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ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು 
ನೂರ ನಲವತ್ನುರರೆ್ಯ ಅಧಿವೆೇಶನ 

೨೩ರ್ೇೆ ಮನರ್ಚಾ 2022  
ಬತಧವನರ 

 
                                  

೦೧. ಪರಶೆ್ನೇತ್ುರ  

ಅ) ಚತಕೆ್ೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 
2526 –ಬಳ್ನಾರಿ ತ್ನಲೂೂಕಿನ ಗಡಿ ಭನಗದಲ್ಲೂರತವ ಗನಾಂದಿಲ್ಲಾಂಗೆೇಶವರ ಪತಣ್ಯಕ್ೆೇತ್ರಕ್ೆೆ  
        ಸೇೆತ್ತವೆ ನಮನಾಣ್ ಕತರಿತ್ತ  

- ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಾಂಕಟೆೇಶ್ (ಶ್ರೇ ಅಲೂಾಂ ವಿೇರಭದರಪಪರವರ ಪರವನಗಿ)  
- ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟೇಲ (ಲೊೇಕ್ೂೆೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರತ) 

  2519 – ಸಾಂಡೂರತ ತ್ನಲೂೂಕತ ಸತಲನುನಪತರ ಗನರಮವನತನ ಸಥಳ್ನಾಂತ್ರಿಸತವ ಬಗೆೆ 
- ಶ್ರೇ ವೈೆ.ಎಾಂ.ಸತಿೇಶ್ 
- ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕ (ಕಾಂದನಯ ಸಚಿವರತ) 

  2481 – ಕ್ೆ.ಹೆರ್.ಬಿ.ಯೇಜರೆ್ಯಾಂದ ನವೆೇಶನ ಕಳ್ದೆತಕ್ೊಾಂಡವರಿಗೆ ಪರಿಹನರ ನೇಡತವ  
        ಬಗೆೆ 

- ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟ.ಶ್ರೇಕಾಂಠೆೇಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ವಿ.ಸೂೆೇಮಣ್ಣ (ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭಯ ಅಭಿವೃದಿಿ  

                ಸಚಿವರತ) 
  2530 – ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಹೆದನಾರಿ 48ರಲ್ಲೂ ವನಹನಗಳ ದಟಟಣೆಯಾಂದ ಸನವಾಜನಕರಿಗೆ  
         ಅರ್ನನತಕೂಲವನಗತತಿುರತವ ಬಗೆೆ 

- ಚಿದನನಾಂದ ಎಾಂ.ಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟೇಲ (ಲೊೇಕ್ೂೆೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರತ) 

ವಿಷಯಾನುಕ್ರ ಮಣಿಕೆ {INDEX} 
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2528 – ಮತಜರನಯ ಇಲನಖೆ ದೆೇವಸನಥನಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪನರಧಿಕ್ನರ ರಚರೆ್ ಬಗೆೆ 
- ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್.ಮಾಂಜೆೇಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ವಿ.ಸೂೆೇಮಣ್ಣ (ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭಯ ಅಭಿವೃದಿಿ  

                ಸಚಿವರತ) 
 (ಮತಜರನಯ, ಹಜಚ ಹನಗೂ ವಕ್ಫಚ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 

2443 – ಧನರವನಡ, ಹನವೇೆರಿ, ಗದಗ ಜಿಲೊಗಳಲ್ಲೂರತವ ಪಶತ ಚಿಕಿತ್ನಾ ಕ್ೆೇಾಂದರಗಳ ಬಗೆೆ 
- ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಾಂ ಅಹಮದ್ 
- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಅಾಂಗನರ (ಮೇನತಗನರಿಕ್,ೆ ಬಾಂದರತ ಮತ್ತು ಒಳರ್ನಡತ ಜಲ      

                 ಸನರಿಗ ೆಸಚಿವರತ) 
    (ಪಶತಸಾಂಗೊೇಪರೆ್ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 

 2524 – ಜಿ.ಟ.ಬಿ. ಕರಷಸ್ಚಾ ಇವರತ ಅಕರಮವನಗಿ ಜಮೇನತ ಒತ್ತುವರಿ ಮನಡಿಕೆ್ೂಾಂಡ ಬಗೆೆ 
- ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕ (ಕಾಂದನಯ ಸಚಿವರತ) 

 2500 – ರನಜಯದ ಲೊೇಕ್ೊೇಪಯೇಗಿ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲೂ ಕ್ನಯಾನವಾಹಿಸತತಿುರತವ 
      ಎ,ಬಿ,ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ರ್ೌಕರರ ಸಾಂಖೆಯ ಕತರಿತ್ತ 

- ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಾಂಕಟೆೇಶ್ 
- ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟೇಲ (ಲೊೇಕ್ೊೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರತ) 

2471 –   ಕ್ೊಡಗತ ಜಿಲೊಯಲ್ಲೂ ಮಳ್ಹೆನನ ಸಾಂತ್ರಸುರಿಗೆ ನವೆೇಶನ ನೇಡತವ ಬಗೆೆ 
- ಶ್ರೇಮತಿ ಎಸ್.ವಿೇಣನ ಅಚಚಯಯ 
- ಶ್ರೇ ವಿ.ಸೂೆೇಮಣ್ಣ (ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭಯ ಅಭಿವೃದಿಿ  

                ಸಚಿವರತ) 
 2457 – ರನಜಯದಲ್ಲೂರತವ ರಸೆುಗಳ ಟೊೇಲಚ ಸಾಂಗರಹಣೆ ಬಗೆೆ 

- ಡನ: ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನವಮ (ಸಕ್ನಾರದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ) 
- ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟೇಲ (ಲೊೇಕ್ೊೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರತ) 
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2451 – ರನಜಯದಲ್ಲೂರತವ ಮೇನತಗನರರ ಕತರಿತ್ತ 
- ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ಚ ಕ್.ೆ ರನಥೂೆೇಡಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ) 
- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಅಾಂಗನರ (ಮೇನತಗನರಿಕ್,ೆ ಬಾಂದರತ ಮತ್ತು  

                 ಒಳರ್ನಡತ ಜಲ ಸನರಿಗ ೆಸಚಿವರತ) 
 2448 – ರನಜಯದಲ್ಲೂ ರೆ್ೂೇಾಂದಣಿ ಕಛೆೇರಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಾಂಗರಹವನಗತವ ಮತದನರಾಂಕ ಶತಲೆ ಕತರಿತ್ತ 

- ಶ್ರೇ ಹೆರ್.ಎಾಂ.ರಮೇಶ ಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕ (ಕಾಂದನಯ ಸಚಿವರತ) 

2465 + 2478 –   ಮತಜರನಯ ಇಲನಖಯೆಡಿಯಲ್ಲೂರತವ ಶ್ರೇ ಧಮಾರನಯ ಸನವಮ  
                   ದೆೇವಸನಥನದ ಸವತ್ತುಗಳ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ ಬಗೆೆ 

   - ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್ಚ 
- ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ಚ 
- ಶ್ರೇ ವಿ.ಸೂೆೇಮಣ್ಣ (ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭಯ ಅಭಿವೃದಿಿ  

                          ಸಚಿವರತ) 
2486 – ತ್ೌಕ್ೆ ಚಾಂಡಮನರತತ್ ವೆೇಳ್ಯೆಲ್ಲೂ ಮೇನತಗನರರ ಬೊೇಟತಗಳು ಹನಳ್ನಗಿರತವ  
         ಬಗೆೆ 

- ಶ್ರೇ ಗಣ್ಪತಿ ದತಮನಾ ಉಳ್ೆವೇಕರ್ 
- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಅಾಂಗನರ (ಮೇನತಗನರಿಕ್,ೆ ಬಾಂದರತ ಮತ್ತು  

                 ಒಳರ್ನಡತ ಜಲ ಸನರಿಗ ೆಸಚಿವರತ) 
 

2464 –   ಚಾಂದರಗತತಿುಯ ಶ್ರೇ ರೇೆಣ್ತಕ್ನಾಂಬ ದೆೇವಸನಥನದ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕತರಿತ್ತ 
                          - ಶ್ರೇ ಎಸ್. ರತದೆರೇಗೌಡ 

- ಶ್ರೇ ವಿ.ಸೂೆೇಮಣ್ಣ (ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭಯ ಅಭಿವೃದಿಿ  
                      ಸಚಿವರತ) 

      (ಮತಜರನಯ, ಹಜಚ ಹನಗೂ ವಕ್ಫಚ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 
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ತ್ಡಹೆಿಡಿಯಲನದ ಪರಶೆನ 
1930 – ಶ್ರೇ ರಾಂಗರ್ನಥಸನವಮ ದೆೇವನಲಯದ ಸಿಥರನಸಿಥಯ ಕತರಿತ್ತ 

-  ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್ 
-    ಶ್ರೇ ವಿ.ಸೂೆೇಮಣ್ಣ (ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭಯ ಅಭಿವೃದಿಿ  

                            ಸಚಿವರತ) 
(ಮತಜರನಯ, ಹಜಚ ಹನಗೂ ವಕ್ಫಚ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 

2004 – ಪಶತಗಳ ಚಿಕಿತೆ್ಾಗನಗಿ ಔಷಧಿ ಖ್ರಿೇದಿ ಮತ್ತು ವಿನಯೇಗ  
-  ಡನ: ಕ್.ೆಗೊೇವಿಾಂದರನಜ 
-    ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಅಾಂಗನರ (ಮೇನತಗನರಿಕ್,ೆ ಬಾಂದರತ ಮತ್ತು ಒಳರ್ನಡತ ಜಲ      

                 ಸನರಿಗ ೆಸಚಿವರತ) 
    (ಪಶತಸಾಂಗೊೇಪರೆ್ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 

2056 – ಅನತಭವ ಮಾಂಟಪ ಕ್ನಮಗನರಿ ಕತರಿತ್ತ 
 - ಡನ: ಚಾಂದರಶೆೇಖ್ರ್ಚ ಬಿ.ಪನಟೇಲ 
 - ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕ (ಕಾಂದನಯ ಸಚಿವರತ)  

ಆ)  ಚತಕ್ೆೆ ಗತರತತಿಲೂದ ಪರಶೆನಗಳಿಗ ೆಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 
02.    ಸಭೆಯ ಮತಾಂದಿಡಲನದ ಕ್ನಗದ ಪತ್ರಗಳು  
  “ಭನರತ್ ಸಾಂವಿಧನನ 151(2)ರೆ್ೇ ಅನತಚೆಛೇದದ ಮೇರಗೆ ೆರನಜಯ ಸಕ್ನಾರದ  
              ಹಣ್ಕ್ನಸಿನ ವಯವಹನರಗಳ ಮೇಲ್ಲನ 31ರೆ್ೇ ಮನರ್ಚಾ, 2021ಕ್ೆೆ ಕ್ೊರೆ್ಗೂೆಾಂಡ  
              ವಷಾಕ್ೆೆ ಭನರತ್ದ ಲೆಕೆ ನಯಾಂತ್ರಕರತ ಮತ್ತು ಮಹನಲಕೆೆಪರಿಶೆ್ ೇಧಕರತ  

 ನೇಡಿರತವ ವರದಿ”ಚಮೂರರೆ್ೇ ಪಟಟ ಮತ್ತು ರ್ನಲೆರೆ್ೇ ಪಟಟ 
03.   ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರ ವರದಿ 
04.   ಪರಕಟಣ ೆ
            - ಸದನದಲ್ಲೂ ಕಡನಾಯವನಗಿ ಉಪಸಿಥತ್ರಿರಬೆೇಕ್ನದ ಸಚಿವರತಗಳು ಹನಗೂ  
              ಇಲನಖನಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಕತರಿತ್ತ 
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05. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರಗೆೆ ಪರಸನುಪಿಸಲಪಟಟ ವಿಷಯಗಳು 

 ಅ) ಟೊಮೊಟೊ ಬೆಲೆ ಕತಸಿತ್ದಿಾಂದ ರೈೆತ್ರತ ಬೆಳ್ದೆ ಬೆಳ್ಗೆೆ ಸೂಕು ಬೆಲೆ ಸಿಗದಿರತವ ಬಗೆೆ 

     - ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟ.ಶ್ರೇಕಾಂಠೆೇಗೌಡ 
     - ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಅಶೆ್ೇಕ್ಚ (ಕಾಂದನಯ ಸಚಿವರತ) 
       ಆ) ಬೆಾಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲೂರತವ ಪನದಚನರಿಗಳ ಮೇಲೆಾೇತ್ತವೆಗಳ ಕತರಿತ್ತ 

    - ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಾಂಕಟೆೇಶ್ 
    - ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕ (ಕಾಂದನಯ ಸಚಿವರತ)  
           (ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ) 
ಇ) ಉಡತಪಿ ಮಹಿಳ್ನ ಪದವಿ ಪೂವಾ ಕ್ನಲೇೆಜಿನಲ್ಲೂ ಆರಾಂಭವನದ ಹಿಜನಬಚ ವಿವನದ  
          ರನಜಯದ ಎಲೊಡೆ ಕ್ೊೇಲನಹಲ ಸೃಷ್ಟ್ಿಸಿರತವ ಬಗೆೆ 
    - ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರತಣ್ 
    - ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕ (ಕಾಂದನಯ ಸಚಿವರತ)  
         (ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 
ಈ) ಅರಣ್ಯ ಇಲನಖಯೆ ವಲಯ ಅರಣನಯಧಿಕ್ನರಿ ಹತದೆಾಯ ರ್ೆೇರ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯಲ್ಲೂ  

   ಮೇಸಲನತಿಯನತನ ಕಡಿತ್ಗೊಳಿಸಿರತವ ಬಗೆೆ 
    - ಶ್ರೇ ಶನಾಂತ್ನರನಮ ಬತಡನ ಸಿದಿಾ 

   - ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕ (ಕಾಂದನಯ ಸಚಿವರತ)  
   (ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಆಹನರ, ರ್ನಗರಿಕ ಸರಬರನಜತ ಮತ್ತು  

ಗನರಹಕರ ವಯವಹನರಗಳ ಹನಗೂ ಕ್ನನೂನತ ಮನಪನಶನಸರ  
ಇಲನಖನ ಸಚಿವರತ) 

ಉ) ಕಲ್ಲೂದಾಲತ ಕೆ್ೂರತೆ್ಯಾಂದ ವಿದತಯತಚ ಉತ್ನಪದರ್ೆ ಸಥಗಿತ್ಗೊಳಿಸಲನಗಿರತವ ಬಗೆೆ 
   - ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಹರಿೇಶ್ಚ ಕತಮನರ್ 

                          - ಶ್ರೇ ಸತನೇಲಚ ಕತಮನರ್ಚ  
  (ಇಾಂಧನ, ಕನನಡ ಮತ್ತು ಸಾಂಸೃತಿ ಸಚಿವರತ) 
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ಊ) ಬಸವ ಜಯಾಂತಿಯನತನ ಬಸವನ ಬನಗೆೇವನಡಿಯಲ್ಲೂ ವಿಜೃಾಂಭಣೆಯಾಂದ ಆಚರಿಸತವ  
    ಬಗೆೆ 
    - ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ಚ ಕ್.ೆರನಥೂೆೇಡಚ  
                            (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೇೆತ್ಕರತ) 
    - ಶ್ರೇ ಸತನೇಲಚ ಕತಮನರ್ಚ  

  (ಇಾಂಧನ, ಕನನಡ ಮತ್ತು ಸಾಂಸೃತಿ ಸಚಿವರತ) 
ಋ) ಶ್ರನ ತ್ನಲೂೂಕತ ಕೆ್ೇಾಂದರದಲ್ಲೂ ಸನವಾಜನಕ ಆಸಪತ್ೆರಗಳಿಗ ೆಸವಾಂತ್ ಕಟಟಡಗಳಿಲೂದೆೇ  
     ಇರತವುದತ     

- ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸನವಮ 
- ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕ (ಕಾಂದನಯ ಸಚಿವರತ)  

                            (ಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತಾಂಬ ಕಲನಯಣ್ ಹನಗೂ   
  ವೆೈದಯಕಿೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 

ಎ) ಹೆಬನಬಳ ಬಳಿ ರಸೆು ವಿಭಜಕದ ಮೂಲಕ ರಸೆು ದನಟಲತ ಪರಯತಿನಸಿದ ವಿದನಯರ್ಥಾನ  
    ಅಪಘಾತ್ಕೆ್ೆ ಸಿಲತಕಿರತವುದತ.  
    - ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿಶಟೆಟ 

- ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕ (ಕಾಂದನಯ ಸಚಿವರತ)  
           (ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ) 

06. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರಗೆೆ ಪರಸನುಪಿಸಲಪಟಟ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟ ಸಚಿವರ 
ಹೆೇಳಿಕ್ೆಗಳು  

ಅ) ದಿರ್ನಾಂಕ 08-03-2022ರಾಂದತ ಶ್ರೇ ನರನಣಿ ಹಣ್ಮಾಂತ್ ರತದರಪಪರವರತ    
ಕೃಷ್ನಣ ಮೇಲಾಾಂಡ ಯೇಜರ್ೆಯಲ್ಲೂನ ಪತನರ್ಚ ವಸತಿ ಕ್ೆೇಾಂದರಗಳಲ್ಲೂನ ಹೆಚತಚವರಿ 
ಜಮೇನನತನ ಉಚಿತ್ವನಗಿ ನೇಡತವ ಕತರಿತ್ತ ಪರಸನುಪಿಸಿರತವ ವಿಷಯ 

- ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕ (ಕಾಂದನಯ ಸಚಿವರತ)  
                            (ಜಲ ಸಾಂಪನೂಾಲ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 
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ಆ) ದಿರ್ನಾಂಕ 09-03-2022ರಾಂದತ ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಾಂಕಟೆೇಶ್ಚರವರತ ರನಷ್ಟ್ರೇಯ   
   ನೇಟಚ ಪರಿೇಕೆ್ ಕತರಿತ್ತ ಪರಸನುಪಿಸಿರತವ ವಿಷಯ 

- ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕ (ಕಾಂದನಯ ಸಚಿವರತ)  
                            (ಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತಾಂಬ ಕಲನಯಣ್ ಹನಗೂ   
                                  ವೆೈದಯಕಿೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 

ಇ) ದಿರ್ನಾಂಕ 11-03-2022ರಾಂದತ ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಾಂಕಟೆೇಶ್ಚರವರತ 
   ಪರಸನುಪಿಸಿರತವ ಇ-ಸವತ್ತು ಖನತ್ನ, ವನಟಣಿ ಸಕ್ನಾರಿ ಸನಫ್ಟಚವೆೇರ್ಚಗಳಿಗೆ ಕನನ   
   ಹನಕಿ ಇ-ಖನತೆ್ಗಳಲ್ಲೂ ಅಕರಮವನಗಿರತವ ಬಗೆೆ ಪರಸನುಪಿಸಿರತವ ವಿಷಯ 

- ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕ (ಕಾಂದನಯ ಸಚಿವರತ) 
                      (ಗನರಮೇಣನಭಿವೃದಿಿ ಮತ್ತು ಪಾಂಚನಯತ್ರನಜಚ                             
                                             ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 
   ಈ) ದಿರ್ನಾಂಕ 16-03-2022ರಾಂದತ ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್ಚ.ಅರತಣ್ಚರವರತ   

    ಶ್ವಮೊಗೆದ ಸಹನಯದಿರ ವಿಜ್ಞನನ ಕ್ನಲೆೇಜಿನ ಹನಸೆಟಲಚಗಳಲ್ಲೂ ಶತಚಿತ್ವ ಇಲೂದೆೇ  
    ಇರತವ ಬಗೆೆ ಪರಸನುಪಿಸಿರತವ ವಿಷಯ 

- ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕ (ಕಾಂದನಯ ಸಚಿವರತ) 
(ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಐಟ ಬಿಟ, ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಾಂತ್ರಜ್ಞನನ, 
ಕ್ೌಶಲನಯಭಿವೃದಿಿ, ಉದಯಮಶ್ೇಲತ್ೆ ಮತ್ತು ಜಿೇವರ್ೂೆೇಪನಯ  
ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 

 ಉ) ದಿರ್ನಾಂಕ 16-03-2022ರಾಂದತ ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಾಂ ಅಹಮದ್ಚರವರತ   
    ಕಿಯೇನಕ್ಾಚ ಮೂಲಕ ಹನಸಟೆಲಚಗಳಿಗೆ ವನಷ್ಟ್ಾಂಗಚ ಮಷ್ಟ್ನ್ಚ ಖ್ರಿೇದಿಸಿರತವ ಬಗೆೆ  
    ಪರಸನುಪಿಸಿರತವ ವಿಷಯ 

- ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕ (ಕಾಂದನಯ ಸಚಿವರತ) 
(ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಐಟ ಬಿಟ, ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಾಂತ್ರಜ್ಞನನ, 
ಕ್ೌಶಲನಯಭಿವೃದಿಿ, ಉದಯಮಶ್ೇಲತ್ೆ ಮತ್ತು ಜಿೇವರ್ೂೆೇಪನಯ  
ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 
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 ಊ) ದಿರ್ನಾಂಕ 17-03-2022ರಾಂದತ ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್.ಮಾಂಜೆೇಗೌಡರವರತ   
     ಗತಾಂಡತೂಪೆೇಟೆ ತ್ನಲೂೂಕತ ಬಾಂಡಿೇಪತರ ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಉದನಯನವನದಲ್ಲೂ ಬೆಾಂಕಿ  
     ಕ್ನಣಿಸಿಕ್ೂೆಾಂಡಿರತವ ಬಗೆೆ ಪರಸನುಪಿಸಿರತವ ವಿಷಯ 

    - ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕ (ಕಾಂದನಯ ಸಚಿವರತ)  
   (ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಆಹನರ, ರ್ನಗರಿಕ ಸರಬರನಜತ ಮತ್ತು  

ಗನರಹಕರ ವಯವಹನರಗಳ ಹನಗೂ ಕ್ನನೂನತ ಮನಪನಶನಸರ  
ಇಲನಖನ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 

 ಋ) ದಿರ್ನಾಂಕ 17-03-2022ರಾಂದತ ಡನ: ತ್ಳವನರ್ಚ ಸನಬಣ್ಣರವರತ   
    ಕತವೆಾಂಪತ ವಿಶವವಿದನಯಲಯದ ದೂರ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಕ್ೆೇಾಂದರದಲ್ಲೂ ಪರಿೇಕ್ ೆ 
    ನಡೆಯದಿರತವ ಬಗೆೆ ಪರಸನುಪಿಸಿರತವ ವಿಷಯ 

- ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕ (ಕಾಂದನಯ ಸಚಿವರತ) 
(ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಐಟ ಬಿಟ, ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಾಂತ್ರಜ್ಞನನ, 
ಕ್ೌಶಲನಯಭಿವೃದಿಿ, ಉದಯಮಶ್ೇಲತ್ೆ ಮತ್ತು ಜಿೇವರ್ೂೆೇಪನಯ  
ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 

 ಎ) ದಿರ್ನಾಂಕ 22-03-2022ರಾಂದತ ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲಚ ಜಿ.ನಮೊೇಶ್ರವರತ   
    ಇಾಂಜಿನಯರಿಾಂಗಚ ಕ್ೊೇಸ್ಚಾ ಪರವೆೇಶಕ್ೆೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿೇಕ್ನ ಪನರಧಿಕ್ನರ  
   ವೆೇಳ್ನಪಟಟ ಬಿಡತಗಡೆಯನಗದಿರತವ ಬಗೆೆ ಪರಸನುಪಿಸಿರತವ ವಿಷಯ 

- ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕ (ಕಾಂದನಯ ಸಚಿವರತ) 
(ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಐಟ ಬಿಟ, ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಾಂತ್ರಜ್ಞನನ, 
ಕ್ೌಶಲನಯಭಿವೃದಿಿ, ಉದಯಮಶ್ೇಲತ್ೆ ಮತ್ತು ಜಿೇವರ್ೂೆೇಪನಯ  
ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 

0೭. ಶನಸನ ರಚರ್ೆ 
 ವಿಧೆೇಯಕಗಳ ಪಯನಾಲೊೇಚರ್ೆ ಹನಗೂ ಅಾಂಗಿೇಕ್ನರ 

  ಅ) ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾಂದಿೇಖನರ್ಗೆಳ (ತಿದತಾಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕ, 2022 
- ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಾಂದರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರತ) 
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- ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸನವಮ 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್ಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ) 
- ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ಚ ಕ್.ೆರನಥೂೆೇಡಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ) 
- ಡನ: ತ್ೆೇಜಸಿವನ ಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ.ಭೂೆೇಜೇೆಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಗೂೆೇವಿಾಂದ ರನಜತ 
- ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಾಂಕಟೆೇಶ್ಚ 
- ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಾಂಜತರ್ನಥಚ 
- ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಹೆರ್.ಎಾಂ.ರಮೇಶಗೌಡ 
-  ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟ.ಶ್ರೇಕಾಂಠೇೆಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಪಿ.ಹೆರ್.ಪೂಜನರ್ಚ 
- ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಾಂ ಅಹಮದ್ಚ 
- ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ್ಚ ಅಹಾದ್ 
- ಶ್ರೇ ಪರತ್ನಪ ಸಿಾಂಹ ರ್ನಯಕ್ಚ 
- ಡನ: ಡಿ.ತಿಮಾಯಯ 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎಾಂ.ಫನರೂಖಚ 
- ಶ್ರೇ ಎಾಂ.ಕ್.ೆಪನರಣೇೆಶ್ 
- ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಟ 
- ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್ಚ 
- ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ಚ 
- ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರತಣ್ಚ 
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- ಡನ: ಕ್.ೆಗೊೇವಿಾಂದರನಜಚ 
         (ವಿಧೆೇಯಕ ಅಾಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಟತ್ತ) 

ಆ) ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ಪರದೆೇಶನಭಿವೃದಿಿ (ತಿದತಾಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕ, 2022 
  -  ಡನ: ಮತರತಗೆೇಶ್ಚ ಆರ್. ನರನಣಿ  
        (ಬೃಹತಚ ಮತ್ತು ಮಧಯಮ ಕ್ೈೆಗನರಿಕ್ನ ಸಚಿವರತ) 

- ಡನ: ತ್ೆೇಜಸಿವನ ಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸನವಮ 
- ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ಚ 
- ಶ್ರೇ ಗೂೆೇವಿಾಂದ ರನಜತ 
- ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ಚ ಕ್.ೆರನಥೂೆೇಡಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ) 
- ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎಾಂ.ಫನರೂಖಚ 

                               (ವಿಧೆೇಯಕ ಅಾಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಟತ್ತ) 

0೮. ಗಮನ ಸೆಳ್ಯೆತವ ಸೂಚರೆ್ 

         ವಿಷಯ: ಖನಸಗಿ ಅನತದನನ ರಹಿತ್ ಶನಲನ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ ಟೇಚಸ್ಚಾ ಬೆನಫಿಟಚ ಫಾಂಡಚನಾಂದ              
                 ಯನವುದೆೇ ರೆ್ರವು ಸಿಗದಿರತವ ಬಗೆೆ 

- ಡನ: ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನವಮ (ಸಕ್ನಾರಕ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ) 
- ಶ್ರೇ ಅರತಣ್ ಶಹನಪತರ 
- ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟ.ಶ್ರೇಕಾಂಠೆೇಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ.ಭೂೆೇಜೇೆಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಚಿದನನಾಂದ ಎಾಂ.ಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ 
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- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇೆಶ್ (ಪನರಥಮಕ ಮತ್ತು ಪ ರೌಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಹನಗೂ  
                 ಸಕ್ನಲ ಸಚಿವರತ) 

0೯. ನಯಮ ೬೮ರ ಮೇರೆಗ ೆಸನವಾಜನಕ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯದ ಮೇಲ್ಲನ ಚಚೆಾ 
  ವಿಷಯ: ಬಿ.ಎಮಚ.ಆರ್.ಸಿ.ಎಲಚಗೆ ಭೂಸನವಧಿೇನ ಪರಕಿರಯೆಯಲ್ಲೂರತವ ಜಮೇನತಗಳನತನ  
                     ನಾಂದಿ ಇನ್ಚಫನರಸರಕಚರ್ಚ ಕ್ನರಿಡನರ್ಚ ಎಾಂಟರ್ಚಪೆೈಸಸೆ್ಚ ಸಾಂಸಥೆಗೆ ಸೆೇರಿದ  
                     ಭೂಮಯನತನ ಕೆ್.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ. ವತಿಯಾಂದ ಪಡದೆಿರತವ ಕತರಿತ್ತ 

- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ.ಭೂೆೇಜೇೆಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟ.ಶ್ರೇಕಾಂಠೆೇಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್ಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ) 
- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ 
- ಶ್ರೇ ಹೆರ್.ಎಾಂ.ರಮೇಶಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಎಾಂ.ಕ್.ೆಪನರಣೇೆಶ್ಚ 
- ಶ್ರೇ ಆರ್.ಬಿ.ತಿಮನಾಪೂರ 
- ಡನ: ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನವಮ (ಸಕ್ನಾರದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ) 
- ಡನ: ಮತರತಗೆೇಶ್ಚ ಆರ್. ನರನಣಿ  

(ಬೃಹತಚ ಮತ್ತು ಮಧಯಮ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ ೆಸಚಿವರತ) 
 

~*~*~*~*~ 
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(546) 23.03.2022/10.30/ಎಸ್ಚಕ್-ೆಎಾಂ.ಡಿ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು 

ಬತಧವನರ, 23ರೆ್ೇ ಮನರ್ಚಾ ೨೦೨೨ 

ಸದನವು ವಿಧನನಸೌಧದ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸಭನಾಂಗಣ್ದಲ್ಲೂ 

ಬೆಳಗೆೆ ೧೦ ಗಾಂಟೆ 38 ನಮಷಗಳಿಗೆ ಸಮನವೆೇಶಗೂೆಾಂಡಿತ್ತ. 

 

ಸಭನಪತಿಯವರನದ (ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಶ್ವಲ್ಲಾಂಗಪಪ ಹೊರಟಟ) ಅವರತ  
ಪಿೇಠದಲ್ಲೂ ಉಪಸಿಥತ್ರನದರತ. 
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೦೧. ಪರಶೆ್ನೇತ್ುರಗಳು 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಪರಶೆ್ನೇತ್ುರ ವೇೆಳ್ೆಯನತನ ಪನರರಾಂಭ ಮನಡೂೆೇಣ್. ಮನನಯ ಅಲೂಾಂ 
ವಿೇರಭದರಪಪನವರ ಪರವನಗಿ ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆಾಂಕಟೆೇಶ್ಚರವರತ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಬೇೆಕತ. 

 

ಅ) ಚತಕೆ್ೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 

ಪರಶೆನ ಸಾಂಖೆಯ 2526 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

 
ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆಾಂಕಟೆೇಶ್ಚ (ಅಲೂಾಂ ವಿೇರಭದರಪಪ ಪರವನಗಿ) :- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 

ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಿದನಾರ.ೆ ಬಳ್ನಾರಿ ತ್ನಲೂೂಕಿನ ಗಡಿ ಭನಗದಲ್ಲೂರತವ ಶ್ರೇ 
ಗನದಿಲ್ಲಾಂಗೆೇಶವರ ದೇೆವಸನಥನವಿದೆ. ಅದತ ಕತರಬರ ದೂೆಡಾ ದೇೆವಸನಥನ.  ಆ ಗಡಿ ಭನಗದಿಾಂದ ಆಾಂಧರಕ್ೆೆ 
ಮತ್ತು  ಎಲನೂ ಭನಗಗಳಿಗೆ ಹೊೇಗತತ್ನುರೆ. ಬಳ್ನಾರಿ ಕಡಯೆಾಂದ ಮಾಂತ್ನರಲಯಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗತತ್ನುರೆ. ಇದಕ್ೆೆ 
ಸೇೆತ್ತವೆ ಕಲ್ಲಪಸಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ಾೆಂಬ ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಒಾಂದತ ಮನವಿ ಇದೆ. ರನಜಯದಲ್ಲೂ ಆಗಲ್ಲಲೂವೆಾಂದರ,ೆ 
ಕ್ೆೇಾಂದರದವರತ ಬೆೇಕ್ನದಷತಟ ಹಣ್ವನತನ ಕ್ೊಡತತ್ನುರ.ೆ  ಅದನತನ ಮನಡಿಸಿಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ೆಾಂಬ ಒಾಂದತ 
ಮನವಿ ಇದೆ.  

ಶ್ರೇ. ಸಿ.ಸಿ. ಪನಟೇಲ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸನವಿರನರತ ಭಕ್ನುದಿಗಳು  ಶ್ರೇ 
ಗನದಿಲ್ಲಾಂಗೆೇಶವರ ದೆೇವಸನಥನಕ್ೆೆ ಹೊೇಗತತಿುರತವುದತ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನಕ್ೆೆ ಬಾಂದಿದ.ೆ ಅದತ inter-
state bridge ಆಗತತ್ುದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಆಾಂಧರಪರದೆೇಶದವರತ ಭೂ ಸನವಧಿೇನ 
ಪಡಿಸಿಕ್ೊಳಾಬೆೇಕತ. The cost of the bridge is almost Rs. 40 crores. ಅದರ ಬಗೆೆ 
ಸಕ್ನಾರದ ಮತಾಂದ ೆ ಪರಸನುವರೆ್ ಇಲೂ. ಆಾಂಧರ ಸಕ್ನಾರದವರತ ಭೂಸನವಧಿೇನ ಪಡಿಸಿಕ್ೊಳುಾವುದಕ್ೆೆ  
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ರ್ನವು ಮನವಿ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಅವರತ ಒಪಿಪದರ,ೆ ರ್ನವು ಒಪಿಪಕ್ೊಾಂಡತ, ಅದರ ಬಗೆೆ ಕರಮ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಾತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆಾಂಕಟೆೇಶ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಎಲೂವೂ ಸರಿ. ಅದರ ೆ inter-
state ಇರತವುದರಿಾಂದ, ಮನನಯ ನತಿನ್ಚ ಗಡೆರಿಯವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮನಡಿದರೆ, central project 
ನಲ್ಲೂ ಸೇೆರಿಸಿಬಿಡತತ್ನುರೆ. State Government ದತ ಏನೂ ಇರತವುದಿಲೂ. 

ಶ್ರೇ. ಸಿ.ಸಿ. ಪನಟೇಲ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, it is not coming on the 
National Highway.  ಅದತ ನಮಗೆ ಬರತವುದನದರೆ, ರ್ನನತ ಖ್ಾಂಡಿತ್ವನಗಿ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ 
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆಾಂಕಟೆೇಶ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರದಿಾಂದನದರೂ ಅದನತನ 
ಮನಡಿಸಿಕ್ೂೆಡಿ. 

(ಮತಾಂದತ) 
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(547) 23-03-2022 10.40 ಟಸಿಹೆರ್ಚ-ಎಾಂಡಿ               (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 
 

ಪರಶೆನ ಸಾಂಖೆಯ.2519 
(ಉತ್ುರ ಲಗತಿುಸಿದೆ) 

ಶ್ರೇ ವೆೈ.ಎಾಂ.ಸತಿೇಶ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದೆೇ ಪರಶೆನಯನತನ ರ್ನನತ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ 
ಸಚಿವರಿಗೆ ಕ್ೆೇಳಿದೆಾನತ. ಅವರತ ಒಾಂದತ reply ಕ್ೂೆಟಟದನಾರೆ. ಈಗ ನನನ ಮನವಿ ಏರೆ್ಾಂದರೆ, ಈ 
ಗನರಮದಲ್ಲೂ ಒಟತಟ 850 ಜನ ಇದನಾರ.ೆ ಈಗ ಆ industries ನಾಂದನಗಿ ಸತತ್ುಮತತ್ುಲ್ಲನ ಪರಿಸರಕ್ೆೆ 
ತ್ತಾಂಬನ pollution ಆಗತತಿುದೆ.  ಆದಾರಿಾಂದ ಆದಷತಟ ಬೇೆಗರ್ ೆ ಇಲ್ಲೂಾಂದ shift ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ 
ಮನನಯ  ಸಲ್ಲೇಾಂ ಅಹಮದ್ಚ ರವರತ ಕೂಡ ಕ್ೇೆಳುತಿುದನಾರ.ೆ ರ್ನವು ಕೂಡ ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಹತಿುರ 
ಮನವಿ ಮನಡತತಿುದೆಾೇವೆ. ನರೆ್ನ ಒಾಂದತ ಟ.ವಿಯ news clipping ನಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲೂ ಸತಮನರತ 30,000 
ಜನರಿದನಾರೆಾಂದತ ತ್ಪತಪ ಮನಹಿತಿ ಕ್ೊಡತತಿುದನಾರೆ. Actually, ಅಲ್ಲೂ ಒಟತಟ 150 ಕತಟತಾಂಬಳಿವ.ೆ ಒಟತಟ 
850 ಜನ ಇದನಾರ.ೆ ತ್ಪತಪ ಮನಹಿತಿ ಬೆಳ್ೆದತ ಒಾಂದತ ದೊಡಾ ಸಮಸೆಯಯನಗತವುದಕ್ೆೆ ಮತಾಂಚೆ ನನನ 
ಮನವಿ ಏರೆ್ಾಂದರೆ, ಅಲ್ಲೂ ತ್ತಾಂಬನ ಕಷಟದ ಪರಿಸಿಥತಿ ಇದ.ೆ ರ್ನವು ಗೂಗಲಚ ಮನಯಪಚನಲ್ಲೂ ರೆ್ೂೇಡಿದನಗ, 
ಆ ವಿಲೆೇಜಚ ಪಕೆದಲ್ಲೂ slime pond ಕ್ನಣ್ತತ್ುದೆ. ಅಲ್ಲೂ dust ಬಹಳ ಇದೆ. ಈ ಎಲನೂ 
ಕ್ನರಣ್ಗಳಿಾಂದ ಈಗನಗಲೆೇ district administration is looking into this matter. 
ಆದರೆ ಇದನತನ ಆದಷತಟ ಬೇೆಗರ್ ೆಮನಡಿಸಿದರೆ ಜನರಿಗ ೆಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ. ಈ pollution ನಾಂದ 
ಮಕೆಳು ಕೂಡ effect ಆಗತತಿುದನಾರ.ೆ ಆದಕ್ನರಣ್ ತ್ನವು ದಯವಿಟತಟ ಆಸಕಿುವಹಿಸಿ ಆದಷತಟ ಬೇೆಗ 
ಇದಕ್ೆೆ ಪರಿಹನರ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮನಡತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.   

ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಅಶೆ್ೇಕ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಾಂಡೂರತ ತ್ನಲೂೂಕತ ತ್ೊೇರಣ್ಗಲತೂ 
ಗನರಮ ಪಾಂಚನಯತಿ ವನಯಪಿುಯ ಸತಲನುನಪತರ (ಯರಬನಹಳಿಾ) ಗನರಮ ಏನದ,ೆ ಅದರ ಸತತ್ುಲತ 11 
ಕ್ೆಾಂಪತ ವಗಾದ (ರಡೆಚ ಕ್ನಯಟಗರಿ) ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳಿವೆ. ಈ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳಿಾಂದ ವನಯತ ಮನಲ್ಲನಯ 
ಉಾಂಟನಗತತಿುರತವುದತ ಸತ್ಯ. ಅದರಿಾಂದ ನಗದಿತ್ ಪರಮನಣ್ಕಿೆಾಂತ್ ಜನಸಿು pollution ಆಗತತಿುರತವುದತ 
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ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನಕ್ೆೆ ಬಾಂದಿದ.ೆ ಈಗನಗಲೆೇ ಸಕ್ನಾರ ಆ ಗನರಮಸಥರನತನ ಸಥಳ್ನಾಂತ್ರ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ದಿರ್ನಾಂಕ 02.11.2021ರಾಂದತ ಗನರಮಸಥರ ಜೊತ್ೆ ನಮಾ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಒಾಂದತ ಮನತ್ತಕತ್ೆಯನತನ 
ಮನಡಿದೆಾೇವ.ೆ ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಉದಿಾಮದನರರ ಜೊತ್ೆ ಎ.ಸಿ., ಬಳ್ನಾರಿಯವರತ ದಿರ್ನಾಂಕ 
16.12.2021ರಾಂದತ ಸಭೆ ನಡಸೆಿರತತ್ನುರ.ೆ ಬಳ್ನಾರಿ ಜಿಲನೂಧಿಕ್ನರಿಗಳು, ದಿರ್ನಾಂಕ 27.12.2021ರಾಂದತ 
ಸಭ ೆ ನಡಸೆಿದನಾರ.ೆ ಈಗನಗಲೆೇ ಅದನತನ ಸಥಳ್ನಾಂತ್ರ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅಲ್ಲೂನ ಗನರಮಸಥರತ ಕೂಡ 
ಒಪಿಪದನಾರ.ೆ ನಮಾನತನ ಸಥಳ್ನಾಂತ್ರ ಮನಡಿ, ಇಲ್ಲೂ pollution ಜನಸಿು ಇದೆಯೆಾಂದತ ಒಪಿಪದನಾರೆ. ಆ 
ದೃಷ್ಟ್ಟಯಾಂದ ನಮಾ ಜಿಲನೂಧಿಕ್ನರಿಗಳು Rural Development and Panchayat Raj 
Department, Public Works Department, ತ್ೊೇಟಗನರಿಕ್ೆ ಇಲನಖ ೆ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಟ್ 
ಇಲನಖಯೆವರತ ಇವರರೆ್ನಲನೂ ಮೌಲಯಮನಪನ ಮನಡಬೆೇಕತ. ಏಕ್ೆಾಂದರ ೆ ಅವರನತನ ಬೆೇರ ೆ ಕಡಗೆೆ 
ಸಥಳ್ನಾಂತ್ರ ಮನಡಬೇೆಕ್ನದರ ೆ ರ್ನವು ಹೊಸ ಜನಗವನತನ ಗತರತತ್ತ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಅಲ್ಲೂ ರ್ನಗರಿಕ 
ಸೌಲಭಯಗಳನತನ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ. ಮತ್ೆು ಹಳಿಾಗಳ ಸತತ್ುಲೂ ಅವರತ ಎಷತಟ ಜಮೇನತ ಉಳುಮ 
ಮನಡತತಿುದಾರೂೆೇ ಆ ಜಮೇನತಗಳ ಮೌಲಯಮನಪನವನೂನ ಕೂಡ ಮನಡಿ ಅದಕ್ೆೆ ಬದಲ್ಲ 
ವಯವಸೆಥಯನತನ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿದೆ. ಅದಕ್ೊೆೇಸೆರ ರ್ನನತ ಈಗನಗಲೆೇ ಸೂಚರೆ್ಯನತನ ಕ್ೊಟಟದೆಾೇರೆ್. 
ಅಲ್ಲೂ ಜನರತ ಕೂಡ ಒಪಿಪರತವುದರಿಾಂದ ಈ ಸಾಂಬಾಂಧ ವರದಿ ಬಾಂದ ಕೂಡಲೇೆ ಕರಮ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಾತ್ೆುೇವೆ.  

ಶ್ರೇ ವೆೈ.ಎಾಂ.ಸತಿೇಶ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನನ suggestion ಏರೆ್ಾಂದರೆ, 
Because ಆ industries ಸಲತವನಗಿ ಆ ಗನರಮ shift ಆಗತತಿುದೆ. ಈಗ ಆ shifting ಗೆ ಏನತ 
cost ಆಗತತ್ುದೊೇ,  ಆ cost ನತನ  ಆ ಇಾಂಡಸಿರಸ್ಚರವರೆೇ bear ಮನಡಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ ರ್ನನತ 
ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಮನವಿ ಮನಡತತಿುದೆಾೇರ್ೆ. 

ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಅಶೆ್ೇಕ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ವೆೈ.ಎಾಂ.ಸತಿೇಶ್ಚ ರವರೆೇ, ಆ 
ರಿೇತಿಯೆೇ ಚಚಾೆ ನಡಯೆತತಿುದೆ.  
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ಪರಶೆನ ಸಾಂಖೆಯ. 2481 

(ಉತ್ುರ ಲಗತಿುಸಿದೆ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟ.ಶ್ರೇಕಾಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳಿದಾಂಥ ಪರಶೆನಗ ೆಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ನೇಡಿದನಾರೆ.  ನನನ ಪರಶೆನ ಮತ್ತು ಆತ್ಾಂಕ ಇರತವುದತ ಇಷ್ಟೆ. ಬೆಾಂಗಳೂರತ ಜಿಲೊ, 
ಆರೆ್ೇಕಲಚ ತ್ನಲೂೂಕತ, ಜಿಗಣಿ ಹೊೇಬಳಿ, ಹಿನನಕಿೆ ಗನರಮ, ಮರಸೂರತ ಗನರಮ ಮತ್ತು ಲ್ಲಾಂಗನಪತರ 
ಗನರಮಗಳಲ್ಲೂ 2005ರಲ್ಲೂ ಗೃಹ ಮಾಂಡಳಿ ವಸತಿ ಯೇಜರೆ್ಗನಗಿ ಸತಮನರತ ನೂರನರತ ಎಕರ ೆ
ಜಮೇನನತನ ಸಕ್ನಾರ acquire ಮನಡಿಕ್ೊಾಂಡಿದ.ೆ ಆದರೆ 1996ರಲೂೆೇ ಅಾಂದರ,ೆ 9 ವಷಾಗಳ 
ಪೂವಾದಲ್ಲೂ ಅದನತನ ಖ್ರಿೇದಿ ಮನಡಿದನಾರ.ೆ ಆ ಭೂಮ ಭೂ ಪರಿವತ್ಾರ್ೆಯನಗಿದತಾ, ಒಾಂದತ ಲೇೆಔಟಚ 
ಆಗಿರತತ್ುದ.ೆ ಆ ಲೆೇಔಟಚ ಆದನಾಂತ್ರ ಸನವಾಜನಕರತ ಅಲ್ಲೂ ನವೆೇಶನವನತನ ಖ್ರಿೇದಿ ಮನಡಿದನಾರೆ. ಆ 
ರಿೇತಿ ಸತಮನರತ 60 ಜನ ಇದನಾರ.ೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಸತಮನರತ 11 ಜನ ಕ್ೂೆೇಟಚಾಗೆ ಹೂೆೇಗಿದನಾರೆ. ಈ 
alienation ಆಗಿರತವುದನತನ acquisition ಮನಡತವಾಂತಿಲೂವೆಾಂದತ ನಮಗಲೆನೂ ಗೊತಿುರತ್ಕೆಾಂಥ 
ವಿಚನರ. ಈಗನಗಲೆೇ ಬಡನವಣ ೆಆಗಿರತವುದನತನ acquisition ಮನಡತವುದಿಲೂ ಎಾಂದತ ಇದೆ. ಅವರತ 
ಗನರಮ ಪಾಂಚನಯತಿಯಾಂದ ಆ layout ಗೆ approval and license ಎಲೂವನೂನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡಿದನಾರ.ೆ ಈಗ ಆ ಖ್ರಿೇದಿದನರರತ ಕಾಂದನಯವನತನ ಪನವತಿಸಿ ಖನತೆ್ಯನತನ ಸಹ ತ್ಮಾ 
ಹೆಸರಿಗ ೆ ಮನಡಿಕ್ೊಾಂಡಿದನಾರ.ೆ ಈ ಹಾಂತ್ದಲ್ಲೂ ನೇವು ವನಪಸತಾ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಾಂಡರ ೆ ಹೇೆಗೆ? 
ಸನಮನನಯವನಗಿ ಒಾಂದತ ಪರತಿೇತಿ ಏರೆ್ಾಂದರೆ, ಒಾಂದತ ಲೆೇಔಟಚ ಮನಡಿ alienation ಆಗಿದಾರೂ 
ಕೂಡ RTC ಮನತ್ರ ಮೂಲ ಜಮೇನತದನರರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೂರತತ್ುದೆ. ಸಕ್ನಾರ ಪರಿಹನರವರೆ್ನಲನೂ RTC 
ಯಲ್ಲೂ ಹೆಸರತ ಇರತ್ಕೆಾಂಥವನಗೆ ಕ್ೂೆಡತತ್ುದೆ. ಹಿೇಗನಗಿ ಕಳ್ೆದ ಸತಮನರತ 9 ವಷಾಗಳಿಾಂದ ಆ 
ನವೆೇಶನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡಿರತ್ಕೆಾಂಥ ಸನವಾಜನಕರತ ಸಾಂಕಷಟಕ್ೆೆ ಸಿಲತಕಿದನಾರೆ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಕ್.ೆಟ.ಶ್ರೇಕಾಂಠೇೆಗೌಡರವರೆೇ, ಈಗ ಏನತ ಮನಡಬೇೆಕತ ಹೆೇಳಿ. 
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ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟ.ಶ್ರೇಕಾಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ಹೆೈಕ್ೊೇಟಚಾ ಏನತ 
ಹೆೇಳಿದೆಯೆಾಂದರ,ೆ ಮನನವಿೇಯತ್ೆ ದೃಷ್ಟ್ಟಯಾಂದ ಇವರ ಮನವಿಯನತನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಎಾಂದತ ಹೆೇಳಿದೆ. 
ಪನಪ, ಅವರತ ಪಯನಾಯವನಗಿ ನವೆೇಶನಗಳನತನ ಕ್ೆೇಳಿದನಾರ.ೆ ಆ ಸನವಾಜನಕರತ ಹಣ್ ಕ್ೊಟತಟ ಆ 
ನವೆೇಶನಗಳನತನ ಖ್ರಿೇದಿ ಮನಡಿದನಾರ.ೆ ಅದಕ್ೆೆ ದಯಮನಡಿ ತ್ನವು ಅವರಿಗೆ ನವೆೇಶನವನತನ 
ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ.    

ಶ್ರೇ ವಿ.ಸೂೆೇಮಣ್ಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಕ್.ೆಟ.ಶ್ರೇಕಾಂಠೇೆಗೌಡರವರತ 
ಮೂಲಭೂತ್ವನಗಿ ಬಹಳ ಬತದಿಿವಾಂತ್ರತ ಹನಗೂ ನನಗ ೆ ಬಹಳ ಆತಿೀಯರತ. ಅವರತ 
ಬತದಿಿವಾಂತ್ರಲೂೂ ಬತದಿಿವಾಂತ್ರತ. ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ನನನ ಮನತಿಗ ೆನಗತತಿುದನಾರೆ. 
2005ರಲೂೆೇ 829 ಎಕರಯೆನತನ ಭೂಸನವಧಿೇನಕ್ೆೆ ಅಧಿಸೂಚರೆ್ ಹೊರಡಿಸಿದನಾರೆ. ಅದನದ ನಾಂತ್ರ, 
ಸತಮನರತ 700 ಎಕರಯೆನತನ 16(2) ನಲ್ಲೂ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಸತಮನರತ 10 ಎಕರಗೆೆ ಈ 
ರಿೇತಿಯ ಸಮಸೆಯಯನಗಿದತಾ, ಉಳಿದವರಲೆನೂ ದತಡಾನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡಿದನಾರೆ. ಲೆೇಔಟಚ ಎಲೂವೂ ಕೂಡ 
ಆಗಿದ.ೆ ಈಗ ಅವರತ ನಮಗೆ acquisition ಆಗಿತ್ತು, NA (Non-Agricultural) ಆಗಿತ್ತು. NA 
ಆಗಿರತ್ಕೆಾಂಥದಾನತನ ತ್ನವು purchase ಮನಡಿದಿಾೇರಿ ಎಾಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದನಾರೆ. ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದೆಲೂವನೂನ ಕೂಡ ಸತಮನರತ 2 ರಿಾಂದ 3 ಗಾಂಟೆ ಕ್ನಲ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಾಂಡತ 
homework ಮನಡಿಕ್ೂೆಾಂಡತ ಎಲನೂ ಮನಹಿತಿಯನತನ ರ್ನನತ ಅವರಿಗೆ ಕ್ೊಟಟದೆಾೇರೆ್. ಇನತನ 
ಉಳಿದಿರತ್ಕೆಾಂಥವರತ ಕ್ೇೆವಲ 3 ಎಕರಯೆದತಾ ಮನತ್ರ problem ಇದೆ. ಈಗ ಆ 3 ಎಕರಯೆಲ್ಲೂ 
ಜಮೇನತದನರ ದತಡಾನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡಿದನಾರೆ. ಆ ಜಮೇನತದನರ ದತಡಾನತನ ಏಕ್ೆ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಾತ್ನುರ್ೆಾಂದರ,ೆ ನಮಾಲ್ಲೂ ಏನತ land records and record of right ಇರತತ್ುದೊೇ 
ಅದರ ಪರಕ್ನರ ರ್ನವು ಅವರಿಗ ೆಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಅಲ್ಲೂ ಯನರತ ನವೆೇಶನ ತ್ಗೆೆದತಕ್ೂೆಾಂಡಿದಾರೂೆೇ, 
ಅದಕ್ೆೆ alienation ಯನವನಗ ಆಯತ್ತ ಎಾಂದತ ಇದತ ಯನವುದೂ ಕೂಡ record ನಲ್ಲೂ ಸಿಗದೆೇ 
ಇರತವುದರಿಾಂದ ಇವತಿುನ ದಿವಸ ನೂರಕ್ೆೆ ತ್ೊಾಂಭತ್ೊುಾಂಬತ್ತು ಭನಗ ಎಲೂವನೂನ ಕೂಡ ರ್ನವು 
ಮತಗಿಸಿದೆಾೇವೆ. 1996ರಲ್ಲೂ ಖ್ರಿೇದಿ ಮನಡಿರತವುದೆಲೂವನೂನ ಕೂಡ detail ಆಗಿ ಕ್ೊಟಟದೆಾೇವೆ. ಮನನಯ 
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ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ೊೇಟಚಾ ಮನನವಿೇಯತ್ ೆದೃಷ್ಟ್ಟಯಾಂದ ಮನಡಿ ಎಾಂದತ ಹೆೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ರ್ನವು 
ಏರ್ನದರೂ ಇದೊಾಂದನತನ ಓಪನ್ಚ ಮನಡಿದರೆ ಕಷಟವನಗತತ್ುದೆ. ಸತಪಿರೇಾಂ ಕ್ೊೇಟಚಾನ ಹನಗೂ 
ಹೆೈಕ್ೊೇಟಚಾನ ನದೇೆಾಶನವಿದೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ನನಗೂ ಕೂಡ sympathy ಇದೆ. ಜಮೇರ್ನಾರರತ 
ಯನರತ ಮನರನಟ ಮನಡಿದನಾರ ೆ ಅವರತ ಇದನತನ ಸರಿಯನಗಿ ಮನಡಿಕ್ೊಾಂಡಿಲೂ. ಅದನದ ನಾಂತ್ರ 
ಮೂಲ ಜಮೇನತದನರನಗ ೆದತಡತಾ ಹೂೆೇಗಿದೆ. ಇನತನ ಉಳಿದಿರತ್ಕೆಾಂಥವರತ ಯನರತ ನವೆೇಶನವನತನ 
ಖ್ರಿೇದಿ ಮನಡಿದವರಿಗೆ ಅರ್ನನತಕೂಲವನಗಿದೆ. ರ್ನರೆ್ೇ ಸತ್ಃ ಆ ಸಥಳಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗಿದೆಾೇರ್.ೆ  2005ರಲ್ಲೂ 
ಅದನದ ನಾಂತ್ರ ಬಾಂದಿರತ್ಕೆಾಂಥದತಾ. 2019ರಲ್ಲೂ ಸವತ್ಃ ರ್ನರೆ್ೇ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಾಂಡತ ಹಲವನರತ 
ಸಭೆಗಳನತನ ಮನಡಿದೆಾೇರ್ೆ. ಕ್ೆೇವಲ 3 ಎಕರಯೆದತಾ ಮನತ್ರ ಸಮಸೆಯಯನಗಿದೆ. ರ್ನವು ಅವರಿಗೆ 
ಏರ್ನದರತ ಒಬಬರನತನ ಮತಟಟದರ ೆ ರ್ನವು ಇಡಿೇ ಹೌಸಿಾಂಗಚ ಬೊೇಡಚಾನತನ ಮತಚಚಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. 
ಅದಕ್ನೆಗಿ ರ್ನನತ ಮನನಯ ಕ್.ೆಟ.ಶ್ರೇ ಕಾಂಠೆೇಗೌಡರವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮನಡತವುದೆೇರ್ಾೆಂದರೆ, ಇವತಿುನ 
ದಿವಸ ಅಲ್ಲೂ ಏರ್ನಗಿದೆ ಎನತನವುದಕಿೆಾಂತ್ ಹೆಚಿಚನದನಗಿ ಇನತನ 7 ಜನಕ್ೆೆ ಮನತ್ರ ಈ ರಿೇತಿಯ 
ತ್ೊಾಂದರಯೆನಗಿದೆ. ಆ 7 ಜನರಲ್ಲೂ 3 ಎಕರೆ ಜನಗದಲ್ಲೂ ಇರತ್ಕೆಾಂಥ ಕ್ೆಲವರದತಾ ಇದೆ. ಅದತ ಕೂಡ 
ಒಬಬರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೂಯೆೇ ಇದ.ೆ ಇಲೂೂ ಕೂಡ ದತಡತಾ ಕ್ೊಟಟ ತ್ಕ್ಷಣ್ವೇೆ ಉಳಿದ 6 ಜನ ಕೂಡ ಮತ್ುೆ 
ಕ್ೊೇಟಚಾಗೆ ಹೊೇಗತತ್ನುರೆ. ಆದಾರಿಾಂದ ಕ್ೊೇಟಚಾನಾಂದ ಏನತ ನದೆೇಾಶನ ಬರತತ್ುದೂೆೇ, ಅದನತನ 
ರ್ನವು ಪನಲರೆ್ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟ.ಶ್ರೇಕಾಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನನ ಹತಿುರ ದನಖ್ಲೆಗಳಿವೆ. ದಿರ್ನಾಂಕ 
24.02.1996ರಲ್ಲೂ ಆದೇೆಶವನಗಿದೆ. ಅದೆೇ ವಷಾದಲ್ಲೂ ಅಾಂದರೆ 1995-96ರಲ್ಲೂ layout ಗೆ ಅವರತ 
approval ಕೂಡ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಾಂಡಿದನಾರೆ.  Alienation ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ನವೆೇಶನಗಳ ಹಾಂಚಿಕ್ೆ 
ಕೂಡ ಆಗಿದ.ೆ ಆ ನವೆೇಶನದನರರತ ಅದನತನ ಸನವಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಾಂಡಿದನಾರೆ. ಅವರತ ಗನರಮ 
ಪಾಂಚನಯತಿಗ ೆಕಾಂದನಯ ವಗೆೈರ ೆಎಲೂವನೂನ ಕಟತಟತ್ನು ಬಾಂದಿದನಾರ.ೆ ದನಖ್ಲೆಗಳನತನ ರೆ್ೂೇಡದೆಯೆೇ 
ಸಕ್ನಾರ ಅವರಲ್ಲೂ ಕ್ೆಲವರಿಗ ೆ ಪರಿಹನರ ಕ್ೊಟಟದೆ, ಇನೂನ ಕ್ೆಲವರಿಗೆ ಬನಯಾಂಕ್ಚನಲ್ಲೂ ಹಣ್ವನತನ 
deposit ಮನಡಿದಿಾೇರಿ. ನನನ ಪರಶೆನ ಇರತವುದತ ಲೇೆಔಟಚ ಜಮೇನನತನ ವನಪಸತಾ ಕ್ೊಟತಟಬಿಡಿ ಎಾಂದತ 
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ಹೆೇಳುತಿುಲೂ; 1995-96 ರಲ್ಲೂ ನವೆೇಶನಗಳನತನ ಖ್ರಿೇದಿ ಮನಡಿದನಾರ,ೆ ಆದರೆ ಸಕ್ನಾರ 2005ರಲ್ಲೂ 
ಅಧಿಸೂಚರೆ್ಯನತನ ಹೂೆರಡಿಸಿದ.ೆ ಸತಮನರತ 9 ವಷಾಗಳಿಗೂ ಮತಾಂಚೆ ನವೆೇಶನಗಳನತನ 
ಖ್ರಿೇದಿಸಿದನಾರ.ೆ ಪನಪ, ಆ ಸನವಾಜನಕರಿಗ ೆಅರ್ನಯಯ ಆಗಬನರದತ ಅಲೂವೆೇ?  ಆ ರಿೇತಿ ಸತಮನರತ 
60 ಜನ ಇದನಾರ.ೆ ಆ 60 ಜನಕ್ೆೆ ರ್ನಯಯ ಕ್ೊಡಿಸಿ ಎನತನವುದತ ನನನ ಪರಶೆನ. ಈಗ ತ್ಪತಪ ನಮಾ 
ಕಡಯೆಾಂದ ಆಗಿಹೂೆೇಗಿದ ೆ ನಜ. ನೇವು ಆ ಇಡಿೇ ಜಮೇನನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಿಾ ಎಾಂದತ ರ್ನನತ 
ಹೆೇಳುವುದಿಲೂ. ಆ ಸನವಾಜನಕರಿಗೆ ಏನತ ಗೊತ್ತು, ಆ ಲೆೇಔಟಚ alienation ಆಗಿತ್ತು, layout 
approval ಆಗಿತ್ತು, ಖನತೆ್ ಇದತಾದರಿಾಂದ ಅವರಲೆನೂ ನವೆೇಶನಗಳನತನ ಖ್ರಿೇದಿಸಿದಾರತ.    

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಏನತ ಮನಡತತಿುೇರಿ ಹೆೇಳಿ.  

ಶ್ರೇ ವಿ.ಸೂೆೇಮಣ್ಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಪರಕರಣ್ ರ್ನಯಯನಲಯದಲ್ಲೂದೆ. 
ಕ್ೊೇಟಚಾ ಏನತ ತಿೇಮನಾನ ಮನಡತತ್ುದೊೇ ಅದನತನ ಕ್ೆೇಳುತ್ುೆೇವೆ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯತ್ತ. 
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ಪರಶೆನ ಸಾಂಖೆಯ.2530 
(ಉತ್ುರ ಲಗತಿುಸಿದೆ) 

ಶ್ರೇ ಚಿದನನಾಂದ್ಚ ಎಾಂ.ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳಿದಾಾಂಥ ಪರಶೆನಗ ೆಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಿದನಾರ.ೆ ಆದರ ೆ ಹಲವನರತ ವಿಚನರಗಳಿಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತ್ೆ, 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ದವಾಂಧವ ಹನಗೂ ತ್ಪತಪ ಉತ್ುರಗಳನತನ ಕ್ೊಟಟದನಾರೆ. ಈಗ ನನನ concern 
ಇರತವುದೇೆರ್ೆಾಂದರ,ೆ ತ್ತಮಕೂರಿನಾಂದ ಬೆಾಂಗಳೂರಿಗ ೆ ಇರತ್ಕೆಾಂಥ ರಸೆುಯನತನ ರ್ನವು            
“ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಬೆನಬಗಿಲತ”ಚ ಎಾಂದತ ಕರಯೆತತ್ೆುೇವೆ. ಆ ರಸೆುಯಲ್ಲೂನ ವನಹನ ದಟಟಣೆಯನತನ 
ರ್ನವು ಮತ್ತು ನೇವಲೆನೂ ಪರತಿನತ್ಯ ರೆ್ೂೇಡತತಿುದೆಾೇವೆ. ರ್ನನತ ಕೂಡ ಪರತಿ ದಿನ ಆ ರಸೆುಯಲ್ಲೂ ಸಾಂಚನರ 
ಮನಡತತಿುದೆಾೇರ್.ೆ   

(ಮತಾಂದತ)  

(548)23.3.2022/10.50/ಎಾಂ.ಎಾಂ-ಎ.ಕ್ ೆ
(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೇ ಚಿದನನಾಂದ್ಚ ಎಾಂ. ಗೌಡ(ಮತಾಂದತ):- 
ಕಳ್ೆದ 20 ವಷಾಗಳಿಾಂದ ರ್ನನತ ಪರತಿ ದಿನ ಸಾಂಚನರ ಮನಡತತಿುದಾೆೇರೆ್, ಪರತಿಯಬಬರಿಗೂ 
ಮನರಣನಾಂತಿಕವನದ ಟನರಫಿಕ್ಚ ಜನಮಚ ಇರತವುದನತನ ರ್ನವು ರೆ್ೂೇಡತತಿುದೆಾೇವೆ.  ಇದಕ್ೆೆ 
ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತ್ ೆ ನನನ ಪರಶೆನಯೆೇರೆ್ಾಂದರೆ ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಹೆದನಾರಿ-48ರಲ್ಲೂ ವನಹನಗಳ ದಟಟಣೆಯಾಂದ 
ಸನವಾಜನಕರಿಗ ೆ ಅರ್ನನತಕೂಲವನಗತತಿುರತವುದತ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನಕ್ೆೆ ಬಾಂದಿದೆಯೆೇ ಎಾಂದತ 
ಕ್ೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್. ಇದತ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನಕ್ೆೆ ಬಾಂದ ಹನಗ ೆಕ್ನಣ್ತತಿುಲೂ.  ಏಕ್ೆಾಂದರ,ೆ ಇವರತ ಕ್ೂೆಟಟರತವ 
ಉತ್ುರದಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲೂ ಏರ್ನಗಿದೆಯೆಾಂದತ ಮನತ್ರ ಹೆೇಳಿದನಾರ.ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಚಿದನನಾಂದಗೌಡರೇೆ, ಏನತ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಾಂಬತದನತನ ಹೇೆಳಿ. 

ಶ್ರೇ ಚಿದನನಾಂದ್ ಎಾಂ. ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ರ್ನನತ ಅಲ್ಲೂ ಚತ್ತಷಪಥ,  
ಅಷಟಪಥ ಅಥವನ ದಶಪಥ ರಸೆು ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದೆಾ.  ಅದತ ಕೂಡ consideration ನಲ್ಲೂಲೂ 
ಎಾಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದನಾರೆ.  ಜೊತ್ೆಗೆ ತ್ತಮಕೂರಿನಾಂದ ಬೆಾಂಗಳೂರತವರೆಗೆ ಸವಿಾಸ್ಚ ರಸೆು ಬಗೆೆ ಕ್ೆೇಳಿದೆಾ.  
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ಉತ್ುರದಲ್ಲೂ ರೆ್ಲಮಾಂಗಲದಿಾಂದ ಬೆಾಂಗಳೂರಿನವರಗೆೆ ಸವಿಾಸ್ಚ ರಸೆು ಇದೆ, ಅದರ ಮತಾಂದಕ್ೆೆ ಒಪಪಾಂದದ 
ಅನತಸನರ ಮನಡಿದನಾರ ೆಎಾಂದತ ಹೆೇಳಿದನಾರ.ೆ  ಆದರೆ ನಮಗೆ, ನಮಗಲೊರಿಗೂ ಗೂೆತಿುದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಸವಿಾಸ್ಚ 
ರಸೆು ಇಲೂ.  ರೆ್ಲಮಾಂಗಲ ಟೊೇಲಚ ಇಾಂದ ಮತಾಂದಕ್ೆೆ ಸವಿಾಸ್ಚ ರಸೆು ಇಲೂ.  ಏತ್ಕ್ೆೆ ಸವಿಾಸ್ಚ ರಸೆು ಇಲೂ 
ಎಾಂಬತದತ ನನನ ಪರಶೆನ.  ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ ಅಷಟಪಥ ಅಥವನ ದಶಪಥ ರಸೆು ಆಗತವುದಕ್ೆೆ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಮತ್ತು ಸಕ್ನಾರ ಕೂಡಲೇೆ ಕ್ೆೇಾಂದರ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಒಾಂದತ ಪರಸನುವರೆ್ಯನತನ ಸಲ್ಲೂಸಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ 
ಸಲಹ ೆಕ್ೊಡತತ್ುೆೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ. ಪನಟೇಲ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ರಸೆು ರ್ನವು ನೇವು ಪರತಿದಿನ 
ಓಡನಡತವ ರಸೆುಯನಗಿದೆ. ರೆ್ಲಮಾಂಗಲದಿಾಂದ ತ್ತಮಕೂರಿನವರಗೆೆ ಇಕೆಟನಟದ ರಸೆು ಇತ್ತು. ಈಗನಗಲೆೇ 
ಅದನತನ ಷಟಪಥ ರಸೆು ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಟೆಾಂಡರ್ಚ ಕರಯೆಲನಗಿದೆ.  ಕ್ೆಲಸವನತನ ಕೂಡ ಸದಯದಲ್ಲೂಯೆೇ 
ಪನರರಾಂಭ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಸದರಿ ರಸೆುಗೆ ಟೊೇಲಚ ಸಾಂಗರಹಣನ ಕ್ೆೇಾಂದರವನತನ ಒಟತಟ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಭನಗದವರೆಗ ೆಕ್ೆೇಳಿದನಾರ.ೆ  ಅಲ್ಲೂ ಒಟತಟ 18 ಟೊೇಲಚಗಳು ಬರತತ್ುವೆ.  ಆದರೆ ಈಗ 
ನಮಗೆ 12 ಟೊೇಲಚ ಪನೂಜನಗಳಿವ.ೆ  ಇದರ ಬಗೆೆ ಲೂೆೇಕಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಕ್ೇೆಾಂದರ ಸಚಿವರನದ ಶ್ರೇ ನತಿನ್ಚ 
ಗಡೆರಿಯವರತ ಸಪಷಟವನಗಿ 60ಕಿ.ಮೇ.ಗೆ ಒಾಂದೇೆ ಟೊೇಲಚ ಪನೂಜನ ಎಾಂದತ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಟಟದನಾರೆ.  
ನಮಗೆ ಮೂಲ ಸಮಸೆಯ ಬರತತಿುದತಾದತ ಬೆಾಂಗಳೂರಿನಾಂದ ತ್ತಮಕೂರತ ಮತಟಟಬೆೇಕ್ನದರೆ 2-3 
ಟೊೇಲಚಗಳನತನ ಪನಸ್ಚ ಆಗಬೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು.  ಈಗ ಮನನಯ ನತಿನ್ಚ ಗಡೆರಿಯವರ ಉತ್ುರದಿಾಂದ ಈ 
ಸಮಸೆಯ ಬಗಹೆರಿಯತತಿುದೆ.  ಎಲೊಲ್ಲೂ ಅವಶಯಕತ್ೆ ಇದೆ ಅಲೊಲನೂ ಸವಿಾಸ್ಚ ರಸೆುಯನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  
Throughout National Highway ಸವಿಾಸ್ಚ ರಸೆು ಮನಡತವುದತ ಕ್ೆೇಾಂದರ ಸಕ್ನಾರದ 
ಪರಸನುವರೆ್ಯಲ್ಲೂರತವುದಿಲೂ. ಹನಗೆ ಮನಡಿದರೆ ಟೊೇಲಚ ಲನಸ್ಚ ಆಗತತ್ುದೆ ಎನತನವ ಅಭಿಪನರಯದಿಾಂದ 
ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗತವುದಿಲೂ.  ಎಲೊಲ್ಲೂ ಅವಶಯಕತ್ೆ ಇದೆಯೇ, ಗನರಮಗಳ ಪರಿಮತಿ ಎಲೊಲ್ಲೂ ಇದೆಯೇ 
ಅಲೊಲನೂ ಸವಿಾಸ್ಚ ರಸೆುಯನತನ ಮನಡಿದೆಾೇವೆ.  ಅವರತ ನದಿಾಷಟವನಗಿ ಇಾಂತ್ಹ ಕಡ ೆಸವಿಾಸ್ಚ ರಸೆುಯ 
ಅವಶಯಕತ್ ೆ ಇದೆ ಎಾಂದರೆ, ಅವಶಯಕತ್ ೆ ಇರತವುದತ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನಕ್ೆೆ ಬಾಂದರ ೆ ಅಲ್ಲೂಗೆ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ಕಳುಹಿಸಿ ನದಿಾಷಟವನದ ಕರಮವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಾತ್ೆುೇವೆ.  
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ಶ್ರೇ ಚಿದನನಾಂದ್ಚ ಎಾಂ. ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಈಗ ರೆ್ಲಮಾಂಗಲದಿಾಂದ 
ತ್ತಮಕೂರಿನವರೆಗ ೆ ಸವಿಾಸ್ಚ ರಸೆು ಮನಡದೇೆ ಇಷತಟ ವಷಾ ಟೊೇಲಚ ಸಾಂಗರಹವನಗಿದ.ೆ ನೇವು 
ಕ್ೊಟಟರತವ ಉತ್ುರದ ಪರಕ್ನರ 2021ಕ್ೆೆ ಅದರ ಒಪಪಾಂದ ಮತಕ್ನುಯವನಗತತ್ುದೆ.  ಹನಗನಗಿ ಇಷತಟ ವಷಾ 
ಟೊೇಲಚ ಸಾಂಗರಹವನಗಿದೆ, ಆದರೆ ಸವಿಾಸ್ಚ ರಸುೆ ಕ್ೊಟಟಲೂ, ಸತಮನರತ ಜನರತ ಪನರಣ್ 
ಕಳ್ೆದತಕ್ೊಾಂಡಿದನಾರೆ.  ಅದರಲೂೂ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ರೆ್ಲಮಾಂಗಲದಿಾಂದ ಕ್ನರಿನಲ್ಲೂ ಹೊೇಗತವುದಕಿೆಾಂತ್ 
ಹೆಚನಚಗಿ ದಿವಚಕರ ವನಹನದಲ್ಲೂ ಹೊೇಗತವವರ ಸಾಂಖೆಯ ಜನಸಿು ಇದೆ.  ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲೂ ನನನ 
ಮನವಿಯೆೇರ್ೆಾಂದರ,ೆ ಮತಾಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಸನಧಯವನದರ ೆದಿವಚಕರ ವನಹನ ಸವನರರಿಗ ೆಮತ್ತು ಆಟೂೆೇ 
ರಿಕ್ನ ಚನಲಕರಿಗ ೆಪರತ್ೆಯೇಕವನದ ಸವಿಾಸ್ಚ ರಸೆುಯನತನ ಮನಡಿಕ್ೊಟಟರ ೆಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದ ೆಎಾಂದತ 
ಹೆೇಳುವುದಕಿೆಷಟಪಡತತ್ುೆೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ. ಪನಟೇಲ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದನತನ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. 
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ಪರಶೆನ ಸಾಂಖೆಯ: 2528 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಿದ)ೆ 

 ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್. ಮಾಂಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ 
ಕ್ೊಟಟದನಾರೆ.  ಆದರೆ ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳಿರತವ ಪರಶೆನಯೆೇರೆ್ಾಂದರ,ೆ ಶ್ರೇ ಮಲೆೈ ಮಹದೆೇಶವರಸನವಮ ದೆೇವಸನಥನಕ್ೆೆ 
ಯನವರಿೇತಿ ಪನರಧಿಕ್ನರವನತನ ರಚರೆ್ ಮನಡಿದನಾರ,ೆ ಈಗ ನಮಾ ಧನಮಾಕ ದತಿು ಇಲನಖಯೆ 
ವನಯಪಿುಯಲ್ಲೂ ದೆೇವಸನಥನಗಳನತನ ಸನವಯತ್ುತ್ೆಗೆ ತ್ಾಂದತ ದೆೇವನಲಯಗಳ ಆಡಳಿತ್ ಮಾಂಡಳಿಗೆ 
ಪನರಧಿಕ್ನರವನತನ ಪರತಿಯೇಜಿಸಲತ 2022-23ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನ ಆಯವಯಯ ಭನಷಣ್ದಲ್ಲೂ ಹೆೇಳಿದನಾರ.ೆ  
ದೆೇವಸನಥನಗಳ ಆಸಿು, ಹಣ್ಕ್ನಸಿನ ವಹಿವನಟತ ಏನದ ೆ ಅದತ ರನಜಯದನದಯಾಂತ್ 
ದತರತಪಯೇಗವನಗತತಿುದೆ. ದೆೇವಸನಥನಗಳಲ್ಲೂ ಆಡಳಿತ್ ಮಾಂಡಳಿ ತ್ರತವುದರಿಾಂದ ರನಜಕಿೇಯ 
ಪರವೆೇಶಕ್ೆೆ ಆಡಳಿತ್ ತಿಕ್ನೆಟ ಪನರರಾಂಭವನಗತತಿುದೆ.  ಪವಿತ್ರವನದ ಧನಮಾಕ ಸಾಂಸೆಥಗಳಿಗೆ ರನಜಕಿೇಯ 
ಪರವೆೇಶ್ಸಬನರದತ.  ಅದರಿಾಂದ ಭಕ್ನುದಿಗಳು ಮತ್ತು ಸನವಾಜನಕರ ಭನವರೆ್ಗ ೆ ಘಾಸಿಯನಗತತ್ುದೆ.  
ಇದರ ಬದಲತ ಶ್ರೇ ಮಲೈೆ ಮಹದೆೇಶವರಸನವಮ ದೆೇವಸನಥನಕ್ೆೆ ಪನರಧಿಕ್ನರವನತನ ರಚರೆ್ ಮನಡಿದಾಂತ್ ೆ
ಆಯನ ಜಿಲೊಗಳಲ್ಲೂ ಬರತವ ದೆೇವಸನಥನಗಳನತನ ಸಮತದನಯ ದೆೇವಸನಥನಗಳ್ೆಾಂದತ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಜಿಲೊಯ 
ಮತಜರನಯ ದೆೇವಸನಥನಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿಗೆ ಪನರಧಿಕ್ನರವನತನ ರಚರೆ್ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಾಂಬತದತ ನನನ 
ಕ್ೊೇರಿಕ್ೆಯನಗಿದೆ.  ಆಗ ಆಯನ ಜಿಲೊಗಳ ದೆೇವಸನಥನಗಳು ಅಭಿವೃದಿಿ ಆಗತತ್ುವ.ೆ ಈಗ ಎಲನೂ ಜಿಲೊಯ 
ಜಿಲನೂಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಮತಜರನಯ ಅಧಿಕ್ನರಿಯನಗಿ ಅಧಯಕ್ಷರನಗಿ ಕ್ನಯಾನವಾಹಿಸತತಿುದನಾರೆ. ಹನಗನಗಿ 
ಅವರ ನಯಾಂತ್ರಣ್ದಲ್ಲೂ ಎಲನೂ ಮತಜರನಯ ದೆೇವಸನಥನಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪನರಧಿಕ್ನರ ಇರತತ್ುದೆ. 
ಸಕ್ನಾರದ ಬದಲತ ಜಿಲನೂಧಿಕ್ನರಿ ಆಡಳಿತ್ದಲ್ಲೂ ದೆೇವನಲಯಗಳ ಹಣ್ಕ್ನಸಿನ ನವಾಹಣೆ ಜೊತ್ೆಗೆ 
ದೆೇವಸನಥನಗಳ ಆಡಳಿತ್ ಬಿಗಿಭದರತ್ೆಯಲ್ಲೂ ನಡಯೆತತ್ುದೆ ಎಾಂಬ ದೃಷ್ಟ್ಟಯಾಂದ; ಒಾಂದತ ವೆೇಳ್ೆ ಇದತ 
ಆಗದೇೆ ಹೊೇದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಏನತ ತ್ಮಳುರ್ನಡತ, ಕ್ೇೆರಳ ಮತ್ತು ಆಾಂಧರಪರದೆೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಯನವರಿೇತಿ 
ಬೊೇಡಚಾಗಳನತನ ರಚರೆ್ ಮನಡಿದನಾರ ೆಆ ರಿೇತಿ ಮನಡಿ.  ಆದರೆ ಯನವುದೆೇ ಕ್ನರಣ್ಕೂೆ ಮತಜರನಯ 
ದೆೇವನಲಯಗಳಿಗ ೆಸನವಯತ್ುತ್ೆ ನೇಡಬೆೇಡಿ.  ಇದತ ನನನ ಸಲಹ.ೆ  ಜೊತ್ೆಗೆ ಸದನದಲ್ಲೂ ದಯಮನಡಿ 
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ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಗಮನಹರಿಸಿ ಈ ರಿೇತಿ ಮನಡಿದರೆ ದೆೇವಸನಥನಗಳು ಏನದ ೆ ಅಲ್ಲೂ 
ಕ್ನಮಗನರಿಗಳ್ನಗತತ್ುವೆ, ರನಜಕಿೇಯ ಪರವೆೇಶವನಗತವುದಿಲೂ, ಹಣ್ಕ್ನಸಿನ ವಹಿವನಟತಗಳಲ್ಲೂ 
ತಿಕ್ನೆಟವನಗತವುದಿಲೂ. ಇದರಿಾಂದ ದೆೇವಸನಥನಗಳು ಚೆರ್ನನಗಿ ನಡಯೆತತ್ುವ ೆ ಎನತನವುದತ ನನನ 
ಅಭಿಪನರಯವನಗಿದ.ೆ 

 ಶ್ರೇ ವಿ. ಸೊೇಮಣ್ಣ(ವಸತಿ ಹನಗೂ ಮೂಲಸೌಲಭಯ ಅಭಿವೃದಿಿ ಸಚಿವರತ) (ಮನನಯ 
ಮತಜರನಯ, ಹಜಚ ಹನಗೂ ವಕ್ಫ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಮಾಂಜೆೇಗೌಡರ ಪರಶೆನಗ ೆ ಸವಿಸನುರವನಗಿ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಲನಗಿದೆ.  ಮತಜರನಯ 
ಇಲನಖಗೆ ೆ ಸೇೆರಿದ ಶ್ರೇ ಮಲೆೈ ಮಹದೆೇಶವರಸನವಮ ದೆೇವನಲಯವನತನ ಅಾಂತ್ರನರಷ್ಟ್ರಟೇಯ ಯನತ್ನರ 
ಸಥಳವರ್ನನಗಿ, ಸನಾಂಸೃತಿಕ ಪರವನಸಿ ಕ್ೆೇಾಂದರವನಗಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮನಡಲತ ದಿರ್ನಾಂಕ 16.3.2013ರಲ್ಲೂ ಶ್ರೇ 
ಮಲೆೈಮಹದೆೇಶವರ ಸನವಮ ಕ್ೆೇತ್ರ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪನರಧಿಕ್ನರವನತನ ರಚರೆ್ ಮನಡಿದೆವು.  ಅಲ್ಲೂಾಂದ ಸತಮನರತ 
100-200 ಪಟತಟ ಆದನಯ ಬರತತಿುದೆ.  ಹಿಾಂದ ೆ ಶ್ರೇ ಜಗದಿೇಶ್ಚ ಶೆಟಟರ್ಚರವರತ 
ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಗಳ್ನಗಿದನಾಗ ರ್ನನತ ಈ ಸದನದಲ್ಲೂದೆಾ, ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೂ ಇದಾರತ.  
ರ್ನವು ಇದನತನ ಮಾಂಡಿಸಿದನಗ ತ್ನವೆಲೂರೂ ಇದಕ್ೆೆ ಒಕ್ೊೆರಲ್ಲನ ಬೆಾಂಬಲ ಕ್ೂೆಟನಟಗ 12-13 ಕ್ೂೆೇಟ 
ಇದಾದತಾ ಈಗ 120-130 ಕ್ೊೇಟ ಆಗಿದ.ೆ  ದೆೇವಸನಥನಕ್ೆೆ ಬರತವಾಂತ್ಹ ಭಕ್ನುದಿಗಳಿಗೆ ಪರಸನದದ 
ವಯವಸೆಥ ಇರಲ್ಲಲೂ. ಈಗ ಆ ಪರಸನದದ ವಯವಸೆಥಗೆ ಒಾಂದತ ರೂಪನಯ ಕೂಡ ಸಕ್ನಾರದಿಾಂದನಗಲ್ಲೇ, 
ಮತಜರನಯ ಇಲನಖಯೆಾಂದನಗಲ್ಲೇ ಬರತವುದಿಲೂ.  ದೆೇವಸನಥನದ ಹಣ್ದಲೂಲೂದೆೇ, ಭಕ್ನುದಿಗಳು 
ಕ್ೊಡತವ ಹಣ್ದಲ್ಲೂಯೆೇ ಅದೆಲೂವೂ ನಡಯೆತತಿುದೆ.  ಅಲ್ಲೂ ಸತಮನರತ ವಷಾಗಳಿಾಂದ ಕತಡಿಯತವ 
ನೇರಿಗ ೆಹನಹನಕ್ನರ ಇತ್ತು.  ಅದನತನ ಕೂಡ ಪನರಧಿಕ್ನರವನದ ತ್ಕ್ಷಣ್ವೆೇ ಅದರ ಬಗೆೆ ರ್ನರೆ್ೇ ಸವತ್ಃ 
ಕ್ೊಟಟರತವ ಎಲನೂ ಮನಹಿತಿ ಇದ.ೆ  ಅದರಲೂೂ ಕೂಡ ನಮಾ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಕ್ೆಲವು ತ್ಪತಪ ಗರಹಿಕ್ೆಯಾಂದ 
ಆದದಾನತನ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲೂ ಕತಡಿಯತವ ನೇರತ ಇರಬಹತದತ, ಯನತ್ನರರ್ಥಾಗಳು 
ಉಳಿದತಕ್ೊಳಾಲತ ನಮಾಸಿರತವ ವಸತಿ ವಯವಸೆಥ ಇರಬಹತದತ ಅದತ ತ್ತಾಂಬನ ಚೆರ್ನನಗಿ ನಡಯೆತತಿುದೆ.  
ಅದನದ ಮೇಲ ೆರ್ನವು (ಬಳ್ನಾರಿ ಜಿಲೊ) ಪರಸತುತ್ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲೊಯ ಹೂವಿನಹಡಗಲ್ಲ ತ್ನಲೂೂಕಿನ 
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ಶ್ರೇ ಮೈಲನರ ಲ್ಲಾಂಗೆೇಶವರ ಹನಗೂ ಹನವೇೆರಿ ಜಿಲೊಯ ರನಣೆಬೆನೂನರತ ತ್ನಲೂೂಕಿನ ದೇೆವರಗತಡಾ 
ಗನರಮದ ಶ್ರೇ ಮನಲತ್ೆೇಶ ದೆೇವನಲಯಗಳಿಗ ೆ ಜಾಂಟ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪನರಧಿಕ್ನರ ರಚರೆ್ಗ ೆ 2018ರಲ್ಲೂ 
ಆದೆೇಶವನತನ ಮನಡಿದೆವು.  ನಾಂತ್ರ ಕ್ೆಲವರತ ಹೈೆಕ್ೊೇಟಚಾಗೆ ಹೂೆೇಗಿ ತ್ಡಯೆನಜೆ್ಞ ತ್ಾಂದಿರತವುದರಿಾಂದ 
ಈಗ ಯನವುದೆೇ ಪನರಧಿಕ್ನರಗಳ ರಚರೆ್ ಮನಡತವ ಪರಕಿರಯೆ ನಮಾ ಮತಾಂದ ೆ ಇಲೂ.  ಶ್ರೇ 
ಮಲೆೈಮಹದೆೇಶವರ ಸನವಮ ದೆೇವನಲಯದಲ್ಲೂ ಆದನಯ ಬರತತಿುದೆ ಎನತನವುದಕಿೆಾಂತ್ ಹೆಚನಚಗಿ ಅಲ್ಲೂನ 
ವಯವಸೆಥ ಸನಕಷತಟ ಉತ್ುಮವನಗಿದೆ.  ಈಗನಗಲೆೇ ಗೆರೇಡಚ ಎ, ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ದೆೇವನಲಯಗಳನತನ 
ಧನಮಾಕ ದತಿು ಇಲನಖೆ ಗತರತತಿಸಿ ಸನಕಷತಟ ಕ್ೆಲಸಗಳನತನ ಮನಡತತಿುದೆ.  ಗೆರೇಡಚ ಎ ನಲ್ಲೂ ಸತಮನರತ 
25 ದೆೇವನಲಯಗಳು ಬರತತ್ುವೆ, ಅವುಗಳ್ೆಲೂಕೂೆ ಕೂಡ ಒಾಂದಲೂ ಒಾಂದತ ಆದಯತ್ ೆಕ್ೊಡತಲನಗತತಿುದೆ.  
ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಮಾಂಜೆೇಗೌಡರತ ಒಾಂದತ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳಿದರತ.  ತ್ಮಳುರ್ನಡಿನಲ್ಲೂರತವಾಂತ್ ೆ
ನಮಾಲ್ಲೂಯೂ ಸಹ ಸಲಹನ ಸಮತಿ ಎಾಂಬತದತ ಇದ.ೆ  ಆ ಸಲಹನ ಸಮತಿ ರನಜಕ್ನರಣ್ ಪರವೆೇಶ 
ಎನತನತ್ುೆೇವ,ೆ ರ್ನವಲೆನೂ ರನಜಕ್ನರಣಿಗಳ್ೆೇ, ನೇವೂ ರನಜಕ್ನರಣಿಗಳ್ೆೇ; ಆದರೆ, ದೆೇವಸನಥನಕ್ೆೆ 
ಹೊೇದಾಂತ್ಹ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೂ ಯನರೆೇ ಆಗಲ್ಲ ಆತ್ ಒಬಬ ಸದಸಯರ್ನಗಿರತತ್ನುರ್ೆ.  ಅಾಂತ್ಹ ಭನವರೆ್ಗಳು 
ಬರಬನರದತ ಎನತನವ ದೃಷ್ಟ್ಟಯಾಂದಲೆೇ ಕ್ೆಲವು ಸಾಂದಭಾಗಳಲ್ಲೂ ಆಗತವುದತ ಸಹಜ. ಇವತ್ತು ಏನತ ಎ, 
ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ದಜೆಾಯ  ದೆೇವನಲಯಗಳ ಉಳಿತ್ನಯವಿದೆ, ಇದರಲ್ಲೂ ಶೆೇ.5 ರಿಾಂದ 10% ಆದನಯ 
ಸಾಂಗರಹ ಮನಡಿದಾನತನ ದೆೇವಸನಥನಕ್ೆೆ ಬರತವವರಿಗೆ ಪರಸನದವೂ ಸೇೆರಿದಾಂತೆ್ ಇನನತ್ರ ವಯವಸೆಥಗಳನತನ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಖ್ಚತಾ ಮನಡತತಿುದೆಾೇವೆ.  ಇನೂನ ಕೂಡ ಸನಕಷತಟ ಜಿೇಣೂೆೇಾದನಿರ ಆಗಬೇೆಕ್ನಗಿದ.ೆ  
ಇದೊಾಂದತ ಪವಿತ್ರವನದ ಕ್ಲೆಸವನಗಿದ.ೆ  ರ್ನವು ನೇವಲೊರೂ ಸೇೆರಿ ಈ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡೂೆೇಣ್.  

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್. ಮಾಂಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,. . .  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮಾಂಜೆೇಗೌಡರೆೇ, ಒಾಂದತ ನಮಷ ಇರಿ. ಈಗ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ 
ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ. 
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್ಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಮತಜರನಯ ಇಲನಖಯೆಾಂದ ದೆೇವಸನಥನಗಳನತನ ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ ನಡಸೆತವುದತ ಎಾಂದತ ಸಕ್ನಾರದ 
ನಣ್ಾಯವಾಂದಿದ.ೆ   ಅದಕ್ೆೆ ಅದರದೆಾೇ ಆದ ಇತಿಹನಸವಿದ.ೆ  ದೆೇವನಲಯಗಳನತನ ಮತಜರನಯ 
ಇಲನಖಗೆ ೆಏತ್ಕ್ೆೆ ವಗನಾವಣೆ ಮನಡಲನಯತ್ತ ಎಾಂದತ ರೆ್ೂೇಡಬೆೇಕ್ನದರೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಇದರ 
ಬಗೆೆ ಆಳವನದ ಚಿಾಂತ್ರೆ್ ಮನಡತವುದತ ಒಳ್ಾೆಯದತ.  ಒಾಂದತ ಕ್ನಲದಲ್ಲೂ ಕ್ನಯಕ ಸಮನಜದವರಿಗೆ, 
ದಲ್ಲತ್ರಿಗ ೆ ಯನರಿಗೂ ಸಹ ದೆೇವಸನಥನಕ್ೆೆ ಪರವೇೆಶ ಇರಲ್ಲಲೂ.  ಅದಕ್ೂೆೆೇಸೆರ ಶ್ರೇ ಗತರತ 
ರ್ನರನಯಣ್ರವರತ ಕ್ೆೇರಳದಲ್ಲೂ ಭನರಿೇ ಹೂೆೇರನಟ ಮನಡಿ, ಸನವಿರನರತ ಜನರತ ಪನರಣ್ ಕಳ್ೆದತಕ್ೊಾಂಡತ 
ಅನಾಂತ್ರ ದೆೇವಸನಥನಕ್ೆೆ ಪರವೆೇಶ ದೊರಕಿಸಲನಯತ್ತ.  ರನಷರಪಿತ್ ಮಹನತ್ಾ ಗನಾಂಧಿಯವರತ ಮತ್ತು 
ಶ್ರೇ ರವಿೇಾಂದರರ್ನಥ ಠನಗೊೇರರತ ಸಹ ಆ ಸಥಳವನತನ ವಿೇಕ್ಷಣೆ ಮನಡಿ ಬಾಂದಿದನಾರ ೆಎನತನವ ವಿಚನರ 
ಸಹ ಇದೆ. ಸನವತ್ಾಂತ್ರಯ ಬಾಂದ ನಾಂತ್ರ ಸಾಂವಿಧನನದಲ್ಲೂ ದೆೇವಸನಥನದಲ್ಲೂ ಪರತಿಯಬಬರಿಗೂ ಸಹ 
ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದನಗ ಶ್ರೇ ಶ್ರೂೆೇಢಮಠಚ ಎಾಂಬತವವರ ಕ್ೆೇಸ್ಚ ಸತಪಿರೇಾಂ ಕ್ೊೇಟಚಾವರಗೊ 
ಹೊೇಯತ್ತ.  

 
(ಮತಾಂದತ) 

(549) 23-03-2022 KH/AK   11-00  
(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್ಚ (ಮತಾಂದತ):- 

ರ್ನವು ನಮಾ ದೆೇವಸನಥನಗಳಿಗೆ ದಲ್ಲತ್ರನತನ ಮತ್ತು ಶ್ದರರನತನ ಬಿಡತವುದಿಲೂ. ಇದತ ನಮಾ ಖನಸಗಿ 
ದೆೇವಸನಥನವನಗಿದತಾ, ಅದಕ್ೊೆೇಸೆರ ರ್ನವು ಅವರನತನ ಬಿಡತವುದಿಲೂ ಎಾಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ತ್ನವು 
ಸಕ್ನಾರಿ ದೆೇವಸನಥನಗಳಿಗೆ ಯನರರ್ನನದರೂ ಬಿಟತಟಕ್ೊಳಿಾ ಎನತನವ ಬಗೆೆ ಸತಪಿರೇಾಂ ಕ್ೊೇಟಚಾನಲ್ಲೂ 1954 
ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಒಾಂದತ ತಿೇಪತಾ ಇದ.ೆ ದಯವಿಟತಟ, ನಮಾ ಪೂವಾಜರತ ದೆೇವಸನಥನಗಳಿಗ ೆ
ಪರತಿಯಬಬರಿಗೂ ಸಹ ಪರವೇೆಶನವಕ್ನಶ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ಮನಡಿದನಾರ.ೆ ಅದನತನ ತ್ಪಿಪಸತವ ಕ್ೆಲಸವನತನ 
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ಮತಜರನಯ ಇಲನಖಯೆಾಂದ ತ್ೆಗೆದರೆ ಇದತ ಸನಧಯವನಗತತ್ುದೆ. ಖನಸಗಿ ದೇೆವಸನಥನದಲ್ಲೂ ಯನರತ 
ಏನತ ಬೆೇಕ್ನದರೂ ಮನಡಿಕ್ೊಾಂಡತ ಹೂೆೇಗಲ್ಲ. ಮತಜರನಯ ಇಲನಖಗೆೆ ಒಳಪಟಟ ದೆೇವಸನಥನಗಳಿಗ ೆ
ಎಲನೂ ಭಕ್ನುದಿಗಳು ದತಡಾನತನ ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ. ದಯವಿಟತಟ, ಮನನಯ ಸಚಿವರನದ ವಿ.ಸೂೆೇಮಣ್ಣನವರತ 
ಪರಗತಿಶ್ೇಲ ಮತ್ತು ಪರಗತಿಪರರನಗಿರತವಾಂತ್ಹವರತ, ಇದರ ಬಗೆೆ ಚಿಾಂತ್ರ್ೆ ಮನಡಿ ಆದಷತಟ ಬೇೆಗ 
ಇದನತನ ಕ್ೆೈಬಿಟಟರ ೆ ಒಳ್ೆಾಯದತ ಎಾಂದತ ನನಗನಸತತ್ುದೆ. ಇಲೂದಿದಾರೆ, ದೆೇವಸನಥನಗಳ ಒಳಗೆ 
ನಮಗನಯರಿಗೂ ಪರವೆೇಶ ಇರತವುದಿಲೂ.  

 ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್.ಮಾಂಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದೆೇ ರಿೇತಿ “ಮೈಸೂರಿನ ಶ್ರೇ 
ಚನಮತಾಂಡೆೇಶವರಿ ಮತ್ತು ಸಮೂಹ ದೇೆವಸನಥನಗಳನತನ ಸೇೆರಿದಾಂತ್,ೆ ಅತ್ಯಾಂತ್ ವಿಸನುರವನಗಿರತವ ಮತ್ತು 
ಹೆಚತಚ ಆದನಯವಿರತವ ಇನನತ್ರ ರನಜಯದ ಗೆರೇಡ-1 ದೆೇವಸನಥನಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪನರಧಿಕ್ನರಗಳನತನ 
ರಚರೆ್ ಮನಡತವಲ್ಲೂ ಸಕ್ನಾರ ಆಲೊೇಚಿಸಿದೆಯೆೇ?”ಚ ಎಾಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲೂ ಪರಶೆನಯನತನ 
ಕ್ೆೇಳಿದೆಾೇರ್.ೆ  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಿ.ಎನ್.ಮಾಂಜೆೇಗೌಡರವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಏನತ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ಹೆೇಳಿ? 

 ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್.ಮಾಂಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಶ್ರೇ ಮಲೆೈ ಮಹದೆೇಶವರಸನವಮ 
ದೆೇವಸನಥನಕ್ೆೆ ಪನರಧಿಕ್ನರವನತನ ರಚರೆ್ ಮನಡಿ, ಬಹಳ ಅಚತಚಕಟನಟಗಿ ನಡಸೆಿಕ್ೂೆಾಂಡತ ಬರತತಿುದನಾರೆ. 
ಇದರಿಾಂದ, ಕ್ೊೇಟಯಾಂತ್ರ ರೂಪನಯಗಳ ಆದನಯ ಬರತತಿುದೆ.  ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಮೈಸೂರಿನ ಶ್ರೇ 
ಚನಮತಾಂಡೆೇಶವರಿ ದೆೇವಸನಥನವು ಕೂಡ ಚೆರ್ನನಗಿ ನಡದೆತ, ಆದನಯ ಬರತತಿುದ.ೆ ಅಲ್ಲೂಯೂ ಕೂಡ 
ಪನರಧಿಕ್ನರವನತನ ರಚರೆ್ ಮನಡಿದರೆ ಒಳ್ೆಾಯದನಗತತ್ುದೆ ಎನತನವುದತ ನನನ ಅಭಿಪನರಯವನಗಿದೆ.  

 ಶ್ರೇ ವಿ.ಸೊೇಮಣ್ಣ (ವಸತಿ ಸಚಿವರತ) (ಮತಜರನಯ, ಹಜಚ ಹನಗೂ ವಕ್ಫಚ ಸಚಿವರ 
ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದನತನ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡತತ್ುೆೇರೆ್. ಹನಗೆಯೆೇ, ಮನನಯ 
ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್ಚರವರತ ಹೆೇಳಿರತವುದನತನ ಸನವಗತ್ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಎಲೂೆಲ್ಲೂ ಮತಜರನಯ ಇಲನಖಗೆ ೆ
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ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟ ದೆೇವನಲಯಗಳು ಇವೆ, ಆ ದೆೇವನಲಯಗಳು ಎ-ಗರೆೇಡ, ಬಿ-ಗೆರೇಡ, ಸಿ-ಗೆರೇಡ 
ಇರಬಹತದತ. ಅಭಿವೃದಿಿ ಪನರಧಿಕ್ನರ ಮನಡಿರತವಾಂತ್ಹ ಶ್ರೇ ಮಲೆೈ ಮಹದೆೇಶವರ ಸನವಮ ಬೆಟಟವು ಕೂಡ 
ಸೇೆರಿದಾಂತ್ ೆಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ ಒಾಂದತ ಸಣ್ಣ ಅಪಚನರ ಆಗಬನರದನೆತನವ ತ್ಮಾ ದೃಷ್ಟ್ಟಕ್ೊೇನ 
ಏನದ,ೆ ಇದನತನ ಸಕ್ನಾರ ನೂರಕ್ೆೆ ನೂರರಷತಟ ಒಪಿಪಕ್ೂೆಳುಾತ್ುದೆ. ಆ ರಿೇತಿಯನಗದಾಂತೆ್ ಸೂಚರೆ್ಯನತನ 
ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇವೆ. ಎಲ್ಲೂಯೂ ಸಹ ಆ ರಿೇತಿಯನದಾಂತ್ಹ ಪರಸಾಂಗಗಳು ಇಲೂ. ಸವಾಂತ್ ದೆೇವಸನಥನಗಳನತನ 
ಕಟಟರತವಾಂತ್ಹವರತ ಕೂಡ ಇದರ ಬಗೆೆ ಚಿಾಂತ್ರ್ ೆ ಮನಡತವುದತ ಒಳ್ೆಾಯದತ ಎನತನವುದತ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಏನತ ಧವನಗೂಡಿಸಿದನಾರೆ. ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ಕೂಡ ಧವನಗೂಡಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ತ್ಮಾ 
ಅಭಿಪನರಯವನತನ ಸನವಾಜನಕವನಗಿ ಸಕ್ನಾರದಿಾಂದ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಾವಾಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  

 ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ್.ಮಾಂಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಮೈಸೂರಿನ ಶ್ರೇ 
ಚನಮತಾಂಡೆೇಶವರಿ ದೆೇವಸನಥನದ ಬಗೆೆ ಏನತ ಹೆೇಳುತ್ನುರ?ೆ  

 ಶ್ರೇ ವಿ.ಸೂೆೇಮಣ್ಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದನತನ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸತತ್ುೆೇವೆ.  
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ಪರಶೆನ ಸಾಂಖೆಯ: 2443 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಪಶತ ಸಾಂಗೂೆೇಪರ್ನ ಸಚಿವರತ ಎಲ್ಲೂ? 

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಾಂ ಅಹಮದ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸದನದಲ್ಲೂ ಮನನಯ ಪಶತಸಾಂಗೂೆೇಪರ್ನ 
ಮಾಂತಿರಗಳು ಹನಜರಿಲೂ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಅಾಂಗನರ (ಬಾಂದರತ, ಒಳರ್ನಡತ ಸನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೇನತಗನರಿಕೆ್ ಸಚಿವರತ) 
(ಪಶತಸಾಂಗೂೆೇಪರ್ೆ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಪಶತಸಾಂಗೊೇಪರ್ನ 
ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್ಚ (ವಿರೂೆೇಧಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಪಶತಸಾಂಗೊೇಪರ್ನ ಸಚಿವರತ ಪರಶೆ್ನೇತ್ುರ ಅವಧಿಗೂ ಸದನಕ್ೆೆ ಬರಲ್ಲಲೂವೆಾಂದರ,ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಸದನಕ್ೆೆ ಅಗೌರವವನತನ ಸೂಚಿಸತತಿುದನಾರೆ ಎಾಂದತ ನನಗನಸತತ್ುದೆ. ಈ ರಿೇತಿ ಆಗಬನರದತ.  

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟೇಲಚ (ಲೊೇಕ್ೊೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, . . . 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರನದ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟೇಲಚರವರೆೇ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸದನಕ್ೆೆ 
ಬಹಳಷತಟ ಬನರಿ ತ್ಪಿಪಸತಕ್ೊಾಂಡಿದನಾರೆ. ಅವರತ ಸದನಕ್ೆೆ ಬರತವುದೆೇ ಇಲೂ. ಇದಾರಿಾಂದ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರಿಗೆ ಮನಹಿತಿ ಸರಿಯನಗಿ ಸಿಗತವುದಿಲೂ.  

ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನವಮ (ಸಕ್ನಾರದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಪತ್ರವನತನ ಕಳುಹಿಸಿಕ್ೂೆಟಟದನಾರ.ೆ 
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್ಚ (ವಿರೂೆೇಧಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಸತಮನರತ 58 ಬನರಿ ಕ್ಲೆವು ಮಾಂತಿರಗಳು ಸದನಕ್ೆೆ ಬಾಂದಿಲೂ. ಇದರ ಬಗೆೆ ದನಖ್ಲೆಗಳು ಇದತಾ, 
ಅದನತನ ತ್ರಿಸಿಕ್ೂೆಾಂಡತ ರೆ್ೂೇಡಿ.  

ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನವಮ:- ಮನನಯ ಬಿ.ಕ್ೆ.ಹರಿಪರಸನದ್ಚರವರೆೇ, ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಪರಶೆನಗೆ 
ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಟಟಲೂ ಎನತನವುದಷ್ೆಟೇ ಹೆೇಳುತಿುದನಾರೆ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟ ಪರಶೆನಗ ೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು 
ಇಲನಖಯೆಾಂದ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ. ಆದರ,ೆ ಸದನದಲ್ಲೂ ಮಾಂತಿರಗಳು ಬಾಂದತ ಉತ್ುರ 
ಕ್ೊಡಬೇೆಕಲೂವೆೇ? 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ತ್ನವು ಸನಧಯವನದಷತಟ ಉತ್ುರವನತನ ಹೆೇಳಿ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಅಾಂಗನರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಫನಯಮಲ್ಲಯಲ್ಲೂ 
ಯನರೊೇ ತಿೇರಿ ಹೂೆೇಗಿದನಾರೆ. . . . 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ತ್ನವು ಉತ್ುರವನತನ ಹೆೇಳಿ. 

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಾಂ ಅಹಮದ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,ಚ “ಜನನತವನರತಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತೆ್ಾ ನೇಡಲತ 
ಚಿಕಿತ್ನಾ ಕ್ೆೇಾಂದರಗಳ ಕ್ೂೆರತೆ್ ಇರತವುದತ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನಕ್ೆೆ ಬಾಂದಿದೆಯೆೇ”ಚ ಎಾಂದತ ರ್ನನತ 
ಎರಡರೆ್ಯ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದತಾ, ಇದಕ್ೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಗಮನಕ್ೆೆ “ಬಾಂದಿದ”ೆಚ ಎನತನವ 
ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೂೆಟಟದನಾರೆ. ಇದಕ್ೆೆ ಏನತ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಾತ್ನುರೆ ಎನತನವ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ. ಹನಗೆಯೆೇ “ಜನನತವನರತಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತೆ್ಾ ನೇಡಲತ ವೆೈದಯರತಗಳ ಕ್ೊರತೆ್ 
ಇದೆಯೆೇ; ಇದಾಲ್ಲೂ, ವೈೆದಯರತಗಳನತನ ಯನವನಗ ಭತಿಾ ಮನಡಲನಗತವುದತ”ಚ ಎನತನವ ರ್ನಲೆರೆ್ಯ 
ಪರಶೆನಗ ೆಮನನಯ ಸಚಿವರತ “ಹೌದತ”ಚ ಎನತನವ ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡಿದತಾ,ಚ “ಪಶತಪನಲರ್ನ ಮತ್ತು ಪಶತ 
ವೆೈದಯಕಿೇಯ ಸೇೆವನ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲೂ 400 ಪಶತ ವೆೈದನಯಧಿಕ್ನರಿ ಹತದೆಾಗಳನತನ ತ್ತಾಂಬಲತ ಸಚಿವರ 
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ಸಾಂಪತಟವು ಅನತಮತಿ ನೇಡಿದ”ೆಚಎನತನವ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಟಟದನಾರೆ. ನನಗೆ ಮನಹಿತಿ ಇರತವ ಪರಕ್ನರ 
ಸನಕಷತಟ ಪಶತ ವೆೈದನಯಧಿಕ್ನರಿಗಳು ನಯೇಜರೆ್ ಮೇರಗೆ ೆಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆಇಲನಖಗೆಳಿಗೆ ಹೊೇಗತತ್ನುರೆ. 
ಇದರ ಬಗೆೆ ಸಕ್ನಾರ ಏಕ್ೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಾವುದಿಲೂ. ಏಕ್ೆಾಂದರ,ೆ ಆ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲೂ ಕಡಿಮ 
ಸಿಬಬಾಂದಿಗಳು ಇದತಾ, ಇವರತ ನಯೇಜರೆ್ ಮೇಲೆ ಬೇೆರ ೆಬೆೇರ ೆಇಲನಖಗೆಳಿಗೆ ಹೂೆೇದರ ೆಇಲ್ಲೂ ಯನರತ 
ಇರತವುದೇೆ ಇಲೂ. ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಪಶತ ವೆೈದನಯಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಹತದೆಾಗಳನತನ ತ್ತಾಂಬತವುದಕ್ೆೆ ಏನತ ಕರಮ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಾತ್ನುರ?ೆ ಹನಗೆಯೆೇ, ಪಶತ ಚಿಕಿತ್ನಾ ಕ್ೆೇಾಂದರಗಳು ಕಡಿಮ ಇದೆ ಎಾಂದತ ಹೆೇಳಿದನಾರ.ೆ ಇದಕ್ೆೆ 
ಏನತ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಾತ್ನುರೆ ಎನತನವ ಬಗೆೆ ಸಕ್ನಾರವನತನ ಒತ್ನುಯ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಅಾಂಗನರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ “ಜನನತವನರತಗಳಿಗ ೆ
ಚಿಕಿತೆ್ಾ ನೇಡಲತ ಚಿಕಿತ್ನಾ ಕ್ೇೆಾಂದರಗಳ ಕ್ೂೆರತೆ್ ಇರತವುದತ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನಕ್ೆೆ ಬಾಂದಿದೆಯೆೇ”ಚಎಾಂದತ 
ಕ್ೆೇಳಿದನಾರ.ೆ ಈಗನಗಲೇೆ ಇದರ ಎಲನೂ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಕ್ೊಟಟದಾೆೇವೆ.ಚ “ಧನರವನಡ, ಹನವೇೆರಿ ಮತ್ತು 
ಗದಗ ಜಿಲೊಯ ಒಟತಟ 153 ಸಾಂಸೆಥಗಳಿಗೆ ನೂತ್ನ ಕಟಟಡಗಳನತನ ನಮಾಸಲನಗಿರತತ್ುದೆ ಹನಗೂ ಎಲನೂ 
ಚಿಕಿತ್ನಾ ಕ್ೆೇಾಂದರಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳನತನ ಒದಗಿಸಲನಗಿರತತ್ುದೆ”ಚ ಎನತನವ 
ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಡಲನಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಧನರವನಡ ಜಿಲೊಯಲ್ಲೂ 112 ಸಾಂಸಥೆಗಳು ಇದತಾ, 44 
ಕಟಟಡಗಳನತನ ನೂತ್ನವನಗಿ ನಮಾಸಲನಗಿದೆ. ಹನವೆೇರಿ ಜಿಲೊಯಲ್ಲೂ 146 ಸಾಂಸೆಥಗಳು ಇದತಾ, 54 
ಕಟಟಡಗಳನತನ ನೂತ್ನವನಗಿ ನಮಾಸಲನಗಿದೆ. ಗದಗ ಜಿಲೊಯಲ್ಲೂ 87 ಸಾಂಸೆಥಗಳು ಇದತಾ, 55 
ಕಟಟಡಗಳನತನ ನೂತ್ನವನಗಿ ನಮಾಸಲನಗಿದೆ. ಒಟತಟ 345 ಸಾಂಸೆಥಗಳು ಇದತಾ, ಇದರಲ್ಲೂ 153 
ಕಟಟಡಗಳನತನ ನೂತ್ನವನಗಿ ನಮಾಸಲನಗಿದೆ. ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, 400 ಪಶತ ವೆೈದನಯಧಿಕ್ನರಿ 
ಹತದೆಾಗಳಿಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟ ಹನಗೆ ಈಗನಗಲೆೇ ಸಕ್ನಾರದಿಾಂದ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಪರಕಿರಯೆಗ ೆ
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತ್,ೆ ಆಯತಕುರ ಅಧಯಕ್ಷತ್ಯೆಲ್ಲೂ ಸಮತಿಯನತನ ಮನಡಲನಗಿದೆ. ಇದಕ್ೆೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟ 
ಹನಗೆ ಗೆೈಡಚಲೆೈನ್ಾಚ ಅನತನ ಮನಡತವಾಂತ್ಹ ಕರಮವನತನ ಸಕ್ನಾರ ಮನಡತತಿುದೆ.  
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ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಾಂ ಅಹಮದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ೆೆ ಬಾಂದಿರತವ 
ಹನಗೆ, 153 ಕಟಟಡಗಳು ಮನತ್ರ ಇದೆ. ಇದನತನ ಯನವನಗ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಇನತನ ಕಟಟಡಗಳ ನಮನಾಣ್ 
ಆಗಿಲೂವಲೂವೇೆ? ಒಟತಟ 345 ಸಾಂಸೆಥಗಳಲ್ಲೂ 153 ಕಟಟಡಗಳು ಮನತ್ರ ಇದೆ. ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, ಎಷತಟ 
ಜನ ಪಶತವೆೈದನಯಧಿಕ್ನರಿಗಳು ನಯೇಜರೆ್ ಮೇಲೆ ಬೆೇರ ೆ ಇಲನಖಗೆ ೆ ಹೂೆೇಗಿದನಾರ?ೆ ಏಕ್ೆ ಇವರಿಗ ೆ
ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡತತಿುೇರನ? ಈಗನಗಲೆೇ ಇಲ್ಲೂ ಪಶತ ವೆೈದನಯಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಹತದೆಾಗಳು ಖನಲ್ಲ ಇದತಾ, 
ಇದನತನ ತ್ತಾಂಬತವುದಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಶಕಿು ಇಲೂ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ೆೆ ಏಕ್ೆ ಅವಕ್ನಶ 
ಮನಡಿಕ್ೊಡತತಿುೇರನ?  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಈ ವಿಷಯ ಪದೆೇ ಪದೆೇ ಸದನದಲ್ಲೂ 
ಚಚೆಾಯನಗಿದೆ. 

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಾಂ ಅಹಮದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದಕ್ೆೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟ ಮಾಂತಿರಗಳು 
ಸದನದಲ್ಲೂ ಇಲೂ. ಸಾಂಪೂಣ್ಾ ಮನಹಿತಿ ಅವರ ಹತಿುರ ಇರತತ್ುದೆ. ಸತಮಾರ್ ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರನದ 
ಎಸ್.ಅಾಂಗನರರವರ ಮೇಲ ೆಹೆೇಳಬನರದತ. ಇದಕ್ೆೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟ ಮನನಯ ಮಾಂತಿರಗಳನತನ ಕರಯೆಸಿ 
ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೂೆಡಿಸಿ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲೂ ಅಧಾಾಂಬಧಾ ಉತ್ುರ ಇದೆ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಅಾಂಗನರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಈ ಹಿಾಂದ ೆಇದರ ಬಗೆೆ 
ಉತ್ುರವನತನ ಹೆೇಳಿದನಾರೆ.  ಯನರತ ನಯೇಜರೆ್ ಮೇಲೆ ಹೊೇಗಿದನಾರ.ೆ ಅಾಂತ್ಹ ಎಲನೂ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ಮತ್ುೆ ಮನತ್ೃ ಇಲನಖಗೆ ೆ. . .  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಅವರನತನ ಯನವನಗ ಕರಸೆತತಿುೇರಿ? 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಅಾಂಗನರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗನಗಲೆೇ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಉತ್ುರವನತನ ಸದನದಲ್ಲೂ ಕ್ೂೆಟಟದನಾರೆ.  
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ನದಿಾಷಟವನದ ದಿರ್ನಾಂಕವನತನ ತಿಳಿಸಿ ಅವರನತನ 
ವನಪಸತಾ ಕರಸೆತವುದಕ್ೆೆ ಹೆೇಳಿ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಅಾಂಗನರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆಚತಚವರಿ 
ಮನಹಿತಿಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದನಾರ.ೆ ಅದನತನ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಬಾಂದ ತ್ಕ್ಷಣ್ . . . 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ಮನನಯ ಸದಸಯರೆೇ, ಈ ಪರಶೆನಯನತನ ಮತಾಂದಿನ ವನರ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಾತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಾಂ ಅಹಮದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಪರಶೆನಯನತನ ಮತಾಂದಿನ ವನರ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಾ. 
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ಪರಶೆನ ಸಾಂಖೆಯ: 2524 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

 ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ 
ಒದಗಿಸಿದನಾರ.ೆ ಉತ್ುರದಲ್ಲೂ ತ್ಹಶ್ೇಲನಾರ್ಚರವರತ ಸವಲಪ ಸತ್ಯವನತನ ನತಡಿದಿದನಾರೆ. ಆದರೆ, ಶೆೇಕಡನ 90 
ರಷತಟ ಸತಳಾನತನ ಹೆೇಳಿದನಾರ.ೆ ತ್ಹಶ್ೇಲನಾರ್ಚರವರತ ಪೂಣ್ಾವನಗಿ ಸತಳುಾ ಹೆೇಳಿಬಿಟಟರ,ೆ 
ತ್ಗಲನಕಿಕ್ೂೆಳುಾತ್ೆುೇವೆಾಂದತ ಸವಲಪ ಸತ್ಯ ಹೆೇಳಿದನಾರ.ೆ ಚಿಕೆಬಳ್ನಾಪತರ ಜಿಲೂೆ, ಚಿಾಂತ್ನಮಣಿ ತ್ನಲೂೂಕತ, 
ನರಸನಪತರ ಗನರಮದ ಸವೇೆಾ ನಾಂ.56 ರಲ್ಲೂ ಜಿ.ಟ.ಬಿ ಕರಷರ್ ಇಾಂಡಸಿರಯವರಿಗ ೆ 1 ಎಕರ ೆಜನಗವನತನ 
ಇವರತ ಅನಯಕ್ನರಾಂತ್ ಮನಡಿಕ್ೂೆಟಟದನಾರ.ೆ ಅದರ ಪಕೆದಲ್ಲೂ ಬೆೇರಯೆವರದತ 1 ಎಕರೆ ಮತ್ತು 
ಇರ್ೂೆನಬಬರದತ 2 ½ ಎಕರ ೆಒಟತಟ 3 ½ ಎಕರ ೆಭೂಮಯನತನ ತ್ಹಶ್ೇಲನಾರ್ಚರವರ ವರದಿ ಪರಕ್ನರ 
G.P.A (General Power of Attorney) ಮನಡಿಕ್ೊಾಂಡಿದನಾರ ೆಎಾಂದತ ಒಟತಟ 4 ½ ಪರದೆೇಶಕ್ೆೆ 
ಕ್ನಾಂಪೌಾಂಡಚ ನಮನಾಣ್ ಮನಡಿದನಾರ.ೆ ತ್ಹಶ್ೇಲನಾರ್ಚರವರತ ಈ ಕರಷಸ್ಚಾ 5 ವಷಾಗಳಿಾಂದ 
ನಡಯೆತತಿುದ ೆಎಾಂದತ ಹೆೇಳಿದನಾರ.ೆ ತ್ಹಶ್ೇಲನಾರ್ಚರವರಿಗ ೆನಮಾ ಪರಶೆನ ಹೊೇದ ಮೇಲೆ ದಿರ್ನಾಂಕ:18-
03-2022 ರಾಂದತ ಸಥಳ ತ್ನಖೆ ಮನಡಿದನಾರೆ. ಆ ಸಥಳ ತ್ನಖೆಯಲ್ಲೂ ಒಟತಟ 4 ½ ಎಕರ ೆಪರದೆೇಶಕ್ೆೆ 
ಕ್ನಾಂಪೌಾಂಡಚ ಹನಕಿಕ್ೊಾಂಡಿದನಾರೆ. ಪಕೆದಲ್ಲೂ ಒಬಬರದತ 1 ಎಕರ,ೆ ಇರ್ೂೆನಬಬರತ 2 ಎಕರ ೆ 23 ಗತಾಂಟೆ 
ಜಮೇನತ ಇದತಾ, ಅದಕ್ೆೆ G.P.A. ಮೂಲಕ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡಿದನಾರೆ ಎಾಂದತ ಹೇೆಳಿದನಾರ.ೆ ಇವರತ G.P.A. 
ಯನವನಗ ಮನಡಿಕ್ೂೆಾಂಡಿದನಾರೆ ಎಾಂದತ ಹೇೆಳಲ್ಲಲೂ. ಈಗ ಒಾಂದತ ಕರಷಸ್ಚಾ ನಡಯೆತತಿುದ ೆಎಾಂದರೆ, 
ಅದನತನ industry purpose ಗನಗಿ ಬಳಸತತಿುದನಾರ ೆಎಾಂದತ ಅಥಾ.  ಆ 3 ½ ಎಕರ ೆಹೆಚತಚವರಿ 
ಜಮೇನತ ಅನತನ G.P.A. ನಲ್ಲೂ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಾಂಡಿದನಾರ ೆಎಾಂದತ ಏನತ ಹೆೇಳುತ್ನುರ,ೆ ಅಲ್ಲೂ ಎಲನೂ ಕಡೆ 
ಶೆಡಚ ನಮನಾಣ್ ಮನಡಿದನಾರ.ೆ ತ್ಮಾ ತ್ಹಶ್ೇಲನಾರ್ಚರವರತ ಒಾಂದತ ಮನತ್ರ ಇಷತಟ ಅಡಿಯಾಂದ ಇಷತಟ 
ಅಡಿಯವರಗೆ ೆ ಶೆಡಚ ಇದೆ, ಇದಕ್ೆೆ ರೆ್ೂೇಟಸ್ಚ ಕ್ೊಟಟದೆಾೇರೆ್ ಎಾಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ ಈಗ 1 ಎಕರೆ 
ಪರದೆೇಶದಲ್ಲೂ ಗಣಿಗನರಿಕ್ೆ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅನಯಕ್ನರಾಂತ್ ಮನಡಿಕ್ೂೆಾಂಡತ ಪರವನನಗ ೆ
ಪಡದೆತಕ್ೂೆಾಂಡಾಂತ್ಹವರತ, ಈಗ ಹೆಚತಚವರಿ 3 ½ ಪರದೆೇಶದಲ್ಲೂ ಈ ಕ್ನಾಂಪೌಾಂಡಚ ನಮನಾಣ್ 
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ಮನಡಿದನಾರ ೆಎಾಂದತ ತ್ಹಶ್ೇಲನಾರ್ಚರವರತ ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ ಈ ಪರದೆೇಶ ವಯವಸನಯ ವಲಯವನಗಿದತಾ, 
ಅಲ್ಲೂ industry ನಡಸೆತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತ್ುದೆಯೆೇ? ತ್ನವು ವಯವಸನಯ ಮನಡತವುದಕ್ೂೆೆೇಸೆರ ಈ 
ಜಮೇನನತನ ಕ್ೊಡಲನಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಜಮೇನತ ಯನರಿಗ ೆ ಮಾಂಜೂರನತಿ ಆಗಿದ ೆ ಎಾಂದತ 
ಹೆೇಳುತ್ನುರೆಯಲೂವೇೆ? ಆ ಮಾಂಜೂರನತಿ ರದನಾಗಿದಯೆೆೇ ಏನತ ಎನತನವುದರ ಬಗೆೆ ತ್ಹಶ್ೇಲನಾರ್ಚರವರತ 
ಏನತ ಹೆೇಳುತಿುಲೂ. ಶೆಡಚ ನಮನಾಣ್ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ರೆ್ೂೇಟಸ್ಚ ಕ್ೊಟಟದೆಾೇರ್ೆ ಎಾಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಈ 
3 ½ ಎಕರ ೆ ಜಮೇನಗೆ ಹೆಚತಚವರಿಯನಗಿ G.P.A. ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡಿದಾೆೇವೆ ಎಾಂದತ 
ಹೆೇಳುತ್ನುರೆಯಲೂವೇೆ? ಈಗ ರವೆಿನೂಯ ಲನಯಾಂಡಚನಲ್ಲೂ ಅಕರಮ ಗಣಿಗನರಿಕ್ೆ ನಡೆಯತತಿುದೆ. ಆದಾರಿಾಂದ, 
ತ್ನವು ಇದರ ಬಗೆೆ ತ್ನಖೆ ಮನಡಿಸಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ ರ್ನನತ ವಿನಾಂತಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

(ಮತಾಂದತ) 
(೫೫೦)/೨೩-೩-೨೦೨೨/೧೧-೧೦/ಎಲಚಎಾಂ/ಆರ್ಚಎನ್ಚ 

    ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ್ೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ, ಚಿಕೆಬಳ್ನಾಪತರ 
ಜಿಲೊ, ಚಿಾಂತ್ನಮಣಿ ತ್ನಲೂಕತ,  ಅಾಂಬನಜಿದತಗಾ ಹೊೇಬಳಿ, ನರಸನಪೂರ ಗನರಮದ ಸವೆೇಾ.ನಾಂ ೧ 
ರಲ್ಲೂ ೧ ಎಕರ ೆಜಮೇನನತನ ಉಪಯೇಗಿಸಿಕ್ೂೆಳಾಲತ ಅನತಮತಿಯನತನ ಪಡದೆತಕ್ೊಾಂಡಿದನಾರೆ. ಆದರೆ 
ಅದರ  ಸತತ್ು ಇರತವ ೪ ಎಕರ ೆಜಮೇನನತನ General Power of Attorney  ಮತ್ೊುಾಂದತ 
ಮನಡಿಕ್ೊಾಂಡತ ಕರಷರ್ಚಗನಗಿ ಉಪಯೇಗಿಸತತಿುದನಾರ.ೆ ನಮಾ ತ್ಹಸಿೇಲನಾರ್ಚರವರ ವರದಿ ಪರಕ್ನರ 
೨೩*೭೫ ಅಡಿಗಳಲ್ಲೂ ವನಸದ ಉದೆಾೇಶಕ್ನೆಗಿ ಶಡೆಚ ಹನಕಿಕ್ೊಾಂಡಿದನಾರೆ.  ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಪರಶೆನ 
ಹನಕಿದ ಮೇಲೆ ಅದನತನ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿದನಗ ಸತತ್ು ಇರತವ ೪ ಎಕರ ೆ ಜಮೇನನತನ 
ಉಪಯೇಗಿಸತತಿುರತವುದತ ಕಾಂಡತಬಾಂದಿದ.ೆ ತ್ಕ್ಷಣ್ ಅದನತನ ತ್ನಖೆ ಮನಡಿಸಿ ಮರ್ೆಯನತನ ಒಡದೆತ 
ಹನಕಲನಗತವುದತ ಮತ್ತು ವಯವಸನಯ ಜಮೇನನಲ್ಲೂ ಅಕರಮವನಗಿ ಗಣಿಗನರಿಕ್ ೆಮನಡತತಿುರತವುದರಿಾಂದ 
ಅವರ ಮೇಲೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಾಲತ ಜಿಲನೂಧಿಕ್ನರಿಯವರಿಗೆ ಆದೆೇಶವನತನ ಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇರೆ್. 

    ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಧನಯವನದಗಳು.  
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ಪರಶೆನ ಸಾಂಖೆಯ: ೨೫೦೦ 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

    ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಾಂಕಟೆೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ್ೆ,  ನಮಾ ಇಲನಖಯೆಾಂದ ಎಷತಟ ಜನ ರ್ೌಕರರತ 
ಎರವಲತ ಸೇೆವೆ ಮೇರೆಗ ೆಬೆೇರ ೆಇಲನಖಗೆಳಲ್ಲೂ ಸೇೆವ ೆಸಲ್ಲೂಸತತಿುದನಾರ ೆಎನತನವ ನನನ ಪರಶೆನಗ ೆಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ದೊಡಾದನದ ಉತ್ುರವರೆ್ನೇ ಕ್ೊಟಟದನಾರೆ. ಇದನತನ ಓದಲತ ಎರಡತ ದಿನಗಳು ಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. 
ಯನವ ಯನವ ಇಲನಖಗೆ ೆಹೊೇಗಿದನಾರೆ ಎನತನವುದನತನ ಕ್ೆೇಳಿದೆಾೇರ್ೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲೂ Executive 
Engineer  ಮತ್ತು Assistant Executive Engineers ಬಗೆೆ details ಕ್ೊಟಟರತವುದಿಲೂ. ಬರಿ 
Assistant Engineers  ೧೭೩ ಜನರತ ಬಿಬಿಎಾಂಪಿ ಯಲ್ಲೂ ಇದನಾರ,ೆ Assistant Engineers-II 
೬೩ ಜನ ಬಿಬಿಎಾಂಪಿ ಬಿಡಿಎ ದಲ್ಲೂದನಾರ.ೆ ಆದರೆ ಇವರ ಇಲನಖಗೆ ೆ೯೮೫ ಹತದೆಾಗಳನತನ  ಕರ್ನಾಟಕ 
ಲೊೇಕಸೇೆವನ ಆಯೇಗದಿಾಂದ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಾತ್ೆುೇವೆ ಎಾಂದತ ಉತ್ುರದಲ್ಲೂ ಕ್ೊಟಟದನಾರೆ. ಕಳ್ೆದ 
ಸತಮನರತ ೬-೭ ವಷಾಗಳಿಾಂದ ಕ್ೆಪಿಎಸ್ಚಸಿ ಯಾಂದ ಯನವುದೆೇ ಸಕ್ನಾರಿ ಹತದೆಾಗಳನತನ ಭತಿಾ 
ಮನಡಿರತವುದಿಲೂ. ಇವರತ ತ್ಮಾ ಇಲನಖಯೆಾಂದಲೆೇ ಎರವಲತ ಸೇೆವೆಗ ೆ ಕಳುಹಿಸಿದನಾರ.ೆ ಒಬಬ 
ರ್ೌಕರನನತನ ಎಷತಟ ವಷಾದ ವರಗೆ ೆ ಎರವಲತ ಸೇೆವೆಗ ೆ ಕಳುಹಿಸಲನಗತತ್ುದ?ೆ  ಇವರ ಇಲನಖಯೆ 
ಕ್ೆಲವು ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ೧೮ ವಷಾಗಳಿಾಂದ ಎರವಲತ ಸೇೆವೆಯಲ್ಲೂಯೆೇ ಇದನಾರೆ.  ಇದಕ್ೆೆ ಎರವಲತ ಸೇೆವೆ 
ಎಾಂದತ ಕರಯೆತತ್ನುರೆಯೆೇ? Permanent  ಆಗಿ ಆ ಇಲನಖಗೆ ೆ ಅವರನತನ ಕ್ೊಟತಟಬಿಡಿ. ನಮಾ 
ಇಲನಖಯೆ ರೂೆೇಡಚಗಳರ್ನೆ ರೆ್ೂೇಡಲತ ಆಗತವುದಿಲೂ. ಹನಗೆ ಇರತವನಗ ಇರತವ ರ್ೌಕರರ ಸೇೆವೆಯನತನ 
ನಮಾ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲೂ ಪಡಯೆತವುದನತನ ಬಿಟತಟ ಬೆೇರ ೆ ಇಲನಖಗೆ ೆ ಏಕ್ೆ ಕಳುಹಿಸತತಿುೇರಿ?  ಗರಿಷಿ ೫ 
ವಷಾಗಳವರಗೆ ೆಎರವಲತ ಕಳುಹಿಸಲನಗತತ್ುದೆ. ಆದರೆ ನೇವು ಕ್ೊಟಟ ಮನಹಿತಿಯಲ್ಲೂಯೆೇ ಇದೆ ಒಬಬರತ 
೧೯ ವಷಾಗಳಿಾಂದ ಬಿಬಿಎಾಂಪಿ ಯಲ್ಲೂ ಎರವಲತ ಸೇೆವಯೆಲ್ಲೂದನಾರ.ೆ  
     
    ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟೇಲ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ್ೆ, ಲೊೇಕ್ೂೆೇಪಯೇಗಿ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲೂ ಜೆ.ಇ ಮತ್ತು 
ಎ.ಇ ಇವರನತನ ಹೂೆರತ್ತಪಡಿಸಿದರೆ ನಮಗ ೆ ಸಿಬಬಾಂದಿ ಕ್ೊರತೆ್ ಇಲೂ. ರ್ನನತ ಈ ಇಲನಖೆಯ 
ಸಚಿವರ್ನದ ಮೇಲೆ ೯೮೫ ಹತದೆಾಗಳನತನ ಭತಿಾ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳಾಲನಗತತಿುದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ೩೨೫ Junior 
Engineers ಮತ್ತು ೬೬೦ Assistant Engineers ಹತದೆಾಗಳಿಗೆ ಅಬಯರ್ಥಾಗಳು ಈಗನಗಲೆೇ 
KPSC  ಇಾಂದ ಪರಿೇಕ್ ೆ ಬರೆದಿದನಾರ.ೆ ಈಗ ಮೌಲಯಮನಪನ ಪನರರಾಂಭವನಗಿದೆ. ಹಿೇಗೆ ೯೮೫ 
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ಹತದೆಾಗಳನತನ ಭತಿಾ ಮನಡಲತ ಸಕ್ನಾರ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡಿದೆ. ಎರವಲತ ಸೇೆವೆಗೆ 
ಹೊೇಗತವುದರಿಾಂದ ಜೆ.ಇ ಮತ್ತು ಎ.ಇ ರ್ೌಕರರನತನ ಬಿಟತಟ ಬೆೇರ ೆ ರ್ೌಕರರ ಕ್ೊರತೆ್ ನಮಾ 
ಇಲನಖಯೆಲ್ಲೂ ಇಲೂ. ಬೆೇರ ೆಇಲನಖಗೆಳಿಗ ೆನಮಾ ಇಲನಖಯೆಾಂದ ಏಕ್ೆ ಎರವಲತ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ ಎಾಂದತ 
ಮನನಯ ವೆಾಂಕಟೆೇಶ್ಚರವರತ ಕ್ೆೇಳಿದನಾರ.ೆ ಆದರೆ ನಮಾ ಇಲನಖಯೆಾಂದಲೆೇ ರ್ನವು postings 
ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ,  we are the mother department. For example; BBMP, 
BDA, KIADB, Health, Education, Tourism..   ಹಿೇಗೆ ಹತ್ನುರತ ಇಲನಖಗೆಳಿಗ ೆ  
ನಮಾಾಂದಲೇೆ ರ್ೌಕರರನತನ ಎರವಲತ ಸೇೆವೆಗ ೆಕಳುಹಿಸಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಆ ಕ್ನರಣ್ದಿಾಂದ  ಜೆ.ಇ ಮತ್ತು 
ಎ.ಇ ರ್ೌಕರರನತನ ಬಿಟತಟ ಇರ್ನಯವ ಸಮಸೆಯ ಇಲೂ.  KPSC ಯಾಂದ recruitment  ಆದರೆ ಆ 
ಸಮಸೆಯ ಸಹ ಬಗಹೆರಿಯತತ್ುದೆ ಎನತನವುದನತನ ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  
 
   ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಾಂಕಟೆೇಶ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ್,ೆ ತ್ನವು ಕ್ೊಟಟರತವ ಅನತಬಾಂಧದಲ್ಲೂ  
Executive Engineer and Assistant Executive Engineers  ಮನಹಿತಿ ಇದರಲ್ಲೂ ಇಲೂ 
ಏಕ್ೆ?  
    ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟೇಲ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ್ೆ, ಇಲನಖ ೆ ಕ್ೊಟಟರತವ ಅನತಬಾಂಧವನತನ ಓದಲತ 
ಎರಡತ ದಿನಗಳ ಸಮಯಬೆೇಕತ ಎಾಂದತ ಮನನಯ ವಾೆಂಕಟೆೇಶ್ಚರವರತ ಈಗನಗಲೆೇ ಹೆೇಳಿದನಾರೆ. ಅವರ 
ಕ್ೆೇಳಿರತವ ಪರಶೆನಯೆೇ ಹನಗ ೆ ಇದೆ. By name  ಮನಹಿತಿ ಕ್ೊಡಿ ಎಾಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದನಾರ,ೆ ಅದಕ್ನೆಗಿ 
ಉತ್ುರವು ಅಷತಟ ದೂೆಡಾದನಗಿದೆ. ಇನತನ ಏರ್ನದರೂ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ  ಕ್ೆೇಳಿದರೆ 
ಅದನತನ ಒದಗಿಸಿಕ್ೊಡತತ್ುೆೇವೆ. ೫ ವಷಾಗಳವರಗೆ ೆ ಎರವಲತ ಸೇೆವೆಗೆ ಹೊೇಗಲತ ಅವಕ್ನಶವಿದೆ. 
ಅದಕಿೆಾಂತ್ ಹೆಚತಚ ಸಮಯ ಎರವಲತ ಸೇೆವೆಯಲ್ಲೂದಾರ ೆಅದರ ಬಗೆೆ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ ೆಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  
    ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಾಂಕಟೆೇಶ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ್ೆ, ಇಲನಖಯೆಾಂದ ಕ್ೊಟಟರತವ ಉತ್ುರದಲ್ಲೂಯೆೇ 
೧೭. ೧೮ ವಷಾಗಳಿಾಂದ ಎರವಲತ ಸೇೆವೆಯಲ್ಲೂದನಾರೆ ಎಾಂದತ ಇದೆ. ೨೦೦೬ರಲ್ಲೂ  ೨೦೦೫ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಾಂದ 
ಎರವಲತ ಸೇೆವೆಗ ೆಹೂೆೇದವರ ಮನಹಿತಿ ಇದೆ.  
    ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟೇಲ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ್,ೆ  ಅದರ ಬಗೆೆ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ ೆ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ 
ಇರ್ೂೆನಾಂದತ ವಿಷಯವನತನ ಇಲ್ಲೂ ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ೂೆ ಬೆೇಡವ ನನಗ ೆ ಗೊತಿುಲೂ, ಆದರೆ ಇಾಂತ್ಹವರನತನ 
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ನಮಾ ಇಲನಖಯೆಾಂದ ಇರೆ್ೂನಾಂದತ ಇಲನಖಗೆೆ ಬಿಟತಟಕ್ೊಡಿ ಎಾಂದತ ಒತ್ುಡ ಬರತವುದೆೇ ಚತರ್ನಯತ್ 
ಪರತಿನಧಿಗಳಿಾಂದ.  
   ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಾಂಕಟೆೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ್ೆ, ಬಿಟತಟಕ್ೂೆಡಬೇೆಡಿ ಎಾಂದತ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತಿುಲೂ. 
ಆದರೆ ಒಬೊಬಬರನತನ ೨೦ ವಷಾಗಳವರಗೆ ೆಬಿಟಟರೆ ಹೆೇಗ?ೆ 
    ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟೇಲ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ್ೆ, specific  ಆಗಿ ಯನವುದನದರೂ ಇದಾರ ೆಹೆೇಳಿ, 
ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. 
    ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಾಂಕಟೆೇಶ್:- ಆ ರಿೇತಿ specific ಆಗಿ ಯನವುದತ ಇಲೂ. ಆದರೆ ನಮಾ  
ಉತ್ುರದಲ್ಲೂಯೆೇ ಅಾಂತ್ಹ ಮನಹಿತಿಗಳು ಇವೆ. ೧೫ ರಿಾಂದ ೧೮ ವಷಾಗಳವರೆಗ ೆಎರವಲತ ಸೇೆವೆಯಲ್ಲೂ 
ಯನರತ ಇದನಾರ.ೆ ಅವರನತನ ಕೂಡಲೇೆ ವನಪಸ್ಚ  ಕರಯೆಸಿಕ್ೊಾಂಡತ, ಬೆೇರಯೆವರನತನ ಎರವಲತ 
ಮೇಲ ೆ ಬಿಬಿಎಾಂಪಿ ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ. ಈಗ ಹೊೇಗಿರತವವರತ ಬಿಬಿಎಾಂಪಿ ಯನತನ ಏರ್ನದರೂ ಖ್ರಿೇದಿ 
ಮನಡಿದನಾರಯೆೆೇ? ೫ ವಷಾ ಎಾಂದತ ಹೇೆಳಿ ೧೮ ವಷಾಗಳ್ನದರೂ ಅವರನತನ ಅಲ್ಲೂಯೆೇ ಬಿಟಟದಿಾೇರಿ. 
   ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟೇಲಚ:- ಆ ರಿೇತಿ ಯನವುದನದರೂ ಪರಕರಣ್ ಇದಾರ ೆಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ   
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ಪರಶೆನ ಸಾಂಖೆಯ: ೨೪೭೧ 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

    ಶ್ರೇಮತಿ ಎಸ್.ವಿೇಣನ ಅಚಚಯಯ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ್,ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ 
ಒದಗಿಸಿದನಾರ.ೆ ಅವರತ ವಸತಿ ಸಚಿವರನಗಿ ನಮಾ ಜಿಲನೂ ಉಸತುವನರಿ ಸಚಿವರನಗಿದನಾಗ ೨೦೧೮ ರಿಾಂದ 
ಆಗಿರತವ ಮರ್ೆಗಳ ತ್ೂೆಾಂದರಗೆೆ ಒಳ್ೆಾಯ ಸಪಾಂದರೆ್ ನಮಗೆ ಸಿಕಿೆದೆ. ಈಗ ಅವರತ ನಮಾ ಜಿಲನೂ 
ಉಸತುವನರಿ ಸಚಿವರನಗಿ ಇಲೂ. ಕ್ೂೆಡಗತ ಜಿಲೊಯಲ್ಲ ರೆ್ಲ್ಲೂಹತದಿಕ್ೇೆರಿ ಗನರಮ ಪಾಂಚನಯತಿಯಲ್ಲೂ ೧೪೩ 
ಮರ್ೆಗಳ ನಮನಾಣ್ವನಗಿದೆ. ಇನತನ ಸತಮನರತ ೨೪೩ ಮರ್ೆಗಳಿಗೆ ಕ್ನಯಾನವಾಹಣನಧಿಕ್ನರಿಗಳು 
process ನತನ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಸಿದನಾಪತರದ ಕರಡಿಗೊಡ ಎಾಂಬಲ್ಲೂ ೧೪೪ ಜನರಿಗ ೆಮರ್ೆಗಳನತನ ವಸತಿ 
ಇಲನಖಯೆಾಂದ  ನಮಾಸಿ ಕ್ೊಡತತಿುದನಾರೆ. ಬನಕಿ ೧೫೦ ಜನರಿಗ ೆ ಮರ್ೆ ಕಟಟ ಕ್ೊಡಲತ ಜನಗವಿಲೂ 
ಎಾಂದತ ಪೂೆನನಾಂಪೆೇಟೆ ತ್ನಲೂೂಕಿನ ಬಿ,ಶೆಟಟಗೆೇರಿಗೆ ಹೂೆೇಗಲತ ಹೆೇಳಿದಾರತ. ಅದತ ದೂರವಿದೆ ಎಾಂದತ 
ಜನರತ ಅಲ್ಲೂಗೆ ಹೊೇಗತತಿುಲೂ. ಈ ೧೫೦ ಜನರಿಗ ೆ ವನಸಿಸಲತ ಮರ್ೆ ಇಲೂದೆ ಅರ್ನಹತತ್ವನದ 
ಜನಗದಲ್ಲೂಯೆೇ ಗತಡಿಸಲನತನ ಕಟಟಕ್ೊಾಂಡತ ವನಸ ಮನಡತತಿುದನಾರ.ೆ ಬಿ.ಶೆಟಟಗೆೇರಿಗೆ ಹೊೇಗದ ೆ“ದತಬನರ”ೆಚ
ಹತಿುರ “ಆಸನಥನ”ಚ ಎನತನವ ಜನಗಕ್ೆೆ ಹೊೇಗಲತ ಜಿಲನೂಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಹೆೇಳುತಿುದನಾರೆ. ಸದರಿ ಜನಗವು 
ಕತಕನೂರತ ಎನತನವ ಕತಟತಾಂಬಕ್ೆೆ ಸೇೆರಿದ ಖನಸಗಿ ಜನಗವನಗಿರತವುದರಿಾಂದ ಜನರತ ಅಲ್ಲೂಯತ 
ಹೊೇಗಲತ ಆಗತವುದಿಲೂ. ಕಾಂದನಯ ಇಲನಖಗೆೆ ಸೇೆರಿದ ಕ್ೊಡಗತ-ಶ್ರೇರಾಂಗಪಟಟಣ್ದಲ್ಲೂ ಸಾಂತ್ರಸುರಿಗೆ 
ಕ್ೊಡಲತ ಜನಗವಿದ.ೆ ಆ ಜನಗವನತನ ಸಾಂತ್ರಸುರಿಗೆ ವನಸಿಸಲತ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ಕ್ೇೆಳಿಕ್ೂೆಳುಾತ್ೆುೇರ್ೆ. ಅಲ್ಲೂ 
ಜನಗ ಇದೆ. ಯನರೊ ಒಬಬರತ ಸಟೆೇ ತ್ಾಂದಿದಾರತ. ಆದರೆ ಅದತ ಸಕ್ನಾರಿ ಜನಗ. ಬಿ.ಶೆಟಟಗೇೆರಿಗೆ 
ಹೊೇಗಲತ ಜನರಿಗ ೆ ಇಷಟ ಇಲೂ; ಆಸನಥನಕ್ೆೆ ಹೊೇಗಲತ ಜನರಿಗ ೆ ಇಷಟವಿದೆ. ಆದಾರಿಾಂದ ಅಲ್ಲೂಯೆೇ 
ಜನಗವನತನ ಮಾಂಜೂರತ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ಮನನಯ ಮಾಂತಿರಗಳಲ್ಲೂ ವಿನಾಂತಿಸಿಕ್ೂೆಳುಾತ್ೆುೇರ್ೆ.  
 
    ಶ್ರೇ ವಿ.ಸೂೆೇಮಣ್ಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ್ೆ,  ಸಹೊೇದರಿ ಶ್ರೇಮತಿ ವಿೇಣ್ಣಮಾ  ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ 
ರ್ನನತ ಈ ಎಲನೂ ಜನಗವನತನ ಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ. ಪರಕೃತಿಯಾಂದ ಆದ ಅರ್ನಹತತ್ವನತನ ರ್ನನತ ಕಣನಣರೆ 
ರೆ್ೂೇಡಿದೆಾೇರ್.ೆ ಮನದನಪತರ ಮತಿುತ್ರ ಬೆೇರ-ೆಬೆೇರ ೆಜನಗದಲ್ಲೂ ಮರ್ೆಗಳನತನ ಈಗನಗಲೆೇ ಕಟಟಲನಗಿದ.ೆ 
ಇನತನ ೧೫೧ ಕಡಗೆಳಲ್ಲೂ ಮರ್ೆಗಳನತನ ಕಟಟಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ. ಇರ್ೂೆಪೇಸಿಸ್ಚನವರತ ೨೦೦ ಮರ್ೆಗಳನತನ 
ಕಟಟಕ್ೊಡತತ್ುೆೇವೆ ಎಾಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಮೊರೆ್ನಯೆೇ ಅವರ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲೂ ಮನತ್ರ್ನಡಿದಾೆೇರೆ್. ಅವರತ 
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ಕೂಡ ಮರ್ೆಗಳನತನ ಕಟಟಕ್ೂೆಡತತ್ನುರ.ೆ ಪೊನನಾಂಪೆೇಟಗೆ ೆಹೊೇಗಲತ ದೂರ ಆಗತತ್ುದ ೆಎಾಂದತ ಜನರತ 
ಹೆೇಳುತಿುದನಾರ ೆಎಾಂದತ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿದನಾರೆ. ಅಲ್ಲೂಯೆೇ ಒಾಂದತ ಪನಲ್ಲಬೆಟಟ ಎನತನವ ಊರತ 
ಇದೆ. ಆ ಬೆಟಟವನತನ ಯನರತ ಹತಿುಲೂ ಎಾಂದತ ಕ್ನಣಿಸತತ್ುದೆ, ಮನನಯ ವಿೇಣ್ಮಾನವರತ ಹತಿುದನಾರೂೆ 
ಇಲೂವ ಗೂೆತಿುಲೂ. ಆ ಜನಗವನತನ ರ್ನನತ ರೆ್ೂೇಡಿದೆಾೇರೆ್. ಇದತ ಭಯಾಂಕರವನಗಿದೆ.  ಇವತಿುಲ, ರ್ನಳ್ ೆ
ತ್ೊಾಂದರಯೆನಗತತ್ುದೆ ಎಾಂದತ ಎಲೂರೂ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಅಲ್ಲೂರತವವರನತನ ಸಥಳ್ನಾಂತ್ರ ಮನಡಲತ ಮನನಯ 
ವಿಧನನಸಭ ೆ ಸದಸಯರನದ ಕ್.ೆಜಿ.ಬೊೇಪಯಯನವರತ ೪ ಎಕರ ೆ ಜನಗವನತನ  ಖ್ರಿೇದಿ ಮನಡಿದನಾರ.ೆ 
ಅದಕೂೆ ನಮಾ ಇಲನಖಯೆಾಂದ ಹಣ್ವನತನ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆ. ಅಭಯತಚ ಮಾಂಗಲ ಗನರಮದಲ್ಲೂ ೯೫ 
ಹಕತೆಪತ್ರಗಳನತನ ಕ್ೊಡತವುದಿದೆ, ಇದರ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಬೆಳಿಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದೆಾೇರ್ೆ. ೪.೩೦,೦೦೦ 
ರೂಪನಯಗಳನತನ ಅಭಿವೃದಿಿಗನಗಿ ನಮಾ ಇಲನಖಯೆಾಂದ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಿದೆಾೇವೆ. ಬನಕಿ ಹಣ್ವನತನ 
ಪಾಂಚನಯತಿಯವರತ ಹನಕಿಕ್ೊಾಂಡತ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಅವರತ ಮನಡಲ್ಲಲೂ ಎಾಂದರೆ ನನನ 
ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ಾಂದರೆ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಇನತನ ಸವಲಪ ಹಣ್ವನತನ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ೯೫ ಜನರಿಗ ೆಹಕತೆ 
ಪತ್ರಗಳನತನ ಕ್ೂೆಡಲನಗತತ್ುದೆ. ಮತಾಂದಿನ ತಿಾಂಗಳು ಕ್ಲೆವು ಮರ್ೆಗಳನತನ ಉದನಾಟರೆ್ ಮನಡಲತ ರ್ನನತ 
ತ್ಮಾ ಜಿಲೊಗ ೆಬರತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಮನನಯ ಶ್ರೇಕಾಂಠೆೇಗೌಡರತ ಮತ್ತು ತ್ನವು ಸೇೆರಿ ಇಬನರಹಿಾಂ ಎನತನವವರಿಗೆ 
ಮರ್ೆಯನತನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ ಎಾಂದತ ಒಾಂದತ ಪರಶೆನಯನತನ ಹನಕಿದಿಾೇರಿ. ಅದರ ಬಗೆೆಯತ ನದೆೇಾಶನವನತನ 
ಕ್ೊಟಟದಾೆೇರೆ್. ಸಥಳಿೇಯ ಶನಸಕರಿಗ ೆ ಇಬನರಹಿಾಂ ಕತಟತಾಂಬದವರಿಗೆ ಮರ್ೆ ಹಾಂಚಿಕ್ ೆ ಮನಡಿ ಕ್ೊಡಲತ 
ಹೆೇಳಿದೆಾೇರ್.ೆ ಮಳ್ೆ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ೆ ಅರ್ನಹತತ್ಗಳಿಾಂದ ಮರ್ೆಗಳನತನ ಕಳ್ೆದತಕ್ೊಾಂಡವರಿಗೆ ಬೆೇರ ೆ
ಮರ್ೆಗಳನತನ ಕ್ೂೆಡಲತ ಜನಗದೆಾೇ ದೂೆಡಾ ಸಮಸೆಯಯನಗಿದೆ. 
       
                                                                       (ಮತಾಂದತ) 
(551) 23.03.2022 11.20 hv.rn 

ಶ್ರೇ ವಿ.ಸೂೆೇಮಣ್ಣ (ಮತಾಂದತವರಿದದತಾ):- 

ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ಜನಗಗಳನತನ ಕ್ೊಡತವನಗ, ಹಣ್ವನತನ ಎಷತಟ ಬೆೇಕ್ನದರೂ 
ಕ್ೊೇಡೂೆೇಣ್ ಎನತನವ ಭನವರೆ್ ಬರತತ್ುದೆ. ಆದರೆ, ಕ್ೆಲವರತ ಜನಗವನತನ ಕ್ೊಡತತ್ನು̧̧ರೆ, ಕ್ೆಲವರತ 
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ಕ್ೊಡತವುದಿಲೂ. ಉಳಿದಿರತವ ಸಮಸೆಯಗಳನತನ ಬಗಹೆರಿಸಲತ ಪನರಮನಣಿಕವನದ ಪರಯತ್ನ 
ಮನಡಲನಗತತ್ುದೆ.  
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ಚತಕ್ೆೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆನ ಸಾಂಖೆಯ:2457 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ)  

 
 ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನವಮ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಸಮಗರವನಗಿರತವ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಿದನಾರ.ೆ ಅದಕ್ನೆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಾಂದರೆ್ಗಳನತನ ಸಲ್ಲೂಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ. 
ಆದರೆ, ಉಪ ಪರಶೆನಗಳನತನ ಕ್ೆೇಳುತಿುದೆಾೇರ್ೆ.ಚ ”ಸವಿಾಸ್ಚ ರೂೆೇಡಚ ಇಲೂದೆೇ ಅವರತ toll collect  
ಮನಡತತಿುದನಾರ”ೆಚಎಾಂದತ ತ್ತಮಕೂರತ Jas Toll ಬಗೆೆ ಈ ಸದನದಲ್ಲೂ ಸತಮನರತ ಹತ್ತು ಬನರಿ ಚಚಾೆ 
ಮನಡಿದೆಾೇವ.ೆ ಅದರ ಬಗೆೆ ಇಲ್ಲೂಯವರೆಗ ೆಯನರೂ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡಿಲೂ. ಅವರ ಗತತಿುಗೆಯ ಅವಧಿ 
2021ರೆ್ೇ ಇಸವಿಗ ೆಮತಗಿದಿಾದಾರೂ ಸಹ ಇನೂನ ಮತಾಂದತವರಿಸತತಿುರತವುದತ, ಈ ರನಜಯದ ಜನತ್ೆಗೆ 
ಮೊೇಸ ಮನಡಿದಾಂತ್ನಗಿದ ೆ ಎನತನವುದತ ನನನ ಅಭಿಪನರಯವನಗಿದ.ೆ ಈ ಸಾಂಬಾಂಧ ಸೂಕು ಕರಮ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಾಬೇೆಕ್ೆನತನವುದತ ನನನ ಒತ್ನುಯವನಗಿದೆ.  
 
 ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟೇಲಚ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬೆಾಂಗಳೂರತ-ತ್ತಮಕೂರಿನವರಗೆೆ 
ಹೊೇಗತವಾಂತ್ಹ ಟೊೇಲಚನಲ್ಲೂ ಸಮಸೆಯ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ೆೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತ್ೆ ಲ್ಲಖಿತ್ರೂಪದ ಉತ್ುರದಲ್ಲೂ 
ಮನಹಿತಿಯನತನ ನೇಡಿದಾೆೇರೆ್. ಆ ಸಮಸೆಯ ಬಗಹೆರಿದಿದ.ೆ ಟೊೇಲಚ ಗತತಿುಗೆ ಅವಧಿ ಮತಗಿದ ಮೇಲೂ 
ಮತಾಂದತವರಿಸತತಿುರತವ ಬಗೆೆ ರೆ್ೇರವನದ ಪರಶೆನಯನತನ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕ್ೆೇಳಿಲೂ. ನನಗ ೆಇರತವಾಂತ್ಹ 
ಮನಹಿತಿಯ ಪರಕ್ನರ ಅವರತ ಕ್ೆಲವಾಂದತ ಕಡಗೆಳಲ್ಲೂ arbitration  ಗೆ ಹೊೇಗಿದನಾರ.ೆ 
Arbitration  ಯಡಿಯಲ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚಿಚನ ಅವಕ್ನಶವನತನ ನೇಡತತ್ನುರೆ. Arbitration 
ಸಕ್ನಾರದ ಪರವನಗಿ ಬಾಂದರ,ೆ ಅವರತ ಹೆೈಕ್ೊೇಟಚಾಗೆ ಹೊೇಗತತ್ನುರೆ. ಅವರ ಪರವನಗಿ ಬಾಂದರೆ, 
ರ್ನವು ಹೆೈಕ್ೂೆೇಟಚಾಗೆ ಹೂೆೇಗತತ್ೆುೇವೆ.  
 
 ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನವಮ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ arbitration 
ಹೊೇಗತತ್ನುರೆಾಂದತ ರ್ನವು ಊಹ ೆ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಾವುದತ ಬೆೇಡ. ಅವರ ಗತತಿುಗೆ ಅವಧಿ 
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ಮತಗಿದಿರತವುದರಿಾಂದ ಮೊದಲತ ಅವರ ಗತತಿುಗೆಯನತನ ರದತಾಪಡಿಸಲ್ಲ, ನಾಂತ್ರ ಬೆೇಕ್ನದರೆ 
ಮತಾಂದತವರೆಯಲ್ಲ. ರ್ನವು ಏರ್ಚಪೂೆೇಟಚಾಗೆ ಹೊೇಗತವಾಂತ್ಹ ದನರಿಯಲ್ಲೂ ಕ್ೆೇವಲ 18-20 
ಕಿಲೊೇಮೇಟರ್ಚಗಳಷತಟ ಮನತ್ರ ರಸೆು ಇದ.ೆ ಈ ರನಜಯದಲ್ಲೂರತವ 46 ಹೆೈವೇೆ ಟೊೇಲಚ ಪನೂಜನಗಳಲ್ಲೂ 
ಇದತ ಅತ್ಯಾಂತ್ ದತಬನರಿ ಟೊೇಲಚ ಆಗಿದೆ.  ಒಾಂದತ ಕ್ನರಿಗ ೆ 145 ರೂಪನಯಗಳನತನ 
ಪನವತಿಸಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ. ಮನ ಟರಕ್ಚಗೆ 225ರೂಪನಯ, ಬಸ್ಚಗೆ 450 ರೂಪನಯ ಲನರಿಗ ೆ 680 
ರೂಪನಯಗಳನತನ ಪನವತಿಸಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ. ಒಾಂದತ ಏರ್ಚಫೊೇಸ್ಚಾ ಹತಿುರ ಮತ್ೂೆುಾಂದತ ಕ್ೂೆೇಲಾಂಬಿಯನ 
ಏಷ್ಟ್ಯನ ಹತಿುರ  ಎರಡತ ಕಡಗೆಳಲ್ಲೂ ಸವಿಾಸ್ಚ ರೂೆೇಡಚ ಮನಡಿಯೆೇ ಇಲೂ. ಇದರ ಬಗೆೆ ಸಕ್ನಾರ 
ಕರಮ ವಹಿಸಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ.  
 
 ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟೇಲಚ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ೊೇಲಾಂಬಿಯನ ಏಷ್ಟ್ಯನ ಹತಿುರ 
ಭೂಮ ಸನವಧಿೇನಕ್ೆೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತ್ೆ ಸಮಸೆಯ ಇತ್ತು. ಈಗ ಆ ಸಮಸೆಯ ಬಗಹೆರಿದಿದ.ೆ ಅಲ್ಲೂ ಸವಿಾಸ್ಚ 
ರೂೆೇಡಚ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೆೇಳಿದೆಾೇವೆ. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಇದತ ಅತ್ಯಾಂತ್ ದತಬನರಿ ಟೊೇಲಚ 
ಆಗಿದಯೆೆಾಂದತ ಹೇೆಳುತಿುದನಾರೆ. ಇದನತನ ಆಕರಣೆ ಮನಡತವ ಅಧಿಕ್ನರ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಇರತವುದಿಲೂ, 
National High-way Authority of India ಅವರತ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ರ್ನವು ಇದರ ಬಗೆೆ 
ಅವರಲ್ಲೂ ಸಪಷ್ಟ್ಟೇಕರಣ್ವನತನ ಕ್ೆೇಳುವಾಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನವನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ  
 
 ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನವಮ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹೆೈವೆೇ ನಮನಾಣ್ 
ಮನಡತವಾಂತ್ಹ ಕಾಂಪನಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದಲ್ಲೂ ಸನವಿರನರತ ಕ್ೂೆೇಟ ರೂಪನಯಗಳ 
ಗತತಿುಗೆಯನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡತ ಅದರಿಾಂದ ಲನಭವನತನ ಗಳಿಸಿಕ್ೂೆಳುಾತಿುದನಾರೆ. ಇಾಂತ್ಹ ದೂೆಡಾದೂೆಡಾ 
ಕಾಂಪನಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯಕ್ೆೆ ಎಷತಟ ಸಿ.ಎಸ್ಚ.ಆರ್ಚ. ಫಾಂಡನತನ ಕ್ೊಟಟದನಾರೆನತನವುದತ ನನನ 
ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ.  
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 ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಯನವುದೆೇ ಟೂೆೇಲಚ ಪನೂಜನದಲ್ಲೂ 3 ನಮಷಗಳಿಗಿಾಂತ್ ಹೆಚಿಚನ 
ಕ್ನಲ ಕ್ನಯತವಾಂತ್ಹ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೂ, ರ್ನವು ಟೂೆೇಲಚ ಕಟತಟವಾಂತಿಲೂ ಎನತನವ clause ಇದೆ. ಇದರ 
ಬಗೆೆ ಸಕ್ನಾರದ ನಲತವೆೇನತ? ಗನರಹಕರಿಗ ೆಇದರಿಾಂದ ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯ ಲನಭವಿಲೂ.  
 
 ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟೇಲ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವನಹನದಟಟಣಯೆಾಂದನಗಿ 3 
ನಮಷಗಳಿಗಿಾಂತ್ ಹಚೆಿಚಗೆ ಕ್ನದಿರತವಾಂತ್ಹ ಅನತಭವ ನನಗೂ ಬಾಂದಿದ.ೆ ಇದರ ಬಗೆೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಸಭ ೆ
ಕರದೆತ ಚಚೆಾ ಮನಡಿದಾೆೇರೆ್. ಗೆೇಟಚಗಳ ಸಾಂಖೆಯಯನತನ ಹೆಚತಚ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸೂಚರೆ್ಯನತನ 
ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇವೆ. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಸಿ.ಎಸ್ಚ.ಆರ್ಚ. ಫಾಂಡಚ ಬಗೆೆ ಉಲೊೇಖ್ ಮನಡಿದನಾರ.ೆ ರನಜಯ 
ಸಕ್ನಾರದ ವತಿಯಾಂದ ಕ್.ೆಆರ್ಚ.ಡಿ.ಸಿ.ಎಲಚ. ಆ ಕ್ಲೆಸವನತನ ಮನಡತತಿುದೆ. ಇದಕ್ೆೆ ಸತಮನರತ 5 
ನಬಾಂಧರೆ್ಗಳನತನ ವಿಧಿಸಲನಗಿದೆ. ಅವುಗಳ್ೆಾಂದರೆ; 

1. ಐದತ ನೂರತ ಕ್ೊೇಟ ಅಥವನ ಅದಕಿೆಾಂತ್ ಹೆಚಿಚನ ನವವಳ ಮೌಲಯವನತನ ಹೊಾಂದಿರಬೆೇಕತ; 
ಅಥವನ 

2.  ಒಾಂದತ ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟ ಅಥವನ ಅಕಿೆಾಂತ್ ಹಚೆಿಚನ ಮೊತ್ುದ ವಹಿವನಟತ ನಡಸೆಿರಬೆೇಕತ; 
ಅಥವನ 

3.  ಐದತ ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯಗಳ ನವವಳ ಲನಭ ಅಥವನ ಅದಕಿೆಾಂತ್ ಹೆಚಿಚನ ಲನಭವಿದಾಲ್ಲೂ 
ಗಳಿಸಿರತವ ಸರನಸರಿ ಲನಭನಾಂಶದಲ್ಲೂ ಕನಷಿ ಶೆೇಕಡನ 2ರಷತಟ ಮೊತ್ುವನತನ ಸನಾಂಸಿಥಕ 
ಸನಮನಜಿಕ ಜವನಬನಾರಿಗನಗಿ ಮೇಸಲ್ಲಡಬೆೇಕತ  ಎಾಂದತ ಇದೆ.  
 

ಬಹತತ್ೆೇಕ ನಮಾ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರದ ಸನವಾಜನಕ ಉದಿಾಮಗಳು ಈ ಮನನದಾಂಡವನತನ 
ಪೂಣ್ಾಗೂೆಳಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯವನಗತವುದಿಲೂ. ಖನಸಗಿ ಉದಿಾಮಗಳು ರೆ್ೇರವನಗಿ ನಮಾ ಹತ್ೊೇಟಗ ೆ
ಬರತವುದಿಲೂ. ಇದನತನ Government of India ರವರತ monitor  ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ Registrar 
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of companyಗೆ ಅವರತ  CSR ಫಾಂಡಚ ಕ್ೊಡತತ್ನುರ.ೆ ಭನರತ್ ಸಕ್ನಾರದ ವತಿಯಾಂದ 
ಸಿ.ಎಸ್ಚ.ಆರ್ಚ.ಫಾಂಡಚ ಬಳಕ್ಯೆನಗತತಿುದ ೆಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಬಯಸತತಿುದೆಾೇರೆ್.  
 ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ.ಎಾಂ.ರಮೇಶ್ಚಗೌಡ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಟೊೇಲಚ ಪನೂಜನ ಸಮಸೆಯ ಎಲೂ 
ಕಡಗೆಳಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಸಕ್ನಾರದ ಅರೆ್ೇಕ ಸೌಲಭಯಗಳನತನ ಅವರತ ಬಳಸಿಕ್ೂೆಳುಾತ್ನುರೆ. ಆದರೆ. ಸರಿಯನದ 
ರಿೇತಿಯ ವಯವಸೆಥಗಳಿಲೂದೆೇ ಕ್ೆೇವಲ ಹಣ್ ಕಟಟಸಿಕ್ೊಳುಾತಿುದನಾರೆ. ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದರ 
ಬಗೆೆ ಅಧಾಗಾಂಟ ೆಚಚೆಾಗೆ ಅನತಮತಿ ನೇಡಬೆೇಕತ.  
      ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಬರೆದತಕ್ೊಡಿ ರೆ್ೂೇಡೂೆಣ್. ಈಗ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಳಿಾ. 
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ಚತಕ್ೆೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆನ ಸಾಂಖೆಯ:2451 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ)  

 ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ಚ ಕೆ್.ರನಥೊೇಡಚ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ 
ಒದಗಿಸಿದನಾರ.ೆ ಮೇನತಗನರರಿಗೆ ಡಿೇಸೆಲಚ ಮೇಲ್ಲನ ಮನರನಟ ತ್ೆರಿಗೆಯನತನ ಮರತ ಪನವತಿ 
ಮನಡಲನಗಿದ ೆ ಎನತನವ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ನೇಡಿದನಾರೆ. ಕರನವಳಿ ಭನಗದಲ್ಲೂರತವ 
ಮೇನತಗನರರಿಗ ೆ ಮನತ್ರ ಈ ಸೌಲಭಯವನತನ ನೇಡಲನಗಿದ.ೆ ಒಳರ್ನಡತ ಮೇನತಗನರರಿಗ ೆ ಈ 
ಸೌಲಭಯವನತನ ಕ್ೂೆಡತತಿುಲೂ. ವಿಜಯಪತರ ಜಿಲೊಯ ಆಲಮಟಟ ನದಿಯಲ್ಲೂ ಹೆಚಿಚನ ಪರಮನಣ್ದಲ್ಲೂ 
ಮೇನತಗನರಿಕ್ ೆ ಮನಡಲನಗತತಿುದೆ. ಈ ಮೇನತಗಳಿಗೆ ಸನಕಷತಟ ಬೆೇಡಿಕ್ ೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ರಫತು 
ಮನಡತವಾಂತ್ಹ ಅವಕ್ನಶಗಳಿವೆ. ಮೇನತಗನರಿಕ್ ೆ ಎನತನವುದತ ಅಲ್ಲೂ ಉತ್ುಮ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ 
ಬೆಳವಣಿಗೆಯನಗತತಿುದ.ೆ ಒಳರ್ನಡಿನ ಮೇನತಗನರರಿಗೂ ಡಿೇಸಲೆಚ ಮೇಲ್ಲನ ತ್ೆರಿಗೆಯನತನ ಮರತ 
ಪನವತಿ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆನತನವುದತ ನನನ ಒತ್ನುಯವನಗಿದೆ.  
 
 ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ೆೇಾಂದರ ಸಕ್ನಾರದ “ಪರಧನನಮಾಂತಿರ ಮತ್ಾಯಸಾಂಪದ”ಚ
ಯೇಜರೆ್ಯಡಿ 2020-21 ರಿಾಂದ 2025ರೆ್ೇ ಇಸವಿಯವರಗೆ ೆ ಸತಮನರತ 20,500 ಕ್ೂೆೇಟ 
ರೂಪನಯಗಳನತನ ಮೇನತಗನರಿಕ್ಗೆನಗಿ ಮೇಸಲ್ಲಡಲನಗಿದೆ. ಇದರ ಉದೆಾೇಶವೆೇರ್ಾೆಂದರೆ, ದೆೇಶದ 
ಅರೆ್ೇಕ ಭನಗಗಳಲ್ಲೂ ಒಳರ್ನಡತ ಮತ್ತು ನದಿ ಪನತ್ರದ ಅರೆ್ೇಕ ಭನಗಗಳಲ್ಲೂರತವ ಮೇನತಗನರರಿಗೆ 
ಪೊರೇತ್ನಾಹವನತನ ನೇಡತವುದತ ಇದರ ಉದೆಾೇಶವನಗಿದೆ. ಆದಾರಿಾಂದ ಕ್ೇೆವಲ ಕರನವಳಿ ಭನಗದಲ್ಲೂರತವ 
ಮೇನತಗನರರಿಗ ೆ ಮನತ್ರ ಡಿೇಸೆಲಚ ತೆ್ರಿಗೆ ಮರತಪನವತಿ ಮನಡತವುದತ ಸರಿಯಲೂ ಒಳರ್ನಡಿನ 
ಮೇನತಗನರರಿಗೂ ಇದನತನ ವಿಸುರಿಸಬೆೇಕ್ೆನತನವುದತ ನನನ ಒತ್ನುಯವನಗಿದೆ.  
 
 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಅಾಂಗನರ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕ್ೆೇಳಿರತವ ಪರಶೆನಗ ೆ
ಸಪಷಟವನಗಿರತವ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಟಟದೆಾೇವೆ. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ,ಚ “ಕರನವಳಿ ಭನಗದ ಮೇನತಗನರರಿಗ ೆ
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ಯನವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ ಡಿೇಸಲೆಚ ಸಬಿಾಡಿಯನತನ ನೇಡಲನಗತತಿುದಯೆೇ ಅದೆೇ ಸೌಲಭಯವನತನ ಒಳರ್ನಡತ 
ಮೇನತಗನರರಿಗೂ ಅನವಯಸಬೆೇಕತ”ಚಎನತನವ ಬೆೇಡಿಕ್ೆ ಇಟಟದನಾರ.ೆ ಇದರ ಬಗೆೆ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಲನಗತವುದತ.  
 
 ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ಚ ಕ್.ೆರನಥೊೇಡಚ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ೆೇಾಂದರ ಸಕ್ನಾರದಿಾಂದ 
ಬಾಂದಿರತವ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿಯಲ್ಲೂ ಇದನತನ ಅಳವಡಿಸಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ ಇದ.ೆ  
 
 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಅಾಂಗನರ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,ಚ “ಪರಧನನಮಾಂತಿರ ಮತ್ಾಯಸಾಂಪದ”ಚ
ಯೇಜರೆ್ಯಡಿ ಎಷತಟ ಹಣ್ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಲನಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲೂ ಕ್ೇೆಾಂದರದ ಹನಗೂ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರದ 
ಪನಲಷೆತಟ ಎನತನವ ಅವರ ಪರಶೆನಗ ೆಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಲನಗಿದೆ.  
 
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಕರನವಳಿ ಪರದೆೇಶದ ಮೇನತಗನರರಿಗ ೆ ಡಿೇಸೆಲಚ 
ಸಬಿಾಡಿ ಕ್ೊಡತವುದತ ಒಳರ್ನಡಿನ ಮೇನತಗನರರಿಗ ೆಡಿೇಸಲೆಚ ಸಬಿಾಡಿ ಕ್ೊಡದೇೆ ಇರತವುದತ ಸರಿಯನದ 
ಕರಮವಲೂ. ಒಾಂದೇೆ ನಯಮವನತನ ಅನವಯ ಮನಡಿ ಎನತನವುದತ ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಮನವಿಯನಗಿದೆ.  
 
 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಅಾಂಗನರ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕ್ೆೇಳಿರತವ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ 
ಲ್ಲಖಿತ್ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಲನಗತತ್ುದೆ. ಅವರತ ಕ್ೇೆಳಿರತವ ಉಪ ಪರಶೆನಯ ಬಗೆೆ 
ಸಕ್ನಾರದ ಮಟಟದ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡಿ ಸೂಕು ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಾಲನಗತವುದತ.  
 
 ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ಚ ಕ್.ೆರನಥೊೇಡಚ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,ಚ“ಪರಧನನಮಾಂತಿರ ಮತ್ಾಯಸಾಂಪದ”ಚ
ಯೇಜರೆ್ಗ ೆ ಕ್ೇೆಾಂದರ ಸಕ್ನಾರ ಮತ್ತು ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರಗಳ್ರೆಡೂ ಅನತದನನವನತನ 
ಬಿಡತಗಡೆಗೂೆಳಿಸತತಿುರತವುದರಿಾಂದ ಸರಿಯನದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ ಎಲೂರಿಗೂ ಅನವಯವನಗತವಾಂತೆ್ ಈ 
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ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಅನತಷ್ನಿನಗೊಳಿಸಬೆೇಕ್ೆನತನವುದತ ನನನ ಮನವಿಯನಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗೆೆ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ 
ಮನಡತವ ಅಗತ್ಯವೆೇ ಇಲೂ.  
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಕ್ೆೇಾಂದರ ಸಕ್ನಾರದ ನಯಮವನತನ 
ಅನತಷ್ನಿನಗೊಳಿಸಿ. 
 
 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಅಾಂಗನರ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದರ ಬಗೆೆ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಲನಗತವುದತ. 
             (ಮತಾಂದತವರಿದಿದ)ೆ 
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(೫೫೨) 23.3.2022  11.30  ಪಿಕ್ೆ:ವಿಕ್ ೆ
ಪರಶೆನ ಸಾಂಖೆಯ: 2448   

(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 
 ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ.ಎಾಂ.ರಮೇಶ್ಚ ಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳ,ೆ ಸರ್ಾಾರ ಎಸ್ಚ.ಆರ್ಚ. ದರವನತನ 
ನಗದಿ ಮನಡತತ್ುದೆ.  ಹಬೆನಬಳ ಅಥವನ ಹೆಣ್ೂಣರತ ಪರದೆೇಶಗಳ್ೇೆನವೆ ಆ ವನಯಪಿುಗೆ ಬರತವ ಎಲನೂ 
ಜನಗಗಳಿಗೂ ಒಾಂದೆೇ ದರವನತನ ಫಿಕ್ಾಚ ಮನಡತತ್ನುರೆ.  ಆದರೆ ಕ್ೆಲವು ಎಸ್ಚ.ಆರ್ಚ. ರೇೆಟಚ ಏನತ ಫಿಕ್ಾಚ 
ಮನಡಿರತತಿುೇರೊೇ ಅದಕಿೆಾಂತ್ಲೂ ಅಲ್ಲೂ ದರ ಕಡಿಮ ಇರತತ್ುದೆ.  ಆದರೆ, ಎಸ್ಚ.ಆರ್ಚ. ರೇೆಟಚಗೆ 
ಮತದನರಾಂಕ ಶತಲೆವನತನ ಕಟಟಬೆೇಕತ ಎಾಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಗನರಮ ಠನಣನ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲೂ ೪-೫ ಅಡಿ 
ರಸೆುಗಳಿರತತ್ುವೆ.  ಬೆಾಂಗಳೂರತ ಸತತ್ುಲ್ಲನ ಹಳಿಾಗಳರೆ್ನೇನತ ಬಿಬಿಎಾಂಪಿ ಗೆ ಸೇೆರಿಸಲನಗಿದೆಯೇ ಅಾಂತ್ಹ 
ಕಡ ೆ ೫-೮-೯ ಅಡಿ ರಸುೆಗಳಿವೆ.  ಆ ಗನರಮಠನಣ್ಕೂೆ ಸಹ ರೂ. ೩-೪ ಸನವಿರ ಎಾಂದತ 
ಎಸ್ಚ.ಆರ್ಚ.ದರವನತನ ಫಿಕ್ಾಚ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  ಆದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಒಾಂದತ ಚದರ ಅಡಿ ಜನಗ ರೂ. ೨೦೦೦ಕ್ೆೆ 
ಸಿಗತತಿುದೆ.  ದಯವಿಟತಟ ಇದನತನ ಪರಿಷೆರಣ ೆಮನಡಬೇೆಕತ. 

 ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಕ್ೂೆೇವಿಡಚ-೧೯ ಬಾಂದನಾಂತ್ರ, ಮೂರತ ತಿಾಂಗಳಿಗೆ ಮನತ್ರ ಶೆೇಕಡ 10 
ರಷತಟ ಏನತ ರಿಯನಯತಿ ಕ್ೊಟಟದಿಾೇರೂೆೇ ಅದತ ಈ ಮನರ್ಚಾ ತಿಾಂಗಳಿಗೆ ಮತಗಿಯತತಿುದೆ.  ಈ 
ಅವಧಿಯನತನ ಕನಷಿ ಒಾಂದತ ವಷಾ ಮತಾಂದತವರಸೆಿದರೆ ಒಳ್ೆಾಯದತ ಎಾಂದತ ರ್ನನತ ಮನವಿ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳುಾತ್ೆುೇರೆ್. 

 ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ. ಅಶೆ್ೇಕ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಮತದನರಾಂಕ ಶತಲೆದಲ್ಲೂ 
ಗಣ್ನೇಯವನಗಿ ಇಳಿಕ್ಯೆನಗಿರತವುದತ ಸರ್ಾಾರದ ಗಮನಕ್ೆೆ ಬಾಂದಿದೆಯೆೇ ಎಾಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದನಾರ.ೆ  
ಗಮನಕ್ೆೆ ಬಾಂದಿದ;ೆ ಆದರೆ ಇಳಿಕ್ೆ ಆಗಿರತವುದತ ಗಮನಕ್ೆೆ ಬಾಂದಿಲೂ.  ಏರಿಕ್ ೆ ಆಗಿರತವುದರ ಬಗೆೆ 
ಗಮನಕ್ೆೆ ಬಾಂದಿದ.ೆ  2020-21ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೂ ನಮಗ ೆರೂ. 12,೬೫೫ ಕ್ೊೇಟ ರನಜಸವ ಸಾಂಗರಹದ 
ಗತರಿಯನತನ ಕ್ೊಟಟದಾರತ.   ೧೭ರೆ್ೇ ಮನರ್ಚಾ ೨೦೨೨ರವರೆಗ ೆ ರೂ. ೧೩,೦೪೭ ಕ್ೊೇಟಯಷತಟ 
ರನಜಸವವನತನ ಸಾಂಗರಹ ಮನಡಿದೆಾೇವೆ; ಜನಸಿು ಸಾಂಗರಹ ಮನಡಿದೆಾೇವೆ.  ಇನೂನ ೩೧ ರೆ್ೇ ತ್ನರಿೇಖ್ತ 
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ಮತಗಿಯತವುದರೂೆಳಗ ೆ ಅಾಂದನಜತ ಇನೂನ ರೂ ೧೦೦೦ ಕ್ೊೇಟಯಷತಟ ಜನಸಿು ಆಗತತ್ುದೆ.  
ರಿಯನಯತಿ ಕ್ೊಟಟರತವುದತ ನಜ; ಅದನತನ ನೇವು ಸನವಗತ್ ಮನಡಿದಿಾೇರಿ.  ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, 
ಎಸ್ಚ.ಆರ್ಚ. ವನಯಲೂಯ ಬಗೆೆಯೂ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕ್ೆೇಳಿದನಾರ.ೆ  ಅದನತನ ಕ್ನಲ ಕ್ನಲಕ್ೆೆ ಬದಲನವಣ ೆ
ಮನಡತತಿುರತತ್ುೆೇವೆ.  ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಹೆದನಾರಿ, ರನಜಯ ಹೆದನಾರಿ, ಹಳಿಾಗಳು ಹಿೇಗೆ ಎಲನೂ ಕಡ ೆ ಗಮನ 
ಕ್ೊಟಟದಾೆೇವೆ.  ಎಲೊಲ್ಲೂ ಜನಸಿು ಮನಡಬೇೆಕತ ಎಾಂಬತದನತನ ರೆ್ೂೇಡತತಿುದೆಾೇವ.ೆ ಹಳಿಾ ಪರದೆೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕಡಿಮ 
ಮನಡಬೇೆಕತ ಎನತನವುದರ ಬಗೆೆ ಗಮನ ಇದೆ; ಈ ಕತರಿತ್ತ ಚಿಾಂತ್ರ್ೆ ಮನಡತತಿುದೆಾೇವ.ೆ  ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ, ಕ್ೊಟಟರತವ ಶೇೆಕಡ ೧೦ ರಿಯನಯತಿಯನತನ ಮತಾಂದತವರಸೆಬೇೆಕತ ಎಾಂದತ ಸಲಹೆಯನತನ 
ಕ್ೊಟಟದನಾರೆ.  ಇದಕ್ೆೆ ಇನೂನ ೩೧ರೆ್ೇ ದಿರ್ನಾಂಕದ ತ್ನಕ ಅವಕ್ನಶ ಇದೆ.  ೩೧ರೆ್ೇ ದಿರ್ನಾಂಕದ ನಾಂತ್ರ 
ರ್ನವು ತಿೇಮನಾನವನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ   
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ಪರಶೆನ ಸಾಂಖೆಯ: 2465 + 2478 
(ಉತ್ುರ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ ೆ

 ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ.ರವಿಕತಮನರ್ಚ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ರ್ನನತ, ಬೆಾಂಗಳೂರತ ನಗರ ಹಲಸೂರತ 
ಪೆೇಟ ೆ ಶ್ರೇ ಧಮಾರನಯ ಸನವಮ ದೆೇವನಲಯದ ಜಮೇನಗ ೆಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ೆ  ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿದಾೆೇರೆ್.  
ಒಾಂದತ ಕಡ ೆ ಒಟತಟ ಜಮೇನತ ಇರತವುದತ ೧೫ ಎಕರ ೆ ೧೨ ಗತಾಂಟ.ೆ  ಈಗ ಇದನತನ ಒತ್ತುವರಿ 
ಮನಡಿಕ್ೊಾಂಡಿದನಾರೆ.  ಒತ್ತುವರಿಯನತನ ಮನಡಿಕ್ೂೆಾಂಡತ ಮರ್ೆಗಳನತನ ಕಟಟದನಾರ.ೆ  ಇದನತನ 
ತ್ೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಸಾಂಪೂಣ್ಾ ಜನಗವನತನ ದೆೇವಸನಥನಕ್ೆೆ ಯನವನಗ ಪಡಯೆತತಿುೇರಿ?  ಇದಕ್ೆೆ ಇರತವ 
ಅಡಿಾ-ಆತ್ಾಂಕಗಳ್ೆೇನತ?  ಈ ಜನಗವನತನ ಹಲವನರತ ಉದೆಾೇಶಗಳಿಗೆ ದನನ ಕ್ೊಟಟರತತ್ನುರೆ.  
ಶ್ಕ್ಷಣ್ವನತನ ಪಡಯೆತವುದಕ್ೆೆ, ಬಡವರಿಗೆ, ಅಸಹನಯಕರಿಗ,ೆ ಅಸಮಥಾರಿಗೆ ದನಸೊೇಹವನತನ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಮತ್ತು ಇನೂನ ಉನನತ್ವನದ ಉದೆಾೇಶದಿಾಂದ ಈ ಜಮೇನನತನ ಕ್ೊಟಟರತತ್ನುರೆ.  
ಮಡಿಕಲಚ ಎಜತಕ್ೆೇಷನ್ಚಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ೆಅಷ್ೆಟೇ ಅಲೂದೆೇ, ಆಸಪತ್ೆರಯ ವಯವಸೆಥ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಾವುದಕ್ೆೆ 
ಮತ್ತು ಬಾಂದಾಂಥ ಆದನಯದಿಾಂದ  ಸನಮನಜಿಕ ಚಟತವಟಕ್ೆಗಳನತನ, ಧನಮಾಕ ಚಟತವಟಕ್ೆಗಳನತನ 
ನಡಸೆತವ ಉದೆಾೇಶಗಳೂ ಇವೆ.  ಆ ಎಲನೂ ಉದೆಾೇಶಗಳು ಇವತ್ತು ನೇರತ ಪನಲನಗಿದ.ೆ  ಹನಗನಗಿ, 
ಸರ್ಾಾರ ಇದರ ಬಗೆೆ ಗಮನ ಕ್ೊಟತಟ, ಒತ್ತುವರಿ ಮನಡಿರತವವರತ ಎಷ್ೆಟೇ ದೊಡಾವರನಗಿದಾರೂ ಉಕಿೆನ 
ಕ್ೆೈಗಳಿಾಂದ ವನಪಸತಾ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಾಂಡತ ಉದೆಾೇಶ್ತ್ ಕ್ೆಲಸವನಗತವುದಕ್ೆೆ ಅನತವು ಮನಡಿಕ್ೊಡಬೆೇಕಿದ.ೆ ಆ 
ನಟಟನಲ್ಲೂ ಸರ್ಾಾರ ಏನತ ಮನಡತತಿುದ;ೆ ಸಚಿವರತ ಏನತ ಮನಡತತಿುದನಾರ ೆ ಎನತನವ ಪರಶೆನ 
ಕ್ೆೇಳಬಯಸತತ್ುೆೇರೆ್. 

 ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್ಚ.ರಮೇಶ್ಚ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಮನನಯ ರವಿಕತಮನರ್ಚರವರತ ಒಳ್ೆಾಯ 
ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದನಾರೆ.  ಬೆಾಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೇ ಧಮಾರನಯ ಸನವಮ ದೆೇವಸನಥನವು ನೂರನರತ 
ವಷಾಗಳಿಾಂದ ಕರಗವನತನ ಮನಡತತಿುರತವುದತ ನಮಾಲೂರಿಗೂ ಗೂೆತಿುದ.ೆ  ಈ ದೆೇವಸನಥನದ ಸವತ್ತು 
ಸತಮನರತ ೮೦೦ ಎಕರ ೆ ಇತ್ತು.  ಈ ೮೦೦ ಎಕರಯೆಲ್ಲೂ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ, ೨೪೬ ಎಕರ ೆ ೧೬ 
ಗತಾಂಟೆಗ ೆಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ೆಮನತ್ರ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಟಟದನಾರ.ೆ  ಯನವ ಹಾಂತ್ದಲ್ಲೂ ಎಲೊಲ್ಲೂ ಏರೆ್ೇರ್ನಗಿದೆ 
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ಎನತನವುದನತನ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹೆೇಳಿದನಾರೆ.  ಇವೆಲೂವನೂನ ವನಪಸತಾ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಾವುದಕ್ೆೆ 
ಯನವುದೆೇ ಅಭಯಾಂತ್ರ ಇಲೂ; ಆದರೆ, ನೇವೆೇಕ್ ೆ ಇದನತನ ಸೃಷ್ಟ್ಟ ಮನಡತತ್ನು ಹೊೇಗತತಿುದಿಾೇರೂೆೇ 
ಗೊತಿುಲೂ.  ಇವತ್ತು ಕಬಬನ್ಚ ಪನಕ್ಚಾ ಇರಬಹತದತ, ವಿಧನನಸೌಧ ಇರಬಹತದತ, ಕ್ನಪೂೆೇಾರೆೇಷನ್ಚನ 
ಕಟಟಡದ ಜನಗ, ಸಟೆೇಡಿಯಾಂ, ಸಾಂಪಾಂಗಿ ಟನಯಾಂಕ್ಚ ಮತ್ತು ಹಲವನರತ ಸತತ್ುಮತತ್ುಲ್ಲನ ಜನಗಗಳ್ೆಲೂವೂ 
ದೆೇವಸನಥನದ ಜನಗವನಗಿದೆ.  ದೆೇವಸನಥನದ ಸನಕಷತಟ ಜನಗವನತನ ಬಿಟತಟಕ್ೂೆಟಟದೆಾೇವೆ. ಈ ದೆೇವಸನಥನದ 
ಹೆಸರಿನಲ್ಲೂ ಇವತ್ತು ಬೆಾಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಒಾಂದಿಾಂಚತ ಜನಗ ಇಲೂ.  ಜನಗ ಇರತವಾಂಥದತಾ ಎಾಂದರೆ, 
ಹೊಾಂಗಸಾಂದರ ಮತ್ತು ನೇಲಸಾಂದರದಲ್ಲೂ ಇದೆ.   15 ಎಕರ ೆ೨ ಗತಾಂಟ ೆಇದೆ.  1980, ೧೯೮೫ ರಿಾಂದ 
ಹೊೇರನಟಗಳು ನಡಯೆತತಿುವೆ.  ಇದರ ಹಲವನರತ ಪರಕರಣ್ಗಳು ಎಲನೂ ರ್ನಯಯನಲಯಗಳಿಗೂ 
ಹೊೇಯತ್ತ, ಸತಪಿರೇಾಂ ಕ್ೂೆೇಟಚಾಗೂ ಹೊೇಯತ್ತ.  ಸತಪಿರೇಾಂ ಕ್ೊೇಟಚಾನಲ್ಲೂ ಸಾಂಪೂಣ್ಾವನಗಿ ಈ 
ಜನಗ ದೆೇವಸನಥನದೆಾೇ ಎಾಂದತ ತಿೇಮನಾನವನಗಿ, ಪೂೆಸಷೆನ್ಚ ಕೂಡ ಕ್ೂೆಟಟರತ.   ಅದರ ಆಧನರದ 
ಮೇಲ ೆ ಪೂೆಸಷೆನ್ಚ ಸಟಾಫಿಕ್ೆೇಟಚ ಕ್ೂೆಡಲನಯತ್ತ.   1992ರಲ್ಲೂ, ಸತಪಿರೇಾಂ ಕ್ೊೇಟಚಾ ಮತ್ತು 
ಹೆೈಕ್ೊೇಟಚಾನ ಆದೆೇಶದ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲೂ ೧೫ ಎಕರ ೆ ೧೨ ಗತಾಂಟ ೆ ಜನಗವನತನ ಪಡದೆತಕ್ೊಳುಾವನಗ ೧ 
ಎಕರ ೆ ೨೦ ಗತಾಂಟೆಯಲ್ಲೂ ಮನತ್ರ ಮರ್ೆಗಳಿತ್ತು.  ಅಾಂದರೆ, ಅಷತಟ ಒತ್ತುವರಿ ಇತ್ತು.  ಇವತ್ತು ೨೧೬ 
ಒತ್ತುವರಿಗಳ್ನಗಿವ.ೆ  ರ್ನನತ ಈ ವಿಷಯವನತನ ೪ ವಷಾದಿಾಂದ ಪರಸನುಪ ಮನಡತತಿುೇದೆಾೇರ್.ೆ  ಇದಕ್ೆೆ 
ಮನನಯ ಸೂೆೇಮಣ್ಣನವರತ ಮತ್ತು ಮನನಯ ತ್ೆೇಜಸಿವನ ಗೌಡರವರೂ ಸಹ ಸಪೊೇಟಚಾ ಮನಡಿದಾರತ.  
ಹಿಾಂದಿನ ಮತಜರನಯ ಇಲನಖಯೆ ಸಚಿವರನಗಿದಾ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿಯವರೂ ಸಹ 
ಸಪೊೇಟಚಾ ಮನಡಿದಾರತ.  ಈ ಜನಗವನತನ ಉಳಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಇಲನಖಯೆಾಂದ ರೂ. ೩೫ ಲಕ್ಷ 
ಸಕೊಯರಿಟಗೆಾಂದತ ಹಣ್ ಕ್ೂೆಟಟದಾೆೇವೆ ಎಾಂದತ ರಕೆ್ನಡಚಾ ತ್ೂೆೇರಿಸತತಿುದನಾರೆ.  ಆದರ,ೆ ಇವತ್ೂು ಕೂಡ 
ಅಲ್ಲೂ ಕಟಟಡಗಳನತನ ಕಟತಟತಿುದನಾರೆ; ಇವತ್ೂು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೂ ಒತ್ತುವರಿ ಆಗತತಿುದ.ೆ 

         (ಮತಾಂದತ . . .)  
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(553) ಎಸ್ಚಪಿಆರ್ಚ/ವಿಕ್ೆ/11:40/23/03/2022  
              (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 
ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್ಚ.ರಮೇಶ್ಚ(ಮತಾಂದತ):- 
ಆದರೆ, ಇವರತ ಯನವುದೆೇ ಒಾಂದತ ಪರಕರಣ್ವನತನ ನದಿಾಷಟವನಗಿ ತ್ಗೆೆದತಕ್ೂೆಳಾದೇೆ ಇರತವುದಕ್ೆೆ ಅಲ್ಲೂನ 
ಸಹನಯಕ ಆಯತಕುರತ ಮತ್ತು ಕ್ನಯಾನವನಾಹಕ್ನಧಿಕ್ನರಿ ರವರತಗಳು ಈ ಕ್ೆಲಸವನತನ 
ದತರತಪಯೇಗಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಾಂಡತ ಒಾಂದತ ಮರ್ೆಯನತನ ನಮಾಸಲತ 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಾತ್ನುರ.ೆ  ಇದತ ನಮಗೆ ಬಾಂದಿರತವ ಮನಹಿತಿಯನಗಿದೆ.  ಈ 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳು 
ಯನರತ-ಯನರಿಗ ೆಹೊೇಗತತ್ುದೆ ಎನತನವುದತ ಗೂೆತಿುಲೂ.  ಆದರೆ, ಈ ಕ್ೆಲಸವು ಅಲ್ಲೂನ ಸಹನಯಕ 
ಆಯತಕುರತ ಮತ್ತು ಕ್ನಯಾನವನಾಹಕ್ನಧಿಕ್ನರಿ ಹನಗೂ ಸಥಳಿೇಯ ಪೂೆಲ್ಲೇಸರ ಬೆಾಂಬಲವಿಲೂದ ೆ
ಆಗತವುದಿಲೂ.  ಹಿೇಗನಗಿ ಬಹಳ ವಯವಸಿಥತ್ವನಗಿ ಈ ಜನಗಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಾಂಡಿದನಾರೆ ಹನಗೂ 
ಅತಿಕರಮಸಿದನಾರ.ೆ  ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲೂ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕನಕರವಿರಬೆೇಕತ.  ರ್ನನತ ಈ ವಿಚನರದ ಬಗೆೆ ರ್ನಲತೆ 
ವಷಾಗಳಿಾಂದ ಹೆೇಳುತಿುದಾೆೇರೆ್.  ಶ್ರೇ ವಿ.ಸೂೆೇಮಣ್ಣನವರತ ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಜಿ.ಪಿ.ಎ. ಹಿಡಿದತಕ್ೂೆಾಂಡತ 
ಉತ್ುರಿಸಲತ ಸದನಕ್ೆೆ ಬಾಂದಿದನಾರೆ.  ಸಚಿವರತ ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲೂ ಉತ್ುರಿಸಲತ ಆಗತವುದಿಲೂವೆಾಂದತ 
ಸದನಕ್ೆೆ ಬಾಂದಿರತವುದಿಲೂ ಎನತನವ ವಿಚನರವು ನನಗ ೆ ತಿಳಿದಿದೆ.ಚ ಚ “ನಮಾ ಮಾಂತಿರಗಳ್ೆಲೂರೂ ನನನ 
ಜೆೇಬಿನಲ್ಲೂದನಾರ”ೆಚಎಾಂಬತದನಗಿ ಅಲ್ಲೂನ ಸಹನಯಕ ಆಯತಕುರತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  How dare he is? 
ಅಲ್ಲೂನ ವಯವಸೆಥ ಹೆೇಗಿದ?ೆ  ಇದರಿಾಂದ ಸಕ್ನಾರವು ನಡಯೆತತ್ುದೆಯೆೇ ಎಾಂದತ ರ್ನನತ 
ಕ್ೆೇಳಲ್ಲಚಿಛಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಇಾಂತ್ಹ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲೂಟತಟಕ್ೊಾಂಡತ, ಇಲನಖಯೆಲ್ಲೂನ 
ಕ್ನಯಾದಶ್ಾ ಹನಗೂ ಆಯತಕುರತ ಯನವ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಕ್ೆಲಸವನತನ ನವಾಹಿಸತತ್ನುರೆ? Nothing. 
They cannot do anything. ಸಥಳಿೇಯ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಸರಿಯನಗಿ ಇದಾರ,ೆ ಅಲ್ಲೂನ 
ಸಾಂಗತಿಗಳ್ೆಲೂವೂ ಸಹ ತಿಳಿಯನಗತತ್ುವ.ೆ  ಇಲನಖಯೆ ಮೇಲ್ಲನ ಹಾಂತ್ದವರತ ಕ್ೆಳಹಾಂತ್ದವರಿಗೆ 
ನದೆೇಾಶನ ಮತ್ತು ಆದೇೆಶಗಳನತನ ನೇಡತತ್ನುರೆ.  ಈ ವಿಚನರಕ್ೆೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತ್ ೆ ಸವೇಾಚಛ 
ರ್ನಯಯನಲಯವು ಆದೆೇಶವನತನ ನೇಡಿದೆ.  ಆದರೂ ಸಹ ಇವರತಗಳು ಬೇೆರ ೆ ಬೆೇರ ೆ ರಿೇತಿಯ 
ರ್ನಯಯನಲಯಗಳಿಗ ೆ ಹೊೇಗಿ, ಬೆೇರೆ ಬೆೇರ ೆ ರಿೇತಿಯ ಆದೆೇಶಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಾಂಡತ ಬರತತ್ನುರೆ.  
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ಇಾಂತ್ಹ ಅವಯವಸೆಥಗಳ್ೆಲನೂ ಹೆೇಗ ೆ ಆಗತತಿುವೆ ಎಾಂದತ ರ್ನನತ ಈ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೂ ಕ್ೆೇಳಲ್ಲಚಿಛಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ  
ಅಲ್ಲೂ ಏನತ ನಡಯೆತತಿುದ ೆ ಎಾಂದತ ನನಗ ೆ ಅಥಾವನಗತತಿುಲೂ.  ಸಕ್ನಾರದಿಾಂದ ಮಾಂಜೂರನದ 
ದೆೇವಸನಥನದ ನೂರನರತ ಕ್ೂೆೇಟ ರೂಪನಯಗಳು, ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಅಲ್ಲೂನ ದೆೇವಸನಥನದ ಒಾಂದಿಾಂಚೂ 
ಸಥಳ ಇಲೂವೆಾಂದನದರ,ೆ ಇದತ ಬಹಳ ದತಃಖ್ಕರ ಸಾಂಗತಿಯನಗಿದೆ.   
 

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಟ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, … 
 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸಚಿವರೇೆ ಉತ್ುರಿಸಿ.   
 
ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ.ರವಿಕತಮನರ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, … 
 
ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್ಚ.ರಮೇಶ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅಲ್ಲೂನ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು … 
 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಒಾಂದತ ನಮಷ ಶ್ರೇ ರಮೇಶ್ಚರವರೆೇ, ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರಿಸತತ್ನುರೆ.  

ಆಮೇಲೆ ನೇವು ಕ್ೇೆಳಿ.  
 
ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ.ರವಿಕತಮನರ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಾಂದತ ನಮಷ … 
 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಏನರೇ, ರವಿಕತಮನರ್ಚ?  
 
ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ.ರವಿಕತಮನರ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪರಶ್ನತ್ ವಿಷಯವು ದೂೆಡಾದತ ಇದೆ.  

ಕ್ೆೇವಲ 216 ಅಲೂ ಎಾಂದತ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್.  ಅಲ್ಲೂ ಒತ್ತುವರಿಯನಗಿರತವ  … 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರೆೇ, ಒಾಂದತ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿ; ಶ್ರೇ ರಮೇಶ್ಚರವರೆೇ, 
ಇದನತನ ಅಧಾ ಗಾಂಟೆ ಕ್ನಲನವಧಿ ಚಚಾೆಗೆ ಮನಪಾಡಿಸಲತ ಮನವಿಯನತನ ಸಲ್ಲೂಸಿ.  ಅದನತನ ರ್ನನತ 
ಮನಪನಾಡತ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. 

 
ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ.ರವಿಕತಮನರ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅಲ್ಲೂ 229 ಜನ 

ಒತ್ತುವರಿದನರರಿದನಾರ.ೆ   
 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸಚಿವರಿಗ ೆಉತ್ುರಿಸಲತ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿ. 
 
ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ.ರವಿಕತಮನರ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದಕ್ೆೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತ್ ೆಸವೇಾಚಛ 

ರ್ನಯಯನಲಯವು ತಿೇಪತಾ ನೇಡಿದೆ.  ಆ ಪರದೆೇಶದಲ್ಲೂ ಕ್ನವಲನತನ ಹನಕಿ ಏನತ ಮನಡತವುದತ ಎಾಂದತ 
ರ್ನನತ ಈ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೂ ಕ್ೆೇಳಲ್ಲಚಿಛಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ   

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸಚಿವರಿಗ ೆಉತ್ುರಿಸಲತ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿ. 
 
ಶ್ರೇ ವಿ.ಸೂೆೇಮಣ್ಣ(ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಸೌಲಭಯ ಸಚಿವರತ)(ಮತಜರನಯ, ಹಜಚ ಹನಗೂ 

ವಕ್ಫಚ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಲ್ಲೂನ ಇಬಬರತ ಬತದಿಿವಾಂತ್ ಸದಸಯರತ ಆ 
ಪೆೈಕಿ ಒಬಬರನದ ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್ಚ.ರಮೇಶ್ಚ ರವರತ ಅತಿೇ ಬತದಿಿವಾಂತ್ರನಗಿದನಾರೆ ಹನಗೂ ಅದಕಿೆಾಂತ್ಲೂ 
ಹೆಚಿಚನದನಗಿ ಅವರತ ಪನಲ್ಲಕ್ೆಯ ಪೂಜಯ ಮಹನ ಪೌರರನಗಿಯೂ ಸಹ ಕತ್ಾವಯ ನವಾಹಿಸಿದನಾರೆ.  
ಬೆಾಂಗಳೂರಿನ ಅರೆ್ೇಕ ಭನಗಗಳಲ್ಲೂನ ಸಮಸೆಯಗಳಿಗ ೆ ಅವರತ ಪರಿಹನರವನೂನ ಸಹ ನೇಡಿದನಾರೆ.  
1970-71 ರೆ್ೇ ಇಸಿವಯಲ್ಲೂ ರ್ನನತ ಬೆಾಂಗಳೂರತ ನಗರಕ್ೆೆ ಬಾಂದೆನತ.  ರ್ನನತ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರತವುದೆೇರ್ಾೆಂದರೆ, ಆ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೂ ಶ್ರೇ ಶ್ವಶಾಂಕರ್ಚ ಎನತನವ ಹೆರ್ಚ.ಎ.ಎಲಚ. 
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ಸಾಂಸೆಥಯ ಉದೊಯೇಗಿಯಬಬರತ ಬೆಾಂಗಳೂರಿನ ಕರಗವನತನ ಹೊರತತಿುದಾರತ.  ರ್ನನತ ಸತಮನರತ 10 
ವಷಾಗಳಿಗೂ ಮೇಲಪಟತಟ ಅವರ ಅಕೆನವರ ಮರ್ೆಯಲ್ಲೂ 8 ರೂಪನಯಗಳಿಗೆ ಮರ್ ೆಬನಡಿಗೆಯನತನ 
ಪಡದೆತ, ವನಸವನಗಿದೆಾನತ.  ಯನವತಿುನ ದಿವಸ ಅವರ ಮರ್ೆಯಲ್ಲೂ ಮನಾಂಸನಹನರವನತನ 
ತ್ಯನರಿಸತತಿುದಾರೂೆೇ, ಆ ದಿನವನತನ ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದೆಲನೂ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಅವರ ಮರ್ೆಯಲ್ಲೂಯೆೇ 
ರ್ನನತ ಊಟವನೂನ ಸಹ ಮನಡತತಿುದೆಾನತ.  ಅವರತ ಮನಾಂಸನಹನರ ತ್ಯನರಿಸಿದ ದಿನದಾಂದತ ರ್ನನತ 
ಊಟಕ್ನೆಗಿ ಬೇೆರೆಡೆಗ ೆಹೊೇಗತತಿುದೆಾನತ.  ಅಲ್ಲೂ ಎನ್ಚ.ಎಾಂ.ಹೆರ್ಚ. ಎನತನವ ಸಥಳವಿತ್ತು.  ಇದರ ಬಗೆೆ 
ತ್ಮಗೂ ಸಹ ತಿಳಿದಿದೆ.  ಆಗಿನ ಕ್ನಲದಲ್ಲೂ ಕ್ೆೇವಲ 1 ರೂಪನಯ 20 ಪೆೈಸೆಗಳಿಗೆ ಊಟವನತನ 
ನೇಡತತಿುದಾರತ.  ಆಗ ರ್ನನತ ಅಲ್ಲೂ ಊಟವನತನ ಮನಡತತಿುದೆಾನತ.  ಈ ಸಾಂಗತಿಗಳನತನ ರ್ನನತ 
ರೆ್ೂೇಡಿದೆಾೇರ್.ೆ  ಈ ಮೂಲಕ ತ್ಮಾ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರತವುದೆೇರ್ಾೆಂದರೆ, ಬೆಾಂಗಳೂರತ ನಗರದ ಶ್ರೇ 
ಧಮಾರನಯ ಸನವಮ ದೆೇವನಲಯದ ಸವತ್ುನತನ ಯನರತ ಯನರತ ಅತಿಕರಮಸಿದನಾರೂೆೇ ಅವರತಗಳು 
ಯನರೂ ಸಹ ಉದನಿರವನಗಿಲೂ.  ಕ್ನಪೂೆೇಾರೆೇಷನ್ಚ ಯನವ ಕ್ನರಣ್ಕ್ನೆಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಹಿೇಗೆ ಕತಾಂಟತತಿುದ ೆ
ಎಾಂದರೆ, ಈ ವಿಚನರವನಗಿ ರ್ನನತ ಅರೆ್ೇಕ ಬನರಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದಾೆೇರೆ್.  ಆ ಜನಗವನತನ ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ, 
ಆಡಳಿತ್ ಕಛೆೇರಿಯನತನ ಬೆೇರ ೆಕಡಗೆ ೆಸಥಳ್ನಾಂತ್ರ ಮನಡಿ ಎಾಂದತ ಕ್ೂೆೇರಿದನಾರೆ.  

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ನೇವು ಏನತ ಮನಡತತಿುೇರಿ ಎನತನವುದನತನ ಹೆೇಳಿ. 
 
ಶ್ರೇ ವಿ.ಸೊೇಮಣ್ಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ಮಾ ಅಪಪಣೆಯ ಮೇರೆಗ,ೆ ಇವತಿುನ ದಿವಸ 

ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ ರ್ನನೂ ಸಹ ಸನಕಷತಟ ಬಳೆಕನತನ ಚೆಲೂಬಹತದತ.   ಪರಶೆನ ಕ್ೇೆಳಿದ ಸದಸಯರಿಬಬರೂ 
ಸಹ ಬತದಿಿವಾಂತ್ರನಗಿರತವುದರಿಾಂದ, … 

 
ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ.ರವಿಕತಮನರ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ದಡಾರಿದಾೆೇವೆ. 
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ಶ್ರೇ ವಿ.ಸೊೇಮಣ್ಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇವರನತನ ದಡಾರೆಾಂದತ ಹೇೆಳಿದರ,ೆ ರ್ನವೂ 
ಸಹ ದಡಾರನಗತತ್ೆುೇವೆ. 

 
ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್ಚ.ರಮೇಶ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮಾ ತಿಗಳ ಜರ್ನಾಂಗ … 
 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸಚಿವರಿಗ ೆಉತ್ುರಿಸಲತ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿ. 
 
ಶ್ರೇ ವಿ.ಸೂೆೇಮಣ್ಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅಲ್ಲೂ ನೇಲಸಾಂದರ ಎನತನವ ಗನರಮವಿದ.ೆ 
 
ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ.ರವಿಕತಮನರ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ … 
 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ರವಿಕತಮನರ್ಚರವರೆೇ, ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರಿಸತವ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೂ 

ನೇವು ಹಿೇಗೆ ಮನಡಿದರೆ ಹೇೆಗೆ? 
 
ಶ್ರೇ ವಿ.ಸೂೆೇಮಣ್ಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅಲ್ಲೂನ ಸವೆೇಾ ನಾಂ. 79 ರಲ್ಲೂ 15 ಎಕರ ೆ12 

ಗತಾಂಟ ೆಜಮೇನನಲ್ಲೂ ಸತಮನರತ 6 ಎಕರಗೆಳಷತಟ ಪರದೆೇಶವು ಒತ್ತುವರಿಯನಗಿದೆ.  ಅಲ್ಲೂ 229 ಜನ 
ಒತ್ತುವರಿದನರರನಗಿದನಾರ.ೆ  ಅಲ್ಲೂ ಸತಮನರತ 8 ಎಕರಗೆಳಷತಟ ಪರದೆೇಶವು ಖನಲ್ಲ ಇದೆ.  ಆ ಪೆೈಕಿ 1 
ಎಕರ ೆ 10 ಗತಾಂಟ ೆ ಜಮೇನತ ರಸೆುಗನಗಿ ಹೊೇಗಿದ.ೆ  ಇದಲೂದೆೇ, ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್ಚ.ರಮೇಶ್ಚರವರತ 
ಪರಸನುಪಿಸಿದಾಂತ್,ೆ 1992 ರಲ್ಲೂ ಅಾಂದಿನ ಜಿಲನೂಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಇದನತನ ಮಾಂಜೂರತ ಮನಡಿದನಗ 1 ಎಕರ ೆ
10 ಗತಾಂಟ ೆ ಪರದೆೇಶ ಮನತ್ರವೆೇ ಒತ್ತುವರಿಯನಗಿತ್ತು.  ಆದರೆ ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಅಲ್ಲೂ 229 ಜನ 
ಒತ್ತುವರಿದನರರನಗಿದನಾರ.ೆ  ರ್ನವು ದಿರ್ನಾಂಕ 13/11/2020 ರಿಾಂದ ದಿನದ ಎಲನೂ ಗಾಂಟೆಗಳಲೂೂ 
ಅಾಂದರೆ 24 X 7 ಮನದರಿಯಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲೂ ಮೂರತ ಪನಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಕ್ನವಲನತನ ಹನಕಿದೆಾೇವೆ; ಅಲೂದೆೇ, ಅಲ್ಲೂ 
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ಗನ್ಚ ಮನಯನ್ಚನೂನ ಸಹ ರೆ್ೇಮಸಲನಗಿದ.ೆ  ಪರಶ್ನತ್ ಪರದೆೇಶದಲ್ಲೂ ಸಥಳ್ನಾಂತ್ರ ಮನಡಬೇೆಕ್ನದರ,ೆ ಅಲ್ಲೂನ 
ಒತ್ತುವರಿಯನತನ ತ್ೆರವುಗೂೆಳಿಸಬೆೇಕ್ನದರೆ ಮತ್ೂು ಅಲ್ಲೂ ಕ್ೌಾಂಪೌಾಂಡಚನತನ ನಮಾಸಬೇೆಕ್ನದರ ೆ
ಏರೆ್ೇನತ ಆಯತ್ತ ಎನತನವ ಸಾಂಗತಿಗಳನತನ ರ್ನನತ 10 ನಮಷಗಳ ಕ್ನಲ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಾಂಡತ ಕ್ೆೇಳಿ 
ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಾಂಡಿದಾೆೇರೆ್.  ರ್ನನತ ತ್ಮಾಲ್ಲೂ ವಿನಾಂತಿಸಿಕ್ೊಳುಾವುದೆೇರ್ಾೆಂದರೆ, ದೆೇವಸನಥನದ ಸವತ್ತು 
ಸನವಾಜನಕರ ಸವತ್ನುಗಿದೆ.  ಹಿೇಗನಗಿ ಇದತ ದೆೇವಸನಥನಕ್ೆೆ ಉಳಿಯಬೇೆಕತ.  ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲೂ 
ಯನವುದೆೇ ಮತಲನಜತ ಇಲೂದೆೇ ನಮಾ ಸಕ್ನಾರವು ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಾತ್ುದೆ.  ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲೂ 
ಎದತರನಗತವ ಎಡರತ-ತ್ೂೆಡರತಗಳ ಬಗೆೆ ತ್ನವುಗಳೂ ಸಹ ಎಲ್ಲೂಯೇ ಒಾಂದತ ಕಡ ೆ… 

 
ಡನ|| ಕ್.ೆಗೊೇವಿಾಂದರನಜಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತಗಳ್ೆಲೂರೂ ಸಕ್ನಾರಕಿೆಾಂತ್ 

ದೊಡಾವರೆೇ? 
 
ಶ್ರೇ ವಿ.ಸೊೇಮಣ್ಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ ಎಷ್ೆಟೇ ದೂೆಡಾವರನದರೂ ಸಹ 

ರ್ನವು ಅತಿಕರಮಣ್ವನತನ ತ್ೆರವುಗೊಳಿಸತತ್ೆುೇವೆ.  ಇತಿುೇಚೆಗ ೆ ಕಾಂದನಯ ಮಾಂತಿರಗಳು ರ್ನನತ 
ಪರತಿನಧಿಸತವ ವಿಜಯನಗರ ವಿಧನನ ಸಭನ ಕ್ೆೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಅತಿಕರಮಣ್ ತೆ್ರವುಗೂೆಳಿಸತವ ಕ್ಲೆಸಗಳನತನ 
ಮನಡಿದರತ.  ಆಗ ಇದಕ್ೆೆ ಬಹಳಷತಟ ವಿರೂೆೇಧಗಳು ವಯಕುವನದವು.  ಈ ಅತಿಕರಮಣ್ವನತನ 
ತ್ೆರವುಗೊಳಿಸಿದರ,ೆ ಒಳ್ೆಾಯದನಗತತ್ುದೆ ಎಾಂದತ ರ್ನವು ಹೆೇಳಿದೆವು.  ಅಲ್ಲೂನ ಅತಿಕರಮಣ್ವನತನ ರ್ನವು 
ಕ್ೆೇವಲ ಒಾಂದೇೆ ದಿನದಲ್ಲೂಯೆೇ ತ್ೆರವುಗೊಳಿಸಿದೆಾೇವೆ.  ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಯನವುದೆೇ ಮತಲನಜತ 
ಇಲೂ.  ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಸದಸಯರತ 800 – 200 ಎಕರಗೆಳಷತಟ ಪರದೆೇಶವನತನ 
ಅತಿಕರಮಣ್ಗೊಳಿಸಿರತವುದನಗಿ ಹೆೇಳುತಿುದನಾರ.ೆ  ಇವೆಲೂಕಿೆಾಂತ್ ಹಚೆನಚಗಿ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ “ಮಾಂತಿರಗಳು 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಜೆೇಬಿನಲ್ಲೂದನಾರ”ೆಚ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಆಗಲೇೆ ಪರಸನುಪಿಸಿದಾಂತ್,ೆ ಆ ರಿೇತಿಯ ಕ್ನಲವು 
ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಇಲೂ.  ಈ ರಿೇತಿಯ ಮನಹಿತಿಯತ ಸದಸಯರಿಗೆ ಇದಾಲ್ಲೂ, ಅದನತನ ನಮಗೆ ನೇಡಿದರೆ, 
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ಅಾಂತ್ಹ ತ್ಪಿಪತ್ಸಥರ ವಿರತದಿ ಪರಥಮ ವತ್ಾಮನನ ವರದಿಯನತನ ದನಖ್ಲ್ಲಸಲೂ ಸಹ ರ್ನವು 
ಹಿಾಂಜರಿಯತವುದಿಲೂ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.   

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಹಿೇಗಿದಾರ ೆನೇವು ತ್ಪಿಪತ್ಸಥರ ವಿರತದಿ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಾ. 
ಶ್ರೇ ವಿ.ಸೂೆೇಮಣ್ಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅಲ್ಲೂ ಸಹನಯಕ ಆಯತಕುರತ ಅಥವನ 

ಕ್ನಯಾನವನಾಹಕ ಅಧಿಕ್ನರಿ ಅಥವನ ಇರ್ನಯವುದೆೇ ರಿೇತಿಯ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿರಬಹತದತ, ರ್ನವು ಕರಮ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಾತ್ೆುೇವೆ.  ಸಕ್ನಾರದಿಾಂದ ಈಗನಗಲೆೇ ಸಥಳಿೇಯ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಠನಣೆಯಲ್ಲೂ 
ಮೊಕದಾಮಯನತನ ಹೂಡಿದೆಾೇವೆ.  ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಅಲ್ಲೂ ಸತಮನರತ 13 ಜನ ಅನಧಿಕೃತ್ವನಗಿ ಕಟಟಡ 
ನಮಾಸಿದನಾರ,ೆ ಇವರತಗಳ ಬಗೆೆ ವಿಚನರಣೆಯನತನ ನಡಸೆಲನಗಿದ ೆ ಹನಗೂ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಠನಣೆಯಲ್ಲೂ 
ಪರಥಮ ವತ್ಾಮನನ ವರದಿಯನೂನ ಸಹ ದನಖ್ಲ್ಲಸಲನಗಿದೆ.  ಅಲ್ಲೂನ 229 ಒತ್ತುವರಿದನರರನತನ 
ತ್ೆರವುಗೊಳಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಕ – ಬನಧಕಗಳನತನ ರೆ್ೂೇಡಿ, ಅಲ್ಲೂ ಯನವ ರಿೇತಿಯ ಕರಮಗಳನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಾಬೇೆಕತ ಎನತನವುದಕಿೆಾಂತ್ ಹೆಚನಚಗಿ…, ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲೂ ರ್ನನತ ಸಚಿವರಿಗೂ ಸಹ ವಿನಾಂತಿ 
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಈ ವಿಚನರಕ್ೆೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತ್ ೆ ಈ ಇಬಬರೂ ಸದಸಯರನತನ, ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ, ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ವರಿಷ್ನಿಧಿಕ್ನರಿ ಹನಗೂ ಕಾಂದನಯ ಇಲನಖನ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾ 
ಇವರತಗಳ್ೆಲೂರನೂನ ಕರದೆತ ಸಭೆಯನತನ ಮನಡಿ, ಪರಶ್ನತ್ ವಿಚನರದಲ್ಲೂ ತ್ನತಿವಕ ಅಾಂತ್ಯಗೊಳಿಸಲತ 
ಸಕ್ನಾರವು ಬದಿವನಗಿರತತ್ುದೆ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ರ್ನನತ ಈ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೂ ಹೇೆಳಲ್ಲಚಿಛಸತತ್ುೆೇರೆ್. 

 
ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್ಚ.ರಮೇಶ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಾಂದೇೆ ಒಾಂದತ ನಮಷ … 
 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸಭಯೆನತನ ಕರಯೆತವುದನಗಿ ಸಚಿವರತ ತಿಳಿಸಿದನಾರೆ.  
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ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್ಚ.ರಮೇಶ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅಲ್ಲೂ ಜಿ.ಐ.ಎಸ್ಚ. ಇದೆ ಹನಗೂ ಇದಕ್ೆೆ 
ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತ್ ೆಸಕ್ನಾರವು ಅಲ್ಲೂ ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯ ಫಲಕವನೂನ ಸಹ ಅಳವಡಿಸಿಲೂ. 

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇ ರಮೇಶ್ಚರವರೆೇ ಸನಕತ ಮನಡಿ; ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದನತನ ಕ್ೆೇಳಿ. 
 
ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್ಚ.ರಮೇಶ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಚಿವರತ ಈಗನಗಲೆೇ ತಿಳಿಸಿದಾಂತ್,ೆ 35 

ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳಷತಟ ಹಣ್ವನತನ ವಯಯಸಿ, ಅಲ್ಲೂ ಭದರತ್ನ ಸಿಬಬಾಂದಿಯನತನ ರೆ್ೇಮಸಲನಗಿದ.ೆ  ಈ 
ರಿೇತಿಯ ಭದರತ್ೆಯನತನ ಅಲ್ಲೂ ಒದಗಿಸಿದಾರೂ ಸಹ ಅಲ್ಲೂ ಅತಿಕರಮಣ್ ಕ್ೆಲಸವು ನಡಯೆತತ್ುಲೇೆ ಇದೆ 
ಎಾಂದರೆ, ಅಲ್ಲೂ ಭದರತ್ೆಯತ ಏಕ್ೆ ಬೆೇಕತ ಮತ್ತು ಅಷತಟ ಹಣ್ವನತನ ಏಕ್ೆ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಬೇೆಕತ ಎಾಂದತ 
ರ್ನನತ ಈ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೂ ಕ್ೆೇಳಲ್ಲಚಿಛಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇ ರಮೇಶ್ಚ ರವರೆೇ, ಸನಕತ ಮನಡಿ.  ಸಚಿವರತ ಸಭೆಯನತನ 
ಕರಯೆತವುದನಗಿ ಈಗನಗಲೇೆ ತಿಳಿಸಿದನಾರ.ೆ   
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ಪರಶೆನ ಸಾಂಖೆಯ : 2486 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಿದ)ೆ 

 
ಶ್ರೇ ಗಣ್ಪತಿ ದತಮನಾ ಉಳ್ವೆೇಕರ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ 

ಒದಗಿಸಿದನಾರ.ೆ  ಆದರೆ ರ್ನನತ ಉಪ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಲ್ಲಚಿಛಸತತ್ುೆೇರೆ್.  ನಮಾ ಭನಗದಲ್ಲೂ ಪರತಿ ವಷಾ 
ಚಾಂಡಮನರತತ್ ಹನಗೂ ತ್ೂಫನನ್ಚ ಆಗತತಿುರತತ್ುದೆ.  ನಮಾ ಗಡಿ ಭನಗದಿಾಂದ ಉಡತಪಿ ಮತ್ತು 
ಮಾಂಗಳೂರತ, ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನನಡ ಭನಗದಲ್ಲೂನ ದೂೆೇಣಿಗಳು ಚಾಂಡಮನರತತ್ದಿಾಂದ ಕ್ನರವನರ ಕಡಲ 
ತಿೇರದಲ್ಲೂ ಲಾಂಗರತ ಹನಕಿರತತ್ನುರೆ.  ಅದರಾಂತ್ ೆ ಸತಮನರತ 15 – 20 ದಿನಗಳ ಕ್ನಲ ಲಾಂಗರತ 
ಹನಕಿರತವವರೆಗ ೆ ದೂೆೇಣಿಯಲ್ಲೂರತವವರಿಗೆ ನೇರತ ಮತ್ತು ರೇೆಷನ್ಚಗಳನತನ ಕ್ೊಾಂಡೂೆಯಯಲತ 
ಬಾಂದರಿನಲ್ಲೂ… 

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸದಸಯರೆೇ, ನೇವು ಓದಬನರದತ, ಕ್ೆೇವಲ ಪರಶೆನಯನತನ ಮನತ್ರವೆೇ 

ಕ್ೆೇಳಬೆೇಕತ. 
 
ಶ್ರೇ ಗಣ್ಪತಿ ದತಮನಾ ಉಳ್ವೆೇಕರ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಲಾಂಗರತ ಹನಕತವ 

ದೊೇಣಿಗಳಿಗೆ ಬಾಂದರಿನಲ್ಲೂ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಸಚಿವರಲ್ಲೂ 
ವಿನಾಂತಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.   

 
ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಅಾಂಗನರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸದಸಯರತ ಕ್ೆೇಳಿರತವ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ 

ಉತ್ುರಿಸಲನಗಿದೆ.  ಈಗ ಸದಸಯರತ ಹೆಚತಚವರಿ ಬೆೇಡಿಕ್ೆಯನತನ ಇಟಟದನಾರೆ.  ಇದರ ಬಗೆೆ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ 
ಮನಡಲನಗತವುದತ. 
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ಪರಶೆನ ಸಾಂಖೆಯ : 2464 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಿದ)ೆ 

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ರತದೆರೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡಿದನಾರೆ.  
ಶ್ವಮೊಗೆ ಜಿಲೊಯ ಸೂೆರಬ ತ್ನಲೂೂಕಿನಲ್ಲೂರತವ ಚಾಂದರಗತತಿು ಶ್ರೇ ರೇೆಣ್ತಕ್ನಾಂಬ ದೆೇವಸನಥನವು ಬಹಳ 
ಪತರನತ್ನ ಕ್ನಲದ ದೇೆವಸನಥನವನಗಿದತಾ, ಕದಾಂಬರ ಕ್ನಲದಿಾಂದಲೂ ಸಹ ಈ ದೇೆವಸನಥನವನತನ ರನಜ 
ಮರ್ೆತ್ನಗಳು ಕ್ನಪನಡಿಕ್ೂೆಾಂಡತ ಬಾಂದಿವ.ೆ  ಅವರೆೇ ಹೆೇಳುವ ಪರಕ್ನರ ಈ ದೆೇವಸನಥನವು ಭನರತಿೇಯ 
ಪತರನತ್ತ್ವ ಇಲನಖಗೆೆ ಒಳಪಟಟದೆ.  ಈ ಕ್ನರಣ್ಕ್ನೆಗಿ ರ್ನವು ಅವರ ಅನತಮತಿಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದಾೆೇವ;ೆ 
“ಅಲ್ಲೂಾಂದ ಅನತಮತಿ ಬಾಂದ ನಾಂತ್ರ”ಚ ಎನತನವ ಉತ್ುರವನತನ ಸಕ್ನಾರವು ನೇಡಿದೆ.  ಅಲ್ಲೂ 10 
ಕ್ೊಠಡಿಗಳಿದತಾ, ಅಲ್ಲೂ ಯನರೂ ಇರತವುದಿಲೂವೆಾಂದತ ತಿಳಿಸಿದನಾರ.ೆ  ಅಲ್ಲೂರತವ ಕ್ೂೆಠಡಿಗಳನತನ 
ಸಕ್ನಾರವು ನಮಾಸಿದಾಲೂ; ಬದಲನಗಿ ದನನಗಳು ಇವುಗಳನತನ ನೇಡಿದನಾರೆ.  ಆದರೆ, ಸಕ್ನಾರದಿಾಂದ 
ಇದತವರೆವಿಗೂ ಯನವುದೇೆ ರಿೇತಿಯ ಸೌಲಭಯಗಳನತನ ಅಲ್ಲೂ ಮನಡಿರತವುದಿಲೂ.  ಈ ದೆೇವಸನಥನಕ್ೆೆ 
ಬಡವರತ ಬಹಳ ದೂರದ ಊರತಗಳಿಾಂದ ಬರತತ್ನುರೆ.     
 

(ಮತಾಂದತ) 
554/23-3-2022/11-50/bkp-bns 
 ಶ್ರೀ  ಎಸ . ರುದೆರೀಗೌಡ(  ಮುಂದು): 
ಅವರುಗಳು   ಬಹಳ  ದೂರದ   ಊರುಗಳಂದ  ಬರುತಾಾರೆ.   ಸುಮಾರು    ಪರತಿ ತಿಂಗಳನ್ಲ್ಲಿ  
ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ  ಸಂದರ್ಾದಲ್ಲಿ ೨೫  ಸಾವಿರಕ್ೂೂ    ಹೆಚ್ುು    ಜನ್ರು   ಅಲ್ಲಿ   ಬರುತಾಾರೆ.   ಅಲ್ಲಿ 
ಶೌಚಾಲಯಗಳು  ಇರುವುದಿಲಿ,  ಕ್ುಡಿಯುವ   ನೀರಿನ್ ಸೌಲರ್ಯಗಳು  ಇರುವುದಿಲಿ,  ಮತೆಾ  ಅಲ್ಲಿ  
ಊಟ್  ಮಾಡಲ್ಲರ್ೂೆ  ಯಾವುದೆೀ  ಒಂದು  ಆಶ್ರಯ  ಇಲಿ.    ಈಗ ತಾವೆೀ   ಮಾಹಿತಿ  ರ್ೊಟ್ಟ  
ಪರರ್ಾರ  ಸುಮಾರು ೧.೧೭ ರ್ೊೀಟಿಯಷ್ುಟ  ೧.೫೧  ರ್ೊೀಟಿ, ೧.0೬  ರ್ೂೆೀಟಿ   ರೂಪಾಯಿಗಳ  
ಆದಾಯ   ಕ್ಳೆದ    ಮೂರು  ವಷ್ಾಗಳಲ್ಲಿ  ಬಂದಿರುವಂತಹದಾಾಗಿದೆ.    ಹಿೀಗಾಗಿ,  ದೆೀವಸಾಾನ್ದ  
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ಸ್ಥಾತಿ  ಆರ್ಥಾಕ್ವಾಗಿ  ತುಂಬಾ   ಶೆ ೀಚ್ನೀಯವಾಗಿದೆ.       ದೆೀವಸಾಾನ್   ಸೂೆೀರುತಿಾದೆ.    ಅಲ್ಲಿ   
ಬರತಕ್ೂಂತಹ  ರ್ಕ್ಾರಲ್ಲಿ   ಅಲ್ಲಿ  ಹಿಂದ ೆ    ಜಮದಗಿಿ ಮಹಶ್ಾಗಳು     ಮತುಾ  ರೀೆಣುರ್ಾ 
ದೆೀವಿಯವರು  ಇದಾಂತಹ  ಸಾಳ  ಎಂದು  ಹೆೀಳ,  ಬಹಳ ಶ್ಕ್ತಾ  ಇರುವಂತಹ  ಜಾಗ   ಎಂದು  
ಹೆೀಳ  ಅಲ್ಲಿಗೆ  ಬಹಳಷ್ುಟ  ಮಂದಿ  ರ್ಕ್ಾರು  ಬರುತಾಾರೆ.    ಹಿೀಗಾಗಿ, ಆ  ದೆೀವಸಾಾನ್ದ  
ಸ್ಥಾತಿಯನ್ುಿ   ಅಧಿರ್ಾರಿಗಳನ್ುಿ  ಕ್ಳುಹಿಸ್ಥ,  ಪರಿಶ್ೀಲನೆ   ಮಾಡಿಸ್ಥ,  ಸೂಕ್ಾವಾದ  ಕ್ರಮ 
ತೆಗೆದುರ್ೂೆಳಳಬೀೆರ್ೆಂದು   ರ್ೆೀಳ ರ್ೊಳುಳತೆಾೀನೆ.  ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು  ಕ್ಲ್ಾಯಣ್ಣ ಇದುಾ,  ಅದು  
ಸಂಪೂಣಾವಾಗಿ   ಹಾಳಾಗಿದ.ೆ  ಅಲ್ಲಿ  ರ್ಾಲಭೆೈರವ ದೆೀವಸಾಾನ್  ಇದುಾ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೀೆ   
ರಿೀತಿಯ ಸೂಕ್ಾ  ವಯವಸೆಾಗಳಲಿ.   ಅಲ್ಲಿಗೆ  ಬಹಳಷ್ುಟ  ಜನ್  ಹೆಣುಿ  ಮಕ್ೂಳು  ಬರುವುದರಿಂದ   
ಅಲ್ಲಿ   ಶೌಚಾಲಯರ್ಾೂಗಲ್ಲ,   ಸಾಿನ್ದ  ಗೃಹಗಳಾಗಲ್ಲ,        ಅಥವಾ  ಕ್ುಡಿಯುವ  
ನೀರಿಗಾಗಲ್ಲ,  ಯಾವುದೀೆ  ವಯವಸಾೆಗಳಲಿ.  ಸಚಿವರು   ಈ  ಕ್ಡ ೆ ಗಮನ್ಹರಿಸಬೆೀಕ್ು. 

       ಶ್ರೀ  ವಿ. ಸೂೆೀಮಣಿ (ವಸತಿ ಸಚಿವರು,  ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ಶ್ಕ್ಲ್ಾ  ಅ ಜೊಲೆ್ಿ,  ಮುಜರಾಯಿ 
ಸಚಿವರ   ಪರವಾಗಿ) :-    ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರ,ೆ      ಮಾನ್ಯ  ಹಿರಿಯ ಸದಸಯರಾದ    
ಶ್ರೀ  ಎಸ .ರುದೆರೀಗೌಡ ರವರ     ಪರಶೆಿಗೆ  ಸವಿವರವಾದ      ಉತಾರವನ್ುಿ   ಒದಗಿಸ್ಥರುತೆಾೀನೆ.   
ಶ್ವಮೊಗಗ   ಜಿಲ್ೆಿಯ  ಸೂೆರಬ  ತಾಲೂಿಕ್ತನ್  ಚ್ಂದರಗುತಿಾ  ಶ್ರೀ  ರೀೆಣುರ್ಾಂಬ  ದೆೀವಸಾಾನ್ವು  
ಪುರಾತತವ   ಇಲ್ಾಖಗೆೆ    ಒಳಪಟಿಟರುತಾದೆ.  ಪರತಿ  ವಷ್ಾವೂ  ಕ್ೂಡ     ಜಿಲ್ಾಿಧಿರ್ಾರಿಗಳಂದ      
ಅನೆೀಕ್  ಪರಸಾಾವನೆಗಳನ್ುಿ   ಕ್ಳುಹಿಸ್ಥದಾಗಲೂ   ಸಹ     ಆ  ಇಲ್ಾಖಯೆವರು     ಸವಲಪ 
ಮೊಂಡುತನ್ದಲ್ಲಿ   ಏನ್ು ರ್ೆಲಸ  ಮಾಡಿರುವುದಿಲಿ.   ನ್ಮಗೆ  ಅತಿ  ಜರೂರಾಗಿ   
ಆಗಬೀೆರ್ಾಗಿರತಕ್ೂಂತಹ ಶೌಚಾಲಯಗಳು  ಇರಬಹುದು,   ದಾನಗಳು  ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಾದಲ್ಲಿ  
ಅವರು ತಂಗಲು ರ್ೂೆಠಡಿಗಳ ವಯವಸೆಾಯ ಬಗಗೆ  ತಾವು  ಏನ್ು  ಹೆೀಳದಿಾೀರಿ,  ಅದನ್ುಿ   ವಯವಸೆಾ  
ಮಾಡುವಂತಹದುಾ  ಇರಬಹುದು, ಊಟ್-ತಿಂಡಿ ವಯವಸೆಾ  ಮಾಡುವಂತಹದುಾ  ಇರಬಹುದು.   
ಇವುಗಳಗೆ  ತಕ್ಷಣವೆೀ    ಮಾಡಬೀೆರ್ಾಗುತಾದೆ, ಮತೆಾ  ಕ್ಲ್ಾಯಣ್ಣ  ದುರಸ್ಥಾ  ಮಾಡಬೀೆರ್ಾಗುತಾದೆ.    
ಇದರ  ಜೊತೆಗೆ  ಪುರಾತತವ  ಇಲ್ಾಖಯೆವರು    ರಾಜಯ ಸರ್ಾಾರದ  ವಾಯಪ್ತಾಗೆ   ಏನೆಲ್ಾಿ  
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ತರಬೀೆರ್ೆಂದು ಅವರಿಗೆ   ಗೊತಿಾದಾರೂ   ಸಹ  ರ್ೆಲವು  ಸಮಯದಲ್ಲಿ  ಅವರುಗಳ  ಅಸಡೆೆಯಿಂದ    
ವತಾನೆ   ಮಾಡಿರುವುದನ್ುಿ  ನಾನ್ು ಸಹ ಬಹಳ  ಹತಿಾರದಿಂದ  ನೊೀಡಿದಾೆೀನೆ.   

       ಸಭಾಪತಿಯವರು:-ಈ  ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ  ಏನ್ು  ಮಾಡುತಿಾೀರಿ   ಎಂದು  ಹೆೀಳ. 

        ಶ್ರೀ  ವಿಸೂೆೀಮಣಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ   ಇಲ್ಲಿ    ಮೂಲರ್ೂತವಾಗಿ  
ಬೆೀರ್ಾಗಿರುವ  ಸೌಕ್ಯಾಗಳಗೆ      ತಕ್ಷಣವೆೀ   ಆದಯತ ೆ ರ್ೊಟ್ುಟ,     ಅದನ್ುಿ ಕ್ನಾಾಟ್ಕ್ 
ಸರ್ಾಾರದ     ಇತಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ     ಜಿಲ್ಾಿಧಿರ್ಾರಿಗಳಗೆ ತಕ್ಷಣವೀೆ  ಸೂಚ್ನೆ  ರ್ೊಟ್ುಟ,  ಅಲ್ಲಿ   
ಒಬಬರು  Assistant Commissioner  ಇರಬಹುದು, ತಹಶ್ೀಲ್ಾಾರರು  ಇರಬಹುದು,    ಇ.ಓ.  
ಇರಬಹುದು.     ಇವರು  ಎಲಿರೂ  ಒಂದು  ಕ್ಡ ೆ ಕ್ುಳತುರ್ೂೆಂಡು   ಈ  ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ  
ಮಾತನಾಡಿರ್ೂೆಂಡು ತಕ್ಷಣವೆೀ ಅಲ್ಲಿ  ಬರತಕ್ೂಂತಹ  ರ್ಕ್ಾರಿಗೆ  ವಿಶೆೀಷ್ವಾಗಿ,    ಮೂಲಭೂತ್ 
ಸೌಕಯಾಗಳನತನ  ಒದಗಿಸಲತ     ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ರೂಪಿಸಲತ ತಿಳಿಸತತ್ೇೆರೆ್.  ಅಲ್ಲೂಗೆ   ಒಂದು  
ವಷ್ಾರ್ೊ  ೪-೫  ಲಕ್ಷ ರ್ಕ್ಾರು ಬಂದು  ಹೂೆೀಗುತಾಾರೆನ್ುಿವ    ಮಾಹಿತಿಯನ್ುಿ ಸಹ  ನಾನ್ು 
ತಿಳದುರ್ೂೆಂಡಿದಾೆೀನೆ.  ಆದಾರಿಂದ,  ಇದು ಒಂದು ಅತಿ  ಪುರಾತನ್ವಾದ ಇತಿಹಾಸ ಪರಸ್ಥದಧವಾದ  
ದೆೀವಾಲಯವಾಗಿದುಾ,       ಇದರ್ೂೆ  ಎಷ್ಟರಮಟಿಟಗ ೆ  ಸವಲತುಾಗಳನ್ುಿ  ರ್ೂೆಡಲ್ಲರ್ೂೆ   
ಆಗಿರುವುದಿಲಿವೀ    ಅದನ್ುಿ   ತಕ್ಷಣವೆೀ  ಚ್ುರುಕ್ುಗೊಳಸ್ಥ,   ಆ ಸವಲತುಾಗಳನ್ುಿ  ರ್ೂೆಡುವಲ್ಲಿ  
ಪರಯತಿ  ಮಾಡುತಾೆೀವೆ.    
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ತಡಹೆಿಡಿಯಲ್ಾದ ಪರಶೆಿ  ಸಂಖೆಯ   ೧೯೩೦ 
(ಉತಾರವನ್ುಿ   ಲಗತಿಾಸಲ್ಾಗಿದೆ) 

ಶ್ರೀ  ಎನ .ರವಿಕ್ುಮಾರ :-  ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರ,ೆ  ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು    ಉತಾರವನ್ುಿ  
ಒದಗಿಸ್ಥದಾಾರ,ೆ       ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೇ ರಾಂಗರ್ನಥಸನವಮ ದೆೇವನಲಯವು    ಬಹಳ  ಹಳ್ೆೇಯ  
ದೆೀವಸಾಾನ್  ಹನಗೂ ಬಹಳ  ಪರಖಾಯತವಾಗಿರುವಂತಹ ದೆೀವಸಾಾನ್     ದನನಗಳು   ಬಹಳ ಒಳೆಳಯ  
ಉದೆಾೀಶ್ರ್ಾೂಗಿ   ದೀೆವಸಾಾನ್ರ್ೊ  ಜಮಿೀನ್ನ್ುಿ ದಾನ್ವನಾಿಗಿ      ರ್ೊಟಿಟದಾರು.   ಒಂದು  ಸಾರಿ  ದಾನ್  
ರ್ೊಟಿಟದಾಂತಹ  ಜಮಿೀನ್ನ್ುಿ    ಮತೂೆಾಂದು  ಬಾರಿ  ದಾನ್   ರ್ೊಡುವುದು  ಅಕ್ಷಮಯ ಅಪರಾಧ.       
ಇದರ್ೊ  ರ್ಾನ್ೂನನ್ಲ್ಲಿ  ಅವರ್ಾಶ್ವಿಲಿ.  ಆದರೆ,  ರ್ೂೆಟಿಟದಾಾರೆ.    ಇದರ  ಬಗಗೆ  ಸರ್ಾಾರ ಏನ್ು 
ಕ್ರಮವನ್ುಿ  ತೆಗದೆುರ್ೂೆಳುಳತಾದೆ   ಎನ್ುಿವ  ಪರಶೆಿಯನ್ುಿ  ಸರ್ಾಾರರ್ೊ  ರ್ೆೀಳುತಿಾದೆಾೀನೆ.   

ಶ್ರೀ  ವಿ. ಸೂೆೀಮಣಿ (ವಸತಿ ಸಚಿವರು,ಮುಜರಾಯಿ ಸಚಿವರ   ಪರವಾಗಿ) :-    ಮಾನ್ಯ  
ಸಭಾಪತಿಯವರ,ೆ   ನ್ಮಗೂ  ಕ್ೂಡ  ಸಾಕ್ಷ್ುಟ ಮಾಹಿತಿ   ಇದೆ.   ಬೆಂಗಳೂರಿನ್  ಮಲ್ೆಿೀಶ್ವರಂ    
ನವಾಸ್ಥಯಾದ   ಶ್ರೀಮತಿ  ದಾವರರ್ಾಬಾಯಿ  ವೆೀದಾಂತಂ ಅವರು     ಈ  ಹಿಂದಿನ್  ಮಾಗಡಿ 
ತಾಲೂಿಕ್ು   ಹಾಲ್ಲ  ಬೆಂಗಳೂರು    ದಕ್ಷಿಣ  ತಾಲೂಿಕ್ತಗೆ  ಸೀೆರಿದ  ತಾವರರೆ್ೆರೆ    ಹೊೀಬಳಯ   
ಬಾಯಲ್ಾಳು   ಚೊೀಳನಾಯನ್ಕ್ಹಳಳ,    ಪೆದಾನ್ಪಾಳಯ,  ದೊಡೆಮಾರನ್ಹಳಳ    ಮತುಾ  
ರ್ಾಡುಕ್ರೆೀನ್ಹಳಳ (ಕ್ುರುಬರಹಳಳ)    ಈ  ಗಾರಮಗಳಗೆ   ಸೀೆರಿದ  ಒಟ್ುಟ ೧೧೯೮  ಎಕ್ರ ೆ   ೩೪  
ಗುಂಟೆ   ವಿಸ್ಥಾೀಣಾದ    ಪೆೈಕ್ತ   ಬಾಯಲ್ಾಳು      ಮತುಾ    ರ್ಾಡುಕ್ರೆೀನ್ಹಳಳ(ಕ್ುರುಬರಹಳಳ)    
ಗಾರಮದಲ್ಲಿ    ಖರಾಬು     ಜಮಿೀನ್ುಗಳನ್ುಿ      ಒಳಗೊಂಡು  ದತಿಾ  ರೂಪದಲ್ಲಿ ರ್ೂೆಡಲು   
೧೯೩೯ರ  ಸಮಯದಲ್ಲಿ  ಮುಂದೆ  ಬಂದಿದುಾ,    ಈ  ಬಗಗೆ  ಅಂದಿನ್ ಮೆೈಸೂರು  ಮಹಾರಾಜರು  
ಇದರ್ೊ    ಸರ್ಾಾರದ     ಆದೆೀಶ್ವನ್ುಿ  ಹೂೆರಡಿಸ್ಥರುತಾಾರೆ.    ಇದರ  ಉದೆಾೀಶ್  ಅಂದಿನ್ 
ಮುಜರಾಯಿ  ಆಯುಕ್ಾರ  ಹೆಸರಿಗ ೆ    ಈ  ಜಾಗವನ್ುಿ  ರ್ೊಡುತಾಾರ.ೆ    ಈ  ಮುಜರಾಯಿ 
ಆಯುಕ್ಾರು ಏನ್ು  ಮಾಡುತಾಾರೆಂದರೆ  ಗೊಂದಲ, ಇತಾಯದಿಯಾಗಿ  ಮಾಡಿ,  ಯಾರು  ಯಾರು  ಈ  
ಜಮಿೀನ್ುಗಳನ್ುಿ  ಉಳುಮೆ  ಮಾಡಿರ್ೂೆಂಡಿದಾರು,  ಅವರುಗಳಗೆ   ಈ ಜಮಿೀನ್ುಗಳನ್ುಿ 
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ರ್ೊಡುತಾಾರ.ೆ    ಅವರು ಏನ್ು  ಮಾಡುತಾಾರಂೆದರೆ, ಇದು  ನ್ಮಗೆ  ಯಾವತುಾ ಸ್ಥಗುವುದಿಲಿವೆಂದು  
ಹೆೀಳ, ಬೆೀರಯೆವರಿಗ ೆ ೧ ಲಕ್ಷ, ೨  ಲಕ್ಷ  ರೂಪಾಯಿಗಳಗೆ    ಮಾರಾಟ್  ಮಾಡಿದನಾರ,ೆ      ಇದು   
ಬಹಳಷತಟ   ಸರ್ಾಾರದಲ್ಲಿ    ಯಾರು  ಯಾರು ಏರೆ್ೇನತ  ಮಾಡಿದರು ಎನ್ುಿವುದನ್ುಿ    ಓದಿ  
ಎಂದರೆ, ನಾನ್ು ಅದನ್ುಿ  ಓದಲ್ಲರ್ೊ  ತಯಾರಿದಾೆೀನೆ.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-  ಬೆೀಡ. ಬೆೀಡ.    ಮುಂದುವರಿಸ್ಥ.    

ಶ್ರೀ  ವಿಸೊೀಮಣಿ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರ,ೆ         ಇದರ   ಬಗಗೆ  ಸರಿಯಾಗಿ  
ತನಖೆಯಾಬೀೆರ್ಾಗಿದೆ.    

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-    ತನಖೆ ಮಾಡಿಸಿ,   

ಶ್ರೀ  ವಿಸೂೆೀಮಣಿ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರ,ೆ      ಅನೆೀಕ್  ಅಧಿರ್ಾರಿಗಳು   ಇದರಲ್ಲಿ 
ಸೀೆರಿರ್ೊಂಡಿದಾಾರೆ. ಸಾವಿರಾರು   ಎಕ್ರ ೆ  ಜಮಿೀನ್ನ್ುಿ  ಲಪಟಾಯಿಸ್ಥದಾಾರ.ೆ   ಯಾರನೊಿೀ  
ಶ್ರೀಮಂತರು  ಮಾಡಲ್ಲರ್ೂೊೀಸೂರ    ಇಂತಹ  ಅನೆೀಕ್  ಷ್ಡಯಂತರಗಳು  ನ್ಡದೆು  ಹೊೀಗಿವೆ.     
ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯರು    ಇದರ  ಬಗಗೆ      ಯಾವ  ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ   ಕ್ರಮ  ಆಗಬೀೆರ್ೆಂದು  
ಹೆೀಳುತಾಾರೊೀ    ಅದರ್ೂೆ  ಸರ್ಾಾರ  ಬದಧವಾಗಿರುತಾದೆ.   

ಶ್ರೀ  ಎನ.ರವಿಕ್ುಮಾರ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರ,ೆ     ಇದು    ೧೧೯೮     ಎಕ್ರ ೆ 
ಜಮಿೀನ್ು  ಏನದೆ,  ಇದರ  ಬಗಗೆ  ನಾನ್ು ಸರ್ಾಾರವನ್ುಿ  ಆಗರಹಪಡಿಸುವುದೆೀನಂೆದರೆ,   ಇದರ  
ತನಖೆಗೆ  ಎಸ ಐಟಿಗ ೆ  ರ್ೊಡಬೀೆಕ್ು.  ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ನಾನ್ು  ಆಗರಹಪಡಿಸುವುದೀೆನೆಂದರ,ೆ    
ಒಂದು ಸಾರಿ ದಾನ್ ರ್ೂೆಟ್ಟಂತಹ  ಜಮಿೀನ್ನ್ುಿ  ಮತೊಾಬಬರಿಗ ೆ ಯಾರು  ಜಮಿೀನ್ು   ರ್ೊಟಿಟದಾಾರ,ೆ                
ಆ ಅಧಿರ್ಾರಿ  ಯಾರು,  ಅವರ  ಮೆೀಲ್ೆ  ಏತರ್ೊ  ಇದುವರೆವಿಗೂ  ಕ್ತರಮಿನ್ಲ   ರ್ೆೀಸ   
ಹಾಕ್ತರುವುದಿಲಿ.    ಈ  ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ  ಸರ್ಾಾರ   ನದೆಾ  ಮಾಡುತಿಾದೆಯೀ  ಎನ್ುಿವ  ಪರಶೆಿಯನ್ುಿ 
ರ್ೆೀಳುತಿಾದೆಾೀನೆ.   ಇದು    ಒಂದೀೆ  ಪರಕ್ರಣ  ಅಲಿ.    ೧೦ ನಮಿಷ್ದ  ರ್ೆಳಗಡ ೆ  ಮತೊಾಂದು 
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ಪರಶೆಿಯನ್ುಿ  ರ್ೆೀಳದೆಾ.    ಅದರೊಳಗೂ  ಕ್ೂಡ ಸಾವಿರಾರು  ರ್ೊೀಟಿ  ರೂಪಾಯಿಗಳ  ಆಸ್ಥಾ.    
ಇದು  ಸಹ ಸಾವಿರಾರು   ರ್ೊೀಟಿ  ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆಸ್ಥಾ, ಇಡಿೀ  ರಾಜಯದಲ್ಲಿ  ತೆಗೆದುರ್ೂೆಂಡರ,ೆ   
ಲಕ್ಾಂತರ  ರ್ೊೀಟಿ  ರೂಪಾಯಿಗಳ        ಆಸ್ಥಾಯನ್ುಿ  ಸರ್ಾಾರ  ರಕ್ಷಣೆ  ಮಾಡಬೀೆಕ್ು. ಅದರ್ೊ  
ನಾನ್ು  ಏನ್ು  ಹೆೀಳುತಿಾದೆಾೀನೆಂದರ,ೆ  ಹಾಗಾದರೆ,  ಅಧಿರ್ಾರಿಗಳೆೀ  ಸರ್ಾಾರವೆೀ,    ಅಧಿರ್ಾರಿಗಳೆೀ 
ಪೊಲ್ಲೀಸ   ಆಗಿರುತಾಾರಯೆೀ,   ಅಧಿರ್ಾರಿಗಳೆೀ  ತಿೀಪಾನ್ುಿ ರ್ೊಡುತಾಾರಯೆೀ,     ಆದಾರಿಂದ  
ಇದರ ತನಖೆಯನ್ುಿ  ಎಸ .ಐ.ಟಿ.ಗ ೆ ರ್ೊಡಬೀೆಕ್ು.  ಆ  ಅಧಿರ್ಾರಿಗಳ ಬಗಗೆ   ಯಾವ   ಒಂದು  
ಕ್ರಮವನ್ುಿ  ತೆಗೆದುರ್ೊಳುಳತಿಾೀರಿ, ಏತರ್ೊ  ಇದುವರವೆಿಗೂ  ಕ್ತರಮಿನ್ಲ  ರ್ೆೀಸ ಗಳನ್ುಿ ಹಾಕ್ತಲಿ.   
ಎನ್ುಿವ  ಪರಶೆಿಯನ್ುಿ  ನಾನ್ು ರ್ೆೀಳುತಿಾದೆಾೀನೆ.        

ಶ್ರೀ  ವಿ. ಸೊೀಮಣಿ :- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರ,ೆ           ಇದರ್ೊ  ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ    
೨-೩ ನಮಿಷ್  ಅವರ್ಾಶ್ವನ್ುಿ  ರ್ೊಟ್ಟರೆ    ಹೆೀಳ ಮುಗಿಸುತಾೆೀನೆ.  ಶ್ರೀಮತಿ  ದಾವರರ್ಾಬಾಯಿ  
ವೆೀದಾಂತಂ   ರವರು ದತಿಾ  ರ್ೊಟಾಟಗ  ಮೆೈಸೂರು  ಮಹಾರಾಜರು  ಏನ್ು  ಮಾಡುತಾಾರಂೆದರೆ,  
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ  ಶ್ರೀ  ರಂಗನಾಧ ಸಾವಮಿಗ  ದೆೇವಸನಥನಕ್ೆೆ      ಏನ್ು ರೈೆತರು     ಉಳುಮೆ 
ಮಾಡಿ  ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದು  ಅದರಿಂದ  ಬರತಕ್ೂಂತಹ  ಬೆಳೆಯ  ೩ನೆೀ  ಒಂದು  ಭಾಗವನ್ುಿ  
ರ್ೊಡುತಿಾದಾರು,   ಬಾಕ್ತಯದಾನ್ುಿ       ಮೆೈಸೂರಿನ್ ಮೆಡಿಕ್ಲ   ರ್ಾಲ್ೆೀಜಿಗೆ  ಬರುವ  ಬಡ   
ಮಕ್ೂಳು  ಯಾರಿದಾಾರೆ, ಅವರಿಗೊೀಸೂರ  ಇದನ್ುಿ  ವಿನಯೀಗ  ಮಾಡಬೆೀರ್ೆಂದು   ಆದೆೇಶ    
ರ್ೊಟ್ಟ  ತಕ್ಷಣ  ನ್ಮಮ ಅಧಿರ್ಾರಿಗಳು     ಇದನ್ುಿ  ಇನಾಮತಿಗೆ  ಎಂದು  ತೆಗೆದುರ್ೊಳುಳತಾಾರೆ.   
೧೧೯೮  ಎಕ್ರ ೆ  ಜಮಿೀನ್ನ್ುಿ  ಅಂದಿನ್  ಅಧಿರ್ಾರಿಗಳು  ತಮಗೆ  ಯಾವ ರಿೀತಿ  ಬೆೀರ್ೂೆೀ  ಆ  
ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ  ಸವಇಚೆೆಯಿಂದ   ಉಪಯೇಗ  ಮಾಡಿರ್ೂೆಂಡಿರುತಾಾರೆ.   

         ಮತೊಾಂದು  ಕ್ಡ ೆ ಏನ್ು  ಹೆೀಳುತಾಾರೆಂದರೆ,        ಈ  ಹಿಂದೆಯೀ     ಇನಾಂ   
ರದಿಾಯಾತಿ  ರ್ಾಯಾ,  ರ್ೂ  ಸುಧಾರಣ   ರ್ಾಯಾ.  ರ್ೂ  ಮಂಜೂರಾತಿ       ಮತುಾ   
ರ್ೂಸಾವಧಿೀನ್   ರ್ಾಯಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ   ಪರಭಾರೆ  ಮಾಡಲ್ಾಗಿರುತಾದೆ.   
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     ಸರ್ಾಾರಿ   ಜಮಿೀನ್ುಗಳ  ಸಂರಕ್ಷಣಾ  ಸಮಿತಿಯು   ಅಧಿಸೂಚಿತ  ದೆೀವಾಲಯಗಳ  
ಜಮಿೀನ್ುಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಮತುಾ  ಅವುಗಳ ಒತುಾವರಿಯನ್ುಿ  ತೆರವುಗೊಳಸುವ ಸಂಬಂಧ    ಈವರಗೆೆ  
ನ್ಡಸೆ್ಥದ   ಹಲವಾರು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ   ಪರಸಾಾಪ್ತತ  ಜಮಿೀನನ್  ಬಗಗೆ     ಚ್ಚಿಾಸ್ಥ  ನೀಡಲ್ಾದ     
ಸೂಚ್ನೆ      ಮತುಾ     ನದೆೀಾಶ್ನ್ದಂತೆ     ಮಾಹಿತಿಯನ್ುಿ    ತಹಸ್ಥೀಲ್ಾಾರ ,   ಬೆಂಗಳೂರು   
ದಕ್ಷಿಣ   ತಾಲೂಿಕ್ು    ರವರು  ಸಮಿತಿ  ಸಭೆಗ ೆ   ಒದಗಿಸ್ಥದುಾ,     ರ್ೂಮಿ  ತಂತಾರಂಶ್ದಂತೆ     
ಒಟ್ುಟ     ೧೫೫-೨೨   ಎ-ಗು  ವಿಸ್ಥಾೀಣಾದ     ಜಮಿೀನ್ು   ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ  ಶ್ರೀ  ರಂಗನಾಥ 
ಸಾವಮಿ  ದೆೀವರ  ಹೆಸರಿನ್ಲ್ಲಿ  ಪಹಣ್ಣ  ಇದಾರೂ  ಕ್ೂಡ  ಇದನ್ುಿ  ಬೆೀರಯೆವರಿಗ ೆ  ಹಂಚಿರ್ ೆ 
ಮಾಡುತಾಾರ.ೆ    ಈ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ  ನ್ಮಮ ಕ್ಂದಾಯ  ಮಂತಿರಗಳನ್ುಿ  ಏನ್ು ಮಾಡಬೀೆರ್ೆಂದು 
ರ್ೆೀಳದಾಗ ಅವರು  ಇದರಿಂದ  ಸಾಕ್ಷ್ುಟ  ಅನಾನ್ುಕ್ೂಲವಾಗಿದೆ,      ಇದರ  ತನಖೆಯನ್ುಿ  
ಎಸ .ಐ.ಟಿ.ಗ ೆ  ರ್ೊಡಬೆೀರ್ಂೆದು,  ಏನ್ು ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯರ  ಆಗರಹ ಇದೆ,  ಅದರಂತ ೆ  ಇದರ  
ತನಖೆಯನ್ುಿ  ಎಸ .ಐ.ಟಿ.ಗೆ  ರ್ೊಡಬೀೆರ್ೆಂದು,  ಏನ್ು ಕ್ಂದಾಯ  ರ್ಾಯಾದಶ್ಾಗಳು  ಇದಾಾರ,ೆ   
ಅವರು   ಇದರ  ಬಗಗೆ   ಕ್ರಮ ರ್ೆೈಗೂೆಳುಳವುದು ಸರಿ   ಎಂದು  ನಾನ್ು  ಹೀೆಳಲ್ಲರ್ೊ  ಬಯಸುತೆಾೀನೆ.    
ಇದನ್ುಿ  ಎಸ .ಐ.ಟಿ.ಗ ೆ ರ್ೂೆಡಲ್ಲರ್ೂೆ ಸರ್ಾಾರ  ಬದಧವಾಗಿದೆ.   

ಶ್ರೀ  ಎನ . ರವಿಕ್ುಮಾರ  :-  ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರ,ೆ   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-   ಸಾಕ್ು,  ಕ್ುಳತುರ್ೂೆಳಳ.  ಇದನ್ುಿ  ಎಸ .ಐ.ಟಿ.ಗ ೆ ರ್ೊಡುತೆಾೀವೆಂದು 
ಸಚಿವರು ಹೀೆಳದಾಾರೆ.           

            ಮುಂದು. 

(555) 23.03.2022 12.00 ಎಸ್ಚವಿ-ಬಿಎನ್ಚಎಸ್ಚ  

(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇರ್ೂೆನಾಂದತ ಅಾಂಶ…. 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ರವಿಕತಮನರ್ಚ ಅವರೇೆ, ಸನಕತ.  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಎಸ್.ಐ.ಟ.ಗೆ ಕ್ೂೆಡತವುದನಗಿ ಹೆೇಳಿದನಾರಲೂವೆೇ? ಸಮಯ ರೆ್ೂೇಡಿ ಎಷ್ನಟಗಿದೆ? 

ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೆೇ, ಈಗ ೧೦ ನಮಷಗಳ ಹಿಾಂದ ೆಚಚೆಾ 
ಮನಡಲನದ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಈ ವಿಷಯ ಎರಡನೂನ ಸೇೆರಿಸಿ ನಯಮ ೩೩೦ ರ ಅಡಿಯಲ್ಲೂ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಾಬೇೆಕತ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅದತ ಈಗ ಪರಶೆ್ನೇತ್ುರ ವೆೇಳ್ೆಗ ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟರತವುದಲೂ. ನಾಂತ್ರ 
ಅದಕ್ೆೆ ಒಾಂದತ ಪತ್ರವನತನ ಕ್ೊಡಿ.   

  



71 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/23-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

 
 

ಪರಶೆನ ಸಾಂಖೆಯ ೨೦೦೪ 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

ಡನ:ಕ್.ೆಗೊೇವಿಾಂದರನಜಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಉತ್ುರವನತನ ಓದತವುದಕ್ೆೆ ಕನಷಟ 
ಆರತ ತಿಾಂಗಳ್ನದರೂ ಬೆೇಕತ.  ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲೂ ಸಿ.ಡಿ. ಕ್ೊಟಟದನಾರ.ೆ  ಅದರಲ್ಲೂರತವ ವಿವರಗಳನತನ 
ರೆ್ೂೇಡಲತ… 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಗೊೇವಿಾಂದರನಜಚ ಅವರೇೆ, ನೇವು ಹಿೇಗೆ ಮನಡಿ.  ಉತ್ುರವನತನ 
ಓದಿಕ್ೊಾಂಡತ ಬಾಂದತ ಮತಾಂದಿನ ವನರ ಮನತ್ರ್ನಡಿ.   

ಡನ:ಕ್.ೆಗೊೇವಿಾಂದರನಜ:- ಇಲೂ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಒಾಂದರೆಡತ ಪರಶೆನಗಳನತನ 
ಕ್ೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್.  ಮನನಯ ಅಾಂಗನರ ಅವರಾಂಥವರಿಗ ೆಈ ಪರಶೆನಯನತನ ವಗನಾಯಸಿರತವುದತ ನನಗ ೆದತಃಖ್ 
ಆಗತತ್ುದೆ.  ಅವರಿಗೆ ಪರಶೆನಯನತನ ವಗನಾಯಸಿ, ಅವರ ಬನಯಲ್ಲೂ ಈ ರಿೇತಿಯೆಲನೂ 
ಹೆೇಳಿಸತತಿುರತವುದತ ದತರಾಂತ್ ಎಾಂದತ ನನಗನನಸತತ್ುದ.ೆ  ರ್ನನತ ಕ್ೇೆಳಿರತವುದತ ಬಹಳ ಸರಳವನಗಿದೆ.  
ಸಕ್ನಾರ ಮೂರತ ವಷಾದ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ಎಷತಟ ಹಣ್ವನತನ ವಿನಯೇಗ ಮನಡಿದ?ೆ ಅದರ 
ಮನಹಿತಿಯನತನ ಕ್ೊಡಿ ಎಾಂದರೆ ಇಷತಟ ದಪಪ bundle  ಅನತನ ಕ್ೊಟಟದನಾರೆ.  ಮೂರತ ವಷಾದಲ್ಲೂ 
ಔಷಧ ಸರಬರನಜತ ಮನಡಿದ ಸಾಂಸೆಥ, ವಯಕಿು ಮತ್ತು ಹಣ್ವನತನ ಎಷತಟ ಕ್ೊಡಲನಗಿದ,ೆ ಯನವ 
ಕಾಂಪನಯಾಂದ ಖ್ರಿೇದಿಸಲನಗಿದೆ ಎಾಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದೆಾೇರ್ೆ.  ಅದನತನ ಬಿಟತಟ ಕ್ೂೆಡಗತ ಜಿಲನೂ ಪಾಂಚನಯತಿ, 
ಚನಮರನಜನಗರ ಜಿಲನೂ ಪಾಂಚನಯತಿಗಳದಾೆೇ ಇಷತಟ ದಪಪದ ಲಗತ್ತುಗಳನತನ ಹನಕಲನಗಿದ.ೆ  ರ್ನನತ 
ಕ್ೆೇಳಿರತವುದಕೂೆ ಅದಕೂೆ ಸಾಂಬಾಂಧವೆೇ ಇಲೂ.  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ ಹೆೇಳಿದ ಮೇಲ ೆ
ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್.   

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಅಾಂಗನರ (ಮೇನತಗನರಿಕ್ನ ಸಚಿವರತ) (ಪಶತ ಸಾಂಗೂೆೇಪರ್ನ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- 
ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕ್ೆೇಳಿರತವ ಪರಶೆನಗ ೆ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಲನಗಿದೆ.  
ಕಳ್ೆದ ಮೂರತ ವಷಾಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ಪಶತಸಾಂಗೊೇಪರ್ನ ಇಲನಖಯೆತ ವಿವಿಧ ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲೂ 
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ಉಪಯೇಗಿಸಿದ ಅನತದನನ ಎಷತಟ ಎಾಂದತ ಕ್ೆೇಳಲನಗಿದೆ.  ಅನತಬಾಂಧ ೧ ಮತ್ತು ೨ ರಲ್ಲೂ ಸಪಷಟವನದ 
ಮನಹಿತಿಯನತನ ಕ್ೊಡಲನಗಿದೆ.  ಅನತಬಾಂಧ ೧ ರಲ್ಲೂ ೨೦೧೯-೨೦ರಲ್ಲೂ ರೂ.೧೯೭.೩೧ ಲಕ್ಷ, ೨೦೨೦-
೨೧ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೂ  ರೂ.788.43 ಲಕ್ಷಗಳನತನ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ  ಪಶತಭನಗಯ ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲೂ 
ಕೂಡ ರೂ.12786.59 ಲಕ್ಷ ಅನತದನನವನತನ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಲನಗಿದೆ.  2019-20ರಲ್ಲೂ 1699.72 
ಲಕ್ಷ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಲನಗಿದೆ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಟಟದಿಾೇರಿ ಅಲೂವೆೇ? ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಳಿಾ.  

ಡನ:ಕ್.ೆಗೊೇವಿಾಂದರನಜ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದೊಾಂದತ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷಮವನದ 
ವಿಚನರ.  ಈ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲೂ ಎಷತಟ ಭರಷ್ನಟಚನರ ಇದಯೆೆಾಂದರ ೆಪನರಣಿಗಳಿಗೆ ತ್ರಿಸತವ ಔಷಧಿಯಲ್ಲೂ ೫೦ 
ರಿಾಂದ ೬೦% ಕಮಷನ್. ನನಗ ೆ ಗೊತಿುರತವ ಮನಹಿತಿಯನತನ ರ್ನನತ ಸಪಷಟವನಗಿ ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್.  
ಯನರೂ ಅಪನಥಾ ಮನಡಿಕ್ೊಳಾಬೆೇಡಿ.  ರ್ನನತ ಆಪನದರೆ್ ಮನಡತತಿುಲೂ.  ಇರತವ ವಿಷಯವನತನ 
ಹೆೇಳುತಿುದೆಾೇರೆ್.  ಪರತಿಯಬಬರ ಮರ್ೆಯಲ್ಲೂ ರ್ನಯ, ಬೆಕತೆ, ಹಸತ-ಕರತ ಇರತತ್ುದೆ. ಇದತ ಎಲೂರಿಗೂ 
ಅನವಯಸತತ್ುದೆ.  

 ಈ ಔಷಧಿ ತ್ರಿಸತವ ಕಾಂಪನಗಳು ಉತ್ುರನಖ್ಾಂಡಚ, ಹೆೈದರನಬನದ್ಚ, ದೆಹಲ್ಲ ಮತಾಂತ್ನದ 
ಕಡಗೆಳಲ್ಲೂವೆ.   

