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ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು 
ನೂರ ನಲವತ್ನುರರೆ್ಯ ಅಧಿವೆೇಶನ 

28ರೆ್ೇ ಮನರ್ಚಾ 2022  
ಸೂೆೇಮವನರ 

 
                                  

01. ಪರಶೆ್ನೇತ್ುರ  

ಅ) ಚತಕೆ್ೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 

2724 – ವಿಶೆವೇಶವರಯಯ ಇಂಜಿನಯರಿಂಗಚ ಕ್ನಲೇೆಜಿನಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೆ್ೂರತೆ್ ಬಗೆೆ  
- ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದಚ 
- ಡನ: ಅಶವಥಚ ರ್ನರನಯಣ ಸಿ.ಎನಚ.(ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ, ವಿದತಯರ್ನಾನ, 

ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಹನಗೂ ಕ್ೌಶಲನಯಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದಯಮಶ್ೇಲತ್ೆ 
ಮತ್ತು ಜಿೇವರ್ೂೆೇಪನಯ ಸಚಿವರತ) 

೨೭೪೫ – ಗೌರವ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಸೇೆವೆಯನತನ ಮತಂದತವರಸೆತವ ಬಗೆೆ 
- ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇೆಶಚ (ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ ರೌಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹನಗೂ ಸಕ್ನಲ 

                                               ಸಚಿವರತ)  
2೭೩೫ – ಕ್ೌಶಲಯ ತ್ರಬೇೆತಿಯ ಅನತದನನದ ಬಗೆೆ  

- ಶ್ರೇ ಪರದ್ಧೇಪಚ ಶೆಟಟರಚ 
- ಡನ: ಅಶವಥಚ ರ್ನರನಯಣ ಸಿ.ಎನಚ.(ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ, ವಿದತಯರ್ನಾನ, 

ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಹನಗೂ ಕ್ೌಶಲನಯಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದಯಮಶ್ೇಲತ್ೆ 
ಮತ್ತು ಜಿೇವರ್ೂೆೇಪನಯ ಸಚಿವರತ) 

 
2೭೬೮ – ಪಿ.ಯತ.ಸಿ. ಪರಿೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಮಪಾಕ ಮೌಲಯಮನಪನ ಬಗೆೆ 

ವಿಷಯಾನುಕ್ರ ಮಣಿಕೆ (INDEX) 
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- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ.ಸಂಕನೂರ(ಶ್ರೇ ಎನಚ.ರವಿಕತಮನರಚರವರ ಪರವನಗಿ) 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇೆಶಚ (ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ ರೌಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹನಗೂ ಸಕ್ನಲ 

                                               ಸಚಿವರತ)  
2೭೮೭ – ಕ್ೊಡಗತ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ನಮನಾಣಗೊಳುುತಿುರತವ “ಕ್ೊಡವ ಹೆರಿಟೆೇಜಚ”ಚಕ್ೆೇಂದರದ  
         ಬಗೆೆ. 

- ಶ್ರೇಮತಿ ಎಸ್ಚ.ವಿೇಣನ ಅಚಚಯಯ  
- ಶ್ರೇ ವಿ.ಸತಶ್ೇಲಚ ಕತಮನರಚ(ಇಂಧನ, ಕನನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸೃತಿ ಸಚಿವರತ) 

(ಪರವನಸೂೆೇದಯಮ, ಜಿೇವಿಶನಸತ್ರ ಹನಗೂ ಪರಿಸರ ಖನತೆ್ ಸಚಿವರ 
ಪರವನಗಿ)  
                                         

2೭೪೯ – ಟನಯಂಕರತಗಳಲ್ಲಿ ಬೆೇಬಿ ಟನಯಂಕಚ ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ಅವಯವಹನರ ನಡೆಸತತಿುರತವ   
         ಬಗೆೆ 

- ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ  
- ಶ್ರೇ ಉಮೇಶಚ ಕತಿು(ಅರಣಯ ಮತ್ತು ಆಹನರ, ರ್ನಗರಿಕ ಸರಬರನಜತ ಮತ್ತು 

ಗನರಹಕರ ವಯವಹನರಗಳ ಹನಗೂ ಕ್ನನೂನತ ಮನಪನಶನಸರ ಇಲನಖನ 
ಸಚಿವರತ) 

2೭೪೪ –  ವೆೈದಯಕೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣದ ಸಿೇಟತಗಳ ಲಭ್ಯತ್ ೆಬಗೆೆ 
-  ಶ್ರೇ ಚಿದನನಂದಚ ಎಂ.ಗೌಡ 
-    ಡನ:ಸತಧನಕರಚ(ವೆೈದಯಕೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹನಗೂ ಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು  

                             ಕತಟತಂಬ ಕಲನಯಣ ಸಚಿವರತ) 
2೭೬೫ – ರನಜಯದ ಬಿ.ಎಡಚ. ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳ ಉಪರ್ನಯಸಕರ ಹತದೆೆಗಳನತನ ಭ್ತಿಾ ಮನಡತವ  
         ಬಗೆೆ.  

 - ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲಚ. ಭೂೆೇಜೇೆಗೌಡ  
- ಡನ:ಅಶವಥಚ ರ್ನರನಯಣ ಸಿ.ಎನಚ.(ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಐ.ಟಿ.-ಬಿ.ಟಿ,  
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ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ, ವಿದತಯರ್ನಾನ ಹನಗೂ ಕ್ೌಶಲನಯಭಿವೃದ್ಧಿ,  
ಉದಯಮಶ್ೇಲತ್ೆ ಮತ್ತು ಜಿೇವರ್ೊೇಪನಯ ಸಚಿವರತ)  
                                      

2೭5೪ – ಮೂಲ ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ಗಣಿತ್ ಕಲ್ಲಸತವಲ್ಲಿ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ನಯಾ ವೆೈಖರಿ ಬಗೆೆ  
- ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟ 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇೆಶಚ (ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ ರೌಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹನಗೂ ಸಕ್ನಲ 

                                                 ಸಚಿವರತ)  
2೭೪೦ – ಪೆಟೊರೇಲಚ, ಡಿೇಸೆಲಚ, ಕಬಿಬಣ, ಅಡತಗೆ ಎಣೆೆಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕ್ೆಯನಗಿರತವ ಬಗೆೆ  
  - ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ರವಿ 

- ಶ್ರೇ ಉಮೇಶಚ ವಿ.ಕತಿು(ಅರಣಯ ಮತ್ತು ಆಹನರ, ರ್ನಗರಿಕ ಸರಬರನಜತ  
                  ಮತ್ತು ಗನರಹಕರ ವಯವಹನರಗಳ ಹನಗೂ ಕ್ನನೂನತ  
                                       ಮನಪನಶನಸರ ಸಚಿವರತ) 

2೭೮೦ – ಅನತದನನ ರಹಿತ್ ಶನಲೆಗಳ ಮನನಯತ್ೆ ಬಗೆೆ  
  - ಶ್ರೇ ಅರತಣ ಶಹನಪತರ 

- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇೆಶಚ (ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ ರೌಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹನಗೂ ಸಕ್ನಲ 
                                                 ಸಚಿವರತ)  

 2೭೯೧ – ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಿ.ಪಿ.ಎಲಚ. ಕ್ನಡಚಾಗೆ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಿಸಿರತವ ಬಗೆೆ  
   - ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ 

- ಶ್ರೇ ಉಮೇಶಚ ವಿ.ಕತಿು(ಅರಣಯ ಮತ್ತು ಆಹನರ, ರ್ನಗರಿಕ ಸರಬರನಜತ  
                  ಮತ್ತು ಗನರಹಕರ ವಯವಹನರಗಳ ಹನಗೂ ಕ್ನನೂನತ  
                                        ಮನಪನಶನಸರ ಸಚಿವರತ) 

ತ್ಡೆಹಿಡಿಯಲನದ ಪರಶೆನ 
ಸಂಖೆಯ 1781 – ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಪದವಿೇಧರರ ಯೇಜರೆ್ಗಳ ಬಗೆೆ. 

- ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥಚ 
- - ಡನ:ಅಶವಥಚ ರ್ನರನಯಣ ಸಿ.ಎನಚ.(ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಐ.ಟಿ.-ಬಿ.ಟಿ,  
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- ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ, ವಿದತಯರ್ನಾನ ಹನಗೂ ಕ್ೌಶಲನಯಭಿವೃದ್ಧಿ,  
ಉದಯಮಶ್ೇಲತ್ೆ ಮತ್ತು ಜಿೇವರ್ೊೇಪನಯ ಸಚಿವರತ)  
 

ಆ)  ಚತಕ್ೆೆ ಗತರತತಿಲಿದ ಪರಶೆನಗಳಿಗ ೆಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 
0೨. ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರ ವರದ್ಧ 

೦೩. ಪರಕಟಣೆ 

     -ಸದನದಲ್ಲಿ ಕಡನಾಯವನಗಿ ಹನಜರಿರಬೆೇಕ್ನದ ಸಚಿವರತಗಳ ಹನಗೂ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಕತರಿತ್ತ  

೦೪. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರಸನುಪಿಸಲಪಟಟ ವಿಷಯಗಳು 

  ಅ) ಫಲ್ಲತ್ನಂಶದ ವಿಳಂಬ ಅವಧಿಯನತನ ಕ್ೊೇವಿಡಚ-19 ಅವಧಿಯಂದತ ಪರಿಗಣಿಸಿ  
          ಅನತಕಂಪ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಗ ೆಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಿಸಲತ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡತವ ಬಗೆೆ 

  
 - ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ 

  - ಡನ: ಅಶವಥಚ ರ್ನರನಯಣ ಸಿ.ಎನಚ.(ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ, ವಿದತಯರ್ನಾನ,  
                                ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಹನಗೂ ಕ್ೌಶಲನಯಭಿವೃದ್ಧಿ, 
                                ಉದಯಮಶ್ೇಲತ್ೆ ಮತ್ತು ಜಿೇವರ್ೂೆೇಪನಯ ಸಚಿವರತ) 

 
ಆ) ಪನರಥಮಿಕ ಶನಲನ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅನಯ ಕ್ನಯಾಗಳಿಂದ ಮತಕುಗೊಳಿಸಿ ಬೊೇಧರೆ್ಗ ೆ  
    ಹೆಚಿಚನ ಪನರಶಸಯದ ಬಗೆೆ 
 - ಡನ: ತ್ಳವನರ ಸನಬಣೆ 

       - ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇೆಶಚ (ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ ರೌಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹನಗೂ ಸಕ್ನಲ 
                                         ಸಚಿವರತ)  

     ಇ) ಮೈಸೂರತ ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಪನರಧಿಕ್ನರ ಶತದಿ ಕರಯ ಪತ್ರ ನೇಡತವ ಕತರಿತ್ತ  
 - ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸನವಮಿ 
 - ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜಚ(ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲನಖ ೆಸಚಿವರತ, ಕ್ೆಯತಐಡಿಎಫಚಸಿ,  
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                 ಕ್ೆಯತಡಬೂಿೂಎಸ್ಚಡಿಬಿ ಒಳಗೊಂಡತ(ಬೆಂಗಳೂರತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ.  
                 ಬಿಡಿಎ. ಬಿಡಬೂಿೂಎಸ್ಚಎಸ್ಚಬಿ. ಬಿಎಂಆರಚಡಿ. ಬಿಎಂಆರಚಸಿಎಲಚ ಮತ್ತು  
                                                   ನಗರ ಯೇಜರೆ್ ಹೊರತ್ತ) 

     ಈ) ಪಡಿತ್ರ ಚಿೇಟಿದನರರಿಗೆ ಧನನಯಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ನಗದ್ಧತ್ ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ ಇಲಿದ್ಧರತವ ಬಗೆೆ.  
- ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಹರಿೇಶಚ ಕತಮನರಚ 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜಚ(ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲನಖ ೆಸಚಿವರತ, ಕ್ೆಯತಐಡಿಎಫಚಸಿ,  

                 ಕ್ೆಯತಡಬೂಿೂಎಸ್ಚಡಿಬಿ ಒಳಗೊಂಡತ(ಬೆಂಗಳೂರತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ.  
                 ಬಿಡಿಎ. ಬಿಡಬೂಿೂಎಸ್ಚಎಸ್ಚಬಿ. ಬಿಎಂಆರಚಡಿ. ಬಿಎಂಆರಚಸಿಎಲಚ ಮತ್ತು  

                                             ನಗರ ಯೇಜರೆ್ ಹೊರತ್ತ) 
    ಉ) ಜನಸಂಖೆಯ ನಯಂತಿರಸತವ ಕತರಿತ್ತ 

- ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟ 
       - ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜಚ(ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲನಖ ೆಸಚಿವರತ, ಕ್ೆಯತಐಡಿಎಫಚಸಿ,  
                 ಕ್ೆಯತಡಬೂಿೂಎಸ್ಚಡಿಬಿ ಒಳಗೊಂಡತ(ಬೆಂಗಳೂರತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ.  
                 ಬಿಡಿಎ. ಬಿಡಬೂಿೂಎಸ್ಚಎಸ್ಚಬಿ. ಬಿಎಂಆರಚಡಿ. ಬಿಎಂಆರಚಸಿಎಲಚ ಮತ್ತು  
                                                    ನಗರ ಯೇಜರೆ್ ಹೊರತ್ತ) 

    ಊ) ಖನಸಗಿ ಆಸಪತ್ೆರ ಮತ್ತು ನಸಿಾಂಗಚ ಹೊೇಂಗಳ ಒಟನಟರೆ ಆಸಿು ಬಂಡವನಳದ  
   ಮೇಲೆ ಕರೆ್ತಂಟಚ ಶತಲೆ ವಿಧಿಸತತಿುರತವ ಬಗೆೆ. 
- ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ 

- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜಚ(ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲನಖ ೆಸಚಿವರತ, ಕ್ೆಯತಐಡಿಎಫಚಸಿ,  
                 ಕ್ೆಯತಡಬೂಿೂಎಸ್ಚಡಿಬಿ ಒಳಗೊಂಡತ(ಬೆಂಗಳೂರತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ.  
                 ಬಿಡಿಎ. ಬಿಡಬೂಿೂಎಸ್ಚಎಸ್ಚಬಿ. ಬಿಎಂಆರಚಡಿ. ಬಿಎಂಆರಚಸಿಎಲಚ ಮತ್ತು  

                                             ನಗರ ಯೇಜರೆ್ ಹೊರತ್ತ) 
    ಋ) ಸನವಾಜನಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನಖೆಯ ಬಿ.ಆರ.ಸಿ. ಕ್ೆೇಂದರಕ್ೆೆ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಕತರಿತ್ತ 

 - ಶ್ರೇ ಚಿದನನಂದ ಎಂ.ಗೌಡ 
 - ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇೆಶಚ(ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ ರೌಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹನಗೂ ಸಕ್ನಲ ಸಚಿವರತ)  
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       ಎ) ೬-೮ರೆ್ೇ ತ್ರಗತಿ ಶ್ಕ್ಷಕರ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಪರವೆೇಶ ಪರಿೇಕ್ಷ ೆನಡಸೆಲತ ಹೆಚಿಚನ  
       ಕ್ನಲನವಕ್ನಶ ಕ್ೊೇರಿಕ್ೆ ಬಗೆೆ 
             - ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲಚ ಜಿ. ನಮೇಶ್ 
  - ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇೆಶಚ(ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ ರೌಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹನಗೂ ಸಕ್ನಲ ಸಚಿವರತ) 
    
  ಏ)  ಪರಿೇಕ್ಷನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮವಸರ ಕಡನಾಯ ಕ್ೆೈಬಿಡತವ ಬಗೆೆ 

 - ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕ್.ೆರನಥೂೆೇಡಚ 
 - ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇೆಶಚ(ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ ರೌಡ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹನಗೂ ಸಕ್ನಲ ಸಚಿವರತ)

     
05. ಶನಸನ ರಚರೆ್ 
       ವಿಧೆೇಯಕದ ಪಯನಾಲೊೇಚರ್ೆ ಮತ್ತು ಅಂಗಿೇಕ್ನರ 
     ಕರ್ನಾಟಕ ಗನರಮ ಸವರನಜಚ ಮತ್ತು ಪಂಚನಯತಚ ರನಜಚ (ತಿದತೆಪಡಿ)  
                        ವಿಧೆೇಯಕ ೨೦೨೨ 
             -ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎಸ್ಚ.ಈಶವರಪಪ(ಗನರಮಿೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚನಯತಚ ರನಜಚ ಸಚಿವರತ) 
       - ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸನವಮಿ 
  - ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ.ಎಂ.ರಮೇಶಚ ಗೌಡ 
  - ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ರವಿ 
  - ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರಚ.ರಮೇಶಚ 
  - ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನವಮಿ(ಕ್ನನೂನತ, ಸಂಸದ್ಧೇಯ ವಯವಹನರಗಳು, ಶನಸನ ರಚರೆ್  
                                                           ಹನಗೂ ಸಣೆ ನೇರನವರಿ) 
       -ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೇೆಗೌಡ 
  - ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ 
  - ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ 
  - ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲಚ.ಭೂೆೇಜೇೆಗೌಡ 

(ವಿಧೆೇಯಕ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ) 
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೦೬. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರಸನುಪಿಸಲಪಟಟ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ್ ಸಚಿವರ  
     ಹೆೇಳಿಕ್ೆಗಳು: 
 ಅ) ರನಮನಗರ ಜಿಲೆಿಯ ಕನಕಪತರ ತ್ನಲೂಿಕನ ಹನರೊೇಹಳಿು ಗನರಮ  
          ಪಂಚನಯಿತಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರತ ಗನರಮನಂತ್ರ ಜಿಲೆಿಯ ದೆೇವನಹಳಿು 
          ತ್ನಲೂಿಕನ ಚನನಹಳಿು ಗನರಮ ಪಂಚನಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚನಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
          ಅಧಿಕ್ನರಿಯವರ ಇ-ಸವತ್ತು ತ್ಂತ್ನರಂಶದ ಲನಗಿನಚ ಅನತನ ದತಬಾಳಕೆ್  
          ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿರತವ ಬಗೆೆ ಶ್ರೇ ಹೆರ್.ಎಸ್.ಗೊೇಪಿೇರ್ನಥಚರವರತ ದ್ಧರ್ನಂಕ  
     ೧೪-೩-೨೦೨೨ರಂದತ ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯ  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜಚ(ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲನಖ ೆಸಚಿವರತ, ಕ್ೆಯತಐಡಿಎಫಚಸಿ,  
   ಕ್ೆಯತಡಬೂಿೂಎಸ್ಚಡಿಬಿ ಒಳಗೊಂಡತ(ಬೆಂಗಳೂರತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ.  

ಬಿಡಿಎ. ಬಿಡಬೂಿೂಎಸ್ಚಎಸ್ಚಬಿ. ಬಿಎಂಆರಚಡಿ. ಬಿಎಂಆರಚಸಿಎಲಚ ಮತ್ತು  
ನಗರ ಯೇಜರೆ್ ಹೊರತ್ತ)(ಗನರಮಿೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚನಯತಚ 
ರನಜಚ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 

       ಆ) ಕ್ೊೇವಿಡಚ-೧೯ ಉಲಬಣಗೂೆಳುುವ ಸನಧಯತ್ಗೆಳಿರತವುದರಿಂದ ಮತಂಜನಗರೂಕತ್ೆ 
           ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುುವ ಬಗೆೆ ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲಚ ಜಿ.ನಮೇಶ್ಯವರತ ದ್ಧರ್ನಂಕ              
           ೨೧-೩-೨೦೨೨ರಂದತ ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯ 
                 -ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜಚ(ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲನಖ ೆಸಚಿವರತ, ಕ್ಯೆತಐಡಿಎಫಚಸಿ,  

   ಕ್ೆಯತಡಬೂಿೂಎಸ್ಚಡಿಬಿ ಒಳಗೊಂಡತ(ಬೆಂಗಳೂರತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ.  
ಬಿಡಿಎ. ಬಿಡಬೂಿೂಎಸ್ಚಎಸ್ಚಬಿ. ಬಿಎಂಆರಚಡಿ. ಬಿಎಂಆರಚಸಿಎಲಚ ಮತ್ತು  
ನಗರ ಯೇಜರೆ್ ಹೊರತ್ತ)(ಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತಂಬ ಕಲನಯಣ 
ಹನಗೂ ವೆೈದಯಕೇಯ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 

       ಇ) ಟಮೇಟೊೇ ಬೆಲೆ ಕತಸಿತ್ದ್ಧಂದ ರೈೆತ್ರತ ಬೆಳದೆ ಬೆಳಗೆೆ ಸೂಕು ಬೆಲ ೆಸಿಗದ್ಧರತವ ಬಗೆೆ   
          ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರವರತ ದ್ಧರ್ನಂಕ ೨೩-೩-೨೦೨೨ರಂದತ ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯ 
          - ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜಚ(ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲನಖೆ ಸಚಿವರತ,     
                       ಕ್ೆಯತಐಡಿಎಫಚಸಿ, ಕ್ೆಯತಡಬೂಿೂಎಸ್ಚಡಿಬಿ ಒಳಗೊಂಡತ(ಬೆಂಗಳೂರತ  
                       ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ. ಬಿಡಿಎ. ಬಿಡಬೂಿೂಎಸ್ಚಎಸ್ಚಬಿ. ಬಿಎಂಆರಚಡಿ.  
                       ಬಿಎಂಆರಚಸಿಎಲಚ ಮತ್ತು  
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ನಗರ ಯೇಜರೆ್ ಹೊರತ್ತ)(ಸಹಕ್ನರ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 
 ಈ) ಐಟಿಐ ಮತ್ತು ಡಯಟಚಗಳಲ್ಲಿನ ಇಎಲಚಟಿಸಿ ಬೊೇಧಕ ಹತದೆೆಗಳನತನ ರದತೆಪಡಿಸಿ 

          ಬೆೇರೆಡಗೆೆ ಸಥಳನಂತ್ರಿಸತವ ಬಗೆೆ ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರವರತ ದ್ಧರ್ನಂಕ                 
          ೨೪-೩-೨೦೨೨ರಂದತ ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯ 

- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜಚ(ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲನಖೆ ಸಚಿವರತ 
ಕ್ೆಯತಐಡಿಎಫಚಸಿ, ಕ್ೆಯತಡಬೂಿೂಎಸ್ಚಡಿಬಿ ಒಳಗೊಂಡತ(ಬೆಂಗಳೂರತ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ. ಬಿಡಿಎ. ಬಿಡಬೂಿೂಎಸ್ಚಎಸ್ಚಬಿ. ಬಿಎಂಆರಚಡಿ. 
ಬಿಎಂಆರಚಸಿಎಲಚ ಮತ್ತು ನಗರ ಯೇಜರೆ್ ಹೊರತ್ತ)(ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು 
ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹನಗೂ ಸಕ್ನಲ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 

       ಉ) ಬಿೇದರಚ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಪನಪರ್ನಶಲ್ಲಂಗ ದೆೇವಸನಥನ ಕಟಟಡ ಶ್ಥಿಲನವಸಥೆಯಲ್ಲಿರತವ ಬಗೆೆ  
      ಶ್ರೇ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರಚ ಅರಳಿಯವರತ ದ್ಧರ್ನಂಕ ೨೪-೩-೨೦೨೨ರಂದತ 
      ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯ 

     - ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜಚ(ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲನಖ ೆಸಚಿವರತ, ಕ್ೆಯತಐಡಿಎಫಚಸಿ,  
 ಕ್ೆಯತಡಬೂಿೂಎಸ್ಚಡಿಬಿ ಒಳಗೊಂಡತ(ಬೆಂಗಳೂರತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ.  

                    ಬಿಡಿಎ. ಬಿಡಬೂಿೂಎಸ್ಚಎಸ್ಚಬಿ. ಬಿಎಂಆರಚಡಿ. ಬಿಎಂಆರಚಸಿಎಲಚ ಮತ್ತು  
                    ನಗರ ಯೇಜರೆ್ ಹೊರತ್ತ)(ಮತಜರನಯಿ, ಹಜಚ ಹನಗೂ ವಕಫಚ ಸಚಿವರ  
                    ಪರವನಗಿ) 
        ಊ) ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ಜಿಲೆಿ ದೆೇವಸನಥನಗಳ ಜನತ್ೂೆರೇತ್ತವದಲ್ಲಿ ಹಿಂದತಗಳೇೆತ್ರರಿಗೆ 
             ಜನತ್ನರ ವನಯಪನರಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಇಲಿದ್ಧರತವ ಬಗೆೆ ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎ.ಇಬನರಹಿಂರವರತ 
             ದ್ಧರ್ನಂಕ ೨೪-೩-೨೦೨೨ರಂದತ ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯ 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜಚ(ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲನಖ,ೆ ಕ್ೆಯತಐಡಿಎಫಚಸಿ,  
 ಕ್ೆಯತಡಬೂಿೂಎಸ್ಚಡಿಬಿ ಒಳಗೊಂಡತ(ಬೆಂಗಳೂರತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ.  

                    ಬಿಡಿಎ. ಬಿಡಬೂಿೂಎಸ್ಚಎಸ್ಚಬಿ. ಬಿಎಂಆರಚಡಿ. ಬಿಎಂಆರಚಸಿಎಲಚ ಮತ್ತು  
                    ನಗರ ಯೇಜರೆ್ ಹೊರತ್ತ)(ಮತಜರನಯಿ, ಹಜಚ ಹನಗೂ ವಕಫಚ ಸಚಿವರ  
                    ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 



                                                                                                                                           «¥À/28.03.2022/9  
 

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

 

 

   

  ಋ) ಕ್ೊೇಲನರ ಜಿಲೆಿ ಮತಳಬನಗಿಲತ ತ್ನಲೂಿಕನ ದೆೇವರನಯಸಮತದರ ಗನರಮದಲ್ಲಿನ 
            ವೃಷಬನದ್ಧರ ಬೆಟಟದ ಬಳಿ ಗಣಿಗನರಿಕ್ೆ ನಡೆಸತತಿುರತವ ಬಗೆೆ ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದರನಜತರವರತ 
            ದ್ಧರ್ನಂಕ ೨೪-೩-೨೦೨೨ರಂದತ ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯ 

- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜಚ(ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲನಖೆ ಸಚಿವರತ, 
ಕ್ೆಯತಐಡಿಎಫಚಸಿ, ಕ್ೆಯತಡಬೂಿೂಎಸ್ಚಡಿಬಿ ಒಳಗೊಂಡತ(ಬೆಂಗಳೂರತ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ. ಬಿಡಿಎ. ಬಿಡಬೂಿೂಎಸ್ಚಎಸ್ಚಬಿ. ಬಿಎಂಆರಚಡಿ. 
ಬಿಎಂಆರಚಸಿಎಲಚ ಮತ್ತು ನಗರ ಯೇಜರೆ್ ಹೊರತ್ತ)(ಗಣಿ ಮತ್ತು 
ಭ್ೂವಿಜ್ಞನನ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 

       ಎ) ಗದಗ ಜಿಲೆಿಯ ಶ್ರಹಟಿಟ ಗನರಮದ ಭನರತಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿಯ ಎಸ್ಚ.ಎಸ್ಚ.ಕ್.ೆ 
           ಅನತದನನತ್ ಶನಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೇೆವೆ ಸಲ್ಲಿಸತತಿುದೆ ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಕೆ್.ಅಂಗಡಿರವರನತನ 
           ಸೆೇವೆಯಿಂದ ವಜನ ಮನಡಿರತವ ಬಗೆೆ ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರವರತ ದ್ಧರ್ನಂಕ 
      ೨೫-೩-೨೦೨೨ರಂದತ ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯ 

- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜಚ(ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲನಖೆ ಸಚಿವರತ, 
ಕ್ೆಯತಐಡಿಎಫಚಸಿ, ಕ್ೆಯತಡಬೂಿೂಎಸ್ಚಡಿಬಿ ಒಳಗೊಂಡತ(ಬೆಂಗಳೂರತ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ. ಬಿಡಿಎ. ಬಿಡಬೂಿೂಎಸ್ಚಎಸ್ಚಬಿ. ಬಿಎಂಆರಚಡಿ. 
ಬಿಎಂಆರಚಸಿಎಲಚ ಮತ್ತು ನಗರ ಯೇಜರೆ್ ಹೊರತ್ತ)(ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು 
ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹನಗೂ ಸಕ್ನಲ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 

       ಏ) ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ ಇಲನಖಯೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಘದ ವಸತಿ 
           ಶನಲೆಗಳಿಗೆ ೨೩೦ ಹತದೆೆಗಳ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಬಗೆೆ ಶ್ರೇ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರಚ ಅರಳಿಯವರತ 
           ದ್ಧರ್ನಂಕ ೨೫-೩-೨೦೨೨ರಂದತ ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯ 

- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜಚ(ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲನಖೆ ಸಚಿವರತ, 
ಕ್ೆಯತಐಡಿಎಫಚಸಿ, ಕ್ೆಯತಡಬೂಿೂಎಸ್ಚಡಿಬಿ ಒಳಗೊಂಡತ(ಬೆಂಗಳೂರತ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ. ಬಿಡಿಎ. ಬಿಡಬೂಿೂಎಸ್ಚಎಸ್ಚಬಿ. ಬಿಎಂಆರಚಡಿ. 
ಬಿಎಂಆರಚಸಿಎಲಚ ಮತ್ತು ನಗರ ಯೇಜರೆ್ ಹೊರತ್ತ) (ಸಮನಜ 
ಕಲನಯಣ ಮತ್ತು ಹಿಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ಕಲನಯಣ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 
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೦೭. ಗಮನ ಸಳೆಯೆತವ ಸೂಚರೆ್ ಮತ್ತು ನಯಮ ೩೩೦ರ ಮೇರೆಗೆ 
 ಅ) ಕರ್ನಾಟಕ ಲೊೇಕಸೇೆವನ ಆಯೇಗದ್ಧಂದ ನಡಯೆತವ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ 
          ಪರಕರಯಯಲ್ಲಿ ವಯಕುತ್ವ ಪರಿೇಕ್ಷ ೆಅಂಕಗಳನತನ ಕಡಿತ್ಗೊಳಿಸಿರತವ ಬಗೆೆ. 
       ಆ) ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರಿೇಕ ಸೇೆವನ ನಯಮ ೨೦೨೧ಕ್ೆೆ ತಿದತೆಪಡಿ ತ್ರಲತ ಸಕ್ನಾರವು 
          ಕರ್ನಾಟಕ ಲೊೇಕಸೇೆವನ ಆಯೇಗದೊಂದ್ಧಗೆ ಸಮನಲೊೇಚಿಸದೆೇ ಕರಡತ 
          ಅಧಿಸೂಚರೆ್ಯನತನ ಹೊರಡಿಸಿರತವುದರ ಬಗೆೆ. 

- ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ರತದೆರೇಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಲಕ್ಷಮಣ ಸಂಗಪಪ ಸವದ್ಧ 
- ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸನವಮಿ 
- ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರಚ.ರಮೇಶಚ 
- ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಸಿ.ಮನಧತಸನವಮಿ(ಸಣೆ ನೇರನವರಿ, ಕ್ನನೂನತ, ಸಂಸದ್ಧೇಯ  

                                  ವಯವಹನರಗಳ ಸಚಿವರತ) 
೦೮. ಖನಸಗಿ ಸದಸಯರ ನಣಾಯದ ಮೇಲ್ಲನ ಚಚೆಾಗ ೆಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಉತ್ುರ 
   ವಿಷಯ: ದೆೇಸಿೇಯ ಪರಂಪರೆಯ ಆಯತವೆೇಾದ ವೆೈದಯ ಪದಿತಿಗೆ ಮನನಣೆ  
                ದೊರಕಸಿಕ್ೂೆಡತವ ಸಲತವನಗಿ ನೇತಿಯಂದನತನ ರೂಪಿಸತವ ಬಗೆೆ. 

- ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ 
- ಡನ: ಕ್.ೆಸತಧನಕರಚ(ಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತಂಬ ಕಲನಯಣ ಹನಗೂ 

                            ವೆೈದಯಕೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರತ) 
- ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟ 
- ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ರತದೆರೇಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲಚ.ಭೂೆೇಜೇೆಗೌಡ 

                  (ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚರವರತ ಖನಸಗಿೇ ಸದಸಯರ  
                             ನಣಾಯವನತನ ವನಪಸತತ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡರತ) 
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09. ಗಮನ ಸಳೆಯೆತವ ಸೂಚರೆ್ 
 ಅ) ಬೆಂಗಳೂರತ ದೆೇವರಚಿಕೆನಹಳಿುಯ ವನಡಚಾ ನಂ.೧೮೮ ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರತ  
          ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪನರಧಿಕ್ನರದ ವತಿಯಿಂದ ಇಂಡಿಯನಚ ಆಯಿಲಚ ಕ್ನಪೂೆೇಾರೇೆಷನಚಗೆ 
          ಹಂಚಿಕ್ಯೆನಗಿದೆ ಸಿ.ಎ.ನವೆೇಶನವನತನ ಭ್ೂಗಳುರತ ಅತಿಕರಮಿಸಿರತವ ಬಗೆೆ. 

- ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರತ) 
- ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರಚ.ರಮೇಶಚ 

 ಆ) ವಿಜಯಪತರ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ನೇರಿನ ಅಭನವವು ಹೆಚನಚಗಿದತೆ ಕೃಷ್ನೆ 
          ನದ್ಧಯಿಂದ ನೇರತ ಸರಬರನಜತ ಮನಡತವ ಮತಖನಂತ್ರ ಜನರ 
          ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿನ ಬವಣೆಯನತನ ನವನರಿಸತವ ಬಗೆೆ. 

- ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕ್.ೆರನಥೂೆೇಡಚ(ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ) 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜ(ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರತ) 
- ಶ್ರೇ ಅರತಣಚ ಶಹನಪತರ 
- ಶ್ರೇ ಸತನೇಲಚ ವಲನಯಪತರಚ 

                                     --- 
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(೬೪೪)/೨೮-೩-೨೦೨೨/೧೧-೧೦/ಎಲಚಎಂ/ವಿಕ್ ೆ

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

            ಕರ್ನಾ ಟಕ ವಿ ಧನನ ಪರಿ ಷ ತ್ತು 
            ಬತಧವನರ, 28ರ್ ೇ ಮನರ್  ಾ  2೦22 
 

ಸದ ನವು  ವಿಧನನಸೌಧದಲ್ಲಿರತವ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತುನ ಸಭನಾಂಗ ಣದಲ್ಲಿ 
ಬ ಳಗ್ ೆ 11 ಗಾಂಟ   13 ನಿಮಿಷಕ್ ೆ ಸಮನವ ೇಶಗ್   ಾಂಡಿತ್ತ. 

 
ಸಭನಪ ತ್ತ (ಶ್ ರೇ ಬಸವರನ ಜ ಶ್ವಲ್ಲಾಂಗಪಪ ಹ  ರಟ್ಟಿ) ಅವರತ ಪೇಠ ದಲ್ಲಿ 

ಉಪಸ್ಥಿತ್ರಿದದ ರತ. 
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1. ಪರಶೆ್ನೇತ್ುರಗಳು 

ಅ) ಚತಕೆ್ೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 

ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ: 2724 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 
 
       ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪರತಿಷ್ಠಿತ್ ವಿಶೆವೇಶವರಯಯ 

ಇಂಜಿನೇಯರಿಂಗಚ ಕ್ನಲೇೆಜತ ನೂರತ ವಷಾ ಪೂರೈೆಸಿದತೆ, ಈ ಕ್ನಲೇೆಜಿನಲ್ಲಿ ಮೂಲಭ್ೂತ್ 

ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಹನಗೂ ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳ ಕ್ೊರತೆ್ಯಿರತವುದತ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನಕ್ೆೆ ಬಂದ್ಧರತತ್ುದೆಯೇ 

ಎನತನವ ನನನ ಪರಶೆನಗೆ ಸಕ್ನಾರ ಗಮನಕ್ೆೆ ಬಂದ್ಧದೆ ಎಂದತ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಟಿಟದೆ, NBA (National 

Board of Accreditation) permission ಕೂಡನ ಸಿಕೆರತವುದ್ಧಲಿ. ಈ ಕ್ನಲೆೇಜಿಗ ೆ೧೦೦ ವಷಾ 

ತ್ತಂಬಿದರೂ ಏಕ್ೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನತನ ಒದಗಿಸಿರತವುದ್ಧಲಿ, ಈ ವಿಳಂಬ ನೇತಿ ಏಕ್ೆ ಎನತನವುದನತನ ಮನನಯ 

ಮಂತಿರಗಳಿಗೆ ಕ್ೇೆಳಬಯಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. 

        ಡನ: ಅಶವಥಚ ರ್ನರನಯಣ ಸಿ.ಎನ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಒಳೆುಯ 

ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದನೆರೆ. ನಮಾ ಸಕ್ನಾರಿ ಇಂಜಿನೇಯರಿಂಗಚ ಕ್ನಲೇೆಜಿಗ ೆಮತ್ತು ಒಂದತ ಪನಲ್ಲಟಿಕನಕ 

ಕ್ನಲೇೆಜಿಗೂ ಸಹ NBA Accreditation ಇಲಿ, NAAC (National Assessment and 

Accreditation Council) ಇಲಿ NAAC ಎನತನವುದತ University ಗೆ ಸಿಕೆರತವುದತ. ಇದತ 

ಬೆಂಗಳೂರತ ವಿಶವವಿದನಯನಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರತವುದರಿಂದ NAAC Accreditation ಸಿಕೆದೆ. 

ಒಂದತ ದತ:ಖಕರವನದ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ, ನಮಾ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ೂೆಟಂದತ ಸಕ್ನಾರಿ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳನತನ 
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ಸನಥಪರ್ ೆ ಮನಡಿದರೂ ಕೂಡನ  ಒಂದಕೂೆ NBA Accreditation ದೂೆರಕರತವುದ್ಧಲಿ, ಹನಗೆಯೇ 

ಕ್ನಯಾನವಾಹಿಸಲನಗತತಿುದೆ. ಈಗ ನಮಾ ಸಕ್ನಾರ ಬಂದಮೇಲ ೆ NBA Accreditation ನತನ 

ಸಕ್ನಾರಿ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಿಗೆ ಪಡದೆತಕ್ೂೆಳುಲತ ಎಲನಿ ರಿೇತಿಯ ಪರಯತ್ನಗಳನತನ ಮನಡಿ ಅಜಿಾಯನತನ 

ಸಲ್ಲಿಸಲನಗಿದ.ೆ ಈ ಹಿಂದ ೆ ಈ ಪರಯತ್ನವನತನ ಕೂಡನ ಮನಡಿರಲ್ಲಲಿ. NBA Accreditation 

ಸಿಗತತ್ುದ ೆ ಎಂದತ ನಮಗ ೆ ವಿಶನವಸವಿದ.ೆ ಇದನತನ ಕ್ನಲೇೆಜಿಗ ೆ ಕ್ೂೆಡತವುದ್ಧಲಿ branch wise 

ಕ್ೊಡತತ್ನುರ.ೆ ಹಂತ್-ಹಂತ್ವನಗಿ branch wise ಪಡದೆತಕ್ೂೆಳುಲತ ಪರಯತ್ನ ಮನಡತತ್ುೆೇವೆ. 

ವಿಶೆವೇಶವರಯಯ ಇಂಜಿನೇಯರಿಂಗಚ ಕ್ನಲೇೆಜಚ ಸನಥಪರೆ್ಯನಗಿ ಸತಮನರತ ೧೦೪ ವಷಾಗಳನಗಿವ.ೆ 

ಬನಂಬ,ೆ ಪೂರ್ನ ಬಿಟಟರೆ ನಮಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದೆೇ ಪರಥಮ ಇಂಜಿನೇಯರಿಂಗಚ  ಕ್ನಲೇೆಜಚ ಆಗಿದೆ. 

೧೦೪ ವಷಾಗಳನತನ ಪೂರೈೆಸಿದ  ಈ UVCE (University Visvesvaraya College of 

Engineering) ಕ್ನಲೇೆಜಚ ಯನವ ಮಟಟದಲ್ಲಿ ಇರಬೆೇಕತ್ತು ಆ ಮಟಟದಲ್ಲಿ ಇಲಿ. ಈಗ ವಿದನಯಥಿಾಗಳು 

ಮದಲತ ಖನಸಗಿ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳನತನ ಆರಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ, ನಂತ್ರ ಈ ಕ್ನಲೇೆಜನತನ ಆರಿಸಿಕ್ೊಳುುತಿುದನೆರೆ. 

ಈ ಕ್ನಲೇೆಜಚನತನ ಸತಧನರಿಸಲತ ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲನವಣೆ, ಏರೆ್ೇನತ ಬೆೇಕತ ಆ 

ಸೌಲಭ್ಯಗಳನತನ ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ, ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಲತ ಮತ್ತು ಆಥಿಾಕವನಗಿ ಎಲನಿ 

ಸತಧನರಣೆಗಳನತನ ಮನಡಲನಗತವುದತ. UVCE ಈ ಕ್ನಲೇೆಜನತನ Unitary University ಮನಡತವ 

ಸಲತವನಗಿ ಪರಕರಯಯನತನ ಪನರರಂಭ್ ಮನಡಲನಗಿದೆ. NEP ಆಧನರಿತ್ವನಗಿ model institution 

ಎಂದತ ಏನತ ಕರಯೆತತ್ುೆೇವೆ IIM, IIT ಗಳಿಗಿಂತ್ ಹೆಚಿಚನ ಸನವಯತ್ುತ್ೆಯನತನ ಕ್ೊಡಲತ ಪರಯತ್ನ 

ಮನಡತತಿುದೆೆೇವೆ. Technology ಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರತ ವಿಶವಮಟಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರನತನ ಪಡದೆತಕ್ೊಂಡಿದೆ. 
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ಆವಿಷ್ನೆರ, ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ, Startup and Information Technology ನಲ್ಲಿ ದೊಡಾ ಸನಥನವನತನ 

ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯ ಹೊಂದ್ಧದೆ.  ಇನತನ ಹೆಚಿಚನ ಮಟಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳಸಬೆೇಕತ ಎಂದರೆ ಗತಣಮಟಟವನತನ 

ಹೆಚಿಚಸಬೆೇಕತ, ನಮಗೆ ಬರತವುದೇೆ catchment area, feeding area ಸಂಸೆಥಯಲ್ಲಿ.  ಇಲ್ಲಿ 

ಗತಣಮಟಟವನತನ ಹೆಚಿಚಸಲತ ಎಲಿ ಕರಮಗಳನತನ ವಹಿಸಲನಗತತಿುದೆ. ಇದಕ್ೆೆ ಬೆೇಕ್ನದಂತ್ಹ 

ಕ್ನಯಿದೆಯನತನ ತ್ರಲನಗತತ್ುದೆ. ಇದಕ್ೆೆ ಅವಶಯಕ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇವೆ. ಈ ಕ್ನಲೇೆಜಿಗ ೆ

ಸನವಯತ್ುತ್ೆಯನತನ ಕ್ೂೆಡಲತ ೮೫ ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳ administrative sanction 

ಕ್ೊಡಲನಗಿದ.ೆ ಟೆಂಡರಚ ಕ್ನಲಚ ಮನಡಲನಗತತಿುದೆ. ಈ ಎಲನಿ ಸತಧನರಣೆಗಳನತನ ಕ್ೆೈಗೊಂಡತ UVCE 

ನತನ ಗತ್ಕ್ನಲದ ವೆೈಭ್ವಕ್ೆೆ ತ್ರಲತ ಮತ್ತು NBA Accreditation ಪಡಯೆಲತ ಬೆೇಕ್ನದ ಎಲನಿ 

ಕರಮಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

 
    ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, 130 ಬೊೇಧಕ ಹತದೆೆಗಳನತನ ಭ್ತಿಾ 

ಮನಡಿಕ್ೊಳುಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು. ಆದರ ೆ೮೩ ಹತದೆೆಗಳನತನ ಭ್ತಿಾ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಲನಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಹತದೆೆಗಳನತನ 

ಯನವನಗ ಭ್ತಿಾ ಮನಡಲತ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಲನಗತತ್ುದ?ೆ 

 
    ಡನ: ಅಶವಥಚ ರ್ನರನಯಣ ಸಿ.ಎನ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ಹತದೆೆಗಳ  ಭ್ತಿಾಗ ೆ ಎಲನಿ 

ಕರಮಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಲನಗತತ್ುದೆ. ಆಥಿಾಕ ಇಲನಖಯೆ ಒಪಿಪಗೆಯನತನ ಪಡದೆತಕ್ೊಂಡತ ತ್ಕ್ಷಣ 

ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಲನಗತತ್ುದೆ.  
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ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ:2745 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 
    
       ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ  ಶ್ಕ್ಷಣ ವಯವಸೆಥಯಲ್ಲಿ ಖನಸಗಿ 

ಶನಲೆಯವರತ ಒಂದರೆ್ೇ ತ್ರಗತಿಯ ಪೂವಾದಲ್ಲಿ ನಸಾರಿ, ಎಲಚಕ್ೆಜಿ, ಯತಕ್ೆಜಿ ತ್ರಗತಿಗಳನತನ 

ಪನರರಂಭ್ ಮನಡಿದನಗ ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲೆಗಳ ಕಡಗೆ ೆ ಮಕೆಳು ಬರತವುದತ ಗಣನೇಯವನಗಿ 

ಕಡಿಮಯನಯಿತ್ತ. ಹನಗನಗಿ ಮಂಡಯ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಎಲನಿ ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

ಮಂಡಳಿಯವರತ ಒಂದತ ಹೊಸ ನಯಮವನತನ ಜನರಿಗ ೆ ತ್ಂದರತ. ಮಂಡಯ ಜಿಲೆಿಯ ಸತಮನರತ 

೩೫೦ ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶನಲನ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ಮಂಡಳಿಯವರತ, ಪೂೆೇಷಕರ ಮತ್ತು ದನನಗಳ 

ಸಹನಯದ್ಧಂದ ಖನಸಗಿ ಶನಲೆಯವರಂತ್ೆಯೇ ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲೆಯಲ್ಲಿ ನಸಾರಿ, ಎಲಚಕ್ೆಜಿ, ಯತಕ್ೆಜಿ 

ತ್ರಗತಿಗಳನತನ “ಮಕೆಳ ಮರ್”ೆಚಎನತನವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪನರರಂಭ್ ಮನಡಿದನೆರ.ೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನನಡ ಭನಷ್ೆಯ 

ಜೊತ್ೆಗೆ ಇಂಗಿಿೇೀ಼ಷ್, ಹಿಂದ್ಧ ಭನಷ್ಯೆನತನ ೩ ರಿಂದ ೬ ವಷಾಗಳ ಮಕೆಳಿಗ ೆ ಕಲ್ಲಸಲತ ಪನರರಂಭ್ 

ಮನಡಿದರತ. ಇದಕ್ೆೆ  ೩೫೦ ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡಿದನೆರೆ. ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ೨೦೧೬ರಲ್ಲಿ 

ಪನರರಂಭ್ ಮನಡಲನಗಿದೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನೆರ.ೆ ಆದರೆ ನಮಾ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ೨೦೧೦ ರಿಂದಲೆೇ ಪನರರಂಭ್ 

ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ ಬೆೇರ-ೆಬೆೇರ ೆಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿಯತ ಈ ರಿೇತಿ ಮನಡಿದನೆರ.ೆ ಈಗ ಆ ಶನಲಗೆಳಲ್ಲಿ ಮಕೆಳ 

ಸಂಖೆಯ ಹೆಚನಚಗಿದತೆ.  ಗತಣಮಟಟದ ಶ್ಕ್ಷಣವನತನ ಸಹ ಕ್ೊಡತತಿುದನೆರ.ೆ ನನನ ಪರಶೆನ ಎಂದರೆ, ಸಕ್ನಾರ 

ಹೊಸ ಶ್ಕ್ಷಣ ನೇತಿಯನತನ ಜನರಿಗ ೆತ್ರತತಿುದೆ. ನಸಾರಿ ಶನಲೆಗ ೆ೩ ವಷಾದ ಮಗತ ಬರತತ್ುದೆ. ಕಳೆದ 
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೧೦-೧೫ ವಷಾಗಳಿಂದ ಡಯಟಚನಲ್ಲಿ ತ್ರಬೇೆತಿಯನತನ ಪಡದೆತಕ್ೊಂಡವರತ ಇದನೆರ,ೆ ಅಹಾತ್ೆ ಇದೆ, 

ಸಮಥಾರಿದನೆರೆ, ಅವರನತನ ಸಕ್ನಾರ ಉಳಿಸಿಕ್ೂೆಳುಬೆೇಕತ.                                                        

                                                                    (ಮತಂದತ)  

(645)28-03-2022(11-20)bsd-bns 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟಿ. ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ (ಮತಂದತ) 

ಅವರತಗಳು ತ್ರಬೇೆತಿ ಪಡದೆ್ಧದತೆ, ಅಹಾತ್ಯೆನತನ ಹೊಂದ್ಧದತೆ, ಸಮಾಥಾರಿದತೆ ಅವರನತನ 

ಉಳಿಸಿಕ್ೂೆಳುಬೇೆಕತ. ಅವರತ ೧೦ ವಷಾ ಮತಂಚೆ advance  ಆಗಿ ಬೂೆೇಧರ್ೆ ಮನಡತತಿುದತೆ, ಹೂೆಸ 

ಶ್ಕ್ಷಣ ನೇತಿ ಜನರಿಗೆ ತ್ರತವನಗ ಅವರನತನ ಉಳಿಸಿಕ್ೊಳುಬೆೇಕತ. ಈ ರಿೇತಿ ಇಡಿೇ ರನಜಯದಲ್ಲಿ 

ಸತಮನರತ ೬೫೦  ಜನ ಶ್ಕ್ಷಕರಿದತೆ, ಅವರಿಗೆ ಆದಯತ್ ೆನೇಡಬೆೇಕತ, ಅವರತ ಯನವರಿೇತಿ merge  

ಮನಡತತ್ನುರೂೆೇ, ಗೂೆತಿುಲಿ. ಅವರತ ಅಂಗನವನಡಿಗೆ ಮನಡತತ್ನುರೂೆೇ, ಬೆೇರಯೆದೆಕ್ೆೆ ಮನಡತತ್ನುರೊೇ, 

ಗೊತಿುಲಿ. ಆದೆರಿಂದ ಇವರನತನ ಉಳಿಸಿಕ್ೊಳುುವ ದ್ಧಸಯೆಲ್ಲಿ ಮನತ್ತ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ಂೆದತ ಕ್ೊೇರತತ್ೆುೇರ್.ೆ 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ. ರ್ನಗೇೆಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿದಂತ್ೆ 

ಮಂಡಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲಗೆಳನತನ ಉಳಿಸತವ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ಒಳೆುಯ ಪರಯತ್ನವನಗಿದತೆ, ಇದನತನ 

ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಮನಡಿಲಿ. ಅಲ್ಲಿನ SDMC (School Development and Monitoring 

Committee) ರವರತ, ಪೊೇಷಕರತ ಮತ್ೂೆುಬಬರತ ಸೇೆರಿ ಸವಯಂಪೆರೇರಿತ್ರನಗಿ ಮನಡಿದನೆರ.ೆ 

ಸಕ್ನಾರದ ವತಿಯಿಂದ KPS ಶನಲೆಗಳನತನ ಮನಡಿದತೆ, ೩೦ ಮಕೆಳಿಗೆ ಮನತ್ರ ಅವಕ್ನಶ ಇದ.ೆ 

ಅಲ್ಲಿಯೂ SDMC ಯಲ್ಲಿ ಜನಸಿು ಮಕೆಳನದರತ ಎಂದತ ಪೊೇಷಕರತ, ದನನಗಳನತನ ಇಟತಟಕ್ೂೆಂಡತ 



                                                                                                                                           «¥À/28.03.2022/18  
 

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

 

 

   

ಹೆಚಿಚನ ಸಂಖೆಯಯಲ್ಲಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡಿರತವುದತ ಇದೆ. ಇತಿುೇಚಿನ ಈ experiment  ನಡದೆತ, 

ಪತಿರಕ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪೂೆೇಷಕರಿಂದ ಒಳೆುಯ ಪರತಿಕರಯಗಳು ಬಂದ ನಂತ್ರ ಅಂಗನವನಡಿಯವರನತನ 

ಶನಲನ ವನತ್ನವರಣದಲ್ಲಿಯೇ shift  ಮನಡಬೆೇಕ್ಂೆದತ ಸತಮನರತ ೪ ಸನವಿರ ಅಂಗನವನಡಿಗಳನತನ 

ಶನಲ ೆಒಳಗೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಲನಗಿದೆ. ಮತಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗನವನಡಿಯವರೂ ಕ್ೆೇಳಿದತೆ, ಈ ಬಗೆೆ 

ರ್ನವು meeting  ಮನಡಿದನಗ, ಯನವುದೆೇ ಅಂಗನವನಡಿಗಳನತನ ಶನಲನ ಜನಗ ಲಭ್ಯವಿದನೆಗ 

ಅದರೊಳಗ ೆತ್ರಬೇೆಕತ ಎಂದತಕ್ೊಂಡಿದೆೆೇವೆ. ಮತಂದ ೆNew Education Policy introduce 

ಆದಮೇಲ ೆ೩ರೆ್ೇ ವಯಸಿತಯಲ್ಲಿಯೇ LKG, UKG ನವರತ school complex ನಲ್ಲಿ ಬರಬೇೆಕತ 

ಎಂದನಗ ಆಗ ಹನಕತವ ನಯಮಗಳೂೆಳಗೆ ಇವರತಗಳು ಬರತವುದನದರೆ, ಅವರಿಗ ೆಒಂದಷತಟ ಗೌರವ 

ಧನವನತನ ಕ್ೊಟತಟ ಉಳಿಸಿಕ್ೊಳುುವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತ್ುದಯೆೇ ಎಂದತ ಮತಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ ಯೇಚರೆ್ 

ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಸದಯಕ್ೆೆ ಈ ಪರಸನುವರೆ್ ಸಕ್ನಾರದ ಮತಂದ ೆಇಲಿ.  
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ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ 2735 

ಉತ್ುರದ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಿದ ೆ

 ಶ್ರೇ ಪರದ್ಧೇಪಚ ಶೆಟಟರಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸನಕಷತಟ ವಿವರವನಗಿ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 

ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಟಿಟದತೆ, ಇದೊಂದತ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ ಕ್ೌಶಲಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಪರಧನನ 

ಮಂತಿರಗಳ ಕ್ೌಶಲಯ ವಿಕ್ನಸ ಯೇಜರೆ್ಯನಗಿದೆ. ಇದತ ಕ್ೆೇಂದರ ಮತ್ತು ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರಗಳ ಪರತಿಷ್ಠಿತ್ 

ಯೇಜರೆ್ಯನಗಿದೆ. ಈ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಗನರಮಿೇಣ ಪರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸವಯಂ ಉದೊಯೇಗಕ್ನೆಗಿ 

ಮನಡಿದ ಯೇಜರೆ್ಯನಗಿದತೆ, ಅವರಿಗೆ training  ಅಥವನ ವಸತಿಸಹಿತ್ training  ಇರಬಹತದತ, 

ಈ ರಿೇತಿಯ ಕ್ೌಶಲಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೇಜರೆ್ಯಿಂದ ಗನರಮಿೇಣ ಪರದೆೇಶದ ಯತವಕ-

ಯತವತಿಯರಿಗನಗಿ ಮನಡಿದ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆ ಕ್ೆೇಂದರ ಮತ್ತು ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರಗಳಿಂದ ಸನಕಷತಟ 

ಹಣವನತನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ ಹನಗತ ಹೆಚತಚ payment ಗಳನತನ release  ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ 

ವಿನಂತಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

 ಡನ: ಸಿ.ಎಸ್ಚ. ಅಶವಥಚ ರ್ನರನಯಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಬಹಳ 

ಪರಸತುತ್ವನದ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದತೆ, ಎಲ್ಲಿರಿಗೂ ಕ್ೌಶಲಯತ್ೆಗಳನತನ ನೇಡಿ, ಉದೊಯೇಗಗಳನತನ 

ಪಡಯೆಲತ ಹನಗೂ employable ಆಗಲತ, employer  ಆಗಬೇೆಕತ ಎನತನವ ದೃಷ್ಠಟಯಲ್ಲಿ ಶ್ಕ್ಷಣ 

ಮತ್ತು ಕ್ೌಶಲಯತ್ೆಗೆ ಸನಕಷತಟ ಒತ್ತು ಕ್ೂೆಟತಟ ಕಲ್ಲಸತವುದತ ನಡಯೆತತಿುದೆ. ನಮಾ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ೨೭೦ 

ಸಕ್ನಾರದ ITI  ಗಳಿದತೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ೧೫೦ ಅನತನ upgrade  ಮನಡತವ ಮೂಲಕ ವಯವಸೆಥಗಳನತನ 

ನಮನಾಣ ಮನಡತವುದನಗಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷನಂತ್ರ ವಿದನಯಥಿಾಗಳಿಗೆ short term, mid 



                                                                                                                                           «¥À/28.03.2022/20  
 

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

 

 

   

term, long term  ಕ್ೌಶಲಯತ್ೆಗಳನತನ ಹನಗೂ ಈ ಕ್ನಲಕ್ೆೆ ಪರಸತುತ್ವನಗಿರತವ Industry 4.0 

ಗೆ ಕಲ್ಲಕ್ೆಗ ೆಅವಕ್ನಶವನಗತತಿುರತವುದತ. ITI  ಸಂಸೆಥಗಳು ಸನವತ್ಂತ್ರೂ ಪೂವಾದಲ್ಲಿ ಪನರರಂಭ್ವನಗಿದತೆ, 

ಬಹಳ ಚೆರ್ನನಗಿ ನಡಯೆತತಿುದತೆ, ಕ್ನಲಕರಮೇಣ ಬೆೇಡಿಕ್ೆಗಳು ಕಡಿಮಯನಗತತ್ನು ಬಂತ್ತ. ಇವುಗಳಿಗೆ 

ಹೆಚತಚ ಬೆೇಡಿಕ್ ೆಬರತವಂತ್ೆ ಕರಮ ವಹಿಸಿರತವುದತ ಇದೆ. ಅದೆೇರಿೇತಿ Polytechnic ಗಳಲ್ಲಿ ೭೦ ಸನವಿರ 

admissions  ಇದತೆ, ಸಕ್ನಾರಿ ಮತ್ತು ಖನಸಗಿ ಸೇೆರಿದರೂ ೨೫ ಸನವಿರ ಆಗತತಿುರಲ್ಲಲಿ. ಆದರೆ, ಈ 

ಬನರಿ ಮರ್ೆಮರೆ್ಗ ೆ ತ್ೆರಳಿ Polytechnic education ಅನತನ complete revise ಮನಡಿ 

revamp ಮನಡಿದೆೆೇವೆ. ೨೦೨೦ರ ಕ್ೊೇವಿಡಚ ಸಮಯದಲ್ಲಿ industry ಗೆ relevant  ಆಗಿರತವ 

ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ syllabus ಗಳನತನ revamp  ಮನಡಿ first year ನಂದಲೆೇ branch out ಆಗತವ 

ರಿೇತಿ ಮನಡಿದೆೆೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯನವ ಯನವ combination ಗಳನತನ ತ್ರಬೇೆಕತ, ೪೧ 

specialisation pathway ಗಳನತನ ತ್ಂದತ, industries ಜೊತ್ೆಗೆ ಸಮನಲೊೇಚರ್ ೆಮನಡಿ, 

consultation  ಮನಡಿ ಸನಕಷತಟ ಬದಲನವಣ ೆ ಮತ್ತು ಸತಧನರಣೆಗಳನತನ ಮನಡಿದೆೆೇವೆ. ಈ 

Polytechnic ಗೂ ಪರತಿಯಬಬ ವಿದನಯಥಿಾಗಳಿಗೂ tab  ಕ್ೊಡತವ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದೆೆೇವೆ. ಈ 

tab ಗಳನತನ ಮೂರತ ವಷಾದವರಿಗೂ ಕ್ೂೆಟತಟ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗನಗಿ smart class room  

ಗಳನತನ ಮನಡಿ learning  management system  ಕ್ೂೆಟತಟ ಕಲ್ಲಕ್ೆಯಲ್ಲಿ ದೂೆಡಾ ಸತಧನರಣ ೆ

ಮನಡತತಿುದೆೆೇವೆ. AICTE syllabus  ಅನತನ ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ಪರಸತುತ್ವನದ 

syllabus ಅನತನ ಕ್ೊಟಿಟದೆೆೇವೆ. ಇದತ ನಜಕೂೆ ಬಹಳ ಚೆರ್ನನಗಿ ನಡಯೆತತಿುದೆ. ಈ ವಷಾ ೮೦% 

seats fill up  ಆಗಿದೆ. ಅದೆೇರಿೇತಿ ಪರತಿಯಂದತ ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ GTTC (Government Tool 
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Room and Training Centre) ಮನಡಿದತೆ, ಅಲ್ಲಿಯೂ short term course  ಗಳಲ್ಲಿ 

೫೦೦ ರಿಂದ 1000 ಜನರತ GTTC ಸಂಸೆಥಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಯತತಿುದನೆರ.ೆ 11 KGTTI (Karnataka 

German Technical Training Institute) ಸಂಸೆಥಗಳಿದತೆ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ುಮವನಗಿ 

ಕಲ್ಲಯತತಿುದತೆ, ಒಟನಟರೆ ಕಲ್ಲಯಲತ ಬಹಳಷತಟ ಒಳೆುಯ ವಯವಸೆಥಗಳನತನ ಮನಡತತಿುದೆೆೇವೆ. ಅವರತ 

ಮತಂದತವರೆದತ convergence, ಕೃಷ್ಠ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಸನಕಷತಟ short term programme 

ಗಳಲ್ಲಿ ರೈೆತ್ ಮಕೆಳಿಗ ೆ ಕಲ್ಲಯಲತ ಅವಕ್ನಶ ಕಲ್ಲಪಸಿದೆೆೇವೆ. ಇದೇೆರಿೇತಿ ತ್ೊೇಟಗನರಿಕ್ೆ, 

ಹೆೈನತಗನರಿಕ್ೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಲ್ಲಯಲತ ಅವಕ್ನಶ ಕಲ್ಲಪಸಲನಗಿದ.ೆ ಇದಲಿದೇೆ ಗತಡಿಗನರಿಕ್ೆಯಲ್ಲಿಯೂ 

National Rural Livelihood Mission  ನಲ್ಲಿ ತ್ರಬೇೆತಿ ಕ್ೂೆಡತವುದತ ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅವರತ ಅನತದನನದ ಬಗೆೆ ಕ್ೇೆಳಿದನೆರ.ೆ  

 ಡನ: ಸಿ.ಎಸ್ಚ. ಅಶವಥಚ ರ್ನರನಯಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ 

ಅಮೃತ್ ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲಿ 2.5 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗ ೆಹೆಚಿಚನ ಜನರಿಗ ೆತ್ರಬೇೆತಿ ಕ್ೊಡಬೆೇಕ್ೆಂಬ ಗತರಿಯನತನ 

ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಕ್ೊಟಿಟದತೆ, ಇದತ ಕಳೆದ ಬನರಿ ೭೫ ಸನವಿರ ಜನರಿಗ ೆಮನತ್ರ ಇತ್ತು. ಈ ಗತರಿಯನತನ 

ತ್ಲತಪಲತ ಮನಡತತಿುದತೆ, ಇದಲಿದೆೇ talent acceleration programme  ಎಂದತ 

ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದೆೆೇವ.ೆ ಎಷ್ೂೆಟೇ engineering college  ಗಳಲ್ಲಿ campus  ನಲ್ಲಿಯೇ 

recruitment  ಆಗಿಬಿಡತತ್ನುರೆ. ಇದೆೇರಿೇತಿ campus ನಲ್ಲಿ recruitment  ಆಗದೇೆ 

ಇರತವವರತ ಇದತೆ, ಅವರಿಗ ೆ programming  ಬರತವುದ್ಧಲಿ, ಒಳೆುಯ skill  ಅನತನ 

ಕಲ್ಲತಿರತವುದ್ಧಲಿ. ಅವರತ below average  ಇರತವ student ಗಳನಗಿರತತ್ನುರ.ೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ 
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specialized programme  ಮನಡಿ, talent accelerate  ಆಗತವುದಕ್ೆೆ ಮನಡಿದೆೆೇವೆ. 

ಇದಲಿದೆೇ industry ಗಳ ಜೊತ್ೆ tie-up  ಮನಡಿ, institute ಗಳು training  ಕ್ೊಡಲತ 

ಮನಡಿದೆೆೇವ.ೆ Skill connect  ಎಂದತ ಮನಡತತಿುದೆೆೇವೆ. New Education Policy  ಯಲ್ಲಿ 

ಬಿ.ಎ., ಬಿ.ಕ್ನಂ., student ಗಳು future ನಲ್ಲಿ skills ಕಲ್ಲಯಲತ ಅವಕ್ನಶವನಗತವಂತ್ ೆ

syllabus ನಲ್ಲಿ integrate  ಮನಡತವ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿದೆೆೇವ.ೆ ಒಟನಟರೆ ಎಲಿರಿಗೂ ಉದೂೆಯೇಗ 

ಪಡಯೆತವ ದ್ಧಸಯೆಲ್ಲಿ ಅವಶಯಕವಿರತವ ತ್ರಬೇೆತಿ ಕ್ೂೆಡಲತ ಮತ್ತು ನಮಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಹನಗೂ ನಮಾ 

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉದೂೆಯೇಗಕ್ೆೆ ಯನವುದೆೇ ಕ್ೂೆರತೆ್ ಇಲಿ ಎಂದತ ನನಗೆ ಗೂೆತಿುರತವಂತ್ ೆಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್. 

ಇಡಿೇ ವಿಶವ ಮತ್ತು ನಮಾ ದೆೇಶದವರತ ಇಲ್ಲಿ ಉದೊಯೇಗ ಪಡಯೆತವ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದನೆರ.ೆ ಏಕ್ೆಂದರೆ 

ಇಲ್ಲಿ demand  ಇದತೆ, ಆ supply  ಕ್ೂೆಡಲತ ನಮಾ ಕಡಯೆಿಂದಲೂ ಆಗಬೆೇಕತ. ಖಂಡಿತ್ ಈ 

supply   ಅನತನ ಪೂರೈೆಸತವ ಹನಗೂ ಎಲಿರನತನ ಉದೊಯೇಗಸಥರರ್ನನಗಿ ಮನಡಿ, ಸವಾರಿಗೂ 

ಉದೊಯೇಗ ಸಿಗತವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ೌಶಲಯ ತ್ರಬೇೆತಿಯನತನ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆ.  
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ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ 2768 

ಉತ್ುರದ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಿದ ೆ

 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಿಚ.ವಿ. ಸಂಕನೂರ (ಪದವಿೇಧರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ) (ಶ್ರೇ ಎನಚ. ರವಿಕತಮನರಚ ರವರ ಪರವನಗಿ):- 

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ರವಿಕತಮನರಚ ರವರತ ಪಿಯತಸಿ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ recounting, 

revaluation  ನಲ್ಲಿ ಅಸಮಪಾಕ ಮೌಲಯಮನಪನ ಆಗತತಿುರತವ ಬಗೆೆ ಕಳೆದ ೩ ವಷಾಗಳ 

ದನಖಲೆಗಳನತನ ಕ್ೆೇಳಿದನೆರೆ. ೩ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಎಷತಟ ಅಸಮಪಾಕವನಗಿ ಆಗಿವೆ, ಆಗದ್ಧದೆಲ್ಲಿ valuator 

ಗಳಿಗೆ  ದಂಡ ಏನತ ಹನಕಲನಗಿದ ೆಎಂಬ ಪರಶೆನಗೆ ಸವಿಸನುರವನಗಿ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಟಿಟದನೆರೆ. ಆದರೆ ಈ 

ಉತ್ುರವನತನ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡಿದನಗ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಸಚಿವರ ಮೂಲಕ ತ್ಪತಪ ಉತ್ುರವನತನ 

ಕ್ೊಡಿಸಿದನೆರ ೆ ಎನತನವುದತ ನನನ ಭನವರೆ್ಯನಗಿದೆ. ಏಕ್ೆಂದರ ೆ ಕಳೆದ ೩ ವಷಾಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 

೨೦೧೮-೧೯ ರಲ್ಲಿ ಅಸಮಪಾಕ ಮೌಲಯಮನಪನ ಮನಡಿದ ಮೌಲಯಮನಪಕರಿಂದ ಯನವುದೆೇ ದಂಡ 

ವಸೂಲ್ಲ ಮನಡಿಲಿ ಎಂದತ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಿದನೆರ.ೆ ೨೦೧೯-೨೦ ರಲ್ಲಿ ೪ ಜನರಿಂದ ರೂ.೪೦೦ ದಂಡ 

ವಸೂಲತ ಮನಡಿರತವ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿದನೆರೆ. ೨೦೨೦-೨೧ ರಲ್ಲಿ ಇಲಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನೆರ.ೆ ಆದರೆ ಯನವ 

ಯನವ ವಷಾ ಅಸಮಪಾಕವನಗಿದೆ ಎಂಬ ಬಗೆೆ detail ಗಳನತನ ಕ್ೊಟಿಟದನೆರ.ೆ ರ್ನನತ ಮನನಯ 

ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರತವುದೇೆರ್ೆಂದರ,ೆ ೨೦೧೯ ರಲ್ಲಿ ವಯತ್ನಯಸದ್ಧಂದ ಎಷತಟ ಹತಡತಗರಿಗೆ 

ಅರ್ನಯಯವನಗಿದ ೆ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿರತವುದಕ್ೆೆ ೧,೦೦೮ ಜನ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನೆರ.ೆ ಅಂದರೆ ೬ mark 

ಗಳಿಗಿಂತ್ ಹೆಚತಚ ಬಂದ್ಧರತವ ವಿದನಯಥಿಾಗಳನಗಿದನೆರೆ.    

                                                                        (ಮತಂದತ) 
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(646) 28.03.20222 11.30 hv.ks 

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ವಿಿ.ಸಂಕನೂರ(ಮತಂದತ)- 

ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 2019ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಮರತ ಮೌಲಯಮನಪನದಲ್ಲಿ  6ಕೆಂತ್ ಹಚೆಿಚನ 
ಅಂಕಗಳ ವಯತ್ನಯಸ ಬಂದ್ಧರತವ ಪರಕರಣಗಳು 1008 ಹನಗೂ 6ಕೆಂತ್ ಕಡಿಮ ಅಂಕಗಳ ವಯತ್ನಯಸ 
ಬಂದ್ಧರತವ ಪರಕರಣಗಳು 66 ಆಗಿದ.ೆ 2020ರೆ್ೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಮರತ ಮೌಲಯಮನಪನದಲ್ಲಿ  6ಕೆಂತ್ 
ಹೆಚಿಚನ ಅಂಕಗಳ ವಯತ್ನಯಸ ಬಂದ್ಧರತವ ಪರಕರಣಗಳ ಸಂಖೆಯ 1540 ಆಗಿವ;ೆ 6ಕೆಂತ್ ಕಡಿಮ 
ಅಂಕಗಳು ಬಂದ್ಧರತವ ಪರಕರಣಗಳು 124 ಆಗಿವ.ೆ ಈ ಅಂಕಸಂಖೆಯಗಳನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದರೆ, ಅಸಮಪಾಕ 
ಮೌಲಯಮನಪನವನಗಿರತವ ಪರಕರಣಗಳ ಸಂಖೆಯ ಸನವಿರಕೆಂತ್ ಹೆಚನಚಗಿವೆ ಎನನವುದತ ತಿಳಿದತ ಬರತತ್ುದೆ.  

 “2019-20ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಅಸಮಪಕಾ ಮೌಲಯಮನಪನ ಮನಡಿರತವ ರ್ನಲತೆ ಮಂದ್ಧ 
ಮೌಲಯಮನಪಕರಿಂದ ಒಟತಟ 400 ರೂಪನಯಿಗಳ ದಂಡವನತನ ವಸೂಲ್ಲ ಮನಡಲನಗಿದ”ೆಚ ಎನತನವ 
ಉತ್ುರವನತನ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ನೇಡಿದನೆರೆ. ಇದತ ತ್ಪತಪ ಮನಹಿತಿಯನಗಿದೆ. ರ್ನನತ ಸಹ 
ಉಪರ್ನಯಸಕರ್ನಗಿ ಮತ್ತು ಪಿರನತಪನಲಚ ಆಗಿ ಕ್ಲೆಸ ಮನಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಧದೆೆೇರ್.ೆ ಯನವ 
ಲೊೇಪದೊೇಷಗಳಿಗೆ ಎಷತಟ ದಂಡ ಹನಕಬೆೇಕತ ಎನತನವುದರ ಬಗೆೆ ನನಗೆ ಮನಹಿತಿ ಇದೆ.  

ಒಟನಟರೆಯನಗಿ 2018-19ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಂದ 2020-21ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನವರಗೆ ೆ ಒಟತಟ 400 
ರೂಪನಯಿಗಳ ದಂಡವನತನ ವಿಧಿಸಲನಗಿದ ೆ ಎನತನವ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೂೆಟಿಟದನೆರೆ. ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಹೆೇಳಿದನೆರ;ೆ ಅವರತ ಬಂದತ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಟಿಟದನೆರ.ೆ ಈ ಉತ್ುರ 
ಸರಿಯನಗಿಲಿವೆನತನವುದತ ನನನ ಭನವರೆ್ಯನಗಿದೆ.  

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇೆಶಚ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಟನಟರೆಯನಗಿ 1800 ಮಕೆಳಿಗ ೆ
ತ್ೊಂದರಯೆನಗಿರತವುದತ ನಜ. ಅಸಮಪಾಕ ಮೌಲಯಮನಪಕರಿಂದ ಇಲನಖ ೆ ದಂಡ ವಸೂಲ್ಲ 
ಮನಡಿಲಿ. ದಂಡ ವಸೂಲ್ಲ ಮನಡದೇೆ ಇರತವುದತ ತ್ಪತಪ. ಅದನತನ ಯನವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ವಸೂಲ್ಲ 
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ಮನಡಬೇೆಕತ ಎನತನವುದರ ಬಗೆೆ ತ್ಮಾ ಜೊತ್ೆಗೆ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಅದನತನ 
ಬಗಹೆರಿಸತತ್ೆುೇವೆ. ಹಿಂದ ೆ ಮಕೆಳಿಗ ೆ ತ್ೂೆಂದರೆಯನಗತತಿುರತವ ನಯಮವನತನ ಏತ್ಕ್ೊೆೇಸೆರ 
ರೂಪಿಸಿಕ್ೂೆಂಡಿದನೆರೆನತನವುದತ ನನಗ ೆ ಗೊತಿುಲಿ. +6 ಅಂಕಗಳಿಗಿಂತ್ ಹೆಚಿಚನ ಅಂಕಗಳ ವಯತ್ನಯಸ 
ಬಂದರ,ೆ ಅದನತನ ವಿದನಯಥಿಾಯ ಅಂಕಪಟಿಟಗೆ ಸೇೆರಿಸಲನಗತತ್ುದೆ. ಅದಕೆಂತ್ ಕಡಿಮ ಬಂದರೆ 
ಸೇೆರಿಸತವುದ್ಧಲಿ ಎನತನವ ನಯಮವನತನ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿದನೆರೆ. ಇದರಿಂದ ಮಕೆಳಿಗ ೆ
ಅರ್ನಯಯವನಗತತಿುದೆ. ಇಂದ್ಧನ ಸಪಧನಾತ್ಾಕ ಜಗತಿುನಲ್ಲಿ ಶೆೇಕಡನ .1 ಅಂಕಗಳ ವಯತ್ನಯಸದಲ್ಲಿ rank 
ಹೆಚತಚ ಕಡಿಮಯನಗತತ್ುದೆ. ಇದರ ಬಗೆೆ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿ, ಸರಿಪಡಿಸತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಲನಗತತ್ುದೆ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ವಿಿ.ಸಂಕನೂರ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ದ್ಧವತಿೇಯ ವಷಾದ ಪಿ.ಯತ.ಸಿ. 
ಪರಿೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿದನಯಥಿಾಗಳು ಬಹಳ ಕಷಟಪಟತಟ ಓದ್ಧರತತ್ನುರ.ೆ ಪೊೇಷಕರತ ಸಹ ಕಷಟಪಟತಟ ತ್ಮಾ 
ಮಕೆಳನತನ ಓದ್ಧಸಿರತತ್ನುರೆ. ಪನಸ್ಚ ಆಗತವಂತ್ಹ ವಿದನಯಥಿಾ ಫೇೆಲಚ ಆದರೆ ಅವರತ ಆತ್ಾಹತ್ೆಯಗ ೆ
ಪರಯತಿನಸತವುದನತನ ರ್ನವುಗಳು ಪತಿರಕ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದ್ಧದೆೆೇವೆ ಮತ್ತು ದೂರದಶಾನದಲ್ಲಿ ರೆ್ೂೇಡಿದೆೆೇವೆ. 
ಅಷ್ೊಟಂದತ ಅಹಿತ್ಕರ ಘಟರೆ್ಗಳು ನಡಯೆತತ್ುವೆ. ಉದನಹರಣೆಗ ೆಹೇೆಳಬೇೆಕ್ನದರೆ, ಒಬಬ ವಿದನಯಥಿಾ 
ಪನಸ್ಚ ಆಗಿರತತ್ನುರ್.ೆ ಆದರ,ೆ ಅಂಕಗಳು ಕಡಿಮ ಬಂದ್ಧವೆಯಂದತ ಮರತ ಮೌಲಯಮನಪನಕ್ೆೆ 
ಹನಕಕ್ೊಳುುತ್ನುರ್.ೆ ಆಗ ಅವನತ ಫೆೇಲಚ ಆಗತತ್ನುರೆ್. ಒಬಬ ವಿದನಯಥಿಾ ಒಂದತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 30 
ಅಂಕಗಳನತನ ಪಡದೆತಕ್ೊಂಡಿರತತ್ನುರ್ೆ. ಆ ವಿದನಯಥಿಾಯ ಹೆಸರನತನ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಹೊೇಗತವುದ್ಧಲಿ. 
ಮರತಮೌಲಯಮನಪನಕ್ೆೆ ಹನಕಕ್ೊಂಡನಗ -15 ಅಂಕಗಳು ಬರತತ್ುವೆ. ರ್ನನತ ಮೌಲಯಮನಪನ 
ಮನಡಿದರೆ, ಮತ್ೊುಬಬರತ ಮೌಲಯಮನಪನ ಮನಡಿದರೆ ಗರಿಷಿ 4 ರಿಂದ 5 ಚರೆ್ನನಗಿ ಬರೆದ್ಧರತತ್ನುರ್ೆ. 
ಈಗ ಬಂದ್ಧರತವುದಕೆಂತ್ ಹೆಚಿಚನ ಅಂಕ ಬರಬೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು ಎನತನವ ಆತ್ಾವಿಶನವಸ ಆತ್ನಗ ೆಇರತತ್ುದೆ. ಆ 
ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಮರತ ಅಂಕಗಳಷತಟ ವಯತ್ನಯಸ ಬರಬಹತದತ. ಆದರೆ, -15 ಅಂಕಗಳು 
ವಯತ್ನಯಸವನಗತವುದಕ್ೆೆ ಹೇೆಗೆ ಸನಧಯ ಎನತನವುದತ ನನನ ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ. ವಿದನಯಥಿಾ ಪರಿೇಕ್ಷ ೆ
ಮೌಲಯಮನಪನಕ್ೆೆ ಹನಕದರ,ೆ ಮದಲತ ಬಂದ್ಧದೆ ಅಂಕದಲ್ಲಿ -15 ಅಂಕಗಳನತನ ಕಳೆಯಲನಗಿರತತ್ುದೆ. 
ಪನಸ್ಚ ಆಗಿದೆ ವಿದನಯಥಿಾ ಫೆೇಲಚ ಆಗಿರತತ್ನುರ್.ೆ  
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ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಫೆೇಲಚ ಆಗಿರತವ ವಿದನಯಥಿಾ ಪನಸ್ಚ ಆಗಿರತವಂತ್ಹ ಉದನಹರಣೆಗಳು ಇವೆ. 
ನನನ ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿ ಏರೆ್ಂದರೆ, ಮದಲತ ಮೌಲಯಮನಪನ ಮನಡಿದನಗ ಬಂದ್ಧರತವ ಅಂಕ 
ಮತ್ತು ಮರತ ಮೌಲಯಮನಪನ ಮನಡಿದನಗ ಬಂದ್ಧರತವ ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷಿ 4-5 ಅಂಕಗಳ ವಯತ್ನಯಸ 
ಬರಬಹತದತ. ಆದರೆ, ೧೦, ೧೫ ಮತ್ತು 19 ಅಂಕಗಳು ವಯತ್ನಯಸ ಬಂದ್ಧರತವಂತ್ಹ ಉದನಹರಣೆಗಳು 
ಇವೆ. ಕ್ೆಲವೊಮಾ ಹಚೆತಚ ಅಂಕಗಳು ಬಂದ್ಧದೆರ;ೆ ಕ್ೆಲವೊಮಾ ಕಡಿಮ ಅಂಕಗಳು ಬಂದ್ಧವ.ೆ ರ್ನನತ ಒಬಬ 
ಉಪರ್ನಯಸಕರ್ನಗಿ ಮನನಯ ಎನಚ.ರವಿಕತಮನರಚರವರ ಪರವನಗಿ ರ್ನನತ ಈ ಪರಶೆನಯನತನ 
ಕ್ೆೇಳುತಿುದೆೆೇರೆ್.   

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಂಕನೂರಚರವರೆೇ, ಈಗ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಏರ್ನಗಬೆೇಕತ 
ಅದನತನ ಕ್ೆೇಳಿ. ಭನಷಣ ಮನಡಬೆೇಡಿ. 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ವಿಿ.ಸಂಕನೂರ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮರತ ಮೌಲಯಮನಪನದಲ್ಲಿ 4-5 
ಅಂಕಗಳ ವಯತ್ನಯಸ ಬಂದರ,ೆ ಮೌಲಯಪನಪಕರಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಇದೆ. ಒಂದತ ಪರಕರಣದಲ್ಲಿ 
ಮರತ ಮೌಲಯಮನಪನದಲ್ಲಿ 19 ಅಂಕಗಳ ವಯತ್ನಯಸ ಬಂದ್ಧದ.ೆ ಪನಸ್ಚ ಆಗಿರತವ ವಿದನಯಥಿಾ ಫೆೇಲಚ 
ಆಗಿದನೆರ್.ೆ ಫೆೇಲಚ ಆಗಿರತವ ವಿದನಯಥಿಾ ಪನಸ್ಚ ಆಗಿದನೆರೆ್. ಈ ರಿೇತಿ ಆದರೆ ಹೆೇಗ?ೆ ಈ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ 
ಸಕ್ನಾರ ಒಂದತ ಬೆಂರ್ಚ ಮನಕಚಾ ಮನಡಿ, ಮರತ ಮೌಲಯಮನಪನದಲ್ಲಿ 10 ಅಥವನ 15 ಅಂಕಗಳ 
ವಯತ್ನಯಸ ಬಂದರ,ೆ ಅಂತ್ಹ ಮೌಲಯಮನಪಕರನತನ ಬನಿಕಚ ಲ್ಲಸ್ಟಚನಲ್ಲಿಡತವಂತ್ಹ ವಯವಸೆಥ 
ಜನರಿಗೊಳಿಸಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. 1 ರಿಂದ 6 ಅಂಕಗಳು ವಯತ್ನಯಸ ಬಂದರ ೆ ಅದನತನ ರ್ನನತ 
ಒಪಿಪಕ್ೊಳುುತ್ೆುೇರೆ್. 10, 15 ಮತ್ತು 19 ಅಂಕಗಳಿಗಿಂತ್ ಹೆಚಿಚನ ಅಂಕಗಳ ವಯತ್ನಯಸ ಕಂಡತಬಂದರೆ, 
ಅಂತ್ಹ ಮೌಲಯಮನಪಕರನತನ ಬನಿಕಚ ಲ್ಲಸ್ಟಚನಲ್ಲಿಡತವಂತ್ಹ ಅವಕ್ನಶ ನಯಮಗಳಲ್ಲಿ 
ಇದೆಯೇ/ಇಲಿವೆೇ ಎನತನವುದರ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸಪಷಟಪಡಿಸಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ.   

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೆೇಶಚ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಉಲೆಿೇಖ 
ಮನಡತತಿುರತವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಪತಪಗಳು ಆಗಿವ.ೆ ಅಸಮಪಾಕ ಮೌಲಯಮನಪಕರಿಂದ ದಂಡ ವಸೂಲ್ಲ 
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ಮನಡತವಂತ್ಹ ಕರಮ ಜನರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ, ವಸೂಲ್ಲ ಮನಡತತಿುರತವ 100 ರೂಪನಯಿಗಳ ದಂಡ 
ಇವತಿುಗ ೆಅಸಮಪಾಕವೆಂದತ; ಮಕೆಳ ಭ್ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಲ್ಲಕ್ೆ ಮನಡಿ ರೆ್ೂೇಡಿದನಗ ಇದತ ಸಮಪಾಕ 
ಮತ್ುವಲಿವೆಂದತ ಅನಸಬಹತದತ. 10 ಅಂಕಗಳಿಗಿಂತ್ ಕಡಿಮ ವಯತ್ನಯಸ ಕಂಡತ ಬಂದರ ೆಅಂತ್ಹ 
ಮೌಲಯಮನಪಕರನತನ 5 ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ ಪರಿೇಕ್ಷನ ಕ್ನಯಾದ್ಧಂದ ಕ್ೆೈ ಬಿಡತವಂತ್ಹ ನಯಮವೂ 
ಇದೆ. ದಂಡ ವಿಧಿಸತವುದರ ಬಗೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಎಲಿ ಶನಸಕರನತನ ಕರದೆತ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ ತಿೇಮನಾನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಲನಗತತ್ುದೆ. ಈ ರಿೇತಿ ಆಗತತಿುರತವುದತ ತ್ಪತಪ, ಇದರಿಂದ ಮಕೆಳ ಭ್ವಿಷಯಕ್ೆೆ 
ತ್ೊಂದರಯೆನಗತತಿುದೆ.  

 ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೆೇ, ಗಣಿತ್ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞನನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇೆ ಒಂದತ ಅಂಕವು 
ಹೆಚತಚಕಡಿಮಯನಗತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯವನಗತವುದ್ಧಲಿ. ಸರಿಯನದ ಅಂಕಗಳರ್ನೆೇ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. 
ಭನಷ್ನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಮನಜಶನಸರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದರೆಡತ ಅಂಕಗಳ ವಯತ್ನಯಸ 
ಬರಬಹತದತ. ಇದತ ಮೌಲಯಮನಪಕರ ಕಲಪರ್ೆಯ ಮೇರಗೆ ೆ ಆಗಬಹತದತ. ಆದರ,ೆ ಗಣಿತ್ ಮತ್ತು 
ವಿಜ್ಞನನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳು ಹೆಚತಚ ಕಡಿಮ ಬರತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯವೆೇ ಇಲಿ. ಮೌಲಯಮನಪನದಲ್ಲಿ 
ಆಗತತಿುರತವ ಲೊೇಪದೂೆೇಷಗಳನತನ ಸರಿಪಡಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಯನವ ಕರಮಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಬಹತದತ 
ಎನತನವ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳ ಜೊತ್ೆಗೆ ಚಚಿಾಸಿ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಲನಗತತ್ುದೆ.  

 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ವಿಿ.ಸಂಕನೂರ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮೌಲಯಮನಪನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷತಟ 
ಲೊೇಪದೊೇಷಗಳನಗಿವೆ. ಈ ರಿೇತಿಯನಗತವುದಕ್ೆೆ ಕ್ನರಣವೆೇನತ? ನನಗ ೆ ತಿಳಿದ ಮಟಿಟಗೆ 
ಮೌಲಯಮನಪಕರನತನ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುುವ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಕನಷಿ ಮೂರತ ವಷಾಗಳಷತಟ 
ಸೇೆವನವಧಿಯನತನ ಪೂಣಾಗೊಳಿಸಿದ ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ ಪರಿಗಣಿಸಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಆದರೆ, ಸಕ್ನಾರ ಮೂರತ 
ವಷಾಗಳಿಗಿಂತ್ ಕಡಿಮ ಸೇೆವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರತವವರನತನ ಮೌಲಯಮನಪಕರರ್ನನಗಿ ರೆ್ೇಮಕ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳುಲನಗತತಿುದೆ. ಅದರಿಂದನಗಿಯೇ ಇಂತ್ಹ ಲೊೇಪದೊೇಷಗಳನಗಿವೆ ಎನತನವುದತ ನನನ 
ಭನವರೆ್. ಆದೆರಿಂದ ಕನಷಿ ಮೂರತ ವಷಾಗಳ ಸೇೆವ ೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರನತನ ಮನತ್ರ ಮೌಲಯಮನಪಕರ 
ಹತದೆೆಗಳಿಗೆ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆನತನವುದತ ನನನ ಸಲಹೆಯನಗಿದೆ. ಈ ಬಗೆೆ ನಯಮವೂ ಇದೆ. 
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ಇದನತನ ಕಡನಾಯವನಗಿ ಪನಲ್ಲಸಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ. ಯನವುದೊೇ ಕ್ನರಣದ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ನರಿೇಕ್ಷಿತ್ 
ಸಂಖೆಯಯಲ್ಲಿ ಮೌಲಯಮನಪಕರತ ಬರಲ್ಲಲಿ ಎನತನವ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರತ ವಷಾಗಳಿಗಿಂತ್ ಕಡಿಮ 
ಸೇೆವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರನತನ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಲನಗಿದೆ. ಇದರಿಂದನಗಿ ಇಂತ್ಹ ಅವಘಡಗಳನಗತತಿುವೆ. 
ನಯಮಗಳನತನ ಕಡನಾಯವನಗಿ ಪನಲರೆ್ ಮನಡಬೇೆಕ್ನೆತನವುದತ ನನನ ಸಲಹೆಯನಗಿದೆ.   

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇೆಶಚ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದರ ಬಗೆೆ ಚಿಂತ್ರ್ ೆನಡಸೆಿ ಮತಂದ್ಧನ 
ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡಲನಗತತ್ುದೆ.  

 ಶ್ರೇ ಲಕ್ಷಮಣ ಸಂಗಪಪ ಸವದ್ಧ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಸದನಕ್ೆೆ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರದ್ಧಂದ 
7 ಜನ ಸದಸಯರತ ಪದವಿೇಧರರ ಕ್ಷೆೇತ್ರದ್ಧಂದ 7 ಜನ ಸದಸಯರತ ಆಯೆಗೊಂಡತ ಬರತತ್ನುರ.ೆ ಆ ಕಡ ೆ7 
ಜನ, ಈ ಕಡ ೆ7 ಜನ ಸೇೆರಿಕ್ೊಂಡತ ಒಂದತ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಕಬಬಡಿ ಆಟ ಆಡತತಿುದನೆರ.ೆ ಅವರೊಮಾ ಆ 
ಕಡಯೆಿಂದ ಬರತತ್ನುರೆ, ಇವರೂೆಮಾ  ಈ ಕಡಯೆಿಂದ ಬರತತ್ನುರ.ೆ ಅವರತ ಹಿಡಿದಂತೆ್ ಮನಡತತ್ನುರೆ. 
ಇವರತ ಬಿಟಟಂತ್ ೆಮನಡತತ್ನುರೆ. ಇದೆೇ ತ್ಪಪನತನ ಯನರನದರತ ಸಕ್ನಾರಿ ರ್ೌಕರರತ ಮನಡಿದೆರ,ೆಚ“ಅವರ 
ಮೇಲ ೆಉಗರ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಬೆೇಕತ, ಆವನನತನ ಸಸಪೆಂಡಚ ಮನಡಬೆೇಕತ”ಚಎಂದತ ಈ 14 ಜನರೂ 
ಕೂಗಿಕ್ೊಳುುತಿುದೆರತ. ಆದರ,ೆ ಈ ಪರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಸಂಕನೂರಚರವರತ ಎಷತಟ ಮೃದತವನಗಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದನೆರೆಂದರ,ೆ ತ್ಪತಪ ಮನಡಿದವರಿಗೆ ಏನೂ ರೆ್ೂೇವು ಆಗಬನರದತ ಅಷತಟ ಮೃದತವನಗಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನೆರ.ೆ ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಅವರೆಲಿರೂ ಇವರಿಗ ೆ ಓಟತ ಹನಕತತ್ನುರೆ. 
ಡನ||ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನವಮಿಯವರತ,ಚ “ಬೆೇಗ ಈ ವಿಚನರ ಮತಕ್ನುಯ ಮನಡತ”ಚ ಎಂದತ ಮನನಯ 
ಸಂಕನೂರಚ ಅವರಿಗೆ ಹೆೇಳುತಿುದನೆರ.ೆ  ತ್ನವು “ಸನಕತ ಬಿಡಪಪ”ಚ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದ್ಧೆೇರಿ, 
ಸಂಕನೂರಚರವರ ಪಕೆದಲ್ಲಿ ಕತಳಿತಿರತವ ಮನನಯ ಅರತಣಚ ಶಹನಪತರಚರವರತ,ಚ “ಎಷತಟ ಉದೆಕ್ೆೆ 
ಎಳೆಯತತಿುರತವ ೆಸನಕತ ಮನಡತ”ಚಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದನೆರೆ. ಈ ರಿೇತಿ ಇವರಲೆಿರೂ ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ ರಕ್ಷಣೆಗ ೆ
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆರಟಿದನೆರ.ೆ ತ್ೊಂದರಗೆ ೆಒಳಗನದ ವಿದನಯಥಿಾಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ತ್ಂದೆತ್ನಯಿ ಬಗೆೆ 
ಯನರತ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕತ? ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಪನರರಂಭ್ ಮನಡಿದರೆ 
ಎರಡತ ಲೊೇಟ ನೇರತ ಕತಡಿಯತತ್ನುರ.ೆ ಆದರೂ ತ್ಮಾ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಮತಕ್ನುಯ ಮನಡತವುದ್ಧಲಿ. 
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ಮರತ ಮೌಲಯಮನಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ನಯಯವನಗಿ ಫೆೇಲಚ ಆಗಿರತವ ವಿದನಯಥಿಾಗಳ ಬಗೆೆ ಯನರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರ?ೆ ಸಕ್ನಾರ ಅವರಿಗೆ ರ್ನಯಯ ಒದಗಿಸಿಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರೆೇ, ಕ್ೆೇವಲ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸದಸಯರತಗಳನತನ 
ಮನತ್ರವಲಿ ಎಸ್ಚ.ಎಸ್ಚ.ಎಲಚ.ಸಿ. ಮತ್ತು ಪಿ.ಯತ.ಸಿ. ಶನಲನ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳ ಸಂಘದ ಅಧಯಕ್ಷರತ ಮತ್ತು 
ಪದನಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ಕರದೆತ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಗೆೆ ನದೆೇಾಶನಗಳನತನ ನೇಡಿ. 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇೆಶಚ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಬಗೆೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಲನಗತತ್ುದೆ.  

               (ಮತಂದತ) 
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(647) 28.03.2022 11.40 PK(LL)-KS 

ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ: 2787 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇಮತಿ ವಿೇಣನ ಅಚಚಯಯನವರೇೆ, ತ್ನವು ಕ್ೂೆಡಗತ ಜಿಲೆಿಯ ವಿಷಯ 
ಬಿಟತಟ ಬೆೇರ ೆವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ ಒಂದತ ಬನರಿಯನದರೂ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳುತಿುೇರನ ಎಂದತ ಕ್ನಯತತಿುದೆೆೇರ್ೆ. 
ಆದರೆ, ತ್ನವು ಕ್ೊಡಗತ ಜಿಲೆಿ ಬಿಟತಟ ಬೇೆರ ೆಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳುತಿುಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ. ವಿೇಣನ ಅಚಚಯಯ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,ಚ “ಕ್ೊಡಗತ ಜಿಲೆಿಯ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ 
ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್”ಚ ಎಂದತ ತ್ನವು ಹೆೇಳಿರತತಿುೇರಿ. ಹೌದತ, ರ್ನನತ ಕ್ೂೆಡಗತ ಜಿಲೆಿಯ ಬಗೆೆ ಪರಶೆನ 
ಕ್ೆೇಳಲೆೇಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಏಕ್ಂೆದರೆ, ಕಳೆದ ಮೂರತ ವಷಾಗಳ ಹಿಂದ ೆಇದೇೆ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದೆೆನತ. ಆ 
ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ದನಖಲನತಿಯನತನ ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇರೆ್. ಆದರ,ೆ ಆ ಪರಶೆನಗ ೆಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಅದೇೆ ಉತ್ುರವನತನ 
ನೇಡಿರತತ್ನುರ.ೆ 2004ರಲ್ಲಿ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ “ಕ್ೊಡವ ಹೆರಿಟೆೇಜಚ ಸಂೆಟರಚ”ಚಗೆ ಮಂಜೂರನತಿ 
ದೊರೆತಿರತತ್ುದೆ. 2013ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ನಮಗನರಿ ಪನರರಂಭ್ ಮನಡಲನಗಿರತತ್ುದೆ. ಸದರಿ ಕ್ನಮಗನರಿಗ ೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ೆ 268 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳಿಗೆ ಕರಯನ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಮನಡಿ, ಕತಶನಲನಗರದ 
ಗತತಿುಗೆದನರರಿಗ ೆ ಆ ಕ್ನಮಗನರಿಯನತನ ಕ್ೂೆಟತಟ, 171 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿ ಹಣವನತನ ಸಹ ಅವರಿಗೆ 
ಪನವತಿ ಮನಡಲನಗಿರತತ್ುದ.ೆ ಅಂದರೂ, ಕ್ನಮಗನರಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಾದಷತಟ ಕ್ೆಲಸ ಸಹ ಆಗಿರತವುದ್ಧಲಿ. 
ಆದರೆ, ನನನ ಪರಶೆನಗ ೆನೇಡಿರತವ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ, ಬಹಳ ಉದೆದ ಉತ್ುರ ನೇಡಿರತತ್ನುರ.ೆ ರ್ನನತ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರಿಗೆ ಹೆೇಳುವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಸದರಿ ಕ್ನಮಗನರಿಯಲ್ಲಿ ೯೬ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿ ಮನತ್ರ ಉಳಿದ್ಧರತತ್ುದೆ. 
ಆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಕ್ನಮಗನರಿ ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ.  

ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ನಗಿದೆಯಂದರೆ, ಹಳೆಯ ಗತತಿುಗೆದನರರತ ಸರಿಯನಗಿ ಕ್ನಮಗನರಿ ನವಾಹಿಸದೇೆ 
ಇರತವುದರಿಂದ, ಅವರನತನ ಕಪತಪ ಪಟಿಟಗೆ ಸೇೆರಿಸಲನಗಿರತತ್ುದೆ. ಸದರಿ ಗತತಿುಗದೆನರರಿಂದ ಹಣವನತನ 
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ಮರತಸಂದನಯ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಸಥಳಿೇಯ ಶನಸಕರತ ಕ್ೆೇಳಿರತತ್ನುರೆ. ಅದತ ಏರ್ನಗಿದೆ ಎಂಬ ಬಗೆೆ 
ನನಗ ೆಮನಹಿತಿ ಇರತವುದ್ಧಲಿ. ಆ ನಂತ್ರ, ಪತನಃ ೯೭ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಯ ಕ್ನಮಗನರಿಗೆ ಯೇಜರೆ್ 
ರೂಪಿಸಿ, ಗತತಿುಗೆ ನೇಡಿದೆರೂ ಸಹ, ಇದತವರೆವಿಗೂ ಕ್ೆಲಸ ಪನರರಂಭ್ವನಗಿರತವುದ್ಧಲಿ. ಇಂತ್ಹ 
ಅಸಹನಯಕ ಪರಿಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ೊಡವ ಹೆರಿಟೆೇಜಚ ಸಂೆಟರಚಗೆ ಮಂಜೂರನದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಅಂದನಜತ ೨ 
ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಯಷತಟ ಹಣ ವಯಥಾವನಗಿರತತ್ುದೆ. ಇದತ ಏತ್ಕ್ೆೆ ಆಗತತಿುದೆ ಎಂದತ ನನಗೂ ಸಹ 
ಅಥಾವನಗತತಿುಲಿ. 

ರ್ನನತ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ ಕಳೆದ ೨-೩ ವಷಾದ ಹಿಂದ ೆ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿದನಗ, ೧ ವನರದ 
ಅಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ ಕ್ೆಲಸ ಪನರರಂಭ್ ಮನಡಿದತೆ ನಂತ್ರ ಆ ಕ್ನಮಗನರಿಯನತನ ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ 
ನಲ್ಲಿಸಿರತತ್ನುರ.ೆ ಮನನಯ ಪರವನಸೂೆೇದಯಮ ಸಚಿವರತ ಕ್ೊಡಗತ ಜಿಲೆಿಗೆ ಬಂದನಗ, ಆ ಜನಗ 
ಯನವರಿೇತಿ ಇದೆಯಂದತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭೇೆಟಿ ನೇಡಿ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಬೇೆಕತ. ಅಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ ೫ ಎಕರ ೆ
ವಿಸನುರವನದ ಜನಗದಲ್ಲಿ “ಕ್ೊಡವ ಹೆರಿಟೆೇಜಚ ಸಂೆಟರಚ”ಚ ಕಟತಟವುದಕ್ೆೆ ಪನರರಂಭ್ ಮನಡಿದನೆರ.ೆ ಸದರಿ 
ಕ್ನಮಗನರಿಗ ೆಎಷತಟ ಹಣ ಪೊೇಲತ ಮನಡಿದನೆರೆ ಎಂಬತದನತನ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಬೆೇಕತ. 
ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಇತಿಹನಸ ಪರಸಿದಿ ಕಂಬಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಳೆಗಡೆ ಬಿದತೆ ಕ್ನಡತ ಸೇೆರಿರತತ್ುದೆ. ಆ ರಿೇತಿಯ 
ಪರಿಸಿಥತಿ ಕ್ೊಡಗತ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿರತತ್ುದ.ೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಸದನದಲ್ಲಿ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳದೆೇ 
ಹೊೇದರ,ೆ ಕ್ೂೆಡಗಿನ ಜನರಿಗ ೆಅರ್ನಯಯ ಮನಡಿದಂತ್ನಗತತ್ುದ.ೆ ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ನಮಾ ಕ್ೂೆಡಗತ ಜಿಲೆಿಗೆ 
ಬರತವಂತ್ಹ ಅನತದನನ ತಿೇರನ ಕಡಿಮ. ಕ್ೊಡಗತ ಪತಟಟ ಜಿಲೆಿ ಎಂದತ ಯನವುದೆೇ ಸಕ್ನಾರಗಳು 
ನಮಗೆ ಹೆಚಿಚನ ಅನತದನನ ಕ್ೊಟಿಟರತವುದ್ಧಲಿ. ಆದರೆ, ರ್ನನತ ಕ್ೆಲವು ಕ್ನಮಗನರಿಗಳಿಗೆ ಅನತದನನ 
ಕ್ೆೇಳಿ, ಬಿಡತಗಡೆಯನದಂತ್ಹ ಅನತದನನ ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ವಿನಯೇಗವನಗತವುದ್ಧಲಿ ಮತ್ತು 
ಇದರಿಂದನಗಿ ಕ್ೊಡಗಿನ ಜನರಿಗ ೆಉಪಯೇಗವನಗತವುದ್ಧಲಿ. ಆ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸೂಕು 
ಕರಮ ತೆ್ಗೆದತಕ್ೂೆಳುಬೆೇಕ್ೆಂದತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಕ್ೂೆೇರತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ವಿ.  ಸತನೇಲಚ ಕತಮನರಚ(ಇಂಧನ, ಕನನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸೃತಿ ಸಚಿವರತ)(ಪರವನಸೊೇದಯಮ, 
ಪರಿಸರ ಹನಗೂ ಜಿೇವಿಶನಸರ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ೊಡಗತ ಜಿಲೆಿಯ 
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ಮಡಿಕ್ೆೇರಿ ತ್ನಲೂಿಕನ ಕ್.ೆ ಬನಡಗ ಗನರಮಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್,ೆಚ “ಕ್ೊಡವ ಹರೆಿಟೆೇಜಚ ಸಂೆಟರ”ನತನ 
ನಮನಾಣ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ೨೦೦೪ರಲ್ಲಿ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಒಪಿಪಗೆ ನೇಡಲನಗಿರತತ್ುದ.ೆ ಬೆೇರ ೆ
ಬೆೇರ ೆ ಕ್ನರಣಗಳ ಹಿರೆ್ನಲಯೆಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕ್ನಮಗನರಿ ವಿಳಂಬವನಗಿದ ೆ ಎನತನವುದನತನ ರ್ನನತ ಸಹ 
ಒಪತಪತ್ೆುೇರ್.ೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಯನವ ಭನವರೆ್ಯನತನ ವಯಕುಪಡಿಸಿದನೆರ,ೆ ಅದಕ್ೆೆ ನನನ 
ಸಹಮತ್ವಿದೆ. ಸದರಿ ಕ್ನಮಗನರಿಗೆ 2004ರಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರನತಿ ನೇಡಿದೆರೂ ಸಹ ಆ ಕ್ನಮಗನರಿಗ ೆ
ಜನಗ ಸಿಕೆರತವುದ್ಧಲಿ. ತ್ದನಂತ್ರ, ೨೦೧೦ರಲ್ಲಿ 05 ಎಕರೆ ಜಮಿೇನನತನ ಮಂಜೂರನತಿ 
ಮನಡಲನಗಿರತತ್ುದ.ೆ ಅಂದರ,ೆ 2004ರಲ್ಲಿ ಕ್ನಮಗನರಿಗ ೆ ಮಂಜೂರನತಿ ನೇಡಿದೆರೂ ಸಹ, ಆ 
ಕ್ನಮಗನರಿಗ ೆಜನಗ ಸಿಕೆದತೆ ೨೦೧೦ರಲ್ಲಿ. ಅದನದ ನಂತ್ರ, ಸದರಿ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆನೇಡಿರತವಂತ್ಹ ಹಣ 
ಸನಕ್ನಗತವುದ್ಧಲಿವೆಂದನಗ, 2014ರಲ್ಲಿ ಪರಿಷೃತ್ ಅಂದನಜತ ಮನಡಲನಗಿರತತ್ುದೆ. ಸದರಿ 
ಕ್ನಮಗನರಿಯಲ್ಲಿ ಗತತಿುಗೆದನರರತ ಕ್ನಮಗನರಿಯನತನ ಪೂಣಾಗೂೆಳಿಸತವುದಕ್ೆೆ 
ಸನಧಯವನಗಲ್ಲಲಿವೆಂದನಗ, ಆ ಗತತಿುಗೆಯನತನ ರದತೆ ಮನಡಿ, ಹೊಸ ಟೆಂಡರತ ಪರಕರಯ ನಡಸೆಿ, ಬೆೇರ ೆ
ಗತತಿುಗೆದನರರಿಗ ೆ ಕ್ನಮಗನರಿ ನೇಡಲನಗಿರತತ್ುದೆ. ಈ ಹಿಂದ ೆ ಗತತಿುಗೆ ಪಡದೆ್ಧದೆ ಟೆಂಡರತದನರರನತನ 
2018ರಲ್ಲಿ ಕಪತಪ ಪಟಿಟಗೆ ಸೇೆರಿಸಲನಗಿರತತ್ುದ.ೆ  

ಈಗ ರ್ನನತ ಈ ಸದನದ ಮತಖನಂತ್ರ ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗೆ ವಿಶನವಸ 
ವಯಕುಪಡಿಸತವುದೇೆರ್ೆಂದರೆ, ಕ್ೊಡಗತ ಜಿಲೆಿಯ ಬಗೆೆ ನಮಗೆ ಅಪನರವನದಂತ್ಹ ಗೌರವ ಇದ.ೆ 
“ಕ್ೊಡವ ಹೆರಿಟೆೇಜಚ ಸಂೆಟರ”ಚ ಬಹಳ ಚೆರ್ನನಗಿ ಆಗಬೇೆಕತ ಮತ್ತು ಅದೊಂದತ ಪರವನಸಿ 
ತ್ನಣವನಗಬೆೇಕತ. ದೆೇಶದ ಎಲನಿ ಜನರತ ಕ್ೊಡಗತ ಜಿಲೆಿಗ ೆ ಬರತವಂತ್ನಗಬೆೇಕತ. ಕ್ೊಡಗತ 
ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿರತವಂತ್ಹ ಹನಕ ಆಟಗನರರತ ಮತ್ತು ಸೈೆನಕರ ಬಗೆೆ ನಮಾ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಅಪನರವನದಂತ್ಹ 
ಗೌರವ ಇದೆ. ರ್ನನತ ಈ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ೆ, ಈ ದ್ಧನ ಬೆಳಗೆೆ ಒಂದತ ಸಭ ೆನಡಸೆಿರತತ್ೆುೇರೆ್. 
ಈ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗೂ ಸಹ ಆ ವಿಷಯವನತನ ತಿಳಿಸಿರತತ್ೆುೇರೆ್. ಬರತವ ಜತಲೆೈ ತಿಂಗಳ 
ಹೊತಿುಗ ೆಈ ಕ್ನಮಗನರಿಯನತನ ಪೂಣಾಗೂೆಳಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಎಲನಿ ಸಚಿವರತ ಇದೇೆ ರಿೇತಿಯ ಉತ್ುರ 
ನೇಡತತ್ನುರೆಂದತ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ ಆದರೆ, ಯನರತ ಸಹ ಕ್ನಮಗನರಿ 
ಪೂಣಾಗೂೆಳಿಸಿರತವುದ್ಧಲಿವಂೆದತ ಹೆೇಳಿರತತ್ನುರ.ೆ  

ಶ್ರೇಮತಿ ಎಸ್ಚ. ವಿೇಣನ ಅಚಚಯಯ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬರತವ ಜತಲೆೈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 
ಸದರಿ ಕ್ನಮಗನರಿಯನತನ ಪೂಣಾಗೊಳಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಸನಧಯವಿಲಿ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ 
ಈಗನಗಲೆೇ ನಮಾ ಕ್ೊಡಗತ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಪನರರಂಭ್ವನಗಿರತತ್ುದೆ. ಹನಗನಗಿ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಈ 
ರಿೇತಿ ಉತ್ುರ ನೇಡದೆೇ, ಒಂದತ ವಷಾದಲ್ಲಿ ಕ್ನಮಗನರಿ ಪೂಣಾಗೂೆಳಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆಂದತ ಉತ್ುರ ನೇಡಲ್ಲ.  

