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ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು 
ನೂರ ನಲವತ್ನುರರೆ್ಯ ಅಧಿವೆೇಶನ 

29ರೆ್ೇ ಮನರ್ಚಾ 2022  
ಮಂಗಳವನರ 

 
                                  

01.  ಪರಶೆ್ನೇತ್ುರ  

ಅ) ಚತಕೆ್ೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 

2810 – ಕ್ೊಡಗತ ಜಿಲೆೆಯ ಕ್ನನೂನತ ಕೃಷಿ ಪತಿುನ ಸಹಕ್ನರ ಸಂಘದಲ್ಲೆ ಆಗಿರತವ    
             ಅವಯವಹನರಗಳ ಬಗೆೆ.  

- ಶ್ರೇಮತಿ ಎಸ್.ವಿೇಣನ ಅಚಚಯಯ  
- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೂೆೇಮಶೇೆಖರ್(ಸಹಕ್ನರ ಸಚಿವರತ) 

 
2816 – ಶ್ರನ ತ್ನಲೂೆಕಿನ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ಪರದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ಪರದೆೇಶವನತನ  
        ಉದಯಮಿಗಳಿಗೆ ವಿತ್ರಿಸಿರತವ ಬಗೆೆ. 

- ಶ್ರೇ ಚಿದನನಂದಚ ಎಂ.ಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಕ್ೂೆೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಬೃಹತಚ ಮತ್ತು 

ಮಧ್ಯಮ ಕ್ೈೆಗನರಿಕ್ ೆಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 
 

2801 – ಹತಬಬಳಿಿ-ಧನರವನಡ ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕ್ ೆಸಂಚನರ ದಟಟಣೆ ಬಗೆೆ. 
- ಶ್ರೇ ಪರದೇಪಚ ಶೆಟಟರ್ 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜತ(ನಗರನಭಿವೃದಿ ಸಚಿವರತ) 

 
2807 – ರನಜಯದಲ್ಲೆರತವ ವಿಕಲಚೆೇತ್ನರ ಶನಲೆಗಳ ಬಗೆೆ. 

 - ಶ್ರೇ ಮಂಜತರ್ನಥಚ ಭಂಡನರಿ 
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 - ಶ್ರೇ ಆಚನರ ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ(ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞನನ ಹನಗೂ 
     ಮಹಿಳನ ಮತ್ತು ಮಕೆಳ ಅಭಿವೃದಿ ಹನಗೂ ವಿಕಲಚೆೇತ್ನರ 
     ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ರ್ನಗರಿಕರ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಸಚಿವರತ) 
  

2825– ಬಿೇದರ್ಚ ಜಿಲೆೆಯ ಬಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಕ್ೆ. ಕ್ನರ್ನಾರ್ೆಯ ಕತರಿತ್ತ.  
- ಶ್ರೇ ಅರವಿಂದಚ ಕತಮನರ್ಚ ಅರಳಿ 
- ಶ್ರೇ ಶಂಕರ ಬಿ.ಪನಟಿೇಲಚ ಮತರೆ್ೇನಕ್ೂೆಪಪ(ಕ್ೆೈಮಗೆ ಮತ್ತು ಜವಳಿ, ಕಬತಬ 

                            ಅಭಿವೃದಿ ಹನಗೂ ಸಕೆರೆ ಸಚಿವರತ) 
 

2817 – ರನಜಯದಲ್ಲೆ ನಡೆಯತತಿುರತವ ಅಕರಮ ಗಣಿಗನರಿಕ್ೆ ಮತ್ತು ಒನಚ ರೆ್ೇಷನಚ -                                       
         ಒನಚ ಜಿಪಿಎಸ್ಚ ಅಳವಡಿಸತವ ಬಗೆೆ 

- ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ.ಮಂಜೆೇಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಆಚನರ ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ(ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞನನ ಹನಗೂ 
     ಮಹಿಳನ ಮತ್ತು ಮಕೆಳ ಅಭಿವೃದಿ ಹನಗೂ ವಿಕಲಚೆೇತ್ನರ 
     ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ರ್ನಗರಿಕರ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಸಚಿವರತ) 

2823 – ಖನಜ ಅಭಿವೃದಿ ನಗಮದ ಆದನಯದ ಬಗೆೆ. 
- ಶ್ರೇ ಸತನೇಲಚ ವಲನಯಪೂರ್ 
- ಶ್ರೇ ಆಚನರ ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ(ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞನನ ಹನಗೂ 
     ಮಹಿಳನ ಮತ್ತು ಮಕೆಳ ಅಭಿವೃದಿ ಹನಗೂ ವಿಕಲಚೆೇತ್ನರ 
     ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ರ್ನಗರಿಕರ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಸಚಿವರತ) 

2796 – ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಸನಾಪರ್ೆಯನಗಬೆೇಕಿದದ ಅರೆ್ೇಕ ಕಂಪನಗಳು ತ್ಮಿಳುರ್ನಡಿಗೆ    
         ಸಾಳನಂತ್ರಗೊಂಡಿರತವ ಬಗೆೆ 

- ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕ್.ೆರನಥೂೆೇಡ್ 
- ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಬೃಹತಚ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ 
                                         ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 
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2805 – ಕ್ೊೇಲನರ ಮತ್ತು ಚಿಕೆಬಳನಿಪತರ ಜಿಲೆೆಗಳಲ್ಲೆನ ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಬನಯಂಕಚ ಬಗೆೆ. 
    - ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ (ಸಕ್ನಾರದ ಮತಖಯ ಸಚೇೆತ್ಕರತ) 
    - ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೂೆೇಮಶೆೇಖರ್(ಸಹಕ್ನರ ಸಚಿವರತ) 
2819 –  ಬೆಳುಂಗಡಿ ಹನಗೂ ಸತಳಯ ತ್ನಲೂೆಕಿನಲ್ಲೆ ನಗರ ಯೇಜರ್ನ ಪನರಧಿಕ್ನರ ರಚಿಸತವ   
         ಬಗೆೆ. 

- ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಹರಿೇಶಚ ಕತಮನರ್ 
- ಶ್ರೇ ಕ್ೂೆೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ(ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ  

                                               ಪರವನಗಿ) 
2836 – ರನಜಯದಲ್ಲೆರತವ ಸಣಣ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳ ಕತರಿತ್ತ. 

 - ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ 
- ಶ್ರೇ ಎನಚ. ರ್ನಗರನಜ್(ಎಂ.ಟಿ.ಬಿ.) ಪೌರನಡಳಿತ್, ಸಣಣ  
           ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳು  ಹನಗೂ ಸನವಾಜನಕ ವಲಯ  
                             ಉದಯಮಗಳ ಸಚಿವರತ) 

ತ್ಡಹೆಿಡಿಯಲನದ ಪರಶೆನ 
ಸಂರ್ೆಯ  2360 – ಒಳಚರಂಡಿ ವಯವಸೆಾಗ ೆಬಿಡತಗಡೆಯನದ ಅನತದನನದ ಬಗೆೆ  

- ಶ್ರೇ ಸತನೇಲಚ ವಲನಯಪತರ್ಚ  
- ಶ್ರೇ ಬಿಎ. ಬಸವರನಜ( ನಗರನಭಿವೃದಿ ಸಚಿವರತ)         
                               

ಆ)  ಚತಕ್ೆೆ ಗತರತತಿಲೆದ ಪರಶೆನಗಳಿಗ ೆಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 
0೨. ಕ್ೊಡಗತ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಹತಲ್ಲ ದನಳಿಯಂದ ಕ್ನಮಿಾಕರೆ್ೂಬಬ ಮೃತ್ಪಟಿಟರತವ ಬಗೆೆ. 

- ಶ್ರೇಮತಿ ಎಸ್.ವಿೇಣನ ಅಚಚಯಯ 
- ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) (ಅರಣಯ ಸಚಿವರ    

                                                ಪರವನಗಿ) 
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೦೩. ಸಭೆಯ ಮತಂದಡಲನದ ಕ್ನಗದ ಪತ್ರ 
    -ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯ ಹಣಕ್ನಸತ ಸಂಸೆಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ೨೦೨೦-೨೧ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನ ಬನರತ್ದ ಲೆಕೆ 
      ನಯಂತ್ರಕರತ ಮತ್ತು ಮಹನ ಲೆಕೆ ಪರಿಶೆ್ೇಧ್ಕರತ ನೇಡಿರತವ ವರದಯ ಮಂಡರ್ೆ 
 
04. ವರದಯರೆ್ೂನಪಿಪಸತವುದತ 
    -ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸಕ್ನಾರಿ ಭರವಸಗೆಳ ಸಮಿತಿಯ ೪೮ರೆ್ೇ ವರದಯ ಮಂಡರೆ್ 
 
05. ಪರಕಟಣ ೆ
    -ಸದನದಲ್ಲೆ ಕಡನಾಯವನಗಿ ಹನಜರಿರಬೆೇಕ್ನದ ಸಚಿವರತಗಳ ಕತರಿತ್ತ 
 
06. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರಸನುಪಿಸಲಪಟಟ ವಿಷಯಗಳು 

ಅ) ಫ್ೂರಟ್ಸಚ ಆಪಚ ತ್ಂತ್ನರಂಶವನತನ ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೊಳಿಲತ ಸೌಹನದಾ ಸಹಕ್ನರ 

     ಸಂಘಗಳನತನ ಸೇೆಪಾಡಗೆೊಳಿಸತವ ಬಗೆೆ  

- ಶ್ರೇಮತಿ ಎಸ್ಚ. ವಿೇಣನ ಅಚಚಯಯ.  
- ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಟಿ.ಸೂೆೇಮಶೇೆಖರ್ಚ(ಸಹಕ್ನರ ಸಚಿವರತ) 

       ಆ) ಪೆಟೊರೇಲಚ ಮತ್ತು ಡಿೇಸೆಲಚ ಬೆಲ ೆಏರಿಕೆ್ ಕತರಿತ್ತ 

- ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್ಚ. ಅರತಣಚ 
- ಶ್ರೇ ಕ್ೂೆೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 

        ಇ) ಕ್ೆಲವು ಜಿಲೆೆಗಳಲ್ಲೆ ರಸೆು ಬದಯ ದೇಪಗಳಿಗೆ ವಿದತಯತಚ ಬಿಲಚ  
            ಪನವತಿಸದೆೇ ಇರತವ ಕತರಿತ್ತ 

- ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎಸ್ಚ.ಈಶಾರಪಪ(ಗನರಮಿೇಣನಭಿವೃದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚನಯತಚ ರನಜ್ಚ 

                                              ಸಚಿವರತ) 
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    ಈ) ಬಳನಿರಿ ಸಕ್ನಾರಿ ಬಸ್ಚ ನಲನದಣದಲ್ಲೆ ಸಿಬಬಂದಗಳಿಗೆ ವಿಶನರಂತಿ ಕ್ೊಠಡಿ  

       ಮತ್ತು ಸೌಲಭಯ ನೇಡತವ ಬಗೆೆ 

 -  ಶ್ರೇ ವೈೆ.ಎಂ. ಸತಿೇಶಚ 

 - ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 

        ಉ) ಕ್ೊಡಗತ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಭತ್ು ಬೆಳಯೆತವ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಆರ್ಥಾಕ ಸಹನಯ ನೇಡತವ 
ಬಗೆೆ.  

- ಶ್ರೇ ಎಂ.ಪಿ.ಸತಜನ ಕತಶನಲಪಪ 

- ಶ್ರೇ ಕ್ೂೆೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 

        ಊ) ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ ಎಲೆಕ್ನಾನಕಚ ಸಿಟಿ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಠನಣೆ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲೆ 
ಓಯೇಸೆಪೇಸ್ಚ ಕಂಪನಯಂದ ಸತಮನರತ 150 ಜನರತ 
ವಂಚರ್ೆಗೂೆಳಗನಗಿರತವ ಬಗೆೆ.  

- ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೇೆಗೌಡ 

               - ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 

       ಋ) ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರದ ವಿವಿಧ್ ಇಲನರ್ಗೆಳಲ್ಲೆ ಕ್ನಮಗನರಿಗೆ ಲಂಚದ ಹನವಳಿ  

           ನಯಂತ್ರಣ ಬಗೆೆ.  

- ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕ್.ೆರನಥೂೆೇಡ್ಚ(ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ಮತಖಯ    
                                 ಸಚೆೇತ್ಕರತ) 
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- ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧ್ತಸನಾಮಿ(ಕ್ನನೂನತ, ಸಂಸದೇಯ   
        ವಯವಹನರಗಳು ಹನಗೂ ಶನಸನ ರಚರ್ನ ಮತ್ತು  
                         ಸಣಣ ನೇರನವರಿ ಸಚಿವರತ) 

ಏ) ಜಿಲನೆ ಪಂಚನಯತಿ, ತ್ನಲೂೆಕತ ಪಂಚನಯತಿ       ಮತ್ತು ಗನರಮ 
       ಪಂಚನಯತಿಗಳು ಜನಹಿೇರನತಿನ ಹಣವನತನ ನಯಮ ಉಲೆಂಘಿಸಿ, 
       ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ನಷಟ ಉಂಟತ ಮನಡತತಿುರತವ ಬಗೆೆ.  

 -  ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ.ಎಂ. ರಮೇಶಚ ಗೌಡ 

-  ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎಸ್ಚ.ಈಶಾರಪಪ(ಗನರಮಿೇಣನಭಿವೃದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚನಯತಚ ರನಜ್ಚ 

                                                 ಸಚಿವರತ) 

       ಐ)  ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ಜಿಲೆೆ ಕಡಬ ಮತ್ತು ಕ್ೊೇಡಿಂಬನಳ 

        ಗನರಮಗಳನತನ ಪಟಟಣ ಪಂಚನಯತಿಗೆ ಸೇೆರಿಸತವ ಬಗೆೆ. 
- ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ. ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಿ 
- ಶ್ರೇ ಎನಚ.ರ್ನಗರನಜತ(ಎಂ.ಟಿ.ಬಿ.)(ಪೌರನಡಳಿತ್ ಮತ್ತು ಸಣಣ  

                             ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ಸಚಿವರತ) 

       ಒ)  ನಗರ ಮತ್ತು ಗನರಮನಂತ್ರ ಯೇಜರ್ನ ಇಲನರ್ಯೆಲ್ಲೆ ಹೆೈದರನಬನದಚ 

     ಕರ್ನಾಟಕ ಪರದೆೇಶಕ್ೆೆ ಮತಂಬಡಿು ಮಿೇಸಲನತಿಯಲ್ಲೆ ಆಗಿರತವ ಲೊೇಪ ಬಗೆೆ. 
-  ಶ್ರೇ ಚಿದನನಂದಚ ಎಂ. ಗೌಡ 

-  ಶ್ರೇ ಕ್ೂೆೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
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07. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರಸನುಪಿಸಲನಗಿದದ ವಿಷಯಗಳಿಗ ೆ 
     ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ೆಸಚಿವರ ಹೆೇಳಿಕೆ್ಗಳು 

ಅ) ವಿಜಯಪತರ ಜಿಲೆೆ ಬಸವನಬನಗೆೇವನಡಿ ತ್ನಲೂೆಕಿನ ವಡೂೆಾೇಡಗಿ 
    ಗನರಮದಲ್ಲೆ ಬನಲಕನನತನ ಬೆತ್ುಲೆ ಮನಡಿ ಹಿಂಸೆ ಮನಡಿರತವ ಬಗೆೆ ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕ್.ೆ 
    ರನಥೊೇಡ್ಚರವರತ ದರ್ನಂಕ ೨೫-೩-೨೦೨೨ರಂದತ ಪರಸನುಪಿಸಲನದ ವಿಷಯ 

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

 ಆ) ಪರಿೇಕ್ಷನ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಸಮವಸರ ಕಡನಾಯ ಕ್ೆೈಬಿಡತವ ಬಗೆೆ ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ. ಕ್.ೆ 
     ರನಥೊೇಡ್ಚರವರತ ದರ್ನಂಕ ೨೮-೩-೨೦೨೨ರಂದತ ಪರಸನುಪಿಸಲನದ ವಿಷಯ 

- ಶ್ರೇ ಕ್ೂೆೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
         (ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹನಗೂ ಸಕ್ನಲ  
                               ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 

 ಇ) ಪಡಿತ್ರ ಚಿೇಟಿದನರರಿಗ ೆಧನನಯಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ನಗದತ್ ಪರಮನಣ ಇಲೆದರತವ ಬಗೆೆ 
     ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಹರಿೇಶಚಕತಮನರ್ಚರವರತ ದರ್ನಂಕ ೨೮-೩-೨೦೨೨ರಂದತ ಪರಸನುಪಿಸಲನದ 
     ವಿಷಯ 
             - ಶ್ರೇ ಕ್ೂೆೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಅರಣಯ ಮತ್ತು  
                        ಆಹನರ, ರ್ನಗರಿಕ ಸರಬರನಜತ ಮತ್ತು ಗನರಹಕರ ವಯವಹನರಗಳ    
                             ಹನಗೂ ಕ್ನನೂನತ ಮನಪನಶನಸರ  ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 

08. ಗಮನ ಸೆಳಯೆತವ ಸೂಚರೆ್ಗಳು 

        ಅ) ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ ಕತಿರಗತಪೆಪ ಗನರಮದ ಸವೆಾ ನಂ.15ರಲ್ಲೆ 
         ಹೆೈಕ್ೊೇಟ್ಚಾ ಆದೆೇಶವಿದದರೂ ಬೆಂಗಳೂರತ ಅಭಿವೃದಿ ಪನರಧಿಕ್ನರವು  
         ಸನವಾಜನಕರ ಉಪಯೇಗಕ್ನೆಗಿ ಮಿೇಸಲ್ಲಟಿಟರತವ ನವೆೇಶನಗಳನತನ 

                ವಶಕ್ೆೆ ಪಡಯೆದರತವ ಬಗೆೆ. 
- ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ  
- ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧ್ತಸನಾಮಿ(ಕ್ನನೂನತ ಸಂಸದೇಯ ವಯವಹನರ ಮತ್ತು 
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ಶನಸನ ರಚರ್ನ ಸಚಿವರತ)(ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ) 
           ಆ) ಕ್ೊೇಲನರ ಜಿಲೆೆಯ ಶ್ರೇನವನಸಪರ ತ್ನಲೂೆಕಿನ ಅರಿಕತಂಟೆ ಗನರಮ 
                  ಪಂಚನಯತಿ ವನಯಪಿುಯ ಪಂಚನಯತಿ ಅಭಿವೃದಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು 
                  ಭರಷ್ನಟಚನರ ಎಸಗಿರತವ ಬಗೆೆ. 

- ಡನ: ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ(ಸಕ್ನಾರದ ಮತಖಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ) 
- ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎಸ್ಚ. ಈಶಾರಪಪ(ಗನರಮಿೇಣನಭಿವೃದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚನಯತಚ ರನಜ್ಚ 

                                         ಸಚಿವರತ) 
              ಇ) ಬನಗಲಕ್ೊೇಟೆ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಆಲಮಟಿಟ ಜಲನಶಯದ ಹಿನನೇರಿನಂದ  
                  ಮತಳುಗಡೆಯನದ ಜಮಿೇನತಗಳ ಭೂ ಮನಲ್ಲೇಕರಿಗ ೆಪರಿಹನರ ಧ್ನ 
                  ವಿತ್ರಿಸತವ ಬಗೆೆ. 
   - ಶ್ರೇ ಪಿ.ಹೆರ್ಚ.ಪೂಜನರ್ಚ  
   - ಶ್ರೇ ಹಣಮಂತಚ ರತದರಪಪ ನರನಣಿ 
   - ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ. ಅಶೆ್ೇಕಚ(ಕಂದನಯ ಸಚಿವರತ) 
 
09. ನಯಮ 330ರ ಮೇರಗೆೆ ಚಚೆಾ 
 ಅ) ಬೆಂಗಳೂರತ ಗನರಮನಂತ್ರ ಜಿಲೆೆ ದೆೇವನಹಳಿಿ ತ್ನಲೂೆಕತ, ಕತಂದನಣ ಹೊೇಬಳಿಯಲ್ಲೆನ 
          ಸಕ್ನಾರಿ ಗೊೇಮನಳ ಸಾತ್ುನತನ ಸತಳುಿ ದನಖಲನತಿ ಸೃಷಿಟಸಿ ಅಕರಮವನಗಿ ರ್ನತ್ೆ 
          ವಗನಾಯಸಿಕ್ೊಂಡಿರತವ ಬಗೆೆ. 

- ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ.ಎಂ.ರಮೇಶಚಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ.ಎಸ್ಚ.ಗೊೇಪಿರ್ನಥಚ 
- ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್ಚ.ರಮೇಶಚ 
- ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಅಶೆ್ೇಕಚ(ಕಂದನಯ ಸಚಿವರತ) 
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       ಆ) ರನಜಯದ ಕರನವಳಿ ಭನಗದಲ್ಲೆನ ಜನನಪದ ಕಿರೇಡೆಯನದ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೆೇತ್ರಕ್ೆೆ 
           ಸರಿಯನದ ಪೊರೇತ್ನಸಹವಿಲೆದೆೇ ತ್ನನ ಅಸಿುತ್ಾವನತನ ಕಳದೆತಕೆ್ೂಳುಿತಿುರತವ ಬಗೆೆ. 

- ಶ್ರೇ ಮಂಜತರ್ನಥಚ ಭಂಡನರಿ 
- ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲಚ.ಭೂೆೇಜೇೆಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಪರತ್ನಪಚ ಸಿಂಹ ರ್ನಯಕಚ 
- ಡನ: ಕ್.ೆಗೊೇವಿಂದರನಜ್ಚ 
- ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಹರಿೇಶಚ ಕತಮನರ್ಚ 
- ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ 
- ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ(ಗೃಹ ಸಚಿವರತ) 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದಚ(ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ) 

10. ಪರಕಟಣ ೆ
      - ವಿಧನನಸಭೆಯಂದ ಅಂಗಿೇಕೃತ್ ರೂಪದಲ್ಲೆರತವ  

  ಅ) ಕರ್ನಾಟಕ ಧ್ನ ವಿನಯೇಗ (ಸಂರ್ೆಯ ೨) ವಿಧೆೇಯಕ, ೨೦೨೨     
  ಆ) ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಾಕ ಹೊಣೆಗನರಿಕ್ೆ (ತಿದತದಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕ, ೨೦೨೨    
  ಇ) ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಟನರತ ವನಹನಗಳ ತೆ್ರಿಗೆ ನಧ್ಾರಣ ೆ(ತಿದತದಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕ,    
     ೨೦೨೨ಕ್ೆೆ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸಹಮತಿ ಕ್ೊೇರಿಕೆ್ ಬಗೆೆ 
 

11. ಗಮನ ಸೆಳಯೆತವ ಸೂಚರೆ್ 
 ಅ) ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿೇವನದಗಳಲ್ಲೆ ಒಂದನಗಿರತವ ಮಹದನಯ, ಕಳಸನ-ಬಂಡೂರಿ 
          ರ್ನಲನ ಜೊೇಡಣೆ ಕ್ನಮಗನರಿ ಯೇಜರ್ೆ ವಿಳಂಬವನಗತತಿುರತವ ಬಗೆೆ. 

- ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದಚ 
- ಶ್ರೇ ಗೂೆೇವಿಂದ ಎಂ.ಕ್ನರಜೊೇಳ(ಜಲಸಂಪನೂೂಲ ಸಚಿವರತ) 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದಚ (ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ) 
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12. ನಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗೆ  
 ಆ) ರನಜಯದ ಕರನವಳಿ ಭನಗದಲ್ಲೆನ ಜನನಪದ ಕಿರೇಡೆಯನದ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೆೇತ್ರಕೆ್ೆ 
           ಸರಿಯನದ ಪೊರೇತ್ನಸಹವಿಲೆದೆೇ ತ್ನನ ಅಸಿುತ್ಾವನತನ ಕಳದೆತಕೆ್ೂಳುಿತಿುರತವ ಬಗೆೆ   
                              (ಮತಂದತವರದೆ ಚಚೆಾ) 

- ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲಚ.ಭೂೆೇಜೇೆಗೌಡ 
- ಡನ: ಕ್.ೆಸಿ.ರ್ನರನಯಣಗೌಡ(ರೇೆಷ್ೊ, ಯತವ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಮತ್ತು ಕಿರೇಡನ  

                                           ಸಚಿವರತ) 
      ಇ) ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿೇಕ್ಷನ ಪನರಧಿಕ್ನರದಲ್ಲೆ ನಡಯೆತತಿುರತವ ಅಕರಮಗಳ ಬಗೆೆ. 

- ಶ್ರೇ ಎನಚ.ರವಿಕತಮನರ್ಚ 
- ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ 
- ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್ಚ.ಅರತಣಚ 
- ಶ್ರೇ ಮೇಹನಚ ಕತಮನರ್ಚ ಕ್ೊಂಡಜಿಿ 
- ಡನ: ಅಶಾಥಚ ರ್ನರನಯಣ ಸಿ.ಎನಚ.(ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಐಟಿ-ಬಿಟಿ, 

     ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ, ಕ್ೌಶಲನಯಭಿವೃದಿ, ಉದಯಮಶ್ೇಲತ್ ೆ
     ಹನಗೂ ಜಿೇವರ್ೊೇಪನಯ ಇಲನರ್ ೆಸಚಿವರತ) 

- ಶ್ರೇ ಚಿದನನಂದಚ ಎಂ.ಗೌಡ 
13. ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರ ವರದ 
14. ಶನಸನ ರಚರ್ೆ 
        ವಿಧೆೇಯಕಗಳ ಪಯನಾಲೊೇಚರ್ ೆಹನಗೂ ಅಂಗಿೇಕ್ನರ 
 ಅ) ಕರ್ನಾಟಕ ಧ್ನವಿನಯೇಗ (ಸಂರ್ೆಯ 2) ವಿಧೆೇಯಕ, 2022 
  - ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೂೆಮನೂಯ(ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು) 
  - ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದಚ(ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ) 
 
                  (ವಿಧೆೇಯಕ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ) 
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 ಆ) ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಾಕ ಹೊಣೆಗನರಿಕ್ೆ (ತಿದತದಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕ, 2022 
  - ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೂೆಮನೂಯ(ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು) 
                 (ವಿಧೆೇಯಕ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ) 
 
      ಇ) ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಟನರತ ವನಹನಗಳ ತ್ೆರಿಗೆ ನಧ್ಾರಣೆ (ತಿದತದಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕ, 2022 
  - ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೂೆಮನೂಯ(ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು)  
                  (ವಿಧೆೇಯಕ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ) 
 
15. ನಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗೆ ಚಚೆಾ 
 ಈ) ಕರ್ನಾಟಕ ಶನಸಕರ ಸಾಳಿೇಯ ಪರದೆೇಶನಭಿವೃದಿ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿ ಬಳಕ್ೆಯನಗದೆ 
          ಉಳಿದರತವ ಅನತದನನವನತನ ಹಿಂಪಡೆದರತವ ಬಗೆೆ. 

- ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೂೆಮನೂಯ(ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು)  
- ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲಚ.ಭೂೆೇಜೇೆಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದಚ(ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ) 
- ಶ್ರೇ ಲಕ್ಷಮಣ ಸಂಗಪಪ ಸವದ 
- ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ 

     ಉ) ರ್ನಸಗಿ ಅನತದನನತ್/ಅನತದನನ ರಹಿತ್ ಶನಲಗೆಳ ಪರಥಮ ಮನನಯತ್ ೆ
         ಹನಗೂ ನವಿೇಕರಣ ನಯಮಗಳನತನ ಸರಳಿೇಕರಣಗೊಳಿಸತವ ಬಗೆೆ. 

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

                                              ಸಚಿವರತ) 
- ಶ್ರೇ ಶಶ್ಲಚ ಜಿ.ನಮೇಶ್ 
- ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ.ಎಂ.ರಮೇಶಚಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೂೆಮನೂಯ(ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು) 
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16. ಗಮನ ಸಳೆಯೆತವ ಸೂಚರೆ್ 
ಆ) ದರ್ನಂಕ 01.08.2008ರ ನಂತ್ರ ರೆ್ೇಮಕಗೂೆಂಡ ಪೌರಢಶನಲನ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ೆ
    ರ್ನಯಯನಲಯದ ಆದೆೇಶದಂತ್ ೆವೆೇತ್ನ ಬಡಿುಯನತನ ನೇಡತವ ಬಗೆೆ 

- ಶ್ರೇ ಅರತಣ ಶಹನಪತರ 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇೆಶಚ(ಪನರಥಮಿಕ, ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹನಗೂ ಸಕ್ನಲ ಸಚಿವರತ) 
- ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲಚ.ಭೂೆೇಜೇೆಗೌಡ 

17. ಅಧ್ಾಗಂಟ ೆಕ್ನಲನವಧಿ ಚಚೆಾ 
 ಅ) ಜಿಲನೆ ಪಂಚನಯತಿ/ತ್ನಲೂೆಕತ ಪಂಚನಯತಿ ಕ್ಷೆೇತ್ರ ಮರತವಿಂಗಡಣೆ 
          ಮತ್ತು ಮಿೇಸಲನತಿ ಬಗೆೆ. 

- ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ 
- ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎಸ್ಚ.ಈಶಾರಪಪ(ಗನರಮಿೇಣನಭಿವೃದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚನಯತಚ ರನಜ್ಚ  

                                             ಸಚಿವರತ) 
- ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್ಚ.ರಮೇಶಚ 
- ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಿ 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದಚ(ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ) 

         
     ಆ) ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲೆರತವ ಹತಕ್ನೆಬನರ್ಚ, ಡನಯನಸಚ ಬನರ್ಚ, ಕ್ನಯಸಿರೆ್ೂೇ 
         ಕ್ನಯಾವೆೈಖರಿ ಬಗೆೆ. 

- ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್ಚ.ರಮೇಶಚ 
- ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ 
- ಡನ: ಕ್.ೆಗೊೇವಿಂದರನಜ್ಚ 
- ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ್ಚ ಅಹೂದಚ 
- ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಬಿ.ತಿಮನೂಪತರ 
- ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ(ಗೃಹ ಸಚಿವರತ) 
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- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದಚ(ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ) 
- ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ.ಎಂ.ರಮೇಶಚಗೌಡ 

 
               ---  

 

(679)29-03-2022(10-40)bsd-bns 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು 

ಮಂಗಳವನರ, 29ರ್ೆೇ ಮನರ್ಚಾ ೨೦೨2 

            ಸದನವು ವಿಧನನಸೌಧ್ದಲ್ಲೆರತವ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ 
ಸಭನಂಗಣದಲ್ಲೆ ಬೆಳಗೆೆ 10 ಗಂಟೆ 41 ನಮಿಷಕ್ೆೆ ಸಮನವೆೇಶಗೂೆಂಡಿತ್ತ 

 

   ಸಭನಪತಿಯವರನದ (ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಶ್ವಲ್ಲಂಗಪಪ ಹೊರಟಿಟ)ರವರತ 
                    ಪಿೇಠದಲ್ಲೆ ಉಪಸಿಾತ್ರನದರತ 
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೦೧. ಪರಶೆ್ನೇತ್ುರಗಳು. 

     ಅ) ಚತಕ್ೆೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 

 

ಪರಶೆನ ಸಂರ್ೆಯ 2810 

(ಉತ್ುರದ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಿದೆ) 

ಶ್ರೇಮತಿ ಎಸ್ಚ. ವಿೇಣನ ಅಚಚಯಯ :-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ದೇಘಾವನಗಿ detail  ಆದ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೂೆಟಿಟದತದ, ಇದೆೇ ಪರಶೆನಯನತನ ಕಳೆದ ಅವಧಿಯಲ್ಲೆಯೂ 
ಕ್ೆೇಳಿದೆದೇರ್.ೆ ಅಲ್ಲೆ ಅವಯವಹನರ ನಡಯೆತತಿುದತದ, ತ್ನರ್ನಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ಅಧಿಕ್ನರ ವಹಿಸಿಕ್ೊಂಡವರತ 
ಸರಿಯನಗಿ ತ್ನರ್ೆ ಮನಡತತಿುಲೆ ಎಂದತ ಕ್ೆಲವರ ದೂರತಗಳಿವೆ. ಹನಗನಗಿ ಇದನತನ ಗಂಭಿೇರವನಗಿ 
ಪರಿಗಣಿಸಬೆೇಕತ. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಅರೆ್ೇಕ ಬನರಿ ಕ್ೊಡಗತ ಜಿಲೆೆಗ ೆ ಬಂದದತದ, ಈ ವಿಚನರಗಳು 
ಅವರಿಗೆ ಗೊತಿುರಬಹತದತ. ಆದರೆ ಜನರಿಗ ೆಇದರ ಬಗೆೆ ಇನೂನ ಸಂಶಯವಿದತದ, ಅದನತನ ನವನರಣ ೆ
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೊಳುಿತ್ೆುೇರ್ೆ. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಟಿ. ಸೂೆೇಮಶೆೇಖರ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಹೊೇದರಿ ವಿೇಣನ 
ಅಚಚಯಯನವರತ ಎರಡತ question ಗಳನತನ ಕ್ೆೇಳಿದತದ, ಮದಲರೆ್ಯ question  ಗೆ 
ರೂ.೨೫,೧೯,೬೦೦ ಗಳ ಅವಯವಹನರ prove  ಆಗಿದ.ೆ ಕ್ನನೂರತ ಪನರಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತಿುನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರತ 
implement  ಮನಡಲ್ಲಲೆ ಎಂದತ Section 29 C ಕೂಡ ಜನರಿ ಮನಡಿದೆದೇವೆ. ಅದಕ್ೆೆ ಸಂಘದ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರತ  High Court  ಗೆ ಹೊೇಗಿದನದರ ೆಮತ್ತು ACB ಗೆ ಅಂದರೆ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಜನಗೃತ್ ದಳಕ್ೆೆ 
complaint ಕ್ೊಟಿಟರತವ ACB ಕೂಡ High Court   ಗೆ ಹೊೇಗಿದನದರ.ೆ ACB  ರವರೂ 
ಹೊೇಗಿದನದರೆ. ಆದದರಿಂದ High Court ಏನತ decide  ಮನಡಿದ ೆ ಎಂದರ,ೆ ಯನವುದನದರೂ 
ಒಂದತ ಇರಲ್ಲ ಎಂದತ ಒಂದನತನ ವನಪಸತಸ ಮನಡಿದನದರ.ೆ High Court  ಆದೆೇಶ ಬಂದಮೇಲ ೆ
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ಇದಕ್ೆೆ action  ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಿತ್ನುರೆ. Department ನವರತ ಮನಡಬೇೆಕ್ನದ action ಗಳನತನ 
ಮನಡಿ, enquiry ಗಳನತನ ಮನಡಿದನದರ.ೆ ರೂ.೨೫ ಲಕ್ಷಗಳನತನ misuse ಮನಡಿರತವುದತ ೧೦೦% 
prove ಆಗಿದ ೆಎನತನವ ಬಗೆೆ department ನವರತ enquiry ಮನಡಿದನದರ.ೆ High Court  
ನಲ್ಲೆ ಇದತದ, ಸದಯದಲ್ಲೆಯೇ decide ಆಗತವುದದತದ, ಅದನದ ನಂತ್ರ action  ಆಗತತ್ುದೆ. 

ಇನತನ ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, forest department  ನವರತ ೧೦೦ ಗಿಡಗಳ ಮೇಲ ೆ
ಕಡಿದದನದರ ೆಎನತನವ another allegation  ಇದತದ, ಈ ಬಗೆೆ department ನವರತ forest 
department ಗೆ refer ಮನಡಿದತದ, forest department ನವರತ ಒಂದೇೆ ಒಂದತ ಮರವನತನ 
ಕಡಿದಲೆ, false complaint  ಎಂದತ ತಿಳಿಸಿರತವುದರಿಂದ prove ಆಗಿರತವುದಲೆ. ೧೦೦ 
ಗಿಡಗಳಿಗಿಂತ್ ಹೆಚತಚ ಗಿಡಗಳನತನ ಕಡಿದತ ಮನರತಕಟೆಟಯಲ್ಲೆ ಮನರನಟ ಮನಡಿರತವ ಬಗೆೆ ೨ರ್ೇೆಯ 
allegation ಇತ್ತು. Forest department ನವರತ ಒಂದೇೆ ಒಂದತ ಮರವನತನ ಕಡಿದರತವ 
ಕತರತಹತ ಇಲೆದೆೇ ಇರತವುದರಿಂದ ಆರೂೆೇಪ ಸತಳುಿ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದನದರ.ೆ ಆದದರಿಂದ ೨ರ್ೇೆಯ 
allegation under Section 64 ಏನತ ಮನಡಿದನದರ,ೆ ಅದತ ವಜನ ಆಗಿದತದ, ಮದಲರೆ್ಯದದಕ್ೆೆ 
High Court decision  ಆದ ತ್ಕ್ಷಣ action  ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಶ್ರೇಮತಿ ಎಸ್ಚ. ವಿೇಣನ ಅಚಚಯಯ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ೫೦ ಎಕರ ೆಜನಗದ ಬಗೆೆ 
ಹೆೇಳುತಿುದತದ, ಇದತ ಯನರಿಗೆ ಸೇೆರಿದ ಆಸಿು ಎಂಬತದನತನ ತಿಳಿಸಬೆೇಕತ. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಟಿ. ಸೊೇಮಶೆೇಖರ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, Forest department 
ನವರತ ಆ society ಗೆ development ಗನಗಿ ಕ್ೊಟಿಟದತದ, ಈ ಅವಧಿಯನತನ extend ಮನಡಿ 
renewal ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ರೂ.೨೫,೧೯,೬೦೦ expenditure ಆಗಿದ ೆಎಂದತ allegation  ಇದ.ೆ 
ಎರಡತ allegation  ಗಳಲ್ಲೆ ಒಂದತ prove ಆಗಿದತದ, ಇರ್ೂೆನಂದತ prove ಆಗಿರತವುದಲೆ. 
ಮರಗಿಡಗಳನತನ ಕಡಿದರತವುದತ ಇಲೆ.  
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ಪರಶೆನ ಸಂರ್ೆಯ 281೬ 

(ಉತ್ುರದ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಿದೆ) 

     ಶ್ರೇ ಚಿದನನಂದಚ ಎಂ. ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡಿದತದ, 
ತ್ತಮಕೂರತ ಜಿಲೆೆಯ ಶ್ರನ ತ್ನಲೂೆಕಿನಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ ೨,೦೮೦ ಎಕರ ೆ ಜಮಿೇನನತನ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ 
ಪರದೆೇಶ ನಮಿಾಸಲತ ರೈೆತ್ರಿಂದ ಜಮಿೇನತ ವಶಪಡಿಸಿಕ್ೊಂಡಿದತದ, ನನನ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿರತವ 
ಉದೆದೇಶವೆಂದರೆ, ಸಾಳಿೇಯವನಗಿ ಅಲ್ಲೆನ ಎಷತಟ ಜನರಿಗ ೆ ಉದೊಯೇಗ ಸಿಗತತ್ುದ?ೆ ರೈೆತ್ರಿಂದ 
ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳನತನ ಮನಡಲತ ಜಮಿೇನನತನ ವಶಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಂಡಿದತದ, ಮತಂದನ ದನಗಳಲ್ಲೆ ಇನೂನ 
೨,೦೦೦ ಎಕರಗೆ ೆ notification  ಆಗತತ್ುದೆ ಎಂದತ ತಿಳಿದತಬಂದರತತ್ುದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಇರತವ 
ಮನಹಿತಿ ಪರಕ್ನರ ಸಾಳಿೇಯವನಗಿ ಯನರಿಗೂ ಉದೊಯೇಗ ಲಭಯವನಗತವುದಲೆ ಎಂದರತವ 
ಕ್ನರಣದಂದ ಸಕ್ನಾರವು ನಯಮಗಳಿಗ ೆತಿದತದಪಡಿ ತ್ಂದತ ಸಾಳಿೇಯವನಗಿ ಕನಷಠ ೫೦ ರಿಂದ ೭೦% 
ಜನರಿಗ ೆಎಲನೆ ಹಂತ್ಗಳಲ್ಲೆ ಅಂದರೆ Manager post  ಇರಬಹತದತ ಅಥವನ security guard 
post  ಇರಬಹತದತ ಅಥವ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಯಲ್ಲೆನ worker ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟ ಎಲನೆ ಹತದೆದಗಳಿಗೆ 
ಮಿೇಸಲನತಿ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ. ಈ ದಸಯೆಲ್ಲೆ ಸಕ್ನಾರವು ಯನವ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೊಳುಿತ್ುದೆ ಎಂದತ 
ಕ್ೆೇಳಬಯಸತತ್ುೆೇರೆ್. 

      ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) (ಬೃಹತಚ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ ೆ
ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಅರೆ್ೇಕ ವಿಚನರಗಳನತನ 
ಕ್ೆೇಳಿದತದ, ಎಲೆದದಕೂೆ ಮನಹಿತಿ ಒದಗಿಸಲನಗಿದ.ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಎಷತಟ ಜಮಿೇನನತನ 
ಭೂಸನಾಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಳುಿತ್ನುರೆ, ಎಷತಟ ಹಣ ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ, ಎಷತಟ ಹಂಚಿಕ್ ೆ ಮನಡತತ್ನುರ ೆ ಮತ್ತು 
ಯನವನಯವ ಮಿೇಸಲನತಿ ಆಧನರದ ಮೇಲೆ ಉದದಮದನರರಿಗ ೆ ಹಂಚಿಕ್ ೆ ಮನಡತತ್ನುರ ೆ ಎಂಬಿತ್ನಯದ 
ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಮನಹಿತಿ ಒದಗಿಸಲನಗಿದೆ. ಅವರ ಉಪ ಪರಶೆನಯಂತ್ ೆ ಉದದಮಗಳು ಪನರರಂಭವನದ 
ನಂತ್ರ ಸಾಳಿೇಯರಿಗೆ ಯನವ ಪರಮನಣದಲ್ಲೆ ಉದೊಯೇಗವನತನ ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದತದ, 
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ಸಾಳಿೇಯರಿಗೆ ೨೦೨೦-೨೫ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ನೇತಿಯನಾಯ ಇಂತಿಷತಟ ಹತದದೆಗಳನತನ ಮಿೇಸಲ್ಲಡಬೆೇಕತ 
ಎಂಬ ನಯಮಗಳಿದ.ೆ ಇದತ ಸರೂೆೇಜಿನ ಮಹಿಷಿ ವರದಯಲ್ಲೆಯೂ ಅಡಕವನಗಿದೆ. ಹನಗನಗಿ 
ಸಕ್ನಾರದ ನಲತವಿನಂತ್ ೆ ಅನವನಯಾ ಕ್ನರಣಗಳನತನ ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ ಬಹತತ್ೆೇಕ ಹತದೆದಗಳನತನ 
ಸಾಳಿೇಯರಿಗೆ ಮಿೇಸಲ್ಲಡಬೇೆಕತ ಎಂಬ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ನೇತಿಯಂತ್ ೆ ಉದೊಯೇಗವನತನ ಮಿೇಸಲ್ಲಡತವ 
ಯೇಜರೆ್ ಮತ್ತು ಯೇಚರೆ್ಯನತನ ರೂಪಿಸತತ್ೆುೇವೆ.  

     ಶ್ರೇ ಚಿದನನಂದಚ ಎಂ. ಗೌಡ:- ಸಾಳಿೇಯರಿಗ ೆಎಷತಟ percentage ಮಿೇಸಲನತಿ ಇದೆ? 

     ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಾಳಿೇಯ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ 
ನೇತಿಯನತನ ೨೦೨೦-೨೫ ರವರೆಗ ೆಎಂದತ ಮನಡಿದತದ, ಈಗಿರತವ ನಯಮದಂತ್ ೆಶೆೇಕಡ ೫೦ ರಷತಟ 
ಹತದೆದಗಳನತನ ಕ್ೆಲವು ಹತದೆದಗಳಲ್ಲೆ ಮಿೇಸಲ್ಲಡಬೆೇಕ್ಂೆಬ ನಯಮ ಇದೆ. ಒಟತಟ ನೇತಿಯನಾಯ 
ಭೂಮಿಯನತನ ಕಳೆದತಕ್ೂೆಂಡಿರತವವರೂ ಸೇೆರಿದಂತ್ ೆಶೆೇಕಡ ೭೦ ರಷತಟ ಹತದದೆಗಳನತನ ೨೦೨೦-೨೫ರ 
ನಯಮದಂತೆ್ ಮಿೇಸಲ್ಲಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಇದತದ, ಯನವ ಕ್ನರಣಕೂೆ ಸಾಳಿೇಯರಿಗೆ ತ್ೊಂದರಯೆನಗದಂತ್ ೆ
ಹನಗೂ ಶೆೇಕಡ ೭೦ಕಿೆಂತ್ ಕಡಿಮ ಇಲೆದಂತ್ ೆಮಿೇಸಲ್ಲರಿಸಲತ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೂೆಳುಿತ್ೆುೇವೆ. 

     ಶ್ರೇ ಚಿದನನಂದಚ ಎಂ. ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಅಲ್ಲೆ ಸಾಳಿೇಯರಿಗೆ ಉದೊಯೇಗ 
ಕ್ೊಡತವ ಕ್ೆಲಸ ಆದರೂ, ಕ್ೆೇವಲ D group  ನಂತ್ಹ ಶರಮದನಯಕ ಹತದೆದಗಳನತನ ಕ್ೊಡತವ 
ಕ್ೆಲಸ ಆಗತತ್ುದೆ. ಆದರೆ ಅಹಾತ್ೆ ಇರತವವರಿಗ ೆManager  ನಂತ್ರ ಹತದೆದಗಳನತನ ಕ್ೊಡತವ ಕ್ೆಲಸ 
ಆಗತವುದಲೆ. ಶ್ರನ ಕಡೆ ಒಳೆಿಯ ವಿದನಯಭನಯಸ ಮನಡಿರತವ ಸನಕಷತಟ ಪದವಿೇಧ್ರರತ ಇದನದರ.ೆ 
ಇದಲೆದೆೇ transparency  ಇಲೆದೇೆ, ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೂೆೇದಯಮಿಗಳು ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಿವ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ 
ಅವರ ಇಚನಾನತಸನರ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಿತ್ನುರೆ. ಇದಕ್ೆೆ ಒಂದತ public notification, ಪತಿರಕ್ ೆಮೂಲಕ 
ಜನಹಿರನತ್ತ ಕ್ೂೆಟತಟ, transparent ಆಗಿ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡರ ೆಮನಹಿತಿ ಸಿಗತತ್ುದ ೆಮತ್ತು 
ಅಲ್ಲೆನ ಜನರಿಗೂ ಅನತಕೂಲಕವನಗತತ್ುದೆ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಶ್ರನ ತ್ನಲೂೆಕತ ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ 
ಬರಪಿೇಡಿತ್ ಪರದೇೆಶವನಗಿದತದ, ಯನವುದೆೇ ನೇರನವರಿ ಸೌಲಭಯಗಳಿರತವುದಲೆ. ಲಕ್ಷನಂತ್ರ ಯತವಕರತ 
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ಬೆಂಗಳೂರಿಗ ೆಆಗಮಿಸಿ ಹಂದ ಗೂಡತಗಳಂತ್ಹ ಮರೆ್ಗಳಲ್ಲೆ ವನಸವಿದತದಕ್ೂೆಂಡತ factory ಗಳಲ್ಲೆ, 
ಅಲ್ಲೆ-ಇಲ್ಲೆ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದನದರ.ೆ ಹನಗನಗಿ ಸಾಳಿೇಯವನಗಿ ಉದೊಯೇಗ ಕ್ೊಟಟರ ೆ
ಅನತಕೂಲವನಗತವುದರಿಂದ, ಈ ದಕಿೆನಲ್ಲೆ ನಯಮನವಳಿಗಳನತನ ತ್ಂದತ, transparency act  
ಮೂಲಕ ಉದಯಮದನರರತ ಏರೆ್ೇ ಮನಡಿದರೂ ಪತಿರಕ್ಗೆಳ ಮೂಲಕ ಜನಹಿರನತ್ತ ನೇಡಿ 
appointment  ಮನಡಿಕ್ೊಳುಿವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ. 

     ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರ 
ಭನವರೆ್ಗಳು ಸರಿಯದತದ, ಅವರಂತ್ ೆD group ಹತದೆದಗಳನತನ ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ ಅಥವನ ಇರ್ನಯವುದೊೇ 
ಹೊರಗತತಿುಗ ೆಮೂಲದಂದ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡತತ್ನುರ.ೆ ಶೆೇಕಡ ೭೦ ರಷತಟ ಹತದೆದಗಳನತನ ನೇಡಿದನಗ ಕ್ೇೆವಲ 
ಬಡವರಿಗೆ ಉದೊಯೇಗ ಸಿಗಬಹತದೆೇ ಹೂೆರತ್ತ ಅಹಾರಿಗೆ ಸಿಗತವುದಲೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನದರೆ. ಆದರ ೆ
ನಮೂ ನಯಮದ ಪರಕ್ನರ ಶೆೇಕಡ ೭೦ ರಷತಟ ಹತದೆದಗಳಲ್ಲೆ D group ನ ಹತದೆದಗಳು ಕ್ೆೇವಲ ಶೇೆಕಡ 
೧೦ ರಷತಟ ಮನತ್ರ ಬರತತ್ುದೆ. ಉಳಿದಲೆೆವೂ ಅಹಾತ್ಗೆನತಗತಣವನಗಿ ಸಾಳಿೇಯರಿಗೆ ಉದೊಯೇಗವನತನ 
ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂಬ ನಯಮವನತನ ಚನಚೂ ತ್ಪಪದೆೇ ಪನಲ್ಲಸತತ್ೆುೇವೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಮನಸಿಸನಲ್ಲೆ ಶ್ರನ 
ತ್ನಲೂೆಕಿನ ಬಡವರಿಗೆ ಹಚೆತಚ ಅನತಕೂಲ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ೆಂಬ ವಿಷಯವನತನ ಗಮನಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ 
ರ್ನಸಗಿಯವರತ ಮನಡತತಿುರತವ ಸಂಸೆಾಗೆ ಕ್ನನೂನತ ಕ್ನಯದ ಕ್ೆೇಳದೆೇ ಇರತವುದರಿಂದ ಅಧಿಕೃತ್ 
ಸೂಚರೆ್ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ ಎಂದತ ಇದೆ.                                              

                                                                   (ಮತಂದತ) 

(680) 29.03.2022 10.50 hv.ks 

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಮತಂದತ):- 

ಸರ್ನೂನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,ಚ “ಇದತ ರ್ನಸಗಿಯವರತ ನಡಸೆತತಿುರತವ ಸಂಸೆಾಯನಗಿದೆ. ಅವರತ 
ಕ್ನಯದ ೆ ಕ್ನನೂನತ ಯನವುದನತನ ರೆ್ೂೇಡತವುದಲೆ. ಕಡಿಮ ಸಂಬಳಕ್ೆೆ ಯನರನತನ ಬೆೇಕ್ನದರೂ 
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ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿತ್ನುರ.ೆ ಅದಕ್ೂೆೆೇಸೆರವನಗಿ ಒಂದತ ಅಧಿಕೃತ್ ಪರಕಟಣೆಯನತನ ಹೂೆರಡಿಸಿ”ಚಎಂದತ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಹೆೇಳಿದನದರೆ. ಇರತವಂತ್ಹ ವಯವಸೆಾಯನತನ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಒಂದತ ಅಧಿಕೃತ್ ಪರಕಟಣೆಯನತನ 
ಹೊರಡಿಸಲನಗತತ್ುದೆ.  
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ಪರಶೆನ ಸಂರ್ೆಯ: 2801 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ)  

 ಶ್ರೇ ಪರದೇಪಚ ಶೆಟಟರ್ಚ:- ಸರ್ನೂನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೆೇ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸವಿಸನುರವನಗಿ 
ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡಿದನದರೆ. ಹತಬಬಳಿಿ-ಧನರವನಡ ಮಹನನಗರ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲೆ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ 
ಅನತದನನದಲ್ಲೆ ಸನಕಷತಟ ಪರಮನಣದಲ್ಲೆ ಸಿಮಂಟ್ಚ ರಸೆುಗಳು, ಪೆೆೈ ಓವರ್ಚಗಳನತನ ನಮನಾಣ 
ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಚಿವರನಗಿರತವ ಮನನಯ ಪರಹನೆದ ಜೊೇಷಿ ಮತ್ತು ಮನಜಿ 
ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳನಗಿರತವ ಶ್ರೇ ಜಗದೇಶಚ ಶೆಟಟರ್ಚ ಅವರತಗಳ ಪರಯತ್ನದಂದ ಸನವಿರನರತ ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪನಯಗಳಷತಟ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳು ಹತಬಬಳಿಿ-ಧನರವನಡ ನಗರಗಳಲ್ಲೆ ನಡಯೆತತಿುವೆ.  
 ಸರ್ನೂನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 2020-21ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಕ್ೆೇಂದರದ ಭೂ ಸನರಿಗ ೆ
ಮಂತ್ನರಲಯದ ವನಷಿಾಕ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿಯಲ್ಲೆ ಹತಬಬಳಿಿ ನಗರದಲ್ಲೆರತವ ರನಣಿ ಚೆನನಮೂ ವೃತ್ು 
ರನಷಿಾೇಯ ಹೆದನದರಿ 63 ಮತ್ತು 218 ಹಳೆೇ ರನಷಿಾೇಯ ಹೆದನದರಿ 04ರಲ್ಲೆ ಪೆೆೈ ಓವರ್ಚ ನಮನಾಣ 
ಕ್ನಮಗನರಿಗ ೆಅನತಮೇದರೆ್ ದೊರೆತಿದ ೆಮತ್ತು ಕ್ೆಲಸವೂ ಪನರರಂಭವನಗಿದ.ೆ ಮತಂದನ ದನಗಳಲ್ಲೆ 
ಇಲ್ಲೆ ಸನಕಷತಟ ಟನರಫಿಕಚ ಸಮಸೆಯಯನತನ ಎದತರಿಸಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಇದನತನ ಮನಗಂಡತ ಟನರಫಿಕಚ 
ಸಕಾಲಚಗಳ ಅಭಿವೃದಿಗನಗಿ 450 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳ ಅನತದನನವನತನ ನೇಡಲನಗಿದ.ೆ 
ಸಿ.ಸಿ.ಕ್ನಯಮರನಗಳನತನ ಅಳವಡಿಸತವ ಕ್ನಯಾ ತ್ಾರಿತ್ಗತಿಯಲ್ಲೆ ಆಗಬೇೆಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರಲ್ಲೆ ವಿನಂತಿಸಿಕ್ೂೆಳುಿತಿುದೆದೇರ್ೆ.  
 
 ಸರ್ನೂನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮೂ ಮಹನನಗರಪನಲ್ಲಕ್ೆಯ ಕ್ನಪೂೆೇಾರೇೆಟರ್ಚಗಳಿಗೆ ಇನೂನ 
ಅಧಿಕ್ನರ ಸಿಕಿೆಲೆ. ಮೇಯರ್ಚ ಚತರ್ನವಣೆಯನತನ ಆದಷತಟ ಬೆೇಗರೆ್ೇ ನಡಸೆಬೆೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಒತ್ನುಯ 
ಮನಡತತಿುದೆದೇರ್.ೆ ಇವರತಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕ್ನರ ಸಿಕೆರ ೆ ಅವರತ ಸಹ ಫಿೇಲಾಚಗಿಳಿದತ ನಗರದ ಅಭಿವೃದಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟಂತ್ ೆಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತ್ನುರಂೆದತ ತ್ಮೂ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲೆ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೊಳುಿತಿುದೆದೇರೆ್.  
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 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜ:- ಸರ್ನೂನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹತಬಬಳಿಿ-ಧನರವನಡ 
ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕ್ಯೆ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲೆ ಉಂಟನಗತವ ಟನರಫಿಕಚ ದಟಟಣೆಯ ಬಗೆೆ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿದನದರ.ೆ 
ಈಗನಗಲೆೇ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂಣಾವನಗಿರತವ ಲ್ಲಖಿತ್ರೂಪದ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಿದೆದೇರ್ೆ. ರ್ನನತ 5-6 
ಬನರಿ ಹತಬಬಳಿಿ-ಧನರವನಡ ಮಹನನಗರಪನಲ್ಲಕ್ಗೆೆ ಭೇೆಟಿ ನೇಡಿದೆದೇರ್.ೆ ಬೆಳಗಿನ ಜನವ ಈ ನಗರಗಳ 
ಪರತಿ ರಸೆುಯಲ್ಲೆಯೂ ಓಡನಡಿದೆದೇರ್ೆ. ಅಲ್ಲೆನ ವಸತು ಸಿಾತಿಯನತನ ಅಥಾ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ, ಯನವಯನವ 
ಕ್ನಮಗನರಿಗಳನತನ ಕ್ೆೈಗೆತಿುಕ್ೊಂಡಿದದೆೇವೆ ಅವುಗಳನತನ ಆದಷತಟ ಬೇೆಗರ್ೇೆ ಪೂಣಾಗೊಳಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ  
ನಮೂ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚರೆ್ ಕ್ೂೆಟಿಟದೆದೇರ್.ೆ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಟನರಫಿಕಚ 
ತ್ೊಂದರಯೆನತನ ನವನರಣ ೆಮನಡತವ ಬಗೆೆ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದನದರ.ೆ ಅದಕ್ನೆಗಿ ಸತಮನರತ 450 ಲಕ್ಷ 
ರೂಪನಯಗಳ ವಚೆಚದಲ್ಲೆ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳನತನ ಕ್ೆೈಗೆತಿುಕ್ೊಳಿಲನಗಿದೆ. ಧನರವನಡದಲ್ಲೆ ನವನಗರದ 
ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಕಛೆೇರಿ ಕಟಟಡದ ಮೇಲೆ ನಮಿಾಸಿದ ಟನರಫಿಕಚ ಮನಯರೆ್ೇಜ್ಚಮಂಟ್ಚ ಸಂೆಟರ್ಚನಲ್ಲೆ 
ವಿಡಿಯೇ ವನಲಚ, ಸಿ.ಸಿ. ಟಿ.ವಿ. ಅಳವಡಿಕ್ೆ ಇತ್ನಯದ ಸೌಲಭಯಗಳನತನ ಒದಗಿಸಿಕ್ೂೆಡತವುದಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರ 
ಬದಿವನಗಿದ.ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿದಂತ್ ೆಆದಷತಟ ಬೆೇಗ ಅಂದರೆ ಮತಂದನ 3-4 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲೆ 
ಈ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳನತನ ಮತಗಿಸಿ, ಸನವಾಜನಕರಿಗ ೆಮತಕುಗೊಳಿಸತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ  
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ಪರಶೆನ ಸಂರ್ೆಯ: 2807 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ)  

  
 ಶ್ರೇ ಮಂಜತರ್ನಥ ಭಂಡನರಿ:- ಸರ್ನೂನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ನೇಡಿರತವ 
ಲ್ಲಖಿತ್ ರೂಪದ ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ,ಚ “1982ರ ರನಜಯ ಅನತದನನ ಸಂಹಿತೆ್ಯಲ್ಲೆ ನಡಸೆತತಿುರತವ ವಿಶೆೇಷ 
ಶನಲೆಗಳ ಸಂರ್ೆಯ 34 ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೆ ಕ್ನಯಾನವಾಹಿಸತತಿುರತವ ಸಿಬಬಂದಗಳ ಸಂರ್ೆಯ:ಚ222”ಚಎಂದತ 
ತಿಳಿಸಿದನದರ.ೆ ನನಗಿರತವ ಮನಹಿತಿಯ ಪರಕ್ನರ ಈ ಶನಲಗೆಳಲ್ಲೆ 400 ಜನ ಸಿಬಬಂದಗಳು ಕ್ೆಲಸ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು. ಆದರ,ೆ ಅಧ್ಾಕ್ೆೆ ಅಧ್ಾದಷತಟ ಸಿಬಬಂದಗಳು ಮನತ್ರ ಕ್ನಯಾನವಾಹಿಸತತಿುದನದರೆ.  
 
 ಪರಸತುತ್ ಅನತದನನವನತನ ಶ್ಶತ ಕ್ೆೇಂದರಕ್ೆೆ ನೇಡತತಿುರತವುದರಿಂದ ಈ ಶನಲೆಗಳಿಗ ೆ
ತ್ೊಂದರಯೆನಗತತಿುರತವುದತ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನಕ್ೆೆ ಬಂದದಯೆೇ ಎನತನವ ನನನ ಪರಶೆನಗ ೆ“ಬಂದರತತ್ುದೆ”ಚ
ಎನತನವ ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡಿದನದರೆ. ಆದರೆ, ಆ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿ ನಡಯೆತತಿುರತವ ವಿಶೆೇಷ ಶನಲೆಗಳಿಗ ೆ
ಪೂಣಾ ಅನತದನನವನತನ ನೇಡಲತ ಅವಕ್ನಶವಿರತವುದಲೆ. ಎನತನವ ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡಿದನದರ.ೆ ಈ 
ಶನಲೆಯ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ೆ ನೇಡಲನಗತತಿುರತವ ಗೌರವಧ್ನವನತನ ಹೆಚತಚ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ 2013-14ರೆ್ೇ 
ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ 6500 ರಿಂದ 13000 ರೂಪನಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚಚಳ ಮನಡಲನಗಿದತದ, ಅದನತನ 
ಅನತಷ್ನಠನಗೊಳಿಸದೆೇ ಇರತವುದಕ್ೆೆ ಕ್ನರಣವೆೇನತ ಎನತನವುದತ ನನನ ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ. ಅಂಗವಿಕಲ 
ಶನಲೆಗಳ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ೆ ಸರಿಯನದ ಗೌರವಧ್ನವನತನ ನೇಡದದದರ,ೆ ಮತಂದನ ದನಗಳಲ್ಲೆ ಈ ಕ್ೆಲಸಕ್ೆೆ 
ಯನರೂ ಬರದೆೇ ಇರಬಹತದತ ಎನತನವ ಕಳವಳದ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲೆ ರ್ನನತ ಈ ಪರಶೆನಯನತನ 
ಕ್ೆೇಳುತಿುದೆದೇರೆ್.  
 
 ಶ್ರೇ ಆಚನರ ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ:- ಸರ್ನೂನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರನಜಯದಲ್ಲೆರತವ ವಿಕಲಚೆೇತ್ನ 
ಶನಲೆಗಳ ಸಂರ್ೆಯ ಎಷತಟ ಎನತನವ ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಪರಶೆನಗ ೆಇಲನರ್ನ ವತಿಯಂದ ನಡಯೆತತಿುರತವ 
ವಿಶೆೇಷ ಶನಲೆಗಳ ಸಂರ್ೆಯ 09, 1982ರ ರನಜಯ ಅನತದನನ ಸಂಹಿತೆ್ಯಲ್ಲೆ ನಡಯೆತತಿುರತವ ವಿಶೆೇಷ 
ಶನಲೆಗಳ ಸಂರ್ೆಯ:34 ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲ ಮಕೆಳ ಕ್ೆೇಂದರೇಕೃತ್ ವಿಶೆೇಷ ಶೈೆಕ್ಷಣಿಕ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿ 
ಬರತವಂತ್ಹ ಶನಲೆಗಳ  ಸಂರ್ೆಯ: 141 ಎನತನವ ವಿವರವನತನ ನೇಡಿದೆದೇರೆ್.  
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 ಸರ್ನೂನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 1982ರಲ್ಲೆ ಅನತದನನಕ್ೆೆ ಒಳಪಟಿಟರತವ ಶನಲೆಗಳ ಸಿಬಬಂದಗಳಿಗೆ 
ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲ ಮಕೆಳ ಕ್ೆೇಂದರೇಕೃತ್ ವಿಶೆೇಷ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿ ಕತ್ಾವಯ 
ನರವಹಿಸತತಿುರತವ ಶ್ಕ್ಷಕ/ಶ್ಕ್ಷಕ್ೆೇತ್ರ ಸಿಬಬಂದಗಳಿಗ ೆ ನೇಡಲನಗತತಿುರತವ ವೆೇತ್ನದಲ್ಲೆ ತ್ನರತ್ಮಯವಿದ ೆ
ಇದನತನ ಸರಿಪಡಿಸಿಕ್ೊಡಬೆೇಕ್ೆನತನವುದತ ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಅಭಿಪನರಯವನಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗೆೆ 
ಅವರತಗಳು ಈಗನಗಲೆೇ ಬೆೇಡಿಕ್ೆಗಳನತನ ಸಲ್ಲೆಸಿದನದರೆ. ಅದನತನ ರ್ನವು ಒಪಿಪಕ್ೊಂಡಿದೆದೇವೆ. ಈ 
ತ್ನರತ್ಮಯವನತನ ಸರಿಪಡಿಸಬೆೇಕ್ೆನತನವ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲೆ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನರ್ಯೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ುಡವನತನ ಸಹ 
ತ್ರಲನಗಿದ.ೆ ಈ ನಟಿಟನಲ್ಲೆ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡಿ  ಯನವ ಕರಮವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿವುದಕ್ೆೆ ಸನಧ್ಯವಿದ ೆ 
ಅದನತನ ಜನರಿಗೊಳಿಸಲನಗತವುದತ.  
 
 ಶ್ರೇ ಮಂಜತರ್ನಥ ಭಂಡನರಿ:- ಸರ್ನೂನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 2016ರ Disability Act 
ಪರಕ್ನರ ಸತಮನರತ 21 ಅಂಗ ವೆೈಕಲಯತ್ಗೆಳನತನ ಗತರತತಿಸಲನಗಿದೆ. ಅದಕೂೆ ಮದಲತ ಕ್ೆೇವಲ 7 
ರಿೇತಿಯ ಅಂಗ ವೆೈಕಲಯತ್ಯೆನತನ ಪರಿಗಣಿಸಲನಗತತಿುತ್ತು. 2016ರ Disability Act ಪರಕ್ನರ ವಿಕಲ 
ಚೆೇತ್ನರಿಗ ೆ ಹಲವನರತ ಸೌಲಭಯಗಳು ಸಿಗತವುದರಿಂದ ಇದನತನ ಪತನಃ ಜನರಿಗೆ ತ್ರಬೇೆಕ್ೆನತನವುದತ 
ನನನ ಒತ್ನುಯವನಗಿದ.ೆ  
 
 ಶ್ರೇ ಆಚನರ ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ:- ಸರ್ನೂನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗನಗಲೆೇ ಅವರಿಗೆ 
ಒದಗಿಸಲನಗಿರತವ ಲ್ಲಖಿತ್ರೂಪದ ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ ಈ ಬಗೆೆ ಸಪಷಟರೆ್ಯನತನ ನೇಡಿದೆದೇರೆ್. ಹೆಚಿಚನ 
ಅನತದನನಕ್ನೆಗಿ ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲೆ ಮನವಿಯನತನ ಸಹ ಸಲ್ಲೆಸಿದೆದೇರ್.ೆ  
 
 ಶ್ರೇ ಮಂಜತರ್ನಥ ಭಂಡನರಿ:- ಸರ್ನೂನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 2013-14ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಈ 
ಶ್ಕ್ಷಕರ ಗೌರವಧ್ನವನತನ ದಾಗತಣಗೊಳಿಸಿ ಆದೆೇಶವನತನ ಹೊರಡಿಸಲನಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದನತನ 
ಅನತಷ್ನಠನಕ್ೆೆ ತ್ಂದಲೆ. ಆ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಸಂಘದವರತ ಸಹ ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳಿಗೆ ಒಂದತ ಬೆೇಡಿಕ್ ೆಪತ್ರವನತನ 
ಸಹ ಸಲ್ಲೆಸಿದನದರೆ. ಅದನತನ ಜನರಿಗೊಳಿಸಬೆೇಕ್ೆನತನವ ಮನವಿಯನತನ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಿತಿುದೆದೇರ್ೆ.  
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 ಶ್ರೇ ಮಂಜತರ್ನಥ ಭಂಡನರಿ:- ಸರ್ನೂನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದನತನ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ ೆ ಮನಡಿ 
ಸರಿಪಡಿಸತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  
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ಪರಶೆನ ಸಂರ್ೆಯ: 2825 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ)  

  
 ಶ್ರೇ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರ್ಚ ಅರಳಿ:- ಸರ್ನೂನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಿದನದರೆ. ಸಂಘ ದೊೇಷದ ಫ್ಲದಂದ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಈ ಉತ್ುರವನತನ 
ನೇಡಿದನದರೆನತನವುದತ ನನನ ಅನಸಿಕ್ೆಯನಗಿದೆ. ಚತರ್ನವಣೆಯ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಮನನಯ 
ಬಿ.ಎಸ್ಚ.ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ “ಪರಸತುತ್ ಸಕ್ನಾರವು ಅಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ ಬಂದ ತ್ಕ್ಷಣ ಈ ಕ್ನರ್ನಾರ್ೆಯ 
ಜಿೇಣೊೇಾದನಿರಕ್ನೆಗಿ 100 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಮಂಜೂರತ ಮನಡತವುದನಗಿ ತಿಳಿಸಿರತವುದತ 
ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನಕ್ೆೆ ಬಂದದೆಯೇ”ಚ ಎನತನವ ನನನ ಪರಶೆನಗ ೆ “ಬಿೇದರ್ಚ ಸಹಕ್ನರಿ ಸಕೆರೆ 
ಕ್ನರ್ನಾರ್ೆಯನತನ ಜಿೇಣೂೆೇಾದನಿರ ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗಿ 100 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಮಂಜೂರತ 
ಮನಡತವ ಪರಸನುವರೆ್ಯತ ಸಕ್ನಾರದ ಮತಂದರತವುದಲೆ”ಚ ಎನತನವ ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡಿದನದರ.ೆ ಇದರ 
ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸಪಷಟರ್ೆಯನತನ ನೇಡಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ. 
  
 ಸರ್ನೂನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹಲವು ವಷಾಗಳಿಂದ ಮತಚಚಲನಗಿದದ ಬಿ.ಎಸ್ಚ.ಎಸ್ಚ.ಕ್.ೆ 
ಕ್ನರ್ನಾರ್ೆಯನತನ ಡಿಸಂೆಬರ್ಚನಂದ ಫೆಬರವರಿಯವರಗೆ ೆ ನಡಸೆಿ ಸತಮನರತ 55 ಲಕ್ಷ ಮಟಿರಕಚ ಟನಚ 
ಕಬಬನತನ ಅರದೆತ ಸತಮನರತ 2,221 ಮಟಿರಕಚ ಟನಚ ಸಕೆರೆ ಉತ್ನಪದಸಿ, ಶೆೇಕಡನ 5.61ರಷತಟ ಸಕೆರೆ 
ಇಳುವರಿಯನತನ ಪಡದೆರತತ್ುದೆ. ಇದಕ್ೆೆ ಕ್ನರಣವೆೇನತ ಎನತನವುದನತನ ತಿಳಿಸಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ. ಮೈ ಶತಗರ್ಚ 
ಸಕೆರೆ ಕ್ನರ್ನಾರ್ೆಯ ಜಿೇಣೊೇಾದನಿರಕ್ನೆಗಿ ಆಯವಯಯದಲ್ಲೆಯೇ ಅನತದನನವನತನ ನೇಡಲನಗಿದ.ೆ 
ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಬಿೇದರ್ಚ ಸಹಕ್ನರಿ ಸಕೆರೆ ಕ್ನರ್ನಾರ್ೆಗೂ ಸತಮನರತ 52 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳಷತಟ 
ಅನತದನನವನತನ ನೇಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಂಡನಗ,ಚ “ಸರ್ನೂನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ್ಯೆಲ್ಲೆ 
ಜರತಗಿದ ಮಂಡಯ ಜಿಲೆೆಯ ಜನಪರತಿನಧಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈೆತ್ ಮತಖಂಡರ ಸಭೆಯಲ್ಲೆ ಮೈ ಶತಗರ್ಚ 
ಕ್ನರ್ನಾರ್ೆಯನತನ 2 ವಷಾಗಳ ಅವಧಿಗ ೆ ಪನರಯೇಗಿಕವನಗಿ ಸಕ್ನಾರಿ ಸನಾಮಯದಲ್ಲೆಯೇ ನಡಸೆಲತ 
ತಿೇಮನಾನಸಲನಗಿದೆ”ಚ ಎನತನವ ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡಲನಗಿದೆ. ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಬಿೇದರ್ಚ ಜಿಲೆೆಯ 
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ಜನಪರತಿನಧಿಗಳನತನ ಕರದೆತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ನಮಗೂ ಆ ಕ್ನರ್ನಾರೆ್ಯನತನ ನಡಸೆತವುದಕ್ೆೆ ಅನತವು 
ಮನಡಿಕ್ೊಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೊಳುಿತಿುದೆದೇರ್ೆ.  
 ಸರ್ನೂನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,ಚ “ಬಿೇದರ್ಚ ಸಹಕ್ನರಿ ಸಕೆರ ೆ ಕ್ನರ್ನಾರ್ೆಯಲ್ಲೆ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿದದ 
ಸನವಿರನರತ ಜನ ಕ್ನಮಿಾಕರತ ಬಿೇದ ಪನಲನಗಿರತವುದತ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನಕ್ೆೆ ಬಂದದಯೆೇ”ಚಎನತನವ 
ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದೆದೇರ್ೆ.ಚ “ಈ ಕ್ನರ್ನಾರ್ೆಯಲ್ಲೆ ಒಟತಟ 562 ಜನ ಕ್ನಮಿಾಕರತ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದತದ 
ಅವರಲ್ಲೆ 140 ಜನರತ ರ್ನಯಂ ಕ್ೆಲಸಗನರರನಗಿದತದ, 220 ಹಂಗನಮಿ ಮತ್ತು 202 ಜನರತ ಗತತಿುಗೆ 
ಆಧನರದ ಮೇಲೆ ಕ್ನಯಾ ನವಾಹಿಸತತಿುದನದರ”ೆಚಎನತನವ ಉತ್ುರವನತನ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ನೇಡಿದನದರ.ೆ 
ಇವರಲೆೆರೂ ಇವತ್ತು ಬಿೇದಗೆ ಬಂದದನದರ.ೆ ಅವರತ ಜಿೇವನ ನಡಸೆತವುದಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರ ಯನವ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಸಹನಯ ಮನಡತತ್ುದೆ ಎನತನವುದತ ನನನ ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ.  
 
 ಶ್ರೇ ಶಂಕರ ಬ.ಪನಟಿೇಲಚ ಮತರೆ್ೇನಕ್ೂೆಪಪ:- ಸರ್ನೂನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಬಿೇದರ್ಚ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆರತವ ಬಿ.ಎಸ್ಚ.ಎಸ್ಚ.ಕ್.ೆ ಕ್ನರ್ನಾರೆ್ಗ ೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟಂತ್ ೆಪರಶೆನಗಳನತನ ಕ್ೆೇಳಿದನದರ.ೆ 
ರ್ನನತ ಖತದತದ ಆ ಕ್ನರ್ನಾರೆ್ಗ ೆಭೆೇಟಿ ನೇಡಿದೆದೇರ್.ೆ ಈ ಕ್ನರ್ನಾರ್ೆಯಂದ ಬರತವ ಸಕೆರೆ ಇಳುವರಿಯ 
ಬಗೆೆ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ ೆಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಮದಲರೆ್ಯ ಬನರಿಗ ೆಒಂದತ ತ್ಂಡವನತನ ರಚರೆ್ ಮನಡಿ; ಅವರಿಂದ 
ಸಂಪೂಣಾ ಮನಹಿತಿಯನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ, ಅದರ ಆಧನರದ ಮೇಲೆ ಕರಮವನತನ ಜರತಗಿಸತವಂತ್ಹ 
ಕ್ೆಲಸವನತನ ಸಕ್ನಾರ ಮನಡತತಿುದೆ.         
                                                              (ಮತಂದತ) 
(681)  29.3.2022  11.00  ಪಿಕ್ೆ:ಕ್ೆಎಸ್ಚ 

ಶ್ರೇ ಶಂಕರ.ಬಿ ಪನಟಿೇಲ ಮತರೆ್ೇನಕ್ೂೆಪಪ(ಮತಂದತ);- 

 ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನು, ಮೈ ಶತಗರ್ಚ ಕ್ನರ್ನಾರ್ೆಗ ೆಅನತದನನ 
ಕ್ೊಟಟ ಹನಗೆ ಇದಕೂೆ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳುತಿುದನದರ.ೆ  ಚತರ್ನವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೆ ನಮೂ 
ಪಕ್ಷದ ಮತಖಂಡರತ, ರೂ. ೧೦೦ ಕ್ೊೇಟಿ ಹಣ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ ಎಂಬ ಮನತ್ನೂನ 
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ಹೆೇಳಿದರತ.  ಇದತ ಸರ್ಾಭರದ ಯನವುದೆೇ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ  ಇಲೆ ಎಂದತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಟಿಟದದೆೇರೆ್.  ಮಾನ್ಯ 
ಸಭಾಪತಿಗಳ,ೆ ಸದರಿ ಸಂಸಾೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರತ ಒಂದತ ಪರಸನುವರೆ್ಯನತನ ಕ್ೊಟಿಟದನದರೆ.  ಅದರಲ್ಲೆ ರೂ. 
೨೦ ಕ್ೊೇಟಿ ಸಹನಯ ಧ್ನವನತನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ವಿನಂತಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡಿದನದರೆ.  ಈಗನಗಲೆೇ 
ಇದನತನ ಮತಖಯ ಮಂತಿರಗಳ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ ಬಂದತ ಬಿ.ಎಸ್ಚ.ಎಸ್ಚ.ಕ್.ೆ ಕ್ನರ್ನಾರ್ೆಯನತನ 
ಪತನಶಚೆೇತ್ನ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  ಬಿೇದರ್ಚ ಜಿಲೆೆ ಇರಬಹತದತ ಅಥವನ ರನಜಯದ 
ಯನವುದೆೇ ಭನಗದಲ್ಲೆ ಕಬತಬ ಬಳೆೆಯತವಂತ್ಹ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ  ಯನವುದೇೆ ರಿೇತಿಯ ಅರ್ನಯಯವನಗದ 
ಹನಗೆ ಸಪಂದಸತತ್ೆುೇವ;ೆ ಈ ಸರ್ಾಭರ ರೈೆತ್ರ ಜೊತ್ ೆ ಇದೆ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೆ 
ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್.  ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕ್ನಮಿಾಕರ ಬಗೆೆ ಕ್ೆೇಳಿದರತ.  ಒಟತಟ ೫೬೨ ಕ್ನಮಿಾಕರತ ಇದತದ, 
ಅವರಿಗೆ ಬನಕಿ ಏರೆ್ೇನತ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ನಗಿದ ೆಎನತನವ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲೆ ಸದರಿ ಸಂಸೆಾಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರತ ಮತ್ತು 
ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿ ಭೆೇಟಿ ಮನಡಿ  ಕ್ೆಲವು ಮನವಿಗಳನತನ ಸಲ್ಲೆಸಿದನದರೆ.  ಖಂಡಿತ್ವನಗಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರತ 
ಏನತ ಮನವಿ ಕ್ೊಟಿಟದನದರೊೇ ಅದನತನ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡಿ ಪರಿಹನರ ಮನಡತವ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  
ಅದೊಂದತ ಸಹಕ್ನರಿ ಸಂಸಾಯನಗಿರತವುದರಿಂದ,  ಅಲ್ಲೆ ಒಂದತ ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿ ಇರತವುದರಿಂದ 
ಅವರ ಪರಸನುವರೆ್ ಇಲೆದೆೇ ಸರ್ಾಭರ ಏನೂ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಲೆ.  ಮರೆ್ನ  24.01.2022ಕ್ೆೆ 
ನಮಗೂ ಸಹನಯ ಧ್ನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಸರ್ಾಭರಕ್ೆೆ ವಿನಂತಿ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿದನದರೆ.  ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ನಮೂ  ಮನಜಿ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ ಹೆಸರನತನ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಆ ರೈೆತ್ರ 
ಹಿತ್ವನತನ ಕ್ನಪನಡತವಲ್ಲೆ ಮನಜಿ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು ಏನತ ಕ್ನಳಜಿ ವಹಿಸಿದನದರೂೆೇ ಅದಕ್ೆೆ ಸರ್ಾಭರ 
ಬದಿವನಗಿದ.ೆ   

 ಶ್ರೇ ಅರವಿಂದ ಕತಮನರ ಅರಳಿ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ 
ಹೆೇಳಿದದಕ್ೆೆ ರ್ನವು ಬದಿರನಗಿದೆದೇವೆ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಈ ಮನತ್ನತನ ೩ 
ವಷಾದಂದ ಹೇೆಳುತಿುದದೇರಿ.  ಈ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಯನವನಗ ಮನಡತತಿುೇರಿ?  ಮನಜಿ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು 
ಏನತ ಮನತ್ತ ಕ್ೂೆಟಿಟದದರೂೆೇ ಅದನತನ ಪೂಣಾಗೊಳಿಸಬೆೇಕತ; ಕ್ನರ್ನಾರ್ೆಯನತನ ಚನಲತ ಮನಡತವ 
ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಕ್ನಮಿಾಕರಿಗ ೆಸಂಬಳ ಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿ ಮೂರತ ವಷಾವನಗಿದದರೂ 
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ಸಂಬಳ ಕ್ೂೆಟಿಟಲೆ.  ಸಂಬಳವಿಲೆದೇೆ ಅವರತ ಏನತ ಮನಡತತ್ನುರ?ೆ  ತ್ಮೂ ಕತಟತಂಬವನತನ ಹೇೆಗೆ 
ನಡಸೆತತ್ನುರ?ೆ  ಅವರಿಗೆ ವಯೇಮಿತಿ ಮಿೇರಿರತವುದರಿಂದ ಬೆೇರ ೆಕಡ ೆಕ್ೆಲಸಕೂೆ ಹೊೇಗತವ ಹನಗಿಲೆ.  
ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಯವರತ ಏನತ ರೂ. ೨೦ ಕ್ೊೇಟಿ ಸಹನಯ ಧ್ನವನತನ ಕ್ೆೇಳಿದನದರೂೆೇ ಆ 
ಮತ್ುವನತನ ಕ್ೂೆಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತ್ುದಯೆೇ ಇಲೆವೇ ಎನತನವುದನತನ ತಿಳಿಸಬೆೇಕತ.  ಅವರಿಗೆ ಹೆಚತಚ 
ಸಹನಯ ಧ್ನ ಕ್ೊಡತವ ಪರಯತ್ನ ಮನಡಿ. ಆ ಕ್ನರ್ನಾರ್ೆ ನಡಯೆತವಂತ್ನಗಬೆೇಕತ.  ಆಗ ರೈೆತ್ರತ 
ಉಳಿಯತತ್ನುರ.ೆ  ೨೦ ಸನವಿರ ಶೆೇರತ ಹೂಡಿಕ್ೆದನರರಿದನದರ.ೆ  ಅವರ ಕತಟತಂಬ ಹನಳನಗತತಿುವೆ.  
ಸರ್ಾಭರ ಅವರಿಗೆ ಸಪಂದಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಕ್ೇೆಳಿಕ್ೂೆಳುಿತ್ುೆೇರೆ್. 

 ಶ್ರೇ ಶಂಕರ.ಬಿ.ಪನಟಿೇಲ ಮತರೆ್ೇನಕ್ೂೆಪಪ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳ,ೆ ಅದೊಂದತ ಸಹಕ್ನರಿ 
ಸಂಸೆಾಯನಗಿದ.ೆ  ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರತ ಕ್ೆಲವು ತಿೇಮನಾನಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಿಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಅಲ್ಲೆನ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರತ ಏನತ ಪರಸನುವರೆ್ಯನತನ ಕ್ೊಡತತ್ನುರೂೆೇ ಖಂಡಿತ್ವನಗಿ ಸರ್ಾಭರ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ೆ ಮನಡಿ ಸೂಕು 
ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೂೆಳುಿತ್ೆುೇವೆ. 
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ಪರಶೆನ ಸಂರ್ೆಯ: 2817 

(ಉತ್ುರದ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ 

 ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನಚ.ಮಂಜೆೇಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಕ್ೊಟಿಟರತವ 
ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ ಅಧ್ಾ ಸತ್ಯ ಇದೆ; ಇನನಧ್ಾ ಉತ್ುರ ಸತ್ಯಕ್ೆೆ ದೂರವನಗಿದ.ೆ  ಅಕರಮ ಗಣಿಗನರಿಕ್ ೆಮತ್ತು 
ಸರಕತ ವನಹನಗಳ ಮೇಲ ೆಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿವ ಅಥವನ ಟನರಾಕಚ ಮನಡತವ ಸಲತವನಗಿ, ೨೦೨೦ರ 
ನಂತ್ರ ಖರಿೇದಸಿದ ಎಲನೆ ವನಹನಗಳಿಗೆ One nation- One G.P.S. ಅಳವಡಿಸಲತ ಕಡನಾಯ 
ಮನಡಲನಗತತಿುದೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನದರೆ.  ಹನಗಿದದಲ್ಲೆ, ಆ ಯೇಜರೆ್ ರೂಪಿಸಲತ ಸರ್ಾಭರ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿರತವ ಕರಮಗಳ ಬಗೆೆ ಸಪಷಟ ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡಿಲೆ.  ಇದಕ್ೆೆ ದಯವಿಟತಟ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಡಿ 

 ಶ್ರೇ ಆಚನರ್ಚ ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ:-  ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ, ರನಜಯದಲ್ಲೆ 
ನಡಯೆತತಿುರತವ ಅಕರಮ ಗಣಿಗನರಿಕ್ ೆಮತ್ತು ಸರಕತ ವನಹನಗಳ ಮೇಲ ೆಜನಗರತ್ೆ ವಹಿಸಲತ ರನಜಯ 
ಸರ್ಾಭರ ಕ್ೆೈಗೊಂಡಿರತವ ಕರಮಗಳೆೇನತ ಎಂದತ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿದನದರ.ೆ  Integrated Lease 
Management System (ILMS) version-II ಪರಕ್ನರ ತೆ್ಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿತಿುದೆದೇವೆ.  ಇದರ 
ತ್ಂತ್ನರಂಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸತವ ಪರಯತ್ನದಲ್ಲೆ ಇಲನರ್ೆ ಇದೆ.  ಮತ್ೆು, ಕಳೆದ ಮೂರತ ವಷಾಗಳಲ್ಲೆ 
ರನಜಯದನದಯಂತ್ ಅಧಿಕ ಭನರದ ಗಣಿಗನರಿಕ್ೆಯ ಸನಮಗಿರಗಳನತನ ಸನಗಿಸಿರತವ ೨೭,೭೬೩ ವನಹನಗಳ 
ವಿರತದಿ ಪರಕರಣ ದನಖಲ್ಲಸಿ ರೂ. ೧೭.೧೭ ಕ್ೊೇಟಿಗಳ ದಂಡವನತನ ವಸೂಲತ ಮನಡಲನಗಿದ ೆಎಂಬ 
ಅಂಶವನತನ ತ್ಮೂ ಮನಹಿತಿಗೆ ತ್ಂದದದೆೇರೆ್.   

 ಒನಚ ರೆ್ೇಷನಚ-ಒನಚ ಜಿಪಿಎಸ್ಚ ಅನತನ ಸರಕತ ಸನಗಣೆ ವನಹನಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸತವುದರ 
ಮೂಲಕ ಅಕರಮ ಸನಗನಣಿಕ್ೆ ತ್ಡಯೆಬಹತದೆೇ ಎನತನವ ಇರ್ೂೆನಂದತ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದನದರ.ೆ  
ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳ,ೆ ಈ ಪರಶೆನ ಸನರಿಗ ೆಇಲನರ್ಗೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿಟದನದಗಿದ.ೆ  ಗಣಿ ಇಲನರ್ಯೆಂದ 
ಒನಚ ಸಟೆೇಟ್ಚ-ಒನಚ ಜಿಪಿಎಸ್ಚ ಮನಡಲನಗತತಿುದೆ.  ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಅಕರಮ ಗಣಿ ಸನಗನಣಿಕ್ೆ ವನಹನಗಳ 
ಮೇಲ ೆಜನಗರತ್ ೆವಹಿಸಲತ ILMS ಅಡಿ, ಸರ್ಾಭರದ 2019 ಆದೆೇಶದಲ್ಲೆ Location Tracking & 
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Emergency Panic Button ನ ಅಳವಡಿಕ್ ೆಯೇಜರೆ್ಯ ರೂಪತರೇೆಷ್ಗೆಳನತನ ಮತ್ತು ಅದನತನ 
ಅನತಷ್ನಠನಗೊಳಿಸತವ ಕ್ನಯಾವಿಧನನವಗಳನತನ ಸಿದಿಪಡಿಸಲತ M/s. Delhi Integrated 
Multi-Modul Transit System Limited (DIMTS) ಸಂಸೆಾಯವರಿಗೆ DPR (Detailed 
Project Report) ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಕ್ೊಡಲನಗಿದೆ.  ಈಗನಗಲೆೇ DPR ತ್ಯನರನಗಿದೆ; RPF 
(Request for Proposal) ಕೂಡ ಸಿದಿವನಗಿದೆ.  ಮತಂದನ ಟೆಂಡರ್ಚ ಪರಕಿರಯಗೆ ಸರ್ಾಭರ ಕರಮ 
ಕ್ೆೈಗೊಳುಿತ್ುದೆ. 

 ಮೈಸೂರತ ಮತ್ತು ಚನಮರನಜನಗರ ಜಿಲೆೆಗಳ ಗಣಿಗನರಿಕ್ೆಯಂದ ಬರತವ ವನಷಿಾಕ ಒಟತಟ 
ಸಸೆ್ಚನ ಮತ್ುವೆಷತಟ ಹನಗೂ ಈ ಮತ್ುದಲ್ಲೆ ಈ ಎರಡತ ಜಿಲೆೆಗಳಲ್ಲೆ ಯನವ ಯನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕ್ನಮಗನರಿಗಳನತನ ಕಳೆದ ಎರಡತ ವಷಾಗಳಲ್ಲೆ ಕ್ೈೆಗೂೆಳಿಲನಗಿದೆ ಎಂದತ ಕ್ೇೆಳಿದನದರ.ೆ  ನಮೂ ಗಣಿ 
ಇಲನರ್ಯೆಂದ ರನಜಧ್ನವನತನ ರೆ್ೇರವನಗಿ ಸಂಚಿತ್ ನಧಿಗ ೆ ಅಂದರ ೆ State Consolidated 
Fund ಗೆ ಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇವೆ.  ರನಜಧ್ನವನತನ ಕ್ೊಟತಟ, ಅದರಲ್ಲೆ 2014ಕಿೆಂತ್ ಪೂವಾದಲ್ಲೆರತವ ಲ್ಲೇಜ್ಚಗೆ 
ಶೆೇಕಡ ೩೦ ರಷತಟ D.M.F.T. (District Mineral Fund Trust) ನಂದ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಲನಗತತ್ುದೆ.  D.M.F.T. ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಿಲನೆಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಗಿರತತ್ನುರ.ೆ  
ಅವರತ, ಯನವ ಬನಧಿತ್ ಪರದೆೇಶಗಳಿರತತ್ುವೆಯೇ ಅಲ್ಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪರ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆ 
ದತಡಾನತನ ಖಚತಾ ಮನಡತವುದನತನ ರ್ನವು-ನೇವು ರೆ್ೂೇಡತತಿುದೆದೇವೆ.  ಆ ಟರಸ್ಟಚನಲ್ಲೆ ೯ ಮಂದ 
ಸದಸಯರತ ಇರತತ್ನುರ.ೆ  ಅದರಲ್ಲೆ ಶನಸಕರತ ಮತ್ತು ಬೆೇರಯೆವರೂ ಇರತತ್ನುರೆ.  ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಎರಡತ ಜಿಲೆೆಗಳ ಬಗೆೆ ಕ್ೆೇಳಿದನದರ.ೆ  ಮೈಸೂರತ ಜಿಲೆೆಗ ೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ೆ ಸಂಗರಹಿಸಿರತವ ಮತ್ು 
ಕ್ೆೇವಲ ರೂ. ೨ ಕ್ೂೆೇಟಿ ೧೮ ಲಕ್ಷ.  ಚನಮರನಜನಗರ ಜಿಲೆೆಗ ೆಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸತಮನರತ ರೂ. ೨೫ 
ಕ್ೊೇಟಿ ೮೫ ಲಕ್ಷ ಸಂಗರಹಿಸಲನಗಿದೆ.  ಅಲ್ಲೆ ಗಣಿಗನರಿಕ್ೆ ಬಹಳ ಇದೆ.   

 ಒನಚ ಸಟೆೇಟ್ಚ - ಒನಚ ಜಿಪಿಎಸ್ಚ  ಪರಕಿರಯಗ ೆಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅದನತನ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನರ್ಗೆ ೆ
ಕಳುಹಿಸಿ ಕ್ೂೆಟಿಟದದೆೇವೆ.  ಬಹತಶಃ ಎರಡತ-ಮೂರತ ತಿಂಗಳಲ್ಲೆ ಅಂತಿಮ ಮನಡಿ ಅದನೂನ ಕೂಡ 
ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇವೆ.  
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 ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನಚ. ಮಂಜೆೇಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಸರ್ಾಭರ ಸನಲವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ 
ರನಜಯವನತನ ನಡಸೆತವ ಹಂತ್ಕ್ೆೆ ಬಂದದ.ೆ  ಇದತ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷಮ ವಿಚನರ.  ಭೂ-ಗಣಿ ಇಲನರ್ಯೆಲ್ಲೆ 
ಸತಮನರತ ೨೭,೭೬೩ ವನಹನಗಳಿಗೆ ದಂಡ ಹನಕಿ ರೂ. ೧೭.೧೭ ಕ್ೊೇಟಿಗಳನತನ ಸಂಗರಹ ಮನಡಿದದೇರಿ.  
೩ ವಷಾಗಳಲ್ಲೆ ನೇವು One nation- One G.P.S. ನತನ ತ್ಂದದದೇರಿ.  ಆದರೆ, ಇವತ್ತು 
ಚನಮರನಜ ನಗರ ಜಿಲೆೆ ಭನಗದಲ್ಲೆ ಹೆಚಿಚನ ಗಣಿಗನರಿಕ್ ೆ ನಡಯೆತತಿುದತದ, ಅದರಲ್ಲೆ ಕರಮಬದಿವಲೆದ 
ಗಣಿಗನರಿಕ್ೆಗಳು ತ್ತಂಬನ ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ  ಸನಕಷತಟ ಅರ್ನಹತತ್ಗಳೂ ಕೂಡ ಆಗಿವೆ.  ಅಲ್ಲೆ ತ್ನವೂ 
ಕೂಡ ಭೆೇಟಿ ಕ್ೊಟಿಟದದೇರಿ; ಒಂದತ ತಿಂಗಳು ಕ್ನಲ ಬಂದಚ ಮನಡಿದದೇರಿ.  ನಂತ್ರ ಪತನಃ ಅದನತನ 
ತ್ೆರೆಯತತಿುೇರಿ.  ಆ ಭನಗದ ಭೂಮಿ ಬರಡನಗತತಿುವೆ, ಕಲತೆಗಳು ರ್ನಲ್ಲ ಆಗತತಿುದೆ.  ಅಲ್ಲೆ ಜನಗ ರ್ನಲ್ಲ 
ಆಗತತಿುದೆ, ಗಣಿಗನರಿಕ್ ೆ ಮನಡತವವರ ಜೆೇಬತ ತ್ತಂಬತತಿುದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಾಭರದ ಬೊಕೆಸ ರ್ನಲ್ಲ 
ಆಗತತಿುದೆ.  ಇದತ ದೊಡಾ ಮನಫಿಯನ ಆಗಿದ.ೆ  ರ್ನನತ ನಮೂ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲೆ ಎರಡತ ಸಭೆಗಳನತನ 
attend ಮನಡಿದೆದೇರ್.ೆ  ನೇವು ಮತ್ತು ನಮೂ ಇಲನರ್ ೆಅಧಿಕ್ನರಿಯನದ ಶ್ರೇ ಪಂಕಜ್ಚಪನಂಡಯೆವರತ 
ಬಹಳ ಸಮಥಾವನಗಿ ಕ್ನಯಾ ಮನಡಿರತವುದನತನ ರ್ನವು ಕಣನಣರೆ ರೆ್ೂೇಡಿದೆದೇವೆ.  ಇಲ್ಲೆನ 
ಮನಫಿಯನದ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲೆ ಸರ್ಾಭರದ ಬೊಕೆಸ ರ್ನಲ್ಲಯನಗತತಿುದ ೆ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದರ್ೆೆ 
ಇಷ್ಟಪಡುತತೆೇನೆ. ನೇವು ಜಿಪಿಎಸ್ಚ ಅಳವಡಿಸತವ ಸಂಬಂಧ್ ಅದನತನ ದೆಹಲ್ಲಯ ಒಂದತ ಸಂಸೆಾಗ ೆ
ಕ್ೊಟಿಟದದೇರಿ.  ಆದರೆ ಅದಕ್ೆೆ ಯನರತ ಹಣವನತನ ಭರಿಸತತ್ನುರೆ?  ಹಣವನತನ ತ್ತಂಬತವವರತ ಯನರತ?  
ಮತ್ೆು, ಜಿಪಿಎಸ್ಚ ಅಳವಡಿಸಲತ ಯನವ ಒಂದತ ಏಜನಸಗೆ ಕ್ೊಡಲನಗಿದೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದದೇರೂೆೇ ಆ 
ಸಂಬಂಧ್, ರ್ನವಿನೂನ ರ್ಾರ್ಭಕ್ರಮವನತನ ರೂಪಿಸತತಿುದೆದೇವ ೆ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳಿದದೇರಿ.  ಈ 
ಉತ್ುರವನತನ ನೇವು ಒಪಿಪಕ್ೂೆಳುಿತಿುೇರನ?  ೩ ವಷಾಗಳನದರೂ ಆ ರ್ಾರ್ಭಕ್ರಮವನತನ ರೂಪಿಸತತಿುದೆದೇವೆ 
ಎಂದತ ಹೆೇಳುವುದತ ಎಷತಟ ಸಮಥಾನೇಯ?             

                                                              (ಮತಂದತ) 
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(682) ದರ್ನಂಕ:೨೯-೦೩-೨೦೨೨ ೧೧.೧೦ ಡಿಎಸ್ಚ-ಜಿಆರ್ಚ 

ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ.ಮಂಜೆೇಗೌಡ(ಮತಂದತ):-  

ಇವತ್ತು ರ್ನಸಗಿಯವರತ ಯನವುದೆೇ ಕಂಪನ ನಡಸೆಿದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಲನಭ ಸಿಗತತ್ುದೆ.  
ಸಕ್ನಾರ ನಡಸೆಿದರೆ ನಷಟ ಏಕ್ೆ?  ದಯಮನಡಿ ಇದಕ್ೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ. 

 ಶ್ರೇ ಆಚನರ್ಚ ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ರೆ್ೇರವನಗಿ ಸಪಷಟವನಗಿ 
ಹೆೇಳಬಯಸತತಿುದೆದೇರ್.ೆ  ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ರನಜಧ್ನವನತನ ತ್ತಂಬತವಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಕಳೆದ ಸಲ ರ್ನವು 
೪,೦೦೦ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳ ರನಜಧ್ನವನತನ ಸಂಗರಹ ಮನಡಬೇೆಕತ ಎಂದನಗ  ಈ ವಷಾ ರ್ನವು 
ಇವತಿುಗ ೆ ೫,೩೦೦ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಯ ರನಜಧ್ನವನತನ ಸಂಗರಹ ಮನಡಿದೆದೇವೆ.  ಎಲೆೆಲ್ಲೆ 
ಸೂೆೇರಿಕ್ೆಯನಗತತ್ುದೆ ಅವೆಲೆವುಗಳನತನ ನಲ್ಲೆಸತವುದಕ್ೆೆ ಪರಯತ್ನ ಮನಡತತಿುದೆದೇವೆ.  ಕಲತೆ ಗಣಿಗನರಿಕ್ೆ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಕ್ನನೂನತ ಬದಿವನಗಿ ಸಂವಿಧನನದಲ್ಲೆ ಇವತ್ೆುೇನತ ರ್ನವು ಅವಕ್ನಶ 
ಮನಡಿಕ್ೊಟಿಟದೆದೇವಯೆೇ  ಆ ನಯಮದ ಪರಕ್ನರ ಕ್ೊಡತತಿುದೆದೇವೆ.  ಎಲ್ಲೆಯೂ ಕೂಡ ಕ್ನನೂನತ 
ಬನಹಿರವನಗಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಯನರಿಗೂ ಅವಕ್ನಶವಿಲೆ. ಯನರನದರೂ ಕಳವು ಮನಡಿದದರ ೆ
ಅಥವನ ತ್ಪತಪ ಸನಗನಣಿಕ್ ೆಮನಡಿದದರ ೆಅವರಿಗೆ ದಂಡ ಹನಕಿರತವುದಕ್ೆೆ ಹೆೇಳಿದೆದೇವೆ.  ಇನತನ ಹೆಚತಚ 
ಪನರದಶಾಕವನಗಿ ಆಗಬೇೆಕ್ೆನತನವ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ  ‘One State One G.P.S.,’ಚ ತ್ಂತ್ನರಂಶ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಬಂದೆವು.  ಪಮಿಾಟ್ಚನಂದ ಹಿಡಿದತ weighbridge  ನಂದ ಹಿಡಿದತ ಇವತ್ತು 
ಯನವ ಜನಗದಂದ ಹೂೆೇಗತತ್ುದೆಯೇ, ಎಲ್ಲೆಯವರಗೆ ೆ  ಹೂೆೇಗತತ್ುದಯೆೇ  ಅದನತನ ಮನನಟರ್ಚ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ‘One State One G.P.S.,’ಚಚಚಹೊಸ ತ್ಂತ್ನರಂಶದಲ್ಲೆ ಅದನತನ ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆರಟಿದೆದೇವೆ.  ಇವತ್ತು ಆಗತತಿುರತವಂತ್ಹ ಲೂೆೇಪಗಳನತನ ಸರಿ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಿವುದಕ್ೆೆ 
ನಮೂ ಇಲನರ್ ೆ ಸನಕಷತಟ ನಟಿಟನಲ್ಲೆ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದೆದೇವೆ ಎನತನವಂತ್ಹ ಮನತ್ನತನ  ರ್ನನತ 
ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಬಯಸತತಿುದೆದೇರ್ೆ. ಈಗನಗಲೆೇ ಟೆಂಡರ್ಚ ಕರದೆದದೇರಿ ಎಂದತ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಹೆೇಳಿದರತ.  ಅದತ ಸನರಿಗ ೆ ಇಲನರ್ಗೆ ೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿಟರತವುದತ.  ನಮೂ ಗಣಿ ಇಲನರ್ಗೆ ೆ
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ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿಟರತವುದಲೆ.  ಅದರ ಬಗೆೆ ಸನರಿಗ ೆಇಲನರ್ೆಯಂದ ಮನಹಿತಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡನಗ  ಇವತ್ತು 
M/s.Delhi Integrated Multi-Modul Transit System Limited (DIMTS) ಗೆ 
ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್ಚ., ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಕ್ೊಟಿಟರತವಂಥದತದ.  ಇವತ್ತು ಅದನತನ ಮನಡಿಕ್ೊಟಿಟದನದರೆ.  ಅವರತ 
ಟೆಂಡರ್ಚ ಪರಕಿರಯ ಮನಡತತಿುದನದರ.ೆ  ಜಿ.ಪಿ.ಎಸ್ಚ., ಅನತನ ಗಣಿ ಇಲನರ್ಯೆಂದ ಅಳವಡಿಸಿ, ನಮೂ 
ಗಣಿಯಂದ ಉತ್ಪತಿುಯನಗಿರತವಂತ್ಹ ಮನಲನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಹೂೆೇಗತವಂತ್ಹ ಗನಡಿಗಳಿಗ ೆ
ಅದನತನ ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ  permit, weighbridge, tracking  ಅವೆಲೆವುಗಳನತನ ರ್ನವು 
inegrate ಮನಡಿ  ಸನಧ್ಯವನದಷತಟ ಈ ಲೂೆೇಪಗಳನತನ ಸರಿಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಳುಿವುದಕ್ೆೆ ಪರಯತ್ನ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ  

 ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎನ.ಮಂಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ಪಮಿಾಟ್ಚ ತ್ಗೆೆದತಕ್ೂೆಂಡತ 
ಹತ್ತು ಟಿರಪಚ ಹೂೆಡಯೆತತ್ನುರೆ.  ಜಿ.ಪಿ.ಎಸ್ಚ., ಏನದೆ ಅದತ ಜಿಲೆೆಯಂದ ಜಿಲೆೆಗ ೆಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುಲೆ.  
ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲನರ್ಯೆವರತ ರಸೆುಯಲ್ಲೆ ಹಣವನತನ ವಸೂಲ್ಲ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ, ಹೆಚಿಚನ ಲೊೇಡ್ಚ 
ಇದದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ  ಪರವನನಗಿ ಕ್ೊಟತಟ ರಸೆುಯನತನ ಬಿಡತತಿುರತವುದರಿಂದ ರಸೆುಗಳು 
ಹನಳನಗತತಿುವೆ.    

 ಶ್ರೇ ಆಚನರ್ಚ ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದಕ್ೆೆ ಅಲ್ಲೆ D.C.,  ಅವರೆೇ 
Monitoring Committee   ಅಧ್ಯಕ್ಷರತ ಇರತತ್ನುರ.ೆ  ಲ್ಲೇಸ್ಚ ಕ್ೊಡತವವರತ ಅವರೆೇ ಇರತತ್ನುರ,ೆ 
ಲ್ಲೇಸ್ಚ ಮನನಟರ್ಚ ಮನಡತವವರತ ಅವರೆೇ ಇರತತ್ನುರ.ೆ  ಇಂತ್ಹ ಲೂೆೇಪಗಳನತನ ಸರಿಪಡಿಸತವುದಕ್ೆೆ 
District Administration  ಜಿಲನೆಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ್ಯೆಲ್ಲೆ ಒಂದತ ಟಿೇಮಚ ಇರತತ್ುದೆ.  
ಅವರತ ಲೂೆೇಕಲಚನಲ್ಲೆ ಮನಡಬೇೆಕತ.   ರ್ನವು ಕೂಡ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಇಲನರ್ಯೆವರತ ಏನತ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ೂೆೇ ಅದನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ   
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ಪರಶೆನ ಸಂರ್ೆಯ: ೨೮೦೨ 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟಯವರೇೆ, ತ್ಮೂ ಪರಶೆನಗ ೆಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಒಂದತ 
ವನರ ಕ್ನಲನವಕ್ನಶವನತನ ಕ್ೆೇಳಿದನದರ.ೆ 

 ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ವನರದ ನಂತ್ರ ಅಧಿವೆೇಶನ 
ಇರತವುದಲೆ.  ರ್ನನತ ಅಧಿವೆೇಶನದ ಪನರರಂಭದಲೆೆೇ ಈ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೊಟಿಟದೆದೇರೆ್. ಈಗ ಏರ್ನಗಿದೆ 
ಎಂದರೆ ಕ್ೆಲವು ವಿಷಯದಲ್ಲೆ ಲೆಕೆಕ್ೆೆ ಉಂಟತ ಆಟಕ್ೆೆ ಇಲೆ, ಕ್ೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಆಟಕ್ೆೆ ಉಂಟತ ಲೆಕೆಕ್ೆೆ 
ಇಲೆ.  ಈ ಚಿಂದ ಆಯತವ ಮಕೆಳು ಮತ್ತು ಬಿೇದ ಬದಯಲ್ಲೆ ವನಸಿಸತವ ಮಕೆಳು ಲೆಕೆಕೂೆ ಇಲೆ, 
ಆಟಕೂೆ ಇಲೆ ಎನತನವ ಹನಗೆ ಇದೆ.  ಇವರತ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ ಕ್ೊಡದದದರೆ ಅಡಿಾಯಲೆ.  ಬಿೇದ ಬದಯ 
ಮಕೆಳ ಪತನಾವಸತಿಯ ಬಗೆೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಸತಪಿರೇಂ ಕ್ೊೇಟ್ಚಾನಲ್ಲೆ ವಿಚನರಣೆ ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ  
ಸತಪಿರೇಂ ಕ್ೂೆೇಟ್ಚಾ ಇವರ ಪತನಾವಸತಿ ನಮನಾಣಕ್ನೆಗಿ ಏರ್ನದರೂ ಅಗತ್ಯ ಕರಮಗಳ ಬಗೆೆ 
ಸಲಹೆಗಳನತನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ  ಕ್ೆೇಂದನರಡಳಿತ್ ಪರದೇೆಶ ಮತ್ತು ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರಗಳಿಗೆ ಸೂಚರೆ್ಯನತನ 
ಕ್ೊಟಿಟದೆ.  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸಕ್ನಾರದಂದ ಸಲಹೆಗಳನತನ ಕ್ೊಟಿಟದನದರೆಯೇ?  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಕ್ನಲನವಕ್ನಶ 
ಕ್ೆೇಳಿರತವುದರಿಂದ ನೇವು ಈ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಬರತವುದಲೆ.  

 ಶ್ರೇ ಆಚನರ್ಚ ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಚಿಂದ ಆಯತವ 
ಕ್ನಯಾದಲ್ಲೆ ತ್ೊಡಗಿಸಿಕ್ೂೆಂಡಿರತವ ಮಕೆಳ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಅಂಕಿಅಂಶ ಒದಗಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ 
ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದನದರ.ೆ  Urban Local Body  ಯವರತ ಸವೆಾ ಮನಡಿದನದರ.ೆ ಸವೆಾ ಮನಡಿ 
ಅವರಿಗೆ ಐ.ಡಿ., ಕ್ನಡ್ಚಾನತನ ಕ್ೊಟಿಟದನದರೆ.  ಅವರ ಹತಿುರ ಪೂಣಾ ಮನಹಿತಿ ಇದೆ. ಪೂಣಾ ಮನಹಿತಿ 
ಬೆೇಕ್ೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ತ್ರಿಸಿ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅವರಿಗ ೆಉತ್ುರವನತನ ಕಳುಹಿಸಿ ಕ್ೊಡಿ. 
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 ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸತಪಿರೇಂ ಕ್ೂೆೇಟ್ಚಾಗೆ ಸಕ್ನಾರ 
ಸಲಹೆಯನತನ ಕ್ೊಟಿಟದೆಯೇ?  ಈಗ ಇದರ ಬಗೆೆ ಸತಪಿರೇಂ ಕ್ೊೇಟ್ಚಾ ಕ್ೆೇವಲ ಕಡತ್ದಲ್ಲೆರಬನರದತ 
ಎಂದತ ಸೂಚರೆ್ಯನತನ ಕ್ೊಟಿಟದೆ.  ಈಗ ವಿಚನರಣೆ ಸತಪಿರೇಂ ಕ್ೂೆೇಟ್ಚಾನಲ್ಲೆದೆ.  ಮತಂದನ 
ಸೂೆೇಮವನರ ಪತನಃ ಬರತತ್ುದೆ.  ಕರ್ನಾಟಕದಂದ ನಮೂ ಸಕ್ನಾರ ಏನತ ಸಲಹಗೆಳನತನ ಕ್ೊಟಿಟದೆ.  

 ಶ್ರೇ ಆಚನರ್ಚ ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಗರನಭಿವೃದಿ ಇಲನರ್ಯೆಂದ 
ಪೂಣಾ ಮನಹಿತಿಯನತನ ತ್ರಿಸಿಕ್ೊಂಡತ ಅವರಿಗೆ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇರೆ್.  