“There is a huge scam which goes unnoticed in the procurement 
of medicines in the veterinary department. The drugs which are 
being supplied to the department are of the lowest quality, most 
of these drugs are sourced from the States of Uttarakhand, New 
Delhi and Telangana.  Some of the drugs such as tablet Oxysole-
L, which is administered to the animals for the purpose of 
deworming is a sub standard drug.  This drug is supplied by a 
company called STANMAX  laboratories private limited, having its 
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address at No.2-24-86/3/1, Lakshmi Narayana colony, IDA Uppal, 
Hyderabad-500 039. As per my knowledge close to 60% of the 
amount for procurement of this drug is given as bribes and 
commissions, one can imagine the quality of this drug.  Other 
injections which are of the worst quality in which 50% of the 
amount for procurement is given as commission and bribes  are 
as follows: Injection Ashored manufactured by: Carus Laboratories 
having its address in 164, Pocket 24, sector 24, Rohini, 110085 
New Delhi. ….”ಚಚ 

ಇದರ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲೂ ಇನೂನ ಸವಲಪ ಮನಹಿತಿ ಇದೆ.  ರ್ನನತ ಕಳುಹಿಸಿಕ್ೂೆಡತತ್ುೆೇರೆ್.   

 ಈ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲೂ quota system.  ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, Commissioner quota 
ಇದೆಯೆೇ? 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಗೊೇವಿಾಂದರನಜಚ ಅವರೇೆ, ಅವರಿಗೆೇನೂ ಗೂೆತಿುಲೂ.  

 ಡನ:ಕ್.ೆಗೊೇವಿಾಂದರನಜ:- Purchase ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ Commissioner quota, Joint 
Director quota, Deputy Director quota, Assistant Director quota ಮತ್ತು 
ತ್ನಲೂೂಕತ ಮಟಟದಲ್ಲೂರತವ ವೆೈದಯರ ಕ್ೊೇಟನ. ಈ ರಿೇತಿ purchase ಮನಡಿರತತ್ನುರೆ.   

 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ. ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ದಯಮನಡಿ 
ಪಶತಸಾಂಗೊೇಪರ್ನ ಸಚಿವರನತನ ಕರಸೆಿ.   

 ಡನ: ಕ್.ೆಗೊೇವಿಾಂದರನಜ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದರ ಬಗೆೆ 
ತ್ನಖೆಯನಗಬೆೇಕ್ೆನತನವುದತ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ನನನ ಒತ್ನುಯ.   

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಗೊೇವಿಾಂದರನಜಚ ಅವರೆೇ, ಇದನತನ ಮತಾಂದಿನ ವನರ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳ್ೂೆಾೇಣ್.   
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ಪರಶೆನ ಸಾಂಖೆಯ ೨೦೫೬ 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

ಡನ: ಚಾಂದರಶೆೇಖ್ರ್ಚ ಬಿ.ಪನಟೇಲ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಿದನಾರ.ೆ  
ದಿರ್ನಾಂಕ ೦೬.೦೧.೨೦೨೧ರಾಂದತ ಬಸವಕಲನಯಣ್ ಉಪಚತರ್ನವಣಗೆಿಾಂತ್ಲೂ ಮೊದಲತ ಅಾಂದಿನ 
ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಯವರನದ ಮನನಯ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ಬಾಂದತ ಅನತಭವ ಮಾಂಟಪ 
ನಮನಾಣ್ ಕ್ನಮಗನರಿಯ ಗತದಾಲ್ಲ ಪೂಜೆಯನತನ ಮನಡಿದರತ.  ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ರ್ನನೂ 
ಭನಗಿಯನಗಿದೆಾನತ.  ಅಾಂದತ ಅವರತ ಎರಡತ ವಷಾಗಳಲ್ಲೂ ಅನತಭವ ಮಾಂಟಪವನತನ 
ಪೂಣ್ಾಗೂೆಳಿಸಲನಗತವುದತ ಎಾಂದತ ಹೆೇಳಿದಾರತ.  ಅಲ್ಲೂ ೧೦೧ ಎಕರೆ ಜಮೇನತ ಬೆೇಕತ.  ಇನೂನ land 
acquisition  ಆಗಿಲೂ.  ಟೆಾಂಡರ್ಚ ಕೂಡ ಆಗಿಲೂ. ಅಾಂದಿನ ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಗಳು ಎರಡತ ವಷಾದಲ್ಲೂ 
ಪೂಣ್ಾಗೂೆಳಿಸತತ್ೆುೇರೆ್ ಎಾಂದತ ಮನತ್ತ ಕ್ೂೆಟಟದಾರತ.  ಆದರೆ ಏನೂ ಕ್ನಮಗನರಿಯೆೇ ಆಗಿರತವುದಿಲೂ.   

ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 2020-21ರ ಆಯವಯಯದಲ್ಲೂ ರೂ.೧೦೦ 
ಕ್ೊೇಟ ಅನತದನನವನತನ ಕ್ೊಡಲನಗಿದ.ೆ ೩ರೆ್ೇ ಪೂರಕ ಅನತದನನದಲ್ಲೂ ರೂ.೧೦೦ ಕ್ೊೇಟಗಳನತನ 
ಹೆಚತಚವರಿಯನಗಿ ಕ್ೂೆಟತಟ ರೂ.೨೦೦ ಕ್ೂೆೇಟ ಹಣ್ವನತನ ಇದಕ್ನೆಗಿ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಿದೆಾೇವೆ. ಅದೆೇ 
ರಿೇತಿ ದಿರ್ನಾಂಕ 11.02.2022ರಾಂದತ ರೂ.೫೬೦ ಕ್ೊೇಟ DPR ಗೆ ಸಚಿವ ಸಾಂಪತಟದ 
ಅನತಮೊೇದರೆ್ಯನಗಿದೆ. ದಿರ್ನಾಂಕ ೦೩.೦೩.೨೦೨೨ರಾಂದತ ಟೆಾಂಡರ್ಚ ಆಹನವನ ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ ಮೂರತ 
ವಷಾಗಳಲ್ಲೂ ಕ್ನಮಗನರಿಯನತನ ಪೂರೈೆಸಬೆೇಕತ ಎನತನವ ಷರತ್ುನೂನ ವಿಧಿಸಲನಗಿದ.ೆ  ಅನತಭವ 
ಮಾಂಟಪ ಯೇಜರೆ್ಯತ ಸತಮನರತ ೧೦೧ ಎಕರ ೆ ಪರದೆೇಶದಲ್ಲೂ ನಮನಾಣ್ವನಗತತಿುದೆ. ಇದನತನ 
ಮನಡಬೇೆಕತ ಎನತನವುದತ ಮನನಯ ಯಡಿಯೂರಪಪನರ ಕನಸಿನ ಯೇಜರೆ್.  7D theatre, LED 
screen  ಗಳರ್ೂೆನಳಗೂೆಾಂಡಾಂತ್ೆ ಒಾಂದತ ಒಳ್ೆಾಯ ಅನತಭವ ಮಾಂಟಪವನತನ ಬಸವಕಲನಯಣ್ದಲ್ಲೂ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ಮನನಯ ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ಆ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೂ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಿ 
ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಕ್ೆೈಗೆತಿುಕ್ೂೆಾಂಡಿದಾರತ.  ಈಗನಗಲೆೇ ಸಚಿವಸಾಂಪತಟದ ಅನತಮೊೇದರ್ ೆದೂೆರತೆಿದತಾ, 
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ಟೆಾಂಡರ್ಚ ಪರಕಿರಯೆಯತ ಪೂಣ್ಾಗೂೆಾಂಡಿದ.ೆ ಹಣ್ವನತನ ಕೂಡ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ  ಮೂರತ 
ವಷಾಗಳ ಅವಧಿಗ ೆಟೆಾಂಡರ್ಚ ಕರಯೆಲನಗಿದೆ.  ಭೂಮಗ ೆಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತ್ಹ ಏರೆ್ೇ ವಿಷಯವಿದಾರೂ 
clear  ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಜಿಲನೂಧಿಕ್ನರಿಯವರತ ಒಪಿಪಗೆಯನತನ ಕ್ೊಟಟದನಾರೆ.  ಈಗನಗಲೆೇ ಟೆಾಂಡರ್ಚ 
ಕರಯೆಲನಗಿರತವುದರಿಾಂದ ಪರಶೆನ ಉದಭವವನಗತವುದಿಲೂ.  ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  

 ಡನ:ಚಾಂದರಶೆೇಖ್ರ್ಚ ಬಿ.ಪನಟೇಲ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ೧೦೧ ಎಕರ ೆಜಮೇನತ ಬೆೇಕತ. ಈಗ 
ಎಷತಟ ಎಕರ ೆ land acquisition  ಆಗಿದ?ೆ  ನನಗ ೆ ಗೊತಿುರತವ ಮನಹಿತಿಯ ಪರಕ್ನರ land 
acquisition ಆಗಿಲೂ.  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಟೆಾಂಡರ್ಚ ಕರಯೆಲನಗಿದೆ ಎಾಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. Land acquisition 
ಆಗದ ೆಹೆೇಗ ೆಟೆಾಂಡರ್ಚ ಕರಯೆತತ್ನುರೆ?   

 ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲಚ ಜಿ.ನಮೊೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಆ ಜಮೇನನಲ್ಲೂ ಒಾಂದತ ಕಡ ೆಸನವಮಗಳು 
acquire  ಮನಡಿದತಾ, dispute  ಇದೆ.  ಆ dispute ಅನತನ ಸಕ್ನಾರದ ವತಿಯಾಂದ ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಯವರತ ಅಥವನ ತ್ನವು ಮಧಯಸಿಥಕ್ಯೆನತನ ವಹಿಸಿದರ ೆಖ್ಾಂಡಿತ್ ಆ ಕ್ೆಲಸ ಆಗತತ್ುದೆ.  
ಅದತ ಆಗತವವರಗೆ ೆರ್ನವು ಎಷ್ೆಟೇ ಹಣ್ ಕ್ೂೆಟಟರೂ ಏನೂ ಪರಯೇಜನವಿಲೂ.  

 ಡನ:ಚಾಂದರಶೆೇಖ್ರ್ಚ ಬಿ.ಪನಟೇಲ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಮೊದಲತ land acquisition  
ಆಗಬೇೆಕತ. ಈಗ ಅಲ್ಲೂ ಸಕ್ನಾರ ಕ್ೊಡತವಾಂತ್ಹ ದರವನತನ ಆ ಸನವಮಗಳು ಒಪತಪತಿುಲೂ.  

 ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗನಗಲೆೇ ಟೆಾಂಡರ್ಚ ಪರಕಿರಯೆ 
ಆಗಿರತವುದರಿಾಂದ ಅಲ್ಲೂ possession  ನಲ್ಲೂ ಇರತವವರ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲೂ ಮನತ್ರ್ನಡಿ 
ಕ್ನಮಗನರಿಯನತನ ಪನರರಾಂಭಿಸತತ್ೆುೇವೆ.  ಟೆಾಂಡರ್ಚ approve  ಆದ ತ್ಕ್ಷಣ್ ಕ್ೆಲಸ ಪನರರಾಂಭಿಸತತ್ೆುೇವೆ.   

(…ಮತಾಂದತ) 
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(556) 23-03-2022 (12.೧0) ಕ್ೆಜಿ-ಕ್ೆಎಸ್ಚ   

      (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ)                 

ಆ) ಚತಕೆ್ೆ ಗತತಿಾಲೂದ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ  ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ  ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 

  ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಅಶೆ್ೇಕ್ಚ (ಕಾಂದನಯ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,   ದಿರ್ನಾಂಕ  23 
ಮನರ್ಚಾ, 2022, ಸಮೂಹ-3ರ  ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ  ಉತ್ುರಿಸತವ  ಒಟತಟ  77 ಪರಶೆನಗಳ ಪೆೈಕಿ  
25 ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ  ಉತ್ುರಗಳನತನ  ಸದನದಲ್ಲೂ  ಮಾಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  

(ಉತ್ುರದ ಪರತಿಗಳನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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೦೨. ಸಭೆಯ ಮತಾಂದಿಡಲನದ ಕ್ನಗದ ಪತ್ರಗಳು 

ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಅಶೆ್ೇಕ್ಚ (ಕಾಂದನಯ ಸಚಿವರತ) (ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,ಚ“ಭನರತ್ ಸಾಂವಿಧನನ  151(2)ರೆ್ೇ  ಅನತಚೆಛೇದದ  ಮೇರಗೆ ೆ ರನಜಯ  ಸಕ್ನಾರದ 
ಹಣ್ಕ್ನಸಿನ  ವಯವಹನರಗಳ  ಮೇಲ್ಲನ  31 ಮನರ್ಚಾ, 2021ಕ್ೆೆ ಕ್ೂೆರೆ್ಗೂೆಾಂಡ ವಷಾಕ್ೆೆ  ಭನರತ್ದ 
ಲೆಕೆ   ನಯಾಂತ್ರಕರತ  ಮತ್ತು ಮಹನಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ೇಧಕರತ ನೇಡಿರತವ ವರದಿಯನತನ (2022ರೆ್ೇ 
ವಷಾದ  ವರದಿ ಸಾಂಖೆಯ-1) ಸಭೆಯ ಮತಾಂದ ೆಮಾಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  

                          ಮೂರರೆ್ೇ ಪಟಟ 

 I   ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಅಶೆ್ೇಕ್ಚ (ಕಾಂದನಯ ಸಚಿವರತ) (ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  

2017ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕತ ಮತ್ತು  ಸೆೇವೆಗಳ ತ್ೆರಿಗ ೆ  ಅಧಿನಯಮದ ಪರಕರಣ್ 166 ರ 
ಮೇರಗೆ ೆ

2017ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕತ ಮತ್ತು  ಸೇೆವೆಗಳ  ತೆ್ರಿಗೆ ನಯಮಗಳನತನ  ರಚಿಸಿ,  
ಹೊರಡಿಸಿರತವ  ಅಧಿಸೂಚರೆ್ ಹನಗೂ ನಯಮಗಳಿಗೆ  ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲೂನ  ನಮೂರೆ್ಗಳು  
ಸೇೆರಿದಾಂತ್ ೆ ಕ್ೆಲವು  ತಿದತಾಪಡಿಗಳು/ಪರತ್ನಯಯೇಜರೆ್ ಮತ್ತು  ಹೊಸದನಗಿ ಸೇೆಪಾಡಗೊೆಳಿಸಿ 
ಹೊರಡಿಸಲನಗಿರತವ  ಈ ಕ್ೆಳಕಾಂಡ ಅಧಿಸೂಚರೆ್ಗಳು/ಅದಕ್ೆೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟ  ತಿದೊಾೇಲೆಗಳು.                        

(ಪರತಿಯನತನ  ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 
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II ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಅಶೆ್ೇಕ (ಕಾಂದನಯ ಸಚಿವರತ)(ಶ್ರೇ ಆಚನರ್ಚ ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ, ಮನನಯ ಗಣಿ 
ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞನನ, ಮಹಿಳ್ನ ಮತ್ತು ಮಕೆಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಮತ್ತು ವಿಕಲಚೆೇತ್ನರತ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ  
ರ್ನಗರಿಕ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ್ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  

 2011ರ ಕರ್ನಾಟಕ  ಕಲತೂಪತಡಿ  ಮನಡತವ  ಘಟಕಗಳ  ಅಧಿನಯಮದ ಪರಕರಣ್  18 
(2)ರ ಮೇರಗೆೆ  

1.  2012  ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲತೂಪತಡಿ  ಮನಡತವ  ಘಟಕಗಳ ನಯಮಗಳಿಗ ೆ 
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತ್ೆ, ನಯಮ 3, 3ಸಿ  ತಿದತಾಪಡಿ ಮನಡಿ ಹನಗೂ 3ಡಿ, 3ಇ ಮತ್ತು  5 
ಗಳನತನ  ಸೇೆಪಾಡಗೊೆಳಿಸಿ, ದಿರ್ನಾಂಕ  28.10.2021 ರಾಂದತ  ಹೂೆರಡಿಸಲನದ 
ಅಧಿಸೂಚರೆ್ ಸಾಂಖೆಯ ಸಿಐ ಎಾಂಎಾಂಎನ್ಚ 2020,  (ಭನಗ-1),  ಕರ್ನಾಟಕ  ಕಲತೂಪಡಿ 
ಮನಡತವ  ಘಟಕಗಳ  (ತಿದತಾಪಡಿ) ನಯಮಗಳು 2021. 

2. 2012 ಕರ್ನಾಟಕ  ಕಲತೂಪತಡಿ ಮನಡತವ  ಘಟಕಗಳ  ನಯಮಗಳಿಗ ೆ 
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತ್ೆ,  ನಯಮ 2, 3 ಮತ್ತು 4ನತನ  ತಿದತಾಪಡಿ ಮನಡಿ ಹನಗೂ  ಹೊಸ  
ನಯಮಗಳು 3ಎ, 3ಬಿ, 3ಸಿ ಮತ್ತು ನಮೂರೆ್ಗಳನತನ  ಸೇೆಪಾಡೆಗೊಳಿಸಿ, ದಿರ್ನಾಂಕ 6-
2-2014 ರಾಂದತ  ಹೂೆರಡಿಸಲನದ ಅಧಿಸೂಚರೆ್ ಸಾಂಖೆಯ ಸಿಐ 20 ಎಾಂಎಾಂಎನ್ಚ 2014, 
ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲತೂಪತಡಿ ಮನಡತವ ಘಟಕಗಳ (ತಿದತಾಪಡಿ) ನಯಮ 2014  ಅನತನ 
ಸಭೆಯ ಮತಾಂದೆ ಮಾಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ̤ 
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                          ರ್ನಲೆರೆ್ ಪಟಟ  

I  ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಅಶೆ್ೇಕ್ಚ (ಕಾಂದನಯ ಸಚಿವರತ) (ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,   

(1) ಕಾಂಪನ ಕ್ನಯೆಾ  ನಯಮ  619 ಎ (2)ರ ಪರಕ್ನರ 

ಶ್ರೇ ಕಾಂಟೇರವ ಸತಟಡಿಯೇಸ್ಚ  ನಯಮತ್ದ  2020-21ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನ ವನಷ್ಟ್ಾಕ ವರದಿ 
ಮತ್ತು  ಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ೇಧರ್ನ ವರದಿ. 

(2)  ಕರ್ನಾಟಕ  ನಗರ ನೇರತ ಸರಬರನಜತ ಮತ್ತು ಒಳಚರಾಂಡಿ ಮಾಂಡಳಿ ಕ್ನಯೆಾ 1973ರ 
ಕಲಾಂ  42 (2) (ಎ) ರನವಯ  

ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೇರತ ಸರಬರನಜತ ಮತ್ತು ಒಳಚರಾಂಡಿ ಮಾಂಡಳಿ  ಬೆಾಂಗಳೂರತ  ಇವರ 
2018-19ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನ ಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ೇಧರ್ನ ವರದಿ. 

(3)  ಮನಹಿತಿ ಹಕತೆ ಅಧಿನಯಮ 2005ರ ಕಲಾಂ  25 (4)ರನವಯ   

ಕರ್ನಾಟಕ ಮನಹಿತಿ ಆಯೇಗದ 2018-19ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನ ವನಷ್ಟ್ಾಕ ವರದಿಯನತನ ಸದನದ 
ಮತಾಂದ ೆಮಾಂಡಿಸತತಿುದಾೆೇರೆ್.  

II ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಅಶೆ್ೇಕ (ಕಾಂದನಯ ಸಚಿವರತ) (ಶ್ರೇ ಕ್ೆ.ಎಸ್ಚ.ಈಶವರಪಪ, ಗನರಮೇಣನಭಿವೃದಿಿ 
ಮತ್ತು ಪಾಂಚನಯತಚ ರನಜಚ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾಂಚನಯತಚ  ರನಜಚ ಅಧಿನಯಮ 1993 ಅನತಚೆಛೇಧ 262(3) ರಾಂತ್ ೆ

1. ರನಯಚೂರತ ಜಿಲನೂ ಪಾಂಚನಯತಚ 2019-20ರೆ್ೇ  ಸನಲ್ಲನ ಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ೇಧರ್ನ ವರದಿ. 
2. ಧನರವನಡ  ಜಿಲನೂ ಪಾಂಚನಯತಚನ 2019-20ರೆ್ೇ  ಸನಲ್ಲನ ಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ೇಧರ್ನ ವರದಿ. 



80 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/23-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

 
 

3. ಬೆಳಗನವಿ ಜಿಲನೂ ಪಾಂಚನಯತಚನ 2019-20ರೆ್ೇ  ಸನಲ್ಲನ ಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ೇಧರ್ನ 
ವರದಿಯನತನ ಸಭೆಯ ಮತಾಂದ ೆಮಾಂಡಿಸತತಿುದಾೆೇರೆ್, 

III ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಅಶೆ್ೇಕ (ಕಾಂದನಯ ಸಚಿವರತ) (ಶ್ರೇ ಬಿ.ಶ್ರೇರನಮತಲತ, ಸನರಿಗೆ ಹನಗೂ  
ಪರಿಶ್ಷಟ ಪಾಂಗಡಗಳ ಕಲನಯಣ್ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  

ರಸೆು ಸನರಿಗೆ ನಗಮಗಳ  ಅಧಿನಯಮ 1950ರ ಕಲಾಂ 35 (3) ರನವಯ  

ಕರ್ನಾಟಕ  ರನಜಯ ರಸೆು  ಸನರಿಗೆ ನಗಮದ 2020-21ರೆ್ೇ  ಸನಲ್ಲನ  ವನಷ್ಟ್ಾಕ 
ವರದಿಯನತನ ಸಭೆಯ ಮತಾಂದ ೆಮಾಂಡಿಸತತಿುದಾೆೇರೆ್. 

IV ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಅಶೆ್ೇಕ (ಕಾಂದನಯ ಸಚಿವರತ) (ಶ್ರೇ ಅಾಂಗನರ ಎಸ್ಚ. ಮೇನತಗನರಿಕ್ೆ, 
ಬಾಂದರತ ಮತ್ತು ಒಳರ್ನಡತ ಜಲಸನರಿಗ ೆ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,   

1956ರ ಕಾಂಪನ ಕ್ನಯೆಾ ಪರಿಚೆಚೇದ  6 ̆9 (ಎ)ರ ಅನತಸನರ  

 ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇನತಗನರಿಕ್ನ ಅಭಿವೃದಿಿ ನಗಮ ನಯಮತ್ದ  2020-21ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನ  
ವನಷ್ಟ್ಾಕ  ವರದಿ ಮತ್ತು ಲಕೆೆಪರಿಶೆ್ೇಧರ್ನ ವರದಿಯನತನ  ಸಭೆಯ ಮತಾಂದೆ ಮಾಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ. 

V ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಅಶೆ್ೇಕ (ಕಾಂದನಯ ಸಚಿವರತ) (ಶ್ರೇ ಜ.ೆಸಿ.ಮನಧತಸನವಮ, ಕ್ನನೂನತ ಮತ್ತ 
ಸಾಂಸದಿೇಯ  ವಯವಹನರಗಳು ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರ್ೆ ಹನಗೂ  ಸಣ್ಣ ನೇರನವರಿ, ಸಚಿವರ 
ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  

ಮನನವ ಹಕತೆಗಳ  ಸಾಂರಕ್ಷಣನ ಅಧಿನಯಮ 1993 (1994 ಕ್ೆೇಾಂದರ  ಅಧಿನಯಮ 10) ರ 
35 (4) ರೆ್ೇ ಪರಕರಣ್ದನವಯ  

ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯ  ಮನನವ ಹಕತೆಗಳ  ಆಯೇಗದ  2019-20ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನ ಲೆಕೆ 
ಪರಿಶೆ್ೇಧರ್ನ ವರದಿಯನತನ ಸಭೆಯ ಮತಾಂದೆ ಮಾಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ. 
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VI ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಅಶೆ್ೇಕ (ಕಾಂದನಯ ಸಚಿವರತ) (ಡನ|| ಅಶವತ್ಥ ರ್ನರನಯಣ್ ಸಿ.ಎನ್ಚ., ಉನನತ್ 
ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಮನಹಿತಿ ತ್ಾಂತ್ರಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ಜೆೈವಿಕ  ತ್ಾಂತ್ರಜ್ಞನನ, ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಾಂತ್ರಜ್ಞನನ, 
ಕ್ೌಶಲನಯಭಿವೃದಿಿ  ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  

(1) ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯ ವಿಶವವಿದನಯಲಯಗಳ  ಅಧಿನಯಮ ಪರಕರಣ್ 50(2)ರನವಯ  
1. ಬೆಾಂಗಳೂರತ ವಿಶವವಿದನಯಲಯದ  2020-21ರೆ್ೇ  ಸನಲ್ಲನ ವನಷ್ಟ್ಾಕ  ವರದಿ 
2. ಬೆಾಂಗಳೂರತ ನಗರ  ವಿಶವವಿದನಯಲಯ, (ಸಾೆಂಟರಲಚ ಕ್ನಲೇೆಜತ  ಕ್ನಯಾಂಪಸ್ಚ  

ಬೆಾಂಗಳೂರತ) ಇದರ  2018-19- ಮತ್ತು  2019-20ರೆ್ೇ  ಸನಲ್ಲನ ವನಷ್ಟ್ಾಕ 
ವರದಿಗಳನತನ ಸಭೆಯ ಸಭೆಯ ಮತಾಂದ ೆಮಾಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ. 

(2)  ವಿಶೆವೇಶವರಯಯ ತ್ನಾಂತಿರಕ ವಿಶವವಿದನಯಲಯ ಕ್ನಯೆಾ 1994ರ ನಯಮ  28ರ ಉಪ 
ನಯಮ  (1) (2) ಮತ್ತು (3)ರನವಯ 

ವಿಶೆವೇಶವರಯಯ ತ್ನಾಂತಿರಕ  ವಿಶವವಿದನಯಲಯದ  2016-17 ಮತ್ತು  2017-18ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನ 
ಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ೇಧರ್ನ ವರದಿಗಳು.  

(3)  ಕನನಡ ವಿಶವವಿದನಯಲಯ ಅಧಿನಯಮ 1991, ಪರಕರಣ್  25ರನವಯ  

ಹಾಂಪಿ ಕನನಡ ವಿಶವವಿದನಯಲಯದ  2018-19ರೆ್ೇ  ಸನಲ್ಲನ ವನಷ್ಟ್ಾಕ ವರದಿಯನತನ 
ಸಭೆಯ ಮತಾಂದೆ ಮಾಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  

   VII  ಶ್ರೇ ಆನಾಂದ್ಚ ಸಿಾಂಗಚ,  ಜಿೇವಿಶನಸರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ, ಪರವನಸೂೆೇದಯಮ  ಸಚಿವರತ:- 
ಮನನಯ   ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  

      ಕಾಂಪನಗಳ  ಕ್ನಯೆಾ 2013ರ ಸಕೆ್ಷನ್ಚ 395 (1) (ಬಿ)ರನವಯ 
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     ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯ ಪರವನಸೂೆೇದಯಮ  ಅಭಿವೃದಿಿ ನಗಮ ನಯಮತ್ದ  2019-20ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನ  
ವನಷ್ಟ್ಾಕ ವರದಿ (ಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ೇಧರ್ನ ವರದಿ ಒಳಗೊಾಂಡಾಂತ್)ೆ ಅನತನ ಸಭೆಯ ಮತಾಂದೆ 
ಮಾಂಡಿಸತತಿುದಾೆೇರೆ್. 

VIII ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಅಶೆ್ೇಕ (ಕಾಂದನಯ ಸಚಿವರತ) (ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟನ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ, 
ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ್ ಹನಗೂ ಹಿಾಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ  ಕಲನಯಣ್ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  

ಕಾಂಪನಗಳ ಕ್ನಯೆಾ  2013ರ ನಯಮ  395 (1)ರನವಯ 

1. ಕರ್ನಾಟಕ  ಆದಿಜನಾಂಬವ ಅಭಿವೃದಿಿ ನಗಮದ 2019-20ರೆ್ೇ  ಸನಲ್ಲನ ವನಷ್ಟ್ಾಕ  
ವರದಿ ಮತ್ತು ಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ೇಧರ್ನ ವರದಿ. 

2. ಕರ್ನಾಟಕ  ವಿಶವಕಮಾ ಸಮತದನಯಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ನಗಮ ನಯಮತ್ದ  2014-15, 
2015-16 ಮತ್ತು  2016-17ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನ  ವನಷ್ಟ್ಾಕ  ವರದಿ ಮತ್ತು ಲೆಕೆಪರಿಶೆ್ ೇಧರ್ನ 
ವರದಿಗಳನತನ  ಸಭೆಯ ಮತಾಂದೆ ಮಾಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರೆ್. 

IX  ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಅಶೆ್ೇಕ (ಕಾಂದನಯ ಸಚಿವರತ) (ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶ್ಚ ಆರ್ಚ.ನರನಣಿ, ಬೃಹತಚ  
ಮತ್ತು ಮಧಯಮ  ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,   

ಕಾಂಪನ ಕ್ನಯೆಾ  2013ರ ಕಲಾಂ 394 (2) ಪರಕ್ನರ  

1. ಕರ್ನಾಟಕ ಟರಸಿಟ ಕಾಂಪನ ಪೆೈವೆೇಟಚ ಲ್ಲಮಟೆಡಚ (ಕ್ೆಎಟಸಿಒ)ಬೆಾಂಗಳೂರತ ಇದರ  
2020-21 ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನ  ವನಷ್ಟ್ಾಕ ವರದಿ (ಲೆಕೆ ಪರಿಶೆ್ೇಧರ್ನ ವರದಿ 
ಒಳಗೊಾಂಡಾಂತ್ೆ)  
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2. ಕರ್ನಾಟಕ ಆಸೇೆಟಚ ಮನಯರೆ್ೇಜಚಮಾಂಟಚ  ಕಾಂಪನ ಪೆೈವೆೇಟಚ ಲ್ಲಮಟೆಡಚ 
(ಕ್ೆಎ.ಎಾಂಸಿಒ)ಬೆಾಂಗಳೂರತ ಇದರ 2020-21 ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನ  ವನಷ್ಟ್ಾಕ ವರದಿ (ಲೆಕೆ 
ಪರಿಶೆ್ೇಧರ್ನ ವರದಿ ಒಳಗೊಾಂಡಾಂತ್ೆ)  

3. ಮೈಸೂರತ  ಸೇೆಲಾಚ ಇಾಂಟರ್ಚ ರ್ನಯಷನಲಚ  ಲ್ಲಮಟೆಡಚ, (ಎಾಂಎಸ್ಚಐಎಲಚ) 
ಬೆಾಂಗಳೂರತ ಇದರ 2020-21 ಸನಲ್ಲನ  ವನಷ್ಟ್ಾಕ ವರದಿ (ಲೆಕೆ ಪರಿಶೆ್ೇಧರ್ನ 
ವರದಿ ಒಳಗೊಾಂಡಾಂತ್)ೆ  

4. ದಿ ಮೈಸೂರತ  ಲನಯಾಂಪಾಚ ವಕ್ಾಚಾ ಲ್ಲಮಟೆಡಚ, ಬೆಾಂಗಳೂರತ ಇದರ 2020-21 
ಸನಲ್ಲನ  ವನಷ್ಟ್ಾಕ ವರದಿ (ಲೆಕೆ ಪರಿಶೆ್ೇಧರ್ನ ವರದಿ ಒಳಗೂೆಾಂಡಾಂತ್)ೆ ಅನತನ 
ಸದನದ ಮತಾಂದ ೆಮಾಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  

 X ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಅಶೆ್ೇಕ (ಕಾಂದನಯ ಸಚಿವರತ) (ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ಪನಟೇಲಚ, ಕೃಷ್ಟ್ ಸಚಿವರ 
ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  

(1) ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಜ್ಞನನಗಳ ವಿಶವವಿದನಯಲಯಗಳ  ಅಧಿನಯಮ 2009ರ ಕಲಾಂ 40 (3) ಮತ್ತು 
57 ರಾಂತ್ೆ. 
1. ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಶವವಿದನಯಲಯ ಬೆಾಂಗಳೂರತ ಇದರ 2017-18ರೆ್ೇ  ಸನಲ್ಲನ ಲೆಕೆ 

ಪರಿಶೆ್ೇಧರ್ನ ವರದಿ. 

2 ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಶವವಿದನಯಲಯ, ಧನರವನಡ ಇದರ  2019-20ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲ  ವನಷ್ಟ್ಾಕ 
ವರದಿಯನತನ ಸಭೆಯ ಮತಾಂದ ೆಮಾಂಡಿಸತತಿುದಾೆೇರೆ್. 
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(2)  ಕಾಂಪನ ಕ್ನಯೆಾ 2013ರ ಸಕೆ್ಷನ್ಚ  394  (2)ರನವಯ 

ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯ ಬಿೇಜ ನಗಮ  ನಯಮತ್ದ  2019-20ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನ ಲೆಕೆ 
ಪರಿಶೆ್ೇಧರ್ನ  ವರದಿ ಮತ್ತು  2020-21 ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನ ವನಷ್ಟ್ಾಕ ವರದಿ (ಲೆಕೆ 
ಪರಿಶೆ್ೇಧರ್ನ ವರದಿ ಒಳಗೊಾಂಡಾಂತ್ೆ) ಅನನ ಸದನದ ಮತಾಂದೆ ಮಾಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರ್.ೆ  

XI  ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಅಶೆ್ೇಕ (ಕಾಂದನಯ ಸಚಿವರತ) (ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜಚ (ಭೆೈರತಿ) 
ನಗರನಭಿವೃದಿಿ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 

ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರನಭಿವೃದಿಿ  ಪನರಧಿಕ್ನರದ ಕ್ನಯೆಾ 1987ರ ಕಲಾಂ 48 (5) ಮತ್ತು 49ರ  
ಪರಕ್ನರ  

1. ಬನಗಲಕ್ೊೇಟೆ ನಗರನಭಿವೃದಿಾ ಪನರಧಿಕ್ನರದ 2020-21 ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನ  ವನಷ್ಟ್ಾಕ  ವರದಿ 
2. ಕ್ೊಪಪಳ  ನಗರನಭಿವೃದಿಿ ಪನರಧಿಕ್ನರದ  2018-19ರೆ್ೇ  ಸನಲ್ಲನ  ಲೆಕೆ ಪರಿಶೆ್ೇಧರ್ನ 

ವರದಿಯನತನ ಸಭೆಯ ಮತಾಂದ ೆಮಾಂಡಿಸತತಿುದಾೆೇರೆ್ 

XII  ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಅಶೆ್ೇಕ (ಕಾಂದನಯ ಸಚಿವರತ) (ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ.ರ್ನಗರನಜತ (ಎಾಂ.ಟ.ಬಿ) 
ಪೌರನಡಳಿತ್, ಸಣ್ಣ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳು, ಸನವಾಜನಕ ವಲಯ ಉದಯಮಗಳ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- 
ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  

ಕಾಂಪನ  ಕ್ನಯೆಾ  2013ರ ಪರಿಚೆಚೇಧ 395(1) (ಬಿ) ರನವಯ 

ಕರ್ನಾಟಕ  ರನಜಯ ತ್ೆಾಂಗಿನ  ರ್ನರಿನ  ಅಭಿವೃದಿಿ ನಗಮ  ನಯಮತ್ದ 2020-21ರೆ್ೇ 
ಸನಲ್ಲನ  ವನಷ್ಟ್ಾಕ ವರದಿ (ಲೆಕೆ ಪರಿಶೆ್ೇಧರ್ನ ವರದಿ  ಒಳಗೊಾಂಡಾಂತ್ೆ)  

XIII ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಅಶೆ್ೇಕ (ಕಾಂದನಯ ಸಚಿವರತ) (ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇೆಶ್ಚ, ಪನರಥಮಕ  ಮತ್ತು 
ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಮತ್ತು ಸಕ್ನಲ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  
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ಕರ್ನಾಟಕ  ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್  ಪರಿೇಕ್ನ  ಮಾಂಡಳಿಯ  ಅಧಿನಯಮ  1966 ಕಲಾಂ 25 (3) 
ರನವಯ  

ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್  ಪರಿೇಕ್ನ  ಮಾಂಡಳಿಯ 2020-2021 ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನ ವನಷ್ಟ್ಾಕ  
ವರದಿ ಮತ್ತು  ಲೆಕೆ ಪರಿಶೆ್ೇಧರ್ನ  ವರದಿಯನತನ ಸಭೆಯ ಮತಾಂದ ೆಮಾಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರ್,ೆ 

XIV  ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಅಶೆ್ೇಕ (ಕಾಂದನಯ ಸಚಿವರತ) (ಶ್ರೇ ಮತನರತ್ನ, ತ್ೊೇಟಗನರಿಕ ಮತ್ತು 
ಯೇಜರೆ್, ಕ್ನಯಾಕರಮ, ಸಾಂಯೇಜರೆ್ ಮತ್ತು ಸನಾಂಖಿಯಕ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  

ತ್ೊೇಟಗನರಿಕ್ೆ  ವಿಜ್ಞನನ ವಿಶವವಿದನಯಲಯ, ಬನಗಲಕ್ೊೇಟೆ  ಅಧಿನಯಮ 2009, ಅಧನಯಯ  
IX  ಸಕೆ್ಷನ್ಚ  57 ರನವಯ  

 ತ್ೊೇಟಗನರಿಕ್ೆ  ವಿಜ್ಞನನ ವಿಶವವಿದನಯಲಯ, ಬನಗಲಕ್ೂೆೇಟೆ  ಇದರ 2020-21ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನ 
ವನಷ್ಟ್ಾಕ ವರದಿಯನತನ ಸಭೆಯ ಮತಾಂದ ೆಮಾಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ, 

 

೦೩. ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರ ವರದಿ 

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವಿಧನನಸಭೆಯಾಂದ ಅಾಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರೂಪದಲ್ಲೂರತವ ಈ 
ಕ್ೆಳಕಾಂಡ ವಿಧೆೇಯಕಗಳನತನ  ಸಭೆಯ ಮತಾಂದೆ ಇಡತತಿುದೆಾೇರ್.ೆ  

1)  ಕರ್ನಾಟಕ  ಬಾಂದಿೇಖನರೆ್ಗಳ (ತಿದತಾಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕ, 2022  
2) ಕರ್ನಾಟಕ  ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ  ಪರದೆೇಶನಭಿವೃದಿಿ (ತಿದತಾಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕ, 2022   

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ಚ ಕ್.ೆರನಥೂೆೇಡಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಮಾಂಡಲದವರ  ಸಾಂಬಳಗಳು,  ನವೃತಿು  ವೆೇತ್ನಗಳು 
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ಮತ್ತು ಭತ್ೆಯಗಳ  (ತಿದತಾಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕ, 2022 ಅನತನ ಈಗನಗಲೆೇ ಮನನಯ ರನಜಯಪನಲರತ 
ಅನತಮೊೇದರೆ್ ಮನಡಿದನಾರ.ೆ  ಆದರೆ, ಇದರಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಒಾಂದತ ಲೊೇಪ ಕ್ನಣಿಸತತಿುದೆ. ಸಕೆ್ಷನ್ಚ 11 ಡಿ 
ನಲ್ಲೂ  ಸಭನಪತಿ, ಸಭನಧಯಕ್ಷ, ಉಪಸಭನಪತಿ, ಉಪಸಭನಧಯಕ್ಷ, ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ, ಸಕ್ನಾರಿ 
ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ ಮತ್ತು ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷಗಳ  ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರ ಸಾಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ೆಯಗಳಲ್ಲೂ 
ಹೆಚಚಳ ಎಾಂದತ ಹನಗೂ  ಮತಾಂದತವರಿದತ  1961ರ 48ರೆ್ೇ ಪರಕರಣ್ದ  ವಿವರಣೆಯ (v) ರೆ್ೇ 
ಖ್ಾಂಡದ ಅಡಿಯಲ್ಲೂ  ಉಪಬಾಂಧಿಸಲನದ  ಬೆಲೆ ಏರಿಕ್ ೆ ಸೂಚಯಾಂಕದ ಆಧನರದ ಮೇಲೆ 1ರೆ್ೇ ಏಪಿರಲಚ  
2023 ರಿಾಂದ ಪನರರಾಂಭವನಗಿ ಪರತಿ ಐದತ ವಷಾಗಳಿಗ ೆಹೆಚಚಳ ಮನಡತ್ಕೆದತಾ ಎಾಂದತ ಕ್ನಣಿಸಿರತತ್ುದೆ. 
ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸದಸಯರ tenure ಇರತವುದತ, 6 ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ  ಇದೆ.   ಇದರಿಾಂದ  ಪರತಿ 
ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸದಸಯರಿಗೆ ನವೃತಿುಯನದ ಮೇಲೆಯೂ ಸಹ, ನಮಗ ೆ   ಪರತಿ ತಿಾಂಗಳು 
ಬರತವಾಂತ್ಹ ಮೊತ್ುದಲ್ಲೂ ಕಡಿಮಯನಗತತ್ುದೆ. ಆದಾರಿಾಂದ, ತ್ನವು ಇದನತನ ಸರಿಪಡಿಸತವಾಂತ್ಹ 
ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ತ್ಮಾಲ್ಲೂ ಮನವಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರೆೇ, ಇದನತನ Law and Parliamentary Affairs 
Minister ರವರ  ಜೊತ್ಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಸರಿಪಡಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ,  

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ಚ ಕ್.ೆರನಥೂೆೇಡಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆಯತ್ತ, ತ್ಮಗೆ ಧನಯವನದಗಳು.  

ಡನ||ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನವಮ (ಸಕ್ನಾರದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ   ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ ಹೆೇಳಿದಾಂತ್,ೆ ಇದನತನ Law 
and Parliamentary Affairs Minister ರವರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಸರಿಪಡಿಸಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ 
ತ್ಮಾಲ್ಲೂ ಮನವಿ ಮನಡತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ರ್ನರನಯಣ್ಸನವಮಯವರೇೆ,  ಆಯತ್ತ.  ತ್ನವು ಇದನತನ 
ಸರಿಪಡಿಸತತಿುೇರನ? ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ, ತ್ಮಾ ನಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ಯನತನ Rule 68 ಗೆ 
convert ಮನಡಿದೆಾೇರ್ೆ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್ಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಆಯತ್ತ. ಧನಯವನದಗಳು.   

೦೪. ಸದನದಲ್ಲೂ  ಕಡನಾಯವನಗಿ  ಹನಜರಿರಬೇೆಕ್ನದ  ಮನನಯ ಸಚಿವರತಗಳ ಹನಗೂ 
ಇಲನಖನಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಕತರಿತ್ತ: 

ಸದನದಲ್ಲೂ ಕಡನಾಯವನಗಿ ಹನಜರಿರಬೆೇಕ್ನದ ಮನನಯ ಸಚಿವರತಗಳ ಪಟಟ 

1) ಶ್ರೇ ಉಮೇಶ್ಚ ವಿ. ಕತಿು (ಅರಣ್ಯ, ಆಹನರ, ರ್ನಗರಿೇಕ  ಸರಬರನಜತ  ಹನಘೂ  ಗನರಹಕರ  
ವಯವಹನರಗಳ  ಸಚಿವರತ) 

2) ಡನ||ಸಿ.ಎನ್ಚ.ಅಶವತ್ಥರ್ನರನಯಣ್   (ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಮನಹಿತಿ ತ್ಾಂತ್ರಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ಜೆೈವಿಕ  
ತ್ಾಂತ್ರಜ್ಞನನ, ವಿಜ್ಞನನ  ಮತ್ತು ತ್ಾಂತ್ರಜ್ಞನನ ಹನಗೂ ಕ್ೌಶಲನಯಭಿವೃದಿಿ, ಐಟ-ಬಿಟ ಸಚಿವರತ)  

3) ಶ್ರೇ ಆನಾಂದ್ಚ ಸಿಾಂಗಚ  (ಜಿೇವಿಪರಿಸಿಥತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ, ಪರವನಸೂೆೇದಯಮ  ಸಚಿವರತ) 
4) ಡನ||ಕ್.ೆಸತಧನಕರ್ಚ  (ಆರೂೆೇಗಯ  ಮತ್ತು ಕತಟತಾಂಬ ಕಲನಯಣ್  ಮತ್ತು ವೈೆದಯಕಿೇಯ  ಶ್ಕ್ಷಣ್  

ಸಚಿವರತ)  
5) ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇೆಶ್ಚ (ಪನರಥಮಕ  ಮತ್ತು ಪೌರಢಶ್ಕ್ಷಣ್ ಹನಗೂ ಸಕ್ನಲ ಸಚಿವರತ) 
6)  ಶ್ರೇ ವಿ.ಸತನೇಲಚ ಕತಮನರ್ಚ (ಇಾಂಧನ  ಹನಗೂ ಕನನಡ ಮತ್ತು ಸಾಂಸೃತಿ ಸಚಿವರತ)  

ಸದನದಲ್ಲೂ  ಕಡನಾಯವನಗಿ   ಉಪಸಿಥತ್ರಿದತಾ, ಪರಶೆನಗಳಿಗ ೆ ಉತ್ುರಿಸಬೆೇಕ್ನದ ಮನನಯ ಸಚಿವರತಗಳ 
ಪಟಟ 

1) ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಅಶೆ್ೇಕ್ಚ (ಕಾಂದನಯ ಸಚಿವರತ) 
2) ಶ್ರೇ ವಿ.ಸೂೆೇಮಣ್ಣ (ವಸತಿ  ಮತ್ತು ಮೂಲ ಸೌಲಭಯ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಸಚಿವರತ) 
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3) ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಅಾಂಗನರ (ಮೇನತಗನರಿಕ್,ೆ  ಬಾಂದರತ ಮತ್ತು ಒಳರ್ನಡತ  ಜಲಸನರಿಗೆ  ಸಚಿವರತ) 
4) ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟೇಲ (ಲೊೇಕ್ೂೆೇಪಯೇಗಿ  ಸಚಿವರತ) 
5) ಶ್ರೇ ಪರಭತ ಬಿ.ಚವನಾಣ್ಚ  (ಪಶತಸಾಂಗೊೇಪರ್ ೆ ಸಚಿವರತ)  
6) ಶ್ರೇಮತಿ  ಜೊಲೊ ಶಶ್ಕಲನ ಅಣನಣಸನಹೇೆಬಚ (ಮತಜರನಯ, ಹಜಚ ಮತ್ತು ವಕ್ಫಚ ಸಚಿವರತ)  

 

ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸದನದಲ್ಲೂ  ಕಡನಾಯವನಗಿ ಉಪಸಿಥತ್ರಿರಬೆೇಕ್ನದ 
ಇಲನಖನಧಿಕ್ನರಿಗಳ  ಪಟಟ 

1) ಡನ||ಜೆ.ರವಿಶಾಂಕರ್ಚ, ಭನ.ಅ.ಸೇೆ., ಸಕ್ನಾರದ  ಕ್ನಯಾದಶ್ಾ, ವಸತಿ ಇಲನಖ ೆ
2) ಡನ||ಎಾಂ.ಆರ್ಚ.ರವಿ. ಭನ.ಅ.ಸೇೆ., ವಯವಸನಥಪಕ ನದೆೇಾಶಕರತ,  ಕ್.ೆಎಸ್ಚ.ಐ.ಐ.ಡಿ.ಸಿ., ಖ್ನಜ 

ಭವನ,  ಬೆಾಂಗಳೂರತ 
3) ಸಕ್ನಾರದ ಜಾಂಟ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾ, ಕ್ೌಶಲನಯಭಿವೃದಿಿ ಮತ್ತು ಜಿೇವರ್ೂೆೇಪನಯ ಇಲನಖ ೆ
4) ಸಕ್ನಾರದ  ಉಪ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾ,  (ಭೂ ಮಾಂಜೂರನತಿ ಮತ್ತು ಭೂ ಸತಧನರಣೆ ಕಾಂದನಯ  

ಇಲನಖ ೆ 

ಮಧನಯಹನದಿಾಂದ ಸಾಂಜೆ 6.00 ಗಾಂಟೆಯವರಗೆೆ ಕಡನಾಯವನಗಿ 
ಉಪಸಿಥತ್ರಿರಬೆೇಕ್ನದ ಇಲನಖನಧಿಕ್ನರಿಗಳ  ಪಟಟ 

1) ಡನ||ಎಸ್ಚ.ಬಸವರನಜತ, ಭನ.ಅ.ಸೇೆ.,  ವಯವಸನಥಪಕ ನದೆೇಾಶಕರತ,  ರನಜಿೇವಚಗನಾಂಧಿ ವಸತಿ 
ನಗಮ, ಬೆಾಂಗಳೂರತ   

2) ಶ್ರೇ ತ್ತಷ್ನರ್ಚ ಗಿರಿರ್ನಥಚ, ಭನ.ಅ.ಸೇೆ.,   ಸಕ್ನಾರದ ಪರಧನನ  ಕ್ನಯಾದಶ್ಾ, ಕಾಂದನಯ 
ಇಲನಖ ೆ 

3) ಸಕ್ನಾರದ  ಉಪ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾ, (ಭೂ-ಸನವಧಿೇನ) ಕಾಂದನಯ  ಇಲನಖ ೆ
4)  ಸಕ್ನಾರದ  ಉಪ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾ,  ಒಳ್ನಡಳಿತ್ ಇಲನಖ ೆ(ಅಪರನಧ) 
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 ಸದನ ಸನಯಾಂಕ್ನಲ 06.00 ಗಾಂಟೆಯ ನಾಂತ್ರ  ಮತಾಂದತವರೆದಲ್ಲೂ  
ಉಪಸಿಥತ್ರಿರಬೆೇಕ್ನದ ಇಲನಖನಧಿಕ್ನರಿಗಳ  ಪಟಟ 

1) ಇಬನರಹಿಾಂ  ಮೈಗೂರತ, ಭನ.ಅ.ಸೇೆ.,    ಸಕ್ನಾರದ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾ,  ರೇೆರನ,  ವಸತಿ ಇಲನಖ,ೆ  
ಶೆೇಷ್ನದಿರಪತರಾಂ, ಬೆಾಂಗಳೂರತ . 
       

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ಚ ಕ್.ೆರನಥೂೆೇಡಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪರತಿ ದಿವಸ ಇದೆೇ ತ್ರಹ ಆಗತತಿುದ.ೆ ಸದನದಲ್ಲೂ ಪರಶೆನಗಳಿಗ ೆಸರಿಯನಗಿ ಉತ್ುರ 
ಬರತತಿುಲೂ. ಸದನದಲ್ಲೂ ಕಡನಾಯವನಗಿ  ಇರಬೇೆಕ್ನಗಿರತವವರತ ಇರತವುದಿಲೂ.  

(ಗೊಾಂದಲ) 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:  ಮನನಯ ರನಥೊೇಡಚರವರೆೇ, ಆಯತ್ತ ಬಿಡಿ.  

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಡನ||ತ್ೆೇಜಸಿವನಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರಿಗೆ ಹನಜರನತಿ ಹೆಚಿಚಗ ೆಇದಾರೂ ಕಷಟ. 
ಕಡಿಮ ಇದಾರೂ ಸಹ ಅವರಿಗ ೆಕಷಟ. 

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ಚ ಕ್.ೆರನಥೂೆೇಡಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪರತಿ ದಿವಸ ಇದೆೇ ರಿೇತಿಯನದರೆ ಹೆೇಗ;ೆ   

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್ಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಾಂದತ 
ಬನರಿ ನೂರತ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ 8 ಲ್ಲಖಿತ್ ಉತ್ುರ ಬಾಂದಿದೆ. ಮೊರೆ್ನ ಒಾಂದತ ದಿವಸ 28 ಬಾಂದಿದ.ೆ ಅವರತ 
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ಕ್ೊಡತವ ಉತ್ುರಗಳು ಯನವತ್ತು 50 ರ ಸಾಂಖೆಯಯನತನ ದನಟಲೂ. ಆದಾರಿಾಂದ, ತ್ನವು ಅದನತನ 
ಸರಿಪಡಿಸಿ. ಅದತ ತ್ಮಾ  ಜವನಬನಾರಿ.   

ಡನ||ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನವಮ (ಸಕ್ನಾರದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ   ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ  ರ್ನಯಕರತ ಹೆೇಳಿದತಾ ಸರಿ ಇದ.ೆ ಈಗ system 
improve ಆಗತತಿುದೆ.  

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ರ್ನರನಯಣ್ಸನವಮಯವರೇೆ, ಆ ಜನಗದಲ್ಲೂ ಇದನಾಗ ಯನವ 
ರಿೇತಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರೂೆೇ, ಅದೆೇರಿೇತಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿ.   

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್ಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, the 
system is not in place.  ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಕ್ೆೇಳುತಿುಲೂ. ಅದನತನ ಅವರತ ಒಪಿಪಕ್ೊಳಾಬೆೇಕತ.   

ಡನ||ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನವಮ (ಸಕ್ನಾರದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದನತನ ಮತಾಂದಿನ ದಿನಮನನಗಳಲ್ಲೂ ಅವರ expectation level ನತನ reach 
ಆಗತವಾಂತ್ಹ ವಯವಸೆಥ ಮನಡಿಸತತ್ೆುೇವೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯತ್ತ. 
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೦೫. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರಸನುಪಿಸಲಪಟಟ ವಿಷಯಗಳು  

ಅ) ವಿಷಯ:- ಟೊಮೊಟೂೆ  ಬೆಲ ೆಕತಸಿತ್ದಿಾಂದ  ರೈೆತ್ರತ  ಬೆಳ್ೆದ ಬೆಳ್ೆಗ ೆಸೂಕು  
ಬೆಲ ೆಸಿಗದಿರತವ ಬಗೆೆ.  

- - - 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟ.ಶ್ರೇಕಾಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗೆ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿದಾಕ್ನೆಗಿ 
ತ್ಮಗೆ ಧನಯವನದಗಳು. ನರ್ನೆ  ದಿವಸ ಕನನಡ ಪರಭನ ದಿನಪತಿರಕ್ೆಯಲ್ಲೂ ಪರಕಟಗೊಾಂಡಾಂತ್ ೆ 15 ಕ್ೆಜಿ 
ಟೊಮೊಟೂ 10  ರೂಪನಯಗಳು,  ರೈೆತ್ರತ ಟೊಮೊಟೂ ರಸೆುಗೆ ಸತರಿದತ  ಅಕ್ೊರೇಶವನತನ 
ಎನತನವಾಂತ್ಹ  ವಿಚನರವನತನ ಪರಸನುಪ ಮನಡಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. ರನಜಯದಲ್ಲೂ ಕಳ್ದೆ 4-5 ತಿಾಂಗಳುಗಳ 
ಹಿಾಂದ ೆ 15 ಕ್ೆಜಿ ಟೂೆಮೊಟೂ ಬನಕ್ಾಚ  ಬೆಲ ೆಬರೊೇಬರಿ 1,000/- ರೂಗಳ ಗಡಿ ದನಟತ್ತು. ಆದರೆ, 
ಪರಸತುತ್  ಅದೇೆ ಟೂೆಮೊಟೂ ಬನಕ್ಾಚ ಬೆಲ ೆ ಪನತ್ನಳಕ್ೆೆ  ಕತಸಿದಿದೆ.  ರೈೆತ್ರತ  ತ್ಲ ೆಮೇಲ ೆ ಕ್ೈೆಹೊತ್ತು 
ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳುಾವಾಂತ್ನಗಿದೆ.  ಸದಯ  ಮನರತಕಟೆಟಯಲ್ಲೂ  15 ಕ್ೆಜಿ ಟೊಮೊಟೂ ಬನಕ್ಾಚಗೆ ಕ್ೆೇವಲ  10 
ರಿಾಂದ  15 ರೂಪನಯ ಬೆಲ ೆಇದತಾ,  ಈ ಮೂಲಕ  1 ಕ್ೆಜಿ  ಟೊಮೊಟೂ ಕ್ೇೆವಲ  1 ರೂಪನಯ 
ಬೆಲ ೆಸಿಗತತಿದೆ.  ಇದರಿಾಂದ  ರೈೆತ್ರತ  ಸಾಂಕಷಟಕ್ೆೆ  ಸಿಲತಕಿರತತ್ನುರ.ೆ  ರನಜಯದ  ಅರೆ್ೇಕ  ಎಪಿಎಾಂಸಿ 
ಮನರತಕಟೆಟಗಳಲ್ಲೂ ರೈೆತ್ರತ ತ್ನವು ಬೆಳ್ೆದ  ಟೊಮೊಟೂ ಸೂಕು  ಬೆಲೆ ಸಿಗಲ್ಲಲೂವೆಾಂದತ  ರಸೆುಗೆ  
ಸತರಿದತ  ಪರತಿಭಟರೆ್  ನಡಸೆಿರತತ್ನುರೆ.  ಇದರಿಾಂದ  ರೈೆತ್  ಬೆಳ್ೆದ  ಬೆಳ್ೆಗ ೆಸೂಕು ಬೆಲ ೆಸಿಗದ ಕ್ನರಣ್  
ರೈೆತ್ ಆತ್ಾಹತ್ೆಯಯಾಂತ್ಹ  ದನರಿ ತ್ತಳಿದಿದನಾರೆ.   

  ಆದಾರಿಾಂದ,  ಸಕ್ನಾರ ಈ ಬಗೆೆ  ಗಮನ ಹರಿಸಿ ರೈೆತ್  ಬೆಳ್ೆದ ಬೆಳ್ೆಗ ೆ ಸೂಕುವನದ  ಬೆಲೆ 
ನಗದಿ  ಮನಡತವ ಇಲೂವೆೇ, ಬೆಾಂಬಲ ಬೆಲೆ ನೇಡತವ ಅಥವನ  ಸಕ್ನಾರವೇೆ ರೈೆತ್ರತ ಬೆಳ್ೆದ 
ಬೆಳ್ೆಗಳನತನ ಖ್ರಿೇದಿ ಮನಡಿ ರೈೆತ್ರ ಸಾಂಕಷಟಕ್ೆೆ ಶನಶವತ್ವನದಾಂತ್ಹ ಪರಿಹನರವನತನ  ನೇಡಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ  
ಈ ಮೂಲಕ  ಕೃಷ್ಟ್ ಸಚಿವರನತನ  ಒತ್ನುಯಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  
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ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಅಶೆ್ೇಕ್ಚ (ಕಾಂದನಯ ಸಚಿವರತ) (ಸಹಕ್ನರ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟ.ಶ್ರೇಕಾಂಠೇೆಗೌಡರವರತ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿರತವಾಂತ್ಹ 
ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಮನನಯ ಸಹಕ್ನರ ಸಚಿವರಿಾಂದ  ನಾಂತ್ರ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಿಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇರೆ್.  

(ಮತಾಂದತ)  

(557) 23-03-2022 (12.20) ಎಾಂವಿ-ಕ್ೆಎಸ್ 

(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಆ) ವಿಷಯ: ಬೆಾಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲೂರತವ ಪನದಚನರಿಗಳ ಮೇಲಾೆೇತ್ತವೆಗಳ ಬಗೆೆ. 
--- 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಾಂಕಟೆೇಶ್ (ರ್ನಮನದೆೇಾಶನ ಹೊಾಂದಿದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಬೆಾಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲೂ ವನಹನ ದಟಟಣೆ ಹೆಚನಚದಾಂತ್ ೆ ಪನದನಚನರಿಗಳಿಗ ೆ ರಸೆು ದನಟತವುದತ 
ದತಸುರವನದ ಕ್ನರಣ್ ಪನದನಚನರಿಗಳ ಅನತಕೂಲಕ್ನೆಗಿ ನಗರದನದಯಾಂತ್ ನೂರನರತ ಸೆೆೈವನಕ್ಚಗಳನತನ 
ನಮಾಸಿರತವುದತ ಸರಿಯಷೆ್ಟ. ಆದರೆ, ಹಿೇಗ ೆ ನಮಾಸಲನದ ಬಹತತ್ೆೇಕ ಸೆೆೈವನಕ್ಚಗಳನತನ 
ಪನದನಚನರಿಗಳ ಅನತಕೂಲಕಿೆಾಂತ್ ಜನಹಿೇರನತ್ತ ಪರದಶಾನಕ್ನೆಗಿ ಉಪಯೇಗಿಸಲಪಡತತಿುರತವುದತ 
ದತದೆೈಾವದ ಸಾಂಗತಿಯನಗಿದೆ. 

ಅಪಘಾತ್ಗಳನತನ ನಯಾಂತಿರಸತವಲ್ಲೂ ಈ ಸೆೆೈವನಕ್ಚಗಳು ಪರಮತಖ್ ಪನತ್ರವಹಿಸತತಿುದತಾ ಕ್ೆಲವಷ್ಟೆೇ 
ಸನವಾಜನಕರಿಗ ೆ ಉಪಯತಕುವನಗಿದೆ. ಇಾಂತ್ಹ ಸೆೆೈವನಕ್ಚಗಳನತನ ಖನಸಗಿ ಸಹಭನಗಿತ್ವದಲ್ಲೂ (ಪಿಪಿಪಿ) 
ನಮಾಸಲನಗಿದತಾ, ಅವಶಯವಿರತವೆಡೆ ನಮಾಸದಿರತವ ಬಗೆೆ ಸನಕಷತಟ ದೂರತಗಳು ಬಾಂದಿರತತ್ುವ ೆಮತ್ತು 
ಬಹಳಷತಟ ಕಡಗೆಳಲ್ಲೂ ಸೆೆೈವನಕ್ಚಗಳನತನ ದನಟಲತ ಕನಷಟ 10-15 ನಮಷಗಳು ತ್ಗಲತತಿುವೆ. ಈ 
ಕ್ನರಣ್ಕ್ನೆಗಿ ಜನರೇೆ ಇವುಗಳನತನ ಬಳಸತವುದನತನ ಬಿಟಟದನಾರ.ೆ ಉದನಹರಣೆಗ;ೆ ಬಸವೆೇಶವರ ವೃತ್ು, 
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ರೆ್ಹರೂ ತ್ನರನಲಯ, ಕಾಂಠೇರವ ಕಿರೇಡನಾಂಗಣ್, ಮಹನರನಣಿ ಕ್ನಲೇೆಜತ ಮತ್ತು ಯಶವಾಂತ್ಪತರ 
ಸೆೆೈವನಕ್ಚಗಳು. 

2019ರಲೂೆೇ ಬಿಬಿಎಾಂಪಿಗ ೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದಾ ಸಾಂಚನರ ವಿಭನಗದ ಹೆಚತಚವರಿ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ 
ಕಮೇಷನರ್ಚ, ಜನರಿಗ ೆ ಅನತಕೂಲ ಇರತವ ಕಡಗೆಳಲ್ಲೂ ಬಿಟತಟ, ಅನತಕೂಲವಲೂದ ಜನಗದಲ್ಲೂ 
ಪನದನಚನರಿ ಮೇಲೆಾೇತ್ತವಗೆಳನತನ ನಮಾಸಲನಗಿದೆ. ಒತ್ುಡಗಳಿಗೆ ಒಳಗನಗಿ ಸನವಾಜನಕರ ಹಿತ್ನಸಕಿು 
ಕಡಗೆಣಿಸಿ, ಎಲೊಾಂದರಲ್ಲೂ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಸೆೆೈವನಕ್ಚ ನಮಾಸಿದನಾರೆ ಎಾಂದತ ಆರೂೆೇಪಿಸಿದಾರತ. 
ಸೆೆೈವನಕ್ಚಗಳನತನ ನಮನಾಣ್ ಮನಡತವನಗ ಪೊಲ್ಲೇಸರ ಸಲಹೆಗಳನತನ ಪಡದೆತಕ್ೊಳಾಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ 
ತಿಳಿಸಿದಾರತ. ಆದರೆ, ಇವುಗಳ ನಮನಾಣ್ದ ವಚೆಚವನತನ ಖನಸಗಿೇ ಕಾಂಪನಗಳು ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಳುಾತ್ುವೆ 
ಎಾಂಬ ಕ್ನರಣ್ಕ್ೆೆ ಎಲೊಾಂದರಲ್ಲೂ ಸೆೆೈವನಕ್ಚಗಳು ತ್ಲೆ ಎತಿುವ.ೆ 

ಕ್ೆಾಂಗೆೇರಿಯಲ್ಲೂ ರೈೆಲವೆ ನಲನಾಣ್ದ ಪಕೆದಲೊೇ ಬಿಎಾಂಟಸಿ ಟಮಾನಲಚ ಮತ್ತು ಮಟೂೆರೇ 
ನಲನಾಣ್ಗಳಿದತಾ ಬೆಾಂಗಳೂರತ-ಮೈಸೂರತ ಭನಗದ ಕ್.ೆಎಸ್ಚ.ಆರ್.ಟ.ಸಿ. ಬಸ್ಚಗಳು ಸಹ ಇಲ್ಲೂ ನಲತಗಡೆ 
ಮನಡತವುದರಿಾಂದ ಹೆಚಿಚನ ಜನದಟಟಣೆಯಾಂದನಗಿ ರಸೆು ದನಟತವುದತ ಅತ್ಯಾಂತ್ ಅಪನಯಕ್ನರಿಯನಗಿದೆ. 
ಈ ಸಥಳದಲ್ಲೂ ಸೆೆೈವನಕ್ಚ ನಮನಾಣ್ ಕ್ನಮಗನರಿ ಅಧಾಕ್ೆೆ ನಾಂತ್ತ ಹೊೇಗಿದತಾ, ಕೂಡಲೇೆ 
ಪೂಣ್ಾಗೂೆಳಿಸತವ ಕಡಗೆೆ ಸಕ್ನಾರ ಗಮನಹರಿಸಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ. 

ಆದಕ್ನರಣ್, ಪನದನಚನರಿ ಮೇಲೆಾೇತ್ತವೆಗಳನತನ ಜನಹಿೇರನತ್ತ ಪರದಶಾನಕ್ೆೆ ಬಳಸಿ ವರಮನನ 
ನರಿೇಕ್ಷಿಸದ ೆಜನರಿಗ ೆಅನತಕೂಲ ಕಲ್ಲಪಸತವುದಕ್ೆೆ ಮೊದಲ ಆದಯತ್ಯೆನತನ ನೇಡಬೆೇಕ್ೆನತನವ ಬಗೆೆ ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಗಳನತನ ಒತ್ನುಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

ಶ್ರೇ ಆರ್. ಅಶೆ್ೇಕ್ಚ (ಕಾಂದನಯ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಯತ.ಬಿ.ವೆಾಂಕಟೆೇಶ್ಚರವರತ ಬೆಾಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲೂ ಪನದನಚನರಿಗಳ ಸೆೆೈವನಕ್ಚ ಕತರಿತ್ತ ಹೆೇಳಿದನಾರೆ. 
ರ್ನನತ ಸಚಿವರ್ನಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ೆೆ ನನನ ಸಹಮತ್ವಿದೆ. ಇದತ ಒಾಂದತ ದಾಂಧಯೆನಗಿದೆ. ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಗಳಿಾಂದ ಇದಕ್ೆೆ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. 
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ಇ) ವಿಷಯ: ಉಡತಪಿ ಮಹಿಳ್ನ ಪದವಿ ಪೂವಾ ಕ್ನಲೇೆಜಿನಲ್ಲೂ 
ಆರಾಂಭವನದ ಹಿಜನಬಚ ವಿವನದ ರನಜಯದ ಎಲೊಡ ೆ
ಕ್ೊೇಲನಹಲ ಸೃಷ್ಟ್ಟಸಿರತವ ಬಗೆೆ. 

--- 

ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರತಣ್ (ಸಥಳಿೇಯ ಸಾಂಸೆಥಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಉಡತಪಿಯ 
ಮಹಿಳ್ನ ಪದವಿ ಪೂವಾ ಕ್ನಲೇೆಜಿನಲ್ಲೂ ಡಿಸಾೆಂಬರ್ಚ 2021ರಾಂದತ ಆರತ ವಿದನಯರ್ಥಾನಯರತಗಳಿಾಂದ 
ಆರಾಂಭವನದ ಹಿಜನಬಚ ವಿವನದ ರನಜಯದಲೊಡೆ ಹನಗೂ ದೆೇಶದಲ್ಲೂಯೂ ಸಹ ಭನರಿ ಕ್ೊೇಲನಹಲ 
ಸೃಷಟಸಿದತಾ, ಎಲೂರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರತವ ಸಾಂಗತಿ. 

ಶನಲನ-ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಲ್ಲೂ ಹಿಜನಬಚ ಧರಿಸಲತ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊೇರಿ ಸಲ್ಲೂಸಿದಾ ಹಿಜನಬಚ ಧನರಿಗಳ 
ಅಜಿಾಯನತನ ಹೆೈಕ್ೂೆೇಟಚಾ ವಜನಗೂೆಳಿಸಿತ್ತ. 

ಕರ್ನಾಟಕ ಹೆೈಕ್ೊೇಟಚಾನ ತಿರಸದಸಯ ಪಿೇಠದಿಾಂದ ಹಿಜನಬಚ ಇಸನೂಾಂನ ಅತ್ಯಗತ್ಯ 
ಭನಗವಲೂವೆಾಂದತ ಹೆೈಕ್ೂೆೇಟಚಾ ತಿೇಪಾನತನ ಪರಕಟಸಿದ.ೆ 

ಸಮವಸರ ಕತರಿತ್ತ ಸಕ್ನಾರ ಏನತ ಆದೆೇಶ ನೇಡಿತ್ೂೆುೇ ಅದತ ಸರಿಯನಗಿದೆ. ಸಕ್ನಾರದ 
ಆದೆೇಶ ಕ್ನನೂನತ ಬದಿವನಗಿದೆ ಎಾಂದತ ತಿಳಿದತ ಬಾಂದಿದ.ೆ 

ದಿರ್ನಾಂಕ 15.03.2022ರಾಂದತ ಘನ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯವು ತಿೇಪತಾ 
ಪರಕಟಗೊಾಂಡರೂ ಕ್ೆಲವು ಮತಸಿೂಾಂ ಸಾಂಘಟರ್ಗೆಳು ತಿೇವರ ವಿರೂೆೇಧ ವಯಕುಪಡಿಸಿರತವುದತ ದತರದೃಷಟಕರ 
ಸಾಂಗತಿಯನಗಿದೆ. ಅಲೂದೆೇ ಈ ಮತಸಿೂಾಂ ಸಾಂಘಟರೆ್ಗಳು ದಿರ್ನಾಂಕ 17.03.2022ರಾಂದತ ಘನ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯದ ಆದೆೇಶವನತನ ವಿರೂೆೇಧಿಸಿ ಬಾಂದ್ಚಗೆ ಕರ ೆ ನೇಡಿರತವುದತ ಸಹ 
ದತರದೃಷಟಕರವನಗಿರತತ್ುದ.ೆ ಈ ಬಾಂದ್ಚನಾಂದ ಬೆಾಂಗಳೂರತ, ಮಾಂಗಳೂರತ, ಉಡತಪಿ, ಶ್ವಮೊಗೆ 
ಮತಾಂತ್ನದ ಭನಗಗಳಲ್ಲೂ ಜನಜಿೇವನ ಅಸುವಯಸುಗೊಾಂಡತ ವನಯಪನರ ಮತಾಂಗಟತಟಗಳು 
ಅಸುವಯಸುಗೊಾಂಡಿರತವುದತ ವಿಷ್ನದನೇಯವನಗಿದೆ. 
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ಈ ಮತಸಿೂಾಂ ಸಾಂಘಟರ್ಗೆಳು ಘನ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯದ ತಿೇಪಾನತನ ಘನ 
ಸವೇಾಚಚ ರ್ನಯಯನಲಯದಲ್ಲೂ ಪರಶ್ನಸಲತ ಅವಕ್ನಶವಿದ.ೆ ಆದರೆ, ಘನ ಉಚಚ ರ್ನಯಯನಲಯದ 
ಆದೆೇಶದ ವಿರತದಿ ಪರತಿಭಟರೆ್, ಬಾಂದ್ಚ ಮನಡಲತ ಈ ಸಾಂಘಟರ್ಗೆಳಿಗೆ ಅವಕ್ನಶವಿರತವುದಿಲೂ. 

ಸಕ್ನಾರವು ಇಾಂತ್ಹ ಸಾಂಘಟರೆ್ಗಳ ವಿರತದಿ ಕರಮ ಜರತಗಿಸಿ, ರನಜಯದಲ್ಲೂ ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯ 
ಪರತಿಭಟರೆ್, ಬಾಂದ್ಚ ಮನಡದಾಂತೆ್ ತ್ಡಗೆಟಟಲತ ಕರಮ ಜರತಗಿಸತವಾಂತ್ ೆಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ೆೆ 
ತ್ರಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

ಶ್ರೇ ಆರ್. ಅಶೆ್ೇಕ್ಚ (ಕಾಂದನಯ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಡಿ.ಎಸ್.
ಅರತಣ್ಚರವರತ ಹಿಜನಬಚ ರನಜಯದೆಲೂಡೆ ಕ್ೊೇಲನಹಲ ಸೃಷ್ಟ್ಟಸಿದ ಬಗೆೆ ಶ್ನಯವೇೆಳ್ಯೆಲ್ಲೂ ವಿಷಯವನತನ 
ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದನಾರ.ೆ ಆದತದರಿಾಂದ, ಮನನಯ ಗೃಹ ಮಾಂತಿರಗಳ ಕಡಯೆಾಂದ ಇದಕ್ೆೆ ಉತ್ುರವನತನ 
ಒದಗಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ಚ ಕ್.ೆ ರನಥೊೇಡಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ವಿಷಯವನತನ ಶ್ನಯವೆೇಳ್ಯೆಲ್ಲೂ ತ್ರತವುದತ ಸರಿಯನದ ಕರಮವಲೂ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ನಯವೆೇಳ್ೆಯಲ್ಲೂ ಚಚೆಾಗ ೆಅವಕ್ನಶವಿಲೂ. 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ಚ ಕ್.ೆ ರನಥೊೇಡಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ವಿಷಯ ಶ್ನಯವೆೇಳ್ೆಗ ೆ
ಬರತವುದೆೇ ಇಲೂ. 

ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ್ಚ ಅಹಾದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, sub judice ಆಗತವುದಿಲೂವೆೇ? ಈ 
ವಿಷಯ ಸತಪಿರೇಾಂ ಕ್ೂೆೇಟಚಾನಲ್ಲೂ ಇರತವುದತ ತ್ಮಗೆ ಗೊತಿುಲೂವೆೇ? 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ಚ ಕೆ್. ರನಥೂೆೇಡಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ ಸರಿಯಲೂ. ತ್ನವು ಇದನತನ 
ಹೆೇಗ ೆಒಪತಪತಿುೇರನ? 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಗೃಹಸಚಿವರತ ಬರಲ್ಲ ರೆ್ೂೇಡೂೆೇಣ್. ಈಗ ಇದಕ್ೆೆ ಉತ್ುರ 
ನೇಡಿಲೂ. ಉತ್ುರ ನೇಡತವನಗ ಮನತ್ರ್ನಡಿ.   

ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ್ಚ ಅಹಾದ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ ಸತಪಿರೇಾಂ ಕ್ೊೇಟಚಾನಲ್ಲೂ 
ಇರತ್ಕೆಾಂತ್ಹ matter. 

ಈ) ವಿಷಯ: ಅರಣ್ಯ ಇಲನಖಯೆ ವಲಯ ಅರಣನಯಧಿಕ್ನರಿ ಹತದೆಾಯ 
ರೆ್ೇರ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯಲ್ಲೂ ಮೇಸಲನತಿಯನತನ 
ಕಡಿತ್ಗೊಳಿಸಿರತವ ಬಗೆೆ. 

--- 

ಶ್ರೇ ಶನಾಂತ್ರನಮ ಬತಡನ ಸಿದಿಾ (ರ್ನಮನದೆೇಾಶನ ಹೊಾಂದಿದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕ್ನರಿ ಹತದೆಾಯ ರೆ್ೇರ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯಲ್ಲೂ ಅರಣ್ಯ ಪದವಿೇಧರರಿಗೆ 
ಮೊದಲತ ನೇಡಿದಾ ಶೆೇಕಡನ 75ರಷತಟ ಮೇಸಲನತಿಯನತನ ಕಡಿತ್ಗೊಳಿಸಿ, ಶೆೇಕಡನ 50ಕ್ೆೆ 
ಇಳಿಸಲನಗಿರತವ ವಿಷಯವನತನ ಶ್ರಸಿಯ ಅರಣ್ಯ ಕ್ನಲೇೆಜಿನ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ನೇಡಿರತವ 
ಮನವಿಯನತನ ಸದನದಲ್ಲೂ ಪರಸನುಪಿಸಲತ ಶ್ನಯವೇೆಳ್ೆಯಲ್ಲೂ ಅನತಮತಿ ನೇಡಿದಾಕ್ೆೆ ತ್ಮಾನತನ 
ಅಭಿನಾಂದಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕ್ನಾರವು ಅರಣ್ಯ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲೂ ಈ ಹಿಾಂದ ೆಗೂರಪಚ “ಎ”,ಚಗೂರಪಚ “ಬಿ”ಚಮತ್ತು 
ಗೂರಪಚ “ಸಿ”ಚ ವೃಾಂದದ ಹತದೆಾಗಳಿಗೆ ಬಿ.ಎಸಿಾ (ಅರಣ್ಯ ಶನಸರ) ಪದವಿೇಧರರಿಗೆ ಮೇಸಲನತಿ ಕಲ್ಲಪಸಿ 
ಅರಣ್ಯ ಪದವಿೇಧರರತ ತ್ಮಾ ತ್ನಾಂತಿರಕ ಜ್ಞನನವನತನ ಉಪಯೇಗಿಸಿಕ್ೊಾಂಡತ ಅರಣ್ಯ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು 
ಅಭಿವೃದಿಿಗನಗಿ ಶರಮಸಲತ ಅನತವು ಮನಡಿಕ್ೂೆಟಟರತವುದತ ಇಡಿೇ ದೆೇಶಕ್ೆೆ ಮನದರಿಯನಗಿದೆ. ಆದರೆ, 
ಇತಿುೇಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕ್ನಾರದ ರನಜಯಪತ್ರದ ವರದಿಯ ಪರಕ್ನರ ವಲಯ ಅರಣನಯಧಿಕ್ನರಿ ಹತದೆಾಯ 
ರೆ್ೇರ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯಲ್ಲೂ ಅರಣ್ಯ ಪದವಿೇಧರರಿಗೆ ಮೊದಲತ ನೇಡಿದಾ ಶೆೇಕಡನ 75ರಷತಟ 
ಮೇಸಲನತಿಯನತನ ಕಡಿತ್ಗೂೆಳಿಸಿ, ಶೆೇಕಡನ 50ಕ್ೆೆ ಇಳಿಸಲನಗಿದ.ೆ ಇದರಿಾಂದ ಸಕ್ನಾರದ ಮೂಲಕವೆೇ 
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ಪಡದೆಿದಾ ಮೇಸಲನತಿಯನತನ ಹಿಾಂದ ೆ ಪಡದೆಾಂತ್ನಗಿದೆ. ಇದತ ವಿಪಯನಾಸದ ಸಾಂಗತಿ. ಆದಾರಿಾಂದ 
ಅರಣ್ಯ ಇಲನಖಯೆ ಗೂರಪಚ “ಎ”,ಚಗೂರಪಚ “ಬಿ”ಚಮತ್ತು ಗೂರಪಚ “ಸಿ”ಚವೃಾಂದದ ಹತದೆಾಗಳಿಗೆ ಬಿ.ಎಸಿಾ 
ಅರಣ್ಯ ಶನಸರವನತನ ಕನಷಿ ವಿದನಯಹಾತ್ೆಯರ್ನನಗಿ ಮನಡಿ, ಹಿಾಂದಿನಾಂತ್ ೆ ಮೇಸಲನತಿಯನತನ 
ನೇಡಬೆೇಕ್ೆಾಂಬ ಬೇೆಡಿಕ್ೆಯನತನ ಶ್ನಯವೆೇಳ್ೆಯಲ್ಲೂ ಪರಸನುಪಿಸಲತ ಬಯಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. 

ಶ್ರೇ ಆರ್. ಅಶೆ್ೇಕ್ಚ (ಕಾಂದನಯ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಶನಾಂತ್ರನಮ ಬತಡನ ಸಿದಿಾಯವರತ ಕ್ೆೇಳಿರತವಾಂತ್ಹ ಅರಣ್ಯ ಇಲನಖಗೆ ೆಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತ್ಹ ವಿಚನರಕ್ೆೆ  
ಮನನಯ ಅರಣ್ಯ, ಆಹನರ ಮತ್ತು ರ್ನಗರಿಕ ಸಚಿವರ ಕಡಯೆಾಂದ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

 
ಉ) ವಿಷಯ: ಕಲ್ಲೂದಾಲತ ಕ್ೂೆರತೆ್ಯಾಂದ ವಿದತಯತಚ ಉತ್ನಪದರೆ್ 

ಸಥಗಿತ್ಗೊಳಿಸಲನಗಿರತವ ಬಗೆೆ. 
--- 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಹರಿೇಶ್ಚ ಕತಮನರ್ (ವಿಧನನಸಭೆಯಾಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರನಜಯದಲ್ಲೂ ಬೆೇಸಿಗೆ ಆರಾಂಭದೂೆಾಂದಿಗೆ ದೆೈನಾಂದಿನ ವಿದತಯತಚ ಬಳಕ್ೆ ಪರಮನಣ್ 
ಹೆಚನಚಗಿದತಾ ಅನಯಮತ್ ಪವರ್ಚ ಕಟಚ ಪನರರಾಂಭವನಗಿದೆ. ಕಲ್ಲೂದಾಲ್ಲನ ಅಭನವದಿಾಂದ ವಿದತಯತಚ 
ಉತ್ನಪದರೆ್ ಕತಾಂಠತ್ಗೂೆಾಂಡತ ಅವಶಯವಿರತವ ಕಲ್ಲೂದಾಲತ ಸಾಂಗರಹಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರ ಮತಾಂದನಗದಿರತವ ಬಗೆೆ 
ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತಿರಕ್ೆಯಲ್ಲೂ ವರದಿಯನಗಿದೆ. 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದತಯತಚ ನಗಮದ ಎಲೂ ಥಮಾಲಚ ವಿದತಯತಚ ಉತ್ನಪದರೆ್ ಕ್ೆೇಾಂದರಗಳಲ್ಲೂ ವಿದತಯತಚ 
ಬೆೇಡಿಕ್ೆಗ ೆಅನತಗತಣ್ವನಗಿ ಹೆೇರಳವನಗಿ ಕಲ್ಲೂದಾಲೂನತನ ಸಾಂಗರಹಿಸತವ ಪದಿತಿ ಮೊದಲ್ಲನಾಂದಲೂ ಇದೆ. 
ಆದರೆ, ಈ ಬನರಿ ಬೆೇಡಿಕ್ೆಗ ೆ ಅನತಗತಣ್ವನಗಿ ಕಲ್ಲೂದಾಲತ ದೊರೆಯದಿರತವುದತ ಸಾಂಗರಹಣೆಗೆ 
ಅಡಿಾಯನಗಿದ.ೆ ಇದರಿಾಂದ ಗನರಹಕರಿಗ ೆ ಬೆೇಡಿಕ್ೆಯನನತಸನರ ವಿದತಯತಚ ದೂೆರಯೆಲನರದತ ಎನತನವ 
ಆತ್ಾಂಕದ ನಡತವೆಯೆೇ ವಿದತಯತಚ ಪೂರೈೆಸತವ ಘಟಕಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ುಡವೂ ಹೆಚನಚಗತ್ೂೆಡಗಿದೆ. 
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ಏರತತಿುರತವ ವಿದತಯತಚ ಬೆೇಡಿಕ್ೆಯನತನ ಮರೆಮನಚಲತ ವಿದತಯತಚ ಕಾಂಪನಗಳು ತ್ನಾಂತಿರಕ ಕ್ನರಣ್ಗಳ 
ರೆ್ಪವಡಿಾ ವಿದತಯತಚ ಕಡಿತ್ಗೊಳಿಸತತಿುರತವುದತ ಶನಕ್ಚ ನೇಡಿದೆ. ಗನರಮೇಣ್ ಭನಗದಲೂಾಂತ್ೂ ವಿದತಯತಚ 
ಕಣನಣಮತಚನಚಲೆ ನರಾಂತ್ರವನಗಿ ಸನಗಿದ.ೆ 

ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನನಡ, ಉಡತಪಿ, ಚಿಕೆಮಗಳೂರತ ಜಿಲೊಗಳಲ್ಲೂ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆನಗದಿತ್ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಮೂರತ 
ಫೆೇಸ್ಚ ವಿದತಯತಚ ನೇಡದೇೆ ಇರತವುದರಿಾಂದ ಕೃಷ್ಟ್ ಚಟತವಟಕ್ೆಗಳಿಗ ೆ ತ್ೊಾಂದರಯೆನಗಿ, ರೈೆತ್ರತ 
ಕಾಂಗನಲನಗಿದತಾ, ರೈೆತ್ರ ಮನದಲ್ಲೂ ಆತ್ಾಂಕದ ಛನಯೆ ಮರ್ ೆ ಮನಡಿದೆ. ಗತಣ್ಮಟಟದ ವಿದತಯತಚ 
ಪೂರೈೆಕ್ೆಯನಗದಿದಾಲ್ಲೂ ಸಹಜವನಗಿ ಕೃಷ್ಟ್ ಉತ್ನಪದರೆ್ಗೂ ಹೊಡತೆ್ ಬಿೇಳಲ್ಲದೆ. 

ಪರಸತುತ್ ದಿನಕ್ೆೆ 4 ರಿಾಂದ 5 ರೇೆಕತಗಳಲ್ಲೂ ಕಲ್ಲೂದಾಲತ ವಿದತಯತಚ ಕ್ೆೇಾಂದರಗಳಿಗೆ ತ್ಲತಪತತಿುದತಾ, ಈ 
ಮೊದಲತ 6 ರಿಾಂದ 8 ರೇೆಕತಗಳಲ್ಲೂ ಸರಬರನಜನಗತತಿುತ್ತು. ಕಡಿಮ ಪರಮನಣ್ದ ಕಲ್ಲೂದಾಲತ ವಿದತಯತಚ 
ಕ್ೆೇಾಂದರಗಳಿಗ ೆ ಪೂರೈೆಕ್ೆಯನಗತತಿುರತವುದರಿಾಂದ ಬಿ.ಟ.ಪಿ.ಎಸ್ಚ.ನ ಒಾಂದತ ಹನಗೂ ಆರ್.ಟ.ಪಿ.ಎಸ್.ನ 
ಮೂರತ ಘಟಕಗಳಲ್ಲೂ ವಿದತಯತಚ ಉತ್ನಪದರೆ್ ಸಥಗಿತ್ಗೂೆಳಿಸಲನಗಿದೆ. ಆರ್.ಟ.ಪಿ.ಎಸ್.ನ ಎಲನೂ ಎಾಂಟತ 
ಘಟಕಗಳು ಕ್ನಯಾನವಾಹಿಸಬೆೇಕ್ನದರೆ ದಿನವಾಂದಕ್ೆೆ ೨೪ ಸನವಿರ ಟನ್ಚ ಕಲ್ಲೂದಾಲ್ಲನ ಅವಶಯಕತ್ೆ 
ಇದೆ. ಇದೆೇ ಪರಿಸಿಥತ್ ಮತಾಂದತವರದೆರ ೆ ರನಜಯವನತನ ಕತ್ುಲತ ಹೆಚತಚ ಆವರಿಸಲ್ಲದ ೆ ಎನತನವ ಅಾಂಶ 
ಪತಿರಕ್ೆಗಳಲೂೂ ಸಹ ವರದಿಯನಗಿದೆ. 

ಆದಕ್ನರಣ್, ಸಕ್ನಾರ ಕೂಡಲೇೆ ಎಚೆಚತ್ತುಕ್ೊಾಂಡತ ಅವಶಯವಿರತವ ಕಲ್ಲೂದಾಲನತನ ಆಮದತ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳುಾವುದತ ಸೇೆರಿದಾಂತೆ್ ಕ್ೆೇಾಂದರದ ಮೇಲೂ ಸಹ ಒತ್ುಡ ತ್ರಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ಮನನಯ ಇಾಂಧನ 
ಸಚಿವರನತನ ಒತ್ನುಯಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. 

ಶ್ರೇ ಸತನಲಚ ಕತಮನರ್ (ಇಾಂಧನ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಆತ್ಾಂಕ ವಯಕುಪಡಿಸಿರತವಾಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಥತಿಯಲ್ಲೂ ರ್ನವು ಇಲೂ. ಈಗ ವೆೈ.ಟ.ಪಿ.ಎಸ್., 
ಬಿ.ಟ.ಪಿ.ಎಸ್. ಮತ್ತು ಆರ್.ಟ.ಪಿ.ಎಸ್.ನಲ್ಲೂ ನಮಾ ಬೆೇಡಿಕ್ ೆಎಷತಟ ಇದೆ, ಅಷಟನತನ ಸಾಂಗರಹಿಸತವಾಂತ್ಹ 
ಪರಕಿರಯೆಗಳನತನ ರ್ನವು ನರಾಂತ್ರವನಗಿ ಮನಡತತಿುದೆಾೇವೆ. ಆರಾಂಭದಲ್ಲೂ ಸರಬರನಜತ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
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ಕ್ೆೇಾಂದರ ಸಕ್ನಾರದ ಮತಖನಾಂತ್ರ ಸಣ್ಣ ಕ್ೂೆರತೆ್ಯನಗಿತ್ತು. ತ್ಕ್ಷಣ್ ದಹೆಲ್ಲಗೆ ಹೂೆೇಗಿ, ಮನನಯ ಕ್ೆೇಾಂದರದ 
ಕಲ್ಲೂದಾಲತ ಸಚಿವರ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲೂ ಮನತ್ರ್ನಡಿ, ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಗಳು ಕೂಡ ಸಕ್ನಲದಲ್ಲೂ 
ಸಪಾಂದರೆ್ಯನತನ ಮನಡಿದಾರಿಾಂದ, ನಮಗೆ ಏನತ ಕಲ್ಲೂದಾಲತ ಸರಬರನಜತ ಆಗಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ೆೆ ಎಲನೂ 
ರಿೇತಿಯನದ ಎಚಚರಿಕ್ೆಯ ಕರಮಗಳನತನ ಕ್ೆೈಗೂೆಳುಾತಿುದಾೆೇವೆ. ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಏಳು ಗಾಂಟೆಗಳ ಕ್ನಲ ವಿದತಯತಚ 
ನೇಡತವುದಕ್ೆೆ ಅಡಚಣೆಗಳ್ನಗಿವೆ ಎಾಂಬ ಮನತ್ನತನ ನನನ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ಾಂದಿದನಾರೆ. ಅ ರಿೇತಿಯನಗಿ 
ಯನವುದನದರೂ ನದಿಾಷಟವನದ ಪರಕರಣ್ವಿದಾರ,ೆ ಖ್ಾಂಡಿತ್ವನಗಿ ಅದನತನ ಸರಿಪಡಿಸತವಾಂತ್ಹ 
ಪರಕಿರಯೆಗಳನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಯನವುದೆೇ ಕ್ನರಣ್ಕೂೆ ಲೊೇಡಚಶೆಡಿಾಾಂಗಚ ಪರಕಿರಯೆ ನಮಾ ಮಾಂದ ೆಇಲೂ.  

ಊ) ವಿಷಯ: ಬಸವ ಜಯಾಂತಿಯನತನ ಬಸವನ ಬನಗೆೇವನಡಿಯಲ್ಲೂ 
ವಿಜೃಾಂಭಣೆಯಾಂದ ಆಚರಿಸತವ ಬಗೆೆ. 

--- 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ಚ ಕೆ್. ರನಥೊೇಡ (ರ್ನಮನದೆೇಾಶನ ಹೊಾಂದಿದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಜಗಜೊಯೇತಿ ಬಸವಣ್ಣನವರತ ನನನ ವಿಜಯಪತರ ಜಿಲೊಯ 
ಬಸವನಬನಗೆೇವನಡಿಯ, ಇಾಂಗಳ್ೆೇಶವರದಲ್ಲೂ ಜನಸಿದರತ. 12ರೆ್ೇ ಶತ್ಮನನದಲ್ಲೂ ಬಿಜಜಳನ ಆಸನಥನದಲ್ಲೂ 
ಮಾಂತಿರಯನಗಿ, ಹಲವನರತ ಸನಮನಜಿಕ ಪಿಡತಗತ, ತ್ನರತ್ಮಯ ಹನಗೂ ಮೂಢನಾಂಬಿಕ್ೆಗಳನತನ 
ಹೊೇಗಲನಡಿಸಲತ ಶರಮಸಿದಾರತ. ಮನತಕತಲದ ಒಳಿತಿಗನಗಿ 1500ಕೂೆ ಹೆಚತಚ ವಚನಗಳನತನ 
ನೇಡಿರತತ್ನುರ.ೆ ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಕ್ನಯಕವೆೇ ಕ್ೆೈಲನಸ, ದಯವೆೇ ಧಮಾದ ಮೂಲವಯಯ, ಅಯನಯ 
ಎಾಂದರೆ, ಸವಗಾ, ಎಲವೇ ಎಾಂದರೆ ನರಕ ಎಾಂದತ ಸನರತವ ಮೂಲಕ ಮನನವತ್ನವನದಕ್ೆೆ ಸನಹಿತ್ಯದ 
ಸಪಶಾ ನೇಡಿದರತ. 

ಭನರತ್ದ ಮನಜಿ ಪರಧನನ ಮಾಂತಿರ ಡನ|| ಮನಮೊೇಹನ ಸಿಾಂಗಚರವರತ ವಿಶವಗತರತ 
ಬಸವಣ್ಣನವರ ಭನವಚಿತ್ರವುಳಾ 5 ರೂಪನಯ ರ್ನಣ್ಯವನತನ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಿರತವರತ. ಭನರತ್ ರ್ನಣ್ಯದ 
ಮೇಲ ೆ ಭನವಚಿತ್ರವುಳಾ ಮೊದಲ ಕನನಡಿಗ ಇವರತ. 2003ರಲ್ಲೂ ದೆಹಲ್ಲಯ ಪನಲ್ಲಾಮಾಂಟಚನಲ್ಲೂ 
ಬಸವಣ್ಣನವರ ಅಶನವರೂಢ ಮೂತಿಾಯನತನ ಪರತಿಷ್ನಿಪಿಸಿದ.ೆ ಭನರತ್ ಸಕ್ನಾರ ಅಾಂಚ ೆ ಇಲನಖೆ 
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1967ರಲ್ಲೂ 15 ಪೆೈಸೆ ಮತ್ತು 1997ರಲ್ಲೂ ೨ ರೂಪನಯ ಮತಖ್ಬೆಲಯೆ ಅಾಂಚ ೆ ಚಿೇಟಯನತನ 
ಮತದಿರಸಿತ್ತ. ಶ್ರೇ ಸಿದಾರನಮಯಯನವರತ ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಗಳ್ನಗಿದನಾಗ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಭನವಚಿತ್ರವನತನ 
ಸಕ್ನಾರಿ ಕಛೆೇರಿಗಳಲ್ಲೂ ಕಡನಾಯವನಗಿ ಹನಕಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ ಆದೆೇಶ ಹೂೆರಡಿಸಿದರತ. ಈಗ 
ಬಸವಕಲನಯಣ್ದಲ್ಲೂ ಅನತಭವ ಮಾಂಟಪ ನಮನಾಣ್ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರ ೨೦೦ ಕ್ೊೇಟ 
ರೂಪನಯಗಳನತನ ನೇಡಿರತವುದನತನ ಉಲೊೇಖ್ ಮನಡಬಹತದತ.  

ಜಗತಿುಗ ೆ ಪರಥಮ ಪನಟಾಮಾಂಟಚ ರೂಪಿಸಿ, ಏಕತ್,ೆ ಮನನವಿೇಯತ್,ೆ ಸಮನನತ್ೆಯ 
ತ್ತ್ವಗಳನತನ ಸನರಿದ ಮಹನನ್ಚ ಚೆೇತ್ನ ಬಸವಣ್ಣನ ಜನಾಸಥಳದಲ್ಲೂ ಜಯಾಂತಿ ಆಚರಣೆಯನದರ ೆ
ಅಥಾಪೂಣ್ಾ, ಈ ಭನಗದ ಜನತ್ೆಯ ಹಲವನರತ ವಷಾಗಳ ಬೇೆಡಿಕ್ೆಗಳಿಗೆ ಸಕ್ನಾರ ಸಪಾಂದಿಸಬೆೇಕತ. 
ಬಸವಣ್ಣ ಸನಮನಜಿಕ ಪರಿವತ್ಾರೆ್ಯ ಹರಿಕ್ನರ, ಉದನತ್ು ತ್ತ್ವಗಳನತನ ಸನರಿದ ಅವರ ಬದತಕ್ೆೇ 
ಒಾಂದತ ಸಮನನತ್ೆಯ ದಿವಯ ಸಾಂದೆೇಶ. ಈ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಿಚನರಗಳು ಜನಗತಿಕವನಗಿ ಇನೂನ 
ಪರಚನರವನಗಬೆೇಕಿದ.ೆ ಅದಕ್ೆೆ ಹೆಜೆಜಯನಗಿ ಜಯಾಂತ್ೂೆೇತ್ಾವ ಅಥಾಪೂಣ್ಾ ಅಯೇಜರೆ್ ಆಗಬೇೆಕತ. 
ಅವರ ವಚನ, ತ್ತ್ವಗಳ ಕತರಿತ್ತ ಚಿಾಂತ್ನ ಮಾಂಥನ ನಡಯೆಬೆೇಕತ. ಕ್ನಯಕ ದನಸೊೇಹ, 
ಪರಜನಪರಭತತ್ವ, ಪರಿಕಲಪರ್ೆ ಹಿೇಗೆ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣ ಅವರ ಕ್ೊಡತಗೆಯನತನ ಸನರತವ ಕ್ೆಲಸ ನರಾಂತ್ರವನಗಿ 
ನಡಯೆಬೆೇಕತ. ಹಿೇಗನಗಿ ಬಹತದಿನಗಳ ಕನಸನಗಿರತವ ಬಸವೆೇಶವರ ಜಯಾಂತ್ೊೇತ್ಾವವನತನ ಬಸವನ 
ಬನಗೆೇವನಡಿಯಲ್ಲೂಯೆೇ ನಡಸೆಬೆೇಕತ ಎಾಂಬ ವಿಚನರವನತನ ರ್ನನತ ಬಸವನಬನಗೆೇವನಡಿ ತ್ನಲೂೂಕಿನ 
ಮಗರ್ನಗಿ ಶ್ನಯವೆೇಳ್ಯೆಲ್ಲೂ ಈ ವಿಷಯವನತನ ಪರಸನುಪಿಸಲತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಸಕ್ನಾರವನತನ 
ಒತ್ನುಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

(ಮತಾಂದತ) 
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(558) 23.03.2022 12.30 LL-GR 

(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೇ ಸತನೇಲಚ ಕತಮನರ್ಚ(ಇಾಂಧನ ಹನಗೂ ಕನನಡ ಮತ್ತು ಸಾಂಸೃತಿ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬಸವ ಜಯಾಂತಿಯನತನ ಬಸವನ ಬನಗೆೇವನಡಿಯಲ್ಲೂ ರನಜಯ ಮಟಟದ ಆಚರಣ ೆ
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆನತನವ ಸಲಹಯೆನತನ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕ್ೊಟಟದನಾರ.ೆ ಈ ರಿೇತಿಯ ಮಹನಪತರಷರ 
ಜಯಾಂತಿಯನತನ ನಮಾ ಇಲನಖ ೆ ಕಳ್ೆದ ಕ್ೆಲವು ವಷಾಗಳಿಾಂದ ನರಾಂತ್ರವನಗಿ ಮನಡಿಕ್ೊಾಂಡತ 
ಬರತತಿುದೆ. ಕನನಡ ಮತ್ತು ಸಾಂಸೃತಿ ಇಲನಖಯೆಾಂದ ರನಜಯಮಟಟದ ಜಯಾಂತಿಯನತನ ಬೆಾಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ 
ಇಲ್ಲೂಯವರೆಗೂ ಎಲನೂ ಹಾಂತ್ಗಳಲ್ಲೂಯೂ ಸಹ ಆಚರಣ ೆಮನಡಿಕ್ೂೆಾಂಡತ ಬರಲನಗತತಿುದೆ. ರ್ನವು ಈಗ 
ಒಾಂದತ ಹೂೆಸ ಚಿಾಂತ್ರೆ್ಯನತನ ಮನಡಿರತವುದತ ಹನಗೂ ಆ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲೂ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಪರಶೆನ 
ಕ್ೆೇಳಿರತವುದೆೇರ್ಾೆಂದರೆ, ಮೊದಲರೆ್ ವಷಾ ಬೆಾಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ರನಜಯ ಮಟಟದ ಜಯಾಂತಿಯನತನ 
ಆಚರಿಸತವುದತ, ಅದತ ಶ್ರೇ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಜಯಾಂತಿಯನೂನ ಸೇೆರಿಸಿಕ್ೊಾಂಡಾಂತ್,ೆ ಉಳಿದ ಎಲನೂ 
ಮಹನಪತರಷರ ಜಯಾಂತಿಯನತನ ಬೆಾಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಮೊದಲ ವಷಾ ಆಚರಿಸಿ, ನಾಂತ್ರ ಆಯನ 
ಸಾಂದಭಾಗಳಿಗೆ ತ್ಕೆಾಂತ್ೆ ಬೆೇರ ೆ ಬೆೇರ ೆ ಜಿಲೊಗಳಲ್ಲೂ ಆಚರಿಸಬೆೇಕ್ೆಾಂಬ ಯೇಚರೆ್ ಇರತತ್ುದೆ. ಇದರ 
ಪರಿಣನಮ ಆ ಎಲನೂ ಮಹನಪತರಷರ ಒಳ್ೆಾಯ ಸಾಂಗತಿಗಳನತನ ರನಜಯದ ಬೆೇರ ೆ ಬೆೇರ ೆ ಜಿಲೊಗಳಲ್ಲೂ 
ಹೆೇಳುವಾಂತ್ಹ ಪರಕಿರಯೆಗಳು ಪನರರಾಂಭವನದರ,ೆ ಆ ಸಾಂಗತಿಗಳು ಹೂೆಸ ಪಿೇಳಿಗಗೆೆ ಗೊತ್ನುಗತವುದಕ್ೆೆ 
ಕ್ನರಣ್ವನಗತತ್ುದೆ ಎಾಂದತ ರ್ನನತ ಅಾಂದತಕ್ೊಳುಾತ್ೆುೇರ್ೆ. ಆ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲೂ ಬಸವನ ಬನಗೆೇವನಡಿಯಲ್ಲೂ 
ಬಸವ ಜಯಾಂತಿಯನತನ ಈ ವಷಾ ಆಚರಿಸತವುದಕ್ೆೆ ನಮಾ ಇಲನಖ ೆ ಸಿದಿರಿದೆಾೇವೆ. ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟ 
ಜಿಲನೂಡಳಿತ್ ಆ ಕತರಿತ್ತ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಿದರೆ, ಎಲನೂ ಮಹನಪತರಷರ ಜಯಾಂತಿಗಳನತನ ಸಹ ಬೆೇರ ೆ
ಬೆೇರ ೆಜಿಲೊಗಳಲ್ಲೂ ಆಚರಿಸಬೆೇಕತ ಎನತನವಾಂತ್ಹ ಚಿಾಂತ್ರೆ್ಯನತನ ಇಲನಖೆ ಇಟತಟಕ್ೊಾಂಡಿದ.ೆ ಮತಾಂದಿನ 
ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಆ ಬಗೆೆ ಆದೇೆಶವನತನ ನಮಾ ಇಲನಖ ೆಮನಡತತ್ುದೆ.  
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ಋ) ವಿಷಯ:- ಶ್ರನ ತ್ನಲೂೂಕತ ಕ್ೇೆಾಂದರದಲ್ಲೂ ಸನವಾಜನಕ ಆಸಪತ್ೆರಗಳಿಗೆ ಸವಾಂತ್ 
ಕಟಟಡಗಳಿಲೂದೇೆ ಇರತವುದತ 

- - - 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎ. ತಿಪಪೆೇಸನವಮ(ರ್ನಮನದೆೇಾಶನ ಹೊಾಂದಿದವರತ):-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು. ಶ್ರನ ತ್ನಲೂೂಕತ ಅತ್ಯಾಂತ್ ವೆೇಗವನಗಿ ಬೆಳ್ೆಯತತಿುರತವ ನಗರ, ಶ್ರನ 
ತ್ನಲೂೂಕನತನ ಜಿಲನೂ ಕ್ೆೇಾಂದರವರ್ನನಗಿ ಮನಡಲತ ಶ್ರನ ತ್ನಲೂೂಕಿನ ಸನವಾಜನಕರತ ಹನಗೂ ಸಾಂಘ 
ಸಾಂಸೆಥಗಳು ಒತ್ನುಯ ಮನಡತತಿುರತವನಗ “ಜಿಲೊಯ ಕನಸತ ಕ್ನಣ್ತತಿುರತವ ಶ್ರನ ತ್ನಲೂೂಕಿನ 
ಟ.ಹೆರ್ಚ.ಓ. ಕಛೆೇರಿಗೆ ಸವಾಂತ್ ಕಟಟಡವೆೇ ಇಲೂ”ಚ ಎಾಂಬ ತ್ಲೆಬರಹದೂೆಾಂದಿಗೆ ಕನನಡ ದಿನಪತಿರಕ್ೆಯಲ್ಲೂ 
ವರದಿಯನಗಿದೆ ಹನಗೂ ತ್ತಮಕೂರತ ಜಿಲೊಯ, ಜಿಲನೂ ಆಸಪತ್ೆರ ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿದರೆ, ಶ್ರನ ಸನವಾಜನಕ 
ಆಸಪತ್ೆರಯಲ್ಲೂ ಅತಿೇ ಹೆಚತಚ ರೂೆೇಗಿಗಳು ಚಿಕಿತೆ್ಾ ಪಡಯೆತತಿುದನಾರ.ೆ ಶ್ರನ ಸತತ್ುಮತತ್ುಲ್ಲನ ನಗರಗಳ್ನದ 
ಮಧತಗಿರಿ, ಹಿರಿಯೂರತ, ಹತಳಿಯನರತ ಹನಗೂ ಆಾಂಧರ ಕಡಗೆಳಿಾಂದಲೂ ಕೂಡ ರೂೆೇಗಿಗಳು ಈ 
ಆಸಪತ್ೆರಯಲ್ಲೂ ಚಿಕಿತೆ್ಾ ಪಡಯೆತತ್ನುರೆ. ಈ ಎಲನೂ ಗನರಮಗಳ ಸನವಾಜನಕರಿಗ ೆಅತ್ಯವಶಯಕವನಗಿರತವ ಈ 
ಶ್ರನ ತ್ನಲೂೂಕಿನ ಸನವಾಜನಕ ಆಸಪತ್ೆರಯಲ್ಲೂ ಇದತವರವೆಿಗೂ ತ್ನಲೂೂಕತ ವೈೆದನಯಧಿಕ್ನರಿ ಕಛೆೇರಿಗನಗಿ 
ಸಥಳ ಗತರತತಿಸಿ ಕಛೆೇರಿ ನಮಾಸದೆೇ ಇರತವುದತ ವಿಪಯನಾಸದ ಸಾಂಗತಿಯನಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆರೂೆೇಗಯ 
ಇಲನಖಯೆ ಕ್ೆೇಾಂದರ ಬಿಾಂದತವನದ ತ್ನಲೂೂಕತ ಆಡಳಿತ್ ಕಛೆೇರಿಯತ ಸವಾಂತ್ ನವೇೆಶನವನಗಲ್ಲ ಅಥವನ 
ಕಟಟಡವನಗಲ್ಲ ಇಲೂದೆೇ ಇರತವುದರಿಾಂದ ಸನವಾಜನಕ ಆಸಪತ್ೆರಯ ಆವರಣ್ದಲ್ಲೂರತವ ಕ್ಷಯ ರೂೆೇಗ 
ಪರಿೇಕ್ನ ಕ್ೆೇಾಂದರದ ಕಟಟಡದಲ್ಲೂಯೆೇ ಇದತವರೆವಿಗೂ ತ್ನಲೂೂಕತ ವೈೆದನಯಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಕಛೆೇರಿಯ 
ಕ್ನಯಾ ನವಾಹಿಸತತಿುದತಾ, ಇದತ ಶ್ರನ ಜನತ್ೆಯ ದೌಭನಾಗಯವೇೆ ಸರಿ ಹನಗೂ ಇತಿುೇಚೆಗ ೆಸತರಿದ 
ಭನರಿೇ ಮಳ್ೆಯಾಂದನಗಿ ಈ ಕಟಟಡವು ಸಹ ಶ್ರ್ಥಲಗೂೆಾಂಡಿದತಾ, ವನಸಕ್ೆೆ ಯೇಗಯವನಗಿಲೂ. 
ಆದತದರಿಾಂದ, ನೂತ್ನವನಗಿ ನಮಾಸಿರತವ ಆರೂೆೇಗಯ ಭವನದಲ್ಲೂ ಜಿಲನೂ ವೆೈದನಯಧಿಕ್ನರಿಗಳ 
ಆದೆೇಶದಾಂತ್ ೆ ತ್ನತ್ನೆಲ್ಲಕವನಗಿ ಶ್ರನ ತ್ನಲೂೂಕತ ವೆೈದನಯಧಿಕ್ನರಿ ಕಛೆೇರಿಯನತನ ತ್ೆರೆದತ 
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ಕ್ನಯಾನವಾಹಿಸತತಿುದೆ. ತ್ನಲೂೂಕಿರ್ನದಯಾಂತ್ ೧೫ ಗನರಮೇಣ್ ಪನರಥಮಕ ಆರೂೆೇಗಯ ಕ್ೆೇಾಂದರ, ಒಾಂದತ 
ನಗರ ಆರೂೆೇಗಯ ಕ್ೆೇಾಂದರ ಹನಗೂ ಸನವಾಜನಕ ಆಸಪತ್ೆರಗಳು ಇರತತ್ುವ ೆ ಹನಗೂ ಇವುಗಳ 
ಮೇಲ್ಲವಚನರಣ ೆ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಳುಾತಿುರತವ ವೆೈದನಯಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಕಛೆೇರಿಗ ೆಸವಾಂತ್ ಕಟಟಡ ಇಲೂದೆೇ ಇರತವುದತ 
ದತರದೃಷಟಕರ ಸಾಂಗತಿಯನಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಯತಕು ಶ್ರನ ನಗರಕ್ೆೆ ಅವಶಯವಿರತವ ತ್ನಲೂೂಕತ 
ವೆೈದನಯಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಕಛೆೇರಿ ಮತ್ತು ಶ್ರ್ಥಲಗೊಾಂಡಿರತವ ಆಸಪತ್ೆರಯ ಕಟಟಡಗಳ ನಮನಾಣ್ಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರ 
ಮತಾಂದನಗಬೇೆಕ್ನಗಿದೆ ಎಾಂದತ ಶ್ನಯ ವೆೇಳ್ೆಯಲ್ಲೂ ಸಕ್ನಾರವನತನ ಒತ್ನುಯಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ. ಅಶೆ್ೇಕ್ಚ(ಕಾಂದನಯ ಸಚಿವರತ)(ಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತಾಂಬ ಕಲನಯಣ್ ಹನಗೂ 
ವೆೈದಯಕಿೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ);- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಕ್ೆ.ಎ. 
ತಿಪಪೆೇಸನವಮಯವರತ ಶ್ರನ ತ್ನಲೂೂಕತ ಕ್ೇೆಾಂದರದಲ್ಲೂ ಸನವಾಜನಕ ಆಸಪತ್ೆರಗಳಿಗ ೆ ಸವಾಂತ್ ಕಟಟಡಗಳು 
ಇಲೂದೆೇ ಇರತವ ಬಗೆೆ ಶ್ನಯ ವೆೇಳ್ೆಯಲ್ಲೂ ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ, ಮನನಯ ಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು 
ಕತಟತಾಂಬ ಕಲನಯಣ್ ಹನಗೂ ವೆೈದಯಕಿೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರಿಾಂದ ಉತ್ುರವನತನ ನಾಂತ್ರ ಒದಗಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

 

ಎ) ವಿಷಯ:- ಹೆಬನಬಳ ಬಳಿ ರಸೆು ವಿಭಜಕದ ಮೂಲಕ ರಸೆು ದನಟಲತ ಪರಯತಿನಸಿದ 
ವಿದನಯರ್ಥಾನ ಅಪಘಾತ್ಕ್ೆೆ ಸಿಲತಕಿರತವ ಬಗೆೆ 

- - - 

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಟ(ರ್ನಮನದೆೇಾಶನ ಹೊಾಂದಿದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು. ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ., ಯ ಕಸ ಸನಗನಣೆಯ ಲನರಿ ಹರಿದತ, ಶನಲನ ಬನಲಕಿ 
ಮೃತ್ಪಟಟರತವ ಘಟರ್ೆಯ ಕತರಿತ್ತ ಬೆಾಂಗಳೂರತ ಅಭಿವೃದಿಿ ಜವನಬನಾರ ಹೂೆಾಂದಿರತವ ಮನನಯ 
ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಗಳಿಾಂದ ಉತ್ುರವನತನ ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  
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ಮೊರೆ್ನಯ ದಿವಸ ಹೆಬನಬಳದ ಬಳಿ ರಸೆು ವಿಭಜಕದ ಮೂಲಕ ರಸೆು ದನಟಲತ ಪರಯತಿನಸಿದ 
ಕ್ನರಣ್ವನಗಿ ಫೆೈಲೆಟಚ ಆಗತವ ಕನಸತ ಕಾಂಡಾಂತ್ಹ ೧೪ ವಷಾದ ವಿದನಯರ್ಥಾನ ಅಪಘಾತ್ಕ್ೆೆ ಈಡನಗಿ 
ದತಮಾರಣ್ ಹೊಾಂದಿರತತ್ನುಳ್ೆ. ಸಬಚ-ವೆೇ ಯಲ್ಲೂ ನೇರತ ನಾಂತ್ ಕ್ನರಣ್ ಬಸ್ಚ ಸನಟಾಂಡಿನ ಜನ ರಸೆು 
ವಿಭಜಕ ದನಟತವ ಅನವನಯಾತ್ೆ ಉಾಂಟತ ಮನಡಿತ್ತ. ಈ ದತಘಾಟರ್ೆಯ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲೂ ಈ ಕ್ೆಳಕಾಂಡ 
ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರ ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

1. ಕ್.ೆಆರ್ಚ.ಡಿ.ಸಿ.ಎಲಚ., ನಾಂದ ನಮಾತ್ಗೂೆಾಂಡ ಸಬಚ ವೆೇಯಲ್ಲೂ ನೇರತ ನಲತೂವ 
ಅವಯವಸೆಥಗೆ ತ್ನಾಂತಿರಕ ಕ್ನರಣ್ಗಳ್ೆೇನತ? 

2. ಸದರಿ ಸಬಚವೆೇ ಯ ನವಾಹಣೆಗ ೆಯನರ ಸತಪದಿಾಯಲ್ಲೂದೆ? ಕ್ನರಣ್ಗಳ್ೇೆನತ? 
3. ಬಿ.ಬಿ.ಎಾಂ.ಪಿ.,  ವನಯಪಿುಯಲ್ಲೂ ಇತ್ರೆ ಸಕ್ನಾರಿ ಸಾಂಸೆಥಗಳಿಾಂದ ನಮನಾಣ್ಗೂೆಾಂಡ ರಸುೆ 

ಹನಗೂ ಸಾಂಬಾಂಧಿತ್ ಕಟಟಡಗಳ ನವಾಹಣ ೆವಯವಸೆಥ ಅನತಸರಿಸತತಿುದೆಯೆೇ? ನಗದಿತ್ 
ಕ್ನಲನವಧಿ ಕತರಿತ್ಾಂತ್,ೆ ಕ್ನರಣ್ಗಳ ಸಹಿತ್ ವಿವರಣೆ ಒದಗಿಸತವುದತ. 

4. ಸದರಿ ಅವಘಡಕ್ೆೆ ಯನರತ ಯನರನತನ ಗತರತತಿಸಲನಗತತ್ುದ?ೆ ಇದಕ್ೆೆ 
ಆಧನರಗಳ್ೆೇನತ? 

5. ಬೆಾಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ವಯವಸೆಥಯ ಅವಯವಸಿಥತ್ ನೇತಿ ಹನಗೂ ಪರಕಿರಯೆಗಳಿಾಂದ 
ನಡಯೆತತಿುರತವ ಸನವುಗಳನತನ ತ್ಪಿಪಸಲತ ಸಕ್ನಾರದ ಕರಮಗಳ್ೆೇನತ? 

6. ಈ ರಿೇತಿಯ ಅವಯವಸೆಥಗ ೆಐ.ಎ.ಎಸ್ಚ., ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಹೊಣೆಗನರಿಕ್ಗೆಳ್ೆೇನತ? 
7. ಸದರಿ ಪರಕರಣ್ವನತನ ಹನಲ್ಲ ಹೆೈಕ್ೂೆೇಟಚಾ ರ್ನಯಯಮೂತಿಾಗಳಿಾಂದ ವಿಚನರಣೆ 

ನಡಸೆಿ, ಅಗತ್ಯ ಶ್ಕ್ ೆ ನೇಡತವುದರೂೆಾಂದಿಗೆ, ವಯವಸೆಥಯ-ಅವಯವಸಿಥತ್ 
ನವಾಹಣೆಯಾಂದ ಆಗತತಿುರತವ ಸನವು-ರೆ್ೂೇವುಗಳನತನ ತ್ಪಿಪಸಲತ ಸಕ್ನಾರ ಕರಮ 
ಕ್ೆೈಗೊಳುಾವುದೇೆ?  

ಮೇಲೆಾಂಡ ಪರಶೆನಗಳಿಗ ೆ ವಿವರವನದ ಉತ್ುರವನತನ ಮನನಯಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಗಳಿಾಂದ 
ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  
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ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ. ಅಶೆ್ೇಕ್ಚ(ಕಾಂದನಯ ಸಚಿವರತ)(ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ);- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರತ, ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಟಯವರತ ಶನಲನ ವಿದನಯರ್ಥಾನ ಅಪಘಾತ್ಕ್ೆೆ 
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತ್,ೆ ಶ್ನಯ ವೆೇಳ್ೆಯಲ್ಲೂ ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ, ಮನನಯ ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಗಳಿಾಂದ 
ಉತ್ುರವನತನ ನಾಂತ್ರ ಒದಗಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

 

೦೬. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರಸನುಪಿಸಲಪಟಟ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟ ಸಚಿವರ 
ಹೆೇಳಿಕ್ೆಗಳು 

ಅ) ವಿಷಯ:- ಕೃಷ್ನಣ ಮೇಲಾಾಂಡೆ ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲೂನ ಪತನರ್ಚ ವಸತಿ 
ಕ್ೆೇಾಂದರಗಳಲ್ಲೂನ ಹೆಚತಚವರಿ ಜಮೇನನತನ ಉಚಿತ್ವನಗಿ ನೇಡತವ 
ಕತರಿತ್ತ 

- - - 

ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ. ಅಶೆ್ೇಕ್ಚ(ಕಾಂದನಯ ಸಚಿವರತ)(ಜಲ ಸಾಂಪನೂಾಲ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ);- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ನರನಣಿ ಹಣ್ಮಾಂತಚ ರತದರಪಪ ಅವರತ ದಿರ್ನಾಂಕ:08.03.2022 ರಾಂದತ 
ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರಗೆ ೆ ಪರಸನುಪಿಸಲಪಟಟ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲೂ ಉತ್ುರವನತನ 
ಮಾಂಡಿಸತತಿುದಾೆೇರೆ್.  

(ಉತ್ುರದ ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 
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ಆ) ವಿಷಯ:- ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ನೇಟಚ ಪರಿೇಕ್ೆ ಕತರಿತ್ತ 

- - - 

ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ. ಅಶೆ್ೇಕ್ಚ(ಕಾಂದನಯ ಸಚಿವರತ)(ಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತಾಂಬ ಕಲನಯಣ್ ಹನಗೂ 
ವೆೈದಯಕಿೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ);- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ. 
ವೆಾಂಕಟೆೇಶ್ಚರವರತ ದಿರ್ನಾಂಕ:09.03.2022 ರಾಂದತ ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರಗೆೆ 
ಪರಸನುಪಿಸಲಪಟಟ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲೂ ಉತ್ುರವನತನ ಮಾಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  

(ಉತ್ುರದ ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 
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ಇ) ವಿಷಯ:- ಇ-ಸವತ್ತು ಖನತ್ನ, ವನಟಣೆ ಸಕ್ನಾರಿ ಸನಪಟಚವೆೇರ್ಚಗಳಿಗೆ ಕನನ ಹನಕಿ 
ಇ-ಖನತೆ್ಗಳಲ್ಲೂ ಅಕರಮವನಗಿರತವ ಬಗೆೆ  

- - - 

ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ. ಅಶೆ್ೇಕ್ಚ(ಕಾಂದನಯ ಸಚಿವರತ)(ಕಾಂದನಯ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ);- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ. ವೆಾಂಕಟೆೇಶ್ಚರವರತ ದಿರ್ನಾಂಕ: 11.03.2022 ರಾಂದತ 
ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರಗೆ ೆ ಪರಸನುಪಿಸಲಪಟಟ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲೂ ಉತ್ುರವನತನ 
ಮಾಂಡಿಸತತಿುದಾೆೇರೆ್.  

(ಉತ್ುರದ ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 
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ಈ) ವಿಷಯ:- ಶ್ವಮೊಗೆದ ಸಹನಯದಿರ ವಿಜ್ಞನನ ಕ್ನಲೇೆಜಿನ ಹನಸೆಟಲಚಗಳಲ್ಲೂ ಶತಚಿತ್ವ 
ಇಲೂದೆೇ ಇರತವ ಬಗೆೆ 

- - - 

ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ. ಅಶೆ್ೇಕ್ಚ(ಕಾಂದನಯ ಸಚಿವರತ)(ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್, ವಿದತಯದನಾನ, ಐ.ಟ. ಮತ್ತು ಬಿ.ಟ., 
ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಾಂತ್ರಜ್ಞನನ, ಕ್ೌಶಲನಯಭಿವೃದಿಾ, ಉದಯಮಶ್ೇಲತೆ್ ಮತ್ತು ಜಿೇವರೆ್ೂೇಪನಯ ಸಚಿವರ  
ಪರವನಗಿ);- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಡಿ.ಎಸ್ಚ. ಅರತಣ್ಚರವರತ ದಿರ್ನಾಂಕ: 16.03.2022 
ರಾಂದತ ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರೆಗ ೆ ಪರಸನುಪಿಸಲಪಟಟ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲೂ ಉತ್ುರವನತನ 
ಮಾಂಡಿಸತತಿುದಾೆೇರೆ್.  

(ಉತ್ುರದ ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 
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ಉ) ವಿಷಯ:- ಕಿಯೇನಕ್ಾಚ ಮೂಲಕ ಹನಸೆಟಲಚ ಗಳಿಗೆ ವನಷ್ಟ್ಾಂಗಚ ಮಷ್ಟ್ನ್ಚ 
ಖ್ರಿೇದಿಸಿರತವ ಬಗೆೆ 

- - - 

ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ. ಅಶೆ್ೇಕ್ಚ(ಕಾಂದನಯ ಸಚಿವರತ)( ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್, ವಿದತಯದನಾನ, ಐ.ಟ. ಮತ್ತು 
ಬಿ.ಟ., ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಾಂತ್ರಜ್ಞನನ, ಕ್ೌಶಲನಯಭಿವೃದಿಾ, ಉದಯಮಶ್ೇಲತ್ೆ ಮತ್ತು ಜಿೇವರ್ೊೇಪನಯ 
ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ);- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಲ್ಲೇಾಂ ಅಹಮದ್ಚ ಅವರತ ದಿರ್ನಾಂಕ: 
16.03.2022 ರಾಂದತ ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರಗೆ ೆಪರಸನುಪಿಸಲಪಟಟ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲೂ 
ಉತ್ುರವನತನ ಮಾಂಡಿಸತತಿುದಾೆೇರ್ೆ.  

(ಉತ್ುರದ ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 
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ಊ) ವಿಷಯ:- ಗತಾಂಡತೂಪೆೇಟ ೆ ತ್ನಲೂೂಕತ ಬಾಂಡಿೇಪತರ ರನಷ್ಟ್ರೇಯ 
ಉದನಯನವನದಲ್ಲೂ ಬೆಾಂಕಿ ಕ್ನಣಿಸಿಕ್ೂೆಾಂಡಿರತವ ಬಗೆೆ 

- - - 

ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ. ಅಶೆ್ೇಕ್ಚ(ಕಾಂದನಯ ಸಚಿವರತ)(ಅರಣ್ಯ, ಆಹನರ, ರ್ನಗರಿಕ ಸರಬರನಜತ ಮತ್ತು 
ವಯವಹನರಗಳ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ);- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಿ.ಎನ್ಚ. ಮಾಂಜೆೇಗೌಡ 
ಅವರತ ದಿರ್ನಾಂಕ: 17.03.2022 ರಾಂದತ ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರೆಗ ೆ ಪರಸನುಪಿಸಲಪಟಟ 
ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲೂ ಉತ್ುರವನತನ ಮಾಂಡಿಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ.  

(ಉತ್ುರದ ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 
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ಋ) ವಿಷಯ:- ಕತವೆಾಂಪತ ವಿಶವವಿದನಯಲಯದಲ್ಲೂ ದೂರ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಕ್ೆೇಾಂದರದಲ್ಲೂ ಪರಿೇಕ್ೆ 
ನಡಯೆದಿರತವ ಬಗೆೆ 

- - - 

ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ. ಅಶೆ್ೇಕ್ಚ(ಕಾಂದನಯ ಸಚಿವರತ)( ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್, ವಿದತಯದನಾನ, ಐ.ಟ. ಮತ್ತು 
ಬಿ.ಟ., ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಾಂತ್ರಜ್ಞನನ, ಕ್ೌಶಲನಯಭಿವೃದಿಾ, ಉದಯಮಶ್ೇಲತ್ೆ ಮತ್ತು ಜಿೇವರ್ೊೇಪನಯ 
ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ);- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಡನ: ತ್ಳವನರ್ಚ ಸನಬಣ್ಣ ಅವರತ ದಿರ್ನಾಂಕ: 
17.03.2022 ರಾಂದತ ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರಗೆ ೆಪರಸನುಪಿಸಲಪಟಟ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲೂ 
ಉತ್ುರವನತನ ಮಾಂಡಿಸತತಿುದಾೆೇರ್ೆ.  

(ಉತ್ುರದ ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

  



112 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/23-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

 
 

ಎ) ವಿಷಯ:- ಇಾಂಜಿನೇಯರಿಾಂಗಚ ಕ್ೊೇಸ್ಚಾ ಪರವೆೇಶಕ್ೆೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿೇಕ್ನ 
ಪನರಧಿಕ್ನರ ವೆೇಳ್ನಪಟಟ ಬಿಡತಗಡೆಯನಗದಿರತವ ಬಗೆೆ 

- - - 

ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ. ಅಶೆ್ೇಕ್ಚ(ಕಾಂದನಯ ಸಚಿವರತ)( ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್, ವಿದತಯದನಾನ, ಐ.ಟ. ಮತ್ತು 
ಬಿ.ಟ., ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಾಂತ್ರಜ್ಞನನ, ಕ್ೌಶಲನಯಭಿವೃದಿಾ, ಉದಯಮಶ್ೇಲತ್ೆ ಮತ್ತು ಜಿೇವರೆ್ೂೇಪನಯ 
ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ);- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಶಶ್ೇಲಚ ಜಿ. ನಮೊೇಶ್ ಅವರತ ದಿರ್ನಾಂಕ: 
22.03.2022 ರಾಂದತ ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರಗೆ ೆಪರಸನುಪಿಸಲಪಟಟ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸದನದಲ್ಲೂ 
ಉತ್ುರವನತನ ಮಾಂಡಿಸತತಿುದಾೆೇರ್ೆ.  

(ಉತ್ುರದ ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮಾಂಡಿಸಲನಯತ್ತ.  
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೦೭. ಶನಸನ ರಚರ್ೆ 

ವಿಧೆೀಯಕ್ಗಳ ಪಯಾಾಲೆ್ೂೀಚ್ನೆ ಹಾಗೂ ಅಂಗಿೀರ್ಾರ 

ಅ) ಕ್ನಾಾಟ್ಕ್ ಬಂದಿೀಖಾನೆಗಳ(ತಿದುಾಪಡಿ) ವಿಧೆೀಯಕ್, 2022 

ಪಯಾಾಲ್ೊೀಚ್ನಾ ಪರಸಾಾವ 

ಶ್ರೀ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೆೀಂದರ(ಗೃಹ ಸಚಿವರು):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರೀೆ, ವಿಧಾನ್ಸಭೆಯಿಂದ 
ಅಂಗಿೀಕ್ೃತ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ 2022ನೆೀ ಸಾಲ್ಲನ್ ಕ್ನಾಾಟ್ಕ್ ಬಂದಿೀಖಾನೆಗಳ(ತಿದುಾಪಡಿ) ವಿಧೆೀಯಕ್, 
೨೦೨೨ ನ್ುಿ ಪಯಾಾಲ್ೂೆೀಚಿಸಬೆೀರ್ೆಂದು ರ್ೂೆೀರುತೆಾೀನೆ. 

ಪರಸಾಾವವನ್ುಿ ಮಂಡಿಸಲ್ಾಯಿತು 

ಶ್ರೀ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೆೀಂದರ(ಗೃಹ ಸಚಿವರು):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರೀೆ, ೧೯೬೩ರೆ್ೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲೂ 
ಬಾಂದಿೇಖನರೆ್ಯ ಒಾಂದತ ಆಕ್ಟಚಗೆ ತಿದತಾಪಡಿ ತ್ರಲನಗಿತ್ತು. ಆ ನಾಂತ್ರ ಇದತವರವೆಿಗೂ ಯನವುದೆೇ 
ತಿದತಾಪಡಿ ಬಾಂದಿರತವುದಿಲೂ. ಏಕ್ೆಾಂದರ,ೆ ಅಾಂತ್ಹ ಸಾಂದಭಾಗಳು ಸಹ ಬಾಂದಿರತವುದಿಲೂ. ೧೯೬೩ ರೆ್ೇ 
ಇಸವಿ ಎಾಂದರೆ, ಸತಮನರತ ೭೦ ವಷಾಗಳ ಅವಧಿ ಇರತತ್ುದೆ. ಆ ನಾಂತ್ರ, ಬಾಂದಿೇಖನರೆ್ಯಲ್ಲೂ ಸನಕಷತಟ 
ಸಮಸೆಯಗಳು ಬಾಂದಿರತತ್ುವೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ ಅರೆ್ೇಕ ಬನರಿ ಈ ಸದನದಲ್ಲೂಯೂ ಸಹ 
ಚಚೆಾಯನಗಿರತತ್ುದೆ. ಅದೆೇರೆ್ಾಂದರೆ, ಬಾಂದಿೇಖನರೆ್ಯಲ್ಲೂರತವ ಖೆೈದಿಗಳು ಮೊಬೆೈಲಚ ಫೊೇನ್ಚಗಳನತನ 
ಜೆೈಲ್ಲರ್ೂೆಳಗೆ ಉಪಯೇಗಿಸತವಾಂಥದನಾಗಿರತತ್ುದ.ೆ ಆ ಅಪರನಧಿಗಳನತನ ಖೆೈದಿಗಳ್ನಗಿ ಜೆೈಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಇಟಟ 
ನಾಂತ್ರವೂ ಸಹ ಅವರತ ಮೊಬೆೈಲಚ ಫೊೇನ್ಚ ಮತಖನಾಂತ್ರ ಅವರ ಏರೆ್ೇನತ ಕ್ನರತಬನರತಗಳನತನ 
ನಡಸೆಬಹತದೊೇ ಆ ಕ್ೆಲಸಗಳನತನ ನಡಸೆತತಿುರತತ್ನುರೆ. ಅಾಂತ್ಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ ಸನಕಷತಟ ದೂರತಗಳು 
ಬಾಂದಿದತಾ, ಸನಕಷತಟ ಪರಕರಣ್ಗಳು ಸಹ ದನಖ್ಲನಗಿರತತ್ುವೆ. ಜೊತ್ೆಗೆ, ಅದರ ಬಗೆೆ ಈ ಸದನದಲ್ಲೂ 
ಚಚೆಾ ಸಹ ಆಗಿರತತ್ುದೆ.  

(ಮತಾಂದತ) 
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(559) 23.03.2022 12.40 ವೆೈಎಲ-ಜಿಆರ್        (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಾಂದರ (ಮತಾಂದತ):-   

ಗನಾಂಜನ ಮತ್ತು ಮನದಕ ವಸತುಗಳನತನ ಅವನಯಹತ್ವನಗಿ ಕ್ನರನಗೃಹದೊಳಗೆ ಸನಗಿಸತವುದತ, 
ಉಪಯೇಗಿಸತವುದೆಲೂದರ ಬಗೆೆ ಸನಕಷತಟ ಚಚಾೆ ಮನಡಿ, ಅದನತನ ನಬಾಾಂಧ ಮನಡತವುದೆೇ ಕಷಟ 
ಎನತನವಾಂಥದನಾಗಿದ.ೆ   ಈ ಸನಲ್ಲನ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲೂ ಈಗನಗಲೆೇ ಕ್ನರನಗೃಹದೂೆಳಗ ೆಮೊಬೆೈಲಚ ಫೊೇನ್ಚ 
ಜನಮರ್ಚ ಅನತನ ಸಹ ಹನಕಲತ ಅವಕ್ನಶ ಪಡದೆತಕ್ೊಾಂಡಿದೆಾೇವೆ.   ಆದರೂ ಸಹ ಅವೆಲೂವೂ 
ಕ್ನರನಗೃಹದೊಳಗೆ ಬರತತಿುವೆ ಎಾಂದರೆ, ಅದೊಾಂದತ ದೂೆಡಾ ಅಪರನಧ.  ಈ ಮೊದಲತ ಸಿೇಜಚ ಮನತ್ರ 
ಮನಡಲನಗತತಿುತ್ತು.  ಆದರ,ೆ ಯನರತ ಕ್ನರನಗೃಹದೂೆಳಗೆ ಮೊಬೈೆಲಚ ಫೊೇನ್ಚ ಮತ್ತು ಮನದಕ 
ವಸತುಗಳನತನ ಉಪಯೇಗಿಸತತ್ನುರೆ, ಆತ್ನನತನ ಅಪರನಧಿ ಎಾಂದತ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಆತ್ನಗ ೆ ಶ್ಕ್ ೆ
ನೇಡತವುದಕ್ನೆಗಿ ಈ ವಿಧೇೆಯಕದಲ್ಲೂ ತಿದತಾಪಡಿ ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ  ಯನವ ಕ್ೆೈದಿ ಮನದಕ ವಸತುಗಳನತನ 
ಉಪಯೇಗಿಸತತ್ನುರ್,ೆ ಅದಕ್ೆೆ ಶ್ಕ್ೆಯನತನ ವಿಧಿಸಲತ ಈ ತಿದತಾಪಡಿ ವಿಧೇೆಯಕದಲ್ಲೂ ಅವಕ್ನಶ 
ಕಲ್ಲಪಸಲನಗಿದ.ೆ  ಅದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಬಹಳಷತಟ ಜನರತ ಪೆರೊೇಲಚ ಮೇಲ ೆ ಸದತದೆಾೇಶದಿಾಂದ 
ಕ್ನರನಗೃಹದಿಾಂದ ಹೂೆರಗೆ ಹೊೇಗತತ್ನುರೆ.  ಆದರೆ, ಬಹಳಷತಟ ಪರಕರಣ್ಗಳಲ್ಲೂ ಹೊರಗ ೆಬಾಂದ ಕ್ೆೈದಿ 
ತ್ಪಿಪಸಿಕ್ೂೆಾಂಡತ, ಎಲೊಲ್ಲೂಯೇ ಹೂೆೇಗತವುದರಿಾಂದ ಆತ್ನನತನ ಹಿಡಿಯಲತ ಸನಧಯವನಗತವುದಿಲೂ, ಆ 
ಕ್ೆೈದಿಯನತನ ಹಿಡಿಯಲತ ಬಹಳಷತಟ ಶರಮಪಡಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ.   