ಶ್ರೇ ವಿ. ಸತನೇಲಚ ಕತಮನರಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಲಿ ಒಂದತ ವಷಾ ಸಮಯ 
ಬೆೇಕತ ಎಂದತ ಹೇೆಳುವುದ್ಧಲಿ. ಬರತವ ಜತಲೆೈ ತಿಂಗಳೂೆಳಗನಗಿ ಕ್ನಮಗನರಿ ಪೂಣಾಗೊಳಿಸಿ, ಅದರ 
ಉದನಾಟರೆ್ಗ ೆಮನನಯ ಸದಸಯರನತನ ಸಹ ಆಹನವನಸತತ್ೆುೇವೆ.  
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ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ: 2749 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನನ ಪರಶೆನಗೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ 
ಒದಗಿಸಿದನೆರ.ೆ ಆದರೆ, ಕ್ೆಲವು ಭ್ರಷಟ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ರಕ್ಷಣ ೆಮನಡತವ ರಿೇತಿ ಈ ಉತ್ುರ ಇರತತ್ುದೆ. 
ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ನಗಿದೆಯಂದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರತ ಗನರಮನಂತ್ರ ಜಿಲೆಿಯ ಹೊಸಕ್ೊೇಟ ೆ ತ್ನಲೂಿಕನ 
ದೆೇವನಗೊಂದ್ಧಯಲ್ಲಿ ಪೆಟೂೆರೇಲಚ ಮತ್ತು ಡಿೇಸಲೆಚ ದನಸನುನತ ಇರತತ್ುದೆ. ಸದರಿ ದನಸನುನಂದ 
ಟನಯಂಕರಚ ಮೂಲಕ ಡಿೇಲರಚಗಳಿಗೆ ಪೆಟೂೆರೇಲಚ ಮತ್ತು ಡಿೇಸೆಲಚ ಸರಬರನಜತ ಆಗತತ್ುದೆ. ಈ 
ಟನಯಂಕರಚ ಒಳಗಡ ೆಬೆೇಬಿ ಟನಯಂಕರಚ ಅಳವಡಿಸಿರತತ್ನುರೆ. ಅಂದರೆ, ಸದರಿ ಟನಯಂಕರಚ ೧೨ ಲ್ಲೇಟರಚ 
ಸನಮಥಯಾದ ಟನಯಂಕರಚ ಆಗಿದತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ೪ ಭನಗಗಳನತನ ಮನಡಿದತೆ, ಒಂದತ ಭನಗದಲ್ಲಿ 
ಪೆಟೊರೇಲಚ, ಮತ್ೂೆುಂದತ ಭನಗದಲ್ಲಿ ಡಿೇಸೆಲಚ ಈ ರಿೇತಿ ಸಂಗರಹಿಸಿ ಅದನತನ ಡಿೇಲರಚಗಳಿಗ ೆ
ಸರಬರನಜತ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಈ ಪೆಟೊರೇಲಚ ಟನಯಂಕಚ ಏನರತತ್ುದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಗಡ ೆಒಂದತ ಬೇೆಬಿ 
ಟನಯಂಕರಚ ರಚರೆ್ ಮನಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ ೮೦ ರಿಂದ ೧೦೦ ಲ್ಲೇಟರಚ ಪಟೆೊರೇಲಚ ಆ ಬೆೇಬಿ 
ಟನಯಂಕರಚ ಒಳಗಡೆಯೇ ಇರತವಂತೆ್ ರಚರೆ್ ಮನಡಲನಗಿರತತ್ುದೆ. ಅಲಿದೆೇ, ಆ ಟನಯಂಕರಚನ ಮೂಲಕ 
ಪೆಟೊರೇಲಚ ಮತ್ತು ಡಿೇಸಲೆಚ ಅನತನ ಡಿೇಲರಚಗಳಿಗೆ ಸರಬರನಜತ ಮನಡಿದನಗ, ಆ ಬೆೇಬಿ ಟನಯಂಕರಚ 
ಒಳಗಡ ೆಸಂಗರಹಿಸಿರತವ ಪಟೆೊರೇಲಚ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯತತ್ುದೆ. ಅದತ ಪೆಟೂೆರೇಲಚ ಬಂಕಚ ಮನಲ್ಲೇಕರಿಗ ೆ
ಅಥವನ ಡಿೇಲರಚಗಳಿಗ ೆ ತ್ಲತಪತವುದೆೇ ಇಲಿ. ಈ ರಿೇತಿ ಕದ್ಧಯತವ ಪೆಟೂೆರೇಲಚ 
ಕಳುಸನಗನಣಿಕ್ೆಯನಗಿದೆಯೇ ಎಂಬತದತ ನನನ ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ.  

ಈ ನನನ ಪರಶೆನಗೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ನೇಡಿರತತ್ನುರೆ. ಈ ರಿೇತಿ ಕಳುಸನಗನಣಿಕ್ೆಯನತನ 
ಇಲನಖನಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಪತ್ೆು ಹಚಿಚರತವುದ್ಧಲಿ. ಈ ರಿೇತಿ ಕಳುಸನಗನಣಿಕ್ೆ ನಡಯೆತತಿುದ ೆಎಂದತ ಎಷ್ೊಟೇ 
ಬನರಿ ದೂರತ ಬಂದರೂ ಸಹ ಯನವುದೆೇ ಇಲನಖನಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಅದನತನ ಪತ್ೆು ಹಚಿಚರತವುದ್ಧಲಿ. ಆದರೆ, 
ಡಿೇಲಸ್ಚಾ ಅಸೂೆೇಸಿಯೇಷನಚ ಅಧಯಕ್ಷರತ ೩ರೆ್ೇ ತ್ನರಿೇಖಿನಂದತ ಪತ್ರ ಬರೆದತ,ಚ “ಪೆಟೊರೇಲಚ ಮತ್ತು 
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ಡಿೇಸೆಲಚ ಸರಬರನಜತ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಇಂತ್ಹ ಲನರಿಯ ಟನಯಂಕರಚನಲ್ಲಿ, ಬೆೇಬಿ ಟನಯಂಕರಚ 
ಅಳವಡಿಸಿ ಪೆಟೂೆರೇಲಚ ಕದ್ಧಯತತಿುರತವುದರಿಂದ ಡಿೇಲಸ್ಚಾಗಳಿಗೆ ಅರ್ನಯಯ ಆಗತತಿುದೆ. ಆದತದರಿಂದ, 
ಇಂತ್ಹ ಲನರಿಗಳನತನ ದಯಮನಡಿ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಬೇೆಕ್ಂೆದತ”ಚಇಲನಖನಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ್ವನದಂತ್ಹ 
ಪತ್ರ ಬರೆಯತತ್ನುರ.ೆ ಆದರ,ೆ ೧೨ರ್ೇೆ ತ್ನರಿೇಖತ ಆದರೂ ಸಹ ಆ ಬಗೆೆ ಯನವುದೆೇ ಕರಮ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುವುದ್ಧಲಿ ಹನಗೂ ಆ ಬಗೆೆ ಒಂದತ ಪರಕರಣ ಸಹ ದನಖಲ್ಲಸತವುದ್ಧಲಿ. ತ್ದನಂತ್ರ, ೧೨ರ್ೇೆ 
ತ್ನರಿೇಖಿನಂದತ ಡಿೇಲಸ್ಚಾ ಅಸೂೆೇಸಿಯೇಷನಚ ಅಧಯಕ್ಷರತ ಮತ್ೊುಂದತ ಪತ್ರ ಬರೆದತ,ಚ “ಬೆೇಬಿ 
ಟನಯಂಕರಚ ಮತಖನಂತ್ರ ಪೆಟೊರೇಲಚ ಕಳುಸನಗನಣಿಕ್ ೆ ಮನಡತತಿುರತವುದನತನ ಸವತ್ಃ ರ್ನವೇೆ ಹಿಡಿದತ 
ಕ್ೊಟಟರೂ ಸಹ, ತ್ನವು ಅವರ ವಿರತದಿ ಏತ್ಕ್ೆೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುತಿುಲಿವೆಂದತ”ಚ ಕ್ೆೇಳಿರತತ್ನುರೆ. 
ತ್ದನಂತ್ರ, ಇಲನಖನಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ಹ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಸಟೆೇಷನಚಗೆ ಒಂದತ ದೂರತ 
ಕ್ೊಟತಟ, ಒಂದತ ಎಫಚ.ಐ.ಆರಚ. ದನಖಲ್ಲಸತವುದತ ಹನಗೂ ಆ ವನಹನವನತನ ಮತಟತಟಗೊೇಲತ 
ಹನಕಸತವಂತ್ಹ ಕರಮ ಮನತ್ರ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡಿದತೆ, ಬೇೆರ ೆಏನತ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿರತವುದ್ಧಲಿ.  

 ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏರ್ನಗಿದೆಯಂದರೆ, ಇಲನಖನಧಿಕ್ನರಿಗಳು ವಷಾಕ್ೊೆಂದತ ಬನರಿ ಸನಟಂಪಿಂಗಚ 
ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಆ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಲನರಿ ಟನಯಂಕರಚನಲ್ಲಿ ಬೆೇಬಿ ಟನಯಂಕರಚ ಅಳವಡಿಸಿರತವುದನತನ 
ರೆ್ೂೇಡತವುದೆೇ ಇಲಿ. ಬದಲನಗಿ, ಆ ಲನರಿ ಮನಲ್ಲೇಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡದೆತ ಸನಟಂಪಿಂಗಚ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ 
ಆದರೆ, ಇಂತ್ಹ ಬೆೇಬಿ ಟನಯಂಕರಚಗಳಿಂದ ಪೆಟೂೆರೇಲಚ ಕಳುಸನಗನಣಿಕ್ೆ ಮನಡತತಿುರತವುದರಿಂದ ಇಡಿೇ 
ರನಜಯದಲ್ಲಿರತವಂತ್ಹ ಡಿೇಲಸ್ಚಾ ಮತ್ತು ಪಟೆೊರೇಲಚ ಬಂಕಚ ಮನಲ್ಲೇಕರಿಗ ೆ ಬಹಳ 
ಅರ್ನಯಯವನಗತತಿುದೆ. ಹನಸನ ವಿಭನಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡಾ ಮಟಟದ ದಂಧ ೆ ನಡದೆ್ಧರತತ್ುದೆ. ಈ 
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಡಿೇಲಸ್ಚಾ ಅಸೂೆೇಸಿಯೇಷನಚ ಅಧಯಕ್ಷರತ ಶ್ರೇ ಕತಮನರಚ ಎನತನವ ಅಧಿಕ್ನರಿಯನತನ 
ಮೂರತ ಬನರಿ ಭೆೇಟಿ ಮನಡಿ,ಚ“ಬೆೇಬಿ ಟನಯಂಕರಚ ಮೂಲಕ ಪೆಟೊರೇಲಚ ಕಳುತ್ನ ಮನಡತತಿುರತವುದನತನ 
ಸವತ್ಃ ರ್ನವೇೆ ಹಿಡಿದತಕ್ೂೆಟಟರೂ ಸಹ, ತ್ನವು ಅವರ ವಿರತದಿ ಯನವುದೆೇ ಕರಮ ಮನಡಿರತವುದ್ಧಲಿ 
ಅಥವನ ಅವರ ವಿರತದಿ ಎಫಚ.ಐ.ಆರ. ಮನಡಿರತವುದ್ಧಲಿ”ಚಎಂದತ ಕ್ೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಅದಕ್ೆೆ ಆ ಅಧಿಕ್ನರಿ, 
“ರ್ನವು ಆ ಬಗೆೆ ಕರಮ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ”ಚಉತ್ುರ ನೇಡತತ್ನುರ.ೆ ತ್ದನಂತ್ರ, ಎರಡತ ವನರಗಳ ನಂತ್ರ 
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ಸಂಬಂಧಪಟಟವರ ವಿರತದಿ ಒಂದತ ಪರಕರಣ ದನಖಲ್ಲಸತತ್ನುರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸೂಕು ಕರಮ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುದೇೆ ಇರತವಂತ್ಹ ಶ್ರೇ ಕತಮನರಚ ಎನತನವ ಅಧಿಕ್ನರಿಯ ವಿರತದಿ ಕರಮ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದೆೆೇವೆಂದತ”ಚಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ನೇಡತತ್ನುರೆಂದತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸಿದೆೆನತ. ಆದರೆ, 
ಆ ಬಗೆೆ ಯನವುದೆೇ ಉಲೆಿೇಖ ಇರತವುದ್ಧಲಿ. ಅದರ ಬದಲನಗಿ, ಈ ರಿೇತಿಯ ಘಟರ್ ೆನಡದೆ್ಧರತವ ಬಗೆೆ 
ದೂರತ ಬಂದ್ಧದ,ೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಫಚ.ಐ.ಆರ. ಹನಕದನೆರಂೆದತ ಉತ್ುರ ನೇಡಿದನೆರ.ೆ ದಯಮನಡಿ, ಶ್ರೇ 
ಕತಮನರಚ ಎನತನವ ಅಧಿಕ್ನರಿಯ ವಿರತದಿ ಯನವ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಲನಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 
ಸಂಬಂಧಫಟಟ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ವಿರತದಿ ಯನವ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುುತ್ನುರೆಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರನತನ 
ಕ್ೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಬಯಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಜೊತ್ೆಗೆ, ಮತ್ೂೆುಂದತ ಉಪ ಪರಶೆನಯನತನ ನಂತ್ರ ಕ್ೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಉಮೇಶಚ ವಿ. ಕತಿು:_ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬೆಂಗಳೂರತ ಗನರಮನಂತ್ರ ಜಿಲೆಿಯ 
ಹೊೇಸಕ್ೂೆೇಟ ೆ ತ್ನಲೂಿಕನ ದೆೇವನಗೊಂದ್ಧಯಲ್ಲಿ ಹೆರ್ಚ.ಪಿ.ಸಿ.ಎಲಚ.(Hindustan Petroleum 
Corporation Ltd.) ಆಯಿಲಚ ಟಮಿಾನಲಚ ಇರತತ್ುದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಟನಯಂಕರಚಗಳಿಗೆ ಆಯಿಲಚ 
ಲೊೇಡಚ ಆಗತತ್ುದ.ೆ ಸದರಿ ಹೆರ್ಚ.ಪಿ.ಸಿ.ಎಲಚ. ಗತತಿುಗ ೆ ನೇಡಿರತವ ಟನಯಂಕರಚಗಳಲ್ಲಿಯೇ ತ್ೈೆಲವನತನ 
ತ್ತಂಬಿಸಲನಗತತಿುದತೆ, ಆ ಟನಯಂಕರಚಗಳ ಮತಖನಂತ್ರವೆೇ ತ್ೆೈಲ ಡಿೇಲಸ್ಚಾಗಳಿಗೆ ಸರಬರನಜತ 
ಆಗತತ್ುದೆ. ಹನಗನಗಿ, ಹರೆ್ಚ.ಪಿ.ಸಿ.ಎಲಚ. ಜವನಬನೆರಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೆ ಇರತತ್ುದೆ. ಆದನಗೂಯ, ಇಂತ್ಹ 
ಕಳುಸನಗನಣಿಕ್ೆಯನತನ ಸದರಿ ಹೆರ್ಚ.ಪಿ.ಸಿ.ಎಲಚ.ನವರತ ರೆ್ೂೇಡಬೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವರತ 
ರೆ್ೂೇಡಿರತವುದ್ಧಲಿ. ಸದರಿ ಕಳುಸನಗನಣಿಕ್ೆಯ ಬಗೆೆ ನಮಗೆ ದೂರತ ಬಂದನಗ, ನಮಾ ಇಲನಖಯೆ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಅದನತನ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿ, ಸಂಬಂಧಪಟಟವರ ವಿರತದಿ ಎಫಚ.ಐ.ಆರಚ. ದನಖಲ್ಲಸಿದತೆ, 
ವಿಚನರಣ ೆ ನಡಯೆತತಿುದೆ. ಈ ಪರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯನರತ ತ್ಪಿಪತ್ಸಥರಿದನೆರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಯನರನೂನ 
ಬಿಡತವುದ್ಧಲಿ. ಎಲಿರ ವಿರತದೆ ಸೂಕು ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇವೆ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವಿಚನರಣ ೆಮನಡತತ್ುೆೇವೆಂದತ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ 
ಹೆೇಳಿರತವುದ್ಧಲಿ.  
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ಶ್ರೇ ಉಮೇಶಚ ವಿ. ಕತಿು:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸದರಿ ವಿಚನರಣಯೆನತನ ರ್ನವು 
ಮನಡತವುದ್ಧಲಿ. ಅದನತನ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲನಖಯೆವರತ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:_ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲನಖಯೆವರತ 
ವಿಚನರಣ ೆ ಮನಡತವ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತಿುಲಿ. ಬದಲನಗಿ, ಈ ಪರಕರಣದಲ್ಲಿ ತ್ಪತಪ ಮನಡಿದಂತ್ಹ 
ಇಲನಖಯೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ವಿರತದಿ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಬೆೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಹೇೆಳುತಿುದೆೆೇರ್ೆ.  

(ಮತಂದತ) 

(648) ದ್ಧರ್ನಂಕ:೨೮-೦೩-೨೦೨೨ ೧೧.೫೦ ಡಿಎಸ್-ಕ್ೆಎಸ್ಚ 

ಶ್ರೇ ಉಮೇಶಚ ವಿ.ಕತಿು:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯರೆೇ, ನಮಾ ಗಮನಕ್ೆೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ರ್ನವು 
ಎಫ.ಐ.ಆರ. ಮನಡಿದೆೆೇವ.ೆ  ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ತ್ನಖೆ ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ  ಅವರಿಂದ ವರದ್ಧ ಬಂದ ಮೇಲೆ 
ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುತ್ುೆೇವೆ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ದೂರತ ಕ್ೂೆಟತಟ ಎರಡತ ವನರವನದರೂ 
ಕೂಡ ಅವರ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಏಕ್ೆ ಎಫ.ಐ.ಆರ. ಹನಕಲ್ಲಲಿ? ಇಂತ್ಹ ಪರಕರಣಗಳನತನ ಎರಡತ ವನರ 
ಹೆೇಗ ೆಇಟತಟಕ್ೊಂಡರತ? ಮೂರತ ಬನರಿ ಹಿಡಿದತ ಕ್ೂೆಟಟಂಥವರೆೇ  ಅಸೂೆೇಸಿಯೇಷನಚ  ಪೆರಸಿಡೆಂಟಚ, 
ಪದನಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಬಂದತ ಒತ್ನುಯ ಮನಡಿದರೂ ಕೂಡ ಎರಡತ ವನರ ಅವರ ಇಲನಖನಧಿಕ್ನರಿಗಳು 
ಎಫ.ಐ.ಆರಚ ಹನಕಸತವುದಕ್ೆೆ ಮಿೇರ್ನಮೇಷ ಎಣಿಸಿದರತ? ಇಲನಖನಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕರಮ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಬೇೆಕತ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ತ್ನಖೆ ಮನಡತತ್ನುರೆಯೇ? ನನನ ಎರಡರೆ್ಯ 
ಪರಶೆನ ಏರೆ್ಂದರೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ ಓದ್ಧಲಿ, ಸತಮಾರ್ೆ ಉತ್ುರಕ್ೆೆ ಸಹಿ ಹನಕದನೆರ.ೆ 
ಕ್ನನೂನತ ಮನಪನ ಇಲನಖನ/ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು PESO (Petroleum & Explosives Safety 
Organisation) ಮನನಯತ್ೆ ಪಡಯೆದ ನೂರನರತ ವನಟರಚ ಟನಯಂಕರತಗಳಿಗೆ ಸನಟೂಂಪಿಂಗಚ ಮನಡಿ, 
ಬೆಂಗಳೂರತ ಮತ್ತು ಸತತ್ುಮತತ್ುಲ ಪರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ನನೂನತ ಬನಹಿರವನಗಿ ಸನವಾಜನಕರ 
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ಸತರಕ್ಷತ್ೆಯನತನ ಲೆಕೆಸದೆ ಡಿೇಸೆಲಚ ಮನರನಟ ಮನಡತತಿುರತವುದತ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನಕ್ೆೆ ಬಂದ್ಧದೆಯೇ 
ಎಂದತ ರ್ನನತ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿದೆೆೇರ್ೆ. ಮದಲ ಪರಶೆನಗ ೆ ಏನತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಟಿಟದನೆರ ೆ ಅದರೆ್ನೇ ಎರಡರೆ್ೇ 
ಪರಶೆನಗೂ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಟಿಟದನೆರೆ. ರ್ನನತ ಗನಡಿಗಳ ನಂಬರಚ ಇರತವ ಸಮೇತ್ ಫೂೆೇಟೂೆೇಗಳನತನ 
ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇರೆ್. ನೇರತ ಸರಬರನಜತ ಮನಡತ್ಕೆಂಥ ವನಟರಚ ಟನಯಂಕರಚಗಳಿಗೆ ಸಕ್ನಾರ 
ಪರವನನಗಿಯನತನ ಕ್ೊಟತಟ PESO ಅನತಮತಿ ಇಲಿದ್ಧದೆರೂ ಕೂಡ ಕ್ನರತಗಳಿಗೆ, ಶನಲನ ಬಸ್ಚಗಳಿಗ ೆ
ರಸೆುಗಳಲ್ಲಿ ಡಿೇಸಲೆಚ ಹನಕತತಿುದನೆರ.ೆ  

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ವನಟರಚ ಟನಯಂಕರಚಗಳಲ್ಲಿ ಗನಡಿಗಳಿಗೆ ಡಿೇಸೆಲಚ ಹನಕತತಿುರತವಂತ್ಹ 
ಫೊೇಟೂೆೇಗಳನತನ ಸದನದಲ್ಲಿ ತ್ೊೇರಿಸಿದರತ) 

ಶ್ರೇ ಉಮೇಶಚ ವಿ.ಕತಿು:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯರೆೇ, HPCL (Hindustan Petroleum 
Corporation Ltd.) ನವರತ ಟೆಂಡರಚ ಕರದೆತ transportation ಗೆ  fix ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ 
ವನಟರಚ ಟನಯಂಕರಚ ಮತಖನಂತ್ರ ಡಿೇಸೆಲಚ ಹನಕತವುದಕ್ೆೆ ಬರತವುದ್ಧಲಿ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಶನಲನ ಬಸ್ಚಗೆ ರಸೆುಯಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿಸಿಕ್ೊಂಡತ 
fill ಮನಡತತಿುರತವಂಥದತೆ.  ಈ ವನಹನಕ್ೆೆ PESO ಅನತಮತಿ ಇದೆಯೇ?  ಶನಲೆಯ ಒಳಗಡೆ 
ಲನರಿಯನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಹೂೆೇಗಿ ಡಂಪಚ ಮನಡತತಿುರತವಂಥದತೆ.  ಬಸ್ಚಗೆ ರಸೆುಯಲ್ಲಿ 
ನಂತ್ತಕ್ೂೆಂಡತ ಹನಕತತಿುರತವಂಥದತೆ.  

ಶ್ರೇ ಉಮೇಶಚ ವಿ.ಕತಿು:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯರೆೇ, ನೇರಿನ ಟನಯಂಕರಚ ಬೇೆರ,ೆ ಡಿೇಸೆಲಚ, 
ಪೆಟೊರೇಲ ಟನಯಂಕರಚ ಬೇೆರ.ೆ  PESO ಅಡಿ ಬರತವ… 

(ಗೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಇದರ ಬಗೆೆ ತ್ನಖೆಯನತನ ಮನಡಿಸಿ.  
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ಶ್ರೇ ಉಮೇಶಚ ವಿ.ಕತಿು:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯರೆೇ, ಯನವುದೆೇ ತ್ಪಿಪತ್ಸಥ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಮೇಲ ೆ
ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುತ್ುೆೇವೆ. ಯನರನತನ ಬಿಡತವುದ್ಧಲಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರವರೇೆ, ಏನತ ಮನಡಬೇೆಕತ ಎಂಬತದನತನ ಹೆೇಳಿ?  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹಡಗಿಗ ೆ   ಹನಕತ್ಕೆಂಥ ಡಿೇಸಲಚನತನ 
ಕ್ನಳಸಂತ್ಯೆಲ್ಲಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ  ಬಂದತ ಕಡಿಮ ದರಕ್ೆೆ ಇವರತ ಡಿೇಸೆಲಚನತನ ಮನರನಟ 
ಮನಡತತಿುದನೆರ.ೆ  ತ್ಮಿಳುರ್ನಡತ, ಆಂಧರ, ಇಂತ್ಹ ಕಡಯೆಿಂದ ಡಿೇಸೆಲಚನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಬಂದತ 
ರನಜಯದ ಬೊಕೆಸಕ್ೆೆ  ಕ್ೊೇಟನಯಂತ್ರ ರೂಪನಯಿ ನಷಟ ಉಂಟನಗತತಿುದೆ.  PESO ಅನತಮತಿ 
ಇಲಿದ್ಧರತವಂತ್ಹ ಲನರಿಗಳಿಗೆ ಸನಟೂಂಪಿಂಗಚ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ  ಇಲನಖನಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕ್ನರವಿಲಿ. 
ಪರತಿ ವಷಾದಲೂಿ ಎಲನಿ ವನಹನಗಳಿಗೂ ತ್ಪನಸಣೆ ಮನಡಿ ಇಲನಖನಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಸನಟೂಂಪಿಂಗಚ 
ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  ಇವಲೆಿದಕೂೆ ಸನಟೂಂಪಿಂಗಚ ಮನಡಿದನೆರ.ೆ  ಅದಕ್ೆೆ PESO ಅನತಮತಿ ಇದೆಯೇ?  
ಇದತ ಸೂೆಫೇಟಕ ವಸತು.  ಶನಲೆಗಳ ಹತಿುರ, ರಸೆುಯಲ್ಲಿ, ಮರ್ೆಗಳ ಪಕೆದಲ್ಲಿ ವನಟರಚ ಟನಯಂಕರತಗಳಲ್ಲಿ 
ಡಿೇಸೆಲಚ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಬಂದತ ಗನಡಿಗಳಿಗೆ fill ಮನಡತತಿುದನೆರೆ.  ಇದತ ಕ್ನಳಸಂತ್ಯೆಲ್ಲಿ 
ಕ್ೊಡತ್ಕೆಂಥ ಡಿೇಸಲೆ.  ಇಡಿೇ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಇದತ ಅವನಯಹತ್ವನಗಿ ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ  ಇದರ ಬಗೆೆ 
ತ್ನಖೆಯನತನ ಮನಡಿಸಿ. ಇದರ ಬಗೆೆ ಪತಿರಕ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷತಟ ಬರತತಿುದೆ.  ಇದರಿಂದ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ 
ಬರತ್ಕೆಂಥ ರವೆಿನೂಯ ಬಹಳ ನಷಟವನಗತತಿುದೆ.  ಇಲನಖನಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಸನಟೂಂಪಿಂಗಚ ಒತ್ತುತಿುದನೆರೆ.  
ಇದತ ಸೂೆಫೇಟಕ ವಸತು. ಅವರತ ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರನಗಿ ಈ ರಿೇತಿ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಟಿಟರತವುದತ ಸರಿಯೇ?  

ಶ್ರೇ ಉಮೇಶಚ ವಿ.ಕತಿು:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯರೆೇ, ಸನಟೂಂಪಿಂಗಚ ಮನಡತವುದತ ನಮಾ 
ಕತ್ಾವಯ. ನೇರಿನ ಟನಯಂಕರಚಗೆ ಸನಟೂಂಪಿಂಗಚ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಪೆಟೂೆರೇಲಚ, ಡಿೇಸಲೆಚಗೂ ಸನಟೂಂಪಿಂಗಚ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ  ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ PESO ನ ಕ್ನಯಾಕರಮವಿದೆ.  ನೇರಿನ ಟನಯಂಕರಚನಲ್ಲಿ ನೇರತ 
ಸರಿಯನಗಿ ಬರತತಿುಲಿವೆಂದತ ಹನಹನಕ್ನರವಿದ.ೆ  ಅದಕೂೆ ಸನಟೂಂಪಿಂಗಚ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  ಡಿೇಸೆಲಚ, 
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ಪೆಟೊರೇಲಚಗೂ ಸನಟೂಂಪಿಂಗಚ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಬರತ್ಕೆಂಥ ಎಲನಿ ಟನಯಂಕರಚಗಳಿಗೂ ರ್ನವು 
ಸನಟೂಂಪಿಂಗಚ ಮನಡಲೇೆಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರವರತ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿರತವ 
ವಿಚನರಕ್ೆೆ ತ್ನಖೆಯನತನ  ಮನಡಿಸಿ.  

ಶ್ರೇ ಉಮೇಶಚ ವಿ.ಕತಿು:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯರೆೇ, ತ್ನಖೆಯನತನ ಮನಡಿ ಸಂಬಂಧಪಟಟ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇವೆ. ಯನವುದೆೇ ತ್ಪಿಪತ್ಸಥ ಅಧಿಕ್ನರಿಯನತನ ಬಿಡತವುದ್ಧಲಿ. 
ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರವರ ಹತಿುರ ಇರತವ ಎಲನಿ ಮನಹಿತಿಗಳನತನ ನಮಗೆ ಕ್ೂೆಡಲ್ಲ.  ರ್ನವು ಕರಮ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇವೆ.    

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ 
ಮನಹಿತಿಗಳನತನ ಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇರೆ್. ದೂರತ ಕ್ೊಟಟ ಮೇಲೆ ಎರಡತ ವನರ ವಿಳಂಬ ಮನಡಿದನೆರಲನಿ  ಅವರ 
ಇಲನಖನಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಮೇಲ ೆಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಏನತ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುತ್ನುರ?ೆ ಇದರ ಬಗೆೆ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ತ್ನಖೆಯನತನ ಮನಡಿಸಿ ತ್ಪಿಪತ್ಸಥರ ಮೇಲೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಲ್ಲ.  ಈ ರಿೇತಿ 
ಆಗತತಿುರತವುದನತನ ಬಿಗಿಗೂೆಳಿಸಿ.  ರನಜಯಕ್ೆೆ ಬರತ್ಕೆಂಥ ಕ್ೊೇಟನಯಂತ್ರ ರೂಪನಯಿ ನಷಟವನಗತತಿುದೆ.  
ಅವರ ಇಲನಖನಧಿಕ್ನರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲವು  ಭ್ರಷಟ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿದನೆರೆ.  ಇಷ್ೆಟಲನಿ ದನಖಲೆಗಳನತನ ಕ್ೊಟಟರೂ 
ಕೂಡ ಏನೂ ಆಗಿಲಿ ಎನತನವ ಹನಗೆ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಡತತ್ನುರಲನಿ ರ್ನಚಿಕ್ಯೆನಗಬೆೇಕತ.  ಇದತ 
ಅವನಯಹತ್ವನಗಿ ನಡಯೆತತಿುದೆ.  ಇಲನಖನಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಮೇಲೆ ತ್ನಖೆ ಮನಡಿ ಯನರತ ಎರಡತ 
ವನರವನದರೂ ಕಂಪೆಿೇಂಟಚ ರಿಜಿಸಟರಚ ಮನಡಲ್ಲಲಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇವೆಂದತ 
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹೆೇಳಬೇೆಕತ.  ಇದರಿಂದ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆೇನತ ಆಗಬೇೆಕತ? ರನಜಯಕ್ೆೆ ಇಷ್ೆಟಲನಿ 
ಅರ್ನಯಯವನಗತತಿುದೆ.  ಕ್ನಳಸಂತೆ್ಯಲ್ಲಿ ಪೆಟೂೆರೇಲಚ, ಡಿೇಸೆಲ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ ಬಂದತ ಯನರನದರೂ 
ರಸೆುಗಳಲ್ಲಿ ಹನಕತತ್ನುರೆಯೇ?  ಹನಗನದರೆ ಪೆಟೊರೇಲಚ ಬಂಕಚಗಳರ್ನೆಲನಿ ಮತಚಿಚಬಿಡಿ. ಪೆಟೊರೇಲಚ ಬಂಕ 
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ಡಿೇಲಸ್ಚಾ ಎಲನಿ ಹನಳನಗತತಿುದನೆರಲನಿ? ಅವರ ಪಟೆೊರೇಲಚ ಬಂಕಚಗಳರ್ೆನಲನಿ ಮತಚಿಚ ರಸೆುಗಳಲೆಿೇ 
ಪೆಟೊರೇಲಚ ಹನಕಸಿಬಿಡಿ.   

ಡನ||ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನವಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗೆ ಇದತ 
ಪರಶೆ್ನೇತ್ುರ ಅವಧಿ ಎಂಬತದನತನ ಹೆೇಳಿ. 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಉಮೇಶಚ ವಿ.ಕತಿು:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯರೆೇ, ಎಲನಿ ರಿೇತಿಯ ತ್ನಖೆಯನತನ ಮನಡಿಸಿ 
ಅದರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿದೆರ ೆ ಅವರ ಮೇಲೂ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇವೆ.  HPCL ಕರದೆತ ಅವರ 
ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲಿ ಸಭ ೆ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಇಂತ್ಹ ದಂಧಗೆಳನತನ ನಡಸೆತವವರ ಮೇಲ ೆ ಶ್ಸಿುನ ಕರಮವನತನ 
ಜರತಗಿಸತತ್ೆುೇವೆ.  ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರವರತ ನೇರಿನ ಟನಯಂಕರಚಗೆ ಸನಟೂಂಪಿಂಗಚ ಮನಡಬನರದತ 
ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದನೆರೆ. ಆ ರಿೇತಿ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಬರತವುದ್ಧಲಿ.  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ನೇರಿನ ಟನಯಂಕರಚನಲ್ಲಿ 
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತ್ತಂಬನ ಬೆೇಸಿಗೆ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ನೇರನತನ ಹನಕತತ್ನುರ.ೆ  ಅಂಥವುಗಳಿಗೂ ಬೆೇಸಿಗೆ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ 
ರ್ನವು ಸನಟೂಂಪಿಂಗಚ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಅದತ ಬೇೆರೆ, ಪಟೆೊರೇಲಚ, ಡಿೇಸಲೆ ಬೆೇರ.ೆ   ಈ ರಿೇತಿ ನಮಾ 
ಗಮನಕ್ೆೆ ಬಂದ್ಧರತವುದನತನ ಪೂಣಾವನಗಿ ತ್ನಖೆ ಮನಡಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಯನರೆೇ ಇರಲ್ಲ ಅವರ ಮೇಲ ೆ
ಶ್ಸಿುನ ಕರಮ ಜರತಗಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  
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    ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ: ೨೭೪೪ 
    ಉತ್ುರ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ ೆ
ಶ್ರೇ ಚಿದನನಂದಚ ಎಂ.ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ೫ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ 

ನೇಟಚ ಪರಿೇಕ್ಷೆ ವೆೈದಯಕೇಯ ಸಿೇಟತಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ೆಸಂಪೂಣಾವನದ ವಿವರವನತನ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಒದಗಿಸಿದನೆರ.ೆ  ಕಳೆದ ೫ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ನಾರಿ ಹನಗೂ ಖನಸಗಿ ವೆೈದಯಕೇಯ 
ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಲ್ಲಿ ಮರಿಟಚ, ಮನಯರೆ್ೇಜಚಮಂಟಚ, ಎನ.ಆರ.ಐ. ಕ್ೊೇಟನದಡಿ ಭ್ತಿಾಯನಗದೆೇ 
ಉಳಿಕ್ೆಯನದ ಸಿೇಟತಗಳು ಎಷತಟ? ಮತ್ೊುಂದತ ಆಘಾತ್ಕ್ನರಿ ವಿಚನರವೆೇರ್ಂೆದರ,ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಬಹಳ ಸಮಥಾರಿದನೆರೆ, ಅತ್ಯಂತ್ ಪರಭನವಿ ಸಚಿವರನಗಿದನೆರೆ.  ನಮಾ ಮೂರತ ಜನ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರತ 
ಇವತ್ತು ಸದನದಲ್ಲಿದನೆರೆ.  ಡನ||ಸಿ.ಎಸ್.ಅಶವತಚ ರ್ನರನಯಣರವರತ ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರತ, 
ಡನ||ಕ್.ೆಸತಧನಕರಚರವರತ ಮತ್ತು ಮನನಯ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇೆಶಚರವರತ, ಈ ಮೂರತ ಜನ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಪಟಟಂಥ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳುತಿುದೆೆೇರೆ್.  ಪಿ.ಯತ.ಸಿ. ಹಂತ್ದವರಿಗೆ ಮನನಯ ರ್ನಗೇೆಶಚರವರಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಪಟಿಟರತವಂಥದತೆ.  KEA (Karnataka Examination Authority) ಯ 
ಪರಿೇಕ್ಷೆಯನತನ ಡನ||ಅಶವತಚ ರ್ನರನಯಣರವರತ ಕಂಡೆಕಟಚ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  ಸಿೇಟತಗಳನತನ 
ಡನ||ಸತಧನಕರಚರವರಿಗೆ ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರ.ೆ ಹಿೇಗಿರತವನಗ ಎಷತಟ ಸಿೇಟತಗಳು ಭ್ತಿಾಯನಗದೆ ಉಳಿದ್ಧದ ೆ
ಎಂದತ ರ್ನನತ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದೆೆೇರ್ೆ.  ಉಕ್ೆರೇನಚ ಯತದಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ  ನಮಾ ರನಜಯದ 
ವಿದನಯಥಿಾಗಳು ಬಹಳಷತಟ ಸಂಖೆಯಯಲ್ಲಿರತವುದನತನ ರ್ನವು ರೆ್ೂೇಡಿದೆೆೇವೆ.  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಕ್ೊಟಿಟರತವಂತ್ಹ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ಎನ.ಆರ.ಐ. ಹನಗೂ ಮನಯರೆ್ೇಜಚಮಂಟಚ ಕ್ೊೇಟನದಡಿ ೨೦೧೭ ರಲ್ಲಿ 
೮೦೩ ಸಿೇಟತಗಳಿವೆ, ಭ್ತಿಾಯನಗದ ೆ ೬೪೮ ಸಿೇಟತಗಳು ಉಳಿದ್ಧವೆ.  ೨೦೧೯ ರಲ್ಲಿ ೭೮೨ 
ಸಿೇಟತಗಳಿರತತ್ುವೆ.  ಭ್ತಿಾಯನಗದೆ ಉಳಿದ್ಧರತವುದತ ೫೨೭ ಸಿೇಟತಗಳು.  ೨೦೨೦ ರಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 
೮೩೭ ಸಿೇಟತಗಳಿರತತ್ುವೆ.  ಅದರಲ್ಲಿ ೬೯೭ ಸಿೇಟತಗಳು ಭ್ತಿಾಯನಗಿಲಿ.  ಈ ಮನಹಿತಿ ಪರಕ್ನರ ಶೆೇಕಡ 
೧೦-೧೫ ರಷತಟ ಸಿೇಟತಗಳು ಭ್ತಿಾಯನಗಿಲಿ.  ಹನಗನದರೆ ಈ ಉಳಿದ್ಧರತವ ಸಿೇಟತಗಳನತನ ರನಜಯ 
ಸಕ್ನಾರ ಮತ್ೆು ವನಪಸ್ಚ ತೆ್ಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಬಡ ಮಕೆಳಿಗ ೆಸಕ್ನಾರಿ ಕ್ೂೆೇಟನದಡಿ ಏಕ್ೆ ಹಂಚಬನರದತ? 
ಸಕ್ನಾರಿ ಸಿೇಟತಗಳು ಉಳಿದನಗ ಅದನತನ ಮನಯರೆ್ೇಜಚಮಂಟಚ ಕ್ೂೆೇಟನಕ್ೆೆ ಕ್ೊಟಿಟರತತ್ೆುೇವೆ. 

         (ಮತಂದತ) 
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(649) 28/03/2022 /12:00/ ಎಸ್ಚಪಿಆರಚ/ಜಿಆರಚ    
 ಡನ|| ಕೆ್.ಸತಧನಕರಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮಾ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ನಾರಿ, ಖನಸಗಿ 
ಹನಗೂ ಡಿೇಮ್ಾಚ ವಿಶವವಿದನಯಲಯಗಳೆಲಿವೂ ಸಹ ಸೇೆರಿ ಒಟತಟ 67 ವೆೈದಯಕೇಯ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಿವ.ೆ  
ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ನಮಾ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸನವಿರಕೂೆ ಹೆಚಿಚನ ಸಂಖೆಯಯಲ್ಲಿ ಸಿೇಟತಗಳು ಲಭ್ಯ ಇವೆ.  
ಸಿೇಟತಗಳ ಹಂಚಿಕ್ಗೆನಗಿ ಒಂದತ ಮತ್ತು ಎರಡರೆ್ೇ ಸತತ್ತುಗಳು ಕ್ೌನತಲ್ಲಂಗಚಗಳನಗತತ್ುವೆ.  ಈ ಎರಡೂ 
ಸತತ್ತುಗಳು ಮತಗಿದ ಬಳಿಕ “ಮನಪಚ-ಅಪಚ ಸತತ್ತು”ಚ ಎಂಬತದನಗಿರತತ್ುದೆ.  ಈ ಸತತ್ತು ಆದಮೇಲ ೆ
ಖನಸಗಿ ಮತ್ತು ಎನಚ.ಆರಚ.ಐ., ಕ್ೂೆೇಟನದಡಿ ಖನಲ್ಲಯಿರತವ ಸಿೇಟತಗಳನತನ ಸವೊೇಾಚಛ 
ರ್ನಯಯನಲಯದ ನದೆೇಾಶನದಂತೆ್ ಭ್ತಿಾ ಮನಡಲನಗತತ್ುದೆ.  ಮನಪಚ-ಅಪಚ ಸತತ್ತು ಆದಮೇಲ ೆ
ಭ್ತಿಾ ಮನಡದೇೆ ಇರತವ ಸಿೇಟತಗಳನತನ ಸವೊೇಾಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯದ ಆದೇೆಶದಂತ್ ೆ 1 : 10 ರ 
ಅನತಪನತ್ದಲ್ಲಿ ಮರಿಟಚ ಆಧನರದ ಮೇಲೆ ಭ್ತಿಾ ಮನಡಲನಗತತಿುದೆ.  ಇದಕ್ನೆಗಿ ಅಹಾರಿರತವ ಎಲನಿ 
ವಿದನಯಥಿಾಗಳು ಪಟಿಟಯನತನ ಆಯನಯನ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲನಗತತ್ುದ.ೆ  ಸಕ್ನಾರಿ ಅಥವನ 
ಖನಸಗಿ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಲ್ಲಿ ನಗದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಯನವುದೆೇ ಸಕ್ನಾರಿ ವೆೈದಯಕೇಯ ಸಿೇಟತ ಅಂದರೆ ಒಂದೇೆ 
ಒಂದತ ಸಕ್ನಾರಿ ವೆೈದಯಕೇಯ ಸಿೇಟತ ಇಲ್ಲಿಯವರಗೊ ಲನಯಪತಚ ಆಗಿಲಿ.  ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ 
ಕ್ನಲಕ್ನಲಕ್ೆೆ ಖನಸಗಿ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಯ ಮತ್ತು ಎನಚ.ಆರಚ.ಐ., 
ಕ್ೊೇಟನದಡಿಯಲ್ಲಿರತವ ಭ್ತಿಾ ಮನಡದೇೆ ಇರತವ ಸಿೇಟತಗಳನತನ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿೇಕ್ಷನ ಪನರಧಿಕ್ನರದ 
ಮತಖನಂತ್ರ, ಮೇರಿಟಚ ಆಧನರದ ಮೇಲ ೆ 1:10 ರ ಅನತಪನತ್ದಲ್ಲಿ ಸವೊೇಾಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯದ 
ಆದೆೇಶದಂತ್ ೆಅಹಾ ವಿದನಯಥಿಾಗಳ ಪಟಿಟಯನತನ ನೇಡಲನಗತತ್ುದ.ೆ  ಈ ಪರಕರಯಯ ಮತಖನಂತ್ರ 
ಖನಲ್ಲ ಸಿೇಟತಗಳನತನ ಭ್ತಿಾ ಮನಡಲನಗತತ್ುದೆ.  ಹಿೇಗೆ ಮನಡದ್ಧದೆಲ್ಲಿ ಒಂದತ ವಷಾಕ್ೆೆ ನಮಗೆ 
ಸತಮನರತ 300-400 ಸಿೇಟತಗಳು ವಯಥಾವನಗತತ್ುದೆ.  ಇದತ ಖನಸಗಿ ಕ್ನಲೇೆಜಿನವರ ಸಿೇಟೂ 
ಆಗಿರಬಹತದತ.  ವಷ್ಾೆವನರತ ವೆೈದಯಕೇಯ ಸಿೇಟತಗಳು ವಯಥಾವನಗಬನರದತ ಎನತನವ ಉದೆೆೇಶದ್ಧಂದ 
ರ್ನವು ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ ವೆೈದಯಕೇಯ ಸಿೇಟತಗಳನತನ ಭ್ತಿಾ ಮನಡತತಿುದೆೆೇವೆ.  ಈ ರಿೇತಿಯ ಸಿೇಟತಗಳ 
ಭ್ತಿಾ ಪರಕರಯಯತ ನಮಾ ನಯಮನವಳಿಗಳನವಯ ಮನಡತತಿುಲಿ.  ಈ ವಿಚನರಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ ೆ
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ಸವೊೇಾಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯವು Jerusalem ಪರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಿೇಪತಾನತನ ನೇಡಿದೆ.  ಇದರನವಯ ರ್ನವು 
ಮನಡತತಿುದೆೆೇವೆ. 

ಶ್ರೇ ಚಿದನನಂದಚ ಎಂ.ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ನನನ ಮೂಲಭ್ೂತ್ 
ಪರಶೆನ ಏರೆ್ಂದರೆ, ಸತಮನರತ 600-700 ವೆೈದಯಕೇಯ ಸಿೇಟತಗಳನತನ ಖನಲ್ಲ ಇಟತಟಕ್ೂೆಂಡತ…, 
ಕಳೆದ 5 ವಷಾಗಳಿಂದ ಖನಸಗಿ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಯ ಹನಗೂ ಎನಚ.ಆರಚ.ಐ., 
ಕ್ೊೇಟನದಡಿ ಕ್ೆೇವಲ ಶೆೇಕಡನ 25 ರಷತಟ ಸಿೇಟತಗಳು ಮನತ್ರವೆೇ ಭ್ತಿಾಯನಗಿವ.ೆ  ನಮಾ ರನಜಯದ 
ವಿದನಯಥಿಾಗಳು ಬೇೆರೆ ದೆೇಶಗಳಿಗ ೆ ಹೂೆೇಗಿ ವೈೆದಯಕೇಯ ವಿದನಯಭನಯಸ ಮನಡತತಿುದನೆರ.ೆ  ಇಂತ್ಹ 
ಪರಿಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿ ಪರತಿವಷಾವೂ ಇಷತಟ ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ ಸಿೇಟತಗಳು ಉಳಿಕ್ೆಯನಗಿದೆ. ಸಕ್ನಾರವು ಈ 
ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ ಗಮನಹರಿಸಿ, ಉಳಿಕ್ೆ ಸಿೇಟತಗಳನತನ ಹಿಂಪಡೆದತ ಅವುಗಳನತನ ಸಕ್ನಾರಿ ಕ್ೂೆೇಟನದಡಿ 
ಭ್ತಿಾ ಮನಡತವ ಕ್ೆಲಸಗಳನತನ ಮನಡಬಹತದ್ಧತ್ತು.  ಆದರೆ, ಈ ರಿೇತಿಯ ಕ್ೆಲಸಗಳು ಆಗಿಲಿ.  
ಹಿೇಗನಗಿ ಈ ಬಗೆೆ ದಯಮನಡಿ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ತಿಳಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಕ್ೊೇರತತ್ೆುೇರ್ೆ. 

 
ಡನ|| ಕ್.ೆಸತಧನಕರಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸದಸಯರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ 

ಮನಹಿತಿಯ ಕ್ೂೆರತೆ್ ಇರತವುದತ ನನಗ ೆ ಕ್ನಣಿಸತತಿುದೆ.  ಸದಸಯರತ ಪರಸನುಪಿಸಿದಂತೆ್, 500-600 
ಸಿೇಟತಗಳಲಿ ನಮಾ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇೆ ಒಂದತ ವೆೈದಯಕೇಯ ಸಿೇಟೂ ಸಹ ಲನಯಪತಚ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಈ 
ಸಿೇಟತಗಳನತನ ಹೆೇಗೆ ಭ್ತಿಾ ಮನಡಲನಗತತ್ುದೆ ಎನತನವುದನತನ ರ್ನನತ ಈಗನಗಲೆೇ ತಿಳಿಸಿದೆೆೇರ್.ೆ  
ಸವೊೇಾಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯದ ಆದೆೇಶದ ಪರಕ್ನರ, ಮನಪಚ-ಅಪಚ ಪರಕರಯ ಪೂಣಾಗೊಂಡ ಬಳಿಕವೂ 
ಬನಕ ಇರತವ ಸಿೇಟತಗಳನತನ ಕ್ೆಲವರತ ಡಿ.ಎಂ.ಇ., ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿೇಕ್ಷನ ಪನರಧಿಕ್ನರಗಳ 
ಮತಖನಂತ್ರ ಹಸನುಂತ್ರಿಸಿರತತ್ನುರೆ.  ಇಂತ್ಹ ಸಿೇಟತಗಳನತನ 1 : 10 ರ ಅನತಪನತ್ದಲ್ಲಿ ಮೇರಿಟಚ 
ಆಧನರದ ಮೇಲೆ ರ್ನವು ಆಯನ ಸಂಸೆಥಗಳಿಗೆ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆ.  ಆಯನ ಕ್ನಲೇೆಜಿನವರತ ಮರಿಟಚ 
ಆಧನರದ ಮೇಲೆಯೇ ಸಿೇಟತಗಳನತನ ಹಂಚಿಕ್ ೆ ಮನಡಬೆೇಕತ.  ಅಲಪಸಂಖನಯತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಥಯ 
ಸಿೇಟತಗಳನತನ ಅಲಪಸಂಖನಯತ್ರಿಗೆ ಹನಗೂ ಲ್ಲಂಗಿವಸಿಟಕಚ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಥಗಳು ಆಯನ ಲ್ಲಂಗಿವಸಿಟಕಚ 
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ವಿದನಯಥಿಾಗಳಿಗ ೆ ಸಿೇಟತಗಳನತನ ಹಂಚಿಕ್ ೆ ಮನಡಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಉಳಿಕ್ ೆ
ಸಿೇಟತಗಳನತನ ಭ್ತಿಾ ಮನಡಲನಗತತ್ುದೆ.  ಹಿೇಗನಗಿ ನಮಾ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇೆ ಒಂದತ ಸಿೇಟೂ ಸಹ 
ಖನಲ್ಲ ಇರತವುದ್ಧಲಿ.  ಪಿರೇ- ಕಿನಕಲ ಮತ್ತು ಪನಯರನ ಕಿನಕಲ ಸಿೇಟತಗಳನತನ ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ 
ಯನವುದೆೇ ಕಿನಕಲಚ ವಿಷಯಗಳು ಸನನತ್ಕ್ೂೆೇತ್ುರ ವಿಭನಗದಡಿ ಬರತವುದ್ಧಲಿ.  ಪದವಿಯ ವಿಭನಗದಲ್ಲಿ 
ಯನವುದೆೇ ಸಿೇಟತಗಳು ಖನಲ್ಲ ಉಳಿಯತವುದ್ಧಲಿ. 

ಶ್ರೇ ಚಿದನನಂದ ಎಂ.ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಇಲ್ಲಿ ನೇಡಿರತವ ಉತ್ುರದನವಯ 
ಖನಲ್ಲ ಇರತವ ಸಿೇಟತಗಳು …. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇ ಚಿದನನಂದ ಗೌಡರೆೇ, ಒಂದತ ನಮಿಷ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿು. 
ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನವಮಿ(ಸಕ್ನಾರಿ ಮತಖಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 

ಪರಸತುತ್ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೆೈದಯಕೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರತಗಳಿಬಬರೂ ಉಪಸಿಥತ್ರಿದನೆರ.ೆ  
ವೆೈದಯಕೇಯ ವಿದನಯಭನಯಸಕ್ನೆಗಿ ಉಕ್ೆರೇನಚ ದೇೆಶಕ್ೆೆ ವಿದನಯಥಿಾಗಳು ಹೊೇದ ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ ಅಲ್ಲಿ ಯತದಿ 
ಪನರರಂಭ್ವನಯಿತ್ತ.  ಹಿೇಗನಗಿ ನಮಾ ಕ್ೆೇಂದರ ಹನಗೂ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ 
ವಿದನಯಥಿಾಗಳನತನ ನಮಾ ದೆೇಶಕ್ೆೆ ವನಪಸತತ ಕರದೆತಕ್ೂೆಂಡತ ಬಂದ್ಧದನೆರೆ.  ಇಂತ್ಹ ವಿದನಯಥಿಾಗಳು 
ಮನಪಚ-ಅಪಚ ಸತತಿುನ ಸಿೇಟತ ಹಂಚಿಕ್ೆ ಅಹಾರನಗಿದನೆರ.ೆ  ನಮಾ ದೇೆಶಕ್ೆೆ ಹಿಂದ್ಧರತಗತವ 
ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಈ ವಿದನಯಥಿಾಗಳು ತ್ಮಾ ಮೂಲ ಅಂಕಪಟಿಟ ಹನಗೂ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ೆಲವು 
ದನಖಲನತಿಗಳನತನ ಕಳೆದತಕ್ೊಂಡಿದನೆರೆ.  ಈ ಪೆೈಕ, ನರ್ನೆಯ ದ್ಧನ ವಿದನಯಥಿಾನಯಬಬಳು 
ಚಿಕೆಬಳನುಪತರ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ವೆೈದಯಕೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರನತನ ಭೆೇಟಿ ಮನಡಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದನೆರೆಂದತ 
ರ್ನನತ ಅಂದತಕ್ೊಂಡಿದೆೆೇರೆ್.  ಇಂತ್ಹ ಪರಕರಣಗಳು ಇದೆರ,ೆ ಮನಪಚ-ಅಪಚ ಸತತಿುನಲ್ಲಿ ಯನವ 
ವಿದನಯಥಿಾಗಳ ಬಳಿ ಅವರ ಅಂಕಪಟಿಟ ಹನಗೂ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ದನಖಲನತಿಗಳ ನಕಲತ ಪರತಿಗಳು 
ಲಭ್ಯವಿದಯೆೇ, ಅಂತ್ಹ ವಿದನಯಥಿಾಗಳಿಗೆ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡತವ ಬಗೆೆ ಇಬಬರತ ಸಚಿವರತ 
ನಧನಾರ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಬೆೇಕ್ಂೆದತ ರ್ನನತ ವಿನಂತಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.   
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ಶ್ರೇ ಚಿದನನಂದ ಎಂ.ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ವಿಚನರಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ ೆ
ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳಿರತವ ಮತ್ೂೆುಂದತ ಪರಶೆನಯತ ಚತಕ್ೆೆ ಗತತಿಾಲಿದ ಪರಶೆನಯನಗಿ ಹೊೇಗಿದ.ೆ  ಪರಶ್ನತ್ 
ವಿಷಯದಲ್ಲಿನ ನನನ ಮೂಲಭ್ೂತ್ ಕಳಕಳಿ ಏರೆ್ಂದರೆ, ಸಕ್ನಾರಿ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಲ್ಲಿ ವನಯಸಂಗ 
ಮನಡತತಿುರತವ ವಿದನಯಥಿಾಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ, ಕ್ೆೇವಲ ಶೆೇಕಡನ 2-3 ರಷತಟ ವಿದನಯಥಿಾಗಳಿಗ…ೆ, 
K.R.E.I.S. (Karnataka Residential Educational Institutions Society) 
ವಿಭನಗದಡಿ ಬರತವ ಶನಲೆಗಳನತನ ಹೂೆರತ್ತಪಡಿಸಿ,…. ಬೆೇರ ೆ ಸಕ್ನಾರಿ ಕ್ನಲೆೇಜತಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞನನ 
ವಿಷಯವನತನ ವನಯಸಂಗ ಮನಡತತಿುರತವ ವಿದನಯಥಿಾಗಳಿಗೆ ಯನರಿಗೂ ಸಹ ವೆೈದಯಕೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣಕ್ನೆಗಿ 
ಅವಕ್ನಶ ದೊರೆಯತತಿುಲಿ.  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ನೇಟಚ(N.E.E.T.)ನಂತ್ಹ ಸಫಧನಾತ್ಾಕ ಪರಿೇಕ್ಷೆಗನಗಿ ಆ 
ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಲ್ಲಿ ಯನವುದೇೆ ರಿೇತಿಯನದ ಪರತ್ೆಯೇಕವನದ ತ್ರಬೇೆತಿಗಳು ದೊರಯೆತತಿುಲಿ.  ಹಿೇಗನಗಿ 
ರ್ನನತ ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮನಡಿಕ್ೊಳುುವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಸದರಿ 
ಕ್ನಲೇೆಜಿನ ಬೊೇಧಕರತ ಸಮಥಾರನಗಿದನೆರೆ.  ಅಲ್ಲಿನ ಬೊೇಧಕರಲೆಿರಿಗೂ ಸಹ ಸಿ.ಇ.ಟಿ., ಮತ್ತು 
ನೇಟಚಗಳಂತ್ ಸಫಧನಾತ್ಾಕ ಪರಿೇಕ್ಷೆಗಳಿಗ ೆ ತ್ರಬೇೆತಿ ನೇಡತವಷತಟ ಎಲನಿ ರಿೇತಿಯ ಅವಕ್ನಶಗಳಿವ.ೆ  
ಹಿೇಗನಗಿ ಆಯನಯನ ಸಕ್ನಾರಿ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ವಿದನಯಥಿಾಗಳಿಗ ೆ ತ್ರಬೇೆತಿ ನೇಡತವ 
ವಯವಸೆಥಗಳನಗಬೇೆಕತ.  

ಡನ|| ಸಿ.ಎಸ್ಚ.ಅಶವಥ ರ್ನರನಯಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ೊೇವಿಡಚ-19 ಸನಂಕ್ನರಮಿಕ 
ಕ್ನಯಿಲೆಯ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಇ.ಟಿ., ನೇಟಚ ಮತ್ತು ಜೆ.ಇ.ಇ. ಸಫಧನಾತ್ಾಕ ಪರಿೇಕ್ಷೆಗಳಿಗನಗಿ ನಮಾ 
ರನಜಯದ ಎಲನಿ ವಿದನಯಥಿಾಗಳಿಗೆ ಆನಚಲೆೈನಚ ತ್ರಬೇೆತಿ ನೇಡಲನಗಿತ್ತು.  ನಮಾ ರನಜಯದ ಪರತಿಯಬಬ 
ವಿದನಯಥಿಾಗಳಿಗ ೆ ಉತ್ುಮವನದ ಮತಖನಯಂಶಗಳು, ಅಣಕತ ಪರಿೇಕ್ಷ ೆ ಹನಗೂ ಅಣಕತ ಟೆಸ್ಟಚಗಳನತನ 
ನೇಡಲನಗಿತ್ತು. ಇವರತಗಳು ಬಹಳ ಉತ್ುಮ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಸಫಧನಾತ್ಾಕ ಪರಿೇಕ್ಷೆಗಳನತನ 
ಎದತರಿಸತವುದಕ್ೂೆೆೇಸೆರವನಗಿ ನೇಡಿದ ತ್ರಬೇೆತಿಯ ಆಧನರಿತ್ವನಗಿ, ಹನಗೂ ಅಂಕ-ಅಂಶಗಳ 
ಆಧನರದ ಮೇಲೆ ರೆ್ೂೇಡಿದನಗ, ನಮಾ ರನಜಯದ ಪರದಶಾನವು ಬಹಳ ಚೆರ್ನನಗಿ ಸತಧನರಣೆಯನಗತತಿುದೆ.  
ರ್ನವು 2019 ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಂದ ಈ ರಿೇತಿಯ ತ್ರಬೆೇತಿಯನತನ ಪನರರಂಭಿಸಿದೆೆೇವೆ.  ಇದರಿಂದನಗಿ ನಮಾ 
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ರನಜಯದ ವಿದನಯಥಿಾಗಳ ಪರದಶಾನವು ಉತ್ುಮವನಗಿ ಸತಧನರಿಸಿದ.ೆ  ಈ ರಿೇತಿಯ ತ್ರಬೇೆತಿಯನತನ 
ಎಲಿರಿಗೂ ಸಹ ನೇಡಲನಗತತಿುದೆ.  ಯನವ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಅಜಿಾಗಳನತನ ಭ್ತಿಾ ಮನಡಬೇೆಕತ 
ಎನತನವುದರ ಬಗೆೆಯೂ ಸಹ ತ್ರಬೇೆತಿಗಳನತನ ನೇಡಲನಗತತಿುದ.ೆ  ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆನಚಲೆೈನಚ 
ಮತಖನಂತ್ರ ಒಟನಟರೆಯನಗಿ ಸಫಧನಾತ್ಾಕ ಪರಿೇಕ್ಷಗೆಳಲ್ಲಿ ಭನಗವಹಿಸತವುದಕ್ೆೆ ತ್ರಬೇೆತಿಗಳನತನ 
ನೇಡಲನಗತತಿುದ.ೆ  ಕ್ೆೇವಲ ರನಜಯ ಮಟಟದಲ್ಲಿ ಮನತ್ರವಲಿದೆೇ ರನಷರ ಮಟಟದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಮಾ 
ರನಜಯದ ವಿದನಯಥಿಾಗಳು ಉತ್ುಮ ಪರದಶಾನ ನೇಡಬೆೇಕತ ಹನಗೂ ಹಚೆತಚ ಅಂಕಗಳನತನ ಗಳಿಸಬೇೆಕತ 
ಎನತನವ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ಪಿ.ಯತ.ಸಿ., ಘಟದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರತಗಳಿಗ ೆ ಅವಶಯಕವನದ ತ್ರಬೇೆತಿಗಳನತನ 
ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆನಚಲೆೈನಚ ಮತಖನಂತ್ರ ನೇಡತವ ಕ್ೆಲಸಗಳನಗತತಿುವೆ. 
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ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ: 2765 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಿದ)ೆ 

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲಚ.ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಕರಮ ಸಂಖೆಯ (ಅ) ರಲ್ಲಿ 
ಕ್ೆೇಳಿರತವ ಪರಶೆನಗ ೆಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಉತ್ುರ ಬಂದ್ಧರತವುದ್ಧಲಿ.  ಮತಂದತವರೆದತ, ಕರಮ ಸಂಖೆಯ (ಇ) ರಲ್ಲಿ 
ಕ್ೆೇಳಿರತವ ಪರಶೆನಗ,ೆ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನಕ್ೆೆ ಬಂದ್ಧದ ೆ ಎಂದತ ಉತ್ುರಿಸಿರತತ್ನುರೆ.  ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ 
ಸಕ್ನಾರವು ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುವ ಕರಮದ ಬಗೆೆಯೂ ಸಹ ರ್ನರೆ್ೇ ತಿಳಿಸಬೆೇಕ್ೆೇ ಎಂದತ ರ್ನನತ 
ಪರಶ್ನಸಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಸಕ್ನಾರವು ನದ್ಧಾಷಟವನಗಿ ಇಂತ್ಹ ಕರಮಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡಿದೆ ಎಂದತ 
ತಿಳಿಸಬೆೇಕಲಿವೆೇ?  ಬಿ.ಎಡಚ., ಕ್ೊೇಸ್ಚಾ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರ,ೆ ಇದನತನ ಕಡನಾಯಗೊಳಿಸಲನಗಿದೆ.  
ಬಿ.ಎಡಚ. ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಲ್ಲಿ ಪನಠ ಮನಡತವ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಭನವಿ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ೆತ್ರಬೇೆತಿಯನತನ ನೇಡತತ್ನುರೆ.  
ಆದರೆ, ಇಂತ್ಹ ಬಿ.ಎಡಚ., ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಬೊೇಧಕರತ ಇಲಿವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದರ,ೆ ರ್ನವು 
ಗತಣಮಟಟದ ಶ್ಕ್ಷಣವನತನ ಹೆೇಗ ೆ ನರಿೇಕ್ಷೆ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯವನಗತತ್ುದ ೆ ಎಂದತ ರ್ನನತ 
ಕ್ೆೇಳಬಯಸತತ್ುೆೇರೆ್.  ಬಿ.ಎಡಚ., ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಲ್ಲಿಯೇ ವಿದನಯಥಿಾಗಳಿಗೆ ಈ ರಿೇತಿಯ 
ತ್ೊಂದರಯೆನಗಿರತವುದತ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನಕ್ೆೆ ಬಂದ್ಧದ ೆ ಎಂದತ ತಿಳಿಸತತ್ನುರೆ.  ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ, 
ಬಿ.ಎಡಚ., ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಲ್ಲಿ ಖನಲ್ಲಯಿರತವ ಹತದೆೆಗಳನತನ ಭ್ತಿಾ ಮನಡತವ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ನಾರ 
ಕರಮಕ್ೆೈಗೂೆಳುಬೆೇಕತ. ಇದನತನ “ಅಗತ್ಯ ಸೇೆವೆ”ಚ ಎಂಬತದನಗಿ ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಹಿೇಗನಗಿ ಯನವನಗ 
ಹತದೆೆಗಳು ಖನಲ್ಲಯನಗತತ್ುವೆಯೇ ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ ಅವುಗಳನತನ ಭ್ತಿಾ ಮನಡತವ ಕ್ೆಲಸಗಳನಗಬೆೇಕತ.  
ಅನತದನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸಥೆಗಳು ಬಹಳ ವಷಾಗಳಿಂದ ನಡದೆತಕ್ೊಂಡತ ಬರತತಿುವೆ.  ಕ್ೆಲವೊಂದತ 
ಅನತದನನತ್ ಬಿ.ಎಡಚ., ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಲ್ಲಿ ಬೊೇಧಕರೇೆ ಇಲಿ.  ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಕ್ೆೇವಲ ಒಂದರೆಡೆತ 
ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಲ್ಲಿ ಮನತ್ರವಲಿದೆೇ ರನಜಯದ ಎಲನಿ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಲನಿಗಿದ.ೆ  ಸಕ್ನಾರಿ ಬಿ.ಎಡಚ., 
ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ ಖನಲ್ಲ ಇರತವ ಹತದೆೆಗಳನತನ ಭ್ತಿಾ ಮನಡಲನಗತತ್ುದ ೆಎಂದತ ತಿಳಿಸತತ್ನುರ.ೆ  
ಆದರೆ, ಅನತದನನತ್ ಕ್ನಲೆೇಜಿನ ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಯವರತ ಈಗಗನಲೆೇ ಬಹಳಷತಟ ಹತದೆೆಗಳಿಗ ೆ
ಮನವಿಗಳನತನ ಸಲ್ಲಿಸಿದನೆರೆ.  ಪರಸತುತ್ ಅನತದನನತ್ ಬಿ.ಎಡಚ., ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಲ್ಲಿ ಸನಕಷತಟ ಹತದೆೆಗಳು 
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ಖನಲ್ಲ ಇದತೆ, ಈ ಬಗೆೆ ಅವರತ ಮನವಿಗಳನತನ ಸಲ್ಲಿಸಿದತೆ, ಇವುಗಳು ಸಕ್ನಾರದ ಬಳಿ ಇವೆ.  ಹಿೇಗನಗಿ 
ಖನಲ್ಲ ಇರತವ ಹತದೆೆಗಳನತನ ಭ್ತಿಾ ಮನಡತವ ಬಗೆೆ ಸಕ್ನಾರವು ಯನವ ರಿೇತಿಯ ಕರಮಗಳನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದ ೆ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಪರಶ್ನಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ವನಣಿಜಯ ವಿಷಯವನತನ ವನಯಸಂಗ ಮನಡಿದ 
ಪದವಿೇಧರ ವಿದನಯಥಿಾಗಳಿಗೆ ಬಿ.ಎಡಚ., ಕ್ೂೆೇಸ್ಚಾಗಳನತನ ವನಯಸಂಗ ಮನಡಲತ ಅವಕ್ನಶವನತನ 
ನೇಡಬೆೇಕತ.  ಆದರ,ೆ ಅಲ್ಲಿ ವನಣಿಜಯ ವಿಷಯಗಳನತನ ಇಟಿಟದನೆರ.ೆ  ಈ ವಿಚನರಗಳ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ 
ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿಲಿ.  ಆದರೂ ಸಹ ದಯಮನಡಿ ಸಕ್ನಾರವು ಇದರ ಬಗೆೆ ಉತ್ುರಿಸಬೆೇಕತ.  ಈ 
ವಿಚನರವು ಬಹಳ ಗಂಭಿೇರವನಗಿದ.ೆ ನಮಾ ಮಕೆಳಿಗ ೆಗತಣಮಟಟದ ಶ್ಕ್ಷಣವನತನ ಒದಗಿಸಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ.  
ಆದರೆ, ಬಿ.ಎಡಚ., ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಬೂೆೇಧಕರತ ಇಲಿವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದರ,ೆ ತ್ತಂಬನ ಕಷಟವನಗತತ್ುದೆ.  
ದಯಮನಡಿ ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ನಾರವು ಸೂಕು ಕರಮ ವಹಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ 
ವಿನಂತಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

ಡನ|| ಸಿ.ಎಸ್ಚ.ಅಶವಥಚ ರ್ನರನಯಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬಿ.ಎಡಚ., ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳು 
2014 ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ ರೌಢ ಶ್ಕ್ಷಣದ್ಧಂದ ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣಕ್ೆೆ ಹಸನುಂತ್ರಗೊಳುುತ್ುವೆ.  
ಕ್ನಲೇೆಜತ ಶ್ಕ್ಷಣದಡಿ ಬರತವ ಅನತದನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಥಗಳಲ್ಲಿ 2015 ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನವರಗೊ ಖನಲ್ಲ 
ಇದೆ ಹತದೆೆಗಳನತನ ಭ್ತಿಾ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಲತ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಲನಗಿದ.ೆ  ಅನತದನನತ್ 
ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಥಗಳಿಗೆ ಯನವುದೆೇ ಬೂೆೇಧಕ ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳನತನ ನೇಡಿಲಿವೆಂದ್ಧಲಿ.  ಒಟನಟರೆಯನಗಿ ಅಲ್ಲಿ 
553 ಹತದೆೆಗಳು ಮಂಜೂರನಗಿದತೆ, ಹನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ಾವಯ ನವಾಹಿಸತತಿುರತವ ಹತದೆೆಗಳು 317 
ಆಗಿರತತ್ುದ.ೆ  ಹಿೇಗನಗಿ 236 ಹತದೆೆಗಳು ಖನಲ್ಲ ಇವ.ೆ  ಈ ಖನಲ್ಲ ಇರತವ ಹತದೆೆಗಳನತನ ಭ್ತಿಾ 
ಮನಡಲತ ತ್ಕ್ಷಣವೇೆ ಕರಮಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಲನಗತವುದತ.  ಬಿ.ಎಡಚ., ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಂಚವನಷ್ಠಾಕ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳು ಆಗಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು.                             

 (ಮತಂದತ) 
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650/28-3-2022/12-10/bkp-gr 

ಡನ|| ಸಿ.ಎಸ್. ಅಶವಥಚ ರ್ನರನಯಣ (ಮತಂದತ) 

  ಹಿೇಗನಗಿ     ಇವತ್ತು  ಈ    ಒಂದತ  B.Ed.,  programme    ಈ  ಮನಡಲಚನಲ್ಲಿಯೇ   
ಇರಬೇೆಕ್ನ, revamp     ಆಗಿ integrate  ಆಗತವಂತ್ಹದನೆಗತತ್ುದೆ.    ಹಿೇಗನಗಿ  ಇಂದ್ಧನ 
ಒಂದತ ವಯವಸೆಥಯಿಂದ    ಆ  ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳು  ಎಷತಟ  ಪರಸತುತ್ವನಗಿವೆ ಎಂದತ  ಗೂೆತ್ನುಗತತ್ುದೆ.     
ಇವತ್ತು  ಹೆೇಗ ೆ  ವಯವಸೆಥ  ನಡಯೆತತಿುದೆ  ಎನತನವುದತ ಸಹ ಗೊತಿುದೆ.  ಅದತ 
ಬದಲನವಣೆಯನಗಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ.   ಕಳೆದ  ೩-೪  ವಷಾಗಳಿಂದಲೂ    completely revise     
ಅಗಿ revamp  ಆಗಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಅದತ  revamp  ಆಗತವುದಕೂೆ   ಪರಯತ್ನ  ಆಗತತಿುದೆ.   
ಅದನತನ  ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೊಂಡತ  ಅದರ  ಜೊತ್ಯೆಲ್ಲಿಯೇ  ಖನಲ್ಲಯಿರತವಂತ್ಹದೆನತನ  ಭ್ತಿಾ  
ಮನಡತವಂತ್ಹದನೆಗತತ್ುದೆ. 

ಶ್ರೇ  ಎಸ್ಚ.ಎಲಚ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ  ಕ್ಷೆೇತ್ರ):-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ದಯಮನಡಿ  
ತ್ಮಾ ಅನತಭ್ವವನತನ  ಶ್ಕ್ಷಣ  ಸಚಿವರ   ಜೊತ್ೆ  ಹಂಚಿಕ್ೂೆಳುಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ತ್ನವು   ಇಷ್ೊಟಂದತ  
ಮೌನವನಗಿದೆರ ೆ ಹೆೇಗ?ೆ    ವಿಚನರ  ನಮಗೆಲನಿ  ಗೊತಿುದೆ.     40% ಗಿಂತ್  ಹೆಚತಚ  ಖನಲ್ಲ  ಇದೆ.  
ಮನನಯ  ಉನನತ್  ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರತ  ಇಡಿೇ  ರನಷರದಲ್ಲಿ  ಮಟಟ ಮದಲ  ಬನರಿಗ ೆ  New 
Education Policy    ತ್ರತತಿುದೆೆೇವೆಂದತ  ಹೆೇಳಿದನೆರೆ.    ರ್ನವು ಅದಕ್ೆೆ  ಪೂಣಾ 
ಸಹಕ್ನರವನತನ  ಕ್ೊಟಿಟದೆೆೇವೆ.    ಮತ್ೆು,  ಇಡಿೇ  ರನಷರದಲ್ಲಿ  ತ್ಮಗೆ  ಹೆಸರತ  ಬರತತಿುದೆ.  ಈ 
ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ    ಮನನಯ  ಸಭನಪತಿಯವರತ  ಮೌನ  ವಹಿಸಿದರ ೆ  ಹೆೇಗ?ೆ    ತ್ನವು  ಮೌನ  
ವಹಿಸಬನರದತ.     ನಮಾ   ಕ್ೆೈಯಲ್ಲಿ  ಆಗದ್ಧದನೆಗ ತ್ನವು ಸಕ್ನಾರದ ಕಣೆನತನ ತ್ೆರೆಸಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ.     
ನೇವು   ಯನವ ರಿೇತಿಯಲನಿದರೂ  ಹೆೇಳಿ  ಪರಚೊೇದರೆ್  ಮನಡತವುದರ  ಮೂಲಕವನದರೂ 
ಸಕ್ನಾರದ  ಕಣೆನತನ ತ್ೆರೆಯಿರಿ.    
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ಡನ|| ಸಿ.ಎಸ್. ಅಶವಥಚ ರ್ನರನಯಣ:  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ಭ್ತಿಾ  ಮನಡತವಲ್ಲಿ  ಕರಮ 
ವಹಿಸತತ್ೆುೇವೆಂದತ  ಈಗನಗಲೆೇ  ಹೆೇಳಿದೆೆೇವೆ.   

ಶ್ರೇ  ಎಸ್ಚ.ಎಲಚ.ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ  ಕ್ಷೆೇತ್ರ):-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ    ಮನನಯ 
ಸಚಿವರ   ಮತಂದ ೆ  ನಮಾ ಅಜಿಾಗಳೆಲಿವೂ  ಇದ.ೆ   ಅಧಿಕ್ನರಿ  ವಗಾದವರೂ ಸಹ  ಇಲ್ಲಿಯೇ  
ಕತಳಿತಿದನೆರೆ.  ಅವರತ ಸಹ ಕ್ೆೇಳಿಸಿಕ್ೂೆಳುುತ್ನುರೆ.  ಈಗ  ತ್ನವು  ಹೆೇಳಬೇೆಕತ.    

ಡನ|| ಅಶವಥಚ ರ್ನರನಯಣ:  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ಭ್ತಿಾ  ಮನಡತವಲ್ಲಿ  ಕರಮ 
ವಹಿಸತತ್ೆುೇವೆಂದತ   ಹೆೇಳುತ್ುಲೆೇ     ಇದೆೆೇವ.ೆ 

ಶ್ರೇ  ಎಸ್ಚ.ಎಲಚ.ಬೊೇಜೆೇಗೌಡ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ    ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು  ರ್ನವು  
ಹೆೇಳುವುದನತನ  ಕ್ೆೇಳಿಸಿಕ್ೊಳುುತಿುದನೆರೆ.    ಮನನಯ ಸಚಿವರತ  ಹೆೇಳುವುದನೂನ ಸಹ  
ಕ್ೆೇಳಿಸಿಕ್ೂೆಳುುತಿುದನೆರೆ.  ಆದೆರಿಂದ,  ಮತಂದ್ಧನ ತಿಂಗಳ  ಒಳಗನಗಿ  ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ  ಹೆೇಳಬೇೆಕತ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ಹತದೆೆಗಳನತನ ಬೆೇಗರೆ್ ತ್ತಂಬತವುದಕ್ೆೆ  ಸಚಿವರತ  ವಯವಸೆಥ  
ಮನಡಬೇೆಕತ.   
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ಪರಶೆನ  ಸಂಖೆಯ  2754 

(ಉತ್ುರವನತನ  ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೇಮತಿ  ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ರ್ನನತ   ಪರಶೆನ  ಕ್ೆೇಳಬೆೇಕ್ನಗಿರತವುದತ    
ಮನನಯ  ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಗೆ.  ಆದರೆ,  ನನನ  ಈ  ಪರಶೆನಯನತನ  ಹೆೇಗ ೆ  ಪನರಥಮಿಕ  ಮತ್ತು  
ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ  ಇಲನಖಗೆೆ  ಕ್ೊಟಿಟದನೆರೆ?  ನನಗ ೆ ಗೊತಿುಲಿ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ತ್ನವು ಮದಲತ  ಪರಶೆನಯನತನ  ಕ್ೆೇಳಿ. 

ಶ್ರೇಮತಿ  ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟ:-    ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ     ರ್ನನತ  ಈ  ಪರಶೆನಯನತನ  
ಸಚಿವರಲ್ಲಿ  ಕ್ೆೇಳಲ್ಲಕ್ೆೆ  ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ತ್ನವು  ಯನವ  ಸಚಿವರಿಗೆ  ಕ್ೆೇಳುತಿುದ್ಧೆೇರಿ.   

ಶ್ರೇಮತಿ  ಭನರತಿಶಟೆಿಟ:-    ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ     ಯನವ ಸಚಿವರತ  ಎಂದತ  
ರ್ನನತ  ಹೆೇಗ ೆ ಹೆೇಳಲ್ಲ,  ನನನ ಪರಶೆನಗೆ  ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರತ  ಉತ್ುರ  ನೇಡಬೆೇಕತ,     ತ್ನವು   
ಈ  ಪರಶೆನಯನತನ  ಪನರಥಮಿಕ ಹನಗೂ  ಪ ರೌಢ ಶ್ಕ್ಷಣ  ಇಲನಖಯೆ ಸಚಿವರಿಗೆ  ಕಳುಹಿಸಿದ್ಧೆೇರಿ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯಿತ್ತ,  ಸಚಿವರತ  ಇದಕ್ೆೆ  ಉತ್ುರ  ನೇಡಬೆೇಕತ.  

ಶ್ರೇಮತಿ  ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಈ ನನನ ಪರಶೆನಗ ೆಮನನಯ ಉನನತ್ 
ಶ್ಕ್ಷಣ  ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಸಚಿವರತ  ಉತ್ುರಿಸಬೇೆಕತ.  

ಶ್ರೇಮತಿ  ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟ:-    ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ರ್ನನತ  ಈ  ಪರಶೆನಯನತನ    ಈ  
ಹಿಂದ ೆ   ಪನರಥಮಿಕ ಹನಗೂ  ಪ ರೌಢ ಶ್ಕ್ಷಣ  ಸಚಿವರನಗಿದೆ  ಮನನಯ ಸತರೆೇಶಚ  ಕತಮನರಚರವರಿಗೂ  
ಕೂಡ   ಕ್ೆೇಳಿದೆೆ.  ಆದರೂ  ಕೂಡ   ಅದರಲ್ಲಿ  ಏನೂ  ಬದಲನವಣೆಯನಗಲ್ಲಲಿ.  ನನಗೆ   
ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ  ಉತ್ಪತಿು  ಮನಡತವುದತ   ಉನನತ್  ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರೊೇ  ಅಥವನ ಪನರಥಮಿಕ  ಹನಗೂ  
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ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ  ಸಚಿವರೊೇ  ಎಂದತ  ಹೆೇಳಬೆೇಕತ. ಪನರಥಮಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ  ಕಲ್ಲಸತವಂತ್ಹ ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ  
ನಮನಾಣ  ಮನಡತವುದತ  ಉನನತ್  ಶ್ಕ್ಷಣ  ಸಚಿವರತ.  ಆದೆರಿಂದ, ನನನ ಪರಶೆನ   ಇವರಿಗ ೆ ಹೆೇಗೆ  
ಬರತತ್ುದ?ೆ  ಅವರಿಗೆ  ಹೂೆೇಗಬೇೆಕಲಿವೆೇ?  ರ್ನನತ ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ  ನಮನಾಣ  ಮನಡತವುದರ  ಬಗೆೆ  
ಕ್ೆೇಳುತಿುದೆೆೇರೆ್.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ಮನನಯ ಸದಸಯರತ  ಏನತ  ಕ್ೇೆಳುತಿುದನೆರೆಂದರೆ,  B.Ed., ಆದವರಿಗೆ,   
ಡಿಗಿರ  ಆದವರ  ಬಗೆೆ  ಕ್ೆೇಳುತಿುದನೆರೆ.     

ಡನ|| ಸಿ.ಎಸ್. ಅಶವಥಚ ರ್ನರನಯಣ:-   ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ಇದರಲ್ಲಿ    ಟಿ.ಸಿ.ಹೆರ್ಚ.,  
ಮನಡಿದವರತ ಸಹ ಇದನೆರೆ.    ಇದರಲ್ಲಿ  ಹೆಚತಚ  ಕಡಿಮ…. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-    ಮನನಯ ಸದಸಯರತ  ಯನವ  ಶ್ಕ್ಷಕರತ  ಎಂದತ  ಕ್ೆೇಳಿಲಿ  
ಹೆೈಸೂೆಲಚ  ಅಥವನ   ಪೆೈಮರಿ  ಸೂೆಲಚ ಶ್ಕ್ಷಕರತ  ಎಂದತ  ಕ್ೆೇಳಬೆೇಕತ. B.Ed., ಪೆೈಮರಿಗೆ  
ಬರತತ್ುದೆ.  

ಡನ|| ಸಿ.ಎಸ್. ಅಶವಥಚ ರ್ನರನಯಣ:-   ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ    ತ್ನವು  ಶ್ಕ್ಷಣ  ಕ್ಷೆೇತ್ರವನತನ 
ಪರತಿನಧಿಸತವ  ತ್ಮಗೆ  ಎಲಿವೂ  ಗೂೆತಿುದೆ.    

ಶ್ರೇ  ಅರತಣ  ಶಹನಪತರ(ಶ್ಕ್ಷಕರ  ಕ್ಷೆೇತ್ರ):-   ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ   ಒಂದತ ನಮಿಷ.   
ಮನನಯ ಸದಸಯರತ  ಬಹಳ  ಯೇಗಯವನದ   ಪರಶೆನಯನತನ   ಕ್ೆೇಳಿದನೆರೆ.    ಇದಕೂೆ  ಮತಂಚ ೆ 
ಮನನಯ ಎಸ್. ಎಲ.ಭೂೆೇಜೆೇಗೌಡರತ  ಪರಶೆನಯನತನ  ಕ್ೆೇಳಿದನೆರ.ೆ    ಈಗ  ಇಬಬರತ ಸಚಿವರತ  ಸಹ     
ಉಪಸಿಥತ್ರಿದನೆರ.ೆ     ರ್ನನತ  ವಿನಂತಿ  ಮನಡತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ,  ಹೆೇಗೆ  ಇದೆರೂ ಸಹ   ರನಷ್ಠರೇಯ  
ಶ್ಕ್ಷಣ  ನೇತಿಯನತನ   ಜನರಿ  ಮನಡತತಿುದ್ಧೆೇರಿ.  4 ವಷಾದ  B.Ed., ಆಗಬೇೆಕ್ೆನತನವುದನದರೆ   
ಕರ್ನಾಟಕ  ರನಜಯದ  ಮಟಿಟಗೆ   ತ್ೊಂದರ ೆಏರ್ನಗಿದೆ  ಎಂದರೆ,  ಈ  ಶನಲನ  ಶ್ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ   
ಶ್ಕ್ಷಕರ  ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ  ವಿದನಯಹಾತ್ೆ B.Ed.,  ಇರಬೇೆಕತ, ಇದತ ಸಕ್ನಾರಿ   ವಯವಸಥೆಯಲ್ಲಿ   ಪನರಥಮಿಕ    
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ಹನಗೂ  ಪ ರೌಢ ಶ್ಕ್ಷಣ  ಸಚಿವರ  ಕ್ೆೈಯಲ್ಲಿ   ಇದ,ೆ  ಅನತದನನತ್  ವಯವಸಥೆಯಲ್ಲಿ    ಉನನತ್  
ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ  ಕ್ೆೈಯಲ್ಲಿ  ಇದೆ.    ಈ  ಶ್ಕ್ಷಕರ  ತ್ರಬೇೆತಿ        D.I.E.T.,( District 
Institutions of Education and Training) ಗಳು  ಮತ್ತು  C.E.T., (Collaborators 
for Transforming Education Programme) ಮನಡತತ್ುದ.ೆ ಅವರಿಗೆ  ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನಗಿರತವ  
ಕ್ೆಲಸವನತನ  ಯೂನವಸಿಾಟಿ ಮನಡತತ್ುದ.ೆ   ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶ್ಕ್ಷಕರ  ಶ್ಕ್ಷಣವನತನ   streamline   
ಮನಡತವ  ಅಗತ್ಯ  ಇದ.ೆ  ಇಬಬರತ  ಸಚಿವರತ   ಅದರ   ಬಗೆೆ  ಮನಸತತ  ಮನಡಿ ಶ್ಕ್ಷಕರ  
ಶ್ಕ್ಷಣವನತನ   ಒಂದತ  ಸೂರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ  ತ್ಂದತ   ಅದಕ್ೆೆ  ಕ್ನಯಕಲಪ  ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸ  
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ  ವಿನಂತಿಯನತನ  ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.    

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟ:-   ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ    ಇಬಬರತ ಸಚಿವರೂ  ಕೂಡ  
ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇದನೆರ.ೆ    ಒಳೆುಯ ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ  ಉತ್ಪತಿು  ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿರತವುದತ ಉನನತ್  ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಸಚಿವರ  ಜವನಬನೆರಿ.    ಬಹತಶಃ  ಮನನಯ  ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ  ಸಚಿವರತ  ಬಹಳಷತಟ   ಉತ್ುರವನತನ  
ಕ್ೊಡತವನಗ  ಏನತ  ಹೇೆಳಿದರತ  ಎಂದರೆ,   ಇದತ ಸಪಧನಾತ್ಾಕ ಯತಗ  ಅಲಿವೆೇ?  ಆ  ಪರಿೇಕ್ಷೆ   
ಸಪಧನಾತ್ಾಕವನಗಿರತತ್ುದೆ.  ಆದರೆ,  ಆ  ಶ್ಕ್ಷಕರತ  ಹೆೇಗ ೆಇರತತ್ನುರಂೆದರೆ   ರ್ನನತ  ಪಿ.ಯತ.ಸಿ., 
ಯಲ್ಲಿ  ಗಣಿತ್ವನತನ   ಓದತವನಗ  ಗಣಿತ್ ಪತಸುಕ   ಬರೆದವರತ  ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅವರ  ಹೆಸರನತನ  
ಹೆೇಳುವುದ್ಧಲಿ.    ಇವತ್ತು  ಅವರದೆೆೇ  ಪತಸುಕವನತನ   ಇಡಿೇ  ನಮಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದ   
ಪಿ.ಯತ.ಸಿ., ಯಲ್ಲಿ  ಮಕೆಳು  ಓದತತಿುದನೆರ.ೆ     ನನಗ ೆ  ಆ  ಪನಠವನತನ  ಮನಡಲ್ಲಕ್ೆೆ  ಅವರೆೇ  
ನನಗ ೆ ಉಪರ್ನಯಸಕರನಗಿ  ಬಂದರತ.  ಅವರ  ಸಿಥತಿ  ಹೆೇಗಿತ್ತು  ಎಂದತ  ಹೆೇಳಿದರ ೆ ಅಷತಟ ದೊಡಾ  
ಪತಸುಕವನತನ ಬರೆದವರೆ ನಮಗೆ ಪನಠ  ಮನಡಲ್ಲಕ್ೆೆ  ಬರತತ್ನುರೆಂದತ ನಮಗ ೆ  ಹೆಮಾ.    ಆದರೆ, 
ಅವರತ  ಪನಠ  ಮನಡಿದತೆ,  ಯನವುದೂ ಸಹ ನಮಗೆ  ಅಥಾವನಗತತಿುರಲ್ಲಲಿ.    ಯನವ 
ವಿದನಯಥಿಾಗಳಿಗೂ  ಅಥಾವನಗತವುದ್ಧಲಿ.     ಅವರತ   90, 80 ಅಂಕಗಳನತನ    ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ 
ಬಂದತ   ಉಪರ್ನಯಸಕರನಗತತ್ನುರೆ. ಆದರೆ,  ಮಕೆಳಿಗ ೆ  ಅಥಾವನಗತವ  ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ   ಪನಠ  
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ಮನಡತವಂತ್ಹ  ಒಂದತ ತ್ನnders ಅಥವನ   Unders ರ್ನಯಕತ   ಅವರಿಗ ೆ ಇರಲ್ಲಲಿ.   ಮತ್ೆು, 
ಇಂಗಿಿೇಷ್ಚನಲ್ಲಿ ‘Understood?”ಚಎಂದತ  ಕ್ೇೆಳುತಿುದೆರತ,   ಆಗ  ನನಗೆ understood  ಆಗಲೂ 
ಇಲಿ, ಏನೂ  ಇಲಿ.    ಮತ್ೆು  ಕನನಡದಲ್ಲಿ  ತಿಳಿಯಿತ್ೇೆ  ಎಂದತ  ಕ್ೆೇಳುತಿುದೆರತ.     ನನಗ ೆ 
ತಿಳಿಯತವುದೆೇ   ಇಲಿ,  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ಪಟಟಣದಲ್ಲಿ, ನಗರ  ಪರದೆೇಶದಲ್ಲಿ ರ್ನವು   ಏನತ  
ಮನಡತತ್ೆುೇವ ೆ ಅಂದರೆ, ಟೂಯಷನಚಗೆ  ಹೊೇಗತತ್ೆುೇವೆ.  ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲತ್ತಕ್ೊಂಡತ ಬರತತ್ೆುೇವ.ೆ   ಆದರೆ,  
ಗನರಮಿೇಣ  ಪರದೆೇಶದ  ಮಕೆಳ ಗತಿ  ಏನತ  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ   ಇದರ ಬಗೆೆ  ರ್ನವು  
ಚಿಂತ್ರ್ ೆ ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಅದಕ್ೊೆೇಸೆರ   ರ್ನನತ  ಏನೂ  ಹೆೇಳುವುದ್ಧಲಿ.   ಆದೆರಿಂದ,    ರೆ್ೂೇಡಿ 
ತಿಳಿ,  ಮನಡಿ  ಕಲ್ಲ,  ಇದೆೇ  ವಿಜ್ಞನನ.  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ  ಉತ್ುರವನತನ ಚೆರ್ನನಗಿ  ಕ್ೊಟಿಟದ್ಧೆೇರಿ.    
ರ್ನನತ ಇಲಿವೆಂದತ ಹೆೇಳುವುದ್ಧಲಿ.   ಪರಯತ್ನವನತನ  ಮನಡಿದ್ಧೆೇರಿ.   ಗತರತ ಚೇೆತ್ನದ  ಪನರಥಮಿಕ  
ಶ್ಕ್ಷಣವನತನ ಅವರತ  ಕ್ೊಟಿಟದನೆರ.ೆ     ರ್ನನತ  ಹೆೇಳುವುದೇೆರ್ೆಂದರೆ       ಕ್ೊರತೆ್ಯಿಂದ    
ಮಕೆಳು ಸದರಿ  ಶ್ಕ್ಷಣದ  ಆಸಕು   ಕಳೆದತಕ್ೊಳುಬನರದತ  ಎಂದತ  ಹೆೇಳಿ … 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸಚಿವರತ   ಉತ್ುರವನತನ  ಹೆೇಳಬೆೇಕತ.   

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟ:-   ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ಮತ್ೊುಂದತ  ಪರಶೆನ ಇದೆ.  
ಪೌರಢಶನಲ ೆ  ವಿಜ್ಞನನ ಪರಯೇಗನಲಯ  ಎಂದತ  ಹೆೇಳಿದನೆರೆ.   ನಮಾ ನಗರದ  ವಿಜ್ಞನನ 
ಪರಯೇಗನಲಯ ಚೆರ್ನನಗಿದೆ.    ಆದರ,ೆ  ಗನರಮಿೇಣ ಪರದೆೇಶದ   ವಿಜ್ಞನನ ಪರಯೇಗನಲಯ 
ಚೆರ್ನನಗಿಲಿ.  ಅನತದನನವನತನ  ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ  ಹೆೇಳಿದ್ಧೆೇರಿ.  ನೇವು  ಗನರಮಿೇಣ  ಪರದೆೇಶದ    
ಎಲನಿ   ಸಕ್ನಾರಿ ವಿಜ್ಞನನ ಶನಲೆಗಳಿಗ ೆ  ಬಂದರ,ೆ   ಆ  ಲನಯಬಚಗಳಲ್ಲಿ  ಏನೂ  ಇರತವುದ್ಧಲಿ.    
ಹಿೇಗಿದೆರ,ೆ  ಮಕೆಳಿಗೆ  ಕಲ್ಲಯಲ್ಲಕ್ೆೆ  ಎಲ್ಲಿಂದ  ಆಸಕು  ಬರತತ್ುದ?ೆ  ಮಕೆಳಿಗ ೆ  ಆಸಕು  ಬರತವ  
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ   ಶ್ಕ್ಷಣ  ಕ್ಷೆೇತ್ರದಲ್ಲಿ  ತ್ರಬೇೆತಿ   ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ.  ರ್ನನತ  ಉನನತ್  ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ  
ರ್ನನತ  ಕ್ೆೇಳ  ಬಯಸತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ,   ಏನತ ಹೊಸ ಶ್ಕ್ಷಣ  ನೇತಿಯನತನ   ನೇವು  ಮನಡಿದ್ಧೆೇರಿ. 
ಅದರಲ್ಲಿ     ಕಲ್ಲಸತವಂತ್ಹ ಸಿಲಬಸ್ಚ    ಇರಬೇೆಕತ.   ಅಂತ್ಹ ಒಂಧತ ಸಿಲಬಸ್ಚ  ಏರ್ನದರೂ  
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ಇದೆರ,ೆ    ಕ್ೆೇವಲ ಬಿ.ಎಸಿತಯಲ್ಲಿ    ಪನಠ  ಮನಡತವಂತ್ಹದತೆ  ಮನತ್ರ   ಇರತತ್ುದೆ.    ಇದಕ್ೆೆ  
ಪರತ್ೆಯೇಕ ಸಿಲಬಸ್ಚ ಏರ್ನದರೂ  ಇದೆಯೇ?   

ಶ್ರೇ. ಬಿ.ಸಿ. ರ್ನಗೇೆಶಚ(ಪನರಥಮಿಕ  ಹನಗೂ ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರತ):-  ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ   ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ  ಸನಕಷತಟ  ವಿಜ್ಞನನದ    ಮತ್ತು  ಗಣಿತ್  ವಿಷಯದ  
ಕ್ನವಲ್ಲಟಿಯನತನ   ಹೆಚತಚ  ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ    ನಮಾ   ಪೆೈಮರಿ ಮತ್ತು  ಸಕೆ್ೆಂಡರಿ     
ಬೊೇಡಚಾನಂದ  ಏರೆ್ೇನತ  ಮನಡಿದೆೆೇವ,ೆ ಏನತನವುದರ  ಬಗೆೆ  ಹೇೆಳಿದೆೆೇವೆ.  ಅದಕ್ೂೆೆೇಸೆರವೇೆ  
ರನಜಯದಲ್ಲಿ  ಈ  ಕ್ನವಲ್ಲಟಿಯನತನ    ಹೆಚಿಚಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ   ಮೇಸಟರಚಗಳನತನ  ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುವನಗಲೂ  
ಸಹಿತ್ T.E.T., introudce   ಮನಡಿ, ಡಿಗಿರಯಲೂಿ ಸಹಿತ್  ಇಷತಟ  ಅಂಕಗಳನತನ   
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿರಬೆೇಕತ,   ಆ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿಯೇ  ಇರತವವರನತನ    ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ  ಮನಡಿ, 
ಆದನದಮೇಲ ೆ ಸಿಇ.ಟಿ.,  ಪರಿೇಕ್ಷೆಯನತನ  ಮನಡಿ  ಸಿ.ಇ.ಟಿ., ಯಲೂಿ  ಕನಷಟ  ಅಂಕಗಳನತನ  
ನಗದ್ಧಪಡಿಸಿ,   ಆ  ಅಂಕಗಳ ಆಧನರದಲ್ಲಿ  ಮರಿಟಚ     ಮೇಲ ೆ  ಶ್ಕ್ಷಕರತಗಳನತನ  
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುವಂತ್ಹ  ಪರಯತ್ನ ಆಗತತಿುದೆ.    ಮತ್ೆು  ಆ ಟಿೇಚಸ್ಚಾಗಳಿಗ ೆ  ಬೆೇರ ೆ  ಬೆೇರೆ 
ತ್ರಬೇೆತಿಯನತನ  ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹದನೆಗತತ್ುದೆ.      ಪನರಥಮಿಕ  ಶನಲೆಯಲ್ಲಿ     ಇತಿುೇಚೆಗ ೆ ಕ್ೆೇಂದರ 
ಸಕ್ನಾರದ   ಪೆರೇರಣೆಯಿಂದಲೆೇ     Atal Tinkering Labs (ATL) ಸಹಿತ್    
ಮನಡತತಿುದೆೆೇವೆ.   ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ  ಅಲ್ಲಿ  ಮಕೆಳಿಗೆ  ಆಸಕು  ಬರಲ್ಲ  ಎನತನವ    ಉದೆೆೇಶದ್ಧಂದ    
ಮನಡತತಿುದೆೆೇವೆ.  ಅ  ಲನಯಬಚಗಳಲ್ಲಿ  ಏರೆ್ೂೇ  ವಿಜ್ಞನನಗಳನತನ  ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದಲಿ.   ವಿಜ್ಞನನದಲ್ಲಿ 
ಆಸಕು  ಬರಲ್ಲ    ಎನತನವ   ಕ್ನರಣಕ್ೊೆೇಸೆರ  ಅಲ್ಲಿ   ಮನಡಲನಗತತಿುದೆ.  INSPIRE 
(Innovation in Science Pursuit for Inspired Research) Award   ಗಳನತನ  
ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ   ಎಲನಿ   ಪರಯತ್ನಗಳನತನ  ಮನಡಲನಗತತಿುದೆ.    ಮನನಯ ಸದಸಯರತ  ಹೆೇಳಿದ   
ಹನಗೆ  ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ  ಸಹ  ನಮಾಲ್ಲಿ  ಕ್ನವಲ್ಲಟಿ ಟಿೇಚಸ್ಚಾನ  ಕ್ೂೆರತೆ್  ಇದೆ.  ಆ    ಕ್ನವಲ್ಲಟಿ 
ಟಿೇಚರಚಗಳನತನ      ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುವಲ್ಲಿ  ಸವಲಪ ಟಿೇಚರಚಗಳನತನ  ಕ್ೊಡತತಿುದೆೆೇವೆ.    ಮತಂದ್ಧನ      
ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ  ಅದನತನ ಸರಿ  ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ   
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ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ 2740 

(ಉತ್ುರವನತನ  ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೇ  ಎಸ್ಚ.ರವಿ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ    ಮನನಯ  ಸಚಿವರತ   ಉತ್ುರವನತನ 
ಒದಗಿಸಿದನೆರ.ೆ  ರ್ನನತ  ಕ್ೇೆಳಿರತವಂತ್ಹ  ಪರಶೆನ   ಜನಸನಮನನಯರತ  ಬಳಸತ್ಕೆಂತ್ಹ  ಪೆಟೂೆರೇಲಚ, 
ಡಿೇಸಲಚ,     ಕಬಿಬಣ,  ಅಡತಗ ೆಎಣೆೆ,  ಬೆೇಳೆ     ಮತ್ತು  ಇತ್ರ  ದ್ಧನಬಳಕ್ೆ  ವಸತುಗಳ  ಬೆಲೆ  
ಏರಿಕ್ೆಯನಗಿರತವುದತ  ಸಕ್ನಾರದ  ಗಮನಕ್ೆೆ  ಬಂದ್ಧದಯೆೇ;  ಎಂದತ   ಪರಶೆನ  ಕ್ೆೇಳಿರತವುದಕ್ೆೆ  
ಬಂದ್ಧದ ೆ  ಎಂದತ  ಹೆೇಳಿದನೆರೆ.   ಅದನತನ ತ್ಡಗೆಟಟಲತ    ಸಕ್ನಾರ     ಕ್ೆೈಗೊಂಡಿರತವ       
ಕರಮಗಳೆೇನತ  ಎಂದತ  ಕ್ೇೆಳಿರತವುದಕ್ೆೆ   ಚಿಲಿರೆ,ಸಗಟತ ವನಯಪನರಿಗಳು     ಮತ್ತು ದೊಡಾ ಮಟಟದ  
ಗನರಹಕರತಗಳಿಗೆಗ  ದನಸನುನತ  ಮಿತಿಯನತನ   ನಗಧಿಪಡಿಸಿ   ಆದೆೇಶ್ಸಲನಗಿದ ೆ   ಎಂದತ  
ಹೆೇಳಿದನೆರೆ.     ಇದರೂೆಂದ್ಧಗೆ   ಪೆಟೊರೇಲಚ  ಮತ್ತು ಡಿೇಸಲಚ ಪಂಪಚಗಳನತನ  ಸಹ  ಇಲನಖೆ  
ವತಿಯಿಂದ  ತ್ಪನಸಣಶೆ   ನಡಸೆಿ ಸತಗಮ   ಹನಗೂ  ನಖರ   ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ  ಮನರನಟ  
ಮನಡತತಿುರತವ  ಬಗೆೆ  ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಲನಗತತಿುದೆ  ಎಂದತ  ಹೆೇಳಿದನೆರೆ.   ಆದರೆ, ಸಮಸೆಯಗೆ  ಎಲ್ಲಿಯೂ  
ಪರಿಹನರ  ಮನಡತವ  ದ್ಧಕೆನಲ್ಲಿ    ಉತ್ುರ  ಇರತವುದ್ಧಲಿ.   ಉಕ್ೆರೇನಚ  ಯತದಿದ  ದೃಷ್ಠಟಯಲ್ಲಿ  ಈ 
ಬೆಲೆಗಳು  ಏರಿಕ್ೆಯನಗಿವೆ.  ವಿಶೆೇಷವನಗಿ  ಸೂಯಾಕ್ನಂತ ಎಣೆೆ  ಇವತ್ತು     ಲ್ಲೇಟರಚಗೆ 
50ರಿಂದ  60 ರೂಪನಯಿಗಳಿಗೆ  ಏರಿದ.ೆ               
            (ಮತಂದತ)  

(651) 28.03.2022 12.20 ಎಸ್ಚವಿ-ಎಂಡಿ                (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಥತಿ) 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ (ಮತಂದತ):-  

ಅದಕ್ೆೆ ಪಯನಾಯವನಗಿ ಏನತ ಮನಡಿದ್ಧೆೇರಿ? ದನಸನುನತ ಮಿತಿಗೂೆಳಿಸಿರತವುದತ ನಜ.  ಬೆೇಡಿಕ್ೆಗ ೆ
ತ್ಕೆಂತ್ೆ ಪೂರೈೆಸಲತ ಏನತ ಮನಡಿದ್ಧೆೇರಿ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿರತವುದ್ಧಲಿ. ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಪೆಟೊರೇಲಚ ಮತ್ತು 
ಡಿೇಸೆಲಚ ಬೆಲ ೆ ಏರಿಕ್ಯೆನದರೆ ಅದರ ಹಿಂದಯೆೇ ಎಲನಿ ಅಗತ್ಯ ವಸತುಗಳ ಬಲೆೆಯೂ 
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ಏರಿಕ್ೆಯನಗತತ್ುದೆ.  ಅದತ ಒಂದತ ರಿೇತಿ ಇಂಜಿನಚ ಇದೆಂತ್.ೆ ಇತ್ರೆ ವಸತುಗಳು ಅದರ ಹಿಂದ್ಧನ 
ಬೊೇಗಿಗಳಿದೆಂತ್.ೆ  ಡಿೇಸಲೆಚ ಮತ್ತು ಪೆಟೊರೇಲಚ ದರ ಹೆಚಚಳದ್ಧಂದ ಸನಗನಣಿಕ್ೆ ದರವೂ ಹೆಚನಚಗತತ್ುದೆ.  
ಯನರಿಗೂ ಕಣಿೆಗೆ ಕ್ನಣದಂತೆ್ ಮಧಯರನತಿರಯಲ್ಲಿ ದ್ಧನನತ್ಯವೂ ಬೆಲ ೆಏರಿಕ್ೆಯನಗತತಿುದೆ.  ಆದೆರಿಂದ 
ಪೆಟೊರೇಲಚ ಮತ್ತು ಡಿೇಸಲೆಚ ದರವನತನ ಇಳಿಕ್ೆ ಮನಡಲತ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರ ವಿಧಿಸತತಿುರತವ ಸಸೆ್ಚ ಅನತನ 
ಕಡಿಮ ಮನಡಲನಗತತ್ುದಯೆೇ? ಅದಕ್ೆೆ ಏನತ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೂೆಂಡಿದ್ಧೆೇರಿ? ದಯಮನಡಿ ತ್ನವು ಅದನತನ 
ಸಪಷಟವನಗಿ ಹೆೇಳಬೇೆಕತ.  ಎಣೆೆ ಮತ್ತು ಬೆೇಳೆಕ್ನಳುಗಳ ಬೆಲ ೆ ಹೆಚಚಳಕ್ೆೆ ದನಸನುನತ ಮಿತಿಗೂೆಳಿಸತವ 
ಮೂಲಕ ಕರಮವನತನ ಕ್ೆೈಗೂೆಳುುವುದಲಿ.  ಅದಕ್ೆೆ ಪಯನಾಯವನಗಿ ಜನರ ಬೆೇಡಿಕ್ೆಗನತಗತಣವನಗಿ 
ಬೆೇರ ೆ ಕಡಯೆಿಂದ ತ್ರಿಸಿಕ್ೊಳುಲನಗತತಿುದೆಯೇ?  ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರ ಪೆಟೂೆರೇಲಚ ಮತ್ತು ಡಿೇಸೆಲಚನ 
cess ಅನತನ ಕಡಿಮ ಮನಡತತ್ುದೆಯೇ? ಇದನತನ ಸಪಷಟಪಡಿಸಬೆೇಕತ.   

ಶ್ರೇ ಉಮೇಶಚ ವಿ. ಕತಿು:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಉಕ್ೆರೇನಚ ಮತ್ತು ರಷ್ನಯ ಯತದಿ 
ಇಂದ್ಧನಂದ ನಡಯೆತತಿುಲಿ, ಒಂದತ ತಿಂಗಳಿಗೂ ಹಚೆತಚ ಸಮಯದ್ಧಂದ ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ ಅದರಿಂದ 
ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚನಚಗತತಿುಲಿ. ಆದರೆ International Market ನಲ್ಲಿ ಪೆಟೂೆರೇಲಚ, ಡಿೇಸೆಲಚ ದರ 
ನಗದ್ಧಯನಗತತ್ುದೆ.  ಖನದಯತ್ೈೆಲಗಳ ಆಮದತ ಈಗನಗಲೆೇ ಕಡಿಮಯನಗಿರತವುದರಿಂದ ಬೆಲೆಗಳು 
ಹೆಚನಚಗತತಿುವೆ.  ಬೆೇಸಿಗೆ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚನಚಗೆೇ ಆಗತತ್ುವೆ.  Palm oil ಅನತನ ತ್ರತವ 
ಕ್ನಯಾಕರಮ ಸಕ್ನಾರದ ಮತಂದ್ಧದತೆ, ಅದನತನ ಹೆಚಿಚಗ ೆ ತ್ರತವಂತ್ಹ ಕ್ಲೆಸ ಮನಡತತಿುದೆೆೇವೆ.  
ಪರತಿನತ್ಯ ರ್ನವು monitor ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  ೪ ಲಕ್ಷ ಮಟಿರಕಚ ಟನಚಗಿಂತ್ಲೂ ಹಚೆತಚ ಖನದಯ ತ್ೆೈಲಗಳ 
ದನಸನುನತ ಇದೆ. International Market ನಲ್ಲಿ ದರಗಳು ಹಚೆತಚ ಕಡಿಮಯನಗತತ್ುದೆ.  ಸಸೆ್ಚನ 
ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಯವರನತನ ತ್ನವು ಕ್ೆೇಳಬೆೇಕತ.  ಏಕ್ೆಂದರ ೆ ಇದತ ಆಥಿಾಕ ಇಲನಖಗೆೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚನರ.   

 ಅಲಿದೆ ಕಳೆದ ೨೨ರ್ೆೇ ತ್ನರಿೇಖತ, ಪೆಟೂೆರೇಲಚ, ಡಿೇಸಲೆಚ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಖನದಯ ತ್ೆೈಲಗಳ 
ಕತರಿತ್ತ ಸಭೆಯನತನ ಮನಡಿ ಎಲನಿ ದನಸನುನತಗಳನತನ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸತವುದಕ್ೆೆ ಹೇೆಳಿದೆೆೇವ.ೆ ಕಳೆದ ವಷಾ 
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೧೩೬೮ ಸಭೆಗಳನತನ ಮನಡಿ ದನಸನುನತಗಳನತನ ಕಂಟೊರೇಲಚ ಮನಡತವ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡಿದೆೆೇವೆ. ಈ 
ವಷಾವೂ ಇದಕ್ೆೆ ಚನಲರೆ್ಯನತನ ಕ್ೊಟತಟ, ದನಸನುನತ ಮಿತಿಗೂೆಳಿಸತವ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.   

