್ಚಗೆ ಮನತ್ರ ಹೆಂಡತಿ 
ಕ್ೆಲಸದಲ್ಲಿಯ್ದೇ ಇರಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಏನಲಿ.  ಆತ್ನತ ಹೆಂಡತಿ-ಮಕೆಳು, ತ್ಂದ್ೆ-ತ್ನಯಗಳನತನ ಬಿಟತಿ ಎಷತಿ 
ವಷಾಗಳವರಗೊ ಒಬಬರ್ೇೆ ಇರಬೇೆಕತ.  ಸೈೆನಕರ್ನಗಿ 15 ವಷಾಗಳವರಗೊ ಸೇೆವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ನಂತ್ರ 
ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಸಿಬಬಂದ್ಧಯನಗಿ 22 ವಷಾಗಳವರಗೊ ಇರತತ್ನುರೆ್.  ಈ ರಿೇತಿಯನದರೆ ಜಿೇವನದ ಬಹತ 
ಭನಗವೆೇ ಮತಗಿದತ ಹೊೇಗತತ್ುದ್.ೆ  ಒಂದತ ಕಡ ೆಮನನವಿೇಯತ್ಯೊ ಹೌದತ, ಮತ್ೊುಂದತ ಕಡೆ 
ಅವರಿಗೆ ತ್ೊೇರಿಸಬೆೇಕ್ನದ ಗೌರವವು ಆಗಿದ್.ೆ  ಎಲ್ಲಿಯನದರೂ ಈ ರಿೇತಿ ಆಗತವುದತ ಉಂಟ್?ೆ ಒಬಬ 
ಎರ್ಸಚ ಮಲ್ಲಟರಿ ಮನಯನ್ಚ ವನಪಸತಸ ಬಂದತ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಕತ್ಾವಯವನತನ ಮನಡತತಿುದತಿ, ಆತ್ ತ್ನನ 
ತ್ನಯ ರೆ್ಲಕ್ೆೆ ಬಂದ ಮೆೇಲನದರೂ ಸಂಸನರದ್ೊಂದ್ಧಗೆ ಒಟಿಿಗೆ ಇರತವಂತ್ ೆ ಆಗಬೇೆಕಲಿವೆೇ? 
Psychology ಪರಕ್ನರ ಮಕೆಳು ತ್ಂದ್-ೆತ್ನಯಯಂದ್ಧಗೆ ಇರಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳುತ್ುೆೇವೆ.  ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿ 
ವಯಸನಸದ ತ್ಂದ್-ೆತ್ನಯಗಳನತನ ಮಕೆಳು ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೊಳುಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇವೆ.  ಆದರೆ, ಎರ್ಸಚ 
ಮಲ್ಲಟರಿ ಮನಯನ್ಚ ಸತಮನರತ 15 ವಷಾಗಳು, 20 ವಷಾಗಳವರಗೊ ಸೇೆವ ೆಸಲ್ಲಿಸಿ, ತ್ನಯ ರ್ನಡಿಗೆ 
ವನಪಸತಸ ಬಂದ ಮೆೇಲಯೊ ತ್ನನ ಹೆಂಡತಿ-ಮಕೆಳು, ತ್ಂದ್-ೆತ್ನಯಯನತನ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೊಳುುವುದಕ್ೆೆ 
ಆಗತವುದ್ಧಲಿವೆಂದರೆ, ಆತ್ನಗ ೆಕಠಿಣವನಗತತ್ುದ್ೆ ಮತ್ತು ಕಷಿವನಗತತ್ುದ್ೆ.  ಹನಗನಗಿ ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರತ 
ಈ ವಿಚನರವನಗಿ ಏನತ ಮನಡತತ್ನುರಯೆೇ ಗೊತಿುಲಿ.  ಅವರತ ಈ ಮದಲತ ಸೈೆನಕರನಗಿ ನಂತ್ರ 
ಈ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಸೇೆವೆಗೆ ಬಂದ್ಧರತವುದ್ೇೆ ದ್ೂೆಡಾದತ.  ಜೊತ್ೆಗೆ ಅವರತ ನಮಮ ದ್ೆೇಶವನತನ ರಕ್ಷಣ ೆ
ಮನಡತವುದರ ಮೂಲಕ ನಮಮನತನ ಕ್ನಪನಡಿ ಬಂದ್ಧದ್ನಿರ.ೆ  ಪತಿ-ಪತಿನ ಪರಕರಣವನದರೆ ವಗನಾವಣಗೆ ೆ
ಅವಕ್ನಶ ಕಲ್ಲಪಸತತಿುೇರಿ.  ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಏರ್ನದರೂ ಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆಕಡೆ ಕ್ೆಲಸದಲ್ಲಿದಿರೆ ಅವರತಗಳು 
ಎರಡತ ವಷಾಗಳ ನಂತ್ರ ವಗನಾವಣೆ ಮನಡಿಸಿಕ್ೂೆಳುಬಹತದತ.  ಆದರೆ, ಸೈೆನಕರಿಗ ೆ ಆ ವಯವಸೆಾ 
ಇಲಿವೆಂದರೆ ಹೆೇಗ?ೆ ಅದನತನ ಒಪಪಲತ ಸನಧ್ಯವೇೆ?  
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ಮನನವಿೇಯತ್ಯೆ ರೆ್ಲಗಟಿಿನಲ್ಲಿ ಈ ದ್ೆೇಶವನತನ ರಕ್ಷಣ ೆ ಮನಡಿದಂಥ ಸೈೆನಕರಿಗ ೆ ನೇಡತವ 
ಗೌರವದ ಹಿನನಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪತಿ-ಪತಿನ ಪರಕರಣದಲ್ಲಿ ನವೃತಿುಯನಗತವವರಿಗ ೆ ಏನತ ರಿಯನಯತಿ 
ಇಟಿಿದ್ನಿರ,ೆ ಅದ್ೇೆ ರಿೇತಿ ರಿಯನಯತಿಯನತನ ಸೈೆನಕ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚನವರಿಗೂ ನೇಡಬೆೇಕತ.  ಅದರ ಬಗೆೆ 
ಇವತ್ತು ಈ ಸದನದಲ್ಲಿಯ್ದೇ ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರತ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿ, ಅದರ ಕ್ೆರಡಿಟಚ ಅನತನ 
ಪಡದೆತಕ್ೂೆಳುಬೇೆಕತ.ಚ ಚ “Alright ಅಲ್ಲಿ 20 ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿದ್ಧಿೇಯನ, ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ 
ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿಯೂ 03 ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ ಕ್ಲೆಸ ಮನಡಿದ್ಧಿೇಯನ, ಹೊೇಗಿ ಸಂಸನರದ್ೊಂದ್ಧಗ ೆಒಟಿಿಗ ೆ
ಇರತ, ಮಕೆಳನತನ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆೇ, ಜೊತ್ೆಗೆ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡತ”ಚಎಂದತ ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರತ ಮನಡಲ್ಲ.  
ಇಬಬರೂ ಎಂಪನಿಯಸ್ಚಗೆ ರಿಯನಯತಿ ನೇಡತವುದ್ನದರೆ, ಈ ಸೈೆನಕರಿಗೆ ಏತ್ಕ್ೆೆ ರಿಯನಯತಿ 
ನೇಡತವುದ್ಧಲಿ.  ಆತ್ನ ಹಣೆಬರಹ ಹೆಂಡತಿಗ ೆ ಕ್ೆಲಸ ಸಿಕಿೆರತವುದ್ಧಲಿ. ಹನಗೆಂದತ, ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲಿಯೂ 
ಇರತವುದತ ಬೆೇಡವೇೆ? ಇಳಿ ವಯಸಿಸನಲ್ಲಿ ತ್ಂದ್-ೆತ್ನಯಯಂದ್ಧಗ ೆ ರೆ್ಲಸತವುದತ ಬೆೇಡವೇೆ? ಹೆಂಡತಿ 
ಸಹ “ಅಯಯೇ, ನನನ ಗಂಡ ಸೈೆನಕರ್ನಗಿ ಬನಡಾರ್ಚನಲ್ಲಿರತತ್ನುರ್,ೆ ಸದಯ ಈಗಲನದರೂ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ 
ಇಲನಖಗೆ ೆಬಂದರಲಿ ಸನಕತ”ಚ ಚ ಎನತನವಂಥ ಪರಿಸಿಾತಿ ಇದ್ೆ.  ಈಗಲನದರೂ ಆತ್ ತ್ನನ ಹೆಂಡತಿ-
ಮಕೆಳು, ಸಂಸನರವನತನ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಳುುವುದಕ್ೆೆ ಬಿಡತವುದ್ಧಲಿವೆಂದರೆ, ರ್ನವು ಹೆೇಗ ೆ ಒಪತಪವುದತ?  
ನಮಗೆ ಮನನಯ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರರವರ ಬಗೆೆ ಗೌರವ ಇದ್ೆ. ಅದರ ಬಗೆೆ declare ಮನಡಲ್ಲ.  
ಅದಲಿದ್ೆೇ ಅಗಿನ ಶನಮಕ ಕ್ೇೆಂದರದಲ್ಲಿ ಸಹ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚನವರತ ಇರತತ್ನುರ.ೆ   

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರಂತ್ೆ ಕಲನತ್ಮಕವನಗಿ ಅಷತಿ ಚೆರ್ನನಗಿ ವಿವರಣೆ ನೇಡಲತ ಬೆೇರ ೆಯನರಿಗೂ ಸನಧ್ಯವಿಲಿ.    

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ ಕಲನತ್ಮಕ ವಿವರಣ ೆ ಆಗಿಲಿ.  
ವನಸುವಿಕ ರೆ್ಲಗಟಿಿನ ವಿಚನರವನತನ ಬಿಚ್ಚಿಡತತಿುದ್ೆಿೇರ್ೆ.   

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವನಸುವಿಕ ರೆ್ಲಗಟೆ್ಿ 
ಕಲನತ್ಮಕದ ಒಂದತ ಭನಗ.   
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ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆಯತ್ತ.  ನಮಮ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳೆಲಿರೂ 
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರೆ್ಲೆಸಿದ್ನಿರ.ೆ  ಆದರೆ, ಮನಜಿ ಸೈೆನಕ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಸಿಬಬಂದ್ಧ ಎಲ್ಲಿ ರೆ್ಲೆಸಿದ್ನಿರ ೆಗೊತ್ೆುೇ? 
ಬೆಂಗಳೂರನತನ ಬಿಟತಿ ಹೂೆೇಗಲತ ಯನರತ ಇಷಿ ಪಡತವುದ್ಧಲಿ.  ಆದರೆ, ಮನಜಿ ಸೈೆನಕ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ 
ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳು ಬೆಂಗಳೂರನತನ ಬಿಟತಿ ಹೊೇಗಲತ ತ್ಯನರಿದ್ನಿರ.ೆ  ಬೆಂಗಳೂರನತನ ಬಿಟತಿ ನಮಮ 
ಊರಿಗ,ೆ ನಮಮ ಜಿಲೆಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕ್ೂೆಡಿ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಹನಗನಗಿ ರ್ನವು ಅವರನತನ appreciate 
ಮನಡಬೇೆಕತ.  ರನಜ್ಯದ ಜ್ನರಲೆಿರೂ ಬೆಂಗಳೂರಿಗ ೆ ಬರಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಆಸಪೆಡತತ್ನುರೆ.  ಆದರೆ, 
ಇವರತಗಳು ಮನತ್ರ ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರತ ಗನರಮನಂತ್ರದಲ್ಲಿದತಿ, ನಮಮ ಜಿಲೆಿಗಳಿಗೆ 
ಕಳುಹಿಸಿಕ್ೂೆಡಿ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುುತ್ನುರೆ.  ರ್ನನತ ವನಸುವದ ಚ್ಚತ್ರಣವನತನ ಬಿಚ್ಚಿಡತತಿುದ್ೆಿೇರ್ೆ.   
ಈಗಲನದರೂ ಮನಜಿ ಸೈೆನಕರನಗಿ ವನಪಸತಸ ಬಂದತ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಕತ್ಾವಯವನತನ 
ನವಾಹಿಸತತಿುರತವವರತ ಮರೆ್ ಹತಿುರದಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡತವಂತ್ ೆ ಮನಡಿ.  ವನರಕ್ೆೆ ರ್ನಲತೆ 
ಸಲವನದರೂ ಹೆಂಡತಿ-ಮಕೆಳು, ತ್ಂದ್-ೆತ್ನಯಗಳನತನ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೊಳುುವಂತ್ೆ ದಯವಿಟತಿ ಮನಡಿ.  ಆ 
ರಿೇತಿ ಮನಡಿದರೆ ದ್ೆೇವರತ ಮೆಚತಿತ್ನುರ್,ೆ ರ್ನವು ಮೆಚ್ಚಿಕ್ೊಳುುತ್ೆುೇವೆ.  ಕ್ೆೇವಲ ಪತಿ-ಪತಿನ ಪರಕರಣದ 
ಮೆೇಲ ೆಇಬಬರೂ ಸಕ್ನಾರಿ ರ್ೌಕರರನಗಿದವರಿಗೆ ಮನತ್ರ ಮನಡಿದರೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಕ್ನಯಲ ೆಬಂದತ 
ನವೃತಿುಯನಗತವವರಿಗೆ ಮನತ್ರ ಮನಡಿಕ್ೊಡತವಂಥ ಕ್ಲೆಸವನಗಬನರದತ.  ಮನಜಿ ಸೈೆನಕ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ 
ಸಿಬಬಂದ್ಧಗೂ ಸಹ ಮನನವಿೇಯತ್ಯೆ ರೆ್ಲೆಗಟಿಿನಲ್ಲಿ ಆ ವಗಾದ್ೊಳಗೆ ಸೇೆರಿಸಿ ಮೂರತ ವಷಾಗಳ 
ನಂತ್ರವನದರೂ ಅವರ ಜಿಲೆಿಗಳಿಗೂ ಹೂೆೇಗಿ ರೆ್ಲೆಸತವ ಅವಕ್ನಶ ಕಲ್ಲಪಸಬೇೆಕತ.  ಹನಗೆಯ್ದೇ ಅಗಿನ 
ಶನಮಕ ಕ್ೆೇಂದರದಲ್ಲಿ ಸಹ ಹೆಡ್ಚ ಕ್ನನ್ಸಚಟ್ೆೇಬಲ್ಚ ಮತ್ತು ಕ್ನನ್ಸಚಟ್ೇೆಬಲ್ಚ, ಎ.ಎಸ್.ಐ. ರವರಿಗೆಲನಿ 
ಒಂದತ ತಿಂಗಳು ಗಳಿಕ್ೆ ರಜೆಗ ೆಅವಕ್ನಶ ಕಲ್ಲಪಸತತಿುದತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆ ಎ.ಎಸ್.ಐ., ಗೆ 15 ದ್ಧವಸಗಳ ಗಳಿಕ್ ೆ
ರಜೆಯನತನ ಕಿತ್ತು ಹನಕಿದರ ೆ ಹೆೇಗ?ೆ ಆತ್ನತ ಸಹ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಕತ್ಾವಯವರೆ್ನೇ ಮನಡತವುದತ.  
ಮದಲರೆ್ಯದ್ನಗಿ, ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಕ್ೆಲಸಕ್ೆೆ ಬರಬನರದತ.  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಅವರ ಕಷಿವು ಆ ದ್ೆೇವರಿಗ ೆ
ಮನತ್ರ ಪ್ತರೇತಿ.   ಆತ್ನತ ಸಹ ಯನವುದ್ೆೇ ಒಂದತ ಹಬಬಕ್ನೆಗಲ್ಲ ಅಥವನ ಮರ್ೆಯವರ ಕಷಿಕ್ನೆಗಲ್ಲ 
ಹೊೇಗತವ ಹನಗಿಲಿ.  144 ಸಕೆ್ಷನ್ಚ ಜನರಿಗೊಳಿಸಿದರೆ ಆತ್ನಗ ೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸತತ್ನುರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ 
ಓಡಬೆೇಕತ.  ಪತಟಚಪನತಚ ಮೆೇಲೆ ಇರತ ಎಂದರೆ, ಪತಟಚಪನತಚ ಮೆೇಲೆ ಇರಬೆೇಕತ.  ಜಿೇಪಚರೆ್ೂಳಗ ೆ
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ನದ್ೆಿ ಮನಡಬೇೆಕತ, ಕತಳಿತ್ ಜನಗದಲ್ಲಿಯ್ದೇ ನದ್ೆಿ ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಆತ್ನ ಕಷಿವನತನ ಹೆೇಳುವುದತ 
ಅಸದಳ.  ಆತ್ನಗ ೆನೇಡತತಿುದಿ 30 ದ್ಧವಸಗಳ ಗಳಿಕ್ೆ ರಜೆಯನತನ 15 ದ್ಧವಸಗಳಿಗ ೆಇಳಿಸಿದರೆ ಹೆೇಗೆ? 
ರ್ನವು ಏರ್ನದರೂ ಮನತ್ತ ಎತಿುದರೆ ನಮಮ ರಕ್ಷಣಗೊ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚನವರತ ಬರಬೇೆಕತ.  ಹನಗನಗಿ 
ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚನವರ ಸವಲತ್ತು ವಿಚನರದಲ್ಲಿ,… ರ್ನವು ಮನಸಿರ್ಚಗಳು, ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಎಂದರ,ೆ ದ್ೆೇವರತ 
ಬಂದ ಹನಗೆ ಆಡತತ್ೆುೇವೆ. 

ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್ಚ (ವಿಧನನಸಭೆಯಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚನವರ ಬೆೇಡಿಕ್ ೆಏನದ್ೆ, ಅದನತನ ಈಡೇೆರಿಸಲ್ಲ.  ಆದರ,ೆ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಬೆೇಡಿಕ್ೆ 
ಸಾಲಪ ಕಡಿಮೆಯನದರೂ ಪರವನಗಿಲಿ.   

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಅದರ ಬಗೆೆಯ್ದೇ ಹೆೇಳುತಿುದ್ೆಿೇರ್ೆ.  
ಬೆಳಗೆೆ ಎದತಿ ರ್ನನತ ವನಕಿಂಗಚ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ವಿಧನನಸೌಧ್ದ ಕಡಗೆ ೆಬರತತ್ೆುೇರೆ್.  ಬೆಳಗೆೆ 6 ಗಂಟೆ್ 
ಸತಮನರಿಗ ೆಪೊಲ್ಲೇಸ್ ಹಣೆತಣ ಮಕೆಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದತ, ಎಲಿರೂ ಒಂದತ ಕಡ ೆಸೇೆರತತ್ನುರ.ೆ  ಅಲ್ಲಿ 
ಯನರಿಗ ೆಏರೆ್ೇನತ ಕ್ೆಲಸ ಎಂದತ ಹೇೆಳಲನಗತತ್ುದ್ೆ.  ಪನಪ, ಯನರನದರೂ ಸಾಲಪ ತಿಂಡಿ ತ್ಂದ್ಧದರೆ, 
ಎಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದತ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡತ ತಿನತನತ್ನುರ.ೆ  ಮತ್ೆು ಮಧನಯಹನ ಅಥವನ ರನತಿರ 
ಸನಧ್ಯವನದರ ೆಮರ್ೆಗೆ ಹೊೇಗತತ್ನುರೆ, ಇಲಿದ್ಧದಿರೆ ಅದತ ಸನಧ್ಯವನಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಅವರ ಪರಿಸಿಾತಿ ಅಷತಿ 
ಕಷಿಕರವನಗಿದ್.ೆ ಹನಗನಗಿ ರ್ನವು ಅವರಿಗೆ ಒಂದತ ದ್ೂೆಡಾ ನಮಸನೆರವನತನ ಹನಕಬೆೇಕತ.   ಹನಗನಗಿ 
ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚನವರ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಸಾಲಪ ರಿಯನಯತಿಯನತನ ತ್ೊೇರಿಸಲೆೇಬೇೆಕತ. ಮನಜಿ ಸೈೆನಕ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ 
ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ರಿಯನಯತಿ ತ್ೊೇರಿಸಬೆೇಕತ.  ಕ್ನನೂನಗ ೆಗೌರವ ನೇಡತವವರಿಗ,ೆ ರ್ನವು 
ಗೌರವ ನೇಡತತ್ೆುೇವ ೆಎಂದತ ಬರೆದ್ಧರತತ್ನುರ.ೆ  ಕ್ನನೂನತ ಗೌರವಿಸಿದರ,ೆ ರ್ನವು ಗೌರವಿಸತತ್ೆುೇವ ೆಎಂದತ 
ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ ಅವರತಗಳು ಕ್ನನೂನನ ಪರತಿೇಕ, ನಮಮ ರಕ್ಷಣೆಯ ಪರತಿೇಕ.  ಅವರಿಗೆ ಒಳೆುಯದನತನ 
ಮನಡಿ, ನನಗ ೆಕ್ೆಟಿದನತನ ಮನಡಿದರೆ ಭೈೆಯತತ್ೆುೇವೆ.  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಆ ವೃತಿು ಆಗಿರತತ್ುದ್ೆ.  ಆದರೂ ನನನ 
ವಿಶೆೇಷವನದ ಮನವಿಯ್ದೇರೆ್ಂದರೆ, ಮನಜಿ ಸೈೆನಕ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚನವರಿಗೆ ಕನಷಾ ಮೂರತ ವಷಾಗಳ 
ನಂತ್ರ ಪತಿ-ಪತಿನ ಪರಕರಣ, ಕ್ನಯಲ ೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನವೃತಿು ಹೊಂದತವವರಿಗೆ ಕಲ್ಲಪಸಿರತವ 
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ಹನಗೆ ಅವರತ ಸಹ ಅವರವರ ಜಿಲೆಿಗಳಿಗೆ ಹನಗನಗ ಹೊೇಗತವಂಥ ಅವಕ್ನಶ ಕಲ್ಲಪಸಬೇೆಕತ. ದಯವಿಟತಿ 
ಈಗಲೆೇ ಇದರ ಬಗೆೆ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ವಿನಮರವನಗಿ ಪನರರ್ಥಾಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.   

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್ಚ (ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರತ ಪರಸನುಪ್ತಸಿರತವ ವಿಚನರಕ್ೆೆ ಸಹಮತ್ವನತನ ವಯಕುಪಡಿಸತತ್ನು, ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚ್ಚವರಲ್ಲಿ 
ನನನ ಮನವಿ ಏರೆ್ಂದರೆ, ಕ್ನನೂನತ,  rules and regulations ಎಲಿವನೂನ ಪಕೆದಲ್ಲಿಟತಿ, ಮನಜಿ 
ಸೈೆನಕರ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಯನರಿದ್ನಿರ,ೆ ಅವರಿಗೆ ಯನವ ರಿೇತಿ ಸಹನಯ ಮನಡಬೇೆಕತ ಅದನತನ ಆದಯತ್ ೆ
ಮೆೇಲ ೆಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೊಳುುತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರತ ಕ್ನಗಿಾಲ್ಚ, 
ಸಿಯನಚ್ಚನ್ಚ ಗೆಿೇಸಿಯರ್ಚದಂತ್ಹ ಗಡಿ ಭನಗದಲ್ಲಿದ್ನಿರೆ ಎಂದತ ತಿಳಿಸಿದ್ನಿರ.ೆ  ಇಡಿೇ ದ್ೆೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ 
ಅಶನಂತಿ ಇದ್ೆ, ನಕಸಲೈೆಟಸಚಗಳಿದ್ನಿರ,ೆ insurgents ಗಳಿರತತ್ನುರ,ೆ ಅಲೆಿಲಿವೂ ಆ ಸೈೆನಕರತ ಇರತತ್ನುರ.ೆ  
ಅವರ ಜಿೇವನವು ಎಷತಿ ಕಠಿಣವನದ ಪರಿಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿರತತ್ುದ್ ೆ ಎಂಬತದತ ಯನರಿಗೂ ಗೂೆತಿುಲಿ.  
ರ್ನವೆೇನತ ಅವರ ಸೇೆವಯೆನತನ ಮನಡಲತ ಸನಧ್ಯವನಗತವುದ್ಧಲಿ.  ರನಜ್ಕಿೇಯ ಕ್ಷೆೇತ್ರದಲ್ಲಿದತಿ, ಜ್ನ 
ಸೇೆವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿಕ್ೊಳುುವಂಥವರತ ಆದಯತ್ ೆಮೆೇರಗೆ ೆಅವರಿಗೆ ಯನವುದ್ೆೇ ಸಮಸೆಯಗಳಿದಿರೂ ಸಹ 
ಬಗಹೆರಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಕ್ೇೆಳಿಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಎರಡರೆ್ಯದ್ನಗಿ, ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚ್ಚವರತ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚನವರತ 
ಯನರತ ಮಂಗಳೂರತ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡಕ್ೆೆ ಹೊೇಗಲತ ಇಚ್ಚಛಸತವುದ್ಧಲಿ, ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಅಲ್ಲಿ ತ್ತಳು ಮತ್ತು 
ಬನಯರಿ ಭನಷಯೆ ಸಮಸೆಯ ಇದ್ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಬನಯರಿ ಭನಷಯೆತ ಎಷಿರ ಮಟಿಿಗ ೆ
ಸಮಸೆಯಯನಗಿದೆ್ ಎಂಬತದತ ನನಗ ೆ ಗೊತಿುಲಿ.  ಆದರೆ, ತ್ತಳು ಭನಷಯೆತ ಯನರಿಗೂ 
ಸಮಸೆಯಯನಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಈ ರನಜ್ಯದ ಭನಷ ೆತ್ತಳು, ಬನಯರಿ ಮತ್ತು ಕ್ೊಡವ ಆಗಿದ್.ೆ   

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರ,ೆ ಕ್ೊಂಕಣಿ ಭನಷಯೆತ ಇದ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ೊಂಕಣಿ ಭನಷೆಯತ ಈಗನಗಲೆೇ ರನಷರ 
ಭನಷಯೆನಗಿದೆ್.  ಸತಮನರತ ಎರಡೂವರ ೆಲಕ್ಷ ಜ್ನ ಮನತ್ರ್ನಡತವರನಗಿದತಿ,  22 ರನಷರ ಭನಷೆಯಲ್ಲಿ 
ಅದತ ಸೇೆಪಾಡಗೊೆಂಡಿದ್ೆ.  ಆದರೆ, 20 ಲಕ್ಷ ತ್ತಳು ಮನತ್ರ್ನಡತವವರತ, ಒಂದೂವರ ೆಲಕ್ಷ ಜ್ನ 
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ಕ್ೊಡವ ಮನತ್ರ್ನಡತವವರಿಗೆ ಇನತನ ಸಹ ರನಜ್ಯ ಭನಷಯೆ ದಜೆಾಯತ ಸಿಕಿೆಲಿ.  ಹನಗನಗಿ ಮನನಯ 
ಗೃಹ ಇಲನಖಯೆ ಅಧಿೇನಕ್ೆೆ ಎಲನಿ ಭನಷಯೆತ ಬರತವುದರಿಂದ ಮತಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ ಏರ್ನದರೂ 
ಮನಡಿ, ಕ್ೊಡವ ಮತ್ತು ತ್ತಳುವಿಗೆ “ರನಜ್ಯ ಭನಷಯೆ ಸನಾನಮನನ ಕಲ್ಲಪಸತತ್ನುರಯೆ್ದೇ, ಅವರತಗಳಿಗ ೆ
ರ್ನವು ಸಹ ನಮಮವರತ ಎನತನವಂತ್ ಭನವರೆ್ ಮೂಡಲತ”ಚ ಒಂದತ ಹೆಜೆಾ ಮತಂದ್ ೆ ಇಡತತ್ನುರೆಯ್ದೇ 
ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಡನ|| ತ್ೆೇಜ್ಸಿಾನಗೌಡ (ವಿಧನನಸಭೆಯಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನನ ಜಿೇವನವನತನ ಅಪನಯಕ್ೆೆ ಇಟತಿ ರ್ನಗರಿಕರ ಸತರಕ್ಷತ್ ೆಮನಡತವಂಥ ಮತ್ತು 
ರನಷರ ಕ್ನಯಾದಲ್ಲಿ ತ್ನನ ಕತಟತಂಬವನತನ, ತ್ನನ ತ್ಂದ್-ೆತ್ನಯ, ಪ್ತರೇತಿ-ಪನತ್ರರನತನ, ಮಕೆಳನತನ 
ಕ್ೊರೆ್ಗ ೆಯೌವನದ ಪತಿನಯನತನ ತ್ೊರೆದತ ಹೂೆೇಗತವಂಥ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಹನಗೂ ಪತಿಯನತನ ತ್ೊರೆದತ 
ಹೊೇಗತವಂಥ ಮಹಿಳನ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚನವರ ಸೇೆವೆಗ ೆಒಂದತ salute ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಈ ಸದನದ 
ಮೂಲಕ ರನಜ್ವಂದರೆ್ ಎಂದತ ಸಹ ಕರಯೆಬಹತದತ.   ನನನ ಅರೆ್ೇಕ ಸನಮತ್ರರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ 
natural calamity ಆಗಲ್ಲ, ಪರವನಹ ಸಂಭವಿಸಲ್ಲ, ಯನವುದ್ೆೇ ಮೃತ್ದ್ೆೇಹವಿರಲ್ಲ ಆತ್ನ 
ಮನಸಿಾತಿಯನತನ ಕ್ನಪನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಸೇೆವೆ ಮನಡತವಂಥವರನಗಿದತಿ, ಉದ್ೆಿೇಶ ಪೂವಾಕವನಗಿ ಏನತ 
ಬರತತ್ನುರ,ೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಸಕ್ನಾರವು ಕಲನಯಣ ಕ್ನಯಾಕರಮಕ್ೆೆ ಎಷೆಿೇ ಸಹನಯ ಮನಡಿದರೂ ಕಡಿಮೆ 
ಎಂಬತದತ ನನನ ಭನವರೆ್ಯನಗಿದೆ್.  ಎರಡತ-ಮೂರತ ವಿಚನರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳೆಕತ ಚೆಲಿಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಇದ್ೆಿೇರೆ್.  
ಮದಲರೆ್ಯದ್ನಗಿ, ಅವರತಗಳಿಗೆ ವಸತಿಯನತನ ಕಲ್ಲಪಸತವನಗ, ಅವರದತಿ essential service 
ಆಗಿರತವುದರಿಂದ ಯನವನಗ ಕರ ೆಬಂದರೂ ಸಹ ಉಟಿ ಬಟ್ೆಿಯಲ್ಲಿಯ್ದೇ ಹೂೆೇಗತವವರತ ಎಂದರೆ, 
ಅದತ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಮತ್ತು ಸೈೆನಕರತ ಮನತ್ರ.  ಹನಗನಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹತಿುರ ಇರತವಂಥ ವಯವಸಾೆ 
ಕಲ್ಲಪಸಬೇೆಕತ.  ದಯವಿಟತಿ ಹಣವನತನ ಭೂಮಯಲ್ಲಿ ಅಳೆಯತವುದತ ಬೆೇಡ.  ಆ ದತಡಿಾನಂದ ರ್ನವು 
ಆತ್ನಗ ೆಏನತ ನೇಡಲತ ಸನಧ್ಯವಿಲಿ.  ಆತ್ನ ಯೌವನದ ದ್ಧನಗಳನತನ ಕಳೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದಿನತನ ವನಪಸತಸ 
ನೇಡಲತ ಸನಧ್ಯವಿಲಿ.  ರ್ನನತ ಪ್ತ.ಹೆರ್.ಡಿ., ವಿದ್ನಯಭನಯಸವನತನ ಮನಡತವನಗ ಸಿಯನಚ್ಚನ್ ಗೆಿೇಸಿಯರ್ಚ 
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ಗೆ ಹೊೇಗತವ ದ್ನರಿಯಲ್ಲಿ Kardung La Pass ಏನದ್,ೆ ಅದತ ಜ್ಗತಿುನ ಅತ್ಯಂತ್ ಎತ್ುರದ 
motorable road ಆಗಿದ್ೆ. 