     ಪರಶೆನ ಸಂರ್ೆಯ:೨೮೧೩ 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಡನ||ಕ್.ೆಗೊೇವಿಂದರನಜ್ಚರವರೆೇ, ತ್ಮೂ ಪರಶೆನಗೆ ಮನನಯ ಸಹಕ್ನರ 
ಸಚಿವರತ ೧೫ ದನ ಕ್ನಲನವಕ್ನಶವನತನ ಕ್ೆೇಳಿದನದರ.ೆ  

 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಟಿ.ಸೊೇಮಶೆೇಖರ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕಳೆದ ೩ ವಷಾಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲೆ 
ರನಜಯದಲ್ಲೆನ ಸಹಕ್ನರ ಸಂಘಗಳು, ಠೇೆವಣಿದನರರಿಗೆ ವಂಚಿಸಿದ ಎಷತಟ ಪರಕರಣಗಳು ವರದಯನಗಿವೆ; 
ಅವು ಯನವುವು; ವಂಚರೆ್ಯ ಪರಕರಣ, ಸಹಕ್ನರ ಸಂಘಗಳ ಹೆಸರತ, ವಿಳನಸ ಕತರಿತ್ನದ ಸಂಪೂಣಾ 
ಮನಹಿತಿಯನತನ ಒದಗಿಸಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದನದರ.ೆ  ಯನವುದನದರೂ ಒಂದತ ಜಿಲೆೆಯ ಬಗೆೆ 
ಕ್ೆೇಳಿದದರೆ ಪರವನಗಿಲೆ.  ಎಲನೆ ಜಿಲೆೆಗಳ  ಮೂರತ ವಷಾದತದ ಕ್ೆೇಳುತಿುದನದರ.ೆ  

 ಡನ||ಕ್.ೆಗೊೇವಿಂದರನಜ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಇಲನರ್ಯೆದತದ ಹಿೇಗೆ, 
ಪಶತಸಂಗೊೇಪರ್ ೆ ಇಲನರ್ಯೆಲ್ಲೆ ಹಗರಣ ನಡಯೆತತಿುದೆ ಎಂದರೆ ಅದನತನ ಮತಂದಕ್ೆೆ ಹನಕತತ್ನುರ.ೆ  
ಹಿೇಗನದರೆ ಹೆೇಗ?ೆ 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಅವರಿಗೆ ಉತ್ುರವನತನ ಕಳುಹಿಸಿ ಕ್ೊಡಿ. 
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ಪರಶೆನ ಸಂರ್ೆಯ: ೨೮೨೩ 
ಉತ್ುರ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ ೆ

ಶ್ರೇ ಸತನಲಚ ವಲನಯಪತರ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹಟಿಟ ಚಿನನದ ಗಣಿಯ ಬಗೆೆ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಸಂಪೂಣಾವನದ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಟಿಟದನದರೆ.   ಕಲನಯಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭನಗದಲ್ಲೆರತವ ಹಟಿಟ 
ಚಿನನದ ಗಣಿಯಲ್ಲೆ ಸಾಳಿೇಯರಿಗೆ ಉದೂೆಯೇಗನವಕ್ನಶ ಕ್ೊಡತವಂತ್ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ತ್ಮೂ 
ಮತರ್ನಂತ್ರ ಕ್ೆೇಳಬಯಸತತಿುದೆದೇರ್ೆ.    ನಮೂ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಕ್ೆ.ಜಿ.ಎಫಚ., ಮತ್ತು ಹಟಿಟ ಚಿನನದ ಗಣಿ 
ಇವೆರಡೇೆ ಚಿನನದ ಗಣಿಗಳಿರತವಂಥದತದ.    ಹಟಿಟ ಚಿನನದ ಗಣಿಯಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ ೨೦೦೦ ದಂದ 
೩೦೦೦ ಟನಚಗಳಷತಟ ಚಿನನದ ಅದರನತನ ಉತ್ನಪದರೆ್ ಮನಡತತಿುದನದರ.ೆ  ಅದಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರ ಕೂಡ 
ಅನತದನನವನತನ ಕ್ೊಟತಟ ಇನತನ ಹೆಚಿಚನ ಉತ್ನಪದರೆ್ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರಿಗೆ ತ್ಮೂ ಮೂಲಕ ಕ್ೆೇಳಬಯಸತತಿುದದೆೇರೆ್.  ನನನ ವಿನಂತಿ ಏರೆ್ಂದರೆ, ಮನನಯ ಗಣಿ ಸಚಿವರತ 
ಸದನದಲ್ಲೆದನದರ.ೆ  ಕಳೆದ ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರನದ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟಿೇಲಚರವರತ ಕೂಡ D.M.F.,  
Fund ಹಣವನತನ  ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸದಸಯರತ ಸೂಚಿಸಿರತವ ಕ್ೆಲಸಗಳಿಗೆ ರ್ನವು ಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ 
ಹೆೇಳಿದನದರೆ.  ಮನನಯ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟಿೇಲಚರವರತ ಹೂೆೇದ ಮೇಲೆ, ಅಂದನ ಗಣಿ ಸಚಿವರನಗಿದದಂತ್ಹ 
ಮನನಯ ಮತರತಗೆೇಶಚ ನರನಣಿಯವರತ ಕೂಡ ಸದನದಲ್ಲೆ ಭರವಸಯೆನತನ ಕ್ೂೆಟಿಟದನದರೆ.   ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಎಲನೆ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸದಸಯರತಗಳಿಗ ೆ  ಇವತ್ತು D.M.F., ಅನತದನನವನತನ ನಮಗೂ 
ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ  ಸೂಚಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ತ್ಮೂ ಮತರ್ನಂತ್ರ ಕ್ೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಬಯಸತತಿುದೆದೇರ್.ೆ  
  
 ಶ್ರೇ ಆಚನರ್ಚ ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹಟಿಟ ಚಿನನದ 
ಗಣಿಯ ಬಗೆೆ ಸಂಪೂಣಾವನದ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದನದರೆ.  ಅದರ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಕ್ೊಟಿಟದದೆೇರೆ್.  
ಅದರಿಂದ ಎಷತಟ ಲನಭವನಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲೆ ಎಷತಟ ಕ್ನಮಿಾಕರತ ಇದನದರ,ೆ ಎಷತಟ ತ್ನತ್ನೆಲ್ಲಕ ಕ್ನಮಿಾಕರತ 
ಇದನದರ ೆ ಎಂದತ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದನದರ.ೆ  ಅದರ ಬಗೆೆಯೂ ಅಂಕಿಸಂರ್ೆಯಗಳನತನ ಕ್ೊಟಿಟದದೆೇವೆ.  
ಇದನತನ ಬಿಟತಟ ಅವರತ D.M.F., Fund ಬಗೆೆ ಕ್ೇೆಳುತಿುದನದರ.ೆ   D.M.F., Fund  ಎಲ್ಲೆ ಗಣಿಗನರಿಕ್ ೆ
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ನಡದೆರತತ್ುದೆ ಅಲ್ಲೆ ‘District Mineral Foundation’ಚ ಎಂದತ ಟರಸ್ಟಚ ಎಂದತ 
ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿರತತ್ನುರ.ೆ ಅಲ್ಲೆ ಆ ಜಿಲನೆಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ್ಯೆಲ್ಲೆರತವಂತ್ಹ ಟರಸ್ಟಚನಲ್ಲೆ ೨೦೧೬ ಕಿೆಂತ್ 
ಮದಲತ ಶೆೇಕಡ ೩೦ ರಷತಟ ರನಜಧ್ನ ಸಂಗರಹವನಗಿರತತ್ುದ.ೆ  ೨೦೧೬ ರ ನಂತ್ರ auction  
ರಹಿತ್ವನಗಿರತವಂತ್ಹ ಗಣಿಗಳಿಗೆ ಅವರಿಂದ ಶೆೇಕಡ ೧೦ ರಷತಟ ರನಜಧ್ನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿವಂತ್ಹದತದ 
ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಸಂಗರಹವನಗಿರತವಂತ್ಹ ಹಣವನತನ ಆ ಭನಗದಲ್ಲೆ ಬನಧಿತ್ ಪರದೆೇಶಗಳಿಗ ೆ
ಹಂಚಿಕ್ೂೆಳುಿತ್ನುರ.ೆ   ಎಲೆರೂ ನಮಗೂ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೊಡಿ ಎಂದತ ಕ್ೇೆಳುತಿುದನದರೆ.  ಆದರೆ 
ನಯಮದೂೆಳಗೆ ಕ್ನನೂನತ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡರ ೆ  ಟರಸ್ಟಚ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲೆ ಶನಸಕರತ, ಎಂ.ಪಿ., ಗಳು 
ಇರತತ್ನುರ.ೆ  ಅದರಲ್ಲೆ ಜಿಲನೆಧಿಕ್ನರಿಗಳೆೇ ನಣಾಯ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  ಆಗ ಶನಸಕರತಗಳು ಕೂಡ 
ಅಲ್ಲೆರತತ್ನುರ,ೆ ಎಲೆರೂ ಸೇೆರಿ ಮನಡಿಕ್ೊಳಿಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. 
 ಶ್ಚರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, D.M.F., Fund   ಮನನಯ ಸತನಲಚ 
ವಲನಯಪತರ್ಚರವರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ ಕ್ೆೇವಲ ವಿಧನನಸಭೆಯಲ್ಲೆರತವಂತ್ಹ ಶನಸಕರಿಗ ೆ ಮನತ್ರ 
ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ಅವಕ್ನಶಗಳಿವೆ. ಮನನಯ ಸತನಲಚ ವಲನಯಪತರ್ಚರವರತ ಕ್ೇೆಳುತಿುರತವುದೇೆರ್ೆಂದರೆ,  
ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸದಸಯರತ ಅದೆೇ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆರತ್ಕೆಂಥವರತ ಮತ್ತು ಪದವಿೇಧ್ರರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ, ಶ್ಕ್ಷಕರ 
ಕ್ಷೆೇತ್ರದಂದ ಗೆದತದ ಬಂದರತವಂತ್ಹ ಶನಸಕರತಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ.  ಅವರೆೇನತ 
ಶ್ಫನರಸತಸ ಮನಡತತಿುದನದರ ೆಅದನತನ ಕೂಡ ಪರಿಗಣರೆ್ಗೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಅವರತ ಕೂಡ 
ಶನಸಕರನಗಿದನದರ.ೆ  ಅದರಲ್ಲೆ ಭೆೇದಭನವ, ತ್ನರತ್ಮಯ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿಲೆ.  

 ಶ್ರೇ ಆಚನರ್ಚ ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಶನಸಕರ ರೆ್ೇತ್ೃತ್ಾದಲ್ಲೆ ಇದನತನ 
ಕ್ೊಡತವುದಲೆ.  ಆ ಟರಸ್ಟಚಗೆ ಜಿಲನೆಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಗಿರತತ್ನುರೆ.  

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದಚ:- ಶನಸಕರಿಗ ೆ ರೆ್ೇತ್ೃತ್ಾ ಕ್ೂೆಡಿ ಎಂದತ ಕ್ೇೆಳುತಿುಲೆ.  ಅವರೆೇನತ 
ಶ್ಫನರಸತಸ ಮನಡತತ್ನುರ,ೆ ಅದನತನ ಪರಿಗಣರೆ್ ಮನಡಿ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳುತಿದದೆೇವೆ ಅಷ್ೆಟ.  

          (ಮತಂದತ) 
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(683) 29/03/2022 /11:20/ ಎಸ್ಚಪಿಆರ್ಚ/ಜಿಆರ್ಚ    
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇವರನೂನ ಸಹ ಶನಸಕರರ್ನನಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಹೇೆಳುತಿುದನದರ.ೆ 

 
ಶ್ರೇ ಆಚನರ್ಚ ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅಲ್ಲೆ ೯ ಸದಸಯರ ಟರಸ್ಟಚ 

ಸಮಿತಿಯನತನ ಮನಡಲನಗಿದೆ. 
 
ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧ್ತಸನಾಮಿ (ಕ್ನನೂನತ ಮತ್ತು ಸಂಸದೇಯ ವಯವಹನರಗಳ ಸಚಿವರತ):- 

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದನತನ ಬನಧಿತ್ ಪರದೇೆಶಕ್ೆೆ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ.  ಹಿೇಗನಗಿ ಆಯನ ಭನಗದ 
ಶನಸಕರತ ಅಲ್ಲೆ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಂಡತ ನದಾಷಟವನದ ಕ್ೆಲಸವರೆ್ನೇ ಬರೆದತ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಸದರಿ 
ಡಿ.ಎಂ.ಎಫಚ., ನತನ ಮನಡಲನಗಿದೆ.  ರ್ನವು ಎಲೆವನೂನ ಸನಮನನಯೇಕರಿಸತವುದಕ್ನೆಗತವುದಲೆ.   

 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದಚ(ವಿರೊೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):-ಮನನಯ ಮನಧ್ತಸನಾಮಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು 

ಬೆೇರಯೆವರಿಗ ೆಕ್ೂೆಡಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುಲೆ.  ಬದಲನಗಿ ಬನಧಿತ್ ಪರದೆೇಶದ ಜಿಲೆೆಗಳನತನ ಪರತಿನಧಿಸತವ 
ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸದಸಯರತಗಳಿಗೆ ನೇಡಿ ಎಂದತ ಹೇೆಳುತಿುದೆದೇವೆ.  ಆಯನ ಜಿಲೆೆಗಳಿಂದ ಹೂೆರಗಡ ೆ
ಇರತವ ಸದಸಯರಿಗೆ ಕ್ೊಡಿ ಎಂದತ ರ್ನವು ಹೇೆಳುತಿುಲೆ.  ಈ ವಿಚನರಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟಂತ್ೆ ನಮಗೆ ಸಾಲಪ 
ಮಟಿಟಗೆ ತಿಳಿದರತವುದರಿಂದ ರ್ನವು ಹೆೇಳುತಿುದೆದೇವೆ.   

 
ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕೆ್.ರನಥೊೇಡ್ಚ(ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ಮತಖಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 

ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸದಸಯರತಗಳಿಗೆ ಮಲತ್ನಯ ಧೊೇರಣೆಯನಗತತಿುದೆ.  
ವಿಧನನ ಸಭನ ಸದಸಯರಿಗೆ ಎಲನೆ ರಿೇತಿಯ ಅವಕ್ನಶಗಳನತನ ನೇಡಲನಗತತ್ುದೆ.  ಅವರತಗಳು 
ಹೆೇಳುವುದರೆ್ನಲೆವನೂನ ಪರಿಗಣಿಸಲನಗತತ್ುದೆ.  ಆದರ ೆ ರ್ನವು ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸದಸಯರತಗಳು 
ಏರ್ನದರೂ ಶ್ಫನರಸತಸ ಮನಡಲತ ಪರಯತಿನಸಿದರೆ, ನಮೂನತನ ಗಣರೆ್ಗ ೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಿವುದಲೆ.  ಈ 
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ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ಸಕ್ನಾರವು ನಮಗೆ ಆಶನಾಸರೆ್ ನೇಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ತ್ಮೂ ಮೂಲಕ ಕ್ೊೇರಿಕ್ೊಳುಿತ್ೆುೇರ್.ೆ  
ಪರತಿಯಂದತ ಇಲನರ್ಗೆಳಲ್ಲೆಯೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಇದೆೇ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಆಗತತಿುದೆ.  ಈ ಬಗೆೆ 
ಸಕ್ನಾರದಂದ ಯನರನದರೂ ಉತ್ುರಿಸಬೆೇಕತ. 

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ಯನವುದೇೆ ಮಂತಿರಗಳು ಏನೂ ಉತ್ುರವನತನ 

ನೇಡತವುದಲೆ. 
 
ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕ್.ೆರನಥೊೇಡ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವನದರೂ ಸಹ ನಮೂ ರಕ್ಷಣೆಗ ೆ

ಬರಬೆೇಕತ. 
 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ ಏರ್ನದರೂ ಹೆೇಳಿದರ,ೆ ಅವರತ ಕ್ೆೇಳಬೆೇಕಲೆವೇೆ? 
 
ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕೆ್.ರನಥೊೇಡ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಎಲೆವನೂನ ಕ್ೆೇವಲ ವಿಧನನ ಸಭನ 

ಸದಸಯರತಗಳಿಗ ೆ ನೇಡಿದರ,ೆ ರ್ನವು ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸದಸಯರತಗಳನಗಿ ಏನತ ಮನಡಬೇೆಕತ?  
ಯನವುದೆೇ ಜಿಲೆೆಯ ಜಿಲನೆಧಿಕ್ನರಿಗಳನಗಲ್ಲೇ, … 

(ಗೊಂದಲ) 
 
ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧ್ತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬನಧಿತ್ ಪರದೆೇಶಗಳ ಜನರ ರೆ್ೇರ 

ಪರತಿನಧಿಯನತನ ಅಂದರ,ೆ ವಿಧನನ ಸಭನ ಸಚದಸಯರನತನ ಕೂಡಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ.., ಅಲ್ಲೆನ ರ್ನಲತೆ ಜಿಲೆೆಗಳಿಂದ 
ಆಯೆಗೊಂಡ ನಮೂಗಳನತನ …. ಈಗನಗಲೆೇ ಬಯಲತಸಿೇಮ ಅಭಿವೃದಿ ಮಂಡಳಿಗ ೆ
ನೇಡಲನಗತತಿುರತವ ಅನತದನನವನತನ ಎಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಯನವನಯವ ಬನಧಿತ್ ಪರದೆೇಶಗಳಿಗೆ ಖಚತಾ 
ಮನಡಲನಗತತಿುದೆ ಎನತನವುದರ ಬಗೆೆ ಯನವುದೆೇ ಶನಸಕರತ ಲೆಕೆ ನೇಡಿರತವುದಲೆ.  (ಗೊಂದಲ) 
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ತ್ತಮಕೂರತ ಜಿಲೆೆಯ ಚಿಕೆರ್ನಯಕನಹಳಿಿ ತ್ನಲೂೆಕಿನಲ್ಲೆ ಗಣಿಗನರಿಕ್ ೆ ಮನಡಲನಗತತ್ುದೆ. ಹಿೇಗನಗಿ 
ಇದನತನ ರ್ನವು ಬೆೇರಯೆವರಿಗ ೆನೇಡತವುದಕ್ನೆಗತತ್ುದಯೆೇ?    

(ಗೊಂದಲ) 
ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕೆ್.ರನಥೊೇಡ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, … 

(ಗೊಂದಲ) 
 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ರನಥೊೇಡ್ಚರವರೆೇ ಸಾಲಪ ತ್ಡಯೆರಿ.  ಅವರತ 

ಮನತ್ರ್ನಡತವುದನತನ ಮತಗಿಸಲ್ಲ. 
 
ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧ್ತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ಪರಪೂೆೇಷಾರೆ್ೇಟ್ಚ ಆಗಿ 

ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇವೆ.  ಇದಕ್ೆೆ ಸದಸಯರತ ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರೆ,  
(ಗೊಂದಲ) 

 
ಡನ|| ಕ್.ೆಗೊೇವಿಂದರನಜ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  
 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇ ಗೂೆೇವಿಂದರನಜ್ಚರವರೆೇ, ಸಚಿವರ ಮನತ್ತ ಪೂತಿಾಯನಗಲ್ಲ. 
 
ಡನ|| ಕ್.ೆಗೊೇವಿಂದರನಜ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹಿೇಗನದರೆ ನಮೂನತನ ಶನಸಕರತ ಅಲೆ 

ಎಂಬತದನಗಿ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಲ್ಲ.   
(ಗೊಂದಲ) 
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ಶ್ರೇ ಆಚನರ್ಚ ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಈ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ 
ಒಂದತ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಕ್ೊಡಲ್ಲಚಿಾಸತತ್ುೆೇರೆ್. 

 
ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧ್ತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, … 

(ಗೊಂದಲ) 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಯನರನದರೂ ಒಬಬರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 
ಶ್ರೇ ಆಚನರ್ಚ ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದನತನ ರ್ನವು ಮನಡಿಲೆ, 

ಬದಲ್ಲಗೆ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ ನಯಮಗಳನಾಯ ರ್ನವು ಮನಡತತಿುದೆದೇವ.ೆ 
 
ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕೆ್.ರನಥೊೇಡ್ಚ(ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ಮತಖಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 

ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ನನೂನತ ಸಚಿವರತ ಹೆೇಳಿರತವುದತ ಭನಗಶಃ ಒಪಿಪಕ್ೂೆಳುಿವಂತ್ಹದತದ.  ಆದರೆ, 
ರ್ನನತ ಎಲನೆ ಇಲನರ್ಗೆಳ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳುತಿುದೆದೇರ್.ೆ  ಸಕ್ನಾರದ ಆಡಳಿತ್ದಲ್ಲೆ ಸಕ್ನಾರವು ಸರಿಯನದ 
ಒಂದತ ನಲತವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಿಬೆೇಕತ ಹನಗೂ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸದಸಯರಿಗೆ ಮನನಯತ್ಯೆನತನ 
ನೇಡತವ ಕ್ೆಲಸಗಳನಗಬೆೇಕತ.  ಹಿೇಗೆ ಮನಡಿದದಲ್ಲೆ ಇದತ ನಮಗೆ ಮಲತ್ನಯ 
ಧೊೇರಣೆಯಂತ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಬಹಳಷತಟ ಸಂರ್ೆಯಯಲ್ಲೆ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸದಸಯರತಗಳಿದೆದೇವೆ.  ಆದರೂ 
ಸಹ ನಮಗೆ ಯನವುದೆೇ ಮನನಯತ್ಯೆನತನ ನೇಡತತಿುಲೆ.  ಜಿಲನೆಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಹನಗೂ ಜಿಲನೆ ಮಟಟದ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ನಮೂ ಮನತ್ನತನ ಕ್ೆೇಳುವುದಲೆ.  ಹಿೇಗನಗಿ ಈ ಬಗೆೆ ಸಕ್ನಾರವು 
ಗಮನಹರಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ತ್ಮೂ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ 
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ಪರಶೆನ ಸಂರ್ೆಯ: 2796  
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಿದ)ೆ 

 
ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕೆ್.ರನಥೊೇಡ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಪರಸತುತ್ ಪರಶೆನಯನತನ 

ಕ್ೆೇಳುವ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಬೃಹತಚ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ ೆ ಸಚಿವರತ ಸದನದಲ್ಲೆ 
ಉಪಸಿಾತ್ರನಗಿರಬೆೇಕಿತ್ತು. ಆದರ,ೆ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಅವರ ಪರವನಗಿ ….. 

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸದರಿ ಮಂತಿರಗಳು ನನನ ಅನತಮತಿಯನತನ ಪಡದೆತಕ್ೊಂಡಿದನದರೆ.   
 
ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕೆ್.ರನಥೊೇಡ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕರಮ ಸಂರ್ೆಯ (ಅ) ರಲ್ಲೆ ರ್ನನತ 

ಕ್ೆೇಳಿರತವ ಪರಶೆನಗ ೆ ಸಕ್ನಾರವು ಉತ್ುರಿಸಿರತವುದಲೆ.  ಆದರೆ, ಲ್ಲಖಿತ್ ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ “ರನಜಯದಲ್ಲೆ 
ಬಂಡವನಳ ಹೂಡಿಕ್ೆಯನತನ ಉತ್ೆುೇಜಿಸಲತ ಪನರದಶಾಕ ಮತ್ತು ಸತಸಿಾರ ನೇತಿ ನಯಮಗಳ ಜನರಿ 
ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯವು ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿಯಲ್ಲೆ ಸದನ ಮತಂದದ”ೆಚ ಎಂದತ 
ತಿಳಿಸಲನಗಿದೆ.  ಮತಂದತವರೆದತ,ಚ “2021-2022 ರ ಆರ್ಥಾಕ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಸತ್ತ್ ಮೂರತ 
ತ್ೆೈಮನಸಿಕಗಳಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕವು ದೆೇಶದಲ್ಲೆಯೇ ಅತಿ ಹೆಚತಚ ವಿದೆೇಶ್ ರೆ್ೇರ ಬಂಡವನಳ ಆಕಷಿಾಸಿದ”ೆಚ
ಎಂದೂ ಸಹ ತಿಳಿಸಲನಗಿದ.ೆ  ಇದಲೆದೇೆ “2021-2022 ರ ಆರ್ಥಾಕ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಏಕ ಗವನಕ್ಷಿ ಸಮಿತಿ 
ಸಭೆಗಳಲ್ಲೆ ಒಟತಟ 561 ಯೇಜರೆ್ಗಳಿಗ ೆ ಅನತಮೇದರೆ್ ನೇಡಲನಗಿದತದ, ಇವುಗಳಿಂದ 42,714/- 
ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳ ಬಂಡವನಳ ಹೂಡಿಕ್ಯೆನಗಲ್ಲದತದ, ಸತಮನರತ 1,27,203 ಜನರಿಗೆ 
ಉದೊಯೇಗನವಕ್ನಶಗಳು ಲಭಯವನಗಲ್ಲದ”ೆಚಎಂಬತದನಗಿಯೂ ಸಹ ಲ್ಲಖಿತ್ ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ ತಿಳಿಸಲನಗಿದ.ೆ  
ನಮೂ ದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಅದರಲೂೆ ಮತಖಯವನಗಿ ನಮೂ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಯತ ಮತಂದೆ ಇದೆ.  ನಮೂ 
ದೆೇಶಕ್ೆೆ ಸನಾತ್ಂತ್ರಾ ಬಂದನಗಿನಂದಲೂ ಸಹ ನಮೂ ರನಜಯವು ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ ೆ ಕ್ಷೆೇತ್ರದಲ್ಲೆ 
ಮತಂಚೂಣಿಯಲ್ಲೆದೆ.  ಈ ದೆೇಶದ ಮನಜಿ ಪರಧನನಗಳನದ ದವಂಗತ್ ಪಂಡಿತಚ ಜವನಹರ್ಚ ಲನಲಚ 
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ರೆ್ಹರೂ ರೆ್ೇತ್ೃತ್ಾದ ಸಕ್ನಾರದ ಆಡಳಿತ್ನವಧಿಯಲ್ಲೆ ಸನವಾಜನಕ ವಲಯದ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳ 
ಸನಾಪರ್ೆಯನಯತ್ತ. ಮನಜಿ ಪರಧನನಗಳನದ ಶ್ರೇ ಮನಚಮೇಹನಚ ಸಿಂಗಚರವರ ರೆ್ೇತ್ೃತ್ಾದ ಸಕ್ನಾರದ 
ಆಡಳಿತ್ನವಧಿಯಲ್ಲೆ ಬಹತ ರನಷಿಾೇಯ ಕಂಪೆನಗಳು ಇಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದವು.  We are known as 
Silicon Valley of India.  Bengaluru is called as Silicon Valley of India.  
ಹಲವನರತ ಉದದಮದನರರತ ನಮೂ ರೆ್ರೆಯ ತ್ಮಿಳುರ್ನಡತ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಉದದಮದನರರಿಗ ೆ
ಪೊರೇತ್ನಸಹಗಳನತನ ಮತ್ತು ರಿಯನಯತಿಗಳನತನ ನೇಡತತಿುದನದರ;ೆ ಈ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ಅವರತಗಳು ನಮೂ 
ರನಜಯವನತನ ಬಿಟತಟ ಅಲ್ಲೆಗೆ ಹೊೇಗತತಿುದನದರೆ.  ಆದರೆ ಈ ರಿೇತಿಯ ರಿಯನಯತಿಗಳನತನ ರ್ನವು ನಮೂ 
ರನಜಯದಲ್ಲೆ ನೇಡತತಿುಲೆ.  ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ರ್ನನತ ಉದನಹರಣೆಗಳನತನ ನೇಡಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ನಮೂ 
ರನಜಯಕೂೆ ಹನಗೂ ತ್ಮಿಳುರ್ನಡತ ರನಜಯಕೂೆ ತ್ೆರಿಗೆ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ವಯತ್ನಯಸಗಳಿವೆ.  ಉದದಮ 
ಪನರರಂಭವನದ 5 ವಷಾಗಳವರೆಗ ೆಅಲ್ಲೆ ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯನದ ತ್ೆರಿಗೆಯನತನ ವಿಧಿಸತವುದಲೆ.  ಈ 
ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ಹಲವನರತ ಕಂಪೆನಗಳು ಆ ರನಜಯಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗತತಿುವೆ.  ಓಲನ ಎನತನವ ಕಂಪೆನಯವರತ 
ನಮೂ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 2,000 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳಷತಟ ಬಂಡವನಳವನತನ ಹೂಡಲತ 
ನಧ್ಾರಿಸಿದದರತ.  ಆದರೆ ಇವರತ ತ್ಮೂ ನಧನಾರವನತನ ಬದಲ್ಲಸಿ, ರೆ್ರೆಯ ರನಜಯಕ್ೆೆ ಹೊೇಗಿದನದರ.ೆ  
ಗನರಸಿಮಚ ಎನತನವ ಕಂಪನೆಯವರತ ಮೈಸೂರತ ಜಿಲೆೆಯ ನಂಜನಗೂಡತ ತ್ನಲೂೆಕಿನಲ್ಲೆ ಪೆೈಂಟ್ಚ 
ಉದದಮಯನತನ ಪನರರಂಭಿಸಲತ ಅಜಿಾಯನತನ ಸಲ್ಲೆಸಿದದರತ.  ಇವರ ಬಂಡವನಳವು 1,500 ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪನಯಗಳಷತಟ ಇತ್ತು.  ಇವರೂ ಸಹ ತ್ಮೂ ನಧನಾರವನತನ ಬದಲ್ಲಸಿ, ತ್ಮಿಳುರ್ನಡತ ರನಜಯಕ್ೆೆ 
ಹೊೇಗಿದನದರೆ.  ನಮೂ ರನಜಯದಲ್ಲೆನ ಏಕ ಗವನಕ್ಷಿ ವಯವಸಾೆಯಲ್ಲೆ ಬಹಳಷತಟ ವಿಳಂಬವನಗತತಿುದೆ.  ರೆ್ರೆಯ 
ತ್ಮಿಳುರ್ನಡತ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಉದದಮದನರರತ ಅಲ್ಲೆನ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳನತನ ಭೆೇಟಿ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  ಆಗ 
ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು “ಕಿೆಯರೆನಸಚ”ಚ ವಿಚನರಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟಂತ್,ೆ ಒಬಬ ಅಧಿಕ್ನರಿಯನತನ 
ನಯೇಜಿಸತತ್ನುರೆ.  ಆದರೆ ನಮೂ ರನಜಯದಲ್ಲೆ Single Window Clearance ಗನಗಿ 
ಉದದಮದನರರತ ಅಜಿಾಯನತನ ಸಲ್ಲೆಸಬೇೆಕತ.  ಲ್ಲಖಿತ್ ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ ತಿಳಿಸಿದಂತ್,ೆ ಏಕ ಗವನಕ್ಷಿ ಸಮಿತಿ 
ಸಭೆಗಳಲ್ಲೆ ಸಕ್ನಾರವು ಯೇಜರೆ್ಗಳಿಗ ೆ ಅನತಮೇದರೆ್ಯನತನ ನೇಡತತ್ುದೆ.  ಯನವುದೆೇ 
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ಉದದಮದನರರತ ನಮೂ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಉದದಮಯನತನ ಪನರರಂಭಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದರೆ, ಅವರತ ಮದಲತ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ ಪರದೆೇಶನಭಿವೃದಿ ಮಂಡಳಿಗ ೆ ಭೂಮಿ ಕ್ೂೆೇರಿ ಅಜಿಾಯನತನ ಸಲ್ಲೆಸಬೇೆಕತ.  
ನಂತ್ರದಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯ ಮನಲ್ಲನಯ ನಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಹನಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದತಯಚಾಕಿು 
ಮಂಡಳಿ ಇವುಗಳಿಗ ೆಅಜಿಾಗಳನತನ ಸಲ್ಲೆಸಬೇೆಕತ.  ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಸನಾಪರ್ೆಯನಗಬೆೇಕ್ನಗಿದದ ಹಲವನರತ 
ಕಂಪೆನಗಳು ರೆ್ರೆಯ ತ್ಮಿಳುರ್ನಡತ ರನಜಯಕ್ೆೆ ಸಾಳನಂತ್ರಗೊಳುಿವ ಬಗೆೆ ಸಕ್ನಾರವು ಗಮನಸಬೇೆಕತ.  
ಮತಂದತವರೆದತ, ರೆ್ರೆಯ ತ್ಮಿಳುರ್ನಡಿನಲ್ಲೆ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟಂತ್ೆ ಉದದಮದನರರಿಗ ೆ
ಸಹನಯಧ್ನವನೂನ ಸಹ ನೇಡತತ್ನುರ.ೆ  ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ, ಅವರ ಆಯವಯಯದಲ್ಲೆಯೂ ಸಹ 
ಹಣವನತನ ಮಿೇಸಲ್ಲಡತತ್ನುರೆ.  ಈ ರಿೇತಿಯ ಪೊರೇತ್ನಸಹವನತನ ನಮೂ ಸಕ್ನಾರವೂ ಸಹ 
ಉದದಮದನರರಿಗ ೆನೇಡಬೆೇಕತ.  ಇನತನ ಟನಟನ ಕಂಪೆನಗೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟಂತ್ ೆ…. 

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ರನಥೊೇಡ್ಚರವರೇೆ, ನೇವು ಇಷ್ೊಟಂದತ ಅಂಶಗಳನತನ 

ಹೆೇಳಿದರ,ೆ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ರೆ್ನಪತ ಇರಬೇೆಕಲೆವೇೆ? 
 
ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕ್.ೆರನಥೊೇಡ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಟನಟನ ಕಂಪೆನಯವರತ ನಮೂ 

ರನಜಯದಲ್ಲೆ 10 ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳಷತಟ ಬಂಡವನಳವನತನ ಹೂಡಿಕ್ೆ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ 
ಅಂದತಕ್ೂೆಂಡತ, ಅಜಿಾಯನತನ ಸಲ್ಲೆಸಿದದರತ.  ಆದರೆ, ನಮೂ ಉತ್ನಪದರ್ನ ಘಟಕವು ಅವರೊಂದಗೆ 
ಸರಿಯನಗಿ ಸಮನಾಯ ಮನಡಲ್ಲಲೆ ಎನತನವ ಕ್ನರಣಕ್ೆೆ ಅವರತ ತ್ಮಿಳುರ್ನಡಿಗೆ ಹೊೇದರತ.  ಅದೆೇ 
ರಿೇತಿಯನಗಿ ಕಿಯನ ಮೇಟನಸ್ಚಾ ಕಂಪೆನಯತ ರೆ್ರೆಯ ಆಂಧ್ರಪರದೆೇಶ ರನಜಯಕ್ೆೆ ಹೊೇದರತ.  ಈ 
ರಿೇತಿಯನಗಿ ದೊಡಾ ಪರಮನಣದಲ್ಲೆ ಹೂಡಿಕ್ೆ ಮನಡತವ ದೊಡಾ ದೂೆಡಾ ಕಂಪೆನಗಳು ನಮೂ ರನಜಯವನತನ 
ತ್ೊರೆಯತತಿುದನದರ.ೆ  ಇದನತನ ಸಕ್ನಾರವು ತ್ಡಹೆಿಡಿಯಬೆೇಕ್ೆಂದತ ತ್ಮೂ ಮೂಲಕ ಕ್ೊೇರಿಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇರ್ೆ. 
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ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧ್ತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಆ ನಂತ್ರದಲ್ಲೆ 
ಉತ್ುರಿಸತತ್ನುರೆ.  ಆದರೆ, ಸದಸಯರತ ಪರಸನುಪಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು ವನಸುವನಂಶಗಳಲೆ.  The 
Karnataka Industries (Facilitation) Act ಇದನತನ ರ್ನವು ಅನತಮೇದಸಿದೆದೇವೆಯೇ 
ಹೊರತ್ತ ತ್ಮಿಳುರ್ನಡತ ರನಜಯದವರಲೆ.  ಯನವುದೆೇ ದೊಡಾ ಕಂಪೆನಗಳು ತ್ಮೂ ಉತ್ನಪದರ್ನ 
ಘಟಕವನತನ ನಮೂ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಸನಾಪಿಸಲತ ಮತಂದರ ೆಬಂದರ,ೆ ಅವರಿಗೆ ಮೂರತ ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ 
ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯ ಪರವನನಗಯೆನತನ ಪಡಯೆದೆೇ, ನಮೂ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಉದದಮಯನತನ 
ಪನರರಂಭಿಸಬಹತದತ.  ಅವರ ಉತ್ನಪದರೆ್ಯತ ಹೊರಗಡೆ ಬರತವ ವೇೆಳೆಗೆ, ಅವರತ ಎಲನೆ ರಿೇತಿಯ 
ಕಿೆಯರೆನಸಚಗಳನತನ ಪಡದೆತಕ್ೊಂಡಿರಬೆೇಕತ.  ಈ ರಿೇತಿಯ ಕ್ನಯದಯನತನ ದೇೆಶದಲ್ಲೆ ರನಜಸನಾನ 
ರನಜಯವನತನ ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿದರೆ, ಉದದಮದನರರಿಗ ೆಪೊರೇತ್ನಸಹಿಸಬೆೇಕತ ಎನತನವ ಕ್ನರಣದಂದ ರ್ನವು 
ಜನರಿಗೊಳಿಸಿದದೆೇವೆ.  100 ಎಕರಗೆಳಷತಟ ಭೂಮಿಯನತನ ಯನವುದೆೇ ದನಖಲನತಿಗಳಿಲೆದೆೇ, ಅವರತ 
ನಮೂ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಉದದಮಯನತನ ಪನರರಂಭಿಸಬಹತದತ.  ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಯನವುದೆೇ ಕಂಪೆನಗಳು 
ನಮೂ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಬಂಡವನಳವನತನ ಹೂಡಲತ ನಮೂ ಕ್ನನೂನನಲ್ಲೆ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೊಡಲನಗಿದ.ೆ  
ರ್ನವು ವಲಯವನರತ ಸಹನಯಧ್ನವನತನ ನೇಡತತಿುದದೆೇವೆ.  ಯನವ ಯನವ ಉದದಮಗಳು ಯನವ 
ಯನವ ವಲಯಕ್ೆೆ ಬರತತ್ುವೆ ಎಂದತ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಅವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ೆುೇಜನವನೂನ ಸಹ 
ನೇಡಲನಗತತಿುದ.ೆ  Tami Nadu is known for manufacturing industries. ಇದತ 
ಇವತಿುನ ಸಂಗತಿಯಲೆ.  ನಮೂ ಇಡಿೇ ದೆೇಶದಲ್ಲೆ Tami Nadu is number one in 
manufacturing industries.  ಹಲವನರತ ಕಂಪೆನಗಳು ನಮೂ ರನಜಯವನತನ ತ್ೊರೆದತ ರೆ್ರೆಯ 
ರನಜಯಗಳಿಗ ೆಹೊೇಗತತ್ುವೆ.  ಇದರಥಾ ರ್ನವು ಅವರಿಗೆ ಅನತಕೂಲ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡತತಿುಲೆವೆಂದಲೆ.  ಈ 
ಸಂಗತಿಯನತನ ದಯಮನಡಿ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಬನರದತ.  No, no,  we have given lot of 
scope.   ನಮೂ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಉದದಮ ಪನರರಂಭಿಸಲತ ವಿಳಂಬವನಗತತ್ುದೆ ನಜ.  ಆದರೆ, ಈಗ the 
Karnataka Industries (Facilitation) Act ಜನರಿಗ ೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಅವರಿಗೆ 
ಕಿೆಯರೆನಸಚಗನಗಿ ಉದದಮದನರರತ ಕ್ನಯತವಂತಿಲೆ.  He has to take clearance either 
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before three years or before the actual production starts.  ಒಟನಟರೆಯನಗಿ 
ಉದದಮದನರರಿಗ ೆಎಲನೆ ರಿೇತಿಯ ಅನತಕೂಲಗಳನತನ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡಲನಗಿದೆ.  ಆದರ ೆರ್ನವು ಇರ್ನೆಷತಟ 
ಉದನರಿಯನಗಿಬೆೇಕತ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಪರಶ್ನಸತತ್ೆುೇರೆ್.   

 
ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕೆ್.ರನಥೊೇಡ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ನನೂನತ ಸಚಿವರತ ಹೆೇಳುತಿುರತವ 

ಅಂಶಗಳನತನ ರ್ನನತ ಒಪಪಲತ ಸನಧ್ಯವಿಲೆ.ಚಚ“ನಮೂ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಏಕ ಗವನಕ್ಷಿ ಕಿೆಯರೆನಸಚ ವಯವಸೆಾಯತ 
ಇದೆ; ಹಿೇಗನಗಿ ಯನರತ ಬೆೇಕ್ನದರೂ ನಮೂ ರನಜಯಕ್ೆೆ ಬಂದತ ಉದದಮಯನತನ ಪನರರಂಭಿಸಬಹತದತ”ಚ
ಎಂಬತದನಗಿ ಕ್ನನೂನತ ಸಚಿವರತ ಹೆೇಳುತಿುದನದರೆ.  ನಮೂ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಯನವುದೆೇ ಉದದಮದನರರತ 
ತ್ಮೂ ಉದದಮಯನತನ ಪನರರಂಭಿಸಬೆೇಕ್ನದರೆ ಹನಗೂ ಏಕ ಗವನಕ್ಷಿ ವಯವಸೆಾಯಲ್ಲೆ ಅಜಿಾಯನತನ 
ಸಲ್ಲೆಸಿದರೆ, ಅವರತಗಳು ಏಕ್ೆ, ಕ್.ೆಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ. ಸಂಸೆಾಗ ೆಹೊೇಗಬೇೆಕತ?  ಅದೇೆ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಮನಲ್ಲನಯ 
ನಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಗ ೆ ಅವರತ ಏಕ್ೆ ಹೊೇಗಬೆೇಕತ.  ಅವರತಗಳು ಅಜಿಾಗಳನತನ ಸಲ್ಲೆಸಿದನಗ, 
ಅಜಿಾಗಳೆೇ ವಿವಿಧ್ ಕಛೆೇರಿಗಳಿಗೆ ಹೂೆೇಗತವಂತ್ನಗಬೆೇಕತ.  ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ಬೃಹತಚ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ 
ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ ೆ ಸಚಿವರ ಬಳಿ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕತ.  ಸಚಿವರತ ಹೆೇಳುತಿುರತವುದತ ಹನಗೂ ಸಕ್ನಾರದ 
ಪರಿಕಲಪರ್ ೆಇವುಗಳು ಸರಿಯನಗಿಲೆ.  ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಐ-ಫೊೇನಚ ಕಂಪನೆಯತ ನಮೂ ರನಜಯದಲ್ಲೆ 
ಏಕ್ೆ ಹೂಡಿಕ್ ೆ ಮನಡಲ್ಲಲೆ ಎನತನವ ವಿಚನರವನತನ ಬೃಹತಚ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ ೆ ಸಚಿವರತ 
ತಿಳಿಸಬೆೇಕತ.  ಮತಂದತವರದೆತ, ಟನಟನ, ಓಲನ ಮತ್ತು Ether ಕಂಪೆನಗಳೂ ಸಹ ನಮೂ ರನಜಯದಲ್ಲೆ 
ಹೂಡಿಕ್ೆಯನತನ ಮನಡದೇೆ, ರೆ್ರೆಯ ರನಜಯಗಳಿಗ ೆಹೊೇದರತ. These are all examples.  

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ಇದಕ್ೆೆ ಉತ್ುರಿಸಿ. 
 
ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕೆ್.ರನಥೊೇಡ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳಿರತವ ಪರಶೆನಗ ೆ

ಸಕ್ನಾರವು ಉತ್ುರಿಸಿಲೆ.   
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ರನಥೊೇಡ್ಚ ರವರೇೆ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಹೆೇಳುವುದನತನ 
ಕ್ೆೇಳಿ. 

 
ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕೆ್.ರನಥೂೆೇಡ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪರಶ್ನತ್ ವಿಷಯಕ್ೆೆ 

ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟಂತ್ ೆಉದದಮದನರರಿಗೆ ಯನವ ರಿೇತಿಯ ಸಮಸೆಯಗಳಿವೆ ಎನತನವುದರ ಬಗೆೆ ಸಕ್ನಾರವು 
ವಿಚನರಿಸಬೆೇಕತ.    ನಮೂ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಉದದಮಗಳು ಪನರರಂಭ ಮನಡಬೇೆಕ್ನದ ವನತ್ನವರಣವನತನ 
ಸಕ್ನಾರವು ಸೃಷಿಟಸಬೆೇಕತ.  ರೆ್ರೆಯ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಉದದಮದನರರತ ಹೊೇದರ,ೆ ನಮಗೆ ನಷಟವನಗತತ್ುದ;ೆ 
ನಮೂ ರನಜಯದ ಜನರಿಗ ೆಉದೊಯೇಗನವಕ್ನಶಗಳು ಲಭಿಸತವುದಲೆ. 

 
ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ) (ಬೃಹತಚ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ ೆ

ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸದಸಯರತ ಕ್ೆೇಳಿರತವ ಎಲನೆ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ 
ಸಕ್ನಾರದಂದ ಉತ್ುರಿಸಲನಗಿದೆ. 

 
ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕೆ್.ರನಥೊೇಡ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳಿರತವ ಪರಶೆನಗ ೆ

ಸಕ್ನಾರವು ಉತ್ುರಿಸಿಲೆ.                                                     
                                                        (ಮತಂದತ) 

684/29-3-2022/11-30  ಬಿಕ್ೆಪಿ-ಎಂಡಿ 

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ: ಇಷ್ಟೆಲನೆ ಕ್ೆೇಳಿದ ನಂತ್ರ ಅವರತ ರ್ನವು ಹೆೇಳುವುದನತನ 
ಕ್ೆೇಳಬೆೇಕಲೆವೆೇ? ಈಗ ಅವರತ ಹೆೇಳಿದದರ್ೆನಲನೆ ರ್ನವು ಬಹಳ ಪಿರೇತಿಯಂದ ಕ್ೇೆಳಿಲೆವೆೇ? ಅವರತ ಸಾಲಪ 
ತ್ೆರೆದ ಮನಸಿಸನಂದ ಕ್ೆೇಳಲ್ಲ. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕ್ೆೇಳಿದಂತ್ಹ ಎಲನೆ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರ 
ನೇಡತತಿುದದೆೇರೆ್. ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಮನನಯ ಕ್ನನೂನತ ಮಂತಿರಗಳು ಸಹ ಒಟನಟರ ೆತ್ಮೂ ಅಭಿಪನರಯವನತನ 
ತಿಳಿಸಿದನದರೆ. 2021ರ ಹಣಕ್ನಸತ ವಷಾದಲ್ಲೆ ಉನನತ್ ಮಟಟದ ಒಪಿಪಗೆ ನೇಡಿಕ್ೆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲೆ 2016-
17ಕ್ೆೆ ಅನತಮೇದರೆ್ ನೇಡಲನಗಿದೆ.  
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರ,ೆ ಈಗ ಏರ್ನದರೂ ಮನತ್ರ್ನಡಬೇೆಕ್ನದರ,ೆ 
ಕ್ನನೂನತ ಮಂತಿರಗಳೆಂದತ ಹೆೇಳಿಬಿಡತತಿುೇರಿ ಅಷ್ಟೆ.  

ಶ್ರೇ   ಕೆ್ೂೇಟ  ಶ್ರೇನವನಸ   ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
2021-22ರ ಮನಹಿತಿ ನೇಡಿದಂತ್,ೆ 19,564.53 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯ ಬಂಡವನಳ ರನಜಯಕ್ೆೆ ಹರಿದತ 
ಬರಲ್ಲದ ೆ ಎಂಬ ಮನಹಿತಿಯನತನ ನೇಡಿದೆದೇವ.ೆ ಇದರಿಂದ 8792 ಜನರಿಗ ೆ ಉದೊಯೇಗನವಕ್ನಶ 
ಸಿಗತತ್ುದೆ ಎಂಬ ಎಲನೆ ಮನಹಿತಿಗಳನತನ ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲನಗಿದ.ೆ 2021-22ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನ 
ಹಣಕ್ನಸಿನ ವಷಾದಲ್ಲೆ ಏಕಗವನಕ್ಷಿ ಮಟಟದಲ್ಲೆ ಯನವ ರಿೇತಿ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ ರೂಪಿಸಿದದೆೇವೆ 
ಎನತನವುದನತನ ಸಹ ತಿಳಿಸಿದದೆೇವೆ. ಅದರಿಂದ ಸತಮನರತ 2,31,000 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳ 
ಬಂಡವನಳ ರನಜಯಕ್ೆೆ ಹರಿದತ ಬರಲ್ಲದ.ೆ ಇದರ ಮೂಲಕ ಸತಮನರತ 1,18,000 ಜನರಿಗ ೆಉದೊಯೇಗ 
ಲಭಯವನಗತತ್ುದೆ ಎಂಬ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಸಹ ತಿಳಿಸಿದೆದೇವೆ. ಏಕಗವನಕ್ಷಿಯ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿ ಯನವ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ನಯಮಗಳನತನ ಸಡಿಲ ಮನಡಲನಗಿದೆ ಎಂಬ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಸಹ ಒದಗಿಸಲನಗಿದ.ೆ 
ಆತ್ೂನಭಾರದ ಕಲಪರ್ೆಯಡಿ ಯನವುದೆೇ ಉದಯಮ ಬಂದರ,ೆ ಅವರತ ಸಾ ಉದೊಯೇಗ ಮನಡತವುದರ 
ಮೂಲಕ ರನಷಾದ ಉತ್ಪನನಗಳನತನ ಮನಡತವುದಕ್ೂೆೆೇಸೆರ ಎಲನೆ ಸಡಿಲ ನೇತಿಗಳನತನ ಏರೆ್ೇನತ 
ಮನಡಲನಗಿದ ೆ ಎಂಬತದನೂನ ಕೂಡ ಪರಶೆ್ನೇತ್ುರದಲ್ಲೆ ನಖರವನದಂತ್ಹ ಎಲನೆ ಮನಹಿತಿಗಳನತನ 
ಒದಗಿಸಲನಗಿದ.ೆ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಇನೂನ ಬೆೇಡಿಕ್ ೆಬರತವ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲೆ ರ್ನವು ಇನತನ 22 ಸನವಿರ ಎಕರೆ 
ಜಮಿೇನನತನ ಸನಾಧಿೇರ್ನಪಡಿಸಿಕ್ೊಳುಿವುದತ ಅಂತಿಮ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆದೆ ಎಂಬತದನತನ ಸಹ 
ಉಲೆೆೇಖಿಸಲನಗಿದ.ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಎಲನೆ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರ ನೇಡಿದೆದೇವೆ. ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಮನನಯ 
ಕ್ನನೂನತ ಮಂತಿರಗಳು ಸಹ ಉತ್ುರ ನೇಡಿದನದರ.ೆ ಮತ್ೆು ಇರ್ನೆೇರ್ನದರೂ ಇದದರೆ, ಮನನಯ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ 
ಮಂತಿರಗಳು ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಜೊತ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ತಿಳಿಸತತ್ುೆೇರೆ್. 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕೆ್. ರನಥೊೇಡ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನನ ಪರಶನೆ ಏರೆ್ಂದರೆ, 
ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳು ತ್ಮಿಳುರ್ನಡಿಗೆ ಏಕ್ೆ ಹೂೆೇಗತತಿುವೆ  ಎಂದತ ರ್ನನತ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿದೆದೇರ್ೆ. ಆದರೆ, ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಅದರ ಬಗೆೆ ಏನನತನ  ಹೆೇಳಿಲೆ. ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, ಅವರತ ಏರೆ್ೇನತ ಹೆೇಳಿದನದರೆ ಅದರೆ್ನಲನೆ 
ರ್ನನತ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆದೇರೆ್. ಅಂದರೆ, ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗ ೆ ಏನತ ತ್ೊಂದರ ೆ ಇದೆ ಎಂದತ ತಿಳಿಸಿದೆದೇರ್.ೆ 
ಆಮೇಲೆ KIADB (Karnataka Industrial Area Development Board) ಯ ಒಂದತ 
ಎಕರ ೆಜಮಿೇನಗ ೆಸತಮನರತ ಒಂದೂವರೆ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯ ಬೆಲ ೆಇದೆ. ಆದರೆ, ತ್ಮಿಳುರ್ನಡಿನಲ್ಲೆ 
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ಕ್ೆೇವಲ ನಲವತ್ತು ಲಕ್ಷದಂದ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷವಿದ.ೆ ಆದರ,ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಯನವುದಕೂೆ ಉತ್ುರ 
ನೇಡಿಲೆ.  

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧ್ತಸನಾಮಿ (ಕ್ನನೂನತ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, please 
bear with me. ರ್ನನತ ಈಗ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರನತನ ಕ್ೆೇಳಿದಂತೆ್, except Pollution 
Control Board clearance ಇನತನ ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯ condition ಇಲೆ. ಈಗ 
ಜಮಿೇನನತನ KIADB ಯಲೆೆೇ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಬೇೆಕ್ಂೆಬ ನಯಮವಿಲೆ. They can directly 
procure property.  Land Ceiling Act, Land Reforms Act ಮನಡತವ 
ದವಸವೆೇ ಹೆೇಳಿದೆದೇವೆ. ಅವರತ ಜಮಿೇನನತನ ರೆ್ೇರವನಗಿ ಖರಿೇದ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಪನರರಂಭ 
ಮನಡಬಹತದತ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದೆದೇವೆ. You are right.  KIADB development ದತದ 1:4 
times ಆಗತತ್ುದೆ. Need not be,  ಯನರನದರೂ ಬಂದತ ರವೆಿನೂಯ ಜನಗವನತನ ಖರಿೇದಸಿ 
start ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದರೂ except Pollution Control Board clearance ಒಂದನತನ 
insist ಮನಡತವುದನತನ ಬಿಟಟರ,ೆ ಇರ್ನಯವುದತ ಸಹ condition ಇಲೆ.  Tamil Nadu is an 
Industrial Hub. ರ್ನವು ಏನತ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಲೆ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದಚ (ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಮನನಯ ಕ್ನನೂನತ ಮಂತಿರಗಳು ಹೆೇಳುತಿುರತವುದನತನ ರ್ನನತ ಒಪಿಪಕ್ೊಳುಿತ್ುೆೇರೆ್. ಆದರೆ, ಮನನಯ 
ಪರಕ್ನಶಚ ಕ್.ೆ ರನಥೂೆೇಡ್ಚರವರತ ಕ್ೆೇಳಿರತವ ಪರಶೆನಯೇರೆ್ಂದರೆ, ಟನಟನ ಕಂಪನ ಮತಿುತ್ರ ೆಕಂಪನಗಳು 
ಈ ರನಜಯಕ್ೆೆ ಬನರದ ೆಬೆೇರೆ ರನಜಯಕ್ೆೆ ಏಕ್ೆ ಹೊೇಗಿವೆ ಎಂಬತದಕ್ೆೆ ಉತ್ುರ ನೇಡಿದರ ೆಆಯತ್ತ. ಮನನಯ 
ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಹೆೇಳುತ್ನುರ,ೆ ಪಿರೇತಿಯಂದ ಅವರ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಕ್ೆೇಳಿ ಉತ್ುರವನತನ 
ಕ್ೊಡತತಿುದೆದೇವೆಂದತ ಹೇೆಳಿದರತ. (ಗೊಂದಲ) ಅದಕ್ೆೆ ಹೆೈಕ್ೂೆೇಟ್ಚಾನ judgement ಗಳಿವ.ೆ ನಗತತ್ನು 
ದೆಾೇಷದಂದ ಹೇೆಳಿದರೂ ನಡಯೆತತ್ುದೆ ಎಂದತ.  

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧ್ತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ land ceiling ಇದದಂತ್ಹ 
ಕ್ನಲದಲ್ಲೆ ಅದೆಲನೆ ನಡಯೆತ್ತ. ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರ,ೆ Karnataka Industries. 
(Facilitation) Act ಮನಡಿದ ಉದೆದೇಶವ,ೆ ಅವರತ ಯನವ clearance ಗೂ ಕ್ನಯತವುದತ 
ಬೆೇಡವಂೆದತ.  
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ಅದನತನ ಪರಶೆನ ಮನಡತತಿುಲೆ. 

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧ್ತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ he can purchase 
agricultural land with any farmers and start industry.  Production ಬರತವ 
ಮದಲೇೆ Pollution Control Board  ಅವರಿಂದ clearance ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಿಬೇೆಕತ.  
ವನತ್ನವರಣವನತನ ಹನಳು ಮನಡಲತ  ಬಿಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಲೆ. It involves all ULB’s 
(Urban Local Bodies), Panchayats. ಅವರತ ಅದೂೆಂದತ clearance ಅನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಬೇೆಕತ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ಮನನಯ ಕ್ನನೂನತ ಸಚಿವರತ 
ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಟತಟ ಹೂೆೇಗತತಿುವೆ ಏಕ್ೆ ಎಂಬತದನತನ ಹೆೇಳಲ್ಲ.  

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕ್ೆ. ರನಥೊೇಡ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಬೆೇರ ೆ ಕಡಯೆಂದ 
ಮನಹಿತಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿಲೆ, ಇಲನರ್ಯೆ ಕಡಯೆಂದಲೆೇ ಮನಹಿತಿ ಪಡದೆತಕ್ೂೆಂಡಿದದೆೇರ್ೆ. ಆದರೆ, 
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಆ ರಿೇತಿ ಇಲೆವೆಂದತ ಹೇೆಳುತಿುದನದರೆ. ಇದತ ಸರಿಯಲೆ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ: ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶಚ ಕ್.ೆ ರನಥೊೇಡ್ಚರವರೆ, ಸನಕತ ಬಿಡಿ. ನೇವು ಪರಶೆನ 
ಕ್ೆೇಳುವುದಕೂೆ ಒಂದತ ಲ್ಲಮಿಟ್ಚ ಇರತತ್ುದೆ.  

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕೆ್. ರನಥೊೇಡ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವರತ ನನನ ಪರಶೆನಗ ೆಸರಿಯನಗಿ 
ಉತ್ುರವರೆ್ನೇ ನೇಡಲ್ಲಲೆ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನನ ಪರಶೆನಗ…ೆ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರ ನೇವು ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿ. 

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರತ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿದನದರ.ೆ ಆದರೆ, ಅವರ ಪರಶೆನಗ ೆ ಮತ್ುಷತಟ ವಿಸೃತ್ವನದ ಉತ್ುರ 
ನೇಡಬೆೇಕತ. ಆದತದರಿಂದ ರ್ನಳ ೆಮಂತಿರಗಳಿಂದ ತ್ಡಹೆಿಡಿಯಲನದ ಪರಶೆನಗ ೆಉತ್ುರ ನೇಡಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆಂದತ 
ತಿಳಿಸಿದೆದೇರ್.ೆ ಆದತದರಿಂದ ಪರಶೆನಗ ೆರ್ನಳ ೆಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. 
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ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, Thank you.  
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ಪರಶೆನ ಸಂರ್ೆಯ 2805 
(ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಲನಗಿದೆ) 

ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ 
ಒದಗಿಸಿದನದರ.ೆ ಆದರೆ, ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳು ನನಗ ೆಬೇೆಕ್ನದಂತ್ಹ ಪರಶೆನಗ ೆಸರಿಯನಗಿ ಉತ್ುರ ನೇಡಿಲೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗೆ ಬೆೇಕ್ನದಂತ್ಹ ಉತ್ುರವನತನ ರ್ನಳ ೆ
ನೇಡಿ. 

ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗೆ ಬೆೇಕ್ನದಂತ್ಹ 
ಉತ್ುರವೆಂದರ,ೆ ಸಮನಧನನಕರವನದ ಉತ್ುರ ನೇಡಿಲೆವೆಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದದೆೇರೆ್. ರ್ನನತ ಕ್ೊೇಲನರ 
ಜಿಲೆೆಯ ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಬನಯಂಕಚ ಬಗೆೆ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿದದೆ. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲಚ.ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗೆ ಮನತ್ರ 
ಸಮನಧನನವನದರೆ ಸನಕ್ೆೇ; ಅಥವನ ಸನವಾಜನಕ ಹಿತ್ದೃಷಿಟಯಂದ ಸಮನಧನನವನಗಬೆೇಕ್ೆೇ?  

ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಸನಜಾನಕರಿಗ ೆಸಮನಧನನವನಗತವ ರಿೇತಿ ಉತ್ುರ ನೇಡಿಲೆ. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲಚ.ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಆ ರಿೇತಿ 
ಹೆೇಳಲ್ಲ. 

ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ೊೇಲನರ ಜಿಲೆೆಯ ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ. 
ಬನಯಂಕಚ ಬಗೆೆ ಸದನದಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ ಹದರೆ್ೈದತ ವಷಾದಂದ ಚಚಾೆ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಬರತತಿುದದೆೇವೆ. 
ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಆ ಬನಯಂಕಚ ಅನತನ ಪತನರತಜಿಿೇವನಗೊಳಿಸಿ ಅದನತನ ಶಕಿುಯತತ್ ಮನಡಿ, ಅದರ 
ಮತರ್ನಂತ್ರ ಎಲೆರಿಗೂ ಲೊೇನಚ ನೇಡಿ, ಆ ಭನಗದ ಎಲನೆ ರೈೆತ್ರತ ಉದನದರವನಗಬೆೇಕತ ಎಂಬತದತ 
ನಮೂಲೆರ ಆಸ.ೆ ನನನ ಪರಶೆನ ರೆ್ೇರವನಗಿದ.ೆ ಕ್ೊೇಲನರ ಜಿಲೆೆಯ ಚಿಕೆಬಳನಿಪತರ ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಬನಯಂಕಚನಲ್ಲೆ 
ಐದತ ವಷಾಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ್ ಸಂಘ-ಸಂಸೆಾಗಳಿಗೆ, ಸಿರೇ ಶಕಿು ಸಂಘಗಳಿಗ ೆಮತ್ತು ರ್ನಸಗಿ ವಯಕಿುಗಳಿಗ ೆ
ನೇಡಿರತವ ಸನಲ ಎಷತಟ ಎಂದತ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿದೆದೇವೆ. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಎಲೆವನತನ ಸಹ ಜೊತ್ೆಗೂಡಿಸಿ 
ಒಟನಟಗಿ ಹೆೇಳಿದನದರ.ೆ ನನಗೆ ನದಾಷಟವನಗಿ ಹೇೆಳಬೇೆಕ್ನಗಿರತವುದತ ಇಷ್ೆಟ. ಈಗ ಸಿರೇ ಶಕಿು ಸಂಘಗಳಿಗೆ 
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ಕ್ೊಡತತಿುರತವ ಸನಲದ ಬಗೆೆ ನನಗ ೆಗೌರವವಿದ.ೆ ಇವತ್ತು ನಜವನಗಿ ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ೆಂದರೆ, ಆ ಸಂಘಗಳ 
ಮತರ್ನಂತ್ರ ಹೆಣತಣ ಮಕೆಳ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣವನಗತತಿುದೆ. ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ಖತಷಿಪಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಅದತ ನಮೂ 
ಸಕ್ನಾರದ ಧೆಯೇಯವನಗಿದ.ೆ ಆದರೆ, ಸಿರೇ ಶಕಿು ಸಂಘಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೆ ನಕಲ್ಲ ಸಂಘಗಳನತನ ಹತಟಿಟಹನಕಿ 
ಅವುಗಳಿಗ ೆಸನಲ ನೇಡತವ ಪರಕಿರಯ ಶತರತವನಗಿದ ೆಎಂಬ ಅನತಮನನ ಕ್ನಡತತಿುದೆ. ಇದರ ಬಗೆೆ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಮಹಿಳನ ಮತ್ತು ಮಕೆಳ    ಕಲನಯಣ ಇಲನರ್ಯೆಲ್ಲೆ ರೆ್ೂೇಂದಣಿಯನಗದೆೇ ಇರತವಂತ್ಹ 
ಸಿರೇ ಶಕಿು ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಸನಲವನತನ ನೇಡಬಹತದೆ  ಎಂಬತದರ  ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ 
ನೇಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ತ್ಮೂ ಮೂಲಕ ಕ್ೇೆಳಿಕ್ೂೆಳುಿತ್ುೆೇರೆ್. ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, ರ್ನಸಗಿ ವಯಕಿುಗಳಿಗ ೆ ಸನಲ 
ನೇಡತವ ಮನನದಂಡಗಳು ಏನತ ಎಂಬತದಕ್ೆೆ ಉತ್ುರ ನೇಡಿದನದರ.ೆ 2016 ರಿಂದ 2021ರವರೆಗ ೆ
ಕೃಷಿಯೇತ್ರ ಸನಲವೆಂದತ ರ್ನಸಗಿ ವಯಕಿುಗಳಿಗ ೆ ಸತಮನರತ 198 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳ ಸನಲ 
ನೇಡಿದನದರ.ೆ ಇದಕ್ೆೆ ಇರತವ ಮನನದಂಡಗಳು ಏನತ? ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಬನಯಂಕಚಗೆ ಹೊೇದರ ೆ ಲೊೇನಚ 
ನೇಡತತಿುಲೆವೆಂದತ ನನನ ಬಳಿಗೆ ದನಕ್ೆೆ ನೂರತ ಜನರತ ಬರತತ್ನುರ.ೆ ಅಂದರೆ, ಬನಯಂಕಚನವರತ ಅವರಿಗೆ 
ಬೆೇಕ್ನದವರಿಗ ೆ ಸನಲ ಕ್ೂೆಡತತಿುದನದರೆ. ಆದರೆ, ನಮೂ ಗತಿ ಏರೆ್ಂದತ ಕ್ೇೆಳುತಿುದನದರೆ. ಇದಕ್ೆೆ 
ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟಂತ್ ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸಮಜನಯಷಿ ನೇಡಬೆೇಕತ. ಈಗ ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಬನಯಂಕಚನಲ್ಲೆ 
ಅಹಾತ್ೆ ಇರತವಂತ್ಹವರಿಗೆ ಲೊೇನಚ ನೇಡತವುದಕ್ೆೆ ಇರತವ ಸಮಸೆಯ ಏನತ? ಮೂರರೆ್ ಪರಶೆನ 
ಏರೆ್ಂದರೆ, ಬಹಳ ಮತಖಯವನಗಿ ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಬನಯಂಕ ಮೇಲೆ ಸಕ್ನಾರದ ಹಿಡಿತ್ ಇದೆಯೇ, ಇಲೆವೇ? 
ಈಗ ಸಕ್ನಾರದ ಷ್ೆೇರತ ಬೆೇಡವಂೆದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಅಲ್ಲೆಗೆ ಸಹಕ್ನರ ಇಲನರ್ಯೆಂದ ರೆ್ೇಮಿಸಿರತವ 
ವಯವಸನಾಪಕ ನದೆೇಾಶಕರತ ಬೆೇಡವಂೆದತ ಅವರನತನ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಿವುದಲೆವೆಂದತ 
ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ ಹನಗನದರೆ ಇದತ Private Limited Company ಯೇ? ಇದತ ಒಂದತ ರಿೇತಿಯ 
ಹಿಟೆರ್ಚ ದಬನಾರ್. ಹನಗನದರೆ ಬನಯಂಕಚನವರತ subsidy ಯನತನ ಏಕ್ೆ ತ್ಗೆೆದತಕ್ೂೆಳುಿತ್ನುರೆ. ಆ 
ಪರಶೆನಗ ೆಉತ್ುರವಿಲೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇನತನ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳುವುದತ ಇದೆಯನ? 

ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹೌದತ ಇದೆ ಕ್ೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೂೆೇಮಶೆೇಖರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ೊೇಲನರ-ಚಿಕೆಬಳನಿಪತರ 
ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ.ಬನಯಂಕಚ ಬಹಳ ಉತ್ುಮವನಗಿ ಕ್ೆಲಸ ನವಾಹಿಸತತಿುದೆ. ಡನ||ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿಯವರತ 
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ಕ್ೆೇಳಿದಂತ್ಹ ಮನಹಿತಿಯನತನ 2016 ರಿಂದ ಇಲ್ಲೆಯತ್ನಕ, ಬನಯಂಕಚನವರತ ಯನವನಯವ ಲೊೇನಚ 
ನೇಡಿದದರತ, ಅದತ ಅಲನಪವಧಿ ಸನಲ, ಮಧ್ಯಮನವಧಿ ಸನಲ ಮತ್ತು ದೇಘಾವನಧಿ ಸನಲ, ಸಾ ಸಹನಯ 
ಗತಂಪತಗಳಿಗೆ ಸನಲ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯೇತ್ರ ಸನಲ. ಈ ಎಲೆವನತನ ಕೂಡ 2016-17, 2017-18, 
2018-19, 2019-20 ರಿಂದ ಇಲ್ಲೆಯತ್ನಕ ಯನವನಯವ ವಷಾ ಯನವನಯವ ತ್ನಲೂೆಕತಗಳಿಗ ೆ
ಎಷ್ೆಟಷತಟ ಸನಲವನತನ ನೇಡಿದನದರ ೆಎಂಬ ಸಂಪೂಣಾವನದ ಮನಹಿತಿಯನತನ ನೇಡಿದೆದೇವೆ. ಅವರತ ಏನತ 
ಐದತ ವಷಾದ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದನದರ.ೆ ಅವುಗಳ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಸಹ ಒದಗಿಸಲನಗಿದೆ. ಆಮೇಲ ೆ
ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಬನಯಂಕಚನಂದ ಸಾ ಸಹನಯ ಗತಂಪತಗಳಿಗೆ ಶ್ನಯ ಬಡಿಾಯಲ್ಲೆ ಸನಲವನತನ ನೇಡತವಂಥದತದ 
ಇದೆ. ಅದಕ್ೆೆ conditions, formalities ಇದೆ. ಅದೆಲೆವನತನ ಸಹ scrutiny ಮನಡಿ, ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ. 
ಬನಯಂಕಚನವರತ ಸನಲವನತನ ನೇಡತತ್ನುರ.ೆ ಈಗ ಯನರನದರೂ ಡೂಯಪಿೆಕ್ೆೇಟ್ಚ ಮನಡಿ ಸನಲ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿವಂತ್ಹ ವಯವಸಾೆ ಇಲೆ.                                       

                                                        (ಮತಂದತ.) 

(685) 29.03.2022 11.40 ಎಸ್ಚವಿ-ಎಂಡಿ  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೂೆೇಮಶೆೇಖರ್ಚ (ಮತಂದತ):-  

ಇದತವರೆವಿಗ ೆಕೃಷಿಯೇತ್ರ ಸನಲವನತನ ೧೪೨೧ ಜನಕ್ೆೆ ಕ್ೊಡಲನಗಿದ.ೆ  ಅದರಲ್ಲೆ ೧೩೩ ಜನ ಮನತ್ರ 
defaulter ಆಗಿದನದರ.ೆ ಕೃಷಿಯೇತ್ರ ಸನಲವನತನ ಕ್ೂೆಡಬನರದತ ಎಂದಲೆ. ಕೃಷಿಗೂ ಕ್ೂೆಡತತ್ುೆೇವೆ, 
ಅಭಿವೃದಿಗೂ ಕ್ೂೆಡತತ್ುೆೇವೆ.  Gold loan ಕ್ೂೆಡತತ್ುೆೇವೆ, salaried persons ಗಳಿಗೆ surety 
ಇರತ್ಕೆಂತ್ಹ ಸನಲವನತನ ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇವೆ.  ಕೃಷಿಯೇತ್ರ ಸನಲವನತನ ಯನರಿಗೆ ಬೆೇಕ್ನದರೂ 
ಕ್ೊಟಿಟದನದರೆ ಎಂದತ ಅವರತ ಹೆೇಳಿದನದರೆ.  ೧೪೨೧ ಜನಕ್ೆೆ ಕ್ೊಡಲನಗಿದ.ೆ  ಅದರಲ್ಲೆ ಕ್ೆೇವಲ ೧೩೩ ಜನರತ 
ಮನತ್ರ ರೂ.೨.೪೦ ಕ್ೊೇಟಿಗಳಿಗೆ defaulter ಆಗಿದನದರ.ೆ  ಅವರ ವಿರತದಿ recovery ಗೆ ಸಹಕ್ನರ 
ಇಲನರ್ಯೆತ ಏರೆ್ಲನೆ rules ಗಳನತನ ಮನಡಬಹತದೂೆೇ ಅವುಗಳನತನ ಮನಡಿ, ಕ್ೆೇಸ್ಚ ಹನಕಿದೆದೇವೆ. ೩೧ 
ಜನರಿಗ ೆ housing loan ಅನತನ 4.21 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂ.ಗಳನತನ ನೇಡಿದತದ, ಒಂದೆೇ ಒಂದತ ಕ್ೇೆಸ್ಚ 
ಮನತ್ರ ರೂ.೨.೫೩ ಕ್ೊೇಟಿ ಮನತ್ರ defaulter ಆಗಿದನದರೆ.  ಅದನತನ recovery ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
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ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೊಂಡಿದೆದೇವೆ.  ಅಲನಪವಧಿ ಮತ್ತು ದೇರ್ಘಾವಧಿ ಸನಲಗಳಲ್ಲೆ ಯನವ ರೈೆತ್ರತ defaulter 
ಆಗಿದನದರೆಯೇ ಅವರತ ಯನರಿಗೂ case ಹನಕಿರತವುದಲೆ. ಏಕ್ೆಂದರ ೆ ಇದತ zero percent 
ಇರತ್ಕೆಂಥನದತದ. ಕೃಷಿಯೇತ್ರರಿಗೆ ಮನತ್ರ repayment ಕ್ೊಡಲ್ಲಲೆ ಎಂದತ ಅವರಿಗೆ ಕ್ೆೇಸ್ಚ ಅನತನ 
ಹನಕಿದೆದೇವೆ.   

 ಮನನಯ ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿಯವರತ ಹೆೇಳಿದಂತ್ೆ ಸಹಕ್ನರ ಇಲನರ್ಯೆವರನತನ ವಯವಸನಾಪಕ 
ನದೆೇಾಶಕರರ್ನನಗಿ ಹನಕಿದರ ೆಕ್ೆಲವರತ ತಿರಸೆರಿಸತತ್ನುರ.ೆ  ಅದಕ್ನೆಗಿ ರ್ನವು ಅವರ ಮೇಲೆ enquiry  
ಮನಡತತಿುದೆದೇವೆ. ಅವರತ ಹೈೆಕ್ೊೇಟ್ಚಾಗೆ ಹೂೆೇಗಿ ತ್ಡಯೆನಜೆ್ಞಯನತನ ತ್ರತತಿುದನದರ.ೆ  Government 
share ನ ಬಗೆೆ ಅವರತ ಹೆೇಳಿದತದ ಸರಿಯನಗಿದೆ.  ೧೦ ಲಕ್ಷ ರೂ. ಕ್ೊಡತ್ಕೆಂಥದತದ, ಕ್ೆಲವು ಬನರಿ 
Government share ಅನತನ ತಿರಸೆರಿಸತತ್ನುರೆ. ಮನಹಿತಿ ಹಕತೆ ಕ್ನಯದೆಯಡಿಯಲ್ಲೆ 
Government share ನ ಬಗೆೆ ಕ್ೆೇಳಬಹತದನಗಿದೆ.  ಈ ರಿೇತಿ ಇದೆ ಎಂದೇೆ ಕ್ೆಲವರತ ಸಕ್ನಾರದ 
ಶೆೇರ್ಚ ಅನತನ ತಿರಸೆರಿಸತತ್ನುರೆ. ಅದಕ್ೆೆ ತ್ನರ್ೆಯನತನ ಕೂಡ ರ್ನವು ಪನರರಂಭ ಮನಡಿದೆದೇವೆ.  ಒಟನಟರೆ 
ಡಿಸಿಸಿ ಬನಯಂಕಚ ಸಹಕ್ನರ ಇಲನರ್ಯೆ ಅಧಿೇನದಲ್ಲೆ ಬರತತ್ುದೆ.  ಕ್ೆಲವು ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗ ೆ
ಏಕ್ೆ ಸಹಕ್ನರ ಇಲನರ್ಯೆನತನ ಕ್ೆೇಳಬೆೇಕತ, ಏಕ್ೆ ಸಕ್ನಾರವನತನ ಕ್ೆೇಳಬೆೇಕತ ಎನತನವ ಮರ್ೊೇಭನವರೆ್ 
ಕ್ೊೇಲನರದಲ್ಲೆ ಇದೆ.  ಅದಕ್ನೆಗಿ ಇಲನರ್ನ ವಿಚನರಣಯೆನತನ ಮನಡಲತ ಈಗನಗಲೆೇ ಆದೆೇಶ್ಸಿದದೆೇವೆ.   

ಡನ:ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಹಕ್ನರ ಎಂದರೆ ಎಲೆರ 
ಸಹಕ್ನರ ಎಂದಥಾ.  ಅದತ ಕ್ೆಲವರಿಗ ೆಮನತ್ರ ಸಿೇಮಿತ್ವನಗಿರಬನರದತ ಎಂಬತದತ ನಮೂ ಭನವರೆ್.  
ಎಲೆರಿಗೂ ಅನತಕೂಲವನಗತವಂತ್ೆ ಎಲೆರೂ ಸೇೆರಿ ಬನಯಂಕಚ ಅನತನ ನಡಸೆಬೆೇಕ್ೆಂಬತದತ ನನನ 
ಭನವರೆ್ಯಷ್ೆಟ.  ಅದತ ಬಿಟತಟ ಬೆೇರೇೆನೂ ಇಲೆ. ಆದರ ೆ ಇಲ್ಲೆ ರ್ನಸಗಿ ವಯಕಿುಗಳಿಗೆ ಇಷಟ ಬಂದಂತ್ ೆ
ಸನಲವನತನ ನೇಡಿರತವ ಬಗೆೆ ನೂರನರತ ಪರಕರಣಗಳಿದತದ, ಹಲವರತ ಬಂದತ ನಮೂ ಬಳಿ ಹೇೆಳಿದನದರ.ೆ  
ಅದರ ಬಗೆೆ ದನಖಲೆಯನತನ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ವಿಚನರಣೆ ಅಗಬೇೆಕತ.  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಪನರರಂಭ 
ಮನಡಿರತವ ೬೪ ಮತ್ತು ೬೫ ವಿಚನರಣೆಯತ ಯನವ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆದೆ ಎಂಬತದನತನ ತಿಳಿಸಬೆೇಕತ.  
ಕ್ೆೇರಳ, ಗತಜರನತಚ ಮತ್ತು ಛತಿುೇಸ್ಚಗಢದಲ್ಲೆ ಡಿಸಿಸಿ ಬನಯಂಕಚ ಅನತನ ಅಪೆಕಸಚ ಬನಯಂಕಚರೆ್ೂಂದಗೆ 
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ರೆ್ೇರವನಗಿ merge ಮನಡಲನಗಿದೆ.  ಅಪೆಕಸಚ ಬನಯಂಕಚನಂದ PACS (Primary Agricultural 
Cooperative Society) ಗಳಿಗೆ ಲೊೇನಚ ಕ್ೂೆಡತವ ಬಗೆೆ ಭನವರೆ್ ಬರತತ್ುದೆಯೇ? ಇದರ ಬಗೆೆ 
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ತ್ಮೂ ಉತ್ುರವನತನ ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೊಳುಿತ್ುೆೇರೆ್.   

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೊೇಮಶೆೇಖರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, private ನವರಿಗ ೆಯನರಿಗೂ 
ಸನಲ ಕ್ೊಡತ್ಕೆಂಥದತದ ನಮೂ ಗಮನದಲ್ಲೆ ಇಲೆ. ೧೪೨೧ ಜನ ಕೃಷಿಯೇತ್ರರಿಗ ೆ ಸನಲವನತನ 
ನೇಡಲನಗಿದತದ, ಎಷತಟ ಜನ defaulter ಆಗಿದನದರ ೆ ಎನತನವ ಬಗೆೆ ಈಗನಗಲೆೇ ಉತ್ುರವನತನ 
ಕ್ೊಟಿಟದದೆೇರೆ್.  ನದಾಷಟವನಗಿ ಯನವುದನದರೂ ಪರಕರಣ ಇದದರ ೆಅದರ ವಿಚನರಣೆಗ ೆಚನಲರೆ್ಯನತನ 
ನೇಡತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ ಈ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  64 enquiry ಅನತನ ಈಗನಗಲೆೇ 
ಪನರರಂಭಿಸಿದೆದೇವೆ. ಪನರರಂಭ ಮನಡಿ ಈಗನಗಲೆೇ ಎರಡತ ತಿಂಗಳನಗಿದತದ, ಇರ್ೂೆನಂದತ ತಿಂಗಳೊಳಗನಗಿ 
ಸಕ್ನಾರದಂದ ವಯವಸನಾಪಕ ನದೆೇಾಶಕರನತನ ವನಪಸ್ಚ ಕರಸೆತವಂಥದತದ, share amount ಅನತನ 
ವನಪಸ್ಚ ಮನಡತವಂಥದತದ ಎಲೆವನೂನ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  ಕ್ೊೇಲನರ ಡಿಸಿಸಿ ಬನಯಂಕಚಗೆ ಸತಮನರತ ೧೫-
೨೦ ಜನ ಎಂ.ಎಲ.ಎ. ಗಳು, ಎಂ.ಪಿ.ಗಳು, ಎಂ.ಎಲ.ಸಿ.ಗಳು ಎಲೆರಿಂದಲೂ ದೂರಿನ ಮೇಲ ೆ
ದೂರತ ಬರತತಿುದೆ.  ಗಂಭಿೇರವನಗಿ ವಿಚನರಣೆಯನತನ ನಡಸೆಬೆೇಕ್ೆನತನವ ದೃಷಿಟಯಂದ 64 enquiry 
ಅನತನ ಆದೆೇಶ ಮನಡಿದದೆೇವ.ೆ   ಇರ್ೂೆನಂದತ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲೆ ಅದನತನ ಮನಡತತ್ುೆೇವೆ.  

 ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರವು ಗತಜರನತಚ, ಕ್ೆೇರಳ ಮತ್ತು ಛತಿುೇಸ್ಚಗಢದಲ್ಲೆ ಅಪಕೆಸಚ ಬನಯಂಕಚ ಮತ್ತು 
PACS (Primary Agricultural Cooperative Society) ಗಳಿಗೆ ಎರಡತ stage 
ಮನಡಿದರೆ ಡಿಸಿಸಿ ಬನಯಂಕಚಗೆ ಇರತವ ಶೆೇ.೧ ಲನಭವು ರೆ್ೇರವನಗಿ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಉಳಿತ್ನಯವನಗತತ್ುದ ೆ
ಎನತನವ ಒಂದತ ವಯವಸೆಾಯನತನ ತ್ಂದದ.ೆ ಈಗನಗಲೆೇ ೨೧ ಡಿಸಿಸಿ ಬನಯಂಕಚಗಳ ವಯವಸನಾಪಕ 
ನದೆೇಾಶಕರ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲೆ ಸಹಕ್ನರ ಇಲನರ್ಯೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಪೂವಾಭನವಿ ಸಭೆಯನತನ 
ನಡಸೆಿದನದರ.ೆ   ವಿಲ್ಲೇನಗೊಳಿಸಿದರ ೆಆಗತವ ಅನತಕೂಲವೆೇನತ, ವಿಲ್ಲೇನಗೊಳಿಸದರತವುದರಿಂದ ಆಗತವ 
ಅರ್ನನತಕೂಲವೆೇನತ ಎನತನವುದನತನ ವಿಸೃತ್ವನಗಿ ಚಚೆಾ ಮನಡಿದನದರ.ೆ  ನಮೂ ಇಲನರ್ಯೆ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಒಂದತ troop ಅನತನ ಕ್ೆೇರಳ ಹನಗೂ ಛತಿುೇಸ್ಚಗಢಕ್ೆೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಅಲ್ಲೆ ಯನವ 
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ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ DCC Bank merge ಮನಡಲನಗಿದೆ, position ಏರ್ನಗತತಿುದೆ ಎನತನವುದರ 
ವಿವರವನದ ವರದಯನತನ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆ.  ಈ ವರದಯತ ಹೊೇದ ನಂತ್ರ 
ಕ್ೆೇಂದರವು ಯನವ ನದೆೇಾಶನವನತನ ನೇಡತತ್ುದಯೆೇ, ಅದರಂತ್ ೆರ್ನವು ನಡದೆತಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇವೆ.   

ಡನ:ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಧ್ನಯವನದಗಳು.   
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ಪರಶೆನ ಸಂರ್ೆಯ 2819 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಹರಿೇಶಚ ಕತಮನರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಿದನದರ.ೆ  
ಬೆಳುಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಸತಳಯ ತ್ನಲೂೆಕತಗಳಲ್ಲೆ ಯೇಜರ್ನ ಪನರಧಿಕ್ನರದ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಪರಶೆನಯನತನ 
ಕ್ೆೇಳಿದೆದೇರ್.ೆ  ಅವರತ ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಯ ಪಟಟಣ ಪಂಚನಯತಚನಲ್ಲೆ ಯೇಜರ್ನ ಪನರಧಿಕ್ನರವರ್ನನಗಿ 
ಅವಕ್ನಶವನತನ ಕ್ೊಡಲನಗಿದೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನದರೆ.  ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳಿರತವುದತ ಸಾತ್ಂತ್ರವನದಂತ್ಹ 
ಪರತ್ೆಯೇಕವನದ ನಗರ ಯೇಜರ್ನ ಪನರಧಿಕ್ನರ.  ಬೆಳುಂಗಡಿ ಪಟಟಣ ಪಂಚನಯತಚನಲ್ಲೆ ಯೇಜರ್ನ 
ಪನರಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ ಮಂಗಳೂರತ ನಗರ ಯೇಜರ್ನ ಪನರಧಿಕ್ನರದಂದ ಒಬಬರತ ಇಂಜಿನಯರ್ಚ ಬರತತ್ನುರ.ೆ  
ಅಲ್ಲೆ ಒತ್ುಡ ಜನಸಿು ಇದೆ.  ಮಂಗಳೂರತ, ಪತತ್ೂುರತ, ಬಂಟನಾಳ, ಮೂಡತಬಿದೆರ ಈ ಭನಗಗಳಲ್ಲೆ 
ಯೇಜರ್ನ ಪನರಧಿಕ್ನರವನತನ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಲನಗಿದೆ.  ಅಲ್ಲೆನ ಪಟಟಣ ಪಂಚನಯತಚನಲ್ಲೆ ಹೆಚಿಚನ 
ಒತ್ುಡ ಇದತದ, ವನರಕ್ೆೆ ಒಮೂ ಮಂಗಳೂರತ ಯೇಜರ್ನ ಪನರಧಿಕ್ನರದಂದ ಇಂಜಿನಯರ್ಚ 
ಬರತವುದರಿಂದ ಕ್ೆಲಸದ ಒತ್ುಡ ಇನೂನ ಹೆಚನಚಗಿದ.ೆ ಅಂದರೆ ಮೂಡನದ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಕೂಡನ ಅವರೆೇ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿದ.ೆ ಪರಿವತ್ಾರ್ೆ ಇರಬಹತದತ, ಬಡನವಣೆ ವಿರ್ನಯಸ, ಯೇಜರ್ನ ಪರದೆೇಶ, ಲೆೇಔಟ್ಚ 
ನಕ್ಷ,ೆ ಅಭಿವೃದಿ ಈ ಎಲನೆ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ ಅವರೆೇ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿರತವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲೆ 
ಪರತ್ೆಯೇಕವನದಂತ್ಹ ಯೇಜರ್ನ ಪನರಧಿಕ್ನರವನತನ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಸಚಿವರಲ್ಲೆ ಮನವಿ ಮನಡಿದೆದೇರ್.ೆ 
ಯೇಜರ್ನ ಪನರಧಿಕ್ನರ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಲತ ಇರತವ ಮನನದಂಡವೆೇನತ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳಿದತದ, 
ಯನವುದೆೇ ಮನನದಂಡಗಳಿಲೆ ಎಂದತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಟಿಟದನದರೆ.  ಆದರೆ ಜನಸಂರ್ೆಯ ಮತ್ತು decadal 
growth rate, ಅಲ್ಲೆನ ಆರ್ಥಾಕ ಸಿಾತಿಯನತನ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಮನಡಲನಗತವುದತ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದನದರೆ.  ಅದತ ಕೂಡ ಮನನದಂಡವೆೇ ಆಗಿದ.ೆ ಮನನದಂಡ ಇಲೆ ಎನತನವುದನದರೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ 
ಮತ್ತು ಸತಳಯಕ್ೆೆ ಪರತ್ೆಯೇಕವನದಂತ್ಹ ಯೇಜರ್ನ ಪನರಧಿಕ್ನರವನತನ ಮನಡಿದರೆ ಜನರಿಗೆ 
ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ.   
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ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಕ್ೆೇಳಿರತವ ಎಲನೆ  ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಟಿಟದೆದೇರೆ್. ಅವರತ ಈಗ ಕ್ೆೇಳುತಿುರತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ 
ಮಂಗಳೂರತ ನಗರ ಯೇಜರ್ನ ಪನರಧಿಕ್ನರದಲ್ಲೆ ಕ್ೆಲಸದ ಒತ್ುಡ ಜನಸಿುಯನಗಿರತವುದರಿಂದ 
ಬೆಳುಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಸತಳಯ ಯೇಜರ್ನ ಪನರಧಿಕ್ನರಗಳನತನ ರಚರೆ್ ಮನಡಿದರೆ, ಅಲ್ಲೆನ ಸಮಸೆಯಗಳು 
ಪರಿಹನರವನಗತತ್ುದೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನದರ.ೆ  ಅದನತನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳೊಂದಗೆ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ, 
ಯನವ ರಿೇತಿ ಮನಡಬಹತದತ ಎನತನವುದನತನ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಲನಗತವುದತ.   
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ಪರಶೆನ ಸಂರ್ೆಯ 2836 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಿದನದರ.ೆ  ಈ 
ಎರಡತ ವಷಾಗಳಲ್ಲೆ ಎಷತಟ ಉದಯಮಗಳು ಮತಚಿಚವೆ, ಇದಕ್ೆೆ ಕ್ನರಣವೆೇನತ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದೆದನತ.  ಎಷತಟ 
ಜನ ಕ್ನಮಿಾಕರತ ಕ್ೆಲಸ ಕಳೆದತಕ್ೊಂಡಿದನದರೆ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದದೆನತ. ೭೫೪ ಸಣಣ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ ೆಬನಗಿಲತ 
ಮತಚಿಚವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನದರ.ೆ ೪೬,೦೦೦ ಜನ ಕ್ನಮಿಾಕರಿಗ ೆ ಉದೊಯೇಗ ಹೊೇಗಿದ ೆ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದನದರೆ. ಎರಡತ ಲಕ್ಷ ಘಟಕಗಳಿಗ ೆ ರೂ.೯೦ ಕ್ೊೇಟಿಗಳನತನ KPTCL ಯಂದ ಅನತಕೂಲ 
ಮನಡಿಕ್ೊಟಿಟದೆದೇವೆಂದತ ಹೇೆಳುತ್ನುರೆ.   ಆದರೆ ೪,33,೫೫೬ MSME (Micro, Small & 
Medium Enterprises) ಗಳಿವೆ. ಕ್ೆೇವಲ ೨,೦೩,೦೦೦ಗಳಿಗ ೆಘಟಕಗಳಿಗೆ ನೇಡಿದನದರ.ೆ  ಉಳಿದ 
೨,೨೯,೦೦೦ ಏರ್ನಯತ್ೆಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹೇೆಳಬೆೇಕತ.  ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ಗೆಳು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನಗತತ್ುವೆ. 
ರಿಸರ್ಚಾ ಬನಯಂಕಚ ಕ್ೂೆಟಿಟರತವ funding ಅನತನ ಹೆೇಳಿದನದರೆ. ಇಷತಟ ಜನರತ ಕ್ೊೇವಿಡ್ಚನಂದ ಸತ್ತು 
ಹೊೇಗಿದನದರೆ, ಕ್ೆಲಸವನತನ ಕಳೆದತಕ್ೊಂಡಿದನದರೆ.  ಅದಕ್ೆೆ ನಮೂ ಸಕ್ನಾರ ಏನೂ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ 
ಮನಡೇೆ ಇಲೆವೆೇ? ಆತ್ ಕಟಿಟರತವ ಪಿ.ಎಫ. ಹಣವನತನ ಅವನತ ಪಡದೆತಕ್ೊಳುಿವುದಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರ ಏನತ 
ಹೆೇಳುವುದತ? ಪಿ.ಎಫ. ಆಗಲ್ಲೇ, ಇ.ಎಸ್.ಐ ಆಗಲ್ಲೇ, ಅವನ ಹಣವನತನ ಪಡದೆತಕ್ೂೆಳುಿವುದಕ್ೆೆ 
ಅನತಮತಿ ನೇಡಿದೆದೇವೆ ಎಂದತ ಸಕ್ನಾರ ಏನತ ಹೇೆಳುವುದತ.  ಅವನ ಹಣವನತನ ಪಡದೆತಕ್ೂೆಳಿಲ್ಲಕ್ೆೆ 
ಅವನತ ಯನವನಗಲೂ ಅಹಾರ್ೆೇ. ಆದರ ೆಇಷತಟ ಜನರತ ಕ್ೆಲಸ ಕಳೆದತಕ್ೊಂಡಿದನದರೆ, ಉದದಮಗಳು 
ಮತಚಿಚವ.ೆ  ಇದರ ಪತನಶೆಚೇತ್ನಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರ ಏರ್ನದರೂ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೂೆಳಿಬೆೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ 
ಕ್ೆೇಳಬಯಸತತ್ುೆೇರೆ್.                                                      

                                                              (ಮತಂದತ) 
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(686) 29-03-2022 (11.50) ಕ್ೆಜಿ-ಎಕ್ೆ     

      ಶ್ರೇ ಎನಚ.ರ್ನಗರನಜತ (ಎಂಟಿಬಿ):-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಸಣಣ 
ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳ ಬಗೆೆ ಬಹಳ ವಿಸನುರವನದಂತ್ಹ  ಪರಶನೆಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದನದರ.ೆ  ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಎಲನೆ 
ಪರಶೆನಗಳಿಗೂ ವಿವರವನದ ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡಿದೆದೇರ್ೆ. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಕಳೆದ ಎರಡತ  
ವಷಾಗಳಲ್ಲೆ ಮತಚಚಲನಗಿರತವ ಸಣಣ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ಗೆಳ ಸಂರ್ೆಯ ಎಷತಟ ಹನಗೂ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳನತನ  ಮತಚಚಲತ  
ಕ್ನರಣಗಳು ಏನತ; ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳ  ಪತನಃಶೆಾೇತ್ನಕ್ೆೆ  ಸಕ್ನಾರವು  ರೂಪಿಸಿರತವ  ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳ 
ಬಗೆೆ  ಮನಹಿತಿಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದನದರ.ೆ 2019-20ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ 749, 2020-21 ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ 
679 ಈ ರಿೇತಿ ಒಟತಟ 1428 ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳು ಪನರರಂಭವನಗಿವೆ. ಅದೆೇರಿೇತಿ, 2019-20ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ  
50,651, 2020-21ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ 42,268  ಒಟತಟ 92,919 ಉದೂೆಯೇಗಗಳು ಸೃಷಿಟಯನಗಿವ.ೆ  
ಅದೆೇರಿೇತಿ,  ಕ್ನರ್ನಾರ್ೆಗಳ ಕ್ನಯದ  1948  ರಡಿಯಲ್ಲೆ  ರೆ್ೂೇಂದನವಣೆಯನದ  ಕ್ನರ್ನಾರ್ೆಗಳ 
ಪೆೈಕಿ  ಕಳೆದ  ಎರಡತ ವಷಾಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲೆ  2019-20 ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ 562, 2020-21 ರೆ್ೇ 
ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ 192, ಈ ರಿೇತಿ ಒಟತಟ 754 ಕ್ನರ್ನಾರ್ೆಗಳು ಮತಚಚಲಪಟಿಟರತತ್ುವೆ. ಅದೇೆರಿೇತಿ,  2019-20 
ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ  31,722, 2020-21 ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ 14,869, ಒಟತಟ 46,585 ಜನರತ   
ಉದೊಯೇಗಗಳನತನ ಕಳೆದತಕ್ೊಂಡಿದನದರೆ.  

       ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಣಣ ಕ್ನರ್ನಾರ್ೆಗಳು ಉತ್ಪನನದ  ಬೆೇಡಿಕ್,ೆ  ಕಚನಚ ಮನಲ್ಲನ  
ಕ್ೊರತೆ್,  ಹಳೆಯ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ, ದತಡಿಮ ಬಂಡವನಳದ ಕ್ೊರತೆ್,  ಕ್ೌಶಲಯ ಹೊಂದರತವ ಕ್ನಮಿಾಕರ  
ಸಮಸೆಯ, ಸಕ್ನಾರದ  ನೇತಿ, ಅನಗತ್ಯ ಬಂಡವನಳ ಹೂಡಿಕ್ೆ,  ಆಡಳಿತ್  ಮಂಡಳಿಯ  ಆಂತ್ರಿಕ  
ಸಮಸೆಯ  ಇಂತ್ಹ ವಿವಿಧ್  ಕ್ನರಣಗಳಿಂದ  ಮತಚಚಲಪಡತತ್ುವೆ.  ಇಂತ್ಹ ಹತ್ನುರತ ಸಮಸೆಯಗಳು 
ಬಂದವ.ೆ ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಕಳೆದ  ಎರಡತ ವಷಾಗಳಿಂದ ಕ್ೊೇವಿಡ್ಚ-19 ಇದೆ. ಕ್ೊೇವಿಡ್ಚ-19 
ಬಂದದದರಿಂದ ಹಲವನರತ ಸಣಣ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳು ಮತ್ತು major industries ಕಳೆದ ಒಂದೂವರ ೆ
ವಷಾಗಳಿಂದ totally ಮತಚಿಚವೆ. ಈಗ ದೊಡಾ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳಿಂದ, ಸಣಣ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಯವರಿಗೆ 
assembly ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ, raw material ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ,  ಸಣಣ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳು ಉತ್ಪನನ   
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ  ಹನಗೂ ಕ್ನಮಿಾಕರಿಗೆ ಉದೂೆಯೇಗ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಆ ಕ್ನರ್ನಾರ್ೆಗಳೆೇ  ಮತಚಿಚವೆ.  
ಇದಕ್ೆೆ ಒಂದತ ಉದನಹರಣೆಯನತನ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಒಂದತ ಕ್ನಲದಲ್ಲೆ Indian 
Telephone Industries ನಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 26 ಸನವಿರ ಜನರತ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದದರತ. ರ್ನನತ 
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ಸಹ ಆ ಕ್ನರ್ನಾರ್ೆಯಲ್ಲೆ  ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದೆದ.  1968ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ  ನನಗೆ ಆ ಕ್ನರ್ನಾರ್ೆಯಲ್ಲೆ 
ತಿಂಗಳಿಗ ೆ39 ರೂಪನಯ ಸಂಬಳ ಕ್ೊಡತತಿುದದರತ.  ಈಗ mobile phone ಗಳ technology 
ಬಂದದದರಿಂದ ಆ ಕ್ನರ್ನಾರೆ್ ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ಮತಚಿಚ ಹೂೆೇಗಿದೆ.  ಅದೆೇ ರಿೇತಿ N.G.E.F. (New 
Government Electrical Factory) ಇದರಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 5 ಸನವಿರ ಜನ ಕ್ನಮಿಾಕರತ ಕ್ೆಲಸ 
ಮನಡತತಿುದದರತ.  Ancillary Unit, 150 ಸಣಣ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳು ಇದದವು. N.G.E.F Unit ನಲ್ಲೆ 
ಸತಮನರತ 125 ಸಣಣ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳು ಇದದವು. ಅದೇೆರಿೇತಿ H.M.T (Hindustan Machine 
Tools) B.E.L (Bharat Electronics Limited) ಇಂತ್ಹ ದೊಡಾ ದೂೆಡಾ ಕ್ನರ್ನಾರ್ೆಗಳು 
ಸಹ ಮತಚಿಚವೆ. ಬಹತ ರನಷಿಾೇಯ ಕಂಪನಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಈ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ ಬದಲನವಣೆಯನದ 
ಮೇಲ ೆ ಸಣಣ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳಿಗೆ ಸನಕಷತಟ ಒತ್ುಡ ಬಿದದದೆ. ಆದರೂ ಸಹ, ಈ ಸಣಣ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳನತನ 
ಪನಃಶೆಚೇತ್ನ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಕ್ೆೇಂದರ ಹನಗೂ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ ರೂಪಿಸಿದೆ. 
ಮನನಯ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳನದ ಶ್ರೇ  ನರೇೆಂದರ ಮೇದಯವರತ  ಸಣಣ ಕ್ೈೆಗನರಿಕ್ಗೆಳನತನ ಸನಾಪರ್ ೆ
ಮನಡತವವರಿಗೆ subsidy ಇರಬಹತದತ,  ಬನಯಂಕಚ ಸನಲ ಇರಬಹತದತ, ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿ ಮತ್ತು 
ಪರಿಶ್ಷಟ ಪಂಗಡಗಳ ಸಮತದನಯಗಳಿಗೆ 75% subsidy ನೇಡತವಂತ್ಹ ಕ್ನಯಾಕರಮವನತನ 
ಜನರಿಗ ೆತ್ಂದದನದರೆ.  ಈ ಸಮತದನಯದವರಿಗೆ 10% ಇದದರ,ೆ ಅವರತ ಸಣಣ ಕ್ೈೆಗನರಿಕ್ೆಗಳನತನ ಸನಾಪರ್ ೆ
ಮನಡಬಹತದತ.  ಈ ರಿೇತಿ ಸಣಣ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳನತನ ಪನಃಶೆಚೇತ್ನ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಕ್ೆೇಂದರ ಹನಗೂ 
ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರಗಳು ಎಲನೆ ರಿೇತಿಯ ಸಹಕ್ನರ ಹನಗೂ ಪೊರೇತ್ನಸಹವನತನ  ನೇಡಿವೆ.   

       ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಸನಕತ ಬಿಡಿ.  

       ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಇನೂನ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುರತವ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ರ್ನವು ಎದತದ ನಂತ್ತಕ್ೂೆಳುಿವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತ್ುದಯೆೇ; 

      ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವೆಂಕಟೆೇಶಚರವರೆೇ, ಅವರತ ಸಂಜೆಯವರಗೊ ಹೇೆಳುತಿುರತತ್ನುರೆ, 
ರ್ನನತ ಏನತ ಮನಡಲ್ಲ?  

      ಶ್ರೇ ಎನಚ.ರ್ನಗರನಜತ (ಎಂಟಿಬಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಉದೊಯೇಗನಕ್ನಂಕ್ಷಿಗಳು 
P.M.E.G. (Prime Minister Employment Generation) ಯೇಜರೆ್ಯಡಿಯಲ್ಲೆ 
ಉದೊಯೇಗಕ್ೆೆ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲೆಸಿದವರಿಗೆ ಸೌಲಭಯವನತನ ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ. ಉಳಿದಂತ್ೆ, ಕ್ನಮಿಾಕರ  
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ಆರ್ಥಾಕ ಮತ್ತು ಸನಮನಜಿಕ  ಪರಿಸಿಾತಿಗಳನತನ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿದನಗ  ಇಲನರ್ನ ವನಯಪಿುಗೆ  ಬರತವುದಲೆ. 
2019-2020 ಮತ್ತು 2020-21 ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಕ್ೊೇವಿಡ್ಚ-19 ಸಂಕಷಟದಂದ GDP growth 
21.3% ಇತ್ತು.  

    ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ತ್ನವು ಎಲನೆ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಿದದೇರನ? 

     ಶ್ರೇ ಎನಚ.ರ್ನಗರನಜತ (ಎಂಟಿಬಿ):-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಕ್ೆೇಳಿರತವಂತ್ಹ ಎಲನೆ ಪರಶನೆಗಳಿಗೆ ವಿವರವನಗಿ 19 ಪತಟಗಳಷತಟ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಟಿಟದೆದೇರೆ್.  

     ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಹನಗನದರೆ, ಸನಕತ ಬಿಡಿ.  ವೆಂಕಟೆೇಶಚರವರೆೇ, ತ್ನವು 
ಮತ್ೆುೇ ಏನತ ಕ್ೆೇಳುತಿುೇರಿ ಕ್ೇೆಳಿ.  

      ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳಿರತವಂತ್ಹ ಪರಶೆನಗಳಿಗೂ 
ಮತ್ತು ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹೆೇಳಿರತವಂತ್ಹ ಉತ್ುರಕೂೆ ಸಂಬಂಧ್ವೆೇ ಇಲೆ. ರ್ನನತ I.T.I., N.G.E.F 
ಬಗೆೆ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿಲೆ. 

           ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ  20 
ವಷಾಗಳಿಂದ ಆಗಿರತವುದನತನ ಹೆೇಳಿದರತ.  ರ್ನವು ಅದರ ಬಗೆೆ ಚಿಂತೆ್ ಮನಡತತಿುಲೆ. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಕಳೆದ ಎರಡತ ವಷಾಗಳಿಂದ ಸತಮನರತ 45 ಸನವಿರ ಜನರಿಗ ೆ ಕ್ೆಲಸ ಇಲೆದಂತ್ನಗಿದೆ ಎಂದತ 
ತಿಳಿಸಿದನದರ.ೆ ಹನಗನದರೆ, ಇವರ ಪನಃಶೆಚೇತ್ನ ಏನತ ಮನಡಲನಗತತ್ುದೆ,  ಈಗ ಕ್ನರ್ನಾರ್ೆಗಳು 
ಮತಚಿಚಹೊೇಗಿವೆ. ಹನಗನಗಿ, ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರದಂದ ಮತಚಿಚರತವಂತ್ಹ ಕ್ನರ್ನಾರೆ್ಗಳಿಗೆ [ಪೊರೇತ್ನಸಹ 
ಕ್ೊಟತಟ ಅವುಗಳನತನ ತ್ೆರೆಯತವುದಕ್ೆೆ ಅನತಕೂಲ ಮನಡತತಿುೇರನ ಅಥವನ ಈಗನಗಲೆೇ ಏನತ 
ಮತಚಿಚದನದರ,ೆ ಅವುಗಳನತನ ಹನಗೆಯೇ ಬಿಟತಟಬಿಡೂೆೇಣವೆಂದತ ಬಿಟತಟಬಿಡತತಿುೇರನ, ಇದಕ್ೆೆ  ಉತ್ುರ 
ಹೆೇಳಿದರ,ೆ ಸನಕತ. I.T.I., N.G.E.F ಅನತನ ಇಲ್ಲೆ ಇರತವವರತ ಎಲೆರೂ ರೆ್ೂೇಡಿದನದರೆ. ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಸಕ್ನಾರದಂದ 90 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳನತನ 2 ಲಕ್ಷ units ಗೆ ಕ್ೊಟತಟ ಸಹನಯ 
ಮನಡಿದೆದೇವೆಂದತ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಟಿಟದನದರೆ. ಸಕ್ನಾರದ ಬಳಿ 4.33 ಲಕ್ಷ unit ಗಳಿವೆ. ಇನೂನಳಿದ 2.29 
ಲಕ್ಷ unit ಗಳಿಗ ೆ ಸಹನಯ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಏನತ ತ್ೊಂದರ?ೆ ಅವರತ ಏನತ ಪನಪ ಮನಡಿದನದರ?ೆ 
ಅವರಿಗೆ ಏಕ್ೆ ಕ್ೂೆಟಿಟಲೆ;  ಒಂದಕ್ೆೆ ಕ್ೂೆಟಿಟದನದರೆ, ಒಂದಕ್ೆೆ ಬಿಟಿಟದನದರ ೆಏಕ್?ೆ ರ್ನವು ಕ್ೆೇಳಿದದಕಷ್ೆಟೇ ಮನನಯ  
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ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಹೆೇಳಲ್ಲ ಸನಕತ. ರ್ನನತ I.T.I ಬಗೆೆ  question ಹನಕತತ್ೆುೇರೆ್. ಆಗ ಅದರ ಬಗೆೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡೊೇಣ.  

     ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಎಷತಟ ಕ್ೇೆಳಿದನದರೆ, ಅಷಟಕ್ೆೆ ತ್ನವು 
ಉತ್ುರ ಹೆೇಳಿ.  ಉದನಹರಣೆಯನತನ ಕ್ೊಡಬೇೆಡಿ. 

    ಶ್ರೇ  ಎನಚ.ರ್ನಗರನಜತ (ಎಂಟಿಬಿ):-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಬನಗಿಲತ ಮತಚಿಚರತವ  ಸಣಣ 
ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳ  ಕ್ನಮಿಾಕರ  ಬಲವಧ್ಾರೆ್ಗ ೆ ಕ್ನಮಿಾಕ ಇಲನರ್ಯೆಂದ  ಯನವುದೆೇ ಯೇಜರೆ್ 
ಜನರಿಯಲ್ಲೆ ಇರತವುದಲೆ. ಆದರೆ, ಸಂಸೆಾಯತ ಮತಚಚಲಪಟಟ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ  ಅಹಾ ಕ್ನಮಿಾಕರತ  ಕ್ೆಲವು 
ಶನಸರ್ನತ್ೂಕ ಸೌಲಭಯಗಳನತನ ಪಡಯೆಲತ ಅಹಾರನಗಿರತತ್ನುರೆ.  ಉಪಧ್ನ ಪನವತಿ  ಕ್ನಯದಯಡಿ  
ಕ್ನಮಿಾಕರತ  ಸಲ್ಲೆಸಿರತವ  ಸೇೆವನವಧಿ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ವೆೇತ್ನದ  ಮೇಲ ೆ ಉಪಧ್ನ  ಪಡಯೆಲತ  
ಅಹಾರಿರತತ್ನುರ.ೆ ಅವರಿಗೆ ಬನಕಿ ವೆೇತ್ನ,  ಗಳಿಕ್ೆ ರಜೆ ನಗದೇಕರಣ,  ಬನಕಿ ಬೊೇನಸ್ಚ ಮತ್ತು 
ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ನ  ವಿವನದ  ಕ್ನಯದಯಡಿ ಕಲಂ 25 ರಡಿ ಬರತವಂತ್ಹ ಬನಕಿ ಸವಲತ್ತುಗಳನತನ 
ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ಕ್ೂೆಟಿಟದೆದೇವೆ.  
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ಪರಶೆನ ಸಂರ್ೆಯ 2360 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 

ಶ್ರೇ ಸತನೇಲಚ  ವಲನಯಪತರ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,   ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ 
ಒದಗಿಸಿದನದರ.ೆ ಮದಲರೆ್ಯದನಗಿ, ಕಳೆದ ಮೂರತ ವಷಾಗಳಲ್ಲೆ  ಕಲನಯಣ  ಕರ್ನಾಟಕ ವನಯಪಿುಯ  
ಹನಗೂ ಇನನತ್ರ ಜಿಲೆೆಗಳ ನಗರ  ಮತ್ತು ಪಟಟಣ ಪಂಚನಯತಿಗಳ  ವನಯಪಿುಯಲ್ಲೆ  ಒಳಚರಂಡಿ 
ವಯವಸೆಾಗ ೆ ಬಿಡತಗಡೆಯನದ ಅನತದನನವಷೆತಟ;  ಜಿಲನೆವನರತ ಮತ್ತು  ತ್ನಲೂೆಕತವನರತ  ಸಂಪೂಣಾ 
ವಿವರದ ಬಗೆೆ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದೆದ. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಜಿಲನೆವನರತ ಮನಹಿತಿಯನತನ ನೇಡಿದನದರ.ೆ 
ಆದರೆ, ತ್ನಲೂೆಕತವನರತ ಮನಹಿತಿಯನತನ ನೇಡಿಲೆ. ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ,  ನಗರ ಮತ್ತು ಪಟಟಣ 
ಪಂಚನಯತಿಗಳಲ್ಲೆ  ಒಳಚರಂಡಿ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳು  ಅನತಮೇದರ್ಯೆನಗಿ ಅನತದನನ  
ಬಿಡತಗಡೆಯನಗದರತವ  ಪರಕರಣಗಳು  ಯನವುವು;  ಅವುಗಳ ಮನಹಿತಿಯ ಬಗೆೆ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿದೆದ. 
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಅಂತ್ಹ ಯನವುದೆೇ ಪರಕರಣಗಳು ಇರತವುದಲೆವೆಂದತ ಉತ್ುರ ನೇಡಿದನದರ.ೆ 
ಮೂರರೆ್ಯದನಗಿ,  ಅನತಮೇದರೆ್ಯನದ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳಿಗೆ  ಬಿಡತಗಡ ೆ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿರತವ 
ಅನತದನನ ಎಷತಟ ಎಂಬ ಬಗೆೆ ಮನಹಿತಿ ಕ್ೆೇಳಿದೆದ. ಅದಕ್ೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ  ಅನತಮೇದರೆ್ಯನದ 
ಕ್ನಮಗನರಿಗಳಿಗ ೆ ರೂ.230.87 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಬೆೇಕ್ನಗಿರತತ್ುದೆಂದತ 
ತಿಳಿಸಿದನದರ.ೆ  ತ್ನಲೂೆಕತ ಮತ್ತು ಜಿಲನೆ ಪರದೆೇಶಗಳಲ್ಲೆ ಯನವ ರಿೇತಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವಯವಸೆಾ ಇರತತ್ುದ ೆ
ಎಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೂ ಗೊತಿುದೆ.ಚಚ“ಅಮೃತ್  ಯೇಜರೆ್”ಚಇದತ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ ಪತರಸೃತ್ 
ಯೇಜರೆ್. ಈ ಯೇಜರೆ್ಗೆ  ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರದ contribution ಇದೆ.  ರ್ನವು ಬೆೇರ ೆರನಜಯಗಳನತನ  
ಹೊೇಲ್ಲಕ್ೆ ಮನಡಿದನಗ,  ರ್ನವು ಇನತನ II Phase, III Phase ನಲ್ಲೆದೆದೇವೆ. ಬೆೇರ ೆರನಜಯದವರತ 
ಈಗನಗಲೆೇ V Phase, VI Phase ನಲ್ಲೆದನದರೆ.  ಹನಗನಗಿ, ನಮೂ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರದಂದ ಈ 
ಯೇಜರೆ್ಗ ೆಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನಗಿರತವಂತ್ಹ ಹಣವನತನ ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಇದರ 
tender premium ಮನಡತವನಗ ಯನರತ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಲಲೆ. ಈಗ ಅಂತಿಮ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ 
ಕ್ನಮಗನರಿಗಳು  ನಂತಿವ.ೆ ಎಲನೆ ಜಿಲೆೆಗಳಲ್ಲೆ ಚರಂಡಿ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳನತನ ಮತಗಿಸಿದನದರ.ೆ ಈಗ 
ಅಂತಿಮ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ septic tank ಕ್ೂೆಡತವುದಕ್ೆೆ ಮತ್ತು ಅದನತನ ಹೂೆರಗಡ ೆ ಹನಕತವಂತ್ಹ 
ಕ್ನಮಗನರಿಗಳು ಮನತ್ರ ಉಳಿದವೆ. U.G.D (Underground Drainage) ಕ್ೆಲಸಗಳು 
ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ಮತಗಿದವೆ.  ನಮೂ ಗತಲಬಗನಾ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ 99%  ಕ್ೆಲಸ ಮತಗಿದದ.ೆ  
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ಉಳಿದರತವಂತ್ಹ 1% ಕ್ೆಲಸಕ್ೆೆ  septic tank ಹನಕತವುದಕ್ೆೆ K.U.W.S & D.B (Karnataka 
Urban Water Supply and Drainage Board) ಅವರ ಬಳಿ ಅನತದನನ ಇಲೆ. ಅದನತನ 
ಕ್ೆೇಳಿದರ ೆಅನತದನನ ಬಂದಲೆ, ಅನತದನನ ಬರತವುದತ ಬನಕಿ ಇದೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ ಹನಗನಗಿ, 
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಇದರ ಬಗೆೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ.  