ಅಾಂತ್ಹ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೂ ಮನನಯ ಉಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯವು “ಒಾಂದತ ಅಮಾಂಡಚಮಾಂಟಚ ತ್ಾಂದತ, 
ಪೆರೊೇಲಚ ಸಕೆ್ಷನ್ಚ ಬಗೆೆ ಬಿಗಿಯನದ ಕರಮವನತನ ತ್ಗೆೆದತಕ್ೂೆಳಾಬೇೆಕತ”ಚ ಎಾಂದತ ಒಾಂದತ ಪರಕರಣ್ದಲ್ಲೂ 
ಹೆೇಳಿದತಾ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಹ ಅಮಾಂಡಚಮಾಂಟಚ ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ  ಹನಗನಗಿ ಸತಮನರತ 70 ವಷಾಗಳ 
ನಾಂತ್ರ ಈ ತಿದತಾಪಡಿ ವಿಧೆೇಯಕವನತನ ಜನರಿ ಮನಡಲನಗತತಿುದೆ.  ಈ ಹಿಾಂದ ೆ ಕ್ನನೂನತ 
ಮನಡಿದಾಂಥವರತ ಆ ರಿೇತಿ ತಿದತಾಪಡಿ ಮನಡಲ್ಲಲೂ.  ಅಾಂದಿನ ದಿವಸ ಗನಾಂಜನ ಇತ್ೊುೇ, ಇಲೂವೇ 
ಗೊತಿುಲೂ.  ಆದರೆ, ಮೊಬೆೈಲಚ ಫೊೇನ್ಚ ಮನತ್ರ ಉಪಯೇಗದಲ್ಲೂ ಇರಲ್ಲಲೂ.  ಹನಗನಗಿ ಇವತಿುನ ದಿವಸ 
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ಕ್ನರನಗೃಹದೊಳಗೆ ಮೊಬೆೈಲಚ ಫೂೆೇನ್ಚ ಉಪಯೇಗಿಸತತಿುದತಾ, ಇಾಂತ್ಹ ಒಾಂದತ ಆಧತನಕ 
ಉಪಕರಣ್ವನತನ ನಷ್ೆೇಧಿಸಬೆೇಕತ ಮತ್ತು ಕಠಣ್ವನದ ಕರಮವನತನ ಜರತಗಿಸಬೆೇಕ್ೆಾಂಬ ದೃಷ್ಟ್ಟಯಾಂದ ಈ 
ಬಾಂದಿೇಖನರೆ್ಗಳ (ತಿದತಾಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕವನತನ ಜನರಿಗ ೆ ತ್ರಲನಗಿದೆ.  ಹನಗನಗಿ ಎಲೂರೂ ಈ 
ವಿಧೆೇಯಕವನತನ ಒಪಿಪಕ್ೂೆಳಾಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಎಲೂರಿಗೂ ವಿನಾಂತಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ         

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸನವಮ (ರ್ನಮನದೆೇಾಶನ ಹೊಾಂದಿದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಕಲ್ಲಪಸಿದಾಕ್ನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು.  ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ತ್ಾಂದಿರತವಾಂಥ 
ತಿದತಾಪಡಿ ವಿಧೇೆಯಕವು ಸನವಗತ್ನಹಾವನದತದನಗಿದೆ.  ಯನರೆೇ ಬಾಂಧಿಯತ ಪೆರೊೇಲಚ 
ಮತಕ್ನುಯಗೊಾಂಡ ಮೇಲ ೆ ಕ್ನರನಗೃಹದೂೆಳಗೆ ಆ ಕ್ೆೈದಿ ಹೂೆೇಗಲ್ಲಲೂವೆಾಂದರೆ, ಯನರತ ಕ್ೆೈದಿಗ ೆ
ಜನಮೇನತ ನೇಡಿರತತ್ನುರೆ, ಆತ್ನ ಜಮೇನನತನ ಜಪಿು ಮನಡಿಕ್ೂೆಳಾಲನಗತತ್ುದೆ ಎನತನವುದತ ಆತ್ಾಂಕದ 
ಬೆಳವಣಿಗೆಯನಗಿದೆ.  ಯನರತ ಕ್ೆೈದಿಗ ೆ ಜನಮೇನತ ನೇಡಿರತತ್ನುರ,ೆ ಆತ್ನ ಜಮೇನನತನ ಜಪಿು 
ಮನಡಿಕ್ೊಳುಾತ್ೆುೇವೆ ಎಾಂದರೆ, ಆತ್ನ ಸಾಂಸನರದ ಪರಿಸಿಥತಿ ಏರ್ನಗಬೆೇಕತ, ಅವರತ ಬಿೇದಿಗ ೆಬರತತ್ನುರೆ 
ಅಲೂವೆೇ? ಇದತ ಸರಿಯನದ ಕರಮವೆೇ? ಜನಮೇನತದನರ ತ್ನನ ಆಸಿುಯನತನ ಪೆರೊೇಲಚ ಮೇಲೆ surety 
ನೇಡಿರತತ್ನುರೆ್.  ಆದರ,ೆ ಕ್ೆೈದಿ ತ್ಪಿಪಸಿಕ್ೂೆಾಂಡರ ೆಆ ಜನಮೇನತದನರನಗ ೆಶ್ಕ್ೆ ನೇಡಲ್ಲ, ಅದತ ಬಿಟತಟ ಆಸಿು 
ಮತಟತಟಗೂೆೇಲತ ಹನಕಿಕ್ೂೆಳುಾವುದತ ಸರಿಯನದ ಕರಮವೆೇ ಎಾಂಬತದರ ಬಗೆೆ ಮತ್ೊುಮಾ ಮನನಯ ಗೃಹ 
ಸಚಿವರತ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ ೆಮನಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ಕ್ೇೆಳಿಕ್ೂೆಳುಾತ್ೆುೇರ್ೆ.   

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ತ್ಾಂದಿರತವಾಂಥ ಈ ತಿದತಾಪಡಿ ವಿಧೆೇಯಕವನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದ ಮೇಲ ೆಗೃಹ ಸಚಿವನಲಯ 
ಅಾಂದರೆ, ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲನಖಯೆ ವೆೈಫಲಯತ್ ೆ ಎದತಾ ಕ್ನಣಿಸತತ್ುದೆ.  ಅಭನಯಸ ಬಲ 70 ವಷಾಗಳ 
ನಾಂತ್ರ ಈ ತಿದತಾಪಡಿ ವಿಧೆೇಯಕ ತ್ರಲನಗಿದೆ ಎಾಂದತ ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಹೆೇಳಿದರತ. 1963 
ರಲ್ಲೂ ತಿದತಾಪಡಿ ಆಗಿರತವುದತ ಎಾಂದರೆ, ಸತಮನರತ 60 ವಷಾಗಳ್ನಗಿರಬಹತದತ.  ಆದರೆ, 70 ವಷಾ 
ಎಾಂದತ ಹೇೆಳುವುದತ ಅಭನಯಸವನಗಿದ.ೆ  1963ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಾಂದ ಇವತಿುನವರಗೊ ಸಹ ಜೆೈಲ್ಲನ 
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ಸತಧನರಣೆ ಬಗೆೆ ಬಹಳಷತಟ ಎನ್.ಜಿ.ಓ., ಗಳು ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುರತತ್ನುರ.ೆ  ಇತಿುೇಚೆಗ ೆ ರನಜಕಿೇಯ 
ಕ್ನಯಾಕತ್ಾರನತನ ಸಹ ಜೆೈಲ್ಲಗ ೆಕಳುಹಿಸಿರತವುದನತನ ನಮಾ ದೇೆಶ ಮತ್ತು ರನಜಯದಲ್ಲೂ ರೆ್ೂೇಡಿದೆಾೇವೆ.  
ಸಣ್ಣ-ಸಣ್ಣ ವಿಚನರಗಳಿಗೆಲನೂ ಜೆೈಲ್ಲಗ ೆ ಕಳುಹಿಸಿರತವುದನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದೆಾೇವೆ.  ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ 
ಮೊಬೆೈಲಚ ಫೂೆೇನ್ಚ, ಗನಾಂಜನ ಮತ್ತು ಮನದಕ ವಸತು ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದತಾ,ಚ “ಪರಪಪನ ಅಗರಹನರ 
ಜೆೈಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಏನತ ಸಿಗತವುದಿಲೂ!”ಚಎನತನವುದತ ಬಹಳ ಮತಖ್ಯವನಗತತ್ುದೆ.  ಮನಜಿ ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಗಳ್ನದ 
ದಿವಾಂಗತ್ ಜೆ.ಜಯಲಲ್ಲತ್ನರವರ ಆತಿೀಯ ಸನೆೇಹಿತ್ಳ್ನದ ಶ್ರೇಮತಿ ಶಶ್ಕಲನರವರತ ಜೆೈಲ್ಲನಲ್ಲೂದನಾಗ 
ಅವರಿಗೆ ಯನವ ರಿೇತಿಯ ಉಪಚನರ ಸಿಗತತಿುತ್ತು ಎಾಂಬತದನತನ ರ್ನವಲೊರೂ ರೆ್ೂೇಡಿದೆಾೇವೆ.  
ಯನವುದೆೇ five-star ಹೊೇಟಲೆಚಗೂ ಕಡಿಮ ಇರಲ್ಲಲೂ, ಅಾಂತ್ಹ ಉಪಚನರ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗತತಿುದತಾ, 
ಅದತ ಪತಿರಕ್ೆಯಲ್ಲೂ ವರದಿಯನದ ಮೇಲೆ ನಾಂತಿತ್ತು.   

ಆದರೆ, ಪತಿರಕ್ೆಯಲ್ಲೂ ವರದಿಯನಗದಾಂಥ ಇನತನ ಕ್ೆಲವರತ ಜೆೈಲ್ಲನಲ್ಲೂಯೆೇ ಇದತಾಕ್ೊಾಂಡತ 
ಸನಮನರಜಯವನತನ ನಡಸೆತತಿುದನಾರೆ.  ಅದರಲ್ಲೂಯೂ ರಿಯಲಚ ಎಸಟೆೇಟಚ, ಮನಫಿಯನಗಳು 
ಜೆೈಲ್ಲನಲ್ಲೂದತಾಕ್ೊಾಂಡೆೇ, ಬಹಳಷತಟ ವಯವಹನರ ನಡಸೆತತಿುದನಾರ.ೆ  ಇದರ ಬಗೆೆ Manual ನಲ್ಲೂ ಸತಧನರಣೆ 
ತ್ರಬೇೆಕ್ೆೇ ವಿನಃ ಕ್ನನೂನನಲ್ಲೂ ಸತಧನರಣೆ ತ್ಾಂದತ ಬದಲನವಣೆ ಮನಡತತ್ುೆೇವೆ ಎಾಂದರೆ, ಅದತ 
ಸನಧಯವನಗತವುದಿಲೂ.  High security  ಇರತವಾಂಥ ತಿಹನರ್ ಜೆೈಲ್ಲನಲ್ಲೂಯೆೇ ಮೊಬೆೈಲಚ ಫೊೇನ್ಚ 
ಅನತನ ನಷ್ೆೇಧಿಸಲತ ಸನಧಯವನಗತತಿುಲೂ.  ಆದಾರಿಾಂದ ಅಮನಯಕರಿಗ ೆತ್ೊಾಂದರ ೆನೇಡತವಾಂಥ ಕ್ೆಲಸ 
ಕ್ನನೂನನಲ್ಲೂ ತಿದತಾಪಡಿ ತ್ರತವ ಮೂಲಕ ಆಗಬನರದತ.  ಈಗನಗಲೆೇ ಮನನಯ 
ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸನವಮಯವರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ, ಈ ವಿಧೇೆಯಕದಲ್ಲೂ ಸಕೆ್ಷನ್ಚ 57 ಮತ್ತು 58 ಅನತನ 
ರೆ್ೂೇಡಿದರ ೆinhuman ಆಗಿ, ಅಮನನವಿೇಯವನಗಿ ಕ್ನಣಿಸತತ್ುದೆ. ಪೆರೊೇಲಚನಲ್ಲೂರತವವರಿಗ ೆಯನರತ 
ಜನಮೇನತ ನೇಡತತ್ನುರೆ ಅಾಂಥವರ ಆಸಿುಯನತನ ಜಪಿು ಮನಡತವುದೆಾಂದರ,ೆ ಒಾಂದತ ಪಕ್ಷ ಅವರ ತ್ಾಂದೆ-
ತ್ನಯಗಳ್ೆೇ ಆ ಕ್ೆೈದಿಗೆ ಜನಮೇನತ ನೇಡಿರತತ್ನುರೆ, ಅವರಿಗೂ ಸತಮನರತ 70 ವಷಾಗಳು, 80 
ವಷಾಗಳ್ನಗಿ ಮತದತಕರನಗಿರತತ್ನುರೆ.  ಪನಪ, ಅವರತ ತ್ಮಾ ಮಗ ಹೂೆರಗೆ ಬರಲ್ಲ ಎಾಂದತ ಜನಮೇನತ 
ನೇಡಿರತತ್ನುರ.ೆ  ಅಾಂಥವರಿಗೆ ಒಾಂದತ ವಷಾ ಜೆೈಲ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸತವುದೆಾಂದತ ತಿದತಾಪಡಿ ಮನಡಿದರೆ ಹೆೇಗ?ೆ  
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ಅದಕ್ನೆಗಿ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದೆೇರ್ಾೆಂದರೆ, Jail Manual ನಲ್ಲೂ ಸತಧನರಣ ೆ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆೇ ವಿನಃ 
ಕ್ನನೂನನ ಮೂಲಕ ಸತಧನರಣೆ ಮನಡತತ್ೆುೇವ ೆ ಎಾಂದರೆ ಆಗತವುದಿಲೂ.  ಪೆರೊೇಲಚನಲ್ಲೂ 
ಹೊೇಗತವಾಂಥವರತ ಯನರತ? ವಯಸನಾದವರತ ಯನರತ ಪೆರೊೇಲಚ ಮೇಲ ೆ ಜೆೈಲ್ಲಗ ೆ ಹೂೆೇದವರತ 
ವನಪಸತಾ ಬರತವುದಕ್ನೆಗತವುದಿಲೂ.  ಸಣ್ಣ ವಯಸಿಾನವರನದರ ೆ ಜೆೈಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಇರತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಿಲೂ, 
ಹನಗನಗಿ ತ್ಾಂದ-ೆತ್ನಯಗಳು ಆ ಮಕೆಳ ಕ್ನಟವನತನ ತ್ಡಯೆಲತ ಆಗದೇೆ ಜನಮೇನತ ನೇಡತತ್ನುರೆ.  
ಅಾಂಥವರಿಗ ೆಈ ರಿೇತಿಯನದ ಅಮನನವಿೇಯ ಶ್ಕ್ೆ ತ್ಪತಪ.   

ಹನಗನಗಿ ದಯವಿಟತಟ ಈ ತಿದತಾಪಡಿ ವಿಧೇೆಯಕವನತನ ವನಪಸತಾ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಾವುದತ ಉತ್ುಮ 
ಎಾಂದತ ಅನಸತತಿುದ.ೆ  ಪೆರೊೇಲಚ ಮೇಲೆ ಕ್ನರನಗೃಹದಿಾಂದ ಹೊರಗೆ ಹೂೆೇದವರತ ನಗದಿತ್ 
ಸಮಯದೊಳಗೆ ಪತನಃ ಕ್ನರನಗೃಹಕ್ೆೆ ವನಪಸ್ಚ ಬನರದ ೆತ್ಪಿಪಸಿಕ್ೂೆಳುಾವುದತ ಒಾಂದತ ವಿಚನರವನದರೆ, 
ಬಾಂಧಿಯನದವರನತನ ಜೆೈಲ್ಲನಾಂದ ರ್ನಯಯನಲಯಕ್ೆೆ ವಿಚನರಣೆಗನಗಿ ಏನತ ಕರದೆತಕ್ೊಾಂಡತ 
ಹೊೇಗತತ್ನುರೆ, ಆಗ ಆ ಕ್ೈೆದಿಗಳು ಆರನಮವನಗಿ ತ್ಪಿಪಸಿಕ್ೊಾಂಡತ ಹೊರಟತ ಹೂೆೇಗತತ್ನುರೆ.  ಆಗ 
ಪೆರೊೇಲಚ ಇರತವುದಿಲೂ, ಯನವುದತ ಇರತವುದಿಲೂ. ಆ ಕ್ೆೈದಿಯನತನ ಹಿಡಿಯದೆೇ ಹೂೆೇದರ ೆ
ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚನವರನತನ ಅಮನನತ್ತಗೂೆಳಿಸತತ್ನುರೆ.  ಆ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚನವರಿಗೂ ಏರ್ನದರೂ 
ಸಾಂಭನವರೆ್ ಸಿಕಿೆದರ ೆಸನಕತ, ಆತ್ನಗ ೆಅವತ್ತು ಹಬಬವೇೆ.  ಹನಗನಗಿ ಆ ಕ್ೆೈದಿಯನತನ ಬಿಟತಟಬಿಡತತ್ನುರೆ.  
ಇಾಂತ್ಹ ಕ್ೇೆಸ್ಚಗಳು ಬಹಳ ಇರತವನಗ ರ್ನವು ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ವಯವಸೆಥಯಲ್ಲೂ ಸತಧನರಣ ೆತ್ರಬೇೆಕ್ೆೇ ವಿನಃ 
ಕ್ನನೂನತ ತ್ಾಂದತ, ಅವರಿಗೆ ತ್ೊಾಂದರ ೆ ನೇಡತವುದತ ತ್ಪತಪ.  ಈ ತಿದತಾಪಡಿ ವಿಧೆೇಯಕವನತನ 
ತ್ಾಂದಿದತಾ, ಅದರಿಾಂದ ಒಳ್ೆಾಯದನಗತತ್ುದೆ ಎಾಂದರೆ ಮನಡಲ್ಲ.  ದಯವಿಟತಟ ಆ ತ್ಾಂದ-ೆತ್ನಯಗಳಿಗ ೆ
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ವಿಚನರದಲ್ಲೂ ಸವಲಪ ಯೇಚರ್ ೆ ಮನಡತವುದತ ಒಳ್ೆಾಯದತ ಎಾಂದತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ 
ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.     

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ಚ ಕ್.ೆರನಥೊೇಡಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗನಗಲೆೇ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ, ಮನನಯ ತಿಪಪೆೇಸನವಮಯವರತ 
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ಈ ತಿದತಾಪಡಿ ವಿಧೆೇಯಕದಲ್ಲೂನ ಲೊೇಪದೂೆೇಷಗಳ ಬಗೆೆ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದನಾರ.ೆ  ಬಹತಶಃ ಸಕೆ್ಷನ್ಚ 57 
ಮತ್ತು 58 ರಲ್ಲೂನ ತಿದತಾಪಡಿ ಏನದ,ೆ ಇದತ ಅಮನನವಿೇಯವಷ್ಟೆೇ ಅಲೂದೆ, ಅಸಮಥಾ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ 
ವಯವಸೆಥಯ ಸೂಚಕವನಗಿದೆ.  ಈಗನಗಲೆೇ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ, 
ಪೆರೊೇಲಚ ಪಡದೆತ ಜೆೈಲ್ಲನಾಂದ ಹೊರಗೆ ಬಾಂದವರತ, ಮತ್ೆು ವನಪಸತಾ ಜೆೈಲ್ಲಗ ೆಹೊೇಗಲ್ಲಲೂವೆಾಂದರೆ, 
ಆತ್ನಗ ೆ ಜನಮೇನತ ಕ್ೊಟಟವರ ಜಮೇನನತನ ಮತಟತಟಗೂೆೇಲತ ಹನಕಿಕ್ೊಳಾಲನಗತವುದೆಾಂದರೆ, ಅದತ 
ಯನವ ಲೆಕೆ? ಅದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಯನರತ ಜನಮೇನತ ನೇಡಿರತತ್ನುರೆ,ಚ “…ಅವರಿಗೆ 6 ತಿಾಂಗಳಿಗೆ 
ಕಡಿಮಯಲೂದ ಆದರೆ ಒಾಂದತ ವಷಾದವರೆಗ ೆವಿಸುರಿಸಬಹತದನದ ಅವಧಿಯ ಕ್ನರನವನಸದಿಾಂದ ಮತ್ತು 
ಜತಲನಾರೆ್ಯಾಂದ ದಾಂಡಿತ್ರ್ನಗತ್ಕೆದತಾ.”ಚ ಎಾಂದತ ತಿದತಾಪಡಿ ಮನಡಲನಗಿದೆ.  ಇದರ ಬಗೆೆ ಸಕ್ನಾರ 
ಹೆೇಗ ೆಸಮರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳುಾತ್ುದೆ? ಅದರ ಬಗೆೆ ಸಮಥಾರೆ್ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಾವುದನದರೂ ಹೆೇಗ?ೆ ಜನಮೇನತ 
ಪಡದೆತಕ್ೂೆಾಂಡತ ಹೂೆರಗೆ ಹೊೇಗಲತ ಆ ಕ್ೆೈದಿಯನತನ ಬಿಟಟ ಮೇಲೆ ಯನರತ ಜನಮೇನತ ನೇಡಿರತತ್ನುರೆ, 
ಅಾಂಥವರ ಮೇಲೆ ಈ ರಿೇತಿಯ ನಯಮವನತನ ತ್ಾಂದರೆ ಹೆೇಗ?ೆ  

ಈಗನಗಲೆೇ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಈ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿದತಾ, ಮತ್ೆು ಅದರ ಬಗೆೆ 
ವಿವರಣೆ ನೇಡಲತ ಹೂೆೇಗತವುದಿಲೂ.  ಈ ಪರಸನುವರೆ್ ಏತ್ಕ್ೆೆ ಅಮನನವಿೇಯವೆಾಂದರೆ, ತ್ಾಂದೆ-
ತ್ನಯಗಳು ಮಗ ತ್ಪತಪ ಮನಡಿರತವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆರಗ ೆ ಬರಲ್ಲ ಎಾಂದತ ಜನಮೇನತ ನೇಡಿರತತ್ನುರ.ೆ  
ಜಮೇನತ ನೇಡಿದವರನತನ ಜೆೈಲ್ಲಗ ೆಹನಕಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ ಹೇೆಳಿದರ,ೆ ಇದತ ಯನವ ರಿೇತಿ ರ್ನಯಯವನಗಿದೆ?  
Mostly inhuman act ಅನತನ ಜನರಿಗೆ ತ್ರತತಿುದೆ.    ಅಷ್ೆಟೇ ಅಲೂ.  ಈ ತಿದತಾಪಡಿ 
ವಿಧೆೇಯಕವನತನ ವನಪಸತಾ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಾಬೇೆಕತ.  ಅವಶಯಕವಿದಾರ ೆಯನರನತನ ಜೆೈಲ್ಲಗ ೆಕಳುಹಿಸಲನಗಿತ್ತು, 
ಅವರಿಗೆ ಶ್ಕ್ೆ ನೇಡಲ್ಲ.  ಜೆೈಲತ ಸತಧನರಣನ ಕ್ನಯೆಾಯನತನ ಏರೆ್ೇನತ ಮನಡಬೇೆಕತ, ಅದನತನ ಮನಡಲ್ಲ.  
ಆಧತನಕ ತ್ಾಂತ್ರಜ್ಞನನವನತನ ದತರತಪಯೇಗ ಮನಡತತಿುದನಾರ,ೆ ಮೊಬೆೈಲಚ ಫೂೆೇನ್ಚ ಅನತನ ಯನರತ 
ನೇಡತತಿುದನಾರೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನಯಾಂತ್ರಣ್ ಮನಡಲತ ಏರ್ನದರೂ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಾಂಡರ,ೆ ಅದಕ್ೆೆ 
ನಮಾ ಯನವುದೇೆ ಆಕ್ೆೇಪಣೆ ಇಲೂ.  ಆದರೆ, ಈ ರಿೇತಿ ಅಮನನವಿೇಯ ತಿದತಾಪಡಿಯನತನ 
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ತ್ಾಂದಿರತವುದರಿಾಂದ ಬಹತಶಃ ಇದತ ಸರಿಯನದ ದನರಿಯಲ್ಲೂ ಹೂೆೇಗತತಿುಲೂ.  ಹನಗನಗಿ ಈ ತಿದತಾಪಡಿ 
ವಿಧೆೇಯಕವನತನ ವನಪಸತಾ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಾಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ವಿನಾಂತಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಡನ|| ತ್ೆೇಜಸಿವನ ಗೌಡ (ವಿಧನನಸಭೆಯಾಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಕಲ್ಲಪಸಿದಾಕ್ನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು.  ಕರ್ನಾಟಕ 
ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ 146ರೆ್ೇ ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ಲೂ “ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾಂದಿೇಖನರೆ್ಗಳ (ತಿದತಾಪಡಿ) ವಿಧೇೆಯಕ, 
2022 ಅನತನ ಸನವಗತಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಮೊದಲರೆ್ಯದನಗಿ, ಈ ತಿದತಾಪಡಿ ವಿಧೆೇಯಕದಿಾಂದ ಸಕ್ನಾರದ 
ಬೊಕೆಸಕ್ೆೆ ಯನವ ರಿೇತಿ ಹೊರೆ ಆಗತವುದಿಲೂ. ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, ಮನನಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚಛ 
ರ್ನಯಯನಲಯ ಸಿ.ಆರ್.ಎಲ. ಅಪಿೇಲತ ನಾಂ.639/2015 ರಲ್ಲೂ ಕ್ನರಗೃಹದ ಹೊರಗ ೆಮತ್ತು ಒಳಗ ೆ
ಉತ್ುಮವನದ ವನತ್ನವರಣ್ವನತನ ನಮಾಸಬೆೇಕ್ೆನತನವ ಸದತದೆಾೇಶದಿಾಂದ ತಿೇಪಾನತನ ನೇಡಿದೆ.   

(ಮತಾಂದತ)  

(560) 23.03.2022/12.50/ಎಸ್ಚಕ್-ೆಎಾಂ.ಡಿ.                  (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಡನ|| ತ್ೆೇಜಸಿವನ ಗೌಡ (ಮತಾಂದತ):- 
ಅದಕ್ೆೆ ಅನವಯವನಗಿ,  ಈ ಹಿಾಂದ ೆಇದಾಾಂತ್ಹ The Karnataka Prisons Act, 1963 ಏನದೆ, 
ಅದತ ಸತಮನರತ ಆರತ ದಶಕಗಳಷತಟ, ಹಳ್ಯೆದನಗಿದೆ. ಇವತಿುನ ದಿವಸ ತ್ಾಂತ್ರಜ್ಞನನ  
ಮತಾಂದತವರೆದಿದ.ೆ ಕ್ೆೈಮಚನ ಸವರೂಪ ಬದಲನಗಿದ.ೆ ಕಿರಮನಲಚಗಳನತನ ತ್ಹಬಾಂದಿಗ ೆ ತ್ರತವಾಂತ್ಹ 
ನಯಾಂತ್ರಣ್ ಮನಡತವಾಂತ್ಹದತಾ. ಸತಧನರಣ ೆ ಮನಡತವುದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಕ್ೆೈಮಚ ನಡಯೆದೆೇ ಹನಗೆೇ 
ಅವರಿಗೆ ನಗರಹ ಮನಡತವ ದೃಷ್ಟ್ಟಯಲ್ಲೂ ಈ ಒಾಂದತ upgradation ಆಗಿರತವುದರಿಾಂದ, ಸಕ್ನಾರವು 
ಈ ಒಾಂದತ  ತಿದತಾಪಡಿಯನತನ ತ್ಾಂದಿರತವುದತ ಒಳ್ಾೆಯ ಸದತದೆಾೇಶವನಗಿದೆ.  

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, In section 42 of the Karnataka Prisons Act,  
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(i) “after the words “any prohibited article”,ಚ the words 

“mobile or any instrument of communication”ಚ shall be 

inserted.” 

ಎಾಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಇವತಿುನ ಯನವ ಕ್ೆೈದಿಯನತನ ತ್ನನ ನಕ್ನರನತ್ಾಕ ಅಾಂದರೆ ಅಪರನಧಿ 
ಚಿಾಂತ್ರ್ೆಗಳಿಾಂದ  ಒಳಗೆ ಇರಬೇೆಕತ ಎನತನವ ಕ್ನರಣ್ಕ್ನೆಗಿ ಬಾಂಧನಕ್ೆೆ ಒಳಪಡಿಸತತ್ೆುೇವೆ. ಅವನತ ಹೂೆರ 
ಜಗತಿುರೆ್ೂಟಟಗೆ ಈ ಒಾಂದತ instrument of communication ಸಾಂಪಕಾ ಸನಧನಗಳಿಾಂದ 
ಸಾಂಪಕಾವನತನ ಸನಧಿಸಿ, ತ್ನನ ಚಟತವಟಕ್ೆಗಳನತನ ಮನಡತವ ಅಪನಯ ಇರತವುದರಿಾಂದ ಈ ಒಾಂದತ 
ತಿದತಾಪಡಿ ಬಹಳ ಅವಶಯಕವನಗಿದೆ.  

(ii) “for the words “not exceeding six months, or with fine 

not exceeding two hundred rupees, or with both”ಚ the 

words “not less than three years but which may extend 

to five years and fine”ಚshall be substituted.”ಚ 

ಆ ದಾಂಡ ಏನೂ ಅಲೂವೆೇ ಅಲೂ. ಅದತ ತ್ಮಗೆ ಗೊತಿುದೆ. ಒಳಗಡ ೆಹೊೇಗಬೆೇಕ್ನದರೆ tips ಕ್ೂೆಟತಟ 
ಹೊೇಗತತ್ನುರೆ. ಆ ಎರಡತ ನೂರತ ರೂಪನಯಗಳು ದೂೆಡಾ ಮೊತ್ುವಲೂದ ಕ್ನರಣ್ ಮೂರತ ವಷಾಗಳ 
ಅವಧಿಗಳ ಐದತ ವಷಾಕ್ೆೆ ಮತ್ತು ದಾಂಡ ಎರಡನೂನ ಕೂಡ ಹನಕತವಾಂತ್ಹದತಾ ನಗರಹ ಮನಡತವ 
ದೃಷ್ಟ್ಟಯಾಂದ ಈ ತಿದತಾಪಡಿ ತ್ಾಂದಿರತವಾಂತ್ಹದತಾ ಸರಿಯನಗಿದೆ. ರ್ನನತ ಇದನತನ ಸಮರ್ಥಾಸತತ್ೆುೇರೆ್. 
‘Amendment of section 57’ಚ ನಲ್ಲೂ parole ಮೇಲ ೆಹೂೆೇಗತತ್ನುರ್ೆ. ಕ್ೆೈದಿಗಳಿಗ ೆಮನನವ 
ಹಕತೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲೂ ಅವನನತನ ಶ್ಕ್ೆಯ ಜೊತ್ೆಗೆ ಸತಧನರಣೆ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ತ್ಾಂದಿರತವಾಂತ್ಹ 
ಕ್ನನೂನನಲ್ಲೂ ಅವನಗ ೆ ಕತಟತಾಂಬದ ಜೊತ್ೆಗೆ ಅನವನಯಾ ಸಾಂದಭಾಗಳಲ್ಲೂ ಹೂೆೇಗಲಪಟಟರತವಾಂತ್ಹ 
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ಸವತ್ಾಂತ್ರವನತನ ದತರತಪಯೇಗ ಮನಡಿಕ್ೂೆಾಂಡತ, ಅವನತ ಕ್ನನೂನನತನ ಗೌರವಿಸದೆೇ, ನಗಧಿತ್ 
ಸಮಯದಲ್ಲೂ ವನಪಸತಾ ಬಾಂದತ ಶರಣನಗತಿಯನಗದೆೇ ಇದಾರ,ೆ ಅಾಂತ್ಹ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೂ ಕ್ನನೂನನತನ 
ಬಿಗಿಗೂೆಳಿಸಬೇೆಕತ ಎನತನವ ದೃಷ್ಟ್ಟಯಲ್ಲೂ ಬಾಂಧಿೇಖನರೆ್ಗಳ (ತಿದತಾಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕವನತನ 
ತ್ಾಂದಿರತವಾಂತ್ಹದತಾ. Surety ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ನದರೂ ಕೂಡ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನನ ಅರೆ್ೇಕ 
ಸನಾತ್ರರತ express ಮನಡಿದನಗ, ನನಗೂ ಕೂಡ ಅದರ ಬಗೆೆ ದತರತಪಯೇಗ ಮತ್ತು ಅಪನಯದ 
ಕ್ನಳಜಿಯದಾರೂ ಕೂಡ, ಜನಮೇನತ ಕ್ೂೆಡತವ ಉದೆಾೇಶವೇೆರ್ೆಾಂದರ,ೆ ಅವನನತನ ಅಪರನಧ 
ಮರ್ೊೇಭನವದಿಾಂದ ಆಚೆಗ ೆ ತ್ರಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ಹೆೇಳಿ ತ್ಾಂದಿರತವಾಂತ್ಹದತಾ.  ಜಮೇನನತನ 
ವಶಪಡಿಸಿಕ್ೊಳುಾವುದನತನ ಬಿಟತಟ, ಪಯನಾಯವನಗಿ ಏರ್ನದರೊಾಂದತ ತಿೇವರತ್ರವನದ ದಾಂಡವನತನ 
ಹನಕಿ ಈ ಜನಮೇನತದನರರನತನ ನಗರಹಕ್ೆೆ ತ್ರಬೇೆಕತ. ಇದತ ಒಳ್ೆಾಯ ಸದತದಾೆೇಶದ ತಿದತಾಪಡಿಯನಗಿದ.ೆ 
ಇದನತನ ರ್ನನತ ಪೂಣ್ಾ ವಿಶನವಸದಿಾಂದ ಸನವಗತಿಸಿ, ಸಮರ್ಥಾಸತತ್ುೆೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ. ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೊಟಟದಾಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮಗೆ ಧನಯವನದಗಳನನಪಿಾಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಕರ್ನಾಟಕ 
ಬಾಂಧಿೇಖನರೆ್ಗಳ (ತಿದತಾಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕ, ೨೦೨೨ ಇದರಲ್ಲೂ ಎರಡತ ವಿಚನರಗಳಿವೆ. ಒಾಂದತ parole  
ವಿಚನರದ ಬಗೆೆ ಚಚಾೆ ಮನಡಿದಾೆೇವೆ. ಇರ್ೂೆಾಂದತ ವಿಚನರವೆೇರ್ಾೆಂದರೆ, ಮೊಬೆೈಲ ಇನನತ್ರ ಬೆೇರ ೆಬೆೇರೆ 
ವಸತುಗಳನತನ ಬಾಂಧಿೇಖನರೆ್ಯಳಗೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡತ ಹೊೇಗತವಾಂತ್ಹ ವಿಚನರ. ಆರೂೆೇಪಿಗೆ ಒಮಾ 
ಶ್ಕ್ೆಯನದರೆ, ಅವರತ ಜೆೈಲ್ಲರೆ್ೂಳಗೆ ಇರತತ್ನುರೆ್. Mofussil Court ನಲ್ಲೂ ಶ್ಕ್ಯೆನದನಗ, ಅವರನತನ 
ಜೆೈಲ್ಲರ್ೂೆಗಡೆ ಕಳುಹಿಸತವನಗ, ಅವರತ ಹನಕಿದ ಬಟೆಟಯನತನ ಸಾಂಪೂಣ್ಾವನಗಿ ತೆ್ಗೆಸಿ, ಜೆೈಲ್ಲರ್ೂೆಳಗಡೆ 
ನಾಂಬರ್ ಇರತವಾಂತ್ಹ uniform ನತನ  ಕ್ೊಡತತ್ನುರ.ೆ ಅದತ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬಬಾಂದಿಗಳ 
ಸಮತಾಖ್ದಲ್ಲೂಯೆೇ ನಡಯೆತತಿುದೆ. ಅವರನತನ ಕರದೆತಕ್ೂೆಾಂಡತ ರೂಮಚರೆ್ೂಳಗೆ ಬಿಡಬೆೇಕ್ನದರೆ, ನೇವು 
ನೇಡಿರತವಾಂತ್ಹ uniform ಬಿಟಟರ,ೆ ಬೆೇರ ೆಯನವುದೆೇ ಸಣ್ಣ ವಸತು, pin ಸಹ ಇರತವುದಿಲೂ. ಅವನತ 
ಒಳಗಡ ೆ ಹೂೆೇದ ಮೇಲೆ, ಅಲ್ಲೂ ಮೊಬೆೈಲ, ಡರಗಾಚಗಳ ಹೆೇಗ ೆ ಅವಕ್ನಶಗಳು ಉಾಂಟನಗತತ್ುವೆ? 
ಅವನನತನ ಭೆೇಟಯನಗಲತ visitors ಬರತತ್ನುರೆ. ಅವನ ಸನೆೇಹಿತ್ರತ, ಸಾಂಬಾಂಧಿಕರತ ಭೆೇಟ ಮನಡಲತ 
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ಬಾಂದಾಂತ್ಹವರಿಗ ೆಯನವ ರಿೇತಿ ಕ್ನನೂನತ ಇದೆ? ಎಲನೂ visitors ಅನತನ check ಮನಡತತಿುೇರಿ. 
ಅವರ ಮೊಬೈೆಲಚನತನ ಸಹ ಅಲ್ಲೂಯೆೇ ಇರಿಸಿ,  ಅವರನತನ ಒಳಗಡೆ ಕಳುಹಿಸತತಿುೇರಿ. ಇವರತ 
ಗನಯಲರಿಯಳಗ ೆಇರತತ್ನುರ,ೆ ಅವನತ ಒಳಗಡ ೆಇರತತ್ನುರೆ್. ಇದೊಾಂದತ ರಿೇತಿಯ system ಇದೆ. ಆ 
system ನಲ್ಲೂ ಇಾಂತಿಷತಟ ಸಮಯದೂೆಳಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕ್ೆಾಂಬ ನಯಮವಿದ.ೆ ಅವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ, ಕ್ನಯಮನರಗಳಿರತತ್ುವೆ. ಈ ಕ್ನಯಮನರಗಳಿದಾರೂ ಸಹ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುರತತ್ನುರ್ೆ. 
ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ ಅವರ ಪನಡಿಗೆ ಅವರತ ಹೊರಟತ ಹೊೇಗತತ್ನುರೆ. ಇವನತ ಒಳಗಡ ೆ
ಹೊೇಗತತ್ನುರ್ೆ.  ಮರ್ೆಯಾಂದ ಊಟವನತನ ತ್ಾಂದಿದಾರ,ೆ ಅದನತನ ನೇಡಲತ ಮತ್ತು ವನಪಸತಾ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡತ ಹೂೆೇಗಲತ ಪರಿೇಕ್ಷಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಅನತಮತಿ ಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಈ ತ್ರಹ ಅನತಮತಿ 
ಇದಾರೂ ಕೂಡ ಮೊಬೆೈಲ, ಡರಗಾ ಮತಿುತ್ರ ವಿಚನರಗಳು ಇದರೂೆಳಗೆ ಹೆೇಗ ೆಹೂೆೇಗತತ್ುದೆ? Even 
ಇವರಿಗ ೆಹಣ್ ಕ್ೂೆಡತವನಗೇೆ ಇಲೂ. ಆದರೆ ಹಣ್ವನತನ ಏಕ್ೆ ತ್ಾಂದತ ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರೆ? ಅವನತ in term 
ವನಪಸತಾ ಜೆೈಲತ ಸಿಬಬಾಂದಿಗಳಿಗೆ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ.  ಜೆೈಲತ ಸಿಬಬಾಂದಿಯ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗೆ ಕ್ೊಟಟರೆ, ಜೆೈಲ್ಲನ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಇವನಗ ೆ ಒಳಗಡ ೆ ಏರೆ್ೇನತ ವಯವಸೆಥ ಮನಡಿಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೂೆೇ, ಇದೆಲನೂ ಕ್ಲೆಸ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶವನಗತತ್ುದೆ. ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಸರಿಯದಾರ,ೆ ಈ ತಿದತಾಪಡಿ ಏತ್ಕ್ೆೆ ಬೆೇಕತ? It is 
already there. ಇಷ್ೆಟಲನೂವಿದತಾ, ಅವನತ ಒಳಗಡ ೆ ಇರತವಾಂತ್ಹ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೂ   ಇಷ್ಟೆಲನೂ 
ಅವಕ್ನಶಗಳು ಹೇೆಗೆ ಲಭಯವನಗತತ್ುದ?ೆ ಜೆೈಲತ ಸಿಬಬಾಂದಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು from Constable 
to Superintendent ಇವರತ ಸರಿಯದಾರೆ, ಇವರತ ಹನಕಿರತವ ಬಟೆಟ ಬಿಟತಟ, ಬೆೇರ ೆಯನವುದೆೇ 
ರಿೇತಿಯ ವಸತುಗಳು ಅವರ ಬಳಿ ಇರತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯವಿಲೂ. ಆದರೆ ಹದಿರೆ್ೈದತ ದಿವಸಳ್ನದ ಮೇಲೆ 
ಅವನಗ ೆಸೌಲಭಯಗಳು ಏರೆ್ೇನತ ಬೆೇಕ್ೊೇ, stove ನಾಂದ ಹಿಡಿದತ ಮಟನ್ ಸಹ ರೂಮಗ ೆಬರತತ್ುದೆ. 
ಇದತ ಎಲೂರಿಗೂ ಗೂೆತಿುರತವಾಂತ್ಹ ವಿಚನರ. ಈ ವಿಧೇೆಯಕವನತನ ರ್ನನತ ವಿರೂೆೇಧ ಮನಡತತಿುಲೂ,  

ಡನ|| ತ್ೆೇಜಸಿವನ ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಕ್ೆೈದಿಗಳನತನ ವಿಚನರಣೆ ಮನಡತವ  
ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೂ Jail Manual ಪರಕ್ನರ ಅವರಿಗೆ ಇರತವಾಂತ್ಹ ಹಕತೆಗಳನತನ ಮೊಟಕತಗೂೆಳಿಸತವುದಕ್ೆೆ 
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ಬರತವುದಿಲೂ. ಆ grey area ವನತನ ದತರತಪಯೇಗ ಮತ್ತು generalize ಮನಡತವುದತ ಇಡಿೇ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಭರಷಟರನಗಿದಾರೆ, ಜೆೈಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಯನರೂ ಇರತತಿುರಲ್ಲಲೂ. ಅವರೆಲೂರೂ ಹೂೆರಗಡ ೆಇರತತಿುದಾರತ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ. ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ತ್ೆೇಜಸಿವನ ಗೌಡರೆೇ, ದಯವಿಟತಟ, ರ್ನನತ yield 
ಆಗಿಲೂ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟ.ಶ್ರೇಕಾಂಠೆೇಗೌಡ:- ಭೊೇಜೆೇಗೌಡರತ Criminal Advocate.  

ಡನ|| ತ್ೆೇಜಸಿವನ ಗೌಡ:- ರ್ನನತ ಕೂಡ Advocate.   

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ. ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಇದಕ್ೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಡತತ್ನುರ.ೆ  

ಡನ|| ತ್ೆೇಜಸಿವನ ಗೌಡ:-  ರ್ನನತ ಅಭಿಪನರಯವನತನ ಹೆೇಳುತಿುದಾೆೇರೆ್. ... 

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ. ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಎಲೊಲ್ಲೂ lapses ಆಗಿದ ೆ
ಎಾಂಬತದರ  ಬಗೆೆ ಹೇೆಳುತಿುದೆಾೇರ್ೆ. ಈ lapses ಅನತನ ಸರಿಪಡಿಸಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ ಕ್ೆೇಳುತಿುದೆಾೇರೆ್. ವಿನಃ  
ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳುತಿುಲೂ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ತ್ನವು ಪಿೇಠದ ಕಡ ೆರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಾಂಡತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ. ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪೆರೊೇಲ ಮೇಲ ೆ ಏಕ್ೆ 
ಬಿಡತತ್ನುರೆ ಸನವಮ? ಪೆರೊೇಲ ಮೇಲೆ ಬಿಡಬೆೇಕ್ನದರ,ೆ ಅವರನತನ ಸತಮಾರ್ೆ ಬಿಟತಟ ಬಿಡತತ್ನುರೆಯೆೇ? 
ಅವನ ನಡತೆ್ಯ ಬಗೆೆ ಪರತಿ ದಿನ ಅವನ character ಬಗೆೆ ಡೈೆರಿ ಬರಯೆತತ್ನುರೆ. ಜೆೈಲ್ಲನ 
ಸಿಬಬಾಂದಿಯವರತ ಒಳಗಡೆ ಹೊೇದಾಂತ್ಹವರತ, ಅವನತ ಯನವ ರಿೇತಿ ಇದನಾರ್ ೆಮತ್ತು ಹೆೇಗ ೆಇದನಾರ್?ೆ 
ಅವನಗ ೆ ಎಲನೂ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ ಪರಿೇಕ್ ೆ ಮನಡಿ marks ಳ ಆಧನರದ ಮೇಲ ೆ he is fit for 
sending on parole ಎಾಂದತ ನಮೂಸಿದಿಸತತ್ನುರೆ.  ಅಾಂತ್ಹವರತ very few, ಅಾಂತ್ಹವರತ 
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ಬರತತ್ನುರ.ೆ ಹನಗನಗಿ ಅವನ ಒಳ್ೆಾಯ ನಡತೆ್ಯ ಆಧನರದ ಮೇಲೆ ಪೆರೊೇಲ ಮೇಲೆ ಅವನನತನ 
ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡತತಿುೇರಿ ವಿನಃ ಅವರನತನ ಸತಮಾ ಸತಮಾರ್ೆ ಬಿಡವುದಿಲೂ. Habitual Offender 
ರರೆ್ನಲನೂ  ಪೆರೊೇಲ ಮೇಲ ೆಬಿಟತಟ ಬಿಟಟರ,ೆ ಮತ್ೂೆುಾಂದತ ಕ್ೂೆಲೆ ಮನಡಿ ಒಳಗಡ ೆಬಾಂದತ ಬಿಡತತ್ನುರೆ.  
ಪೆರೊೇಲ ಮೇಲೆ ಬಿಡತವುದಕೂೆ ಕೂಡ ನಮಾದತ influence ಇದೆ. ನಮಾ influence ಇದತಾ, 
ಪೊಲ್ಲೇಸ್ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ್ೆೇ, ನಮಾನತನ ಪೆರೊೇಲ ಮೇಲೆ ಏರ್ನದರೂ ಮನಡಿ, ಬಿಡಿಸತತ್ೆುೇರೆ್ ಅಲ್ಲೂ 
ಇರ್ೂೆನಬಬ offender ಇದನಾರೆ್. ಅವನಗ ೆಏರ್ನದರೂ ಮನಡಿ ಒಳಗಡೆ ಬನ ಎಾಂದತ ಹೇೆಳಿ ಎಾಂದತ 
ಅವರನತನ ಕಳುಹಿಸತತ್ನುರೆ.  ಈ ತ್ರಹ ಆಗಿಲೂವೇೆ? ಪರೊೆೇಲ ಮೇಲೆ ಹೊೇದ ವಯಕಿುಯತ ಶತ್ತರವನತನ 
ಕ್ೊಲೆ ಮನಡಿ, ವನಪಸತಾ ಬಾಂದತ ಜೆೈಲತ ಸೇೆರಿಲೂವೆೇ? ಇಾಂತ್ಹ ಉದನಹರಣೆಗಳು ಸನಕಷತಟ ಇವೆ. 
ಇದರಲ್ಲೂ lapses ಎಲ್ಲೂದ ೆಎಾಂಬತದನತನ ರ್ನವು ಹತಡತಕತವುದತ ಬಿಟಟರೆ, ಇಾಂತ್ಹ ನೂರತ ತಿದತಾಪಡಿ 
ತ್ಾಂದರೂ ಪರಯೇಜನ ಏನತ ಆಗತವುದಿಲೂ. ದಯವಿಟತಟ, ಕ್ಷಮಸಿ. ನಮಾಲ್ಲೂ ಕಠಣ್ವನದ ಕ್ನನೂನತ 
ಇದೆಯೆಲನೂ, ಅದನತನ ಸರಿಯನದಾಂತ್ಹ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ implement ಮನಡಿ, ಯನವ ಒಬಬ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗನದರೂ  ಕಠಣ್ವನದ ಶ್ಕ್ೆಯನಗಿದೆಯೆೇ? ಜೆೈಲ್ಲನಲ್ಲೂ ದೊಡಾ ದೂೆಡಾ ಗಲನಟೆಯನದರೂ 
ಕೂಡ ಆ ಅಧಿಕ್ನರಿ ದೂೆಡಾ ಸನಥನದಲ್ಲೂದನಾರ.ೆ  ಯರನಚಯರಿಗೆ ಏರೆ್ೇನತ support ಮನಡಿದರತ? 
ಯರನಚಯರಿಗೆ ಹೆೇಗ ೆ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೊಳುಾತ್ನುರ?ೆ ರನಜಕಿೇಯ ಖೆೈದಿಗಳಿಗೆ ಹೆೇಗೆ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೊಳುಾತ್ನುರ?ೆ ಬೇೆರೆ 
ಬೆೇರ ೆ ಕ್ೆೈದಿಗಳು ಮತ್ತು influence ಕ್ೆೈದಿಗಳಿಗೆ ಹೇೆಗೆ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಳುಾತ್ನುರೆ ಎಾಂಬತದತ ಎಲೂರಿಗೂ 
ತಿಳಿದಿದ.ೆ ಒಬಬ ವಯಕಿು ತ್ನನ ಜಿೇವಕ್ೆೆ  ಹೊರಗಡೆ threat ಇದೆ ಎಾಂದತ ತಿಳಿದಾಂತ್ಹ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೂ 
ಅವನತ ಜೆೈಲ್ಲರ್ೂೆಳಗಡೆ ಆತ್ತರರನಗಿ ಬಾಂದತ ಸೇೆರಿದರತ. ಆದರೆ ಅವರತ ಸತ್ತು ಹೂೆೇದರತ, ಈಗ 
ಅವರಿಲೂ. ಅವರತ ಏಕ್ೆ ಜೆೈಲ್ಲಗ ೆ ಸೇೆರಿದರತ? ಅವರನತನ urgent ಆಗಿ ಜೆೈಲ್ಲಗ ೆಹನಕದೆೇ ಇದಿಾದಾರ,ೆ 
ಮರನಚನಲತೆ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಹೂೆರದೇೆಶದಲ್ಲೂಯೆೇ ಕ್ೂೆಲೆ ಮನಡಿ ಹನಕಿ ಬಿಡತತಿುದಾರತ. ಹನಗನಗಿ ಅವರನತನ 
ದೆಹಲ್ಲ ವಿಮನನ ನಲನಾಣ್ದಲ್ಲೂ ಸನವಗತ್ ಮನಡಿ, ಜೆೈಲ್ಲಗ ೆಹನಕಿದವರಿದನಾರೆ. ಇಾಂತ್ಹದೆಲನೂ ನಡಯೆತತಿುದೆ.   
ಹನಗನಗಿ ನಮಾ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು, ರ್ನವುಗಳು ಮತ್ತು including our politicians ಕೂಡ ಸೇೆರಿ 
ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್, ರ್ನನತ ಯನರನತನ ದೂಷ್ಟ್ಸತವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗತವುದಿಲೂ. ನಮಾದೆಲನೂ support ಇದಾರ ೆ
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ಮನತ್ರ ಒಳಗಿನ ಕ್ೈೆದಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ೆಟಲನೂ ಅವಕ್ನಶವನಗತತ್ುದೆ. ಅದನತನ ಯನವ ರಿೇತಿ ನಯಾಂತ್ರಣ್ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಾಂಬ ಬಗೆೆ ಈಗನಗಲೆೇ ಕ್ನನೂನತ ಇದೆ. ಈ ವಿಧೆೇಯಕಕ್ೆೆ ತಿದತಾಪಡಿ ತ್ಾಂದರೆ ಮನತ್ರ 
ಸನಧಯವನಗತವುದಿಲೂ. ಹನಗನಗಿ, ಅದನತನ ತ್ನವು strict ಆಗಿ implement ಮನಡತವ ಮತಖನಾಂತ್ರ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಮತ್ತು ರ್ನವೆಲೂರೂ ಸೇೆರಿ ಮನಡಿದರೆ, ಕ್ೆಲಸವನಗತತ್ುದೆ ಎನತನವ ವಿಚನರ ಹೇೆಳುತ್ನು, 
ನನಗ ೆಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಟಟದಾಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮಗ ೆಧನಯವನದಗಳನನಪಿಾಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಾಂದ ರನಜತ (ವಿಧನನಸಭೆಯಾಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಈ ಅಧಿನಯಮಕ್ೆೆ ಏರೆ್ೂಾಂದತ ತಿದತಾಪಡಿಯನತನ ತ್ಾಂದಿದನಾರೆ. 
ಈಗನಗಲೆೇ ನಮಾ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರನದ ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್ೆ. ಹರಿಪರಸನದ್ಚರವರತ ಶಶ್ಕಲನ 
ಎನತನವವರ ಬಗೆೆ ಒಾಂದತ ಉದನಹರಣೆ ಕ್ೂೆಟತಟ, ಅದರ ಬಗೆೆ ಸವಲಪ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನಾರೆ.   

(ಮತಾಂದತ) 

(561) 23-03-2022 1.00 ಟಸಿಹೆರ್ಚ-ಎಾಂಡಿ                 (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 
ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಾಂದರನಜತ (ಮತಾಂದತ):-  

ರ್ನನತ ಕೂಡ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೂ daily ಆ news ನತನ ರೆ್ೂೇಡತತಿುದೆಾನತ.  ಅವರಿಬಬರತ ಐಪಿಎಸ್ಚ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ್ೆೇ ಆಗಿದನಾರೆ. ಒಬಬ ಐಪಿಎಸ್ಚ ಅಧಿಕ್ನರಿ ಇರ್ೂೆನಬಬ ಮತಖ್ಯ ಜೆೈಲ್ಲನ ಅಧಿಕ್ನರಿಯನದ      
ಮನನಯ ಸತ್ಯರ್ನರನಯಣ್ ಎನತನವವರ ಮೇಲೆ ತಿೇವರತ್ರವನದ ಆರೂೆೇಪ ಮನಡಿದನಗ, ಅವರನತನ 
ಅಲ್ಲೂಾಂದ ವಗನಾವಣೆ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಅಾಂತ್ಹ ಒಬಬರತ ದಕ್ಷ ಅಧಿಕ್ನರಿಯನತನ 
ಮೂಲೆಗತಾಂಪತ ಮನಡಿರತವುದನೂನ ರ್ನವಲೊರೂ ಸಹ ಗಮನಸಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ.ಚಚ “ಯನರೆೇ ಆಗಲ್ಲ ಈ 
ಅಧಿನಯಮದ ಮೇರಗೆಿನ ಯನವುದೆೇ ನಯಮಕ್ೆೆ ತ್ದಿವರತದಾವನಗಿ ಯನವುದೆೇ ಬಾಂದಿೇಖನರೆ್ಯಳಕ್ೆೆ 
ಯನವುದೆೇ ನಷ್ೆೇಧಿತ್ ವಸತುವನತನ ತ್ಾಂದರ ೆ ಅಥವನ ಅದರಿಾಂದ ಅದನತನ ಸಥಳ್ನಾಂತ್ರಿಸಿದರ ೆ ಅಥವನ 
ಯನವುದೆೇ ಆದ ಸನಧನದ ಮೂಲಕ ಅದನತನ ತ್ರಲತ ಅಥವನ ಸಥಳ್ನಾಂತ್ರಿಸಲತ ಪರಯತಿುಸಿದರ ೆ
ಅಥವನ ಬಾಂದಿೇಖನರೆ್ಯ ಪರಿಮತಿಗಳ ಹೊರಗಡೆ ಯನವರೆ್ೇ ಬಾಂದಿಗೆ ಅದನತನ ಸರಬರನಜತ 
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ಮನಡಿದರೆ ಅಥವನ ಸರಬರನಜತ ಮನಡಲತ ಪರಯತಿನಸಿದರೆ ಅವನತ ಮತ್ತು ಯನವುದೆೇ  ಅಾಂಥ 
ನಯಮಕ್ೆೆ ತ್ದಿವರತದಾವನಗಿ ತಿಳಿದೂ ತಿಳಿದೂ ಯನವುದೆೇ ಬಾಂದಿೇಖನರೆ್ಯಳಕ್ೆೆ ಯನವುದೆೇ ಅಾಂಥ 
ವಸತುಗಳನತನ ತ್ರಲತ ಅಥವನ ಅಲ್ಲೂಾಂದ ಅವುಗಳನತನ ಸಥಳ್ನಾಂತ್ರಿಸಲತ, ಯನವರೆ್ೇ ಬಾಂದಿಯತ 
ಅವುಗಳನತನ ಹೊಾಂದಿರಲತ ಅಥವನ ಬಾಂದಿೇಖನರೆ್ಯ ಪರಿಮತಿಗಳ ಹೂೆರಗಡ ೆಯನವರೆ್ೇ ಬಾಂದಿಗೆ 
ಸರಬರನಜತ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡತವ ಪರತಿಯಬಬ ಅಧಿಕ್ನರಿಯತ ಮತ್ತು ಯನವುವೆೇ 
ಅಾಂಥ ನಯಮಗಳಿಗೆ ತ್ದಿವರತದಾವನಗಿ ಯನವರೆ್ೇ ಬಾಂದಿಯಡರ್ ೆ ಸಾಂಪಕಿಾಸತವ ಅಥವನ 
ಸಾಂಪಕಿಾಸಲತ ಪರಯತಿನಸತವ ಯನರೆೇ ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಪರಕರಣ್ದ ಮೂಲಕ ದಾಂಡನೇಯವನದ 
ಯನವುದೆೇ ಅಪರನಧವನತನ ದತಷ್ೆರೇರಣೆ ಮನಡತವ ಯನರೆೇ ಆಗಲ್ಲ ಅಪರನಧವು ನಣ್ಾಯವನದ 
ಮೇಲ,ೆ ಆರತ ತಿಾಂಗಳುಗಳನತನ ಮೇರದ ಅವಧಿಗನಗಿನ ಕ್ನರನವನಸದಿಾಂದ ಅಥವನ ಇನೂನರತ 
ರೂಪನಯಗಳನತನ ಮೇರದ ಜತಲನಾರೆ್ಯಾಂದ ಅಥವನ ಅವರಡರಿಾಂದಲೂ ದಾಂಡಿತ್ರನಗತ್ಕೆದತಾ”ಚ
ಎಾಂದತ ಹೆೇಳಲನಗಿದ.ೆ  

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರಿಗೆ ಈ  ರೂ.೨೦೦ ದಾಂಡ ಕಟಟಲತ ಬಿಲಚನಲ್ಲೂ ಹೆೇಳಿದನಾರೆ. 
ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದತ ಯನವ ಲೆಕೆ. ಮತ್ೆು ಅವರಿಗೆ ೬ ತಿಾಂಗಳ ಕ್ನಲ ಜೆೈಲತ ಶ್ಕ್ೆಯನತನ 
ವಿಸುರಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಏನೂ ಅನಸತವುದಿಲೂ.  ಅವರಿಗೆ ಬೆೇಕ್ನಗಿರತ್ಕೆಾಂಥದತಾ supply ಆದಲ್ಲೂ ೬ 
ತಿಾಂಗಳು ಅಲೂ, ೬ ವಷಾವನದರೂ ಅಲೊೇ ಇರತತ್ನುರೆ. ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲೂ ಏನತ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಾಂದ 
ತ್ಪತಪಗಳ್ನಗಿದೆ, ಅದರೆ್ನಲನೂ ಗಮನದಲ್ಲೂಟತಟಕ್ೂೆಾಂಡತ ಯನರತ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಇದಕ್ೆೆ 
ಹೊಣೆಯನಗತತ್ನುರೂೆೇ ... ಏಕ್ೆಾಂದರ ೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಅನತಮತಿ ಇಲೂದೆಯೆೇ ಜೆೈಲ್ಲರ್ೂೆಳಗಡೆ ಏನೂ 
ಹೊೇಗತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯವಿಲೂ. ಅವರಿಗೆ ಮೊಬೆೈಲಚ, ವಿವಿಧ ರಿೇತಿಯ ಡರಗಾಚಗಳ್ನಗಲ್ಲ, ಮೂರತ ಹೂೆತ್ತು 
ಒಳ್ೊಾಳ್ೆಾಯ ಊಟ ಬಟೆಟ ಹನಗೂ ಟ.ವಿ., ಇವೆಲೂವೂ ಸಿಗತತಿುದೆ. ಅವತಿುನ ದಿವಸ ಒಬಬರತ ಐಪಿಎಸ್ಚ 
ಅಧಿಕ್ನರಿ ಜೆೈಲ್ಲನ ಬಗೆೆ ಓಪನ್ಚ ಆಗಿಯೆೇ ಎಲೂವನೂನ ಮನದಟತಟ ಮನಡಿದನಾರ.ೆ ಆದಕ್ನರಣ್ ನನನ 
ಒತ್ನುಯವೆೇರೆ್ಾಂದರೆ, ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಈ ಕ್ನಯೆಾಯಲ್ಲೂ ಆ ಒಾಂದತ ಕ್ೆೈದಿಗಳನತನ ಲೆಕೆಕ್ೆೆ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಾದೇೆ, ಯನವ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಇದಕ್ೆೆ ಕ್ನರಣಿೇಭೂತ್ರನಗಿರತತ್ನುರೂೆೇ ಅವರಿಗೆ ಈ 
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ಅಧಿನಯಮದಲ್ಲೂ ಸತಮನರತ ೧೦ ಪಟತಟ ದಾಂಡವನತನ ಜನಸಿು ಮನಡಿದರೂ ತ್ಪನಪಗತವುದಿಲೂ. ಏಕ್ೆಾಂದರ ೆ
ಶ್ಕ್ೆಗ ೆಗತರಿಯನಗಿರತ್ಕೆಾಂಥವರತ ಮತ್ೂೆುಾಂದತ ಬನರಿ ತ್ಪತಪ ಮನಡಬನರದಾೆಂದತ ಜೆೈಲ್ಲಗ ೆಹನಕತತ್ನುರೆ.  
ಇದತ ಸನಥಾಕವನಗಬೆೇಕ್ನದರ ೆ ಈ ಒಾಂದತ ಅಧಿನಯಮದಲ್ಲೂ ಜೆೈಲ್ಲರ್ೂೆಳಗ ೆ ಏನೂ ಸರಬರನಜತ 
ಆಗಬನರದತ. ಅದನತನ ಕಟತಟನಟನಟಗಿ ಪನಲರೆ್ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗೆ ಹಚೆಿಚನ ಶ್ಕ್ೆ ಆಗಬೇೆಕತ. 
ಅದರಲ್ಲೂ ಯನರನದರೂ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಶನಮೇಲನಗಿದನಾರಾೆಂದತ ಸನಬಿೇತ್ನದಲ್ಲೂ ಅಾಂತ್ಹವರಿಗ ೆಹಚೆಿಚನ 
ಶ್ಕ್ೆ ವಿಧಿಸಬೆೇಕತ. ಈ ಹಿಾಂದ ೆನಡದೆಾಂಥ ಶ್ರೇಮತಿ ಶಶ್ಕಲನ ರವರ ಕ್ೆೇಸ್ಚ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ರ್ನವಲೆನೂ 
ರೆ್ೂೇಡಿದೆಾೇವೆ. ಈಗ ಮನನಯ ಸತ್ಯರ್ನರನಯಣ್ಚ ಎಾಂಬತವ ಅಧಿಕ್ನರಿ ನವೃತಿುಯನಗಿದನಾರ.ೆ ಅವರಿಗೆ 
ಎಲನೂ ರಿೇತಿಯ retirement benefit ಕೂಡ ಸಿಕಿೆದ.ೆ ಅಾಂತ್ಹವರಿಗ ೆಏನೂ ಶ್ಕ್ೆ ಆಗಲ್ಲಲೂ. ಅವರ 
ಮೇಲ ೆ ಯನವುದೆೇ ಕ್ೆೇಸ್ಚ ಕೂಡ ದನಖ್ಲನಗಲ್ಲಲೂ. ಈ ರಿೇತಿಯನದಲ್ಲೂ ಆ ಜೆೈಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಇರತ್ಕೆಾಂಥ 
ಅಪರನಧಿಗಳಿಗೆ ನೇವು ಏನತ ಶ್ಕ್ ೆ ಕ್ೂೆಟಟರೂ ಉಪಯೇಗ ಆಗತವುದಿಲೂ.  ಹನಗನಗಿ, ನನನ 
ಒತ್ನುಯವೆೇರೆ್ಾಂದರೆ ಆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗೆ ಕ್ೊಡತ್ಕೆಾಂಥ ಶ್ಕ್ೆ ಬಹಳ ತಿೇವರತ್ರವನಗಿ ಜನರಿಯನದಲ್ಲೂ ಈ 
ಕ್ನಯೆಾ ತ್ಾಂದಿದಾಕ್ೆೆ ಉಪಯೇಗ ಆಗತತ್ುದೆಾಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಕಳಕಳಿಯನಗಿ 
ವಿನಾಂತಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಾಂಕಟೆೇಶ್ಚ (ರ್ನಮನದೆೇಾಶ್ತ್ರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವಕ್ನಶ 
ಕ್ೊಟಟದಾಕ್ನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು. ಮನನಯ ಶನಸಕರತಗಳ್ನದ ಮನನಯ ಎಸ್ಚ.ಎಲಚ.ಭೂೆೇಜೇೆಗೌಡ, ಮನನಯ 
ಗೊೇವಿಾಂದರನಜತ ರವರತ ಹೆೇಳಿದಾರೆ್ನೇ ರ್ನನತ ಮತ್ುೆ ಹೆೇಳುವುದಿಲೂ. ಯನರತ ಜೆೈಲ್ಲನ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು 
ಇದನಾರ,ೆ ಅವರಲ್ಲೂ ಒಾಂದಷತಟ ಅಧಕ್ನರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿಮತಟಟಸಬೇೆಕತ. ಇಲೂದಿದಾರೆ ಜೆೈಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಯನವುದೇೆ 
ಸತಧನರಣೆ ಆಗತವುದಿಲೂ. ಈಗ ಏರ್ನಗಿದೆಯೆಾಂದರೆ, ಜೆೈಲ್ಲಗ ೆ ಹೊೇದವನಗೆ ಸವಗಾ ಆಗಿಬಿಟಟದೆ. 
ಬೆೇಕ್ನದರೆ ಸವಲಪ ಕ್ೆೈದಿಗಳು ರನತಿರಹೊತ್ತು ಹೂೆರಗಡೆ ಬಾಂದತ ಮತ್ೆು ಬಳೆಗೆೆ ಜೆೈಲ್ಲರ್ೂೆಳಗೆ ಹೂೆೇಗತತ್ನುರೆ. 
ಹನಗನಗಿ, ಸಕ್ನಾರ ಜೆೈಲ್ಲನರತ್ಕೆಾಂಥ ೨ ರಿಾಂದ ೩ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗೆ ಶ್ಕ್ೆ ಕ್ೂೆಟಟರೆ ಈ ವಯವಸೆಥ 
ಸರಿಯನಗತತ್ುದೆಾಂದತ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಬಯಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ. 
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 ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಾಂಜತರ್ನಥಚ (ಪದವಿೇಧರರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ 
ಅಾಂದತಕ್ೂೆಾಂಡಾಂತ್ ೆ ಬಹಳಷತಟ ವಿಷಯಗಳು ಎಲನೂ common ಚಿಾಂತ್ರೆ್ ಇರತವಾಂತ್ ೆ ಕ್ನಣ್ತತ್ುದೆ. 
ಅಪರನಧಿಗಳನತನ ನಯಾಂತ್ರಣ್ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಈಗ ಏರೆ್ೇನತ ತಿದತಾಪಡಿ ಬಿಲಚನತನ ತ್ಾಂದಿದನಾರೂೆೇ 
ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ಸನವಗತ್ ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್. ನನನ ಪರಶೆನ ಇರತವುದತ ಇಷ್ೆಟ. ಏಕ್ೆಾಂದರ ೆರ್ನವು ಕೂಡ ಜೆೈಲತ 
ವನಸಿಗಳ್ನಗಿದೆಾವು. ರ್ನನತ ಒಮಾ ಮನನಯ ಆನಾಂದ್ಚ ಸಿಾಂಗಚರವರನತನ ʻನೇವು ಜೆೈಲ್ಲಗ ೆಹೊೇದನಗ ಅಲ್ಲೂ 
ನಮಾನತನ ಯನವ ರಿೇತಿ ಇಟತಟಕ್ೂೆಾಂಡಿದಾರತʼ ಎಾಂದತ ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳುತಿುದಾೆ. ಏಕ್ೆಾಂದರ ೆಒಬಬ ಅಪರನಧಿ 
ಜೆೈಲ್ಲಗ ೆ ಹೊೇಗಬೇೆಕ್ನದರ ೆ ಬಟೆಟಗಳನೂನ ಬಿಚಿಚ ತ್ಪನಸಣೆ ಮನಡಿ ಒಳಗಡೆ ಕರದೆತಕ್ೊಾಂಡತ 
ಹೊೇಗತತ್ನುರೆ. ಅವರ ಸವಾಂಟದಲ್ಲೂರತವ ಉಡತದನರ ಬಿಚಿಚಸತತ್ನುರ.ೆ ಕ್ೆೈಯಲ್ಲೂರತವ ದನರ ಇದಾರೂ ಕೂಡ 
ಬಿಚಿಚಸತತ್ನುರ.ೆ ಅವರನತನ ಒಾಂದತ ರಿೇತಿ ನವನಾಹಣನ ಸಿಥತಿಯಲ್ಲೂ ಇರತವಾಂತ್ ೆಮನಡಿ ಅವರನತನ ಒಳಗಡ ೆ 
ಕರದೆತಹೊೇಗತತ್ನುರೆ. ಆ ರಿೇತಿ ಒಳಗಡ ೆ ಕರದೆತಕ್ೂೆಾಂಡತ ಹೊೇದಾಂಥ ಕ್ೆೈದಿಯ ಕ್ೆೈಗೆ ಮೊಬೈೆಲಚನತನ 
ಯನರತ ತ್ಾಂದತ ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರೆ?  ಅದನತನ ಅಲ್ಲೂಗೆ ತ್ರಿಸತ್ಕೆಾಂಥವರತ ಯನರತ? ಈಗ ಅಲ್ಲೂ ʻಗನಾಂಜನ 
ಸಿಗತತ್ುದೆ̓  ಎಾಂದತ ಕಾಂಡತಬಾಂದಿದ.ೆ ಅದನತನ ಅಲ್ಲೂಗೆ ತ್ಲತಪಿಸತತಿುರತವವರತ ಯನರತ? ರ್ನವೇೆ 
ಇತಿುೇಚೆಗ ೆ ರೆ್ೂೇಡಿದಾಂತ್ ೆ ಒಬಬ ತ್ಮಳುರ್ನಡಿನ ರನಜಕಿೇಯ ರ್ನಯಕಿಯ ವಿಷಯದೊಳಗೆ ಇಬಬರತ 
ಮೇಲಾಟಟದ ಐಪಿಎಸ್ಚ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಬಹಿರಾಂಗವನಗಿ ಗತದನಾಡಿರತವುದನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದೆಾೇವೆ. ಆ ಉನನತ್ 
ಮಟಟದ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು, ಇಾಂತಿಾಂತ್ಹವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ಇಾಂತ್ಹ ವಸತುವನತನ ಕ್ೊಟಟದನಾರ ೆಎನನತ್ಕೆಾಂಥ 
ವರದಿಯನೂನ ಕೂಡ ಕ್ೂೆಟಟದನಾರ.ೆ ಅಾಂದರೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಮಟಟದಲ್ಲೂ ಇದೆಲೂವೂ ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ ನೇವು 
ಕ್ೆೈದಿಗಳಿಗೆ parole ಕ್ೂೆಟಟದಾರ,ೆ  ಅವರತ every day he should go to the nearest 
Police Station and sign. ಅದಕ್ೆೆ ಬೆೇರ ೆ ಬೆೇರ ೆ condition ಗಳು ಇರತತ್ುದೆ.  
ರ್ನಯಯನಲಯವು ಆ ಅಪರನಧಿ ಒಳ್ೆಾಯನತ ಅಥವನ ಕ್ೆಟಟವನತ ಎಾಂದತ ರೆ್ೂೇಡಿ ಪೆರೊೇಲಚ 
ಕ್ೊಡತವುದಿಲೂ. ಕ್ೆಲವಮಾ ಸಾಂದಭಾ, ಅವರ ಆರೂೆೇಗಯ ಅಥವನ ತ್ಾಂದೆ-ತ್ನಯಗಳ ಆರೂೆೇಗಯದ 
ವಿಚನರ ಬಾಂದನಗ ಅಥವನ ಏರ್ನದರೂ ಇನನತ್ರ ೆ ತ್ೊಾಂದರಗೆಳಿದನಾಗ parole ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡತ 
ಹೊೇಗತತ್ನುರೆ. ಅಪರನಧಿಗಳನತನ ನಯಾಂತಿರಸತವ ಬಗೆೆ ನಮಾಾಂದ ಯನವುದೆೇ ತ್ಕರನರತ ಇಲೂ. 
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ಯನವುದೆೇ ಒಾಂದತ ನಷ್ೇೆಧಿತ್ ವಸತುವನತನ ಒಳಗಡ ೆತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡತ ಹೂೆೇಗಿರತತ್ನುರೆ. ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು 
every week or 15 days once inspectionಗೆ  ಹೂೆೇಗತತ್ನುರೆ. ಹನಗನದರೆ, ಅವರತ 
ಏನನತನ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಾಂಡತ ಬರತತ್ನುರ?ೆ ಅವರತ ಎಲನೂ ಕ್ೊೇಣೆಗಳಿಗೂ ತ್ಲೆ ಇಟತಟ ಬಗಿೆ ರೆ್ೂೇಡತತ್ನುರೆ, 
ಅವರಿಗೆ ಎಲೂವೂ ಗೂೆತಿುರತತ್ುದೆ. ಅಲ್ಲೂ ಒಾಂದತ ಟ.ವಿ ಇರತತ್ುದೆ, ಆ ಟ.ವಿ.ಮೇಲ ೆ ಟವಲಚ ಅಥವನ 
ಬೆಡಚಶ್ೇಟಚ ಹನಕಿದಾರೆ ಅದತ ಟ.ವಿ., ಎಾಂದತ ಗೊತ್ನುಗತತ್ುದೆ. ಆದರೆ ಆ ಅಧಿಕ್ನರಿ ಸತಮಾರ್ೆ 
ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಾಂಡತ ಹೂೆರಗಡ ೆಬರತತ್ನುರ.ೆ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲೂ ನಡಯೆತವ ಎಲನೂ ವಿಷಯಗಳು ಗೂೆತಿುದೆ. ಅಲ್ಲೂ 
ಬೆಡಚಗಳು ಮತ್ತು ಎಲನೂ ರಿೇತಿಯ facility ಗಳಿರತತ್ುದೆ. ಅದರೆ್ನಲನೂ ಒದಗಿಸಿ ಕ್ೊಡತ್ಕೆಾಂಥವರತ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ್ೆೇ ಹೂೆರತ್ತ ಕ್ೆೈದಿಗಳು ಅಲೂ. ಅಲ್ಲೂಗೆ ಬೆೇರ ೆ ಯನರೂ ಬೆಡಚ, ಟ.ವಿ, ಫನಯನ್ಚಗಳನತನ 
ಒಳಗಡ ೆತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡತ ಹೊೇಗತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಿಲೂ. ಇಡಿೇ ದೆೇಶದಲ್ಲೂ ನಮಾ Indian currency 
ಚಲನವಣ ೆನಡಯೆದೆೇ ಇರತ್ಕೆಾಂಥ ಜನಗ ಯನವುದನದರೂ ಇದಾರ ೆಅದತ ಜೆೈಲತ ಮನತ್ರ. ಅಲ್ಲೂ ಹಣ್ 
ಮನತ್ರ ನಡಯೆತವುದಿಲೂ. ಆದರೆ ಜೆೈಲ್ಲರ್ೂೆಳಗೆ ಕಟತಟಗಟಟಲೇೆ ಹಣ್ ಸಿಗತತ್ುದೆ. ಇವರಲೆನೂ ದೊಡಾ 
ಅಪರನಧಿಗಳ್ನಗಿದತಾ, ಯೂನಫನರಾಂನಲ್ಲೂರತ್ಕೆಾಂಥವರತ. ಇವರಿಗ ೆ ಕ್ೆೈದಿ ಡರೆಸ್ಚ ಮನತ್ರ ಇಲೂ, ಆದರೆ 
ಅವರತ ಜೆೈಲ್ಲರ್ೂೆಳಗೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಇರತತ್ನುರೆ ಅಷ್ೆಟ. ಈಗ ಕ್ೆೈದಿಗಳ ಹತಿುರ ತ್ನಖ ೆ
ಮನಡಿದನಗ ಮೊಮೈಲಚ ಸಿಕೆರ ೆ  ಅವರಿಗೆ ರೂ.೨೦೦ಗಳನತನ ದಾಂಡ ಹನಕತತಿುೇರಿ. ಆದರೆ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ ೆಏನತ ದಾಂಡ ಹನಕತತಿುೇರಿ? ನೇವು ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗೆ ಹನಗೂ ಅಪರನಧಿಗಳಿಗೂ ಒಾಂದೇೆ 
ರಿೇತಿ ಹೂೆೇಲ್ಲಸಬೇೆಡಿ. ಉನನತ್ ಮಟಟದ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ್ನದ ಕ್.ೆಎ.ಎಸ್ಚ., ಹನಗೂ ಯತ.ಪಿಎಸ್ಚ.ಸಿ ಪರಿೇಕ್ೆ 
ಪನಸ್ಚ ಮನಡಿದಾಂಥ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಕೂಡ ಇದನಾರ.ೆ ಮೊದಲತ ಜೆೈಲತ ಶ್ಕ್ೆ ಇವರಿಗ ೆ ಆಗಬೇೆಕತ. 
ಇವರಿಗ ೆ ಭನರಿ ಪರಮನಣ್ದಲ್ಲೂ ದಾಂಡ ವಿದಿಸಬೆೇಕತ. ಇಾಂತ್ಹವರಿಾಂದ ಅಪರನಧಗಳು 
ಜನಸಿುಯನಗತತಿುದನಾರ.ೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚಿಚನ ದಾಂಡರೆ್ಯ ಬಗೆೆ ಇದರಲ್ಲೂ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ 
ಸೇೆರಿಸಬೆೇಕತ. ಅದತ ಇಲೂದೆೇ. .  ಅವರಿಗೆ ೬ ತಿಾಂಗಳು ಜೆೈಲತ ಶ್ಕ್ ೆಎಾಂದತ ಹೆೇಳಿದಿಾೇರಿ. ಸಕ್ನಾರ 
ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ರೂ.೨೦೦ ಗಳನತನ ದಾಂಡ ಹನಕಲನಗತವುದೆಾಂದತ ಹೇೆಳಿದಿಾೇರಿ. ಅದನತನ ನಖ್ರವನಗಿ. . 
.   
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 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಆಯನೂರತ ಮಾಂಜತರ್ನಥಚರವರೆೇ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ 
ಕ್ೊಡತವನಗ ಅದರ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ 

 ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಾಂಜತರ್ನಥಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇವತಿುನ ದಿವಸ ರ್ನವು ಇಲ್ಲೂ 
ಇಷತಟ ಚಚೆಾ ಮನಡಿದೆಾೇವೆ. ರ್ನಳ್ ೆದಿವಸ ಗೃಹ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರತ ಆ ಸಾಂಬಾಂಧ ತ್ನಖೆ ಮನಡಲತ 
ಒಾಂದತ ಆದೇೆಶ ಮನಡಿದನಗ, ಆ ಜೆೈಲ್ಲಗ ೆಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಹೂೆೇಗಿ raid ಮನಡತತ್ನುರೆ. raid ಮನಡಿದ 
ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೂ ಏರ್ನದರತ ಸಿಕೆರ,ೆ ಅವತಿುನ ದಿವಸ ಅಲ್ಲೂ ಯನಯನಾರತ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಡೂಯಟಯಲ್ಲೂ 
ಇರತತ್ನುರೂೆೇ ಆ ಎಲನೂ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಕೂಡ ಅಪರನಧಿಗಳ್.ೆ ಏಕ್ೆಾಂದರ,ೆ ಅದತ ಯನವತ್ತು ಒಳಗಡ ೆ
ಬಾಂದಿರತತ್ುದೆಾಂದತ ಗೂೆತಿುರತವುದಿಲೂ. ಆದರೆ ಅದತ ಸಿಕೆ ದಿವಸವೆೇ, ʻಅವತ್ತು ಡೂಯಟಯಲ್ಲೂ ಯನವ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಇರತತ್ನುರೂೆೇ ಅದಕ್ೆೆ ಅವರೆೇ ಜವನಬನಾರರತʼ ಎಾಂದತ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಅವತಿುನ ದಿವಸ 
ಅಲ್ಲೂ ಇರತ್ಕೆಾಂಥ ಎಲನೂ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕರಮವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಾಬೇೆಕತ. ಜೆೈಲ್ಲನ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗೆ 
ದಾಂಡರೆ್ಯನತನ ಜನಸಿು ಮನಡಬೇೆಕತ. ಒಬಬ ಸನಮನನಯ pickpacketer ಅಪರನಧಿಗೂ ಒಾಂದೇೆ 
ರಿೇತಿಯ ದಾಂಡ ವಿದಿಸತವುದತ ಹನಗೂ ಜೆೈಲ್ಲನ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗೂ ಒಾಂದೆೇ ರಿೇತಿಯ ದಾಂಡ 
ವಿದಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತ್ುದಯೆೆೇ? ಆ ಕ್ನರಣ್ಕ್ನೆಗಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗೆ ದಾಂಡರೆ್ಯನತನ ಜನಸಿು ಮನಡಬೇೆಕತ. 
ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಶ್ವಮೊಗೆ ಜೆೈಲ್ಲನ ಒಳಗಿನಾಂದಲೇೆ ದಬನಾರ್ಚ ಮನಡತತಿುರತವುದನತನ ರ್ನವಲೆನೂ 
ರೆ್ೂೇಡಿದೆಾೇವೆ.  ಈ ವಿಷಯ ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೂ ಗೂೆತಿುದೆ. ಜೆೈಲ್ಲನ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಆ 
ಅಪರನಧಿಯನತನ ಕ್ೊೇಟಚಾಗೆ ಬಾಂದತ, ಕ್ೂೆೇಟಚಾ ಕ್ೆಲಸ  ಮತಗಿಸಿಕ್ೂೆಾಂಡತ ವನಪಸತಾ ಹೂೆೇಗತವನಗ 
ಬೆೇರ ೆdirection ನಾಂದ ಬೆೈಪನಸ್ಚ ರಸೆುಯಲ್ಲೂ ಬಾಂದತ ವನಹನದಿಾಂದ ಕ್ಳೆಗಿಳಿದತ ಒಾಂದತ ಅಾಂಗಡಿಗೆ 
ಹೊೇಗಿ ಆ ಅಾಂಗಡಿಯವರಿಗ ೆ ಹೆದರಿಸಿ, ಧಮಕಿ ಹನಕಿ ವನಪಸತಾ ಹೂೆೇಗತತ್ನುರೆ. ಈ ವಿಚನರ CC 
Camera ದಲ್ಲೂ cover ಆಗಿರತತ್ುದೆ. ಅಾಂದರೆ ಅವನತ ಜೆೈಲ್ಲರ್ೂೆಳಗಿನಾಂದಲೇೆ ಫೊೇನ್ಚ ಮನಡಿ, 
ʻಏರೆ್ೂೇ ನನನ ಮೇಲಯೆೆೇ complaint ಕ್ೂೆಡತತಿುೇಯನ, ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚನವರತ ನನಗ ೆ ಏನೂ 
ಮನಡತವುದಿಲೂ; ರ್ನನತ ನನನನತನ ಇಾಂತ್ಹ ದಿವಸ ತ್ೆಗೆಯತತ್ೆುೇರ್ೆ̓  ಎಾಂದತ ಹೆೇಳಿರತವುದತ CC 
Camera ದಲ್ಲೂ cover ಆಗಿರತತ್ುದೆ. ಅದರ voice record ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ರಿೇತಿ 
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ಶ್ವಮೊಗೆದಾಂಥ ಸಣ್ಣ ಜೆೈಲ್ಲನಲೂೆೇ ಇರಬೇೆಕ್ನದರ,ೆ ಇನತನ ಉಳಿದ ಜೆೈಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಅಪರನಧಿಗಳು ಯನವನಯವ 
ರಿೇತಿ ಇದನಾರಾೆಂದತ ಗೂೆತಿುಲೂ. ಹನಗನಗಿ ಇದಕ್ೆೆಲನೂ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೂೆಡಬನರದತ. ಆ ಅಪರನಧಿಯನತನ 
ಬೆೈಪನಸ್ಚನಾಂದ ಅವನನತನ ಹೆದರಿಸಲತ ಕರದೆತಕ್ೊಾಂಡತ ಹೊೇಗಿ ಬಿಟಟದತಾ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚನವರತ ಅಲೂವೆೇ? 
ಆ ಕ್ನರಣ್ಕ್ೊೆೇಸೆರ ಇದರಲ್ಲೂ rigorous punishment ಜೆೈಲ್ಲನಲ್ಲೂರತವ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ ೆಆಗಬೇೆಕತ. 
ಅದನೂನ ಕೂಡ ಈ ತಿದತಾಪಡಿ ಬಿಲಚನಲ್ಲೂ ಸೇೆರಿಸಿಕ್ೂೆಳಾಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ ರ್ನನತ ಒತ್ನುಯ ಮನಡತತಿುದೆಾೇರ್.ೆ 

 ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):_ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸತಮನರತ ೭೦ ವಷಾಗಳ 
ನಾಂತ್ರ ಈ ವಿಧೆೇಯಕಕ್ೆೆ ತಿದತಾಪಡಿಯನತನ ತ್ರತತಿುದೆಾೇವೆಾಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಯನವ ಅಧಿಕ್ನರಿ, ಆ 
ಭೂಪತಿ ಈ ವಿಧೆೇಯಕವನತನ ಮನಡಿದನಾರಾೆಂದತ ಹೆಸರತ ಹೆೇಳಿದರ ೆ ಸವಲಪ ರ್ನವಲೆನೂ ಆಲೊೇಚರ್ ೆ
ಮನಡಬಹತದತ. ಕ್ೆಳಮರ್ೆಯಲ್ಲೂ ಈಗನಗಲೆೇ ಈ ತಿದತಾಪಡಿ ವಿಧೇೆಯಕವನತನ ಪನಸ್ಚ ಮನಡಿಕ್ೊಾಂಡತ 
ಇಲ್ಲೂಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನಾರೆ. ಈಗ ರ್ನವು ಈ ಬಿಲಚ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ ಗಮನಸತತ್ೆುೇವೆ. ಏಕ್ೆಾಂದರ ೆ
ಇರ್ೂೆನಾಂದತ ತಿದತಾಪಡಿಯನತನ ಯನವುದನದರತ ಒಾಂದತ ಸಕ್ನಾರ ಬಾಂದತ ಮನಡತತ್ುದೆಾಂದತ ಚಚಾೆ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ ರ್ನಯಯನಧಿೇಶರತ ಯನವುದೇೆ ಕಿರಮನಲಚ ಆರೂೆೇಪ ಇರಲ್ಲ, ಸಿವಿಲಚ ಆರೂೆೇಪ ಇರಲ್ಲ 
ಮತ್ತು ಯನರೆೇ ಆಗಲ್ಲೇ ಆರೂೆೇಪಿಗಳಿಗೆ ಜನಮೇನತ ಕ್ೊಡತ್ಕೆಾಂಥದತಾ ಮತ್ತು punishment 
ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಆ punishment ಜನರಿ ಮನಡಿದ ನಾಂತ್ರ, ಅವರತ ಆ ಶ್ಕ್ಯೆನತನ ಅನತಭವಿಸಿದ 
ಮೇಲ ೆಅವನತ ಸಮನಜದಲ್ಲೂ ಉತ್ುಮ ಪರಜಯೆನಗಿ ಬದತಕತತ್ನುರೆ್ ಎನನತ್ಕೆಾಂಥ ಒಾಂದತ ನಾಂಬಿಕ್ ೆಮತ್ತು 
ಉದೆಾೇಶದಿಾಂದ ರ್ನಯಯನಧಿೇಶರತ ಅವನಗೆ punishment ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರೆ. Even bail 
ಕ್ೊಡತ್ಕೆಾಂಥವರತ ಕೂಡ ಇವನತ ಇಾಂದಲೂ ರ್ನಳ್ ೆ ದಿವಸ ಸಮನಜದಲ್ಲೂ ಒಾಂದತ ಒಳ್ೆಾಯ 
ರ್ನಗರಿಕರ್ನಗಿ ಬದತಕಬಹತದತ, ಅವನಗ ೆ ಸಮನಜದಲ್ಲೂ ಒಾಂದತ ಅವಕ್ನಶವಿರಲ್ಲ ಎಾಂದತ ನಾಂಬಿಕ್ೆ 
ಮತ್ತು ವಿಶನವಸದ ಮೇಲ ೆ bail ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ. ಮನನಯ ಆಯನೂರತ ಮಾಂಜತರ್ನಥಚ ರವರತ 
ಹೆೇಳಿದಾಂತ್,ೆ ಈಗ parole ಮೇಲೆ ಕಳುಹಿಸಿದಾಂಥ ಅಪರನಧಿಯನತನ parole ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ನೇವು 
ಗಮನಸತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಿಲೂವೆೇ; ನಮಾ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲನಖ ೆಏನತ ಮನಡತತಿುದೆ? ಅಪರನಧಿಗಳು ಕದತಾ 
ಓಡಿಹೊೇಗತತ್ನುರೆ. ಇಾಂತ್ಹವರತ ಬಹಳ ಜನ ಇದನಾರೆ.  ನಮಾ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು 
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ಬಾಂದೊೇಬಸ್ುಚನಲ್ಲೂದನಾಗ, ಜಿೇಪಚನಲ್ಲೂ ಹೂೆೇಗತತಿುದನಾಗಲೇೆ ನಮಾ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ ೆಚಳ್ೆಾಹಣ್ತಣ 
ತಿನನಸಿ, ಸಿನಮನ ಮನದರಿಯಲ್ಲೂಯೆೇ ಅವರತ ಆ ಜಿೇಪಚನಾಂದಲೆೇ dive ಹೊಡದೆತ ಹೊೇಗತತಿುದನಾರೆ. 
ಬಹಳಷತಟ ಜನ ನಮಾ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ adjust ಮನಡಿಕ್ೊಾಂಡಿದನಾರೆ. ಒಬಬರತ 
ಅಪರನಧಿಯನತನ parole ಮೇಲೆ ನೇವು ಕಳುಹಿಸಿದನಗ, ಆ parole ನಲ್ಲೂ ಇರತ್ಕೆಾಂಥ 
ಅಪರನಧಿಯನತನ ಗಮನಸತವುದಕ್ೆೆ ನಮಾ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗೆ ಜವನಬನಾರಿ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ. 

(ಮತಾಂದತ)  
(562)23.3.2022/1.10/ಎಾಂ.ಎಾಂ-ಎ.ಕ್ ೆ

(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 
ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ (ಮತಾಂದತ):-  
ಅದರ ಬದಲತ ನೇವು ಬೆೇಲಚ ಕ್ೊಟಟವರನತನ ಒಾಂದತ ವಷಾ ಜೆೈಲ್ಲಗ ೆಹನಕತತ್ೆುೇವೆ, ಅವರ ಆಸಿುಯನತನ 
ಮತಟತಟಗೂೆೇಲತ ಹನಕಿಕ್ೂೆಳುಾತ್ೆುೇವೆ ಎಾಂದರೆ ಹೆೇಗ?ೆ ತ್ನವು ದಯವಿಟತಟ ಈ ಅಪರನಧವನತನ 
ಮನಡಬನರದತ.  ಈ ವಿಧೆೇಯಕವನತನ ವನಪಸ್ಚ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಾಬೇೆಕತ.  ಇದತ ಸರಿಯಲೂ. ಖನಯತ್ 
ವಕಿೇಲರನದ ಶ್ರೇ ಸಿ.ಹೆರ್. ಹನತಮಾಂತ್ರನಯ ಅವರ ವಕಿೇಲರತ ಮತ್ತು ವಗೆೈರಗೆಳು ಎಾಂಬ 680 
ಪತಟಗಳ ಒಾಂದತ ಪತಸುಕವಿದೆ.  ಅದನತನ ರ್ನನತ ಓದತತಿುದೆಾೇರ್.ೆ  ಅದರಲ್ಲೂ ಜೆೈಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಏರೆ್ೇನತ 
ನಡಯೆತತ್ುದೆ ಎಾಂದತ ತಿಳಿಸಿದನಾರ.ೆ  ತ್ನವು ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಟಟರೆ ಇದರ ಬಗೆೆ ಸದನದಲ್ಲೂ ಮೂರತ 
ಗಾಂಟೆಗಳ ಕ್ನಲ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರೆ್. ಆದರೆ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಿಲೂ. ಆದರೆ ಜೆೈಲ್ಲನಲ್ಲೂ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಫೂೆೇನ್ಚ, ಗನಾಂಜನ ಇತ್ನಯದಿ ಸಲಕರಣೆಗಳನತನ ಕ್ೂೆಡತವವರತ ಯನರತ? ಜೆೈಲ್ಲನಲ್ಲೂ 
ಬೆಳ್ೆದ ಸನಮನನತಗಳು ಮತ್ತು ತ್ಯನರಿಸಿದಾಂತ್ಹ ವಸತುಗಳನತನ ಮನರನಟ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ, ದಿನ ನತ್ಯ 
ಮನರತಕಟೆಟಗ ೆ ಕಳುಹಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಇಬಬರತ ಮೂವರತ ಖೆೈದಿಗಳನತನ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಿಕ್ೊಾಂಡಿದನಾರ.ೆ  
ಅವರನತನ ಹೊರಗಡೆ ಕಳುಹಿಸತತ್ನುರ.ೆ  ಜೆೈಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಬೆಳ್ದೆ ತ್ರಕ್ನರಿ, ಹಣ್ತಣ ಅಥವನ ತ್ಯನರತ ಮನಡಿದ 
ಪದನಥಾಗಳನತನ ಮನರತಕಟೆಟಗೆ ಹೊೇಗಿ ಮನರನಟ ಮನಡಿ ಬರತವುದಕ್ೆೆ ಎಲನೂ ಜಿಲೊಗಳಲೂೂ ಇಬಬರತ 
ಮೂವರಿಗೆ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೂೆಟಟರತತ್ನುರ.ೆ  ಅವರತ ಇವಲೊವನೂನ ಮನರನಟ ಮನಡಿ ಬಾಂದ ಹಣ್ವನತನ 
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ಇಲ್ಲೂ ಸಾಂದನಯ ಮನಡತತ್ನುರೆ.  ಅವರತ ಅತಿುಾಂದ ಬರತವನಗ ಗನಾಂಜನ, ಫೊೇನ್ಚ ಇತ್ನಯದಿಗಳನತನ 
ತ್ರತತ್ನುರೆ.  ಅವರನತನ ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿ ಚೆಕ್ಚ ಮನಡತವುದಿಲೂ.  ಅವರ ಬಗೆೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ 
ಪನರಮನಣಿಕರತ ಎಾಂಬ ನಾಂಬಿಕ್ ೆಇರತತ್ುದೆ.  ಏಕ್ೆಾಂದರ ೆಅವರತ ಮನರನಟ ಮನಡಿಕ್ೊಾಂಡತ ಹಣ್ವನತನ 
ತ್ಾಂದತ ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ.  ಅದೆಲೂವೂ ಎಾಂಟರಯನಗತತ್ುದೆ.  ಇಾಂತ್ಹ ವಯಕಿುಗಳು ಹೂೆರಗಡಯೆಾಂದ 
ಇದೆಲೂವನೂನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಾಂಡತ ಬರತತ್ನುರ.ೆ  ಅವರನತನ ಯನವುದೆೇ ತ್ಪನಸಣೆ ಮನಡದೇೆ ಹನಗೆಯೆೇ 
ಒಳಗೆ ಬಿಡತತ್ನುರೆ. ಅವರತ ದಿನನತ್ಯ ಹೂೆೇಗಿ ಬರತತ್ನುರ.ೆ  ಈಗ ಅಪರನಧಗಳು ಹೆೇಗ ೆನಡಯೆತತ್ುದೆ 
ಎಾಂದರೆ ಜೆೈಲ್ಲನಲ್ಲೂದತಾಕ್ೂೆಾಂಡೇೆ ಹೊರಗಡೆ ಅವರ ಎಲನೂ ಪರಕಿರಯೆಗಳು ನಡಯೆತತ್ುವೆ.  ಇದಲೆನೂ ನಮಗೆ 
ಗೊತಿುರತವಾಂತ್ಹದತಾ.  ಈಗ ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳ್ನದ ಭೊೇಜೇೆಗೌಡರತ, ಆಯನೂರತ 
ಮಾಂಜತರ್ನಥಚರವರತ ಮತ್ತು ವಿರೂೆೇಧಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ ನೇವು ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗೆ 
ಕಡಿವನಣ್ ಹನಕತವುದನತನ ಬಿಟತಟ; ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಎಷತಟ ಸತಲಭವನಗಿ; ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ಚ ಅಧಿಕ್ನರಿಯನದ 
ಶ್ರೇಮತಿ ರೂಪನ ಮೌದಿೆಲಚ ಅವರತ ಜೆೈಲ್ಲಗ ೆತ್ನಖೆಗೆ ಹೊೇಗಬೇೆಕ್ೆಾಂದನಗ ಆ ಜೆೈಲ್ಲನ ಐ.ಜಿ.ಯವರತ, 
ಅವರತ ಅಲ್ಲೂಗೆ ತ್ನಖೆ ಮನಡಲತ ಹೊೇಗಕೂಡದತ ಎಾಂದತ ತ್ಡಯೆಡಿಾದರತ.  ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರತ 
ಅಲ್ಲೂಗೆ ಹೂೆೇಗಿ ತ್ನಖ ೆಮನಡಿ ಒಾಂದತ ವರದಿ ಕ್ೊಟಟರತ.  ಜೆೈಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಎಾಂತೆ್ಾಂತ್ಹ ಘಟರ್ ೆನಡಯೆತತಿುದೆ 
ಎನತನವುದನತನ ಹೂೆರತ್ಾಂದರತ. ಅಾಂತ್ಹ ಪನರಮನಣಿಕ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಕೂಡ ಇದನಾರ.ೆ  
ಅವರೆಲೂರನೂನ ಕ್ೆಲಸಕ್ೆೆ ಬನರದ ಜನಗಕ್ೆೆ ಹನಕತತ್ನುರೆ. ಬಾಂದಿೇಖನರೆ್ಗಳ ಸತಧನರಣೆಗ,ೆ ತ್ಪಿಪಸಿಕ್ೂೆಾಂಡತ 
ಹೊೇದ ಅಪರನಧಿಗಳಿಗೆ ಏರೆ್ೇನತ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ಒಾಂದತ ತಿದತಾಪಡಿ ವಿಧೆೇಯಕವನತನ ಮನಡಿದನಾರ.ೆ 
ಇದತ ಒಾಂದತ ಸಣ್ಣ ತಿದತಾಪಡಿಯೆಾಂದತ ಕ್ನಣ್ಬಹತದತ. ಆದರೆ ಜನಮೇನತ ಕ್ೊಟಟವರಿಗ ೆಇದತ ಎಾಂತ್ಹ 
ಶ್ಕ್ೆ? ಇನತನ ಯನವ ಅಪರನಧಿಗೂ ಕೂಡ ಯನರೂ ಜನಮೇನತ ಕ್ೂೆಡತವುದಕ್ೆೆ ಬರಬನರದತ. 
ಜನಮೇನತ ಕ್ೊಟಟರೆ ಈ ರಿೇತಿ ಆಗತತ್ುದ ೆಎಾಂದತ ಅದರ್ನನದರೂ ಮನಡಿ.  ದಯವಿಟತಟ ಇದನತನ ನಲ್ಲೂಸಿ.  
ಇಡಿೇ ರನಜಯದ ಬಾಂದಿೇಖನರೆ್ ಸತಧನರಣೆಗ ೆ ಶ್ರೇಮತಿ ರೂಪ ಮೌದಿೆಲಚ ಅವರತ ಕ್ೊಟಟ ವರದಿಯ 
ಮೇಲ ೆ ಏರೆ್ೇನತ ಕರಮ ತ್ಗೆೆದತಕ್ೂೆಾಂಡಿರಿ? ಏನನೂನ ಮನಡಲ್ಲಲೂ.  ಎರಡತ ದಿನ ದಿನಪತಿರಕ್ೆಯಲ್ಲೂ 
ಬಾಂತ್ತ, ಆಗ ಸಕ್ನಾರ ಇದರ ಬಗೆೆ ಸೂಕು ಕರಮ ಕ್ೈೆಗೊಳುಾತ್ುೆೇವೆ ಎಾಂದತ ಹೇೆಳಿ ಯನವುದೂೆ ಕ್ಳೆ 
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ಹಾಂತ್ದ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ವಗನಾವಣೆ ಮನಡಿ ಅಲ್ಲೂಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರತ.  ಜೆೈಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಇದೆಲನೂ 
ನಡಯೆತತಿುರತವುದತ ಸಹಜ ಪರಕಿರಯೆಯನಗಿದೆ.  ಅಲ್ಲೂರತವ ಬಹತ ಸಾಂಖೆಯಯ ಜನ ದೊಡಾ 
ಅಪರನಧಿಗಳ್ೆೇ ಆಗಿದನಾರ.ೆ  ಕ್ೆಲವು ನರಪರನಧಿಗಳು ಜೆೈಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಇರಬಹತದತ. ಆದರ ೆಅಲ್ಲೂ bossism 
ಮನಡತವವರತ ಇದನಾರೆ.  ಜೆೈಲತ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಅವರ bossism ಗೆ ಹೆದರಿಕ್ೂೆಾಂಡತ, political 
support ಇದಯೆೇ ಮತ್ೊುಾಂದತ ಇದೆಯೇ ಕ್ೆಲವರನತನ ಸಿಗರೇೆಟಚ, ಬಿೇಡಿ ಸೇೆದಿಕ್ೂೆಾಂಡತ 
ಮದಯಪನನ ಮನಡಿಕ್ೂೆಾಂಡತ ಅಲ್ಲೂ ಸಣ್ಣಪತಟಟ ಅಪರನಧಗಳ ಮೇಲೆ ಬಾಂದಿರತವವರರೆ್ನಲೂರನೂನ ಕೂಡ 
ಅವರೆೇ ಮನಯರೆ್ೇಜಚ ಮನಡಿಕ್ೊಾಂಡತ, ಕಥೆ ಹೆೇಳಿಕ್ೊಾಂಡತ ತ್ನನತ ಹಿೇಗೆ ಮನಡಿ ಬಾಂದಿದೆಾೇರ್,ೆ ನೇವು 
ಹಿೇಗೆ ಮನಡಬೇೆಕತ, ತ್ನನತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ ಕ್ೆೇಳಬೆೇಕತ ಎಾಂದತ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  ಅಲ್ಲೂ ಖೆೈದಿಗಳು 
ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಸೂಪರಿಾಂಟೆಾಂಡಾೆಂಟಚ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವ ಹನಗಿಲೂ, ಇವರೇೆ ಲ್ಲೇಡರ್ಚ 
ಆಗಿರತತ್ನುರ.ೆ  ಅವರತ ಹೇೆಳಿದಾನತನ ಮನಡಬೇೆಕತ ಇಾಂತ್ಹದತಾ ಅಲ್ಲೂ ನಡಯೆತತಿುದೆ.  ಇನೂನ ಬೇೆಕ್ನದರ ೆ
ನೇವು ಜೆೈಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಲಭಯಗಳ ಸತಧನರಣೆಗಳನತನ ನಯಮಗಳು ಏರೆ್ೇನತ ಹೆೇಳುತ್ುದೆ 
ಅದರ ಪರಕ್ನರ ಕ್ೂೆಡಿ.  ರ್ನಯಯನಲಯ ಹೆೇಳಿದ ೆ ಎಾಂದತ ಈ ವಿಧೇೆಯಕವನತನ ತಿದತಾಪಡಿ 
ಮನಡತವುದನತನ ರ್ನನತ ಒಪತಪತ್ೆುೇರ್ ೆ ಆದರೆ ರ್ನಯಯನಲಯ ಜನಮೇನತ ಕ್ೂೆಟಟವರರೆ್ನೇ ಈ ರಿೇತಿ 
ಬಾಂಧಿಸಿ ಎಾಂದತ ಹೇೆಳಿದಯೆೆೇ? ರ್ನಯಯನಲಯದ ನದೆೇಾಶನದಾಂತೆ್ ತಿದತಾಪಡಿ; ಹನಗನದರೆ ಯನರೂ 
ಕೂಡ ಜನಮೇನತ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಬರಬನರದೆೇ? ಇದನತನ ರ್ನಯಯನಧಿೇಶರತ ಹೆೇಳುತಿುದನಾರಯೆೆೇ? 
ದಯವಿಟತಟ ಈ ವಿಧೇೆಯಕವನತನ ವನಪಸ್ಚ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಾ.   ನೇವು ಬಾಂದಿೇಖನರೆ್ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗೆ 
ಬಹಳ severe ಆಗಿ ತ್ಪತಪ ಮನಡಿದಾಂತ್ಹ ಬಾಂದಿೇಖನರೆ್ ಅಧಿಕ್ನರಿ ಯನರೇೆ ಇರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ 
ಜಿೇವನವಧಿ ಶ್ಕ್ ೆ ಎಾಂಬತದನೂನ ಈ ಕ್ನಯದೆಯಲ್ಲೂ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಾಂಡತ ಬನನ.  ಆಗ ಜೆೈಲ್ಲನಲ್ಲೂ  
ಅಪರನಧಗಳು ಕಡಿಮಯನಗತತ್ುವೆ.  ಅದತ ಬಿಟತಟ ಈ ವಿಧೆೇಯಕವನತನ ತ್ರಬೇೆಡಿ, ದಯವಿಟತಟ ಈ 
ವಿಧೆೇಯಕವನತನ ವನಪಸ್ಚ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಿಾ ಎಾಂದತ ರ್ನಡಿನ ಜನರ ಹಿತ್ದೃಷ್ಟ್ಟಯಾಂದ ಇದನತನ 
ಹೆೇಳುತಿುದೆಾೇರೆ್. ಇಾಂತ್ಹ ಅಪರನಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇನನಷತಟ ಕರಮ ಮನಡಿ ಕ್ನಯದೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡತ ಬನನ, 
ಅವರಿಗೆ ಜೆೈಲ್ಲನಲ್ಲೂ ರ್ನಯಯನಧಿೇಶರಿಾಂದ ಶ್ಕ್ೆಯನಗಲ್ಲ.  ಆದರೆ ಜನಮೇನತ ಕ್ೊಟಟಾಂತ್ಹವರಿಗೆ  
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ಇಾಂತ್ಹ ಕಠಣ್ ಶ್ಕ್ೆಯನತನ ಮನಡಬೇೆಡಿ. ಅದರ ಬದಲತ ಅಲ್ಲೂ ಆಡಳಿತ್ ನವಾಹಣೆ ಮನಡತವ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ತ್ಪತಪ ಮನಡಿದನಗ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಠಣ್ವನದ ನಯಮಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಾಂಡತ ಬಾಂದತ 
ಅವರನತನ ದಾಂಡರೆ್ ಮನಡಿ ಎಾಂದತ ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಡನ: ತ್ೆೇಜಸಿವನಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗೆ ಜೆೈಲತ ಶ್ಕ್ೆಯನತನ 
ಸಕ್ನಾರ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ನೆಗತವುದಿಲೂ, ರ್ನಯಯನಧಿೇಶರತ ಮನತ್ರ ಕ್ೂೆಡತವುದಕ್ನೆಗತತ್ುದೆ.  

ಶ್ರೇ ಹೆರ್.ಎಾಂ. ರಮೇಶಗೌಡ(ವಿಧನನಸಭನ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾಂದಿೇಖನರೆ್ಗಳ (ತಿದತಾಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕ, 2022 
ವಿಧೆೇಯಕವನತನ ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಬಾಂದ ಮೇಲೆ ಬಾಂದಿೇಖನರೆ್ಗಳಿಗೆ ಇದತ ಮೂರರೆ್ೇ 
ತಿದತಾಪಡಿಯನಗಿದ.ೆ  ಕಳ್ೆದ ಸಲ ಕೂಡ ಸದನ ನಡೆಯಬೆೇಕ್ನದರೆ ಇದೆೇ ವಿಚನರಗಳ ಮೇಲೆ ಬಹಳ 
ಚಚೆಾಗಳ್ನಗಿತ್ತು.  ಈಗ ಮತ್ೊುಾಂದತ ಬಿಲಚ ಅನತನ ತ್ಾಂದಿದನಾರೆ.  ಇದರ ಬಗೆೆ ಸನಕಷತಟ ಹಿರಿಯ 
ಸದಸಯರತ ಬೆಳಕತ ಚೆಲ್ಲೂದನಾರ.ೆ  ಅದೆೇರೆ್ಾಂದರೆ, ಕಳ್ೆದ ಬನರಿ ಶ್ರೇಮತಿ ಶಶ್ಕಲನರವರತ ಸದನದಲ್ಲೂ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದಾರತ.  ಯನರತ ನಜವನದ ಅಪರನಧಿಗಳು ಅಲ್ಲೂಗೆ ಹೂೆೇಗಿರತತ್ನುರೆ. 15-20 ವಷಾದಿಾಂದ 
ಯನರತ ಜೆೈಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಇರತತ್ನುರೆ ಅವರೆೇ ಅಲ್ಲೂ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್., ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗಿಾಂತ್ ಮೇಲ್ಲರತತ್ನುರೆ.  ಅಲ್ಲೂ 
ರೆ್ೂೇಡತವುದಕ್ೆೆ ನನನನತನ ಅಲ್ಲೂಗೆ ನಮಾ ಕಮಟಯ ಜೊತ್ೆ ಕರದೆತಕ್ೂೆಾಂಡತ ಹೂೆೇಗಿದಾರತ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅದತ ಯನವ ಕಮಟ? ಅದತ ಯನವ ಕಮಟ ಎಾಂಬತದತ ಅವರಿಗೆ 
ಗೊತಿುಲೂ. 

ಶ್ರೇ ಹೆರ್.ಎಾಂ. ರಮೇಶಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಯನವ ಅಪರನಧಿ ಜೆೈಲ್ಲಗೆ 
ಹೊೇಗಿ 15-20 ವಷಾವನಗಿರತತ್ುದೆ ಅವರತ ಆರನಮವನಗಿ ರಸೆುಯಲ್ಲೂ, ಹೊರಗಡೆ ಎಲನೂ 
ಓಡನಡತತಿುರತತ್ನುರ.ೆ  ರ್ನವು ನೇವೆೇನತ ಇಲ್ಲೂ ಎಾಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದರ ೆಅವರತ ರ್ನವು ಇಲ್ಲೂಗೆ ಬಾಂದತ ಬಹಳ 
ವಷಾಗಳ್ನಗಿದ ೆ ಎನತನತ್ನುರೆ.  ಜೆೈಲತ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ನಾಂಬಿಕ್ ೆ ಇರತತ್ುದೆ.  
ಅವರತ ಎಲ್ಲೂಗೂ ಹೂೆೇಗತವುದಿಲೂವಾಂತ್ೆ.  ಹನಗನಗಿ ಅವರತ ಎಲನೂ ಕಡ ೆಆರನಮವನಗಿ ಓಡನಡಿಕ್ೊಾಂಡತ 
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ಮತ್ೆು ಒಳಗಡ ೆ ಹೂೆೇಗತತ್ನುರೆ ಏನತ ಬೆೇಕ್ನದರೂ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡತ ಹೂೆೇಗಿ ಸಪೊೈ ಮನಡತವುದತ 
ಇವರೇೆ ಆಗಿರತತ್ನುರ.ೆ   ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದತ ಇಷ್ೆಟೇ, ಯನರತ ನಜವನಗಿ ಅಪರನಧಿಗಳ್ನಗಿ ಒಳಗ ೆ
ಹೊೇಗಿರತತ್ನುರೆ ಅವರಿಗೆ ಫೊೇನ್ಚ, ಇತ್ರ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಸಿಗತವುದಕ್ೆೆ ಅಲ್ಲೂರತವ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ್ೇೆ 
ಕ್ನರಣ್. ಹನಗನಗಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕರಮವನಗಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಆಗಷ್ಟೆೇ ಇದತ ಸರಿ ಹೊೇಗತತ್ುದೆ. 
ಇಲೂದಿದಾರ ೆ ಇದಕ್ೆೆ ಎಷ್ೆಟೇ ತಿದತಾಪಡಿಗಳನತನ ತ್ಾಂದರೂ ಇದಕ್ೆೆ ಬೆಲ ೆ ಇಲೂ, ಅಲ್ಲೂನ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗೆ 
ಯನರಿಗನದರೂ ಶ್ಕ್ೆಯನದರ ೆಆಗ ಇದತ ಸರಿ ಹೊೇಗತತ್ುದೆ ಎಾಂದತ ಹೆೇಳಿ ನರೆ್ನರಡತ ಮನತ್ತಗಳನತನ 
ಮತಗಿಸತತ್ುೆೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟ. ಶ್ರೇಕಾಂಠೆೇಗೌಡ(ಪದವಿೇಧರರ ಕೆ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕರ್ನಾಟಕ 
ಬಾಂದಿೇಖನರೆ್ಗಳ (ತಿದತಾಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕ, 2022 ಗೊಾಂದಲದಿಾಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಾಂದತ ನನಗ ೆ
ಅನಸತತಿುದೆ.  ಮನತ್ರ್ನಡಿದ ಎಲನೂ ಸದಸಯರೂ, ಆಳುವ ಪಕ್ಷದ ಮನನಯ ಆಯನೂರತ 
ಮಾಂಜತರ್ನಥಚರವರತ ಸೇೆರಿ ಎಲೂರೂ ಇದಕ್ೆೆ ಅಪಸವರ ಎತಿುದನಾರ.ೆ ನೇವು ಬಾಂದಿೇಖನರೆ್ಯಲ್ಲೂರತವ 
ಬಾಂಧಿಗಳ ಬಗೆೆ ತ್ರತವ ಬದಲತ ಬಾಂದಿೇಖನರೆ್ಯಲ್ಲೂವರನತನ ಸತಧನರಣೆ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ಜನಮೇನತ 
ಕ್ೊಟಟವರನತನ ಟನಗೆಾಟಚ ಮನಡಿಕ್ೊಾಂಡ ಹನಗಿದೆ.  ಏತ್ಕ್ೆೆ ಟನಗೆಾಟಚ ಮನಡಿಕ್ೂೆಾಂಡ ಹನಗಿದ ೆಎಾಂದತ 
ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್ಾಂದರೆ,ಚ “ಬಾಂಧಿಯತ ಮತ್ತು ಆತ್ನ ಜನಮೇನತದನರನತ ಬರೆದತಕ್ೂೆಟಟ ಬಾಂಧಪತ್ರವನತನ 
ರನಜಯವು ಮತಟತಟಗೊೇಲತ ಹನಕಿಕ್ೊಳುಾವುದಕ್ೆೆ ಹೊಣೆಗನರರನಗಿರತ್ಕೆದತಾ ಹನಗೂ ಮತಟತಟಗೂೆೇಲತ 
ಹನಕಿಕ್ೊಳಾಲನದ ಬಾಂಧಪತ್ರದ ಮೊತ್ುವನತನ ಭೂಕಾಂದನಯದ ಬನಕಿಯಾಂತ್ೆ ವಸೂಲತ ಮನಡತ್ಕೆದತಾ”ಚ
ಟನಗೆಾಟಚ ಅವರ್ನದ, ಇವನಲೂ. ಇವನಗ ೆ ಎಲೂರೂ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ 2-3 ಅಲೂ 10 ವಷಾ ಹಚೆತಚ 
ಮನಡಿ.  ಮತ್ೆು ಮತಾಂದತವರೆದತ 58ರಲ್ಲೂ “ಜನಮೇನತದನರರ್ನಗಿ ನಾಂತ್ ವಯಕಿುಯತ ಅಪರನಧ 
ನಣಿೇಾತ್ರ್ನದ ಮೇಲ ೆ ಆರತ ತಿಾಂಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮಯಲೂದ ಆದರೆ ಒಾಂದತ ವಷಾದವರೆಗ ೆ
ವಿಸುರಿಸಬಹತದನದ ಅವಧಿಯ ಕ್ನರನವನಸದಿಾಂದ ಮತ್ತು ಜತಲನಾರೆ್ಯಾಂದ ದಾಂಡಿತ್ರ್ನಗತ್ಕೆದತಾ”ಚ
ಎಾಂದತ ಹೆೇಳಿದನಾರ.ೆ  ಅವರಿಗೂ ಒಾಂದತ ವಷಾ ಜೆೈಲತ ಹನಕತವುದತ, ದಾಂಡವನೂನ ಹನಕತವುದತ ಮತ್ತು 
ಅವನತ ಜನಮೇನತ ಕ್ೂೆಟಟ ಅಷೂಟ ಹಣ್ವನತನ ವಸೂಲತ ಮನಡತವುದತ ಎಾಂದರೆ ಇದತ ನನಗ ೆ



137 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/23-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

 
 

ಅಥಾವೆೇ ಆಗಲ್ಲಲೂ. ಹನಗನದರೆ ಈ ರನಜಯದಲ್ಲೂ ಯನರತ ಜನಮೇನತ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಬರತತ್ನುರೆ? 
ಅವನನತನ ನೇವು ಸತಧನರಣೆ ಮನಡಬೇೆಕಲೂವೇೆ? ಸತಧನರಣೆ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಜನಮೇನತ ಬೆೇಕಲೂವೇೆ? 
ಜನಮೇನಗೆ ಬಹಳ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಜನಮೇನತ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಬಹಳ ಜನರತ ವನಪಸ್ಚ ಹೊೇಗತತ್ನುರೆ, 
ತ್ಪಿಪಸಿಕ್ೂೆಾಂಡತ ಹೂೆೇಗತತ್ನುರೆ.  ಪೆರೊೇಲಚ ಕ್ೊಡತವನಗ ಜನಮೇನತ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ. ಯನರತ 
ಕ್ೊಡತತ್ನುರ?ೆ ಅಪರನಧಿಗೆ ಯನರತ ಜನಮೇನತ ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ? ನೇವು ಅವನನೂನ ಜೆೈಲ್ಲಗ ೆಹನಕತತ್ೆುೇವೆ 
ಎಾಂದರೆ ಅವನತ ಕ್ೊಟಟ ಹಣ್ಕ್ೆೆ ಕಾಂತ್ತ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಕಾಂದನಯ ವಸೂಲ್ಲ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಾಂದರೆ ಯನರತ 
ಬರತತ್ನುರ?ೆ ಹನಗನಗಿ ನೇವು ಸವಲಪ ಇದರ ಬಗೆೆ ಮರತ ಚಿಾಂತ್ರ್ೆ ಮನಡತವುದತ ಒಳ್ೆಾಯದತ. 
ಅಪರನಧಿಗಳ ಬಗೆೆ ನಮಾ ತ್ಕರನರಿಲೂ ಮನಡಿ.  

(ಮತಾಂದತ) 
(563) 23-03-2022 KH/AK   1-20  

(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 
ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟ.ಶ್ರೇಕಾಂಠೆೇಗೌಡ (ಮತಾಂದತ):- 

ಆಮೇಲೆ ಈ ಅಪರನಧಿಗಳಿಗೆ ಕತಮಾಕತೆ ಕ್ೊಡತವಾಂತ್ಹ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಬಗೆೆ ರ್ನವಲೆನೂ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿದಾೆೇವೆ. ಅವರತ ತ್ಮಾ ಕಣಿಣಗ ೆ ಕ್ನಣಿಸತತಿುಲೂವೆೇ? ಮನದಕ ವಸತುಗಳ ದಾಂಧಯೆ 
ಕ್ೆೇಾಂದರಗಳ್ನಗಿ ಜೆೈಲತಗಳು ನಮನಾಣ್ವನಗಿದ.ೆ ಇದತ ಜೆೈಲ್ಲನಲ್ಲೂರತವ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗೆ ಗೊತಿುಲೂದೆೇ ಆ 
ಕ್ೆೇಾಂದರ ಹೆೇಗ ೆ ನಡಯೆತತ್ುದ?ೆ ಅಲ್ಲೂ ಚಟತವಟಕ್ಗೆಳು ಹೆೇಗ ೆ ನಡಯೆತತ್ುದ.ೆ ಜೆೈಲ್ಲನಲ್ಲೂಯೆೇ 
ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಾಂಡತ ಒಬಬ ಡನನ್ಚ ಅಥವನ ರೌಡಿ ಒಳಗೆ ಹೊೇದರ,ೆ ಅವನತ ಎಲನೂ ವಹಿವನಟನತನ ಬಹಳ 
ಸಲ್ಲೇಸನಗಿ ನಡಸೆತತ್ನುರ್ೆ ಮತ್ತು ಅವನತ ಜೆೈಲತ safest ಜನಗ ಎಾಂದತ ಹೇೆಳುತ್ನುರೆ್. ಅವನತ safe 
ಮತ್ತು ಅವನ ವಹಿವನಟತಗಳು safe. ಅವನತ ಎಲನೂ ವಹಿವನಟತಗಳ ಕ್ೆೇಾಂದರ ಮನಡಿಕ್ೊಾಂಡತ 
ಜೆೈಲ್ಲನಾಂದ ನಡಸೆತತ್ನುರ್ೆ. ಅವನನತನ ಟನಗೆಾಟಚ ಮನಡತವುದನತನ ಬಿಟತಟ, ಜನಮೇನತ ಕ್ೂೆಟಟವನನತನ 
ಟನಗೆಾಟಚ ಮನಡತವುದನದರೆ, ಅವನಗ ೆ ಅಷ್ೆಟಲನೂ ವಯವಹನರಗಳಿಗ ೆ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂೆಟಟಾಂತ್ಹ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಬಗೆೆ ಒಾಂದತ ಅಪಸವರ ಇಲೂ. ಆ ಅಧಿಕ್ನರಿಯನತನ ಅಮನನತ್ತ ಮನಡಿ ಮತ್ತು 
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ವಜನಗೂೆಳಿಸಿ. ಅವನತ ಇಲೂದೆೇ ಇವಲೆನೂ ಹೆೇಗ ೆ ನಡಯೆತತ್ುದೆ, ಮನದಕ ವಸತುಗಳು ಜೆೈಲ್ಲನ ಒಳಗೆ 
ಹೆೇಗ ೆ ಹೊೇಗತತ್ುದೆ, ಪೂೆೇನ್ಚಗಳು ಹೇೆಗೆ ಹೊೇಗತತ್ುದೆ, ವಹಿವನಟತ ಹೆೇಗೆ ನಡಯೆತತ್ುದೆ, ಈ 
ವಹಿವನಟನಲ್ಲೂ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಪನಲತ ಇಲೂವೆೇ, ವಯವಹನರದಲ್ಲೂ ಪನಲತ ಇಲೂವೆೇ? ಇಾಂತ್ಹ ಜೆೈಲ್ಲನಲ್ಲೂ 
ಇಾಂತ್ಹ Superintendent ಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ ಹನಕಿಸಿಕ್ೂೆಾಂಡತ ಹೂೆೇಗತವುದಿಲೂವೆೇ? ಅದಕ್ೆೆ demand 
ಇಲೂವೆೇ, ತ್ನವು ಜನಮೇನತ ಕ್ೊಟಟವರನತನ ಬಿಟತಟಬಿಡಿ. ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ಆ ಸನಿನಕ್ೆೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಾಂಡತ 
ಬರತವುದನದರೆ, ಈ ಬಿಲಚ ಗೆ ಅಥಾ ಬರತತ್ುದೆ. ನಮಸನೆರಗಳು. 