(ಮತಂದತ)  

(535) 22.03.2022/4.20/ಎಸ್ಚಕ್-ೆಜಿಆರ್ಚ            (ವೆೈಸ್ಚಛೆೇಮಾನ್ಚರವರ  ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಡನ|| ತ್ೆೇಜ್ಸಿಾನ ಗೌಡ (ಮತಂದತ):- 

ಅಲ್ಲಿ ಆಮಿಜ್ನಕ ಕಡಿಮೆ ಇರತವುದರಿಂದ, ಎರಡತ ನಮಷ ನಲತಿವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಅಂತ್ಹ ಕಡ ೆ
ನಮಮ ಕನನಡಿಗರತ ಸಿಗತತ್ನುರ.ೆ ಅವರ ಬೆೇಡಿಕ್ ೆಏರೆ್ಂದರ,ೆ ಅವರಿಗೆ telephone line ಸಿಗತವುದ್ಧಲಿ. 
ಅಫಿೇಸರ್ಚಗಳು ಸೈೆನಕರನತನ ಎಷೊಿಂದತ ಚೆರ್ನನಗಿ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೊಳುುತ್ನುರೆಂದರ,ೆ ಅವರ ಬನಂಧ್ವಯದ ಬಗೆೆ 
ಅಧ್ಯಯನ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಉನನತ್ನಧಿಕ್ನರಿಗಳು, ಅವರ ಮರ್ೆಯಲ್ಲಿ ಮನಡಿದ ಆಡತಗೆಯನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಹೊೇಗಿ ಸೈೆನಕರಿಗ ೆ ಕ್ೊಡತತ್ನುರ.ೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಪ್ತರೇತಿ, ಮಕೆಳ ಮನಸಿಾತಿಯನತನ 
psychological factor ಅಷೊಿಂದತ ಬನಂಧ್ವಯ ಇರತತ್ುದ್ೆ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ರ್ನವು ಹೂೆೇದ ಜಿೇವ 
ತ್ಂದತ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧ್ಯವಿಲಿ. ರ್ನನತ journalism days ನಲ್ಲಿ ಇದ್ನಿಗ  ಮತತ್ುಪಪ ರೈೆ 
ಅವರನತನ ವಿದ್ೆೇಶದ್ಧಂದ chase ಮನಡಿ ಕರದೆತಕ್ೂೆಂಡತ ಬಂದ್ನಗ,  ಅದರ ವನಯಪ್ತುಯತ ಹೈೆಗೌರಂಡ್ಸಚ 
ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಸೆಿೇಷನ್ಚನ ಆಯಕಟಿಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ತ್ಮಮ ಪ್ತೇಠವು ಸೇೆರಿದಂತ್,ೆ ಎಲನಿ ವಿ.ಐ.ಪ್ತ.,ಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣ ೆ
ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನದಂತ್ಹ ರನಜ್ಯದ ಪರಮತಖ ಸತರಕ್ಷತ್-ೆಭದರತ್ ೆಕ್ನಪನಡತವಂತ್ಹ ಏರಿಯನ ಇದತ.   ಇಲ್ಲಿ 
ಒಂದತ ಸತಸಜಿಾತ್ವನದಂತ್ಹ ವಯವಸೆಾ ಇಲಿ. ಹೈೆಗೌರಂಡ್ಸಚ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಠನಣೆಯನತನ ಅಲ್ಲಿಂದ 
ತ್ೆರವುಗೊಳಿಸತವಂತ್ನಯತ್ತ. ಅದನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಹೂೆೇಗಿ  corner ಗೆ ಹನಕಿದ್ೆಿೇವೆ. ಅದತ 
ಬಹಳ ಕಿರಿದ್ನದ ಜನಗವನದಿರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪನಕಿಾಂಗಚ ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗತವುದ್ಧಲಿ, ಅಫಿೇಸರ್ಚಗಳು 
ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳುುವುದಕ್ನೆಗತವುದ್ಧಲಿ. ರ್ನನತ ರ್ನಲತೆ ವಷಾಗಳಿಂದ ಇದರ ಸಲತವನಗಿ ಬೆನತನ ಹತಿುದ್ೆಿೇರ್ೆ. 
ಇದಕ್ೆೆ ಒಂದತ ಒಳುೆಯ ಸೈೆಟಚ ಹತಡತಕಬೆೇಕತ. ಇವರಿಗ ೆಜನಗ sanction ಮನಡಿಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ. ಈ 
ಏರಿಯನದಲ್ಲಿ ಅದತಭತ್ವನದಂತ್ಹ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಸೆಿೇಷನ್ಚ ರನಜ್ಯದ ಪರತಿೇಕವನಗಿರಬೇೆಕತ. ಮನನಯ ಗೃಹ 
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ಸಚ್ಚವರೆೇ, ಇವರಿಗ ೆವಸತಿಯನತನ ಕಲ್ಲಪಸಬೇೆಕತ. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡತ-ಮೂರತ ಹಳೆಯ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳಿವ.ೆ 
ದಯವಿಟತಿ, ಅದರೆ್ನಲನಿ ರೆ್ಲಸಮ ಮನಡಿ; ಏಕ್ೆಂದರೆ, ಜನಗ ಅಮೂಲಯ. ಅದತ ಹತಿುರದಲ್ಲಿಯ್ದೇ ಇದ್ೆ. 
ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ುಮವನದ ವಸತಿ ಗೃಹ ಕಲ್ಲಪಸಬೇೆಕತ. ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಸೆಿೇಷನ್ಚ emergency service  ನಲ್ಲಿ 
ಅಧ್ಾ ರನತಿರಯಲ್ಲಿ ಮರ್ೆಗೆ ಬರತತ್ನುರ.ೆ ಅವರತ ಅಷತಿ ಹೊತಿುನಲ್ಲಿ ಮರ್ೆಗೆ ಹೂೆೇಗತವುದಕ್ನೆಗತವುದ್ಧಲಿ. 
ಆ ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳಿಗೆ ಬೆೇಕ್ನದಂತ್ಹ ದ್ಧನನತ್ಯದ ಸೌಕಯಾಗಳನತನ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ high-rise 
building ಮನಡಿದರ,ೆ ವಸತಿಗ ೆಬೆೇಕ್ನದಂತ್ಹ ಅವಶಯಕತ್ೆಗಳನತನ ರ್ನವು ಮನಡಬಹತದ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಿ, 
ಆದಯತ್ಯೆ ಮೆೇರಗೆ ೆಹೆಚತಿ ಹಣಕ್ನಸಿನ ರೆ್ರವು ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ. ತ್ನವು ಮನನಯ ಗೃಹ ಇಲನಖಗೆ ೆಕ್ೆೇಳಿ, 
ಇಡಿೇ ಸದನದ ಸದಸಯರೆಲಿರೂ ತ್ಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚ್ಚಸತತ್ೆುೇವೆ. ಈ ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳ ಕಲನಯಣ 
ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನತನ ನಗದ್ಧಪಡಿಸಿ ಕ್ೊರತೆ್ ಇಲಿದ್ೆೇ ಇರತವ ಹನಗೆೇ ಹಣವನತನ 
ವಿನಯೇಗ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು, ಗೃಹಸಚ್ಚವರಿಗೆ ಅವಕ್ನಶ 
ಮನಡಿಕ್ೊಡಬೆೇಕ್ೆಂಬ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ನನನ ಸಹದ್ೊಯೇಗಿಗಳ ಪರವನಗಿ ರ್ನನತ ಬೆಂಬಲ್ಲಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಇದನತನ 
ಆದಯತ್ ೆಮೆೇರಗೆ ೆಕ್ೆೈಗೆತಿುಕ್ೊಳುಬೆೇಕತ. ರೆ್ೇಪನಳದ ವಿಚನರದ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ನಿರೆ. 
ಅಲ್ಲಿ ನಮಮ ಎಸ್ಚ.ಪ್ತ., ಅಫಿೇಸ್ಚ ಇರತವ ಜನಗ  

ಡನ. ಕ್.ೆ ಗೊವಿಂದರನಜ್ಚ:- ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಚ.ಪ್ತ., ಮತ್ತು ಐ.ಜಿ., ಅಫಿೇಸ್ಚ ಇರತವ ಜನಗ. ಅದತ 
ರೆ್ೇಪನಳದಲ್ಲಿ ಬರತತ್ುದ್ೆ. 

ಡನ|| ತ್ೆೇಜ್ಸಿಾನ ಗೌಡ:- ಅದತ ಐತಿಹನಸಿಕ ಇರತವಂತ್ಹ ಸಾಳ. ಭನರತ್ಕ್ೆೆ ಹೂೆಂದ್ಧಕ್ೊಂಡಿರತವ 
ಏಕ್ೆೈಕ ಹಿಂದೂ ರನಷರ ಎಂದತ ಮನನಯ ಬಿ.ಕ್ೆ. ಹರಿಪರಸನದ್ಚರವರೆೇ ಕರಯೆತತಿುದಿರತ. ಅದಕ್ೆೆ ತ್ಮಮ 
ಸಹಮತ್ ಇರಬಹತದತ ಅಥವನ ಬಿಡಬಹತದತ. ರೆ್ೇಪನಳದಲ್ಲಿ ಅದತ ಕಮೂಯನಸ್ಿಚ ಕ್ನರಂತಿಯನದ್ನಗ 
ಹೊೇಯತ್ತ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ್ಚ:- ಈಗ ಮನನಯ ಪರಚಂಡ ಅವರತ ಬಂದ ಮೆೇಲ ೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ 
Secular Constitution ಇದ್ೆ.  
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ಡನ|| ತ್ೆೇಜ್ಸಿಾನ ಗೌಡ:- ಹೌದತ, exactly. ದ್ೂೆರ ೆ ಬಿೇರೆೇಂದರರವರ ರನಜ್ಮರ್ೆತ್ನದ 
ಸನಮೂಹಿಕ ಹತ್ೆಯಯನದ ಮೆೇಲೆ  ತ್ತಂಬನ historical collection ಇದ್ೆ. ಅದ್ೊಂದತ 
monumental building. ಈ ಕಟಿಡದ ವನರಸತದ್ನರರತ ಯನರತ ಎಂಬ ವಿಚನರಕ್ೆೆ ರ್ನನತ 
ಹೊೇಗತವುದ್ಧಲಿ. ಕಂದ್ನಯ ಇಲನಖಗೆ ೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿಂತ್ೆ ಮನನಯ ಅಶೆ್ೇರ್ಚರವರತ ಇದ್ನಿರ.ೆ ಆ 
ವಿಚನರವನತನ ಅವರತ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೊಳುುತ್ನುರೆ. ಅಂತ್ಹ monumental buildings ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ 
ಸಕ್ನಾರದ ಒಡತೆ್ನದಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದನತನ ಒಳುೆಯ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ನಪನಡಿಕ್ೂೆಳುಬೆೇಕತ. ಸನಧ್ಯವನದರ,ೆ 
ಅದನತನ historical cultural ಇಲನಖೆಗಳಿಗೆ ಬಿಟತಿಕ್ೂೆಟಿರೆ ಒಳುೆಯದತ. ಅದಕಿೆಂತ್ ಮದಲತ 
ನಮಮ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚರವರಿಗ ೆ ಸತಸಜಿಾತ್ವನದ ಒಳೆುಯ ಆಯಕಟಿಿನ ಜನಗವನತನ ರ್ನವೇೆ ಅದನತನ 
ಹತಡತಕಿಕ್ೂೆಂಡತ ಬರತತ್ೆುೇವೆ. ವಿಧನನಸೌಧ್ದ ಸತತ್ುಮತತ್ು ಒಳುೆಯ ಜನಗವಿದ್ೆ. ದಯವಿಟತಿ, ಜನಗವನತನ 
ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಅಗರಹ ಮನಡತತ್ುೆೇರೆ್.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಮಂಜ್ತರ್ನಥಚ ಭಂಡನರಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ. ರವಿಕತಮನರ್ಚ (ವಿಧನನಸಭೆಯಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಮಂಜ್ತರ್ನಥಚ ಭಂಡನರಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ನಮಷ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುೆೇರೆ್. Risk Allowance 
ನ disparity ಏನದ್ೆ  ರೂ.3,000/- ಮತ್ತು ರೂ.2,000/- ಏನದ್ಯೆೇ, ಅದನತನ common 
ಆಗಿ ಮನಡಿ. ಕ್ನರಣವೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಈ Risk Allowance ಏನದ್ೆಯ್ದಲನಿ, ಇದತ ಅರೆ್ೇಕ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚರ 
ಜಿೇವವೆೇ ಹೊೇಗಬಹತದತ. ಅದತ ಹೆೇಗ ೆ ಎಂದರೆ, ಉದ್ನಹರಣಗ ೆ ಹೆೇಳುವುದ್ನದರೆ, ಶ್ವಮಗೆದಲ್ಲಿ 
ಹಿಜನಬಚ ಗಲನಟ್ೆಯನಯತ್ತ. ಪೂೆಲ್ಲೇಸರತ ತ್ಮಮ ಮರ್ ೆ ಮರತೆ್ತ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದತ ವನರ 
ಇರಬೇೆಕ್ನಯತ್ತ. ಹಿೇಗೆ ಯನವುದ್ೆೇ ತ್ರಹ ಗಲನಟ್ ೆ ಅಂದರೆ, ಕ್ನವೇೆರಿ ವಿಷಯ ಇರಬಹತದತ; 
ಮಹದ್ನಯ ವಿಷಯ ಇರತವಂತ್ಹದತಿ ಇರಬಹತದತ; ಇರ್ನಯವುದ್ೆೇ C.E.T., strike ಇರಬಹತದತ. 
ಯನವುದ್ೆೇ ಮತಷೆರ ಮತ್ತು ಹೊೇರನಟಗಳು ಚೆರ್ನನಗಿ ಆಗಬೇೆಕ್ೆಂದರೆ, ಪೊಲ್ಲೇಸರತ ಇದಿರ ೆಚೆರ್ನನಗಿ 
ಆಗತತ್ುದ್ೆ. ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲಿದ್ೆೇ ಹೂೆೇದರ,ೆ ಸಮನಜ್ದ ಕಥೆ ಏರ್ನಗತತ್ುದ್?ೆ ಇವತ್ತು law and 
order situation ಚರೆ್ನನಗಿ ಆಗಬೇೆಕ್ೆಂದರೆ, ಪೊಲ್ಲೇಸರತ ಬೆೇಕತ. ಹನಗನಗಿ, ಈ Risk 
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Allowance  ಏನದ್ೆ, ಇದರಲಿಂತ್ೂ ಈ equality ಬರಬೆೇಕತ.  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚರತ 
ಮರ್ೆಯಲ್ಲಿ ಇರತವಂತ್ಹದತಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಮಳೆ, ಗನಳಿ, ಬಿಸಿಲತ ಮತ್ತು ಇರ್ನಯವುದ್ೊೇ ಆಸಪತ್ೆರಗಳ 
ಮತಂದ್ ೆಸತ್ು ದ್ೆೇಹವನತನ ಕ್ನಯತಿಕ್ೂೆಂಡಿರತವುದತ; ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚನವರತ ಹೆಚನಿಗಿ ನಂತಿಕ್ೂೆಂಡಿರತವುದತ 
ಬಿಟಿರ,ೆ ಅವರತ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಂಡಿರತವಂತ್ಹದತಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚರತ ಅತ್ಯಂತ್ ಕಷಿ 
ಜಿೇವನವನತನ ನಡಸೆತತ್ನುರೆ. ಎಲಿರನೂನ ಕ್ನಯತವುದ್ೇೆ ಅವರ ಕ್ೆಲಸವನಗಿದ್ೆ. ಈ ಕ್ನಯತವಿಕ್ೆಯ 
ಕಷಿದಲ್ಲಿ ಅವರತ ಬೇೆಯತತಿುದ್ನಿರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ disparity ಅನತನ ಮನಡತವುದತ ಸರಿಯಲಿ ಎಂದತ 
ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತ್ನು, ಇನೂನ ಕಂಡಕಿರ್ಚ ಮತ್ತು ಡೈೆವರ್ಚಗಳ ಜಿೇವನ ಕೂಡ ಹನಗೇೆ ಇದ್ೆ. ಈ ತ್ರಹ 
ರ್ನಲೆೆೈದತ ವಗಾದ ಜ್ನರತ ಏನದ್ನಿರೂೆೇ, ಅವರಿಗೆ ಬನರಿೇ ಔದ್ನಯಾತ್ೆಯನತನ ತ್ೊೇರಿಸಬೆೇಕತ. 
ಅವರ ಮಕೆಳಿಗ ೆ ಒಳೆುಯ ಶ್ಕ್ಷಣವನಗತತಿುಲಿ, ಏಕ್ೆಂದರ ೆ ಅವರತ ಮರ್ೆಯಲ್ಲಿ ತ್ಮಮ ಮಕೆಳ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಹೆೇಗನಗತತ್ುದ್ೆ  ಮತ್ತು ಮರ್ ೆ ನವಾಹಣೆ ಹೆೇಗೆ ಆಗತತ್ುದ್ೆ ಎನತನವುದಕ್ೆೆ ಅವರಿಗೆ ಸಮಯವನತನ 
ಕ್ೊಡತವುದಕ್ನೆಗತತಿುಲಿ.  ಇದರ ಬಗೆೆ ಗೊತಿುರತವಂತ್ಹದತಿ ಪತಣಯವಷನತಚ, ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚ್ಚವರತ 
ಇದ್ನಿರ.ೆ ಅವರಿಗೆ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚನವರತ ಹೆಚತಿ ಹೂೆಡದೆ್ಧದ್ನಿರ.ೆ ಅದರ ಬಗೆೆ ನನಗ ೆಗೊತಿುದ್ೆ. ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ 
ಲನಟಿ ಚನಜ್ಚಾ ಅವರ ಮೆೇಲನಗಿದ್.ೆ ಇದರ ಬಗೆೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಬೆೇಕ್ಂೆದತ ಹೆೇಳಿ, ರ್ನನತ 
ವಿನಂತಿಯನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಈಗನಗಲೆೇ ಚಚಾೆ ಪನರರಂಭವನಗಿ ನಲವತ್ತು ನಮಷಗಳನಗಿದ್.ೆ   
ಮನನಯ ಮಂಜ್ತರ್ನಥಚ ಭಂಡನರಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು  ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಮಂಜ್ತರ್ನಥಚ ಭಂಡನರಿ (ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚ್ಚವರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ ಇಪಪತ್ತು ಸನವಿರ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳನತನ ಕಟಿಿಸತತಿುದ್ೆಿೇವೆ. ಎರಡತ 
ನೂರತ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಸೆಿೇಷನ್ಚಗಳನತನ ಕಟಿಿಸತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ನಿರ.ೆ ಇದಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ್ 
ಅಭಿನಂದರೆ್ಗ ೆಸಲ್ಲಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ ನನನ ಒಂದ್ೇೆ ಒಂದತ ಮನವಿ ಏರೆ್ಂದರೆ, ಅದತ ಗತಣಮಟಿದ್ನಿಗಿರಬೇೆಕತ. 
ಎಸ್ಚ.ಪ್ತ., ಡಿ.ವೆೈ.ಎಸ್ಚ.ಪ್ತ., ಗನಗಿ ಕಟಿಿಸಿರತವಂತ್ಹ  ವಸತಿ ಗೃಹಗಳಗೆ ಇನೂನ ಅವರತ ಹೊೇಗಿಲಿ. 
ಕಟಿಿಸಿದ  ವಸತಿ ಗೃಹಗಳು ಯನವ ರಿೇತಿ ಇದ್ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರ,ೆ ಕಟಿಿದ ಐದ್ನರತ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿಯ್ದೇ 



191 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/22-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

ಮಳೆ ಬಂದತ ಸೂೆೇರತತಿುದ್ೆ. Karnataka Police Housing and Infrastructure 
Development  Corporation Ltd.,  ಇದ್ೆ.   ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟತಿ ಯನರನದರೊಬಬ 
ಗತಣಮಟಿವನತನ ಹೊಂದ್ಧರತವಂತ್ಹ ಇಂಜಿನೇಯರ್ಚಗಳನತನ ರೆ್ೇಮಸಿ, ಅವರತ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಿ,  
ವನಸಿಸತವ ತ್ರಹ  ಹನಗೂ  ಸೌಲಭಯಗಳನತನ ಒದಗಿಸಿಕ್ೊಡತವ ತ್ರಹ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳನತನ 
ಕಟಿಬೆೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ  ತ್ಮಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇರೆ್.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಆಯನೂರತ ಮಂಜ್ತರ್ನಥಚರವರೆೇ, ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಚ್ಚದ್ನನಂದ್ಚ ಎಂ. ಗೌಡ (ಪದವಿೇಧ್ರರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ 
ನಮಷ ನನಗ ೆಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೂೆಡಿ. 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಈ ಚಚೆಾ ಪನರರಂಭವನಗಿ ನಲವತ್ತು ನಮಷಗಳನಗಿದ್.ೆ 

ಶ್ರೇ ಚ್ಚದ್ನನಂದ್ಚ ಎಂ. ಗೌಡ (ಪದವಿೇಧ್ರರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚರನವರ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಯನರತ ಯನರತ ಉನನತ್ನಧಿಕ್ನರಿಗಳಿದ್ನಿರೆ,  ಆ 
hierarchy ಯಲ್ಲಿ ಮರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಕ್ನನ್ಚಸೆಿೇಬಲ್ಚಗಳನತನ ಮತ್ತು ಕ್ಳೆಗಿನ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ಕ್ಟೆಿದ್ನಗಿ ನಡಸೆಿಕ್ೂೆಳುುತಿುರತವ ಬಗೆೆ ಎಲಿರಿಗೂ ಸಹಜ್ವನಗಿ ಗೊತಿುದ್ೆ. ಅದರ ಬಗೆೆ 
ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚ್ಚವರತ ಗಮನಹರಿಸಬೆೇಕತ. ಅವರತ ಕೂಡ ಮನತಷಯರತ. ಅದತ ಸತ್ಯ,  open 
secret.  ಅದತ ಎಲಿರಿಗೂ ಗೊತಿುರತವಂತ್ಹದತಿ. ರ್ನನತ ಯನರತ ಎಂದತ ಇಲ್ಲಿ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ 
ಹೊೇಗತವುದ್ಧಲಿ. Higher authorities  ಯನರಿದ್ನಿರ,ೆ ಅವರ ಮರ್ೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯ 
ಸಿೇರ ೆಒಗೆಯತವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದತ ಪನತೆ್ರ ತ್ೊಳೆಯತವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದತ, ಅವರ ಮಕೆಳನತನ ಶನಲೆಗೆ 
ಕಳುಹಿಸತವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದತ, ಪರತಿಯಂದತ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಕೂಡ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚರತ ಮನಡತವಂತ್ಹ 
ಒಂದತ ವಯವಸೆಾಯನತನ;  ರ್ನವು ಅದನತನ ಒಪತಪತ್ೆುೇವೆಯೇ ಅಥವನ ಬಿಡತತ್ೆುೇರ್ೇ ಅದತ ಇದ್ೆ. 
ದಯವಿಟತಿ, ಅದಕ್ೆೆ ಒಂದತ ಅಂತ್ಯವನತನ ಕ್ನಣಿಸತವಂತ್ಹದ್ನಿಗಬೇೆಕತ. ಅವರನತನ ಒಳೆುಯ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ 
ನಡಸೆಿಕ್ೂೆಳುಬೇೆಕತ.  



192 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/22-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಆಯನೂರತ ಮಂಜ್ತರ್ನಥಚರವರೆೇ, ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜ್ತರ್ನಥಚ (ಪದವಿೇಧ್ರರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಮನನಯ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರರವರ ಇಲನಖ ೆಬಹಳ ದ್ೂೆಡಾ ಇಲನಖಯೆನಗಿದೆ್. ನನನ ಮನತ್ನತನ ಎರಡತ 
ನಮಷದಲ್ಲಿ ಹೆೇಗ ೆಮತಗಿಸೂೆೇಣ?  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಚಚಾೆ ಬಹಳ ಉದಿ ಇದ್.ೆ 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜ್ತರ್ನಥಚ:- ಏನಲಿ. ಮರೆ್ನ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದ್ೆಿ. 
ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚ್ಚವರ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಅವರತ ಬಹಳ ಒಳೆುಯವರತ ಎಂಬತದತ 
ನನಗ ೆಗೊತ್ತು. ಅವರತ ನನಗ ೆಮೂವತ್ತು-ನಲವತ್ತು ವಷಾಗಳಿಂದ ಸನೆೇಹಿತ್ರತ.   

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ. ಎಲ್ಚ. ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ:- ನಮಗೆ ಒಬಬರಿಗ ೆಅಲಿ. 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜ್ತರ್ನಥಚ:- ನನನಂಥ ಒಳೆುಯವರಿಗ ೆ ಒಳೆುಯವರತ. ತ್ಮಮಂಥವರಿಗೆ 
ಕಷಿ. ರ್ನನತ ರೆ್ೇರವನಗಿ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಬರತತ್ೆುೇರೆ್.  ಇಲನಖಯೆ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾಯನಗತತಿುದ್ೆ. ಈ ಭತ್ೆಯಗಳ 
ಬಗೆೆ ನನನದತ ಬಹಳ ದ್ೊಡಾ ತ್ಕರನರತ ಇದ್ೆ. ರ್ನನತ ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚ್ಚವರ ಬಳಿ ಖನಸಗಿಯನಗಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ೆಿೇರ್.ೆ ಪ್ತ.ಸಿ., ಹೆರ್ಚ.ಸಿ., ಆದ ತ್ಕ್ಷಣಕ್ೆೆ ಎ.ಎಸ್ಚ.ಐ.,ನ ಭತ್ೆಯ ಏತ್ಕ್ೆೆ ಕಡಿಮೆಯನಗತತ್ುದ್ೆ 
ಎಂದತ ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರತ ಸಪಷಿವನಗಿ ಸದನಕ್ೆೆ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಟಿರೆ, ಸಂತ್ೂೆೇಷವನಗತತ್ುದ್ೆ ಮತ್ತು 
ಸನವಿರನರತ ಜ್ನ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚರಿಗೆ ಖತಷಿಯನಗತತ್ುದ್ೆ. ಸನಮನನಯವನಗಿ ಪರಮೇಷನ್ಚ ಆದ್ನಗ 
ಸಂಬಳಗಳು ಮತ್ತು ಭತ್ೆಯಗಳು ಜನಸಿುಯನಗತತ್ುವೆ. ಗೃಹ ಇಲನಖಯೆಳಗೆ ಪ್ತ.ಸಿ., ಇದಿವನತ ಹೆರ್ಚ.ಸಿ., 
ಇದಿವನತ ಎ.ಎಸ್ಚ.ಐ., ಪರಮೇಷನ್ಚ ಆದ ಕೂಡಲೇೆ ಅತ್ು ಕಡ ೆ ಅವನತ ಅಧಿಕ್ನರಿಯೂ ಅಲಿ. 
ಎ.ಸಿ.ಐ., ಸಾತ್ಂತ್ರವನಗಿ ತಿೇಮನಾನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುವುದ್ಧಲಿ. ಹನಗೆಂದತ lower cadre ಸಹ ಅಲಿ. 
He is in-between. ಅವನಗ ೆಯನವುದ್ೆೇ ಸಿತ್ಃ ಅಧಿಕ್ನರ ಇರತವುದ್ಧಲಿ. ಅಂತ್ಹವನತ ರನತಿರ 
ಕತ್ಾವಯ ನವಾಹಿಸತತ್ನುರ್ೆ. ಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆ ಕಡ ೆ ಕ್ಲೆಸ ಮನಡತತ್ನುರೆ್. ವನರವಿಡಿೇ ಹಬಬ-ಹರಿದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಕ್ನಾರಿ ರಜೆ ಇದ್ನಿಗಲೂ ಕೂಡ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತ್ನುರೆ್. ಆ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಪ್ತ.ಸಿ. ಮತ್ತು 
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ಹೆರ್ಚ.ಸಿ.ಗಳಿಗೆ ವಷಾದಲ್ಲಿ ಒಂದತ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳವನತನ ಹೆಚ್ಚಿಗ ೆಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ. ಯನರತ ತ್ಮಮ ಗಳಿಕ್ೆ 
ರಜೆಯನತನ, weekly off  ಬಿಟತಿ ಬಿಟಿಿರತತ್ನುರೊೇ, ಅಂತ್ಹವರಿಗನಗಿ ಬನಕಿ ಎಲಿರಿಗನಗಿ ಒಂದತ 
ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಕ್ೂೆಟಿರೆ, ಅದ್ೆೇ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಅವರ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲಿ ಮನಡಿದಂತ್ಹ ಎ.ಎಸ್ಚ.ಐ.ಗೆ 
ಹದ್ಧರೆ್ೈದತ ದ್ಧವಸ ಸಂಬಳ ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರ.ೆ ಯನವ ಕ್ನರಣಕ್ೊೆೇಸೆರ ಇದತ? ಅದರ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ 
ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದ್ೆಿೇರ್.ೆ ಇದತ ಯನವ ಪದಿತಿ? ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ೆಯ ಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆಇದ್ೆ. 
ಯನರೊೇ ಔರನದೆರ್ಚ ವರದ್ಧಯನತನ ಉಲೆಿೇಖ ಮನಡಿದ್ನಿರ.ೆ ಔರನದೆರ್ಚ ವರದ್ಧಯ ಅಂಶಗಳೆೇ ಬೆೇರ.ೆ     

(536) 22-03-2022 4.30 ಟಿಸಿಹೆರ್ಚ-ಎಂಡಿ         (ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ ರವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜ್ತರ್ನಥಚ (ಮತಂದತ):- 

 ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಶನಸಕರನದ ನಮಗೆ ಸಂಬಳ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ೆ.  ಆದರ ೆallowances 
ಜನಸಿು ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ. ಏಕ್ೆಂದರ ೆನಮಗೆ income tax avoid ಮನಡತವುದಕ್ೂೆೆೇಸೆರ ಸನಯಲರಿ ಬಹಳ 
ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ allowances ಜನಸಿು ಇದ್ೆ. These allowances are entirely different. 
ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಏಕ್ೆ allowance ಕಡಿಮೆ ಮನಡಿದ್ನಿರೆ? Risk allowance ಬೆೇರಯೆವರಿಗೆ 
ರೂ.3000ಗಳು ಕ್ೂೆಟಿರೆ, ಇವರಿಗ ೆಬರಿೇ ರೂ.2000 ಗಳನತನ ಕ್ೂೆಡತತಿುದ್ನಿರೆ. ಹಬಬ-ಹರಿದ್ಧನಗಳನತನ 
ಬಿಟತಿ ದ್ಧನದ 24 ಗಂಟ್ೆವರೆಗ ೆ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚನವರಿಗ ೆ ಈ ತ್ನರತ್ಮಯ 
ಮನಡತವುದತ ಯನವುದ್ೇೆ ಕ್ನರಣಕೂೆ ಸರಿಯಲಿ. ಇದತ ಒಂದತ ರಿೇತಿ ಇಲನಖಯೆಳಗೆ ಅತ್ೃಪ್ತು ಮತ್ತು 
ಅಸಮಧನನವನತನ ಹತಟತಿ ಹನಕತತ್ುದ್.ೆ ಅತ್ೃಪು ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಕ್ೆಲರ್ಮೆಮ ಮೃಗಿಯನಗಿ ವತ್ಾರ್ೆ 
ಮನಡತತ್ನುರೆ್. ಅವನಗ ೆ impatience ಇರತತ್ುದ್ೆ. ಹನಗನಗಿ, ಅವನನತನ ಯನರನದರೂ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿಸಿದರ ೆಮೃಗಿಯನಗಿ ವತಿಾಸತತ್ನುರ್.ೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗೆೆ ಶನಸಕರ ಭವನದ ಗೆೇಟಚನಲ್ಲಿ . . . 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಆಯನೂರತ ಮಂಜ್ತರ್ನಥಚರವರೆೇ, ಇದರೆ್ನಲನಿ ಮನನಯ 
ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೇೆಗೌಡರವರತ ಹೆೇಳಿದ್ನಿರೆ. 
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ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜ್ತರ್ನಥಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೇೆಗೌಡರವರತ ಹೆೇಳಿದತಿ ಮರೆಯಬನರದ್ಂೆದತ ರ್ನನತ ಒಂದತ ಬನರಿ repeat  
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಚಚಾೆ ಪನರರಂಭವನಗಿ ಸತಮನರತ 50 ನಮಷ ಆಯತ್ತ. ಇನೂನ ಬಹಳ 
ವಿಷಯಗಳಿವೆ. 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜ್ತರ್ನಥಚ:- ಮನನಯ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ಇಲ್ಲಿ 
ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡನಗ ಒಂದತ ರಿೇತಿ ಇರತತಿುೇರಿ, ಆ ಪ್ತೇಠದಲ್ಲಿ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡನಗ ಬೇೆರ ೆರಿೇತಿ ಇರತತಿುೇರಿ.   

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಆಯನೂರತ ಮಂಜ್ತರ್ನಥಚರವರೆೇ ತ್ನವು ಗದತಿಗ ೆ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳುತಿುದ್ಧಿೇರಿ ಅಲಿವೆೇ? 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜ್ತರ್ನಥಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ ಕ್ೆಲರ್ಮೆಮ ಹೆೇಗ ೆ
upset ಆಗತತ್ನುರೆಂದತ ಹೇೆಳಿಬಿಡತತ್ುೆೇರೆ್. 

ಡನ|| ಕೆ್.ಗೊೇವಿಂದರನಜ್ಚ (ವಿಧನನ ಸಭೆಯಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದತ ಆ ಪ್ತೇಠದ ಮಹಿಮೆ. 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜ್ತರ್ನಥಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ ಕ್ೆಲರ್ಮೆಮ ಹೆೇಗ ೆ
ಅಪಚಸಟೆಚ ಆಗತತ್ನುರಂೆದರ,ೆ ನಮಮ ಶನಸಕರ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡದೆ ಒಂದತ ಉದ್ನಹರಣೆಯನತನ 
ಹೆೇಳಿಬಿಡತತ್ೆುೇರೆ್. ಬೆಳಗೆೆ ಕ್ನರತಗಳೆಲನಿ ಶನಸಕರ ಭವನದ ಮಹಲ್ಲರ್ೂೆಳಗಡೆ ಹೂೆೇಗಿ ಬರತತ್ುವೆ. ಮತ್ೆು 
ಆ ಸಾಳದ್ಧಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರತವನಗ ಸಕಾಲ್ಚ ಸತತ್ತು ಹನಕಿ ಬರತವುದ್ಧಲಿ. ಹನಗೆಯ್ದೇ 
ಬಂದತಬಿಡತತ್ನುರೆ. ಅದಕ್ೆೆ ಇವತ್ತು ಒಬಬ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಅಧಿಕ್ನರಿ ಆ ಡೈೆವರ್ಚಗೆ ಸೂೆಂಟದ ಕ್ೆಳಗಿನ 
ಶಬಿಗಳನತನ ಬಳಸಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನತ. ಸತಮನರತ 10 ರಿಂದ 15 ಕ್ನರತಗಳು ಹೊೇದವು. ಕ್ೂೆರೆ್ಗೆ 
ಒಬಬರತ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ ಇನ್ಸಚಪಕೆಿರ್ಚ ಬಂದತ ಸಮನಧನನ ಮನಡಿದರತ. ನೇವು ಸಕ್ನಾರಿ ರ್ೌಕರರತ, ರ್ನವು 
ಕೂಡ ಸಕ್ನಾರಿ ರ್ೌಕರರತ. ಅವರಿಗೆ ಎಲೂೆಿೇ over duty ಜನಸಿು ಆಗಿತ್ತು, ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ನಿರೆ ಬಿಡಿ 
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ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದಿರತ. ಆ ರಿೇತಿ workload ನಂದ upset ಆಗತತ್ನುರ.ೆ ಅವನತ ತ್ನನ ಹೆಂಡತಿ-
ಮಕೆಳ ಆರೂೆೇಗಯ ಸರಿಯಲಿದ್ಧದಿರೂ ಕೂಡ dutyಗೆ ಬಂದವನ allowances ಕಡಿತ್ 
ಮನಡಿರತವುದತ inhuman. ಇದತ ಅಮನನವಿೇಯತೆ್. ಅವನಗ ೆ ಆ allowances ಕಡಿತ್ 
ಮನಡಬನರದತ. ಕೂಡಲೇೆ ಅವನಗ ೆ ವನಪಸತಸ ಕ್ೂೆಡಿಸಬೆೇಕತ. ಯನವುದ್ೆೇ ವರದ್ಧ ಬಂದ್ಧರಲ್ಲ, 
allowances ಬೇೆರೆ, ಸನಯಲರಿಯ್ದೇ ಬೆೇರ.ೆ ರ್ನವು ಅದರ ಬಗೆೆ interpretation ಹೆೇಗ ೆಬೇೆಕ್ನದರತ 
ಮನಡಬಹತದತ. ಈ ಸಂಬಂಧ್ ಸನಕಷತಿ judgement ಗಳನಗಿವೆ, ಬೆೇಕ್ನದರೆ ಅವುಗಳನತನ 
ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇರೆ್ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೊಳಿು. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿದಿನೂನ ಹೆೇಳುವುದಲಿ, ಇದರ ಬಗೆೆಯೂ ಕೂಡ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ. ಇವತಿುಗೂ ಕೂಡ ನವೃತಿುಯನದ ಐಪ್ತಎಸ್ಚ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಮರೆ್ಯಲ್ಲಿ orderly 
ಗಳಿದ್ನಿರ.ೆ ನಮಮ ಮನಜಿ ಶನಸಕರಿಗ ೆGunmen ಗಳಿದ್ನಿರ.ೆ ಇದತ ಹೆೇಗೆ ಸನಧ್ಯ? ಕ್ೆಲವು ಕಡ ೆಮನಜಿ 
ಶನಸಕರಿಗ ೆ 2 ರಿಂದ 3 Gunmen ಗಳಿದ್ನಿರೆ. IPS Officers ಗಳಿಗೆ orderly system 
ತ್ೆಗೆಯಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಕಳೆದ ಬನರಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚಚೆಾಯನಗಿದ್ೆ. ಸಕ್ನಾರ ಆ ವಯವಸೆಾಯನತನ 
ತ್ೆಗೆದ್ಧದ್ೆಿೇವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ೆ. Orderly ಗಳು ಇಲಿದ್ೆೇ ಇರತ್ಕೆಂಥ IPS Officers ರವರ 
ಯನವುದ್ನದರತ ಮರ್ೆ ಇದಿರ,ೆ ರ್ನನತ ಅವರನತನ ಗೌರವಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಅವರ ಮಕೆಳನತನ ಶನಲೆಗ ೆ
ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಹೂೆೇಗಲತ ಹನಗೂ ಅವರ ಮರ್ೆಯವರನತನ ಮನರತಕಟ್ೆಿ ಹನಗೂ ಕಿಬಚಗಳಿಗೆ 
ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಹೂೆೇಗತವುದಕ್ೆೆ Orderlyಗಳು ಬೆೇಕತ. ಅವರತ ಯನವುದ್ನದರತ ಪನಟಿಾಗೂೆೇಸೆರ 
ಒಳಗಡ ೆ ಊಟಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗಿದ್ನಿಗ, ಅವನತ ಹೊರಗಡೆ ಕ್ನಯತತ್ನು ನಂತ್ತಕ್ೂೆಂಡಿರತತ್ನುರ್ೆ. ಅವನತ 
ಊಟ ಕೂಡ ಮನಡಿರತವುದ್ಧಲಿ. ಅವನಗ ೆ ನಮಮದತ ಊಟ ಆಯತ್ೆೇ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳುವವರೆೇ 
ಇರತವುದ್ಧಲಿ. ಈ ರಿೇತಿ ವಯಕಿುಗತ್ವನದ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡಿಸಿಕ್ೂೆಳುುವುದತ inhuman. ಅಗತ್ಯಬಿದಿರ ೆ
ಅವರತ ಎಲನಿ ಚನಕರಿಗಳನತನ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಹನಗನದರೆ ಆ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚನವರಿಗ ೆ ಏನೂ ಗೌರವ 
ಇಲಿವೆೇ? ನಮಮ ಯನರ ಹಣೆಯ ಮೆೇಲನಗಲ್ಲ, ನಮಮ ತ್ಲೆಯ ಮೆೇಲನಗಲ್ಲ ಅಥವನ ನಮಮ 
ಬಟನ್ಚಗಳ ಮೆೇಲನಗಲ್ಲ ರನಜ್ಚ್ಚಹೆನ ಇಲಿ. ಆದರೆ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಬಟನ್ಚಗಳ ಮೆೇಲ ೆರನಜ್ ಚ್ಚಹೆನ ಇದ್ೆ. 
ಅವರ hat ಗಳ ಮೆೇಲೆ ರನಜ್ಚ್ಚಹೆನ ಇದ್ೆ. ಆ ಚ್ಚಹೆನಗನದರೂ ಗೌರವ ಕ್ೂೆಡತವುದತ ಬೇೆಡವೆೇ. ರ್ನನತ 
ಮನನಯ ಗೃಹಸಚ್ಚವರಿಗೆ ಕ್ೆೇಳುವುದ್ೇೆರ್ೆಂದರ,ೆ ಈ ನಮಮ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟತಿ 300 ಮನನಯ 
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ಶನಸಕರತಗಳಿದ್ನಿರ,ೆ ನೇವು ನಮಗೆಲನಿ 400 ಗನ್ ಮೆನ್ಚಗಳನತನ ಏಕ್ೆ ಕ್ೂೆಟಿಿದ್ಧಿೇರಿ? ಈ ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಮನನಯ ಶನಸಕರತಗಳಿಗೆ ಏರ್ನದರೂ ಜಿೇವ ಭಯ ಇದ್ೆಯ್ದೇ? ನೇವು ಏಕ್ ೆ ಮನನಯ ಶನಸಕರಿಗ ೆ
Gunmen ಗಳನತನ ಕ್ೂೆಡತತಿುದ್ಧಿೇರಿ?  ಜ್ನರಿಂದ ಆಯ್ದೆಯನಗಿ ಬಂದಂಥರನತನ, ಜ್ನರಿಂದಲೆೇ ರಕ್ಷಣೆ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆೇ? ಯನವ ಗನಂಧನರಿ ಶೆ್ೇ, ದ್ೂೆಡಾಸಿುಕ್ೆಗೂೆೇಸೆರ ನಮಮ ಹಿಂದ್ ೆ Gunmen ಗಳು 
ಬೆೇಕತ. ಜ್ನ ಪರತಿನಧಿಗಳ ಹಿಂದ್-ೆಮತಂದ್ೆ ಓಡನಡತವಂಥ Gunmen ಗಳನತನ ರ್ನಳೆಯಂದಲೇೆ 
ರದತಿಪಡಿಸಿ. ಒಂದತ ವೆೇಳೆ ಯನರಿಗನದರೂ ಜಿೇವ ಭಯ ಇದ್ೆಯ್ದೇ?  