(ಮತಂದತ ) 

(687) 29-03-2022 (12.00) ಎಂ.ವಿ-ಎಕ್ೆ 

ಶ್ರೇ ಸತನೇಲಚ ವಲನಯಪತರ್ಚ (ಮತಂದತ):-  

ರ್ನವು ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಕ್ೂೆಟನಟಗ, ಮತಂದನ ಫೆೇಸ್ಚನ ಹಣ ಮತ್ತು ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ 
ಕ್ೊಡತತ್ನುರ.ೆ ಅದಕ್ೆೆ ಗಮನಹರಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ತ್ಮೂ ಮತರ್ನಂತ್ರ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ 
ಕ್ೊೇರಿಕ್ೂೆಳುಿತ್ುೆೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸತನೇಲಚ ವಲನಯಪತರ್ಚರವರತ 
ಕಳೆದ ಮೂರತ ವಷಾಗಳಲ್ಲೆ ಕಲನಯಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗದಲ್ಲೆ UGD (Underground Drainage) 
ಗೆ ಎಷತಟ ಹಣವನತನ ವಯಯ ಮನಡಿದದೇರನ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದನದರ.ೆ ರ್ನವು ಅದಕ್ೆೆ ಸತಮನರತ 666.68 
ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಖಚತಾ ಮನಡಿದೆದೇವೆ. ಅದಕ್ೆೆ ಅನತಮೇದರೆ್ಯನಗಿರತವಂತ್ಹ ಹಣ 
ಸತಮನರತ 897.55 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳನಗಿರತತ್ುದೆ. ಅದರಲ್ಲೆ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳಿಗ ೆ
ಅನತಮೇದರೆ್ಯನದ ಇನೂನ ಸತಮನರತ 230.87 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯ ಹಣ ಬಿಡತಗಡೆ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದನದರ.ೆ ಈಗ ಏರ್ನಗಿದೆ ಎಂದರ,ೆ ಅದಕ್ೆೆ ಇನತನ enhance ಆಗಿ 287.31 
ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳನಗಿದೆ. ಇದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟಂತ್ ೆ ರನಜಯದ ಉನನತ್ ಮಟಟದ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ 
ಸಮಿತಿ ಇದೆ. ಆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಸಮಿತಿ ದರ್ನಂಕ 03.03.2022ರಲ್ಲೆ ಸಭ ೆ ಸೇೆರಿ ಒಂದತ 
ಪರಸನುವರೆ್ಯನತನ ಸಲ್ಲೆಸಿದನದರ.ೆ ಅದನತನ ಸಮಿತಿ ಸಲ್ಲೆಸಿರತವ ಪರಸನುವರೆ್ ಅನತಮೇದರೆ್ ಕ್ೊಟಟ ನಂತ್ರ 
ಹಣ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  
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ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಸಣಣ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳ ಬಗೆೆಯೂ ಸಹ ಕ್ೆೇಳಿದನದರೆ. ಇದಕೂೆ ಸಹ 
ಮನಹಿತಿಯನತನ ಒದಗಿಸಿದೆದೇವೆ. ಸಣಣ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳ ನೇತಿಯಡಿಯಲ್ಲೆ ವನಷಿಾಕ ಸತಮನರತ 245 
ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳ ಸಹನಯಧ್ನ ನೇಡಲನಗತತ್ುದೆ. ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಕ್ೊೇವಿಡ್-೧೯ರ 
ಸಂದಭಾದಲೂೆ ಕೂಡ ಸಣಣ ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳಿಗ ೆ ಆರ್ಥಾಕವನಗಿ ರೆ್ರವನಗಬೆೇಕತ ಎನತನವಂತ್ಹ 
ದೃಷಿಟಯಂದ ಇಂಧ್ನ ಇಲನರ್ೆ ವತಿಯಂದ ಸತಮನರತ 90.45 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳ ವಿರ್ನಯತಿ 
ನೇಡಲನಗಿದ.ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ ಏನತ ಹಣವನತನ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಬೇೆಕತ, ಅದಕ್ೆೆ 
ರ್ನನತ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಜೊತ್ೆ ಕತಳಿತ್ತ ಚಚಾೆ ಮನಡಿ, ಖಂಡಿತ್ವನಗಿ ಬೇೆಗ ಹಣ ಬಿಡತಗಡೆ 
ಮನಡಿಸತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ ೆ ಎನತನವಂತ್ಹ ಮನತ್ನತನ ಈ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ತ್ಮೂ 
ಮೂಲಕ ಹೇೆಳುವುದಕ್ೆೆ ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಸತನೇಲಚ ವಲನಯಪತರ್ಚ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಇವತ್ತು 
ಕ್ೆೈಗನರಿಕ್ೆಗಳ ಬಗೆೆ ಅಪನರವನದ ಕ್ನಳಜಿಯನತನ ಹೊಂದದನದರೆ. ಆದರೆ, ತ್ನಲೂೆಕತವನರತ ಸರಿಯನದ 
ಮನಹಿತಿಯನತನ ನೇಡಿಲೆ. ಕ್ೆೇವಲ ಜಿಲನೆವನರತ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಮನತ್ರ ಒದಗಿಸಿದನದರೆ. ಆದತದರಿಂದ 
ನನಗ ೆತ್ನಲೂೆಕತವನರತ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಸಹ ಒದಗಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ತ್ಮೂ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲೆ 
ಕ್ೊೇರಿಕ್ೂೆಳುಿತ್ುೆೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗೆ ತ್ನಲೂೆಕತವನರತ 
ಮನಹಿತಿಯನತನ ಸಹ ಕಳುಹಿಸಿಕ್ೂೆಡತತ್ುೆೇವೆ. 
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ಆ) ಚತಕೆ್ೆ ಗತರತತಿಲೆದ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನೇಡಲನದ ಉತ್ುರಗಳು 

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ದರ್ನಂಕ 29ರೆ್ೇ ಮನರ್ಚಾ, 2022, ಸಮೂಹರ-2ರ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ುರಿಸತವ ಒಟತಟ 29 
ಪರಶೆನಗಳ ಪೆೈಕಿ, ೧0 ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಸದನದಲ್ಲೆ ಉತ್ುರಗಳನತನ ಮಂಡಿಸತತಿುದೆದೇರ್ೆ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮಂಡಿಸಲನಯತ್ತ. 

(ಲ್ಲಖಿತ್ ಉತ್ುರದ ಪರತಿಗಳನತನ ಲಗತಿುಸಿದ)ೆ 
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02. ಕ್ೊಡಗತ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಹತಲ್ಲ ದನಳಿಯಂದ ಕ್ನಮಿಾಕರೆ್ೂಬಬ ಮೃತ್ಪಟಿಟರತವ ಬಗೆೆ  

                              --- 

ಶ್ರೇಮತಿ ಎಸ್.ವಿೇಣನ ಅಚಚಯಯ (ವಿಧನನ ಸಭೆಯಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿದದಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮಗೆ ಧ್ನಯವನದಗಳನತನ ಅಪಿಾಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ 
ಈ ಒಂದತ ವಿಶೆೇಷ ವಿಚನರವನತನ ಸದನದ ಮತಂದೆ ಇಡತವುದಕ್ೆೆ ಇಷಟಪಡತತ್ುೆೇರೆ್. ರ್ನನತ ಹಲವನರತ 
ಬನರಿ ಕ್ೊಡಗತ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಕ್ನಡತ ಪನರಣಿಗಳಿಂದ ಆಗತತಿುರತವ ದನಳಿಯ ಬಗೆೆ ವಿವರಿಸತತಿುದೆದ. ಇದರ 
ಜೊತ್ೆಗೆ ನರ್ನೆಯ ದವಸ ಒಬಬ ಕ್ನಮಿಾಕನನತನ ಹತಲ್ಲ ಬಂದತ ಅವನನತನ ಬಲ್ಲ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದ.ೆ ಈ 
ವಿಚನರವನಗಿ ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ೆಂದರ,ೆ ಮನರ್ಚಾ, ಏಪಿರಲಚ ಮತ್ತು ಮೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲೆ ಕ್ನಫಿ ತ್ೊೇಟಗಳಲ್ಲೆ 
ಕ್ನಫಿ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಪೆಪಪರ್ಚ ಕಟನವು ಕ್ೆಲಸ ನಡೆಯತತ್ುದೆ. ಅಂತ್ಹ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಹತಲ್ಲ ದನಳಿ 
ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ ನರ್ನೆಯ ದವಸ ಒಬಬ ಕ್ನಮಿಾಕ ಪೆಪಪರ್ಚ ಕಟನವು ಮನಡಿ, ಮರ ಹತಿು ಕ್ಳೆಗೆ 
ಇಳಿಯತವನಗ, ಅಲ್ಲೆಗೆ ಹತಲ್ಲ ಬಂದತ ದನಳಿ ಮನಡಿ, ಅವನನತನ ಕ್ೊಂದತ ಹನಕಿದೆ. ಕಳೆದ ಬನರಿ ಇದೆೇ 
ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ರ್ನಲತೆ ಜನರ ಮೇಲ ೆಹತಲ್ಲ ಬಂದತ ದನಳಿ ಮನಡಿತ್ತು. ಆ ರ್ನಲತೆ ಜನರಲ್ಲೆ ಮೂರತ 
ಜನರತ ಮರಣ ಹೊಂದದತದ, ಒಬಬರತ ಮನತ್ರ ಉಳಿದತಕ್ೊಂಡಿದನದರೆ. ಈ ರಿೇತಿ ಏಕ್ೆ ಆಗತತಿುದೆ ಎಂದತ 
ನನಗೂ ಅಥಾವನಗತತಿುಲೆ. ಕ್ೊಡಗತ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಅರೆ್ೇಕ ಪನರಣಿಪಿರಯರಿದನದರ.ೆ ಆದರೆ, ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ 
ಮಟಿಟಗೆ ಹೇೆಳಬೆೇಕ್ೆಂದರೆ, ಇಂತ್ಹ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟಂತ್ಹ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಸಾಳಕ್ೆೆ ಬೆೇಗರೆ್ 
ಧನವಿಸಿ ಬರತವುದಲೆ. ಆದರ,ೆ ಇದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟಂತ್ೆ ಸಕ್ನಾರದಂದ ಬೆೇಕ್ನದಷತಟ ಪರಿಹನರವನತನ 
ನೇಡತತ್ನುರ.ೆ ರ್ನನತ ಒಂದತ ಮನತ್ನತನ ಸದನದಲ್ಲೆ ಹೇೆಳುವುದಕ್ೆೆ ಇಚಚೆಪಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಇದತ ಇದೆೇ ರಿೇತಿ 
ಮತಂದತವರೆದರೆ, ಕ್ೊಡಗಿನಲ್ಲೆ ಪರಿಹನರ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಿವುದಕೂೆ ಜನರತ ಇಲೆದಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಾತಿ 
ನಮನಾಣವನಗತತ್ುದ.ೆ ಏಕ್ಂೆದರೆ, ಈಗನಗಲೆೇ ರೆ್ೂೇಡಿರತವಂತೆ್, ಆರೆ್ಗಳ ತ್ತಳಿತ್ಕೂೆ ಸಹ ಅರೆ್ೇಕ 
ಜನರತ ಬಲ್ಲಯನಗಿದನದರ.ೆ ಈಗ ಹತಲ್ಲಗಳ ದನಳಿಯಂದ ಕೂಡ ವಷಾಪೂತಿಾ ನರಂತ್ರವನಗಿ ದನಳಿ 
ನಡಯೆತತಿುರತವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ತ್ತಂಬನ ತ್ೂೆಂದರೆಯನಗತತಿುದೆ. ಅದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಪೆಪಪರ್ಚ ಕಟನವು 
ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಹೆದರಿ ಕ್ನಮಿಾಕರತ ಸಹ ಕ್ೆಲಸಕ್ೆೆ ಬರತವುದಲೆ. ಆದತದರಿಂದ ಅಲ್ಲೆನ 
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ರೈೆತ್ರತ ಯನವ ರಿೇತಿ ಜಿೇವನ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ತ್ನವೆೇ ಹೆೇಳಬೇೆಕತ. ಈಗ ಬೆೇರ ೆ ರನಜಯಗಳಿಗ ೆ
ಹೊೇಗತವಂತ್ಹ ಅರೆ್ೇಕ ಅಭಿವೃದಿ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ ಕ್ೊಡಗತ ಜಿಲೆೆಯ ಮತರ್ನಂತ್ರ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಹೂೆೇಗತತ್ನುರೆ. ಅಂದರೆ, high tension wires, railway ಮತ್ತು ರನಷಿಾೇಯ 
ಹೆದನದರಿ. ಈ ಎಲನೆ ಯೇಜರೆ್ಗಳು ಕ್ೊಡಗತ ಜಿಲೆೆಯ ಮತರ್ನಂತ್ರವನಗಿ ಹೂೆೇಗತತಿುದೆ. ಇದರಿಂದ 
ಎಷತಟ ಕ್ನಡತ ನಷಟವನಗತತಿುದೆ ಎಂಬತದನತನ ಸಹ ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಳಿಬೆೇಕತ. ಕ್ೂೆಡಗಿನಲ್ಲೆ ನಮೂನತನ 
ಕ್ೆೇಳುವವರತ ಇಲೆದಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಾತಿ ಇದೆ. ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಕ್ೊಡಗತ ಜಿಲೆೆಯ ಉಸತುವನರಿ 
ಸಚಿವರನಗಿದದರತ. ಇದತ ಹೇೆಗೆ ಎಂದತ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಗೊತಿುದೆ.  South Coorg ಎಂದತ ಒಂದತ 
ವಿರನಜಪೆೇಟ-ೆಗೊೇಣಿಕ್ೂೆಪಪ ವಿಭನಗವೆಂದತ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೆ ಬೆೇಕ್ನದಷತಟ ಕ್ನಡತ ಪನರಣಿಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲೆ ಶ್ರೇ 
ಚಕರಪನಣಿ ಎಂಬ ಒಬಬ ಅಧಿಕ್ನರಿ ಇದನದರ.ೆ ರ್ನನತ ವೈೆಯಕಿುಕವನಗಿ ಆ ಅಧಿಕ್ನರಿಯ ಮೇಲ ೆಆಪನದರೆ್ 
ಮನಡತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗ ೆಜನರತ ಎಂದರ ೆಇಷಟವಿಲೆ. ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಪನರಣಿಗಳ ಮೇಲ ೆ
ಇಷಟವಿದೆ. ಅವರತ ಜನರ ಒಂದೇೆ ಒಂದತ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಸಹ ಮನಡತತಿುಲೆ. ಅವರನತನ ಯನರತ ಕ್ೊಡಗತ 
ಜಿಲೆೆಗ ೆತ್ಂದತ ಹನಕಿದನದರಂೆದತ ನಮಗ ೆಗೂೆತಿುಲೆ. ಆ ಅಧಿಕ್ನರಿಯನತನ ವಗನಾವಣೆ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ 
ಅಲ್ಲೆನ ತ್ೊೇಟದ ಮನಲ್ಲೇಕರತ ಧ್ರಣಿಗ ೆ ಕತಳಿತಿುದನದರೆ. ಆ ಅಧಿಕ್ನರಿಯಂದ ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯ 
ಪರಯೇಜನವಿಲೆ. ಈ ಸಕ್ನಾರ ಕ್ೂೆಡಗತ ಜಿಲೆೆಯನತನ ಯನವ ರಿೇತಿ ಉಳಿಸತತ್ುದೆ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಇಲ್ಲೆ 
ಒಂದತ ದೂೆಡಾ ಪರಶೆನ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗಿದೆ. ರ್ನವು ಅಲ್ಲೆ ಯನವ ರಿೇತಿ ಬದತಕಬೆೇಕತ. ಮತ್ೆು ಇರ್ೂೆನಂದತ 
ವಿಷಯವೆೇರ್ಂೆದರೆ, ನಮಗೆ ಗೊತಿುರತವ ಹನಗೆ ಅದತ ಸತಳೂೆಿೇ ನಜವೇ ಗೊತಿುಲೆ. ಈ ನಮೂ 
ಕ್ೊಡಗಿನ ಪರಿಸರ ಹತಲ್ಲಗಳ ವಂಶನಭಿವೃದಿಯನಗತವುದಕ್ೆೆ ಒಂದತ ಒಳೆಿಯ ವನತ್ನವರಣವೆಂದತ 
ಕ್ೆಲವರತ ಹೆೇಳುತಿುದನದರೆ. ನಮಗೆ ಮತ್ೂೆುಂದತ ಸಂಶಯವೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಎಲೊೆೇ ಹೊರಗಡೆಯಂದ 
ಹತಲ್ಲಗಳನತನ ತ್ಂದತ ಕ್ೂೆಡಗತ ಜಿಲೆೆಗ ೆಬಿಡತತ್ನುರೆಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಆದರೆ, ಅದೂ ನನಗ ೆಗೊತಿುಲೆ. 
ಈಗ ಉದನಹರಣೆಗ;ೆ ಕ್ೊಡಗತ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಆರೆ್ಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಕ್ನಡತ ಆರೆ್ಗಳು ಬಂದರ,ೆ ಅವುಗಳು 
ಯನರರ್ನನದರೂ ಕ್ೊಲೆದೇೆ ವನಪಸತಸ ಹೊೇಗತವುದೇೆ ಇಲೆ. ಅದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ನಮೂ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ 
ಮಂಗಗಳಿವ.ೆ ಆ ಮಂಗಗಳು ಕ್ನಡಿನ ಒಳಗಡ ೆಇರತತ್ುವೆ. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ರ್ನಲೆೆೈದತ ವಷಾಗಳಿಂದ ಆ 
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ಮಂಗಗಳು ರಸೆು ಬದಗೆ ಬಂದತ ಕತಳಿತಿುರತತ್ುವೆ. ಆದರ,ೆ ಕ್ೊಡಗತ ಜಿಲೆೆಯ ಮಂಗಗಳಿಗ ೆ ಅಷತಟ 
ಧೆೈಯಾವಿರತವುದಲೆ. ಮಂಗಗಳನತನ ಸಹ ಹೊರಗಿನಂದ ತ್ಂದತ ಕ್ೊಡಗತ ಜಿಲೆೆಗ ೆ ಬಿಡತತಿುದನದರ.ೆ 
ದಯವಿಟತಟ ಈ ಕ್ನಡತಪನರಣಿಗಳ ಹನವಳಿಯಂದ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲೆ ತ್ತಂಬನ ಕಷಟವಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲೆನ 
ಜನರತ ತ್ತಂಬನ ಬೆೇಸತಿುದನದರೆ. ರ್ನನತ ಮನನಯ ಅರಣಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಹೆೇಳಿ ಹೆೇಳಿ ಸನಕ್ನಗಿದೆ. ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ತ್ನವೆೇ ನಮಗೆ ಏರ್ನದರೂ ಒಂದತ ಪರಿಹನರವನತನ ಕ್ೊಡಿಸಬೆೇಕತ. ಈಗ ಕ್ೂೆಡಗತ 
ಜಿಲೆೆ ಉಳಿಯಬೆೇಕತ ಎನತನವುದನದರೆ ಸಕ್ನಾರ ಕ್ೂೆಡಗತ ಜಿಲೆೆಯ ಸಹನಯಕ್ೆೆ ಬರಬೇೆಕತ. 

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಅರಣಯ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ವಿೇಣನ ಅಚಚಯಯನವರತ ಕ್ೊಡಗತ ಜಿಲೆೆಯ ಬಗೆೆ ಹಲವನರತ ಬನರಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದನದರೆ. ಕಳೆದ ವನರ ಮನನಯ ಅರಣಯ ಸಚಿವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲೆ ಹಲವನರತ ವಿಚನರಗಳನತನ 
ಹೆೇಳಿ, ಅಲ್ಲೆನ ಕ್ನಡನರೆ್ ಮತ್ತು ಹತಲ್ಲ ದನಳಿ ಮತ್ೆು ಅರಣಯದಲ್ಲೆನ ಬೆೇರ ೆ ಬೆೇರ ೆ ಪನರಣಿಗಳ ಬಗೆೆ 
ತಿಳಿಸಿದನದರ.ೆ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರ,ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕ್ೆೇಳಿರತವ ಪರಶೆನಗ ೆಉತ್ುರ 
ಹೆೇಳಿ. ಎಲೆವನತನ ಓದತವುದತ ಬೆೇಡ. 

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ಚಚೆಾಗೆ ಇರತವ 
ವಿಷಯವೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಮನನಯ ಅರಣಯ ಸಚಿವರತ ಒಂದತ ಸಭ ೆ ಮನಡಿ, ಅಲ್ಲೆನ ಸಾಳಕ್ೆೆ ಭೆೇಟಿ 
ನೇಡತತ್ೆುೇರ್ೆಂದತ ತಿಳಿಸಿದನದರೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರ,ೆ ಇದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟಂತ್ೆ ಒಂದತ ಸಭ ೆ
ಮನಡಿಸಿ. 

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೆ ಹತಲ್ಲ 
ದನಳಿಯನಗಿದೆ ಎಂದತ ಪತನಃ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಶ್ನಯವೆೇಳೆಯಲ್ಲೆ ದೂರತ ನೇಡತತಿುದನದರೆ. ರ್ನನತ 
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ಮತ್ೆು ಅರಣಯ ಮಂತಿರಗಳಿಗ ೆಇದರ ಮನಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿ, ಆದಷತಟ ಬೆೇಗ ಸಭೆಯನತನ ಮನಡಿಸತವಂತ್ಹ 
ವಯವಸೆಾ ಮನಡಿ, ರ್ನವು ಅದರ ಜವನಬನದರಿಯನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇವೆ. 

ಶ್ರೇಮತಿ ಎಸ್.ವಿೇಣನ ಅಚಚಯಯ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅಲ್ಲೆರತವಂತ್ಹ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಯನದ ಶ್ರೇ ಚಕರಪನಣಿ ಎಂಬತವವರನತನ ಆದಷತಟ ಬೆೇಗ ವಗನಾವಣೆ ಮನಡಲ್ಲ. 

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಶ್ರೇ ಚಕರಪನಣಿ ಎಂಬಂತ್ಹ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಯ ಕ್ನಯಾವೆೈಖರಿ ಕತರಿತ್ತ ದೂರತಗಳಿವೆ. ಅದನತನ ಕೂಡ ತ್ನರ್ೆ ಮನಡಿ ಅಧಿಕ್ನರಿ ವಿರತದಿ 
ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೂೆಳುಿವಂತ್ಹ ಕ್ಲೆಸ ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ 

 

03. ಸಭೆಯ ಮತಂದಡಲನಗತವ ಕ್ನಗದ ಪತ್ರ 

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ ಪರವನಗಿ):- 
ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯ ಹಣಕ್ನಸತ ಸಂಸೆಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 2020-2021ರೆ್ೇ 
ಸನಲ್ಲನ ಭನರತ್ದ ಲೆಕೆ ನಯಂತ್ರಕರತ ಮತ್ತು ಮಹನಲಕೆೆಪರಿಶೆ್ೇಧ್ಕರತ ನೇಡಿರತವ ವರದಯನತನ 
(31ರೆ್ೇ ಮನರ್ಚಾ 2021ಕ್ೆೆ ಕ್ೊರೆ್ಗೂೆಂಡ) ಸದನದ ಮತಂದ ೆಮಂಡಿಸತತಿುೇದೆದೇರೆ್. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮಂಡಿಸಲನಯತ್ತ. 
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04. ವರದಯರೆ್ೂನಪಿಪಸತವುದತ 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎಂ.ಫನರೂಖ್ (ವಿಧನನ ಸಭೆಯಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸಕ್ನಾರಿ ಭರವಸಗೆಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ನದ 
ರ್ನನತ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಕ್ನಯಾವಿಧನನ ಹನಗೂ ನಡವಳಿಕ್ಯೆ ನಯಮ 215ರ 
ರಿೇತ್ನಯ ಸಕ್ನಾರಿ ಭರವಸಗೆಳ ಸಮಿತಿಯ 48ರೆ್ೇ ವರದಯನತನ ಸದನದ ಮತಂದ ೆ
ಮಂಡಿಸತತಿುೇದೆದೇರ್ೆ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮಂಡಿಸಲನಯತ್ತ. 
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05. ಪರಕಟಣ ೆ

ಸದನದಲ್ಲೆ ಕಡನಾಯವನಗಿ ಹನಜರಿರಬೆೇಕ್ನದ ಸಚಿವರತಗಳು. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸದನದಲ್ಲೆ ಕಡನಾಯವನಗಿ ಹನಜರಿರಬೆೇಕ್ನದ ಮನನಯ ಸಚಿವರತಗಳು. 

1. ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎಸ್.ಈಶಾರಪಪ, ಗನರಮಿೇಣನಭಿವೃದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚನಯತಚ ರನಜ್ಚ ಸಚಿವರತ. 
2. ಶ್ರೇ ಆರ್.ಅಶೆ್ೇಕ, ಕಂದನಯ ಸಚಿವರತ. 
3. ಶ್ರೇ ಬಿ.ಶ್ರೇರನಮತಲತ, ಸನರಿಗ ೆಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲನಯಣ ಸಚಿವರತ. 
4. ಡನ|| ಕ್.ೆಸಿ.ರ್ನರನಯಣಗೌಡ, ರೇೆಷ್ೊ, ಯತವ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಮತ್ತು ಕಿರೇಡನ ಸಚಿವರತ. 
5. ಶ್ರೇ ಮತನರತ್ನ, ತ್ೊೇಟಗನರಿಕ್ ೆಮತ್ತು ಯೇಜರೆ್, ಕ್ನಯಾಕರಮ ಸಂಯೇಜರೆ್ ಮತ್ತು 

ಸನಂಖಿಯಕ ಸಚಿವರತ. 
6. ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ಪನಟಿೇಲ, ಕೃಷಿ ಸಚಿವರತ. 

(ಮತಂದತ) 

(688) 29.03.2022 12.10 LL-RN 

06. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರಸನುಪಿಸಲಪಟಟ ವಿಷಯಗಳು 

ಅ) ವಿಷಯ:- ಫ್ೂರಟ್ಸಚ ಆಪಚ ತ್ಂತ್ನರಂಶವನತನ ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೊಳಿಲತ ಸೌಹನದಾ 
ಸಹಕ್ನರ ಸಂಘಗಳನತನ ಸೇೆಪಾಡೆಗೂೆಳಿಸತವ ಬಗೆೆ  

- - - 

ಶ್ರೇಮತಿ ಎಸ್ಚ. ವಿೇಣನ ಅಚಚಯಯ(ವಿಧನನಸಭೆಯಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ ಧ್ನಯವನದಗಳು. ಕ್ೇೆಂದರ ಹನಗೂ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರಗಳು FRUITS 
APP ತ್ಂತ್ನರಂಶವನತನ DCC ಬನಯಂಕಚ ಮತ್ತು ಸಹಕ್ನರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಮನತ್ರ ನೇಡಿರತತ್ನುರೆ. 
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ಸೌಹನದಾ ಸಹಕ್ನರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ನೇಡಿರತವುದಲೆ. ಸಕ್ನಾರದವರತ ಸೌಹನದಾ ಸಹಕ್ನರಿಗಳನತನ ಈ 
FRUITS APP ತ್ಂತ್ನರಂಶಕ್ೆೆ ಸೇೆಪಾಡಿಸಿರತವುದಲೆ. ಈ ಕ್ನರಣದಂದನಗಿ, ಸೌಹನದಾ ಸಹಕ್ನರಿ 
ಸದಸಯರತಗಳ ಭೂ ದನಖಲನತಿಯ ವಿವರಗಳನತನ upload ಮನಡಲತ ಸನಧ್ಯವಿಲೆದ ಕ್ನರಣ, ಅದನತನ 
ಉಪರೆ್ೂಂದನವಣೆ ಅಧಿಕ್ನರಿ ರೆ್ೂೇಂದಣಿ ಮನಡಲತ ನರನಕರಿಸಿರತತ್ನುರೆ.  ಸೌಹನದಾ ಸಹಕ್ನರಿಗಳು 
ಸಕ್ನಾರದ ಯನವುದೆೇ ರೈೆತ್ನಪಿ ಸೌಲಭಯವನತನ ಪಡದೆತಕ್ೊಳಿಲತ ಅವಕ್ನಶ ಆಗತತಿುಲೆ. ಇದಲೆದೆೇ, 
ಕ್ೆೇಂದರ ಮತ್ತು ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರದಂದ ಪೂೆರೇತ್ನಸಹ ಧ್ನ, ಬಡಿಾ ಹನಗೂ ಇತ್ರ ೆ ಸವಲತ್ತುಗಳನತನ 
ಪಡಯೆಲತ ಸಹ ಸೌಹನದಾ ಸಹಕ್ನರಿ ಸದಸಯರತಗಳಿಗ ೆತ್ತಂಬನ ತ್ೂೆಂದರೆಯನಗತತಿುದೆ.  

ಈ ಎಲನೆ ತ್ೊಂದರಗೆಳನತನ ತ್ಪಿಪಸತವ ಸಲತವನಗಿ ಸಕ್ನಾರದ ಹನಲ್ಲ ಇರತವ FRUITS 
APP ತ್ಂತ್ನರಂಶಕ್ೆೆ ಎಲೆ ಸೌಹನದಾ ಸಹಕ್ನರಿಗಳನತನ ಸೇೆಪಾಡಗೆೊಳಿಸಿದರೆ, ಉಪರೆ್ೂಂದನವಣೆ 
ಕಛೆೇರಿಯಲ್ಲೆ ರೆ್ೂಂದನವಣೆಗೊಂಡಂತ್ಹ ದನಖಲನತಿಯನತನ ಸೌಹನದಾ ಸಹಕ್ನರಿಗಳು 
ಪಡದೆತಕ್ೂೆಳಿಲತ ಸನಧ್ಯವನಗತತ್ುದೆ. ಅಲೆದೆೇ, ಸಕ್ನಾರದ ಬೊಕೆಸಕ್ೆೆ ಇದರಿಂದನಗಿ ಹೆಚಿಚನ ಆದನಯವು 
ಸಂದನಯವನದಂತ್ನಗತತ್ುದೆ.  

ಕ್ೊಡಗತ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆನ ಸೌಹನದಾ ಸಹಕ್ನರಿಗಳು ಸದರಿ ಅಡತೆ್ಡ ೆ ಮತ್ತು 
ಅರ್ನನತಕೂಲತ್ೆಗಳಿಂದನಗಿ ಸಕ್ನಾರದಂದ ರ್ನಯಯಯತತ್ವನಗಿ ದೂೆರಯೆಬೆೇಕ್ನದ ಸೌಲಭಯಗಳಿಂದ 
ವಂಚಿತ್ರನಗಿದತದ, ಅವರಿಗೆ ಅನತಕೂಲವನಗತವ ದೃಷಿಟಯಂದ ಹನಲ್ಲ ಇರತವ FRUITS APP 
ತ್ಂತ್ನರಂಶಕ್ೆೆ ಎಲನೆ ಸೌಹನದಾ ಸಹಕ್ನರಿಗಳನತನ ಸೇೆಪಾಡಗೊೆಳಿಲತ ಈ ಕೂಡಲೇೆ ಸೂಕು ಕರಮ 
ಕ್ೆೈಗೊಳಿಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಮನನಯ ಸಹಕ್ನರ ಸಚಿವರ ಮೂಲಕ ಸಕ್ನಾರವನತನ ಒತ್ನುಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಟಿ. ಸೂೆೇಮಶೆೇಖರ್ಚ(ಸಹಕ್ನರ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, FRUITS 
APP ತ್ಂತ್ನರಂಶವನತನ ಸೌಹನದಾ ಸಹಕ್ನರಿಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಬೇೆಕ್ೆಂದತ  ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಪರಶೆನ 
ಕ್ೆೇಳಿರತತ್ನುರ.ೆ ಈಗಿರತವ ತ್ಂತ್ನರಂಶವನತನ only PACCS, DCC Bank, PICARD  
ಬನಯಂಕಚಗಳಿಗೆ ಹನಗೂ ಅಬಾನಚ ಬನಯಂಕತಗಳಿಗ ೆ ಕೃಷಿ ಸನಲ ನೇಡತವ ಸಹಕ್ನರಿ ಸಂಸೆಾಗಳಿಗೆ 
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ವಿಸುರಣೆ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂಬ ಉದೆದೇಶ ಮನತ್ರ ಇರತತ್ುದೆ. ಆದರೆ, ಸೌಹನದಾ ಸಹಕ್ನರ ಸಂಘಗಳು ಕೃಷಿ 
ಸನಲ ನೇಡತತಿುಲೆ. ಯನವ ಸಹಕ್ನರ ಸಂಘಗಳು ಕೃಷಿ ಸನಲ ನೇಡತತ್ುವೆ ಆ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಮನತ್ರ 
FRUITS APP ತ್ಂತ್ನರಂಶವನತನ ಬರತವ ಏಪಿರಲಚ ತಿಂಗಳ ೧ರೆ್ೇ ತ್ನರಿೇಖಿನಂದ ಜನರಿಗ ೆಬರತತ್ುದೆ. 
ಸದರಿ ತ್ಂತ್ನರಂಶವನತನ ಕಳೆದ ವಷಾ ಡಿಸಂೆಬರ್ಚ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲೆಯೇ ಜನರಿ ಮನಡಿದದರತ ಸಹ, ಆ ಬಗೆೆ 
ಸರಿಯನದ ತ್ರಬೇೆತಿ ಆಗದೆೇ ಇರತವುದರಿಂದ, ಬರತವ ಏಪಿರಲಚ ತಿಂಗಳ ೧ರೆ್ೇ ತ್ನರಿೇಖಿನಂದ ಈ 
ವಯವಸೆಾಯನತನ ಜನರಿ ಮನಡತತಿುದೆದೇವೆ. ಆದರೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳುತಿುರತವಂತ್ಹ ಸೌಹನದಾ 
ಸಹಕ್ನರ ಬನಯಂಕತಗಳು ಕೃಷಿ ಸನಲ ಕ್ೂೆಡತತಿುಲೆ. ಯನರತ ಸಹಕ್ನರ ಬನಯಂಕತಗಳು ಕೃಷಿ ಸನಲ 
ಕ್ೊಡತತ್ುವೆ, ಆ ಸಹಕ್ನರ ಸಂಸೆಾಗಳು ಉಪರೆ್ೂಂದಣನಧಿಕ್ನರಿಯವರ ಕಛೆೇರಿಗ ೆ ಹೊೇಗಿ 
ರೆ್ೂೇಂದನವಣೆ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳಿಬೆೇಕ್ನದಂತ್ಹ ಅವಶಯಕತ್ೆ ಇರತವುದಲೆ. ಅದನತನ ಆ ಬನಯಂಕತಗಳು 
ಮರ್ೆಯಲ್ಲೆಯೇ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡತ ಆನಚಲೆೈನಚನಲ್ಲೆ ರೆ್ೂೇಂದನವಣೆ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡಬಹತದನಗಿರತತ್ುದೆ. 
ಸೌಹನದಾ ಸಹಕ್ನರ ಬನಯಂಕಚಗಳ ಮೇಲ ೆ ಸಕ್ನಾರದ ನಯಂತ್ರಣ ಇರತವುದಲೆ. ಆ ಬನಯಂಕತಗಳ 
ಪರತ್ೆಯೇಕವನದ ವಯವಸೆಾ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡಿರತತ್ುವೆ. ಆದತದರಿಂದ, ಕೃಷಿ ಸನಲ ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ಸಹಕ್ನರಿ 
ಸಂಸೆಾಗಳಿಗೆ ಮನತ್ರ ರ್ನವು FRUITS APP ತ್ಂತ್ನರಂಶವನತನ ಅಳವಡಿಸತತಿುದೆದೇವೆ. ಆದರೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಕೃಷಿ ಸನಲ ಕ್ೊಡದೇೆ ಇರತವಂತ್ಹ ಸಹಕ್ನರಿ ಬನಯಂಕತಗಳು ಆಗಿರತವುದರಿಂದ ಸದರಿ 
FRUITS APP ತ್ಂತ್ನರಂಶವನತನ ಅಳವಡಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶವಿರತವುದಲೆ.  

ಆ) ವಿಷಯ:- ಪೆಟೊರೇಲಚ ಮತ್ತು ಡಿೇಸೆಲಚ ಬೆಲ ೆಏರಿಕೆ್ ಕತರಿತ್ತ 

- - - 

ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್ಚ. ಅರತಣಚ(ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸಾೆಗಳ ಕ್ಷೆೇತ್ರ);- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ ಧ್ನಯವನದಗಳು. ಕಳೆದ ೪ ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದಯೆಷೆ್ಟ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರ ಪೆಟೊರೇಲಚ 
ಮತ್ತು ಡಿೇಸೆಲಚ ಮೇಲ್ಲನ ಅಬಕ್ನರಿ ಸತಂಕವನತನ ಕಡಿತ್ಗೊಳಿಸತವ ಮೂಲಕ ದೇೆಶದ ಜನತ್ೆಗೆ ಸಿಹಿ 
ಸತದದ ನೇಡಿತ್ತು. ಇದರ ಬನೆನಲೆೆೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕ್ನಾರವು ಸಹ 2021ರೆ್ೇ ನವೆಂಬರ್ಚ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲೆ 
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ಪೆಟೊರೇಲಚ ಮತ್ತು ಡಿೇಸಲೆಚ ಮೇಲ್ಲನ ಸತಂಕ ಕಡಿತ್ಗೊಳಿಸತವ ಮೂಲಕ ಜನ ಸನಮನನಯರ ಮೇಲ್ಲನ 
ಹೊರೆ ಕ್ೂೆಂಚ ಕಡಿಮ ಮನಡಿತ್ತು. ಈ ವಿಚನರ ಸನಾಗತ್ನಹಾ.  

ಆದರೆ, ಪತನಃ ಎಲೆರಿಗೂ ಗೊತಿುರತವ ಹನಗೆ, ರಷ್ನಯ-ಉಕ್ೆರೇನಚ ಯತದಿದ ಹಿರೆ್ನಲೆ ಕಚನಚ 
ತ್ೆೈಲದ ಬೆಲ ೆ ಏರಿಕ್ೆಯನಗತತ್ುಲೆೇ ಇದೆ. ಪೆಟೂೆರೇಲಚ ಹನಗೂ ಡಿೇಸಲೆಚ ಬಲೆೆ ದನದಂದ ದನಕ್ೆೆ, 
ಪೆೈಸೆಯಂದ ಪೆೈಸೆಗೆ ಹೆಚನಚಗತತಿುದೆ. ಇದರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಿರೆ್ನಲೆ ಕ್ೆಲವು ದನಗಳ ಬಳಿಕ ಪೆೈಸೆಗಳಿಂದ ೨ 
ರಿಂದ ೩ ರೂಪನಯಗ ೆಹೆಚನಚಗತತಿುದ.ೆ ಇದರಿಂದನಗಿ, ಸರಕತ ಸನಗನಟತ ವೆಚಚ ಕೂಡ ಹೆಚನಚಗತತಿುದ.ೆ 
ಪೆಟೊರೇಲಚ ಹನಗೂ ಡಿೇಸಲೆಚ ಬೆಲ ೆಹೆಚನಚಗತತಿುರತವುದರಿಂದ ಜನಸನಮನನಯರ ಮೇಲೆ ಕ್ೂೆಂಚ ಹೂೆರ ೆ
ಆಗತತಿುರತವುದತ ಗೂೆತಿುರತವ ಸಂಗತಿ.  

ಎಷ್ೊಟೇ ವಿಚನರದ ಬೆಲ ೆಏರಿಕ್,ೆ ಇಳಿಕ್ೆಗ ೆಪೆಟೊರೇಲಚ ಮತ್ತು ಡಿೇಸಲೆಚ ದರ ತ್ಳಹದ(base) 
ಎಂದರೆ ತ್ಪನಪಗಲನರದತ. ಪೆಟೊರೇಲಚ ಮತ್ತು ಡಿೇಸಲೆಚ ಬೆಲ ೆಹಠನತಚ ಕತಸಿತ್ಗೊಳುಿವುದತ ಹನಗೂ 
ಕ್ಷಿೇಪರವನಗಿ ಏರಿಕ್ೆಯನಗತತಿುರತವುದಕೂೆ ಅಥವನ ಯನವ ಕ್ನರಣಕೂೆ ತ್ೈೆಲ ಪಿ.ಎಸ್.ಯತ. ಗಳನದ 
ಇಂಡಿಯನಚ ಆಯಲಚ ಕ್ನಪೂೆೇಾರೆೇಷನಚ, ಹಿಂದೂಸನಾನ ಪೆಟೊರೇಲ್ಲಯಂ ಕ್ನಪೂೆೇಾರೇೆಷನಚ, 
ಭನರತಚ ಪೆಟೊರೇಲ್ಲಯಂ ಕ್ನಪೂೆೇಾರೆೇಷನಚ ಹನಗೂ ಪೆೈವೆೇಟ್ಚ ಕಂಪನಗಳನದ ಎಸನಸರ್ಚ, ನಯನರ, 
ರಿಲಯನಸಚ ಹನಗೂ ಮತಂತ್ನದ ಕಂಪನಗಳಿಂದ ಪೆಟೂೆರೇಲಚ ಬಂಕಚ ವಿತ್ರಕರಿಗ,ೆ ಪೆಟೊರೇಲಚ ಮತ್ತು 
ಡಿೇಸೆಲಚ ಪೂರೈೆಕ್ೆ ಸರಿಯನಗಿ ಆಗತತಿುಲೆ. ಬಂಕಚಗಳಲ್ಲೆ ಪೂರೈೆಕ್ೆ ಸರಿಯಲೆದೆೇ ಒಣಗತತಿುದೆ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದರ ೆತ್ಪನಪಗಲನರದತ.  

ಯತದಿದ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ(ರಷ್ನಯ-ಉಕ್ೆರೇನಚ) ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರದ ಎಚಚರಿಕ್ೆಯ ಕರಮದಂದ 
ಪಿ.ಎಸ್ಚ.ಯತ.ಗಳನತನ ನಯಂತಿರಸಿ ಇಲ್ಲೆನ ವಿತ್ರಕರಿಗ ೆ ಹನಗೂ ಸನವಾಜನಕರಿಗೆ ದೊಡಾ ಮಟಟದ 
ಹೊರೆ ತ್ಪಿಪಸಲತ, ಪೆಟೂೆರೇಲಚ ಖರಿೇದ ದರವನತನ ಹೆಚತಚ ಮನಡದೇೆ ಸನಮನನಯವನಗಿ ವಿತ್ರಕರಿಗ ೆ
ಸರಬರನಜತ ಆಗತವಂತ್ ೆ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಳುಿವ ಪರಯತ್ನದಲ್ಲೆದೆ. ಇಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಾತಿಯಲ್ಲೆ ಪೆಟೊರೇಲ್ಲಯಂ 
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ಕಂಪನಯಲ್ಲೆ(ಪಿ.ಎಸ್ಚ.ಯತ., ಪೆೈವೆೇಟ್ಚ) ಪೆಟೂೆರೇಲಚ ಮತ್ತು ಡಿೇಸೆಲಚ ಶೇೆಖರಣೆ ಇದದರೂ ಇಲ್ಲೆನ 
ವಿತ್ರಕರಿಗ ೆಸರಿಯನದ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಸಿಗತತಿುಲೆ ಎಂಬ ಅನತಮನನ ಆಳವನಗಿ ವಯಕುವನಗತತಿುದೆ.  

ದನದಂದ ದನಕ್ೆೆ ಈ ಪರಿಸಿಾತಿ ಹೆಚನಚಗತತಿುದ.ೆ ಶ್ೇಘರವೇೆ ಸಕ್ನಾರ ಎಚೆಚತ್ತು ಪರಿಸಿಾತಿ ಗಂಭಿೇರತ್ ೆ
ಅರಿತ್ತ, ಮಧ್ಯಪರವೆೇಶ್ಸಿ ಯನವ ಕ್ನರಣಕ್ೆೆ ಇಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಾತಿ ಉಂಟನಗತತಿುದೆ ಎಂದತ ತಿಳಿದತ, 
ಸನವಾಜನಕರಿಗ ೆ ಹನಗೂ ವಿತ್ರಕರಿಗ ೆ ಅನತಕೂಲವನಗತವಂತ್ೆ ನಧನಾರ ಕ್ೆೈಗೊಳಿಬೆೇಕ್ೆಂದತ 
ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರಲತ ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್ಚ. ಅರತಣಚರವರತ ಶ್ನಯವೆೇಳೆಯಲ್ಲೆ ಪರಸನುಪಿಸಿರತವ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಮನನಯ 
ಅರಣಯ ಹನಗೂ ಆಹನರ ಮತ್ತು ರ್ನಗರಿಕ ಸರಬರನಜತ ಸಚಿವರಿಂದ ನಂತ್ರ ಉತ್ುರ 
ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ.  

ಇ) ವಿಷಯ:- ಕೆ್ಲವು ಜಿಲೆೆಗಳಲ್ಲೆ ರಸೆು ಬದಯಲ್ಲೆ ದೇಪಗಳಿಗೆ ವಿದತಯತಚ ಬಿಲಚ 
ಪನವತಿಸದೆೇ ಇರತವ ಕತರಿತ್ತ 

- - - 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಚೆಸನೆಂ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲೆನ 
ಚನಮರನಜನಗರ, ಮೈಸೂರತ, ಕ್ೊಡಗತ, ಹನಸನ ಮತ್ತು ಮಂಡಯ ಜಿಲೆೆಗಳಲ್ಲೆ ಬಿೇದ ದೇಪಗಳಿಗ ೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್,ೆ ವಿದತಯತಚ ಬಿಲಚ ಪನವತಿಸಿಲೆವಂೆಬ ಕ್ನರಣದಂದ ವಿದತಯತಚ ಸರಬರನಜನತನ 
ಕಡಿತ್ಗೊಳಿಸಲನಗಿರತತ್ುದೆ. ಗನರಮಿೇಣ ಭನಗದ ರಸುೆಗಳು ಬಹಳ ಹದಗಟೆಿಟದತದ, ವಿಷ ಜಂತ್ತಗಳು 
ಓಡನಡತವ ರಸೆುಗಳಲ್ಲೆಯೇ ಕತ್ುಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಆತ್ಂಕದಲ್ಲೆಯೇ ಜನರತ ಓಡನಡತವ ಪರಿಸಿಾತಿ ಉಂಟನಗಿದ.ೆ 
ಒಂದಡೆ ೆಚೆಸನೆಂ ಇಲನರ್ಯೆ ವಿದತಯತಚ ಸೂೆೇರಿಕ್ಯೆನತನ ತ್ಡಗೆಟಿಟ, ಸರನಸರಿ ಅಸಹಜ (ಆವರೆೇಜ್ಚ 
ಅಬಚರ್ನಮಾಲಚ) ಮಿೇಟರ್ಚ ರಿೇಡಿಂಗಚ ಮನಡಿ ಹಳೆಯ ಬನಕಿಗ ೆ ಬಡಿಾ ವಿಧಿಸತತಿುರತವುದಲೆದೇೆ, 
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ಗನರಮಿೇಣ ಭನಗಕ್ೆೆ ವಿದತಯತಚ ಸರಬರನಜನತನ ಆದಯತ್ೆ ಮೇರಗೆ ೆಸಮಪಾಕವನದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಮನಡದೇೆ 
ಇರತವುದತ ಹನಗೂ ಗನರಮಿೇಣನಭಿವೃದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚನಯತಚ ರನಜ್ಚ ಇಲನರ್ಯೆಂದ ಬಿೇದ ದೇಪಗಳ 
ವಿದತಯತಚ ಬಿಲಚ ಪನವತಿ ಸಂಬಂಧ್ ಶನಸನಬದಿ ಅಗತ್ಯ ಅನತದನನವನತನ ಸಕ್ನಲದಲ್ಲೆ 
ಬಿಡತಗಡೆಗೂೆಳಿಸದೆೇ ಇರತವುದರಿಂದ ಈ ರಿೇತಿಯ ತ್ೊಂದರ ೆ ಉಂಟನಗತತಿುರತವುದನಗಿ ತಿಳಿದತ 
ಬಂದದ.ೆ  

ಆದಕ್ನರಣ, ಗನರಮಿೇಣ ಭನಗದ ಜನರ ಹಿತ್ದೃಷಿಟಯಂದ ಸದರಿ ವಿಷಯವನತನ ಅತಿ ಜರೂರತ 
ಎಂದತ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಕೂಡಲೇೆ ಚೆಸನೆಂ ಇಲನರ್ನ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳೊಂದಗೆ ಸಮನಲೂೆೇಚರ್ೆ ನಡಸೆಿ, ಬಿೇದ 
ದೇಪಗಳ ಸಂಬಂಧ್ ಬನಕಿ ವಿದತಯತಚ ಬಿಲಚ ಪನವತಿಸಲತ ಕರಮ ವಹಿಸತವಂತ್ೆ ಮನನಯ 
ಗನರಮಿೇಣನಭಿವೃದದ ಮತ್ತು ಪಂಚನಯತಚ ರನಜ್ಚ ಸಚಿವರನತನ ಕ್ೊೇರತತ್ುೆೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎಸ್ಚ. ಈಶಾರಪಪ(ಗನರಮಿೇಣನಭಿವೃದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚನಯತಚ ರನಜ್ಚ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರವರತ ಹೆೇಳುತಿುರತವ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ಸತ್ನಯಂಶ ಇದೆ. ಗನರಮ 
ಪಂಚನಯತಿಯಲ್ಲೆ ವಿದತಯತಚ ಬಿಲಚ ಬನಕಿ ಇರತವುದತ ಹೌದತ. ಅದತ ಇಲೆವೆಂದತ ರ್ನನತ 
ಹೆೇಳುವುದಲೆ. ಈ ವಿದತಯತಚ ಬನಕಿ ೨೦೧೮ರಿಂದ ಬನಕಿ ಉಳಿದತಕ್ೂೆಂಡತ ಬಂದರತತ್ುದೆ. ಆದರೂ ಸಹ 
ರ್ನವು ಎಷ್ೊಟೇ ಸನಧ್ಯವೇ ಅಷತಟ ವಿದತಯತಚ ಬನಕಿಯನತನ ಪನವತಿಸತತ್ನು ಬಂದರತತ್ುವ.ೆ ಈ ಬಗೆೆ 
ಈಗನಗಲೆೇ ರ್ನನತ ಮನನಯ ಇಂಧ್ನ ಸಚಿವರ ಜೊತ್ೆ ಚಚಾೆ ಮನಡಿರತತ್ೆುೇರೆ್. ಜೊತ್ೆಗೆ, ಇಂಧ್ನ 
ಇಲನರ್ಯೆ ಸಚಿವರ ಜೊತ್ೆ ಮತ್ತು ಇಲನರ್ನಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಜೊತ್ ೆ ಒಂದತ ವಿಶೇೆಷವನದಂತ್ಹ ಸಭ ೆ
ಮನಡಿ, ಈ ಸಮಸೆಯಯನತನ ಯನವ ರಿೇತಿ ಪರಿಹರಿಸಬೆೇಕ್ೆಂಬ ಬಗೆೆ ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ತಿೇಮನಾನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇವೆ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಶ್ನಯ 
ವೆೇಳೆಯಲ್ಲೆ ಚಚೆಾ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೊೇಗತವುದಲೆ. ಆದರೆ, ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲೆ ವಿನಂತಿ 
ಮನಡತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಚೆಸನೆಂ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲೆ ಬರತವಂತ್ಹ ಚನಮರನಜನಗರ, ಮೈಸೂರತ, ಕ್ೂೆಡಗತ, 
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ಹನಸನ ಮತ್ತು ಮಂಡಯ ಈ ಐದತ ಜಿಲೆೆಗಳಲ್ಲೆ ಈಗನಗಲೆೇ ಕಳೆದ ಒಂದತ ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಬಿೇದ 
ದೇಪಗಳ ಕ್ೂೆರತೆ್ ಇದತದ, ಇದರಿಂದನಗಿ ಕಳಿತ್ನ ಹೆಚನಚಗಿ ಆಗತತಿುರತತ್ುದೆ. ಅಲ್ಲೆ ಸನಕಷತಟ ಸಮಸೆಯಗಳು 
ಇರತತ್ುದೆ. ಆದತದರಿಂದ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ವಿದತಯತಚ ಬಿಲಚ ಬನಕಿ ಪನವತಿಸತವ ವಿಷಯಕ್ೆೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್,ೆ ಇಂಧ್ನ ಇಲನರ್ಯೆವರ ಜೊತ್ೆ ಸಭ ೆಮನಡಿ ತಿೇಮನಾನ ತ್ಗೆೆದತಕ್ೂೆಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, 
ಚೆಸನೆಂ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ ೆ ಒಂದತ ನದೆೇಾಶನ ನೇಡಿ, ಇವತಿುನಂದ ಸದರಿ ಐದತ ಜಿಲೆೆಗಳ ಗನರಮಗಳ 
ಬಿೇದದೇಪಗಳ ಕ್ೂೆಟತಟ, ಆ ಸಮಸೆಯಗೆ ಪರಿಹನರ ಒದಗಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲೆ ಕ್ೊೇರತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇಡಿೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದ ರಸೆುಗಳಲ್ಲೆರತವ ಬಿೇದದೇಪಗಳು ಹಗಲ್ಲನಲ್ಲೆ 
ಉರಿಯತತಿುರತತ್ುವೆ. ಆ ದೇಪಗಳನತನ ಯನರತ ಸಹ ಆರಿಸತವುದಲೆ. ಈ ಬಗೆೆ ತ್ನವು ಸೂಕು ಕರಮ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಿ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎಸ್ಚ. ಈಶಾರಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ಹೇೆಳಿರತವುದರಲ್ಲೆ ಸತ್ಯ ಇದೆ. ಈ 
ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಮನನಯ ಇಂಧ್ನ ಸಚಿವರ ಜೊತ್ ೆ ೩ ಸಭೆಗಳನತನ ನಡಸೆಿ, ಈಗನಗಲೆೇ ಸದರಿ 
ವಿಚನರವನತನ ಅವರ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ಂದರತತ್ೆುೇರೆ್. ಮತ್ೊುಂದತ ಬನರಿ ಅವರ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ನವು 
ಹೆೇಳಿದಂತ್ಹ ವಿಚನರವನತನ ಸಹ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರತತ್ುೆೇರೆ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಬಿೇದ ದೇಪಗಳನತನ ಆರಿಸತವ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಗನರಮ 
ಪಂಚನಯತಿಯವರತ ಮನಡಬೇೆಕತ. ರ್ನನತ ಎಲೆೆಲ್ಲೆ ಪರವನಸ ಹೊೇಗತತ್ೆುೇರೆ್, ಅಲ್ಲೆನ ಪಿ.ಡಿ.ಓ.ಗಳಿಗ ೆ
ಫೊೇನಚ ಮನಡಿ ಬಿೇದ ದೇಪಗಳನತನ ಆರಿಸತವಂತ್ೆ ಸೂಚರೆ್ ನೇಡಿರತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎಸ್ಚ. ಈಶಾರಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಗಳ ಮೂಲಕವೂ 
ಸಹ ಆ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಖಂಡಿತ್ವನಗಿ ಮನಡಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲಚ. ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರಸೆುಗಳಲ್ಲೆರತವ 
ಬಿೇದ ದೇಪಗಳಲ್ಲೆ ಅಲೆಲ್ಲೆ ಸಿಾರ್ಚಗಳನತನ ಸಹ ಅಳವಡಿಸಲನಗಿರತತ್ುದೆ. ಅದರಿಂದನಗಿ, ಸದರಿ ಬಿೇದ 
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ದೇಪಗಳನತನ ಆರಿಸತವ ಜವನಬನದರಿ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟ ಗನರಮಗಳನಗಿದತದ, ಆ ಬಿೇದ ದೇಪಗಳನತನ ಅವರತ 
ಆರಿಸಬೆೇಕತ.   

ಈ) ವಿಷಯ:- ಬಳನಿರಿ ಸಕ್ನಾರಿ ಬಸ್ಚ ನಲನದಣದಲ್ಲೆ ಸಿಬಬಂದಗಳಿಗೆ ವಿಶನರಂತಿ 
ಕ್ೊಠಡಿ ಮತ್ತು ಸೌಲಭಯ ನೇಡತವ ಬಗೆೆ 

- - - 

ಶ್ರೇ ವೆೈ.ಎಂ. ಸತಿೇಶಚ(ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬಳನಿರಿ 
ಜಿಲೆೆಯ, ಜಿಲನೆ ಬಸ್ಚ ನಲನದಣದಲ್ಲೆ ರನಜಯದ ವಿವಿಧ್ ಸಾಳಗಳಿಂದ ಬಸ್ಚ ಚನಲರೆ್ಯನತನ 
ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಪರಯನಣಿಕರನತನ ಸತರಕ್ಷಿತ್ವನಗಿ ಅವರವರತಗಳ ಸಾಳಗಳಿಗ ೆ ಇಳಿಸತತ್ನು, ತ್ಮೂ 
ಕ್ೊರೆ್ಯ ನಲನದಣವನದ ಬಳನಿರಿ ಬಸ್ಚ ನಲನದಣಕ್ೆೆ ತ್ಂದತ ನಲ್ಲೆಸಿದ ನಂತ್ರ, ಚನಲಕರತ ಮತ್ತು 
ನವನಾಹಕರತಗಳಿಗೆ ವಿಶನರಂತಿಗನಗಿ ಇಲನರ್ ೆವತಿಯಂದ ಬಸ್ಚ ನಲನದಣದಲ್ಲೆ ವಿಶನರಂತಿ ಕ್ೊಠಡಿಗಳನತನ 
ನಮಿಾಸಿಕ್ೂೆಡತವುದತ ಇಲನರ್ ೆ ಜವನಬನದರಿ ಆಗಿರತತ್ುದೆ. ಆದರೆ, ಬಳನಿರಿ ಬಸ್ಚ ನಲನದಣದಲ್ಲೆ ಈ 
ರ್ೌಕರರತಗಳಿಗೆ ಸರಿಯನದ ವಿಶನರಂತಿ ಕ್ೊಠಡಿಗಳಿಲೆದೆೇ ಅವರತಗಳು ಬಸ್ಚ ನಲನದಣದ 
ಆವರಣದಲ್ಲೆಯೇ ಮರ್ಗೆಳಿಂದ ತ್ಂದ ಸೂೆಳೆಿಪರದೆ, ಬೆಡ್ಚಶ್ೇಟ್ಚಗಳನತನ ಹನಸಿಕ್ೊಂಡತ 
ಮಲಗತತಿುರತವುದತ ಸನವಾಜನಕರ ಗಮನಕ್ೆೆ ಬಂದತ ಈ ವಿಷಯವು ಸನಮನಜಿಕ ಜನಲತ್ನಣಗಳಲ್ಲೆ 
ಹರಿದನಡತವುದತ ನನನ ಗಮನಕೂೆ ಸಹ ಬಂದದ.ೆ  

ರನಜಯದ ಲಕ್ಷನಂತ್ರ ಸನವಾಜನಕ ಬಸ್ಚ ಪರಯನಣಿಕರತಗಳನತನ ಅವರತಗಳ ಗಮಯಸನಾನಕ್ೆೆ 
ತ್ಲತಪಿಸತವ ಮತ್ತು ಬಸ್ಚನಲ್ಲೆನ ಪರಯನಣಿಕರತಗಳನತನ ಸತರಕ್ಷಿತ್ವನಗಿ ತ್ಲತಪಿಸಲತ ಇವರತಗಳಿಗ ೆ
ಸೂಕು ವಿಶನರಂತಿ ಅವಶಯಕ ಇರತತ್ುದೆ. ಇಲೆವನದಲ್ಲೆ, ನಮಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಂತ್ ೆ ಇತಿುೇಚೆಗ ೆ
ತ್ತಮಕೂರಿನಲ್ಲೆ ನಡದೆ ರ್ನಸಗಿ ಬಸ್ಚನ ಅವಘಡದಂತೆ್ಯೇ ಆಗತವುದತ ಸಹಜ. ಇದನತನ ಮನಗಂಡತ 
ಇಲನರ್ಯೆತ ರನಜಯದ ಎಲನೆ ಬಸ್ಚ ನಲನದಣಗಳು ಹನಗೂ ಬಸ್ಚ ಡಿಪೊೇಗಳಲ್ಲೆ ಈ ರ್ೌಕರರತಗಳಿಗೆ 
ಸೂಕು ಸೌಲಭಯವುಳಿ ವಿಶನರಂತಿ ಗೃಹಗಳನತನ ನಮಿಾಸಿಕ್ೂೆಡತವುದತ ಅವಶಯಕ ಎಂದತ ಭನವಿಸತತ್ನು, 
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ಇದರ ಬಗೆೆ ಸೂಕು ಕರಮಗಳನತನ ಕ್ೆೈಗೂೆಳುಿವಂತ್ೆ ಶ್ನಯ ವೆೇಳೆಯಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಸನರಿಗ ೆಸಚಿವರನತನ 
ಒತ್ನುಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ವೆೈ.ಎಂ. ಸತಿೇಶಚರವರತ ಶ್ನಯವೆೇಳೆಯಲ್ಲೆ ಪರಸನುಪಿಸಿರತವ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಮನನಯ 
ಸನರಿಗ ೆಮತ್ತು ಪರಿಶ್ಷಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲನಯಣ ಸಚಿವರಿಂದ ನಂತ್ರ ಉತ್ುರ ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ.  

(ಮತಂದತ) 

(689) 29.03.2022 12.20 ವೆೈಎಲ-ಆರ್ಚಎನ  

  ಉ) ವಿಷಯ:- ಕ್ೊಡಗತ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಭತ್ು ಬೆಳಯೆತವ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಆರ್ಥಾಕ  

                            ಸಹನಯ ನೇಡತವ ಬಗೆೆ.  

***** 

ಶ್ರೇ ಎಂ.ಪಿ.ಸತಜನ ಕತಶನಲಪಪ (ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ನಮೂ ರನಜಯದ ಜಿೇವನದ ಎಂದೇೆ ಕರಯೆಲಪಡತವ ಕ್ನವೇೆರಿ ನದಯತ ಲಕ್ಷನಂತ್ರ ರೈೆತ್ರ 
ಕತಟತಂಬಗಳಿಗ ೆ ದನರಿ ದೇಪವನಗಿದ.ೆ  ವಿಶೇೆಷವನಗಿ ರೆ್ರೆ ರನಜಯದ ಕೃಷಿ ಚಟತವಟಿಕ್ೆಗಳಿಗೂ 
ಸಂಜಿೇವಿನಯನಗಿದ.ೆ   

ಕ್ೊಡಗತ ಜಿಲೆೆ ಮತ್ತು ಮಳೆರ್ನಡತ ಜಿಲೆೆಯನದಯಂತ್ ಅಪನರ ಪರಮನಣದಲ್ಲೆ ರೈೆತ್ ಬೆಳೆಯನತನ 
ಆಧನರವನಗಿ ನಂಬಿಕ್ೊಂಡತ ಹಲವನರತ ರೈೆತ್ ಕತಟತಂಬಗಳು ಬದತಕತ ಸನಗಿಸತತಿುವೆ.   

ಇತಿುೇಚಿನ ದನಗಳಲ್ಲೆ ಕ್ನವೇೆರಿ ನದಯ ನೇರತ ಅಧಿಕ ಪರಮನಣದಲ್ಲೆ ಸತತ್ುಮತತ್ುಲ್ಲನ ಜಿಲೆೆಗಳಿಗ ೆ
ಮತ್ತು ರೆ್ರೆಯ ರನಜಯಗಳಿಗೆ ಪೂರೈೆಕ್ೆಯನಗತತಿುರತವುದರಿಂದ ನಮೂ ಜಿಲೆೆಯ ರೈೆತ್ರತ ಕ್ೆೇವಲ 
ಮಳೆಯ ನೇರನತನ ನಂಬಿಕ್ೊಂಡತ ಭತ್ು ಬೆಳೆಯತವಂತ್ನಗಿದ.ೆ  



                                                                                                                                       «¥À/29.03.2022     83  
 

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

 

 

   

ಆದರೆ ಕ್ೆಲವು ವಷಾಗಳಿಂದ ಅತಿೇವ ಮಳ ೆ ಸತರಿಯತತಿುರತವ ಕ್ನರಣ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೆ ನೇರಿನ 
ಅಂಶ ಹೆಚನಚಗಿ ಮತ್ತು ಗದೆದಗಳಲ್ಲೆ ಭತ್ುದ ಬೆಳೆಯತ ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ರೆ್ಲಕಚಿಚ ಹೂೆೇಗತವ ಸಿಾತಿಗ ೆ
ತ್ಲತಪಿದೆ.  ಇದಲೆದ ೆ ಜೊೇರನಗಿ ಸತರಿಯತವ ಮಳೆಯ ನೇರತ ಗದದೆಗಳಲ್ಲೆ ನಂತ್ತ ಗದೆದಗಳಿಗ ೆ
ಹನಕಿರತವ ಗೊಬಬರ ಮತ್ತು ಫ್ಲವತ್ನುದ ಮಣತಣ ಸಹ ನೇರಿನಲ್ಲೆ ಕ್ೊಚಿಚ ಹೂೆೇಗತತಿುದೆ. 

 ಈ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಒಂದತ ಎಕರಗೆ ೆರೈೆತ್ರಿಗ ೆಸಿಗತವಂಥ ಭತ್ುದ ಬೆಳ ೆಸತಮನರತ 8 ರಿಂದ 10 
ಕಿಾಂಟನಲಚ ಮನತ್ರವನಗಿದೆ.  ಕ್ೊಡಗತ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಭತ್ುದ ಬೆಳೆಯನತನ ನಂಬಿಕ್ೊಂಡ ಎಷ್ೊಟೇ ರೈೆತ್ರ 
ಕತಟತಂಬಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಾಕವನಗಿ ನಷಟ ಉಂಟನಗತತಿುರತವುದತ ರೆ್ೂೇವಿನ ಸಂಗತಿ, ದನಗೂಲ್ಲ ರ್ೌಕರರಿಗೂ 
ಸಹ ಸಂಬಳ ನೇಡಲನಗದ ಪರಿಸಿಾತಿಯನತನ ನಮೂ ಭತ್ು ಬಳೆೆಗನರರತ ಇವತಿುಗೂ ಕಷಟವನತನ 
ಅನತಭವಿಸತತಿುದನದರ.ೆ   

ಅದಲೆದೆೇ ಭತ್ು ಬೆಳೆಗನರರತ ಪಯನಾಯವನಗಿ ಕಮಷಿಾಯಲಚ ಬೆಳೆಗ ೆಮನರತ ಹೊೇಗಿದನದರೆ.  
ಇದೆಲೆದರ ನಡತವ ೆರೈೆತ್ರತ ಭತ್ುದ ಬೆಳೆಯನತನ ಬಿಟತಟ ಶತಂಠಿ ಬೆಳೆಯನತನ ಬೆಳೆಯಲತ ಮತಂದನಗಿದತದ, 
ರೈೆತ್ರತ ಗದೆದಯಲ್ಲೆ ಶತಂಠಿ ಬೆಳೆಯತವುದರಿಂದ ಮಣಿಣನ ಫ್ಲವತ್ುತ್ೆ ಕಡಿಮ ಮನಡತವುದಲೆದೆ ನೇರಿನ 
ತ್ೆೇವನಂಶ ಕಡಿಮಯನಗಿ ಅಂತ್ಜಾಲ ಭತಿು ಹೊೇಗತತಿುದೆ.  ಶತಂಠಿ ಬೆಳೆಗ ೆ ಕಿೇಟರ್ನಶಕ 
ಸಿಂಪಡಿಸತವುದರಿಂದ ಮಣಿಣನಲ್ಲೆರತವ ಸನರನಂಶ ಮತ್ತು ಮಣಿಣನ ಫ್ಲವತ್ುತ್ಗೆೆ ಸಹನಯಕವನಗತವ 
ಎರಹೆತಳು, ಏಡಿ ಹನಗೂ ಇನನತ್ರ ಕಿರೇಮಿಕಿೇಟಗಳು ರ್ನಶವನಗತತಿುರತವುದತ, ನಜಕೂೆ ಬೆೇಸರ ಉಂಟತ 
ಮನಡತತಿುದೆ.   

ಅದಲೆದೆೇ ರೈೆತ್ರತ ಗದೆದ ಸರಿಯನಗಿ ನಡಯೆದ ಪರಯತಕು ಲೆೇಔಟ್ಚ ಆಗಿ ಕನಾಟ್ಚಾ ಮನಡಿ 
ಮನರನಟ ಮನಡತತಿುದನದರ.ೆ   

ಆದಕ್ನರಣ ಈ ಸದನದ ಮತರ್ನಂತ್ರ ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರಲತ 
ಬಯಸತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ ಕ್ೂೆಡಗತ ಜಿಲೆೆಯ ಭತ್ು ಬೆಳೆಯತವ ರೈೆತ್ರ ಕತಟತಂಬಗಳಿಗೆ ಭತ್ು ರ್ನಟಿ 
ಮನಡಲತ 1 ಎಕರಗೆ ೆಇಂತಿಷತಟ ಎಂದತ ಆರ್ಥಾಕ ಸಹನಯ ನೇಡತವ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಾಕ ಸಂಕಷಟಕ್ೆೆ 
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ಒಳಗನಗತತಿುರತವ ಕತಟತಂಬಗಳಿಗೆ ದನರಿದೇಪವನಗತವುದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ರೈೆತ್ರತ ಶತಂಠಿ ಬೆಳೆಯತವುದನತನ 
ಬಿಟತಟ ಭತ್ು ಬಳೆೆಯತವಂತೆ್ ಉತ್ೆುೇಜನ ನೇಡಲತ ಸಕ್ನಾರ ಕರಮ ಕ್ೈೆಗೊಳಿಬೇೆಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮೂ 
ಮೂಲಕ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ವಿನಂತಿಸಿಕ್ೊಳುಿತ್ೆುೇರ್ೆ.    

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಕ್ೆೇಳಿರತವ ಶ್ನಯ ವೆೇಳೆ ಪರಶೆನಗ ೆಮನನಯ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರಿಂದ ಉತ್ುರ ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ.   

    ಊ) ವಿಷಯ:- ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ ಎಲೆಕ್ನಾನಕಚ ಸಿಟಿ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಠನಣೆ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲೆ   
ಓಯೇಸೆಪೇಸ್ಚ ಕಂಪನಯಂದ ಸತಮನರತ 150 ಜನರತ 
ವಂಚರ್ೆಗೂೆಳಗನಗಿರತವ ಬಗೆೆ.  

***** 

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ (ಪದವಿೇಧ್ರರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ 
ಎಲೆಕ್ನಾನಕಚ ಸಿಟಿ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಠನಣೆ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲೆ ಓಯೇಸೆಪೇಸ್ಚ ಎಂಬ ಕಂಪನ ಇದತದ, ಈ 
ಕಂಪನಯಂದ ಮರ್ೆಯ ಭೊೇಗಯದನರರತ 150ಕೂೆ ಹೆಚತಚ ಮಂದ ವಂಚರೆ್ಗೆ ಒಳಗನಗಿದನದರ.ೆ  
ಅದರಲ್ಲೆ 15 ಲಕ್ಷದಂದ 40 ಲಕ್ಷದವರೆಗ ೆಅಧಿಕ ಹಣವನತನ ನೇಡಿ ಕಂಪನ ಮತ್ತು ಭೂೆೇಗಯದನರರ 
ನಡತವ ೆ ಒಪಪಂದ ಪತ್ರ ಆಗಿ ತ್ದನಂತ್ರ ಭೂೆೇಗಯದನರರಿಗೆ ಮರ್ೆಯನತನ ಭೊೇಗಯಕ್ೆೆ ಕ್ೂೆಡಿಸಿದ 
ಕಂಪನಯತ ತ್ದನಂತ್ರ ಕ್ೆಲವು ಭೂೆೇಗಯದ ಮರೆ್ಗಳು ಅವಧಿ ಮತಗಿಯದೆ ಇದದರೂ ಕೂಡ 
ಮೂಲವನರಸತದನರರತ ಮರ್ ೆ ರ್ನಲ್ಲ ಮನಡತವಂತ್ೆ ಒತ್ುಡ ಹೆೇರತತಿುದತದ, ಈ ಬಗೆೆ ಕಂಪನಯತ 
ಭೊೇಗಯದನರರಿಗ ೆ ಹಣವನತನ ಮರಳಿಸದ ೆಮತ್ತು ಮರೆ್ ವನರಸತದನರರಿಗ ೆ ಸಹ ಹಣವನತನ ನೇಡದ ೆ
ವಂಚರೆ್ ಮನಡಿರತತ್ುದೆ.  ಈ ಬಗೆೆ ಮರ್ೆಯ ಮನಲ್ಲೇಕರನತನ ಕ್ೆೇಳಿದರ ೆಕಂಪನಯತ ಭೂೆೇಗಯದನರರ 
ಪರವನಗಿ ಮನಲ್ಲೇಕರಿಗ ೆ ಹಣವನತನ ಪನವತಿ ಮನಡಿರತವುದಲೆ.  ಪರಸತುತ್ ಎಲೆಕ್ನಾನಕಚ ಸಿಟಿ ಬಳಿ 
ಇರತವ ಈ ಕಂಪನ ಕಛೆೇರಿಗೆ ಹೊೇಗಿ ಭೂೆೇಗಯದನರರತ ವಿಚನರಿಸಿದನಗ, ಈ ಕಂಪನಯ ಬನಗಿಲತ 
ಮತಚಿಚರತವುದತ ಕಂಡತ ಬಂದರತತ್ುದ.ೆ  ಈ ಕಂಪನಯ ವಂಚರೆ್ ಬಗೆೆ ಇದರ ಮನಲ್ಲೇಕರನದ ಶ್ರೇ 
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ಸತನೇಲಚ ಮೇರ ೆ ಹನಗೂ ರನಮಚತ್ೆೇಜ್ಚ ಹರಿಗೆೇಲಚ, ಶ್ವಕತಮನರ್ಚ ಇತ್ರರ ಮೇಲೆ ದೂರತ 
ದನಖಲನಗಿದದರತ ಇಲ್ಲೆಯವರಗೊ ಯನವುದೆೇ ಕರಮ ಆಗಿರತವುದಲೆ.  ಇದರಿಂದ ಮನರೆ್ೂಂದ 
ಭೊೇಗಯದನರರತ ಆತ್ೂಹತ್ೆಯಯ ಹನದಯನತನ ಹಿಡಿಯತತಿುದನದರ.ೆ  

ಆದತದರಿಂದ ಗೃಹ ಇಲನರ್ ೆಈ ಬಗೆೆ ಕೂಡಲೇೆ ಗಮನಹರಿಸಿ ಭೂೆೇಗಯದನರರಿಗೆ ಲಕ್ಷನಂತ್ರ 
ರೂಪನಯಗಳನತನ ವಂಚರೆ್ ಮನಡಿರತವ ಓಯೇಸಪೆೇಸ್ಚ ಕಂಪನಯ ಬಗೆೆ ಸೂಕು ವಿಚನರಣ ೆನಡಸೆಿ, 
ಸದರಿ ಭೊೇಗಯದನರರಿಗೆ ರ್ನಯಯ ಕ್ೊಡಿಸಬೆೇಕ್ನಗಿ ತ್ಮೂ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರನತನ 
ಒತ್ನುಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಕ್ೆೇಳಿರತವ ಶ್ನಯ ವೆೇಳೆ ಪರಶೆನಗ ೆಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಂದ ಉತ್ುರ ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ. 

  

ಋ) ವಿಷಯ:- ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರದ ವಿವಿಧ್ ಇಲನರ್ಗೆಳಲ್ಲೆ ಕ್ನಮಗನರಿಗ ೆಲಂಚದ ಹನವಳಿ ನಯಂತ್ರಣ 
ಬಗೆೆ.  

***** 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕ್.ೆರನಥೊೇಡ್ಚ (ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ಮತಖಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಪಪತ್ೈೆದತ ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ಕಮಿಷನಚ, ಶನಸಕರತ, ಮಂತಿರಗಳ ಜೆೇಬಿಗ.ೆ. 
“Kickback issue; contractors to take struggle to the next level”ಚ (ಈ 
ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಪತಿರಕ್ೆಗಳಲ್ಲೆ ಬಂದ ಅಂಶಗಳನತನ ಓದದರತ) ಶೆೇ.40 ರಷತಟ ಲಂಚ 
ಹನಗೂ ಏಪಿರಲಚ ಮನಹಯೆಲ್ಲೆ ಪರತಿಭಟರೆ್ ಕತರಿತ್ತ ಪರಜನವನಣಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಪತಿರಕ್ೆಯಲ್ಲೆ 
ವರದಯನಗಿರತವ ವಿಷಯವನತನ ಶ್ನಯ ವೆೇಳಯೆಲ್ಲೆ ಪರಸನುಪಿಸಲತ ಅವಕ್ನಶ ಕಲ್ಲಪಸಿದಕ್ನೆಗಿ 
ಧ್ನಯವನದಗಳು.  
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ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರದ ವಿವಿಧ್ ಇಲನರ್ಗೆಳಲ್ಲೆ ಗತತಿುಗೆದನರರಿಂದ ಶೆೇಕಡ 40 ರಷತಟ ಲಂಚ 
ಪಡಯೆತವುದತ ಇನೂನ ನಂತಿಲೆ.  ಲಂಚದ ಹನವಳಿ ನಯಂತ್ರಣಕ್ೆೆ ಆಗರಹಿಸಿ ಏಪಿರಲಚ ಕ್ೊರೆ್ಯ ವನರ 
50,000 ಗತತಿುಗೆದನರರೂೆಂದಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೆ ಪರತಿಭಟರೆ್ ನಡಸೆಲನಗತವುದತ ಎಂದತ 
ಗತತಿುಗೆದನರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೇ ಕ್ೆಂಪಣಣ ಎಂಬತವವರತ ಹೆೇಳಿಕ್ೆ ನೇಡಿದತದ, ಪರಜನವನಣಿ, ಹಿಂದೂ, 
ಇತ್ನಯದ ಪತಿರಕ್ೆಗಳಲ್ಲೆ ದರ್ನಂಕ: 28.03.2022 ರಂದತ ಪರಕಟವನಗಿರತತ್ುದ.ೆ  

 ಭರಷಟಚನರದ ಕತರಿತ್ತ ನೇಡಿರತವ ದೂರತಗಳ ಬಗೆೆ ಸಕ್ನಾರ ಯನವುದೆೇ ಕರಮ 
ಜರತಗಿಸಿರತವುದಲೆ.  ಶನಸಕರತ, ಸಂಸದರತ, ಸಚಿವರತ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಲಂಚ ಪಡಯೆತತಿುದನದರ ೆ
ಎಂಬ ದೂರಿನಲ್ಲೆ ನಖರವನಗಿ ಹೆೇಳಿದನದರ.ೆ  ಲಂಚದ ಪರಮನಣವು ಶೆೇಕಡ 40 ರಷತಟ ಏರಿದ.ೆ  
ಶನಸಕರತಗಳಿಗೆ, ಶೆೇಕಡ 15 ರಷತಟ ಲಂಚ ಕ್ೊಡದೇೆ ಇದದರೆ ಗತತಿುಗೆದನರರಿಗ ೆ ಕ್ನಯನಾದೆೇಶವೇೆ 
ಸಿಗತವುದಲೆ ಎಂದತ ದೂರಿರತತ್ನುರೆ.   

 ಕರ್ನಾಟಕ ಗನರಮಿೇಣ ಮೂಲಸೌಕಯಾ ಅಭಿವೃದಿ ನಗಮದ ಮೂಲಕ ರೂ.25 ಸನವಿರ 
ಕ್ೊೇಟಿ ಮತ್ುದ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳನತನ ನಡಸೆಲನಗಿದೆ.  ಅದರಲ್ಲೆ ಶೆೇ. 20 ರಷತಟ ಆದರೂ ಕ್ೆಲಸ 
ಆಗಿದಯೆೇ ಎಂದತ ಸಕ್ನಾರವನತನ ಪರಶ್ನಸಿರತತ್ನುರೆ.  ಇಂತ್ಹ ವಯವಸೆಾಯಂದ ವಷಾಕ್ೆೆ ರೂ.25 
ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ಹಣವು ಭರಷಟರ ಕ್ೆೈ ಸೇೆರತತಿುದೆ.  ಈ ಎಲೆದರ ಸಲತವನಗಿ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಕಳಪೆ 
ಕ್ನಮಗನರಿ ಹೆಚನಚಗಲತ ಹನಗೂ ಗತಣಮಟಟದ ಕ್ನಮಗನರಿ ನಡಸೆಲತ ಸನಧ್ಯವಿಲೆ ಇರತವುದರ ಬಗೆೆ 
ತ್ನರ್ೆಯನಗಬೆೇಕತ.  ಮನನಯ ಉಚಾ ರ್ನಯಯನಲಯದ ರ್ನಯಯಮೂತಿಾಯವರಿಂದ 
ತ್ನರ್ೆಯನಗಬೆೇಕತ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ಮತಖಯ ಸಚೆೇತ್ಕರ,ೆ ಪರಶೆನಯನತನ ಮನತ್ರ ಓದ.   

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕ್ೆ.ರನಥೊೇಡ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಸಂಬಂಧ್ ಸದನ ಸಮಿತಿ 
ರಚರೆ್ಯನಗಬೆೇಕತ.   ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ ಶ್ನಯ ವೆೇಳೆಯಲ್ಲೆ ಪರಸನುಪಿಸಲತ ಅವಕ್ನಶ ಕಲ್ಲಪಸಿದಕ್ನೆಗಿ 
ಧ್ನಯವನದಗಳನತನ ಸಲ್ಲೆಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.   
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಕ್ನನೂನತ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ನೇಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧ್ತಸನಾಮಿ (ಕ್ನನೂನತ, ಸಂಸದೇಯ ವಯವಹನರಗಳು ಹನಗೂ ಶನಸನ ರಚರ್ನ 
ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನರ್ನೆ ದವಸ ಸಭ ೆಮತಕ್ನುಯಗೊಂಡತ, ಇವತ್ತು ಏರ್ನದರೂ 
ಘಟರ್ ೆನಡದೆರ ೆಆ ವಿಚನರವನಗಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಪಯನಾಯ ಕಂಡತಕ್ೂೆಳುಿವ ಸಲತವನಗಿ ಶ್ನಯ 
ವೆೇಳೆಯಲ್ಲೆ ಪರಸನುಪಿಸಲತ ಅವಕ್ನಶ ಇರತತ್ುದ.ೆ    

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- 13 ವಿಷಯಗಳನತನ ಶ್ನಯ ವೇೆಳೆಯಲ್ಲೆ ನೇಡಿದನದರೆ. ಅದರಲ್ಲೆ ಪರಸನುಪ 
ಮನಡಲತ ಬರತವಂತ್ಹವು ಕ್ೆೇವಲ 4 ಮನತ್ರ ಇವೆ.  

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧ್ತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬೆೇಕ್ನದರೆ ಯನರ ಮೇಲನದರೂ 
ಜನಜ್ಾ ಇದದರ,ೆ ಇಂತ್ಹವರತ ಇಷತಟ ಮನಡಿದನದರೆ, ಇಂತ್ಹ ಎಂ.ಎಲ.ಸಿ., ಎಂ.ಎಲ.ಎ. ಅಥವನ 
ಯನವ ಸಚಿವರತ ಲಂಚ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದನದರೆ ಎಂಬತದರ ನದಾಷಟವನದ ಮನಹಿತಿಯನತನ ನೇಡಿದರ,ೆ 
ಸಕ್ನಾರದಂದ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಡಿಸಬಹತದತ.  ಯನರೊೇ ಪತಿರಕ್ೆಯವರತ ವರದ ಮನಡಿದನದರ,ೆ 
ಮತ್ನಯರೊೇ ಎಲ್ಲೆಯೇ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ, ಯನರೊೇ ಪಕ್ಷದವರತ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡತ 
ಮತ್ೆುೇರೆ್ೂೇ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ೆ ಈ ಸದನವನತನ ಬಳಸಿಕ್ೊಳುಿವುದಕ್ೆೆ ಮನನಯ 
ಪರಕ್ನಶಚ ಕ್.ೆರನಥೂೆೇಡ್ಚರವರತ ಹೊೇಗಬನರದತ. ಇಂತ್ಹ ಪರಶೆನಗ ೆರ್ನನತ ಏರೆ್ಂದತ ಉತ್ುರ ನೇಡಲ್ಲ?  
ನಮಗೆ ಅದರ ಬಗೆೆ ಗೊತಿುಲೆ.  

                        (ಗೊಂದಲ)  

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧ್ತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, there is no charge against 
the Government. Even there is a charge, ತ್ನವು ಸಹ ಶ್ನಯ ವೆೇಳೆಯಲ್ಲೆ ಇಂತ್ಹ 
ವಿಚನರವನತನ ಪರಸನುಪಿಸಲತ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಬನರದತ.  ರ್ನನತ ಸಹ ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶಚ 
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ಕ್.ೆರನಥೊೇಡ್ಚರವರತ ನನನ ಹತಿುರ ಬಂದತ ರೂ.50000 ಹಣವನತನ ಕ್ೆೇಳಿದರತ ಎಂದರೆ, ಅದರ ಬಗೆೆ 
ಚಚೆಾಗ ೆಅವಕ್ನಶ ಮನಡತತಿುೇರನ?  

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕ್.ೆರನಥೊೇಡ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹನಗೆೇರ್ನದರೂ ಇದದರ ೆಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಹೆೇಳಲ್ಲ.  

 ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧ್ತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, these things cannot be 
discussed in Zero Hour. ಸಕ್ನಾರವು ಇದಕ್ೆೆ ಉತ್ುರ ನೇಡಬೆೇಕ್ನದ ಅಗತ್ಯವಿಲೆ.   

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕ್.ೆರನಥೊೇಡ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ನನನ ಹೆಸರನತನ 
ಹೆೇಳಿದನದರೆ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯತ್ತ. ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶಚ ಕ್.ೆರನಥೂೆೇಡ್ಚರವರೆ  ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಿ.  

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕ್.ೆರನಥೂೆೇಡ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಕ್ನಾರದ ಮನಹಿತಿ ಸರಿಯಲೆ.  
ಇದರ ಬಗೆೆ ತ್ನರ್ೆಯನಗಬೆೇಕತ.  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ನನನ ಹೆಸರನತನ ಪರಸನುಪಿಸಿದನದರ.ೆ  ಅವರತ ಉತ್ುರ 
ನೇಡತವನಗ ನನನ ಹೆಸರನತನ ಏತ್ಕ್ೆೆ ಹೆೇಳಬೆೇಕತ? 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶಚ ಕ್ೆ.ರನಥೂೆೇಡ್ಚರವರೆ, ಹೌದತ. ತ್ನವು ಏತ್ಕ್ೆೆ 
ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು? ಶ್ನಯ ವೆೇಳೆಯಲ್ಲೆ ಚಚೆಾ ಮನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಇಲೆ. 

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕೆ್.ರನಥೊೇಡ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಸತಮೂರೆ್ ಹೆೇಳುತಿುಲೆ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಪರಕ್ನಶಚ ಕ್.ೆರನಥೂೆೇಡ್ಚರವರ,ೆ ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದನತನ 
ಕ್ೆೇಳುತಿುರೂೆೇ, ಇಲೆವೇ.  ಶ್ನಯ ವೇೆಳೆಯಲ್ಲೆ ಓದತವುದಷ್ಟೆೇ ಕ್ಲೆಸ.  ಚಚೆಾ ಮನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ 
ಇಲೆ.   



                                                                                                                                       «¥À/29.03.2022     89  
 

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

 

 

   

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕ್.ೆರನಥೂೆೇಡ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಚಚೆಾ ಮನಡಲತ 
ಹೊೇಗತತಿುಲೆ.  ಆದರೆ, ಅವರತ ನನನ ಹೆಸರನತನ ಉಲೆೆೇಖಿಸಿದನದರೆ.  ರ್ನನತ ಕ್ನನೂನತ ಸಚಿವರಿಗೆ 
ಭರಷಟಚನರ ವಿಚನರವನಗಿ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದೆದೇರ್.ೆ  

                   (ಗೊಂದಲ)  

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧ್ತಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇವರತ ಪರಸನುಪ ಮನಡತತಿುರತವುದಕ್ೆೆಲೆ 
ಸಕ್ನಾರ  react  ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗತವುದಲೆ. 

                   (ಗೊಂದಲ)  

ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕೆ್.ರನಥೊೇಡ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ…. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಯನವುದತ ರಕೆ್ನಡ್ಚಾಗೆ ಹೂೆೇಗಬನರದತ.    

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ ಆದೆೇಶದ ಮೇರಗೆ ೆನಡವಳಿಯನತನ ದನಖಲ್ಲಸಿರತವುದಲೆ) 

(ಮತಂದತ) 
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(690) 29.03.2022/12.30/ಎಸ್ಚಕ್-ೆವಿಕ್ೆ 

            ಏ) ವಿಷಯ:- ಜಿಲನೆ ಪಂಚನಯತಿ, ತ್ನಲೂೆಕತ ಪಂಚನಯತಿ 
                         ಮತ್ತು ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಗಳು ಜನಹಿೇರನತಿನ 
                         ಹಣವನತನ ನಯಮ ಉಲೆಂಘಿಸಿ, ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ  
                         ನಷಟ ಉಂಟತ ಮನಡತತಿುರತವ ಬಗೆೆ.  

******* 

      ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ.ಎಂ. ರಮೇಶಚ ಗೌಡ (ವಿಧನನಸಭೆಯಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೊಟಿಟದದಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮಗೆ 
ಧ್ನಯವನದಗಳನನಪಿಾಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

 ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ವನಯಪಿು ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ, ಸತತ್ುಮತತ್ು ಇರತವ ಜಿಲನೆ ಪಂಚನಯತಿ, ತ್ನಲೂೆಕತ 
ಪಂಚನಯತಿ ಹನಗೂ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ  ವನಯಪಿುಗಳಲ್ಲೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರತ, ಪಿ.ಡಿ.ಓ.ಗಳು 
ಜನಹಿೇರನತ್ತ ಕಂಪನಗಳ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲೆ ಶನಮಿೇಲನಗಿ, ಜನಹಿೇರನತ್ತ ನಯಮಗಳನತನ ಉಲೆಂಘಿಸಿ, 
ಅಕರಮವನಗಿ ಸನವಿರನರತ ಜನಹಿೇರನತ್ತಗಳ ಪರದಶಾನಗಳಿಗೆ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಟತಟ, ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಸನವಿರನರತ 
ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳಿಗೂ ಹೆಚತಚ ನಷಟಕ್ೆೆ ಮತ್ತು ವಂಚರೆ್ಗ ೆಕ್ನರಣರನಗಿರತತ್ನುರೆ. 

• ಪರವನನಗಿ (ಲೆೈಸೆನಸಚ) ಪಡಯೆದಂತ್ಹ ಜನಹಿೇರನತ್ತಗಳನತನ ಅಳವಡಿಸಲತ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ 
ಪರದಶಾನಕ್ೆೆ ನಯಮಬನಹಿರವನಗಿ ಅವಕ್ನಶವನತನ ನೇಡಿರತತ್ನುರ.ೆ 

• ಪರವನನಗಿ (ಲೆೈಸೆನಸಚ) ಅವಧಿ ಮತಗಿದದದರೂ ಸಹ, ಅವುಗಳನತನ ದತಬಾಳಕ್ೆ ಮನಡಿ, ನಯಮ 
ಬನಹಿರ ಆಗಿರತವಂತ್ಹ ಅಕರಮ ಜನಹಿೇರನತ್ತಗಳ ಪರದಶಾನಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶವನತನ 
ಮತಂದತವರೆಸಿರತವುದತ. 

• ಕಡಿಮ ಅಳತ್ೆಯ ಜನಹಿೇರನತಿಗ ೆ ಅನತಮತಿ ಪಡದೆಂತ್ಹ ಜನಹಿೇರನತ್ತಗಳನತನ ಹೆಚಿಚನ 
ಅಳತ್ೆಗಳಲ್ಲೆ ಪರದಶಾನಗಳಿಗೆ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಟತಟ, ಸಕ್ನಾರದ ಬೊಕೆಸಕ್ೆೆ ನಷಟವನತನ ಉಂಟತ 
ಮನಡಿರತತ್ನುರ.ೆ 
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• ಜನಹಿೇರನತ್ತಗಳಿಗೆ ವಿಧಿಸತವ ತೆ್ರಿಗೆ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ಪನರದಶಾಕತ್ೆಯರೆ್ನೇ ಪನಲ್ಲಸದೆೇ, ಕಡಿಮ 
ತೆ್ರಿಗೆ ವಿಧಿಸತವುದರ ಮೂಲಕ ತೆ್ರಿಗೆ ವಂಚರೆ್ಯಲ್ಲೆ ಶನಮಿೇಲನಗಿರತತ್ನುರೆ. 

• ಕಡಿಮ ಸಂರ್ೆಯ ಜನಹಿೇರನತ್ತಗಳಿಗೆ ಅನತಮತಿ ಪಡದೆತ, ಹೆಚತಚ ಜನಹಿೇರನತ್ತಗಳನತನ 
ಅಳವಡಿಸಿ, ಪರದಶ್ಾಸಿರತವಂತ್ಹ ಪರಕರಣಗಳ ಬಗೆೆ ಮನಹಿತಿ ಇದದರೂ, ಅವುಗಳ ವಿರತದಿ 
ಯನವುದೆೇ ಕ್ನನೂನತ ಕರಮ ವಹಿಸದೆೇ, ಜನಹಿೇರನತ್ತ ಕಂಪನಗಳ ಜೊತ್ೆ 
ಕ್ೆೈಜೂೆೇಡಿಸಿರತತ್ನುರೆ.  

ಜನಹಿೇರನತ್ತ ಅವಯವಹನರಗಳಲ್ಲೆ  ಜರತಗತತಿುರತವ ಅಕರಮಗಳಿಂದ ಸಕ್ನಾರದ ಬೊಕೆಸಕ್ೆೆ ನಷಟವುಂಟತ 
ಮನಡಿರತತಿುರತವ ಪರಕರಣಗಳನತನ ಕೂಡಲೇೆ ತ್ನರ್ೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ವನಯಪಿು ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ 
ಸತತ್ುಮತತ್ು ಇರತವ ಜಿಲನೆ ಪಂಚನಯತಿ, ತ್ನಲೂೆಕತ ಪಂಚನಯತಿ ಹನಗೂ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ 
ವನಯಪಿುಗಳಲ್ಲೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರತ, ಪಿ.ಡಿ.ಓ.ಗಳ ವಿರತದಿ ಭರಷ್ನಟಚನರ ನಮೂಾಲರ್ ೆ
ಕ್ನಯದೆಯಡಿಲ್ಲೆನ ಕ್ನನೂನತ ರಿೇತಿಯ ಸೂಕು ಕರಮಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ, ತ್ಪಿಪತ್ಸಾರಿಗೆ 
ಶ್ಕ್ಷೆಯನತನ ವಿಧಿಸಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಈ ಮೂಲಕ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಒತ್ನುಯಸತತಿುದತದ, ಸನವಾಜನಕ 
ಹಿತ್ನಸಕಿುಯಂದ ಕೂಡಿರತವ ಪರಸತುತ್ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ, ಸಕ್ನಾರದ ಬೊಕೆಸದ ವಯವಸೆಾಯ 
ಶೆರೇಯೇಭಿವೃದಿಯ ಬಗೆೆ ಪರಥಮ ಆದಯತ್ಯೆನತನ ನೇಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ  ಸಕ್ನಾರವನತನ ಈ ಮೂಲಕ 
ಒತ್ನುಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

  ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎಸ್ಚ. ಈಶಾರಪಪ (ಗನರಮಿೇಣನಭಿವೃದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚನಯತಚ ರನಜ್ಚ ಸಚಿವರತ):- 
ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ರಮೇಶಚ ಗೌಡ ಹ.ೆಎಂ. ರವರತ ಶ್ನಯವೆೇಳೆಯಲ್ಲೆ ಈ 
ವಿಷಯವನತನ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದನದರೆ. ಇದನತನ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಯಂದ ಹೂೆರತ್ತಪಡಿಸಿ, ಎಲನೆ ಜಿಲನೆ 
ಪಂಚನಯತಿ, ತ್ನಲೂೆಕತ ಪಂಚನಯತಿ, ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಗಳ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲೆ ಬರತವ  ಅಧ್ಯಕ್ಷರತ 
ಮತ್ತು  ಪಿ.ಡಿ.ಓ.ಗಳ ಬಗೆೆ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದನದರ.ೆ ಅಕರಮವನಗಿ ಸನವಿರನರತ ಜನಹಿೇರನತ್ತಗಳ 
ಪರದಶಾನಗಳನತನ ಮನಡಿದತದ, ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಸನವಿರನರತ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳು ನಷಟವನಗತತಿುದೆ ಎಂದತ 
in general ಆಗಿ ಹೆೇಳುತಿುದನದರೆ. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿದ ಪರಕ್ನರ ಯನವನಯವ ಗನರಮ 
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ಪಂಚನಯತಿಗಳಲ್ಲೆ ಈ ರಿೇತಿ ಅವಯವಹನರ ನಡದೆದ ೆಎಂಬತದರ ಬಗೆೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಂದ 
ವರದಯನತನ ತ್ರಿಸಿಕ್ೊಂಡತ, ಅಂತ್ಹವರ ಮೇಲೆ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೂೆಳುಿತ್ೆುೇರ್ೆ.  

           ಐ) ವಿಷಯ:- ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ಜಿಲೆೆ ಕಡಬ ಮತ್ತು ಕೆ್ೂೇಡಿಂಬನಳ 
                        ಗನರಮಗಳನತನ ಪಟಟಣ ಪಂಚನಯತಿಗೆ ಸೇೆರಿಸತವ ಬಗೆೆ. 

******* 

      ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ. ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಿ (ರ್ನಮನದೆೇಾಶನವನತನ ಹೊಂದದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೊಟಿಟದದಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮಗೆ 
ಧ್ನಯವನದಗಳನನಪಿಾಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

 ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ಜಿಲೆೆ ಕಡಬ ತ್ನಲೂೆಕಿನ ಕಡಬ ಹನಗೂ ಕ್ೂೆೇಡಿಂಬನಳ ಗನರಮದಲ್ಲೆ ಹಲವನರತ 
ವಷಾಗಳಿಂದ ವನಸಿಸತತಿುರತವ ಗನರಮದ ನವನಸಿಗಳನದ ಇವರತ ಪರಸತುತ್ ಹಟಿಟಕ್ೊಟಿಟಗೆ, ಅಡಿಕ್ೆ, ತೆ್ಂಗತ, 
ರಬಬರ್ಚ ಕರಿಮಣಸತ, ಕ್ೊಕ್ೂೆೆೇ ಮತಂತ್ನದ ಬೆಳೆಗಳನತನ ಬೆಳೆಯತತಿುರತವುದಲೆದೆೇ, ಕೃಷಿ 
ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಗ ೆಮರ್ ೆತೆ್ರಿಗೆ, ವಿದತಯತಚ ಬಿಲತೆಗಳನತನ ಪನವತಿ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ 
ಬರತತಿುದನದರ.ೆ ಅಲೆದೆೇ, ರೇೆಷನಚ ಕ್ನಡ್ಚಾ ಮತ್ತು ಆಧನರ್ಚ ಕ್ನಡ್ಚಾಗಳನೂನ ಸಹ ಹೊಂದದತದ, ಇವರತ 
ಬಡ ಕೂಲ್ಲ ಕ್ನಮಿಾಕರನಗಿರತತ್ನುರೆ.  2021 ರಲ್ಲೆ ಕಡಬ ಮತ್ತು ಕ್ೊೇಡಿಂಬನಳ ಗನರಮಗಳನತನ ಪಟಟಣ 
ಪಂಚನಯತಿ ಎಂದತ ಸಕ್ನಾರ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿರತತ್ುದೆ. ಆದರೆ, ಸದರಿ ಗನರಮಗಳಲ್ಲೆ 
ವನಸಿಸತತಿುರತವವರ ಸಾಳವನತನ ಪಟಟಣ ಪಂಚನಯತಿಗ ೆ ಸೇೆರಿಸದೆೇ, ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿರತವುದತ 
ಸರಿಯನದ ಕರಮವಲೆವೆಂದತ, ಅವರತ ಹಲವನರತ ಬನರಿ ಜಿಲನೆಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗೆ, ತ್ಹಶ್ೇಲನದರ್ಚರವರಿಗ ೆ
ಮನವಿಯನತನ ಕ್ೊಟಿಟದನದರ ೆಮತ್ತು ಪರತಿಭಟರೆ್ಯನತನ ಕೂಡ ಮನಡಿದನದರ.ೆ ಇಷ್ನಟದರೂ, ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು 
ಯನವುದೆೇ ಪರತಿಕಿರಯಯನತನ ನೇಡತತಿುಲೆ. ಆದಕ್ನರಣ, ಅವರ ಮನವಿಯಂತ್,ೆ ಅಕರಮ-ಸಕರಮ 
ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ಹಕತೆಪತ್ರ ನೇಡಬೆೇಕ್ೆಂಬತವುದತ ಅಲ್ಲೆ ವನಸಿಸತವ ಸಮತದನಯಗಳ ಬಹತದನದ 
ಬೆೇಡಿಕ್ೆಯನಗಿದೆ. 
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ರನಜಯದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ಜಿಲೆೆಯ ಈ ಭನಗದಲ್ಲೆ ವನಸಿಸತವ ದಲ್ಲತ್ ಸಮತದನಯ, 
ಅಲಪಸಂರ್ನಯತ್ರ ಮತ್ತು ಹಲವನರತ ಹೂೆೇರನಟ ಸಮಿತಿಗಳವರ ಬೇೆಡಿಕ್ಯೆಂತ್ೆ ಅಕರಮ-ಸಕರಮ 
ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ಅವರತ ವನಸಿಸತತಿುರತವ ಈ ಕಡಬ ಹನಗೂ ಕ್ೂೆೇಡಿಂಬನಳ ಗನರಮಗಳನತನ ಸನವಾಜನಕರ 
ಹಿತ್ದೃಷಿಟಯಂದ ಜರೂರನಗಿ ಸಕರಮಗೂೆಳಿಸಿ, ಪಟಟಣ ಪಂಚನಯತಿಯಲ್ಲೆ 
ವಿಲ್ಲೇನಗೊಳಿಸತವುದರೂೆಂದಗೆ, ಅವರಿಗೆ ಹಕತೆಪತ್ರಗಳನತನ ನೇಡಬೆೇಕ್ನಗಿ ಸಕ್ನಾರವನತನ ಈ ಮೂಲಕ 
ಒತ್ನುಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

  ಶ್ರೇ ಎನಚ. ರ್ನಗರನಜತ (ಎಂ.ಟಿ.ಬಿ) (ಪೌರನಡಳಿತ್ ಮತ್ತು ಸಣಣ ಕೆ್ೈಗನರಿಕ್ೆ ಸಚಿವರತ):- 
ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಶ್ನಯವೆೇಳೆಯಲ್ಲೆ ಪರಸನುಪಿಸಿರತವ ವಿಷಯ ನಮಗೆ 
ತ್ಡವನಗಿ ಸಿಕಿೆದೆ. ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗೆ ಉತ್ುರವನತನ ತ್ರಿಸಿಕ್ೊಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.   

        ಒ) ವಿಷಯ:- ನಗರ ಮತ್ತು ಗನರಮನಂತ್ರ ಯೇಜರ್ನ ಇಲನರ್ಯೆಲ್ಲೆ 
                     ಹೆೈದರಬನದಚ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರದೆೇಶಕ್ೆೆ ಮತಂಬಡಿು 
                     ಮಿೇಸಲನತಿಯಲ್ಲೆ ಆಗಿರತವ ಲೊೇಪ ಕತರಿತ್ತ.  

******* 

      ಶ್ರೇ ಚಿದನನಂದಚ ಎಂ. ಗೌಡ (ಪದವಿೇಧ್ರರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗ ೆ
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೊಟಿಟದದಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮಗ ೆಧ್ನಯವನದಗಳನನಪಿಾಸತತ್ೆುೇರೆ್. 

 ಡಿ.ಪಿ.ಎ.ಆರ್ಚ ಸತತ್ೊುೇಲ ೆ ಸಂರ್ೆಯ: ಸಿ.ಆಸತ.ಇ. 60 ಹೈೆಕಕ್ೊೇ 2020, ದರ್ನಂಕ 
06.06.2020 ರಲ್ಲೆ ಕ್ೇೆಂದರ ಕಛೆೇರಿ ಹನಗೂ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ವನಯಪಿುಯ ಎಲನೆ ಉಪ/ಅಧಿೇನ 
ಕಛೆೇರಿಗಳಲ್ಲೆ ಮತಂಜೂರನದ ಎಲನೆ ಹತದದೆಗಳನತನ ಕ್ೆೇಂದರ ಕಛೆೇರಿಯ ಹತದೆದಗಳೂೆಂದಗೆ ಒಟತಟಗೂಡಿ, 
ಹೆೈದನರಬನದಚ-ಕರ್ನಾಟಕ ಪರದೆೇಶ ೩೭೧(ಜೆ) ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ಸಾಳಿೇಯ ವಯಕಿುಗಳಿಗೆ ಶೆೇಕಡನ 8 ರಷತಟ, 
ರನಜಯ ಮಟಟದ ಮಿೇಸಲನತಿಯನತನ ನಗಧಿಪಡಿಸತವಂತ್ೆ ಸಪಷಿಟಕರಿಸಲನಗಿದದರೂ ಕ್ನನೂನತಬನಹಿರವನಗಿ 
ಅಧಿಸೂಚರೆ್ ಸಂರ್ೆಯ: ನಆಇ 120 ನಯೇಸೇೆ 2020 (ಇ), ದರ್ನಂಕ 18.01.2022 ರಲ್ಲೆ ನಗರ 
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ಮತ್ತು ಗನರಮನಂತ್ರ ಯೇಜರ್ನ ಇಲನರ್ಯೆ ಅಧಿೇನದ ವಿವಿಧ್ ಕಛೆೇರಿಗಳ ಸಹನಯಕ ನದೆೇಾಶಕರ 
ಗೂರಪಚ “ಎ”ಚ ವೃಂದದ  ಹತದೆದಗಳನತನ ಒಟತಟಗೂಡಿಸದೆೇ ಪರತ್ೆಯೇಕವನಗಿ ಮಿೇಸಲನತಿ ನಗಧಿಪಡಿಸಿ 
ಶೆೇಕಡನ ೮ ಕ್ೆೆ ಬದಲನಗಿ, ಶೆೇಕಡನ 20 ರಷತಟ ಹತದದೆಗಳನತನ ಮತಂಬಡಿುಗನಗಿ ಕ್ನಯದರಿಸಿರತವುದರಿಂದ 
ಅಹಾ ಸಾಳಿೇಯ ಆಭಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಅರ್ನಯಯವನಗಿದೆ. ಈ ಬಗೆೆ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿ ಅಧಿಸೂಚರೆ್ಯನತನ 
ಮನಪಾಡಿಸಿ, ಅಹಾ ಆಭಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ  ಬಡಿು ನೇಡಬೆೇಕ್ನಗಿ ಸಕ್ನಾರವನತನ ಈ ಮೂಲಕ 
ಒತ್ನುಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

  ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ  ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಶ್ನಯವೆೇಳೆಯಲ್ಲೆ ಪರಸನುಪಿಸಿರತವ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಮನನಯ ತ್ೊೇಟಗನರಿಕ್ ೆ ಮತ್ತು 
ಯೇಜರೆ್ ಮತ್ತು ಸನಂಖಿಯಕ ಸಚಿವರಿಂದ ಉತ್ುರ ಒದಗಿಸಲನಗತವುದತ. 

 

07. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರಸನುಪಿಸಲನಗಿದದ ವಿಷಯಗಳಿಗ ೆಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ 
ಸಚಿವರ ಹೆೇಳಿಕೆ್ಗಳು 

ಅ) ವಿಷಯ:- ವಿಜಯಪತರ ಜಿಲೆೆ ಬಸವನಬನಗೆೇವನಡಿ ತ್ನಲೂೆಕಿನ 
             ವಡೂೆಾೇಡಗಿ ಗನರಮದಲ್ಲೆ ಬನಲಕನನತನ ಬೆತ್ುಲೆ ಮನಡಿ  
              ಹಿಂಸೆ ಮನಡಿರತವ ಬಗೆೆ. 

------ 

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) ( ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕ್.ೆ ರನಥೊೇಡ್ಚರವರತ ದರ್ನಂಕ 
25.03.2022 ರಂದತ ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ್ ಉತ್ುರವನತನ ಮಂಡಿಸತತಿುದದೆೇರೆ್.  

(ಉತ್ುರದ ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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ಆ) ವಿಷಯ:- ಪರಿೇಕ್ಷನ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಸಮವಸರ ಕಡನಾಯ ಕ್ೆೈಬಿಡತವ ಬಗೆೆ. 

------ 

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) (ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಹನಗೂ ಸಕ್ನಲ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ 
ಪರಕ್ನಶಚ ಕ್.ೆ ರನಥೊೇಡ್ಚರವರತ ದರ್ನಂಕ 28.03.2022 ರಂದತ ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ೆಉತ್ುರವನತನ ಮಂಡಿಸತತಿುದೆದೇರ್ೆ.  

(ಉತ್ುರದ ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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  ಇ) ವಿಷಯ:- ಪಡಿತ್ರ ಚಿೇಟಿದನರರಿಗೆ ಧನನಯಗಳ ವಿತ್ರಣೆ  
               ನಗದತ್ ಪರಮನಣ ಇಲೆದರತವ ಬಗೆೆ. 

------ 

ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) (ಅರಣಯ ಮತ್ತು ಆಹನರ, ರ್ನಗರಿಕ 
ಸರಬರನಜತ ಮತ್ತು ಗನರಹಕರ ವಯವಹನರಗಳ ಹನಗೂ ಕ್ನನೂನತ ಮನಪನಶನಸರ  ಸಚಿವರ 
ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಕ್.ೆ ಹರಿೇಶಚಕತಮನರ್ಚರವರತ 
ದರ್ನಂಕ 28.03.2022 ರಂದತ ಪರಸನುಪಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ ಉತ್ುರವನತನ 
ಮಂಡಿಸತತಿುದದೆೇರೆ್.  

(ಉತ್ುರದ ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದ)ೆ 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಗಮನ ಸಳೆೆಯತವ ಸೂಚರೆ್ಯನತನ ಚಚೆಾಗೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳೊಿೇಣ. 
ಮನನಯಸದಸಯರೆಲೆರೂ ದಯವಿಟತಟ ಅಥಾಮನಡಿಕ್ೊಳಿಬೆೇಕತ. ಈಗ ಐದತ ಗಮನ ಸಳೆೆಯತವ 
ಸೂಚರೆ್ಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ನಯಮ 330 ಮೇರೆಗ ೆ ಒಂಭತ್ತು ವಿಷಯಗಳಿವೆ.  ಇದತ ಅಧ್ಾಗಂಟ ೆ
ಆಗಬನರದತ.  ಮನನಯ ಸದಸಯರೆಲೆರಿಗೂ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಸಿಗಬೆೇಕ್ೆಂದತ, ರ್ನನತ 
ಸಮಯವನತನ ಕ್ೂೆಟಿಟದದೆೇರೆ್. ದಯವಿಟತಟ, ಮನನಯ ಸದಸಯರೆಲೆರೂ restrict ಆಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. ಈಗ 
ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದಚರವೇೆ ಗಮನ ಸಳೆೆಯತವ ಸೂಚರೆ್ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  
ಮನನಯ ಗೊೇವಿಂದ ಕ್ನರಜೊೇಳರವರತ ಸದನದಲ್ಲೆ ಇಲೆ. ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶಚರವರ ಗಮನ 
ಸಳೆೆಯತವ ಸೂಚರೆ್ಗ ೆತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಿಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಗೊೇವಿಂದ ಕ್ನರಜೊೇಳರವರತ ಇಲೆ. ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. 
ವೆಂಕಟೆೇಶಚರವರೆೇ ಗಮನ ಸಳೆೆಯತವ ಸೂಚರೆ್ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  
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08. ಗಮನ ಸೆಳಯೆತವ ಸೂಚರೆ್ಗಳು 

ವಿಷಯ:- ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ ಕತಿರಗತಪೆಪ ಗನರಮದ ಸವೆಾ ನಂ.15ರಲ್ಲೆ 
         ಹೆೈಕ್ೊೇಟ್ಚಾ ಆದೆೇಶವಿದದರೂ ಬೆಂಗಳೂರತ ಅಭಿವೃದಿ ಪನರಧಿಕ್ನರವು  
         ಸನವಾಜನಕರ ಉಪಯೇಗಕ್ನೆಗಿ ಮಿೇಸಲ್ಲಟಿಟರತವ ನವೆೇಶನಗಳನತನ 
         ವಶಕ್ೆೆ ಪಡೆಯದರತವ ಕತರಿತ್ತ. 