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, cess ಕಡಿಮ ಮನಡತವುದರ ಬಗೆೆ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರಿಂದ ಸಪಷಟ ಉತ್ುರ ಬರಲ್ಲಲಿ. ಅಡತಗೆ ಎಣೆೆಯ ಪೂರೈೆಕ್ಗೆೆ ಪಯನಾಯವನಗಿ ಏನತ 
ಮನಡಲನಗಿದ ೆಎಂದೂ ಹೆೇಳಲ್ಲಲಿ. ರ್ನವು ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸತತ್ೆುೇವೆ, ನಯಂತಿರಸತತ್ೆುೇವ ೆಎಂದಷ್ಟೆೇ ಹೇೆಳಿದರತ.  
ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಬೆಲ ೆಏರಿಕ್ೆಯನತನ ತ್ಡಯೆತವುದರಲ್ಲಿ ಯನವುದೆೇ ಆಸಕು ಇಲಿದೆ ವಿಫಲರನಗಿದನೆರ.ೆ   

 ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಮೂರರೆ್ಯದನಗಿ ರ್ನನತ ಕಬಿಬಣದ ಬಗೆೆಯೂ ಕ್ೆೇಳಿದೆೆೇರ್ೆ.  
ಜನಸನಮನನಯರತ ಮರ್ೆ ಕಟಟಲ್ಲಕ್ೆೆ ಬಳಸತವ ಕಬಿಬಣದ ಬೆಲೆಯೂ ದ್ಧರೆ್ೇ ದ್ಧರೆ್ೇ ಗಗನದೆತ್ುರಕ್ೆೆ ಏರತತಿುದೆ.  
ಕಬಿಬಣದ ಬೆಲ ೆಏಕ್ೆ ಹಿೇಗೆ ಏರಿಕ್ೆಯನಗಿದೆ? ಇದಕ್ೆೆ ಕ್ನರಣವೆೇನತ? ಇದರ ನಯಂತ್ರಣಕ್ೆೆ ಏನತ ಕರಮ 
ಕ್ೆೈಗೊಳುುವಿರಿ? ಅದರ್ನನದರೂ ಸಪಷವವನಗಿ ಹೆೇಳಿ. ಅವರ ಉತ್ುರ ಬರಿೇ ಜನರಿಕ್ೊಳುುವಂತ್ಹ 
ಉತ್ುರವನಗಿದೆಯೇ ವಿನಃ ಸಪಷಟ ಉತ್ುರವಿಲಿ.   

ಶ್ರೇ ಉಮೇಶಚ ವಿ.ಕತಿು:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕಬಿಬಣದ ಬೆಲೆಯತ ಪರತಿದ್ಧನ 
International Market ನಂದ ನಗದ್ಧಯನಗತತ್ುದೆ. ಪೆಟೂೆರೇಲಚ, ಡಿೇಸೆಲಚ, ಕಬಿಬಣ, 
ಸೂಯಾಕ್ನಂತಿ ಬಿೇಜ, palm oil ಎಲಿದರ ದರವೂ International Market ನಲ್ಲಿ ಹೆಚತಚ 
ಕಡಿಮಯನಗತತ್ುದೆ.  ೪ ಲಕ್ಷ ಮಟಿರಕಚ ಟನಚ ದನಸನುನತ ಪರತಿ ದ್ಧನ portal ಗೆ ಬರತತಿುದೆ.  
ಯನರನದರೂ ಹೆಚಿಚನ ದರಕ್ೆೆ ಮನರತತಿುದೆರ,ೆ ಕ್ನಳಸಂತ್ಯೆಲ್ಲಿ ಮನರನಟ ಮನಡತತಿುದೆರ ೆ ಅದರ 
ಮನಹಿತಿಯತ ನಮಗೆ ಬಂದ ತ್ಕ್ಷಣ ಕರಮವನತನ ಕ್ೆೈಗೂೆಳುುತ್ೆುೇವೆ.  ಇದರ ಹೊರತ್ನಗಿ ರ್ನವು ಹೆಚಿಚನ 
ನಯಂತ್ರಣವನತನ ಮನಡಲ್ಲಕ್ನೆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಉಕ್ೆರೇನಚ ಮತ್ತು ರಷ್ನಯ ಯತದಿದ್ಧಂದ ದರ 
ಹೆಚಚಳವನಗಿರತವುದಲಿ. ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ದನಸನುನತ ಬರತವುದತ ಮತ್ತು ಹೊೇಗತವುದರ ಮೇಲೆ depend 
on ಆಗತತ್ುದ.ೆ ಇದರ ಹೂೆರತ್ನಗಿ ರ್ನವೇೆನತ ಮನಡಲನಗತವುದ್ಧಲಿ. Market is market.     
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ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ: ೨೭೮೦ 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೇ ಅರತಣ ಶಹನಪತರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಿದನೆರ.ೆ  ಮನನಯತ್ ೆ
ನವಿೇಕರಣದ ಕತರಿತ್ತ ಇತಿುೇಚೆಗ ೆ ಒಂದತ ಕ್ೊೇಟಚಾ ಆದೆೇಶ ಬಂದ್ಧದೆ. ಆ ಕ್ೊೇಟಚಾ ಆದೆೇಶದ 
ಪರಕ್ನರ ಬದಲನವಣೆಯನತನ ಮನಡಲನಗತವುದೇೆ ಎನತನವುದಕ್ೆೆ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಟಿಟದನೆರೆ. ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಒಂದತ ಒಳೆುಯ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡಿದನೆರ.ೆ  ದ್ಧರ್ನಂಕ ೧೪.೦೧.೨೦೨೨ ರಂದತ ಐದತ 
ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ ಮನನಯತ್ಯೆ ನವಿೇಕರಣವನತನ ಮನಡಿಕ್ೊಳುುವ ಅಗತ್ಯವಿಲಿವನೆತನವ ಆದೆೇಶವನತನ 
ಹೊರಡಿಸಿದನೆರ.ೆ  ಅದಕ್ನೆಗಿ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದರೆ್ಯನತನ ಸಲ್ಲಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡತ 
ಮನತಿಲಿ.  

ಆದರೆ ಗಮನಸಬೇೆಕ್ನದ ಒಂದತ ಅಂಶವನತನ ರ್ನನತ ಮನನಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ೆೆ 
ತ್ರಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಕರ್ನಾಟಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ಕ್ನಯೆ ೧೯೮೩ ಸಕೆ್ಷನಚ ೩೦ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಖನಸಗಿ ಶನಲೆಗಳನತನ 
ರೆ್ೂೇಂದನಯಿಸಿದತೆ, ೧೦ ವಷಾಕ್ೆೆ ಮನನಯತ್ ೆನವಿೇಕರಿಸಲತ ನಯಮಗಳನತನ ರೂಪಿಸಲನಗಿದ.ೆ  ಆದರೆ 
ಇದಕ್ೆೆ contradictory ಆಗಿ Right to Education Act ನಲ್ಲಿ ೫ ವಷಾಕ್ೆೆ ಎಂದತ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳುಲನಗಿದೆ. ಈ ಗೊಂದಲವನತನ ಪರಿಹರಿಸಲ್ಲಕ್ೆೆ  ಹೆೈಕ್ೂೆೇಟಚಾನ ಆದೆೇಶವೂ ಬಂದ್ಧದೆ. 
ರ್ನನತ ಮನನಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಒಂದತ ವಿನಂತಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಇಲ್ಲಿಯವರಗೆ ೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 
ಬಂದ್ಧರತವಂತ್ಹ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರೆಲಿ ಪನರಮನಣಿಕರನಗಿದತೆ, ಒಂದತ integrity ಯನತನ 
ಇಟತಟಕ್ೂೆಂಡವರನಗಿದನೆರೆ.  ಆದರೆ ಮನನಯತ್ ೆನವಿೇಕರಣ ಎನತನವುದತ ಅತ್ಯಂತ್ ಹೆಚತಚ ಭ್ರಷ್ನಟಚನರದ 
ಮೂಲವನಗಿದ ೆ ಎನತನವುದತ ಅಷ್ೆಟೇ ಕಠೂೆೇರ ವನಸುವ.  ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖನಸಗಿ ಶನಲೆಗಳು 
commercialization ಆಗಿದತೆ, ಅವುಗಳ ಒಂದತ ಪನಲತ ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ವಯವಸೆಥಯೇ ಈ 
ಮನನಯತ್ ೆ ನವಿೇಕರಣ.  ೧೦ ವಷಾಕ್ೆೆ ನವಿೇಕರಣ ಮನಡಬೇೆಕತ ಎಂದತ ಮನಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ 
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ಮನಡಬೇೆಕತ ಮತ್ತು ಹೇೆಗ ೆಶ್ಕ್ಷಣ ವಯವಸೆಥಯನತನ ಸರಿ ಮನಡಬೇೆಕತ ಎಂಬತದಕ್ೆೆ ಅದಷತಟ ಬೇೆಗ ಕರಮ 
ಕ್ೆೈಗೊಳುಬೆೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಕ್ೊೇರತತ್ೆುೇರ್.ೆ   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ರ್ನಯಯನಲಯದ ಆದೆೇಶವನತನ ಎಲಿದಕೂೆ 
implement ಮನಡಿಬಿಡಿ.   

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇೆಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನಯಯನಲಯದ ಆದೆೇಶದ ಕಡಯೆ 
ಸನಲನತನ ಓದತತ್ೆುೇರೆ್.  ಅದತ ನಮಾನತನ ಹೆೇಗ ೆ ಮತಜತಗರಕೆೇಡತ ಮನಡತತ್ುದೆ ಎನತನವುದನತನ 
ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್. 

“…..it is explicitly stated so, it is necessary to take note of the 

additional responsibility cast on the respondents in light of the directions 
issued by the Hon’ble Supreme Court in Avinash Mehrotras case (supra) 

to ensure compliance with fire safety norms, National Building Code of 

India, etc.” 

ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಮಸಯೆಯನಗತತಿುದೆ. Otherwise, ೧೦ ವಷಾಗಳಿಗೆ renewal ಮನಡತವುದತ 
ಸರಿ.  Fire Act ನಲ್ಲಿ ಹೇೆಳಿರತವಂತ್ ೆಆ fire extinguisher ರನಸನಯನಕದ life ಇರತವುದತ 
ಒಂದೇೆ ವಷಾ. ಅದತ ಒಂದತ ವಷಾ ಎಂದ ಮೇಲ ೆ ರ್ನವು ಐದತ ವಷಾಗಳಿಗೆ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಬರತವುದ್ಧಲಿ. ಪರತಿ ವಷಾ ಹೊೇಗಿ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ೆಯನತನ ನಡಸೆಿ ಅದರ ಪರಮನಣಪತ್ರವನತನ ನೇಡಬೆೇಕತ.  
ಪರತಿವಷಾ ಆ ರನಸನಯನಕವನತನ ಬದಲನವಣೆ ಮನಡಲೇೆಬೆೇಕತ. ಬದಲನವಣೆ ಮನಡದ್ಧದೆರೆ 
ಪರಮನಣಪತ್ರ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಬರತವುದ್ಧಲಿ ಎಂದತ Fire Department ನವರತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಈ 
ಹಿಂದ ೆ ಲೊೇಕ್ೂೆೇಪಯೇಗಿ ಇಲನಖಯೆಂದ್ಧಗ ೆ ನಡಸೆಿದಂತ್ಹ ಸಭಯೆಲ್ಲಿ ತ್ನವೂ ಸಹ 
ಭನಗವಹಿಸಿದ್ಧೆರಿ.  ಸತಪಿರೇಂ ಕ್ೊೇಟಚಾನ ಅಂತಿಮ ಆದೇೆಶದ ಆಧನರದ ಮೇಲೆ ಮನಡಬಹತದತ.  Life 
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of the building ಮೇಲ ೆಪರಮನಣ ಪತ್ರವನತನ ಕ್ೂೆಡಬಹತದತ ಎನತನತ್ನುರೆ. ಅದರೆ್ನೇರ್ನದರೂ ಸವಲಪ 
ಪರಿಹರಿಸಬಹತದತ. ಆದರ ೆಪರತಿ ವಷಾ fire extinguisher ಎಂದನಗ renewal ರೆ್ೂೇಡದ ೆಹೆೇಗ ೆ
ಪರತಿ ವಷಾ ಪರಮನಣಪತ್ರವನತನ ಕ್ೊಡತವುದತ ಎನತನವ ಸಮಸೆಯ ಎದತರನಗತತ್ುದೆ.  ರ್ನವಲೆಿರೂ ಕತಳಿತ್ತ 
ಈ ಸಮಸೆಯಯನತನ ಬಗಹೆರಿಸಬೆೇಕ್ೆ ವಿನಃ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನಖಯೆತ ಸತಪಿರೇಂ ಕ್ೊೇಟಚಾನ ನದೆೇಾಶನವನತನ 
ಪನಲ್ಲಸದ ೆಕ್ೆೇವಲ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ದೂರಿದರೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಇದಕ್ೆೆ ಏರ್ನದರೂ ಒಂದತ solution 
ತ್ರಬೇೆಕತ.   

ಶ್ರೇ ಅರತಣ ಶಹನಪತರ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರತ 
ಹೆೇಳುತಿುರತವುದರಲ್ಲಿ ಅಥಾವಿದೆ. ಒಂದತ ಕಡ ೆNational Building Code of India ಅನತನ 
ಒಪಿಪಕ್ೊಂಡಿದೆೆೇವೆ.  ಇರೆ್ೂನಂದತ ಕಡ ೆ fire ನ ವಿಷಯ ಇದೆ.  ಇದರಲ್ಲಿ ಮನನಯ 
ಮತಖಯಮಂತಿರಯವರೆೇ ಮನಸತತ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ವಿನಂತಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇರ್ೆ.  
ಈ ವಿಷಯ ಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆಇಲನಖಗೆಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿಟದತೆ, ಎಲಿವನೂನ ಸೇೆರಿಸಿ ಒಂದತ ಸಭೆಯನತನ 
ಮನಡಬೇೆಕತ. National Building Code of India ಅನತನ ಪನಲರೆ್ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದರೆ 
೭೫,೦೦೦ಕೂೆ ಹೆಚತಚ ಶನಲಗೆಳು ರನಜಯದಲ್ಲಿವ.ೆ ಈ ೭೫,೦೦೦ ಶನಲೆಗಳಿಗೆ National Building 
Code of India ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ಪರಮನಣಪತ್ರವನತನ ಪಡದೆತಕ್ೊಳುಬೆೇಕ್ೆಂದರೆ ಎಷತಟ ಸಮಯ 
ಬೆೇಕತ? ಎಷತಟ ಸಿಬಬಂದ್ಧ ಬೇೆಕತ? ಎಷತಟ manpower ಬೆೇಕತ? ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ fire safety ದತ 
ಕೂಡ ಅದಕೆಂತ್ಲೂ ದೂೆಡಾ ಸಮಸೆಯ ಇದೆ.  ಈಗ ಖನಸಗಿ ಶನಲೆಗಳಿಗಷ್ೆಟೇ ಮನಡತತಿುರತವುದರಿಂದ 
ಈ ಸಮಸೆಯ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಅಥಾವನಗತತಿುಲಿ. ಒಂದತ ಬನರಿ ಸಕ್ನಾರಿ ವಯವಸೆಥಗೂ ಸತಪಿರೇಂ ಕ್ೂೆೇಟಚಾ 
ಆದೆೇಶ ಅನವಯವನಗಬೆೇಕತ. ನನನ ಕ್ಷೆೇತ್ರದ ಯಮಕನಮರಡಿ ಎನತನವ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲನ 
ಕಟಟಡ ಬಿದತೆ ಮಕೆಳು ಮೃತ್ ಪಟಿಟರತವ ಘಟರ್ೆಯನಗಿದ.ೆ  ಖನಸಗಿ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿಲಿ, ಸಕ್ನಾರಿ 
ಶನಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದ.ೆ ಕಳೆದ ವನರ ಸಿಂಧಗಿ ತ್ನಲೂಿಕನ ಒಂದತ ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲೆಯ ಮೇಲನಛವಣಿ 
ಕತಸಿದತ ಮೂರತ ಮಕೆಳು ಗನಯನಳುಗಳನಗಿದನೆರ.ೆ  National Building Code of India 
ಅನತನ ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲೆಗೂ ಅನವಯ ಮನಡಬೇೆಕ್ನದಂತ್ಹ ಪರಸಂಗ ಬರತತ್ುದ.ೆ  ಇದತ ಬಹಳ 
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ಗಂಭಿೇರವನದ ಸಮಸೆಯಯನಗಿದೆ.  Inter-department ನ issue ಆಗಿರತವುದರಿಂದ ಒಂದತ 
ಪರಿಹನರವನತನ ಆದಷತಟ ಬೇೆಗ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.   

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇೆಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ಮಾ ಹನಗೂ ಮನನಯ ಮತಖಯಂತಿರಯವರ 
ರೆ್ೇತ್ೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನತನ ಮನಡಲನಗಿತ್ತು.  ಆ ಸಭಯೆಲ್ಲಿ ಒಂದಷತಟ ನಣಾಯ ಕ್ೆೈಗೂೆಂಡ ಮೇಲೆ 
ನನನ ರೆ್ೇತ್ೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲನಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ಕರದೆತ ಒಂದತ ಸಭೆಯನತನ ನಡಸೆಲನಗಿತ್ತು.  ನಂತ್ರ 
ಮತಖಯ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರ ರೆ್ೇತ್ೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲನಿ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರನತನ ಕರದೆತ ಇದನತನ ಹೆೇಗ ೆ
ಸರಳಗೊಳಿಸಬಹತದತ ಎನತನವ ಪರಯತ್ನವನತನ ನಡಸೆಲನಗತತಿುದೆ.  ಅದೆೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ Fire 
Department ನವರತ ಈ ಸಮಸೆಯಯನತನ ಎತಿುದನೆರ.ೆ  ಯನವುದೆೇ ರನಸನಯನಕದ life ಒಂದತ 
ವಷಾಕೆಂತ್ಲೂ ಹೆಚತಚ ಇರತವುದ್ಧಲಿ.  ಈ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ಏನತ ಮನಡಬಹತದೊೇ ಆ ಎಲನಿ 
ಪರಯತ್ನಗಳನೂನ ಮನಡಲನಗತವುದತ.   

(ಮತಂದತ) 
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(652) 28-03-2022 (12.30) ಕ್ೆಜಿ-ಎಂಡಿ       

ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ 2791 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

      ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ  
ಒದಗಿಸಿದನೆರ.ೆ  ರ್ನನತ ಮದಲರೆ್ಯದನಗಿ,  ರನಜಯದಲ್ಲಿ  ಕಳೆದ ಮೂರತ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ  ಹೂೆಸ  
ಬಿ.ಪಿ.ಎಲಚ.,  ಕ್ನಡಚಾಗಳಿಗನಗಿ  ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಿಸಿರತವವರ ಸಂಖೆಯ  ಎಷತಟ ಹನಗೂ  ಅದರಲ್ಲಿ  ಎಷತಟ  
ಅಜಿಾಗಳನತನ  ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್  ಮನಡಿ ಬಿ.ಪಿ.ಎಲಚ  ರೇೆಷನಚ ಕ್ನಡಚಾಗಳನತನ ವಿತ್ರಿಸಲನಗಿದ;ೆ 
(ಜಿಲನಿವನರತ ಮನಹಿತಿಯನತನ  ನೇಡತವುದತ)  ಎಂಬ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದೆೆ. ಇದಕ್ೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ರನಜಯದಲ್ಲಿ  ಕಳೆದ ಮೂರತ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಪಡಿತ್ರ  ಚಿೇಟಿಯನತನ  ಕ್ೊೇರಿ ಒಟತಟ 15,53,745 
ಅಜಿಾಗಳು ಸಿವೇಕೃತ್ವನಗಿರತತ್ುವೆ.  ಈ ಪೆೈಕ  8,03,782  ಅಹಾ ಅಜಿಾದನರರಿಗ ೆ  ಆದಯತ್ಯೆ 
ಮೇರಗೆ ೆಪಡಿತ್ರ  ಚಿೇಟಿಯನತನ ವಿತ್ರಿಸಲನಗಿದ ೆಹನಗೂ  ಜಿಲನಿವನರತ  ಅಜಿಾಗಳ  ವಿವರವನತನ  
ಅನತಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲನಗಿದೆ ಹನಗೂ 3,24,000/- ಅಜಿಾಗಳು reject ಆಗಿವ ೆ ಎಂದತ 
ತಿಳಿಸಿದನೆರ.ೆ   

      ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನನ ಪರಶೆನ ಬಹಳ ಸರಳವನಗಿದೆ.  ಕಳೆದ ಮೂರತ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ 
ಹೊಸದನಗಿ ಎಷತಟ ಜನರತ ಬಿಪಿಎಲಚ ಕ್ನಡಚಾಗಳಿಗನಗಿ ಅಜಿಾಗಳನತನ ಸಲ್ಲಿಸಿದನೆರ ೆಎನತನವ ಪರಶೆನಗೆ, 
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ  ಒಟತಟ  15,53,745 ಅಜಿಾಗಳು ಸಿವೇಕೃತ್ವನಗಿವೆ ಎಂದತ ತಿಳಿಸಿದನೆರ.ೆ ಅದೆೇರಿೇತಿ 
ಇವರಲ್ಲಿ ಎಷತಟ ಜನರಿಗ ೆಬಿಪಿಎಲಚ ಕ್ನಡಚಾಗಳನತನ ವಿತ್ರಿಸಲನಗಿದೆ ಎಂಬತದಕ್ೆೆ  ಒಟತಟ 8,03,782 
ಜನರಿಗ ೆನೇಡಲನಗಿದೆ ಎಂದತ ತಿಳಿಸಿದನೆರ.ೆ ಆದರ,ೆ  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ  ನೇಡಿರತವಂತ್ಹ ಅನತಬಂಧ-
1 ರಲ್ಲಿ  ಈ ವಷಾದಲ್ಲಿ ಎಷತಟ ಜನರಿಗ ೆ ಬಿಪಿಎಲಚ ಕ್ನಡಚಾಗಳನತನ ಹೊಸದನಗಿ ನೇಡಲನಗಿದ ೆ
ಎಂಬತದರ ಬಗೆೆ ಮನಹಿತಿ ಇಲಿ.  ರ್ನನತ ಮರೆ್ನ ದ್ಧವಸ ರನತಿರ ಈ ಇಲನಖಯೆ website ನಲ್ಲಿ 
ಜಿಲನಿವನರತ ಮನಹಿತಿಯನತನ  ರೆ್ೂೇಡಿದೆೆೇರೆ್. ಒಂದೂೆಂದತ ಜಿಲೆಿಗ ೆ 1-2 ಅಥವನ 3 ಬಿಪಿಎಲಚ 
ಕ್ನಡಚಾಗಳನತನ ನೇಡಿರತವುದತ ಕಂಡತಬಂತ್ತ. ಇಂದತ ಬೆಳಗೆೆ ಆ website lock ಆಗಿದ.ೆ  ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಸತಮನರತ 4 ಲಕ್ಷ ಅಜಿಾಗಳು ಬನಕ ಇವೆ ಎಂದತ ಉತ್ುರ ನೇಡಿದನೆರೆ. ಈ ವಷಾದಲ್ಲಿ ಇಡಿೇ 
ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಕ್ೆೇವಲ 1,717 ಬಿಪಿಎಲಚ ಕ್ನಡಚಾಗಳನತನ ಮನತ್ರ ಕ್ೊಟಿಟದನೆರೆ. ಈ ರಿೇತಿ ಕ್ೊಟಟರೆ, 
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ಬಡವರತ ಯನವ ರಿೇತಿ ಬದತಕಬೆೇಕತ. ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ BPL card holders ಗಳ ಮೇಲೆ ಕನಕರ 
ಇರಬೇೆಕಲಿವೆೇ; ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿಯೇ  ಕ್ೆೇವಲ ಮೂರತ ಜನರಿಗ ೆ  ಮನತ್ರ ಬಿಪಿಎಲಚ 
ಕ್ನಡಚಾಗಳನತನ ಕ್ೊಟಿಟದನೆರ.ೆ ಅವರ  ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ  28 ಸನವಿರ ಅಜಿಾಗಳು ಬನಕ ಇವೆ. ಈ 
ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಏನತ ಮನಡತತಿುದನೆರ?ೆ  ಈ ವಷಾ ಕ್ೆೇವಲ ಇಡಿೇ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಒಟತಟ 
1717 ಜನರಿಗ ೆಮನತ್ರ ಬಿಪಿಎಲಚ ಕ್ನಡಚಾಗಳನತನ ನೇಡಿದನೆರೆ.  ಸಕ್ನಾರ ಬಿಪಿಎಲಚ ಕ್ನಡಚಾದನರರಿಗ ೆ
ಕ್ೊೇವಿಡಚ-19ರ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಸಹನಯ ಮನಡಲ್ಲಲಿವೆಂದರ,ೆ ಇರ್ನಯವ  ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಸಹನಯ 
ಮನಡತತ್ುದೆ? ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಏಕ್ೆ ಕರಮತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುುವುದ್ಧಲಿ? ಇಷತಟ 
ಅಜಿಾಗಳು ಏಕ್ೆ ಬನಕ ಇವ?ೆ ಈ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಹೇೆಳಬೇೆಕತ. ನಂತ್ರ ಉಳಿದ 
ಮನಹಿತಿಯನತನ ಕ್ೆೇಳುತ್ೆುೇರೆ್.  

    ಶ್ರೇ ಉವೆೇಶ ವಿ.ಕತಿು:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಈಗನಗಲೆೇ ಒಟತಟ 8,03,782 ಬಿಪಿಎಲಚ 
ಕ್ನಡಚಾಗಳನತನ ನೇಡಲನಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರತ ವಷಾಗಳಿಂದ ಕ್ೂೆೇವಿಡಚ-19 ಕ್ನರಣದ್ಧಂದನಗಿ 
ಸರಿಯನಗಿ ಸವೆಾ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗಲಲಿ. ಒಂದತ ಕತಟತಂಬದಲ್ಲಿ ಎಷತಟ ಜನ ಸದಸಯರತ ಇದನೆರಂೆದತ 
ಮರ್,ೆ ಮರ್ೆಗೆ ಹೂೆೇಗಿ ಸವೆಾ ಮನಡಿ biometric ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಈ ಕ್ನರಣದ್ಧಂದನಗಿ 
ಬಿಪಿಎಲಚ ಕ್ನಡಚಾಗಳನತನ ವಿತ್ರಣೆ ಮನಡತವುದರಲ್ಲಿ ಸವಲಪ ತ್ಡವನಗಿರತವುದತ ನಜ.  ಸತಮನರತ 4 
ಲಕ್ಷ ಅಜಿಾಗಳು ಬನಕ ಇವ.ೆ ಇವುಗಳನತನ ಬರತವ ದ್ಧವಸಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆ. ಪರತಿ ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷತಟ 
ಜನ ಶ್ರೇಮಂತ್ರತ ಬಿಪಿಎಲಚ ಕ್ನಡಚಾಗಳನತನ ಪಡದೆತಕ್ೊಂಡಿದನೆರೆ ಎಂಬತದನತನ ಪತ್ೆು ಹಚಿಚ ಅದನತನ 
withdraw ಮನಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡಿದೆೆೇವೆ.  ಸತಮನರತ 13 ಲಕ್ಷ ಜನರತ income 
tax payers, ಸಕ್ನಾರಿ ರ್ೌಕರರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಮಂತ್ರತ ಬಿಪಿಎಲಚ ಕ್ನಡಚಾಗಳನತನ ಹೂೆಂದ್ಧದೆರತ. 
ಅವುಗಳನತನ withdraw ಮನಡಿ ಅವುಗಳ ಬದಲ್ಲಗೆ ಅಷ್ೆಟೇ ಕ್ನಡಚಾಗಳನತನ ಹಂಚಿಕ್ ೆಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. 
ಹನಗನಗಿ, ಇನತನ 4 ಲಕ್ಷ ಕ್ನಡಚಾಗಳನತನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನಗಿದ.ೆ ಮತಂಬರತವ ದ್ಧವಸಗಳಲ್ಲಿ ಅದನತನ 
ಸರಿಯನದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ವಯವಸೆಥಯನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ  

      ಶ್ರೇ ಯತ.ವಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, income tax payers, ಸಕ್ನಾರಿ 
ರ್ೌಕರರ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಮಂತ್ರ ಬಿಪಿಎಲಚ ಕ್ನಡಚಾಗಳನತನ ಸಕ್ನಾರ withdraw ಮನಡಿಕ್ೊಳುಲ್ಲ ರ್ನವು 
ಅದಕ್ೆೆ ಅಡಾ ಬರತತಿುಲಿ.  ಇದತ ಮತಖಯವನಗಿ ಬಡವರಿಗ ೆ ಮತ್ತು ನಗಾತಿಕರಿಗ ೆ ಬೆೇಕ್ನಗಿರತತ್ುದೆ. 
ಪರತಿವಷಾ ಆಹನರ ಧನನಯವನತನ ಉಚಿತ್ವನಗಿ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಆದರೆ, ಈ 4 ಲಕ್ಷ 
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ಜನರಿಗ ೆ ಇದತವರೆವಿಗೂ ಕ್ೊಟಿಟಲಿ. ಬನಗಲಕ್ೂೆೇಟೆ ಜಿಲೆಿಯ ಒಟತಟ 11,800 ಅಜಿಾಗಳ ಪೆೈಕ ಕ್ೆೇವಲ 
9 ಜನರಿಗ ೆ ಕ್ೊಟಿಟದನೆರೆ.  ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಟತಟ 14 ಸನವಿರ ಜನರ ಪೆೈಕ 20 ಜನರಿಗೆ 
ಕ್ೊಟಿಟದನೆರೆ. ಬೆಂಗಳೂರತ ಗನರಮನಂತ್ರ ಜಿಲೆಿಯ 2448 ಜನರ ಪೆೈಕ ಒಬಬರಿಗ ೆ ಕ್ೊಟಿಟದನೆರೆ. ಈ 
ಮನಹಿತಿ ಅವರ website ನಲ್ಲಿದೆ.  

     ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರೆೇ,  ತ್ನವು   ಪರಶೆನಯನತನ ಮನತ್ರ  ಕ್ೇೆಳಿ.  

      ಶ್ರೇ ಯತ.ವಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ಬನಕ ಇರತವ ಸತಮನರತ 4 
ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗ ೆ ಎಷತಟ ದ್ಧವಸಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಪಿಎಲಚ ಕ್ನಡಚಾಗಳನತನ ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆಂದತ ಸಕ್ನಾರ  ಒಂದತ 
ಟೆೈಮ್ಚನತನ ನಗಧಿ ಮನಡಿಹೆೇಳಬೇೆಕತ. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸತಮಾರ್ೆ ಮತಂಬರತವ ದ್ಧವಸಗಳಲ್ಲಿ 
ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇವೆಂದತ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. 

    ಶ್ರೇ  ಉಮೇಶಚ ವಿ. ಕತಿು:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಕ್ೊೇವಿಡಚ-19 ಇದೆ ಕ್ನರಣದ್ಧಂದನಗಿ, 
ಸರಿಯನಗಿ ಸವೆಾ ಕ್ನಯಾ ಮನಡಲತ ಆಗಲ್ಲಲಿ. ಮರ್,ೆ ಮರ್ೆಗೆ ಹೊೇಗಿ biometric 
ಮನಡತವಂತ್ಹ ಕ್ನಯಾಕರಮ ನಂತ್ತ ಹೊೇಗಿದೆ. ಹನಗನಗಿ, ತ್ೊಂದರಯೆನಗಿದೆ. ಈಗ ಕ್ೊೇವಿಡಚ -
19ರ ಕ್ನಯಾಕರಮ ನಂತ್ತ ಹೊೇಗಿದ.ೆ ಅದನತನ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರ withdraw ಮನಡಿದ.ೆ ಹನಗನಗಿ, 
ಮತಂಬರತವ ಮೂರತ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸವೆಾ ಕ್ನಯಾವನತನ ಮನಡಿ ಬಿಪಿಎಲಚ ಕ್ನಡಚಾಗಳನತನ  
ವಿತ್ುರಿಸತತ್ುೆೇವೆ,  

      ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಈಗ ರ್ನನತ ಸವೆಾ ಕ್ನಯಾ 
ಮನಡಿರತವುದರ ಬಗೆೆಯೇ ಕ್ೆೇಳುತಿುದೆೆೇರ್.ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ನೇಡಿರತವಂತ್ಹ ಅನತಬಂಧ -1 ರಲ್ಲಿ 
ಸತಮನರತ 4 ಲಕ್ಷ ಅಜಿಾಗಳು ಬನಕ ಇವೆ ಎಂದತ ಒಪಿಪಕ್ೂೆಂಡಿದನೆರೆ. ಇದನತನ ಸವೆಾ ಮನಡಿ 
ನೇಡಿದನೆರ.ೆ  ಈಗನಗಲೆೇ ಸವೆಾ ಮನಡಿರತವವರಿಗೆ ಕ್ನಡಚಾಗಳನತನ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಏಕ್ೆ ತ್ಡ 
ಮನಡತತಿುದನೆರೆಂದತ ಕ್ೆೇಳುತಿುದೆೆೇರ್ೆ.  

     ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಈಗನಗಲೆೇ ಸವೆಾ ಮನಡಿರತವುದರ 
ಬಗೆೆ ಕ್ೆೇಳುತಿುದನೆರ.ೆ  ಅದಕ್ೆೆ ತ್ನವು ಉತ್ುರ ಹೆೇಳಿ.  



                                                                                                                                           «¥À/28.03.2022/67  
 

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

 

 

   

     ಶ್ರೇ ಉಮೇಶಚ ವಿ.ಕತಿು:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬನಕ ಉಳಿದ್ಧರತವ ಅಜಿಾದನರರಿಗ ೆ
ಮತಂಬರತವ ಮೂರತ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸವೆಾ ಮನಡಿ ಅವರಿಗ ೆಹಂಚಿಕ್ ೆಮನಡತತ್ುೆೇವೆ.  

    ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಒಂದತ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮನಡಿ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ  ಹೆೇಳಿದನೆರೆ.  

     ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ವೆಂಕಟೆೇಶಚರವರತ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ನೇಡಿರತವ ಉತ್ುರದ ಬಗೆೆ ಉಪ ಪರಶೆನಯನತನ 
ಮನಡತತಿುದನೆರ.ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರ  ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ 4 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗ ೆ ಸವೆಾ ಮನಡಲನಗಿದ ೆ ಎಂದತ 
ತಿಳಿಸಿದನೆರ.ೆ ಹನಗನಗಿ, ಇವರಿಗ ೆಏಕ್ೆ ಇನೂನ ಕ್ೊಡತತಿುಲಿವೆಂದತ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕ್ೆೇಳುತಿುದನೆರೆ. 

    ಶ್ರೇ ಉಮೇಶಚ ವಿ. ಕತಿು:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ೊೇವಿಡಚ-19 ಕ್ನರಣದ್ಧಂದನಗಿ, 
ಸರಿಯನಗಿ biometric ಅನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುವುದಕ್ೆೆ ಆಗಲ್ಲಲಿ. ಹನಗನಗಿ, ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಸವೆಾ 
ಕ್ನಯಾಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗಲತ ಆಗಲಲಿ. ಆದೆರಿಂದ ಇದತ ತ್ಡವನಗಿದ.ೆ  ಇನತನ ಒಂದತ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ  ಬನಕ 
ಇರತವ ರ್ನಲತೆ ಲಕ್ಷ ಜನರ ಕ್ನಡಚಾಗಳನತನ  ಪೂಣಾಗೊಳಿಸತತ್ೆುೇವ.ೆ ಬರತವ ಮೂರತ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 
ಬನಕ ಇರತವ 4 ಲಕ್ಷ ಅಜಿಾಗಳನತನ  ಪೂಣಾಗೂೆಳಿಸತತ್ೆುೇವೆ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                                           «¥À/28.03.2022/68  
 

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

 

 

   

ತ್ಡ ೆಹಿಡಿಯಲನದ ಪರಶೆನ ಸಂಖೆಯ 1781 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

     ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ನನಗ ೆಬಹಳ ಕ್ನಲನವಕ್ನಶದ 
ನಂತ್ರ ಒಂದ್ಧಷತಟ ಮನಹಿತಿ ಸಿಕೆದೆ. ಅದಕ್ೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಧನಯವನದಗಳನತನ ಸಲ್ಲಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  
ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಎಷತಟ ಜನ ಪದವಿೇಧರರತ ಇದನೆರ,ೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಎಷತಟ ಜನ ನರತದೂೆಯಗಿಗಳನಗಿದೆರೆ,  ಇವರ 
ಉದೊಯೇಗ  ಅವಕ್ನಶಕ್ೆೆ  ಸಕ್ನಾರ  ಯನವ  ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ ರೂಪಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಮನಹಿತಿಯನತನ 
ಕ್ೆೇಳಿದೆೆ. Employment generate ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯವನಗತವುದ್ಧಲಿ ಎನತನವ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ 
ಕ್ೆೇಳಿದೆೆೇರ್.ೆ ಇದಕ್ೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಪದವಿ  ಶ್ಕ್ಷಣದ  ಬಳಿಕ  ಸವಯಂ ಉದೊಯೇಗ, ವನಯಪನರ  
ಮತ್ತು  ಇತ್ರ  ಖನಸಗಿ  ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ  ಪದವಿೇಧರರತ ತ್ಮಾ  ಆಸಕುಗನತಗತಣವನಗಿ  
ಉದೊಯೇಗವನತನ  ಕಂಡತಕ್ೂೆಳುುವುದರಿಂದ  ಈ ಬಗೆೆ  ಉನನತ್  ಶ್ಕ್ಷಣ  ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ  ಯನವುದೇೆ  
ತ್ಂತ್ನರಂಶ  ನವಾಹಣನ ವಯವಸೆಥ ಇರತವುದ್ಧಲಿವಂೆದತ ಉತ್ುರ ನೇಡಿದನೆರೆ. ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, 
ಸಕ್ನಾರವೆೇ ಹೆೇಳಿರತವ ರಿೇತಿ ಪರತಿವಷಾ ಸತಮನರತ 2.5 ಲಕ್ಷ ಪದವಿೇಧರ ವಿದನಯಥಿಾಗಳು ಹೂೆರಗಡೆ 
ಬರತತಿುದನೆರ.ೆ ಆದರ,ೆ ಸನನತ್ುಕ್ೂೆೇತ್ುರ  ಪದವಿೇಧರರತ  ಹನಗೂ ಪದವಿೇಧರರ ಉದೊಯೇಗಕ್ನಂಕ್ಷಿಗಳು 
ಕ್ೆೇವಲ 51 ಸನವಿರ ಜನರತ enrolment ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿದನೆರೆ. ರ್ನವು ವನಯಸಂಗ ಮನಡತತಿುರತವ 
ಕ್ನಲದ್ಧಂದಲೆೇ ಉದೂೆಯೇಗ ವಿನಯಮ ಕಛೆೇರಿ ಇದ.ೆ ಈ ಕಛೆೇರಿಯ ಪನತ್ರ ಏರೆ್ಂದತ ನಮಗ ೆ
ಅಥಾವನಗತತಿುಲಿ. ನಮಗೆ ಹಿಂದ್ಧನ ದ್ಧವಸಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕಛೆೇರಿಯಿಂದ ಇಂತ್ಹ ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ ಉದೂೆಯೇಗ 
ಖನಲ್ಲ ಇದೆ,  ಅಜಿಾ ಹನಕಕ್ೊಳುಬಹತದತ ಎಂಬ ಮನಹಿತಿ ಬರತತಿುತ್ತು.  ಆಗ ನಮಾ ವಿದನಯಹಾತ್ೆಗ ೆ
ತ್ಕೆಂತ್ೆ ಮನಹಿತಿಗಳು ಬರತತಿುದೆವು. ಆದರೆ, ಇತಿುೇಚಿನ ದ್ಧವಸಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕಛೆೇರಿಯಿಂದ ಆ ರಿೇತಿಯ 
ಪತ್ರಗಳನತನ ಕಳುಹಿಸಿದ ಮನಹಿತಿಗಳು  ಬಂದ್ಧಲಿ. ಹನಗನಗಿ, ಆ ಇಲನಖ ೆಇದೆಯೇ ಅಥವನ ಬೆೇರ ೆ
ಇಲನಖಯೆಂದ್ಧಗ ೆ ವಿಲ್ಲೇನಗೊಂಡಿದಯೆೇ ಎನತನವುದೂೆಂದತ ಪರಶೆನ. 

    ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥಚರವರೆೇ, ಈಗ ಆ ಇಲನಖ ೆ
ಇಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,   ಸರ್ನಾನಯ ಬಸವರನಜ 
ಬೊಮನಾಯಿರವರತ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳನದ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ರೈೆತ್ರ ಮಕೆಳ ವಿದನಯಭನಯಸಕ್ೆೆ 
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ಅನತಕೂಲವನಗಲ್ಲ ಎಂದತ “ರೈೆತ್ರ ವಿದನಯನಧಿ ಸಿೆಮ್ಚ”ಚ ಅನತನ ಜನರಿಗೆ ತ್ಂದರತ.  ಇದರಲ್ಲಿ 
ವಿದನಯಥಿಾಗಳು ಯನವ ವನಯಸಂಗವನತನ ಮನಡತತ್ನುರಯೆೇ ಅದಕ್ೆೆ ತ್ಕೆಂತ್ೆ, ಅವರಿಗೆ 5 ಸನವಿರ, 10 
ಸನವಿರ  ಹನಗೂ 50 ಸನವಿರ ರೂಪನಯಿಗಳವರೆಗೆ ಸಹನಯಧನ ಕ್ೊಟಟರತ.  ಈಗ ನನನ ಪರಶೆನ ಸಹ 
ಅದೆೇ ಇದೆ. ಈಗನಗಲೆೇ ರೈೆತ್ರ ಬಹಳಷತಟ ಮಕೆಳು ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣಕ್ನೆಗಿ ಬನಯಂಕಚಗಳಲ್ಲಿ ಸನಲವನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದನೆರ.ೆ ಈ ರಿೇತಿ ಸತಮನರತ 21 ಸನವಿರ ವಿದನಯಥಿಾಗಳು ಸನಲ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದನೆರೆ. 
ಅವರಿಗೆ ಸತಮನರತ ರೂ.7964 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳ ಸನಲವನತನ ನೇಡಲನಗಿದ.ೆ ಈ ಸನಲವನತನ  
ಮರ್ನನ ಮನಡತವ ಪರಶೆನ ಸಕ್ನಾರದ ಮತಂದೆ ಇದಯೆೇ ಎಂಬ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದೆೆೇರ್ೆ. ಅದಕ್ೆೆ 
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಇಲಿವಂೆದತ ಹೆೇಳಿದನೆರ.ೆ ಒಂದತ ವೆೇಳೆ ಈ ಸನಲವನತನ ಮರ್ನನ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಆಗಿದ್ಧದೆರೂ ಸಹ,ಚ “ರೈೆತ್ರ ವಿದನಯ ನಧಿ ಯೇಜರೆ್”ಯಲ್ಲಿ ಯನವ ರಿೇತಿ ಹಣವನತನ 
ಕ್ೊಡಲನಗತತಿುದಯೆೇ, ಅದೆೇ ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ ಈಗನಗಲೆೇ ಸನಲ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣವನತನ 
ಯನರತ  ಮತಗಿಸಿದನೆರ,ೆ ಅವರಿಗೆ ಕ್ೆಲಸ ಸಿಕೆಲಿ, ಅವರತ ನರತದೊಯೇಗಿಗಳನಗಿದನೆರೆ, ಅವರಿಗೆ 
ಬನಯಂಕಚಗಳಿಂದ ಒತ್ುಡ ಜನಸಿುಯನಗಿದ.ೆ ಈ ರಿೇತಿ ಸನಲ ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಆ 
ವಿದನಯಥಿಾಗಳ ತ್ಂದೆ-ತ್ನಯಿಯವರ ಆಸಿುಗಳನತನ ಜನಮಿೇರ್ನಗಿ ಪಡದೆತಕ್ೂೆಂಡಿದನೆರೆ. ಈಗ ಅದತ 
auction ಗೆ ಬರತತಿುದೆ. ಆ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ರೈೆತ್ರ ವಿದನಯನಧಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ 
ಸವಲತ್ತುಗಳರ್ನನದರೂ ಸಹ ಇವರಿಗ ೆಕ್ೂೆಟಟರೆ, ಅವರಿಗ ೆಬಡಿಾ ಮರ್ನನ ಆಗತತ್ುದ.ೆ ಸಕ್ನಾರ ಸನಲವನತನ 
ರೆಕವರಿ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಲ್ಲ. ಈ ಉಚಿತ್ವನದಂತ್ಹ ಸನಲದ್ಧಂದ ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣವನತನ ಗಳಿಸತವುದಕ್ೆೆ 
ಸನಧಯವನಗತತ್ುದೆ. ಹನಗನಗಿ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಇದರ್ನನದರೂ ಮನಡತತ್ನುರಯೆೇ ಎಂಬ ಪರಶೆನಯನತನ 
ಕ್ೆೇಳಿದೆೆೇರ್.ೆ  

    ಡನ|| ಅಶವಥಚ ರ್ನರನಯಣ ಸಿ.ಎಸ್ಚ:- ಮನನಯ ಸನಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಮನನಯ ಹಿರಿಯ ಸದಸಯರತ 
ಬಹಳ ಪರಸತತ್ುವನದ ಶ್ಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉದೂೆಯೇಗದ ಬಗೆೆ ಪರಶೆನಗಳನತನ ಕ್ೆೇಳಿದನೆರೆ. ಇದತ ನಮಾಲಿರನತನ 
ಕ್ನಡತವಂತ್ಹ ವಿಷಯಗಳು.  ವಿದನಯಥಿಾಗಳು ಶ್ಕ್ಷಣವನತನ ಪಡದೆತ ಜ್ಞನನವನತನ ಹೆಚಿಚಸಿಕ್ೊಂಡತ, 
ಕ್ೌಶಲಯವನತನ ಪಡದೆತಕ್ೂೆಂಡತ   ಉದೂೆಯೇಗವನತನ ಪಡದೆತಕ್ೂೆಳುಬೆೇಕತ ಎನತನವಂತ್ಹ ಒಂದತ 
ದೃಷ್ಠಟಯಲ್ಲಿರತತ್ನುರೆ.  ಈ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ಈಗನಗಲೇೆ ಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆಪರಶೆನಗಳಿಗ ೆಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಟಿಟದೆೇರ್.ೆ 
ನಮಾ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಪರತಿವಷಾ EPF (Employment Provident Fund) ನಲ್ಲಿ 
ರೆ್ೂಂದನಯಿಸಿಕ್ೂೆಳುುವಂತ್ಹವರ ಸಂಖೆಯ formal sector ನಲ್ಲಿ ಕನಷಿ ಪಕ್ಷ ಸತಮನರತ 5 ಲಕ್ಷ 
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ಜನರತ ಇರತತ್ನುರ.ೆ ಇದಲಿದೆೇ, informal sector ನಲ್ಲಿಯೂ ಬಹಳ ದೊಡಾ ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ 
ಇರತತ್ನುರೆ. ಈ ಒಂದತ ವಗಾವನತನ ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ, ಇನೂನ ಮೇಲ್ಲನ income limit ಗಿಂತ್ ಹೆಚತಚ 
ನಮಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವನ ನಮಾ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಇರತವಂತ್ಹದತೆ ಇದೆ.  

(ಮತಂದತ) 

(653) 28-03-2022 (12.40) ಎಂ.ವಿ-ಎಕ್ೆ 

ಡನ|| ಸಿ.ಎನ.ಅಶವಥಚ ರ್ನರನಯಣ (ಮತಂದತ):-  

ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ technology, skill ಮತ್ತು ಬೆೇರ ೆಬೇೆರ ೆhigher ranking position ಇರತವಂತ್ಹ 
ಉದೊಯೇಗಗಳು ಹೆಚತಚ ಇವ.ೆ ಇವತ್ತು ರ್ನಲತೆ ಲಕ್ಷಕಂತ್ ಹೆಚತಚ Information Technology 
ನಲ್ಲಿಯೇ ಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆ G.C.C (Global Capability Centres), E.I.C.S (Engineering 
Interactive Computing Systems), R & D (Research and Development) 
ಗಳಲ್ಲಿ ಉದೂೆಯೇಗಗಳು ಇರತವಂಥದತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ೆೆ ಬೆೇಕ್ನಗಿರತವಂತ್ಹ qualified 
ತ್ರಬೇೆತಿ ಮತ್ತು talented ಇರತವಂತ್ಹ ಅಭ್ಯಥಿಾಗಳಿಗೆ ತ್ತಂಬನ ಬೆೇಡಿಕ್ ೆ ಇದೆ. ಅದೆೇ ರಿೇತಿ 
ಸರಬರನಜತ ಮನಡತವುದತ ಸಹ ತ್ತಂಬನ ದೊಡಾ challenge ಆಗಿದೆ. ಹನಗನಗಿ ಈ ದ್ಧಕೆನಲ್ಲಿ 
ಬೆೇಕ್ನಗಿರತವಂತ್ಹ ಎಲನಿ Talent Acceleration Programme ಗಳನತನ ರ್ನವು 
ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೂೆಳುುತಿುದೆೆೇವೆ. ಕಲ್ಲಕ್ೆಯಲ್ಲಿ ಗತಣಮಟಟವನತನ ಹೆಚಿಚಸಿಕ್ೂೆಳುುವುದಕ್ೆೆ ವಯವಸಥೆ ಮನಡತತಿುದೆೆೇವೆ. 
ಮತ್ೆು ಬತಡಮಟಟದ ಪನರಥಮಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಗಣಿತ್ವನತನ ಮಕೆಳು ಯನವುದೆೇ ಬನರಂರ್ಚಗೆ ಹೊೇದರತ 
ಸಹ ಗಣಿತ್ ಮತ್ತು ಭನಷ್ ೆ ಕಲ್ಲಕ್ೆಯನತನ ಬಹಳ ಚೆರ್ನನಗಿ ಕಲ್ಲತ್ತಕ್ೊಂಡರೆ, probably, ಎಲನಿ 
ರಿೇತಿಯನದಂತ್ಹ ಉದೂೆಯೇಗ ಸರದೂಗಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯವನಗತತ್ುದೆ. ಹನಗನಗಿ ಇವತಿುನ 
ಗತಣಮಟಟವನತನ ಸರಿಪಡಿಸಿಕ್ೊಳುುವುದಕ್ೆೆ ಮದಲತ formal education 6ರೆ್ೇ ವಯಸಿತನಂದ 
ಪನರರಂಭ್ವನಗತತಿುತ್ತು. ಆದರೆ, ಮತಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ 3ರೆ್ೇ ವಯಸಿತನಂದ ಪನರರಂಭ್ವನಗತತಿುದೆ. ಆ 
ರಿೇತಿ ಮನಡತವ ಮೂಲಕ 3 ರಿಂದ 6ರೆ್ೇ ವಯಸಿತನಲ್ಲಿ ಹೆಚಿಚನ ಕಲ್ಲಕ್ಗೆ ೆ ಸನಧಯವನಗತತ್ುದೆ. 
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ಆದತದರಿಂದ ಅದರೆ್ನಲನಿ ಸರಿಪಡಿಸಿಕ್ೊಳುಬೆೇಕದೆ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಎಲ್ಲಿ ಸರಿಯನಗಬೆೇಕ್ನಗಿದ ೆ
ಎನತನವುದನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದರೆ, ಇದತ ಎಲನಿ ಕಡ ೆತ್ತಂಬನ ಹರಿದತ ಹಂಚಿ ಹೂೆೇಗಿದೆ. ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಉದೊಯೇಗ ವಿನಮಯ ಕ್ೆೇಂದರಗಳ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ. ಅದತ ಇವತಿುಗೂ ಸಹ 
ಕಡನಾಯವಿದ.ೆ ಪರತಿಯಬಬರತ ಸಹ ಉದೊಯೇಗ ಪಡದೆತಕ್ೊಳುಬೇೆಕತ. ಈಗ ಯನವುದೆೇ ಕಂಪನಯಲ್ಲಿ 
ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಬೇೆಕ್ನದರೂ ಸಹ ಇವತಿುಗೂ ಸಹ ಉದೊಯೇಗ ವಿನಮಯ ಕ್ೇೆಂದರದ ಮೂಲಕವೆೇ 
ಹೊೇಗಬೇೆಕ್ನಗಿದ.ೆ ಆದರ,ೆ ಅವರತ ಮನಡಲ್ಲಲಿವೆಂದರೆ ಏರೆ್ಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದನೆರ.ೆ ಅವರತ 
ಮನಡಲ್ಲಲಿವೆಂದರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಏನತ ಕರಮವಿಲಿ. ಆದರ,ೆ ಮದಲತ ಕಡನಾಯವಿತ್ತು. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆ, Employment Exchange ಗಳೇೆ ಇಲಿ. ಇದೆರೆ 
ನನಗ ೆಅವುಗಳ ಲ್ಲಸ್ಟಚ ನೇಡಿ. 

ಡನ|| ಸಿ.ಎನ.ಅಶವತ್ಥರ್ನರನಯಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗಲೂ ಸಹ 
Employment Exchange ಗಳಿವೆ.  

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, Employment 
Exchange ಗಳಿವ.ೆ ಆದರೆ, ಎಲನಿ ಜಿಲೆಿಗಳಲೂಿ ಇಲಿ. 

ಡನ|| ಸಿ.ಎನ.ಅಶವಥಚ ರ್ನರನಯಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಎಲನಿ ಜಿಲೆಿಗಳಲೂಿ ಸಹ 
District Employment Officer ಗಳು ಮತ್ತು District Skill Officer ಗಳಿದನೆರೆ. 
ಪರತಿಯಂದತ ಜಿಲೆಿಯಲೂಿ ಸಹ Employment Exchange ಇದೆ. ಬಹಳ ಮತಖಯವನಗಿ ಅವರತ 
ಕಡನಾಯವನಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇೆಕ್ನಗಿದ.ೆ ಆದರೆ, ಅವರತ ಬರಲ್ಲಲಿವೆಂದರೆ ಏರೆ್ಂದತ ಇದೆ. ಮದಲತ 
ಕಡನಾಯವನಗಿ ಬರಲೆೇಬೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅಧಿಕ್ನರ ದತರತಪಯೇಗ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಕಂಪನ ಮತ್ತು 
ಸಂಸೆಥಗಳಿಗೆ ಜನಸಿು ಕರತಕತಳ ನೇಡತತಿುದೆರತ. ಹನಗನಗಿ ಅದನತನ ಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ penalise 
ಮನಡಿ, ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೂೆಳುುವಂತ್ಹ provision ಗಳನತನ ಈ ಹಿಂದ ೆwithdraw ಮನಡಿರತವಂಥದತೆ 
ಆಗಿದ.ೆ ಇವತ್ತು ಮತಂದತವರದೆತ, ರ್ನವು ಅವರತಗಳನತನ ವಿಶನವಸಕ್ೆೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುವುದಕ್ೆೆ ಬೇೆರ ೆಬೆೇರ ೆ
ರಿೇತಿಯ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ ಮನಡತತಿುದೆೆೇವೆ. ಕಂಪನಗಳ ಜೊತ್ೆ collaborate ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ, 
ಅವರಿಗೆ ಯನವ ರಿೇತಿಯ ಕ್ೌಶಲಯ ಹೊಂದ್ಧದಂತ್ಹವರತ ಬೆೇಕ್ನಗಿದನೆರಂೆದತ ಕ್ೇೆಳಿ. ಕಂಪನಯವರೇೆ 
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ತ್ರಬೇೆತಿ ನೇಡಿದರ,ೆ ಕಂಪನಯವರಿಗೆ ಹಣ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ತ್ಯನರಿದೆೆೇವೆ. ರ್ನವೇೆ ತ್ರಬೇೆತಿ ನೇಡಿ 
ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ ಎಂದರೆ, ಅದನತನ ಸಹ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಈ demand and supply ಅನತನ match 
ಮನಡತವುದಕ್ೊೆೇಸೆರ,ಚ ‘Skill Connect’ಚಅನತನವುದನತನ ಪನರರಂಭ್ ಮನಡಿದೆೆೇವ.ೆ ಯನವ ರಿೇತಿಯ 
opportunities ಇದೆ ಎಂಬತದನತನ ತಿಳಿಸಿ, ಅವರನತನ ಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ೆೈ ಹಿಡಿದತ, ಒಂದತ 
ಒಳೆುಯ ಸಂಬಂಧಗಳನತನ ಮತ್ೆು ನಮಾನತನ ಎದತರತ ರೆ್ೂೇಡತವಂಥದೆಕ್ೆೆ ವಿಶನವಸ ಮೂಡಿಸತವ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲನಿ ಪರಯತ್ನಗಳನತನ ಮನಡತವಂಥದತೆ ಆಗತತಿುದೆ. ಮತ್ೆು “ಮತದನರ ಯೇಜರೆ್”ಚಯಲ್ಲಿ 
ಅತಿ ಹೆಚಿಚನ ಸಂಖೆಯಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷನಂತ್ರ ಜನರಿಗ ೆ ಹಣ ನೇಡತವಂತ್ಹ ವಯವಸೆಥ ಇದೆ. ಅದೇೆ ರಿೇತಿ 
“ರೂೆೇಜಚಗನರಚ ಯೇಜರೆ್“ಚಯಲೂಿ ನೇಡತವಂಥದತೆ ಆಗತತಿುದೆ. 

ಮನನಯ ಗೌರವನನವತ್ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ ಸನಲಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುತಿುರತವುದತ. 
ಇವತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ಎಲನಿ ರಿೇತಿಯ ವಿದನಯಥಿಾ ವೇೆತ್ನ 
ನೇಡತವಂಥದತೆ ಆಗತತಿುದ.ೆ ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಹಿಂದತಳಿದ ವಗಾದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಲಪಸಂಖನಯತ್ರಿಗ ೆ
ವಿದನಯಥಿಾ ವೇೆತ್ನ ನೇಡತವಂಥದತೆ ಆಗತತಿುದೆ. ರೈೆತ್ರ ಮಕೆಳಿಗೂ ಸಹ ವಿದನಯಥಿಾ ವೆೇತ್ನ 
ನೇಡತವುದಕ್ೆೆ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಸನವಿರ ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ 
ಮಿೇಸಲ್ಲಟಿಟದನೆರ.ೆ ಅದರ ಜೊತ್ೆಗೆ education loan ಅನತನ ಸಹ ಬಹಳಷತಟ subsidized cost 
ನಲ್ಲಿ ಕ್ೊಡತವಂಥದೆನತನ ಮನಡಿ, ಒಟನಟರೆ ಉತ್ುಮವನಗಿ ಅಭನಯಸ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಮನಡತತಿುದೆೆೇವೆ. 
ಮದಲತ syllabus ಗಳು competitive examination ಗೆ align ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಈಗ 
foreign studies ಗೂ ಅವಕ್ನಶವಿರತವಂಥದತೆ ಇದೆ.  Competitive examination ಗೂ 
ಸಹ syllabus ನಲೆಿೇ integrate ಮನಡಿ, ಮದಲತ ಪನಸ್ಚ ಆದ ಮೇಲೆ competitive 
examination ಗೆ ತ್ಯನರನಗತವಂಥದತೆ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಏನತ combination 
ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿದೆೆೇವ,ೆ ಈ combination ನಲ್ಲಿ subject, competitive examination ಗೂ 
ತ್ಯನರನಗತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶವಿರತವಂಥದತೆ ಇದೆ. ಒಟನಟರೆಯನಗಿ ಈ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಸಟಡಿ ಸಕಾಲಚ, 
ಇರ್ೂೆನಂದತ-ಮತ್ೂೆುಂದತ ಎಂದತ ಹಲವನರತ ಸತಧನರಣೆಗಳನತನ ಮನಡಿ. ಸಟಡಿ ಸಕಾಲಚ, 
employment counselling, career counselling, ಮನದರಿ ವೃತಿು ಕ್ೆೇಂದರಗಳು, ಸಿೆಲಚ 
ಟೆೈನಂಗಚ ಮತ್ೆು ಬೆೇರ ೆ ಬೆೇರ ೆ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ International Migration Centre 
ಮನಡತತಿುರತವಂಥದತೆ. ಇವೆಲಿವನತನ ಮನಡಿ, ಒಟನಟರಯೆನಗಿ ಮತಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ ಐದತ ವಷಾದ 
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ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಕ್ೂೆೇಟಿ ಇರತವಂತ್ಹ ಉದೂೆಯೇಗಗಳನತನ ಸದೃಢಗೂೆಳಿಸತವುದತ. ಗನರಮಿೇಣ 
ಭನಗದಲ್ಲಿ ಹೂೆಸದನಗಿ ಉದೊಯೇಗಗಳನತನ ಹಚೆಿಚಸತವಂತ್ಹ ಎಲನಿ ರಿೇತಿಯ ಪರಯತ್ನಗಳನತನ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ (ಪದವಿೇಧರರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಉದೊಯೇಗ ವಿನಮಯ ಕ್ೇೆಂದರಗಳನತನ activate ಮನಡದೇೆ ಇದೆರೆ, ಈಗ ರ್ನವು ಕನನಡಿಗರಿಗೆ 
ಉದೊಯೇಗ ಸಿಗತತಿುಲಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಉದೊಯೇಗ ನೇಡಿಲಿವೆಂದತ ಬೆೇರ ೆ ಬೆೇರ ೆ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇವೆ. ಈಗ ಉದೊಯೇಗ ಬೆೇಕತ ಎಂದತ, ರಿಜಿಸಟರಚ ಆಗಿ ಅದಕ್ೆೆ ಕ್ೆಲಸ ಸಿಕೆದೆ ಎಂಬ 
ಮೂಲಭ್ೂತ್ವನದಂತ್ಹ ಹಲವನರತ ಮನಹಿತಿಗಳು ಸಿಗತವುದೇೆ ಇಲಿ. ಮದಲತ ಅದನತನ monitor 
ಮನಡತತಿುದೆರತ. ಆದರೆ, ಈಗ ಅದನತನ monitor ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದನೆರೆ. 
ಆದರೆ, ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳು ಇದನತನ ಬಹಳ ಗಂಭಿೇರವನಗಿ ಯೇಚಿಸಲ್ಲ. ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳು ಬಹಳ 
ಗಂಭಿೇರವನದ ವಿಷಯವನತನ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದನೆರೆ. ಮನಹಿತಿ ನೇಡದೆ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡರೆ 
ಮತಂದ ೆ ಏನತ ಮನಡಬೇೆಕತ ಎಂಬತದಕ್ೆೆ ಕ್ನನೂನನಲ್ಲಿ ಅವಕ್ನಶವಿಲಿವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಈಗ 
ಸದನದಲ್ಲಿ ಹಲವನರತ ತಿದತೆಪಡಿಗಳನತನ ತ್ರತತ್ುೆೇವೆ. ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಇದಕೂೆ ಸಹ ಒಂದತ ತಿದತೆಪಡಿ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಬರಲ್ಲ. ಉದೊಯೇಗ ವಿನಮಯ ಕ್ೇೆಂದರವನತನ strengthen ಮನಡಿದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 
ಕನನಡಿಗರ ಹಿತ್ನಸಕು ಕೂಡ ಬರತತ್ುದೆ. ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, ಈಗ ರೈೆತ್ರ ವಿದನಯನಧಿಗೆ ಏನತ ಹಣ 
ಕ್ೊಡತತ್ನುರ.ೆ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಸಹ ಅಷ್ೆಟೇ ಹಣವನತನ ನೇಡಲ್ಲ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಇಲೂಿ ಸಹ ರೈೆತ್ರ ಮಕೆಳೇೆ 
ಇದನೆರ.ೆ ಜನತಿ ರಹಿತ್ವನಗಿ ರೈೆತ್ರ ವಿದನಯನಧಿಗೆ ಹಣವನತನ ನೇಡಿದನೆರ.ೆ ಈಗ ಮಧಯಮ ವಗಾ ಮತ್ತು 
ಕೂಲ್ಲ ಕ್ನಮಿಾಕರ ಮಕೆಳೇೆ ಸನಲವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿರತವುದತ. ಯನವುದೆೇ ರನಜಕ್ನರಣಿಗಳ ಮತ್ತು 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಮಕೆಳು ಬನಯಂಕಚನಂದ ಸನಲ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಓದತತಿುಲಿ. ಆ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ 
ಓದತತಿುರತವುದತ ಮಧಯಮ ಮತ್ತು ಕ್ೆಳಗಿನ ವಗಾದವರತ ಮನತ್ರ. ಅಂತ್ಹವರ ಆ ಜ್ಞನನಭ್ಂಡನರ ಏನತ 
ಆ ಜ್ಞನರ್ನಜಾರ್ ೆ ಇದೆ, ಅದತ ಈ ದೆೇಶದ ಆಸಿು. ಆ ಕ್ನರಣಕ್ೊೆೇಸೆರ ರೈೆತ್ರ ವಿದನಯನಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಕ್ೊಡತವಷತಟ ಸವಲತ್ತುಗಳರ್ನನದರೂ ಈ ಬನಯಂಕಚಗಳಲ್ಲಿ ಸನಲ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಂತ್ಹವರಿಗೆ ಕ್ೂೆಟಟರೆ, 
ತ್ಕೆಮಟಿಟಗೆ ಬಡಿಾಯ ಹೊರೆ ಕಡಿಮಯನಗತತ್ುದೆ. ಆದತದರಿಂದ ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳು ಇದನತನ 
ಪರಿಗಣಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಆಗರಹ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  
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ಡನ|| ಸಿ.ಎನ.ಅಶವಥಚ ರ್ನರನಯಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಖಂಡಿತ್ವನಗಿ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರ ಸಲಹ ೆಚೆರ್ನನಗಿದೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆ ತ್ನವು ಏರೆ್ಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ಧೆೇರಿ. 

ಡನ|| ಸಿ.ಎನ.ಅಶವತ್ಥರ್ನರನಯಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಸಲಹೆ ಚೆರ್ನನಗಿದೆ 
ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದೆ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆ, ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸದಸಯರ ತ್ಲೆ ಚೆರ್ನನಗಿದ ೆ ಎಂದತ 
ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಂಡಿದೆೆ.  

ಡನ|| ಸಿ.ಎನ.ಅಶವಥಚ ರ್ನರನಯಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರ 
ತ್ಲೆಯೂ ಚೆರ್ನನಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಲಹೆಯೂ ಚೆರ್ನನಗಿದ.ೆ ಈಗ ಯನರೆೇ ವಿದನಯಥಿಾಗಳು 
ವಿದನಯಭನಯಸವನತನ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದರೆ, ಸಿಥತಿವಂತ್ರಲಿದವರಿಗೂ ಸಹ interest subsidy 
component ಗಳನತನ ಶ್ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತ್ಂದರೆ, ಏಕ್ೆಂದರ ೆರ್ನವು ಎಲಿರೂ ಸಹ ಹೇೆಳುತಿುದೆೆೇವೆ. ಇವತ್ತು 
ಇಪಪತ್ೊುಂದರೆ್ೇ ಶತ್ಮನನ ಜ್ಞನನದ ಶತ್ಮನನ,ಚ ‘knowledge-based economy’ಚ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳುತಿುದೆೆೇವ.ೆ ಇವುಗಳರ್ೆನಲನಿ ಹೆಚಿಚನ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯನಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ, 
ಸರಿಪಡಿಸಿಕ್ೊಳುಬೆೇಕ್ನದರೆ, interest completely waive off ಆಗಿ ಬರತವಂತ್ಹ ದ್ಧನಗಳು 
ಬರಬೆೇಕತ ಎಂಬತದತ ಇದೆ.   

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸದಯಕ್ೆೆ ವಿದನಯನಧಿಯ 
ಸವಲತ್ುರ್ನನದರೂ ವಿಸುರಿಸಿ ಕ್ೊಡಲ್ಲ.  

ಡನ|| ಸಿ.ಎನ.ಅಶವತ್ಥರ್ನರನಯಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಬೆೇರ ೆ ಬೆೇರ ೆ
ತಿದತೆಪಡಿಗಳನತನ ತ್ಂದತ, ಅದನತನ ಯನವ ರಿೇತಿ balance ಮನಡಬಹತದತ, ಎಂಬತದನತನ 
ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. 
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ಆ). ಚತಕೆ್ೆ ಗತರತತಿಲಿದ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 

ಡನ|| ಸಿ.ಎನ.ಅಶವತ್ಥರ್ನರನಯಣ (ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಮನಹಿತಿ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ಜೆೈವಿಕ 
ತ್ಂತ್ರಜನಾನ, ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಹನಗೂ ಕ್ೌಶಲನಯಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಐಟಿ-ಬಿಟಿ ಸಚಿವರತ):- 
ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ದ್ಧರ್ನಂಕ 28ರೆ್ೇ ಮನರ್ಚಾ, 2022, ಸಮೂಹರ-1ರ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ 
ಉತ್ುರಿಸತವ ಒಟತಟ 62 ಪರಶೆನಗಳ ಪೆೈಕ, ೧೫ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರಗಳನತನ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸತತಿುದೆೆೇರ್ೆ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮಂಡಿಸಲನಯಿತ್ತ. 

(ಲ್ಲಖಿತ್ ಉತ್ುರದ ಪರತಿಗಳನತನ ಲಗತಿುಸಿದ)ೆ 
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಯನವನಗಲೂ ಸಹ ಇದೇೆ ರಿೇತಿ ಆಗತತಿುದೆ. ಯನವೊತ್ತು ಸಹ ಶೆೇಕಡನ ೫೦ರಷತಟ ಉತ್ುರಗಳು 
ಬಂದ್ಧಲಿ. ಈ ರಿೇತಿಯನದರೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನೇಡಲನಗತವ ಉತ್ುರಗಳನತನ ಬಂದ ಮನಡಿದರೆ ಬಹಳ 
ಉತ್ುಮವೆಂದತ ಕ್ನಣತತ್ುದ.ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಬಹಳ ಕಷಟಬಿದತೆ ಪರಶೆನ ಹನಕತತ್ನುರ.ೆ ಆಗ ಅವರ 
ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರ ಬರತವುದ್ಧಲಿವೆಂದರ ೆ ಹೆೇಗೆ? ಈಗ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು ಆಶನವಸರೆ್ 
ಕ್ೊಟಿಟದೆರೂ ಸಹ ಇವರತ ಅವರ ಮನತ್ನತನ ಕ್ೆೇಳುವುದ್ಧಲಿವೆಂದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಕ್ನಾರದ ಮೇಲ ೆಗೌರವ 
ಇದೆಯೇ ಇಲಿವೊೇ ಎಂಬತದತ ನಮಗೆ ಇದರಿಂದಲೆೇ ಗೊತ್ನುಗತತ್ುದೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳಷತಟ ಬನರಿ ಹೆೇಳಿ ಹೆೇಳಿ ಸನಕ್ನಗಿದೆ.  

ಡನ||ಕ್.ೆಗೊೇವಿಂದರನಜ (ವಿಧನನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಕಳೆದ ಬನರಿಯ ಅಧಿವೇೆಶನದಲೂಿ ಸಹ ತ್ಮಗೆ ಮನವಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡಿದೆೆ. 
ರ್ನವು ಹನಕದ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರವೇೆ ಬರತವುದ್ಧಲಿ. 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನನ ಶೆೇಕಡನ 95ರಷತಟ 
ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರವೆೇ ಬರತವುದ್ಧಲಿ. ಈ ರಿೇತಿಯನದರೆ ಹೆೇಗ?ೆ 

ಡನ|| ಸಿ.ಎನ.ಅಶವತ್ಥರ್ನರನಯಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸದನದಲ್ಲಿ ಪೂತಿಾಯನಗಿ 
ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರ ಪರಶೆನಗಳೆೇ ಜನಸಿು ಇವೆ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಬೆೇಗ ಉತ್ುರ ಒದಗಿಸಿ. ಮನನಯ 
ಬಿ.ಎಂ.ಫನರೂಖಚರವರತ ಸಕ್ನಾರಿ ಭ್ರವಸಗೆಳ ಸಮಿತಿಯ 48ರೆ್ೇ ವರದ್ಧಯನತನ ಒಪಿಪಸತವುದತ. 
ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರತ ತಿಳಿಸಿದಂತ್,ೆ ಈಗ ಸಕ್ನಾರಿ ಭ್ರವಸಗೆಳ ಸಮಿತಿಯ 
ವರದ್ಧ ಒಪಿಪಸತವುದತ ಬೇೆಡ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ರ್ನಳ ೆಮನನಯ ಬಿ.ಎಂ.ಫನರೂಖಚರವರೆೇ ಬಂದತ ಒಪಿಪಸತತ್ನುರೆ.  
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02. ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರ ವರದ್ಧ 

ಕ್ನಯಾದಶ್ಾ,ಕವಿಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವಿಧನನ ಸಭೆಯಿಂದ ಅಂಗಿೇಕೃತ್ 
ರೂಪದಲ್ಲಿರತವ ಈ ಕ್ೆಳಕಂಡ ವಿಧೆೇಯಕವನತನ ಸದನದ ಮತಂದ ೆಮಂಡಿಸತತಿುೇದೆೆೇರ್ೆ. 

ಕರ್ನಾಟಕ ಗನರಮ ಸವರನಜಚ ಮತ್ತು ಪಂಚನಯತಚ ರನಜಚ (ತಿದತೆಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕ, 2022. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮಂಡಿಸಲನಯಿತ್ತ. 

 

03.ಪರಕಟಣ ೆ

ಸದನದಲ್ಲಿ ಕಡನಾಯವನಗಿ ಹನಜರಿರಬೆೇಕ್ನದ ಸಚಿವರತಗಳು ಹನಗೂ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸದನದಲ್ಲಿ ಕಡನಾಯವನಗಿ ಹನಜರಿರಬೆೇಕ್ನದ ಮನನಯ ಸಚಿವರತಗಳು: 

1. ಶ್ರೇ ಗೂೆೇವಿಂದ ಎಂ. ಕ್ನರಜೊೇಳ, ಜಲಸಂಪನೂಾಲ ಸಚಿವರತ. 
2. ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ, ಗೃಹ ಸಚಿವರತ. 
3. ಶ್ರೇ ಅರಬೆೈಲತ ಹಬೆನಬರ ಶ್ವರನಮ್ಚ, ಕ್ನಮಿಾಕ ಸಚಿವರತ. 
4. ಶ್ರೇ ಕ್ೂೆೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ, ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ ಹನಗೂ ಹಿಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ 

ಕಲನಯಣ ಸಚಿವರತ. 
5. ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಗೂೆೇಪನಲಯಯ, ಅಬಕ್ನರಿ ಸಚಿವರತ. 

ಸದನದಲ್ಲಿ ಕಡನಾಯವನಗಿ ಹನಜರಿರಬೆೇಕ್ನದ ಇಲನಖನಧಿಕ್ನರಿಗಳು: 

1. ಡನ|| ಎಂ.ವಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ, ಭನ.ಆ.ಸೇೆ., ಆಯತಕುರತ, ಜಲನನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲನಖ.ೆ 
2. ಡನ|| ಅರತಂಧತಿ ಚಂದರಶೇೆಖರಚ, ಭನ.ಆ.ಸೇೆ., ಯೇಜರ್ನ ನದೆೇಾಶಕರತ, ರನಷ್ಠರೇಯ 

ಆರೂೆೇಗಯ ಯೇಜರೆ್ ಮತ್ತು ಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತಂಬ ಕಲನಯಣ ನದೆೇಾಶರ್ನಲಯ. 
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3. ಶ್ರೇಮತಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಮನಲನತಿ, ಸಕ್ನಾರದ ಉಪ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾ, ಕನನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸೃತಿ 
ಇಲನಖ.ೆ 

4. ಶ್ರೇ ಬಿ.ಜಿ.ಹೆೇಮಣೆ, ಸಕ್ನಾರದ ಜಂಟಿ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾ, ಮನಹಿತಿ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ, ಜೆೈವಿಕ 
ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಹನಗೂ ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಇಲನಖ.ೆ 

(ಮತಂದತ) 

 

(654)  28.3.2022  12.50  ಎಲಚಎಲಚ(ಪಿಕ್ೆ)ಎಕ್ೆ 

04. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅಪಪಣೆ ಮೇರಗೆ ೆಪರಸನುಪಿಸಲನದ ವಿಷಯಗಳು 

 ಅ) ವಿಷಯ: ಫಲ್ಲತ್ನಂಶದ ವಿಳಂಬ ಅವಧಿಯನತನ ಕ್ೂೆೇವಿಡಚ ಅವಧಿಯಂದತ ಪರಿಗಣಿಸಿ  
    ಅನತಕಂಪ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಗ ೆಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಿಸಲತ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡತವ ಬಗೆೆ. 

- - - 

 ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳ , ಮೈಸೂರತ ವಿಶವವಿದ್ನಯಲಯದಲ್ಲಿ 
ಪದವಿ ಪರಿೇಕ್ಷ ೆಫಲ್ಲತ್ನಂಶ ಸನಮನನಯವನಗಿ ಜೂನಚ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಬರತತಿುದತೆ, ಕಳೆದ ವಷಾ 
ಕ್ೊೇವಿಡಚ ಕ್ನರಣ ಪದವಿ ಅಂತಿಮ ವಷಾದ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯ ಫಲ್ಲತ್ನಂಶವು ನವಂೆಬರಚ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 
ಬಂದ್ಧದ.ೆ  ಮೃತ್ರ ಮಕೆಳು ಅನತಕಂಪದ ಆಧನರದ ಮೇಲೆ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಗನಗಿ ಒಂದತ ವಷಾದೂೆಳಗೆ 
ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಿಸಲತ ಸಕ್ನಾರ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿರತತ್ುದೆ.  ಆದರೆ, ಕ್ೊೇವಿಡಚ ಅವಧಿಯನತನ ಪದವಿಪೂವಾ 
ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಫಲ್ಲತ್ನಂಶ ವಿಳಂಬವನದ ಕ್ನರಣ, ವಿಳಂಬದ ಅವಧಿಯನತನ ಕ್ೊೇವಿಡಚ ಅವಧಿ 
ಎಂದತ ಪರಿಗಣಿಸಲತ ಆಡಳಿತ್ ಮತ್ತು ಸಿಬಬಂದ್ಧ ಇಲನಖಯೆ ಸತತ್ೊುೇಲೆ ಸಂಖೆಯ: 
ಸಿಆಸತಇ:೭೬;ಸೇೆನಬಿ:೨೦೨೦, ದ್ಧರ್ನಂಕ: ೧೭.೯.೨೦೨೧ರಂದತ ಆದೇೆಶ ನೇಡಿರತತ್ುದ.ೆ  ಇದೆೇ 
ಮನದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ವಷಾದ ಡಿಪಲಮೇ/ಪದವಿ/ಸನನತ್ಕ್ೊೇತ್ುರ ಪದವಿಯ ಫಲ್ಲತ್ನಂಶದ 
ಅವಧಿಯನತನ ಕ್ೊೇವಿಡಚ ಅವಧಿಯಂದತ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಪರಸಕು ವಷಾದ ಡಿಸಂೆಬರಚ-2021ರ 
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ಅಂತ್ಯದವರಗೊ ಅನತಕಂಪನದಡಿ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಿಸಲತ ಅವಕ್ನಶ ಕಲ್ಲಪಸತವಂತ್ ೆಆಡಳಿತ್ ಮತ್ತು ಸಿಬಬಂದ್ಧ 
ಇಲನಖಗೆ ೆನದೆೇಾಶ್ಸತವಂತ್ೆ ವಿನಂತಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.   

 ಡನ: ಸಿ.ಎನಚ. ಅಶವತಚರ್ನರನಯಣ(ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಮನಹಿತಿ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ, ಜೆೈವಿಕ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ 
ಹನಗೂ ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ, ಕ್ೌಶಲನಯಭಿವೃದ್ಧಿ, ಜಿೇವರ್ೊೇಪನಯ ಹನಗೂ ಉದಯಮಶ್ೇಲತೆ್ 
ಇಲನಖೆ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳ , ಸದರಿ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಿಾಂತ  ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳಿಂದ 
ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡಿಸತವ ವಯವಸಥೆ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ 

 ಆ) ವಿಷಯ: ಪನರಥಮಿಕ ಶನಲನ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅನಯ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳಿಂದ ಮತಕುಗೂೆಳಿಸಿ 
       ಬೊೇಧರೆ್ಗ ೆಹೆಚಿಚನ ಪನರಶಸಯದ ಬಗೆೆ. 

- - - 

 ಡನ|| ತ್ಳವನರ ಸನಬಣೆ(ರ್ನಮ ನದೆೇಾಶನ ಹೊಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳ , 
ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಈಗನಗಲೆೇ ಶೆೇ ೫೦ರಷತಟ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೂೆರತೆ್ಯಿದೆ.  ಇದರ ನಡತವ,ೆ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಎಷತಟ ಭನರ 
ಹೊರಿಸಿದರೂ ತ್ನಳಿಕ್ೊಳುಬಲಿರತ ಎಂದತ ಸಕ್ನಾರ ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಂಡಂತಿದೆ.  ಯನವುದೆೇ 
ಚತರ್ನವಣೆಗಳು ಸಾಂದರ್ಾದಲ್ಲಿಯೂ ಬೂತಚ ಅಧಿಕ್ನರಿಯನಗಿ ಇವರತ ಹೊೇಗಬೆೇಕತ.  ಯನವುದೇೆ 
ಜನಗಣತಿ, ಪನರಣಿಗಣತಿ ಇದೆರೂ ಅದರ ಹೊಣೆಯನತನ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸತವುದತ ದಶಕಗಳಿಂದ 
ನಡದತಕ್ೊಂಡತ ಬಂದ್ಧದೆ.  ಶನಲೆಗ ೆಬನರದ ಮಕೆಳನತನ ಮರ್ೆಮರೆ್ ಹತಡತಕ ʼಮರಳಿ ಬನ ಶನಲೆಗೆ̓  
ಎಂದತ ಕರತೆ್ರಲತ ಇವರತ ಬೆೇಕತ.  ಬಿಸಿಯೂಟ ತ್ಯನರಿಸತವ ಕ್ೆಲಸ ಬಿಟಟರ ೆ ಅದರ ಹಲವು 
ನವಾಹಣೆಗಳಿವೆ.  ಕ್ೇೆಂದರ ಮತ್ು ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರ ಯನವುದೆೇ ಹೂೆಸ ಯೇಜರೆ್ ಆರಂಭಿಸಿದರೂ 
ಅದರ ಬಗೆೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲತ ಇವರತ ಓಡನಡಬೇೆಕದೆ.  ಕ್ೊರೂೆೇರ್ನ ಹನವಳಿಯ 
ಸಾಂದರ್ಾದಲಿಂತ್ೂ ಇವರನತನ ಸನಕಷತಟ ಬಳಸಿಕ್ೂೆಳುಲನಗಿತ್ತು.  ಪೆೈಮರಿ, ಸಕೆ್ೆಂಡರಿ ಸೂೆೇಂಕತ್ರನತನ 
ಪತ್ೆು ಹಚಚಲೂ ಸಹ ಬಳಸಲನಗಿತ್ತು.  ಇದರ ಕ್ನರಣ ಹಲವನರತ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಮೃತ್ ಪಟಿಟದತೆ ಎಲಿರ 
ಗಮನಕ್ೆೆ ಇದೆ.  ಇದಲಿದ ೆರ್ನರ್ನ ತ್ರಬೇೆತಿಗಳಿಗೆ, ಮಿೇಟಿಂಗಚಗಳಿಗೆ ತ್ನಲೂಿಕತ-ಜಿಲನಿ ಕ್ೆೇಂದರಗಳಿಗ ೆ
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ಓಡನಡತವುದಂತ್ೂ ಇದೆದೆೆೇ.  ಬಿಸಿಯೂಟ ಮತ್ತು ವಿದನಯಥಿಾಗಳ ಶೈೆಕ್ಷಣಿಕ ಪರಗತಿಯ ಮನಹಿತಿಯ 
ವರದ್ಧಯನತನ ಮಬೆೈಲಚನಲ್ಲಿ ಪರತಿನತ್ಯ ಮೇಲನಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ.  ಈ ಮಧೆಯ ಪನಠ 
ಯನವನಗ ಮನಡತತ್ನುರ,ೆ ಮಕೆಳು ಶ್ಕ್ಷಕರ ಮತಖ ಯನವನಗ ರೆ್ೂೇಡತತ್ನುರೆ ಎಂಬಂಥ ಪರಶೆನಗಳನತನ 
ಕ್ೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಆಸಪದವಿದೆ. 

 ಅಂಗನವನಡಿ ಕ್ನಯಾಕತ್ಾೆಯರಿಗ ೆಸದಯ ಅನಯ ಕ್ನಯಾಗಳಿಂದ ಮತಕು ಸಿಗಲ್ಲದ.ೆ  ಆದರೆ, 
ಪನರಥಮಿಕ ಶನಲನ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕಥೆ ಇನೂನ ಕಗೆಂಟನಗಿ ಕೂತಿದ.ೆ  ಅಂಗನವನಡಿ 
ಕ್ನಯಾಕತ್ೆಾಯರಂತ್ಯೆೇ ಶ್ಕ್ಷಕರೂ ತ್ಮಾ ಮೇಲ್ಲನ ಹೊರೆಗಳಿಂದ ಬಳಲ್ಲದನೆರೆ.  ಇದೆಲಿದರ 
ನಡತವ ೆ ಪನಠ ಮನಡಲತ ಅವರಿಂದ ಸನಧಯವನಗತತಿುಲಿ.  ಇದರಿಂದನಗಿ ಪದೆೇ ಪದೆೇ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ 
ಗತಣಮಟಟ ಕತಸಿಯತವುದನತನ ರ್ನವು ರೆ್ೂೇಡತತಿುದೆೆೇವೆ.  ಅಧಯಯನ ಮತ್ತು ಬೊೇಧರೆ್ಯ ಕಡ ೆ
ಸರಕ್ನರಿ ಶನಲನ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಹೆಚಿಚನ ಗಮನ ಕ್ೆೇಂದರಿೇಕರಿಸತವಂತ್ನದರೆ, ಖನಸಗಿ ಶನಲೆಗಳಿಗ ೆ ಸಡೆತಾ 
ಹೊಡೆಯತವಂಥ ಫಲ್ಲತ್ನಂಶವನತನ ತ್ಂದತಕ್ೂೆಡಬಲಿರತ.  ಹನಗೂ ಸರಕ್ನರಿ ಶನಲೆಗಳಿಗ ೆ ಬರತವ 
ಗನರಮಿೇಣ ಭನಗದ ಬಡ ಮಕೆಳಿಗ ೆಅರ್ನಯಯ ಮನಡಿದಂತ್ನಗತತಿುದೆ.  ಮತಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ ರನಷ್ಠರೇಯ 
ಶ್ಕ್ಷಣ ನೇತಿಯನತಸನರ ಗತಣಮಟಟದ ಶ್ಕ್ಷಣ ನೇಡಲತ ಶ್ಕ್ಷಕರ ತ್ರಬೇೆತಿ ಮತ್ತು ಅವರ 
ಪನಲೂೆೆಳುುವಿಕ್ೆ ತಿೇರನ ಅವಶಯವನಗಿದ.ೆ  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಶ್ಕ್ಷಣದ ಜಿೇವನಳ.  ಗಣತಿ, ಚತರ್ನವಣೆ 
ಕ್ನಯಾ ಮತಂತ್ನದವುಗಳಿಗೆ ಗತತಿುಗೆ ಆಧನರದಲ್ಲಿ ಗನರಮಿೇಣ ಸತಶ್ಕ್ಷಿತ್ರ ರೆ್ೇಮಕ, ಶ್ಕ್ಷಿತ್ 
ನರತದೊಯೇಗಿಗಳ ಅರಕ್ನಲ್ಲನ ಬಳಕ್ೆ, ಎನಚಜಿಒಗಳ ಮೂಲಕ ಇಂಥ ಕ್ನಯಾಗಳ ನವಾಹಣ ೆ
ಮತಂತ್ನದ ನವಿೇನ ಚಿಂತ್ರೆ್ಗಳನತನ ಸಕ್ನಾರ ಮನಡಬಹತದನಗಿದ.ೆ  ಕ್ನರಣ, ಪನರಥಮಿಕ ಶನಲನ 
ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ೆಅನಯ ಕ್ನಯಾಗಳಿಂದ ಮತಕ್ನುಗೂೆಳಿಸಿ ಬೂೆೇಧರ್ೆಗೆ ಹೆಚಿಚನ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೊಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ 
ಮನನಯ ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನಖಯೆ ಸಚಿವರನತನ ಈ ಮೂಲಕ ಒತ್ನುಯಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇೆಶಚ(ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳ , 
ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗೆ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಿ ಕ್ೊಡಲನಗತವುದತ. 
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 ಇ) ವಿಷಯ: ಮೈಸೂರತ ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಪನರಧಿಕ್ನರ ಶತದಿ ಕರಯ ಪತ್ರ ನೇಡತವ ಕತರಿತ್ತ. 

 ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎ.ತಿಪಪೆೇಸನವಮಿ (ರ್ನಮ ನದೆೇಾಶನ ಹೊಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳ , 
ಮೈಸೂರತ ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಪನರಧಿಕ್ನರದ ವತಿಯಿಂದ ಹಂಚಿಕ್ ೆ ಮನಡಲನದ ನವೆೇಶನಗಳನತನ ೧೦ 
ವಷಾಗಳ ಲ್ಲೇಸ್ಚ-ಕಂ-ಸೇೆಲಚ ಆಧನರದ ಮೇಲ ೆನೇಡಲನಗಿದತೆ, ನವೆೇಶನಗಳು ಹಂಚಿಕ್ಯೆನಗಿ ೧೦ 
ವಷಾ ಪೂಣಾಗೂೆಂಡಿದೆರೂ ಸಹ ಮೈಸೂರತ ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಪನರಧಿಕ್ನರವು ಶತದಿ ಕರಯಪತ್ರವನತನ 
ನೇಡತತಿುಲಿ.  ಲ್ಲೇಸ್ಚ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮರ್ ೆನಮನಾಣ ಮನಡದ ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ರೆ್ೂೇಂದಣಿ ಬೆಲೆಯ 
ಶೆೇಕಡ ೨೫ರಷತಟ ದಂಡವನತನ ಪನವತಿಸಿ, ಶತದಿ ಕರಯಪತ್ರ ಪಡಯೆಲತ ಸೂಚಿಸತತಿುರತವುದನಗಿ ತಿಳಿದತ 
ಬಂದ್ಧದ.ೆ  ಸದರಿ ನವೇೆಶನಗಳು ನಗರ ಪರದೆೇಶದ್ಧಂದ ದೂರದಲ್ಲಿರತವ ಹನಗೂ ಇನನತ್ರೇೆ 
ಕ್ನರಣಗಳಿಂದನಗಿ ಮರ್ೆ ನಮನಾಣಗಳು ಆಗಿರತವುದ್ಧಲಿ. 

 ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಪನರಧಿಕ್ನರ (ನವೆೇಶನಗಳ ಹಂಚಿಕ್)ೆ ನಯಮಗಳು, ೧೯೯೧ ನಯಮ 
೧೯(೭)ರ ಪರಕ್ನರ ಗತತಿುಗೆ ಕರನರತ ಪತ್ರ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡ ೧೦ ವಷಾಗಳು ಕಳೆದ ನಂತ್ರ ಹಂಚಿಕ್ಯೆನತನ 
ರದತೆ ಮನಡಿಲಿದ್ಧದೆಲ್ಲಿ, ಪನರಧಿಕ್ನರವು ಹಂಚಿಕ್ದೆನರರಿಗ ೆಕರಯ ಪತ್ರವನತನ ಮನಡಿಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನಗಿರತತ್ುದೆ.  
ಅಲಿದೆೇ, ಅಧಿಸೂಚರೆ್ ಸಂಖೆಯ: ನ ೧೬೫ ಬಮೆಪನರ ೨೦೧೨, ದತರ್ನಂಕ ೨೦.೩.೨೦೨೧ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ 
ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಪನರಧಿಕ್ನರ (ನವೆೇಶನ ಹಂಚಿಕ್ೆ) ತಿದತಪಡಿ ನಯಮಗಳು ೨೦೧೨ನತನ 
ಅಧಿಸೂಚಿಸಲನಗಿದತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಯಮ (೨೦)ಕ್ೆೆ ತ್ರಲನಗಿರತವ ತಿದತೆಪಡಿಯ ಪರಕ್ನರ ತಿದತೆಪಡಿ 
ಜನರಿಗ ೆ ಬಂದ ದ್ಧರ್ನಂಕದ್ಧಂದ ೨೦೦೫ರ ಪೂವಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕ್ಯೆನದ ನವೆೇಶನಗಳಿಗ ೆ
ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಿಾಂತ  ಹಂಚಿಕ್ೆದನರರತ ೧೦ ವಷಾದ ಗತತಿುಗೆ ಅವಧಿಯಳಗ ೆ ಅಥವನ ಕರಯಪತ್ರ 
ಪಡಯೆದೆೇ ರೆ್ೇರ ಮನರನಟ ಮನಡಿರತವ ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ರೆ್ೂೇಂದಣಿ ಬೆಲೆಯ ಶೆೇ. ೨೫ರಷತಟ ದಂಡ 
ಶತಲೆವನತನ ಪನವತಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ಕರಯಪತ್ರ ನೇಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಇರತತ್ುದೆ.  ಈ ನಯಮದಡಿ 
ವಿಧಿಸಿರತವ ರೆ್ೂಂದಣಿ ಬಲೆೆಯತ ಶೆೇ ೨೫ ರಷತಟ ದಂಡ ಅತಿ ಹೆಚನಚಗಿದತೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರತ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪನರಧಿಕ್ನರ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪನರಧಿಕ್ನರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತ್ಹ ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸನಂಕ್ೆೇತಿಕ 
ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ, ಶತದಿ ಕರಯಪತ್ರ ನೇಡಲತ ಅವಕ್ನಶವಿರತತ್ುದೆ. 
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 ಆದೆರಿಂದ, ದಂಡ ಪನವತಿ ನಯಮವು ೨೦೦೫ರ ಹಿಂದ್ಧನ ಹಂಚಿಕ್ ೆಪರಕರಣಗಳಿಗ ೆಮನತ್ರವೇೆ 
ಅನವಯಿಸತತಿುದತೆ, ೨೦೦೫ರ ನಂತ್ರ ಹಂಚಿಕ್ಯೆನದ ಪರಕರಣಗಳಿಗ ೆಅನವಯಿಸತವುದ್ಧಲಿ.  ಆದತದರಿಂದ 
ಬಡ ಹಂಚಿಕ್ದೆನರರ ಹಿತ್ದೃಷ್ಠಟಯಿಂದ ಮರ್ೆ ನಮಿಾಸಿದ ೨೦೦೫ರ ನಂತ್ರ ಹಂಚಿಕ್ಯೆನದ 
ನವೆೇಶನಗಳಿಗನದರೂ ಸನಂಕ್ೆೇತಿಕ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ, ಶತದಿ ಕರಯಪತ್ರ ನೇಡಲತ ಮೈಸೂರತ 
ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಪನರಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ ಆದೆೇಶ್ಸತವಂತೆ್ ಕ್ೊೇರತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜಚ(ಬೆೈರತಿ)(ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲನಖೆ, ಕ್ೆಯತಐಡಿಎಫಚಸಿ, 
ಕ್ೆಯತಡಬೂಿೂಎಸ್ಚಡಿಬಿ ಒಳಗೊಂಡತ (ಬೆಂಗಳೂರತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ಬಿಡಿಎ, 
ಬಿಡಬೂಿೂಎಸ್ಚಎಸ್ಚಬಿ, ಬಿಎಂಆರಚಡಿ, ಬಿಎಂಆರಚಸಿಎಲಚ ಮತ್ತು ನಗರ ಯೇಜರೆ್ ಹೊರತ್ತ):- 
ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳ , ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗೆ ಉತ್ುರ ಕಳುಹಿಸಿ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇರೆ್. 

ಈ) ವಿಷಯ: ಪಡಿತ್ರ ಚಿೇಟಿದನರರಿಗ ೆಧನನಯಗಳ ವಿತ್ರಣ ೆನಗದ್ಧತ್ ಪರಮನಣ ಇಲಿದ್ಧರತವ ಬಗೆೆ. 

- - - 

       ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಹರಿೇಶಚ ಕತಮನರಚ(ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಆಯೆಯನದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳ , 
ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರ ಪಡಿತ್ರ ಚಿೇಟಿದನರರಿಗ ೆ ವಿತ್ರಿಸತವ ರನಗಿ, ಜೊೇಳ ಖರಿೇದ್ಧ ಪರಕರಯ ನಗದ್ಧತ್ 
ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ ನಡಯೆದ್ಧರತವುದತ ದ್ಧರ್ನಂಕ ೨೩.೩.೨೦೨೨ರ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ದ್ಧನಪತಿರಕ್ೆಯಲ್ಲಿ 
ವರದ್ಧಯನಗಿರತತ್ುದ.ೆ 

 ಆಹನರ ಮತ್ತು ರ್ನಗರಿಕ ಸರಬರನಜತ ಇಲನಖಯೆತ ೮ ಲಕ್ಷ ಮಟಿರಕಚ ಟನಚನಷತಟ ರನಗಿ ಮತ್ತು 
ಜೊೇಳ ಖರಿೇದ್ಧಸಲತ ಗತರಿ ಇಟತಟಕ್ೂೆಂಡಿತ್ತು.  ಆದರೆ ಖರಿೇದ್ಧಸಿರತವುದತ ಕ್ೇೆವಲ ೩.೮೧ ಲಕ್ಷ ಮಟಿರಕಚ 
ಟನಚ ಮನತ್ರ ಅದರಲೂಿ ಏಪಿರಲಚ ೧ ರಿಂದ ಪಡಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೊೇದ್ಧಯನತನ ಕ್ೆೈಬಿಟತಟ ಕ್ೆೇವಲ ಅಕೆ ಮತ್ತು 
ಹೆಚತಚವರಿಯನಗಿ ೧ ಕ್.ೆಜಿ. ರನಗಿ ಅಥವನ ಜೊೇಳ ವಿತ್ರಿಸಲ್ಲದ.ೆ  ಈ ಬನರಿ ರೈೆತ್ರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಗೆ 
ರನಗಿ, ಭ್ತ್ು, ಜೊೇಳ ಖರಿೇದ್ಧಸಲತ ಒಬಬರಿಗ ೆಕ್ೆೇವಲ ೫ ಕ್ೆ.ಜಿ. ಅಕೆ ಮತ್ತು ಒಂದತ ಕ್ೆ.ಜಿ.ರನಗಿ ಮನತ್ರ 
ಸಿಗಲ್ಲದ.ೆ  ಇದಕ್ನೆಗಿ ಸಕ್ನಾರ ರೈೆತ್ರಿಂದ ನಗದ್ಧತ್ ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ ಖರಿೇದ್ಧಸಲತ 
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ಮತಂದನಗಿರತವುದತ ರೈೆತ್ರ ಆಕ್ೊರೇಶಕ್ೆೆ ಕ್ನರಣವನಗಿದೆ.  ಅಲಿದೆೇ ರೈೆತ್ರತ ಸಹ ಇದಕ್ೆೆ ಸಹಕರಿಸದ 
ಕ್ನರಣ, ಆಹನರ ಧನನಯಗಳನತನ ಕಡಿಮ ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗರಹಿಸಿದತೆ ಖರಿೇದ್ಧಯಲ್ಲಿ ಕತಸಿತ್ವನಗಿರತತ್ುದೆ. 

 ಅಂತೆ್ೂಯೇದಯ ಮತ್ತು ಆದಯತ್ನ ಪಡಿತ್ರ ಚಿೇಟಿದನರರಿಗ ೆಪರತಿ ಕ್ನಡಚಾಗೆ ೨ ಕ್.ೆಜಿ. ಗೊೇಧಿ 
ಮತ್ತು ಪರತಿ ಸದಸಯರಿಗೆ ತ್ಲನ ೫ ಕ್.ೆಜಿ. ಅಕೆ ವಿತ್ರಿಸಲನಗತತಿುತ್ತು.  ಕ್ೊೇವಿಡಚ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನ 
ಆಥಿಾಕವನಗಿ ಸಂಕಷಟದಲ್ಲಿದೆರತ ಎಂಬ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರ ಮತ್ತು ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರ ಪರತಿ 
ಸದಸಯರಿಗೆ ತ್ಲನ  ೫ಕ್ೆ.ಜಿ. ವಿತ್ರಿಸತತಿುತ್ತು.  ಇನತನ ಕ್ೇೆಂದರದ ಪನಲತ ಸಿಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಇದರಿಂದ ಒಂದತ 
ಕ್ನಡಚಾಗೆ ೨ ಕ್ ೆಕ್.ೆಜಿ. ವಿತ್ರಣೆಯನಗತತಿುದೆ ಗೂೆೇದ್ಧಯ ಬದಲ್ಲಗೆ ಪರತಿ ಸದಸಯರಿಗ ೆಹೆಚತಚವರಿಯನಗಿ 
ಒಂದೂೆಂದತ ಕ್.ೆಜಿ.ರನಗಿ ಅಥವನ ಜೊೇಳ ನೇಡಲತ ನಧಾರಿಸಲನಗಿದೆ.  ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಥಳಿೇಯವನಗಿ 
ಬೆಳೆಯತವ ರನಗಿ ಮತ್ತು ಜೊೇಳಕ್ೆೆ ಆದಯತ್ ೆ ನೇಡಬೇೆಕ್ೆಂಬ ಉದೆೆೇಶದ್ಧಂದ ಗೊೇಧಿ ಬದಲ್ಲಗೆ ಏ.೧ 
ರಿಂದಪಡಿತ್ರ ವಿತ್ರಣೆಯಲ್ಲಿ ರನಗಿ, ಜೊೇಳಕ್ೆೆ ಆದಯತ್ ೆನೇಡಲನಗತತಿುದೆ.  ರನಗಿ ೨.೧ ಲಕ್ಷ ಮಟಿರಕಚ 
ಟನಚ ಗತರಿ ಹೂೆಂದಲನಗಿತ್ತು.  ೧.೬ ಲಕ್ಷ ಮಟಿರಕಚ ಟನಚ ಖರಿೇದ್ಧಸಲನಗಿದೆ.  ಅದೆೇರಿೇತಿ ಭ್ತ್ು ೫ ಲಕ್ಷ 
ಮಟಿರಕಚ ಟನಚ ಗತರಿಯಿತ್ತು.  ಆದರೆ ೧.೯೫ ಲಕ್ಷ ಮಟಿರಕಚ ಟನಚ ಖರಿೇದ್ಧಸಲನಗಿದೆ.  ಜೊೇಳ ೧.೧ ಲಕ್ಷ 
ಮಟಿರಕಚ ಟನಚ ಗತರಿ ಇತ್ತು.  ಆದರೆ ೨೩ ಸನವಿರ ಮಟಿರಕಚ ಟನಚ ಮನತ್ರ ಖರಿೇದ್ಧಸಲನಗಿದ.ೆ  ಇನೂನ 
ಸಹ ಖರಿೇದ್ಧ ಮತ್ತು ಸಂಗರಹ ಪರಕರಯ ಮತಗಿದ್ಧಲಿ.  ದಯಮನಡಿ ಸಕ್ನಾರ ಖರಿೇದ್ಧ ಗತರಿಯನತನ 
ತ್ಲತಪಬೆೇಕತ.  ಹೆಚಿಚನ ಆಹನರ ಧನನಯಗಳನತನ ವಿತ್ರಣೆ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆನತನವ ವಿಷಯವನತನ ಮನನಯ 
ಆಹನರ ಮತ್ತು ರ್ನಗರಿಕ ಸರಬರನಜತ ಮಂತಿರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೇೆಳಬಯಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜಚ(ಬೆೈರತಿ)( ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲನಖೆ, ಕ್ೆಯತಐಡಿಎಫಚಸಿ, 
ಕ್ೆಯತಡಬೂಿೂಎಸ್ಚಡಿಬಿ ಒಳಗೊಂಡತ (ಬೆಂಗಳೂರತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ಬಿಡಿಎ, 
ಬಿಡಬೂಿೂಎಸ್ಚಎಸ್ಚಬಿ, ಬಿಎಂಆರಚಡಿ, ಬಿಎಂಆರಚಸಿಎಲಚ ಮತ್ತು ನಗರ ಯೇಜರೆ್ ಹೊರತ್ತ):- 
ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳ , ಆಹನರ ಮತ್ತು ರ್ನಗರಿಕ ಸರಬರನಜತ ಸಚಿವರಿಂದ ಉತ್ುರ ಕಳುಹಿಸಿ ಕ್ೊಡತವ 
ವಯವಸೆಥ ಮನಡತತ್ುೆೇವೆ.          (ಮತಂದತ) 



                                                                                                                                           «¥À/28.03.2022/84  
 

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

 

 

   

(655) 28.03.2022 1.00 ವೆೈಎಲ-ಆರಚಎನ        

ಉ) ವಿಷಯ:- ಜನಸಂಖೆಯ ನಯಂತಿರಸತವ ಕತರಿತ್ತ. 

**** 

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟ (ರ್ನಮ ನದೆೇಾಶನ ಹೊಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ನಮಾ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಪರಿೇತ್ವನಗಿ ಜನಸಂಖೆಯ ಸೂೆಪೇಟವನಗತತಿುದೆ.  ಇದನತನ ನಯಂತಿರಸಲತ ಸಕ್ನಾರ 
ವಿವಿಧ ಪರಯತ್ನಗಳ ನಂತ್ರವೂ ಕೂಡನ ನರಿೇಕ್ಷಿತ್ ಫಲ್ಲತ್ನಂಶ ಸನಧಿಸತವಲ್ಲಿ ಯಶಸತತ 
ಕ್ನಣಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ.  

 ಈ ಹಿನನಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸಕ್ನಾರವು ಪರಜಗೆಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಸವಲತ್ತು, ಸಬಿತಡಿ 
ಇತ್ನಯದ್ಧಗಳನತನ ನೇಡತತ್ನು ಬಂದ್ಧದ.ೆ  ಉತ್ುರ ಪರದೆೇಶ ಸಕ್ನಾರ ಈ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ 
ಕ್ನಯೇಾನತಾಖವನಗಿರತವ ಬಗೆೆ ಕ್ೆಲವು ಪತಿರಕ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ವರದ್ಧಯನಗಿದೆ.  ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನತನ ಕ್ೆೇವಲ 
ಎರಡತ ಮಕೆಳನತನ ಹೊಂದ್ಧದವರಿಗೆ ಮನತ್ರ ಸಕ್ನಾರ ನೇಡತವ ಬಗೆೆ ಅಗತ್ಯ ನಯಮನವಳಿಗಳನತನ 
ರಚಿಸಲತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಶ್ನಯ ವೇೆಳಯೆಲ್ಲಿ ಒತ್ನುಯಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜ (ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರತ) (ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟಯವರ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳಿಂದ ಉತ್ುರ 
ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ. 
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ಊ) ವಿಷಯ:- ಖನಸಗಿ ಆಸಪತ್ೆರ ಮತ್ತು ನಸಿಾಂಗಚ ಹೊೇಂಗಳ ಒಟನಟರೆ ಆಸಿು ಬಂಡವನಳದ 
ಮೇಲೆ ಕರ್ೆತಂಟಚ ಶತಲೆ ವಿಧಿಸತತಿುರತವ ಬಗೆೆ. 

**** 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ (ರ್ನಮ ನದೆೇಾಶನ ಹೊಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ವನಯತಮನಲ್ಲನಯ ನಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯತ (ಪಿಸಿಬಿ) ಏಕ್ನಏಕ ಖನಸಗಿ ಆಸಪತ್ೆರಗಳ ಕರೆ್ತಂಟಚ ಶತಲೆ 
ಹೆಚಚಳ ಮನಡಿರತವುದಕ್ೆೆ ಖನಸಗಿ ಆಸಪತ್ೆರಗಳು ಮತ್ತು ನಸಿಾಂಗಚ ಹೊೇಂ ಅಸೂೆೇಷ್ಠಯೇಷನಚ (ಫರ್ನ) 
ಆಕ್ೊರೇಶ ವಯಕುಪಡಿಸಿರತವುದತ ಪತಿರಕ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ವರದ್ಧಯನಗಿರತತ್ುದೆ.   

 ಈ ಸಂಬಂಧ ಫರ್ನ ಅಧಯಕ್ಷರತ ಮನನಯ ಪರವನಸೂೆೇದಯಮ, ಜಿೇವಿಶನಸರ ಹನಗೂ ಪರಿಸರ ಖನತೆ್ 
ಸಚಿವರನತನ ಭೆೇಟಿಯನಗಿ ಶತಲೆ ಪರಿಷೆರಿಸತವಂತ್ ೆ ಒತ್ನುಯಿಸಿದತೆ, ವನಯತಮನಲ್ಲನಯ ನಯಂತ್ರಣ 
ಮಂಡಳಿಯ ಅವೆೈಜ್ಞನನಕ ತಿೇಮನಾನದ್ಧಂದ ಆಸಪತ್ೆರಗಳನತನ ನಡಸೆತವುದತ ದತಸುರವನಗಿರತವುದನಗಿ 
ಹೆೇಳಿದನೆರೆ.   

 ಮತಂದತವರೆದತ, ಈ ರಿೇತಿ ಶತಲೆ ವಸೂಲ್ಲ ಮನಡಿದರ ೆಆಸಪತ್ೆರಗಳು ಸನವಭನವಿಕವನಗಿ ಚಿಕತ್ನತ 
ವೆಚಚವನತನ ಹೆಚಚಳ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ ಎಂಬತದನಗಿ ತಿಳಿಸಿವ.ೆ  ಈ ಹಿಂದ ೆಆರಂಭ್ದಲ್ಲಿ ಕರೆ್ತಂಟಚ 
ಶತಲೆವನತನ ಪರತಿ ವಷಾ ತ್ಗೆೆದತಕ್ೂೆಳುಲನಗತತಿುತ್ತು.  ನಂತ್ರ ಐದತ ವಷಾಕ್ೆೆ ಹೆಚಚಳ ಮನಡಲನಯಿತ್ತ.  
ಈಗ 10 ವಷಾಕ್ೆೆ ಏರಿಕ್ ೆ ಮನಡಿದತೆ ಒಂದೇೆ ಬನರಿ ಮತಂದ್ಧನ ಹತ್ತು ವಷಾದ ಶತಲೆ ಪನವತಿ 
ಮನಡತವಂತ್ ೆಪಿ.ಸಿ.ಬಿ. ಕ್ೇೆಳುತಿುದೆ. 