ಡನ||ತ್ೆೇಜ್ಸಿಾನ ಗೌಡ (ವಿಧನನ ಸಭೆಯಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಕೂಡ ಅದಕ್ೆೆ ಸಪೂೆೇಟಚಾ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ್ಚ ಅಹಮದ್ಚ (ವಿಧನನ ಸಭೆಯಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಆಯನೂರತ ಮಂಜ್ತರ್ನಥಚರವರೆೇ, ಅವರೆಲನಿ ಲೆೇಸ್ಚ ಕಟತಿವುದಕ್ೆೆ 
ಹನಗೂ ಶ್ ಹನಕತವುದಕ್ೆೆ ಬೆೇಕಲಿವೆೇ? 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜ್ತರ್ನಥಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದರೆ್ನ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತಿುದ್ೆಿೇರೆ್. 
ಸರ್ನಮನಯ ಗೃಹ ಸಚ್ಚವರನದ ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ ರವರತ ಇದನತನ ಅಥಾ ಮನಡಿಕ್ೊಳುುತ್ನುರ.ೆ ಅವರತ 
ಬಡತ್ನದ್ಧಂದ ಬಂದವರತ. ಅವರ ಬಂಧ್ತಗಳು ಕೂಡ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಆಗಿದ್ನಿರ.ೆ ಅವರತ ಕೂಡ 
ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚನವರ ಮಧೆಯ ಬೆಳೆದ್ಧದ್ನಿರ.ೆ ಆ ಕ್ನರಣಕ್ೊೆೇಸೆರ ಮನನಯ ಶನಸಕರಿಗೆ Gunmen ಗಳನತನ 
ಕ್ೊಟಿಿರತವುದನತನ ರದತಿಪಡಿಸಿ. ಒಂದತವೆೇಳೆ ಯನರಿಗನದರೂ ಜಿೇವ ಭಯ ಇದತಿ, ಹಲೆಿೇ ಮನಡತತ್ನುರ ೆ
ಎಂದತ ಯನರತ writing ನಲ್ಲಿ ಕ್ೊಡತತ್ನುರೂೆೇ ಅಂತ್ಹವರಿಗ ೆ Gunmen ಕ್ೊಡಿ. ನೇವೆೇಕ್ ೆ
ಎಲಿರಿಗೂ ಒಂದ್ೇೆ ರಿೇತಿ ಕ್ೊಡತತಿುದ್ಧಿೇರಿ. ಈಗ ಅದತ ಒಂದತ ರಿೇತಿ ಆಡಂಬರ ಆಗಿದ್.ೆ ಒಬಬರತ 
ಶನಸಕರಿಗ ೆ ಇಬಿಬಬಬರತ Gunmen ಗಳನತನ ಕ್ೊಟಿಿದ್ನಿರೆ. ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರ ಮರ್ೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ 
ಮಕೆಳಿಗೂ ಒಬೂೆಬಬಬರತ Gunmen ಬೆೇಕತ. ಅವರ ಮಕೆಳು ಎಲನಿದರೂ ಪತಂಡನಟಿಕ್ ೆ
ಮನಡಿಬಿಡತತ್ನುರ ೆಎಂತ್ಲೂೆೇ ಅಥವನ ರಕ್ಷಿಸಿಕ್ೂೆಳುಬೇೆಕತ ಎಂತ್ಲೂೆೇ? ಆ ರಿೇತಿ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚನವರನತನ 
ಮನಬಂದಂತೆ್ ಉಪಯೇಗಿಸಿಕ್ೂೆಳುುತಿುದ್ೆಿೇವೆ. ರ್ನನತ ಕಳೆದ ಬನರಿ ಸನಕಷತಿ ವಿವರವನಗಿ 
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ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ೆಿೇರ್.ೆ ಈಗ ರ್ನನತ ಹೆಚತಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಧಲಿ. ಆದಿರಿಂದ ದಯಮನಡಿ ಮನನಯ ಗೃಹ 
ಸಚ್ಚವರತ ಈ allowances ನತನ ಹೆಚ್ಚಿಗ ೆಮನಡಿ ಈ ತ್ನರತ್ಮಯವನತನ ಹೂೆೇಗಲನಡಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆಂದತ 
ಹೆೇಳುತ್ನುರ ೆ ಎನನತ್ಕೆಂಥ ಭರವಸ ೆ ಇಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಇದತ ಯನವ system. Wages scale 
ಮನಡಬೇೆಕ್ನದರ,ೆ fitment ಮನಡಬೇೆಕ್ನದರ,ೆ allowances fix  ಮನಡಬೇೆಕ್ನದರೆ; ಅದಕ್ೊೆಂದತ 
system and mechanism ಇದ್ೆ. ಅದನತನ ಖತಷಿ ಬಂದಹನಗೆ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. 
ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು promotion ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡನಗ ಅವಯನಾರೂ allowances ಜನಸಿು 
ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿಲಿವೇೆ? ಆ ಕ್ನರಣಕ್ೊೆೇಸೆರ ರ್ನನತ ಆ ಬಡಪನಯ ಪೊಲ್ಲೇಸರ ಬಗೆೆ ಕ್ೆೈಮತಗಿದತ 
request ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುುವುದ್ೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಸರ್ನಮನಯ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ ರವರೆೇ, ಅವರತ ನಮಮನತನ ರಕ್ಷಣೆ 
ಮನಡಿ ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಹೊೇಗತತಿುದ್ನಿರೆ. ನಮಮ ಹಿಂದ್-ೆಮತಂದ್ೆ ಅವರೆೇ ಇರತತ್ನುರೆ. ಆದರೆ ಒಂದ್ೇೆ 
ಒಂದತ ಹನಸಯವನಗಿ ಕ್ನಣತತ್ುದ್ೆ. ಸರ್ನಮನಯ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರರವರತ ನಮಮ ಜೊತ್ೆ ಹೊೇರನಟ 
ಮನಡತವನಗ ಅವರಿಗೂ ಕ್ೆೇಸ್ಚ ದ್ನಖಲನಗಿತ್ತು. ಆಗಲೂ ಕೂಡ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚನವರತ ಹಿಡಿದತಕ್ೂೆಂಡತ 
ಹೊೇಗತತಿುದಿರತ. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರನತನ ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಹೂೆೇಗತತ್ನುರೆ, ಹಿಡಿದತಕ್ೂೆಂಡತ 
ಹೊೇಗತವುದ್ಧಲಿ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ತ್ರಚ್ಚಕ್ೂೆಂಡೆೇ ಹೊೇಗತತ್ನುರೆ. ನನಗೆ ಒಂದತ ರಿೇತಿ ವಯತ್ನಯಸ 
ಏನೂ ಕ್ನಣತತಿುಲಿ. ಆದರ ೆನಮಮನತನ ಆಗ ಹಿಡಿದತಕ್ೂೆಂಡತ ಹೊೇಗತವನಗ ಪಕೆಕ್ೆೆ ಸರಿದತಕ್ೊಳಿು ಎಂದತ 
ಹೆೇಳುತಿುರಲ್ಲಲಿ. ಈಗ ಸರ್ನಮನಯ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರರವರತ ಬರತತಿುದ್ನಿರೆ ಎಂದತ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚನವರಿಗೆ 
ಗೊತ್ನುದ ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ, ಆ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚನವರತ ತ್ಳಿುಬಿಡತತ್ನುರೆ. ಅದ್ೊಂದ್ೆೇ ವಯತ್ನಯಸ. ಅದತ ಬಿಟಿರ ೆಬೆೇರ ೆ
ಏನೂ ವಯತ್ನಯಸ ಇಲಿ. ಅಂದರೆ ಸರ್ನಮನಯ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರರವರತ ಬದಲನಗಿಲಿ. ಅವರತ ಬಡತ್ನ, 
ಮನನ-ಅಪಮನನಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಕಟಗಳನತನ ಅಥಾ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುುತ್ನುರೆ ಎನನತ್ಕೆಂಥ ಆ 
ಹೃದಯವಂತಿಕ್ ೆ ಇನೂನ ಇದ್ೆ. ಅವರ ತ್ಲೆಗೆ ಇನೂನ ಅಧಿಕ್ನರ ಹತಿುಲಿ. ರ್ನನತ ಕ್ೊರೆ್ಗ ೆ ಒಂದತ 
ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್, ರ್ನವು ಎಲ್ಲಿಗನದರೂ ಹೂೆೇದರ ೆ     . . . 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ (ಪದವಿೇಧ್ರರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸೈೆನಕ 
ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ರವರ ವಗನಾವಣೆ ವಿಷಯವನತನ ಮರೆಯಬೆೇಡಿ. 



198 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/22-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜ್ತರ್ನಥಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೇೆಗೌಡರವರೆೇ, ರ್ನನತ ಆ ವಿಷಯವನತನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟತಿಕ್ೂೆಂಡೆೇ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ೆಿೇರ್ೆ. 
ರ್ನನತ ತ್ಮಮ ವಿಷಯವನತನ ಬಿಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತ್ುದ್ೆಯ್ದೇ? ಕ್ೂೆರೆ್ಯದ್ನಗಿ ಒಂದತ ಮನತ್ನತನ 
ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್. 

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ನಗತ) 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಆಯನೂರತ ಮಂಜ್ತರ್ನಥಚರವರೆೇ, ಬೆೇಗ ಮನತ್ರ್ನಡಿ 
ಮತಗಿಸಿ. 

ಡನ.ಕ್ೆ.ಗೊೇವಿಂದರನಜ್ಚ:- ಮನನಯ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರವರತ ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ನಗಿರತವುದರೆ್ನಲನಿ 
ಹೆೇಳಿ, ನನನ ವಿಷಯವನತನ ಮನತ್ರ ಬಿಡಬೆೇಡಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜ್ತರ್ನಥಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ  ಶನಸಕರತ ಹನಗೂ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನದ ಕೂಡಲೇೆ ನಮಮ ಮದ್ನಿರ್ಚ ಇಷತಿ ಜನಣ ಇರತತ್ನುರೆ್. ರ್ನವು ಹೂೆೇದ ಕಡ ೆ
ಇಳಿಯತತಿುದಿಂತ್ ೆಒಂದತ ನಂಬ ೆಹಣಣನತನ ಕ್ೆೈಗೆ ಕ್ೊಟತಿ, ಒಂದತ ಗೌರವ ರಿೇತಿ ಸನಾಗತ್ ಕ್ೊೇರತತ್ನುರ್ೆ. 
ಏಕ್ೆಂದರ ೆಈ ಹಿಂದ್ ೆರನಜ್-ಮಹನರನಜ್ರತ ಹನಗೂ ಮಠನಧಿೇಶರನತನ ಬರಿೇ ಕ್ೆೈಯಲ್ಲಿ ರೆ್ೂೇಡಬನರದತ 
ಎನತನತಿುದಿರತ. ಈಗ ರ್ನವು ಕೂಡ ಅವರ ಅಪರನವತ್ನರ ಅಲಿವೆೇ. ಆದಿರಿಂದ ನಮಮ ಕ್ೆೈಗೆ ಒಂದತ 
ನಂಬ ೆಹಣಣನತನ ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರೆ. ರ್ನವು ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕತಳಿತಿದಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನತನ ಮೂಗಿನ ಬಳಿ 
ಇಟತಿಕ್ೂೆಂಡತ ಅದನತನ ಮೂಸಿ ರೆ್ೂೇಡತತ್ನು ಕತಳಿತಿರತತ್ೆುೇವೆ. ಅವರೆ್ೇಕ್ೆ ಆ ನಂಬೆಹಣಣನತನ 
ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇರೆ್ಂದತ ಅವನತ ಬನಯಬಿಟತಿ ಹೆೇಳಲ್ಲಲಿ, ರ್ನವು ಕೂಡ ತಿಳಿದತಕ್ೊಳುಲ್ಲಲಿ.   ʻತ್ಮಮ ನೇವು 
ನರ್ನೆ ಮರೆ್ನಯವರಗೊ ನಮಮ ಹನಗೆಯ್ದೇ ಇದ್ಧಿೇರಿ, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಅಧಿಕ್ನರ ಬಂದ್ಧದ್,ೆ ಪ್ತತ್ು 
ರೆ್ತಿುಗ ೆಏರಬನರದತ; ಹನಗನಗಿ ನೇವು ಈ ನಂಬೆಹಣಣನತನ ರೆ್ತಿುಗ ೆತಿಕಿೆಕ್ೊಳುುತಿುರಿʼ ಎನತನವ ಅಥಾದಲ್ಲಿ 
ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ್. ಅಂದದರೆ ಅದನತನ ಪ್ತತ್ು ಇಳಿಯತವುದಕ್ೆೆ ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರೆ. ಆದರ ೆ ಸರ್ನಮನಯ ಅರಗ 
ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರರವರಿಗ ೆಕ್ೂೆಡತವ ಅಗತ್ಯವಿಲಿ. ಏಕ್ೆಂದರ ೆಅವರಿಗೆ ಇನೂನ ಪ್ತತ್ು ರೆ್ತಿುಗ ೆಏರಿಲಿ. ಹನಗನಗಿ, 
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ನಮಮ ರಿೇತಿಯ್ದೇ ಇರತ್ಕೆಂಥ ಸರ್ನಮನಯ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ ರವರತ ಇದಕ್ೂೆೆೇಸೆರ ರ್ನವು ಸದನದಲ್ಲಿ 
ಹೊೇರನಟ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಡತವುದ್ಧಲಿ. ಆ ಬಡ ರ್ೌಕರನ allowances and salary 
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಬಹಳ ಖಡನಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ committed  ಇದ್ೆಿೇವೆ. ಹನಗನಗಿ ರ್ನವು ಈ 
allowances ನತನ ಸರಿಪಡಿಸತತ್ೆುೇವೆ  ಎಂದತ ಭರವಸ ೆಕ್ೊಡಬೇೆಕತ. ಇಲಿದ್ಧದಿರೆ ಈ ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ಲಿ 
ಅಥವನ ಮತಂದ್ಧನ ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ಲಿ ಸರ್ನಮನಯ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರರವರನತನ ಬಹಳ ಬಿಗಿಯನಗಿ 
ಹಿಡಿದತಕ್ೂೆಂಡತ ಕ್ೆೇಳಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ. ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಸನರ್ಸಚ ಮತ್ತು ಶ್ ಹನಕತವುದ್ೆಲನಿ ವನಸುವ 
ಸಂಗತಿ. ನಮಮದತ ಗತಲನಮರ ದ್ೆೇಶ ಅಲಿ, ಇದತ ಸಾತ್ಂತ್ರ ದ್ೆೇಶ. ಶ್ಗಳನತನ ಹನಕಿಸಿಕ್ೂೆಳುುತ್ನುರೆ. 
ಇನೂನ ಸಣಣ-ಸಣಣ ಮಕೆಳುಗಳಿದಿರೆ, ಅವರ ಎಲನಿ ಶೌಚವನೂನ ತ್ೊಳೆದತ ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಬರಬೇೆಕತ. 
ಆ ಐಪ್ತಎಸ್ಚ ಅಧಿಕ್ನರಿಯ ಪತಿನಯವರತ ತ್ಮಮ ಮಕೆಳ ಶೌಚವನೂನ ತ್ೊಳೆಯತವುದ್ಧಲಿ. ಅವರ ಮಗತ 
ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿರತವ ವಲಸನತನ ಅವರತ ತ್ೊಳೆಯತವುದ್ಧಲಿ. ಆ ಮಗತವಿನ ಶೌಚವನತನ ಇವರತ 
ತ್ೊಳೆಯತತ್ನುರ.ೆ ಇಂತ್ಹ ಒಂದತ ವಯವಸೆಾಯನತನ ಸರ್ನಮನಯ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರರವರತ ತ್ೆಗೆದರೆ 
ಅಜ್ರನಮರ ಆಗತತ್ನುರ.ೆ ಆ ರಿೇತಿ ಮನಡದ್ಧದಿರೆ ಎಲನಿ Home Minister ರಿೇತಿ ನೇವು ಕೂಡ ಒಬಬ 
Home Minister ಆಗತತಿುೇರಿ. ರ್ನನತ ಎಲನಿ ಸಚ್ಚವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದತ ಆಗಬನರದ್ೆಂದತ ವಿನಂತಿ 
ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಭರವಸ ೆ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರಲ್ಲಿ ಪನರಥಾರ್ ೆ
ಮನಡಿಕ್ೊಳುುತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ (ಗೃಹ ಸಚ್ಚವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನನ ಕಷಿ ಏರೆ್ಂದರೆ, 
ಮನನಯ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೇೆಗೌಡರವರತ ಕ್ೊಟಿಿರತ್ಕೆಂಥ ರೆ್ೂೇಟಿಸ್ಚ ಬೆೇರ.ೆ ಚಚಾೆ ಮನಡತತಿುರತವ ದ್ಧಕ್ೆೆೇ 
ಬೆೇರ ೆಆಗಿದ್.ೆ ಇದತ ನನಗ ೆಕಷಿ. ಆದಿರಿಂದ ದಯವಿಟತಿ ಬೇೆರ ೆಯನವುದ್ನದರತ ಒಂದತ ವಿಧನನದಲ್ಲಿ 
ರೆ್ೂಟಿೇಸ್ಚ ಕ್ೂೆಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜ್ತರ್ನಥಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ 
ಕ್ೆೇಸ್ಚ ಶತರತ ಮನಡಿದ್ನಗ, ಬೆೇರ ೆಇರ್ನಯವುದ್ೊೇ ಒಂದತ evidence ಸಿಕಿೆದ್ನಗ ಆ ಕ್ೆೇಸ್ಚ ಬೆೇರೆ 
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ಕಡಗೆ ೆಹೊೇಗತವುದ್ಧಲಿವೇೆ? ಸನಂದಭಿಾಕವನದ ಸನಕ್ಷಿಗಳ ಆಧನರದ ಮೆೇಲೆ ಕ್ೆೇಸ್ಚ ಬೆೇರ ೆತಿರತವನತನ 
ಪಡದೆತಕ್ೂೆಂಡತ ಹೂೆೇಗಿರತತ್ುದ್ೆ. ಹನಗನಗಿ ಇದೂ ಸಹ ಈ ರಿೇತಿ ತ್ಳಿುಕ್ೊಂಡತ ಹೂೆೇಗಿದ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕೆ್ಷೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಆಯನೂರತ 
ಮಂಜ್ತರ್ನಥಚರವರೆೇ, ತ್ನವು ಬಹಳ ಪಂಪಚ ಹೂೆಡದೆ್ಧರಿ. ಆದರೆ ಅದತ ಠತಸ್ಚ ಆಯತ್ತ. 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜ್ತರ್ನಥಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ 
ರವರೆೇ, ಆ ರಿೇತಿ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. ತ್ನವು wait ಮನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಮನನಯ ಕ್ೆ.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೇೆಗೌಡ 
ರವರತ ಕ್ೆೇಳಿದಂಥ ಪರಶೆನಗ ೆprepare ಆಗಿ ಬಂದ್ಧದ್ೆಿ. ಸೈೆನಕ ಬಂಧ್ತ, ಯನರತ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಹತದ್ೆಿಗೆ 
ಸೇೆರಿದ್ನಿರೂೆೇ ಅವರ ಬಗೆೆ ಸನಕಷತಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ. ರ್ನನತ ಈಗನಗಲೆೇ ಇದರ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿದ್ೆಿೇರ್ೆ. 
ಈಗ ಅದನತನ ಇಳಿಸಬೆೇಕ್ಂೆದತ ಕ್ೆಲವರತ ನನನ ಹತಿುರ ಕೂಡ ಬಂದ್ಧದಿರತ. ಅವರತ ಬೆೇರ ೆ ಬೇೆರೆ 
ಭನಗಗಳಿಗ ೆಹೂೆೇಗತವುದಕ್ೆೆ ರ್ನವು provision ಮನಡಿದ್ೆಿೇವೆ. ಮರೆ್ನ ದ್ಧವಸ ವಿಶೆೇಷ ಘಟಕಗಳಿಗೆ 
ಹೊೇಗಬಹತದ್ೆಂದತ 9 ಜ್ನರನತನ transfer ಮನಡಿದ್ೆಿೇವೆ. ಒಂದತ ಕಷಿ ಏರೆ್ಂದರೆ, ಮಂಗಳೂರತ 
ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕತ್ಾವಯ ನವಾಹಿಸತತಿುರತವಂಥವರತ ಅತಿ ಹಚೆನಿಗಿ ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕದವರತ. 
ಅವರತ ಅಷೂಿ ಜ್ನ ಹೊರ ಜಿಲೆಿಗಳಿಗೆ ಹೊೇದರ,ೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮಮನತನ ಮತ್ತು ನಮಮನತನ ಆ 
ದ್ೆೇವರೇೆ ಕ್ನಪನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ. ಆ ಸಿಾತಿ ಬರತತ್ುದ್ೆ. ಆದಿರಿಂದ ಒಂದ್ೇೆ ಬನರಿಗ ೆಮನಡಿದರೆ ಅದತ 
floodgate open ಮನಡಿದಂತ್ನಗತತ್ುದ್ೆ.  

(ಮತಂದತ)  
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(537)22.3.2022/4.40/ಎಂ.ಎಂ-ಎಂ.ಡಿ                   (ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್ಚ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ(ಮತಂದತ):-  

ಆ ದೃಷಿಿಯಂದ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡೂೆೇಣ.  ತ್ನವು ಹೆೇಳಿದಿನತನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟತಿಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಅರೆ್ೇಕ 
ಸನೆೇಹಿತ್ರತ ಮನಗಾದಶಾನ ಮನಡಿದ್ನಿರ.ೆ  ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಕ್.ೆ ಗೊೇವಿಂದರನಜ್ಚರವರತ 
ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಕ್ನಯಂಟಿೇನ್ಚ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿದ್ನಿರ.ೆ  ಅದತ ಈಗನಗಲೆೇ ಅರೆ್ೇಕ ಕಡ ೆ ಇದ್ೆ.  ಮಲ್ಲಟರಿ 
ಕ್ನಯಂಟಿೇನ್ಚ ರಿೇತಿಯ್ದೇ subsidized rate ಇದ್ೆ. ಈಗನಗಲೆೇ ಅರೆ್ೇಕರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ನಿರೆ. ಆಸಪತ್ರೆ 
ಕೂಡ ಇದ್ೆ.  ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪೊೇಷಕರ ಚ್ಚಕಿತ್ಸೆಗೆ ಆಸಪತ್ೆರಗೆ ಹೂೆೇದರೆ ಸತಮನರತ 25 ಲಕ್ಷ 
ರೂಪನಯಗಳವರೆಗೂ ಮರತಪನವತಿಯನಗತತ್ುದ್.ೆ  ಅದತ ಬರತತ್ುದ್ೆ.  ಈಗನಗಲೆೇ ಅದನತನ 
ಮನಡಿದ್ೆಿೇವ.ೆ  ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಆಯನೂರತ ಮಂಜ್ತರ್ನಥಚರವರತ ತ್ತಂಬನ 
ವಿಚನರಗಳನತನ ಹೆೇಳಿದ್ನಿರೆ.  ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನನಗ ೆವಿದ್ನಯರ್ಥಾ ದ್ಧಸಯೆಂದಲೂ ಪೊಲ್ಲೇಸರೆಂದರೆ 
ಬಹಳ ಸನೆೇಹಿತ್ರತ.  ಪೆಟತಿ ಹೊಡೆದವರೆೇ ಈಗ salute ಹೊಡೆಯತತಿುದ್ನಿರೆ ಎನತನವುದ್ೆೇ ವಯತ್ನಯಸ. 

 ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ್ಚ ಅಹಮದ್:- (ಗೊಂದಲ) ನೇವು ಒಂದತ ರಿೇತಿ ಸಪಪಗನಗಿದ್ಧಿರಿ. ಆಗ ಇದಿ ಛಲ 
ಈಗ ನಮಮಲ್ಲಿ ಇಲಿ. 

ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರೆೇ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಮಂಜ್ತರ್ನಥ 
ಭಂಡನರಿಯವರತ ಕಟಿಡ ಕಳಪೆ ನಮನಾಣದ ಬಗೆೆ ಕೂಡ ಉಲೆಿೇಖ ಮನಡಿದರತ. 

 ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರ್ೆೇಂದರ(ಗೃಹ ಸಚ್ಚವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹನಗನಗಿ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಮಂಜ್ತರ್ನಥಚ ಭಂಡನರಿಯವರತ ಕಟಿಡ ಕಳಪೆಯನಗಿದ್ ೆಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಅಂತ್ಹ 
ಯನವುದ್ನದರೂ ಉದ್ನಹರಣೆಗಳನತನ ತ್ೊೇರಿಸಿದರೆ ಕಟಿಡ ಕಟಿಿದವರಿಗೆ ಶ್ಕ್ಷೆ ಕ್ೂೆಡಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ರ್ನನತ 
ಅರೆ್ೇಕ ಕಟಿಡಗಳನತನ ರೆ್ೂೇಡಿ ಬಂದ್ಧದ್ೆಿೇರ್,ೆ ತ್ತಂಬನ ಚೆರ್ನನಗಿವ.ೆ  ರ್ನನತ ಕ್.ೆಹೆರ್ಚ.ಬಿ ನಲ್ಲಿಯೂ 
ಚೆೇಮಾನ್ಚ ಆಗಿದ್ೆಿ.  ಈಗಲೂ ಅದನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದ್ೆಿೇರೆ್.  ಉಡತಪ್ತ, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಟಿಿರತವುದನತನ 
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ರ್ನನತ ರೆ್ೂೇಡಿದ್ೆಿೇರೆ್. ತ್ತಂಬನ ಚೆರ್ನನಗಿದ್.ೆ  ಒಂದ್ೇೆ ಒಂದತ ಕಟಿಡ ಸಾಲಪ floor ಸರಿ ಇಲಿದ್ಧದಿರಿಂದ 
ವನಲ್ಲದೆ್.  

ಡನ: ಕ್.ೆ ಗೊೇವಿಂದರನಜ್:- ಅದತ contractor ಮೆೇಲೆ depend ಆಗತತ್ುದ್ೆ. 

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರ್ೆೇಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಲಿ. ಇರತವುದರಲ್ಲಿ ಗತಣಮಟಿ 
ಚೆರ್ನನಗಿದ್.ೆ  ತ್ನವೆೇರ್ನದರೂ ಅದನತನ ಗತರತತಿಸಿದರೆ ನನಗ ೆ ಹೆೇಳಿ.  ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ 
ಮಂಜ್ಣಣನವರತ ಚಚಾೆ ಮನಡಿದಿನತನ ವಿಶೆೇಷವನದ ಆದಯತ್ ೆ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆ. ಅವರತ ಸತಮನರತ 
ವಿಷಯಗಳನತನ ಹೆೇಳಿದ್ನಿರ.ೆ  Orderly system, ಆಮೆೇಲೆ ಮನಜಿ ಶನಸಕರಿಗ ೆಎಷೆಿಷತಿ ಬೆೇಕತ 
ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ನಿರೆ.  ನನಗಂತ್ೂ ಸತಸನುಗಿದ್ ೆ police coverage ಅನತನ ತ್ೆಗೆಯರಿ ಎಂದತ ರ್ನನತ 
ಡಿ.ಜಿ., ಯವರಿಗ ೆಪತ್ರ ಕೂಡ ಕ್ೂೆಟಿಿದ್ೆಿೇರೆ್.  ನನಗ ೆಆ police coverage ಹೆಚತಿ ಬೆೇಡವಂೆದತ 
ಪತ್ರ ಬರೆದ್ಧದ್ೆಿೇರ್.ೆ  ಮತಖಯಮಂತಿರ ನಂತ್ರದ convoy  ಗೃಹ ಸಚ್ಚವರಿಗೆೇ ಬರತತ್ುದ್ೆ.  ರ್ನನತ 
ಬರತವನಗ ನೇವು ರೆ್ೂೇಡಿದ್ಧಿೇರಿ.   ಮತಂದ್ೆ ಒಂದತ, ಹಿಂದ್ೆ ಒಂದತ ಜಿೇಪಚ ಬಿಟಿರ ೆ ಅದೂ 
ಬೆೇಡವಂೆದರೂ ಇಷಿನತನ ಇಟತಿಕ್ೂೆಳುಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಕ್ೂೆಟಿಿದ್ನಿರ.ೆ  ನನಗ ೆ ಆರಂಭದ ದ್ಧನ ಆಂಬತಲೆನ್ಸಚ 
ಕೂಡ ಬಂದ್ಧತ್ತು.  ಆದಷತಿ police coverage ಎಲಿವನೂನ ತ್ೆಗೆದತ ಹನಕಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ೆಿೇರ್.ೆ  
ನನನ ಮರ್ೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನತನ ಇಟತಿಕ್ೂೆಳುುವುದಕೂೆ ಜನಗ ಇಲಿ. ಹಳಿುಯಲ್ಲಿ ನನನ ಮರ್ ೆ ಚ್ಚಕೆದತ.  
ಅವರನತನ ಎಲ್ಲಿ ಇಟತಿಕ್ೊಳುಲ್ಲ, ನಮಮದತ ಹಳಿು ಮರೆ್ ರ್ನರೆ್ಲ್ಲಿ ಊಟ ಹನಕತವುದತ?  ನನಗ ೆ Y-
category protection ಕ್ೊಟಿಿದಿರತ. ರ್ನನತ ಒಂದತ ದ್ಧವಸ ಮರ್ೆಗೆ ಹೂೆೇಗಿ ರೆ್ೂೇಡಿದರ ೆಮರ್ ೆ
ತ್ತಂಬನ ಪೂೆಲ್ಲೇಸರತ ಇದಿರತ.  ಏತ್ಕ್ೆೆ ಇಷೂೆಿಂದತ ಜ್ನ ಪೊಲ್ಲೇಸರತ ಎಂದತ ರ್ನರ್ನಗ ಗನಬರಿ ಬಿದ್ೆಿ.  
ಆಗ ನೇವು Naxalite ನವರ hit list ನಲ್ಲಿದ್ಧಿೇರಿ, ಆದಿರಿಂದ ನಮಮ ರಕ್ಷಣೆಗೊೇಸೆರ ಎಸ್.ಪ್ತ., 
ಯವರತ ಕಳುಹಿಸಿದ್ನಿರೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಮನರರೆ್ಯ ದ್ಧವಸ ರ್ನನತ ಎಸ್.ಪ್ತ., ಗೆ ಹೊೇಗಿ ಹೆೇಳಿ 
ಬಂದೆ್.  ರ್ನವು ಮನಜಿ ಪರಧನನಗಳನದ ದ್ಧ: ಇಂದ್ಧರನಗನಂಧಿಯವರನತನ ಮತ್ತು ದ್ಧ: ರನಜಿೇವಚ 
ಗನಂಧಿಯವರನತನ ಉಳಿಸಿಕ್ೊಳುಲನಗಲ್ಲಲಿ,  ಅವರಿಗ ೆ Z plus category ಯ ಭದರತ್ೆ ಇತ್ತು 
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ಅವರರೆ್ನೇ ಉಳಿಸಿಕ್ೊಳುಲತ ಆಗಲ್ಲಲಿ ಅವರಿಗಿಂತ್ ಹಚೆ್ಚಿನ ಭದರತ್ೆಯನತನ ನೇವು ನನಗ ೆಕ್ೊಡತತಿುೇರನ 
ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರೆೇ, ದ್ಧ: ಇಂದ್ಧರನಗನಂಧಿಯವರಿಗೆ Z plus 
category ಭದರತ್ೆ ಇರಲ್ಲಲಿ. 