 ಶ್ರೇ ಪಿ.ಹೆರ್.ಪೂಜನರ್ಚ (ಸಥಳಿೇಯ ಸಾಂಸಥೆಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು. ಈ ಬಿಲಚ ಅನತನ ಅಮಾಂಡಚಮಾಂಟಚಗೆ ತ್ಾಂದಿರತವುದಕ್ೆೆ ಸನವಗತ್ 
ಮನಡತತ್ನು, ರ್ನನತ 2 ತಿದತಾಪಡಿಗಳನತನ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಇಷಟಪಡತತ್ೆುೇರೆ್. Prohibited Article ಬಗೆೆ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಹನಕತತಿುರತವಾಂತ್ಹ 200 ರೂಪನಯಗಳ ಜತಲನಾರೆ್ ಏನದ,ೆ ಅದನತನ ಜನಸಿು 
ಮನಡಬೇೆಕತ. ಕನಷಿ 5 ಸನವಿರ ರೂಪನಯಗಳವರಗೆ ೆಜತಲನಾರೆ್ ಹನಕಿದರ ೆಉಪಯೇಗವನಗತತ್ುದೆ. 
ಜೆೈಲ್ಲನಲ್ಲೂರತವಾಂತ್ಹ ಖೆೈದಿಗಳು prohibited offenders ಎಾಂದತ ಕರಯೆತತಿುದೆಾೇವೆ, ಅವರತ 
ಬಿಡತಗಡೆ ಆಗತವಾಂತ್ಹ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೂ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಸಹನಯ ಮನಡತವಾಂತ್ಹ ಒಾಂದತ ಆಸಕಿು 
ತ್ೊೇರತವಾಂತ್ಹದತಾ ಕಡಿಮ ಆಗತತ್ುದೆ ಎನತನವ ವಿಚನರವನತನ ಹೇೆಳುತ್ೆುೇರ್.ೆ 5 ಸನವಿರ 
ರೂಪನಯಗಳವರೆಗೆ ಜತಲನಾರ್ ೆಹೆಚತಚ ಮನಡಿ, ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ ೆಹನಕಿದರ ೆಒಳ್ೆಾಯದನಗಬಹತದತ ಎಾಂದತ 
ನನಗನಸತತ್ುದೆ. ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, ಪೆರೊೇಲಚ ಮೇಲ ೆಬಿಡತಗಡೆಯನದಾಂತ್ಹ ಖೆೈದಿ ಜನಮೇನತ ಕ್ೊಟಟ 
ನಾಂತ್ರವೆೇ ಹೊರಗಡೆ ಹೂೆೇಗಬೇೆಕತ. ಸನಮನನಯವನಗಿ ಜನತ್ರೆ, ಉತ್ಾವ, ಮಗನ ಮದತವೆ, ಹಬಬ-
ಹರಿದಿನಗಳಿಗೆ ಅವನನತನ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡತವುದಿಲೂ. ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಅವನ ಆತಿೀಯರತ ಯನರನದರೂ 
ಮೃತ್ರನದಾಂತ್ಹ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೂ ಮನತ್ರ ಪೆರೊೇಲಚ ಮೇಲೆ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡತವಾಂತ್ಹದಾನತನ ರ್ನವು 
ರೆ್ೂೇಡತತಿುದೆಾೇವೆ. ಇದನತನ ರ್ನಯಯನಲಯ ಅನತಸರಿಸಿಕ್ೊಾಂಡತ ಇಲ್ಲೂಯವರಗೆ ೆ ಬಾಂದಿದೆ. 
ಜನಮೇನತದನರನಗ ೆ ಶ್ಕ್ ೆ ವಿಧಿಸತವಾಂತ್ಹದಾನತನ ಕ್ೈೆಬಿಟತಟ, ಜನಮೇನತ ಕ್ೊಟಟಾಂತ್ಹ ಆ ವಯಕಿುಯ 
ಜತಲನಾರೆ್ ಎಾಂದತ ಕ್ೂೆರೆ್ಯದನಗಿ ಸೇೆರಿಸಲನಗಿದೆ,  
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“…The person who stood surety to the prisoner, who failed 
to surrender himself, as required by sub-section (1) of 
section 57 shall on conviction, be punished with 
imprisonment for a term of not less than six months but 
which may extend to one year and with fine.”ಚಚಚ 

ಈ fine ಅನತನ ಜನಸಿು ಮನಡಿ, ಲಕ್ಷಗಳವರಗೆ ೆ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಏಕ್ೆಾಂದರ,ೆ ಆತ್ habitual 
offender.  ಅವನತ ಬಿಡತಗಡೆಯನಗತವಾಂತ್ಹ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೂ fine amount ಆ surety ಗೆ 
ಹನಕತವಾಂತ್ಹದಾನತನ ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗ ೆ ಹನಕಿದರ,ೆ ಆ ರ್ನಯಯನಲಯಕ್ೆೆ ಯನವ ರಿೇತಿ discretion 
ಇರಲನರದಾಂತ್ ೆಒಾಂದತ ಪನರವಿಷನ್ಚ ಅನತನ ಅಮಾಂಡಚಮಾಂಟಚ ಮನಡಿದರೆ ಸೂಕು ಎಾಂದತ ರ್ನನತ ಈ 
ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೂ ವಿನಾಂತಿ ಮನಡತತ್ನು, ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳನತನ ತಿಳಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

 ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಾಂ ಅಹಮದ್ಚ (ಸಥಳಿೇಯ ಸಾಂಸೆಥಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಈಗನಗಲೆೇ ಇದರ ಬಗೆೆ ಸನಕಷತಟ ಚಚಾೆಯನಗಿದೆ. ರ್ನನತ ಹೆಚತಚ ಸಮಯವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಾವುದಿಲೂ. 
ಈ ಜೆೈಲತ ಹೆೇಗಿದ ೆಎಾಂದರ,ೆ glorified gated complex ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ ಆಗಿಹೊೇಗಿದ.ೆ ಮನನಯ 
ಮಾಂತಿರಗಳು ಅಮಾಂಡಚಮಾಂಟಚ ಏನತ ತ್ಾಂದಿದನಾರೆ ಎನತನವ ಬಗೆೆ ಈಗನಗಲೆೇ ಎಲೂರೂ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ. ಜೆೈಲ್ಲರ್ೂೆಳಗೆ ಮೊಬೆೈಲಚ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಾಂಡತ ಹೊೇದರ ೆ 200 ರಿಾಂದ 250 
ರೂಪನಯಗಳನತನ ಕ್ೊಡಬೆೇಕತ. ಜೆೈಲ್ಲರ್ೂೆಳಗೆ ಮೊಬೆೈಲಚ ಅಲೂ. ಜೆೈಲ್ಲರ್ೂೆಳಗೆ ಕತಿು, ಮಚತಚ, 
ಲನಾಂಗಚಗಳು ಹೂೆೇಗತತ್ುವೆ. ಜೆೈಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಗನಯಾಂಗಚವನರ್ಚಗಳು ಆಗತವುದನತನ ಸಹ ರ್ನವು ಪತಿರಕ್ೆಗಳಲ್ಲೂ 
ಬಾಂದಿರತವುದನತನ ರೆ್ೂೇಡಿರತತ್ೆುೇವೆ. ಅದತ ಹೆೇಗ ೆ ನಡಯೆತತ್ುದ ೆ ಸನವಮ? ಜೆೈಲ್ಲನಲ್ಲೂ 2 ಗನಯಾಂಗಚ 
ಲ್ಲೇಡರ್ಚಗಳು ಒಳಗೆ ಹೂೆಡದೆನಟ, ಬಡೆದನಟ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಇದಕ್ೆೆ ಯನರತ ಜವನಬನಾರಿ? ಇದಕ್ೆೆ 
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಏನತ ಅಮಾಂಡಚಮಾಂಟಚ ಮನಡಿದನಾರ?ೆ ಜೆೈಲ್ಲರ್ೂೆಳಗೆ ದೂೆಡಾ ದೊಡಾ ಕತಿು, ಮಚತಚ 
ಮತ್ತು ಲನಾಂಗಚಗಳು ಇರತತ್ುವೆ, ಅವರತ ಹೂೆರಗಡೆ ಮನಡತವುದತ ಇದೆಾೇ ಇದೆ. ಜೆೈಲ್ಲರ್ೂೆಳಗೆ ಹೊೇಗಿ 
ಇದೆೇ ರಿೇತಿ ಮನಡತವನಗ ಅಲ್ಲೂರತವ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಏನತ ಮನಡತತ್ನುರೆ? ತ್ನವು ಈ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ 
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ಮೇಲ ೆ ನಯಾಂತ್ರಣ್ ತ್ರಬೆೇಕತ. ಏಕ್ೆಾಂದರ,ೆ ಜೆೈಲ್ಲರೆ್ೂಳಗೆ ತ್ಮಗೆ ಏನತ ಬೆೇಕ್ನದರೂ ಸಿಗತತ್ುದೆ. 
ಜೆೈಲ್ಲರ್ೂೆಳಗೆ ಹೂೆೇದ ತ್ಕ್ಷಣ್ ಒಾಂದತ ಗತಾಂಪನತನ ಮನಡಿಕ್ೊಾಂಡಿರತತ್ನುರೆ. ಇದಕ್ೆೆ ವನಡಾನ್ಚ, 
ಜೆೈಲರ್ಚಗಳ ಕತಮಕತೆ ಇದೆಾೇ ಇರತತ್ುದೆ. ಗನಾಂಜನ, ಅಫಿೇಮತ, ಕ್ೂೆಕ್ೆೇನ್ಚ, ಊಟ, ತಿಾಂಡಿ ಎಲೂವು 
ಜೆೈಲ್ಲರ್ೂೆಳಗೆ ಸಿಗತತ್ುದೆ. ಇವರತ ಜೆೈಲ್ಲರ್ೂೆಳಗೆ ಹೊೇಗಿ ಬಾಂದರ,ೆ ಅವರತ ರನಜರ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ 
ಆಗಿರತತ್ನುರ.ೆ ಇವರತ ಹೂೆರಗಡ ೆ ಬರತವನಗ ಡನನ್ಚ ರಿೇತಿ ಆಗಿ ಬರತತ್ನುರೆ. ಇದರಲ್ಲೂ ಸನಕಷತಟ 
ಬದಲನವಣೆ ತ್ರತವುದಕ್ೆೆ ತಿೇಪತಾ ತ್ರಬೇೆಕತ. ಈಗನಗಲೆೇ ಎಲನೂ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಯನರತ 
surety ಕ್ೊಡತತ್ನುರ್ೂೆೇ, ಅವನತ ಒಳ್ೆಾಯ ಭನವರೆ್ಯಾಂದ surety ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ್ ಎಾಂದತ 
ಹೆೇಳಿದರತ. ಅವರಿಗೆ ತ್ನವು ಅರ್ನಯಯ ಮನಡತತಿುರತವುದತ ಸರಿಯಲೂ. ಏಕ್ೆಾಂದರೆ, ಜೆೈಲ್ಲನಾಂದ 
ಹೊರಗಡೆ ಬಾಂದ ಮೇಲ ೆ ಅವನತ ಒಳ್ಾೆಯವರ್ನಗತತ್ನುರೆ್ ಎಾಂದತ ಅವನ ಮೇಲೆ ವಿಶನವಸ ಇಟತಟ, 
ಅವನಗ ೆ surety ಕ್ೂೆಟಟರ,ೆ bail ಆಗತತ್ುದೆ, ಇದಾರಿಾಂದ ಅವನಗೆ ಒಳ್ೆಾಯದನಗತತ್ುದೆ ಎಾಂದತ 
ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಳುಾತ್ನುರ್.ೆ  ಅವನಗೂ ಸಹ ಯನವುದೇೆ ಅರ್ನಯಯವನಗಬನರದತ. ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಜೆೈಲ್ಲನಲ್ಲೂ 
ವಿಶೆೇಷವನದ ಸತಧನರಣೆಗಳನತನ ತ್ರಬೇೆಕತ. ಜೆೈಲ್ಲರ್ೂೆಳಗೆ ಹೂೆೇದರ ೆ ಅವನಗ ೆ ಹೆದರಿಕ್ ೆ ಬರಬೆೇಕತ. 
ಜೆೈಲ್ಲರ್ೂೆಳಗೆ ಹೂೆೇದರೆ ನಮಾ ಜಿೇವನ ಮತಗಿಯತ್ತ ಎನತನವಾಂತ್ಹ ಭನವರೆ್ ಬರಬೆೇಕತ. ಅದನತನ 
ಬಿಟತಟ ಅವನತ ಒಳ್ೆಾಯ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ ಆಗತವುದನದರೆ ಅವನತ ಏಕ್ೆ ಜೆೈಲ್ಲಗೆ ಹೂೆೇಗಬೆೇಕತ. ಇದಕ್ೆೆ ಬೆೇರ ೆ
ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ ಅಮಾಂಡಚಮಾಂಟಚ ತ್ರಬೇೆಕತ. ವಿಶೆೇಷವನಗಿ, ಯನರತ ಮನರಕ ಆಯತಧಗಳನತನ 
ಜೆೈಲ್ಲರ್ೂೆಳಗೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಾಂಡತ ಹೊೇಗತತ್ನುರಯೆೇ, ಅವರ ಬಗೆೆಯೂ ತ್ನವು ಚಿಾಂತ್ರ್ೆ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

 ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ್ಚ ಅಹಾದ್ಚ (ವಿಧನನಸಭನ ಕ್ೆೇತ್ರದಿಾಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗನಗಲೆೇ ಸನಕಷತಟ ಚಚಾೆಯನಗಿದ.ೆಚ “ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾಂದಿೇಖನರೆ್ಗಳ (ತಿದತಾಪಡಿ) 
ವಿಧೆೇಯಕ”ದ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಅವರ ಕ್ೆೇತ್ರದಿಾಂದ ಕ್ೆಲವರನತನ ಬಳ್ನಾರಿ ಜೆೈಲ್ಲಗ ೆಹೊೇಗಿ 
ಕರದೆತಕ್ೊಾಂಡತ ಬಾಂದೆ. ಅಲ್ಲೂರತವಾಂತ್ಹ Superintendent ಯನವ ರಿೇತಿ ನನನನತನ ಟರೇಟಚ 
ಮನಡಿದಾರತ ಎಾಂದತ ಸದನದಲ್ಲೂ ಒಾಂದತ ಬನರಿ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದಾರತ. ರ್ನನತ ಈ ವಿಷಯವನತನ ತ್ಮಾ 
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ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರತತಿುದೆಾೇರ್ೆ. ಇದತ ತ್ಮಾ ಗಮನಕ್ೆೆ ಬಾಂದಿದೆಯೇ, ಇಲೂವೇ ಗೂೆತಿುಲೂ. ಕ್ೂೆೇಟಚಾಗಳಲ್ಲೂ 
ನಡಯೆತತಿುರತವಾಂತ್ಹದತಾ ಏರೆ್ಾಂದರೆ, ಖೆೈದಿ ಬಾಂದರ ೆ ಅವನಗ ೆ ಜನಮೇನತ ಕ್ೂೆಡತವವನತ ಕ್ೆೇವಲ 
ಫನಯಮಲ್ಲ ಮತ್ತು ಫರೆಾಂಡಾಚ ಅಲೂ. ಜನಮೇನತ ಮನರನಟ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅಲ್ಲೂ ಜನ ಇರತತ್ನುರೆ. ಅಲ್ಲೂ 5 
ಸನವಿರ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಕ್ೊಟಟರೆ ಜನಮೇನತ ಸಿಗತತ್ುದೆ. ಜನಮೇನತದನರನಗೂ ಮತ್ತು ಖೈೆದಿಗೂ 
ಯನವುದೆೇ ಸಾಂಬಾಂಧ ಇರತವುದಿಲೂ. ಅವನತ ಒಬಬನನತನ ಜನಮೇನತ ಕ್ೂೆಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಇಟತಟಕ್ೂೆಾಂಡಿರತತ್ನುರೆ. ಇವರಿಗ ೆ 5 ಸನವಿರ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಕ್ೊಟಟರ ೆ ಸನಕತ ಜನಮೇನತ 
ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ್. ಒಬಬ ಮಾಂಡಯದವನತ ಬಾಂದತ ಜನಮೇನತ ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ್. ಅಲ್ಲೂ ಬೆೇಕ್ನಗಿರತವುದೆೇರ್ಾೆಂದರೆ, 
ಒಾಂದತ ಕಾಂದನಯ receipt ಅನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಾವುದಕ್ೆೆ 5 ಸನವಿರ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಕ್ೂೆಟಟರೆ, 
ಖೆೈದಿಗ ೆಜನಮೇನತ ಸಿಗತತ್ುದೆ. ಅವನಗೂ, ಇವನಗೂ ಸಾಂಬಾಂಧವೆೇ ಇರತವುದಿಲೂ. ಜನಮೇನತ ಪಡದೆತ 
ಹೊರಗಡೆ ಬಾಂದ ಮೇಲ ೆ ಅವನತ ಮತ್ುೆ ಸಹಿ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಜೆೈಲ್ಲಗೆ ಹೂೆೇಗದ ೆ ಇದಾರ,ೆ ಪನಪ, 
ಮಾಂಡಯದಲ್ಲೂರತವವನತ, ಇರೆ್ೂನಾಂದತ ಕಡ ೆ ಇರತವವನನನತನ ಕರದೆತಕ್ೊಾಂಡತ ಬಾಂದತ ಜೆೈಲ್ಲಗ ೆ
ಹನಕತತ್ೆುೇವೆ ಎಾಂದರೆ ಹೆೇಗ?ೆ ದಯವಿಟತಟ, ಇದನತನ ಸವಲಪ ಗಮನಸಬೇೆಕತ. ಇರ್ೂೆನಾಂದತ ವಿಚನರ ತ್ಮಾ 
ಗಮನಕ್ೆೆ ಬಾಂದಿದೆಯೇ, ಇಲೂವೇ, ಗೂೆತಿುಲೂ. ಒಳ್ೆಾಯವರತ ಗಲನಟೆಗಳಲ್ಲೂ, ಗತಾಂಪತಗಳಿಗೆ ಹೂೆೇಗಿ 
ಬಿಡತತ್ನುರೆ. ಮೊರೆ್ನಯ ದಿವಸ ನಡದೆಿರತವಾಂತ್ಹ ಒಾಂದತ ಗಲನಟೆಯಲ್ಲೂ ಗೂೆತ್ನುಯತ್ತ. ಡಿ.ಜೆ.ಹಳಿಾ 
ಮತ್ತು ಕ್.ೆಜಿ.ಹಳಿಾ ಗಲನಟಗೆೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತ್,ೆ ಸತಮನರತ 400 ಜನರತ ಜೆೈಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಇದಾರತ. 
ಜೆೈಲ್ಲನಾಂದ ಅವನತ ತ್ಾಂದ-ೆತ್ನಯಗ ೆ ಫೊೇನ್ಚ ಮನಡಿ ಊಟ ಕಳುಹಿಸಿ, ಬಟೆಟ ಕಳುಹಿಸಿ ಎಾಂದತ 
ಕ್ೆೇಳಲ್ಲಲೂ. ಸವಲಪ ಹಣ್ ಕಳುಹಿಸಿ ಎಾಂದತ ಕ್ೇೆಳಿದರತ. ಏಕ್ೆಾಂದರ,ೆ ಜೆೈಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಸಿೇನಯರ್ಚ ದನದನಗಳು 
ಇದನಾರಯೆಲೂವೆೇ, ಅವರಿಗೆ ಹಣ್ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ. ಹಣ್ ಕ್ೂೆಡದೇೆ ಇದಾರ ೆ ಅವರತ ನಮಗೆ 
ಹೊಡೆಯತತ್ನುರ,ೆ ragging ಮನಡತತ್ನುರ ೆಎಾಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. This is the situation.  ಈ 
ರಿೇತಿಯ ಪರಿಸಿಥತಿ ಜೆೈಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಇದೆ. ದಯವಿಟತಟ, ಇದರ ಬಗೆೆ ಗಮನಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೊಳುಾತ್ುೆೇರೆ್. 

 ಶ್ರೇ ಪರತ್ನಪ ಸಿಾಂಹ ರ್ನಯಕ್ಚ. ಕ್ ೆ (ವಿಧನನಸಭೆಯಾಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ “ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾಂದಿೇಖನರೆ್ಗಳ (ತಿದತಾಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕದ ಬಗೆೆ ಪರವನಗಿ 
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ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ನಾಂತಿದೆಾೇರ್ೆ. ರ್ನನತ ವಕಿೇಲ ವೃತಿುಯಲ್ಲೂ ಜಿೇವನ ಮನಡಿರತವಾಂತ್ಹ ರ್ನನತ ಇದರ 
ಕ್ೊರತೆ್ಗಳು ಏನವ ೆ ಎಾಂದತ ಗೊತ್ನುಗಿ, ಈಗ ಏನತ ತಿದತಾಪಡಿಗಳನತನ ತ್ರತತಿುದನಾರ.ೆ ಈ ಒಟತಟ 
ವಯವಸೆಥಗ ೆ ಬಲಕ್ೂೆಡತವ ದೃಷ್ಟ್ಟಯಲ್ಲೂ ಈ ತಿದತಾಪಡಿಗಳು ಇವೆ ಎನತನವಾಂತ್ಹದಾನತನ ರ್ನನತ 
ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಳುಾತ್ೆುೇರ್ೆ. ಮನನಯ ಜಮೇರ್ಚ ಅಹಾದ್ಚರವರತ ಒಾಂದತ ವಿಷಯವನತನ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದರತ.  

 ಡನ|| ಕ್.ೆಗೊೇವಿಾಂದರನಜಚ (ವಿಧನನಸಭೆಯಾಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, . . .  

 ಶ್ರೇ ಪರತ್ನಪಚ ಸಿಾಂಹ ರ್ನಯಕ್ಚ. ಕ್:ೆ- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಜಮೇರ್ಚ ಅಹಾದ್ಚ 
ಅಲೂ, ಮನನಯ ನಸಿೇರ್ಚ ಅಹಾದ್ಚ ರವರತ ಒಾಂದತ ವಿಷಯವನತನ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದರತ. ಆಗಲ್ಲಾಂದ 
ಜನಮೇನತ, ಜನಮೇನತ ಎಾಂದತ ಮನನಯ ಜಮೇರ್ಚ ಅಹಾದ್ಚ ಎನತನವ ಶಬಾ ಬಾಂದಿರಬಹತದತ. ರ್ನನತ 
ಈ ತ್ಪಪನತನ ತಿದಿಾಕ್ೂೆಳುಾತ್ೆುೇರೆ್.  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಪರತ್ನಪಚ ಸಿಾಂಹ ರ್ನಯಕ್ಚರವರೆೇ, ಈ ಕಡ ೆ ಮತಖ್ ಮನಡಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಪರತ್ನಪಚ ಸಿಾಂಹ ರ್ನಯಕ್ಚ. ಕ್:ೆ- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಮತಖ್ಯ ವಿಷಯಕ್ೆೆ 
ಬರತತ್ೆುೇರೆ್.  

(ಮತಾಂದತ) 

(೫೬೪)/೨೩-೩-೨೦೨೨/೧-೪೦/ಎಲಚಎಾಂ/ಆರ್ಚಎನ್ಚ 
ಶ್ರೇ ಪರತ್ನಪಚ ಸಿಾಂಹ ರ್ನಯಕ್ಚ ಕ್ೆ(ಮತಾಂದತ):-  

ಜನಮೇನತ ಕ್ೊಡತವ ವಿಚನರದಲ್ಲೂ ತ್ತಾಂಬನ ವಿಷಯಗಳು ಬರತತ್ುವೆ. ಅಪರನಧ ಮನಡಿದವನತ, 
ವಕಿೇಲರತ ಇದನಾರ,ೆ ಕ್ೊೇಟಚಾ ಇದೆ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಳುಾತ್ನುರೆ ಎಾಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಈ ವಯವಸೆಥಗೆ 
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ಗಟಟತ್ನವನತನ ಈ ತಿದತಾಪಡಿ ವಿಧೆೇಯಕದಿಾಂದ ತ್ರಬಹತದತ ಎನತನವುದತ ನನನ ಭನವರೆ್ಯನಗಿದೆ. 
ಏಕ್ೆಾಂದರ,ೆ ಜನಮೇನನತನ ಅಷ್ೊಟಾಂದತ ಹಗತರವನಗಿ ಯನರತ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡತ ಜನಮೇನನತನ 
ಕ್ೊಡಬನರದತ. ತ್ಪತಪ ಮನಡಿದವರನತನ ಸತಧನರಣ ೆಮನಡಬೆೇಕತ ಎನತನವ ಮರ್ೂೆೇಭನವ ಒಾಂದತ ಕಡ ೆ
ಇದಾರೂ ಸಹ, ಜನಮೇನತ ಕ್ೊಟಟರೆ ಏರ್ನಗತತ್ುದೆ ಬಿಡತ ಎಾಂದತ ಹಗತರವನಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಜನಮೇನತ 
ಕ್ೊಡಬನರದತ. ಜನಮೇನತ ಪಡದೆತ ರ್ನನತ ಸಮನಜದಲ್ಲೂ ಹೆೇಗದರೂ ಇರಬಹತದತ ಎನತನವ ಭನವರೆ್ 
ಅಪರನಧಿಗೂ ಇರಬನರದತ. ವಯವಸೆಥ ಸರಿ ಇಲೂ ಎನತನವುದತ ಎಲೂರಿಗೂ ಗೂೆತಿುದ.ೆ ಡನ: ಬನಬನ 
ಸನಹೆೇಬ ಅಾಂಬೇೆಡೆರ್ಚರವರತ ಹೆೇಳಿದನಾರೆ, ಎಲ್ಲೂಯವರೆಗೆ ಸಾಂವಿಧನನವನತನ ಅನತಷ್ನಿನಕ್ೆೆ ತ್ರತವಾಂತ್ಹ 
ಜನಗದಲ್ಲೂ ಒಳ್ಾೆಯ ವಯಕಿುಗಳು ಇರತವುದಿಲೂವ, ಅಲ್ಲೂಯವರೆಗೆ ಈ ಸಾಂವಿಧನನ ಒಳ್ಾೆಯದೆಾಂದತ 
ಹೆೇಳುವಾಂತ್ಹ ಭನವರೆ್ ಬರಲತ ಸನಧಯವೆ ಇಲೂ. ಕ್ನನೂನತಗಳು ಯನವ ರಿೇತಿ ಇವೆ ಎಾಂದರೆ, 
ಹೆದರಿಸಲತ ಇರತವುದೆೇ ಕ್ನನೂನತ, ಹಿೇಗನಗಿ ಅಪರನಧ ಮನಡತವನಗ ಅಪರನಧಿ ನನಗ ೆಜನಮೇನತ 
ಸಿಗತತ್ುದ ೆ ಎನತನವ ಹಗತರವನದ ಭನವರೆ್ ಅವನಗೆ ಬರಬನರದತ. ಜನಮೇನತ ಕ್ೊಡತವವನತ ಅಷತಟ 
ಹಗತರವನಗಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಾಬನರದತ. ಸನಲ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಾವವನಗೆ ಜನಮೇನತ ಕ್ೊಡತವವರತ ಸನಲ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡವನಗ ೆ ಎಷತಟ ಜವನಬನಾರಿ ಇರತತ್ುದೆ, ಅಷ್ೆಟ ಜವನಬನಾರಿ ಜನಮೇನತ ಕ್ೂೆಟಟವನಗೂ 
ಇರತತ್ುದೆ. ಮತಾಂದ ೆ ಸನಲ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಾಂಡವನತ ಹಣ್ವನತನ ಕಟಟಲ್ಲಲೂ ಎಾಂದರೆ, ಜನಮೇನತದನರರರೆ್ನ 
ಸಮನನವನದ ಜವನಬನಾರ ಎಾಂದತ agreement ನಲ್ಲೂ ಬರೆದತಕ್ೂೆಡಲನಗತತ್ುದೆ. ಸನಲ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡವನತ ಸನಲವನತನ ಕಟಟದಿದಾರೆ, ಜನಮೇನತ ಕ್ೂೆಟಟವನಾಂದ ವಸೂಲ್ಲ ಮನಡಬಹತದತ 
ಎನತನವುದತ ಕ್ನನೂನನ ಒಾಂದತ ಭನಗವನಗಿರತತ್ುದೆ.  

    ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಸನಲಕ್ೆೆ ಕ್ೊಡತವ ಜನಮೇನಗೂ, ಕಿರಮನಲಚ ಕ್ೆೇಸ್ಚನಲ್ಲೂ ಕ್ೂೆಡತವ 
ಜನಮೇನಗೂ ವಯತ್ನಯಸವಿದೆ.  

   ಶ್ರೇ ಪರತ್ನಪಚ ಸಿಾಂಹ ರ್ನಯಕ್ಚ ಕ್:ೆ- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ್,ೆ ನನನ ಮನತಿನ ಬಗೆೆ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರಿಾಂದ ರ್ನನತ ವಿವರಣೆಯನತನ ಕ್ೆೇಳುತಿುಲೂ. Parole ಗೆ ಒಬಬ ಜನಮೇನನತನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನದರ ೆ
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ಅವನತ ತ್ಮಾ ಜವನಬನಾರಿಯನತನ ಅರಿತ್ತಕ್ೊಾಂಡತ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ ಎನತನವ ಅಥಾದಲ್ಲೂ ರ್ನನತ 
ಹೆೇಳುತಿುದೆಾೇರೆ್. ಈ  ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲೂ ಸದರಿ ತಿದತಾಪಡಿಯನತನ ತ್ಾಂದಿದನಾರೆ. ಮಚತಚ ಇದತ ನಷ್ೆೇಧಿತ್ 
ಶಬಾದಲ್ಲೂ ಬರತತ್ುದೆ. ಅದಕ್ನೆಗಿ ಬೆೇರ ೆ ವಿವರಣೆಯನತನ ಕ್ೊಡತವ ಅಗತ್ಯವಿಲೂ.  

    ಮೊಬೆೈಲಚ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿದನಾರೆ, ಬೆೇರ ೆ ಬೇೆರ ೆ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ ಇಾಂದತ ಮೊಬೈೆಲಚ ಬಳಕ್ೆ 
ದತರಪಯೇಗವನಗತತಿುದೆ. ಆದಾರಿಾಂದ ಯನರತ ಮೊಬೆೈಲಚ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡತ ಒಳಗ ೆಹೊೇಗತತ್ನುರೆ ಅದತ 
ಗೊತ್ನುಗಬೇೆಕ್ನದರ ೆಮೊಬೈೆಲಚ ಶಬಾ ಮನಡತವಾಂತ್ ೆಮನಡಬೆೇಕತ ಹೆೇಳಿದನಾರೆ ಅದತ ಸರಿ ಇದೆ. ಜೆೈಲಚ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಮೊಬೆೈಲಚ ಬಿಟತಟ ಒಳಗಡ ೆ ಇರತವ ಅಪರನಧಿಗಳ ಹತಿುರ ಮೊಬೈೆಲಚ ಅದನತನ  ಈ 
ಶಬಾದಿಾಂದ ಗತರತತಿಸಬಹತದನಗಿದೆ. ಈ ಎಲನೂ ಅಾಂಶಗಳು ಇದರಲ್ಲೂ ಇರತವುದರಿಾಂದ ಸಕ್ನಾರ 
ತ್ಾಂದಿರತವ ಈ ವಿಧೇೆಯಕವನತನ ರ್ನನತ ಸನವಗತಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

   ಡನ: ಡಿ.ತಿಮಾಯಯ(ಸಥಳಿೇಯ ಸಾಂಸೆಥಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ್ೆ, ಇಾಂದತ ಬಾಂದಿಖನರೆ್ಗ ೆ
ಸಾಂಬಾಂದಪಟಟ ಹನಗೆ ವಿಧೇೆಯಕವನತನ ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ತ್ಾಂದಿದನಾರೆ. ಇದಕ್ೆೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟ 
ಹನಗೆ ಒಾಂದತ ಘಟರ್ೆಯನತನ ರ್ನನತ ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ ೧೯೮೦ Deputy Health Officer 
ಇದನಾಗ ಒಾಂದತ food poison case ಆಗಿತ್ತು. ದನಖ್ಲನಗಿರತವ ಮಗತವಿಗೆ ೭ ವಷಾ. ಆ ಮಗತ 
ತಿೇರಿಕ್ೊಾಂಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲೂಯ ವೆೈದನಯಧಕ್ನರಿ ತ್ಕ್ಷಣ್ case history ತ್ೆಗೆದತ ರೆ್ೂೇಡಿದನಗ, ಆ ಮಗತ 
adulterated cake ತಿಾಂದತ food poison ಆಗಿ ತಿೇರಿಕ್ೊಾಂಡಿತ್ತು. ಡನಕಟರ್ಚ ನನಗ ೆಫೊೇನ್ಚ 
ಮನಡತ ಯನವ ಬೆೇಕರಿಯಲ್ಲೂ ಮನಡಿರತವ ಕ್ೇೆಕ್ಚ ತಿಾಂದ ಮಗತವಿಗೆ food poison ಆಗಿ 
ತಿೇರಿಕ್ೊಾಂಡಿದ,ೆ ಆ ಬೆೇಕರಿಯ food sample ಪರಿೇಕ್ೆ ಮನಡಿಸಿ ಎಾಂದತ ಹೇೆಳಿದನಗ, ತ್ಕ್ಷಣ್ ರ್ನವು 
ಬೆೇಕರಿಯಾಂದ ಕ್ೆೇಕ್ಚ ತ್ರಿಸಿ ಪರಿೇಕ್ ೆ ಮನಡಿಸಿದನಗ food poison ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಅಾಂಗಡಿಯ 
ಮನಲ್ಲೇಕನ ಮೇಲೆ ಕ್ೆೇಸ್ಚ ಆಯತ್ತ, ಈ ವಿಚನರ ಕ್ೊೇಟಚಾಗೆ ಹೊೇಯತ್ತ, ಆ ವನಯಪನರಿಗೆ 
ಜೆೈಲತವನಸವನಯತ್ತ. ಮೂರತ ತಿಾಂಗಳ ನಾಂತ್ರ ಸರೆವೆನಸದಲ್ಲೂದಾ ಮನಲ್ಲೇಕ ಹೊರಗಡೆ 
ಓಡನಡತತಿುರತವುದನತನ ರೆ್ೂೇಡಿ ನನಗ ೆ ತ್ತಾಂಬನ ಆಶಚಯಾವನಯತ್ತ.  ಕಡಗೆ ೆ ಒಮಾ ಆತ್ನನತನ 
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ಕ್ೆೇಳಿದನಗ ಅವನ ಹೆಸರಿನವನತ ಒಬಬ ಸರೆ ೆ ಮರ್ೆಯಲ್ಲೂದಾ. ಇವನತ ಹೊರಗಡೆ ಇರತವುದತ 
ಗೊತ್ನುಯತ್ತ. ಇದತ ಎಷತಟ ಸತ್ಯ ಎನತನವುದತ ನನಗ ೆಗೊತಿುಲೂ.  ಇಾಂತ್ಹ ಸನನವೆೇಶಗಳು ಕೂಡನ 
ಬಾಂದಿಖನರೆ್ಯಲ್ಲೂ ನಡಯೆತತ್ುವೆ ಎನತನವ ವಿಚನರವನತನ ತ್ಮಾ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರತತ್ೆುೇರೆ್. 

     ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎಾಂ.ಫನರೂಖ(ವಿಧನನಸಭೆಯಾಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ್ೆ, 
ಇಾಂದತ ಬಾಂದಿಖನರೆ್ಗ ೆಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟ ಹನಗೆ ವಿಧೆೇಯಕವನತನ ತ್ಾಂದಿದನಾರೆ. ಅಕರಮ ಚಟತವಟಕ್ೆಗಳು 
ಬೆಾಂಗಳೂರಿನ ಪರಪಪನ ಅಗರಹನರದಲ್ಲೂರತವ ಜೆೈಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಮನತ್ರವಲೂ, ಮಾಂಗಳೂರತ ಮತ್ತು ಬಳ್ನಾರಿ 
ಜೆೈಲ್ಲೂನಲ್ಲೂಯತ ನಡಯೆತತಿುವೆ. ಮಾಂಗಳೂರಿನ underworld ಸಮಸೆಯ  ಜನಸಿು ಇದನಾಗ most of 
the activities used to happen inside the jail cell itself. Contract killing, 
extortion etc., every setup was happening inside the jail.  ೧೦೦ ಕ್ೂೆೇಟ 
ಅಾಂದನಜತ ವೆಚಚದಲ್ಲೂ ಮಾಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ೬೪ ಎಕರಯೆಲ್ಲೂ ಬಹಳ ದೊಡಾ ಜೆೈಲನತನ ಕಟತಟತಿುದನಾರ.ೆ ಈಗ 
ಖೆೈದಿಗಳಿಗಿಾಂತ್ ರನಜಕಿೇಯ ವಯಕಿುಗಳ್ ೆ ಜನಸಿು ಜೆೈಲ್ಲಗ ೆ ಹೊೇಗತತಿುದನಾರೆ. ಆದಾರಿಾಂದ ಅಲ್ಲೂ ಏರೆ್ೇನತ 
ಸೌಕಯಾಗಳು ಬರತತ್ುವ ೆ ಎನತನವುದತ ನನಗೂ ಗೊತಿುಲೂ. ಈಗ ತಿದತಾಪಡಿಯಲ್ಲೂ ತ್ಾಂದಿರತವ 
ವಿಷಯಗಳ ಬದಲತ ಪೂಣ್ಾ network jammer ಹನಕಿ  ಜನಮಚ ಮನಡಬಹತದತ. There 
should be completely no-network zone.  ಖೆೈದಿಗಳನತನ ಕರದೆತಕ್ೂೆಾಂಡತ ಹೂೆೇಗತವನಗ 
frisk, scanning and screening ಎಲನೂ ಮನಡತತ್ನುರ,ೆ there is a possibility of 
taking drugs and weapons. ಆದಾರಿಾಂದ ಈ ತಿದತಾಪಡಿಯನತನ ವನಪಸ್ಚ ತೆ್ಗೆದತಕ್ೊಾಂಡತ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ಜವನಬನಾರರರ್ನನಗಿ ಮನಡತವಾಂತ್ಹ ಒಾಂದತ ತಿದತಾಪಡಿಯನತನ ತ್ಾಂದರೆ ಬಹಳ 
ಉತ್ುಮ ಎನತನವುದತ ನನನ ಅಭಿಪನರಯ.  

    ಶ್ರೇ ಎಾಂ.ಕ್.ೆಪನರಣೆೇಶ್(ಸಥಳಿೇಯ ಸಾಂಸೆಥಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ್.ೆ ಮನನಯ ಗೃಹ 
ಮಾಂತಿರಗಳು ತ್ಾಂದಿರತವಾಂತ್ಹ ಬಿಲಚನಲ್ಲೂ ಎರಡತ ಅಾಂಶಗಳನತನ ಅದರಲ್ಲೂ ಸೇೆರಿಸಿಕ್ೊಳಾಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ ನನನ 
ಅಭಿಪನರಯ. ಏಕ್ೆಾಂದರೆ ಜೆೈಲ್ಲನ ಒಳಗಡ ೆಇರತವಾಂತ್ಹ ವಯವಸೆಥಯೆೇ ಬೆೇರ,ೆ ಹೂೆರಗಡ ೆಇರತವಾಂತ್ಹ 
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ಪರಿಸಿಥತಿಯೆೇ ಬೇೆರ ೆ ಇದೆ. ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದವರ ಕೃಪೆಯಾಂದ ಚಿಕೆಮಗಳೂರತ ಎಪಿಎಾಂಸಿ 
ಚತರ್ನವಣೆಯ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೂ ರ್ನವು ೪೫ ಜನರತ ೧೩ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಚಿಕೆಮಗಳೂರತ ಜೆೈಲ್ಲನಲ್ಲೂದೆಾೇವು. 
ಮತ್ತು ದತ್ುಪಿೇಠದ ಹೂೆೇರನಟದ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೂ ೫ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಾಂಡಯ ಜೆೈಲ್ಲೂದೆಾೇವು. ಆಗ ನಮಾ 
ಜೊತ್ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರನದ ಸತನೇಲಚ ಕತಮನರ್ಚರವರತ ಇದಾರತ. ಜೆೈಲ್ಲೂನ ಅನತಭವ ನಮಗೆ ಇದೆ. 
ಹೊರಗಡೆ ಜೆೈಲಚ ಬಗೆೆ ನಮಗೆ ಏನತ ಕಲಪರ್ೆ ಇದ,ೆ ಆ ಪರಿಸಿಥತಿ ಒಳಗಡೆ ಇಲೂ. ಜೆೈಲ್ಲನ ಒಳಗಡೆ 
ಆಡಳಿತ್ವನತನ ಮನಡತವವರತ ಖೆೈದಿಗಳ್.ೆ ಯನವುದೆೇ ಜೆೈಲ್ಲನಲ್ಲೂಯತ ರೆ್ೂೇಡಿ Jailor ಮತ್ತು Jail 
Superintendent  ಜೊತ್ೆಗೆ ಖೆೈದಿಗಳು ಸಾಂಬಾಂಧಗಳನತನ ಹೊಾಂದಿರತತ್ನುರೆ. ಮೊದಲತ ಇದನತನ 
ಕಾಂಟೊರೇಲಚ ಮನಡದಿದಾರ ೆ ಜೆೈಲ್ಲನ ವಯವಸೆಥಯನತನ ಕಾಂಟೊರೇಲಚ ಮನಡಲತ ಸನಧಯವಿಲೂ. ಮೊಬೈೆಲಚ 
ಜನಮರ್ಚ ಬಗೆೆ ಈಗನಗಲೆೇ ಮನನಯ ಫನರೂಖಚರವರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ, ಜೆೈಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಜನಮರ್ಚನತನ ಏಕ್ೆ 
ಹನಕಬನರದತ? ಎಲನೂ ವಯವಹನರಗಳು ಮೊಬೆೈಲಚ ಮತಖನಾಂತ್ರ ನಡಯೆತತಿುದೆ. ಜೆೈಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಜನಮರ್ಚನತನ 
ಅಳವಡಿಸಿ. ತ್ತತ್ತಾ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೂ ಫೂೆೇನ್ಚ ಮನಡಲತ ಲನಯಾಂಡಚ ಲೆೈನ್ಚ ಉಪಯೇಗಿಸಿಕ್ೊಳಾಲ್ಲ. 
ಇವತ್ತು ಎಲನೂ ಅವಯವಹನರಗಳು ಜೆೈಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಇದತಾಕ್ೊಾಂಡೆ ಮನಡತತಿುದನಾರೆ. ಕ್ೆಲವರತ ಬೆೇಕತ ಅಾಂತ್ಲೆೇ 
ಜೆೈಲ್ಲನಲ್ಲೂದ ೆಮೊಬೆೈಲಚ ಮತಖನಾಂತ್ರ ಅವಯವಹನರಗಳನತನ ಮನಡತತಿುದನಾರ.ೆ ಮನನಯ ಗೃಹ ಮಾಂತಿರಗಳು 
ಇದನತನ ಗಾಂಭಿೇರವನಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಒಾಂದತ ಹಾಂತ್ಕ್ೆೆ ತ್ಾಂದರೆ ಮನತ್ರ ಇವತ್ತು ತ್ಾಂದಿರತವ ಈ 
ವಿಧೆೇಯಕ ಯಶಸಿವಯನಗತತ್ುದೆ. ಇಲೂದಿದಾರ ೆ ಇದರಿಾಂದ ಪರಯೇಜನ ಆಗತತ್ುದೆ ಎಾಂದತ 
ನನನಗನನಸತವುದಿಲೂ.  

     ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ್,ೆ ಈ ಸದನದಲ್ಲೂಯೆೇ ಜನಮರ್ಚ ಹನಕಿದರತ 
ಮೊಬೆೈಲಚ ಕ್ನಲಚ ತ್ಡಗೆಟಟಲತ ಆಗತತಿುಲೂ. ಅಲ್ಲೂ ಜೆೈಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಜನಮರ್ಚ ಹನಕಿದರ,ೆ ವಯವಹನರ ಮನಡತವ 
ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಚನಮರ್ಚ ತ್ಗೆೆದತಬಿಡಬಹತದತ.  

    ಶ್ರೇ ಎಾಂ.ಕ್.ೆಪನರಣೆೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ್ೆ, ನಮಾಲ್ಲೂ ಅರೆ್ೇಕ ವಯವಸಥೆಗಳು ಇವೆ.  ಸಿ.ಸಿ 
ಕ್ನಯಮರನಗಳನತನ ಹನಕಬಹತದತ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನತನ ಕ್ನಯಾಗತ್ ಮನಡತವಾಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ 
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ಮನಡಿದರೆ ತ್ನವು ತ್ಾಂದಿರತವಾಂತ್ಹ ಬಿಲಚ ಯಶಸಿವಯನಗತತ್ುದೆ. ಇಲೂದಿದಾರ ೆ ವಿಧೆೇಯಕವನತನ 
ಮಾಂಡಿಸತವುದತ, ಅದನತನ ರ್ನವು ಪನಸ್ಚ ಮನಡಿಕ್ೊಡತತ್ುೆೇವೆ. ಆದರ ೆ ಇದಕ್ೆೆ ಯನವುದೆೇ 
ಮಹತ್ವವಿರತವುದಿಲೂ ಎಾಂದತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಅದಕ್ನೆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೇೆಳಿದ ಕ್ಲೆವು ಅಾಂಶಗಳನತನ 
ಇದರಲ್ಲೂ ಜೊೇಡಿಸಿಕ್ೂೆಳಾಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ವಿನಾಂತಿಸಿಕ್ೂೆಳುಾತ್ೆುೇರೆ್.  

 
                       (ಮತಾಂದತ) 
(565) 23.03.2022 1.40 hv.rn 

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಟ (ರ್ನಮ ನದೆೇಾಶ್ತ್ರತ):- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ತ್ಾಂದಿರತವಾಂತ್ಹ ವಿಧನನಸಭೆಯಾಂದ ಅಾಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರೂಪದಲ್ಲೂರತವ ಕರ್ನಾಟಕ 
ಬಾಂದಿೇಖನರೆ್ಗಳ (ತಿದತಾಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕ, 2022ನತನ ರ್ನನತ ಸನವಗತಿಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ. ಜೆೈಲತಗಳ 
ವಿಾಂಗಡಣ ೆ ಮನಡತವುದರ ಅವಶಯಕತ್ ೆ ಇದೆ.  ಮಹಿಳ್ೆಯರಿಗನಗಿ ಪರತ್ೆಯೇಕ ಜೆೈಲನತನ ನಮನಾಣ್ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿದ;ೆ ಅದಕ್ೆೆ ಪರತ್ೆಯೇಕವನದ ಕಟಟಡ ಮತ್ತು ವಿಚನರಣಗೆ ೆ ಒಳಪಟಟ ಖೆೈದಿಗಳಿಗೆ ಪರತ್ೆಯೇಕ 
ಕಟಟಡ ಇರಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಪರಪಪನ ಅಗರಹನರ ಯನವ ರಿೇತಿ ಕ್ೊಾಂಪೆಯನಗಿದೆ ಎನತನವುದನತನ ರ್ನವು 
ರೆ್ೂೇಡಿದೆಾೇವೆ. ಭಿೇಕರ ಅಪರನಧ ಮನಡಿರತವವರನತನ ಪರತ್ೆಯೇಕವನಗಿ ಇಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಇಲೂದಿದಾರೆ, 
ಇವರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಇರತವಾಂತ್ಹ ಸನಮನನಯ ಅಪರನಧಿಗಳು ಹೂೆರಗೆ ಬಾಂದನಗ ಭಿೇಕರ ಅಪರನಧಿಗಳ್ನಗಿ 
ಮನಪನಾಡತ ಹೊಾಂದತತ್ನುರೆ. ಈ ಅಾಂಶಗಳನತನ ತಿದತಾಪಡಿ ವಿಧೇೆಯಕದಲ್ಲೂ ಸೇೆಪಾಡ ೆ
ಮನಡಿಕ್ೊಳಾಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರಲ್ಲೂ ಮನವಿ ಮನಡತತಿುದೆಾೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ.ರವಿಕತಮನರ್ಚ(ವಿಧನನಸಭೆಯಾಂದ ಆಯೆೆಗೊಾಂಡವರತ):- ಸರ್ನಾನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವಿಧನನಸಭೆಯಾಂದ ಅಾಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರೂಪದಲ್ಲೂರತವ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾಂದಿಖನರೆ್ಗಳ 
(ತಿದತಾಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕ, 2022ನತನ ರ್ನನತ ಸನವಗತಿಸತತಿುದೆಾೇರ್ೆ. ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಬಹಳ 
ಉತ್ುಮವನಗಿರತವ ತಿದತಾಪಡಿ ವಿಧೆೇಯಕವನತನ ತ್ಾಂದಿದನಾರ.ೆ ಜಿಯೇ ಮೊಬೆೈಲಚ ಸಾಂಸೆಥಯಾಂದ ಒಾಂದತ 
ಜನಹಿರನತ್ತ ನೇಡಲನಗತತ್ುದೆ. ಆ ಜನಹಿರನತಿನಲ್ಲೂ “ಕರ್ಚ ಲೊೇ ದತನಯನ ಮತಟಿೇ ಮ”ಚ ಎಾಂದತ 
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ಹೆೇಳಲನಗತತ್ುದ.ೆಚ “ಮೊಬೈೆಲಚ ಕ್ೆೈಯಲ್ಲೂದಾರೆೇ ಇಡಿೇ ಜಗತ್ುೆೇ ನನನ ಕ್ೆೈಯಲ್ಲೂ”ಚ ಎನತನವುದತ ಇದರ 
ಅಥಾವನಗಿದ.ೆ Money is everything ಎಾಂದತ ಆಾಂಗೂ ಭನಷ್ಯೆಲ್ಲೂ ಒಾಂದತ ಗನದೆ ಮನತಿದ.ೆ 
ಆದರೆ, ಇವತ್ತು Mobile is everything ಆಗಿದ.ೆ ಮೊಬೆೈಲಚ ಕ್ೆೈಯಲ್ಲೂದಾರ ೆ ಎಲೂವನೂನ 
ಸನಧಿಸಬಹತದತ. ಜೆೈಲ್ಲರ್ೂೆಳಗೆ ಮೊಬೆೈಲಚ ಅನತನ ನಷ್ೆೇಧಿಸಿರತವುದತ ಬಹಳ ಉತ್ುಮ 
ಬೆಳವಣಿಗೆಯನಗಿದೆ. ಇದನತನ ರ್ನನತ ಹೃತ್ೂಪವಾಕವನಗಿ ಸನವಗತಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಜೆೈಲ್ಲಗೆ ಹೂೆೇದರ,ೆ ಶ್ಕ್ೆ 
ಅನತಭವಿಸಿ, ಕಷಟವನತನ ಅನತಭವಿಸಿ ಬಹಳ ತ್ೆಳಾಗನಗಿ ಹೊರಗ ೆ ಬರತತ್ನುರ ೆ ಎಾಂದತ ರ್ನವು 
ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಾಂಡಿರತತ್ುೆೇವೆ. ಆದರ,ೆ ಜೆೈಲ್ಲರ್ೂೆಳಗೆ ಇರತವವರತ ಹೊರಗ ೆಬರತವನಗ, 10 ಕ್.ೆಜಿ. ದಪಪಗನಗಿ 
ಬಾಂದಿರತತ್ನುರೆ. ಅರೆ್ೇಕರಿಗೆ ಜೆೈಲ್ಲಗ ೆ ಹೊೇದರೂ ಸಹ ಸತಖ್ ಸಿಗತವಾಂತ್ಹ ವಿಚಿತ್ರ ಪರಿಸಿಥತಿ ಇದೆ. 
ಆದಾರಿಾಂದ ಜೆೈಲ್ಲನ ಸಹವನಸ ಬೆೇಡವಾೆಂದತ ಹೆೇಳುವಷಟರ ಮಟಟಗ ೆ ಅವರಿಗೆ ಕನಷಿ ಸೌಲಭಯಗಳನತನ 
ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನಗಿದೆ. ಹತಬಬಳಿಾಯಲ್ಲೂ ರನಷರಧವಜನರೊೇಹಣ್ಕ್ೆೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತ್ೆ ರ್ನನತ ಸಹ ಜೆೈಲ್ಲಗೆ 
ಹೊೇಗಿದಾೆ. ಆ ಜೆೈಲತವನಸ ನರಕ ಸನದೃಶಯವನಗಿತ್ತು.  

 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಆ ಜೆೈಲ್ಲನ ಪರಿಸಿಥತಿ ಸತಧನರಿಸಿದೆ.  

ಡನ||ತ್ೆೇಜಸಿವನಗೌಡ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹೊೇರನಟಗನರರಿಗ ೆ ನರಕ 
ತ್ೊೇರಿಸಿರಬಹತದತ. 

ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ.ರವಿಕತಮನರ್ಚ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ಆ ಜೆೈಲ್ಲನ ಸಿಥತಿ 
ಚೆರ್ನನಗಿರಬಹತದತ.ಚ“ಜೆೈಲತ”ಚಎನತನವ ಪದವನತನ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಅಥವನ ಕ್ೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಮನಸಿಾಗೆ ಮತ್ತು 
ರ್ನಲ್ಲಗೆಗ ೆಹೆೇಸಿಗೆ ಅನಸಬೇೆಕತ, ಆ ಮಟಟದ ಕನಷಿ ಸೌಲಭಯಗಳು ಜೆೈಲ್ಲನಲ್ಲೂರತವವರಿಗೆ ಸಿಗಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ. 
ಜೆೈಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಇರತವವರಿಗ ೆ ಯನರತ ಮೊಬೈೆಲಚ ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರ ೆ ಅಥವನ ಸಾಂಪಕಾ ವಯವಸೆಥಯನತನ 
ಏಪಾಡಿಸತವಾಂತ್ಹ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲತ ಶ್ಕ್ ೆ ಆಗಬೇೆಕ್ನಗಿದ.ೆ ಬಾಂಧಿಸಲಪಟಟವನಗೆ ಜನಮೇನತ 
ಕ್ೊಡತವ ಜನಮೇನತದನರನಗ ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತ್ ೆ “…… ಜನಮೇನತದನರನತ ಬರೆದತಕ್ೊಟಟ 
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ಬಾಂಧಪತ್ರವನತನ ರನಜಯವು ಮತಟತಟಗೊೇಲ ಹನಕಿಕ್ೂೆಳುಾವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆಣೆಗನರರನಗಿರತ್ಕೆದತಾ ಹನಗೂ 
ಮತಟತಟಗೂೆೇಲತ ಹನಕಿಕ್ೂೆಳಾಲನದ ಬಾಂಧಪತ್ರದ ಮೊತ್ುವನತನ ಭೂಕಾಂದನಯದ ಬನಕಿಯಾಂತ್ ೆವಸೂಲತ 
ಮನಡತ್ಕೆದತಾ”ಚ ಎಾಂದತ ವಿಧೆೇಯಕದಲ್ಲೂ ಉಲೊೇಖ್ ಮನಡಲನಗಿದೆ. ಇದನತನ ಸನಮನನಯವನಗಿ 
ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಇದನತನ ಇನೂನ ಬಹಳ ಕಟತಟನಟನಟಗಿ ಜನರಿಗೊಳಿಸಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ. ಬೆೇಲಚ ಕ್ೊಡತವಾಂತ್ಹ 
ಸಹವನಸವೆೇ ಬೆೇಡ ಎನತನವಾಂತ್ನಗಬೆೇಕತ. ಕ್ೂೆಲೆ ಮನಡಿ ಜೆೈಲ್ಲಗ ೆ ಹೂೆೇಗಿರತವವನಗೆ ಜನಮೇನತ 
ಕ್ೊಡತವುದರಲ್ಲೂ ಅಥಾವಿದೆಯೆೇ? ಇಾಂತ್ಹ ಕ್ಲೆವಾಂದತ ಅಾಂಶಗಳ ಕಡಗೆ ೆ ಸಕ್ನಾರ 
ಗಮನಹರಿಸಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನು, ನನನ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಮತಕ್ನುಯಗೊಳಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟೇಲಚ(ಲೊೇಕ್ೊೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರತ):- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ 
ಇಲ್ಲೂಯವರೆಗ ೆಜೆೈಲ್ಲಗೆ ಹೂೆೇಗಿಲೂ. ಇವರತಗಳ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಕ್ೆೇಳುತಿುದಾರೆ, ಮೂರತ ತಿಾಂಗಳು ಜೆೈಲ್ಲಗ ೆ
ಹೊೇಗಿ ಬಾಂದಾಂತ್ನಗಿದೆ.  

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್ಚ.ರಮೇಶ್ಚ(ರ್ನಮನದೆೇಾಶನ ಹೊಾಂದಿದವರತ):- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಮನನಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯ ನೇಡಿರತವ ಆದೆೇಶದ ಮೇರಗೆೆ ಮೂರತ ಅಾಂಶಗಳಿಗ ೆ
ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತ್ ೆ ಸಕ್ನಾರ ಈ ತಿದತಾಪಡಿ ವಿಧೆೇಯಕವನತನ ತ್ಾಂದಿದೆ. ಆ ಮೂರತ ಅಾಂಶಗಳು 
ಯನವುವೆಾಂದರೆ; 

1. ಬಾಂದಿಗಳ್ೊಾಂದಿಗಿನ ಸಾಂವಹನಕ್ನೆಗಿ ಬಾಂದಿೇಖನರೆ್ ಪರಿಮತಿಯ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ 
ಉತ್ುಮ ವನತ್ನವರಣ್ವನತನ ನಮಾಸತವ ಸಲತವನಗಿ; 

2. ಪೆರೊೇಲಚ ಉಲೂಾಂಘರ್;ೆ 
3. ಯನವುದೆೇ ನಷ್ೆೇಧಿತ್ ವಸತುಗಳನತನ ಬಾಂದಿೇಖನರೆ್ಯಳಗೆ ತ್ರತವುದತ ಅಥವನ ಹೊರಗೆ 

ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡತ ಹೂೆೇಗತವ ಅಪನಯವನತನ ನವನರಿಸಲತ 

ಈ ಅಾಂಶಗಳಿಗ ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತ್ೆ ತಿದತಾಪಡಿ ವಿಧೆೇಯಕವನತನ ತ್ರಲನಗಿದ.ೆ ಈ ವಿಧೆೇಯಕವನತನ 
ತ್ರತವ ಅವಶಯಕತ್ ೆಇದಯೆೆೇ ಎನತನವುದತ ಮೊದಲರೆ್ಯ ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ. ಇನತನ ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, ಈ 
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ವಿಧೆೇಯಕದಲ್ಲೂರತವ ಅಾಂಶಗಳನತನ ಜನರಿಗ ೆ ತ್ಾಂದ ಮೇಲೆ, ಇದರ ಅನತಷ್ನಿನಕ್ೆೆ ಯನರನತನ 
ಹೊಣೆಗನರರರ್ನನಗಿ ಮನಡಲನಗತತ್ುದೆ ಎನತನವುದತ ಮತ್ೊುಾಂದತ ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ. ಜನಮೇನತ 
ಕ್ೊಡತವುದತ ಅಥವನ ರ್ನಯಯನಲಯದ ಆದೆೇಶದ ಮೇರಗೆ ೆ ಜೆೈಲ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸತವುದರ ಬಗೆೆ 
ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ನದರೆ, ಜನಮೇನತ ಕ್ೊಡತವುದತ ರ್ನಯಯನಲಯಕ್ೆೆ ಮನತ್ರ ಸಿೇಮತ್ವನಗಿರತತ್ುದೆ. 
ಕ್ೊೇಟಚಾಗೆ ಬಾಂದ ಮೇಲ,ೆ it is a punishment declared by the Court.  
ರ್ನಯಯನಲಯ ಜೆೈಲ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಮನನವ ಹಕತೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲೂ ಆ ಬಾಂದಿಯನತನ 
ಇಟತಟಕ್ೂೆಳುಾವುದತ, ಆತ್ನ ಕಷಟಸತಖ್ಗಳನತನ ರೆ್ೂೇಡತವುದತ ಅಥವನ ಅವನ ಬೆೇಕತಬೆೇಡಗಳನತನ 
ರೆ್ೂೇಡತವುದತ ಆ ಬಾಂದಿಖನರೆ್ ವನಯಪಿುಗೆ ಮತ್ತು ಆ ಜೆೈಲರ್ಚನ ವನಯಪಿುಗ ೆ ಬರತತ್ುದೆ. ಬಾಂದಿ, 
ಬಾಂದಿಖನರೆ್ಯಳಗ ೆಬಾಂದ ಮೇಲೆ it is a property of jail. 

 ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಎರಡತ ರಿೇತಿಯ ಪೆರೊೇಲಚ ಅನತನ ರ್ನವು ಕ್ನಣ್ಬಹತದನಗಿದ.ೆ 
ಮೊದಲರೆ್ಯ ವಿಧದ ಪೆರೊೇಲಚನಲ್ಲೂ ಯನವುದನದರತ ಮಹತ್ವದ ಅಾಂಶಗಳಿದನಾಗ, ಜೆೈಲತ ಸಿಬಬಾಂದಿಗಳ್ೆೇ 
ಬಾಂದಿಯನತನ ಕರದೆತಕ್ೊಾಂಡತ ಹೊೇಗತತ್ನುರ.ೆ ನಾಂತ್ರ ಆ ಬಾಂದಿಯನತನ ವನಪಸತಾ ಕರದೆತಕ್ೂೆಾಂಡತ 
ಬರತವುದತ ಸಹ ಅವರ ಜವನಬನಾರಿಯೆೇ ಆಗಿರತತ್ುದೆ. ಮತ್ೂೆುಾಂದತ ಬಗೆಯ ಪೆರೊೇಲಚ ಎಾಂದರೆೇ, 
ಕ್ೊೇಟಚಾ ಆಡಾರ್ಚನ ಮೇರೆಗ ೆ ಆತ್ನ ಸನನಡತೆ್ಯನತನ ಗಮನದಲ್ಲೂಟತಟಕ್ೂೆಾಂಡತ 1-2 ತಿಾಂಗಳುಗಳ 
ಮಟಟಗೆ ಜೆೈಲ್ಲನಾಂದ ಹೂೆರಗೆ ಕಳುಹಿಸತವುದನಗಿದೆ. ಪೆರೊೇಲಚ ಮೇಲೆ ಹೂೆೇದನಗ ಆ ಬಾಂದಿ 
ಏರ್ನದರೂ ತ್ಪಿಪಸಿಕ್ೂೆಾಂಡರೆ, ಅದಕ್ೆೆ ಜನಮೇನತ ನೇಡಿರತವವನನತನ ಹೊಣೆಗನರನರ್ನನಗಿ ಮನಡತವುದತ 
ಎಷಟರ ಮಟಟಗೆ ಸರಿ ಎನತನವುದತ ನನನ ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ. ಪೆರೊೇಲಚ ಮೇಲ ೆ ಬಿಡತವುದತ ಜೆೈಲ್ಲನ 
ಆಡಳಿತ್ನತ್ಾಕ ಅಾಂಶವನಗಿದೆ. ಅದನತನ ಜನಮೇನತದನರನ ಮೇಲ ೆಹೆೇಗೆ ತ್ರತತ್ನುರ ೆಎನತನವುದತ ನನನ 
ಮತ್ೊುಾಂದತ ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ. ಜನಮೇನತ  ಎನತನವುದತ ರ್ನಯಯನಲಯಕ್ೆೆ ಸಿೇಮತ್ವನಗಿದೆ. ಬಾಂದಿಯ 
ಸನನಡತೆ್ಯನತನ ರೆ್ೂೇಡಿ  ಪೆರೊೇಲಚ ಮೇಲೆ ಬಿಡಲನಗತತ್ುದ.ೆ ಪೆರೊೇಲಚ ಮೇಲೆ ಹೂೆೇದನಗ, ಆ 
ಬಾಂದಿಯ ಜವನಬನಾರಿ ಜೆೈಲರ್ಚನ ಮೇಲ್ಲರತತ್ುದೆ. ಅದನತನ ಬಿಟತಟ ಜನಮೇನತದನರನ ಮೇಲೆ ಕರಮ 
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ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಾತ್ೆುೇವೆಾಂದತ ಹೇೆಳುವುದತ ಎಷಟರ ಮಟಟಗ ೆ ಸರಿ ಎನತನವುದನತನ ಮತ್ತು ರ್ನಯಯನಲಯದ 
ಆದೆೇಶವನತನ ಈ ಸಭೆಗ ೆತಿಳಿಸಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲೂ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೊಳುಾತಿುದೆಾೇರೆ್. 

 ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್ಚ.ಅರತಣ್ಚ(ಸಥಳಿೇಯ ಸಾಂಸೆಥಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ವಿಧನನಸಭೆಯಾಂದ ಅಾಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರೂಪದಲ್ಲೂರತವ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾಂದಿಖನರೆ್ಗಳ (ತಿದತಾಪಡಿ) 
ವಿಧೆೇಯಕ, 2022ನತನ ತ್ರಲತ ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಮತಾಂದನಗಿದನಾರ.ೆ ಅದನತನ ರ್ನನತ 
ಸನವಗತಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಈ ವಿಧೇೆಯಕದ 42ರೆ್ೇ ಪರಕರಣ್ದ ತಿದತಾಪಡಿ (i)ರಲ್ಲೂ “ಯನವುದೆೇ ನಷ್ೆೇಧಿತ್ 
ವಸತುವನತನ”ಚಎಾಂಬ ಪದಗಳ ತ್ರತವನಯ “ಮೊಬೆೈಲಚ ಅಥವನ ಯನವುದೆೇ ಸಾಂಪಕಾ ಸನಧನವನತನ”ಚ
ಎಾಂಬ ಪದಗಳನತನ ಸೇೆರಿಸಿದನಾರ.ೆ ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ ಪೆರೊೇಲಚ ಮೇಲ ೆಜನಮೇನತ ನೇಡತವುದರ ಬಗೆೆ 
ಉಲೊೇಖ್ ಮನಡಿದನಾರ.ೆ ಹಿರಿಯ ಸದಸಯರನಗಿರತವ ಮನನಯ ನಸಿೇರ್ಚ ಅಹಾದ್ಚರವರತ ಹೆೇಳಿದಾಂತೆ್ 
ಜನಮೇನತ ಕ್ೂೆಡತವುದತ ಸಹ ಒಾಂದತ ದಾಂಧಯೆನಗಿದೆ. ಅದಕ್ನೆಗಿಯೆೇ ಕ್ೆಲವರತ ಕ್ೊೇಟಚಾ 
ಆವರಣ್ದಲ್ಲೂಯೆೇ ಇರತತ್ನುರ.ೆ ಈ ರಿೇತಿಯ ಕ್ನನೂನತ ಜನರಿಗ ೆಬಾಂದನಗ ಮನತ್ರ ಅವರತ ಯನರಿಗೆ 
ಜನಮೇನತ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ, ಕ್ೊಡಬನರದತ ಎನತನವುದರ ಬಗೆೆ ತಿೇಮನಾನ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಕ್ೆಟಟ 
ವಯಕಿುಗಳಿಗೆೇರ್ನದರೂ ಜನಮೇನತ ಕ್ೂೆಟಟರೆ ಮತಾಂದ ೆಅವರಿಗೂ ತ್ೂೆಾಂದರೆಯನಗತತ್ುದ ೆಎನತನವ ಅರಿವು 
ಮೂಡತತ್ುದೆ.  

 ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಜೆೈಲತಗಳ ಸಿಥತಿಯನತನ ಸತಧನರಿಸಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ ಬಹಳಷತಟ ಜನರತ 
ಹೊರದೆೇಶಗಳಿಗೆ ಹೂೆೇಗಿ ಅಲ್ಲೂರತವ ಜೆೈಲ್ಲನ ವಯವಸಥೆಯನತನ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಾಂಡತ ಬಾಂದಿದನಾರ.ೆ ಆ 
ವಯವಸೆಥಯನತನ ಇಲ್ಲೂಯೂ ಸಹ ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೂೆಳಾಲನಗಿದೆ. ಶ್ವಮೊಗೆ ಜಿಲೊಯಲ್ಲೂದಾ ಹಳ್ೆ ಜೆೈಲನತನ 
ಹೊಸ ಕಟಟಡಕ್ೆೆ ವಗನಾವಣೆ ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ ರ್ನನತ ಸಹ ಅಲ್ಲೂಗೆ 2-3 ಬನರಿ ಭೆೇಟ ಕ್ೊಟಟದೆಾೇರ್.ೆ 
ಬಾಂದಿಯನಗಿ ಅಲೂ, ವಿೇಕ್ಷಕರ್ನಗಿ ಹೊೇಗಿದೆಾ.  

(ಈ ಹಾಂತ್ದಲ್ಲೂ ಮನನಯ ಕ್.ೆಟ.ಶ್ರೇಕಾಂಠೆೇಗೌಡರತ ಪಿೇಠವನತನ ಅಲಾಂಕರಿಸಿದರತ) 

          (ಮತಾಂದತವರಿದಿದೆ) 
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(566)  23.3.2022  1.50  ಪಿಕ್ೆ:ವಿಕೆ್ 

     (ಪಿೇಠದಲ್ಲೂ ಮನನಯ ಶ್ರೇ ಕ್ೆ.ಟ.ಶ್ರೇಕಾಂಠೆೇಗೌಡರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್ಚ.ಅರತಣ್(ಮತಾಂದತ) 

ಅವರತ, ರ್ನನತ ಇಲ್ಲೂದಾರೆ ಆರನಮವನಗಿರತತ್ೆುೇರ್ೆ; ಮರೆ್ಯಲ್ಲೂದಾರ ೆಈ ರಿೇತಿಯ ಊಟ ಸಿಗತವುದಿಲೂ 
ಎಾಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಸಣ್ಣ ಅಪರನಧ ಮನಡಿ ಮತ್ೆು ಜೆೈಲ್ಲಗ ೆ ಬರತವಾಂಥದತಾ ಮನಡತವುದನತನ 
ರೆ್ೂೇಡಿದೆಾೇವೆ.  ಈ ಕ್ಲೆಸವನತನ ಸತಮನರತ ೧೫-೨೦ ವಷಾಗಳಿಾಂದ ಮನಡತತ್ುಲೆೇ ಇದನಾರೆ.    
ಈಗೆೇನತ ರೂಮಚಗಳನತನ ಕಟಟದನಾರೊೇ ಅಲ್ಲೂ ಇಬಬರಿಗ ೆಒಾಂದತ ರೂಮಚ ಇರತತ್ುದ.ೆ  ಸನಯಾಂಕ್ನಲ ೬ 
ಗಾಂಟೆಯಾಂದ ಬೆಳಗೆೆ ೭ ಗಾಂಟೆಯ ತ್ನಕ ಒಬಬರ ಮತಖ್ವರೆ್ನೇ ರೆ್ೂೇಡಬೆೇಕತ; ಆದಾರಿಾಂದ ಹಿಾಂದ ೆಏನತ 
dormitory ಮನದರಿಯಲ್ಲೂ ಇತ್ೂೆುೇ ಹನಗೆಯೆೇ ಇದಾರ ೆ  ೩೦-೪೦ ಜನರನತನ ರೆ್ೂೇಡಬಹತದತ 
ಎಾಂದತ ಇನತನ ಕ್ೆಲವರತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಸರ್ಾಾರದಿಾಂದ ಹೆಚತಚ ಸೌಲಭಯಗಳನತನ ಕ್ೊಡತವಾಂಥದತಾ 
ಆಗತತಿುದೆಯೆೇರೆ್ೂೇ ಎಾಂದನೆಸತತಿುದೆ.  ಮನನಯ ರವಿಕತಮನರ್ಚರವರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗ,ೆ ಅವನತ ಜೆೈಲ್ಲಗೆ 
ಏಕ್ನದರೂ ಬಾಂದೆರೆ್ೂೇ ಎನತನವ ಹನಗೆ ಆಗಬೇೆಕತ.  ಸೌಲಭಯಗಳನತನ ಕ್ೂೆಡತವುದತ ಕಡಿಮ 
ಆಗಬೇೆಕತ.  ಪೆರೊೇಲಚ ಮೇಲೆ ಹೊೇಗತವವರಿಗೆ ಯನರತ ಜನಮೇನತ ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರೂೆೇ  ಅಾಂಥವರಿಗ ೆ
ಸಮಸೆಯಯನದನಗ ಮನತ್ರ ಆತ್ ಜನಮೇನತ ಕ್ೂೆಡಲತ ಹಿಾಂದೇೆಟತ ಹನಕತತ್ನುರೆ್.  ಮೊಬೈೆಲಚ 
ಎನತನವುದತ ಪರತಿಯಬಬರಿಗೂ ಅವಶಯಕತ್ ೆಇದ;ೆ ಎಲನೂ ವಯವಹನರಗಳು ಮೊಬೈೆಲಚನಾಂದಲೆೇ ಆಗತತ್ುದೆ.  
ಜೆೈಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಇದನತನ ತ್ಪಿಪಸಲತ ಜನಮರ್ಚ ಹನಕತತಿುೇರೊೇ ಅಥವನ ಇರ್ೂೆನಾಂದತ ವಯವಸಥೆ ಮನಡತತಿುೇರೊೇ 
ಯೇಚಿಸಿ.  ಮೊಬೆೈಲಚ ಬೆೇಕತ ಎಾಂದರೆ ಅಲ್ಲೂನ ಅಧಿಕ್ನರಿಗ ೆ ಇಾಂತಿಷತಟ ಸನವಿರ ರೂಪನಯಗಳನತನ 
ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ; ರ್ನನ್ಚವೆಜಚ ಬೆೇಕತ ಎಾಂದರೆ ಇಾಂತಿಷತಟ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  
ಅವನಗ ೆದಿನನತ್ಯ ಮರ್ೆ ಊಟ ಬೆೇಕತ ಎಾಂದರ ೆಇಾಂತಿಷತಟ ಸನವಿರ ರೂಪನಯ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ.  ಈ 
ರಿೇತಿ ಅಲ್ಲೂ ಬಹಳ ವಯವಸಿಥತ್ವನಗಿ ಎಲೂವೂ ನಡಯೆತತ್ುದ.ೆ  ನಮಾ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗೂ ಏನೂ 
ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗತವುದಿಲೂ; ತ್ಪತಪ ಮನಡತವಾಂಥವರಿಗೂ ಏನೂ ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗತವುದಿಲೂ.  ಈ 
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ರಿೇತಿಯನದಾಂತ್ಹ ಕ್ನನೂನತ ತಿದತಾಪಡಿ ಮನಡತವುದರ ಮೂಲಕ, ಮತಾಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ 
ಮೇಲ ೆ ಜವನಬನಾರಿ ಹನಕತವಾಂತ್ಹ ವಯವಸೆಥಗಳ್ನಗಬೇೆಕತ ಎಾಂದತ ಹೆೇಳಿ ನನನ ಮನತ್ತಗಳನತನ 
ಮತಗಿಸತತ್ುೆೇರೆ್. 

 ಡನ: ಕ್ೆ.ಗೊೇವಿಾಂದರನಜಚ (ವಿಧನನಸಭೆಯಾಂದ ಆಯೆೆಯನದವರತ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ,  
ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು.  ಎಲೂರೂ ಮನತ್ರ್ನಡಿರತವುದನತನ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಹೊೇಗತವುದಿಲೂ.  ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರಲ್ಲೂ ಎರಡತ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಹೆೀಳುವುದರ್ೊ ಇಷ್ಟಪಡುತೆಾೀನೆ. 
ಹಿಾಂದ ೆAdvisory Council ಎಾಂದಿತ್ತು; ಜೆೈಲತ ಸತಧನರಣನ ಸಮತಿ ಎಾಂಬತದಿತ್ತು.  ಬಹತಶಃ ಅದತ 
ಈಗ ಇದಯೆೇ ಇಲೂವೇ ಗೊತಿುಲೂ.  ಅದನತನ revive ಮನಡಿದರೆ ಒಳ್ೆಾಯದತ.  ಅದರಲ್ಲೂ ಡಿಸಿರಕ್ಟಚ 
ಜಡಜಚ, ಡಿಸಿ, ಮತ್ತು ಆಯನ ಜಿಲೊಯಲ್ಲೂರತವ ಶನಸಕರತ ಸದಸಯರನಗಿರತತಿುದಾರತ.  ಅವರತ 
ತಿಾಂಗಳಿಗೊಾಂದತ ಸಲ ವಿಸಿಟಚ ಮನಡತತಿುದಾರತ.   

 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲಚ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಈಗಲೂ ಸಹ ಆ ಸಮತಿ ಇದೆ. 

 ಡನ: ಕ್.ೆಗೊೇವಿಾಂದರನಜಚ:- ಇದಾರೂ ಬಹತಶಃ ಜೆೈಲತಗಳಿಗ ೆ ಯನರತ ವಿಸಿಟಚ ಮನಡತತಿುಲೂ 
ಎಾಂದನೆಸತತ್ುದೆ.  ದಯವಿಟತಟ ಈ ಕತರಿತ್ಾಂತ್ ೆ ಸರ್ಾಾರ ಸತತ್ೊುೇಲೆ ಹೊರಡಿಸಬೆೇಕತ.  ಅಲೂದೆೇ 
Human Rights Commission ನವರೂ ಕೂಡ ಭೆೇಟ ಕ್ೂೆಡತತಿುದಾರತ.  ಏಕ್ೆಾಂದರ,ೆ human 
rights ಉಲೂಾಂಘರೆ್ ಆಗಿದಯೆೇ ಇಲೂವೇ ಎಾಂದತ ರೆ್ೂೇಡಲತ ಇದೂ ಕೂಡ involve ಆಗತತ್ುದೆ.  
ಇದನೂನ ಕೂಡ ಸರ್ಾಾರ ಸತತ್ೊುೇಲೆಯಲ್ಲೂ ಸೇೆರಿಸಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುಾತ್ೆುೇರ್ೆ.  ನೇವು jailers ಗೆ 
ಕ್ೌನಾಲ್ಲಾಂಗಚ ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಅಲ್ಲೂರತವವರಿಗ ೆ ಕ್ೌನಾಲ್ಲಾಂಗಚ ಮನಡಿದರೆ ತಿದಿಾಕ್ೂೆಳುಾತ್ನುರೆ.  ಇದನತನ 
reforms committeeಗೆ ತ್ರಬೇೆಕತ ಎಾಂದತ ಸಲಹ ೆಕ್ೊಡತತ್ುೆೇರೆ್.  ಇರ್ೂೆನಾಂದತ ವಿಷಯ ಎಾಂದರೆ, 
ಜೆೈಲ್ಲಗ ೆ ಹೊೇಗಿ ಬಾಂದರ ೆ ರ್ನರೆ್ೇ ಲ್ಲೇಡರ್ಚ ಎನತನವುದತ ಒಾಂದತ passion ಆಗಿಬಿಟಟದ.ೆ  ಅದತ 
additional qualification ನಾಂತ್ ೆ ಆಗಿದ.ೆ  ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ವಿದೆೇಶದಲ್ಲೂರತವಾಂತ್ ೆ
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hygienic ಜೆೈಲತ ನಮಾ ದೆೇಶದಲ್ಲೂ ಒಾಂದೂ ಕೂಡ ಆಗಿಲೂ.  ಸರ್ಾಾರ reforms committee 
revive ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ಹೆೇಳಿ ನನನ ಮನತ್ನತನ ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

 ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಾಂದರ, (ಗೃಹ ಸಚಿವರತ) \:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಈ ವಿಧೆೇಯಕದ 
ಮೇಲ ೆಸತಮನರತ ೨೬ ಜನ ಸದಸಯರತ ಬೆಳಕತ ಚೆಲ್ಲೂದನಾರ.ೆ  ರ್ನನತ ಎಲೂರ ಹೆಸರತಗಳನತನ ಓದತವುದಕ್ೆೆ 
ಹೊೇಗತವುದಿಲೂ.  ಯನರೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಧೆೇಯಕವನತನ ಬಹಳ ಕಡನಾಯವನಗಿ ವಿರೂೆೇಧ ಮನಡಲ್ಲಲೂ; 
ಸಲಹೆಗಳನತನ ಕ್ೂೆಟಟದನಾರ;ೆ ಕತಾಂದತ-ಕ್ೂೆರತೆ್ಗಳನತನ ಹೇೆಳಿದನಾರ.ೆ  ಇದತ ಉಲೂೆೇಖಿಯ ಸಾಂಗತಿ ಎಾಂದತ 
ರ್ನನತ ಭನವಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಬಹಳಷತಟ ಜನ ಸದಸಯರತ, ಜೆೈಲತ ಸಿಬಬಾಂದಿಯೆೇ ಇಾಂಥದಾಕ್ೆೆ ಕ್ನರಣ್ 
ಎನತನವುದನತನ ಒತಿು ಹೆೇಳಿದನಾರ.ೆ  20೧೬ ರಿಾಂದ 20೨೨ರವರೆಗ ೆಸತಮನರತ ೮೩ ಜನ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು 
ಮತ್ತು ಸಿಬಬಾಂದಿ ವಗಾದವರತ,  ನಷ್ೆೇಧಿತ್ ವಸತುಗಳನತನ ಒಳತ್ರತವುದಕ್ೆೆ ಸಹನಯ ಮನಡತವುದತ 
ಇತ್ನಯದಿ ಕತ್ಾವಯ ಲೂೆೇಪಗಳನತನ ಮನಡಿದನಾರೆ.  ಇನತನ ೩೩ ಇಲನಖನ ವಿಚನರಣನ ಪರಕರಣ್ಗಳು 
ಬನಕಿ ಇವ.ೆ 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್ಚ:- ಕತ್ಾವಯ ಲೂೆೇಪ ಮನಡಿರತವವರತ ಯನವ ವಗಾದ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು? 

 ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಾಂದರ:- ಆ ವಿವರಗಳನತನ ತ್ರಿಸಿ ನಮಗೆ ಮನಹಿತಿ ಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇರೆ್.  ಇಾಂತ್ಹ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ತ್ಪಿಪತ್ಸಥರತ ಎಾಂದತ ಹೆೇಳಿ ಖ್ಾಂಡಿಸಿದೆಾೇವ.ೆ  ಈ ರಿೇತಿ  ತ್ಪತಪ ಮನಡಿದವರಿಗೆ ಶ್ಕ್ೆ ಇತ್ತು.  
ಅದತ non cognizable ಆಗಿತ್ತು.  ರೂ. ೨೦೦ ಕ್ೂೆಟಟರೆ ತ್ಪಿಪಸಿಕ್ೂೆಾಂಡತ ಹೂೆೇಗಬಹತದನಗಿತ್ತು; ೬ 
ತಿಾಂಗಳು ಒಳಗಡ ೆಶ್ಕ್ೆ ಎಾಂದರ ೆಅದತ non cognizable ಆಗಿತ್ತು.  ಈಗ ಅದನತನ cognizable  
ಎಾಂದತ ಮನಡತತಿುದೆಾೇವೆ. ಅಾಂಥವರತ ಸರೆವೆನಸ ಅನತಭವಿಸಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಯನರೆೇ ಒಬಬ ಸಿಬಬಾಂದಿ 
ತ್ಪತಪ ಮನಡಿದರೆ ಆತ್ ತ್ನನ ಸಮವಸರವನತನ ತ್ೆಗೆದತ ಹನಕಿ ಖೆೈದಿಗಳ ಜೊತ್ೆಯೆೇ ವನಸ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ.ೆ   ಇದನೂನ ಕೂಡ ವಿಧೆೇಯಕದಲ್ಲೂ ತ್ರತತಿುದಾೆೇವೆ.  ಆ ರಿೇತಿಯ ಶ್ಕ್ೆಗಳು 
ಆಗಬೇೆಕತ ಎನತನವುದತ ಬಹಳ ಜನರ ಆಲೊೇಚರೆ್ ಮತ್ತು  ಕ್ೊೇಟಚಾ ಕೂಡ ಅದನತನ ಗಮನಸಿದೆ.  
ಪೆರೊೇಲಚ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನು, ಜನಮೇನತದನರನಗೆ ಶ್ಕ್ೆ ಕ್ೊಡತವುದತ ಸರಿಯೆೇ ಎಾಂಬ ಬಗೆೆ 
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ಬಹಳಷತಟ ಜನ ಸದಸಯರತ ಆತ್ಾಂಕ ವಯಕುಪಡಿಸಿದರತ.  ನನಗೂ ಕೂಡ ಹನಗೆಯೆೇ ಅನಸಿತ್ತು.  ಆದರೆ, 
ಒಾಂದತ ಸದತದೆಾೇಶದಿಾಂದ ಜನಮೇನತ ಕ್ೊಡತವವರಿಗ ೆ ಏನೂ ತ್ೊಾಂದರ ೆ ಆಗತವುದಿಲೂ.  ಪೆರೊೇಲಚ 
ಮೇಲ ೆ ಆಚೆ ಬಾಂದತ ಮತ್ೆು ಆತ್ ಜೆೈಲ್ಲಗೆ ವನಪಸತಾ ಹೊೇಗತತ್ನುರ್ೆ.  ಆದರೆ, ಯನರತ 
ಉದೆಾೇಶಪೂವಾಕವನಗಿ, ಜೆೈಲ್ಲನಲ್ಲೂರತವವನತ ತ್ಪಿಪಸಿಕ್ೂೆಳಾಬೆೇಕತ ಎಾಂದತ ಜನಮೇನತ ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರೆ್ೂೇ 
ಅಾಂಥವರಿಗ ೆ ಶ್ಕ್ೆ ಆಗಬೇೆಕತ.  ಮನನಯ ನಸಿೇರ್ಚ ಅಹಾದ್ಚರವರತ ಬಹಳ ಚರೆ್ನನಗಿ ಮನತ್ನಡಿದರತ.  
ನಮೂಾರಿನಲ್ಲೂ ಒಬಬರತ ಸಣ್ಣ ಗೌಡ ಎನತನವವರತ ಇದಾರತ.  ಅವರತ ಚಿಕೆ ಜಮೇರ್ನಾರರನಗಿದಾರೂ 
ಬೆೇಸನಯ ಮನಡತವುದನತನ ಬಿಟತಟಬಿಟಟದಾರತ.  ದಿರ್ನಗಲೂ ಬೆಳಗೆೆ ಎದತಾ ಪಠಯ-ಪತಸುಕಗಳನತನ 
ಬಗಲಚನಲ್ಲೂ ಇಟತಟಕ್ೂೆಾಂಡತ ಕ್ೊೇಟಚಾ ಹತಿುರ ಹೂೆೇಗಿ ನಾಂತ್ತಕ್ೊಳುಾವುದತ, ಸತತ್ನುಡತವುದನತನ 
ಮನಡತತಿುದಾರತ.  ಒಳ್ೆಾಯ ಊಟ ಮನಡತತಿುದಾರತ ಮತ್ತು ಸನಯಾಂಕ್ನಲ ಮರ್ೆಗೆ ಬರಬೆೇಕ್ನದರೆ ದತಡತಾ 
ಮನಡಿಕ್ೊಾಂಡತ ಬರತತಿುದಾರತ.  ಬೆೇಸನಯ ಮನಡದಯೊ ಚೆರ್ನನಗಿದನಾರ್ೆ, ಇದತ ಹೆೇಗ ೆಎಾಂದತ ರ್ನನೂ 
ಯೇಚರೆ್ ಮನಡತತಿುದೆಾ.  ಆದರೆ ಆತ್ ಜನಮೇನತ ಕ್ೊಡತವುದರೆ್ನೇ ದಾಂಧಯೆರ್ನನಗಿ 
ಮನಡಿಕ್ೊಾಂಡಿದನಾರೆ್ ಎನತನವುದತ ಗೂೆತ್ನುಯತ್ತ.  ಈತ್ Bar Association ಕಚೆೇರಿಯ ಹತಿುರ 
ಇರತತಿುದಾ.  ಯನರಿಗೆ ಜನಮೇನನ ಅವಶಯಕತ್ೆ ಇದತಾ, ಅವರ ಪರವನಗಿ ಯನರೂ ಬರದೆೇ ಇದನಾಗ, 
ಈತ್ನಗೆ ದತಡತಾ ಕ್ೊಡಿಸಿ ಜನಮೇನತ ಹನಕಿಸತತಿುದಾರತ.  ಜನಮೇನತ ಪಡಯೆತವವರಿಗೂ ಜನಮೇನತ 
ಕ್ೊಡತವವರಿಗೂ ಪರಿಚಯವೆೇ ಇರತವುದಿಲೂ.  ಬಹಳ ಜನ ಇಾಂಥವರತ ಇರತತ್ನುರ ೆ ಎನತನವುದತ 
ವಕಿೇಲರಿಗೆ ಗೊತಿುರತತ್ುದೆ.  ಈ ರಿೇತಿಯ ದಾಂಧಕೆ್ೊೇರರತ ಜನಮೇನತ ಹನಕಬನರದತ.  ಏಕ್ೆಾಂದರ ೆ
ಅವರಿಗೆ ಜವನಬನಾರಿ ಇರತವುದಿಲೂ.  ಇಾಂಥವರತ ಜನಮೇನತ ಹನಕಿ ಜನಮೇನತ ಪಡದೆವನತ 
ತ್ಪಿಪಸಿಕ್ೂೆಾಂಡರ ೆಆಗ ಈತ್ರೆ್ೇ ಉಳಿದ ಅವಧಿಗ ೆಶ್ಕ್ ೆಅನತಭವಿಸಬೇೆಕತ.  ಹಿೇಗ ೆಮನಡದೇೆ ಇದಾರೆ 
ಇಾಂಥದಾನತನ ತ್ಡಗೆಟತಟವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಿಲೂ.  ಭಯಾಂಕರ ಕಿರಮನಲಚಗಳು ಹೂೆರಗೆ ಬಾಂದತ ಬಿಟಟರೆ ಆತ್ 
ಇರ್ನಯರರೆ್ೂನೇ ಕಡಿದತ ಕ್ೊಚಿಚ ಹನಕಿ ಮತ್ುೆ ಜೆೈಲ್ಲಗ ೆ ಹೊೇಗತತ್ನುರ್ೆ.  ಇದತ ಸಮನಜದಲ್ಲೂನ 
ಶನಾಂತಿಯನತನ ಕದಡತವುದಕ್ೆೆ ಮತ್ತು ಹಿಾಂಸೆಗ ೆಕ್ನರಣ್ವನಗತತ್ುದ.ೆ  ಇದನತನ ಕ್ೂೆೇಟಚಾ ಗಮನಸಿದೆ.  
ಬೆೇಜವನಬನಾರಿಯಾಂದ ಜನಮೇನತ ಹನಕತವುದಕ್ೆೆ ಯನರೂ ಮತಾಂದ ೆ ಬರಬನರದತ.  ಬಹಳ ಜನ 
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ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ, ಒಾಂದತ ರ್ಾಯಾಕ್ರಮವನತನ ಅಟೆಾಂಡಚ ಮನಡಲತ ಮಗ ಜೆೈಲ್ಲನಾಂದ 
ಹೊರಗ ೆ ಬರಲ್ಲ ಎಾಂದತ ತ್ಾಂದ-ೆತ್ನಯಯರೆೇ ಜನಮೇನತ ಹನಕತತ್ನುರೆ.  ಅಾಂಥವರಿಗ ೆ ಏನೂ 
ಆಗತವುದಿಲೂ.  ಏಕ್ೆಾಂದರ ೆ ಆತ್ನ ಅವಧಿ ಮತಗಿದ ಕೂಡಲೇೆ ಆತ್ ಮತ್ೆು ಜೆೈಲ್ಲಗ ೆ ವನಪಸತಾ 
ಹೊೇಗತತ್ನುರ್ೆ.  ತ್ನನ ಕ್ನರಣ್ದಿಾಂದ ತ್ನನ ತ್ಾಂದ-ೆತ್ನಯಯರರೆ್ನೇ ಜೆೈಲ್ಲಗ ೆ ಹನಕಿಸತವುದಕ್ೆೆ 
ತ್ಯನರಿರತವುದಿಲೂ.  ಜವನಬನಾರಿ ಇಲೂದವರತ ಜನಮೇನತ ಹನಕಿದರ,ೆ  ಜೆೈಲ್ಲನಲ್ಲೂರತವವನತ 
ಉದೆಾೇಶಪೂವಾಕವನಗಿ ಹೊರಗ ೆಬಾಂದತ ಇರ್ನೆೇರ್ೊೇ ಕ್ೆೈಮಚ ಮನಡಿ ಒಳಗೆ ಹೂೆೇಗತತ್ನುರೆ.  ಇದನತನ 
ನಬಾಾಂಧ ಮನಡದೇೆ ಹೂೆೇದರ ೆ ತ್ತಾಂಬನ ತ್ೂೆಾಂದರೆ ಆಗತತ್ುದ;ೆ ಹಿಾಂಸೆ ಆಗತತ್ುದೆ.  ೧೭೩ ಜನ 
ಖೆೈದಿಗಳು ಪೆರೊೇಲಚ ಮೇಲ ೆಬಾಂದತ ತ್ಪಿಪಸಿಕ್ೂೆಾಂಡಿದನಾರೆ.  ಅದರಲೂೂ ಕಷಟಪಟತಟ ೧೫೮ ಖೆೈದಿಗಳನತನ 
ಬಾಂಧಿಸಲನಗಿದ.ೆ  ಇನೂನ ೧೫ ಜನರನತನ ಇವತಿುನವರಗೊ ಕಾಂಡತಹಿಡಿಯತವುದಕ್ೆೆ ಆಗಲ್ಲಲೂ. 

          (ಮತಾಂದತ . . .)  
 
(567) ಎಸ್ಚಪಿಆರ್ಚ/ವಿಕ್ೆ/2:00/23/03/2022  
              (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 
ಶ್ರೇ ಆರಗ  ಜ್ಞನರೆ್ೇಾಂದರ(ಮತಾಂದತ):- 
ಅವರತ ಏನತ ಮನಡತತಿುದನಾರೆ ಮತ್ತು ಯನವ ರಿೇತಿಯ ಕಿರಮನಲಚ ಚಟತವಟಕ್ೆಗಳಲ್ಲೂ 
ಭನಗಿಯನಗಿದನಾರೂೆೇ ಎನತನವುದತ ಗೂೆತ್ನುಗತವುದಿಲೂ. 
 

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಾಂ ಅಹಮದ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ೆೈದಿಗಳನತನ ಪೆರೊೇಲಚ ಮೇಲ ೆ
ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡತವುದಕಿೆಾಂತ್ ಮತಾಂಚೆ ಈ ಬಗೆೆ ಚಚಾೆ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ುಲೂವೆೇ? 

 
ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಾಂದರ(ಗೃಹ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ೆೈದಿಗಳಿಗೆ ಪೆರೊೇಲಚ 

ಹೆೇಗ ೆಸಿಗತತ್ುದ ೆಎನತನವುದತ ಮನನಯ ಎಸ್ಚ.ಎಲಚ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡರವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ.ೆ ಪೆರೊೇಲಚ ಕ್ೂೆೇರಿ 
ಕ್ೆೈದಿಗಳು ರ್ನಯಯನಲಯದಲ್ಲೂ ಅಜಿಾಯನತನ ಸಲ್ಲೂಸಬೇೆಕತ.  ಇದನತನ ರ್ನಯಯನಧಿೇಶರೆೇ ಕ್ೊಡತವುದತ 
ಹೊರತ್ತ ಬೆೇರ ೆಇರ್ನಯರೂ ಅಲೂ.  ಪೆರೊೇಲಚನತನ ಜೆೈಲ್ಲನ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ನೇಡತವುದಿಲೂ.   
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ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರಿ 

ಅಭಿಯೇಜಕರತಗಳು ಏನತ ಮನಡತತ್ನುರ?ೆ  ಕ್ೆೈದಿಗಳು ಪೆರೊೇಲಚ ಅಜಿಾಯನತನ ಸಲ್ಲೂಸಿದನಗ, 
ಸಕ್ನಾರಿ ಅಭಿಯೇಜಕರತಗಳು ಮೂಗತ ಮತಚಿಚಕ್ೂೆಾಂಡತ ಕತಳಿತಿರತತ್ನುರೆ. 

 
ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಾಂದರ(ಗೃಹ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಡಿೇ ವಯವಸೆಥಯತ 

ಸರಿಯನಗಿ ಇರತವುದನದರೆ, ನಮಗೆ ಜೆೈಲತ, ರ್ನಯಯನಲಯಗಳು ಬೇೆಡ ಹನಗೂ ಯನರೂ ಸಹ ಬೆೇಡ.  
ಫಸಲತ ಹನಳ್ನಗಬನರದತ ಎನತನವ ಕ್ನರಣ್ಕ್ನೆಗಿ ಬೆೇಲ್ಲಯನತನ ಹನಕಲನಗತತ್ುದೆ.  ಒಮೊಾಮಾ 
ಬೆೇಲ್ಲಯೆೇ ಎದತಾ ಹೂೆಲವನತನ ಮೇಯತತಿುರತತ್ುದೆ.  ಈ ರಿೇತಿಯ ಘಟರ್ೆಗಳ್ನಗತತಿುರತತ್ುವೆ.  ಹಿೇಗನಗಿ 
ಎಲೂವನೂನ ಸಹ …. ಅಲ್ಲೂರತವವರೆಲೂರೂ ಬಹಳ ಸಜಜನರತ ಎಾಂದತ ತಿಳಿದತ ರ್ನವು ಸಿಬಬಾಂದಿಗಳನತನ 
ಜೆೈಲ್ಲಗ ೆ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡಿ, ನಯೇಜಿಸಿದೆಾೇವೆ.  ಕ್ೆಟಟವರನತನ, ದತಷಟರನತನ ಮತ್ತು ಕಿರಮನಲಚಗಳನತನ 
ರ್ನವು ನಯೇಜಿಸಿಲೂ.  ಎಷತಟ ಜನರಿಗ ೆಶ್ಕ್ೆ ಆಗಿದ ೆಎನತನವುದನತನ ರ್ನನತ ಈಗನಗಲೆೇ ತಿಳಿಸಿದೆಾೇರ್.ೆ  
ಆಗ ಏನತ ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗತತ್ುದೆ.  ನಮಾ ಮನಸಿಾನಾಂತೆ್ ಯನವುದೂ ಸಹ ಆಗತವುದಿಲೂ.  ಅರೆ್ೇಕ 
ಸಾಂದಭಾಗಳಲ್ಲೂ ರ್ನವು ಕ್ನನೂನನ ಮೂಲಕವೇೆ ನಭಾಾಂದ ತ್ರಬೇೆಕತ.  ಶ್ಕ್ೆ ಇದ ೆಎಾಂದತ ಹೆೇಳಿಯೆೇ 
ತ್ಪಿಪತ್ಸಥರನತನ ಹೆದರಿಸಬೆೇಕತ.  ಈ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲೂ ಹನಲ್ಲ ಇರತವ ಮೂಲ ಕ್ನಯೆಾಗೆ ರ್ನವು ಸಣ್ಣ 
ಬದಲನವಣೆಯನತನ ತಿದತಾಪಡಿಯ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ತ್ಾಂದಿದಾೆೇವ.ೆ  ಇದನತನ ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿದರೆ, ಇದತ 
ಹೊಸ ಕ್ನಯೆಾ ಏನೂ ಅಲೂ.  ಇವತಿುನ ದಿವಸ ರ್ನವು ಬಾಂದಿಖನರೆ್ಗಳ ಸತಧನರಣೆಗನಗಿ ಅರೆ್ೇಕ 
ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ ಹನಕಿಕ್ೊಾಂಡಿದಾೆೇವೆ.  ಈ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಈ ಹಿಾಂದಯೊ ಸಹ ಪರಸನುಪಿಸಿದೆಾೇರ್ೆ.  
ಹಿೇಗನಗಿ ಇದನತನ ʼಚರಿತ್ನರ ಚವಾಣ್ಾಂʼ ಎಾಂದತ ಪತನರನವತಿಾಸಲತ ಹೂೆೇಗತವುದಿಲೂ.  ಈಗ 
ಯನರೊೇ ಸದಸಯರತ ಪರಸನುಪಿಸಿದಾಂತ್,ೆ ಜೆೈಲ್ಲನಾಂದ ರ್ನಯಯನಲಯಕ್ೆೆ ಹನಗೂ ರ್ನಯಯನಲಯದಿಾಂದ 
ಜೆೈಲ್ಲಗ ೆಕ್ೆೈದಿಗಳನತನ ಕರದೆತಕ್ೊಾಂಡತ ಹೂೆೇಗತವುದೂ ಸಹ ಒಾಂದತ ರಿೇತಿಯ ದಾಂಧಯೆನಗಿದೆ.  ಯನವ 
ಕ್ೆೈದಿಯನತನ ಕರದೆತಕ್ೂೆಾಂಡತ ಹೊೇಗಬೆೇಕತ ಎಾಂದತ ಕ್ೆಲವು ಪೂೆಲ್ಲೇಸರತ ತ್ತದಿಗನಲ್ಲನ ಮೇಲ ೆ
ನಾಂತಿರತತ್ನುರ.ೆ ಇನತನ ಬೆೇರಯೆವರನತನ ಕರದೆತಕ್ೊಾಂಡತ ಹೊೇಗಬೇೆಕ್ೆಾಂದರೆ, ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಸಿಬಬಾಂದಿಗಳು 
ಕ್ೆಲಸಕ್ೆೆ ರಜೆ ಹನಕತತ್ನುರೆ.   ಇಾಂತ್ಹ ಸಿಥತಿಯತ ಅಲ್ಲೂದೆ.  ಅರೆ್ೇಕ ಕ್ೆೈದಿಗಳು ಪೊಲ್ಲೇಸರಿಗ ೆಊಟ 



158 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/23-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

 
 

ಹನಕಿಸಿ, ಗಮಾತ್ತು ಮನಡಿ, ಅವರನತನ ಚೆರ್ನನಗಿ ಕತಡಿಸಿ, ಅವರತ ಮತಿುನಲ್ಲೂರತವನಗ ಓಡಿ ಹೊೇಗಿರತವ 
ಹಲವನರತ ಉದನಹರಣೆಗಳಿವೆ.  ಇಾಂತ್ಹ ಕ್ೆೈದಿಗಳು ಬಹಳಷತಟ ಸಾಂಖೆಯಯಲ್ಲೂದನಾರೆ.   

 
ಇತಿುೇಚೆಗ ೆ ಶ್ವಮೊಗೆ ಜಿಲೊಯಲ್ಲೂ ಘಟರ್ಯೆಾಂದತ ನಡದೆಿದತಾ, ಅದನತನ ರ್ನನತ ಈ 

ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೂ ಉಲೊೇಖಿಸ ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಯನವುದೂೆೇ ಪರಕರಣ್ದಲ್ಲೂ ಕ್ೈೆದಿಯನತನ ಜೆೈಲ್ಲಗ ೆಹನಜರತ 
ಪಡಿಸಿದನಾರ.ೆ  ಅಲ್ಲೂಾಂದ ಬರತವನಗ, ದನರಿಯಲ್ಲೂ ಒಾಂದತ ಕಡ ೆ ವನಹನವನತನ ಸವಲಪ ನಧನನವನಗಿ 
ಚಲನಯಸತವಾಂತ್ ೆ ವನಹನ ಚನಲಕರಿಗ ೆ ಕ್ೆೈದಿಯತ ಹೆೇಳಿದನಾರ್.ೆ  ಅವನತ ಪಕ್ನೆ ರೌಡಿಯನಗಿದನಾರ್.ೆ  
ಈತ್ನ ನದೆೇಾಶನದಾಂತ್,ೆ ಚನಲಕನತ ನದಿಾಷಟ ಪರದೆೇಶದಲ್ಲೂ ವನಹನವನತನ ನಧನನವನಗಿ 
ಚಲನಯಸಿದನಾರ್.ೆ  ವನಹನದಲ್ಲೂರತವ ಕ್ೈೆದಿಯತ ಒಳಗಿನಾಂದಲೆೇ ಚನಲಕನಗೆ ಸೂಚಿಸಿದನಾರ್.ೆಚಚ“ರ್ನನತ 
ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ ಕ್ೆೇಳಿಲೂವಾೆಂದರೆ, ಮಗರ್ೇೆ, ನನಗೆ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್”ೆಚ ಎಾಂದತ ಬೆದರಿಕ್ಯೆಡಿಾದನಾರೆ್.  
ಕ್ೆೈದಿಯತ ಆ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಹೆೇಳಿ ಬಾಂದ ನಾಂತ್ರದ ಎರಡತ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ದೂರವನಣಿ ಕರ ೆ ಮನಡಿ, 
ಇಾಂತ್ಹ ವಯಕಿುಯತ ಬರತತ್ನುರೆ, ನೇನತ ಅವರಿಗೆ ಇಾಂತಿಷತಟ ಮೊತ್ುವನತನ ಕ್ೊಡಬೆೇಕತ ; ಇಲೂದಿದಾರೆ, 
ರ್ನನತ ಆಗಲೇೆ ಹೆೇಳಿದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್ ಎಾಂದತ ಬೆದರಿಕ್ೆಯಡತಾತ್ನುರೆ್.  ಆ ಕ್ೆೈದಿಯತ 
ತ್ನನತ ಹೆೇಳಿದಾಂತ್,ೆ 5-6 ರೌಡಿಗಳನತನ ಕರಸೆಿ, ಅವರಿಗ ೆದತಡಾನತನ ನೇಡತವಾಂತೆ್ ಚನಲಕನಗ ೆಹೇೆಳಿದ.  
ಆಗ ಚನಲಕನತ ಅವರತಗಳಿಗೆ ಹಣ್ವನತನ ನೇಡದ ಕ್ನರಣ್ದಿಾಂದನಗಿ ಆತ್ನಗೆ ಮಚತಚ, ಲನಾಂಗತಗಳಿಾಂದ 
ಬಿೇಸಿ ಹೊಡೆದಿದನಾರ.ೆ  ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಕ್ೆೈದಿಗಳು ಜೆೈಲ್ಲನ ಒಳಗಿನಾಂದಲೆೇ ಎಲೂವನೂನ ಮನಯರೆ್ೇಜಚ 
ಮನಡತತಿುದನಾರ.ೆ  ಯನರತ ಯನರತ ಇಾಂತ್ಹ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಭನಗಿಯನಗತತ್ನುರ ೆಎಾಂದತ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ 
ಸನಧಯವಿಲೂ.  ರ್ನವುಗಳು ಮನತ್ರ್ನಡತವಷತಟ ಅಪರನಧಿಕ ಜಗತ್ತು ಸತಲಭವನಗಿಲೂ.  ಇದನತನ ರ್ನವು-
ನೇವುಗಳ್ೆಲೂರೂ ಅನತಭವಿಸತವಾಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಥತಿಯನಗಿದ.ೆ  ಪರಸತುತ್ ಮಾಂಡಿಸಿರತವ ವಿಧೆೇಯಕದ 
ಮೂಲಕ ಯನವುದೆೇ ಸಜಜನರಿಗ ೆ ಶ್ಕ್ೆ ನೇಡಬೇೆಕ್ೆಾಂಬ “ತಿಲ”ಚಮನತ್ರ ಉದೆಾೇಶವೂ ಸಹ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ 
ಇಲೂ.  ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಕ್ನಯೆಾಗೆ ತಿದತಾಪಡಿಯನತನ ರ್ನವು ತ್ಾಂದಿದೆಾೇವೆ.  ಈ ವಿಚನರದ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ 
ಹಚೆತಚ ಹೆೇಳಲ್ಲಚಿಛಸತವುದಿಲೂ.   

 
ಜೆೈಲ್ಲರ್ೂೆಳಗೆ ಹೂೆೇಗತವುದಕ್ೆೆ ಹನಗೂ ಜೆೈಲ್ಲನಾಂದ ಹೊರಗ ೆಬರತವುದಕ್ೆೆ ಅಲ್ಲೂನ ಸಿಬಬಾಂದಿಗಳ್ೆೇ 

ಚೆಕ್ಚ-ಅಪಚ ಮನಡತತಿುದಾರ,ೆ ಇವರತಗಳ್ೆೇ ದತಷೃತ್ಯದಲ್ಲೂ ಭನಗಿಯನಗತತ್ನುರೆ ಎನತನವ ಕ್ನರಣ್ಕ್ನೆಗಿ 



159 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/23-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

 
 

ಕ್ೆಲವು ಸಾೆಂಟರಲಚ ಬಾಂದಿೇಖನರೆ್ಗಳಿಗೆ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ಭದರತ್ನ ಪಡಗೆಳನತನ ರೆ್ೇಮಸಲನಗಿದ.ೆ  ಮತಾಂದಿನ 
ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಸಿಬಬಾಂದಿಗಳನತನ ಎಲನೂ ಬಾಂಧಿೇಖನರೆ್ಗಳಿಗೆ ನಯೇಜಿಸಬೆೇಕ್ೆಾಂಬ ಉದೆಾೇಶವೂ ಸಹ 
ಇದೆ.  ಇವರತಗಳು ಬಾಂದಿೇಖನರೆ್ಗಳಲ್ಲೂ ಬಹಳವನಗಿ ಚೆಕ್ಚ-ಅಪಚ ಮನಡತತಿುದನಾರ.ೆ  ಆದರೂ ಸಹ 
ಕ್ೆಲವಾಂದತ ಅಹಿತ್ಕರ ಘಟರೆ್ಗಳು ನಡಯೆತತಿುವೆ.  ಬಾಂದಿೇಖನರೆ್ಗಳಲ್ಲೂ ಮೊಬೆೈಲಚ ಜನಯಮರ್ಚಗಳನತನ 
ಅಳವಡಿಸತವ ಸಲತವನಗಿ ಪರಸಕು ಸನಲ್ಲನ ಆಯವಯಯದಲ್ಲೂ ಹಣ್ವನತನ ಮೇಸಲ್ಲಡಲನಗಿದೆ.  ಏಕ್ೆಾಂದರೆ, 
ಮೊಬೆೈಲಚಗಳನತನ ಜೆೈಲ್ಲರ್ೂೆಳಗೆ ತ್ಗೆೆದತಕ್ೂೆಾಂಡತ ಹೊೇಗತವುದನತನ ತ್ಪಿಪಸಲತ ಆಗತವುದೆೇ ಇಲೂ 
ಎನತನವ ಪರಿಸಿಥತಿ ನಮನಾಣ್ವನಗಿದೆ.  ಜನಯಮರ್ಚಗಳನತನ ಅಳವಡಿಸಿದರೆ, ಮೊಬೆೈಲಚ ನಷ್ಟ್ೆಿಯವನಗತತ್ುದ ೆ
ಹಿೇಗನಗಿ ಮೊಬೆೈಲಚಗಳನತನ ಬಳಸತವುದಕ್ನೆಗತವುದಿಲೂ.  ಇದತ ಬಹಳ ದತಬನರಿ ಯೇಜರೆ್ಯನಗಿದತಾ, 
ಇದನತನ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಜನರಿಗೊಳಿಸಲತ ಸತಮನರತ 50-60 ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯಗಳಷತಟ 
ಅವಶಯಕತ್ ೆ ಇದೆ.  ಆದರೂ ಸಹ ಇದನತನ ಜನರಿಗೂೆಳಿಸತವ ಕ್ೆಲಸಗಳನತನ ನಮಾ ಸಕ್ನಾರವು 
ಮನಡತತಿುದೆ.   

 
ಜೆೈಲ್ಲನಾಂದ ರ್ನಯಯನಲಯಕ್ೆೆ ಹನಗೂ ರ್ನಯಯನಲಯದಿಾಂದ ಜೆೈಲ್ಲಗ ೆ ಕ್ೆೈದಿಗಳನತನ 

ಕರದೆತಕ್ೊಾಂಡತ ಹೂೆೇಗತವ ವಯವಸೆಥಯತ ದತಬನರಿಯನಗಿದ ೆಮತ್ತು ಭದರತ್ೆಯ ದೃಷ್ಟ್ಟಯಾಂದಲೂ ಸಹ 
ಕಷಟ ಎನತನವ ಕ್ನರಣ್ಕ್ನೆಗಿ “ವಿಡಿೇಯೇ ಕ್ನನಫರನೆ್ಾಚ”ಚ ಮೂಲಕ ಕ್ೆೈದಿಗಳನತನ ರ್ನಯಯನಲಯದ 
ವಿಚನರಣೆಗನಗಿ ಹನಜರತಪಡಿಸಲನಗತತಿುದೆ. ಈ ರಿೇತಿಯ ಹೂೆಸ ಪದಿತಿಯನತನ ರ್ನವು 
ಜನರಿಗೊಳಿಸತತಿುದೆಾೇವೆ.  ವಿಡಿಯೇ ಕ್ನನಫರೆನ್ಾಚ ಮತಖನಾಂತ್ರವೇೆ ರ್ನಯಯನಲಯಕ್ೆೆ ಕ್ೆೈದಿಗಳನತನ 
ಹನಜರತ ಪಡಿಸತವ ಕ್ೆಲಸಗಳ್ನಗತತಿುವೆ.  ಸದಸಯರತ ಅರೆ್ೇಕ ಸಾಂಗತಿಗಳ ಬಗೆೆ ಪರಸನುಪಿಸಿದನಾರೆ.  ಆದರೆ 
ರ್ನನತ ಎಲನೂ ಸಾಂಗತಿಗಳಿಗೆ ವಿವರಣೆಯನತನ ನೇಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೊೇಗತವುದಿಲೂ.  ಒಟನಟರೆಯನಗಿ 
ಹೆೇಳುವುದನದರೆ, ಯನರತ ಪನರಮನಣಿಕವನಗಿ ಜನಮೇನತ ಕ್ೊಡತತಿುದನಾರೆ, ಅಾಂತ್ಹವರತಗಳಿಗೆ ಹಿಾಂಸೆ 
ನೇಡತವ ಅಗತ್ಯವಿಲೂ.  ಯನರತ ಅಪನರಣಿಕವನಗಿ ಜನಮೇನನತನ ನೇಡತತ್ನುರೂೆೇ, ಅವರಿಗೆ ಯನವುದೆೇ 
ಜವನಬನಾರಿ ಇರತವುದಿಲೂ.   
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ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪನರಮನಣಿಕ ಹನಗೂ ಅಪನರಮನಣಿಕ 
ಜನಮೇನತದನರ ಎಾಂದತ ಹೆೇಗ ೆ ಹೆೇಳುತಿುೇರಿ?  ಜನಮೇನತ ನೇಡತವವರನತನ ಹೆೇಗ ೆ ವಗಿೇಾಕರಣ್ 
ಮನಡತತಿುೇರಿ?   

 
ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಾಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಯನವುದೇೆ ಗತರತತ್ತ-

ಪರಿಚಯಗಳಿಲೂದೆೇ ಜನಮೇನತ ನೇಡತವವರ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಈಗನಗಲೆೇ ಹೆೇಳಿದೆಾೇರ್.ೆ  ಯನವದೂೆೇ 
ಜಮೇನತದನರರತ … 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,ಚ “ಎತಿುಗ ೆ ಜವರ ಬಾಂದರ,ೆ ಎಮಾಗ ೆ ಬರೆ”ಚ
ಎನತನವ ರ್ನಣ್ತಣಡಿಯಾಂತ್ೆ ಸಕ್ನಾರವು ಕ್ನಯೆಾಯನತನ ಮನಡತತಿುದೆ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸಚಿವರೇೆ, ಬೆೇಗ ಮತಗಿಸಿ. 
ಶ್ರೇ ಆರಗ  ಜ್ಞನರೆ್ೇಾಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಟನಟರೆಯನಗಿ ಅಪರನಧಿಕ ಜಗತ್ುನತನ 

ಸರಿಮನಡತವ ದೃಷ್ಟ್ಟಯಾಂದ ಮತ್ತು ಬಾಂದಿೇಖನರೆ್ ವಯವಸೆಥಯನತನ ಗಟಟಗೊಳಿಸತವ ಹನಗೂ ಇದಕ್ೆೆ 
ಶಕಿುಯನತನ ತ್ತಾಂಬತವ ಕ್ನರಣ್ಕ್ನೆಗಿ ಮಹತ್ವದ ತಿದತಾಪಡಿಯನತನ ತ್ರಲನಗಿದೆ.  ದಯಮನಡಿ ಈ 
ಸದನವು ಇದಕ್ೆೆ ಅನತಮೊೇದರೆ್ಯನತನ ನೇಡಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ ರ್ನನತ ವಿನಾಂತಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲಚ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದರಲ್ಲೂ ಸಣ್ಣ ತಿದತಾಪಡಿಯನತನ 
ಮನಡಬೇೆಕತ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇ ಭೊೇಜೆೇಗೌಡರೇೆ, ಒಾಂದತ ನಮಷ ; ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್ಚ(ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮಾ 
ಆತ್ಾಂಕಗಳಿಗೆ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರಿಸಿದನಾರ.ೆ  ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾಂದಿೇಖನರೆ್ಗಳ ವಿಧೆೇಯಕದಲ್ಲೂ, 
ಜನಮೇನತ ವಿಚನರವನಗಿ ಸಕ್ನಾರವು ಯೇಚಿಸಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ ರ್ನವು ಬಹಳ ಸಪಷಟವನಗಿ ಹೆೇಳಿದೆಾೇವೆ.  
ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಈಗನಗಲೆೇ ಹೆೇಳಿದಾಂತ್,ೆ 178 ಪರಕರಣ್ಗಳ್ನಗಿವ.ೆ  ನಮಾ ರನಜಯದಲ್ಲೂ ಎಷತಟ 
ಕ್ೆೈದಿಗಳಿದನಾರ ೆಎಾಂದತ ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರವನತನ ಪರಶ್ನಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಲಕ್ನಾಂತ್ರ ಪರಮನಣ್ದಷತಟ ಪರಕರಣ್ಗಳು 
ಇರತವನಗ, ಕ್ೆೇವಲ 178 ಪರಕರಣ್ಗಳಿಗನಗಿ ಸಕ್ನಾರವು ಈ ರಿೇತಿಯ ಕಠೂೆೇರವನದ ಕ್ನನೂನನತನ 
ಜನರಿಗೊಳಿಸತತಿುರತವುದತ ಸರಿಯಲೂ.  ಹಿೇಗೆ ಮನಡಿದಾಲ್ಲೂ ಇದತ ಸವನಾಧಿಕ್ನರಿ ಧೂೆೇರಣೆಯನಗತತ್ುದೆ.  
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ರ್ನವು ಯನವುದೆೇ ಕ್ನನೂನನತನ ಜನರಿಗೊಳಿಸತವನಗ, ಜನ ಕ್ನನೂನಗೆ ಗೌರವ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆೇ ವಿನಃ 
ಅದಕ್ೆೆ ಭಯ ಪಡತವಾಂತಿರಬನರದತ.ಚಚ‘We should respect the law, not fear the law’ಚ
ಎಾಂಬತದನಗಿ ಆಾಂಗೂ ಭನಷ್ಯೆಲ್ಲೂ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಈ ರಿೇತಿಯ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಸಕ್ನಾರವು 
ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿದ.ೆ  ಪರಶ್ನತ್ 178 ಪರಕರಣ್ಗಳಿಗೂೆೇಸೆರ ಎಲೂರಿಗೂ ಸಹ ಕಠಣ್ ಶ್ಕ್ೆಯನತನ 
ಕ್ೊಡತವುದತ ಅವಶಯಕವನಗಿಲೂ.   

 
ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಮೊಬೆೈಲಚ ಜನಯಮರ್ಚ ಬಗೆೆ ಪರಸನುಪಿಸಿದರತ.  ಸಾಂಸತಿುನಲ್ಲೂಯೂ ಸಹ 

ಮೊಬೆೈಲಚ ಜನಯಮರ್ಚಗಳನತನ ಅಳವಡಿಸಲನಗಿದೆ.  ಅದತ ಬಹಳ ಯಶಸಿವಯನಗಿ ಕ್ನಯಾ 
ನವಾಹಿಸತತಿುದತಾ, ಯನವುದೆೇ ಸಾಂಸದರಿಗೆ ಮೊಬೆೈಲಚ ರೆ್ಟಚವಕ್ಚಾ ದೂೆರಯೆತವುದಿಲೂ.  ಜನಮೇನತ 
ಮತ್ತು ಪೆರೊೇಲಚ ವಿಚನರಗಳಲ್ಲೂ ಇದಾ ನಮಾ ಬೆೇಡಿಕ್ೆಯನತನ ರ್ನವು ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ 
ಒತ್ನುಯಸಿದೆಾೇವು.  ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲೂ ಸಕ್ನಾರವು ನಖ್ರವನದ ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡತತ್ುದೆ ಎಾಂದತ ರ್ನವು 
ಭನವಿಸಿದೆಾೇವು.  ನಮಾ ನರಿೇಕ್ೆಯಾಂತ್ ೆಸಚಿವರತ ಉತ್ುರಿಸಿಲೂ.  ಆದಾರಿಾಂದ ರ್ನನತ ಇದನತನ ಬಹಿಷೆರಿಸಿ, 
ಸದನದಿಾಂದ ಹೊರ ನಡಯೆತತ್ೆುೇವೆ.   

 
ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ ಜನ ವಿರೂೆೇಧಿ ವಿಧೇೆಯಕವನಗಿದ.ೆ  

ತ್ಪಿಪತ್ಸಥ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗೆ ಶ್ಕ್ೆಯನತನ ನೇಡತವ ಬದಲತ ಜನಮೇನತದನರರಿಗೆ ಶ್ಕ್ೆ ನೇಡತವ ಜನ 
ವಿರೂೆೇಧಿ ವಿಧೇೆಯಕವನಗಿದೆ.  ಹಿೇಗನಗಿ ರ್ನವೂ ಸಹ ಇದನತನ ವಿರೂೆೇಧಿಸತತ್ೆುೇವ.ೆ 

 
(ಈ ಹಾಂತ್ದಲ್ಲೂ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರತ ಸದನದಿಾಂದ ಹೊರ ನಡದೆರತ) 

 
ಶ್ರೇ ಎನ್ಚ.ರವಿಕತಮನರ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ ಜನ ವಿರೂೆೇಧಿ ವಿಧೆೇಯಕವಲೂ 

; ಅಪರನಧಿ ವಿರೂೆೇಧಿ ವಿಧೇೆಯಕವನಗಿದ.ೆ 
 

(ಗೊಾಂದಲ) 
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ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನವಮ(ಸಕ್ನಾರಿ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರತ ಅಪರನಧಿಗಳ ಪರವನಗಿ ಸದನದಿಾಂದ ಹೊರನಡಯೆತತಿುದನಾರ.ೆ   

 
(ಗೊಾಂದಲ) 

 
ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಟ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, … 
 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಟಯವರೇೆ, ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಾ. 
 
ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲಚ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ದಯಮನಡಿ ಒಾಂದತ ಅವಕ್ನಶ 

ನೇಡಿ. 
(ಗೊಾಂದಲ) 

 
ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಾಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಖ್ಾಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಸಹ ಇದತ 

ಉತ್ುಮವನಗಿರತವ ವಿಧೆೇಯಕವನಗಿದೆ.  ದಯಮನಡಿ ಪರಸತುತ್ ಮಾಂಡಿಸಿರತವ ವಿಧೆೇಯಕವನತನ 
ಅಾಂಗಿೇಕರಿಸಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ ರ್ನನತ ವಿನಾಂತಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ 
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ವಿಧೆೇಯಕಗಳ ಪಯನಾಲೊೇಚರ್ೆ ಹನಗೂ ಅಾಂಗಿೇಕ್ನರ 
 

ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾಂದಿೇಖನರ್ೆಗಳ (ತಿದತಾಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕ, 202೨ 
 

ಪಯನಾಲೊೇಚರ್ನ ಪರಸನುವ 
 
ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್ೆೇಾಂದರ(ಗೃಹ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವಿಧನನಸಭೆಯಾಂದ 

ಅಾಂಗಿೇಕೃತ್ ರೂಪದಲ್ಲೂರತವ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾಂದಿೇಖನರೆ್ಗಳ (ತಿದತಾಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕ, 202೨ ನತನ 
ಪಯನಾಲೊೇಚಿಸಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ಕ್ೊೇರತತ್ೆುೇರ್.ೆ 

 
ಪರಸನುವವನತನ ಮಾಂಡಿಸಲನಯತ್ತ 

 
ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಾಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವಿಧನನಸಭೆಯಾಂದ ಅಾಂಗಿೇಕೃತ್ 

ರೂಪದಲ್ಲೂರತವ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾಂದಿೇಖನರೆ್ಗಳ (ತಿದತಾಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕ, 202೨ ನತನ 
ಅಾಂಗಿೇಕರಿಸಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ ಕ್ೂೆೇರತತ್ೆುೇರೆ್. 

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರೆ್ಾಂದರೆ,  
“ವಿಧನನಸಭೆಯಾಂದ ಅಾಂಗಿೇಕೃತ್ ರೂಪದಲ್ಲೂರತವ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾಂದಿೇಖನರೆ್ಗಳ (ತಿದತಾಪಡಿ) 

ವಿಧೆೇಯಕ, 202೨ನತನ ಪಯನಾಲೊೇಚಿಸತವುದತ.” 
 

ಪರಸನುವ ಅಾಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಟತ್ತ 
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ವಿಧೆೇಯಕವನತನ ಖ್ಾಂಡಖ್ಾಂಡವನಗಿ ಪಯನಾಲೊೇಚಿಸತವುದತ 
ಖ್ಾಂಡ 2 ರಿಾಂದ 5 ರವರೆಗ ೆ
 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರೆ್ಾಂದರೆ,  
“ಖ್ಾಂಡ 2 ರಿಾಂದ 5 ಈ ವಿಧೆೇಯಕದ ಅಾಂಗವನಗಿರತತ್ುದ”ೆ 

ಪರಸನುವ ಅಾಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಟತ್ತ 
 
(ಖ್ಾಂಡ 2 ರಿಾಂದ 5 ವರಗೆ ೆವಿಧೆೇಯಕಕ್ೆೆ ಸೇೆರಿಸಲನಯತ್ತ) 
 
ಖ್ಾಂಡ 1 ಇತ್ನಯದಿ 
 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರೆ್ಾಂದರೆ,  
“ಮೊದಲರೆ್ಯ ಖ್ಾಂಡ, ದಿೇಘಾ ಶ್ೇಷ್ಟ್ಾಕ್ೆ, ಪರಸನುವರೆ್ ಹನಗೂ ಅಧಿನಯಮಗೊಳಿಸತವ ಸೂತ್ರ 

ಸಾಂಹಿತೆ್ ವಿಧೆೇಯಕದ ಭನಗವನಗಿರತತ್ುದೆ.” 
 

ಪರಸನುವ ಅಾಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಟತ್ತ 
 

(ಮೊದಲರೆ್ಯ ಖ್ಾಂಡ, ದಿೇಘಾ ಶ್ೇಷ್ಟ್ಾಕ್ೆ, ಪರಸನುವರೆ್ ಹನಗೂ ಅಧಿನಯಮಗೂೆಳಿಸತವ  
ಸೂತ್ರ ಸಾಂಹಿತೆ್ಗಳನತನ ವಿಧೇೆಯಕಕ್ೆೆ ಸೇೆರಿಸಲನಯತ್ತ) 

 
ಪರಸನುವದ ಅಾಂಗಿೇಕ್ನರ 

ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಾಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವಿಧನನಸಭೆಯಾಂದ ಅಾಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ 
ರೂಪದಲ್ಲೂರತವ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾಂದಿೇಖನರೆ್ಗಳ (ತಿದತಾಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕ, 202೨ನತನ 
ಅಾಂಗಿೇಕರಿಸಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ ಕ್ೂೆೇರತತ್ೆುೇರೆ್.  
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರೆ್ಾಂದರೆ,  
 
“ವಿಧನನಸಭೆಯಾಂದ ಅಾಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರೂಪದಲ್ಲೂರತವ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾಂದಿೇಖನರೆ್ಗಳ 

(ತಿದತಾಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕ, 202೨ ನತನ ತಿದತಾಪಡಿ ಮನಡಿರತವಾಂತೆ್ ಅಾಂಗಿೇಕರಿಸತವುದತ.” 
ಪರಸನುವ ಅಾಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಟತ್ತ ಮತ್ತು ಮಸೂದೆಗೆ ಒಪಿಪಗೆ ನೇಡಲನಯತ್ತ 

ಸದನವನತನ ಅಪರನಹನ 3 ಗಾಂಟೆ 30 ನಮಷದವರಗೆ ೆಮತಾಂದೂಡಲನಗಿದೆ. 
 

(ಭೊೇಜನಕ್ನೆಗಿ ಸದನವನತನ ಅಪರನಹನ 2 ಗಾಂಟೆ 10 ನಮಷಕ್ೆೆ 
3 ಗಾಂಟೆ 30 ನಮಷದವೆರೆಗೆ ಮತಾಂದೂಡಲನಯತ್ತ) 

 

(568) 23.03.2022 03.40 ಎಸ್ಚವಿ-ಬಿಎನ್ಚಎಸ್ಚ  

(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

(ಭೊೇಜನ ವಿರನಮಕ್ನೆಗಿ ಮತಾಂದೂಡಲಪಟಟದಾ ಸದನವು ಪತನಃ ಮಧನಯಹನ ೦೩ ಗಾಂಟೆ ೪೭ 
ನಮಷಗಳಿಗೆ ಸಮನವೆೇಶಗೂೆಾಂಡಿತ್ತ) 

  (ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಪಿೇಠದಲ್ಲೂ ಉಪಸಿಥತ್ರನದರತ) 

ಶನಸನ ರಚರೆ್ 

ವಿಧೆೇಯಕಗಳ ಪಯನಾಲೊೇಚರ್ೆ ಹನಗೂ ಅಾಂಗಿೇಕ್ನರ 

ಆ) ಕರ್ನಾಟಕ  ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ಪರದೆೇಶನಭಿವೃದಿಿ (ತಿದತಾಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕ, 2022 

ಪಯನಾಲೊೇಚರ್ನ ಪರಸನುವ 

ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶ್ಚ ಆರ್ಚ ನರನಣಿ (ಬೃಹತಚ ಮತ್ತು ಮಧಯಮ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವಿಧನನಸಭೆಯಾಂದ ಅಾಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರೂಪದಲ್ಲೂರತವ 2022ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನ 
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ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ಪರದೆೇಶನಭಿವೃದಿಿ (ತಿದತಾಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕವನತನ ಪಯನಾಲೊೇಚಿಸಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ 
ಕ್ೊೇರತತ್ೆುೇರೆ್. 

ಪರಸನುವವನತನ ಮಾಂಡಿಸಲನಯತ್ತ 

(…ಮತಾಂದತ) 
(569) 23-03-2022 (3.50) ಕ್ೆಜಿ-ಕ್ೆಎಸ್ಚ    

     (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ)                 
 ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶ್ಚ ನರನಣಿ (ಬೃಹತಚ ಹನಗೂ ಮಧಯಮ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆ ಸಚಿವರತ):-  ಮನನಯ 

ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ಪರದೆೇಶನಭಿವೃದಿಿ ಕ್ನಯದ ೆ 1966ರ ಅಧಿನಯಮ        
ಸಕೆ್ಷನ್ಚ 30 ಕ್ೆೆ ತಿದತಾಪಡಿಯನತನ ತ್ರತತಿುದೆಾೇವ.ೆ  ಇದರಿಾಂದ  land losers ಅಾಂದರೆ, ಭೂಮ 
ಕಳ್ೆದತಕ್ೊಾಂಡಿರತವಾಂತ್ಹ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಹಚೆಿಚನ ಅನತಕೂಲವನಗತವಾಂತ್ಹ ನಟಟನಲ್ಲೂ ಈ ವಿಧೆೇಯಕವನತನ 
ತ್ಾಂದಿದಾೆೇವೆ. ಇದಕ್ೆೆ ಕ್ನಯದೆಗಳಲ್ಲೂ ಇರತವಾಂತ್ಹದಾರಲ್ಲೂ ಕಲಾಂ.23, 26, 27, 28, 29 ಮತ್ತು  
30, ಕಲಾಂ 64, 65, 69, 72, 73, 74,75, 76, 77, 78, 79, 80 ಮತ್ತು 96  ಈ 
ಕ್ನಯದೆಗಳಿಗ ೆ ತಿದತಾಪಡಿಯನತನ  ಹಳ್ೆಯ ಕ್ನಯದೆಯಲ್ಲೂ 1966 ಕಲಾಂ.30 ಕ್ೆೆ addition ಮನಡಿ 
ಈ Act ನ ತಿದತಾಪಡಿಯನತನ ತ್ಾಂದಿದಾೆೇವೆ. ಇದಕ್ೆೆ ಸಭ ೆಅನತಮತಿಯನತನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ. ಇದರಲ್ಲೂ  
ಮತಖ್ಯವನಗಿ  ಹೆೇಳಬೇೆಕ್ಾೆಂದರೆ, ಈ ಹಿಾಂದ ೆ compensation ಕ್ೊಡತವಾಂತ್ಹ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೂ 
ಸನಕಷತಟ dispute ಗಳು ಆಗತತಿುದಾವು. Sub-registrar value ಸಹ ಬಹಳ ಕಡಿಮ ಇರತತಿುತ್ತು. 
ಅದರಲ್ಲೂ ರೈೆತ್ರತ ಒಪಪದೆ ರ್ನಯಯನಲಯಕ್ೆೆ  ಹೊೇದನಗ, ರ್ನವು general award ಮನಡಿ ಅದರಲ್ಲೂ 
30%-40% add ಮನಡಿ ಕ್ೊಡತತಿುದಾೆವು.  ಆಗ sub-registrar value ಮೇಲೆ 1.5% ಅಥವನ 
2.5% ಅವರಿಗೆ ಸಿಗತತಿುತ್ತು.   ಈಗ ಹೊಸ ಕ್ನಯದೆಯಲ್ಲೂ sub-registrar value ಮೇಲೆ 4 
times ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ಮನಡಿದೆಾೇವೆ.   4 times ನಲ್ಲೂಯೂ ಬಹಳ ಕಡಿಮ ಇತ್ತು ಎಾಂದರೆ, ಆ 
ಮೇಲ ೆ Market value ನತನ consider ಮನಡಿ ಅವರಿಗೆ compensation ಅನತನ land 
losers ಗೆ ಕ್ೊಡತತಿುದಾೆೇವು. ಇದರಿಾಂದ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಬಹಳ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ.  ಇದತ ಒಾಂದತ. 

  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, ಹಳ್ೆಯ ಕ್ನಯದೆಯಲ್ಲೂ compensation 
ಅನತನ ಪಡದೆತಕ್ೂೆಾಂಡ ರೈೆತ್ರತ ಹೊಸ asset ಅನತನ ಖ್ರಿೇದಿ ಮನಡಿದನಗ stamp duty 
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exemption ಇರಲ್ಲಲೂ. ಈಗ ಹೊಸದನಗಿ ತ್ಾಂದಿರತವಾಂತ್ಹ ವಿಧೇೆಯಕದಲ್ಲೂ ಅವರತ ಎಷತಟ assets 
ಗೆ compensation ಅನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಾಂಡಿರತತ್ನುರ,ೆ ಅದರ equal amount ದಷತಟ ಅವರಿಗೆ 
stamp duty ಅನತನ exemption ಮನಡಿಕ್ೂೆಡತತಿುದೆಾೇವೆ. ಈ ವಿಧೇೆಯಕದಲ್ಲೂ land losers, 
ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಹಚೆತಚ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ. ಹನಗನಗಿ, ಇದತ ವಿಧೆೇಯಕ ಬಹಳ ಸೂಕುವನಗಿದೆ.  ಈ 
ವಿಧೆೇಯಕವನತನ ಕ್ೆಳಮರೆ್ಯಲ್ಲೂ pass ಮನಡಿದನಾರ.ೆ ಒಾಂದೇೆ ರನಜಯದಲ್ಲೂ ಎರಡತ ಕ್ನಯದೆಗಳು  
ಇಲೂದಿರತವಾಂತ್,ೆ ನಮಾಲ್ಲೂ The Karnataka Industrial Areas Development Act, 
1966 ರ ಅಧಿನಯಮ 30 ರಲ್ಲೂ ಒಾಂದತ ಪರತ್ೆಯೇಕವನಗಿತ್ತು. ಕ್ೆೇಾಂದರ ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲೂ ಹೊಸದನಗಿ 
ಬಾಂದಿರತವಾಂತ್ಹ ಕ್ನಯದ ೆ ಇದೆ. ಎರಡತ ಕ್ನಯದಗೆಳು ಇದನಾಗ, dispute ಜನಸಿು ಬರತತಿುತ್ತು.  
ಕ್ೆೇಾಂದರದಲ್ಲೂ ಬಾಂದಿರತವುದರೆ್ನೇ superimpose ಅನತನ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ಪರದೆೇಶನಭಿವೃದಿಿ 
ಕ್ನಯದ ೆ 1966ರ ಅಧಿನಯಮ 30 ರಲ್ಲೂ ಅದನತನ superimpose ಮನಡಿ ಒಾಂದೇೆ 
ಕ್ನಯದೆಯನತನ ಮನಡತತಿುದೆಾೇವೆ. 