 ಶತಲೆವನತನ ಸಹ ಬೆೇಕ್ನಬಿಟಿಟ ಏರಿಕ್ ೆ ಮನಡಿದತೆ, ರೂ.50 ಕ್ೊೇಟಿಯಿಂದ ರೂ.250 
ಕ್ೊೇಟಿವರಗೆಿನ ಬಂಡವನಳಕ್ೆೆ ಹಳೆ ಶತಲೆ ರೂ.75 ಸನವಿರ ಇದತೆ ರೂ.1 ಲಕ್ಷಕ್ೆೆ ಪರಿಷೆರಿಸಿ ಶೆೇ. 33 
ರಷತಟ ಹೆಚಿಚಸಲನಗಿದ.ೆ  ಅದೆೇ ರಿೇತಿ 250 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಿಯಿಂದ 500 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿ 
ಬಂಡನವಳಕ್ೆೆ ರೂ.1 ಲಕ್ಷದ್ಧಂದ ರೂ.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ, 500 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಯಿಂದ 1000 
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ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿ ಬಂಡವನಳಕ್ೆೆ ರೂ.1.50 ಲಕ್ಷದ್ಧಂದ ರೂ.10 ಲಕ್ಷಕ್ೆೆ ಹನಗೂ 1000 ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪನಯಿಗೂ  ಅಧಿಕ ಬಂಡವನಳಕ್ೆೆ ರೂ. 2 ಲಕ್ಷದ್ಧಂದ ರೂ.20 ಲಕ್ಷದವರಗೆ ೆ ಕರೆ್ತಂಟಚ ಶತಲೆ 
ಪರಿಷೆರಿಸಿದತೆ, ಒಟತಟ ಶೆೇಕಡ 33 ರಿಂದ ಶೆೇ. 90 ರಷತಟ ಹೆಚಚಳ ಮನಡಲನಗಿದೆ.    

ಇಷತಟ ದ್ಧನ ಆಸಪತ್ೆರಗಳಿಂದ ಎಷತಟ ಬೆಡಚಗಳಿಗ ೆ ಎಷತಟ ತ್ನಯಜಯ ಸೃಷ್ಠಟಯನಗತತ್ುದೆ, 
ಆಸಪತ್ೆರಯಿಂದನಗತವ ಮನಲ್ಲನಯ ಯನವ ಪರಮನಣದತೆ ಈ ಅಂಶಗಳನತನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟತಟಕ್ೂೆಂಡತ 
ಕರೆ್ತಂಟಚ ಶತಲೆ ಪನವತಿಸಲನಗತತಿುತ್ತು.  ಆದರೆ, ಈಗ ಆಸಪತ್ೆರಯ ಒಟನಟರೆ ಆಸಿು, ಬಂಡವನಳದ ಮೇಲ ೆ
ಕರೆ್ತಂಟಚ ಶತಲೆ ವಸೂಲ್ಲ ಮನಡಲನಗತತಿುದೆ ಎಂಬತದ ಫರ್ನ ಆರೂೆೇಪಿಸಿದೆ.   

 ಆದಕ್ನರಣ, ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ನಾರ ಖನಸಗಿ ಆಸಪತ್ೆರಗಳು ಮತ್ತು ನಸಿಾಂಗಚ ಹೊೇಂ 
ಅಸೂೆೇಸಿಯೇಷನಚ (ಫರ್ನ) ರೆ್ೂಂದ್ಧಗೆ ಮತ್ೂೆುಮಾ ಚಚೆಾ ನಡಸೆಿ, ಶತಲೆ ಪರಿಷೆರಣೆಗೆ 
ಮತಂದನಗಬೇೆಕತ, ಸನವಾಜನಕರಿಗೆ ಖನಸಗಿ ಆಸಪತ್ೆರಗಳಿಂದ ದೊರೆಯತವ ಸೇೆವೆಗಳಿಗ ೆ ಹೆಚಿಚನ ದರ 
ವಿಧಿಸತವುದನತನ ತ್ಪಿಪಸಬೇೆಕ್ೆಂದತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಪರವನಸೂೆೇದಯಮ, ಜಿೇವಿಶನಸರ ಹನಗೂ 
ಪರಿಸರ ಖನತೆ್ ಸಚಿವರನತನ ಒತ್ನುಯಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜ (ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರತ) (ಪರವನಸೊೇದಯಮ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಹನಗೂ 
ಜಿೇವಿಶನಸರ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚರವರ 
ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಪರವನಸೂೆೇದಯಮ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಹನಗೂ ಜಿೇವಿಶನಸರ ಸಚಿವರಿಂದ ಉತ್ುರ 
ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ. 

ಋ) ವಿಷಯ:- ಸನವಾಜನಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನಖಯೆ ಬಿ.ಆರ.ಸಿ. ಕ್ೆೇಂದರಕ್ೆೆ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಕತರಿತ್ತ. 

***** 

ಶ್ರೇ ಚಿದನನಂದಚ ಎಂ.ಗೌಡ (ಪದವಿೇಧರರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಸನವಾಜನಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನಖಯೆತ ಸಕ್ನಾರಿ ಪ ರೌಢಶನಲಯೆ ಮತಖಯ ಶ್ಕ್ಷಕರ ತ್ತ್ತಮನನ ವೃಂದದ 
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ಬಿಆರಚಸಿ ಹತದೆೆಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಪರಿೇಕ್ಷ ೆಮೂಲಕ ಭ್ತಿಾ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಲತ ಆದೆೇಶ ಹೊರಡಿಸಲನಗಿರತತ್ುದೆ.  
ಅದರಂತ್ ೆ5 ವಷಾ ಪೂಣಾಗೊಳಿಸಿದ ಹತದೆೆಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಪರಿೇಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಭ್ತಿಾ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಲತ 
ಪರಿೇಕ್ಷ ೆ ನಡಸೆಲನಗಿದೆ.  ಸನವಾಜನಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನಖೆಯತ ಕ್ೆಲವು ಮತಖಯ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ೆಯನವುದೆೇ 
ಪರಿೇಕ್ಷ ೆ ನಡಸೆದ ೆ ಅಂತ್ಹ ಹತದೆೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತಂದತವರೆಸಿದೆ, ಅಂತ್ಹ ಹತದೆೆಗಳನತನ ಖನಲ್ಲ 
ತ್ೊೇರಿಸಿರತವುದ್ಧಲಿ.  ಲ್ಲಖಿತ್ ಪರಿೇಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ರೆ್ೇಮಕಗೂೆಂಡ 5 ವಷಾ ಪೂಣಾಗೂೆಳಿಸಿದ 
ಹತದೆೆಗಳನತನ ಮನತ್ರ ಖನಲ್ಲ ಹತದೆೆ ಎಂದತ ತ್ೂೆೇರಿಸಲನಗಿರತತ್ುದೆ.  ನದ್ಧಾಷಟ ಪಡಿಸಿದ ಮತಖಯ ಶ್ಕ್ಷಕರ 
ತ್ತ್ತಮನನ ಹತದೆೆಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಪರಿೇಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಆಯೆಯನದವರನತನ ಮನತ್ರ ನಯತಕುಗೂೆಳಿಸತವುದತ 
ಮತ್ತು ಪರಿೇಕ್ಷ ೆ ಬರೆಯದ ೆ ಕತ್ಾವಯ ನವಾಹಿಸತತಿುರತವ ಹತದೆೆಗಳನತನ ಸಹ ಖನಲ್ಲ ಹತದೆೆ ಎಂದತ 
ತ್ೊೇರಿಸತವ ಬಗೆೆ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರನತನ 
ಒತ್ನುಯಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೆೇಶಚ (ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ರಿೇತಿ ಪರಿೇಕ್ಷ ೆ ನಡಸೆದೆೇ ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯ ಹತದೆೆಗಳನತನ ಭ್ತಿಾ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳುುವ ಪರಯತ್ನ ಮನಡಿಲಿ.  ಆದರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಪರಿೇಕ್ಷ ೆನಡದೆ್ಧರತವುದ್ಧಲಿವೊೇ, ಅಂತ್ಹ ಜನಗಗಳಿಗೆ 
ತ್ನತ್ನೆಲ್ಲಕವನಗಿ ಹತದೆೆಗಳನತನ ಭ್ತಿಾ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಲನಗಿದೆ.  ಉಳಿದ ಹತದೆೆಗಳನತನ ಪರಿೇಕ್ಷ ೆನಡಸೆಿಯೇ 
ಆ ಸಥಳವನತನ ಭ್ತಿಾ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಲನಗತವುದತ.    

ಎ) ವಿಷಯ:- 6-8ರೆ್ೇ ತ್ರಗತಿ ಶ್ಕ್ಷಕರ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಪರವೆೇಶ ಪರಿೇಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲತ ಹೆಚಿಚನ 
ಕ್ನಲನವಕ್ನಶ ಕ್ೊೇರಿಕೆ್ ಬಗೆೆ. 

**** 

ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲಚ ಜಿ.ನಮೇಶ್ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮೂರತ ವಷಾಗಳ 
ಬಳಿಕ ನಡಯೆತತಿುರತವ 6-8ರೆ್ೇ ತ್ರಗತಿ ಶ್ಕ್ಷಕರ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಸನಮನನಯ ಪರವೆೇಶ ಪರಿೇಕ್ಷ ೆ(ಸಿ.ಇ.ಟಿ.) 
ಪಠಯ ಕರಮವನತನ ಸನವಾಜನಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನಖ ೆಪರಕಟಿಸಿದೆ.  ಆದರೆ ಪಠಯ ಕರಮದ ವಿಶನಲ ವನಯಪಿು 
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ಅಭ್ಯಥಿಾಗಳನತನ ಕಳವಳಕೆೇಡತ ಮನಡಿದ.ೆ  ಒಟನಟರೆ ಪರಿೇಕ್ಷನ ಪರಕರಯಯನತನ ಎರಡತ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 
ಪೂಣಾಗೂೆಳಿಸಲತ ಮತಂದನಗಿರತವ ಇಲನಖಯೆ ತ್ವರಿತ್ಗತಿಗ ೆ ಮಚತಚಗೆ ಇದಯೆನದರೂ ಪರಿೇಕ್ಷನ 
ಸಿದೆತ್ೆಗೆ ಹೆಚತಚ ಸಮಯನವಕ್ನಶ ಇಲಿದ್ಧರತವುದತ ಚಿಂತ್ಗೆ ೆ ಕ್ನರಣವನಗಿದೆ.  ಹಿೇಗನಗಿ ಈ ಬನರಿ 
ರೆ್ೇಮಕಕ್ೆೆ ಅಹಾತ್ೆ ಗಳಿಸತವ ಅಭ್ಯಥಿಾಗಳ ಸಂಖೆಯ ಇಳಿಮತಖವನಗಲ್ಲದ ೆಎಂಬ ಅನತಮನನ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ತ್ಜ್ಞರದತೆ.  ಆರಂಭ್ದಲ್ಲಿಯೇ ಗೊಂದಲ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡಿದೆ ಇಲನಖೆ ಎರಡರೆ್ೇ ಪತಿರಕ್ೆಯ 100 
ಅಂಕಗಳ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಒ.ಎಂ.ಆರ. ಶ್ೇಟಚನಲ್ಲಿ ಉತ್ುರಿಸಬೆೇಕತ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿತ್ತು, ಹೂೆಸ ಪರಿೇಕ್ಷನ 
ವಿಧನನವಿರಬೆೇಕತ ಎಂದತ ಕ್ೊಂಡಿದೆ ಅಭ್ಯಥಿಾಗಳು ಇದರಿಂದ ಅನತಕೂಲವೇೆ ಆಗಲ್ಲದ ೆ ಎಂದತ 
ತಿಳಿದ್ಧದೆರತ.  ಆದರ,ೆ ತಿದತೆಪಡಿ ಅಧಿಸೂಚರೆ್ ಹೂೆರಡಿಸಿದ ಇಲನಖ ೆಅದತ ವಿವರಣನತ್ಾಕ ಪರಶೆನಗಳು 
ಎಂದತ ಸಪಷಟಪಡಿಸಿತ್ತ.  ಇದೆೇ ರಿೇತಿ ಭನಷ್ನ ಸನಮಥಯಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕ್ೆೈಬಿಟಿಟದೆ ಜಿೇವ ವಿಜ್ಞನನವನತನ 
ಮತ್ೆು ಸೇೆರಿಸಿತ್ತ.   

 ಆದೆರಿಂದ ಎಷ್ೆಟೇ ಓದ್ಧಕ್ೂೆಂಡಿದೆರೂ ಅಂತಿಮವನಗಿ ಪಠಯಕರಮವನತನ ಆಧರಿಸಿ ಸಿದಿತ್ ೆ
ಮನಡಿಕ್ೊಳುಲೇೆಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಹಿೇಗಿರತವನಗ 60 ದ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ ಸಜತುಗೊಳುುವುದತ 
ಕಷಟಸನಧಯವನಗಿರತವುದರಿಂದ, ಉದೊಯೇಗ ಆಕ್ನಂಕ್ಷಗೆಳಿಗೆ ಪರಿೇಕ್ಷೆಗ ೆ ಇನತನ ಹೆಚಿಚನ ಕ್ನಲನವಕ್ನಶ 
ನೇಡತವಂತ್ ೆತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರನತನ ಒತ್ನುಯಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.   

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೆೇಶಚ (ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗನಗಲೆೇ ನಮಾಲ್ಲಿ ತ್ತಂಬನ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೊರತೆ್ ಇದೆ.  ಕಳೆದ ಮೂರತ 
ವಷಾಗಳಿಂದ ಪೂಣಾ ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಲತ ಸನಧಯವನಗದ ಪರಯತಕು, 
ಇನತನ ಹೆಚತಚ ಸಮಯವನತನ ವಯಯ ಮನಡಿದರೆ, ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೊರತೆ್ ಮತ್ುಷತಟ ಹಚೆನಚಗತತ್ುದೆ.  ಆಗನಗಿ 
ಈ ವಷಾವೇೆ ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಲನಗತವುದತ.  ಹನಗೆಯೇ ಸಿ.ಇ.ಟಿ. ಪರಿೇಕ್ಷ ೆನಂತ್ರ 
ಟಿ.ಇ.ಟಿ. ಪರಿೇಕ್ಷೆಯನತನ ಮತ್ೊುಮಾ ನಡಸೆಬೆೇಕ್ೆಂಬ ಯೇಚರೆ್ಯೂ ಇದೆ.   ಈ ವಷಾವೆೇ ಟಿ.ಇ.ಟಿ. 
ಪರಿೇಕ್ಷೆಯನತನ ಸಹ ನಡಸೆಲನಗತವುದತ.  
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ಏ) ವಿಷಯ:- ಪರಿೇಕ್ಷನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮವಸರ ಕಡನಾಯ ಕ್ೆೈಬಿಡತವ ಕತರಿತ್ತ.  

***** 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕ್.ೆರನಥೂೆೇಡಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರವು ಸತತ್ೊುೇಲಯೆನತನ ಹೊರಡಿಸಿ, ಎಸತೆಸತೆಲ್ಲತ ವಿದನಯಥಿಾಗಳು 
ಪರಿೇಕ್ಷೆಗ ೆ ಹನಜರನಗಲತ ಸಮವಸರ ಕಡನಾಯವನಗಿದೆ.  ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದನಯಥಿಾಗಳಿಗೆ 
ಸಮವಸರವನತನ ನೇಡಿರತವುದತ ಎರಡತ ವಷಾಗಳೇೆ ಕಳೆದ್ಧದ.ೆ  ಕ್ೂೆೇವಿಡಚ-19 ನಂದನಗಿ ಆನಚಲೆೈನಚ 
ಶನಲೆಗಳು ನಡದೆ್ಧದೆರ ಪರಿಣನಮ ವಿದನಯಥಿಾಗಳು ಸಮವಸರ ಧರಿಸತತಿುರಲ್ಲಲಿ.  ಸಮವಸರಗಳು 
ಹಳೆಯದನಗಿದತೆ ಮತ್ತು ಕ್ೆಲವು ವಿದನಯಥಿಾಗಳ ಬಳೆವಣಿಗ ೆ ತ್ಕೆಂತ್ೆ ಸಮವಸರವನತನ ಧರಿಸಲತ 
ಸನಧಯವನಗದೆೇ ಇರತವಂತ್ನಗಿದೆ.   

 ವಿದನಯಥಿಾಗಳಿಗೆ ಪರಿೇಕ್ಷಯೆ ಕಲ್ಲಕ್ೆಯ ಜೊತ್ೆಗೆ ಸಮವಸರದ ವಿಚನರವು ತ್ಲೆರೆ್ೂೇವು ಆಗಿ 
ಪರಿಣಮಿಸಿದ.ೆ  ಒಂದತ ಪರಿೇಕ್ಷನ ಕ್ೆೇಂದರದಲ್ಲಿ ಹಲವನರತ ಶನಲೆಯ ಮಕೆಳು ಹನಜರಿದತೆ, ಬೆೇರ ೆಬೇೆರೆ 
ಶನಲೆಯ ಸಮವಸರವು ಧರಿಸತವುದತ ಮತ್ೊುಂದತ ಕರಿಕರಿಯನಗಿದೆ.  ಹಲವು ಅಲಪಸಂಖನಯತ್ರ 
ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಜನಬಚ ಸಮವಸರ ಆಗಿರತತ್ುದ.ೆ  ಆ ಶನಲೆಯ ಮಕೆಳು ಹಿಜನಬಚ ಧರಿಸಿ ಪರಿೇಕ್ಷೆ 
ಬರೆಯಬಹತದನಗಿದ.ೆ   

 ಕಳೆದ ಎರಡತ ವಷಾಗಳಿಂದ ಕ್ೊೇವಿಡಚ-19 ಆತ್ಂಕದ ನಡತವೆ ನಡದೆ ಎಸ್ಚ.ಎಸ್ಚ.ಎಲ.ಸಿ. 
ಪರಿೇಕ್ಷೆಯನತನ ಈ ಬನರಿ ಹಿಜನಬಚ ಸಂಘಷಾದ ಜತ್ ೆ ಎದತರಿಸಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ.  ಪರಸತುತ್ ವನಷ್ಠಾಕ 
ಪರಿೇಕ್ಷೆಗ ೆಹಿಜನಬಚ ಧರಿಸಿ ಪರಿೇಕ್ಷ ೆಬರೆಯಲತ ಅವಕ್ನಶವಿಲಿ ಎಂದತ ಸಕ್ನಾರ ಸಪಷ್ಠಟೇಕರಣ ನೇಡಿದೆ.   

 ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ.ಸಿ. ಪರಿೇಕ್ಷೆಗೆ ವಿದನಯಥಿಾಗಳು ಸಮವಸರವನತನ ಧರಿಸಿ ಬರತವುದತ 
ಕಡನಾಯವನಗಿದ.ೆ  ಆದರ,ೆ ಸಕ್ನಾರವು ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲೆಯ ವಿದನಯಥಿಾಗಳಿಗ ೆ ಸಮವಸರ 
ನೇಡದ್ಧರತವುದರಿಂದ, ಪೂೆೇಷಕರಿಗೆ ವಿದನಯಥಿಾಗಳನತನ ಸಮವಸರ ಹನಕ ಪರಿೇಕ್ಷೆಗ ೆ ಕಳುಹಿಸಲತ 
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ಹರಸನಹಸ ಪಡತತಿುರತತ್ನುರ.ೆ  ಒಂದತ ವೆೇಳೆ ವಸರ ಸಂಹಿತೆ್ಯನತನ ಪನಲ್ಲಸದೆೇ ಇದೆರೆೇ ಪರಿೇಕ್ಷನ 
ಕ್ೆೇಂದರದ ಒಳಗೆ ಬಿಡಲನಗತವುದ್ಧಲಿ ಎಂದತ ಇಲನಖ ೆಆದೆೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರತತ್ುದೆ.  ಆದತದರಿಂದ ರನಜಯ 
ಸಕ್ನಾರವು ವಿದನಯಥಿಾಗಳಿಗೆ ಅನತಕೂಲವನಗತವಂತ್ೆ ಪರಿೇಕ್ಷನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮವಸರವನತನ 
ಧರಿಸತವುದನತನ ಕ್ೆೈ ಬಿಡತವ ವಿಚನರವು ಸನವಾಜನಕ ಮಹತ್ವವುಳು ವಿಷಯವನಗಿರತವುದರಿಂದ ತ್ಮಾ 
ಮೂಲಕ ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರನತನ ಒತ್ನುಯಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೆೇಶಚ (ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗನಗಲೆೇ ಆ ವಿಚನರವನಗಿ ಸಪಷಟವನಗಿ ತಿಳಿಸಲನಗಿರತತ್ುದೆ.  ಯನವನಯವ 
ಶನಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮವಸರ ನೇಡಿಲಿವೊೇ, ಅಂತ್ಹ ಶನಲಗೆಳಿಗೆ ಸಮವಸರವನತನ ಕಡನಾಯ ಮನಡಿರತವುದ್ಧಲಿ 
ಹನಗೂ outside students ರವರಿಗೂ ಸಮವಸರವನತನ ಕಡನಾಯವನಗಿ ಮನಡಿಲಿ.  ಸಕ್ನಾರಿ 
ಶನಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದರೆ್ೇ ತ್ರಗತಿಯಿಂದ 10 ತ್ರಗತಿಯವರಗೊ ಸಮವಸರವನತನ ಘೂೇಷಣ ೆ
ಮನಡಿರತವುದ್ಧಲಿ.  ಆ ರಿೇತಿ ತ್ತಂಬನ ಹಿಂದ್ಧನಂದಲೂ ನಡದೆತಕ್ೊಂಡತ ಬಂದ್ಧದ.ೆ  ಕ್ನಯೆ ಮತ್ತು 
ನಯಮಗಳಿಗನತಸನರವನಗಿ ಹನಗೂ ಮನನಯ ಉಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯವು ಎತಿು ಹಿಡಿದ್ಧರತವ ಅಧಿಸೂಚರೆ್ 
ಆಧನರದ ಮೇಲ ೆ ಮನಡಲನಗಿದೆ.  ಯನವ ಶನಲಯೆಲ್ಲಿ ಸಮವಸರವನತನ ನೇಡಿಲಿವೊೇ, ಅಂತ್ಹ 
ಶನಲೆಗಳಿಗ ೆಸಮವಸರವನತನ ಮನಡಿಲಿ.   

ಶ್ರೇ ನಸಿೇರಚ ಅಹಾದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ನಮಿಷ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರೆ, ಚಚೆಾ ಮನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಇರತವುದ್ಧಲಿ.   

ಶ್ರೇ ನಸಿೇರಚ ಅಹಾದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಮನವಿ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳುುತ್ೆುೇರೆ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರೆ, ಶ್ನಯ ವೆೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಚಚೆಾ ಮನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ 
ಇರತವುದ್ಧಲಿ.  



                                                                                                                                           «¥À/28.03.2022/91  
 

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

 

 

   

ಶ್ರೇ ನಸಿೇರಚ ಅಹಾದ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸಹ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿಯೇ ಇದನೆರೆ.  ಹನಗನಗಿ  ಮನನಯ ಉಚಛ 
ರ್ನಯಯನಲಯದ ಆದೆೇಶ ಏನದ,ೆ ಆ ಆದೇೆಶವನತನ ಸರಿಯನಗಿ  ಪನಲರೆ್ ಮನಡಿದರ ೆಸನಕತ.  ಆದರೆ, 
ಮನನಯ ಉಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯದ ಆದೆೇಶವನತನ ಸಹ ಸರಿಯನಗಿ ಪನಲರೆ್ ಮನಡತತಿುಲಿ.  ದಯವಿಟತಟ 
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಅದರ ಕಡ ೆಗಮನಹರಿಸಬೆೇಕತ.                               

 (ಮತಂದತ) 

(656) 28.03.2022/1.10/ಎಸ್ಚಕ್-ೆಆರಚಎನಚ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ಗಮನ ಸಳೆೆಯತವ ಸೂಚರೆ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ ಶ್ರೇ 
ಪಿ.ಆರಚ.ರಮೇಶಚ, ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ ಹನಗೂ ಶ್ರೇ ಮೇಹನಚ ಕತಮನರಚ ಕ್ೊಂಡಜಿು ಇವರಲ್ಲಿ 
ಯನರನದರೂ ಒಬಬರತ ಗಮನ ಸಳೆೆಯಿರಿ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರೆೇ, ಗಮನ ಸಳೆೆಯತವ ಸೂಚರೆ್ಯನತನ 
ಮಧನಯಹನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳೂೆುೇಣ. 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆಯಿತ್ತ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ವಿಧೆೇಯಕವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕೆ್. ರನಥೊೇಡಚ (ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿನ ಅಭನವದ ಬಗೆೆ ಇರತವಂತ್ಹ ಈ ವಿಷಯವನತನ ಬೆೇಗ 
ಮತಗಿಸಬಹತದತ. ಇದತ ಬಹಳ ಮತಖಯವನದಂತ್ಹ ವಿಷಯವನಗಿರತವುದರಿಂದ ದಯವಿಟತಟ, ಈಗಲೆೇ 
ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನ ಸಳೆೆಯಬಹತದತ. 
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05. ಶನಸನ ರಚರೆ್ 

ವಿಧೆೇಯಕದ ಪಯನಾಲೊೇಚರ್ೆ ಮತ್ತು ಅಂಗಿೇಕ್ನರ 

ಕರ್ನಾಟಕ ಗನರಮ ಸವರನಜಚ ಮತ್ತು ಪಂಚನಯತಚ ರನಜಚ (ತಿದತೆಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕ, 2022 
ಪಯನಾಲೊೇಚರ್ನ ಪರಸನುವ 

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎಸ್ಚ. ಈಶವರಪಪ (ಗನರಮಿೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚನಯತಚ ರನಜಚ ಸಚಿವರತ):- 
ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಅಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರೂಪದಲ್ಲಿರತವ “2022ಚ ರ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಗನರಮ ಸವರನಜಚ ಮತ್ತು ಪಂಚನಯತಚ ರನಜಚ (ತಿದತೆಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕವನತನ 
ಪಯನಾಲೊೇಚಿಸಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಕ್ೊೇರತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಪರಸನುವವನತನ ಮಂಡಿಸಲನಯಿತ್ತ 

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎಸ್ಚ. ಈಶವರಪಪ (ಗನರಮಿೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚನಯತಚ ರನಜಚ ಸಚಿವರತ):- 
ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಗನರಮ ಸವರನಜಚ ಮತ್ತು ಪಂಚನಯತಚ ರನಜಚ ಅಧಿನಯಮ, 
1993ರ ಬಗೆೆ 2022 ರಲ್ಲಿ ತ್ಂದ್ಧರತವ ತಿದತೆಪಡಿ ಪರಸನುವರ್ೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ೆೇಂದರ ಮತ್ತು ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರದ 
ಸೇೆವೆಗಳಿಂದ ದತನಾಡತ್ೆ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ೆಕ್ನರಣಗಳಿಂದ ವಜನಗೂೆಳಿಸತವ ರ್ೌಕರರನತನ ಪಂಚನಯತಚ 
ರನಜಚ ಸಂಸೆಥಗಳ ಚತರ್ನವಣೆಗ ೆಅನಹಾಗೂೆಳಿಸತವುದತ, ಸಹಕ್ನರ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಸಂಸೆಥಗಳ ಅಧಯಕ್ಷರತ 
ಮತ್ತು ಸದಸಯರತ ಹನಗೂ ರ್ೌಕರರತ ಸೇೆವೆಯಿಂದ ವಜನಗೂೆಳಿಸಲಪಟಿಟದೆಲ್ಲಿ,  ಚತರ್ನವಣೆಗ ೆಸಪಧಿಾಸಲತ 
ಅನಹಾಗೊಳಿಸಲತ ಸಕ್ನಾರವು ಉದೆೆೇಶ್ಸಿ, ಈ ತಿದತೆಪಡಿಯ ಅವಶಯಕತ್ೆ ಇರತತ್ುದೆ ಎನತನವುದತ 
ಮದಲರೆ್ಯದನಗಿದೆ.  

ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ,  ಎರಡತ ಲಕ್ಷಗಳನತನ ಮಿೇರಿದ ಗನರಮಿೇಣ ಜನಸಂಖೆಯಯನತನ ಹೊಂದ್ಧರತವ 
ತ್ನಲೂಿಕತಗಳಲ್ಲಿ ಪರತಿ ಹರೆ್ನರಡತ ಸನವಿರಕ್ೆೆ ಕಡಿಮಯಲಿದ ಜನಸಂಖೆಯಗೆ ಒಬಬ ಚತರ್ನಯಿತ್ ಸದಸಯನತ 
ಇರತ್ಕೆದತೆ; 
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ಮೂರರೆ್ಯದನಗಿ, ಒಂದತ ಲಕ್ಷವನತನ ಮಿೇರಿದ ಆದರೆ ಎರಡತ ಲಕ್ಷಗಳನತನ ಮಿೇರಿರದ 
ಗನರಮಿೇಣ ಜನಸಂಖೆಯಯನತನ ಹೊಂದ್ಧರತವ ತ್ನಲೂಿಕತಗಳಲ್ಲಿ ಪರತಿ ಹತ್ತು ಸನವಿರಕ್ೆೆ ಕಡಿಮಯಲಿದ 
ಜನಸಂಖೆಯಗ ೆಒಬಬ ಚತರ್ನಯಿತ್ ಸದಸಯನತ ಇರತ್ಕೆದತೆ ಹನಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಕನಷಿ ಹರೆ್ೂನಂದತ ಚತರ್ನಯಿತ್ 
ಸದಸಯರಿರತ್ಕೆದತೆ; 

ರ್ನಲೆರೆ್ಯದನಗಿ, ಐವತ್ತು ಸನವಿರವನತನ ಮಿೇರಿದ ಆದರೆ ಒಂದತ ಲಕ್ಷವನತನ ಮಿೇರಿರದ 
ಗನರಮಿೇಣ ಜನಸಂಖೆಯಯನತನ ಹೊಂದ್ಧರತವ ತ್ನಲೂಿಕತಗಳಲ್ಲಿ ಕನಷಿ ಒಂಬತ್ತು ಚತರ್ನಯಿತ್ 
ಸದಸಯರಿರತ್ಕೆದತೆ;  

ಹಿೇಗೆ ಐವತ್ತು ಸನವಿರಕೆಂತ್ ಕಡಿಮಯಿರತವ ಗನರಮಿೇಣ ಜನಸಂಖೆಯಯನತನ ಹೊಂದ್ಧರತವ 
ತ್ನಲೂಿಕತಗಳಲ್ಲಿ ಕನಷಿ ಏಳು ಚತರ್ನಯಿತ್ ಸದಸಯರಿರತ್ಕೆದತೆ.” 

ಇದರಲ್ಲಿ ಜಿಲನಿ ಯೇಜರ್ನ ಸಮಿತಿಯನತನ ಕೂಡ ಮನಡತತಿುದೆೆೇವೆ. ಇದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ 
ಜಿಲನಿ ಉಸತುವನರಿ ಸಚಿವರೆೇ, ಇದಕ್ೆೆ ಅಧಯಕ್ಷರನಗಿರತತ್ನುರೆ. ಜಿಲನಿ ಪಂಚನಯತಚ ಅಧಯಕ್ಷರತ ಸಹ 
ಅಧಯಕ್ಷರನಗಿರತತ್ನುರ.ೆ ಜಿಲನಿ ಕ್ೆೇಂದರ ಸನಥನದ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸೆಥಯ ಮೇಯರಚ ಅಥವನ ಅಧಯಕ್ಷರತ 
ಇದರಲ್ಲಿ ಉಪನಧಯಕ್ಷರನಗಿರತತ್ನುರೆ. ಹಿೇಗ ೆ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಈ ಒಂದತ ತಿದತೆಪಡಿಯನತನ ತ್ಂದ್ಧದೆೆೇವೆ. 
 ಇದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಕ್ೇೆಳಿಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ. ತಿಪೆಪೇಸನವಮಿ (ರ್ನಮನದೆೇಾಶನ ಹೊಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ನನಗ ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂೆಟಿಟದೆಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮಗೆ ಧನಯವನದಗಳನನಪಿಾಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. 
ಕರ್ನಾಟಕ ಗನರಮ ಸವರನಜಚ ಮತ್ತು ಪಂಚನಯತಚ ರನಜಚ ಅಧಿನಯಮ, 1993ಕ್ೆೆ  ಈ ಕ್ೆಳಕಂಡ  
ಕಲಂಗಳಿಗೆ ತಿದತೆಪಡಿಯನತನ ಸಕ್ನಾರ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದ.ೆ ಗನರಮ ಪಂಚನಯಿತಿ, ತ್ನಲೂಿಕತ 
ಪಂಚನಯಿತಿ ಮತ್ತು ಜಿಲನಿ ಪಂಚನಯಿತಿಗ ೆ ಒಬಬ ವಯಕು ಸದಸಯರ್ನಗಿ ಚತರ್ನಯಿತ್ರ್ನಗಲತ ಮತ್ತು 
ಸದಸಯರ್ನಗಿರಲತ, ಅನಹಾತ್ೆಯ ಬಗೆೆ ವಿವರಗಳನತನ ತಿದತೆಪಡಿಯಲ್ಲಿ ನೇಡಲನಗಿದ.ೆ  ಕಲಂ 112ಕ್ೆೆ 
ಒಬಬ ವಯಕು ಗನರಮ ಪಂಚನಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚತರ್ನಯಿತ್ರ್ನಗಿ ಸದಸಯರ್ನಗಲತ, ಮತ್ತು ಸದಸಯರ್ನಗದ್ಧರಲತ 
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ಅನಹಾತ್ೆ.  ಕಲಂ 121 ರಲ್ಲಿ ಒಬಬ ವಯಕು ತ್ನಲೂಿಕತ ಪಂಚನಯಿತಿಗ ೆಚತರ್ನಯಿತ್ರ್ನಗಿ ಸದಸಯರ್ನಗಲತ 
ಮತ್ತು ಸದಸಯರ್ನಗದ್ಧರಲತ ಅನಹಾತ್ೆ. ಅದೆೇ ರಿೇತಿ 162ರೆ್ೇ ಕಲಂ ಪರಕ್ನರ ಒಬಬ ವಯಕು ಜಿಲನಿ 
ಪಂಚನಯಿತಿಗ ೆಚತರ್ನಯಿತ್ರ್ನಗಿ ಸದಸಯರ್ನಗಲತ ಮತ್ತು ಸದಸಯರ್ನಗದ್ಧರಲತ ಅನಹಾತ್ೆ. 

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಮೇಲ್ಲನ ನಬಂಧರೆ್ ಮತ್ತು ಅನಹಾತ್ೆಯ ಜೊತ್ೆಗೆ ರನಜಯ 
ಸಕ್ನಾರ ಪರಸನುವಿತ್ ತಿದತೆಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನಬಂಧರೆ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅನಹಾತ್ೆಗೆ ಈ ಕ್ೆಳಕಂಡ ವಿವಿಧ 
ಅನಹಾತ್ೆಗಳನತನ ಸೇೆಪಾಡ ೆಮನಡಿದ.ೆ  

ಒಬಬ ವಯಕು ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ ಅಥವನ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರದ ಸೇೆವೆಯಿಂದ ಕಡನಾಯ ನವೃತಿುಗ ೆ
ಅಥವನ ತ್ೆಗೆದತಹನಕತವುದಕ್ೆೆ ಅಥವನ ವಜನಗೂೆಳಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಒಳಪಟಿಟದೆರೆ; ಅಂದರ ೆಆ ವಯಕು ಸಕ್ನಾರಿ 
ಸೇೆವೆಯಿಂದ ಕಡನಾಯ ನವೃತಿುಯನಗಿದೆರ,ೆ ಅಥವನ removal ಆಗಿದೆರ,ೆ ಅಥವನ ವಜನಗೂೆಳಿಸಿದೆರೆ, 
ಅಥವನ ಒಬಬ ವಯಕು ಸಹಕ್ನರ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಸಂಸಥೆಗಳ ಅಧಯಕ್ಷ ಹನಗೂ ಸದಸಯತ್ವ ಹತದೆೆಯಿಂದ 
ತ್ೆಗೆದತ ಹನಕಲನಗಿದೆರ;ೆ ಅಥವನ ವಜನಗೂೆಳಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಒಳಪಟಿಟದೆರೆ, ಅಂದರೆ ಸಹಕ್ನರ ಸಂಘ ಮತ್ತು 
ಸಂಸೆಥಗಳ ರ್ೌಕರರನಗಿದೆರ,ೆ ಆತ್ನನತನ ಸೇೆವೆಯಿಂದ ಕಡನಾಯ ನವೃತಿು ಮನಡಿದೆರ,ೆ ವಜನಗೂೆಳಿಸಿದೆರೆ, 
removal ಮನಡಿದೆರೆ, ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕ್ನರ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಯಕ್ಷ ಹನಗೂ ಸದಸಯತ್ವ 
ಪದವಿಯಿಂದ ವಜನ ಮನಡಿದೆರ,ೆ ಅಂತ್ಹ ವಯಕುಗಳು ಗನರಮ, ತ್ನಲೂಿಕತ ಮತ್ತು ಜಿಲನಿ 
ಪಂಚನಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನಗಿ ಸದಸಯರನಗದ್ಧರಲತ ಅನಹಾರನಗಿರತವಂತ್ಹ ಪರಸನುವ ಇದೆ. 

 ಇದಲಿದೆೇ, ಒಂದತ ವೆೇಳ ೆಚತರ್ನಯಿತ್ರನಗಿ, ಚತರ್ನಯಿತ್ರನಗತವ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಅಹಾತ್ ೆ
ಇದೆರೂ ತ್ದನಂತ್ರವನಗಿ ಏರ್ನದರೂ ಕೂಡ ಅವರತ ಈ ರಿೇತಿಯ ಅನಹಾತ್ೆಯನತನ 
ಪಡದೆತಕ್ೂೆಂಡರ,ೆ ಅವರತ ಕೂಡ ಅಂದರೆ, ಸಹಕ್ನರ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಸಂಸೆಥಗಳಲ್ಲಿ ಅವಿಶನವಸ ನಣಾಯ 
ಮಂಡರೆ್ಯಲ್ಲಿ ತ್ನನತ ಪಡದೆ್ಧರತವ ಸನಲದ ತಿರತವಳಿಯಲ್ಲಿ  ಏರ್ನದರೂ defaulter ಆದರೆ, ಅವರತ 
ಕೂಡ ಅನಹಾರನಗತತ್ನುರೆ ಎಂಬತದರ ಬಗೆೆ ತಿದತೆಪಡಿಯನತನ ತ್ಂದ್ಧದನೆರೆ.  
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ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ತಿದತೆಪಡಿಗಳು ಬಹಳ ದೂೆಡಾ ಪರಿಣನಮವನತನ ಹೊಂದ್ಧದೆ.  
Larger implications ಇದೆ.  

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, The Representation of the People Act 1951, ಈ 
ಪರಜನ ಪರತಿನಧಿ ಕ್ನಯಿದಯೆಲ್ಲಿ ಎರಡತ ಬಗಯೆನದಂತ್ಹ ಅನಹಾತ್ೆಗಳನತನ ನಮೂದತ ಮನಡಲನಗಿದೆ. 
ಮದಲರೆ್ಯದನಗಿ, ಸಂವಿಧನರ್ನತ್ಾಕ ಅನಹಾತ್ ೆ  Constitutional disqualification for 
the Membership of the Lok Sabha and the Legislative Assembly 
ಇದರಡಿಯಲ್ಲಿ ಲನಭ್ದನಯಕ ಹತದೆೆ ಇದೆರ,ೆ office of profit ಇದೆರೆ,  ಬತದ್ಧಿಭ್ರಮಣೆಯನಗಿದೆರೆ, 
unsound mind ಆಗಿದೆರ,ೆ ದ್ಧವನಳಿಯನಗಿದೆರೆ, insolvent ಆಗಿದೆರೆ, ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿದೆ. 

ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯನಗಿ, ಶನಸನಬದಿ ಅನಹಾತ್ೆ  ಅಂದರೆ, statutory disqualification 
for the Membership of Lok Sabha and Legislative Assembly ಗೆ 
ಇರತ್ಕೆಂತ್ಹದತೆ. ಜನತ್ನ ಪರತಿನಧಿ ಅಧಿನಯಮ, 1951 ಅದರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಂ ೮, ೮(ಎ) ಮತ್ತು ೯ ರ 
ಪರಕ್ನರ ಒಬಬ ವಯಕು  ಅಸಪೃಶಯತೆ್ ಬೂೆೇಧರ್ ೆ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆ ಮನಡಿ ಹೆಚಿಚಗ ೆ ರ್ನಗರಿಕ ಹಕತೆಗಳ 
ಸಂರಕ್ಷಣನ ಅಧಿನಯಮ 150 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ಕ್ಷೆಗ ೆ ಒಳಗನಗಿದೆರೆ, ಭ್ರಷ್ನಟಚನರವಸೆಗಿ, ಭ್ರಷ್ನಟಚನರ 
ಕ್ನಯಿದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಟಿಟದೆರ,ೆ ಸಕ್ನಾರದೂೆಂದ್ಧಗೆ contract ನಡಸೆತತಿುದೆರೆ, ವರದಕ್ಷಿಣೆ 
ನಷ್ೆೇಧ ಕ್ನಯಿದ ೆ ಅಧಿನಯಮ, 1950 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ಕ್ಷೆಗ ೆ ಒಳಪಟತಟ, ಅಪರನಧಿ ಎಂದತ 
ನಣಾಯವನಗಿದೆರ,ೆ ಚತರ್ನವಣನ ವೆಚಚ ಸಲ್ಲಿಸದೆೇ, ಚತರ್ನವಣೆಗ ೆಸಪಧಿಾಸಲತ ಅನಹಾತ್ೆ ಹೂೆಂದ್ಧದೆರ,ೆ 
ಇವುಗಳನತನ ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿಯೂ ಮತ್ೆುೇರ್ನದರೂ ಆಗಿದೆರೆ ಅವರತ ಸದಸಯತ್ವಕ್ೆೆ disqualify  
ಆಗತತ್ನುರ.ೆ  ಅದತ ಗನರಮ ಪಂಚನಯಿತಿಗ ೆಇರಬಹತದತ, ತ್ನಲೂಿಕತ ಪಂಚನಯಿತಿಗ ೆ ಇರಬಹತದತ, 
ಜಿಲನಿ ಪಂಚನಯಿತಿಗ ೆ ಇರಬಹತದತ. ಈಗ ಏನತ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಈ ಒಂದತ ತಿದತೆಪಡಿಯನತನ 
ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದನೆರ,ೆ ಸಹಕ್ನರ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಸಂಸೆಥಗಳ ಹತದೆೆಗಳಲ್ಲಿ ಯನರತ ಅಧಯಕ್ಷರನಗಿದೆರತ, 
ಅವರನತನ ತ್ೆಗೆದತ ಹನಕದೆರೆ ಅಥವನ ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ನಾರಿ ರ್ೌಕರರತ ಯನರತ ಇದನೆರೂೆೇ ಅವರತ ಕಡನಾಯ 
ನವೃತಿುಯನಗಿದೆರೆ ಅಥವನ removal ಆಗಿದೆರ,ೆ ಇವೆಲಿವೂ ಕೂಡ offence ಅಥವನ 
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ಅಪರನಧವನಗತವುದ್ಧಲಿ. ಕ್ೆೇವಲ ಅವರ ಕ್ನಯಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವನ ಹತದೆೆ ನವಾಹಣ ೆಮನಡತವಲ್ಲಿ 
ಆಗಿರತವಂತ್ಹ ಕ್ಲೆವೊಂದತ ಲೊೇಪದೂೆೇಷಗಳಿರಬಹತದತ. ಇಂತ್ಹ ಲೂೆೇಪದೂೆೇಷಗಳನತನ 
ಅನಹಾತ್ೆಗೊಳಪಡಿಸತವುದರಿಂದ ಕೂಡ ಇದತ ಕ್ನನೂನನ ಚೌಕಟಿಟರ್ೂೆಳಗೆ ಅಂದರ,ೆ scrutiny of 
law ಒಳಪಡತತ್ುದೆಯೇ, test of law ಎದತರಿಸತತ್ುದೆಯೇ ಎನತನವುದತ ಒಂದತ ಅನತಮನನವಿದ.ೆ 
ಇದರ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ವಿಶೆಿೇಷಣೆ ಮನಡಿಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇರ್ೆ. ಇರ್ೂೆನಂದತ 
ತಿದತೆಪಡಿ ಏರ್ನಗಿದೆ ಎಂದರ,ೆ ಕಲಂ 120, 190 ತಿದತೆಪಡಿ ಎಂದರೆ, ಚತರ್ನಯಿತ್ ಸದಸಯರ ಸಂಖೆಯ 
ಮಿತಿಯನತನ ಜನಸಂಖೆಯ ಆಧನರದ ಮೇಲೆ ತ್ನಲೂಿಕತ ಪಂಚನಯಿತಿ, ಜಿಲನಿ ಪಂಚನಯಿತಿ ಸದಸಯರ 
ಸಂಖೆಯಯನತನ ತಿದತೆಪಡಿ ಮನಡಿ ಹೆಚಚಳ ಮನಡತತಿುದನೆರ.ೆ ಅಂದರೆ, ತ್ನಲೂಿಕತ ಪಂಚನಯಿತಿ ಸದಸಯರ 
ಸಂಖೆಯ ಜನಸಿು ಮನಡತತಿುದನೆರ.ೆ                                               

 (ಮತಂದತ) 

(657) 28-03-2022 1.20 ಟಿಸಿಹೆರ್ಚ-ವಿಕ್ೆ                   
ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎ.ತಿಪಪೆೇಸನವಮಿ (ಮತಂದತ):- 

ತ್ನಲೂಿಕತ ಪಂಚನಯಿತಿ ಮತ್ತು ಜಿಲನಿ ಪಂಚನಯಿತಿಗಳ ಸದಸಯರ ಸಂಖೆಯಯನತನ ತಿದತೆಪಡಿ 
ಮನಡತವ ಮೂಲಕ ಸದಸಯರ ಸಂಖೆಯಗಳನತನ ಜನಸಿು ಮನಡತತಿುದನೆರ.ೆ ಇದರ ಬಗೆೆ ಯತವ ಶನಸಕ 
ಮಿತ್ರರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ. ಹನಗನಗಿ, ರ್ನನತ ಅದರ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳುವುದ್ಧಲಿ. ಆದರೆ ಇದರ 
implications ಏರ್ನಗಿದೆ ಎನನತ್ಕೆಂಥದೆನತನ ರ್ನನತ ಈ ಸದನದ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರಬಯಸತತಿುದೆೆೇರ್ೆ. 
ಈಗ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರ ತ್ನಲೂಿಕತ ಪಂಚನಯಿತಿ ಹನಗೂ ಜಿಲನಿ ಪಂಚನಯಿತಿಗ ೆ territorial 
constituency ಅಂದರೆ ಪನರದೆೇಶ್ಕ ಚತರ್ನವಣನ ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳನತನ ಏನತ ತ್ಯನರತ ಮನಡಿದ,ೆ ಅದರ 
ಆಧನರದ ಮೇಲೆ ರನಜಯ ಚತರ್ನವಣ ೆ ನಡಯೆತವನಗ ತ್ನಲೂಿಕತ ಪಂಚನಯಿತಿ ಹನಗೂ ಜಿಲನಿ 
ಪಂಚನಯಿತಿಯ ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳನತನ ನಗದ್ಧಪಡಿಸಿ, ವಿಂಗಡಣೆ ಮನಡಿ ಅದನತನ ಪರಚನರ ಮನಡಿರತ್ಕೆಂಥದತೆ 
ಸರಿಯಿಲಿ, ಇದತ unscientific ಆಗಿದ,ೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವನಸುವ ಸಂಗತಿಯಿಲಿ ಎಂದತ ಹೆೈಕ್ೂೆೇಟಚಾನಲ್ಲಿ 
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ಸತಮನರತ ೨೬೦೦ ರಿಟಚ ಅಜಿಾಗಳು ದನಖಲನಗಿವೆ. ಈ ೨೬೦೦ ರಿಟಚ ಅಜಿಾಗಳನತನ ತಿೇರತವಳಿ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ರನಜಯ ಚತರ್ನವಣನ ಆಯೇಗದಲ್ಲಿ ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯನದಂತ್ಹ ವಯವಸೆಥ ಅಥವನ 
ಮಕ್ನಯನಜಂ ಇಲಿ ಎಂದತ ಚಚೆಾಗೆ ಬಂದನಗ, ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರವೆೇ voluntary ಯನಗಿ ಬಿಲಚನಲ್ಲಿ 
ತಿದತೆಪಡಿ ಮನಡಿ ಒಂದತ Delimitation Commission ಮನಡತತ್ೆುೇವ ೆ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿ, ಆ 
Delimitation Commission ನತನ ಮನಡಿದೆರತ. ಒಬಬರತ ನವೃತ್ು ಐಎಎಸ್ಚ ಅಧಿಕ್ನರಿಯನದ ಶ್ರೇ 
ಲಕ್ಷಿಮೇರ್ನರನಯಣ ಎಂಬತವರ ಅಧಯಕ್ಷತ್ಯೆಲ್ಲಿ Delimitation Commission ರಚರೆ್ 
ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ ಈ ಆಯೇಗವು ಬಹತತ್ೆೇಕವನಗಿ ತ್ನನ ಕ್ನಯಾಗಳನತನ ಪೂಣಾಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇಂತ್ಹ 
ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ನೇವು ಮತ್ೊುಮಾ delimitation ಮರತವಿಂಗಡಣೆ ಮನಡತತ್ನು ಹೊೇದನಗ, ಈ 
ವಿವನದನತ್ಾಕವನಗಿರತವ ಈ ಮರತವಿಂಗಡಣೆಯನತನ ಪರಶೆನ ಮನಡಲತ ಜನ ಹೆೈಕ್ೊೇಟಚಾಗೆ 
ಹೊೇಗತತ್ನುರೆ. ಈಗನಗಲೆೇ ಸತಮನರತ ೬ ತಿಂಗಳು ಕಳೆದ್ಧದ.ೆ ತ್ನವು ತ್ನಲೂಿಕತ ಪಂಚನಯಿತಿ ಹನಗೂ 
ಜಿಲನಿ ಪಂಚನಯಿತಿಗಳ ಕ್ನಯನಾವಧಿ ಮತಗಿದ್ಧದ ೆಎಂದತ ಸಕ್ನಾರ ಆಡಳಿತ್ನಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ರೆ್ೇಮಕ 
ಮನಡಿದ.ೆ ಸಂವಿಧನನದ ೭೩ರೆ್ೇ ತಿದತೆಪಡಿಯನತಸನರ ಯನವುದೆೇ ಪಂಚನಯತಚ ರನಜಚ 
Institution ಅಥವನ Urban Local Body ಗಳನಗಬಹತದತ ಅವುಗಳಿಗೆ ೬ ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗಿಂತ್ 
ಹೆಚಿಚನ ಅವಧಿಗ ೆಆಡಳಿತ್ನಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಬನರದಂೆದತ ಇದೆ. ಈ ದೃಷ್ಠಟಯಲ್ಲಿ ತ್ನವು 
ಬಹತಶಃ ಚತರ್ನವಣೆಯನತನ ಮತಂದೂಡತವ ದೃಷ್ಠಟಯಿಂದ ಈ ಒಂದತ ಬಿಲಚಗೆ ತಿದೆಪಡಿಯನತನ 
ತ್ಂದ್ಧದನೆರೆಂದತ ನನನ ಅನಸಿಕ್ೆಯನಗಿದೆ. ಈ ಕ್ನಯಾವನತನ ಈ ಮತಂಚೆ ಮನಡಬಹತದ್ಧತ್ತು. ಸಕ್ನಾರ 
ಇದಕ್ೆೆ delimitation constituency ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಹೆೈಕ್ೂೆೇಟಚಾ ಮತಂದ ೆ ಒಂದತ 
undertaking ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಬಹತದ್ಧತ್ತು. ಅದನತನ ಬಿಟತಟ ಏತ್ಕ್ೂೆೆೇಸೆರ ಸಕ್ನಾರ ಈಗ ಈ ಒಂದತ 
ತಿದತೆಪಡಿಯನತನ ಇಷತಟ ತ್ಡವನಗಿ ತ್ಂದ್ಧದನೆರೆ? ಇದತ ಇಲಿದ complication ಗೆ ಅನತವು 
ಮನಡಿಕ್ೊಡತತ್ುದ.ೆ ಆದೆರಿಂದ ದಯಮನಡಿ ಇದನತನ ಮತ್ೊುಮಾ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡಿ ಈ ತಿದತೆಪಡಿಗಳ 
ಅವಶಯಕತ್ ೆ ಇದೆಯೇ ಎನತನವುದನತನ ರ್ನನತ ಈ ಸದದ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ೆೆ 
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ತ್ರತವುದಕ್ೆೆ ಇಚೆಛಪಡತತ್ುೆೇರೆ್. ಇನತನ ಬನಕ ವಿಚನರಗಳನತನ ನಮಾ ಯತವ ಶನಸಕ ಮಿತ್ರರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ.  

 ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ.ಎಂ.ರಮೇಶ ಗೌಡ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಟಿಟದೆಕ್ನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕ ಗನರಮ ಸವರನಜಚ ಮತ್ತು 
ಪಂಚನಯತಚ ರನಜಚ 199೩ ವಿಧೆೇಯಕಕ್ೆೆ ಈಗ ಇರ್ೂೆನಂದತ ತಿದತೆಪಡಿಯನತನ ತ್ಂದ್ಧದನೆರೆ. ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗನಗಲೆೇ ಈ ಬಿಲಚನಲ್ಲಿರತ್ಕೆಂಥ ಸನಕಷತಟ ವಿಚನರಗಳು ಈ ಹಿಂದ ೆ
ತ್ಂದ್ಧದೆಂತ್ಹ ತಿದತೆಪಡಿ ವಿಧೆೇಯಕದಲೂಿ ಕೂಡ ಇವ.ೆ ಈಗ ಸಕ್ನಾರ ಎರಡತ ಲಕ್ಷಗಳನತನ ಮಿೇರಿದ 
ಗನರಮಿೇಣ ಜನಸಂಖೆಯಯನತನ ಹೊಂದ್ಧರತವ ತ್ನಲೂಿಕತಗಳಲ್ಲಿ ಪರತಿ ಹರೆ್ನರಡತ ಸನವಿರಕ್ೆೆ ಕಡಿಮಯಿಲಿದ 
ಜನಸಂಖೆಯಗ ೆಒಬಬ ಚತರ್ನಯಿತ್ ಸದಸಯನತ ಇರತ್ಕೆದತೆ ಎಂದತ ಸಕ್ನಾರ ಒಂದತ ತಿದತೆಪಡಿಯನತನ 
ತ್ಂದ್ಧದ.ೆ ಸಕ್ನಾರ ಇದನತನ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಇಷತಟ ವಷಾಗಳು ಬೆೇಕ್ೆೇ? ತ್ಮಾ ಸಕ್ನಾರ ಅಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ 
ಬಂದತ ಹಲವು ವಷಾಗಳನಗಿದೆ. ತ್ನಲೂಿಕತ ಪಂಚನಯಿತಿ ಹನಗೂ ಜಿಲನಿ ಪಂಚನಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಕ್ನಾರ 
ಆಡಳಿತ್ನಧಿಕ್ನರಿಯನತನ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಿದ.ೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿೇ ಆಡಳಿತ್ನಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಮನತ್ರ ಕ್ೆಲಸ 
ಮನಡತತಿುದನೆರ.ೆ ತ್ನವೆೇ ನಮಾದತ ಡಬಲಚ ಇಂಜಿನಚ ಸಕ್ನಾರ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುೇರಿ. ರನಜಯದಲ್ಲಿ 
ತ್ಮಾದೆೇ ಸಕ್ನಾರ ಇದೆ, ಕ್ೆೇಂದರದಲೂಿ ಕೂಡ ತ್ಮಾದೆೇ ಸಕ್ನಾರ ಇದೆ. ʻಕಟಟಕಡೆಯ ವಯಕುಗೂ 
ಅಧಿಕ್ನರವನತನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತʼ ಎಂಬತದತ ನಮಾ ಸಕ್ನಾರದ ಉದೆೆೇಶವನಗಿದ.ೆ  ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ಮಾ ಮತಖನಂತ್ರ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ 
ಬೆೇರ ೆ ಬೆೇರ ೆ ಬಿಲಚಗಳಲ್ಲಿ ತಿದತೆಪಡಿ ತ್ಂದಹ ಸಂದಭ್ಾದಲೂಿ ಕೂಡ ರ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿದೆೆೇವೆ.  
ಉದನಹರಣೆಗ ೆ ಹೆೇಳುವುದನದರೆ ಬೃಹತಚ ಬೆಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕ್ಯೆಲೂಿ ಕೂಡ 
ಈಗನಗಲೆೇ ಆಡಳಿತ್ನಧಿಕ್ನರಿಯನೂನ ಕೂಡ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಿದ್ಧೆೇರಿ. ನೇವು ಚತರ್ನವಣ ೆಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಸನಧಯವನಗದೆೇ ಈ ಒಂದತ ಬಿಲಚಗೆ ತಿದತೆಪಡಿ ತ್ಂದ್ಧದ್ಧೆೇರಿ ಎಂದತ ರ್ನವು ಅವೊತ್ತು ಕೂಡ 
ಹೆೇಳಿದೆೆೇವೆ. ಈ ಹಿಂದಯೊ ಕೂಡ ನಮಾ ಬಿಜೆಪಿ ಸಕ್ನಾರ ಇದೆಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲೂಿ ಕೂಡ ಇದೆೇ 
ರಿೇತಿ ಮನಡಿದ್ಧೆೇರಿ. ಈ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸಕ್ನಾರ ಅಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ ಬಂದನಗಲೆಲನಿ ಯನವುದೆೇ ಸಥಳಿೇಯ 
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ಸಂಸೆಥಗಳ ಚತರ್ನವಣೆಗಳನತನ ನಡಸೆತವುದೆೇ ಇಲಿ. ಸಮನಜದ ಕಟಟಕಡೆಯ ವಯಕುಗೂ ಅಧಿಕ್ನರ 
ಸಿಗಬೆೇಕ್ೆಂದತ ತ್ನವು ಬರಿೇ ಮನತಿನಲ್ಲಿ ಹೆೇಳುತಿುೇರಿ. ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸಕ್ನಾರ ಯನವನಗ ಅಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ 
ಬಂದ್ಧದೆಯೇ ಆಗೆಲನಿ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸೆಥಗಳ ಚತರ್ನವಣೆಗಳನತನ ನಡಸೆತವುದೆೇ ಇಲಿ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ 
ಈ ವಿಚನರ ಸತಪಿರೇಂ ಕ್ೊೇಟಚಾನಲ್ಲಿದ.ೆ ಆ ಕ್ೂೆೇಟಚಾ ಛೇಮನರಿ ಹನಕತವವರೆಗೂ ಕೂಡ  
ಚತರ್ನವಣೆಗಳನತನ ನಡಸೆತವುದೆೇ ಇಲಿ. ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ಈ ಬಿಲಚಗೂ ಕೂಡ 
ತಿದತೆಪಡಿ ತ್ಂದ್ಧದನೆರೆ. ಈ ಬಿಲಚನಲ್ಲಿ ತಿದತೆಪಡಿ ತ್ಂದ್ಧರತವುದತ ಏರೆ್ಂದರ,ೆ ಸನಮನನಯವನಗಿ 
ಜನಸಂಖೆಯ ಹೆಚತಚ ಇರತವ ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ ಒಬಬ ಚತರ್ನಯಿತ್ ಸದಸಯರತ ಇರಬೇೆಕತ. ಒಂದತ ವೆೇಳೆ ಕಡಿಮ 
ಜನಸಂಖೆಯ ಇರತವ ಪರದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಸದಸಯರನತನ ತೆ್ಗೆಯಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಮನಡಿದನೆರ.ೆ ಈ ಸಕ್ನಾರ 
ಅಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ ಬಂದತ ಹಲವು ವಷಾಗಳನಗಿದ.ೆ ಈಗ ಈ ಬಿಲಚಗೆ ತಿದತೆಪಡಿ ತ್ರತವ ಅವಶಯಕತ್ ೆಏನತ್ತು? 
ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ಇದನತನ delimitation ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಈ ಬಿಲಚಗೆ ತಿದತೆಪಡಿ 
ತ್ಂದ್ಧದನೆರೆ. ಹನಗನದರೆ  ಇದನತನ implement ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಎಷತಟ ದ್ಧನ ಬೆೇಕತ? ಅಂದರೆ 
ಚತರ್ನವಣೆಗಳನತನ ನಡಸೆಲೆೇಬನರದತ, ಆ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸೆಥಗಳ ಅಧಿಕ್ನರವಲೆಿವನೂನ ನೇವೇೆ 
ಅನತಭ್ವಿಸಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಈ ಒಂದತ ಬಿಲಚಗೆ ತಿದತೆಪಡಿ ತ್ಂದ್ಧದ್ಧೆೇರಿ.  ಜನ ಇದರ ಮೇಲೆ ಮತ್ೆು 
ಕ್ೊೇಟಚಾಗೆ ಹೊೇಗತತ್ನುರೆ. ಕ್ೊರೆ್ೇಪಕ್ಷ ತ್ನಲೂಿಕತ ಪಂಚನಯಿತಿ ಹನಗೂ ಜಿಲನಿ ಪಂಚನಯಿತಿಗಳ 
ಸದಸಯರತಗಳಿದೆರ ೆಒಳುೆಯದತ. ಆ ಗನರಮಗಳಲ್ಲಿರತವ ಜನರಲೆಿರೂ ಬಂದತ ಮನನಯ ಶನಸಕರತ ಹನಗೂ 
ಮನನಯ ಸಚಿವರನತನ ಭೆೇಟಿ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತ್ುದೆಯೇ? ಆ ಗನರಮದ ಜನಗಳು ವಿಧನನಸೌಧಕ್ೆೆ 
ಬಂದರ ೆಒಳಗಡೆಯೇ ಬಿಡತವುದ್ಧಲಿ. ಹನಗನಗಿ, ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ನನನ ಮನವಿ ಏರೆ್ಂದರ,ೆ ಈಗ ತ್ನವೆೇನತ 
ಈ ಒಂದತ ಬಿಲಚನತನ ಒಳೆುಯ ಉದೆೆೇಶಕ್ೆೆ ತ್ಂದ್ಧದೆೆೇವೆಂದತ ಹೇೆಳುತಿುದ್ಧೆೇರಿ, ಆದರೆ ʻನೇವು ಈ 
ಬಿಲಚನತನ ದತರತದೆೆೇಶದ್ಧಂದ ತ್ಂದ್ಧದ್ಧೆೇರಿʼ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತಿುದೆೆೇರ್ೆ.  ಚತರ್ನವಣೆಯನತನ 
ಮತಂದೂಡತವ ದೃಷ್ಠಟಯಿಂದ ಈ ಬಿಲಚನತನ ತ್ಂದ್ಧದ್ಧೆೇರಿ. ಆದೆರಿಂದ ದಯಮನಡಿ ಆ ರಿೇತಿ ಆಗತವುದತ 
ಬೆೇಡ. ಈ ರನಜಯದ ಜನ ನಮಾ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಹನಗೂ ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಬಗೆೆ ಇನೂನ ಹೆಚಿಚನ ಗೌರವ 
ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನದರ,ೆ ಈ ಕೂಡಲೇೆ ಚತರ್ನವಣೆಯನತನ ಮನಡಿ. ಚತರ್ನವಣೆಗಳನತನ ಮನಡಿದಲ್ಲಿ, 
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ಸಥಳಿೇಯವನಗಿ ಏನತ ಸಮಸಯೆಗಳಿವಿವಯೆೇ ಅವುಗಳನತನ ನವನರಿಸಿಕ್ೊಳುಲತ ಜನ ಆ ಸದಸಯರ ಹತಿುರ 
ಹೊೇಗತತ್ನುರೆಯೇ ಹೂೆರತ್ತ, ತ್ಮಾ ಹತಿುರ ಬರತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಆದೆರಿಂದ ನಮಾ 
ಮನವಿಯಂತ್ ೆಆದಷತಟ ಬೆೇಗರೆ್ ಚತರ್ನವಣೆಗಳನತನ ಮನಡಿ.    

 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ರವಿ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೂೆಟಿಟದೆಕ್ನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು. ಮನನಯ ಗನರಮಿೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚನಯತಚ ರನಜಚ 
ಸಚಿವರತ ಪರಮತಖವನಗಿ ಈ ಬಿಲಚನತನ ತ್ಂದ್ಧರತ್ಕೆಂಥ ಉದೆೆೇಶ ಏನದೆಯಂದತ ಈ ಬಿಲಚನತನ 
ರೆ್ೂೇಡಿದನಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯತವುದೇೆರ್ೆಂದರ,ೆ ಒಂದತ constituency ತ್ನಲೂಿಕತ ಪಂಚನಯಿತಿ 
ಮಟಟದಲ್ಲಿ ಚಿಕೆ ತ್ನಲೂಿಕತಗಳಿಂದ ದೊಡಾ ತ್ನಲೂಿಕತಗಳವರೆಗೂ ಇರತ್ಕೆಂಥ ಜನಸಂಖೆಯ ಆಧನರದ 
ಮೇಲ ೆ ಕ್ಷೆೇತ್ರ ಪತನರಚ ವಿಂಗಡಣೆಗ ೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ೆ, ಸತಮನರತ ೫೦ ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖೆಯಯಿಂದ 
ಸತಮನರತ ೨ ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖೆಯಯವರಗೊ constituency delimitation ಗೆ ಎಷತಟ ಜನಸಂಖೆಯ 
ಇರಬೇೆಕ್ೆಂದತ mention ಮನಡಿದನೆರ.ೆ ಮತ್ೆು candidature ಆಗತ್ಕೆಂಥ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ 
ಅಕರಮವರೆ್ನಸಗಿರತ್ಕೆಂಥ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ ಅಥವನ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರದ ರ್ೌಕರರತಗಳು ಅವರ 
ಸೇೆವೆಯಿಂದ ವಜನ ಆಗಿರತ್ಕೆಂಥವರತ, ಜೆೈಲತ ಶ್ಕ್ಷೆಗ ೆ ಒಳಪಟಿಟರತ್ಕೆಂಥವರತ ಆ ಚತರ್ನವಣೆಗೆ 
ಸಪಧಿಾಸಲತ ಅವಕ್ನಶವಿಲಿವಂೆದತ ತಿದತೆಪಡಿ ತ್ಂದ್ಧರತವುದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ಸನವಗತಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಆದರೆ ಸಹಕ್ನರ 
ಸಂಘ-ಸಂಸೆಥಗಳ ಚತರ್ನವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ೆ, ಆ ರ್ೌಕರರನತನ ವಜನ ಮನಡಿರತ್ಕೆಂಥವರತ, 
ಅಕರಮಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಪತಪಗಳರ್ೆನಸಗಿರತ್ಕೆಂಥವರಿಗೆ ಚತರ್ನವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಪಧಿಾಸಲತ ಅವಕ್ನಶಗಳಿಲಿ ಎಂದತ 
ತಿದತೆಪಡಿ ತ್ಂದ್ಧದ್ಧೆೇರಿ. ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಆತ್ನತ ಸಹಕ್ನರ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಸಂಸೆಥಗಳ ಸೇೆವೆಯಿಂದ 
ಕಡನಾಯ ನವೃತಿುಗ ೆಅಥವನ ತ್ೆಗೆದತಹನಕತವುದಕ್ೆೆ ಅಥವನ ವಜನಗೂೆಳಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಒಳಪಟಿಟದೆರೆ ಅಥವನ 
ಆತ್ನನತನ ಸಹಕ್ನರ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಸಂಸೆಥಗಳ ಅಧಯಕ್ಷ ಹನಗೂ ಸದಸಯತ್ವ ಹತದೆೆಯಿಂದ 
ತ್ೆಗೆದತಹನಕರತವ ವಯಕುಗಳು ಚತರ್ನವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಪಧಿಾಸಲತ ಅವಕ್ನಶಗಳಿಲಿ.  Cooperative 
system ನಲ್ಲಿ ಅವರತ ಅಧಯಕ್ಷರ ಸನಥನದ್ಧಂದ ಹನಗೂ ಸದಸಯತ್ವ ಸನಥನದ್ಧಂದ ನಯಮ ೨೯ (ಸಿ) 
ಅಥವನ ಇನನತ್ರ ೆನಯಮಗಳಲ್ಲಿ ತ್ೆಗೆದತಹನಕರತ್ಕೆಂಥವರತ ಚತರ್ನವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಪಧೆಾ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
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ಅವಕ್ನಶಗಳಿಲಿವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದನೆರ.ೆ ಆದರೆ ರ್ನನತ ಕೂಡ cooperative movement ನಲ್ಲಿ 
ಇದೆೆೇರ್.ೆ ರ್ನನೂ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರತ ಡಿಸಿಸಿ ಬನಯಂಕಚನಲ್ಲಿ ಅಧಯಕ್ಷರ್ನಗಿದೆೆನತ. ಪರಸುತ್ ರ್ನನತ ಅಲ್ಲಿ 
ಈಗ ನದೆೇಾಶಕರ್ನಗಿದೆೆೇರೆ್. Cooperative sector ನಲ್ಲಿ ರ್ನವಲೆನಿ ಬಹಳಷತಟ ರನಜಕೇಯ 
ವಯಕುಗಳು ಇದೆೆೇವೆ. ಮನನಯ ಲಕ್ಷಮಣ ಸಂಗಪಪ ಸವದ್ಧಯವರತ ಕೂಡ cooperative sector 
ನಲ್ಲಿದನೆರ.ೆ  ರ್ನನತ ಬರಿೇ ಅವರೊಬಬರ ಹೆಸರನತನ ಮನತ್ರ mention ಮನಡತತಿುದೆೆೇರ್ೆ. ಇನೂನ ಅರೆ್ೇಕ 
ರನಜಕೇಯ ವಯಕುಗಳು ಕ್ೂೆೇ-ಅಪರೇೆಟಿವಚ ವಯವಸೆಥಯಲ್ಲಿ ಸಕರಯರನಗಿದನೆರೆ.  ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ನಮಾ 
ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಕ್ೊೇ-ಅಪರೆೇಟಿವಚ ವಯವಸೆಥ ಯನವ ರಿೇತಿ ನಡಯೆತತಿುದೆಯಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೂ 
ಗೊತಿುದೆ.  ಆ ಕ್ೂೆೇ-ಅಪರೇೆಟಿವಚ ವಯವಸೆಥಯಲ್ಲಿ ಒದೆವನದೆೆೇ ಚೆಂಡತ, ಅಲ್ಲಿ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡವನದೆೆೇ 
ಚೆೇರತ ಎಂಬಂತ್ ೆಆಗಿದೆ. ಅದತ ಕ್ನಂಗೆರಸ್ಚ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕ್ನರದಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಅಥವನ ಜೆಡಿಎಸ್ಚ (ಜನ) ಪಕ್ಷ 
ಅಧಿಕ್ನರದಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಅಥವನ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕ್ನರದಲ್ಲಿರಲ್ಲ; ಪರಸತುತ್ ಯನವ ಪಕ್ಷ 
ಅಧಿಕ್ನರದಲ್ಲಿರತತ್ುದೂೆೇ ಆ ಪಕ್ಷದೆೆೇ cooperative system.  ಈಗ ಯನರೊೇ ಒಬಬ ವಯಕು ರ್ನನತ 
ಯನವುದೊೇ ಒಂದತ ಸಹಕ್ನರ ಸಂಘಕ್ೆೆ ಚತರ್ನವಣಗೆೆ ಸಪಧಿಾಸತತ್ುೆೇರೆ್ ಎಂದರೆ, ಅವೊತಿುನ ದ್ಧನ ಆತ್ 
nomination file ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಅವನನತನ ನಯಮ ೨೯ (ಸಿ) ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರೂೆೇಪ 
ಬರತವಂತ್ ೆಮನಡಿ ಆ ಸಹಕ್ನರ ಸಂಘದ್ಧಂದ ವಜನ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಈ cooperative system 
ನಲ್ಲಿ ಈ ರಿೇತಿಯ ವಯವಸಥೆ ಇದೆ. ಇದನತನ ಮನನಯ ಶನಸಕರನದ ಎಸ್ಚ.ಎಲಚ.ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ ಮತ್ತು 
ರ್ನನೂ ಕೂಡ ಅನತಭ್ವಿಸಿದೆೆೇರೆ್. ಸನಕಷತಟ ಜನ ಕ್ೊೇಅಪರೇೆಟಿವಚ ವಯಸೆಥಯಲ್ಲಿ ಅನತಭ್ವಿಸಿದನೆರ.ೆ 
ಪರಸತುತ್ ಅಧಿಕ್ನರದಲ್ಲಿರತ್ಕೆಂಥ ಪಕ್ಷದ ಆಧನರದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ೊೇ-ಅಪರೆೇಟಿವಚ ವಯವಸೆಥ ನಡಯೆತತಿುದೆ. 
ಒಬಬ ವಯಕು ಕ್ನಯಂಡಿಡೇೆಟಚ ಆಗತತ್ನುರ್,ೆ ಜಿಲನಿ ಪಂಚನಯಿತಿಗ ೆ ಮತ್ತು ತ್ನಲೂಿಕತ ಪಂಚನಯಿತಿಗ ೆ
ಅವನನತನ avoid ಮನಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ  ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಒಬಬ ವಯಕು ಕ್ೊೇ-ಅಪರೆೇಟಿವಚ ವಯವಸೆಥಯಲ್ಲಿ 
ಸಪಧಿಾಸಬೆೇಕ್ನದರ ೆಆತ್ State Level Federation ನಲ್ಲಿ ನದೆೇಾಶಕರ್ನಗಿರಬೇೆಕ್ನಗಿಲಿ. ಒಂದತ 
ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹನಲತ ಉತ್ನಪದಕರ ಸಹಕ್ನರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಒಬಬ ಸದಸಯರ್ನಗಿದೆರೆ ಸನಕತ. ಆತ್ ಏರ್ನದರತ 
ಚತರ್ನವಣೆಗ ೆಸಪಧಿಾಸತತ್ನುರಂೆದರೆ, ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ ಅವನತ nomination ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹಿಂದ್ಧನ ದ್ಧನ 
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ಆ ಹನಲತ ಉತ್ನಪದಕರ ಸಹಕ್ನರ ಸಂಘಕ್ೆೆ ಒಬಬರತ ಆಡಿಟರಚನತನ ಕಳುಹಿಸಿ, ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡಿಸಿ, 
ಆತ್ನ ಲೆಕೆ ಈ ರಿೇತಿ ತ್ಪನಪಗಿದ ೆಎಂದತ ೨೯ (ಸಿ) ಆಕಟಚ ತ್ಂದತ supersede ಮನಡಿಸಿದರೆ ಆತ್ 
nomination ಮನಡತವಂತಿಲಿ.                                           

(ಮತಂದತ) 

(658)28.3.2022/1.30/ಎಂ.ಎಂ-ವಿ.ಕ್ ೆ

ಶ್ರೇ ಎಸ್. ರವಿ(ಮತಂದತ):-  

ಅದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಅಥಾವನಗತತ್ುದೆ.  ಇದತ ಬಹಳ ಗಂಭಿೇರವನಗತತ್ುದೆ.  ಇದತ ಶನಶವತ್ವಲಿ.  
ಇವತ್ತು ನೇವಿದ್ಧೆೇರಿ, ರ್ನಳೆ ಇರ್ೂೆನಬಬರತ ಅಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ ಬರತತ್ನುರೆ.  ಸಹಕ್ನರ ಸಂಘಗಳ ಅಧಯಕ್ಷ ಮತ್ತು 
ಸದಸಯರಿಗೆ ತ್ರತವುದತ; ಬಹತತ್ೆೇಕ ಶೆೇ.75ರಷತಟ ಭನಗ ಸಹಕ್ನರ ವಯವಸೆಥಯಲ್ಲಿ ವಜನ ಆಗತವುದತ 
ರನಜಕೇಯ ಕ್ನರಣಗಳಿಗನಗಿ. ಆದೆರಿಂದ ಈ ವಿಧೆೇಯಕವನತನ ಹಿಂಪಡೆಯಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  
ವಜನಗೂೆಂಡ ರ್ೌಕರರಿಗ ೆ ಶ್ಕ್ಷೆಯನಗಿರತವಂತ್ಹವರಿಗೆ ಅಂತ್ಹವರಿಗಲೆನಿ ನೇವು ಒಳೆುಯ ಕ್ೆಲಸ 
ಮನಡಿದ್ಧೆೇರಿ ಅದನತನ ರ್ನನತ ಸನವಗತ್ ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್.  ಈ ವಿಧೆೇಯಕವನತನ ಮನತ್ರ ದಯವಿಟತಟ 
ತ್ರಬೇೆಡಿ ಇದರಿಂದ ಬಹಳ ಗಂಭಿೇರವನದಂತ್ಹ ಪರಿಣನಮವನಗತತ್ುದೆ.  Scrutiny ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ತ್ಂದತ 29ಸಿ ಪರಕ್ನರ ವಜನ ಆಗಿದ,ೆ ಆತ್ body ಯಲ್ಲಿ ನದೇೆಾಶಕರ್ನಗಿದನೆರ್ ೆ ಅವನತ 
ಚತರ್ನವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಂತ್ತಕ್ೂೆಳುುವ ಹನಗಿಲಿ ಎಂದರೆ ಮತಗಿಯಿತ್ತ.  ಚತರ್ನವಣೆಯೇ ಮತಗಿದತ 
ಹೊೇಗತತ್ುದೆ.  ಅದತ ನಮಗೂ, ನಮಗೂ ಅನವಯವನಗತತ್ುದೆ ಹನಗೂ ಅದೂೆಂದತ ಕ್ೆಟಟ ಪರಂಪರಗೆೆ 
ರ್ನಂದ್ಧಯನಗತತ್ುದೆ.  ತ್ನವು ಜಿಲನಿ ಯೇಜರ್ನ ಸಮಿತಿ ಎಂದತ ಮನಡಿದ್ಧೆೇರಿ.  ಆ ಜಿಲನಿ ಯೇಜರ್ನ 
ಸಮಿತಿಗ ೆಜಿಲನಿ ಪಂಚನಯತಚ ಅಧಯಕ್ಷರತ ಮತ್ತು ತ್ನಲೂಿಕತ ಪಂಚನಯತಚ ಅಧಯಕ್ಷರಿಗ ೆಪನರವಿಜನಚ 
ಮನಡಿದನೆರ.ೆ ಇದಕ್ೆೆ ಪಂಚನಯಿತಿಯ ಛೆೇಮಾನಚರನತನ ಏತ್ಕ್ೆೆ ಬಿಟಿಟದ್ಧೆೇರಿ? ಗನರಮ ಪಂಚನಯಿತಿ 
ಸದಸಯರತಗಳಿಗನದರೂ ಅಥವನ ಪಂಚನಯಿತಿ ಛೆೇಮಾನಚಗನದರೂ ಮನಡಿ.  ತ್ನಲೂಿಕತ 
ಪಂಚನಯಿತಿಗ ೆ ಒಬಬರೇೆ ಮತ್ತು ಜಿಲನಿ ಪಂಚನಯಿತಿಗೆ ಒಬಬರೇೆ ಅಧಯಕ್ಷರಿದನೆರೆಂದತ ಅವರನತನ 
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ಸತಲಭ್ವನಗಿ ಆಯೆ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿದೆೆೇವೆ, ಪಂಚನಯಿತಿಗಳು ತ್ನಲೂಿಕತ ಮಟಟದಲ್ಲಿ ಜನಸಿು ಇವೆ ಎಂದತ 
ನೇವೆೇರ್ನದರೂ ಅಂದತಕ್ೂೆಂಡರೆ, ಒಂದತ ತ್ನಲೂಿಕಗೆ ಒಬಬರತ ಛೆೇಮಾನಚ. ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ ನೇವು 
ಗನರಮ ಪಂಚನಯಿತಿ ಅಧಯಕ್ಷರತಗಳಿಗ;ೆ ಚತರ್ನವಣೆ ಮತಖಯವನದರೂ ಅವರತ ಯೇಜರ್ನ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 
ಇರಬೇೆಕತ. ಗನರಮ ಪಂಚನಯಿತಿಯ ಅಸಿುತ್ವಕ್ೆೆ ಪರತಿನಧಿಸತವ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಇಬಬರತ ಅಥವನ 
ಮೂವರನದರೂ ಇರಲೇೆಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ದಯಮನಡಿ ಈ ವಿಚನರವನತನ ತ್ನವು ಗಂಭಿೇರವನಗಿ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಬೇೆಕತ.  ನೇವು ತ್ಂದ್ಧರತವ ವಿಧೇೆಯಕವು ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ಜಿಲನಿ ಯೇಜರ್ನ ಸಮಿತಿ 
ಮತ್ತು ತ್ನಲೂಿಕತ ಪಂಚನಯಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಹನಗೆ ಇದೆ.  ತ್ನಲೂಿಕತ ಪಂಚನಯಿತಿಯತ ಇವತ್ತು 
ಹಲತಿ ಕತ್ು ಹನವನಗಿದೆ.  ಅದತ ಆಟಕತೆಂಟತ ಲೆಕೆಕೆಲಿದಂತ್ನಗಿದ.ೆ  ನಮಾ ಪಂಚನಯತಚರನಜಚ 
ವಯವಸೆಥಯಲ್ಲಿ ಇರತವುದತ ತಿರಪಕ್ಷಿೇಯ ಪದಿತಿಯನಗಿದೆ. ಗನರಮ ಪಂಚನಯಿತಿ, ತ್ನಲೂಿಕತ ಪಂಚನಯಿತಿ 
ಮತ್ತು ಜಿಲನಿ ಪಂಚನಯಿತಿ.  ತ್ನಲೂಿಕತ ಪಂಚನಯಿತಿ ಬೆೇಕ್ೆೇ ಎಂಬತದನತನ ರೆ್ೂೇಡಿ. ಹೆೇಗಿದೆರೂ 
ನಮಗೆ ಚತರ್ನವಣೆ ಮನಡತವ ಉದೆೆೇಶವಿಲಿ.  ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ರಮೇಶಗೌಡ ಮತ್ತು 
ತಿಪಪೆೇಸನವಮಿಯವರತ ಹೆೇಳಿದ ಮನತ್ನತನ ಅನತಮೇದ್ಧಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ನೇವು ಅವತಿುನಂದಲೂ 
ನಡದೆತಕ್ೊಳುುತಿುರತವ ರಿೇತಿ ಮತ್ತು ತ್ೊೇರತತಿುರತವ ವತ್ಾರೆ್ಯನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದರ ೆ  ನೇವು ಸಥಳಿೇಯ 
ಸಂಸೆಥಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಂಚನಯತಚ ರನಜಚ ವಯವಸಥೆಗೆ ಎಂ.ಎಲ.ಎ., ಚತರ್ನವಣ ೆ ಬರತವವರೆಗೂ 
ಚತರ್ನವಣ ೆಮನಡಲೇೆಬನರದತ ಎಂದತ ಮಂತಿರಗಳು ಕಟಿೇಬದಿರನಗಿ ತಿೇಮನಾನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿರತವ 
ಹನಗಿದ.ೆ ಏರೆ್ೂೇ ಒಂದ್ಧಷತಟ ಸತಧನರಣೆ ತ್ರತವ ರೆ್ಪದಲ್ಲಿ ಕಣತೆ ಒರಸೆತವುದಕ್ೆೆ ಏರೆ್ೂೇ ಮನಡತತಿುದೆೆೇವೆ 
ಎಂಬತದತ ಮನಧಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪರಕಟವನಗಲ್ಲ ಎಂದತ, ಚತರ್ನವಣೆ ನಡಸೆತವುದಕ್ೆೆ ಸತಧನರಣೆ 
ತ್ರತತಿುದೆೆೇವೆ, ಬಿಲತಿಗಳನತನ ಮಂಡಿಸತತಿುದೆೆೇವೆ ಎಂಬ ಕಣೊೆರೆಸತವ ತ್ಂತ್ರ ಮನಡತತಿುದನೆರ.ೆ  ಆದೆರಿಂದ 
ತ್ನಲೂಿಕತ ಪಂಚನಯಿತಿ ಬೆೇಕ್ೆೇ ಎಂಬತದನೂನ ತಿೇಮನಾನ ಮನಡಿಬಿಡಿ.  ತಿರಪಕ್ಷಿಯ ವಯವಸೆಥಯಲ್ಲಿ 
ಗನರಮ ಪಂಚನಯಿತಿ, ಜಿಲನಿ ಪಂಚನಯಿತಿ ಅಷ್ೆಟೇ ಇದೆರ ೆ ಸನಕ್ೆೇ? ತ್ನಲೂಿಕತ ಪಂಚನಯಿತಿಯತ 
ಶಕುಹಿೇನವನಗಿದತೆ ಹಲ್ಲಿಲಿದ ಹನವನಗಿದ.ೆ ತ್ನಲೂಿಕತ ಪಂಚನಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಸಗಳೆೇ ಆಗತತಿುಲಿ, ತ್ನವು 
ಏನತ ನಯಂತ್ರಣ, ಅಧಿಕ್ನರ ಕ್ೊಟಿಟದ್ಧೆೇರಿ; ಅದಕ್ೆೆ ಒಂದಷತಟ ಶಕು ಕ್ೊಡತವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಲಚ 
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ತ್ಂದ್ಧದನೆರೆ.  ಚತರ್ನವಣಯೆನತನ ಏತ್ಕ್ೆೆ ಮತಂದೂಡಿದ್ಧೆೇರಿ ಎಂಬತದನತನ ಇದೇೆ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಹೇೆಳಿ.  
ಹಿಂದತಳಿದ ವಗಾದವರ ಓ.ಬಿ.ಸಿ., ಯವರ ಜನಸಂಖೆಯ ಎಷ್ಠಟದೆ ಎಂಬ ನಖರನದ ಮನಹಿತಿಯನತನ 
ಕ್ೊೇಟಚಾಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಸನಕತ ಚತರ್ನವಣ ೆಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವರತ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರ.ೆ ನೇವು ಆ 
ಮನಹಿತಿಯನತನ ಕ್ೊಡಿ. ಕ್ನಂತ್ರನಜತ ಆಯೇಗವನತನ ಯನವುದೆೇ ಸಕ್ನಾರ ಮನಡಿರಲ್ಲ, ಅದತ 
ಸಕ್ನಾರದ ಹಣ 150-170ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಿಂತ್ಲೂ ಅಧಿಕವನದಂತ್ಹ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದ 
ತೆ್ರಿಗೆದನರರ ಹಣ ಅದಕ್ೆೆ ವೆಚಚವನಗಿದ.ೆ ಮನಹಿತಿ ಕ್ೊರತೆ್ ಇದೆ, census ಮನಡಬೇೆಕತ, 
ಕಷಟವನಗತತ್ುದೆ ಎಂದತ ನೇವು ಹೆೇಳುವ ಬದಲತ ಚತರ್ನವಣ ೆ ನಡಸೆತವ ಬದಿತ್ ೆ ನಮಗಿದೆಲ್ಲಿ 
“ಕ್ನಂತ್ರನಜತ ವರದ್ಧ”ಯನತನ ಲೆೇ ಮನಡಿ, ಆ ವರದ್ಧಯನತನ ನೇವು ಕ್ೊೇಟಚಾಗೆ ಕ್ೊಟಟರೆ ಚತರ್ನವಣೆ 
ಆಗತತ್ುದೆ.  ಆಗ ನೇವು ಪಂಚನಯತಚ ರನಜಚ ವಯವಸೆಥಯ ಪರವನಗಿ ನೇವಿದ್ಧೆೇರಿ ಎಂದತ ರ್ನವು 
ಒಪಿಪಕ್ೊಳುಬಹತದತ ಇಲಿದ್ಧದೆರ ೆ ಪಂಚನಯತಚ ರನಜಚ ವಯವಸೆಥಯ ವಿರೂೆೇಧಿಗಳು ಎಂದತ 
ಸನರನಸಗಟನಗಿ ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. 

 ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ. ರಮೇಶ(ರ್ನಮ ನದೆೇಾಶನ ಹೊಂದ್ಧದವರತ):-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಕರ್ನಾಟಕ ಗನರಮ ಸವರನಜಚ ಮತ್ತು ಪಂಚನಯತಚ ರನಜಚ ವಿಧೆೇಯಕಕ್ೆೆ ಏನತ ತಿದತೆಪಡಿ ತ್ಂದ್ಧದನೆರ ೆ 
ಮೂಲತ್ಃ ನೇವು ಏನತ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ೊಟಿಟದ್ಧೆೇರಿ ಸಹಕ್ನರ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರ ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ 
ಮತಿೇಯ ಗಲಭಗೆಳಲ್ಲಿರತವಂತ್ಹವರತ ಮತ್ತು ಯನರತ ಸಮನಜದ ಘಾತ್ತಕ, ಅಘಾತ್ತಕರಿದನೆರ ೆ
ಅಂತ್ಹವರಿಗ ೆ ತ್ರಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಏಕ್ೆಂದರ ೆ ಒಬಬ ಜನಪರತಿನಧಿಯನಗಿ ರ್ನವು ರೆ್ೂೇಡಬೇೆಕ್ನದರ ೆ
ಅವರತ ಮನದರಿಯನಗಿರಬೇೆಕತ. ಮನದರಿಯನಗಿದನೆಗ ಮನತ್ರ ಜನಪರತಿನಧಿಯಿಂದ ಜನರತ ಏರ್ನದರೂ 
ಅಪೆೇಕ್ಷ ೆ ಪಡಬಹತದತ.  ನಮಾ ಜನಪರತಿನಧಿ ಯನವ ರಿೇತಿ ಇದನೆರ ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ನಮಗೆ 
ಕ್ನಯಿದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೂೆಟಿಟಲಿವಂೆದರೆ, ನೇವು ನದ್ಧಾಷಟವನಗಿ ಯನವುದೂೆೇ ಒಂದಷತಟ ಕ್ೊಟಿಟದ್ಧೆೇರಿ.  ಅದತ 
ಸನವಗತ್ನಹಾ.  ಅದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಇನೂನ ಬಹಳ ಬಿಗಿ ಮನಡಬೇೆಕತ, ಜನಪರತಿನಧಿಗಳು ಬಹಳ 
ಮನದರಿಯನಗಿರಬೆೇಕತ ಮತ್ತು ಗತಣನತ್ಾಕವನದಂತ್ಹ ಜನಪರತಿನಧಿಗಳು ಬರಬೆೇಕತ ಎಂದರೆ ಇನೂನ 
ಸವಲಪ refine ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಏಕ್ೆಂದರ ೆ ಇದತ 73-74ರೆ್ೇ ತಿದತೆಪಡಿ ತ್ಂದ್ಧರತವುದರ ಮೂಲ 
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ಉದೆೆೇಶವೇೆರ್ೆಂದರ ೆಎಲಿರಿಗೂ ಈ ಅಧಿಕ್ನರ ವನಯಪಿುಗ;ೆ ಯನವುದೆೇ ಜನ ಮಿೇಸಲನತಿ ಇರಬಹತದತ, 
ಹಿಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳಿರಬಹತದತ, ಎಸ್.ಸಿ., ಎಸ್.ಟಿ., ಇರಬಹತದತ ಮಹಿಳಯೆರಿಗ ೆ ಶೆೇ.50ರಷತಟ 
ಇವೆಲನಿ ಕ್ೂೆಟಿಟರತವುದೇೆರ್ೆಂದರೆ, ನಮಾ ಸಮನಜದ ಎಲನಿ ವಗಾದ ಜನರತ ಆಡಳಿತ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಸ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆನತನವ ಉದೆೆೇಶದ್ಧಂದ ಇದರೆ್ನಲನಿ ಸಂವಿಧನನದಲ್ಲಿ ತ್ಂದ್ಧದನೆರ.ೆ ಯನವುದೇೆ 
ರನಜಯಗಳನಗಲ್ಲೇ ಕ್ೆೇಂದರಗಳನಗಲ್ಲೇ ಸಂವಿಧನನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. 
ಇರ್ೂೆನಂದತ ಬಹಳ ಮತಖಯವನದ ಎರಡರೆ್ೇ ತಿದತೆಪಡಿಯನತನ ತ್ಂದ್ಧದನೆರೆ. ಮಲರೆ್ನಡತ ಪರದೆೇಶದ್ಧಂದ 
ತ್ರಿೇಕ್ೆರೆ, ಕಡೂರತ ಮತ್ತು ಅಜುಂಪತರ ತ್ನಲೂಿಕತಗಳನತನ ವಿರ್ನಯಿತಿಗೂೆಳಿಸಲತ ಕ್ೂೆಟಿಟದನೆರೆ.  
ವಿರ್ನಯಿತಿ ಪಡಯೆಲತ ನಮಗೆ ಅಧಿಕ್ನರವಿದೆಯೇ ಎಂಬತದಕ್ೆೆ ಕ್ನನೂನತ ಅಭಿಪನರಯವನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ನೇವಿಲ್ಲಿ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಡಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ.ೆ  ಏಕ್ೆಂದರೆ ಅನತಚೆಛೇದ 243-ಸಿ ಪಂಚನಯತಚ 
73 ಪನಟಚಾ 9 ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ರಿೇತಿ ಇದೆ.  

“243C. Composition of Panchayats 
(1) Subject to the provisions of this Part, the Legislature of a 
State may, by law, make provisions with respect to the 
composition of Panchayts: Provided that the ratio between 
the population of the territorial area of a Panchayat at any 
level and the number of seats in such Panchayat to be filled 
by election shall, so far as practicable, be the same 
throughout the State,” 

 
ರ್ನನತ ಬಿೇದರಚನಲ್ಲಿ ಎಷತಟ ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇರೆ್ೂೇ ಅಷಟನತನ ಕ್ೂೆಡಗಿನಲೂಿ, ಮಂಗಳೂರಿನಲೂಿ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ, 
ಅದೆೇ ಮನದರಿಯರ್ನನಗಿ ಇಟತಟಕ್ೂೆಂಡತ ರ್ನವು ಹೊೇಗಬೆೇಕತ. ಆದರೆ ನೇವು exemption  
ತ್ಂದ್ಧರತವುದತ, is it not violating the constitutional provision ಎಂಬತದತ ನನನ 
ಪರಶೆನ.  ಇದನತನ ದಯವಿಟತಟ ನೇವು ಪರಿಶ್ೇಲರ್ೆ ಮನಡಿ ಈ ಸಭೆಗ ೆಉತ್ುರ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ.  ಅದರ 
ಜೊತ್ೆಗೆ ನೇವು ಜಿಲನಿ ಪಂಚನಯಿತಿ ; 

https://indiankanoon.org/doc/1756813/
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ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ. ಮನಧತಸನವಮಿ(ಕ್ನನೂನತ ಸಂಸದ್ಧೇಯ ವಯವಹನರಗಳು, ಶನಸನ ರಚರ್ೆ ಹನಗೂ 
ಸಣೆ ನೇರನವರಿ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ಮಲೆರ್ನಡಿಗ ೆ ಚಿಕೆಮಗಳೂರತ 
ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ೂೆಟಿಟದೆೆೇವೆ.  ಈ ಮೂರತ ತ್ನಲೂಿಕತಗಳನತನ ಬಿಟತಟ ಎಂದತ ಕ್ೂೆಟಿಟದೆೆೇವೆ. ಈ ಮೂರತ 
ತ್ನಲೂಿಕತಗಳು ಬಯಲತಸಿೇಮಯನಗಿದತೆ ಇಲ್ಲಿ density of population is more. Less 
population ಇರತವವರಿಗೆ ವಿರ್ನಯಿತಿ ಕ್ೊಟಿಟದೆೆೇವೆ, ಈ ಮೂರತ ತ್ನಲೂಿಕತಗಳು ಆ ಜಿಲೆಿಯ 
ವಿರ್ನಯಿತಿಗ ೆ ಸೇೆರತವುದ್ಧಲಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದೆೆೇವೆ. These are not included in that 
exemption.   

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ. ತಿಪಪೆೇಸನವಮಿ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಹಿಂದೆ ಪೂಣಾವನಗಿ ಒಳಗೂೆಂಡಿತ್ತು ಈಗ 
ವಿರ್ನಯಿತಿ ಮನಡಲನಗಿದೆ. 

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ. ಮನಧತಸನವಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, That is part of 
Chikmagalur District. ನರಸಿಂಹರನಜಪತರ, ಕ್ೊಪಪ, ಶೃಂಗೇೆರಿ ಜನಸಂಖೆಯಯನತನ ರ್ನವು 
ಕಡೂರತ, ತ್ರಿೇಕ್ೆರೆಗೆ ಹೂೆೇಲ್ಲಸತವುದಕ್ನೆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಮಲೆರ್ನಡಿನಲ್ಲಿ ಏನತ ವಿರ್ನಯಿತಿ ಕ್ೊಟಿಟದೆೆೇವೆ 
ಅದತ ಚಿಕೆಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಡೂರತ ಮತ್ತು ತ್ರಿೇಕ್ೆರೆಗ ೆಅನವಯಿಸತವುದ್ಧಲಿ.  

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ. ರಮೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸಪಷ್ಠಟೇಕರಣ 
ಮನಡಿದೆಕ್ೆೆ ಸಂತ್ೂೆೇಷ.  ಇರ್ೂೆನಂದತ ಜಿಲನಿ ಯೇಜರ್ನ ಸಮಿತಿಯನತನ ಮನಡಿದನೆರ.ೆ  ರ್ನನತ ಮರೆ್ನ 
ದ್ಧವಸ ಒಂದತ ಚತಕ್ೆೆಗತರತತಿನ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿದೆೆ.  ಅದತ ಹನಕದ ಮೇಲೆ raise ಆಗಿದ.ೆ  ರ್ನನತ ಮರೆ್ನ 
ದ್ಧವಸ ಜಿಲನಿ ಯೇಜರ್ನ ಸಮಿತಿಗಳು ಏನತ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು ಅದನತನ ಮನಡಿಲಿ ಎಂದತ ಇದರೆ್ನ 
ಹೆೇಳಿದತೆ.  ಇವತ್ತು ನೇವು ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಜಿಲನಿ ಉಸತುವನರಿ ಸಚಿವರನತನ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಯಕ್ಷರರ್ನನಗಿ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆರಟಿದನೆರೆ.  ಅದನತನ ಮನಡತವುದರಿಂದ ಯನವ ರಿೇತಿ ಯೇಜರೆ್ಗಳು 1992-
93ರಲ್ಲಿ ನಮಾ ಸಂವಿಧನನಕ್ೆೆ ಒಂದತ ತಿದತೆಪಡಿ ತ್ಂದ್ಧದೆರತ.  ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಇವರತ 
ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ Planning Authorities ರೆ್ನೇ ರಚರೆ್ ಮನಡಿಲಿ.  ಇದರಲ್ಲಿ ಇನೂನ ಬಹಳಷತಟ 
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ವಿಷಯಗಳು ಬರತತ್ುವೆ.  ಕ್ನರಣವೆೇರ್ಂೆದರೆ, ನೇವು ಆ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ land use or Planning 
Authority ಏನತ ಇರತತ್ುದೆ ಅದರ ಪರಕ್ನರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ೊಟೇ Planning Authority ಯಲ್ಲಿ 
master plan ತ್ಯನರತ ಮನಡಿಲಿ.  

(ಮತಂದತ) 

(659) 28-03-2022 KH/BNS 1-40 

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶಚ (ಮತಂದತ) 
ಇವರತ ಯನವ ಒಂದತ ಜಿಲೆಿಗ ೆ ಮತ್ತು ತ್ನಲೂಿಕಗ ೆ ಸಿೇಮಿತ್ರನಗಿರತತ್ನುರೊೇ, ಅದರಿಂದ ಹೊರಗ ೆ
ಬರತವುದಕ್ೆೆ non classification ಆಗಿದ.ೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರತವಂತ್ಹ ಇಂಡಸಿರಗಳು ಇರಬಹತದತ. 
ಹನಗೆಯೇ ಇದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ೆಯನವುದೂೆೇ ಒಂದತ ಪರಶೆನ ಇದೆ.  

 ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನವಮಿ (ಕ್ನನೂನತ, ಸಂಸದ್ಧೇಯ ವಯವಹನರ ಹನಗೂ ಸಣೆ ನೇರನವರಿ, 
ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ 
ಮತಖಯಮಂತಿರಯನಗಿದನೆಗಲೆೇ ರ್ನವು planning authority meeting ಅನತನ ಮನಡಿ, 
proposal ಅನತನ district ನಂದ ಕಳುಹಿಸಿದೆೆವು. ಇದಕ್ೆೆ ಅಮಂಡಚಮಂಟಚ ಆಗಲೇೆಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ 
ಎಂದತ ಹೆೇಳಿರತವುದಕ್ೆೆ ರ್ನವು ಇದನತನ ತ್ಂದ್ಧದೆೆೇವ.ೆ ಆವತ್ತು district Ministers ಎಲಿರೂ 
ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡತ ಚಚಾೆ ಮನಡಿದೆೆೇವೆ. ರ್ನನತ ಹನಸನ ಮತ್ತು ತ್ತಮಕೂರತ ಈ ಎರಡರ plan ಅನತನ 
ಕಳುಹಿಸಿದೆೆ. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಬಬ ಎಂಎಲಚಸಿ ಯವರತ ಇದೆರತ. ಆವತ್ತು district Minister 
ಅಧಯಕ್ಷತ್ಯೆಲ್ಲಿ ಮನಡಿದೆೆವು. ಇದತ ಕ್ನನೂನನಲ್ಲಿ ಪನರವಿಷನಚ ಇರಲ್ಲಲಿವೆಂದತ ಸಕ್ನಾರ, ಜಿಲನಿ 
ಪಂಚನಯತಚ, ನಗರ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸೆಥಗಳು ಈ ಮೂರತ ವಯವಸಥೆಯನತನ ತ್ರಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಒಬಬರನತನ 
ಸಹನಧಯಕ್ಷರತ ಎಂದತ ಮನಡಿದೆೆೇವೆ.  Major municipality or head quarters ರವರನತನ 
ಉಪನಧಯಕ್ಷರರ್ನನಗಿ ಮನಡಿ, envisage ಮನಡಿದೆೆೇವೆ ಅಷ್ೆಟೇ. ಬೆೇರ ೆಏನೂ ಇಲಿ.  
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 ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ.ರಮೇಶಚ (ರ್ನಮನದೆಾಶನ ಹೊಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಆ ರಿೇತಿ ಮನಡಿದೆರ ೆಸರಿ. ಆದರೆ, ಅವರತ ನನಗ ೆಉತ್ುರ ಕ್ೊಟಿಟರತವುದರ ಬಗೆೆ 
ಈಗ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡಬೇೆಕತ. ಇವರತ ಇಡಿೇ 30 ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಸಭೆಯನತನ ಮನಡಿಲಿ, ಜಿಲನಿ 
planning committee ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ ಒಂದತ ಸಭೆಯನತನ ಸಹ ಮನಡಿಲಿ ಎಂದತ 
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಟಿಟದನೆರೆ. ಇದರ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತಿುದೆೆೇರೆ್. ಇವತ್ತು ಇವರತ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆರಟಿದನೆರೆ. ಇದನತನ ಮನಡಿ, ಒಳೆುಯದತ. ಆದರೆ, proper ಆಗಿ ಕ್ೆಲಸ 
ಆಗತವಂತ್ಹ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದತ ವಿಕ್ೆೇಂದ್ಧರೇಕರಣ ಆಗಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಎಷ್ೂೆಟೇ ಯೇಜರೆ್ಗಳು ಕ್ೇೆಂದರ 
ಮತ್ತು ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರದತೆ ಬರತತ್ುದೆ. ಆ ಕ್ಲೆಸಗಳನತನ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳನತನ ಯೇಜರ್ನ 
ಬದಿವನಗಿ ಕ್ೆೈಗೆತಿುಕ್ೂೆಳುದೆೇ ಇರತವುದೆೇ ಇದೆೇ ಮೂಲ ಕ್ನರಣ. ಹನಗನಗಿ, ಇವರತ ಇದನತನ ತ್ತಂಬನ 
ವಿಳಂಬವನಗಿ ಮನಡಿದನೆರ ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದೆೆೇರೆ್. ಹನಗನಗಿ, ದಯವಿಟತಟ, legal aspects ಬಗೆೆ 
ಸವಲಪ ಸಪಷ್ಠಟೇಕರಣವನತನ ಕ್ೊಡಿ. 

 ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ (ಪದವಿೇಧರರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ತ್ಮಾ 
ಮೂಲಕ ಈ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸೆಥಗಳ ಚತರ್ನವಣಯೆನತನ ಮನಡತತ್ನುರಯೆೇ, ಇಲಿವೊೇ ಎಂದತ 
ಸಕ್ನಾರವನತನ ರೆ್ೇರವನಗಿ ಕ್ೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಬಯಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಈ ಹಿಂದ ೆ delimitation ಗೊೇಸೆರ 
ಒಂದತ ಸಮಿತಿಯನತನ ರಚರೆ್ ಮನಡಿದನೆರ.ೆ ಆವತ್ತು ಈ ವಿಧೆೇಯಕವನತನ ತ್ಂದ್ಧದೆರ ೆಬೆೇಡ ಎಂದತ 
ಯನರತ ಸಹ ಹೆೇಳುತಿುರಲ್ಲಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ತಿದತೆಪಡಿಗಳು ಏನತ ಇಲಿ. ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, 
ಒಂದತ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ, ಒಂದತ ಕ್ನಲಕ್ೆೆ ತ್ನಲೂಿಕತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಗಳು ಎಂದರೆ, . . . 