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರ್ೆೇಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಟ್ನಿಗಿ ಅವರಿಗೆ ಭನರಿೇ ದ್ೊಡಾ ಭದರತ್ ೆ
ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಯನರತ ರಕ್ಷಣೆ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು ಅವರೇೆ ಅವರನತನ ಹತ್ೆಯ ಮನಡಿದರತ.  ಏನೂ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. ನಮಮ ಹಣಯೆಲ್ಲಿ ಹೊೇಗಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಬರೆದ್ಧದಿರ ೆ ಏನತ 
ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗತತ್ುದ್?ೆ ನಮಮದತ ಬಯಲತ ಸಿೇಮೆಯಲಿ, ಒಂದತ ರಿೇತಿ ಮಲೆರ್ನಡತ. ಎದತರಿನವನತ 
ಹೊಡೆದರೆ ನಮಮ ಗನ್ಚ ಮನಯನ್ಚ ಇರ್ೂೆನಬಬನಗೆ ಹೂೆಡಯೆತತ್ನುರೆ್.  ಗಿಡಗಂಟಿಗಳಿರತತ್ುವೆ ರ್ನನೂ 
ಸನಯತತ್ೆುೇರ್,ೆ ಪನಪದವರ್ನದ ಅವನೂ ಸನಯತತ್ನುರೆ್.  ಆಗ ರ್ನನತ ನನಗೆ ಆ ರಿೇತಿಯ ಭದರತ್ೆ 
ಬೆೇಡವಂೆದತ ಬರೆದತಕ್ೂೆಟ್ೆಿ. ರ್ನವು ಗಮನಸಬೇೆಕ್ನಗಿದತಿ ಏರೆ್ಂದರೆ, ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ರಕ್ಷಣ ೆ ಬೆೇಕತ 
ಎಂದ್ೇೆನೂ ಅಲಿ, ಅರೆ್ೇಕರಿಗೆ ಅದರ ಅವಶಯಕತ್ೆ ಇಲಿ. ಕ್ೆಲವರಿಗ ೆ ಪೂೆಲ್ಲೇಸರನತನ ಇಟತಿಕ್ೊಂಡತ 
ತಿರತಗತವುದ್ೆೇ ಒಂದತ ಗತ್ತು, ಗೆೈರತ್ತು ಮತ್ತು status ಆಗಿದ್.ೆ  ಯನಯನಾರತ ಇದನತನ 
ಅರ್ನವಶಯಕವನಗಿ ಹೊಂದ್ಧದ್ನಿರ ೆ ಎಂದತ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಮಂಜ್ಣಣನವರತ ಹನಗೂ ಅರೆ್ೇಕ 
ಸದಸಯರತಗಳು ಹೆೇಳಿದರತ ಶ್ ಲೇೆಸ್ಚ ಕಟತಿವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದತ ಎಲನಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿಸತತ್ನುರ.ೆ ಅವರಿಗೆ 
ಅಷೊಿಂದತ ಸಂಬಳ, ಎಷೊಿಂದತ ತ್ರಬೇೆತಿ ಎಲಿವನೂನ ಕ್ೂೆಟತಿ ಇಡಿೇ ಸಮತದ್ನಯವನತನ 
ಕ್ನಪನಡಬೇೆಕ್ನದಂತ್ಹ ಪೊಲ್ಲೇಸರನತನ ರ್ನವಲೆಿರೂ ಎಲೊಿೇ ಒಂದತ ಕಡ ೆ ದತರತಪಯೇಗ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳುುತಿುದ್ೆಿೇವೆ.  ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ವಯವಸೆಾಗ ೆಅವಮನನವನಗತತ್ುದ್ ೆಎನತನವ ಒಂದತ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ 
ರ್ನರೆ್ೂಬಬ ಗೃಹ ಸಚ್ಚವರ್ನಗಿ ಅದನತನ feel ಮನಡತತಿುದ್ೆಿೇರ್.ೆ ಯನರೂ ಕೂಡ ಕಷಿವನತನ 
ತ್ಯಜಿಸತವುದ್ಧಲಿ, ಯನರತ ಕೂಡ ಬೆೇಡವಂೆದತ ಹೆೇಳುವುದ್ಧಲಿ. ಇನನಷತಿ ಜ್ನರನತನ ಕ್ೊಡಿ, ಇಬಬರತ 
ಇದಿರ ೆಮೂವರನತನ ಕ್ೊಡಿ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಸವಿಾಸ್ಚ ಆಧನರದ ಮೆೇಲೆ ಒಬಬ ಕ್ನನ್ಚಸೆಿೇಬಲ್ಚಗೆ 
ರೂ. 65,000/- ಸಂಬಳ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆ.  ಅವನನತನ ಮರ್ೆಗೆ ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಹೊೇದರ ೆಮರ್ೆಯಲ್ಲಿ 
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ಅವನಗ ೆ2-3 ಗಂಟೆ್ಗಳ ಕ್ೆಲಸವೂ ಇರತವುದ್ಧಲಿ. ಹನಗಿದ್ನಿಗ ಅವನನತನ ಮರ್ಯೆಲ್ಲಿ ಇಟತಿಕ್ೂೆಂಡರ ೆ
ಏರ್ನಗಬಹತದತ? ಆಗ ಅವರ morality ಗಳು ಹನಳನಗತತ್ುವೆ.  ಫಿೇಲ್ಾಚನಲ್ಲಿರತವ ಪೂೆಲ್ಲೇಸರಿಗೂ 
ಮರ್ೆಯಲ್ಲಿರತವ ಪೊಲ್ಲೇಸರಿಗೂ ನೇವು ವಯತ್ನಯಸವನತನ ಗಮನಸಿ.  ಅವನತ ಈ ರಿೇತಿ 
ಚನಲನಕಿಯನಗಿರತವುದ್ಧಲಿ.  ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಎನತನವ ಮನನಸಿಕತ್ ೆ ಹೊೇಗಿಬಿಡತತ್ುದ್ೆ.  ತ್ನನತ 
ಸಂಬಳಕಿೆರತವವನತ ಎನತನವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಇದತಿ ಬಿಡತತ್ನುರೆ್.  ಪೊಲ್ಲೇಸರನತನ ಆ ರಿೇತಿ ಪರಿವತ್ಾರೆ್ 
ಮನಡತವುದತ, ಆ ರಿೇತಿ ನಡಸೆಿಕ್ೂೆಳುುವುದತ ಒಳುೆಯದ್ನಗತವುದ್ಧಲಿ.  ರ್ನನತ ಈಗನಗಲೆೇ ಹಿರಿಯ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ೆಿೇರೆ್.  ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಮಂಜ್ಣಣನವರತ ಕ್ಷಮಸಬೆೇಕತ.  
ಈ ವಿಚನರವನತನ ಬೆೇರ ೆ ಯನವುದ್ನದರೂ ನಯಮಗಳಲ್ಲಿ ತ್ನನ ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಚಚೆಾ 
ಮನಡೂೆೇಣ.  ನನಗ ೆಕೂಡ ಆ ಬಗೆೆ ಸಹನನತಭೂತಿ ಇದ್ೆ.  ಭತ್ೆಯಗಳನತನ ಬೇೆರ ೆಎಲಿರಿಗೂ ಕ್ೂೆಡತವ 
ರಿೇತಿ ಪೊಲ್ಲೇಸರಿಗ ೆಎಷತಿ ಕ್ೊಟಿರೂ ಕಡಿಮೆಯ್ದೇ.  ಅವರ ಕ್ೆಲಸ 24x7 ಇರತತ್ುದ್ೆ.  ಆದಿರಿಂದ 
ಇದನತನ ಮನಡಿದ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಬೆೇರ ೆ ಬೇೆರೆ ಕ್ೆಟಗರಿಯ ಸಕ್ನಾರಿ ರ್ೌಕರರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದತ 
ಚಚೆಾಗ ೆ ಬರತತ್ುದ್.ೆ  ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳು ಕ್ಷಮಸಬೆೇಕತ. ಈ ಮರ್ೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ನಾರಿ ರ್ೌಕರರತ 
ಮತ್ತು ಶ್ಕ್ಷಕರ ಬಗೆೆ ಜನಸಿು ಚಚೆಾಯನಗತತ್ುದ್ೆ.  ಆ ಮರೆ್ಯಲ್ಲಿ ರೈೆತ್ರ ಬಗೆೆ ಜನಸಿು ಚಚೆಾಯನಗತತ್ುದ್ೆ. 
ಈ ಎರಡತ ಮರ್ೆಗಳಿಗಿರತವ ವಯತ್ನಯಸವನತನ  ರ್ನನತ ಗಮನಸಿದ್ೆಿೇರ್ೆ.  ಇಲ್ಲಿಯೂ ರೈೆತ್ರ ಬಗೆೆ 
ಚಚೆಾಯನಗತತ್ುದ್ೆ.  ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿರತವ ಬಹಳಷತಿ ಸದಸಯರತ ಸಕ್ನಾರಿ ರ್ೌಕರರ ಬಗೆೆ ವಿಶೆೇಷವನದ 
ಮಮಕ್ನರವನತನ ಹೂೆಂದ್ಧದ್ನಿರೆ.  ಚಚೆಾ ಒಂದತ ಕಡ ೆಪನರರಂಭವನದರ,ೆ 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರೆೇ, ತ್ನವೆೇ ಹೆೇಳಿದ್ಧರಿ. ಭನಷ ೆಬಗೆೆಯೂ ತ್ನವು 
ಹೆೇಳಿದರ ೆಚೆರ್ನನಗಿರತತ್ುದ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ:- ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ತ್ನವು ಹೇೆಳುವುದತ ಸರಿ. ತ್ತಳು ಮತ್ತು ಕ್ೊಡವ 
ಭನಷಗೆಳವರತ fight ಮನಡತತಿುದ್ನಿರ.ೆ  ಇವುಗಳ ಬಗೆೆ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ ಜೊತ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡೊೇಣ.  
ಇಷತಿ ಹೇೆಳಿ ನನನ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  
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೦೮. ನಯಮ 68ರ ಮೆೇರೆಗ ೆಸನವಾಜ್ನಕ ಮಹತ್ಾದ ವಿಷಯದ ಮೆೇಲ್ಲನ ಚಚೆಾ 

ವಿಷಯ:- ಬಿಎಂಆರ್ಚಸಿಎಲ್ಚಗೆ ಭೂಸನಾಧಿೇನ ಪರಕಿರಯ್ದಯಲ್ಲಿರತವ ಜ್ಮೇನತಗಳನತನ 
ನಂದ್ಧ ಇನ್ಚಫನರಸರಕಿರ್ಚ ಕ್ನರಿಡನರ್ಚ ಎಂಟರ್ಚಪೆೈಸಸ್ಚ ಸಂಸೆಾಗೆ ಸೇೆರಿದ 
ಭೂಮಯನತನ ಕ್.ೆಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ. ವತಿಯಂದ ಪಡದೆ್ಧರತವ ಕತರಿತ್ತ. 

- - - - - 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎ. ತಿಪಪೆೇಸನಾಮ(ರ್ನಮ ನದ್ೆೇಾಶನ ಹೊಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ ಧ್ನಯವನದಗಳು. ಇವತ್ತು ಸನವಾಜ್ನಕ ಮಹತ್ಾವನದ ವಿಷಯವನತನ ಇವತ್ತು 
ಸದನದಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಬಯಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಬಿಎಂಆರ್ಚಸಿಎಲ್ಚಗೆ ಭೂಸನಾಧಿೇನ 
ಪರಕಿರಯ್ದಯಲ್ಲಿರತವ ಜ್ಮೇನತಗಳನತನ Nandi Infrastructure Corridor Enterprises  
ಸಂಸೆಾಗೆ ಸೇೆರಿದ ಭೂಮಯನತನ KIADB (Karnataka Industrial Areas Development 
Board) ವತಿಯಂದ ಪಡದೆ್ಧರತವುದಕ್ೆೆ ಪರಿಹನರ ಕ್ೊಟಿಿರತವ ಬಗೆೆ ಪರಸನುಪ ಮನಡತತಿುದ್ೆಿೇರೆ್.  ರ್ನನತ 
ಈ ವಿಷಯವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುುವ ಮತಂಚೆ ಈ ಪನರಜೆರ್ಿಚ ಯನವ ರಿೇತಿ ಬಂತ್ತ, ಯನವ 
ರಿೇತಿಯನಗಿ ಅನತಷನಿನವನಗತತಿುದ್ೆ, ಇದರ ಹಿರೆ್ನಲೆ ಏನತ ಎನತನವುದನತನ ಬಹತಮತಖವನಗಿ ಚಚಾೆ 
ಮನಡತವುದತ ಅವಶಯಕವನಗಿದ್ೆ. ಬೆಂಗಳೂರತ-ಮೆೈಸೂರತ ತ್ಡರೆಹಿತ್ ರಸೆು ನಮನಾಣ 
ಯೇಜ್ರೆ್ಯನತನ ಅಂದರೆ BMICP (Bangalore Mysore Infrastructure Corridor 
Project)  ಎಂದತ ಏನತ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇವೆ ಇದನತನ ಖನಸಗಿ ಸಹಭನಗಿತ್ಾದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ  BOOT 
(Build–own–operate–transfer) ಆಧನರದ ಮೆೇಲೆ ʻರೆ್ೈಸ್ಚ̓ ಸಂಸೆಾಯಂದ್ಧಗೆ MOU 
(Memorandum of Understanding) ಮತಖೆೇನ . . . 

ಡನ|| ಮತರತಗೆೇಶಚ ಆರ್. ನರನಣಿ(ಬೃಹತಚ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆ ಸಚ್ಚವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದಕ್ೆೆ ನಮಗೆ ಉತ್ುರ ಬಂದ್ಧಲಿ, ರ್ನನತ ಈಗಷೆಿೇ ರೆ್ೂೇಡಿದ್ೆ. 
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ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎ. ತಿಪಪೆೇಸನಾಮ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ಚಚೆಾ ಮನಡತತ್ೆುೇವ,ೆ ಬೆೇಕ್ನದರೆ 
ಆಮೆೇಲೆ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡಿ.  ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರತ ಟ್ೆೈಂ ತ್ಗೆೆದತಕ್ೂೆಳುಲ್ಲ.   

ಶ್ರೇ ಪ್ತ.ಆರ್. ರಮೆೇಶ(ರ್ನಮ ನದ್ೆೇಾಶನ ಹೊಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರತ ಇವತ್ತು ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡಲ್ಲಲಿ ಎಂದರ ೆ further ಚಚಾೆ ಇರತವುದ್ಧಲಿ.  ನಮಗ ೆ
ಏನೂ ಗೊತ್ನುಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿರತವುದತ ಚೆರ್ನನಗಿದ್ೆ.  ಆದರೆ ಈ ವಿಚನರ 
ಚಚೆಾಯನಗಬೆೇಕ್ನದರೆ ತ್ನವು ಉತ್ುರ ಕ್ೊಟಿರೆ ಮನತ್ರ ನಮಗೆ ಸರಿಯನದ ಮನಹಿತಿ ಸಿಗತತ್ುದ್ೆ. 
ಚಚೆಾಯಗಿ ಮತಗಿದರೆ ಮತಂದ್ಧನ ಚಚೆಾಗ ೆತ್ೊಂದರಯೆನಗತತ್ುದ್ೆ.  

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಪ್ತೇಠವನನಲಂಕರಿಸಿದರತ) 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸಚ್ಚವರತ ಉತ್ುರ ಇಲಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಇವತ್ತು ಪೂತಿಾ ಚಚೆಾಗಳನದ ಮೆೇಲ;ೆ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ, ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರತ ಉತ್ುರವನತನ ರ್ನಳಗೆ ೆಕ್ೊಡಲ್ಲ. 

ಶ್ರೇ ಪ್ತ.ಆರ್. ರಮೆೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಟಿರೆ ಮತ್ೆು ರ್ನವು 
ಚಚೆಾ ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗತವುದ್ಧಲಿ. ವಿಷಯ ತಿಳಿದತಕ್ೊಳುುವುದಕ್ನೆಗತವುದ್ಧಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ರ್ನವು ಚಚಾೆ ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗತತ್ುದ್ೆಯ್ದೇ? 

ಶ್ರೇ ಪ್ತ.ಆರ್. ರಮೆೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ ಬಹಳ ಮತಖಯವನದ  
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರತವಂತ್ಹ ಸಮಸೆಯ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇಲ್ಲಿ ಎರಡತ ವಿಚನರಗಳಿವೆ. 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟಿ. ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ(ಪದವಿೇಧ್ರರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ 
ಅತ್ಯಂತ್ ಮಹತ್ಾವನದ ವಿಚನರವನಗಿದ್.ೆ  ಈ ಕತರಿತ್ತ ಸದನ ಸಮತಿಯನಗಿದ್ೆ, ವರದ್ಧ ಬಂದ್ಧದ್ೆ.  
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ಕ್ನಯಬಿರೆ್ಟಚ ಉಪ ಸಮತಿ ಆಗಿದ್,ೆ ವರದ್ಧ ಬಂದ್ಧದ್ೆ, ಈಗ ಸತಪ್ತರೇಂ ಕ್ೂೆೇಟಚಾ ತಿೇಮನಾನ ಬಂದ್ಧದ್ೆ.  
ಈ ಎಲನಿ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ುರ ಮತಖಯವನಗತತ್ುದ್ೆ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದನತನ ಕ್ೆೇಳಿ. ಈಗ ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳನದ 
ಕ್.ೆಎ. ತಿಪಪೆೇಸನಾಮ, ಕ್ೆ.ಟಿ. ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೊೇಜೇೆಗೌಡರತ ಈ ವಿಷಯವನತನ 
ಕ್ೆೇಳಿದ್ನಿರ.ೆ  ನೇವು presentation ಮನಡಿ, ಸಚ್ಚವರತ ಉತ್ುರವನತನ ಆಮೆೇಲ ೆ ಕ್ೊಡಲ್ಲ. ಈಗ 
ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳು ಹೇೆಳಲ್ಲ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೂೆೇಧ್ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಯವರತ ಮತ್ತು ರ್ನನತ ಸಹ ಒಂದತ ಮಹತ್ಾಪೂಣಾವನದ ವಿಚನರವನತನ 
ತ್ಮಮ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ಂದ್ಧದ್ೆಿೇವೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಹೌದತ ತ್ನವು ಕ್ೊಟಿಿದ್ಧಿೇರಿ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ್:- ಈಗ ಆರತ ಗಂಟೆ್ಗ ೆ ಇನೂನ ಒಂದತ ಕ್ನಲತ ಗಂಟೆ್ಯ 
ಸಮಯವಿದ್.ೆ ಅಧ್ಾ ಗಂಟೆ್ ಕ್ನಲನವಧಿಯ ಚಚೆಾ ಇದ್.ೆ ಇವತ್ತು ಅದನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ ನಯಮ 
68ರ ವಿಷಯವನತನ ರ್ನಳಗೆ ೆತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿು. 

(ಮತಂದತ) 

(538) 22-03-2022 KH/AK   4-50  
(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್ಚರವರೆೇ, ಇವತ್ತು ಅಧ್ಾ ಗಂಟ್ ೆಕ್ನಲನವಧಿಯ 
ಚಚೆಾ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಇದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿ ಮಂತಿರಗಳು ಎಲ್ಲಿಗೂೆೇ 
ಹೊೇಗಬೇೆಕ್ೆಂದತ ನನನ ಹತಿುರ ಅನತಮತಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ ಹೂೆೇಗಿದ್ನಿರೆ. ಆದಿರಿಂದ, ಮನನಯ 
ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಯವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಪನರರಂಭ ಮನಡಲ್ಲ.  
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ಶ್ರೇ ಪ್ತ.ಆರ್.ರಮೆೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  . . . 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಪ್ತ.ಆರ್.ರಮೆೇಶಚರವರೆೇ, ತ್ಮಗೆ ಏನತ ಗೂೆತ್ನುಗಬೇೆಕತ.  

ಶ್ರೇ ಪ್ತ.ಆರ್.ರಮೆೇಶಚ (ರ್ನಮನದ್ೆೇಾಶನ ಹೊಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ನಮಗೆ ಏನತ ಗೊತ್ನುಗಬೇೆಕ್ೆಂದರೆ, ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ. ಇದಕ್ೆೆ 
ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಟಿರೆ ಒಳೆುಯದತ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಪ್ತ.ಆರ್.ರಮೆೇಶಚರವರೆೇ, ಮನನಯ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಯವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ. ಸಕ್ನಾರದ ಉತ್ುರ ಏನದ್ ೆಎಂದತ ನಂತ್ರ ರೆ್ೂೇಡೂೆೇಣ.  

ಶ್ರೇ ಪ್ತ.ಆರ್.ರಮೆೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳ ಪರಶೆನ ಬಹಳ 
ಸಿೇಮತ್ವನಗಿದ್ೆ. ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಟ್ನಿಗ ಅದತ ವಿಸನುರವನಗತತ್ುದ್ೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಪ್ತ.ಆರ್.ರಮೆೇಶಚರವರೆೇ, ಆಗಲ್ಲ. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಮದಲತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ. 

ಶ್ರೇ ಪ್ತ.ಆರ್.ರಮೆೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನಳ ೆಮನನಯ ಸಚ್ಚವರತ ಈ ವಿಷಯಕ್ೆೆ 
ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಟ್ನಿಗ ರ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಮತ್ೆು ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಡತತಿುೇರನ?  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಪ್ತ.ಆರ್.ರಮೆೇಶಚರವರೇೆ, ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇರ್.ೆ ತ್ಮಗ ೆ
ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಡಲ್ಲಲಿವೆಂದರೆ, ಸದನ ನಡಯೆತವುದ್ಧಲಿ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್ಚ (ವಿರೂೆೇಧ್ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬೆಳಗೆೆ 
ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಡಲ್ಲಲಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್ಚರವರೆೇ, ತ್ನವು ಸತಮಮರ್ೆ ಇರಿ.  
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ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎ.ತಿಪೆಪೇಸನಾಮ (ರ್ನಮನದ್ೆೇಾಶನ ಹೊಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ 
ಯೇಜ್ರೆ್ಯನತನ ರೆ್ೈಸ್ಚ ಸಂಸೆಾಯ ಜೊತ್ೆಗೆ B.O.O.T (Build Own Operate Transfer) 
ಆಧನರದ ಮೆೇಲೆ ಅನತಷನಾನಗೊಳಿಸತವುದಕ್ೆೆ ದ್ಧರ್ನಂಕ:20-02-1995 ರಲ್ಲಿ MoU 
(Memorandum of Understanding) ಆಗಿರತತ್ುದ್ೆ. ಈ ಯೇಜ್ರೆ್ಗ ೆ ದ್ಧರ್ನಂಕ:20-11-
1995 ರಲ್ಲಿ ಆದ್ೆೇಶವನಗಿರತತ್ುದ್ೆ. ಈ ರೆ್ೈಸ್ಚ ಕಂಪನಯಂದ್ಧಗ ೆ ಕಿರಯನ ಒಪಪಂದ ಎಂದರೆ, 
Framework Agreement ಏನದ್,ೆ ಇದಕ್ೆೆ ರನಜ್ಯ ಸಕ್ನಾರ ದ್ಧರ್ನಂಕ:03-04-1991 ರೆ್ೇ 
ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮನಡಿರತತ್ುದ್ೆ. ಈ ಯೇಜ್ರೆ್ಯನತನ ಯನವ ಆಧನರದ ಮೆೇಲೆ . . .  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಕ್ೆ.ಎ.ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಯವರೇೆ, ಒಂದತ ನಮಷ. ಮನನಯ 
ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ಇವರಿಗ ೆಉತ್ುರ ಯನರತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ? 

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ 
ವಿಷಯಕ್ೆೆ P.W.D ಮಂತಿರಗಳು ಇರಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು ಎಂದತ ಗೊತಿುರಲ್ಲಲಿ. ಈ ವಿಷಯ K.I.A.D.B 
(Karnataka Industrial Areas Development Board) ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ್ ಎಂದತ ರ್ನನತ 
ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿ ಮಂತಿರಯವರನತನ ಕರಸೆಿದ್ೆಿೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎ.ತಿಪೆಪೇಸನಾಮ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ನಮಷ. ರ್ನನತ ಇದರ ಬಗೆೆ 
ಸಪಷಿಿೇಕರಣ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇರೆ್. ರ್ನವು ಕ್ೊಟಿಿರತವಂತ್ಹ ರೆ್ೂೇಟಿಸ್ಚ ನಲ್ಲಿ ಇರತವಂತ್ಹದತಿ, B.M.R.C.L 
(Bangalore Metro Rail Corporation Limited) ಗೆ K.I.A.D.B ಯಂದ ರೆ್ೈಸ್ಚ 
ಕಂಪನಗ ೆ acquire ಆಗಿರತವಂತ್ಹ ಜ್ಮೇನಗೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿಂತ್ೆ ಪೆೇಮೆಂಟಚ ಮನಡತವ 
ವಿಷಯವನಗಿರತವಂತ್ಹದತಿ. ಇದರ ಯೇಜ್ರೆ್ಯನತನ ಅನತಷನಾನ ಮನಡತವ ಸಲತವನಗಿ supervise 
ಮನಡತವಂತ್ಹ ರೆ್ೂೇಡಲ್ಚ ಏಜೆನಸ Public Works Department.  ಲೊೇಕ್ೊೇಪಯೇಗಿ 
ಇಲನಖಯೆಂದ ಬರಬೆೇಕತ.  Industries Department and Public Works 
Department ಎರಡತ ಇಲನಖಯೆವರತ ಸೇೆರಿ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ. ರ್ನನತ ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಂಡ 
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ನಯಮದ ಪರಕ್ನರವನಗಿ ವನಸುವ ಸಂಗತಿಯ್ದೇರೆ್ಂದರೆ, ನಯಮ 68 ರಡಿ ಪೂಣಾವನಗಿ 
ಚಚೆಾಯನಗಬೆೇಕತ. ನಂತ್ರ ಎರಡತ ಇಲನಖಗೆಳು ರ್ನವು ಏನತ ಕ್ೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೇ, ಆ ಅಂಶಗಳ ಮೆೇಲೆ 
ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನಳ ೆ ಈ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿ ಇಬಬರತ ಮಂತಿರಗಳು ಸದನದಲ್ಲಿ 
ಇದಿರ ೆಒಳೆುಯದತ.  

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸನಾಮ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ವಿಷಯವನತನ ರ್ನಳೆ ಚಚೆಾಗ ೆ
ಹನಕಿಕ್ೊಂಡರ ೆನಮಮ ಅಭಯಂತ್ರವಿಲಿ.  

ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮ (ಸಕ್ನಾರದ ಮತಖಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ ಚಚಾೆ ಪನರರಂಭ ಮನಡಲ್ಲ.  

ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶಚ ನರನಣಿ (ಬೃಹತಚ ಹನಗೂ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆ ಸಚ್ಚವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, repeat ಆಗತತ್ುದ್ೆ. ಈ ಕಡತ್ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ ಕಡ ೆಹೂೆೇಗಿದ್ೆ. ಇದರ ಬಗೆೆ 
ಪ್ತಡಬೂಿಾಡಿ., ಯವರ ಜೊತ್ೆ ಚಚಾೆ ಮನಡಿ ರ್ನಳ ೆ ಅಥವನ ರ್ನಡಿದತಿ ರ್ನರೆ್ೇ ಉತ್ುರವನತನ 
ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇರೆ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರೆೇ, ಸರಿ. ಇದತ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷಮವನದ ವಿಷಯವನಗಿದತಿ, 
ಇದಕ್ೆೆ ಸಂಪೂಣಾವನದ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಸಕ್ನಾರ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ. ಆ ಹಿರೆ್ನಲಯೆಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಏನತ 
ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್ಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಚಚೆಾ ಮನಡತವುದತ ಬೆೇಡ. ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರೆೇ, P.W.D ಯವರ ಜೊತ್ೆ 
ಚಚೆಾ ಮನಡಿ, ರ್ನಳ ೆ ಸನಧ್ಯವನದರ ೆ ಆ ಮಂತಿರಗಳು ಸದನಕ್ೆೆ ಬರಲ್ಲ. ಇಲಿದ್ಧದಿರ,ೆ ತ್ನವು ಉತ್ುರ 
ಕ್ೊಡಿ. ತ್ನವು ಇಲನಖಯೆವರ ಹತಿುರ ಸಂಪೂಣಾವನದ ಮನಹಿತಿಯನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಿು.  

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪೆಪೇಸನಾಮ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, technical issues, ಕ್ೆಲವು 
ರ್ನಯಯನಲಯದಲ್ಲಿ ತಿೇಮನಾನವನಗಿದ್.ೆ ಇದನತನ ಸಕ್ನಾರ ಸದನ ಸಮತಿ ವರದ್ಧಯ ಆಧನರದ 
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ಮೆೇಲ ೆತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಬೆೇಕತ. ರ್ನವಲೆನಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಇದರ ಬಗೆೆ 20 ನಮಷ, ಒಂದತ ಗಂಟ್ೆಗಳ 
ಕ್ನಲ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರತ ಅಧ್ಾ ಗಂಟೆ್ಗಳ ಕ್ನಲ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡಲ್ಲ. ರ್ನಳ ೆಬಳೆಗೆೆ 
ಒಂದೂವರ ೆಗಂಟೆ್ಗಳ ಕ್ನಲ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಡಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಯವರೇೆ, ಈಗ ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿದರೆ, ರ್ನಳ ೆ
ಏಕ್ೆ ಅವಕ್ನಶ ಬೆೇಕತ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎ.ತಿಪೆಪೇಸನಾಮ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇವತ್ತು ಬೆೇಡ. ಈ ವಿಷಯವನತನ 
ರ್ನಳೆಗೆ ಇಟತಿಕ್ೂೆಳಿು.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಯವರೇೆ, ತ್ನವು ಈಗ plead ಮನಡತತಿುೇರಿ, 
ನಂತ್ರ ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳು ಉತ್ುರ ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ. ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಟಿ ನಂತ್ರ ಮತಗಿಯತತ್ುದ್ೆಯಲಿವೆೇ? 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎ.ತಿಪಪೆೇಸನಾಮ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆಗಬಹತದತ. 

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ (ಪದವಿೇಧ್ರರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ವಿಷಯ 
ಅತ್ಯಂತ್ ಮಹತ್ಾದ ವಿಚನರವನಗಿದ್ೆ. ಇದರ ಬಗೆೆ ರ್ನವು ಗಂಭಿೇರವನಗಿ ಚಚೆಾ ಮನಡತವುದ್ಧದ್ೆ. ಕ್ೇೆವಲ 
ಬೆಂಗಳೂರತ ವಿಚನರ ಅಷೆಿೇ ಅಲಿ. ಬೆಂಗಳೂರತನಂದ ಮೆೈಸೂರತಗೆ ನೂರನರತ ಹಳಿು, ರೈೆತ್ರ ವಿಚನರ 
ಇದ್ೆ. ರ್ನವು ಕಣಿಣೇರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ೆೈತ್ೊಳೆಯತತಿುದ್ೆಿೇವ.ೆ ಒಂದತ ಜನಗದಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಮರ್ ೆ ಕಟತಿವುದಕ್ೆೆ 
ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಇದಕ್ೆೆ N.O.C (No Objection Certificate) ಸಿಗತತಿುಲಿ. ಲೆೈಸೆನ್ಸಚ ಸಿಗತತಿುಲಿ. 
ಹನಗನಗಿ, ಲೊೇಕ್ೂೆೇಪಯೇಗಿ ಸಚ್ಚವರತ ಮತ್ತು ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ಸಚ್ಚವರತ ಇಬಬರತ ಸದನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇೆಕತ.  

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಯವರತ ಪನರರಂಭ ಮನಡಿದ್ನಿರ.ೆ ಅವರತ ಚಚೆಾ ಮನಡಲ್ಲ. ರ್ನಳ ೆ ಬೆಳಗೆೆ ಇಬಬರತ 
ಮಂತಿರಗಳನತನ ಸದನಕ್ೆೆ ಕರದೆತ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಡಿಸೂೆೇಣ.  

(ಗೊಂದಲ) 
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ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಲೊೇಕ್ೂೆೇಪಯೇಗಿ 
ಸಚ್ಚವರತ ಕ್ೆೇಳಿಸಿಕ್ೂೆಳುಬೆೇಕಲಿವೆೇ?  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದನತನ 
ಇಬಬರತ ಮಂತಿರಗಳು ಕ್ೆೇಳಿಸಿಕ್ೊಳುಬೆೇಕತ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, . . . 

(ಗೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಯನರನದರೂ ಒಬಬರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸದನ ಸಮತಿ ವರದ್ಧ ಇಷತಿ ಗನತ್ರ 
ಇದ್ೆ. ಇದನತನ ಎಲನಿ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರತ ಸೇೆರಿ ಚಚಾೆ ಮನಡಬೇೆಕತ. ನಂತ್ರ ಕ್ನಯಬಿರೆ್ಟಚ ಉಪ ಸಮತಿ 
ಮನನಯ ಗೊೇವಿಂದ ಕ್ನರಜೊೇಳ ರವರ . . . 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಒಂದತ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡೂೆೇಣ. ಮನನಯ ಕ್ೆ.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರವರೆೇ, 
ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದನತನ ಕ್ೇೆಳುವುದ್ೆೇ ಇಲಿ. ತ್ಮಮದ್ೆೇ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುರತತಿುೇರಿ. ಒಂದತ ನಮಷ. 
ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿು. ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದನತನ ಕ್ೆೇಳಿ. ಇದತ ಬಹಳ ಮಹತ್ಾವನದ ವಿಷಯ ಎನತನವುದನತನ 
ರ್ನನತ ಒಪ್ತಪಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇರೆ್. ಈಗ ಇಬಬರತ ಸಚ್ಚವರ ಉತ್ುರಬೆೇಕ್ೆಂದರ,ೆ ಅವರತ ಚಚೆಾ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ 
ರ್ನಳ ೆಬರಲ್ಲ, ಇದನತನ ರ್ನಳ ೆಪನರರಂಭ ಮನಡಿ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ. ಈಗ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ ಬೆೇಡ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎ.ತಿಪಪೆೇಸನಾಮ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ವಿಷಯವನತನ ರ್ನಳ ೆ
ಕ್ನಯಾಕಲನಪದಲ್ಲಿ ಹನಕಿಕ್ೂೆಳುಬೆೇಕ್ೆಂದತ ನನನ ಕ್ೊೇರಿಕ್ೆಯನಗಿದೆ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಗೃಹ ಸಚ್ಚವರನತನ ಸದನಕ್ೆೆ ಕರಯೆರಿ. ಎರಡರೆ್ೇ ವಿಷಯವನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇರೆ್.  
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ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚ್ಚವರತ ಕ್ೆಳ 
ಮರ್ೆಯಲ್ಲಿ demands ಮೆೇಲೆ ಚಚೆಾ ಇದ್ೆ ಎಂದತ ಹೊೇಗಿದ್ನಿರೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚ್ಚವರತ 
lounge ನಲ್ಲಿ ಇದ್ನಿರೆ ಕರಯೆರಿ.   

ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ರ್ನನತ ಹೊೇಗಿ 
ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಬಂದೆ್.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಮಹತ್ಾವನದ 
ವಿಚನರವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದ್ನಿರೆ. ಅದತ ಚಚೆಾಯನಗಲ್ಲ, ರ್ನಳ ೆ ಇಬಬರತ ಮಂತಿರಗಳನತನ ಸದನಕ್ೆೆ 
ಕರಯೆಸಿ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಈಗ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಭನಷಣ ಮನಡಲ್ಲ. ಈಗ ಸಮಯ ಆಗಲ್ಲಲಿವೆಂದರೆ, ರ್ನಳೆಯೂ ಕೂಡ ಭನಷಣ ಮನಡಲ್ಲ. 
ಈಗ ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚ್ಚವರನತನ ಕರಯೆಸಿ, ರ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇವೆ.  

ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ಚಚಾೆ ಪನರರಂಭವನಗಲ್ಲ. 
K.I.A.D.B ಮತ್ತು ರೆ್ೈಸ್ಚ ಸಂಸೆಾಯ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾ ಮನಡಲ್ಲ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇದರಲ್ಲಿ ಇಬಬರತ ಮಂತಿರಗಳನತನ tag ಮನಡಿದ್ನಿರ.ೆ ಈಗ ಗೃಹ ಸಚ್ಚವರತ 
ಇಲೆಿೇ ಇದ್ನಿರ.ೆ  

ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಬಬರತ ಮಂತಿರಗಳಿಗ ೆ
ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿ ವಿಚನರವನದರೂ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ವಿಷಯ ಮಂಡರೆ್ ಮನಡಲ್ಲ. ಆ ರಕೆ್ನಡ್ಚಾ ಅನತನ 
ಮನನಯ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟಿೇಲ್ಚರವರತ ರೆ್ೂೇಡತತ್ನುರೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚ್ಚವರತ ಬಂದರೆ ಇದನತನ ಮತಗಿಸಿಬಿಡಬಹತದತ.  
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ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚ್ಚವರತ ಕ್ೆಳ 
ಮರ್ೆಯಲ್ಲಿ demands ಮೆೇಲೆ ಚಚೆಾ ಇದ್ೆ ಎಂದತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೇಗಿದ್ನಿರೆ.  

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮಮ ಚಚಾೆ ಬಹತಪನಲತ 
ಲೊೇಕ್ೂೆೇಪಯೇಗಿ ಇಲನಖೆಗ ೆಸಂಬಂಧ್ಪಟಿಿದ್ೆಿೇ ಇದ್.ೆ ಇವರದತ ಕಡಯೆಲ್ಲಿ ಸಾಲಪ ಇದ್ೆ ಅಷೆಿೇ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎ.ತಿಪಪೆೇಸನಾಮ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, . . .  

(ಗೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಕ್ನಾರದ ಮತಖಯ ಸಚೆೇತ್ಕರೇೆ, ಮನನಯ ಗೃಹ 
ಮಂತಿರಯವರನತನ ಒಂದತ ನಮಷ ಕರಯೆಸಿ.  

ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್ಚ (ವಿಧನನಸಭನ ಕ್ಷೆೇತ್ರದ್ಧಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇವತ್ತು ನಯಮ 330 ಅಡಿ K.E.A. (Karnataka Examination 
Authority) ಬಗೆೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿ ವಿಷಯ ಇದ್ೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್ಚರವರೆೇ, ಯನವುದತ? ಈಗ ಇದ್ಯೆ್ದೇ? 

ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ಮನನಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚ್ಚವರತ 
ಸದನದಲ್ಲಿ ಇಲಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್ಚರವರೆೇ, ಮನನಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚ್ಚವರತ ಸದನದಲ್ಲಿ 
ಇಲಿವೆಂದರೆ ಏನತ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತ್ುದ್?ೆ 

ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ವಿಷಯವನತನ ರ್ನಳ ೆ
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿು.  
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್ಚರವರೇೆ, ಇವತಿುನ ಹನಗೆ ತ್ಪ್ತಪಸತವುದ್ಧಲಿ. 
ಇದನತನ ರ್ನಳ ೆಮನನಯ ಸಚ್ಚವರತ ಸದನದಲ್ಲಿದ್ನಿಗ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುುತ್ೆುೇರೆ್.   

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕೆ್.ರನಥೊೇಡ್ಚ (ವಿರೂೆೇಧ್ಪಕ್ಷದ ಮತಖಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸದನದಲ್ಲಿ ಇಬಬರತ ಮಂತಿರಗಳು ಇಲಿ. ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚ್ಚವರತ ಸದನದಲ್ಲಿ ಇಲಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶಚ ಕ್.ೆರನಥೊೇಡ್ಚರವರೆೇ, ತ್ನವು ಎಲ್ಲಿಯೇ 
ಹೊೇಗಬೇೆಕ್ೆಂದತ, ಏರೆ್ೂೇ ಹೆೇಳಬೆೇಡಿ. ತ್ನವು ಸತಮಮರೆ್ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಳಿು.  

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕ್.ೆರನಥೊೇಡ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಎಲ್ಲಿಯೂ 
ಹೊೇಗತವುದ್ಧಲಿ. ಸದನ 8 ಗಂಟೆ್ಯವರಗೊ ನಡದೆರೂ ಇರತತ್ುೆೇರೆ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಯನವ ರಿೇತಿ ಮನಡೂೆೇಣ. 

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಯವರತ ಪನರರಂಭ ಮನಡಿದ್ನಿರ.ೆ ಈಗ ಸದನದಲ್ಲಿ ಒಬಬ ಮಂತಿರಗಳು ಇದ್ನಿರ.ೆ ಅವರತ 
ಪನರರಂಭ ಮನಡಲ್ಲ. 6 ಗಂಟ್ೆಯ ನಂತ್ರ ಸದನ ಮತಗಿಸೊೇಣ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೇೆಗೌಡರವರೇೆ, ಒಂದತ ಕ್ಲೆಸ ಮನಡೂೆೇಣ. ಈಗ 
ಸದನದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರನದ ಮತರತಗೆೇಶಚ ನರನಣಿಯವರತ ಇದ್ನಿರ.ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಪನರರಂಭ ಮನಡಲ್ಲ. ರ್ನಳ ೆಮತ್ೆು ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರತ ಬಂದ್ನಗ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಲೊೇಕ್ೊೇಪಯೇಗಿ 
ಇಲನಖಯೆ ಮಂತಿರಗಳು ಬಂದ ನಂತ್ರ ತ್ನವು ಮತ್ತು ಮನನಯ ಪ್ತ.ಆರ್.ರಮೆೇಶಚರವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ. ಈಗ ಮನನಯ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಯವರತ ಪನರರಂಭ ಮನಡತತಿುದ್ನಿರ.ೆ ಅದನತನ ರಕೆ್ನಡ್ಚಾ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳುುತ್ೆುೇವ.ೆ 
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ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ 6 ಗಂಟ್ೆಯವರಗೊ 
ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕ್ೆಂದರೆ, ಆರೂೆೇಗಯ ಇಲನಖಗೆೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿ ವಿಚನರವನತನ ಚಚಾೆಗೆ 
ಕ್ೆೈಗತಿುಕ್ೂೆಳೂೆುೇಣ. ರ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ತ್ಯನರಿದ್ೆಿೇವೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೇೆಗೌಡರವರೇೆ, ತ್ನವು ರ್ನನತ ಹೇೆಳುವುದನತನ 
ಕ್ೆೇಳುವುದ್ೇೆ ಇಲಿ. ರ್ನನತ 8 ಗಂಟೆ್ಯವರಗೊ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ತ್ನವು 
ಸಾಲಪ ಸತಮಮರ್ೆ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿು.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ಮಮಲ್ಲಿ ನನನ ಮನವಿಯ್ದೇರೆ್ಂದರೆ, 
ರ್ನವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವಂತ್ಹ ಮನತ್ತಗಳು ಲೊೇಕ್ೊೇಪಯೇಗಿ ಇಲನಖಯೆ ಸಚ್ಚವರಿಗೆ 
ರೆ್ೇರವನಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿರತತ್ುದ್ೆ. ಈ ಸಚ್ಚವರದತ ಕ್ೊರೆ್ಯಲ್ಲಿ handover ಮನಡತವ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ 
ಅಷೆಿೇ. ಹನಗನಗಿ, ಲೂೆೇಕ್ೂೆೇಪಯೇಗಿ ಸಚ್ಚವರತ ಬೆೇಕ್ೆೇ ಬೇೆಕತ. ಇವರತ climax ಗೆ ಅಷೆಿೇ 
ಬರತತ್ನುರ.ೆ 

ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ವಿಷಯ K.I.A.D.B ಗೆ 
ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿಿದ್ನಿಗಿದ್.ೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸದನ ಸಮತಿಯ ವರದ್ಧ ಪ್ತಡಬೂಿಾಡಿ ಇಲನಖಗೆ ೆಸಂಬಂಧ್ಪಟಿಿದತಿ 
ಎಂದತ ಒಪ್ತಪಕ್ೊಂಡೆ. ಆದರ,ೆ ಈ ಪರಶೆನ K.I.A.D.B ಗೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿ ಸಚ್ಚವರಿಂದ ಉತ್ುರ 
ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಈ ಪರಶನೆ ಉದಭವವನಗಿದ್.ೆ ನನನ ಮನವಿಯ್ದೇರ್ೆಂದರ,ೆ ಈಗ ಚಚೆಾ ಪನರರಂಭ 
ಮನಡಲ್ಲ. ಈಗ ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳು ಇಲ್ಲಿಯ್ದೇ ಇದ್ನಿರ,ೆ ಆ ರಕೆ್ನಡ್ಸಚಾ ಎಲನಿ P.W.D ಮಂತಿರಗಳಿಗ ೆ
ತ್ಲತಪ್ತಸತತ್ೆುೇವೆ. ರ್ನಳೆ ಬಳೆಗೆೆ ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರತಗಳಿಂದ clarification ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳೂೆುೇಣ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಯವರೇೆ, ಒಂದತ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡೂೆೇಣ. 
ಈಗ ಮನನಯ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಯವರೇೆ, ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಪನರರಂಭ ಮನಡಿ. ಈಗ 
P.W.D. ಇಲನಖಯೆ ಮಂತಿರಗಳು ಇದಿರೆ ಕರಯೆಸಿ. ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರನದ ಮತರತಗೇೆಶಚ 
ನರನಣಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ಸಾಲಪ ಪನಯಂಟಚಗಳನತನ ರೆ್ೂೇಟಚ ಮನಡಿಕ್ೊಳಿು.  
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(539)/22-3-2022/5-00/ಎಲ್ಚಎಂ/ಎಕ್ ೆ

    ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸನಾಮ(ರ್ನಮನದೆ್ೇಾಶನ ಹೊಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ರೆ್ೈಸ್ಚ 
ಕಂಪನ ಜೊತ್ೆಗೆ ಕಿರಯನ ಒಪಪಂದವನತನ ಅಂದರೆ Framework Agreement ನತನ ದ್ಧರ್ನಂಕ: 3-
4-1997ರಲ್ಲಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡಿದ್ೆ. ಈ ಯೇಜ್ರೆ್ಯ ಅನತಷನಾನ ಯನವ ಆಧನರದ ಮೆೇಲೆ ಆಗಬೇೆಕತ 
ಎಂದರೆ, ಒಂದತ ಕಿರಯನ ಒಪಪಂದ (Framework Agreement), ಇರ್ೂೆನಂದತ ಯೇಜ್ರ್ನ 
ತ್ನಂತಿರಕ ವರದ್ಧ (Project Technical Report) ಪರಕ್ನರ ಆಗಬೇೆಕತ ಎಂದತ ಇದ್ೆ. ಕ್ೊೇಟಚಾನಲ್ಲಿ 
ಕೂಡನ ಇದ್ೆ ತಿೇಪತಾ ಬಂದ್ಧರತತ್ುದ್.ೆ ಈ ಯೇಜ್ರೆ್ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ೊೇಲ್ಚ ರಸೆುಗಳನತನ ನಮನಾಣ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ್.ೆ ಬೆಂಗಳೂರತ-ಮೆೈಸೂರತ ವೆೇಗದ ಹೆದ್ನಿರಿ 111 ಕಿ.ಮೇ. peripheral ರಸೆು 
ಅಂದರೆ ರಿಂಗಚ ರೂೆೇಡ್ಚ ಎಂದತ ಏನತ ಕರಯೆಲನಗತತ್ುದ್ೆ ಅದತ ತ್ತಮಕೂರ ರೂೆೇಡ್ಚ ಎನ್ಚ.ಹೆರ್ಚ-4 
ಮನದ್ನವರದ್ಧಂದ ಕನಕಪತರ ರಸೆು, ಕನಕಪತರದ್ಧಂದ ಬರೆ್ನೇರಘಟ, ಬರೆ್ನೇರತಘಟಿದ್ಧಂದ ಹೂೆಸೂರ 
ರಸೆುಯಂದ ಎಲೆಕ್ನರನರ್ ಸಿಟಿಗೆ ಹೊೇಗತವಂತ್ಹ ರಿಂಗಚ ರೂೆೇಡ್ಚ 41 ಕಿ.ಮೇ. ಲ್ಲಂರ್ಚ ರಸೆು 9.80 
ಕಿ.ಮೇ. ಮತ್ತು elevated corridor ಶ್ಸಿಾ ಸಕಾಲ್ಚನಂದ ಹೂೆಸಕ್ೆರೆಹಳಿು ಕ್ನರಸ್ಚವರಗೆ ೆ 3.10 
ಕಿ.ಮೇ. ಒಟತಿ 164.90 ಕಿ.ಮೇ ಉದಿದ Mysore-Bangalore Infrastructure Corridor 
Project. ಇದಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರ ಯನವುದ್ೆೇ ಆರ್ಥಾಕ ಸಹನಯವನತನ ಮನಡತವುದ್ಧಲಿ. ಅದಕ್ನೆಗಿ ರನಜ್ಯ 
ಸಕ್ನಾರ ಇದಕ್ೆೆ 5 ಟ್ೌನ್ಚಶ್ಪಚನತನ ನಮನಾಣ ಮನಡತವುದರ ಸಲತವನಗಿ ಜ್ಮೇನನತನ 
ಸನಾಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ಕ್ೂೆಡತತ್ುದ್ೆ. ಆ 5 ಟ್ೌನ್ಚಶ್ಪಚಗಳು ಯನವವು ಎಂದರೆ, ಬಿಡದ್ಧ ಬಳಿ 
Corporate Centre, ಬಿಡದ್ಧ ಬಳಿ ವನಣಿಜ್ಯ ಕ್ೆೇಂದರ (Commercial Centre), ರನಮನಗರದ 
ಬಳಿ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ಕ್ೇೆಂದರ (Industrial Centre) ರನಮನಗರದ ಬಳಿ ಪನರಂಪರಿಕ ಕ್ೆೇಂದರ 
(Heritage Centre) ಮತ್ತು ಶ್ರೇರಂಗಪಟಿಣದ ಬಳಿ ಪರಿಸರ ಪರವನಸೂೆೇದಯಮ ಕ್ೆೇಂದರ (Eco-
Tourist Centre). ಇಷತಿ ಕ್ೇೆಂದರಗಳನತನ ನಮನಾಣ ಮನಡತವುದತ. ಈ BMIC Project ಗೆ 
ಅಗತ್ಯವಿರತವಂತ್ಹ ಒಟತಿ ಜ್ಮೇನತ ಎಷತಿ ಎಂದರ ೆ 20,193 ಎಕರ.ೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ೂೆೇಲ್ಚ ರಸೆುಗೆ 
ಮತಂಚೆ 5119.37 ಎಕರ ೆಎಂದತ ಇತ್ತು ನಂತ್ರ Project Technical Report ಪರಕ್ನರ 6,199 
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ಎಕರ ೆ ಬೆೇಕತ ಎಂದತ ಮನಡಿದ್ನಿರ.ೆ K.I.A.D.B (Karnataka Industrial Areas 
Development Board) ಯಂದ 13,194 ಎಕರ ೆ ಖನಸಗಿ ಜ್ಮೇನನತನ 
ಸನಾಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ.  ಈ ಯೇಜ್ರೆ್ಯನತನ ಅನತಷನಾನಗೂೆಳಿಸಬೇೆಕ್ನದರೆ ಒಟತಿ 20,13 
ಎಕರ ೆ ಜ್ಮೇನತ ಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ. ಮದಲತ 5119.37 ಎಕರ ೆ ಇರತವುದನತನ 6,199 ಎಕರ ೆಮನಡಿ 
ಹೆಚ್ಚಿಗ ೆರಿಯಲ್ಚ ಎಸೆಿೇಟಚನತನ ಸಕ್ನಾರ ಕ್ೊಟಿಿದ್ ೆಎಂದತ ಶ್ರೇ ಎರ್.ಟಿ.ಸೂೆೇಮಶೆೇಖರ್ಚ ಎನತನವವರತ 
ಹೆೈಕ್ೊೇಟಚಾನಲ್ಲಿ ರಿಟಚ ಪ್ತಟಿಶನ್ಚ ಹನಕತತ್ನುರ.ೆ ಇದ್ೆ ಮತಂದ್ ೆfamous ಸೂೆೇಮಶೆೇಖರ್ಚ ರಡೆಿಾ ಕ್ೆೇಸ್ಚ 
ಎಂದತ ಉಲೆಿೇಖವನಗತತ್ುದ್ೆ. ರಿಟಚ ಪ್ತಟಿಶನ್ಚ ಸಂಖೆಯ 29221/೧೯೯೭.  ಇದನತನ 1997ರಲ್ಲಿ 
ಹನಕಿರತವುದತ.  ದ್ಧರ್ನಂಕ:21-9-1998ರಲ್ಲಿ ಜ್ಮೇನತ ಅಗತ್ಯವನಗಿ ಬೆೇಕ್ನಗಿದ್ ೆಎಂದತ ಕ್ೂೆೇಟಚಾ 
ಒಂದತ ತಿೇಪತಾನತನ ಕ್ೊಡತತ್ುದ್ೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನತ ಹೆೇಳುತ್ನುರ ೆ ಎಂದರೆ, letter and spirit 
ಪರಕ್ನರವನಗಿ Framework Agreement ಏನತ ಇದ್ೆ, Project Technical Report ಏನತ 
ಇದ್ೆ ಆ ಪರಕ್ನರವನಗಿ ಈ ಯೇಜ್ರೆ್ಯನತನ ಅನತಷನಾನ ಮನಡಿ, ಒಟ್ನಿರೆ 6,199 ಎಕರ ೆಜ್ಮೇನನತನ 
ಟ್ೊೇಲ್ಚ ರೂೆೇಡ್ಚಗೆ ಕ್ೂೆಡಿ. 13.194 ಎಕರ ೆಜ್ಮೇನನತನ ಟ್ೌನ್ಚಶ್ಫ್ಚಗೆ ಕ್ೂೆಡಿ, ಒಟತಿ 20,193 ಎಕರ ೆ
ಜ್ಮೇನನತನ ಸನಾಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಡಿ ಎಂದತ ಕ್ೂೆೇಟಚಾ ತಿೇಪತಾ ಕ್ೂೆಟಿಿದ್ೆ. ಒಟತಿ 20,193 ಎಕರ ೆ
ಜ್ಮೇನನಲ್ಲಿ ಖನಸಗಿ ಜ್ಮೇನತ ಎಷತಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ನಾರಿ ಜ್ಮೇನತ ಎಷತಿ ಎನತನವುದನತನ 
ಗತರತತಿಸಲನಗಿದ್.ೆ ಆ ಪರಕ್ನರ 6,900 ಎಕರ ೆಸಕ್ನಾರಿ ಭೂಮ, ಖನಸಗಿ ಜ್ಮೇನತ 13,237 ಎಕರ ೆ
ಒಟತಿ 20,193 ಎಕರ.ೆ ಶ್ರೇ ಸೂೆೇಮಶೆೇಖರ್ಚ ರಡೆಿಾಯವರ ಕ್ೆೇಸ್ಚ ತಿೇಮನಾನವನಗಿ ಬಂದ ನಂತ್ರ 
ರೆ್ೈಸ್ಚ ಕಂಪನ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರದ್ ೆ ಒಂದತ ಒಪಪಂದವನತನ K.I.A.D.B ಜೊತ್ೆಗೆ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳುುತ್ನುರ.ೆ ಈ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಹೊೇಗತವುದಕಿೆಂತ್ ಮತಂಚೆ ಎರಡತ ಅಂಶಗಳನತನ ಸಕ್ನಾರದ 
ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಈ ಅನತಷನಾನವನತನ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಳುುವುದತ nodal department ಯನವುದತ 
ಎಂದರೆ Public Works Department. ಅಗತ್ಯವಿರತವಂತ್ಹ ಜ್ಮೇನನತನ acquire  
ಮನಡಿಕ್ೊಡತವುದತ  K.I.A.D.B.   ಈ ರೆ್ೈಸ್ಚ ಸಂಸೆಾ  K.I.A.D.B  ಯಂದ್ಧಗೆ ದ್ಧರ್ನಂಕ: 14-10-
1998ರಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 23,846 ಎಕರ ೆ ಖನಸಗಿ ಜ್ಮೇನನತನ  ಸನಾಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೊಳುಲತ ಒಪಪಂದ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳುುತ್ುದ್ೆ. ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿ 5,873 ಎಕರ ೆ ಸಕ್ನಾರಿ ಜ್ಮೇನನತನ ಸನಾಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಳುುವ 
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ಸಲತವನಗಿ  ದ್ಧರ್ನಂಕ: 23-11-1999 ರಂದತ MoU (Memorandum of Understanding) 
ಮನಡಿಕ್ೊಳುುತ್ನುರ.ೆ 20,193 ಎಕರ ೆ ಎಂದತ Framework Agreement ನಲ್ಲಿ ಇದಿರೂ ಕೂಡನ 
K.I.A.D.B 29,719 ಎಕರ ೆ ಜ್ಮೇನನತನ ಸನಾಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೊಳುಲತ ಮತಂದ್ನಗತತ್ುದ್ೆ. ಅಂದರೆ 
ಹೆಚತಿವರಿಯನಗಿ 9,526 ಎಕರ ೆ ಇಲ್ಲಿಂದ legal battle ಪನರರಂಭವನಗತತ್ುದ್.ೆ ಇಡಿೇ 
Framework Agreement ಇರತವುದ್ೆೇ 20,199 ಎಕರ.ೆ ಸಕ್ನಾರಿ ಮತ್ತು ಖನಸಗಿ ಜ್ಮೇನತ 
ಎಲನಿ ಸೇೆರಿ 29,719 ಎಕರ ೆ ಜೊತ್ೆಗೆ 9,526 ಎಕರ ೆ ಜ್ಮೇನನತನ ಹೆಚತಿವರಿಯನಗಿ ಕ್ೊಡಲತ 
K.I.A.D.B ಮತಂದ್ನಗತತ್ುದ್ೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದತ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನಕೂೆ ಬರಲ್ಲಲಿ. ಇದತ 
Framework Agreement ಗೆ ಇರತವಂತ್ಹ ಎಲನಿ clause/article ಗಳ ಉಲಿಂಘರ್ೆ. 
ಸಕ್ನಾರವು ಸನಾಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೊಳುಬೆೇಕ್ನಗಿರತವುದತ 20,193 ಎಕರ ೆಈಗ ರೆ್ೂೇಡಿದರ ೆ29,719 ಎಕರ ೆ
ಜ್ಮೇನನತನ ಸನಾಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಳುುತಿುದ್ನಿರೆ ಎಂದತ ಕ್ೆಲವರತ 2004ರಲಿ ಹೆೈಕ್ೂೆೇಟಚಾನಲ್ಲಿ 
ಸನವಾಜ್ನಕ ಹಿತ್ನಸಕಿು ಅಜಿಾ (P.I.L) ನತನ ಹನಕಿದರತ. ಆಗ ಹೆೈಕ್ೊೇಟಚಾ ಹಚೆ್ಚಿಗೆ ಏನತ ರೆ್ೂೇಡದ್ೆ 
ಈ ಪನರಜೆರ್ಿಚನ Framework Agreement ಏನತ ಇದ್ೆ ಆ ಪರಕ್ನರ ಮನಡಿ ಎಂದತ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ 
ನದ್ೆೇಾಶನ ಕ್ೂೆಟಿಿತ್ತ.  ಈ ಮಧೆಯ ರನಜ್ಯ ಸಕ್ನಾರ ಹೆೈಕ್ೂೆೇಟಚಾ ನಧನಾರದ ಬಗೆೆ ಸತಪ್ತರಮಚ 
ಕ್ೊೇಟಚಾನಲ್ಲಿ 3492 ರಿಂದ 94 ವರಗೆ ೆ2005ರಲ್ಲಿ  ವಿಶೆೇಷ ಅಪ್ತೇಲ್ಚನತನ ಹನಕಿದರತ. ರೆ್ೈಸ್ಚ ಸಂಸೆಾ 
ಕೂಡನ ಸತಪ್ತರಮಚ ಕ್ೊೇಟಚಾನಲ್ಲಿ ಒಂದತ contempt case ಹನಕಿತ್ತು. ಈ ರಿೇತಿ ಹೆೈಕ್ೊೇಟಚಾನಲ್ಲಿ 
ತಿೇಮನಾನವನಗಿದ್ ೆ ಅದನತನ ಕ್ನಯಾಗತ್ ಮನಡಲತ ಸಕ್ನಾರ ಮತ್ತು ಸಕ್ನಾರದ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು 
ತ್ಡಯೆನಗತತಿುದ್ನಿರ ೆ ಎಂದತ ರನಜ್ಯ ಸಕ್ನಾರದ ವಿರತದಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ವಿರತದಿ 20-4-
2006ರಲ್ಲಿ contempt case ದ್ನಖಲತ ಮನಡಿದ್ನಿರ.ೆ  

    ಶ್ರೇ ಮತರಗೆೇಶಚ.ಆರ್. ನರನಣಿ(ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ಸಚ್ಚವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ರ್ನನತ ರೆ್ೂೇಟಚ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳುಲತ ಒಂದತ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಕ್ೊಡಿ. First Alignment ದಲ್ಲಿ ಎಷತಿ ಜ್ಮೇನತ 
ಸನಾಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಳುಲತ ತಿೇಮನಾನವನಗಿತ್ತು, ಎರಡರೆ್ಯ Revised Alignment ಎಷತಿ ಎಕರ ೆ
ಸನಾಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಳುಲನಯತ್ತ ಹೆೇಳಿ.  
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     ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸದಸಯರತ ಮದಲತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸಲ್ಲ.  

     ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎ.ತಿಪಪೆೇಸನಾಮ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರತ ತ್ತಂಬನ ಚೆರ್ನನಗಿ ಅಥಾ 
ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿದ್ನಿರೆ. 594 ಎಕರ ೆ ಹೆಚತಿವರಿಯನಗಿ ಬೆಂಗಳೂರತ ಕಡಯೆ್ದೇ ಜನಸಿು ಜ್ಮೇನನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದ್ನಿರ.ೆ ಅದನತನ ಮತಂದ್ ೆಹೇೆಳುತ್ೆುೇರ್ೆ.  Legal aspects ಗೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿ ಹನಗೆ 
ನನನ ಇಬಬರತ ಹಿರಿಯ ಸನೆೇಹಿತ್ರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರ.ೆ ಹೆಚತಿವರಿ ಜ್ಮೇನತ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತ್ತ, ಏತ್ಕ್ೆೆ 
ಜನಸಿುಯನಯತ್ತ, ಎಷತಿ ಜನಸಿುಯನಯತ್ತ, ಟ್ೌನ್ಚಶ್ಫ್ಚನಲ್ಲಿ ಏಷತಿ ಜನಸಿುಯನಯತ್ತ.  ಕ್ೂೆೇಟಚಾ 
ಆದ್ೆೇಶ ಏರ್ನಯತ್ತ ಎನತನವುದನತನ ಅವರತ ಹೇೆಳುತ್ನುರ.ೆ ರ್ನನತ ಮತಖಯ ಪನಯಂಟಸಚಗಳನತನ ಮನತ್ರ 
ಹೆೇಳುತಿುದ್ೆಿೇರೆ್. ಸತಮನರತ ವಷಾಗಳ ಕ್ನದ್ನಟವನದ ಮೆೇಲ ೆ ಸತಮನರತ 15 ವಷಾಗಳ ವರಗೆೆ ಬರಿ 
legal battle ಆಗಿದ್ೆ. ಏಕ್ೆಂದರ ೆಈ ಕಂಪನ litigant company/court bird.  ಯನವ 
ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳನತನ ಬಿಡಲ್ಲಲಿ, ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳನತನ ಕ್ೊೇಟಚಾಗೆ ಎಳೆದರತ. ದ್ಧರ್ನಂಕ:  18-7-
2019ರಲ್ಲಿ ಸತಪ್ತರಮಚ ಕ್ೊೇಟಚಾ contempt of court case ಏನತ ಇತ್ತು ಅದನತನ ವಜನ 
ಮನಡಿದರತ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ legal battle ತಿರತವಳಿಯನಯತ್ತ. ಈ ಮಧೆಯ ಏರ್ನಯತ್ತ ಎಂದರೆ 
ಒಂದತ ಅಜಿಾಯನತನ ರೆ್ೈಸ್ಚ Bangalore-Mysore Infrastructure Corridor Area 
Planning Authority ಎಂದತ ಇದ್ೆ. 

                            (ಮತಂದತ)  

(540)22-03-2022(05-10)bsd-rn 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎ. ತಿಪಪೆೇಸನಾಮ (ಮತಂದತ) 

ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಂದ ಮೆೈಸೂರಿಗ ೆ ಇರತವ ರಸೆು ಮತ್ತು ರಸೆುಯ ಆಜ್ತಬನಜ್ತ ಬರತವ ನಗರ, 
ಪಟಿಣಗಳನತನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮನಡಲತ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿಂತ್ೆ ಪನಿನಂಗಚ ಅಥನರಿಟಿಯಂದ zonal 
regulation  ಪರಕ್ನರವನಗಿ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿಂತ್ೆ ಕ್ೊಡಲತ ಒಂದತ ಅಜಿಾ ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರ.ೆ ಅದರಲ್ಲಿ 
ಒಂದತ ಎನ್ಚ.ಒ.ಸಿ ಕ್ೂೆಡಿ, ಫೆರಿಫರಲ್ಚ ರಿಂಗಚ ರಸೆುಯ interchange  ನಲ್ಲಿ ಬರತವ 
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ಜ್ಮೇನತಗಳಲ್ಲಿ ಹೌಸಿಂಗಚ ಪನರಜೆರ್ಿಚ ಮನಡತವ ಬಗೆೆ  ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಆದರೆ BMICAPA 
(Bangalore Mysore Infrastructure Corridor Area Planning Authority) 
ಫೆರಿಫರಲ್ಚ ರಿಂಗಚ ರಸೆುಯ interchange  ನಲ್ಲಿ ಬರತವ ಜ್ಮೇನತಗಳನತನ ೩೦ ವಷಾಗಳ ನಂತ್ರ 
ವನಪಸತಸ ಕ್ೊಡಬೆೇಕ್ನಗಿ ಬರತತ್ುದ್ೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೌಸಿಂಗಚ ಪನರಜೆರ್ಿಚ ಮನಡಲತ ಬರತವುದ್ಧಲಿ ಎಂದತ 
ತಿರಸನೆರ ಮನಡತತ್ುದ್ೆ. ಇದರ ವಿರತದಿ ರೆ್ೈಸ್ಚ ಕಂಪನಯವರತ ಹೆೈಕ್ೂೆೇಟಚಾಗೆ ಹೊೇಗಿ, ನಂತ್ರ 
ಹೆೈಕ್ೊೇಟಚಾನವರತ BMICAPA ಗೆ ಕ್ೂೆಡಿ ಎಂದತ ಡೈೆರೆಕ್ಷನ್ಚ ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ. ಇದರ ವಿರತದಿ ಸಕ್ನಾರ 
ಮತ್ತು BMICAPA ಸರ್ೇಾಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯಕ್ೆೆ ಅಪ್ತೇಲತ ಹೊೇಗಿ, ಸರ್ೇಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯವು 
ಈ ಕ್ೆೇಸ್ಚ ಅನತನ ಪೂಣಾ ವಿಚನರಣ ೆಮನಡಿ, ಹೈೆಕ್ೂೆೇಟಚಾ ಆದ್ೇೆಶವನತನ ರದತಿ ಮನಡತತ್ುದ್ೆ. ಅಂದರೆ 
interchange ನಲ್ಲಿರತವ ಜ್ಮೇನತಗಳು concession period  ಮತಗಿದ ನಂತ್ರ ಅಂದರೆ ೩೦ 
ವಷಾಗಳ ನಂತ್ರ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ವನಪಸತಸ ಬರಬೆೇಕತ, ಕಂಪನಗ ೆ ಸೇೆರಲಿ ಎನತನವಂತ್ ೆ ಹೆೇಳುತ್ುದ್ೆ. 
ಸತಪ್ತರೇಂಕ್ೂೆೇಟಚಾ ಸಹ ಸೂೆೇಮಶೆೇಖರ ರಡೆಿಾ ಕ್ೆೇಸ್ಚನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೆೈಕ್ೊೇಟಚಾ ತಿೇಪ್ತಾನಂತೆ್ 
ಅಂದರೆ ೨೦,೧೯೩ ಎಕರ ೆ ಜ್ಮೇನತ ಮತ್ತು ಫರೆೇಮಚವರ್ಚಾ ಒಪಪಂದದ ಪರಕ್ನರ ಹನಗೂ ಪನರಜೆರ್ಿಚ 
ಟ್ೆಕಿನಕಲ್ ವರದ್ಧ ಪರಕ್ನರ ಈ ಪನರಜೆರ್ಿಚ ಅನತನ ಅನತಷನಾನಗೊಳಿಸಬೆೇಕತ ಎಂದತ ನದ್ೇೆಾಶನ 
ಕ್ೊಡತತ್ುದ್ೆ. ಈ ವಿಷಯವನತನ ವಿಧನನ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಚಚೆಾಯನಗಿ, ಒಂದತ ಸದನ ಸಮತಿ 
ರಚರೆ್ಯನಗಿ, ಇದರ ಬಗೆೆ ಸಮತಿಯಲ್ಲಿ ೨ ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ ಚಚೆಾಯನಗಿ ಸನಕಷತಿ ಅಂಶಗಳನತನ 
ನಣಾಯ ಮನಡಿ ಶ್ಫನರಸತಸ ಮನಡಿತ್ತ. ನನನ ಸನೆೇಹಿತ್ರತ ಸದನ ಸಮತಿಯಲ್ಲಿ ಏರೆ್ೇನತ ಆಯತ್ತ 
ಎಂದತ ಮತಂದ್ೆ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಸದನ ಸಮತಿಯ ವರದ್ಧಯತ ಯನವರಿೇತಿಯೂ ಇದತವರೆಗೂ 
ಕ್ನಯಾಗತ್ವನಗಿಲಿ ಎಂಬತದನತನ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  