******** 
ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶಚ (ರ್ನಮನದೆೇಾಶನವನತನ ಹೊಂದದವರತ):- ಮನನಯ 

ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೊಟಿಟದದಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮಗೆ 
ಧ್ನಯವನದಗಳನನಪಿಾಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ ಕತಿರಗತಪೆಪ ಗನರಮದ ಸವೆಾ ನಂ.15ರಲ್ಲೆ 
ಹೆೈಕ್ೊೇಟ್ಚಾ  ಆದೆೇಶವಿದದರೂ ಬೆಂಗಳೂರತ ಅಭಿವೃದಿ ಪನರಧಿಕ್ನರವು ಸನವಾಜನಕರ 
ಉಪಯೇಗಕ್ನೆಗಿ ಮಿೇಸಲ್ಲಟಿಟರತವ ನವೆೇಶನಗಳನತನ ವಶಕ್ೆೆ ಪಡಯೆದರತವ  ಕತರಿತ್ತ ಮನನಯ 
ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ ಗಮನವನತನ ಸಳೆೆಯಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ. ಮನಧ್ತಸನಾಮಿ (ಕ್ನನೂನತ ಸಂಸದೇಯ ವಯವಹನರ ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರ್ನ 
ಸಚಿವರತ) (ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಯವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, …. 

(ಲ್ಲಖಿತ್ ಹೆೇಳಿಕ್ೆಯ ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 
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ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ ಕತಿರಗತಪೆಪ 
ಗನರಮದ ಸವೆಾ ನಂ.15ರಲ್ಲೆ ಸನವಾಜನಕರ ಉಪಯೇಗಕ್ೆೆ ಮಿೇಸಲ್ಲಟಿಟರತವ ತ್ತಂಬನ ಬೆಲ ೆಬನಳುವ 
ನವೆೇಶನವನತನ ಹೆೈಕ್ೂೆೇಟ್ಚಾ ಆದೇೆಶವಿದದರೂ ಬೆಂಗಳೂರತ ಅಭಿವೃದಿ ಪನರಧಿಕ್ನರವು ವಶಕ್ೆೆ 
ಪಡಯೆದೆೇ, ಈ ಭನಗದ ಸನವಾಜನಕ ಉಪಯೇಗಕ್ೆೆ ಅಗತ್ಯವನದ ಆಸಪತ್ೆರ/ ಬಸ್ಚ ನಲನದಣ/ ಶನಲ ೆ
ಇನತನ ಮತಂತ್ನದವುಗಳಿಗ ೆನವೆೇಶನದ ಕ್ೊರತೆ್ ಕಂಡತ ಬಂದರತವ ಬಗೆೆ  ನಯಮ 72 ರಡಿಯಲ್ಲೆ 
ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನವನತನ ಸಳೆೆಯತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇದಕ್ೆೆ ಉತ್ುರ ಯನರತ ಹೆೇಳುತಿುೇರನ. 

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ. ಮನಧ್ತಸನಾಮಿ (ಕ್ನನೂನತ ಸಂಸದೇಯ ವಯವಹನರ ಮತ್ತು ಶನಸನ ರಚರ್ನ 
ಸಚಿವರತ) (ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಯವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಉತ್ುರವನತನ 
ಕ್ೊಟಿಟದದೆೇವೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರೆೇ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಟಿಟದನದರೆ. ತ್ನವು ಇದರ ಬಗೆೆ ಕ್ೆೇಳಿ.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೂೆಟಿಟದನದರೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಮೌಖಿಕವನಗಿ ಏರ್ನದರೂ ಹೆೇಳುವುದತ ಇದದರ ೆಹೆೇಳಿ. 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 1968 ರಲ್ಲೆ ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ 
ಕತಿರಗತಪೆಪ ಗನರಮದ ಸವಾೆ ನಂ. 15 ರಲ್ಲೆ  ಸತಮನರತ 30 ಗತಂಟ ೆ ಜಮಿೇನತ CITB 
(Construction Industry Training Board) ಅವರತ ಭೂಸನಾಧಿೇನ ಪಡಿಸಿಕ್ೊಳುಿತ್ನುರೆ. 
ಸದರಿ ಜಮಿೇನನಲ್ಲೆ ನವೆೇಶನವನತನ ಹಂಚಿಕ್ ೆ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಸವೆಾ ನಂ.15/1 ರಲ್ಲೆ ಸನವಾಜನಕರ 
ಸಲತವನಗಿ ಒಂದತ ನವೆೇಶನವನಗತತ್ುದ.ೆ ಪರಸತುತ್ ನವೆೇಶನ ಕ್ೆಲವು ಭೂಗಳಿರ ಕ್ೆೈಯಲ್ಲೆವೆ. ಈ 
ನವೆೇಶನವನತನ 1990ರಲ್ಲೆ ಭೂಗಳಿರತ ಲಪನಟನಯಸಿದತದ, ಮೂಲ ದನವನ ಸಂರ್ೆಯ 2786/08 ರಲ್ಲೆ 
BJP ವಿರತದಿ ದನವ ೆ ಹೂಡತತ್ನುರ.ೆ ಇದತ 2008 ರಲ್ಲೆ ವಜನವನಗತತ್ುದೆ.  1994 ರಲ್ಲೆದದಂತ್ಹ 
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ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲೆಸಿದರೂ, ಯನವುದೇೆ ಪರಯೇಜನವನಗಲ್ಲಲೆ. ಭೂಗಳಿರ ತ್ಂದ-ೆತ್ನಯ ಸತ್ತು 
ಹೊೇಗಿದನದರೆ ಎಂದತ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ, 2009 ರಲ್ಲೆ ಜಿ.ಪಿ.ಎ. ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡಿದದೆೇವೆಂದತ ಹೆೇಳಿ, ದನವ ೆ
ಹೂಡತತ್ನುರ.ೆ  ಅದತ ಕೂಡ ವಜನವನಗತತ್ುದ.ೆ Original Suit ಸಂರ್ೆಯ 1926/1999 ಅದೂ ಕೂಡ 
ವಜನವನಗತತ್ುದೆ. ಇದೆಲನೆ ಆದಮೇಲ ೆ 2015 ರಲ್ಲೆ ಒಂದತ ಆರ್ಚಎಫಚಎ ಹನಕತತ್ನುರ.ೆ ಇದಕ್ೆೆ 
ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟಂತ್ ೆ ಬಿ.ಡಿ.ಎ. ವಕಿೇಲರತ ಯನವುದೆೇ ಆಕ್ಷೆೇಪಣೆ ಸಲ್ಲೆಸತವುದಲೆ. ಕ್ೆೇಸ್ಚನತನ 
ಉದೆದೇಶಪೂವಾಕವನಗಿ ಮತನನಡಸೆಲತ ಪರಯತಿನಸತತ್ನುರೆ. ಈ ಜನಗವೆಲನೆ ಭೂಗಳಿರ ಕ್ೆೈಯಲ್ಲೆದ.ೆ 
ಆಮೇಲೆ ತ್ಂದ-ೆತ್ನಯ ಸತ್ು ಮೇಲೆ, ಈ ಮಕೆಳು ಮತ್ೆು ದನವ ೆಹೂಡಿದನಗ, ರ್ನಲತೆ ವನರದಲ್ಲೆ ಈ 
ದನವಗೆ ೆ book produce ಮನಡದೇೆ ಹೊೇದರ,ೆ ಇದತ ವಜನ ಆಗತತ್ುದೆ ಎಂದತ ಮನನಯ ಉಚಚ 
ರ್ನಯಯನಲಯವು ಹೆೇಳುತ್ುದೆ. ಇವರತ ರ್ನಲತೆ ವನರದೊಳಗೆ ಹನಕಬೆೇಕ್ನಗಿದತದ, ಆರತ ತಿಂಗಳು 
ವಿಳಂಬವನಗಿ ಹನಕತತ್ನುರೆ. ಅದಕೂೆ ಕೂಡ ಯನರೂ ಆಕ್ಷೆೇಪಣೆ ಮನಡತವುದಲೆ. ಇವತಿುಗೂ ಕೂಡ ಆ 
ಜನಗ ಭೂಗಳಿರ ಕ್ೈೆಯಲ್ಲೆದೆ. ಅದರ ಬಗೆೆ ಸಕ್ನಾರ ಹೆೇಳಿದ ನಂತ್ರ ರ್ನನತ ಆಮೇಲೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ                                                      

                                                      (ಮತಂದತ) 

(691) 29-03-2022 12.40 ಟಿಸಿಹರೆ್ಚ-ವಿಕ್ೆ                  
 

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧ್ತಸನಾಮಿ (ಸಣಣ ನೇರನವರಿ, ಕ್ನನೂನತ ಮತ್ತು ಸಂಸದೇಯ ವಯವಹನರಗಳ 
ಸಚಿವರತ, ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಯವರ ಪರವನಗಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,          
ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚರವರತ ಹೆೇಳಿದಂತ್ ೆ ಮೂರತ ಸಿ.ಎ., ಸೈೆಟ್ಚಗಳನತನ ಗತರತತಿಸಲನಗಿತ್ತು. 
ಮದಲರೆ್ಯದನಗಿ ಗನಯಸ್ಚ ಗೊೇಡನಚ ಉಪಯೇಗಕ್ೆೆ ಕ್ೊಟಿಟದದರತ. ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ ವಿದನಯ ಪಿೇಠ 
ಸಂಸೆಾಗೆ ಲ್ಲೇಜ್ಚಗೆ ಕ್ೂೆಟಿಟದದರತ. ಮೂರರೆ್ಯದನಗಿ, ಇರೆ್ೂನಂದತ ಜನಗವನತನ ಯನರೊೇ ಒಬಬರತ ಗತಜರಿ 
ವನಯಪನರ ಮನಡತ್ಕೆಂಥವರತ occupy ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿದದರತ. ಒಂದತ ಬನರಿ ಅವರ ವಿರತದಿ 
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ಕ್ೊೇಟ್ಚಾನಲ್ಲೆ ಕ್ೇೆಸ್ಚ ದನಖಲ್ಲಸಿ, ಸಟೆೇ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದನದರ.ೆ ಈಗ ಅಂತಿಮವನಗಿ ಅದತ ವಜನ ಆಗಿದ.ೆ  
ಮನನಯ ಶನಸಕರನದ ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚರವರತ ಹೆೇಳಿದಂತ್ ೆಆರ್ಚಎಫಚಎ ನಂ. 173/2015 ರಲ್ಲೆ 
ಒಂದತ injunction ಕ್ೂೆಟಿಟದನದರೆ.ಚ ‘ad-interim injunction has paid for till the 
next date.’ಚಅದತ ಹನಗೆಯೇ ಮತಂದತವರೆಸಿದನದರೆ. ಪರಸುತ್ ಇಂಜೆಂಕ್ಷನಚ ಆಡಾರ್ಚ ಇರತವುದರಿಂದ 
ಬಿಡಿಎನವರತ ಆ ಸಾತ್ುನತನ ತ್ೆರವುಗೊಳಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧ್ಯವನಗಿಲೆ. ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚರವರತ 
ಬಿಡಿಎ advocates has failed ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನದರ.ೆ ಅದನತನ ರ್ನರೆ್ೇ ತ್ರಿಸಿಕ್ೊಂಡತ ರೆ್ೂೇಡಿ, 
ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ ಅದಕ್ೆೆ stay vacate ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಪರಯತ್ನ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೆೇ, ಏಕ್ೆಂದರ ೆಆ ವಿದನಯಪಿೇಠಕ್ೆೆ ಲ್ಲೇಜ್ 
ಗೆ ಕ್ೊಟಿಟರತ್ಕೆಂಥ ಜನಗವು ಚನನಮೂನ ಕ್ೆರೆ ಅಚತಚಕಟಿಟನಂದ ಬಂದನಗ ಅದತ corner piece. 
ಅಲೆೆಲನೆ ಹಳೆಯ ಕ್ನರತಗಳು, ಡಬನಬ ಅಂಗಡಿ ಇಟತಟಕ್ೂೆಂಡತ, ಅವುಗಳನತನ ಮನರನಟ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ 
ಅವರೆಲನೆ ಬನಡಿಗೆ ವಸೂಲ್ಲ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಿತಿುದನದರ.ೆ ಒಂದತವೆೇಳೆ ಬಿಡಿಎ ಲನಯಸ್ಚಾ ಏರ್ನದರೂ 
ಪರಯತ್ನ ಮನಡಿದದದದರ,ೆ ಕಳೆದ ೫ ವಷಾಗಳ ಹಿಂದಯೆೇ ಈ ಸಾತ್ತು ಸನವಾಜನಕರಿಗೆ      
ಉಪಯೇಗವನಗತತಿುತ್ತು. ಬಿಡಿಎ ಲನಯರ್ಚ ಮೇಲ ೆ ನೇವು ಏರ್ನದರೂ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಬೆೇಕತ. 
ರ್ನವು panel ನಲ್ಲೆ ಇಟಿಟರತತ್ೆುೇವೆ, ಅವರತ ಬೆೇಕ್ೆಂತ್ಲೆೇ ಅವರ ಜೊತ್ೆ ಶನಮಿೇಲನಗಿ ಉತ್ುಮ ಬೆಲ ೆ
ಬನಳುವಂತ್ಹ ಸಕ್ನಾರದ ಆಸಿುಯರೆ್ನಲನೆ ಬಿಟತಟಕ್ೂೆಡತವಂತ್ ೆ ಮನಡತತಿುದನದರೆ. ಆದದರಿಂದ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ದಯವಿಟತಟ ಆದಷತಟ ಬೆೇಗರೆ್ೇ ಅವುಗಳನತನ ತ್ೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಸನವಾಜನಕರ ಉಪಯೇಗಕ್ೆೆ 
ಅನತಕೂಲವನಗತವಂತ್ೆ ಮನಡಬೆೇಕತ. 

ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧ್ತಸನಾಮಿ:_ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚರವರೆೇ, 
ರ್ನರೆ್ೇ personal ಆಗಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಅದನತನ attend ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆಯತ್ತ. ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ 
ಧ್ನಯವನದಗಳು. 
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ಆಆ))  ವಿಷಯವಿಷಯ::--  ಕ್ೊೇಲನರಕ್ೊೇಲನರ  ಜಿಲೆೆಯಜಿಲೆೆಯ  ಶ್ರೇನವನಸಪತರಶ್ರೇನವನಸಪತರ  ತ್ನಲೂೆಕಿನತ್ನಲೂೆಕಿನ  ಅರಿಕತಂಟೆಅರಿಕತಂಟೆ  ಗನರಮಗನರಮ  
ಪಂಚನಯತಿಪಂಚನಯತಿ  ವನಯಪಿುಯವನಯಪಿುಯ  ಪಂಚನಯತಿಪಂಚನಯತಿ  ಅಭಿವೃದಿಅಭಿವೃದಿ  ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳುಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು  
ಭರಷ್ನಟಚನರಭರಷ್ನಟಚನರ  ಎಸಗಿರತವಎಸಗಿರತವ  ಕತರಿತ್ತಕತರಿತ್ತ..    

---- 
ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ (ಸಕ್ನಾರಿ ಮತಖಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):_ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 

ಕ್ೊೇಲನರ ಜಿಲೆೆಯ ಶ್ರೇನವನಸಪತರ ತ್ನಲೂೆಕಿನ ಅರಿಕತಂಟೆ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ವನಯಪಿುಯ 
ಪಂಚನಯತಿ ಅಭಿವೃದಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಭರಷ್ನಟಚನರ ಎಸಗಿರತವ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಗನರಮಿೇಣನಭಿವೃದಿ 
ಮತ್ತು ಪಂಚನಯತಚ ರನಜ್ಚ ಸಚಿವರ ಗಮನ ಸಳೆಯೆತತಿುದೆದೇರ್ೆ. 
 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎಸ್ಚ.ಈಶಾರಪಪ (ಗನರಮಿೇಣನಭಿವೃದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚನಯತಚ ರನಜ್ಚ ಸಚಿವರತ)     
ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  

  (ಸಚಿವರ ಹೆೇಳಿಕ್ೆ ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಿದೆ) 
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ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ (ಸಕ್ನಾರಿ ಮತಖಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):_ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಮದಲರೆ್ಯದನಗಿ ಮನನಯ ಗನರಮಿೇಣನಭಿವೃದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚನಯತಚ ರನಜ್ಚ ಸಚಿವರಿಗೆ ರ್ನನತ 
ಅಭಿನಂದರೆ್ಗಳು. ಶ್ರೇನವನಸಪತರ ತ್ನಲೂೆಕಿನ ಅರಿಕತಂಟೆ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲೆ 
ಭರಷ್ನಟಚನರ ಎಸಗಿರತವ ಪಂಚನಯತಿ ಅಭಿವೃದಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಯನತನ ಅಮನನತ್ತುಗೊಳಿಸಿದನದರೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ 
ಅಭಿನಂದರೆ್ಗಳನತನ ಸಲ್ಲೆಸಿ ಮತ್ೆು ಏಕ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದದೇರಿ? 

ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ನಮಿಷ.  ಅವರನತನ 
ನರ್ನೆ ದವಸ ಅಮನನತ್ತುಗೂೆಳಿಸಿದನದರೆ. ನನನ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಗೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟಂತ್ ೆ
ಹೆೇಳುವುದನದರೆ, ನನನ ಊರಿಗೂ ಮತ್ತು ಪಕೆದ ಊರಿಗೆ ಸತಮನರತ ಒಂದತ ಕಿಲೂೆೇ ಮಿೇಟರ್ಚ ದೂರ 
ಇದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲೆ ಇದತವರಗೊ ರಸೆು ಆಗಿಲೆ. ಅಲ್ಲೆ ಟೆಂಡರ್ಚ ಕರದೆತ ಸಕ್ನಾರದಂದ ಸತಮನರತ 
ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ ಹೊೇಗಿ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತ್ಕೆಂಥ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಆ ಗನರಮ 
ಪಂಚನಯತಿಯಲ್ಲೆ ಒಬಬರತ ಕಂಪೂಯಟರ್ಚ ಆಪರೆೇಟರ್ಚ ರವರತ ಗತತಿುಗೆ ಆಧನರದ ಮೇಲ ೆ
ರೆ್ೇಮಕವನಗಿದನದರ.ೆ ಆ ಕಂಪೂಯಟರ್ಚ ಆಪರೆೇಟರ್ಚ ನವರ ಮರ್ೆಯ ಇಬಬರ ಹೆಸರಿಗ ೆ ಮರ್ೆಗಳನತನ 
ಮಂಜೂರತ ಮನಡಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ಆ ಮರ್ೆಯನತನ ರಸೆು ಮಧೆಯ ಕಟಿಟದನದರ್.ೆ ಹನಗನಗಿ, ಈ ಎಲನೆ ವಿಚನರ 
ಬಯಲ್ಲಗ ೆಬಂದದ.ೆ ನನಗೆೇನೂ ಆ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲೆ ಚಚೆಾ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಆಸ ೆ
ಇಲೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಬಗೆೆ ಬಹಳ ಆಳಕ್ೆೆ ಹೊೇಗಿ ಚಚೆಾ ಮನಡಿದನಗ, ಆ ಗನರಮ 
ಪಂಚನಯತಿಯಲ್ಲೆರತವ ಪಿಡಿಓ ಮತ್ತು ಕಂಪೂಯಟರ್ಚ ಆಪರೆೇಟರ್ಚ ಇವರಿಬಬರೂ ಸೇೆರಿಕ್ೂೆಂಡತ      
ಡನ|| ಬಿ.ಆರ್ಚ.ಅಂಬೇೆಡೆರ್ಚ ವಸತಿ ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲೆ ಬಹಳಷತಟ ಅಕರಮವೆಸಗಿದನದರ.ೆ ಉದನಹರಣೆಗ ೆ
ಹೆೇಳುವುದನದರೆ, ಮದಲರೆ್ಯದನಗಿ, ಆ ಪಂಚನಯತಿಯ ಪಕೆದಲ್ಲೆನ ದೊಡಾವನದೊಡಿಾ ಗನರಮದಲ್ಲೆನ 
ಶ್ರೇಮತಿ ಚೈೆತ್ರ, ಶ್ರೇಮತಿ ರ್ನಗರತ್ನಮೂ, ಶ್ರೇಮತಿ ರೆ್ೇತ್ನರವತಿ, ಶ್ರೇಮತಿ ಲಕ್ಷಿಮದೆೇವಮೂ ಮತ್ತು 
ಶ್ರೇಮತಿ ಶಶ್ಕಲನ ಈ ಐದತ ಜನರ ಮರ್ೆಗಳನತನ ಕಟಟದೆಯೇ ಬಿಲಚ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿದನದರ.ೆ 
ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, ಅದೆೇ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ವನಯಪಿುಯ ಬೆೈಪಪಲ್ಲೆ ಗನರಮದಲ್ಲೆ ಪಿಡಿಓ ರವರತ 
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ದರ್ನಂಕ 07.01.2022ರೆ್ೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲೆ RDWSD (Rural Drinking Water and 
Sanitation Department) ನಂದ ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿಗನಗಿ ಬೊೇರ್ಚವಲೆಚ ಕ್ೊರಯೆಲತ ರ್ನಲತೆ 
ಲಕ್ಷದ ಒಂಭತ್ತು ಸನವಿರ ರೂಪನಯಗಳ ಬಿಲಚ ಡನರ ಮನಡಿದನದರ.ೆ ಅದೆೇ ಬೂೆೇರ್ಚವಲೆಚಗೆ ಗನರಮ 
ಪಂಚನಯತಿಯಂದಲೂ ಕೂಡ ಬಿಲಚ ಡನರ ಮನಡಿದನದರ.ೆ ಅಂದರೆ ಡಬಲಚ ಡಬಲಚ ಪೆೇಮಂಟ್ಚ 
ಮನಡಿದನದರ.ೆ ಮೂರರೆ್ಯದನಗಿ, NREG Scheme ನಲ್ಲೆ ಅದೆೇ ಕಂಪೂಯಟರ್ಚ ಆಪರೆೇಟರ್ಚ ಯನರತ 
ಇದನದರೂೆೇ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಅಕ್ೌಂಟ್ಚಗೆ ದರ್ನಂಕ 11.10.2022ರಂದತ ಒಂದತ ಚೆಕಚ 
ಮತರ್ನಂತ್ರ ರೂ. ೧,೬೮,೦೦೦ ಗಳನತನ ವಗನಾವಣ ೆಮನಡಿದನದರ.ೆ ಮತ್ೊುಂದತ ಚೆಕಚ ಮತರ್ನಂತ್ರ 
ರೂ. ೧,0೨,೦೦೦ ಗಳನತನ ವಗನಾವಣೆ ಮನಡಿದನದರ.ೆ ಇರ್ೂೆನಂದತ ಚೆಕಚ ಮತರ್ನಂತ್ರ ರೂ. 
24,000ಗಳನತನ ವಗನಾವಣೆ ಮನಡಿದನದರ.ೆ ಅಂದರ ೆ ಎನಚಆರ್ಚಐಜಿ ಯೇಜರೆ್ಯ ಸತಮನರತ 
ರೂ.2,50,000 ಗಳಿಂದ ೩,೦೦,೦೦೦ ಗಳನತನ ಆ ಕಂಪೂಯಟರ್ಚ ಆಪರೆೇಟರ್ಚ ಸಂಬಂಧಿಕರ 
ಅಕ್ೌಂಟ್ಚಗೆ ಹಣ ವಗನಾವಣೆ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಇದೆಯೇ? ಕಳೆದ ಅವಧಿಯಲ್ಲೆ ಆ ಗನರಮ 
ಪಂಚನಯತಿಗ ೆರ್ನನತ ಸರ್ನೂನಯ ವಸತಿ ಸಚಿವರನದ ವಿ.ಸೂೆೇಮಣಣನವರ ಕ್ೆೈಕ್ನಲತ ಹಿಡಿದತ ಸತಮನರತ 
೫೦೦ ಮರ್ೆಗಳನತನ ಮಂಜೂರತ ಮನಡಿಸಿಕ್ೊಟಿಟದೆದನತ. ಆದರೆ ಆ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಯಲ್ಲೆ ಒಂದೇೆ 
ಒಂದತ ಮರ್ೆಯನತನ ಕಟತಟವುದಕ್ೆೆ ಆಗಿಲೆ. ಅಲ್ಲೆ ಬಹಳ ಸಮಸೆಯ ಇದೆ. ಆದದರಿಂದ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ 
ಮನವಿ ಮನಡತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ NREG Scheme ಯಲ್ಲೆ, ಡನ||ಬಿ.ಆರ್ಚ.ಅಂಬೇೆಡೆರ್ಚ ವಸತಿ 
ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲೆ ಮತ್ುೆ ಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆಸಿೆೇಂಗಳಲ್ಲೆ ಆಗಿರತ್ಕೆಂಥ ಭರಷ್ನಟಚನರ ಮತ್ತು ಅರ್ನಯಯವನತನ ೫ 
ವಷಾಗಳ ಅವಧಿಗ ೆ ಸಿೇಮಿತ್ವನಗಿ ಅದರಲ್ಲೆ involve ಆಗಿರತವ ಪಿಡಿಓ ಮತ್ತು ಕಂಪೂಯಟರ್ಚ 
ಆಪರೆೇಟರ್ಚ ರವರ ಮೇಲ ೆತ್ನರ್ೆ ಮನಡಿಸಬೇೆಕತ. ಗತತಿುಗೆ ಆಧನರದ ಮೇಲ ೆಕ್ಲೆಸ ಮನಡತವ ಒಬಬ 
ಕಂಪೂಯಟರ್ಚ ಆಪರೆೇಟರ್ಚಗೆ ಅಷತಟ ಧೆೈಯಾ ಇದದರೆ, ಇನತನ ಆ ಪಂಚನಯತಿ ಗತಿಯೇನತ? ಇದರ 
ಬಗೆೆ ಕರಮಕ್ೆೈಗೂೆಳಿಬೆೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕ್ೆೇಳುತಿುದೆದೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎಸ್ಚ.ಈಶಾರಪಪ (ಗನರಮಿೇಣನಭಿವೃದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚನಯತಚ ರನಜ್ಚ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿಯವರತ ಹೆೇಳುತಿುರತವ ಅಂಶಗಳು ನಜಕೂೆ 
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ಬಹಳ ಗಂಭಿೇರವನಗಿದ.ೆ ಇದನತನ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಮತರ್ನಂತ್ರ ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ತ್ನರ್ೆ ಮನಡಿಸಿ, 
ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟ ಪಿಡಿಓ ಇರಬಹತದತ ಮತ್ತು ಕಂಪೂಯಟರ್ಚ ಆಪರೆೇಟರ್ಚ ಇರಬಹತದತ ಅಥವನ ಇತ್ರ ೆ
ಬೆೇರ ೆಯನರೆೇ ಇರಬಹತದತ. ಅವಯನಾರತ ತ್ಪಿಪತ್ಸಾರತ ಇದನದರೂೆೇ ಅವರ ಮೇಲ ೆಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ 
ರ್ನವು ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಿತ್ೆುೇವೆ. 

  ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, 
ದಯವಿಟತಟ ಬೆಂಗಳೂರಿನಂದಲೇೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಒಂದತ ಟಿೇಂ ಕಳುಹಿಸಿ, ತ್ನರ್ೆ ಮನಡಿಸಬೆೇಕತ. 
ಲೊೇಕಲಚನಲ್ಲೆ ಬಹಳ pressure ಇರತತ್ುದೆ. ತ್ನಲೂೆಕತ ಪಂಚನಯತಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಅದನತನ ತ್ನರ್ ೆ
ಮನಡಿ ಬಂದತ ಸತಮೂರೆ್ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡರತ. ಜಿಲನೆ ಪಂಚನಯತಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಅದನತನ ತ್ನರ್ ೆ
ಮನಡಿ ಬಂದತ ಸತಮೂರ್ೆ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡರತ. ಈಗ ಅವರನತನ ಸಸಪೆಂಡ್ಚ ಮನಡಿರತವುದತ ಈ ಗನರಮ 
ಪಂಚನಯತಿಯಲ್ಲೆ ಅವಯವಹನರ ಎಸಗಿರತವ ಬಗೆೆ ಅಲೆ, ಇದೆೇ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಯ ಪಿಡಿಓ 
ರವರತ ಚಲೆಗನನಹಳಿಿ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಯಲ್ಲೆ ಕ್ಲೆಸ ಮನಡತತಿುದನದಗ ಎಸಗಿರತ್ಕೆಂಥ ಅಕರಮಗಳ 
ಬಗೆೆ ಸಕ್ನಾರ ಸಸಪೆಂಡ್ಚ ಮನಡಿದನದರ.ೆ ಈಗ ಆ ಪಿಡಿಓ ರವರೆೇ ನಮೂ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಯಲ್ಲೆ 
ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದನದರ.ೆ ಈಗ ರ್ನನತ ಹೆೇಳಿದಂತ್ಹ ಎಲನೆ ವಯವಹನರಗಳು ಅವರ ಅವಧಿಯಲೆೆೇ 
ನಡದೆದ.ೆ ಇದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟಂತ್ೆ, ರನಜಯ ಮಟಟದಲೆೆೇ ಒಂದತ ತ್ಂಡ ಕಳುಹಿಸಿ enquiry ಮನಡಿಸಿ, 
ಆ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಗ ೆಕ್ನಯಕಲಪ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮೂಲ್ಲೆ ಮನವಿ ಮನಡತತಿುದೆದೇರ್.ೆ  

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎಸ್ಚ.ಈಶಾರಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ರನಜಯ ಮಟಟದಲೆೆೇ 
ಒಂದತ ಸಮಿತಿ ಕಳುಹಿಸತತ್ೆುೇವೆ. ಅವರತ ಏರೆ್ೇನತ ಭರಷ್ನಟಚನರ ಎಸಗಿದನದರೂೆೇ ಅದಕ್ೆೆ ಮನನಯ ಡನ|| 
ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ ಯವರ ಹತಿುರ ಇರತ್ಕೆಂಥ information ನತನ ದಯವಿಟತಟ ನನಗ ೆ
ಕ್ೊಡಿ. ರ್ನನತ ಅದನೂನ ಕಳುಹಿಸಿ, ಯನವನಯವ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೇೆರಯೆವರತ ಏರೆ್ೇನತ 
ಭರಷ್ನಟಚನರ ಮನಡಿದನದರೊೇ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಿತ್ೆುೇವೆ.  
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇ ಅರತಣ ಶಹನಪತರ ಹನಗೂ ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ ಯವರತ 
ಗಮನ ಸಳೆೆಯತವ ಸೂಚರೆ್ಗೆ ಈಗ ಮನನಯ ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹನಗೂ ಸಕ್ನಲ 
ಸಚಿವರತ ಉಪಸಿಾತ್ರಿಲೆ. ಸಭನ ರ್ನಯಕರೇೆ, ಅವರನತನ ಕರಸೆಿ. 

ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಆಯತ್ತ ಮನನಯ ಸಚಿವರನತನ ಕರಸೆತತ್ೆುೇರೆ್. 
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ಇಇ))  ವಿಷಯವಿಷಯ::--  ಬನಗಲಕ್ೊೇಟೆಬನಗಲಕ್ೊೇಟೆ  ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ  ಆಲಮಟಿಟಆಲಮಟಿಟ  ಜಲನಶಯದಜಲನಶಯದ  ಹಿನನೇರಿನಂದಹಿನನೇರಿನಂದ  
ಮತಳುಗಡೆಯನದಮತಳುಗಡೆಯನದ  ಜಮಿೇನತಗಳಜಮಿೇನತಗಳ  ಭೂಭೂ  ಮನಲ್ಲೇಕರಿಗೆಮನಲ್ಲೇಕರಿಗೆ  ಪರಿಹನರಪರಿಹನರ  ಧ್ನಧ್ನ  
ವಿತ್ರಿಸತವವಿತ್ರಿಸತವ  ಕತರಿತ್ತಕತರಿತ್ತ..  

---- 
ಶ್ರೇ ಪಿ.ಹೆರ್ಚ.ಪೂಜನರ್ಚ (ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸಾೆಗಳ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 

ಬನಗಲಕ್ೊೇಟೆ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಆಲಮಟಿಟ ಜಲನಶಯದ ಹಿನನೇರಿನಂದ ಮತಳುಗಡಯೆನದ ಜಮಿೇನತಗಳ 
ಭೂ ಮನಲ್ಲೇಕರಿಗ ೆ ಪರಿಹನರ ಧ್ನ ವಿತ್ರಿಸತವ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಕಂದನಯ ಸಚಿವರ ಗಮನ 
ಸಳೆೆಯತತಿುದೆದೇರ್.ೆ 

 
ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಅಶೆ್ೇಕಚ (ಕಂದನಯ ಸಚಿವರತ) ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  
 
              (ಸಚಿವರ ಹೆೇಳಿಕ್ೆ ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಿದೆ) 
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ಶ್ರೇ ಪಿ.ಹೆರ್ಚ.ಪೂಜನರ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಟಿಟದದಕ್ನೆಗಿ 
ಧ್ನಯವನದಗಳು. ಬನಗಲಕ್ೂೆೇಟೆ ಜಿಲೆೆಯ ಬನಗಲಕ್ೂೆೇಟೆ ತ್ನಲೂೆಕಿನ ಹಿರೇೆ ಮೂರಮಟಿಟ ಗನರಮದಲ್ಲೆ 
ಸತಮನರತ 23.10 ಎಕರ,ೆ ಚಿಕೆಮೂರಮಟಿಟ ಗನರಮದಲ್ಲೆ ೧೬.11 ಎಕರ,ೆ ಚಿಕೆ/ಹಿೇರೆೇಹೊದೂೆರ ಗನರಮದ 
ಸತಮನರತ ೩೧.09 ಎಕರ ೆ ಹನಗೂ ಇನೂನ ಹಲವನರತ ಗನರಮಗಳ ಜಮಿೇನತಗಳು ಆಲಮಟಿಟ 
ಜಲನಶಯದ ದಡದಲ್ಲೆ ಮತಳುಗಡೆಯನಗಿದತದ, ಆಲಮಟಿಟ ಜಲನಶಯದ ಹಿನನೇರಿನ ಮಟಟ ೫೦೯-೫೧೨ 
ಮಿೇ FRL (Full Reservoir Level) ಕಳೆದ ೨೬ ವಷಾಗಳ ಹಿಂದ ೆಮತಳುಗಡೆಯನಗಿದದರೂ 
ಕೂಡ ಇವತಿುಗೂ ಕೂಡ ಆ ಜಮಿೇನತಗಳಿಗ ೆಪರಿಹನರವನತನ ನೇಡಿಲೆ. ಈಗ . .  . 

 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಪಿ.ಹೆರ್ಚ.ಪೂಜನರ್ಚರವರೇೆ, ತ್ಮಗೆ ಮನನಯ ಕಂದನಯ 

ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಟಿಟದನದರಲೆವೆೇ?  

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಹೆರ್ಚ.ಪೂಜನರ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಲ್ಲಖಿತ್ವನಗಿ ಉತ್ುರ 
ಕ್ೊಟಿಟದನದರೆ. ರ್ನನತ ಈಗ ಅದನತನ ರೆ್ೂೇಡತತಿುದೆದೇರೆ್. ಅವರ ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ . . . 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಪಿ.ಹೆರ್ಚ.ಪೂಜನರ್ಚರವರೇೆ, ತ್ನವು ಕ್ೆೇಳಿರತವುದಕ್ೆೆ ಮನನಯ 
ಕಂದನಯ ಸಚಿವರತ ಏರ್ನದರೂ ಹೆೇಳುವುದದದರೆ ಹೇೆಳಲ್ಲ. ಅವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಟಟ ನಂತ್ರ ತ್ನವು 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಅಶೆ್ೇಕಚ (ಕಂದನಯ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ ಸತಮನರತ 
೩೫ ವಷಾಗಳ ಹಳೆಯ ಪರಕರಣ. ಮನನಯ ಶನಸಕರನದ ಪಿ.ಹೆರ್ಚ.ಪೂಜನರ್ಚ ರವರತ ಭೂಸನಾಧಿೇನ 
ಪರಕಿರಯ ಪೂಣಾಗೂೆಳಿದ ೆ ಈವರಗೆ ೆ ಪರಿಹನರ ನೇಡಿರತವುದಲೆ ಎಂದತ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನವನತನ 
ಸಳೆೆದದನದರೆ.  ರ್ನನತ ನೇರನವರಿ ಇಲನರ್ಯೆ ಆಲಮಟಿಟ ಡನಯಂ ಉಪ ವಿಭನಗದ ರವರಿಂದ ಪರಸನುವರೆ್ 
ಸಿಾೇಕರಿಸಿದ ನಂತ್ರ ತ್ಾರಿತ್ವನಗಿ ನಯಮನನತಸನರ ಭೂಸನಾಧಿೇನ ಪರಕಿರಯ ಕ್ೆೈಗೊಳುಿತ್ೆುೇವೆ. ಈಗ 
ಇನೂನ ಆ ಜಮಿೇನತಗಳ ಭೂಸನಾಧಿೇನ ಪರಕಿರಯ ಆಗಿಲೆ. ಏಕ್ೆಂದರ ೆ ನಮೂ ಇಲನರ್ ೆ ಅದಕ್ೆೆ 
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ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟಂತ್ ೆಒಂದತ estimate ಮನಡಿಕ್ೂೆಡತವುದಲೆ. ಆ ನೇರನವರಿ ಇಲನರ್ಯೆಂದ ಪರಸನುವರೆ್ 
ಬಂದ ಕೂಡಲೇೆ ನಯಮನನತಸನರ ಅದರ ಬಗೆೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇವೆ. 

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಹೆರ್ಚ.ಪೂಜನರ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ರಿೇತಿಯ ಉತ್ುರವನತನ ಹಲವನರತ 
ವಷಾಗಳಿಂದ ಕ್ೊಡತತ್ುಲೆೇ ಇದನದರ.ೆ  ನಮೂ ಭನಗದಲ್ಲೆ ಈ ಹಿಂದ ೆ ಮತಳುಗಡೆಯನಗಿರತವ ನದ 
ದಂಡೆಯ ಪರದೆೇಶದ ಜನರ ಸಮಸೆಯ ಬಗೆೆ ಕ್ೆೇಳುತಿುದೆದೇವೆ.  ಈ ಹಿಂದೆ ಊರಿಗೂೆಬಬರತ ಗೌಡ ಇದದರತ. 
ಆ ಊರಿನ ಎಲನೆ ಜವನಬನದರಿ ಕೂಡ ಆತ್ನದೆೇ ಇತ್ತು.  ಅಲ್ಲೆಗೆ ಏರ್ನದರೂ ತ್ನರ್ನಧಿಕ್ನರಿಗಳು 
ಬಂದನಗ ಆ ಗೌಡರೆ್ೇ ಅಲ್ಲೆನ ಎಲನೆ ಆಗತಹೊೇಗತಗಳ ಬಗೆೆ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡತತಿುದದನತ. ಅವನಗೊಬಬ 
ವನಲ್ಲಕ್ನರ ಅಥವನ ತ್ಳವನರ ಇರತತಿುದದರತ. ಆಗ ಈ ನದ ದಂಡಯೆ ಗನರಮಗಳ ಪರಿಸಿಾತಿ ಯನವ 
ರಿೇತಿ ಇತ್ೆುಂದರೆ, ಮೇಲ್ಲಂದ ಯನವುದನದರೂ ಕಟಿಟಗೆಗಳು, ಚಕೆಡಿಗಳು ಮತ್ೂೆುಂದತ ಯನವುದೂೆೇ 
ವಸತುಗಳು ತ್ೆೇಲ್ಲಕ್ೊಂಡತ ಮಹನಪತರದಲ್ಲೆ ಬರತತಿುದದ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಅವುಗಳನತನ ನದ ದಂಡೆಗ ೆ
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಬಂದತ ಅದನತನ ತ್ಮೂ ಊರಿನ ಉಪಯೇಗಕ್ೆೆ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳಿತ್ಕೆಂಥ ಒಂದತ ಪದಿತಿ 
ಇತ್ತು. ಆ ಗೌಡ ಬಹಳ ಚನಣನಕ್ಷ ಇರತತಿುದದನತ. ಒಮೂಮೂ ಆತ್ೂಹತ್ೆಯ, ಕ್ೊಲ ೆಇನನತ್ರೆ ಕ್ನರಣಗಳಿಂದ 
ಹೆಣಗಳು ಕೂಡ ಆ ನದಯಲ್ಲೆ ತ್ೆೇಲ್ಲಕ್ೂೆಂಡತ ಬಂದನಗ, ಆ ಗೌಡ ವನಲ್ಲಕ್ನರನ ಸಹನಯದಂದ ಆ 
ನದಯ ದೂರದ ಸಾಳದಲ್ಲೆ ಆ ಬಡಿಗೆ ಇಟತಟ ಬೆಂಕಿ ಹಚತಚತಿುದದರತ. ಪಂಚರ್ನಮಗನಗಿ ಜವನಬನದರಿಯಂದ 
ಅದನತನ ವಯವಸಿಾತ್ವನಗಿ ಮನಡತತಿುದದನತ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇ ಪಿ.ಹೆರ್ಚ.ಪೂಜನರ್ಚ ರವರೇೆ, ನಮೂ ಊರಿನವರರೆ್ನೇರ್ನದರತ 
ಕಳುಹಿಸಿದದೇರನ? 

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಹೆರ್ಚ.ಪೂಜನರ್ಚ:_ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ ಇಲೆ. ಆ ರಿೇತಿ ಸಕ್ನಾರಗಳು 
ಮೇಲ್ಲಂದ ಮೇಲೆ ಮನಡತತ್ನು ಬಂದದ ೆಎಂದತ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಇಚಾೆಪಡತತಿುದೆದೇರ್.ೆ ಇವತಿುನ ದವಸ ಆ 
ಗನರಮಗಳ ಜಮಿೇನತಗಳು ಸತಮನರತ ೨೬ ವಷಾಗಳಿಂದ ಆ ನೇರಿನಲ್ಲೆ ಮತಳುಗಡೆಯನಗಿವೆ.  

(ಮತಂದತ) 
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(692)29.3.2022/12.50/ಎಂ.ಎಂ-ಬಿ.ಎನ.ಎಸ್ಚ 

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಹೆರ್. ಪೂಜನರ್(ಮತಂದತ):-  

ಬಂದಂತ್ಹ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಲೆೆರೂ ಕೂಡ “ರ್ನರೆ್ೇಕ್ೆ ಮನಡಬೇೆಕತ”ಚ ಎಂದತ ಊರ ಗೌಡನ ಮತಂದ ೆ
ಹೆಣವನತನ ಹನಕತತ್ನುರಲನೆ, ಆ ರಿೇತಿ ಹನಕತವ ಪರಿಸಿಾತಿ ಇವತಿುನವರಗೊ ಬರತತಿುದ.ೆ  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಏನತ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಟಿಟದನದರ,ೆ ಇದೂ ಅದರ ಒಂದತ ಪರತಿರೂಪವೆಂದತ ಹೇೆಳುವುದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ಇಚೆಾ 
ಪಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಶ್ರೇ ಆರ್. ಅಶೆ್ೇಕ(ಕಂದನಯ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಶನಸಕರತ 
ಹೆೇಳಿದಂತ್ಹ ಕಥೆಯನತನ ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳಿಸಿಕ್ೂೆಂಡಿದೆದೇರ್ೆ. ನಮಗೆ ನೇರನವರಿ ಇಲನರ್ಗೆ ೆ
ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟಂತ್ಹ ಏನತ ಇಂಚಿಂಚತ ಜಮಿೇನದ ೆ ಅಷಟನೂನ ಸಕ್ನಾರ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಿವುದಕ್ೆೆ ಏನೂ 
ಸಮಸೆಯಯಲೆ.  ಅದನತನ ನೇರನವರಿ ಇಲನರ್ ೆಮನಡತತ್ುದೆ.  ನೇರನವರಿ ಇಲನರ್ೆಗ ೆಇದತ ಬೆೇಕ್ೂೆೇ 
ಬೆೇಡವೇ ಎಂದತ ರ್ನವು ತಿೇಮನಾನ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧ್ಯವಿಲೆ.  ನೇರನವರಿ ಇಲನರ್ಯೆವರತ ಇದತ 
ಬೆೇಕತ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದರೆ ಅದನತನ ಸನಾಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ನಯಮನನತಸನರ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಪರಸನುವ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ   ಇದತ 35 ವಷಾದ ಪರಕರಣವೆಂದತ ತ್ನವು ಹೇೆಳಿದರಿ, ನೇರನವರಿ ಇಲನರ್ ೆಇದನತನ 
ಬಿಟಿಟದದರೂೆೇ ಅಥವನ ತ್ಗೆೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದನದರೂೆೇ ಎಂಬತದತ ಗೂೆತಿುಲೆ.  ನೇರನವರಿ ಇಲನರ್ಯೆ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ನನಗ ೆಎಷತಟ ಜಮಿೇನತಗಳು ನೇರಲ್ಲೆ ಮತಳುಗಡೆಯನಗತತಿುದೆಯೇ ಅದನತನ ಒಂದತ 
ಇಂಚೂ ಬಿಡದಂತ್ ೆರ್ನವು ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಿತ್ುೆೇವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದನದರೆ.  ಇಲನರ್ಯೆಂದ ತ್ಂದತ ಅದನತನ 
ನಯಮನನತಸನರ ಕರಮ ತ್ಗೆೆದತಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇವೆ.  

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಹೆರ್. ಪೂಜನರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,. . . 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಪೂಜನರ್ಚರವರೆೇ, ಒಂದತ ನಮಿಷ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಿ, ನೇವು 
ಆಮೇಲೆ ಕ್ೇೆಳಿ. ಈಗ ಹಣಮಂತ್ ರತದರಪಪ ನರನಣಿಯವರತ ಕ್ೆೇಳುತ್ನುರೆ.  
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ಶ್ರೇ ಹಣಮಂತ್ ರತದರಪಪ ನರನಣಿ(ಪದವಿೇಧ್ರರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ ವಂದರೆ್ಗಳು.  ಕೃಷ್ನಣ ಮೇಲದಂಡ ೆಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲೆ ಇಂತ್ಹ ಪರಕರಣಗಳು ಬಹಳ ಇವೆ. 
ಗನರಮದಲ್ಲೆ 509.12ರಲ್ಲೆ, 512-15ವರಗೆ ೆ515-19.6ವರಗೆ ೆಮೂರತ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ ಭೂಸನಾಧಿೇನವನಗಿದೆ.  
ಭೂಸನಾಧಿೇನವನದಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಇಡಿೇ ಗನರಮದ ಜಮಿೇನತಗಳು ನದ ದಡದಲ್ಲೆರತವಂತ್ಹ 
ಭೂಮಿಯನತನ ಸನಾಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಳುಿವಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಆ ಗನರಮದ 1, 2 ಉತ್ನರಗಳು 
ಯನವುದೊೇ ಕ್ನರಣಕ್ೆೆ ಮಿಸ್ಚ ಆಗಿ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಅರನಜಕತ್ೆಯಂದ  ಆ ಉತ್ನರಗಳು ಹನಗೆಯೇ 
ಉಳಿದತಬಿಡತತ್ುವೆ.  ಇಡಿೇ ಗನರಮದ ರೆ್ೂೇಟಿಫಿಕ್ೆೇಷನಚ ಆಗಿ Sections ೪(೧), ೬(೧), ೯(೧) 
notifications  ಆಗಿ ಅವನಡ್ಚಾ ಆಗಿ ಪೆೇಮಂಟ್ಚ ಆಗಿವ.ೆ  ಇನತನ 1, 2 ಅಥವನ ರ್ನಲನೆರತ ಸವೆಾ 
ನಂಬರ್ಚಗಳು ಉಳಿದವೆ.  ಕಳೆದ 20 ವಷಾಗಳಿಂದ ರೈೆತ್ರತ ಯತ.ಕ್ೆ.ಪಿ. ಕಛೆೇರಿಗೆ ಅಲೆದನಡತವುದನತನ 
ರ್ನವಲೆೆರೂ ಕೂಡ ಕಂಡಿದದೆೇವೆ.  ಇಂತ್ಹ ನೂರನರತ ಪರಕರಣಗಳು ಕೃಷಣ ಮೇಲದಂಡೆ ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲೆ 
ಇವೆ.   ಕ್ನಯನಾಲಯದಲ್ಲೆ ಸನಕಷತಟ ಅಜಿಾಗಳು ಹನಗೆೇ ಬಿದದವೆ. ಕೃಷ್ನಣ ಮೇಲದಂಡ ೆ
ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲೆರತವ ಭೂಸನಾಧಿೇನ ಇಲನರ್ೆಯ ಎಲನೆ ಗನರಮಗಳಲೂೆ ಉಳಿದರತವ ಇಂತ್ಹ 
ಸತಮನರತ ನೂರನರತ ಎಕರೆ ಜಮಿೇನತಗಳ ರೈೆತ್ರತ ತ್ಂದ ೆ ಸತ್ು ನಂತ್ರ ಮಕೆಳು ಹೊೇರನಟ 
ಮನಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗ ೆ ಪರಿಹನರ ಸಿಗದರತವ ಪರಿಸಿಾತಿಯನತನ ರ್ನವು ಕಣನಣರೆ ಕಂಡಿದದೆೇವೆ.  
ದಯವಿಟತಟ ಅಂತ್ಹ ಎಲನೆ ಪರಕರಣಗಳನತನ ಇತ್ಯಥಾ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಒಂದತ ವಿಶೆೇಷ ತ್ಂಡವನತನ 
ರಚರೆ್ ಮನಡಿ ಅವರ ಮತರ್ನಂತ್ರ ಉಳಿದರತವಂತ್ಹ ಬಡ ರೈೆತ್ರಿಗ,ೆ ಈ ಡನಯಂ ಗನಗಿ ಸವಾಸಾವನೂನ 
ತ್ನಯಗ ಮನಡಿದಂತ್ಹ ನಮೂ ರೈೆತ್ ಕತಟತಂಬಗಳಿಗೆ ರ್ನಯಯ ಒದಗಿಸಿಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ತ್ಮೂ ಮೂಲಕ 
ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಆಗರಹ ಮನಡತತಿುದೆದೇರ್ೆ.  ಇದರ ಜೊತ್ಯೆಲ್ಲೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೆರತವಂತ್ಹ ಕಟಟಡಗಳು farm 
house  ಇದನದಗ ಭೂಮಿಗೆ ಬೆಲೆಯನತನ ಕ್ೂೆಟಿಟದನದರೆ, ಆ ಕಟಟಡಕ್ೆೆ ಬೆಲ ೆಕ್ೂೆಟಿಟಲೆ. ಕಟಟಡಗಳು ಗನರಮ 
ಪಂಚನಯತಚ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲೆ ಏನತ ಬರತತ್ುವೆ, ಅದತ 9ರೆ್ೇ ನಂಬರಿನ register ನಲ್ಲೆ 
ಎಂಟಿರಯನಗಿರತತ್ುದ.ೆ ಅಲ್ಲೆ ಹೂೆೇಗಿ ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿ ಮತರ್ನಂತ್ರ ನಮೂ ಗನರಮ 
ಮತಳುಗಡೆಯನದನಗ ಪೆೇಮಂಟ್ಚ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಲತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಆ ಗನರಮ ಮತಳುಗಡೆಯನಗತವುದಲೆ.  
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ಆದರೆ ಆ ಜಮಿೇನತ ಮತಳುಗಡೆಯನಗಿರತತ್ುದ;ೆ  ಜಮಿೇನನಲ್ಲೆರತವಂತ್ಹ ಮರ್ ೆಮತಳುಗಡೆಯನಗಿದೆ.  
ಆ ಮರ್ೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹನರ ಕ್ೊಟಿಟಲೆ.  ದಯವಿಟತಟ ಅಂತ್ಹ ಮರ್ೆಗಳನತನ ಕೂಡ ಗತರತತಿಸಿ ಜಮಿೇನತ 
ಮತಳುಗಡೆಯನಗತವ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಬಂದರತವಂತ್ಹ ಕಟಟಡ, ಅಲ್ಲೆರತವ horticulture crops,  
ತೆ್ಂಗಿನಮರ ಇರಬಹತದತ, ಮನವಿನಮರ ಇರಬಹತದತ ಅಂತ್ಹವುಗಳನತನ ಕೂಡ ಗತರತತಿಸಿ ಪರಿಹನರ 
ಕ್ೊಡತವ ನಟಿಟನಲ್ಲೆ ಸಹನಯ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಮನವಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಹೆರ್. ಪೂಜನರ್(ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಹಣಮಂತ್ ನರನಣಿಯವರತ ಹೆೇಳಿದದಕ್ೆೆ ಪೂರಕವನಗಿ ಹೆೇಳುತ್ನು ಕ್ೆೇವಲ ಟಿೇಂ ಅನತನ 
ರಚರೆ್ ಮನಡಿ ಈ ಕ್ನಯಾಕರಮವನತನ ಮತಗಿಸಿದರ ೆಅಷ್ೆಟೇ ಸನಕ್ನಗತವುದಲೆ. ಮರ್ೆ, ಮಠ, ಬದತಕನತನ 
ಕಳೆದತಕ್ೊಂಡಂತ್ಹ ಜನರಿದತದ, ವನಸುವವನಗಿ ಸಕ್ನಾರದ ನಡವಳಿಯನಗಿದೆ.  26 ಎಕರ ೆ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದ ಚಿಕೆಮೂರಮಟಿಟ, ಹಿರೇೆಮೂರಮಟಿಟ, ಹೂೆದೂದರ ಇವಲೆನೆ ಸಕ್ನಾರದ ನಡವಳಿಗಳು.  
ಭೂಸನಾಧಿೇನ ಮನಡಿ ಪೆೇಮಂಟ್ಚ ಮನಡಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ ಜಿಲನೆಧಿಕ್ನರಿಯವರತ ಜನರಲಚ 
ಮನಯರೆ್ೇಜರ್ಚ, ಯತ.ಕ್.ೆಪಿ ಅವರಿಗೆ immediately  ಮನಡಿ ಎಂದತ ಬರೆದಂತ್ಹ ದನಖಲೆಗಳಿವ.ೆ 
ಇಷ್ೆಟಲನೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬಂದಂತ್ಹ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ರ್ನರೆ್ೇಕ್ೆ ಮನಡಬೇೆಕತ, ಮತಂದನವರತ ಮನಡಲ್ಲ 
ಎಂದತ ಮನಡದರತವುದರಿಂದ 26 ವಷಾಗಳಿಂದ ಅದತ ನೇರಿನಲ್ಲೆ ನಂತಿದ.ೆ  ಬಡಜನರತ, ಹರಿಜನ, 
ಗಿರಿಜನ ಬಂಧ್ತಗಳು ಆ ಜಮಿೇನನ ಮನಲ್ಲೇಕರಿದನದರ.ೆ ಅವರತ ಕಛೆೇರಿಗ ೆ ಅಲೆದನಡಿ ಅಲೆದನಡಿ 
ಜಿೇವನವರೆ್ನೇ ಕಳೆದತಕ್ೊಂಡಿದನದರೆ. ಅವರಿಗೆ ಆ ಜಮಿೇನಗ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ ಪೆೇಮಂಟ್ಚ 
ಮನಡತವುದಷ್ೆಟೇ ಅಲೆ, 26 ವಷಾಗಳವರೆಗ ೆಅವರತ ಅದರ ಆದನಯವನೂನ ಕಳೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದನದರೆ.  ಆ 
ಆದನಯವನತನ ಕೂಡ ಸಕ್ನಾರ ಭರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹನರಧ್ನವನತನ ವಿತ್ರಣೆ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ತ್ಮೂ 
ಮೂಲಕ ಒತ್ನುಯ ಮನಡತತಿುದೆದೇರ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಆರ್. ಅಶೆ್ೇಕ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಭೂಸನಾಧಿೇನ ಕ್ನಲದಲ್ಲೆಯೇ 
ಚಿಕೆ/ಹಿರೇೆಹೊದೂೆರ ಗನರಮದ 1599.19 ಎಕರ ೆ ಜಮಿೇನನತನ ಭೂಸನಾಧಿೇನ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿದದೆೇವೆ.  
ಅದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟಂತ್ೆ ಸತಮನರತ ರೂ.4,36,00,199/- ಹಣವನತನ ಆ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಬಿಡತಗಡ ೆ
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ಮನಡಿದೆದೇವ.ೆ  ಮನನಯ ಶನಸಕರತ ನನಗ ೆ ಗಮನ ಸಳೆೆದರತವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ನೇರನವರಿ ಇಲನರ್ಯೆ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ ೆಸೂಚರೆ್ ಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇರ್,ೆ ಯನವುದೆೇ ಜಮಿೇನತ ಮತಳುಗಡೆಯನಗಿದದರೆ ಒಂದತ ಇಂಚೂ 
ಬಿಡದ ಹನಗೆ ಅದನತನ ಪಡೆದತಕ್ೊಳಿಲತ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಿವುದಕ್ೆೆ ನೇರನವರಿ ಇಲನರ್ ೆಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗೆ 
ಸೂಚರೆ್ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ನಯಮ 330. ಶ್ರೇ ಎನ. ರವಿಕತಮನರ್ಚರವರತ 
ಪರಸನುಪಿಸತವುದತ.  

ಶ್ರೇ ಎನ. ರವಿಕತಮನರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮಂತಿರಗಳು ಇಲೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿಯವರೇೆ, ಏನತ ಮನಡಬೇೆಕ್ಂೆದತ ಹೆೇಳಿ, 
ಇಲ್ಲೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟ ಮಂತಿರಗಳು ಇಲೆ.  

ಡನ: ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ(ಸಕ್ನಾರದ ಮತಖಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಕಂದನಯ ಸಚಿವರನದ ಅಶೆ್ೇಕಚರವರತ ಇದನದರ ೆಅವರತ ಎರಡಕೂೆ 
ಉತ್ುರ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಹನಗೂ ಮನನಯ ಸಚಿವರತಗಳನದ ರ್ನರನಯಣಗೌಡರತ, ಶ್ರೇ ಮತನರತ್ನರವರತ 
ಇದನದರ.ೆ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಉತ್ುರ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನದವರತ ಯನರತ? 

ಡನ: ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:- ಉತ್ುರ ಅವರದದೆೇ ಇದೆ.  ನಯಮ 330 ಕ್ೆೆ 
ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟಂತೆ್ ಮನನಯ ಸಚಿವರನದ ಅಶೆ್ೇಕಚರವರದತದ ಎರಡತ ವಿಷಯಗಳಿವೆ.  ಅದನತನ ಪರಸನುಪ 
ಮನಡಿಸಿಬಿಡಿ. ಮತಖಯಮಂತಿರಯವರಿಂದ ಕ್ೆಳಮರ್ೆಯಲ್ಲೆ ಉತ್ುರವನಗತತಿುದೆ, ಅವರತ ಅನಂತ್ರ ಬಂದತ 
ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಎನ. ರವಿಕತಮನರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರತ ಇರಬೇೆಕತ.  
ಈ ವಿಷಯ ಸತಮನರತ ಒಂದತ ವನರದಂದ repeatedly  ಬಂದತ ಹೂೆೇಗತತಿುದೆ.  
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ಡನ: ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರತಗಳನದ ಅಶಾಥಚ ರ್ನರನಯಣ ಮತ್ತು 
ಬಿ.ಸಿ. ರ್ನಗೇೆಶಚ ಇಬಬರೂ ಬರತತಿುದನದರ.ೆ  ಹನಗೂ ಮನನಯ ಸಚಿವರನದ ಗೊೇವಿಂದ ಎಂ. 
ಕ್ನರಜೊೇಳರವರೂ ಬರತತಿುದನದರೆ.  ದಯವಿಟತಟ ಈಗ ಮನನಯ ಸಚಿವರನದ ಅಶೆ್ೇಕಚರವರತ ಉತ್ುರ 
ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನದ ವಿಷಯವನತನ ತೆ್ಗೆದತಕ್ೊಳಿಿ, ಅವರತ ಉತ್ುರ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  ಈಗ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರನದ ಮತನರತ್ನರವರತ ಮತ್ತು ರ್ನರನಯಣಗೌಡರತ ಇದನದರ.ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಇರತವ ಸಚಿವರತಗಳಲ್ಲೆ ಯನವುದನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಬೆೇಕ್ೆಂದತ 
ಹೆೇಳಿ.  

ಡನ: ವೆೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಯಮ 330ರ ಎರಡರೆ್ೇ 
ವಿಷಯವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಿ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ಹೆರ್.ಎಂ. ರಮೇಶಚಗೌಡ, ನಸಿೇರ್ಚ ಅಹೂದಚ, ಎನ. 
ರವಿಕತಮನರ್ಚ, ಎಂ.ಎಲ. ಅನಲಚ ಕತಮನರ್ಚ, ಹರೆ್.ಎಸ್. ಗೊೇಪಿರ್ನಥಚ ಇವರತಗಳ ಹೆಸರಿನ 
ಮತಂದರತವ ನಯಮ 330ರ ವಿಷಯವನತನ ಪರಸನುಪಿಸತವುದತ. 
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೦೯. ನಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗೆ 

 ಅ) ವಿಷಯ:- ಬೆಂಗಳೂರತ ಗನರಮನಂತ್ರ ಜಿಲೆೆ ದೆೇವನಹಳಿಿ ತ್ನಲೂೆಕತ, ಕತಂದನಣ 
ಹೊೇಬಳಿಯಲ್ಲೆನ ಸಕ್ನಾರಿ ಗೊೇಮನಳ ಸಾತ್ುನತನ ಸತಳುಿ ದನಖಲನತಿ ಸೃಷಿಟಸಿ ಅಕರಮವನಗಿ ರ್ನತೆ್ 
ವಗನಾಯಸಿಕ್ೊಂಡಿರತವ ಕತರಿತ್ತ. 

- - - - - 

 ಶ್ರೇ ಹೆರ್.ಎಂ. ರಮೇಶಚಗೌಡ(ವಿಧನನಸಭೆಯಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ ಧ್ನಯವನದಗಳು. ಬೆಂಗಳೂರತ ಗನರಮನಂತ್ರ ಜಿಲೆೆ ದೆೇವನಹಳಿಿ 
ತ್ನಲೂೆಕತ, ಕತಂದನಣ ಹೊೇಬಳಿಯಲ್ಲೆನ ತ್ೆೈಲಗೆರೆ ಗನರಮದ ಸವೆಾ ನಂ.110 ಮತ್ತು ಸೂೆಣೆಣೇನಹಳಿಿ 
ಗನರಮದ ಸವಾೆ ನಂ.60ರಲ್ಲೆ; ಈ ಹಿಂದ ೆಕೂಡ ಸದನದಲ್ಲೆ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಮನನಯ 
ಕಂದನಯ ಸಚಿವರತ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೂೆಳಿಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಿದ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಸವೆಾ ನಂ.110ಕ್ೆೆ  
ಕ್ೆೇವಲ ರೂ. 2 ½ ಕ್ೊೇಟಿ ಮನತ್ರ ಫೈೆನಚ ಅನತನ ಒಂದೇೆ ಸವೆಾ ನಂಬರಿಗ ೆಹನಕತತ್ನುರ.ೆ  ಅದನದ 
ನಂತ್ರ ಇದೂೆಂದೆೇ ಸವೆಾ ನಂಬರಿಗ ೆ ಮನಡತವುದಲೆ.  ಇಲ್ಲೆ ಎಷತಟ ಸವೆಾ ನಂಬರತಗಳಿಗ ೆ
ಮನಡತತ್ನುರ ೆ ಎಂದರೆ, ಅಕರಮವನಗಿ ಮರಳನತನ ಫಿಲಟರ್ಚ ಮನಡಿದದಕ್ೆೆ ಕ್ೇೆವಲ 2½ ಕ್ೂೆೇಟಿ 
ರೂಪನಯಗಳನತನ ಮನತ್ರ ಫೆೈನಚ ಹನಕತತ್ನುರ.ೆ  ಅಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 20-30 ಸವೆಾ ನಂಬರತಗಳಲ್ಲೆ 
ಮರಳನತನ ಫಿಲಟರ್ಚ ಮನಡಿ ಮನರತತ್ನುರೆ.  ಅದೇೆ ರಿೇತಿ ಲೊೇಕ್ನಯತಕುದವರತ ಅದನತನ ರೈೆಡ್ಚ 
ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ 6-7 ಬನರಿ ಲೊೇಕ್ನಯತಕುದವರತ ಅಲ್ಲೆಗೆ ಹೊೇಗತತ್ನುರ.ೆ  ಆದರೆ ಸಾಳಿೇಯವನಗಿ 
ಯನರತ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿರತತ್ನುರ,ೆ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಸಟೆೇಷನಚ ಇರತತ್ುದೆ ಅವರತ 
ಲೊೇಕ್ನಯತಕುದವರತ ಯನವನಗ ರೈೆಡ್ಚ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಬರತತ್ನುರ ೆ ಎಂಬ ಬಗೆೆ ಅವರಿಗೆ 
intimation  ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ.  ಆಗ ಅವರತ ಓಡಿ ಹೂೆೇಗತತ್ನುರೆ.  

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನಚರವರನದ ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟಯವರತ ಪಿೇಠವನನಲಂಕರಿಸಿದರತ) 
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ಇದೆೇ ರಿೇತಿ ಸತಮನರತ 6-7 ಬನರಿ ಆಗತತ್ುದ.ೆ  ಲೊೇಕ್ನಯತಕುದವರತ ಸಹ ಸಾಳಿೇಯವನಗಿ 
ಪರಕರಣವಂದನತನ ದನಖಲತ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ   ಅದೆಲನೆ ಆದಮೇಲ ೆ ಮನನಯ ಕಂದನಯ ಸಚಿವರ 
ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಸವೆಾ ನಂಬರತಗಳನದ 60, 110, 109/1, 108, 61, 56, 56/1, 
56/5, 112/1, 112/2, 112, 111, 111/1, 111/2, 58/1, 59/5, 59/3 ಈ ರಿೇತಿ ಎಗಿೆಲೆದೆೇ ಎಲನೆ 
ಸವೆಾ ನಂಬರತಗಳಲ್ಲೆ ಅಕರಮವನಗಿ ಮರಳು ಗಣಿಗನರಿಕ್ೆಯನತನ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  ಅಷ್ೆಟೇ ಅಲೆದ,ೆ ಇಲ್ಲೆ 
ಅದಕ್ೆೆ ಅಗತ್ಯವಿರತವ ವಿದತಯಚಾಕಿುಯನತನ ಕೂಡ ಕದತದ ಬಳಸತತ್ನುರೆ.  ನಮೂ ರೈೆತ್ರತ ಯನರನದರೂ 
ಪಂಪಚಸಟೆ್ಚಗೆ ಎಂದತ ವಿದತಯತಚ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡರ ೆ ಅವರ ಮೇಲ ೆ ಕ್ೆೇಸ್ಚ ದನಖಲತ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ 
ಮನನಯ ಕಂದನಯ ಸಚಿವರತ ಸದನದಲ್ಲೆ ಆ ವಿಚನರವನತನ ಪರಸನುಪಿಸಿದ ನಂತ್ರ ಅವರಿಗೆ 2½ 
ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳ ಫೆೈನಚ ಹನಕಲನಯತ್ತ. ಅನಂತ್ರ “ಅಲ್ಲೆ ಅಕರಮವನಗಿ ವಿದತಯತಚ 
ಸಂಪಕಾವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಲನಗಿದೆ”ಚ ಎಂದತ ಹೇೆಳಲನಯತ್ತ. ಅದಕ್ೆೆ ಇಂಧ್ನ ಇಲನರ್ಯೆವರತ,  
ಜಿಲನೆಧಿಕ್ನರಿಯವರತ ಅಥವನ ತ್ಹಸಿೇಲನದರ್ಚರವರತ ಯನರನದರೂ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕರಮ 
ಜರತಗಿಸಬೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು. ಆದರ ೆಯನರೂ ಸಹ ಕರಮ ತ್ಗೆೆದತಕ್ೂೆಳುಿವುದಲೆ.  ಇಷ್ಟೆೇ ಅಲೆ, ಇಲ್ಲೆ ಸಕ್ನಾರ 
ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಟಿಟದ.ೆ                                                        

                                                                   (ಮತಂದತ) 

(693) 29-03-2022 KH/BNS   1-00 

ಹೆರ್.ಎಂ.ರಮೇಶಚಗೌಡ (ಮತಂದತ):-  
ಉದನಹರಣೆಗ ೆ ಬೆಂಗಳೂರತ ಗನರಮನಂತ್ರದಲ್ಲೆ ಅಷ್ೆಟೇ ಅಲೆ. ಸಕ್ನಾರ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಟಿಟರತವಂತ್ಹ 
ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಶ್ರೇ ಸೂೆಣಣಪಪ ಬಿನಚ ಅಪಪಯಯನವರತ ಈಗನಗಲೆೇ ಸವೆೇಾ ನಂ.110 ಮತ್ತು 60 ಈ 
ಎರಡರ ಸಕ್ನಾರಿ ಜನಗವನತನ ಅಕರಮವನಗಿ ನಕಲ್ಲ ರ್ನತ್ನ ಮನಡಿಸಿ, ಶ್ರೇ ಸೂೆಣಣಪಪ ಮತ್ತು ಇವನ 
ಮಕೆಳ ಹೆಸರಿಗ ೆ ರ್ನತ್ನ ಮನಡಿಸಿಕ್ೂೆಂಡಿದನದರೆ್. ಆದರ,ೆ ಇವತಿುನವರಗೊ ಇದಕ್ೆೆ ಯನವುದೆೇ ಕರಮ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿಲೆ. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಕ್ೊಟಿಟರತವಂತ್ಹ ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ “ಸೂೆಣೆಣೇನಹಳಿಿ ಗನರಮದ ಸವೆೇಾ 
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ನಂ.60 ರಲ್ಲೆ ಆಕ್ನರ್ಚಬಂದಚನಂತ್ ೆ 22-34 ಎಕರ/ೆಗತಂಟ ೆ ಗೊೇಮನಳ ಜಮಿೇನತ ಇರತತ್ುದೆ. 
ತ್ಹಶ್ೇಲನದರ್ಚರವರ ಕಡತ್ ಸಂರ್ೆಯ:ಎಲಚಎನಚಡಿ.ಆರ್ಚಯತಸಿ.ಎಸ್ಆರ್.304/2001-02 ರಂತ್ ೆಒಟತಟ 
15 ಜನರಿಗ ೆ 16-03 ಎಕರ/ೆಗತಂಟ ೆ ಜಮಿೇನತ ಮಂಜೂರನಗಿರತವ ಬಗೆೆ ಅಧಿಕೃತ್ ಜ್ಞನಪನದಲ್ಲೆ 
ನಮೂದನಗಿರತತ್ುದೆ. ಅದರಲ್ಲೆ ಕರಮ ಸಂ.15 ರಲ್ಲೆ ನಮೂದನಗಿರತವ ಶ್ರೇ ಸೂೆಣಣಪಪ ಬಿನಚ ಅಪಪಯಯ 
ರವರ ಹೆಸರತ ಅನತಮನನಸಪದವನಗಿರತವುದರಿಂದ, ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದನಯ ಅಧಿನಯಮ 136(3) 
ರಡಿ ತ್ಹಶ್ೇಲನದರರ ವರದಯ ಮೇಲೆ ಪರಕರಣ ದನಖಲ್ಲಸಿಕ್ೂೆಂಡತ, ವಿಚನರಣೆ ನಡಸೆಿ ಆರ್ಚಪಿ. 
154/2014-15 ದರ್ನಂಕ:08-08-2016 ರಂತ್ ೆ ಆದೆೇಶ ಹೊರಡಿಸಿ ಮೂಲ ಮಂಜೂರನದ 
ದನಖಲನತಿಗಳನತನ   ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿ, ಅಕರಮ ದನಖಲೆಗಳೆಂದತ ಕಂಡತ ಬಂದಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ 
ಕಂದನಯ ಕ್ನಯದ ಕಲಂ 108(ಕ್)ೆ ರಡಿಯಲ್ಲೆ ಉಪವಿಭನಗನಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗೆ ವರದ ಸಲ್ಲೆಸಲತ 
ತ್ಹಶ್ೇಲನದರ್ಚ, ದೇೆವನಹಳಿಿ ರವರಿಗ ೆಸೂಚಿಸಿ ಆದೆೇಶ ಹೊರಡಿಸಲನಗಿರತತ್ುದೆ”ಚ ಎಂದತ ಉತ್ುರವನತನ 
ಕ್ೊಟಿಟದನದರೆ. 2016 ರಲ್ಲೆ ಇದತ ಅಕರಮವನಗಿರತವುದತ ಕಂಡತ ಬಂದದ.ೆ ಇದಕ್ೆೆ ಪರಕರಣ ದನಖಲತ 
ಮನಡಿದೆದೇವ ೆಎಂದತ ಜಿಲನೆಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಹೇೆಳಿದನದರೆ. ಈಗನಗಲೆೇ 2022ರೆ್ೇ ಇಸವಿಯನಗಿದತದ, ಇದಕ್ೆೆ 
ಇಷತಟ ವಷಾಗಳು ಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ೆು? ಸಕ್ನಾರಿ ಜನಗವನತನ ಲೂಟಿ ಹೂೆಡದೆರತವಂತ್ಹ ಲೂಟಿಕ್ೂೆೇರರ ಬಗೆೆ 
ಅವರೆೇ ಹೆೇಳಿದನದರ.ೆ ಇದನತನ ಮತಟತಟಗೊೇಲತ ಹನಕಿಕ್ೊಳುಿವುದಕ್ೆೆ ಇಷತಟ ವಷಾಗಳು ಬೆೇಕ್ನಗಿತೆ್ು? 
ಇವರತ ಇನತನ ಮತಟತಟಗೂೆೇಲತ ಹನಕಿಕ್ೊಂಡಿರತವುದಲೆ. ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ ಮತರ್ನಂತ್ರ 
ಮನನಯ ಕಂದನಯ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರತವುದೇೆರ್ೆಂದರೆ, ಶ್ರೇ ಸೂೆಣಣಪಪ ಬಿನಚ ಅಪಪಯಯ ಮತ್ತು 
ಇವರ ಮಕೆಳು ಇದತ ಒಂದೇೆ ಅಲೆ. ರ್ನನತ ಇರ್ೂೆನಂದತ ಉದನಹರಣಯೆನತನ ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್. 
ದೆೇವನಹಳಿಿ ತ್ನಲೂೆಕಿನಲ್ಲೆ ಮನಡಿರತವಂತ್ಹದತದ ಒಂದತ. ಕಡಯೆನದರೆ, ಈಗನಗಲೆೇ ರ್ನನತ ಸವೇೆಾ 
ನಂಬರ್ಚ ಮತ್ತು ಪಟಿಟಯನತನ ಕ್ೊಟಿಟದೆದೇರ್.ೆ ಇಷತಟ ಸವೆೇಾ ನಂಬರ್ಚಗಳಲ್ಲೆಯೂ ಅಕರಮವನಗಿ ಮರಳು 
ಗಣಿಗನರಿಕ್,ೆ ಅಕರಮವನಗಿ ಫಿಲಟರ್ಚ ಮರಳು ಅನತನ ಮನಡತತಿುದನದರ.ೆ ಹನಗೆಯೇ, ಸಕ್ನಾರಿ ಜನಗದಲ್ಲೆ 
ಜೆಸಿಬಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಹೊೇಗಿ, ಮಣಣನತನ ತ್ೂೆೇಡಿ, ಒಂದತ ಕಡ ೆ ಗತಡೆಾ ಹನಕಿ ಅಲ್ಲೆ ವಿದತಯತಚ 
ಪವರ್ಚನಲ್ಲೆ ಮಣಣನತನ ತ್ೂೆಳೆದತ ಮನರನಟ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಇವರತಗಳ ಮೇಲೆ 
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BMTF ನಲ್ಲೆಯೂ ಪರಕರಣ ದನಖಲನಗಿದೆ. ಇದನದ ನಂತ್ರ ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲೆ ಸಕ್ನಾರಿ ಜನಗ 
ಸವೆೇಾ ನಂ. 40/2 ರಲ್ಲೆ ಮನನಯ ತ್ಹಶ್ೇಲನದರ್ಚ ಮತ್ತು ಜಿಲನೆಧಿಕ್ನರಿಯವರತ ಈಗನಗಲೆೇ ಇವರ 
ಮೇಲ ೆಕರಮ ಜರತಗಿಸಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಿದನದರ.ೆ ರನಜ ಕ್ನಲತವೆ, ನಕ್ನಶ ೆರಸೆು ಮತ್ತು ಬಿಡಿಎ ರಸೆು ಈ 
ಮೂರನತನ ಸಹ ಒತ್ತುವರಿ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಕಮಷಿಾಯಲಚ ಕ್ನಂಪೆೆಕಸಚ ಅನತನ ಕಟಿಟರತತ್ನುರ.ೆ ಇದಕ್ೆೆ 
survey sketch ಮನಡಿ, ಮನನಯ ಜಿಲನೆಧಿಕ್ನರಿಗಳು, ಉಪವಿಭನಗನಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಮತ್ತು 
ತ್ಹಶ್ೇಲನದರ್ಚರವರತ ಇದನತನ ಒಡಯೆಬೆೇಕ್ೆಂದತ ತಿಳಿಸಿದನದರೆ.  ಇದರಲ್ಲೆ ದತದೆೈಾವ ಏರೆ್ಂದರೆ, ಇದಕ್ೆೆ 
ಬಿಡಿಎ ಯಂದ ರೆ್ೂೇಟಿಫಿಕ್ೆೇಷನಚ ಆಗಿರತತ್ುದೆ. ಇದನತನ ಬಿಡಿಎ ರವರತ ಒಡಯೆಬೆೇಕ್ೆನತನವ ಬಗೆೆ 
ಅವರ ಹತಿುರವೆೇ ಸಪಷಿಟೇಕರಣ ಇಲೆ. ಬಿಡಿಎ ಮತ್ತು ತ್ಹಶ್ೇಲನದರ್ಚರವರತ ಒಂದತ ಜಂಟಿ ಸವೆೇಾಯನತನ 
ಮನಡಿಸಿದತದ, ಇದತ ಸಕ್ನಾರಿ ಜನಗ. ಇದರಲ್ಲೆ ರನಜಕ್ನಲತವೆ, ನಕ್ನಶ ೆರಸೆು ಮತ್ತು ಬಿಡಿಎ ರಸೆುಯನತನ 
ಒತ್ತುವರಿ ಮನಡಿ ಕಟಟಡ ಕಟಿಟದನದರ ೆ ಎಂದತ ಜಂಟಿ ಸವೆೇಾಯಲ್ಲೆ ಪೂರರ್ಚ ಆಗತತ್ುದೆ. ಆದದರಿಂದ, 
ಇದನತನ ಒಡದೆತ ಹನಕಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಷರನ ವನತನ ಬರಯೆತತ್ನುರೆ. ಆದರೆ, ಇದನತನ ಬಿಡಿಎ ರವರತ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ೂೆೇ ಅಥವನ ಜಿಲನೆಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಮನಡಬೇೆಕ್ೊೇ ಎನತನವ ಗೂೆಂದಲದಲ್ಲೆ ಇದನತನ 
ಹನಗೆಯೇ ಇಡತತ್ನುರ.ೆ ಇದನದ ಮೇಲೆ ಹೆಣೂಣರತ, ಗತಂಡತ ತ್ೂೆೇಪತ ಸವೇೆಾ ನಂ.58 ರ ಸಕ್ನಾರಿ 
ಜನಗದಲ್ಲೆ ಒಂದತ ಕ್ನಂಪೆೆಕಸಚ ಅನತನ ಕಟತಟತ್ನುರೆ. ಇಲ್ಲೆಯೂ ಸಹ ಸವೆೇಾ ಮನಡಿಸಿದನಗ ಪೂರರ್ಚ 
ಆಗತತ್ುದೆ. ಹೌದತ, ಇದತ ಸಕ್ನಾರಿ ಜನಗ, ಸಕ್ನಾರಿ ಜನಗವನತನ ಒತ್ತುವರಿ ಮನಡಿ ಕಟಟಡವನತನ 
ಕಟಿಟದನದರ.ೆ ಇದನತನ ಒಡದೆತ ಹನಕಬೆೇಕ್ೆಂದತ ತಿಳಿಸಿದನದರ.ೆ ಇವರನತನ ಸೇೆರಿ, ಇನತನ ಯನಯನಾರತ 
ಇದನದರೆ, ಶ್ರೇ ಸೂೆಣಣಪಪ ಮತ್ತು ಇವರ ಪತಿನ ಶ್ರೇಮತಿ ಭನಗಯಮೂನವರ ಹೆಸರನತನ ಉಲೆೆೇಖಿಸಿ ವರದ 
ಕ್ೊಡತತ್ನುರ.ೆ ಆದರ,ೆ ಇದತವರಗೊ ಯನವುದೇೆ ಕರಮವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿವುದಲೆ. ಈ ಹಿಂದ ೆಸದನ 
ನಡದೆಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆಯೂ ರ್ನವು ಅಕರಮ ಗಣಿಗನರಿಕ್ೆ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ 
ಮನನಯ ಕಂದನಯ ಸಚಿವರತ ಸದನದಲ್ಲೆ ಈ ವಿಷಯವನತನ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದ ನಂತ್ರ ಎರಡೂವರ ೆ
ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳ ದಂಡವನತನ ಹನಕಿರತತ್ನುರೆ. ಆದರೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಒಂದೆೇ ಒಂದತ ಸವೆೇಾ 
ನಂಬರ್ಚಗೆ ಮನತ್ರ ದಂಡವನತನ ಹನಕಿಸಿರತತ್ನುರೆ. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸದನದಲ್ಲೆ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಟಿಟರತವುದಕ್ೆೆ 
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ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದರೆ್ಯನತನ ತಿಳಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಆದರೆ, ದಯಮನಡಿ, ರ್ನನತ ಪಿೇಠದ 
ಮತರ್ನಂತ್ರ ಸಕ್ನಾರದ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಈಗನಗಲೆೇ ರ್ನನತ ಇಷತಟ ಸವೆೇಾ 
ನಂಬರ್ಚಗಳನತನ ಹೆೇಳಿದದೆೇರೆ್. ಇದಷ್ೆಟೇ ಅಲೆ. ಸಕ್ನಾರಿ ಜನಗದಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 40 ರಿಂದ 50 ಎಕರೆ 
ಜಮಿೇನನತನ ಇವರತ ಅಕರಮವನಗಿ ಕಬಳಿಸಿದನದರ.ೆ ಇದನತನ ಕೂಡಲೇೆ ಮತಟತಟಗೂೆೇಲತ 
ಹನಕಿಕ್ೊಳಿಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ ಮತ್ತು ಇವರ ಮೇಲೆ ಪರಕರಣ ದನಖಲತ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಇದರಲ್ಲೆ 
ಯನರತ ಅಕರಮವನಗಿ ಭನಗಿಯನಗಿದನದರೆ ಇವರ ಮೇಲೆ ಕೂಡಲೇೆ ಕರಮವನತನ ಜರತಗಿಸಿ, ಅಕರಮವನಗಿ 
ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿರತವಂತ್ಹ ಸಕ್ನಾರಿ ಜನಗವನತನ ಮತಟತಟಗೂೆೇಲತ ಹನಕಿಕ್ೊಳಿಬೆೇಕತ. ಸತಮನರತ 100 
ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳಿಗೂ ಹೆಚತಚ ಮರಳು ಗಣಿಗನರಿಕ್ೆಯನತನ ಮನಡಿದನದರ.ೆ ಇದನತನ ಗೂಗಲಚ ನಲ್ಲೆ 
ಸವೆೇಾ ಮನಡಿ, ಇದನತನ ಸಕ್ನಾರ ವಸೂಲ್ಲ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮೂ ಮತರ್ನಂತ್ರ 
ಸಕ್ನಾರವನತನ ಅಗರಹ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. 

ಶ್ರೇ ಎನ.ರವಿಕತಮನರ್ಚ (ವಿಧನನಸಭೆಯಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಹೆರ್ಚ.ಎಂ.ರಮೇಶಚಗೌಡರವರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ ಬೆಂಗಳೂರತ ಗನರಮನಂತ್ರ 
ಜಿಲೆೆ, ದೆೇವನಹಳಿಿ ತ್ನಲೂೆಕಿನಲ್ಲೆ ಬಹಳ ವನಯಪಕವನಗಿ ಕಲತೆ ಗಣಿಗನರಿಕ್ ೆಮತ್ತು ಮರಳು ಗಣಿಗನರಿಕ್ ೆ
ನಡಯೆತತಿುರತವಂತ್ಹದತದ ಕಂಡತ ಬಂದದ.ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಟಿಟರತವುದರ ಪರಕ್ನರ 
ಜಿಪಿಎಸ್ಚ ಉಪಕರಣದಂದ ತ್ನರ್ೆ ಮನಡಿದನಗ ಗೊತ್ನುಗತತ್ುದೆ. ಹನಗೆಯೇ, ಜಿಪಿಎಸ್ಚ 
ಉಪಕರಣದಂದ ಮರತ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡಿದನಗಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೆ ವನಯಪಕವನಗಿ ಅಕರಮ ಗಣಿಗನರಿಕ್ ೆ
ನಡದೆರತವಂತ್ಹದತದ ಕಂಡತ ಬಂದದ.ೆಚ “2013-14ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಅಕರಮವನಗಿ ಫಿಲಟರ್ಚ ಮರಳು 
ಗಣಿಗನರಿಕ್ ೆ ಸಂಬಂಧ್ ಮಣಣನತನ (ಮರರಂ) ತ್ೆಗೆದತ ಸನಗನಣಿಕ್ೆ ಮನಡಿರತವುದತ ಹನಗೂ ಸದರಿ 
ಪರದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಹೊಂಡನ (ಗತಂಡಿ) ನಮನಾಣವನಗಿರತವುದತ ಕಂಡತ ಬಂದದತದ, ಮಣತಣ (ಮರರಂ) 
ತ್ೆಗೆದರತವ ಪರದೆೇಶವನತನ ಹೊಂಡನ (ಗತಂಡಿ) ವನತನ ಜಿಪಿಎಸ್ಚ ಉಪಕರಣದಂದ ಟನರಕಚ ಮನಡಿದನದರ”ೆ.ಚ
ಈ ರಿೇತಿ ಎಂದರೆ, ಅಲ್ಲೆಗೆ ಹೊೇಗಿ ತ್ನರ್ೆ ಮನಡಿ ರೆ್ೂೇಡಿದನದರ.ೆ ಜಿಪಿಎಸ್ಚ ಉಪಕರಣದಂದಲೂ 
ಕೂಡ ಟನರಕಚ ಮನಡಿದನದರ.ೆಚ “ಇದರ ಒಟತಟ ವಿಸಿುೇಣಾ ಮತ್ತು ಗಣಿಗನರಿಕ್ೆಯ ಆಳವನತನ ಟೆೇಪಚನಂದ 
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ಅಳತ್ೆ ಮನಡಿ ಸರನಸರಿಯನಗಿ ಅಂದನಜಿಸಿದತದ, ಈ ಅಳತ್ೆಯ ಪರಕ್ನರ ತ್ೆೈಲಗೆರೆ ಗನರಮದ ಸವೇೆಾ 
ನಂ.110 ರಲ್ಲೆನ ಪೂವಾ ದಕಿೆನಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 6 ರಿಂದ 7 ವಷಾಗಳ ಹಿಂದ ೆಅಕರಮವನಗಿ ಫಿಲಟರ್ಚ 
ಮರಳು ಗಣಿಗನರಿಕ್ ೆ ನಡಸೆತವ ಸಂಬಂಧ್ ಮಣಣನತನ (ಮರರಂ) ತ್ೆಗೆದತ ಸನಗನಣಿಕ್ೆ ಮನಡಿರತವ 
ಕತರತಹತಗಳಿರತವುದತ ಕಂಡತ ಬಂದರತತ್ುದೆ”.ಚ ಇದರಲ್ಲೆ ಅಕರಮ ನಡದೆರತವ ಬಗೆೆ ವರದ ಹೆೇಳುತಿುದೆ. 
ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸಚಿವರನತನ ಕ್ೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಇಷ್ೆಟಲನೆ 
facts ಇವೆ, ಆದರೂ ಕರಮ ಏಕ್ೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡಿಲೆ? ಇದತ 2013-14ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಂದ ನರಂತ್ರವನಗಿ 
ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ ಬೆಂಗಳೂರತ ಗನರಮನಂತ್ರ ಜಿಲೆೆ ಸವೆೇಾ ನಂ.110 ಅಕರಮ ಗಣಿಗನರಿಕ್ೆಗ ೆ ಒಂದತ 
ಹೆಸರತವನಸಿ ಆಗಿರತವಂತ್ಹ ಪರದೆೇಶವನಗಿದೆ. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಬಹಳ ಒಳೆಿಯ ಕ್ೆಲಸವನತನ 
ಮನಡತತಿುದನದರ.ೆ ಕಂದನಯ ಇಲನರ್ಯೆಲ್ಲೆ ಒಂದತ ರಿೇತಿಯ revolutionary 
ಜನಪರವನಗಿರತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡತತಿುದನದರ.ೆ ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲೆ ಕ್ೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ 
ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್, ಈ ರಿೇತಿಯ ಅಕರಮ ಗಣಿಗನರಿಕ್ ೆನಡಯೆತತಿುದೆಯಲೆವೇೆ, ಇದರ ಬಗೆೆಯೂ ಕೂಡ 
ಒಂದತ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡಿ. ಇದನತನ ಸತಮೂರೆ್ ಏಕ್ ೆಬಿಟಿಟದದೇರಿ? ಇದರ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ತ್ಮೂ ಮೂಲಕ 
ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲೆ ಆಗರಹಪಡಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಒಂದತ ಬನರಿ ಈ ಪರಶೆನಯನತನ ಯನರತ ಪರಸನುಪಿಸಿದನದರ.ೆ 
ಅವರೆಲೆರನೂನ ಕೂಡ ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ, ತ್ನವು ವಿಸಿಟ್ಚ ಮನಡಿ, ಇದನತನ ಎಸ್ಚಐಟಿ ತ್ನರ್ೆಗ ೆ
ಒಳಪಡಿಸಿ. ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆೇ ಕಬಂಧ್ಬನಹತಗಳು ಇರಬಹತದತ, ಇದತ ನೂರನರತ ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳ 
ಅಕರಮ ಗಣಿಗನರಿಕ್ೆಯನಗಿದೆ. ಹನಗನಗಿ, ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲೆ ವಿನಂತಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಇದನತನ 
ಎಸ್ಚಐಟಿ ತ್ನರ್ೆಗ ೆಒಳಪಡಿಸಿ,ಚ “4,37,076ಚಮಟಿರಕಚ ಟನಚ ಪರಮನಣಕ್ೆೆ 10 ರೂ ರನಜಧ್ನದಂತೆ್”ಚ
ಎಂದತ ಇದ.ೆ ಹನಗನಗಿ, ಇಲ್ಲೆ ದೂೆಡಾ ಪರಮನಣದಲ್ಲೆ ಅಕರಮ ಗಣಿಗನರಿಕ್ ೆನಡದೆದೆ. ಹನಗನಗಿ ರ್ನನತ 
ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಯನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಇದನತನ ಎಸ್ಚಐಟಿ ತ್ನರ್ೆಗ ೆಒಳಪಡಿಸಿ, ಇದಕ್ೂೆೆಂದತ 
full stop ಇಡಿ. ನಮೂ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಮನಜಿ ಮತಖಯಮಂತಿರಯವರನದ ಮನನಯ ಸಿದದರನಮಯಯನವರ 
ಸಕ್ನಾರ ಇದದಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ವನಯಪಕವನಗಿ ಬಹಳ ದೂೆಡಾ ಪರಮನಣದಲ್ಲೆ ಅಕರಮ ಗಣಿಗನರಿಕ್ ೆ
ನಡಯೆತತಿುತ್ತು. ಇವತ್ತು ಇದಕ್ೆೆ ಒಂದತ full stop ಸಿಕಿೆದ.ೆ ಇವತ್ತು ಇಷತಟ ದೊಡಾ ಪರಮನಣದಲ್ಲೆ 
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ಅಕರಮ ಮರಳು ಗಣಿಗನರಿಕ್ ೆ ನಡಯೆತತಿುಲೆ. ಹನಗನಗಿ, ಇದನತನ ಕೂಡಲೇೆ ಎಸ್ಚಐಟಿ ತ್ನರ್ೆಗ ೆ
ಒಳಪಡಿಸಿ, ಇದಕ್ೆೆ ಸನಕಷತಟ evidences ಇವೆ, ತ್ನವು ಸಾಳಕ್ೆೆ ಭೇೆಟಿ ನೇಡಿ, ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ 
ಮನಡಬೇೆಕತ. ಈ ಪರಶೆನಯನತನ ಪರಸನುಪಿಸಿರತವಂತ್ಹ ಮನನಯ ಸದಸಯರತಗಳನದ 
ಹೆರ್ಚ.ಎಂ.ರಮೇಶಚಗೌಡರವರತ, ಮನನಯ ಎಂ.ಎಲ.ಅನಲಚಕತಮನರ್ಚರವರತ, ಮನನಯ ಹೆರ್.
ಎಸ್.ಗೊೇಪಿರ್ನಥಚ ರವರತಗಳನತನ ಕೂಡ ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಹೊೇದರ ೆತ್ಮಗೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ನುಗತತ್ುದೆ. 
ಹನಗನಗಿ, ಇದಕ್ೆೆ ಒಂದತ ದರ್ನಂಕವನತನ ನಶಚಯ ಮನಡಿ. ಇದನತನ ಕೂಡಲೇೆ ಎಸ್ಚಐಟಿ ತ್ನರ್ೆಗ ೆ
ಒಳಪಡಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲೆ ವಿನಂತಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ                     

                                                       (ಮತಂದತ) 
(೬೯೪)/೨೯-೩-೨೦೨೨/೧-೧೦/ಎಲಚಎಂ/ಕ್ೆಎಸ್ಚ 

    ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ.ಎಸ್ಚ.ಗೊೇಪಿರ್ನಥ(ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ,  ಕತಂದನಣ 
ಹೊೇಬಳಿಯ ತ್ೆೈಲಗೆರೆ  ಗನರಮದಲ್ಲೆ ಸವೆೇಾ ನಂಬರ್ಚ ೧೧೦ರಲ್ಲೆ ನಡದೆಂತ್ಹ ಫಿಲಟರ್ಚ ಮಣಿಣನ 
ಗಣಿಗನರಿಕ್ ೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟ ಹನಗೆ  ೨.೧೮,೫೩.೮೦೦ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲನಗಿದೆ ಈ ಪರಕರಣ 
ಕ್ೊೇಟ್ಚಾನಲ್ಲೆದ ೆಎಂದತ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೂೆಟಿಟದನದರ.ೆ ೬ ವಷಾಗಳ ಹಿಂದ ೆಈ ಪರಕರಣವನಗಿದೆ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದನದರೆ. ಮತ್ತು ಮನನಯ ಶ್ವಕತಮನರ್ಚ ಬಿನಚ ಸಣಣಪಪ ಸಹೊೇದರರತ  ಅಕರಮ ಗಣಿಗನರಿಕ್ೆಯನತನ 
ಮನಡಿದನದರ ೆ ಎಂದತ ಸಪಷಟವನಗಿ ಇದೆ. ಈ ವಿಷಯವನಗಿ ಮನನಯ ಕಂದನಯ ಸಚಿವರತ ಏನತ 
ತಿೇಮನಾನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿತ್ನುರೆ? ಮನನಯ ರವಿಕತಮನರ್ಚರವರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ ಮದಲತ ಅಲ್ಲೆ 
ನಡಯೆತತಿುರತವಂತ್ಹ ಗಣಿಗನರಿಕ್ೆಯನತನ ನಲೆಸಬೇೆಕತ. ಸದರಿ ಜಮಿೇನನತನ ಅವರ ಹೆಸರಿಗ ೆ
ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿದನದರೆ ಎನತನವ ಆರೂೆೇಪವಿದೆ. ಸೂಕು ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ ಯನರತ ತ್ಪತಪ ಮನಡಿದನದರೆ 
ಅವರ ಮೇಲೆ ನಧನಾಕ್ಷಿೇಣಯವನಗಿ ಕಠಿಣ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಿಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಒತ್ನುಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

    ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ(ರ್ನಮನದೆೇಾಶ್ತ್ರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳೆ, ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ 
ಧ್ನಯವನದಗಳು. ರ್ನನತ ಹಚೆಿಚಗೆ ಹೆೇಳಲತ ಹೊೇಗತವುದಲೆ.  ತ್ೆೈಲಗೆರೆ ಗನರಮದ ಸವೆೇಾ ನಂಬರ್ಚ ೧೧೦ 
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ಇದತ ಬಹಳ ದೂೆಡಾ ಜನಗ ಎಂದತ ಕ್ನಣತತ್ುದ.ೆ ೧೨ ಎಕರಯೆಲ್ಲೆ ೨೦ ಅಡಿ ಆಳ ಅಗದೆದನದರೆ. 
ಅಷ್ೊಟಂದತ depth ಗೆ ಹೊೇಗಿ ಅಲ್ಲೆಂದ ಮರಳು ತ್ೆಗೆದತ ಪಿಲಟರ್ಚ ಮನಡಿ ಮನರಿದನದರ.ೆ ಅವರಿಗೆ 
ದಂಡವನತನ ಹನಕಿದನದರ.ೆ ಆದರ ೆಅವರತ ಆ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡದಂತ್ ೆನಲ್ಲೆಸಲತ ಏನತ ಮನಡಲನಗಿದ?ೆ  
೧೨ ಎಕರಯೆಲ್ಲೆ ೨೦ ಅಡಿ ಆಳವನತನ ತ್ೆಗೆಯತತಿುರತವನಗ ಸಕ್ನಾರ ಏನತ ಮನಡತತಿುತ್ತು? ಅವರಿಗೆ 
ದಂಡ ಹನಕಿದೆದೇವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನದರೆ, ಅಂದರೆ ಮಣತಣ ತ್ೆಗೆಯರಿ ದಂಡ ಕಟಿಟ ಅಷ್ೆಟ. ೧೦ ರೂ.ಗಳ 
ರನಜಯಧ್ನ ಎಂದತ ವಿಧಿಸಲನಗತತಿುದೆ. ಇದತ ಎಷಟರಮಟಿಟಗೆ ಸಕ್ನಾರದ  ನಯಂತ್ರಣದಲ್ಲೆದೆ ಎನತನವುದತ 
ನನನ ಪರಶೆನ. ಇದತ ಸನವಾಜನಕರ ಸಾತ್ತು. ಈ ಆಸಿುಯಲ್ಲೆ ಗಣಿಗನರಿಕ್ ೆನಡಸೆಲತ  ಹೆೇಗ ೆಅವಕ್ನಶವನತನ 
ಕ್ೊಡಲನಗಿದ ೆ ಎನತನವುದ ೆ ದೊಡಾ ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ. ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳು ಇದರ ಬಗೆೆ ದಯಮನಡಿ 
ವಿಸನುರವನದ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇರೆ್.  

    ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ.ೆ ಈ ಮರಳಿ  ಗಣಿಗನರಿಕ್ ೆತ್ತಂಬನ 
ವಷಾಗಳಿಂದ ನಡಯೆತತಿುದೆ. ಇದರ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದನಗ, ಯನವುದೇೆ 
ಸಕ್ನಾರವಿರಲ್ಲ, ಸತಧನರಣೆ ತ್ರತತ್ುವ,ೆ ಇದಕ್ೆೆ ಒಂದತ ನೇತಿಯನತನ ಅನತಸರಿಸತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳುತ್ುಲೇೆ  ಬಂದದನದರ.ೆ ಈಗ ಹೊಸ ನೇತಿಯನತನ ತ್ಂದದದೆೇವೆ ಎಂದತ ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ ಹೆೇಳಿದನದರ.ೆ  
ಆದರೆ ಈ issue ಗೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟ ಹನಗೆ ಮನನಯ ರವಿಕತಮನರ್ಚ, ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ ರವರತ 
ಹೆೇಳಿದಂತ್,ೆ ಸದರಿ ಪರದೇೆಶದ ಸತತ್ು-ಮತತ್ು ಗಣಿಗನರಿಕ್ೆ, ಸನಗನಣಿಕ್ೆ ನಡಯೆದಂತ್ೆ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ 
ವಿಜ್ಞನನ ಇಲನರ್ಯೆ ಉಪನದೆೇಾಶಕರತ, ತ್ನಂತಿರಕ  ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಆಗಿಂದನದಗೆ ಸಾಳ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ 
ನಡಸೆತತಿುದನದರ.ೆ  ಅಲ್ಲೆ ಸತತ್ು ಏನತ ನಡಯೆದ ಹನಗೆ ಸಾಳ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ ೆಮನಡಿ, ಬೆೇರಯೆವರ ಎಲೆ 
ಗಣಿಗನರಿಕ್ೆಯನತನ ನಭಾಂದ ಮನಡಿದನದರ.ೆ ಆದರೆ ಸದರಿಯವರ ಕಡಯೆಂದ ಶತಲೆವನತನ ಪಡದೆತ 
ಅವನಯಹಿತ್ವನಗಿ ಗಣಿಗನರಿಕ್ೆ ನಡಸೆಲತ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೊಟಿಟದನದರೆ. ೧೨ ಎಕರೆ ಜಮಿೇನನಲ್ಲೆ ಎಷತಟ 
ವಷಾಗಳಿಂದ ಗಣಿಗನರಿಕ್ೆಯನತನ ಮನಡತತಿುದನದರ,ೆ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಎಷತಟ ತೆ್ರಿಗೆ ನಷಾವನಗಿದ ೆ
ಎನತನವುದನತನ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಆ ಜಮಿೇನನ ನಕಲ್ಲ ದನಖಲೆಗಳನತನ ಸೃಷಿಟ 
ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿದನದರೆ. ತ್ಹಸಿೇಲನದರರತ, Assistant Commissioner ಯವರತ, ಜಿಲನೆಧಿಕ್ನರಿಗಳು 
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ಈ ರಿೇತಿ ಇದೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ ಸತ್ಯ ಏನತ ಎಂದತ ಗೊತಿುದರತ ಅಕರಮ ಗಣಿಗನರಿಕ್ೆಯನತನ 
ಬಂದಚ ಮನಡಲತ ಏನತ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡಿದನದರ?ೆ ಅವರಿಂದ ಶತಲೆ ತ್ಗೆೆದತಕ್ೂೆಂಡತ  ಮತ್ೆು 
ಅವರಿಗೆ ಗಣಿಗನರಿಕ್ ೆ ದಂಧ ೆ ಮನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂೆಟಿಟದನದರೆ. ಆದದರಿಂದ ಸಾಳಿೇಯ 
ತ್ಹಸಿೇಲನದರರತ, Assistant Commissioner ಯವರನತನ, ಭೂ ವಿಜನಾನ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳೆಲೆರನತನ 
ಸೇೆರಿಸಿ ತ್ನರ್ೆಗ ೆಒಪಿಪಸಬೇೆಕತ. ಈ ತ್ನರ್ೆ ACB (Anti-Corruption Bureau) ಯಂದಲೆೇ  
ಆಗಬೇೆಕತ. ಇದೊಂದತ ದೂೆಡಾ ಹಗರಣ. ಇದರಿಂದ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರಕೂೆ ತ್ತಂಬನ ನಷಟವುಂಟನಗಿದ.ೆ 
ಸಕ್ನಾರಿ ಜಮಿೇನನಲ್ಲೆ ಅಕರಮವನಗಿ ಗಣಿಗನರಿಕ್ ೆ ಮನಡತತಿುದನದರೆ. ಇಂತ್ಹ ದಂಧಗೆ ೆ ಕಡಿವನಣ 
ಹನಕಬೆೇಕತ ಎನತನವುದನದರೆ ಉನನತ್ ಮಟಟದ ತ್ನರ್ೆ ತ್ತಂಬನ ಅನವನಯಾವನಗಿ ಆಗಲೇೆಬೆೇಕತ 
ಎಂದತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. ತ್ನರ್ೆ ಬಗೆೆ ಈಗಲೆೇ ಸದನದಲ್ಲೆ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರಲ್ಲೆ ವಿನಂತಿಸಿಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇರ್ೆ.  

     ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ.ಎಂ.ರಮೇಶಗೌಡ( ವಿಧನನಸಭೆಯಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ಯನರತ ಅಕರಮ ಗಣಿಗನರಿಕ್ ೆ ಮನಡಿದನದರೆ ಎನತನವ ಮನಹಿತಿ ನಮೂ ಹತಿುರ ಇದೆ. 
ಸವೆೇಾ ನಂಬರ್ಚ ೧೧೦ ಮತ್ತು ಸವೇೆಾ ನಂಬರ್ಚ ೬೦ ಇದತ ಸಕ್ನಾರಿ ಜನಗ. ಇದರಲ್ಲೆ ಯನರ-ಯನರ 
ಹೆಸರಿನಲ್ಲೆ ಪಹಣಿ ಬರತತ್ುದೆ ಎಂದರೆ, ಮನನಯ ಎರ್ಚ.ಎಸ್ಚ.ಶ್ವಕತಮನರ್ಚ, ಬಿನ: ಸೂೆಣಣಪಪ, 
ಎಸ್ಚ.ಭನಗಯಮೂ ಲೆೇಟ್ಚ: ಸೂೆಣಣಪಪ, ಮನನಯ ಎರ್ಚ.ಎಸ್ಚ.ಸತನೇಲಚ ಕತಮನರ್ಚ ಬಿನ: ಸೂೆಣಣಪಪ, 
ಎರ್ಚ.ಎಸ್.ಅನಲಚ ಕತಮನರ್ಚ ಬಿನ: ಸೂೆಣಣಪಪ, ಎರ್ಚ.ಎಸ್ಚ.ಶ್ರೇಕ್ನಂತ್ ಬಿನ:ಸೂೆಣಣಪಪ, 
ಎರ್ಚ.ಎಸ್.ಮೇಹನ ಕತಮನರ್ಚ ಅಲ್ಲಯನಸ್ಚ ಮಂಜನ. ಇವರ ಮೇಲೆ ಈಗನಗಲೆೇ ಸನಕಷತಟ 
ಕಿರಮಿನಲಚ ಕ್ೆೇಸ್ಚಗಳು ಇವ.ೆ ಲೊೇಕ್ನಯತಕುದವರತ ಕ್ೆೇಸ್ಚ ಮನಡಿದನದರ,ೆ ತ್ೆೈಲಗೆರೆ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ 
ಠನಣೆಯಲ್ಲೆಯತ ಇವರ ಮೇಲೆ ಕ್ೆೇಸ್ಚ ಇದೆ. ದಂಡ ಹನಕಿದನಗ ಸನಕ್ಷಿಗನಗಿ ಸನವಾಜನಕರತ ಸಹಿ 
ಮನಡಿರತತ್ನುರ,ೆ ಅಂತ್ವರ ಮೇಲೆ ದೌಜಾನಯ ಎಸಗಿಸಿದನದರ.ೆ ಇವರತ ಎಲೆೆೇಲ್ಲ ಸಕ್ನಾರಿ ಜಮಿೇನನತನ 
ಅಕರಮವನಗಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಉಪಯೇಗಿಸತತಿುದನದರ,ೆ ಅದೆಲೆವನತನ demolition ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ 
ವಿನಂತಿಸಿಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇರ್ೆ.  
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    ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಅಶೆ್ೇಕ(ಕಂದನಯ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ಮನನಯ ರಮೇಶಚಗೌಡ 
ಮತ್ತು ಇತ್ರ ೆ ಗೌರವನನಾತ್ ಸದಸಯರತ ದೇೆವನಹಳಿಿ ತ್ನಲೂೆಕತ, ಕತಂದನಣ ಹೊೇಬಳಿ, ತ್ೆೈಲಗೆರೆ 
ಗನರಮದಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ ೨೧೧ ಎಕರ ೆಸಕ್ನಾರಿ ಗೊೇಮನಳ ಎಂದತ ಇದೆ. ಹಿಂದ ೆಸತಮನರತ ೧೫ ಜನರಿಗ ೆ
೧೬ ಎಕರ ೆgrant ಮನಡಿರತವುದತ ಅನತಮನರ್ನಸಪದವನಗಿ ಕಂಡತಬಂದದ.ೆ ಮನನಯ ರಮೇಶಚಗೌಡರತ 
ಕಳೆದ ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ಲೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ ತಿಳಿಸಿದನಗ, ರ್ನನತ ತ್ಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲೆಯ ಜಿಲನೆಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ ೆ
ಆದೆೇಶ ಮನಡಿ ಕರಮ ತ್ಗೆೆದತಕ್ೂೆಳಿಲತ ಆದೆೇಶ ಕ್ೂೆಟಿಟದೆ.  ಇಲ್ಲೆಯವರೆಗ ೆಅವರ ಮೇಲೆ ಯನರತ 
ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡಿರಲ್ಲಲೆ. ಈಗ ರ್ನವೇೆ ಅವರಿಗ ೆ ೨.೧೮.೫೩,೮೦೦  ರೂ.ಗಳ ದಂಡವನತನ 
ವಿಧಿಸಿದೆದೇವೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಕರಮವನತನ ಜರತಗಿಸಲನಗತತಿುತ್ತು. ಇದತ ಈಗ ನಡಯೆತತಿುರತವ 
ವಯವಹನರವಲೆ. ಬಹಳ ವಷಾಗಳ ಹಿಂದನಂದ ೨೦ ಅಡಿಗಳಷತಟ ಆಳಕ್ೆೆ ಹೊೇಗಿ ಮರಳು 
ತ್ೆಗೆಯತತಿುದನದರ.ೆ ಬಹಳ ವಷಾಗಳಿಂದ ಇವರನತನ ದಂಧ ೆ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳಿಲತ ಬಿಟತಟಬಿಟಿಟದನದರೆ. ಇವರತ 
ಫಿಲಟರ್ಚ ಮನಡಿ ಮನರನಟ ಮನಡಿದಂತ್ಹ ಮರಳಿನಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೆ ಕಟಿಟರತವ ಹಲವನರತ 
ಮರ್ೆಗಳು ಬಿದತದಹೂೆೇಗಿವೆ. ಫಿಲಟರ್ಚ ಮನಡಿರತವ ಮರಳು ಯನವುದತ ಎಂದತ ಮರ್ ೆ ಕಟತಟವವರಿಗೆ 
ಗೊತ್ನುಗತವುದಲೆ. ಆ ಮರಳಿನಂದ ಕಟಟಡ ಕಟತಟತ್ನುರೆ, ಸಾಲಪ ದನಗಳಲ್ಲೆ ಕಟಟಡಗಳು ಕತಸಿದತ 
ಬಿದದರತವುದನತನ ರ್ನವು ಕಂಡಿದದೆೇವೆ. ಈ ಫಿಲಟರ್ಚ ಮರಳು ದಂಧಯೆನತನ ರ್ನವು ಮಟಟ ಹನಕಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ. 
ಅದಕ್ನೆಗಿ ಸಕ್ನಾರ ಅರೆ್ೇಕ ಕರಮಗಳನತನ ಈಗನಗಲೆೇ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದ.ೆ ಈಗ ಫಿಲಟರ್ಚ ಮರಳು ದಂಧ ೆ
ಕಡಿಮಯನಗಿದ.ೆ ಶ್ವಕತಮನರ್ಚ ಬಿನ:ಸೂೆಣಣಪಪ ಇಂತ್ವರತ ಫಿಲಟರ್ಚ ಮರಳು ದಂಧೆಯಂದ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ 
ತ್ತಂಬನ ಹನನಯನಗಿದೆ. ಸಕ್ನಾರದ ಜಮಿೇನನತನ ಒತ್ತುವರಿ ಮನಡಿದನದರ.ೆ ಇದರ ಬಗೆೆ ಕರಮ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ರವಿಕತಮನರ್ಚರವರತ ಹೇೆಳಿದನದರ.ೆ ಎಲೆ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಇದರ ಬಗೆೆ ತ್ನರ್ೆಯನಗಬೆೇಕತ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನದರೆ. ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು land 
grabbing ಬಗೆೆ, ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಮೇಸ ಮನಡತವವರ ಬಗೆೆ ಒಂದತ SIT (Special 
Investigation Team) ನತನ ರಚರೆ್ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಇದನತನ SIT ತ್ನರ್ೆಗ ೆ
ಕ್ೊಡಲನಗತತ್ುದ.ೆ ಈ ರಿೇತಿ ಫಿಲಟರ್ಚ ಮರಳು ದಂಧೆ ಮನಡತವವರ ಮೇಲ ೆ ಖಂಡನಖಂಡಿತ್ವನಗಿ  
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ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಸಕ್ನಾರಕೂೆ ಹನನಯನಗತತ್ುದೆ. ಮತ್ತು ಕಟಟಡ ಕಟತಟವಂತ್ವರಿಗ ೆ
ಇಂತ್ಹ ಮರಳಿನಂದ ಹನನಯನಗತತ್ುದೆ. ಇವರನತನ ಸಕ್ನಾರ ಕಟತಟನಟನಟಗಿ ಬಲ್ಲ ಹನಕತತ್ುದೆ.  

    ಶ್ರೇ ಎರ್ಚ.ಎಂ.ರಮೇಶಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳ,ೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೆ ಸವೆೇಾ ನಂಬರ್ಚ ೫೮ರಲ್ಲೆ 
ಇರತವ ಜಮಿೇನತ ಸಕ್ನಾರಿ ಜಮಿೇನತ ಎಂದತ ಸನಬಿೇತ್ನಗಿದೆ.                   

                                                                (ಮತಂದತ) 

(695)29-03-2022(01-20)bsd-ks 

ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ.ಎಂ. ರಮೇಶಚ ಗೌಡ (ಮತಂದತ):- 

 ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ ಹೆಣೂಣರಿನ ಸ.ನಂ.೫೮ ಸಕ್ನಾರಿ ಜನಗವನಗಿದತದ, ಈ ಬಗೆೆ survey ಮನಡಿ 
prove ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ ಈ documents ಗಳನತನ ಕಳುಹಿಸಿಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಅದತ ಅಕರಮ ಎಂದತ 
ಸನಬಿೇತ್ನಗಿದತದ, ಇದರ ಬಗೆೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಿವ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ತಿಳಿಸಬೆೇಕತ. 

 ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇರ್ಚಮನಚ:- ಇದನತನ SIT (Special Investigation team) ತ್ನರ್ೆಗ ೆ
ಕ್ೊಡಲನಗತತ್ುದೆ ಎಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹೆೇಳುತಿುದನದರ.ೆ 

 ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ. ಅಶೆ್ೇಕಚ:- ವಿಷಯ ಮತಕ್ನುಯವನಗಿದೆ. 

 ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ.ಎಂ. ರಮೇಶಚ ಗೌಡ:- ಇದನತನ SIT ತ್ನರ್ೆ ನೇಡತವುದಕ್ೆೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ 
ಅಭಿನಂದರೆ್ಯನತನ ತಿಳಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. 
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ಆಆ))  ವಿಷಯವಿಷಯ::  ರನಜಯದರನಜಯದ  ಕರನವಳಿಕರನವಳಿ  ಭನಗದಲ್ಲೆನಭನಗದಲ್ಲೆನ  ಜನನಪದಜನನಪದ  ಕಿರೇಡೆಯನದಕಿರೇಡೆಯನದ  
ಕಂಬಳಕಂಬಳ  ಕೆ್ಷೇತ್ರಕ್ೆೆಕೆ್ಷೇತ್ರಕ್ೆೆ  ಸರಿಯನದಸರಿಯನದ  ಪೊರೇತ್ನಸಹವಿಲೆದೆೇಪೊರೇತ್ನಸಹವಿಲೆದೆೇ  ತ್ನನತ್ನನ  
ಅಸಿಾತ್ಾವನತನಅಸಿಾತ್ಾವನತನ  ಕಳದೆತಕ್ೊಳುಿತಿುರತವಕಳದೆತಕ್ೊಳುಿತಿುರತವ  ಕತರಿತ್ತಕತರಿತ್ತ  

  
--  --  --  

 

 ಶ್ರೇ ಮಂಜತರ್ನಥಚ ಭಂಡನರಿ (ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳಿಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಜನನಪದ ಕಿರೇಡೆಯನದ ಕಂಬಳದ ಬಗೆೆ ನಯಮ ೩೩೦ ರಡಿ ಚಚಿಾಸಲತ 
ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂೆಟಿಟದದಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮಗೆ ನನನ ಮತ್ತು ಕರನವಳಿ ಜನತ್ೆಯ ಪರವನಗಿ ಧ್ನಯವನದಗಳು. 

 ಕಂಬಳದ ಹಿರೆ್ನಲೆಯನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದನಗ ಕರನವಳಿ ಜನರ ಅದರಲೂೆ ತ್ತಳುವರ ಸಂಸೃತಿಯ 
ಕಿರೇಡೆಯನಗಿದತದ, ದಷಟ-ಪತಷಠವನಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಕ್ೊೇಣಗಳನತನ ಹದ ಮನಡಿದ ಮಣಿಣನ ಗದೆದಯಲ್ಲೆ 
ಓಡಿಸತವ ಆಟಕ್ೆೆ ಕಂಬಳ ಎಂದತ ಹೇೆಳುತ್ೆುೇವೆ. ಕಂಬಳ ಎಂಬ ಪದದ ಇತಿಹನಸವು ಕತಂಪಲ ಎಂಬ 
ಪದದಂದ ಬಂದದತದ, ಎಂದರ ೆ ಕ್ೆಂಪತ ಮತ್ತು ಮರಳು ಮಿಶ್ರತ್ವನದ ನೇರತ ಇರತವ ಪರದೆೇಶವನತನ 
ಕತಂಪಲ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇವೆ. ಮಲೆರ್ನಡಿನಲ್ಲೆ ಯನವರಿೇತಿ ಎತ್ತು ಅಥವನ ಹೂೆೇರಿಗಳು ರೈೆತ್ನಪಿ 
ವಗಾದ ಕತಟತಂಬದ ಸದಸಯರನಗಿರತವಂತ್ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಕ್ೊೇಣಗಳು ಕರನವಳಿ ರೈೆತ್ನಪಿ ವಗಾದ 
ಕತಟತಂಬ ಸದಸಯರನಗಿರತತ್ನುರೆ. ಕಂಬಳದ ಇತಿಹನಸವನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದನಗ ಹೂೆಯಸಳರ ಕ್ನಲದಲ್ಲೆ 
ಪಳಗಿಸಿದ ಕ್ೂೆೇಣಗಳನತನ ಯತದಿಗಳಿಗೆ ಉಪಯೇಗಿಸತತಿುದದರತ ಎಂಬ ಉಲೆೆೇಖ ಇದೆ. ಅದೆೇರಿೇತಿ 
೧೪ರೆ್ೇ ಶತ್ಮನತ್ನದಲ್ಲೆ ಅಂದರೆ ೧೪೨೪ ರ ಬನರಕೂರಿನ ಶನಸನ, ೧೪೩೭ರ ಉಡತಪಿಯ ಶನಸನ 
ಮತ್ತು ೧೪೮೨ ರ ಕ್ೊಲೂೆರಿನ ಶನಸನಗಳಲ್ಲೆ ಕಂಬಳ ಮತ್ತು ಕಂಬಳ ಗದೆದ ಬಗೆೆ ಉಲೆೆೇಖ ಇದೆ. 
ಕಂಬಳದ ಕ್ೂೆೇಣಗಳನತನ ಸನಕತವುದೆಂದರ ೆ ಒಂದತ ಮರ್ತೆ್ನದ ಗೌರವವನಗಿದೆ. ಯನರನದರೂ 
ಕಂಬಳದ ಕ್ೊೇಣಗಳನತನ ಇಟಿಟದದರ ೆಅಥವನ ಕಂಬಳ ಸಪಧೆಾಗೆ ಕ್ೊೇಣಗಳು ಹೂೆೇಗತತ್ುವೆ ಎಂದನಗ 
ಸನಕತವವರಿಗ ೆ ಸಮನಜದಲ್ಲೆ ವಿಶ್ಷಟ ಘನತ್-ೆಗೌರವ ಇರತತ್ುದೆ. ೧೯೮೦ರ ದಶಕದಲ್ಲೆ ಮೂಡಬಿದೆರಯ 
ಮನನಯ ಮೇಹನಚ ಆಳಾರವರ ತ್ಂದ ೆ ಮನನಯ ಆನಂದಚ ಆಳಾರವರತ ಹನಗೂ ಆಗಿನ ಕಿರೇಡನ 
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ಸಚಿವರನಗಿದದ ಮನನಯ ಗಂಗನಧ್ರಗೌಡರತ, ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳನಗಿದದ ಮನನಯ ಗತಂಡೂರನಯರತ 
ಮೂಡಬಿದೆರಯಲ್ಲೆ ಆಧ್ತನಕ stadium ಅನತನ ಕಟಿಟಸಿ, ಕ್ೊೇಣಗಳನತನ ಓಡಿಸತತ್ನುರೆ. ಆಗ ಆಧ್ತನಕ 
ಕಂಬಳಕ್ೆೆ ಒಂದತ ಮತನತನಡಿಯನತನ ಬರೆಯತತ್ನುರ.ೆ ಇವತ್ತು ಅವಿಭನಜಿತ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ 
ಸತಮನರತ ೨೦೦ ಸನಂಪರದನಯಕ ಕಂಬಳಗಳಿದತದ, ೨೦ ಆಧ್ತನಕ ಕಂಬಳಗಳು ನಡಯೆತತಿುವ.ೆ 
ಬಹತಶಃ ಎಲೆರಿಗೂ ಆಶಚಯಾವನಗತವಂತ್ ೆ ಸತಮನರತ ೪೮ ಗಂಟೆಗಳ ಕ್ನಲ ನಡಯೆತವ ಕಂಬಳ 
ಆಟಕ್ೆೆ ಸತಮನರತ ೭೫ ಸನವಿರದಂದ ಒಂದತ ಲಕ್ಷ ಜನರತ ವಿೇಕ್ಷಣೆ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಕಂಬಳವು 
ಯನವುದೆೇ ಮತ್, ಜನತಿ, ಧ್ಮಾಕ್ೆೆ ಸಿೇಮಿತ್ವನಗಿರದೆೇ ಎಲೆವನತನ ಮಟಿಟನಂತ್ ಜನನಪದ 
ಕಿರೇಡೆಯನಗಿರತವುದನತನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ರೆ್ೂೇಡತತಿುದೆದೇವೆ. ಕಂಬಳದಲ್ಲೆ ಮತಖಯವನಗಿ ಬನರೆ 
ಕಂಬಳ, ಹೂಕರ ೆ ಕಂಬಳ, ಅರಸತ ಕಂಬಳ ಮತ್ತು ಈಗ ನಡಯೆತತಿುರತವ ಆಧ್ತನಕ ಕಂಬಳವೂ 
ಸೇೆರಿಕ್ೊಂಡಿದ.ೆ ಕಂಬಳದಲ್ಲೆ ೧೦೦ ರಿಂದ ೧೫೦ ಮಿೇಟರ್ಚ ಕಂಬಳದ ಗದೆದಯಲ್ಲೆ ಹೊೇಗತವುದನತನ 
ರೆ್ೂೇಡಬಹತದತ. ಇದರಲ್ಲೆ ರ್ನಲತೆ ವಿಧ್ಗಳಿದತದ, ಹಗೆದ ಓಟ, ರೆ್ೇಗಿಲ್ಲನ ಓಟ, ಅಡಾೆ ಹಲಗ ೆಓಟ ಮತ್ತು 
ಕ್ೆರೆ್ ಹಲಗ ೆ ಓಟ ಎಂದರತತ್ುವೆ. ಕ್ೆರೆ್ ಹಲಗ ೆ ಓಟವು ಅತ್ಯಂತ್ ರೂೆೇಮನಂಚನಕ್ನರಿ ಮತ್ತು 
ಸನಾರಸಯಕರವನಗಿದತದ, ಕ್ೊೇಣಗಳನತನ ಓಡಿಸತವನಗ ನದಾಷಟ ಜನಗದಲ್ಲೆ ಬಿಳಿ ಬಟೆಟಯ ನಶನರೆ್ ಇದತದ, 
ಕ್ೊೇಣಗಳು ಓಡತವನಗ ಹನರತವ ಕ್ೆಸರತ ಚಿಮಿೂ ನಶನರೆ್ಗ ೆ ತ್ಲತಪಿಸಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಇದನತನ 
ರೆ್ೂೇಡಲತ ಬಹಳ ಸತಂದರವನಗಿರತತ್ುದ.ೆ ನಮೂ ತ್ತಳುವಿನ ಗನದೆಯಂತ್ ೆ“ಚನನರೆ ಎರತ ಸನಂಕಿಲೆಕ “ಚ
ಎಂದತ ಇರತವಂತ್ ೆಎರತ ಎಂದರೆ ಕ್ೊೇಣ ಎಂದನಗತತ್ುದೆ. ಈ ಮನತ್ನತನ ಏಕ್ೆ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇವೆಂದರೆ, 
ಮಕಳಿಗ ೆ ಒಳೆಿಯ ಆಹನರ ಕ್ೊಟತಟ ದಪಪ-ಪತಷಠವನಗಿ ಸನಕತವಂತ್ೆ ಕ್ೊೇಣಗಳನತನ ಅದೆೇರಿೇತಿ 
ಸನಕತತ್ನುರ.ೆ ಅದನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದರೆ ತ್ಮಗಲೆೆರಿಗೂ ಆಶಚಯಾವನಗಬಹತದತ. ಕ್ೂೆೇಣಗಳಿಗೆ ಈಜನಡಲತ 
swimming pool ಅಂದರೆ ಕ್ೊಳ ಇರತತ್ುದೆ. ಎಷ್ೊಟೇ ಕ್ೂೆೇಣಗಳನತನ air-conditioned 
room ಗಳಲ್ಲೆ ಸನಕತತಿುರತತ್ನುರೆ. ಅಲ್ಲೆ fan ಗಳು ಇರತತ್ುದೆ. ಈ ರಿೇತಿ ಕ್ೊೇಣಗಳನತನ 
ಸನಕತವುದರಿಂದ " ದನರೆ್ ಮನರತ ಎರತ ಸನಂಕಿಲಕ" ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಒಂದತ ಕ್ೊೇಣ ಸತಮನರತ 
ರೂ.೧೦ ರಿಂದ ೧೨ ಲಕ್ಷ ಬಲೆ ೆಬನಳುತ್ುದೆ. ಕ್ೂೆೇಣಗಳನತನ ಸನಕಲತ ವಷಾಕ್ೆೆ ಸತಮನರತ ರೂ.೩ ರಿಂದ 
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೫ ಲಕ್ಷ ಖಚತಾ ಬರತತ್ುದೆ. ಕನನಡದಲ್ಲೆ “ಕ್ೊೇಣದ ಮತಂದ ೆಕಿನನರಿ ಬನರಿಸಿದಂತ್ೆ”ಚಎಂದರತವ ಗನದೆ 
ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಂಬಳದ ಕ್ೊೇಣಗಳಿಗೆ ಅನಥಾವನಗಿದೆ. ಏಕ್ೆಂದರ ೆ ಕಂಬಳದ ಕ್ೊೇಣಗಳನತನ 
ಓಡಿಸತವ ಆಟಕ್ೆೆ ಕರದೆತಕ್ೂೆಂಡತ ಹೂೆೇಗತವನಗ ದೈೆವನರನಧ್ರೆ್ ಇರತವ ಸಾಳವನದ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೆ 
ಹನಗೂ ಭೂತ್ ದೇೆವನರನಧ್ರೆ್ ಮನಡತವ ಸಾಳದಲ್ಲೆ ಕ್ೊೇಣಗಳು ಎರಡತ ಕ್ನಲತಗಳನತನ ಮಡಚಿ, 
ಮಂಡಿಯೂರಿ ದೆೇವರಿಗ ೆ ನಮಸೆರಿಸತತ್ುವ.ೆ ಇದತ ಎಂತ್ಹವರಿಗೂ ರೂೆೇಮನಂಚನವನಗತತ್ುದೆ. 
ಇದೆೇರಿೇತಿ ಕಂಬಳವನತನ ರೆ್ೂೇಡಲತ ದೇೆಶ-ವಿದೇೆಶಗಳಿಂದ ಜನರತ ಬರತತಿುದನದರೆ. ತ್ತಳುವಿನಲ್ಲೆ " 
ದನರೆ್ ಮನರತ ಎರತ ನಡತಿಲಕ ನಡತೆ್ತುದಲೆ”ಚ ಎಂದತ ಹೆೇಳುವಂತೆ್ ಕ್ೊೇಣ ನಡಯೆತವಂತ್ ೆ
ನಡಯೆತತಿುದದೇಯಲನೆ ಎಂದನಗತತ್ುದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಆ ಅಥಾದ ಗನದ ೆ ಮನತ್ತ ಸತಳನಿಗಿದೆ. 
ಏಕ್ೆಂದರ ೆಪರಸಿದಿ ಓಟಗನರ ಹತಸೆೇನಚ ಬೊೇಲಟಚ ಒಲಂಪಿಕಚ ಸಫಧೆಾಯಲ್ಲೆ ೧೦೦ ಮಿೇಟರ್ಚ ದೂರವನತನ 
೯.೫೭ ಸಕೆ್ೆಂಡ್ಚಗಳಲ್ಲೆ ಓದ ದನಖಲೆ ನಮಿಾಸಿರತತ್ನುರ.ೆ ಆದರೆ ಕಂಬಳದ ಕ್ೂೆೇಣಗಳು ಅದರಲೂೆ 
ಮತಖಯವನಗಿ ಶ್ರೇ ಸತರೆೇಶಚಶೆಟಿಟ, ಶ್ರೇ ನಶನಂತಚಶೆಟಿಟ ಹನಗೂ ಶ್ರೇ ವಿಶಾರ್ನಥಚ ದೇೆವನಡಿಗ ಇವರತಗಳು 
ಆ ದನಖಲೆಗಳನತನ break ಮನಡಿದನದರ.ೆ ಶ್ರೇ ವಿಶಾರ್ನಥಚ ಶೆಟಿಟ ರವರತ ಸನಕಿರತವ rocket mode 
ಎನತನವ ಕ್ೊೇಣಗಳು ಇವೆ. ಶ್ರೇ ಸತಕಮಶೆಟಿಟ ರವರತ ಸನಕತತಿುದದ ಚಿನನ ಎಂಬ ಕಂಬಳದ ಕ್ೊೇಣಗಳು 
ಸತಮನರತ ೧೨೭ ಬನರಿ ಗೆದದವ.ೆ ಅಂತ್ಹ ಕಂಬಳದ ಕ್ೊೇಣಗಳನಗಿವ.ೆ ಕ್ೊೇಣಗಳ ಕಂಬಳವನತನ 
ಜನನಪದ ಕಿರೇಡೆಗಳಿಗ ೆ ಹೊೇಲ್ಲಸಿದನಗ ಸೂಯಾ-ಚಂದರ, ಲವ-ಕತಶ, ದನಂತ್ಬನರ-ಪತದಬನರೆ, 
ವಿಜಯ-ವಿಕರಮ, ಕ್ೊೇಟಿ-ಚೆನನಯಯ ಎಂಬ ಹೆಸರತಗಳಲ್ಲೆ ಕಂಬಳಗಳು ನಡಯೆತತಿುವ.ೆ ಈ 
ಕಂಬಳವನತನ ಉಳಿಸಬೆೇಕತ. ಅಲ್ಲೆನ ಜನರ ಕೂಗತ ಏರೆ್ಂದರೆ, ಸಕ್ನಾರದ ಪೊರೇತ್ನಸಹದ ಧ್ನ ಇಲೆದೆೇ 
ಕಿರೇಡ ೆ ನಡಯೆದರತವ ಸಂದಭಾ ಬರತತ್ುದಯೆೇ, ಅದಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರ ಸಂಪೂಣಾ ಸಹಕ್ನರ 
ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಇದೆ. ಒಂದತ ಆಧ್ತನಕ ಕಂಬಳವನತನ ಮನಡಿಸಲತ ಸತಮನರತ ರೂ.೫೦ ರಿಂದ ೭೫ 
ಲಕ್ಷ ಖಚನಾಗತತ್ುದೆ. ಅದೇೆರಿೇತಿ ಹಿಂದನ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳನದ ಮನನಯ ಸದನನಂದಗೌಡರತ ಕಂಬಳಕ್ೆೆ 
ರೂ. ೧ ಕ್ೊೇಟಿ ಹಣವನತನ ಇಟಿಟದತದ, ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೆ ಆ ಹಣ ಖಚನಾಗದೆೇ ಸತಮನರತ 
ರೂ.೬೦ ಲಕ್ಷ ಹಣ ಜಿಲನೆಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಬಳಿ ಇದ ೆ ಎಂದತ ತಿಳಿದತ ಬಂದರತತ್ುದ.ೆ ಅದೆೇರಿೇತಿ 
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ಉಡತಪಿಯಲ್ಲೆಯೂ ಸತಮನರತ ರೂ.೪೦ ಲಕ್ಷ ಹಣ ಇದೆ ಎಂದತ ವರದ ಇದ.ೆ ರ್ನನತ ಮನನಯ 
ಮಂತಿರಗಳನತನ ವಿನಂತಿಸತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಅವಿಭನಜಿತ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ಜಿಲೆೆಗ ೆಒಂದತ ಸಮಿತಿಯನತನ 
ರಚಿಸಬೆೇಕತ, ಏಕ್ೆಂದರ ೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ಮತ್ತು ಉಡತಪಿ ಎಂದತ ಎರಡತ ಜಿಲೆೆಗಳಿರತವುದರಿಂದ 
ಕಂಬಳಕ್ೆೆ ಒಂದೇೆ ಸಮಿತಿಯನತನ ರಚಿಸಿ, ಅದಕ್ೆೆ ಜಿಲನೆಧಿಕ್ನರಿ ಅಥವನ ಉಸತುವನರಿ ಮಂತಿರಗಳ 
ರೆ್ೇತ್ೃತ್ಾದಲ್ಲೆ ಜನಪರತಿನಧಿಗಳನತನ ಸದಸಯರರ್ನನಗಿ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಈ ಕಿರೇಡೆಯನತನ 
ಉಳಿಸಿಕ್ೂೆಳಿಬೇೆಕತ. ಸನಂಪರದನಯಕ ಕಂಬಳ ನಡೆದರ ೆ ಮನತ್ರ ಆಧ್ತನಕ ಕಂಬಳಕ್ೆೆ ಕ್ೊೇಣಗಳು 
ಬರತತ್ುವೆ. ಸನಂಪರದನಯಕ ಕಂಬಳಕ್ೆೆ ಇವತಿುನವರೆಗೂ ಸಕ್ನಾರದಂದ ಗೌರವ ಧ್ನ ಸಿಗತತಿುಲೆ. 
ಅಲ್ಲೆನವರ ಮನವಿಯಂತ್ ೆ ಪರತಿಯಂದತ ಸನಂಪರದನಯಕ ಕಂಬಳಕ್ೆೆ ರೂ.೧ ಲಕ್ಷ ಹಣವನತನ 
ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ. ಸತಮನರತ ೨೦೦ ಕಂಬಳಗಳಿಗೆ ಹಣ ಕ್ೊಟನಟಗ ರೂ.೨ ಕ್ೊೇಟಿ ಆಗತತ್ುದೆ. ಅದೆೇರಿೇತಿ 
ಆಧ್ತನಕವನದ ೨೦ ಕಂಬಳಗಳು ನಡಯೆತತಿುದತದ, ಒಂದೂೆಂದತ ಕಂಬಳಕ್ೆೆ ರೂ.೧೦ ಲಕ್ಷದಂತೆ್ 
ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ. ಕಂಬಳದ ಗದೆದಗಳ ೧೦೦ ರಿಂದ ೧೫೦ ಮಿೇಟರ್ಚ ವಿಸಿುೇಣಾವನತನ ಆಧ್ತನಕರಣ 
ಮನಡಬೇೆಕತ. ಇದನತನ ರೆ್ೂೇಡಲತ ಸತಮನರತ ೫೦ ರಿಂದ ೭೦ ಸನವಿರ ಜನರತ ಆಗಮಿಸತವುದರಿಂದ 
ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳನತನ ಒದಗಿಸತವ ಕ್ನಯಾ ಆಗಬೇೆಕತ. ಅದೇೆರಿೇತಿ gallery ಯನತನ ಸಹ 
ಮನಡಿಕ್ೊಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಮನವಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡಿದನದರ.ೆ ಇದತ ಕರನವಳಿ ಗನರಮಿೇಣ ಪರದೆೇಶಗಳ 
ಗದೆದಗಳಲ್ಲೆ ನಡಯೆತತಿುರತವುದರಿಂದ ಆ ಸಾಳಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗತವ ರಸೆುಗಳು PWD (Public Works 
Department) ಗೂ ಸೇೆರಿರತವುದಲೆ ಅಥವನ ಜಿಲನೆಡಳಿತ್ಕೂೆ ಸೇೆರಿರತವುದಲೆ. ಅಂತ್ಹ ರಸೆುಗಳ 
ಸತಧನರಣೆಯನತನ ಯನವ ಮೂಲಕವನದರೂ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ.                          

(ಮತಂದತ) 
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(696) 29.03.2022 1.30 hv.gr  

ಶ್ರೇ ಮಂಜತರ್ನಥಚ ಭಂಡನರಿ(ಮತಂದತ):- 

ಸರ್ನೂನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕಂಬಳಕ್ೆೆ ಕನನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸೃತಿ ಇಲನರ್ಯೆವರತ ಅನತದನನವನತನ 
ಕ್ೊಡತತಿುದನದರ.ೆ ಮತ್ೂೆುಂದತ ಕಡ ೆ ಪರವನಸೂೆೇದಯಮ ಇಲನರ್ಯೆವರತ ಸಹ ಅನತದನನವನತನ 
ಕ್ೊಡತತಿುದನದರ.ೆ ಆ ಎಲೆ ಅನತದನವನತನ ಮನನಯ ಕಿರೇಡನ ಮಂತಿರಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ್ಯೆಲ್ಲೆ ಒಂದತ 
ಸಮಿತಿಯನತನ ರಚರೆ್ ಮನಡಿ, ಆ ಸಮಿತಿಯ ಮೂಲಕ ಎಲೆರಿಗೂ ಹಂಚಿಕ್ೆ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆನತನವುದತ 
ನನನ ಮನವಿಯನಗಿದೆ. ಕಂಬಳವು ಅತಿೇ ಪನರಚಿೇನವನಗಿರತವ ಕಿರೇಡೆಯನಗಿರತವುದರಿಂದ 
ಮೂಡಬಿದೆರಯಲ್ಲೆ ಕಂಬಳದ ಮೂಯಸಿಯಂ ಅನತನ ತ್ೆರೆಯಬೆೇಕ್ೆನತನವ ಮನವಿಯನತನ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳುಿತಿುದೆದೇರ್.ೆ ಕ್ೊೇಣಗಳನತನ ಓಡಿಸತವುದಕ್ೆೆ ತ್ರಬೇೆತಿ ಶನಲೆಯನತನ ತ್ೆರೆದದನದರೆ. ಕಂಬಳದಲ್ಲೆ 
ಓಡಲತ ತ್ರಬೇೆತಿ  ಕ್ೊಡತವುದಕ್ನೆಗಿ ಪರತಿ ವಷಾ 10 ರಿಂದ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಖಚತಾ 
ಮನಡತತಿುದನದರ.ೆ ಇದಕ್ೆೆ ಅನತದನನವನತನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆನತನವ ಮನವಿಯನತನ ಮನಡತತಿುದೆದೇರ್.ೆ 
ಕಂಬಳದಲ್ಲೆ ಉತ್ುಮ ಪರದಶಾನ ನೇಡಿದವರಿಗ ೆ“ಕಿರೇಡನ ರತ್ನ”ಚಚಪರಶಸಿುಯನತನ ನೇಡಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ. ಅದೆೇ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಕಂಬಳವನತನ ಆಯೇಜಿಸಿದವರಿಗ ೆಈಗನಗಲೆೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜೊಯೇತ್ಸವ ಪರಶಸಿುಯನತನ 
ನೇಡಲನಗತತಿುದ.ೆ ಅದನತನ ಮತಂದತವರಿಸಬೇೆಕ್ೆನತನವ ಮನವಿಯನತನ ಮನಡಿದೆದೇರ್ೆ. ಉಡತಪಿ ಮತ್ತು 
ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ಜಿಲೆೆ ಎರಡನೂನ ಸೇೆರಿಸಿ ಒಂದತ ಸಮಿತಿಯನತನ ರಚರೆ್ ಮನಡಿ, ಅದರಡಿಯಲ್ಲೆ ಈ 
ಎಲೆ ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ ಜನರಿಗೊಳಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೊಳುಿತಿುದೆದೇರ್.ೆ  

 ಸರ್ನೂನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕಂಬಳವು ನಮೂ ಪೂವಾಜರ ಸನಂಸೃತಿಕ ಕಿರೇಡೆಯನಗಿದೆ. 
ಇದಕ್ೆೆ ಮತ್-ಧ್ಮಾ ಇತ್ನಯದ ಯನವುದೆೇ ಬೆೇಧ್ ಭನವವಿಲೆದೆೇ ನಡಯೆತವಂತ್ಹ ಕಿರೇಡೆಯನಗಿದೆ. ಈ 
ಕಿರೇಡೆಯನತನ ಉಳಿಸಿಕ್ೊಂಡತ ಹೊೇಗಬೆೇಕ್ನದರೆ, ನಮೂ ಘನ ಸಕ್ನಾರ ಇದಕ್ೆೆ ಸಂಪೂಣಾವನಗಿರತವ 
ಸಹಕ್ನರವನತನ ನೇಡಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ. ಯನವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಗಂಗನಧ್ರಗೌಡರ ಹೆಸರನತನ 
ರೆ್ನಪಿಸಿಕ್ೂೆಳುಿತಿುದೆದೇವಯೆೇ, ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಕಿರೇಡನ ಸಚಿವರನಗಿರತವ ಶ್ರೇ 
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ರ್ನರನಯಣಗೌಡರ ಹೆಸರತ ಶನಶಾತ್ವನಗಿ ಉಳಿಯಬೆೇಕ್ೆನತನವುದತ ಈ ರೆ್ೂೇಟಿೇಸ್ಚಗೆ ಸಹಿ ಮನಡಿರತವ 
06 ಜನ ಸದಸಯರತಗಳ ಅಭಿಲನಷ್ೆಯನಗಿದೆ.  

 ಸರ್ನೂನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆದಷತಟ ಬೆೇಗರೆ್ೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೆಯನಗಲ್ಲೇ ಅಥವನ ದಕ್ಷಿಣ 
ಕನನಡ ಜಿಲೆೆಯಲನೆಗಲ್ಲೇ ಒಂದತ ಸಮಿತಿಯನತನ ರಚರೆ್ ಮನಡಿ ಮಿೇಟಿಂಗಚ ಅನತನ ಕರಯೆಬೆೇಕ್ೆಂದತ 
ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲೆ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುಿತಿುದದೆೇರೆ್.  

 ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನಚ:- ಮನನಯ ಮಂಜತರ್ನಥಚ ಭಂಡನರಿಯವರತ ಕಂಬಳದ ಬಗೆೆ ಕಣಿಣಗೆ ಕಟತಟವ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಬಹಳ ಚೆರ್ನನಗಿ ವಣಾರ್ೆ ಮನಡಿದನದರ.ೆ ಮನನಯ ಪರತ್ನಪಸಿಂಹ ರ್ನಯಕಚರವರೆೇ, ತ್ನವು 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲಚ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಸರ್ನೂನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ರೆ್ೂೇಟಿೇಸ್ಚಗೆ ರ್ನನತ ಸಹಿ 
ಮನಡಿದೆದೇರ್.ೆ ನನನ ಹೆಸರನತನ ಕರಯೆಬೆೇಕಲೆವೆೇ? ನನಂದ ತ್ಪನಪಗಿದದರ ೆಹೇೆಳಿ. 

 ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನಚ:- ತ್ಮಿೂಂದ ತ್ಪನಪಗಿಲೆ. ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲಚ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಸರ್ನೂನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ 
ಅವಕ್ನಶವನತನ ನೇಡಿದ ತ್ಮಗೆ ಧ್ನಯವನದಗಳನತನ ಅಪಿಾಸತತಿುದೆದೇರ್.ೆ ತ್ನವು ಅನವನಯಾ 
ಪರಿಸಿಾತಿಯಲ್ಲೆ ನನಗ ೆಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶವನತನ ನೇಡಿದದೇರಿ. ರ್ನನತ ಮೂಲತ್ಃ ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ 
ಜಿಲೆೆಗ ೆಸೇೆರಿದವನಲೆ. ಆದರ,ೆ ಮಂಗಳೂರತ, ಉಡತಪಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ಮತ್ತು ಕ್ೂೆಡಗತ ಜಿಲೆೆಗಳಿಂದ 
ರ್ನನತ ಆಯೆ ಹೊಂದದೆದೇರೆ್. ಆದದರಿಂದ ಮನನಯ ಮಂಜತರ್ನಥಚ ಭಂಡನರಿಯವರತ ತ್ನವು ಸಹ 
ಕಂಬಳದ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಮನವಿಯನತನ ಮನಡಿದದರತ ಆದದರಿಂದ ರ್ನನತ ಸಹಿ 
ಮನಡಿಕ್ೊಟಿಟದೆದ. ಅದತ ನನನ ಕತ್ಾವಯ ಸಹ ಆಗಿದ.ೆ  

 ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನಚ:- ಮನನಯ ಭೊೇಜೆೇಗೌಡರೇೆ, ಕಂಬಳದ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ.   
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 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲಚ.ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ:- ಸರ್ನೂನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕಳೆದ ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ಲೆ ರ್ನನತ 
ಜನನಪದದ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದದೆೇರೆ್. ನಮೂ ಹಳಿಿಗಳಲ್ಲೆ ಹೆಣತಣಮಕೆಳು ರನಗಿ ಬಿೇಸತವ ಪದದಂದ ತ್ಮೂ 
ದನವನತನ ಪನರರಂಭ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಬೆಳಗೆೆ ಎದದ ಕೂಡಲೇೆ ಅವರತ ಯನರನತನ 
ರೆ್ನಪಿಸಿಕ್ೂೆಳುಿತ್ನುರೆಂದರ;ೆ 

ಬೆಳಗನಗಿ ರ್ನರೆ್ದತದ ಯನರ್ಚ ಯನರ ರೆ್ರೆ್ಯನಲ್ಲ 
ಎಳುಿ ಜಿೇರಿಗ ೆಬೆಲಯೆೇಳ 

ಎಳುಿ ಜಿೇರಿಗ ೆಬೆಳಯೆೇಳ  ಭೂಮನುಯ 
ಎದೊದಂದತ ಘಳಿಗೆ ರೆ್ನದೆೇರೆ್ೂೇ|| 

 
ಹಿಂದ ೆಹಿಟಿಟನ ಗಿರಣಿಗಳು ಇರಲ್ಲಲೆ. ಆಗ ರನಗಿ ಬಿೇಸತವನಗ ಪರತಿಯಂದತ ಮರೆ್ಯಲ್ಲೆಯೂ ಬಳೆಿಗೆೆ 
ಹೆಣತಣ ಮಕೆಳು ಈ ಪದವನತನ ಹನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ರನಗಿ ಬಿೇಸತತಿುದದರತ. ನನನ ತ್ನಯಯೂ ಸಹ 
ಮರ್ೆಯಲ್ಲೆ ರನಗಿ ಬಿೇಸಿ, ಭತ್ು ಕತಟಿಟರತವುದನತನ ರ್ನನತ ಕಂಡಿದದೆೇರೆ್. ಜನನಪದ ಎನತನವುದತ ರ್ನವು 
ನಮೂ ದೆೈನಂದನ ಜಿೇವನದಲ್ಲೆ ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ಬಂದರತವ ಕರಮವನಗಿದೆ. ಮನನಯ ಮನಧ್ತಸನಾಮಿ 
ಮತ್ತು ಮನನಯ ಈಶಾರಪಪನವರಿಗೆ ಗೊತಿುರಬಹತದತ ನಮೂಲ್ಲೆ ಯತಗನದ ಹಬಬ ಮತ್ತು ದೇಪನವಳಿ ಹಬಬ 
ಬಂದರ,ೆ ಮೈತ್ತಂಬ ಎಣೆಣ ಹಚಿಚಕ್ೊಂಡತ ಎಣೆಣ ಸನನನ ಮನಡತತಿುದೆದವು. ಎಣೆಣ ಸನನನ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಊರತ ಮತಂದೆ ಯನವುದನದರತ ಹಳಿ ಅಥವನ ಕ್ೆರೆ ಇದದರ ೆಅದರೊಳಗೆ ಬೆಳಿಗೆೆ ಹೊೇಗಿ ಧ್ತಮತಕಿದರ ೆ
ಮಧನಯಹನಕ್ೆೆ ಎದತದ ಬರತತಿುದೆದವು. ಅಲ್ಲೆ ರ್ನವು “ಸನಲಚ ಚೆಂಡಿನ”ಚಆಟ ಆಡತತಿುದೆದವು. ಈಗಿನವರಿಗೆ ಇದತ 
ಗೊತಿುರತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧ್ಯವನಗಿಲೆ. ಹಳೆಯ ಬಟೆಟಗಳನತನ ಹರಿದತ ಹರಿದತ ಒಳಗೆ ಸಣಣಸಣಣ ಕಲತೆಗಳನತನ 
ಹನಕಿ ಸತತಿುಸತತಿು ಅದನತನ ಚೆಂಡಿನ ರೂಪಕ್ೆೆ ತ್ರತಿುದೆದವು. ಈ “ಸನಲಚ ಚೆಂಡಿನ”ಚ ಆಟ ಆಡತತ್ನು 
ಸಂಜೆಯನದರೂ ರ್ನವು ಮರ್ ೆ ಸೇೆರತತಿುರಲ್ಲಲೆ. ಚಿನನದನಂಡತ, ಲಗೊೇರಿ, ಮರಕ್ೂೆೇತಿ ಆಟಗಳನತನ 
ಆಡತತಿುದೆದವು. ಈಗ ನಮೂ ಮಕೆಳಿಗ ೆ ಈ ಯನವ ಆಟಗಳ ಪರಿಚಯವೂ ಇಲೆ. ಈ ರಿೇತಿಯ 
ಗನರಮಿೇಣ ಆಟಗಳನತನ ಆಡತತ್ನು, ರ್ನವು ಮರ್ ೆ ಸೇೆರತತಿುದೆದವೇ ಇಲೆವೇ ಗೂೆತಿುಲೆ. ನಮೂ 
ತ್ಂದೆತ್ನಯಗಳು ಆ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಬೆಳೆಸಿ, ನಮೂನತನ ಈ ಮಟಟಕ್ೆೆ ತ್ಂದತ ನಲ್ಲೆಸಿದನದರ.ೆ ನಮೂ ಮಕೆಳಿಗ ೆ
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ಸನವಾಜನಕ ಜಿೇವನವಂೆದರೇೆ ಗೂೆತಿುಲೆ. ಅವರಿಗೆ ಜಿೇವನದ ಸಮಸೆಯಗಳನತನ ಎದತರಿಸತವುದಕ್ೆೆೇ 
ಗೊತಿುಲೆ.  
 
 ಶ್ರೇ ಜೆ.ಸಿ.ಮನಧ್ತಸನಾಮಿ(ಕ್ನನೂನತ ಮತ್ತು ಸಂಸದೇಯ ವಯವಹನರಗಳ ಸಚಿವರತ);- 
ಸರ್ನೂನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ಚಿಕೆವರನಗಿದನದಗ ಸಂಜೆ ಸೂಯಾ ಮತಳುಗತವವರಗೊ 
ಆಟವನಡತತಿುದೆದವು. ಈಗಿನವರತ ಸೂಯಾ ಮತಳುಗಿದ ಮೇಲೆ ಆಡತತ್ನುರೆ.  
 
 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲಚ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಸರ್ನೂನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಜನನಪದ ಕಲೆ ಮತ್ತು 
ಕಿರೇಡೆಗಳನತನ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳಸೆತವುದತ ನಮೂಲೆರ ಕತ್ಾವಯವನಗಿದೆ. ಇವತಿುನ ಅನವನಯಾ ಪರಿಸಿಾತಿಯಲ್ಲೆ 
ಅವುಗಳನತನ ಪೊೇಷಿಸಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ರ್ನವು ಎಲ್ಲೆಯೂ ಜನನಪದ ಕಲೆ, ಕಿರೇಡೆಗಳಿಗ ೆ ಹೆಚಿಚನ 
ಆದಯತ್ಯೆನತನ ನೇಡತತಿುಲೆ. ಯನವನಗಲೊೇ ಒಮೂ ಜನನಪದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟಂತ್ೆ ಕ್ನಯಾಕರಮ 
ಹಮಿೂಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇವೆ. ಆ ಕ್ನಯಾಕರಮ ಮತಗಿದ ಮೇಲೆ ಅದನತನ ಮರೆತ್ತಬಿಡತತ್ೆುೇವೆ. ನಮೂ ರೆ್ರೆಯ 
ರನಜಯವನಗಿರತವ ತ್ಮಿಳುರ್ನಡಿನಲ್ಲೆ “ಜಲ್ಲೆ ಕಟತಟವ ಕಿರೇಡ”ೆಚ ಬಹಳ ಪಪರಸಿದಿವನಗಿದೆ. ಇದನತನ ಬನಯನಚ 
ಮನಡತವ ಬಗೆೆ ಸತಪಿರೇಂ ಕ್ೊೇಟ್ಚಾನಲ್ಲೆ ಬಹಳ ದನಗಳ ಕ್ನಲ ಕ್ೆೇಸ್ಚ ನಡದೆತ್ತು. ಕ್ೂೆರೆ್ಗ ೆಸತಪಿರೇಂ 
ಕ್ೊೇಟ್ಚಾ ಈ ಕಿರೇಡ ೆನಡಸೆಲತ ಅನತಮತಿ ನೇಡಿತ್ತ. ಜೊೇಡೆತಿುನ ರೇೆಸ್ಚ ನಡಸೆಲನಗತತಿುತ್ತು. 
 
 ಸರ್ನೂನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೆೇ, ಹಿಂದ ೆ ಹಳಿಿಗಳಲ್ಲೆ ಜನತ್ರೆಗಳನದರೆ, ತ್ೆೇರತ ಏಳೆದ ಕೂಡಲೇೆ 
ಎತಿುನ ಗನಡಿಯಲ್ಲೆ ದೂೆಡಾದೊಡಾ ಹಂಡೆಗಳ ತ್ತಂಬನ ಪನನಕ, ಕ್ೊೇಸಂಬರಿ ಇಟತಟಕ್ೂೆಂಡತ ಎಲೆರಿಗೂ 
ಹಂಚತತಿುದದರತ. ಇಂತ್ಹ ಹಳಿಿಗನಡಿನ ವನತ್ನವರಣವನತನ ಇವತ್ತು ರ್ನವು ರೆ್ೂೇಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಸನಧ್ಯವನಗಿಲೆ. ಇವತಿುಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡದಲ್ಲೆ ಕ್ೊೇಳಿ ಅಂಕವನತನ ಆಡತತ್ನುರೆ. ಇದನತನ ಜನನಪದ 
ಕಿರೇಡಯೆ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆಯೇ ನಡಸೆಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದತ ಕ್ೊೇಳಿ ಜೂಜನಗಿ ಮನಪನಾಡತ 
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ಹೊಂದದೆ. ಆದದರಿಂದ ಜನನಪದ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕಿರೇಡೆಗಳನತನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮನಡತವ ನಟಿಟನಲ್ಲೆ ಹೆಚತಚ ಒತ್ತು 
ಕ್ೊಟತಟ ಕ್ನಯಾಪರವೃತ್ುರನಗಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ.  
 
 ಸರ್ನೂನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕಂಬಳದಲ್ಲೆ ಬಳಸತವ ಕ್ೊೇಣವನತನ ಸನಕತವುದತ ಸತಲಭದ 
ಮನತ್ಲೆ. ಕ್ೂೆೇಣ ಸನಕತವ ವಯಕಿು ಆ ಕ್ೂೆೇಣದ ಮೇಲೆ ತ್ನನ ಮಕೆಳಿಗಿಂತ್ಲೂ ಹೆಚಿಚನ ಪಿರೇತಿಯನತನ 
ಇಟತಟಕ್ೂೆಂಡತ ಪೂೆೇಷಣೆ ಮನಡತತ್ನುರೆ್. ಒಂದತ ಕಂಬಳದ ಕ್ೊೇಣವನತನ ಸನಕತವುದಕ್ೆೆ ಲಕ್ಷನಂತ್ರ 
ರೂಪನಯಗಳನತನ ವೆಚಚ ಮನಡಲನಗತತ್ುದೆ. ಆ ಭನಗದ ಜನರಿಗ ೆಉತ್ುಮವನದ ಮನರಂಜರೆ್ಯನತನ 
ಒದಗಿಸಬೆೇಕ್ೆನತನವ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲೆ ಕಂಬಳದ ಕ್ೂೆೇಣಗಳನತನ ಸನಕತತ್ನುರೆ. ಆ ಕ್ೊೇಣದ ಮೈಮೇಲೆ ಕ್ೆೈ 
ಇಟಟರ,ೆ ಜನರತತ್ುದೆ. ಅಷತಟ ಮೃದತವನಗಿರತತ್ುದೆ. ಪರತಿದನ ಆ ಕ್ೂೆೇಣಕ್ೆೆ ಎಣೆಣ ಸನನನ 
ಮನಡಿಸಲನಗತತ್ುದೆ. ಇದತ ಅತ್ಯಂತ್ ಕಿೆಷಟಕರವನದ ಮತ್ತು ದತಬನರಿಯನಗಿರತವ ಕ್ಲೆಸವನಗಿದ.ೆ ಇಂತ್ಹ 
ಸನಂಸೃತಿಕ ಕಿರೇಡೆಯನತನ ಬೆಳೆಸತವುದಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರದಂದ ಸಹನಯ ಹಸುವನತನ ಬೆೇಡಿದನದರ.ೆ ಸಕ್ನಾರ 
ಕಣತಣ ತ್ೆರೆದತ ರೆ್ೂೇಡಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ. ಕಂಬಳಕ್ೆೆ ಬೆೇಕ್ನದ ಕ್ೆಸರತ ಗದೆದಯನತನ ಅಚತಚಕಟತಟ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ನದರ,ೆ ಒಂದತ ಸಣಣ ಕಲತೆ ಸಿಗದೆೇ ಇರತವಂತ್ ೆಕಿೆೇನಚ ಮನಡತತ್ನುರ ೆಮತ್ತು ಅದಕ್ೆೆ ನೇರತ 
ತ್ತಂಬಿಸಿ ಇಡತತ್ನುರ.ೆ ಕ್ೊೇಣ ಓಡತವುದಕ್ೆೆ ಬೇೆಕ್ನಗಿರತವ ಟನರಕಚ ನಮನಾಣ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಲಕ್ಷನಂತ್ರ 
ರೂಪನಯಗಳು ವೆಚಚವನಗತತ್ುವೆ. ಇಂತ್ಹ ಕಿರೇಡೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ೆುೇಜನ ನೇಡತವ ಮೂಲಕ ನಮೂ ಮತಂದನ 
ಪಿೇಳಿಗೆಗೆ ಇವುಗಳನತನ ಕ್ನಯದಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸ ಆಗಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ. ಆ ಜವನಬನದರಿ ಸಕ್ನಾರದ ಮೇಲ್ಲದ.ೆ 
ಈ ವಿಚನರವನತನ ಸಕ್ನಾರ ಗಂಭಿೇರವನಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಕ್ೊೇಣ ಸನಕತವವವನಂದ ಹಿಡಿದತ 
ಕಂಬಳವನತನ ಆಯೇಜರೆ್ ಮನಡತವವರ ನಡತವ ೆಬಂದತ ಹೊೇಗತವ ಎಲೆರಿಗೂ ಸಹನಯ ನೇಡತವ 
ನಟಿಟನಲ್ಲೆ ಸಕ್ನಾರ ಚಿಂತ್ರೆ್ ನಡಸೆಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ.     
 
 ಸರ್ನೂನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮಲೆರ್ನಡತ ಭನಗದಲ್ಲೆ ಮನತ್ರವಲೆ, ಮಂಡಯ ಭನಗದಲ್ಲೆಯೂ 
ಸನಕಷತಟ ಪರಮನಣದಲ್ಲೆ ಗದೆದಗಳು ಇವ.ೆ ಭತ್ು ಬಳೆಯೆತವುದಕೂೆ ಮತಂಚೆ ಈ ರಿೇತಿ ರೇೆಸ್ಚಗಳನತನ 
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ಏಪನಾಡತ ಮನಡತವ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲೆನ ಜನರಿಗೂ ಕ್ೊೇಣ ಸನಕತವಂತೆ್ ಉತ್ುೆೇಜನ ನೇಡತವುದರ 
ಮೂಲಕ ಇದೂೆಂದತ ಉತ್ುಮವನದ ಕಿರೇಡ ೆಎನತನವುದರ ಬಗೆೆ ಬೆಳಕತ ಚೆಲತೆವುದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ನಶ್ಸಿ 
ಹೊೇಗತತಿುರತವ ಈ ಕಿರೇಡೆಗ ೆಪೊರೇತ್ನಸಹ ನೇಡಬೇೆಕ್ೆನನವುದತ ನನನ ಒತ್ನುಯವನಗಿದೆ.  (ಮತಂದತ)  
 

(697)  29.3.2022  1.40  ಪಿಕ್ೆ:ಜಿಆರ್ಚ 

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಪರತ್ನಪಚ ಸಿಂಹ ರ್ನಯಕಚ(ವಿಧನನಸಭೆಯಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮಾನ್ಯ 
ಸಭಾಪತಿಗಳ,ೆ ಮನನಯ ಭೂೆೇಜೇೆಗೌಡರತ ತ್ನವು ಪರತಿನಧಿಸತವ ಭನಗ ಎನತನವ ಕ್ನರಣಕ್ೊೆೇಸೆರ ಈ 
ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ. ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ರ್ನನತ ಈ ವಿಷಯವನತನ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಪಿೇಠದಲ್ಲೆ ತ್ನವು ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡಿದದೇರಿ.  ಇದತ ಒಂದತ ಭನವರ್ನತ್ೂಕವನದ 
ವಿಷಯವನಗಿದ.ೆ  ಪರಕೃತಿಯ ಜೊತ್ೆಗೆ ಮನತಷಯ ಬದತಕಿಕ್ೂೆಂಡತ ಬಂದದನದರೆ್.  ಮನತಷಯ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಕ್ೆೇವಲ ದೆೇಹ ಮನತ್ರ ಅಲೆ.  ನಮೂ ಹಿರಿಯರತ ಯನವರಿೇತಿ ಕಲಪರ್ ೆ ಕ್ೊಟಿಟದನದರ ೆ
ಎಂದರೆ, ಒಬಬ ವಯಕಿು ಪೂಣಾ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಮನತಷಯ ಎನಸಿಕ್ೊಳಿಬೆೇಕ್ನದರ,ೆ ಅವನ ಬದತಕಿಗ ೆವಿಶೆೇಷ 
ಅಥಾ ಬರಬೆೇಕತ. ಅಂದರ,ೆ  ದೆೇಹ, ಮನಸತಸ, ಬತದಿ ಮತ್ತು ಆತ್ೂ ಎನತನವ ರ್ನಲತೆ ಭನಗವನತನ 
ಗತರತತಿಸಿದನದರ.ೆ  ಅವನ ಬದತಕತ ಅಥಾಪೂಣಾ ಬದತಕತ ಆಗಬೇೆಕ್ನದರೆ ಆತ್ನಗೆ ಪೂರಕವನದ 
ಸಂಗತಿಗಳು ಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುವ.ೆ  ಯನರತ ಪರಕೃತಿಯ ಜೊತ್ೆಗೆ ಬದತಕತತ್ನುರೂೆೇ ಅವರಿಗೆ ಜಿೇವನದಲ್ಲೆ 
ಒಂದತ ರಿೇತಿಯ ಪೂಣಾತ್ೆಯನತನ, ಆನಂದವನತನ ಕಂಡತಕ್ೊಳುಿವಂಥದತದ.  ಅವಿಭನಜಿತ್ ದಕ್ಷಿಣ 
ಕನನಡ ಜಿಲೆೆ ಅಂದರೆ, ಉಡತಪಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ಜಿಲೆೆಯನತನ ಒಟಿಟಗೆ ಸೇೆರಿಸಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನಗ, 
ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ಜಿಲೆೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನಗ ನಮೂ ಮನಸಿಸಗೆ, ಕಲಪರ್ೆಗೆ  ೨ ಸಂಗತಿಗಳು ಬರತತ್ುವ.ೆ  ಅದತ 
ಯಕ್ಷಗನನ ಮತ್ತು ಕಂಬಳ.  ಯಕ್ಷಗನನ ಯನವರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಕತಣಿತ್ದ ಜೊತ್ೆಗೆ ಬೌದಿಕವನಗಿ, 
ಶನರಿೇರಿಕವನಗಿ ಮತ್ತು ಆಧನಯತಿೂಕವನಗಿ ಜಿೇವನದ ಮೌಲಯಗಳನತನ ಹೆೇಗ ೆ ಕಲ್ಲಪಸಿಕ್ೊಟಿಟದೆಯೇ 
ಅದೆೇರಿೇತಿ ಕಂಬಳ ಕೂಡ ಮಣಿಣನ ಮಕೆಳ, ರೈೆತ್ರ ಜಿೇವನದ ಅವಿಭನಜಯ ಅಂಗವನಗಿ ಮೂಡಿ 
ಬಂದದ.ೆ  ಕಂಬಳವನತನ ನಡಸೆತವುದಕ್ೆೆ ಖಚಿಾನ ಬನಬುನತನ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಿದರ,ೆ ಬಹತಶಃ ಅದಕಿೆಂತ್ 
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ಬೆಲ ೆಕಟಟಲನಗದಂಥದತದ ಬೇೆರಿಲೆ ಎಂದನೆಸತತ್ುದ.ೆ  ಸಮನಜದ ಕಟಟಕಡೆಯ ಎಲನೆ ವಗಾದ ಲಕ್ಷನಂತ್ರ 
ಜನರತ ಆ ಕಂಬಳ ಸಫಧೆಾಯನತನ ರೆ್ೂೇಡಿ ಆನಂದಸತತ್ನುರೆ.  ಕ್ೊೇಣಗಳನತನ ಬಿಟಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೆ 
ಏನತ ವನತ್ನವರಣ ನಮನಾಣ ಆಗತತ್ುದಯೆೇ ಅದಕ್ೆೆ ಬೆಲ ೆ ಕಟಟಲತ ಸನಧ್ಯವಿಲೆ.  ಮಕೆಳು ಕೂಡ 
ಯಕ್ಷಗನನವನತನ ಪಿರೇತಿಸತವ ಹನಗೆ ಕಂಬಳವನತನ ಇಷಟಪಡತತ್ನುರ;ೆ ಪಿರೇತಿಸತತ್ನುರ.ೆ  ಪರಕೃತಿಯ ಜೊತ್ೆಗೆ 
ಬದತಕತವುದತ ಹೆೇಗೇೆ?  ಆ ಭನಗದ ಮಣಿಣನ ಮಕೆಳಿಗೆ ಕಂಬಳದ ಜೊತ್ೆಗಿರತವ ಭನವರ್ನತ್ೂವನದ 
ಸಂಬಂಧ್ ಹೆೇಗಿರತತ್ುದ ೆ ಎನತನವುದನತನ ಮನನಯ ಮಂಜತರ್ನಥಚ ಭಂಡನರಿಯವರತ ಹೆೇಳಿದರತ.  
ಮಕೆಳನತನ ಸನಕತವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆಯೇ ಆ ಕ್ೂೆೇಣಗಳನತನ ಸನಕತತ್ನುರ.ೆ  ಅವುಗಳೂ ಕೂಡ ಯಜಮನನ 
ಬಂದನಗ ಪರತಿಸಪಂದಸತವಂತ್ಹ ಅಥವನ ಪರತಿಕಿರಯ ನೇಡತವಂಥದದನತನ ಯನರನದರೂ 
ರೆ್ೂೇಡಿದವರಿದನದರ ೆಅದರ ಬೆಲ ೆಏನತ ಎನತನವುದತ ಗೊತ್ನುಗತತ್ುದೆ.  ಕಂಬಳವನತನ ಬೆಳೆಸಲತ ಇನೂನ 
ಸಹ ಅದಕ್ೆೆ ಪೂೆರೇತ್ನಸಹ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ.  ನಮೂ ಇತಿಹನಸದ, ನಮೂ ಜಿೇವನದ ಭನಗವನಗಿರತವ ಈ 
ಕಂಬಳವನತನ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸತವ ದೃಷಿಟಯಲ್ಲೆ ಸರ್ಾಭರ ಇದರ ಬಗೆೆ ಆಲೊೇಚರ್ೆ ಮನಡಬೇೆಕತ.  
ಇವತಿುನ ದವಸ ಕಂಬಳವನತನ ನಡಸೆತವುದತ ಎಂದರೆ ದೊಡಾ ಹಬಬ ಮತ್ತು ದೂೆಡಾ ಖಚಿಾನ ಬನಬತು 
ಕೂಡ ಆಗಿದ.ೆ  ಈ ಹಿರೆ್ನಲಯೆಲ್ಲೆ ಸರ್ಾಭರ ಇದರ ಬಗೆೆ ಗಮನ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ.  ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ಜಿಲೆೆಗೆ 
ಕರಯೆತವುದನದರೆ ರ್ನವುಗಳು, ಕಂಬಳಕ್ೆೆ ಬನನ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ ಕರಯೆತತ್ೆುೇವ.ೆ  ಅದರ ಸವಿಯನತನ, 
ಅದರ ರತಚಿಯನತನ, ಅದರ ಆನಂದವನತನ ಸವಿಯಬೆೇಕತ.  ಒಂದೂೆಮೂ ಯನರನದರೂ ಬಂದತ 
ಅದನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದರ,ೆ ಮತಂದನ ಸಲ ಯನವನಗ ಕಂಬಳ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿ ಮತ್ೆು ಬರತತ್ೆುೇವ ೆಎಂದತ 
ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ  ಆ ರಿೇತಿಯ ಜನ ಜಿೇವನದ ಭನಗವನಗಿರತವ, ಮಣಿಣನ ಮಕೆಳ ಜಿೇವನದ 
ಭನಗವನಗಿರತವ ಮತ್ತು ಪರಕೃತಿಯ ಜೊತ್ೆಗೆ ರ್ನವು ಯನವರಿೇತಿ ಬದತಕಬೆೇಕತ ಎನತನವ 
ಸಂದೆೇಶವನತನ ಕ್ೊಡತವ ಕಂಬಳದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗ ೆ ಸರ್ಾಭರ ವಿಶೆೇಷವನದ ಗಮನ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ.  
ಮನನಯ ಮಂಜತರ್ನಥಚ ಭಂಡನರಿಯವರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ, ಜನನಪದ ಕಿರೇಡಯೆನತನ ಬೆಳೆಸಲತ ಸಹಕ್ನರ 
ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಿ ನನನ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. 
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ಡನ: ಕ್.ೆಗೊೇವಿಂದರನಜ್ಚ(ವಿಧನನಸಭೆಯಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮಾನ್ಯ 
ಸಭಾಪತಿಗಳ,ೆ ಕಂಬಳದ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಭಂಡನರಿಯವರತ ತ್ಂದರತವ ವಿಚನರದ ಬಗೆೆ ಅರೆ್ೇಕರಿಗೆ 
ಗಮನವೇೆ ಇರಲ್ಲಲೆ.  ೨೦೧೪-೧೫ರಲ್ಲೆ ಕ್ನಂಗೆರಸ್ಚ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಾಭರ ಇದನದಗ ಮನನಯ ಅಭಯಚಚಂದರ 
ಜೆೈನಚರವರತ ಕಿರೇಡನ ಸಚಿವರನಗಿದನದಗ, ನನನ ಜೊತ್ೆ ಒಂದತ ಸಲ ಮನತ್ರ್ನಡಿ, ಇದಕ್ೆೆೇರ್ನದರೂ 
ಮನಡಬೇೆಕತ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಕಿರೇಡೆಗಳಿಗ ೆಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ  ಕ್ೆೇವಲ “ಏಕಲವಯ”ಚಪರಶಸಿು ಮನತ್ರ 
ಇತ್ತು.  ಆಗ ರ್ನನತ, ಒಂದತ “ಕ್ನಾಭಟ್ಕ್ ಕಿರೇಡನ ರತ್ನ”ಎನತನವ ಪರಶಸಿುಯನತನ ಪರಿಚಯಸಿ, 
ಮಲೆಕಂಭ, ಗತಂಡತ ಎತ್ತುವುದತ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಗನರಮಿೇಣ ಕಿರೇಡೆಗಳಿಗ ೆ ಪೊರೇತ್ನಸಹ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಸಹಕ್ನರಿಯನಗತತ್ುದೆ ಎಂದತ ಸಲಹ ೆನೇಡಿದೆ. ಮನನಯ ಅಭಯಚ ಚಂದರ ರವರಿಗ ೆ ಕಂಬಳ ಎಂದರೆ 
ಬಹಳ ಪಿರೇತಿ. ಆಗ “ಕ್ನಾಭಟ್ಕ್ ಕಿರೇಡನ ರತ್ನ”ಚ ಪರಶಸಿುಯ ಅಡಿ  ರೂ. ೧ ಲಕ್ಷ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ 
ನಣಾಯ ಮನಡಿದರತ.  ಕಂಬಳದ ಕಿರೇಡ ೆಬಹಳ ಕಷಟವನದತದತ.  ಕ್ೂೆೇಣವನತನ ಸನಕತವುದಕ್ೆೆ ಬಹಳ 
ಹಣ ಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಯನರತ ಸಪಧೆಾಗೆಂದತ ಕ್ೂೆೇಣಗಳನತನ ತ್ಯನರತ ಮನಡತತ್ನುರೂೆೇ ಅವರಿಗ ೆ
ಕ್ನಳಜಿ ಇರಬೇೆಕತ.  ಆಗ ಮನತ್ರ ಈ ಕಿರೇಡೆಯನತನ ನಡಸೆತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತ್ುದೆ.  ಕ್ನಾಭಟ್ಕ್ದ ಈ 
ಅದತುತ್ವನದ ಕಿರೇಡೆಗ ೆ ಎಲನೆ ಸದಸಯರತ ಸಹಮತ್ ವಯಕುಪಡಿಸತತ್ನುರ.ೆ  ಅವಿಭನಜಿತ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ 
ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ದೊಡಾ ಮಟಟದಲ್ಲೆ ಏನತ ನಡಯೆತತ್ುದೆಯೇ ಇದನತನ ದಸರನ ಕಿರೇಡನ ಕೂಟಕ್ೆೆ 
ಸೇೆರಿಸಬಹತದತ.  ಮೈಸೂರತ ಮತ್ತು ಮಂಡಯ ಭನಗದಲ್ಲೆ ಇರಬಹತದನದ ಗದದೆಗಳನತನ ಕಂಬಳ ಕಿರೇಡ ೆ
ನಡಸೆತವ ನಟಿಟನಲ್ಲೆ ಸೂಕು ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ತ್ಯನರತ ಮನಡಬಹತದತ; ಮಂಗಳೂರಿನಂದ ತ್ಜ್ಞರನತನ ಕರಸೆಿ 
ಈ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡಿದರ ೆಇದತ ೨-೩ ತಿಂಗಳಲ್ಲೆ ತ್ಯನರನಗತತ್ುದ.ೆ  ಮನನಯ ಸಚಿವರೂ ಕೂಡ 
ಮಂಡಯ ಜಿಲೆೆಯವರನಗಿದನದರ.ೆ  ದಸರನ ಕಿರೇಡೆಯಲ್ಲೆ ಕತಸಿುಗೆಂದತ ಮಣಿಣನ ಅರ್ನಡ ತ್ಯನರತ 
ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  ಅದಕ್ೆೆ  ಮಡಿಾ ಕತಸಿು ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಈಗಲೂ ಅದನತನ ನಡಸೆತತ್ನುರ.ೆ  
ಅದೆೇರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಕಂಬಳಕೂೆ ಪೂೆರೇತ್ನಸಹ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ; ಈ ನಟಿಟನಲ್ಲೆ ನಮೂ ಎಲನೆ ಸದಸಯರ ಸಹಕ್ನರ 
ಸಿಗತತ್ುದೆ.  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಒಂದತ ಮಿೇಟಿಂಗಚ ಕರದೆರ,ೆ ಕಂಬಳ ಕಿರೇಡೆಗ ೆಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇನತನ 
ಏರೆ್ೇನತ ಮನಡಬಹತದತ ಎಂದತ ಸಲಹ ೆಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆ.  ಧ್ನಯವನದಗಳು. 
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ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಹರಿೇಶಚ ಕತಮನರ್ಚ(ವಿಧನನಸಭೆಯಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮಾನ್ಯ 
ಸಭಾಪತಿಗಳ,ೆ ಕಂಬಳ ಕಿರೇಡ ೆ ಅವಿಭನಜಿತ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಪನರರಂಭವನಯತ್ತ.  ಇದತ 
ಕೃಷಿಕರ ಕಿರೇಡ.ೆ  ಹಿಂದೆ ಕೃಷಿ ಚತಟತವಟಿಕ್ೆ ಮತಗಿದ ಮೇಲೆ ತ್ಮೂ ಗದದೆಗಳಲ್ಲೆ ಕ್ೂೆೇಣಗಳನತನ ಓಡಿಸಿ 
ಆನಂದ ಪಡಯೆತತಿುದದರತ.  ನಂತ್ರ, ಅದತ ಕಂಬಳವನಗಿ ಪರಿವತ್ಾರ್ೆಯನಗಿ, ಈಗ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ 
ಸತಮನರತ ೧೦-೨೦ ಕಡೆ ಪರತಿ ವನರ ನಡಯೆತತ್ುದೆ.  ಕಂಬಳ ಕರನವಳಿ ಪರದೆೇಶದ ಜನನಪದ ಕಿರೇಡ ೆ
ಕೂಡ ಆಗಿದ.ೆ  ಕಂಬಳದ ಕ್ೊೇಣಗಳನತನ ಸನಕಲತ ಬಹಳ ಕಷಟ ಇದೆ.  ಕ್ೊೇಣಗಳಿಗೆ ದಪಪ ಚಮಾ 
ಇರತತ್ುದೆ.  ಮನನಯ ಭಂಡನರಿಯವರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ, ತ್ತಳು ಭನಷ್ಯೆಲ್ಲೆ ಕ್ೊೇಣಗಳಿಗೆ ಹೊೇಲ್ಲಸಿ  
ಅರೆ್ೇಕ ಗನದೆಗಳ ರಚರೆ್ಯನಗಿದೆ.  ಎಷತಟ ಹೆೇಳಿದರೂ ಅಥಾವನಗದೆೇ ಇರತವವನಗೆ, ಈತ್ ಕ್ೂೆೇಣನ 
ಚಮಾದವನತ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.          

                                                           (ಮತಂದತ) 

(698) ದರ್ನಂಕ:೨೯-೩-೨೦೨೨ ೧.೫೦ ಡಿಎಸ್-ಎಂಡಿ 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಹರಿೇಶಚ ಕತಮನರ್ಚ(ಮತಂದತ):- 

ಕಂಬಳವನತನ ಉಳಿಸಿಕ್ೊಳಿಬೆೇಕತ.  ಇದೊಂದತ ಗಂಡತ ಕಲೆ.  ಕಂಬಳದಲ್ಲೆ ಕ್ೊೇಣವನತನ ಹದ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಗಂಡಸರತ ಅಥವನ ಕ್ೆಲಸಗನರರತ ಅಷ್ೆಟ ಅಲೆ, ಮರ್ೆಯ ಹೆಂಗಸರತ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೆ 
ಭನಗವಹಿಸತತ್ನುರ.ೆ  ಅಷತಟ ಪಿರೇತಿ ಇದೆ.  ಅದಕ್ೆೆ ಪರತಿ ದವಸ  ಐದತ ಕ್.ೆಜಿ. ಯಷತಟ ಹತರಳಿಯನತನ 
ಕ್ೊಡತತ್ನುರ ೆ ಹನಗೂ ಹತರತಳಿಯ ಕಟಿಟನಂದ ಮನಡಿದ ಸನರತ ನಮಗ ೆ ಕತಡಿಯಲ್ಲಕ್ೆೆ ಆಗತತ್ುದ.ೆ  
ಒಳೆಿಯ ರಿೇತಿಯಂದ ಬಹಳ ಕಷಟಪಟತಟ ಕ್ೂೆೇಣಗಳನತನ ಸನಕತತ್ನುರ.ೆ  ಈ ಕಂಬಳ ಬಹಳ ಕಠಿಣವನದ   
ಕಿರೇಡ.ೆ  ಅದನತನ ನಯಂತ್ರಣ ಮನಡತವುದತ ಕೂಡ ಕಷಟ ಇದೆ.ಚಚ“ನಮೂೂರಿನ ಜನತ್ರೆಗೆ ಬನನ”ಚಎಂದತ 
ಹೆೇಳುವ ಹನಗೆ “ಕಂಬಳಕ್ೆೆ ಬನನ”ಚ ಎಂದತ ಹೆೇಳುವವರಿದನದರೆ. ಗನರಮಿೇಣ ಪರದೇೆಶದಲ್ಲೆ ಏರ್ನದರೂ 
ತ್ಕರನರತ ಇದದರ ೆ “ಕಂಬಳದಲ್ಲೆ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಳೂೆಿೇಣ”ಚ ಎಂದತ ಹೇೆಳುತ್ನುರೆ.  ಅದನತನ ನಯಂತ್ರಣ 
ಮನಡತವುದತ ಕಷಟ.  ಈ ಕ್ೊೇಣಗಳ ಹೂಡತವಿಕ್ಯೆಲ್ಲೆ ಆಗತವಂತ್ಹ ಜಗಳ. ಮತಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೇ 
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ಪಯೇಟತಟ ಸದನಶ್ವ ಸನಲ್ಲ ಎನತನವವರತ ಇದದರತ.  ಕ್ೊೇಟನದ ಕ್ೂೆೇಣದ ಕಂಬಳದಲ್ಲೆ ಅವರತ 
ಬಂದರ ೆ ಇಡಿೇ ಕಂಬಳ ನಯಂತ್ರಣಕ್ೆೆ ಬರತತಿುತ್ತು ಮತ್ತು ಯನವುದೆೇ ಗಲನಟೆಗಳು ಆಗತತಿುರಲ್ಲಲೆ.  
ಅವರತ ಸಹ ಓಟದ ಕ್ೊೇಣಗಳನತನ ಸನಕತತಿುದದರತ. ಅರೆ್ೇಕ ಪದಕಗಳನತನ ಪಡದೆಂತ್ಹ ಕ್ೊೇಣಗಳು 
ಇದದವು. ಆದದರಿಂದ ಗನರಮಿೇಣ ಕಿರೇಡ,ೆ ಜನನಪದ ಕಿರೇಡೆಯನಗಿರತವ ಈ ಕಂಬಳ ಇವತ್ತು 
ಉಳಿಯಬೆೇಕತ. ಅದಕ್ೊೆೇಸೆರ ಪರತಿ ಕಂಬಳಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರ ಕನಷಠ ಐದತ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳ 
ಅನತದನನವನತನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ.  ೭೫ ಲಕ್ಷ, ೧ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳವರೆಗೆ ಖಚತಾ ಮನಡತವವರತ 
ಇದನದರ.ೆ  ಆದರೆ ಆ ಕ್ೊೇಣಗಳನತನ ಸನಕತವುದಕೂೆ ಅಷ್ೆಟೇ ಖಚತಾ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  ಕ್ೊೇಣಗಳನತನ 
ಓಡಿಸತವವರತ ನವೃತಿುಯನಗತವವರೆಗೆ ಓಡಿಸತವುದಕ್ನೆಗತವುದಲೆ.  ಅವರತ ೩೦-೩೫ ವಷಾಗಳವರಗೆ ೆ
ಓಡಬಹತದತ. ಅಲ್ಲೆಯವರವೆಿಗೂ ಕ್ೊೇಣದ ಯಜಮನನರತ ಅವರಿಗೆ ಹಣವನತನ ಕ್ೊಡತತ್ನುರ.ೆ  
ನಂತ್ರ ಅವರತ ನವೃತಿುಯನದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಏನತ ಆದನಯ ಇರತವುದಲೆ.  ಅವರತ ಓಡಿ ಓಡಿ 
ಬೆೇರ ೆ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗತವುದಲೆ. ಅವರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ೫,೦೦೦ ರೂಪನಯಗಳನದರತ 
ಮನಸನಶನವನತನ ಕ್ೊಟಟರ ೆಈ ಕಂಬಳ ಕಿರೇಡೆಯನತನ ಉಳಿಸಬಹತದತ.  ಆದದರಿಂದ ನಮೂ ಜಿಲೆೆಯ 
ಕಿರೇಡೆಯನತನ ಉಳಿಸಬೇೆಕತ. ಇಲೆದದದರ ೆ ಈ ಕೃಷಿಕರ ಕಿರೇಡ ೆ ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ನಶ್ಸಿ 
ಹೊೇಗಬಹತದತ.  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಕ್ೊೇಣಗಳನತನ ಸನಕತವುದಕೂೆ ಲಕ್ಷನಂತ್ರ ರೂಪನಯ ಖಚತಾ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ.ೆ ಕಂಬಳ ಕಿರೇಡ ೆಎರಡತ ದವಸ ೪೮ ಗಂಟೆಗಳ ಕ್ನಲ ನಡಯೆತತ್ುದೆ.  ಒಂದತ 
ಕಂಬಳಕ್ೆೆ ಲಕ್ಷನಂತ್ರ ರೂಪನಯ ಖಚನಾಗತತ್ುದ ೆಮತ್ತು ಕಂಬಳವನತನ ನಡಸೆತವವರಿಗೆ ಕ್ೊೇಟಯಂತ್ರ 
ರೂಪನಯ ಖಚನಾಗತತ್ುದೆ.  ಆದದರಿಂದ ಈ ಕಿರೇಡ ೆನಶ್ಸತವಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಸಕ್ನಾರ ರೆ್ರವಿಗ ೆ
ಬರಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಮನನಯ ಕಿರೇಡನ ಸಚಿವರಿಗೆ ರ್ನನತ ವಿನಂತಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ 

 ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ(ರ್ನಮನದೆೇಾಶನ ಹೊಂದದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಟಿಟದದಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮಗೆ ಧ್ನಯವನದಗಳು. ಮನನಯ ಮಂಜತರ್ನಥಚ ಭಂಡನರಿಯವರತ 
ತ್ಂದರತವ ಕಂಬಳದ ವಿಷಯ ಬಹಳ ಚೆರ್ನನಗಿದ.ೆ  ಆ ಭನಗದ ಎಲನೆ ಶನಸಕರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನದರ.ೆ 
ರ್ನನತ ಹೆಚಿಚಗ ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗತವುದಲೆ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲೆ ಓಡತವಂಥವರತ ಹತಸೇೆನಚ 
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ಬೊೇಲಟ ಗೆ ಸರಿಯನಗಿ ಓಡತತ್ನುರೆ ಎಂದತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಅವರಿಗೆ ಒಂದತ 
ವಿಮಯರ್ನನದರೂ ಮನಡಿಸಬೆೇಕತ. ಅಷತಟ ಓಡತವನಗ ಅವರ ಪನರಣಕ್ೆೆ ಏರ್ನಗತತ್ುದೆ ಎಂಬತದತ 
ಗೊತ್ನುಗತವುದಲೆ.  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಅವರೆಲನೆ ಗನರಮಿೇಣ ಭನಗದವರತ, ಅವರಿಗೆ ಬೆೇರಯೆವರ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ 
ತ್ರಬೇೆತಿ ಏನತ ಇರತವುದಲೆ.  ಅವರತ ಕಂಬಳದಲ್ಲೆ ಓಡತವುದನತನ ಕಲ್ಲತ್ತಕ್ೂೆಂಡಿರತತ್ನುರೆ.  ಯನರತ 
ಓಡತತ್ನುರೆ ಅವರಿಗೆಲನೆ ಸಕ್ನಾರದಂದ ವಿಮಯನತನ ಮನಡಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೊಳುಿತಿುದೆದೇರೆ್.  
ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಓಡತವವರತ ಏನತ ಇರತತ್ನುರ ೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಮಯನತನ ಮನಡಿಸಬೆೇಕತ ಮತ್ತು 
ಅನತದನನವನತನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ.  ಅನತದನನವನತನ ಬೆೇರಯೆದಕ್ೆೆಲನೆ ಕ್ೂೆಟಿಟದನದರೆ.  ಈ ಕಿರೇಡೆಗ ೆಹಗೆ, 
ಹಲಗ,ೆ ರೆ್ೇಗಿಲತ, ಇದಕ್ೆೆಲನೆ ಸಕ್ನಾರ ಅನತದನನವನತನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ. ಇದತ ಗನರಮಿೇಣ ಪರದೆೇಶದಲ್ಲೆ 
ನಡಯೆತವುದರಿಂದ ಸಾಲಪ ಅನತದನನವನತನ ಕ್ೊಡಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಓಡತವವರತ ಹತಸೆೇನಚ ಬೊೇಲಟ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಓಡತತ್ನುರೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಳೆಿಯ ತ್ರಬೇೆತಿಯನತನ ಕ್ೊಟತಟ ಅವರ 
ಕ್ೌಶಲಯವನತನ ಅಭಿವೃದಿ ಮನಡಿದರೆ ಆ ಹತಡತಗರತ ಮತಂದ ೆಕಿರೇಡನ ಕ್ಷೆೇತ್ರಕ್ೆೆ ಬರತತ್ನುರ ೆಎನತನವುದತ 
ನನನ ಅಭಿಪನರಯ.  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಅವರಿಗೆ ಕಿರೇಡನ ಇಲನರ್ಯೆಂದ ಒಳೆಿಯ ತ್ರಬೇೆತಿಯನತನ 
ಕ್ೊಡಿಸಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಈ ಕಂಬಳ ಕ್ೆೇವಲ ವಷಾಕ್ೆೆ ಒಂದತ ಸಲ ಅಥವನ ಎರಡತ ಸಲ ನಡಯೆತತ್ುದೆ.  
ಅದನದ ಮೇಲೆ ಉಳಿದ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಆ ಭನಗದಲ್ಲೆ ಕ್ನಯಂಪಚ ಮನಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒಳೆಿಯ 
ತ್ರಬೇೆತಿಯನತನ ಕ್ೂೆಟಟರೆ ಮತಂದ ೆನಮೂ ಕಿರೇಡೆಗೂ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದೆ ಎನತನವುದತ ನನನ ಅನಸಿಕ್.ೆ  

 ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ(ಗೃಹ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕರನವಳಿ ಭನಗದಲ್ಲೆ 
ಇವೆಲನೆ ಒಂದತ ವೆೈಶ್ಷಟಾ.  ಘಟಟದ ಮೇಲೆ ತಿೇಥಾಹಳಿಿ ಬರತತ್ುದೆ.  ಅಲ್ಲೆ ಕ್ೆಲವು ಮರ್ೆತ್ನಗಳ ಪರತಿಷ್ೆಠ.  
“ಓಟದ ಕ್ೊೇಣ ಉಂಟತ, ಅಂಕದ ಹತಂಜ ಉಂಟತ, ಬೆಳಿಿ ಕಟಿಟನ ಚೂರಿ ಉಂಟತ”ಚ ಅದೊಂದತ 
ಮರ್ೆತ್ನದ ಪರತಿಷ್ಠೆ.  ಕ್ೊೇಣವನತನ ಸನಕತವುದತ, ಅಂಕಕ್ೆೆ ಬಿಡತವ ಕ್ೊೇಳಿಗಳು ಅವು ಸನಮನನಯ 
ಕ್ೊೇಳಿಗಳಲೆ.  ಅದಕ್ೆೆ ಏರೆ್ೇರ್ೂೆೇ ಸತ್ಾಯತತ್ ಆಹನರವನತನ ಹನಕಿ ಸನಕತತ್ನುರೆ.  ಕ್ನಲ್ಲಗೆ ಕತಿು ಕಟಿಟ 
ಅಂಕ ಆಡಿಸತತ್ನುರ.ೆ  ಅವೆಲೆವೂ ಕೂಡ ಪರತಿಷ್ಠೆ. ಕ್ೆಲವು ಮರ್ತೆ್ನಗಳು ಎಷತಟ ನಷಟ, ಲನಭ 
ಎನತನವುದರ್ೆನಲನೆ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡತವುದಲೆ.  ಬಂದಂತ್ಹ ಆದನಯವರೆ್ನಲನೆ ಅದಕ್ೆೆ ಸತರಿಯತತ್ನುರ.ೆ 
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ಯನರನದರೂ ಬಂದತ ರ್ನಲತೆ ಹೂೆಗಳಿಕ್ೆಯ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಹೆೇಳುತಿುರತತ್ನುರೆ.ಚ ಚ “ಇವರ ಕ್ೊೇಣದ 
ಮತಂದ ೆಬೆೇರ ೆಯನವುದೂ ಇಲೆ”ಚಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರೆ ಶೆಟಟರತ ಉಬಿಬದರತ ಎಂದತ ಲೆಕೆ. ಕರನವಳಿಯಲ್ಲೆ 
“ಶೆಟಟರತ”ಚಎಂದರೆ “ಬಂಟ್ಸಚಗಳು.”ಚಅವರತ ಬಹಳ ಗತ್ತುಗನರಿಕ್ ೆವಯಕಿುತ್ಾದವರನಗಿದತದ,  ಕರನವಳಿಯಲ್ಲೆ 
ಇವು ಪರತಿಷ್ಠೆಯ ಸಂಕ್ೆೇತ್.  

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದಚ(ವಿರೂೆೇದ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  
ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೂೆಟಿಟದದಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮಗೆ ಧ್ನಯವನದಗಳು. ಮನನಯ ಮಂಜತರ್ನಥಚ ಭಂಡನರಿಯವರತ ಈ 
ಕಂಬಳದ ವಿಚನರದ ಬಗೆೆ ಸದನದಲ್ಲೆ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದನದರ.ೆ  ಕ್ೆಲವು ವಷಾಗಳ ಹಿಂದ ೆPrevention 
of Cruelty to Animals Act ಪರಕ್ನರ ಒಂದತ ಸಂಘಟರ್ ೆ ಇದನತನ ban ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ 
ಹೆೇಳುವಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ದವಂಗತ್ ಆಸೆರ್ಚ ಫ್ರ್ನಾಂಡಿಸ್ಚರವರತ ಮತ್ತು ರ್ನನತ 
ಪನಲ್ಲಾಮಂಟ್ಚನಲ್ಲೆ ಇದರ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ ಯನವ ಕ್ನರಣಕೂೆ ban ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗತವುದಲೆ 
ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಯನವ ರಿೇತಿ ಮನನಯ ಭೊೇಜೆೇಗೌಡರವರತ ಹನಡತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ ಅದೆೇ ರಿೇತಿ 
ಆಸೆರ್ಚ ಫ್ರ್ನಾಂಡಿಸ್ಚರವರತ ಭನಷಣ ಮನಡತವ ಬದಲತ ಎಮೂ, ಕ್ೊೇಣದ ಬಗೆೆ ಹನಡತ ಹೆೇಳಿಬಿಟಟರತ.  
ಆದದರಿಂದ ಇದತ ಕ್ೆೇವಲ ಕಂಬಳದ ವಿಚನರವಲೆ.  ಇದತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ಜಿಲೆೆ ಮತ್ತು ಕರನವಳಿಯ 
ವೆೈಶ್ಷಟಾತ್ೆಯಂದ ಕೂಡಿದ ಸಂಸೃತಿ, ಸಂಸನೆರ, ಸನಹಿತ್ಯದ ಪರತಿೇಕ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರ ೆ
ತ್ಪನಪಗಲನರದತ.  ಕ್ೆೇವಲ ಕಂಬಳವನತನ ಉಳಿಸಿಕ್ೂೆಳುಿವಂಥದದಲೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆರತವಂತ್ಹ 
ಯಕ್ಷಗನನ, ಕ್ೊೇಳಿ ಅಂಕ ಮತ್ತು ಪನದಾನ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಪನಧ್ಾನದ ಬಗೆೆ ಮನನಯ 
ಭೊೇಜೆೇಗೌಡರಿಗೆ ಹೆೇಳಿ ಎಂದರೆ ಅವರತ ಬಹಳ ಚೆರ್ನನಗಿ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಬಹಳ ವೆೈಶ್ಷಟಾ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ 
ಕಲೆ, ಸಂಸೃತಿಯನತನ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ಜಿಲೆೆಯನತನ ವಣಾರ್ೆ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಪನದಾನಗಳು 
ಬಹಳಷತಟ ಇವೆ.  ಇವೆಲನೆ ನಶ್ಸಿ ಹೊೇಗತತಿುದೆ.  ಕರನವಳಿ ಪರದೆೇಶದಲ್ಲೆರತವಂಥದತದ ಕ್ೆೇವಲ ಕಂಬಳ 
ಮನತ್ರವಲೆ. ಎಲನೆ ವೆೈಶ್ಷಟಾತ್ೆ ಏರೆ್ೇನತ ಇತ್ತು ಅವೆಲನೆ ನಶ್ಸಿ ಹೊೇಗತವಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ 
ಸಕ್ನಾರ ಇದರ ರೆ್ರವಿಗೆ ಬರಬೆೇಕತ. ಈ ರನಷಾದಲ್ಲೆ ರನಜಯವನರತ ವಿಂಗಡಣೆಯನದನಗ ಅವೆಲೆವೂ 
ಕೂಡ ಅದರ ಸಂಸೃತಿ ಮತ್ತು ಕಲೆಯ ಗತರತತಿನ ಪರಶೆನ ಬಂದನಗ ಒಂದೂೆಂದತ ಪರತ್ೆಯೇಕ 
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ರನಜಯವನಯತ್ತ.  ದತರನದೃಷಟ ಕ್ೊಡಗತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ಜಿಲೆೆಗ ೆ ಅವಕ್ನಶಗಳು ಸಿಗಲ್ಲಲೆ.  
ಆದರೆ  ಭನಷ್ ೆಮತ್ತು ಕಲೆ, ಇವೆರಡನತನ ಕ್ನಪನಡತ್ಕೆಂಥ ಕ್ೆಲಸ ಸಕ್ನಾರದ ಜವನಬನದರಿಯನಗಿದೆ 
ಎಂದತ ತ್ಮೂ ಮೂಲಕ ರ್ನನತ ಒತ್ನುಯ ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್.  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಕಂಬಳ ಎನತನವುದತ ಗೌರವದ 
ಪರತಿಷ್ೆಠ.  ಎಲೆರೂ ಕೂಡ ಪನರಣಿಗಳನತನ ಸನಕತತ್ನುರೆ.  ಆದರೆ ಕತದತರ,ೆ ಹಸತವಿಗೆ ಸಿಕಿೆರತವಂತ್ಹ 
ಪನರಮತಖಯತ್ ೆ ಕ್ೊೇಣಕ್ೆೆ ಸಿಗಲ್ಲಲೆ.  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಕ್ೊೇಣದ ಬಣಣ ಕಪತಪ ಎಂದತ ಭೆೇದಭನವ 
ಆಗಿರತವಂತ್ಹ ಪರಸಂಗ ಇದೆ.  ವಣಾಭೆೇದ ಅಲೂೆ ಕೂಡ ಆಗಿದ.ೆ  ಆದದರಿಂದ ಸಕ್ನಾರ ಎಚೆಚತ್ತು 
ಕಂಬಳದ ಜೊತ್ೆಗೆ ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ಎಲನೆ ಕರನವಳಿಯ ವೆೈಶ್ಷಟಾತ್ೆಯನತನ ಕ್ನಪನಡಿಕ್ೊಂಡತ 
ಹೊೇಗಬೇೆಕತ.  ಮನನಯ ರ್ನರನಯಣಗೌಡರವರತ ಕಿರೇಡೆಯಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಕರನವಳಿಯ ಬನಂಬೆಯಲ್ಲೆ 
ಬೆಳದರತ್ಕೆಂಥವರತ. ಮಿೇನತ ಹಿಡಿಯತವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗತ್ಕೆಂಥವರಿಗೆ ಒಳೆಿಯ ಉತ್ೆುೇಜನ ಕ್ೊಟಟರೆ 
ರನಷಿಾೇಯ ಮಟಟದಲ್ಲೆ ಒಳೆಿಯ ಈಜತಗನರರನಗತವುದಕ್ೆೆ  ಅವಕ್ನಶಗಳಿವೆ.  ಏಕ್ೆಂದರೆ, ಸಮತದರದಲ್ಲೆ 
ಈಜತ್ಕೆಂಥವರಿಗೆ ಸಾಲಪ technical ಆಗಿ  ಅವರಿಗೆ ಒಳೆಿಯ ಈಜತಕ್ೂೆಳವನತನ ಕ್ೊಟತಟ ತ್ಯನರತ 
ಮನಡಿದರೆ ಅಲ್ಲೆಂದ ಒಳೆಿಯ ಯತವಕರತ ತ್ಯನರನಗತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶಗಳಿವ.ೆ  ಆದರೆ ಅವರತ ಬೆೇರ ೆ
ದನರಿಗ ೆಹೊೇಗದ ಹನಗೆ ಕಿರೇಡೆಯಲೆೆೇ ಅವರನತನ ತ್ೊಡಗಿಸಿ ರನಷಾದ ಹೆಮೂಗ ೆಪನತ್ರರನಗಬೆೇಕ್ೆಂದತ 
ತ್ಮೂ ಮೂಲಕ ರ್ನನತ ವಿನಂತಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

 ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನಚ:- ಕತದತರ ೆರೇೆಸ್ಚನಲ್ಲೆ ಕತದತರೆ ಓಡತತ್ುದೆ, ಕತದತರೆಯ ಮೇಲ ೆಮನತಷಯ 
ಕೂರತತ್ನುರೆ್.  ಆದರೆ ಕಂಬಳದಲ್ಲೆ ಇಬಬರತ ಓಡತತ್ನುರೆ.  ಕ್ೂೆೇಣ ಮತ್ತು ಮನತಷಯ ಇಬಬರತ 
ದಂಡರ್ನತ್ೂಕವನಗಿ ಓಡತವಂತ್ಹ ಕಿರೇಡ.ೆ  

 ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, Land Tribunal Act ಜನರಿಗ ೆ
ಬರತವುದಕಿೆಂತ್ ಮದಲತ ಸಕ್ನಾರದ ಅನತದನನಗಳನತನ ಅವರತ ಕ್ೆೇಳುತಿುರಲ್ಲಲೆ. ಕ್ೆಲವು 
ಮರ್ೆತ್ನಗಳವರೇೆ ನಡಸೆತತಿುದದರತ.  Land Tribunal Act ಬಂದ ಮೇಲ ೆಅವರ ಜಮಿೇನತಗಳು 
ಹೊೇಗಿಬಿಟಿಟತ್ತ.  ಹನಗನಗಿ ಅವರತ ಕಷಟಕ್ೆೆ ಸಿಲತಕಿದರತ.   
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಘಟಟದ ಮೇಲೆ 
ಇರತ್ಕೆಂಥವರತ.  ಕರನವಳಿ ಪರದೇೆಶದವರತ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಯನರತ ಕ್ೈೆ ಒಡತಾವುದಲೆ.  ಅವರೆಲೆರೂ 
ಬನಂಬ,ೆ Middle-East countries ಎಲನೆ ಕಡ ೆ ಹೊೇಗಿ ಬಹಳ ಶರಮವಹಿಸಿ ಜಿೇವನ 
ನಡಸೆತತ್ನುರ.ೆ  ಅವರೆೇ ಬನಯಂಕಚಗಳನತನ ಸನಾಪರ್ ೆ ಮನಡಿರತವಂಥವರತ.  ಅವರತ ಸಕ್ನಾರದವರತ 
ಏರ್ನದರತ ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆಂದತ ಕ್ನಯದಲೆ.   

ಡನ||ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ:- ನೇವು ಕರನವಳಿ ಪರದೇೆಶದಂದ ಬಂದಂಥವರತ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಕರನವಳಿ ಪರದೆೇಶದಂದ 
ಬಂದರತವಂಥವನತ. ಅವರತ ಎಷತಟ ಜನ ಅಲ್ಲೆಯವರತ ಇರತತ್ನುರ ೆ ಎಂಬತದನತನ Employment 
Exchange ಗೆ ಹೂೆೇದನಗ ರೆ್ೂೇಡಲ್ಲ.  ಅಲ್ಲೆ ಅವರೇೆ ಉದೊಯೇಗವನತನ ಸೃಷಿಟ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ   

          (ಮತಂದತ) 

(699) 29/03/2022 /2:00/ ಎಸ್ಚಪಿಆರ್ಚ/ಎಂಡಿ     
              
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದಚ(ಮತಂದತ):- 
 ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ದೆೇಶದ ಸರ್ನೂನಯ ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳು ನಮಗೆ ಪಕ್ೊೇಡ ಮನರಲತ 
ತಿಳಿಸಿದದರತ.  ಇದನತನ ರ್ನವು ಸನವಿರನರತ ವಷಾಗಳಿಂದ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಬರತತಿುದೆದೇವೆ ಹನಗೂ ಇಡಿೇ 
ಹೊೇಟೇೆಲಚ ಉದಯಮವನತನ ರ್ನವು ಸನಾಪಿಸಿದೆದೇವೆ.  ಇವತಿುನ ದವಸ ಇಡಿೇ ಪರಪಂಚದಲ್ಲೆ ಉಡತಪಿಯ 
ಹೆಸರಿನಲ್ಲೆ ಹೊೇಟೇೆಲಚಗಳು ಸಿಗತತ್ುವೆ.  ಹಿೇಗನಗಿ ಅದತ ನಮಗೆ ಹೂೆಸದೆೇನೂ ಅಲೆ. 

 
ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನಚ:- ಇದಕ್ೆೆ ಉಡತಪಿ ಮನತ್ರವಲೆದೇೆ ಇಡಿೇ ದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಆಗಲ್ಲ ಎನತನವ 

ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ಹೆೇಳಿದನದರ.ೆ 
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ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ರವಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಡಿೇ ಸದನವೆೇ ಕರನವಳಿಮಯವನಗಿದೆ.   
 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹೊೇಟೇೆಲಚ ವಿಚನರಕ್ೆೆ 

ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟಂತ್ ೆಹೆೇಳುವುದನದರೆ, ಉಡತಪಿಯ ಹೆಸರತ ಇಡಿೇ ಪರಪಂಚದಲ್ಲೆಯೇ ಇದೆ. 
 
ಡನ|| ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ(ಸಕ್ನಾರಿ ಮತಖಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 

ಇವತಿುನ ದವಸ ಸಚಿವರನದ ಶ್ರೇ ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟಿೇಲಚರವರತ ಔತ್ಣ ಕೂಟವನತನ ಏಪಾಡಿಸಿದನದರೆ.  
ಹಿೇಗನಗಿ ನೇವು ಭೊೇಜನ ವಿರನಮವನತನ ನೇಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೊಳುಿತ್ೆುೇರೆ್.   

 
ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನಚ:- ಈ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟಂತ್ೆ ಮದಲತ ಸಕ್ನಾರವು ಉತ್ುರಿಸಲ್ಲ. 

ನಂತ್ರದಲ್ಲೆ ಭೂೆೇಜನ ವಿರನಮವನತನ ನೇಡೂೆೇಣ. 
 
ಡನ|| ಕ್.ೆಸಿ.ರ್ನರನಯಣಗೌಡ(ಯತವ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಮತ್ತು ಕಿರೇಡನ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 

ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, …  
 
ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನಚ:- ಭೂೆೇಜರ್ನ ನಂತ್ರದಲ್ಲೆ ನೇವು ಉತ್ುರಿಸಿ. 

(ಗೊಂದಲ) 
 
ಶ್ರೇ ಎನಚ.ರವಿಕತಮನರ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇವತಿುನ ದವಸ ಶ್ರೇ 

ಸಿ.ಸಿ.ಪನಟಿೇಲಚರವರತ ಔತ್ಣ ಕೂಟವನತನ ಆಯೇಜಿಸಿದನದರ.ೆ 
 
ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನಚ:- ಸದನವನತನ ಅಪರನಹನ 3:00 ಗಂಟೆಯವರಗೆ ೆಮತಂದೂಡಲನಗಿದೆ. 
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(700) 29.03.2022 03.10 ಎಸ್ಚವಿ-ಎಕ್ೆ 

(ಮಧನಯಹನ ೦೨ ಗಂಟೆ ೦೧ ನಮಿಷಕ್ೆೆ ಭೊೇಜನ ವಿರನಮಕ್ನೆಗಿ ಮತಂದೂಡಲಪಟಿಟದದ ಸದನವು ಪತನಃ 
ಮಧನಯಹನ ೦೩ ಗಂಟೆ ೧೨ ನಮಿಷಗಳಿಗೆ ಸಮನವೆೇಶಗೂೆಂಡಿತ್ತ.  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ 

ಪಿೇಠವನತನ ಅಲಂಕರಿಸಿದರತ) 

10. ಪರಕಟಣ ೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಸಭೆಯ ಕ್ನಯಾವಿಧನನ ಹನಗೂ ನಡವಳಿಕ್ೆಯ ನಯಮಗಳ ೧೦೪ರೆ್ೇ 
ನಯಮದ ಮೇರೆಗ ೆ ವಿಧನನ ಸಭೆಯತ ದರ್ನಂಕ ೨೯.೦೩.೨೦೨೨ರಂದತ ಈ ಕ್ೆಳಕಂಡ 
ವಿಧೆೇಯಕಗಳನತನ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಿರತತ್ುದೆಯಂದತ ಹನಗೂ ಸದರಿ ವಿಧೆೇಯಕಗಳಿಗ ೆವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ 
ಸಹಮತಿ ನೇಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಕ್ೊೇರಿದೆ.  

೧. ಕರ್ನಾಟಕ ಧ್ನವಿನಯೇಗ (ಸಂರ್ೆಯ ೨) ವಿಧೆೇಯಕ, ೨೦೨೨  

೨. ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಾಕ ಹೂೆಣೆಗನರಿಕ್ೆ (ತಿದತದಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕ, ೨೦೨೨  

೩. ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಟನರತ ವನಹನಗಳ ತೆ್ರಿಗೆ ನಧ್ಾರಣೆ (ತಿದತದಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕ, ೨೦೨೨  
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11. ಗಮನ ಸೆಳಯೆತವ ಸೂಚರೆ್ 

ವಿಷಯ:- ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿೇವನದಗಳಲ್ಲೆ ಒಂದನಗಿರತವ  
ಮಹದನಯ, ಕಳಸನ-ಬಂಡೂರಿ ರ್ನಲನ ಜೊೇಡಣೆ 
ಕ್ನಮಗನರಿ ಯೇಜರೆ್ ವಿಳಂಬವನಗತತಿುರತವ ಕತರಿತ್ತ  

*** 

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದಚ (ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿೇವನದಗಳಲ್ಲೆ ಒಂದನಗಿರತವ ಮಹದನಯ, ಕಳಸನ-ಬಂಡೂರಿ ರ್ನಲನ ಜೊೇಡಣೆ 
ಕ್ನಮಗನರಿ ಯೇಜರೆ್ ವಿಳಂಬವನಗತತಿುರತವ ಕತರಿತ್ತ ಮನನಯ ಭನರಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ನೇರನವರಿ 
ಸಚಿವರ ಗಮನವನತನ ಸಳೆೆಯಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.   

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ಎಂ.ಕ್ನರಜೊೇಳ (ಜಲಸಂಪನೂೂಲ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  

(ಸಚಿವರ ಹೆೇಳಿಕ್ೆಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 
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ಈಗನಗಲೆೇ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಲನಗಿದ.ೆ ಅವರೆೇರ್ನದರೂ ಕ್ೆೇಳುವುದದದರ ೆ
ಸಂಕ್ಷಿಪುವನಗಿ ಕ್ೆೇಳಲ್ಲ.ಚ “ಸಂಕ್ಷಿಪುವನಗಿ”ಚ ಎನತನವ ಶಬದವನತನ ಏಕ್ೆ ಬಳಸತತ್ೆುೇರ್ೆಂದರ ೆ ಇದತ 
ಅಂತ್ರರನಜಯ ಜಲವಿವನದವನಗಿರತವುದರಿಂದ ಅವರತ ಸಂಕ್ಷಿಪುವನಗಿ ಕ್ೆೇಳಲ್ಲ.  ಸಂಕ್ಷಿಪುವನಗಿ ಹೆೇಳಲತ 
ರ್ನನತ ತ್ಯನರಿದೆದೇರ್ೆ.   

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ೊರೆ್ಗೂ ಮನನಯ ಮಂತಿರಗಳು 
ಸದನಕ್ೆೆ ಬಂದತ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಡತತಿುದನದರ.ೆ  ಮೂರತ ದನದಂದ ಕ್ನಯತತಿುದೆದವು.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದಚ ಅವರೆೇ, ನಮೂ ಸಲತವನಗಿ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರನತನ ಕ್ೆಳಮರೆ್ಯಂದ ಕರಸೆಿದದೆೇವೆ.  

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸನಕಷತಟ 
ವಿಚನರಗಳನತನ ಹೆೇಳಿದನದರ.ೆ  ಕ್ೊರೆ್ಯ ಉತ್ುರ ನನಗ ೆಸಮನಧನನ ತ್ಂದರತವುದಲೆ.  ಕಳೆದ ೩೦ 
ವಷಾಗಳಿಂದಲೂ ಇದರ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾ ನಡಯೆತತ್ುಲೆೇ ಇದೆ.   ಕಳೆದ ಮೂರತ ವಷಾದಂದ ಸಕ್ನಾರ 
ಏನತ ಮನಡಿದ ೆಎನತನವ ಕ್ಲೆವು ಮನಹಿತಿಗಳನತನ ಕ್ೂೆಟಿಟದನದರೆ.  ಆದರ ೆಏಕ್ೆ ಈ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಬದಿತ್ ೆ
ಇಲೆ?  

 ಮನನಯ ಪರಧನನಮಂತಿರಯವರನದ ನರೇೆಂದರ ಮೇದಯವರತ ಚತರ್ನವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲೆ 
ಗದಗಕ್ೆೆ ಬಂದದದರತ.  ಭನಷಣವನತನ ಮನಡಿ ಹೊೇದರತ.  ಎರಡೂ ಮತಖಯಮಂತಿರಯವರನತನ ಕರದೆತ 
ಒಂದತ ತಿಂಗಳಲ್ಲೆ ಈ ಸಮಸೆಯಗೆ ಪರಿಹನರವನತನ ಹತಡತಕತವುದರ ಮೂಲಕ ರನಜಯಕ್ೆೆ ಸಹನಯವನತನ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವ ೆ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ರನಜಕಿೇಯ ಇಚನಾಶಕಿು ಇಲೆ. ಇದತ 
ಡಬಲಚ ಇಂಜಿನಚ ಸಕ್ನಾರವನಗಿದತದ, environment clearance ಅನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಬೇೆಕತ.  
ನಂತ್ರ ಈ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಪನರರಂಭಿಸಬೆೇಕತ.  ಆದರ ೆಯನವನಗ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ 
ಹೆೇಳಿಲೆ.  
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 ರ್ನವು ನಮೂ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಂದ ಮೇಕ್ದೆನಟತ ಪನದಯನತ್ರೆಯನತನ ಮನಡಿದವೆು. ಅದಕ್ನೆಗಿ 
ರೂ.೧೦೦೦ ಕ್ೊೇಟಿ ಹಣವನತನ ಇಟಟರತ.  ರ್ನವು ಮಹದನಯಗನಗಿ ಹೊೇರನಟವನತನ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಹೇೆಳಿದ ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ ಅದಕೂೆ ಕೂಡ ರೂ.೧೦೦೦ ಕ್ೊೇಟಿ ಹಣವನತನ ಇಟಿಟದನದರ.ೆ   

 ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ಉತ್ುರದಲ್ಲೆನ ಆ ಭನಗವನತನ ಒಮೂ ಓದ.  ತ್ನವು ಕೂಡ 
ಆ ಭನಗದ ಹಿರಿಯ ಮತಖಂಡರನಗಿದದೇರಿ. ಈ ಉತ್ುರ ಸರಿಯದೆಯೇ ಎಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ನದಾಷಟವನಗಿ ಹೆೇಳಲ್ಲ.  ರ್ನನತ technical ಆಗಿ ಹೊೇಗತವುದಲೆ. ಏಕ್ೆ ವಿಳಂಬವನಗತತಿುದೆ, ಏಕ್ ೆ
ಕ್ೆಲಸ ಪನರರಂಭಿಸತತಿುಲೆ ಎಂಬತದನತನ ಹೆೇಳಬೇೆಕತ.  ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರ, ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರ ಹನಗೂ 
ಗೊೇವನ ಸಕ್ನಾರ ಮೂರೂ ಕಡಗೆಳಲ್ಲೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸಕ್ನಾರಗಳಿವ.ೆ ಈ ಸಮಸೆಯಗೆ ಪರಿಹನರವನತನ 
ಯನವನಗ ಹತಡತಕಲನಗತವುದತ? ಯನವನಗ ಕ್ನಮಗನರಿಯನತನ ಶತರತ ಮನಡಲನಗತವುದತ?  

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ಎಂ.ಕ್ನರಜೊೇಳ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಅವರಿಗ ೆಮದಲೇೆ 
ವಿನಂತಿ ಮನಡಿದೆದೇರ್.ೆ  ಅಂತ್ರರನಜಯ ಜಲ ವನಯಜಯ ಇರತವುದರಿಂದ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷಮವನಗಿ 
ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಅದಕ್ೆೆ ಅವರತ ಕೂಡ ಸೂಕ್ಷಮವನಗಿ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಬೆೇಕ್ೆಂದತ 
ಹೆೇಳಿದೆದೇರ್.ೆ  

ರ್ನವು ಈಗನಗಲೆೇ  ಕ್ೆೇಂದರ ಜಲ ಆಯೇಗಕ್ೆೆ ರೂ.೧೬೭೭ ಕ್ೊೇಟಿ ಅಂದನಜತ ಪತಿರಕ್ೆಯನತನ 
ಕಳುಹಿಸಿದೆದೇವೆ.  ಅದತ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ಯಲ್ಲೆದೆ. ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ ಈಗ ನಮೂದತ ಡಬಲಚ ಇಂಜಿನಚ 
ಸಕ್ನಾರವಷ್ಟೆೇ ಅಲೆ, triple ಇಂಜಿನಚ ಸಕ್ನಾರವನಗಿದೆ.  ಗೊೇವನದಲ್ಲೆಯೂ ಬಿಜೆಪಿ ಸಕ್ನಾರವಿದ.ೆ 
ಅದಕ್ನೆಗಿಯೇ ರೂ.೧೦೦೦ ಕ್ೊೇಟಿಗಳನತನ ಇರಿಸಲನಗಿದೆ.   

ನಮಗೆ ಒಂದತ ರೆ್ನಪತ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಮಹದನಯ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆಎಷತಟ ದನ ಹೊೇರನಟ 
ಮನಡಿದದರತ? ತ್ನವು ಹತಬಬಳಿಿಯಲ್ಲೆಯೇ ಇದದರಿ.  ರೈೆತ್ರತ ೭೮೦ ದನ ಹೊೇರನಟ ಮನಡಿದದರತ.  
ಕ್ನಂಗೆರಸ್ಚ ಸಕ್ನಾರ ಇದನದಗ ಮನಡಿದೆದೇನತ? ಅವರರೆ್ನಲನೆ ಹೊಡೆದತ, ಬಡಿದತ ಜೆೈಲ್ಲಗ ೆಹನಕಿಸಿದದರತ.  



                                                                                                                                       «¥À/29.03.2022     149  
 

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

 

 

   

ಊರತ ಬಿಡಿಸಿದದರತ.  ಮೂರತ ತಿಂಗಳುಗಟಟಲೆ ರೈೆತ್ರತ ಊರತ ಬಿಟತಟ ಓಡಿ ಹೂೆೇಗಿದದರತ.  ಹೆಣತಣ 
ಮಕೆಳು ಸಹಿತ್ ಊರತ ಬಿಟತಟ ಹೂೆೇಗಿದದರತ.  ಅಂತ್ಹ ಕ್ೆಟಟ ಕ್ೆಲಸವನನಂತ್ೂ ರ್ನವು ಮನಡತವುದಲೆ.   

ಮನನಯ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದಚ ಅವರೆೇ, ನಮಗೆ ಒಂದತ ಸಪಷಟ ಪಡಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ನೇವು ಯನವ 
ಭರಮಯಳಗೂ ಇರಬೇೆಡಿ. ನೇವು ಮೇಕ್ೆದನಟತ ಪನದಯನತ್ರೆ ಮನಡಿದದಕ್ೆೆ ರ್ನವು ರೂ.೧೦೦೦ 
ಕ್ೊೇಟಿಯನತನ ಇಟಿಟರತವುದಲೆ.  ಇದತ ನಮಗೆ ಗೂೆತಿುರಲ್ಲ.  ನಮೂ ಬದಿತ್ೆಯಂದ ರ್ನವು ರೂ.೧೦೦೦ 
ಕ್ೊೇಟಿಯನತನ ಇಟಿಟದೆದೇವೆ. 

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರತ ಮೇಜತ ತ್ಟತಟವ ಮೂಲಕ ಹಷಾವನತನ ವಯಕುಪಡಿಸಿದರತ) 

ಮಹದನಯ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆ ರೂ.೧೦೦೦ ಕ್ೊೇಟಿ, ಮೇಕ್ೆದನಟತ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆ ರೂ.೧೦೦೦ ಕ್ೊೇಟಿ, 
ಎತಿುನಹೊಳೆ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆ ರೂ.೩೦೦೦ ಕ್ೊೇಟಿ, ಭದನರ ಮೇಲದಂಡ ೆ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆ ರೂ.೩೦೦೦ 
ಕ್ೊೇಟಿ, ಕೃಷ್ನಣ ಮೇಲದಂಡ ೆಯೇಜರೆ್ಗ ೆರೂ.೫೦೦೦ ಕ್ೊೇಟಿಗಳನತನ ಇಟಿಟದೆದೇವೆ.   

ಬಹತಶಃ ಸನಾತ್ಂತ್ರಾ ಬಂದ ನಂತ್ರ ೧೯೬೩-೬೪ರಲ್ಲೆ ದವಂಗತ್ ಲನಲಚ ಬಹದೂದರ್ಚ 
ಶನಸಿರಯವರತ ಹನಗೂ ದವಂಗತ್ ಇಂದರನ ಗನಂಧಿಯವರತ ಅಡಿಗಲತೆ ಹನಕಿದಂತ್ಹ ಯೇಜರೆ್ 
ಇದತ.  ೫೦ ವಷಾ ಕಳೆದದೆದೇವೆ.  ಏನೂ ಮನಡಿರತವುದಲೆ. ೫೦ ವಷಾದಲ್ಲೆ ರೂ.೫೦,೦೦೦ ಕ್ೊೇಟಿ 
ನೇವು ಯನವತ್ೂು ಇಡಲ್ಲಲೆ. ಮನನಯ ಸಲ್ಲೇಂ ಅವರೇೆ, ನಮಗೆ ಗೂೆತಿುರಲ್ಲ.  ೨೦೧೩, ಜನವರಿ ೭ 
ರಿಂದ ೨೦೧೩, ಜನವರಿ ೧೪ರವರಗೆ ೆ ಕ್ನಂಗೆರಸ್ಚ ನಡಿಗ ೆ ಕೃಷ್ೆಣಯ ಕಡಗೆ ೆ ಪನದಯನತ್ರೆಯನತನ 
ಮನಡಿದರಿ. ೧೪ರೆ್ೇ ಜನವರಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವನದ ದನ. ಸಂಕರಮಣದ ಪವಾಕ್ನಲದಂದತ 
ಕ್ನಂಗೆರಸ್ಚನವರತ ಕೂಡಲಸಂಗಮರ್ನಥನ ಆಣೆಯನತನ ಮನಡಿ ಹೆೇಳಿದರಿ.             