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನವಮಿ:- ಮನನಯ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರವರೇೆ, ಒಂದತ ನಮಿಷ. ಇವತ್ತು 
ಒಂದತ ತ್ನಲೂಿಕನತನ ಸೃಷ್ಠಿ ಮನಡಿದನಗ, in original Act, minimum 11 are to be 
there for Taluk Panchayat ಎಂದತ ಇತ್ತು. ಆಗ 50 ಸನವಿರ ಜನಸಂಖೆಯಯೂ ಇರಲ್ಲಲಿ. 
ಅಜುಂಪತರ, ಹೆಬಿರಯಲ್ಲಿ not even 25,000 population. ತ್ನಲೂಿಕತ ಪಂಚನಯಿತಿಯನತನ 
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ಹೆೇಗ ೆ constitute ಮನಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಅಥಾವನಗದೆೇ, ಇದರ ಬಗೆೆ ಒಂದತ ವಿಧೆೇಯಕವನತನ 
ತ್ರಬೇೆಕ್ನದಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಥತಿ ಮನನಯ ಕ್.ೆಎಸ್.ಈಶವರಪಪನವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮಗ ೆ ಒದಗಿ ಬಂದ್ಧತ್ತ. 
Belgaum district rural population is more than four lakhs. ಈಗ 
ಚಿಕೆಬಳನುಪತರದಲ್ಲಿ 1.50 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖೆಯ, ಈಗ ಮಲೆರ್ನಡತ ಭನಗದಲ್ಲಿ 50 ಸನವಿರ, 70 ಸನವಿರ 
ಮತ್ತು ಒಂದತ ಲಕ್ಷ population of the rural municipality ಆಗಿರತವುದರಿಂದ, ಇದನತನ 
ಅನವನಯಾವನಗಿ ತ್ಂದ್ಧರತವುದನತನ ಬಿಟಟರೆ, ತ್ರಲೇೆಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಈ ಬಿಲಚ ಅನತನ ತ್ಂದ್ಧಲಿ. ಇದಕ್ೆೆ 
ಬಹಳ exercise ಮನಡಿ, ಈ ಬಿಲಚ ಅನತನ ಆರಚ.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ.ನವರತ ತ್ಂದ್ಧದನೆರೆ. ಇದಕ್ೆೆ ಚತರ್ನವಣೆ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತಿುರಲ್ಲಲಿ. 11 ಜನ ಎಂದರೆ, Hebri taluk panchayath ನಲ್ಲಿ every 400 
population ಗೆ ಒಬಬ ಮಂಬರಚ ಆಗಿಬಿಡತತಿುದೆನತ. ಇದತ ಆಗಬನರದೆಂದತ ಎಲಿವನೂನ ಚಚೆಾ 
ಮನಡಿ ಮನಡಿದೆೆೇವೆ. ಅದಕ್ನೆಗಿ, 11 ಜನ ಇರತವುದನತನ ಕನಷಿ 7 ಜನಕ್ೆೆ ಎಂದತ ಮನಡತವಂತ್ಹ 
ಪರಿಸಿಥತಿ ಬಂದ್ಧತ್ತ. 7 ಜನ ಏಕ್ೆ ಮನಡಿದೆೆೇವೆ ಎಂದರ,ೆ statutorily ತ್ನಲೂಿಕತ ಪಂಚನಯಿತಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಮಿತಿ ಸಭ ೆ ಮನಡಿದನಗ 7 ಜನ ಇರಲೇೆಬೇೆಕ್ೆಂದತ ತ್ನವು ಹೆೇಳುತಿುೇರಲಿವೆೇ? ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನವು 
ಅನವನಯಾವನಗಿ 7 ಜನರನತನ ಇಟತಟಕ್ೂೆಂಡಿದೆೆೇವೆ. 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕನಷಿ 50 ಸನವಿರ ಜನಸಂಖೆಯ 
ಇರತವಂತ್ಹವರಿಗೆ 7 ಜನ ಇರಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರ;ೆ 50 ಸನವಿರ ಜನಸಂಖೆಯಗಿಂತ್ ಮೇಲ್ಲದೆರೆ 9 
ಜನ ಇರಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಹೇೆಳುತ್ನುರೆ; ಒಂದತ ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖೆಯ ಇದೆರ,ೆ 10 ಸನವಿರಕ್ೆೆ ಒಬಬರತ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ; 2 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖೆಯ ಇದೆರ,ೆ 12 ಸನವಿರಕ್ೆೆ ಒಬಬರತ ಎಂದತ ಹೇೆಳುತ್ನುರೆ. ಇರಲ್ಲ, ಚಿಂತೆ್ 
ಇಲಿ. ಒಂದತ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ತ್ನಲೂಿಕತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಗಳು ಇದೆವು. ಇಡಿೇ ತ್ನಲೂಿಕನ ಸಮಗರ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಆಗತತಿುತ್ತು. ಶನಸಕನಗಿಂತ್ ತ್ನಲೂಿಕತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಯಕ್ಷರತ 
ಆಗಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಎಲಿರೂ ಇಷಟಪಡತತಿುದೆರತ. ಅಲ್ಲಿ ಅಷತಟ ಪರಿಣನಮಕ್ನರಿಯನಗಿ ಕ್ಲೆಸ ಆಗತತಿುತ್ತು. ಈಗ 
ತ್ನಲೂಿಕತ ಪಂಚನಯಿತಿ ಎನತನವುದತ ರ್ನಮಕ್ನವಸಥೆ ಆಗಿಹೂೆೇಗಿದ.ೆ ಇದಕ್ೆೆ ಏನತ ಅಧಿಕ್ನರ ಇದೆ, 
ಗನರಂಟಚ ಏನತ ಹೊೇಗತತ್ುದೆ? ನನನ ಪರಶೆನ ಏರೆ್ಂದರೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಚತರ್ನವಣೆಗ ೆಮದಲತ 
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ಮಿೇಸಲನತಿಯನತನ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿದರತ. ಕ್ಷೇೆತ್ರಗಳನತನ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿದರತ. ಇದಕ್ೆೆ 6 ತಿಂಗಳ 
ಮದಲೇೆ ಜನ ಹೊರಟರತ. ಇನತನ ನಂತಿಲಿ. ಆ ಕ್ಷೆೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ನಂಕ್ಷಿಗಳು ಏರೆ್ೇನತ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳುುತಿುದನೆರ,ೆ ಇದಕ್ೆೆ 5-6 ಜನರ ಪಟಿಟ. ಇದತ ದೆೇವರಿಗೂೆಬಬನಗೆೇ ಪಿರೇತಿ. ಇದತ ಇನತನ 
ಮತಂದಕ್ೆೆ ಹೊೇಗತತ್ುದೆ. ನಮಾ ಸನೆೇಹಿತ್ರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ ಬಹತಶಃ ವಿಧನನಸಭೆ ಚತರ್ನವಣ ೆಆದ 
ನಂತ್ರ ಈ ಚತರ್ನವಣೆ ಆಗತತ್ುದೆ ಎನತನವಂತ್ಹ ಆತ್ಂಕ ನಮಾಲ್ಲಿ ಕ್ನಣತತಿುದೆ. ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಈ 
ಚತರ್ನವಣ ೆ ವಿಧನನಸಭೆ ಚತರ್ನವಣ ೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಆಗತತ್ುದೆ ಎಂದತ ತ್ನವು ಸಪಷಟವನಗಿ ಹೆೇಳಿಬಿಡಿ. 
ನಮಗೆ ಚಿಂತೆ್ ಇಲಿ. ಈಗ ತ್ನವು ಹೂೆಸದನಗಿ ಮನಡಿದರೆ, ಜನರತ ಕ್ೊೇಟಚಾಗೆ ಹೊೇಗತವುದ್ಧಲಿವೇೆ? 
ಜನರತ ಕ್ೊೇಟಚಾಗೆ ಹೂೆೇಗಿಯೇ ಹೂೆೇಗತತ್ನುರೆ. ತ್ನವು ಏರೆ್ೇ ಮನಡಿದರೂ ಹೊೇಗತತ್ನುರೆ. ನನನ 
ಅಭಿಪನರಯದ ಪರಕ್ನರ ಇದತ ಕ್ನರಣ ಅಲಿ. ತ್ನವು ಯನರಿಗೊೇ ನಂತ್ತಕ್ೊಳುಬೆೇಡಿ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದ್ಧೆೇರಲಿವೇೆ? ಅವನತ ಸತಮಾರ್ೆ ಇರತತ್ನುರ್ೆಯೇ? ಅವರೆ್ೇ ಪರಶೆನ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಹೊೇಗತತ್ನುರೆ್. 
ರ್ನನತ ಜನರಿಂದ ಆಯೆಯನಗಿ ಬರತತ್ೆುೇರೆ್ ಎಂದತ ಹೊೇಗತತ್ನುರ್.ೆ ಇದನತನ ಎಷಟರಮಟಿಟಗೆ ಸಿಂಧತ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳುುತಿುೇರೂೆೇ ರೆ್ೂೇಡಿ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಮತ್ೆು ಯನರನದರೂ ಹೊೇಗಿ ಹೈೆಕ್ೊೇಟಚಾನಲ್ಲಿ ಪರಶೆನ 
ಮನಡಿದರೆ, ರೆ್ೂೇಡಿ, ಎಂಎಲಚಎ., ಎಂಪಿ., ಚತರ್ನವಣೆಗೆ ಯನರತ ಬೆೇಕ್ನದರೂ ಹೆೇಗ ೆಬೆೇಕ್ನದರೂ 
ನಂತ್ತಕ್ೂೆಳುಬಹತದತ. ರ್ನನತ Taluk Panchayath, Zilla Panchayath ಗೆ ಹೊೇಗತತ್ುೆೇರೆ್ 
ಎಂದರೆ, ಈ ಚತರ್ನವಣಗೆೆ ಈ ರಿೇತಿ ತ್ಂದ್ಧದನೆರೆಯಲಿವೆೇ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ್. ಮತೆ್ು ಇದತ 
ಬಿದತೆಹೂೆೇಗತತ್ುದೆ. ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಇದನತನ ಹೇೆಗ ೆಸರಿಪಡಿಸಬೆೇಕ್ೆನತನವ ಬಗೆೆ ರೆ್ೂೇಡಿ. ತ್ಮಗೆ 
ತ್ತಂಬನ ಆಳವನದ ಜ್ಞನನವಿದ.ೆ ಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸೆಥಗಳ ಚತರ್ನವಣೆ ವಿಧನನಸಭ ೆ ಚತರ್ನವಣೆಗಿಂತ್ 
ಮದಲತ ಆಗತತ್ುದೆಯೇ, ಇಲಿವೆೇ ಎನತನವುದತ ನನನ ಪರಶೆನಯನಗಿದತೆ, ಇದಕ್ೆೆ ಸಪಷಟರ್ ೆಕ್ೊಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ (ರ್ನಮನದೆೇಾಶನ ಹೊಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಈಗನಗಲೆೇ ಎಲಿರೂ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನೆರೆ. ರ್ನನತ ಹೇೆಳುವುದತ ಏನತ ಇಲಿ. ಇವರಿಗ ೆ ಒಂದತ ವರ 
ಸಿಕೆಬಿಟಿಟದೆ. 2010 ರಲ್ಲಿ ಆಗಿರತವಂತ್ಹ ಸತಪಿರೇಂ ಕ್ೊೇಟಚಾ ಆದೆೇಶಕ್ೆೆ ಈಗ ವರ ಸಿಕೆದೆ. ರ್ನನತ 
ಕಳೆದ 2 ಅಧಿವೇೆಶನಗಳಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಸಚಿವರನದ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನವಮಿಯವರತ ಬಿಬಿಎಂಪಿಗ ೆ
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ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಬಿಲಚ ಅನತನ ತ್ಂದನಗ ರ್ನನತ ಹೆೇಳಿದೆೆ: ಚತರ್ನವಣ ೆಆಗಲ್ಲ, ಚತರ್ನವಣೆ ಆದ ಮೇಲೆ 
ಮನಡೂೆೇಣವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದೆೆ. ಅವರತ ಇಲಿ. ಈ ಬಿಲಚ ಅನತನ ತ್ಂದರೆ ಒಳೆುಯದನಗತತ್ುದೆ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದರತ. ಇದನತನ ಸತಪಿರೇಂ ಕ್ೂೆೇಟಚಾಗೆ ಹೊೇಗಿ ಸಬಿಾಟ ಮನಡಿದರೆ ರ್ನವು 6 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವ ೆಎಂದತ ಹೇೆಳಿದರತ. ಬೆಂಗಳೂರತ ಬಿಬಿಎಂಪಿ.,ಯಲ್ಲಿ ಚತರ್ನಯಿತ್ ಪರತಿನಧಿಗಳ ಅವಧಿ 
ಮತಗಿದತ ಈಗನಗಲೆೇ 2 ವಷಾಗಳನಯಿತ್ತ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನರತ ಜನಪರತಿನಧಿಗಳಿಲಿದೆೇ 
ಸನಯತತಿುದನೆರ.ೆ ಅವರ ಕಷಟ ಹೆೇಳತಿೇರದತ. ಈ ಬಿಲಚ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ನದರ,ೆ ಇವರತ ಯನವುದೇೆ 
ಚತರ್ನವಣೆಯನತನ ಮನಡತವುದ್ಧಲಿ. ಈಗ ಈ ಬಿಲಚಗೆ ಅಜೆಾಂಟಚ ಏನದೆ, ತ್ಮಗೆ ಒಂದತ OBC 
settle ಆಗತವವರೆಗೂ ತ್ನವು ಯನವುದೂ ಏನೂ ಮನಡತವುದ್ಧಲಿ. ಮನನಯ ಸಚಿವರನದ 
ಕ್.ೆಎಸ್.ಈಶವರಪಪನವರತ ನನನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ತ್ನಲೂಿಕತ ಪಂಚನಯಿತಿ ಮತ್ತು ಜಿಲನಿ ಪಂಚನಯತಚ 
ಚತರ್ನವಣ ೆಆಗತತ್ುದಯೆೇ, ಇಲಿವೊೇ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನೆರ.ೆ ಇದರ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಪತಿರಕ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದ್ಧದೆೆ. 
ತ್ನವು ಹೆೇಳಿದ್ಧೆೇರೂೆೇ, ಇಲಿವೊೇ ಎನತನವ ಬಗೆೆ ನಂತ್ರ ಸಪಷ್ಠಟೇಕರಣ ಕ್ೊಡಿ. ಇವರತ ಎಂಎಲಚಎ 
ಚತರ್ನವಣೆಯನತನ ನಡಸೆಬಹತದತ; ಆದರೆ, ಇದಕೆಂತ್ ಮದಲತ ಯನವುದೇೆ ಚತರ್ನವಣೆಗಳನತನ 
ನಡಸೆತವುದ್ಧಲಿ. ಸತಮಾರ್ ೆ ಏಕ್ೆ ಸಮಯ ವಯಥಾ ಮನಡತತಿುೇರಿ? ತ್ಮಗ ೆ ಇರತವಂತ್ಹ ಅಪನರ 
ಜ್ಞನನವನತನ ಇಂತ್ಹದರಲ್ಲಿ ಹನಕ, ಬೆೇರ ೆವಿಷಯಕ್ೆೆ ಏಕ್ೆ divert ಮನಡತತಿುೇರಿ? ಇದರಿಂದ ಲನಭ್ 
ಏನದ?ೆ ಚತರ್ನವಣೆ ಯನವನಗ ಆಗತವುದ್ಧಲಿವೊೇ, ಆಗ ಯನರಿಗೂ ಏನತ ಸಿಗತವುದ್ಧಲಿ? ಓಬಿಸಿ 
ಕಿಯರಚ ಆಗತವವರಗೊ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಇವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಓಬಿಸಿ ಕಿಯರಚ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಓಬಿಸಿ 
ಆಗದೇೆ ಇವರತ ಚತರ್ನವಣೆ ಮನಡತವುದ್ಧಲಿ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಬರೆದತಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇರೆ್. ಮರೆ್ನಯ ದ್ಧವಸ 
ರ್ನನತ ಡಿಬೆಟಚನಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಹೆೇಳಿದೆ. ರ್ನವು 5 ರನಜಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ಧೆದೆೆೇವ ೆಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. 
ತ್ನವು ಇಲ್ಲಿ ಸಮೆಿಫೆೈನಲಚ ಮನಡಿ, ಅಲೆಿಲ್ಲಿಯೇ ಗೆದ್ಧೆದೆನತನ ನಮಗೆ ಏಕ್ೆ ಹೆೇಳುತಿುೇರನ? ನಮಾ 
ಮತಂದ ೆಬನನ. ಅದನತನ ಬಿಟತಟ ಬನಕ ಇರತವುದೆಲನಿ ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ ದಯವಿಟತಟ, ಬಿಲಚ ಅನತನ ವನಪಸತತ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿು. ಚತರ್ನವಣೆ ಮನಡತವ ಸಮಯಕ್ೆೆ ಬಿಲಚ ಅನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಬನನ. ಆಗ ರ್ನವೇೆ 
ಬೆಂಬಲ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆ. ಸತಮಾರೆ್ ಬಿಲಚ ಅನತನ ತ್ಂದತ ಜನರನತನ ಏಕ್ೆ ಮರಳು ಮನಡತತಿುೇರಿ?  
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ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಪಂಚನಯತಚ ರನಜಚ 
ವಿಧೆೇಯಕದ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ ಬಹಳ ಕಷಟ. ಇದಕ್ೆೆ ಎಷ್ೆಟೇ ತಿದತೆಪಡಿಗಳನದರೂ ಕೂಡ 
ಗೊಂದಲ ಅಂತ್ೂ ನರಂತ್ರವನಗಿರತತ್ುದ.ೆ ಅದನತನ ರ್ನನತ ಒಪತಪತ್ುೆೇರೆ್. ಆದರ,ೆ ಇವರತ ಕಳೆದ 
ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಯ ಅವಧಿ ಒಂದತ ವಷಾ ಇರತವನಗಲೆೇ ಚತರ್ನವಣೆಗೆ ಸಿದಿತ್ೆ ಮನಡಿ, ಸಕ್ನಾರ 
ತಿದತೆಪಡಿಯನತನ ತ್ರಬಹತದನಗಿತ್ತು. ಆ ಅವಧಿ ಮತಗಿಯತವ ಕ್ೊರೆ್ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಬಂದತ ತಿದತೆಪಡಿ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವ ೆ ಎಂದತ ಚತರ್ನವಣೆಯನತನ ಮತಂದೂಡಿದನೆರೆ. ಆಡಳಿತ್ನಧಿಕ್ನರಿಗಳ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಿ 
ಈಗನಗಲೆೇ ಒಂದತ ವಷಾದ ಮೇಲನಯಿತ್ತ. ಈಗ ಆಡಳಿತ್ನಧಿಕ್ನರಿಗಳದೆೇ ದಬನಾರತ. ಇಲ್ಲಿ 
ಜನಪರತಿನಧಿಗಳು ಯನರತ ಇಲಿ. ಈಗ ತಿದತೆಪಡಿ ತ್ಂದ್ಧದ್ಧೆೇರಿ. ಈ ತಿದತೆಪಡಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ 
ಸನಕಷತಟ ನೂಯನತ್ೆಗಳು ಇವೆ. ರ್ನಳ ೆ ಈ ತಿದತೆಪಡಿಯನದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಜನಸನಮನನಯರತ 
ಕ್ೊೇಟಚಾಗೆ ಹೊೇಗತತ್ನುರೆ. ಮತ್ೆು ಕ್ೂೆೇಟಚಾನಂದ ತ್ಡಯೆನಜೆ್ಞಯನಗತತ್ುದೆ. ಇನತನ ಈ ಚತರ್ನವಣೆ 
ಯನವನಗ ನಡಯೆತತ್ುದ?ೆ ರ್ನನತ ಹಿಂದ ೆಒಂದತ ಬನರಿ ರೆ್ೂೇಡಿದೆೆ: ಮನನಯ ದೆೇವರನಜ ಅರಸತರವರತ 
ಮತಖಯಮಂತಿರಯನಗಿದನೆಗ ಪಂಚನಯತಚ ರನಜಚ ಚತರ್ನವಣೆಯನತನ 5 ವಷಾ ಮನಡಿರಲ್ಲಲಿ. ಸಥಳಿೇಯ 
ಸಂಸೆಥಗಳ ಕ್ಷೆೇತ್ರದ್ಧಂದ 25 ಜನ ಎಂಎಲಚಸಿಗಳು ಬಂದ್ಧರಲ್ಲಲಿ. ಇದನತನ ರ್ನನತ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಕ್ೇೆಳಿದೆೆ, 
ಎಲ್ಲಿಯೇ ಓದ್ಧದೆೆ. ಅಂತ್ಹ ಒಂದತ ಪರಿಸಿಥತಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಧದೆ. ರ್ನನತ ಈ ಬಿಲಚ ನ ಬಗೆೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕ್ೆಂದರೆ, ನಮಾ ಕ್ನನೂನತ ಸಚಿವರತ ಸದನದಲ್ಲಿಯೇ ಇದನೆರ.ೆ ರ್ನನತ ಕ್ನನೂನತ 
ಅಭನಯಸ ಮನಡಿಲಿ. ಕಡನಾಯ ನವೃತಿು ಮತ್ತು ವಜನಗೂೆಳಿಸಲಪಟಟವರತ, ಇವರತ ಯನರನದರೂ 
criminal, conviction ಆಗಿದೆರ,ೆ ಇಂತ್ಹವರತ ಸಪಧೆಾ ಮನಡಬನರದಂೆದತ ಸನಂವಿಧನನದಲ್ಲಿ 
ಪನರವಿಷನಚ ಇದಯೆೇ? ಸಹಕ್ನರ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷತಟ ಜನರತ defaulters ಇರತತ್ನುರ,ೆ ಅರೆ್ೇಕ 
ಕ್ನರಣಗಳಿಗ ೆಬಹಳಷತಟ ಜನರತ ವಜನಗೂೆಂಡಿರತತ್ನುರೆ. ಈಗ ರ್ನನತ ಕೂಡ 25 ವಷಾ ನರಂತ್ರವನಗಿ 
ಪನರಥಮಿಕ ಸೂೆಸೈೆಟಿಯಿಂದ ರನಜಯ ಮಟಟದ ಬನಯಂಕತಗಳಲ್ಲಿ ನದೆೇಾಶಕರ್ನಗಿ ಮತ್ತು ಅಧಯಕ್ಷರ್ನಗಿ 
ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿದೆೆೇರ್.ೆ ಸಹಕ್ನರಿ ಕ್ಷೆೇತ್ರವನತನ ಬಲಗೊಳಿಸಿದರ,ೆ ನಮಾ ಗನರಮಿೇಣ ಪರದೆೇಶದ ಜನರತ, 
ರೈೆತ್ರತ, ಹೆಣತೆಮಕೆಳಿಗೆ ಸಹನಯವನಗತತ್ುದೆ ಎಂದತ ಯನವ ಉದೆೆೇಶದ್ಧಂದ ಈ ಬಿಲಚ ಅನತನ 
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ತ್ಂದ್ಧದನೆರೂೆೇ ಗೊತಿುಲಿ. ಆದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲವರದತ corruption ಇರಬಹತದತ, ಮತ್ೂೆುಂದತ 
ಇರಬಹತದತ, ಕ್ೆಲವು ಸದಸಯರಲ್ಲಿ ನಡವಳಿಕ್ ೆ ಸರಿಯಿಲಿದೆೇ ಇರಬಹತದತ, ಆ ಕ್ನರಣದ್ಧಂದ ವಜನ 
ಆಗಿರಬಹತದತ. ಆದರೆ, ಇದನತನ ರ್ನವು ಆಧನರವನಗಿಟತಟಕ್ೂೆಂಡತ ಕ್ನಯೆ ತ್ಂದರ ೆಹೆೇಗ?ೆ ಇದರ ಬಗೆೆ 
ಪರಶೆನ ಮನಡಿದರೆ ಕ್ೊೇಟಚಾನಲ್ಲಿ ಯನವ ರಿೇತಿ sustain ಆಗತತ್ುದೆ.  

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರವರತ ಸಭನಪಿೇಠವನತನ ಅಲಂಕರಿಸಿದರತ) 

ಜನಸಂಖೆಯ ಆಧನರದ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಕ್ನನೂನತ ಸಚಿವರತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಅಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖೆಯ ಕಡಿಮ ಇದೆ, 
ಅದಕ್ೆೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಇದತ 
ಒಪತಪವಂತ್ಹದತೆ.                                                           

 (ಮತಂದತ) 
(660)/28-3-2022/1-೫೦/ಎಲಚಎಂ/ಬಿಎನಚಎಸ್ಚ 

 ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ(ಮತಂದತ):- 

ಆದರೆ ಹಿಂದ್ಧನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚತರ್ನವಣ ೆನಡದೆ್ಧತ್ತು.  

    ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನವಮಿ:- ೫೧ ಹೊಸ ತ್ನಲೂಿಕತಗಳನಗಿರತವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಸೆಯ 
ಸೃಷ್ಠಟಯನಗಿರತವುದತ.  

   ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:-ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹೆೇಳುವುದನತನ ರ್ನನತ ಒಪತಪತ್ೆುೇರೆ್. 
ಜಿಲನಿ ಯೇಜರ್ನ ಸಮಿತಿಗೆ, ಜಿಲನಿ ಉಸತುವನರಿ ಮಂತಿರಗಳನತನ ಅಧಯಕ್ಷರರ್ನನಗಿ ಮನಡಿದನೆರ.ೆ ಜಿಲನಿ 
ಪಂಚನಯಿತಿ ಅಧಯಕ್ಷರತ, ಉಪನಧಯಕ್ಷರತ ಇರತವುದತ ಏಕ್ೆ? ಸನಕಷತಟ ಕಷಟಪಟತಟ ಅವರತ ಗೆದತೆ 
ಬಂದ್ಧರತತ್ನುರೆ. ದ್ಧ: ರನಮಕೃಷೆ ಹೆಗಡೆಯವರ ರೆ್ೇತ್ೃತ್ವದ ಜನತ್ನ ದಳ ಸಕ್ನಾರ ಅಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ ಬಂದನಗ 
ಭನರತ್ ದೆೇಶಕ್ೆೆ ಮನದರಿಯನದಂತ್ಹ ಮಂಡಲ ಪಂಚನಯಿತಿ ವಯವಸಥೆಯನತನ ಜನರಿ ಮನಡಿದೆರತ. 
ಅವತ್ತು ಕ್ೆಳಹಂತ್ದ ಸದಸಯರಿಗೆ ತ್ತಂಬನ ಅಧಿಕ್ನರವಿತ್ತು. ನಂತ್ರ ಕ್ೆೇಂದರದಲ್ಲಿ ದ್ಧ: ರನಜಿೇವ 
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ಗನಂಧಿಯವರ ಸಕ್ನಾರ ಬಂದ ಮೇಲ ೆ ಪಂಚನಯತಚ ರನಜ ಬಿಲಚ ತ್ಂದತ ಅವರವರ ರನಜಯಕ್ೆೆ 
ಸಿಮಿೇತ್ವನಗಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುುವಂತ್ೆ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂೆಟಟರತ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಮಾ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಜಿಲನಿ 
ಪಂಚನಯಿತಿ ಅಧಯಕ್ಷರ, ಉಪನಧಯಕ್ಷರ ಅಧಿಕ್ನರವನತನ ಏಕ್ೆ ಮಟಕತಗೊಳಿಸತತಿುೇರಿ?  

     ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನವಮಿ(ಕ್ನನೂನತ ಮತ್ತು ಸಂಸದ್ಧೇಯ ವಯವಹನರಗಳ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ಜಿಲನಿ ಪನಿೂನಂಗಚನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಬಂದತ ಮಿಶರ ಆಗತತಿುದೆ. ಒಂದತ ಗನರಮಿೇಣ ವಯವಸೆಥ, 
ಇರ್ೂೆನಂದತ ULB (Urban Local Bodies) ವಯವಸೆಥ. ಮತನತಪನಲ್ಲಟಿ, ಕ್ನಪೂೆೇಾರೆೇಶನಚ ಕೂಡನ 
ಆ ಯೇಜರೆ್ಯ ಸದಸಯರನಗತವುದರಿಂದ ಇದನತನ ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ ಬೇೆರೆ ಯನವ ಕ್ನರಣದ್ಧಂದ ಅಲಿ. 
ಮತನತಪಲಚ ವಯವಸೆಥಯಲ್ಲಿ ಬಂದವರತ ಆಗಬೆೇಕ್ೂೆ, ಜಿಲನಿ ಪಂಚನಯಿತಿ ವಯವಸಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದವರತ 
ಆಗಬೇೆಕ್ೂೆ ಎನತನವ ಜಿಜ್ಞನಸೆ ಬೆೇಡ ಎಂದತ difficulty remove ಮನಡಿರತವುದನತನ ಬಿಟಟರೆ 
ಇರ್ನೆೇನತ ಇಲಿ. It is not only rural but inclusive of urban. Planning 
authority ಮನಡಿರತವುದತ ಅದತ ಮತನತಪಲಚ ಸೇೆರತತ್ುದೆ, ಇದತ ಸೇೆರತತ್ುದೆ. ಅಲ್ಲಿಯತ 
ಸದಸಯರಿರತತ್ನುರ,ೆ ಇಲ್ಲಿಯತ ಸದಸಯರಿರತತ್ನುರ.ೆ ಹನಗನಗಿ Minister ಇರಲಂೆದತ ಮನಡಿರತವುದತ ಅಷ್ಟೆ.  

   ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಸದಸಯರತ ಇರಬಹತದತ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ 
ಶನಸಕರರೆ್ನ ಬಿಟಿಟದ್ಧೆೇರಿ. ಯೇಜರ್ನ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶನಸಕರತ ಇಲಿ. ಶನಸಕರತ ಬೆೇಡವ?ೆ ಸಥಳಿೇಯ 
ಸಂಸೆಥಯ ಸದಸಯರತ ಶನಸಕರತ ಯನರತ ಆ ಜಿಲೆಿಯ ಯೇಜರ್ನ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 
ಸದಸಯರನಗಿರತವುದ್ಧಲಿ. ಆ ಭನಗದಲ್ಲಿ ಸಥಳಿೇಯವನಗಿ ಇರತವ ವಿಧನನಸಭೆಯ ಸದಸಯರತ ಇರಬಹತದತ, 
ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸದಸಯರತ ಇರಬಹತದತ. ಲೂೆೇಕಸಭನ ಸದಸಯರತ ಇರಬಹತದತ, ದಯಮನಡಿ 
ಇವರನತನ ಆ ಯೇಜರ್ನ ಸಮತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇೆರಿಸಿ.  

    ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನವಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಅವರಲೆಿರೂ original Act  ನಲ್ಲಿ 
ಸದಸಯರನಗಿರತತ್ನುರ.ೆ ಶನಸಕರತ ಆ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸಯರನಗಿರತತ್ನುರ.ೆ ಈಗ ಆ ಸಮಿತಿಗ ೆಅಧಯಕ್ಷರತ 
ಮತ್ತು ಉಪನಧಯಕ್ಷರತ, ಸಹ ಅಧಯಕ್ಷರತ ಯನರತ ಇರಬೇೆಕತ ಎನತನವುದನತನ ಮನತ್ರ ಹೆೇಳಿರತವುದತ. 
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ಅವರತ regular ಆಗಿ ಸದಸಯರನಗಿರತತ್ನುರೆ. All MLAs are members of district 
planning committee.  

    ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಇಲ್ಲಿ office bearers ಎಂದಲಿ ಸದಸಯರತ 
ಎಂದೇೆ ಕ್ೊಟಿಟರತವುದತ. ತ್ನವು ತ್ಂದ್ಧರತವ ವಿಧೆೇಯಕದ ಯನವ ಕ್ನಲಂನಲ್ಲಿಯತ ಶನಸಕರತ ಇಲಿ. 
ಇದರ ಬಗೆೆ ದಯಮನಡಿ ಆಲೊೇಚರೆ್ ಮನಡಿ. ಮನನಯ ಕ್.ೆಎಸ್ಚ.ಈಶವರಪಪನವರತ ಬಹಳ ಅನತಭ್ವಿಗಳು, 
ತ್ನಲೂಿಕತ ಪಂಚನಯಿತಿ ಏಕ್ೆ ಬೆೇಕತ? 

    ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎಸ್.ಈಶವರಪಪ(ಗನರಮಿೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, three tier 
system ಅನತನ   ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರ ಸಂವಿಧನನದಲ್ಲಿ ಇದನತನ ಸೇೆರಿಸಿ ಜನರಿಗ ೆತ್ಂದ್ಧದನೆರೆ. ಇದನತನ 
ತ್ೆಗೆಯಲತ ನಮಗ ೆಬರತವುದ್ಧಲಿ. ನನಗ ೆವೆೈಯಕುಕವನಗಿ ಕ್ೆೇಳಿದರ ೆತ್ನಲೂಿಕತ ಪಂಚನಯಿತಿಯನತನ 
ಖಂಡಿತ್ವನಗಿ ತ್ೆಗೆಯಬೆೇಕತ ಎನತನವುದತ ನನನ ಅಭಿಪನರಯ. ಆದರೆ ಅದನತನ ತ್ೆಗೆಯತವ ಅಧಿಕ್ನರ 
ನಮಗೆ ಇಲಿ. ಎಲನಿ ರನಜಯಗಳ ಅಭಿಪನರಯವನತನ ಕ್ೇೆಳಿ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರ ತಿದತೆಪಡಿ ಮನಡಿ, ತಿದತೆಪಡಿ 
ವಿಧೆೇಯಕವನತನ ತ್ಂದತ ಅದನತನ ಬದಲನವಣೆ ಮನಡಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ನಮಗ ೆ ಅಧಿಕ್ನರ ಇದ್ಧೆದರೆ 
ಒಂದತ ಬಿಲಚನತನ ತ್ಂದತ ಪನಸ್ಚ ಮನಡಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ತ್ನಲೂಿಕತ ಪಂಚನಯಿತಿಯನತನ ತ್ೆಗೆದತ ಬಿಸನಕ 
ಬಿಡತತಿುದೆೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ತ್ೆಗೆದತ ಹನಕತವಂತ್ಹ ಅಧಿಕ್ನರವಿಲಿ. 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ.ೆ ತ್ನಲೂಿಕತ ಪಂಚನಯಿತಿಯನತನ 
ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ನಷ್ಠೆರಯ ಮನಡಬೇೆಡಿ. ಒಂದತ ತ್ನಲೂಿಕನಲ್ಲಿ ಜಿಲನಿಪಂಚನಯಿತಿ elected 
members  ಇದನೆರೆ. ಅದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಆ ಭನಗದಲ್ಲಿ ಯನವ ಸಮತದನಯಕೂೆ represent 
ಮನಡಲತ ಆಗತತಿುಲಿ, ಉದನಹರಣೆಗೆ ಎಸ್ಚಸಿ/ಎಸ್ಚಟಿ, ಓಬಿಸಿ ಇರಬಹತದತ, ಇಂತ್ವನತನ ಜಿಲನಿ 
ಪಂಚನಯಿತಿ ಸದಸಯರ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲಿ ೫ ಜನರನತನ nominees  ಮನಡಿ. ತ್ನಲೂಿಕತ ಉಸತುವನರಿ 
ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಳುಲತ ಉಸತುವನರಿ ಸಮಿತಿಯನತನ ಮನಡಿ ಬಿಟತಟಬಿಡಿ. ಅದಕ್ೆೆ ಚತರ್ನವಣೆ ಬೆೇಡ.  
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    ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನವಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ,ಚ “ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಮಾ ಚತರ್ನವಣನ ಕ್ಷೆೇತ್ರವನತನ 
ಹೊಂದ್ಧರತವ ರನಜಯ ವಿಧನನಸಭೆಯ ಎಲಿ ಸದಸಯರತಗಳು, ಮತ್ತು ಜಿಲೆಿಯ ಮತ್ದನರರ ಪಟಿಟಯಲ್ಲಿ 
ರೆ್ೂೇಂದನಯಿಸಿರತವ ರನಜಯ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸದಸಯರತಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲನಿಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಸಮಿತಿಯ 
ಖನಯಂ ಆಹನವನತ್ರನಗಿರತ್ಕೆದತ.”ಚಇದತ 2015 ರ ಕಲಂ 44 ನಲ್ಲಿ ಸಪಷಟವನಗಿದೆ. ಶನಸಕರತ ಇದೆೆೇ 
ಇರತತ್ನುರ.ೆ ಈಗ ಅಧಯಕ್ಷರತ ಮತ್ತು ಉಪನಧಯಕ್ಷರತ, ಸಹ ಅಧಯಕ್ಷರತ ಯನರತ ಆಗತತ್ನುರ ೆಎನತನವುದಕ್ೆೆ 
ಮನತ್ರ amendment  ತ್ಂದ್ಧರತವುದತ. ಎಂಎಲಚಎ, ಎಂಎಲಚಸಿ ಗಳು ಇಲಿ ಎಂದತ 
ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಳುಬೆೇಡಿ.  

    ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ತ್ನಲೂಿಕತ ಪಂಚನಯಿತಿಗ ೆ ಉಸತುವನರಿ 
ಸಮಿತಿಯನತನ ರಚರೆ್ ಮನಡತವುದರ ಬಗೆೆ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಿ. ಸತಮಾರೆ್ ಚತರ್ನವಣೆ ಮನಡತವುದರಿಂದ 
ಹಣ ಖಚತಾ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ವಯವಸೆಥ ಎಲನಿ ಹನಳನಗತತಿುದ.ೆ ಅದಕ್ೆೆ ಯನವ ಅನತದನನವನತನ 
ಕ್ೊಡತವುದ್ಧಲಿ. ಸಹಕ್ನರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ defaulters ಆಗಿರತವವರತ, ವಜನಗೂೆಂಡಿರತವವರತ 
ಇವರಲೆಿರನತನ ಮನಡಲತ….. 

    ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧಯಸನವಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, entire thing is mistaken. 
Defaulters  ಸತದ್ಧೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿರತವುದ್ಧಲಿ,ಚ ‘punished’.ಚ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ಕ್ಷಯೆನಗಿರತವವರನತನ ಇಲ್ಲಿ 
disqualify ಮನಡಿದೆೆೇವ.ೆ Defaulters ಬಗೆೆ ರ್ನವು ಹೆೇಳಿರತವುದ್ಧಲಿ. ಸಹಕ್ನರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ 
ಯನರಿಗನದರೂ punishment ಆಗಿದೆರ ೆಅಂತ್ವರತ ಇಲ್ಲಿ ಬರತವುದತ ಬೆೇಡ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದೆೆೇವೆ. 
Defaulters ನತನ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇೆಡಿ ಎಂದತ ಹೇೆಳಲತ ಆಗತತ್ುದೆಯೇ. 

    ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಈ ರಿೇತಿ  ನಯಂತ್ರಣ ಮನಡತವುದನದರೆ 
ಕ್ನನೂನನಲ್ಲಿ ಇದತ permit ಆಗತತ್ುದಯೆೇ? ಹನಗಿದೆರ ೆ ಯನರತ ಆರೂೆೇಪಕ್ೆೆ ಒಳಗನಗಿ 
ವಜನಗೂೆಂಡಿದನೆರೆ ಅಂತ್ವರತ ವಿಧನನಸಭನ ಚತರ್ನವಣೆಗ ೆ ನಲಿಬನರದತ ಎಂದತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದತ 
resolution  ಪನಸ್ಚ ಮನಡಿ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಪನಸ್ಚ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಬಿಡಿ. ಈ ಜಗತ್ತು 
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ಸವಚಚವನಗಲ್ಲ.  ನಮಾ ರನಜಯ ಒಂದತ ಮನದರಿಯನಗಲ್ಲ. ಸಹಕ್ನರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಯನರತ 
ಆರೂೆೇಪಿಗಳನಗಿ ವಜನಗೂೆಂಡಿದನೆರೆ ಅಂತ್ವರತ ಯನರತ ವಿಧನನಸಭೆ, ಲೊೇಕಸಭೆಗ ೆ ಸಪಧಾೆ 
ಮನಡತವಂತಿಲಿ, ಜನಸನಮನನಯರತ ಮತ್ ಹನಕ ಗೆಲ್ಲಿಸತವಂತ್ಹ ಯನವ ಚತರ್ನವಣೆಗೂ ನಲಿಬನರದತ 
ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಶ್ಫನರಸ್ಚ ಕಳುಹಿಸಿ.  ಆದರೆ ಈ ರಿೇತಿ ಮನಡಲತ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. 
ಇದರ ಬಗೆೆ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಿ, ಕ್ೊೇಟಚಾನಲ್ಲಿ ನಲತಿತ್ುವೆಯೇ ಇಂತ್ಹ ವಿಷಯಗಳು? ಮನನಯ 
ಈಶವರಪಪನವರ ೆ ತ್ನವು ತ್ತಂಬ ಬತದ್ಧೆವಂತ್ರತ ಹನಗೂ ಹಿರಿಯರತ, ಇದತ ಪಂಚನಯತಚ ರನಜಚ 
ವಿಷಯ. ಕ್ೆಲವು ತಿದತೆಪಡಿಗಳನತನ ತ್ರಬೇೆಕತ ತ್ನನ, ಅದಕ್ೆೆ ನನನ ವಿರೂೆೇಧವೆೇನತ ಇಲಿ. ಇಂತ್ವೆಲಿ 
ಮನಡತವುದರಿಂದ ಈಗಿನ ಚತರ್ನವಣ ೆನಮಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ ನಡಯೆಲತ ಸನಧಯವಿಲಿ. ಚತರ್ನವಣ ೆ
ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಇಂತ್ಹ ತಿದತೆಪಡಿಗಳನತನ ಮನಡಬನರದತ. ಇವೆಲಿ ಕ್ೂೆೇಟಚಾಗೆ ಹೊೇಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ 
ಆಕ್ಷೆೇಪಣೆ ಬಂದರ ೆಸತಮಾರೆ್ ತ್ೊಂದರಯೆನಗತತ್ುದೆ.  

    ಇನತನ ಸಹಕ್ನರಿ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ನವೃತಿು ಹೊಂದ್ಧದ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳೆಲಿರನತನ restrict ಮನಡಿದ್ಧೆೇರಿ. 
ಇದಕ್ೆೆ ನನನ ಮನಸತತ ಒಪತಪವುದ್ಧಲಿ. ಇದತ ಕ್ನನೂನಗೆ ವಿರತದಿವನಗಿದ.ೆ ಸಂವಿಧನನಕ್ೆೆ ವಿರೂೆೇಧವನಗಿದೆ. 
ಆದೆರಿಂದ ಈ ವಿಧೆೇಯಕಕ್ೆೆ ನನನ ಒಪಿಪಗೆ ಇಲಿ.  

  ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲಚ.ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ 
ಧನಯವನದಗಳು, ಇದರ ಬಗೆೆ ಎಲನಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನೆರೆ. ರ್ನನತ ಹೆಚತಚ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಹೂೆೇಗತವುದ್ಧಲಿ. ರ್ನವು ಚಿಕೆವರಿದನೆಗ ಚಡಿಾ ಹನಕಕ್ೊಂಡತ, ಕ್ನಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಚಪಪಲ್ಲನೂ 
ಇಲಿದೆ ಕಡೆಿಪತರಿ ತಿನನಲತ ಸಂತ್ಗೆ ೆಹೊೇಗತತಿುದೆೆವು. ಅಲ್ಲಿ ಹನವನಡಿಸತವವರತ ಬಂದ್ಧರತತಿುದೆರತ. ಎರಡತ 
ಕಡ ೆಎರಡತ ಬತಟಿಟಯಲ್ಲಿ ಹನವುಗಳನತನ ಇಟಿಟರತತಿುದೆರತ. ಅಲ್ಲಿ ಜನರನತನ ಸೇೆರಿಸಲತ ಡರಂ-ಡರಂ ಎಂದತ 
ಭನರಿಸತತಿುದರತ, ಅಲ್ಲಿ ಏನತ ನಡಯೆತತಿುದ ೆ ಎಂದತ ರೆ್ೂೇಡಲತ ರ್ನವು ಎಲಿರಿಗಿಂತ್ ಮತಂದ ೆ
ನಲತಿತಿುದೆೆವು. ಜನರತ ಸೇೆರತವವರಿಗೆ ಭನರಿಸತತ್ುಲೆ ಇರತತಿುದೆ, ಜನರತ ಸೇೆರಿದ ಮೇಲೆ ಎರಡತ 
ಬತಟಿಟಯಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಬತಟಿಟಯನತನ ತ್ೊೇರಿಸಿ, ರೆ್ೂೇಡಿ ಸನವಮಿ ಈ ಹನವು ಧಮಾಸಥಳದಲ್ಲಿ 
ಹಿಡಿದ್ಧರತವುದತ, ಈ ಹನವಿಗೆ ಮನನಯ ವಿೇರೆೇಂದರ ಹಗೆಡೆಯವರತ ಬಹತಮನನವನತನ ಕ್ೊಟಿಟರತವುದತ 
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ಎಂದತ ಹೂೆರಗೆ ಬಿಡತವನತ ಇದತ ಇಷತಟ ಉದೆ ಇದ.ೆ ಇಷತಟ ಅಗಲ ಇದೆ, ಕ್ನಳಿಂಗ ಸಪಾ ಎಂದತ 
ಎಲಿವನತನ ಹೆೇಳುತಿುದೆನತ. ರ್ನವು ಅದರೆ್ನ ರೆ್ೂೇಡತತ್ನು ನಲತಿತಿುದೆೆವು. ಜನ ಸೇೆರಿದನಗ ಹನವನಡಿಗ 
ತ್ಮಾವರಿಗೆ ಇವರ್ನಯರತ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳುತಿುದ, ಆಗ ಇರ್ೂೆನಬಬ ಅವರತ ವೆಂಕಟೇೆಶಚ ಇಂತ್ಹ ಕ್ೆಂಪತ ಬಟೆಟ 
ಹನಕದನೆರ ೆಎಂದತ ಹೆೇಳುವನತ.        (ಮತಂದತ)  

(661)28-03-2022(02-00)bsd-ks 

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲಚ. ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ (ಮತಂದತ) 

ನೇನತ ಒಳಗಿದೆರೂ ನನಗ ೆ ಹೆೇಗ ೆ ಗೊತ್ನುಯಿತ್ತ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳುತ್ನುರೆ್. ಅಷ್ೊಟತಿುಗೆ ಜನರಲೆಿರೂ 
ಸೇೆರತತ್ನುರ,ೆ ಆಗ ಹನವು ಆಡಿಸತವವನಗೆ  ಖತಷ್ಠ ಆಗತತ್ುದೆ. ಅವನತ ತ್ೂೆೇರಿಸತವ ಹನವನತನ ರ್ನವೂ 
ರೆ್ೂೇಡಬೆೇಕಲಿವೆೇ? ಆಗ ಅವನತ “ಚಯನವ ನನನ ತ್ಂದ-ೆತ್ನಯಿ, ಯನವ ನನನ ಅಣೆ-ತ್ಮಾ, ಯನವ 
ನನನ ಅಕೆ-ತ್ಂಗಿ ಹನವಿನ ಹೊಟೆಟಗೆ ಬೆೇಕ್ನಗಿರತವ ಕ್ೊೇಳಿ ಮಟೆಟಗೆ ರ್ನಲನೆಣೆ ಹನಕತವುದ್ಧಲಿವೊೇ! 
ಅವರ ತ್ಂದ-ೆತ್ನಯಿ ಮೇಲೆ ಆಣೆ”ಚ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ್. ಆಗ ಎಲನಿ ಜನರತ ದತಡತಾ ಹನಕತತ್ನುರೆ. 
ಆಗ ಅವನ ಕ್ೆಲಸ ಆಯಿತ್ತ. ಕ್ೂೆರೆ್ಗ ೆಒಂದತ ಹನವನತನ ಆಡಿಸಿ ಹೂೆರಟತ ಬಿಡತತ್ನುರೆ್. ಇರ್ೂೆನಂದತ 
ಹನವನತನ ತ್ೊೇರಿಸಿ ಬಿಡತತ್ನುರೆ್ ಎಂದರೆ ಬಿಡತವುದೆೇ ಇಲಿ. ಅದೆೇರಿೇತಿ ಚತರ್ನವಣೆಯೂ ಕ್ನಯತೆ, 
ಚತರ್ನವಣೆಯೂ ಇಲಿ. ಈಗ ಹೆೈಕ್ೂೆೇಟಚಾಗೆ ತಿದತೆಪಡಿ ತ್ರತತಿುರತವುದರಿಂದ ಈ ರಿೇತಿ ಆಗತತ್ುದೆ 
ಎಂದ್ಧರತವ ವಿಚನರ ಬಂದ್ಧದೆ. ಎಲಿರೂ ಹೇೆಳಿದನೆರೆ. ಜನಪರತಿನಧಿಗಳು ಇರತವ ಯನವುದೆೇ ಸಥಳಿೇಯ 
ಸಂಸೆಥಗಳು ಇರಬೇೆಕತ. ಸಹಕ್ನರ ಸಂಸೆಥಗಳ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ರವಿ ರವರತ ಹೆೇಳಿರತವ 
ವಿಚನರಗಳನತನ ಪತನರಚ ಉಚನಛರ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಮನನಯ ಕ್ನನೂನತ ಸಚಿವರತ ಆ ರಿೇತಿ 
ಯನವುದೂ ಇಲಿ ಎಂದತ ಭ್ರವಸ ೆಕ್ೊಟಿಟದನೆರೆ. ಆದೆರಿಂದ ಚತರ್ನವಣೆ ಮನಡಿಸಲತ ಬೆೇಗ ವಯವಸೆಥ 
ಆಗಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೊಳುುತ್ೆುೇರ್ೆ. 

 ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎಸ್ಚ. ಈಶವರಪಪ (ಗನರಮಿೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚನಯತಚ ರನಜಚ ಸಚಿವರತ):- 
ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹೆಚತಚ ಕಡಿಮ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಪರಶೆನಗಳನತನ ಕ್ೆೇಳುತಿುರತವನಗಲೆೇ ಮಧೆಯ 
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ಮಧೆಯ ಉತ್ುರ ಸಿಕೆಹೂೆೇಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚತರ್ನವಣ ೆ ನಡಸೆತತ್ನುರೊೇ ಇಲಿವೊೇ ಎಂಬತದೂೆಂದೆೇ 
ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ. ನನನ ರೆ್ರವಿಗ ೆಮನನಯ ಹರಿಪರಸನದಚ ರವರತ ಬರಬೆೇಕತ. ಏಕ್ೆಂದರ ೆಸಥಳಿೇಯ ಸಂಸೆಥಗಳ 
ಚತರ್ನವಣ ೆಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂಬ ಒಂದೇೆ ಉದೆೆೇಶದ್ಧಂದಲೇೆ ಗನರಮ ಪಂಚನಯಿತಿ ಚತರ್ನವಣೆಗಳನತನ ಇಡಿೇ 
ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಶನಂತಿಯತತ್ವನಗಿ ಯಶಸಿವಯನಗಿ ಮನಡಿದೆೆೇವೆ. ತ್ನಲೂಿಕತ ಮತ್ತು ಜಿಲನಿ 
ಪಂಚನಯತಚಗಳಿಗೆ ಇನೂನ ಅವಧಿ ಇರತವುದಕ್ೆೆ ಮತಂಚೆಯೇ ರ್ನವು ತ್ಯನರನಗಿದೆೆೇವೆ ಎಂದತ 
ಚತರ್ನವಣನ ಆಯೇಗಕ್ೆೆ ಪತ್ರವನತನ ಬರೆದತ ಹನಕದೆೆೇವೆ. ಇಲಿದ್ಧದೆರ ೆತ್ಯನರಿದೆೆೇವೆ ಎಂದತ ರ್ನವು 
ಏಕ್ೆ ಬರೆಯಬೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು? ಪತ್ರ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಹಿರಿಯರನದ ಶ್ರೇ ತಿಪಪೆೇಸನವಮಿ ರವರತ ಹೆೇಳಿದಂತ್ ೆ
೨,೬೦೦ ಆಕ್ಷೆೇಪಣೆಗಳು ಬಂದ್ಧದತೆ, ಆಕ್ಷೆೇಪಣೆ ಬಂದ್ಧದೆರಿಂದ ಪರಜನಪರಭ್ತತ್ವ ವಯವಸಥೆಯಲ್ಲಿ ಚತರ್ನವಣೆ 
ಮನಡತವುದತ ಸೂಕುವಲಿ ಎಂದತ ಹನಗೂ ಏರೆ್ೇನತ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಸನಕಷತಟ ಚಚೆಾಗಳನತನ ಮನಡಿ 
ಒಂದತ ಕಮಿೇಷನಚ ಅನತನ ಮನನಯ ಲಕ್ಷಿಮರ್ನರನಯಣ ರವರತ ಅಧಯಕ್ಷತ್ಯೆಲ್ಲಿ ಮನಡಿದೆೆೇವೆ. ಅರೆ್ೇಕ 
ಸಲಹೆಗಳು ಬಂದ್ಧದತೆ, ಅವುಗಳನತನ ತ್ನವುಗಳೇೆ ಒಪಿಪದತೆ, ಅವುಗಳೆಲಿವನತನ ಇಟತಟಕ್ೂೆಂಡತ 
ಮನಡತತಿುದೆೆೇವೆ. ಯನವ ಕ್ನರಣಕೂೆ ಚತರ್ನವಣೆಯನತನ ಮತಂದನಕತವ ಯೇಚರ್ ೆ ಸಕ್ನಾರಕೆಲಿ. 
ಈಗನಗಲೆೇ ಸವಾ ಪಕ್ಷಗಳ ಸಭೆಯನತನ ಕರದೆ್ಧದತೆ, ಮನನಯ ಹರಿಪರಸನದಚ ರವರತ ಬಂದ್ಧದೆರತ. ಇದರ 
ಬಗೆೆ ಬೆಳಗೆೆ ವಿಧನನಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಚಚಾೆಯನಯಿತ್ತ. ಮನನಯ ಸಿದೆರನಮಯಯನವರತ ಯನವುದೊೇ 
ಕ್ನರಣಕ್ೆೆ ಹನಜರನಗಲತ ಸನಧಯವನಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಆದರೂ ಸನಕಷತಟ ಚಚಾೆಗಳನತನ ಮನಡಿದೆೆೇವೆ. ೨೦೧೦ ರ 
ವಿಷಯ ರೆ್ಪ ಅಲಿ. ಈಗ ಚತರ್ನವಣ ೆ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೊರಟರ ೆ ಓಬಿಸಿ ಗಳನತನ ಬಿಟತಟ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ.ೆ ಇದನತನ ಬಿಟತಟ ಮನಡಿ ಎಂದತ ನೇವೆಲಿರೂ ಹೆೇಳುವುದನದರೆ ಮನಡೂೆೇಣ. 
ಯನವ ಕ್ನರಣಕೂೆ ಓಬಿಸಿ ಬಿಟತಟ ಚತರ್ನವಣ ೆಮನಡತವ ಪರಶೆನ ಇಲಿ, ಅವುಗಳನತನ ಸೇೆರಿಸಿಕ್ೊಂಡೇೆ 
ಮನಡಬೇೆಕತ. ಅವರಿಗೆ ಮಿೇಸಲನತಿ ಕ್ೊಟತಟ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂಬ ಉದೆಿೇಶದ್ಧಂದ ಏರೆ್ೇನತ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ 
ಯೇಚರೆ್ಗಳನತನ ಮನಡತತಿುದೆೆೇವೆ. ಅದಕ್ನೆಗಿ ೩೧ರೆ್ೇ ತ್ನರಿೇಖತ ಸವಾ ಪಕ್ಷಗಳ ಸಭ ೆ ಕರದೆತ, ಈ 
ಚತರ್ನವಣ ೆ ಮನಡಲತ ಮಿೇಸಲನತಿ ಇಟತಟಕ್ೂೆಂಡತ ಏನತ ಮನಡಬೇೆಕತ ಎಂದತ ಮನಡತತಿುದೆೆೇವೆ. 
ಈಗನಗಲೆೇ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು, ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ರವರತಗಳ ಜೊತ್ ೆ
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ಮನತ್ರ್ನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ದ್ಧರ್ನಂಕ ೩೧ರೆ್ೇ ತ್ನರಿೇಖಿನಂದತ ಸಭ ೆ ನಡಸೆತತಿುದೆೆೇರೆ್. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 
ಅಡೂೆವೇಕ್ೆೇಟಚ ಜನರಲಚ, ಕ್ನನೂನತ ಸಚಿವರೂ ಇರತತ್ನುರ.ೆ ಮಧಯಪರದೆೇಶ ಮತ್ತು ಮಹನರನಷರಗಳಲ್ಲಿ 
ಚತರ್ನವಣೆಗಳನತನ ಮನಡಲೆೇಬೆೇಕತ ಎಂದತ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಓಬಿಸಿ ರವರಿಗೆ ಅರ್ನಯಯವನಗಿದೆ. ಈ 
ರಿೇತಿ ಅರ್ನಯಯವನಗಲತ ಬಿಡತವುದ್ಧಲಿ. ಚತರ್ನವಣಯೆನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ, ಜೊತ್ೆಗೆ ಮಿೇಸಲನತಿಯನತನ 
ಓಬಿಸಿ ರವರಿಗ ೆಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆ. ಆ ದ್ಧಕೆನಲ್ಲಿ ಮನಡತತಿುದತೆ, ಉಳಿದ್ಧರತವ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಅಲಿಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ುರ 
ಕ್ೊಟಿಟರತತ್ೆುೇರೆ್ ಎಂದತ ಭನವಿಸಿಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇರ್ೆ. ಆದೆರಿಂದ ಈ ವಿಧೆೇಯಕಕ್ೆೆ ಅನತಮತಿ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ 
ಕ್ೊೇರತತ್ೆುೇರೆ್.  

ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನಚ: ಪರಸನುವ ಏರೆ್ಂದರೆ; 

“ಚವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಅಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರೂಪದಲ್ಲಿರತವ ೨೦೨೨ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಗನರಮ ಸವರನಜಚ 
ಮತ್ತು ಪಂಚನಯತಚ ರನಜಚ (ತಿದತೆಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕವನತನ ಪಯನಾಲೊೇಚಿಸತವುದತ” 

ಪರಸನುವ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ 

ವಿಧೆೇಯಕವನತನ ಖಂಡ ಖಂಡವನಗಿ ಪಯನಾಲೊೇಚಿಸತವುದತ 

ಖಂಡ ೨ ರಿಂದ 9ರ ವರೆಗ ೆ

ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನಚ:  “ಚಖಂಡ ೨ ರಿಂದ ೯ರವರಗೆ ೆಈ ವಿಧೆೇಯಕದ ಅಂಗವನಗಿರತತ್ುದೆ” 

ಪರಸನುವ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ 

(ಖಂಡ ೨ ರಿಂದ ೯ ರವರಗೆೆ ವಿಧೆೇಯಕಕ್ೆೆ ಸೇೆರಿಸಲನಯಿತ್ತ) 
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ಖಂಡ ೨ ಇತ್ನಯದ್ಧ 

 ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನಚ: ಪರಸನುವ ಏರೆ್ಂದರೆ; 

 “ಚ ಮದಲರೆ್ಯ ಖಂಡ, ದ್ಧೇಘಾ ಶ್ೇಷ್ಠಾಕ್ೆ, ಪರಸನುವರೆ್ ಹನಗೂ ಅಧಿನಯಮಗೊಳಿಸತವ 
ಸೂತ್ರ ಸಂಹಿತೆ್ ವಿಧೇೆಯಕದ ಭನಗವನಗಿರತತ್ುದೆ ” 

 ಪರಸನುವ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ 

(ಮದಲರೆ್ಯ ಖಂಡ, ದ್ಧೇಘಾ ಶ್ೇಷ್ಠಾಕ್ೆ, ಪರಸನುವರೆ್ ಹನಗೂ ಅಧಿನಯಮಗೂೆಳಿಸತವ ಸೂತ್ರ 
ಸಂಹಿತೆ್ಗಳನತನ ವಿಧೆೇಯಕಕ್ೆೆ ಸೇೆರಿಸಲನಯಿತ್ತ) 

 

ಪರಸನುವದ ಅಂಗಿೇಕ್ನರ 

 ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎಸ್ಚ. ಈಶವರಪಪ (ಗನರಮಿೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚನಯತಚ ರನಜಚ ಸಚಿವರತ):- 
ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಅಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರೂಪದಲ್ಲಿರತವ ೨೦೨೨ರ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಗನರಮ ಸವರನಜಚ ಮತ್ತು ಪಂಚನಯತಚ ರನಜಚ (ತಿದತೆಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕವನತನ 
ಅಂಗಿೇಕರಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಕ್ೂೆೇರತತ್ೆುೇರೆ್. 

ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನಚ:  ಪರಸನುವ ಏರೆ್ಂದರೆ; 

 “ಚವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಅಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರೂಪದಲ್ಲಿರತವ ೨೦೨೨ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಗನರಮ ಸವರನಜಚ 
ಮತ್ತು ಪಂಚನಯತಚ ರನಜಚ (ತಿದತೆಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕವನತನ ಅಂಗಿೇಕರಿಸತವುದತ “ 

ಪರಸನುವ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ ಮತ್ತು ಮಸೂದೆಗೆ ಒಪಿಪಗೆ ನೇಡಲನಯಿತ್ತ 
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06. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರಸನುಪಿಸಲಪಟಟ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ್ ಸಚಿವರ  
    ಹೆೇಳಿಕ್ೆಗಳು 

 

ಅಅ))ವಿಷಯವಿಷಯ::  ರನಮನಗರರನಮನಗರ  ಜಿಲೆಿಯಜಿಲೆಿಯ  ಕನಕಪತರಕನಕಪತರ  ತ್ನಲೂಿಕನತ್ನಲೂಿಕನ  ಹನರೊೇಹಳಿುಹನರೊೇಹಳಿು  
ಗನರಮಗನರಮ  ಪಂಚನಯಿತಿಪಂಚನಯಿತಿ  ಮತ್ತುಮತ್ತು  ಬೆಂಗಳೂರತಬೆಂಗಳೂರತ  ಗನರಮನಂತ್ರಗನರಮನಂತ್ರ  
ಜಿಲೆಿಯಜಿಲೆಿಯ  ದೆೇವನಹಳಿುದೆೇವನಹಳಿು  ತ್ನಲೂಿಕನತ್ನಲೂಿಕನ  ಚನನಹಳಿುಚನನಹಳಿು  ಗನರಮಗನರಮ  
ಪಂಚನಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿಪಂಚನಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ  ಪಂಚನಯಿತಿಪಂಚನಯಿತಿ  ಅಭಿವೃದ್ಧಿಅಭಿವೃದ್ಧಿ  ಅಧಿಕ್ನರಿಯವರಅಧಿಕ್ನರಿಯವರ  
ಇಇ--ಸವತ್ತುಸವತ್ತು  ತ್ಂತ್ನರಂಶದತ್ಂತ್ನರಂಶದ  ಲನಗಿನಚಲನಗಿನಚ  ಅನತನಅನತನ  ದತಬಾಳಕೆ್ದತಬಾಳಕೆ್  
ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿರತವಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿರತವ  ಬಗೆೆಬಗೆೆ..  

 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ. ಬಸವರನಜತ (ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರತ ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ) (ಗನರಮಿೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಮತ್ತು ಪಂಚನಯತಚ ರನಜಚ ಸಚಿವರತ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ.ಎಸ್ಚ. 
ಗೊೇಪಿರ್ನಥಚ ರವರತ  ದ್ಧರ್ನಂಕ ೧೪-೦೩-೨೦೨೨ ರಂದತ ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರಗೆೆ 
ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ ೆಉತ್ುರವನತನ ಮಂಡಿಸತತಿುದೆೆೇರ್ೆ. 

(ಸಚಿವರ ಹೆೇಳಿಕ್ೆ ಲಗತಿುಸಿದೆ) 
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ಆಆ))ವಿಷಯವಿಷಯ::  ಕ್ೊೇವಿಡಚಕ್ೊೇವಿಡಚ--೧೯೧೯  ಉಲಭಣಗೂೆಳುುವಉಲಭಣಗೂೆಳುುವ  ಸನಸನಧಯತ್ಗೆಳಿರತವುದರಿಂದಧಯತ್ಗೆಳಿರತವುದರಿಂದ  
ಮತಂಜನಗರೂಕತ್ೆಮತಂಜನಗರೂಕತ್ೆ  ಕರಮಕರಮ  ತ್ೆಗೆದತಕೆ್ೂಳುುವತ್ೆಗೆದತಕೆ್ೂಳುುವ  ಬಗೆೆಬಗೆೆ  

--  --  --  
 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ. ಬಸವರನಜತ (ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರತ ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ) (ಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು 
ಕತಟತಂಬ ಕಲನಯಣ ಹನಗೂ ವೆೈದಯಕೇಯ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಶ್ರೇ 
ಶಶ್ಲಚ ಜಿ. ನಮೇಶ್ ರವರತ  ದ್ಧರ್ನಂಕ 2೧-೦೩-೨೦೨೨ ರಂದತ ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ 
ಮೇರಗೆ ೆಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ೆ ಉತ್ುರವನತನ ಮಂಡಿಸತತಿುದೆೆೇರ್ೆ. 

(ಸಚಿವರ ಹೆೇಳಿಕ್ೆ ಲಗತಿುಸಿದೆ) 
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ಇಇ))ವಿಷಯವಿಷಯ::  ಟಮೇಟೊಟಮೇಟೊ  ಬೆಲೆಬೆಲೆ  ಕತಸಿತ್ದ್ಧಂದಕತಸಿತ್ದ್ಧಂದ  ರೈೆತ್ರತರೈೆತ್ರತ  ಬೆಳದೆಬೆಳದೆ  ಬೆಳಗೆೆಬೆಳಗೆೆ  ಸೂಕುಸೂಕು  
ಬೆಲೆಬೆಲೆ  ಸಿಗದ್ಧರತವಸಿಗದ್ಧರತವ  ಬಗೆೆಬಗೆೆ  

 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ. ಬಸವರನಜತ (ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರತ ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ)(ಸಹಕ್ನರ ಸಚಿವರ 
ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಶ್ರೇ ಕ್ೆ.ಟಿ. ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ ರವರತ ದ್ಧರ್ನಂಕ 23-೦೩-
೨೦೨೨ ರಂದತ ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರಗೆ ೆ ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ೆ 
ಉತ್ುರವನತನ ಮಂಡಿಸತತಿುದೆೆೇರ್ೆ. 

(ಸಚಿವರ ಹೆೇಳಿಕ್ೆ ಲಗತಿುಸಿದೆ) 
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ಈಈ))ವಿಷಯವಿಷಯ::  ಐಟಿಐಐಟಿಐ  ಮತ್ತುಮತ್ತು  ಡಯಟಚಡಯಟಚಗಳಲ್ಲಿನಗಳಲ್ಲಿನ  ಇಎಲಚಇಎಲಚಟಿಸಿಟಿಸಿ  ಬೊೇಧಕಬೊೇಧಕ  
ಹತದೆೆಗಳನತನಹತದೆೆಗಳನತನ  ರದತೆಪಡಿಸಿರದತೆಪಡಿಸಿ  ಬೆೇರೆಡಗೆೆಬೆೇರೆಡಗೆೆ  ಸಥಳನಂತ್ರಿಸತವಸಥಳನಂತ್ರಿಸತವ  ಬಗೆೆಬಗೆೆ..  

--  --  --  
 

     ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ. ಬಸವರನಜತ (ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರತ ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ)(ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು 
ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ ರವರತ 
ದ್ಧರ್ನಂಕ ೨೪-೦೩-೨೦೨೨ ರಂದತ ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರಗೆೆ ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ 
ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ ೆಉತ್ುರವನತನ ಮಂಡಿಸತತಿುದೆೆೇರ್ೆ. 

(ಸಚಿವರ ಹೆೇಳಿಕ್ೆ ಲಗತಿುಸಿದೆ) 

 

  



                                                                                                                                           «¥À/28.03.2022/126  
 

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

 

 

   

ಉಉ))ವಿಷಯವಿಷಯ::  ಬಿೇದರಚಬಿೇದರಚ  ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ  ಪನಪಪನಪರ್ನಶರ್ನಶಲ್ಲಂಗೆೇಶವರಲ್ಲಂಗೆೇಶವರ  ದೆೇವಸನಥನದೆೇವಸನಥನ  ಕಟಟಡಕಟಟಡ  
ಶ್ಥಿಲನವಸಥೆಯಲ್ಲಿರತವಶ್ಥಿಲನವಸಥೆಯಲ್ಲಿರತವ  ಬಗೆೆಬಗೆೆ..  

--  --  --  
 

     ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ. ಬಸವರನಜತ (ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರತ ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ)(ಬೆಂಗಳೂರತ 
ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ)(ಮತಜರನಯಿ, ಹಜಚ ಹನಗೂ ವಕಫಚ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಶ್ರೇ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರಚ ಅರಳಿ ರವರತ  ದ್ಧರ್ನಂಕ 2೪-೦೩-೨೦೨೨ ರಂದತ 
ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರಗೆ ೆ ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ೆ ಉತ್ುರವನತನ 
ಮಂಡಿಸತತಿುದೆೆೇರೆ್. 

(ಸಚಿವರ ಹೆೇಳಿಕ್ೆ ಲಗತಿುಸಿದೆ) 

 

  



                                                                                                                                           «¥À/28.03.2022/127  
 

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

 

 

   

ಊಊ))ವಿಷಯವಿಷಯ::  ದಕ್ಷಿಣದಕ್ಷಿಣ  ಕನನಡಕನನಡ  ಜಿಲೆಿಜಿಲೆಿ  ದೆೇವಸನಥನಗಳದೆೇವಸನಥನಗಳ  ಜನತ್ೂೆರೇತ್ತವದಲ್ಲಿಜನತ್ೂೆರೇತ್ತವದಲ್ಲಿ  
ಹಿಂದತಗಳೇೆತ್ರರಿಗೆಹಿಂದತಗಳೇೆತ್ರರಿಗೆ  ಜನತ್ನರಜನತ್ನರ  ವನಯಪನರಕ್ೆೆವನಯಪನರಕ್ೆೆ  ಅವಕ್ನಶಅವಕ್ನಶ  ಇಲಿದ್ಧರತವಇಲಿದ್ಧರತವ  
ಬಗೆೆಬಗೆೆ..  

-  - - 

     ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ. ಬಸವರನಜತ (ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರತ ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ) (ಬೆಂಗಳೂರತ 
ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ) (ಮತಜರನಯಿ, ಹಜಚ ಹನಗೂ ವಕಫಚ  ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಂ. ಇಬನರಹಿಂ ರವರತ ದ್ಧರ್ನಂಕ 2೪-೦೩-೨೦೨೨ ರಂದತ 
ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರಗೆ ೆ ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ೆ ಉತ್ುರವನತನ 
ಮಂಡಿಸತತಿುದೆೆೇರೆ್. 

(ಸಚಿವರ ಹೆೇಳಿಕ್ೆ ಲಗತಿುಸಿದೆ) 

 

  



                                                                                                                                           «¥À/28.03.2022/128  
 

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

 

 

   

ಋಋ))ವಿಷಯವಿಷಯ::  ಕ್ೊೇಲನರಕ್ೊೇಲನರ  ಜಿಲೆಿಜಿಲೆಿ  ಮತಳಬನಗಿಲತಮತಳಬನಗಿಲತ  ತ್ನಲೂಿಕನತ್ನಲೂಿಕನ  
ದೆೇವರನಯಸದೆೇವರನಯಸಮತದರಮತದರ  ಗನರಮದಲ್ಲಿನಗನರಮದಲ್ಲಿನ  ವೃಷಬನದ್ಧರವೃಷಬನದ್ಧರ  ಬೆಟಟದಬೆಟಟದ  ಬಳಿಬಳಿ  
ಗಣಿಗನರಿಕ್ೆಗಣಿಗನರಿಕ್ೆ  ನಡಸೆತತಿುರತವನಡಸೆತತಿುರತವ  ಬಗೆೆಬಗೆೆ..  

--  --  --  
 

     ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ. ಬಸವರನಜತ (ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರತ ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ)(ಬೆಂಗಳೂರತ 
ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ) (ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭ್ೂವಿಜ್ಞನನ  ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಶ್ರೇ 
ಕ್.ೆ ಗೊೇವಿಂದರನಜಚ ರವರತ ದ್ಧರ್ನಂಕ 2೪-೦೩-೨೦೨೨ ರಂದತ ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ 
ಮೇರಗೆ ೆಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ೆ ಉತ್ುರವನತನ ಮಂಡಿಸತತಿುದೆೆೇರ್ೆ. 

(ಹೆೇಳಿಕೆ್ಯನತನ ಲಗತಿುಸಿದೆ) 

  



                                                                                                                                           «¥À/28.03.2022/129  
 

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

 

 

   

ಎಎ))ವಿಷಯವಿಷಯ::  ಗದಗಗದಗ  ಜಿಲೆಿಯಜಿಲೆಿಯ  ಶ್ರಹಟಿಟಶ್ರಹಟಿಟ  ಗನರಮದಗನರಮದ  ಭನರತಿಭನರತಿ  ಶ್ಕ್ಷಣಶ್ಕ್ಷಣ  ಸಮಿತಿಯಸಮಿತಿಯ  
ಎಸ್ಚಎಸ್ಚಎಸ್ಚಎಸ್ಚಕ್ೆಕ್ೆ  ಅನತದನನತ್ಅನತದನನತ್  ಶನಲೆಯಲ್ಲಿಶನಲೆಯಲ್ಲಿ  ಸೇೆವೆಸೇೆವೆ  ಸಲ್ಲಿಸತತಿುದೆಸಲ್ಲಿಸತತಿುದೆ  ಶ್ರೇಶ್ರೇ  
ಎಸ್ಚಎಸ್ಚ..ಕ್ೆಕ್ೆ..ಅಂಗಡಿಅಂಗಡಿ  ರವರನತನರವರನತನ  ಸೇೆವೆಯಿಂದಸೇೆವೆಯಿಂದ  ವಜನವಜನ  ಮನಡಿರತವಮನಡಿರತವ  
ಬಗೆೆಬಗೆೆ..  

- - - 

     ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ. ಬಸವರನಜತ (ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರತ ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ)(ಬೆಂಗಳೂರತ 
ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ) (ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹನಗೂ ಸಕ್ನಲ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟಿ. ಶ್ರೇಕಂಠೇೆಗೌಡ ರವರತ ದ್ಧರ್ನಂಕ 25-೦೩-೨೦೨೨ ರಂದತ 
ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರಗೆ ೆ ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ೆ ಉತ್ುರವನತನ 
ಮಂಡಿಸತತಿುದೆೆೇರೆ್. 

(ಸಚಿವರ ಹೆೇಳಿಕ್ೆ ಲಗತಿುಸಿದೆ) 

 

  



                                                                                                                                           «¥À/28.03.2022/130  
 

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

 

 

   

ಏಏ))ವಿಷಯವಿಷಯ::  ಸಮನಜಸಮನಜ  ಕಲನಯಣಕಲನಯಣ  ಇಲನಖಯೆಇಲನಖಯೆ  ಕರ್ನಾಟಕಕರ್ನಾಟಕ  ವಸತಿವಸತಿ  ಶ್ಕ್ಷಣಶ್ಕ್ಷಣ  
ಸಂಘದಸಂಘದ  ವಸತಿವಸತಿ  ಶನಲೆಗಳಿಗೆಶನಲೆಗಳಿಗೆ  ೨೩೦೨೩೦  ಹತದೆೆಗಳಹತದೆೆಗಳ  ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ  ಬಗೆೆಬಗೆೆ..  

- - - 

     ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ. ಬಸವರನಜತ (ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರತ ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ)(ಬೆಂಗಳೂರತ 
ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ)(ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ ಮತ್ತು ಹಿಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ಕಲನಯಣ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- 
ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಶ್ರೇ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರಚ ಅರಳಿ ದ್ಧರ್ನಂಕ 25-೦೩-೨೦೨೨ ರಂದತ 
ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರಗೆ ೆ ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ೆ ಉತ್ುರವನತನ 
ಮಂಡಿಸತತಿುದೆೆೇರೆ್. 

(ಸಚಿವರ ಹೆೇಳಿಕ್ೆ ಲಗತಿುಸಿದೆ) 

  



                                                                                                                                           «¥À/28.03.2022/131  
 

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

 

 

   

     ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನಚ: ಖನಸಗಿ ನಣಾಯದ ಮೇಲ್ಲನ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ೆ ಸಕ್ನಾರದ 
ಉತ್ುರ. 

      ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದಚ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ವೆಂಕಟೆೇಶಚ ರವರತ ಇಲಿದ್ಧರತವುದರಿಂದ 
ದಯಮನಡಿ ನಂತ್ರ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಕ್ೊೇರತತ್ೆುೇರ್.ೆ 

      ಡನ: ಕ್.ೆ ಸತಧನಕರಚ:- ಉತ್ುರ ತ್ಯನರಿದೆ. 

    ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನಚ: ಕ್ನಿರಿಫಿಕ್ೆೇಷನಚ ಕ್ೇೆಳಲತ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಇಲಿ.  

     ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದಚ:- ಈ ವಿಷಯ ಸತಮನರತ ಒಂದತ ವಷಾದ್ಧಂದ ಇದತೆ, ರ್ನವು 
ಶತಕರವನರ ಒತ್ನುಯ ಮನಡಿದೆರಿಂದ, ಇವತ್ತು ಬಂದ್ಧದತೆ, ಈ ಒಂದತ ದ್ಧವಸದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. 
ದಯಮನಡಿ ಮತಂದಕ್ೆೆ ಹನಕಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಕ್ೂೆೇರತತ್ೆುೇರ್ೆ. 

     ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನಚ: ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ವೆಂಕಟೆೇಶಚ ರವರತ 
ಬರಲ್ಲ, ಮಧನಯಹನದ ನಂತ್ರ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡಿ. ಇಲಿದ್ಧದೆರ ೆ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ 
ಒಪಿಪಕ್ೊಂಡರೇೆ ಈಗಲೆೇ ಉತ್ುರ ನೇಡತತ್ನುರ.ೆ 

     ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದಚ:- ಮಧನಯಹನದ ನಂತ್ರ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿು. ಇಂದತ ಒಂದತ ಸಮನರಂಭ್ 
ಇದೆ.  

     ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನಚ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಪನರರಂಭ್ ಮನಡತವುದನದರ ೆತ್ನವು ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನತನ ಕರಸೆಿ. ಅದತ ಮತಗಿದತಹೊೇಗಲ್ಲ. 

     ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದಚ:- ಈಗ ಇಲಿ. 

     ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ. ಮನಧತಸನವಮಿ:- ಕ್ನಂಗೆರಸ್ಚ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಮಧನಯಹನದ ನಂತ್ರ ಕ್ನಯಾಕರಮ 
ಇದತೆ, ಮಧನಯಹನದ ನಂತ್ರ ಉತ್ುರ ಹೆೇಳಿ ಎಂದರೆ ಹೆೇಗ?ೆ ಯನರತ ಇರತತ್ನುರ?ೆ 
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     ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದಚ:- ಈ ವಿಷಯ ಸತಮನರತ ಒಂದೂವರೆ ವಷಾದ್ಧಂದ ಇದತೆ, 
ಶತಕರವನರ ಒತ್ನುಯ ಮನಡಿದ ನಂತ್ರ ಇಂದತ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಡತವುದನಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆರತ, ರ್ನವು ಮದಲೆೇ 
ಕ್ನಯಾಕರಮ ಇದ ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದೆೆವು. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹನಜರನತಿ ಹನಕ ಬರತತ್ನುರೆ, ಅದಕ್ೆೆ 
ತ್ನಪತ್ರಯ ಏನೂ ಇಲಿ. ಆದೆರಿಂದ ವಿರನಮ ಕ್ೂೆಡತವುದತ ಒಳೆುಯದತ ಎಂದತ ನನನ ಭನವರೆ್. 

     ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ. ಮನಧತಸನವಮಿ:- ಸಂತ್ೂೆೇಷ, ಕ್ನಯಾಕರಮ ಇದೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ.ೆ  

     ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ:- ಈಗ ಊಟದ ವಿರನಮಕ್ನೆಗಿ ಸದನವನತನ ೩-೩೦ ಗಂಟೆಯವರಗೆೆ 
ಮತಂದೂಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. 

(ಸದನವು ಭೊೇಜನ ವಿರನಮಕ್ನೆಗಿ ೨ ಗಂಟೆ ೯ ನಮಿಷಗಳಿಗ ೆಮತಂದೂಡಲಪಟತಟ ಪತನ: ೩ ಗಂಟೆ 
೩೦ ನಮಿಷಗಳಿಗ ೆಸಮನವೇೆಶಗೊಳುಲತ ನಶಚಯಿಸಿತ್ತ) 

(662)  28.3.2022  3.40  ಪಿಕ್ೆ:ಜಿಆರಚ 

(ಮಧನಯಹನ ೨ ಗಂಟೆ ೯ ನಮಿಷಗಳಿಗೆ ಭೊೇಜನ ವಿರನಮಕ್ನೆಗಿ ಮತಂದೂಡಲಪಟಟ ಸದನವು ಪತನಃ 
ಮಧನಯಹನ ೩ ಗಂಟೆ ೪೭ ನಮಿಷಗಳಿಗೆ ಸಮನವೆೇಶಗೂೆಂಡಿತ್ತ) 

 (ಸಭನಪತಿಯವರನದ ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಶ್ವಲ್ಲಂಗಪಪ ಹೊರಟಿಟಯವರತ ಪಿೇಠನಸಿೇನರನದರತ) 

 ಸಭನಪ ತ್ತಯವರತ:- ಮನನಯ ಕ್ನನೂನತ ಸಚಿವರತ ಅನಯ ಕ್ನಯಾದ ನಮಿತ್ು 
ಹೊೇಗಬೇೆಕ್ನಗಿರತವುದರಿಂದ ಮದಲತ ಅವರತ ಉತ್ುರಿಸಬಹತದನದ ವಿಷಯಗಳನತನ ಚರ್ ಾಗೆ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳೂೆುೇಣ. 

 ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನವಮಿ (ಸಕ್ನಾರದ ಮತಖಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗ ಳ  , 
ಗಮನ ಸಳೆೆಯತವ ಸೂಚರೆ್ ಮತ್ತು ನಯಮ ೩೩೦ ಈ ಎರಡರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ 
ಲೊೇಕಸೇೆವನ ಆಯೇಗಕ್ೆೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಿಾಂಥ ವಿಚನರ ಇದೆ.  ಇವೆರಡನೂನ ಕಿಬಚ ಮನಡಿದರೆ 
ಒಳೆುಯದತ; ಒಂದೇೆ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಡಬಹತದತ. 
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 ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸನವಮಿ (ರ್ನಮ ನದೆೇಾಶನ ಹೊಂದ್ಧದವರತ):- ಈ ಎರಡನತನ ಕಿಬಚ ಮನಡಿ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಬೇೆಕ್ೆಂದತ ರ್ನನೂ ಕೂಡ ವಿನಂತಿ ಮನಡಿಕ್ೊಳುುತ್ೆುೇರ್ೆ. 

 ಸಭನಪ ತ್ತಯವರತ :- ಆಯಿತ್ತ; ಶ್ರೇ ಕ್ೆ.ಎ.ತಿಪಪೆೇಸನವಮಿ, ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೇೆಗೌಡ, ಶ್ರೇ 
ಗೊೇವಿಂದ ರನಜತ, ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲಚ.ಭೂೆೇಜೇೆಗೌಡ, ಶ್ರೇ ಸೂರಜಚ ರೇೆವಣೆ ಅವರತಗಳು ನಯಮ 
೩೩೦ರ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ರತದೆರೇಗೌಡ ಅವರ ಗಮನ ಸಳೆೆಯತವ ಸೂಚರೆ್ ಎರಡನೂನ 
ಒಗೂೆಡಿಸಿ ಚರ್ ಾಗೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಲನಗತತ್ುದೆ.  ಈಗ ಮದಲ್ಲಗ ೆ ಮನನಯ ಎಸ್ಚ.ರತದೆರೇಗೌಡರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ.      
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೦೭. ಗಮನ ಸಳೆಯೆತವ ಸೂಚರೆ್ ಮತ್ತು ನಯಮ ೩೩೦ರ ಮೇರೆಗೆ 

        ಗಮನ ಸಳೆಯೆತವ ಸೂಚರೆ್ 

 ವಿಷಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ಲೂೆೇಕಸೇೆವನ ಆಯೇಗದ್ಧಂದ ನಡಯೆತವ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ 
   ಪರಕರಯಯಲ್ಲಿ ವಯಕುತ್ವ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯ ಅಂಕಗಳನತನ ಕಡಿತ್ಗೊಳಿಸಿರತವ ಕತರಿತ್ತ. 

- - - 

ನಯಮ ೩೩೦ರ ಮೇರಗೆ ೆ

 ವಿಷಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರಿೇಕ ಸೇೆವನ ನಯಮ ೨೦೨೧ಕ್ೆೆ ತಿದತೆಪಡಿ ತ್ರಲತ ಸಕ್ನಾರವು 
    ಕರ್ನಾಟಕ ಲೊೇಕಸೇೆವನ ಆಯೇಗದೂೆಂದ್ಧಗೆ ಸಮನಲೂೆೇಚಿಸದೇೆ ಕರಡತ 
    ಅಧಿಸೂಚರೆ್ಯನತನ ಹೊರಡಿಸಿರತವುದರ ಕತರಿತ್ತ. 

- - - 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚರತದೆರೇಗೌಡ (ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಆಯೆಯನದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳ , 
ಕರ್ನಾಟಕ ಲೊೇಕಸೇೆವನ ಆಯೇಗದ್ಧಂದ ನಡಯೆತವ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಪರಕರಯಯಲ್ಲಿ ವಯಕುತ್ವ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯ 
ಅಂಕಗಳನತನ ಕಡಿತ್ಗೊಳಿಸಿರತವ ಸಂಬಂಧ ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಗಮನ ಸಳೆೆಯಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. 
 
 ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನವಮಿ (ಕ್ನನೂನತ, ಸಂಸದ್ಧೇಯ ವಯವಹನರಗಳು ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರ್ೆ 
ಹನಗೂ ಸಣೆ ನೇರನವರಿ ಸಚಿವರತ)(ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳ ,   
 
           (ಸಚಿವರ ಹೆೇಳಿಕ್ೆ ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 
 
 
 
 



                                                                                                                                           «¥À/28.03.2022/135  
 

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

 

 

   

 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ರತದೆರೇಗೌಡ - ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳ , ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು.  ಕರ್ನಾಟಕ 
ಲೊೇಕಸೇೆವನ ಆಯೇಗ ನಮಾ ದೆೇಶಕ್ೆೆ ಸನವತ್ಂತ್ರೂ ಬಂದ ನಂತ್ರ  ಸಂವಿಧನನ ರಚರೆ್ಯ ಜೊತ್ೆ 
ಜೊತ್ೆಗೆ ಸನಥಪರ್ೆಯನಯಿತ್ತ.  ಇದೂೆಂದತ ಸವತ್ಂತ್ರವನದ ಸಂಸೆಥಯನಗಿದತೆ, ರನಜಯ ಮತ್ತು ಕ್ೆೇಂದರ 
ಸಕ್ನಾರಗಳಿಗೆ ಬೆೇಕ್ನಗತವಂತ್ಹ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ, ಉದೊಯೇಗಿಗಳನತನ ಆಯೆ ಮನಡತವಂತ್ಹ 
ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಭನರತಿೇಯ ಸಂವಿಧನನದ ವಿಧಿ ೩೧೫ರ ಪರಕ್ನರ ಲೊೇಕಸೆೇವನ ಆಯೇಗ 
ಸನಥಪರ್ೆಯನಯಿತ್ತ.  ಅದರ ಕ್ನಯಾ ಚಟತವಟಿಕ್ೆಗಳು ನಯಮ ೩೨೦ ಮತ್ತು ೩೨೧ರಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಲಪಟಿಟವೆ.  
ಇವತಿುನ ಸಾಂದರ್ಾದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಒಂದತ ವಿಶೇೆಷವನದ ಹಿರೆ್ನಲೆ ಇದೆ. 

             (ಮತಂದತ) 

(663) ದ್ಧರ್ನಂಕ:೨೮-೦೩-೨೦೨೨ ೩.೫೦ ಡಿಎಸ್ಚ-ಜಿಆರಚ 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರತದೆರೇಗೌಡ(ಮತಂದತ):- 

ಅದೆೇರೆ್ಂದರೆ, ಡಿ.ಪಿ.ಎ.ಆರಚ., ನಂದ ಕರಡತ ಅಧಿಸೂಚರೆ್ಯನತನ ಹೊರಡಿಸಿದನೆರ.ೆ  ಅದರ ಪರಕ್ನರ 
ಎರಡತ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯಗಳನತನ  ಸಕ್ನಾರ ತಿದತೆಪಡಿ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಪರಸನುವರೆ್ಯನತನ ಮಂಡಿಸಿದ.ೆ  

 (ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟಯವರತ ಪಿೇಠವನನಲಂಕರಿಸಿದರತ) 

ಮದಲರೆ್ಯದತ, ಗೂರಪಚ ‘ಬಿ’ಚವೃಂದದಲ್ಲಿ ಯನರನತನ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುುತ್ನುರಯೆೇ ಅದನತನ ‘ಸಿʼ 
ಮತ್ತು ‘ಡಿʼ ವಗಾಕ್ೆೆ ಸೇೆರಿಸಿ ಆಯೆ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಪರಪೊೇಸಲಚನತನ ಸಕ್ನಾರ ಹೊಂದ್ಧದೆ. ಅದರ 
ಜೊತ್ೆಗೆ ಗೂರಪಚ ‘ಬಿ’ಚಮತ್ತು ‘ಎ’ಚಹತದೆೆಗಳಿಗೆ ಆಯೆಯನಗತವಂತ್ಹ ಅಭ್ಯಥಿಾಗಳಿಗೆ  ಹಿಂದ ೆಇದೆಂತ್ಹ 
೫೦ ಅಂಕಗಳನತನ ೨೫ ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಿದನೆರೆ.  ಈ ವಿಷಯವನಗಿ ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನವನತನ 
ಸಳೆೆದ್ಧದೆೆೇರ್.ೆ  ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಎಲನಿ ರಿೇತಿಯ ಆಲೂೆೇಚರೆ್ಗಳು ಸಕ್ನಾರದ ಆಡಳಿತ್ವನತನ ಸತಧನರಣೆ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಎಲನಿ ಅಧಿಕ್ನರಗಳು ಇವೆ.  ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಈಗ ಪರಸನುವರೆ್ಯನತನ ಮತಂದ್ಧಟಿಟದನೆರ ೆ
ಅದಕ್ೆೆ ಕ್ನರಣವನತನ ನಖರವನಗಿ ತಿಳಿಸದ್ಧದೆರೂ ಕೂಡ ಸತಧನರಣೆಯ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ಇದನತನ 
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ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದನೆರ ೆ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಅಂಕಗಳು ಕಡಿಮಯನದನಗ  ರ್ನವು 
ಸನಮನಜಿಕ ರ್ನಯಯ ಒದಗಿಸತವಲ್ಲಿ ಎಲೊಿೇ ಒಂದತ ಕಡ ೆಅರ್ನಯಯವನಗತತ್ುದೆ ಎನತನವ ಭನವರೆ್.  ಈ 
ಹಿಂದ ೆಇದೆಂತ್ಹ ೫೦ ಅಂಕಗಳು ಕೂಡ ತ್ತಂಬನ ಕಡಿಮ.  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ೧೯೮೧ ಮತ್ತು ೮೫ ರಲ್ಲಿ 
ಸವೊೇಾಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯ ತಿೇಪತಾ ಕ್ೂೆಟಿಟದೆ.  ಅದರ ಪರಕ್ನರ ಮತಖಯ ಪರಿೇಕ್ಷಯೆ ಒಟತಟ ಅಂಕಗಳ  
ಶೆೇಕಡ ಹರೆ್ನರಡತವರೆ ಅಷತಟ ಇರಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಈಗನಗಲೆೇ ತಿೇಪತಾ ಕ್ೂೆಟಿಟದೆ.   ಅದರ ಪರಕ್ನರ 
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಲೂೆೇಕಸೆೇವನ ಆಯೇಗದವರತ ನಡಸೆತವ ಮತಖಯ  ಪರಿೇಕ್ಷೆಗ ೆ  ೧೨೫೦ 
ಅಂಕಗಳು ಇವೆ.  ಅದರ ಪರಕ್ನರ ರ್ನವು ಲೆಕೆ ಹನಕದನಗ ೧೫೦ ಅಂಕಗಳನತನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  
ಇದತ ಸವೊೇಾಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯ ಕ್ೊಟಿಟರತವಂತ್ಹ ತಿೇಪತಾ.  ಇದಕ್ೆೆ ಕ್ನರಣವೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಯನರತ 
ಈ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯನತನ ಬರೆದತ ಅಂಕಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿರತತ್ನುರೆ ಆ ಅಂಕಗಳ ಜೊತ್ೆಗೆ ಅವರ 
ವಯಕುತ್ವವೂ ಮತಖಯ. ಸಮನಜದಲ್ಲಿರತವ ಕಷಟಗಳಿಗೆ ಸಪಂದ್ಧಸತವ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ರ್ನವು ‘ಎ’ಚಮತ್ತು ‘ಬಿ’ಚ
ವೃಂದದಲ್ಲಿ ಆಯೆ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  ಸಕ್ನಾರದ ಎಲನಿ ಅನತಮೇದರೆ್ಗಳನತನ ಸಮನಜದಲ್ಲಿರತವಂತ್ಹ 
ಕಟಟ ಕಡಯೆ ವಯಕುಗೆ ರ್ನಯಯ ಒದಗಿಸತವಂತ್ಹ ಅತಿೇ ಮತಖಯವನದ ಸನಥನದಲ್ಲಿ ಅವರತ ಇರತತ್ನುರೆ.   
ಉದನಹರಣೆಗ ೆ ಹೆೇಳುವುದನದರೆ, ಕ್ೆಲವು ವಷಾಗಳ ಹಿಂದ ೆ ದೊಂಬರತ ಎನತನವ ಪದವನತನ ರ್ನವು 
ಕ್ೆೇಳಿದೆೆೇವೆ, ರಸೆುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರತ ಹಗೆ ಕಟಿಟಕ್ೂೆಂಡತ ಪರದಶಾನ ಮನಡಿ ಜನರಿಂದ ಅವರತ ಹಣವನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುತಿುರತತ್ನುರೆ.  ಇತಿಹನಸದಲ್ಲಿ ಮದಲ ಬನರಿಗ ೆಒಬಬ ವಯಕು ಪರಿೇಕ್ಷೆಗ ೆಬಂದ್ಧದೆ.  ಅವನಗೆ 
ಎಷತಟ ಅಂಕ ಕಡಿಮ ಇತ್ತು ಎಂದರೆ ಯನವುದಲನಿದರೂ ಒಂದತ ಅಂಕ ಕಡಿಮಯನದರೂ ಕೂಡ 
ಕ್ೊಡತವುದಕ್ನೆಗತತಿುರಲ್ಲಲಿ.  ಆಗ ೧೮೦-೨೦೦ ಅಂಕಗಳವರೆಗೆ ಕ್ೊಡತತಿುದೆೆವು.  ಒಟತಟ ಅಂಕಗಳು 
೧೮೦೦-೧೮೫೦ ಇರತತಿುತ್ತು.  ಆನಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸನಕಷತಟ ಸತಧನರಣೆಗಳನಗಿವ.ೆ  ಲೊೇಕಸೇೆವನ 
ಆಯೇಗದ ಬಗೆೆ ಹೊರಗಡೆಯಲ್ಲಿ ರ್ನವೇೆನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುರತತ್ುೆೇವೆ ಆಂತ್ರಿಕವನಗಿ ಸನಕಷತಟ 
ಸತಧನರಣೆಗಳನಗಿವ.ೆ  ಆದರ ೆವಯವಸೆಥ ಕೂಡ ಅದಕ್ೆೆ ಸಹಕರಿಸಬೆೇಕತ.  ಉದನಹರಣೆಗ ೆಇಲನಖಗೆಳಿಂದ 
ಬರತವಂತ್ಹ ಪರತಿಕರಯ,  ಇಲನಖಗೆಳು ಯನವ ರಿೇತಿ ಸಪಂದ್ಧಸಬೆೇಕತ, ಇಲನಖೆಯವರತ ಕ್ೂೆಟಟರ ೆ
ಮನತ್ರ ಲೊೇಕಸೆೇವನ ಆಯೇಗದವರತ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯ. ಅದೆೇ feeding 
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agency.  ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಬೆೇಕ್ನದ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ, ಎಲನಿ ಹತದೆೆಗಳಿಗೆ ಲೊೇಕಸೆೇವನ ಆಯೇಗ 
ಮನಡತತ್ುದೆ.  ಆದರೆ ಅದನತನ ಕ್ೊಡತವಂಥವರತ ಯನರತ?  ಅಲ್ಲಿ ಸನಕಷತಟ ತ್ೊಂದರಗೆಳಿವೆ.  ಈ 
ವಷಾದಲ್ಲಿ ಒಂದೇೆ ಒಂದತ ರೆ್ೂೇಟಿಫಿಕ್ೆೇಶನಚ ಬಂದ್ಧದ ೆಎಂದತ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ರವಿ ಯವರತ 
ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದರತ.  ರ್ನನತ ಅಲ್ಲಿ ಒಬಬ ಸದಸಯರ್ನಗಿ  ೨೦೧೧ ರಿಂದ ೨೦೧೬ ರವರೆಗ ೆ೫ ವಷಾ ೩ 
ತಿಂಗಳು ರ್ನನತ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿದೆೆೇರ್.ೆ  ಆ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ನಡದೆಂತ್ಹ ಹಲವನರತ ಘಟರ್ೆಗಳನತನ 
ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಸಮಯವಿಲಿ.  ಆದರೂ ಒಂದರೆಡತ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಇಲ್ಲಿ ಹೆೇಳವುದಕ್ೆೆ ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  
೧೮ ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ  ವೆಹಿಕಲಚ ಇನತಚಪೆಕಟರಚ ಹತದೆಿಗೆ interview ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗಿರಲ್ಲಲಿ.  ಅಂತ್ಹ 
ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ interview ಮನಡಿದೆೆವು.  ಮತಖಯ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾ ಮತ್ತು ಇಲನಖನಧಿಕ್ನರಿಗಳ 
ಸಂಪಕಾ ಮನಡಿ ಅವರ ಎಲನಿ ಅನತಮನನಗಳನತನ ಬಗೆಹರಿಸಿ interview  ಮನಡಿದೆವು. Central 
Motor Vehicles Act and State Motor Vehicles Act  ಅವೆರಡಕೂೆ ಕೂಡ  ಸನಮಯತ್ೆ 
ಇದೆ. ಅದಕ್ೆೆ ತ್ಕೆ ಹನಗೆ ರ್ನವು ರೆ್ೂೇಟಿಫಿಕ್ೇೆಶನಚ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ.ೆ  ಆದರೆ ಇದನತನ ಹಿೇಗೆ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಹಠ ಮನಡಿದರತ. ಆಯೆಯನತನ ಮನಡಿದೆವು.  ಆಯೆ ಮನಡಿ ಹತ್ತು ವಷಾಗಳನಗಿದೆ.  
ಇವತ್ತು ಏರ್ನಗಿದೆ ಎಂದರೆ, ರೆ್ೂೇಟಿಫಿಕ್ೆೇಶನಚ ಸರಿಯಿಲಿದ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ಅವರತ ಸತಪಿರೇಂ ಕ್ೂೆೇಟಚಾ 
ಆದೆೇಶದ ಮೇಲೆ ಅವರತ ಕ್ೆಲಸದಲ್ಲಿದನೆರ.ೆ   ಹಿೇಗ ೆಇಲನಖಗೆಳಿಂದ ಬರತವಂತ್ಹ ರೆ್ೂೇಟಿಫಿಕ್ೆೇಶನಚ 
ಎಲನಿ ರಿೇತಿಯಿಂದಲೂ ಸರಿಯನಗಿದೆರ ೆ ಕ್ೆ.ಪಿ.ಎಸ್ಚ.ಸಿ., ಇನತನ ಚೆರ್ನನಗಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಬಹತದತ 
ಎನತನವುದತ ನನನ ಭನವರೆ್.  ರ್ನನತ ಆಗಲೇೆ ಸಂದಶಾನದ ಅಂಕಗಳ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆೆ.  
Gazetted Probationers  ಏನತ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇವೆ ೮-೧೦ ಹತದೆೆಗಳಿಗೆ ರ್ನವು ಒಂದೆೇ 
ಅಜಿಾಯನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇವೆ. Assistant Commissioner – Revenue,  Assistant 
Commissioner – Accounts, Dy.S.P., ತ್ಹಸಿೇಲನೆರಚ ‘ಬಿ’ಚ ಗೂರಪಚ, ಈ ರಿೇತಿ ಒಂದೇೆ 
ಅಜಿಾಯಲ್ಲಿ ೮ ರಿಂದ ೧೦ ಹತದೆೆಗಳಿಗೆ ಅಜಿಾಯನತನ ಹನಕತತ್ನುರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಥಿಾಗಳು 
ಆದಯತ್ಯೆನತನ ಕ್ೊಟಿಟರತತ್ನುರೆ. ರ್ನನತ ಮದಲತ Dy.S.P.,  ಆಗಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಕ್ೆಲವರತ ಬರೆಯತತ್ನುರೆ,  
ಕ್ೆಲವರತ Assistant Commissioner – Revenue  ಎಂದತ ಬರೆಯತತ್ನುರೆ.  ಆ ರಿೇತಿ 
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ಆದಯತ್ಯೆನತನ ಕ್ೊಡತತ್ನು ಹೊೇಗತತ್ನುರ.ೆ  ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ನಮಗ ೆಗೊತಿುರತತ್ುದೆ  Horizontal 
and vertical reservation ಅಡಿಯಲ್ಲಿ General Merit, II A, II B, III A, III B, 
SC/ST ಎಂದತ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜರನಲಚ ಮರಿಟಚ ಬರತತ್ುದೆ,  ಮಹಿಳನ ಮಿೇಸಲನತಿ ಬರತತ್ುದೆ,  
ಗನರಮಿೇಣ ಮಿೇಸಲನತಿ ಬರತತ್ುದೆ, ಕನನಡ ಬರತತ್ುದೆ, Ex-Servicemen ಬರತತ್ುದೆ.  ಈ ರಿೇತಿ  
horizonatal  ಇದೆ.  ಈ ಎಲಿದೆರ ಮಧೆಯದಲ್ಲಿ  ಅಭ್ಯಥಿಾಗಳನತನ ಅವರವರ ಅಂಕಗಳು ಮತ್ತು 
ಅವರತ ಕ್ೂೆಟಟಂಥ ಸಂದಶಾನಕೆನತಗತಣವನಗಿ ಅವರನತನ ಆಯೆ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ೨೫ 
ಅಂಕಗಳನತನ ಕ್ೊಟನಟಗ ಬಹತಶಃ ಯನರತ ನಗರ ಪರದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಸನರದಲ್ಲಿ ಒಳೆುಯ 
ವನತ್ನವರಣವಿದತೆ, ವಿದನಯವಂತ್ರಿದತೆ, ಚೆರ್ನನಗಿ ಅಧಯಯನ ಮನಡಿ ಒಳೆುಯ ಅಂಕಗಳನತನ 
ತ್ೆಗೆದ್ಧರತತ್ನುರ ೆ  ಅಂಥವರಿಗೆ ಬಹಳ ಸತಲಭ್ವನಗತತ್ುದೆ. ರ್ನವು ಯೇಚರ್ೆ ಮನಡಬೆೇಕ್ನಗಿರತವುದತ 
ಗತಡಾಗನಡತ ಪರದೆೇಶಗಳಿಂದ ಬರತ್ಕೆಂಥ ಜನರತ, ಹಳಿುಯಿಂದ ಬರತ್ಕೆಂಥ ಜನರತ, ಯನರಿಗೆ 
ಆಥಿಾಕವನಗಿ ಹೆಚಿಚನ ಶಕು ಇರತವುದ್ಧಲಿ, ಬೆೇರಯೆವರಿಂದ ಮನಗಾದಶಾನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುವುದಕ್ನೆಗತವುದ್ಧಲಿ, ಸವಂತ್ ಪರತಿಭೆಯ ಮೇಲೆ ಅವರತ ಕ್.ೆಪಿ.ಎಸ್ಚ.ಸಿ., ಯಲ್ಲಿ ಕ್ನಿಸ್ ‘ಎ’ಚ,ಚ
ಕ್ನಿಸ್ ‘ಬಿ’ಚಹತದೆೆಗಳಿಗೆ ಪರಯತ್ನ ಮನಡತತ್ನುರೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಯನವ ರಿೇತಿ ಸಹನಯ ಮನಡಬಹತದತ 
ಎಂಬತದನತನ ರ್ನವು ಆಲೂೆೇಚರ್ ೆಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಆ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ನನಗನಸತವುದೇೆರ್ೆಂದರ,ೆ 
ಈಗೆೇನತ ೨೫ ಅಂಕಗಳನತನ ಸಕ್ನಾರ ನಗದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ ಅದರ ಬಗೆೆ ಪತನಃ ಆಲೊೇಚರೆ್ ಮನಡಿ 
ಸೂಕುವನದ ನಧನಾರ ತ್ಗೆೆದತಕ್ೂೆಳುಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಬಯಸತತಿುದೆೆೇರ್ೆ.  ಅದಲಿದೆ ನನನ ಕ್ೆಲವು 
ಅನತಭ್ವಗಳನಗಿರತವ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕ್ೊಳುುವುದಕ್ೆೆ ಇಷಟಪಡತತಿುದೆೆೇರ್ೆ.  ಈಗನಗಲೆೇ 
ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ ಇಲನಖಗೆಳ ಸಂವಹನ ಬದಲನವಣೆಯನಗಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಇದರ ಬಗೆೆ ಸಕ್ನಾರ 
ಗಮನವನತನ ಹರಿಸಿ ಅವರ ಮಧಯದಲ್ಲಿ ಒಳುೆಯ ವನತ್ನವರಣವನತನ ಏಪಾಡಿಸಿದರ ೆ ಖಡಿತ್ವನಗಿಯೂ 
ಲೊೇಕಸೇೆವನ ಆಯೇಗದ ಉದೆೆೇಶ ಏನದ ೆಆ ಉದೆೆೇಶ ರೆ್ರವೆೇರತತ್ುದ.ೆ  

 ಶ್ರೇ ಲಕ್ಷಮಣ ಸಂಗಪಪ ಸವದ್ಧ(ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹಿರಿಯ ಸದಸಯರನದ ಎಸ್.ರತದೆರೇಗೌಡರವರತ ಲೊೇಕಸೆೇವನ ಆಯೇಗದಲ್ಲಿ 
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ಸತಮನರತ ೬ ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿರತ್ಕೆಂಥ ಅನತಭ್ವವಿದೆ.  ಅವರತ ಅಲ್ಲಿರತವಂತ್ಹ 
ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಸ  ಮನಡಿರತವುದನತನ ರ್ನನತ ಬಹಳ ಹತಿುರದ್ಧಂದ ರೆ್ೂೇಡಿದೆೆೇರೆ್.  ಅವರ 
ಪನರಮನಣಿಕತ್,ೆ ಅವರಲ್ಲಿದೆ ಬದಿತ್ೆಯನತನ ರ್ನನತ ಬಹಳ ಹತಿುರದ್ಧಂದ ರೆ್ೂೇಡಿದೆೆೇರೆ್.  ಅವರತ ಉಲೆಿೇಖ 
ಮನಡಿರತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ,  ಹಿಂದ ೆವೆಹಿಕಲಚ ಇನತಚಪೆಕಟರಚಗಳ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯನಗತವಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ 
ಆಗಿರತವಂತ್ಹ ಲೂೆೇಪದ್ಧಂದ ಈಗನಗಲೆೇ ಅದತ ರ್ನಯಯನಲಯದಲ್ಲಿದತೆಕ್ೂೆಂಡತ ಇವತ್ತು ಅವರತ 
ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದನೆರೆ  ಎನತನವಂಥದೆನತನ ಹೆೇಳಿದನೆರ.ೆ       

(ಮತಂದತ) 

(664) 28/03/2022 /4:00/ ಎಸ್ಚಪಿಆರಚ/ಎಂಡಿ     
ಶ್ರೇ ಲಕ್ಷಮಣ ಸಂಗಪಪ ಸವದ್ಧ(ಮತಂದತ):- 
ಅದತ ಮದಲರೆ್ೇಯ ಹಂತ್ದನೆಗಿದತೆ.  ಅದರ ಮತಂದತವರೆದ ಭನಗವೆೇ ಎರಡರೆ್ೇಯ ಹಂತ್.  
ಎರಡರೆ್ೇ ಹಂತ್ದ ವನಹನ ನರಿೇಕ್ಷಕರ ಹತದೆೆಯ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯತ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೊೇಕ ಸೇೆವನ 
ಆಯೇಗದ ಮೂಲಕವೆೇ ನಡಯೆಿತ್ತ.  ಈಗಷ್ಟೆೇ ಸದಸಯರತ ಪರಸನುಪಿಸಿದಂತ್,ೆ ಕ್ೆೇಂದರ ಮತ್ತು ರನಜಯ 
ಸಕ್ನಾರಗಳ ಕ್ನನೂನತಗಳು ಪರತ್ೆಯೇಕವನಗಿವ ೆ ಹನಗೂ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷತಟ ವಯತ್ನಯಸಗಳೂ ಸಹ 
ಇವೆ.  ಇತಿುೇಚೆಗ ೆನಮಾ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೊೇಕ ಸೇೆವನ ಆಯೇಗದ ಮತಖನಂತ್ರ 
ವನಹನ ನರಿೇಕ್ಷರದ ಹತದೆೆಗಳನತನ ಭ್ತಿಾ ಮನಡತವ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಏರ್ನಗಿದ ೆ ಎಂದರೆ, ರನಜಯ 
ಸಕ್ನಾರದ ಕ್ನನೂನನಡಿ ಮರಿಟಚನತನ ಒಂದತ ಕಡಗೆ ೆ ಹನಗೂ ಮತ್ೂೆುಂದೆಡೆ ಅಭ್ಯಥಿಾಗಳು 
ಯನವುದನದರೂ ಗನಯರೇೆಜಚನಲ್ಲಿ ಕನಷಿ ಪಕ್ಷ ಒಂದತ ವಷಾ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿರಬೆೇಕತ ಎನತನವ 
ನಬಂಧರೆ್ಗಳನತನ ಪರಿಗಣಿಸಿವ.ೆ  ಈ ರಿೇತಿಯ ಒಂದತ ನಬಂಧರೆ್ಯತ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರದ 
ಕ್ನನೂನನಲ್ಲಿದ.ೆ  ನಮಾ ಪಕ್ಷದ ಸಕ್ನಾರವು ಅಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ರಿೇತಿಯ ಕ್ನನೂನಗೆ 
ತಿದತೆಪಡಿ ಮನಡಲನಗಿದೆ.  ಇದನತನ ಕ್ೆೈ ಬಿಟತಟ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲಿರತವ ಕ್ನನೂನನತನ ರ್ನವು 
ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೂೆಂಡಿದೆೆೇವೆ.  ಆಗ ಆಯೇಗದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಗಳನದವು.  90 
ಅಂಕಗಳನತನ ಪಡದೆ ಅಭ್ಯಥಿಾಗೆ ಮರಿಟಚ ಆಧನರದ ಮೇಲೆ ಉದೂೆಯೇಗ ದೂೆರಯೆಬೆೇಕತ.  ಆದರೆ 
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ಅಲ್ಲಿ ಕ್ೆೇವಲ 60 ಅಂಕಗಳನತನ ಪಡದೆ ಅಭ್ಯಥಿಾಗೆ ಉದೊಯೇಗ ದೊರೆಯತವ ವಯವಸೆಥಗಳನದವು.  
ಇದಕ್ೆೆ ಕ್ನರಣವೆೇನತ ಎಂದತ ರ್ನವು ರೆ್ೂೇಡಲತ ಹೊೇದನಗ, ಯನವ ಅಭ್ಯಥಿಾಯತ ಗನಯರೇೆಜಚನಲ್ಲಿ 
ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿ, ತ್ನಗೆ ಒಂದತ ವಷಾದ ಅನತಭ್ವವಿದ ೆಎನತನವ ಪರಮನಣ ಪತ್ರವನತನ ಒದಗಿಸಿದೆರ್ೊೇ, 
ಅವನಗ ೆ ಆದಯತ್ ೆ ನೇಡಲನಗಿತ್ತು.  ಅಂದರೆ, ಆಗಿನ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಅನತಭ್ವ ಪರಮನಣ ಪತ್ರವನತನ 
ಪರಿಗಣಿಸಲನಗಿತ್ತು ಹನಗೂ ಆದಯತ್ಯೆನತನ ನೇಡಲನಗಿತ್ತು. ಪರಶ್ನತ್ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ೆ, 
ಬಿ.ಇ.(ಮಕ್ನಯನಕಲಚ) ಕ್ೂೆೇಸ್ಚಾನತನ ವನಯಸಂಗ ಮನಡಿರತವ ವಿದನಯಥಿಾ ಯನವುದನದರೂ ಒಂದತ 
“ಪತಟತಗೂೆೇಸಿ”ಚ ಗನಯರೇೆಜಚಗೆ ಹೊೇಗಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಲತ ಸನಧಯವೆೇ ಎನತನವ ಅಂಶವನತನ 
ರ್ನವುಗಳೆಲಿರೂ ಆಲೂೆೇಚರೆ್ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿದೆ.  ಆಗ ತ್ಮಗ ೆ ಬೆೇಕ್ನದ ಅಭ್ಯಥಿಾಗಳನತನ ಆಯೆ 
ಮನಡಬೇೆಕತ ಎನತನವ ಉದೆೆೇಶವನನಟತಟಕ್ೂೆಂಡಿದೆರತ.  ಆಗ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಎಲನಿ ಅಭ್ಯಥಿಾಗಳೂ 
ಸಹ ತ್ಮಾ ಸೇೆವನ ಅನತಭ್ವದ ಪರಮನಣ ಪತ್ರಗಳನತನ ಲಗತಿುಸಿದೆರತ.  ಎಷತಟ ಜನ ಅಭ್ಯಥಿಾಗಳು 
ಪರಿೇಕ್ಷೆಯನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದೆರತ, ಆ ಪೆೈಕ ಎಷತಟ ಅಭ್ಯಥಿಾಗಳು ಪನಸನದರತ, ಅಷೂಟ ಜನ ಅನತಭ್ವ 
ಪರಮನಣ ಪತ್ರಗಳನತನ ಹೊಂದ್ಧದೆರತ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ನಯಿತ್ತ ಎಂದರೆ, ತ್ಮಗೆ ಬೆೇಕ್ನದ 
ಅಭ್ಯಥಿಾಗಳಿಗೆ ಉದೊಯೇಗವನತನ ನೇಡಬೆೇಕ್ೆಂಬ ಇಚೆಛಯನನಟತಟಕ್ೂೆಂಡತ, ಕ್ೆಲವೊಂದತ 
ಗನಯರೇೆಜಚಗಳಿಂದ ತ್ಂದ ಪರಮನಣ ಪತ್ರಗಳನತನ ಮನತ್ರವೆೇ ಮನನಯ ಮನಡಿ, ಇನತನಳಿದ ಪರಮನಣ 
ಪತ್ರಗಳನತನ ಅಮನನಯಗೂೆಳಿಸಿದರತ.  ಹಿೇಗೆ ಮನಡಿ, 90 ರಷತಟ ಅಂಕಗಳನತನ ಅಭ್ಯಥಿಾಗಳನತನ ಆಯೆ 
ಮನಡದೇೆ, ಕ್ೆೇವಲ 60 ಅಂಕಗಳನತನ ಪಡದೆ ಅಭ್ಯಥಿಾಗಳನತನ ಮನತ್ರವೆೇ ಆಯೆ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  
ನಂತ್ರದಲ್ಲಿ ತ್ನತ್ನೆಲ್ಲಕ ಆಯೆ ಪಟಿಟಯನತನ ಬಿಡತಗಡೆಗೂೆಳಿಸತತ್ನುರೆ.  ಇದನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದ 90 
ಅಂಕಗಳನತನ ಪಡದೆ ಅಭ್ಯಥಿಾಗೆ ತ್ನನ ಹೆಸರತ ಈ ತ್ನತ್ನೆಲ್ಲಕ ಪಟಿಟಯಲ್ಲಿ ಏಕ್ ೆ ಇಲಿ ಎನತನವುದತ 
ಗೊತ್ನುಗತತ್ುದೆ ಹನಗೂ ತ್ನನತ ಅಜಿಾಯಂದ್ಧಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಗನಯರಜೆಚನಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿದ ಅನತಭ್ವ 
ಪರಮನಣ ಪತ್ರ ಹನಗೂ ಸದರಿ ಗನಯರೇೆಜಚ ಸರಿಯಿಲಿ ಎನತನವ ಕ್ನರಣಗಳು ತಿಳಿಯತತ್ುವೆ.  
ಆಯೆಗೊಂಡ ಅಭ್ಯಥಿಾಯತ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅನತಭ್ವ ಪರಮನಣ ಪತ್ರ ಹನಗೂ ಸದರಿ ಗನಯರೇೆಜಚ ಸರಿಯಿದೆ; 
ಹಿೇಗನಗಿ ಈತ್ನತ ಆಯೆಗೂೆಂಡಿದನೆರ್ೆ ಎನತನವ ಅಂಶಗಳು ತಿಳಿಯತತ್ುವೆ.  ನಮಾ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಇ. 
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(ಮಕ್ನಯನಕಲ) ಓದ್ಧದ ವಿದನಯಥಿಾಗಳು ಯನರೂ ಸಹ ಗನಯರೇೆಜಚಗಳಿಗೆ ಹೊೇಗಿ ಕ್ೆಲಸ 
ಮನಡತವುದ್ಧಲಿ.  ಹಿಂದ ೆ ಅನತಭ್ವವುಳುವರತ ಅವರ ಅಧಿಕ್ನರನವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆದ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯ 
ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಹನಗೂ ಅವರ ಕ್ನಲನನಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಆದ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ 
ಲೊೇಪದೊೇಷಗಳು ಯನವ ರಿೇತಿಯನಗಿ ನಡಯೆತತ್ುವೆ ಎನತನವ ವಿಚನರಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೊೇಕ 
ಸೇೆವನ ಆಯೇಗಕೂೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ಾವಯ ನವಾಹಿಸಿದವರಿಗ ೆಹನಗೂ ಈ ಸದನಕೂೆ ಗೂೆತ್ನುಗಲ್ಲ ಎನತನವ 
ಕ್ನರಣದ್ಧಂದ ರ್ನನತ ಈ ಅಂಶವನತನ ಈ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಪರಸನುಪಿಸಿದೆೆೇರ್ೆ ಎಂದತ ರ್ನನತ 
ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ುೆೇರೆ್. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ರತದೆರೇಗೌಡ(ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹಿರಿಯ ಸದಸಯರತ ಪರಸನುಪಿಸಿರತವುದತ ಸರಿ ಇರಬಹತದತ ಏಕ್ೆಂದರ ೆ ಆ 
ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಅಲ್ಲಿರಲ್ಲಲಿ.  ಆದರೆ, ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟಿಟಗೆ ಆ ಬನಯಚಿನಲ್ಲಿ ಆಯೆಗೊಂಡವರತ 
ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ಮರಿಟಚ ಮೇಲೆ ಆಯೆಗೊಂಡಿದೆರತ ಹನಗೂ ಇದಕ್ೆೆ ಯನವುದೆೇ ಸಂದಶಾನವಿರಲ್ಲಲಿ 
ಎನತನವುದನತನ ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳಲಪಟಿಟದೆೆೇರೆ್.  ಆ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಸಂದಶಾನ ಪರಕರಯ ಇತ್ೊುೇ ಅಥವನ 
ಇಲಿವೊೇ ಎನತನವುದತ ನನಗ ೆತಿಳಿದ್ಧಲಿ.  ಈ ಕತರಿತ್ನದ ಮನಹಿತಿ ಸಂಗರಹ ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಆದರೆ, 
ಸದರಿ ತ್ನತ್ನೆಲ್ಲಕ ಪಟಿಟಯನತನ ಆಯೇಗದವರತ ಇನೂನ ಸಹ ಬಿಡತಗಡೆಗೂೆಳಿಸಿಲಿ.  
ಸಂದಶಾನವಿಲಿದೆೇ ಕ್ೆೇವಲ ಅಂಕಗಳ ಆಧನರದ ಮೇಲ ೆಆಯೆ ಆಗಿದ ೆಎಂದತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  
ಇವರ ಪರಕ್ನರ, ಆಯೇಗದ ಹಿಂದ್ಧನ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಅಧಿಸೂಚರೆ್ಯತ ಸರಿಯನಗಿತ್ತು.  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ 
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯ ರಸೆು ಸನರಿಗ ೆ ಸಂಸೆಥಯ ಗನಯರೇೆಜಚನಲ್ಲಿ ತ್ರಬೇೆತಿ ನೇಡಲನಗತತ್ುದ ೆ ಎಂದತ ಈ 
ಹಿಂದ ೆಹೆೇಳಲನಗಿತ್ತು.  ಹನಗೂ ಈ ಬಗೆೆ ಪರಮನಣ ಪತ್ರವನೂನ ಸಹ ನೇಡಲನಗಿತ್ತು.  ಆದರೆ ಇದನತನ 
ರ್ನಯಯನಲಯವು ಮನನಯ ಮನಡಲ್ಲಲಿ.  ಇದತ ಬೆೇರಯೆ ವಿಚನರವನಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದ್ಧನ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ, 
ಐದತ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಸತಮನರತ 22,000 ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯನಗಿತ್ತು. ನಕಟಪೂವಾ 
ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳನದ ಮನನಯ ಬಿ.ಎಸ್ಚ.ಯಡಿಯೂರಪಪನವರ ರೆ್ೇತ್ೃತ್ವದ ಸಕ್ನಾರವು ಹೂೆಸದನಗಿ 150 
ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳನತನ ಮಂಜೂರತ ಮನಡಿತ್ತು.  ಆ ಪೆೈಕ 6 ಇಂಜನಯರಿಂಗಚ ಹನಗೂ 5 ವೆೈದಯಕೇಯ 
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ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಿದೆವು.  ನೇರನವರಿ ಇಲನಖಗೆ ೆ ಮೂರತ ಬನಯರ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡಲನಗಿತ್ತು.  
ಒಂದತ ಬನಯರ್ಚನಲ್ಲಿ 1800, ಮತ್ೂೆುಂದತ ಬನಯರ್ಚನಲ್ಲಿ 500 ಅಭ್ಯಥಿಾಗಳ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ 
ಮನಡಲನಗಿತ್ತು.  ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ 3 ಬನಯರ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡಲನಗಿತ್ತು.  ಅದೇೆ 
ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 2,000 – 2,500 ಪರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ಧವತಿೇಯ ದಜೆಾ ಸಹನಯಕರ 
ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯೂ ಸಹ ಆಯಿತ್ತ.  ಆ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ನನಗ ೆ ಆದ ಅನತಭ್ವವನತನ ರ್ನನತ ಇಲ್ಲಿ 
ಹೆೇಳಲ್ಲಚಿಛಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಆ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಸಕ್ನಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಸವಲಪ proactive ಆಗಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿ, 
ಲೊೇಕ ಸೇೆವನ ಆಯೇಗದ ಅಧಿಸೂಚರೆ್ಯಲ್ಲಿ ಏರೆ್ೇನತ ಅಂಶಗಳಿರಬೇೆಕತ ಹನಗೂ ಇರಬನರದತ, 
ಆಯೇಗದ ನಬಂಧರೆ್ಗಳು ಏನತ ಎನತನವ ಅಂಶಗಳನತನ ಸರಿಯನಗಿ ತ್ಯನರಿಸಿದೆಲ್ಲಿ ಪನರಯಶಃ 
ಆಯೇಗದ ಬಲ ವಧಾರ್ಯೆನಗತತ್ುದ;ೆ ಹನಗೂ ಆಯೇಗವು ನಮಾ ಸಂವಿಧನನದ ಮೂಲಭ್ೂತ್ 
ಆಶಯದಂತೆ್ ಕ್ೆಲಸ ನವಾಹಿಸಬಹತದತ.   