 ಡನ|| ತ್ೆೇಜಸಿವನಗೌಡ (ವಿಧನನಸಭೆಯಾಂದ ಆಯೆೆಯನದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ನನಗ ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಟಟದಾಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮಗೆ ಧನಯವನದಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ 
ಪರಿಷತಿುನ ನೂರ ನಲವತ್ನುರರೆ್ಯ ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ಲೂ ನಮಾ ಬೃಹತಚ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆ ಸಚಿವರತ ಪರಸನುವರೆ್ 
ಮನಡಿರತವಾಂತೆ್ ಕರ್ನಾಟಕ  ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ಪರದೇೆಶನಭಿವೃದಿಿ (ತಿದತಾಪಡಿ) ವಿಧೇೆಯಕ, 2022 ಅನತನ 
ರ್ನನತ  ಅತ್ಯಾಂತ್ ವಿಶನವಸದಿಾಂದ ಹನಗೂ ತ್ತಾಂಬತ ಹೃದಯದಿಾಂದ ಸನವಗತಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಈ ತಿದತಾಪಡಿ 
ಮನಡತವುದರಿಾಂದ ರನಜಯದ ಬೊಕೆಸಕ್ೆೆ ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯ ಆರ್ಥಾಕ ನಷಟ ಉಾಂಟನಗತವುದಿಲೂ. 
ಹನಗನಗಿ, ಈ ವಿಧೆೇಯಕದ ಬಗೆೆ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಬೆೇಕ್ನಗಿಲೂ. ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, British India 
ದಲ್ಲೂ ಇದಾಾಂತ್ಹ 1894ರ ಕ್ೆೇಾಂದರ ಅಧಿನಯಮ 01 ರನವಯ ಏನತ್ತು,  ಭೂಸನವಧಿೇನ ಅಧಿನಯಮ  
ಉಪಬಾಂಧಗಳಲ್ಲೂ  ಈ ಅಧನಯಯದಲ್ಲೂ  ಸನವಧಿೇನ ಪಡಿಸಿಕ್ೊಳಾಲನದ ಭೂಮಗಳ ಸಾಂಬಾಂಧಗಳಲ್ಲೂ 
ಜಿಲನೂಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಮನಡಿದಾಂತ್ಹ ವಿಚನರಣೆ  ಇರಬಹತದತ, ಅವರತ ನೇಡಿದ ಐ ತಿೇಪತಾ  
ಇರಬಹತದತ, ಅವರತ ರ್ನಯಯನಲಯಕ್ೆೆ ಮನಡಿದಾಂತ್ಹ ಉಲೊೇಖ್ಗಳು ಇರಬಹತದತ, ನಷಟ ಪರಿಹನರ 
ಹಾಂಚತವಿಕ್ ೆಇರಬಹತದತ, ನಷಟಪರಿಹನರವನತನ ಸಾಂದನಯ ಮನಡತವಾಂತ್ಹದತಾ ಇರಬಹತದತ, ಇವುಗಳ 
ಸಾಂಬಾಂಧದಲ್ಲೂ ಯತೆ್ೂಚಿತ್ುವನದ ವಯತ್ನಯಸಗಳ್ೂೆಾಂದಿಗೆ ಅನವಯವನಗತವಾಂತ್ ೆ  ಈ ಒಾಂದತ 
ತಿದತಾಪಡಿಯನತನ ತ್ಾಂದಿದನಾರೆ.  
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   ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆಧತನಕ ಸಮನಜದಲ್ಲೂ, ಸಮನಜ ಬೆಳ್ೆದ ಹನಗೆ ಸನವಾಜನಕ 
ಉದೆಾೇಶಗಳಿಗನಗಿ ಭೂಮಯನತನ ಸನವಧಿೇನ ಪಡಿಸಿಕ್ೊಳುಾವಾಂತ್ಹ ಅನವನಾಯತ್ ೆ ಬಾಂದಾಂತ್ಹ 
ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೂ ಆಮೂಲಯವನದ ಭೂಮಯನತನ ಕಳ್ೆದತಕ್ೊಳುಾವಾಂತ್ಹ ಭೂ-ಮನಲ್ಲೇಕರಿಗ ೆ ಅವರಿಗೆ 
ಜಿೇವನವನತನ ಕಟಟಕ್ೊಳುಾವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ ಸಕ್ನಾರ  ಕ್ೊಡತವಾಂತ್ಹ ಪರಿಹನರ  ಸಮಥಾವನಗಿ ಅವರಿಗೆ 
ಸಿಗತವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ  ಮತ್ತು ಕ್ನಲಹರಣ್ ಮನಡದೇೆ, ಅತ್ಯಾಂತ್ ಶ್ೇಘರವನಗಿ, ಪನರದಶಾಕವನಗಿ, 
ಸಮನಜ ಒಪತಪವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ ಅವರ ಮನಸಿಾಗೆ ಸಾಂತ್ೂೆೇಷವನಗತವ ಹನಗೆ ಭೂ ಸನವಧಿೇನ ಪಡದೆ 
ನಾಂತ್ರ ಆ ಪರಿಹನರವನತನ ಕ್ೊಡತವಾಂತ್ಹದತಾ ಬಹಳ ಸನವಲತಗಳಲ್ಲೂ  ಒಾಂದನಗಿದ.ೆ  ರ್ನವು ಕೃಷ್ನಣ 
ನೇರನವರಿ ವಿಚನರಗಳಿಗ ೆ ಬಾಂದನಗಲೂ ಸಹ, ಇವತಿುಗೂ ಸಹ ರೈೆತ್ರತ ಕಷಟ ಪಡತವಾಂತ್ಹ 
ಸಾಂದಭಾಗಳು ಇವೆ. ಪರತಿ ಸಕ್ನಾರಗಳು ಸಹ ಒಾಂದತ ಆಡಳಿತ್ನಾಕ ಅನತಭವಗಳಿಾಂದ ಒಾಂದತ ಕಲ್ಲಕ್ೆ 
ಎನತನವುದತ ಇರತತ್ುದೆ. ತ್ಪತಪಗಳನತನ ಸರಿಮನಡಿಕ್ೂೆಾಂಡತ ಒಾಂದತ ಒಳ್ೆಾಯ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ ಪರಿಹನರವನತನ 
ಕ್ೊಡತವಾಂತ್ಹ ಸಾಂಪರದನಯವನತನ ರ್ನವು ಬೆಳ್ಸೆಿಕ್ೂೆಾಂಡತ ಬಾಂದಿದೆಾೇವೆ. ಇವತ್ತು ಸಚಿವರತ 
ಬಯಸಿರತವಾಂತ್ಹ ಈ ತಿದತಾಪಡಿ ವಿಧೆೇಯಕದಲ್ಲೂ ಮತಖ್ಯವನಗಿ 2013 ರ  ಒಾಂದತ ಪರಿಹನರ ಕ್ೆೇಾಂದರ 
ಅಧಿನಯಮದ 30ರ ಉಪಬಾಂಧಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲೂ   

(ಈ ಹಾಂತ್ದಲ್ಲೂ ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚರವರನದ  ಶ್ರೇ ಕ್ೆ.ಟ.ಶ್ರೇಕಾಂಠೆೇಗೌಡರವರತ ಪಿೇಠವನತನ 
ಅಲಾಂಕರಿಸಿದರತ) 

ಉಪಬಾಂಧ ಕಲಾಂ.23, 23 (ಎ), 26, 27, 28, 29 ಮತ್ತು  30, ಕಲಾಂ 64, 65, 69, 72, 
73, 74,75, 76, 77, 78, 79, 80 ಮತ್ತು 96  ರೆ್ೇ ಪರಕರಣ್ಗಳ ಅಧಿನಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲೂ 
ಪರಿಹನರ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಕಷಟಪಡಬೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು. ಇದನತನ ಸತಲಭ ಮನಡತವ ದೃಷ್ಟ್ಟಯಲ್ಲೂ 
ಪನರದಶಾಕತೆ್ಯನತನ ತ್ಾಂದತ, ಸರಳವನಗಿ ಅತ್ಯಾಂತ್ ಪರಿಣನಮಕ್ನರಿಯನಗಿ ಭೂ-ಸನವಧಿೇನ ಪರಕಿರಯಲ್ಲೂ 
ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಪರಿಹನರವನತನ ಕ್ೂೆಡತವ ನಟಟನಲ್ಲೂ ತಿದತಾಪಡಿಗಳನತನ ತ್ಾಂದಿದನಾರೆ.  ಇದರಲ್ಲೂ ಮತಖ್ಯವನಗಿ, 
ಒಾಂದತ ಸಕಾಲಚ ಇರತತ್ುದೆ. ಯನವ ಒಾಂದತ local authority ಇರತತ್ುದೆ, ಅಲ್ಲೂಾಂದ 2 
ಕಿೇಲೊೇಮೇಟರ್ಚವರಗೆೆ 2 times ಪರಿಹನರವನತನ ಕ್ೊಡತವಾಂತ್ಹದತಾ, 5 ಕಿೇಲೊೇಮೇಟರ್ಚವರಗೆ ೆ
ಒಾಂದೂವರ ೆಪಲಸ್ಚ ಒಾಂದೂವರ ೆಒಾಂದತ ಪರಿಹನರವನತನ ಕ್ೊಡತವಾಂಥದತಾ, 5 ಕಿೇಲೊೇಮೇಟರ್ಚನಾಂದ 
ಆಚೆಗ ೆಭೂಸನವಧಿೇನವನದನಗ 4 times compensation ಕ್ೂೆಡತವಾಂತ್ಹದಾನತನ ಇದರಲ್ಲೂ ಉಲೊೇಖ್ 
ಮನಡಿದನಾರ.ೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ೈೆಗನರಿಕ್ನ ಪರದೇೆಶನಭಿವೃದಿಿ ಅಧಿನಯಮದಲ್ಲೂ ವಿಶೇೆಷವನಗಿ ಸಕೆ್ಷನ್ಚ 30 ರ 
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ಅಡಿಯಲ್ಲೂ compensation ಅನತನ ಕ್ೊಡತವಾಂತ್ಹದತಾ ಒಾಂದತ, determination ಅಾಂದರೆ, 
ಅದಕ್ೆೆ ತ್ಗಲತವಾಂತ್ಹದಾನತನ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೊಾಂಡತ ಸರಿದೂಗಿಸತವಾಂತ್ಹದತಾ ಒಾಂದತ ಮತ್ತು 
apportionment ಅಾಂದರೆ, ತ್ತಾಂಬ ಜನರತ ಮನಲ್ಲೇಕರತ  ಇದನಾಗ, sharing ಹೆಚಿಚಗ ೆಇದನಾಗ, 
ಅಲ್ಲೂ ವಿವನದಗಳು ಬರದಾಂತ್ೆ ಅದನತನ ಪರಿಹರಿಸಿ  ಒಳ್ೆಾಯ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ ಪರಿಹನರ ಮನಡತವಾಂತ್ಹಾನತನ 
ಈ ವಿಚನರಗಳಲ್ಲೂ  address ಮನಡಿದನಾರ.ೆ  ಹನಗೆಯೆೇ, ಇದನತನ ಮನಡಬೇೆಕ್ನದರೆ, ಅವರತ ಎರಡತ 
ಅಾಂಶಗಳನತನ ಉಲೊೇಖ್ ಮನಡಿದನಾರ.ೆ ಒಾಂದತ Average guidance value ಅನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡಿದನಾರ,ೆ ಮತ್ೂೆುಾಂದತ transition value ಅನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಾತ್ನುರೆ.  ಮೂರತ 
ವಷಾಗಳ ಸನರಸರಿ ಮೌಲಯವನತನ ಅವರತ ಪರಿಗಣಿಸಿ proclamation of first notification 
ನತನ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಮತ್ೆು final notification ಅನತನ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಈ ಎರಡತ notification 
ಗಳ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಾಂತ್ ಶ್ೇಘರವನಗಿ ಉತ್ುಮ ರಿೇತಿಯ ಪರಿಹನರವನತನ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ  ಉದೆಾೇಶವನತನ 
ಹೊಾಂದಿ ಈ ತಿದತಾಪಡಿಯನತನ ತ್ರತವುದಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರ ಬಯಸತತಿುದೆ,  ಹನಗನಗಿ, ಕ್ೆೈಗನರಿೇಕರಣ್ 
ಉದೊಯೇಗಗಳನತನ ಸೃಷ್ಟ್ಟ ಮನಡತವ ಮತ್ತು ಆಧತನಕ ಭನರತ್ವನತನ ಕಟತಟವ ದೃಷ್ಟ್ಟಯಾಂದ 
ಕರ್ನಾಟಕವು ಸಹ ಕ್ೈೆಗನರಿಕ್ೂೆೇದಯಮದಲ್ಲೂ ಭನರತ್ದಲ್ಲೂ ಒಾಂದತ ಒಳ್ೆಾಯ ಹಸೆರನತನ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಾಂಬ 
ಕನಸನತನ ಹೊಾಂದಿರತವಾಂತ್ಹ ನಮಾ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ಸಚಿವರತ ಈ ತಿದತಾಪಡಿಯನತನ ತ್ಾಂದಿದನಾರೆ. 
ಹನಗನಗಿ, ಉದೆಾೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ನರಣ್ಗಳು ಬಹಳ ಸವಷಟವನಗಿ ಇರತವುದರಿಾಂದ ಇದತ ಭೂಸನವಧಿೇನ 
ಪರಕಿರಯೆಯಲ್ಲೂ ಸರಳತ್ೆ, ಪನರದಶಾಕತೆ್ ಮತ್ತು ಪರಿಣನಮಕ್ನರಿಯನದಾಂತ್ಹ ಪರಿಹನರವನತನ 
ನೇಡತವುದಕ್ೆೆ ಸಹನಯವನಗಿರತವುದರಿಾಂದ ಈ ಮಸೂದೆ ತಿದತಾಪಡಿಯನತನ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಈ ಸದನ 
ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ಾೆಂದತ ರ್ನನತ ಮತ್ೂೆುಮಾ ಸಾಂಪೂಣ್ಾ ಮನಸಿಾನಾಂದ ಸನವಗತ್ ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್  

   ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎ.ತಿಪಪೆೇಸನವಮ (ರ್ನಮನದೆೇಾಶನ ಹೊಾಂದಿದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗ ೆ
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಟಟದಕ್ನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು. ಅದೆೇರಿೇತಿ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ತ್ಾಂದಿರತವಾಂತ್ಹ ಕರ್ನಾಟಕ  ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ಪರದೆೇಶನಭಿವೃದಿಿ (ತಿದತಾಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕ, 2022 
ವಿಧೆೇಯಕವನತನ ರ್ನನತ ಸನವಗತ್ ಮನಡತತ್ುೆೇರೆ್. ಆದರೂ ಸಹ,  ಒಾಂದತ caution ಅನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಾಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರತವುದಕ್ೆೆ ಪರಯತ್ನ ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್.  ಕ್ೆೇಾಂದರ 
ಕ್ನಯದ ೆಸಕೆ್ಷನ್ಚ 30 ಅನತನ 2013 ರಲ್ಲೂ ತ್ಾಂದಿದನಾರೆ, ಪತನರ್ಚವಸತಿ ಮತ್ತು ಪತನರ್ಚ ವಯವಸೆಥಯಲ್ಲೂ 
ರ್ನಯಯೇಚಿತ್ ಪರಿಹನರ ಮತ್ತು ಪನರದಶಾಕತ್ ೆ ಹಕತೆ ಅಧಿನಯಮ 2013 ರಲ್ಲೂ ಕ್ೆಲವೇೆ ಆಯಾ 
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ಭನಗಗಳನತನ ಮನತ್ರ ಇದಕ್ೆೆ ಅಳವಡಿಕ್ ೆ ಮನಡಿದನಾರೆ. ಅಾಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲೂ ಪರಿಹನರವನತನ 
ಕ್ೊಡತವುದನತನ ಮನತ್ರ ಇದರಲ್ಲೂ ಹೆೇಳಿದನಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದರಲ್ಲೂ ಪತನರ್ಚವಸತಿ ಮತ್ತು ಪತನರ್ಚವಯವಸೆಥ 
ಬಗೆೆ ಏನತ ಹೆೇಳಿಲೂ. ಬಹತಶಃ ಈ selective approach ಏನತ ಇದೆ, ಏನತ ಅಳವಡಿಕ್ೆ ಇದೆ, ಇದತ 
ಮತಾಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲೂ ಏರ್ನದರೂ ರ್ನಯಯನಲಯದಲ್ಲೂ challenge ಮನಡಿದರೆ, ಇದರಲ್ಲೂ 
ಪತನರ್ಚವಸತಿ ಮತ್ತು ಪತನರ್ಚವಯವಸೆಥ ಮನಡಿಲೂವೆಾಂದನದರೆ, ಬಹತಶಃ KIADB (Karnataka 
Industrial Area Development Board) ಮತ್ತು KIADB ಯ ಪರವನಗಿ ಸಕ್ನಾರದ  
ಇಲನಖಗೆಳು ಆಗಬಹತದತ ಅಥವನ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೊೇದಯಮಗಳ ಪರವನಗಿ ಭೂಸನವಧಿೇನ ಮನಡಿರತತಿುೇರಿ, 
ಅದತ ಬಹತಶಃ 5 ಅಥವನ 10 ವಷಾಗಳು ಆದ ಮೇಲ ೆಬಾಂದರ,ೆ ಸನಕಷತಟ   ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ 
ಆರ್ಥಾಕ ಹೂೆರಯೆನಗತತ್ುದೆ. ತ್ೊಾಂದರಗೆ ೆ ಈಡನಗತತ್ೆುೇವೆ. ಆ ದೃಷ್ಟ್ಟಯಲ್ಲೂ ಎಚಚರ ವಹಿಸಬೆೇಕತ 
ಎನತನವುದನತನ ಹೆೇಳುತಿುದೆಾೇರೆ್. ತ್ನವು ಯನವ ಜಮೇನನತನ ಭೂಸನವಧಿೇನವನತನ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಾತಿುೇರಿ, 
ಬಹತಶಃ ಅದತ C & D category ಇರತವಾಂತ್ಹ ಲನಯಾಂಡಚ ಆಗಿರತತ್ುದೆ. ಆಮೇಲ ೆland ಗಳು ಏಕ 
ಮತಖ್ತವನಗಿರತವಾಂತ್ಹ linear project ಗಳ್ೆಾಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ  ಆ ದೃಷ್ಟ್ಟಯಲ್ಲೂಯೂ ಸಹ 
rehabilitation and resettlement ಬರದಿರಬಹತದತ ಎಾಂದತ ಹೇೆಳಬಹತದತ, ಆದರೆ, ತ್ಮಗ ೆ
ಗೊತಿುರಬಹತದತ, ಇತಿುೇಚೆಗ ೆರನಜಯದ ಮತ್ತು ರನಷರದ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ನೇತಿಗಳು ಬದಲನವಣೆಗಳು ಆಗಿವ.ೆ  

(ಮತಾಂದತ ) 

(570) 23-03-2022 (4.00) ಎಾಂವಿ-ಕ್ೆಎಸ್ 
(ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚರವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎ.ತಿಪಪೆೇಸನವಮ (ಮತಾಂದತ) 
There are no longer linear projects.  ಈಗ ಚೆರ್ನೆೈ-ಬೆಾಂಗಳೂರತ infrastructure 
corridor ನಲ್ಲೂ  ಕೂಡ industrial township ಗಳ ವಯವಸೆಥ ಮನಡತತಿುದನಾರ.ೆ ಜನನಬಿಡ 
ಪರದೆೇಶದಲೂೂ ಕೂಡ ಜಮೇನತಗಳನತನ ಸನವಧಿೇನ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಾತ್ನುರೆ. ಆಗ ಜನರತ ಅಲ್ಲೂಾಂದ 
ಪಲೂಟವನಗತತ್ನುರ.ೆ ಈ ದೃಷ್ಟ್ಟಯಲ್ಲೂ ಮತ್ೊುಮಾ ಇದಕ್ೆೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತ್ೆ ಏರ್ನದರೂ ಹೆೈಕ್ೊೇಟಚಾ 
ನದೆೇಾಶನಗಳನತನ ಪನಲರೆ್ ಮನಡತಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ ತಿಳಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, ಅವರತ ಏನತ 
Section 28(1) and 28(4) of The Karnataka Industrial Areas Development 
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Act, 1966 ಅಡಿಯಲ್ಲೂ ಏನತ ಮನಡಿದನಾರ,ೆ ಅದಕ್ೆೆ ಯನವುದೇೆ ರಿೇತಿಯ ಭನದಕವಿಲೂ. ಅದತ 
ಯನವುದೆಾಂದರೆ, ಅವರ proceedings ಪರಕಿರಯೆೇ ಏನದ ೆಅದನತನ ಬಹತಶಃ ಐದತ ವಷಾ ಮತ್ತು 
ಹತ್ತು ವಷಾವನದರೂ ಸಹ ಆಗತತಿುಲೂ. ಆದರೆ, ಈ  ಕ್ನಯದೆಯನತನ ಅನವಯ ಮನಡಿದನಗ, ಎರಡತ 
ವಷಾದ ಒಳಗಡ ೆಕೂಡ ಭೂ ಪರಕಿರಯೆಗ ೆಏನತ ಮೊದಲ ಹಾಂತ್ದಲ್ಲೂ ಅಧಿಸೂಚರೆ್ ಹೊರಡಿಸತತ್ನುರೆ. 
Preliminary notification, final notification, and award pass ಆಗತವುದರೂೆಳಗೆ, 
ಎರಡತ ವಷಾದ ಒಳಗ ೆ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಬಹತದತ. ಈ ದೃಷ್ಟ್ಟಯಲ್ಲೂ ಇದರ ಬಗೆೆ ಎಚಚರ 
ವಹಿಸಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಅವರತ ಸನವಿರನರತ ಎಕರ ೆ ಜಮೇನನತನ ಸನವಧಿೇನ ಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಳುಾತ್ನುರೆ. ಆಗ 
ಇದನತನ ಎರಡತ ವಷಾದೂೆಳಗೆ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯವ?ೆ ಇದಕ್ೆೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತ್ೆ ಏರ್ನದರೂ 
ತಿದತಾಪಡಿ ತ್ರತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯವಿದಯೆೆೇ ಎಾಂಬತದನತನ ಸಹ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ರ್ನನತ ಮನನಯ 
ಮಾಂತಿರಗಳನತನ ಕ್ೊೇರಿಕ್ೂೆಳುಾತ್ೆುೇರ್ೆ. ತ್ನವು ಪರಿಹನರ ಕ್ೊಡತವುದರಲ್ಲೂ ಯನವ ವಯಕಿುಗ,ೆ ಯನವ 
ಇಲನಖಗೆ ೆಮತ್ತು ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೊೇದಯಮಯ ಪರವನಗಿ ಭೂಸನವಧಿೇನವನತನ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಾತ್ನುರೆ, ಅವರಿಗೆ 
ಅಗತ್ಯಗಳಿಗ ೆ ಅನತಗತಣ್ವನಗಿ ಭೂ ಸನವಧಿೇನ ಮನಡಿಕ್ೊಳಾಲ್ಲ. ಈ ಜಮೇನತಗಳನತನ ತ್ಮಾ 
ಇಚನಚನತಸನರ industrialists ಅಥವನ entrepreneurs ಕ್ೆೇಳಿದನಾರೆ ಎಾಂಬ ದೃಷ್ಟ್ಟಯಾಂದ ಭೂ 
ಸನವಧಿೇನ ಮನಡತವ ಅವಶಯಕತ್ ೆಇಲೂ. ಏಕ್ೆಾಂದರ,ೆ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಅಲಪ ಪರಮನಣ್ದ ಭೂಮ ಇದೆ. ನಮಾ 
ದೆೇಶ ಮತ್ತು ರನಜಯದಲ್ಲೂ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರೈೆತ್ರೆೇ ಜನಸಿು ಇದನಾರೆ. ಈ ದೃಷ್ಟ್ಟಯಾಂದ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ
ತ್ೊಾಂದರಯೆನಗಬನರದತ ಎಾಂದತ ಹೆೇಳಿ. ಈ ವಿಧೆೇಯಕವನತನ ಸನವಗತ್ ಮನಡತತ್ನು, ಈ caution 
ಗಳ ಬಗೆೆ ಗಮನವಹಿಸಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಮಾಂತಿರಗಳಲ್ಲೂ ಕ್ೂೆೇರಿಕ್ೂೆಳುಾತ್ೆುೇರ್ೆ. 

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ (ರ್ನಮನದೆೇಾಶನ ಹೊಾಂದಿದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ನನಗ ೆಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿದಾಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮಗ ೆವಾಂದರೆ್ಗಳು. ಇವತ್ತು The Karnataka 
Industrial Areas Development Act, 1966, ಈ ಒಾಂದತ ಕ್ನಯದೆಗ ೆ ತಿದತಾಪಡಿ 
ತ್ರತ್ಕೆಾಂಥದಾಕ್ೆೆ ಏನತ ಪರಸನುಪ ನಮಾ ಮತಾಂದೆ ಇದ.ೆ ಇದರಲ್ಲೂ ರ್ನವು ಬಹಳ ಗಾಂಭಿೇರವನದಾಂತ್ಹ 
ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ ಚಿಾಂತ್ರ್ ೆಮನಡಬೇೆಕ್ನದಾಂತ್ಹ ಸಾಂದಭಾವಿದೆ. ಕ್ನರಣ್, The Right to Fair 
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Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and 
Resettlement Act, 2013 ಎಾಂದತ Central Act ಏನತ ಬಾಂತ್ತ. ಈ ಕ್ನಯೆಾ 2013ರಲ್ಲೂ 
ಬಾಂದಿದ.ೆ ಇದತ 2013ರಲ್ಲೂ ಬಾಂದ ನಾಂತ್ರ, ರ್ನವು 2022ರಲ್ಲೂ ಇದರ ಬಗೆೆ ಚಿಾಂತ್ರೆ್ ಮನಡತತಿುದೆಾೇವೆ. 
ಅಾಂದರೆ, ರ್ನವು The Land Acquisition Act, 1894 ರ ಪರಕ್ನರ ಇದತವರೆಗೂ land 
acquisition ಅಾಂದರೆ, ಭೂ ಸನವಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಳುಾವಾಂತ್ಹ ಪರಕಿರಯೆಗಳನತನ ಅದರ ಅಡಿಯಲೊೇ 
ಎಷತಟ ವಷಾಗಳು ಮನಡಿದೆಾೇವೆಾಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗ ೆ ಗೊತಿುದ.ೆ ಈಗ ಅದತ ಸತಮನರತ ನೂರತ 
ವಷಾಗಳಿಗೂ ಜನಸಿುಯನಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಇದನತನ 2013ರ ನಾಂತ್ರ ತ್ರತತಿುರತವುದತ ನಧನನಗತಿಯಾಂದ 
ತ್ರತತಿುದನಾರ.ೆ ಈಗ KIADB (Karnataka Industrial Areas Development Board) 
ಎನತನವುದತ ಒಾಂದತ nodal acquisition agency.  ಇಲ್ಲೂ ಕ್ೇೆವಲ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ land 
acquisition ಅವಶಯಕತ್ ೆಇರತವಾಂಥದತಾ ಒಾಂದೇೆ ಅಲೂ. ಇಲ್ಲೂ ಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಬೆೇರ ೆಬೇೆರೆ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ ಸಾಂಸೆಥಗಳು, entrepreneurs ಬಾಂದನಗ, ಅವರಿಗೆ ಇವರತ land acquisition 
ಮನಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಹಸನುಾಂತ್ರ ಮನಡತವಾಂತ್ಹ ಒಾಂದತ ರಿೇತಿಯ ಏಜೆನಾ ಇದಾಾಂತ್.ೆ It is an 
enacted agency. ಆ enacted agency ಯನತನ ಪನರದಶಾಕವನಗಿ ಇಡತವುದರ ಜೊತ್ೆಗೆ 
2013ರ ಕ್ೆೇಾಂದರದ ಕ್ನಯದೆ ಏನದ,ೆ ಅದಕೆನತಗತಣ್ವನಗಿ ಇರಬೇೆಕತ. ಆದರೆ, ಅವರತ ಇಲ್ಲೂ 
selective ಅಾಂದರೆ pick and choose ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ ಮನಡಿದನಾರ.ೆ ಇಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಪರಮತಖ್ವನದತದತ 
ಏರೆ್ಾಂದರೆ, ತಿದತಾಪಡಿ ತ್ರತವುದಕ್ೆೆ ಹೊರಟನಗ ಯತ.ಪಿ.ಐ. ಸಕ್ನಾರದ ಮನನಯ ಮನಮೊೇಹನ್ 
ಸಿಾಂಗಚರವರ ಚಿಾಂತ್ರ್ೆಯೆೇ ಬೆೇರ ೆಇತ್ತು. ಇಲ್ಲೂ ರೈೆತ್ರತ ತ್ಮಾ ಜಮೇನತಗಳನತನ ಕಳ್ೆದತಕ್ೊಳುಾತ್ನುರೆ. 
ಈಗ urbanization, industrialization and entrepreneurs ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ನದತಾ, ಇದತ 
of course, ನಮಾ population growth ಆದಹನಗೆ urbanization ಆದಹನಗ ೆ needs 
and demands ಜನಸಿುಯನಗತತ್ುದೆ. ಅದಕ್ೆೆ ತ್ಕೆಾಂತ್ೆ ರ್ನವು ನಮಾ ಆರ್ಥಾಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ 
ಆಗಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಅದನತನ ದೃಷ್ಟ್ಟಯಲ್ಲೂ ಇಟತಟಕ್ೂೆಾಂಡರತ ಸಹ, at the same time ರೈೆತ್ರತ ತ್ಮಾ 
ಜಮೇನತಗಳನತನ ಕಳ್ೆದತಕ್ೂೆಳುಾತ್ನುರೆ. ಅವರನತನ ಸಹ ರ್ನವು ಅದೇೆ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ ಬೆಳ್ೆಯಸಿಕ್ೂೆಾಂಡತ 
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ಹೊೇಗಬೇೆಕತ. ಅವರನತನ ಹನಳು ಮನಡಿ, ರ್ನವು ಮನತ್ರ ಮೇಲೆ ಬರತವಾಂಥದತಾ ಅಲೂ. Win-win 
situation ತ್ರಬೇೆಕತ. ಆ win-win situation ತ್ಾಂದನಗ ಮನತ್ರ, ಈ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ ಇವತ್ತು 
ಕ್ೆೇಾಂದರದ 2013ರ ಕ್ನಯದೆ ಇದೆ, ಅದತ meaningful ಆಗಿರತತ್ುದೆ. ಇವತ್ತು ತ್ಾಂದಿರತವಾಂತ್ಹ 
ವಿಧೆೇಯಕ ಬಹಳ ಪರಮತಖ್ವನದಾಂಥದತಾ. ರ್ನನತ ಸಚಿವರ ಇಲನಖಗೆೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತ್ ೆ ಒಾಂದತ 
ಉದನಹರಣೆಯನತನ ಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇರೆ್. In 2003 or 2004 ಒಾಂದತ acquisition ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ 
ಈಗ ಬೆಳಾಾಂದೂರಿನಲ್ಲೂ ಒಾಂದತ ಹನಸಿಪಟಲಚ ಕಟತಟವುದಕ್ೆೆ ಐದತ ಎಕರ ೆ ಜಮೇನನತನ ಸನವಧಿೇನ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳುಾತ್ನುರ.ೆ ಆ ಐದತ ಎಕರ ೆಜಮೇನತ ರ್ನಲೆೆೈದತ ಕತಟತಾಂಬಗಳಿಗ ೆಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿರತತ್ುದೆ. ಅದನತನ 
ಸನವಧಿೇನ ಮನಡಿದ ಮೇಲೆ, ಅದನತನ ಹನಸಿಪಟಲಚ ಏಜೆನಾ ಅಥವನ ಯನವುದೊೇ ಒಾಂದತ 
organisation ಯವರಿಗೆ ಹಸನುಾಂತ್ರ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಆದರೆ, ಅವರತ ಏನತ ಮನಡತತ್ನುರಾೆಂದರೆ, 
ಅವರತ ಮತ್ೂೆುಬಬರ ಜೊತ್ ೆವಹಿವನಟತ ಮನಡಿ, commercial complex ಕಟತಟವುದಕ್ೆೆ ಅವರಿಗೆ 
ಹಸನುಾಂತ್ರ ಮನಡತತ್ನುರೆ. ಈಗ ಅವರತ 13 ಮತ್ತು 14 ವಷಾದಲ್ಲೂ ಈ ಜನಗವನತನ possession 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡಿರತವುದಿಲೂ.  ಆದರೆ, ಅವರತ ಅವರ document wise ಒಾಂದತ real estate ಗೆ 
ಉತ್ೆುೇಜನ ಕ್ೊಡತವ ರಿೇತಿಯ ವಯವಹನರಗಳು ಹಚೆಿಚಗೆ ಬೆಾಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ನನನ ಜೊತ್ೆ ಬಾಂದರ,ೆ ಬೆಾಂಗಳೂರತ ಸತತ್ು ಒಾಂದತ ರೌಾಂಡಚ ಕರದೆತಕ್ೂೆಾಂಡತ ಹೊೇಗತತ್ೆುೇರೆ್. 
ಅಾಂದರೆ, ಎಲೊಲ್ಲೂ ಏರೆ್ೇನತ ಆಗತತಿುದ ೆಮತ್ತು ಎಷತಟ violation ಆಗಿದ ೆಎಾಂದತ ತ್ೊೇರಿಸತತ್ುೆೇರೆ್. ಈಗ 
KIADB ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಾಂಡಿರತವ ಜನಗವನತನ ಯನವುದಕ್ೆೆಲನೂ ಉಪಯೇಗಿಸತತ್ನುರೆ. ಈಗ ಅವರತ 
ಜಮೇನನತನ ನೇಡಿರತವ ಉದೆಾೇಶವೆೇನತ? The basic purpose will be defeated.  ನೇವು 
purpose of acquisition ನತನ violate ಮನಡಿದ ಹನಗೆ ಆಗತತ್ುದೆ. ಕಳ್ೆದ ವಷಾದ ಇದೆೇ 
ಅಧಿವೆೇಶನದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಬೆಳಾಾಂದೂರಿನ ಆ ವಯಕಿುಯನತನ ಯನರೊೇ ಒಬಬ real estate ನವನತ 
ಹೊೇಗಿ ಹೊಡೆದ. ಅವನಗೆ ಹೊಡೆದತದರಿಾಂದ ಅವನ ಕ್ೆೈ ಮತ್ತು ಕತ್ತು ತಿರತಚಿಕ್ೊಾಂಡಿತ್ತ. ಆದರೆ, 
ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚನವರತ ಅವನ ಮೇಲೆಯೆೇ ಪರಕರಣ್ವನತನ ದನಖ್ಲತ ಮನಡಿದನಾರ.ೆ ರ್ನನತ ಮನನಯ 
ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ಇದನಾಗ ಈ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳಿದೆಾ. ಈಗ ಯನರತ ಹೊಡೆಸಿದ ಅವನತ 



174 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/23-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

 
 

ರ್ನಲೆೆೈದತ ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ. ಮತ್ತು ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚನವರನತನ ಕರದೆತಕ್ೊಾಂಡತ ಬಾಂದತ, ಈ ರಿೇತಿ ಮನಡಿ ಅವನನತನ 
ಎಬಿಬಸತವುದನತನ ಮನಡತತ್ನುರೆ. ಅವರತ ಬಹಳ ಬಡವರತ ಅಲ್ಲೂ ತ್ೂೆೇಟ ಮನಡಿಕ್ೊಾಂಡತ ಇರತತ್ನುರೆ. 
ಇವತ್ತು ಇಾಂತ್ಹ ಸನನವೆೇಶವನತನ KIADB ಯವರೇೆ ಉತ್ಪತಿು ಮನಡತತಿುದನಾರೆ. ಅಾಂದರೆ, ರೈೆತ್ರನತನ 
ಒಕೆಲೆಬಿಬಸತವುದತ ಎನತನತ್ುೆೇವೆ. ಈ ರಿೇತಿ ಒಕೆಲೆಬಿಬಸತವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ ಈ ಕ್ನಯದೆ ಇವತ್ತು real 
estate agencies ಗೆ ಅನತಕೂಲಕ್ೆೆ ತ್ಕೆಾಂತ್ೆ ಇದನತನ ಮನಡತತಿುದನಾರೆ. ಅದತ ಏಕ್ೆ ಎಾಂದತ 
ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್, ಬಹಳ ಪರಮತಖ್ವನದ Section 24 of Central Act, 2013 ಅನತನ ಸೇೆರಿಸಿಲೂ. 
ಈಗ Section 24 of Central Act, 2013 ಏನನತನ ಹೆೇಳುತ್ುದೆ ಎಾಂದರ ೆಯನವ ಜನಗವನತನ 
acquisition ಮನಡತತಿುೇರಿ, ಐದತ ವಷಾದ ಒಳಗಡ ೆ ಅದತ ಆ purpose ಗೆ utilization 
ಆಗಲ್ಲಲೂವೆಾಂದರ,ೆ automatically it will be reverted back to the landowners.  
ಈ ರಿೇತಿಯನದರೆ ರೈೆತ್ರಿಗೆ ಹೆೇಗ ೆಸಹನಯ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತ್ುದೆ. ನೇವು Section 24 ನತನ  
ತ್ಾಂದಿಲೂ. 

ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶ್ಚ ನರನಣಿ (ಬೃಹತಚ ಮತ್ತು ಮಧಯಮ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ರ್ನವು ಯನವ ಉದೆಾೇಶಕ್ನೆಗಿ ಭೂಮಯನತನ 
ಸನವಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಾಂಡಿರತತ್ೆುೇವೆ. ಅದೆೇ ಉದಾೆೇಶಕ್ೆೆ ಬಳಸಬೆೇಕತ ಎಾಂಬತವಾಂತ್ಹ ಕ್ನನೂನತ ಇದೆ. 
ಅದನತನ ಅಚತಚಕಟನಟಗಿ ಪನಲರೆ್ ಮನಡತತಿುದಾೆೇವೆ. ರ್ನವು ಏನತ minimum 51% industry 
complete ಆದಮೇಲೆ, ರ್ನವು ಅವರಿಗೆ Absolute Sale Deed ಅನತನ ಮನಡಿಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆ. 
ಅವರ project complete ಆಗತವವರೆಗ ೆ ಕ್ೆೇವಲ Lease Deed ಮನತ್ರ ಇರತತ್ುದೆ. ಈಗ 
Lease Deed ಇದನಾಗ, ಅವರತ ಭೂಮಯನತನ ಯನವ ಉದೆಾೇಶಕ್ನೆಗಿ ತ್ಗೆೆದತಕ್ೂೆಾಂಡಿರತತ್ನುರೆ, 
ಅದೆೇ ಉದೆಾೇಶಕ್ೆೆ ಉಪಯೇಗಿಸಬೆೇಕತ. ಇಲೂವನದರ ೆ ರ್ನವು Sale Deed ಮನಡಿಕ್ೂೆಡತವುದಿಲೂ. 
ಒಾಂದತ ಬನರಿ Absolute Sale Deed ಆದಮೇಲ,ೆ ಅವರತ ಬೆೇರ ೆ ಪನರಜೆಕ್ಟಚ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಅವಕ್ನಶವಿರತತ್ುದೆ.  
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ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ತಿಳಿಸಿದತಾ Sale Deed 
ಮನಡತವುದಕಿೆಾಂತ್ ಮತಾಂಚೆ.  

ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶ್ಚ ನರನಣಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ Lease Deed ಇದನಾಗ, 
ರ್ನವು ಅವರ ಪನರಜೆಕ್ಟಚ ಅರೆ್ನೇ ಅನತಮೊೇದರೆ್ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡತವುದಿಲೂ.  

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಅದರ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳುತಿುಲೂ. 
Acquisition will be initiated after the publication of preliminary 
notification.  ಆದಮೇಲೆ,  Section 3 or Section 28 of  the KIAD Act ಎಾಂದಿದ.ೆ 
(ಗೊಾಂದಲ) ಆ final notification ಆದಮೇಲೆ ನೇವು ಜಮೇನನತನ ಅವರಿಗೆ handover 
ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಅವರಿಗೆ handover ಮನಡತವನಗ, Lease agreement ಮನಡಿಕ್ೊಡತತ್ನುರೂೆೇ 
ಅಥವನ direct ಆಗಿ documents of title ಮನಡಿಕ್ೊಡತತ್ನುರೊೇ, it is left to 
authorities. ಆ ಒಾಂದತ ವಹಿವನಟನ ಮೇಲೆ ಹೂೆೇಗತತ್ುದೆ.  

 (ಮತಾಂದತ) 
(571) 23.03.2022 04.10 LL-GR 

(ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚರವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 
ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್ಚ. ರಮೇಶ್ಚ(ಮತಾಂದತ) 
ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತಿುರತವುದತ, if a person who takes that land for the purpose a 
project and if it is not utilised within five years, automatically that land 
will go to the land owners.  ಇದನತನ ಸಕೆ್ಷನ್ಚ ೨೪ನಲ್ಲೂ ತಿದತಾಪಡಿ ತ್ರಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಆ 
ತಿದತಾಪಡಿ ತ್ರಲ್ಲಲೂವೆಾಂದರೆ, they will become real estate business. ರ್ನಳ್ ೆ ದಿವಸ 
ಅಾಂದರೆ ಸತಮನರತ ೫ ವಷಾಗಳ ನಾಂತ್ರ, the land value is going to be up.  ಇವತಿುನ 
ದಿವಸ, ಒಾಂದತ ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯಗ ೆ ಒಾಂದತ ಎಕರ ೆ ಜಮೇನತ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಾಬಹತದೆಾಂದತ 
ಅಾಂದತಕ್ೂೆಾಂಡರ,ೆ ೫ ವಷಾಗಳ ನಾಂತ್ರ ಅದತ ೫ ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯ ಆಗತತ್ುದೆ. ಅದತ ದೊಡಾ ದಾಂಧ ೆ
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ಆಗತತ್ುದೆ. ಅದತ ಈ ಹಿಾಂದಯೊ ಆಗಿದ.ೆ ಈಗಲೂ ಸಹ ಆಗತತಿುದೆ. This is a common 
factor. ಈಗ ರ್ನನತ ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಸಪಷಟವನಗಿ ಹೆೇಳಿರತವುದೇೆರ್ೆಾಂದರ,ೆ ರೈೆತ್ರಿಾಂದ ಜಮೇನತ 
ಭೂಸನವಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಾಂಡ ನಾಂತ್ರ, ಆ ಜಮೇನನತನ ಯನವ ಉದೆಾೇಶಕ್ೆೆ 
ಸನವಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಳಾಲನಗಿತ್ೂೆುೇ, ಅದಕ್ೆೆ ಬಳಕ್ೆ ಮನಡತತ್ನುರ ೆ ಇಲೂವೇ, ಅದನತನ ೫ ವಷಾದೂೆಳಗೆ 
ಮನಡಬೇೆಕತ. ಆ ನಯಮವನತನ ಈ ವಿಧೆೇಯಕದಲ್ಲೂ ತಿದತಾಪಡಿಗೆ ತ್ರಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅದನತನ 
ಕ್ೆೈಬಿಟಟರತತ್ನುರ.ೆ ಏತ್ಕ್ನೆಗಿ ಆ ನಯಮವನತನ ಕ್ೆೈಬಿಡಲನಗಿದ?ೆ If you want to help farm 
owners or land owners, then Section 24 is very important.  ಆ ಸಕೆ್ಷನ್ಚ ೨೪ 
ನತನ ತ್ರಲ್ಲಲೂವೆಾಂದರೆ, win-win situation ಬರತವುದಿಲೂ, win and lost ಆಗತತ್ುದೆ.  

ಇಾಂತ್ಹ ವಿಚನರಗಳಲ್ಲೂ ಸಕ್ನಾರದವರತ ರಿಯಲಚ ಎಸಟೆೇಟಚ(ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೂೆೇದಯಮಗಳು)ನವರಿಗೆ 
ಏನತ ಸಹನಯ ಮನಡತತಿುದನಾರ,ೆ ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯ ಸಹನಯವನತನ ಜಮೇನತ ನೇಡಿದಾಂತ್ಹ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ
ಕ್ೊಡದೇೆ ಹೂೆೇದರ,ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟವರ ವಿರತದಿ ಕರಮ ಆಗತತ್ುದೆ. That is my point. 
ಆದತದರಿಾಂದ, ಕ್.ೆಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ., ಇರಬಹತದತ ಅಥವನ ಬಿ.ಡಿ.ಎ., ಈ ಎರಡತ ಸಾಂಸೆಥಗಳಲ್ಲೂ ಯನವರಿೇತಿ 
ದಾಂಧ ೆನಡಯೆತತಿುದ ೆಎಾಂಬತದನತನ ತ್ನವೆಲೂರೂ ಸಹ ಪರತಿದಿನ ದಿನಪತಿರಕ್ೆಯಲ್ಲೂ ಅಥವನ ಟ.ವಿ., ಯಲ್ಲೂ 
ರೆ್ೂೇಡತತಿುರಬಹತದತ. ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಯನರೊೇ ಮಧಯವತಿಾಗಳ ಸಾಂಪತ್ುನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದರ,ೆ ಅವರ 
ಮತತ್ನುತ್ ಅಥವನ ಕ್ೂೆೇಲತತ್ನತ್ ಸಾಂಪನದರೆ್ ಮನಡಿದಾಾಂತ್ಹ ಹಣ್ದಲ್ಲೂ ಈತ್ ಜಿೇವನ ನಡಸೆತತಿುದನಾರೆ್ 
ಎನತನವಷತಟ ದೂೆಡಾ ಮಟಟದ ಸಾಂಪತ್ತು ಅವರ ಬಳಿ ಇರತತ್ುದೆ. ಅಾಂತ್ಹ ಒಬಬ ಮಧಯವತಿಾ ಆ ರಿೇತಿಯ 
ಸಾಂಪತ್ುನತನ ಹೂೆಾಂದಿರಬೆೇಕ್ನದರೆ, ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅದಕ್ೆೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟ ವಯವಸೆಥ ಯನವ 
ಮಟಟದಲ್ಲೂದೆ ಎಾಂಬತದನತನ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಕಳ್ೆದ ೫-೬ ವಷಾಗಳ ಹಿಾಂದ ೆಬಿ.ಡಿ.ಎ., ನಲ್ಲೂ 
ಇದಾಾಂತ್ಹ ಒಬಬ ಇಾಂಜಿನೇಯರ್ಚರವರ ಎಲನೂ ಕ್ೊಠಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಟರಾಂಕ್ಚ ಪೂತಿಾ ಹಣ್ ಸಿಕಿೆರತತ್ುದೆ. ಅದಕ್ೆೆ 
ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟ ಫೊೇಟೊೇ ಮತ್ತು ಟ.ವಿ., ಯಲ್ಲೂ ಹನಗೂ ದಿನಪತಿರಕ್ೆಯಲ್ಲೂ ವರದಿಯನಗಿರತವುದನತನ 
ರ್ನವು ರೆ್ೂೇಡಿರತತ್ೆುೇವೆ. ಆದರ,ೆ ಆ ಅಧಿಕ್ನರಿಯ ವಿರತದಾ ಯನವುದೆೇ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಾದೇೆ, ಅವರಿಗೆ 
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ಉನನತ್ ಹತದಾೆಗೆ ಮತಾಂಬಡಿು ನೇಡಲನಗಿರತತ್ುದೆ. ಇಾಂತ್ಹ ಒಾಂದತ ವಯವಸೆಥ ನಮಾಲ್ಲೂ ಹತಟಟ, ಇವತಿುನ 
ದಿವಸ ಅದತ ಬೆಳ್ೆಯತತಿುದೆ.  

ಹನಗನಗಿ, ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತಿುರತವುದೆೇರ್ಾೆಂದರೆ, ಸಕ್ನಾರವು ರೈೆತ್ರಿಗೆ ಸಾಂಪೂಣ್ಾವನಗಿ ಅವಕ್ನಶ 
ಮನಡಿಕ್ೊಡಬೆೇಕ್ೆಾಂದರೆ ಹನಗೂ ಕ್ೇೆಾಂದರ ಸಕ್ನಾರ 2013 ರಲ್ಲೂ ತ್ಾಂದಿರತವಾಂತ್ಹ ಕ್ನಯದಯೆನತನ 
ರ್ನವು ನಜವನಗಿಯೂ ಅನತಷ್ನಿನಕ್ೆೆ ತ್ರಬೇೆಕ್ೆಾಂದರೆ, ಮೊದಲರೆ್ಯದನಗಿ, ಸಕೆ್ಷನ್ಚ ೨೪ ನತನ 
ಅನತಷ್ನಿನಕ್ೆೆ ತ್ರಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಅದೆೇ ರಿೇತಿ, ಸಕೆ್ಷನ್ಚ ೧೦, ೪, ೫, ೬ ಮತ್ತು ೭ ಅನತನ ಜನರಿಗೆ 
ತ್ರಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. This will help the land owners, who are farmers.  ಆ ರೈೆತ್ರತ 
ಆ ಜಮೇನನಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಕಷಟಪಟತಟ, ಭಿತ್ುರ್ೆ ಮನಡಿ ಬಳೆ್ೆ ಬೆಳ್ೆದತಕ್ೂೆಾಂಡತ ಇರತತ್ನುರ್.ೆ ಆ ರೈೆತ್ ಎಾಂದತ 
ಕರಯೆಸಿಕ್ೊಾಂಡವನತ ತ್ನನ ಬಳಿ ಇರತವಾಂತ್ಹ ಅಲಪ-ಸವಲಪ ಜಮೇನನತನ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಬಿಟತಟಕ್ೊಡತತ್ನುರ್ೆ. 
ನಾಂತ್ರ, ಆ ಜನಗದಲ್ಲೂ ಯನವುದೊೇ ಒಾಂದತ ಸಾಂಸೆಥ ಅಲ್ಲೂಗೆ ಬಾಂದತ ಬಿಡತತ್ುದೆ. ಆದರೆ, ಆ ಸಾಂಸೆಥಗೆ 
ಜನಗ ನೇಡಿದಾಂತ್ಹ ರೈೆತ್ ಈ ಮೊದಲತ ಒಳ್ೆಾಯ ಕತಟತಾಂಬ ಹೊಾಂದಿದತಾ, ಆಸಿುವಾಂತ್ರನಗಿರತತ್ನುರೆ್. 
ಕ್ೊರೆ್ಯದನಗಿ, ಆ ರೈೆತ್ ಎಲೂವನೂನ ಕಳ್ೆದತಕ್ೂೆಾಂಡತ ಬಿೇದಿಯಲ್ಲೂ ಒಾಂದತ ಸಣ್ಣ ಗತಡಿಸಲತ 
ಹನಕಿಕ್ೊಾಂಡತ ವನಸ ಮನಡತವಾಂತ್ಹ ಸಿಥತಿಗ ೆ ಬರತತ್ನುರೆ್. ಆ ರೈೆತ್ನ ಆರ್ಥಾಕ ಪರಿಸಿಥತಿ ಬಹಳ 
ಹದಗಟೆತಟ, ಕಡತಬಡತ್ನದ ಜಿೇವನವನತನ ನಡಸೆತವಾಂತ್ಹ ಸನನವೆೇಶಗಳು ಸಹ ಆಗಿರತತ್ುದೆ. ಇಾಂತ್ಹ 
ಉದನಹರಣೆಗಳನತನ ರ್ನನತ ಬೆಾಂಗಳೂರತ ಹೊರಗಡೆ ಮತ್ತು ಒಳಗಡ ೆಸನಕಷತಟ ರೆ್ೂೇಡಿರತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಹನಗನಗಿ, ಇದರಲ್ಲೂ ಸಕ್ನಾರದವರತ ನಜವನಗಿಯೂ ರೈೆತ್ರ equality ಯನತನ ರೆ್ೂೇಡಬೆೇಕತ. 
ಭನರತ್ ಸಾಂವಿಧನನದಲ್ಲೂ ಸಮನನತ್ ೆ ತ್ರಬೇೆಕ್ೆಾಂದರೆ ಅಥವನ ರೈೆತ್ರನತನ ಬದತಕಿಸಬೆೇಕ್ೆಾಂದರೆ, 
ಕ್ನಯದೆಯಲ್ಲೂ ರೈೆತ್ರ ಪರವನಗಿ ಜನಸಿು ಅನತಕೂಲಗಳನತನ ತ್ಾಂದತ, entrepreneur ಪರವನಗಿ 
ಸವಲಪ ಕಡಿಮ ತ್ರಬೇೆಕತ. ಆದರೆ, ಪರಸತುತ್ ವಿಧೆೇಯಕದಲ್ಲೂ ತ್ಾಂದಿರತವ ತಿದತಾಪಡಿಯಲ್ಲೂ 
entrepreneur ಪರವನಗಿ ಹೆಚತಚ ಅನತಕೂಲಗಳನತನ ಮನಡಿದತಾ, ರೈೆತ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮ 
ಅನತಕೂಲಗಳನತನ ಮನಡಲನಗಿರತತ್ುದ.ೆ ಆದರೆ, ಕ್ೈೆಗನರಿಕ್ನ ಉದೆಾೇಶಗಳಿಗನಗಿ ಜಮೇನನತನ ರೈೆತ್ರಿಾಂದ 
ಸನವಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಳಾಲನಗತತ್ುದೆಯೆೇ ಹೊರತ್ತ, ದೊಡಾ ಮನತಷಯರ ಜಮೇನತ 
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ಸನವಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಳುಾವುದಕ್ನೆಗತವುದಿಲೂ. ಅವರತ ಸಕ್ನಾರದವರ ಕ್ೆೈಗೆ ಸಿಗತವುದೆೇ ಇಲೂ. ಅಾಂತ್ಹ 
ದೊಡಾ ಉದೆಾೇಶಗಳಿಗೆ ಯೇಜರೆ್ ರೂಪಿಸತವಾಂತ್ಹ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೂ ಮನಸಟರ್ಚ ಪನೂನ್ಚನಲ್ಲೂ ನನನ 
ಜನಗವನತನ ಯನವರಿೇತಿ ಬಿಡಿಸಿ, ಅಮನಯಕರತ ಅಥವನ ಬಡವರ ಜಮೇನತ ಮನತ್ರ ಸೇೆರಿಸತ್ಕೆಾಂತ್ಹ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ ಪನೂನ್ಚ ಮನಡಿ, ತ್ನನತ ಆ ಜಮೇನನ ಪಕೆದಲ್ಲೂಯೆೇ ಇರತವಾಂತ್ ೆಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್. ಏಕ್ೆಾಂದರ,ೆ 
ರ್ನರೆ್ೂಬಬ ದೂೆಡಾ ವಯಕಿು. ನನಗ ೆ ನನನ ಜಮೇನನತನ ಉಳಿಸಿಕ್ೂೆಳುಾವಾಂತ್ಹ ಶಕಿು ಇರತತ್ುದೆ. ಆದರೆ, 
ಯನವ ವಯಕಿುಗ ೆ ಆ ಶಕಿು ಇರತವುದಿಲೂ, ಆ ವಯಕಿು ತ್ನನ ಜಮೇನನತನ ಕಳ್ೆದತಕ್ೊಾಂಡತ, ತ್ನನ ಮರ್ ೆ
ಮಾಂದಿಯೆಲನೂ ಬಿೇದಿಗೆ ಬಾಂದತ ಭಿಕ್ೆ ಬೆೇಡತವಾಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಥತಿಗ ೆಬರತತ್ನುರ್ೆ. ಇಾಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಥತಿಯನತನ 
ರ್ನವು ಬಿ.ಡಿ.ಎ., ಅಥವನ ಕ್.ೆಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ., ನಲ್ಲೂ ಸನವಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೊಳುಾವ ಜಮೇನತ ಇರಬಹತದತ ಅಲ್ಲೂ 
ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಹೆಚಿಚಗ ೆ ರೆ್ೂೇಡತತಿುದಾೆೇವೆ. ಈ ಒಾಂದತ ತ್ನರತ್ಮಯವನತನ ಕಡಿಮ ಮನಡಬೇೆಕತ. 
ರ್ನಯಯನಲಯಗಳು ಸಹ ಈ ಕ್ನನೂನನತನ ಖ್ಾಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ರೆ್ೂೇಡತತ್ುವೆ.  

ಈ ವಿಧೆೇಯಕವನತನ ಸಕ್ನಾರ ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಈ ಸದನದಲ್ಲೂ ಪನಸ್ಚ ಮನಡಿಕ್ೊಳಾಬಹತದತ. 
ಆದರೆ, the Right to Fair Compensation and Transparency in Land 
Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act ಪರಕ್ನರ ಬರತವುದಿಲೂ. ಅಾಂದರೆ, 
‘fair compensation’ಚ ಆಗತವುದೆೇ ಇಲೂ.ಚ ಚ ‘Fair compensation’ಚ ಚ ಚ ಇರಬೇೆಕ್ನದರೆ it 
should be comprehensive.  ಇದನತನ complexity ಮನಡತತಿುದನಾರ.ೆ ಇದನತನ 
comprehensive ಆಗಿ ಎಲೂರಿಗೂ equality ತ್ೊೇರಿಸತವ ರಿೇತಿ ಕ್ನಯದೆಯನತನ ಮನಡಿದರೆ 
ಮನತ್ರ ನಜವನದಾಂತ್ಹ ಕ್ನಯದೆಯನತನ ಸಕ್ನಾರ ಜನರಿಗೂೆೇಸೆರ/ರೈೆತ್ರಿಗೂೆೇಸೆರ ಕ್ೊಡತ್ಕೆಾಂಥದತಾ 
ಆಗತತ್ುದೆ. ಖ್ಾಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ನಮಗೆ development, economic zones ಬೆೇಕತ. ನಮಾ 
ರನಜಯ ಎಲನೂ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂಯೂ ಅಭಿವೃದಿಿಯನಗಬೆೇಕತ. ಆದರೆ, ರೈೆತ್ನನತನ ಕ್ೊಾಂದತ ಆತ್ನ ಸಮನಧಿ 
ಮೇಲ ೆರ್ನವು ಕಟಟಡ ಕಟತಟವುದತ ಒಳ್ೆಾಯದಲೂವೆಾಂದತ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತೆ್ುೇರ್ೆ. ಹನಗನಗಿ, ದಯಮನಡಿ ಈ 
ವಿಧೆೇಯಕದಲ್ಲೂ ತ್ಾಂದಿರತವ ತಿದತಾಪಡಿಯನತನ ಪತನರ್ಚ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ಕ್ೊೇರತತ್ೆುೇರ್.ೆ  
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ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶ್ಚ ಆರ್ಚ. ನರನಣಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಎಲೂ ಸದಸಯರೂ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ 
ನಾಂತ್ರ ಉತ್ುರ ನೇಡಲೆೇ ಅಥವನ ಈಗಲೆೇ ಉತ್ುರ ನೇಡಲೆೇ? 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಇನತನ ಕ್ೆೇವಲ ಇಬಬರತ ಸದಸಯರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವವರಿದನಾರೆ. ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ ನಾಂತ್ರ ಒಟಟಗೆ ಉತ್ುರ ನೇಡಿ. ಈಗ ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಾಂದ 
ರನಜತರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ.  

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಾಂದ ರನಜತ(ವಿಧನನಸಭೆಯಾಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ಪರದೆೇಶನಭಿವೃದಿಿ (ತಿದತಾಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕ, ೨೦೨೨ ಕ್ೆೆ ಏನತ 
ತಿದತಾಪಡಿ ತ್ಾಂದಿದನಾರೆ, ಅದಕ್ೆೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತ್ ೆಸಪಷ್ಟ್ಟೇಕರಣ್ ಕ್ೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಕರ್ನಾಟಕ 
ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ಪರದೇೆಶನಭಿವೃದಿಿ ವಿಧೆೇಯಕ, 1966 ಆಕ್ಟಚ  ಏನತ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ೆೆ replacement ಆಗಿ 
Central Act 30 of 2013 ಪರಕ್ನರ ಸಕೆ್ಷನ್ಚ ೨೩ ರಿಾಂದ ಸಕೆ್ಷನ್ಚ ೯೬ ರವರಗೆ ೆreplacement   
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ಹೆೇಳಿದನಾರ,ೆ ಆ ಬಗೆೆ ನಮಗೆ ಸರಿಯನದಾಂತ್ಹ ಮನಹಿತಿ ನೇಡಿ, ಈ ವಿಧೆೇಯಕವನತನ 
ಪನಸ್ಚ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಾಂಬ ಉದೆಾೇಶ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಇದಾರ,ೆ ಇದರ ಬಗೆೆ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಮೊದಲತ 
ನೇಡಬೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು. ಅದರಿಾಂದನಗಿ, ರ್ನವು ಆ ಬಗೆೆ ಮನಹಿತಿ ತಿಳಿದತಕ್ೊಾಂಡತ ಏರ್ನದರೂ 
ಲೊೇಪದೊೇಷಗಳು ಇದಾರ ೆ ಅದನತನ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ತಿಳಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಅನತಕೂಲವನಗತತಿುತ್ತು ಎನತನವುದತ 
ನನನ ಭನವರೆ್ಯನಗಿತ್ತು ಎಾಂದತ ಸಭನಪತಿಯವರ ಮೂಲಕ ಒತ್ನುಯಪಡಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. ರ್ನನತ 
ಅದಕ್ನೆಗಿಯೆೇ ಮನನಯ ಮಾಂತಿರಗಳ ಬಳಿ,ಚ “ಈ ಆಕ್ಟಚನಲ್ಲೂ ಏನತ ಹೆೇಳುತ್ುದೆ”ಚ ಎಾಂದತ ಈ ಬಗೆೆ 
ಮೊದಲೇೆ ಮನಹಿತಿ ಪಡದೆಿರತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

 ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಕ್ೂೆೇಲನರ ಜಿಲೊಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತ್,ೆ ಈ ಆಕ್ಟಚ 2013ರಲ್ಲೂ ಕ್ೆೇಾಂದರ 
ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲೂ ಆದಾಂತ್ಹ ಅಧಿನಯಮವನತನ ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೂೆಾಂಡತ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ 
ಪರದೆೇಶನಭಿವೃದಿಿ ವಿಧೆೇಯಕಕ್ೆೆ replacement ಮನಡತತಿುದನಾರ,ೆ ಇದರಿಾಂದ ಬರತವಾಂತ್ಹ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ 
ಸಮಸೆಯಗಳನತನ ತ್ಮಾ ಮತಾಂದ ೆ ತ್ೆರೆದಿಡತವಾಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಕ್ೊೇಲನರ ಜಿಲೊಯ 
ನರಸನಪತರ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ಪರದೆೇಶದಲ್ಲೂ ಸತಮನರತ ೧೦ ವಷಾಗಳ ಹಿಾಂದ ೆ೩ ಸನವಿರ ಎಕರ ೆಜಮೇನನತನ 
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ಪರತಿ ಎಕರ ೆ ಜಮೇನಗೆ 32 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಯಾಂತ್ ೆ ಪರಿಹನರ ಹಣ್ ನೇಡಿ 
ಸನವಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಳಾಲನಗಿರತತ್ುದೆ. ನಾಂತ್ರ, ಕ್ೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ., ಯಾಂದ ಅಭಿವೃದಿಾ ಮನಡಿದತಾ, ಅಲ್ಲೂ 
ಸನಕಷತಟ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳು ಬಾಂದಿದತಾ, ಸನವಿರನರತ ಉದೊಯೇಗಿಗಳು ಸಹ ಅಲ್ಲೂ ಉದೂೆಯೇಗ 
ಮನಡತತಿುದನಾರ.ೆ ಆ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ಪರದೆೇಶಕ್ೆೆ ಹೊಾಂದಿಕ್ೊಾಂಡಾಂತ್ಹ ಜಮೇನಗೆ ಸಕ್ನಾರ ಇವತಿುನ 
ದಿವಸ ಪತನಃ ಒಾಂದತ ಅಧಿಸೂಚರೆ್ ಹೊರಡಿಸಲನಗಿರತತ್ುದೆ. ಅದತ ಸತಮನರತ ೨ ಸನವಿರ ಎಕರೆ 
ಜಮೇನಗ ೆಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟದತಾ, ಪರತಿ ಎಕರ ೆಜಮೇನಗ ೆ ೧ ಕ್ೊೇಟ ೨೫ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯ ಬೆಲೆಯನತನ 
ನಗದಿ ಮನಡಲನಗಿರತತ್ುದೆ. ಅದತ ಬಹಳ ಸಾಂತ್ೂೆೇಷದ ವಿಷಯ.  

ಮನನಯ ತಿಪಪೆೇಸನವಮಯವರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ, 2013 ರೆ್ೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲೂ ಆದಾಂತ್ಹ 
ಅಧಿನಯಮವನತನ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ಪರದೇೆಶನಭಿವೃದಿಿ ವಿಧೆೇಯಕಕ್ೆೆ replacement 
ಮನಡಿಕ್ೊಳುಾತಿುದನಾರ,ೆ ಕ್ೂೆೇಲನರ ಭನಗದ ಜನತ್ ೆ ಕ್ೆೇವಲ 32 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗ ೆ ಪರತಿ ಎಕರೆ 
ಜಮೇನತ ಕಳ್ೆದತಕ್ೊಾಂಡಿರತತ್ನುರೆ, 2013 ರಲ್ಲೂ ಆದಾಂತ್ಹ ಒಾಂದತ ಅಧಿನಯಮಕ್ೆೆ ಪೂರಕವನದಾಂತ್ಹ 
ಅಧಿಸೂಚರೆ್ಯನತನ ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಸಕ್ನಾರ ಹೊರಡಿಸತತಿುರತವುದರಿಾಂದ ಅವರತ ಪತನಃ ಪರಿಹನರ 
ಕ್ೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಹಕತೆ ಬರತವುದಿಲೂವೇೆ? ಅವರತ ರ್ನಯಯನಲಯಕ್ೆೆ ಹೊೇದರೆ, ಅವರಿಗೂ ಈ ೪ ಪಟತಟ 
ಬೆಲ ೆಅನವಯವನಗತವುದಿಲೂವೆೇ? ಏಕ್ೆಾಂದರ,ೆ ಇತಿುೇಚೆಗ ೆಹೊರಡಿಸಿರತವ ಅಧಿಸೂಚರೆ್ಯಲ್ಲೂ ಪರತಿ ಎಕರ ೆ
ಜಮೇನಗ ೆ ೧ ಕ್ೂೆೇಟ ೨೫ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯ ಪರಿಹನರ ನೇಡತತ್ೆುೇವೆಾಂದತ ನಗದಿ ಮನಡಿರತವುರಿಾಂದ 
guidance value ರಿವೈೆಸ್ಚ ಮನಡಿದನಗ, ಅದಕ್ೆೆ ತ್ಕೆಾಂತ್ೆ ೧ ಕ್ೊೇಟ ೨೫ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗೆ 
guidance value ನಗದಿ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನಲತೆ ಪಟತಟ ಪರಿಹನರ ಎಾಂದತ ಹೆೇಳಿದರೆ 
ಸತಮನರತ ೫ ಕ್ೂೆೇಟ ರೂಪನಯ ಪರತಿ ಎಕರ ೆ ಜಮೇನಗ ೆ ಪರಿಹನರ ನೇಡಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ.ೆ 
ಇದರಿಾಂದನಗಿ, ಈ ಹಿಾಂದ ೆ 32 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗೆ ಪರತಿ ಎಕರ ೆಜಮೇನನತನ ತ್ಮಗೆ ನೇಡಿದಾಂತ್ಹ 
ರೈೆತ್ರತ ಯನವ ರಿೇತಿ ಯೇಚರ್ ೆಮನಡಬಹತದೆಾಂಬತದನತನ ಸಕ್ನಾರ ಚಿಾಂತ್ರ್ೆ ಮನಡಬೇೆಕತ.  

ಸಕ್ನಾರ ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಒಾಂದತ ಸಕಾಲಚ ಹನಕಿಕ್ೊಾಂಡತ ಅದರ ಪರಕ್ನರ ಪರಿಹನರ ಹಣ್ 
ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇರೆ್ಾಂದತ ಹೆೇಳಿದೆ, ಅದತ ಬಹಳ ಸಾಂತ್ೂೆೇಷ. ಅಬಾನ್ಚ ಬೆಲಟಚನಲ್ಲೂ ಎರಡತ ಕಿಲೊೇಮೇಟರ್ಚಗೆ 
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ಒಾಂದತ ಸನೂಬಚ ಮನಡಿರತತ್ನುರೆ. ಸಬಚ ಅಬಾನ್ಚ ಬೆಲಟಚನಲ್ಲೂ ೫ ಕಿಲೊೇಮೇಟರ್ಚಗೆ ಒಾಂದತ ಸಕಾಲಚ 
ಮನಡಿದನಾರ,ೆ ಅದರ ನಾಂತ್ರ ಕೃಷ್ಟ್ ಭೂಮಗೆ ಒಾಂದತ ಸನೂಬಚ ಮನಡಿದನಾರೆ, ಅದತ ಬಹಳ ಸಾಂತ್ೂೆೇಷದ 
ವಿಚನರ. ಅದತ ರ್ನಯಯಯತತ್ವನಗಿದೆ. ಅದಲೂದೆೇ ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಕ್ೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ., ಯಲ್ಲೂ ರೈೆತ್ರ 
ಜಮೇನಗ ೆ ಸಿೇಮತ್ವನದಾಂತ್ಹ ಅಧಿನಯಮವನತನ ತ್ಾಂದಿದನಾರೆ. ಈ ಸಕ್ನಾರ ನಮಾದೆೇ ಸಕ್ನಾರ 
ಎಾಂದತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸಿದೆಾೇರ್ೆ. ಕ್.ೆಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ., ವತಿಯಾಂದ ಸನವಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಳುಾವ ಜಮೇನತ 
ಆಗಬಹತದತ; ರಸೆು ಅಭಿವೃದಿಿ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗಬಹತದತ, ನೇರನವರಿ ಯೇಜರೆ್ಗಳಿಗ ೆಆಗಬಹತದತ 
ಉದನಹರಣೆಗ ೆ ಎತಿುನಹೂೆಳ್ೆ ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲೂ ಯನವ ಸಮಸೆಯ ಅನತಭವಿಸತತಿುದೆಾೇವೆ, ಅಾಂತ್ಹ 
ಯೇಜರೆ್ಗಳಿಗ ೆ ಆಗಬಹತದತ; ಇತ್ರ ೆ ಸನವಾಜನಕ ಉದೆಾೇಶಗಳಿಗೆ ಸಕ್ನಾರ ರೈೆತ್ರ ಜಮೇನನತನ 
ಸನವಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಾಂಡನಗ ಇದೆೇ ಮನನದಾಂಡವನತನ ಎಲೂರಿಗೂ ಅನವಯಸತತ್ುದೆಯೆೇ?  

(ಮತಾಂದತ) 
(572) 23.03.2022/4.20/ಎಸ್ಚಕ್-ೆಜಿಆರ್ಚ 

 (ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚರವರ   ಉಪಸಿಥತಿ) 
ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಾಂದ ರನಜತ (ಮತಾಂದತ):- 
ಆ ಇಲನಖಯೆವರೇೆ,  ಜಮೇನನತನ ಸನವಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಳುಾವ ವಿಚನರದಲ್ಲೂ ಬೆೇರ ೆ ಬೆೇರ ೆ ಒಾಂದತ 
ಅಧಿನಯಮಗಳನತನ ತ್ಾಂದಿರತವ ಬಗೆೆ ದಯವಿಟತಟ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ clarify ಮನಡಬೇೆಕತ. 
ಕ್ೊೇಲನರ ಭನಗದಲ್ಲೂರತವ ವೆೇಮಗಲಚ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ಪರದೆೇಶದಲ್ಲೂ ದೂೆಡಾ ದೊಡಾ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳು 
ಬಾಂದಿವ.ೆ ತ್ನವು ಹೆೇಳಿರತವಾಂತೆ್ B.G.M.L.,  ವಿಚನರ ಬಾಂದನಗ, ತ್ಮಾ  ಒಳ್ೆಾಯ ಸಲಹ ೆಮತ್ತು 
ಉದೆಾೇಶವಿದ ಎಾಂದತ ಹೆೇಳಿದಿರಿ. ರ್ನವು K.I.A.D.B., ಗೆ ಇಷ್ೂೆಟಾಂದತ ಹಣ್ ಕ್ೂೆಟತಟ, ಅದನತನ ಅಭಿವೃದಿಿ 
ಪಡಿಸತವ ಬದಲತ   ನರತಪಯತಕುವನಗಿರತವಾಂತ್ಹ ಜಮೇನತ B.G.M.L.,  B.E.M.L., 
ಆಗಿರಬಹತದತ, ಅದರಲ್ಲೂನ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳನತನ ಹನಗೆೇ ಉಳಿಸಿಕ್ೂೆಾಂಡತ, ಅಲ್ಲೂನ factory  ಲನಯಾಂಡಚನತನ 
ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸತವುದಕ್ೆೆ ನನನದತ ಶೆೇಕಡನ ನೂರಕ್ೆೆ ನೂರರಷತಟ ಸಹಮತ್ವಿದೆ. ಏಕ್ೆಾಂದರೆ, ಈ ರೈೆತ್ರತ 
ಬೆಳ್ ೆ ಬೆಳ್ೆಯತವಾಂತ್ಹ ಜಮೇನತಗಳಿಗೆ ಸನವಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಳುಾವುದಕ್ೆೆ ಕ್ೂೆೇಟಯಾಂತ್ರ ರೂಪನಯಗಳ 
ಬಾಂಡವನಳ ಹನಕತವ ಬದಲತ, ಆ ರಿೇತಿ ನರತಪಯತಕುವನದ ಮೂರತ ಸನವಿರದ ಎರಡತ ನೂರತ ಎಕರೆ 
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B.G.M.L.,  land  ಅನತನ ಉಪಯೇಗಿಸದೆೇ ಇರತವಾಂತ್ಹ ಜಮೇನತ. ಅಾಂತ್ಹ ಜಮೇನತಗಳ 
ಮೇಲ ೆ ಹೂಡಿಕ್ ೆ  ಮನಡತವುದರಿಾಂದ ರೈೆತ್ರನತನ ಉಳಿಸಿದಾಂತ್ನಗತತ್ುದೆ. ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಹಣ್ ಬರತತ್ುದೆ. 
ಸತಮನರತ ಮೂರತ ಸನವಿರ ಎಕರ ೆ ಜನಗದಲ್ಲೂ ದೊಡಾ ದೂೆಡಾ ಕ್ೆೈಗನರಿಗಳು ಬರತ್ುದೆ ಎನತನವ 
ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳುತ್ನು, ಈ ಒಾಂದತ ವಿಚನರದಲ್ಲೂ ದಯವಿಟತಟ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಇದರ ಬಗೆೆ  
clarification  ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮಾಲ್ಲೂ ಮನವಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಾತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ ಕ್ೆ. ರನಥೂೆೇಡಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗ ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೊಟಟದಾಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮಗೆ 
ಧನಯವನದಗಳನನಪಿಾಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ಪರದೆೇಶನಭಿವೃದಿಿ (ತಿದತಾಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕ, 
2022 ನತನ ಈ ಸದನದ ಅಾಂಗಿೇಕ್ನರಕ್ನೆಗಿ ಮನನಯ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ಸಚಿವರತ ತಿದತಾಪಡಿಯನತನ 
ತ್ಾಂದಿದನಾರೆ. ಈಗನಗಲೆೇ ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ್ಚ. ರಮೇಶ್ಚರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಇದರ ಬಗೆೆ 
ಹೆೇಳಿದನಾರೆ. ಕ್.ೆಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ., ಕ್ನಯದೆಗ ೆ ತಿದತಾಪಡಿ ಮತ್ತು ಮನನಯ ಮನ್ಚಮೊೇಹನ್ಚ ಸಿಾಂಗಚರವರ 
ರೆ್ೇತ್ೃತ್ವದ ಸಕ್ನಾರವು ಈ ಒಾಂದತ  ಹೂೆಸ ಭೂ ಸನವಧಿೇನ ಕ್ನಯದ ೆ ಜನರಿಗ ೆ ಬರತವಾಂತ್ೆ 
ತಿದತಾಪಡಿಯನತನ 2013 ರಲ್ಲೂ ತ್ಾಂದಿದಾರತ. ಆ ಭೂ ಸನವಧಿೇನ ಕ್ನಯದೆಯಲ್ಲೂ ಆಹನರ ಖನತಿರಗೆ ಮನತ್ರ 
ಪರಧನನ ಆದಯತ್ಯೆನತನ ನೇಡಲನಗಿತ್ತು.  ಅದರಲ್ಲೂ ಕಲಾಂ 10 ನತನ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಸೇೆಪಾಡ ೆಮನಡಿದರತ. 
ಕ್ೆೇಾಂದರ ಕ್ನಯದ,ೆ 2013 ರ ಕ್ನಯದ ೆಕಲಾಂ 10 ಮತ್ತು 24 ಇದೆ.  ಇದರ ಉದೆಾೇಶವೆೇರ್ೆಾಂದರ,ೆ 
ಭೂಮಯನತನ ಯನವ ಉದೆಾೇಶಕ್ನೆಗಿ ಸನವಧಿೇನ ಪಡಿಸಿಕ್ೊಳುಾತಿುದಾೆೇವೆ. ಐದತ ವಷಾಗಳಲ್ಲೂ ಜಮೇನನತನ 
ಬಳಸಿಕ್ೊಳಾದಿದಾರೆ, ಆ ಜಮೇನತ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ  ವನಪಸತಾ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ಅವತಿುನಾಂದಲೆೇ ಕ್ನಯದೆ 
ಜನರಿಗ ೆಬಾಂತ್ತ.  2013ರ ಕ್ೆೇಾಂದರ ಕ್ನಯದೆಯ ಕಲಾಂ 9 ಏನತ ಹೆೇಳುತ್ುದೆ ಎಾಂದರೆ, ಇದರ social 
impact,  assessment ಏನದ,ೆ  ಇದರಲ್ಲೂ ಸನವಾಜನಕರ ಒಪಿಪಗೆ ಇದೆಯೇ, ಇಲೂವೇ, 
ಇವೆಲೂವನತನ  ಕಡನಾಯವನಗಿ ರೆ್ೂೇಡಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ ಹೆೇಳಿ, ಕ್ೆೇಾಂದರ ಕ್ನಯದೆಯಲ್ಲೂ ಇದನತನ 
ಅಳವಡಿಸಲನಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಏರ್ನಗಿದೆ ಎಾಂದರೆ, ಕ್.ೆಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ., ನಲ್ಲೂ ರ್ನವು  ಭೂಮಯನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಾಬೇೆಕ್ೆಾಂದರೆ ಮತ್ತು ಬಿ.ಡಿ.ಎ., ನಲ್ಲೂ ಭೂಮಯನತನ ಸನವಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೊಳಾಬೆೇಕ್ೆಾಂದರೆ; ಇದತ 
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ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳನತನ ಹಚೆತಚ ಹಚೆನಚಗಿ  ಪನರರಾಂಭ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಾಂಬ ನಮಾ ಉದೆಾೇಶವಿದಾರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು 
ಇದೊಾಂದತ real estate ದಾಂಧಯೆನಗಿ ಪರಿವತ್ಾರ್ಯೆನಗತವಾಂತ್ಹ ಲಕ್ಷಣ್ಗಳು ನಮಗೆ ಕ್ನಣ್ತತಿುದೆ. 
ಈ ಕ್ನಯದೆಯನತನ ರ್ನವು ಈ ಹಿಾಂದಯೆೆೇ ಅಳವಡಿಸಬೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ನೇವು selective ಆಗಿ 
ಈ ಕ್ನಯದೆಯ ತಿದತಾಪಡಿಯಲ್ಲೂ ಇದನತನ ಅಳವಡಿಸತತಿುದಿಾೇರಿ. ಇದರಲ್ಲೂ ಕ್ೆಲವು ಕಲಾಂಗಳು 23, 
23ಎ, 26, 27, 28, 29, 30, 64, 65, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 
೯6 ವರಗೊ ಇದನತನ ತ್ನವು ಅಳವಡಿಸಿ,ಚ“ಚ…   shall for that purpose be deemed to 
form part of this Act in the same manner as if they were re-enacted in 
the body thereof in respect of lands acquired under this Chapter.”ಚಚ
ಎಾಂದತ ಹೆೇಳಿ, ತ್ನವು ಈ ಕ್ನಯದೆಗ ೆ ತಿದತಾಪಡಿಯನತನ ತ್ಾಂದಿದಿಾೇರಿ. ಈ ಕ್ನಯದೆಯಲ್ಲೂ 
ತ್ರಬೇೆಕ್ನದರ,ೆ 2013, ಕ್ೆೇಾಂದರ ಕ್ನಯದೆಯಲ್ಲೂ ಭೂಸನವಧಿೇನ ಏನತ್ತು, ಅದರ ಪರಕ್ನರ ಕಲಾಂ 10, 24, 
4, 5, 6, 7 ಇವುಗಳನತನ ಇದರಲ್ಲೂ ಸೇೆರಿಸಿದರೆ, ಇದಕ್ೆೆ ಏರ್ನದರೂ ಪರಯೇಜನವನಗತತಿುರಬಹತದತ.  
ಈ ತಿದತಾಪಡಿ ಇಲೂದಿರತವನಗ,  ಈ ಕಲಾಂಗಳನತನ ಬಿಟತಟ, ಬೆೇರ ೆ ಕಲಾಂಗಳನತನ ಸೇೆರಿಸಿ, ಈ 
ತಿದತಾಪಡಿಯನತನ ತ್ಾಂದರೆ ನಮಗೆ ಏನತ ಉಪಯೇಗವನಗತವುದಿಲೂ ಎಾಂಬತದತ ನನನ ಭನವರೆ್. ಇದರ 
ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೂ ಗೂೆತಿುದೆ. ಕ್.ೆಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ., ನಾಂದ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸನಕಷತಟ 
ಜನಗವನತನ  ಕ್ೊಡತತಿುೇರಿ. ಇದರಲ್ಲೂ ಸನಕಷತಟ ದೂರತಗಳು ಬಾಂದಿವ.ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹೆೇಳಿರತವಾಂತ್ೆ, 
ಯನವ ಉದೆಾೇಶಕ್ೆೆ ಇದನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಾಂಡಿದನಾರೂೆೇ, ನಮಾ ಗಮನಕ್ೆೆ ಯನವುದೂ ಬಾಂದಿಲೂ  ಎಾಂದತ  
ತ್ನವು ಹೆೇಳಿದಿರಿ. ಆದರೆ  ಬಿ.ಪಿ.ಎಲಚ., ಕಾಂಪನ ಒಾಂದತ ಉದನಹರಣೆ ಇದೆ. ಈಗನಗಲೆೇ ಅದರ ಬಗೆೆ 
ಮನನಯ ಗೊೇವಿಾಂದ ರನಜತರವರತ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದನಾರೆ. ಬಿ.ಪಿ.ಎಲಚ., ಕಾಂಪನಗ ೆ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ ೆ
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಲನಯಾಂಡಚನತನ ಕ್ೊಟಟದತಾ, ಬಿ.ಪಿ.ಎಲಚ., ಕಾಂಪನಯವರತ ಟ.ವಿ., ಗಳನತನ ಚೆರ್ನನಗಿ 
ತ್ಯನರಿಸತತಿುದಾರತ. ತ್ದನಾಂತ್ರ ಅವರತ ಡನಬಸ್ಚ ಪೆೇಟ ೆ ಬಳಿಯ ಪನೂಾಂಟನತನ  real estate     
ಗೆ   convert ಮನಡಿದರತ.  ಕೃಷ್ನಣರನಜಪತರಾಂ ಹತಿುರದ ಆವಳಹಳಿಾಯಲ್ಲೂ ಅವರ ಪನೂಾಂಟಚ ಇತ್ತು.  
ಆವನಗಲೂ ಸಹ convert ಮನಡಿದರತ. ಈ ತ್ರಹ ಹಲವನರತ ಇರಬಹತದತ. ಇದತ ನಮಾ ಗಮನಕ್ೆೆ 
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ಬಾಂದಿದ,ೆ ಇದರ ಬಗೆೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಾತ್ೆುೇವೆಾಂದತ ತ್ನವು ಹೆೇಳಿದಿಾೇರಿ. ಈಗನಗಲೆೇ ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ್ಚ. 
ರಮೇಶ್ಚರವರತ ಹೆೇಳಿದನಾರ.ೆ ರೈೆತ್ರಿಾಂದ ಕಡಿಮ ಬೆಲೆಗೆ ಜಮೇನನತನ ಸನವಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಾಂಡತ 
ತ್ದನಾಂತ್ರ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳನತನ ಪನರರಾಂಭ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ವಿಳಾಂಬ ಮನಡಿದರೆ, ತ್ದನಾಂತ್ರ ಸೇೆಲಚ 
ಡಿೇಡಚನತನ ಮೊದಲತ ಲ್ಲೇಸ್ಚ ಕಮಚ ಸೇೆಲಚ ಡಿೇಡಚ ಎಾಂದತ ಮನಡಿಕ್ೊಡತತಿುೇರಿ. ನಾಂತ್ರ ಸೇೆಲಚ ಡಿೇಡಚ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಾಂದತ ಹೆೇಳಿದಿರಿ. ಲ್ಲೇಸ್ಚ ಪರಕ್ನರ ಹತ್ತು ವಷಾ ಮನಡತತ್ನುರೆ. ಹತ್ತು ವಷಾ ಮನಡಿದ 
ಮೇಲ ೆನೇವು ಅದನತನ ಸೇೆಲಚ ಡಿೇಡಚ ಆಗಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡತತಿುೇರನ.    

ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶ್ಚ ಆರ್ಚ. ನರನಣಿ (ಬೃಹತಚ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳ ಸಚಿವರತ):- ಲ್ಲೇಸ್ಚ ಪಿರಿಯಡಚ  
ಕಾಂಪಿೂೇಟಚ ಆದಮೇಲೆ ಸೇೆಲಚ ಡಿೇಡಚ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇವೆ.   

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ ಕ್ೆ. ರನಥೂೆೇಡಚ:- ಹತ್ತು ವಷಾವನದ ಮೇಲೆ they are eligible for 
getting a Sale Deed.  ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಯ ಪನರಜೆಕ್ಟಚನತನ ಪೂತಿಾಗೊಳಿಸಿದೆಾೇರೆ್ ಹತ್ತು ವಷಾವನದ 
ಮೇಲ ೆನನಗ ೆಸೇೆಲಚ ಡಿೇಡಚ ಕ್ೂೆಡಿ ಎಾಂದತ ತ್ಮಾ ಹತಿುರ ಬರತತ್ನುರೆ. ನಮಾ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ ೆಪನರರಾಂಭ 
ಮನಡತವನಗ ರ್ನನತ ಸೇೆಲಚ ಡಿೇಡಚನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಾಂಡಿದಾೆೇರ್.ೆ ಈಗ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ ೆ ಸರಿಯನಗಿ 
ನಡಯೆತತಿುಲೂ. ಅದನತನ ಮತಚತಚತಿುದೆಾೇರ್.ೆ ರ್ನನತ ಅದನತನ ಬೆೇರಯೆವರಗೆೆ ಮನರತತಿುದೆಾೇರ್.ೆ ಹತ್ತು 
ವಷಾದ ಮೊದಲತ ತ್ನವು  ಲನಯಾಂಡಚಗೆ ಇಾಂತಿಷತಟ ಬೆಲ ೆಎಾಂದತ ನಗಧಿ ಪಡಿಸಿದಿಾೇರಿ. ಆದರೆ ಹತ್ತು 
ವಷಾವನದ ಮೇಲ ೆಅದರ ಬೆಲ ೆಜನಸಿುಯನಗಿರತತ್ುದೆ. ಹನಗನಗಿ ಇದನತನ ಒಾಂದತ real estate ತ್ರಹ 
ಸನಕಷತಟ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳು convert ಆಗತವಾಂತ್ಹ ಸೂಚರೆ್ಗಳಿವೆ. ಈಗನಗಲೇೆ ಹನಸನದ ಹತಿುರ 
ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ ೆಇದೆ. ಅದರ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ತ್ಮಗೆ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇರೆ್.  ತ್ನವು 200 ಎಕರ ೆ
ಜಮೇನನತನ ಕ್ೊಟಟದಿಾೇರಿ.  ಆದರೆ ಅದನತನ ಪನರರಾಂಭ ಮನಡಿಲೂ. ಅದತ ಹನಗೆೇ ಉಳಿದಿದೆ. 
ಬನಯಾಂಕ್ಚನವರತ ಅದನತನ seize ಮನಡಿದನಾರ.ೆ ಅದತ ತ್ಮಾಲ್ಲೂಯೆೇ ಇದೆ. ಈ ತ್ರಹ ಹಲವು 
ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳು ಆಗಿರತವುದರಿಾಂದ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಲನಭ ಸಿಕಿೆಲೂ. ಆ ರೈೆತ್ರಿಗೆ ಕ್ೊಡತವಾಂತ್ಹ ಪರಿಹನರ 
ತ್ತಾಂಬನ ಕಡಿಮ ಇರತತ್ುದೆ. ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹನರವನತನ ಕ್ೊಟತಟ ಭೂ ಸನವಧಿೇನ ಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಾಂಡಿರತತ್ೆುೇವೆ. 
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ಆದರೆ ಇದರ ಬೆಲ ೆ ಕ್ೊರೆ್ಗ ೆ ಜನಸಿುಯನದನಗ, ರೆೈತ್ರಿಗ ೆ ರೆ್ೂೇವನಗತತ್ುದೆ. ತ್ನನ ಜಮೇನನಲ್ಲೂ 
ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಯನತನ ಪನರರಾಂಭ ಮನಡತವುದನತನ ಬಿಟತಟ, ಇಷ್ೊಟಾಂದತ real estate complex 
ಬರತತಿುದಾರೆ, ಅದನತನ ನವೇೆಶನಗಳು ಅಥವನ ಹೂೆೇಟೆಲಚಗಳರ್ನನಗಿಯೂ  ಪನರರಾಂಭ ಮನಡತತಿುದನಾರ ೆ
ಎಾಂದತ ಅವರತ ಬಹಳ ಸಾಂಕಟ ಪಡತತ್ನುರೆ. ಆದತದರಿಾಂದ ಈ ರಿೇತಿ ಆಗತವುದನತನ ತ್ನವು ತ್ಪಿಪಸಿ, ಈ  
ವಿಧೆೇಯಕ ತ್ಾಂದರೆ ಒಳ್ೆಾಯದತ ಎಾಂದತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸಿದೆಾೇರ್.ೆ ನನನ ಪರಕ್ನರ ಕ್ೇೆಾಂದರ ಕ್ನಯದ ೆ೨೦೧೩ 
ಏನದ,ೆ ಅದರ ಪೂತಿಾ ಎಲನೂ ಕಲಾಂಗಳನತನ  ಇದರಲ್ಲೂ ಅಳವಡಿಸಿದರ,ೆ ಅದರಲ್ಲೂರತವ ಹಲವನರತ 
ಒಳ್ೆಾಯ ಉದೆಾೇಶಗಳು ರೈೆತ್ರಿಗೆ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುವೆ. ಇದನತನ ಸಾಂಪೂಣ್ಾವನಗಿ include 
ಮನಡಿದರೆ, ಒಳ್ೆಾಯದನಗತತ್ುದೆ. ತ್ನವು ಅಧಾಾಂಬಧಾ ಮನಡಿದರೆ, ಮತಾಂದ ೆ ಇದಕ್ೆೆ ಮತ್ೂೆುಾಂದತ 
ತಿದತಾಪಡಿ ತ್ರತವಾಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಥತಿ ಮತಾಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ನಮನಾಣ್ ಆಗಬನರದತ ಎಾಂದತ ರ್ನನತ 
ತ್ಮಾಲ್ಲೂ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುಾತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ವಿಧೆೇಯಕದ ಬಗೆೆ 
ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳು ಸನಕಷತಟ ವಿಚನರಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕತ ಚೆಲ್ಲೂದನಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ 
ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೇಶ್ಚರವರತ ಬಹಳ ಗಾಂಭಿೇರವನದಾಂತ್ಹ ವಿಚನರವನತನ ಮನನಯ ಸಚಿವರ 
ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ಾಂದಿದನಾರೆ. ಈ ವಿಧೆೇಯಕದಲ್ಲೂ ಏನದೆ ಎಾಂದರೆ, ಭೂ ಸನವಧಿೇನ, ಪತನರ್ ವಸತಿ, ಮತ್ತು 
ಪತನರ್ ವಯವಸೆಥಯಲ್ಲೂ ರ್ನಯಯೇಚಿತ್ ಪರಿಹನರ ಮತ್ತು ಪನರದಶಾಕತ್ೆ ಈ ಪದಗಳು ಬಹಳ 
ಅಥಾಗಭಿಾತ್ವನಗಿದ.ೆ ಭೂಮನಲ್ಲೇಕರನತನ ಬಹಳ ಉದನಿರ ಮನಡತವಾಂತ್ಹ ಪರಸನುವರ್ೆಯಲ್ಲೂ ಬಹಳ 
ಚೆರ್ನನಗಿ ತ್ಾಂದಿದಿಾೇರಿ. ಆದರ ೆಸಾಂಪೂಣ್ಾವನಗಿ ಭೂ ಮನಲ್ಲೇಕರನತನ ನರ್ನಾಮ ಮನಡತ್ಕೆಾಂಥದಾನತನ 
ಅಳವಡಿಸಿದಿಾೇರಿ. ಕ್ೇೆಾಂದರ ಸಕ್ನಾರ ೨೦೧೩ ರಲ್ಲೂ ತ್ಾಂದಾಂತ್ಹ ಕ್ನಯದ ೆಬಗೆೆ, ಇವತ್ತು ತ್ಡವನಗಿ ಈ 
ವಿಧೆೇಯಕವನತನ ತ್ಾಂದಿರಬಹತದತ. ಅದರಲ್ಲೂರತವ ಯನವನಯವ ಕಲಾಂಗಳಲ್ಲೂ ನಮಾ ರನಜಯಕ್ೆೆ 
ಸಿಮೇತ್ವನಗಿ ತಿದತಾಪಡಿ ಮನಡಿ ಎಲೂವನತನ ತ್ರಬಹತದಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಪರಮತಖ್ವನಗಿ ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ್ 
ರಮೇಶ್ಚರವರತ ಹೆೇಳಿದಾಂತ್ೆ, ಕಲಾಂ ೨೪ ನಲ್ಲೂ ಐದತ ವಷಾದೂೆಳಗೆ ಪನರಜೆಕ್ಟಚ ಪೂತಿಾ ಮನಡದೇೆ 
ಹೊೇದರ,ೆ ಅದನತನ ರೈೆತ್ರಿಗೆ ಬಿಡಬೆೇಕ್ನದಾಂತ್ಹದತಾ.  



186 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/23-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

 
 

(573) 23-03-2022 4.30 ಟಸಿಹೆರ್ಚ-ಎಾಂಡಿ(ವಿಕ್ೆ)      (ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚರವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 
ಶ್ರೇ  ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ (ಮತಾಂದತ):-  
ಈಗ ಪತನರ್ಚವಸತಿ rehabilitation ಇವುಗಳರ್ೆನಲನೂ ಪನರದಶಾಕತೆ್ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಾಂದತ 
ಹೆೇಳುತಿುದಿಾೇರಲನೂ, ನೇವು ಅದನತನ ಏಕ್ೆ ತ್ರಲ್ಲಲೂ? ನೇವು ಒಾಂದತ ಬನರಿ ಪನರಜೆಕ್ಟಚಗೆ ರೆ್ೂೇಟಫಿಕ್ೆೇಷನ್ಚ 
ಮನಡಿದ ನಾಂತ್ರ ಸತಮನರತ ೨೦ ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲವನದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ೆು ಆ ರೈೆತ್ನಗೆ ಜಮೇನನತನ 
ವನಪಸತಾ ಕ್ೂೆಡತವುದಿಲೂ. ಇದತ ಆ ಭೂ ಮನಲ್ಲೇಕರಿಗ ೆಮತ್ತು ರೈೆತ್ರಿಗೆ ಮನಡತ್ಕೆಾಂಥ ಅರ್ನಯಯದ 
ಕ್ೆಲಸ. ಸಕ್ನಾರ ಸಕೆ್ಷನ್ಚ ೨೪ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೂ ತ್ರಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ತ್ಮಗೆ ಮತ್ತು ತ್ಮಾ ಇಲನಖಗೆೆ 
ಅನತಕೂಲವನಗತವಾಂಥ ಸಕೆ್ಷನ್ಚಗಳನತನ ಮನತ್ರ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಾಂಡತ ಬಾಂದಿದಿಾೇರಿ. ಈಗ ರ್ನನತ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರತವುದೆೇರ್ಾೆಂದರೆ, ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ್ಚ. ರಮೇಶ್ಚರವರತ ಹೆೇಳಿದಾಂತೆ್, ಈ ಕ್ೆಐಎಡಿಬಿ 
ಎನತನವುದತ ಒಾಂದತ ದೊಡಾ ಭೂ ಮನಫಿಯನ ಆಗಿದ.ೆ  ರಿಯಲಚ ಎಸಟೆೇಟಚ ಎಾಂದರೆ, ʻರಿಯಲಚ ಆಗಿ, 
ರಿಯಲಚ ಎಸಟೆೇಟಚ ಮನಡತವುದತʼ ಎಾಂದತ ಹೇೆಳಬಹತದತ. ಈಗ ಖನಸಗಿಯವರತ ಕೂಡ ರ್ನವು 
ʻರಿಯಲಚ ಎಸಟೆೇಟಚ̓ ಎಾಂದತ ಬೊೇಡಚಾ ಹನಕಿಕ್ೊಾಂಡಿರತತ್ನುರೆ. ಆದರೆ ಅವರತ ನಕಲ್ಲ, ಇವರತ ಮನತ್ರ 
ಸನಚ. ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ ಯನವ ರಿೇತಿ ಆಗಿದಯೆೆಾಂದರ,ೆ ರ್ನನತ ಶನಸಕರನದ ಮೇಲ ೆ
ರೆ್ೂೇಡಿರತವಾಂತ್ ೆನಮಾ ರ್ನಡಿನಲ್ಲೂ ಮನನಯ ಆರ್ಚ.ವಿ.ದೇೆಶಪನಾಂಡೆಯವರತ ಬಹಳ ದಿೇಘಾಕ್ನಲ ಬೃಹತಚ 
ಮತ್ತು ಮಧಯಮ ಕ್ೈೆಗನರಿಕ್ೆ ಸಚಿವರನಗಿದಾರತ. ಅವರತ ಬಿಟಟರ ೆತ್ನವೆೇ ಬಹಳ ಧಿೇಘಾಕ್ನಲ ಬೃಹತಚ 
ಮತ್ತು ಮಧಯಮ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆ ಸಚಿವರನಗಿದಿಾೇರಿ. ಅದಕ್ೆೆ ಬಹಳ ಸಾಂತ್ೂೆೇಷ. ಮನನಯ ಮತರತಗೇೆಸ್ಚ 
ನರನಣಿಯವರತ ಆಗಬನರದಾೆಂದತ ನಮಾ ಉದಾೆೇಶವೆೇನಲೂ. ಆದರೆ ಸತಧನರಣೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡತ 
ಬರತ್ಕೆಾಂಥ ವಿಚನರದಲ್ಲೂ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಬಹಳ ಅರ್ನಯಯವನಗತತಿುದ.ೆ ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ್ಚ.ರಮೇಶ್ಚರವರತ 
ʻರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಬಹಳ ಅರ್ನಯಯ ಆಗತತಿುದೆ, ನೇವು ಭೂ ಪರಿಹನರ ಕಡಿಮ ಕ್ೊಡತತಿುೇರಿʼ ಎಾಂದತ 
ಹೆೇಳಿದರತ. ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಸರಿಯನಗಿ ಪರಿಹನರ ಸಿಗತತಿುಲೂ. ನೇವು ಏರ್ನದರೂ ಮತಾಂದಿನ ವಷಾ ಬಳ್ನಾರಿ, 
ಮೈಸೂರತ, ಮಾಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಹೊಸದನಗಿ ಒಾಂದತ ಇಾಂಡಸಿರಯಲಚ ಏರಿಯನ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಾಂದರೆ, 
ಈಗನಗಲೆೇ ನಮಾ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲೂರತ್ಕೆಾಂಥ ದೂೆಡಾ ದೂೆಡಾ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಹನಗೂ ಇಾಂಜಿನಯರ್ಚಗಳ 
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ಸಾಂಬಾಂಧಿಕರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೂ ಆ ಬಡ ರೈೆತ್ರಿಾಂದ ಜಮೇನತಗಳನತನ ಖ್ರಿೇದಿ ಮನಡಿರತತ್ನುರೆ.   ಅವರತ ಆ 
ಬಡ ರೈೆತ್ರಿಾಂದ ಒಾಂದತ ಎಕರ ೆಜಮೇನನತನ ಸತಮನರತ ರೂ.೧೦ ಲಕ್ಷಕ್ೆೆ ಖ್ರಿೇದಿ ಮನಡಿಕ್ೊಾಂಡಿರತತ್ನುರೆ.  
ಆ ಪನರಜೆಕ್ಟಚಗೆ ಭೂಸನವಧಿೇನ ಮನಡತವನಗ, ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟ ಜಿಲನೂಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಹತಿುರ ಅವರತ ಒಾಂದತ 
ಎಕರ ೆ ಜಮೇನಗೆ ರೂ. ೫೦,೦೦,೦೦೦ಗಳ ರೇೆಟಚಗೆ ಮನಡಿಸಿಕ್ೂೆಳುಾತ್ನುರೆ. ಅಾಂದರ ೆ
ರೂ.೪೦,೦೦,೦೦೦ಗಳು ಮಧಯವತಿಾಗಳಿಗೆ ಹನಗೂ ನಮಾ ಇಲನಖನಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗತತಿುದೆ. ನಮಾ 
ಇಲನಖನಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಈಗನಗಲೆೇ ಎಲೊಲ್ಲೂ ಕ್ೈೆಗನರಿಕ್ ೆಪರದೆೇಶಗಳ್ನಗಿತೆ್ೂುೇ ಅಲೂಲ್ಲೂ ಅವರ ಸಾಂಬಾಂಧಿಕರತ 
ಹನಗೂ ಮಕೆಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೂ acquisition ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಮತಾಂಚೆಯೆೇ ಆ ರೈೆತ್ರಿಾಂದ ಜಮೇನತ 
ಕ್ೊಾಂಡತಕ್ೂೆಾಂಡಿರತವುದನತನ ಏರ್ನದರೂ ತ್ನಖ ೆಮನಡಿಸಿದರೆ ಎಲನೂ ಜಗತಚ ಜನಹಿೇರನಗಿಬಿಡತತ್ುದೆ. ಆ 
ರೈೆತ್ರಿಾಂದ ಜಿಪಿಎ ಮನಡಿಸಿಕ್ೂೆಾಂಡತ ಅವರಿಗೆ ಅಡನವನ್ಾಚ ಕ್ೊಟತಟ ಅವರ ಹತಿುರ ಬರೆಸಿಕ್ೊಾಂಡಿದನಾರೆ. 
ಅಾಂದರೆ ಒಾಂದಕ್ೆೆ ಐದತ ಪಟತಟ ಲನಭ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಾತಿುದನಾರೆ. ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಇರ್ೂೆನಾಂದತ ಏರ್ನಗತತಿುದ ೆ
ಎಾಂದರೆ, ಅವರತ ಭೂಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡ ನಾಂತ್ರ ಡವೆಲಪಚ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಒಾಂದತ ಪನೂನ್ಚ 
ಮನಡತತ್ನುರ,ೆ ಆ ಡವೆಲಪಚ ಪನೂನ್ಚ ಮನಡತವುದರಲ್ಲೂ ರೂ.೫೦೦ ಕ್ೂೆೇಟಗಳು ಖ್ಚನಾಗತತ್ುದೆ ಎಾಂದರ,ೆ 
ಅದನತನ ರೂ.೮೦೦ ಕ್ೊೇಟಗಳಿಗ ೆಎಷ್ಟ್ಟಮೇಟಚ ಮನಡಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲೂ more than 50 percent 
ತಿನತನತಿುದನಾರೆ. ಅದನತನ developing ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಆಮೇಲ ೆ ಹಾಂಚಿಕ್ ೆ ಮನಡತವುದತ ಇದೆ. ಆ 
ಹಾಂಚಿಕ್ ೆಮನಡತವುದರಲ್ಲೂ ಯನವ ನಯಮವೂ ರೆ್ೂೇಡತವುದಿಲೂ. ಬರಿೇ ಪತಸುಕದಲ್ಲೂ ನಯಮ ಇದೆ. 
ಯನವ ನಯಮವೂ ಪನಲ್ಲಸತವುದಿಲೂ. ಇಡಿೇ ರನಜಯದಲ್ಲೂ ಎಷತಟ ಕಡೆ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ಪರದೆೇಶನಭಿವೃದಿಿ 
ಪರದೆೇಶ ಇದಯೆೇ. . .  

ಶ್ರೇ ಮರತಗೆೇಶ್ಚ ನರನಣಿ (ಬೃಹತಚ ಮತ್ತು ಮಧಯಮ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ಸಚಿವರತ):_ ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ ರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದನತನ ರ್ನನತ ಒಪತಪವುದಕ್ೆೆ 
ತ್ಯನರಿಲೂ. 
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ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸಿಬಿಡತತ್ೆುೇರೆ್. 
ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸಿದ ನಾಂತ್ರ ತ್ನವು ಹೆೇಳಿ. 

ಶ್ರೇ ಮರತಗೆೇಶ್ಚ ನರನಣಿ:_ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೆೇ, ಒಾಂದತ ನಮಷ. ರ್ನನತ ಯನವುದೆೇ 
ರಿೇತಿಯಾಂದ. . . 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರವರೇೆ, ಮನನಯ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ಸಚಿವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ. 

ಶ್ರೇ ಮರತಗೆೇಶ್ಚ ನರನಣಿ:_ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಯನವುದೇೆ ರಿೇತಿಯಾಂದ 
ಡವೆಲಪಚಮಾಂಟಚ ಮನಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ೆೆ ರೂ.೬೦೦ ಕ್ೊೇಟ ಖ್ಚನಾಗತತ್ುದೆಾಂದರೆ ರೂ.೮೦೦ 
ಕ್ೊೇಟಗಳು ಅಥವನ ರೂ.೯೦೦ ಕ್ೂೆೇಟಗಳನತನ ಎಸಿಟಮೇಟಚ ಮನಡಿ ತಿನತನತ್ನುರಾೆಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. 
ಅದಕ್ೊೆಾಂದತ ಬೆೇಸ್ಚ ಇರತತ್ುದೆ. ಎಸ್ಚ.ಆರ್ಚ., ರೇೆಟಚ ಎನತನವ ಒಾಂದತ ಬೆೇಸ್ಚ ಇಟತಟಕ್ೂೆಾಂಡತ ಎಲೂರೂ 
ಒಪಿಪದ ನಾಂತ್ರ, ಆ ಎಸ್ಚ.ಆರ್ಚ., ರೇೆಟಚ ಮೇಲೆಯೆೇ  ಟೆಾಂಡರ್ಚ ಕರಯೆತತ್ೆುೇವೆ. ಎಲೂವೂ ಕೂಡ ರ್ನವು 
ಹೆೇಳಿದಾಂತ್ ೆ ಆಗತವುದಿಲೂ. ಆದಾರಿಾಂದ ದಯವಿಟತಟ ಎಲೂವನೂನ ಎಲೂದಕೂೆ ಹೂೆೇಲ್ಲಸಬೇೆಡಿ. 
ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, ಒಾಂದತವೆೇಳ್ೆ ಭೂಸನವಧಿೇನಪಡಿಸತವುದತ ಮೊದಲೇೆ ಗೊತ್ನುಗಿ ‘A’ಚ person 
ಎನನತ್ಕೆಾಂಥವರ ಹೆಸರಿಗ ೆland purchase ಮನಡಿದತಾ, ಆ A’ಚperson ಎನತನವವರ ಹೆಸರಿನಾಂದ 
ಕ್ೆಐಎಡಿಬಿಯವರತ ಖ್ರಿೇದಿ ಮನಡತತ್ನುರ ೆಎಾಂದತ ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರವರತ ಹೆೇಳಿದರತ. ತ್ನವು 
ಅಾಂತ್ಹವರ ಹೆಸರನತನ ಸೂಕ್ಷಮವನಗಿ ಹೆೇಳಿ. ಆ ರಿೇತಿ ರ್ನಲೆೆೈದತ ವಷಾಗಳಲ್ಲೂ ಯನರನದರೂ 
lumpsum ಅಗಿ ಹೂೆಸದನಗಿ ಖ್ರಿೇದಿ ಮನಡಿದಾರ ೆ ಅಾಂತ್ಹ land ನತನ ರ್ನವು acquisition 
ಮನಡತವುದಿಲೂ. ಎಲನೂದರೂ ೫ ಎಕರ ೆ ಅಥವನ ೧೦ ಎಕರ ೆ ಆ ರಿೇತಿ ಮನಡಿದಾರ ೆ transaction 
ನಡದೆಿರತತ್ುದೆ. ಆದರೆ ಏರ್ನದರತ bulk ಆಗಿ ರ್ನವು ೧೦೦೦ ಎಕರೆ ಪರದೆೇಶವನತನ acquisition 
ಮನಡಿದನಗ ಸತಮನರತ ೨೦೦, ೩೦೦ ಮತ್ತು ೫೦೦ ಎಕರ ೆಜಮೇನನತನ ಎ ಪಸಾನ್ಚ purchase 
ಮನಡಿರತವುದತ  ಕ್ೆಐಎಡಿಬಿಗೆ ಬರತತಿುದೆ ಎಾಂದರೆ ಅದನತನ ರ್ನವು ಭೂಸನವಧಿೇನ ಮನಡತವುದಿಲೂ.  
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ಡನ.ಕ್ೆ.ಗೊೇವಿಾಂದರನಜಚ (ವಿಧನನಸಭೆಯಾಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯರೆೇ, ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರವರತ ಈ ಹಿಾಂದ ೆಆ ರಿೇತಿ ನಡದೆಿದೆ ಎಾಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದನಾರೆ.  

ಶ್ರೇ ಮರತಗೆೇಶ್ಚ ನರನಣಿ:_ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ರಿೇತಿ ಏರ್ನದರತ ಇದಾಲ್ಲೂ ನಮಾ 
ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ಾಂದರ ೆ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೊಳಾಬಹತದತ. ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರವರಿಗ ೆಎಷತಟ ಕಳಕಳಿ ಇದಯೆೇ 
ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೆೇ ಕಳಕಳಿ ಇದೆ. ರೂ.೬೦೦ ಕ್ೊೇಟಗಳಿಗೆ ಟೆಾಂಡರ್ಚ ಆಗತವುದನತನ ರೂ.೮೦೦ 
ಕ್ೊೇಟಗಳಿಗೆ ಟೆಾಂಡರ್ಚ ಕ್ೂೆಟಟದನಾರೆಾಂದರ,ೆ ಅದಕ್ೆೆ ಒಾಂದತ ಬೆೇಸ್ಚ ಕೂಡ ಇರತತ್ುದೆ. ಅದನತನ ಯನರತ 
ಬೆೇಕ್ನದರತ ಕೂಡ ಕ್ೂೆೇಟಚಾಗೆ ಹೂೆೇಗಿ ಚನಲೆಾಂಜಚ ಮನಡಬಹತದತ. ಅದಕ್ೆೆ ಏರೆ್ೇ ಎಸಿಟಮೇಷನ್ಚ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ನದರೂ ಕೂಡ ಎಸ್ಚ.ಆರ್ಚ., ರೇೆಟಚ ಬೆೇಸ್ಚ ಆಗಿ ಇಟತಟಕ್ೊಾಂಡತ ಟೆಾಂಡರ್ಚಗಳನತನ 
ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹೆೇಳಿರತ್ಕೆಾಂಥ 
ವಿಚನರವನತನ ರ್ನನತ ಬಹಳ ಸನವಗತ್ ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್. ಯನವನಯವ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ 
ಸಾಂಬಾಂಧಿಕರತ ಎಲೊಲ್ಲೂ ಜಮೇನತ ಖ್ರಿೇದಿ ಮನಡಿದನಾರಾೆಂದತ ಎನತನವ ಪಟಟಯನತನ ರ್ನನತ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರಿಗೆ ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇರೆ್. ಅಾಂದರೆ ಕ್ಐೆಎಡಿಬಿಯವರತ ಭೂಸನವಧಿೇನ ಪಡಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಮತಾಂಚಿತ್ವನಗಿ 
ಜಮೇನತ ಖ್ರಿೇದಿಸಿ, ಲನಭ ಮನಡಿದನಾರ ೆಎನತನವ ಪಟಟಯನೂನ ಕೂಡ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಉದನಹರಣೆಗೆ 
ಹೆೇಳುವುದನದರೆ ಶ್ರನದಲ್ಲೂ ಕ್ೆಐಎಡಿಬಿಯಾಂದ ಒಾಂದತ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ಪರದೇೆಶವನತನ ಮನಡತತಿುದಿಾೇರಿ. ಅದತ 
ಇರ್ನೆೇನತ ಮತಗಿಯತವ ಹಾಂತ್ಕ್ೆೆ ಬಾಂದಿದ.ೆ ಶ್ರನದಲ್ಲೂ ಮನಡಿರತವ ಲೆೇಔಟಚನಲ್ಲೂ ಎಷತಟ ಕ್ೊೇಟಗಳು 
ಎಸಿಟಮೇಟಚನತನ ಜನಸಿು ಮನಡಿಕ್ೊಾಂಡತ ಮನಡಿದನಾರ?ೆ ನೇವು ಅದೂೆಾಂದನತನ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡಿ. ಆಗ 
ಕ್ೆಐಎಡಿಬಿಯತ ಯನವ ರಿೇತಿ ನಡದೆತಕ್ೊಾಂಡತ ಬಾಂದಿದ ೆಎಾಂದತ ಗೊತ್ನುಗತತ್ುದೆ. ಬೆೇಕ್ನದರೆ ಇನೂನ 
ಅಾಂತ್ಹ ೧೦ ಪರಕರಣ್ಗಳ ಉದನಹರಣೆಗಳನತನ ಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಇದರ ಜೊತ್ಗೆೆ ರನಜಯದ ಯನವ 
ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಕ್ೆೈಕ್ನರಿಕ್ನ ಬಡನವಣೆಗಳನತನ ಮನಡಿದನಾರ,ೆ ಅಲ್ಲೂ ಎಲೂೂ ಕೂಡ ಯನವುದೆೇ ಜೆೇಷಿತ್ನ 
ಪಟಟ ಇಲೂ. ಯನರತ ಕ್ೆೈಬಿಸಿ ಮನಡತತ್ನುರೂೆೇ ಅವರಿಗ ೆಎಲನೂ ನಯಮಗಳನತನ ಬಿಟತಟ allotment 



190 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/23-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

 
 

ಮನಡತತಿುದನಾರ.ೆ ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ನಮಾ ಕ್ೆಐಎಡಿಬಿಯಲ್ಲೂರತ್ಕೆಾಂಥ ಇಾಂಜಿನಯರ್ಚಗಳು ಅವರ 
ಕತಟತಾಂಬದ ಸದಸಯರತಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೂ ರ್ನಲೆೆೈದತ ಕಡ ೆಒಾಂದೇೆ ಕತಟತಾಂಬದ ಸದಸಯರತಗಳು ನವೆೇಶನ 
ಪಡದೆತಕ್ೂೆಾಂಡಿರತವುದನತನ ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಪಟಟ ಮನಡಿಕ್ೊಡತತ್ೆುೇರೆ್. ಇರ್ೂೆನಾಂದತ ವಿಚನರ 
ಹೆೇಳುವುದನದರೆ, ವೆೈಟಚಫಿೇಲಾಚನಲ್ಲೂ ೪೫೦ ಎಕರ ೆ ಪನರಜೆಕ್ಟಚ ಮನಡಿದನಾರ.ೆ ಅದತ ಸತಮನರತ ೨೦ 
ವಷಾಗಳ ಹಿಾಂದೆ ಆ project approve ಆಗಿದ.ೆ ಆ ೪೫೦ ಎಕರ ೆಜಮೇನನಲ್ಲೂ ಮಧೆಯ ಮಧೆಯ 
ಸತಮನರತ ೨೨ ಎಕರೆ ಜಮೇನನತನ ಪನಕ್ಚಾಗೆ ಎಾಂದತ ಬಿಟಟದಾರತ.   ಆ ಪನಕ್ಚಾಗೆ ಬಿಟಟರತವ 
ಜಮೇನರೆ್ನಲನೂ ಸಕ್ನಾರದ ಅನತಮತಿ ಇಲೂದೆಯೆೇ, ಕ್ೆಐಎಡಿಬಿಯ ಬೂೆೇಡಚಾನಲ್ಲೂ ಒಾಂದತ ನಣ್ಾಯ 
ಮನಡಿದ ೆಎಾಂದತ ಹೆೇಳಿಕ್ೂೆಾಂಡತ ಇಲನಖನಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಸತಮನರತ ಆ ೨೨ ಎಕರ ೆಜಮೇನನೂನ ಕೂಡ 
ಖನಸಗಿಯವರಿಗೆ ಸೈೆಟಚ ಮನಡಿ ಹಾಂಚಿಕ್ ೆ ಮನಡಿದನಾರ.ೆ ಮೂಲ ಪನೂನ್ಚ ಪರಕ್ನರ ಒಾಂದತ ಎಕರ ೆ
ಜಮೇನನೂನ ಕೂಡ ಉಳಿಸಿಕ್ೊಾಂಡಿಲೂ. ಈ ರಿೇತಿಯದತಾ ಸನಕಷ್ಟ್ಟದೆ. ನಮಗೆ ಗೊತಿುರತವುದತ 
ಸಣ್ಣಪತಟಟದತಾ. ಇದತ real estate ದಾಂಧ ೆ ಅಲೂವೆೇ? ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಭೂ ಮನಲ್ಲಕರತ ಮತ್ತು 
ರೈೆತ್ನಗೆ ಅನತಕೂಲ ಮನಡಿಕ್ೊಟತಟ ಸನಕಷತಟ ಉದೂೆಯೇಗ create ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶಗಳಿವೆ. 
ಇವತಿುನ ದಿವಸ ನಮಾ ಕರ್ನಾಟಕದವರತ ಇಷ್ೂೆಟಾಂದತ ಕ್ನಸ್ಟಚ ಕ್ೂೆಟತಟ ಒಾಂದತ ಎಕರ ೆ ಜಮೇನನತನ 
ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ಪರದೇೆಶದಲ್ಲೂ ತ್ಗೆೆದತಕ್ೂೆಳಾಬೇೆಕ್ನದರೆ ಬಹಳ ಕಷಟ. ಆದರೆ ಬೇೆರ ೆ ರನಜಯದವರಿಗ ೆ ಬೆೇಗರೆ್ 
ಸಿಗತತಿುದೆ.  ಇದತ ಮನನಯ ಡನ.ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನವಮಯವರಿಗ ೆಬಹಳ ಚೆರ್ನನಗಿ ಗೊತಿುದೆ. ಮನನಯ 
ಸಚಿವರೆೇ ನೇವು ʻಉದೊಯೇಗ ಮತ್ರʼ ಎಾಂದತ ಮನಡಿದಿಾೇರಿ, ಆ ಉದೂೆಯೇಗ ಮತ್ರದಡಿ ಎಷತಟ ಜನ 
ಕನನಡಿಗರತ, ಕರ್ನಾಟಕದವರತ ನವೇೆಶವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡಿದನಾರೆಾಂದತ ಹೇೆಳಬೇೆಕತ. ರೂ.೧೫,೦೦೦೦೦ 
ಗಳ ಪನರಜೆಕ್ಟಚಗಿಾಂತ್ ಜನಸಿು ಇರತವುದೆಲನೂ ಉದೊಯೇಗ ಮತ್ರ. ಬೆಾಂಗಳೂರಿನ ಯನವುದೆೇ ಆಯಕಟಟನ 
ಜನಗವೆೇ ಇರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕ್ೊಟತಟಬಿಡತತ್ನುರ.ೆ ಅವರಿಾಂದ ಯನವುದೆೇ ಮನಹಿತಿಯನೂನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಾದೆ 
ಕ್ೊಡತತಿುದನಾರ.ೆ  ರ್ನನತ ಇರ್ೂೆನಾಂದತ ಉದನಹರಣೆಯನತನ ಹೆೇಳಿಬಿಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಬೆಾಂಗಳೂರಿನ 
ಏರ್ಚಪೊೇಟಚಾನ ಹಿಾಂಭನಗದ ರಸೆುಯಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ನಾಂ.೧ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ಪರದೆೇಶ ಮನಡಿದನಾರ.ೆ 
ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ಬಹಳ ಖ್ತಷ್ಟ್ಪಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಬಹಳ ಸಾಂತ್ೂೆೇಷಪಡತತ್ೆುೇರೆ್. ಅದತ ಆ aerospace 
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ಪಕೆದಲೊೇ attach ಆಗಿರತತ್ುದೆ.  ನೇವೆೇ acquire ಮನಡಿ, ಅದಕ್ೆೆ ಪರಿಹನರ ಎಲೂವನೂನ 
ಕ್ೊಟಟದಿಾೇರಿ. ʻಅದತ ನಮಾದತʼ ಎಾಂದತ ಬೂೆೇಡಚಾ ಕೂಡ ಹನಕಿದನಾರ.ೆ ಅಲ್ಲೂ ಯನರೊೇ ಒಬಬರತ ಖನಸಗಿ 
ವಯಕಿು ಬಾಂದತ ಸತಮನರತ ೬ ಎಕರ ೆ ಜಮೇನನತನ ನವೆೇಶನ ಮನಡಿ ಕ್ೆಲವರ ಹೆಸರಿಗ ೆ ರೆ್ೂೇಾಂದಣಿ 
ಮನಡಿಕ್ೊಟಟದನಾರ್.ೆ ರ್ನನತ ಈ ಸಾಂಬಾಂಧ ಆ ಭನಗದ ಡಿ.ಈ.ಓ ರವರಿಗೆ ಹನಗೂ  ಬೆಾಂಗಳೂರತ 
ಅಬಾನ್ಚ ಡಿ.ಸಿ.ಯವರಿಗ ೆಒಾಂದತ ಪತ್ರ ಕ್ೊಟೆಟನತ. ಆ ಡಿ.ಸಿ.ಯವರತ ಅದರೆ್ನಲನೂ ತ್ಪನಸಣೆ ಮನಡಿ 
ನಲ್ಲೂಸಿದನಾರ.ೆ  ನಮಾ ಕ್ೆಐಎಡಿಬಿಯ ಡಿ.ಇ.ಓ ರವರವರಿಗೆ ಫೊೇನ್ಚ ಮನಡಿ ಕ್ೇೆಳಿದನಗ ಅವರತ ಏನತ 
ಹೆೇಳುತ್ನುರೆಾಂದರ,ೆ ಅಲ್ಲೂ ಅಾಂತ್ಹದತಾ ಏನೂ ಆಗಿಲೂವಲೂ; ಅದನತನ ರವೆೆನೂಯ ಇಲನಖಯೆವರತ 
ರೆ್ೂೇಡಬೆೇಕಲೂವೆೇ ಎಾಂದರತ. ನಾಂತ್ರ ರವೆೆನೂಯ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಅಲ್ಲೂಗೆ ಹೊೇಗಿ ತ್ನಖೆ ಮನಡಿದ 
ನಾಂತ್ರ, ಒಾಂದತ ವನರದ ನಾಂತ್ರ ನಮಾ ಡಿ.ಇ.ಓ.,ರವರತ, ಕ್ೆಐಎಡಿಬಿಯ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಅಲ್ಲೂಗ ೆ
ಹೊೇಗಿ ಬೊೇಡಚಾ ಹನಕಿ, ಆ ಖನಸಗಿ ವಯಕಿುಗಳು ಕಲತೂ ರೆ್ಟಟರತವುದರೆ್ನಲನೂ  ಕಿತ್ತು ಹನಕತತ್ನುರೆ. ಆ 
ಬೆೇರ್ನಮ ವಯಕಿು ಆರತ ಎಕರ ೆಜಮೇನನಲ್ಲೂ ಲೆೇಔಟಚ ಮನಡಿ ಎಲೂರಿಗೂ ರೆ್ೂೇಾಂದಣಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆಟತಟ 
ಹೊೇಗಿದನಾರ್ೆ. ಕ್ೆಐಎಡಿಬಿಯವರತ ಆ ಜಮೇನಗೆ ಪರಿಹನರ ಕ್ೊಟತಟ ಭೂ- ಸನವಧಿನಪಡಿಸಿಕ್ೊಾಂಡಿದನಾರೆ. 
ಸಕ್ನಾರ ಯನವುದೊೇ ಒಾಂದತ ಕ್ನಡಿನಲ್ಲೂ ಭೂಸನವಧಿನಪಡಿಸಿಕ್ೊಾಂಡಿಲೂ. ಅದತ ಬಾೆಂಗಳೂರಿನ airport 
ಪಕೆದಲೊೇ ಸತಮನರತ ೬ ಎಕರ ೆಜನಗವನತನ ಸನವಧಿನಪಡಿಸಿಕ್ೊಾಂಡಿದ.ೆ ಈ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲೂ ಈ ರಿೇತಿ  
ನಡಸೆತ್ಕೆಾಂಥವರಿಾಂದ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಉಪಯೇಗ ಆಗತತ್ುದೆಯೆೇ; ಅಲ್ಲೂ ಏರ್ನದರೂ ಉದೊಯೇಗ create 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತ್ುದಯೆೆೇ? ಆದಾರಿಾಂದ ಇದರೆ್ನಲನೂ ತ್ನವು ಗಮನದಲ್ಲೂಟತಟಕ್ೊಳಾಬೆೇಕತ. ದಯವಿಟತಟ 
ಇವತಿುನ ದಿವಸ ರೈೆತ್ರತ ಕೂಡ ಬದತಕಬೆೇಕತ.  

(ಈ ಹಾಂತ್ದಲ್ಲೂ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಪಿೇಠವನತನ ಅಲಾಂಕರಿಸಿದರತ) 

               (ಮತಾಂದತ)     
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(574)23.3.2022/4.40/ಎಾಂ.ಎಾಂ-ಎಾಂ.ಡಿ[ವಿ.ಕ್]ೆ 
(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ (ಮತಾಂದತ):- 
ಏಕ್ೆಾಂದರ ೆ ರೈೆತ್ರತ ಭೂಮ ಕಳ್ೆದತಕ್ೂೆಾಂಡತ ಬಹಳ ಸಾಂಕಷಟದಲ್ಲೂದನಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಉದೂೆಯೇಗ 
ಕ್ೊಡತತಿುೇರನ ಅಥವನ ಆ ಕತಟತಾಂಬ ಸದಸಯರಿಗೆ ಬೆೇರ ೆಕಡ ೆಪತನವಾಸತಿ ಕ್ೊಡಿಸತತಿುೇರನ? ಇವತ್ತು 
ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ಪರದೇೆಶದ ಅಭಿವೃದಿಿಗ ೆ ಜಮೇನತ ಕಳ್ದೆತಕ್ೊಾಂಡವರ ಕತಟತಾಂಬದವರಿಗೆ ಕಾಂಪನಗಳು 
ಸರಿಯನದ ಉದೊಯೇಗವನೂನ ಕ್ೊಡತತಿುಲೂ.  ರ್ನವು ನಯಮಗಳನತನ ಮನಡಿಟಟದೆಾೇವೆ.  ಆದರ ೆ
ಯನರಿಗೂ ಉದೂೆಯೇಗವನೂನ ಕ್ೊಡತತಿುಲೂ, ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯನಗಿ ಪತನವಾಸತಿಯೂ ಆಗಿಲೂ.  ಇದನತನ 
ಪನರದಶಾಕವನಗಿ ಮನಡಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ ಈ ವಿಧೇೆಯಕವನತನ ತ್ಾಂದಿದನಾರೆ. ಇರ್ನನದರೂ ಕೂಡ ಇವನತನ 
ಕಟತಟನಟನಟಗಿ ಜನರಿಗೊಳಿಸಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ.  ರೈೆತ್ರತ ಉಳಿಯಬೆೇಕತ, ಭೂಮ ಕಳ್ೆದತಕ್ೊಾಂಡ ರೈೆತ್ರ 
ಕತಟತಾಂಬ ಉಳಿಯಬೆೇಕತ.  ಅವರಿಗೆ ಉದೂೆಯೇಗ ಕ್ೊಡತತಿುೇರೊೇ, ಪತನವಾಸತಿ ಕ್ೊಡತತಿುೇರೊೇ 
ಅದನತನ ನೇವು ಪನರಜೆಕ್ಟಚ ಪೂಣ್ಾಗೂೆಳಿಸತವ ಜೊತ್ ೆ ಜೊತ್ೆಗೆ ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಇವರತ ಪನರಜೆಕ್ಟಚ 
ಕಾಂಪಿೂೇಟಚ ಮನಡಿ ಆ ಜನಗಗಳನತನ ಹಾಂಚಿಕ್ ೆಮನಡಿ ಇನತನ ಹತ್ತು ವಷಾಗಳ್ನದ ಮೇಲ ೆ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ
ಪತನವಾಸತಿ ಮನಡತತ್ೆುೇವ ೆಎನತನವುದತ; ಅವರತ ಅಜಿಾ ಕ್ೊಡತವುದತ, ಅಲ್ಲೂಗ ೆಅಲೆಯತವುದತ ಹಿೇಗ ೆ
ಮನಡಬೇೆಡಿ.  ದಯಮನಡಿ ನೇವು ಆ ಪನರಜೆಕಟನತನ ನಮಾ ಸನವಧಿೇನಕ್ೆೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಾಂಡ ಕೂಡಲೇೆ 
ಅವನಗ ೆಪತನವಾಸತಿಯರೆ್ೂನೇ, ಉದೊಯೇಗವರೆ್ೂನೇ ಕಲ್ಲಪಸತವುದನತನ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಹಿಾಂದಿನಾಂದಲೂ 
ಕನನಡಿಗರ ಮಕೆಳಿಗೆ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳಲ್ಲೂ ಉದೂೆಯೇಗವಿಲೂ ಎನತನವ ದೊಡಾ ಕೂಗಿದೆ.  ಸರೂೆೇಜಿನ ಮಹಿಷ್ಟ್ 
ವರದಿ ಆಧನರದ ಮೇಲ ೆ ಇನತನ ಮತಾಂದನದರೂ ಇದನತನ ಕಟತಟನಟನಟಗಿ ಜನರಿಗೂೆಳಿಸಿ ಕನನಡಿಗರ 
ಮಕೆಳಿಗ ೆ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳಲ್ಲೂ ಉದೊಯೇಗನವಕ್ನಶಗಳನತನ ಕಲ್ಲಪಸತವ ವಯವಸೆಥ ಜನರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ.  ಮನನಯ 
ಪರಧನನಮಾಂತಿರಯವರನದ ನರೇೆಾಂದರಮೊೇದಿಯವರ ಸಕ್ನಾರ ಉದೂೆಯೇಗ ಸೃಷ್ಟ್ಟ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳಿಗ ೆ ಶೇೆ.50ರಷತಟ ರೆ್ರವು ಕ್ೂೆಡತತ್ುದೆ. ಉದೂೆಯೇಗ ಸೃಷ್ಟ್ಟ ಮನಡತವುದರಿಾಂದ 
ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಸತಧನರಣೆ ತ್ರಬಹತದತ. ಆದಾರಿಾಂದ ಸಥಳಿೇಯರಿಗೆ ಉದೊಯೇಗನವಕ್ನಶಗಳು 
ಹೆಚತಚ ಬರತವಾಂತ್ ೆಮತ್ತು ಕ್.ೆಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ. ಯಲ್ಲೂರತವ ನಯಮಗಳು ಯನವುದೂ ಪನಲರೆ್ಯನಗತತಿುಲೂ. 
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Board resolution ಮನಡಿಕ್ೊಾಂಡತ ಸಕ್ನಾರದ ತಿೇಮನಾನಕ್ೆೆ ಬರತವುದಿಲೂ, ಅದತ ನಮಾ 
ಗಮನಕ್ೆೆೇ ಬರತವುದಿಲೂ, ಅವರೇೆ ಏರೆ್ೇರ್ೂೆೇ ಮನಡತತ್ನುರೆ.  ಇದರ ಬಗೆೆ ಎಚಚರಿಕ್ೆ ವಹಿಸಿ ಇದರೆ್ನಲನೂ 
streamline ಮನಡಿ, ಕ್ೆಲವು ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಯೇಗಯರಿದನಾರೆ.  ರ್ನನತ ಎಲೂರ ಬಗೆೆಯೂ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಿಲೂ. ಅಲ್ಲೂರತವ ಕ್ೊಳಕತ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಯನರತ ಎಾಂಬತದತ ನಮಗೆ ಗೂೆತ್ತು. 
ಅಾಂತ್ಹವರರೆ್ನಲನೂ ದೂರ ಇಟತಟ ಈ ಇಲನಖಯೆನತನ ಸವಲಪ ಶತದಿ ಮನಡಿ ಈ ರ್ನಡಿನ ರೈೆತ್ರತ ಮತ್ತು 
ರೈೆತ್ ಕ್ನಮಾಕರತಗಳಿಗೆ ಉದೊಯೇಗನವಕ್ನಶಗಳನತನ ಕಲ್ಲಪಸಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ಹೆೇಳಿ, ಈ ವಿಧೆೇಯಕಕ್ೆೆ ನನನ 
ಸಹಮತ್ ವಯಕುಪಡಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎಾಂ. ಫನರೂಖ(ವಿಧನನಸಭೆಯಾಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಸವಲಪ ಸಪಷ್ಟ್ಟೇಕರಣ್ ಕ್ೇೆಳುತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಒಾಂಭತ್ತು ವಷಾಗಳ ನಾಂತ್ರ ಈ 
ವಿಧೆೇಯಕವನತನ ತ್ಾಂದಿರತವುದತ ಬಹಳ ಉತ್ುಮವನಗಿದ.ೆ  ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲೂ 
ಕ್ೆೇಳಬಯಸತವುದೆೇರ್ಾೆಂದರೆ, extent of compensation ಅನತನ ತ್ನವು ಮನರತಕಟೆಟ ದರದ 
ಮೇಲ ೆ3-4 ಸಲ ಕ್ೊಡತತಿುದಿಾೇರಲನೂ, ಅದನತನ ಯನವ ರಿೇತಿ ತಿೇಮನಾನ ಮನಡಿದನಾರೆ? ಇರ್ೂೆನಾಂದತ 
consent acquisition ಎಾಂದತ ಮನಡತತ್ುೆೇವೆ.  ಉದನಹರಣೆಗ ೆlogistic park, warehouse 
ಮನಡಬೇೆಕ್ನದರ ೆರ್ನವನಗಿ ಪರಿವತ್ಾರ್ೆ ಮನಡಿದರೆ FSI ಕಡಿಮ ಸಿಗತತ್ುದೆ. Through KIADB 
ಅದಕ್ೆೆ ಎಫ್ಚ.ಎಸ್.ಐ., ಸವಲಪ ಜನಸಿು ಬರತತ್ುದೆ. I need a clarification on this, consent 
acquisition ಗೆ ಕ್.ೆಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ. ಗೆ ಶೇೆ.15ರಷತಟ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡತ, ರ್ನರೆ್ೇರ್ನದರೂ ರೈೆತ್ರ 
ಜಮೇನನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡರೆ, will handover that land to KIADB for consent 
acquisition.  ಆಗ ನನಗ ೆ FSI ಜನಸಿು ಸಿಗತತ್ುದ.ೆ  ಇನತನ ಕ್ೆಲವು ಸದಸಯರತ ಐದತ ವಷಾದ 
ನಾಂತ್ರ ಜಮೇನನತನ ವನಪಸ್ಚ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ಹೇೆಳಿದರತ. ಒಾಂದತ ಉದನಹರಣ ೆ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇರೆ್, 
ಮಾಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ Kanara Industrial Area, 20 ವಷಾವನಯತ್ತ  ಇದತವರೆಗ ೆ ಅದತ 
ಚನಲರೆ್ಯನಗಿಲೂ. ಕ್ೆೇಾಂದರ ಸಕ್ನಾರದಿಾಂದ ಇನೂನ ಅನತಮತಿ ಬಾಂದಿಲೂ ಎಾಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದನಾರ.ೆ  
Kanara Industrial Area ಗೆ ಭೂಸನವಧಿೇನ ಮನಡತವನಗ ಕೂಡ ಕ್ೆಲವು ಜನಗಗಳು 100 
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ಮೇಟರ್ಚ, 250 ಮೇಟರ್ ಆಳವಿದೆ.  ಅದನತನ ಹೆೇಗ ೆಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸತತಿುೇರಿ, ಅದತ ಹೆೇಗ ೆ cost 
ಆಗತತ್ುದೆ? ನೇವು ಸತಮನರತ 500 ಎಕರಯೆಷತಟ ಭೂಮಯನತನ ಸನವಧಿೇನ ಪಡಿಸಿಕ್ೊಾಂಡರ ೆ 250 
ಎಕರಯೆಷತಟ ಭೂಮ depth ಇರತವುದರಿಾಂದ ಯನರೂ ಏನನೂನ ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗತವುದಿಲೂ.  
ಅದರೆ್ನರ್ನದರೂ greenery ಗೆ ಬಿಡತತಿುೇರನ ಅಥವನ ಪರವನಸೂೆೇದಯಮಕ್ೆೆ ಏರ್ನದರೂ 
ಮನಡತತಿುೇರನ? ಕಡಿಮ ಬಲೆೆಗ ೆ ಕ್ೊಡತವ ಹನಗೆ ಯನವುದೆೇ amendment ಅಲ್ಲೂ ಇಲೂ. 
ಜಿಲನೂಧಿಕ್ನರಿಯವರಿಗ ೆಬರಿೇ ಎರಡತ ಎಕರಗೆ ೆಮನತ್ರ ಪವರ್ಚ ಇರತತ್ುದೆ. Above two acres it 
has to come to Karnataka Udyog Mitra.  ಜಿಲನೂಧಿಕ್ನರಿಯವರಿಗ ೆ extent 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಪವರ್ಚ ಕ್ೊಡತವುದತ ಸೂಕು.  ಇರ್ೂೆನಾಂದತ ಉದನಹರಣೆ ಹೆೇಳುವುದನದರೆ 
ಮಾಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ JESCO ಎನತನವ ಕಾಂಪನಗ ೆ Baikampady Industrial Area ಜಮೇನತ 
ಕ್ೊಟತಟ ಸತಮನರತ 20 ವಷಾವನಯತ್ತ.  ಅದತ ಇನೂನ ಕ್ೊೇಟಚಾನಲ್ಲೂ ಕ್ೆೇಸ್ಚ ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ  ಅದಕ್ೆೆ 
ಯನರರ್ನನದರೂ Senior Counsel ಇಟತಟ ಅದನತನ ಬೆೇಗ ಇತ್ಯಥಾ ಮನಡಿ ಬನಕಿಯವರಿಗ ೆ
ಹಾಂಚಿಕ್ ೆ ಮನಡಿಕ್ೊಡಬಹತದಲೂವೆೇ? ಇದರ ಬಗೆೆ ಏರ್ನದರೂ ತಿೇಮನಾನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಿಾ. 25 
ವಷಾದಿಾಂದ ಹನಗೆಯೆೇ ಪೆಾಂಡಿಾಂಗಚ ಇಟಟದನಾರ.ೆ  ಅದರಲ್ಲೂ ಸವಲಪ ವಿವನದಗಳಿವೆ.  
ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನಭಿವೃದಿಿಯನದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ೆೆ maintenance ಇರತತ್ುದೆ.  ಉದನಹರಣೆಗ ೆರ್ನನತ ಮೊರೆ್ನ 
ದಿವಸ ಹೆೇಳಿದ ೆODC road in Baikampady Industrial Area.  ಅದನತನ ಈಗ MRPL 
ನವರತ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಾಂಡಿದನಾರೆ.  MRPL ಅವರತ ತ್ನವೆೇ ಮನಡತತ್ೆುೇವ ೆಎಾಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. It’s a 
main entry for the industry, ಅದನತನ ಬನೂಕ್ಚ ಮನಡಿ, they have to develop.  
ಸತಮನರತ 25 ಪೈೆಪಚಲೈೆನ್ಚ ಕ್ನರಿಡನರ್ಚ ಬಹಳ ದತಸಿಥತಿಯಲ್ಲೂದ.ೆ  ಇಲ್ಲೂ ಸತಮನರತ ವಿವನದಗಳಿವೆ.  
ತ್ನವು ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ಪರದೆೇಶನಭಿವೃದಿಿ ಮನಡತವನಗ ಅದರಲ್ಲೂ ಕ್ೆಲವರಿಗ ೆಮೇಸಲನತಿ ಬರತತ್ುದೆ.  ಈಗ 
ಬೆಾಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ lot of E-waste ಇದೆ ಅದತ ಬಹಳ ಅಪನಯಕ್ನರಿಯನದತದತ.  ಅದಕ್ೆೆ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಪರಕ್ನಶ್ಚ ರನಥೊೇಡಚರವರತ Social Impact ಆಗಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ಹೇೆಳಿದರತ. Not only 
social impact, even environmental impact study ಕೂಡ ಆಗಬೇೆಕತ.  
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ಮೂಲಭೂತ್ವನಗಿ ರ್ನವು ಎಲೂವನೂನ ಮನಡತವನಗ ಅದನತನ we have to think 
ecologically also. ತ್ನವು ಇದರ ಬಗೆೆ ಸವಲಪ clarify ಮನಡಬೇೆಕತ. ಈಗ ತ್ನವು ಇರ್ವೆಸ್ಟಚ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೂಡ ಮನಡತತಿುದಿಾೇರಿ. Growth is very important.  ತ್ನವು ಚೆರ್ನೆೈ-ಮತಾಂಬೈೆ 
ಕ್ನರಿಡನರ್ಚ ರಿೇತಿ ಬೆಾಂಗಳೂರತ-ಮಾಂಗಳೂರತ ಕ್ನರಿಡನರ್ಚ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಆರಾಂಭ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ಕ್ೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶ್ಚ ಆರ್. ನರನಣಿ(ಬೃಹತಚ ಮತ್ತು ಮಧಯಮ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಗೌರವನನವತ್ ಸದಸಯರತಗಳ್ನದ ತಿಪಪೆೇಸನವಮಯವರತ, ರಮೇಶ್ಚರವರತ, 
ಗೊೇವಿಾಂದರನಜಚರವರತ, ಪರಕ್ನಶ್ಚ ರನಥೊೇಡಚರವರತ, ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರತ ಮತ್ತು ಫನರೂಖಚರವರತ 
ಬಹಳ ವಿವರವನಗಿ ರ್ನವು ತ್ಾಂದಿರತವ ವಿಧೆೇಯಕದ ಬಗೆೆ ಮನಗಾದಶಾನ ಮನಡಿದನಾರ.ೆ  ಒಟನಟರೆ 
ಕ್.ೆಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ., ಯಲ್ಲೂ ಆಗತತಿುರತವಾಂತ್ಹ, ಅವರ ಗಮನಕ್ೆೆ ಬಾಂದಿರತವ ನಣ್ಾಯಗಳನತನ ಇಲ್ಲೂ ಚಚೆಾ 
ಮನಡಿದನಾರ.ೆ  ಒಟನಟರೆ ಹೆೇಳುವುದನದರೆ ಕ್.ೆಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ., ಇಲ್ಲೂಯವರೆಗ ೆ ಭೂಮಯನತನ ಸನವಧಿೇನ 
ಮನಡಿರತವುದತ 01 ಲಕ್ಷದ 66 ಸನವಿರ ಎಕರ.ೆ  ಬಿತ್ುರ್ೆಗೆ ಯೇಗಯವನದ ಭೂಮಯನತನ ಹೊೇಲ್ಲಕ್ೆ 
ಮನಡಿದರೆ ಒಟತಟ ಇರತವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭೂಮಯ ಶೆೇ. 0.52 ಮನತ್ರ ರ್ನವು ಭೂಸನವಧಿೇನ 
ಮನಡಿದೆಾೇವ.ೆ ಇಲ್ಲೂಯವರೆಗೆ ಭೂಸನವಧಿೇನವನಗಿರತವುದತ 0.52%.  ಇದರಲ್ಲೂ 10-15 ಸನವಿರ ಎಕರ ೆ
ಹಾಂಚಿಕ್ಯೆನಗಲತ ತ್ಯನರನಗಿರತವುದನಗಿದೆ. Preliminary Notification and Final 
Notification ಆಗಿರತವಾಂತ್ಹ ಅಾಂದನಜತ 25-30 ಸನವಿರ ಎಕರೆ ನಮಾಲ್ಲೂದೆ.  ಇದತ 01 ಲಕ್ಷದ 
66 ಸನವಿರ ಎಕರ ೆ ಸೇೆರಿಸಿ ಇರತವಾಂತ್ಹದತಾ.  ಇನೂನ ಹೆಚತಚ ಕ್ೈೆಗನರಿಕ್ಗೆಳು ಇಲ್ಲೂ ಬರಬೇೆಕತ, 
ನರತದೊಯೇಗಿ ಯತವಕರಿಗ ೆ ಹೆಚತಚ ಕ್ೆಲಸ ಸಿಗಬೆೇಕ್ೆನತನವ ನಟಟನಲ್ಲೂ ರ್ನನತ 5-6 ತಿಾಂಗಳಿನಲ್ಲೂ ಈ 
ಜವನಬನಾರಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಾಂಡ ಮೇಲೆ ಕ್ೆಲವು ತಿದತಾಪಡಿಗಳನತನ ತ್ಾಂದಿದಾೆೇವೆ.  ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳನತನ ಸನಥಪರ್ೆ 
ಮನಡಿದ ತ್ಕ್ಷಣ್ವೆೇ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ ೆ ಕಾಂಪಿೂೇಟಚ ಆದಮೇಲ ೆ 99 ವಷಾಕ್ೆೆ ರ್ನವು ಲ್ಲೇಸ್ಚ ಕ್ೊಡತತಿುದೆಾೇವೆ. 
ಅದನತನ ಸರಳಿೇಕರಣ್ಗೊಳಿಸಿ, ಆ ಪನರಜೆಕ್ಟಚ ಪೂಣ್ಾಗೊಾಂಡ ನಾಂತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಸೇೆಲಚ ಡಿೇಡಚ 
ಮನಡಿಕ್ೊಡತವ ಅವಕ್ನಶವನತನ ಸರಳಿೇಕರಣ್ ಮನಡಿ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೊೇದಯಮಗಳಿಗೆ ಅನತಕೂಲ 
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ಮನಡಿಕ್ೊಟಟದೆಾೇವೆ ಮತ್ತು ತ್ೆರಿಗೆಯಲ್ಲೂಯೂ ಸಹ residential and commercial ಎಾಂದತ 
ಎರಡತ slab ಇತ್ತು.  ಅದತ ೩ರೆ್ೇ slab ನಲ್ಲೂ ಇರಲ್ಲಲೂ. ಮತ್ೆುರಡತ ಸನೂಯಬಚಗೆ ಕಳ್ೆದ ತಿಾಂಗಳು 
ಅಮಾಂಡಾೆಾಂಟಚ ತ್ಾಂದತ commercial ಗಿಾಂತ್ ಶೆೇ.30 ರಷತಟ ಕಡಿಮ, residential ಗಿಾಂತ್ ಜನಸಿು 
ಮನಡಿ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳಿಗೆ ಅನತಕೂಲತ್ ೆಮನಡಿದೆಾೇವೆ. ಇರ್ೂೆನಾಂದತ ಬಹಳ ಪರಮತಖ್ವನದತದತ ಎಸ್ಚ.ಸಿ-
ಎಸ್.ಟ ಸಮನಜದ ಬಾಂಧತಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅನತಕೂಲವನಗಲ್ಲ ಎನತನವ ದೃಷ್ಟ್ಟಯಲ್ಲೂ ಎರಡತ 
ಎಕರಯೆವರಗೆ ೆ ಶೆೇ.75ರಷತಟ ಸಬಿಾಡಿ ಕ್ೊಡತತಿುದೆಾೇವೆ.  ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಇನತನಳಿದಿರತವ other than 
SC/ST  ಅಲ್ಲೂ ಸನಕಷತಟ ಜನ ಬಡವರಿದನಾರೆ, economically weaker section ಇದಾವರಿಗ ೆ
ಅನತಕೂಲತ್ೆಯನಗಲ್ಲ ಎನತನವ ದೃಷ್ಟ್ಟಯಲ್ಲೂ ಶೇೆ.75ರಷತಟ ಸಬಿಾಡಿಯನತನ ಎರಡತ ಎಕರವೆರಗೆೆ 
ಕ್ೊಟಟದಾೆೇವೆ. Economically weaker section, other than SC/ST ಅದತ ಏಪಿರಲಚ, 
01ರಿಾಂದ ಜನರಿಗ ೆ ಬರತತಿುದೆ.  ಈಗ ಏರ್ನಗಿದೆ ಎಾಂದರೆ ಎರಡತ ಎಕರ ೆ ವರಗೆ ೆ ಎಸ್.ಸಿ ಎಸ್.ಟ., 
ಸಮನಜಕ್ೆೆ;  

ಡನ: ಕ್.ೆ ಗೊೇವಿಾಂದರನಜ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, . . . 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಗೊೇವಿಾಂರನಜಚರವರೆೇ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ, ನೇವು 
ನಾಂತ್ರ ಮನತ್ರ್ನಡಿ; points ಬರೆದಿಟತಟಕ್ೂೆಳಿಾ. 

ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶ್ಚ ಆರ್. ನರನಣಿ:- ಎರಡತ ಎಕರ ೆ ವರಗೆ ೆ ಎಸ್.ಸಿ ಎಸ್.ಟ., ಸಮನಜಕ್ೆೆ 
ಸಬಿಾಡಿ ಕ್ೂೆಟಟರತವಲ್ಲೂ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ರಮೇಶ್ಚ ರವರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ ಬಹಳಷತಟ ಜನ ಒಬಬರೇೆ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡಿರತವ ಕತಟತಾಂಬದವರಿಗೆ ಬೆೇರ ೆ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ ಕ್ೊಟಟರತವ ಉದನಹರಣೆ ನಮಾ ಕಣ್ಣ 
ಮತಾಂದೆಯೆೇ ಇದೆ.  ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರತ ಹೆೇಳಿದರತ, ಒಬಬ ಐ.ಎ.ಎಸ್., ಐ.ಪಿ.ಎಸ್., 
ಅಧಿಕ್ನರಿಯನಗಿರಬಹತದತ, ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕ್ನರಿ ಇರಬಹತದತ, ಎಾಂ.ಪಿ., ಎಾಂ.ಎಲಚ.ಎ., ಎಾಂ.ಎಲಚ.ಸಿ., 
ಅಥವನ ಸಚಿವರಿರಬಹತದತ ದೊಡಾ ವನಯಪನರಸಥರಿರಬಹತದತ, ಅವರಿಗೆ ಶೆೇ.100 ರಷತಟ ಖ್ರಿೇದಿ 
ಮನಡತವ ಶಕಿು ಇದಾರೂ ಸಹ ನಮಾ ಹತಿುರ ಅನತಕೂಲತ್ ೆಇದ ೆಎನತನವ ದೃಷ್ಟ್ಟಯಲ್ಲೂ ಅವರತ ಅಪೊೈ 
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ಮನಡಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಾತಿುದನಾರೆ.  ಒಾಂದರೆ್ನೇ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಾಂಡರೆ ಸತಮಾರ್ೆ ಬಿಡತತಿುಲೂ. ನಮಗೆ ಹೆಸರತ 
ಗೊತ್ನುಗತವುದಿಲೂ.  ಕಾಂಪನ ಹೆಸರತ ಹನಕತತ್ನುರೆ ಅಥವನ ಅವರ ಪತಿನಯ ಹೆಸರತ ಇರತವುದಿಲೂ. ಅವರ 
ಮರ್ೆಯ ಜನರ ಹೆಸರತ ಬರೆಯತತ್ನುರ,ೆ ಒಾಂದನತನ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೂ ಬರೆದತ ವಿಳ್ನಸವನತನ ಬೆೇರೆ 
ಹನಕಿರತತ್ನುರೆ. ಅದನತನ ಕಾಂಡತಹಿಡಿಯತವುದತ; , . . . 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಉಪಪತಿನಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೂ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡಿದನಾರ.ೆ 

ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶ್ಚ ಆರ್. ನರನಣಿ:- ಹೌದತ.  ಇದರ ಬಗೆೆ ನನನ ವನದ ಇಲೂ, 
ಒಪಿಪಕ್ೊಾಂಡಿದೆಾೇರ್.ೆ ಅದತ ಬಹಳಷತಟ ದಿವಸದ ಮೇಲೆ ಬಳೆಕಿಗ ೆಬರತತ್ುದ.ೆ  

ಡನ: ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣ್ಸನವಮ:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರೆೇ, ಏನದತ ಉಪಪತಿನ? 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ರ್ನರನಯಣ್ಸನವಮಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ 
ಬಿಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶ್ಚ ಆರ್. ನರನಣಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ರಿೇತಿ ಆಗಿರತವುದತ ನನನ 
ಗಮನಕ್ೆೆ ಬಾಂದಿದ.ೆ  ಅದತ ಕ್ೆಲವಮಾ ಬಹಳ ತ್ಡವನಗಿ ನಮಾ ಗಮನಕ್ೆೆ ಬರತತ್ುದೆ.  ರ್ನವು ಸನಕಷತಟ 
ಸರ್ಾ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  ಮೊದಲತ ಯನರ ಹೆಸರಿನಾಂದ ಹಾಂಚಿಕ್ಯೆನಗಿದೆ, ಎರಡರೆ್ೇ application 
ಕ್ೊಟಟದನಾರನ ಹೆೇಗ ೆ ಎಾಂಬತದರೆ್ನಲನೂ ರೆ್ೂೇಡತವುದರಲ್ಲೂಯೆೇ ತ್ಡವನಗಿರತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ಒತ್ುಡ 
ಬಾಂದಿರತತ್ುದ.ೆ                 (ಮತಾಂದತ) 

(575) 23-03-2022 KH/AK   4-50  
(ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶ್ಚ ನರನಣಿ (ಮತಾಂದತ):- 

ನಾಂತ್ರ ಯನರೊೇ ಸನೆೇಹಿತ್ರತ ಬಾಂದತ ರೆ್ೂೇಡಿ, ಅವರ ಮರ್ೆಯವರತ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡಿದನಾರೂೆೇ, 
ಮಕೆಳು ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡಿದನಾರೂೆೇ, ಅವರ ಸಾಂಬಾಂಧಿಕರತ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡಿದನಾರೂೆೇ ಎನತನವುದನತನ ಬಹಳ 
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ಆಳವನಗಿ ರೆ್ೂೇಡಬೇೆಕತ. ಅವರತ ಬೆೇರ ೆವಿಳ್ನಸವನತನ ಕ್ೊಟಟರತತ್ನುರ.ೆ ಒಾಂದತ ಬೆಾಂಗಳೂರತ ವಿಳ್ನಸ 
ಕ್ೊಟಟರತತ್ನುರ.ೆ ಇರ್ೂೆನಾಂದತ native place ನಲ್ಲೂರತವ ವಿಳ್ನಸವನತನ ಕ್ೂೆಟಟರತತ್ನುರ.ೆ ಹಿೇಗನಗಿ, 
ಡಬಲಚ ಆಗಿರತತ್ುದೆ. ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರವರತ ಹೆೇಳಿರತವಾಂತ್ಹದಾನತನ ರ್ನನತ ಒಪಿಪಕ್ೂೆಳುಾತ್ೆುೇರ್ೆ. 
ಮನನಯ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸನವಮಯವರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ ಪತನರ್ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪತನರ್ಚ ನಮನಾಣ್ವನತನ R 
& R (Rehabilitation and Resettlement) ನಲ್ಲೂ ಏನತ ಮನಡತತಿುದೆಾೇವೆ ಎಾಂದರೆ, ಇಡಿೇ 
ದೆೇಶದ ಯನವುದೆೇ ರನಜಯದಲ್ಲೂ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ಇಲನಖೆಯ ಪತನರ್ಚ ನಮನಾಣ್ ಮನಡತವಾಂತ್ಹದತಾ 
ಎಲ್ಲೂಯೂ ನಡದೆತ ಬಾಂದಿಲೂ. ಉದನಹರಣೆಗೆ ಆಲಮಟಟ ಜಲನಶಯಕ್ೆೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತ್ೆ, ರ್ನವು 154 
ಹಳಿಾಗಳನತನ ಕಳ್ೆದತಕ್ೂೆಾಂಡಿದೆಾೇವೆ. ರ್ನವು ಮತ್ತು ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ್ಚ ಕ್.ೆರನಥೊೇಡಚ ರವರತ ಅದೆೇ 
ಜಿಲೊಯಾಂದ ಬಾಂದಿರತವುದರಿಾಂದ ಹೆೇಳುತಿುದೆಾೇರ್ೆ. ಹೊಳ್ೆಯ ಬಲಭನಗದಲ್ಲೂ ಅವರತ ಇದನಾರ,ೆ ಹೂೆಳ್ೆಯ 
ಎಡಭನಗದಲ್ಲೂ ರ್ನವು ಇದೆಾೇವೆ. ರ್ನವು 154 ಹಳಿಾಗಳು ಮತ್ತು 1 ಜಿಲೊಯನತನ ಕಳ್ೆದತಕ್ೊಾಂಡಿದೆಾೇವೆ. 
ಅದರಲ್ಲೂ ನನನ 1 ಮತಖ್ಯ ಹಳಿಾ ಶೆೇಕಡನ 100 ರಷತಟ submerge ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲೂ ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶ್ಚ 
ಕ್.ೆರನಥೊೇಡಚರವರದತ submerge ಆಗಿದ.ೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಪತನರ್ಚ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪತನರ್ಚ ನಮನಾಣ್ 
ಎರಡತ ಬರತತ್ುದೆ. ಏಕ್ೆಾಂದರ,ೆ ಒಟನಟರೆಯನಗಿ ಎಲನೂ ಹಳಿಾಗಳು ಮತ್ತು ಎಲನೂ ಪಟಟಣ್ಗಳು ಹನಗೂ 
ಎಲನೂ ತ್ನಲೂೂಕತಗಳು merge ಆಗಿರತವುದರಿಾಂದ, ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹನರ ಕ್ೂೆಟಟರತವಾಂತ್ಹ ಹಣ್ ಬಹಳ 
ಕಡಿಮ ಇರತತ್ುದೆ. 1995ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಮನಜಿ ಪರಧನನ ಮಾಂತಿರಯವರನದ 
ಹೆರ್ಚ.ಡಿ.ದೆೇವೆೇಗೌಡರವರತ ಇದನಾಗ ಆಲಮಟಟ ಜಲನಶಯದ ಬಗೆೆ ಪರಿಹನರ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಪನರರಾಂಭ 
ಮನಡಿದರತ. ಸತಮನರತ 1997ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಮನಜಿ ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಯವರನದ ದಿವಾಂಗತ್ 
ಜೆ.ಹೆರ್ಚ.ಪಟೆೇಲಚರವರತ 1 ಹೆಕ್ೆಟೇರ್ಚ ಒಣ್ ಬೆೇಸನಯಕ್ೆೆ 45,000 ರೂಪನಯಗಳು, 2 ತಿಾಂಗಳು 
ನೇರನವರಿ ಇರತವಾಂತ್ಹ 1 ಹೆಕ್ೆಟೇರ್ಚಗೆ 85,000 ರೂಪನಯಗಳು, 12 ತಿಾಂಗಳು ನೇರನವರಿ 
ಇರತವಾಂತ್ಹ 1 ಹೆಕ್ೆಟೇರ್ಚಗೆ 1,40,000 ರೂಪನಯಗಳನತನ ಕ್ೊಟಟದನಾರೆ. ಇವತಿುನ ದಿವಸ ರ್ನವು ಆ 
ದರವನತನ ಹೊೇಲ್ಲಸಿ ರೆ್ೂೇಡಿದರೆ, 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳಿಗಿಾಂತ್ ಕಡಿಮ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಿಲೂ. 
ರ್ನನತ ಈ ಉದನಹರಣೆಯನತನ ಏಕ್ೆ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ ಎಾಂದರೆ, industry ಗಳಿಗೆ acquisition 
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ಮನಡಿದ ಮೇಲೆ ಭೂಮ ಬೆಲ ೆ appreciation ಆಗತತ್ುಲೇೆ ಹೊೇಗತತ್ುದ.ೆ ರ್ನವು ಅಲ್ಲೂ ಏನತ 
concentrate ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ ಎಾಂದರೆ, ಭೂಮ ಕ್ೊಟಟಾಂತ್ಹವರತ ಯನವ ಉದೆಾೇಶಕ್ನೆಗಿ 
ಕ್ೊಟಟರತತ್ನುರಯೆೇ, ಅದೇೆ ಉದೆಾೇಶಕ್ನೆಗಿ ಅವರತ ಉಪಯೇಗ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಒಾಂದತ ವೇೆಳ್ೆ ಅವರತ 
ಉಪಯೇಗ ಮನಡದೇೆ ಇದಾರ,ೆ ಆ ಭೂಮಯನತನ ರ್ನವು ವನಪಸತಾ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಾತ್ೆುೇವೆ. ಇಲೂದಿದಾರೆ, 
within time ನಲ್ಲೂ ಇದಾರ,ೆ ಅವರತ change of activity ಮನಡಿಕ್ೊಳುಾವುದಕ್ೆೆ ಅವರತ ಮತ್ುೆ 
Board ಗೆ ಬರಬೆೇಕತ. ಏಕ್ೆಾಂದರ,ೆ ಅವರಿಗೆ Sale Deed ಮನಡಿಕ್ೊಟಟರತವುದಿಲೂ. Lease Deed 
ಅನತನ ಮನಡಿಕ್ೊಟಟರತತ್ೆುೇವೆ. ಆ ದತಡತಾ ತ್ತಾಂಬಿದನಗ Lease Deed ಮನಡಿಕ್ೊಟಟರತತ್ೆುೇವೆ. 
ಇಲೂದಿದಾರ,ೆ ಆ Lease Deed ಕೂಡ ಆಗಿರತವುದಿಲೂ. ಕ್ೇೆವಲ Allotment Letter ಮನತ್ರ 
ಇರತತ್ುದೆ. ಈ Allotment Letter ಆದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಶೆೇಕಡನ 30 ರಷತಟ ದತಡತಾ 
ತ್ತಾಂಬಿರತತ್ನುರೆ. ನಮಾ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಕ್ೆೇಳುವುದೆೇ ಇಲೂ. ಅದತ ಹನಗೆಯೆೇ ಉಳಿಯತತ್ುದೆ. ಕ್ೆಲವರತ 
ದತಡತಾ ತ್ತಾಂಬಿರತವುದಿಲೂ.  Allotment ಮನಡಿಸಿಕ್ೂೆಾಂಡಿರತತ್ನುರೆ. ಸತಮನರತ 10-10 ವಷಾಗಳ 
ಕ್ನಲ ಆಗಿರತವಾಂತ್ಹದತಾ ನಮಾ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲೂ ಉಳಿದಿದ.ೆ ಅವರತ 10-10 ವಷಾಗಳ್ನದರೂ ದತಡತಾ 
ತ್ತಾಂಬಿರತವುದಿಲೂ. ಅದನತನ ಹನಗೆಯೆೇ extension ಹನಕಿಕ್ೊಳುಾತ್ನು ಬರತತಿುರತತ್ನುರ.ೆ ರ್ನನತ 6 
ತಿಾಂಗಳ ಹಿಾಂದ ೆ ಈ ಇಲನಖಗೆ ೆ ಬಾಂದ ಮೇಲೆ ಇಡಿೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದಲ್ಲೂ 188 ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ 
ನವೆೇಶನಗಳು ಸಾಂಪೂಣ್ಾವನಗಿ ಇವೆ. ಈಗ ಹೊಸದನಗಿ ಸನವಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೊಳುಾವುದನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡರ ೆ 195 ವರಗೊ ಆಗಬಹತದತ.  ಎಲನೂ 188 ಕ್ೈೆಗನರಿಕ್ನ ನವೆೇಶನಗಳನತನ ಮೊದಲರೆ್ 
ಹಾಂತ್ದಲ್ಲೂ Tier-1 city - ಬೆಾಂಗಳೂರತ ನಗರ ಮತ್ತು ಬೆಾಂಗಳೂರತ ಗನರಮನಾಂತ್ರ ಪರದೇೆಶದಲ್ಲೂ 
ಆಡಿಟಚ ಮನಡಿಸತತ್ೆುೇವೆ. ಪೂಣ್ಾವನಗಿ ಸವೆೇಾ ಮನಡಿಸಿ, ಎಷತಟ ಭೂಮಯನತನ ಹಾಂಚಿಕ್ ೆಮನಡಿದನಾರ,ೆ 
ಅದರಲ್ಲೂ ಎಷತಟ project ಬಾಂದಿದ,ೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಎಷತಟ ಅಪೂಣ್ಾಗೂೆಾಂಡಿದೆ, ದತಡತಾ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡತ 
idle ಆಗಿ ಇಟಟರತವುದತ ಎಷತಟ? ಇವಲೊವುಗಳನತನ ಸವೆೇಾ ಮನಡಿಸತತಿುದೆಾೇವೆ. ಇನತನ ಒಾಂದತ 
ತಿಾಂಗಳಿನಲ್ಲೂ Tier-1 city ದತ ಪೂಣ್ಾವನಗತತ್ುದೆ. Tier-2 city ನಲ್ಲೂ ಮೈಸೂರತ, ಮಾಂಗಳೂರತ, 
ಕಲಬತಗಿಾ, ಬೆಳಗನಾಂ, ಹತಬಬಳಿಾ ಈ ಕಡಯೆೆಲನೂ ಸವೇೆಾ ಕ್ನಯಾ ಮತಾಂದತವರಯೆತತಿುದೆ. ಬಹಳಷತಟ 
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ಜನ ದತಡತಾ ತ್ತಾಂಬಿದನಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲೂ ತ್ನಖೆ ಮನಡಿಲೂ. ಇದತ 20 ವಷಾಗಳಿಾಂದ ಹನಗೆಯೆೇ 
ಉಳಿದಿದೆ. ತ್ನವು ವೆೈಟಚಫಿೇಲಾಚನಲ್ಲೂ ಆಗಿರತವಾಂತ್ಹ ಉದನಹರಣೆಯನತನ ಹೆೇಳಿದಿಾೇರಿ. ಇದತ 20 
ವಷಾಗಳ್ನದರೂ ಹನಗಿಲೂ. ಇದತ ಯನವನಗ ಗೊತ್ನುಗತತ್ುದ ೆಎಾಂದರೆ, ಇದತ ಆಡಿಟಚ ಮನಡತವನಗ 
ಗೊತ್ನುಗತವುದಿಲೂ. ನಮಾಲ್ಲೂ ಕಾಂಪೂಯಟರ್ಚ ಮತ್ತು ಫೆೈಲಚ ನಲ್ಲೂ ಹಾಂಚಿಕ್ೆಯನಗಿರತವುದತ ತ್ೂೆೇರಿಸತತ್ುದೆ. 
ಆದರೆ, ಅಲ್ಲೂಗೆ ಹೊೇದರೆ ಖನಲ್ಲ ಇರತತ್ುದೆ. ಆದರೆ, ಅದಕ್ೆೆ ದತಡತಾ ತ್ತಾಂಬಿರತತ್ನುರ.ೆ ಆದರೆ ಫನಯಕಟರಿ 
ಬಾಂದಿರತವುದಿಲೂ. ಕ್ೆಲವಾಂದತ partial payment ಮನಡಿರತತ್ನುರೆ. ಅದತ ಹನಗೆಯೆೇ 
ಉಳಿದಿರತತ್ುದೆ. ಇದೆಲನೂವನೂನ ಆಡಿಟಚ ಮನಡಿದರ ೆ3,000 ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯಗಳು ನಮಗೆ ಹಾಂಚಿಕ್ೆ 
ಮನಡಿರತವುದಕ್ೆೆ ಬರಬೇೆಕ್ನಗಿರತವಾಂತ್ಹ ದತಡತಾ K.I.A.D.B (Karnataka Industrial Areas 
Development Board) ಯಲ್ಲೂ ಉಳಿದಿದೆ. ಇದನತನ ಆಡಿಟಚ ಮನಡಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಪನರರಾಂಭ 
ಮನಡಿದನಗ ಗೊತ್ನುಗಿದೆ. Tier-1 city ಯಲ್ಲೂ ಮನಡಿರತವುದೇೆ 3,000 ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟ 
ರೂಪನಯಗಳ ಅಾಂದನಜತ ಬರತತಿುದೆ. ಇದೆಲೂವನೂನ ರ್ನವು acquisition ಮನಡಿ, ಹೊಸ ರೈೆತ್ರ 
ಭೂಮಯನತನ acquisition ಮನಡಲನರದೇೆ, ರ್ನವು ಈಗಿರತವಾಂತ್ಹ ಭೂಮಯರೆ್ನೇ 
ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೊೇದಯಮಗಳಿಗೆ ಕ್ೂೆಡಬಹತದತ. ಉದನಹರಣಗೆೆ 15 ದಿವಸಗಳ ಹಿಾಂದ ೆ ರ್ನನತ ಮೈಸೂರಿಗೆ 
ಹೊೇಗಿದಾೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೂ ಕನಷಿ 400 ಎಕರ ೆಜನಗದಲ್ಲೂ ಏನತ ಆಗಿರತವುದಿಲೂ. ಇಲ್ಲೂ 1 ಎಕರ,ೆ 2 
ಎಕರ ೆಜನಗ ಅಲೂ. 80 ಎಕರ,ೆ 100 ಎಕರ,ೆ 120 ಎಕರ ೆಜನಗ ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಇನತನ ಬಹಳ 
ಆಸಕಿುದನಯಕ ವಿಚನರವೆಾಂದರ,ೆ ಮನಗಡಿ ರಸೆುಯಲ್ಲೂ 120 ಎಕರ ೆ ಜನಗ 25 ವಷಾಗಳ ಹಿಾಂದೆ 
Khoday Company ಯವರಿಗ ೆಕ್ೊಟಟದನಾರೆ. ಅವರತ letter correspondence ಮನಡಿದರೆ 
Stamp Duty ಬಗೆೆ Development Charge ತ್ತಾಂಬಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ ಹೆೇಳಿದನಾರ.ೆ ಇದತ ನಮಗೆ 
ಬರತವುದಿಲೂ. ಇದನತನ ಏನತ ಭೂಸನವದಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಾಂಡಿದನಾರೆ, ಅದಕೆಷ್ೆಟೇ ಪೇೆಮಾಂಟಚ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ 
ಎಾಂದತ ಹೆೇಳಿದನಾರೆ. 2-3 letter correspondence ಆಗಿದ.ೆ ನಾಂತ್ರ ಅವರತ ದತಡತಾ ತ್ತಾಂಬಿಲೂ. 
K.I.A.D.B ಯವರತ ರೈೆತ್ರ ದತಡತಾ ಶೆೇಕಡನ 100 ರಷತಟ ಕ್ೊಟಟದೆಾೇವೆ. Physical possession 
ನಮಾ ಹತಿುರ ಇದೆ. ಮೈಸೂರತ ಕಡ ೆ ಹೊೇಗತವನಗ ಇಲ್ಲೂ K.I.A.D.B ಭೂಮ ಇದೆ. ಬಹಳ 
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ವಷಾಗಳಿಾಂದ ಹನಗೆಯೆೇ ಇದೆ ರೆ್ೂೇಡಿ ಎಾಂದತ ಹೆೇಳಿದನಗ ರ್ನನತ ಆ ಸೈೆಟಚಗೆ ಹೊೇದ.ೆ ಅಲ್ಲೂ 5 
ಎಕರ ೆ ಜನಗವನತನ ಆ ಊರಿನ ಪನರಥಮಕ ಶನಲೆಗ ೆ ಕಿರೇಡನಾಂಗಣ್ವನತನ ನಮನಾಣ್ ಮನಡಲತ 
ಕ್ೊಟಟದನಾರೆ. ಇನತನ 125 ಎಕರ ೆಜನಗದಲ್ಲೂ 120 ಎಕರ ೆಹನಗೆಯೆೇ ಇದೆ. 20-30 ಎಕರ ೆಜನಗವನತನ 
ಸನವಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಾಂಡತ ಬೇೆರ ೆ ಬೆೇರಯೆವರತ ಮರ್ೆಗಳನತನ ಕಟಟಬಿಟಟದನಾರೆ. ಆದರ,ೆ ಇವತಿುನವರಗೊ 
ಹತಡತಕಿದರೂ K.I.A.D.B.ಯಲ್ಲೂ ಫೆೈಲಚಗಳು ಇಲೂ. ರೈೆತ್ರಿಗ ೆದತಡತಾ ಕ್ೊಟನಟಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಹಾಂಚಿಕ್ೆ 
ಮನಡಿರತವುದತ ತ್ೊೇರಿಸತತ್ುದೆ. ಆದರೆ, ಅವರತ  ದತಡಾನತನ ನಮಗೆ ತ್ತಾಂಬಿಲೂ. ಇವತ್ತು ಆ 
ಊರಿನವರತ ಜಿೇವಾಂತ್ವನಗಿ ಇಲೂ. ಅವರ ಕಡ ೆcorrespondence ಮನಡಬೆೇಕ್ನದರೆ ವಿಳ್ನಸ ಇಲೂ. 
ಅವರತ ಯನರಿಗ ೆಹಾಂಚಿಕ್ ೆಮನಡಿದನಾರೂೆೇ, ಅವರತ ಜಿೇವಾಂತ್ವನಗಿ ಇಲೂ. ರ್ನನತ ಈ ರಿೇತಿಯ ಒಾಂದತ 
ಉದನಹರಣೆಯನತನ ಹೆೇಳುತಿುದೆಾೇರ್ೆ. ಇಾಂತ್ಹ ಪರಕರಣ್ಗಳು K.I.A.D.B ಮತ್ತು ಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆಕಡಗೆಳಲ್ಲೂ 
ನಡಯೆತಿುರತವುದನತನ ರೆ್ೂೇಡಬಹತದತ. ಈ ರಿೇತಿಯನಗತತಿುರತವುದನತನ ರ್ನನತ 
ಒಪಿಪಕ್ೊಳಾಲೇೆಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿರತವುದನತನ ರ್ನವು ಸಾಂಪೂಣ್ಾವನಗಿ ಆಡಿಟಚ ಮನಡಿಸಿ, 
ಇಡಿೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ 188 ಎಕರ ೆ ಜನಗವನತನ ಸನವಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೊಾಂಡಿರತವುದಕ್ೆೆ ಯನವುದೆೇ 
ಪೆೇಮಾಂಟಚ ಬಾಂದಿಲೂ ಎನತನವುದನತನ ಗತರತತಿಸಿದರೆ, K.I.A.D.B.ಗೆ ಸತಮನರತ 5,000 ಕ್ೊೇಟ 
ರೂಪನಯಗಳು ಬರತತ್ುದೆ. ಬೆಾಂಗಳೂರತ ನಗರ ಮತ್ತು ಬೆಾಂಗಳೂರತ ಗನರಮನಾಂತ್ರ ಪರದೆೇಶದಲ್ಲೂಯೆೇ 
ಸತಮನರತ 3,000 ಕ್ೂೆೇಟ ರೂಪನಯಗಳು ಇದೆ. ಈ ರಿೇತಿ ಇರತವಾಂತ್ಹದಾನತನ ರ್ನವು ಗತರತತಿಸಿ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಾವಾಂತ್ಹದಾನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ ಮತ್ತು ಮನನಯ ತಿಪಪೆೇಸನವಮಯವರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ ರ್ನವು 
ಒಾಂದತ ಬನರಿ ಸನವಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಾಂಡ ಮೇಲೆ project ಬರದೆೇ ಇದಾರೆ, ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಆಗತವುದಿಲೂ. ರೈೆತ್ರಿಗೆ ಏಕ್ೆ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಿಲೂವೆಾಂದರೆ, ರ್ನವು 1000 ಎಕರ ೆ ಜನಗವನತನ 
ಸನವಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಾಂಡತ ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸಿರತತ್ೆುೇವೆ. ಇದತ ಯನವುದೂೆೇ ಕ್ನರಣ್ಕ್ೆೆ project 
ಬಾಂದಿರತವುದಿಲೂ. ಅಲ್ಲೂ ಯನವ ರೈೆತ್ರತ ಇದಾರತ ಎಾಂದತ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಬರತವುದಿಲೂ. ಈಗನಗಲೆೇ 
ಏರಿಯನ ಅಭಿವೃದಿಿಯನಗಿರತತ್ುದೆ. ಆ ರೈೆತ್ರಿಗೆ ಕ್ೂೆಟಟ ಮೇಲೆ appreciation ಆಗಿರತತ್ುದ.ೆ ರ್ನವು 
ಒಬಬ ರೈೆತ್ನಗೆ ಕ್ೂೆಟಟರೆ, ಸಾಂಪೂಣ್ಾವನಗಿ ಎಲನೂ ರೈೆತ್ರತ ಕ್ೇೆಳುತ್ನುರೆ. ಅದರ ಸಲತವನಗಿ ಆ land 
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ಅನತನ K.I.A.D.B.ಗೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಾಂಡತ, ಯನರತ serious ಆಗಿ industry ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಮತಾಂದ ೆ
ಬರತತ್ನುರೊೇ, ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ದರದಲ್ಲೂ ಹಾಂಚಿಕ್ ೆಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ ಈ ರಿೇತಿಯನದನಗ K.I.A.D.B. 
loss ನಲ್ಲೂ ಬರತವುದಿಲೂ. ಈ ರಿೇತಿ ಮನಡತವಾಂತ್ಹ ಕಡ ೆ ರ್ನವು ಗಮನಹರಿಸತತ್ೆುೇವೆ ಎಾಂದತ ಈ 
ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೂ ಹೇೆಳುತ್ೆುೇರ್ೆ. 

 ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ಚ (ರ್ನಮನದೆೇಾಶನ ಹೊಾಂದಿದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, . . 
. ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ಚರವರೇೆ, ತ್ನವು ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಾ. ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಹೆೇಳಲ್ಲ.  

 ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನನದೊಾಂದತ ಪನಯಾಂಟಚಗೆ 
ಸಪಷ್ಟ್ಟೇಕರಣ್ ಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ.  

 ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶ್ಚ ನರನಣಿ (ಬೃಹತಚ ಹನಗೂ ಮಧಯಮ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ತ್ಮಗೆ ಸಪಷ್ಟ್ಟೇಕರಣ್ವನತನ ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇರೆ್.  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ಚರವರೆೇ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಬರೆದತಕ್ೊಾಂಡಿದನಾರೆ. ಅದರ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಈಗ ತ್ನವು ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಾ. 

 ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶ್ಚ ನರನಣಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ಚರವರತ 
ಸಕೆ್ಷನ್-24 ಕ್ನಯೆಾಯನತನ ಇದರಲ್ಲೂ ತ್ರಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು ಎಾಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ರ್ನವು ಒಟನಟರೆಯನಗಿ 
K.I.A.D.B ಕ್ನಯೆಾಯಲ್ಲೂ ಕಲಾಂ-23 ಯಾಂದ 96 ವರಗೆ ೆತ್ರಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ಹೆೇಳಿದೆಾವೆ. 1966 ಕಲಾಂ 
30 ಕ್ೆೆ ತಿದತಾಪಡಿಯನತನ ತ್ಾಂದತ ಎಲನೂ ಸಕೆ್ಷನ್ಚಗಳನತನ superimpose ಮನಡಿ, ಹೊಸ 
ಕ್ನಯೆಾಯನತನ ಮನಡತತಿುದೆಾೇವೆ. ಇದರಲ್ಲೂ ಸಕೆ್ಷನ್ಚ 24 ಬಿಟತಟ ಹೂೆೇಗಿದೆ ಎಾಂದತ ಹೆೇಳಿದನಾರೆ. ಸಕೆ್ಷನ್ಚ-
24 ಏನದ ೆಎಾಂದರ,ೆ ಹೊಸ ಕ್ನಯೆಾ ಜನರಿಗ ೆಬಾಂದ ಪೂವಾದಲ್ಲೂ ಅನತಸೂಚರೆ್ ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ, 5 
ವಷಾಗಳ್ನಗಿ possession ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಾದೆೇ ಇದಾರ ೆ ಹನಗೂ ಭೂಪರಿಹನರ ಪನವತಿಸದಿದಾರೆ, 
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acquisition lapse ಆಗತತ್ುದೆ ಎನತನವಾಂತ್ಹದತಾ ಅದರಲ್ಲೂ ಬರತತಿುದೆ. ಸಕೆ್ಷನ್ಚ-24 ರಲ್ಲೂ ರ್ನವು 
ಪೆೇಮಾಂಟಚ ಮನಡದೇೆ ಇದಾರೂ automatic ಆಗಿ lapse ಆಗತತ್ುದ.ೆ ರ್ನವು ಸನವಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಾಂಡ 
ಮೇಲ ೆಪೆೇಮಾಂಟಚ ಮನಡೇೆ ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ ಈಗನಗಲೆೇ ಮನಗಡಿ ರಸೆುಯಲ್ಲೂರತವ ಜಮೇನನ ಬಗೆೆ 
ಹೆೇಳಿದೆನಲೂವೆೇ, ಅವರತ ದತಡತಾ ಕಟಟಲೂ. ಅವರ ಹಸೆರತ ನಮಾಲ್ಲೂ ತ್ೊೇರಿಸತತಿುದೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆ 
ಬರಲ್ಲಲೂ. ಇಾಂತ್ಹದತಾ ಆದನಗ ಇದನತನ ಗಾಂಭಿೇರವನಗಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಾವ ಕಡ ೆರ್ನವು ಹೊಸ latest 
technology ಯಲ್ಲೂ ಎಲನೂ file ಗಳನತನ computerize ಮನಡತವಾಂತ್ಹ ಕಡ ೆ ಯೇಚರೆ್ 
ಮನಡತತಿುದೆಾೇವೆ. ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರವರತ Aerospace Park 1 & 2 ಏನದ ೆ ಇದತ 
Phase-2 ನಲ್ಲೂ ಬರತತ್ುದ.ೆ ಏರ್ಚಪೊೇಟಚಾನಾಂದ ಸತಮನರತ 5 ಕಿ.ಮೇ ಹತಿುರದಲ್ಲೂ ಬರತತಿುದೆ. ಅಲ್ಲೂ 
ಒಾಂದತ ITASCA ಕಾಂಪನಗೆ 456 ಎಕರ ೆಜನಗವನತನ ಕ್ೊಟಟದಾರತ. ಇದರಲ್ಲೂ 325 ಎಕರ ೆಅವರಿಗೆ 
ಕ್ೊಟಟರತವಾಂತ್ಹದರಲ್ಲೂ 15 ರಿಾಂದ 16 ವಷಾದವರೆಗೆ ಕ್ೊೇಟಚಾನಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಸನಕಷತಟ ಬೆೇರ ೆ ಬೆೇರೆ 
ಕ್ೊೇಟಚಾನಲ್ಲೂ ಬಾಂದತ ಇನತನಳಿದ 125 ಎಕರ ೆK.I.A.D.B possession ನಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೂ ಏರ್ನಗಿದೆ 
ಎಾಂದರೆ,ಚ ‘ಎ’ಚ ಇರತವಾಂತ್ಹ ರೈೆತ್ನಗೆ ಏನತ ಪರಿಹನರ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು. ಅವರತ ‘ಬಿ’ಚ ಇರತವಾಂತ್ಹ 
ರೈೆತ್ನಗೆ ಪರಿಹನರ ಕ್ೂೆಟಟದನಾರೆ.ಚ‘ಎ’ಚನಲ್ಲೂರತವ 125 ಎಕರಯೆನತನ ಭೂಸನವಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಾಂಡಿದಾೆೇವೇ 
ಅದತ ಪಕೆದಲ್ಲೂ ಬರತತ್ುದೆ. ಈ 125 ಎಕರ ೆಆ ರೈೆತ್ನ ಜಮೇನಗ ೆattach ಆಗಿ ಇದೆ. ರ್ನವು ಅದನತನ 
ಸನವಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಾಂಡಿಲೂ. ಅವನಗ ೆಪರಿಹನರ ಹೊೇಗಿದೆ.ಚ ‘ಎ’ಚಇರತವ ರೈೆತ್ನಗೆ ಯನವುದೆೇ ಪರಿಹನರ 
ಹಣ್ ಮತಟಟಲೂ. ಈ ರಿೇತಿ 5-6 ಜನ ಇರತವುದರಿಾಂದ, ಅವರನತನ ಹತಡತಕಿದರ,ೆ ನಮಾ ಕರ್ನಾಟಕ 
ದೆೇಶದಲ್ಲೂಯೆೇ ಇಲೂ. ಬೆೇರ ೆದೆೇಶಕ್ೆೆ ಹೊೇಗಿ ಬಿಟಟದನಾರ.ೆ ಈ ರಿೇತಿ ಬಹಳ ಹಿಾಂದ ೆ 15-20 ಎಕರೆ 
ಆಗಿದ.ೆ ರ್ನವು ಏನತ ಮನಡತತಿುದೆಾೇವ ೆ ಎಾಂದರೆ, ರ್ನವು ಹೂೆಸದನಗಿ ಸನವಧಿೇನವನಗಿರತವಾಂತ್ಹದಾನತನ 
ಮತ್ತು ಬಿಟತಟ ಹೊೇಗಿರತವಾಂತ್ಹದಾನತನ ಮತ್ೆು preliminary notification ಮನಡಿ, final 
notification ಮನಡಿಕ್ೂೆಾಂಡತ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಮಧೆಯ ಮಧೆಯ ಬಿಟತಟ ಹೂೆೇಗಿರತವ ಜನಗವನತನ 
ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಿಲೂ. ಅದನತನ ಸನವಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಳುಾತಿುದೆಾೇವೆ ಮತ್ತು ಯನರತ 
ಪೆೇಮಾಂಟಚ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡಿದನಾರೆ. 5 ಎಕರ ೆಜನಗ ಇದೆ. ರ್ನನತ ಆ ಜನಗಕ್ೆೆ ಹೊೇಗಿದಾೆ. ಇದತ ಮೈನ್ಚ 
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ರೂೆೇಡಚನಲ್ಲೂಯೆೇ ಬರತತ್ುದೆ.  ಅದತ ನನನ ಗಮನಕ್ೆೆ ಬಾಂದ ತ್ಕ್ಷಣ್ವೆೇ Special D.C. ಮತ್ತು 
S.L.A.O (Special Land Acquisition Officer) ರವರತ police force ತೆ್ಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡತ, 
ಇದಕ್ೆೆಲನೂ bulldozer ತ್ಾಂದತ, ಇದತ ನಮಾದೆೇ ಭೂಮ ಇದೆ. ಇದನತನ ಹೆೇಗ ೆನಲ್ಲೂಸತತಿುೇರಿ ಎಾಂದತ 
ಕ್ೆೇಳಿದರೂ ಸಹ, ಇದಕ್ೆೆ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಸಕೊಯರಿಟ ತ್ಗೆೆದತಕ್ೂೆಾಂಡತ, ನಮಾ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು 
ಧೆೈಯಾದಿಾಂದ ಹೊೇಗಿ ಅದರೆ್ನಲನೂ ರೆ್ಲಸಮ ಮನಡಿ, ಇವತ್ತು physical possession ಅನತನ 
ನಮಾ K.I.A.D.B ಕಡಗೆೆ ತೆ್ಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡಿದನಾರೆ. 

(ಮತಾಂದತ) 
(576)  23.3.2022  5.00  ಪಿಕ್ೆ:ಎಕ್ ೆ

 ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶ್ಚ ಆರ್ಚ.ನರನಣಿ(ಮತಾಂದತ) 

ಅದತ ನಮಾ ಕ್ೈೆಯಲೊೇ ಇದ.ೆ  ಇಾಂಥದತಾ ನಮಾ ನಜ಼ರ್ಚಗೆ ಬಾಂದ ತ್ಕ್ಷಣ್ ಪರತಿಕರಯಸತತ್ೆುೇವೆ.   

 ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ರ್ನನತ ದೂರತ ಕ್ೊಡತವ ತ್ನಕ ಯನವುದೆೇ 
ರಿೇತಿಯ ಕರಮ ಕ್ೈೆಗೊಾಂಡಿರಲ್ಲಲೂ.  ಅಲ್ಲೂ ಡವೆಲಪಚ ಮನಡತತಿುದನಾರ,ೆ ನಮಾ D.O (Desk Officer) 
ಗಳು ಪರತಿದಿನ ಅದೆೇ ದನರಿಯಲ್ಲೂ ಓಡನಡತತ್ನುರ,ೆ ಆದರೂ ಅದನತನ ರೆ್ೂೇಡತವುದಿಲೂ.  ರ್ನನತ ಪತ್ರ 
ಕ್ೊಟಟ ಮೇಲೆ,  ಡಿ.ಸಿ.ಯವರತ ಅಲ್ಲೂಗೆ ಹೊೇದ ಮೇಲೆ ನಮಾ ಇಲನಖಯೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು 
ಹೊೇಗತತ್ನುರೆ.   

 ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶ್ಚ ಆರ್ಚ.ನರನಣಿ:- ನೇವೇೆನತ ಹೆೇಳಿದಿಾೇರೂೆೇ ಆ ೫ ಎಕರಯೆಲ್ಲೂದತಾದನತನ 
ಡಮೆನಲ್ಲಶ್ಚ ಮನಡಿ ನಮಾ ಸನವಧಿೇನಕ್ೆೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡಿದೆಾೇವೆ.  ಮತ್ೆು, ಮನಗಡಿ ರಸೆುಯಲ್ಲೂ ಏನತ ೧೨೫ 
ಎಕರ ೆಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿದೆರ್ೊೇ, ಅಲ್ಲೂಗೆ ಸವತ್ಃ ಹೊೇಗಿ ರೆ್ೂೇಡತವಾಂತ್ನಯತ್ತ.  ಈ ರಿೇತಿ ಇನತನ ಸನಕಷತಟ 
ಭೂಮ ಉಳಿದಿದೆ.  ಇಾಂಥದತಾ ನಮಾ ನಜ಼ರ್ಚಗೆ ಬಾಂದನಗ ರ್ನವು ಸನವಧಿೇನಕ್ೆೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಾತ್ುೆೇವೆ.  
ಇಲೂದಿದಾರ ೆcomplete audit ಆಗಬೇೆಕತ.   
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 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ನಮಾ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ, 
ರೆ್ೂೇಡಿದವರತ ನಮಗೆ ಮನಹಿತಿ ಕ್ೊಡಿ ಎಾಂದತ ಜನಹಿೇರನತ್ತ ಕ್ೂೆಟತಟಬಿಡಿ.   

 ಡನ: ಕ್ೆ.ಗೊೇವಿಾಂದರನಜಚ:- ಅದಕ್ೆೆ incentive announce ಮನಡಿದರೆ ಬಹಳ ಜನ 
ಸಪಾಂದಿಸತತ್ನುರ.ೆ 

 ಶ್ರೇ ಮತಗತರಗೆೇಶ್ಚ ಆರ್ಚ.ನರನಣಿ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ,  ಹಿಾಂದ ೆ ಇದಾ ಕ್ನಯೆಾಯಲ್ಲೂ 
ಗೆೈಡನೆ್ಾಚ ವನಯಲೂ ಮತ್ತು ಮನಕ್ಾೆಟಚ ವನಯಲೂಯಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಬಚ ರಿಜಿಸನರರ್ಚರವರ 
ವನಯಲೂಯವಿನ ಆಧನರದ ಮೇಲೆ ರೆ್ಗೂೆೇಶ್ಯೆೇಷನ್ಚ ಮನಡಿ ಜಿಲನೂಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಮತ್ತು S.L.A.O 
(Special Land Acquisition Officer) ಗಳು ಸೇೆರಿ ದರವನತನ ನಗದಿ ಮನಡತತಿುದಾರತ.  ಅವರತ 
ಒಪಪದೆೇ ಇದನಾಗ ಹಿಾಂದಿನ ಕ್ನಯೆಾಯಲ್ಲೂ General Award ಮನಡತತಿುದಾೆವು. General Award 
ಮನಡಿದನಗ ಸಬಚ-ರಿಜಿಸನರರ್ಚರವರ ವನಯಲೂಯ ಮೇಲ ೆ೩೦-೫೦ ಪಸಾೆಾಂಟಚ ಕ್ೂೆಟತಟ, ಅವರತ ಅದನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಾದೇೆ ಇದನಾಗ ಅದನತನ ಕ್ೊೇಟಚಾಗೆ ತ್ತಾಂಬಿ physical possession ಅನತನ 
K.I.A.D.B (Karnataka Industrial Areas Development Board) ಯವರತ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಾತಿುದಾರತ.  ಆಗ ರೈೆತ್ರತ ಕ್ೂೆೇಟಚಾಗೆ ಹೊೇಗಿ ಬಿಡತತಿುದಾರತ.   ನಮಾ ಕಡಯೊ 
ಬರತತಿುರಲ್ಲಲೂ; ರೈೆತ್ರಿಗೂ ದತಡತಾ ಮತಟತಟತಿುರಲ್ಲಲೂ; idle ಆಗಿ ಉಳಿಯತತಿುತ್ತು.  ಈ ರಿೇತಿ 
ಆಗತವುದನತನ ತ್ಪಿಪಸತವ ಸಲತವನಗಿ ಈಗೆೇನತ ಆಕ್ಟಚ ಬಾಂದಿದೆಯೇ ಅದತ ಬಹಳ ಸರಳಿೇಕೃತ್ವನಗಿದೆ.    

 ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್ಚ.ರಮೇಶ್ಚ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ೨೪ರ ಬಗೆೆ ತ್ನವು ವಿವರ ಕ್ೊಟಟರಿ. 
ಧನಯವನದಗಳು.  Section 24 tells very specifically that it is an enactment 
which is done under the 1894 Land Acquisition Act.  1894 Land 
Acquisition Act ಕ್ೆಳಗ ೆ ಇದಾ ಪರಕರಣ್ಗಳು, ಈ ಆಕಟನತನ ಅನತಷ್ನಿನಕ್ೆೆ ತ್ರತವುದಕ್ೆೆ ಮತಾಂಚ ೆ
ಯನವ ಒಾಂದತ ಪೊಸೆಷನ್ಚನಲ್ಲೂರತತ್ುದಯೆೇ ಅಥವನ ಯನವ ಸಟೆೇಟಸ್ಚನಲ್ಲೂರತತ್ುದಯೆೇ ಅಾಂತ್ಹ 
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ಕ್ೆೇಸತಗಳಿಗ ೆಅನವಯಸತವುದಕ್ೆೆ ಇದತ ನಮಾನತನ empower ಮನಡತತ್ುದೆ.  For example, I 
will quote,  

“Notwithstanding anything contained in sub-section (1), 
in case of land acquisition proceedings initiated under the 
Land Acquisition Act, 1894, where an award under the said 
section 11 of the Act has been made five years or more 
prior to commencement of this Act but the physical 
possession of the land has not been taken or the 
compensation has not been paid...”ಚಚ 

ಇಲ್ಲೂ ಎರಡತ ಅಾಂಶ ಇದೆ.  ಆ ಆಕ್ಟಚನಲ್ಲೂ ನೇವು physical possession ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಾದೇೆ ಇದಾರೆ, 
ಇದತ ಬರತವುದಕ್ೆೆ ಮತಾಂಚೆ ೫ ವಷಾ ಆಗಿದಾರ ೆ ಅಾಂತ್ಹ ಒಾಂದತ ಜನಗವನತನ ನೇವು ಬಿಟತಟ 
ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ.  ನೇವು ಕ್ೆೇವಲ ಪರಿಹನರ ಕ್ೊಡತವುದರ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿದಿರಿ.  ಆದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಎರಡಕೂೆ ಕೂಡ 
ಕ್ೊಡತತ್ನುರ.ೆ  It further reads,ಚ“…  

“…the said proceedings shall be deemed to have been 
lapsed and the appropriate Government, if it so chooses, 
shall initiate the proceedings of such land acquisition 
afresh...”ಚಚ 

ಅಾಂದರೆ ನೇವೆೇನತ ಮನಡಿರತತಿುೇರೂೆೇ ಅದತ ಬಿಟತಟ ಈ ಹೂೆಸ ಆಕ್ಟಚನಲ್ಲೂ ಮತಾಂದಿನ land 
acquisition as on that day ನೇವು ಸನಟಟಚಾ ಮನಡಬೇೆಕತ.  That is my point. 

 ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶ್ಚ ಆರ್ಚ.ನರನಣಿ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, K.I.A.D.B. ಯಲ್ಲೂ ರಿಯಲಚ 
ಎಸಟೆೇಟಚ ಆಗತತ್ುದೆ ಎನತನವುದತ ಬಹಳಷತಟ ಸದಸಯರ ಮನಸಿಾನಲ್ಲೂದೆ.  ರ್ನವು ಈಗ ‘Walk to 
Work’ಚ concept ಎಾಂದತ ಮನಡತತಿುದಾೆೇವೆ.  ಒಟತಟ ಏರಿಯನದಲ್ಲೂ ಶೆೇಕಡ ೧೫ ರಷತಟ ಜನಗದಲ್ಲೂ 
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Integrated Industrial Residential Township ಮನಡತತಿುದೆಾೇವೆ.  ಶೆೇಕಡ ೧೫ ರಷತಟ 
ಮನತ್ರ ಅಪನಟಚಾಮಾಂಟಚ ಕಟತಟವುದಕ್ೆೆ ಅಥವನ ಮರ್ೆಯನತನ ಕಟತಟವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಇರತತ್ುದೆ.  
ಅಾಂದರೆ, ಅಲ್ಲೂ ವನಸಿಸತವರತ ನಡದೆತಕ್ೂೆಾಂಡತ ಹೊೇಗಿಯೆೇ ಕ್ೈೆಗನರಿಕ್ಯೆನತನ ನಡಸೆಬೆೇಕತ ಆಗ 
ಟನರಫಿಕ್ಚ ಕೂಡ ಕಡಿಮ ಆಗತತ್ುದ,ೆ ಡಿೇಸೆಲಚ ಉಳಿತ್ನಯವನಗತತ್ುದೆ, ಸಮಯ ಉಳಿತ್ನಯವನಗತತ್ುದ.ೆ  
ಬೆಾಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಮರ್ೆ ಇರತತ್ುದ;ೆ ದೆೇವನಹಳಿಾ ಹತಿುರ ಒಾಂದತ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆ ಇರತತ್ುದೆ.  ಇಲ್ಲೂಾಂದ ಅಲ್ಲೂಗೆ, 
ಅಲ್ಲೂಾಂದ ಇಲ್ಲೂಗೆ ಓಡನಡತವ ಹನಗೆ ಆಗಬನರದತ. ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಆ ಜನಗದಲ್ಲೂ ಆಸಪತ್ೆರಯನತನ 
ಮನಡಬಹತದತ, ವಿದನಯಸಾಂಸಥೆಗಳನತನ ಕಟಟಬಹತದತ.  ಒಾಂದತ ಮನದರಿ ವನಸಸಥಳಕ್ೆೆ ಏನತ ಬೆೇಕ್ೂೆೇ 
ಅವೆಲೂವನೂನ ಶೆೇಕಡ ೧೫ರಷಟರ ಜನಗದಲ್ಲೂ ಸಿೇಮತ್ವನಗಿರತವಾಂತೆ್ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  ಆ ೧೫ 
ಪಸಾೆಾಂಟಚನಲ್ಲೂ ಒಾಂದತ ಅಪನಟಚಾಮಾಂಟಚ ಬಾಂದರ ೆ ಸಬಚಲ್ಲೇಸ್ಚ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿ 
ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇವೆ.  ಇನತನ ಉಳಿದಿರತವ ಶೆೇಕಡ ೮೫ ಜನಗದಲ್ಲೂ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಯರೆ್ನೇ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಆ 
೮೫ ಪಸಾೆಾಂಟಚನಲ್ಲೂ ನೂರಕ್ೆೆ ನೂರರಷತಟ ರಿಯಲಚ ಎಸಟೆೇಟಚ ಆಗತವುದಕ್ೆೆ ಬಿಡತವುದಿಲೂ.  ಏಕ್ೆಾಂದರ,ೆ 
ಅಲ್ಲೂ ಏರೆ್ೇ ರಿಯಲಚ ಎಸಟೆೇಟಚ ದಾಂಧ ೆಮನಡಬೇೆಕ್ನದರ ೆ  ಪನೂನ್ಚ ಅಪೂರವಚ ಮನಡಿಸಿಕ್ೂೆಳುಾವುದಕ್ೆೆ 
K.I.A.D.B ಕಚೆೇರಿಗೆ ಬರಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳು ಹೇೆಳಿದಾರಲ್ಲೂ ಸತ್ಯ ಇದೆ.  ರ್ನವು 
ಎಲೂವನೂನ ಗಮನದಲ್ಲೂಟತಟಕ್ೊಾಂಡತ, ರೆ್ೂೇಟಚ ಮನಡಿ, K.I.A.D.B ಯನತನ ಸತಧನರಣೆ ಮನಡತವ 
ನಟಟನಲ್ಲೂ ಗಮನ ಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇರ್ೆ, ನೂರಕ್ೆೆ ನೂರತ ಸತಧನರಣೆ ತ್ರತವುದಕ್ೆೆ ಪರಯತ್ನ ಮನಡತತ್ೆುೇವ ೆ
ಎಾಂದತ ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ದಯವಿಟತಟ ಈ ವಿಧೆೇಯಕವನತನ ಪನಸ್ಚ ಮನಡಿಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ಎಲನೂ 
ಸದಸಯರತಗಳಲ್ಲೂ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುಾತ್ೆುೇರೆ್.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಪರಸಾಾವ ಏನೆಂದರೆ,  

“ವಿಧಾನ್ಸಭೆಯಿಂದ ಅಂಗಿೀಕ್ೃತವನದ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ 2022ನೆೀ ಸಾಲ್ಲನ್ ಕ್ನಾಾಟ್ಕ್ 
ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ಪರದೆೇಶನಭಿವೃದಿಿ (ತಿದತಾಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕವನ್ುಿ ಪಯಾಾಲ್ೊೀಚಿಸತವುದತ” 

ಪರಸಾಾವ ಅಂಗಿೀಕ್ರಿಸಲಪಟಿಟತು 
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ವಿಧೆೀಯಕ್ವನ್ುಿ ಖಂಡಖಂಡವಾಗಿ ಪಯಾಾಲ್ೊೀಚಿಸುವುದು 

ಖಂಡ 2  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಪರಸಾಾವ ಏನೆಂದರೆ,  

“ಖಂಡ 2  ಈ ವಿಧೀೆಯಕ್ದ ಅಂಗವಾಗಿರುತಾದೆ” 

ಪರಸಾಾವ ಅಂಗಿೀಕ್ರಿಸಲಪಟಿಟತು 

(ಖಂಡ 2 ವನತನ ವಿಧೆೀಯಕ್ರ್ೊ ಸೀೆರಿಸಲ್ಾಯಿತು) 

ಖಂಡ 1 ಇತಾಯದಿ 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಪರಸಾಾವ ಏನೆಂದರೆ,  

“ಮೊದಲನೆಯ ಖಂಡ, ದಿೀರ್ಾ ಶ್ೀರ್ಷಾರ್ೆ, ಪರಸಾಾವನೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿನಯಮಗೊಳಸುವ ಸೂತರ 
ಸಂಹಿತೆ ವಿಧೆೀಯಕ್ದ ಭಾಗವಾಗಿರುತಾದೆ.” 

ಪರಸಾಾವ ಅಂಗಿೀಕ್ರಿಸಲಪಟಿಟತು 

(ಮೊದಲನೆಯ ಖಂಡ, ದಿೀರ್ಾ ಶ್ೀರ್ಷಾರ್ೆ, ಪರಸಾಾವನೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿನಯಮಗೂೆಳಸುವ ಸೂತರ 
ಸಂಹಿತೆಗಳನ್ುಿ ವಿಧೆೀಯಕ್ರ್ೊ ಸೆೀರಿಸಲ್ಾಯಿತು) 

ಪರಸಾಾವದ ಅಂಗಿೀರ್ಾರ 

ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶ್ಚ ಆರ್ಚ.ನರನಣಿ (ಬೃಹತಚ ಮತ್ತು ಮಧಯಮ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆ ಸಚಿವರತ):-  ಮಾನ್ಯ 
ಸಭಾಪತಿಯವರೀೆ, ವಿಧಾನ್ಸಭೆಯಿಂದ ಅಂಗಿೀಕ್ೃತವಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ 202೨ರ ಕ್ನಾಾಟ್ಕ್ 
ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ಪರದೆೇಶನಭಿವೃದಿಿ (ತಿದತಾಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕವನ್ುಿ  ಅಂಗಿೀಕ್ರಿಸಬೆೀರ್ೆಂದು ರ್ೊೀರುತೆಾೀನೆ.  
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ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಪರಸಾಾವ ಏನೆಂದರೆ,  

“ವಿಧಾನ್ಸಭೆಯಿಂದ ಅಂಗಿೀಕ್ೃತವಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ 202೨ರ ಕ್ನಾಾಟ್ಕ್ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ 
ಪರದೆೇಶನಭಿವೃದಿಿ (ತಿದತಾಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕವನ್ುಿ ತಿದತಾಪಡಿ ಮನಡಿರತವಾಂತೆ್ ಅಂಗಿೀಕ್ರಿಸುವುದು.” 

ಪರಸಾಾವ ಅಂಗಿೀಕ್ರಿಸಲಪಟಿಟತು ಮತುಾ ಮಸೂದೆಗೆ ಒಪ್ತಪಗೆ ನೀಡಲ್ಾಯಿತು 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಅಜೆಾಂಡನದಲ್ಲೂ ಮತಾಂದಿನ ವಿಷಯ ಇಲನಖನ ನೇತಿ ಹನಗೂ 
ಕ್ನಯಾಚರಣೆ ಮೇಲ್ಲನ ಚ್ಚೆಾ ಎಾಂದಿದ.ೆ  ಮನನಯ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರೇೆ ಇದರಲ್ಲೂರತವ ವಿಷಯಕ್ೆೆ 
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾಂತಿರಗಳು ಸದನದಲ್ಲೂ ಇಲೂ.  ಇವತ್ತು ಬರತವುದಿಲೂ, ರ್ನಳ್ ೆ ಬರತವುದಿಲೂ ಎಾಂದರೆ 
ಹೆೇಗ?ೆ 

 ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನವಮ(ಸರ್ಾಾರದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳ,ೆ 
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಇಾಂದತ ಊಟ ಇಟತಟಕ್ೊಾಂಡಿದಾ ಕ್ನರಣ್ ಆ ಕ್ೆಲಸದಲ್ಲೂ ಬಿಜಿ಼ ಇದಾರತ.  ರ್ನಳ್ ೆ
ಬರತತ್ನುರ.ೆ 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ೆ ರ್ನಳ್ ೆ
ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಗಳು ಉತ್ುರ ಕ್ೊಡತತ್ನುರ.ೆ 

 ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನವಮ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ನಮಾ ಭನವರೆ್ಗಳನತನ ತಿಳಿಸಿ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರನತನ ರ್ನಳ್ ೆಸದನಕ್ೆೆ ಕರಸೆತತ್ೆುೇರೆ್.   

 ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ಚ ಕೆ್.ರನಥೊೇಡಚ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಈ ವಿಷಯವನತನ ಪದೆೇ ಪದೆೇ ರ್ನವೂ 
ಹೆೇಳುತಿುದೆಾೇವ;ೆ ನೇವೂ ಕೂಡ ಹೆೇಳುತಿುದಿಾೇರಿ.  ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ ಇಾಂಥದಾನತನ ಸರಿಯನಗಿ 
ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಾಂಡತ ವಯವಸೆಥ ಮನಡಬೇೆಕತ ಅಲೂವೆೇ?   
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 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ರವಿ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಮನನಯ ವೈೆ.ಎ. ರ್ನರನಯಣ್ಸನವಮಯವರತ ಮತಖ್ಯ 
ಸಚೆೇತ್ಕರನಗಿ ಉತ್ುಮ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ ಕ್ನಯಾನವಾಸತತ್ನುರೆ ಎಾಂದತ ಭನವಿಸಿದೆಾವು.  ಏಕ್ೂೆೇ ಅವರತ 
ದತಬಾಲರನಗಿದಾರೆ ಎಾಂದನೆಸತತಿುದೆ.   

 ಡನ: ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣ್ಸನವಮ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳ,ೆ  ರ್ನನತ ಎಲೂರ ಭನವರೆ್ಗಳನೂನ 
ಗೌರವಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ ನದೆೇಾಶನವನೂನ ಪನಲರೆ್ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  ರ್ನನೂ ಕೂಡ 
ಮನನಯ ಸತಧನಕರ್ಚರವರ ಜೊತ್ೆ ಸತಮನರತ ೧೦ ಸಲ ದೂರವನಣಿಯಲ್ಲೂ ಮನತ್ರ್ನಡಿದಾೆ.  ಮಾನ್ಯ 
ಸಭಾಪತಿಗಳ,ೆ ರ್ನಳ್ೆ ಅವರನತನ ಸದನಕ್ೆೆ ಕರೆಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಅವರೂ ಕೂಡ ಬರತತ್ೆುೇರೆ್ ಎಾಂದತ 
ಹೆೇಳಿದನಾರೆ.  ಹನಗನಗಿ ಈ ವಿಚನರವನತನ ರ್ನಳ್ೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಾಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುಾತ್ೆುೇರೆ್.   

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ರ್ನಳ್ಯೊ ಅವರತ ಬರಲ್ಲಲೂ ಎಾಂದರೆ ರ್ನನತ ಏನತ ಹೇೆಳುತ್ುೆೇರೆ್ೂೇ 
ಗೊತಿುಲೂ.   

 ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನವಮ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಗಮನ ಸಳೆ್ೆಯತವ ಸೂಚರೆ್ ಅಡಿ 
ನನನದೊಾಂದತ ವಿಷಯ ಇದೆ.  ಮನನಯ ಪನರಥಮಕ ಮತ್ತು ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರೂ ಕೂಡ 
ಸದನದಲ್ಲೂದನಾರ.ೆ  ಹನಗನಗಿ ಅದನತನ ಪರಸನುಪ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ. 

 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಾಂಕಟೆೇಶ್ಚ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಅವರಿಗೆ ಬೆೇಕ್ನದ ಸಚಿವರನತನ ಕರಸೆಿ 
ತ್ಮಾದೆೇ ವಿಷಯವನತನ ಪರಸನುಪಿಸತವ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡತತಿುದನಾರ.ೆ 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಇರಲ್ಲ ಬಿಡಿ,  ಅಜೆಾಂಡನದಲ್ಲೂರತವ ಯನವುದೇೆ ಒಾಂದತ ವಿಷಯ 
ಮತಕ್ನುಯವನದರೂ ಸರಿ.  ಮನನಯ ರ್ನರನಯಣ್ಸನವಮಯವರೇೆ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿ. 
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೦೮. ಗಮನ ಸೆಳ್ಯೆತವ ಸೂಚರೆ್ಗಳು 

 ವಿಷಯ: ಖನಸಗಿ ಅನತದನನ ರಹಿತ್ ಶನಲನ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ೆTeacer’s Benefit Fund ನಾಂದ 
    ಯನವುದೆೇ ರೆ್ರವು ಸಿಗದಿರತವ ಬಗೆೆ. 
 

ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನವಮ (ಸಕ್ನಾರದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, 
ಖನಸಗಿ ಅನತದನನ ರಹಿತ್ ಶನಲನ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ೆ Teacher’s Benefit Fund ನಾಂದ ಯನವುದೆೇ 
ರೆ್ರವು ಸಿಗತತಿುಲೂದಿರತವ ಕತರಿತ್ತ ಮನನಯ ಪನರಥಮಕ ಮತ್ತು ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರ ಗಮನ 
ಸಳೆ್ೆಯಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. 
  

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇೆಶ್ಚ(ಪನರಥಮಕ ಮತ್ತು ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರತ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳ,ೆ  

       (ಸಚಿವರ ಹೆೇಳಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ.ೆ) 
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 ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನವಮ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಖನಸಗಿ ಅನತದನನ ರಹಿತ್ ಶನಲನ 
ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ೆಆಗತತಿುರತವ ಅರ್ನಯಯವನತನ, ಅವರ ರೆ್ೂೇವನತನ ತ್ಮಾ ಮತಖನಾಂತ್ರ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ 
ಹೆೀಳುವುದರ್ೂೆ ಇಷ್ಟಪಡುತೆಾೀನೆ. ಈ ರನಜಯದಲ್ಲೂ ಸತಮನರತ ೨,೦೯,೮೮೫ ಜನ ಖನಸಗಿ ಅನತದನನ ರಹಿತ್ 
ಶನಲನ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದನಾರ.ೆ  ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಾಾರದಿಾಂದ ಯನವುದೇೆ ಸೌಲಭಯಗಳು ಸಿಗತತಿುಲೂ. 
        (ಮತಾಂದತ . . .) 
(577) 23/03/2022 / 5:10/ ಎಸ್ಚಪಿಆರ್ಚ/ಆರ್ಚಎನ್ಚ 

      (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 
ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನವಮ(ಮತಾಂದತ):-  
ಈ ರನಜಯದಲ್ಲೂ ಸತಮನರತ 60 - 65 ಲಕ್ಷ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ಖನಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಾಂಸೆಥಗಳಲ್ಲೂ ವಿದನಯಭನಯಸ 
ಮನಡತತಿುದನಾರ.ೆ  ಶೆೇಕಡನ 45 ರಷತಟ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ಸಕ್ನಾರಿ ಮತ್ತು ಅನತದನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 
ಸಾಂಸೆಥಗಳಲ್ಲೂ ಅಭಯಸಿಸತತಿುದನಾರೆ.  ಖನಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಾಂಸೆಥಗಳಲ್ಲೂ ಅಧಯಯನ ಮನಡತತಿುರತವ ಮಕೆಳ 
ಸಾಂಖೆಯ ಸತಮನರತ 42,88,000 ದಷತಟ ಇರತವ ವಿಚನರವು ನಮಾ ಗಮನಕ್ೆೆ ಬಾಂದಿದ.ೆ  ರ್ನನತ ಈ 
ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೂ ಹೆೇಳಲ್ಲಚಿಛಸತವುದೆೇರ್ಾೆಂದರೆ, ನಮಾ ರನಜಯದಲ್ಲೂ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕಲನಯಣ್ ನಧಿ ಮತ್ತು 
ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ ಕಲನಯಣ್ ನಧಿ ಎಾಂಬ ಎರಡತ ರಿೇತಿಯ ನಧಿಗಳು ಇವೆ.  ಇದರ ನವಾಹಣೆಯನತನ 
ಮನಡತವ ಸಾಂಸೆಥಗೆ ಮನನಯ ಪನರಥಮಕ ಮತ್ತು ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರತ ಅಧಯಕ್ಷರನಗಿರತತ್ನುರೆ.  ಇವತಿುನ 
ದಿವಸ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕಲನಯಣ್ ನಧಿಯಲ್ಲೂ ಜಮಗೊಾಂಡಿರತವ ಹಣ್ವು ಸತಮನರತ 157 ಕ್ೂೆೇಟ 45 ಲಕ್ಷ 
ರೂಪನಯಗಳಷತಟ ಇದೆ.  ಕ್ೊೇವಿಡಚ-19 ರಾಂತ್ಹ ಸನಾಂಕ್ನರಮಕ ಕ್ನಯಲೆಯ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೂ ಸಕ್ನಾರಿ 
ಮತ್ತು ಅನತದನನತ್ ಶನಲನ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ೆಪೂತಿಾಯನಗಿ ಸಾಂಬಳವನತನ ನೇಡಿದಾರೂ, ಅನತದನನರಹಿತ್ 
ಶನಲನ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ೆ ಆ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೂ ಸಾಂಬಳವನತನ ನೇಡಿಲೂವೆನತನವ ಕ್ನರಣ್ಕ್ನೆಗಿ ರ್ನವುಗಳ್ೆಲೂರೂ 
ಒತ್ನುಯಸಿ, ಸಕ್ನಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ುಡವನತನ ಹೆೇರಿ, ಪರತಿಯಬಬರಿಗೂ 5,000/- ರೂಪನಯಗಳ 
ಪನಯಕ್ೆೇಜಚನತನ ನೇಡಬೆೇಕ್ಾೆಂದತ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿಸಿದವೆು.  ಆ ನಾಂತ್ರ ಇದಕ್ೆೆ 100 ಕ್ೊೇಟ 
ರೂಪನಯಗಳನತನ ಬಿಡತಗಡ ೆಮನಡಿಸಲನಯತ್ತ.  ಆ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೂ ಶ್ರೇ ಸತರೆೇಶ್ಚ ಕತಮನರ್ಚ ರವರತ 
ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕಲನಯಣ್ ನಧಿಯಲ್ಲೂ ಜಮಗೂೆಾಂಡ ಹಣ್ವನತನ ಉಪಯೇಗಿಸಲತ ಅವಕ್ನಶಗಳಿವೆಯೆೇ 
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ಎಾಂಬತದರ ಬಗೆೆ ಚಚಾೆ ಮತ್ತು ಚಿಾಂತ್ನ-ಮಾಂಥನಗಳ್ನದವು.  ಆಗಿನ ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಗಳ್ನದ ಶ್ರೇ 
ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ದೊಡಾ ಮನಸತಾ ಮನಡಿ, ಅವರೆೇ 100 ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯಗಳನತನ 
ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಿದರತ.  ಈ ಕ್ನರಣ್ಕ್ನೆಗಿ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕಲನಯಣ್ ನಧಿಯಲ್ಲೂನ ಹಣ್ವನತನ ಮತಟಟಲತ 
ಹೊೇಗಲ್ಲಲೂ.   
 

ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕಲನಯಣ್ ನಧಿಯಲ್ಲೂರತವ ಹಣ್ ಹೇೆಗ ೆ ಬಾಂತ್ತ ಎಾಂದತ ಹೇೆಳಿದರ,ೆ ಶ್ಕ್ಷಕರತ 
“ಫನೂಯಗಚ”ಗಳನತನ ಕ್ೊಾಂಡತಕ್ೊಳುಾತ್ನುರೆ.  ಖನಸಗಿ ಮತ್ತು ಅನತದನನರಹಿತ್ ಶನಲನ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಮತ್ತು 
ಉಪರ್ನಯಸಕರತಗಳಿಾಂದ 86,02,800/- ರೂಪನಯಗಳಷತಟ ಹಣ್ ಸಾಂಗರಹಣೆಯನಗಿದ.ೆ  ಅದೆೇ 
ರಿೇತಿಯನಗಿ ಖನಸಗಿ ಮತ್ತು ಅನತದನನರಹಿತ್ ಶನಲನ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಾಂದಲೂ ಸಹ ಹಣ್ 
ಸಾಂಗರಹವನಗಿದ.ೆ  ಒಾಂದೂೆಾಂದತ ಹಾಂತ್ದಲ್ಲೂ ಒಾಂದೂೆಾಂದತ ರಿೇತಿಯ “ಫನೂಯಗಚ”ಚದರಗಳಿವೆ.  ಅಾಂದರೆ, 
ಪನರಥಮಕ ಶನಲನ ಹಾಂತ್ಕ್ೆೆ 5/- ರೂಪನಯಗಳು; ಪೌರಢ ಶನಲನ ಹಾಂತ್ಕ್ೆೆ 10/- ರೂಪನಯಗಳು, 
ಪಿ.ಯತ. ಕ್ನಲೇೆಜತ ಹಾಂತ್ಕ್ೆೆ 25/- ರೂಪನಯಗಳಿವೆ.  ಹಿೇಗೆ ಒಟನಟರೆಯನಗಿ ಖನಸಗಿ ಮತ್ತು 
ಅನತದನನರಹಿತ್ ಶನಲನ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಾಂದ 3 ಕ್ೊೇಟ 38 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳಷತಟ ಹಣ್ 
ಸಾಂಗರಹಣೆಯನಗಿದೆ.  ಈ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೂ ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ವಿನಾಂತಿ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಾವುದೆೇರ್ಾೆಂದರೆ, 
ಖನಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಾಂಸೆಥಗಳ ರ್ೌಕರರನತನ ಖನಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಾಂಸೆಥಗಳು ಯನವ ರಿೇತಿಯನಗಿ 
ನಡಸೆಿಕ್ೂೆಳುಾತಿುವೆ ಎನತನವುದರ ಬಗೆೆ ನಮಗಿಾಂತ್ಲೂ ಹೆಚನಚಗಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ.ೆ  ಹನಲ್ಲ ಸಚಿವರತ 
ಇಲನಖಯೆ ಪರಭನರವನತನ ವಹಿಸಿಕ್ೊಾಂಡ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೂ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ೆ ಕನಷಿ ವೆೇತ್ನವನತನ ನಗದಿ 
ಪಡಿಸಲತ ಹೂೆರಟದಾರತ. ಈ ಬಗೆೆ ಕ್ನನೂನನೂನ ಸಹ ಜನರಿಗೊಳಿಸಲನಗಿತ್ತು.  ಸಕ್ನಾರವು ಚನಪ ೆ
ಕ್ೆಳಗೆ ತ್ೂರಿದರ,ೆ ಖನಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಾಂಸೆಥಗಳು ರಾಂಗೂೆೇಲೆ ಕ್ೆಳಗ ೆತ್ೂರಿದರತ.  ಅಾಂದರ,ೆ ಖನಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 
ಸಾಂಸೆಥಗಳು 10 ಸನವಿರ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಖನತೆ್ಗ ೆ ಜಮ ಮನಡಿ, ಅವರಿಾಂದ 5 ಸನವಿರ 
ರೂಪನಯಗಳನತನ ಹಿಾಂಪಡೆದತ, ಇನತನಳಿದ 5 ಸನವಿರ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಅವರ ವೆೇತ್ನವನಗಿ 
ಪನವತಿಸಿದನಾರ.ೆ  ಇದರಿಾಂದನಗಿ “ಶ್ಕ್ಷಕ”ಚ ವಗಾದವರಿಗ ೆ ಭನರಿ ಪರಮನಣ್ದಲ್ಲೂ ಅರ್ನಯಯವನಗತತಿುದೆ.  
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ಸಕ್ನಾರವು ದೂೆಡಾ ಮನಸತಾ ಮನಡಿ ಶ್ಕ್ಷಕ ಹನಗೂ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಾಂದ ಸಾಂಗರಹಣ ೆಮನಡಿದ ಹಣ್ದಿಾಂದ 
ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕಲನಯಣ್ ನಧಿಯಲ್ಲೂ ಸತಮನರತ 167 ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯಗಳಷತಟ ಹಣ್ 
ಸಾಂಗರಹಣೆಯನಗಿದೆ.  ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲನ ಮತ್ತು ಅನತದನನತ್ ಶನಲನ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ೆಯನವ 
ರಿೇತಿಯ ಸವಲತ್ತುಗಳನತನ ನೇಡಲನಗತತಿುದಯೆೇ, ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯ ಸವಲತ್ತುಗಳನತನ ಖನಸಗಿ ಮತ್ತು 
ಅನತದನನರಹಿತ್ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೂ ಸಹ ನೇಡಬೇೆಕ್ೆಾಂಬತದತ ನಮಾ ಮೊಟಟಮೊದಲ ಆಗರಹವನಗಿದ.ೆ  
ಸಕ್ನಾರವು ಇದನತನ ಮನಡಲೇೆಬೆೇಕತ.  ಖನಸಗಿ ಮತ್ತು ಅನತದನನರಹಿತ್ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ೆ ಯನವುದೇೆ 
ರಿೇತಿಯ ಆರೂೆೇಗಯ ಕ್ನಡಚಾನತನ ನಮಗೆ ನೇಡತವುದಕ್ನೆಗಿಲೂ.  ಈ ವಗಾದ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ೆಯನವುದೇೆ 
ರಿೇತಿಯ ಸವಲತ್ತುಗಳನೂನ ಸಹ ನೇಡಿಲೂ.  ಸಕ್ನಾರಿ ಮತ್ತು ಅನತದನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ೆವೆೈದಯಕಿೇಯ 
ವೆಚಚ ಮರತಪನವತಿ ಮತ್ತು ವೆೈದಯಕಿೇಯ ಭತ್ೆಯ ಇತ್ನಯದಿಗಳನತನ ನೇಡಲನಗತತಿುದೆ.  ಆದರೆ, ಖನಸಗಿ 
ಮತ್ತು ಅನತದನನರಹಿತ್ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ೆಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯ ಸವಲತ್ತುಗಳಿಲೂ.  ಈ ವಗಾದ ಶ್ಕ್ಷಕರತ 
ಮೃತ್ಪಟನಟಗ, ಅಪಘಾತ್ಕ್ೂೆೆಳಗನದನಗ ಅಥವನ ಅವರ ಮಕೆಳ ಸನನತ್ಕ್ೊೇತ್ುರ, ವೆೈದಯಕಿೇಯ ಇತ್ನಯದಿ 
ಉನನತ್ ವನಯಸಾಂಗಕ್ನೆಗಿ ಹಣ್ದ ಅವಶಯಕತ್ ೆ ಇರತತ್ುದೆ.  ಸಕ್ನಾರಿ ಹನಗೂ ಅನತದನನತ್ ಶನಲನ 
ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ೆ ಸಕ್ನಾರವು ಸಣ್ಣ-ಪತಟಟ ಪರಮನಣ್ದಲ್ಲೂ ಸಹನಯವನತನ ಮನಡತತಿುದೆ.  ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯ 
ಸಹನಯವನತನ ಈ ವಗಾದ ಶನಲನ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೂ ಸಹ ವಿಸುರಿಸಬೆೇಕ್ೆನತನವ ಉದನರ ಮನಸಾನತನ 
ಸಕ್ನಾರವು ಹೂೆಾಂದಬೇೆಕತ.  ಹಣ್ ನವಾಹಣನ ಸಾಂಸಥೆಗೆ ಪನರಥಮಕ ಮತ್ತು ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರೆೇ 
ಅಧಯಕ್ಷರನಗಿರತವುದರಿಾಂದ, ಈ ವಿಚನರದ ಬಗೆೆ ನಧನಾರವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಾಬೆೇಕತ.  ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲೂ 
ಗೊಾಂದಲಗಳಿರಬಹತದತ; ಇಲೂವೆಾಂತ್ಲೂ.  ಏಕ್ೆಾಂದರ,ೆ ಈ ರಿೇತಿಯ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲೂನ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಖನಯಾಂ 
ಅಥವನ ತ್ನತ್ನೆಲ್ಲಕ ಸಿಬಬಾಂದಿಗಳು ಎಾಂದತ ತಿಳಿಯತವುದತ ಹೆೇಗ?ೆ  ಹಿೇಗನಗಿ ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲೂ ರ್ನನತ 
ಮನವಿ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಾವುದೇೆರ್ೆಾಂದರೆ, ನಗದಿತ್ ಸೇೆವನ ಅವಧಿಯನತನ ಸಕ್ನಾರವು ನಗದಿಪಡಿಸಬೆೇಕತ.  
ಸತಮನರತ ರ್ನಲೆೆೈದತ ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ ಕಡನಾಯವನಗಿ ಕತ್ಾವಯ ನವಾಹಿಸಿದವರತ, ಹನಗೂ ರ್ನಲೆೆೈದತ 
ವಷಾಗಳಿಾಂದ ಕತ್ಾವಯ ನವಾಹಿಸತತಿುರತವವರತ ಹನಗೂ ಇದಕಿೆಾಂತ್ಲೂ ಹೆಚಿಚನ ಅವಧಿಯವರಗೆ ೆಸೇೆವೆ 
ಸಲ್ಲೂಸಿದವರತ ಯನರತ ಇದನಾರ,ೆ ಅವರಿಗೆಲೂರಿಗೂ ಸಕ್ನಾರಿ ಮತ್ತು ಅನತದನನ ಶನಲನ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ 
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ಯನವ ರಿೇತಿಯ ಸೌಲಭಯಗಳನತನ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕಲನಯಣ್ ನಧಿ ಮತ್ತು ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ ಕಲನಯಣ್ ನಧಿಗಳಿಾಂದ 
ನೇಡಲನಗತತಿುದೆಯೇ, ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯ ಸೌಲಭಯಗಳನತನ ನೇಡಬೆೇಕತ ಎನತನವ ಆಗರಹವನತನ ರ್ನನತ 
ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ   

 
ಶ್ರೇ ಅರತಣ್ ಶಹನಪತರ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ 

ಧನಯವನದಗಳು.  ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ ಸನವಮ ರವರತ ಪರಸನುಪಿಸಿದಾಂತ್,ೆ ರನಜಯದಲ್ಲೂ ಶ್ಕ್ಷಕರ 
ಕಲನಯಣ್ ನಧಿ ಮತ್ತು ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ ಕಲನಯಣ್ ನಧಿಗಳನತನ ಸಾಂಗರಹಿಸಲನಗತತಿುದೆ.  ಇಲ್ಲೂ ಸಕ್ನಾರಿ, 
ಅನತದನನತ್ ಮತ್ತು ಅನತದನನರಹಿತ್ ಎಾಂಬ ಬೆೇಧಭನವವು ಏಕ್ೆ ಬೆೇಕತ ಎಾಂದತ ರ್ನನತ 
ಪರಶ್ನಸಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಸಕ್ನಾರ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿರತವ ಕ್ೆಲಸವರೆ್ನೇ ಅನತದನನರಹಿತ್ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಇವತಿುನ 
ದಿವಸ ಮನಡತತಿುದನಾರೆ.  ಹಿೇಗನಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕನಷಿ ಸಾಂಬಳವರ್ನನದರೂ ಸಹ ನೇಡಲ್ಲಲೂವೆಾಂದರೆ, 
ಅದನತನ ರ್ನವು ಅಥಾ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಾತ್ೆುೇವ.ೆ  ಆದರೆ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನಗಿರತವ ಸೌಲಭಯಗಳಿಗೆ ಸಕ್ನಾರಿ, 
ಅನತದನನತ್ ಮತ್ತು ಅನತದನನರಹಿತ್ ಎಾಂಬ ತ್ನರತ್ಮಯವು ನಮಗ ೆ ಬೆೇಕ್ೇೆ?  ಹನಗಿದಾರ ೆ ಇದತ 
ಸಕ್ನಾರಿ ಮತ್ತು ಅನತದನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕಲನಯಣ್ ನಧಿಯೆೇ ಎಾಂಬ ಪರಶೆನಯನತನ ರ್ನವು 
ಹನಕಿಕ್ೊಳಾಬೆೇಕ್ನದ ಅಗತ್ಯತ್ೆ ಇದೆ ಎಾಂದತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.   

 
ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಸತರೇೆಶ್ಚ ಕತಮನರ್ಚ ರವರತ ಈ ಹಿಾಂದ ೆಪನರಥಮಕ ಮತ್ತು ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರನದ 

ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೂ ಅನತದನನರಹಿತ್ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಸದಸಯತ್ವ ಪಡಯೆಲತ ಅವಕ್ನಶವಿಲೂ ಎಾಂದತ 
ನರನಕರಿಸಿರತತ್ನುರೆ.  ಆದರೆ ನಯಮನವಳಿಗಳ ತಿದತಾಪಡಿಯ ನಾಂತ್ರ, ಪರಸತುತ್ ಅನತದನನರಹಿತ್ 
ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ೆ ಸದಸಯತ್ವ ಪಡಯೆಲತ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂೆಟಟದನಾರೆ. ರ್ನನತ ಸಚಿವರಲ್ಲೂ 
ವಿನಾಂತಿಸಿಕ್ೂೆಳುಾವುದೆೇರ್ಾೆಂದರೆ, ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಅನತದನನರಹಿತ್ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕಥೆ ಏರ್ನಗಿದೆ ಎಾಂದತ ರ್ನನತ 
ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್.  ಇವತಿುನ ಬಡತ್ನ ರೇೆಖೆಗಿಾಂತ್ ಕ್ಳೆಗೆ ಇರತವವರ ಆರೂೆೇಗಯದ ಸವನಲನತನ ಸಕ್ನಾವು 
ಆಯತಷ್ನಾನ್ಚ ಭನರತ್ – ಆರೂೆೇಗಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ಆರೂೆೇಗಯ ಸಾಂಜಿೇವಿನ ಇತ್ನಯದಿ ಯೇಜರೆ್ಗಳ 
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ಮತಖನಾಂತ್ರ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಾತ್ುದೆ.  ಈ ವಗಾದ ಜನರಿಗ ೆ ಹಲವನರತ ಯೇಜರೆ್ಗಳಿವ.ೆ  ಎಲನೂ 
ಸಕ್ನಾರಿ ರ್ೌಕರರಿಗೆ ಜೊಯೇತಿ ಸಾಂಜಿೇವಿನ ಯೇಜರೆ್ ಇದೆ ಹನಗೂ ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ವೆೈದಯಕಿೇಯ 
ವೆಚಚ ಮರತಪನವತಿಯ ಅವಕ್ನಶವೂ ಸಹ ಇದೆ.  ಅನತದನನರಹಿತ್ ಶನಲನ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಈ ಕಡಗೆ ೆ
ಬಡತ್ನ ರೇೆಖೆಗಿಾಂತ್ ಕ್ೆಳಗ ೆ ಇರತವವರೂ ಅಲೂ; ಈ ಕಡಗೆ ೆ ಸಕ್ನಾರದಿಾಂದ ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯ 
ವೆೈದಯಕಿೇಯ ಸೌಲಭಯವೂ ದೂೆರಯೆತವುದಿಲೂ. ಅವರತಗಳು ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಎನತನವ ಒಾಂದೇೆ 
ಕ್ನರಣ್ಕ್ನೆಗಿಯೆೇ ಶೆ್ೇಷಣೆಗೊಳಗನಗತವ ಸಾಂದಭಾ ಎದತರನಗಿದೆ.  ಯಶಸಿವನ ಮನದರಿಯಾಂತ್ ೆ
ಯನವುದನದರೂ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಈ ವಗಾದ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೂ ಸಹ ವಿಸುರಿಸಬೆೇಕತ. ಅನತದನನರಹಿತ್ 
ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ೆಶ್ಕ್ಷಕರ ಕಲನಯಣ್ ನಧಿಯಾಂದ ಯನವುದನದರೂ ವೆೈದಯಕಿೇಯ ಸೌಲಭಯಗಳು ದೂೆರಯೆಬೆೇಕತ 
ಎನತನವುದತ ಅವರೆಲೂರ ಬೇೆಡಿಕ್ೆಯನಗಿದೆ.  ಎಲನೂ ಸೌಲಭಯಗಳ ಜೊತ್ೆಗೆ ಅನತದನನರಹಿತ್ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ 
ಕನಷಿವನಗಿ ಯಶಸಿವನ ಅಥವನ ಜೊಯೇತಿ ಸಾಂಜಿೇವಿನ ಯೇಜರೆ್ಗಳ ಮನದರಿಯಾಂತ್ ೆ ವೆೈದಯಕಿೇಯ 
ವಿಮನ ಸೌಲಭಯವನತನ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕಲನಯಣ್ ನಧಿಯ ಮೂಲಕ ನೇಡಲತ ಅವಕ್ನಶವಿದೆಯೆೇ ಎಾಂದತ 
ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿ, ಅಗತ್ಯ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೊಳುಾವಾಂತೆ್ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಸಚಿವರಲ್ಲೂ ವಿನಾಂತಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.    

 
ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟ.ಶ್ರೇಕಾಂಠೆೇಗೌಡ(ಪದವಿೇಧರರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪರಸತುತ್ 

ವಿಚನರದ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ರೆ್ೇರವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ರ್ನನತ ಈಗೆೆ 20 ವಷಾಗಳ ಹಿಾಂದ ೆ
Teachers and Students Welfare Committee ಎಾಂಬ ಸಮತಿಯ ಸದಸಯರ್ನಗಿದೆಾನತ. In 
the capacity of Composite P.U Principals’ಚand Head Masters’ಚAssociation.  
ಅಲ್ಲೂಯವರೆಗ ೆ ಕ್ೆೇವಲ ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲನ-ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ ಹಿತ್ನಸಕಿುಯನತನ ಮನತ್ರವೆೇ 
ರೆ್ೂೇಡಲನಗತತಿುತ್ತು.  ಆ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೂ ರ್ನನತ ಒಾಂದತ ನಣ್ಾಯವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡತ, ಅನತದನನತ್ 
ಶನಲನ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೂ ಸಹ ಎಲನೂ ರಿೇತಿಯ ಸವಲತ್ತುಗಳನತನ ನೇಡಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ ಕರಮ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡೆವು.  ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲನ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಜೊತ್ಗೆೆ ಈ ವಗಾದ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೂ ಸಹ ಪರಶಸಿುಯನತನ 
ಕ್ೊಡತವುದತ ಹನಗೂ ಅಲ್ಲೂನ ಮಕೆಳಿಗೂ ಸಹ ಅನತಕೂಲ ಮನಡಿಕ್ೊಡಲತ ಇದರಿಾಂದ 
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ಸನಧಯವನಯತ್ತ.  ಈಗ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಾಂದ ರ್ನವು ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕಲನಯಣ್ ನಧಿ ಮತ್ತು ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ 
ಕಲನಯಣ್ ನಧಿಗಳಿಗೆ ದೇೆಣಿಗಯೆನತನ ಸಾಂಗರಹಿಸತತ್ೆುೇವೆ. ಆದರೆ ಇದರಿಾಂದ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನದ 
ಸೌಲಭಯಗಳನತನ ಏಕ್ೆ ನರನಕರಿಸಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ ರ್ನನತ ಈ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೂ ಪರಶ್ನಸಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಸಕ್ನಾರಿ 
ಮತ್ತು ಅನತದನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ೆಯನವ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಸೌಲಭಯಗಳನತನ ನೇಡಲನಗತತ್ುದೆಯೇ, ಅದೆೇ 
ರಿೇತಿಯನಗಿ ಅನತದನನರಹಿತ್ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೂ ಸಹ ಸೌಲಭಯಗಳನತನ ನೇಡಬೆೇಕತ.  ಡನ|| 
ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನವಮ ರವರತ ಪರಸನುಪಿಸಿದಾಂತ್ೆ, ಸೌಲಭಯಗಳನತನ ನೇಡತವಲ್ಲೂ ಸಕ್ನಾರವು 
ಮನನದಾಂಡವನತನ ನಗದಿಪಡಿಸಬೆೇಕತ.  ಅದೆೇರೆ್ಾಂದರೆ, ಆ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕನಷಿ 3 ಅಥವನ 5 
ವಷಾಗಳವರಗೆ ೆ ಸೇೆವ ೆ ಮನಡಿದವರಿಗೆ ಸದಸಯತ್ವವನತನ ನೇಡಬೆೇಕತ. ಅವರ ಅರ್ನರೊೇಗಯ, 
ಅಪಘಾತ್ಕ್ೂೆೆಳಗನದ ಅಥವನ ಇರ್ನಯವುದೆೇ ರಿೇತಿಯ ತ್ೊಾಂದರಯೆನದ ಸಾಂದಭಾಗಳಲ್ಲೂ ಅವರಿಗೂ 
ಸಹ ಸದರಿ ನಧಿಯ ಪರಯೇಜನವನಗಲ್ಲ.  ಇವತಿುನ ದಿವಸ ನೂರನರತ ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯಗಳಷತಟ 
ಹಣ್ ಸದರಿ ನಧಿಯಲ್ಲೂ ಸಾಂಗರವನಗಿದೆ.  ಹಿೇಗನಗಿ ಯನವುದಕೂೆ ತ್ೂೆಾಂದರೆಯನಗತವುದಿಲೂ.  ಇವತಿುನ 
ದಿವಸ ಸಕ್ನಾರಿ ಮತ್ತು ಅನತದನನತ್ ಶನಲನ-ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಿಗಿಾಂದ ಖನಸಗಿ ಮತ್ತು ಅನತದನನರಹಿತ್ 
ಶನಲನ-ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಿಾಂದ ಈ ನಧಿಗ ೆಬರತವ ದೇೆಣಿಗಯೆತ ಹೆಚಿಚನ ಪರಮನಣ್ದಲ್ಲೂದೆ.  ಏಕ್ೆಾಂದರ ೆಅಲ್ಲೂನ 
ಶ್ಕ್ಷಕರ ಮತ್ತು ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ ಸಾಂಖೆಯಯತ ಹೆಚನಚಗಿದ.ೆ  ಹಿೇಗನಗಿ ರ್ನವು ಕ್ೆೇವಲ ಹೆಚಿಚನ 
ಸಾಂಗರಹಣೆಯನತನ ಪಡದೆತಕ್ೊಳುಾತ್ೆುೇವಯೆೆೇ ಹೂೆರತ್ತ ಅವರಿಗೆ ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯ 
ಪರಯೇಜನಗಳನತನ ವನಪಸತಾ ನೇಡತತಿುಲೂ. ಇದತ ಅಮನನವಿೇಯ ಹನಗೂ ಅರ್ನಯಯವನದತದತ.  
ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಸಕ್ನಾರವು ದಯಮನಡಿ ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲೂ ನಣ್ಾಯವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಾಬೆೇಕತ.  
ಇದರಿಾಂದನಗಿ ರ್ನವು ಏನನೂನ ಸಹ ಕಳ್ೆದತಕ್ೊಳುಾವುದಿಲೂ.  ಖನಸಗಿ ಮತ್ತು ಅನತದನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಕರತ 
ಹನಗೂ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಾಂದ ರ್ನನತ ಹಣ್ ಸಾಂಗರಹಣೆ ಮನಡತತಿುರತವುದರಿಾಂದ, ಈ ವಗಾದ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ 
ಸದಸಯತ್ವವನತನ ನೇಡಬೆೇಕತ.  ಈ ವಗಾದ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೂನ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಸಮನನ 
ಸವಲತ್ತುಗಳು ದೂೆರಯೆತವ ಹನಗೆ ಸಕ್ನಾರವು ಘೂೇಷ್ಟ್ಸಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ ರ್ನನತ ಆಗರಹಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

 



218 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/23-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

 
 

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲಚ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ 
ಧನಯವನದಗಳು.  ಪರಶ್ನತ್ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಾಂದಲೂ ತ್ನರತ್ಮಯವಿದೆ. ಸಕ್ನಾರಿ 
ಶನಲೆಗಳಿಗಿಾಂತ್ ಉತ್ುಮ ಕ್ೆಲಸವನತನ ನವಾಹಿಸಿಲೂವೇೆ, ಉತ್ುಮವನದ ಫಲ್ಲತ್ನಾಂಶವನತನ ನೇಡಿಲೂವೇೆ, 
ಅಲ್ಲೂನ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ ೆಗತಣ್ಮಟಟದ ಶ್ಕ್ಷಣ್ವನತನ ನೇಡಲೂವೆೇ ಎನತನವುದತ ಅನತದನನರಹಿತ್ ಮತ್ತು 
ಖನಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಅಳಲತ ಆಗಿದ.ೆ  ಇತಿುೇಚೆಗೆ ಕರೂೆೇರ್ನ ಸನಾಂಕ್ನರಮಕ ಕ್ನಯಲೆಯತ ಹರಡಿದಾ 
ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೂ ಎಲನೂ ಅನತದನನತ್ ಶನಲನ ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ ರ್ನವು ಬಳಸಿಕ್ೂೆಾಂಡಿದಾೆೇವ.ೆ  ಈ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲೂ 
ರ್ನವು ಮೂರ್ನಾಲತೆ ಸಭಗೆಳನತನ ಮನಡಿ, ಕ್ೂೆೇವಿಡಚ-19 ರ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೂ ಇವರತಗಳಿಗೆ ಸಕ್ನಾರದ 
ವತಿಯಾಂದ 5,000/- ರೂಪನಯಗಳ “ಪಗನರ”ವನತನ ಕ್ೊಡಲತ ನಣ್ಾಯಸಲನಯತ್ತ.  ಆದರೆ, 
ಇದತ ಪೂಣ್ಾ ಪರಮನಣ್ದಲ್ಲೂ ಜನರಿಯನಗಲ್ಲಲೂ.  ಈ ವಯವಸೆಥಯತ ಬೆಾಂಗಳೂರತ ನಗರದ ಯನವ 
ಭನಗಗಳಲ್ಲೂ ಜನರಿಗೊಳಿಸಲನಯತೆ್ೂೇ ಗೂೆತ್ನುಗಲ್ಲಲೂ.  ಆದರೆ ರ್ನನತ ಪರತಿನಧಿಸತವ ಜಿಲೊಗಳಲ್ಲೂ 
ಶೆೇಕಡನ 50 ರಷೂಟ ಸಹ ಈ ಯೇಜರೆ್ಯತ ಜನರಿಗೊಾಂಡಿಲೂ.  ಈ ವಿಚನರಕ್ೆೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತ್ೆ 
ರ್ನನತ ಇತಿುೇಚೆಗ ೆ ಎರಡತ ಬನರಿ ಪರಶೆನಯನೂನ ಸಹ ಕ್ೆೇಳಿದೆಾೇರ್ೆ.  ಆದರ ೆ ಇದಕ್ೆೆ ಉತ್ುರ 
ಬಾಂದಿರತವುದಿಲೂ.  ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲನ ಶ್ಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ ೆಯನವ ರಿೇತಿಯ ಸೌಲಭಯಗಳನತನ 
ನೇಡಲನಗತತಿುದೆಯೇ ಅಷೂಟ ಸೌಲಭಯಗಳನತನ ಇವರಿಗೂ ವಿಸುರಿಸತವ ಮತಖನಾಂತ್ರ ಅನತಕೂಲ 
ಮನಡಿಕ್ೊಡಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ವಿನಾಂತಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

 
ಶ್ರೇ ಚಿದನನಾಂದ ಎಾಂ. ಗೌಡ(ಪದವಿೇಧರರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 

ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು.  ಖನಸಗಿ ಮತ್ತು ಅನತದನನರಹಿತ್ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲೂ 6 ರಿಾಂದ 10 ರೆ್ೇ 
ತ್ರಗತಿಯವರಗೆ ೆಹನಗೂ ಪಿ.ಯತ.ಕ್ನಲೇೆಜತವರೆಗ ೆಇಲನಖನ ಶತಲೆವೆಾಂದತ ಸಾಂಗರಹ ಮನಡಲನಗತತ್ುದೆ.  
ಪನರಥಮಕ ಶನಲನ ಹಾಂತ್ದಲ್ಲೂ 60/- ರೂಪನಯಗಳು; ಪೌರಢ ಶನಲನ ಹಾಂತ್ದಲ್ಲೂ 120/- 
ರೂಪನಯಗಳು ಹನಗೂ ಕ್ನಲೇೆಜತ ಹಾಂತ್ದಲ್ಲೂ 300/- ರೂಪನಯಗಳನತನ ಸಾಂಗರಹಣ ೆ
ಮನಡಲನಗತತ್ುದೆ.  ಇದರೆ್ನೇ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕಲನಯಣ್ ನಧಿ ಮತ್ತು ವಿದನಯರ್ಥಾ ಕಲನಯಣ್ ನಧಿ ಎಾಂದತ 
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ಹೆೇಳಲನಗತತ್ುದ.ೆ  ಸಕ್ನಾರಿ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರನದ ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನವಮ ರವರತ 
ಈಗನಗಲೆೇ ಪರಸನುಪಿಸಿದಾಂತ್ೆ, ಸತಮನರತ ಶೆೇಕಡನ 53 ಕೂೆ ಹೆಚತಚ ಜನ ಈ ರನಜಯದಲ್ಲೂ ಖನಸಗಿ 
ಮತ್ತು ಅನತದನನರಹಿತ್ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲೂ ವಿದನಯಭನಯಸ ಮನಡತತಿುದನಾರ.ೆ   

 
(ಮತಾಂದತ) 

578/23-3-2022/5-20/bkp-rn                 (ಸಭಾಪತಿಯವರು  ಪ್ತೀಠದಲ್ಲಿದಾರು) 

ಶ್ರೀ ಚಿದಾನ್ಂದ  ಎಂ.ಗೌಡ (ಮುಂದು..) 

 ಈ  ರನಜಯದಲ್ಲೂ    ಸತಮನರತ  53% ಕೂೆ   ಹೆಚತಚ ಮಕೆಳು ಖನಸಗಿ ಅನತದನನರಹಿತ್  
ಶನಲೆಗಳಲ್ಲೂ   ಮಕೆಳು  ವಿದನಯಬನಯಸ     ಮನಡತತಿುರತವ ಮನಹಿತಿ  ಇದೆ.    ಇಷ್ೊಟಾಂದತ ಬೃಹತಚ  
ಸಾಂಖೆಯಯಲ್ಲೂ   ಅಾಂದರೆ   ಸತಮನರತ  50 ಲಕ್ಷ  ಮಾಂದಿ  ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು   ಅಲ್ಲೂ   
ಕಲ್ಲಯತತಿುರತವನಗ   ಅಷೂಟ   ಮಕೆಳಿಾಂದ   ಪರತಿ  ವಷಾ  30 ರೂ.  40 ರೂಪನಯಗಳನತನ  
ರ್ನವು  ಏನತ ಸಾಂಗರಹ ಮನಡತತಿುದೆಾೇವೆ.   ಇದರಿಾಂದ ಆ  ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೂ  ಅನತಕೂಲವನಗತತಿುಲೂ,   
ಅಲ್ಲೂ  ಪನಠ  ಮನಡತವಾಂತ್ಹ  ಶ್ಕ್ಷಕರತಗಳಿಗೂ ಅನತಕೂಲವನಗತತಿುಲೂ.         ಅಾಂತ್ಹ 
ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೂ   ಹಿಾಂದಿನ  ಶ್ಕ್ಷಣ್  ಸಚಿವರಿಗೆ   ಈ  ಬಗೆೆ  ಮನವಿ ಮನಡಿದನಗ      ಈ  ಬಗೆೆ  
ಇಲನಖನ  ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು  ಒಾಂದತ ತಿೇಮನಾನ  ಮನಡಿದರತ.  ಏರೆ್ಾಂದರೆ,  ಈಗ  ಹೊಸದನಗಿ   
ಖನಸಗಿ  ಅನತದನನರಹಿತ್   ಶನಲೆಗಳಲ್ಲೂ   ಯನರತ  ಶ್ಕ್ಷಕರತ   ಕ್ೆಲಸ    ಮನಡತತಿುದನಾರ,ೆ    
ಅವರತ enroll   ಆಗಬೇೆಕತ, Teacher Welfare Fund ನಲ್ಲೂ  ಬೆನಫಿಟಚ    
ಪಡಯೆಬೆೇಕ್ನದರೆ ಅವರತ       enroll ಆಗಬೇೆಕ್ನದರೆ, 3000 ರೂಪನಯಗಳನತನ ಕಟಟಬೆೇಕತ,    
ಮತ್ತು   ಇಷತಟ  ವಷಾಗಳು  ಅವರತ  ಸೇೆವೆ  ಸಲ್ಲೂಸಿರಲೆೇಬೆೇಕತ ಎಾಂದತ  ತಿೇಮನಾನ   ಮನಡಿದರತ.    
ಸಹಜವನಗಿ  ಖನಸಗಿ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲೂ  ಶ್ಕ್ಷಕರತಗಳು  ಒಾಂದೇೆ    ಕಡೆ  ಕ್ೆಲಸ  ಮನಡತವುದಿಲೂ.   
ಒಾಂದತ  ಶನಲೆಯಾಂದ  ಮತ್ೂೆುಾಂದತ  ಶನಲೆಗ ೆ   ಹೂೆೇಗತತಿುರತತ್ನುರೆ.  ಅದರ  ಜೊತ್ೆಗೆ     
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ಕರೂೆೇರ್ನ  ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೂ  500, 1000    ರೂಪನಯಗಳಿಗೆ  ಪರದನಡತತಿುದಾವರಿಗೆ      ನೇವು   
3000  ರೂಪನಯಗಳನತನ    ಕ್ೊಟತಟ     ರೆ್ೂೇಾಂದಣಿ     ಮನಡಿಸಿಕ್ೊಳಾಬೆೇಕತ ಎನತನವ 
ನಯಮವನತನ    ತ್ಾಂದಿದತಾ,   ಸರಿಯಲೂ,  ಅದಕ್ೆೆ  ಬದಲನಗಿ,    ಈಗನಗಲೆೇ  ನಮಾ   
ಟಡಿಎಸ್ಚನವರಿಗೆ transfer    ಮನಡಿಕ್ೊಳಾಲ್ಲಕ್ೆೆ  ಅವಕ್ನಶ  ಇದೆ,    ಅದೆೇ  ರಿೇತಿ ಒಾಂದತ  
ಸಾಂಸೆಥಯಾಂದ      ಇರ್ೊನಾಂದತ ಸಾಂಸೆಥಗೆ    ಈ  ಟಡಿಎಸ್ಚ  ಹಣ್ವನತನ    ಕಟತಟವುದಕ್ೆೆ ಏನತ 
ಅವಕ್ನಶ  ಇದೆ,  ಅದೆೇ  ಪರಕ್ನರ    ಇದಕೂೆ  ಕೂಡ  ಒಾಂದತ  ಅವಕ್ನಶವನತನ  
ಮನಡಿಕ್ೊಡಬೆೇಕತ.   ಖನಸಗಿ   ಶನಲನ  ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೂ  ಕೂಡ    ಕ್ೆಲವು  ಸಾಂದಭಾಗಳಲ್ಲೂ  ಅವರ  
ಆರೂೆೇಗಯ   ಮತ್ೂೆುಾಂದತ,   ಇರ್ೂೆನಾಂದತ   ವಿಚನರಗಳು  ಬಾಂದನಗ   ಸಹನಯವನಗತವ  
ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ   ಒಾಂದತ ಅನತಕೂಲ  ಮನಡಿಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ    ತ್ಮಾ  ಮೂಲಕ ಸರ್ನಾನಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್  
ಸಚಿವರಲ್ಲೂ      ವಿನಾಂತಿ  ಮನಡಿಕ್ೊಳುಾತ್ೆುೇರೆ್.   

ಶ್ರೇ  ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೇತ್ರ)  :-    ಸರ್ನಾನಯ  ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ   ಕರ್ನಾಟಕ 
ರನಜಯ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ    ಕ್ೆೇಮನಭಿವೃದಿಿ   ನಧಿಯ  ವತಿಯಾಂದ      ರನಜಯದ ಸಕ್ನಾರಿ,      
ಮತ್ತು ಅನತದನನ,    ಅನತದನನರಹಿತ್ ಶನಲೆಗಳ   ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೂ ಸಹ   12 ರಿೇತಿಯ  
ಸೌಲಭಯಗಳನತನ  ನೇಡತತಿುದನಾರ.ೆ  ಅದಕ್ೊೆೇಸೆರ   ಸಕ್ನಾರವನತನ  ಅಭಿನಾಂದಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.    ಅದೆೇ  
ರಿೇತಿ  ತ್ನವು ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕಲನಯಣ್ ನಧಿಯಾಂದ   ಈ  ಅನತದನನ ರಹಿತ್  ಶನಲೆಗಳಲ್ಲೂ   ಕ್ೆಲಸ    
ಮನಡತತಿುರತವಾಂತ್ಹ  ಶ್ಕ್ಷಕರ   ಪರಿಸಿಥತಿ  ಹೆೇಗಿದೆ ಎನತನವುದತ     ತ್ಮಗೂ  ಗೊತಿುದೆ.  ಮನನಯ  
ಬಸವರನಜ  ಶ್ವಲ್ಲಾಂಗಪಪ  ಹೊರಟಟಯವರತ ಶ್ಕ್ಷಣ್   ಮಾಂತಿರಗಳ್ನಗಿದನಾಗ  ಅನತದನನ ಪನರರಾಂಭ 
ಮನಡಿದಾರತ,  ಹನಗನಗಿ,   ಅನತದನನ   ಇಾಂದಲೂ,  ರ್ನಳ್ ೆ    ಸಿಗತತ್ುದೆ ಎಾಂದತ.    ಬಹಳ 
ಆಸಯೆನತನ  ಇಟತಟಕ್ೂೆಾಂಡಿದನಾರೆ.    ಅಾಂತ್ಹವರತ  ಕ್ೆಲವರತ  ಪತಕೆಟಟೆಯಾಂದ  ದತಡಿಯತತಿುದನಾರ.ೆ   
ಇನತನ   ಕ್ೆಲವರತ  2  ಸನವಿರ  ರೂಪನಯಗಳಿಗ ೆ  ದತಡಿಯತತಿುದನಾರೆ.  ಇನತನ   ಕ್ೆಲವರತ  5 
ಸನವಿರ   ರೂಪನಯಗಳಿಗೆ  ದತಡಿಯತತಿುದನಾರ.ೆ   ಹಿೇಗನಗಿ, ಸರಿಯನದ  ಪರಮನಣ್ದಲ್ಲೂ ಯನರಿಗೂ 
ಸಹ  ವೆೇತ್ನ  ಸಿಗತತಿುಲೂ.     ಮನನಯ ಸದಸಯರತ  ಹೆೇಳಿದ  ಹನಗೆ  ಜೊತ್ೆಗೆ ಯನವುದೆೇ  
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ಆರೂೆೇಗಯ  ವಿಮನ  ಯೇಜರೆ್ ಸಿಗತತಿುಲೂ.       ಇರ್ೂೆನಾಂದತ ಪರಮತಖ್ವನದ  ವಿಚನರ  ಎಾಂದರೆ,    
ಇವರತ  ಬಹಳ ಉತ್ುಮವನಗಿ  ಕ್ೆಲಸ  ಮನಡತತಿುರತವುದರಿಾಂದ   ಎಸ್ಚಎಸ್ಚಎಲಚ.ಸಿ.ಯಲ್ಲೂ  ಪರತಿ 
ವಷಾ ಶೇೆಕಡ  100 ರಷತಟ   ಫಲ್ಲತ್ನಾಂಶ    ಎಲ್ಲೂ   ಬಾಂದಿದ ೆ  ಎಾಂದರ ೆ  ಸಕ್ನಾರಿ  ಮತ್ತು  
ಅನತದನನತ್  ಶನಲೆಗಳ್ೆರಡನೂನ ಸೇೆರಿಸಿದರೂ  ಸಹ  50% ಫಲ್ಲತ್ನಾಂಶ  ಇರತವುದಿಲೂ.  ಆದರ,ೆ 
ಅನತದನನರಹಿತ್ ಪ ರೌಢಶನಲೆಗಳಲ್ಲೂಯೆೇ    ಇವತ್ತು  100%  ಫಲ್ಲತ್ನಾಂಶ ಬರತತಿುದೆ.  ಅವರತ     
ಏನತ  ತಿಳಿದತಕ್ೊಾಂಡಿದನಾರಾೆಂದರೆ,  ಇಾಂದಲೂ,  ರ್ನಳ್ ೆ   ಅನತದನನ ಬರತತ್ುದೆ  ಎಾಂದತ ನರಿೇಕ್ ೆ 
ಇಟತಟಕ್ೂೆಾಂಡತ ಆಡಳಿತ್  ಮಾಂಡಳಿಯವರತ   ಕ್ೊಟಟಾಂತ್ಹ ವೆೇತ್ನದಲ್ಲೂಯೆೇ  ಅವರತ  ಕ್ೆಲಸ  
ಮನಡತತಿುದನಾರ.ೆ  ಅಾಂತ್ಹವರತ  ಒಳ್ೆಾಯ  ಕ್ೆಲಸವನತನ  ಮನಡತತಿುದನಾರೆ.     ಅವರತ  ಗತಣನತ್ಾಕ 
ಶ್ಕ್ಷಣ್ವನತನ  ಕ್ೂೆಡತತಿುದನಾರೆ.   ಅಾಂತ್ಹವರತ  ಬಹಳ  ತ್ೂೆಾಂದರೆಯಲ್ಲೂದತಾ, ಅವರಿಗೂ    ಕೂಡ     
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯ ಶ್ಕ್ಷಕರ  ಕಲನಯಣ್  ನಧಿಯ  ವತಿಯಾಂದ  ದಯಮನಡಿ 12 ರಿೇತಿಯ 
ಸವಲತ್ತುಗಳನತನ ಸಕ್ನಾರಿ  ಹನಗೂ  ಅನತದನನತ್  ಶನಲನ- ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳ  ಶ್ಕ್ಷಕರತಗಳಿಗೆ   
ಕ್ೊಡತತಿುದಿಾೇರಿ.   ಅದೆೇ  ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ  ಅನತದನನರಹಿತ್  ಶನಲನ- ಕ್ನಲೇೆಜತ ಶ್ಕ್ಷಕರತಗಳಿಗೂ   ಸಹ  
ವಿಸುರಣೆ  ಮನಡಿದರೆ  ಇದರಿಾಂದ  ನಮಾ ಶ್ಕ್ಷಣ್  ಕ್ೆೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಒಳ್ಾೆಯದನಗತತ್ುದೆ.    ಈ ಒಾಂದತ 
ಅವಕ್ನಶಗಳನತನ  ವಿಸುರಣೆ  ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ   ತ್ಮಾ  ಮೂಲಕ   ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲೂ ವಿನಾಂತಿ  
ಮನಡಿಕ್ೊಳುಾತ್ೆುೇರೆ್.   

ಶ್ರೇ   ಬಿ.ಸಿ.  ರ್ನಗೇೆಶ್ಚ(ಪನರಥಮಕ  ಹನಗೂ  ಪೌರಢ  ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರತ):-  ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ      ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ  ಡನ||  ವೆೈ.ಎ.  ರ್ನರನಯಣ್ಸನವಮಯವರತ   
ಪನರರಾಂಭ  ಮನಡಿದಾಂತ್ಹ    ಈ ಚಚೆಾಯಲ್ಲೂ    ಎಲನೂ  ಸದಸಯರತ… 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅವರತ ಹೊರಗಡೆ  ಹೂೆೇಗಿ  ನಮಾನತನ  ಕರದೆತಕ್ೂೆಾಂಡತ  ಬಾಂದರತ.   

ಶ್ರೇ   ಬಿ.ಸಿ.  ರ್ನಗೇೆಶ್ಚ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ಇಲೂ,  ರ್ನನತ ಇಲ್ಲೂಯೆೇ  ಕತಳಿತಿದಾೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆ ವಿಚನರವನತನ  ನಾಂತ್ರ  ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ.    
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ಶ್ರೇ   ಬಿ.ಸಿ.  ರ್ನಗೇೆಶ್ಚ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ಖ್ಾಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಸಹ    ಆ  
ಶ್ಕ್ಷಕರತಗಳ ಪರಿಸಿಥತಿಯನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದನಗ ಅವರಿಗೆ  ಏರ್ನದರೂ  ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ  ಅನಸತವುದತ 
ನಜ.  ಎಲನೂ  ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳು ಮನತ್ರ್ನಡಿದ  ವಿಚನರಗಳನತನ  ಗಮನಸಿದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂಯೆೇ    
ಅವರ ಪರಿಸಿಥತಿ  ಇದೆ.   ಆದರೆ, ಇದರಲ್ಲೂ  ಒಾಂದತ ಪನರಕಿಟಕಲಚ    ಆಗಿ  ಕಷಟದ  ಪರಿಸಿಥತಿ  ಇದತಾ, 
ಇದನತನ   ಹೆೇಗ ೆ  ಮನಡಬೇೆಕ್ೆನತನವುದತ    ರ್ನವೆಲೂರೂ   ಪರಯತ್ನ  ಮನಡಿ  ಸಕ್ನಾರದ  
ವತಿಯಾಂದ   ತ್ಲನ 5 ಸನವಿರ     ರೂಪನಯಗಳನತನ  ಕ್ೂೆಡತವುದನದರೂ        ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ  ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲಚ. ಭೊೇಜೆೇಗೌಡರವರತ  ಹಣ್  ಕ್ೊಟಟಲೂವೆಾಂದತ  ಹೆೇಳಿದರತ.    ರ್ನವು  
ಕ್ೊಡತವ ದತಡತಾ  ಇನತನ  ಅಲ್ಲೂಯೆೇ ಇದೆ.  ಒಾಂದತ  ಲಕ್ಷ  ರೂಪನಯಗಳನತನ  ಗತರತತ್ತ  ಮನಡಿ  
ಕ್ೊಡತವುದನಗಿದೆ.   ಮತ್ೆು  ಇನತನ   ಉಳಿದವರಿಗ ೆ ಸಹ  ರ್ನವು ಪನರವಿಷನ್ಚ  ಮನಡಿಕ್ೂೆಾಂಡಿದಾೆೇವೆ.   
ಆದರೆ ನಮಗೆ  ಸಿಗತತಿುಲೂ.  ನಮಾ  ಬಿಇಓ ರವರತ  ಶನಲೆಗಳಿಗ ೆ  ಹೊೇದನಗ ಅಲ್ಲೂ  ಮೇಸತರಗಳ್ೆೇ  
ಇಲೂ.      ಈ ರಿೇತಿ ಇರತವನಗ   ಮೇಸತರಗಳು  ಹೆೇಗ ೆ  ಎನ್ಚರೂೆೇಲಚ  ಆಗಿದಾರತ?    ಈ 
ರಿೇತಿಯ  ಒಾಂದಿಷತಟ  ಸಮಸೆಯಗಳಿವೆ.    ಮತಾಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ  ಖ್ಾಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಸಹ   ಹೆೇಗೆ  
ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳನತನ  ಸೇೆರಿಸಿದೆಾೇವೆ,    ಅದೆೇ  ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂಯೆೇ    ಪನರಕಿಟಕಲಚ  ಆಗಿ     ಸನಧಯ 
ಎನಸಿದರೆ   ಖ್ಾಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಅದನತನ  ಮನಡತವಾಂತ್ಹ  ಪರಯತ್ನ  ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಾಂದತ  ತ್ಮಾ 
ಮೂಲಕ   ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗೆ  ತಿಳಿಸಲ್ಲಚಿಚಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.     

(ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ ರವರನದ ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ  ಶೆಟಟಯವರತ  ಪಿೇಠವನತನ ಅಲಾಂಕರಿಸಿದರತ) 
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೦೯. ನಯಮ 68ರ  ಮೇರೆಗ ೆ   ಸನವಾಜನಕ  ಮಹತ್ವದ  ವಿಷಯದ  ಮೇಲ್ಲನ ಚಚೆಾ 

ವಿಷ್ಯ     ಬಿ.ಎಂಆರ ಸ್ಥಎಲ ಗೆ  ರ್ೂಸಾವಧಿೀನ್   ಪರಕ್ತರಯಯಲ್ಲಿರುವ     
              ಜಮಿೀನ್ುಗಳನ್ುಿ   ನ್ಂದಿ  ಇನ ಫ್ಾರಸರಕ್ುರ   ರ್ಾರಿಡಾರ     
              ಎಂಟ್ರ ಪೆೈಸಸ   ಸಂಸೆಾಗೆ    ಸೆೀರಿದ   ರ್ೂಮಿಯನ್ುಿ     
              ರ್ೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ.  ವತಿಯಿಂದ     ಪಡದೆಿರುವ  ಕ್ುರಿತು  

   ------   
ಶ್ರೇ    ಎಸ್ಚ.ಎಲಚ.ಬೊೇಜೆೇಗೌಡ( ಶ್ಕ್ಷಕರ  ಕ್ೆೇತ್ರ):-       ಮನನಯ  ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ    

ಕ್ೆಐಎಡಿಬಿ.ಯಾಂದ  ಬಿ.ಎಾಂ.ಆರ್ಚ.ಸಿ.ಎಲಚ ಗೆ,. ಬಿ.ಎಾಂ.ಆರ್ಚ.ಸಿ.ಎಲ ಯಾಂದ  ಕ್ೆಐಎಡಿಬಿ.ಗೆ  ಹಣ್  
ಕ್ೊಟತಟ,  ನಾಂತ್ರ ರೆ್ೈಸ್ಚನವರಿಗೆ   ಜನಗ  ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ.   ಜನಗವನತನ  ಕ್ೊಟಟಮೇಲ ೆ 
ಬಿ.ಎಂ.ಆರ .ಸ್ಥ.ಎಲ ಯಿಂದ  ಏನತ ಹಣ್  ಕಲೆಕ್ಟಚ  ಆಗತತ್ುದ,ೆ    ಆ ಹಣ್ವನತನ  ರೆ್ೈಸ್ಚನವರಿಗೆ  
ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ.   ಈಗನಗಲೆೇ   ಆ  ಹಣ್ವನತನ  ಕ್ೊಟಟದನಾರೆ.    ಕ್ೊಟಟರತ್ಕೆಾಂತ್ಹ  ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೂ     
ಈಗತ್ನರೆ್  ಮನನಯ ಸಚಿವರನದ    ಶ್ರೇ  ಮತರತಗೆೇಶ್ಚ  ನರನಣಿ  ರವರತ  Land Reforms    
ಬಿಲಚ ಬಾಂದಾಂತ್ಹ  ಸಮಯದಲ್ಲೂ      ಮನತ್ರ್ನಡಿದನಾರೆ.   ಯನವ   ಒಾಂದತ ಉದೆಾೇಶಕ್ೆೆ    
ರೈೆತ್ರಿಾಂದ  ಜಮೇನನತನ  ಪಡದೆತಕ್ೊಳುಾತ್ೆುೇವೆ,   ಪಡದೆತಕ್ೊಾಂಡತ  ಯನರಿಗ ೆ  ವಗನಾವಣೆ  
ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ    ಅವರತ  ಆ  ಉದೆಾೇಶವನತನ    ನಗದಿತ್  ಸಮಯದಲ್ಲೂ  ಮತಗಿಸದೇೆ  ಹೊೇದರ,ೆ   
ಜಮೇನನತನ  ವನಪಸತಾ ಪಡದೆತಕ್ೊಳುಾತ್ೆುೇವೆ  ಮತ್ತು  ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ  ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವಾೆಂದತ   ಈಗ ತ್ನರೆ್  
ಸಚಿವರತ  ಹೆೇಳಿದರತ.  

ಶ್ರೇ   ಮತರತಗೆೇಶ್ಚ  ನರನಣಿ(ಬೃಹತಚ  ಮತ್ತು ಮಧಯಮ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ  ಸಚಿವರತ):-     
ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ   ಜಮೇನನತನ  ರ್ನವು ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ  ಕ್ೊಡತವುದಿಲೂ.  ನಮಾ  
ವನಯಪಿುಯಲ್ಲೂಯೆೇ  ಇಟತಟಕ್ೂೆಳುಾತ್ೆುೇವೆ.   