                                                       (ಮತಂದತ) 
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(701) 29-03-2022 (3.20) ಕ್ೆಜಿ-ಆರ್ಚಎನಚ     

  ಶ್ರೇ  ಗೊೇವಿಂದ ಎಂ.ಕ್ನರಜೊೇಳ (ಮತಂದತ):-  

ಪರತಿ ವಷಾ 10 ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳಂತ್,ೆ ಐದತ ವಷಾಗಳಲ್ಲೆ 50 ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪನಯಗಳನತನ ಇದಕ್ೆೆ ಕ್ೊಟತಟ, ಕೃಣನಣ  ಜಲ ವಿವನದ ರ್ನಯಯನಧಿೇಕರಣ-2 ರಲ್ಲೆ 
ಹಂಚಿಕ್ಯೆನಗಿರತವಂತ್ಹ 130 ಟಿಎಂಸಿ ನೇರನತನ ಆಲಮಟಿಟ ಜಲನಶಯದಲ್ಲೆ ಹಿಡಿದಟತಟ  ಐದತ 
ಲಕ್ಷದ 91 ಸನವಿರ ಹೆಕ್ೆಟೇರ್ಚಗೆ ಅಂದರೆ,  18  ಲಕ್ಷ  ಎಕರ ೆ ಜಮಿೇನಗ ೆ  ನೇರನವರಿ 
ಒದಗಿಸತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಶ್ರೇ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮರ್ನಥನ  ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಮನಡಿ ಹೆೇಳಿದದರತ. ಅದರ ಶನಪ 
ಅವರಿಗೆ ತ್ಟಿಟದೆ. ಅವರತ ಆ ರಿೇತಿ ಆಣೆ ಮನಡಿದದರತ. ಶ್ರೇ ಕೂಡಲಸಂಗಮರ್ನಥನ  ಸನಕ್ಷಿ ಎಂದರೆ, 
ಶ್ರೇ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮರ್ನಥನ ಆಣೆ ಎಂದತ ಅಥಾ.  ಅವರತ ಆಗ ಆ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡಿದದರ,ೆ 
ಅವರತ  ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ ಕಡಗೆ ೆ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳುಿತಿುದದರತ. ರ್ನವು ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ  ಕಡಗೆ ೆ
ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳುಿತಿುದೆದೇವು. ಆದರ,ೆ ಅವರತ ಮನಡಲ್ಲಲೆ.  ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದಚರವರತ 
“Double engine”ಚಚಸಕ್ನಾರ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಪರತಿಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ “Triple engine   
ಸಕ್ನಾರ”ಚ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ನಮೂ ದೆೇಶಕ್ೆೆ ಸನಾತ್ಂತ್ರಾ ಬಂದ ಮೇಲೆ 1956 ರಲ್ಲೆ ರನಜಯಗಳು 
ಪತನರ್ಚವಿಂಗಡರೆ್ಯನಗತವುದಕೂೆ ಮದಲತ, ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಮತ್ತು ರ್ನನತ ಒಂದೇೆ 
ಊರಿನವರತ ಅಂದರೆ, ಮತಂಬೆೈ ಪನರಂತ್ಯದಲ್ಲೆದೆದವು.  ತ್ನವು  ಜನಸಿದನಗಲೂ Birth Certificate  
ನಲ್ಲೆ Mumbai Government ಎಂದತ ಇದೆ. ಏಕ್ೆಂದರೆ, ರ್ನವು reorganization ಆಗತವ 
ಮದಲತ ಹತಟಿಟದದೆೇವೆ.  Reorganization  ಆದ ಮೇಲೆ ಮಹನರನಷಾ ಸಕ್ನಾರದವರತ, ಅಂದರೆ 
ಅವತಿುನ ಮತಂಬೆೈ ಪನರಂತ್ಯದವರತ ಮೈಸೂರತ ಪನರಂತ್ಯದ  ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಕೃಷ್ನಣದಲ್ಲೆ ಕ್ೂೆಯರ್ನ 
ಅಣೆಕಟತಟ ಕಟತಟವುದರಿಂದ 25.52 ಟಿಎಂಸಿ ನೇರನತನ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆ, ಅದರಿಂದ ಅಖಂಡ ಬಿಜನಪತರ 
ಜಿಲೆೆ ನೇರನವರಿಯನಗತತ್ುದೆ,  ನಮೂ ಪನಲ್ಲನ ಷ್ೆೇರತ ಯೇಜರ್ನ ವೆಚಚದಲ್ಲೆ 2.2  ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪನಯಗಳನತನ, ಅಂದರೆ, 2 ಕ್ೊೇಟಿ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಕ್ೊಡಿ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದನದರೆ.  
ಆಗ ಮೈಸೂರತ  ಪನರಂತ್ಯದ ಸಕ್ನಾರ ಕ್ೂೆಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಲೆವೆಂದತ reject ಮನಡಿದ.ೆ ಆ ಬಗೆೆ 
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ದನಖಲೆಗಳು ನನನ ಬಳಿ  ಇವೆ. ಆಗ ಕ್ೆೇಂದರದಲ್ಲೆ ಅವರದೆದೇ ಸಕ್ನಾರ ಇತ್ತು, ಮತಂಬೆೈ  
ಪನರಂತ್ಯದಲ್ಲೆಯೂ ಅವರದೆದೇ ಸಕ್ನಾರ ಇತ್ತು. ಮೈಸೂರತ ಪನರಂತ್ಯದಲ್ಲೆಯೂ ಅವರದೆದೇ ಸಕ್ನಾರ 
ಇತ್ತು.  ಆಗ ಅವರತ ಮನಸತಸ ಮನಡಿದದರ,ೆ  ಸತಮನರತ 60 ವಷಾಗಳ ಹಿಂದಯೆೇ ಅಖಂಡ 
ಬಿಜನಪತರ ಜಿಲೆೆಗ ೆನೇರನವರಿ ಆಗತತಿುತ್ತು. ಇದತ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದಚರವರಿಗ ೆ
ಗೊತಿುಲೆ. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಈ ವಿಷಯವನತನ ಕ್ೆದಕಿದರತ. ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ  ಅವರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ 
ಗೊತಿುರಲ್ಲ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದೆದೇರ್ೆ.  ರ್ನನತ  ಇಷತಟ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಬಯಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಈ ಹಿಂದೆ 
ಆಗಿರತವುದತ ಆಗಿಹೂೆೇಗಿದೆ. ಅದತ ಮತ್ೆು ತಿರತಗಿ ಬರತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧ್ಯವಿಲೆ. ಅದರ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಹೆಚಿಚಗ ೆ
ಚಚೆಾ ಮನಡತವುದಲೆ. ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಮನಜಿ ನೇರನವರಿ ಸಚಿವರೊಬಬರತ ರ್ನನತ ಕಟೆಟ ಮೇಲೆ ಕತಳಿತ್ತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದಂತ್,ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರೆ್ಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ.  ರ್ನನತ ಆ ರಿೇತಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವವನಲೆ. 
ರ್ನನತ with records ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಈಗ  ಕೃಷ್ನಣ  ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದತ ಬೇೆಡ, 
ಮಹದನಯ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರೆ್. 

       ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ನಮೂದತ ಮಹದನಯ ಬಗೆೆ commitment ಇದೆ.  ರ್ನವು  
ಅದನತನ ಮನಡಿಯೇ ತಿೇರತತ್ೆುೇವೆ. ಅದಕ್ೆೆ ಯನವ ದರ್ನಂಕದಂದತ ಅಡಿಗಲತೆ ಹನಕತತ್ೆುೇವೆಂದತ 
ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಲೆ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ technical problem ಇದೆ. ಹನಗನಗಿ,   ಯನವ 
ದರ್ನಂಕದಂದತ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಹೇೆಳುವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಲೆವೆಂದತ  ಹೆೇಳಿದೆದೇರ್ೆ.  ಅದರ ಬಗೆೆ 
ಅಂತ್ರರನಜಯ ವನಯಜಯ ಇದ;ೆ ಅದಕ್ನೆಗಿ  ಆ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆಒಂದತ ಸನವಿರ ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳನತನ 
ಮಿೇಸಲನಗಿಟಿಟದೇೆವೆ. ರ್ನವು ಖಂಡಿತ್ವನಗಿ ಅದನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ ಕ್ೆೇವಲ ಮಹನದನಯ ಯೇಜರೆ್ 
ಒಂದಲೆ, ನಮೂ ರನಜಯದಲ್ಲೆರತವಂತ್ಹ ಎಲನೆ ನೇರನವರಿ ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಪರಮನಣಿಕವನದ ಪರಯತ್ನವನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಈ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

      ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 19,670 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಈ ವಷಾದ ಬಜೆಟ್ಚನಲ್ಲೆ 
ನೇರನವರಿ  ಯೇಜರೆ್ಗಳಿಗೆ ಮಿೇಸಲ್ಲಟಿಟದೆದೇವೆ. ನೇರನವರಿ ಯೇಜರೆ್ಗಳಲ್ಲೆ ಸಣಣ ನೇರನವರಿ, 
ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು  ಬನರಿ ನೇರನವರಿ ಎಂದತ  ಎರಡತ ಭನಗಗಳು ಇವ.ೆ  ಜಲಸಂಪನೂೂಲ 
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ಇಲನರ್ಯೆಲ್ಲೆ ಎರಡತ  ಭನಗಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೆ ಭನಗ -1 ಕ್ೆೆ  19,670 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳನತನ 
ಈ ಬಜೆಟ್ಚನಲ್ಲೆ ಕ್ೊಟಿಟದದೆೇವೆ.  ಇವತ್ತು ಈ ಸದನಕ್ೆೆ ತ್ಮೂ ಅನತಮೇದರ್ೆಗನಗಿ ಅದತ ಬರತತಿುದೆ. 
ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದಚರವರನತನ ಕರದೆತ ಇದಕ್ೆೆ ಅಡಿಗಲತೆ ಹನಕತತ್ೆುೇವೆ. 

    ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದಚ (ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಗೊೇವಿಂದ ಎಂ.ಕ್ನರಜೊೇಳರವರತ ಇತಿಹನಸದ ಬಗೆೆ ಬಹಳ ಚೆರ್ನನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ. ರ್ನವು 
ಇತಿಹನಸದ ಬಗೆೆ ಒಂದತ ಚಚೆಾಯನತನ  ಇಟತಟಕ್ೂೆಳೂೆಿೇಣ.  ರ್ನವು ಮೇಕ್ೆದನಟತ ಯೇಜರೆ್ಗನಗಿ 
ಪನದಯನತ್ರೆ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಸಕ್ನಾರದವರತ   ನಮೂ ವಿರತದಿ 5-6 ಪರಕರಣಗಳನತನ 
ದನಖಲ್ಲಸಿದನದರ.ೆ ಅಲೆದೇೆ, ನಮೂನತನ ಆರಸೆ್ಟಚ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಹತರ್ನನರ ಮನಡಿದದರತ. ಆದರೂ ಸಹ,  
ರ್ನವು   ಹೊೇರನಟ ಮನಡಿದೆದೇವೆ. ಕ್ೂೆರೆ್ಗ ೆಸಕ್ನಾರ ಅನವನಯಾವನಗಿ ಆ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆಒಂದತ 
ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಮಿೇಸಲ್ಲಟಿಟದೆ. ಅದೆೇತ್ರಹ ರ್ನವು ಮಹದನಯ ಬಗೆೆಯೂ  
ಹೊೇರನಟ ಮನಡತತ್ುೆೇವಂೆಬ ವಿಚನರ ಗೊತ್ನುಗಿ, ಮೇಕ್ೆದನಟತ  ಯೇಜರೆ್ಗೆ ಹಣವನತನ 
ಮಿೇಸಲ್ಲಟಿಟದನದರ.ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹೆೇಳಿದಂತ್ಹ ಅರೆ್ೇಕ ಮನಹಿತಿಗಳಿಗ ೆ ರ್ನನತ ಉತ್ುರವನತನ 
ಕ್ೊಡಬಹತದತ. ಆದರ,ೆ ರ್ನನತ ಅವುಗಳಿಗ ೆಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗತವುದಲೆ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಅದರ 
ಬಗೆೆ  ಇರ್ೂೆನಮೂ ಚಚಾೆ ಮನಡೂೆೇಣ.  ಸಕ್ನಾರ ಮಹದನಯ ಕ್ನಯಾಕರಮವನತನ ಯನವನಗ 
ಮನಡತತ್ುದೆ ಎನತನವುದನತನ ಸಾಷಟವನಗಿ ತಿಳಿಸಬೆೇಕತ. ಈ ಸಕ್ನಾರ ಬಂದತ 2-3 ವಷಾಗಳು 
ಕಳೆದರೂ ಸಹ, Environment Clearance ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಿವಂತ್ಹ ಯೇಗಯತ್ೆ ಈ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ 
ಇಲೆ.  Double engine ಸಕ್ನಾರ ಇದೆ ಅಲೆವೆೇ, ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಿಬಹತದನಗಿತ್ತು ಅಲೆವೆೇ; ಆದರೆ, 
ಏಕ್ೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಲ್ಲಲೆ?  ಕ್ೆೇಂದರದಲ್ಲೆ  ಮತ್ತು ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಒಂದೇೆ ಸಕ್ನಾರ ಇದ.ೆ ಅದಕ್ೆೆ ಸಕ್ನಾರ 
ಮಹದನಯ ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಯನವನಗ ಮನಡತತ್ುದೆ ಎಂದತ ನದಾಷಟವನಗಿ  ಹೆೇಳಬೆೇಕತ.  

(ಗೊಂದಲ) 



                                                                                                                                       «¥À/29.03.2022     153  
 

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

 

 

   

ಡನ||ವೆೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿ (ಸಕ್ನಾರದ ಮತಖಯ ಸಚೆೇತ್ಕರರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ರ್ನವು ಅವರ ಯೇಗಯತೆ್ಯನತನ ರೆ್ೂೇಡಿ ಮೇಕ್ೆದನಟತ ಯೇಜರೆ್ಗೆ ಹಣವನತನ 
ನೇಡಿಲೆ.  It is our commitment. ರ್ನವು ಅವರ ಪರತಿಭಟರೆ್ಗ ೆಹೆದರಿ ಅದಕ್ೆೆ ಹಣವನತನ 
ಕ್ೊಟಿಟಲೆ. 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಅವರಿಗೆ yield ಆಗಿಲೆ.  

(ಗೊಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದಚ (ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  
ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿಯವರತ ನೇರನವರಿ ಮಂತಿರಯನದನಗ ಇದಕ್ೆೆ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡಲ್ಲ.,  

(ಗೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನರನಯಣಸನಾಮಿಯವರೇೆ, ದಯವಿಟತಟ ತ್ನವು  ಸತಮೂರ್ ೆಇರಿ. ತ್ನವು 
Chief Whip ಆಗಿದದೇರಿ. ಅವರತ ಏನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆಂದತ ಕ್ೆೇಳಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

(ಗೊಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇಂ ಅಹಮದಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಆ ಭನಗದ ಶನಸಕರ್ನಗಿ 
ಕ್ೆೇಳುತಿುದೆದೇರೆ್.   ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹನರಿಕ್ ೆಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಡಬನರದತ. ಒಂದತ ನದಾಷಟವನದ 
ಉತ್ುರನತನ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ. Inter-State Dispute  ಇದೆ ಎಂದತ ಈ ರನಜಯದ ಜನತ್ೆಗೆ 
ಗೊತ್ನುಗಬೇೆಕತ. ಒಂದತ ನಧಿಾಷಟವನದ  ಉತ್ುರವನತನ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ. ಇಲೆವೆಂದರ,ೆ 
ರ್ನವು ಹೊೇರನಟ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  ರ್ನವು ಜನರ ಬಳಿಗ ೆಹೊೇಗತತ್ುವೆ.  
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 ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ಎಂ ಕ್ನರಜೊೇಳ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮೂ ಪರಯತ್ನಗಳು 
ನಡಯೆತತಿುವ.ೆ ಮರೆ್ನ ದವಸ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಯವರತ ಸದನದಲ್ಲೆ ಹೇೆಳಿದನದರ.ೆ ಮತ್ೆು ರ್ನವು 
ಇದರ ಬಗೆೆ ದೆಹಲ್ಲಗ ೆ ಹೊೇಗತತಿುದದೆೇವೆ. ರ್ನವು ಇದರ clearance  ಸಲತವನಗಿಯೇ 
ಪರಯತ್ನಗಳನತನ ಮನಡತತಿುದೆದೇವೆ. ರ್ನವು ಇದಕ್ೆೆ  ಇಂತ್ಹ ದರ್ನಂಕದಂದೇೆ ಅಡಿಗಲತೆ  
ಹನಕತತ್ೆುೇವೆಂದತ  ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಸನಧ್ಯವಿಲೆ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ರ್ನವು clearance 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. Clearance  ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡ ಮೇಲೆಯೇ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ.ೆ 
ಅವರಿಗೆ ಇದರ ಬಗೆೆ  ಯನವ ರಿೇತಿ ಬದಿತ್ ೆಇದಯೆೇ, ನಮಗೂ ಸಹ  ಅದೆೇರಿೇತಿ ಇದರ ಬಗೆೆ 
double ಬದಿತ್ೆ ಇದೆ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಗೊೇವಿಂದ  ಎಂ 
ಕ್ನರಜೊೇಳರವರತ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೆರತವವರಲ್ಲೆ ಬಹಳ ಮೃದತ ಸನಾಭನವದವರತ.  ಆದರೆ, ಅವರತ 
ಆಗನಗ  ಕಠಿಣವನಗತವುದಕ್ೆೆ ಪರಯತ್ನಪಡತತ್ನುರೆ. ಆದರ,ೆ ಅದತ ಆಗತವುದಲೆ. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಮತ್ತು ಸಭನಪತಿಯವರತ 1956 ರೆ್ೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲೆ ಬನಂಬ ೆ ಪನರಂತ್ಯದಂದ ಬಂದರತವಂತ್ಹವರತ 
ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನದರ.ೆ  

   ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ, ರ್ನವು ಮತ್ತು ಅವರತ ಒಂದೇೆ 
ಊರಿನವರತ.  

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಆಗಿನ ಕ್ನಲದಲ್ಲೆ  
ಈ ಯೇಜರೆ್ಗ ೆಸತಮನರತ 2 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಕ್ೊಟಿಟದದರೆ, ಆಗಲೇೆ  ಈ ಯೇಜರೆ್ 
ಆಗತತಿುತ್ತು ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನದರ.ೆ ಆದರೆ, ಆಗಿನ ಬಜೆಟ್ಚ ಗನತ್ರ ಎಷತಟ ಇತ್ತು?   ಈಗ ನಮೂ 
ರನಜಯದಲ್ಲೆ 26 ಡನಯಮಚಗಳಿವೆ, if I am correct. ಇದರಲ್ಲೆ 20  ಡನಯಮಚಗಳನತನ  
ಕ್ನಂಗೆರಸ್ಚನವರತ ಕಟಿಟದನದರೆ. 4 ಡನಯಮಚಗಳನತನ ಬಿರಟಿಷರತ ಕಟಿಟದನದರ.ೆ ಒಂದತ ಡನಯಮಚನತನ 
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ಮೈಸೂರತ ಮಹನರನಜರತ ಕಟಿಟದನದರ.ೆ ಇದತ ಒಂದತ.  ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, ಮಹದನಯ ಬಗೆೆ 
ಹೊೇರನಟ ಮನಡಿದವರ ಮೇಲೆ ಲನಠಿಚನರ್ಚಾ, ಕ್ೆೇಸ್ಚಗಳನತನ ರ್ನವು ಮನಡಿದತದ ನಜ. 

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಎನಚ.ರವಿಕತಮನರ್ಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಸಕ್ನಾರ ಏರ್ನದರೂ ಅಷತಟ 
ದವಸಗಳ ಕ್ನಲ ಆಡಳಿತ್ ನಡಸೆಿದದರೆ,  

(ಗೊಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ರವಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬಿರಟಿಷರ ಕ್ನಲದಲ್ಲೆ ., 

(ಗೊಂದಲ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರವಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ನಮಿಷ ಅವರತ ಹೆೇಳುವುದನತನ ಕ್ೇೆಳಿ. ದಯವಿಟತಟ 
ತ್ನವು ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಿ.  

(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಮನನಯ ದೆೇವರನಜ ಅರಸತರವರತ  
ಐದತ ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳನಗಿದದ  ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಹೇೆಮನವತಿ, ಹನರಂಗಿ 
ಅಣೆಕಟತಟಗಳನತನ ನಮನಾಣ ಮನಡಿದನದರ,ೆ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದವರತ ಸತಮೂರ್ೆ ಏರೆ್ೇನೂ 
ಮನತ್ರ್ನಡಬನರದತ. 

(ಗೊಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ರವಿಕತಮನರ್ಚರವರತ ಓದದ 
ಕ್ನಲೇೆಜ್ಚನತನ ಸಹ ನಮೂ ಸಕ್ನಾರವೆೇ ಕಟಿಟದತದ. 
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(ಗೊಂದಲ) 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಲನಠಿ ಚನರ್ಚಾ ಆಗಬನರದನಗಿತ್ತು. ಅದತ 
ಆಗಿದತದ ನಜ.  ಅದರಿಂದ ಎಲೆರಿಗೂ ಸಹ ರೆ್ೂೇವನಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಆ ಕ್ೇೆಸ್ಚಗಳನತನ ಸಹ, ಕ್ನಂಗೆರಸ್ಚ 
ಪಕ್ಷವೆೇ ವನಪಸತಸ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದೆ. ಈಗ ಅದರ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾ ಬೆೇಡ. ಇದರಲ್ಲೆ 1.72 tmc and 
2.18tmc ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನದರ.ೆ ಸಕ್ನಾರ ಕತಡಿಯತವ ನೇರಿಗ ೆಮಿೇರ್ನಮೇಷ ಎಣಿಸತತ್ುದೆ, ಇದಕ್ೆೆ 
ಯನವನಗ ಅಡಿಗಲತೆ ಹನಕತತ್ೆುೇವೆಂದತ  ನದಾಷಟವನಗಿ ಹೆೇಳದದದರ ೆ ಅದತ ತ್ಪನಪಗತತ್ುದೆ. ನಮೂ 
ನೇರತ,  ನಮೂ ಹಕತೆ,  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಮೇಕ್ೆದನಟಿನ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಬನರದತ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದನದರೆ.  ರ್ನವು ಮೇಕ್ೆದನಟತ ಪನದಯನತ್ರೆಗೆ ಬರತವಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ದನ ಪತಿರಕ್ಯೆ 
Front page ನ ಪತಟಗಳಲ್ಲೆ advertisement ಇತ್ತು. ಅದತ ಸಕ್ನಾರದೊದೇ ಅಥವನ 
ರ್ನಸಗಿಯವರದೊದೇ ಗೊತಿುಲೆ. ಅದೆಲನೆ  ಮೇಕ್ದೆನಟತವಿನ ವಿರತದಿವೆೇ  ಇರತತಿುತ್ತು. ಹನಗನದರೆ,  
ರ್ನವು ಹೊೇರನಟವನತನ ಪನಕಿಸನುನಕ್ೆೆ ಅನತಕೂಲವನಗಿಲ್ಲ ಎಂದತ ಮನಡತತಿುದದೆೇವಯೆೇ? ನಮೂ ಜನರ 
ನೇರಿನ ಅನತಕೂಲಕ್ನೆಗಿ ಹೊೇರನಟ ಮನಡಿದೆದೇವೆ. ಇವರತ ಬಂದತ ನಮೂ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲೆ 
ಸೇೆರಿಕ್ೊಳಿಬಹತದನಗಿತ್ತು. ನನಗ ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರನದ ಗೊೇವಿಂದ ಎಂ.ಕ್ನರಜೊೇಳರವರ ಬಗೆೆ 
ಬಹಳ ಗೌರವ ಇದೆ.  ಆದದರಿಂದ ನಮೂ ರನಜಯದ ಪರಶೆನ ಬಂದಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ವಿರೂೆೇಧ್  
ಪಕ್ಷದವರ confidence ಅನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಮನಡತವುದತ ಬಹಳ ಉತ್ುಮ. 

 ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ  ಎಂ.ಕ್ನರಜೊೇಳ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರತ ಎದತದನಂತ್ತ ಹೆೇಳಿದನದರೆ.  ಹನಗನಗಿ, ರ್ನನತ ಗೌರವದಂದ ಹೆೇಳಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ನಮೂ 
ದೆೇಶಕ್ೆೆ ಸನಾತ್ಂತ್ರಾ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯನರತ ಏನೂ  ಮನಡಿಲೆವೆಂದತ ಹೇೆಳಿದರೆ, ಅದತ ತ್ಪನಪಗತತ್ುದೆ. 
ಅವರವರ ಕ್ನಲದಲ್ಲೆ ಸನಧ್ಯವನದಷತಟ ಮನಡಿದನದರ.ೆ                             

                                                  (ಮತಂದತ)  
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(702) 29-03-2022 (3.30) ಎಂವಿ-ಆರ್ಚಎನ 

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ಎಂ. ಕ್ನರಜೊೇಳ (ಮತಂದತ):- 

 ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಮೂ ದೆೇಶಕ್ೆೆ ಸನಾತ್ಂತ್ರಾ ಬಂದಮೇಲೆ ದೇೆಶಕ್ೆೆ ಯನರೂ ಏನನತನ 
ಮನಡಿಲೆವೆಂದರೆ, ತ್ಪನಪಗತತ್ುದೆ. ಅವರವರ ಕ್ನಲದಲ್ಲೆ ಸನಧ್ಯವನದಷತಟ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿದನದರೆ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ (ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
1998ರೆ್ೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಅಟಲಚ ಬಿಹನರಿ ವನಜಪೆೇಯರವರ ಸಕ್ನಾರ ಬಿೇಳುವಂತ್ಹ 
ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಅವರತ ಪನಲ್ಲಾಮಂಟ್ಚನಲ್ಲೆ ಈ ರಿೇತಿ ಹೆೇಳುತ್ನುರ;ೆಚ“ಯನರನದರೂ 60 ವಷಾದಲ್ಲೆ ಈ 
ದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಏನೂ ಆಗಿಲೆವಂೆದರೆ ಮೂಖಾತ್ನದ ಪರಮನವಧಿ”ಚ ಎಂದತ ಮನನಯ ಅಟಲಚ ಬಿಹನರ್ಚ 
ವನಜಪೆೇಯಯವರತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಅದನತನ ರ್ನನತ ಹೆೇಳಿಲೆ.  

ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ಎಂ. ಕ್ನರಜೊೇಳ: (ಬೃಹತಚ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ನೇರನವರಿ ಸಚಿವರತ)- 
ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಸಹ ಗೌರವದಂದಲೆೇ ಹೆೇಳಿದದೆೇರೆ್. ಆಗ ಯನರನದರೂ ಏನತ 
ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿಲೆವೆಂದರೆ ಅದತ ತ್ಪನಪಗತತ್ುದೆ. ಅವರವರ ಕ್ನಲದಲ್ಲೆ ಸನಧ್ಯವನದಷತಟ ಮಟಿಟಗೆ ಕ್ೆಲಸ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಪನರಮನಣಿಕವನದ ಪರಯತ್ನಗಳು ನಡಯೆತತ್ುಲೇೆ ಇವ.ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಒಂದತ 
ಮನತ್ತ ಹೇೆಳಿದರತ, ಅವತಿುನ ಬಜೆಟ್ಚ ಎಷತಟ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದರತ. ಅವರತ ಪೂಣಾವನಗಿ 2.20 
ಕ್ೊೇಟಿಗೆ ಒಂದೇೆ ದನದಲ್ಲೆ ಚೆಕಚ ನೇಡಿ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಲ್ಲಲೆ. ಅವರತ ಕ್ೇೆವಲ ನಮೂ ಒಪಿಪಗೆ ನೇಡಿ 
ಎಂದತ ಕ್ೇೆಳುತ್ನುರೆ. ಅದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟಂತ್ಹ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ದನಖಲೆಗಳಿವ.ೆ ಏಕ್ಂೆದರೆ, ಇವತ್ತು ಅದಕ್ೆೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯ ಇರಲ್ಲಲೆ. ಅದಕ್ೆೆ ಆ ದನಖಲೆಯನತನ ಇಂದತ ಸದನಕ್ೆೆ ತ್ಂದಲೆ. ಅದತ ಮನನಯ 
ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರ ಬಳಿಯೂ ಸಹ ಮನಹಿತಿಗನಗಿ ಇರಲ್ಲ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಗೊೇವಿಂದ ಎಂ. ಕ್ನರಜೊೇಳ 
ಸನಹೆೇಬರೆ, ಏಕಿೇಕರಣ ಆದನಂತ್ರ ಅದನತನ ಇಂಗಿೆಷಚನಲ್ಲೆ ಹೆೇಳಬೇೆಕ್ೆಂದರೆ, we were 
sandwiched.  ಒಂದತ ರಿೇತಿ ಆ ಕಡ ೆ ಮಹನರನಷಾ, ಆಂಧ್ರ ಪರದೇೆಶ, ಕ್ೆೇರಳ, ತ್ಮಿಳುರ್ನಡತ 
ಹನಗೆಯೇ ಸಣಣ ರನಜಯಗಳನದ ಪನಂಡಿಚೆೇರಿ ಮತ್ತು ಗೊೇವನ ಈ ಎಲನೆ ರನಜಯ ನಮೂ ಮೇಲ ೆ
ಕಣತಣಬಿಡತತಿುದದವು ಮತ್ತು ಈ ಎಲನೆ ರನಜಯದವರತ ಸಹ ನಮೂ ಮೇಲೆ ಬಿದದದದರತ. ಈ ಸಮಸೆಯಗಳನತನ 
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ಬಗಹೆರಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಆಗಿನ ಎಲನೆ ಮತತ್ಸದ ರನಜಕ್ನರಣಿಗಳು ಅವರನಚಯರತ professional 
ರನಜಕ್ನರಣಿಗಳು ಅಲೆ. ಮನನಯ ನಜಲ್ಲಂಗಪಪ, ಮನನಯ ಕ್ೆಂಗಲಚ ಹನತಮಂತ್ಯಯ, ಮನನಯ ಬಿ.ಡಿ.ಜತಿು 
ಮತ್ತು ಮನನಯ ಎಸ್.ಆರ್.ಕಂಠಿ ಈ ರಿೇತಿ ಎಷತಟ ಜನ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು ಇದದರತ. ಸತಮನರತ ಜನರತ 
ಆ ಭನಗದಲ್ಲೆ ಇದದಂತ್ಹವರತ. ಅವರತ ನಮೂ ರನಜಯದ ಭನಗಕ್ೆೆ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಅವರಿಗೆ ಅಷತಟ 
ಪರಿಜ್ಞನನ ಇರಲ್ಲಲೆವೆೇ? ಎಲೆರೂ ಸಹ ಪರಯತ್ನ ಮನಡಿದರತ. ರನಜಕಿೇಯ ಮತ್ತು ಭೌಗೂೆೇಳಿಕ 
ಕ್ನರಣಕ್ೆೆ ಸಾಲಪ ತ್ಡವನಗಿದೆ. ಯನವುದೆೇ ಕ್ನಯಾಕರಮ ಮತ್ತು ಯೇಜರೆ್ಗಳು ಸಹ ನಲೆಲ್ಲಲೆ. 
ನರಂತ್ರವನಗಿ ಈ ರನಜಯದ ಮತ್ತು ರನಷಾದ ಅಭಿವೃದಿಗನಗಿ ಕ್ನಯಾಕರಮ ಮತ್ತು ಯೇಜರೆ್ಗಳನತನ 
ನಡಸೆಿಕ್ೂೆಂಡೆೇ ಬಂದದೆದೇವೆ. ಈಗ ಭನಕರನಂಗಲ ಡನಯಂ ನಂದ ಹಿಡಿದತ, ಮನನಯ ಪಂಡಿತ್ 
ಜವನಹರ್ಚಲನಲಚ ರೆ್ಹರತರವರತ ಏರೆ್ಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರಂೆದರೆ, My temple, my Masjid, my 
Church is the Bhakra-Nangal Dam and different industries  ಎನತನತ್ನುರ.ೆ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಗೊೇವಿಂದ ಎಂ. ಕ್ನರಜೊೇಳರವರೆ, ಹಿಂದೆ 
ಹೆರ್.ಡಿ.ಕತಮನರಸನಾಮಿಯವರತ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳನಗಿದದರತ, ಆಗ ರ್ನನತ ಕ್ನನೂನತ ಮಂತಿರಯನಗಿದದೆ. 
ಮಹದನಯ ಕತರಿತ್ತ ಮಹನರನಷಾ ಮತ್ತು ಗೂೆೇವನ ರನಜಯಗಳ ಸಭ ೆ ನಡದೆತ್ತು. ಆಗ ಮಹನರನಷಾ  
ರನಜಯದವರತ ನಮಗೆ ನೇವು ಬಹಳ ಜಗಳಗಂಟರತ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ಪನಲ್ಲಾಮಂಟ್ಚನಲ್ಲೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಸಹ ಅವರತ ನಮೂನತನ ಜಗಳಗಂಟರರ್ನನಗಿ ಮನಡಿದರತ. ತ್ನವು ಇಲ್ಲೆ ಹೆೇಗ ೆ
ಹೆೇಳುತಿುೇರಿ, ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಪನಲ್ಲಾಮಂಟ್ಚನಲೂೆ ಕೂಡ ರ್ನವಲೆೆರೂ ಸಹ ಜಗಳಗಂಟರತ. ಕ್ನವೇೆರಿ 
ನೇರಿನ ವಿಚನರದ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರೆ ಇವರತ ಜಗಳಗಂಟರತ ನಮಗ ೆ ಕತಡಿಯತವುದಕ್ೆೆ ನೇರತ 
ಬಿಡತತಿುಲೆವೆಂದತ ಆಂಧ್ರಪರದೆೇಶ, ಗೊೇವನ ಮತ್ತು ಪನಂಡಿಚೆೇರಿಯವರತ ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ ಈಗ 
ಪನಂಡಿಚೆೇರಿಯವರಿಗ ೆಒಂದತ ಟಿೇ ಕಫಚ ಅಷತಟ ಮನತ್ರ ಕ್ನವೇೆರಿ ನೇರತ ಸಿಗತತ್ುದೆ. ಆದರೆ, ಅವರೂ 
ಸಹ ನಮೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದ ಮೇಲೆ ಆಪನದರೆ್ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಶತರತ ಮನಡಿದರತ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ರ್ನವು ಎಲೆರಿಗೂ ಸಹ liberal ಆಗಿ ಇದೆದೇವ.ೆ 
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ಶ್ರೇ ಗೊೇವಿಂದ ಎಂ. ಕ್ನರಜೊೇಳ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದತ ಸನಾಭನವಿಕ. 
ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಪರತಿನಧಿಸತವಂತ್ಹವರತ ಅವರವರ ರನಜಯ, ರೆ್ಲ ಮತ್ತು ಜಲಗಳ ಬಗೆೆ ನಮೂನತನ blame 
ಮನಡತವಂಥದತದ ಇದ.ೆ ಈಗ ಮಹದನಯ ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲೆ ಮಹನರನಷಾದವರಿಗ ೆ ನೇರಿನ ಹಂಚಿಕ್ ೆ
ಬಹಳ ಸಣಣ ಪರಮನಣದಲ್ಲೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಅವರತ ಕೂಡ ನಮೂ ಮೇಲೆ ಬಿದದದನದರ.ೆ ಅದತ ಇರಲ್ಲ, ಆ 
ವಿಷಯ ಬೆೇರ.ೆ ಅವರವರ ರನಜಯಗಳ ಹಿತ್ ಕ್ನಯತವುದಕ್ೆೆ ಅವರತ ಆ ರಿೇತಿ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ರ್ನವು ಸಹ 
ಈ ರಿೇತಿ ಮನಡತತ್ುೆೇವೆ. ರ್ನನತ ಏನನತನ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್ಂದರೆ, ಅವತಿುನ ಪರಿಸಿಾತಿ ಏನತ್ತು 
ಎಂದತ ಗೊತಿುಲೆ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಆಗ ರ್ನವಲೆೆರೂ ಸಹ ಚಿಕೆವರತ. ಅದನತನ ರ್ನವು ರೆ್ೂೇಡಿಲೆ. ಆದರೆ, 
ಇರತವಂತ್ಹ ಕ್ನಗದ ಪತ್ರಗಳನತನ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಹೆೇಳುತಿುದೆದೇರ್.ೆ ಅವರತ ನಮೂ ಒಪಿಪಗೆ ನೇಡಿ 
ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಆಗ ಒಪಿಪಗೆ ನೇಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಲೆವೆಂದತ ತಿರಸನೆರ ಮನಡಿದದರಿಂದ, ಈ 
ಯೇಜರೆ್ಯನತನ ಅಲ್ಲೆಗೆ ಕ್ೈೆಬಿಡತತ್ನುರ.ೆ ಅವತ್ತು ಸವೆೇಾ ಮನಡಿ ಕಲತೆ ಹನಕಿರತವುದತ. ಇವತಿುಗೂ ಸಹ 
ಆ ಕಲತೆಗಳು ಹನಗೆಯೇ ಇವೆ. ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಬಯಸತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಖಂಡಿತ್ವನಗಿ ರ್ನವು 
ಎಷತಟ ಸನಧ್ಯವೇ ಅಷತಟ ಬೇೆಗ ಪನರರಂಭ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಪರಯತ್ನ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. 

 

12. ನಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗೆ ಚಚೆಾ 

 ಆ) ರನಜಯದ ಕರನವಳಿ ಭನಗದಲ್ಲೆನ ಜ್ಞನನಪದ ಕಿರೇಡೆಯನದ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೆೇತ್ರಕೆ್ೆ 
       ಸರಿಯನದ ಪೊರೇತ್ಸಹ ಇಲೆದೆೇ ತ್ನನ ಅಸಿಾತ್ಾವನತನ ಕಳದೆತಕ್ೊಳುಿವ  
       ಬಗೆೆ.(ಮತಂದತವರದೆ ಚಚೆಾ) 

- - - 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ.ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ: (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ)- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕಂಬಳವನತನ 
ಜನನಪದ ಕಿರೇಡ ೆಎನತನವ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ಎಲೆರೂ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನದರೆ.  
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗ ನಯಮ 330ರ ಮೇಲೆ ಚಚೆಾ ನಡಯೆತತಿುದೆ. ಆ ನಂತ್ರ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ. ಕ್ೆೇವಲ ಉತ್ುರ ನೇಡತವುದಕಷ್ೆಟ ಬನಕಿ ಇಟಿಟದೆದವು.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ನನಗೆ ಒಂದತ ಅವಕ್ನಶ 
ನೇಡಿದರ,ೆ ಅದಕ್ೆೆ ಒಂದತ ಜನನಪದ ಹನಡತ ಇದೆ. ತ್ನವು ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿದರೆ ಆ ಹನಡನತನ 
ಹನಡತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯತ್ತ. ತ್ನವು ತ್ಮೂ ಹನಡನತನ ಹನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ.ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸತಬನರಯ 
ಚೊಕ್ನೆಡಿಯವರತ ಸೌಖಯದ ನಮೂ ಪತತ್ೂುರಿನವರತ ರಚರೆ್ ಮನಡಿರತವಂತ್ಹ ಹನಡತ. ಇದಕ್ೆೆ ಯನರ 
ಸಹನಯವೂ ಇಲೆ. ಅಂತ್ಹ ಒಂದತ ಒಳೆಿಯ ರಚರೆ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲೆ ಜನನಪದ ಸನಹಿತ್ಯ ಅಡಗಿದ.ೆ ಈ 
ಹನಡತ ಅಮರಿಕ್ನ ದೆೇಶದವರಗೆೆ ಹೊೇಗಿದೆ. ರ್ನನತ ಈ ಮನತ್ನತನ ಏಕ್ೆ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆಂದರ,ೆ ಆ ರಿೇತಿ 
ಹನಡತವಂತ್ಹ ಸನವಿರನರತ ಜನನಪದ ಕಲನವಿದರತ ಇದನದರ.ೆ ಅವರಿಗೆ ಸಕ್ನಾರದಂದ ಪೊರೇತ್ನಸಹವಿಲೆ. 
ಆದರೆ, ತ್ನವನಗಿಯೇ ಜನನಪದ ಕಲೆಯನತನ ಕೂಡಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ಹನಡತತಿುರತವಂತ್ಹ ಹನಡತ ಇದತ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ನನನನತನ ಕ್ೆೇಳದೆ ಹನಡಿದದರೆ ಚೆರ್ನನಗಿತ್ತು.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 

ಮತನಸತ ತ್ರವೇೆ ಮತಗತದ ೆ
ಹಿತ್ವನಗಿ ನಗಲತ ಬನರದ ೆ
ಮತನಸತ ತ್ರವೇೆ ಮತಗತದ ೆಹಿತ್ವನಗಿ ನಗಲೂ ಬನರದ ೆ
 
ಕರಿಮತಗಿಲ ಬನನನಲ್ಲೆ 
ಮಿಂಚರಳಲತ 
ತ್ನರೆಗಳು ಮಯಯ ಬಳಸಿ 
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ಜತಮೂನಲತ 
  

ಕರಿಮತಗಿಲ ಬನನನಲ್ಲೆ 
ಮಿಂಚರಳಲತ 
ತ್ನರೆಗಳು ಮಯಯ ಬಳಸಿ 
ಜತಮೂನಲತ 

  
ನವ ಭನವ ತ್ತಂಬಿ ತ್ತಂಬಿ 
ಮನ ಹನಡಲತ 
ನವ ಭನವ ತ್ತಂಬಿ ತ್ತಂಬಿ 
ಮನ ಹನಡಲತ 

 
ತ್ೆರೆದಂತಿದೆ 
ಭನಗಯದ ಬನಗಿಲತ 

 
ಮತನಸತ ತ್ರವೇೆ ಮತಗತದ ೆ
ಹಿತ್ವನಗಿ ನಗಲತ ಬನರದ ೆ

 
ಎಷ್ೊಟಂದತ ಕ್ನಲದಂದ ಹಂಬಲ್ಲಸಿದ ೆ
ಎಷ್ೊಟಂದತ ಕ್ನಲದಂದ ಹಂಬಲ್ಲಸಿದ ೆ

 
ನೇ ಬಂದತ ಸೇೆರಿ ನನನ 
ಮತದಗೂೆಳಿಸಿದ ೆ

 
ಜಿೇವನದ ನೂರತ ಕನಸತ  
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ನನಸನಗಿದೆ 
 
ಜಿೇವನದ ನೂರತ ಕನಸತ 
ನನಸನಗಿದೆ 
ಮತನಸೇೆತ್ಕ್ೆ ಈ ಬಗೆ ಮೂಡಿದ ೆ

 
ಮತನಸತ ತ್ರವೇೆ ಮತಗತದ ೆ
ಹಿತ್ವನಗಿ ನಗಲತ ಬನರದ ೆ

 
ಹೊಸ ಬನಳ ಬನಗಿಲಲ್ಲೆ 
ರ್ನವಿೇದನ 
 
ಹೊಸ ಬನಳ ಬನಗಿಲಲ್ಲೆ 
ರ್ನವಿೇದನ 
 
ನಂತಿರತವ ವೆೇಳಯೆಲ್ಲೆ 
ಏಕಿೇ ಮನ 

 
ವನಗಥಾದಂತ್ೆ ನಮೂ 
ಈ ಮೈಮನ 
 
ವನಗಥಾದಂತ್ೆ ನಮೂ 
ಈ ಮೈಮನ 
ಜೊತ್ೆ ಸೇೆರಲತ ಜಿೇವನ ಪನವನ 
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ಮತನಸತ ತ್ರವೇೆ ಮತಗತದ ೆ
ಹಿತ್ವನಗಿ ನಗಲತ ಬನರದ…ೆ 

Thank you. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಡನ|| ರ್ನರನಯಣ ಗೌಡರೆ, ಈಗ ತ್ನವು ಉತ್ುರ ಹೆೇಳಿ. 

ಡನ|| ಕೆ್.ಸಿ.ರ್ನರನಯಣ ಗೌಡ (ರೆೇಷ್ೊ, ಯತವ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಮತ್ತು ಕಿರೇಡನ ಸಚಿವರತ):- 
ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮದಲರೆ್ಯದನಗಿ ಮನನಯ ಎಸ್.ಎಲ.ಭೂೆೇಜೇೆಗೌಡರಿಗೆ ಅಭಿನಂದರೆ್ 
ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಈ ದನ ಮನನಯ ಮಂಜತರ್ನಥಚ ಭಂಡನರಿಯವರತ, ಮನನಯ ಎಸ್.
ಎಲ.ಭೂೆೇಜೇೆಗೌಡರತ, ಡನ|| ಕ್.ೆಗೊೇವಿಂದರನಜ್ಚ, ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರನದ ಮನನಯ 
ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದಚ ಮತ್ತು ಮನನಯ ಕ್.ೆಪರತ್ನಪಸಿಂಹ ರ್ನಯಕಚ ಮತ್ತು ಇನನತ್ರರತ ಕರನವಳಿ ಭನಗದ 
ಕಂಬಳ ಕಿರೇಡೆಯ ಬಗೆೆ ಅತಿೇ ಹೆಚಿಚನ ಕ್ನಳಜಿ ಇಟತಟ ಇದರ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾ ಮನಡಿದನದರ.ೆ ಇದರಿಂದ 
ನನಗೂ ಸಹ ತ್ತಂಬನ ಖತಷಿಯನಗತತಿುದೆ. ಈ ಕಿರೇಡೆಯ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳಿದೆದ. ರ್ನನತ ಮತಂಬೆೈಯಲ್ಲೆ 
ಈ ರಿೇತಿಯ ಆಟವನತನ ಆಡಿಸಬೆೇಕ್ನದರೆ, ಮತಂಬೆೈಗ ೆ ಭಂಟ್ಸಚ, ಬಿಲೆವ ಮತ್ತು ಮಗವಿೇರ 
ಇವರಲೆೆರೂ ಸಹ ಬರತತ್ನುರೆ. ಇದಕ್ೆೆ ಕ್ೊೇಟಯಂತ್ರ ರೂಪನಯ ಹಣ ಖಚತಾ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಅದರಲ್ಲೆ 
ರ್ನನತ ಭನಗವಹಿಸಿದೆದ. ಕ್ೊೇಳಿ ಹತಂಜಕ್ೆೆ ಒಂದತ ಕತಿುಯನತನ ಕಟಿಟ “ಕ್ೊೇಳಿ ಕಟಟ”ವೆಂದತ 
ಮತಂಬೆೈಯಲೂೆ ಆಡಿಸತತ್ೆುೇವೆ. ಆದರೆ, ಕ್ೊೇಣದ ಕಂಬಳವನತನ ಅಲ್ಲೆ ಆಡಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಲೆ. 
ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಮತಂಬೆೈಯಲ್ಲೆ ಗದೆದಗಳು ಸಿಗತವುದಲೆ. ಆದತದರಿಂದ ಇದರ ಬಗೆೆ ನನಗ ೆತ್ತಂಬನ ಆಸಕಿು 
ಇದೆ. ಎಲೆರೂ ಚಚಾೆ ಮನಡಿದ ಹನಗೆ ನಮೂ ಈ ಗನರಮಿೇಣ ಕಿರೇಡೆಗ ೆ ಅತಿೇ ಹೆಚಿಚನ ಶಕಿುಯನತನ 
ತ್ತಂಬಬೇೆಕ್ೆಂದತ, ಗನರಮಿೇಣ ವಿಭನಗದಲೂೆ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಈಗನಗಲೆೇ ರ್ನವು ಶತರತ 
ಮನಡಿದೆದೇವ.ೆ ಇದಕ್ೆೆ ಮತ್ೊುಂದತ ಬನರಿ ಸಲಹೆ ಪಡದೆತಕ್ೊಳಿಲತ ಎಲೆರೂ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡತ 
ಇಲನರ್ಯೆ ಪರಧನನ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾ, ಕಿರೇಡೆಯ ಎಲನೆ ಸದಸಯರತ ಮತ್ತು ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳು ಸಹ 



                                                                                                                                       «¥À/29.03.2022     164  
 

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

 

 

   

ಭನಗವಹಿಸಿದರ,ೆ ಅತಿೇ ಶ್ೇಘರದಲೆೆೇ ಈ ಸದನ ಮತಗಿದ ಕ್ೆಲವೆೇ ದನಗಳಲ್ಲೆ ಇದಕ್ೆೆ ಯನವ ರಿೇತಿ 
ಮನಡಬೇೆಕತ.  

(ಮತಂದತ) 

(703) 29.03.2022 03.40 LL-VK 

ಡನ: ಕ್.ೆಸಿ. ರ್ನರನಯಣ ಗೌಡ(ಮತಂದತ):- 

ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಈ ಕಿರೇಡೆಗ ೆಮತಂಬೆೈ ನಗರದಂದ ಸನಕಷತಟ ಡೂೆರೆ್ೇಷನಚ ಕೂಡ ಬರತತ್ುದೆ. ಮನನಯ ಬಿ.ಕ್.ೆ 
ಹರಿಪರಸನದಚರವರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ, ಈ ಕಿರೇಡೆಗ ೆಬೆಲೆ ಕಟತಟವುದಕ್ೆೆ ಸನಧ್ಯವಿಲೆ. ಆ ಕಂಬಳ ಕಿರೇಡೆಯಲ್ಲೆ 
ಭನಗವಹಿಸತವಂತ್ಹ ಕ್ೊೇಣಗಳನತನ ಸನಕತವುದತ ಒಂದತ ಪರಂಪರಯೆನಗಿ ಬಂದಂತ್ಹ ಒಂದತ 
ಶೆ್ೇಕಿಯನಗಿರತತ್ುದೆ. ಮನನಯ ಗೊೇವಿಂದ ರನಜ್ಚರವರತ ಮಂಡಯ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಕಂಬಳ ಕಿರೇಡ ೆ
ಮನಡಬಹತದೆಂಬ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿದರತ. ಆದರೆ, ಕರನವಳಿ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಕಿರೇಡೆಯನತನ 
ಮಂಡಯ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಬರತವುದಲೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ 
ಆಯನ ಕಿರೇಡೆಗಳಿಗ ೆ ಆಯನ ಜಿಲೆೆಯ ಪರಂಪರ ೆ ಆಗಿರತತ್ುದ.ೆ ಅದತ ಅಲ್ಲೆಗೆೇ ಸರಿಹೊಂದತತ್ುದೆ. 
ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಸದರಿ ಕಂಬಳ ಅಥವನ ಕ್ೊೇಳಿ ಪಂದಯಕ್ೆೆ ಮತಂಬೆೈನಂದ ಲಕ್ಷನಂತ್ರ ರೂಪನಯ 
ಡೂೆರೆ್ೇಷನಚ ಬರತತ್ುದೆ.  

ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ, ಸದರಿ ಕಿರೇಡಯೆಲ್ಲೆ ಲಕ್ಷಗಟಟಲೆೇ betting (ಬನಜಿ)ಯನತನ ಸಹ ಕಟತಟತ್ನುರೆ. ಆ 
betting ಅನತನ ಕ್ೆೇವಲ ಗೆಲತವುಗನಗಿ ಕಟತಟವುದಲೆ. ಬದಲನಗಿ, ಒಂದತ ಶೆ್ೇಕಿಗನಗಿ betting 
ಕಟತಟತ್ನುರೆ. ಅಲೆದೆೇ, ಕ್ೊೇಳಿ ಪಂದಯಕ್ನೆಗಿ ಒಂದತ ರೈೆಲತ ತ್ತಂಬನ ಹತಂಜಗಳನತನ ತ್ತಂಬಿಕ್ೊಂಡತ 
ಬರತತ್ನುರ.ೆ ಅದರಿಂದನಗಿ, ಆ ರೈೆಲ್ಲನ ತ್ತಂಬನ ಕ್ೂೆೇಳಿಯ ವನಸರೆ್ ಇರತತ್ುದೆ. ಆ ಹತಂಜಗಳನತನ 
ಪಂದಯಕ್ನೆಗಿ ಮತಂಬೈೆಗೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಹೊೇಗತವುದನತನ ಸಹ ರ್ನನತ ರೆ್ೂೇಡಿರತತ್ೆುೇರೆ್ ಹನಗೂ ಆ 
ಪಂದಯಗಳಲ್ಲೆ ಶ್ರೇ ಜೆೈ ಸತವಣಾ ಜಿೇಯವರ ಜೊತ್ ೆಹನಗೂ ಇನತನ ಅರೆ್ೇಕ ಹಿರಿಯರ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲೆ 
ಸನಕಷತಟ ಪಂದಯಗಳಲ್ಲೆ ಭನಗವಹಿಸಿರತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ರ್ನವು ಹೊೇಟಲೆಚ ಉದಯಮದವರನಗಿ ದಕ್ಷಿಣ 
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ಕನನಡ ಜಿಲೆೆಯ ಗತಂಪಿನ ಜೊತ್ೆ ಬೆಳೆದಂತ್ಹವರತ. ನನಗ ೆ ಮತಂಬೆೈ ಮೇಲ ೆ ಸನಕಷತಟ ಒಡರ್ನಟ 
ಇರತತ್ುದೆ. ಅದಕ್ನೆಗಿ, ಆ ಕಿರೇಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ನನಗೂ ಸಹ ಗೌರವ ಇದೆ. ಹನಗನಗಿ, ಈ ಕಿರೇಡೆಗಳಿಗೆ 
ಒಂದತ ಉತ್ುಮವನದ ಸನಾನ ತ್ತಂಬತವುದಕ್ೆೆ ಏರೆ್ಲನೆ ಸನಧ್ಯವಿದ ೆಅದನತನ ರ್ನನತ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಎಲನೆ 
ಭನರವನತನ ಸಕ್ನಾರದ ಮೇಲೆ ಕ್ೊಡತವುದತ ಬೆೇಡ. ಬದಲನಗಿ, ಇಂತ್ಹ ಕಿರೇಡೆಗಳಿಗೆ ರ್ನವು ಮತ್ತು 
ತ್ನವೆಲೆರೂ ಸೇೆರಿ ಈ ಕಿರೇಡೆಗಳಿಗ ೆ ಯನವ ರಿೇತಿ ಶಕಿು ತ್ತಂಬಬಹತದತ ಎನತನವುದನತನ ಯೇಚರೆ್ 
ಮನಡೂೆೇಣ. ಈಗನಗಲೇೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ, ಪರವನಸೂೆೇದಯಮ ಇಲನರ್ಯೆಲ್ಲೆ ೨ 
ಕ್ೆರೆಗಳನತನ ಜೊೇಡಿಸಿ ಒಂದತ ಪರಂಪರಯೆನತನ ಮನಡಿರತವಂಥದತದ ಹನಗೂ ಉಡತಪಿ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ 
ಮನಡಿರತವಂಥದತದ ಇರತತ್ುದೆ. ಹನಗನಗಿ, ಈ ಕಿರೇಡೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಚನ ಶಕಿು ತ್ತಂಬತವಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನ 
ಮನಡೂೆೇಣ.  

ಈ ಕಿರೇಡೆಗಳು ಸನಮನನಯವನಗಿ ನವೆಂಬರ್ಚ ಮತ್ತು ಮತ್ೂೆುಂದತ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲೆ ಮನತ್ರ 
ನಡಯೆತತ್ುದೆ. ಆ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ ಒಂದತ ತಿಂಗಳು ಆ ಕಿರೇಡ ೆ ಅಲ್ಲೆಯೇ ನಡಯೆಲ್ಲ. 
ಮೈಸೂರತ ದಸರನ ಮಹೂೆೇತ್ಸವದಲ್ಲೆಯೂ ಸಹ ಕಂಬಳ ಕಿರೇಡೆಯನತನ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಸಲಹ ೆನೇಡಿದರತ. ಆದರೆ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೆ ಈ ಕಂಬಳ ಕಿರೇಡೆಯನತನ ನಡಸೆತವುದಕ್ೆೆ ಬಹಳ 
ಕಷಟವನಗತತ್ುದೆ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಸದರಿ ಕಿರೇಡಗೆ ೆಕ್ೆಸರತಗದದೆಯನತನ ನಮಿಾಸಿ, ಅಲ್ಲೆ ಕ್ಸೆರತ ಮಣಣನತನ ಮಟಟ 
ಮನಡಿ, ಕಿರೇಡ ೆ ನಡಸೆತವುದತ ಸತಲಭವನದ ಮನತ್ಲೆ. ಅದರ ಬದಲನಗಿ, ಆ ಕಿರೇಡೆಯನತನ ಕರನವಳಿ 
ಭನಗದಲ್ಲೆಯೇ ಒಂದತ ಜನತ್ರೆ ಮನಡತವ ರಿೇತಿ ಅಥವನ ಮೇಳ ಮನಡತವ ರಿೇತಿ ಸಕ್ನಾರದ 
ಜವನಬನದರಿಯಂದ ಎಲೆರ ರೆ್ೇತ್ೃತ್ಾದಲ್ಲೆ ಮನಡತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಅತಿೇ ಶ್ೇಘರದಲ್ಲೆ ರ್ನವು 
ನೇವೆಲೆರೂ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡತ ಮನಡೂೆೇಣ. ಕಂಬಳ ಕಿರೇಡ ೆಬಗೆೆ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರಿಗೂ ಸಹ 
ಹೆಚತಚ ಆಸಕಿು ಇರತವಂತ್ ೆಕ್ನಣಿಸತತಿುದೆ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಅವರತ ಈ ವಿಷಯವನತನ ಬಹಳ ಆಸಕಿುಯಂದ 
ಕ್ೆೇಳುತಿುದನದರೆ. ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಕಂಬಳ ಕಿರೇಡೆಗ ೆ ಅತಿೇ ಹೆಚಿಚನ ಶಕಿುಯನತನ ತ್ತಂಬೊೇಣವೆಂದತ 
ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಕಂಬಳ ಕಿರೇಡ ೆ ನಡಸೆತವ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಪತ್ರ ಸಹ 
ಕ್ೊಟಿಟರತತ್ನುರ.ೆ ಆ ಪತ್ರವನತನ ರ್ನನತ ಓದರತತ್ೆುೇರೆ್. ಮತಂದನ ತಿಂಗಳಿನಂದ ರ್ೆೇಲೊೇ ಇಂಡಿಯನ 
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ಕೂಡ ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ ಏಪಿರಲಚ ೧ರೆ್ೇ ತ್ನರಿೇಖಿನಂದತ ರ್ೆೇಲೊೇ ಇಂಡಿಯನ ಕ್ನಯಾಕರಮಕ್ೆೆ ಚನಲರೆ್ 
ನೇಡತತಿುದತದ, ಅದಕ್ೆೆ ತ್ನವೆಲೆರೂ ಸಹ ಬರಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಆ ಕ್ನಯಾಕರಮಕ್ೆೆ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದ 
ಮಂತಿರಗಳು ಹನಗೂ ನಮೂ ದೆೇಶದ ಇನನತ್ರ ಗಣಯವಯಕಿುಗಳು ಉದನಾಟರೆ್ಗ ೆ ಬರತತಿುದನದರ.ೆ ಮನನಯ 
ಪರಧನನ ಮಂತಿರಯವರನತನ ಸಹ ಸದರಿ ಕ್ನಯಾಕರಮಕ್ೆೆ ಆಹನಾನಸತವಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನವನತನ ಸಹ ರ್ನವು 
ಮನಡತತಿುದೆದೇವೆ. ಮನನಯ ಎಸ್.ಎಲಚ. ಭೂೆೇಜೇೆಗೌಡದರತ ರನಗಿ ಬಿೇಸತವನಗ ಹೆೇಳುವಂತ್ಹ ಪದವನತನ 
ಈ ಸದನದಲ್ಲೆ ಹೆೇಳಿದರತ. ಅದತ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಇಷಟವನಯತ್ತ. ಆದರೆ, ಈಗಿನ ಜನರತ ಆ ರನಗಿ 
ಬಿೇಸತವಂತ್ಹ ಪದವನತನ ಮರೆತ್ತ ಹೂೆೇಗಿದನದರೆ. ಈಗಿನ ಕ್ನಲದಲ್ಲೆ ಯನರತ ಕೂಡ ರನಗಿ 
ಬಿೇಸತವುದಲೆ.  

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿಶೆಟಿಟ(ರ್ನಮನದೆೇಾಶನ ಹೊಂದದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ 
ಎಲನೆ ಮರ್ೆಗಳಲ್ಲೆಯೂ ಸಹ ರನಗಿ ಬಿೇಸತವ ಕಲತೆಗಳನತನ ಶೆ್ೇ ಪಿೇಸ್ಚಗಳನಗಿ ಮರ್ೆಯಲ್ಲೆ 
ಇಟತಟಕ್ೂೆಂಡಿರತತ್ನುರೆ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಸಿ. ರ್ನರನಯಣಗೌಡ(ಕಿರೇಡ,ೆ ಯತವಜನ ಹನಗೂ ರೇೆಷ್ೊ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರನಗಿ ಬಿೇಸತವಂತ್ಹ ಕಲತೆಗಳು ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿಶಟೆಿಟಯವರ ಊರಿನಲ್ಲೆ 
ಇಟತಟಕ್ೂೆಂಡಿರಬಹತದತ. ಆದರ,ೆ ನಮೂ ಭನಗದವರತ ಆ ಕಲತೆಗಳನತನ ತಿಪಪೆ ಗತಂಡಿಗೆ ಎಸದೆರತತ್ನುರ.ೆ 
ಆಗಿನ ಕ್ನಲದಲ್ಲೆ ನಮೂ ತ್ನಯಂದರತ, ಅಜಿಿಯಂದರತ ಶಕಿುಗನಗಿ ಹನಗೂ ಮೈಯಲ್ಲೆರತವ ಚಳಿ 
ಹೊೇಗಲ್ಲ ಎಂದತ ರನಗಿ ಕಲೆನತನ ಬಿೇಸತವನಗ ಪದ ಹೆೇಳುತಿುದದರತ ಹನಗೂ ಆ ಮರ್ೆಯವರತ 
ʼಹೆಬಬರಲ್ಲʼ ಎಂಬ ಪದ ಹೇೆಳುತಿುದದರತ. ಅದನತನ ರ್ನವು ಚಿಕೆವರಿದನದಗ ಕ್ೇೆಳಿಸಿಕ್ೂೆಂಡಿರತತ್ೆುೇವೆ. ಆದರ,ೆ 
ಈಗಿನ ಕ್ನಲದಲ್ಲೆ ನಮೂ ಧ್ಮಾಪತಿನಯರತ ಅಥವನ ನಮೂ ಅಕೆ-ತ್ಂಗಿಯರತ ಯನರತ ಸಹ ರನಗಿ 
ಕಲೆನತನ ಬಿೇಸತವುದಲೆ. ಈ ಕಲೆ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಭೂೆೇಜೇೆಗೌಡರಿಗೆ ಬಹಳ ಕ್ನಳಜಿ ಇರತತ್ುದೆ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ 
ಅವರತ ಸಹ ಗನರಮಿೇಣ ಭನಗದವರನಗಿರತವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಲೆ ಇರತತ್ುದೆ. ಹನಗನಗಿ, ಕಂಬಳ 
ಕಿರೇಡ ೆಬಗೆೆ ರ್ನವು ಮತ್ತು ನೇವೆಲೆರೂ ಸೇೆರಿ ಮತಂದತವರಸೆತವುದಕ್ೆೆ ಪರಯತ್ನ ಮನಡೊೇಣ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ 
ಈ ಕಿರೇಡೆಗಳ ಬಗೆೆ ಹನಗೂ ಆ ಕಿರೇಡೆಯ ಪರಂಪರಯೆ ಬಗೆೆ ನನಗೂ ಸಹ ಶೆ್ೇಕಿ ಇರತತ್ುದೆ. 
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ಹನಗನಗಿ, ರ್ನನತ ಸಹ ಈ ಕಿರೇಡೆಯಲ್ಲೆ ವೆೈಯಕಿುಕವನಗಿ ಸಹಕ್ನರ ನೇಡತತ್ೆುೇರೆ್. ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ 
ಈ ಕಿರೇಡೆಗ ೆಉತ್ುಮವನದ ಶಕಿುಯನತನ ತ್ತಂಬೊೇಣವೆಂದತ ಹೆೇಳಿ, ತ್ಮೂಲೆರ ರೆ್ೇತ್ೃತ್ಾದಲ್ಲೆ ಒಂದತ 
ಸಭೆಯನತನ ಆದಷತಟ ಬೆೇಗ ಕರಯೆತತ್ೆುೇರೆ್ಂಬ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಬಯಸತತ್ುೆೇರೆ್.  

ಇ) ವಿಷಯ:- ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿೇಕ್ಷನ ಪನರಧಿಕ್ನರದಲ್ಲೆ ನಡಯೆತತಿುರತವ ಅಕರಮಗಳ 
ಕತರಿತ್ತ 

- - - 

ಶ್ರೇ ಎನಚ. ರವಿಕತಮನರ್ಚ(ವಿಧನನಸಭೆಯಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, KEA (Karnataka Examinations Authority) ರನಜಯದಲ್ಲೆ ತ್ತಂಬನ 
ಒಳೆಿಯ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡತತಿುದೆ. ಕ್ೆಲವು ಸನರಿ ಸಾಲಪ ಒಳಹೊಕತೆ ರೆ್ೂೇಡಿದನಗ, ಅಲ್ಲೆ ಆಗಿರತ್ಕೆಂತ್ಹ 
ತ್ಪತಪ-ಒಪತಪಗಳನತನ ಸರಿಪಡಿಸಿಕ್ೂೆಳಿದೆೇ ಹೂೆೇದರೆ, ಬಹಳಷತಟ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಅವರ ಭವಿಷಯ 
ರೂಪಿಸತವಂತ್ಹ ಶ್ಕ್ಷಣ ಏನದ,ೆ ಅದಕ್ೆೆ ಪೆಟತಟ ಬಿದದರತವಂತ್ಹ ಒಂದತ ಘಟರ್ ೆಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರದ 
ಗಮನ ಸಳೆೆಯತವುದಕ್ೆೆ ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಅದರಲ್ಲೆಯೂ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ವೆೈದಯಕಿೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಎನತನವಂಥದತದ, ಬಹಳಷತಟ ವನಯಪನರಿೇಕರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದೊಳಗ ೆ
ಸನಕಷತಟ ಹೂೆೇರನಟದ ಪರಿಣನಮವನಗಿ ಕನಷಠ ಪಕ್ಷ ಶೆೇಕಡ ೫೦ ರಷತಟ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಸಕ್ನಾರ 
ಏನತ ಪರವೆೇಶನತಿ ಶತಲೆ ನಗದ ಮನಡತತ್ುದೆ, ಆ ಶತಲೆವನತನ ರ್ನಸಗಿ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಲ್ಲೆ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಬೇೆಕತ ಎನತನವಂತ್ಹ ನೇತಿಯನತನ ಸಕ್ನಾರ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ೆೆ seat sharing 
policy ಮತ್ತು fee fixation policy ಎಂದತ ಎರಡತ ಪನರಧಿಕ್ನರಗಳು ಈ ನೇತಿಯನತನ 
ರೂಪಿಸಿದತದ, ಅದರ ಮೇರಗೆೆ ಶತಲೆ ನಗದಯನಗತತ್ುದ.ೆ ಆ ರಿೇತಿಯ ಶತಲೆವನತನ ರ್ನಸಗಿ ವೆೈದಯಕಿೇಯ 
ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಲ್ಲೆ ಸಕ್ನಾರದಂದ ನಗದಗೊಳಿಸಿದ ಶತಲೆ ಇರತತ್ುದೆ.  

ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲೆ ಆಗಿರತವಂತ್ಹ ಒಂದತ ದೊಡಾ ತ್ಪತಪ ಏರೆ್ಂದರೆ, ೨೦೧೮ರಲ್ಲೆ ವೆೈದಯಕಿೇಯ 
ಶ್ಕ್ಷಣ ಪರವೆೇಶನತಿ ಅಪೆೇಕ್ಷಿತ್ ಅಭಯರ್ಥಾ ನೇಟ್ಚ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯನತನ ಬರೆದತ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿೇಕ್ಷನ 
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ಪನರಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ ವೈೆದಯಕಿೇಯ ಕ್ನಲೇೆಜಿನ ಪರವೆೇಶಕ್ನೆಗಿ ನೇಟ್ಚ ರೂೆೇಲಚ ನಂಬರ್ಚ:505602240 ಇದರ 
ಕ್ೆಳಗಡ ೆಪರಿೇಕ್ಷ ೆಬರೆದರತತ್ನುರೆ್. ಆ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಆ ಅಭಯರ್ಥಾ ಡಿ.ಡಿ. ಅನತನ ಸಹ ಲಗತಿುಸತತ್ನುರ.ೆ 
ಸದರಿ ಡಿ.ಡಿ. ಸಂರ್ೆಯ:288065 ಮತ್ತು ಅದರ ಹಣ ಎಷತಟ ಎಂದರೆ, ೬,೮೩,೧೦೦ 
ರೂಪನಯಗಳನಗಿರತತ್ುದೆ. ಈ ಡಿ.ಡಿ. ಯನತನ ಅಭಯರ್ಥಾಯತ ಪರಿೇಕ್ಷನ ಪನರಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ ಸಲ್ಲೆಸತತ್ನುರ.ೆ 
ಇದರಲ್ಲೆ ಏರ್ನಗತತ್ುದೆಯಂದರ,ೆ ಆ ಡಿ.ಡಿ.ಯನತನ ಯನವ ಅಭಯರ್ಥಾ ಲಗತಿುಸಿರತತ್ನುರ್ೆ, ಆತ್ನಗ ೆ
ವೆೈದಯಕಿೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣದ ಸಿೇಟತ ಸಿಗಬೆೇಕ್ನಗಿರತತ್ುದೆ. ಆದರೆ, ಸದರಿ ಅಭಯರ್ಥಾಯತ ನೇಡಿರತವ ಡಿ.ಡಿ. 
ಮತ್ೊುಬಬ ಅಭಯರ್ಥಾಯ ಹೆಸರಿಗ ೆ ಹೊೇಗತತ್ುದೆ. ಇದರಿಂದನಗಿ, ಡಿ.ಡಿ. ಸಲ್ಲೆಸಿದಂತ್ಹ ಅಭಯರ್ಥಾಗ ೆ
ವೆೈದಯಕಿೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಿೇಟತ ತ್ಪಿಪ ಹೂೆೇಗತತ್ುದೆ. ಸದರಿ ಅಭಯರ್ಥಾಯತ ಉನನತ್ ಶೆರೇಣಿಯಲ್ಲೆ ಪನಸ್ಚ 
ಆಗಿದದರೂ ಸಹ ಹನಗೂ ಡಿ.ಡಿ. ಸಲ್ಲೆಸಿದದರೂ ಸಹ ಆತ್ನಗ ೆ ಸಿೇಟತ ಸಿಗದೆೇ ಬೆೇರಯೆವರಿಗ ೆ
ಹೊೇಗಿರತತ್ುದೆ. ಈ ರಿೇತಿಯ ಒಂದತ ದೊಡಾ ತ್ಪತಪ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿೇಕ್ಷನ ಪನರಧಿಕ್ನರದಲ್ಲೆ ನಡಯೆತತ್ುದೆ. 
ಆದರೆ, ಇವತಿುನವರಗೊ ಆ ಸಮಸೆಯಯನತನ ಅವರತ ಸರಿಪಡಿಸಿಕ್ೊಂಡಿರತವುದಲೆ. 

 ಸದರಿ ಘಟರೆ್ ೨೦೧೮ರಲ್ಲೆ ನಡದೆದತದ, ಆ ಅಭಯರ್ಥಾಗ ೆವೆೈದಯಕಿೇಯ ಸಿೇಟತ ತ್ಪಿಪ ಹೊೇಗತತ್ುದೆ. 
ಆ ನಂತ್ರ, ಈ ವಿಷಯವನತನ ಸದರಿ ಪನರಧಿಕ್ನರದ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ಂದರೂ ಸಹ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿೇಕ್ಷನ 
ಪನರಧಿಕ್ನರವು ಬೆೇರ ೆಯನವುದೊೇ ವಿದನಯರ್ಥಾಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೆ ಡನರ ಮನಡಿರತವುದತ ಕಂಡತ ಬಂದದ.ೆ ಈ 
ಕತರಿತ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿೇಕ್ಷನ ಪನರಧಿಕ್ನರದಲ್ಲೆ ವಿಚನರಿಸಲನಗಿ ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯ ಸಮಪಕಾವನದ 
ಉತ್ುರ ದೂೆರತೆಿಲೆ. ಆ ನಂತ್ರ, ಅಭಯರ್ಥಾಯತ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೊೇಕ್ನಯತಕುಕ್ೆೆ ನೇಟ್ಚ ರೂೆೇಲಚ 
ನಂಬರ್ಚ, ಡಿ.ಡಿ. ನಂಬರ್ಚ, ಡಿ.ಡಿ. ಹಣ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ೆ ಎಲನೆ ಮನಹಿತಿಗಳನತನ ನೇಡಿ ದೂರತ 
ಸಲ್ಲೆಸತತ್ನುರ.ೆ ಆ ಅಭಯರ್ಥಾಯತ ನೇಡಿದಂತ್ಹ ಡಿ.ಡಿ. ಮೇರಗೆ ೆಮತ್ೂೆುಬಬ ಅಭಯರ್ಥಾಗೆ ಹೊೇಗಿರತತ್ುದ,ೆ 
ಅವರಿಗೆ ವೆೈದಯಕಿೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಿೇಟತ ಸಿಕಿೆರತವ ಬಗೆೆ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಸಹ ಕರ್ನಾಟಕ 
ಲೊೇಕ್ನಯತಕುರ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರತತ್ನುರ್ೆ. ಆದರೆ, ಇದತವರವೆಿಗೂ ಕೂಡ ೧೨೫ ಅಂಕ ಕಡಿಮ ಇರತವುದತ 
ಅಲೆದೆೇ, ಕ್.ೆಇ.ಎ. ಯತ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೊೇಕ್ನಯಕು ರೆ್ೂೇಟಿಸ್ಚಗೆ ನೇಡಿರತವ ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ ನೇಡಿರತವ 
ದನಖಲೆಗಳಲ್ಲೆ ತ್ಂದೆಯ ಹೆಸರತ ಮತ್ತು ತ್ನಯಯ ಹಸೆರತ ಒಂದೇೆ ಆಗಿರತವುದನತನ 
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ಗಮನಸಬಹತದತ. ಈ ಬಗೆೆ ಲೊೇಕ್ನಯತಕುದಲ್ಲೆ ದೂರತ ನೇಡಿದ ನಂತ್ರ ನಮಗೆ ಈ ಎಲನೆ 
ಮನಹಿತಿಗಳು ಗೊತ್ನುಗತತ್ುದೆ. ಆ ಅಭಯರ್ಥಾಯ ಹೆಸರತ ಮತ್ತು ಆತ್ನ ತ್ನಯಯ ಹೆಸರತ ಒಂದೇೆ 
ಆಗಿರತತ್ುದ.ೆ ಉದನಹರಣೆಗ,ೆ ಶ್ರೇ ಧ್ನತಷಚ ಎನತನವಂತ್ಹ ಅಭಯರ್ಥಾಗೆ ವೆೈದಯಕಿೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಿೇಟತ 
ಸಿಗಬೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು, ಡಿ.ಡಿ.ಯನತನ ಸಹ ಈ ಅಭಯರ್ಥಾಯೇ ನೇಡಿರತತ್ನುರ್.ೆ ಆದರ,ೆ ಸದರಿ ಡಿ.ಡಿ. ಕತ. 
ಹರಿಣಿ ಎನತನವವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಹೊೇಗತತ್ುದೆ. ಜೊತ್ೆಗೆ, ಕತ. ಹರಿಣಿ ಎನತನವ ಅಭಯರ್ಥಾಗೆ ವೈೆದಯಕಿೇಯ 
ಶ್ಕ್ಷಣದ ಸಿೇಟತ ಕೂಡ ಸಿಕಿೆರತತ್ುದ.ೆ ಇರ್ೂೆನಂದತ ತ್ಪತಪ ಮನಡಿರತವುದನತನ ರೆ್ೂೇಡತವುದನದರೆ, 
ತ್ಂದೆಯ ಹೆಸರತ ನಳಿನ, ತ್ನಯಯ ಹೆಸರತ ಸಹ ನಳಿನ ಹನಗೂ ಅಭಯರ್ಥಾಯ ಹೆಸರತ ಕತ. ಹರಿಣಿ. 
ಇಷ್ೊಟಂದತ ದೊಡಾ ತ್ಪಪನತನ ಕ್.ೆಇ.ಎ. ಮನಡತತ್ುದೆ. ಈ ಬಗೆೆ ಅಭಯರ್ಥಾಯತ ಅರೆ್ೇಕ ಬನರಿ ದೂರತ 
ನೇಡತತ್ನುರ ೆಹನಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೊೇಕ್ನಯತಕುಕೂೆ ಸಹ ದೂರತ ನೇಡತತ್ನುರ.ೆ ಆದರೂ ಸಹ ಈ ಬಗೆೆ 
ಯನವುದೆೇ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿರತವುದಲೆ.                                    (ಮತಂದತ)  

(704) 29.03.2022 3.50 ವೆೈಎಲ-ವಿಕ್ೆ        

ಶ್ರೇ ಎನ.ರವಿಕತಮನರ್ಚ (ಮತಂದತ):-  

ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ಏತ್ಕ್ೆೆ ಇದತವರೆವಿಗೂ ಕರಮವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡಿರತವುದಲೆ?   ಡಿ.ಡಿ. 
ಮತ್ುವರ್ನನದರೂ ವನಪಸತಸ ನೇಡಿ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದರೂ, ಇದತವರೆವಿಗೂ ಸಹ ಶ್ರೇ ಧ್ನತಷಚ 
ಎನತನವಂಥ ವಿದನಯರ್ಥಾಗೆ ಆ ಡಿ.ಡಿ. ಮತ್ು ವನಪಸತಸ ನೇಡಿಲೆ.  ಈ ಸಂಬಂಧ್ ಅರೆ್ೇಕ ಸಲ ದೂರತ 
ದನಖಲ್ಲಸಲನಗತತ್ುದ.ೆ  ಶ್ರೇ ಧ್ನತಷಚ ಎಂಬ ವಿದನಯರ್ಥಾ ವೆೈದಯಕಿೇಯ ಸಿೇಟಿಗನಗಿ ಕ್.ೆಇ.ಎ. ಗೆ ಹಣ 
ಕಟಿಟದ ಮೇಲೆಯತ, ಆ ಸಿೇಟತ ಕತ. ಹರಿಣಿ.ಕ್ೆ. ರವರಿಗ ೆಸಿಕಿೆದೆ. ಲೂೆೇಕ್ನಯತಕುವು ಸನಕಷತಟ ಬನರಿ ಕರಮ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿವಂತ್ೆ ಕ್.ೆಇ.ಎ. ಗೆ ಹೆೇಳುತ್ುದೆ.  ಆದರೂ ಕ್.ೆಇ.ಎ. ರವರನಗಲ್ಲ ಅಥವನ 
ಇಲನರ್ಯೆವರನಗಲ್ಲ ಯನವುದೆೇ ಕರಮವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡಿಲೆ ಎನತನವುದರ ದನಖಲೆ ನನನ ಹತಿುರ 
ಇದೆ.  ಅಷತಟ ಮನತ್ರವಲೆದೆೇ, ಲೊೇಕ್ನಯತಕು ವಿಚನರಣೆ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ನದೇೆಾಶ್ಸಿರತವಂತ್ೆ “ಕತ. 
ಹರಿಣಿ.ಕ್ ೆ ರವರ ಅಜಿಾ ಪರತಿ ಮತ್ತು ಎಂಟಿರ ಪನಸ್ಚ ಪರತಿಗಳನತನ ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲೆ ಲಗತಿುಸಲನಗಿರತತ್ುದ.ೆ  
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ಕತ. ಹರಿಣಿ.ಕ್.ೆ ರವರಿಗ ೆ ಸಿೇಟತ ಸಿಕಿೆದೆ, ನನಗ ೆ ಅರ್ನಯಯವನಗಿದೆ, ಏರ್ನದರೂ ಮನಡಿ ಮಡಿಕಲಚ 
ಸಿೇಟತ ದೂೆರಕಿಸಿಕ್ೂೆಡಿ ಎಂದತ ಪರಿಪರಿಯನಗಿ ಶ್ರೇ ಧ್ನತಷಚ ಬೆೇಡಿಕ್ೊಂಡಿದನದರೆ್.   

ಜೊತ್ೆಗೆ ಆತ್ನ ತ್ಂದೆ-ತ್ನಯ ಓಡನಡಿ ಅವರ ಚಪಪಲ್ಲಯೇ ಸವಿಯತತ್ುದೆ, ಅವರ ಮನಸತಸ ಸಹ 
ಹನಳನಗತತ್ುದೆ.  ಅದಲೆದೆೇ ಆತ್ನತ ಕಷಟಪಟತಟ ಓದತತಿುದದಂತ್ಹ ವಿದನಯರ್ಥಾಯನಗಿದದನತ.  ಆ 
ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ ranking ಬಗೆೆ ಹೆೇಳುವುದನದರೆ, ಕತ. ಹರಿಣಿ.ಕ್ೆ ರವರ ನೇಟ್ಚ ranking 
6,82,215, ಶ್ರೇ ಧ್ನತಷಚರವರ ನೇಟ್ಚ ranking 2,87,721.  ಶ್ರೇ ಧ್ನತಷಚ ಎಂಬ ವಿದನಯರ್ಥಾಗ ೆ
ಸಿೇಟ್ಚ ಸಿಗಬೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು.  ಆದರೆ, ಕತ. ಹರಿಣಿ.ಕ್ ೆಎಂಬ ವಿದನಯರ್ಥಾಗೆ ಸಿೇಟ್ಚ ಸಿಕಿೆದೆ.  ಇಷ್ೂೆಟಂದತ 
ದೊಡಾ ತ್ಪಪನತನ ಕ್.ೆಇ.ಎ. ರವರತ ಮನಡಿದದರೂ, ಇದತವರೆವಿಗೂ ಏತ್ಕ್ೆೆ ತ್ಪಿಪತ್ಸಾ ಅಧಿಕ್ನರಿ ವಿರತದಿ 
ಕರಮವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿಲೆ? ಗೌರವನನಾತ್ ಲೊೇಕ್ನಯತಕುವು ಈಗನಗಲೆೇ ಕರಮವನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿವಂತ್ೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.  ಹನಗನಗಿ ರ್ನನತ ವಿನಂತಿಸತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಶ್ರೇ ಧ್ನತಷಚ ಎಂಬ 
ವಿದನಯರ್ಥಾಗೆ ರ್ನಯಯವನತನ ದೊರಕಿಸಿಕ್ೊಡಬೇೆಕತ.  ರೂ.6.00 ಲಕ್ಷ ಡಿ.ಡಿ. ಸಹ ಕಟಿಟದತದ, ಬಹಳ ಬಡ 
ಕತಟತಂಬದಂದ ಬಂದವರ್ನಗಿದನದರ್.ೆ  ಹಗಲತ-ರನತಿರ ಕಣಿಣಗೆ ಎಣೆಣಯನತನ ಬಿಟತಟಕ್ೂೆಂಡತ ಪರಿೇಕ್ಷೆಗ ೆ
ತ್ಯನರತ ಆಗಿದಂಥವರ್ನಗಿದನದರ್.ೆ  ವೆೈದಯಕಿೇಯ ಸಿೇಟತ ಸಿಗತವುದೆಂದರ,ೆ ಒಂದತ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ 
ಸಾಗಾವೆೇ ಸಿಕಿೆದ ಹನಗೆ ಆಗತತ್ುದೆ.  ಬಹತಶಃ ಆ ಒಂದತ ಸಂತ್ೂೆೇಷಕ್ೆೆ ಪನರವೆೇ ಇಲೆದಂತ್ನಗತತ್ುದ.ೆ   
ಶ್ರೇ ಧ್ನತಷಚ ಎಂಬ ವಿದನಯರ್ಥಾ ಅಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಾತಿಯಲ್ಲೆ ಕಷಟಪಟತಟ ಓದದರತ, ಆತ್ನಗ ೆ ಆತ್ನ 
ಮರ್ೆಯವರಿಗೆ ಇಷತಟ ದೂೆಡಾ ಮಟಟದಲ್ಲೆ ಅರ್ನಯಯವನಗತತ್ುದೆ.  ಹಲವನರತ ಬನರಿ ಮಂತಿರಗಳನತನ, 
examination authority ರವರನತನ ಭೇೆಟಿ ಮನಡಿದನದರ ೆಮತ್ತು ಲೂೆೇಕ್ನಯತಕುರಿಗೂ ದೂರತ 
ನೇಡಿದತದ, ಇಲ್ಲೆಯವರಗೊ ಏತ್ಕ್ೆೆ ಕರಮವನತನ ತ್ಗೆೆದತಕ್ೂೆಂಡಿಲೆ? ಇಷ್ೂೆಟಂದತ ದಪಪ ಚಮಾದ 
ನಡತವಳಿಕ್ೆ ಇದದರ,ೆ ಏರೆ್ೇನತ ಗೊತಿುಲೆದಂಥ ಅಮನಯಕ ವಿದನಯರ್ಥಾ, ಮತಗದ ಪೊೇಷಕರಿಗ ೆರ್ನಯಯ 
ಸಿಗತವುದತ ಯನವನಗ? ರ್ನನತ ಒಂದತ ಉದನಹರಣಯೆನತನ ಮನತ್ರ ಇಲ್ಲೆ ಹೆೇಳುತಿುದೆದೇರ್ೆ.   
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ನಮೂ Examination Authority ಮತ್ತು CET Cell ಗೆ ಹೊೇದರ ೆಇಂತ್ಹ ನೂರನರತ 
ಪರಕರಣಗಳು ಸಿಗತತ್ುದ.ೆ  ಕ್ೆಲವು ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ಅರ್ನಯಯವನದರೂ ಮತಂದ ೆ ಬರತವುದಕ್ೆೆ 
ಹೊೇಗತವುದಲೆ.  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಅವರಿಗೆ ಯನರನತನ ಭೆೇಟಿ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆನತನವುದತ ಗೊತಿುರತವುದಲೆ.  
ಜೊತ್ೆಗೆ ಅಂತ್ಹ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ “ರೆ್ೂೇಡಣಮೂ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿ, ಸರಳವನಗಿ ತಿರಸೆರಿಸಿ”ಚ
ಕಳುಹಿಸತತ್ನುರೆ.  ರ್ನವು ರನಜಕ್ನರಣಿಗಳು “ರೆ್ೂೇಡಮೂ ಇದೆಲನೆ ಆಗತವುದಲೆ, ಬಹಳ 
ದವಸಗಳವರೆಗೂ ಸಮಯವನಗತತ್ುದೆ”ಚ ಎಂದತ ಯನವ ರಿೇತಿ ಉತ್ುರ ನೇಡತತ್ೆುೇವಯೆೇ, ಆ ರಿೇತಿ 
ಆಗತತ್ುದೆ.  ಹನಗನಗಿ ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರದ ಹನಗೂ ಇಲನರ್ಯೆವರ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಈ 
ವಿಚನರವನಗಿ ರ್ನಯಯವನತನ ದೊರಕಿಸಿಕ್ೊಡಬೇೆಕತ.  ಈಗನಗಲೆೇ ಶ್ರೇ ಧ್ನತಷಚ ಎಂಬ ವಿದನಯರ್ಥಾ 
ಸತಮನರತ ರೂ.6.00 ಲಕ್ಷಗಳನತನ ಡಿ.ಡಿ. ಕಟಿಟದತದ, ಅದನತನ ಬಡಿಾ ಸಮೇತ್ ವನಪಸತಸ ನೇಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ 
ವಿನಂತಿಸಿಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇರ್ೆ.  ನಮೂ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಅಂತ್ೂ 6,82,215 ranking ನಲ್ಲೆ ಇದದರ ೆಯನವುದೆೇ 
ವೆೈದಯಕಿೇಯ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಲ್ಲೆ ಸಿೇಟತ ಸಿಗತವುದಲೆ.  ಆ ರಿೇತಿ ಇರತವನಗ ಕತ. ಹರಿಣಿ.ಕ್ೆ. ರವರಿಗೆ 
ಹೆೇಗ ೆ ವೆೈದಯಕಿೇಯ ಕ್ನಲೇೆಜಿನಲ್ಲೆ ಸಿೇಟತ ಸಿಕಿೆದ?ೆ Examination Authority ರವರತ ಏನತ 
ಮನಡತತಿುದನದರ?ೆ Examination Authority ರವರಿಗ ೆ ಹೆೇಳುವವರತ, ಕ್ೇೆಳುವವರತ ಯನರತ 
ಇಲೆವೆೇ? ಇದೂೆಂದತ ರಿೇತಿ ದಬನಾರ್ಚ ಆಗಿದ.ೆ  ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ನಮಗ ೆ ಯನರತ ಪರಶೆನಯೇ 
ಮನಡತವವರಿಲೆವೆಂದತ ಭನವಿಸಿಕ್ೂೆಂಡಿದನದರ,ೆ ಅಷತಟ ಮೈ ಮರೆತಿರತತ್ನುರೆ.  ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳನತನ ಮತ್ತು 
ಪೊೇಷಕರತಗಳನತನ ಹೆೇಗ ೆ ಬೆೇಕತ, ಆ ರಿೇತಿ ನಡಸೆಿಕ್ೂೆಳುಿತ್ನುರೆ. ಹನಗನಗಿ, ಯನರತ ಇದಕ್ೆೆ 
ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟವರನಗಿದನದರೆ, ಆ ಅಧಿಕ್ನರಿಯನತನ ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ ಅಮನನತ್ತಗೊಳಿಸಬೆೇಕತ ಮತ್ತು ತ್ಪಿಪತ್ಸಾ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಯಂದಲೆೇ ಶ್ರೇ ಧ್ನತಷಚ ಎಂಬ ವಿದನಯರ್ಥಾಯ ಸತಮನರತ ರೂ.6.00 ಲಕ್ಷಗಳಷತಟ ಡಿ.ಡಿ. 
ಮತ್ುವನತನ ಕೂಡಲೇೆ ವನಪಸತಸ ಕ್ೊಡಿಸಬೆೇಕತ.  ಆ ವಿದನಯರ್ಥಾಗೆ ವೆೈದಯಕಿೇಯ ಸಿೇಟತ 
ಸಿಗಬೆೇಕ್ನಗಿದತದ, ಇವತ್ತು ಸಿೇಟತ ಸಿಕಿೆಲೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ್ ಆ ವಿದನಯರ್ಥಾಗ ೆ ರ್ನಯಯ ಸಿಗಬೆೇಕತ.  
ಆತ್ನಗ ೆಮಡಿಕಲಚ ಸಿೇಟತ ಸಿಗಬೆೇಕ್ನಗಿದತದ, ಆತ್ ಡನಕಟರ್ಚ ಆಗತತಿುದದನತ.  ಆದರ,ೆ ಕ್ೆ.ಇ.ಎ. ನಲ್ಲೆಯ 
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ಅಧಿಕ್ನರಿಯತ ಆತ್ನ ಜಿೇವನವನತನ ಬಬಾರಗೊಳಿಸಿದತದ, ಆತ್ನಗೆ ತ್ೊಂದರ ೆ
ಮನಡಿರತವಂಥವರನಗಿದನದರೆ.  

ಹನಗನಗಿ ಕ್.ೆಇ.ಎ. ಯಲ್ಲೆರತವ ತ್ಪಿಪತ್ಸಾ ಅಧಿಕ್ನರಿಗೆ ತ್ಕೆ ಶನಸರ ಆಗಬೇೆಕತ, ಆ ಹತಡತಗನಗೆ 
ರ್ನಯಯ ಒದಗಿಸಬೆೇಕತ.  ಹನಗನಗಿ, ನನನ ರೆ್ರವಿಗೆ ಹನಗೂ ಆ ವಿದನಯರ್ಥಾಯ ರೆ್ರವಿಗ ೆಬರಬೆೇಕತ.  
ಇದತ 2018ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ನಡದೆರತವಂಥ ಪರಕರಣವನಗಿದತದ, ಈಗನಗಲೆೇ 2022ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲಗ ೆ
ತ್ಲತಪಿದೆದೇವೆ.   ಅರೆ್ೇಕ ಬನರಿ ಈ ವಿಚನರವು ಪರಸನುಪವನಗಿದತದ, ಮನಧ್ಯಮದಲ್ಲೆ, ಪತಿರಕ್ೆಗಳಲ್ಲೆ ಸಹ 
ವರದಯನಗಿದೆ.  ಈ ರಿೇತಿ ಕತರತಡತ ವತ್ಾರ್ೆಯನದರೆ, ಆ ವಿದನಯರ್ಥಾಗೆ ರ್ನಯಯ ಸಿಗತವುದತ 
ಯನವನಗ? ಆ ವಿದನಯರ್ಥಾಯ ಕತಟತಂಬಕ್ೆೆ ವೆೈದಯಕಿೇಯ ಸಿೇಟತ ಮತ್ತು ಆತ್ನ ಭರಿಸಿರತವ ಡಿ.ಡಿ. 
ಮತ್ುವನತನ ದೊರಕಿಸಿಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ತ್ಮೂ ಮೂಲಕ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ವಿನಂತಿಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಮೇಹನಚ ಕತಮನರ್ಚ ಕ್ೊಂಡಜಿಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗ ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ 
ಅನತಮತಿ ನೇಡಿದರ,ೆ ರ್ನನತ ಈ seat blocking scam ವಿಚನರವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ 
ಇಚಿಾಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರೆ ತ್ಮೂ ಹೆಸರತ ನೇಡಿರತವುದಲೆ.  ಹನಗನಗಿ ಮದಲತ 
ಹೆಸರನತನ ನಮೂದಸಿರತವವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲ.  ನಂತ್ರ ತ್ಮಗೆ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ (ರ್ನಮನದೆೇಾಶನ ಹೊಂದದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಮನನಯ ಎನ.ರವಿಕತಮನರ್ಚರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಒಂದತ ವಿಚನರವನತನ ವಿಶೆೆೇಷಣೆ ಮನಡಿ, 
ಉದನಹರಣೆಯನತನ ನೇಡಿದನದರ.ೆ  ಆದರೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ Examination 
Authority ರವರತ ಒಳೆಿಯ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡತತ್ನುರ ೆಎನತನವಂಥ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳಿದದರತ.  ಆದರೆ, 
ಅದತ ತ್ಪತಪ.  ಹನಗನಗಿ ಒಂದೇೆ ಕಡಯೆಂದ ಅಂತ್ಹ ತ್ಪತಪ ಸಂದೇೆಶ ಹೂೆೇಗಬನರದತ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ುೆೇರೆ್.   Examination Authority ಯಂದ ಕ್ೆಟಟ ಕ್ೆಲಸವನಗತತಿುದೆ, ವಿನಃ ಒಳೆಿಯ 
ಕ್ೆಲಸವನಗತತಿುಲೆ.  ತ್ಂದ-ೆತ್ನಯಗಳನತನ, ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳನತನ ಗೊೇಳು ಊಯತದಕ್ೊಳುಿತ್ನುರೆ.  ರ್ನನತ 
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ಈ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಒಂದತ ವನರ ಅಥವನ 10 ದವಸಗಳ ಹಿಂದ ೆನಡದೆಂಥ ಪರಕರಣದ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಲತ 
ಇಚಿಾಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ   ಒಂದತ ಮಗತ ಯನವುದೂೆೇ ಬೇೆಡದ ಕ್ನಲೇೆಜಿನಲ್ಲೆ ಸಿೇಟತ ಸಿಕಿೆದೆ ಎಂದತ ನನನ 
ಹತಿುರ ಬಂದತ್ತು.  ಆ ವಿಚನರವನಗಿ ರ್ನನತ ಸಚಿವರನತನ ಕ್ೆೇಳಿದೆದನತ.  ಅದಕ್ೆೆ ಸಚಿವರತ ಮತಂದ ೆ
ರೆ್ೂೇಡೊೇಣ ಆ ಕ್ನಲೇೆಜಿನ ಸಿೇಟನತನ cancel ಮನಡಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದದರತ.   ಸಿೇಟತ cancel 
ಮನಡಿಸಲತ ಬೆಳಗೆೆ ಸತಮನರತ 12.15 ಅಥವನ 12.30 ಗಂಟೆಗ ೆ ಕ್.ೆಇ.ಎ. ಮರ ೆ ಹೊೇಗತತ್ನುರೆ.  
ಆದರೆ, ಸಂಜೆ ಸತಮನರತ 6.00 ಗಂಟೆಯನದರೂ ಆ ಮಗತ ಆ ಕ್ನಲೆೇಜಿನಂದ ಹೊರಗ ೆಬರತವುದಲೆ 
ಮತ್ತು ಊಟವನಗಲ್ಲ, ತಿಂಡಿಯನಗಲ್ಲ ತಿಂದರತವುದಲೆ.  ನಂತ್ರ ಸಂಜೆ 6.00 ಗಂಟೆಗ ೆ ಆ 
ಮಗತವಿನ ತ್ಂದ ೆ ನನಗ ೆ ಕರ ೆ ಮನಡಿ,ಚ “ಅಲ್ಲೆಯ ಒಬಬ ಅಧಿಕ್ನರಿಯ  ಹೆಸರನತನ ಹೆೇಳಿ, ನನನ 
ಮಗತವನತನ ಇಷತಟ ಹೊತ್ತು ಸಮಯವನದರೂ ಹೂೆರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಲೆ, ಸಾಲಪ ಮನತ್ರ್ನಡಿ”ಚ ಎಂದತ 
ಕ್ೆೇಳಿದದರತ.  ರ್ನನತ ಸಹ ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ ಕ್.ೆಇ.ಎ. ಗೆ ಕರ ೆಮನಡಿ, ಏನತ ಸಮಸೆಯ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದದರ ೆ”ಇಲನೆ 
ಸನರ್ಚ, ಸಾಲಪ ಕಂಪೂಯಟರ್ಚ ಸಮಸೆಯ ಆಗಿದ”ೆಚ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಊಟವನಗಲ್ಲ, ತಿಂಡಿಯನಗಲ್ಲ 
ತಿನತನವುದಕೂೆ ಬಿಡಲ್ಲಲೆವೆಂದರ,ೆ ಅದತ ಯನವ Authority? ಒಂದತ ವೇೆಳೆ ಆ ಹೆಣತಣ ಮಗತವಿಗ ೆ
ಏರ್ನದರೂ ಆಗಿ ಸತ್ತು ಹೂೆೇಗಿದರ,ೆ ಯನರತ ಅದಕ್ೆೆ ಜವನಬನದರರತ? ಒಂದತ ಹೆಣತಣ ಮಗತ seat 
cancellation ಗೆ ಹೂೆೇದರೆ, ಆ ರಿೇತಿ ನಡದೆತಕ್ೂೆಳುಿತ್ನುರೆ.  Examination Authority ಈ 
ರಿೇತಿ ಇದ.ೆ   

ನಮೂಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 65, 68 ವೆೈದಯಕಿೇಯ ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಿವೆ ಎಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಹೆೇಳುತಿುದದರತ.  ವೆೈದಯಕಿೇಯ ಇಲನರ್ಯೆಲ್ಲೆ ಅಷ್ಟೆಲನೆ ಹಣ ಇದೆ.  ಅವರೆೇ, ಒಂದತ examination 
ಸಂೆಟರ್ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಿವುದಕ್ೆೆ ಏನತ ಕ್ನಯಲ?ೆ ಅವರ ರೂೆೇಗಕ್ೆೆ ಅವರೆೇ ಔಷಧಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿವುದಕ್ೆೆ 
ಆಗತವುದಲೆವೆೇ? ಕ್.ೆಇ.ಎ. ರವರತ ಬೆೇರ ೆಕಡ ೆಡಿ.ಡಿ. ಕಟಟಲತ ಕಳುಹಿಸತತ್ನುರ,ೆ ಇದೊಂದತ ರಿೇತಿ ಹಣ 
ಮನಡತವಂಥದನಗಿದ.ೆ  Examination Authority ರವರತ ಧ್ಮಾಕ್ೆೆ ಕ್ಲೆಸ ಮನಡತವುದಲೆ.  
ಮನನಯ ಕ್.ೆಸತಧನಕರ್ಚರವರ ಇಲನರ್ಯೆಲ್ಲೆಯೇ ಬೆೇಕ್ನದಷತಟ ಹಣ ಇದೆ, ಅವರದೇೆ ಮಂತ್ನರಲಯ 
ಇದೆ, ಸತಮನರತ 68 ಕ್ನಲೇೆಜತಗಳಿವೆ, Commissionerate ಗಳಿದತದ, ಅವರೆೇ ಒಂದತ 
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Examination Center ಮನಡಿಕ್ೊಳುಿವುದಕ್ೆೆ ಇರತವ ಸಮಸೆಯ ಏನತ? ಅದತ ಬಿಟತಟ ಮತ್ೊುಬಬರ 
ಹತಿುರ ಕಳುಹಿಸತತ್ನುರೆ.  ಅವರ ಹತಿುರ ಬೆೇಕ್ನದರೆ, ನೇಟ್ಚನವರತ, ಪಿ.ಯತ.ಸಿ. ರವರತ 
ಹೊೇಗತವುದರಲ್ಲೆ ಅಥಾ ಇದ.ೆ  ಆದರೆ, ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್. ನವರತ ಏತ್ಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗಬೆೇಕತ.  ಈಗನಗಲೆೇ 
ಮನನಯ ಎನ.ರವಿಕತಮನರ್ಚರವರತ ದಪಪ ಚಮಾ ಎಂದತ ಏನತ ಹೆೇಳಿದರತ,  ಇಲ್ಲೆರತವ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ ೆ
ಆ ರಿೇತಿ ಆಗಿದ.ೆ  ಈ ಸಂಬಂಧ್ ಸಕ್ನಾರವು ತ್ಕ್ಷಣವೇೆ ಯನವುದನದರೂ ICU ನಂದ ತ್ೆಗೆಯಬೆೇಕತ.  
ಇಲೆದದದರ ೆ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಬಹಳ ಕ್ೆಟಟ ಹೆಸರತ ಬರತತ್ುದೆ.  ಈಗ ಮನನಯ ವೆೈದಯಕಿೇಯ ಸಚಿವರತ 
ಸದನದಲ್ಲೆ ಇಲೆದ ಪರಯತಕು ತ್ಮೂ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  
ಇಲೆವೆಂದರೆ, ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರ ಪೆೈಕಿ, ಮನನಯ ಎಸ್.ವಿಿ.ಸಂಕನೂರತ, Legal ನವರತ ಹೊೇದರ ೆ
ನಮೂಗಿಂತ್ ಅವರತಗಳು ಚೆರ್ನನಗಿ ಪರಿಚಯ ಇದತದ, ಅವರತಗಳಿಗೆ ಕ್ನಲೇೆಜಿನವರತ ಏನತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೊೇಗತವುದಲೆ.  ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ support ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ  ಕ್ೆ.ಇ.ಎ. ಬಹಳ 
ಅದನಾನವನಗಿದತದ, ಇದಕ್ೆೆ ಏರ್ನದರೂ ಒಂದತ ರೂಪತರೆೇಷ್ೊ ಹತಡತಕಬೇೆಕತ.  ತ್ಂದ-ೆತ್ನಯ, ಆ 
ವಿದನಯರ್ಥಾ ಮನತ್ರ examination center ಒಳಗೆ ಹೊೇಗತತ್ನುರೆ.  ಅವರತಗಳಿಗ ೆ ಬೆೇಡದ 
ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಕ್ನನೂರ್ನತ್ೂಕವನಗಿ ಏನತ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳಬೆೇಕತ, ಅದನತನ 
ಕ್ೆೇಳುವುದಲೆ.   

ಶ್ರೇ ಧ್ನತಷಚ ಎಂಬ ವಿದನಯರ್ಥಾ ಡಿ.ಡಿ. ಹಣವನತನ ಭರಿಸಿದತದ, ಕತ. ಹರಿಣಿ.ಕ್ ೆ ರವರಿಗ ೆ ಹೆೇಗ ೆ
ಸಿೇಟತ ಸಿಗಲತ ಸನಧ್ಯ? ಮನನಯ ಎನ.ರವಿಕತಮನರ್ಚರವರತ ranking ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿದದರತ. ಆದರೆ, 
ನೇಟ್ಚ ಫ್ಲ್ಲತ್ನಂಶವನತನ ಹೆೇಳಲ್ಲಲೆ. ನೇಟ್ಚ ಪರಿೇಕ್ಷಯೆಲ್ಲೆ ಆ ಹತಡತಗನತ 234 ಅಂಕಗಳಿಸಿದರೆ, ಆ 
ಹತಡತಗಿ ಕ್ೆೇವಲ 109 ಅಂಕವನತನ ಗಳಿಸಿದನದಳ.ೆ  ಆದರೆ, ಆ ಹತಡತಗನಗೆ ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್. ಸಿೇಟ್ಚ 
ಸಿಕಿೆಲೆ.  ಸಕ್ನಾರವು ಆ ಹತಡತಗನ ಬಗೆೆ ಆಲೂೆೇಚರ್ೆ ಮನಡಿ, ಏರ್ನದರೂ ಮನಡಿ ಸಿೇಟ್ಚ 
ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ.  ಅದತ ಯನವ ರಿೇತಿ ಮನಡತತ್ನುರೆ ನನಗ ೆ ಗೊತಿುಲೆ.  ಒಂದತ ವೆೇಳೆ 
ಮನಡಿಕ್ೊಡಲ್ಲಲೆವೆಂದರೆ, ರ್ನವಲೆೆರೂ ಸೇೆರಿಕ್ೊಂಡತ ಧ್ರಣಿ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಮನನಯ 
ಸಚಿವರನದ ಕ್.ೆಸತಧನಕರ್ಚರವರತ ಈ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಇಲೆ.  ಅವರತ ಇದದದದರೆ ರ್ನವಲೆೆರೂ ಅವರ 
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ಹತಿುರವೆೇ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದದೆವು.  ಲೂೆೇಕ್ನಯತಕುವೆೇ ಕ್.ೆಇ.ಎ. ರವರ ಮೇಲೆ ದೂರತ ದನಖಲ್ಲಸಿ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದರೂ ಸಹ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚನವರತ ಪರಕರಣ ದನಖಲ್ಲಸತವುದಲೆವೆಂದರೆ ಹೆೇಗ?ೆ ತ್ಮೂ ಮೇಲೆಯೇ 
ಮಧ್ಯ ರನತಿರಯಲ್ಲೆ ಎಫ.ಐ.ಆರ್. ದನಖಲ್ಲಸತತ್ನುರೆ.  ಲೊೇಕ್ನಯತಕುದವರತ ಕ್ೇೆಸ್ಚ ದನಖಲ್ಲಸಿ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದರೂ ಪರಕರಣ ದನಖಲ್ಲಸಲ್ಲಲೆವೆಂದರೆ, ಇದೆನತನ ಸಕ್ನಾರವೆೇ ಏನತ? ಈ ರಿೇತಿಯನದರೆ ಜನರತ 
ಏನತ ಮನಡಬೇೆಕತ?                                                      

                                                    (ಮತಂದತ) 

(705) 29.03.2022/4.00/ಎಸ್ಚಕ್-ೆಬಿಎನಚಎಸ್ಚ 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶಚ (ಮತಂದತ):- 

 ಲೂೆೇಕ್ನಯತಕು ಇಲನರ್ಗೆ ೆ ಹೊೇಗದೆೇ ಇನತನ ಎಲ್ಲೆಗೆ ಹೊೇಗಬೆೇಕತ ಎಂಬತದರ ಬಗೆೆಯನದರೂ 
ಹೆೇಳಿ. ಲೂೆೇಕ್ನಯತಕುದ ಒಬಬ ರ್ನಯಯನಧಿೇಶರತ ಇವರ ಮೇಲ ೆಕ್ೆೇಸ್ಚ ಬತಕಚ ಮನಡಿ ಎಂದರೆ, ಈ 
ಇಲನರ್ಯೆಲ್ಲೆ ಇವತಿುನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕ್ೆೇಸ್ಚ ಬತಕಚ ಆಗತವುದಲೆವೆಂದರೆ, ಆ ಹತಡತಗ ಏನತ ಮಣತಣ 
ತಿನನಬೆೇಕ್ನ? ಅವನತ ಕಟಿಟರತವ ಹಣವನತನ ಇವತಿುನವರಗೊ ವನಪಸತಸ ಕ್ೂೆಡಲ್ಲಲೆ. 2018 ರಲ್ಲೆ 
ಸತಮನರತ ರೂ. 6,83,000/- ಹಣವನತನ ಕಟಿಟರತವಂತ್ಹದತದ, ಇವತಿುಗ ೆರ್ನಲತೆ ವಷಾಗಳನಯತ್ತ. 
ಅವರ ಹಣವನತನ ವನಪಸತಸ ಕ್ೂೆಡತವಂತ್ಹದದಕ್ೆೆ ಇವರಿಗೆ ಏನತ ರೂೆೇಗ? ಅವನಗೆ ಸಿೇಟ್ಚ ಕೂಡ 
ಅರ್ನಯಯ ಮನಡಿದರಿ. ನೇವು ಯನರೊೇ ಹತಿುರ ಲಂಚ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ, ಸಿೇಟ್ಚನತನ ಹಂಚಿಕ್ ೆ
ಮನಡಿದದೇರಿ.   

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶೆಟಿಟ (ರ್ನಮನದೆೇಾಶನವನತನ ಹೊಂದದವರತ):- ಇನತನ ಎರಡತ ವಷಾ 
ಕಳೆದರೆ ಹಣ ದತಪಪಟನಟಗತತ್ುದೆ.  
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ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶಚ (ರ್ನಮನದೆೇಾಶನವನತನ ಹೊಂದದವರತ):- ಆದರೆ ಅವನ ಹಣ 
ಕಳೆದತಕ್ೊಂಡ.  ಅವನಗೆ ರ್ನಯಯವನಗಿ  ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್ಚ. ಸಿೇಟ್ಚ ಏನತ ಸಿಗಬೆೇಕ್ನಗಿತೆ್ೂುೇ, ಆ ಸಿೇಟ್ಚ 
ಸಿಗಲ್ಲಲೆ.   