ರ್ನನತ ಈಗನಗಲೆೇ ಪರಸನುಪಿಸಿದಂತ್,ೆ ಮತಖಯವನಗಿ ಪಡದೆತಕ್ೂೆಂಡ ಅಂಕಗಳನತನ ಕಡಿಮ 
ಮನಡತತಿುರತವ ಉದೆೆೇಶವೇೆರ್ೆಂದರ,ೆ ಪನರಯಶಃ ಹಚೆತಚ ಮನನಯತ್ಯೆನತನ ಮರಿಟಚ ಅಭ್ಯಥಿಾಗಳಿಗೆ 
ನೇಡತವುದತ ಆಗಿರತತ್ುದೆ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ನಾರವು 
ಏಕ್ನಏಕಯನಗಿ ಅಂಕಗಳನತನ ಕಡಿಮ ಮನಡಿದೆ ಎನತನವ ಅಂಶದ ಬಗೆೆ ಇನತನ ಉತ್ುರಿಸಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ.  
ರ್ನನತ ಈಗನಗಲೆೇ ಪರಸನುಪಿಸಿದಂತ್,ೆ ಸನಮನಜಿಕ ರ್ನಯಯವನೂನ ಸಹ ಸಕ್ನಾರವು ಗಮನಸಬೇೆಕತ.  
ಈ ಮಧಯದಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಗಮನಸಿರತವ ಎರಡತ ಮತಖಯ ಅಂಶಗಳನತನ ಇಲ್ಲಿ ಉಲೆಿೇಖಿಸಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  
ಕರ್ನಾಟಕ ಲೊೇಕ ಸೇೆವನ ಆಯೇಗ ಎಂದರ ೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಧಯವತಿಾಗಳ ಹನವಳಿ.  ನಮಗ ೆ
ಗೊತಿುಲಿದಂತೆ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷತಟ ವಿಷಯಗಳು ನಡದೆ್ಧರತತ್ುವೆ.  ನನನ ಹೆಸರನತನ ಹೆೇಳಿಯೇ ಹಲವನರತ 
ರೂೆೇಚಕ ವಿಷಯಗಳನತನ ಮನಡಿದನೆರ.ೆ  ಇವುಗಳನತನ ರ್ನನತ ನಂತ್ರದಲ್ಲಿ handle ಮನಡಿದೆೆೇರೆ್.  
ಇದತ ಬೆೇರಯೆ ವಿಷಯವನಗಿದೆ.  ಈ ರಿೇತಿಯ ಹೆಸರತ ದತಬಾಳಕ್ೆ ಪರಕರಯಗೆ ಕಡಿವನಣವನತನ ಹೆೇಗೆ 
ಹನಕಬೆೇಕತ?  ಪರಸತುತ್ ಆಯೇಗಕ್ೆೆ ಕ್ನವಲತಗನರರನತನ ರೆ್ೇಮಿಸಲನಗಿದೆ.  ಆದರೂ ಸಹ ಇತಿುೇಚಗೆ ೆ
ನಡದೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಕ್ೆಲವು ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಶನಮಿೇಲನಗಿ ಪರಶೆನ ಪತಿರಕ್ೆಯನತನ ಸೂೆೇರಿಕ್ೆ 
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ಮನಡಿದೆರತ.  ಇಲ್ಲಿ ಮತಖಯವನಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೆೇಕ್ನಗಿರತವ ಅಂಶವೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಪನರಮನಣಿಕ ವಯಕುಗಳು 
ಆಯೇಗದಲ್ಲಿ ಕತ್ಾವಯ ನವಾಹಿಸತವಂತ್ೆ ಸಕ್ನಾರವು ಗಮನಸಬೆೇಕತ.  ಅಲ್ಲಿನ ಬಹತದೂೆಡಾ 
ದೌಬಾಲಯವೇೆರ್ೆಂದರ,ೆ ಆಯೇಗಕ್ೆೆ ಪರತ್ೆಯೇಕವನದ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಆಗತತ್ುದೆ. ಯನವುದೆೇ ವಯಕು ಒಮಾ 
ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ಾವಯಕ್ೆೆ ಸೇೆರಿಕ್ೂೆಂಡರೇೆ, ಅವರತ ನವೃತ್ುರನಗತವವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರತತ್ನುರೆ.  ಹಿೇಗನಗಿ 
ಅಲ್ಲಿನ ಎಲನಿ ವಿಷಯಗಳು ಅವರಿಗೆ ಚೆರ್ನನಗಿ ತಿಳಿದ್ಧರತತ್ುವೆ ಹನಗೂ ಆಯೇಗಕ್ೆೆ ಬಂದ 
ಸನವಾಜನಕರಿಗಲೆಿರಿಗೂ “ಬಹತಶಃ ಈ ವಯಕುಯನತನ ಹಿಡಿದತಕ್ೂೆಂಡರ,ೆ ನಮಾ ಕ್ಲೆಸವು ಆಗಬಹತದತ”ಚ
ಎನತನವ ಮನಃಸಿಥತಿಯನತನ ಅವರತ ಹೊಂದ್ಧರತತ್ನುರೆ.  ಇದೆಲಿಕೆಂತ್ಲೂ ಹೆಚಿಚನ ದತದೆೈಾವವೆಂದರೆ, 
“ರ್ನನತ ಲೊೇಕ ಸೇೆವನ ಆಯೇಗಕ್ೆೆ ಬಂದ್ಧದೆೆೇರ್ೆ; ಇಲ್ಲಿ ದತಡತಾ ಕ್ೊಟಟರೆ ಕ್ೆಲಸವು ಆಗತತ್ುದೆ”ಚಎನತನವ 
ಮನನಸಿಕತ್ೆಯತ ಅಲ್ಲಿಗ ೆ ಬರತವ ಅಭ್ಯಥಿಾಗಳು ಹೊಂದ್ಧರತತ್ನುರ.ೆ  ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ 
ಆನಂದರನವಚ ವೃತ್ು ಹನಗೂ ಅಲ್ಲಿನ ಸತತ್ು ಮತತ್ುಲ್ಲನ ಪರದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲವು ಹೂೆೇಟೇೆಲಚಗಳಿವೆ.  ಆ 
ಹೊೇಟೇೆಲಚಗಳಲ್ಲಿ ಯನವನಗಲೂ ಸಹ ಒಂದತ ಕ್ನಯಂಪಚಗಳಿರತತ್ುವೆ.  ಗೆಝೆಟೆಟಚ ಪೊರೇಬೆೇಷನರಿ 
ಹತದೆೆಗ ೆ ಸಂದಶಾನ ನಡಯೆತತಿುದ ೆ ಎಂದರೆ, ನೇವುಗಳು ಆ ಹೊೇಟೇೆಲಚಗಳಿಗೆ ಹೊೇಗಿ ಈ 
ಸಂಗತಿಯನತನ ರೆ್ೂೇಡಬಹತದತ.  ಇದರಿಂದನಗಿ ಸನಕಷತಟ ಅಭ್ಯಥಿಾಗಳು ಅರ್ನಯಯಕೂೆ ಸಹ 
ಒಳಗನಗತತಿುದನೆರ.ೆ  ಇಂತ್ಹ ಎಲನಿ ಸಂಗತಿಗಳನತನ ಸಕ್ನಾರವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟತಟಕ್ೊಳುಬೆೇಕತ.  ಕ್ೇೆವಲ 
ಅಂಕಗಳನಷ್ಟೆೇ ಕಡಿಮ ಮನಡತವುದತ ಅಲಿ; ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ ಸಕ್ನಾರವು ಸಮಗರವನದ 
ಚಿಂತ್ರ್ೆಯನತನ ಮನಡಬೇೆಕತ.   

ಇತಿುೇಚೆಗ,ೆ ಬೆೇರ ೆಪರಶೆನಗ ೆಉತ್ುರ ಕ್ೊಡತವ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು ಅಲ್ಲಿ 
ಒಬಬ ‘Chief Controller of Examination’ಚ ಎಂಬತವವರನತನ ರೆ್ೇಮಿಸತವ ಬಗೆೆ 
ಆಲೊೇಚಿಸತತಿುದೆೆೇವೆ ಎಂಬ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಈ ರಿೇತಿಯನದ ಬಹಳಷತಟ ಆಲೊೇಚರ್ೆಗಳು 
ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲಿರಬಹತದತ.  ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ, ವೃಂದ – ಬಿ ಇದನತನ ವೃಂದ-ಸಿ ಮತ್ತು ವೃಂದ-ಡಿ ಗೆ 
ಸೇೆರಿಸಬೆೇಕತ ಎನತನವ ಪರಸನುವರ್ೆಯ ಬಗೆೆಯೂ ತಿಳಿಸಿದರತ.  ತ್ಹಸಿೇಲನೆರಚರವರತಗಳು ವೃಂದ-ಬಿ 
ಇದಕ್ೊೆಳಪಡತತ್ನುರ.ೆ  ಇವರತಗಳನತನ ರ್ನವು ‘Taluk Magistrate’ಚ ಎಂಬತದನಗಿಯೂ ಸಹ 
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ಕರಯೆತತ್ೆುೇವೆ.  ಒಂದತ ವೆೇಳೆ, ಇವರತಗಳನತನ ರ್ನವು ಲ್ಲಪಿಕ ವಗಾಕ್ೆೆ ಸೇೆರಿಸಿದರೆ, 
ಸರಿಹೊೇಗತತ್ುದಯೆೇ ಅಥವನ ಇವರತಗಳನತನ ಪರಶ್ನತ್ ಪರಸನುವರ್ೆಯಿಂದ ಕ್ೆೈಬಿಡಲನಗತತ್ುದೆಯೇ 
ಎಂದತ ರ್ನನತ ಈ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಕ್ೆೇಳಲ್ಲಚಿಛಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಈ ರಿೇತಿಯ ಗೂೆಂದಲಗಳು ಕರಡತ 
ಅಧಿಸೂಚರೆ್ಯಲ್ಲಿವ.ೆ  ದಯಮನಡಿ ಸಕ್ನಾರವು ಇಂತ್ಹ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆೆ ಸನಕಷತಟ ಚಿಂತ್ರ್ೆಯನತನ 
ಮನಡಬೇೆಕತ.  ನನಗೆ ಅನನಸಿದ ಮಟಿಟಗೆ ಸನವಾಜನಕರ ದೃಷ್ಠಟಯಲ್ಲಿ ಮನಧಯಮಗಳ ಸಹಕ್ನರವನತನ 
ಸೇೆರಿಸಿ, ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೊೇಕ ಸೇೆವನ ಆಯೇಗದ ರೆ್ೈತಿಕತ್ೆಯತ ಬಹಳಷತಟ ಕ್ೆಳಗ ೆ
ಇಳಿದ್ಧದೆ.  ಹಿೇಗನಗಿ ಇದನತನ ಮೇಲಕ್ೆೆತ್ತುವ ಕ್ೆಲಸವನತನ ರ್ನವುಗಳೆಲಿರೂ ಮನಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಈ 
ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಹೇೆಳಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿದೆಕ್ನೆಗಿ ರ್ನನತ ಪಿೇಠಕ್ೆೆ ವಂದ್ಧಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎ.ತಿಪಪೆೇಸನವಮಿ(ರ್ನಮನದೆೇಾಶ್ತ್ರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ 
ಧನಯವನದಗಳು.  ಭನರತ್ದ ಸಂವಿಧನನ ಅಧನಯಯ ೨ ರಡಿ ಅನತಚೆಛೇದ 135 ಕ್ೆಳಗೆ ಕ್ೆೇಂದರ 
ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಸೇೆವ ೆ ಸಲ್ಲಿಸತವ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಆಯೆ, ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯನಗಿ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಸೇೆವ ೆ
ಸಲ್ಲಿಸತವ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಆಯೆಗಳಿಗ ೆಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ೆ ಅಂದರೆ, ಕ್ೆೇಂದರದಲ್ಲಿ ಕ್ೇೆಂದರ ಲೂೆೇಕ ಸೇೆವನ 
ಆಯೇಗ ಮತ್ತು ರನಜಯಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ ೆರನಜಯ ಲೊೇಕ ಸೇೆವನ ಆಯೇಗ ಇವುಗಳನತನ ರೆ್ೇಮಕ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸಂವಿಧನನದಲ್ಲಿ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೊಡಲನಗಿದ.ೆ  ಇದೆೇ ರಿೇತಿಯನಗಿ ರನಜಯ 
ಸಕ್ನಾರವು ನಮಾ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೊೇಕ ಸೇೆವನ ಆಯೇಗವನತನ ರಚಿಸಿದ.ೆ  ಭನರತ್ದ 
ಸಂವಿಧನನದ ಅನತಚೆಛೇದ 320 ರಡಿ ಲೊೇಕ ಸೇೆವನ ಆಯೇಗಗಳ ಪರಕ್ನರಗಳು ಅಂದರೆ, ಲೊೇಕ 
ಸೇೆವನ ಆಯೇಗದ ಕ್ನಯಾ ವಿಧನನಗಳ ಬಗೆೆ ವಿವರವನದ ವನಯಖನಯನವಿದೆ.  ಪರಪರಥಮವನಗಿ 
ರನಜಯದ ಸೇೆವೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇೆವ ೆಸಲ್ಲಿಸತವ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಅಥವನ ರ್ೌಕರರ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಸಂಬಂಧ ಪರಿೇಕ್ಷೆ 
ನಡಸೆತವುದತ ಆಯನ ರನಜಯ ಲೊೇಕ ಸೇೆವನ ಆಯೇಗಗಳ ಆದಯ ಕತ್ಾವಯವನಗಿದೆ.      

                                                                (ಮತಂದತ) 
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(665/28-3-2022/4-10/ಬಿಕ್ೆಪಿ-ಎಂ.ಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎ. ತಿಪಪೆೇಸನವಮಿ(ಮತಂದತ):- 

ಅದೆೇ ರಿೇತಿ Article 187(2), Article 229(2) and Article 330 of the 
Constitution  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರತಿಯಂದತ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರ ಕೂಡ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಸೇೆವ ೆ
ಮನಡತವಂತ್ಹ ಯನವ ರ್ೌಕರ ವಗಾ ಇದೆ, ಅವರ ಸೇೆವನ ಭ್ದರತ್ೆ ಬಗೆೆ, ಷರತಿುನ ಬಗೆೆ ಮತ್ತು 
ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಬಗೆೆ ಹನಗೂ ಅವರ ಇತ್ರ ಸೇೆವನ ಸೌಕಯಾಗಳ ಬಗೆೆ ಕೂಡ ಕ್ನಯಿದ ೆ ಮತ್ತು 
ನಯಮನವಳಿಗಳನತನ ರೂಪಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ  ಒಂದತ ಉಲೆಿೇಖ ಇದ.ೆ  ಇದರಂತ್ ೆ ಕೂಡ ನಮಾ 
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದಲ್ಲಿ Karnataka State Civil Services Act, 1978 ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ  
ಕ್ನಯಿದೆಯನತನ ಕೂಡ ರೂಪಿಸಿದ.ೆ ಇದತ ಯನರಿಗೆಲನಿ  ಅನವಯವನಗತತ್ುದೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರೆ, ಈ 
ಕ್ನಯಿದ ೆ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲಿ ಇರತ್ಕೆಂತ್ಹ   ಇಲನಖಗೆಳು, ಪನರಧಿಕ್ನರಗಳು, ಇದರ ಅಥನರಿಟಿಗ ೆ 
ಅನವಯಿಸತತ್ುದೆ.  ಇದಲಿದೆ, ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರದ  ಸೇೆವೆಯಲ್ಲಿರತವ  ರ್ೌಕರರತ,  ಕರ್ನಾಟಕ  
ವಿಧನನಮಂಡಲದಲ್ಲಿ  ಸೇೆವ ೆ  ಮನಡತವಂತ್ಹ ರ್ೌಕರರತ  ಮತ್ತು ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು, ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಹೆೈಕ್ೂೆೇಟಚಾನಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತ್ಕೆಂತ್ಹ   ರ್ೌಕರರತ ಅಂದರೆ, non-judicial posts 
ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲೆಸ ಮನಡತವಂತ್ಹವರಿಗ ೆ Karnataka State Civil Services Act 
ಅನವಯವನಗತತ್ುದ.ೆ ಈ ಕ್ನಯಿದೆಯ ಸಕೆ್ಷನ-3 ರಲ್ಲಿ  ಕೂಡ ಯನವನಯವ ರಿೇತಿಯ ಹತದೆೆಗಳು 
ಇರಬೇೆಕತ, ಯನವನಯವ ವಿಭನಗದಲ್ಲಿ ಇರಬೇೆಕತ     ಎನತನವಂತ್ಹದೆನತನ  ಉಲೆಿೇಖ ಮನಡಿ, ತ್ತಂಬನ 
ಸರಳವನಗಿ ಹೆೇಳಿದ.ೆ ಅದರಲ್ಲಿ    ಈ  ಕರ್ನಾಟಕ ಲೊೇಕ್ನಸೆೇವನ ಆಯೇಗ  ಇರಬಹತದತ, 
Union Public Service Commission ಇರಬಹತದತ ಅವರತಗಳ Service Commission 
ಗಳ autonomy ಎಷ್ಠಟದ ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ  ಇದನತನ 3(೨)(ಬಿ)ನಲ್ಲಿ ಓದ್ಧದರೆ ಅಥಾವನಗತತ್ುದೆ. 
ಎಷಟರಮಟಿಟಗ ೆ ತ್ನವು Public Service Commission ಗಳಿಗ ೆ ಮಹತ್ವ  ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ, ಅದತ  
ಎಷಟರ  ಮಟಿಟಗೆ  ಎತ್ುರದಲ್ಲಿದೆ  ಎನತನವುದತ  ಅಥಾವನಗತತ್ುದೆ.  Section 3(2)(b) reads 
thus; 
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“where the proposed rules relate to the methods of 
recruitment to civil services or civil posts in respect of 
which the Karnataka Public Service Commission has to be 
consulted under clause (3) of Article 320 of the 
Constitution of India and in the case of officers and 
servants of the High Court under the proviso to clause (I) 
of Article 229 of the Constitution of India, a copy of the 
draft rules as published under clause (a) shall be 
forwarded to the Secretary of the Karnataka Public Service 
Commission for communicating the views of the 
Commission on the proposed rules within the period 
specified under the said clause;” 

ಯನರನದರೂ  ಕೂಡ  Karnataka State Civil Services Act ಗೆ ಬದಲನವಣ ೆ
ತ್ರಬೇೆಕ್ೆಂದತ   ಎರ್ನದರೂ  ಇದೆರ,ೆ  ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರವನಗಲ್ಲ, ಮತ್ೂೆುಂದತ  ಆಗಲ್ಲ ಅವರೆಲಿರೂ  
ಕೂಡ Public Service Commission ಅನತನ consult ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ  ಎನತನವುದತ  
ಇದರಲ್ಲಿ  ಅಡಕವನಗಿದೆ. ಅದೆೇ  ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ section 3(2)(c) reads thus; 

“The State Government or the Chief Justice of the High 
Court or the Special Board shall consider the views of the 
Karnataka Public Service Commission and any objection or 
suggestion from any person likely to be affected by the said 
rules received before the expiry of the period specified 
under clause (a) and make the rules with such 
modifications as it or he may deem fit;” 

Special Board ಅಂದರ,ೆ  ಕರ್ನಾಟಕ  ವಿಧನನ ಮಂಡಲದತೆ.  ಅಂದರೆ  ಯನವುದೆೇ  ರೂಲತಚ  
ಅನತನ ಬದಲನವಣೆ ಮನಡಬೇೆಕ್ನದರೂ ಕೂಡ Public Service Commission ಅನತನ 
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consult ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ತ್ದನಂತ್ರವೇೆ ಬದಲನವಣಗೆಳನತನ, ತಿದತೆಪಡಿಗಳನತನ 
ತ್ರಬೇೆಕ್ೆನತನವುದತ  ಒಂದತ ಕಡನಾಯವನದ ನಯಮ ಕ್ನಯಿದ ೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಕವನಗಿದ.ೆ ಮೇಲೆ 
ಹೆೇಳಿದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿಯೇ  ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರವನಗಲ್ಲ, ಹೆೈಕ್ೊೇಟಚಾ ಆಗಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ 
ಮಂಡಲವನಗಲ್ಲ, ತ್ನವು  ತ್ರತ್ಕೆಂತ್ಹ ತಿದತೆಪಡಿ ಇರಲ್ಲ, ಬದಲನವಣೆಗಳು  ಇರಲ್ಲ, Karnataka 
State Public Service Commission ಅನತನ consult ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ ಅಥವನ ಅದರ 
ಸಹಮತಿಯನತನ  ಪಡಯೆಬೆೇಕ್ೆನತನವುದತ  ಇದೆ.  ಕರ್ನಾಟಕ  ಸಕ್ನಾರದ  ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ  ಮತ್ತು   
ಸೇೆವನ ಭ್ದರತ್ೆ   ನಯಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ೆತಿದತೆಪಡಿ  ತ್ರತವ  ಮತನನ  Article 320 of 
the Indian Constitution ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ  ಲೊೇಕಸೇೆವನ ಆಯೇಗದ  ಪರಕ್ನಯಾಗಳು, 
ವನಯಖನಯನಗಳು, ಸಿವಿಲಚ ಸೇೆವೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಿವಿಲಚ ಹತದೆೆಗಳಿಗೆ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡತವ ವಿಧನನ, ಹನಗೂ 
ಬಡಿು  ಮನಡತವ  ವಿಧನನ  ಹನಗೂ  ಶ್ಸತು  ಪನಲರೆ್ಯ ಬಗೆೆ ಕೂಡ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರವನಗಲ್ಲ, 
ಅಥವನ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಮಂಡಲವನಗಲ್ಲ, ಹೆೈಕ್ೊೇಟಚಾ ಆಗಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ಲೊೇಕಸೆೇವನ 
ಆಯೇಗವನತನ consult ಮನಡಬೇೆಕತ, ಅದರ concurrence ಪಡಯೆಬೆೇಕತ  ಎನತನವುದತ  
ಇದೆ.   ಇದರ ಒಂದತ exception ಏನದೆ  ಎಂದರೆ,  ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ ೆ 
ಇರತವಂತ್ಹ  ನಯಮಗಳನತನ ಮತಖಯ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರತ ಮನಡತತ್ನುರೆ. ಆದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ  
ವಿಧನನಮಂಡಲದ  ಈ  ಕ್ನಯಿದೆಯಲ್ಲಿ  ಅಡಕವನಗಿರತವಂತ್ಹ   ಮತ್ತು  ನಯಮನವಳಿಯಲ್ಲಿ  
ಅಡಕವನಗಿರತವಂತ್ಹದೆನತನ  ವಿಶೆೇಷ  ಮಂಡಳಿಯೇ  ಅದನತನ  ಜನರಿ  ಮನಡತತ್ುದೆ.  ಅದೆೇ  
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆೈಕ್ೂೆೇಟಚಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿಟರತವಂತ್ಹದೆನತನ ಮತಖಯ ರ್ನಯಯನಧಿೇಶರತ ಜನರಿ  
ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  ಇಷ್ೆಟಲನಿ ಇದೆರೂ ಕೂಡ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರ ಎರಡತ  ಕರಡತ ತಿದತೆಪಡಿಯನತನ  ತ್ಂದ್ಧದೆ.  

ಅವುಗಳಂೆದರೆ; 

        ದ್ಧರ್ನಂಕ  21-೦2-2022 ರಂದತ    ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರಿೇಕ ಸೇೆವನ ಸನಮನನಯ  
ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ, ನಯಮಗಳು  2021ಕ್ೆೆ  ಕರಡತ ತಿದತೆಪಡಿಯನತನ  ತ್ಂದತ,  ಅದನೂನ  ಕೂಡ  
ಪರಕಟಣ ೆ ಮನಡಿದನೆರ,ೆ  ನನಗ ೆ ತಿಳಿದಮಟಿಟಗೆ ಈ  ತಿದತೆಪಡಿ  ಗೂರಪಚ-ಸಿ  ಮತ್ತು ಗೂರಪಚ-ಡಿ ಗೆ 
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ಸಂಬಂಧಪಟಿಟದನೆಗಿರತತ್ುದೆ.    ಈ ತಿದತೆಪಡಿಯಲ್ಲಿ  ಏನದ ೆ  ಎಂದರೆ,  ರ್ನಗರಿಕ ಸೇೆವೆಯಲ್ಲಿರತವ  
ಬಿ  ಗೂರಪಚನಲ್ಲಿರತವ  ಹತದೆೆಗಳನತನ ಕ್ೆೈಬಿಟತಟ, ಈ ಹತದೆೆಗಳನತನ ಗೂರಪಚ-ಸಿ ಹತದೆೆಗಳಲ್ಲಿ 
ವಿಲ್ಲೇನಗೊಳಿಸಲನಗಿರತತ್ುದ.ೆ  ಅಂದರೆ,  ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲಿ  ಇನತನ  ಮತಂದೆ  ಬಿ-ಗೂರಪಚ  
ಹತದೆೆಗಳು ಇರತವುದ್ಧಲಿ.  ಎಲನಿ ಹತದೆೆಗಳು ಕೂಡ ಎ,ಸಿ.ಡಿ ಗತಂಪಿನ ಹತದೆೆಗಳು ಮನತ್ರ ಎಂದತ 
ವಗಿೇಾಕರಣವನಗತತ್ುದೆ. ಇದತ ತ್ತಂಬನ implication ಆಗತತ್ುದೆ. ಇದರ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ   ಮತಂದೆ  
ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್.  ಅಲಿದೆ, ಬಿ ಗತಂಪಿನ ಹತದೆೆಗಳನತನ  ರೆ್ೇರ  ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ  ಮೂಲಕ   ಭ್ತಿಾ ಮನಡತವ  
ಪರಿೇಕ್ಷೆಗ ೆನಗದ್ಧಪಡಿಸಿರತವ ಎರಡತ ಪರಶೆನ ಪತಿರಕ್ೆಗಳಿಗೆ ಇಟಿಟರತವ  ಅಂಕಗಳನತನ 200 ರಿಂದ 300 
ಕ್ೆೆ  ಏರಿಸಲನಗಿದ.ೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏರ್ನಗಿದೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರ,ೆ ಸಿ ಗತಂಪಿನಲ್ಲಿ  ಇರತವಂತ್ಹ  ಹತದೆೆಗಳನತನ  
ಕೂಡ  ಬಲಪಡಿಸತತ್ೆುೇವೆ, ಬಿ-ಗೂರಪಚ  ಬೆೇಡ ಎಂದತ  ಹೆೇಳಿ   200 ಅಂಕಗಳು  ಏನದೆವು, 
ಅದನತನ 300 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಏರಿಸಿದನೆರ.ೆ ಮತ್ುೆ ಸಂದಶಾನಕ್ೆೆ ನಗದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ ಗರಿಷಿ ಅಂಕಗಳನತನ 
ಸಪಧನಾತ್ಾಕ ಪರಿೇಕ್ಷೆಗಳಿಗ ೆ ನಗದ್ಧಪಡಿಸತವ ಒಟತಟ ಅಂಕಗಳಿಗೆ  ಏನತ ಶೆೇಕಡ  5ರಷತಟ ಗರಿಷಿ 
ಅಂಕಗಳು ಅಂದರೆ 50 ಅಂಕಗಳು  ಇದತೆದನತನ   25ಕ್ೆೆ  ಇಳಿಸಿದನೆರೆ. ಇದನತನ ಗೂರಪಚ-ಸಿ ಗೂ 
ಸಹ ಮನಡಿದನೆರ.ೆ  ಇದತ retrospective ಆಗಿದ.ೆ  ಇಲ್ಲಿ ಈಗನಗಲೆೇ ಇದತ ಯನವುದನದರೂ 
ಪನರಧಿಕ್ನರದ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಆಗಿರಬಹತದತ,  ಕ್ೆಪಿ.ಎಸ್ಚಸಿ.  ಮೂಲಕ ಆಗಿರಬಹತದತ ಅಥವನ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ 
ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಆಗಿರತವಂತ್ಹ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಇರಬಹತದತ. ಇದತ ಎಲಿಕೂೆ  ಅನವಯವನಗತತ್ುದ.ೆ ಮನನಯ 
ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಸಬೆೇಕತ. ತ್ನವು  ಯನವುದನದರೊಂದತ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಕ್ನಯಾ ಪೆಂಡಿಂಗಚ 
ಇದೆರ ೆ ಅಥವನ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ  ಪರಕರಯಯಲ್ಲಿ  ಇದೆರ,ೆ  ಅದಕೂೆ ಸಹ ಈ ತಿದತೆಪಡಿ 
ಅನವಯವನಗತತ್ುದ.ೆ  ಆದರೆ,  ಇದನತನ  ಇನೂನ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿಲಿ, ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಮನಡಿದನಗ ಇದತ 
ಅನವಯವನಗತತ್ುದೆ.  ಅದೆೇ  ರಿೇತಿ ಇರ್ೂೆನಂದತ ತಿದತೆಪಡಿ ಇದತೆ,  ಏರೆ್ಂದರೆ; 

1)  ದ್ಧರ್ನಂಕ ೨೧-೨-೨೦೨೨ ರಂದತ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೆಜೆಟೆಡಚ ಪೂೆರಬಬೇೆಷನರಚಗಳು          
(ಸಪಧನಾತ್ಾಕ  ಪರಿೇಕ್ಷೆಗಳ   ಮೂಲಕ   ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ)  ನಯಮಗಳು ೧೯೯೭ ಕೂೆ ಕೂಡ 
ತಿದತೆಪಡಿಯನತನ ತ್ಂದ್ಧದನೆರೆ. ಇದರ ಬಗೆೆ  ಮನನಯ ಎಸ್ಚ.ರತದೆರೇಗೌಡರತ  ವಿವರವನಗಿ  
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ಹೆೇಳಿದನೆರೆ. ಅವರತ ಮದಲತ ಅಲ್ಲಿ  ಇದೆರತ.   ಅವರತ  ಕಳಂಕರಹಿತ್ವನಗಿ  ಎಲನಿ  ಕಡೆ   
ಕೂಡ ಸೇೆವೆ  ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ  ಬಂದ್ಧದನೆರ.ೆ    ಈ ವಿಚನರವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನು, 
ಇದರಿಂದ ಯನವ ರಿೇತಿಯನಗಿ  ಗನರಮನಂತ್ರ  ಮಕೆಳಿಗ ೆ  ತ್ೊಂದರಯೆನಗತತ್ುದೆ  ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದರತ.  ಮತ್ುೆ  ಇನತನ  ಹೆಚಿಚನ ವಿಷಯಗಳನತನ  ನಮಾ ಸನೆೇಹಿತ್ರತ  ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ.  
ಹಿೇಗನಗಿ ರ್ನನತ  ಹೆಚಿಚಗ ೆ ಹೆೇಳಲ್ಲಕ್ೆೆ  ಹೊೇಗತವುದ್ಧಲಿ.   

   ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ಕ್ೆೇಂದರ  ಸಕ್ನಾರ   ಯನವ  ರಿೇತಿಯನಗಿ,   ರ್ನಗರಿಕ ಸೇೆವನ 
ನಯಮಗಳನತನ    ಮತ್ತು  ಕ್ನಯಿದೆಗಳನತನ  ರೂಪಿಸತತ್ುದಯೆೇ   ಅದೇೆ  ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ    ರ್ನವು  
ಕೂಡ  ಮನಡಿಕ್ೊಳುುತ್ೆುೇವ.ೆ ಮಟಟಮದಲರೆ್ಯದನಗಿ, ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ  ಸೇೆವೆಯಲ್ಲಿರತ್ಕೆಂತ್ಹ  
ರ್ೌಕರರನತನ ಗೂರಪಚ  ಎ.ಬಿ.ಸಿ.ಡಿ. ಎಂದತ ವಗಿೇಾಕರಣ ಮನಡಿದನೆರ.ೆ    ಅದನತನ  ಯನವ  
ಆಧನರದ  ಮೇಲೆ ಮನಡಿದನೆರಂೆದರೆ ಅವರತ ನವಾಹಿಸತವಂತ್ಹ  ಕ್ೆಲಸ, ಅವರತ  ನವಾಹಿಸತವಂತ್ಹ  
ಜವನಬನೆರಿ, ಅವರಿಗೆ  ನೇಡತ್ಕೆಂತ್ಹ ವೆೇತ್ನದ  ಆಧನರದ ಮೇಲೆ  classify ಮನಡಿ  
ವಗಿೇಾಕರಣ  ಮನಡಿದನೆರೆ.  ನಮಾ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರವೂ ಕೂಡ ಇದೇೆ  ಮನದರಿಯನತನ  
ಆಧನರವರ್ನನಗಿ   ಇಟತಟಕ್ೂೆಂಡತ ರನಜಯ ವೆೇತ್ನ ಆಯೇಗ ಏನತ ಶ್ಫನರಸತತ       ಮನಡತತ್ುದೆ, 
ಅದರ ಅನವಯ  ವಿವಿಧ  ವೆೇತ್ನ ಶೆರೇಣಿ  ಅಂದರೆ  pay scale ಮತ್ತು  ಇತ್ರ ವೆೇತ್ನ ವೃಂದ 
ಅಂದರೆ pay band ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇವೆ. ಆ ಒಂದತ pay band ಆಧನರದ  ಮೇಲೆ  ರನಜಯ 
ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲಿ ಇರತ್ಕೆವರಿಗೂ  ಕೂಡ ಗೂರಪ- ಎ,ಬಿ,ಸಿ,ಡಿ  ಎಂದತ ವಗಿೇಾಕರಣ  ಮನಡಿದೆ. 
ಗೂರಪಚ-ಎ.ಗೆ ಸೇೆರಿದ ಹತದೆೆಗಳು ಬಹತತ್ೆೇಕವನಗಿ ಉಪ ವಿಭನಗ  ಮತ್ತು  ಜಿಲನಿ  ಮಟಟದಲ್ಲಿ  
ಇರತ್ಕೆಂತ್ಹ  ಹತದೆೆಗಳನಗಿವೆ.  ಅದತ ಯನವುದೇೆ ಇಲನಖ ೆ ಇರಬಹತದತ,    ಜಿಲನಿ ಮಟಟ  ಮತ್ತು 
sub-division ಮಟಟದಲ್ಲಿ ಇರತತ್ುವೆ. ಇನತನ ಗೂರಪಚ -ಬಿ ಹತದೆೆಗಳು  ಎಲ್ಲಿ  ಇರತತ್ುವೆ  ಎಂದರೆ,  
ಅವುಗಳು ಸನಮನನಯವನಗಿ ತ್ನಲೂಿಕತ ಮಟಟದಲ್ಲಿರತವಂತ್ಹ ಅಧಿಕ್ನರಿ ಹತದೆೆಗಳು.   
                               (ಮತಂದತ)   
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(666) 28.03.2022 04.20 ಎಸ್ಚವಿ-ಎಕೆ್  

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎ.ತಿಪಪೆೇಸನವಮಿ (ಮತಂದತ):-  

ಇನತನ ಗೂರಪಚ ಬಿ ಹತದೆೆಗಳು ಸವೆೇಾಸನಧನರಣವನಗಿ ತ್ನಲೂಿಕತ ಮಟಟದ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ 
ಹತದೆೆಗಳನಗಿರತತ್ುದೆ.  ಬಿ ಗೂರಪಚನಲ್ಲಿ ಗೆಜೀ಼ೆಟಡೆಚ ಮತ್ತು ರ್ನನಚ-ಗೆಜೀ಼ೆಟಡೆಚ ಹತದೆೆಗಳಿವೆ.  ಅಂದರೆ ಬಿ 
ವಗಿೇಾಕರಣವನಗಿರತವ ಹತದೆೆಗಳನತನ ಕ್ೆೈಬಿಟಟರೆ ತ್ನಲೂಿಕತ ಮಟಟದಲ್ಲಿರತವ ಎಲನಿ ಹತದೆೆಗಳು ರ್ನನಚ-
ಗೆಜೀ಼ೆಟೆಡಚ ಹತದೆೆಗಳನಗತತ್ುವೆ.  ಉದನಹರಣೆಗೆ: ತ್ನಲೂಿಕತ ತ್ಹಶ್ೇಲನೆರಚ, ರೇೆಷ್ೆಾ ಅಧಿಕ್ನರಿ, ಕೃಷ್ಠ 
ಅಧಿಕ್ನರಿ, Assistant Executive Engineer, ತ್ನಲೂಿಕತ ಪಂಚನಯಿತಿ 
ಕ್ನಯಾನವಾಹಣನಧಿಕ್ನರಿ, Block Education Resource Person/B.R.C person, 
Block Education Officer, E.O., Nursing Superintendent. ಆಸಪತ್ೆರಯಲ್ಲಿರತ್ಕೆಂತ್ಹ 
ನಸ್ಚಾಗಳನತನ monitor ಮನಡತವ ನಸಿಾಂಗಚ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟಚ ಕೂಡ ಬಿ ಗೆರೇಡಚ 
ಹತದೆೆಯನಗಿದೆ.  ಅದನತನ ಕೂಡ ಸಿ ಗೆರೇಡಚ ಮನಡತವ ವಿಚನರ ಬಂದ್ಧದೆ.  ತ್ನಲೂಿಕತ ಖಜನರೆ್ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಕೂಡ ಸಿ ದಜೆಾಗೆ ಬಂದ್ಧರತತ್ುವೆ.  ಇವರತ ಜಿಲನಿ ಮತ್ತು ತ್ನಲೂಿಕತ ಮಟಟದ ಆಡಳಿತ್ 
ವಯವಸೆಥಯ ಕ್ೂೆಂಡಿಯನಗಿರತತ್ನುರೆ. ಇದಕ್ೆೆ middle management ಎಂದತ ಹೆೇಳಲನಗತತ್ುದೆ.  
ತ್ನಲೂಿಕತ ತ್ಹಶ್ೇಲನೆರಚ ಅವರತ ತ್ನಲೂಿಕ್ನ ಮನಯಜಿಸರೆೇಟಚ ಆಗಿರತತ್ನುರೆ.  ಸಕಾಲಚ ಇನತಚಪೆಕಟರಚ ಬಿ 
ಗೂರಪಚ ಹತದೆೆಯನಗಿದತೆ, ಅದತ ಕೂಡ ಬಿ ಗೂರಪಚ ನಂದ ಸಿ ಗೂರಪಚಗೆ ಹೊೇಗಿದ.ೆ ಅವರ ಕ್ೆಳಗೆ 
ಕ್ೆಲವು ರ್ನನಚ-ಗೆಜೀ಼ಟೆೆಡಚ ಬಿ ಗೂರಪಚನ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಕ್ಲೆಸ ಮನಡತತಿುದನೆರ.ೆ  ಅವರತ ಯನವ 
ರಿೇತಿಯನಗಿ ಅವರಿಂದ ಕ್ಲೆಸವನತನ ಪಡಯೆತತ್ನುರೆ, ಯನವ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಉಸತುವನರಿ ಮನಡತತ್ನುರೆ? 
ಸಕ್ನಾರ ಇಂತ್ಹ ತಿದತೆಪಡಿಗಳನತನ ಪತನರಚ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಇದರಿಂದನಗಿ ಯನವ 
ಕ್ನಯಿದೆಗ ೆ ತ್ೊಂದರಯೆನಗತತ್ುದೆ, ಇದರಿಂದ ಯನವ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಶ್ಸತು, ಅಶ್ಸತು ಮೂಡತತ್ುದೆ 
ಎಂದತ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರೆ್.  ಈ ಸೇೆವನ ನಯಮಗಳಿಗ ೆ ತಿದತೆಪಡಿ ತ್ಂದ್ಧರತವ ಕ್ನರಣ ರನಜಯ 
ಸಕ್ನಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲನಖಗೆಳಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಕ್ನಯಿದೆಗಳಿಗೆ ರ್ನವು ತಿದತೆಪಡಿಯನತನ ತ್ರಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ.   



                                                                                                                                           «¥À/28.03.2022/151  
 

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

 

 

   

 ಕಂದನಯ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಬರತವ Karnataka Land Revenue Act ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಸವೆಾಯರಚ, ಡಪೆತಯಟಿ ತ್ಹಶ್ೇಲನೆರಚ, ತ್ಹಶ್ೇಲನೆರಚ, ಉಪ ವಿಭನಗನಧಿಕ್ನರಿ, ಸವಾೆ ಸೂಪರಚವೈೆಸಸ್ಚಾ 
ಇದನೆರ.ೆ ಇನತನ Karnataka Financial Code ತ್ರತವಲ್ಲಿ Drawing/Disbursing 
Officers ಇದನೆರ.ೆ  ಅವರನತನ specimen signature ಯಿಂದ ಹಿಡಿದತ A.G ಯವರಗೆೆ 
ಇಂತ್ಹವರೆೇ Drawing Officer/Disbursing Officer/Safe Drawing Officer ಎಂದತ 
ದೃಢೇಕರಿಸಲನಗತತ್ುದೆ.  ಅವರತ ಸನಮನನಯವನಗಿ ಬಿ ಗೂರಪಚನಲ್ಲಿರತ್ಕೆಂತ್ಹ ಹತದೆೆಯಲ್ಲಿರತತ್ನುರೆ.  
Treasury Code ಗೆ effect ಆಗತತ್ುದೆ.  ಎ.ಸಿ.ಬಿಲಚ ಅಥವನ ಡಿ.ಸಿ. ಬಿಲಚ ಡನರ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದರೆ…. 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇರಚಮನಚ:- ಮನನಯ ತಿಪಪೆೇಸನವಮಿಯವರೇೆ, ಇನತನ ಎಷತಟ ಹೂೆತ್ತು ನಮಗ ೆಬೆೇಕತ.   

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎ.ತಿಪಪೆೇಸನವಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇನತನ ಎರಡತ-ಮೂರತ ನಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಮತಗಿಸತತ್ುೆೇರೆ್.  ರ್ನನತ ಇಲ್ಲಿ ವನಸುವ ಸಂಗತಿಯನನಷ್ೆಟೇ ಹೆೇಳುತಿುದತೆ, ಬೆೇರ ೆ ಯನವುದೆೇ 
ವಿಷಯನಂತ್ರ ಮನಡತತಿುಲಿ.  Karnataka Panchayat Raj Act ಗೆ, ಸಿ.ಸಿ.ಎ. ರೂಲತಚಗೆ 
ತಿದತೆಪಡಿ ತ್ರಬೇೆಕ್ನಗಿದೆ.  ಕ್.ೆಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ಕ್ನಯಾವೆೈಖರಿಯ ಬಗೆೆ ರ್ನವು ಯನರೂ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುಲಿ. 
ಪಿ.ಸಿ.ಹೊೇಟನ ಅವರತ ಕ್ೂೆಟಿಟರತವ ಸಲಹೆಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ಫನರಸತತಗಳನತನ ಸಕ್ನಾರ ದಯಮನಡಿ 
ಜನರಿಗ ೆ ತ್ರಬೇೆಕತ.  ಅದನತನ ಬಲಪಡಿಸಬೆೇಕತ.  ಅದನತನ ಅವಹೆೇಳನ ಮನಡಬನರದತ.  ಅವರತ 
ಹೆೇಳಿರತವಂತ್ೆ ಪರತಿಯಂದತ ಸಂದಶಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಒಬಬ ತ್ಜ್ಞರನತನ ಹನಕಬೆೇಕತ.  ಕ್ೆೇವಲ ಸದಸಯರಿಗೆ 
ಮತ್ತು ಅಧಯಕ್ಷರಿಗ ೆ ಅಧಿಕ್ನರವನತನ ನೇಡಬನರದತ.  ತ್ಜ್ಞರಿಂದ ಕಮಿಷನಚ ಗೆೈಡಚ ಆಗಲ್ಲ.  
ಕಮಿಷನಚನವರಿಗೆ ತ್ನವು ಮನಡತತಿುರತವುದತ ತ್ಪತಪ, ತ್ಜ್ಞರ ಅಭಿಪನರಯ ಈ ರಿೇತಿಯಿದ ೆ ಎನತನವ 
ವಿವೆೇಚರೆ್ ಅವರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ.   

 ಗೆಜೀ಼ೆಟೆಡಚ ಪೊರಬೆೇಷನರಚ ಆಯೆ ಇರಲ್ಲ ಅಥವನ ಬೆೇರ ೆ ಯನವುದೆೇ ಆಯೆಯಿರಲ್ಲ 
ಕ್.ೆಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ.ಯವರತ ೫೦ ಅಂಕಗಳಿಂದ ೨೫ ಅಂಕ ಮನಡಿರತವುದತ ಸರಿಯಲಿ.  ಅದನತನ ಸತಧನರಣ ೆ
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ಮನಡಬೇೆಕತ. ಅಲ್ಲಿರತವಂತ್ಹ ಆಡಳಿತ್ ವಯವಸೆಥಯನತನ ಕ್ನಯಾಪರಿಶ್ೇಲರ್ೆ ಮನಡಬೇೆಕತ.   ಗೂರಪಚ 
ಬಿ ಹತದೆೆಗಳನತನ ಗೂರಪಚ ಸಿ ಹತದೆೆಗಳೂೆಂದ್ಧಗೆ ವಿಲ್ಲೇನಗೊಳಿಸಿರತವುದತ ಸನಧತವಲಿ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ುೆೇರೆ್.  ಈ ತಿದತೆಪಡಿ ಇನೂನ ಕರಡಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ.  ದಯಮನಡಿ ಇದನತನ 
ಹಿಂಪಡೆಯಬೆೇಕತ. ಮತ್ೂೆುಮಾ ಆಲೊೇಚರ್ ೆ ಮನಡಿ ನಂತ್ರ ಏರ್ನದರೊಂದತ ತಿೇಮನಾನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಬೇೆಕ್ೆಂದತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ರ್ನನತ ಬೆೇಡಿಕ್ೊಳುುತ್ುೆೇರೆ್.   

 ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇರಚಮನಚ:- ಮತಂದ್ಧನ ಸರದ್ಧ ಮನನಯ ಕ್ೆ.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರದತೆ. ತ್ಮಗೆ ಎಷತಟ 
ಸಮಯ ಬೆೇಕತ? ಈಗನಗಲೆೇ ೩೫ ನಮಿಷಗಳನಗಿವೆ.  ತ್ನವು ಐದತ ನಮಿಷ ಮನತ್ರ್ನಡಿ.    

 ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ (ಪದವಿೇಧರರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ ನಯಮ 
೩೩೦ ಹನಗೂ ನಯಮ ೭೨ ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸಳೆೆಯತವ ಸೂಚರೆ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ 
ಬಂದ್ಧದ.ೆ  ಆರತ ಜನ ಸಹಿ ಮನಡಿರತತ್ೆುೇವೆ.   

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇರಚಮನಚ:- ಒಟತಟ ಕ್ನಲನವಕ್ನಶ ೪೫ ನಮಿಷ.  ಅದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ೧೦-೧೫ 
ನಮಿಷಗಳ ಸಮಯ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಡಲ್ಲಕ್ನೆಗಿ ಬೇೆಕತ.  

ಡನ:ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನವಮಿ (ಸಕ್ನಾರಿ ಮತಖಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರೆೇ,  
ವಿಷಯ ಬಹಳ ಮಹತ್ುರವನಗಿದೆ.  ಅದರ ಬಗೆೆ ಬೆೇರ ೆ ಮನತಿಲಿ. ಎರಡನೂನ ಕಂಬೆೈನ ಮನಡಿ 
ಈಗನಗಲೆೇ ಬೆೇರಯೆವರತ ಹೆೇಳಿರತವ ವಿಚನರಗಳನತನ ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ ತ್ನವು ನದ್ಧಾಷಟವನಗಿ ಹೆೇಳಿ.  
ಆದರೆ ಬೆೇಗ ಮತಗಿಸೊೇಣ.   

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎ.ತಿಪೆಪೇಸನವಮಿ:- ಮನನಯ ಶ್ರೇಕಂಠೇೆಗೌಡರೇೆ, ಒಂದತ ನಮಿಷ… ರ್ನನತ ಎಲಿರಲ್ಲಿಯೂ 
ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇರ್ೆ.  ನಯಮ ೭೨ ಆಗಬಹತದತ, ನಯಮ ೩೩೦ ಆಗಬಹತದತ; ದಯವಿಟತಟ 
ಅಧಾಗಂಟ ೆಚಚೆಾ ಮನಡಿ.   
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ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ರೆ್ೇರವನಗಿ ವಿಚನರಕ್ೆೆ 
ಹೊೇಗತತಿುದೆೆನತ.  ಈಗ ರ್ನನತ introduction ಗೆ ಎರಡತ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳಲೆೇಬೇೆಕ್ನಗಿದ.ೆ  
ನಮಾಲ್ಲಿ ಶನಸಕ್ನಂಗ, ಕ್ನಯನಾಂಗ ಮತ್ತು ರ್ನಯಯನಂಗ ಇದೆ.  ಶನಸಕ್ನಂಗಕ್ೆೆ ಎಷತಟ 
ಜವನಬನೆರಿಯಿರತತ್ುದೆಯೇ ಅಷ್ೆಟೇ ಮಹತ್ುರವನದ ಜವನಬನೆರಿ ಕ್ನಯನಾಂಗಕ್ೆೆ ಇರತತ್ುದೆ.  
ಕ್ನಯನಾಂಗವನತನ ಸರಿಯನದ ದನರಿಯಲ್ಲಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ ಹೂೆೇಗತವ ಮಹತ್ವದ ಜವನಬನೆರಿ 
ನಮಾಲಿರ ಹೆಗಲ ಮೇಲ್ಲದ.ೆ  ಹನಗನಗಿ ಇದತ ಹಗತರವನಗಿ   ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುವಂತ್ಹ ವಿಚನರವಲಿ. 
ರ್ನವು ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುವ ತಿೇಮನಾನಗಳು, ಮನಡತವ ಶನಸನಗಳು ಅವುಗಳನತನ ಅನತಷ್ನಿನಕ್ೆೆ 
ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹವರತ ಕ್ನಯನಾಂಗದವರತ. ಆ ದ್ಧಸಯೆಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಇಡಬೇೆಕ್ನದಂತ್ಹ ಹೆಜೆುಗಳು 
ಮತಖಯವನಗತತ್ುವೆ.  ಕ್ೆೇಂದರ ಲೂೆೇಕಸೆೇವನ ಆಯೇಗ ಮತ್ತು ರನಜಯ ಲೊೇಕಸೆೇವನ ಆಯೇಗವು 
ಸಂವಿಧನನದತ್ು ಸಂಸೆಥಗಳು.  ಅದಕ್ೆೆ ಅದರದೆೆೇ ಆದ ಮನಗಾದಶ್ಾ ಸೂತ್ರಗಳಿವೆ. ಏಕ್ನಏಕ ರ್ನವು 
ಏರೆ್ೇರ್ೂೆೇ ಮನಡಲತ ಬರತವುದ್ಧಲಿ. ಆದರೆ ಈಗ ಆಗಿ ಹೊೇಗಿದ.ೆ  ಆ ತ್ಪತಪಗಳು ಆಗಬನರದತ.  

 ಇಂದತ ಮನನಯ ರತದೆರೇಗೌಡರತ ಆಯೇಗದಲ್ಲಿ ಪನರಮನಣಿಕವನಗಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿ ಅದರ 
ಘನತ್ೆಯನತನ ಹೆಚಿಚಸಿದವರತ ತ್ಮಾ ಅಭಿಪನರಯವನತನ ಹಂಚಿಕ್ೂೆಂಡಿದನೆರೆ.  ಅದೆೇ ಹನದ್ಧಯಲ್ಲಿ 
ಬಂದಂತ್ಹ ಒಬಬ ಅಧಿಕ್ನರಿಯನಗಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿದ ಮನನಯ ತಿಪಪೆೇಸನವಮಿಯವರತ ಪನರಮನಣಿಕವನಗಿ 
ನಷಪಕ್ಷಪನತ್ವನಗಿ ಸೇೆವೆಯನತನ ಮನಡತತ್ನು ತ್ಮಾ ಅಭಿಪನರಯವನತನ ಹಂಚಿಕ್ೂೆಂಡಿದನೆರೆ.  

 ರ್ನನತ ಮನನಯ ರ್ನರನಯಣಸನವಮಿಯವರ ಒತ್ನುಯಕ್ೆೆ ಮಣಿದತ ರೆ್ೇರವನಗಿ ವಿಚನರಕ್ೆೆ 
ಬರತತ್ೆುೇರೆ್.  ದ್ಧರ್ನಂಕ ೧೦.೦೫.೧೯೮೫ರಂದತ ‘Ashok Kumar Yadav & Others vs. State 
of Haryana and Others’ಚ ಪರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸತಪಿರೇಂ ಕ್ೂೆೇಟಚಾ ಒಂದತ ಆದೇೆಶ ಬಂದ್ಧದೆ.  
ನಮಾಲ್ಲಿ ಪರಿೇಕ್ಷೆ ಎರಡತ ಮನದರಿಯಲ್ಲಿರತತ್ುದೆ.  ಲ್ಲಖಿತ್ ಪರಿೇಕ್ಷೆ  ಹನಗೂ ಮೌಖಿಕ ಪರಿೇಕ್ಷೆ.  
ಮತ್ೊುಂದತ ವಯಕುತ್ವ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯನಗಿದೆ.  ಲ್ಲಖಿತ್ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯ ಒಟತಟ ಅಂಕದ ಮೇಲೆ ಕನಷಿ ೧೨.೨ 
ಇರಲೇೆಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಸತಪಿರೇಂಕ್ೊೇಟಚಾ ಹೆೇಳಿದೆ.  ಇದತ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುತಿುರತವುದಲಿ. ಕ್ೆೇಂದರ 
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ಲೊೇಕಸೇೆವನ ಆಯೇಗದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ದೂರತಗಳು ಬಂದನಗ ಹೂೆೇಟನ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲನಗತತ್ುದೆ.  
ಆ ಸಮಿತಿಯತ ಸಹ ಕನಷಿ ೧೨.೨ ಮೌಖಿಕ ಪರಿೇಕ್ಷೆಗೆ, ವಯಕುತ್ವ ಪರಿೇಕ್ಷೆಗೆ ಇರಬೇೆಕ್ಂೆದತ ಹೆೇಳುತ್ುದೆ.    

 ರ್ನನತ ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಬಹಳ ಹಿರಿಯರನದ ಹನಗೂ ಸಮಥಾರನದ ಕ್ನನೂನತ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ 
ಕ್ೆೇಳಬಯಸತತ್ುೆೇರೆ್. ಲ್ಲಖಿತ್ ಪರಿೇಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ನಯಯಗಳನಗಲ್ಲಲಿವೆೇ? ಮೌಖಿಕ ಪರಿೇಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ 
ಆಗಿವ,ೆ ಇಲಿವೆಂದತ ಹೆೇಳುತಿುಲಿ.  ಅದಕ್ೆೆ ಏನತ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಮತ್ತು how to improve it; 
how to avoid corruption and how to avoid irregularities ಎಂದತ ಹೂೆೇಟನ 
ಸಮಿತಿಯತ ಹೇೆಳುತ್ುದೆ.  ಆ ಸಮಿತಿಯ ವರದ್ಧಯನತನ ಕ್ೆೇಂದರ ಲೊೇಕಸೆೇವನ ಆಯೇಗ ಜನರಿಗೆ 
ತ್ಂದ್ಧತ್ತ.  ರನಜಯದಲ್ಲಿಯೂ ತ್ನನ.                                           

(ಮತಂದತ) 

(667) 28-03-2022 (4.30) ಕ್ೆಜಿ-ಎಕ್ೆ     

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ  (ಮತಂದತ):-   

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ಉದನಹರಣೆಯನತನ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್.ೆ ಒಳುೆಯ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನದ ಒಬಬ 
ಕ್ನಯಾದಶ್ಾ ಮತ್ತು ಒಬಬ Controller of Examination ರವರನತನ ಸಕ್ನಾರ ಕ್ೆಪಿಎಸ್ಚಸಿಗೆ 
ಕ್ೊಡತವುದನದರೆ, ಇಡಿೇ ಆಯೇಗದ ಪರಿೇಕ್ಷೆಗಳು ಸರಿಯನಗಿ ನಡಯೆತತ್ುದೆ. ಆಗ  ಪರಿೇಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ  
ಲೊೇಪ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. ರ್ನನತ ನೂರನರತ ಪರಿೇಕ್ಷೆಗಳನತನ ಮನಡಿದೆೆೇರ್.ೆ  Superintendent ಆಗಿ, 
Chief Superintendent ಆಗಿ, Deputy Chief ಆಗಿ ಪರಿೇಕ್ಷಗೆಳನತನ ನಡಸೆಿದೆೆೇರೆ್. 
ಸರಿಯನಗಿರತವಂತ್ಹ ಈ ಇಬಬರತ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ಕ್ೊಟಟರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಲೂೆೇಕಸೇೆವನ ಆಯೇಗ 
75% ರಿಂದ 80% ಸರಿಹೊೇಗತತ್ುದೆ. ನಮಾ ದೆೇಶದ ಆಯಯನ ರನಜಯಗಳ  ಲೊೇಕಸೆೇವನ 
ಆಯೇಗಗಳ ಮನಹಿತಿಗಳು ನನನ ಬಳಿ ಇವೆ.  ಕ್ೆೇಂದರ ಲೊೇಕಸೆೇವನ ಆಯೇಗ  written test 
marks ಅನತನ ಒಟತಟ 1750 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಇಟಿಟದ.ೆ ಅದರ ಮೇಲೆ 15.71%, ಅಂದರೆ, 275 
ಅಂಕಗಳನತನ ವಯಕುತ್ವ ಪರಿೇಕ್ಷೆಗ ೆ ಇಟಿಟದನೆರ.ೆ ಒರಿಸನತ ರನಜಯದಲ್ಲಿ 1800 ಅಂಕಗಳಿಗೆ written 
examination ಇದೆ.  Oral exam ಗೆ 250 ಅಂಕಗಳು, 13.89% ಇದೆ. ಕ್ೆೇಂದರ ಲೂೆೇಕಸೆೇವನ 
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ಆಯೇಗದತೆ 15.71% ಇದ.ೆ  ಕ್ೆೇರಳ ರನಜಯದತೆ 16.67% ಇದೆ. ಈ ರಿೇತಿ ಎಲನಿ ರನಜಯದಲ್ಲಿಯೂ 
ಕನಷಿ ಪಕ್ಷ 10% ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ನಮಾ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಅದತ 2%ಗೆ ನಂತಿದ.ೆ  ಇದತ ನಮಗೆ 
ಅಥಾವನಗತತಿುಲಿ. ಓದ್ಧಗಿಂತ್ ಬಹಳ ಮತಖಯ ಆಡಳಿತ್. ಚೆರ್ನನಗಿ ಓದ್ಧ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚತಚ ಅಂಕಗಳನತನ 
ಗಳಿಸಿದವರತ ಒಳೆುಯ ಆಡಳಿತ್ವನತನ ಮನಡತತ್ನುರಂೆದತ ಇಲಿ. ಆಡಳಿತ್ ಒಂದತ skill. ರ್ನವು ಆ 
skilled administration ಅನತನ ನರಿೇಕ್ಷೆ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದರೆ, ಆ ವಯಕುಯ ವಯಕುತ್ವವನತನ 
ಆರ್ನವರಣ  ಮನಡಿಕ್ೊಳುಬೆೇಕತ. ನಮಾ ಬನಯರ್ಚನಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲವರತ III Class ನಲ್ಲಿ ಪನಸ್ಚ ಆಗಿದೆವರತ  
I.A.S., K.A.S ಮನಡಿ ಅದತಬತ್ವನದ ಆಡಳಿತ್ವನತನ ಮನಡಿ ಬಹಳ ಒಳೆುಯ ಹೆಸರನತನ 
ಪಡದೆತಕ್ೂೆಂಡವರತ ಇದನೆರ.ೆ ಹನಗೆಯೇ, ನಮಾ ಬನಯರ್ಚನಲ್ಲಿ Rank, merit ಪಡದೆತಕ್ೊಂಡತ 
C.T.O., S.D.O ಆಗಿ failure ಆಗಿರತವವರತ  ಇದನೆರ.ೆ II Class, III Class ನಲ್ಲಿ ಪನಸನದವರತ 
ಬಹಳ successful officers ಆಗಿದನೆರ.ೆ ಅವರತ ಬಹಳ ಹೆಸರತ ಪಡದೆತಕ್ೊಂಡಿದನೆರೆ. ಅವರತ 
ಬಹಳ ಪನರಮನಣಿಕವನಗಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿದನೆರ.ೆ  gold medal ಪಡದೆತಕ್ೂೆಂಡಿದೆವರತ failure 
ಆಗಿದನೆರ.ೆ ರ್ನನತ ಏಕ್ ೆ ಈ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳುತಿುದೆೆೇರ್ೆಂದರ,ೆ ಆಡಳಿತ್ದ ದಕ್ಷತ್ೆಗೆ ಪರಿೇಕ್ಷೆಗಳ 
ಅಂಕಗಳಿಗಷ್ೆಟೇ ಮತಖಯವನಗತವುದ್ಧಲಿ. ಆ ವಯಕುಯ ವಯಕುತ್ವವನತನ ಹೊರಗಚತಟವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ 
ಮನಡಿ, ಆ ವಯಕುಯ  ವಯಕುತ್ವನತನ ಅರ್ನವರಣ ಮನಡತವಂತ್ಹ ದ್ಧಶೆಯಲ್ಲಿ ಕನಷಿ ಅಂಕಗಳು 
ಇರಲೇೆಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ.ೆ ಈಗ ನಮಾ ಕ್ನಯಬಿರೆ್ಟಚ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡಿರತವಂತ್ಹ ತಿೇಮನಾನ ಸಂವಿಧನನಕೂೆ 
ವಿರತದಿವನಗಿದ.ೆ ಪಿ.ಸಿ.ಹೂೆೇಟನ ಸಮಿತಿಯ  ತಿೇಮನಾನಕೂೆ  ವಿರತದಿವನಗಿದೆ ಹನಗೂ Supreme 
Court ತಿೇಮನಾನಕೂೆ  ವಿರತದಿವನಗಿದ.ೆ   

      ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ೆೇರಳನದಲ್ಲಿ 300 ಅಂಕಗಳಿಗೆ  written examination 
ಇದೆ.  Oral exam ಗೆ  50 ಅಂಕಗಳನತನ  ಇಟಿಟದನೆರ.ೆ  ಅಲ್ಲಿಗೆ  16.67% ಇದೆ. ಅದೆೇರಿೇತಿ 
ಗತಜರನತಚನಲ್ಲಿ 900 ಅಂಕಗಳಿಗೆ written examination ಇದೆ.  100 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕ 
ಪರಿೇಕ್ಷೆಯನತನ ಇಟಿಟದನೆರೆ.  ಆದರೆ, ನಮಾ ರನಜಯದಲ್ಲಿ 1200 ಅಂಕಗಳಿಗೆ written examination 
ಇದೆ.  ಆದರೆ, ಅದರ ಮೌಖಿಕ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯನತನ  ಕ್ೆೇವಲ 25 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಿದನೆರೆ.  ಈ 
ರಿೇತಿಯನದರೆ, ಆ ವಯಕುಯ ವಯಕುತ್ವನತನ ಯನವ ರಿೇತಿ assess ಮನಡತತ್ನುರ?ೆ ಲೂೆೇಪಗಳು 
written exam ನಲ್ಲಿಯೂ ಇವೆ,  oral exam ನಲ್ಲಿಯೂ ಇವೆ. ರ್ನನತ ಲೊೇಪಗಳು 
ಇಲಿವೆಂದತ ಹೆೇಳುತಿುಲಿ.  ಇದಕ್ೆೆ Hota Committee recommendations ಏನದ,ೆ ಅದತ 
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remedy.  ಅದತ ಪರಿಹನರ. ರ್ನನತ ಅದನತನ ಅಳವನಗಿ  ಓದ್ಧಲಿ.  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಅದನತನ 
ಅಳವನಗಿ ಓದ್ಧ ಹೂೆೇಟನ ಸಮಿತಿಯ ಎಲನಿ ಸಲಹೆಗಳನತನ  ಇಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ತ್ಂದರ,ೆ ಆಗ ಇದತ ಸರಿ 
ಹೊೇಗತತ್ುದೆ. ಈಗ U.P.S.C (Union Public Service Commission) ಸರಿ ಹೊೇಗಿದ ೆ
ಅಲಿವೆೇ; ಅದನತನ ರ್ನವಲೆಿರೂ  ಒಪತಪತ್ೆುೇವೆ ಅಲಿವೆೇ; ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಹೂೆೇಟನ ಸಮಿತಿಯ ಎಲನಿ 
ಶ್ಫನರಸತತಗಳನತನ ಕ್ೆೇಂದರದಲ್ಲಿ implement ಮನಡಿದನೆರ.ೆ ಆ ರಿೇತಿಯ ಸತಧನರಣೆಗಳನತನ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆೇ ಹೊರತ್ತ, ವಯಕುತ್ವದಚ ಆದ್ಧಯಲ್ಲಿ ಪರಿೇಕ್ಷಗೆ ೆಇರತವ ಅವಕ್ನಶವನತನ ಕಡಿಮಗೊಳಿಸತವುದತ 
ಸರಿಯನದ ಮನಗಾವಲಿ. 1200 ಅಂಕಗಳಿಗೆ written exam ಮನಡಿ Class-I, Class-II 
Officers ಗೆ 25 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ವಯಕುತ್ವವನತನ ಅಳೆಯತತ್ೆುೇವೆಂದರೆ, ಇದಕ್ೆೆ ನಗಬೆೇಕ್ೊೇ 
ಅಥವನ ಆಳಬೆೇಕ್ೂೆೇ ಅಥಾವನಗತತಿುಲಿ. This is not the way to award marks.  ಈಗ 
ಏರೆ್ೇನೂ ದೂರತಗಳಿವ ೆ ಅದಲಿ, ಈಗ ಏರೆ್ೇನೂ ಆರೂೆೇಪಗಳಿವೆ ಅದಲಿ, ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ 
ಪಿ.ಸಿ.ಹೊೇಟನ ಸಮಿತಿಯ remedy ಅನತನ ಹೇೆಳಿದೆೆೇರ್ೆ.  ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಇನತನ ಅವಕ್ನಶ ಇದೆ.  
ಸಕ್ನಾರ  ಆ ಅಲೂೆೇಚರ್ಯೆಲ್ಲಿದೆ ಎಂದತ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಿದ.ೆ ಅದಕ್ೆೆ ಖಂಡಿತ್ವನಗಿ ಸಕ್ನಾರ ಈ 
ತಿೇಮನಾನವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಬೆೇಕತ. ನಮಾ ದೆೇಶದಲ್ಲಿರತವ ಎಲನಿ ರನಜಯಗಳ ಲೂೆೇಕ ಸೇೆವನ  
ಆಯೇಗಗಳು oral exam ಗೆ ಇಟಿಟರತವಂತ್ಹ  ಅಂಕಗಳನತನ ಗಮನಸಿದನಗ, ನಮಾ ರನಜಯದಲ್ಲಿ 
ಮನತ್ರ ಅತ್ಯಂತ್ ಕಡಿಮ 2% ಅಂಕಗಳನತನ Personality Test ಗೆ ಇಡಲನಗಿದ.ೆ  This is 
very meagre.  ಹನಗನಗಿ, ನಮಾ ಸಕ್ನಾರ ಆ ತ್ಪತಪ ನಧನಾರಕ್ೆೆ ಹೊೇಗತವುದತ ಬೆೇಡ. ಅದರ 
ಬದಲನಗಿ ಸತಧನರಣೆಗಳನತನ ಮನಡಲ್ಲ. ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ರತದೆರೇಗೌಡ ಅಂತ್ಹವರನತನ  ಆಯೆ 
ಮನಡಲ್ಲ. ರ್ನವು ಬೆೇಡ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿಲಿ. ರ್ನವು ಸಕ್ನಾರವನತನ ಹಿಡಿದತಕ್ೊಂಡಿದೆೆೇವೆಯೇ? 
ಪರಮನಣಿಕವನಗಿ ಇರತವವರರೆ್ನೇ ಆಯೆ ಮನಡಲ್ಲ. ಸಮನಜದಲ್ಲಿ ಇಂತ್ಹವರತ ಪರಮನಣಿಕವನಗಿ 
ಇದನೆರ,ೆ ಇಂತ್ಹವರತ ಒಳೆುಯವರತ ಎಂದತ ಎಲಿರಿಗೂ ಗೂೆತ್ನುಗತತ್ುದೆ. ರ್ನವು ರನಗಿ ಬೆಳೆಯನತನ ಭಿತಿು 
ಗೊೇಧಿಯ ಬೆಳೆಯನತನ ನರಿೇಕ್ಷೆ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತ್ುದೆಯೇ? ಭ್ತ್ು ಬಳೆಯೆನತನ ಭಿತಿು  ಅದರಲ್ಲಿ 
ರನಗಿ ಬೆಳೆಯನತನ ನರಿೇಕ್ಷೆ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತ್ುದಯೆೇ? ಅದಕ್ೆೆ ಬೆಳೆಯನತನ ರೆ್ೇಡತವನಗಲೇೆ ಒಳೆುಯ 
ಭ್ತ್ುದ ಬಿೇಜವನತನ ಹನಕದರ,ೆ ಒಳೆುಯ ಭ್ತ್ುದ ಬೆಳ ೆ ಬರತತ್ುದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಲೊೇಕ ಸೇೆವನ 
ಆಯೇಗಕ್ೆೆ ಸದಸಯರನತನ ಆಯೆ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ನಾರ ಎಚಚರಿಕ್ ೆ ವಹಿಸಿದರ,ೆ 
ಬಹತಪನಲತ ಶೇೆಕಡನ 99% ಆರೂೆೇಪಗಳು ನಂತ್ತಹೂೆೇಗತತ್ುವೆ. ಆ ಬಗೆಗಿನ ದೂರತಗಳು ಹೂೆರಟತ 
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ಹೊೇಗತತ್ುವೆ. ಅದರ ಜೊತ್ಗೆ ೆಪಿ.ಸಿ.ಹೊೇಟನ ಸಮಿತಿಯ ಶ್ಫನರಸತತಗಳನತನ ಜನರಿಗ ೆತ್ಂದರೆ,  ಅಲ್ಲಿಗೆ 
ಎಲಿವೂ ಸರಿಹೂೆೇಗತತ್ುದೆ. ಆಗ ಅದತ ಸರಿ ದನರಿಗ ೆ ಬರತತ್ುದೆ. ಹನಗನಗಿ, ಯನವುದೆೇ ಕ್ನರಣಕೂೆ 
Supreme Court ತಿೇಮನಾನವನತನ ಉಲಿಂಘರೆ್ ಮನಡತವುದತ ಬೆೇಡ. ಅದೆೇರಿೇತಿ ಹೂೆೇಟನ 
ಸಮಿತಿಯ ಶ್ಫನರಸತತಗಳು ಸಹ ಯನವುದೆೇ ಕ್ನರಣಕೂೆ ಉಲಿಂಘರ್ೆಯನಗತವುದತ ಬೆೇಡ. ಅದಕ್ನೆಗಿ 
ಸಕ್ನಾರ ಇದನತನ ಮರತಪರಿಶ್ೇಲರೆ್  ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿದೆ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ವಯಕುತ್ವದ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯೂ ಸಹ 
ಲ್ಲಖಿತ್ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯಷ್ೆಟೇ ಮಹತ್ವದನೆಗಿದೆ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ರ್ನವು ಸಮಥಾವನದ ರ್ೌಕರರ ಶನಹಿಯನತನ 
ನಮನಾಣ ಮನಡಬೇೆಕಲಿವೇೆ; Bureaucracy is more important than other things.  
ನಮಾ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ, ನಮಾ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ ಅನತಷ್ನಿನಕ್ೆೆ ಕ್ೂೆಡತವ ದ್ಧಶೆಯಲ್ಲಿ, ನಮಾ 
ಶನಸನಗಳನತನ  ಜನರಿಗೆ ತ್ರತವ  ದ್ಧಶೆಯಲ್ಲಿ ಈ bureaucracy, ಕ್ನಯನಾಂಗ ಬಹಳ 
ಮತಖಯವನಗಿ ನಲತಿತ್ುದೆ. ನನನ ಎಲನಿ ಭನವರೆ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಚನರಗಳು ಮನನಯ ಕ್ನನೂನತ ಸಚಿವರಿಗೆ 
ಅಥಾವನಗಿದ ೆಎಂದತ ಬನವಿಸಿದೆೆೇರ್.ೆ  ನನನ ಬಳಿ ಇನತನ ಬಹಳವನದ ಮನಹಿತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಮನನಯ 
ಕ್ನನೂನತ ಸಚಿವರತ ಹೆಚತಚ ನರಿೇಕ್ಷೆ ಮನಡತವುದ್ಧಲಿ. ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ರೆ್ೇರವನಗಿ ಹೆೇಳಿದೆೆೇರ್.ೆ  ಬೆೇರ ೆ 
ರನಜಯಗಳಲ್ಲಿ  ಇರತವುದಕೆಂತ್ 50%  ಕಡಿಮ ಮನಡಿ ಪರವನಗಿಲಿ,  ಆದರೆ,  ಬೆೇರ ೆರನಜಯಗಳಲ್ಲಿ 10%, 
12%, 15%, 17% ರಷತಟ ಇರತವನಗ ನಮಾ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಕ್ೇೆವಲ 2% ಗೆ ಇಳಿಸತವುದತ ಒಳೆುಯದಲಿ. ಇದತ 
ಯನವ ದೃಷ್ಠಟಯಲ್ಲಿಯೂ ಒಳೆುಯದಲಿ. ಹನಗನಗಿ, ಇದರ ಪರಮನಣವನತನ ಹೆಚಿಚಸತವಂತ್ಹ ದ್ಧಶೆಯಲ್ಲಿ 
ಸಕ್ನಾರ  ಒಂದತ ತಿೇಮನಾನಕ್ೆೆ ಬರಬೆೇಕತ ಹನಗೂ  ಅದನತನ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ 
ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ರೆ್ೇರವನಗಿ ಮನನಯ ಕ್ನನೂನತ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಯಗಳ ಪರವನಗಿ 
ಮನವಿ ಮನಡತತ್ುೆೇರೆ್.  

      ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನಚ:- ಮನನಯ ರಮೇಶಚರವರೆೇ, ತ್ನವು ಎರಡತ ನಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿ 
ಮತಗಿಸಬೆೇಕತ. ದೊಡಾ ಪತಸುಕದಲ್ಲಿನ  ಎರಡತ ಲೆೈನಚಗಳನತನ ಮನತ್ರ ಓದ್ಧ.  

    ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರಚ.ರಮೇಶಚ (ರ್ನಮನದೆೇಾಶನ ಹೊಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗ ೆ
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಟಿಟದೆಕ್ನೆಗಿ ಬಹಳ ಸಂತ್ೂೆೇಷ. ಅದಕ್ೆೆ ತ್ಮಗೆ ಧನಯವನದಗಳು. ಈಗ 
ಸದನದಲ್ಲಿ ಚಚೆಾಗೆ ಬಂದ್ಧರತವಂತ್ಹ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಸಕ್ನಾರ ನಧನಾರ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುುವುದಕ್ೆೆ 
ಅವಕ್ನಶ ಇದೆ. ಸಕ್ನಾರ ನಧನಾರ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಬಹತದತ. ಆದರೆ, ಸಂವಿಧನನ ಬದೆವನದ ಒಂದತ 
ಇಲನಖ ೆ ಅಥವನ ಒಂದತ ಸಂಸೆಥಯನತನ  consultation ಮನಡದೇೆ, ಏನತ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
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ಆಗತವುದ್ಧಲಿವೆಂದತ ಇದೆ.  Commission ಎಂದರ,ೆ ಸಕ್ನಾರ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಿರತವಂತ್ಹ ಅಧಯಕ್ಷರತ 
ಮತ್ತು ಅದರ ಸದಸಯರನನತನ ಒಳಗೊಂಡಿರತತ್ುದೆ. ಆ Commission ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನತನ  ಇಟತಟ 
ಚಚೆಾ ಮನಡಿ 50 ಅಂಕಗಳಿಂದ, ಅದನತನ 25 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಅಲ್ಲಿಂದ resolution 
ಮೂಲಕ  ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಬಂದ್ಧದೆಯೇ; Article 320 ಪರಕ್ನರ,  ಇದನತನ ಮನಡಲನಗಿದೆಯೇ;  
Article 320(5)ರ ಪರಕ್ನರ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಅಧಿಕ್ನರ ಇದೆ. ಇದನತನ ಸಕ್ನಾರ ಮನಡಿದಯೆೇ ಎಂಬ ಈ 
ಎರಡತ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಮನನಯ ಕ್ನನೂನತ ಸಚಿವರತ clarify ಮನಡಬೇೆಕತ. ಹೌದತ,  ಅವರತ 
resolution ಮನಡಿದನೆರೆಂದರ,ೆ ಅದತ ದಯವಿಟತಟ ಇಲ್ಲಿ record ಆಗಲ್ಲ. 

     ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನಚ:- ಮನನಯ ಕ್ನನೂನತ ಸಚಿವರೇೆ, ತ್ನಲೂಿಕತ ಮಟಟದಲ್ಲಿ, ವಿಭನಗ ಮಟಟದಲ್ಲಿ, 
ಜಿಲನಿ ಮಟಟದಲ್ಲಿ ಹನಗೂ ರನಜಯ ಮಟಟದಲ್ಲಿ ರನಜಯವನತನ ಮತನನಡಸೆಬೆೇಕ್ನದರೆ,  
ಅಧಿಕ್ನರಿಯನಗತವವರಿಗೆ ರ್ನಯಕತ್ವದ ಗತಣ ಇರಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಇದತ ಒಂದತ. ಈ 
ರ್ನಯಕತ್ವದ ಗತಣವನತನ ವಯಕುತ್ವದ ಮೂಲಕ ಗತರತತಿಸಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ. ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳು  ಹೆೇಳಿದ 
ಎಲನಿ ಭನವರೆ್ಗಳನತನ ಅಥಾ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡರೆ,  System ನಲ್ಲಿ ಏರ್ನದರೂ ಬದಲನವಣ ೆ
ತ್ರತವುದ್ಧದೆರೆ ತ್ರಬೇೆಕತ.  ರೆ್ಗಡಿಯನದರೆ, ಮೂಗತ ಕತ್ುರಿಸಿದಂತ್ೆ ಆಗಿದೆ.  ಇದತ ಆಗತವುದತ ಬೆೇಡ. 
ಅದಕ್ೆೆ system ನಲ್ಲಿ ಏರ್ನದರೂ ಬದಲನವಣ ೆ  ತ್ರತವಂತ್ಹ ವಯವಸೆಥ ಮನಡಿ. ಇದರಿಂದ 
ಗನರಮಿೇಣನ ಪರದೇೆಶದ ಮಕೆಳಿಗ ೆ ಅನತಕೂಲವನಗಲ್ಲ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ರ್ನಯಕತ್ವದ ಗತಣ ಗನರಮಿೇಣನ 
ಪರದೆೇಶದ ಮಕೆಳಲ್ಲಿ ಹಚೆನಚಗಿ ಇರತತ್ುದೆ. ಅದಕ್ೆೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದತ ರ್ನಯಯವನತನ ಒದಗಿಸತವುದಕ್ೆೆ 
ಆಗತತ್ುದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗೆೆ ಚಿಂತ್ರ್ ೆ ಮನಡಿ, ತ್ನವು ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಡಿ. ಗನರಮಿೇಣ ಪರದೆೇಶದ 
ಮಕೆಳಿಗ ೆಅರ್ನಯಯವನಗದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ುರ ಬಂದರ,ೆ ಸಂತ್ೂೆೇಷ. 

      ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನವಮಿ (ಸಣೆ ನೇರನವರಿ, ಕ್ನನೂನತ, ಸಂಸದ್ಧೇಯ  ವಯವಹನರ ಸಚಿವರತ):- 
ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಈಗ ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿರತವಂತ್ಹ ಎಲನಿ ವಿಷಯಗಳನತನ  
ಆಲ್ಲಸಿದೆೆೇರ್.ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ basically Article 320 ರಡಿ ಅಧಿಕ್ನರ ಇದೆಯೇ 
ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದನೆರೆ.  

    ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರಚ.ರಮೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದೆ. 
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     ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನವಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,   ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಇದೆ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದ ಮೇಲೆ, ರ್ನನತ ಆ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗತವುದ್ಧಲಿ.  It is consultative provision, not 
a mandatory provision.  You can understand law better. 2000 ನಲ್ಲಿ rules 
ಬದಲನವಣೆ ಮನಡಿ notification ಮನಡಿದನಗ,                              

(ಮತಂದತ) 

(668) 28-03-2022 (4.40) ಎಂವಿ-ಆರಚಎನ 

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನವಮಿ (ಮತಂದತ):- 

With respect to any of the matters mentioned in sub-clause (a) to (e) 
of clause (3) of the Article 320 of the Constitution the case of service 
and the post specified in annexure-1 to regulations ನಲ್ಲಿ in regard to 
making rules regulating recruitment to Civil service of the State and 
Civil posts in connection of the affairs of the State ಇದರಲ್ಲಿ ರ್ನವು 
exemptions ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದೆೆೇವೆ. ರ್ನವು ಅವರನತನ consult ಮನಡತವ ಅಗತ್ಯವಿಲಿವೆಂದತ 
ಸಪಷಟವನಗಿ ಹೆೇಳುತಿುದೆೆೇರ್ೆ. ಎರಡರೆ್ಯದತ ಏರೆ್ಂದರೆ, ಮನನಯ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರತ P.C.Hota 
ಸಮಿತಿ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಿತಿಯವರತ ಬಹಳ ಸಪಷಟವನಗಿ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಅಂದರೆ, 
The weightage of 10.25 percentage of marks in interview test is in 
conformity with the ratio. The Apex Court of India in two judgments: 
Ashok Kumar Yadav vs. State of Hariyana (1987 AIR 454) & Lila Dhar 
vs. State of Rajasthan (1981 AIR 1777) it is held that disproportionately 
high percentage of marks for the interview test may vitiate the 
selection because of a possible scope of subjective by interview boards. 
ಅವರತ ಹೆೇಳಿರತವುದಕ್ೆೆ ಮನನಯ ಸತಪಿರೇಂ ಕ್ೊೇಟಚಾ ಏನನತನ ಹೇೆಳಿದೆ ಎಂದರೆ, a 
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disproportionately high percentage of marks for the interview test may 
vitiate the selection because of a possible scope of subjective by 
interview boards. ಆಗ ಏರ್ನಯಿತ್ತ ಎಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ viva ಗೆ 200 ಅಂಕಗಳನತನ ಇಟಿಟದೆೆವು. 
ಭನರತ್ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳನದ ನರೇೆಂದರ ಮೇದ್ಧಯವರತ ಅಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ ಬಂದನಗ 
‘D’ಚ Category ಗೆ ಸಂದಶಾನ ಮನಡಬನರದತ ಎಂದತ ತಿೇಮನಾನವನಯಿತ್ತ. ರ್ನವು clerical 
cadre ಗೆ ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯ ಸಂದಶಾನ ಮನಡಬನರದತ ಎಂಬ ತಿೇಮನಾನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿರತವುದತ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸನವಮಿಯವರಿಗೆ ಗೂೆತಿುದೆ. Written test 
ಆಧನರದ ಮೇಲೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯ ಆದೆೇಶಗಳನತನ ನೇಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಆಯಿತ್ತ. ಆಮೇಲೆ 
ಇದನತನ ‘C’ಚ category ಗಳಿಗೂ ತ್ರಬೇೆಕ್?ೆಚ ‘C’ಚ category ನಲ್ಲಿ ಏರ್ನಯಿತ್ತ ಎಂದರೆ, ಕ್ೆಲವು 
ಹತದೆೆಗಳಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಈಗನಗಲೆೇ professional ಇರತವಂತ್ಹ ಕ್ೊೇಸ್ಚಾಗಳಿಗೆ ಸಂದಶಾನ 
ಬೆೇಡವಂೆದತ ನಧನಾರ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ ಆಯಿತ್ತ. ಎಂಜಿನಯರಿಂಗ, ಕೃಷ್ಠ ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ಡನಕಟರ 
ಇವರನಚಯರಿಗೂ ಸಹ Viva ಬೆೇಕ್ನಗಿಲಿ. Written test ಆಧನರದ ಮೇಲ ೆ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯನತನ 
ಕ್ೊಟತಟಬಿಡಿ ಎಂದತ ತಿಳಿಸಲನಯಿತ್ತ. ಮನನಯ ಕ್ೆ.ಎ.ತಿಪಪೆೇಸನವಮಿಯವರತ ಕ್ೆೇಳಿದ ಹನಗೆ,ಚ ‘B’ಚ
category ಯವರನತನ ‘C’ಚ Category ಗೆ ತ್ಂದತ ಕ್ೂೆಡತತಿುೇರನ ಎಂದರೆ, Gazetted 
Probationers ಅಲಿ. You are very much aware.ಚ ‘B’ಚ Category ಯಲ್ಲಿ Non-
Gazetted ನವರತ ಸಹ ಇದನೆರ.ೆ Gazetted Probationers ಗಳನತನ ಸಂದಶಾನವಿಲಿದೆೇ 
ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡತವಂತ್ಹ ನಧನಾರವನತನ ಸಕ್ನಾರ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿಲಿ. Gazetted 
Probationers ನವರಿಗೆ ಸಂದಶಾನ, Viva ಇದೆೆೇ ಇರತತ್ುದೆ. Gazetted Probationers  
ಅಲಿದಂತ್ಹ ಹತದೆೆಗಳೆೇರ್ನದರೂ ಆ ಗೂರಪಚನಲ್ಲಿದೆರ ೆ ಅಂತ್ಹ ಹತದೆೆಗಳನತನ “ಸಿ”ಚ ಕ್ನಯಟಗರಿಗೆ 
merge ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ, ಅವರನತನ interview-less ಆಗಿ selection ಮನಡಬೇೆಕ್ೇೆ 
ಎನತನವಂತ್ಹ ಆಲೂೆೇಚರ್ ೆ ಇರತವುದರಿಂದ, Gazetted Probationers… ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ Tahsildars and others ಗೆ ಇಲಿ. You have quoted Circle 
Inspector. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ Circle Inspector ಗಳಿಗೆ direct recruitment  ಇಲಿ. Only 
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Sub-Inspector elevated as Circle Inspector. ಅವರತ ಆ cadre ನಲ್ಲಿ 
ಇರತತ್ನುರಂೆದರೆ, ರ್ನವು ಅವರನತನ select  ಮನಡತವುದ್ಧಲಿ. ಅವರತ Sub-Inspector ಆಗಿ 
ಬಂದ್ಧರತತ್ನುರೆ. ಹನಗನಗಿ, Gazetted Probationers… 

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸನವಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದತ ಅವರತ “ಬಿ”ಯನತನ 
“ಸಿ” ಗೆ ಕ್ೆೈಬಿಟತಟ,ಚ“ಬಿ”ಚಯನತನ “ಸಿ”ಚಗೆ merge ಮನಡತತಿುದನೆರ.ೆ ಇದರಿಂದ ಆಡಳಿತ್ದಲ್ಲಿ ಬದಲನವಣ ೆ
ಆಗತವಂಥದೆಕ್ೆೆ ಹೆೇಳುವುದತ. 

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನವಮಿ (ಕ್ನನೂನತ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,ಚ ‘B’ಚ
Category ನಲ್ಲಿ some posts are non-gazetted posts. In B-category, some 
posts which are Gazetted Probationers posts. Gazetted Probationers 
post ಗಳನತನ ರ್ನವು “ಸಿ”ಚ ಗೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುುವುದ್ಧಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಸಂದಶಾನವಿಲಿದೆ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ 
ಮನಡತವುದ್ಧಲಿ. Non-Gazetted posts ಗಳು “ಸಿ”ಚ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅದನತನ interview ಬಿಟತಟ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆೇ ಎಂದತ ಯೇಚರ್ ೆಮನಡತತಿುದೆೆೇವೆ. ಈಗ wide gap; two hundred marks 
gap ಅದತ ಮನನಯ ಎಸ್.ರತದೆರೇಗೌಡರಿಗೂ ಸಹ ಗೊತಿುದೆ. ರ್ನವು 2011ರ ಬನಯರ್ಚ ಅನತನ 
challenge ಮನಡಿ, ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಈಗ ಸತಪಿರೇಂ ಕ್ೊೇಟಚಾಗೆ ಹೊೇಗಿ ಆಗಿರತವುದತ 
ಏರೆ್ಂದರೆ, highest merit 1037 marks  ಅನತನ ಶ್ರೇಮತಿ ಮೈತಿರ ಎಂಬತವವರತ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡರತ. Followed by 900 and add  ಮತ್ೊುಂದತ ಅಭ್ಯಥಿಾ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡರತ. 
900 add marks  ಗೆ 148, 149 marks ಕ್ೊಟತಟ, ಈಕ್ೆಗ ೆಕ್ೆೇವಲ 75 marks ಕ್ೊಟಿಟದೆಕ್ೆೆ, 
ಇಡಿೇ 2011 batch struck ಆಯಿತ್ತ. Gap of 74 marks, ರ್ನವು ಅದನತನ ಹೆೇಳಬೇೆಕಲಿವೆೇ? 
ಏನತ ಅದತ what is the cause of action for that? ರ್ನನತ written test ನಲ್ಲಿ 1037 
ಅಂಕಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದೆೆೇರ್ೆ. Followed by a candidate who have secured 
only 900 and add marks he selected  by making a difference of 50%.  
ಇದಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರ ಏರೆ್ಂದತ ಹೆೇಳಬೆೇಕತ? ಸಕ್ನಾರ ಇದಕ್ೆೆ ಉತ್ುರ ನೇಡಬೆೇಕಲಿವೆೇ? ಕ್ೂೆೇಟಚಾ ಸಹ 
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struck ಮನಡಿತ್ತ. ಇದತ ಏನತ ಇಷ್ೂೆಟಂದತ discretionary power ಅನತನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನ? 
ಮೇಡಂ, ರ್ನವು ಯನರಿಗೆ select ಮನಡತವುದತ. They are all toppers. 1:3, 1:5 ಆ 
ಲೆವೆಲಚಗೆ ಬಂದ್ಧರತವಂತ್ಹವರಿಗೆ ಸಂದಶಾನಕ್ೆೆ ಕರಯೆತವುದತ. ಈಗ ಯನರೂೆೇ ತ್ಳಹಂತ್ದಲ್ಲಿ 
ಇರತವಂತ್ಹವರನತನ ಸಂದಶಾನಕ್ೆೆ ಕರಯೆತವುದ್ಧಲಿ. ಮನನಯ ಕ್ೆ.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೇೆಗೌಡರೆ, ಲ್ಲಖಿತ್ 
ಪರಿೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಬೊಬಬಬರಿಗ ೆ 5, 10, 20, 30 ಅಂತ್ರದಲ್ಲಿ ೧:೩ ಯಲ್ಲಿ ಸಂದಶಾನಕ್ೆೆ ಕರದೆನಗ 
ವಯತ್ನಯಸ ಬರಬಹತದತ. ಆಕಸಿಾಕವನಗಿ ಇಂತ್ಹ ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 60 ರಿಂದ 70 ಅಂಕಗಳು ಬಂದನಗ 
ಇದಕ್ೆೆ ಉತ್ುರ ಹೇೆಳಬೇೆಕಲಿವೆೇ? ರ್ನವು ಆ ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ discretion ಕ್ೊಡಬನರದತ, ಈ 
ಮನತ್ತಗಳಿಗೆಲನಿ ರ್ನವು ಉತ್ುರ ಏಕ್ೆ ಹೆೇಳಬೆೇಕತ. No record will be available. 
Interview ನಲ್ಲಿ marks ಸರಿಪಡಿಸಿ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರತದೆರೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ಅಂಕದಲ್ಲಿ ಏನತ 
ವಯತ್ನಯಸವನಗಿತ್ತು. ಆ ಅಭ್ಯಥಿಾ ಸೂೆೇಲ್ಲಗರ ಹೆಣತೆ ಮಗಳು.  

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನವಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ನಮಿಷ ರ್ನನತ ನನನ 
ಮನತ್ತಗಳನತನ ಮತಗಿಸಿಬಿಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. ನನಗ ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಬಗೆೆ ತ್ತಂಬನ ಗೌರವವಿದ.ೆ ರ್ನನತ 
ಮನನಯ ಸದಸಯರ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುಲಿ. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಈ ವಿಷಯ conclude 
ಆದ ಮೇಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ. ರ್ನನತ ಸಪಷಟವನಗಿ ಹೆೇಳುವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಇಷ್ೂೆಟಂದತ discretion  
power ಇರಬೇೆಕ್ೆೇ ಎಂಬ ಆಲೊೇಚರ್ೆಯನಯಿತ್ತ. ಮನನಯ ಸತಪಿರೇಂ ಕ್ೂೆೇಟಚಾ ಸಹ ಹೆೇಳಿತ್ತ. 
Disproportionate ಆಗಿ interview ನಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳನತನ ಕ್ೊಡಬೇೆಡಿ ಎಂದತ. ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಒಂದತ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿದರತ, Administration is common sense. 
Administration depends on  training, not by selection. ಅವರತ ಆಡಳಿತ್ದಲ್ಲಿ 
ಬರತತಿುದೆ ಹನಗೆಯೇ ಐಎಎಸ್ಚ ಮತ್ತು ಕ್ೆಎಎಸ್ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ಆಡಳಿತ್ ನಡಸೆಿ ಎಂದತ 
ಕಳುಹಿಸತವುದ್ಧಲಿ. Training impart ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ, method of training and help of 
training helps in getting a good administration and governance. Train 
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ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಯನವ ಪದನಥಾ ಸೂಕು, raw material  ಚೆರ್ನನಗಿ ಇದಯೆೇ ಇಲಿವೊೇ ಅಷ್ೆಟೇ 
ಮನಡತವುದತ ಮನನಯ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರ.ೆ ಈಗ ಪರಶೆನ ಏರೆ್ಂದರೆ, ರ್ನವು ಈಗ ಇದಕ್ೆೆ ಒಂದತ 
ಇತಿಶ್ರೇ ಹನಡತವುದಕ್ೆೆ ಪರಯತ್ನ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಕ್ೆಲವು ಹತದೆೆಗಳಿಗೆ ಸಂದಶಾನ ಬೆೇಡವಂೆದತ 
ತಿೇಮನಾನ ಮನಡಿಬಿಟಿಟದೆೆೇವೆ. ಅಂದರೆ, ಎಂಜಿನಯರಚ, ಡನಕಟರಚ, ಕೃಷ್ಠ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು, ಸಬಚ 
ಇನಚಸಪೆಕಟರಚರವರನತನ ಮದಲೆೇ ರ್ನವು Public Service Commission scope ನಂದ 
ಹೊರಗಡೆ ಇಟತಟಬಿಟತಟ ಅವರಿಗ ೆಸಂದಶಾನವಿಲಿ. ಈಗ ಸಂದಶಾನವಿಲಿದೆ ಏನತ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯನಗಿದೆ, 
ಎಲೂಿ ಸಹ ಆಪನಧರೆ್ಗಳು ಸಕ್ನಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಪರಮನಣದಲ್ಲಿ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಆಗತವಂತ್ಹ 
ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲಲಿ ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರೆ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, due to merit. 

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನವಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, due to merit, ಹನಗನಗಿ ಇದಕ್ೆೆ 
ರ್ನವು ಏರ್ನದರೊಂದನತನ ಮನಡಲೇೆಬೆೇಕತ ಮತ್ತು ಕಡಿಮ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ we cutdown it to 
50 marks. 200 ಅಂಕ ಇದೆದೆನತನ 50 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ತ್ಂದರತ. ರಿೇತಿ ತ್ರಬೇೆಕ್ನದರ,ೆ Written 
Test marks ಅನತನ optional marks ಕಡಿಮ ಮನಡಿ, 300 ರಿಂದ 400 ಅಂಕಗಳನತನ 
ಲ್ಲಖಿತ್ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯಲೂಿ ಸಹ ಕಡಿಮ ಮನಡಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ತ್ಂದ್ಧದೆೆೇವೆ. ಈಗ ನಮಾ ಮತಂದ ೆಇರತವಂತ್ಹ 
ಪರಶೆನ ಈ gap ಅನತನ ಕಡಿಮ ಮನಡಲೇೆಬೆೇಕತ. ನೇವು ಇಷ್ೂೆಟಂದತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರಿ. ವಿಧನನ 
ಸಭೆಯಲೂಿ ಸಹ ರ್ನರೆ್ೇ ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡಿದೆೆೇರ್ೆ. The difference between a rural 
and urban student is in speaking, not in getting written test marks. 
ಈಗ ಹಳಿು ಹತಡತಗ ಏರ್ನದರೂ miserable  ಆಗಿ performance ಮನಡತತ್ನುರೆ್ಂದರೆ, ಅವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಕಷಟವನಗತತ್ುದೆ. Because his school, ಅವರ ಸಟಡಿ ಕನನಡ ಮನಧಯಮದಲ್ಲಿ 
ಇರತತ್ುದೆ ಮತ್ತು rural background ನಲ್ಲಿ ಇರತತ್ುದೆ. ಅವರತ ಕಷಟಪಟತಟ ಬರೆಯತತ್ನುರ.ೆ ಆದರೆ, 
communicate ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗತವುದ್ಧಲಿ. It is his problem. ಅವರಿಗೆ communicate 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದೆೇ ಇಲಿ. That is where he fails. Number one doctors 
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who are very good profession or in marks.  ಅವರತ GATE Examination 
pass  ಆಗಿ ಲಂಡನಚ ಮತ್ತು ಅಮರಿಕ್ನಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತಿುಲಿ. ಏಕ್ಂೆದರೆ, English ಇಲಿ. 
ಮತ್ೆು interview ನಲ್ಲಿ he will never fair better.  ಈ ಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. ಮನನಯ ಎಸ್.ರತದೆರೇಗೌಡರತ ಹೆೇಳಿದರತ ಹಳಿು ಮಕೆಳಿಗ ೆಅರ್ನಯಯವನಗತತ್ುದೆ ಎಂದತ. 
How will you distinguish?  ಈಗ ಯನರತ ಹಳಿು ಹತಡತಗ ಯನರತ ಟೌನಚ ಹತಡತಗ ಎಂದತ 
ಗೊತ್ನುಗತವುದಕ್ೆೆ ಅವರ ಹತಿುರ mode ಇಲಿ. ಅವರ ಹತಿುರ ಯನರಿಗ ೆwritten test  ನಲ್ಲಿ ಜನಸಿು 
ಅಂಕ ಬಂದ್ಧದ,ೆ ಯನರಿಗೆ ಅಂಕ ಕಡಿಮ ಬಂದ್ಧದ ೆ ಗೊತಿುರತವುದ್ಧಲಿ. ಅದತ ಗೊತ್ನುದರ ೆ ಅದತ 
ಗೊೇಲಚಮನಲಚ ಎಂದತ ತಿೇಮನಾನವನಗಿ ಹೂೆೇಗತತ್ುದೆ. ಇವತ್ತು ಕ್ೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ.ನಲ್ಲಿ ಇರತವಂತ್ಹ 
ಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿ will not be disclosed.  ಸಂದಶಾನವನಗತವವರೆಗ ೆಯನವುದೇೆ ಅಭ್ಯಥಿಾ ಲ್ಲಖಿತ್ 
ಪರಿೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಷತಟ ಅಂಕ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡಿರತತ್ನುರಂೆದತ ಗೊತ್ನುಗತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯವಿಲಿ ಮತ್ತು 
ಗೊತ್ನುಗಕೂಡದತ. ಲ್ಲಖಿತ್ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎಷತಟ ಇದೆ ಮತ್ತು ಎಷತಟ ಇಲಿವೆಂದತ ಗೂೆತಿುಲಿದನಗ 
how can you there to help a man?  ಈಗ ಅಂಕವನತನ ಸಂದಶಾನದಲ್ಲಿ ಚೆರ್ನನಗಿ 
ಮನಡತವವರಿಗೆ ಕ್ೂೆೇಡಬೇೆಕ್ನ? ಅಥವನ ರ್ನವು ಯನರಿಗೊೇ ಸಹನಯ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕ್ೇೆ Interview Committee  ಯವರತ. Are we supposed to say?  
ಈ ರಿೇತಿಯ ಮನತ್ತ ಹೊರಗಡ ೆಹೊೇದರ ೆಏರ್ನಗತತ್ುದೆ? ರ್ನವು ಯನರಿಗೂ ಸಹನಯ ಮನಡಬೇೆಕತ, 
ಅದಕ್ೆೆ ನೇವು hide ಮನಡಿ, ಅಂಕವನತನ ಜನಸಿು ಇಡದೇೆ ಹೊೇದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಆಗತವುದ್ಧಲಿ, ಇವರಿಗ ೆಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ ಎಂದರೆ, No, it cannot be tolerated. 
ಅದತ ಆಗತತ್ುದೆಯೇ? ಈಗ ಯನರತ ಚೆರ್ನನಗಿ perform ಮನಡತತ್ನುರೂೆೇ ಅವರಿಗೆ ಅಂಕಗಳನತನ 
ನೇಡಬೆೇಕತ ಅಷ್ೆಟ. ಅವರತ ಹೆೇಳುವುದತ ನಜ. ಹೌದತ ಅವರಿಗೆ ಆ ಸಿೆಲಚ ಬೆೇಕತ. ಆ ಸಿೆಲಚ ಪರಶೆನ 
ಬರತವುದತ ಯನವನಗ? ರ್ನನತ ಹೆೇಳಿದತೆ ಗೌರವ ಬರತತ್ುದೆ ಎಂದತ. ಈಗ ಎಲೊಿೇ ಒಂದತ ಕಡ ೆ
ರ್ನವು ಹೆೇಳಿದರ ೆ ಅವರತ ಆಯೆಯನಗತತ್ನುರ ೆ ಎನತನವಂತ್ಹ ಸಿಥತಿಗಳನತನ ನಮನಾಣ ಮನಡಿ, 
ಅಭ್ಯಥಿಾಗಳನತನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತ್ರತತಿುದೆೆೇವೆ. ಮನನಯ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರತ ನನನ ಹನಗೆ ಹಳಿು ಹಿರೆ್ನಲೆ 



                                                                                                                                           «¥À/28.03.2022/165  
 

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

 

 

   

ಇರತವಂತ್ಹವರತ. Try to understand.  ಈಗ ಹಳಿು ಮಕೆಳು spoken language  ನಲ್ಲಿ 
ಇರತವುದ್ಧಲಿ. Speaking  ನಲೆಿೇ ಅವರಿಗೆ ಹೊಡತೆ್ ಬಿೇಳುತಿುರತವುದತ. ಈ ಭನಷ್ ೆಮದಲ್ಲನಂದ 
ಬರತವುದಕೂೆ, ಮಧಯದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಯತ.ಸಿ. ಆದ ನಂತ್ರ ಕಲ್ಲಯತವುದಕೂೆ ಎಷತಟ ವಯತ್ನಯಸವಿದ ೆಮನನಯ 
ಎಸ್.ಎಲ.ಭೂೆೇಜೇೆಗೌಡರೆ. ನನನ ಅರೆ್ೇಕ ಸನೆೇಹಿತ್ರತ, Professors, they used to feel. 
ನನಗೂ ಸಹಿತ್ ಭನಷಣ ಮನಡಬೇೆಕ್ನದರ ೆಹಿಡಿದತಬಿಡತತ್ುದೆ. ಎಲೊಿೇ ಒಂದತ ಕಡ ೆಇಂಗಿಿಷ್ಚ ಭನಷ್ ೆ
ಬಳಸಬೆೇಕ್ನದರೆ ಒಳಗೆ ಹಿಡಿದತಬಿಡತತ್ುದೆ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ರ್ನವು bottom ನಂದ ಬಂದ್ಧಲಿ. ರ್ನವು 
ಮಧಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಧರತವಂತ್ಹವರತ. ಹನಗನಗಿ ಆ ಮಕೆಳಿಗೆ ಏರ್ನದರೂ scope ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನ? ಅವರತ 
ಕಷಟಪಟತಟ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರದೆ್ಧರತತ್ನುರ್.ೆ ಆದರೆ, ಅವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೇೆಳಿದನಗ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. 