 ಇನತನ ರಸೆು ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿಂತ್ ೆ ಕ್ೆಲವು ಅಂಶಗಳನತನ ಹೆೇಳಬಯಸಿದತಿ, ರೆ್ೈಸ್ಚ ಕಂಪನ 
ನಮನಾಣ ಮನಡಲ್ಲರತವ ಫೆರಿಫರಲ್ಚ ರಸೆುಗೆ ೨೦೦೪ ರಲ್ಲಿ financial closure  ಅನತನ ಅಚ್ಚೇವಚ 
ಮನಡಿದತಿ, ೨೦೦೪ರ ಮನರ್ಚಾರಲ್ಲಿ ಆದ financial closure, ೮ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಿೇಮೆಂಟಚ 
ರಸೆುಯನತನ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು. ಈ ಅಚ್ಚೇವಚಮೆಂಟಚ ಅನತನ ೮ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿದತಿ, 
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ಸಿೇಮೆಂಟಚ ರಸೆು ಎಂದರೆ ಕ್ನಂಕಿರೇಟಚ ರಸೆು ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು. ಇದತವರೆಗೂ ಕ್ನಂಕಿರೇಟಚ ರಸೆು ಆಗದ್ೇೆ 
asphalt  ರಸೆುಯ್ದೇ ಇದ್ೆ. ಡಿಸಂೆಬರ್ಚ ೨೦೦೮ ಯಂದ asphalt ರಸೆು ಆದ್ನಗಿನಂದ ಟ್ೊೇಲ್ಚ 
ಸಂಗರಹ ಮನಡತತಿುದ್ನಿರೆ. ಇತಿುೇಚೆಗ ೆ ಅಂದರೆ ೨೦೨೨ ಅಂದರೆ ಡಿಸಂೆಬರ್ಚ ಅಥವನ ಈ ವಷಾದ 
ಪನರರಂಭದ್ಧಂದ white-topping ಎಂದತ ಬೆಂಗಳೂರಿನ Tender SURE (Specification 
for Urban Road Execution) ನಲ್ಲಿ ಮನಡತವಂತ್ ೆಮನಡತತಿುದ್ನಿರೆ. ಇದತ ಪನರಜೆರ್ಿಚನ ತ್ನಂತಿರಕ 
ವರದ್ಧಯಲ್ಲಿರತವಂತ್ ೆIndian Road Congress ಗೆ ಏರೆ್ೇನತ standards of specification  
ಇರತವಂತ್ ೆಮನಡತತಿುದ್ನಿರೂೆೇ? Road safety, road amenities ಇದ್ಯೆೇ? ಎಂಬತದನತನ 
ಇದತವರೆಗೂ ಯನವುದನೂನ ರೆ್ೂೇಡಿಲಿ. ಅವರನತನ ಯನರೂ ಮನತ್ರ್ನಡಿಸತವುದಕೂೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. 
Public Works Department ಇದತವರೆಗೂ ಹೂೆೇಗಲ್ಲಲಿ ಎಂದತ ಕ್ನಣತತ್ುದ್ೆ. ಈ ಫೆರಿಫರಲ್ಚ 
ರಸೆುಯಲ್ಲಿ ಪರತಿನತ್ಯ ಸನವಿರನರತ ಅಂದರೆ ಸತಮನರತ ೧೦ ಸನವಿರಕೂೆ ಹೆಚತಿ ವನಹನಗಳು 
ಓಡನಡತತಿುವೆ. ಗೂೆರಗತಂಟ್ೆ ಪನಳಯದ ಫೆಿೈಓವರ್ಚ ರಸೆು ಡನಯಮೆೇಜ್ಚ ಆಗಿ, ಆ ರಸೆುಯಲ್ಲಿ ಲಘು 
ವನಹನಗಳನತನ ಮನತ್ರ ಬಿಡತತಿುರತವುದರಿಂದ ಬಹತತ್ೆೇಕ ತ್ಮಳುರ್ನಡಿಗೆ ಹೊೇಗತವ ಎಲನಿ 
ವನಹನಗಳು ಫೆರಿಫರಲ್ಚ ರಿಂಗಚ ರಸೆುಯಲ್ಲಿ ಹನದತ ಹೂೆೇಗತತಿುವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿ ಆಕಸಲ್ಚ ವನಹನಗಳು, 
ಬಹತಚಕರ ವನಹನಗಳು, ವನಣಿಜ್ಯ ವನಹನಗಳು, ಸಂಚನರ ಮನಡತತಿುದತಿ, ಸನಕಷತಿ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ 
ಟ್ೊೇಲ್ಚ ಸಂಗರಹ ಜನಸಿುಯನಗತತಿುದ್ೆ. ಆದರೆ ಕಂಪನ ಕ್ನಂಕಿರೇಟಚ ರಸೆು ಮನಡದ್ಧದಿರೂ ಟ್ೊೇಲ್ಚ 
ದರವನತನ ಕ್ನಂಕಿರೇಟಚ ರಸುೆ ಆದಮೆೇಲ ೆ ಹನಕತವಂತ್ಹ ಟ್ೂೆೇಲ್ಚ ದರವನತನ ಪರತಿ ವಷಾ ಅಥವನ 
ಎರಡತ ವಷಾಗಳಿಗೂೆಮೆಮ ೨೦೦೮ ರಿಂದ ದರ ಹೆಚತಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಬರತತಿುದ್,ೆ ರೆ್ೂೇಟಿಫಿಕ್ೆೇಷನ್ಚ 
ಕ್ೊಡತತಿುದ್ೆ, ಲೂೆೇಕ್ೂೆೇಪಯೇಗಿ ಇಲನಖ ೆ ಅಥವನ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನಖಯೆವರತ ಇದಕ್ೆೆ 
ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿಂತ್ ೆ ಯನವುದ್ೆೇ ರಿೇತಿಯ ಪರವನನಗಿಯನತನ ಕ್ೊಟಿಂತ್ೆ ಇಲಿ. ಈ ಬಗೆೆ ಒಂದತ 
ಲೊೇಕ್ೂೆೇಪಯೇಗಿ ಇಲನಖೆಯಂದ  default notice ಅನತನ ಒಂದತ ವಷಾದ ಹಿಂದ್ ೆಕ್ೊಟಿಿದತಿ, 
ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ನಂಕಿರೇಟಚ ರಸೆು ಮನಡದ್ೇೆ ಇರತವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ೧೮೦ ದ್ಧವಸಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ನಂಕಿರೇಟಚ ರಸೆು 
ಮನಡದ್ಧದಿರ ೆಅಗಿರಮೆಂಟಚ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿರತವುದನತನ ರದತಿ ಮನಡಲನಗತವುದೆ್ಂದತ ತಿಳಿಸಲನಗಿದೆ್. ಈ 
ರೆ್ೂೇಟಿೇಸ್ಚ ವಿರತದಿ ರೆ್ೈಸ್ಚ ಕಂಪನ ಹೆೈಕ್ೊೇಟಚಾನಲ್ಲಿ ಅಪ್ತೇಲತ ಹನಕಿ ಸೆಿೇ ಆದ್ೆೇಶವನತನ ತ್ಂದ್ಧದ್ನಿರೆ. 
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ಹನಗೆ ಟ್ೊೇಲ್ಚ ಸಂಗರಹವನತನ ಮತಂದತವರಸೆಿದ್ನಿರ.ೆ ಸಕ್ನಾರ ಈ ತ್ಡಯೆನಜೆ್ಞಯನತನ 
ತ್ೆರವುಗೊಳಿಸಲತ ಇದತವರಗೊ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡಿಲಿ. ಆ ಪರಕರಣ ಇದತವರಗೊ ವಿಚನರಣಗೆೆ 
ಬರಲೆೇ ಇಲಿ. ಇದರಿಂದ ಏರ್ನಗತತ್ುದ್ೆಂದರ,ೆ ಕಂಪನ ಕ್ನಂಕಿರೇಟಚ ರಸೆು ಮನಡದ್ೇೆ,  road 
amenities ಇಲಿದ್ೆೇ, lay byes  ಮನಡದ್ೇೆ, ಡೈೆವರ್ಚಗಳಿಗೆ ಬೆೇಕ್ನಗಿರತವ ಸವಲತ್ತುಗಳನದ 
ಟಮಾನಲ್ಸಚ, ಹೊಟ್ೆೇಲ್ಚಗಳನತನ ಇದತವರೆಗೂ ನಮನಾಣ ಮನಡಿಲಿ. ಇವುಗಳನತನ ಸತಮನರತ ೧೩-೧೪ 
ವಷಾ ಕಳೆದರೂ ನಮನಾಣ ಮನಡಿಲಿ. ಇದಲಿದ್ೆೇ ಬೆಂಗಳೂರತ-ಮೆೈಸೂರಿನ ೧೧೧ ಕಿಮೇ ನ ರ್ನಲತೆ 
ಪಥದ Express-way ಅತಿೇ ವೆೇಗದ ರಸೆುಯ ಕ್ಲೆಸವನತನ ಪನರರಂಭ ಮನಡಲ್ಲಲಿ. ಟ್ೌನ್ಚಶ್ಫ್ಚನಲ್ಲಿ 
ಏನೂ ಕ್ೆಲಸ ಆಗಿಲಿ. BMRCL (Bangalore Metro Rail Corporation Limited) ಗೆ 
ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿಂತ್ ೆKIADB(Karnataka Industrial Area Development Board) ನಂದ 
ಭೂಸನಾಧಿೇನ ಪರಕಿರಯ್ದ ನಡದೆತ, ಕ್ೆಲರ್ಂದತ ಹಣ ಸಂದ್ನಯವನತನ ಮನಡಿದ್ನಿರ.ೆ ಹನಗನದರೆ 
ಮೂಲತ್ಃ ಈ ಜ್ಮೇನತ ಯನವುದ್ೆಂದತ ರ್ನವು ಪರಿಶ್ೇಲರ್ ೆಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರತ 
ಬಗೆಯ ಜ್ಮೇನತಗಳಿದತಿ, ಮದಲರೆ್ಯದ್ನಗಿ ರನಜ್ಯ ಸಕ್ನಾರವು ಭೂಸನಾಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೊಂಡತ ರೆ್ೈಸ್ಚ 
ಕಂಪನಗ ೆ ಶತದಿ ಕರಯಪತ್ರವನತನ ಮನಡಿಕ್ೊಡಲನಗಿದ್ೆ. ಸಕ್ನಾರಿ ಜ್ಮೇನನತನ lease-cum-sale 
deed  ನಲ್ಲಿ ವಗನಾವಣ ೆಮನಡಿದತಿ, ಸನಾಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಂಡ ಖನಸಗಿ ಜ್ಮೇನಗ ೆಶತದಿ ಕರಯಪತ್ರ 
ಮನಡಿಕ್ೊಡಲನಗಿದ್.ೆ ಇದ್ಲೆಿವೂ ೩೦ ವಷಾಗಳ ನಂತ್ರ ವನಪಸತಸ ಬರಲೆೇಬೇೆಕತ. ಶತದಿ ಕರಯಪತ್ರ 
ಮನಡಿಕ್ೊಟಿಿದಿರೂ  as is where is basis  ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಜ್ಮೇನತ ವನಪಸತಸ ಬರಲೆೇಬೆೇಕತ. 
ಎರಡರೆ್ಯದ್ನಗಿ KIADB  ರೆ್ೈಸ್ಚ ಪರವನಗಿ ರೈೆತ್ರಿಂದ ಜ್ಮೇನನತನ ಭೂಸನಾಧಿೇನ 
ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿದತಿ, ಕ್ೆಲವು ಆವನಡ್ಚಾ ಪನಸ್ಚ ಆಗಿಲಿ, ಕ್ೆಲವು ಕಡ ೆಅವನಡ್ಚಾ ಪನಸ್ಚ ಆಗಿದಿರೂ ಹಣ 
ಸಂದ್ನಯವನಗಿಲಿ.                (ಮತಂದತ) 
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(541) 22.03.2022  5.20 hv.rn 
ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎ.ತಿಪಪೆೇಸನಾಮ(ಮತಂದತವರದೆದತಿ):-  
ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮೂರರೆ್ೇ ಬಗೆಯ ಜ್ಮೇನತ ಎಂದರೆ, ರನಜ್ಯ ಸಕ್ನಾರ ರೆ್ೈಸ್ಚ 
ಕಂಪನಗ ೆ ಗತತಿುಗೆ ಆಧನರದ ಮೆೇಲೆ ಸಕ್ನಾರಿ ಜ್ಮೇನನತನ ಕ್ೊಟಿಿದ್ೆ. ಈ ಮೂರತ ರಿೇತಿಯ 
ಜ್ಮೇನನತನ ಕ್ೆಲರ್ಂದತ ಪನರಜೆರ್ಿಚಗಳಿಗೆ ಹಂಚ್ಚಕ್ ೆ ಮನಡಲನಗಿದ್.ೆ ಅವುಗಳಂೆದರೆ, ತ್ತಮಕೂರತ 
ರಸೆುಯ ಮನದ್ನವರದ ಹತಿುರ  viaduct  ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ, ಮೆೈಸೂರತ ರಸೆುಯ ಹತಿುರ viaduct  
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ, ಎಲೆಕ್ನರನರ್ಚ ಸಿಟಿಯ ಬಳಿ ಮೆಟ್ೊರೇ ಸೆಿೇಷನ್ಚ ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗಿ, 
ಬಿ.ಎಂ.ಆರ್ಚ.ಸಿ.ಎಲ್ಚ. ಪರಪೊೇಸಲ್ಚ ಮೆೇರಗೆೆ ಈ ಭೂಮಯನತನ ಸನಾಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೊಳುುವುದಕ್ೆೆ 
ಕ್.ೆಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ., ರೆ್ೂೇಟಿಫಿಕ್ೆೇಶನ್ಚ ಹೊರಡಿಸಿದ್ನಿರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತ್ಪನಪಗಿದ್ೆ. ಸಕ್ನಾರದ ಜ್ಮೇನನತನ  
ಲೊೇಕ್ೂೆೇಪಯೇಗಿ ಇಲನಖಗೆ ೆ ವಗನಾವಣೆ ಮನಡಿ, ಆ ಮೂಲಕ ಈ ಜ್ಮೇನನತನ 
ಸನಾಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಂಡಿದ್ೆ. ಈಗನಗಲೆೇ ಕ್ೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ. ವತಿಯಂದ ಭೂಸನಾಧಿೇನ ಪರಕಿರಯ್ದ 
ಚನಲರೆ್ಯಲ್ಲಿದ್ೆ. ಈ ಪರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿವರಿಗ ೆ ಭೂಪರಿಹನರವನತನ ನೇಡತವ ವಿಚನರ 
ಬಂದ್ನಗ, ಕ್.ೆಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ.ಯವರತ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಬರತವುದ್ಧಲಿವೆಂದತ ತಿರಸೆರಿಸಿತ್ತ. ಆದರೆ, ರೆ್ೈಸ್ಚ 
ಕಂಪನ ಹೆೈಕ್ೊೇಟಚಾನಲ್ಲಿ ಒಂದತ ರಿಟಚ ಅಪ್ತೇಲತ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಹೆೈಕ್ೂೆೇಟಚಾ “ಭೂಸನಾಧಿೇನ ಪರಕಿರಯ್ದ 
ಪರಕ್ನರವನಗಿ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ. ಕ್ೂೆಡಿ”ಚ ಎನತನವ ತಿೇಮನಾನವನತನ ನೇಡಿತ್ತು. ಕ್.ೆಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ. ಈ 
ಕ್ೆೇಸ್ಚ ಅನತನ ಸರಿಯನದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ನಡಸೆಲ್ಲಲಿ. ಹೆೈಕ್ೊೇಟಚಾನ ನದ್ೆೇಾಶನದ ಆಧನರದ ಮೆೇಲೆ 
ಕ್.ೆಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ., ರೆ್ೈಸ್ಚ ಕಂಪನಗ ೆ 17 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಪನವತಿಸಿತ್ತು. ಕ್.ೆಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ., 
ಅಪ್ತೇಲ್ಚ ಹೊೇಗಿದಿರೆ, ಸೆಿೇ ಸಿಕಿೆರತತಿುತ್ತು. ಆನಂತ್ರ ಏನತ ಮನಡಬಹತದ್ೆಂದತ ರೆ್ೂೇಡಬಹತದ್ಧತ್ತು. 
ಆದರೆ, ಕ್.ೆಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ., ಅಪ್ತೇಲ್ಚ ಸಹ ಹೊೇಗಲ್ಲಲಿ. ಸತಮನರತ 4 ಎಕರಗೆೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿಂತ್ ೆಇಷೆಿಲಿ 
ನಡದೆ್ಧತ್ತು. ಅದರ ಬಗೆೆ “The Hindu”ಚ ಪತಿರಕ್ಯೆಲ್ಲಿ ವರದ್ಧ ಪರಕಟವನಗಿದ್ೆ. ಅದರ ಪರತಿಯನತನ 
ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕ್ೂೆಡತತಿುದ್ೆಿೇರ್ೆ.   
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 ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಯನರೆೇ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳನಗಿರಲ್ಲ, ಲೊೇಕ್ೊೇಪಯೇಗಿ 
ಸಚ್ಚವರನಗಿರಲ್ಲ, ಸಕ್ನಾರದ ಮತಖಯ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಗಳನಗಿರಲ್ಲ ಅಥವನ ಲೊೇಕ್ೂೆೇಪಯೇಗಿ 
ಇಲನಖಯೆ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಗಳನಗಿರಲ್ಲ ಈ ಕಂಪನಯ ಮೆೇಲೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುವುದಕ್ೆೆ 
ಹೆದರತತಿುದಿರತ. ಕ್ನರಣವೆೇರೆ್ಂದರೆ, ನೂರಂೆಟತ ದ್ನವಗೆಳು, Contempt cases ಹೆೈಕ್ೊೇಟಚಾ ಮತ್ತು 
ಸತಪ್ತರೇಂ ಕ್ೊೇಟಚಾಗಳಲ್ಲಿ ದ್ನಖಲನಗಿದಿವು. ಈಗ ಅವೆಲಿವೂ ತಿೇಮನಾನವನಗಿವೆ. 
ಮಟಿಮದಲರೆ್ಯದ್ನಗಿ ನಮಮ ಸಕ್ನಾರ ತ್ಪತಪ ಮನಡಿದತಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ, ಆ ಕಂಪನಯವರಿಗೆ 
Absolute Sale Deed ಮನಡಿಕ್ೂೆಡಬನರದ್ಧತ್ತು. ಆ ರಿೇತಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡದ್ಧದಿರೆ, ಎಲಿ ಜ್ಮೇನತ 
ನಮಗೆ ವನಪಸತಸ ಬರತತಿುತ್ತು. ಕ್ೆಲವು ಜ್ಮೇನನತನ Absolute Sale Deed ಮನಡಿಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ. 
ಅಶೆ್ೇರ್ಚ ಹನನ್ಚಾಹಳಿುಯವರತ Advocate General ಆಗಿದಿ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಳಿ ಒಂದತ 
ಅಭಿಪನರಯವನತನ ಪಡದೆತಕ್ೊಳುುವುದಕ್ೆೆ ಹೊೇದಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ,ಚ “ನೇವು Absolute Sale 
Deed ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡಿರತವುದತ ತ್ಪನಪಗಿದ್.ೆ ಮತಂದ್ಯೆನದರತ ಸಹ Conditional Sale Deed 
ಮನಡಿಕ್ೊಳಿು”ಚ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ ನನನ ಅಭಿಪನರಯದಲ್ಲಿ ಹೆೇಳುವುದ್ನದರೆ, 
Conditional Sale Deed ಕೂಡ ಬೆೇಡ, Lease-cum-Sale Deed ಮನಡಿಕ್ೊಳುಬೆೇಕತ. 
Absolute right  ಕ್ೂೆಡದ್ೇೆ ಇರಬಹತದತ. ಆದರೆ, ಪರಭನರೆ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಯನವುದ್ೆೇ ಸಮಸೆಯ 
ಇರತವುದ್ಧಲಿ. ಆ ಜ್ಮೇನತ 30 ವಷಾಗಳನದ ಮೆೇಲ ೆಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಬರತತ್ುದ್ೆ. ಈ ಎಲಿ ಕ್ನರಣಗಳ 
ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೇಜ್ರೆ್ ರೆ್ನಗತದ್ಧಗ ೆ ಬಿದ್ಧಿದ್ೆ. ಈ ಯೇಜ್ರೆ್ಯನತನ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಕಂಪನಗ ೆ
ಹತಮಮಸತಸ ಇಲಿ. ಅವರತ ಮತಂದ್ ೆ ಬರತತಿುಲಿ. ಬಹತಶಃ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಾಕ ತ್ೊಂದರೆ ಇರಬಹತದತ 
ಅಥವನ ಬೆೇರ ೆ ರಿೇತಿಯ ತ್ೊಂದರಗೆಳಿರಬಹತದತ. ಈ ಯೇಜ್ರೆ್ ಪನರರಂಭವನಗಿ ಸತಮನರತ 25 
ವಷಾಗಳನಗಿವ ೆ ಇನೂನ ಕೂಡ ಕ್ನಯಾಗತ್ವನಗಿಲಿ. NICE is not nice to anybody. 
Litigant company, Court-Bird. ಸೂೆೇಮಶೆೇಖರ್ಚ ರಡೆಿಾ ಕ್ೆೇಸ್ಚನಲ್ಲಿ ನಗದ್ಧಪಡಿಸಿರತವಂತ್ ೆ
ಫೆರಿಫೆರಲ್ಚ ರೂೆೇಡ್ಚಗೆ ಸಕ್ನಾರ 554 ಎಕರ ೆ ಜ್ಮೇನನತನ ಹೆಚತಿವರಿಯನಗಿ ಕ್ೊಟಿಿದ್ೆ. ಇದನತನ 
ದಯಮನಡಿ ವನಪಸತಸ ತ್ಗೆದೆತಕ್ೊಳುಬೇೆಕ್ನಗಿದ್ೆ.  
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 ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್.ೆಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ.ಯಲ್ಲಿ ಸಕೆ್ಷನ್ಚ 28(೧)ರಲ್ಲಿ preliminary 
notification ಅನತನ ಹೊರಡಿಸಲನಗಿತ್ತು. ಸಕೆ್ಷನ್ಚ 28(4)ರಲ್ಲಿ final notification ಅನತನ 
ಹೊರಡಿಸಲನಗತತ್ುದ್ೆ. ಸಕೆ್ಷನ್ಚ 28(1)ರಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 20 ವಷಾಗಳ ಹಿಂದ್ ೆ ಭೂಸನಾಧಿೇನ 
ಪಡಿಸಿಕ್ೊಂಡಿರತವಂತ್ಹ ಪರಕರಣಗಳು ಇವೆ. ರೈೆತ್ರತ ಏನೂ ಮನಡತವುದಕೂೆ ಸನಧ್ಯವನಗಲ್ಲಲಿ. ಇದರ 
ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರ.ೆ ರೆ್ೈಸ್ಚ ಕಂಪನಯವರತ ಸನಕಷತಿ 
ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ ಟ್ೂೆೇಲ್ಚ ಸಂಗರಹ ಮನಡಿದ್ನಿರ.ೆ ಆದಿರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನೇಡಲನಗಿರತವ ರಿಯನಯತಿ 
ಅವಧಿಯನತನ ಕಡಿಮೆ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆನತನವುದತ ನನನ ಮನವಿಯನಗಿದೆ್. ಅವರತ ಎಷತಿ ಟ್ೊೇಲ್ಚ ಸಂಗರಹ 
ಮನಡಿದ್ನಿರ ೆ ಎನತನವುದನತನ ಲೆಕ್ನೆಚನರ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ್ೆ. ಅವರಿಗೆ ಕ್ೂೆಟಿಿರತವ 30 ವಷಾಗಳ 
ಕ್ನಲನವಧಿಯನತನ ಕಡಿಮೆ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿದೆ್. ಕ್.ೆಎ.ಐ.ಡಿ.ಬಿ., ವತಿಯಂದ ರೆ್ೈಸ್ಚ ಕಂಪನಗ ೆ
ಕ್ೊಟಿಿರತವಂತ್ಹ 14 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳನತನ ವಸೂಲ್ಲ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿದ್ೆ. ಇಲಿದ್ಧದಿರ,ೆ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ
ಇನೂನ ಪರಿಹನರ ಕ್ೂೆಡತವುದತ ಬನಕಿ ಇದ್ೆ. ಅದಕ್ನೆದರೂ ವಯವಸಾೆ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿದ್.ೆ ಹಿಂದ್ ೆ
ಅಡೂೆಾೇಕ್ೆೇಟಚ ಜ್ನರಲ್ಚ ಆಗಿದಿ ಮನನಯ ಮಧ್ತಸೂದನ್ಚ ರ್ನಯರ್ಚರವರತ ಸದನ ಸಮತಿಗ ೆ
ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿಂತ್ ೆ ತ್ಮಮ ಅಭಿಪನರಯವನತನ ಕ್ೂೆಟಿಿದ್ನಿರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ; Entry 42 List III  7th 
Schedule  of Constitution of India  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರದತ್ುವನಗಿರತವ ಅಧಿಕ್ನರವನತನ 
ಚಲನಯಸಿ, ಈ ಪನರಜೆರ್ಿಚ ಅನತನ as is where is   ಆಧನರದ ಮೆೇಲೆ ಒಂದತ ಕ್ನಯದ್ೆಯನತನ 
ರಚರೆ್ ಮನಡಬಹತದ್ನಗಿದ್ೆ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಕ್ನಯದ್ ೆಮನಡತವಂತ್ಹ ಅಧಿಕ್ನರವಿದ್.ೆ ಹಿಂದ್ ೆ
ಖನಸಗಿ ಬನಯಂರ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಖನಸಗಿ ಬಸ್ಚಗಳನತನ ರನಷಿರೇಕರಣಗೊಳಿಸಲನಗಿತ್ತು. National 
Textile Corporation ಅನತನ take over ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡಿದ್ನಿರೆ. ದಯಮನಡಿ ಆ ರಿೇತಿ ಮನಡಿ 
ಇದಕ್ೊೆಂದತ ಮತಕಿು ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ೆನತನವುದತ ನನನ ಮನವಿಯನಗಿದೆ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯನವುದ್ೆೇ ರಿೇತಿಯ 
ರನಜ್ಕ್ನರಣವನತನ ಬೆರೆಸಿಲಿ. ಸಕ್ನಾರ ಏರೆ್ೇ ನಣಾಯ ಮನಡಿದರೂ ಅದಕ್ೆೆ ನಮೆಮಲಿರ ಬೆಂಬಲವಿದ್.ೆ 
ಮತಕುವನಗಿ ರ್ನವಲೆಿರೂ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಬೆಂಬಲವನತನ ನೇಡತತ್ೆುೇವೆ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ 
ಬಯಸತತಿುದ್ೆಿೇರ್ೆ. ರೆ್ನಗತದ್ಧಗೆ ಬಿದ್ಧಿರತವ ಈ ಯೇಜ್ರೆ್ಗ ೆಚನಲರೆ್ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನಗಿದ್ೆ.  ರೈೆತ್ರತ ಮತ್ತು 
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ಜ್ನರತ ಸನಕಷತಿ ರೆ್ೂಂದ್ಧದ್ನಿರೆ ಅದರ ಬಗೆೆ ನನನ ಸೆನೇಹಿತ್ರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ. ಇಷತಿ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ 
ಅವಕ್ನಶವನತನ ನೇಡಿದ ತ್ಮಗೆ ವಂದ್ಧಸಿ, ನನನ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಮತಕ್ನುಯಗೊಳಿಸತತಿುದ್ೆಿೇರ್ೆ. 
 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಯಮ 
68ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿರತವ ವಿಚನರದ ಮೆೇಲ ೆಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶವನತನ ನೇಡಿರತವ  
ತ್ಮಗೆ ವಂದ್ಧಸತತ್ೆುೇರೆ್.  
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಭೊೇಜೆೇಗೌಡರೆೇ, ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರಿಗೆ 
ಬೆೇಸರವನಗಿದ್ೆಯಂತ್ ೆತ್ಮಮಂದ ಒಂದತ ಕವನ ಕ್ೆೇಳಬೆೇಕಂತೆ್.  
 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ.ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ:- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ ಕವನ ಹೆೇಳುವ 
ಸಮಯವಲಿ.  ಕವನ ಬವಣೆಯನಗಿದೆ್ ಇಲ್ಲಿ. ಆ ಬವಣೆಯನತನ ಬೆೇರ ೆರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ್. 
ನಮಮ ಮಲೆರ್ನಡಿನ ಕಡೆ “ಹನರತವ ಮಂಗನಗೆ ಏಣಿ ಹನಕಿಕ್ೊಟಿಂತ್ೆ”ಚಎನತನವ ಗನದೆ್ ಮನತಿದ್.ೆ ರೆ್ೈಸ್ಚ 
ಕಂಪನಯ ಕಥೆಯೂ ಅದ್ೆೇ ರಿೇತಿಯನಗಿದೆ್. ಮದಲೆೇ ಎಲೆಿಲ್ಲಿ ಲೂಟಿ ಮನಡಬೆೇಕತ, ಹೆೇಗ ೆಲೂಟಿ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಮದಲೇೆ ಪನಿನ್ಚ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ well planned ಕ್ೆಲಸ ಆಗಿದ್.ೆ ಮದಲೆೇ 
ಹನರನಡತತಿುದಿವರಿಗ ೆ ಏಣಿ ಹನಕಿಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ಕ್ಲೆಸ agency ಗಳಿಂದ ಆಗಿದ್.ೆ I am not 
going to blame any government here.   ಕ್ನಲಕ್ನಲಕ್ೆೆ ಏರೆ್ೇನತ ಆಗಿದ್ ೆ ಎನತನವ 
ವಿಚನರವನತನ ರ್ನವು ಇದರೂೆಳಗೆ ರೆ್ೂೇಡಬೆೇಕ್ನಗಿದ್ೆ. ರ್ನನತ ಮನನಯ ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಯವರತ ಹೆೇಳಿರತವ 
ವಿಚನರಗಳನತನ ಪತನಃ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗತವುದ್ಧಲಿ. 1995 ಯಂದ 1997ವರಗೆ ೆFramework 
Agreement ಆದ ಮೆೇಲೆ ಏರೆ್ೇನತ ಪರಗತಿ ಆಯತ್ತ ಎನತನವ ವಿಚನರ ಹೆೈಕ್ೊೇಟಚಾ, 
ಸತಪ್ತರೇಂಕ್ೂೆೇಟಚಾಗಳಲ್ಲಿ hundreds of cases, ಪ್ತ.ಐ.ಎಲ್ಚ. ನಂದ ಹಿಡಿದತ ರಿಟಚ 
ಪ್ತಟಿಷನ್ಚಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದತ ಸಪೆಷಲ್ಚ ಲ್ಲೇವಚ ಪ್ತಟಿಷನ್ಚಗಳೆಲಿ ಆಗಿವ.ೆ 2020ರೆ್ೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಸತಪ್ತರೇಂ 
ಕ್ೊೇಟಿಾನಂದ ಆದ್ೇೆಶ ಹೂೆರಬಿೇಳುತ್ುದ್ೆ. ಆ ಆದ್ೆೇಶ ಬಂದ ನಂತ್ರ including contempt 
proceedings ಏರೆ್ೇನತ ಇತ್ತು ಅವಲೆಿವೂ ಡನರಪಚ ಆಗಿ, ದ್ಧರ್ನಂಕ: 20.02.1995ರಲ್ಲಿ, ದ್ಧರ್ನಂಕ: 
20.11.1995ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು  ದ್ಧರ್ನಂಕ: 03.04.1997ರಲ್ಲಿ MoU, PTR, Framework 
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Agreement ಆಗಿದ್ೆ. ಇವುಗಳ ಆಧನರದ ಮೆೇಲೆ ಸಕ್ನಾರ ಆ ಕಂಪನ ಜೊತ್ೆಗೆ 
ವಯವಹರಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಅಂತಿಮವನಗಿ ಸತಪ್ತರೇಂಕ್ೊೇಟಚಾ ಆದ್ೆೇಶವನತನ ನೇಡಿದ್ೆ. 
                (ಮತಂದತವರಿದ್ಧದ್ೆ)   
 (೫೪೨)  22.3.2022  5.30  ಪ್ತಕ್ೆ:ವಿಕ್ ೆ
 ಸಭಕಪತಿಯವರು:- ಲೂೆೇಕ್ೊೇಪಯೇಗಿ ಇಲನಖಯೆ ಸಚ್ಚವರತ ಬಂದರತ. 

Sri S.L. BOJEGOWDA:- He is well versed in this subject and he 

knows all the consequences from the beginning. ಮನನಯ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟಿೇಲ್ಚರವರತ 

ಜ್ಞನನವಂತ್ರನಗಿದ್ನಿರ.ೆ   

ಸಭಕಪತಿಯವರು:- ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರೆೇ ನಮಮನತನ ಗಿಡದ ಮೆೇಲೆ ಹತಿುಸತತಿುದ್ನಿರ;ೆ 
ಹತಷನರನಗಿರಿ. 