      ಶ್ರೇ    ಎಸ್ಚ.ಎಲಚ.ಬೊೇಜೆೇಗೌಡ:-     ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಆ  ಜಮೇನನತನ  ಕ್ೂೆಡದಿದಾರೆ, ಅದನತನ  
ನೇವು  ಆಗಲ್ಲ ವನಪಸತಾ  ಪಡಯೆಬೆೇಕಲೂವೆೇ?    ನಮಾ  ಬೂೆೇಡಿಾಗೆ  ಬಾಂದರೆ  ಸಾಂತ್ೂೆೇಷ.   
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ಆಗ     ಜಮೇನತ  ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ  ಬಾಂದಾಂತ್ನಗತತ್ುದೆ.       ಜಮೇನತ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ  ಬರತತ್ುದೆ ಎಾಂದತ  
ಈಗತ್ನರೆ್  ಮನನಯ  ಸಚಿವರತ    ಹೆೇಳಿದನಾರ.ೆ     ಈಗ  ಇಲ್ಲೂ  ಇರತ್ಕೆಾಂತ್ಹ  ವಿಚನರ  
ಏರೆ್ಾಂದರೆ, 1995-97, 1996-97 ರಲ್ಲೂ     ಆದಾಂತ್ಹ ನಮಾ ಪೆರೇಮಚ ವಕ್ಚಾ  ಅಗಿರಮಾಂಟಚನಲ್ಲೂ    
ಏನತ ಜಮೇನನತನ  ಪಡದೆತಕ್ೊಾಂಡಿದನಾರೆ,  ಪಡದೆತಕ್ೊಾಂಡಾಂತ್ಹ  ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೂ stipulated 
periodನಲ್ಲೂ  ಈ  ಕ್ೆಲಸ  ಆಗಿರತವುದಿಲೂ.    ಯನವ  ಒಾಂದತ  ಉದೆಾೇಶಕ್ೆೆ  ನೇವು  ಜಮೇನನತನ  
ಪಡದೆತಕ್ೂೆಾಂಡಿದಿಾೇರಿ,    ಕ್ೆಐಎಡಿಬಿ.ಯವರಿಗ ೆ  ಸೇೆಲಚ  ಡಿೇಡಚ  ಮನಡಿಕ್ೊಡತವಾಂತ್ನಯತ್ತ.    
ಈಗ    ಇರ್ೂೆನಾಂದತ  ಏಜೆನಾ  ಅಾಂದರೆ  ಜನರಿಗ ೆ ಅನತಕೂಲವನಗತವಾಂತ್ಹ    ನಮಾ  ಮಟೂೆರೇ  
ಏಜೆನಾ ಯವರತ  ಜಮೇನನತನ    ಕ್ೆೇಳುತಿುದೆ.     ನಮಾ  ಮಟೊರೇ  ಕ್ೆೇಳುವನಗ    
ಕ್ೆಐಎಡಿಬಿಯಾಂದ  ಜಮೇನತ  ಕ್ೆೇಳಿದೆ.    ಕ್ೆಐಎಡಿಬಿ ಜಮೇನನತನ  ಬಿ.ಎಾಂ.ಆರ್.ಸಿ.ಎಲಚ ಗೆ  
ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇವೆ  ಎಾಂದತ  ಹೆೇಳಿದೆ.    ಯನವ   ಜಮೇನನತನ  ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇವೆ  ಎಾಂದತ ಹೆೇಳಿದೆ  
ಎಾಂದರೆ ಈ    ಹಿಾಂದ ೆ    ಕ್ೆಐಎಡಿಬಿಯಾಂದ  ರೆ್ೈಸ್ಚ  ಕಾಂಪನಗ ೆ  ಏನತ  ಜಮೇನನತನ ಬರೆದತ 
ಕ್ೊಟಟದೆ,   ಆ  ಜಮೇನನತನ  ಬಿ.ಎಾಂ.ಆರ್.ಸಿ.ಎಲಚಗೆ  ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆ  ಎಾಂದತ  ಹೆೇಳಿದೆ.      ಈಗ  
ನೇವು   ಈ  ಜಮೇನನತನ  ಬಿ.ಎಾಂಆರ್.ಸಿ.ಎಲಚ ಗೆ  ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ  ನೇವು  ಯನರತ?  ನೇವು  ಈ  
ಜಮೇನನತನ  ಕ್ೆಐಎಡಿಬಿ ಗೆ  ಕ್ೊಟತಟ ಬಿಡಿ.  ನೇವು ಯನವಉದಾೆೇಶಕ್ೆೆ  ಜಮೇನತ  
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡಿದಿಾೇರಿ, ನೇವು   ಆ  ಒಾಂದತ  ಕ್ೆಲಸವನತನ  ನೇವು  ಮನಡತತಿುಲೂ.    ನೇವು    
ಯನವ   ಒಾಂದತ  ಉದೆಾೇಶಕ್ೆೆ  ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡಿದಿಾೇರಿ.   ಆ  ಕ್ೆಲಸವನತನ  ಮನಡತವುದಿಲೂವೆಾಂದರೆ, 
ಅದರಿಾಂದ  ಉಳಿದಿರತವ  ಜಮೇನನತನ  ವನಪಸತಾ  ಕ್ೆಐಎಡಿಬಿ.ಗೆ  ಕ್ೂೆಟತಟ ಬಿಡಿ.    ಜಮೇನನತನ   
ಕ್ೊಡತವುದರ  ಮೂಲಕ    ಬಿಎಾಂಆರ್ಚಸಿಎಲ ಡೈೆರಕಟರ್ಚ  ರವರತ    ರೆ್ೈಸ್ಚ ಕಾಂಪನಗ ೆ  ಹಣ್  
ಪನವತಿ   ಮನಡತವುದತ  ಎಷಟರಮಟಟಗೆ  ಸರಿ?  ಅಥವನ      ಬಿಎಾಂಆರ್.ಸಿಎಲ  ಕ್ೆಐಎಡಿಬಿ.ಗೆ  
ಹಣ್    ಪನವತಿ  ಮನಡಿ, ಅವರತ ರೆ್ೈಸ್ಚ ಕಾಂಪನಗ ೆ ಹಣ್  ಪನವತಿ   ಮನಡತವುದತ  ಎಷಟರಮಟಟಗ ೆ 
ಸರಿ?    ಇದರ  ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲೂ    ಏನತ  ಕ್ೆಐಎಡಿಬಿ  ಯಾಂದ  ರೈೆತ್ರಿಗೆ    ಪೂಣ್ಾ  ಪರಮನಣ್ದಲ್ಲೂ   
ಪರಿಹನರ  ದೊರಕಿದ ೆ ಎನತನವ    ಕ್ನೂರಿಟ  ಇರತವುದಿಲೂ. ರೈೆತ್ರತ   ಒದನಾಡತತಿುದನಾರೆ.   ಆ   ಸವೆಾ 
ನಾಂಬರ್ಚನಲ್ಲೂ  ಕ್ೊಡತತ್ನುರಯೆೆೇ   ಅಥವನ ಬೆೇರ ೆ  ಸವೆಾ  ನಾಂಬರ್ಚನಲ್ಲೂ   ಕ್ೊಡತತ್ನುರೂೆೇ   
ಅಥವನ   21193  ಎಕರ ೆ    ಜಮೇನತ  ಏನತ Framework agreement       ನಲ್ಲೂ 
ಆಗಿದ,ೆ  ಆ  ಜಮೇನರ್ೂೆಳಗೆ   ಈ  ಜಮೇನತ  ಊಾಂಟೂೆೇ ಅಥವನ  ಇರ್ೂೆನಾಂದತ  29 ಸನವಿರ  
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ಜಮೇನನತನ   1998ರಲ್ಲೂ ಮನಡಿದನಾರ,ೆ  ಅದರಲ್ಲೂ  ಏರ್ನದರೂ   ಇದೆಯೆೇ?    ಇದತ   
ಯನವುದೂ  ಸಹ  ಕ್ನೂರಿಟ  ಇಲೂ. ದಯಮನಡಿ,  ಇದತ  ಕ್ನೂರಿಟ  ಆಗಬೇೆಕತ.   ನಮಾ  ಮಟೊರೇ    
ಕ್ನಮಗನರಿಗ ೆ   ಜಮೇನನತನ  ಕ್ೊಡಲ್ಲಕ್ೆೆ   ನಮಾ ಅಭಯಾಂತ್ರ  ಏನೂ  ಇಲೂ. ಒಳ್ೆಾಯ  ಉದೆಾೇಶ 
ಇದೆ,  ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ.                                                                          

                                                            ಮತಾಂದತ.      
(579) 23.03.2022 05.30 ಎಸ್ಚವಿ-ವಿಕ್ೆ  

(ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇರ್ಚಮನ್ಚರವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 
ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ (ಮತಾಂದತ):-  
ಅದಕ್ೆೆ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನದರ ೆwho is this NICE? ಅವರಿಗೆ ಏಕ್ೆ ಬಿಟತಟಕ್ೊಡಬೇೆಕತ? ಇದರಲ್ಲೂ ಬಹಳ 
ಸಪಷಟವನಗಿ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.ಚಚ‘NICE land to cost BMRCL Rs. 100 crores’ಚಚ೩೦ ವಷಾಗಳು 
ಕಳ್ೆದ ನಾಂತ್ರ…. 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶ್ಚ ಕ್.ೆರನಥೂೆೇಡಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಲೊೇಕ್ೊೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರತ ಸದನದಲ್ಲೂ ಇಲೂ.  ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ ಮತಖ್ಯ 
ಸಚೆೇತ್ಕರತ ಇಲೂ, ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಇಲೂ.    

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇರ್ಚಮನ್:- ಮನನಯ ಭೊೇಜೆೇಗೌಡರೆೇ, ಮನನಯ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ಸಚಿವರತ ಇಲ್ಲೂ ಕತಳಿತ್ತ 
ತ್ಮಾ ಮನತ್ನತನ ಕ್ೆೇಳುತಿುದನಾರೆ.  ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ.   

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಮನನಯ 
ಕ್ನನೂನತ ಸಚಿವರತ ಇಲ್ಲೂರಬೆೇಕತ.  It is purely concerned with law.   

ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶ್ಚ ಆರ್ಚ ನರನಣಿ (ಬೃಹತಚ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಕ್ನನೂನತ ಸಚಿವರತ ಮತ್ತು ಮನನಯ ಲೊೇಕ್ೂೆೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರ 
ವಿಷಯಗಳಿಗ ೆಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತೆ್ ನನಗ ೆಎಷತಟ ಸನಧಯವೇ ಅಷತಟ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇರೆ್.  ಮನನಯ 
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ಭೊೇಜೆೇಗೌಡರತ ಅದಕ್ೆೆ satisfy ಆಗಲ್ಲಲೂವೆಾಂದರ ೆ ಅವರನತನ ಕರಸೆತವಾಂತ್ಹ ವಯವಸೆಥಯನತನ 
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ   

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ.ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, More than 50 percent  
ಇಲ್ಲೂ ಕ್ನನೂನತ ವಿಚನರಗಳಿದತಾ, ಕ್ನನೂನತ ಮಾಂತಿರಗಳು ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲೂ ಇದನಾರ.ೆ  ಮನನಯ ಕ್ನನೂನತ 
ಮಾಂತಿರಗಳನತನ ಬಿಟತಟ ಸಾಂಪತಟ ಉಪಸಮತಿಯ ರಚರೆ್ಯನಗಿದೆ.  ಇಾಂತ್ಹ ಸಮತಿಯಲ್ಲೂ ನಮಗೆ 
ಫಲ್ಲತ್ನಾಂಶ ಹೆೇಗ ೆ ಸಿಗತತ್ುದೆ? ಉಪ ಸಮತಿಯಲ್ಲೂ ಕ್ನನೂನತ ಇಲನಖಯೆ ಪರಧನನ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾ 
ಇದನಾರ,ೆ ಕ್ನನೂನತ ಮಾಂತಿರ ಇಲೂ. ಬೆೇರ ೆ ಬೆೇರ ೆ ಮಾಂತಿರಗಳಿದನಾರೆ.  ಕ್ನನೂನತ ಮಾಂತಿರಗಳನತನ 
ಬಿಡತವುದಕ್ೆೆ ಕ್ನರಣ್ ಏನತ? That is all very important. ಕ್ನನೂನತ ಮಾಂತಿರ ಇಟತಟಕ್ೊಾಂಡತ 
legal opinion  ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡತ ಏರೆ್ೇನತ hurdles, lapses ಆಗಿದಯೆೇ ಅವುಗಳಿಗೆ 
ಪರಿಹನರವನತನ ಕಾಂಡತಕ್ೊಳಾಬೆೇಕತ.   

ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶ್ಚ ಆರ್ಚ ನರನಣಿ:- ಮನನಯ ಭೂೆೇಜೇೆಗೌಡರೇೆ, ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ಸಚಿವರನತನ 
ಕ್ೆೈಬಿಡಲನಗಿತ್ತು.   

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ಮಾಂತಿರಗಳು ತ್ಮಾ ವಿಷಯ 

ಬಾಂದನಗ ಬರತತ್ನುರ.ೆ  ಆದರ ೆ ಕ್ನನೂನತ ಮಾಂತಿರ ಸಮತಿಯಲ್ಲೂ ಇರಲೇೆಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಇದರಲ್ಲೂ 

‘NICE land to cost BMRCL Rs. 100 crores’ಚ ಚಎಾಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ  ರೆ್ೈಸ್ಚ ಭೂಮ 

ಯನರದತಾ? After completion of 30 years that land should be returned 

back to the Government. How can the NICE become the owner of this 

land? ಮತ್ೆು ಹೇೆಗೆ ಭೂಮ ಅವರಿಗೆ ಹೂೆೇಗಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ? If suppose stipulated period 

ನಲ್ಲೂ ಅವರತ ಮತಗಿಸಿರತವುದಿಲೂ ಎಾಂದರೆ that land should be returned back to the 
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Government.   ಅಲ್ಲೂಾಂದ ಬೆೇಕ್ನದರೆ ಸಕ್ನಾರ ಯನರಿಗ ೆಬೆೇಕ್ನದರೂ ಕ್ೂೆಡಲ್ಲ.  ಇದತ ಬಹಳ 

ಪರಮತಖ್ವನದಾಂತ್ಹ ವಿಚನರ.   

1) Notified for the express way project but compensation has not 

been awarded to the property owners.  

 2) Is the land leased by the Government to the NICE?  

3) There are instances of the original property owners who had 

partnered with the land....”ಚಎಾಂದತ ಒಾಂದತ ಪತಿರಕ್ೆಯಲ್ಲೂ ಬಾಂದಿದೆ.  ಹಿೇಗಿರತವನಗ ಇದನತನ 

ರ್ನವು ಹಗಲತ ದರೂೆೇಡೆ ಎನನದೆ ಬೆೇರೇೆರ್ೆಾಂದತ ಕರಯೆಬೆೇಕತ?  ಅಭಿವೃದಿಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೂ ಬಹತದೂೆಡಾ 

ಭರಷ್ನಟಚನರ ಎಾಂದತ ಹೆೇಳಬಹತದತ.   

 ಒಮಾ ಮನಜಿ ಪರಧನನಮಾಂತಿರಗಳ್ನದ ಮನನಯ ಹೆರ್.ಡಿ.ದೆೇವೆೇಗೌಡರತ ಕರಿೇಾಂಲನಲನ ತ್ೆಲಗಿಯ 
ಸನಟಾಂಪಚ ಪೆೇಪರ್ಚ ಹಗರಣ್ದ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೂ ರೂ.೨೦,೦೦೦ ಕ್ೊೇಟಯ ಈ 
ಹಗರಣ್ವೆೇನೂ ದೂೆಡಾದಲೂ; ಇದಕಿೆಾಂತ್ ಬಹಳ ದೂೆಡಾ land scandal ರೆ್ೈಸ್ಚ ರಸೆುಯ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ 
ಆಗತತ್ುದೆ ಎಾಂದತ ಹೇೆಳಿದಾರತ.  ಇದತ ಇವತ್ತು ಸತ್ಯವನಗಿದ.ೆ  Excess ೯೫೨೬ ಎಕರಗೆಳಿಗೆ 
ಕ್ೆಐಎಡಿಬಿ 28(1), 28(4) notice issue ಮನಡಿರತವ ರೆ್ೂೇಟಫಿಕ್ೇೆಷನ್ಚ ಇಾಂದಿನವರವೆಿಗೂ 
ವನಪಸ್ಚ ಪಡದೆಿರತವುದಿಲೂ. ಇದನತನ ಕೂಡಲೇೆ ವನಪಸ್ಚ ಪಡಯೆಬೆೇಕತ.  ರೆ್ೈಸ್ಚ ಕಾಂಪನಯವರತ 
ಕ್ೆಐಎಡಿಬಿಗೆ  ಈ ರಿೇತಿಯ excess land ಅನತನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ಒಾಂದತ ರೆ್ೂೇಟಸ್ಚ  ಕ್ೊಟಟರತ.  
ಅವರತ 28(1), 28(4) ನಲ್ಲೂ ಭೂಮನಲ್ಲೇಕರನಗಿದಾ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ರೆ್ೂೇಟಸ್ಚ ಕ್ೂೆಟಟರತ.  ಏಕ್ೆ ನಮಾ 
ಜಮೇನನತನ acquire ಮನಡಬನರದತ ಎಾಂದತ ರೆ್ೂೇಟಫಿಕ್ೆೇಷನ್ಚ ಮನಡಿದರತ.  FWA ಪರಕ್ನರ ಆ 
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೯೫೨೬ ಎಕರ ೆexcess land.  ಅದಕ್ೆೆ ರೆ್ೂೇಟಸ್ಚ ಕ್ೊಟಟದನಾರೆ.  ಆ ರೆ್ೂೇಟಸ್ಚ ಇನೂನ ವನಪಸ್ಚ 
ಪಡದೆಿಲೂ. ೯೫೨೬ ಎಕರಗೆೆ ಕ್ೊಡತವಾಂತಿಲೂ.  

ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶ್ಚ ಆರ್ಚ ನರನಣಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಒಾಂದೇೆ ವನಕಯದಲ್ಲೂ 
ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್.  ರ್ನನತ ವಕಿೇಲನಲೂ.  ನನಗ ೆಎಷತಟ ತಿಳಿಯತತ್ುದೆಯೇ ಅಷತಟ ಓದಿಕ್ೊಾಂಡತ ಬಾಂದಿದೆಾೇರ್.ೆ  
ರ್ನನತ ಯನರ favour ಆಗಿಯೂ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಿಲೂ. ಎರಡತ ನಮಷ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುೆೇರೆ್.  
ನಾಂತ್ರ ನೇವೆಲೂರೂ ಕ್ೆೇಳುವ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರವನತನ ಆಮೇಲ ೆಕ್ೊಡತತ್ೆುೇರೆ್.  ಒಟತಟ ಯೇಜರೆ್ಗಳು 
ಪನರರಾಂಭವನಗಿರತವುದತ ೧೯೯೫ರಲ್ಲೂ.  ದಿರ್ನಾಂಕ ೨೦.೦೨.೧೯೯೫ರಲ್ಲೂ MOU ಆಗತತ್ುದೆ.  ೧೯೯೭ರಲ್ಲೂ 
framework agreement ಆಗತತ್ುದೆ.  ಆಗ ಏರ್ನಗಿದೆಯೆಾಂದರೆ ೨೦ (೧/೩) ಮತ್ತು (೩/೧) 
identification of the land ಮನತ್ರ ಮನಡಲನಗತತ್ುದೆ.  ಅದನತನ ರೆ್ೂೇಟಫಿಕ್ೆೇಷನ್ಚ 
ಮನಡತವುದಿಲೂ. ಈ land ಗಳನತನ ಮನಡಬಹತದತ ಎನತನವುದರಲ್ಲೂ ೨೯೦೦೦ land ಗಳು ಬಾಂದಿವೆ.  
೨೮(೧) ಆದರೆ preliminary acquisition ಪನರರಾಂಭವನಗತತ್ುದೆ ಎನತನವುದನತನ ರ್ನನತ 
ಒಪತಪತ್ೆುೇರ್.ೆ Preliminary acquisition ಪನರರಾಂಭವನಗಿರತವುದತ ೧೯೯೯ರಲ್ಲೂ.  ಆಗ ೨೦೧೯೬ 
ಎಕರ ೆ ಮನತ್ರ ಆಗಿದೆ.  Framework agreement ನಲ್ಲೂ ಎಷತಟ ಭೂಮಯನತನ ಸೂಚರೆ್ 
ಮನಡಲನಗಿದಯೆೇ ಅಷಟರ್ನೆೇ ೧೯೯೯ ರಿಾಂದ ೨೦೨೧ ರವರೆಗ ೆ ಇಪಪತ್ೆುರಡತ ವಷಾ ಒಾಂದತ ಎಕರಯೊ 
framework agreement  ಇಲೂದೆ ಹೆಚತಚ land acquisition ಆಗಿರತವುದಿಲೂ.  

 ಮನನಯ ಭೊೇಜೆೇಗೌಡರೆೇ, ತ್ನವು ಮತಾಂದತವರೆಸಿ.   

 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೇೆ, ಅದರೆ್ನೇ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತಿುದೆಾೇರೆ್.  
ಸಕ್ನಾರ acquisition ಮನಡಿರತವುದಿಲೂ. ರೆ್ೂೇಟಸ್ಚ ಅನತನ ಕ್ೊಟಟರಿ.  

 ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸನವಮ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ೯೫೨೬ ಎಕರ ೆ excess land ಇದೆ ಎಾಂದತ 
ರ್ನವು ಹೆೇಳುತಿುದೆಾೇವೆ.  ಕ್ಲೆವು ಪರಕರಣ್ಗಳಲ್ಲೂ ೨೮(೧) ಆಗಿದ,ೆ ಕ್ೆಲವು ಪರಕರಣ್ಗಳಲ್ಲೂ ೨೮(೪) ಆಗಿದ.ೆ  
೨೩ ವಷಾದಿಾಂದ ರೈೆತ್ರತ ಪರಭನರೆ ಮನಡತವಾಂತಿಲೂ.  Permanent structure ಕಟತಟವ ಹನಗಿಲೂ.  
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ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲಚ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ತ್ಮಾನತನ ರ್ನನತ ಗೊಾಂದಲಕಿೆೇಡತ 
ಮನಡತವುದಿಲೂ.  ರ್ನನತ ಆದಷತಟ ಗೂೆಾಂದಲ ಮೂಡಿಸತವುದಿಲೂ.  

ಶ್ರೇ ಮತನರನಜತಗೌಡ ಪಿ.ಎಾಂ. (ವಿಧನನ ಸಭೆಯಾಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಭೊೇಜೆೇಗೌಡರೇೆ, ಒಾಂದತ ನಮಷ…  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇರ್ಚಮನ್ಚ:- ಮನನಯ ಭೊೇಜೆೇಗೌಡರೇೆ, ನೇವು ಪರತಿಯಬಬರಿಗೂ yield ಆದರೆ 
ಪರತಿಯಬಬರೂ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ.  ಇದತ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲ್ಲ.  

ಶ್ರೇ ಮತನರನಜತಗೌಡ ಪಿ.ಎಾಂ.:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸಚಿವರ 
ಗಮನಕ್ೆೆ ಒಾಂದತ ವಿಷಯವನತನ ತ್ರಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.   

ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಬೆಾಂಗಳೂರತ ದಕ್ಷಿಣ್ ತ್ನಲೂೂಕತ ಉತ್ುರಹಳಿಾ ಹೂೆೇಬಳಿ ಗೂೆಲೂಹಳಿಾ ಎನತನವ 
ಗನರಮದಲ್ಲೂ ನನನ ಆಸಿುಯದ.ೆ  ಇದತ ನನನ ಸವಾಂತ್ದತಾ.  ಕ್ೆೇಳಬೆೇಕ್ೊೇ ಕ್ೇೆಳಬನರದೂೆೇ ನನಗ ೆಗೊತಿುಲೂ. 
ಆದರೆ ರ್ನನತ ಅನತಭವಿಸತತಿುರತವ, ನನನ ಅಕೆಪಕೆದವರತ ಅನತಭವಿಸತತಿುರತವ ಕಷಟವನತನ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ.  
ಗೊಲೂಹಳಿಾ ಸವೆಾ ನಾಂಬರಿನಲ್ಲೂ ಸತಮನರತ ೪೦ ಎಕರ ೆ ಜಮೇನತ ಬಿಬಿಎಾಂಪಿ ವನಯಪಿುಗೆ ಬರತತ್ುದೆ.  
ನಮಾ ಸವಾಂತ್ ಜಮೇನನಲ್ಲೂ ಕ್ನಾಂಪೌಾಂಡಚ ಹನಕಲತ ಹೊೇದರ ೆ ರೆ್ೈಸ್ಚ ಕಾಂಪನಯವರತ ಬಾಂದತ ಅಡಾ 
ಹನಕಿ ಇಲ್ಲೂ ಏನೂ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡಬನರದಾೆಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಮತ್ೊುಾಂದೆಡೆ ಸಕ್ನಾರ 
ಈ ಜಮೇನನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಾಂಡಿದಯೆೆೇ ಎಾಂದರೆ ಸಕ್ನಾರದಿಾಂದ ನಮಗೆೇನೂ ಹಣ್ ಬಾಂದಿರತವುದಿಲೂ.  
ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿ ಅಲ್ಲೂ ಏರ್ನದರೂ ದತಡಿಯಬೇೆಕತ ಎಾಂದರ ೆಅದಕೂೆ ಬಿಡತತಿುಲೂ.  ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲೂ ಬಿಬಿಎಾಂಪಿ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳೂ ಶನಮೇಲನಗಿದನಾರ.ೆ  ರ್ನವು ಅಲ್ಲೂ ಏರೆ್ೇ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಬೆೇಕ್ೆಾಂದರೂ ರೆ್ೈಸ್ಚ 
ಕಾಂಪನಯವರ ಬಳಿ ಅನತಮತಿ ಪಡದೆತಕ್ೂೆಳಿಾ ಎಾಂದತ ಬಿಬಿಎಾಂಪಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ನಮಗೆ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  
ನನನ ಅಪಪ ಸಾಂಪನದರೆ್ ಮನಡಿರತವ ಆಸಿುಯಲ್ಲೂ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಲತ ರೆ್ೈಸ್ಚ ಕಾಂಪನಯವರ ಬಳಿಗೆ ಹೊೇಗಿ 
ರ್ನರೆ್ೇಕ್ೆ ಅನತಮತಿ ಪಡಯೆಬೆೇಕತ? ನರನಕ್ೆೇಪಣನ ಪತ್ರ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಾ ಎಾಂದತ ಹೇೆಳುತ್ನುರೆ.  
ಯನರಪಪನ ಮರ್ೆಯ ಆಸಿುಗೂ ರ್ನವು ಅಲ್ಲೂ ಹೊೇಗತತಿುಲೂ. ಇಾಂದತ ರೆ್ೈಸ್ಚ ಕಾಂಪನಯವರತ 
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ಮನಡತತಿುರತವ ದಬನಬಳಿಕ್ಯೆ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ನರ್ನೆ ಮನನಯ ಭೊೇಜೇೆಗೌಡರಿಗ ೆ ಹೆೇಳಿದೆ. ರೆ್ೈಸ್ಚ 
ಕಾಂಪನಯವರತ ಆ ರಸೆುಯನತನ ಮನಡತವಾಂತ್ಹ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೂ ಒಾಂದತ ಕಿಲೊೇಮೇಟರ್ಚಗೆ ರೂ.೩ 
ಕ್ೊೇಟಯಷತಟ ಹಣ್ ಖ್ಚತಾ ಮನಡಿದನಾರ ೆಎಾಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ  ಇಾಂದತ ಅಲ್ಲೂ ರೂ.೨ ಕ್ೊೇಟಯಷತಟ 
ಹಣ್ ಸಾಂಗರಹವನಗತತಿುದೆ.  ಅಲ್ಲೂರತವ ಯನವ ರೈೆತ್ರಿಗೂ ಸಹ ಅನತಕೂಲ ಮನಡಿಕ್ೊಟಟಲೂ. ರೆ್ೈಸ್ಚ 
ಕಾಂಪನಯವರತ ಒಡದೆತ ಆಳುವ ನೇತಿಯನತನ ಅನತಸರಿಸತತಿುದನಾರ.ೆ  ದಯವಿಟತಟ ಸಕ್ನಾರ ಇದರ 
ಬಗೆೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೆೇಕತ.  ಕಳ್ೆದ ಬನರಿ ಒಾಂದತ ಸದನ ಸಮತಿಯನತನ ಮನಡಲನಗಿತ್ತು. ಆ ಸದನ 
ಸಮತಿಯ ವರದಿ ಏರ್ನಗಿದೆ ಎನತನವುದತ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೂಯವರೆವಿಗೂ ಗೂೆತ್ನುಗಲ್ಲಲೂ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಮನನಯ ಮತನರನಜತಗೌಡರೆೇ, ನರ್ನೆ ರ್ನನತ ಇದರ ಬಗೆೆ 
ಹೆೇಳಿದನಗ ತ್ನವು ಸದನದಲ್ಲೂ ಇರಲ್ಲಲೂ.  

 ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಮತನರನಜತಗೌಡ ಅವರತ ಹೆೇಳುತಿುರತವುದತ ಅಕ್ಷರಶಃ 
ಸತ್ಯ.  Personal injury ಒಬಬ ಶನಸಕರಿಗ ೆಆಗಿದ.ೆ ಇಾಂತ್ಹ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೂ ಒಾಂದೂವರ ೆಸನವಿರ 
ಅಮನಯಕ ರೈೆತ್ರ ಪರಿಸಿಥತಿ ಏರ್ನಗಿರಬೆೇಕತ?  ಇದತ ಸತ್ಯವನಗಿರತ್ಕೆಾಂತ್ಹ ಘಟರೆ್.   

(…ಮತಾಂದತ) 

(580) 23-03-2022 (5.40) ಕ್ೆಜಿ-ವಿಕ್ೆ      

     (ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚರವರ ಉಪಸಿಥತಿ)                 

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲಚ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ (ಮತಾಂದತ):- 

ಇದಕ್ೆೆ ರ್ನವಲೊರೂ ಸೇೆರಿ ರ್ನಯಯ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನಗಿದೆ. ಹನಗನಗಿ, ರೈೆತ್ರಿಗೆ ಎಷತಟ ಮೊತ್ುವನತನ ಕ್ೊಟತಟ 
NICE Company ಯವರತ ಅವತಿುನ ಕ್ನಲದಲ್ಲೂ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡಿದನಾರೂೆೇ ನಮಗೆ  ಗೂೆತಿುಲೂ. ಆದರೆ, 
ಈಗ square feet ನಲ್ಲೂ ವನಯಪನರ ನಡಯೆತತಿುದೆ. BMRCL ನವರತ  square feet ನಲ್ಲೂ ಲೆಕೆ 
ಮನಡಿದನಾರ.ೆ 2,500 square meter, 19,500 square meter ಮತ್ತು 17,053 square 
meter ಇಷತಟ KIADB ನಾಂದ BMRCL ಗೆ ಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ. ಈ square meter ನಲ್ಲೂ ಇರತವಾಂತ್ಹ  
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ಆ ಜನಗ ಒಟತಟ 5 ಎಕರಗೆಳು ಆಗತತ್ುದೆ.   ಈ 5 ಎಕರ ೆಜಮೇನಗೆ ಸತಮನರತ  100 ಕ್ೊೇಟ 
ರೂಪನಯಗಳ valuation ಆಗತತಿುದೆ. ಈಗ ರೈೆತ್ರ ಪರಿಸಿಥತಿ ಏರ್ನಗಿರಬೆೇಕತ? ಈ ಭೂಮ 
ಯನರದತಾ? ರ್ನವು ಅವರಿಗ ೆಏಕ್ೆ ಹಣ್ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ? KIADB ಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಅದತ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಬರತತ್ುದೆ. 
ಇದರಲ್ಲೂ clarification, ಮೂಲ ಸಕೆ್ಷನ್ಚ ಎಾಂದರೆ, ಮೂಲ ಕಿರಯನ ಒಪಪಾಂದದ Phase 2 – 9.8 
kilometres. Section A ಕ್ನಮಗನರಿ financial closure 8 ವಷಾಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ 
ಪೂಣ್ಾಗೂೆಳಿಸಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು. ಇದತ ಸಮತಿ ಕ್ೊಟಟರತವಾಂತ್ಹ ವರದಿ.  ಜೊತ್ೆಗೆ ಇದೆಲೂವನತನ ಸೇೆರಿಸಿ 
ಸಕೆ್ಷನ್ಚ ಎ ಭನಗದ ರಸುೆಯನತನ ಮನತ್ರ ನಮನಾಣ್  ಮನಡತತಿುದ ೆ ಮತ್ತು ಈ ಭನಗದ  
ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಅನತಷ್ನಿನ ಮನಡತವನಗ ಅರೆ್ೇಕ ವಯತ್ನಯಸಗಳು ಇರತವುದನಗಿ ವಿಧನನ 
ಮಾಂಡಲದಲ್ಲೂ ಆರೂೆೇಪಗಳನತನ ಮನಡಲನಗಿದೆ. ಇದತ  ಸತ್ಯ  ಹೌದನ; ಜೊತ್ಗೆ ೆದಿರ್ನಾಂಕ 29-3-
2010 ರಾಂದತ  financial closure ಅನತನ ಪಡದೆತಕ್ೊಾಂಡಿರತತ್ುದೆ. ಅಾಂದರ,ೆ ದಿರ್ನಾಂಕ 28-3-
2014 ರ ಒಳಗನಗಿ ಸಕೆ್ಷನ್ಚ ಎ, ಬಿ, ಸಿ ನಲ್ಲೂ ಬರತವ ಎಲನೂ 162  ಸಿಮಾಂಟಚ ರಸೆುಗಳನತನ 
ಸಾಂಪೂಣ್ಾಗೂೆಳಿಸಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು. ಇದತ ವರದಿಯಲ್ಲೂ ಹೆೇಳಿರತವಾಂತ್ಹ ವಿಚನರ.  

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, Supreme Court ನ ರ್ನಯಯನಲಯದ ತಿೇಪಿಾನಲ್ಲೂ ಒಾಂದತ 
ವಿಶೆೇಷತ್ಯೆನತನ ಇಡತತ್ನುರ.ೆ ದಿರ್ನಾಂಕ 04.12.2002 ರಲ್ಲೂ,  ದಿರ್ನಾಂಕ 4.11.2002  ರಾಂದತ ಸಚಿವ 
ಸಾಂಪತಟದಲ್ಲೂ ನೇಡಿರತವ  ಅನತಮೊೇದರ್ೆಯನತನ ಪರಶ್ನಸಿ ರಿಟಚ ಅಜಿಾ  ಸಾಂಖೆಯ 573/2009 ರಲ್ಲೂ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯದ ಮತಾಂದ ೆ ಸನವಾಜನಕ ಹಿತ್ನಸಕಿು ಪರಕರಣ್ವನತನ 
ದನಖ್ಲ್ಲಸಿರತವುದನತನ ಸಮತಿಯತ ಗಮನಸಿದೆ. ಅಾಂದರೆ, ಸಾಂಖೆಯ 573/2009 ರಲ್ಲೂ ಸಚಿವ 
ಸಾಂಪತಟದಲ್ಲೂ ನೇಡಿರತವಾಂತ್ಹದಾನತನ  ಮನನಯ ಉಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯದಲ್ಲೂ ಪರಶೆನ ಮನಡಿದ.ೆ  ದಿರ್ನಾಂಕ 
2.2.2009 ರಾಂದತ  ರಿಟಚ ಅಜಿಾಯನತನ ವಜನ ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ ಇದನತನ ಏಕ್ೆ ವಜನ ಮನಡಿದರತ 
ಎನತನವುದರ ಬಗೆೆ ಬಹಳ ಕಿೂೇಯರನಗಿ ಹೆೇಳಿದನಾರ.ೆ  ಅದತ ಈ ರಿೇತಿ ಇದೆ. “Having regard to 
the settled position of law that this court cannot go into the disputed 
question, breach of contract which would involve detailed investigation to 
the question of act and also having regard to the fact that unless the 
petitioner proves that there is a breach of contract peripheral road is 
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not constructed by the NICE in accordance with the terms of FWA.”   ಈ 
ವಿಷಯ ಬಹಳ ಮತಖ್ಯವನಗಿದೆ. ಅದಕ್ೂೆೇಸೆರ ಅವರತ appeal ಹೊೇಗಿದಾಾಂತ್ಹ ಎರಡತ ರಿಟಚ 
ಅಜಿಾಗಳೂ  ವಜನಗೂೆಾಂಡಿವೆ. ಅವು ವಜನಗೂೆಾಂಡಿದಾರ ಪರಿಣನಮ ಏನತ? What next? ಕಿರಯನ  
ಒಪಪಾಂದವು ಯೇಜರ್ನ ಅನತಷ್ನಿನದ  ಪರಮತಖ್ ಮನನದಾಂಡವನಗಿದೆ. ಎಲೂವೂ ಸಹ ಕಿರಯನ 
ಒಪಪಾಂದದ ಪರಕ್ನರವೆೇ ಆಗಬೆೇಕತ. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 20,193 ಎಕರ ೆ ಎಾಂದತ ಬಹಳಚ ಸವಷಟವನಗಿ 
ಹೆೇಳಿದನಾರೆ. ಕಿರಯನ ಒಪಪಾಂದದಲ್ಲೂ  FWA ಏನದ,ೆ ಅದರ ಪರಕ್ನರವೆೇ ಆಗಬೇೆಕ್ನಗಿದ.ೆ ಅದತ 
ಮನನದಾಂಡವನಗಿದ.ೆ  ರ್ನಯಯನಲಯಗಳ ತಿೇಪಿಾನ ಅನತಗತಣ್ವನಗಿ ಕಿರಯನ ಒಪಪಾಂದವನತನ 
ತ್ನತಿವಕವನಗಿ, ವನಸುವಿಕವನಗಿ ಪನಲ್ಲಸಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ. ಆದಾರಿಾಂದ ಮೂಲ ಕಿರಯನ ಒಪಪಾಂದ ಅಥವನ 
ಪರಿಷೃತ್ ಒಪಪಾಂದ ಅಥವನ ಪೂರಕ ಒಪಪಾಂದ  ಉಲೂಾಂಘರ್ೆಯನದಲ್ಲೂ ಆ ಆಧನರದ ಮೇಲೆ ಕರಮ 
ಕ್ೆೈಗೊಳಾಲತ ಅಾಂದರೆ, toll ಸಾಂಗರಹಣೆಯನತನ ಸಥಗಿತ್ಗೊಳಿಸತವ ಸಾಂಪೂಣ್ಾ ಹಕತೆ ಮೇಲೆ 
ವಿವರಿಸಿರತವ ತಿೇಪಿಾನ ಹಿನನಲೆಯಲ್ಲೂ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಇರತವುದತ ಸಮತಿಗೆ ಸವಷಟವನಗಿದೆ.  ಹನಗನದರೆ, 
ಉಲೂಾಂಘರ್ ೆ ಮನಡಿಲೂವೆೇ?  ಉಲೂಾಂಘರ್ ೆ ಮನಡಿದನಾರ.ೆ ಇವತಿುನವರಗೊ ಅವನಯಹಿತ್ವನಗಿ toll 
collection ಆಗತತಿುದೆ.  ಕಿರಯನ ಒಪಪಾಂದದ ಪರಕ್ನರ, ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಅಧಿಕ್ನರ ಇದೆ. ಇದನತನ ಏಕ್ ೆ
ಮನಡಿಲೂ?   ಜೊತ್ೆಗೆ ಕಿರಯನ ಒಪಪಾಂದದಲ್ಲೂ ನಮೂದಿಸಲನದ  ವಿಧಿ ವಿಧನನಗಳ ಪನಲರೆ್ಯತ 
ನಬಾಾಂಧಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟಟಾಂತ್ೆ ತ್ನಾಂತಿರಕ ಮನಪನಗಳ ಹನಗೂ ಮನನದಾಂಡಗಳ ಉಲೂಾಂಘರ್ೆಯ 
ಆಧನರದ ಮೇಲೆ toll ಸಾಂಗರಹಣೆಯನತನ ಸಥಗಿತ್ಗೂೆಳಿಸಲತ ಸಕ್ನಾರ ಈ ಕೂಡಲೇೆ  ಕಿರಯನ 
ಒಪಪಾಂದದ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲೂ  ಅಥವನ ಕ್ನನೂನತ ರಿೇತಿ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೂೆಳಾಲತ ಸಮತಿಯತ ಶ್ಫನರಸತಾ 
ಮನಡಿರತತ್ುದೆ.  ಇದತ ಸಮತಿಯತ ಕ್ೂೆಟಟರತವಾಂತ್ಹ ವರದಿ. ಹಗಲತ ದರೂೆೇಡೆಯನಗತತಿುದೆ. ಅದನತನ 
ಕೂಡಲೇೆ ನಲ್ಲೂಸಿ, ಅದನತನ ವಶಕ್ೆೆ ತ್ಗೆೆದತಕ್ೂೆಳಿಾ. ಏಕ್ೆಾಂದರೆ, ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ compensation ಕ್ೂೆಟಟಲೂ. 
ಕಿರಯನ  ಒಪಪಾಂದದ ಪರಕ್ನರ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿದಾಾಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸಗಳನತನ ಮನಡಿಲೂ. ಹನಗನಗಿ, ಇದೆಲೂವನತನ 
ಮನಡದಿರತವಾಂತ್ಹ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೂ ಈ ಕ್ೆಲಸವನತನ  ಕೂಡಲೇೆ ಮನಡಬೇೆಕ್ಾೆಂದತ ಆ ವರದಿಯಲ್ಲೂ 
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ತ್ೊೇರಿಸಿದನಾರ.ೆ  ಇನತನಳಿದ ವಿಚನರಗಳನತನ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇಕಾಂಠೆೇಗೌಡರವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ.   ಸದನ ಸಮತಿಯತ ತ್ನನ   ವರದಿಯನತನ ಬಹಳ ಚೆರ್ನನಗಿ ಕ್ೊಟಟದೆ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಶ್ರೇಕಾಂಠೆೇಗೌಡರವರೇೆ, ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲಚ.ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಾಂದತ ನಮಷ. ರ್ನನತ 
ಇನೂನ conclude ಮನಡಿಲೂ. ಇದತ ವಸತುಸಿಥತಿ.  ವಸತುಸಿಥತಿ ಈ ರಿೇತಿ  ಇರತವ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೂ FWA 
ಪರಕ್ನರ, ninety per cent lapses ಆಗಿದ.ೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಟ ಇದೆ, ಆ ಸಿಟಗ ೆಹತಿುರವನಗಿರತವಾಂತ್ಹ 
ಜನಗದಲ್ಲೂ  ಇವರತ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿ toll ಸಾಂಗರಹಣೆ ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗಿ  ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದನಾರ,ೆ  
ಪರತಿದಿವಸ ಕ್ೂೆೇಟಯಾಂತ್ರ ರೂಪನಯಗಳ ಆದನಯ ಬರತವುದಕ್ೆೆ ವಯವಸೆಥ ಮನಡಿದನಾರ,ೆ ಅದನತನ ಬಿಟಟರೆ, 
ಬೆೇರ ೆಯನವುವೆೇ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡದಿರತವುದರಿಾಂದ ಹನಗೂ ಈಗನಗಲೆೇ stipulated period 
ನಲ್ಲೂ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡದಿರತವುದರಿಾಂದ ಇವರಿಗೆ  ಈ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಮತಾಂದತವರಿಸತವುದರಲ್ಲೂ 
ಯನವುದೆೇ ಅಥಾ ಇಲೂ. ಕ್ನನೂನತ ಉಲೂಾಂಘರ್ೆಯನಗಿರತವುದರಿಾಂದ ಈ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಸಕ್ನಾರ 
ಕಿತ್ತುಕ್ೂೆಾಂಡತ ಮತ್ೆು toll ಅನತನ ಸಹ ನಲ್ಲೂಸಿ forthwith ಸಕ್ನಾರ ಇದನತನ ಬೆೇರ ೆ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ  
ವಯವಸೆಥ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಜೊತ್ೆಗೆ unauthorised ಆಗಿ ಯನವ ಯನವ ರೈೆತ್ರ ಜಮೇನತಗಳನತನ 
occupy ಮನಡಿಕ್ೊಾಂಡಿದನಾರೂೆೇ, ಆ  ಜಮೇನತಗಳನತನ ವನಪಸತಾ ಕ್ೂೆಡಿಸಿಕ್ೂೆಡತವಾಂಥದಾನತನ 
ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಅಲ್ಲೂನ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಅಲ್ಲೂ cultivation ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಮತ್ತು ಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆವಿಚನರಗಳಿಗೆ  
ಏನತ ತ್ೊಾಂದರಯೆನಗಿದೆ ಅದನತನ ನವನರಣೆ ಮನಡಿಕ್ೊಡತವಾಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿದೆ. 
ರ್ನನತ ಆಗಲೇೆ ಹೆೇಳಿದೆಾೇರೆ್, ಸಕ್ನಾರ ಉಪ ಸಮತಿಗಳಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಒಳ್ಾೆಯ ತಿೇಮನಾನಗಳನತನ 
ಮನಡಿದ.ೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಕ್ನನೂನತ ಸಚಿವರನತನ ಏಕ್ೆ ಹೊರಗ ೆಇಟಟದನಾರೆಾಂದತ ಗೊತಿುಲೂ. ಆ ತಿೇಮನಾನಗಳ  
ಜೊತ್ೆಗೆ ಕ್ನನೂನತ ಸಚಿವರೊಾಂದಿಗೆ ಚಚಿಾಸಿದ ನಾಂತ್ರ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ಅತ್ಯಾಂತ್ 
ಕಳಕಳಿಯಾಂದ ವಿನಾಂತಿಯನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ದಯಮನಡಿ, ರೈೆತ್ರಿಗ ೆರ್ನಯಯ ಕ್ೊಡಿಸಬೆೇಕತ. ಇದತ 
ಬಹಳ ಒಳ್ೆಾಯ ಯೇಜರೆ್.  ಈ ಯೇಜರೆ್ ಕ್ೆೈಬಿಟತಟ ಹೂೆೇಗಿರತವುದತ ಮತ್ತು ಈ ಯೇಜರೆ್ 
ತ್ಡವನಗಿರತವುದಕ್ೆೆ ನಮಾಲೂರಿಗೂ ರೆ್ೂೇವಿದೆ.  ಇದರ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ನುಗಬೆೇಕತ. ರ್ನಯಯಯತತ್ವನಗಿ 
ರೈೆತ್ರ ಮತ್ತು ಸಕ್ನಾರದ ಆಸಿುಯನತನ ಉಳಿಸತವಾಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸಕ್ನೆಗಿ ಯನರತ ಹೂೆೇರನಟ ಮನಡಿದನಾರ,ೆ 
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ಅವರತ ಹೂೆೇರನಟ ಮನಡಿದಾರತ  ಎನತನವುದತ ಸನವಾಜನಕವನಗಿ ನಮಾ ರ್ನಡಿಗೆ ಗೊತ್ನುಗಬೆೇಕತ 
ಎನತನವುದತ ನಮಾ ಮನವಿ. ವಾಂದರೆ್ಗಳು. 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಶ್ೇಕಾಂಠೇೆಗೌಡರವರೆೇ, ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

ಶ್ೇ ಕ್.ೆಟ.ಶ್ರೇಕಾಂಠೆೇಗೌಡ (ಪದವಿೇಧರರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು 
ಸದನವನತನ  ಸಾಂಜೆ 06 ಗಾಂಟೆಗ ೆಮತಕ್ನುಯ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಾಂದತ ಹೆೇಳಿದಿಾೇರಿ. ನನಗ ೆಇದರ ಬಗೆೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಸತಮನರತ ಒಾಂದತ ಗಾಂಟೆಯ ಕ್ನಲ ಸಮಯ ಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಹನಗನಗಿ, ಈಗ ಮನನಯ 
ರಮೇಶ್ಚಗೌಡರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವಾಂತಿದಾರೆ ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ.  ರ್ನನತ ರ್ನಳ್ ೆ
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ    

ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶ್ಚ  ಆರ್ಚ ನರನಣಿ (ಬೃಹತಚ ಹನಗೂ ಮಧಯಮ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆ ಸಚಿವರತ):- 
ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ವಿಷಯವನತನ ಇಾಂದತ ರನತಿರ 8 ಗಾಂಟೆಯವರಗೆೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಾ, ಅಲ್ಲೂಗ ೆ
ಮತಗಿಯತತ್ುದೆ.  

ಶ್ೇ ಕ್.ೆಟ.ಶ್ರೇಕಾಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಾಂಜೆ 6.00 ಗಾಂಟೆಯ ಮೇಲ ೆ
ಇರತವುದಕ್ೆೆ ಯನರತ ಸಹ  ಒಪತಪತಿುಲೂ.  ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ರ್ನಳ್ ೆಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಶ್ೇಕಾಂಠೇೆಗೌಡರವರೆೇ, ತ್ನವು ಮನನಯ ರಮೇಶ್ಚಗೌಡರವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದ ಮೇಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ್ಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ರ್ನವು 
ಸದನದ ನಯಮದ ಮೇಲ ೆಹೊೇಗತತಿುದೆಾೇವೆ. ಸದನದ ನಯಮದಲ್ಲೂ ಬೆಳಗೆೆ 10.30 ರಿಾಂದ ಸಾಂಜೆ  
6.00 ಗಾಂಟೆಯವರಗೆೆ ಸದನದ ಉಪವೆೇಶನಗಳನತನ ನಡಸೆತ್ಕೆದತಾ  ಎಾಂದತ ಇದ.ೆ ತ್ನವು ಬೇೆಕ್ನದರೆ 
ಸದನವನತನ 2 ತಿಾಂಗಳ ಕ್ನಲ ನಡಸೆಿ  ರ್ನವು ಇರತತ್ೆುೇವೆ, ಬೆಳಗೆೆ  10.30 ರಿಾಂದ ಸಾಂಜೆ 6.00 
ಗಾಂಟೆಯವರಗೆ ೆನಡಯೆಬೆೇಕತ ಅಷ್ೆಟೇ.  

 ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನವಮ (ಸಕ್ನಾರದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಒಾಂದತ ಸಣ್ಣ ಮನವಿ ಇದ.ೆ ನಯಮ 68 ರಡಿಯಲ್ಲೂ ಎಷತಟ ಗಾಂಟೆಗಳ ಕ್ನಲ 
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ಚಚೆಾ ಮನಡಬಹತದತ ಎಾಂದತ ನಯಮದಲ್ಲೂ ತಿಳಿಸಲನಗಿದೆಯೆೇ?  ಹನಗೆಯೆೇ, ಎಷತಟ ಜನ ಸದಸಯರತ  
ಮನತ್ರ್ನಡಬಹತದತ ಎಾಂಬತದನತನ ಸಹ  ದಯವಿಟತಟ ತಿಳಿಸಿ.  

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ್ಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,   
ತ್ನವು  ನಯಮವನತನ ರೆ್ೂೇಡಿ ಹೇೆಳಿ. 

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್. ರವಿ (ಸಥಳಿೇಯ ಸಾಂಸೆಥಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ವಿಷಯವೆೇ 
ಇನತನ ಮತಗಿದಿಲೂ. ಇನತನ ಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತಾಂಬ ಕಲನಯಣ್ ಇಲನಖಯೆ ವಿಚನರವನಗಿ ಬಜೆಟಚನ 
ಬೆೇಡಿಕ್ೆಗಳ ಮೇಲೆ ಯನವನಗ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ ಹೆೇಳಿ; ತ್ನವು ಸಚಿವರನತನ ಸದನಕ್ೆೆ ಕರಸೆತವುದಿಲೂ. 
ಅವರತ ರೆ್ೈಸ್ಚ ಕಾಂಪನಯ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ. ಅದರ ಬಗೆೆ ನಮಾ ತ್ಕರನರತ ಇಲೂ. ಇದತ ಬಹಳ 
ಮಹತ್ವವನದ ವಿಚನರ. ಅದರ ಬಗೆೆ ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಲೆೇಬೆೇಕತ.  

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನವಮ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ 
ಎಸ್ಚ.ರವಿಯವರತ ಆಮೇಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ, ರ್ನನತ ಒಾಂದತ ಸಣ್ಣ ಪರಶೆನಯನತನ ಎತಿುದೆಾೇರ್.ೆ ನಯಮ 
68ರಡಿಯ ಮೇಲ್ಲನ ಚಚಾೆಗೆ ಎಷತಟ ಗಾಂಟೆಗಳ ಕ್ನಲ ಮನತ್ರ್ನಡಬಹತದತ ಎನತನವುದರ ಬಗೆೆ ತ್ನವು 
clarify ಮನಡಿಬಿಟಟರೆ, ಅಲ್ಲೂಗೆ ಮತಗಿದತಹೂೆೇಗತತ್ುದೆ. We can go ahead.  

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟ.ಶ್ರೇಕಾಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ನಲತವಳಿ ಸೂಚರೆ್ಯನತನ 
ತ್ಾಂದಿದಾೆವು. ತ್ನವು ಅದನತನ ನಯಮ 68 ಕ್ೆೆ convert ಮನಡಿದಿಾೇರಿ. ಇದತ ರನಜಯದ ಬಹತದೊಡಾ 
ಸಮಸೆಯ.   ಇದರಲ್ಲೂ ಸನವಿರನರತ ರೂಪನಯಗಳ ವಯವಹನರ  ಅಡಗಿದೆ. ಕಳ್ೆದ 24 ವಷಾಗಳಿಾಂದ 
ಲಕ್ನಾಂತ್ರ ರೈೆತ್ರ ಜಮೇನತಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡತ, ಮತ್ೆು ಅವರಿಗೂ ಜಮೇನನತನ ವನಪಸತಾ 
ಕ್ೊಡದೇೆ ಈ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಕ್ನಯಾಗತ್ ಮನಡದೇೆ ರೆ್ನಗತದಿಗೆ ಬಿದಿಾರತವಾಂತ್ಹ ಒಾಂದತ 
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ಮಹತ್ವದ ವಿಚನರ. ಹನಗನಗಿ,  ಇದತ ನಯಮ 68ರಡಿಯಲ್ಲೂ ಬಾಂದಿದೆ, ಇದಕ್ೆೆ ಸಮಯದ limit 
ಮನಡತವಾಂತ್ಹ ಪರಶೆನ ಇಲೂ. ಏಕ್ೆಾಂದರ,ೆ ರ್ನವು ಇದನತನ ಪೂಣ್ಾ ಮನಡಬೇೆಕಲೂವೇೆ:  

(., ಮತಾಂದತ) 

(581) 23-03-2022 (5.50) ಎಾಂವಿ-ಬಿಎನ್ಚಎಸ್ 

(ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚರವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ: ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಕ್ನಯಾವಿಧನನ ಹನಗೂ ನಡವಳಿಕ್ೆಯ 
ನಯಮ 68 ರಡಿಯಲ್ಲೂ ಒಾಂದತ ಗಾಂಟೆಗ ೆ ಮೇರದ ಕ್ನಲನವಧಿಯಲ್ಲೂ ಚಚೆಾಗೆ ಅವಕ್ನಶ 
ನೇಡಬಹತದತ ಎಾಂದತ ಇದ.ೆ ಈಗ ಇದರ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾ ಶತರತವನಗಿ ಒಾಂದತ ಗಾಂಟೆ ಮೂವತ್ತು 
ನಮಷವನಗಿದ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟ.ಶ್ರೇಕಾಂಠೆೇಗೌಡ: ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗೆ ರೆ್ೈಸ್ಚ ಬಗೆೆ ಆಸಕಿು 
ಇಲೂವೆೇ? ರ್ನವು ಲಕ್ನಾಂತ್ರ ರೈೆತ್ರ ಬದತಕತ ಉಳಿಸತವುದತ ಬೆೇಡವೆೇ?  

ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನವಮ (ಸಕ್ನಾರಿ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ): ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಭನವರೆ್ಗಳಿಗ ೆಗೌರವ ಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಆದರೆ, ಅದತ ಬೇೆರ ೆಮನತ್ತ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ: ಮನನಯ ಹೆರ್.ಎಾಂ.ರಮೇಶ್ಚ ಗೌಡರ,ೆ ತ್ನವು ಎರಡತ ನಮಷ ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನವಮ: ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ ವಿಷಯ ಮಾಂಡರೆ್ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶವಿದೆ, ಅವರತ ವಿಷಯವನತನ ಮಾಂಡರೆ್ ಮನಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ೆೆ time frame  
ಹನಕಿಕ್ೊಾಂಡತ ಮನಡಲ್ಲ. 

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸನವಮ: ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಡನ||ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನವಮಯವರತ 
ಹೆೇಳಿದಾಂತ್ ೆಎಲೂವೂ ನಯಮದ ರಿೇತಿ ನಡಯೆತವುದನದರ,ೆ ಇದತ ಸಹ ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ನಡಯೆಲ್ಲ. 

(ಗೊಾಂದಲ) 
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ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನವಮ: ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ point of order 
raise  ಮನಡಿದೆಾೇರ್.ೆ ನನಗ ೆclarification  ಕ್ೂೆಡಬೆೇಕತ. 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ: ರ್ನನತ ಈಗನಗಲೆೇ clarification ನೇಡಿದೆಾೇರ್ೆ. ಅಾಂದರ,ೆ ಒಾಂದತ 
ಗಾಂಟೆಗಿಾಂತ್ ಹೆಚಿಚಗ ೆಚಚಾೆ ಮನಡಬನರದತ. ಆದರೆ, ಪಿೇಠ ಅನತಮತಿ ನೇಡಿದರ ೆಮನಡರ್ನಡಬಹತದತ. 
ಈಗನಗಲೆೇ ಒಾಂದತ ಗಾಂಟೆ ಮೂವತ್ತು ನಮಷವನಗಿದ.ೆ ಆದರೆ, ಮನನಯ ಹೆರ್.ಎಾಂ.ರಮೇಶ್ಚ ಗೌಡರತ 
ಎರಡತ ನಮಷ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಹೆರ್.ಎಾಂ.ರಮೇಶ್ಚ ಗೌಡ (ವಿಧನನಸಭೆಯಾಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ): ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಹೆೇಳಿದರತ ಸದನ ಬೆಳಗೆೆ 10.30 ರಿಾಂದ 
ಸಾಂಜೆ 6.00 ಗಾಂಟೆಯವರಗೆೆ ನಡಯೆತವುದತ ಎಾಂದತ. ರ್ನನತ ಎರಡತ ನಮಷದಲ್ಲೂ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಿಲೂ. ರ್ನವು ನರ್ನೆ ದಿವಸದಿಾಂದ ರೆ್ೈಸ್ಚ ಸಾಂಸೆಥಯ ಬಗೆೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆಾೇವೆ. ಈ ರೆ್ೈಸ್ಚ ಸಾಂಸೆಥ ಎನತನವುದತ ನಜಕೂೆ ಸಹ ರೆ್ೈಸ್. ಆದರ,ೆ ಆ ಸಾಂಸೆಥ ಬಹಳ 
ಹನಡಚಾ ಇದೆ. ಇದನತನ ರೆ್ೂೇಡತವುದಕ್ೆೆ ಮನತ್ರ ರೆ್ೈಸ್ ಎಾಂದತ ಹೆಸರತ ಇಟತಟಕ್ೊಾಂಡಿದನಾರ.ೆ ಆದರೆ, ಆ 
ಸಾಂಸೆಥ ಬಹಳ ಹನಡಚಾ ಆಗಿದ.ೆ ಅಲ್ಲೂ ಯನವ ರಿೇತಿ ತ್ೊಾಂದರ ೆ ಕ್ೊಡತತಿುದನಾರಾೆಂದತ ಈಗನಗಲೆೇ 
ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ ಶನಸಕರತ ಈ ಸದನಕ್ೆೆ ತ್ಮಾ ರೆ್ೂೇವನತನ ಹೆೇಳಿದರತ. ಇವತ್ತು ಮನನಯ ಅಶೆ್ೇಕ್ಚ 
ಖೆೇಣಿಯವರತ ರೆ್ೈಸ್ಚ ಸಾಂಸೆಥ ಮತಖ್ಯಸಥರನಗಿದನಾರೆ. ಮನನಯ ಎಾಂ.ಕ್.ೆಪನರಣೆೇಶ್ಚರವರತ ಸಹ ಹೆೇಳುತಿುದಾರತ. 
ರೆ್ೈಸ್ಚ project ನ MoU ಆಗಿದತಾ ಯನರ ಕ್ನಲದಲ್ಲೂ ಎಾಂದತ. ನಮಾ ಪಕ್ಷದ ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಅಧಯಕ್ಷರತ 
ಈ ರನಜಯದ ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಗಳ್ನಗಿದಾಾಂತ್ಹ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೂ ಇದನತನ MoU ಮನಡಿರತವಾಂಥದತಾ. 
ಅದನತನ ತ್ಾಂದಿರತವ ಉದಾೆೇಶ ಈ ರನಜಯದ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಮತ್ತು ಬೆಾಂಗಳೂರತ-ಮೈಸೂರತ ಭನಗದಲ್ಲೂ 
ಒಾಂದತ ಒಳ್ೆಾಯ ರಸೆುಯನಗಲ್ಲ ಎಾಂದತ ಒಾಂದತ ಒಳ್ೆಾಯ ಉದೆಾೇಶವಿಟತಟಕ್ೂೆಾಂಡತ ಆ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡತ ಬಾಂದರತ. ಅವರತ ಈ ದೆೇಶದ ಪರಧನನ ಮಾಂತಿರಗಳ್ನಗಿ ಹೊೇದ ನಾಂತ್ರ ಯನವನಯವ 
ಸಕ್ನಾರಗಳು ಬಾಂದವು, ಆ ಸಕ್ನಾರಗಳ ಜೊತ್ೆ ಯನವನಯವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ ನಡದೆತಕ್ೊಾಂಡತ ಬಾಂದಿದನಾರ,ೆ 
ಯನರತ ಸಕ್ನಾರದ ವಕಿೇಲರತ ಇದಾರತ, ಅವರತ ಯನವ ರಿೇತಿ ಆ ಕಾಂಪನಯ ಪರವನಗಿ 
ಮನಡಿದನಾರಾೆಂದತ, ಎಲೂರಿಗೂ ಸಹ ಗೊತಿುರತವಾಂಥದತಾ. ಅದಕ್ೆೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟ ಎಲನೂ ದನಖ್ಲೆಗಳು ಸಹ 
ಇವೆ. Advocate General  ರವರತ ಏನನತನ ಹೆೇಳಿದನಾರೆ. ಯನರನಚಯರತ panel of advocates 
ಇದಾರತ. ಆ advocate  ಗಳು ಯನವನಯವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೂ ನಡದೆತಕ್ೂೆಾಂಡಿದನಾರೆ ಎಾಂಬತದಕ್ೆೆ 
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ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತ್ ೆಪರತಿಯಾಂದಕೂೆ ಸಹ ದನಖ್ಲೆ ಇದ.ೆ ಹನಗನಗಿ ರ್ನನತ ಏನತ ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್ಾಂದರೆ, ಆ 
project  ಗೆ Bangalore Mysore Infrastructure Corridor Project (BMICP) 
ಏನತ ಯೇಜರೆ್ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ೆೆ ಮೊದಲತ MoU ಆಗಿದತಾ. ಒಟತಟ 20,193 ಎಕರ ೆಮೂಲ MoU 
ನಲ್ಲೂ ಇರತ್ಕೆಾಂಥದತಾ. ಅದನದ ನಾಂತ್ರ ಮತ್ೆು, 9,000 ಎಕರ ೆexcess ಆಯತ್ತ. ಆ ನಾಂತ್ರ  ಇದರ 
ಬಗೆೆ ವಿವನದ ಶತರತವನಗಿದತಾ. ಯನವನಗ ಆ 9,000 ಎಕರಯೆನತನ excess  ಆಗಿ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಾಂಡರತ, ಆಗ ಈ ಯೇಜರೆ್ ಸಥಗಿತ್ವನಯತ್ತ. ಆ ಸಾಂಸೆಥ ರಸೆುಯನತನ ಸಿಮಾಂಟಚನ 
ಕ್ನಾಂಕಿರಟ ರಸೆುಯರ್ನನಗಿ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು. 

ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶ್ ನರನಣಿ (ಬೃಹತ ಹನಗೂ ಮಧಯಮ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರ support  ಗೆ ಹೆೇಳುತಿುದೆಾೇರೆ್. ರ್ನನತ ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯಾಂದ 
ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕ್ನದರೆ, ರೆ್ೈಸ್ಚ ಸಾಂಸೆಥಯ ಪರವನಗಿ ಅಥವನ ಅವರ ವಿರೂೆೇಧವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುಲೂ. 
ವಸತುಸಿಥತಿ ಏನದ ೆಎಾಂದರ,ೆ 1997ರಲ್ಲೂಯೆೇ ಹೆಚತಚವರಿ ಭೂಮಯನದ 9,000 ಎಕರಯೆನತನ ಅಲ್ಲೂಾಂದ 
ಇಲ್ಲೂಯವರೆಗ ೆacquisition  ಮನಡಿಲೂ. ಆದತದರಿಾಂದ ಅದತ ಚಚಾೆಗೆ ಬರತವ ಅವಶಯಕತ್ೆಯೆೇ ಇಲೂ. 
ಏನತ Framework Agreement (FWA) ನಲ್ಲೂ 20,196 ಎಕರ ೆ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು. 
ಇವತಿುನವರಗೊ ಅದೆೇ continue ಆಗಿದ.ೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವರತ continuously  ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ. 
ಏಕ್ೆಾಂದರ,ೆ ರ್ನನತ ಅವರ ಪರವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುೆೇರೆ್ಾಂದತ ಅಲೂ ಮತ್ತು ಅವರ ವಿರೂೆೇಧವನಗಿಯೂ 
ಅಲೂ. ವಸತುಸಿಥತಿ ಗೂೆತಿುರಲ್ಲ. ಅಾಂದರೆ, ಏನತ payment  ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು, ಅದನತನ ಕ್ೊಟಟಲೂ. ಏರೆ್ೇ 
acquisition  ಮನಡಿದರೂ ಸಹ ಇಪಪತ್ತು ಸನವಿರ ಎಕರಯೆಲ್ಲೂಯೆೇ ಬರತತ್ುದೆ.  

ಶ್ರೇ ಹೆರ್.ಎಾಂ.ರಮೇಶ್ಚ ಗೌಡ: ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ಇದರ ವಿವನದ 
ಶತರತವನಗಿದತಾ, 20,196 ಎಕರ ೆಏನತ್ತು, ಅದರಲ್ಲೂ ಅವರತ project complete  ಮನಡತತ್ುೆೇರೆ್ 
ಎಾಂದಿದಾರೆ, ಈ ವಿವನದ ಬರತತಿುರಲ್ಲಲೂ. ಆಮೇಲೆ ಅವರತ excess land  ಅನತನ ಕ್ೆೇಳಿದರತ. 
ತ್ಮಗೆಲನೂ ಗೂೆತಿುರತವಾಂತ್ ೆ KIADB ಯಾಂದ notification  ಮನಡಿದರತ. ಆ notification  
ಮನಡಿದ ನಾಂತ್ರ ಪಹಣಿಗಳಲ್ಲೂ KIADB ಎಾಂದತ ಬಾಂತ್ತ.  

ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶ ನರನಣಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ಒಪಪಾಂದದಲ್ಲೂ ಬಾಂದಿರತವುದತ 
20,196 ಎಕರ ೆಮನತ್ರ.  
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ಶ್ರೇ ಹೆರ್.ಎಾಂ.ರಮೇಶ್ಚ ಗೌಡ: ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ ಏನತ acquisition  
ಮನಡಿದರತ. ಆ ನಾಂತ್ರ ಜಮೇನನ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಪರಿಹನರದ ಹಣ್ ನೇಡಿಯೆೇ ಇಲೂ. 

ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶ ನರನಣಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹೌದತ ನೇಡಿಲೂ. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುರತವುದತ ಸರಿಯದ.ೆ ಈಗ ಅವರತ ಮತಾಂದಿನ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ. ಈಗ 
ರ್ನನತ ಏನತ clarify  ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆಾಂದರ,ೆ ಹೆಚತಚವರಿಯನಗಿ ಏನತ 9,000 ಎಕರ ೆacquisition  
ಆಗಿದ.ೆ 

ಶ್ರೇ ಹೆರ್.ಎಾಂ.ರಮೇಶ್ಚ ಗೌಡ: ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸಿದ 
ಮೇಲ ೆಮನನಯ ಮಾಂತಿರಗಳು clarify ಮನಡಲ್ಲ. ಏನತ ತ್ೊಾಂದರ ೆಇಲೂ. 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟ.ಶ್ರೇಕಾಂಠೆೇಗೌಡ (ಪದವಿೇಧರರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ಪತಪ ಮನಹಿತಿ 
ಹೊೇಗಬನರದತ.  ಮೂಲ FWA ನಲ್ಲೂ 20,196 ಇರತವುದತ ಸತ್ಯ. ಆದರ,ೆ enhanced 
estimate  ನಲ್ಲೂ ಮತ್ೆು 20,196 ಎಕರಗೆ ೆMoU ಆಯತ್ತ.  

ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶ ನರನಣಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿದಾಂತ್ೆ 
ಆಗಿಲೂ. 

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟ.ಶ್ರೇಕಾಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆಗಿದ.ೆ I will give the 
record. 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎ.ತಿಪೆಪೇಸನವಮ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, notification  ನಲ್ಲೂ excess land 
acquire  ಆಗಿಲೂ ಮತ್ತು finalise ಸಹ ಆಗಿಲೂ. Under Section 28(1) of KIADB Act 
preliminary notification  ಆಗಿದ.ೆ ಅಾಂದರ,ೆ 9,526 ಎಕರ ೆಆಗಿದೆ.  

ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶ್ ನರನಣಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, Section 28(1)  ಒಾಂದರಲೊೇ 
ಆಗಿಲೂ. 1/3 ಮತ್ತು 3/1ರಲ್ಲೂ ಆಗಿದ.ೆ ಅಾಂದರೆ, before notification  ನಲ್ಲೂ, ಈ 9,000 
ಎಕರಯೆನತನ ಕೂಡಿಸಿ ಆಗಬಹತದತ ಎಾಂದತ ಇದೆ. It is before notification under 
Sec.28(1).  
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(ಗೊಾಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎ.ತಿಪಪೆೇಸನವಮ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹೌದತ, acquisition intention 
notify  ಆಗಿದ.ೆ ಆದರೆ, ಇದತವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅದನತನ ವನಪಸತಾ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಾಂಡಿಲೂ ಮತ್ತು ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ
ಪರಭನರೆ ಕೂಡ ಮನಡಿಲೂ. ಇದರಿಾಂದ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆತ್ೂೆಾಂದರಯೆನಗಿದೆ.  

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶ್ ನರನಣಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಮತಾಂದಿನ 
ವಿಷಯವನತನ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಮಾಂತಿರಗಳ್ೆ ನೇವು ಆ ನಾಂತ್ರ ಉತ್ುರ ನೇಡಿ. 

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ರಮೇಶ್ಚ ಗೌಡ ಹೆರ್ಚ.ಎಾಂ. ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರೆ್ೈಸ್ಚ ಎಾಂದರ ೆಏನತ ಎಾಂದತ 
ಈಗನಗಲೆೇ ಹೆೇಳಿದಾೆೇರೆ್. ಅದತ ರೆ್ೂೇಡತವುದಕಷ್ೆಟೇ ರೆ್ೈಸನಗಿದ.ೆ ಇವತಿುಗೂ ಸಹ ರೈೆತ್ರತ ಕಣಿಣೇರಿನಲ್ಲೂ 
ಕ್ೆೈ ತ್ೊಳ್ೆಯತತಿುದನಾರೆ. ಅದಕ್ೆೆ ಈ ರೆ್ೈಸ್ಚ ಸಾಂಸೆಥಯ ವಿರತದಿವನಗಿ ಎಷತಟ ಹೊೇರನಟಗಳ್ನಯತ್ತ? 
ಇದರ ವಿರತದಿ ಯನವ ರಿೇತಿ ಹೂೆೇರನಟಗಳನತನ ಮನಡಿಕ್ೂೆಾಂಡತ ಬಾಂದರತ. ಯನವುದೆೇ 
ಸಕ್ನಾರವಿರಬಹತದತ, ಇದತವರಗೊ ಕೂಡ ರೈೆತ್ರತ ರೆ್ಮಾದಿಯಾಂದ ಜಿೇವನ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಯನರೂ 
ಸಹ ಸಹನಯ ಮನಡಲ್ಲಲೂ. ಈ ರೆ್ೈಸ್ಚ ಮತಖ್ಯಸಥ ಒಬಬ ಹತಟತಟ ದರೂೆೇಡೆಕ್ೂೆೇರ. ಇವನಗ ೆಸಹನಯ 
ಮನಡಿಕ್ೊಾಂಡತ ಬಾಂದಿರತವಾಂಥದತಾ. 1998ರಲ್ಲೂ 5,173 ಎಕರ ೆestimate ಗೆ ಸಕ್ನಾರವೆೇ ಶ್ರಿಟ 
ನೇಡಿದೆ.  

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟೇಲಚ (ಲೊೇಕ್ೊೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರತ) ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಶಬಾಗಳನತನ ಪರಯೇಗ ಮನಡತವನಗ, ಆವೆೇಗದ ಭರದಲ್ಲೂ ಏರೆ್ೇರ್ೂೆೇ ಶಬಾಗಳನತನ 
ಉಪಯೇಗ ಮನಡಬನರದತ. ಒಾಂದತ ವೇೆಳ್ೆ ಹತಟತಟ ದರೂೆೇಡೆಕ್ೂೆೇರ ಎನತನವಾಂತ್ಹನಗ ೆ ಜನಾ 
ನೇಡಿದವರತ ಯನರತ? 
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(ಗೊಾಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ.ಎಾಂ. ರಮೇಶ್ಚ ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗೂ ಸಹ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರ ರಿೇತಿ ಕಡತ್ವನತನ ಬಿೇಸನಡತವುದಕ್ೆೆ ಬರತತ್ುದ.ೆ  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್:- ಮನನಯ ಹೆರ್ಚ.ಎಾಂ.ರಮೇಶ್ಚ ಗೌಡರ,ೆ ತ್ನವು ನನನನತನ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಾಂಡತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ.ಎಾಂ. ರಮೇಶ್ಚ ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರೆ್ೈಸ್ಚ ಸಾಂಸೆಥಯ ಮತಖ್ಯಸಥ 
ಏರ್ನದರೂ ಸತ್ಯ ಹರಿಶಚಾಂದರರ್ೆೇ? ಮನಡಿರತವುದೆಲನೂ ಈ ರಿೇತಿಯ ಲತಚನಚ ಕ್ೆಲಸ. ಅವನಗ ೆಯನವ 
ರಿೇತಿಯ ಗೌರವ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ಹೆೇಳಿ. ಇದೆೇ ರಿೇತಿಯ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿದನಾರ.ೆ 1998ರಲ್ಲೂ 5,173 
ಎಕರ ೆಜನಗವನತನ ಸಕ್ನಾರದವರತ ನೇಡತತ್ನುರೆ.  

ಶ್ರೇ ಮತರತಗೆೇಶ್ಚ ನರನಣಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಪೂತಿಾಯನಗಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ. ಈಗ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಅರ್ನಯಯವನಗಿದೆ, ಅದನತನ ಸರಿಪಡಿಸೊೇಣ್. 

ಶ್ರೇ ರಮೇಶ್ಚ ಗೌಡ ಹೆರ್ಚ.ಎಾಂ.:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಮಾಂತಿರಯವರತ 
ನಾಂತ್ರ clarification ನೇಡಲ್ಲ. ದಯವಿಟತಟ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡಲ್ಲ. 
ಇದರ ಬಗೆೆ ಏರೆ್ಾಂದತ ಹೇೆಳಿಬಿಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಮನನಯ ಮಾಂತಿರಗಳು ಪದೆೇ ಪದೇೆ ನಾಂತ್ತಕ್ೂೆಾಂಡತ ಹೇೆಳಿದಾಕ್ೆೆ 
ರ್ನನತ ಹೆೇಳಿದೆಾೇರ್.ೆ ದಯಮನಡಿ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ತ್ಪತಪ ತಿಳಿದತಕ್ೊಳುಾವುದತ ಬೆೇಡ. ಈಗನಗಲೆೇ 
ಏರ್ನಗಿದೆ ಎಾಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಗೊತಿುದೆ. ಏನತ FWA  ಇತ್ತು, ಅದರ ಪರಕ್ನರ ಒಾಂದೇೆ ಒಾಂದತ 
ದಿವಸ ಅವನತ ಸರಿಯನಗಿ ನಡದೆತಕ್ೊಾಂಡಿದನಾರೆ್ಯೆೇ? ಏಕ್ೆಾಂದರ,ೆ ಇದತ ರನಜಯದ ಆಸಿು. ಇದತ 
ನಮಾದೂೆ, ನಮಾದೂೆ ಆಸಿುಯಲೂ. ಇದತ ರೈೆತ್ರ ಆಸಿು. ಇದತ ಈ ರನಜಯದ ಬಡ ಜನರ ಆಸಿು. ಅವತ್ತು 
ಯನವ ಸಕ್ನಾರವಿತ್ತು ಎಾಂದತ ರೆ್ೂೇಡಲ್ಲ. 1998ರಲ್ಲೂ 5,173 ಎಕರ ೆಜಮೇನಗೆ, ಒಾಂದತ ಎಕರಯೆನತನ 
ಕ್ೆೇವಲ ಹತ್ತು ರೂಪನಯಗೆ ನೇಡತತ್ನುರ.ೆ ಆ ನಾಂತ್ರ 5,173 ಎಕರ ೆ ಜಮೇನನತನ ಅವನಗೆ 
ನೇಡತತ್ನುರ.ೆ ಮತ್ೆು ಅದಕ್ೆೆ ಏನತ terms and conditions  ಅಾಂದರೆ, ಅವನತ ಯನವುದನದರೂ 
ಬನಯಾಂಕ್ಚನಲ್ಲೂ ಸನಲ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಾಂಡರೆ, ಸಕ್ನಾರ  surety  ನೇಡಬೆೇಕತ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗೆೆ ರ್ನವುಗಳು 



242 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/23-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

 
 

ಕ್ನರನಗೃಹಕ್ೆೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟ ಒಾಂದತ ವಿಧೆೇಯಕದ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದಾೆೇವು. ಇಾಂತ್ಹವರತ ಇಲ್ಲೂ 
ಇರತವುದಕ್ೆೆ ಲನಯಕೆಲೂ. ಇಾಂತ್ಹವರನತನ permanently  ಪರಪಪನ ಅಗರಹನರದಲ್ಲೂ ಇಡಬೇೆಕತ.  

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಪನರಣೆೇಶ್ಚ ಎಾಂ.ಕೆ್ (ಸಥಳಿೇಯ ಸಾಂಸೆಥಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದನತನ 
agreement  ಮನಡಿದನಗಿನಾಂದ ಪನರರಾಂಭ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಏಕ್ೆಾಂದರ,ೆ ಇದತ ಬನರಿ 
ಚಚೆಾಯನಗತತಿುದೆ. ಹನಗನದರ,ೆ ಇದರ agreement  ಮನಡಿದವರತ ಯನರತ? ಈಗ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಸದನಕ್ೆೆ ಕ್ೆಲವು ವಿಚನರಗಳನತನ hide ಮನಡತವಾಂತ್ಹ ಅವಶಯಕತ್ೆಗಳು ಇಲೂ. ಅದತ 
ಎಲ್ಲೂಾಂದ agreement  ಆಗಿದ?ೆ ಅದತ ಎಾಂದಿನಾಂದ ಪನರರಾಂಭವನಯತ್ತ? ಆಗ ಯನರತ ಇದಾರತ? 
ತ್ದನಾಂತ್ರ ಯನರತ ಬಾಂದರತ? ತ್ದನಾಂತ್ರ ಏರ್ನಯತ್ತ ಎಾಂಬ ವಿಚನರದಿಾಂದ ಬಾಂದರ,ೆ ಸದನಕ್ೆೆ 
ಒಾಂದತ ಸಾಂಪೂಣ್ಾವನದ clarity  ಸಿಗತತ್ುದೆ. 

(ಮತಾಂದತ) 

(582) 23.03.2022 06.00 LL-BNS 

(ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚರವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೇ ಹೆರ್.ಎಾಂ. ರಮೇಶ್ಚಗೌಡ(ವಿಧನನಸಭೆಯಾಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಹೆೇಳಿದಾಂತ್ಹ ಮನತಿಗ ೆಮನನಯ ಲೊೇಕ್ೂೆೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರತ ಬಹಳ 
ಸಿಟತಟ ಮನಡಿಕ್ೊಾಂಡರತ. 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ರಮೇಶ್ಚಗೌಡರವರೇೆ, ತ್ನವು ತ್ಮಾ ಮನತ್ನತನ ಪೂಣ್ಾಗೊಳಿಸಿ.  

ಶ್ರೇ ಮೊೇಹನ್ಚ ಕತಮನರ್ಚ ಕ್ೊಾಂಡಜಿಜ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,.. 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಮೊೇಹನ್ಚ ಕತಮನರ್ಚ ಕ್ೊಾಂಡಜಿಜಯವರೆೇ, ತ್ನವು ದಯಮನಡಿ 
ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಾ.  



243 

                                                                                                                                                  ವಿಪ/23-03-2022   
“ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁUÀzÀ ¥Àæw/unedited copy/£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À°è CxÀªÁ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉUÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀPÀÆqÀzÀÄ 

 
 

ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ.ಎಾಂ. ರಮೇಶ್ಚ ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಈ 
ವಿಚನರದಲ್ಲೂ ತ್ಪನಪಗಿದೆ. ೫೧೭೩ ಎಕರ ೆಜಮೇನನತನ ಸಕ್ನಾರ ರೆ್ೈಸ್ಚ ಸಾಂಸೆಥಯವರಿಗೆ ಕಡಿಮ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ 
ಲ್ಲೇಸ್ಚಗೆ ಕ್ೊಟಟದಾಲೂದೆೇ, ಬೆಾಂಗಳೂರತ ನಗರದ ಸತತ್ುಮತತ್ುಲೂ ಅಷತಟ ಕಡಿಮ ಬೆಲೆಗೆ ಜಮೇನತ 
ಸಿಗತವುದಿಲೂ. ಈ ಪನರಜೆಕ್ಟಚ ೧೯೯೭ ರಿಾಂದ ಪನರರಾಂಭವನಗಿರತತ್ುದೆ. (ಗೊಾಂದಲ) ರ್ನನತ ಆಗಲೇೆ ಈ ಬಗೆೆ 
ಹೆೇಳಿರತತ್ುೆೇರೆ್. ಆ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೂ ಮನನಯ ಪನರಣೆೇಶ್ಚರವರತ ಈ ಸದನದಲ್ಲೂ ಇರಲ್ಲಲೂ. ಈ ದೇೆಶದ 
ಮನಜಿ ಪರಧನನ ಮಾಂತಿರಗಳು ಹನಗೂ ನಮಾ ಪಕ್ಷದ ರನಷ್ಟ್ರೇಯ ಅಧಯಕ್ಷರತ ಈ ರನಜಯದ 
ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಗಳ್ನಗಿದಾಾಂತ್ಹ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೂ ಸದರಿ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟಾಂತ್ೆ MoU ಯನತನ 
ಒಾಂದತ ಒಳ್ೆಾಯ ಉದೆಾೇಶಕ್ನೆಗಿ ಮನಡಿದರತ. ನಾಂತ್ರ, ಅವರತ ಈ ದೆೇಶದ ಪರಧನನ ಮಾಂತಿರಗಳ್ನಗಿ 
ಹೊೇದಾಂತ್ಹ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೂ ಈ ರನಜಯದ ಮತಖ್ಯಮಾಂತಿರಗಳ್ನಗಿ ಯನರತ ಬಾಂದರೂ, ಅವರೆಲೂರೂ 
ಸಹ ರೆ್ೈಸ್ಚ ಸಾಂಸೆಥಗೆ ಹನಗೂ ಆ ಸಾಂಸೆಥಯ ಅಕರಮಗಳಿಗೆ ಸಹಕ್ನರವನತನ ಕ್ೊಟಟದನಾರ.ೆ ಅದತ 
ಯನರನದರೂ ಆಗಿರಬಹತದತ. ಆದರೆ, ಈಗ ಕ್ೆೇಾಂದರದಲ್ಲೂ ಹನಗೂ ರನಜಯದಲ್ಲೂ ಒಾಂದೇೆ ಸಕ್ನಾರ 
ಅಧಿಕ್ನರದಲ್ಲೂರತವುದರಿಾಂದ, ಈ ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲೂ ರನಜಯದ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಅರ್ನಯಯ ಆಗಿದಾರ,ೆ ಈ ರನಜಯದ 
ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ನಜವನಗಿಯೂ ಈ ಸಕ್ನಾರ ಏರ್ನದರೂ ಒಳ್ೆಾಯ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಬೆೇಕ್ೆಾಂದಿದಾರ ೆ ರೆ್ೈಸ್ಚ 
ಸಾಂಸೆಥಯ ವಿರತದಿ ಕರಮ ತ್ಗೆೆದತಕ್ೂೆಳಾಲ್ಲ. ಏಕ್ೆಾಂದರ,ೆ ೫೧೭೩ ಎಕರ ೆಜಮೇನಗೆ ಏನತ ಪರಿಹನರ ಹಣ್ 
ಕ್ೊಟಟದನಾರೆ… 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ಶ್ರೇಕಾಂಠೆೇಗೌಡರೇೆ ಈಗ ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ.ಎಾಂ. ರಮೇಶ್ಚ ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ಜಮೇನನ ಆಧನರದ 
ಮೇರಗೆ ೆ ರೆ್ೈಸ್ಚ ಸಾಂಸೆಥಯವರತ ಬನಯಾಂಕಿನಲ್ಲೂ ಸನಲ ಪಡದೆಿರತತ್ುದೆ. ಆ ಸನಲಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರ surety 
ಆಗಿರತತ್ುದ.ೆ ಇದರಿಾಂದನಗಿ, ಒಾಂದತ ವೆೇಳ್ೆ ರೆ್ೈಸ್ಚ ಸಾಂಸೆಥಯವರತ ರ್ನಳ್ೆಯ ದಿವಸ ಬನಯಾಂಕಿಗ ೆಹಣ್ 
ತ್ತಾಂಬಲ್ಲಲೂವೆಾಂದರೆ, ಸಕ್ನಾರ ಆ ಹಣ್ವನತನ ತ್ತಾಂಬಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  
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ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ರಮೇಶ್ಚ ಗೌಡರವರೇೆ, ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿದತಾ ಸನಕತ. ಈಗ 
ಮನನಯ ಶ್ರೇಕಾಂಠೆೇಗೌಡರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ.  

ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ.ಎಾಂ. ರಮೇಶ್ಚ ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರೆ್ೈಸ್ಚ ಸಾಂಸೆಥಗೆ ಆ ಬನಯಾಂಕಿಗೂ 
ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯ ಸಾಂಬಾಂಧ ಇರತವುದಿಲೂ. ಅಾಂತ್ಹ ಒಾಂದತ ಸಹನಯವನತನ ಸಕ್ನಾರ ರೆ್ೈಸ್ಚ 
ಸಾಂಸೆಥಗೆ ಮನಡಿಕ್ೂೆಟಟರತತ್ುದೆ. ಅಲೂದೆೇ, ರ್ನಳ್ಯೆ ದಿವಸ ಇಾಂತ್ಹ ಒಾಂದತ project ಮನಡಲತ 
5೦೦೦ ಎಕರ ೆಕ್ೊಡತವಾಂತ್ಹ ಸಹನಯವನತನ ಸಕ್ನಾರ ಯನರಿಗ ೆಬೆೇಕ್ನದರೂ ಕ್ೊಡಬಹತದಲೂವೇೆ?  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಆಯತ್ತ. ಈಗ ಮನನಯ ಶ್ರೇಕಾಂಠೇೆಗೌಡರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟ. ಶ್ರೇಕಾಂಠೆೇಗೌಡ(ಪದವಿೇಧರರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,… 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದ್ಚ(ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ 
ಸಮಯ ಸಾಂಜೆ ೦೬-೦೦ ಗಾಂಟೆ ಆಯತ್ತ. ಹನಗನಗಿ, ತ್ನವು ದಯಮನಡಿ ನನಗ ೆಅಪಪಣೆ ಕ್ೂೆಡಿ, 
ರ್ನವು ಹೊರಡತತ್ುೆೇವೆ. 

ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ.ಎಾಂ. ರಮೇಶ್ಚ ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಇನತನ ಐದತ ನಮಷದಲ್ಲೂ 
ನನನ ಮನತ್ನತನ ಪೂಣ್ಾಗೂೆಳಿಸತತ್ುೆೇರೆ್. ಈಗ ಹೇೆಗಿದಾರೂ ಸಮಯ ೦೬-೦೦ ಗಾಂಟೆ ಆಗಿರತತ್ುದೆ. 
ಹನಗನಗಿ, ಇತ್ರ ೆಮನನಯ ಸದಸಯರತ ರ್ನಳ್ ೆಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರ.ೆ  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಇಲೂ ಆ ರಿೇತಿ ಆಗತವುದಿಲೂ. ಈಗ ಮನನಯ ಶ್ರೇಕಾಂಠೇೆಗೌಡರವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ. ಸಕ್ನಾರ ರ್ನಳ್ ೆಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡತತ್ುದೆ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟ. ಶ್ರೇಕಾಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ 
ಸದನದಿಾಂದ ಹೊರಗ ೆಹೂೆೇದ ಮೇಲೆ ರ್ನನತ ಯನರಿಗ ೆಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕತ? 

(ಗೊಾಂದಲ) 
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ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್ಚ. ರಮೇಶ್ಚ(ರ್ನಮನದೆೇಾಶನ ಹೊಾಂದಿದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ 
ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಕ್ೆೇವಲ ಜನತ್ನ ದಳ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನಾರೆ. ರ್ನನತ ಕ್ನಾಂಗೆರಸ್ಚ 
ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರ್ನಗಿರತವುದರಿಾಂದ ನನಗ ೆಒಾಂದತ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಡಿ.  

(ಗೊಾಂದಲ) 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಆದರೆ, ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಸದನದಿಾಂದ ಹೊರಗೆ 
ಹೊೇಗಿದನಾರಲೂವೆೇ?  

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್ಚ. ರಮೇಶ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ ಬರೆದತಕ್ೂೆಟಟದನಾರೆ.  

(ಗೊಾಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ.ಎಾಂ. ರಮೇಶ್ಚ ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಐದತ ನಮಷದಲ್ಲೂ 
ಪೂಣ್ಾಗೂೆಳಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಹನಗನದರೆ, ರ್ನಳ್ೆ ದಿವಸ ಈ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಯನವುದೆೇ ಸದಸಯರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವಾಂತಿಲೂ. ರ್ನಳ್ ೆ ದಿವಸ ಕ್ೆೇವಲ ಸಕ್ನಾರದ ಉತ್ುರ ಇರತತ್ುದೆ. ಅದಕ್ೆೆ ತ್ನವೆಲೂರೂ 
ಸಹಕರಿಸಬೆೇಕತ. ಈಗ ಮನನಯ ಶ್ರೇಕಾಂಠೆೇಗೌಡರವರತ ರ್ನನತ ತ್ಮಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವಾಂತ್ ೆ ತ್ಮಾ 
ಹೆಸರತ ಕರದೆಿರತತ್ೆುೇರ್ೆ. ತ್ನವು ಏತ್ಕ್ೆೆ ಬೆೇರ ೆಸದಸಯರಿಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿರತತಿುೇರಿ? 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟ. ಶ್ರೇಕಾಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ಮನನಯ ಹೆರ್ಚ.ಎಾಂ. ರಮೇಶ್ಚ 
ಗೌಡರ ಹೆಸರನತನ ಮೊದಲತ ಕರದೆಿರತತಿುೇರಿ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಇಲೂ, ರ್ನನತ ತ್ಮಗೆ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿರತತ್ೆುೇರೆ್. ಆದರೆ, ತ್ನವು ಅವರಿಗೆ 
ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿರತತಿುೇರಿ.  
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ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟ. ಶ್ರೇಕಾಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಸಹ ಮನನಯ ಹೆರ್ಚ.ಎಾಂ. ರಮೇಶ್ಚ 
ಗೌಡರವರಿಗೆ ೧೦ ನಮಷ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ಹೆೇಳಿರತತ್ನುರೆ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಇಲೂ, ರ್ನನತ ಅವರಿಗೆ ಕ್ೆೇವಲ ೨ ನಮಷ ಕ್ನಲನವಕ್ನಶ ನೇಡಿರತತ್ೆುೇರ್.ೆ 
ಆದರೆ, ಅವರತ ಬಹಳ ಸಮಯ ಮನತ್ರ್ನಡಿರತತ್ನುರ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ.ಎಾಂ. ರಮೇಶ್ಚ ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಕ್ೇೆವಲ ೨ ನಮಷ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿರತತ್ುೆೇರೆ್.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಇಲೂ, ತ್ನವು ಬೆೇಕ್ನದರೆ ಕಡತ್ ತ್ೆಗೆದತ ರೆ್ೂೇಡಿ. ತ್ನವು ೧೫ ನಮಷ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿರತತಿುೇರಿ. ಹನಗನಗಿ, ತ್ನವು ದಯಮನಡಿ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಳಿಾ.  

ಶ್ರೇ ಪನರಣೆೇಶ್ಚ ಎಾಂ.ಕ್.ೆ(ಸಥಳಿೇಯ ಸಾಂಸೆಥಗಳ ಕ್ೆೇತ್ರ);- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಸದನವನತನ 
ಮತಾಂದೂಡತವವರೆಗೂ ಸಹ ಯನವುದೆೇ ಸದಸಯರತ ಸದನದಿಾಂದ ಹೊರಗೆ ಹೂೆೇಗತವಾಂತಿಲೂ. ಆದರ,ೆ 
ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ,ಚ “ಸಮಯ ಆಯತ್ತ, ರ್ನವು ಇರೂೆೇದಿಲೂ”ಚಎಾಂದತ ಹೇೆಳಿದರ,ೆ 
ವಯವಸೆಥ ಎಾಂದರೆ ಏನತ? ಪಿೇಠದ ಒಳಗೆ ಇರತವಾಂತ್ಹವರತ ಬಿಟತಟ ಅವರತ ತಿೇಮನಾನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಾವುದತ ಎಾಂದರ ೆಹೆೇಗ?ೆ ಪರಸತುತ್ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಸನಕಷತಟ ಜನರಿಗ ೆ
ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೂೆಟತಟ, ಅವರನತನ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೇೆಳಿರತತ್ೆುೇವ.ೆ ಇಾಂತ್ಹ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಗೌರವನನವತ್ 
ಸನಥನದಲ್ಲೂರತವ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಸಭೆಯನತನ ಧಿಕೆರಿಸಿ ಹೊೇಗತತ್ನುರೆಾಂದರ ೆಏನತ 
ಅಥಾ?  

(ಗೊಾಂದಲ) 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ರಮೇಶ್ಚ ಗೌಡರವರೇೆ, ತ್ನವು ದಯಮನಡಿ ತ್ಮಾ ಮನತ್ನತನ 
ಪೂಣ್ಾಗೂೆಳಿಸಿ.  

(ಗೊಾಂದಲ) 
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ಡನ: ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣ್ಸನವಮ(ಸಕ್ನಾರದ ಮತಖ್ಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಸದನದಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಗಾಂಭಿೇರವನದ ವಿಚನರದ ಬಗೆೆ ಚಚಾೆ ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ ತ್ನವು 
ಸಹ ಪಿೇಠದಿಾಂದ ಆದೆೇಶ ಮನಡಿ, ಚಚೆಾಗೆ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿದರೂ ಸಹ, ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರತ, 
“ರ್ನವು ಸಮಯ ಸಾಂಜೆ ೦೬-೦೦ ಗಾಂಟೆ ಆಯತ್ತ, ರ್ನವು ಸದನದಿಾಂದ ಹೊರಗೆ ಹೊೇಗತತ್ೆುೇವೆ”ಚ
ಎನತನವ ಧೊೇರಣೆ ಎಷತಟ ಸರಿ? ಈ ಸದನ ರನತಿರ ೧೨-೦೦, ೦೧-೦೦ ಗಾಂಟೆಯವರಗೊ ನಡದೆಿರತವ 
ಉದನಹರಣೆ ಇರತತ್ುದೆ.  

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್ಚ. ರಮೇಶ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ 
ಕ್ನಯದ ೆಪರಕ್ನರ ಏನತ ನಯಮವಿದ ೆಅದನತನ ಕ್ೆೇಳುತಿುದನಾರ.ೆ  

ಡನ: ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣ್ಸನವಮ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸದನ ನಡಸೆತವುದಕ್ೆೆ 
ಯನವುದೆೇ ಕ್ನಯದೆ ಇರತವುದಿಲೂ. ಅದತ ಒಾಂದತ understanding  ಮೇಲೆ ನಡಯೆಬೆೇಕತ. 
ಕ್ನಯದ ೆಮೇಲೆ ಸದನ ನಡಯೆತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಿಲೂ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ರಮೇಶ್ಚ ಗೌಡರವರೇೆ, ತ್ನವು ತ್ಮಾ ಮನತ್ನತನ ಪೂಣ್ಾಗೂೆಳಿಸಿ, 
ದಯಮನಡಿ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಳಿಾ.  

(ಗೊಾಂದಲ) 

 

ಡನ: ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣ್ಸನವಮ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ ಸರಿಯನದ ಬೆಳವಣಿಗೆ 
ಅಲೂ, ಇದನತನ ತ್ನವು ಗಮನಸಬೆೇಕತ.  

ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಬಿ. ತಿಮನಾಪೂರ(ವಿಧನನಸಭೆಯಾಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ನಯಾಕಲನಪ ಸಮತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಏನತ ತಿೇಮನಾನ ಆಗಿದ,ೆ ಅದರ ಪರಕ್ನರ 
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ಸದನ ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ ಆ ಸಮತಿಯಲ್ಲೂ ಮನನಯ ರ್ನರನಯಣ್ಸನವಮಯವರತ ಇದನಾರಯೆೇ ಅಥವನ 
ಇಲೂವೇ ನನಗ ೆಗೊತಿುಲೂ.  

ಡನ: ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣ್ಸನವಮ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ನಯಾಕಲನಪ ಸಮತಿ 
ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಸಮಯ ನಗದಿ ಆಗಿರತವುದಿಲೂ. ಆದರ,ೆ ನಯಮನವಳಿಗಳ ಪತಸುಕದಲ್ಲೂ ಸಮಯ 
ನಗದಿಯನಗಿದೆ ಎನತನವುದನತನ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ 
ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ಾಂದಿರತತ್ನುರೆ. ಅಾಂದರೆ, ಬೆಳಗೆೆ ೧೦-೩೦ ಗಾಂಟೆಯಾಂದ ಸಾಂಜೆ ೦೬-೦೦ ಗಾಂಟೆಯವರಗೆೆ 
ಸದನ ನಡಸೆಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ ಹೆೇಳಿರತತ್ನುರೆ. ಆದರೆ, ಸಾಂಜೆ ೦೬-೦೦ ಗಾಂಟೆ ಆದ ನಾಂತ್ರ, ಸದನ 
ನಡಸೆತವುದತ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ ವಿವೆೇಚರೆ್ಗ ೆ ಬಿಟಟದತಾ. ಅದನತನ ಬಿಟತಟ ರ್ನವು ಸದನದಿಾಂದ 
ಹೊರಗ ೆಹೂೆೇಗತತ್ುೆೇವೆಾಂದತ ಹೆೇಳಿದರ ೆಏನತ ಅಥಾ? 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಮನನಯ ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣ್ಸನವಮಯವರೆೇ, ಈಗ ಸದನ ನಡಯೆತತಿುದೆ. 
ಹನಗನಗಿ, ತ್ನವು ದಯಮನಡಿ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಾ. ಮನನಯ ರಮೇಶ್ಚ ಗೌಡರವರೇೆ, ತ್ನವು ದಯಮನಡಿ 
ತ್ಮಾ ಮನತ್ನತನ ಪೂಣ್ಾಗೊಳಿಸಿ.  

ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ.ಎಾಂ. ರಮೇಶ್ಚ ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಹೇೆಳುವುದೆೇರ್ಾೆಂದರೆ 
Bangalore Mysore Infrastructure Corridor Project ಏನದ,ೆ ಇದತ ರನಜಯದ 
ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಮನಡಿದಾಂತ್ಹ ದೂೆಡಾ ದೊರೇಹ. ಹನಗನಗಿ, ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಮನವಿ ಮನಡತವುದೆೇರ್ಾೆಂದರೆ, 
ಇವತಿುನ ದಿವಸ ರೆ್ೈಸ್ಚ ಸಾಂಸೆಥಯವರತ ಟೊೇಲಚ ರಸೆುಯಲ್ಲೂ Framework Agreement 
(FWA) ನಲ್ಲೂ ಯನವ ನಯಮಗಳನತನ ಉಲೂಾಂಘರೆ್ ಮನಡಿದನಾರ ೆ ಹನಗೂ MoU ನಲ್ಲೂ ಏನತ 
ನಯಮಗಳು ಇತ್ತು, ಅವುಗಳಲ್ಲೂ ಸಕ್ನಾರದ ಆದೆೇಶದ ಪರಕ್ನರ ನಡದೆತಕ್ೊಾಂಡಿರತವುದಿಲೂ. ಹನಗನಗಿ, 
ಈ ಪನರಜೆಕ್ಟಚ ಬಾಂದತ ಇಷತಟ ದಿನಗಳು ಕಳ್ದೆರೂ ಸಹ ರೈೆತ್ರತ ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಸಹ ಬಹಳ 
ತ್ೊಾಂದರಯೆನತನ ಅನತಭವಿಸತತಿುದನಾರೆ. ಹನಗನಗಿ, ರೆ್ೈಸ್ಚ ಸಾಂಸೆಥಯವರತ ಹಚೆತಚವರಿ ಜನಗವನತನ 
ಪಡದೆತಕ್ೂೆಾಂಡಿರತತ್ನುರೆ. ಈಗಲೂ ಸಹ ಅಲ್ಲೂ ಹೆಚತಚವರಿ ಜನಗ ಇರತತ್ುದೆ. ಅಾಂದರ,ೆ FWA ನಲ್ಲೂ ೨೦ 
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ಸನವಿರ ಚಿಲೂರ ೆ ಎಕರ ೆ ಜನಗ ಇತ್ತು, ಅದಕಿೆಾಂತ್ಲೂ ಹೆಚತಚ ಜನಗವನತನ ರೈೆತ್ರಿಾಂದ 
ಪಡದೆತಕ್ೂೆಾಂಡಿರತತ್ನುರೆ. ಈ ವಿಷಯ ಎಲೂರಿಗೂ ಸಹ ಗೊತಿುರತತ್ುದೆ. ರೆ್ೈಸ್ಚ ಸಾಂಸೆಥಯವರತ 
ಈಗನಗಲೆೇ ಕ್ನರಿಡನರ್ಚ ರಸೆುಗೆ ಎಷತಟ ಜಮೇನತ ಅವಶಯಕತ್ ೆ ಇದೆ, ಆ ಜಮೇನಗೆ ಕ್ನಾಂಪೌಾಂಡಚ 
ಮನಡಿಕ್ೊಾಂಡಿರತತ್ನುರೆ. ರೈೆತ್ರತ ಸಹ ತ್ಮಾ ಜಮೇನಗೆ ಕ್ನಾಂಪೌಾಂಡಚ ಹನಕಿಕ್ೊಾಂಡಿದನಾರ,ೆ ಆ 
ಜಮೇನಗೂ ಸಹ ಸದರಿ ಸಾಂಸೆಥಯವರತ ತ್ೊಾಂದರ ೆಕ್ೊಡತತಿುದನಾರ.ೆ ಹನಗನಗಿ, ಸದರಿ ಸಾಂಸೆಥಯವರತ 
ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಏನತ ತ್ೂೆಾಂದರೆ ಕ್ೊಡತತಿುದನಾರ ೆಅದತ ಆಗಬನರದತ. ಆದತದರಿಾಂದ, ರೈೆತ್ರ ಜನಗ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ
ಉಳಿಯಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ. ಈ ರೆ್ೈಸ್ಚ ಸಾಂಸೆಥಯ ಯೇಜರೆ್ ಏನದ,ೆ ನಮಾ FWA ಅನತನ ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ 
ಏನತ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿದನಾರ,ೆ ಅದನತನ ಸಕ್ನಾರದ ದಯಮನಡಿ ಮತಟಟಗೂೆೇಲತ ಹನಕಿಕ್ೂೆಾಂಡತ, 
ಸಕ್ನಾರವೆೇ ಅದನತನ ಈ ಪನರಜೆಕ್ಟಚ ನಡಸೆಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ ಕ್ೊೇರತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟ. ಶ್ರೇಕಾಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ನನನ ಹೆಸರನತನ 
ಕರದೆಿದೆಾೇರೆಾಂದತ ೫ ರಿಾಂದ ೧೦ ನಮಷ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರೆ್. ಆದರೆ, ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಸನಥನಗಳನತನ 
ಖನಲ್ಲ ಬಿಟತಟಕ್ೊಾಂಡತ ಕಲನಪ ನಡಸೆತವುದತ ಒಳ್ಾೆಯದಲೂ. ಒಳ್ಾೆಯ ಸಾಂಪರದನಯ ಕೂಡ ಅಲೂ. 
ಏಕ್ೆಾಂದರ,ೆ ಸದನ ನಡಸೆತವ ಬಗೆೆ ಒಾಂದತ ನಣ್ಾಯ ಆಗಿರತತ್ುದೆ. ಅದೇೆರ್ೆಾಂದರ,ೆ ಬೆಳಗೆೆ ೧೦-೩೦ 
ಗಾಂಟೆಯಾಂದ ಸಾಂಜೆ ೦೬-೦೦ ಗಾಂಟೆಯವರಗೆೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನಮಾಂಡಲದ ನಯಮನವಳಿಗಳು 
ಏನತ ನಯಮ ಹೆೇಳುತ್ುದ,ೆ ಅದರ ಪರಕ್ನರವೆೇ ಸದನ ನಡಸೆಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ ನಣ್ಾಯ ಆಗಿರತತ್ುದೆ. ಆ 
ಪರಾಂಪರಯೆಲ್ಲೂ ಕಳ್ೆದ ಹತ್ನುರತ ದಿನಗಳಿಾಂದ ಸದನ ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಈ ವಿಷಯ ನರ್ನೆಯಾಂದಲೂ ಸಹ ಮತಾಂದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗತತಿುದೆ. ಈ 
ದಿನವನದರೂ ಈ ವಿಷಯವನತನ ಮತಗಿಸಬೆೇಕಲೂವೆೇ? ರ್ನಳ್ಯೆ ಕ್ನಯಾಕಲನಪ ಪಟಟಯಲ್ಲೂ ಇನತನ 
ಬೆೇರ ೆವಿಷಯಗಳು ಇರತತ್ುವೆ.  
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ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟ. ಶ್ರೇಕಾಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹೌದತ, ಮತಗಿಸಬೆೇಕತ. ಇದೆೇ 
ತಿಾಂಗಳು ೩೦ರೆ್ೇ ತ್ನರಿೇಖಿನವರಗೊ ಅಧಿವೇೆಶನ ಇರತತ್ುದೆ. ರ್ನವು ೨೫ರ್ೆೇ ತ್ನರಿೇಖಿಗ ೆಅಧಿವೆೇಶನ 
ಪೂಣ್ಾಗೂೆಳುಾತ್ುದೆ ಎಾಂದತ ಅಾಂದತಕ್ೂೆಾಂಡಿದಾೆವು. 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಈಗ ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. ರ್ನಳ್ ೆದಿವಸ ಸಕ್ನಾರದ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡತವ 
ಮೊದಲತ ಸವಲಪ ಸಮಯ ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟ. ಶ್ರೇಕಾಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಈ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ 
ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕಿದ.ೆ  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಬಹಳ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಿಲೂ. ಈಗನಗಲೆೇ ಸತಮನರತ 
ಒಾಂದೂವರ ೆಗಾಂಟೆಗಳ ಕ್ನಲ ಚಚೆಾ ನಡದೆಿರತತ್ುದೆ.  

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟ. ಶ್ರೇಕಾಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಬಹಳ ಮನತ್ರ್ನಡಲೆೇಬೆೇಕತ. 
ಏಕ್ೆಾಂದರ,ೆ ೪೦೦ ಪತಟಗಳ ವರದಿಯನತನ ಸದನ ಸಮತಿ ಕ್ೊಟಟರತತ್ುದೆ. ಸಚಿವ ಸಾಂಪತಟದ ಉಪ 
ಸಮತಿಯತ ಎರಡತ ಸಭೆಗಳನತನ ಮನಡಿ ಒಳ್ೆಾಯ ನಣ್ಾಯವನತನ ಮನನಯ ಲೊೇಕ್ೂೆೇಪಯೇಗಿ 
ಸಚಿವರ ರೆ್ೇತ್ೃತ್ವದಲ್ಲೂ ಸಕ್ನರನತ್ಾಕವನಗಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಾಂಡಿರತತ್ುದ.ೆ ಲಕ್ನಾಂತ್ರ ರೈೆತ್ರ ಬದತಕಿನ ವಿಚನರ 
ಕಳ್ೆದ ೨೪ ವಷಾಗಳಿಾಂದ ರೆ್ರೆ್ಗತದಿಗ ೆಬಿದತಾಹೊೇಗಿರತತ್ುದೆ. ಇದರಲ್ಲೂ ನಮಾ ಊರತ ಸೇೆರಿದ ಹನಗೆ. 
ನಮಾ ಊರತ ಮಾಂಡಯ ಗಡಿಯಾಂದ ಮೈಸೂರತ ಮತಟತಟವರಗೆೆ, ಮೈಸೂರತ ಜಿಲೊ, ರನಮನಗರ ಜಿಲೊ, 
ಬೆಾಂಗಳೂರತ ಗನರಮನಾಂತ್ರ ಜಿಲೊ, ಬೆಾಂಗಳೂರತ ಜಿಲೊ ಮತ್ತು ಬೆಾಂಗಳೂರತ ನಗರಕ್ೆೆ ಸೇೆರಿದ ಸತಮನರತ 
೨೯ ಸನವಿರ ಎಕರ ೆ ಜಮೇನನ ವಿಚನರ ಇದನಗಿರತತ್ುದೆ. ೧೯೯೫ ರಿಾಂದ ಆರಾಂಭವನಗಿ ಏತ್ಕ್ೆೆ ಈ 
ಯೇಜರೆ್ ಹತಟಟತ್ತ, ಈ ಯೇಜರೆ್ ಎಲ್ಲೂಗೆ ಹೂೆೇಗಿ ಮತಟಟತ್ತ, ಈ ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲೂ ಏರ್ನಗಬೆೇಕಿತ್ತು, 
ಇದರಲ್ಲೂ ಯೇಜರೆ್ಗಿಾಂತ್ಲೂ ಹೆಚನಚಗಿ ಏರೆ್ಲನೂ ಬೇೆರ ೆಚಟತವಟಕ್ೆಗಳು ನಡದೆಿರತತ್ುವೆ, ಎಷತಟ ಸನವಿರ 
ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯಗಳ ಅವಯವಹನರ ನಡದೆಿದ ೆ ಎನತನವುದನತನ ಸದನ ಸಮತಿ ಇವತಿುನ ದಿವಸ 
ಹೆೇಳಿರತತ್ುದೆ. ಅದರ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಮನನಯ ಲೊೇಕ್ೊೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರತ ಕ್ೆೇಳಿರತತ್ನುರೆ. ಅದನತನ 
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ರ್ನನತ ಬಹಳ ತ್ನಳ್ಾೆಯಾಂದ ಎಲನೂ ಸದಸಯರೂ ಇದನಾಗ ಹೆೇಳಬೇೆಕಲೂವೆೇ? ಹನಗನಗಿ, ಎಲ್ಲೂಯೇ 
ಒಾಂದತ ಹಾಂತ್ದಲ್ಲೂ ಈ ರನಜಯದ ಮಹತ್ವದ ವಿಚನರ ಇದನಗಿರತತ್ುದೆ. ಸತಮನರತ ಒಾಂದೂಕ್ನಲತ ಲಕ್ಷ 
ರೈೆತ್ರತ ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಮರ್ ೆ ಮರ್ೆಗೆ ಅಲೆಯಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ. ಆ ರೈೆತ್ ತ್ನನ ಜಮೇನನಲ್ಲೂ ಮರ್ೆ 
ಕಟಟಬೆೇಕ್ನದರ,ೆ ಅವನ ಕಷಟ ದೆೇವರತ ಒಬಬನಗೆ ಪಿರೇತಿಯನಗಬೆೇಕತ. ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಈ ವಿಷಯದ 
ಮೇಲ ೆಇಷ್ೆಟಲನೂ ಚಚೆಾಗಳು ಮನಡಿರತತ್ೆುೇವೆ. ೧೯೯೭-೯೮ರಲ್ಲೂ Sec.28(1) ರೆ್ೂೇಟಫಿಕ್ೆೇಷನ್ಚ ಆಗಿದತಾ, 
ಈಗ ಆ ರೈೆತ್ ಆ ಜಮೇನತ ಮತಟತಟವ ಆಗಿಲೂ, ಬಳಸತವ ಆಗಿಲೂ, ಶನಶವತ್ವನದ ಬೆಳ್ ೆಬೆಳ್ೆಯತವ 
ಆಗಿಲೂ, ಆತ್ನಗ ೆಆದನಯ ಇರತವುದಿಲೂ, ಆತ್ನಗೆ ಪರಿಹನರ ಸಹ ಇರತವುದಿಲೂ. ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಆ 
ರೈೆತ್ರತ ಅಕ್ಷರಶಃ ಕಣಿಣೇರತ ಹನಕತತಿುದನಾರ.ೆ ಆ ರೈೆತ್ನ ಜಮೇನತ ಯನರತ ಯನರಿಗ ೆಎಷತಟ ಸನವಿರ 
ಕ್ೊೇಟಗ ೆಪರಭನರೆ ಆಗಿದ ೆಎಾಂಬತದನತನ ಸಹ ರ್ನನತ ಹೆೇಳಬೇೆಕಲೂವೆೇ? ಹನಗನಗಿ, ರ್ನನತ ಇವತಿುನ 
ದಿವಸ ಕ್ೆೇವಲ 10 ನಮಷ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಉಳಿದಿದಾನತನ ರ್ನಳ್ ೆದಿವಸ ಸತಮನರತ ೨೦ ನಮಷ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ತ್ನವು ಈಗ 10 ರಿಾಂದ ೧೫ ನಮಷ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. ರ್ನಳ್ ೆದಿವಸ ೫ ರಿಾಂದ 
೧೦ ನಮಷ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸಿ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟ. ಶ್ರೇಕಾಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬೆಾಂಗಳೂರತ-ಮೈಸೂರತ ರಸೆುಯಲ್ಲೂ 
ಮನನಯ ಹೆರ್ಚ.ಡಿ. ದೆೇವೆೇಗೌಡರತ ಲೊೇಕ್ೂೆೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರನಗಿದಾಾಂತ್ಹ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೂ… 

ಶ್ರೇ ಎಾಂ.ಕ್.ೆ ಪನರಣೆೇಶ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ರ್ನಳ್ ೆ ದಿವಸ ಮನನಯ 
ಶ್ರೇಕಾಂಠೆೇಗೌಡರವರಿಗೆ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇರೆ್ಾಂದತ ಹೆೇಳಿರತವುದರಿಾಂದ, ರ್ನಳ್ಯೆೆೇ ಅವರಿಗೆ ಪೂಣ್ಾ 
ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ ಕ್ೊೇರತತ್ೆುೇವೆ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟ. ಶ್ರೇಕಾಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ನಣ್ಾಯಕ್ೆೆ ಬರತವುದನದರೆ 
ಆಗಬಹತದತ. 
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ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಇವತಿುನ ದಿವಸ ತ್ನವು ಚಚೆಾ ಪನರರಾಂಭ ಮನಡಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿ, ರ್ನಳ್ ೆ
ದಿವಸ ಸಕ್ನಾರ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡತತ್ುದೆ.  

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೇಶ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಕ್ೇೆವಲ ಜನತ್ನ 
ದಳದ ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನಾರೆ. ರ್ನನತ ಕ್ನಾಂಗೆರಸ್ಚ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರ್ನಗಿ ಒಬಬರ್ೇೆ ಅವಕ್ನಶ 
ಕ್ೆೇಳುತಿುದೆಾೇರೆ್, ನನಗೆ ಇವತಿುನ ದಿವಸವೆೇ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿ. ಆದರ,ೆ ನನಗ ೆ ಕ್ೊಡತ್ಕೆಾಂತ್ಹ 
ಸಮಯದ ಬಗೆೆ ಒಾಂದತ consideration ಇಟತಟಕ್ೂೆಳಿಾ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್ಚ:- ಆಯತ್ತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

(ಮತಾಂದತ) 

(583) 23.03.2022 6.10 ವೆೈಎಲ-ಕ್ಎೆಸ್              (ವೆೈಸ್ಚಛೆೇಮಾನ್ಚರವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟ.ಶ್ರೇಕಾಂಠೆೇಗೌಡ (ಪದವಿೇಧರರ ಕ್ೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ರ್ನಡಿನ 
ಅತ್ಯಾಂತ್ ಹಿರಿಯ ಪೂಜಯ ಮನಜಿ ಪರಧನನ ಮಾಂತಿರಗಳ್ನದ ಹೆರ್.ಡಿ.ದೆೇವೆೇಗೌಡರವರತ 
ಲೊೇಕ್ೂೆೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರನಗಿದಾ ಸಾಂದಭಾದಲ್ಲೂ ಬೆಾಂಗಳೂರತ-ಮೈಸೂರತ ರಸೆುಯ 
ಮನಯಗನನಹಳಿಾ ಹತಿುರ ಬಿಡದಿ ಬಿಟತಟ 10 ಕಿಲೊೇ ಮೇಟರ್ಚ ದೂರದಲ್ಲೂ ಒಾಂದತ ದೂೆಡಾ ಅಪಘಾತ್ 
ಸಾಂಭವಿಸತತ್ುದೆ.  ಏತ್ಕ್ೆೆ ಆ ಒಾಂದತ ಯೇಜರೆ್ ಚನಲರೆ್ಗ ೆ ಬಾಂತ್ತ ಎಾಂಬತದನತನ ಮನತ್ರ ಇವತ್ತು 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಬೆೇರ ೆ ವಿಚನರವನತನ ಇವತ್ತು ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗತವುದಿಲೂ.  ಆಗ ತ್ನವು 
ರ್ನಳ್ೆಯತ ಒಾಂದೂವರ ೆಗಾಂಟೆಗಳ ಕ್ನಲ ಹೆಚತಚ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ನನಗೆ ಅವಕ್ನಶ ಕಲ್ಲಪಸತತಿುೇರಿ.  ಆ 
ರಸೆುಯ ಅಪಘಾತ್ದಲ್ಲೂ ಲನರಿಗ ೆಸಿಕಿೆ ಹನಕಿಕ್ೊಾಂಡತ 15 ಮಾಂದಿ ಶನಲನ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ಸನಯತತ್ನುರೆ.   
ಆಗ ಮನಜಿ ಪರಧನನ ಮಾಂತಿರಗಳ್ನದ ಹೆರ್.ಡಿ.ದೆೇವೇೆಗೌಡರವರಿಗ ೆಬೆಾಂಗಳೂರತ-ಮೈಸೂರತ ಮನಗಾದ  
ಕ್ೆೇವಲ 30 ಮೇಟರ್ಚ ರಸೆುಯಲ್ಲೂ ಲಕ್ನಾಂತ್ರ ವನಹನಗಳ ದಟಟಣೆ ನಡತವ ೆ ಪರಿಹನರ ಕಾಂಡತ 
ಹಿಡಿಯಲ್ಲಲೂವೆಾಂದರೆ, ಸನವಿರನರತ ಮಾಂದಿಗಳ ಬಲ್ಲಯನಗತತ್ುದೆ ಎಾಂಬ ದೃಷ್ಟ್ಟಯಾಂದ ಈ ರಸೆುಗೆ 
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ಕ್ನಯಕಲಪ ನೇಡಬೆೇಕ್ೆಾಂಬ ಯೇಚರೆ್ ಅವರಲ್ಲೂ ಮೂಡತತ್ುದೆ.  ರ್ನನತ ಅಾಂದಿನ ದಿವಸ ಎಷತಟ ಮಾಂದಿ 
ಸನಯತತಿುದಾರತ ಎಾಂಬತದರ ಅಾಂಕಿಸಾಂಖೆಯಯನತನ ಸಹ ತ್ರಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ರ್ನನತ ಇವತ್ತು ಅದನತನ 
ತ್ಾಂದಿಲೂ.  

ಮನಜಿ ಪರಧನನ ಮಾಂತಿರಗಳ್ನದ ಸರ್ನಾನಯ ಹೆರ್.ಡಿ.ದೆೇವೆೇಗೌಡರವರತ ಆ ಅಪಘಾತ್ ಸನವಿನ 
ಸಾಂಖೆಯಯ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲೂ ಈ ರಸೆುಗೆ ಪರಿಹನರ ಕ್ನಯಕಲಪ ನೇಡಬೆೇಕ್ೆಾಂಬ ದೃಷ್ಟ್ಟಯಾಂದ ಬೆಾಂಗಳೂರತ-
ಮೈಸೂರತ ರಸೆುಯನತನ ಎಕ್ಾಚಪೆರಸ್ಚ ಹೆೈವ ೆ ಮನಡಬೆೇಕ್ೆಾಂದತ ಕನಸತ ಕಾಂಡವರನಗಿದಾರತ. ಹನಗೆಲನೂ 
ಕ್ೊೇಟಯಾಂತ್ರ ರೂಪನಯ ಹಣ್ಕ್ನಸಿನ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದೇೆ ಕಷಟವನಗಿತ್ತು.  ವಿದೇೆಶದ 
ಕಾಂಪನಗಳು ಅಸಿುತ್ವಕ್ೆೆ ಬಾಂದತ ಫೆರಿಪೆರಲ ಯೇಜರೆ್ ಇಡಿೇ ದೆೇಶಕ್ೆೆ ಮೊಟಟಮೊದಲತ 
ಸನಥಪರ್ೆಯನಗಿತ್ತು.  ಅಲ್ಲೂಯವರಗೊ ಕ್ನರಿಡನರ್ಚ ಬಗೆೆ ಯೇಚರೆ್ಯನಗಲ್ಲ, ಕಲಪರ್ೆಯನಗಲ್ಲ ಯನರತ 
ಮನಡಿರಲ್ಲಲೂ.  ಹನಗನಗಿ ಕ್ನರಿಡನರ್ಚ ಪನರಜೆಕ್ಟಚ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ 1995ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೂ 03 
ಕಾಂಪನಗಳ್ನದ (೧) ಕಲನಯಣಿ ಗೂರಪಚ (೨) SAB Engineering and Construction Inc. 
ಮತ್ತು (೩) Vanasse Hangen Brustlin, Inc.   ವಿದೇೆಶ್ ಒಕೂೆಟ ಸಾಂಸೆಥಗಳ್ೊಾಂದಿಗೆ 
ಒಪಪಾಂದವನಗತತ್ುದೆ.  1995ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನ framework agreement ಆಗತವ ಮತಾಂಚೆ.. ನಾಂತ್ರ 
1996ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಈ ಯೇಜರೆ್ಯ ದಿಕತೆ ಬದಲನಗತತ್ುದೆ.  ಆ ಮೂರತ ಸಾಂಸೆಥಗಳನತನ 
ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ, ಎಲನೂ ಜನರತ quit ಆಗಿ, ಈ ರೆ್ೈಸ್ಚ ಎನತನವಾಂಥ ಸಾಂಸೆಥ ಎಾಂಟರ ಕ್ೊಡತತ್ುದೆ.  
ಅಲ್ಲೂನ ಪದನಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಬದಲನಗತತ್ನುರೆ.  ತ್ದನಾಂತ್ರ ವಿದೆೇಶ್ ಕಾಂಪನಯವರತ ಬಾಂದತ ಸನವಿರನರತ 
ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯ ಹಣ್ ಭರಿಸಿ, ಕ್ನರಿಡನರ್ಚ ರಸೆು ಮನಡತತ್ನುರ ೆಎನತನವಾಂಥ ಕನಸತ ಹೊತ್ತು ಈ 
ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಮನಡಿಕ್ೂೆಾಂಡರೆ, ಮರತ ವಷಾವೇೆ ಆ ಎಲನೂ ಜನರನತನ ಹೊೇಗಲನಡಿಸಿ, ಇವತ್ತು 
ಯನರಿದನಾರ ೆಅವರತ ರೆ್ೈಸ್ಚ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೂ ಎಾಂಟರ ನೇಡತತ್ನುರೆ.  ಎಾಂಟರಯನಗತವುದರ ಜೊತ್ೆಗೆ 1997ರೆ್ೇ 
ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೂ ಪನರಜೆಕ್ಟಚ ಟೆಕಿನಕಲಚ ರಿಪೊೇಟಚಾ (PTR) ತ್ಯನರತ ಆಗತವ ಹೊತಿುಗ ೆಶ್ರೇ ಸೂೆೇಮಶೆೇಖ್ರ್ಚ 
ರಡೆಿಾ ಎನತನವವರ ಮೂಲಕ ಕ್ೆೇಸ್ಚ ದನಖ್ಲ್ಲಸತತ್ನುರ.ೆ  ಮೂಲತ್ಃ ಇದತ 20,193 ಎಕರಗೆೆ ಈ 
ಯೇಜರೆ್ ಸಿದಿಗೂೆಳುಾತ್ುದೆ.   
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ಒಬಬ ನವೃತ್ು technical expertise ಆದಾಂತ್ಹ ಮತಖ್ಯಇಾಂಜಿನೇಯರ್ಚರವರ ಕ್ೆೈಯಲ್ಲೂ 
ಅದೆೇ ರೆ್ೈಸ್ಚ ಸಾಂಸೆಥ ಮನತಷಯ ಪರೂೆೇಕ್ಷವನಗಿ ಶ್ರೇ ಸೂೆೇಮಶೆೇಖ್ರ್ಚ ರಡೆಿಾ ಎನತನವವರ ಮೂಲಕ 
ಕ್ೆೇವಲ ರಸೆು ಮನಡಿದರೆ ಆಗತವುದಿಲೂ, ಉಪ ನಗರಗಳನತನ, ವನಣಿಜಯ ಕ್ೆೇಾಂದರಗಳನತನ, ಟೂರಿಸ್ಟಚ 
ಸಾೆಂಟರ್ಚ ಅನತನ, ಶ್ರೇರಾಂಗಪಟಟಣ್ದಲ್ಲೂ 7 ಟೌನ್ಚಶ್ಫ್ಚ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ಶ್ಫನರಸತ ಮನಡಿ ಮನನಯ 
ಉಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯಕ್ೆೆ ಪಿಟಷನ್ಚ ಹನಕಿಸತತ್ನುರ್ೆ.  ಕಡಗೆ ೆಅದತ 5 ಟೌನ್ಚಶ್ಫ್ಚಗೆ ನಾಂತ್ತಕ್ೂೆಳುಾತ್ುದೆ.  
ಅವರತ ಈ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ 20,193 ಎಕರೆಯಾಂದ 29,719 ಎಕರಗೆ ೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಾಂಡತ 
ಹೊೇಗತತ್ನುರೆ.  ಇವತ್ತು ಅಸಿುತ್ವದಲ್ಲೂರತವ ರೆ್ೈಸ್ಚ ಕಾಂಪನಯನತನ ಒಾಂದತ ಪನಟಾ ಹನಗೂ  
ಸಕ್ನಾರವನತನ ಒಾಂದತ ಪನಟಾ ಮನಡಿ, ಅವರತ ಶ್ರೇ ಸೂೆೇಮಶೆೇಖ್ರ್ಚ ರಡೆಿಾ ಎಾಂಬತವವರಿಾಂದ ಕ್ೆೇಸ್ಚ 
ಸಹ ದನಖ್ಲ್ಲಸತತ್ನುರ.ೆ  ನಾಂತ್ರ ರನಜಿ ತಿೇಮನಾನವನತನ ಮನಡಿ, ರಸೆುಯ ಜೊತ್ೆಗೆ 05 ಟೌನ್ಚಶ್ಫ್ಚ 
ಮನಡತವುದತ ಮತ್ತು ಫರೆಿಪೆರಲಚ ರಿಾಂಗಚ ರೂೆೇಡಚ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ 29,719 ಎಕರಗೆ ೆ ಈ 
ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಾಂಡತ ಹೂೆೇಗತತ್ನುರೆ.  ಇವರತ 1998ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೂ KIADB 
(Karnataka Industrial Area Development Board) ಜೊತ್ಗೆೆ ಒಪಪಾಂದ ಮನಡಿ, 
ಖನಸಗಿ ಜಮೇನನತನ 23,000 ಎಕರಗೆ ೆಮನಡಿಕ್ೊಳುಾತ್ನುರೆ.  KIADB ಯವರ ಮೂಲಕ ಎಲನೂ 
ಸನವಧಿೇನ ಆಗಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ಸಕ್ನಾರ ಪವರ್ಚ ನೇಡಿ, 23,000 ಎಕರಗೆ ೆರೆ್ೈಸ್ಚ ಕಾಂಪನಯವರತ ಒಪಪಾಂದ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳುಾತ್ನುರ.ೆ  5,688 ಎಕರಗೆ ೆ ಸಕ್ನಾರಿ ಜಮೇನನತನ ಹಸನುಾಂತ್ರ ಮನಡಿಸಿಕ್ೂೆಳುಾತ್ನುರೆ.  
23,000 ಎಕರಗೆ ೆ ರೆ್ೈಸ್ಚ ಕಾಂಪನಯವರತ ಒಪಪಾಂದ ಆದ ತ್ಕ್ಷಣ್ 5688 ಎಕರ ೆ ಗತಿ ಏರ್ನಗಿತ್ತು 
ಎಾಂದರೆ, ನಮಾ ಹಳಿಾಯ ಕಡ ೆ “ಲೆೇ ನೇನತ ದನರ ಇಲೂದೆ ಬತಗರಿ ಆಟವನಡಿಸತತಿುೇಯನ”ಚ ಎಾಂದತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವ ಹನಗೆ; ಇಲ್ಲೂ ದನರವೂ ಇಲೂ, ಬತಗರಿಯೂ ಇಲೂ ಎನತನವಾಂತ್ೆ ಆಗಿದ.ೆ  ಹನಗನದರೆ 
ಅದರ ಅಥಾ ಏನತ ಎಾಂದತ ತ್ಮಾ ಮನಸಿಾನಲ್ಲೂ ಮೂಡತತಿುರಬಹತದತ.   

ದಿರ್ನಾಂಕ: 19.11.1999 ರಲ್ಲೂ 5688 ಎಕರ ೆ ಸಕ್ನಾರಿ ಜನಗವನತನ ರೆ್ೈಸ್ಚ ಕಾಂಪನಯವರತ 
ಹಸನುಾಂತ್ರ ಮನಡಿಸಿಕ್ೊಾಂಡ ಮರತ ದಿನವೆೇ ICICI (Industrial Credit and Investment 
Corporation of India) ಬನಯಾಂಕಿಗ ೆ ಹೊೇಗಿ ರೂ.100.00 ಕ್ೊೇಟಗ ೆ ಆ ಜನಗವನತನ 
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ಅಡವಿಡತತ್ನುರ.ೆ  ಅಲ್ಲೂಾಂದ ಇಲ್ಲೂಯವರಗೊ ಒಾಂದತ ಪೆೈಸ ೆ ಹಣ್ವನತನ ತ್ಾಂದಿರತವುದಿಲೂ.  ಆದರೂ 
ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟ ರೂಪನಯಗಳಷತಟ ಅವಯವಹನರ ನಡದೆತ ಹೊೇಗಿದೆ.  5688 ಎಕರ ೆ ಸಕ್ನಾರಿ 
ಜನಗವನತನ ರೆ್ೈಸ್ಚ ಕಾಂಪನಯವರಿಗೆ ಹಸನುಾಂತ್ರ ಮನಡಿಸಿಕ್ೊಾಂಡತ, ICICI ಬನಯಾಂಕ್ಚನಲ್ಲೂ ಅಡವಿಟತಟ 
ರೂ.100.00 ಕ್ೊೇಟ ಸನಲ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಾಂಡತ, ಸತಮನರತ 40 ರಿಾಂದ 50 ಕ್ೊೇಟ 
ರೂಪನಯಗಳವರೆಗೂ KIADB ಗೆ ಪರಿಹನರ ನೇಡಿ, ಉಳಿದ ಹಣ್ದಲ್ಲೂ ಫೆರಿಪೆರಲಚ ರಸೆು 
ನಮನಾಣ್ವನಗತತ್ುದ.ೆ  ಅದಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರವು ಗನಯರಾಂಟಯನಗತತ್ುದೆ. ಸಕ್ನಾರಿ ಜಮೇನನ ಸಿಥತಿ ಆ ರಿೇತಿ 
ಆಗಿತ್ತು.  7,000 ಕೂೆ ಹೆಚತಚ ಎಕರ ೆ ಜಮೇನನತನ,… ಈ ಫೆರಿಪೆರಲಚ ರಸೆುಯ ಸಾಂಪೂಣ್ಾ 
ವಿವರವನತನ ರ್ನಳ್ ೆ ತಿಳಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಯನರಿಾಂದ ಆ ಜನಗವನತನ ಸನವಧಿೇನಮನಡಿಸಿಕ್ೂೆಾಂಡತ ಖನಸಗಿ 
ಕಾಂಪನಯವರೂೆಾಂದಿಗೆ ಒಪಪಾಂದವನಗಿತ್ತು, ಸಕ್ನಾರ ಜಮೇನನತನ ಯನರಿಗೆ ಮನರನಟ ಮನಡಿದರತ, 
ರೂ.7,770 ಕ್ೂೆೇಟ ಹಣ್ ಹೆೇಗ ೆಅವರ ಕ್ೆೈಯಗ ೆಸೇೆರಿದೆ ಎಾಂಬತದರ ಸಾಂಪೂಣ್ಾ ಮನಹಿತಿಯನತನ 
ರ್ನಳ್ ೆತಿಳಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಈ ಯೇಜರೆ್ ಹೆೇಗ ೆಹತಟಟ, ಏರೆ್ಲನೂ ಆಯತ್ತ ಎಾಂಬತದರ ಬಗೆೆ ತಿಳಿಸಿದೆಾೇರ್.ೆ  
ಉಳಿದ ಚಿತ್ರಣ್ವನತನ ರ್ನಳ್ ೆಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್. ದಯವಿಟತಟ ರ್ನಳ್ ೆನನಗ ೆಹೆಚತಚ ಸಮಯ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ 
ಕ್ನಲನವಕ್ನಶ ಕಲ್ಲಪಸಬೇೆಕ್ೆಾಂದತ ವಿನಾಂತಿಸತತ್ೆುೇರೆ್ ಧನಯವನದಗಳು. 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ್- ಸದನವನತನ ರ್ನಳ್ೆ ಬೆಳಗೆೆ 10 ಗಾಂಟೆ 30 ನಮಷದವರಗೊ 
ಮತಾಂದೂಡಲನಗತವುದತ.  

(ಸದನವು ಸನಯಾಂಕ್ನಲ 6 ಗಾಂಟೆ 17 ನಮಷಕೆ್ೆ ಮತಕ್ನುಯಗೊಾಂಡತ, ಪತನಃ ದಿರ್ನಾಂಕ: 24ರೆ್ೇ 
ಮನರ್ಚಾ 2022 ರ ಗತರತವನರದಾಂದತ ಬೆಳಗೆೆ 10 ಗಾಂಟೆ 30 ನಮಷಕೆ್ೆ ಸಮನವೆೇಶಗೂೆಳಾಲತ 

ತಿೇಮನಾನಸಿತ್ತ) 
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