(ಮತಂದತ) 

(669) 28.03.2022 04.50 LL-RN 

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ. ಮನಧತಸನವಮಿ(ಮತಂದತ):- 

ಆ ಅಭ್ಯಥಿಾಗ ೆಇಂಗಿಿಷ್ಚ ಭನಷ್ ೆಬರತತ್ುದೆ. ಆದರೆ, ಅದತ ತ್ನಯಿ ಭನಷ್ ೆಆಗಿರತವುದ್ಧಲಿ. ಆ ಭನಷ್ ೆ
ಇರತತ್ುದೆ, ಈ ಭನಷ್ ೆ ಇರತವುದ್ಧಲಿ. ಎಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದತ ಕಡ ೆ ಅವನಗೆ ಇದತ ನಜವನಗಿ ತ್ೊಡಕತ 
ಆಗತತಿುದೆ. ಹನಗನಗಿ, ಈ ತ್ೊಡಕನತನ ನವನರಣೆ ಮನಡಬೆೇಕತ. ಲ್ಲಖಿತ್ ಪರಿೇಕ್ಷಯೆಲ್ಲಿ ಆತ್ ಪೂರವಚ 
ಮನಡತತ್ನುರೆ್ಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯನರದೊೆೇ ಕ್ೆೈಯಲ್ಲಿ ಆತ್ ಸಿಕೆಹನಕಕ್ೊಂಡತ ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಮತಂದ ೆ
ಇದೆವನತ ಹಿಂದ ೆಹನಗೂ ಹಿಂದ ೆಇದೆವನತ ಮತಂದ ೆಹೊೇಗತವುದತ ಸರಿಯೇ? Proportionate 
marks ಕ್ೊಡತವುದತ ರ್ನವು. ಆ proportionate marks  ಅನತನ ರ್ನವು ೫೦ ಇದೆರೂ ಕೂಡ 
ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇವೆ. ೧೦ ಇದೆರೂ ಅಥವನ ೧೦೦ ಅಂಕ ಇದೆರೂ ಸಹ proportionate ಆಗಿ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆ. 
ಅಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ ೬ ಜನ ಅಥವನ ೪ ಜನ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಂಡತ ಮನಕತಚಾ ಅನತನ ಹನಕತತ್ನುರ.ೆ ೧೦೦ 
ಅಂಕಗಳಿಗೆ ೨೦ ಅಂಕಗಳನತನ ನೇಡಿದರ,ೆ ೧೦ ಅಂಕಗಳಿಗೆ ೨ ಅಂಕಗಳನತನ ನೇಡಿದ ರಿೇತಿಯೇ 
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ಆಗತತ್ುದೆ. ಆ ರಿೇತಿಯ ಅಂಕಗಳನತನ ನೇಡಬೇೆಕ್ನದರ,ೆ ಅಂಕಗಳ ಮಧೆಯ ಅಂತ್ರ ಏತ್ಕ್ೆೆ ಜನಸಿು 
ಇರಬೇೆಕ್ೆಂಬ ಬೆೇಡಿಕ್ೆ ಇದೆ ಎಂಬತದತ ನನಗ ೆಗೂೆತಿುರತವುದ್ಧಲಿ.  

ಆದನಗೂಯ, ರ್ನವು ಇದನತನ ಅಂತಿಮ ಮನಡಿರತವುದ್ಧಲಿ. (ಗೊಂದಲ) ರ್ನವು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 
ಆಕ್ಷೆೇಪಣೆಗಳನತನ ಕ್ೊೇರಿರತತ್ೆುೇವೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸನವಾಜನಕವನಗಿ ಏನತ ಆಕ್ಷೆೇಪಣೆ ಬರತತ್ುದ ೆ
ಎಂಬತದನತನ ಕ್ೆೇಳುತಿುದೆೆೇವ.ೆ ಏತ್ಕ್ೆೆ ಎಂದರೆ, ಈ ಹಿಂದ ೆ೫೦ ಅಂಕಗಳಿಗ ೆಇಳಿಸಿದನಗ we have 
been appreciated. ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಬಹಳ ಪರಶಂಸೆಗಳು ಬಂದ್ಧರತವುದತ ನಜ.ಚ “ಈ ಹಿಂದೆ ೨೦೦ 
ಅಂಕಗಳನತನ ಇಟತಟ, ಒಳೆುಯ ಪರತಿಭನನವತ್ ಅಭ್ಯಥಿಾಗಳ ತ್ಲೆ ಬೂೆೇಳಿಸಿದ್ಧೆೇರಿ. ಆದರೆ, ಈಗ ಆ 
ಅಂಕಗಳನತನ ೫೦ ಕ್ೆೆ ಇಳಿಸಿ, ಈ ಸಕ್ನಾರ ಒಂದತ ಒಳೆುಯ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿದ”ೆಚ ಎಂದತ ರ್ನವು 
ಸನವಾಜನಕರಿಂದ ಅನನಸಿಕ್ೊಂಡಿರತತ್ುೆೇವೆ. ಇನತನ ಆಳವನಗಿ ಹೊೇದರ,ೆ ಏರ್ನದರೂ ಒಳೆುಯ ಹೆಸರತ 
ಬರತತ್ುದೂೆೇ ಅಥವನ ಇಲಿವೊೇ ಎಂದತ ಭನವಿಸಿ, ಆ ಅಂಕಗಳನತನ ೨೫ಕ್ೆೆ ಇಳಿಸಿ ಕ್ೆೇವಲ 
ರೆ್ೂೇಟಿಫಿಕ್ೇೆಷನಚ ಹೂೆರಡಿಸಿದತೆ, ತಿೇಮನಾನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿರತವುದ್ಧಲಿ. If largescale 
objections comes, valid objections comes, government will take 
decision. We are there to receive calls.   ಸನವಾಜನಕ domain  ರ್ನವು 
ಬಿಟಿಟರತತ್ೆುೇವೆ. ಅದರಂತ್,ೆ ಸನವಾಜನಕರಿಂದ ತ್ಕರನರತ ಬರಲ್ಲ. ಅದನತನ ಜನ ಒಪತಪತ್ನುರೊೇ, 
ಬಿಡತತ್ನುರೊೇ ರೆ್ೂೇಡೂೆೇಣ ಅದನತನ ರೆ್ೂೇಡಿ ಸಕ್ನಾರ ತಿೇಮನಾನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುತ್ುದೆ. It is open 
to public  ಇರತವನಗ ಸಕ್ನಾರ ಇದರ ಮೇಲೆ ಆಟ ಆಡತವುದಕ್ೆೆ ಕತಳಿತಿರತವುದ್ಧಲಿ. ಎಲ್ಲಿಯೇ 
ಒಂದತ ಕಡ ೆ ಈ ಹಿಂದ ೆ ಇದೆಂತ್ಹ ೨೦೦ ಅಂಕಗಳನತನ ೫೦ ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಿದೆಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ 
ಒಳೆುಯ ಹಸೆರತ ಬಂತ್ತ ಎಂದತ ಅನನಸಿರತತ್ುದೆ. ಆ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪರಶಂಸಗೆಳು ಬಂದ್ಧರತತ್ುದ.ೆ 
ಅದತ ತ್ಮಾಲಿರಿಗೂ ಗೊತಿುರತತ್ುದೆ. ಹನಗನಗಿ, ರ್ನವು ಆ ಅಂಕಗಳನತನ ೫೦ ರಿಂದ ೨೫ ಕ್ೆೆ 
ಇಳಿಸಿರತತ್ೆುೇವೆ.  

ನಮಾ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಬಗೆೆ ಅಥವನ ಬೆೇರೆ ಯನರ ಬಗೆೆಯೂ ಸಹ ಅನತಮನನ 
ಅಥವನ ಅಗೌರವವನತನ ಇಟತಟಕ್ೂೆಂಡಿರತವುದ್ಧಲಿ. ನಮಾ ಸಕ್ನಾರವೆೇ ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಬಗೆೆ ಬಹಳ 
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ಗೌರವ ಇಟತಟಕ್ೂೆಂಡಿರತತ್ುದೆ. ಎಲಿರೂ ಸಹ ಅವರವರ ಕ್ನಯಾಕ್ಷೆೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೆಸ ಮನಡಿರತತ್ನುರೆ. 
ಅದರಂತ್,ೆ ಅವರತ ಅಂಕಗಳನತನ ಕ್ೊಟಿಟರತತ್ನುರೆ. ಆದರ,ೆ ರ್ನವು ಅಲ್ಲಿ ಹೊೇಗತವಂತ್ಹ ಅಭ್ಯಥಿಾಗಳ 
ದೃಷ್ಠಟಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸವಲಪ ಮಟಟದ ಗನರಮಿೇಣ ಭನಗದ ಮಕೆಳು ಹೂೆೇಗಲ್ಲ ಎಂದತ ಹನಗೂ ಅದಕ್ೆೆ 
ಬಹಳ ಸೂೆೆೇಪಚ ಕ್ೂೆಡಬನರದತ ಎನತನವ ದೃಷ್ಠಟಯಿಂದ ಈ ರಿೇತಿ ಮನಡಿರತತ್ೆುೇವೆ. ಆ ಅಭ್ಯಥಿಾ ಲ್ಲಖಿತ್ 
ಪರಿೇಕ್ಷೆಯನತನ ಬಹಳ ಚರೆ್ನನಗಿ ಮನಡಿ ಬರತತ್ನುರ್ೆಂದರೆ, ಸಂದಶಾನದಲ್ಲಿ ಆತ್ನ ಹಣೆಬರಹವನತನ 
ರ್ನವು ಬದಲನಯಿಸತವುದತ ಸರಿಯಲಿ. ಆದರೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ “ಎರಡತ ಬಹಳ ಪರಮತಖವನಗಿವೆ”ಚ
ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. You are rightly said tenders are manufactured. 
Examinations, interviews are manufactured. Promotions are 
manufactured.  ರ್ನವು ಯನರಿಗನದರೂ ಮತಂಬಡಿು ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ನದರೆ ಅಹಾತ್ೆ ನಗದ್ಧ 
ಮನಡತವನಗ ಅದನತನ ನಗದ್ಧ ಮನಡತವುದತ.  ಯನರರ್ನನದರೂ ಆಯೆ ಮನಡಬೇೆಕ್ನದರ ೆ ಆ 
ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಪರಶೆನಗಳನತನ ಕ್ೆೇಳುವುದತ. ಯನವುದೂೆೇ ವಯಕು ಟೆಂಡರಚ ಅನತನ ಒಪಿಪಗೆ ನೇಡಬೇೆಕ್ನದರ ೆ
pre-qualification, work done   fix ಮನಡತವುದತ. ರ್ನವು ಆಡಳಿತ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಮಟಟಕ್ೆೆ 
ಬಂದತ ನಂತಿರತತ್ುೆೇವೆ. Which is transparent? Are we transparent?   ಇದತ 
ಪನರದಶಾಕತೆ್ ಅಲಿ. ಈ ಪರಯೇಗ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ನಮಗೆ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ. If it is 
a successful experiment, will go ahead. Otherwise, we will drop this.  

ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, ಇದಕೂೆ ತ್ಹಶ್ೇಲನೆರಚರವರ ಹತದೆೆಗ ೆ ಸಂಬಂಧ ಇರತವುದ್ಧಲಿ ಅಥವನ 
ಇದಕೂೆ Tahsildar  ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇರತವುದ್ಧಲಿ Gazetted Probationsಗೂರಪಚ ಬಿ 
ಹತದೆೆಯಿಂದ ಗೂರಪಚ ಸಿ ಹತದೆೆಗ ೆಪೂತಿಾಯನಗಿ ಕಿಬಚ ಮನಡತತಿುಲಿ.ಚ “Gazetted Probationer 
will remain as there. Non-gazetted among Group-B will be taken as ‘C’ಚ
Category.  ಗೂರಪಚ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಏನತ ಸಂದಶಾನ ಮನಡಿರತತ್ೆುೇವೆ, ಆ ರಿೇತಿ ಮನಡತತ್ುೆೇವೆಯೇ 
ಹೊರತ್ತ, Gazetted Probationers ಇದತ ಅನವಯಿಸತವುದ್ಧಲಿ. ಅವರತ ತ್ನಲೂಿಕತ 
ಮನಯಜಿಸರೆೇಟಚ, ಅವರತ ಗೌರವವನದ ಹತದೆೆಗೆ ಹೂೆೇಗತತ್ನುರೆ ಅಥವನ ಅವರಿಗೆ ಪತಣಯ ಇದೆರೆ 
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ಐ.ಎ.ಎಸ್ಚ. ಶೆರೇಣಿಗ ೆ ಹೊೇಗಬಹತದನದಂತ್ಹ ಅವಕ್ನಶ ಇರತತ್ುದೆ. ಅದನತನ ಹನಗೆಯೇ ನವಾಹಣ ೆ
ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ Gazetted Probationers ಅಲಿದವರಿಗೆ ಸಂದಶಾನ ಮನಡಿದನಗ ಏರ್ನದರೂ 
ಆಯೆ ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗತತ್ುದೆಯೇ ಎಂಬ ಪರಯೇಗ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರ ಹೂೆರಟಿದೆ. In our 
view, ರ್ನವು  transparent  ಆಗಿ ಇದೆೆೇವೆ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎ. ತಿಪಪೆೇಸನವಮಿ (ರ್ನಮನದೆೇಾಶನ ಹೊಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಗೂರಪಚ ಬಿ ಯಿಂದ ಗೂರಪಚ ಸಿ ಗೆ merge ಮನಡತವುದರಿಂದ ಆಡಳಿತ್ ವಯವಸೆಥಗ ೆ
ತ್ೊಂದರಯೆನಗತತ್ುದೆ.  

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ. ಮನಧತಸನವಮಿ(ಕ್ನನೂನತ, ಸಂಸದ್ಧೇಯ ವಯವಹನರ ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರೆ್ ಹನಗೂ 
ಸಣೆ ನೇರನವರಿ ಸಚಿವರತ);- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ಅದನತನ  merge ಮನಡತವುದ್ಧಲಿ. 
ಗೂರಪಚ ಬಿ ಯಿಂದ ಗೂರಪಚ ಸಿ ಗೆ ಪೂಣಾವನಗಿ merge ಆಗತವುದ್ಧಲಿ.ಚ‘B’ಚcategory remains.   

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ. ತಿಪಪೆೇಸನವಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಗೆಜೆಟೆಡಚ ಪೊರಬೆಷನರಿ ಹತದೆೆ 
ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುಲಿ. ಆದರೆ, ಗೂರಪಚ ಬಿ ನಲ್ಲಿರತವಂತ್ಹ ಸಕೆ್ಷನಚ ಆಫಿೇಸರಚಗಳು 
ವಿಧನನಮಂಡಲದಲ್ಲಿರಬಹತದತ, ಹೆೈಕ್ೂೆೇಟಚಾನಲ್ಲಿ ಇರಬಹತದತ ಅಥವನ ಬೆೇರ ೆಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ ಇರತವಂತ್ಹ 
ಹತದೆೆಗಳನತನ ಗೂರಪಚ ಸಿ ಗೆ ಸೇೆರಿಸಿದರೆ ಆಡಳಿತ್ ವಯವಸೆಥ ಸರಿಯನಗತವುದ್ಧಲಿ ಹನಗೂ ಆ ಹತದೆೆಗಳು 
ನಯಂತ್ರಣಕ್ೆೆ ಬರತವುದ್ಧಲಿವೆನತನವುದತ ನನನ ಅಭಿಪನರಯ. 

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ. ಮನಧತಸನವಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಗೂರಪಚ ಬಿ ಯಿಂದ ಗೂರಪಚ ಸಿ ಗೆ 
ಸೇೆರಿಸತತ್ೆುೇವೆ ಎನತನವ ಉದೆೆೇಶ ಏರೆ್ಂದರೆ, ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಸಂದಶಾನ ಇಲಿದೆೇ ಆಯೆ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತ್ುದಯೆೇ ಎನತನವುದನತನ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡತತಿುದೆೆೇವಯೆೇ ಹೊರತ್ತ, ಬೆೇರ ೆ
ಯನವುದೆೇ ಉದೆೆೇಶ ಇರತವುದ್ಧಲಿ. Gazetted and all officers who are supposed to 
take charge of some administration.  
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ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ. ತಿಪಪೆೇಸನವಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹನಗನದರೆ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ 
ಗೂರಪಚ ಎ, ಬಿ, ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ  ಎಂದತ ಇದೆೆೇ ಇರತತ್ುದೆಯಲಿವೆೇ?  

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ. ಮನಧತಸನವಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹೌದತ ಅದನತನ ಹನಗೆಯೇ 
ಇಡತತ್ೆುೇವೆ. Don’t be apprehended by all these. ಸಕ್ನಾರ ಈಗ ಒಂದತ 
ರೆ್ೂೇಟಿಫಿಕ್ೇೆಷನಚ ಮನಡಿದೆೆೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರ್ನವು ರೆ್ೂೇಟಿಫೈೆಡಚ ಮನಡತವ ಅಧಿಕ್ನರವನತನ 
ಇಟತಟಕ್ೂೆಂಡಿದೆೆೇವೆ. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ, ನಯಮ ೩೨೦ ರ ಮೇರಗೆ ೆಏನತ ವಿಷಯ ಹೆೇಳಿದನೆರೆ, it is 
not mandatory. Consultative provision  ಇದೆ. Consultative provision, 
government may make use or leave it to the discretion.  ಈಗ ಒಂದತ 
ರೆ್ೂೇಟಿಫಿಕ್ೇೆಷನಚ ಮನಡಿ, ಆಕ್ಷೆೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಲತ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿರತತ್ೆುೇವೆ. ಸದರಿ ರೆ್ೂೇಟಿಫಿಕ್ೆೇಷನಚ 
ಮೇರಗೆ ೆಏರ್ನದರೂ ಆಕ್ಷೆೇಪಣೆಗಳು ಬಂದ ನಂತ್ರ, we will take final call. Thank you.   

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟಿ. ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ(ಪದವಿೇಧರರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಕ್ನನೂನತ ಸಚಿವರತ ನಮಾ ಮನವೊಲ್ಲಸತವ ಹನದ್ಧಗೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ ಹೂೆೇಗಿದನೆರ.ೆ ಆದರೆ, ನನನ 
ಪರಶೆನ ಏರೆ್ಂದರೆ, ಹೊೇಟನ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ೧೨ ಅಥವನ ೧೫ ಸದಸಯರತ ಆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿರಲ್ಲ. ಆದರೆ, 
ಹೊೇಟನ ಸಮಿತಿಯತ,ಚ“ಹೊೇಟನ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಜ್ಞರನತನ ಸಹ ಸದಸಯರರ್ನನಗಿ ಇಟತಟಕ್ೂೆಳುಬೆೇಕ್ೆಂದತ”ಚ
ಹೆೇಳುತ್ುದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಾ ಅಭ್ಯಂತ್ರವೇೆನತ ಇಲಿ. ಆದರೆ, ಎಲನಿ ರನಜಯಗಳಲ್ಲಿ ೨೭೫ ಅಂಕಗಳಿಂದ 
೧೫೦ ಅಂಕಗಳು ಇರತವನಗ ೨೫ ಅಂಕಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮಯನಗಬಹತದತ. ಆದರೆ, ಈ ಹಿಂದೆ 
ಸಕ್ನಾರ ೨೦೦ ಅಂಗಳಿಂದ ೫೦ ಅಂಕಗಳಿಗೆ ನಗದ್ಧಗೊಳಿಸಿರತವುದತ ಸರಿಯಿರಬಹತದತ. That is 
ideal marks.  ಆದರೆ, ಆ ಅಂಕಗಳಿಗಿಂತ್ಲೂ ಕಡಿಮ ಅಂಕಗಳಿಗ ೆಹೂೆೇದರ,ೆ ಆ ಸಂದಶಾನದ 
ಗೌರವ ಹೊೇಗಬಹತದೆನತನವುದತ ನನನ ಅಭಿಪನರಯ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಈ ಹಿಂದ ೆ ೨೦೦ ಅಂಕಗಳನತನ 
ನಗದ್ಧಗೊಳಿಸಿದತೆ, ಈಗ ಅದನತನ ೫೦ ಅಂಕಗಳಿಗೆ ನಗದ್ಧಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ೨೫ ಅಂಕಗಳಿಗೆ 
ಹೊೇಗತವುದನದರ,ೆ ಈ ಸಂದಶಾನ ಏತ್ಕ್ೆೆ ಬೆೇಕತ ಎಂದತ ಜನ ಅನನಬನರದಲಿ ಎನತನವ ಕಳಕಳಿ 
ಇರತತ್ುದೆ. ಆ ಸಂದಶಾನಕ್ೆೆ ಅಭ್ಯಥಿಾಯತ ಸವಲವವನದರೂ ತ್ಯನರಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಬರಬೆೇಕಲಿವೇೆ, 
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ಸಿದೆತ್ ೆ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಬೆೇಕಲಿವೊೇ, ಆ ಎಚಚರಿಕ್ೆಯನತನ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ನೆದರೂ ಕನಷಿ ಪರಮನಣದ 
ಅಂಕಗಳು ಬೇೆಕಲಿವೆೇ? ಹನಗನಗಿ, ೨೦೦ ಅಂಕಗಳಿಂದ ೫೦ ಅಂಕಗಳಿಗೆ ನಗದ್ಧಗೊಳಿಸಿರತವುದತ 
ಸರಿಯಿದ.ೆ ಆ ಅಂಕವನತನ ಅಷಟಕ್ೆೆ ಸಿೇಮಿತ್ಗೂೆಳಿಸಬೆೇಕತ. ಬದಲನಗಿ, ೨೫ ಅಂಕಗಳಿಗೆ 
ನಗದ್ಧಗೊಳಿಸಿದರ ೆ ಮೌಖಿಕ ಸಂದಶಾನದ ಗೌರವ ಹೊೇಗಬಹತದೆಂಬ ಆತ್ಂಕ ನಮಾದನಗಿರತತ್ುದೆ. 
ಆದನಗೂಯ, ಸಕ್ನಾರ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೆೇಪಣೆ ಕ್ೊೇರಿದತೆ, ಅದರ ಮೇರಗೆ ೆ ಏನತ ತಿೇಮನಾನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುತ್ನುರೆಂದತ ರೆ್ೂೇಡೂೆೇಣ.  

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ. ಮನಧತಸನವಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವನಡಿ 
ಕ್ನಯಾಕತ್ೆಾಯಿಂದ, ಗನರಮ ಲೆಕೆಗರಿಂದ, ತ್ಹಶ್ೇಲನೆರಚರವರೆಗ ೆ ಬರತವ ಹತದೆೆಗಳಿಗೆ ಸಂದಶಾನ 
ಇಲಿದೆೇ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡಲನಗತತ್ುದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಸಬಚ ಇನತಚಪೆಕಟರಚ ಹತದೆೆ ಹನಗೂ 
ಕ್.ೆಎಸ್ಚ.ಆರಚ.ಟಿ.ಸಿ. ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳ ಹತದೆೆಗಳ ಸಹ ಸೇೆಪಾಡಗೆೊಂಡಿರತತ್ುವೆ. ಕಳೆದ 8-10 ವಷಾಗಳಿಂದ 
ಇವೊತಿುನವರಗೊ ಯನವುದೆೇ ಸಮಸೆಯ ಇರತವುದ್ಧಲಿ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂದಶಾನ ನಡದೆ್ಧರತವುದ್ಧಲಿ. 
ಬದಲನಗಿ, purely on driving test and written test. ಅದೇೆ ರಿೇತಿ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ 
ಸಬಚಇನತಚಪೆಕಟರಚ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯಲ್ಲಿ ಇವೊತಿುನವರೆಗೂ ಒಂದತ ಪರಕರಣ ಮನನಯ ರ್ನಯಯನಲಯದ 
ಮತಂದ ೆ ಹೂೆೇಗತವುದಕ್ೆೆ ಏತ್ಕ್ೆೆ ಆಗಿರತವುದ್ಧಲಿವೆಂದರ,ೆ purely on written test. ಯನವ 
ಹತದೆೆಗಳ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂದಶಾನ ನಡಸೆಲನಗಿದೆ, ಆ ಎಲನಿ ಹತದೆೆಗಳ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯಲ್ಲಿಯೂ 
ಸಹ ತ್ಕರನರತ ಇದತೆ, ಆ ಎಲನಿ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಗ ೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ೆ ರ್ನಯಯನಲಯದ ಮಟಿಟಲತ 
ಹತಿುರತತ್ುವೆ ಹನಗೂ ಎಲನಿ ಕಡ ೆಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಠಟಯನಗಿರತತ್ುವೆ. (ಗೊಂದಲ) ಎಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದತ ಕಡೆ 
ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯಲ್ಲಿ ಪನರದಶಾಕತ್ೆ ಬರಲ್ಲ ಎಂದತ ರ್ನವು ಈ ಅಂಕಗಳನತನ ಕಡಿಮ ಮನಡಿದೆೆೇವೆ. ಇದರ 
ಜೊತ್ೆಗೆ, ಆ ಅಭ್ಯಥಿಾಗಳ ಸನಮಥಯಾ ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಲತ ಅಂದರೆ, ರ್ನನತ ಈ ರಿೇತಿ ಪರಿೇಕ್ಷ ೆಬರೆದ್ಧದೆೆೇರ್,ೆ 
ನನಗ ೆ ಇಷತಟ ಅಂಕಗಳು ಬಂದ್ಧದ ೆ ಎಂದತ ತಿಳಿದತಕ್ೊಳುುವುದಕ್ೆೆ ಇದತ ಸಹನಯವನಗತತ್ುದೆ. 
ಉದನಹರಣೆಗ,ೆ ನೇಟಚ ಪರಿೇಕ್ಷ ೆ ಮನಡತತ್ನುರೆ, nothing doing.  ಮತ್ೊುಂದತ ಪರಿೇಕ್ಷ ೆ
ಮನಡತತ್ನುರ ೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ nothing doing. ಹನಗನಗಿ, ರ್ನವು ಒಂದತ ವಯವಸೆಥಯನತನ 
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ಜನರಿಗ ೆತ್ರತತಿುದೆೆೇವೆ. ಅದತ ಏರ್ನಗತತ್ುದೆ ಎಂಬತದನತನ ರೆ್ೂೇಡೊೇಣ. ರ್ನವು ಈಗ ಕ್ೆೇವಲ ಪಬಿಿಕಚ 
ರೆ್ೂೇಟಿಫಿಕ್ೇೆಷನಚ ಹೂೆರಡಿಸಿ, ಆಕ್ಷೆೇಪಣೆ ಕ್ೂೆೇರಿರತತ್ೆುೇವೆ. ಅದಕ್ೆೆ ಸನವಾಜನಕರಿಂದ ಏನತ 
ಆಕ್ಷೆೇಪಣೆಗಳು ನೇಡತತ್ನುರೆ, ಅದರ ಮೇರಗೆ ೆಸಕ್ನಾರ ಮತಂದತವರೆಯತತ್ುದೆ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲಚ. ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಉತ್ುರ ನೇಡಲ್ಲ ಎಂದತ ನನನ ಸಮಯವನತನ ಬಿಟತಟಕ್ೂೆಟಿಟರತತ್ುೆೇರೆ್.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನಚ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ನೇಡಿ ಆಯಿತ್ತ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲಚ. ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹೌದತ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಟಿಟದನೆರೆ. 
ಆದರೆ, ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಕ್ನನೂನತ ಸಚಿವರತ ಇರತವುದರಿಂದ ರ್ನನತ ಒಂದತ ಮನತ್ನತನ 
ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಅದೆೇರೆ್ಂದರೆ, ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಕ್ನನೂನತ 
ಸಚಿವರಿಗೆ ಚೆರ್ನನಗಿ ಗೊತಿುರತತ್ುದೆ. ಕ್ೆಳಹಂತ್ದ ರ್ನಯಯನಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮನನಯ ರ್ನಯಯನಧಿೇಶರ 
ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯಲ್ಲಿ ಮದಲತ ೩ ರಿಂದ ೫ ವಷಾ ವಕೇಲರನಗಿ ಅನತಭ್ವ ಹೂೆಂದಬೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ, 
೩ ರಿಂದ ೫ ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ ವಕೇಲ್ಲ ವೃತಿುಯಲ್ಲಿ ಅನತಭ್ವ ಹೂೆಂದ್ಧದಂತ್ಹ ವಕೇಲರತ ಮನನಯ 
ರ್ನಯಯನಧಿೇಶರ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಪರಿೇಕ್ಷ ೆಬರೆಯಬೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು.  

ಇವೊತಿುನ ದ್ಧವಸ ಪರಿಸಿಥತಿ ಏರ್ನಗಿದೆಯಂದರೆ, ರೆ್ೇರವನಗಿ Symbiosis ಯೂನವಸಿಾಟಿಯಲ್ಲಿ 
ಓದ್ಧ ಬಂದಂತ್ಹವರತ ಅಥವನ Amity ಯೂನವಸಿಾಟಿ, ಕ್ೆೇಂಬಿರಡುಚ ಯೂನವಸಿಾಟಿ, ಕ್ೆೈಸ್ಟಚ 
ಯೂನವಸಿಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ಧ ಬಂದಂತ್ಹವರತ ಇವೊತಿುನ ದ್ಧವಸ ರ್ನಯಯನಧಿೇಶರನಗಿ 
ರೆ್ೇಮಕವನಗತತಿುದನೆರೆ. ರ್ನನತ ಯನವುದೆೇ ರ್ನಯಯನಧಿೇಶರನತನ blame  ಮನಡತತಿುಲಿ. Because 
ರ್ನನತ practically ರೆ್ೂೇಡಿದೆೆೇರೆ್. ೩ ರಿಂದ ೫ ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ ವಕೇಲರನಗಿ ಪನರಕಟೇಸ್ಚ 
ಮನಡಿದಂತ್ಹ ವಕೇಲರಿಗೆ ರ್ನಯಯನಧಿೇಶರನಗಿ ಪಿೇಠದಲ್ಲಿ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಳುುವ ಮದಲತ ಪಿೇಠದ 
ಕ್ೆಳಗಡ ೆ ಕತಳಿತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಏನತ ಕಷಟ ಇರತತ್ುದ ೆ ಎಂಬತದತ ಆತ್ನಗೆ ಪನರಕಟಕಲಚ ಆಗಿ ಅನತಭ್ವ 
ಆಗಿರತತ್ುದ.ೆ ಇದರಿಂದನಗಿ, ಆತ್ ರ್ನಯಯನಧಿೇಶರನಗಿ ಪಿೇಠದಲ್ಲಿ ಕತಳಿತ್ನಗ ಸತಲಲ್ಲತ್ವನಗಿ 
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ಕ್ನಯಾನವಾಹಿಸಿರತವುದನತನ ರ್ನವು ರೆ್ೂೇಡಿರತತ್ೆುೇವೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯನಗಿ 
ಬಂದ್ಧರತವಂತ್ಹ ರ್ನಯಯನಧಿೇಶರತ ತ್ನವು ಆಕ್ನಶದ್ಧಂದ ಈಗತ್ನರೆ್ೇ ಇಳಿದತ ಬಂದತ 
ರ್ನಯಯನಧಿೇಶರನಗಿ ಕತಳಿತಿದೆೆೇವೆ ಎನತನವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ Bar and Bench relationship 
ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ಹನಳನಗಿರತತ್ುದೆ. Almost fifty percent Bar and Bench 
relationship  ಇರತವುದ್ಧಲಿ. Bar and Bench relationship  ಇಲಿದೆೇ ಇರತವುದರಿಂದ 
ರ್ನಯಯನಂಗ ವಯವಸೆಥ ಹನಳನಗಿ ಹೊೇಗಿರತತ್ುದೆ. ಹನಗನಗಿ, ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳನತನ 
ಹನಕ ಕ್ೊಡತವುದರಿಂದ ಗನರಮಿೇಣ ಭನಗದ ಮಕೆಳಿಗೆ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ ಎಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಬೆೇರ ೆ ಬೆೇರ ೆ ವಿಚನರವನತನ ಹೆೇಳಿದರತ. ಆದರೆ, ಆ ಮಕೆಳಿಗ ೆ practical knowledge ಕೂಡ 
ಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಅಲಿದೆೇ, ಆ ಮಕೆಳು ಜನರಲಚ ಆಗಿ ವಸತುಸಿಥತಿ ಹನಗೂ ಸಮನಜವನತನ ಅರಿತಿರಬೇೆಕತ. 
ಜ್ಞನನ ಬೆೇರ.ೆ ಅವರ ಜನಾನದ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಧಲಿ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಅವರತ Symbiosis ನಲ್ಲಿ 
ಓದ್ಧ, ಉನನತ್ ಶೆರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಪನಸ್ಚ ಆಗಿ ರ್ನಯಯನಧಿೇಶರನಗಿ ರೆ್ೇಮಕವನಗಿ ಬಂದತ ಕತಳಿತ್ರೆ 
ಸಂತ್ೂೆೇಷ. ಅದೆೇ ರಿೇತಿ, ಹಳಿುಯ ವಿದನಯಥಿಾ ಚೆರ್ನನಗಿ ಓದ್ಧ ಕ್ನನೂನತ ಪನರಕಟೇಸ್ಚ ಮನಡಿ 
ರ್ನಯಯನಧಿೇಶರನಗಿ ರೆ್ೇಮಕವನಗತತ್ನುರೆ. ಉದನಹರಣಗೆೆ, ಶ್ರೇ ಮೇಹನಚ ಶನಂತ್ನಗೌಡರಚರವರಿಂದ, 
ಶ್ರೇ ಗೊೇಪನಲಚಗೌಡರವರಿಂದ ಅರೆ್ೇಕ ರ್ನಯಯನಧಿೇಶರತ highest Apex Court ಅಂದರೆ, 
ರ್ನಯಯನಂಗ ವಯವಸೆಥಯ ಶೃಂಗಗಿರಿಗ ೆ ಹೂೆೇಗಿ ಕತಳಿತ್ತ, ಒಳುೆಯ ತಿೇಪತಾಗಳನತನ ಕ್ೊಟಿಟರತತ್ನುರೆ. 
ಅದೆೇ ರಿೇತಿ, ರ್ನಯಷನಲಚ ಲನ ಸೂೆಲಚ, Symbiosis ಯೂನವಸಿಾಟಿ, ಕ್ೆೇಂಬಿರಡುಚ ಯೂನವಸಿಾಟಿ, 
ಆಕತಚಪರ್ಚಾ ಯೂನವಸಿಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ಧ ಬಂದಂತ್ಹ ವಿದನಯಥಿಾಗಳಿಂದೆ ರ್ನವು ಅದನತನ ನರಿೇಕ್ಷ ೆ
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯವನಗಿರತವುದ್ಧಲಿ ಎನತನವುದನತನ ರ್ನನತ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ 
ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.                                                         (ಮತಂದತ) 
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(670) 28.03.2022 5.00 ವೆೈಎಲ-ವಿಕೆ್         

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನವಮಿ (ಸಣೆ ನೇರನವರಿ, ಕ್ನನೂನತ, ಸಂಸದ್ಧೇಯ ಮತ್ತು ವಯವಹನರ 
ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಭೊೇಜೆೇಗೌಡರತ ಸಹ ಬನರಚ ಕ್ೌನತಲ್ಲಂಗಚನ 
ಸದಸಯರನಗಿ ಮತ್ತು ವಕೇಲರನಗಿ ಸೇೆವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರತವಂಥರನಗಿದನೆರ.ೆ  ರ್ನಯಯನಧಿೇಶರನತನ ರೆ್ೇಮಕ 
ಮನಡತವುದನಗಲ್ಲ, ಪರಮೇಟಚ ಮನಡತವುದನಗಲ್ಲ, elevate ಮನಡತವುದನಗಲ್ಲ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿರತವುದ್ಧಲಿ.  ಜೊತ್ೆಗೆ ಆ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಕ್ನಮಂಟಚ ಮನಡತವುದಕೂೆ ಅಸಕುರತ 
ಎನತನವಂಥ ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡಬಯಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ 

 

08. ಖನಸಗಿ ಸದಸಯರ ನಣಾಯದ ಮೇಲ್ಲನ ಚಚೆಾಗ ೆಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಉತ್ುರ 

ವಿಷಯ:- ದೆೇಸಿೇಯ ಪರಂಪರಯೆ ಆಯತವೆೇಾದ ವೆೈದಯ ಪದಿತಿಗ ೆ ಮನನಣೆ 
ದೊರಕಸಿಕ್ೊಡತವ ಸಲತವನಗಿ ನೇತಿಯಂದನತನ ರೂಪಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ. 

**** 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ (ರ್ನಮ ನದೆೇಾಶನ ಹೊಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಸತಮನರತ 18 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಈ ಖನಸಗಿ ನಣಾಯ ಸಕ್ನಾರದ ಮತಂದ ೆ ಇದತೆ, ಸಕ್ನಾರವು 
ಉತ್ುರ ನೇಡಿದ ಮೇಲ ೆ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರೆ್.  ಒಂದತ ವೇೆಳೆ ಸಕ್ನಾರವು ದೇೆಶ್ೇಯ 
ಪರಂಪರಯೆ ಆಯತವೆೇಾದ ವೆೈದಯ ಪದಿತಿಗ ೆಮನನಣೆ ನೇಡಿದರ ೆರ್ನನತ ಏನತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಹೊೇಗತವುದ್ಧಲಿ.  

ಡನ|| ಕೆ್.ಸತಧನಕರ (ಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತಂಬ ಕಲನಯಣ ಹನಗೂ ವೆೈದಯಕೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ದೆೇಶ್ೇಯ ಪರಂಪರಯೆ ಆಯತವೆೇಾದ 
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ವೆೈದಯ ಪದಿತಿಗ ೆ ಮನನಣ ೆ ದೊರೆಕಸಿಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ ಎನತನವುದರ ಸಲತವನಗಿ ಸಕ್ನಾರ ನೇತಿಯನತನ 
ರೂಪಿಸಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಖನಸಗಿ ನಣಾಯವನತನ ಮಂಡಿಸಿದನೆರ.ೆ  ಈಗನಗಲೆೇ ಭನರತ್ ಸಕ್ನಾರವು 
ರನಷ್ಠರೇಯ ಆರೂೆೇಗಯ ನೇತಿಯನತನ 2017 ರಲ್ಲಿ ಹೂೆರತ್ಂದ್ಧದ.ೆ  ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ನಮಾ ಕರ್ನಾಟಕ 
ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ಸಮಗರವನಗಿರತವಂಥ ಆರೂೆೇಗಯ ನೇತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯತಷ್ಚಗೆ ವಿಶೆೇಷವನದಂಥ ಮನನಣ ೆ
ನೇಡತವಂಥದನಗಿದ.ೆ  ಮತ್ತು ಈ ಹಿಂದ ೆರನಷರ ಮಟಟದಲ್ಲಿ ಆಯತಷ್ಚ ಮಂತ್ನರಲಯ ಇರಲ್ಲಲಿ.  ಆದರೆ, 
ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರವು ರನಷರ ಮಟಟದಲ್ಲಿಯೇ ವಿಶೆೇಷವನದಂಥ, ಪರತ್ೆಯೇಕವನಗಿರತವಂಥ ಆಯತಷ್ಚ 
ಮಂತ್ನರಲಯವನತನ ರಚರೆ್ ಮನಡಿದ.ೆ  ಹನಗೆಯೇ ಯನವ ರಿೇತಿ ನಮಾ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ರನಷ್ಠರೇಯ 
ಆರೂೆೇಗಯ ಅಭಿಯನನ (ರ್ನಯಷನಲಚ ಹೆಲುಚ ಮಿಷನಚ) ಇತ್ತು, ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ರ್ನಯಷನಲ ಆಯತಷ್ಚ 
ಮಿಷನಚ (ರನಷ್ಠರೇಯ ಆಯತಷ್ ಅಭಿಯನನ) ಎಂದತ ಸಹ ಮನಡಲನಗಿದೆ.  ಅಂದರೆ ಅಷಟರ ಮಟಿಟಗ ೆ
ಆಯತಷ್ಚಗೆ ಹೆಚಿಚನ ಒತ್ತು ನೇಡತವಂಥದತ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಆಗತತಿುದೆ.  ಕ್ೆೇವಲ 
ಕ್ನಯಾಕರಮದ ಮೂಲಕ ಮನತ್ರವನಗಿಲಿ.  ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿಯೇ ರೂಪಿಸಿ ಮಂತ್ನರಲಯವನತನ ರಚರೆ್ 
ಮನಡಿದನೆರ ೆಮತ್ತು ನೇತಿಯನತನ ಸಹ ರೂಪಿಸಿದನೆರ.ೆ  ಅದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ನಮಾ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಹೂೆಸ 
ಆಯತಷ್ಚ ಆಸಪತ್ೆರಗಳಿಗೆ ಈಗನಗಲೆೇ ಕ್ನಯಾಕರಮವನತನ ರೂಪಿಸಲನಗಿದೆ.  ಆಯತಷ್ಚ ಆಸಪತ್ೆರಗಳು 
ಏನವ,ೆ ಅದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಅರೆ್ೇಕ ಆಸಪತ್ೆರಗಳನತನ ಮೇಲೆಜಾೆಗೆೇರಿಸತವಂಥ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡತತಿುದೆೆೇವೆ 
ಹನಗೂ ಸಕ್ನಾರಿ ಆಯತಷ್ಚ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಥಗಳು ಏನವೆ, ಅದನತನ ಸಹ ಸನಥಪಿಸಲತ ‘Centre of 
Excellence’ಚರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಸೆಥಗಳನತನ ರೂಪಿಸತವಂಥ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದೆೆೇವೆ.   

ಕಳೆದ ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ಲಿ ಶ್ವಮಗೆ, ಬಿೇದರಚಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ ಪರಸನುಪಿಸಿದತೆ, ನಶ್ಸಿ 
ಹೊೇಗತತಿುರತವ ಔಷಧಿ ಸಸಯಗಳನತನ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲತ ಹನಗೂ ಔಷಧಿ ತ್ಯನರಿಕ್ನ ಪರವನನಗಿ 
ವಿಭನಗಗಳನತನ ಸಕ್ಷಮಗೂೆಳಿಸತವ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ಈಗನಗಲೇೆ ಕರಮವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಲನಗಿದೆ.   



                                                                                                                                           «¥À/28.03.2022/175  
 

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

 

 

   

ರನಷ್ಠರೇಯ ಆಯತವೇೆಾದ ವಿದನಯಪಿೇಠದ ಮೂಲಕ ಬೊೇಧಕರನತನ, ವೆೈದಯರತಗಳನತನ ಹನಗೂ 
ಅರ ೆ ವೆೈದಯಕೇಯ ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳಿಗೆ ಕ್ೌಶಲನಯಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತ್ರಬೆೇತಿ ಕ್ನಯಾಕರಮವನತನ ಸಹ 
ನೇಡಲನಗತತಿುದ ೆಹನಗೂ ಅದಕ್ನೆಗಿ ಒಂದತ ನೇತಿಯನತನ ಸಹ ರೂಪಿಸಲನಗಿದೆ.      

ಮರೆ್ನ ದ್ಧವಸ ಸದನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 2020-21ರೆ್ೇಯ ಆಯವಯಯದಲ್ಲಿ ಶ್ವಮಗೆದಲ್ಲಿ 
ಆಯತಷ್ಚ ವಿಶವವಿದನಯಲಯವನತನ ಸಹ ಸನಥಪರ್ೆ ಮನಡತವ ಬಗೆೆ ಘೂೇಷ್ಠಸಲನಗಿದೆ.  ಅಷಟರ ಮಟಿಟಗೆ 
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಆಯತಷ್ಚಗೆ ಒಂದತ ಸಂಶೆ್ ೇಧರ್ ೆಅಥವನ ಚಿಕತೆ್ತಯನತನ ಪನರಂಪರಿಕವನಗಿ 
ಸನವಿರನರತ ವಷಾಗಳಿಂದ ಬಂದ್ಧರತವಂಥ ಆಯತವೇೆಾದ, ಯತರ್ನನ, ಹೂೆೇಮಿಯೇಪಥಿ, ಸಿದನೆ, 
ಯೇಗ ಈ ಎಲನಿ ಕರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಳುೆಯ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗ ೆಉತ್ುಮವನಗಿರತವಂಥ ಆರೂೆೇಗಯವನತನ 
ನೇಡಬೆೇಕ್ೆನತನವ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ವಿಶೆೇಷ ಒತ್ುನತನ ನೇಡಲನಗಿದೆ.    

ಸಂಶೆ್ ೇಧರ್ೆಗೆ ಒತ್ತು ನೇಡತವಂಥ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಪಶತ ವೆೈದಯಕೇಯಕೂೆ ಸಹ ಆಯತಷ್ಚ 
ಔಷಧಿಯನತನ ಬಳಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳನದ ಬಸವರನಜಚ ಬೂೆಮನಾಯಿಯವರತ ಈ 
ಸನಲ್ಲನ ಆಯವಯಯ ಭನಷಣದಲ್ಲಿ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿದನೆರ ೆಮತ್ತು ಮಕೆಳಲ್ಲಿ ಅಪೌಷ್ಠಿಕತ್ೆಯನತನ ಏನತ 
ರೆ್ೂೇಡತತಿುದೆೆೇವೆ, ಅದಕೂೆ ಸಹ ಆಯತಷ್ಚ ಪದಿತಿಗಳಿಂದ ಕ್ೆಲವು ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ 
ರೂಪಿಸಲನಗಿದ.ೆ   

ಈಗನಗಲೆೇ ಜೂನಚ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ “ಅಂತ್ರರನಷ್ಠರೇಯ ಯೇಗ ದ್ಧರ್ನಚರಣೆ” ಯನತನ ಮನನಯ 
ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳನದ ನರೇೆಂದರ ಮೇದ್ಧಯವರತ ಯತ.ಎನ. ನಲ್ಲಿ ಘೂೇಷಣ ೆಮನಡಿದತೆ, ಸತಮನರತ 
150 ಕೂೆ ಹೆಚತಚ ದೇೆಶಗಳಲ್ಲಿ “ಅಂತ್ರರನಷ್ಠರೇಯ ಯೇಗ ದ್ಧರ್ನಚರಣೆ”ಚಯನತನ ನಡಸೆಲನಗತತಿುದ.ೆ  
ಇಡಿೇ ವಿಶವದಲ್ಲಿಯೇ ಯೇಗವು ಎಷತಟ ಮತಖಯವನಗಿದ ೆ ಎಂದರೆ, ಎಲನಿ ದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ 
“ಅಂತ್ರರನಷ್ಠರೇಯ ಯೇಗ ದ್ಧರ್ನಚರಣೆ” ಬಗೆೆ ಕರಮವಹಿಸಲನಗತತಿುದೆ.  ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ರನಷ್ಠರೇಯ 
ಆಯತವೆೇಾದ, ಯತರ್ನನ, ಸಿದನೆ, ಪರಕೃತಿ ಚಿಕತೆ್ತಗಳು ಎಲಿದರ ಕ್ನಯಾಕರಮವನತನ ನಮಾ ರನಜಯದಲ್ಲಿ 
ನಡಸೆಲನಗತತಿುದ.ೆ    
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ಆಪುಮಿತ್ರ ಸಹನಯವನಣಿಯ 108 ಸೇೆವೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ೂೆೇವಿಡ-19 ನಂದನಗಿ ಹೊೇಮ್ಚ 
ಕ್ನವರಂಟೆೈನಚ ಪರಿವಿೇಕ್ಷಣೆ ಸಂದಭ್ಾ ಇರಬಹತದತ.  ಅದೆಲಿದಕೂೆ ಸಹ ಆಯತಷ್ಚ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ ಕ್ೆಲಸ 
ಮನಡತತಿುದೆ ಎಲನಿ ಅಧಿಕ್ನರಿ/ಸಿಬಬಂದ್ಧಗಳು, ವಿದನಯಥಿಾಗಳು, ವೈೆದಯರತಗಳನತನ ಬಳಕ್ ೆ
ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿದೆೆೇವ.ೆ  ಅವರಲೆಿರ ಕ್ನಯಾಕರಮವು ಏರ್ನಗಿತ್ತು ಎಂದರ,ೆ ರನಜಯದನದಯಂತ್ ಆಯತಷ್ಚ 
ಪದಿತಿಯನತನ ಬಳಕ್ೆ ಮನಡಿ, ಅದರ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸತವಂಥ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿದನೆರ.ೆ ಮತ್ತು ಅದನತನ 
ನಯಂತ್ರಣ ಮನಡಲತ ನಗರಹಣ ಮನಡಲತ ಮತಂಚೂಣಿ ಆರೂೆೇಗಯ ಕ್ನಯಾಕತ್ಾರಿಗೆ ಆಯತಷ್ಚ 
ಔಷಧಿ ಕಟಚಗಳನತನ ಸಹ ವಿತ್ರಣೆ ಮನಡಿದೆೆೇವೆ.   

ಹನಗನಗಿ 2017ರರೆ್ೂನಳಗೂೆಂಡ ಉಪ ನಯಮ (35), (36), (37) ರಲ್ಲಿ Karnataka 
Ayurvedic, Naturopathy, Sidda, Unani and Yoga Practitioners Registration 
and Medical Practitioners Miscellaneous Provisions Act, 1961 and Rules, 
1964 ರಲ್ಲಿ ನಯಮ ತಿದತೆಪಡಿ ಆಗಿದ.ೆ  ಅದರ ಪರಕ್ನರ; 

“35.ಚMedical Practitioner not registered under this Act ets., 
not to sign birth or death certificate, etc-Notwithstanding 
anything contained in any law for the time being in force 
no person other than a practitioner registered under 
Chapter II of this Act or a practitioner registered under the 
1 (Karnataka) 1 Medical Registration Act, 1961, or the 1 
(Karnataka) 1Homoeopathic Practitioners Act, 1961, or a 
practitioner whose name is for the time being borne on the 
Indian Medical Register maintained under the Indian 
Medical Council Act, 1956.  

(a) Shall sign or authenticate a birth or death certificate 
required by any law or rules to be signed or authenticated 
by a duly qualified medical practitioner; 
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(b) Shal sign or authenticate a medical or physical fitness 

certificate required by any law or rule to be signed or 
authenticated by a duly qualified medical practitioner; or  
 

(c) Shall be qualified to give evidence at any inquest or in any 
court of law as an expert under section 45 of the Indian 
Evidence Act, 1872, on any matter relating to medicine 
surgery or midwifery.    

(ಮತಂದತ) 

(671) 28.03.2022/5.10/ಎಸ್ಚಕ್-ೆವಿಕ್ೆ 

ಡನ. ಕ್.ೆ ಸತಧನಕರಚ (ಮತಂದತ):- 

ಇವತ್ತು  ಕ್ನನೂನತ ಮತ್ತು ನಯಮಗಳು ಬಹಳ ಸಪಷಟವನಗಿದೂೆ, ರನಷ್ಠರೇಯ 
ನೇತಿಯನಗಿರತವುದರಿಂದ, ಇವತ್ತು guidelines ಅನತನ ಸಹ ರನಷರ ಮಟಟದಲ್ಲಿ ಈಗನಗಲೆೇ 
ಮನಡಿದನೆರ.ೆ ಇವತ್ತು ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರದ ಮಟಟದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ೆೆ ವಿಶೆೇಷವನದ ನೇತಿಯನತನ ರೂಪಿಸತವುದಕ್ೆೆ 
ಬರತವುದ್ಧಲಿ. ಹನಗನಗಿ ಆಯತಷ್ಚ ಪದಿತಿಗಳನತನ ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಮೇಲೆಜಾೆಗೆೇರಿಸಬೆೇಕತ. ಇದತ 
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇನನಷತಟ ಬಳಕ್ೆಯನಗಬೆೇಕತ. ಈ ಪದಿತಿಯಿಂದ  ಜನಸನಮನನಯರಿಗೆ ಒಳೆುಯ  
ಗತಣಮಟಟದ ಆರೂೆೇಗಯ ಸಿಗಬೆೇಕತ ಎನತನವ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ಸತಧನರಣನ ಕರಮಗಳನತನ ರ್ನವು 
ಕ್ೆೈಗೊಂಡಿದೆೆೇವೆ. ಗೌರವನನವತ್ ಸದಸಯರತ ಇನನಷತಟ ಸಲಹೆಗಳನತನ ಕ್ೊಟಟರ,ೆ ಅದನತನ ಸಹ 
ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳಲ್ಲಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುುವುದಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರ ಸಿದಿವಿದ.ೆ ಆದರ ೆ ಈ ರಿೇತಿಯ ಖನಸಗಿೇ 
ನಣಾಯಕ್ೆೆ  ವಿಶೆೇಷವನಗಿರತವಂತ್ಹ ನೇತಿಯನಗಲ್ಲೇ, ತಿದತೆಪಡಿ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಅವಶಯಕತ್ೆಯನಗಲ್ಲ 
ಇಲಿ ಎಂದತ ಸಕ್ನಾರ ಭನವಿಸತತ್ುದೆ. 
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ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶಚ (ರ್ನಮನದೆೇಾಶನ ಹೊಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಇದಕ್ೆೆ 
ಒಂದತ ವಷಾ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದತೆ ರೆ್ೂೇಡಿದರೆ, ಅವರತ ಇದರ ಬಗೆೆ ಎಲನಿ ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೆ್ ೇಧರ್ೆ 
ಮನಡಿ, ಸವಿಸನುರವನದ ಮನಹಿತಿಯನತನ  ನೇಡತತ್ನುರೆ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸಿಕ್ೂೆಂಡಿದೆೆ. ಆದರೆ ರ್ನವು 
ಕ್ೆೇಳುವುದೂೆಂದನದರ,ೆ ಅವರತ ಹೆೇಳುವುದೆೇ ಬೆೇರಯೆನಗಿರತತ್ುದೆ. ಆಯತಷ್ಚ ಮತ್ತು ಆಯವೆೇಾದ 
ಇವೆರಡತ ಒಂದೇೆ ಎನತನವುದರ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ ಹೆೇಳಬೇೆಕತ. ಅನಂತ್ರ ರ್ನನತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಇಲ್ಲಿಯತ್ನಕ ಆಯತಷ್ಚ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿದನೆರೆ. ರ್ನನತ ಆಯವೆೇಾದದ ಬಗೆೆ 
ಕ್ೆೇಳಿರತವಂತ್ಹದತೆ. ಇವೆರಡತ ಒಂದೇೆ ಎನತನವುದನದರ,ೆ ರ್ನನತ ಅನಂತ್ರ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಡನ. ಕ್.ೆ ಸತಧನಕರಚ (ಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತಂಬ ಕಲನಯಣ, ವೆೈದಯಕೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಸಚಿವರತ):-  ಆಯತಷ್ಚನಲ್ಲಿ ಆಯವೆೇಾದ ಕೂಡ ಈಗ ಬಹಳ ಮತಖಯವನಗಿರತವಂತ್ಹ ಒಂದತ ಕರಮ. 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳಿರತವ ಪರಶನೆಯೇ ಬೆೇರ.ೆ  

ಡನ. ಕ್.ೆ ಸತಧನಕರಚ:- ಆಯತವೇೆಾದಕ್ೆೆ ಪರತ್ೆಯೇಕವನದ ಒಂದತ ಇಲನಖ ೆ ಮನಡಿಲಿ. 
ಆಯತವೆೇಾದವನತನ ಒಳಗೊಂಡಂತ್ ೆ ಆಯತಷ್ಚ ಇಲನಖ ೆ ಎಂದತ ಮನಡಿದೆೆೇವೆ. Alternative 
therapies ಎಂದತ, alternative therapies ನಲ್ಲಿ apart from allopathy ayurveda 
is also one discipline. ಅದನತನ ಒಪಿಪಕ್ೊಳುುತ್ೆುೇರ್.ೆ ಆಯತಷ್ಚ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿಯೇ 
ಆಯತವೆೇಾದವೂ ಸೇೆರತತ್ುದೆ.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶಚ:- ರ್ನನತ ಇದೆೇ ಪರಶೆನಯನತನ ಒಂದೂವರ ೆ ವಷಾದ್ಧಂದ 
ಕ್ೆೇಳುತಿುದೆೆೇರೆ್.  ಆಯತವೆೇಾದಕ್ೆೆ ಮನನಣೆ ಕ್ೂೆಡಿ. ಇದಕ್ೆೆ ಮನನಣೆ ಏತ್ಕ್ೆೆ ಕ್ೂೆಡಿ ಎಂದತ 
ಕ್ೆೇಳುತಿುದೆೆೇರೆ್ಂದರೆ,  ಈ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ 55 ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಿವೆ. ಒಂದತ ವಷಾಕ್ೆೆ ಸತಮನರತ 
ಐದತ ಸನವಿರದ್ಧಂದ ಆರೂವರ ೆಸನವಿರ ವಿದನಯಥಿಾಗಳು ಓದತವುದಕ್ೆೆ ಬರತತ್ನುರೆ.  ಮೂರತ ಸಕ್ನಾರಿ 
ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಿವ.ೆ ಅದರಲ್ಲಿ PG, MD, MS ಕೂಡ ಮನಡತತಿುೇರಿ. 
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(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನಚರವರನದ ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟಿ. ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರತ ಪಿೇಠವನತನ 
ಅಲಂಕರಿಸಿದರತ) 

  ಆ ವಿದನಯಥಿಾಗಳು ವಿದನಯಭನಯಸ ಮತಗಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ಮೇಲ,ೆ ಅವರಿಗೆ ಮನನಣೆ 
ಇಲಿವೆಂದರೆ, ಹೆೇಗ ೆ ಸನವಮಿ? ರ್ನವು ಕ್ೇೆಳುವಂತ್ಹದತೆ ತ್ಮಗೆ ಕಷಟವಿದಯೆನ? ರ್ನವು ಮನನಣ ೆ
ನೇಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದತೆ, ತ್ಮಗೆ ಅಷ್ೂೆಟಂದತ ಕಷಟವಿದೆಯೇ? ಅಲೂೆೇಪತಿಯಿಂದ ಮನತ್ೆರಗಳನತನ 
ನೇಡಿ ಮನತಷಯರನತನ ಸನಯಿಸಿಬಿಡಬೆೇಕ್ೆಂದ್ಧದ್ಧೆೇರನ ಹೆೇಗ?ೆ  ಅಲೊೇಪತಿ ಬರತವುದಕೆಂತ್ 
ಮದಲ್ಲನಂದಲೂ ಆಯತವೆೇಾದ ರ್ನಟಿ ಚಿಕತೆ್ತ ಇದತೆ, ಅದತ ಈಗ ಹೊಸದನಗಿ ಬಂದ್ಧರತವುದೇೆನಲಿ. 
ಮರೆ್ನ  ಕ್ೊೇವಿಡ ಸನಂಕ್ನರಮಿಕ ರೂೆೇಗ ಬಂದನಗ, ಚಿಕತೆ್ತ ಏನತ ಕ್ೊಟಿಟರಿ? ಆ  ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ 
ಚಿಕತೆ್ತ ಕ್ೊಡತವನಗ ಯನವ ಮನತ್ೆರಗಳು ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ಂೆದತ ನಮಗೆ ಗೂೆತಿುತ್ನು? ಕ್ೊೇವಿಡ ಇದೂೆಂದತ 
ಹೊಸ ರೂೆೇಗ. ಆದರೆ ಕ್ೂೆೇವಿಡಚಗೆ ಮನತ್ೆರಯರೆ್ನೇ ಕ್ೊಟಿಟರಿ. ಆದರ ೆ  ಡನ: ಗಿರಿಧರ ಕಜೆ, ಆಂಧರದ 
ಆನಂದಯಯನವರ ಹತಿುರ ಹೊೇಗಿ ಚಿಕತೆ್ತ ತ್ಗೆೆದತಕ್ೂೆಂಡರತ. ಕ್ೆೇರಳಕ್ೆೆ ಹೊೇಗಿ ಚಿಕತೆ್ತ 
ತೆ್ಗೆದತಕ್ೂೆಂಡರತ.  ಅವರತ ಹಣವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುದೆೇ ಲಕ್ಷನಂತ್ರ ಜನರ ರೂೆೇಗವನತನ 
ಗತಣಪಡಿಸಿದರತ. ಅವರಿಗೆ ಮನನಣೆ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ನೆಗಲ್ಲಲಿ. ಕ್ನನೂನತ ಮತ್ತು ಸಂಸದ್ಧೇಯ ವಯವಹನರ 
ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರೆ್ ಸಚಿವರತ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಇದನೆರ.ೆ ಸತ್ತು ಹೂೆೇದವರಿಗೆ ಮರಣ ಪರಮನಣಪತ್ರ 
ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಯೇಗಯತೆ್ ಇಲಿವೆಂದರೆ, ವೆೈದಯರನಗತವುದಕ್ೆೆ ಏತ್ಕ್ೆೆ ಓದಬೆೇಕತ? ಸತಮರತ ೫೫ 
ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಿವ.ೆ ಇದರ ಬಗೆೆ ಈಗಷ್ೆಟೇ ಮನನಯ ರತದೆರೇಗೌಡರ ಹತಿುರ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆೆ. ಉಡತಪಿ 
ಮತ್ತು ಧಮಾಸಥಳದಲ್ಲಿ ಕ್ನಲೆೇಜತಗಳಿವೆ. ಪರತಿ ದ್ಧನ ಸತಮನರತ ಹತ್ತು ಸನವಿರ ಹೊರ ರೂೆೇಗಿಗಳು 
ಇರತತ್ನುರ.ೆ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕತೆ್ತ ನೇಡತವವರತ ಯನರತ?  ಧಮಾಸಥಳ ಕ್ನಲೆೇಜತಗಳು ಎಲನಿ ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ 
ಇವೆ. ರ್ನವು ಕ್ೆೇಳಿರತವಂತ್ಹದತೆ ಅಷ್ೂೆಟಂದತ ಕಷಟವನದತದಲಿ. ತ್ತಂಬನ  ಜನ ವಿದನಯಭನಯಸ 
ಮತಗಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ಹೂೆರಗಡೆ ಬರತತಿುದನೆರ.ೆ ಅವರ ಬದತಕತ ಏರ್ನಗಬೆೇಕತ? ಅವರತ  ವಿದನಯಭನಯಸ 
ಮತಗಿಸಿದ ಮೇಲ ೆ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಅವರಿಗೆ stay fund ಕ್ೂೆಡತತಿುೇರನ? ಅವರಿಗ ೆ ಹತ್ತು ಸನವಿರ 
ರೂಪನಯಿ ಅಥವನ ಇಪಪತ್ತು ಸನವಿರ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಹೆೇಳಿಬಿಡಿ. 
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ಅವರತ ಜಿೇವನ ಮನಡಿ, ಬದತಕತವುದತ ಹೆೇಗ?ೆ ಅವರಿಗೆ ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್., ಓದತವುದಕ್ನೆಗತವುದ್ಧಲಿ, 
ಅವರ ಹತಿುರ ಹಣ ಇರತವುದ್ಧಲಿ. ಉಡತಪಿಯ ಜನರಿಗ ೆ ಆಹನರ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ತಿನನವುದಕ್ೆೆ, ಅವರ 
ಹತಿುರ ಹಣ ಇರತವುದ್ಧಲಿ. ಅವರತ ಕಷಟಪಟತಟ ಆಯತವೆೇಾದ್ಧಕ ವಿದನಯಭನಯಸ ಮನಡತತಿುರತತ್ನುರೆ. 
ಆಯವೆೇಾದದ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿಯವರಿಗೂ ಗೊತಿುದೆ. ವಿದನಯಥಿಾಗಳು 
ವಿದನಯಭನಯಸ ಮತಗಿಸಿಕ್ೊಂಡತ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ಮೇಲ ೆಸಹಿ ಹನಕತವುದಕ್ೆೆ ಯೇಗಯತ್ ೆಇಲಿವೆಂದರೆ, 
ಅಂತ್ಹ ವಿದನಯಭನಯಸ ಏತ್ಕ್ೆೆ ಬೆೇಕತ? ಅದನತನ ಮತಚಿಚಬಿಡಿ. ನಮಾ ಕಡಯೆಿಂದ ಯನವುದೆೇ ತ್ೂೆಂದರೆ 
ಇಲಿ. ಸಕ್ನಾರ ರ್ನಳೆಯಿಂದ ಆಯತವೆೇಾದ್ಧಕಚನ ಪರತಿಯಂದತ ವಿಭನಗವನತನ ಮತಚತಚತ್ೆುೇವೆಂದತ 
ಹೆೇಳಿ. ಆಗ ರ್ನವು ಸತಮಾರ್ೆ ಆಗತತ್ೆುೇವೆ. ಮನನಯ ಲಕ್ಷಮಣ ಸಂಗಪಪ ಸವದ್ಧಯವರತ ಬೆಳಗನವಿ 
ಅಧಿವೆೇಶನ ಅಥವನ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ಲಿ ಸತಮನರತ ಅಧಾ ಗಂಟೆ ಅಥವನ ನಲವತ್ತು ನಮಿಷ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿರತವ ಬಗೆೆ ನನಗ ೆಜ್ಞನಪಕವಿದ.ೆ ಒಬಬನಗೆ ಬನಿೂಕಚ ಫಂಗಸ್ ಬಂದ್ಧತ್ತು. ಮತಂಡರಗಿಯ 
ಆಸಪತ್ೆರಯ ವೆೈದಯರತ ಡನಕಟರ ಟೆೇಕಲಚ ಎನತನವವರತ ನೇನತ ಮರ್ೆಗೆ ಹೊೇಗಪನಪ, ಇಲಿವನದರ,ೆ ಸತ್ತು 
ಹೊೇಗತತಿುೇಯನ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಅವನತ ಸತ್ತು ಹೂೆೇಗತತ್ನುರ್ೆಂದತ ಅವರ ಮರ್ೆಯವರಿಗೆ  
ತಿಳಿದತ, ಮೂರತ ದ್ಧನ ಚರೆ್ನನಗಿ  ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಂಡರತ. ಅವನಗ ೆಬನಿೂಕಚ ಫಂಗಸ್ಚನಂದನಗಿ, ಅವನ 
ಕಣತೆ ಹೊೇಯಿತ್ತ.  ಅವರತ ಮನನಯ ಲಕ್ಷಮಣ ಸಂಗಪಪ ಸವದ್ಧಯ ಹತಿುರ ಹೂೆೇಗಿ, ನನಗೊಂದತ 
ಕ್ೆಲಸ ಕ್ೊಡಿಸಿ ಸಹನಯ ಮನಡಿ ಎಂದತ ಕ್ೇೆಳಿದ.  ಅವರತ ಹೂೆೇಗಯನಯ, ನನನದೊಂದತ ಕ್ೆೇಸ್ ಇದೆ 
ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ರ್ನನತ ಏತ್ಕ್ೆೆ ಹೇೆಳಿದೇೆರ್ೆಂದರ,ೆ ಅವನತ ಮೂರತ ದ್ಧವಸದೊಳಗ ೆಹೇೆಗನದರೂ 
ಸನಯತತ್ನುರೆ್, ಅವನ ಔಷಧಿಗಳನತನ ಏಕ್ೆ ರೆ್ೂೇಡೂೆೇಣ ಎಂದತ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಅವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಇದನತನ ಹೆೇಳಿದರತ. ರ್ನನತ ಈಗ ಇದನತನ ಹೆೇಳುತಿುರಬೇೆಕ್ನದರ,ೆ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಇಲಿ. ಅವನಗ ೆ ಪೂತಿಾಯನಗಿ ಗತಣವನಗಿದತೆ, ಅವನತ ಆರನಮ ಆಗಿ 
ಇವತ್ತು ಓಡನಡಿಕ್ೊಂಡಿದನೆರೆ್, ಆದರೆ ಒಂದತ ಕಣತೆ ಹೊೇಗಿದ.ೆ ರನಜ ಪರಂಪರಗೆಳಿಂದ ಈ ವೆೈದಯ 
ಪದಿತಿ ಬಂದ್ಧರತವಂತ್ಹದತೆ. ರನಮಯಣದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಮಣ ಹೆೇಗ ೆ ಸನವನನಪಿಪ ಮತ್ೆು ಹೆೇಗ ೆ ಬದತಕದ 
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ಎನತನವ ಬಗೆೆ ಮಕೆಳಿಗ ೆ ತಿಳಿಸಿದೆೆೇವೆ. ಆ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ಹೆೇಗ ೆ ಬಂತ್ತ ಸನರ?  ಅವೊತಿುನ ದ್ಧವಸ 
ಇಂಜೆಕ್ಷನ ಮತ್ತು ಮನತ್ರೆಗಳು ಇದೆವೆೇನತ?  

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟ:- ಆಗ ಇಂಜೆಕ್ಷನ ಇರಲ್ಲಲಿ. 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ:- ತ್ನವು ನನನ ರೆ್ರವಿಗ ೆಬರಬೆೇಕತ.  

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ. ಮನಧತಸನವಮಿ:- ಅವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಡತತ್ನುರ.ೆ ರ್ನನತ ಒಂದೇೆ ಒಂದತ ಮನತ್ನತನ 
ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್. We cannot take Medical Jurisprudence to our Act. ರ್ನವು ಎಲನಿ 
ಡನಕಟರಚಗೂ cause of death certificate, postmortem report ಕ್ೊಡತ ಅಂತ್ನ ಹೆೇಳಿ, 
ಇಲ್ಲಿ ಚಚಾೆ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯವಿಲಿ. ಎಂ.ಡಿ., ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಬಂದರೂ ನದ್ಧಾಷಟವಿರತವ 
ಜನಗಗಳಲ್ಲಿ ಯನರತ ಇರತತ್ನುರೊೇ, ಅವರೆೇ postmortem ಮನಡಿ certificate ಕ್ೊಡಬಹತದತ. 
ನನನದತ ವಿದನಯಹಾತ್ ೆ ಆಗಿದ,ೆ ರ್ನನತ ಏತ್ಕ್ೆೆ postmortem report ಕ್ೂೆಡಬನರದತ 
ಎನತನವುದಕ್ನೆಗತವುದ್ಧಲಿ. All educated graduates are not guaranteed with jobs. 
ಅರೇೆ, ರ್ನನತ ಓದತತ್ುೆೇರೆ್.  ಕ್ೊೇಸ್ಾ open ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅನತಮತಿ ಕ್ೂೆಡಿ ಎಂದರೆ, ಸಕ್ನಾರ 
ಇಲಿ ಎಂದತ ಹೆೇಗೆ ಹೇೆಳುವುದಕ್ನೆಗತತ್ುದೆ? ಓದತ ಮತಗಿಸಿ ಕ್ೆಲಸ ಕ್ೊಡಿ ಎಂದತ ಎಲನಿ 
ಸಂಸೆಥಯವರೆೇ ಕ್ೆೇಳಿದರೆ, ಹನಗನದರೆ, ಸಂಸೆಥಗಳರ್ನೆೇ ಮತಚಚಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. We have not 
opened the schools and colleges for the sake of jobs. ಓದತತ್ೆುೇವೆ.  ನಮಾ 
ಹಣೆಬರಹ, ರ್ನನತ private ನಲ್ಲಿ ಬದತಕತತ್ುೆೇರೆ್ ಎನತನವವರತ ಇರತತ್ನುರಲನಿ, ಹನಗನಗಿ 
ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೂೆೇಸ್ಾ open ಮನಡಿರತತ್ನುರೆ, ಹನಗನಗಿ, ಅನತಮತಿ ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರ.ೆ ಓದ್ಧದ ಮೇಲೆ, 
ನಮಗೆ ಕ್ೆಲಸವಿಲಿ ಕ್ೆಲಸ ಕ್ೊಡಿ ಎಂದತ ಪರಿಷತಿುನಲ್ಲಿ ನರತದೂೆಯೇಗದ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಪನರರಂಭ್ ಮನಡಿಬಿಟಟರೆ, Institutions ಎಷತಟ ಬೆೇಕತ? ಅದೆೇನತ IAS, number of posts 
ಅನತನ ರೆ್ೂೇಡಿ, ಸಂದಶಾನ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ. We are giving education; he can survive 
on his own. He can go outside, he can live. ಹನಗನಗಿ, ಇವರಿಗ ೆsurgery ಮತ್ತು 
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postmortem ಮನಡತವ power ಇವೆಲನಿ ಕ್ೂೆಡತವುದಕ್ೆೆ built-up education ನಲ್ಲಿ 
scope ಇಲಿ. They cannot. Medical Jurisprudence, ಅವನತ ಮನನಯ ರ್ನಯಯನಲಯದ 
ಮತಂದ ೆ ಬರಬೇೆಕಲಿ. ಅವನತ ಹೆೇಗ ೆ ಬರತತ್ನುರ್ೆ? Forensic matters ಹೆೇಗ ೆ ಗೂೆತಿುರತತ್ುದ?ೆ 
Jurisprudence ಹೆೇಗ ೆ ಗೊತಿುರತತ್ುದೆ? Medical legal cases ಎಲ್ಲಿಂದ register 
maintain ಮನಡತತಿುೇರನ? ಇವೆಲಿವೂ ಮನನಯ ರ್ನಯಯನಲಯದ ಮತಂದೆ ತ್ರಬೆೇಕಲಿವೆ. ಹನಗನಗಿ, 
it is not possible.  Government Institutions, Recognized Institutions 
ಮನತ್ರ cause of death and postmortem certificate ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹದೆಕ್ೆೆ powers 
ಕ್ೊಟಿಟದತೆ. 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ:- ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರೆ್. 

ಡನ|| ಕ್.ೆ ಸತಧನಕರ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರೆೇ, ಒಂದತ ನಮಿಷ.  Registered Ayurveda 
practitioners ಈಗ death certificate ನಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶವಿದ.ೆ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಕ್ೆೇಳುತಿುರತವುದೆೇರೆ್ಂದರೆ, registered ayurveda practitioners ಅಲಿದೆೇ ಇರತವ 
ತ್ಲತ್ಲನಂತ್ರಗಳಿಂದ ರ್ನಟಿ ಔಷಧಿ ಕ್ೂೆಡತವ ಬಗೆೆ ಅವರತ ಏನತ ಕಲ್ಲತಿರತತ್ನುರೆ, ಅಂತ್ಹವರಿಗೂ 
ಕೂಡ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೂೆಡಿ ಎನತನವಂತ್ಹದತೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಅಭಿಪನರಯವನಗಿದೆ. ಅದಕ್ೆೆ ಮನನಯ 
ಸವೊೇಾಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯದಲ್ಲಿ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಟಿಟಲಿ. ಕ್ೆೇರಳ ಸಕ್ನಾರವೇೆ ಇತಿುೇಚೆಗ ೆ ಮನನಯ 
ಸವೊೇಾಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯಕ್ೆೆ ಮೇಲಾನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗಿಂತ್ ಹೆಚಿಚನ ಜನರತ ಈ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ 
ಪನರಂಪರಿಕವನಗಿ ಅವರ ಪೂವಿಾಕರಿಂದ ಅಭನಯಸ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ, ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ ಅಥಾ 
ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿರತತ್ನುರೆ. ಅವರತ practice ಮನಡತತಿುದನೆರ.ೆ ಅಂತ್ಹವರಿಗ ೆ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೊಡಿ 
ಎಂದತ ೨೦೧೮ ರಲ್ಲಿ ಕ್ೆೇರಳ ಸಕ್ನಾರ ಮನನಯ ಸವೊೇಾಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯದಲ್ಲಿ ಪರಕರಣ ದನಖಲ್ಲಸಿತ್ತು. 
ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಪಷಟವನಗಿ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.ಚ “Unless he is a qualified medical 
practitioner he cannot sign.” ಹನಗನಗಿ Karnataka Registration Board ಇದೆ. 
ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರತ register ಆಗಬೇೆಕತ. ಅದರಲ್ಲಿ register ಆಗಬೇೆಕ್ೆಂದರ,ೆ ಅವರತ ಕನಷಿ 
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ಆಯತವೆೇಾದದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್. ಆಗಲ್ಲೇ, ಯತರ್ನನಯಲ್ಲಿ  ಬಿ.ಯತ.ಎಂ.ಎಸ್ ಆಗಲ್ಲೇ, ಸಿದೆದಲ್ಲಿ 
ಅಗಲ್ಲೇ, ಕನಷಿ ಪಕ್ಷ ಪದವಿಯನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿರಬೇೆಕತ. ಇಲಿ, ಅವರತ ಬಹಳ ಬಡವರಿದನೆರೆ ಮತ್ತು  
ಪನರಂಪರಿಕವನಗಿ ಕಲ್ಲತಿದನೆರೆ ಎಂದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅಧಯಯನ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಆಸಕು ಇದೆರ,ೆ ಅದಕ್ೆೆ 
ಕೂಡ ನಮಾ ಇಲನಖಯೆಲ್ಲಿ free seats ಅನತನ ಬಳನುರಿ ಕ್ನಲೆೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇವೆ ಮತ್ತು 
ಆಯತವೆೇಾದ ಕ್ನಲೇೆಜತ,  ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅಂತ್ಹವರಿಗ ೆ ಉಚಿತ್ವನಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣವನತನ 
ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇವೆ. ಅವರಿಗೆ seats ಮಿೇಸಲನತಿಯನತನ ಕೂಡ ಮನಡಿದೆೆೇವೆ. ಸಕ್ನಾರ ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ 
ಕೂಡ ಆ ರಿೇತಿಯ ಪನರಂಪರಿಕ ಅಭನಯಸ ಮನಡಿ ಕಲ್ಲತಿರತವಂತ್ಹವರಿಗೆ, ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ 
ತ್ೊಡಕತ ಆಗಬನರದತ ಎನತನವ ದೃಷ್ಠಟಯಿಂದ ಕ್ನನೂನನಲ್ಲಿ ನಯಮಗಳನತನ ಮನಡಲ್ಲಲಿ.     

       (ಮತಂದತ) 

(672) 28-03-2022 5.20 ಟಿಸಿಹೆರ್ಚ-ಬಿಎನಚಎಸ್ಚ      
ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ:- ಮನನಯ ಕ್ನನೂನತ ಮತ್ತು ಸಂಸದ್ಧೇಯ ವಯವಹನರಗಳ ಸಚಿವರತ  

ಹೆೇಳಿದ ನಂತ್ರ ರ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ ಕಷಟ. ಏಕ್ೆಂದರ ೆಅವರತ ಎಲನಿ ಹೆೇಳಿಬಿಟಿಟರತತ್ನುರ.ೆ ಈಗ 
2018ಕೆಂತ್ ಮದಲತ ಮಲ್ಲಟ ಸಿಸಟಂ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಅಲೊೇಪತಿ, ಆಯತವೆೇಾದ, ಹೊೇಮಿಯೇಪತಿ, 
ಯತರ್ನನ ಮತ್ತು ಸಿದಿ ಔಷಧ ಇವೆಲಿವೂ ಒಂದೇೆ ಕಡ ೆ ಮನಡತವುದತ ಇತ್ತು. 2018ರಲ್ಲಿ ನೇವು 
ಬಂದತ ಅದನತನ ತ್ೆಗೆದತಹನಕದ್ಧೆೇರಿ. ಮತ್ೆು 2020ರಲ್ಲಿ ಆ law repeal ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರತ 
ಅದನತನ implement ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದರೆ ಆ portal open  ಆಗತತಿುಲಿ. ಕ್ನನೂನತ ಮತ್ತು 
ಸಂಸದ್ಧೇಯ ವಯವಹನರಗಳ ಸಚಿವರತ ಇಲೆಿೇ ಇದ್ಧೆೇರಿ, ಇದರ ಬಗೆೆ ತ್ನವೆೇ ಹೆೇಳಬೆೇಕತ. ನಂತ್ರ 
ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರೆ್. ಈ ಮದಲತ ಯನವ ಕ್ನನೂನತ ಇತ್ೊುೇ ಅದನೂನ ಸಹ ಅವರತ 
ಅನತಷ್ನಿನ ಮನಡಲತ ಈಗ ಆಗತತಿುಲಿ. Under one roof ಯೇಗ, ಯತರ್ನನ, ಸಿದಿ ಔಷಧ 
ಇವುಗಳನತನ ಒಂದೇೆ ಕಡ ೆಮನಡಲತ ಆಗತತಿುಲಿ. 
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 ಡನ.ಕ್ೆ.ಸತಧನಕರಚ (ಆರೊೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತಂಬ ಕಲನಯಣ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸತಪಿರೇಂ ಕ್ೊೇಟಚಾ ಆದೇೆಶ ಮನಡಿರತವುದತ. . . 

 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಸತಪಿರೇಂ 
ಕ್ೊೇಟಚಾ ಹೆೇಳಿರತವುದತ ಬೆೇರ,ೆ ರ್ನನತ ಹೇೆಳುತಿುರತವುದೆೇ ಬೆೇರ.ೆ ಈಗ  ಆಸಪತ್ೆರಗಳಲ್ಲಿ 2018 ರವರೆಗ ೆ
ಮಲ್ಲಟ ಸಿಸಟಂ ಅಂದರೆ ಅಲೂೆೇಪತಿ, ಆಯತವೆೇಾದ, ಹೊೇಮಿಯೇಪತಿ, ಯತರ್ನನ ಮತ್ತು ಸಿದಿ ಔಷಧ 
ಇತ್ರ ಪದಿತಿಯ ಚಿಕತೆ್ತಗಳನತನ ನೇಡತವ ಸೌಲಭ್ಯ ಜನರಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ 2020ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲಿ 
2018ರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಟ ಸಿಸಟಂ ಚಿಕತೆ್ತ ನೇಡತವುದನತನ ರದತೆಗೊಳಿಸಿದ ಆದೇೆಶವರೆ್ನೇ ರದತೆಪಡಿಸಲನಯಿತ್ತ. 
ಹಿೇಗನಗಿ, KPME (Karnataka Private Medical Establishment) Act 2009 ರ 
ಪರಕ್ನರ ಆಸಪತ್ೆರಗಳಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಟ ಸಿಸಟಂ ಚಿಕತೆ್ತಯನತನ ನೇಡಲತ ಅನತಮತಿ ನೇಡತವಂತ್ ೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ ೆ ಆದೆೇಶ್ಸಬೆೇಕತ ಹನಗೂ KPME registration portal ನಲ್ಲಿ upload 
ಮನಡಲತ ಆಗತತಿುಲಿ. ಹನಗನಗಿ ಸಕ್ನಾರ ರಿಪಿೇಲಚ ಆಗಿದೆನೂನ ಕೂಡ implement ಮನಡಲತ 
ಕ್ೊಡತತಿುಲಿವಲಿ. ಇದರ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹೆೇಳಬೆೇಕತ. 

 ಡನ|| ಕ್.ೆಸತಧನಕರಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, integrated medicine ಬಗೆೆ 
ಈಗನಗಲೆೇ ಚಚೆಾ ಆರಂಭ್ವನಗಿದ.ೆ ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚರವರತ ಹೆೇಳುವಂತೆ್, multi 
system registration in a single establishment as per KPME Act  ರ್ನವು 
ಜನರಿಗ ೆತ್ಂದ್ಧದೆೆವು.  ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ರ್ನವು ಅದನತನ ಯನವ ರಿೇತಿ integrate ಮನಡಿ uniform 
treatment ನತನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ ಎನತನವ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ multi disciplinary 
establishment ಏನದೆ, ಅದರ ಪರಕ್ನರ ರ್ನವು ಯನವ ರಿೇತಿ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಈಗನಗಲೆೇ ಚಚೆಾ 
ಮನಡತತಿುದೆೆೇವೆ. ಆದರೆ ದ್ಧರ್ನಂಕ ೧೩.04.2018 ರಂದತ ಸತಪಿರೇಂ ಕ್ೊೇಟಚಾ ಬಹಳ ಕಿಯರಚ ಆಗಿ 
ಆದೆೇಶವನತನ ಕ್ೂೆಟಿಟದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರತ; 
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In our country, the numbers of qualified medical practitioners 
have been much less than the required number of such persons. 
The scarcity of qualified medical practitioner was previously quite 
large since there were very few institutions imparting teaching 
and training to Doctors, Vaidyas, Hakims etc. The position has 
now changed and there are quite a good number of medical 
colleges imparting education in various streams of medicine. No 
doubt, now there are a good numbers of such institutions training 
qualified medical practitioners at number of places. The persons 
having no recognized and approved qualifications, having little 
knowledge about the indigenous medicines, are becoming medical 
practitioners and playing with the lives of thousands and millions 
of people. …….” 

ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನೆರ.ೆ ಇದನತನ ತ್ಮಾ ಮನಹಿತಿಗನಗಿ ಹೆೇಳುತಿುದೆೆೇರೆ್.  

 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ತ್ನವು ಸತಪಿರೇಂ ಕ್ೊೇಟಚಾ ಆದೆೇಶವನತನ cite 
ಮನಡತತಿುದ್ಧೆೇರಿ. ಆದರೆ ರ್ನನತ ಅದರ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳುತಿುಲಿ. ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲಿ ಮನಡತವಂಥದೆನತನ 
ಹೆೇಳುತಿುದೆೆೇರೆ್. 

 ಡನ|| ಕ್.ೆಸತಧನಕರಚ:- ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ ರವರೇೆ citation ಎಂದತ ಅಲಿ. ಇದತ 
ವಸತುಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗತತಿುದೆ.  

 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ತ್ನವು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗ ೆಅಲೂೆೇಪತಿಗ ೆಹೆಚಿಚನ 
ಮಹತ್ವ ಕ್ೊಡತತಿುೇರೂೆೇ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗ ೆಇದಕ್ೆೆ ಮನನಯತ್ ೆಸಿಗತವುದ್ಧಲಿ. ಅಲೂೆೇಪತಿನಲ್ಲಿ ಅವರತ ಬರಿೇ 
ಮನತ್ೆರಗಳನತನ ಮನರನಟ ಮನಡಬೇೆಕತ ಅಷ್ಟೆ . . . 
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 ಡನ|| ಕೆ್.ಸತಧನಕರಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಒಬಬ ವಯಕುಯ 
ಆರೂೆೇಗಯದ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಅವನ ಜಿೇವದ ಜೊತ್ೆ ಆಟವನಡತವುದಕ್ೆೆ ಯನರಿಗೂ ಸನಧಯವಿಲಿ. ಅದಕ್ೆೆ 
ಕ್ನನೂನನಲೂಿ ಕೂಡ ಅವಕ್ನಶವಿಲಿ.  ಇದತ ಬಹಳ ಮತಖಯ. ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ 
“the persons having no recognised and approved qualification”ಚ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದನೆರೆ. This is medical education. ಅದತ ಯನವುದೆೇ discipline ಇರಲ್ಲ, 
ಆಯತವೆೇಾದ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡಿರತ್ಕೆಂಥವರಿಗೆ ರಿಜಿಸರೆೇಷನಚ ಇರಬೇೆಕ್ೆಂದತ ರ್ನವು ಹೆೇಳುತ್ೆುೇವೆ ಅಷ್ಟೆ. 
ಅವರತ registration ಮನಡಿಕ್ೊಳುದೇೆ ಬರಿೇ practice  ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದರ ೆ ಕಷಟ. ಏಕ್ೆಂದರೆ 
ಒಬಬರ ಜಿೇವಕ್ೆೆ ಏರ್ನದರೂ ಆಪತ್ತು ಸಂಭ್ವಿಸಿದರ ೆ who will be held responsible? 
ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಒಬಬರತ ಸಜಾನಚ ಒಂದತ surgical error  ಮನಡಿದಲ್ಲಿ, consumer court ಗೆ 
ಹೊೇಗಿ ಅವರ ವಿರತದಿ ದನವ ೆಹೂಡತತ್ನುರೆ. That is where we have reached. ಇವತಿುನ 
ದ್ಧವಸ medical science ಮತ್ತು ಆವಿಷ್ನೆರಗಳು ಬಹಳಷತಟ ಬದಲನಗಿದೆ. ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಒಬಬ 
ವಯಕುಯ ಪನರಣ ಬಹಳ ಮತಖಯ ಎನತನವುದನತನ ರ್ನವಲೆಿರೂ ಅಥಾಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿದೆೆೇವೆ. ಅದರ ಜನಗರತ್ ೆ
ಕೂಡ ಹೆಚನಚಗಿದ.ೆ Today, there is no scope for medical negligence.   ಇವತಿುನ 
ದ್ಧವಸ ಅಲೂೆೇಪತಿ ವಿಶೆೇಷವೆಂದತ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದ್ಧಲಿ. ಆದರೆ ಯನವ ಒಂದತ discipline ನಲ್ಲಿ 
standardisation of drug  ಇರಬೇೆಕತ, ಗತಣನತ್ಾಕವನದ ಕ್ನವಲ್ಲಟಿ ಇದಲೆಿವನೂನ ಅಧಯಯನ 
ಮನಡಿ ಅದರ ಒಂದತ ವರದ್ಧ ಇರಬೇೆಕತ. ಆ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಯನವುದನತನ ವೆೈಜ್ಞನನಕ ರೆ್ಲೆಗಟಿಟನಲ್ಲಿ 
ಮನಡಿರತತ್ನುರೂೆೇ ಅಂತ್ಹ ಒಂದತ discipline ಗೆ ಮನನಯತ್ ೆ ಸಿಗತತ್ುದ.ೆ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ 
ಆಯತವೆೇಾದದಲ್ಲಿ ಅರೆ್ೇಕ ವಿಷಯಗಳಲೂಿ ಕೂಡ ಅಧಯಯನ ಮನಡಿ ಆ ಪೆೇಪಸ್ಚಾನತನ ಕೂಡ 
ಹೊರಗಡೆ ತ್ಂದ್ಧದನೆರೆ. ಅಂತ್ಹದೆಕ್ೆೆ ಇಡಿೇ ವಿಶವವನಯಪಿ ಬೆೇಡಿಕ್ ೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ೆೆ ನಮಾ 
ನಯಮದಲನಿಗಲ್ಲೇ ಅಥವನ ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲಿ ವಿರೂೆೇಧ ಇಲಿವೆೇ ಇಲಿ. We welcome all 
registered medical practitioners.  ಹನಗನಗಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಜನಗಳಿಗ ೆ ತ್ಪತಪ ಸಂದೆೇಶ 
ಹೊೇಗತವುದತ ಬೆೇಡ. It is only thing that we limit to only those who are 
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registered medical practitioners and we will not allow those who are 
not registered. ಹನಗನಗಿ, ಯನವುದೆೇ ಒಂದತ ಸಂಸೆಥಯಲ್ಲಿ ವನಯಸಂಗ ಮನಡಿರತ್ಕೆಂಥವರಿಗೆ ಆ 
ಡಿಗಿರ ಸಟಿಾಫಿಕ್ೇೆಟಚ ಬರತತ್ುದೆ. ಆ ಗನರಜತಯೇಷನಚ ಮೇಲೆ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರ್ನವು registration 
ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ   

 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ರ್ನನತ 
ಕ್ೆೇಳುತಿುರತ್ಕೆಂಥ ಪರಶೆನ ಏರೆ್ಂದರೆ, 2018ರಲ್ಲಿ ಅದತ ಕ್ನಯನತಲಚ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ೆು ಅದತ 2020 ರಲ್ಲಿ 
repeal ಆಯಿತ್ತ. ಆದರ ೆ ಇವತಿುನವರಗೆ ೆ ಅವರಿಗೆ ಪಮಿಾಷನಚ ಕ್ೊಟಿಟಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಪಮಿಾಷನಚ 
ಕ್ೊಡತತಿುೇರೊೇ ಅಥವನ ಇಲಿವೊೇ?  

 ಡನ|| ಕ್.ೆಸತಧನಕರಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ರ್ನನತ ಈಗನಗಲೆೇ ಹೆೇಳಿದಂತೆ್, multi 
system registration ನತನ ಮನಡತತಿುರತವಂಥ establishment KPME, Multi 
disciplinary approach ಏನದ ೆಅದರ ಕತರಿತ್ತ ರ್ನವು ಈಗನಗಲೆೇ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ ಅದನತನ 
ಯನವ ರಿೇತಿ integrate  . . .  

 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಇದಕ್ೆೆ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಒಂದೂವರ ೆ
ವಷಾ ಆಯಿತ್ತ. ಇನತನ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಇನೂನ ಸತಮನರತ ೫ ವಷಾಗಳು 
ಆಗತತ್ುದೆಯೇ? ನೇವು ಮನಡಿರತ್ಕೆಂಥ ಕ್ನನೂನರೆ್ನೇ ನೇವು implement ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಆಗತವುದ್ಧಲಿವೆಂದರೆ ಏನತ ಅಥಾ? ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, 2020ರಲ್ಲಿ ನೇವೆೇ repeal 
ಮನಡಿರತವುದನತನ, from tomorrow I will allow  ಎಂದತ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ನಮಗೆ ಏನತ 
ತ್ೊಂದರ ೆಇದ?ೆ ಅದತ ನೇವು ಮನಡಿರತವ ಕ್ನನೂನತ ಅಲಿವೆೇ?  

 ಡನ|| ಕ್.ೆಸತಧನಕರಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ರ್ನವು repeal  
ಎನನತ್ಕೆಂಥದೆನತನ ಬಹಳ ಸತಲಭ್ವನಗಿ ಹೆೇಳಬಹತದತ. . .  
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 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗನಗಲೆೇ ನೇವು repeal 
ಮನಡಿದ್ಧೆೇರಿ. ಅದಕ್ೆೆ ನೇವು act ಗೆ ತ್ರಬೇೆಕತ ಅಷ್ಟೆ. 

 ಡನ|| ಕ್.ೆಸತಧನಕರಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದನತನ implement ಮನಡಲತ ಅದರ 
ಸನಧಕ-ಬನಧಕಗಳನತನ ರೆ್ೂೇಡಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ರ್ನನತ ಈಗನಗಲೆೇ ಹೆೇಳಿದಂತ್ೆ, ರ್ನವು ಯನವುದೊೇ 
ಒಂದತ ರಸೆು ಹನಕತವಂಥ ಕ್ೆಲಸ ಅಲಿ. ಜನರ ಆರೂೆೇಗಯವನತನ ಅರೆ್ೇಕ; . . . ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಎಷತಟ 
ಸನಂಕರಮಿಕ ರೂೆೇಗಗಳಿವೆ, ಎಷತಟ ಅಸನಂಕರಮಿಕ ರೂೆೇಗಗಳಿವೆ? ಯನವನಯವ discipline ಯನವ 
ಒಂದತ ರೂೆೇಗಗಕ್ೆೆ ಉತ್ುಮವನಗಿ ಚಿಕತೆ್ತ ಕ್ೂೆಡಬಹತದತ ಇದಲೆಿವನೂನ ಕೂಡ ವೆೈಜ್ಞನನಕವನಗಿ… 
this is a very elaborate subject. ಇದನತನ ಅಷತಟ ಸಲ್ಲೇಸನಗಿ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ. 
ಆದರೆ ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಸಕ್ನಾರ ಇದನತನ ಬಹಳಷತಟ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ.ೆ ಆಯತಷ್ಚ 
ಇಲನಖಗೆಳ ಮೂಲಕ ಅಲೂೆೇಪತಿಯಂತ್ ೆಇವುಗಳನೂನ ಜೊೇಡಣೆ ಮನಡಲತ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಅದಕ್ೆೆ 
ಚಿಕತೆ್ತ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯವಿದ.ೆ ಅದನತನ ರ್ನವು ವೆೈಜ್ಞನನಕವನದ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದತ ತ್ನಂತಿರಕ 
ಸಲಹನ ಸಮಿತಿಯನತನ ರಚರೆ್ ಮನಡಿದೆೆೇವೆ. ಈಗನಗಲೆೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಚಾೆ ಪನರರಂಭ್ವನಗಿದ.ೆ ಹನಗನಗಿ, 
ಅದರಿಂದ ಅಂತಿಮ ವರದ್ಧ ಬಂದ ನಂತ್ರ ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಅದನತನ ಅನತಷ್ನಟನಕ್ೆೆ ತ್ರತವಂಥ 
ಕ್ೆಲಸವನತನ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರ ಮನಡತತ್ುದ.ೆ ಅದರಲೆಿೇನತ ಅನತಮನನ ಬೆೇಡ. 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ವಿಿ.ಸಂಕನೂರ (ಪದವಿೇಧರರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅಲೊೇಪತಿ 
MBBS ಡನಕಟಸ್ಚಾಗೆ ಏನತ ಒಂದತ status ಕ್ೂೆಡತತಿುದನೆರೂೆೇ ಆ status ನತನ ಆಯತವೆೇಾದದಲ್ಲಿ 
ಬಿಎಎಂಎಸ್ಚ ಯನರತ ಪನಸ್ಚ ಆಗಿರತತ್ನುರೊೇ, ಎಂ.ಎಸ್ಚ., ಆದ ನಂತ್ರ ಎಂ.ಡಿ., ಆಗತತ್ನುರ.ೆ 
ಅವರನತನ ಆ ರಿೇತಿ parallel ಆಗಿ treat ಮನಡತತಿುಲಿ ಎನತನವುದತ ಅವರೆಲಿರ ರೆ್ೂೇವು. ಅವರತ 
ಪಿಯತಸಿ ಪನಸ್ಚ ಆದ ನಂತ್ರ ಬಿಎಎಂಎಸ್ಚಗೆ ಹೊೇಗತತ್ನುರ.ೆ ಇವರತ ಪಿಯತಸಿ ಸೈೆನತಚ ಪನಸ್ಚ ಆದ 
ನಂತ್ರ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ಚಗೆ ಹೂೆೇಗತತ್ನುರೆ.  ನೇವು ಅವರರೆ್ನೇಕ್ೆ ಪನಯರಲಲಚ ಆಗಿ ಟಿರೇಟಚ ಮನಡತವುದ್ಧಲಿ. 
ವೆೇತ್ನ ಶೆರೇಣಿಯಲೂಿ ಕೂಡ ಆಯತವೆೇಾದ ವೆೈದಯರನತನ ʻsecond gradeʼ ಎಂದತ ಟಿರೇಟಚ 
ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಆಯತವೇೆಾದ ನಮಾ ದೆೇಶದ ಪದಿತಿ. ಅವರನತನ ನಮಾ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ encourage 
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ಮನಡದ್ಧದೆರ,ೆ ಬೆೇರ ೆಇರ್ನಯವ ದೆೇಶದವರತ encourage ಮನಡತತ್ನುರೆ? ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆ
ದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಯತವೆೇಾದ ಪದಿತಿಗ ೆಬಹಳ importance  ಕ್ೊಡತತಿುದನೆರೆ. ನಮಾ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ರ್ನವೇೆ 
ಅದಕ್ೆೆ importance ಕ್ೂೆಡದ್ಧದೆರೆ, ಇರ್ನಯರತ ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರ?ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರೇೆ, ಅವರಿಗೆ equal 
status ಕ್ೂೆಡಿ. ಅವರನೂನ ಕೂಡ equally treat  ಮನಡಿ. ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಸಕ್ನಾರ 
ಆಯತವೆೇಾದ ಸಂಶೆ್ ೇಧರ್ನ ಕ್ಷೆೇತ್ರಕ್ೆೆ ಎಷತಟ ಬಜೆಟಚ ಕ್ೊಟಿಟದೆ? ಆಯತವೆೇಾದದಲ್ಲಿ ಸಂಶೆ್ ೇಧರ್ೆ 
ಮನಡಬನರದೇೆ? ಸಕ್ನಾರ ಅದಕ್ೆೆ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ provision ಮನಡದ್ಧದೆರ ೆ ಮತ್ೆು ಇರ್ನಯರತ 
ಮನಡತತ್ನುರ?ೆ ಇರ್ನಯರೂ ಕೂಡ ಮನಡತವುದ್ಧಲಿ. ಅಲೊೇಪತಿಗೆ research ಗೆ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ 
maximum provision ಮನಡತತಿುದ್ಧೆೇರಿ. ಅದರಂತ್ ೆ ನಮಾ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಆಯತವೆೇಾದ 
ಸಂಶೆ್ ೇಧರ್ೆಗೆ ಹೆಚತಚ ಪನರಮತಖಯತ್ ೆ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ. ಅದಕ್ೆೆ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ provision ಕೂಡ 
ಮನಡಬೇೆಕತ. ಆಗ ಮನತ್ರ ಅದತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದತತ್ುದೆ. ಇಲಿದ್ಧದೆರ ೆ ಅದತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಹೊಂದತವುದ್ಧಲಿ. 

 ಡನ|| ಕ್.ೆಸತಧನಕರಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದೆೇ ಒಂದತ interference. ಈಗ 
same pay scale ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿದನೆರ.ೆ Same pay scale for  MBBS and BAMS 
degree holders. There is no disparity. ನಮಾ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಬಬರಿಗೂ ಕೂಡ same 
pay scale ಇದೆ. ತ್ಪತಪ ಸಂದೆೇಶ ಹೊೇಗತವುದತ ಬೆೇಡ. BAMS degree holdersಗೆ ಮತ್ತು 
MBBS degree holders ಗೆ same scale of pay  ಇದೆ.  

 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ವಿಿ.ಸಂಕನೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಈಗ ಸಕ್ನಾರ 
stipend ಕ್ೂೆಡತತ್ುದೆ. ನೇವು BAMS degree holdersಗೆ stipend ಕ್ೊಡತತಿುದ್ಧೆೇರನ? ತ್ನವು 
ಹೆೇಳಿದ್ಧರಿ. ರ್ನನತ ಅದನತನ verify ಮನಡಿ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್.ೆ MBBS ನವರಿಗೆ ಏನತ pay scale 
ಕ್ೊಡತತಿುದ್ಧೆೇರಿ, ಆ equivalent pay scale ನತನ BAMS graduates ಗೆ ಕ್ೊಡತತಿುಲಿ. ರ್ನನತ 
ಇದನತನ verify ಮನಡಿ ಆಮೇಲೆ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ. ಈಗ MBBS ಡನಕಟಸ್ಚಾಗೆ ಏನತ importance 
ಕ್ೊಡತಿುದ್ಧೆೇರೊೇ, ಅದೇೆ ರಿೇತಿ parallel ಆಗಿ BAMS doctorsಗೂ ಕ್ೂೆಡಿ. ನಮಾ ದೆೇಶದಲ್ಲಿಯೇ 
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importance ಕ್ೊಡದ್ಧದೆರ,ೆ ಬೆೇರ ೆಇರ್ನನವ ದೆೇಶದವರತ ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ? ಹನಗನಗಿ, ರ್ನನತ ಬಹಳ 
ಒತ್ನುಯ ಮನಡತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಆಯತವೆೇಾದ ಸಂಶೆ್ ೇಧರ್ೆಯಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಬಹಳ ಹಿಂದತಳಿದ್ಧದೆೆೇವೆ. 
ಅದಕೂೆ ಕೂಡ maximum scope ಕ್ೂೆಡಿ. ಯನಯನಾರತ ಆಯತವೇೆಾದದಲ್ಲಿ research 
ಮನಡತತ್ನುರೂೆೇ ಅಂತ್ಹವರಿಗೆ ಈ ಬಜೆಟಚನಲ್ಲಿ ಪನರವಿಜನಚ ಮನಡಿಕ್ೊಡಿ. ಅವರಿಗ ೆ scholarship 
ಕ್ೊಡಿ. ನಮಾ ದೇೆಶದಲ್ಲಿ ಆಯತವೆೇಾದದಲ್ಲಿ ಸಂಶೆ್ ೇಧರ್ೆಗಳು ಆಗತತಿುಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಬಹಳ 
ಹಿಂದತಳಿದ್ಧದೆೆೇವೆ. ದಯವಿಟತಟ ಈ ಕ್ೆಲಸ ಸಕ್ನಾರದ್ಧಂದ ಆಗಬೇೆಕತ.                 