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲಚ. ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಹಣ ಕ್ೊಟಟರೂ ಕೂಡ ಸಿೇಟ್ಚ ಸಿಗತವುದಲೆ. 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹಿೇಗನದರೆ ಹೆೇಗೆ? ಅವನ ತ್ಂದ-ೆ
ತ್ನಯ ಏನತ ಮನಡಬೇೆಕತ? ಕ್ೂೆರೆ್ಗ ೆ ಅವರತ ನಮೂಂಥವರನತನ ಕ್ೆೇಳಿ, ಎಲೆರ ಕ್ೆೈಕ್ನಲತ ಹಿಡಿದತ  
ಕ್ೆೇಳಿ, ಅವರತ  ರ್ನಯಯನಲಯಕ್ೆೆ ಹೊೇಗಿ, ಅಲ್ಲೆಂದ ಒಂದತ ಆದೆೇಶ ಮನಡಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ಬಂದರೂ 
ಕೂಡ ಸಕ್ನಾರ ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನತ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಿವುದಲೆವೆಂದರೆ, ಸಕ್ನಾರಕಿೆಂತ್ ಕರ್ನಾಟಕ 
ಪರಿೇಕ್ಷನ ಪನರಧಿಕ್ನರ ದೊಡಾದೆೇ? ಅಥವನ ಅವರತ ನಮೂರೆ್ನೇರ್ನದರೂ ಆಳುತಿುದನದರಯೆೇ? ಮನನಯ 
ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ಇದಕ್ೊೆಂದತ ಇತ್ಯಥಾವನಗಬೆೇಕತ.  ದಯವಿಟತಟ, ಇದರ ಬಗೆೆ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಿ. 
Medical education ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿ, ಇಷ್ೆಟಲನೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತಗಳು ಮನತ್ನಡತತಿುೇರಿ. ನಮೂದೇೆ 
ಆದ examination centre ಅನತನ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಏನತ ತ್ೊಂದರ?ೆ ಇವರನತನ ಏಕ್ೆ ಅಲ್ಲೆಗೆ 
ಕಳುಹಿಸಬೆೇಕತ? ಅವರ ಹತಿುರ Commissionerate ಇದೆ. ಈ ದೆೇಶದ ಜನರ ಪನರಣ 
ಉಳಿಸತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಈ ಮಕೆಳಿಗೆ ಒಳೆಿಯದತ ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗತವುದಲೆವೆೇ? ದಯವಿಟತಟ, 
ಇದರ ಬಗೆೆ ತ್ನವು ಗಮನಹರಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ತ್ಮೂ ಮೂಲಕ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಕ್ೂೆೇರಿಕ್ ೆಮನಡಿಕ್ೊಳುಿತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್ಚ. ಅರತಣಚ (ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗ ೆ
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೊಟಿಟದದಕ್ನೆಗಿ ತ್ಮಗೆ ಧ್ನಯವನದಗಳನನಪಿಾಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಕರ್ನಾಟಕ 
ಪರಿೇಕ್ಷನ ಪನರಧಿಕ್ನರದಲ್ಲೆ ನಡಯೆತತಿುರತವ ನಡವಳಿಕ್ಯೆ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. 
ವೆಂಕಟೆೇಶಚ ಮತ್ತು ಶ್ರೇ ಎನಚ. ರವಿಕತಮನರ್ಚರವರತ ಸವಿಸನುರವನಗಿ ಹೆೇಳಿದನದರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿೇಕ್ಷನ 
ಪನರಧಿಕ್ನರವು ಹಲವನರತ ಪರಿೇಕ್ಷೆಗಳು ಅಂದರೆ, CET, PGCET, diploma CET, M.Tech, M. 
Pharma, Civil Judges, Assistant Professors, ಈ ರಿೇತಿಯ ಹಲವನರತ 
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examinations ಅನತನ ನಡಸೆತತ್ುದೆ. ಅಲ್ಲೆರತವ ವಯವಸೆಾಯನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದರ,ೆ ಕಂಪೂಯಟರ್ಚನಲ್ಲೆ 
ಕತಳಿತ್ತ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವವರತ, ಯನರೂ ಕೂಡ ರ್ನಯಂ ರ್ೌಕರರಲೆ. ಎಲೆರೂ ಗತತಿುಗೆ ಆಧನರದ 
ಮೇಲ ೆಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುದನದರ.ೆ ಇವರತ ಐದತ-ಆರತ ತಿಂಗಳು ಮನತ್ರ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಅವರಿಗೆ 
nominal payment ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹದತದ ಆಗತತ್ುದೆ. ಇಂತ್ಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿೇಕ್ಷನ ಪನರಧಿಕ್ನರದಲ್ಲೆ 
software developers ಬಹಳ ಪರಮತಖವನಗಿ ಬೆೇಕ್ನಗತತ್ನುರೆ.  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಕ್ನಲ ಕ್ನಲಕ್ೆೆ  
ಬದಲನವಣೆಗಳನಗತತ್ುದ.ೆ ಸನಫಟಚವೆೇರ್ಚನತನ  ತ್ಕ್ಷಣ develop ಮನಡಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಅಲ್ಲೆ 
software developers ಕೂಡ ಅಲ್ಲೆ ಇಲೆ.  ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿೇಕ್ಷನ ಪನರಧಿಕ್ನರದಲ್ಲೆ 
ನಡಯೆತವಂತ್ಹ ಪರತಿೇ ವಷಾ ಐದತ ಲಕ್ಷ ಜನ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ಈ ತ್ರಹ ಕ್ೂೆೇಸ್ಚಾಗಳಿಗ ೆಪರವೆೇಶ 
ಪಡಯೆತತ್ನುರೆ. ಅಂತ್ಹ ಕಡ ೆರ್ನಯಂ ರ್ೌಕರರತ ಇಲೆ ಮತ್ತು software developers  ಇಲೆ. 
ಕಂಪೂಯಟರ್ಚ ಅಪರೇೆಟಸ್ಚಾಗಳನತನ ಕ್ೇೆಳಿದರ,ೆ ಆರತ-ಏಳು ತಿಂಗಳ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೆ ಕ್ೆಲಸರೆ್ೇ ಮನಡಿಲೆ. 
ಎಲನೆ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಗತತಿುಗೆ ಆಧನರದ ಮೇಲೆ ಮನಡತವಂತ್ಹದನದಗಿದೆ. ನನನ ಆತಿೀಯ ಸನೆೇಹಿತ್ನ 
ಮಗಳು ಮಡಿಕಲಚ ಸಿೇಟ್ಚ ಆಯೆ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಿವಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ದಯನನಂದ ಸನಗರ್ಚ 
ಎನತನವ ಒಂದತ ಕ್ನಲೇೆಜತ ಅವರಿಗೆ ಕ್ನಣಿಸಿತ್ತ. ಅವರತ ಅದನತನ ಕಿೆಕಚ ಮನಡಿದನಗ, ಪರತಿ ವಷಾಕ್ೆೆ 
ರ್ನಸಗಿೇ ಕ್ನಲೇೆಜಿನಲ್ಲೆ ಎರಡತ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳು ಎಂದತ ಅಂದತಕ್ೂೆಂಡಳು. ಅದನತನ ಕಿೆಕಚ 
ಬಟನಚ ಒತಿುಯನದ ಮೇಲ ೆಎರಡತ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳು ಆಗಿದ.ೆ ಆ ವಿದನಯರ್ಥಾನಯ ಜೊತ್ೆ ಅವರ 
ತ್ಂದ ೆಕೂಡ ಒಳಗೆ ಹೊೇಗಿರತವುದಲೆ. ಇವರ ತ್ಂದೆ ಹೊರಗಡೆಯೇ ಇರತತ್ನುರೆ. ಇವರತ ಒಳಗಡ ೆ
ಹೊೇದನಗ, ಪರತಿ ವಷಾಕ್ೆೆ ಎರಡತ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳು ಎಂದತ ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಂಡಿದದರತ. ಆದರೆ ಅದತ 
ಇಪಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳು ಎಂದತ ಆಗಿದ.ೆ  ಅಂದರೆ ಒಟತಟ ಒಂದತ ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳನಗಿದ.ೆ 
ಅದನತನ  mop up round ಗೆ cancellation ಮನಡತವಂತ್ಹ ವಯವಸೆಾ ಕೂಡ ಇಲೆ. ಅವರ 
ಪೊೇಷಕರತ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಹತಿುರ ಹೊೇಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಬಿಡತತ್ನುರನ, ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ 
ಬಿಡತವುದಲೆ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಅವರತ ಎಲನೆ ಒಂದೇೆ ತ್ರಹ ಇರತವುದಲೆ. ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ಬೆೇರ ೆ ಬೆೇರ ೆ
ಗನರಮನಂತ್ರ ಪರದೆೇಶಗಳಿಂದ ಬರತತ್ನುರ.ೆ ಅವರತಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಹತಿುರ ಹೂೆೇಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವ 
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ಶಕಿುಯೂ ಕೂಡ ಇರತವುದಲೆ. ಇಂತ್ಹ ಸಮಸೆಯಗಳಿದನದಗ, ಪೊೇಷಕರತ ಹೂೆೇಗಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕ್ೆಂದರ,ೆ ಅವರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಹತಿುರ ರೆ್ೇರವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ   
ಹೊೇಗತವುದಲೆ. ಇದರಲ್ಲೆ ಐದತ ಲಕ್ಷ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ ಭವಿಷಯವಿದ.ೆ  

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, server down ಆಗಿದ ೆಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ನಮಗೆ ಬಹಳ 
ಬೆೇಜನರತ ಏರೆ್ಂದರೆ, ರ್ನವು ಯನವ ಯತಗದಲ್ಲೆ ಇದೆದೇವೆಂದತ ಅನಸತತಿುದೆ. Server capacity 
ಜನಸಿು ಮನಡಿಕ್ೂೆಳಿಬೇೆಕತ ಎಂದತ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿೇಕ್ಷನ ಪನರಧಿಕ್ನರದವರಿಗೆ ಅನಸತತಿುಲೆವೆೇ? Server 
capacity ಜನಸಿು ಮನಡಿದರೆ, server down ಏತ್ಕ್ೆೆ ಆಗತತ್ುದ?ೆ ಅದೆಲೆವೂ ಪೂೆರೇಸಸೆ್ಚ 
ಆಗತತಿುರಬೆೇಕ್ನದರ,ೆ ಕ್ೊರೆ್ಗೆ server down ಆಗತತ್ುದೆ. ಆಗ ಮತ್ುೆ ಎಲೆವೂ ಕ್ನಯಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. 
ಆ ತ್ರಹ ಹಲವನರತ ಸಮಸೆಯಗಳನತನ ರ್ನವು ರೆ್ೂೇಡಿದೆದೇವೆ. ಇತಿುೇಚೆಗ ೆ ಮನರ್ಚಾ ತಿಂಗಳಲ್ಲೆ 
ಸಹನಯಕ ಪನರಧನಯಪಕರ ಹತದೆದಗ ೆಪರಿೇಕ್ಷೆ ನಡಯೆತತ್ುದ.ೆ  ಇದತ ಬಹಳ ದೊಡಾ ಹತದೆದ. ಆ ಹತದೆದಯ 
ಪರಿೇಕ್ಷೆಯನತನ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿೇಕ್ಷನ ಪನರಧಿಕ್ನರದವರತ ನಡಸೆತತ್ನುರ.ೆ ಇದರ ಬಗೆೆ ಮನರ್ಚಾ 20 
ತ್ನರಿೇಖಿನಂದತ ಪರಜನವನಣಿ ಪತಿರಕ್ೆಯಲ್ಲೆ ಉಲೆೆೇಖವನಗಿತ್ತು. ಆ ಪರಿೇಕ್ಷಗೆೆ ನಡಸೆತವ ಪರಶೆನ 
ಪತಿರಕ್ೆಯನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದರ,ೆ ಒಟತಟ 125 ಪರಶೆನಗಳಿಗ ೆ  ಒಟತಟ 250 ಅಂಕಗಳು. ಒಂದತ ಪರಶೆನ 
ಪತಿರಕ್ೆಯಲ್ಲೆ ಎಷತಟ ತ್ಪತಪಗಳು ಇರಬಹತದತ? ಪರಶೆನ ಪತಿರಕ್ೆಗಳಲ್ಲೆ ತ್ಪತಪಗಳು ಕಂಡತ ಬಂದರ,ೆ ಅದಕ್ೆೆ  
grace marks ಎಂದತ ಕ್ೊಡತವುದನದರೆ, ಕ್ೆೇವಲ ಎಂಟತ grace marks ಕ್ೊಡಬಹತದತ. 
ಕನನಡ ಪರಶೆನ ಪತಿರಕ್ೆಯಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ ಇಪಪತ್ೆುಂಟತ ತ್ಪತಪಗಳಿವೆ. ಆ ಇಪಪತ್ೆುಂಟತ ತ್ಪತಪಗಳಿಗೆ ಇಪಪತ್ೆುಂಟತ 
grace marks ಕ್ೊಡತವುದಕ್ನೆಗತವುದಲೆ. ಅಲ್ಲೆನ ಕ್ನಯಾನವನಾಹಕ ನದೇೆಾಶಕರನದ ಶ್ರೇಮತಿ 
ರಮನಯ ಮೇಡಂರವರತ ಏನತ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಡತತ್ನುರಂೆದರೆ,ಚ ಚ “ಕನನಡ ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ, ಯನವುದೇೆ 
ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ ದೂರತಗಳು ಬಂದಲೆ ಹನಕಿರತವುದತ ಯನವುದಕ್ೆೆ;ಚ“ಸಹನಯಕ ಪನರಧನಯಪಕ”ಚಹತದೆದ 
ಅದಕ್ೆೆ ಕನನಡವನತನ ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ, ಸಹನಯಕ ಪನರಧನಯಪಕ ಹತದೆದ ಪರಿೇಕ್ಷೆಗೆ ಕನನಡ ಪರಶೆನ 
ಪತಿರಕ್ೆಯಲ್ಲೆ ಇಪಪತ್ೆುಂಟತ  ತ್ಪತಪಗಳಿದದರೂ ಕೂಡ ಅದೊಂದತ ಬಿಟತಟ, ಉಳಿದೆಲೆವೂ ಸರಿಯನಗಿದೆ 
ಎಂದತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರೆ. ಆ ಪರಶೆನಯಲ್ಲೆ ಎಂತ್ಂಥ ತ್ಪತಪಗಳಿವೆಯಂದರೆ, ಅದನತನ ಮತದರಣ 
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ಮನಡವನಗ, ಲೊೇಪ ಹೇೆಗಿರತತ್ುದ ೆ ಎಂದರೆ, ಅದರ ಬಗೆೆ ಒಂದತ ಉದನಹರಣೆ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ. ಶ್ರೇ 
ಅಲೆಮಪರಭತರವರ ವಚನದಲ್ಲೆ “ಇಂದತ ಸನವ ಹೆಂಡತಿಗ ೆರ್ನಳ ೆಸನವ ಗಂಡನವಾ”ಚಚಎನತನವಂತ್ಹದತದ 
ಬರಬೆೇಕತ. ಅಲ್ಲೆ ಮತದರಣದಲ್ಲೆ ಪಿರಂಟ್ಚ ಆಗತವನಗ,ಚ “ಇಂದತ ಸನವ ಹೆಂಡತಿಗ ೆರ್ನಳ ೆಸನವ ಗಂಡ 
ರೆ್ೂೇಡವನಾ”ಚ ಅದರ ಪೂತಿಾ ಭನವನಥಾವೆೇ ಬದಲನವಣೆಯನಗಿ ಬಿಡತತ್ುದೆ. ಇಂತ್ಹ ತ್ಪತಪಗಳು 
ಇಪಪತ್ೆುಂಟತ ತ್ಪತಪಗಳನಗಿವೆ.  ದಯವಿಟತಟ, ಮರೆ್ನ ನಡದೆಂತ್ಹ “ಸಹನಯಕ ಪನರಧನಯಪಕರ”ಚಹತದೆದಗೆ 
ಪರಿೇಕ್ಷ ೆನಡದೆರತವ  ಬಗೆೆ ಪೂತಿಾ ತ್ನರ್ೆಯನಗಬೆೇಕತ. ನನನ ಬಳಿ commerce  paper ಇದೆ. 
Commerce question paper ನತನ ಅಲ್ಲೆನ ಅಧನಯಪಕರತ ಅದನತನ ಸಟೆ್ಚ ಮನಡಬೇೆಕತ. 
ಅದರೊಳಗೆ ಇರತವಂತ್ಹದದನತನ ಯನರೂ ನಂಬತವುದಲೆ. ಅಲ್ಲೆ ಗೂಗಲಚ ಮನಡತತ್ನುರೆ. ಅಲ್ಲೆ ಒಳಗಡ ೆ
ಹೊೇಗತವನಗ, ಮಬೆೈಲಚನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಹೂೆೇಗತವನಗಿಲೆ. ಆದರೆ ಮಬೆೈಲಚ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ 
ಹೊೇಗಿ, ಗೂಗಲಚ ಮನಡಿಬಿಟತಟ, ಅಲ್ಲೆ copy and paste ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಅಲ್ಲೆ ಪರಶೆನ 
ಹೆೇಗಿರತತ್ುದಯೆೇ, ಹನಗೆಯೇ  copy  ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಅದರಲ್ಲೆ ಏರ್ನದರೂ ತ್ಪನಪಗಿದದರ,ೆ ಇಲ್ಲೆ ಪರಶೆನ 
ಪತಿರಕ್ೆಯಲ್ಲೆ ಅದರೆ್ನೇ ಪೆೇಸ್ಟಚ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಆ ತ್ರಹದತದ, ಹಲವನರತ ಉದನಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ 
ಪರಿೇಕ್ಷನ ಪನರಧಿಕ್ನರದ ವಿರತದಿ ತ್ನರ್ೆಯನಗಬೆೇಕತ. ನಮೂ ರನಜಯದ ಮತಂದನ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ ಭವಿಷಯ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿೇಕ್ಷನ ಪನರಧಿಕ್ನರದಲ್ಲೆ ಇರತವಂತ್ಹದತದ. ದಯವಿಟತಟ, ಇವೆರಡತ ತ್ನರ್ೆ ಮನಡಿ. 
“ಸಹನಯಕ ಪನರಧನಯಪಕರ”ಚ ಹತದೆದಗ ೆ ಆದಷತಟ ಬೇೆಗ re-examination   ಏರ್ನದರೂ ಮನಡಿ. 
ಇದತ ಮನರ್ಚಾ ತಿಂಗಳು 14 ರೆ್ೇ ತ್ನರಿೇಖಿನಂದತ ಆಗಿರತವಂತ್ಹದತದ. ಇದರ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರ 
ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರಬೇೆಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮೂ ಮೂಲಕ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೊಳುಿತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಮೇಹನಚ ಕತಮನರ್ಚ ಕ್ೊಂಡಜಿಿ (ರ್ನಮನದೆೇಾಶನವನತನ ಹೊಂದದವರತ):- 
ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಓದತತಿುರತವ ಪತ್ರ. ಅದೆೇರ್ಂೆದರೆ,  ಉಕ್ೆರೇನಚನಲ್ಲೆ 
ಓದತತಿುರತವ ಒಬಬ ಹತಡತಗ, ಈಗ ಓದತತಿುದನದರ್ೆ. ಮನನಯ ಪರಧನನ ಮಂತಿರ ಮತ್ತು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಅವನತ ಬರೆದರತವಂತ್ಹ ಪತ್ರ. ದಯವಿಟತಟ, ಅದನತನ ಐದತ 
ನಮಿಷದಲ್ಲೆ ಓದಬಿಡತತ್ೆುೇರೆ್.ಚ “To Prime Minister of India (PMO), 
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Government of India Medical Education, Ministry of Health and 
Family Welfare, National Medical Council,  Indian Medical 
Association, Chief Justice of India, Directorate of Enforcement, 
Government of India, ಈ ರಿೇತಿ ಎಲೆರಿಗೂ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಕೂಡ 
ಬರೆದದನದರ್.ೆ ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲೆರತವ ವಿಷಯವೆೇರ್ಂೆದರೆ,ಚ“regarding seat blocking/seat 
surrendering/ seat cancelling in medical college courses like 
MBBS and Post Graduation. Money laundering by colleges after 
cancellation of seats. 

Myself Sahil Ahuja, I am pursing my MBBS from Ukraine, 
Uzhgorod National University.  I am a 4th year student. I got 
admission in Ukraine in 2018. I scored 500 marks with rank of 
21580 (NEET All India Rank) in NEET 2018 examination 
conducted by National Testing Agency.  

I register myself in Karnataka Examination Authority for 
counseling to get admission in Karnataka colleges in OPN 
category which are provided by Government for meritorious 
Karnataka and non-Karnataka students with less fee amount 
fixed by Government for GMP seats for Karnataka students and 
OPN category seats for non-Karnataka students. 

I was not allotted any seat in 1 st, 2nd    seat allotment 
and in mop up round. I was called by Karnataka Examination 
Authority for physical verification of documents with DD (Demand 
Draft) of Rs.6,95,550/-. I went to KEA for physical verification of 
documents with demand draft of Rs.6,95,550/-…... My documents 
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were verified and I was said to wait for sometime after that seat 
allotment will be done. The mop up round started with seat 
allotment of higher marks students. Students with 609 marks got 
the 1 st seat in mop up round with  All India Rank 1078. He was 
already been allotted seat in All India quota in counseling 
conducted by Medical Council of India……. These seats were 
blocked and later cancelled……”.ಚ 

 (ಮತಂದತ) 

(706) 29-03-2022 4.10 ಟಿಸಿಹೆರ್ಚ-ಬಿಎನಎಸ್            
ಶ್ರೇ ಮೇಹನ ಕತಮನರ್ ಕ್ೊಂಡಜಿಿ (ಮತಂದತ):- 

ಈ ರಿೇತಿ various allegations ಅನತನ ಅವನತ ಮನಡಿದನದರೆ್. He is No.1 in India. 
ಅವನಗ ೆಇಲ್ಲೆ ಸಿೇಟ್ ಸಿಗತವುದಲೆ, ಅವನತ ಉಕ್ೆರೇನಚನಲ್ಲೆದನದರ್.ೆ ಅವನತ ಅದರ ಬಗೆೆ ದೂರತ ಕ್ೂೆಟತಟ 
ಸನಕಷತಟ ವಷಾಗಳನಗಿದ.ೆ  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮೇಹನ ಕತಮನರ್ ಕ್ೊಂಡಜಿಿ ಯವರೇೆ, ನೇವು ಅದರ 
ಒಂದತ ಪಿರಂಟ್ಚ ತ್ೆಗೆದತ ಕ್ೂೆಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಮೇಹನ ಕತಮನರ್ ಕ್ೊಂಡಜಿಿ:_ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ ಮಬೆೈಲಚನಲ್ಲೆ 
ಇರತವುದರಿಂದ ಪಿರಂಟ್ಚತ್ಗೆೆದತಕ್ೂೆಳಿಬೇೆಕತ. ಈಗ ರ್ನನತ ಇದನತನ ಓದತವುದಕ್ೆೆ ಕಷಟ ಆಗತತಿುದ.ೆ 
ದಯವಿಟತಟ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೆ ಈ ಸಿೇಟ್ಚ ಬನೆಕಿಂಗಚ ದಂಧ ೆ ಎಲನೆ ಸಕ್ನಾರ ಇದನದಗಲೂ ಕೂಡ 
ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ ಆದದರಿಂದ  ಇದನತನ ದಯವಿಟತಟ ತ್ಡಯೆಬೆೇಕತ.  

ಶ್ರೇ ಚಿದನನಂದಚ ಎಂ.ಗೌಡ (ಪದವಿೇಧ್ರರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ 
ನಮಿಷ. ನನನದತ ಒಂದತ ಪರಶೆನ ಇದೆ. 
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಚಿದನನಂದಚ ಎಂ.ಗೌಡರವರೇೆ, ಈಗ ತ್ಮಗ ೆ
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಲೆ. ನಮಗೆ ಆಮೇಲ ೆ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ 
ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇರೆ್. ತ್ನವು ದಯವಿಟತಟ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಳಿಬೆೇಕತ. 

ಡನ|| ಅಶಾಥಚ ರ್ನರನಯಣ ಸಿ.ಎನಚ (ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಐಟಿ & ಬಿಟಿ, ವಿಜ್ಞನನ ಮತ್ತು 
ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ, ಕ್ೌಶಲನಯಭಿವೃದಿ, ಉದಯಮಶ್ೇಲತೆ್ ಹನಗೂ ಜಿೇವರ್ೊೇಪನಯ ಇಲನರ್ ೆ ಸಚಿವರತ):- 
ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, Karnataka Examination Authority (KEA) ಈ ಕ್ೌನಸಲ್ಲಂಗಚ 
ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ಇವತ್ತು ನಮೂ ಗೌರವನನಾತ್ ಸದಸಯರತಗಳು ನಯಮ 330 ರಡಿ ಸೂಚರೆ್ಯನತನ 
ತ್ಂದದನದರೆ. ಬಹಳ ಮತಖಯವನಗಿ KEA ಯಲ್ಲೆ ಎಲೆವೂ ಕೂಡ ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯನದ thirty 
party ಗೆ ಅವಕ್ನಶವೆೇ ಇಲೆ. Third Party ಗೆ  ಅಲ್ಲೆನ ಯನವುದೆೇ ಒಂದತ ಪರಕಿರಯಯಲ್ಲೆ 
ಭನಗವಹಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶವಿಲೆ. ರ್ನನತ ಬಹಳ ಸಪಷಟವನಗಿ ಹೆೇಳುವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ನಜಕೂೆ ಇದತ 
ಇಡಿೇ ಭನರತ್ದಲೆೆೇ ಒಂದತ ಉತ್ುಮವನಗಿರತವಂಥ ಸಂಸೆಾ. ಇದತ ಬಹಳ ಉತ್ುಮವನಗಿ ಮತ್ತು 
ಪನರದಶಾಕವನಗಿ ಬಹಳ ಅಚತಚಕಟನಟಗಿ ಜನರ ಪರವನಗಿ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವನಗಿ ಕ್ನಲ 
ಕ್ನಲದಂದಲೂ ನಡದೆತಕ್ೂೆಂಡತ ಬಂದರತವ ಒಂದತ ಉತ್ುಮ ಸಂಸೆಾಯನಗಿ ಬೆಳೆದದ.ೆ ಸನಮನನಯವನಗಿ 
ಒಂದತ ಸಂಸೆಾ ಈ ರಿೇತಿ ತ್ನನ ಬದಿತ್,ೆ ಪನರದಶಾಕತ್ೆ, ಗತಣಮಟಟವನತನ ಕ್ನಪನಡಿಕ್ೂೆಳುಿವುದತ ಬಹಳ 
ದೊಡಾ ಸವನಲತ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವತಿು ದವಸ ಇದತ ಕ್ನಪನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಬಂದರತವಂಥದತದ ಒಂದತ 
ಒಳೆಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಈ ದಕಿೆನಲ್ಲೆ ಇವತಿುನ ದವಸ third party  ಬೇೆರೆ ಬೆೇರ ೆ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ 
interference  ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶವಿಲೆ ಎಂದತ ಈಗನಗಲೆೇ ರ್ನವು ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ ಹೆೇಳಿದೆದೇವೆ. 
ಇನೂನ ಬಹಳ ಸಪಷಟವನಗಿ ಹೆೇಳುವುದನದರೆ, ಪನರರಂಭದಲ್ಲೆ ಯನವುದೇೆ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲೆಕ್ೆಯನಗಲ್ಲೇ, 
ಮನಹಿತಿ ಕ್ೂೆಡತವುದನಗಲ್ಲೇ ಇವೆಲೆವೂ ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ digitalise ಆಗಿದೆ. ಇದತ Onlineನನ 
ಮೂಲಕ ಇರತವಂಥದತದ. ಹನಗನಗಿ, ಯನವುದೆೇ ಮನಹಿತಿಗಳನತನ ಪಡದೆತಕ್ೊಳಿಬೇೆಕ್ನದರ,ೆ ಆನಚಲೆೈನಚ 
ಮೂಲಕ, documentation ಮೂಲಕ, ಯನವುದೇೆ ರಿೇತಿಯನದ manual intervention ಗೆ 
ಅವಕ್ನಶವಿಲೆ ಅಥವನ ಯನವುದೊೇ ವಯಕಿುಗಳು ಬೆೇರ ೆ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಕ್ೈೆಯಲ್ಲೆ ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ 
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ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯನದ ಚಟತವಟಿಕ್ೆಗಳನತನ, ಯನವುದೊೇ ಒಂದತ ಸಂಸೆಾಗಳಿಂದ ಇದನತನ ಭತಿಾ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳುಿವುದಕ್ೆೆ ಇದನಯವುದಕೂೆ ಅವಕ್ನಶವಿಲೆ. ಹನಗೆಯೇ ಒಂದತ ಡಿ.ಡಿ. ಸಲ್ಲೆಸತವುದಕ್ನೆಗಲ್ಲೇ 
ಅಥವನ ಪೆೇಮಂಟ್ಚ ಸಲ್ಲೆಸತವುದಕ್ನೆಗಲ್ಲೇ ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ third party ಗೆ ಅವಕ್ನಶವಿಲೆ. 
ಯನವುದೆೇ ಒಬಬ ವಿದನಯರ್ಥಾ ಕ್ೌನಸಲ್ಲಂಗಚ ಅಟೆಂಡ್ಚ ಮನಡಬೆೇಕ್ನದರೆ, ಆ ವಿದನಯರ್ಥಾ ತ್ನನ Identity 
Card  ಮತ್ತು ಅವರ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲೆ ಬರತವಂಥ ವಯಕಿುಯ ಬಹಳ ಸಪಷಟವನಗಿ Identity Card ನತನ 
ಅವರ ಗನಡಿಾಯನಚ ಅಥವನ ಅವರ ತ್ಂದ ೆಎಂದತ ಅವರೆ್ೇ ಸಾತ್ಃ ಈ ಮದಲೇೆ Identity Card 
ನತನ ಮನಡಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ಪಮಿಾಷನಚ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ ಬರಬೆೇಕತ.  ಯನರೊೇ ಒಬಬರತ third party 
ಹೆೇಗೊೇ ಬಂದತ ಹೊೇಗತವುದಕ್ೆೆ ಯನವುದೇೆ ರಿೇತಿ ಅವಕ್ನಶಗಳಿಲೆ. ಹನಗನಗಿ, ಆ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು 
ಬಹಳ ಸಪಷಟವನಗಿ ಅಜಿಾಯನತನ ಸಲ್ಲೆಕ್ೆ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ, ಯನರತ ಅವರ ತ್ಂದೆ-ತ್ನಯ ಅಥವನ 
ಗನಡಿಾಯನಚಗಳನತನ ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಬರತವುದಕ್ೆೆ ಮದಲೆೇ ಫೂೆೇಟೊೇವನತನ ಮತ್ತು ಎಲನೆ 
ರಿೇತಿಯನದಂಥ identification ಗೆ ಬೆೇಕ್ನಗಿರತ್ಕೆಂಥ ಎಲನೆ ಮನಹಿತಿಗಳನತನ ಪಡದೆತಕ್ೊಂಡತ ಆ 
ವಯಕಿುಯನತನ ಒಳಗಡ ೆಬಿಡತವಂಥ ಕ್ಲೆಸ ಆಗತತ್ುದೆ. ಇದರಲ್ಲೆ ಬಹಳ ಸಪಷಟವನಗಿ ಹೆೇಳುವುದನದರೆ, ಆ 
ವಿದನಯರ್ಥಾಯ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲೆ ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಬಂದರತ್ಕೆಂಥ ಒಬಬರತ ಮನನಯ ಶ್ರೇಧ್ರ್ಚರವರೆೇ ಸಾತ್ಃ 
ಬಂದತ, ಕ್ೌನಸಲ್ಲಂಗಚನಲ್ಲೆ ಭನಗವಹಿಸತತ್ನುರ.ೆ ಅವರತ ಭನಗವಹಿಸಿದನಗ ಈ ಹತಡತಗನಗೆ ಸಿೇಟ್ಚ 
ಸಿಗತವುದಲೆ. ಸಿೇಟ್ಚ ಸಿಗದೆೇ ಇರತವ ವಿದನಯರ್ಥಾಯ ಡಿ.ಡಿ.ಯನತನ ಬಳಸಿಕ್ೂೆಳುಿವುದಕ್ೆೆ ಅವರವರೇೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಇರ್ೂೆನಬಬರ ಮಗಳ ಅಡಿೂಷನಚಗೆ ಆ ಡಿ.ಡಿ.ಯನತನ ಬಳಕ್ೆ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಿತ್ನುರೆ. 
ಅಂದರ ೆ ಈ ಹತಡತಗನಗೆ ಸಿೇಟ್ಚ ಸಿಗತವುದಲೆವೆಂದತ ಗೊತ್ನುದನಗ, ಇರ್ೂೆನಬಬರತ ಹೆಣತಣಮಗಳನತನ 
ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಬಂದರತ್ಕೆಂಥವರ ಮಗಳಿಗ ೆಈ ಡಿ.ಡಿಯನತನ ಬಳಕ್ೆ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಿತ್ನುರೆ. ಹನಗನಗಿ, 
ಆ ರಿೇತಿ ಬಳಕ್ೆ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡನಗ ಈ ಕ್ೆೇಸ್ಚ ಲೊೇಕ್ನಯತಕು ಸಂಸೆಾಗೆ ರಫೆ್ರ್ಚ ಆಗತತ್ುದೆ. ಆ 
ಲೊೇಕ್ನಯತಕುದವರತ investigation  ಮನಡಿದನಗ ಅದತ ಬಹಳ ಸಪಷಟವನಗಿ ಗೊತ್ನುಗತತ್ುದ.ೆ 
ಅದನತನ ಅವರವರೇೆ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿರತ್ಕೆಂಥದತದ. ಸಿ.ಇ.ಟಿ.ಗೆ ಅಲ್ಲೆ ಯನವುದೇೆ ರಿೇತಿಯನದ ಪನತ್ರವಿಲೆ.  
ಇದತ ಬಹಳ ಸಪಷಟವನಗಿ ಕಂಡತಬಂದನಗ, ಲೊೇಕ್ನಯತಕು ಸಂಸೆಾಯವರತ ಈ ಕ್ೆೇಸ್ಚನತನ 
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ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿ ಕ್ೊೆೇಸ್ಚ ಮನಡತತ್ನುರೆ. ನೇವು ಬೇೆರ ೆ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಡಿ.ಡಿ. 
ಕ್ೊಟಿಟರತವಂಥ ಇರ್ೂೆನಂದತ, ಮತ್ೊುಂದನತನ ಆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟ ವಯಕಿುಗಳಿಂದ ಪಡದೆತಕ್ೊಳುಿವಂಥದದನತನ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳಿಬೇೆಕತ ಎಂದನಯತ್ತ. ಅದತ ಇಷ್ೆಟೇ ಇರತವಂಥದತದ. ಇನತನ ಮತಂದನ ದನಗಳಲ್ಲೆ 
ಕ್ೆಇಎಯನತನ ಇನೂನ ಉತ್ುಮ ಗತಣಮಟಟವನತನ ಹೆಚಿಚಸತವುದಕ್ೆೆ 2010ರಲ್ಲೆ platform 
ಮನಡಿರತ್ಕೆಂಥದತದ. ಅವರೇೆ inhouse ನಲ್ಲೆ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿದನದರೆ. ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯಲೂೆ 
outsourcing ನತನ ಮನಡಿಕ್ೊಳಿದೇೆ ಅವರೆೇ inhouse ನಲ್ಲೆ ಮನಡತತಿುದನದರೆ. ಈಗ 
ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ಈ ಕ್ನಲಕ್ೆೆ ಪರಸತುತ್ವನಗತವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ 2022 ರಿಂದ ಎಲನೆ ರಿೇತಿಯಂದಲೂ 
ಇನೂನ platform ನತನ ಉತ್ುಮಗೂೆಳಿಸಿ, ಒಂದತ experience, ನಮೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿ.ಇ.ಟಿ. 
ಕ್ೌನಸಲ್ಲಂಗಚ ಆಗಲ್ಲೇ, ನೇಟ್ಚ ಕ್ೌನಸಲ್ಲಂಗಚ ಆಗಲ್ಲೇ ಅಥವನ ಯನವುದೇೆ ರಿೇತಿಯ ಪರಿೇಕ್ಷ ೆ
ನಡಸೆತವುದನಗಲ್ಲೇ ಇವೆಲೆವುಗಳನೂನ ಇನೂನ ಉತ್ುಮವನಗಿ ನಡಯೆಬೆೇಕತ. ಕ್ೌನಸಲ್ಲಂಗಚಗಳು 
ಉತ್ುಮವನಗಿ ನಡಯೆತವುದಕ್ೆೆ ಪೂರಕವನಗಿರತ್ಕೆಂಥ ಎಲನೆ ರಿೇತಿಯನದ ಕರಮಗಳನತನ 
ವಹಿಸಲನಗತವುದತ. ಇನೂನ ಹೆಚಿಚನ ಗತಣಮಟಟ ಹನಗೂ ಇನೂನ experience, ನಮೂ ದೆೇಶದಲ್ಲೆ 
ಪರಸತುತ್ ರ್ನವು ಮತಂಚೂಣಿಯಲ್ಲೆದೆದೇವೆ. ಇನೂನ ಹಚೆಿಚನ ಪನರದಶಾಕತೆ್ ಮತ್ತು ರೆ್ೈತಿಕತ್ ೆ ಮತ್ತು 
ಉತ್ುಮ ಗತಣಮಟಟವನತನ ಕ್ನಪನಡಿಕ್ೊಂಡಿದೆದೇವೆ. ಆ ಗತಣಮಟಟವನತನ ಕ್ನಪನಡಿಕ್ೊಳುಿವುದಕ್ೆೆ ಎಲನೆ 
ರಿೇತಿಯನದ ಕರಮಗಳನತನ ಮತಂದನ ದನಗಳಲೂೆ ಕೂಡ ವಹಿಸತತ್ುೆೇವ.ೆ ಇದರ ಜೊತ್ೆಯಲೆೆೇ 
‘GetCETgo’ಚ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ಯನವುದೆೇ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ಇನತನ ಮತಂದನ ದನಗಳಲ್ಲೆ ಅಜಿಾಯನತನ 
ಬರೆಸತವುದಕೂೆ ಕೂಡ ಕ್ನಲೇೆಜ್ಚಗಳಲ್ಲೆ ಕಲ್ಲಸತವಂಥದತದ ಆಗತತ್ುದ.ೆ ಆನಚಲೆೈನಚ ನಲೂೆ ಕೂಡ 
ಅವರಿಗೆ ಬಹಳಷತಟ ಸಪಷಟವನಗಿ ಮನಹಿತಿಗಳನತನ ಕ್ೊಟತಟ, ಅಜಿಾಯನತನ ಭತಿಾ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಇನೂನ 
ಉತ್ುಮವನದ ಸಲಹ-ೆಸೂಚರೆ್ಗಳನತನ ಕ್ೊಟತಟ, ಅವರಿಗೆ mock demonstration  ಗಳನತನ, 
ಕ್ೊಟತಟ, ಅವರತ ಹೆೇಗ ೆ ಅಜಿಾ ಭತಿಾ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಏರೆ್ೇ ತ್ಪತಪ-ಒಪತಪಗಳಿದದರೂ ಕೂಡ ರೆ್ೂೇಡಿ 
ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಎಲನೆ ರಿೇತಿಯನದ analytics ನತನ ಬಳಕ್ೆ ಮನಡಿ ಒಂದತ ಉತ್ುಮವನಗಿ 
ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ ಸನೆೇಹಿಯನಗತವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ನಮೂ ‘GetCETgo’ಚನಲೆೆೇ ಇವುಗಳಿಗೆಲನೆ provision 
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ಮನಡಿಕ್ೊಡತತಿುದದೆೇವೆ. ಈ ‘GetCETgo’ಚ ಎಂದರೆ, CET, NEET, JEE exams 
ಬರೆಯತ್ಕೆಂಥವರಿಗೆ ಆನಚಲೆೈನಚನಲ್ಲೆ ಎಲನೆ ರಿೇತಿಯನದ ತ್ರಬೇೆತಿಗಳನತನ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಮತ್ತು 
ಎಲನೆ ಗತಣಮಟಟದ ಕಲ್ಲಕ್ೆಯನತನ, ಎಲನೆ synopsis ಗಳನತನ, mock test and 
examination ಗಳನತನ, ಮತ್ತು ಇತ್ರ ೆವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ಅದೆೇ same time ನಲ್ಲೆ repeated 
ಆಗಿ entrance examination ಗಳನತನ ಬೇೆರೆ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ ಜೊತ್ೆ ಭನಗವಹಿಸತವುದಕ್ೆೆ 
ಅವಕ್ನಶ ಆಗತತ್ುದೆ. Mock test ನಲೆೆೇ ಅವನತ ಎಲನೆ ರಿೇತಿಯಲೂೆ ಭನಗವಹಿಸತವುದಕ್ೆೆ 
ಅವಕ್ನಶವನತನ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇವೆ.  ಅವನ performance ಹೆೇಗಿದ,ೆ ಅವನತ ಏನನತನ improve 
ಮನಡಿಕ್ೊಳಿಬೇೆಕತ. ಗನರಮಿೇಣ ಭನಗದಲ್ಲೆ ಅವನ ಗತಣಮಟಟ ಇನೂನ ಹೆಚತಚ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ 
ಯನವುದೆೇ ಕತಗನರಮದಲ್ಲೆದದರೂ ಕೂಡ ಅವರತ ಕೂಡ ಸರಳವನಗಿ ಮತ್ತು ಸತಲಭವನಗಿ ಎಲನೆ 
ಪರಿೇಕ್ಷೆಗಳನತನ ಎದತರಿಸಲತ ಅನತಕೂಲವನಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡತ ವಷಾಗಳಲ್ಲೆ ನಮೂ performance 
ನೇಟ್ಚನಲನೆಗಲ್ಲೇ, ಸಿ.ಇ.ಟಿ.ಯಲನೆಗಲ್ಲೇ ಬಹಳಷತಟ ಉತ್ುಮಗೊಂಡಿದೆ. ಇನತನ ಮತಂದನ ದನಗಳಲ್ಲೆ 
JEE ಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದತ ಅವಕ್ನಶವನತನ ಮನಡಿಕ್ೊಡತತಿುದದೆೇವೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಎಲೆವನೂನ 
ಹೆಚಿಚಸತವಂಥದತದ. ಮತ್ೆು platform ನತನ completely upgrade  ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಎಲನೆ 
ತ್ಯನರಿ ಮನಡತತಿುದೆದೇವೆ.  

ಶ್ರೇ ಚಿದನನಂದಚ ಎಂ.ಗೌಡ (ಪದವಿೇಧ್ರರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವಕ್ನಶ 
ಕ್ೊಟಿಟದದಕ್ನೆಗಿ ಧ್ನಯವನದಗಳು. ಈಗ ಇತಿುೇಚೆಗ ೆನಡದೆಂತ್ಹ ಪಿ.ಜಿ. ನೇಟ್ಚ ಪರಿೇಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲೆ ಈಗ ಏನತ 
ಕ್ೆಇಎ ಮತರ್ನಂತ್ರ ಸಿೇಟ್ಚ ಅಲನಟ್ಚಮಂಟ್ಚ ಆಗತತಿುದೆ, ಅದರಲೂೆ ಕೂಡ ನನನ ಸಾಂತ್ ಅನತಭವದ 
ಬಗೆೆ ಹೆೇಳುವುದನದರೆ, ನನನ ಮಗಳು ನೇಟ್ಚನಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 466 ಮನಕಚಾಗಳನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದದರತ. ಇಲ್ಲೆ ಈ ಮತಂಚೆ ಒಂದತ ಇರತತ್ುದೆ. ಎಂ.ಎಸ್ಚ.ರನಮಯಯ ಕ್ನಲೇೆಜ್ಚನಲ್ಲೆ ಸಿೇಟ್ಚ 
ಸಿಗಬಹತದೆಂದತ ಅಂದತಕ್ೂೆಂಡಿದದೆವು. ಆದರೆ first list announce ಆದನಗ ಇಲ್ಲೆ ಸಿೇಟ್ಚ 
ಸಿಗತವುದಲೆ. ಇಲ್ಲೆ ಯನವುದೊೇ ಒಂದತ ಬೆೇರ ೆಕ್ನಲೇೆಜ್ಚನಲ್ಲೆ ಸಿೇಟ್ಚ ಸಿಗತತ್ುದ.ೆ  ಅದನದ ನಂತ್ರ 
ನಮಗೆ ಅನತಮನನ ಬಂದತ ಅಲ್ಲೆ ಚೆಕಚ ಮನಡಿಸಿದನಗ, ಕತಮನರಿ ಸೃಷಿಟ ಎನತನವ ಒಬಬರತ 
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ಹೆಣತಣಮಗಳು 4765 ರೆ್ೇ rank ಪಡದೆತಕ್ೂೆಂಡಿದದರತ. ಆದರೆ ಆ ಹತಡತಗಿಗೆ ಎಲೊೆೇ ಒಂದತ 
ಕಡ…ೆ. General merit ಗೆ ತ್ಂದತ cut off percentage 1031 rank ಇದೆೇ ಜನರಲಚ 
ಮರಿಟ್ಚಗೆ 9765ರೆ್ೇ rank ಗೆ ಸಿೇಟ್ಚ ಅಲನಟ್ಚ ಆಗತತ್ುದೆ.                   

                                                            (ಮತಂದತ) 

(707)29.3.2022/4.20/ಎಂ.ಎಂ-ಕ್.ೆಎಸ್ಚ 

ಶ್ರೇ ಚಿದನನಂದ ಎಂ. ಗೌಡ(ಮತಂದತ):-  

1031 rank ಇದದರ ೆಜನರಲಚ ಮರಿಟ್ಚಗೆ 9765ರೆ್ೇ rank ಗೆ ಸಿೇಟ್ಚ ಹಂಚಿಕ್ಯೆನಗತತ್ುದೆ.  ರ್ನನತ 
ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಅರತಣರವರತ ಹೆೇಳಿದ ಅಧಿಕ್ನರಿಯನತನ ಫೂೆೇನಚ ಮತರ್ನಂತ್ರ 
ಸಂಪಕಾ ಮನಡಿದ.ೆಚ ಚ “ರ್ನನತ ಎಂ.ಎಲಚ.ಸಿ., ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆದೇರ್,ೆ ಈ ರಿೇತಿ ಆಗಿದ”ೆಚ ಎಂದತ 
ಕ್ೆೇಳಿದನಗ ಅವರತ “ಇಲೆ, ಅದೆಲನೆ ನಮೂಲ್ಲೆ ಸನಧ್ಯವಿಲೆ”ಚಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಅವರಿಗೆ WhatsApp 
ನಲ್ಲೆಯೂ ಮಸೆೇಜ್ಚ ಮತರ್ನಂತ್ರ ಮನಹಿತಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.  ಆಗ ಅವತ್ುೆೇ ಅವರತ ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ 
announce ಮನಡಿದ ಲ್ಲಸ್ಟಚ ಅನತನ ಕ್ನಯನಸಲಚ ಮನಡಿದರತ.  ಆಮೇಲೆ ರ್ನವು ನೇವೇೆಕ್ೆ 
ಪನರದಶಾಕವನಗಿ complete list ಅನತನ announce ಮನಡತವುದಲೆ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದೆವು.  
ಲ್ಲಸಟನತನ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ ಇ-ಮೇಲಚಗೆ ಹನಕತತ್ನುರೆ.  ಕ್.ೆಇ.ಎ., ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಛೆೇರಿಯಲ್ಲೆ 
ಪನರದಶಾಕವನಗಿ ಲ್ಲಸಟನತನ announce ಮನಡತವುದಲೆ.  ಅದನತನ ರ್ನವು ಪರಶನೆ ಮನಡಿದನಗ “ರ್ನವು 
ಇಲ್ಲೆಯವರೆಗೂ ಯನವತ್ೂು ಮನಡಿಲೆ, ಏತ್ಕ್ೆೆ ಮನಡಬೇೆಕತ”ಚ ಎಂದಲೆನೆ ರಿೇತಿ ಪರಶೆನ ಮನಡಿದರತ.  
“ಇಲೆ ಅದತ ಆಗಲೇೆಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ, ಇಲೆದದದರ ೆ ರ್ನನತ ಪರಶೆನ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ”ಚ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನಗ 
ಮನರರೆ್ಯ ದವಸ ಲ್ಲಸ್ಟಚ announce ಆಗತತ್ುದೆ.  ಆಗ ಆ ಹೆಸರತ ಇರತವುದಲೆ.  ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ 
seat blocking ದಂಧಗೆೆ; ಒಂದತ ಪಿ.ಜಿ., ಸಿೇಟ್ಚ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಿವುದತ ಎಂದರೆ ಕ್ೊರೂೆೇರ್ನ 
ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಎರಡತ ವಷಾ ನರಂತ್ರವನಗಿ ಆ ಮಕೆಳು ತ್ಪಸತಸ ಮನಡಿರತತ್ನುರೆ.  ಅವರತ ಈ 
ರಿೇತಿಯನಗಿ ಮಕೆಳಿಗ ೆ ಅರ್ನಯಯ ಮನಡತತ್ನುರಂೆದರೆ ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ರೆ್ೂೇವನಗತತ್ುದೆ.  ನರ್ನೆ 
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ಕೂಡ ರ್ನವು ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮತ್ತು ವೆೈದಯಕಿೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಗೆ ಆ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲೆಯೇ ಪರಶೆನ 
ಕ್ೆೇಳಿದೆದ.  ಆ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ದಯಮನಡಿ ಇದನತನ ಕೂಲಂಕತಷವನಗಿ ಇದತ ಸಕ್ನಾರದ ತ್ಪತಪ ಅಥವನ 
ಬೆೇರ ೆ ಯನರೂ ಗಮನಸಲ್ಲಲೆ ಎಂದಲೆ.  ಅಲ್ಲೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಅಲ್ಲೆ ಏರೆ್ೂೇ 
ನಡಸೆತತಿುದನದರ.ೆ ಅದತ ಎಲೆರಿಗೂ ಗೊತಿುರತವಂತ್ಹ ವಿಚನರವನಗಿದೆ.  ಈ ವಿಚನರಕ್ೆೆ 
ತ್ನರ್ೆಯನಗಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಏನತ ಅಹಾ ಬಡ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿದನದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ನಯಯವನಗತವುದನತನ 
ತ್ಪಿಪಸಬೇೆಕ್ೆಂದತ ತ್ಮೂ ಮತರ್ನಂತ್ರ ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಮನವಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್.  

 ಶ್ರೇ ಎನ. ರವಿಕತಮನರ್(ವಿಧನನಸಭೆಯಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಟಿಟದದನತನ ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳಿದೆ.  ರ್ನನತ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರಿಗೆ ಒಂದೇೆ ಪರಶೆನಯನತನ ಕ್ೆೇಳುತ್ೆುೇರ್ೆ. ಶ್ರೇ ಧ್ನತಷಚ ಎಂಬ ವಿದನಯರ್ಥಾಗೆ ಮಡಿಕಲಚ ಸಿೇಟ್ಚ 
ಸಿಕಿೆಲೆ.   ನಮೂ KEA (Karnataka Examination Authority) ಸಿೇಟ್ಚ ಸಿಕಿೆದೆ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳುತ್ುದೆ. ಸನಮನನಯವನಗಿ ಒಬಬ ವಿದನಯರ್ಥಾಗೆ ಸಿೇಟ್ಚ ಸಿಗದದನದಗ ಅವನತ ಡಿ.ಡಿ., ಅನತನ ಏತ್ಕ್ೆೆ 
ತ್ೆಗೆಯತತ್ನುರ್?ೆ  ಆ ವಿದನಯರ್ಥಾಯತ ರೂ. 6,83,000/- ಡಿ.ಡಿ., ತ್ೆಗೆದತ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿೇಕ್ಷನ 
ಪನರಧಿಕ್ನರಕ್ೆೆ ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರ್ೆ.  ಆ ವಿದನಯರ್ಥಾಯ ʻನೇಟ್ಚ̓ rank ಎಷತಟ ಎಂದರೆ 2,87,721.  ಯನವ 
ವಿದನಯರ್ಥಾಗೆ ಸಿೇಟ್ಚ ಸಿಕಿೆತ್ತ; ಧ್ನತಷಚ ಎಂಬ ವಿದನಯರ್ಥಾಯ ಡಿ.ಡಿ., ಅನತನ attach ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ 
ಯನವ ವಿದನಯರ್ಥಾನಗೆ ಮಡಿಕಲಚ ಸಿೇಟ್ಚ ಸಿಕಿೆತ್ತ, ಆಕ್ೆ ಈಗ ಮಡಿಕಲಚ ಓದತತಿುದನದಳೆ ಆ 
ವಿದನಯರ್ಥಾನಯ ನೇಟ್ಚ rank ಎಷತಟ ಎಂದರೆ 6,82,215 ಅಂದರೆ,  ಹತಿುರತಿುರ ರ್ನಲತೆ ಲಕ್ಷ ಚಿಲೆರ ೆ
ಅಷತಟ ranking ನಲ್ಲೆ difference ಇದೆ.  ಈಕ್ೆ ಈಗ ಮಡಿಕಲಚ ವಿದನಯರ್ಥಾನ.  2,87,721ರೆ್ೇ 
rank ತ್ೆಗೆದರತವ ಈ ವಿದನಯರ್ಥಾ ಮಡಿಕಲಚ ಸೂಟಡಂೆಟ್ಚ ಅಲೆ.  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಟನಟಗ 
ಏನತ ಹೆೇಳಿದನದರೆಂದರ,ೆ ಶ್ರೇಧ್ರ್ಚ ಎಂಬತವವನತ ತ್ಪಿಪತ್ಸಾರ್ನಗಿದನದರೆ್. Mop-up round ನಲ್ಲೆ 
ಧ್ನತಷಚ ಎಂಬತವವನತ ಶ್ರೇಧ್ರ್ಚ ಜೊತ್ಗೆೆ ಬಂದದದನತ.  ಶ್ರೇಧ್ರ್ಚ ಎಂಬತವವನತ ಇವೆಲೆವನೂನ 
ಗೊೇಲಚಮನಲಚ ಮನಡಿದನದರೆ್.  ಗೊೇಲಚಮನಲಚ ಮನಡಿದನದರೂೆೇ, ಬಿಟಿಟದನದರೂೆೇ ಗೂೆತಿುಲೆ. ಆದರ ೆ
ಮಡಿಕಲಚ ಸಿೇಟ್ಚ ಸಿಕಿೆದ;ೆ ಡಿ.ಡಿ., ಕಟಿಟದನದರ್,ೆ ಲೊೇಕ್ನಯತಕುಕ್ೆೆ ದೂರತ ಕ್ೊಟಿಟದನದರೆ್. ಲೊೇಕ್ನಯತಕುವು 
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ಕ್.ೆಇ.ಎ., ತ್ಪತಪ ಮನಡಿದ ೆಎಂದತ ಹೆೇಳಿದೆ.  ಆದರೆ ಅಧಿಕ್ನರಿ ಬಗೆೆ ಏತ್ಕ್ೆೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಿತಿುಲೆ? 
ಇನೂನ ಒಂದತ ಪನಯಂಟ್ಚ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್,ೆ ಅವರ ನೇಟ್ಚನ ಸೂೆೆೇರ್ಚ ಎಷತಟ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರ ೆ 234 
ಮತ್ತು 109. Ranking ನಲ್ಲೆ ಇಷ್ಟೆಲನೆ ವಯತ್ನಯಸಗಳಿರತತ್ುವೆ.  ಡಿ.ಡಿ., ಅಮೌಂಟ್ಚ ಕಟಿಟ ಇಷತಟ 
ದನವನಯತ್ತ.  ಆ ವಿದನಯರ್ಥಾಗೆ ಅರ್ನಯಯವನಯತ್ಲೆವೆೇ? ಬಡ ವಿದನಯರ್ಥಾಗೆ ಕ್ೊೇಟ್ಚಾ ಕಛೆೇರಿಗ,ೆ 
ಇಲನರ್ಯೆಂದ ಇಲನರ್ಗೆೆ ಇಷ್ೆಟಲನೆ ಓಡನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧ್ಯವೆೇ? ಕ್.ೆಇ.ಎ., ಎನತನವುದತ 
ವಿದನಯರ್ಥಾಸೆನೇಹಿ ಆಗಬೇೆಕತ, Parent friendly ಆಗಿರಬೆೇಕತ, Education friendly 
ಆಗಿರಬೆೇಕತ.  ಅಧಿಕ್ನರದ ಅಟಟಹನಸದಲ್ಲೆ ಮರೆಯಬನರದತ.  ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದೇೆರೆ್ಂದರೆ, ಬಹಳ ಕಷಟ 
ಪಟತಟ ಓದರತವ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿದನದರೆ.  ಕ್.ೆಇ.ಎ., ಬಗೆೆ, ಸಿ.ಇ.ಟಿ., ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುರತವುದತ ಇದೆೇ 
ಮದಲಲೆ.  ನೂರನರತ ಜನ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಮಡಿಕಲಚ ಸಿೇಟ್ಚ ತ್ಪಿಪರತವುದತ ಇದೆ.  ಹನಗನಗಿ 
ಮತ್ುಷತಟ ಕೂಲಂಕಷವನಗಿ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸಪಷಿಟೇಕರಣ ನೇಡಬೆೇಕತ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರಿಗೆ ಅಗನಧ್ವನದ ಜ್ಞನನ ಇದೆ, ಸನಕಷತಟ ಸತಧನರಣೆಯನತನ ಮನಡತತಿುದನದರ,ೆ ಅವರ ಬಗೆೆ ನನಗ ೆ
ಅಪರತಿಮವನದ ಗೌರವವಿದೆ.  ರ್ನನತ ಅವರತ ತ್ಪತಪ ಮನಡಿದನದರಂೆದತ ಹೆೇಳುತಿುಲೆ.  The 
Department has committed mistake. ಇಲನರ್ಯೆ ಮೇಲೆ ಕರಮವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಿ.  
ಸೂೆೆೇರ್ಚ ಹೆೇಳುತ್ುದೆ, ಒಳೆಿಯ ranking ಇದ.ೆ ಮಡಿಕಲಚ ಸಿೇಟ್ಚ ಸಿಕಿೆದೆ, ಡಿ.ಡಿ., attach 
ಮನಡಿದನದರ.ೆ  ಡಿ.ಡಿ., ಹಣ ಕೂಡ ವನಪಸ್ಚ ಬಂದಲೆ.  ಇಷತಟ ವಷಾವನಗಿದೆ ಇದರ ಬಗೆೆ ತ್ನರ್ ೆ
ಮನಡಿದನದರಯೆೇ? ಅವನ ಹಣವೆೇರ್ನದರೂ ವನಪಸ್ಚ ಬಂದದೆಯೇ? ಹೂೆೇಗಲ್ಲ ನನನ ಹಣೆಬರಹ, 
ನಮೂ ಕಥೆ ಮತಗಿಯತ್ತ, ಆಟೊೇ ಓಡಿಸಿಕ್ೊಂಡತ ಜಿೇವನ ನಡಸೆತತ್ೆುೇರ್ ೆ ಎಂದತಕ್ೊಂಡ ಆತ್ನಗೆ 
ಆರತ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯ ಹಣವನದರೂ ವನಪಸ್ಚ ಬಂತ್ನ? ಒಬಬ ವಿದನಯರ್ಥಾಯ ಭವಿಷಯದ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲೆ 
ಇಲನರ್ ೆಹಿೇಗೆ ಮೈ ಮರತೆ್ರ ೆಹೆೇಗ?ೆ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ರವಿಕತಮನರ್ಚರವರೆೇ, ಸನಕತ, ಈಗ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ 
ಹೆೇಳಲ್ಲ. 

  ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್. ಅರತಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, . . . 
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ಶ್ರೇ ಮೇಹನಚ ಕತಮನರ್ಚ ಕ್ೊಂಡಜಿಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದೇೆ ಒಂದತ; 

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, . . . 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಎಷತಟ ಸಲ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೆೇಳುತಿುೇರಿ? 

ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್. ಅರತಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬಹಳ ಬೆೇಸಿಕಚ ಇದೆ.  

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ ಬಹಳ ಪರಮತಖವನದತದತ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಹೇೆಳಲ್ಲ ನೇವು ನಂತ್ರ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೆೇ, ದಯವಿಟತಟ ಒಂದೇೆ ನಮಿಷ. ಇದತ 
ಬಹಳ ಪರಮತಖವನದತದತ.  ಒಂದತ ಪರಕರಣದಂದ ಯನವ ರಿೇತಿ ಕ್ೆ.ಇ.ಎ., ನೇಟ್ಚ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುವ ೆ
ಎಂಬತದತ ಇವರ ಉತ್ುರದಲ್ಲೆಯೇ ಗೊತ್ನುಗತತಿುದ.ೆ  ಇದತ ಬಹಳ ಪರಮತಖವನದ ಮತ್ತು ಮತಖಯವನದ 
ಪರಕರಣವನಗಿದ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್. ಅರತಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಈ ಕ್ೆೇಸ್ಚ ಬಗೆೆ 
ವಿವರವನಗಿ ಹೆೇಳಿದನದರೆ.  ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಸಚಿವರತ ಇರಲ್ಲಲೆ.  ಇತಿುೇಚೆಗ ೆ ನಡದೆ 
ಅಸಿಸೆಟಂಟ್ಚ ಪೂೆರಫೆಸರ್ಚ; 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಇದರ ಬಗೆೆ ಎಲೆವನೂನ ಬರೆದತಕ್ೂೆಟಿಟದನದರೆ.  

ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್. ಅರತಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದನತನ ಆಗಲೇೆ ಹೇೆಳಬೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು. 
Software developers ಮತ್ತು programmers ಎಂದತ ಏನತ ಸಿಬಬಂದ ಇದನದರ ೆ ಅವರತ 
ಯನರೂ ರ್ನಯಂ ಸಿಬಬಂದಗಳಲೆ.  ಅವರತ ಅಲ್ಲೆ 5-6 ತಿಂಗಳು ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತ್ನುರೆ.  ಅದನದ 
ಮೇಲ ೆ ಅವರಿಗೆ ಒಳೊಿಳೆಿಯ ಕಡ ೆ ಕ್ೆಲಸ ಸಿಗತತ್ುದೆ.  Base staff ಗೆ ಅವರತ ಒಳೆಿಯದರೆ್ನೇ 
ಮನಡಲ್ಲಲೆ.  ಏಕ್ೆಂದರ ೆಅವರತ ಅಲ್ಲೆಲೆ.  ಎಲೆರೂ ಗತತಿುಗೆ ಆಧನರದ ಮೇಲೆ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ 
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Software developers ನತನ ರ್ನಯಂ ಆಗಿ ತ್ಗೆೆದತಕ್ೂೆಂಡರ ೆಮನತ್ರ ಕ್ೆ.ಇ.ಎ., ಗೆ ಮತಂದನ 
ದನಗಳಲ್ಲೆ ಸರಿಯನದ ವಯವಸಾೆ ಆಗತತ್ುದೆ.  ದಯಮನಡಿ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಅದರ ಬಗೆೆ ಗಮನ 
ಹರಿಸಬೆೇಕತ.  

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೇಶಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೆೇ, ನನನ ಒಂದತ ಸಣಣ ಪರಶೆನಗ ೆಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಸಪಷಿಟೇಕರಣ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ.  ಶ್ರೇ ವಿಜಯಶಂಕರ್ಚರವರ ಮಗ ಧ್ನತಷ.  ಧ್ನತಷಚಗೆ ಸಿೇಟ್ಚ 
ಸಿಗಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಶ್ರೇ ವಿಜಯಶಂಕರ್ಚರವರತ ಶ್ರೇಧ್ರ್ಚ ಎಂಬತವವರನತನ ಸಂಪಕಾ ಮನಡಿ, ತ್ನನ ಮಗ 
ಧ್ನತಷಚಗೆ ಸಿೇಟ್ಚ ಕ್ೊಡಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಕ್ೆೇಳುತ್ನುರ್ೆ.  ಧ್ನತಷಚಗೆ ಸಿೇಟ್ಚ ಕ್ೂೆಡಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಧ್ನತಷಚ 
ಜೊತ್ೆಗೆ ಶ್ರೇಧ್ರ್ಚ mop-up round ಗೆ ಹೂೆೇಗತತ್ನುರ್.ೆ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅದೆಲನೆ ಮನಹಿತಿಗಳು ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಕಡ ೆಇದೆ. 

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೇಶ:- Mop-up round ಗೆ ಹೊೇದನಗ ಧ್ನತಷಚ ತ್ಗೆೆದತಕ್ೂೆಂಡತ 
ಹೊೇಗಿದದ ಡಿ.ಡಿ.,; ಅವರ ಅಪಪನ ಜನಗದಲ್ಲೆ ಶ್ರೇಧ್ರ್ಚ ಇರತತ್ನುರೆ್, ಧ್ನತಷಚಗೆ ಸಿೇಟ್ಚ ಸಿಗತವುದಲೆ 
ಎಂದತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಟಿಟದನದರೆ.  ಆದರೆ ಅದೆೇ ಶ್ರೇಧ್ರ್ಚ ರವರ ಮಗಳು ಹರಿಣಿಯ ಜೊತ್ೆಗೆ 
ಹೊೇಗತವುದತ ಯನರತ? ಅಲ್ಲೆ ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ. surveillance ಇರತತ್ುದೆ.  ಆದರ ೆ ಇಲ್ಲೆ ವಿಚನರಣ ೆ
ನಡಸೆಿದ ಸಂದಭಾವನತನ ಆಧ್ರಿಸಿ ಈ ಒಂದತ ಸಣಣ ಟಿಪಪಣಿಯನತನ ಕ್ೊಟಿಟದನದರೆ.  ನನಗ ೆ
ಅನಸತವುದೇೆರ್ೆಂದರ,ೆ ಇದರಲ್ಲೆ ಒಂದತ doubt ಇದ.ೆ  ಇಲ್ಲೆ ನಮೂ ಉತ್ುರ ಬಹಳ ಸಪಷಟವನಗಿ 
ಕ್ನಣತತಿುದೆ.  ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಕ್ೊಟಿಟರತವ ಉತ್ುರವನತನ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಓದದನದರ.ೆ ಖಂಡಿತ್ವನಗಲೂ 
there is some mischief in it. Hundred percent it is a mischief.  ಧ್ನತಷಚ 
ಹೊೇದಮೇಲ ೆ ಹರಿಣಿಯ ಜೊತ್ೆಗೆ ಯನರತ ಹೊೇಗತತ್ುರೆ? ಅಲ್ಲೆ ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ., ಇರತತ್ುದೆ, ಡಿ.ಡಿ., 
ತೆ್ಗೆದತಕ್ೂೆಂಡ ದನಖಲೆ ಇರತತ್ುದೆ.  ಅದತ ಒಂದರಿಂದ ಇರ್ೂೆನಂದಕ್ೆೆ ಹೆೇಗ ೆ ಶ್ಫಟಚ ಆಗತತ್ುದ?ೆ 
ಇದರೂೆಳಗ ೆಒಂದತ ರಿೇತಿಯ fishy ಇದೆ,  ಉತ್ುರದಲ್ಲೆಯೇ fishy ಇದೆ.  ದಯವಿಟತಟ further 
investigation ಮನಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡಿಸಿ.  
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ಶ್ರೇ ಮೇಹನಚ ಕತಮನರ್ಚ ಕ್ೊಂಡಜಿಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, Sahil Ahuja ಎಂಬ 
ಹತಡತಗ ಭನರತ್ಕ್ೆೆ ಬಂದದನದರ್.ೆ 

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಮೇಹನಚ ಕತಮನರ್ಚ ಕ್ೊಂಡಜಿಿಯವರತ ತ್ಮೂ 
ಮಬೆೈಲಚನಲ್ಲೆದದ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಓದತತಿುದದರತ) 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮೇಹನಚಕತಮನರ್ಚ ಕ್ೊಂಡಜಿಿಯವರೆೇ, ಒಂದತ ನಮಿಷ.  
ಮಬೆೈಲಚನಲ್ಲೆ ಮನಹಿತಿಯನತನ ತ್ರಬನರದತ, ಯನವನಗಲೂ printout ನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ 
ಬರಬೆೇಕತ.  

ಶ್ರೇ ಮೇಹನಚ ಕತಮನರ್ಚ ಕ್ೊಂಡಜಿಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನನಗ ೆ ಗೊತಿುರಲ್ಲಲೆ. 
The relevant portion of the letter by ‘SAHIL AHUJA’ಚreads as follows; 

“..Many students like me  who doesn’t want to study in 
abroad countries like Ukraine, China, Russia, Kyrgyzstan.  Have 
to pursue their studies in these countries, because of seats 
CANCELLATION/ BLOCKING...” 

In the year 2020, approximately 320 plus seats were cancelled 
ಎಂದದ.ೆ  ಬೇೆಕ್ನದರ ೆ ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಎಲನೆ ಮನಹಿತಿಗಳನೂನ ತ್ಂದತಕ್ೊಡತತ್ೆುೇರೆ್.  
ದಯವಿಟತಟ ಇದನತನ ತ್ನರ್ೆ ಮನಡಲ್ಲ.  ಇದತ ನಮೂ ಸಕ್ನಾರ, ಇವರ ಸಕ್ನಾರ ಎಂದಲೆ; ಇದತ 
ನರಂತ್ರವನಗಿ ನಡಯೆತತಿುದೆ.  ಇದನತನ ಯನರೂ ತ್ಡಯೆತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತಿುಲೆ.  ಇದನತನ ತ್ನರ್ೆ 
ಮನಡತವುದನದರೆ, ರ್ನನತ ಮನಹಿತಿಗಳನತನ ತ್ಂದತಕ್ೊಡತತ್ೆುೇರೆ್ಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ 
ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ುೆೇರೆ್.                                                       

                                                       (ಮತಂದತ) 
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(708) 29-03-2022 KH/KS   4-30 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ (ರ್ನಮನದೆೇಾಶನ ಹೊಂದದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಟಿಟದನದರೆ. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಜ್ಞನನವಂತ್ರತ ಇದನದರೆ. 2,87,721 
rank ಗೆ ಸಿೇಟತ ಸಿಗತವುದಲೆ. 6,82,000 rank ಗೆ ಸಿೇಟತ ಸಿಗತತ್ುದೆ. ಇದತ ಹೆೇಗ ೆ ಎಂದತ 
ನಮಗೆ ಅಥಾವನಗಲ್ಲಲೆ? 2,87,721 rank ನವನತ ನೇಟ್ಚ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲೆ qualify ಆದರೂ ಅವನ 
ಹತಿುರ ಡಿಡಿ ಸಂಗರಹ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಅವನಗ ೆ ಸಿೇಟತ ಸಿಗತವುದಲೆ. 6,82,000 rank ನ ಹೆಣತಣ 
ಮಗಳಿಗ ೆ ಇದೆೇ ಡಿಡಿ ಯಲ್ಲೆ ಸಿೇಟತ ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರೆ. ಇದತ ತ್ಮೂ KEA (Karnataka 
Examination Authority) ನಲ್ಲೆ ಹೆೇಗ ೆ ವಕಚಾಔಟ್ಚ ಆಗತತ್ುದ?ೆ ಇದಕ್ೆೆ statistics ಏನತ 
ಅಥವನ ಇದಕ್ೆೆ ಏರ್ನದರೂ ಮನಕಸಚಾ ಹೆಚತಚ-ಕಡಿಮ ಬಂದದೆಯೇ? ಇದತ ಯನವ ರಿೇತಿ ಎಂದತ 
ಗೊತ್ನುಗತತಿುಲೆ. ಇದಕ್ೆೆ ಮೂರರೆ್ೇ ವಯಕಿು, ಇರ್ೂೆನಬಬರತ ಇಲೆ ಎಂದರೆ, 6,82,000 rank ನವಳಿಗೆ 
ಹೆೇಗ ೆ ಸಿೇಟತ ಸಿಕಿೆತ್ತ? 2,87,721 rank ನವನತ ಏನತ ಪನಪ ಮನಡಿದನದರೆ್? ಇದಕ್ೆೆ ಬೆೇರ ೆ
ಏರ್ನದರೂ ಸಿೇಟತ ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರೆಯೇ? ಈಗ ಅವನಗೆ 2 ರಿಂದ 3 ವಷಾ ಹೊೇಗಿದ.ೆ ಸಕ್ನಾರಿ 
ಕ್ನಲೇೆಜಿನಲ್ಲೆ ಅವನಗ ೆಮಡಿಕಲಚ ಸಿೇಟತ ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರಯೆೇ? ಹನಗೆಯೇ, ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಏನತ 
ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿತ್ನುರೆ. Lokayukta ದವರತ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕ್ೆೇಸ್ಚ ಹನಕಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರೂ 
ಕೂಡ ತ್ನವು ಏಕ್ೆ ಕ್ೇೆಸ್ಚ ಹನಕಿಲೆ?  

ಡನ|| ಸಿ.ಎಸ್.ಅಶಾಥರ್ನರನಯಣ (ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಐಟಿ-ಬಿಟಿ, ವಿಜ್ಞನನ ಹನಗೂ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞನನ 
ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬಹಳ ಮತಖಯವನಗಿ 2018 ರಲ್ಲೆ ಅವರತ ಒಂದತ 
ಕ್ೌನಸಲ್ಲಂಗಚನಲ್ಲೆ ಭನಗವಹಿಸಿರತವಂತ್ಹದತದ ಇದ.ೆ ಇಲ್ಲೆ ಇವರತ ಪೂೆೇಷಕರ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಶ್ರೇ ಧ್ನತಷ 
ಜೊತ್ೆ ಹೊೇಗಿರತವಂತ್ಹದತದ ಇದೆ.  

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಐ.ಡಿ.ಕ್ನಡ್ಚಾ ಅನತನ ಪರದಶಾನ ಮನಡಿದರತ) 
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ಇದರಲ್ಲೆ ಬಹಳ ಸಪಷಟವನಗಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೆ clear-cut ಆಗಿ ಆ ಹತಡತಗ guardian ಅನತನ 
ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಹೊೇಗಿರತವುದತ ಬಹಳ ಸಪಷಟವನಗಿ ಗೂೆತಿುದತದ, ಏನತ ವಯವಸೆಾಯಲ್ಲೆ ಹೊೇಗಿದನದರ.ೆ ಈಗ 
ಹರಿಣಿ ಜೊತ್ೆಗೆ ಯನರತ ಇಲೆ. ಇಲ್ಲೆ ಕ್ೌನಸಲ್ಲಂಗಚಗೆ ಹೊೇದನಗ ಈ ವಯಕಿು ಜೊತ್ಯೆಲ್ಲೆ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಹೂೆೇಗಿರತವ ಡಿಡಿ ಯಂದ ಇವರಿಗ ೆಸಿೇಟತ ಹಂಚಿಕ್ೆಯನಗತವುದಲೆ. ಇವರಿಗ ೆಯನವ 
ಆಯೆ ಇರತತ್ುದೊೇ, ಯನವ ಕ್ನಲೇೆಜತ ಇರತತ್ುದೊೇ, ಏನತ combination ಇರತತ್ುದೊೇ, ಯನವ 
ವಿಷಯ ಬೆೇಕ್ನಗಿರತತ್ುದಯೆೇ, ಯನವ ಕ್ನಲೇೆಜತ ಬೆೇಕ್ನಗಿದೆಯೇ ಅಲ್ಲೆ ಹಂಚಿಕ್ೆ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಿವುದತ 
ಇದೆ. ಅಲ್ಲೆ mop-up round ನಲ್ಲೆ ಸಿೇಟತ ಸಿಗಲ್ಲ, ಸಿಗದೆೇ ಇರಲ್ಲ, ಜನರತ ಡಿಡಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ, 
admission ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಿಬೆೇಕ್ೆಂದರ,ೆ mop-up round ನಲ್ಲೆ on spot decision ಅನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಸಿೇಟತ ಅನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಿವಂತ್ಹದತದ ಆಗಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಹನಗನಗಿ, ಇಲ್ಲೆಗೆ 
ಹೊೇಗತವಂತ್ಹದದನತನ ಮನಡಿದನದರೆ. ಇಲ್ಲೆಗೆ ಹೊೇಗಿರತವಂತ್ಹದದನತನ ಬಹಳ ಸಪಷಟವನಗಿ ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ 
ಹೊೇಗಿರತವಂತ್ಹವರತ ಯನರೊೇ ಗೊತಿುಲೆದವರತ ಏನತ ಅಲೆ? ಇದರ ಬಗೆೆ ಲೊೇಕ್ನಯತಕುದವರತ 
ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ತ್ನರ್ೆ ಮನಡಿರತವಂತ್ಹದತದ ಇದೆ. ತ್ನರ್ೆ ಮನಡಿ, ಡಿಡಿ ಯನತನ ದತಬಾಳಕ್ೆ 
ಮನಡಿರತವುದರಿಂದ, ಅವರತ ಬಹಳ ಸಪಷಟವನಗಿ ಹೇೆಳುತ್ನುರೆ. ಸಂಬಂಧಿತ್ ಶ್ರೇ ಶ್ರೇಧ್ರ್ಚರವರ ಮೇಲ ೆ
ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಠನಣೆಗ ೆಹೊೇಗಿ ಶ್ರೇ ವಿಜಯಚ ಶಂಕರ್ಚರವರಿಗ ೆಕ್ೆೇಸ್ಚ ಅನತನ ದನಖಲತ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ Lokayukta directed Sri. Vijay Shankar, ತ್ಮೂ ಏರೆ್ೇ ದೂರತಗಳು 
ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನಗಿದದರೂ, ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಠನಣೆಗ ೆ ಹೂೆೇಗಿ cheating ಕ್ೆೇಸ್ಚ ಅನತನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ 
ಹೆೇಳಿದನಗ, ಆ ಪರಕ್ನರ ಅವರತ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಠನಣೆಗೆ ಹೊೇಗಿ ಪರಕರಣವನತನ ದನಖಲತ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ 
ಹನಗನಗಿ, ಅದನತನ ಬಿಟತಟ, ಬೆೇರ ೆ ಇರ್ನಯವುದೂ KEA ನಲ್ಲೆ ಕ್ೌನಸಲ್ಲಂಗಚ ಮನಡತವುದನತನ ಬಿಟಟರ,ೆ 
ಸಿೇಟ್ಚ surrender ಮನಡಿ ಕ್ೂೆಡತವುದತ, ಇನತನ ಯನವುದೆೇ ಕ್ೆಲಸ ಅಲ್ಲೆ ಇಲೆ. Seats 
surrender is dealt with the Department. ಇಲನರ್ಗೆಳಲ್ಲೆ ಸಿೇಟತ surrender 
ಮನಡಿಕ್ೊಡತವುದತ, ಇರ್ೂೆನಂದತ ಮತ್ೂೆುಂದತ ಆಗತವುದತ, KEA ನಲ್ಲೆ ಸಿೇಟತ surrender 
ಮನಡಿಕ್ೊಡತವುದತ ಇರ್ೂೆನಂದತ ಮತ್ೂೆುಂದತ ಯನವುದೂ ಇಲೆ. ಹನಗನಗಿ, KEA ನ role 
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ಕ್ೌನಸಲ್ಲಂಗಚ ಮನಡತವುದತ, ಇಂಜಿನಯರಿಂಗಚ ರವರಿಗೆ ಪರಿೇಕ್ಷ ೆಮನಡತವುದತ, ಮಡಿಕಲಚಗೆ ನೇಟ್ಚ 
ನಂದ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯನಗತತ್ುದೆ. ಹನಗನಗಿ, ಇಲ್ಲೆ ಕ್ೌನಸಲ್ಲಂಗಚ ಮನಡತವ ಹನಗೂ ಇಂಜಿನಯರಿಂಗಚ ಪರಿೇಕ್ಷ ೆ
ಮನಡತವ ಒಂದತ ಪರಧಿಕ್ನರ. ತ್ನವು ಎಲ್ಲೆಯನದರೂ ಹೂೆೇಗಿ, ಈ ರಿೇತಿಯ ಯನವುದನದರೂ 
ಘಟರ್ೆಗಳು KEA ನಲ್ಲೆ ಒಂದೇೆ ಒಂದತ ತ್ಪನಪಗಿರತವಂತ್ಹ ಬಗೆೆ ಡನಕತಯಮಂಟ್ಚಗಳನತನ 
ಯನರನದರೂ ತ್ಂದತ ಕ್ೊಟತಟ, ಅಲ್ಲೆ ತ್ಪನಪಗಿದೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರ,ೆ ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ 
ನದನಾಕ್ಷಿಣಯವನಗಿ ಕರಮವಹಿಸತವಂತ್ಹದತದ ಆಗತತ್ುದೆ. ರ್ನವು ಇಲ್ಲೆ ಯನರನೂನ ರಕ್ಷಣ ೆಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಕತಳಿತಿಲೆ. ಇವತ್ತು confidentiality ನಲ್ಲೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಯನರತ information share 
ಮನಡತವುದಲೆ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಆ ಜವನಬನದರಿ ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟ KEA ಯ ಎಕಿಸಕೂಯಟಿರ್ಚ 
ಡೈೆರಕೆಟರ್ಚ ಮೇಲೆ ಇರತತ್ುದೆ. ಹನಗನಗಿ, ನಜಕೂೆ credible ಆಗಿ ಒಂದತ organization 
ನಡಯೆತತಿುರತವಂತ್ಹದತದ ಇದ.ೆ ಇದನತನ ರ್ನವು upgradation ಮನಡಬೇೆಕತ. ಇನತನ experience 
ಅನತನ ಚೆರ್ನನಗಿ ಆಗಬೇೆಕ್ೆನತನವ ದೃಷಿಟಯಂದ system process ಅನತನ ಹನಗೂ reforms ಅನತನ 
ಇನತನ ಮತಂದನ ದನಗಳಲ್ಲೆ ತ್ಂದತ, ಇನತನ ಗತಣಮಟಟ ಹೆಚಿಚಸತವಂತ್ಹ ಕ್ಲೆಸವನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇವ ೆ
ಎಂದತ ಈ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ವಿಶನಚಾಸ ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇರೆ್. 

ಶ್ರೇ ಮಂಜತರ್ನಥಚ ಭಂಡನರಿ (ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾಗಳ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಅಲ್ಲೆ 
ನೂರನರತ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳ ದತಡತಾ ಇದೆಯಲೆವೆೇ, ಅದನತನ ಏನತ ಮನಡತತಿುೇರೆಂದತ ಹೆೇಳಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮಂಜತರ್ನಥಚ ಭಂಡನರಿಯವರೇೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವರತ ಇವರತ 
ದತಡಿಾನ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ.  
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13. ಚಕ್ನಯಾದಶ್ಾಯವರಚವರದ 

        ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಚ(ಕವಿಪ):-ಚಮನನಯಚಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,ಚವಿಧನನಸಭೆಯಂದಚಅಂಗಿೇಕೃತ್ಚ

ರೂಪದಲ್ಲೆರತವಚ 

1. ಕರ್ನಾಟಕಚಧ್ನವಿನಯೇಗಚ(ಸಂರ್ೆಯಚ2)ಚವಿಧೇೆಯಕ,ಚ2022 
2. ಕರ್ನಾಟಕಚಆರ್ಥಾಕಚಹೊಣಗೆನರಿಕ್ೆಚ(ತಿದತದಪಡಿ)ಚವಿಧೆೇಯಕ,ಚ2022 
3. ಕರ್ನಾಟಕಚಮೇಟನರತಚವನಹನಗಳಚತ್ೆರಿಗೆಚನಧ್ಾರಣೆಚ(ತಿದತದಪಡಿ)ಚವಿಧೆೇಯಕ,ಚ2022 

ಈಚವಿಧೇೆಯಕಗಳನತನಚಸದನದಚಮತಂದೆಚಮಂಡಿಸತತಿುದೆದೇರ್ೆ. 

14. ಶನಸನ ರಚರ್ೆ 
 

ವಿಧೆೇಯಕಗಳನತನ ಪಯನಾಲೊೇಚಿಸತವುದತ ಹನಗೂ ಅಂಗಿೇಕರಿಸತವುದತ 
 

ಅ) ಕರ್ನಾಟಕ ಧ್ನವಿನಯೇಗ (ಸಂರ್ೆಯ.2) ವಿಧೆೇಯಕ, 2022 
 

ಪಯನಾಲೊೇಚರ್ನ ಪರಸನುವ 
 

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನೂಯ (ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು ಹನಗೂ ಹಣಕ್ನಸತ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವಿಧನನ ಸಭೆಯಂದ ಅಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರೂಪದಲ್ಲೆರತವ 2022ರ ಕರ್ನಾಟಕ 
ಧ್ನವಿನಯೇಗ (ಸಂರ್ೆಯ.2) ವಿಧೆೇಯಕವನತನ ಪಯನಾಲೊೇಚಿಸಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಕ್ೂೆೇರತತ್ೆುೇರ್ೆ. 
 

ಪರಸನುವವನತನ ಮಂಡಿಸಲನಯತ್ತ 
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ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನೂಯ (ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು ಹನಗೂ ಹಣಕ್ನಸತ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗನಗಲೆೇ ಈ ವಿಧೇೆಯಕದ ಬಗೆೆ ಚಚಾೆಯನಗಿದ.ೆ 37 ಜನ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತಗಳು ಮನತ್ರ್ನಡಿದತದ, ಇವರಿಗ ೆ ಉತ್ುರವನತನ ಸಹ ಕ್ೊಟಿಟದದೆೇರೆ್. ಹನಗನಗಿ, ಇದರ ಬಗೆೆ 
ಹೆಚಿಚನ ವಿವರಣೆ ಕ್ೂೆಡತವಂತ್ಹ ಅವಶಯಕತ್ ೆಇಲೆ ಎನತನವುದತ ನನನ ಭನವರೆ್. ಇವತ್ತು ಕ್ೆಳಮರ್ೆಯಲ್ಲೆ 
ಹಚೆತಚ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ, ವಿಧೆೇಯಕ ಪನಸ್ಚ ಆಗಿದ.ೆ ಇದರಲ್ಲೆ ರ್ನನತ ಮತಖಯವನಗಿ ಎಲನೆ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನತನ ವಿಶನಾಸಕ್ೆೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಹೊೇಗತವಂತ್ಹ ಒಂದತ ಕ್ನಯಾ ಆಗಬೆೇಕ್ೆನತನವುದತ ನನನ 
ಭನವರೆ್. ಈ ಬಜೆಟ್ಚ ಒಂದತ estimate ಅಷ್ೆಟೇ. ಇದರ ಆಧನರದ ಮೇಲೆ ರ್ನವು ರನಜಯದಲ್ಲೆ 
ಚಟತವಟಿಕ್ೆಗಳನದ ಆರ್ಥಾಕ, ಸನಮನಜಿಕ ಮತ್ತು ಸೇೆವನ ವಲಯಗಳಲ್ಲೆ ಮನನವನ ಬಿಗಿ ಸೂಚನಯಂಕ 
ಹೆಚನಚಗಬೆೇಕ್ೆನತನವ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ರ್ನವು ಏನತ ಚಟತವಟಿಕ್ೆಗಳನತನ ಮನಡತತಿುದೆದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲೆ 
ಸೂಾಲವನಗಿ ರ್ನವಲೆೆರೂ ಕೂಡ ಆಸಕಿು ವಹಿಸಿ ಭನಗವಹಿಸಬೆೇಕತ ಮತ್ತು ನಮೂ ಕಲಪರ್ೆಯಲ್ಲೆ ಜನರತ 
ಇದರ ಲನಭವನತನ ಪಡದೆತಕ್ೊಳಿಬೆೇಕ್ನದರೆ, ಜನರನತನ ಪನಲತದನರರನಗಿ ಮನಡಿದನಗ ಮನತ್ರ ಸನಧ್ಯ 
ಇದೆ. ಆ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲೆ ರ್ನವು ಎಲೆರನೂನ ವಿಶನಾಸಕ್ೆೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಹೂೆೇದನಗ ಆರ್ಥಾಕ ಪರಗತಿ 
ಆಗತತ್ುದೆ ಎನತನವುದತ ನನನ ಭನವರೆ್. ಎರಡರೆ್ಯದತ, ಮೂಲಭೂತ್ ವಿಚನರಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್,ೆ 
ನಮೂ ಆರ್ಥಾಕ ಶಕಿುಯನತನ ಎಲೆರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇೆಷವನಗಿ ಯನರಿಗ ೆ ಆರ್ಥಾಕ ಚಟತವಟಿಕ್ೆಯಲ್ಲೆ 
ಭನಗವಹಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧ್ಯವಿಲೆ, ಕ್ೆೇವಲ ತ್ನನ ಜಿೇವರೆ್ೂೇಪನಯಕ್ನೆಗಿ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡತತಿುದನದರ.ೆ 
ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಬಜೆಟ್ಚ ಮತಟಟಬೆೇಕತ, ಸಪಶಾವನಗಬೆೇಕತ, ಸಹನಯವನಗಬೆೇಕತ. ಅವರಿಗೂ 
ಕೂಡ ಜಿೇವರ್ೊೇಪನಯ ಅಲೆ. ಈ ಬಜೆಟ್ಚಗಳ ಮತರ್ನಂತ್ರ ಆರ್ಥಾಕ ಚಟತವಟಿಕ್ೆಯಲ್ಲೆ 
ಭನಗವಹಿಸಲತ ಆರ್ಥಾಕ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣವನಗಬೆೇಕತ. ಕ್ೆೇವಲ ಬಜೆಟ್ಚ ಅಲೆ. ಒಟನಟರಯೆನಗಿ ಆರ್ಥಾಕ 
ಚಟತವಟಿಕ್ೆಗಳ ಮತರ್ನಂತ್ರ ಆಗಬೇೆಕ್ೆನತನವುದತ ನನನ ಭನವರೆ್. ಒಂದತ ರನಜಯದ ಆಡಳಿತ್ಕ್ೆೆ, ರನಜಯದ 
ಮತಖಂಡರತಗಳಿಗೆ, ರನಜಯದ ಬಗೆೆ ಚಿಂತ್ರ್ ೆಮನಡತವವರಿಗೆ ಬಹಳಷತಟ ವಿಶನಾಸಪೂವಾಕವನಗಿ ರ್ನವು 
ನಮೂ ನಧನಾರಗಳನತನ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ.ೆ ಇದರ ನವಾಹಣೆಯಲ್ಲೆ ಯನರತ ಮತಂಚೂಣಿಯಲ್ಲೆ 
ಇದನದರ?ೆ ಅವರತ ವಿಶನಾಸಪೂವಾಕವನಗಿ ತ್ೊೇರಿಸಿದನಗ ಮನತ್ರ ಜನರತ ಕೂಡ ಅಷ್ೆಟೇ ವಿಶನಾಸದಂದ 
ಭನಗವಹಿಸತತ್ನುರ.ೆ ಹಿೇಗನಗಿ, ಕ್ೆಲವಂದತ ವಸತು ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ರ್ನವು ಬಜೆಟ್ಚ ಅನತನ ಮಂಡರೆ್ 
ಮನಡಬೇೆಕತ. ಇನತನ ಬರತವಂತ್ಹ ದನಗಳಲ್ಲೆ ವಿಶನಾಸಪೂವಾಕವನಗಿ ರ್ನವು ಸನಧ್ರೆ್ಯನತನ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವ ೆಎನತನವುದನತನ ಇಟತಟಕ್ೊಂಡತ ಕ್ೆಲವು ಕ್ನಯಾಕರಮಗಳನತನ ರ್ನವು ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ.ೆ 
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This is how the general finances grow beyond the imagination. ಈ 
ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲೆ ರ್ನನತ ಅಧಿಕ್ನರವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡನಗ ಆಗ ತ್ನರೆ್ೇ ಕ್ೊೇವಿಡ್-19 ನಂದ ಆಚೆ 
ಬರತತಿುದೆದವು. 2020-21 ಮತ್ತು 2021-22 ಈ ಎರಡತ ವಷಾದಲ್ಲೆ ಒಂದೂವರೆ ವಷಾ ಹನಗೂ 
2020-21 ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ಹನಗೂ 2021-22 ರ 5 ತಿಂಗಳು ಎಂದರೆ, ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟಚವರಗೊ 
ಕ್ೊೇವಿಡ್ಚ-19 ರ ಕರಿಛನಯ ಇತ್ತು. ನಮೂ ರನಜಸಾ ಸಿಾೇಕೃತಿಯಲ್ಲೆ ನಮೂ monthly target ಗಿಂತ್ 
5 ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳು ಕಡಿಮ ಇತ್ತು.                              

                                                    (ಮತಂದತ) 
(709)/29-3-2022/4-40/ಎಲಚಎಂ/ಜಿಆರ್ಚ 

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನೂಯ(ಮತಂದತ):-  

ಎರಡತ-ಮೂರತ ತಿಂಗಳಿಂದ ಕ್ೊೇವಿಡ್-೧೯ ಕಡಿಮಯನಗಿ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಆರ್ಥಾಕ 
ಚಟತವಟಿಕ್ೆಗಳು ಪನರರಂಭವನದವು ಎಲನೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ಕರದೆತ . ಬಜೆಟ್ಚ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾ 
ಮನಡಿದನಗ, ಇವತಿುನ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಬಜೆಟ್ಚನ ಗನತ್ರ ಕಡಿಮ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ, ಹೆಚತಚ ಮನಡಲತ 
ಆಗತವುದಲೆ ಎನತನವ ಅಭಿಪನರಯ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಂದ ಬಂತ್ತ. ಆದರ ೆ ರ್ನವು ಆ ರಿೇತಿ ಮನಡಲತ 
ಆಗತವುದಲೆ, ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ growth has to grow at any cost.  Economy has to 
grow at any cost.  ಕ್ೊೇವಿಡ್ಚ-೧೯ ಇರಲ್ಲ ಬಿಡಲ್ಲೆ, ರನಜಯಕ್ೆೆ ಆದನಯ ಬರತತ್ುದಯೆೇ 
ಇಲೆವೇ ಎನತನವುದನತನ ರೆ್ೂೇಡಲತ ಆಗತವುದಲೆ, ಜನರ ಕ್ೆೈಗೆ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ ಎನತನವುದತ 
ನಮೂ  ಉದೆದೇಶ. ಮರೆ್ನ ಬಜೆಟ್ಚ ಮೇಲೆ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡತವನಗ ‘for me, economy means 
not money, economy is people’ಚ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಹೇೆಳಿದೆದೇರ್ೆ. ಆ ಹಿನನಲೆಯಲ್ಲೆ ವಿಶನಾಸ 
ಮೂಡಿಸಬೇೆಕತ ಎನತನವ ಕ್ನರಣದಂದ ಕ್ೆಲವು ನಧನಾರಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಿಲನಯತ್ತ. Growth 
start ಆಗಿತ್ತು. ಒಂದತ ಕಡ ೆ resource mobilization ಮನಡಲತ ನಮೂ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು 
ಸಹಕ್ನರವನತನ ಕ್ೊಟಿಟದನದರ.ೆ Resource Mobilisation Department  ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ 
ಕರದೆತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನಗ, ಅವರತ ೫ ತಿಂಗಳಲ್ಲೆ ಇಷ್ನಟಗಿದ,ೆ ಮತಂದ ೆ ಇಷ್ನಟಗಬಹತದತ ಎಂದತ 
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ಸಹಜವನಗಿಯೇ ಹೆೇಳಿದರತ. ಹೆಚಿಚಗ ೆಮನಡಲೇೆ ಬೆೇಕತ, ಯನವ ಯನವ ಬನಬಿುನಲ್ಲೆ ಎಷ್ೆಟಷತಟ ಹೆಚಿಚಗ ೆ
ಆಗತತ್ುದೆ ಎಂದತ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಿದನಗ, for example Commercial Taxes Department. 
ಯನವ ವಸತುವಿಗ ೆಈ ಹಿಂದೆ ಕಡಿಮ target ಇತ್ತು ಅದನತನ ಸಾಲಪ ಜನಸಿು ಮನಡಬಹತದತ ಎಂದತ 
ಯೇಚಿಸಲನಯತ್ತ. ಉದನಹರಣೆಗೆ plastics, electricals, electronics  ಇವೆಲೆವು 
number two ನಲ್ಲೆ ಹೇೆಗೆ ಹೊೇಗತತ್ುವೆ ಮತ್ತು ನಮೂ ಯನವ ಯನವ Commercial Taxes 
Division ನಲ್ಲೆ ಈ ರಿೇತಿ ವನಯಪನರ ಎಷತಟ ಇದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿಕೆಪೆೇಟ ೆ ಸತತ್ು-ಮತತ್ು ಸಣಣ 
ಅಂಗಡಿಗಳು ಇರತತ್ುವೆ, ಆದರೆ ಒಳಗಡ ೆದೊಡಾ godowns ಗಳು ಇರತತ್ುವೆ, ಅಲ್ಲೆ ವಯವಹನರಗಳು 
ಹೆೇಗ ೆನಡಯೆತತ್ುವ.ೆ ಈ ಎಲೆ ವಿಚನರಗಳನತನ ಬಿಡಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹೆೇಳಿದನಗ ‘we will take it as a 
challenge,  ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ’ಚ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿ ಆ ಪರಕ್ನರ ಮನಡಿದನದರ.ೆ ರ್ನನತ Supplementary 
Budget  ನತನ ಮಂಡಿಸಿದನಗ it was Rs.7,500 crores ಒಟತಟ ನಮೂ ಸಂಗರಹದಲ್ಲೆ ಹೆಚನಚಗಿದ ೆ
ಎಂದತ ಇತ್ತು. ಈಗ ಅದಕಿೆಂತ್ ಹಚೆನಚಗಿದೆ ಎನತನವ ಅಂದನಜತ ಇದೆ. ಅದತ ಮನರ್ಚಾ ೩೧ಕ್ೆೆ 
ನಖರವನಗಿ ಗೊತ್ನುಗತತ್ುದೆ. ಈ ರಿೇತಿ Commercial Taxes, Excise and Stamp Duty -  
ಈ ಮೂರತ ಮೂಲಗಳಲ್ಲೆ ಆದನಯ ಹೆಚತಚ ಮನಡಲತ ಸನಧ್ಯವನಯತ್ತ. ಆದರೆ  Motor 
Vehicles Tax ನಲ್ಲೆ ಹಚೆಿಚಗೆ ಮನಡಲತ ಸನಧ್ಯವನಗಲ್ಲಲೆ. ಏಕ್ೆಂದರ ೆ ವನಹನಗಳ manufacture 
ತ್ತಂಬನ ಕಡಿಮಯನಗಿತ್ತು. Commercial Taxes Department ನಲ್ಲೆ ಏಳು ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪನಯಗಳ collect ಮನಡತವ target ನತನ ಹೊಂದಲನಗಿತ್ತು. ಆದರ ೆ ಅದಕಿೆಂತ್ ಹೆಚತಚ 
ಸಂಗರಹವನತನ ಮನಡಲನಗಿದೆ.  ಅದೆೇ ರಿೇತಿ, Stamp Duty ಯಲ್ಲೆ more than Rs.1,000 
crore target reach ಆಗತತಿುದೆದೇವೆ. Excise Duty ಯಲ್ಲೆ Rs.1,400 crore target 
reach ಆಗತತಿುದೆದೇವೆ. Now, Non-Tax Revenue.  This is very interesting. 
ಸನಮನನಯವನಗಿ Non-Tax Revenue  ಕಲೆಕಟಚ ಮನಡತವುದತ ಬಹಳ ಕಷಟ.  ಅದತ service 
ಮೇಲ ೆಬರತತಿುರತತ್ುದೆ. Major, Non-Tax Revenue  ಬರತವುದತ mining royalty ಮೇಲ ೆ
ಬರತತ್ುದೆ. ರ್ನಲತೆ ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳ ಸಂಗರಹವನತನ ಬಜೆಟ್ಚ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ 
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ಮನಡಲನಗಿತ್ತು. At the end of the year, we are getting Rs.6,000/- crore.   
ರ್ನನತ ಬಹತತ್ೆೇಕ ಬಜೆಟ್ಚಗಳನತನ ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಬಂದದೆದೇರ್.ೆRs.2,000/- crore more in 
Non-Tax Revenue ಒಂದೇೆ ವಷಾದಲ್ಲೆ ಇಷತಟ ಹೆಚತಚ ಆಗಲತ ಸನಧ್ಯವಿಲೆ. ಈ ವಷಾ ೬೦೦೦ 
ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಸಂಗರಹ ಮನಡಿದೆದೇವೆ. ಇದರಿಂದ  encourage  ಆಗಿ, ಮತಂದನ ವಷಾ 
೧೦,೦೦೦ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳ target ಮನಡಲನಗಿದೆ. ಹಿೇಗೆ  Non-Tax Revenue  ಆದರೆ 
ಜನರ ಮೇಲೆ ಭನರ ಬಿೇಳುವುದಲೆ. Other revenues  ಗಳಿಂದ ಒಂದಲೆ ಒಂದತ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ 
ಜನರ ಮೇಲೆ ಭನರ ಬಿೇಳುತ್ುದ.ೆ ಜಿ.ಎಸ್ಚ.ಟಿ., ಬಂದ ಮೇಲ ೆಅದರ G.S.T., procedure  ನತನ 
ಉಪಯೇಗ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಹಲವರತ ತ್ೆರಿಗೆಯನತನ ಕದಯತವ  ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡತತಿುದನದರೆ. 
ಒಂದತ ಕ್ೆೇಸಿನಲ್ಲೆ, ಒಬಬ ವಯಕಿು ಸತಮನರತ ೨೫ ಕಂಪನಗಳನತನ ಪನರರಂಭ ಮನಡಿದ. ಅವನ ಕ್ೆಲಸ 
ಎಂದರೆ, ಅಂಗಡಿಗಳನತನ ಪನರರಂಭ ಮನಡತವುದತ ಅದರ  exemptions ಏನತ ಇರತತ್ುದೆ ಅದನತನ 
ಉಪಯೇಗ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಿವುದತ ನಂತ್ರ ಅಂಗಡಿಯನತನ ಬಂದಚ ಮನಡತವುದತ ಇದೇೆ ರಿೇತಿ 
ಮನಡತತಿುದದನತ. ಹಿೇಗೆ ಮನಡಿ ಸತಮನರತ 1,400 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳ ತ್ರೆಿಗಯೆನತನ ವಂಚರೆ್ 
ಮನಡಿದ. ನಂತ್ರ ಅವನ ಮೇಲೆ raid ಮನಡಿ  ಕ್ೆೇಸ್ಚ ಮನಡಿ ಎಲೆವನತನ recovery 
ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ ಪರತಿ ವಷಾ ಹೂೆಸ ತೆ್ರಿಗೆ ಬಂದ ಹನಗೆ ಹೊಸ-ಹೊಸ ಕಳಿತ್ನಗಳು 
ಪನರರಂಭವನಗತತ್ುವೆ. ಮದಲತ excise ನಲ್ಲೆ ‘number two’,ಚ ‘number three’ಚ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಲನಗತತಿುತ್ತು. ಯನವನಗ excise ನತನ ಸಕ್ನಾರವ ೆ distribute ಮನಡಬೆೇಕತ ಎಂದತ the 
Karnataka State Beverages Corporation Limited ಮನಡಲನಯತ್ತ. ರ್ನನತ 
ಬಂದಮೇಲ ೆ‘number two’,ಚ‘number three’ಚಎನತನವ ಚಿತ್ರವನತನ ಕ್ೊಟಿಟದದರತ. ಆದರೆ ರ್ನನತ 
ಹೆೇಳಿದೆ ಯನವುದತ ಏನತ ಎನತವುದತ ನನಗ ೆ ಗೊತ್ತು, ನಮೂ ಊರ ಹತಿುರವೆ ಗೊೇವನ 
ಇರತವುದರಿಂದ ಎಷತಟ ಲನರಿಗಳು ನಮೂ ರನಜಯಕ್ೆೆ ಬರತತ್ುವೆ, ಹೂೆರ ರನಜಯಗಳಿಂದ ಎಷತಟ ಲನರಿಗಳು 
ಬರತತ್ುವೆ ಎನತನವುದತ ಗೂೆತ್ತು, ಇದನತನ plug ಮನಡಲೇೆ ಬೆೇಕತ ಎಂದತ ಮನಡಿದನಗ ಇವತ್ತು 
Rs.1,400 crores ಜನಸಿು ಬಂದದ.ೆ ಈ efforts  ಹಿೇಗೆ ಮತಂದತವರಯೆತತ್ುದೆ. ಇವೆಲೆವುಗಳ 
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ಜೊತ್ೆಗೆ ಕ್ೆೇಂದರದಂದ ನಮಗೆ ಬರಬೆೇಕ್ನದ state’s share in Central Taxes ಹೂೆೇದ 
ವಷಾಕಿೆಂತ್ ಈ ವಷಾ ಜನಸಿು ಕ್ೊಟಿಟರತವುದರಿಂದ, ಮೂರರೆ್ೇ Supplementary Budget 
ಇವತ್ತು ರ್ನವು ಮಂಡರೆ್ ಮನಡಲತ ಸನಧ್ಯವನಗಿದೆ. ಸತಮನರತ ೨೬,೦೦೦ ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳ 
ದೊಡಾ ಪರಮನಣದ  Supplementary Budget  ನತನ ರ್ನವು ಮಂಡಿಸಿದದೆೇವೆ. ಸನಮನನಯವನಗಿ 
Supplementary Budget  ನಲ್ಲೆ ೫೦೦೦ ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂ.ಗಳ, ೮೦೦೦ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳ 
tax ನ ನವಾಹಣೆ, adjustments, savings ಇವುಗಳಿಂದ ನವಾಹಣೆ ಮನಡಬಹತದತ ಎನತನವ 
ನಮೂ explanation  ಯನವನಗಲತ ಇರತತ್ುದ.ೆ  ಆದರೆ, for the first time, ಈಗ 
Supplementary Budget  ನಲ್ಲೆ ರ್ನವು ತ್ಂದರತವ ೨೬,೦೦೦ ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳು 
ಈಗನಗಲೆೇ ನಮಗೆ ಬೇೆರ-ೆಬೆೇರ ೆ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಸಂಗರಹವನಗಿದೆ. So, there is no further 
adjustment.  Adjustment ಏನತ ಇಲೆ. ಈಗನಗಲೆೇ ಬಂದರತವಂತ್ಹ receipts  ನಲ್ಲೆಯೇ 
ಈ Supplementary Budget   ಮಂಡಿಸಲನಗಿದೆ. G.S.T., compensation ಗೆ ಸತಮನರತ 
೧೨ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳು ಬರಬಹತದತ ಎಂದತ ರ್ನವು ಅಂದನಜತ ಮನಡಿದೆದೇವು. ಆದರೆ ಈ ಬನರಿ  
ಎಂಟತಸನವಿರ ಚಿಲೆರ ೆ ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳ compensation ಬಂದದೆ. ಹದರೆ್ಂಟತ ಸನವಿರ 
ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳ ಸನಲವನತನ ನಮಗೆ ಕ್ೂೆಟತಟ  ಸಸೆ್ಚ ಅನತನ ಅವರೇೆ ತ್ತಂಬಿಕ್ೂೆಳುಿತ್ನುರೆ. 
ಹಿೇಗನಗಿ ನಮಗೆ ೧೨,೦೦೦ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳ ಬದಲತ almost Rs.26,000 crores we 
have got.  So, that is one small advantage we had along with our 
resource mobilization.  ಆದದರಿಂದ ಈ Supplementary Demands ನಲ್ಲೆ 
ನೇರನವರಿಗ,ೆ ಲೊೇಕ್ೊೇಪಯೇಗಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದತಳಿದ ವಗಾಕ್ೆೆ ೪೦೦ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳನತನ 
ಕ್ೊಡಲತ ಸನಧ್ಯವನಯತ್ತ. Otherwise, this was not possible.  ದೆೇವರನಜ ಅರಸತ 
ಅಭಿವೃದಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ೨೦೦ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳನತನ, ಕ್.ೆಎಸ್ಚ.ಆರ್ಚ.ಟಿ.ಸಿ., ಗೆ ಇನೂನ ೨೦೦ 
ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಕ್ೊಡಲತ ಸನಧ್ಯವನಯತ್ತ. ಬಹಳಷತಟ ಯೇಜರೆ್ಗಳಿಗೆ ಬಜೆಟ್ಚನಲ್ಲೆ 
ಪನರವಿಷನಚ ಇಲೆದೆ ಇರತವಂತ್ಹ ಯೇಜರೆ್ಗಳಿಗೆ ಇದರಲ್ಲೆ ಪನರವಿಷನಚ ಮನಡಿಕ್ೂೆಟಿಟದದೆೇವೆ. ಹಲವನರತ 
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ಇಲನರ್ಗೆಳಲ್ಲೆ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ನಗಿರತವ ಬಿಲಚಗಳನತನ ಕಿೆೇಯರ್ಚ ಮನಡಲತ ಪನರವಿಷನಚ  ಮನಡಿದೆದೇವೆ. 
ಉದನಹರಣೆಗ ೆ ನೇರನವರಿಗ ೆ ಸತಮನರತ ೩೦೦೦ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳಷತಟ ಹಣವನತನ 
Supplementary Budget    ನಲ್ಲೆ ಕ್ೊಟಿಟದೆದೇವ.ೆ ರ್ನನತ ಅಧಿಕ್ನರವಹಿಸಿಕ್ೊಂಡನಗ ನೇರನವರಿ 
ಇಲನರ್ಯೆಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ ೧೩ ರಿಂದ ೧೪ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳ total dues  ಇತ್ತು.  Now, it 
is reduced to Rs. 5,000 or 6,000 crores.  ಇನತನ ಕ್ೆಲವು ಬಿಲಚಗಳು ಬರತತಿುವೆ. ಈ 
ರಿೇತಿ ಆರ್ಥಾಕ ಶ್ಸುನತನ ರ್ನವು maintain ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಅದರ ಸದತದಪಯೇಗಪಡೆದತಕ್ೂೆಂಡತ 
ಅರ್ನವಶಯಕ ವೆಚಚವನತನ ಕಡಿಮ ಮನಡಿದೆದೇವೆ. ಇದಕ್ೆೆ ಇರ್ನೆೇರಡತ indicators ಏನತ ಎಂದರ,ೆ 
೨೦೨೧-೨೨ರ್ೆೇ ಸನಲ್ಲಗ ೆ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರ ಕ್ೊಟಿಟರತವ ಅನತಮತಿ ಪರಕ್ನರ four percent of 
G.S.D.P., from Fiscal Deficit  ರ್ನವು ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಬಹತದನಗಿತ್ತು. ಅದನತನ ೩.೩ ಗೆ 
ಇಳಿಸಿದದೆೇವೆ. ೬೭,೧೦೦ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳ ಸನಲವನತನ  ರ್ನವು ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಿಬಹತದನಗಿತ್ತು, ಆದರೆ 
ಈ ಬನರಿ ರ್ನವು ೬3,0೦೦ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳ ಸನಲವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಲನಗಿದೆ. ೪೦೦೦ 
ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳಷತಟ ಸನಲವನತನ ಇನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಿವ ಅವಕ್ನಶವಿದರೂ ಕೂಡನ ಅದನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿದ ೆ ನವಾಹಣ ೆ ಮನಡತತಿುದೆದೇವೆ. ಸನಲವನತನ ಕಡಿಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದೆದೇವೆ. ಇರ್ೂೆನಂದತ 
indicator ಎಂದರೆ Revenue Deficit ನಲ್ಲೆ  ಕಳೆದ ಬಜೆಟ್ಚನಲ್ಲೆ  ೧೫,೦೦೦ ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪನಯಗಳಿಗಿಂತ್ ಹೆಚತಚ Revenue Deficit ಆಗತತ್ುದೆ ಎಂದತ ಅಂದನಜತ ಮನಡಲನಗಿತ್ತು.  

                         (ಮತಂದತ) 

(710)29-03-2022(04-50)bsd-gr 

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನೂಯ (ಮತಂದತ) 

At the end of the year, we have come to the conclusion that it will be 
around Rs.6,000 to 7,000/-.  ಈ ರಿೇತಿ ಆರ್ಥಾಕ ನವಾಹಣೆಯನತನ ಸರಿ ದನರಿಗ ೆತ್ರತವ 
ಪರಯತ್ನವನತನ ಮನಡಿದೆದೇರ್ೆ. ಬರತವ ವಷಾ covid free ವಷಾವನಗತತ್ುದೆ ಎಂಬ ವಿಶನಾಸದೊಂದಗ,ೆ 
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ಇನೂನ ಹೆಚಿಚನ ಸತಧನರಣಗೆಳನತನ ತ್ರಲತ ಪರಯತ್ನ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಹನಗಂತ್ ಹೆೇಳಿಕ್ೂೆಂಡತ ದೂೆಡಾ 
ಪರಮನಣದ  growth ಆಗಲ್ಲೇ, unrealistic ಆಗಿ ಮತಂದನ ವಷಾ ಬಹಳ ಚಲೂೆೇ ಕ್ೆಲಸ 
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿಲೆ. ಅದನತನ limited ಆಗಿಯೇ ಹೇೆಳಿದದೆೇರೆ್. ಸನಧ್ರೆ್ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಸನಧ್ಯವನಗತವುದರೂೆಳಗ ೆ ಅಂದನಜತ ಮನಡಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ವೆಚಚವನತನ ಮನಡೂೆೇಣ. ಇದಕಿೆಂತ್ 
ಹೆಚತಚವರಿ ಬಂದನಗ ಅಂದರ ೆ ಆವತ್ತು ಕ್ೆಲವಂದತ unforeseen expenditure ಗಳು 
ಬರಬಹತದತ. Flood ಅಥವನ ಇರ್ೂೆನಂದತ ಬರಬಹತದತ. Seventh Pay Commission  ಅನತನ 
ಮನಡಿದೆದೇರ್.ೆ ಇವೆಲೆದದಕೂೆ ಸಿದದತ್ ೆಮನಡಿಕ್ೂೆಳಿಬೆೇಕ್ೆಂಬ ಕ್ನರಣದಂದ ಈ ಸನಲ್ಲನ budget ಅನತನ 
ಮನಡಿದೆದೇರ್.ೆ ಇದರ ಬಗೆೆ ಕಳೆದ ಬನರಿ ಹೆೇಳಿದೆದೇರ್ೆ. ಈ ಬನರಿ ಸೂಾಲವನಗಿ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ 
ಇಚೆಾಪಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. ನಮೂ ಆಯವಯಯದ ಗನತ್ರ ರೂ.೨,೬೫,೭೨೦ ಕ್ೂೆೇಟಿಗಳಷತಟ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲೆ 
ರೂ.೨,೪೬,೨೦೭ ಕ್ೊೇಟಿಗಳು ಕಳೆದ ವಷಾದ ಆಯವಯಯಕ್ೆೆ ಹೊೇಲ್ಲಸಿದರ ೆ budget ಗನತ್ರ 
ಹೆಚನಚಗಿದ.ೆ ಅದರಲ್ಲೆ ರನಜಸಾ ಅಂದರೆ Revenue Expenditure ರೂ.೨,೦೪,೫೮೭ 
ಕ್ೊೇಟಿಗಳನಗಿದತದ, ಬಂಡವನಳ ವೆಚಚ ಅಂದರೆ Capital Expenditure ರೂ.೪೬,೯೫೫ 
ಕ್ೊೇಟಿಗಳೆಂದತ ಅಂದನಜಿಸಿದದೆೇರೆ್. Capital Receipts ಕೂಡ ಕಳೆದ ವಷಾಕಿೆಂತ್ 7.4% ಹೆಚತಚ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವ,ೆ Revenue Receipts  ನಲ್ಲೆ 10.23% ಹೆಚತಚ ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ ಸನವಾಜನಕರಣ 
ಅಂದರೆ ಸನಲ ಮತ್ತು ಬಂಡವನಳ ಸಿಾೇಕೃತಿ ನಲ್ಲೆ 0.88% ಹೆಚತಚ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ ಎನತನವುದನತನ 
ಈಗನಗಲೆೇ ಹೆೇಳಿದದೆೇರೆ್. ಸನಲದ ಬಗೆೆ ಈಗನಗಲೆೇ ಮನತ್ರ್ನಡಿದತದ, ಕ್ೊರೆ್ಯದನಗಿ ನಮೂ ರನಜಯದ 
ಒಟತಟ ಸನಲ ಪನರರಂಭದಂದ ರೂ.೫,೧೮,೩೬೬ ಕ್ೂೆೇಟಿಗಳು ಇಲ್ಲೆಯವರೆಗೂ ಇದೆ. ಇದತ ೨೭.೪೯% 
ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದತ the Karnataka Fiscal Responsibility Act ಪರಕ್ನರ ೨೫% ಒಳಗೆ 
ಇರಬೇೆಕತ. ಕಳೆದ ೨ ವಷಾ ಕ್ೂೆೇವಿಡ್ಚ ಬಂದದದರಿಂದ ಸನಲದ ಮಿತಿಯನತನ ಹೆಚತಚ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳಿಲತ 
Act ಅನತನ amend ಮನಡಿ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರವು permissions ಕ್ೂೆಟಿಟದೆ. ಇದರ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲೆ 
ಕ್ೊೇವಿಡ್ಚನಂದ ರೂ.೨೧ ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿಗಳು ಆದನಯದಲ್ಲೆ ಕಡಿಮಯನಗಿದತದ, ರೂ.೧೫ ಸನವಿರ 
ಕ್ೊೇಟಿ ಕ್ೂೆೇವಿಡ್ಚ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಪರಿಹನರಿಗಳಿಗ ೆ ವೆಚಚವನತನ ಮನಡಿದದರ ಹಿನನಲೆಯಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 
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ರೂ.೪೦ ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿಗಳು ಕಡಿಮಯನಗಿದತದ, ಈ ಹಣವನತನ ಸನಲದ ರೂಪದಲ್ಲೆ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದದರಿಂದ ಸತಮನರತ ೨೭.೪೯% ಗೆ ಹೆಚನಚಗಿದೆ. ಉದನಹರಣೆಗ ೆ  ಕಳೆದ ವಷಾ ಕಡಿಮ 
ಸನಲ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದತದ, ಈ ವಷಾ ರೂ.೭೨ ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿಗಳನತನ ತೆ್ಗೆದತಕ್ೊಳುಿತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದೆದೇವೆ. ಇದರೂೆಳಗ ೆ ಇರಬೇೆಕತ ಎಂಬ ತಿೇಮನಾನ ಮನಡಿದದರಿಂದ, ಇದನತನ ಇನೂನ ೨ 
ವಷಾಗಳಲ್ಲೆ ೨೫% ಒಳಗಡ ೆತ್ರತತ್ೆುೇವೆ. Revenue Deficit    ಅನತನ nil  ಮನಡತವಂತ್ಹ 
ಪನರಮನಣಿಕ ಪರಯತ್ನವನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಅದಕ್ೆೆ ಬೆೇಕ್ನಗಿರತವ ಎಲನೆ ಕರಮಗಳನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇವೆ. ಅದಕ್ನೆಗಿ ರೂ. ೨,೬೫ ಲಕ್ಷ ಕ್ೊೇಟಿಗಳ Budget ಅನತನ ಮಂಡಿಸತತಿುದತದ, 
ಸದನದ ಒಪಿಪಗೆಯನತನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಕ್ೇೆಳಿಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದಚ (ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಯವರತ ಹಿಂದತಳಿದ ವಗಾದವರಿಗೆ ರೂ.೪೦೦ ಕ್ೊೇಟಿಗಳನತನ ಕ್ೊಟಿಟರತವ ಬಗೆೆ 
ತಿಳಿಸಿದತದ, ರ್ನನತ ಈಗನಗಲೆೇ ಸಮನಜ ಕಲನಯಣ ಇಲನರ್ಯೆ ಮತಖಯಸಾರನದ ಶ್ರೇ ಮಣಿವಣಣನಚ 
ರವರನತನ ಭೆೇಟಿ ಮನಡಿ, ಅಲಪಸಂರ್ನಯತ್ ಮಕೆಳ ಬಗೆೆ ಚಚಿಾಸಿದೆದೇರ್.ೆ ಹಿಜನಬಚ ಬೆೇರ ೆವಿಷಯ. ಈ 
ಸಣಣ ಮಕೆಳಿಗ ೆ scholarship ಅನತನ ನಲ್ಲೆಸಿದತದ, ರ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿದನಗ ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇವೆ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ ನಂತ್ರ ಅದನತನ complete  ಆಗಿ reject  ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಆದದರಿಂದ ಮಕೆಳಿಗ ೆ
ಮನತ್ರ ದಯವಿಟತಟ ಅಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡಬನರದತ. ಬನಕಿ ವಿಷಯ ಏರ್ನದರೂ ಮನಡಲ್ಲ. ಆ 
ಮಕೆಳು ಇನತನ school ಗಳಲ್ಲೆ College ಗಳಲ್ಲೆ ಇದನದರ.ೆ Scholarship ಅನತನ ನಲ್ಲೆಸತವುದತ it’s 
not right.  