    (ಸದನದಲ್ಲಿ ನಗತ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ.ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ:- ಮಕನ್ಯ ಸಭಕಪತಿಗಳೆ,  ಸಮನಜ್ಮತಖಿಯನಗಿ ಆಗತವಂತ್ಹ  
ಒಪಪಂದಗಳು ಏನವ,ೆ ಅವು corridor roads ಇರಬಹತದತ, national highway  ಇರಬಹತದತ 
ಅಥವನ ನೇರನವರಿ ಯೇಜ್ರೆ್ಗಳಿರಬಹತದತ, MOU (Memorandum of Understanding) 
and FWA (Frame Work Agreement) is very important.   Frame Work 
Agreement ಈಗ ಇದ್ಯೆೇ ಇಲಿರ್ೇ ನನಗ ೆಗೂೆತಿುಲಿ.  ಸರ್ಕಭರ ಹೆೇಳಬೆೇಕತ.  MOU ಆಗತವ 
ಮತಂಚೆ legal opinionನಂದ ಹಿಡಿದತ ಎಲನಿ ರಿೇತಿಯ precautionary measures 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಲನಗತತ್ುದ್ೆ.  MOU ಪರಕ್ನರ ನಡದೆತಕ್ೂೆಳುದ್ೆೇ ಹೊೇದರ,ೆ stipulated period ನಲ್ಲಿ 
ಯೇಜ್ರೆ್ಗಳು ಪೂಣಾವನಗದ್ೆೇ ಇದಿರ ೆಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆಮನನದಂಡಗಳ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ fine ಹನಕತವ 
ಪರಕಿರಯ್ದ ಇರತತ್ುದ್ೆ.  ಇದತ ಕ್ನನೂನತ-ಕ್ನಯದ್ೆಯ ಪರಕ್ನರ ಇರತತ್ುದ್ೆ.  ಈ ವಿಚನರ ನಮಗೂ-
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ನಮಗೂ ಗೊತಿುರತವಂಥದತಿ.  ಅದನತನ ಬಿಡಿಸಿ ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ನದ ಅವಶಯಕತ್ೆ ಇಲಿ.  ಸಕ್ನಾರಿ ಮತ್ತು 
ಖನಸಗಿ ಸೇೆರಿ, ೨೦೧೯೩ ಎಕರಯೆಲ್ಲಿ ೬೯೯೯ ಮತ್ತು ೧೩೧೯೪ ಎಕರಗೆಳನತನ ಈ ಯೇಜ್ರೆ್ಯ 
ಸಲತವನಗಿ FWA (Frame Work Agreement) ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಭರ ಆ ಕಂಪನಗ ೆಕ್ೊಡಬೇೆಕತ.  
ಕ್ೊಟಿಿದ್;ೆ ಅದರ ಪರಕ್ನರವೆೇ frame work ಆಗಿದ್.ೆ  ನಂತ್ರ ನಮಮ ಅಡೂೆಾೇಕ್ೆೇಟಚ ಜ್ನರಲ್ಚರವರೂ 
ಕೂಡ,  ಸರ್ಕಭರ ಎಲೂಿ ತ್ೊಂದರಗೆ ೆ ಸಿಕಿೆ ಹನಕಿಕ್ೊಳುಬನರದೆ್ಂದತ modify ಮನಡಿ lease 
agreement ನತನ ಮನಡಿಸಿತ್ತ. Lease agreement for 30 years.  Once collection 
is started, 10 years plus 30 years.   After expiry of 40 years including 
preliminary 10 years, the whole thing whatever infrastructure is created 
by the company and whatever the Government has given, it may be 
land, construction etc., same things will be returned to the Government 
as it is.  This is Frame Work Agreement.   When these conditions are 
imposed clearly on the advice of the Government and not on the 
advice of the Advocate General the whole thing…. Supreme Court 
recently made a judgement in the year 2020.  It has cleared 
everything, whatever the contempt proceedings are, whatever the 
litigation, whether in the lower court, maybe it is an individual case, 
the whole thing is quashed.   In such a circumstance what difficulty 
did our Government and our officers have to act according to that 
FWA.  This is my humble submission.    ಕಳೆದ  ೨೭ ವಷಾಗಳಿಂದ  ನಮಮ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ
ಪರಿಹನರ ಸಿಗಲ್ಲಲಿ ಮತ್ತು ಆ ಜ್ಮೇನನತನ ಕ್ೆಿೇಮಚ ಮನಡಲೂ ಇಲಿ.  ಆ ಜ್ಮೇನನಲ್ಲಿ ಯನವುದೂ 
perennial crop ಬೆಳಯೆಬನರದತ only three months crop  ಬಳೆೆಯತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ 
ಕ್ೊಡಲನಯತ್ತ.  ಕಳೆದ ೨೩ ವಷಾಗಳಿಂದ ಬೆಳಯೆನೂನ ಬೆಳೆದ್ಧಲಿ, ಪರಿಹನರವನೂನ ಕ್ೊಡಲ್ಲಲಿ 
ಮತ್ತು ಯನವುದೂ clear ಆಗದ್ೇೆ ಅವರ ಮಕೆಳು ಇವತ್ತು ಸನಯತತಿುದ್ನಿರೆ. That’s why I am 
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not going to blame any Government.  We are not experts; our Officers 
are experts. What BMIC (Bengaluru–Mysuru Infrastructure Corridor), 
KIADB (Karnataka Industrial Areas Development Board) is doing? Once 
it is given authority, the whole responsibility, what else you want?  
FWA is strictly only for 20,193 acres for the completion of whole 
project. Whatever the remaining compensation to be handed over to 
the remaining farmers.  Before starting the project not even a single 
rupee should be pending.  This is FWA here. ಈ ಕ್ೆಲಸ ಆಗಿದ್ೆಯ್ದೇ?  ಈ ಕ್ೆಲಸ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ುೆ ಸರ್ಕಭರ KIADB ಗೆ ಜ್ವನಬನಿರಿ ನೇಡಿತ್ತ.  ಇವರಿಗ ೆ
ಜ್ವನಬನಿರಿ ಕ್ೊಟಿ ಮೆೇಲೆ what business does this NICE company have to go 
beyond the limit of 20,193 acres.  ಪನರಜೆರ್ಿಚ ಕ್ೊಟಿಿರತವುದತ ಇದತ, ನಮಮ 
assignment ಇದತ, assignment, toll, truck terminal  ನಂದ ಹಿಡಿದತ ಬೆೇರ ೆ
infrastructure, canteen, ಅಲ್ಲಿ ಬರತವ ಪರವನಸಿಗರಿಗ ೆಏರೆ್ೇನತ ಅನತಕೂಲ ಮನಡಿಕ್ೊಡಬೇೆಕತ 
ಎಂಬತದತ ಎಲಿವೂ MOU ನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಧತ್ತು.  ಇವಲೆಿವನತನ ೨೦೧೯೩ ಎಕರಯೆ ಒಳಗಯ್ದೇ ಮನಡಿ 
ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ ಎಂದತ ಕಂಪನಗೆ ಹಸನುಂತ್ರಿಸಲನಗಿತ್ತು.  ಆದರೆ  ಮತ್ೆು ರೆ್ೈಸ್ಚ ಕಂಪನ KIADB ಗೆ 
ಅಜಿಾ ಕ್ೂೆಟಿಿತ್ತ.  ಆಗ KIADB ಯ ಕ್ೆಲಸ ಏರ್ನಗಬೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು? ನಮಗೆ ಹೆಚತಿವರಿ ಜನಗ ಏಕ್ೆ,  
ಏನತ ಪನರಜೆರ್ಿಚ ಮನಡತತಿುೇರಿ, ನಮಮ ಯೇಜ್ರೆ್ಗಳೇೆನತ ಎನತನವ ವಿಚನರಗಳನತನ ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಂಡತ 
ಅದನತನ ಆಳುತಿುದಿ ಸರ್ಕಭರದ ಮತಂದ್ ೆ ತ್ರಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು.  ಏಕ್ೆ ತ್ರಲ್ಲಲಿ?  20193 ಎಕರಗೆೆ 
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ೆMOU, FWA and PTR ನಲ್ಲಿ ಏನತ ಹೆೇಳಲನಗಿತ್ೂೆುೇ ಅದಕ್ೆೆ ಮನತ್ರ ಅಧಿಕ್ನರ 
ಕ್ೊಡಲನಗಿತ್ತು.  ವಿಶೆೇಷವನದ ಯನವುದ್ೆೇ ಅಧಿಕ್ನರವನತನ ಅವರಿಗೆ ಕ್ೊಟಿಿರಲ್ಲಲಿ.  ಅಜಿಾ ಕ್ೊಟಿರತ 
ಎನತನವ ಕ್ನರಣಕ್ೆೆ you have issued the notice to the farmers, ಆ ೧೦೦ ಕಿ.ಮೇ 
ಉದಿದ ರಿಂಗಚ ರೂೆೇಡ್ಚನ ಆಜ್ತ-ಬನಜ್ತ ಇದಿಂತ್ಹ ಎಲನಿ ರೈೆತ್ರಿಗೆ ೨೦(೮)(೧), ೨೦(೮)(೪) ರ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ KIADB ರೆ್ೂೇಟಿಸ್ಚ ಕ್ೊಟಿಿತ್ತ.  ರೆ್ೂೇಟಿಸ್ಚ ಕ್ೊಡಲತ ಇವರಿಗ ೆ ಹೆೇಳಿದತಿ ಯನರತ?  
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ರೆ್ೂೇಟಿಸ್ಚ ಕ್ೂೆಟಿ ತ್ಕ್ಷಣ.. when I have agreed for the project of 20,193 acres 
why notice was issued to the farmers under section ೨೦(೮)(೧), ೨೦(೮)(೪)?    
ನೇವು ರೆ್ೂೇಟಿಸ್ಚ ಕ್ೂೆಟಿ ತ್ಕ್ಷಣ ಪರಿಸಿಾತಿ ಏರ್ನಯತ್ತ? ಅದರ advantage ಅನತನ ಈ ಕಂಪನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿತ್ತ.  ರೆ್ೂೇಟಿಸ್ಚ ಹೊೇದ ತ್ಕ್ಷಣ, ನನನ ಜ್ಮೇನತ ಏರ್ನಗತತ್ುದ್ಯೆೇ ಎಂದತ ರೈೆತ್ರತ 
ಹೆದರಿದರತ.  ಆಗ ಈ ಕಂಪನ ಮನಲ್ಲೇಕ ಆ ರೈೆತ್ರನತನ ಭೆೇಟಿ ಮನಡಿ, ಒಳ ಒಪಪಂದ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡ.  
ಆ ರೈೆತ್ನ ಮರ್ೆಯಲ್ಲಿರಬಹತದ್ನದ ಅಡಿಗ ೆಮರ್ೆಯವನಂದ ಹಿಡಿದತ, ಡೈೆವರ್ಚಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದತ, ಕ್ಲೆಸ 
ಮನಡತವವನಂದ ಹಿಡಿದತ, ಮರ್ೆಯ ಹೆಂಗಸಿನಂದ ಹಿಡಿದತ ಎಲಿರೂೆಂದ್ಧಗೆ ಆ ಕಂಪನಯ 
associate  ಗಳು  ಅಗಿರೇಮೆಂಟಚ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡರತ.  ಅಗಿರೇಮೆಂಟಚ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡಿದಿರಿಂದ ರೈೆತ್ರ 
ಜ್ಮೇನನ ಮನಲ್ಲೇಕತ್ಾ ಇವರ ತ್ಟ್ೆಿಯಳಗೆ ಬಂದತ ಬಿತ್ತು.  ಮನನಯ ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಯವರತ ಆ 
ಹೆಚತಿವರಿ  ೯೫೨೬ ಎಕರ ೆಬಗೆೆ ಹೇೆಳಿದರತ.   ಎಲನಿದರೂ ಉಂಟ್ೆೇ?  ಈ ಭೂಮ ಯೇಜ್ರೆ್ಗ ೆ
ಒಳಪಡತವುದ್ೆೇ ಇಲಿ.  ಇಷೊಿಂದತ ಎಕರ ೆಜನಗವನತನ KIADB ಯವರತ ಕಂಪನಗ ೆಮನಡಿಕ್ೊಟಿಿದಿರ 
ಫಲ ರೈೆತ್ರ ಮನರಣ ಹೂೆೇಮವನಯತ್ತ.  ಆಗ ಅಲ್ಲಿ throw away price ನಲ್ಲಿ agreement 
ಆಯತ್ತ.  ಇಲ್ಲಿ KIADB ಯ ಜೊತ್ೆ agreement ಆಯತ್ತ.  ಇದರೆ್ನೇ ಕ್ೇೆಳುತಿುದ್ೆಿೇವೆ. 

               (ಮತಂದತ . . .) 

(543) ಎಸ್ಚಪ್ತಆರ್ಚ/ವಿಕ್ೆ/5:40/22/03/2022  
              (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 
ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ(ಮತಂದತ):- 
ಆದಿರಿಂದಲೇೆ ಸರ್ೇಾಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯವು 20,193 ಎಕರಯೆನತನ ಬಿಟತಿ ಬೆೇರ ೆ ಯನವುದ್ೇೆ 
ವಿಚನರವನತನ ಪರಸನುಪ್ತಸಬನರದತ”ಚಎಂದತ ಹೇೆಳಿತ್ತ.  Supreme Court in the open court, 
it has pronounced that you are a litigant.   
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ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶಚ ಆರ್.ನರನಣಿ(ಬೃಹತಚ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ಸಚ್ಚವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸರ್ೇಾಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯವು ಯನವನಗ ಆದ್ೆೇಶವನತನ ನೇಡಿತ್ತ ಸದಸಯರತ 
ತಿಳಿಸಬೆೇಕತ.   

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ.ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸರ್ೇಾಚಛ 
ರ್ನಯಯನಲಯವು 2020 ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಆದ್ೆೇಶ ನೇಡಿದತಿ, ಇದರ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಸಚ್ಚವರಿಗೆ 
ಕಳುಹಿಸಿಕ್ೂೆಡಲನಗತವುದತ. 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎ.ತಿಪಪೆೇಸನಾಮ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ.  ಈ 
ಮನಹಿತಿಯನತನ ಸಚ್ಚವರಿಗೆ ನಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಿಕ್ೂೆಡಲನಗತವುದತ.  ರ್ನಯಯನಲಯದ ಆದ್ೆೇಶ 
ಪರತಿಯನತನ ನೇಡತತ್ುೆೇವೆ.  ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅಡಚಣೆಯನಗತವುದತ ಬೆೇಡ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇ ಭೊೇಜೆೇಗೌಡರೇೆ, ನಮಗ ೆಇನತನ ಎಷತಿ ಸಮಯ ಬೇೆಕತ? 
ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಇನೂನ 

ಪನರರಂಭಿಸೇೆ ಇಲಿ. I am still in preliminary stage.  ಮತ್ೊುಬಬ ಸದಸಯರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದೂ ಸಹ ಇದ್ೆ.   

ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕ್.ೆಪನರಣೆೇಶಚ(ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಶ್ರೇ 
ಭೊೇಜೆೇಗೌಡರತ ಬಹಳ ಚೆರ್ನನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ನಿರೆ.  ಇದತ ಯನವನಗ ಪನರರಂಭವನಯತ್ೊೇ 
ಅಲ್ಲಿಂದಲೆೇ ಸದಸಯರತ ದಯಮನಡಿ ಹೆೇಳಲ್ಲ.  ಏಕ್ೆಂದರೆ, ಈ ವಿಚನರಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತಿುಲಿ.  
ರ್ನವಲೆಿ ಹೊಸಬರತ ಇಲ್ಲಿದ್ೆಿೇವೆ.  ಇದತ ಯನವನಗ ಮತ್ತು ಯನರತ ಇದ್ನಿಗ ಪನರರಂಭವನಯತ್ತ 
ಎನತನವುದರ ಬಗೆೆ ಸದಸಯರತ ತಿಳಿಸಲ್ಲ.  ಇದತ ಯನರ ಕೂಸತ ಎನತನವುದನೂನ ಸಹ ಸದಸಯರತ 
ತಿಳಿಸಲ್ಲ. 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸದಸಯರತ ಎಲಿವನೂನ ಹೇೆಳುತ್ನುರೆ.   
ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಯೇಜ್ರೆ್ಯತ 

ಪನರರಂಭವನಗಿದಿ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ … 
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ಡನ|| ತ್ೆೇಜ್ಸಿಾನ ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಭೊೇಜೆೇಗೌಡರತ, ರೆ್ೈಸ್ಚ ಬಗೆೆ 
ರೆ್ೈಸನಗಿ, wise ಆಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ ಎಂದತ ರ್ನವು ಹೆೇಳುತಿುದ್ೆಿೇವೆ.  ಇವರತ ಬಹಳ wise ಆಗಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ನಗ ನಮಗಲೆನಿ ಜ್ಞನನ ಸಿಗತತ್ುದ್ೆ.   

 
Sri S.L.BOJEGOWDA:- Madam, This is my voice and it has come 

by birth.  
ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟಿೇಲ್ಚ(ಲೊೇಕ್ೊೇಪಯೇಗಿ ಸಚ್ಚವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 

ಭೊೇಜೆೇಗೌಡರತ ರೆ್ೈಸ್ಚ ವಿಚನರವನಗಿ ಬಹಳ ಚೆರ್ನನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ನಿರೆ.  ರ್ನನತ ಪರಥಮ ಬನರಿಗೆ 
ರನಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೊೇಕ್ೂೆೇಪಯೇಗಿ ಸಚ್ಚವರ್ನಗಿದೆ್ಿೇರ್.ೆ   

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ.ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟಿೇಲ್ಚರವರಷತಿ 
ಅನತಭವ ನನಗ ೆಇಲಿ. 

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟಿೇಲ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನನ ಸನಮತ್ರರನದ ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶಚ 
ಆರ್ಚ.ನರನಣಿ ರವರತ ಈ ಹಿಂದ್ ೆಮತ್ತು ಪರಸತುತ್ KIADB (Karnataka Industrial Areas 
Development Board) ಮಂತಿರಗಳನಗಿದ್ನಿರ.ೆ  ಸದಸಯರತ ಕ್ೆೇಳುವ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಸಕ್ನಾರವು 
ಉತ್ುರಿಸತತ್ುದ್ೆ. ಆದರ,ೆ ಉತ್ುರಿಸತವುದಕಿೆಂತ್ಲೂ ಪೂವಾದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಎಂ.ಕ್ೆ.ಪನರಣೆೇಶಚರವರತ 
ಪರಸನುಪ್ತಸಿದಂತ್,ೆ ಇದತ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತು ಯನವನಗ ಬಂತ್ತ ಎಂಬತದನತನ ತಿಳಿಸಲ್ಲ. 

Sri S.L.BOJEGOWDA:- Sir, Definitely I will conclude.  I will tell 
the details about when the NICE company was started and what was 
the purose?  

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟಿೇಲ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಯೇಜ್ರೆ್ಗ ೆ ಯನವನಗ 
ಮದತವೆಯನಯತ್ತ, ಯನವನಗ ಕೂಸತ ಹತಟಿಿತ್ತ ಎನತನವ ಸಂಗತಿಗಳನೂನ ಸಹ ಸದಸಯರತ ಎಳೆ-
ಎಳೆಯನಗಿ ತಿಳಿಸಲ್ಲ. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಎಲಿವನೂನ ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್. 
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ಶ್ರೇ ಎಂ.ಕ್.ೆಪನರಣೆೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಯನರತ ಇದಿರತ 
ಎನತನವುದತ ನಮಗೆ ಗೊತಿುಲಿ. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದನತನ ಒಂದತ 
ನಮಷ ಕ್ೆೇಳಿ.  Please don’t mistake it. 1995 ರೆ್ೇ ಇಸಿಾಯಲ್ಲಿ MOU (Memorandum 
of Understanding) ; 1995 ರೆ್ೇ ಇಸಿಾಯಲ್ಲಿ PTR; 1997 ರೆ್ೇ ಇಸಿಾಯಲ್ಲಿ FWA (Frame 
Work Agreement) ಆಯತ್ತ.  ಅಂದರೆ, ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯನರತ ಇದಿರತ?   

ಶ್ರೇ ಅರತಣಚ ಶಹನಪೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯನರತ ಇದಿರತ 
ಎಂದತ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಸದಸಯರತ ಯನಕ್ೊೇ ಸಂಕ್ೂೆೇಚ ಪಡತತಿುದ್ನಿರ.ೆ   

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್.ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ರ್ನಡಿನ ಆಸಿುಯನತನ ಈ 
ರ್ನಡಿನ ರೈೆತ್ರ ಆಸಿುಯನತನ ಕ್ನಪನಡಿ, ಈ ರ್ನಡಿಗೆ ಬೆಳಕನತನ ನೇಡಿದ ಆ ಮನತಷಯ ಯನರತ 
ಎನತನವುದನತನ ರ್ನನತ ಕ್ೂೆರೆ್ಯದ್ನಗಿ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಇದನತನ ರ್ನನತ ಹೆೇಳಿ, ಪೂಣಾಗೂೆಳಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  
ಆ ಮನತಷಯನ ರೆ್ೂೇವು ಏನತ ಇತ್ತು?  ಆ ಮನತಷಯನತ ಯನವ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ಇಷೆಿೇಲನಿ ಹೊೇರನಟ 
ಮನಡಿದರತ ಎನತನವುದನತನ ತಿಳಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಆ ಮನತಷಯನತ ಒಂದರೆ್ೇ ದ್ಧನದ್ಧಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆವಿಗೂ 
ಏಕ್ೆ ಹೊೇರನಟ ಮನಡತತಿುದ್ನಿರ ೆ ಎನತನವ ವಿಚನರವನತನ ಹನಗೂ ಈ ನಗನ ಸತ್ಯವು ಈ ರ್ನಡಿಗೆ 
ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಗೂೆತ್ನುಗಲೆೇ ಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ್.  ಇದನತನ ಯನವುದ್ೆೇ ಕ್ನರಣಕೂೆ ಸಹ ಗೊತ್ನುಗದ್ೆೇ 
ಇರಲತ ಬಿಡತವುದ್ೆೇ ಇಲಿ.  ಇದರ ಹಿಂದ್ ೆಯನರೆೇ ಕ್ನರಣರನಗಿರಲ್ಲ.  

ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮ(ಸಕ್ನಾರಿ ಮತಖಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಈ ರ್ನಡಿಗೆ ಎಲನಿ ತಿಳಿದ್ಧದ್.ೆ 

Sri S.L.BOJEGOWDA:- I am not going to blame any Government.   
ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಭೊೇಜೇೆಗೌಡರೇೆ 

ಯನರಿಗ ೆ… (ಗೊಂದಲ) ರೆ್ೈಸಿನ ತ್ನಕ ಯನರತ …. 
(ಗೊಂದಲ) 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಯನರನದರೂ ಒಬಬರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  
ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶಚ ಆರ್ಚ.ನರನಣಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 

ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುರತವ ವಿಷಯ ಈಗ 27 ವಷಾಗಳನಗಿವೆ.  ಇದತ ಬಹಳ ಸರಳ ಇದ್ೆ.  ಸದಸಯರತ 
ಬಹಳ ಚೆರ್ನನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ನಿರೆ.  ಹಿೇಗನಗಿ ರ್ನನತ ಇದನತನ ಪರಶಂಸಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ 
ಇಡಿೇ ರನಜ್ಯದ ಜ್ನತ್ೆಗೆ ಹನಗೂ ಎಲಿರಿಗೂ ರೆ್ೈಸ್ಚ ವಿಚನರ ಗೊತ್ನುಗಬೆೇಕ್ನಗಿದ್ೆ.  ರ್ನವು ಇದರ ಬಗೆೆ 
ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಂಡತ ಬಹಳ ವಿವರವನಗಿ ಉತ್ುರಿಸತತ್ೆುೇವೆ.  ಈಗನಗಲೆೇ ಲೊೇಕ್ೊೇಪಯೇಗಿ ಸಚ್ಚವರತ 
ತಿಳಿಸಿದಂತ್,ೆ ಇದತ ಯನವನಗ ಪನರರಂಭವನಯತ್ತ? ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ನೇಡತವುದಕ್ೆೆ 27 ವಷಾಗಳು 
ಬೆೇಕ್ನಯತ್ೆೇ?  ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ತಿೇಮನಾನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುವ ಬಹಳಷತಿ ಸಂದಭಾ ಮತ್ತು 
ಅವಕ್ನಶಗಳು ಅವರಿಗೆ ಬಂದತ ಒದಗಿವ.ೆ  ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರತ ಧ್ವನಯನತನ ಎತ್ುಬೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು.  
ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಸದಸಯರತ ಧ್ವನ ಎತಿುದಿಕ್ನೆಗಿ ನನಗ ೆ ಬೆೇಜನರತ ಇಲಿ.  
ಇವತಿುಗನದರೂ ಸರಿ ಇದನತನ ರ್ನವು ಸರಿಪಡಿಸೊೇಣ.  ಅವರಿಗೆ ಈ ಹಿಂದ್ ೆಸನಕಷತಿ ಅವಕ್ನಶಗಳು 
ದ್ೊರೆತ್ನಗ, ಆಗ ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಏಕ್ ೆ ಮತಂದ್ ೆ ಬರಲ್ಲಲಿ ರ್ನನತ ಈ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ 
ಕ್ೆೇಳಲ್ಲಚ್ಚಛಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದ್ೇೆ ಇರತವ ಸನಕಷತಿ ವಿಚನರಗಳು ಸದಸಯರಿಗೆ ತಿಳಿದ್ಧವೆ.  
ಹಿೇಗನಗಿ ಸದಸಯರತ ಯನವುದನೂನ ಸಹ ಮರೆಮನಚತವುದತ ಬೆೇಡ.  ಮನನಯ 
ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಯವರತ ಬಹಳ ಸರಿಯನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ನಿರೆ.  ಎಲಿವನೂನ ಅಂಶೆೇವನರತ … 

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪೆಪೇಸನಾಮ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ 
ರನಜ್ಕಿೇಯವನತನ ಸೇೆರಿಸಿಲಿ.  ರ್ನನತ ವನಸುವನಂಶಗಳನತನ ಹೆೇಳಿದ್ೆಿೇರ್.ೆ   

(ಗೊಂದಲ) 
 
ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಹತ್ತು ಬನರಿ ಹೆೇಳಿದ್ೆಿೇರ್ೆ.  

ರ್ನನತ ಯನವುದ್ೆೇ ಸಕ್ನಾರವನತನ ದೂಷಿಸತತಿುಲಿ. ನಖರವನಗಿ ಎಲ್ಲಿ ತ್ಪನಪಯತ್ತ ಹನಗೂ ಏಕ್ೆ 
ಆಯತ್ತ ಎನತನವ ವಿಚನರವನತನ ರ್ನನತ ಕ್ೊರೆ್ಯದ್ನಗಿ ಪೂಣಾಗೂೆಳಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಈ ಹಿಂದ್ ೆಆಗಿದಿ 
ತ್ಪಪನತನ ಈಗಲೂ ಸಹ ಸರಿಪಡಿಸಿಕ್ೊಳುುವುದಕ್ೆೆ ನಮೆಮಲಿರಿಗೂ ಸಹ ಅವಕ್ನಶವಿದ್.ೆ   
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ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶಚ ಆರ್ಚ.ನರನಣಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ 

ಯನವುದನೂನ ಸಹ ಮರೆ ಮನಚತ ಮನಡತವುದತ ಬೆೇಡ.  ಪೂತಿಾ ರನಜ್ಯಕ್ೆೆ …. 
 
Sri S.L.BOJEGOWDA:- I am not going to hide anything.  From the 

day one, ಇದತ ಯನವನಗ ಪನರರಂಭವನಯತ್ತ …  
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಭೊೇಜೆೇಗೌಡರತ ವಕಿೇಲ್ಲ ವೃತಿುಯನತನ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  ಇದಿ ಕರಿ 

ರ್ನಯಯನತನ ಬಿಳಿ ಮನಡತತ್ನುರೆ ; ಇದಿ ಬಿಳಿ ರ್ನಯಯನತನ ಕರಿ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ 
 
ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್.ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನೇವೆೇ ಹೆೇಳಿದಂತ್,ೆ ರ್ನನತ 

ರ್ನಳೆಯ ದ್ಧನ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರೆ್.  ಇಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ನೆಗತವುದ್ಧಲಿ.  I 
was in a track, but now…..  

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ :- ಇರಲ್ಲ, ಈಗಲೆೇ ಮನತ್ರ್ನಡಿ.   
 
ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಭೊೇಜೆೇಗೌಡರ 

ಕ್ನಳಜಿಯನತನ ರ್ನವಲೆಿರೂ ಮೆಚ್ಚಿಕ್ೂೆಳುುತಿುದ್ೆಿೇವೆ.  ಈ ರನಜ್ಯದ ಜ್ನರ ಮತ್ತು ರೈೆತ್ರ ಭೂಮಯನತನ 
ರಕ್ಷಣ ೆಮನಡತವುದತ ನಮೆಮಲಿರ ಜ್ವನಬನಿರಿಯನಗಿದೆ್.  Yes, ಆದರೆ, ಇದತ ಪನರರಂಭವನಗಿ ಈಗ 27 
ವಷಾಗಳನಗಿವ.ೆ  ಈ ಮಧೆಯದಲ್ಲಿ 2008 ರಿಂದ 2009 ರೆ್ೇ ಇಸಿಾಯವರೆಗ ೆ ರನಜ್ಯದ 
ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು ಆಗಿದಿವರತ ಮತ್ೂು ಅದ್ೇೆ ರಿೇತಿಯನಗಿ 2018 ರಿಂದ 2019 ರೆ್ೇ ಇಸಿಾಯವರೆಗ ೆ
ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು ಆಗಿದಿವರತ ಏಕ್ೆ ಜ್ಮೇನನತನ ರಕ್ಷಣ ೆ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೊೇಗಲ್ಲಲಿ ಎನತನವ 
ವಿಚನರಗಳನೂನ ಸಹ ಸದಸಯರತ ತಿಳಿಸಬೆೇಕತ. 
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ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಎಲಿವನೂನ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ.  
ಆದರೆ ಇವರತಗಳು ನನಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶವನತನ ನೇಡತವುದ್ೆೇ ಇಲಿ.  ಈಗ ರ್ನನತ ಯನವ 
ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ಈ ಸಕ್ನಾರವನತನ ಒತ್ನುಯಸತತಿುದ್ೆಿೇರ್ೆ ಎಂದರೆ, all these days, hundreds of 
cases are pending before the respective Supreme Court, High Court and 
so may Lower Courts also.  ಸರ್ೇಾಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯದಲ್ಲಿ 2020 ರೆ್ೇ ಇಸಿಾಯಲ್ಲಿ 
ತಿೇಪತಾ ಬಂದ್ಧದ್.ೆ  ಇದನತನ ಈಗ ನಮಗೆ ನೇಡಲನಗತವುದತ.  Further there is no 
litigation ಎಂದತ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಪಷಿವನಗಿ ಹೆೇಳಲನಗಿದ್.ೆ  ಇದರಥಾ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ತ್ಗನದ್ ೆ
ಇಲಿ. contempt proceedings, ಯನವುದ್ೆೇ ಪೂೆರೇಸಿಡಿಂಗಸಚಗಳಿಲಿ.  ಹನಲ್ಲ ಇರತವ MOU and 
FWA ಗಳ ಪರಕ್ನರವನಗಿ ಕ್ೆಲಸಗಳನತನ ಮನಡಬೇೆಕತ ಎಂಬ ತಿೇಪಾನತನ ನೇಡಲನಗಿದೆ್.  ಈ ರಿೇತಿಯ 
ತಿೇಪಾನತನ ನೇಡಿದ ನಂತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ೆಳಗಡ ೆ ಏರೆ್ೇನತ್ತು ಅವುಗಳೆಲಿವೂ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ 
ತ್ೆರವುಗೊಳಿಸಿದಿರಿಂದ ರ್ನನತ ಈ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ೆಿೇರ್ೆ. Otherwise, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗ ೆನಮಗೂ 
ಸಹ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶವಿರಲ್ಲಲಿ. ಒಂದ್ೂೆಂದತ ರ್ನಯಯನಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ೂೆಂದತ ರಿೇತಿಯನಗಿ 
ತಿೇಪಾನತನ ನೇಡಲನಗಿದ್ೆ.  ರನಜ್ಯದ ಉಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದತ ರಿೇತಿಯ ತಿೇಪತಾ 
ನೇಡಲನಗಿದ್.ೆ  ಹಿೇಗನಗಿ ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಎಲಿವೂ ನಡಯೆತತಿುದ್.ೆ  ಈ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗ ೆ
ನಮಗೂ ಹನಗೂ ಎಲಿರಿಗೂ ಸಹ ಟ್ೆೈಟಚ ಆಗಿತ್ತು.  ಯನವ ಯನವ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಕ್ನಾರವನತನ 
ನಡಸೆಿವಯೆೇ, ಅವರತಗಳಲೆಿರಿಗೂ ಸಹ ಟ್ೆೈಟಚ ಆಗಿತ್ತು.  ಈ ಮದಲತ ಕ್ನನೂನತ ತ್ೊಡಕತಗಳಿದಿವು.  
ಆದರೆ ಈಗ ಇವುಗಳೆಲಿವೂ ತ್ೆರವುಗೊಂಡಿವೆ.  ಇಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ರ್ನವು 20,193 ಎಕರ ೆ
ಜ್ಮೇನನಲ್ಲಿ, ಯನವ ರಿೇತಿಯ ಎಂ.ಓ.ಯತ. ಅನತನ ನೇಡಲನಗಿತ್ತು ಅದ್ೇೆ ಪರಕ್ನರವನಗಿ ಕ್ೆಲಸಗಳನತನ 
ಮನಡಲತ ಅವರಿಗೆ ಯನವ ರಿೇತಿಯ ಸಹನಯವನತನ ಮನಡಬೇೆಕ್ೂೆೇ, ಆ ರಿೇತಿಯ ಸಹನಯಗಳನತನ 
ಮನಡಬೇೆಕತ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇ ಭೊೇಜೆೇಗೌಡರೇೆ, ಸನಕತ ಮನಡಿ.  ನಮಗೆ ಮತ್ೆುೇನೂ ಬೆೇಕತ. 
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ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ರ್ನನತ 
ಒಂದ್ಧಷತಿ ಮನತ್ರವೆೇ ಹೆೇಳಿದ್ೆಿೇರ್ೆ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ನೇವು ಕಳೆದ 20 ನಮಷದ್ಧಂದ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ಧಿೇರಿ. 
ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸನಾಮ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ನಿರೆ.  