  (ಮತಂದತ) 

(673)28.3.2022/5.30/ಎಂ.ಎಂ-ಬಿ.ಎನ.ಎಸ್ಚ 

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟ (ರ್ನಮನದೆೇಾಶನ ಹೊಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  
ಒಬಬ ಅಲೂೆೇಪತಿ ಡನಕಟರನಗಿ ಆಯತವೆೇಾದಕ್ೆೆ ಒತ್ತು ಕ್ೂೆಟತಟ ಮರೆ್ನ ಕೂಡ ಬಹಳ ಚೆರ್ನನಗಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ.  ನಮಗ ೆಆಶಚಯಾವನಯಿತ್ತ.  ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅವರ ಉತ್ುರವನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದನಗ 
ಆಯತಷ್ಚ ಮತ್ತು ಆಯತವೆೇಾದ್ಧಕಚ ಬೆೇಡವಂೆದತ ಹೆೇಳಿದರೂ, ಆಯತಷ್ಚ ಒಳಗಡೆಯೇ 
ಆಯತವೆೇಾದ್ಧಕಚ ಬರತತ್ುದೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರೂ ಸರಿ ರ್ನನತ ಒಪತಪತ್ೆುೇರೆ್.  ಬಹಳ ಒಳೆುಯ 
ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ ಹನಕದನೆರ ೆ ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ಅವರನತನ ಅಭಿನಂದ್ಧಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಆಸಪತ್ೆರಯನತನ 
ಮೇಲೆಜಾೆಗೆೇರಿಸತವುದತ, ಬೊೇಧಕವಗಾ, ವೆೈದಯರತಗಳ ರೆ್ೇಮಕ, ನಶ್ಸಿ ಹೂೆೇಗತವ ಔಷಧಿ ಸಸಯಗಳ, 
ಮಕೆಳ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಆಹನರ, ಯೇಗ ಇವೆಲನಿ ವಿಚನರಗಳು ಬಂತ್ತ.  ಇದತ ಹೇೆಗಿದ ೆಎಂದರೆ ಒಂದತ 
ದೊಡಾ ಬಂಗಲ ೆಕಟಿಟದಂತ್ೆ.  ಆ ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿ ರೂಮ್ಚಗಳು, ಅಡಿಗಮೆರ್ೆ, ಎಲನಿ ಪಿೇಠೊೇಪಕರಣ, 
ದ್ಧನಸಿ ಆಹನರ ಪದನಥಾಗಳನನಟತಟಕ್ೂೆಂಡತ ಆಹನರವನತನ ತ್ಯನರತ ಮನಡತ ಎಂದತ ವೆೈದಯರನತನ 
ಅಡಿಗಯೆವರನತನ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೂರತತ್ನುರೆ.  ಆಹನರವನತನ ತ್ಯನರತ ಮನಡಿ ಬರತತ್ನುರ್,ೆ ಊಟ 
ಮನಡತತ್ನುರೆ್ ಊಟ ಮನಡಿದ ಮೇಲ ೆರತಚಿ ಹೇೆಗಿದ ೆಎಂದತ ಅವನತ ಕ್ೆೇಳಬನರದತ.  ಅದಕ್ೆೆ hotel 
management  ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲತ್ವರ್ೆೇ ಬರಬೇೆಕತ.  ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್., ವೈೆದಯರತಗಳೆೇ ಆಗಬೇೆಕತ. ಇಲ್ಲಿ 
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ಕಲ್ಲತ್ವರತ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಆದೆರಿಂದ ಈ ರಿೇತಿ ಇದೆ. ಇದತ ರ್ನಯಯವಲಿ.  ನಮಗೆ 
ಆಯತವೆೇಾದ್ಧಕಚನಲ್ಲಿ ಆಪರೇೆಷನಚ ಇಲಿದೆೇ ಚಿಕತೆ್ತ ಸಿಗತತ್ುದೆ.  ನನಗೆ ಹನಗೆ ಸಿಕೆದೆ. ನನನ ಕ್ೆೈಗೆ 
ಆಪರೆೇಷನಚ ಆಗಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಡನಕಟರಚ ಹೆೇಳಿದರತ, ಆಪರೇೆಷನಚ ಇಲಿದೇೆ ನನಗ ೆಚಿಕತೆ್ತ ಆಗಿದ.ೆ  ಈಗ 
ನನನ ಕ್ೆೈಗ ೆಆಪರೆೇಷನಚ ಆಗಿಲಿ ಸರಿಯನಗಿದೆ.  ಅದಕ್ೊೆೇಸೆರ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗ ೆಮನನಯತ್ ೆಸಿಗದೆೇ 
ಹೊೇದರ ೆಮಲತ್ನಯಿ ಧೂೆೇರಣೆ ಮನಡಿದಂತ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಒಂದತ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿ.  ಆಯತವೆೇಾದ್ಧಕಚ 
ಬೆೇಡವೇೆ ಬೇೆಡ.  ಎಲಿವನೂನ ಮತಚಿಚಬಿಡಿ. ದೂೆಡಾ ದೊಡಾ ವಿಶವವಿದನಯಲಯವೆಲನಿ ಏತ್ಕ್ೆೆ ಬೆೇಕತ? 
ಬಂದಚ ಮನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್. ರತದೆರೇಗೌಡ(ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಚತರ್ನಯಿತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆಯತವೆೇಾದದ ಬಗೆೆ ಜನಸನಮನನಯರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷತಟ ನಂಬಿಕ್ ೆಬರತತಿುದೆ.  ಇವತ್ತು 
ಪರತಿಯಂದತ tier-2 city ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೇವು ಎರಡತ ಕ್ನರಣಕ್ೆೆ ಒಳೊುಳೆುಯ ಆಸಪತ್ೆರಗಳನತನ 
ರೆ್ೂೇಡಬಹತದತ.  ಕ್ೆಲ ವಗಾದ ಜನರಿಗ ೆ ಅಲೊೇಪತಿ ಚಿಕತೆ್ತಯರೆ್ನೇ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುವುದಕ್ೆೆ 
ಆಗತವುದ್ಧಲಿ.  ಆ ರಿೇತಿಯನದ ಒಂದತ ಸಿಥತಿ ಇದೆ.  ಅದತ ತ್ತಂಬನ ದತಬನರಿಯನಗಿದೆ.  
ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ ಆಗಲೇೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡತತ್ನು integrated treatment  
ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಅಂದರ ೆಅಲೊೇಪತಿ ಮತ್ತು ಆಯತವೆೇಾದ ಇದತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ 
ತ್ತಂಬನ ಯಶಸಿವಯನಗಿ ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ  ಅದೆಲಿಕೆಂತ್ ಸನಕಷತಟ ಒಳೆುಯ ಸಂಸೆಥಗಳು ಶ್ರೇ ಧಮಾಸಥಳ 
ಮಂಜತರ್ನಥೇೆಶವರ ಆಯತವೆೇಾದ್ಧಕಚ ಕ್ನಲೇೆಜತ ಇರಬಹತದತ ಮತ್ತು ಶ್ವಮಗೆದಲ್ಲಿರತವ 
ಆಯತವೆೇಾದ್ಧಕಚ ಸಂಸೆಥ ಇರಬಹತದತ ಇವೆಲಿವೂ ಕೂಡ ವಯವಸಿಥತ್ವನದ ಆಯತವೆೇಾದ ಚಿಕತೆ್ತಯನತನ 
ಕ್ೊಡತತಿುವೆ.  ಬಹಳ ದೂೆಡಾ ಸಂಖೆಯಯಲ್ಲಿ ಜನರತ ಸವತ್ಃ ಆಯತವೆೇಾದದ ಕಡಗೆ ೆಹೊೇಗತತಿುದನೆರೆ.  
ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಕ್ೂೆೇವಿಡಚ-19 ಸಮಯದಲ್ಲಿ immunity booster ಎಂದತ ಇಡಿೇ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ 
ದೊಡಾ ಬೆಂಬಲವನತನ ಆಯತವೆೇಾದ ಕ್ೂೆಟಿಟದೆ. ಹನಗನಗಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಯತ.ಬಿ. 
ವೆಂಕಟೆೇಶಚರವರತ ಏನತ ಅದನತನ ಪರಸನುವ ಮನಡಿದನೆರ ೆಅದಕ್ೆೆ ಸಕ್ನರನತ್ಾಕವನಗಿ ಸಪಂದ್ಧಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ 
ತ್ಮಾ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೊಳುುತ್ೆುೇರೆ್.   
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ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ. ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಆಯತವೆೇಾದವು ನಮಾ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಆದ್ಧಕ್ನಲದ್ಧಂದ, ಋಷ್ಠಮತನಗಳಿಂದ ಬಂದ್ಧರತವ ವಿಚನರವಿದತ.  
ನರ್ನೆ ಮರೆ್ನಯ ವಿಚನರವಲಿ.  ಇದಕ್ೆೆ ಸನವಿರನರತ ವಷಾಗಳ ಇತಿಹನಸವಿದೆ.  ಮರೆ್ನ ಕ್ೊೇವಿಡಚ-19 
ಬಂದಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಸವಲಪ ನಮಾ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಕಣೆುರದೆತ ರೆ್ೂೇಡಲ್ಲ.  ಎಷತಟ ಜನ ಕ್ೊೇವಿಡಚ-
19 ಪಿೇಡಿತ್ರತ ಕ್ೊೇವಿಡಚ-19ಗೆ precautionary measures ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುುವುದಕ್ೊೆೇಸೆರ 
ಆಯತವೆೇಾದಕ್ೆೆ ಮನರತ ಹೊೇಗಿದೆರತ.  ಅಮೃತ್ಬಳಿುಯಿಂದ ಹಿಡಿದತ; ಅಮೃತ್ಬಳಿುಯತ ಕ್ನಡಿನ 
ಬೆೇಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯತತಿುತ್ತು.  ಅಮೃತ್ಬಳಿುಯ ವಿಚನರವೇೆ ಯನರಿಗೂ ಗೊತಿುರಲ್ಲಲಿ.  ಈಗ ಎಲಿರ 
ಮರ್ ೆ ಮರ್ೆಯ ಪನಟಚನಲ್ಲಿ ಅದರ ಗೆಡೆಾಯನತನ ಹನಕ ಅಮೃತ್ಬಳಿು ಗಿಡವನತನ ಬೆಳೆಸತತಿುದನೆರ.ೆ  
ಅಮೃತ್ಬಳಿುಗೆ ಸನವಿಲಿ.  ಬೆೇಸಿಗೆ ಕ್ನಲ ಬಂದನಗ ಆ ಗೆಡೆಾ ಮಣಿೆರ್ೂೆಳಗೆ ಇರತತ್ುದೆ.  ಮಳೆ ಬಂದ 
ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ ತ್ನನಂತ್ನರೆ್ೇ ಚಿಗತರತವುದಕ್ೆೆ ಪನರರಂಭ್ವನಗತತ್ುದೆ.  ಅಮೃತ್ಬಳಿುಗ ೆಎಂತ್ಹ ಆಯತವೆೇಾದದ 
ಶಕು ಇದೆಯಂದರೆ ಅಷತಟ ಒಳೆುಯ ಶಕು ಇದೆ ಅದಕ್ೆೆ.  ಬೆೇಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯತವ ಔಷಧಿ ಗಿಡಗಳೆಲಿವೂ 
ಕೂಡ; ತ್ತಳಸಿ ಗಿಡದ ಔಷಧಿೇಯ ಗತಣಗಳ ಬಗೆೆ ನಮಗೆಲಿರಿಗೂ ಮದಲ್ಲನಂದಲೂ ಗೂೆತ್ತು.  
ಅಂತ್ಹ ನೂರನರತ ಔಷಧಿ ಗಿಡಗಳು ಬರತವುದತ ಆಯತವೆೇಾದದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ.ೆ ರ್ನವು ನಮಾ 
ಆಯತವೆೇಾದದ ವಿಚನರಗಳನತನ ವಿದೆೇಶ್ಗರತ ತಿಳಿದತಕ್ೊಂಡ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಅವರತ ಅದನತನ 
ಫನಲೂೆೇ ಮನಡತತಿುದನೆರೆ. ಯೇಗವನತನ ಯನರತ ಕಲ್ಲಸಿಕ್ೂೆಟಟರತ? ಯೇಗವು ನಮಿಾಂದ ಇಡಿೇ 
ಪರಪಂಚಕ್ೆೆ ಹೊೇಗಿರತವಂತ್ಹದತೆ.  ಬೆೇಕ್ನದರ ೆ ನೇವು ಶ್ರೇ ಧಮಾಸಥಳ ಆಯತವೆೇಾದ ಕ್ನಲೇೆಜಿಗ ೆ
ಹೊೇಗಿ ರೆ್ೂೇಡಿ.  ಅಲ್ಲಿ ಶೆೇ.20 ಕೆಂತ್ಲೂ ಹೆಚತಚ ವಿದೆೇಶ್ಯರತ ಅಲ್ಲಿದನೆರ.ೆ  ಉಡತಪಿ, ಮಲೆಪಯ 
ಬಿೇರ್ಚ ರಸೆನಟಚಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂಣಾ ಆಯತವೆೇಾದ ಚಿಕತೆ್ತ ಕ್ೊಡತವ ಹತ್ನುರತ ಆಸಪತ್ೆರಗಳಿವ.ೆ  
ಅವರೆಲಿರೂ ಆಯತವೆೇಾದ ಪದವಿೇಧರರನಗಿ ಕ್ೆಲಸ ಸಿಗದೆೇ ಅಲ್ಲಿ ವೆೈದಯರನಗಿ ಈ ಚಿಕತೆ್ತಗಳನತನ 
ಕ್ೊಡತತಿುದನೆರ.ೆ ಈ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಇಷಟರಮಟಿಟಗೆ ಶ್ರೇ ಧಮಾಸಥಳ ಆಯತವೆೇಾದ ಆರೂೆೇಗಯ ಸಂಸೆಥ 
ಸನವಿರನರತ ಜನರಿಗ ೆ ಆರೂೆೇಗಯ ಕ್ೂೆಡತತಿುರತವಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಯತ.ಬಿ. 
ವೆಂಕಟೆೇಶಚರವರತ ಏನತ ಕ್ೆೇಳಿದನೆರ ೆ ಅದನತನ ದಯಮನಡಿ ಇದರಲೆಿೇನೂ ಆಪರೇೆಷನಚ ಮನಡತವ 
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ವಿಚನರವಿಲಿ.  ಅವರಿಗೆೇನತ ಮನನಯತ್ ೆ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೂೆೇ ಅದನತನ ಕ್ೊಟಟರೆ ಒಳೆುಯದನಗತತ್ುದೆ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ುೆೇರೆ್.  ಆಯತಷ್ಚ ಇಲನಖಯೆವರ ಬಗೆೆ ನಮಗೆೇನೂ ಬೆೇಜನರಿಲಿ.  ಅಧಿಕ್ನರಿ 
ವಗಾದವರತ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ೆೇಳಿಸಿಕ್ೊಳುುತಿುದನೆರ.ೆ  ಆಯತಷ್ಚ ಇಲನಖಗೆ ೆ ಏನತ ಮನನಯತ್ ೆ ಕ್ೊಡತತಿುೇರೂೆೇ; 
ಆಯತವೆೇಾದ ಮದಲತ ಈ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಹತಟಿಟದೆ.  ಇದಕ್ೆೆ ಪತರನತ್ನ ಇತಿಹನಸವಿದೆ, ಋಷ್ಠ ಮತನಗಳ 
ಇತಿಹನಸವಿದ.ೆ  ಈ ಆಯತವೆೇಾದ ಹಿಮನಲಯ ಪವಾತ್ದ್ಧಂದ ಬಂದ್ಧದ ೆ ಬೆೇರ ೆ ಎಲ್ಲಿಂದಲೊೇ 
ಬಂದ್ಧಲಿ.  ಅದಕ್ೆೆ ಅದರದೆೆೇ ಆದ ಇತಿಹನಸವಿದೆ.  ಆಯತವೆೇಾದಕ್ೆೆ ಸನವಿಲಿ. ಬೇೆರ ೆಯನವುದನದರೂ 
ಬಂದತ ಹೊೇಗಬಹತದತ.  ಈ ಆಯತವೆೇಾದಕ್ೆೆ ಯನವತ್ೂು ಸನವಿಲಿ.  ಇವತ್ತು ಬೆೇಕ್ನದಷತಟ ಜನರತ 
ಆಯತವೆೇಾದಕ್ೆೆ 70-80 ವಷಾದವರತ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಅಡಾ ಪರಿಣನಮಗಳಿರತವುದ್ಧಲಿ ಎಂದತ 
ಆಯತವೆೇಾದ ಔಷಧಿಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುುವುದಕ್ೆೆ ಹೊೇಗತತಿುದನೆರೆ.  ನಮಾ ಮಡಿಸಿನ ಕಡಗೆ ೆ
ಬರತತಿುಲಿ.  ಈ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ನಮಾ ದೇೆಶದಲ್ಲಿ ಹತಟಿಟ, ನಮಾ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಪರತಿೇತಿ ಪಡದೆತ ಅದನತನ 
ಇವತ್ತು ಹೊರದೇೆಶದವರಲೆನಿ ಫನಲೂೆೇ ಮನಡಬೆೇಕ್ನದರೆ ರ್ನವು ಅದಕ್ೊೆಂದತ ಅವಕ್ನಶ 
ಕ್ೊಡತವುದ್ಧಲಿವೆಂದರ ೆಹೆೇಗ?ೆ ದಯಮನಡಿ ಸಕ್ನಾರ ಈ ಕಡ ೆಗಮನಹರಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಕ್ೊೇರತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಡನ|| ಕೆ್. ಸತಧನಕರ(ಆರೂೆೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತಂಬ ಕಲನಯಣ ಹನಗೂ ವೆೈದಯಕೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಸಚಿವರತ):- ಎಲನಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರೂ ಆಯತಷ್ಚನ ಪನರಮತಖಯತ್ ೆಬಗೆೆ, ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಆಯತವೆೇಾದ 
ಚಿಕತೆ್ತ ವಿಧನನದ ಬಗೆೆ ವಯಕುಪಡಿಸಿರತವಂತ್ಹ ಆಶನಭನವರೆ್, ನಂಬಿಕ್,ೆ ವಿಶನವಸ ಇವೆಲಿವನೂನ ರೆ್ೂೇಡಿ 
ನನಗ ೆಬಹಳ ಸಂತ್ೂೆೇಷವನಗಿದೆ.  ಇರ್ೂೆನಂದತ ಕಡ ೆಆಶಚಯಾವನಗತತ್ುದೆ.  ಏಕ್ಂೆದರೆ ಇವತ್ತು ನಮಾ 
ಸಕ್ನಾರ ಇದನತನ ಮನಗಂಡೆೇ ಇದಕ್ೆೆ ಒಂದತ ವಿಶೇೆಷವನದ ಮಂತ್ನರಲಯವರೆ್ನೇ ರಚರೆ್ ಮನಡಿದೆ.  
ಇದನತನ ಯನರೂ ಮನಡಿರಲ್ಲಲಿ.  ಆಯತಷ್ಚಗೆರೆ್ೇ ಒಂದತ ಇಲನಖ ೆ ಇರಬೆೇಕತ, ಇದಕ್ೆೆಂದೆೇ 
ಕ್ೆೇಂದರದಲ್ಲಿ ಒಬಬ ಮಂತಿರ ಇರಬೇೆಕತ ಎಂದತ ವಿಚನರ ಮನಡಿದತೆ ನಮಾ ಸಕ್ನಾರವೇೆ.  ರನಷ್ಠರೇಯ 
ಆಯತಷ್ಚ ಅಭಿಯನನದ ಮಿಷನಚ ಪೊರೇಗನರಂ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡಿರತವುದತ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರ.  National 
AYUSH Mission ಇದನತನ ನಮಾ ಸಕ್ನಾರವೆೇ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡಿರತವುದತ.  ಒಂದತ mission 
mode  ನಲ್ಲಿ ಆಯತವೇೆಾದದ principles  ಜನಸನಮನನಯರಿಗೆ ಮತಟಟಬೆೇಕ್ೆಂಬ ಆಲೂೆೇಚರ್ ೆ
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ಬಂದ್ಧದೆೆೇ ನಮಗೆ.  ಹನಗನಗಿ ಅದನತನ ಒಂದತ mission mode ನಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಅಭಿಯನನದ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಮನಡತತಿುರತವನಗ ಮತ್ತು ಈ ರನಜಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶೆ್ ೇಧರ್ೆ ಕೂಡ ಈ ಪರಕ್ನರಗಳಲ್ಲಿ 
ಆಗಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಆಯತಷ್ಚಗೆ ಒಂದತ ವಿಶೆೇಷವನದ ವಿಶವವಿದನಯಲಯವನತನ ತ್ರತವ ಬಿಲಿನತನ ಇದೇೆ 
ಗೌರವನನವತ್ ಸದಸಯರೆಲಿರೂ ಪನಸ್ಚ ಮನಡಿ ಕ್ೊಟಿಟದನೆರೆ.   ಯನವುದೆೇ ಒಂದತ ಪೆೇಪರಚ ಆದಮೇಲ ೆ
ಅದತ document ಆಗಬೆೇಕತ.  ಇದತ ವಯಕುಯ ಆರೂೆೇಗಯದ ವಿಚನರವನಗಿರತವುದರಿಂದ ಇವತ್ತು 
ಇದರೆ್ನ ಸತಪಿರೇಂಕ್ೊೇಟಚಾ ಕೂಡ ಉಲೆಿೇಖ ಮನಡತತ್ುದೆ.  ತ್ನವು ಏನತ ಹೆಸರತಗಳರ್ೆನಲನಿ ಕ್ೊಟಿಟದ್ಧೆೇರಿ 
ಅದರ ಹಿಂದಗಡ ೆ ಯನವುದೆೇ ರಿಜಿಸರೆೇಷನಚ ಇಲಿ, ಅವರತ ಇದರ ಅಧಯಯನ ಮನಡಿದನೆರ ೆ ಎಂಬ 
ಯನವುದೆೇ ಪತರನವ ೆಇಲಿ, ಇಂತ್ಹವರಿಗ ೆಹೆೇಗ ೆರ್ನನತ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡಲ್ಲ ಎಂದತ ಸತಪಿರೇಂ 
ಕ್ೊೇಟಚಾ ಕ್ೆೇಳುತ್ುದೆ.  ಇವತ್ತು registered ಆಗಿದೆರ ೆಅವರತ ಆಯತವೆೇಾದ ಮನಡಿರಲ್ಲ, ಯತರ್ನನ 
ಮನಡಿರಲ್ಲ ಇವರಲೆಿರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮನನ ಅವಕ್ನಶಗಳನತನ ಅಲೊೇಪತಿ ಮನಡಿರತವವರಿಗೆ ಏನತ 
ಅವಕ್ನಶ ಇದೆ ಅಷೂಟ ಅವಕ್ನಶಗಳು ಈ disciplines ನಲ್ಲಿ  ವನಯಸಂಗ ಮನಡಿರತವವರಿಗೂ ಕೂಡ 
ಇದೆ.  ಹನಗನಗಿ ರ್ನವಿದನತನ ಬೆಳೆಸತತ್ೆುೇವೆ ಹೊರತ್ತ ಒಕ್ೊೆರಲ್ಲನಂದ ಆಯತಷ್ಚ ಇಲನಖಗೆೆ, 
ಆಯತವೆೇಾದಕ್ೆೆ ಪನರಮತಖಯತ್ೆಯನತನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ, ಹಚೆಿಚನ ಒತ್ುನತನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ತ್ನವು ಏನನತನ 
ಬಯಸಿದ್ಧೆೇರಿ ಅದನತನ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರ 100ಕ್ೆೆ 100ರಷತಟ ಬದಿವನಗಿದೆಯಂದತ 
ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ುೆೇರೆ್.  

ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ:- ಈಗ ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ. ರಮೇಶಚರವರತ. 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದೇೆ ನಮಿಷ ನನನ ಮನತ್ತ 
ಮತಗಿದೇೆ ಹೊೇಗತತ್ುದೆ.  ಏನಲಿ, ಈಗ ರ್ನನತ ಒಂದೂವರ ೆವಷಾದ್ಧಂದ ಕ್ನದ್ಧದೆಕ್ೆೆ ನನಗ ೆಇವತ್ತು 
ಉತ್ುರ ಬಂತ್ತ.  ಬರಲ್ಲ, ಸಂತ್ೂೆೇಷವನಗಿದೆ. Multi system allow  ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ನಮಾ law  
ಏನತ repeal  ಮನಡಿದ್ಧೆೇರಿ ಅದನತನ allow  ಮನಡತತಿುೇರನ ಇಲಿವೆೇ ಎಂಬತದನತನ ತಿಳಿಸಿ.  

ಡನ|| ಕ್.ೆ ಸತಧನಕರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದರ ಬಗೆೆ ಈಗನಗಲೆೇ ಹೆೇಳಿದೆೆೇರ್.ೆ  
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ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ. ಮನಧತಸನವಮಿ(ಕ್ನನೂನತ ಸಂಸದ್ಧೇಯ ವಯವಹನರಗಳು, ಶನಸನ ರಚರ್ೆ ಹನಗೂ 
ಸಣೆ ನೇರನವರಿ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ವೆಂಕಟೆೇಶಚರವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ (ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ:- ಅದನತನ ಅವರ ಬನಯಿಂದ ಬರಲ್ಲ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳುತಿುದೆೆೇರೆ್, 
ಇಲಿದ್ಧದೆರ ೆನಮಾ ಬನಯಿಂದ ಬಂದರ ೆಸನಕತ. 

ಡನ|| ಕ್.ೆ ಸತಧನಕರ:- ಇದನತನ repeal  ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ; 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ:- ಇದತ repeal  ಆಗಿ ಹೂೆೇಗಿದೆ. 

(ಮತಂದತ) 

(674) 28-03-2022 KH/KS    5-40 

ಡನ|| ಕ್.ೆಸತಧನಕರಚ (ಆರೂೆೇಗಯ, ಕತಟತಂಬ ಕಲನಯಣ ಮತ್ತು ವೆೈದಯಕೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರತ):- 
ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, multiple disciplines ಅನತನ ಯನವ ರಿೇತಿ ಅನತಷ್ನಿನಕ್ೆೆ 
ತ್ರಬೇೆಕ್ೆನತನವುದರ ಬಗೆೆ ಉನನತ್ ಮಟಟದ ತ್ಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯನತನ ರಚರೆ್ ಮನಡಿ, ಇನತನ ಒಂದತ 
ತಿಂಗಳೊಳಗ ೆ ಇದನತನ ಯನವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಡಬಹತದೆನತನವ ಬಗೆೆ ಅನತಷ್ನಿನಕ್ೆೆ ತ್ರತವುದಕ್ೆೆ 
ಪರಯತ್ನ ಮನಡತತ್ುೆೇರೆ್.  

ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ (ರ್ನಮನದೆೇಾಶನ ಹೊಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಒಂದೇೆ ಒಂದತ ಮನತ್ತ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇರಚಮನಚ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಈಗನಗಲೆೇ ಖಚಿತ್ವನಗಿ ಉತ್ುರ 
ಕ್ೊಟಿಟದನೆರೆಯಲಿವೆೇ? 
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ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕಡತ್ಕ್ೆೆ ತ್ಪತಪ ಮನಹಿತಿ 
ಹೊೇಗಬನರದತ. ಇದಕ್ೆೆ ಈಗನಗಲೆೇ repeal ಆಗಿ ಹೊೇಗಿದ.ೆ ಇದನತನ allow ಮತ್ತು 
implement ಮನಡಬೇೆಕತ ಅಷ್ೆಟೇ.  

VICE CHAIRMAN: - Hon’ble Minister has agreed. 

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನವಮಿ (ಕ್ನನೂನತ, ಸಂಸದ್ಧೇಯ ವಯವಹನರಗಳು, ಶನಸನ ರಚರೆ್ ಹನಗೂ 
ಸಣೆ ನೇರನವರಿ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚರವರತ ಈಗ 
Private Members’ಚresolution ಅನತನ ಹಿಂದಕ್ೆೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದನೆರೆಯಲಿವೆೇ?  

ಡನ|| ಕ್.ೆಸತಧನಕರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚರವರತ ಖನಸಗಿ 
ನಣಾಯವನತನ ಏನತ ಮಂಡರೆ್ ಮನಡಿದನೆರ,ೆ ಅದನತನ ವನಪಸತತ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಹೆೇಳಿದರತ.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮಾ ಅಧಯಕ್ಷರನತನ ಕ್ೆೇಳಿ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇರೆ್.  

(ಗೊಂದಲ) 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇರಚಮನಚ:-  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸಮಪಾಕವನಗಿ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಟಿಟರತವುದರಿಂದ . .  . 

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧತಸನವಮಿ:- ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೇೆಶಚರವರೆೇ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಭ್ರವಸ ೆ
ಕ್ೊಟಿಟದನೆರೆಯಲಿವೆೇ?  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ:- ಮನನಯ ಅಧಯಕ್ಷರನದ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥಚರವರೆೇ, ರ್ನನತ 
ವನಪಸತತ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಲೆೇ? 
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ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮಂಜತರ್ನಥಚ (ಪದವಿೇಧರರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ 
ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚರವರೆೇ, ದಯವಿಟತಟ ವನಪಸತತ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಿು.   

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ.ಸಂಕನೂರ (ಪದವಿೇಧರರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ equal status ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನೆರ.ೆ ಇರ್ನೆೇನತ ಬೆೇಕತ?  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಕ್ನಾರ ಮನನಯ 
ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚರವರ ಅಭಿಪನರಯಕ್ೆೆ ಮನನಯತ್ ೆ ಕ್ೊಟಿಟರತವುದರಿಂದ, ತ್ನವು ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ 
ಅಭಿನಂದರೆ್ಯನತನ ತಿಳಿಸಿ, ವನಪಸತತ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಬೆೇಕತ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇರಚಮನಚ:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರವರೇೆ, ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚರವರತ 
ಹಿಂಪಡೆದ್ಧದನೆರ ೆಬಿಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಕ್ನಾರ ಒಂದತ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಏನತ 
ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನೆರ.ೆ ಅದನತನ ನಂಬಿ ರ್ನನತ ವನಪಸತತ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುುತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ.ಸಂಕನೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದನತನ ಎಲಿರೂ ಒಟನಟಗಿ . .  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸದನದ 75 ಜನರ ಪರವನಗಿ 
unanimously ಇದನತನ ಹಿಂಪಡೆದ್ಧದೆೆೇರ್.ೆ   

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇರಚಮನಚ:- ಸಕ್ನಾರ ನೇಡಿದ ಉತ್ುರದ್ಧಂದ ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚರವರತ 
ಮಂಡಿಸಿದಂತ್ಹ ಖನಸಗಿ ನಣಾಯವನತನ ಸಮಧನನದ್ಧಂದ ಹಿಂಪಡೆದ್ಧದನೆರೆ.  
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ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ (ರ್ನಮನದೆೇಾಶನ ಹೊಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ರ್ನನತ ನನನ ಈ ಕ್ೆಳಕಂಡ ನಣಾಯವನತನ ವನಪಸತತ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇರೆ್: 

“ದೆೇಸಿಯ ಪರಂಪರಯೆ ಆಯತವೆೇಾದ ವೆೈದಯ ಪದಿತಿಗೆ ಮನನಣೆ 
ದೊರಕಸಿಕ್ೊಡತವ ಸಲತವನಗಿ ನೇತಿಯಂದನತನ ರೂಪಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ” 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇರಚಮನಚ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗೆ ತ್ಮಾ ನಣಾಯವನತನ ವನಪಸತತ ತ್ಗೆೆದತಕ್ೂೆಳುಲತ 
ಈ ಸಭೆಯತ ಅನತಮತಿಸತತ್ುದೆಯೇ? 

ಮನನಯ ಸದಸಯರತ:- ಆಗಬಹತದತ. 

ನಣಾಯವನತನ ವನಪಸತತ ಪಡೆಯಲತ ಅನತಮತಿ ನೇಡಲನಯಿತ್ತ. 
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09. ಗಮನ ಸಳೆಯೆತವ ಸೂಚರೆ್ 

ಅ) ವಿಷಯ: ಬೆಂಗಳೂರತ ದೆೇವರಚಿಕೆನಹಳಿುಯ ವನಡಚಾ ನಂ.188 ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರತ   
              ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪನರಧಿಕ್ನರದ ವತಿಯಿಂದ ಇಂಡಿಯನಚ ಆಯಿಲಚ 
              ಕ್ನಪೂೆೇಾರೇೆಷನಚಗೆ ಹಂಚಿಕ್ಯೆನಗಿದೆ ಸಿ.ಎ., ನವೆೇಶನವನತನ ಭ್ೂಗಳುರತ    
              ಅತಿಕರಮಿಸಿರತವ ಕತರಿತ್ತ.  

* * * 
ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬೆಂಗಳೂರತ 

ದೆೇವರಚಿಕೆನಹಳಿುಯ ವನಡಚಾ ನಂ.188 ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪನರಧಿಕ್ನರದ ವತಿಯಿಂದ M/s. 
Indian Oil Corporation Limited (IOCL) ಗೆ ಹಂಚಿಕ್ೆಯನಗಿದೆ ಸಿ.ಎ., ನವೆೇಶನವನತನ 
ಭ್ೂಗಳುರತ ಅತಿಕರಮಿಸಿರತವ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಗಮನವನತನ ಸಳೆೆಯತತಿುದೆೆೇರ್ೆ. 

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  

 
(ಉತ್ುರದ ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಿದೆ) 
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     ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ದೆೇವರಚಿಕೆನಹಳಿು ಗನರಮದ ಸವೆೇಾ ನಂ.44 ರಲ್ಲಿ ಒಟತಟ 3 ಎಕರ ೆ
27 ಗತಂಟ ೆ ಜಮಿೇನತ ಬಿಟಿಎಂ ಲೆೇಔಟಚನ 4ರೆ್ೇ ಹಂತ್ವನತನ ರಚಿಸತವ ಉದೆೆೇಶದ್ಧಂದ ಬಿಡಿಎ 
ಯವರತ ಈ ಜಮಿೇನನತನ ವಶಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ಲೇೆಔಟಚ ಮನಡಿದನೆರ.ೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಎ. ನವೆೇಶನ 
ಸಂಖೆಯ: 12/1 ಅನತನ ಮ|| ಇಂಡಿಯನಚ ಆಯಿಲಚ ಕ್ನಪೂೆೇಾರೆೇಷನಚ ಲ್ಲಮಿಟಡೆಚ ಸಂಸೆಥಗೆ ಹಂಚಿಕ್ೆ 
ಮನಡಿದನೆರ.ೆ ಈ ನಡತವೆ 0-37 ಗತಂಟೆ ಜಮಿೇನನ ಬಗೆೆ ಮೂಲ ಜಮಿೇನತದನರರನದ ದ್ಧವಂಗತ್ 
ಕೃಷೆಪಪನವರ ಪತಿನ ಶ್ರೇಮತಿ ರತಕೆಮಾ ಎನತನವವರತ ತ್ಕರನರತ ತ್ೆಗೆದ್ಧದನೆರೆ. ಇದತ ರ್ನಯಯನಲಯದಲ್ಲಿ 
ಇದೆ. ಹನಗೆಯೇ, ಅವರ ಮಗ ಸಿ.ಎ. ನವೆೇಶನದಲ್ಲಿ ನಮನಾಣ ಮನಡಿರತವಂತ್ಹ ಪೆಟೂೆರೇಲಚ 
ಬಂಕಚನ ಮೇಲೆ ಅತಿಕರಮ ಪರವೇೆಶ ಮನಡಿರತವ ಬಗೆೆ ಈಗನಗಲೇೆ 3 ಪರಕರಣಗಳು 
ರೆ್ೂೇಂದಣಿಯನಗಿವೆ. ಈ ಪರಕರಣದ ತ್ನಖನ ಕ್ನಲದಲ್ಲಿ ಆರೂೆೇಪಿತ್ ಮೂಲ ಜಮಿೇನನ 
ಮಂಜೂರನತಿ ಪಡದೆ ಕೃಷೆಪಪನವರ ಮಮಾಗರ್ನದ ಸತನೇಲಚಕತಮನರಚ ರವರತ ಅವರ 
ಕ್ನಮಿಾಕರೊಡರೆ್ ಮ|| ಇಂಡಿಯನ ಆಯಿಲಚ ಕ್ನಪೂೆೇಾರೆೇಷನಚ ಲ್ಲಮಿಟೆಡಚ ಸಂಸೆಥಯವರತ 
ಉಸತುವನರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಸವತಿುಗ ೆಅತಿಕರಮ ಪರವೆೇಶ ಮನಡಿ ಶ್ೇಟಚಗಳನತನ ಕತ್ತುಹನಕ ಹನನಪಡಿಸಿರತವುದತ 
ಪರತ್ಯಕ್ಷ ಸನಕ್ಷಿದನರರನದ ಮಹನ ಕನಚಸರಕ್ಷನಚ ಮನಲ್ಲೇಕರನದ ಮಹನ ರತದರಮೂತಿಾ ರವರ ಹೆೇಳಿಕ್ ೆ
ಮತ್ತು ತ್ನಖೆಯಿಂದ ಕಂಡತಬಂದ ಮೇರಗೆ ೆಆರೂೆೇಪಿ ಸತನೇಲಚಕತಮನರಚ ಬಿನಚ ಕೃಷೆಪಪ, 34 ವಷಾ, 
ವನಸ:197, ದೂೆಡಾ ಮರೆ್ ಕೃಷೆಪಪ ಲೇೆಔಟಚ, ಅರಕ್ರೆ,ೆ ಬಿ.ಜಿ.ರಸೆು, ಬೆಂಗಳೂರತ ಈತ್ನನತನ 
ದ್ಧರ್ನಂಕ:03-12-2020 ರಂದತ ದಸುಗಿರಿಪಡಿಸಿ ತ್ನಖೆಯನತನ ಕ್ೈೆಗೂೆಂಡತ ಸನಕ್ಷನೂಧನರಗಳನತನ 
ಸಂಗರಹಿಸಿ, ಆತ್ನ ವಿರತದಿ ದ್ಧರ್ನಂಕ:26-07-2021 ರಂದತ ಘನ 5ರೆ್ೇ ಎಸಿಎಂಎಂ 
ರ್ನಯಯನಲಯದಲ್ಲಿ ದೊೇಷ್ನರೊೇಪಣನ ಪಟಿಟಯನತನ ನವೆೇದ್ಧಸಿಕ್ೂೆಂಡಿದತೆ, ಹನಲ್ಲ ಈ ಪರಕರಣವು 
ಘನ ರ್ನಯಯನಲಯದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ನಂ:17053/2021 ರಲ್ಲಿ ವಿಚನರಣನ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿರತತ್ುದೆ.  

 ಸದರಿ ಜನಗದಲ್ಲಿ ಸಥಳಿೇಯ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿದನಗ ಪರಸತುತ್ ಡಿಸೇೆಲಚ 
ಹನಕತವ ಯನವುದೆೇ ಚಟತವಟಿಕ್ೆಗಳು ಕಂಡತಬಂದ್ಧರತವುದ್ಧಲಿ. ಈ ಸವತಿುನ ವಿಚನರವನಗಿ ಈಗನಗಲೆೇ 
ಐಓಸಿಎಲಚ ರವರಿಗ ೆಸೈೆಟಚ ಅನತನ ಮಂಜೂರತ ಮನಡಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪನರಧಿಕ್ನರದವರತ 
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ಘನ ಸವೊೇಾಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಎಲ.ಪಿ. ನಂ: 6496/2021 ದನವಯೆಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದತೆ, ಆ 
ಮೇರಗೆ ೆಮನನಯ ಸವೊೇಾಚಛ ರ್ನಯಯನಲಯವು ದ್ಧರ್ನಂಕ: 01-07-2021 ರಂದತ “Status quo 
as of today shall be maintained by the parties with regard to the suit 
property”ಚ ಎಂದತ ಆದೆೇಶ ನೇಡಿ ಮತಂದ್ಧನ ವಿಚನರಣ ೆ ದ್ಧರ್ನಂಕ: 06-04-2022 ರಂದತ 
ನಗದ್ಧಪಡಿಸಿರತತ್ನುರೆ. ಈಗ status quo ಇದೆ.  

 ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಎ 
ರವರತ ಸತಮನರತ 45 ವಷಾಗಳ ಹಿಂದ ೆ ಒಟತಟ 3 ಎಕರ ೆ 27 ಗತಂಟ ೆ ಜಮಿೇನನತನ 
ಸನವಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ, ಭ್ೂಸನವಧಿೇನ ಪರಕರಯ ಪೂಣಾಗೊಳಿಸಿದ ನಂತ್ರ ಅದನತನ ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ 
ಹಂಚಿಕ್ ೆಮನಡಿದನೆರ.ೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮ|| ಇಂಡಿಯನಚ ಆಯಿಲಚ ಕ್ನಪೂೆೇಾರೆೇಷನಚ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ ರವರತ 
ಪೆಟೊರೇಲಚ ಬಂಕಚನ ವಿಚನರವನಗಿ ಬಿಡಿಎ ಗೆ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದನೆರೆ. ಇವರತ ಖನಸಗಿಯವರತ ಅಲಿ. 
ಇವರಿಗ ೆ ಬಿಡಿಎ ರವರತ ಸಿ.ಎ. ನವೆೇಶನವನತನ ಕ್ೊಟಿಟದನೆರೆ. ಇದತ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ 
ಅಧಿೇನದಲ್ಲಿರತವಂತ್ಹ ಸನವಾಜನಕ ಉದ್ಧೆಮ. ಅವರಿಗ ೆ 2019 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಎ.ನವೆೇಶನವನತನ ಕ್ೊಟಟ 
ಮೇಲ ೆ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರ, ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರ, ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲನಖ ೆಮತ್ತು ಎಲನಿ ಇಲನಖಗೆಳಲ್ಲಿಯೂ 
NOC (No Objection Certificate) ಅನತನ ಹನಗೂ ಲೆೈಸೆನತಚ ಪಡದೆತ, ಇವರತ ಅಲ್ಲಿ 
ಕ್ನಮಗನರಿಯನತನ ಪನರರಂಭ್ ಮನಡಿದನೆರ.ೆ ಆ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ 45 ವಷಾಗಳಿಂದ ಪರಶೆನ ಮನಡದೇೆ 
ಇದೆಂತ್ಹವರತ land grabbers ಬಂದತ, ಅವರ ಕ್ನಮಗನರಿಯನತನ ತ್ಡಹೆಿಡಿದ್ಧದನೆರೆ. ಇದನತನ 
ತ್ಡಹೆಿಡಿಯತವಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಹೆೈಕ್ೂೆೇಟಚಾನ ಒಂದತ ಆದೆೇಶವನತನ ಅವರಿಗ ೆತ್ೊೇರಿಸಿದನೆರೆ. ಆ 
ಹೆೈಕ್ೊೇಟಚಾ ಆದೆೇಶದ ಸಂಬಂಧ ಬಿಡಿಎ ರವರ ಮೇಲ ೆಹೆೈಕ್ೂೆೇಟಚಾನಲ್ಲಿ ದನವ ೆಹೂಡಿ, ಹೈೆಕ್ೂೆೇಟಚಾ 
ನದೆೇಾಶನದಂತೆ್, ಮ|| ಇಂಡಿಯನಚ ಆಯಿಲಚ ಕ್ನಪೂೆೇಾರೇೆಷನಚ ಲ್ಲಮಿಟಡೆಚ ರವರಿಗೆ 
ಕ್ೊಟಿಟರತವಂತ್ಹ 0-37 ಗತಂಟ ೆ ಜಮಿೇನತ ಇವರಿಗ ೆ ಬರಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಏನತ ಹೆೇಳುತಿುದನೆರ,ೆ ಅದತ 
ಇವರಿಗ ೆ ಸೇೆರಿದೆಯೇ, ಇಲಿವೆೇ ಎನತನವುದನತನ ಜಂಟಿ ಸವೆೇಾ ಮನಡಿಸಿ, ತ್ನವು ತಿೇಮನಾನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿು ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದೆರತ. ಸಿವಿಲಚ ರ್ನಯಯನಲಯದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗೆೆ ಜಂಟಿ ಸವೆೇಾ ಮನಡಿ, 
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IOCL ರವರಿಗ ೆ ಕ್ೊಟಿಟರತವ 12 ಗತಂಟೆ ಜಮಿೇನನತನ ಇಲ್ಲಿ ಇವರತ ನಮಗ ೆ 0-37 ಗತಂಟೆ 
ಬರಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಏನತ ಕ್ೇೆಳುತಿುದನೆರ,ೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಮಿೇನತ trace out ಆಗತತಿುಲಿ ಎಂದತ ಕ್ೂೆೇಟಚಾ 
ತಿೇಪತಾ ಕ್ೂೆಟಿಟದೆ. ಬಿಡಿಎ ಮತ್ತು land grabbers ನಡತವ ೆ ಈ dispute ಇದೆ. ಇವರತ 
ಮೂಲತ್ಃ landowners ಅಲಿ. ಇವರತ land grabbers. ಬಿಡಿಎ ಸವತಿುನ ಮೇಲ ೆ
ಹನಕಕ್ೊಂಡಿದನೆರೆ. ಸಿವಿಲಚ ರ್ನಯಯನಲಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಎ ಮತ್ತು ಇವರಿಗೂ ಇದೆಂತ್ಹ ಪರಕರಣದಲ್ಲಿ 
ಇಲ್ಲಿ ತ್ಮಾ ಜನಗ trace out ಆಗತತಿುಲಿ ಎಂದ ಮೇಲ ೆ ಮತಗಿಯಿತ್ತ. ಆ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ 
ದ್ಧರ್ನಂಕ:03-02-2021 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಎ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು, ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಕಮಿೇಷನರಚರವರಿಗ ೆ ತ್ನವು 
IOCL ರವರಿಗ ೆಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ರಕ್ಷಣ ೆಕ್ೊಡಬೇೆಕತ ಎಂದತ ಪತ್ರ ಬರೆಯತತ್ನುರೆ.          

(ಮತಂದತ) 

(೬೭೫)/೨೮-೩-೨೦೨೨/೫-೫೦/ಎಲಚಎಂ/ಕ್ೆಎಸ್ಚ 

 ಶ್ರೇ  ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ(ಮತಂದತ):- 

0೩-0೨-೨೦೨೧ರಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಎ ದವರತ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಕಮಿೇಶನರಚರವರಿಗ ೆಒಂದತ ಪತ್ರ ಬರೆದತ, M/s. 
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED (IOCL) ದವರತ ತ್ಮಾ ಸಥಳದಲ್ಲಿ 
ಚಟತವಟಿಕ್ೆಯನತನ ಪನರರಂಭ್ ಮನಡಲತ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ರಕ್ಷಣೆಯನತನ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದನೆರೆ. 
ಆದರೂ ಕೂಡನ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚನವರತ ರಕ್ಷಣೆಯನತನ ಕ್ೊಡತವುದ್ಧಲಿ. IOCL ನವರತ ಸತಮನರತ ೨೫ ಲಕ್ಷ 
ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ಖಚತಾ ಮನಡಿ fence ನಮನಾಣ ಮನಡಿರತತ್ನುರ.ೆ ಆ fencing ನತನ ೩೦ ಜನ 
ರೌಡಿಗಳು ಬಂದತ ಹನಡತ ಹಗಲ ೆಕತ್ತು ಹನಕತತ್ನುರೆ. ಈ ಘಟರ್ೆಯನದ ಮೇಲ ೆಮತ್ೊುಮಾ ಬಿಡಿಎ 
ದವರತ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಕಮಿೇಶನರಚರವರಿಗ ೆ ಪತ್ರ ಬರೆದತ IOCL ನವರತ ಹನಕರತವ fencing ನತನ 
ರೌಡಿಗಳು ಬಂದತ ಹನಳು ಮನಡಿದನೆರ,ೆ IOCL ನವರ ಸತಮನರತ ೨೫ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಿಗಳ 
ನಷಟವನಗಿದ ೆಇವರಿಗ ೆರಕ್ಷಣೆ ಕ್ೊಡಿ ಎಂದತ ತಿಳಿಸಿದನೆರ.ೆ ಮತ್ೆು IOCL ನವರತ ೩೦ ಜನ ರೌಡಿಗಳು 
ಬಂದತ ನಮಾ ಆಸಿುಯನತನ ಹನಳು ಮನಡಿದನೆರೆ ಎಂದತ  ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಕಮಿೇಶನರಚವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಪಿ 
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ಯವರಿಗ ೆಪತ್ರ ಬರೆದ್ಧದನೆರೆ. ಆಗ ಸಥಳಿಯ ಡಿಸಿಪಿ ಯವರತ ಒಂದತ ಕ್ೇೆಸನತನ ರಿಜಿಸಟರಚ  ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ 
ಆ ಕ್ೆೇಸ್ಚನಲ್ಲಿ ೩೦ ಜನ ರೌಡಿಗಳು ಬಂದತ ಇಷ್ೂೆಟಂದತ ಆಸಿುಯನತನ ಹನಳು ಮನಡಿದನೆರ ೆಎಂದತ 
ತಿಳಿಸದೆ, ಒಬಬರ್ನೆೇ ಒಬಬನ ಮೇಲ ೆ chargesheet ನತನ ಹನಕತತ್ನುರೆ. ಕಮಿೇಶನರಚ ಆದೆೇಶದಂತ್ ೆ
ಎರಡತ ಬನರಿ IOCL ನವರಿಗ ೆಪೊಲ್ಲೇಸರತ ರಕ್ಷಣೆ ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರ.ೆ  ಆದರೆ ತ್ಮಾ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ ಸತಪಿರಮ್ಚ 
ಕ್ೊೇಟಚಾನಲ್ಲಿ ಕ್ೆೇಸ್ಚ ಇದ ೆಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುೇರಿ. ಸತಪಿರಮ್ಚ ಕ್ೂೆೇಟಚಾನಲ್ಲಿ ಕ್ೆೇಸ್ಚ ಇರತವುದತ, ಬಿಡಿಎ 
ದವರತ ಸಟೆೇ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿರತವುದತ, ಆದರೆ IOCL ನವರ ಕ್ೆೇಸ್ಚ ಅಲಿ ಅದತ. IOCL ನವರತ 
ಎಲ್ಲಿಯತ ಪನಟಿಾಯನಗಿರತವುದ್ಧಲಿ. IOCL ನವರಿಗೆ ಬಿಡಿಎಯವರತ ಕ್ೂೆಟಿಟರತವ ಸವತಿುನ ಮೇಲೆ land 
grabbers ಗೆ ಯನವುದೆೇ ಹಕತೆ ಇಲಿ ಎಂದತ ಜಂಟಿ ಸವೆೇಾ ಮನಡಿರತವುದರಲ್ಲಿ ದೃಢಕರಣ ಇದೆ.  
ಈ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಹನಗೆ ಹಿಂದ್ಧನ ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ಲಿ ನಯಮ ೭೨ರಲ್ಲಿ  ಪರಸನುಪಿಸಿರತವ  
ವಿಚನರಕ್ೆೆ IOCL ನವರ ಮೇಲೆ ವನಯಜಯ ಇದೆ ಎಂದತ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಸದನಕ್ೆೆ ತ್ಪತಪ 
ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೂೆಟಿಟದೆರತ. ಅದರ ಮೇಲೆ ರ್ನನತ ಹಕತೆಚತಯತಿ ಮಂಡರೆ್ ಮನಡಿದ.ೆ ನಮಾ ಕರ್ನಾಟಕ 
ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸಚಿವನಲಯದ್ಧಂದ ಮೂರತ ಬನರಿ ನಮಾ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲನಖಗೆ ೆ reminder 
ಹೊೇಗಿದ,ೆ  ಆದರೆ ಇವತಿುನವರಗೊ ಕೂಡನ ಗೃಹ ಇಲನಖಯೆಿಂದ  ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಟಿಟರತವುದ್ಧಲಿ. 
ಕಳುರ ರಿೇತಿ ತ್ಪಿಪಸಿಕ್ೊಂಡತ ಓಡನಡತತಿುದನೆರ.ೆ ೪೫ ವಷಾಗಳ ಹಿಂದ ೆ ಬಿಡಿಎ ಯಿಂದ ಎಲಿ  
ಆಸಿುಯನತನ ಮನರನಟವನದ ಮೇಲೆ ಉಳಿದ ೧೨ ಗತಂಟ ೆಜನಗಕ್ೆೆ  ಒಂದತ ಕ್ೊೇಟಿ ಎಂಬತ್ನುರತ ಲಕ್ಷ 
ರೂಪನಯಿಗಳನತನ IOCL ನವರಿಂದ ಕಟಿಟಸಿಕ್ೊಂಡತ ಅವರಿಗೆ ಆಸಿುಯನತನ ಮನರನಟ ಮನಡಿದನೆರ.ೆ 
ಇದತ ಆದ ಮೇಲೆ ನಮಾದತ ೩೬ ಗತಂಟೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ ಯನರೊೇ ಮೂರರೆ್ೇ ವಯಕು ಬಂದತ ವನಯಜಯ 
ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಬೂೆಮಾನನಳಿುಯನತನ republic ಎಂದತ ಕರಯೆತತ್ನುರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚನವರದೆೇ 
ದಬನಾರತ ನಡಯೆತತಿುದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಎಗ ೆ ಸೇೆರಿದಂತ್ಹ  ಖನಲ್ಲ ಸೈೆಟಚಗಳು ಇರತತ್ುವೆ.  ಅದಕ್ೆೆಲನ 
ಭ್ೂಗಳುರಿಂದ fencing ಹನಕಸತತ್ನುರೆ. ಈ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚನವರ ೆ support ಕ್ೊಟತಟ 
ಮನಡಿಸತತ್ನುರ.ೆ ಆ ಏರಿಯನದಲ್ಲಿ ಇಂತ್ಹ ೧೦ ಕ್ೇೆಸ್ಚಗಳ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇರೆ್. 
ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಕಮಿೇಶನರಚರವರತ IOCL ನವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕ್ೂೆಡಿ ಎಂದತ ಸಥಳಿೇಯ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚರಿಗೆ 
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ಆದೆೇಶ ಮನಡಿದರೂ ರಕ್ಷಣ ೆ ಕ್ೊಡತವುದ್ಧಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪೆಟೊರೇಲಚ ಹನಕತತಿುಲಿ ಎಂದತ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ 
ಹೆೇಳಿದ್ಧೆೇರಿ, ಆ ಸಥಳಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗಿ ರೆ್ೂೇಡಿ, ೧೫ ಲಕ್ಷ  ರೂಪನಯಿಗಳ ಡಿಸಲೆಚನತನ   ಪಂಪಚಗೆ ಭ್ತಿಾ 
ಮನಡಿ ೬ ತಿಂಗಳನಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚನವರತ ಭ್ೂಗಳುರ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲಿ ಶನಮಿೇಲನಗಿ 
ಅವರಿಗೆ ಚಟತವಟಿಕ್ೆ ನಡಸೆಲತ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಟಿಟರತವುದ್ಧಲಿ. IOCL ನವರತ ಎಲ್ಲಿಯತ 
ಪನಟಿಾಯನಗಿರತವುದ್ಧಲಿ, ಎಲ್ಲಿಯತ ಇವರ ಮೇಲೆ ವನಯಜಯ ಇರತವುದ್ಧಲಿ. ವನಯಜಯ ಇರತವುದತ ಬಿಡಿಎ 
ಮತ್ತು ಭ್ೂಗಳುರ ಮಧೆಯ. ಈ ೧೨ ಗತಂಟೆ ಜಮಿೇನತ ಭ್ೂಗಳುರದತ ಅಲಿ ಎನತನವುದತ ಜಂಟಿ 
ಸವೆೇಾಯಲ್ಲಿ ಸನಬಿೇತ್ನಗಿ ಕ್ೊೇಟಚಾನಂದ ಆದೆೇಶವನಗಿದ.ೆ ಹತಳಿಮನವು ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಠನಣೆಯಲ್ಲಿ 
ಮಹೆೇಶಚ ಕನಕಗಿರಿ ಎನತನವ ಇನತಚಪೆಕಟರಚ ಇದೆರತ, ಈಗ ಅವರತ ಅಲ್ಲಿ ಇಲಿ. ಡಿಸಿಪಿ ಶ್ರೇರ್ನಥಚ 
ಜೊೇಶ್ ಎನತನವವರತ ಮೂರತ ವಷಾದ್ಧಂದ ಆ ಭನಗದಲ್ಲಿದನೆರ.ೆ ಇರ್ೂೆನಬಬರತ ಎಸಿಪಿ ಪವನ ಎಂದತ 
ಇದನೆರ,ೆ ಈ ಮೂರತ ಜನ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಕಮಿೇಶನರಚರವರ ಆದೆೇಶವರೆ್ನ 
ಧಿಕೆರಿಸಿ ನಡದೆತಕ್ೊಂಡಿದನೆರ.ೆ ೩೦ ಜನ ರೌಡಿಗಳು ಬಂದತ ಆಸಿು ಹನನ ಮನಡಿದನೆರ ೆಎಂದತ ದೂರತ 
ಕ್ೊಟಟರತ. ಒಬಬನ ಮೇಲಯೆೇ chargesheet ಹನಕತತ್ನುರ.ೆ ಎರಡತ ಬನರಿ IOCL ನವರತ ದೂರತ 
ಕ್ೊಟಿಟದನೆರೆ. ಒಂದತ ಸನರಿ ಬಿಡಿಯ ದವರತ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಕಮಿೇಶನರಚರವರಿಗ ೆಪತ್ರ ಬರೆದತ IOCL 
ನವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣ ೆಕ್ೊಡಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನೆರೆ. ಗೃಹ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರತ ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ ೆ ನದೆೇಾಶನವನತನ ಕ್ೊಟಿಟದನೆರೆ. ಮಹೇೆಶಚ ಕನಕಗಿರಿಯವರನತನ ಈಗ ಟನರಫಿಕಚಗೆ 
ವಗನಾವಣ ೆಮನಡಿದ್ಧೆೇರಿ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಟನರಫಿಕಚ ಬೆೇಡವಂತ್ ೆಆಯನಕಟಿಟನ ಜನಗ ಬೆೇಕತ ಎಂದತ 
ಕ್ೆೇಳುತಿುದನೆರೆ. ಬಿಡಿಎ ಆಸಿುಗ ೆಈ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳೇೆ ನಂತ್ತಕ್ೂೆಂಡತ ಬೇೆಲ್ಲ ಹನಕಸತವುದೇೆ? 
ಅಧಿವೆೇಶನ ಮತಗಿದ ಮೇಲೆ ದಯಮನಡಿ ರ್ನವು-ನೇವು ಸೇೆರಿ ಆ ಸಥಳಕ್ೆೆ ಭೆೇಟಿ ಕ್ೊಡೂೆೇಣ. ಅಲ್ಲಿ 
ಡಿಸಲೆಚ ತ್ತಂಬಿದನೆರೆಯೇ ಇಲಿವೆ, ಅಲ್ಲಿಯ ವಸತು ಸಿಥತಿ ಏನತ ಎನತನವುದನತನ ರೆ್ೂೇಡೊಣ. ನಮಾ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ, ಬಿಡಿಎ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ಮತ್ತು ಕ್ನನೂನತ ಪಂಡಿತ್ರತ ಬರಲ್ಲ,  ಎಲಿರೂ ಸೇೆರಿ 
ಭೆೇಟಿ ಕ್ೊಟತಟ ವಸತು ಸಿಥತಿ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡೂೆೇಣ. ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂತ್ಹ ಹಗರಣದ ಬಗೆೆ 
ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಸತ್ಯತ್ ೆ ಗೊತ್ನುಗತತ್ುದೆ. ಇದತ ಒಂದೇೆ ಅಲಿ ಅದೆೇ ಏರಿಯನದಲ್ಲಿ 
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ಇಂತ್ಹ ೧೦ ಹಗರಣಗಳನತನ ತ್ೊೇರಿಸತತ್ುೆೇರೆ್. ಇದೆೇ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣ ೆ
ಕ್ೊಡತತಿುರತವುದತ, ಇವರಲೆಿರೂ ಭ್ೂಗಳುರತ ಎನತನವುದನತನ ರ್ನನತ ಸನಬಿೇತ್ತ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಬಿಡಿಎ 
ನವೆೇಶನಗಳನತನ, ಸಕ್ನಾರಿ ಭ್ೂಮಿಯನತನ ಹೆೇಗ ೆ ಅಕರಮವನಗಿ ಬೆೇರಯೆವರಿಗ ೆ ಹಂಚಿದನೆರೆ 
ಎನತನವುದನತನ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲನಖಯೆ ಭ್ರಷ್ನಟಚನರದ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಹೇೆಳುತ್ುೆೇರೆ್. ಈಗ ಈ 
ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಿಮಿೇತ್ವನಗಿ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ದಯಮನಡಿ ಒಂದತ ಬನರಿ visit ಮನಡೂೆೇಣ, 
ಆಗ ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚನವರತ ಹೆೇಗ ೆ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತ್ನುರೆ ಎನತನವ ಸತ್ಯತ್ೆ 
ತಿಳಿಯತತ್ುದೆ. ತ್ನವು ಕ್ೂೆಟಿಟರತವ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿರತವುದೆಲಿವು ಸತಳುು. ನಮಗೆ ವನಸುವಿಕತ್ ೆಗೊತ್ನುಗಬೆೇಕತ 
ಎಂದರೆ, ರ್ನನತ ಕಳುಹಿಸಿ ಕ್ೊಡತವ ದನಖಲೆಗಳನತನ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡಿ. IOCL ನವರತ ನಮಾ ಎಲನಿ 
ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ಪನಟಿಾ ಮನಡಿ ಹೆೈಕ್ೂೆೇಟಚಾನಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಆದೆೇಶವನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದನೆರ.ೆ ಕ್ೂೆೇಟಚಾನಲ್ಲಿ ರ್ನಯಯನಧಿೇಶರ ಮತಂದ ೆ ಎಜಿ ಯವರೇೆ IOCL ನವರಿಗೆ 
ಅರ್ನಯಯವನಗತತ್ುದ ೆ ರಕ್ಷಣ ೆ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ, ಇದನತನ ಸೂಕುವನಗಿ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡಿ ರಕ್ಷಣೆ 
ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇವೆ ಎಂದತ ಒಪಿಪಕ್ೊಂಡಿದನೆರೆ. ಈ ಹಿನನಲೆಯಲ್ಲಿ 0೮-0೨-೨೦೨೨ ರಂದತ ಹೆೈಕ್ೊೇಟಚಾ 
ಆದೆೇಶ ಕ್ೊಟಿಟದೆ. IOCL ನವರತ ಎಲನಿ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ಮತ್ತು The State of 
Karnataka ವನತನ ಮನತ್ರ ಪನಟಿಾ ಮನಡಿರತವುದತ. ನಮಾ ಇಲನಖಯೆ ಕ್ೆಲವು ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು 
ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಲೂಟಿ ಮನಡತತಿುದನೆರೆ. ಹಿೇಗನದರೆ ಜನರಿಗ ೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ರಕ್ಷಣ ಕ್ೊಡಲತ 
ಸನಧಯ? ಎಲಿ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಅಲಿ, ಕ್ೆಲವು ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಹೆೇಳುತಿುದೆೆೇರೆ್.     

                                                                     (ಮತಂದತ)                

(676)28-03-2022(06-00)bsd-gr 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ (ಮತಂದತ) 

ಶ್ರೇರ್ನಥಚ ದನಸ್ಚ, ಮಹೇೆಶಚ ಕಲೆಗಿರಿ, ಇವರತಗಳ ಇತಿಹನಸವನತನ ೩ ಗಂಟೆಗಳ ಕ್ನಲ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ, 
ಅವರತ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೂೆಳುುವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದ್ಧಲಿ, ಅವರತ ಯನರತ, ಏನತ ಮತ್ತು ಅವರ ಹಿನನಲೆ ಏನತ 
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ಹನಗೂ ಅವರತಗಳ area ದಲ್ಲಿರತವ ಪರಕರಣಗಳನತನ ತ್ನಖೆ ಮನಡಿಬಿಟಟರೆ ಅವರತ ಖನಯಂ ಆಗಿ 
ಜೆೈಲ್ಲನಲ್ಲಿರತತ್ನುರ.ೆ ಅವರನತನ ಖನಯಂ ಆಗಿ ಜೆೈಲ್ಲಗ ೆ ಕಳುಹಿಸಬೇೆಕತ. ಅಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸಗಳನತನ 
ಮನಡಿದನೆರ,ೆ ಅವರಿಗೆ ೩ ಕ್ನಸಿನ ಗೌರವ ಇಲಿ, ಭ್ೂಗಳುರ ಜೊತ್ೆ ಸೇೆರಿಕ್ೂೆಂಡತ ಮನಡಿದನೆರ.ೆ ಈ 
ಮನಹಿತಿಗಳೆಲಿವನತನ ರ್ನನತ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ದಯವಿಟತಟ ಈ ಬಗೆೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಬೆೇಕತ.  

 ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರಚ. ರಮೇಶಚ (ರ್ನಮನದೆೇಾಶ್ತ್ರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇವತ್ತು 
ಇದೊಂದತ ರಿೇತಿ ಹಗರಣ ಎಂದತ ಹೆೇಳಬಹತದತ ಹನಗೂ B.D.A., ನಲ್ಲಿ ಹಗರಣಗಳು ಹೆೇಗನಗತತ್ುವ ೆ
ಎಂಬತದಕ್ೆೆ ಇದೂೆಂದತ ನದಶಾನವನಗಿದ.ೆ ೧೯೯೦ ರಲ್ಲಿ acquisition ಆಗತತ್ುದೆ. ಅವರ ಜಮಿೇನತ 
Sy.No. ೪೪ ರಲ್ಲಿ ಒಟತಟ ೩ ಎಕರ ೆ ೨೭ ಗತಂಟೆಗಳ ಪೆೈಕ ೩೭ ಗತಂಟೆಗಳು ಅವರದತೆ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳುತಿುದನೆರ.ೆ ಅಂದರೆ ಪೊೇಡಿ ಆಗಿಲಿ, ಆದರೆ ಒಟನಟರ ೆB.D.A., ಗೆ acquisition ಆಗಿ ಹೊೇಗಿದೆ. 
೧೯೯೦ ರಲ್ಲಿ B.D.A., ಗೆ ಆದ acquisition  ಜಮಿೇನನಲ್ಲಿ layout ಮನಡತವನಗ ಏನತ 
ಮನಡತತಿುದೆರತ? ಅಲ್ಲಿಯವರಗೊ ಯನವುದೆೇ ದನವಗೆಳನತನ ಹನಕಲಿ. ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ೩೭ 
ಗತಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ layout ಆಗಿ ಬಿದತೆಹೂೆೇಯಿತ್ತ. Layout ಮನಡತವನಗ ರಸೆು, siteಗಳು, C.A., Site 
ಗಳು, Park ಗಳನತನ ವಿಂಗಡಣ ೆಮನಡಿ ಹೆೇಗೆ ಬೇೆಕ್ೊೇ ಹನಗೆ ಮನಡತತ್ನುರೆ. ಇಲ್ಲಿ C.A., Site 
ಅನತನ ಏರೆ್ಂದತ mark ಮನಡಿ ಇಟಿಟದೆರತ, ಅಂದರೆ civic amenities ರ್ನಗರಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗ ೆ
ಎಂದತ ಇಟಿಟದೆರತ. ಈ ಜನಗ ಬಹಳ ವಷಾಗಳು vacant ಆಗಿಯೇ ಇತ್ತು. ಯನರನದರೂ ಸಹ ಒಟತಟ 
ಜಮಿೇನನ ಈ ೩೭ ಗತಂಟೆಗಳು ನನನದನಗಿದತೆ, ಇದನತನ B.D.A.,  ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ ಬಿಟಟರತ, ಈ ೩೭ 
ಗತಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂೆಂದತ ಸಿಕೆದೆ ಅಥವನ ನಂತಿದ,ೆ ಆ ೩೭ ಗತಂಟೆಗಳು Sy.No. ೪೪ ರಲ್ಲಿ 
ಬರತತ್ುದೂೆೇ ಅಥವನ ಇರ್ನೆಲ್ಲಿ ಬರತತ್ುದೂೆೇ ಗೂೆತಿುಲಿ. ಯನವುದೊೇ survey ಪರಕ್ನರ ಇದತ Sy.No. 
೪೪ ನಲ್ಲಿ ಬರತವುದ್ಧಲಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದೆ. ಅದನತನ claim ಮನಡತತಿುವುದನಗಿದೆ. ಈಗ ಪರಶೆನ 
ಏರೆ್ಂದರೆ, ೨೦೧೯ ರಲ್ಲಿ B.D.A., ವಿರತದಿ ದನವ ೆ ಹೂಡತತ್ನುರ.ೆ ಆದರೆ B.D.A., ನವರತ ಈ 
ವಿಚನರವನತನ court ಮತಂದ ೆಹೆೇಗ ೆಸೂೆೇತಿದೆ ಎನತನವುದೆೇ ಆಶಚಯಾವನಗಿದೆ. ಇದತ ಯನವರಿೇತಿ 
ಆಗಿರಬಹತದತ. ಇದರ ಬಗೆೆ ಸವಲಪ examine ಮನಡಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ. ಇದೊಂದತ ದೂೆಡಾ ಹಗರಣವನಗಿದ.ೆ 
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Law ಅನತನ ಇಟತಟಕ್ೊಂಡತ ದೊಡಾ ಹಗರಣ ಮನಡತವುದತ ಹೆೇಗೆ ಎನತನವುದಕ್ೆೆ ಇದೂೆಂದತ 
example ಆಗಿದ.ೆ ೨೦೧೯ ರಲ್ಲಿ land acquisition ಆಗಿ, possession ಕ್ೊಟತಟ, B.D.A., 
possession ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದನೆರೆ. ೧೯೯೦ ರಲ್ಲಿ Preliminary Notification  ಆಗಿದ.ೆ 
ತ್ದನಂತ್ರ ಕ್ೆಲವು ವಷಾಗಳು ಆದ ನಂತ್ರ ಪೂತಿಾ layout formation ಆಗಿದ.ೆ ನಂತ್ರ 
allotment ಸಹ ಆಗಿದ.ೆ ಇಲ್ಲಿ  usual ಆಗಿ park, C.A., site,  ರಸೆುಗಳೆಲಿವನತನ 
ಇಟತಟಕ್ೂೆಂಡಿರತತ್ನುರೆ. ಇಂತ್ಹ layout  ನಲ್ಲಿ Government of India  ದ  Indian Oil 
Corporation  ನವರತ ಒಂದತ application ಹನಕದರತ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದತ site ಬೆೇಕದ,ೆ 
petroleum product  ಮನರನಟ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಎಂದತ ಹನಕದರತ. ಈ ಜನಗವನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡ ಮೇಲೆ ೨೦೧೯ ರಲ್ಲಿ ಈ case ನಲ್ಲಿ …. ಅನತಕೂಲವನಗತವ ರಿೇತಿ ಕ್ನನೂನತ 
ಪಂಡಿತ್ರತ ಮತ್ತು ಕ್ನನೂನತ ಸಚಿವರತ ಇದನೆರ.ೆ ಅವರತ ಇದನತನ examine ಮನಡದೇೆ B.D.A., 
ನಂದ ಹೆೇಗ ೆ ಹೊೇಯಿತ್ತ? Supreme Court ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು status quo order 
ಕ್ೊಟಿಟದನೆರೆಂದರ ೆ  how it can? ಅರೇೆ possession ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿರತವುದನಗಿದೆ, Land 
Acquisition Act  ನಲ್ಲಿ ಪೂತಿಾ process   start ಆಗಿ ಮತಗಿದತಹೂೆೇಗಿದೆ. ಇಷ್ೆಟಲನಿ ಆದರೂ 
ಮತ್ೆು questionable  ಆಗಿದ,ೆ last ನಲ್ಲಿ ಏನತ ಹೆೇಳಿದನೆರೆ ಎಂದರೆ ದ್ಧರ್ನಂಕ ೮-೩-೨೦೨೨ ರಲ್ಲಿ 
ವಿಚನರಣೆಗೆ ಇದೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದತೆ, ಆ ದ್ಧರ್ನಂಕವೂ ಆಗಿ ಹೊೇಗಿದೆ. ಈ ದ್ಧರ್ನಂಕವನತನ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ 
ನಗದ್ಧಪಡಿಸಿರತತ್ನುರೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನೆರ.ೆ ದಯವಿಟತಟ ಇದರ ಬಗೆೆ Advocate General  ರವರನತನ 
ಕರಸೆಿಕ್ೂೆಂಡತ how it has creped up against the B.D.A., ? ಈ ಕ್ೆೇಸ್ಚ B.D.A.,  
ವಿರತದಿ….. ಎಲಿವೂ ಆಗಿ ಹೊೇಗಿ ಮತಗಿದತಹೂೆೇಗಿರತವ case  ಅನತನ ಹೆೇಗ ೆಅವರಿಗೆ order 
ಸಿಗತತಿುದೆ ಎನತನವುದತ ಅಥಾವನಗತತಿುಲಿ. This is very very serious.  ದಯವಿಟತಟ B.D.A.,  
ಸವತ್ತುಗಳನಗಲ್ಲೇ, B.B.M.P., ಸವತ್ತುಗಳನಗಲ್ಲೇ, ಹೇೆಗ ೆಕಳೆದತಕ್ೂೆಳುುತಿುದೆೆೇವೆ ಎನತನವುದಕ್ೆೆ ಇದೊಂದತ 
ನದಶಾನ. ಅದರಲೂಿ ೨೦೧೯ ರಲ್ಲಿ start ಆಗಿದ,ೆ ೨೦೧೯ರ್ೆೇ ಇಸಿವಯಲ್ಲಿ ಎಂದರ ೆ ಸತಮನರತ ೨೯ 
ವಷಾ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಆಗಿದತೆ, Sy.No. ೪೪ ರಲ್ಲಿ ಬರತತ್ುದೂೆೇ, ಇಲಿವೊೇ ಎನತನವುದತ ಒಂದತ 
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ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ. ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ ಬಂದರ ೆ ಆ land ಅನತನ ೧೯೯೦ ರಲ್ಲಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ 
ಹೊೇಗಿಬಿಟಿಟದನೆರ್.ೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಮತ್ೆು claim ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಯನವ grounds ಮೇಲೆ ಯನವ 
ಒಂದತ question of law ಮೇಲ ೆSupreme Court, High Court ಗಳಿಗೆ ಹೊೇಗಿದನೆರೂೆೇ, 
ಗೊತಿುಲಿ. ನನಗ ೆ ಇದನತನ ಓದ್ಧದರೆ ಆಶಚಯಾಕರವನಗತತ್ುದೆ. ದಯವಿಟತಟ ಇದನತನ examine 
ಮನಡಬೇೆಕತ. ಇವತ್ತು ಪರಶೆನ ಏರೆ್ಂದರೆ, ೨೦೨೦-೨೧ ರಲ್ಲಿ fencing ಹನಕರತವುದನತನ ತ್ೆಗೆದತ 
ಹನಕದನೆರ.ೆ It will attract criminal proceedings.  Criminal activity  ಆಗಿದ.ೆ 
ಸತಮನರತ ರೂ.೨೦ ಲಕ್ಷಗಳನತನ ಕಳೆದತಕ್ೊಂಡಿದನೆರೆ. ಇದತ I.P.C., ನಲ್ಲಿ ಬರತತ್ುದೆ, ಇದನತನ 
investigation ಮನಡಿ, ಯನರತ ತ್ೂೆಂದರೆ ಕ್ೊಟಿಟದನೆರೊೇ, ಅವರತಗಳ ವಿರತದಿ ಕರಮ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುವುದಕ್ೆೆ ಸೂಕುವನದ ಆದೆೇಶವನತನ ಕ್ೂೆಡಬೆೇಕತ. 

 ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 

 ಈ ನಡತವ ೆHigh Court ನಲ್ಲಿ ಒಂದತ decision  ಆಗಿದತೆ, ಅದತ ರತಕೆಮಾನ ಪರವನಗಿ ಆಗಿದ.ೆ 
ಮೂಲ land owner  ಕೃಷೆಪಪನವರ ಪತಿನ ಪರವನಗಿ ಆಗಿದತೆ, ಅವರೆೇ Appeal ಹೊೇಗಿ ಅವರ 
ಪರವನಗಿ ಒಂದತ Judgment  ಆಗಿದ.ೆ ಅದನತನ ಹಿಡಿದತಕ್ೂೆಂಡಿ ಈ ಸವತಿುನ ಮೇಲೆ ಬರತತಿುದನೆರ ೆ
ಎಂದತ ನನಗನಸತತಿುದೆ. ಇಲ್ಲಿ B.D.A., ಹೊರತ್ತ ಗೃಹ ಇಲನಖಯೆ interference  ಬಹಳ ಕಡಿಮ 
ಇದೆ. ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರತ ಹೆೇಳಿದಂತ್ೆ ಅನವಶಯಕವನಗಿ Police ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಮೂಗತ 
ಹನಕದೆರ,ೆ ಕ್ನನೂನತ ಕ್ೆೈಗ ೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುುವುದಕ್ೆೆ ಪರಯತ್ನ ಮನಡಿದನೆರ ೆ ಎಂದನದರೆ ಖಂಡಿತ್ವನಗಿ 
enquiry ಮನಡಿ, ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

 ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಇದರ ಬಗೆೆ enquiry ಮನಡಿ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ 
ಮನಡಬೇೆಕತ. ಆದರೆ as a Home Minister  ಆಗಿ ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂತ್ಹದೂೆಂದತ 
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 ಪರಕರಣ ಅಂದರೆ ಇದತ I.O.C., ಮೇಲೆ ಆಗಿದ.ೆ ಅದತ ಸನವಾಜನಕ ಸಂಸೆಥಯನಗಿದೆ. ದಯವಿಟತಟ 
ಇದನತನ enquiry  ಮನಡತವುದರ ಜೊತ್ಗೆೆ ಸಥಳಕ್ೆೆ visit ಮನಡಬೇೆಕತ. ಜೊತ್ಗೆ ೆರ್ನವು ಬರತತ್ೆುೇವೆ.  

 ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ:- ಮನಡೂೆೇಣ. 
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ಆಆ))ವಿಷಯವಿಷಯ::  ವಿಜಯಪತರವಿಜಯಪತರ  ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ  ನೇರಿನನೇರಿನ  ಅಭನವವುಅಭನವವು  ಹೆಚನಚಗಿದತೆಹೆಚನಚಗಿದತೆ  
ಕೃಷ್ನೆಕೃಷ್ನೆ  ನದ್ಧಯಿಂದನದ್ಧಯಿಂದ  ನೇರತನೇರತ  ಸರಬರನಜತಸರಬರನಜತ  ಮನಡತವಮನಡತವ  
ಮತಖನಂತ್ರಮತಖನಂತ್ರ  ಜನರಜನರ  ಕತಡಿಯತವಕತಡಿಯತವ  ನೇರಿನನೇರಿನ  ಬವಣೆಯನತನಬವಣೆಯನತನ  
ನವನರಿಸತವನವನರಿಸತವ  ಕತರಿತ್ತಕತರಿತ್ತ  

 ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕ್.ೆ ರನಥೂೆೇಡಚ (ರ್ನಮನದೆೇಾಶ್ತ್ರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ವಿಜಯಪತರ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ನೇರಿನ ಅಭನವವು ಹೆಚನಚಗಿದತೆ ಕೃಷ್ನೆ ನದ್ಧಯಿಂದ ನೇರತ ಸರಬರನಜತ 
ಮನಡತವ ಮತಖನಂತ್ರ ಜನರ ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿನ ಬವಣೆಯನತನ ನವನರಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ ಮನನಯ 
ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರ ಗಮನವನತನ ಸಳೆೆಯತತ್ೆುೇರ್ೆ.                   

(ಉತ್ುರದ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 
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  ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನಚ:- ಉತ್ುರ ನೇಡಲನಗಿದತೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ clarification  ಕ್ೆೇಳಿದರ ೆ
ಸನಕತ. 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ ಬಸವರನಜತ (ಬೆೈರತಿ) (ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಬಿಜನಪತರ 
ಸಮಗರ ಜಿಲೆಿಗ ೆಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಹೇೆಳಿದತೆ, ಈ ವಿಷಯ R.D.P.R., ಗೆ ಬರತವುದರಿಂದ ಅವರೂ 
ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇೆರಿಕ್ೊಳುುತ್ನುರೆ. ನಗರಸಭೆ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲಿ ಪತರಸಭೆ, Municipalities  ಗಳು 
ಬರತವ ಕಡ ೆಮನಹಿತಿ ಒದಗಿಸತತ್ೆುೇರೆ್ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳಿದೆೆೇರ್.ೆ ಏಕ್ೆಂದರ ೆಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕ್ೆ 
ವನಯಪಿುಗೆ ಸಿೇಮಿತ್ವನಗಿ ರ್ನನತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಟಿಟದೆೆೇರ್ೆ.                             

  (ಮತಂದತ) 

(677) 28.03.2022 6.10 hv.gr 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜತ(ಮತಂದತ):- 

ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸತಮನರತ 350 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳ ಅಂದನಜತ ಪಟಿಟಯನತನ 
ತ್ಯನರಿಸಿ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಸಲ್ಲಿಸಲನಗಿದೆ.  

 ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕೆ್.ರನಥೂೆೇಡಚ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗನಗಲೆೇ ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳು 
ಹೆೇಳಿದಂತ್ ೆ ವಿಜಯಪತರ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಬೆೇಸಿಗೆಗನಲದಲ್ಲಿ ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿಗನಗಿ ಹನಹನಕ್ನರ 
ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ ವಿಜಯಪತರ ಜಿಲೆಿ ಬರಗನಲ ಪಿೇಡಿತ್ ಜಿಲೆಿಯನಗಿದ.ೆ ವಿಜಯಪತರ ನಗರಕ್ೆೆ ಹದ್ಧರೆ್ೈದತ 
ದ್ಧವಸಕ್ೊೆಮಾ ಅಥವನ ತಿಂಗಳಿಗೊಮಾ ಕತಡಿಯತವ ನೇರನತನ ಒದಗಿಸಲನಗತತಿುತ್ತು. ಇದಕ್ನೆಗಿ ಇವತಿುನ 
ದ್ಧನ ಹಲವನರತ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ ಪನರರಂಭಿಸಲನಗಿದೆ. 2010ರಲ್ಲಿ ರ್ನನತ ಮದಲರೆ್ಯ ಬನರಿಗೆ 
ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸದಸಯರ್ನಗಿ ಆಯೆಗೊಂಡಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪತರ ನಗರಕ್ೆೆ ನೇರತ 
ಸರಬರನಜತ ಮನಡತವಂತ್ಹ ವಯವಸೆಥಗ ೆ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಒಂದತ ನೂರತ ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳ 
ಅನತದನನವನತನ ಮಂಜೂರತ ಮನಡಲನಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ಧನಂದ ಇಂದ್ಧನವರಗೊ  ವಿಜಯಪತರ ನಗರದ 
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35 ವನಡಚಾಗಳಿಗ ೆ ನೇರತ ಪೂರೈೆಕ್ೆ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಕ್ನಯಾಕರಮ ಹಂತ್ಹಂತ್ವನಗಿ 
ಅನತಷ್ನಿನಗೊಳುುತಿುದ.ೆ ಇದಕ್ನೆಗಿ ನೂರನರತ ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳನತನ ವೆಚಚ ಮನಡಿದೆರೂ ಸಹ 
ವಿಜಯಪತರ ನಗರಕ್ೆೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗ ೆ ಪರತಿದ್ಧನ ಕತಡಿಯತವ ನೇರನತನ ಒದಗಿಸತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವೆೇ 
ಆಗಿಲಿ.  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಕ್ೊಟಿಟರತವ ಲ್ಲಖಿತ್ ರೂಪದ ಉತ್ುರದಲ್ಲಿ; 

“……..2010ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೇರತ ಸರಬರನಜತ ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ 
ವತಿಯಿಂದ ನೇರತ ಸರಬರನಜತ ವಯವಸೆಥ ನವಾಹಿಸಲನಗತತಿುದೆ. ಹನಲ್ಲ 63 ಎಮ್ಚ.ಎಲಚ.ಡಿ 
ನೇರನತನ ಕೃಷ್ನೆ ನದ್ಧಯಿಂದ ಪಂಪಚ ಮನಡಲನಗತತಿುದೆ. ಮನಗಾಮಧಯದ 7 ಹಳಿುಗಳಿಗೆ ನೇರತ 
ಸರಬರನಜತ ಮನಡತತಿುರತವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಕ್ೂೆಳವೆ ಮನಗಾದ ಸೂೆೇರಿಕ್ಯೆಿಂದ ಪರಸತುತ್ 
ವಿಜಯಪತರ ನಗರಕ್ೆೆ ನವವಳ 51 ಎಂ.ಎಲಚ.ಡಿ. ನೇರತ ತ್ಲತಪತತಿುದೆ. ಇದರ ನಂತ್ರದ 
ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವನರತ ವನಡತಾಗಳು ಸೇೆಪಾಡಯೆನಗಿವೆ ಮತ್ತು ನಗರದ ಸತತ್ುಮತತ್ು 
ಇರತವಂತ್ಹ ಗನರಮಗಳು ಅಂದರೆ, ತ್ೊರವಿ ಗನರಮ, ಹಂಚಿರ್ನಳ ಎಲಚ.ಟಿ.-೧, ಎಲಚ.ಟಿ-೨ 
ಸೇೆವನಲನಲ ತ್ನಂಡನ, ಮಹಲ ತ್ನಂಡನ, ಮಹಲ ಗನರಮ ಹನಗೂ ಬನರನ ಕ್ೊೇಟಿ 
ತ್ನಂಡನಗಳಿಗೆ ನಗರದ ಹನಲ್ಲ ನೇರತ ಸರಬರನಜತ ವಯವಸಥೆಯಿಂದ ಪರತ್ೆಯೇಕ ಪಿ.ವಿಿ.ಸಿ. ಕ್ೊಳವ ೆ
ಮನಗಾಗಳಿಂದ ನೇರತ ಪೂರೈೆಕ್ೆ ಮನಡಲನಗತತಿುದೆ.”ಚ 

ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನೆರ.ೆ ನನಗಿರತವ ಮನಹಿತಿಯ ಪರಕ್ನರ ವಿಜಯಪತರ ಜಿಲೆಿಗೆ ಇವತಿುನವರವೆಿಗೂ ಪರತಿದ್ಧನ 
ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿನ ವಯವಸಥೆಯನತನ ಮನಡಿಲಿ. ಹದ್ಧರೆ್ೈದತ ದ್ಧನಕ್ೊೆಮಾ ಕತಡಿಯತವ ನೇರತ ಬರತತಿುದೆ. 
ಅಲ್ಲಿನ ಜಿಲನಿಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಇತಿುೇಚೆಗ ೆಒಂದತ ಹೆೇಳಿಕ್ಯೆನತನ ಕ್ೊಟತಟ “ಚಅಮೃತ್ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಮನರ್ಚಾ 31ರೂೆಳಗನಗಿ ಎಲಿರಿಗೂ ಕತಡಿಯತವ ನೇರನತನ ಒದಗಿಸತವಂತ್ಹ ವಯವಸೆಥ 
ಮನಡಲನಗತತ್ುದೆ”ಚ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳಿದೆರತ. ಇದತ ಸನಧಯವನಗಿಲಿ. ಈಗನಗಲೆೇ ಹಲವನರತ 
ವನಡಚಾಗಳಲ್ಲಿ ಜನರತ ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿಗನಗಿ ಧರಣಿ ಮನಡತತಿುದನೆರ.ೆ  
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 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಖತದತೆ ವಿಜಯಪತರ ಜಿಲೆಿಗೆ 5 
ಬನರಿ ಭೆೇಟಿ ನೇಡಿ, ರಿವೂಯ ಮನಡಿದೆೆೇರ್.ೆ ಆ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಅರೆ್ೇಕ ಜನ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ 
ಸದಸಯರತ ಮತ್ತು ಸಥಳಿೇಯ ಶನಸಕರತ ಸಹ ನನನ ಜೊತ್ೆಗಿದೆರತ.  ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ನದರೂ ಕತಡಿಯತವ 
ನೇರಿನ ಸಮಸೆಯಯಿದ್ಧೆದೆರೆ ನನನ ಗಮನವನತನ ಸಳೆೆಯತತಿುದರತ. ಯನರೂ ಸಹ ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿನ 
ಬಗೆೆ ಚಕ್ನರವನತನ ಎತಿುಲಿ.  

 ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕತಡಿಯತವುದಕ್ೆೆ ನೇರತ ಕ್ೂೆಡತವುದತ ಸಕ್ನಾರದ ಆದಯ 
ಕತ್ಾವಯವನಗಿದ.ೆ ಈ ವಷಾ ವಿಜಯಪತರ ನಗರದ ನೇರತ ಸರಬರನಜತ ವಯವಸೆಥಯನತನ 
ಮೇಲೆಜಾೆಗೆೇರಿಸಲತ ಸತಮನರತ 54 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳ ಅಂದನಜತ ವೆಚಚವನತನ ತ್ಯನರತ 
ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ ವಿಜಯಪತರ ನಗರದ ಜನತ್ೆಗೆ ನೇರತ ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಈ ಸಕ್ನಾರ 
ಮನಡತತ್ುದೆ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಬಯಸತತಿುದೆೆೇರ್ೆ.  

 ರ್ನನತ ಈ ಸದನದ ಮೂಲಕ ಯನವ ಭ್ರವಸಯೆನತನ ನೇಡಿದೆೆೇರ್ೆ, ಆ ಭ್ರವಸಗೆಳನತನ 
ಈಡೇೆರಿಸತವುದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ಪನರಮನಣಿಕವನಗಿ ಪರಯತಿನಸಿದೆೆೇರೆ್ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ  ಮನನಯ  ಸದಸಯರ 
ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರಲತ ಬಯಸತತಿುದೆೆೇರೆ್. ರ್ನನತ ಪತನಃ ವಿಜಯಪತರ ಜಿಲೆಿಗೆ ಭೆೇಟಿ ನೇಡತತಿುದೇೆರ್.ೆ ಆಗ 
ಮನನಯ ಸದಸಯರನತನ ಸಹ ಕರಯೆತತ್ೆುೇರ್.ೆ   

 ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನಚ:- ಮನನಯ ಅರತಣಚ ಶಹನಪತರಚರವರತ ಸಹ ಅದೆೇ ಜಿಲೆಿಯವರೆೇ, 
ಅವರನತನ ಸಹ ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಹೊೇಗಿ. 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೆೇ, ಮನನಯ ಅರತಣಚ ಶಹನಪತರಚರವರತ 
ಅರೆ್ೇಕ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ನನನ ಜೊತ್ೆಗಿದೆರತ. ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶಚ ರನಥೂೆೇಡಚರವರತ ಮರೆ್ನೇ ತ್ನರೆ್ೇ 
ಹೊಸದನಗಿ ಸದಸಯರನಗಿದನೆರ.ೆ ರ್ನನತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೇದಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಾದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರನತನ ಸಹ 
ಜೊತ್ೆಗೆ ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಹೊೇಗಿ, ಆ ರಿೇತಿಯನಗಿರತವ ಸಮಸೆಯಗಳೆೇರ್ನದರತ ಕಂಡತ ಬಂದರೆ, 
ಅವುಗಳನತನ ಸರಿಪಡಿಸತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡಲನಗತತ್ುದೆ.  
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 ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕೆ್.ರನಥೊೇಡಚ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,…….. 

 ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನಚ:- ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶಚ ರನಥೊೇಡಚರವರೆೇ, ತ್ಮಾನೂನ ಜೊತ್ೆಗೆ 
ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಹೊೇಗಿ ನೇರತ ಕತಡಿಸತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹೆೇಳಿದನೆರೆ.  

 ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕೆ್.ರನಥೊೇಡಚ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರವೆಿಗೂ ರ್ನವು ನೇರತ 
ಕತಡಿದ್ಧಲಿ. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಬಹಳಷತಟ ಬನರಿ ವಿಜಯಪತರಕ್ೆೆ ಭೆೇಟಿಯನತನ ನೇಡಿ, ಮಿೇಟಿಂಗಚ ಸಹ 
ಮನಡಿದನೆರ.ೆ ಆದರೆ, ಬೆೇಸಿಗೆಗನಲದಲ್ಲಿ ಅವರತ ಅಲ್ಲಿಗ ೆಭೆೇಟಿ ನೇಡಿಲಿ.  

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಬೆೇಸಿಗೆಗನಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭೆೇಟಿ 
ನೇಡಿಲಿವೆಂದತ ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶಚ ರನಥೂೆೇಡಚರವರತ ಹೆೇಳುತಿುದನೆರೆ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ವಿಜಯಪತರಕ್ೆೆ 
ಸಂಬಂಧಪಟಟ ಮತ್ೂೆುಬಬ ಸದಸಯರತ ಇದನೆರ.ೆ ಅವರನತನ ಕ್ೆೇಳಿ. 

 ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕ್.ೆರನಥೂೆೇಡಚ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹಲವನರತ 
ಬನರಿ ವಿಜಯಪತರಕ್ೆೆ ಬಂದ್ಧದನೆರ.ೆ ಹಲವನರತ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ ರೂಪಿಸಿದನೆರೆ. ರ್ನನತ ಅದರ ಬಗೆೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುಲಿ.  ವಿಜಯಪತರದಲ್ಲಿ ನೇರಿನ ಹನಹನಕ್ನರ ಉಂಟನಗಲತ ಕ್ನರಣವೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಕ್ೆಲವು 
ವನಡಚಾಗಳಲ್ಲಿ ಹನಕರತವ ನೇರಿನ ಪೆೈಪಚ ಒಡದೆತ ಹೊೇಗಿವೆ. ಅಧಾ ವಿಜಯಪತರಕ್ೆೆ ನೇರತ 
ಸರಬರನಜತ ಆಗತತಿುಲಿ. ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಹದ್ಧರೆ್ೈದತ ದ್ಧನಗಳು ಕಳೆದತ ಹೂೆೇಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗ ೆ
ಒಡದೆತ ಹೂೆೇಗಿರತವ ಪೈೆಪಚಗಳನತನ ದತರಸಿು ಮನಡಿಸಿಲಿ. ಈ ಸಮಸೆಯಯನತನ ಪರಿಹರಿಸಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ 
ಎನತನವುದತ ನನನ ಮನವಿಯನಗಿದೆ.  

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ರಿೇತಿಯ ತ್ೊಂದರಯೆೇರ್ನದರತ 
ಆಗಿದೆರೇೆ, ಆಯತಕುರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಸೂಕು ನದೆೇಾಶನವನತನ ನೇಡತತ್ೆುೇರೆ್.  

 ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕೆ್.ರನಥೊೇಡಚ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ………. 

 



                                                                                                                                           «¥À/28.03.2022/215  
 

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

 

 

   

 ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನಚ:- ಮನನಯ ರನಥೊೇಡಚರವರೆೇ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ತ್ಮಾನತನ ಜೊತ್ೆಗೆ 
ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಹೊೇಗತವುದನಗಿ ಹೆೇಳುತಿುದನೆರೆ.  

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜ:- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗಲೆೇ ರ್ನನತ ದೂರವನಣಿಯ 
ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿನ ಆಯತಕುರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ, ಒಡದೆತ ಹೂೆೇಗಿರತವ ಪೆೈಪಚ ಲೈೆನಚಗಳನತನ 
ಸರಿಪಡಿಸತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ  ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಇವತ್ತು ಬಳೆಗೆೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸಥಳಿೇಯ ಶನಸಕರನದ ಮನನಯ 
ಬಸವನಗೌಡ ಪನಟಿೇಲಚ ಯತ್ನನಳಚರವರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆೆ. ಅವರತ ಸಹ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಈ 
ವಿಚನರವನತನ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿಲಿ. ಅವರೊಂದ್ಧಗೆ,ಚ “ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶಚ ರನಥೊೇಡಚರವರತ ಇಂತ್ಹ 
ವಿಚನರವನತನ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದನೆರ.ೆ ಅಲ್ಲಿ ನೇರಿನ ಸಮಸೆಯ ಉಂಟನಗಿದೆಯೇ?”ಚ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ 
ಕ್ೆೇಳಿದೆೆ. ಅದಕ್ೆೆ ಅವರತ ಏನೂ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲಲಿ.  

 ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನಚ:- ಮನನಯ ಅರತಣಚ ಶಹನಪತರಚರವರತ ಸಹ ಅಲ್ಲಿನವರೆೇ, ಅವರತ ಸಹ ಈ 
ಬಗೆೆ ತ್ಮಾ ವಿಚನರಗಳನತನ ಹಂಚಿಕ್ೂೆಳುಬೆೇಕತ. 

 ಶ್ರೇ ಅರತಣಚ ಶಹನಪತರ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವಿಜಯಪತರ ನಗರಕ್ೆೆ 
ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ ೆಕತಡಿಯತವ ನೇರಿನ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾ ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ ವಿಜಯಪತರ ಭನಗದಲ್ಲಿ ಎರಡೆೇ 
ಕ್ನಲ ಇರತವುದತ ಒಂದತ ಬೆೇಸಿಗೆಕ್ನಲ ಮತ್ೂೆುಂದತ ಕಡತ ಬೆೇಸಿಗೆಕ್ನಲ. ನರಂತ್ರವನಗಿ 
ಬರಗನಲವನತನ ಅನತಭ್ವಿಸತತಿುರತವವರತ ಮತ್ತು ಸಂತ್ರಸುರನಗಿರತವವರತ ವಿಜಯಪತರ ಜಿಲೆಿಯವರತ. 
ಬಹತತ್ೆೇಕ ಈಗಲೂ ಸಹ ಗತಳೆ ಹೂೆೇಗತವುದತ ನಂತಿಲಿ. ಪರತಿ ಬೆೇಸಿಗೆಕ್ನಲದಲ್ಲಿಯೂ ಟನಯಂಕರಚಗಳ 
ಮೂಲಕ ನೇರನತನ ಒದಗಿಸಿ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನಗಿರತವ ಜಿಲೆಿಗಳ ಪೆೈಕ ವಿಜಯಪತರ ಜಿಲೆಿಯೂ ಒಂದನಗಿದೆ. 
“ಕನನಡ ಗಂಗನ”ಚ ಎನತನವ ಒಂದತ ಪೆೈಲೆಟಚ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಚಿತ್ರದತಗಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯಪತರ 
ಜಿಲೆಿಗಳಿಗೆ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಲನಗಿತ್ತು. ಈ ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲಿ 960 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳ ವೆಚಚದಲ್ಲಿ 
ಕತಡಿಯತವ ನೇರನತನ ಒದಗಿಸತವ ಉದೆೆೇಶವನಗಿತ್ತು. ಪಕೆದಲ್ಲಿಯೇ ಆಲಮಟಿಟ ಜಲನಶಯವನತನ 
ಇಟತಟಕ್ೂೆಂಡತ ನಮಾ ಜಿಲೆಿಯವರತ ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿಗನಗಿ ಪರದನಡತವಂತ್ಹ ಸಿಥತಿ 
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ನಮನಾಣವನಗಿದ.ೆ ಆಲಮಟಿಟಯಲ್ಲಿ 123 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ. ನೇರನತನ ಸಂಗರಹ ಮನಡತವಂತ್ಹ 
ಸನಮಥಯಾವನತನ ಹೂೆಂದ್ಧದೆ. ಆದರೆ, ಇದರ ಮೂಲಕ ರೆ್ಟಚವಕಚಾ ಕ್ೂೆಟಿಟಲಿ. ರ್ನರನಯಣಪತರ 
ಡನಯಂನಲ್ಲಿ 28 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ. ನೇರನತನ ಸಂಗರಹ ಮನಡಲನಗತತ್ುದೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ವಿಜಯಪತರಕ್ೆೆ 
ಕತಡಿಯತವ ನೇರತ ಬರತತ್ುದೆ. ಇಡಿೇ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿನ ಸಮಸೆಯಯಿದೆ ಎನತನವ 
ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ 960 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಿಗಳ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ರೂಪಿಸಲನಗಿತ್ತು. ದತದೈೆಾವದ 
ಸಂಗತಿಯಂದರ,ೆಚ “ಬಹತ ಗನರಮ ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿನ ಯೇಜರೆ್”ಚ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪತರ 
ಜಿಲೆಿಯನತನ ತ್ರತತಿುರತವುದರಿಂದ “ಕನನಡ ಗಂಗನ”ಚ ಯೇಜರೆ್ ಬೇೆಡವೆಂದತ ಆ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ 
ರೆ್ರೆ್ಗತದ್ಧಗ ೆತ್ಳುಲನಯಿತ್ತ.ಚ “ಬಹತ ಗನರಮ ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿನ ಯೇಜರೆ್”ಚ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಜಿಲೆಿಗ ೆ
ಕತಡಿಯತವ ನೇರನತನ ಒದಗಿಸತವುದರಲ್ಲಿ ವಿಫಲರನಗಿದೆೆೇವೆ ಎನತನವುದತ ಕಡತವನಸುವದ 
ಸಂಗತಿಯನಗಿದೆ. ಈ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ರನಥೊೇಡಚರವರತ ಈ 
ವಿಚನರವನತನ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದನೆರೆ.  

 ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಮನನಯ ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದರೆ್ಗಳನತನ 
ಸಲ್ಲಿಸತತಿುದೆೆೇರೆ್. ವಿಜಯಪತರ ಜಿಲೆಿಯ ಬಗೆೆ ಅಪನರವನದ ಪಿರೇತಿಯನತನ ಇಟತಟಕ್ೊಂಡತ ಹಲವನರತ 
ಬನರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭೆೇಟಿ ನೇಡಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪನರಧಿಕ್ನರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇರಬಹತದತ ಅಥವನ ಮತನಸಿಪನಲಚ 
ಕ್ನಪೂೆೇಾರೆೇಶನಚನಲ್ಲಿ ಮಿೇಟಿಂಗಚಗಳನತನ ಮನಡಿ, ಈ ಜಿಲೆಿಗ ೆ ಆದಯತ್ೆಯನತನ ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ 
ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡಿದನೆರ.ೆ ಅದಕ್ನೆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದರೆ್ಗಳನತನ ಸಲ್ಲಿಸತತಿುದೆೆೇರೆ್. ಸಂಬಂಧಪಟಟ 
ಇಲನಖಯೆ ಆಯತಕುರತ ಸಹ ಉತ್ುಮವನಗಿ ಕ್ನಯಾವನತನ ಸಲ್ಲಿಸತತಿುದನೆರೆ.  

 ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮದಲತ ವಿಜಯಪತರ ನಗರಕ್ೆೆ ಹದ್ಧರೆ್ೈದತ ದ್ಧನಕ್ೊೆಮಾ 
ಅಥವನ ತಿಂಗಳಿಗೂೆಮಾ ನೇರನತನ ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಥತಿ ಇತ್ತು. ಮದತವ ೆನಶಚಯ ಮನಡಬೇೆಕ್ನದರ,ೆ 
ನೇರತ ಬರದೆೇ ಇರತವಂತ್ಹ ದ್ಧರ್ನಂಕವನತನ ರೆ್ೂೇಡಿ ಮದತವ ೆದ್ಧನವನತನ ನಶಚಯ ಮನಡತವಂತ್ಹ 
ಪರಿಸಿಥತಿ ಇತ್ತು. ಈಗ ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ ಒಪಿಪಕ್ೂೆಂಡಿರತವಂತ್ ೆ ಒಂದತ ಕಡ ೆ ಹಳೆಯದನಗಿರತವ 
ಪೆೈಪಚಲೆೈನಚ, ಪೆೈಪಚ ಲೆೈನಚ ಒಡದೆತ ಹೊೇಗಿ ಅದರಿಂದ ಸೂೆೇರಿಕ್ೆಯತಂಟನಗಿದೆ. ಮತ್ೊುಂದತ ಕಡೆ 
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ಹಳೆಯ ಪಂಪಚಸಟೆಚ; ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಬೆಳೆಯತತಿುರತವ ಜನಸಂಖೆಯ ಇವೆಲಿವುಗಳನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದನಗ, 
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ,ಚ “ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಲನಗತವುದತ, ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೊಳುಲನಗತವುದತ”ಚ ಎಂದತ ಉತ್ುರವನತನ 
ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಬದಲನಗಿ ಆದಷತಟ ಬೆೇಗರೆ್ೇ ಯನವ ಸಮಯದ ಕ್ನಲಮಿತಿಯಳಗೆ ಕ್ನಮಗನರಿಯನತನ 
ಪೂಣಾಗೂೆಳಿಸಲನಗತತ್ುದೆ ಎನತನವುದನತನ ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  

 ಸರ್ನಾನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮಾ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೃತ್ ಯೇಜರೆ್ 2014ರಲ್ಲಿಯೇ 
ಪನರರಂಭ್ಗೊಂಡಿದೆರೂ ಸಹ ಅದರ ಪರಗತಿ ಅಂದತಕ್ೂೆಂಡಷತಟ ವೆೇಗವನತನ ಪಡದೆತಕ್ೊಂಡಿಲಿ. ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಈ ಇಲನಖಯೆ ಕ್ನಯಾಭನರವನತನ ವಹಿಸಿಕ್ೊಂಡ ನಂತ್ರ ಫನಲೂೆೇಅಪಚ ಮನಡಿದ 
ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ವೆೇಗ ಪಡದೆತಕ್ೊಂಡಿದೆ. ಅದರ ಬಗೆೆ ನಮಗೆ ತ್ೃಪಿು ಇದೆ. 2014ರೆ್ೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ 
“ಅಮೃತ್ ಯೇಜರೆ್”ಚ ಪನರರಂಭ್ವನಗಿದ.ೆ ಇವತ್ತು ರ್ನವು 2022ರೆ್ೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿದೆೆೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 8 
ವಷಾಗಳು ಕಳೆದರೂ ಸಹ ೨೪/7 ನೇರತ ಕ್ೂೆಡತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧಯವನಗದೆೇ ಇರತವ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ, 
ಆದಷತಟ ಬೆೇಗ ಇದಕ್ೆೆ ಅಗತ್ಯವನಗಿರತವ ಅನತದನನವನತನ ಒದಗಿಸಿಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ಂೆದತ ರ್ನನತ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮನಡತತಿುದೆೆೇರ್ೆ.         

(ಮತಂದತ)  

(678)  28.3.2022  6.20 ಪಿಕ್ೆ:ಎಂಡಿ 

ಶ್ರೇ ಸತನೇಲಚ ವಲನಯಪತರಚ(ವಿಧನನಸಭೆಯಿಂದ ಆಯೆಯನದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳ , 
ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು.  ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳು ಚೆರ್ನನಗಿ, ನಷ್ೆಿಯಿಂದ ಸನಕಷತಟ ಬನರಿ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ ೆ ಚತರತಕತ ಮತಟಿಟಸಿ, ಬಿಜನಪತರ ನೇರಿನ ಸಮಸೆಯ ಮತಗಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ, ಕಲತಬಗಿಾ 
ಸಮಸೆಯಗೆ, ಯತಜಿಡಿ ಸಮಸೆಯಗಳ ಬಗೆೆ ಗಮನ ಹರಿಸತತಿುದನೆರ.ೆ ಬಿಜನಪತರದ್ಧಂದ ಕಲತಬಗಿಾಗೆ ೧೬೦ 
ಕ.ಮಿೇ ಆಗತತ್ುದೆ.  ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ನಗತತಿುದೆ ಎಂದರ,ೆ ಮಂತಿರಗಳಿಗೆ ಆಸಕು ಇದೆ; ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ ೆ
ಆಸಕು ಇಲಿ.ಚ ಚ “ಅಮೃತಚ”ಚಯೇಜರೆ್ಯ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಅರತಣ ಶಹನಪತರ ಅವರತ, ಈ ಯೇಜರೆ್ 
ತ್ಂದತ ೧೦ ವಷಾ ಕಳೆದ್ಧದೆರೂ ಇನೂನ ಮತಗಿದ್ಧಲಿ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಉದನಹರಣೆಗ ೆ
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ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶಚ ರನಥೊೇಡಚ ಮರ್ೆಯ ಮತಂದೆ ಮತ್ತು ನಮಾ ಮರ್ೆಯ ಮತಂದೆಯೇ ನೇರಿನ ಪೈೆಪಚ 
ಲೆೈನಚ ಹನಕಲಿ.  ಅವರ ತ್ನಯಿ ಮತ್ತು ನಮಾ ಸಹೊೇದರರತ ನಮಾನತನ ಬೆೈಯತತ್ನುರ.ೆ  ಈ 
ಗಲ್ಲಿಯಿಂದ ಇಬಿಬಬಬರತ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಶನಸಕರನಗಿದ್ಧೆೇರಿ; ಏನತ ನಮಾ ಪರಿಸ್ಥಿತ್ತ ಎಂದತ ನಮಾ 
ಹಿರಿಯರತ ಮತ್ತು ಸನೆೇಹಿತ್ರತ ಬೈೆಯತತ್ನುರೆ.  ಆದೆರಿಂದ ರ್ನನತ ಮಂತಿರಗಳ ಹತಿುರ 
ಕ್ನಳಜಿಪೂವಾಕವನಗಿ ಹೆೇಳುವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ,ಚ “ಅಮೃತಚ”ಚಯೇಜರೆ್ ಅಥವನ ಕ್ೆಡಬೂಿೂಎಸ್ಚ ಅಥವನ 
ಮತನಸಿಪನಲ್ಲಟಿಯ ಹಣ ಇರಬಹತದತ, ಅದನತನ ಬಳಸಿಕ್ೊಂಡತ ಸಣೆ ಸಣೆ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಪೆೈಪಚಲೆೈನಚಗಳನತನ ಅಳವಡಿಸತವ ಕ್ನಯಾವನತನ ಮನಡಬೆೇಕತ.  ಈಗೇೆನತ ವನರಕ್ೊೆಂದತ ಸಲ ನೇರತ 
ಕ್ೊಡತತಿುದ್ಧೆೇರೂೆೇ ಅದರ ಬದಲ್ಲಗೆ ಎರಡತ ದ್ಧನಕ್ೊೆಮಾಯನದರೂ ನೇರತ ಕ್ೊಡತವ ಕ್ೆಲಸ 
ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಈ ಕತರಿತ್ತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರ ೆಅದಕ್ೆೆೇ ಏರೆ್ೇರ್ೂೆೇ ರೆ್ಪ ಹೇೆಳುತ್ನುರ.ೆ  ಕನಷಿ ಎರಡತ 
ದ್ಧನಕ್ೊೆಂದತ ಸಲವನದರೂ ನೇರತ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುುತ್ೆುೇರ್ೆ. 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕ್.ೆರನಥೂೆೇಡಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳ , ಸಕ್ನಾರ,  ರೂ. ೫೨ ಕ್ೊೇಟಿಯ 
ಪರಿಷೃತ್ ಯೇಜರೆ್ಯ ಅಂದನಜತ ಪಟಿಟಯನತನ ಸಿದಿಪಡಿಸಿ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಸಲ್ಲಿಸಲನಗಿದ.ೆ  ಇದನತನ 
ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿ ಆಡಳಿತ್ನತ್ಾಕ ಅನತಮೇದರೆ್ ನೇಡತವ ಕತರಿತ್ತ ಮತಂದ್ಧನ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೊಳುುತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದೆ.  ಈ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಯನವನಗ ಮನಡತತಿುೇರಿ ಎನತನವುದನತನ ಹೆೇಳಬೆೇಕತ.  ರೂ. ೩೫೦ ಕ್ೂೆೇಟಿ 
ಅಂದನಜತ ಮನಡಿ ಅಲೂೆಿಂದತ ಡಿಪಿಆರಚ ತ್ಯನರತ ಮನಡಿ, ಆ ನಟಿಟನಲೂಿ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೂೆಳುುತ್ೆುೇವೆ 
ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ್ಧೆೇರಿ.  ದಯವಿಟತಟ ಈ ಕತರಿತ್ತ ಕೂಡ ಸಪಷಟರೆ್ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ.  ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳ , 
ಕ್ೊೇಲನರಕ್ೆೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಿಾಂತ   2004ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲಗಿಂತ್ ಮತಂಚೆಯೇ ನೇರತ ತ್ರಬೇೆಕ್ೆಂದತ 
ಯೇಜರೆ್ಯನಯಿತ್ತ.   ಪಂಪಚ ಸಟೆತಟ  ೨೫ ವಷಾ ಚೆರ್ನನಗಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಬೆೇಕತ.   ಆದರೆ ೧೫ 
ವಷಾ ಆದಮೇಲ ೆಅವು ರಿಪೆೇರಿಗ ೆಬಂದ್ಧವ.ೆ  ಅವುಗಳನತನ ರಿಪೆೇರಿಯನದರೂ ಮನಡಿಸಬೆೇಕತ ಇಲಿವೆೇ 
ಬದಲನವಣೆಯರ್ನನದರೂ ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಹಿಂದೆಯೂ ಈ ಕತರಿತ್ತ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿದೆೆೇರ್.ೆ  
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅದಕ್ೆೆ ಏನೂ ಕರಮವನಗಿಲಿ.  ರೂ. ೩೫೦ ಕ್ೊೇಟಿ ಅಂದನಜಿನಲ್ಲಿ ಏನತ 
ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ರೂಪಿಸಿದ್ಧೆೇರೂೆೇ ಇದತ ಬಹಳ ಒಳೆುಯ ಯೇಜರೆ್ಯನಗಿದೆ.  ಈ ಕತರಿತ್ತ 



                                                                                                                                           «¥À/28.03.2022/219  
 

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

 

 

   

ಕೂಡಲೇೆ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ ಹತಿುರ ಹೆೇಳಿ ಹಣ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡತವ ವಯವಸೆಥ ಮನಡಿ.  ಈ ಯೇಜರೆ್ 
ಜನರಿಗ ೆ ತ್ಂದರ,ೆ ಬಿಜನಪತರದ ಜನತ್ ೆ ಯನವತ್ೂು ನಮಾನತನ ಮರೆಯತವುದ್ಧಲಿ.  2055ರವರೆಗ ೆ
ನಮಗೆ ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿನ ಯೇಜರೆ್ ಬಗೆೆ ತ್ನವು ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಿದ್ಧೆೇರಿ.  ಇದನತನ ತ್ನವು ಲನಗತ 
ಮನಡಬೇೆಕತ; ಬೆೇಗ ಲನಗತ ಮನಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜಚ(ಬೆೈರತಿ)( ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲನಖೆ, ಕ್ೆಯತಐಡಿಎಫಚಸಿ, 
ಕ್ೆಯತಡಬೂಿೂಎಸ್ಚಡಿಬಿ ಒಳಗೊಂಡತ (ಬೆಂಗಳೂರತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ಬಿಡಿಎ, 
ಬಿಡಬೂಿೂಎಸ್ಚಎಸ್ಚಬಿ, ಬಿಎಂಆರಚಡಿ, ಬಿಎಂಆರಚಸಿಎಲಚ ಮತ್ತು ನಗರ ಯೇಜರೆ್ ಹೊರತ್ತ):- 
ಮನನಯ ಸಭನಪತ್ತಗಳ , ಸತಮನರತ ೬೩ ಎಂಲಚಡಿ ನೇರನತನ ಕೃಷ್ನೆ ನದ್ಧಯಿಂದ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ೫೧ 
ಎಂಎಲಚಡಿ ನೇರನತನ ಬಿಜನಪತರಕ್ೆೆ ಕ್ೊಡತತಿುದೆೆೇವ.ೆ  ಮನಗಾ ಮಧಯದಲ್ಲಿ ೭ ಹಳಿುಗಳೇೆನತ 
ಬರತತ್ುದಯೆೇ ಅವುಗಳಿಗೂ ನೇರತ ನೇಡಲನಗತತಿುದೆ.  ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ, ಬೆೇಸಿಗೆಯ 
ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ನೇರಿಗ ೆ ತ್ೂೆಂದರೆಯನಗಿದೆ ಎನತನವುದನತನ ಒಪತಪತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಆದರೆ, ನೇರನತನ ನಲ್ಲಿಸತವ 
ಕ್ೆಲಸ ಏನತ ಮನಡತತಿುದನೆರೂೆೇ ಆ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಿ ಉನನತ್ ಅಧಿಕ್ನರಿ ಜೊತ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ 
ಪರಿಹನರ ಕಂಡತಕ್ೊಳುುವ ವಯವಸೆಥ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಏಪಿರಲಚ ೩ರೆ್ೇ ವನರದಲ್ಲಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳಿಗೆ 
ಮನಹಿತಿ ಕ್ೂೆಟತಟ, ಖತದನೆಗಿ ರ್ನರೆ್ೇ ಅಲ್ಲಿಗ ೆಹೊೇಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಆಗತ-ಹೂೆೇಗತಗಳ ಬಗೆೆ ಚಚಿಾಸಿ ಸೂಕು 
ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೂೆಳುುವಂತ್ಹ ಕ್ಲೆಸವನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ 

ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನಚ:- ಈಗ ಸದನವನತನ ರ್ನಳ ೆ ಬೆಳಗೆೆ ೧೦.೩೦ ಗಂಟೆಗ ೆ
ಮತಂದೂಡಲನಗತತ್ುದೆ. 

(ಸದನವು ಸಂಜೆ ೬ ಗಂಟೆಗೆ ೨೪ ನಮಿಷಕೆ್ೆ ಮತಕ್ನುಯಗೊಂಡತ  
ಪತನಃ 29ರ್ೆೇ ಮನರ್ಚಾ ಮನಹ ೆ2022ರ ಮಂಗಳವನರದಂದತ ಬೆಳಗೆೆ ೧೦.೩೦ ಗಂಟೆಗೆ 

ಸೇೆರಲತ ನಶಚಯಿಸಿತ್ತ) 
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