ವಿಷಯನಂತ್ರ ಮನಡತವುದತ ಬೆೇಡ.  ಸದಸಯರತ ಮತಂದತವರಸೆಲ್ಲ. 
ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್.ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಈ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ 

ಒಂದತ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳುತೆ್ುೇರ್ೆ.  ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಸದನ ಸಮತಿಯತ ತ್ನನ ಶ್ಫನರಸತಸಗಳನತನ 
ನೇಡಿತ್ತ.  ರ್ನನತ ಬೆಳಗೆೆಯಂದಲೂ 2-3 ವಿಚನರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಿದ್ೆಿೇರ್ೆ.  ಸಭನಪತಿಯವರತ ಸದನ 
ಸಮತಿ ರಚರೆ್ ಮನಡಿದ್ನಿಗ, ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಗಿ ಸತಮನರತ ಕ್ೆಲಸಗಳನತನ ಮನಡಿದ್ನಿರೆ.  ಯನವುದ್ೆೇ 
ಸಮತಿಯ ವರದ್ಧಗಳು ಬಂದ್ನಗ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶನಾಸವನನಡಬೇೆಕತ.  ಸದನ ಸಮತಿಗಳ ರಚರೆ್ಯ 
ಉದ್ೆಿೇಶವೇೆನತ?  What is the purpose of appointing an enquiry Officers like 
Senior Judges and Senior Officers? ರ್ನವು ಸದನ ಸಮತಿಗಳನತನ ಯನವ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವ,ೆ to delay the proceedings? ಅಲಿವಲಿ.  ಸಮನಜ್ದ ಹಿತ್ದೃಷಿಿಯಂದ 
ವಿಚನರಣೆಯತ ಬೆೇಗ ಪೂಣಾಗೊಳುಬೆೇಕತ.  ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳೆುಯ ತಿೇಮನಾನವು ಹೊರಗ ೆ ಬರತತ್ುದ್ೆ.  
ಇದರ ಆಧನರದ ಮೆೇಲೆ ರ್ನವು ಅದನತನ ಅನತಷನಾನಗೊಳಿಸಬೇೆಕತ.  ಇದರ ಬಗೆೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದ್ಧಲಿ.  
ಹಿೇಗನಗಿ ರ್ನವುಗಳೆಲಿರೂ ಇದನತನ ತಿಳಿದತಕ್ೊಳುಬೇೆಕತ.  ಈ ಸದನ ಸಮತಿಯತ 2014 ರೆ್ೇ 
ಇಸಿಾಯಲ್ಲಿ ರಚರೆ್ಗೂೆಂಡತ, 2016 ರೆ್ೇ ಇಸಿಾಯಲ್ಲಿ ತ್ನನ ವರದ್ಧಯನತನ ನೇಡಿತ್ತ.  ಸಮತಿಯತ ಬಹಳ 
ಚೆರ್ನನಗಿ ವರದ್ಧಯನತನ ನೇಡಿದ್.ೆ  ಈ ಇತಿುೇಚೆಗ ೆದ್ಧರ್ನಂಕ 14/02/2022 ರಂದತ ನಡದೆ ರೆ್ೈಸ್ಚ 
ಯೇಜ್ರೆ್ಯಡಿ ಇರತವ ವನಯಜ್ಯಗಳ ಕತರಿತ್ತ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಲತ ಮತ್ತು ಶ್ಫನರಸತಸ ನೇಡಲತ ರಚ್ಚಸಿರತವ 
ಸಚ್ಚವ ಸಂಪತಟದ ಉಪ ಸಮತಿಯ ನಡವಳಿಗಳು.  ಬಹಳ ಪರಶಂಸನಹಾವನದ ಅಂಶಗಳು ಈ 
ನಡವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಧದತಿ, ಬಹಳ ಸಂತ್ೂೆೇಷವನಯತ್ತ.  ಈ ನಡವಳಿಗಳು ಎಷಿರಮಟಿಿಗ ೆಇವೆ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದರ,ೆ ಇದರೂೆಳಗೆ ಏನದ್ೆ ಅವುಗಳೆಲಿವನೂನ ತಿಳಿದತಕ್ೊಂಡತ ಇಲ್ಲಿ ನೇಡಿದ್ನಿರ.ೆ  ಈ ನಡವಳಿಯ 
ಪರಕ್ನರ “ಒಂದತ ವನರದಲ್ಲಿ, ರ್ನಲತೆ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ, ಹತ್ತು ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ”ಚಎಂದತ ಒಂದ್ೊಂದತ ವಿಷಯಕೂೆ 
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ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ ೆ ತ್ನಕಿೇಕತ ಮನಡಿ ಸಂಪತಟ ಉಪ ಸಮತಿಯತ ವರದ್ಧ ನೇಡಿದ್.ೆ  ಇದನತನ ಇಡಿೇ 
ರನಜ್ಯವು ಪರಶಂಶ್ಸತತ್ುದ್.ೆ 

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟಿೇಲ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ ಯನವ ದ್ಧರ್ನಂಕದತಿ ಎಂದತ 
ಸದಸಯರತ ತಿಳಿಸಬೆೇಕತ. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ ದ್ಧರ್ನಂಕ 
14/02/2022 ರಂದತ ನಡದೆ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಯನಗಿದತಿ, ಇದನತನ ಓದಬೆೇಕತ.  ಈ ವರದ್ಧಯನತನ 
ರನಜ್ಯವು ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ಅಂದರೆ ನೂರಕ್ೆೆ ನೂರರಷತಿ ಪರಶಂಶ್ಸತತ್ುದ್ೆ.  ಈ ಕ್ೆಲಸವು ಈ 
ಮದಲತ ಆಗಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು ಎಂದತ ರ್ನನತ ಆಗಲೇೆ ಹೆೇಳಿದ್ೆಿೇರ್.ೆ  ಅನವನಯಾ ಕ್ನರಣಗಳಿಂದ್ನಗಿ 
ಹನಗೂ ರ್ನನತ ಆಗಲೇೆ ತಿಳಿಸಿದಂತ್,ೆ ಕ್ನನೂನತ ತ್ೂೆಡಕತಗಳಿಂದ್ನಗಿ …. ಈಗ ಸಮಯ ಬಂದ್ಧದ್ೆ.  
ಈಗನಗಿ ಇದನತನ ಈಗ ಜನರಿಗೊಳಿಸಬೆೇಕ್ನಗಿದ್ೆ.  ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಪಷಿವನಗಿ ತಿಳಿಸಲನಗಿದೆ್.  
ಯೇಜ್ರ್ನ ವರದ್ಧಯ ಹನಗೂ ಸಕ್ನಾರದ ನಧನಾರದ ಅನತಗತಣವನಗಿ ಈ ಯೇಜ್ರೆ್ಯ 
ಅನತಷನಾನಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರದ ವತಿಯಂದ ಯನವುದ್ೆೇ ವೆಚಿವನತನ ಭರಿಸತವ ಉದ್ೆಿೇಶವಿರತವುದ್ಧಲಿ.  
ಯೇಜ್ರ್ನ ಸಂತ್ರಸುರ ಪರತಿ ಕತಟತಂಬಕ್ೆೆ ಒಂದತ ಉದ್ೂೆಯೇಗವನತನ ಒದಗಿಸತವ ಅಥವನ 
ಪಯನಾಯವನಗಿ ಜ್ಮೇನನತನ ಒದಗಿಸತವ ಸಮಪಾಕ ವೆಚಿವನತನ ಭರಿಸತವ ಅಥವನ ಮರ್ೆಯನತನ 
ಆರ್ಥಾಕ ಬೆಂಬಲದ ಮತಖನಂತ್ರ ನಮನಾಣ ಮನಡತವ ಸೌಲಭಯವನತನ ಕಲ್ಲಪಸತವ ಬಗೆೆ 
ಪರಸನುಪ್ತಸಲನಗಿದ್.ೆ 

 
(ಮತಂದತ) 
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(544) 22.03.2022 05.50 ಎಸ್ಚವಿ-ಬಿಎನ್ಚಎಸ್ಚ         (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ (ಮತಂದತ):-  

ಯೇಜ್ರ್ನ ಅನತಷನಾನದ ಭೂಸನಾಧಿೇನ ಪರಕಿರಯ್ದಯನತನ ನವಾಹಿಸಲತ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ 
ಪರದ್ೆೇಶನಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಗ ೆಜ್ವನಬನಿರಿಯನತನ ನೇಡಲನಗಿದ್.ೆ  ಅಥವನ ಭೂಸನಾಧಿೇನ ಕ್ನಯಾಕ್ನೆಗಿ 
ವಿಶೆೇಷ ಭೂಸನಾಧಿೇರ್ನಧಿಕ್ನರಿಯನತನ ಸಕ್ನಾರ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಿರತತ್ುದ್ೆ.  Based on that  
ಅಧಿಕ್ನರ ಕ್ೊಟಿರತ ಎಂದ ಮನತ್ರಕ್ೆೆ ೨೮(೧) ಮತ್ತು ೨೮(೪)ರಲ್ಲಿ ರೆ್ೂೇಟಿಸ್ಚ ಅನತನ ಕ್ೊಟಿಿರತವುದನತನ 
ಯನರೂ ಕೂಡ ಕ್ಷಮಸತವುದಕ್ನೆಗತವುದ್ಧಲಿ. ನಮಮ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಏನತ ಮನಡತತಿುದಿರೆಂದತ ನನಗ ೆ
ಗೊತಿುಲಿ. ಸನಧ್ಯವಿಲಿವೆಂದತ ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು. ಅದನತನ ಕ್ೊಟಿಿದಿರಿಂದಲೆೇ ಇಂದತ ಈ ಯೇಜ್ರೆ್ 
ರೆ್ರೆ್ಗತದ್ಧಗ ೆ ಬಿೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಕ್ನರಣವನಯತ್ತ.  ಆ ರೆ್ೂೇಟಿಸ್ಚ ಅನತನ ದತರತಪಯೇಗಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಂಡ 
ಕಂಪನಯತ ಒಂದೂವರೆ ಸನವಿರ ರೈೆತ್ರ ಜಿೇವನದಲ್ಲಿ ಚೆಲನಿಟವನಡತತಿುದ್ನಿರೆ.  ಈ ಯೇಜ್ರೆ್ಯತ 
ರಿಯಲ್ಚ ಎಸೆಿೇಟಚ ವಯವಹನರವನಗಿ ಪರಿವತ್ಾರೆ್ಯನಗತವುದಕ್ೆೆ ಕ್ನರಣ ಆ ೨೮ ರೆ್ೂೇಟಿಸ್.  ಅದತ 
ಯನರೆೇ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಕ್ನರಣರನಗಿರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಕ್ಷಮನಪಣೆಯಲಿ.  ಶ್ಕ್ಷೆಗ ೆಗತರಿಯನಗಲೆೇಬೆೇಕತ.  
Should he not be aware of this FWA (Framework Agreement)?  ಅವರಿಗೆ 
ಅಧಿಕ್ನರ ಕ್ೊಟಿದ್ೇೆ FWA ಪರಕ್ನರ complete  ಮನಡಬೇೆಕತ ಎನತನವ ಉದ್ೆಿೇಶದ್ಧಂದ.  ಅವರತ 
ಮನಡಲ್ಲಲಿ. ಮನಡಿದಿರೆ ಇಂದತ ಈ ಪರಿಸಿಾತಿ ಇರತತಿುತ್ೆುೇ? ಆ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡಲ್ಲಲಿ.   

“ಸಕ್ನಾರಿ ಆದ್ೆೇಶವನತನ ಜ್ಮೇನನತನ ಹಸನುಂತ್ರಿಸತವ ಪೂವಾದಲ್ಲಿ ಪನಲ್ಲಸತವಲ್ಲಿ 
ಲೊೇಕ್ೂೆೇಪಯೇಗಿ ಇಲನಖ ೆ ಹನಗೂ ಕ್ೆಐಎಡಿಬಿ ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ನಲಾಕ್ಷಾ ಧೂೆೇರಣಯೆನತನ 
ತ್ಳೆದ್ಧರತವುದತ ಸಮತಿಗೆ ಸನಬಿೇತ್ನಗಿದೆ್.  ಈ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ೆಳಕಂಡ ಅಧಿಕ್ನರಿ/ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳ 
ವಿರತದಿ ಕತ್ಾವಯ ಲೂೆೇಪದ ಆಧನರದ ಮೆೇಲೆ ಕಠಿಣ ಶ್ಸಿುನ ಕರಮವನತನ ಜ್ರತಗಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ 
ಸಮತಿಯತ ಶ್ಫನರಸತಸ ಮನಡತತ್ುದ್ೆ.”ಚಇದತ ರ್ನನತ ಹೇೆಳುತಿುರತವುದಲಿ, ಸಮತಿಯ ವರದ್ಧ.  



241 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/22-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

__________________________________________________________________________________ 

“ಮತಂದತವರದೆಂತೆ್ ಈ ವೆೈಫಲಯದ್ಧಂದ್ನಗಿ ರೆ್ೈಸ್ಚ ಸಂಸೆಾಗೆ ಅನತದ್ೆಿೇಶ್ತ್ ಲನಭವನತನ 
ನೇಡಿದಂತ್ನಗತತ್ುದ್ೆ ಎಂದತ ಸಮತಿಯತ ತಿೇಮನಾನಸತತ್ುದ್ೆ.  ಏಕ್ೆಂದರ ೆ ಕಿರಯನ ಒಪಪಂದದ 
ಅನತಚೆಛೇದದ ಪನಲರೆ್ಗನಗಿ ಸಕ್ನಾರವು ಜನರಿಗೊಳಿಸಿರತವ ಆದ್ೆೇಶವನತನ ಪನಲ್ಲಸತವುದತ ಖನಸಗಿ 
ಪನಲತದ್ನರರ ಕತ್ಾವಯ ವೈೆಫಲಯವೂ ಸಹ ಆಗಿರತತ್ುದ್ೆ.  ಈ ವೆೈಫಲಯತ್ಯೆಲ್ಲಿ ಖನಸಗಿ ಪನಲತದ್ನರರತ 
ಸಹ ನಲ್ಲಾಪು ಧೊೇರಣಯೆನತನ ತ್ಳೆದ್ಧರತವುದತ ಸಪಷಿವನಗಿದ್ೆ.  ವನಸುವಿಕವನಗಿ ಸಕ್ನಾರಿ ಜ್ಮೇನನತನ 
ವಿವಿಧ್ ಸುರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರ ೆ ೨೦೦೪ ರಿಂದ ೨೦೦೯ ರವರೆಗ ೆ ಹಸನುಂತ್ರಿಸಲನಗಿದತಿ, ಈ ಅವಧಿಗ ೆ
ಅನಾಯಸತವಂತ್ ೆ ವಿಳಂಬಿತ್ ಅವಧಿಗ ೆ ಬಡಿಾಯನತನ ವಿಧಿಸಿ ಕೂಡಲೇೆ ಬನಕಿ ಇರತವ ಮತ್ುವನತನ 
ವಸೂಲನತಿ ಮನಡಲತ ಸಕ್ನಾರವು ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೊಳುಲತ ಈ ಸಮತಿಯತ ಶ್ಫನರಸತಸ ಮನಡತತ್ುದ್ೆ.”ಚಚ
ಇದರೆ್ನೇ ದ್ಧರ್ನಂಕ ೧೪.೦೨.೨೦೨೨ರಂದತ ಬಹಳ ಸಪಷಿವನಗಿ ಐದ್ನರತ ಅಜೆಂಡನಗಳಲ್ಲಿ ನೇವು ಬಹಳ 
ಸಪಷಿವನಗಿ ಇರತವಂತ್ಹ ವಿಷಯಗಳನತನ ಕ್ೆೇಳಿದ್ಧಿೇರಿ.  ರ್ನನತ ಇನೂನ ನೂರತ ಬನರಿ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್.ೆ ಇದತ 
ಬಹಳ ಸನಾಗತ್ನಹಾವನಗಿದ್ೆ, ಬಹಳ appropriate ಆಗಿದ್.ೆ It is timely and need of the 
hour. This decision has been taken by the cabinet sub committee. 
ಅವರಿಗೆ ಅನಂತ್ನನಂತ್ ಧ್ನಯವನದಗಳು.  

ಪೆರಿಫೆರಲ್ಚ ರಸೆು, ಲ್ಲಂರ್ಚ ರಸೆು, interchain  ಗಳಿಗೆ ಅನಾಯಸತವಂತ್ೆ ಮೂಲ alignment 
ಮತ್ತು ಪರಿಷೃತ್ alignment ಗಳಿಗೆ ಅನತಗತಣವನಗಿ ಜನರಿಗೊಳಿಸಲನದ ಭೂಸನಾಧಿೇನ ಪರಕಿರಯ್ದಯ 
ಸಮಗರ ವಿಶೆಿೇಷಣೆ ಖನಸಗಿ ಪನಲತದ್ನರರತ ಹಲವನರತ ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ alignment ಮತ್ತು 
ಪರಿಷೃತ್ alignment  ಎರಡೂ ಪಥಗಳಲ್ಲಿ ವನಯಪಕವನಗಿ ಜ್ಮೇನನತನ ಸನಾಧಿೇನ ಪರಕಿರಯ್ದಗ ೆ
ಒಳಪಡಿಸಿ ಅನವಶಯಕ ಹನಗೂ ಹೆಚತಿವರಿಯನಗಿ ಸಕೆ್ಷನ್ಚ ಎ ವನಯಪ್ತುಯಲ್ಲಿ ಜ್ಮೇನನತನ ಹೊಂದ್ಧದ್ೆ 
ಎನತನವ ಅಭಿಪನರಯ ಮೆೇಲೂೆನೇಟಕ್ೆೆ ವಯಕುವನಯತ್ತ. It is very clear.    

ಈ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಜ್ರ್ನ ಅನತಷನಾನಕ್ೆೆ ಅವಶಯವಿರತವ ಸಾಳ ಹನಗೂ ವಿಸಿುೇಣಾವನತನ 
ಪರಿಷೃತ್ alignment ಆಧನರದ ಮೆೇಲೆ ಸಿೇಮತ್ಗೂೆಳಿಸತವಂತೆ್ ಶ್ಫನರಸತಸ ಮನಡಲತ ಸಮತಿಯತ 
ತಿೇಮನಾನಸಿತ್ತ.  ಇದಕ್ೆೆ ಪೂರಕವನಗಿ ಮೂಲ alignment ವನಯಪ್ತುಯಲ್ಲಿ ನೇಡಲನಗಿರತವ 
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ಹೆಚತಿವರಿ ಜ್ಮೇನನತನ ಹಿಂಪಡೆಯತವ ಸನಧ್ಯತ್ಯೆ ಬಗೆೆ ಸಭೆಯತ ವಿಶೆಿೇೇ಼ ಷಿಸಿತ್ತ.  ಈ ವರದ್ಧಯತ 
೯,೫೨೬ ಎಕರಗೆ ೆ ಕ್ೊಟಿಿರತವ ವರದ್ಧ.  ಅಂದ್ನಜ್ತ ೧೦,೦೦೦ ಎಕರ.ೆ  Why the KIADB 
initiated Sec. 28 proceedings? ಆ Sec. 28 proceedings initiate ಮನಡಿದಿರಿಂದ 
ಆ ಒಂದತ ಕಂಪನಯ ಮನಲ್ಲೇಕನ ಮನತ್ತ ಕ್ೆೇಳಿ ಸಕ್ನಾರಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಈ ರಿೇತಿ 
ನಡದೆತಕ್ೊಂಡಿರತವುದತ ಆ ಘೂೇರ ಅಪರನಧ್ ಇಂದತ ಎಲಿರನೂನ ನರಕಕ್ೆೆ ತ್ಳಿುದ್ೆ.   

ಶ್ರೇ ಅರತಣ ಶಹನಪತರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗ ೆಒಂದಷತಿ ವಿವರಗಳು ಬೇೆಕತ.  
ಆ ಸದನ ಸಮತಿ ವರದ್ಧಯ ಪರತಿಯನತನ ದಯವಿಟತಿ ನಮಗೂ ನೇಡಬೇೆಕತ.   

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎ.ತಿಪೆಪೇಸನಾಮ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವಿಧನನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸನಕಷತಿ ಪರತಿಗಳಿವೆ.  
ದಯಮನಡಿ ತ್ರಿಸಿಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ.   

ಶ್ರೇ ಅರತಣ ಶಹನಪತರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ academic interest  
ನಂದ ಕ್ೆೇಳುತಿುದ್ೆಿೇರ್.ೆ  ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರತ ಮತ್ತು ಸದಸಯರತ ಯನರೆಂದತ ತಿಳಿಯಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.   

Mr.CHAIRMAN :- It is a public document.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಅರತಣ ಶಹನಪತರ ಅವರತ 
ಸಮತಿಯ ಪದ್ನಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಯನರತ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದರತ.  ಶ್ರೇ ಟಿ.ಬಿ.ಜ್ಯಚಂದರ, ಕ್ನನೂನತ, 
ಸಂಸದ್ಧೇಯ ವಯವಹನರಗಳು ಮತ್ತು ಸಣಣ ನೇರನವರಿ ಸಚ್ಚವರತ ಸಮತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಗಿದಿರತ.   
ಶ್ರೇಯತತ್ರನದ ಬಸವರನಜ್ ರನಯರಡಿಾ (ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚ್ಚವರತ), ಪ್ತರಯನಂರ್ಚ ಖಗೆಾ (ಮನಹಿತಿ 
ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ಜೆೈವಿಕ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಸಚ್ಚವರತ), ಜಿ.ಆರ್.ಲೂೆೇಬೂೆೇ, ಡನ:ರಫಿೇರ್ಚ ಅಹಮದ್ಚ, 
ಎಸ್.ಟಿ.ಸೂೆೇಮಶೆೇಖರ್ಚ, ಎಸ್.ಆರ್.ವಿಶಾರ್ನಥಚ, ಎಂ.ಸತಿೇಶಚ ರಡೆಿಾ, ಕ್ೆ.ಎಂ.ಶ್ವಲ್ಲಂಗೆೇಗೌಡ, 
ಪ್ತ.ಆರ್.ಸತಧನಕರ ರನವಚ, ಬಿ.ಆರ್.ಪನಟಿೇಲ್ಚ - ಒಟತಿ ೧೧ ಜ್ನರ ಸಮತಿ.   

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನನ ಮನತ್ನತನ ರ್ನಳ ೆ
ಮತಂದತವರೆಬಹತದ್ೇೆ?  
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಭೊೇಜೆೇಗೌಡರೆೇ, ಇನೂನ ಐದತ ನಮಷ ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  You 
talk up to 6.00 P.M.   

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮತಖಯವನಗಿ 
ಏರೆ್ೇ ಮನಡಿದರೂ ಅಂತಿಮವನಗಿ ನಮಮ FWA ನಲ್ಲಿ it is very clear.  Advocate 
General  ಅವರತ ಕೂಡ ಹೆೇಳಿದ್ನಿರ.ೆ  ಏರೆ್ೇ ಮನಡಿದರೂ development  ಅನತನ ನಮಮ MoU 
ಪರಕ್ನರ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿದ್ೆ.  ಇಂದ್ಧನವರವೆಿಗೂ it is still beginning.  ಈ beginning ನಲ್ಲಿ 
ರೆ್ೈಸ್ಚ ರಸೆುಯಲ್ಲಿ ಎಷತಿ collection ಆಗತತ್ುದ್ಯೆ್ದಂದತ ನಮಮ ಮನನಯ ರವಿ ಮತಂತ್ನದವರತ 
ಹೆೇಳಬೆೇಕತ.  ಪರತಿದ್ಧನ ಕ್ೊೇಟಯಂತ್ರ ರೂಪನಯ ಆಗತತ್ುದ್ ೆ ಎಂದತ ತಿಳಿದತಕ್ೊಂಡಿದ್ೆಿೇರ್ೆ. ಈ 
project ಅನತನ ಕ್ೊಟತಿ BOOT (build, own, operate and transfer) ಮನದರಿಯಲ್ಲಿ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಕ್ೂೆಟಿಮೆೇಲೆ, ಇದ್ೆಲಿವನೂನ ಮನಡಿದ ಮೆೇಲೆ ಈ collection ಆಗಬೇೆಕತ.  
ಜೊತ್ೆಗೆ ಏರೆ್ೇನತ infrastructure   ಹೆೇಳಿದ್ಯೆೇ ಪರವನಸೂೆೇದಯಮ, truck terminal ನಂದ 
ಹಿಡಿದತ ಕ್ನಯಂಟಿೇನ್ಚ, ಹೂೆೇಟ್ಲೆ್ಚ, ಸತಂದರವನದ ಉದ್ನಯನವನ ಇಡಿೇ ೧೧೧ ಕಿ.ಮೇ. ಜನಗದಲ್ಲಿ  
ಮನಡತವಂತ್ಹ ಒಂದತ condition ಮೆೇಲ ೆ ಕ್ೊಟಿಿದತಿ, within the purview of 
Bengaluru metropolitan city  ಜ್ಮೇನನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಟ್ೊೇಲ್ಚ ಅನತನ 
ಸಂಗರಹಿಸಲನಗತತಿುದ್ೆ.  Income  ಮನಡಿಕ್ೊಳುಲನಗತತಿುದ್ೆ.  ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಏನತ ಸಿಕಿೆತ್ತ? ಏನೂ 
ಸಿಕಿೆರತವುದ್ಧಲಿ.  ಜೊತ್ಗೆೆ ಸನವಿರನರತ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆcompensation amount  ಅನತನ ಸಹ ಕ್ೊಟಿಿಲಿ. 
ಅದರ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ.  ಇಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಾತಿಯನತನ ನಮನಾಣ 
ಮನಡಿ the only man is enjoying all the facilities of the Government and 
BOOT ಮನದರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಧರತವ ಯೇಜ್ರೆ್ಯನತನ ಮನನಯ ಹೆರ್.ಡಿ.ದ್ೆೇವೆೇಗೌಡರತ “ಇವರತ 
ಅಮೆರಿಕ್ನದ್ಧಂದ ಬಂದ್ಧದ್ನಿರ.ೆ ಒಳೆುಯ ಕಂಪನ”ಚ ಎನತನವ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ 
ಉದಿಳತ್ೆಯನತನ ಅಳತ್ೆಗೊೇಲನಗಿ ರೆ್ೂೇಡಿದಿರತ.  ನಮಮ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳೂ ಸಹ ಈ ರಿೇತಿ ಮನಡಿದರೆ 
ಒಳೆುಯದ್ನಗತತ್ುದ್ ೆಎಂದತ ಹೆೇಳಿದಿರತ.  This was the  first corridor project of the 
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nation in BOOT model. ಎಂತ್ಹ ವಿಪಯನಾಸ? ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ೧೯೯೫ರಲ್ಲಿ.  
ಅವರತ ಪರಧನನಮಂತಿರಗಳನಗಿ ಹೊೇದರತ. ಆಗ ದ್ಧವಂಗತ್ ಜೆ.ಹೆರ್ಚ.ಪಟ್ೇೆಲರತ FWA ಗೆ ೧೯೯೭ರಲ್ಲಿ 
ಸಹಿ ಹನಕಿದರತ. ಇದತ ಮನನಯ ಹೆರ್.ಡಿ.ದ್ೆೇವೆೇಗೌಡರ guidance  ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ ೆಎನತನವುದನತನ 
ರ್ನನತ ಬಹಳ ಹೆಮೆಮಯಂದ ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್.   

(…ಮತಂದತ) 

(545) 22-03-2022 (6.00) ಕ್ೆಜಿ-ಬಿಎನ್ಚಎಸ್ಚ             (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ)                 

 ಶ್ರೇ ಚಂದರಕ್ನಂತ್ಗೌಡ ಚನನಪಪಗೌಡ ಪನಟಿೇಲ (ಲೊೇಕೆ್ೂೇಪಯೇಗಿ ಸಚ್ಚವರತ):-  ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, FWA (Framework Agreement) ಗೆ ಸಹಿ ಹನಕಿದತಿ ಅಂದ್ಧನ 
ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳನಗಿದಿ ಶ್ರೇ ಜೆ.ಹೆರ್ಚ.ಪನಟಿೇಲ್ಚರವರತ,  under the guidance of ಅಂದ್ಧನ 
ಪರಧನನಮಂತಿರಗಳನಗಿದಿ ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ.ಡಿ.ದ್ೆೇವೇೆಗೌಡರವರತ ಎಂದತ  ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿದ್ನಿರೆ. 
Let the member stick on to his words. 

(ಗೊಂದಲ) 

     ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎ.ತಿಪಪೆೇಸನಾಮ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 1995ರಲ್ಲಿ MoU ಆಗಿದ್.ೆ Based on 
that FWA ಆಗಿದ್.ೆ What is the problem sir?      

(ಗೊಂದಲ) 

     ಶ್ರೇ ಚಂದರಕ್ನಂತ್ಗೌಡ ಚನನಪಪಗೌಡ ಪನಟಿೇಲ (ಲೊೇಕ್ೊೇಪಯೇಗಿ ಸಚ್ಚವರತ):-  ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ರ್ನನತ ತ್ೊಂದರ ೆಎಂದತ ಹೇೆಳಿಲಿ.  ರ್ನಳ ೆಚಚೆಾಯಲ್ಲಿ please stick on 
to your words ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ೆಿೇರೆ್ ಅಷೆಿೇ.  

(ಗೊಂದಲ) 

      Mr.CHAIRMAN :- Whatever statement made by the member 
would go to the record. Why do you worry? ಮನನಯ ಭೊೇಜೇೆಗೌಡರವರೆೇ, ತ್ನವು  
ರ್ನಳ ೆcontinue ಮನಡಿ. ಈಗ ಸನಕತ ಬಿಡಿ.  
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      ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  1995 ರಲ್ಲಿ MoU ಆದ 
ನಂತ್ರ FWA ಆಗಬೆೇಕ್ನದರ,ೆ  ಮನನಯ ಜೆ.ಹೆರ್ಚ.ಪನಟ್ೇೆಲ್ಚರವರತ ಮತಖಯಮಂತಿರಯನಗಿದಿರತ,  ಆ 
ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ  ಮನನಯ ಹೆರ್ಚ.ಡಿ.ದ್ೆೇವೆೇಗೌಡರವರತ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳನಗಿದಿರತ. ಸತಳುನತನ 
ಹೆೇಳಬನರದತ.  ಮನನಯ ಸಚ್ಚವರತ ಇದರ ಬಗೆೆ ತ್ಮನಷ ೆಮನಡಬನರದತ.  ರ್ನವು ಏನತ ಬೆೇಕ್ನದರೂ 
bear ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ  ರ್ನವು ಹೆೇಳಿದ ಮೆೇಲ ೆಅದನತನ digest ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇವೆ, sure.  

      ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಭೂೆೇಜೇೆಗೌಡರವರೇೆ, ರ್ನಳ ೆcontinue ಮನಡಿ. ಈಗ ಸನಕತ 
ಬಿಡಿ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ.ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ  ಇನತನ 5 ನಮಷಗಳಲ್ಲಿ conclude 
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದನತನ ರ್ನನತ conclude  
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್,ೆ 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ.ರಮೆೇಶಚಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೆೇ,   ಈ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಇವತ್ೆುೇ ಟ್ೆೈಮಚನತನ 
ನೇಡಲನಗಿದ್.ೆ ಹನಗನಗಿ, ಇದನತನ ಇವತ್ೆುೇ ಮತಗಿಸಬೇೆಕತ 

(ಗೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ರಮೆೇಶಚಗೌಡರವರೇೆ, ನಮಮನತನ ಮೆೈಸೂರಿಗ ೆ ಕಳುಹಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ 
ಇರಿ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲ್ಚ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು 1997 ರಲ್ಲಿ 20,193 
ಎಕರಗೆ ೆ ಯೇಜ್ರೆ್ಯನತನ ಸಿದಿಪಡಿಸಿ ಅದನತನ ಪೂಣಾ ಮನಡಿಕ್ೊಡತವ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಮನನಯ 
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ಹೆರ್ಚ.ಡಿ.ದ್ೆೇವೆೇಗೌಡರವರತ ಇವತ್ತು ಸಹ ಬದಿರನಗಿದ್ನಿರ.ೆ ಮನನಯ ಹರೆ್ಚ.ಡಿ.ದ್ೆೇವೆೇಗೌಡರವರ 
ಕಡಯೆಂದ ಯನವುದ್ನದರೂ ರ್ನಯಯನಲಯದಲ್ಲಿ ಯನವುದ್ನದರೂ ಕ್ೇೆಸ್ಚಗಳನತನ ಹನಕಿದಿರೆ, 
forthwith ರ್ನವು ಆ MoU ಪರಕ್ನರ, FWA ಪರಕ್ನರ ನಡಯೆತವುದ್ನದರೆ ನಮಮಂದ, ಅವರಿಂದ 
ಏರ್ನದರೂ ಆಗಿದಿರ,ೆ ರ್ನಳೆ ಬೆಳಿಗೆೆ ಎಲನಿ ಕ್ೆೇಸ್ಚಗಳನತನ, in the interest of society and 
in the interest of our State withdraw ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಎಲನಿ ಪರಿಹನರ 
ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ.  ರೈೆತ್ರಿಗೆ ಕ್ೂೆಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸ ರ್ನಳಯೆ್ದೇ ಆಗಬೇೆಕತ. ಇದರ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲಿ ಈ NICE 
company ಯ ವಿರತದಿ  1997 ಆದ ಮೆೇಲೆ ಯನವನಗ KIADB 29 ಸನವಿರ ಎಕರಗೆಳನತನ  
ಅವರಿಗೆ ಮನಡಿಕ್ೂೆಟಿಿದ್ೆಿಯೇ, ಅವತಿುನಂದ 1998ನಂದ ಪನರರಂಭವನದಂತ್ಹ legal battle 
ಇವತಿುಗ ೆಈ ಮಟಿಕ್ೆೆ ಬಂದತ ನಂತಿದ್ೆಿ, ಹನಗನಗಿ, 20,193 ಎಕರ ೆMoU ಪರಕ್ನರ ಆಗಿದಿರ,ೆ legal 
battle  ಮನಡತತಿುರಲ್ಲಲಿ. ಆ MoU, FWA ಪರಕ್ನರ, ಆಗಲ್ಲಲಿ ಎನತನವ ಒಂದ್ೆೇ ಕ್ನರಣಕ್ೆೆ  ಈಗ 
legal battle  ಮನಡಿ, ಈ ನಗನಸತ್ಯ  ನಮಮ ರನಷರಕ್ೆೆ ಮನನಯ ಹೆರ್ಚ.ಡಿ.ದ್ೇೆವೆೇಗೌಡರವರತ ಇದಕ್ೆೆ 
ಯನವ ರಿೇತಿ ಹೊೇರನಟ ಮನಡಿದರತ, ಯನವ ರಿೇತಿ ಈ ರ್ನಡಿನ ಆಸಿುಯನತನ ರಕ್ಷಣ ೆಮನಡಿದರತ, 
ಯನವ ರಿೇತಿ ರೈೆತ್ರಿಗೆ ಅರ್ನಯಯವನಗತತಿುದಿದನತನ ತ್ಡದೆರತ, ಈ NICE company, fraud 
company, litigation ಇರತವಂತ್ಹ ಈ ಮನತಷಯ ಯನರತ ಎನತನವುದನತನ ನಮಮ ರ್ನಡಿಗೆ 
ತ್ೊೇರಿಸಿಕ್ೂೆಟಿಿದ್ನಿರೆ. ಈ ಸತ್ಯ ರ್ನಡಿಗೆ ತಿಳಿಯಬೇೆಕ್ೆಂಬತದ್ೇೆ ನಮಮ ಮೂಲ ಉದ್ೆಿೇಶವನಗಿದೆ್. 
ಹನಗನಗಿ, 2016ರಲ್ಲಿ ಸದನ ಸಮತಿ ಕ್ೂೆಟಿಿರತವಂತ್ಹ ವರದ್ಧಯನತನ  ಅನತಷನಾನಗೊಳಿಸಬೆೇಕತ. 
ಜೊತ್ೆಗೆ ದ್ಧರ್ನಂಕ 14-02-22 ರಂದತ ಕ್ೂೆಟಿಿರತವಂತ್ಹ 6 agenda ಗಳಿಗೆ, ರ್ನಲತೆ ದ್ಧವಸ, 
ಒಂದತ ವನರ, 10 ದ್ಧವಸಗಳು ಎಂದತ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಕ್ನಲವಕ್ನಶ ಕ್ೂೆಟಿಿದ್ನಿರ.ೆ ಈಗ ಕ್ನಲವಕ್ನಶ 
ಮತಗಿದ್ಧದ್.ೆ ಸಚ್ಚವ ಸಂಪತಟದ ಉಪ ಸಮತಿಯ record ಇದತ.  ಈ ನಡವಳಿಕ್ೆಯ ಪರಕ್ನರ, ಆ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು 10 ದ್ಧವಸಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇೆ ನಮಗೆ ಎಲನಿ report ಗಳನತನ ತ್ಂದತ ಏನತ ನಗನಸತ್ಯ 
ಇದ್ೆ, as on today ಏನದ್,ೆ ಆ ಸತ್ಯವನತನ ಸದನ ಸಮತಿ  ಹೆೇಳಿರತವಂತ್ಹ ವಿಚನರವನತನ 
ಮನಗಂಡತ ತ್ಮಗೆ ತ್ಲತಪ್ತಸಬೇೆಕತ. ತ್ನವು ಈ ರ್ನಡಿಗೆ ಸತ್ಯವನತನ ಗೊತ್ತುಮನಡಬೆೇಕತ, 
ಆಗಿರತವಂತ್ಹ ಅರ್ನಯಯವನತನ ಸರಿಪಡಿಸಿಕ್ೊಡಬೇೆಕಂದತ ಈ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ  ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ 
ವಂದರೆ್ಗಳನತನ ಸಲ್ಲಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗ ೆ ತ್ನವೆಲಿರೂ ನನನ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಸಮನಧನನದ್ಧಂದ 
ಕ್ೆೇಳಿದಿಕ್ೆೆ  ಎಲಿರಿಗೂ ವಂದ್ಧಸಿ  ನನನ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ  
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಸದನವನತನ ರ್ನಳ ೆ  ಬೆಳಿಗೆೆ 10 ಗಂಟೆ್ 30 ನಮಷಗಳವರೆಗೆ 
ಮತಂದೂಡತತಿುದ್ೆಿೇರ್ೆ. 

(ಸದನವು ಸಂಜೆ  6 ಗಂಟ್ ೆ 4 ನಮಷಗಳಿಗೆ ಮತಕ್ನುಯಗೊಂಡತ ಪತನಃ ಬತಧ್ವನರ, 
ದ್ಧರ್ನಂಕ  23ರ್ೆೇ ಮನರ್ಚಾ ಮನಹ ೆ2022 ರಂದತ ಬೆಳಗೆೆ  10 ಗಂಟ್ೆ 30 ನಮಷಗಳಿಗೆ    

ಸೇೆರಲತ ನಚಿಯಸಿತ್ತ) 
                               <><><>   
 

 

 
 

 