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನೂಯ (ಮತಖಯಮಂತಿರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಇರಲ್ಲಲೆ ಎಂದತ ಕ್ನಣತತ್ುದೆ. ರ್ನನತ ಶ್ರೇ ಸಿ.ಎಂ. ಇಬನರಹಿಂ ಹನಗೂ ಶ್ರೇ 
ನಸಿೇರ್ಚ ಅಹಮದಚ ರವರತ ಈ ಪರಶೆನ ಕ್ೇೆಳಿದತದ, ರ್ನನತ ಬಹಳ ಸಪಷಟವನಗಿ ಯನವುದೆೇ scholarship  
ನಲ್ಲೆಸತವುದಲೆ except ಶನದ ಮಹಲಚ ಹೂೆರತ್ತಪಡಿಸಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದೆದೇರ್.ೆ 
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದಚ:- ಅವರತ ಏನತ ಬೇೆಕ್ನದರೂ ಮನಡಲ್ಲ. ಆದರ ೆಯನವುದೆೇ ಜನತಿ, 
ಧ್ಮಾವನದರೂ ಮಕೆಳಿಗ ೆ ಮನತ್ರ  scholarship ಕ್ೂೆಡಲತ ದಯವಿಟತಟ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ ೆ
ಹೆೇಳಬೆೇಕತ. ರ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿದನಗ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಮನಡತತ್ೆುೇವ ೆಎಂದತ ಹೇೆಳುತ್ನುರೆ. 

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನೂಯ:- ದಯಮನಡಿ ಒಂದತ ನಮಿಷ ಕ್ೆೇಳಬೇೆಕತ, ರ್ನನತ ಸಾಷಟವನಗಿ 
ಹೆೇಳಿಬಿಡತತ್ೆುೇರೆ್. ಎಲನೆ ಯೇಜರೆ್ಗಳಲ್ಲೆ ಯನವುದನೂನ ನಲ್ಲೆಸದೇೆ ಶನದ ಮಹಲಚ ಯೇಜರೆ್ ಮನತ್ರ 
ಕಳೆದ ೨ ವಷಾಗಳಿಂದ ಮತಗಿದದ.ೆ ಆ ಯೇಜರೆ್ಯಲ್ಲೆಯೂ ಸತಮನರತ ೪೦ ಬನಕಿ ಇದತದ, ಆ Bill 
ಗಳನತನ ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ಕ್ೊಟತಟ ತಿೇರಿಸತತ್ೆುೇರೆ್ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳಿದೆದೇರ್.ೆ ಮಕೆಳ 
scholarship , ಮಕೆಳಿಗೆ Higher Education  ನಲ್ಲೆ ಕ್ೆಲವನತನ ನಲ್ಲೆಸತವ ಪರಯತ್ನ 
ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ Minorities ಮಕೆಳಿಗ ೆ ಬರಿೇ professionals ಗಳಿಗ ೆ ಮನತ್ರ ಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇವೆ, 
Commerce  ಇಂತ್ಹವುಗಳಿಗೆ ಕ್ೂೆಡತವುದಲೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಆದರೆ ಈ ಬಗೆೆ ಮರೆ್ನ ರ್ನನತ 
ವಿಧನನ ಸಭ ೆ ಮತ್ತು ಈ ಸದನದಲ್ಲೆಯೂ ಹೇೆಳಿದೆದೇರ್ೆ. ಅದನಯವುದನೂನ ನಲ್ಲೆಸದೆೇ ಮದಲ್ಲನ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಮತಂದತವರೆಸತತ್ೆುೇವೆ. ಅಷ್ೆಟೇ ಅಲೆದೆೇ ಮಕೆಳ scholarship  ಬನಕಿ ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ 
ರೂ.೧೦೦ ಕ್ೊೇಟಿಗಳನತನ ಬರತವ ದನಗಳಲ್ಲೆ provision ಕೂಡ ಮನಡತತ್ುೆೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ೆಲವರತ ಬೆೇಡ ಜಂಗಮ ಎಂದತ 
Fake Certificate  ಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡತ ವಿದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಓದಲತ loan ಗಳನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದನದರೆ. ಅಂತ್ಹ ಮಕೆಳಿಗೆ provision ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ ಆದರೆ ಇಂತ್ಹ ಮಕೆಳನತನ 
ಅವರತ ರೆ್ೂೇಡಬಹತದತ, ಅವರನತನ ರ್ನನತ ಕರದೆತಕ್ೂೆಂಡತ ಬರತತ್ೆುೇರ್.ೆ ವಿಧನನ ಸೌಧ್ಕ್ೆೆ ಎರಡತ ಬನರಿ 
ಬಂದದದರತ, ಎಲೆರೂ ಅಳುತ್ನುರೆ. ಆದದರಿಂದ ದಯವಿಟತಟ ಈ ಮಕೆಳಿಗ ೆ ತ್ೊಂದರಯೆನಗದಂತ್ ೆ
ರೆ್ೂೇಡಿಕ್ೂೆಳಿಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಒತ್ನುಯ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ 

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನೂಯ:- ಯನವುದೆೇ ಮಕೆಳ scholarship  ಅನತನ ನಲ್ಲೆಸತವುದಲೆ, 
ವಿಶೆೇಷವನಗಿ minorities  ಮಕೆಳ scholarship  ಅನತನ ನಲ್ಲೆಸತವುದಲೆ. ಯನರನಚಯರಿಗೆ 
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ಯನವನಯವ ಸಮತದನಯಗಳಿಗೆ ಯನವ ಅಹಾತ್ ೆ ಇದಯೆೇ, ಅದರಲ್ಲೆ ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ಮಕೆಳ 
ವಿಷಯದಲ್ಲೆ ರ್ನವು ಯನವುದೆೇ ತ್ನರತ್ಮಯ ಮನಡತವುದಲೆ. ಈಗ ಯನರನಚಯರಿಗೆ ಯನವನಯವ 
scholarship schemes ಮನಡಿದೆದೇವಯೆೇ, ಅದನತನ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆ.  

ಶ್ರೇ ಅಲೆಂ ವಿೇರಭದರಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳಿಗ ೆ
ಧ್ನಯವನದಗಳನತನ ಹೆೇಳಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಏಕ್ೆಂದರ ೆಅವರತ ರೂ.೭ ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿಗಿಂತ್ ಅಧಿಕವನಗಿ 
revenue collection ಆಗಿದ ೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನದರ.ೆ ನಮೂ ಕಲನಯಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗಕ್ೆೆ ಕನಷಠ 
ರೂ.೨ ರಿಂದ ೩ ಕ್ೂೆೇಟಿ ಶನಲ ೆ ಮತ್ತು ಆಸಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಚನ ಅನತದನನ ಕ್ೊಟತಟ ಬಳೆವಣಿಗ ೆ
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಕ್ೊೇರತತ್ೆುೇರ್ೆ. 

 

ಸಭನಪತಿಯವರತ: ಪರಸನುವ ಏರೆ್ಂದರೆ; 

“ಚವಿಧನನಸಭೆಯಂದ ಅಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರೂಪದಲ್ಲೆರತವ ೨೦೨೨ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಧ್ನ 
ವಿನಯೇಗ (ಸಂರ್ೆಯ-೨) ವಿಧೆೇಯಕವನತನ ಪಯನಾಲೊೇಚಿಸತವುದತ” 

ಪರಸನುವ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ 

ವಿಧೆೇಯಕವನತನ ಖಂಡ ಖಂಡವನಗಿ ಪಯನಾಲೊೇಚಿಸತವುದತ 

ಖಂಡ ೨ ಮತ್ತು ೩ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:  “ಚಖಂಡ ೨ ಮತ್ತು ೩  ಈ ವಿಧೆೇಯಕದ ಅಂಗವನಗಿರತತ್ುದೆ” 

ಪರಸನುವ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ 

(ಖಂಡ ೨ ಮತ್ತು ೩ ನತನ ವಿಧೆೇಯಕಕ್ೆೆ ಸೇೆರಿಸಲನಯತ್ತ) 



                                                                                                                                       «¥À/29.03.2022     206  
 

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

 

 

   

ಖಂಡ ೧ ಇತ್ನಯದ 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ: ಪರಸನುವ ಏರೆ್ಂದರೆ; 

 “ಚ ಮದಲರೆ್ಯ ಖಂಡ, ದೇಘಾ ಶ್ೇಷಿಾಕ್ೆ, ಪರಸನುವರೆ್ ಹನಗೂ ಅಧಿನಯಮಗೊಳಿಸತವ 
ಸೂತ್ರ ಸಂಹಿತೆ್ ವಿಧೇೆಯಕದ ಭನಗವನಗಿರತತ್ುದೆ ” 

 ಪರಸನುವದ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ 

(ಮದಲರೆ್ಯ ಖಂಡ, ದೇಘಾ ಶ್ೇಷಿಾಕ್ೆ, ಪರಸನುವರೆ್ ಹನಗೂ ಅಧಿನಯಮಗೂೆಳಿಸತವ ಸೂತ್ರ 
ಸಂಹಿತೆ್ಗಳನತನ ವಿಧೆೇಯಕಕ್ೆೆ ಸೇೆರಿಸಲನಯತ್ತ) 

ಪರಸನುವ ಅಂಗಿೇಕ್ನರ 

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನೂಯ (ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  
ವಿಧನನಸಭೆಯಂದ ಅಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರೂಪದಲ್ಲೆರತವ ೨೦೨೨ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಧ್ನ ವಿನಯೇಗ 
(ಸಂರ್ೆಯ-೨) ವಿಧೆೇಯಕವನತನ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಕ್ೊೇರತತ್ುೆೇರೆ್. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:  ಪರಸನುವ ಏರೆ್ಂದರೆ; 

 “ಚ ವಿಧನನಸಭೆಯಂದ ಅಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರೂಪದಲ್ಲೆರತವ ೨೦೨೨ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಧ್ನ 
ವಿನಯೇಗ (ಸಂರ್ೆಯ-೨) ವಿಧೆೇಯಕವನತನ ವಿಧೆೇಯಕವನತನ ಅಂಗಿೇಕರಿಸತವುದತ “ 

ಪರಸನುವ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ ಮತ್ತು ಮಸೂದೆಗೆ ಒಪಿಪಗೆ ನೇಡಲನಯತ್ತ 
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ಆ) ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಾಕ ಹೊಣೆಗನರಿಕ್ೆ (ತಿದತದಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕ, ೨೦೨೨ 

ಪಯನಾಲೊೇಚರ್ನ ಪರಸನುವ 

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನೂಯ (ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ವಿಧನನಸಭೆಯಂದ ಅಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರೂಪದಲ್ಲೆರತವ ೨೦೨೨ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಾಕ ಹೊಣೆಗನರಿಕ್ ೆ
(ತಿದತದಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕವನತನ ಪಯನಾಲೊೇಚಿಸಬೇೆಕ್ಂೆದತ ಕ್ೊೇರತತ್ೆುೇರ್.ೆ 

ಪರಸನುವವನತನ ಮಂಡಿಸಲನಯತ್ತ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ: ಪರಸನುವ ಏರೆ್ಂದರೆ; 

“ವಿಧನನಸಭೆಯಂದ ಅಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರೂಪದಲ್ಲೆರತವ ೨೦೨೨ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಾಕ 
ಹೊಣೆಗನರಿಕ್ ೆ(ತಿದತದಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕವನತನ ಪಯನಾಲೊೇಚಿಸತವುದತ” 

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನೂಯ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗನಗಲೆೇ ವಿವರಣೆಯನತನ 
ನೇಡಿರತತ್ೆುೇರ್.ೆ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ: ಪರಸನುವ ಏರೆ್ಂದರೆ; 

“ವಿಧನನಸಭೆಯಂದ ಅಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರೂಪದಲ್ಲೆರತವ ೨೦೨೨ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಾಕ 
ಹೊಣೆಗನರಿಕ್ ೆ(ತಿದತದಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕವನತನ ಪಯನಾಲೊೇಚಿಸತವುದತ” 

ಪರಸನುವ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ 

ವಿಧೆೇಯಕವನತನ ಖಂಡ ಖಂಡವನಗಿ ಪಯನಾಲೊೇಚಿಸತವುದತ 

ಖಂಡ ೨  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:  “ಚಖಂಡ ೨ ಈ ವಿಧೆೇಯಕದ ಅಂಗವನಗಿರತತ್ುದ”ೆ 
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ಪರಸನುವ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ 

(ಖಂಡ ೨ ನತನ ವಿಧೆೇಯಕಕ್ೆೆ ಸೆೇರಿಸಲನಯತ್ತ) 

ಖಂಡ 1 ಇತ್ನಯದ 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ: ಪರಸನುವ ಏರೆ್ಂದರೆ; 

 “ಚ ಮದಲರೆ್ಯ ಖಂಡ, ದೇಘಾ ಶ್ೇಷಿಾಕ್ೆ, ಪರಸನುವರೆ್ ಹನಗೂ ಅಧಿನಯಮಗೊಳಿಸತವ 
ಸೂತ್ರ ಸಂಹಿತೆ್ ವಿಧೇೆಯಕದ ಭನಗವನಗಿರತತ್ುದೆ ” 

 ಪರಸನುವ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ 

(ಮದಲರೆ್ಯ ಖಂಡ, ದೇಘಾ ಶ್ೇಷಿಾಕ್ೆ, ಪರಸನುವರೆ್ ಹನಗೂ ಅಧಿನಯಮಗೂೆಳಿಸತವ ಸೂತ್ರ 
ಸಂಹಿತೆ್ಗಳನತನ ವಿಧೆೇಯಕಕ್ೆೆ ಸೇೆರಿಸಲನಯತ್ತ) 

ಪರಸನುವದ ಅಂಗಿೇಕ್ನರ 

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನೂಯ (ಮತಖಯಮಂತಿರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ವಿಧನನಸಭೆಯಂದ ಅಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರೂಪದಲ್ಲೆರತವ ೨೦೨೨ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಾಕ ಹೊಣೆಗನರಿಕ್ ೆ
(ತಿದತದಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕವನತನ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಕ್ೊೇರತತ್ೆುೇರೆ್. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:  ಪರಸನುವ ಏರೆ್ಂದರೆ; 

 “ಚ ವಿಧನನಸಭೆಯಂದ ಅಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರೂಪದಲ್ಲೆರತವ ೨೦೨೨ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಾಕ 
ಹೊಣೆಗನರಿಕ್ ೆ(ತಿದತದಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕವನತನ ಅಂಗಿೇಕರಿಸತವುದತ “ 

ಪರಸನುವ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ ಮತ್ತು ಮಸೂದೆಗೆ ಒಪಿಪಗೆ ನೇಡಲನಯತ್ತ 

(ಮತಂದತ) 



                                                                                                                                       «¥À/29.03.2022     209  
 

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

 

 

   

(711) 29.03.2022 5.00 hv.md 

 
ಇ) ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಟನರತ ವನಹನಗಳ ತೆ್ರಿಗೆ ನಧ್ಾರಣೆ(ತಿದತದಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕ, 2022 

ಪರಯನಾಲೊೇಚರ್ನ ಪರಸನುವ 
ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನೂಯ(ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು):- ಸರ್ನೂನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವಿಧನನ 

ಸಭೆಯಂದ ಅಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರೂಪದಲ್ಲೆರತವ 2022ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಟನರತ ವನಹನಗಳ ತೆ್ರಿಗೆ 
ನಧ್ಾರಣೆ(ತಿದತದಪಡಿ) ವಿಧೆೇಯಕವನತನ ಪಯನಾಲೊೇಚಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಕ್ೂೆೇರತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಪರಸನುವವನತನ ಮಂಡಿಸಲನಯತ್ತ 
 

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನೂಯ(ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು):- ಸರ್ನೂನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಈಗನಗಲೆೇ ಆಯವಯಯದಲ್ಲೆ ಇದರ ಬಗೆೆ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿರತವುದರಿಂದ ಇದಕ್ೆೆ ಹೆಚಿಚನ ವಿವರಣ ೆ
ಅವಶಯಕವಿಲೆವೆನತನವುದತ ನನನ ಅನಸಿಕ್ೆಯನಗಿದೆ. ಆದದರಿಂದ ಸಕ್ನಾರ ತ್ಂದರತವಂತ್ಹ ಈ 
ವಿಧೆೇಯಕವನತನ ಸದನ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಕ್ೂೆೇರತತಿುದೆದೇರೆ್.  

 
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರೆ್ಂದರೆ; 

“ವಿಧನನ ಸಭೆಯಂದ ಅಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರೂಪದಲ್ಲೆರತವ 2022ರ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಟನರತ ವನಹನಗಳ ತೆ್ರಿಗೆ ನಧ್ಾರಣೆ(ತಿದತದಪಡಿ) 
ವಿಧೆೇಯಕವನತನ ಪಯನಾಲೊೇಚಿಸತವುದತ” 

 
ಪರಸನುವ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ 
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ಖಂಡಖಂಡವನಗಿ ವಿಧೆೇಯಕವನತನ ಪಯನಾಲೊೇಚಿಸತವುದತ 
ಖಂಡ 2  
 
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- “ಖಂಡ 2  ಈ ವಿಧೆೇಯಕದ ಅಂಗವನಗಿರತತ್ುದೆ” 
 

ಪರಸನುವ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ 
(ಖಂಡ 2 ನತನ ವಿಧೆೇಯಕಕ್ೆೆ ಸೇೆರಿಸಲನಯತ್ತ) 

ಖಂಡ 1 ಇತ್ನಯದ 
 
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರೆ್ಂದರೆ; 

“ಮದಲರೆ್ಯ   ಖಂಡ   ದೇಘಾ   ಶ್ೇಷಿಾಕ್ೆ,   ಪರಸನುವರ್ೆ ಹನಗೂ 
ಅಧಿನಯಮಗೂೆಳಿಸತವ ಸೂತ್ರ ಸಂಹಿತೆ್ ವಿಧೆೇಯಕದ 
ಭನಗವನಗಿರತತ್ುದ”ೆ 
 

ಪರಸನುವ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ 
(ಮದಲರೆ್ಯ ಖಂಡ, ದೇಘಾ ಶ್ೇಷಿಾಕ್ೆ, ಪರಸನುವರೆ್ ಹನಗೂ ಅಧಿನಯಮಗೂೆಳಿಸತವ ಸೂತ್ರ 

ಸಂಹಿತೆ್ಗಳನತನ ವಿಧೆೇಯಕಕ್ೆೆ ಸೇೆರಿಸಲನಯತ್ತ) 
 

ಪರಸನುವದ ಅಂಗಿೇಕ್ನರ 
 
 ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನೂಯ(ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು):- ಸರ್ನೂನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ವಿಧನನ 
ಸಭೆಯಂದ ಅಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರೂಪದಲ್ಲೆರತವ 2022ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಟನರತ ವನಹನಗಳ ತೆ್ರಿಗೆ 
ನಧ್ಾರಣೆ (ತಿದತದಪಡಿ) ವಿಧೇೆಯಕವನತನ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಕ್ೂೆೇರತತ್ೆುೇರೆ್. 
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 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಪರಸನುವ ಏರೆ್ಂದರೆ; 

“ವಿಧನನ ಸಭೆಯಂದ ಅಂಗಿೇಕೃತ್ವನದ ರೂಪದಲ್ಲೆರತವ 2022ರ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಟನರತ ವನಹನಗಳ ತೆ್ರಿಗೆ ನಧ್ಾರಣೆ(ತಿದತದಪಡಿ) 
ವಿಧೆೇಯಕವನತನ ತಿದತದಪಡಿ ಮನಡಿರತವಂತೆ್ ಅಂಗಿೇಕರಿಸತವುದತ” 

 
ಪರಸನುವ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಟಿಟತ್ತ ಮತ್ತು ಮಸೂದೆಗೆ ಒಪಿಪಗೆ ನೇಡಲನಯತ್ತ 

 
 
15. ನಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗೆ  ಚಚೆಾ 

 
 ಈ) ವಿಷಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ಶನಸಕರ ಸಾಳಿೇಯ ಪರದೆೇಶನಭಿವೃದಿ ಯೇಜರೆ್ಯಡಿ 

ಬಳಕ್ೆಯನಗದೆ  ಉಳಿದರತವ  ಅನತದನನವನತನ ಹಿಂಪಡದೆರತವ ಬಗೆೆ 
    --- 

 ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೇೆಗೌಡ(ಪದವಿೇಧ್ರರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಸರ್ನೂನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಪರತಿಯಬಬ 
ಶನಸಕರಿಗೂ ಪರತಿ ವಷಾ 2 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳ ಅನತದನನವನತನ ನೇಡತವ ಪರಂಪರ ೆಕಳೆದ 15-
೨೦ ವಷಾಗಳಿಂದ ನಡದೆತಕ್ೊಂಡತ ಬಂದದ.ೆ ಮೇಲೂರ್ೆಯ ಶನಸಕರ ಅಧಿಕ್ನರನವಧಿ 6 
ವಷಾಗಳನದರೆ, ಕ್ಳೆಮರೆ್ಯ ಶನಸಕರ ಅಧಿಕ್ನರನವಧಿ 5 ವಷಾಗಳನಗಿವ.ೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲೆ ನಮಗ ೆ
ಕ್ೊಡತವ ಅನತದನನವನತನ ಖಚತಾ ಮನಡತವ ಪರಿಪನಠ ಇಲ್ಲೆಯವರೆಗ ೆ ನಡದೆತಕ್ೊಂಡತ ಬಂದತ್ತು. 
ನಮೂ 6 ವಷಾಗಳ ಅಧಿಕ್ನರನವಧಿಯಲ್ಲೆ ಈ ಅನತದನನವನತನ ಹಿಂಪಡೆಯತವಂತ್ಹ ಪರಕಿರಯ 
ಯನವತ್ೂು ನಡದೆರಲ್ಲಲೆ. ಆದರೆ, ದರ್ನಂಕ:17.02.2022ರಂದತ ಒಂದತ ಆದೇೆಶವನತನ ಹೊರಡಿಸಿ 
2018-19ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲಗಿಂತ್ ಹಿಂದನ ಅನತದನನವನತನ ವನಪಸತಸ ಪಡದೆರತವಂತ್ಹ ಅತ್ಯಂತ್ ದತರಂತ್ದ 
ಸಂಗತಿ ನಡದೆತ ಹೊೇಗಿದೆ. ಹಿಂದ ೆರ್ನನತ ಈ ವಿಚನರವನತನ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದೆದ. ಆಗ 
ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು ನಮೂ ರೆ್ರವಿಗ ೆ ಬಂದದದರತ.ಚ “ಯನವುದೆೇ ಕ್ನರಣಕೂೆ ಯನವುದೆೇ 
ಅನತದನನವನತನ ಹಿಂಪಡೆಯತವುದಲೆ”ಚ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳಿದದರತ. ಈಗ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
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ನಮಗೆ ನೇಡಿರತವ ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ;ಚಚ“2018-19ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲಗಿಂತ್ ಹಿಂದನ ಅವಧಿಯಲ್ಲೆ ಪನರಂಭವನಗದೆೇ 
ಇರತವಂತ್ಹ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳ ಅನತದನನವನತನ ವನಪಸತಸ ಪಡಯೆಲತ ಮತ್ತು ಪನರರಂಭವನಗಿರತವ 
ಕ್ನಮಗನರಿಗಳನತನ ದರ್ನಂಕ:30.03.2022ರ ಅಂತ್ಯದೂೆಳಗ ೆ ಪೂಣಾಗೊಳಿಸಲತ 
ದರ್ನಂಕ:17.02.2022ರ ಪತ್ರದಲ್ಲೆ ಎಲೆ ಜಿಲನೆಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗೆ, ನದೆೇಾಶಕರತ, ಪರದೆೇಶನಭಿವೃದಿ 
ಮಂಡಳಿ ವಿಭನಗ, ಯೇಜರೆ್ ಮತ್ತು ಸನಂಖಿೇಕ ಇಲನರ್ಯೆವರತ ತಿಳಿಸಿರತತ್ನುರೆ.”ಚ ಇದರ ಬಗೆೆ 
ವಿಧನನಸಭೆಯ ಸಭನಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ್ಯೆಲ್ಲೆ ಸಭೆ ನಡದೆರತವುದನಗಿ ಆ ಸಭಯೆಲ್ಲೆ ತ್ನವು ಸಹ 
ಉಪಸಿಾತ್ರನಗಿರತವುದನಗಿ ತಿಳಿಸಿರತತ್ನುರ.ೆ ಆದರೆ, ತ್ನವು ದರ್ನಂಕ:21.02.2022ರಂದತ ಒಂದತ 
ಪತ್ರವನತನ ಬರೆದತ 2017-18 ಮತ್ತು 2018-19ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನ ಅನತದನನವನತನ ಯನವ ಕ್ನರಣಕೂೆ 
ವನಪಸತಸ ಪಡಯೆತವುದತ ಬೆೇಡ, ಒಂದತ ಬನರಿ ಅವಕ್ನಶವನತನ ಕ್ೊಡಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದದೇರಿ. ಎಲನೆ 
ಜಿಲನೆಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ ೆ  ಸತತ್ೂೆುೇಲೆ ನೇಡಿರತವುದನಗಿ ತಿಳಿಸಿದನದರ.ೆ ಆದರೆ, ಯನವ ಜಿಲನೆಧಿಕ್ನರಿಗಳು 
“ಇಷತಟ ಅವಧಿಯಳಗೆ ನಮೂ ಅನತದನನವನತನ ಖಚತಾ ಮನಡಬೇೆಕತ”ಚಎಂದತ ನಮಗೆ  ಇಲ್ಲೆಯವರೆಗ ೆ
ಯನವುದೆೇ ಸೂಚರೆ್ಗಳನತನ ನೇಡಿಲೆ. ಹಿಂದ ೆನಮೂ ಇಡಿೇ 6 ವಷಾಗಳ ಅಧಿಕ್ನರನವಧಿಯಳಗೆ ಈ 
ಹಣವನತನ ಖಚತಾ ಮನಡತವಂತ್ಹ ವಯವಸೆಾ ಇತ್ತು.  
 
 ಸರ್ನೂನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಶನಸಕರಿಗ ೆ ಕ್ೊಟಿಟದದ ಅನತದನನವನತನ ವನಪಸತಸ 
ಪಡದೆತಕ್ೂೆಂಡಿದನದರೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ನೇಡತತಿುದದ 2 ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯ ಅನತದನನವನತನ ಸಹ 
ಕಡಿತ್ಗೊಳಿಸಲನಗಿದ.ೆ ಉದನಹರಣೆಗೆ ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ನದರ,ೆ ತ್ಮಗೆ ನೇಡಿರತವ 2 ಕ್ೊೇಟಿ 60 ಲಕ್ಷ 
ರೂಪನಯಗಳ ಅನತದನವನತನ ವನಪಸತಸ ಪಡದೆತಕ್ೊಂಡಿದನದರೆ. ಎಲೆ ಶನಸಕರ ಅನತದನನ ವನಪಸತಸ 
ಹೊೇಗಿದ.ೆ ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನವು ಕ್ನರಣರಲೆ, ಜಿಲನೆಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಕ್ನರಣ. ಜಿಲನೆಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗೆ ಇದದಂತ್ಹ 
ಅಧಿಕ್ನರವನತನ ಎ.ಸಿ., ಅವರಿಗೆ ನೇಡಲನಯತ್ತ. ಎ.ಸಿ.ಗಳಿಗೆ ಇದದಂತ್ಹ ಅಧಿಕ್ನರವನತನ 
ಜಿಲನೆಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ ೆನೇಡಲನಗಿದೆ. ಕ್ೊೇವಿಡ್ಚ-19ರ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಎರಡತ ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ ಯನವುದೆೇ 
ಯೇಜರೆ್ಗಳಿಗ ೆ ಸಕ್ನಾರ ಅನತಮೇದರೆ್ ನೇಡಲ್ಲಲೆ. ಈಗ ಏಕ್ನಏಕಿ ಅನತದನನವನತನ ವನಪಸತಸ 
ಪಡದೆತಕ್ೂೆಂಡರ ೆ  ಹೆೇಗೆ? ಈಗ ಕ್ೊಡತತಿುರತವ ಅನತದನನದ ಮತ್ುವನತನ 2 ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೂಪನಯಗಳಿಂದ 5 ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಚಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುಿತಿುದೆದೇರ್ೆ. ಹಚೆತಚ 
ಮನಡತವುದರಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕ್ೊಟಿಟರತವ ಅನತದನನವನತನ ವನಪಸತಸ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡರೇೆ, 
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ಪನರರಂಭವನಗಿರತವ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳ ಗತಿ ಏರ್ನಗಬೆೇಕತ? ತ್ಪತಪ ನಮೂದದಲೆ, 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳದತ;ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಪೂೆರೇಗನರಂ ಅನತನ ಅಪೂರ ಮನಡಲ್ಲಲೆ.  
 
 ಸರ್ನೂನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ಸಕ್ನಾರ ಹೊರಡಿಸಿರತವ ಸತತ್ೂೆುೇಲೆಯನತನ ವನಪಸತಸ 
ಪಡದೆತಕ್ೂೆಂಡತ 6 ವಷಾಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲೆ ನಮಗೆ ನೇಡಲನಗಿರತವ ಅನತದನನವನತನ ಬಳಕ್ೆ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳುಿವುದಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆನತನವುದತ ನನನ ಮನವಿಯನಗಿದೆ.  
 
 ಸರ್ನೂನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 2020-21ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನ ಅನತದನನದ ಹಳೆಯ ಬನಕಿಯನತನ 
ಸತಮನರತ 28 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಬಿಡತಗಡೆ ಮನಡಿದನದರ.ೆ ಅದರಲ್ಲೆ ಕ್.ೆಸಿ.ಕ್ೊಂಡಯಯನವರ 
ಹೆಸರಿದ.ೆ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು ಆಯವಯಯದ ಮೇಲ ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದದ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ 
ಪನಸಿಟಿರ್ಚ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಟಿಟದದರತ. ಆದರೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಈ ರಿೇತಿಯ ಉತ್ುರವನತನ 
ಕ್ೊಟಿಟದನದರೆ. 
 
 ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನೂಯ(ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು):- ಸರ್ನೂನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರಿಗೆ ಸಪಷಿಟೇಕರಣವನತನ ನೇಡತವುದಕ್ೆೆ ಬಯಸತತಿುದೆದೇರ್ೆ. ಹಿಂದೆ ರ್ನನತ ಉತ್ುರವನತನ 
ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆಯೂ ಸಹ 2018ಕಿೆಂತ್ ಹಿಂದನದತ ಯನವುದನದರತ ಅನತದನನ ಬನಕಿ 
ಇದದರ,ೆ ಅದನತನ ವನಪಸತಸ ಪಡಯೆಲನಗತತ್ುದೆ. 2018 ರಿಂದ ಅವರ ಸದಸಯತ್ಾದ ಅವಧಿಯಳಗೆ 
ಇರತವಂತ್ಹ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳಿಗೆ ಅನತಮೇದರೆ್ ದೂೆರತೆ್ತ ಕ್ಲೆವು ಪನರರಂಭವನಗಿರಬಹತದತ, ಕ್ೆಲವು 
ಪನರರಂಭವನಗಿರದೇೆ ಇರಬಹತದತ. ಆದರೆ, ಅವರ ಸದಸಯತ್ಾದ ಅವಧಿಯಲ್ಲೆ  
ಅನತಮೇದರೆ್ಗೂೆಂಡಿರತವ ಕ್ನಮಗನರಿಗಳಿಗ ೆ  ನೇಡಲನಗತವ ಅನತದನನವನತನ ಯನವುದೆೇ 
ಕ್ನರಣಕೂೆ ಕಡತ್ಗೂೆಳಿಸತವುದಲೆ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಸಪಷಾವನಗಿ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಬಯಸತತಿುದೆದೇರ್.ೆ 
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹೊರಡಿಸಿರತವ ಸತತ್ೊುೇಲೆಯಲ್ಲೆ ಏರ್ನದರೂ ಗೂೆಂದಲಗಳಿದದರೆ ಅದನತನ 
ಹಿಂಪಡೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ರ್ನನತ ಏನತ ಹೆೇಳಿದದೆೇರೆ್ ಆ ಪರಕ್ನರ ಸತತ್ೊುೇಲೆಯನತನ ಹೊರಡಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. 
 
 ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಧ್ನಯವನದಗಳು. 
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(712)  29.3.2022  5.10  ಪಿಕ್ೆ:ಎಂಡಿ 
  ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಈಗೆೇನತ ೨ ಕ್ೂೆೇಟಿ ರೂ.ಗಳ 
ಅನತದನನ ಇದಯೆೇ ಅದನತನ ಹೆಚತಚ ಮನಡತವಂತ್ ೆಮತಖಯ ಮಂತಿರಗಳಿಗೆ ಹೇೆಳಿ ಎಂದತ ನನನನತನ 
ಕ್ೆೇಳುತಿುದನದರೆ. 

 ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು ಉದನರವನಗಿ, ತ್ಡಹೆಿಡಿದದದನತನ ಘೂೇಷಣೆ 
ಮನಡಿದರೆ ಮತ್ೆು ಕ್ೇೆಳುತಿುದನದರೆ.  ಶಕತನ ಚೆರ್ನನಗಿದ ೆಎಂದತ ಹಗಲಲೆನೆ ಕಳಿತ್ನ ಮನಡತತಿುದದರಂತ್;ೆ 
ಹನಗನಗಬನರದತ. 

 ಸಭಾಪತಿರ್ವರು:- ಮನನಯ  ಮರಿತಿಬಬೆೇಗೌಡರೇೆ ನಯಮ ೩೩೦ರ ಅಡಿ ಏನತ Turf Club  
ಸಂಸೆಾಯ ಬಗೆೆ ಕ್ೆೇಳಿದದೇರೂೆೇ ಅದಕ್ೆೆ ೧೫ ದವಸಗಳ ಸಮಯವನತನ ಕ್ೆೇಳಿದನದರೆ. 

 ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಹನಗನದರೆ ಇದತ ಮತಂದನ ಅಧಿವೆೇಶನದಲೆೆೇ ಬರತತ್ುದ.ೆ  ಏಕ್ೆಂದರೆ 
ರ್ನಳ ೆಅಧಿವೆೇಶನ ಮತಗಿಯತತಿುದೆ.   

 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲಚ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳಿಗ ೆ
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಧೆೇಯಕಗಳನತನ ತ್ತಂಬತ ಹೃದಯದಂದ ಸನಾಗತ್ ಮನಡಿ ಒಪಿಪಗೆ ಕ್ೊಟಿಟದೆದೇವೆ.  
ನಮೂದತ ಕ್ೆಲವು ಬೆೇಡಿಕ್ೆಗಳಿವೆ.  ಶನಸಕರ ನಧಿಯನತನ ಹೆಚತಚ ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಮಲೆರ್ನಡತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಬಯಲತ ಸಿೇಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲೆ ನೇಡತತಿುದದ ೧ ಕ್ೊೇಟಿ ಹಣವನತನ  
ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ.   

ಇರ್ೂೆನಂದತ ಮತಖಯವನದ ವಿಚನರ ಇದೆ.  ಆ ವಿಚನರವನತನ ರ್ನವು ಎಲೆರೂ ಈ ಸದನದಲ್ಲೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದದೆೇವೆ.   ಇದನತನ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು ಮತ್ತು ಗೃಹ ಮಂತಿರಗಳು  ಬಹಳ 
ಗಂಭಿೇರವನಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇೆಕತ.  ಇದತ ಮನನಯ ಬಸವರನಜ ಹೊರಟಿಟಯವರ ವಿಚನರ ಅಲೆ, ಪಿೇಠದ 
ಗೌರವಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚನರವನಗಿದ.ೆ  ಯನರೊೇ ಒಬಬ Sub Inspector ರೆ್ೂನೇ ಅಥವನ ಒಬಬ 
Writer ಅನತನ suspend ಮನಡಿಬಿಟಟರ ೆ ಸನಕ್ೆೇ?  Who is the IO (Investigating 
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Officer) for that case?  ಸಭನಪತಿಗಳ ಪಿೇಠದ ಗೌರವವನತನ ರ್ನವು ಕ್ನಪನಡಬೇೆಕತ.  ಮರೆ್ನ 
ಮನನಯ ಗೃಹ ಮಂತಿರಗಳು, ಈ ಕತರಿತ್ತ ನನನ ಗಮನಕ್ೆೆ ಬಂದದ;ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದದೆೇರೆ್; ಕೂಡಲೇೆ 
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರ ಮೇಲೆ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೂೆಳುಿತ್ುೆೇರೆ್ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಒಬಬ Sub Inspector ಅನತನ 
suspend ಮನಡಿದರೆ ಆತ್ ಏನತ Investigating Officer ಆಗಿದನದರೆಯೇ?   

 ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನೂಯ:- ವರದಯನತನ ಕ್ೆೇಳಿದೆದೇವೆ. 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲಚ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಪಿೇಠದ ಗೌರವವನತನ 
ಕ್ನಪನಡತವುದತ ನಮೂಲೆರ ಕತ್ಾವಯ; ಅದತ ನಮೂ ಧ್ಮಾ.  ಯನವ ಅಧಿಕ್ನರಿ ತ್ಪತಪ ಮನಡಿದನದರೆ್ೂೇ 
ಅವನಗ ೆಶ್ಕ್ಷೆ ಆಗಬೇೆಕತ.   

 ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನೂಯ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಕ್ೆಲವು ವಿಚನರಗಳು ಮನನಯ 
ಭೊೇಜೆೇಗೌಡರಿಗೆ ಗೊತಿುಲೆ. 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲಚ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಗೊತ್ನುಗತವುದೂ ಬೆೇಡ. 

 ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನೂಯ:- ರ್ನವು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಮನಡಿಯೂ ಕ್ೂೆಡತವುದಲೆ.  ಈಗ 
ಗೊತಿುರತವುದೆೇ ಸನಕಷತಟ damage ಆಗತತಿುದೆ.  ಬಹಳಷತಟ ಗೊತ್ನುದರ ೆ ಕಷಟವನಗತತ್ುದೆ.  ಆವತಿುನ 
ದವಸವೆೇ ದೂರವನಣಿ ಮನಡಿ, ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚರೆ್ ಕ್ೊಟತಟ, SP ಅವರಿಗೆ ತ್ರನಟೆಗೆ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ; ಕೂಡಲೇೆ preliminary enquiry ಯಲ್ಲೆಯೇ drop ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ 
ಸೂಚರೆ್ ಕ್ೊಟಿಟದೆದೇರೆ್.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸನಕತ ಬಿಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನೂಯ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ ಒಂದೇೆ ಒಂದತ ವಿಚನರವನತನ 
ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್. ತ್ಮಗೆ embarrassment ಆಗಬನರದತ.   ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಈ ವಿಷಯವನತನ 
ಪರಸನುಪ ಮನಡಿರತವ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲೆ ಸಂಪೂಣಾ ವರದಯನತನ ತ್ರಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಹೇೆಳಿದೆದೇರ್ೆ. ರ್ನನತ ಈ 
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ಅಧಿವೆೇಶನದ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲೆ ಸಾಲಪ ವಯಸು ಇರತವುದರಿಂದ ರೆ್ೂೇಡತವುದಕ್ನೆಗಲ್ಲಲೆ.  ವರದ ಬಂದ 
ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ ಯನರೆೇ ಅಧಿಕ್ನರಿ ತ್ಪತಪ ಮನಡಿರಲ್ಲ, ಯನವುದೆೇ ಲೆವೆಲಚನವರತ ಇರಲ್ಲ, ಅವರ ಮೇಲೆ 
ಖಂಡಿತ್ ಕರಮ ಕ್ೈೆಗೂೆಳುಿತ್ೆುೇರೆ್. 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ರೆ್. ಹರಿಪರಸಾದ  (ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಮನನಯ 

ಮತಖಯಮಂತಿರಯವರ ಜಿಲೆೆಯ  ಅಕೆಪಕೆದಲ್ಲೆ ಇರತ್ಕೆಂಥನದತದ. ಸಭನಪತಿಯವರ ಪಿೇಠ ಸನಂವಿಧನನಕ 

ಪಿೇಠವನಗಿದೆ.  ಎಂಎಲಚಎ, ಮಂತಿರಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ೇೆಸ್ಚಗಳು ಆಗತವುದಲೆ, section 144 defy 

ಮನಡತತ್ನುರ,ೆ ಕ್ೆೇಸ್ಚಗಳು ಆಗತವುದಲೆ; ಎಫಚಐಆರ್ಚ ಆಗತವುದಲೆ.  ಸನಂವಿಧನನಕ ಪಿೇಠದಲ್ಲೆ 

ಕತಳಿತ್ಕ್ೂೆಂಡಿರತವವರತ ಆಗ ಆ spot ನಲ್ಲೆ ಇರಲ್ಲಲೆ.  ಬೇೆರ ೆ ಕಡ ೆ ಇದದರತ.  ಯನರೊೇ Sub 

Inspector ಅವರನತನ suspend  ಮನಡಿದರೆ ಅದತ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೊಳುಿವ ಹನಗೆ ಆಗತವುದಲೆ.  SP 

(Superintendent of Police) should be held responsible for this; the 

higher authority should be held responsible.  It's not a small post; it’s 

not a question of Sri Basavaraja Horatti, it’s a question of the Chair.   

 ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನೂಯ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ನಮೂ ವಿಚನರವನತನ ಇಲ್ಲೆ ಪದೆೇ 
ಪದೆೇ ಚರ್ೆಭ ಮನಡತವುದತ ಅಷತಟ ಸಮಂಜಸವಲೆ.  I agree that, as per the protocol, 
after the Hon’ble Governor, the next is your post.  ಆವತ್ತು ಕೂಡ ಅವರತ 
ಅಲ್ಲೆರಲ್ಲಲೆ ಎನತನವುದತ ಗೂೆತಿುದೆ.  ಅಲೆೆೇನತ ತ್ಪನಪಗಿದೆ ಎನತನವುದರ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ ೆ
ಸೂಚರೆ್ ಕ್ೂೆಟಿಟದೆ.  ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೆ, ಎಫಚಐಆರ್ಚ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ತ್ಳಮಟಟದ ಅಧಿಕ್ನರಿಗ ೆಯನವ 
ಮೇಲ್ಲನ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಸೂಚರೆ್ ಕ್ೂೆಟಟರತ ಎನತನವುದತ ಬಹಳ ಮತಖಯ.  ಆದದರಿಂದ ರ್ನನತ writing 
ನಲ್ಲೆ ವರದ ಕಳುಹಿಸಿ ಕ್ೊಡಿ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದೆದೇರೆ್.  ಆ ವರದ ಬಂದ ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ ಕರಮ 
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ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇರೆ್.  ನನನ ಹತಿುರ ಕ್ೆಲವು ಮನಹಿತಿಗಳಿವೆ.  ಆದರೆ to take action, ಅದತ ಲ್ಲಖಿತ್ 
ರೂಪದಲ್ಲೆ ಬರಲ್ಲ.  ಕ್ೆಲವು procedure ಪರಕ್ನರ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ.ೆ  ರ್ನನತ ಈಗನಗಲೆೇ DG 
(Director General of Police) ಅವರಿಗೆ ವರದ ಕ್ೊಡಲತ ಹೆೇಳಿದೆದೇರ್.ೆ  ಅವರತ ವರದ ಕ್ೂೆಟಟ 
ತ್ಕ್ಷಣ ಕರಮ ಕ್ೈೆಗೊಳುಿತ್ೆುೇರ್ ೆಮತ್ತು ಅದತ ಸನವಾಜನಕವನಗಿ ಗೊತ್ನುಗತತ್ುದೆ. 

  ಶ್ರೇ ಬಿ.ರ್ೆ. ಹರಿಪರಸಾದ :- ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳೇೆ, with due respect to your 
views,  ಎಸ್ಚಪಿಯವರತ ಬೆಳಗೆೆ ೩.೦೦ ಗಂಟೆಯಲ್ಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ.  ಕನಷಠ ಅವರಿಗೆ 
marching orders ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನಗಿತ್ತು.  ಆದರ ೆ ಅವರತ ಇನೂನ ಅಲೆೆೇ ಇದನದರ.ೆ  ಪನಪ 
ಬಡಪನಯ Sub Inspector ಅವರನತನ suspend ಮನಡಿ, ಉನನತ್ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಇದರಿಂದ 
ತ್ಪಿಪಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ಹೊೇಗತವಂಥದತದ ಸರಿಯನದತದಲೆ.  ತ್ನವು ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ ರನಜಯಪನಲರ ನಂತ್ರ 
ಸಭನಪತಿಗಳು ಬರತತ್ನುರೆ.  ರ್ನಳೆ ದನ ರನಜಯಪನಲರ ಮೇಲೂ ಈ ರಿೇತಿ ಮನಡಲತ ಹೆೇಸಿಗೆ 
ಪಡತವುದಲೆ.  ಆದದರಿಂದ, ದಯವಿಟತಟ ಆದಷತಟ ಬೆೇಗ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲೆಂದ marching orders 
ಕ್ೊಡಿ.  ಆಗ ಮನತ್ರ ನಮಗೆ ಸರಿಯನದ ರಿಪೊೇಟ್ಚಾ ಬರತತ್ುದೆ.   

 Sri BASAVARAJA BOMMAI:- I know the facts.  

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ರೆ್. ಹರಿಪರಸಾದ :- ಈ ವಿಷಯವನತನ ಪದೆೇ ಪದೆೇ ಎತಿು ಮನನಯ ಸಭಾಪತಿಯವರನತನ 
embarrass ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ರ್ನವೂ ಸಹ ತ್ಯನರಿಲೆ.  ರ್ನವು ಬಸವರನಜ ಹೊರಟಿಟಯವರ ಬಗೆೆ 
ಕ್ನಳಜಿ ವಹಿಸತತಿುಲೆ; ಆದರೆ ಆ ಖತಚಿಾಯ ಬಗೆೆ ಕ್ನಳಜಿ ವಹಿಸಬೆೇಕಿದ.ೆ 

 ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನೂಯ:- ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇೆ ನೇವೆೇನತ 
ಹೆೇಳಿದರೂೆೇ ಅದರೆ್ನೇ ರ್ನನತ DG ಗೆ ಹೆೇಳಿದೆದೇರ್.ೆ  There is no compromise in this.  

 ಶ್ರೇ ಲಕ್ಷಮಣ ಸಂಗಪಪ ಸವದ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟಂತ್ ೆ ನಡದೆ ಈ 
ಘಟರ್ೆಯ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ನುಗಿ ಆ ನಟಿಟನಲ್ಲೆ ಎಲನೆ ರಿೇತಿಯ ಕರಮಗಳನತನ 
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ಕ್ೆೈಗೊಂಡಿದನದರ.ೆ  ಅದತ ಎಲೆರಿಗೂ ಗೂೆತಿುದೆ.  ಆದರೆ ಪರತಿ ದವಸ ಈ ವಿಚನರವನತನ ತ್ೆಗೆದತ ತ್ೆಗೆದತ 
ಇಡಿೇ ರನಜಯದ ಎಲನೆ ಜನರಿಗೂ ಗೂೆತ್ನುಗಬೇೆಕ್ೆೇ?  ಮನನಯ ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಇತಿುೇಚಿಗ ೆನಮೂ 
ಮೇಲ ೆ ಪಿರೇತಿ ಬಹಳ ಜನಸಿು ಆಗತತಿುದೆ.  ಪರತಿ ಸಲ, ಇದತ ಹಿೇಗೆ ಆಗಬನರದನಗಿತ್ತು; ಹಿೇಗ ೆ
ಆಗಬನರದನಗಿತ್ತು ಎಂದತ ಮತ್ೆು ಮತ್ೆು ಹೆೇಳುತಿುರತತ್ನುರೆ.  ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ, 
ರ್ನವು ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರನತನ embarrassment ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ತ್ಯನರಿಲೆ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ  ಮತ್ೆು ಜಗತೆತ್ನುರ;ೆ ಬಿಡತತ್ನುರೆ. 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲಚ.ಭೊೇಜೇೆಗೌಡ:- ಆ ವರದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು ಸೂಕು 
ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೂೆಳುಿತ್ನುರ ೆಎನತನವ ವಿಶನಾಸ ನನಗಿದ.ೆ   

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ರ್ೆ. ಹರಿಪರಸಾದ :- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳ,ೆ ರ್ನವು ಜಗಿೆ-ಬಿಡತವ ಕ್ಲೆಸ ಮನಡತತಿುಲೆ.  
ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರಿಗೆಯೇ ಇಂತ್ಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರ ೆ ಸನಮನನಯ ಮನತಷಯನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 
ಹೆೇಗಿರತತ್ುದ ೆದಯವಿಟತಟ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಿ.  ಈ ವಿಚನರವನತನ ಪದೆೇ ಪದೆೇ ಹೆೇಳುವ ಉದದೆೇಶವಿಲೆ. 
He is quite capable; he can handle his own case.  It is the question of 
the Chair.  

 ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ನಮೂ 
ಪರವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನದರೂೆೇ; ನಮೂ ವಿರತದಿವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನದರೂೆೇ ಗೂೆತ್ನುಗತತಿುಲೆ.  
ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಪದೆೇ ಪದೆೇ ರ್ನನತ ಮತ್ತು ಮತಖಯ ಮಂತಿರಗಳು ಈ ಕತರಿತ್ತ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಡತತ್ುಲೆೇ 
ಇದೆದೇವೆ.  ಪದೇೆ ಪದೆೇ ಹಿೇಗೆ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದರೆ ಹೇೆಗೆೇ? 

     (ಗೊಂದಲ) 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ರ್ೆ. ಹರಿಪರಸಾದ :- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ,  ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳುತಿುರತವ ಪರಶೆನ ಅವರಿಗೆ 
ಅಥಾವನಗತತ್ುದಯೆೇ ಬಿಡತತ್ೊುೇ; ರ್ನನತ ಅವರಿಗ ೆ ಅಥಾವನಗಬೆೇಕತ ಎಂದತ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳುತಿುಲೆ.  



                                                                                                                                       «¥À/29.03.2022     219  
 

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

 

 

   

ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು ತಿಳಿದತಕ್ೊಳಿಲ್ಲ ಎಂದತ ಹೇೆಳುತಿುದೆದೇರ್ೆ.  ಅವರಿಗೆ ಅಥಾವನಗತತಿುದದರ ೆ ಈ 
ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಇಂತ್ಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರತತಿುರಲ್ಲಲೆ.  ಯನರಿಗ ೆ ಅಥಾ ಆಗತತ್ುದಯೆೇ; ಯನರಿಗ ೆ
ಬಿಡತತ್ುದೆಯೇ ಎನತನವುದತ ಬೆೇಡ.  ತ್ಮಗೆ ಇಂತ್ಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನದರೆ ಸನಮನನಯ ಮನತಷಯನ 
ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏರ್ನಗಬಹತದತ?  ಈ ವಿಷಯವನತನ ಜಗಿೆ-ಎಳೆಯಬೆೇಕತ ಎಂದೇೆನಲೆ. ಈ ನಟಿಟನಲ್ಲೆ 
ಏರ್ನದರೂ ಕರಮವನಗತತ್ುದೆ ಎಂದತ ರ್ನವು ಒಂದತ ತಿಂಗಳಿನಂದ ಕ್ನಯತತಿುದೆದೇವೆ.  ಬೆೇಗ 
ಕರಮವನಗದೆೇ ಇದದರ ೆಮನನಯ ಸಭನಪತಿಗಳಿಗೆ embarrassment ಆದಂತೆ್ ಆಗತತ್ುದೆ. 

 ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ರ್ನನತ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳಲ್ಲೆ ಈ ವಿಷಯವನಗಿ 
ಒಂದತ ಮನವಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಈ ಘಟರೆ್ ನಡದೆತ ಒಂದತ ತಿಂಗಳನಗಿದ.ೆ  ಇಂತ್ಹ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ 
ಅಲ್ಲೆನ Superintendent of Police ಯನರಿರತತ್ನುರೊೇ ಅವರತ ಆ ಜಿಲೆೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ೆ
FIR ಹನಕಲತ ಹೊಣೆಗನರರನಗಿರತತ್ನುರೆ.  ಬೆಳಗೆೆ ೩.೦೦ಗೆ ಸಭನಪತಿಯವರ ಜೊತ್ೆ ದೂರವನಣಿ 
ಮೂಲಕ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ನುರೆ.  ಇಂತ್ಹ ಗಂಭಿೇರವನದ ವಿಚನರದ ಬಗೆೆ ೪೮ ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲೆ 
ವರದ ತ್ರಿಸಿಕ್ೊಂಡತ ಕರಮ ಮನಡದೇೆ ಈ ರಿೇತಿ ವಿಳಂಬ ಮನಡಿದರೆ ಸನಮನನಯ ಜನರಿಗೆ ರ್ನಯಯ 
ದೊರಕತವುದಲೆ.  ಯನರತ ಎಷ್ೆಟೇ ದೊಡಾವರನಗಿದದರೂ ನೇವು ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿತಿುೇರಿ ಎನತನವ 
ವಿಶನಾಸ ನಮಗಿದೆ.  ಆದರ ೆ ಆ ಕ್ೆಲಸ ತ್ತತ್ನಾಗಿ ಆಗಬೇೆಕತ.  ರ್ನವು ಮನನಯ ಹೊರಟಿಟಯವರ 
ವಿಚನರವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುಲೆ; ಪಿೇಠಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ೆಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆದೇವೆ. 

 ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನೂಯ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ನನನದೊಂದತ ವಿನಂತಿ ಇದೆ; ರ್ನನತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದ ಮೇಲೆ ಈ ವಿಷಯವನತನ ಮತಕ್ನುಯ ಮನಡೂೆೇಣ.  ಕೂಡಲೇೆ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೂೆಳಿಬೇೆಕತ 
ಎನತನವುದತ ತ್ಮೂಲೆರ ಇಚೆಾಯನಗಿದ.ೆ  ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಕ್ೆಲವು ಸಲಹ ೆ
ಕ್ೊಟಟರತ.  ಆದರೆ ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರ ಸಲಹೆಯನತನ ಬಹಳ ಗಂಭಿೇರವನಗಿ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಮತಂದನ ೪೮ ತ್ನಸತಗಳಲ್ಲೆ ಏನತ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಬೆೇಕ್ೂೆೇ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇರೆ್. 
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 ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲಚ.ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಎಲನೆ ಶನಸಕರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನದರ.ೆ  
ಶನಸಕರ ನಧಿಯನತನ ರೂ. ೧ ಕ್ೊೇಟಿ ಆದರೂ ಹೆಚತಚ ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಮಲೆರ್ನಡತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ 
ಮತ್ತು ಬಯಲತ ಸಿೇಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ನಂತ್ತಬಿಟಿಟದೆ.  ಇದಕ್ೆೆ ಪರತಿ ವಷಾ 
budget allocation ಆಗಬೆೇಕತ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೊಳುಿತ್ೆುೇರೆ್.         

 (ಮತಂದತ) 

(713) ದರ್ನಂಕ:೨೯-೦೩-೨೦೨೨ ೫.೨೦ ಡಿಎಸ್ಚ-ಎಕ್ೆ 

 ಉ) ವಿಷಯ: ರ್ನಸಗಿ ಅನತದನನತ್/ಅನತದನನರಹಿತ್ ಶನಲೆಗಳ ಪರಥಮ ಮನನಯತ್ ೆ 
                  ಹನಗೂ ನವಿೇಕರಣ ನಯಮಗಳನತನ ಸರಳಿೇಕರಣಗೊಳಿಸತವ ಕತರಿತ್ತ. 

   ------ 
 ಶ್ರೇ ಪತಟಟಣಣ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಟಿಟದದಕ್ನೆಗಿ 
ಧ್ನಯವನದಗಳು.  ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ ಅವಶಯಕತ್ ೆತ್ತಂಬನ ಇತ್ತು.  ಇದತ 
ಅತ್ಯಂತ್ ಕಿೆಷಟಕರವನಗಿರತವಂಥದತದ.  ಶ್ಕ್ಷಣ ವಯವಸಾೆಯಲ್ಲೆ ಅತ್ಯಂತ್ ಕ್ೆಟಟದನಗಿ ಆಗತತಿುರತವಂತ್ಹ 
ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ  ಗಮನ ಸಳೆೆಯತವುದಕ್ೆೆ ತ್ನವು ನನಗ ೆಅವಕ್ನಶವನತನ ಕ್ೊಟಿಟದದೇರಿ.  ಸದನದಲ್ಲೆ 
ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳಿದನದರ.ೆ  ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ ಕೂಡಲೇೆ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು 
ಮಧ್ಯಪರವೇೆಶ ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಇಲೆದದದರ ೆಈ ಸಮಸಯೆ ಯನವುದೆೇ ಕ್ನರಣಕೂೆ ಬಗಹೆರಿಯತವುದಲೆ.  
ರನಷಿಾೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ನೇತಿಯಲ್ಲೆ  ಪರಧನನ ಮಂತಿರಗಳನದ ಮನನಯ ನರೇೆಂದರ ಮೇದಯವರ  
ಕಲಪರ್ೆಯಂತ್ ೆಚನಪಟರ್ಚ-೮ ಬಗೆೆ ಮರೆ್ನ ರ್ನವು ಸಮೆಿರ್ನರ್ಚ ಕೂಡ ಮನಡಿದವೆು.  ಅವತ್ತು ಮನನಯ 
ಮಂತಿರಯವರನತನ ಕರದೆದೆದವು.  ಆದರೆ ಅವರತ ಬರಲ್ಲಲೆ. ಅವರತ ಕ್.ೆಆರ್.ಪೇೆಟೆಗ ೆಹೊೇಗಬೆೇಕ್ೆಂದತ 
ಅಲ್ಲೆಗೆ ಹೂೆೇದರತ.  ಚನಪಟರ್-೮ ಬಗೆೆ ಸಮೆಿರ್ನರ್ಚ ಮನಡಿದನಗ ತ್ನವು ಬಂದದದರಿ.  ಸರಳವನಗಿ 
ರ್ನನತ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ ಗಮನಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದೆದೇರ್ೆ.  ಹೊಸ ರನಷಿಾೇಯ 
ಶ್ಕ್ಷಣ ನೇತಿಯನತನ ಜನರಿಗ ೆ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ ನಮೂಲ್ಲೆ ಈಗನಗಲೆೇ ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣದಲ್ಲೆ 
ಜನರಿಯನಗಿದೆ. ಮತಂದನ ವಷಾದಂದ ಪನರಥಮಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣದಲ್ಲೆ ಜನರಿಗ ೆ ತ್ರತತ್ೆುೇವೆಂದತ ರನಜಯ 
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ಸಕ್ನಾರ ತಿೇಮನಾನವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದ.ೆ  ಇದರಲ್ಲೆ S.S.S.A (State School Standard 
Authority) ಅಂದರೆ aided, unaided and government - ಈ ಮೂರತ ಸೇೆರಿದ ಹನಗೆ 
ಸಮಿತಿ ರಚರೆ್ ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಈ ಮೂರತ ರಿೇತಿಯ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲೆ ಅನತದನನತ್, ಅನತದನನ ರಹಿತ್, 
ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲೆಯಲ್ಲೆ ಓದತತಿುರತವಂತ್ಹ ಮಕೆಳಿಗ ೆ ಒಂದೇೆ ರಿೇತಿಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಿಗಬೆೇಕತ.  ಅಲ್ಲೆ 
ತ್ನರತ್ಮಯವನಗಬನರದತ.  ಎಲನೆ ಕ್ನಯದಗಳು, ಎಲನೆ ನಯಮಗಳು ಅನಾಯವನಗಬೆೇಕತ, ಇದರ ಬಗೆೆ 
ಒಂದತ ಸಮಿತಿಯನತನ ರಚರೆ್ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಿದನದರೆ.  ತ್ಮೂ ಮತರ್ನಂತ್ರ ಮನನಯ 
ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳಿಗ ೆ ಮನವಿ ಮನಡತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಸಮಿತಿಯನತನ ಈ ಕೂಡಲೇೆ ರಚರೆ್ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಮನವಿ ಮನಡತತಿುದೆದೇರ್.ೆ  ಏಕ್ೆಂದರ ೆ ಕ್ನಯದಗಳು, ನಯಮಗಳು ರ್ನಸಗಿ 
ಶನಲೆಗಳಿಗ,ೆ ಅನತದನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಾಗಳಿಗೆ ಮನತ್ರ ಅನಾಯವನಗತತಿುದೆ.  ಆದರೆ, ಸಕ್ನಾರಿ 
ಶನಲೆಗಳಿಲೆ.  ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ಒಂದತ ಉದನಹರಣೆಯನತನ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಮರೆ್ನ R.R (Renewal 
of Recognition) ಆಗಲ್ಲಲೆ ಎನತನವುದತ ತ್ಮೂ ಗಮನಕ್ೆೆ ಬಂದದ ೆಅಂದತಕ್ೊಂಡಿದದೆೇರ್ೆ.  R.R.  
ಆಗಲ್ಲಲೆವೆಂದತ ಆ ಮಕೆಳನತನ ಬೆೇರ ೆ ಶನಲೆಗಳಿಗ ೆ S.S.L.C (Secondary School Leaving 
Certificate) ಪರಿೇಕ್ಷ ೆಬರಯೆತವುದಕ್ೆೆ ಟನಯಗಚ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಕಳೆದ ಸಲ ರ್ನವು 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಎಲನೆ ಮಕೆಳಿಗೂ ರ್ನವು ಪರಿೇಕ್ಷೆಗ ೆಕೂರಿಸತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಹೇೆಳಿದರತ.  
ಅದರಂತ್ ೆಪರಿೇಕ್ಷೆಗ ೆ ಕೂರಿಸಿದರತ. ಅವತ್ತು ರ್ನವೇೆನತ ಹೆೇಳಿದೆವು ಎಂದರೆ ಯನವನಯವ ಶನಲೆಯಲ್ಲೆ 
ಮಕೆಳು ಓದತತಿುದನದರಯೆೇ ಅದೆೇ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲೆ ಮಕೆಳು ಓದಬೆೇಕತ.  ಅವು ಹೊಸ ಶನಲೆಗಳಲೆ.  ೧೦ 
ವಷಾ, ೧೫ ವಷಾ, ೨೦ ವಷಾ, ೩೦ ವಷಾ, ೪೦ ವಷಾ, ೫೦ ವಷಾಗಳಿಂದ ಆ ಎಲನೆ ಶನಲೆಗಳು 
ನಡದೆತಕ್ೊಂಡತ ಬಂದರತವಂತ್ಹದತದ.  ಯನವ ಶನಲೆಯಲ್ಲೆ ಓದತತಿುದನದರಯೆೇ ಅದೆೇ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲೆ 
ಮಕೆಳು ಪರಿೇಕ್ಷೆಯನತನ ಬರಯೆಲ್ಲ ಎಂದತ ರ್ನವು ಹೇೆಳಿದೆವು.  ಆದರೆ ಈ ಸಲ ಏರ್ನಗಿದೆ ಎಂದರೆ, 
ಬಹಳಷತಟ ಶನಲೆಗಳಿಗೆ ಟನಯಗಚ ಮನಡಿದನದರ.ೆ  ಟನಯಗಚ ಮನಡಿದನದರಂೆದತ ಹೆೈಕ್ೂೆೇಟ್ಚಾಗೆ ಹೂೆೇದರತ.  
ಮಕೆಳು ಯನರತ ಕ್ೂೆೇಟ್ಚಾನಲ್ಲೆ ಅಜಿಾ ಹನಕಿಕ್ೊಂಡಿದನದರೆ ಅವರತ ಆ ಶನಲೆಗಳಲೆೆೇ ಓದರತವುದರಿಂದ 
ಆ ಶನಲೆಯಲೆೆೇ ಪರಿೇಕ್ಷಯೆನತನ ಬರೆಯಲ್ಲ ಎಂದತ ಅವರಿಗೆ ಮನತ್ರ ಹೈೆಕ್ೂೆೇಟ್ಚಾನಲ್ಲೆ ಆದೆೇಶ 
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ಕ್ೊಟಟರತ.  ಆ ಶನಲೆಗಳಿಗೆ ಮನತ್ರ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೂೆಟಟರತ.   ಇದತ ರ್ನಯಯವೆೇ?  ಯನವುದೊೇ ರ್ನಸಗಿ 
ಶನಲೆಯಲ್ಲೆ Fire Certificate, P.W.D. Certificate ಕ್ೊಡಲ್ಲಲೆ, R.R ಕ್ೊಡಲ್ಲಲೆವೆಂದತ 
ಮಕೆಳನತನ ಪರಿೇಕ್ಷೆ ಕೂರಿಸಲ್ಲಲೆವಲನೆ, ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲಯೆಲ್ಲೆ R.R. ಮನಡಿಸಿದನದರಯೆೇ? ಸಕ್ನಾರಿ 
ಶನಲೆಯನತನ ಟನಯಗಚ ಮನಡತತಿುೇರಲನೆ ಅದಕ್ೆೆ Fire Certificate, P.W.D. Certificate ಅನತನ 
ಮನಡಿಸಿದನದರೆಯೇ? ಅವರಿಗ ೆ ಏನತ ಅಹಾತ್ೆ ಇದೆ?  ನನಗಿಲೆದರತವಂತ್ಹ ಅಹಾತ್ೆ ಅವರಿಗೆ 
ಇದೆಯೇ?  ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲಗೆ ೆ ಇದೆಯೇ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಯನವುದಕ್ೆೆ ಅಹಾತ್ೆ ಇದೆ ಆ ಶನಲೆಗೆ 
ಮನಡಬೇೆಕಲೆವೇೆ? ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲ ೆಎಂದತ ಹೆೇಳಿಬಿಟಟರ,ೆ ಆಯತ್ತ, ಇದತವರಗೆೆ ಅವರತ R.R., Fire 
Certificate, P.W.D. Certificate ಮನಡಲ್ಲಲೆ.  ರ್ನನತ ತ್ಮೂ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ 
ಕ್ೆೇಳುವುದೇೆರ್ೆಂದರ,ೆ  ಎಷತಟ ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲೆ  Fire Certificate ಅನತನ ಮನಡಿಸಿದನದರ?ೆ  
ಎಷತಟ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲೆ P.W.D. Certificate ಅನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡಿದನದರೆ ಎಂಬತದನತನ ಹೆೇಳಬೇೆಕತ.  
ಇದತ ಜವನಬನದರಿಯತತ್ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ನಡದೆತಕ್ೂೆಳುಿವಂತ್ಹ ರಿೇತಿಯೇ?  ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಯನವ 
ರಿೇತಿ ಮನಡತತಿುದನದರೆಂದರ ೆ ಸಾೆೇಚನಾಚನರ, ಅವರಿಗೆ ಇಷಟ ಬಂದ ಹನಗೆ ಮನಡತತಿುದನದರೆ.   ಅವರಿಗೆ 
ಹೆೇಳುವವರಿಲೆ,  ಕ್ೇೆಳುವವರಿಲೆ ಎನತನವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಅವರತ ಮನಡಿದೆದೇ ಕ್ನನೂನತ.  ಎಸ್ಚ.ಎಸ್ಚ. 
ಎಲಚ.ಸಿ. ಡೈೆರೆಕಟರ್ಚ ಅವನತ ತ್ಲೆಕ್ೆಟಟವನತ. ಅವರಿಗೆ ಮಕೆಳು ಮರಿ ಇದನದರಯೆೇ ಏರೆ್ೂೇ ನನಗ ೆ
ಗೊತಿುಲೆ.  ಈ ರಿೇತಿಯ ತಿೇಮನಾನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಿವುದೇೆ? ಯನರನದರೂ ತಿೇಮನಾನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದತ ಅವರ ಜವನಬನದರಿಯಲೆವೆೇ?  ಅವರತ ಬಂದತ ಸಚಿವರಿಗೆ ಒಪಿಪಸಬೇೆಕತ.  
ಅವರತ ಎಸ್ಚ.ಎಸ್ಚ. ಎಲಚ.ಸಿ. ಡೈೆರೆಕಟರ್ಚ ಆಗಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಈ ರಿೇತಿ ಎಂದತ ತಿಳಿಸಬೆೇಕತ.  
ಇದತವರೆವಿಗೂ ನಡದೆತಕ್ೊಂಡತ ಬಂದರಲ್ಲಲೆವೆೇ?  ಇದತವರೆವಿಗೂ ಒಂದತ ಸಲ R.R. ಮನನಯತ್ ೆ
ಕ್ೊಟಟರ,ೆ ಮನನಯತ್ ೆ ನವಿೇಕರಣ ಆಗದದದರೂ ಕೂಡ ಆ ಶನಲೆಯ ಮಕೆಳಿಗ ೆ  ಸಾತ್ಂತ್ರ 
ಬಂದನಗಿನಂದಲೂ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯನತನ ಬರೆಸಿದನದರ.ೆ  ಈ ಸಲವೆೇ ಕ್ೊೇಟ್ಚಾ ಮಟಿಟಲನತನ 
ಹತಿುಸಿರತವಂಥದತದ. ಇದತ ಸರಿಯೇ?  ರ್ನನತ ತ್ಮೂ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ತರತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ರನಜಯದಲ್ಲೆ ೧ 
ಕ್ೊೇಟಿ ೩೦ ಲಕ್ಷ ಮಕೆಳು ಪಿ.ಯತ.ಸಿ ಯವರಗೆ ೆ ಓದತತಿುದನದರ.ೆ   ನಮೂಲ್ಲೆ ಒಟತಟ ಸತಮನರತ 
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೭೦,೦೦೦ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಾಗಳು ಇಷತಟ ಮಕೆಳಿಗೆ ಶ್ಕ್ಷಣವನತನ ಕ್ೊಡತತಿುದನದರೆ. ನಗರ ಪಟಟಣ 
ಪರದೆೇಶಗಳಲ್ಲೆ  ಅನತದನನತ್ ಮತ್ತು ಅನತದನನ ರಹಿತ್ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ ಶೆೇಕಡ ೮೩ ರಷತಟ 
ಮಕೆಳು ಓದತತಿುದನದರ.ೆ  ಇನತನ ಶೆೇಕಡ ೧೭ ರಷತಟ ಮಕೆಳು ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲಗೆಳಲ್ಲೆ ಓದತತಿುದನದರ.ೆ  
ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಒಟನಟರೆಯನಗಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡನಗ ಶೇೆಕಡ ೫೫ ರಷತಟ ಮಕೆಳು ರ್ನಸಗಿ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲೆ 
ಓದತತಿುದನದರ.ೆ   ಶೆೇಕಡ ೪೫ ರಷತಟ ಮಕೆಳು ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲೆ ಓದತತಿುದನದರ.ೆ  ಈ ಶೆೇಕಡ ೪೫ 
ರಷತಟ ಮಕೆಳು ಓದತತಿುರತವಂಥದದಕ್ೆೆ  ಸತಮನರತ ೨೬ ರಿಂದ ೨೭ ಸನವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳಷತಟ 
ಅನತದನನವನತನ ಪರತಿ ಬಜೆಟ್ಚನಲ್ಲೆ ಕ್ೊಡತತಿುದನದರ.ೆ  ಇದರಲ್ಲೆ ಶೆೇಕಡ ೯೩ ರಷತಟ ಬರಿೇ ಸಂಬಳಕ್ೆೆ 
ಹೊೇಗತತ್ುದೆ.  ಇನತನ ಕ್ೆೇವಲ ಶೆೇಕಡ ೭ ರಷತಟ ಮನತ್ರ ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳಿಗೆ ಹೂೆೇಗತತಿುದೆ.  
ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲೆಯಲ್ಲೆ ಒಬಬ ಅಟೆಂಡರ್ಚ ಇಲೆ,  ಒಬಬ ಆಯನ ಇಲೆ, ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಬಿಟಟರ ೆಯನರತ ಇಲೆ.  
ಆದರೆ ರ್ನಸಗಿ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲೆ ಶ್ಕ್ಷಕರತ, ದೆೈಹಿಕ ಶ್ಕ್ಷಕರತ, ಆಯನಗಳು, ಅಟೆಂಡರ್ಚಗಳು, ಅದಲೆದ ೆ
ಒಂದತ ಶನಲೆಯಲ್ಲೆ ಬಹಳಷತಟ  ಆಟೊೇ ಚನಲಕರತ ಮಕೆಳನತನ ಶನಲೆಗ ೆಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಬರತತಿುದನದರ,ೆ 
ಇದರಿಂದ ಅವರ ಜಿೇವನವೂ ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ  ಬಸ್ಚನತನ ಓಡಿಸತವಂತ್ಹ ಚನಲಕರತ ಜಿೇವನವನತನ 
ನವಾಹಣೆ ಮನಡತತಿುದನದರೆ.  ಅದಲೆದೆ ಬಸಿಸನಲ್ಲೆ ಮಕೆಳನತನ ಹತಿುಸಿಕ್ೂೆಳುಿವುದಕ್ೆೆ, ಇಳಿಸಿಕ್ೂೆಳುಿವುದಕ್ೆೆ 
ಆಯನ ಇರತತ್ನುರ,ೆ ಅವರತ ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಜಿೇವನ ನಡಸೆತತಿುದನದರ.ೆ  ಅಂದರೆ ಆ ಶನಲೆಯಲ್ಲೆ 
ಬಹಳಷತಟ ಉದೊಯೇಗವನತನ ಸೃಷಿಟ ಮನಡಿರತತ್ನುರ.ೆ  ಆದರೆ ಅದತ ಯನವುದನತನ ಸಕ್ನಾರ ಗಣರೆ್ಗೆ 
ಸಕ್ನಾರ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿತಿುಲೆ.  ಯನವ ಸಕ್ನಾರ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಗಣರೆ್ಗ ೆತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಿತಿುಲೆ.  ಎಲನೆ  
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಷಡಯಂತ್ರದಲ್ಲೆ  ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ  
 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಪತಟಟಣಣರವರೆೇ, ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೊಟಟ ಮೇಲೆ ತ್ನವು 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  
 ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಯವರತ ಇದನದರ ೆ
ಅವರತ ಉತ್ುರ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಮನನಯ ಪತಟಟಣಣರವರತ ಏರ್ನಗಬೆೇಕತ ಎಂಬತದನತನ ಕ್ೆೇಳಿಬಿಡಲ್ಲ.  
ಮನನಯ ಪತಟಟಣಣರವರತ ಸನಕಷತಟ  ಕ್ೆೇಳಿದನದರ.ೆ  ಅವರ ಗೆೈರತ ಹನಜರಿಯಲ್ಲೆ ರ್ನವು ಸನಕಷತಟ ಚಚಾೆ 
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ಮನಡಿದೆದೇವ.ೆ   ಈ ವಿಚನರದ ಬಗೆೆ ರ್ನವು ೮ ಮಂದ ಮನತ್ರ್ನಡಿದದೆೇವ.ೆ  ಅವರತ ಒಂದತ ವನರದಂದ 
ಗೆೈರತ ಹನಜರಿಯನಗಿದನದರ.ೆ  ಇವತ್ತು ಬಂದತ ಆ ವಿಚನರವರೆ್ನೇ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡಿದನದರೆ.  ಅವರತ ಏನತ 
ಬೆೇಕತ ಎಂಬತದನತನ ಕ್ೆೇಳಿಬಿಡಲ್ಲ.  ಇದರ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಮರೆ್ನ ಉತ್ುರವನತನ ಕೂಡ 
ಕ್ೊಟಿಟದನದರೆ.  
 ಶ್ರೇ ಪತಟಟಣಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳಿಗೆ ಮನವಿ 
ಮನಡಿಕ್ೊಳುಿವುದೇೆರ್ೆಂದರೆ,  ರ್ನನತ ಇದರ ಬಗೆೆ ಬಹಳಷತಟ ಸಲ ಬಂದತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದದೆೇರೆ್.  
C.B.S.E (Central Board of Secondary Education) ಮತ್ತು I.C.S.E (Indian 
Certificate of Secondary Education) Board ಇದೆ.  ಅಲ್ಲೆ ಸಾಲಪವೂ ತ್ೂೆಂದರೆ ಇಲೆ.  
ಎಲನೆ ಶನಲೆಯತ ತ್ತಂಬನ ಚೆರ್ನನಗಿ ನಡದೆತಕ್ೊಂಡತ ಹೊೇಗತತಿುವೆ.  ಆದರೆ ಇಲ್ಲೆ ಬರಿೇ B.E.O 
(Block Education Officer) ಮತ್ತು D.D.P.I (Deputy Director of Public 
Instruction) ಇವರ ಮಟಟದಲ್ಲೆ ಬರಿೇ ಹಣಕ್ೊೇಸೆರವೇೆ ಸತಮನರತ ೨೫-೩೦ ವಷಾಗಳಿಂದ 
ದೊಡಾದನಗಿ ಬೇೆರೂರಿಬಿಟಿಟದೆ.  ಅಲ್ಲೆ ಹಣ ಬಿಟಟರ ೆಏನತ ಇಲೆ.      
                                                          (ಮತಂದತ) 
 
(714) 29/03/2022 /5:30/ ಎಸ್ಚಪಿಆರ್ಚ/ಎಕ್ೆ     
        
ಶ್ರೇ ಪತಟಟಣಣ(ಮತಂದತ):- 
ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳೇೆ, ಈ ಹಿಂದ ೆ ಹತ್ತು ವಷಾಕ್ೆೆ ಒಂದತ ಬನರಿ ಶನಶಾತ್ ಮನನಯತ್ಯೆನತನ 
ನೇಡತತಿುದದರತ.  ಆದರೆ ಈಗ ಇವರತಗಳು ಕ್ೆೇವಲ ಒಂದತ ವಷಾಕ್ೆೆ ಸಿೇಮಿತ್ವನಗಿ ಮನತ್ರವೇೆ 
ನೇಡತತಿುದನದರೆ.  ಹಿೇಗೆ ಒಂದತ ವಷಾಕ್ೆೆ ಪರವನನಗಯೆನತನ ನೇಡಲತ 20,000/- ರೂಪನಯಗಳನತನ 
ಕ್ೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ  ಹಿೇಗೆ 5 ವಷಾಗಳಿಗ ೆ ಪರವನನಗಯೆನತನ ಪಡದೆತಕ್ೂೆಂಡರ,ೆ ರ್ನವು ಒಂದತ ಲಕ್ಷ 
ರೂಪನಯಗಳಷತಟ ಹಣ ನೇಡಬೆೇಕತ.  ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ  ಈ ರಿೇತಿಯ ದೃಢೇಕರಣ 



                                                                                                                                       «¥À/29.03.2022     225  
 

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

 

 

   

ಪಡದೆತಕ್ೂೆಂಡಿಲೆ ಎಂಬ ಒಂದೇೆ ಒಂದತ ಕ್ನರಣಕ್ೆೆ, ಇತಿುೇಚೆಗ ೆ S.S.L.C (Secondary School 
Leaving Certificate) ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳನತನ ಪರಿೇಕ್ಷ ೆಬರೆಯಲತ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಲ್ಲಲೆ.  ಕ್ೆೇವಲ ಹಣ 
ನೇಡಿದರ ೆಮನತ್ರವೆೇ ಮನನಯತ್ಯೆನತನ ನೇಡತತ್ನುರ;ೆ ಇಲೆವೆಂದರೆ ನೇಡತವುದಲೆ.  ಈ ಎಲನೆ ಅಂಶಗಳ 
ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲೆ ರ್ನನತ ರೆ್ೇರವನಗಿ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳಲ್ಲೆ ಮನವಿ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಿವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, 
ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಸದಸಯರೊಳಗೂೆಂಡ ಸಭಯೆಂದನತನ ಮನಡಿ.  ಒಟನಟರೆಯನಗಿ ಯನವುದೆೇ 
ತ್ೊಂದರ ೆಇಲೆದೆೇ, ರ್ನಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಾಗಳು ಸತಗಮವನಗಿ ನಡಯೆತವಂತ್ನಗಬೆೇಕತ.  ಒಂದತ ಬನರಿ 
ಪರವನನಗಯೆನತನ ನೇಡಿದ ಮೇಲೆ, ಅಲ್ಲೆನ B.E.O (Block Education Officer) ಮತ್ತು 
D.D.P.I (Deputy Director of Public Instruction) ರವರತಗಳಿಗೆ ಯನವ ರಿೇತಿಯನದ 
ಕ್ೆಲಸವಿರತತ್ುದೆ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಪರಶ್ನಸಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಯನವ ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲೆ ಉತ್ುಮವನದ 
ಫ್ಲ್ಲತ್ನಂಶ ಬರತತಿುಲೆವೇ, ವನಸುವವನಗಿ ಇವರತಗಳು ಅಲ್ಲೆಗೆ ಹೂೆೇಗಬೆೇಕತ.  ಆದರೆ, ಇವರತಗಳು 
ಅಂತ್ಹ ಶನಲೆಗಳಿಗ ೆಹೂೆೇಗತವುದೇೆ ಇಲೆ.  ಪರತಿದನ ಯನವುದೆೇ ಬಿ.ಇ.ಓ. ಅಥವನ ಡಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಐ.ಗಳು 
ತ್ಮೂ ಕಛೆೇರಿಗಳಲ್ಲೆ ಇರತವುದೆೇ ಇಲೆ.  ಇವರತಗಳು ಕ್ೆೇವಲ ರಸೆುಯಲ್ಲೆಯೇ ಇರತತ್ನುರ.ೆ  ರ್ನಸಗಿ 
ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಾಗಳು ನಜವನಗಿಯೂ ಸಹ ತ್ತಂಬನ ಕಷಟದಲ್ಲೆವೆ.  ರ್ನನತ ಪರತಿನಧಿಸತವ ಕ್ಷೇೆತ್ರದಲ್ಲೆ 
ಶೆೇಕಡನ 85 ರಷತಟ ರ್ನಸಗಿ ಶನಳೆಗಳಿವೆ.  ಒಂದತ ಕಡೆ ಪೊೇಷಕರತ, ಒಂದಡೆ ೆಮಕೆಳು, ಮತ್ೂೆುಂದೆಡೆ 
ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಹನಗೂ ಮತ್ೊುಂದೆಡೆ ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಗಳು ಇರತತ್ುವೆ.  ಹಿೇಗನಗಿ ರ್ನನತ ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ 
ಮನವಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಿವುದೆೇರೆ್ಂದರೆ, … 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವೆಂಕಟೆೇಶಚ(ರ್ನಮನದೆೇಾಶ್ತ್ರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳಲ್ಲೆ ಮನವಿ ಮನಡಿಕ್ೊಳಿಲ್ಲ.  ಏಕ್ೆಂದರೆ, ಇವತಿುನ ದವಸ ಅವರತ 
ಬಹಳ ಖತಷಿಯನಗಿದನದರ.ೆ  ಅವರ ಬಳಿ ಅನತದನನವು ಲಭಯವಿದ.ೆ  ಸದಸಯರಿಗೆ ಏನತ ಅವಶಯಕತ್ ೆ
ಇದೆಯೇ ಅದನತನ ಪಡದೆತಕ್ೊಳಿಲ್ಲ.  ಇದನತನ ಬಿಟತಟ ಅವರತ ವೃಥನ ಸಮಯವನತನ ಹನಳು 
ಮನಡತತಿುದನದರ.ೆ   
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ಶ್ರೇ ಪತಟಟಣಣ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನಸಗಿ ಶನಲೆಗಳಿಗೆ ಪರತ್ೆಯೇಕವನದ 
ಒಂದತ ನದೆೇಾಶರ್ನಲಯವನತನ ಮನಡಿ.  ಬಿ.ಇ.ಓ. ಮತ್ತು ಡಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಐ. ರವರತಗಳು ಆ ಕಡಗೆ ೆ
ಹೊೇಗಬನರದತ.  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಇಂತ್ಹ ಶನಲೆಗಳು ಶೆೇಕಡನ ನೂರಕ್ೆೆ ನೂರರಷತಟ ಫ್ಲ್ಲತ್ನಂಶವನತನ 
ನೇಡತತ್ುವೆ.  ಹಿೇಗನಗಿ ಇವರತಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲೆ ಏನತ ಕ್ಲೆಸವಿದ ೆ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಕ್ೆೇಳಬಯಸತತ್ುೆೇರೆ್.  
ಯನವ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲೆ ತ್ೆೇಗಾಡೆಯ ಶೆೇಕಡನವನರತ ಪರಮನಣ ಕಡಿಮ ಇದೆಯೇ ಅಂತ್ಹ ಶನಲಗೆಳಿಗೆ 
ಈ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಹೂೆೇಗಲ್ಲ.  ರ್ನಸಗಿ ಶನಲೆಗಳಲ್ಲೆ ಶೆೇಕಡನವನರತ ತ್ೆೇಗಾಡಯೆ ಪರಮನಣದ ಹೆಚನಚಗಿ 
ಇದೆ.  ಆದರೂ ಸಹ ಅಲ್ಲೆಗೆ ಇವರತಗಳು ಹೂೆೇಗತತ್ನುರೆ.  ವನರಕ್ೊೆಮೂ ಇವರತಗಳು ರ್ನಸಗಿ 
ಶನಲೆಗಳಿಗ ೆ ಹೊೇಗಿ ಕವರ್ಚನತನ ಪಡದೆತಕ್ೊಂಡತ ಬರತತ್ನುರ.ೆ  ರ್ನನತ ಬಹಳಷತಟ ಅಂಶಗಳ ಬಗೆೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕ್ೆಂದತಕ್ೂೆಂಡಿದೆದನತ.  ಆದರೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುಲೆ.   

 
ಶನಲನ ಕಟಟಡಗಳಿಗೆ ಅಗಿನ ಸತರಕ್ಷತ್ನ ದೃಢೇಕರಣ ಪತ್ರ ಪಡಯೆತವ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ 

ಪರಸನುಪಿಸಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಈ ರಿೇತಿಯ ಅಗಿನ ಸತರಕ್ಷತ್ನ ದೃಢೇಕರಣ ಪಡಯೆಲತ ರ್ನನತ ನನನ ಮರ್ೆ 
ಹನಗೂ ಜಮಿೇನತಗಳ ಮನರನಟ ಮನಡಿದದೆೇರೆ್.  ಮತಂದತವರದೆತ ರ್ನನತ 28 ಕ್ೂೆೇಟಿ 
ರೂಪನಯಗಳಷತಟ ಸನಲ ಮನಡಿ, ಸನಲದ ಸತಳಿಯಲ್ಲೆಯೂ ಸಹ ಸಿಕಿೆಹನಕಿಕ್ೂೆಂಡಿದದೆೇರ್ೆ.  ಈ 
ಸಂಗತಿಯನತನ ರ್ನನತ ಬಹಳ ಪನರಮನಣಿಕವನಗಿ ಹೆೇಳುತಿುದೆದೇರೆ್.  ಕ್ೊೇವಿಡ್ಚ-19 ರ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ 
ರ್ನನತ ಬನಯಂಕಿನಂದ ತ್ಗೆೆದತಕ್ೂೆಂಡ ಸನಲವನತನ ಹಿಂದರತಗಿಸತವ ಸಂಬಂಧ್ ನನನ ಮರ್ೆಯನತನ 
ಮನರನಟ ಮನಡಿದೆನತ.  ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡ ಸನಲಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ಮನಸಿಕ ಕಂತ್ತಗಳನತನ 
ಪನವತಿಸಬೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು.  ಇದೆೇ ಸಕ್ನಾರದಂದ ರಸೊೆಟೇರಂೆಟ್ಚ ಮತ್ತು ಹೊೇಟೆಲಚಗಳಿಗೆ ತೆ್ರಿಗೆ 
ಪನವತಿಸತವ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ರಿಯನಯತಿಯನತನ ನೇಡಲನಗಿತ್ತು.  ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯನಗಿ ವಿದತಯಚಾಕಿು ಮತ್ತು 
ಇತ್ರ ೆಸೌಲಭಯಗಳನತನ ಉಚಿತ್ವನಗಿ ನೇಡಲನಗಿತ್ತು.  ಸಕ್ನಾರವು ಇದೆೇ ರಿೇತಿಯ ಸೌಲಭಯಗಳನತನ 
ರ್ನಸಗಿ ಶನಲೆಗಳಿಗ ೆಕ್ೊಡಬಹತದನಗಿತ್ುಲೆವೇೆ?  ಈ ರಿೇತಿಯ ಸೌಲಭಯಗಳನತನ ರ್ನಸಗಿ ಶನಲೆಗಳಿಗೆ 
ನೇಡಲನಗಿತ್ೆುೇ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಪರಶ್ನಸಬಯಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ಸಕ್ನಾರವು 
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ಮನತ್ರ್ನಡಿದಯೆೇ?  ಇದರ ಬಗೆೆ ರ್ನವು ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳನತನ ಭೆೇಟಿ ಮನಡಿ, ಹಲವನರತ 
ಬನರಿ ಮನವಿಗಳನತನ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡಿದದೆೇವೆ.  ಆದರೂ ಸಹ ಸಕ್ನಾರವು ನಮಗೆ ಈ ರಿೇತಿಯನದ 
ಸೌಲಭಯಗಳನತನ ನೇಡಲೇೆ ಇಲೆ.  ಹನಗನದರೆ ರ್ನಸಗಿ ಶನಲೆಗಳು ಸಂಕಷಟದಲ್ಲೆ ಇಲೆವೆೇ?  ಇವರಿಗ ೆ
ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯನದ ತ್ೊಂದರಗೆಳನಗಲ್ಲಲೆವೆೇ?  ಈ ಬಗೆೆ ಸಕ್ನಾರವು ತಿಳಿಸಬೆೇಕತ.  ಇದೆೇ 
ವಿಚನರವನಗಿ ರ್ನನತ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳನತನ ರ್ನಲೆೆೈದತ ಬನರಿ ಭೆೇಟಿ ಮನಡಿದೆದೇರ್.ೆ  ಈ 
ವಿಚನರವನತನ ಬಗಹೆರಿಸಿ, ಎಲೆವನೂನ ಸರಿಪಡಿಸತವುದನಗಿ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು ತಿಳಿಸಿದರತ.  ಪರಸತುತ್ 
ಸದನದಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು ಉಪಸಿಾತ್ರಿದನದರೆ.  ಹಿೇಗನಗಿ ಅವರ ಗಮನ ಸಳೆೆಯಲತ ರ್ನನತ 
ಈ ವಿಚನರವನತನ ಪರಸನುಪಿಸಿದನೆತ.  ಶನಲನ ಕಟಟಡದ ಅಗಿನ ಸತರಕ್ಷತ್ನ ದೃಢೇಕರಣವನತನ ಪಡಯೆಲತ 
ನನಗ ೆ55 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳ ಅಂದನಜತ ಪಟಿಟಯನತನ ನೇಡಿದರತ.  ಇಷತಟ ಮತ್ುವನತನ ನೇಡಿ ರ್ನವು 
ಸತರಕ್ಷತ್ನ ಪರಮನಣ ಪತ್ರಗಳನತನ ಪಡದೆತಕ್ೂೆಳಿಲತ ಸನಧ್ಯವೆೇ?   

 
ಶ್ರೇ ಮಂಜತರ್ನಥಚ ಭಂಡನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದೆೇ ದೃಢೇಕರಣಕ್ೆೆ 

ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟಂತ್ ೆನಮಗೆ 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳ ಅಂದನಜತ ಪಟಿಟಯನತನ ನೇಡಿದನದರೆ. 
 
ಶ್ರೇ ಪತಟಟಣಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆದರೆ, ಒಂದನದರೂ ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲೆಗ ೆ ಈ 

ರಿೇತಿಯ ಸತರಕ್ಷತ್ನ ದೃಢೇಕರಣವನತನ ಪಡದೆತಕ್ೂೆಳಿಲ್ಲಲೆ. ಆದರೆ ರ್ನಸಗಿ ಶನಲೆಗಳಿಗ ೆ ಈ 
ದೃಢೇಕರಣವನತನ ಕ್ೆೇಳಲತ ಇವರಿಗ ೆಯನವ ಅಧಿಕ್ನರವಿದೆ?  ಕ್ೂೆೇವಿಡ್ಚ-19 ರ ಸಂಕಷಟವು ಕ್ೆೇವಲ 
ನನಗ ೆಒಬಬನಗ ೆಮನತ್ರವೆೇ ಆಗಲ್ಲಲೆ.  ಕ್ೊೇವಿಡ್ಚ-19 ರಿಂದನಗಿ ಇಡಿೇ ಪರಪಂಚಕ್ೆೆ ಹನಗೂ ಎಲೆರಿಗೂ 
ಸಹ ತ್ೊಂದರಯೆನಗಿ, ಕಷಟಕ್ೆೆ ಈಡನದರತ.  ಇಂತ್ಹ ಸಂಕಷಟದ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಸಕ್ನಾರವು ನಮೂ 
ಕತತಿುಗೆಯನತನ ಹಿಸತಕತವುದೇೆ ಎಂದತ ರ್ನನತ ಪರಶ್ನಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸದಸಯರತ ತ್ಮಗೆ ಏನತ ಬೆೇಕತ 
ಎನತನವುದರ ಬಗೆೆ ಕ್ೆೇಳಲ್ಲ.  ಇದನದ ನಂತ್ರ ರ್ನನತ ಎರಡತ ನಮಿಷಗಳ ಕ್ನಲ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ 



                                                                                                                                       «¥À/29.03.2022     228  
 

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

 

 

   

 
(ಸದನದಲ್ಲೆ ನಗತವಿನ ಅಲೆ) 

 
ಶ್ರೇ ಪತಟಟಣಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ರ್ನನತ ಮನನಯ 

ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ ಗಮನ ಸಳೆೆಯಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಕ್ೆೇವಲ ಒಂದತ ವಷಾಕ್ೆೆ ಮನತ್ರವೆೇ 
ಪರವನನಗಯೆನತನ ನೇಡತತ್ನುರೆ.  ಅಗಿನ ಸತರಕ್ಷತ್ನ ದೃಢೇಕರಣವನತನ ಪಡಯೆಲತ ಸತಮನರತ ಎರಡತ-
ಮೂರತ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳಷತಟ ಲಂಚವನತನ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಇದೂ ಸಹ ನವಿೇಕರಣವನಗಿದ.ೆ  
ಶನಲೆಗಳಿಗ ೆ ಕಟಟಡ ಸತರಕ್ಷತ್ನ ದೃಢೇಕರಣ ನೇಡತವ ಸಂಬಂಧ್ ಇಲನರ್ಯೆವರತ ಯನವುದೂೆೇ 
ಏಜೆನಸಯನತನ ನಗದಪಡಿಸಿರತತ್ನುರೆ.  ಆ ಏಜೆನಸಯವರಿಗೆ ರ್ನವು ಹಣವನತನ ನೇಡಬೆೇಕತ.  ಈ 
ರಿೇತಿಯನಗಿ ರ್ನವು ಹಣ ಖಚತಾ ಮನಡಿ ದೃಢೇಕರಣವನತನ ಪಡಯೆತತ್ೆುೇವ.ೆ  ಇದನೂನ ಸಹ ಕ್ೇೆವಲ 
ಒಂದತ ವಷಾಕ್ೆೆ ಸಿೇಮಿತ್ವನಗಿಯೇ ನೇಡತತಿುದನದರ.ೆ ಈ ವಿಚನರವನತನ ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ 
ಸರಿಪಡಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳಲ್ಲೆ ಮನವಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಪರಸತುತ್ 
C.B.S.E (Central Board of Secondary Education) ಮತ್ತು I.C.S.E (Indian 
Certificate of Secondary Education) Board ಗಳಲ್ಲೆ ಯನವ ರಿೇತಿಯನದ ವಯವಸೆಾಗಳು 
ಇವೆಯೇ ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯನದ ಮನನದಂಡ ಹನಗೂ ವಯವಸೆಾಗಳಡಿ ರ್ನಸಗಿ ರ್ನಲೆಗಳಿಗೆ ಪರತ್ೆಯೇಕವನದ 
ನದೆೇಾಶರ್ನಲಯವನತನ ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಒಟನಟರೆಯನಗಿ ರ್ನಸಗಿ ಶನಲೆಗಳು ಸತಗಮವನಗಿ ನಡದೆತ, 
ಅಲ್ಲೆ ಒಳೆಿಯ ವನತ್ನವರಣ ನಮನಾಣಗೊಂಡತ, ಅಲ್ಲೆನ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ವಿದೆಯ 
ನೇಡತವಂತ್ನಗಬೇೆಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮೂ ಮೂಲಕ ಸಕ್ನಾರವನತನ ಒತ್ನುಯಸತತ್ೆುೇರ್ೆ. 

 
ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲಚ.ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮದಲತ ಮನನಯ 

ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು ಉತ್ುರಿಸಲ್ಲ. 
 



                                                                                                                                       «¥À/29.03.2022     229  
 

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

 

 

   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮದಲತ ಸಚಿವರಿಂದ ಉತ್ುರ ಮತ್ತು ಸಪಷಿಟೇಕರಣಗಳನತನ ಪಡದೆತ, ಆ 
ನಂತ್ರದಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳಿಂದ ಉತ್ುರವನತನ ಪಡಯೆೇಣ. 

 
ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ಈ ಹಿಂದ ೆ ಶ್ಕ್ಷಣ 

ಸಚಿವರನಗಿದದ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಇದೆೇ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟಂತ್ ೆ ಸಕ್ನಾರಿ ಆದೆೇಶವಂದನತನ 
ಹೊರಡಿಸಲನಗಿತ್ತು.  ಈಗ ಪತನಃ ಅದೆೇ ಆದೆೇಶವನತನ ಜನರಿಗೊಳಿಸಿದರೆ ಆಯತ್ತ.   

 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇೆಶಚ(ಪನರಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ ರೌಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 

ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಪತಟಟಣಣನವರತ ಅರ್ನರೊೇಗಯದ ನಮಿತ್ು ಇಷತಟ ದನಗಳ ಕ್ನಲ ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ಲೆ 
ಪನಲೂೆೆೇಂಡಿರಲ್ಲಲೆ.  ಇದೆೇ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟಂತ್ ೆರ್ನನತ ಮೂರರೆ್ೇ ಬನರಿ ಉತ್ುರಿಸತತಿುದೆದೇರ್ೆ.  
ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರತ ಆದಯನಗಿ ಹಲವನರತ ಸದಸಯರತ ಈ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನದರೆ.  National 
Building Code ನತನ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರವು ಒಪಿಪಕ್ೂೆಂಡಿದೆ.  ಸವೇಾಚಾ ರ್ನಯಯನಲಯವು ಅಂತಿಮ 
ತಿೇಪತಾ ನೇಡಿದ ನಂತ್ರ ಈ ಸಮಸೆಯ ಉದುವವನಗಿರತವು ನಜ.  ಇದತ ಕ್ೇೆವಲ ರ್ನಸಗಿ ಶನಲೆಗಳಿಗ ೆ
ಮನತ್ರವಲೆದೆೇ ಎಲನೆ ಸಕ್ನಾರಿ ಶನಲೆಗಳಿಗೂ ಸಹ ಅನಾಯವನಗತತ್ುದೆ. ಇದತ ಎಲೆರಿಗೂ ತಿಳಿದ 
ವಿಚನರವೆೇ ಆಗಿದ.ೆ  2018 ರೆ್ೇ ಇಸಿಾಯಲ್ಲೆ ಪರಶ್ನತ್ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ ಅವತಿುನಂದಲೆೇ ನಯಮಗಳನತನ 
ಸರಳಿೇಕರಣ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಬಂದದದರ,ೆ ಇಷ್ೊಟತಿುಗ ೆಈ ಸಮಸೆಯಯತ ಬಗಹೆರಿಯತತಿುತ್ತು.  2018 
ರೆ್ೇ ಇಸಿಾಯಲ್ಲೆ ಒಂದತ ವಷಾದವರೆಗೆ ಇದನತನ ಮತಂದೂಡಲನಯತ್ತ.  ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯನಗಿ 2019 
ಮತ್ತು 2020 ರೆ್ೇ ಇಸಿಾಗಳಲ್ಲೆಯೂ ಸಹ ಈ ವಿಚನರವನತನ ಒಂದತ ವಷಾದವರೆಗೆ ಮತಂದಕ್ೆೆ 
ಹನಕಲನಯತ್ತ.  ಪರಸಕು ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆಯೂ ಸಹ ತ್ಮೂ ಹನಗೂ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ ರೆ್ೇತ್ೃತ್ಾದಲ್ಲೆ 
ಇನೂನ ಒಂದತ ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ ಮತಂದೂಡಲನಯತ್ತ.  ಈ ಬನರಿ ಇದನತನ ಮತಂದೂಡತವ 
ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಒಂದತ ಷರತ್ುನತನ ವಿಧಿಸಲನಗಿತ್ತು.  ಸವೇಾಚಾ ರ್ನಯಯನಲಯವು ಈ ವಿಚನರವನಗಿ 
ಮತ್ೊುಮೂ ಜ್ಞನಪಿಸಿ, ಯನವುದೆೇ ಕ್ನರಣಕೂೆ ಸಹ ಸಮಯವನತನ ವಿಸುರಿಸಬನರದತ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದ 
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ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ಈ ಬನರಿ ಇಲನರ್ನಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಅಫಿಡವಿಟ್ಚ ಸಮೇತ್ ಮನವಿಗಳನತನ ಸಲ್ಲೆಸಿ 
ಎಂಬತದನಗಿ ತಿಳಿಸಿದದರತ.  ಈ ವಿಚನರವು ಎಲೆರಿಗೂ ಸಹ ತಿಳಿದದೆ.  ಹಿೇಗೆ ಅಫಿಡವಿಟ್ಚಗಳನತನ 
ಸಲ್ಲೆಸಿದ ಎಲನೆ ಶನಲೆಗಳಿಗೆ ಪರವನನಗ ೆ ನವಿೇಕರಣ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡಲನಗಿದೆ.  ಯನವುದೆೇ ಶನಲೆಯ 
ಪರವನನಗ ೆನವಿೇಕರಣ ಆಗಿದಯೆೇ ಅಥವನ ಇಲೆವೇ ಯನವುದೆೇ ವಿದನಯರ್ಥಾಗೆ ತ್ೊಂದರಯೆನಗದ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಪರಿೇಕ್ಷಯೆನತನ ಬರೆಯಲತ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಲನಗಿದೆ.  ನಮೂ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಒಂದೇೆ ಒಂದತ 
ಮಗತವಿಗೂ ಸಹ ಪರಿೇಕ್ಷ ೆ ಬರೆಯಲತ ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯನದ ತ್ೊಂದರಯೆನಗಿಲೆ.  ಪರವನನಗ ೆ
ಇಲೆದ ಶನಲನ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳನತನ ಅಲ್ಲೆನ ಪಕೆದ ಶನಲೆಯಂದಗ ೆ ಸೇೆರಿಸಿ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯನತನ 
ಬರೆಸಲನಗಿದ.ೆ  ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ಯನರಿಗೂ ಸಹ ತ್ೊಂದರಯೆನಗಿಲೆ.  ಎಲೆರ ಸಹಕ್ನರದಂದನಗಿ 
ನರ್ನೆಯ ದನದಂದ ಪರಿೇಕ್ಷೆಗಳು ಪನರರಂಭವನಗಿದತದ, ಹನಗೂ ಇದತ ಬಹಳ ನಯವನಗಿಯೂ ಸಹ 
ನಡದೆದ.ೆ  ಇದತ ಎಲೆರಿಗೂ ತಿಳಿದ ವಿಚನರವೆೇ ಆಗಿದ.ೆ  ಈ ಸಮಸೆಯಯ ಪನರರಂಭದ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ 
ಹನಗೂ ಈ ಜವನಬನದರಿಯನತನ ನನಗ ೆ ವಹಿಸಿದ ಪನರರಂಭದಲ್ಲೆಯೇ ಒಂದತ ಬನರಿ ಶ್ರೇ 
ಎಸ್ಚ.ವಿಿ.ಸಂಕನೂರತ ರವರ ಸಮಿತಿಯಂದಗ ೆ ಹನಗೂ ಎಲನೆ ಶನಸಕರ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲೆ 
ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಂಡತ, ಸಮಸೆಯಯ ಬಗೆೆ ಚಚಿಾಸಲನಗಿತ್ತು.  ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ವಿಿ.ಸಂಕನೂರತ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ್ಯೆ 
ಸಮಿತಿಯತ ಸಲ್ಲೆಸಿದ ವರದಯ ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳೂೆಂದಗೆ ಚಚಿಾಸಿದೆನತ.  
ಕಳೆದ ಬೆಳಗನವಿ ಅಧಿವೇೆಶನದ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು ಸಾತ್ಃ ನನನ ಜೊತ್ೆ ಹನಗೂ 
ಬೆೇರ ೆ ಬೆೇರ ೆ ಇಲನರ್ೆಗಳ ಮಂತಿರಗಳು ಹನಗೂ ಪರಧನನ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಗಳೊಂದಗೆ ಮದಲತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದರತ.  ತ್ದ ನಂತ್ರದಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು ತ್ಮೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ್ಯೆಲ್ಲೆ 
ಬೆಳಗನವಿಯಲ್ಲೆ ಸಭಯೆಂದನತನ ನಡಸೆಲನಯತ್ತ.  ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲೆ ಈ ಸಂಬಂಧ್ದ ನಯಮಗಳನತನ 
ಸಾಲಪ ಮಟಿಟಗೆ ಸಡಿಲಗೂೆಳಿಸಲತ ಸನಧ್ಯವಿದಯೆೇ ಹನಗೂ ಸವೇಾಚಾ ರ್ನಯಯನಲಯವು ಅಂತಿಮವನಗಿ 
ಹೊರಡಿಸಿದ ತಿೇಪಿಾನ ಅನತಸನರವನಗಿ ಯನವ ರಿೇತಿಯ ಕರಮಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಬಹತದತ ಎನತನವ 
ಬಗೆೆ ಚಚಿಾಸಲನಯತ್ತ.  ಈ ಸಂಬಂಧ್ ಈಗನಗಲೆೇ ಮೂರತ ಸಭೆಗಳನತನ ನಡಸೆಲನಗಿದೆ.  ನರ್ನೆಯ 
ದನ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು ಈ ವಿಚನರವನಗಿ ಸಕ್ನಾರದ ಮತಖಯ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಗಳಿಗ ೆಹೆೇಳಿದ 
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ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ, ಸಕ್ನಾರದ ಮತಖಯ ಕ್ನಯಾದಶ್ಾಗಳು ಅಂತಿಮ ಸಭೆಯನತನ ನಡಸೆಿದನದರೆ.  ಅದರಲ್ಲೆ 
ಈ ದೃಢೇಕರಣ ಪಡಯೆತವ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ಯನವ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಸರಳಿೇಕರಣಗೊಳಿಸಬಹತದತ 
ಎನತನವುದರ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾ ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ  ಸದಯದಲ್ಲೆಯೇ ಈ ವಿಚನರವನತನ 
ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲನಗತವುದತ.  ಇತಿುೇಚೆಗ ೆ ರ್ನನತ ರನಜಯ ಉಚಾ ರ್ನಯಯನಲಯವು ಹೂೆರಡಿಸಿದ 
ಆದೆೇಶವನತನ ಪೂತಿಾಯನಗಿ ಓದದೆನತ.  ಸದರಿ ಆದೆೇಶದ ಅಂತಿಮ ಭನಗದಲ್ಲೆ National 
Building Code ಮತ್ತು Fire Act ಪರಕ್ನರ 10 ವಷಾಗಳಿಗೆ ನವಿೇಕರಣ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ 
ತಿಳಿಸಿರತತ್ುದ.ೆ  National Building Code ರಿೇತ್ಯ, ಕಟಟಡದ ಸತರಕ್ಷತ್ೆಗೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟಂತ್ ೆ
ಅವರತ ದೃಢೇಕರಣವನತನ ನೇಡಬಹತದತ ಹನಗೂ ಇದನತನ ಲೆೈಫಚ ಟೆೈಮಚಗೆ ನೇಡಬಹತದತ.  ಇದಕ್ೆೆ 
ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟಂತ್ ೆ ಲೊೇಕ್ೂೆೇಪಯೇಗಿ ಇಲನರ್ಯೆ ನಯಮನವಳಿಗಳನತನ 
ಸರಳಿೇಕರಣಗೊಳಿಸಲನಗತವುದತ; ಮತಂದತವರದೆತ, ಈ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಶತಲೆವನೂನ ಸಹ ಕಡಿಮ 
ಮನಡಲನಗತವುದತ ಎಂಬ ಮನತ್ನತನ ರ್ನನತ ಹೇೆಳಿದನೆತ.  ಕಟಟಡಕ್ೆೆ ಅಗಿನ ಸತರಕ್ಷತ್ನ ದೃಢೇಕರಣ ಪತ್ರ 
ಪಡಯೆತವ ವಿಚನರದಲನೆಗತವ ತ್ೊಂದರಗೆಳ ಬಗೆೆ ತ್ಮೂಲೆರಿಗೂ ಸಹ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಲನಗಿದ.ೆ  
ಕಟಟಡಗಳಲ್ಲೆ ಬಳಸಲನಗತವ ಅಗಿನ ಶನಮಕಗಳಲ್ಲೆ ಉಪಯೇಗಿಸತವ ರನಸನಯನಕ ವಸತುಗಳಿಗ ೆ
ಕ್ೆೇವಲ ಒಂದತ ವಷಾಗಳಷತಟ ಮನತ್ರವೆೇ ಅವಧಿಯದನದಗಿರತತ್ುವೆ.  ಹಿೇಗನಗಿ ಪರತಿವಷಾವೂ ಅಗಿನ 
ಶನಮಕವು ಸರಿಯದೆಯೇ ಎಂದತ ಪರಿೇಕ್ಷಿಸದೆೇ, ಸತರಕ್ಷತ್ನ ದೃಢೇಕರಣವನತನ ನೇಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಆಗತವುದಲೆವೆಂದತ ಇಲನರ್ನಧಿಕ್ನರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿರತತ್ನುರ.ೆ  ಈ ಅಂಶವನೂನ ಸಹ ತ್ಮೂಲೆರ ಗಮನಕ್ೆೆ 
ತ್ರಲನಗಿದ.ೆ  ಅಗಿನ ಸತರಕ್ಷತ್ನ ದೃಢೇಕರಣ ಪತ್ರ ಪಡಯೆಲತ ನಗದಪಡಿಸಿರತವ ಶತಲೆವನತನ 
5,000/- ರೂಪನಯಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಿ ಎಂದತ ಬಹಳಷತಟ ಶನಸಕರತ ಹೇೆಳಿದನಗ, ರ್ನವು ಈ ಶತಲೆವನತನ 
ಕ್ೆೇವಲ 1,000/- ರೂಪನಯಗಳಿಗೆ ಶ್ಫನರಸತಸ ಮನಡಿದೆದೇವೆ.  ಈ ಅಂಶವನೂನ ಸಹ ತ್ಮೂಲೆರಿಗೆ 
ತಿಳಿಸಲನಗಿದೆ.  ಇವುಗಳಲೆೆರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೆ ರ್ನವು ಸದಯದಲ್ಲೆಯೇ ದೃಢೇಕರಣ ಪತ್ರ ಪಡಯೆತವ 
ಪರಕಿರಯಯನತನ ಸರಳಿೇಕರಣ ಮನಡತವ ಪರಯತ್ನವನತನ ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಸಹ ಮನಡತತ್ೆುೇವ.ೆ  
ಇದರಿಂದನಗಿ ಯನವುದೆೇ ಕ್ನರಣಕೂೆ ಸಹ ಯನವುದೆೇ ವಿದನಯರ್ಥಾಗ ೆ ಹನಗೂ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ೆ
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ತ್ೊಂದರಯೆನಗಿಲೆ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ರ್ನನತ ಈ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಹೆೇಳಲ್ಲಚಿಾಸತತ್ೆುೇರ್ೆ.  ಸದಯದ 
ಮತಂದನ ದನಗಳಲ್ಲೆಯೇ ರ್ನವು ಅವಶಯಕವನದ ಪರಿಷೆರಣೆಗಳನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ.  ಎಲನೆ 
ಶನಲೆಗಳಿಗೂ ಸಹ ಸತಲಭವನಗತವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಮನಡಿ ಕ್ೊಡತತ್ುೆೇವೆಂದತ ತಿಳಿಸಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

(ಮತಂದತ) 
(715) 29-3-2-2022/5-40/bkp-rn 

        ಶ್ರೇ  ಶಶ್ಲಚ  ಜಿ. ನಮೇಶ್(ಶ್ಕ್ಷಕರ  ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೆ,   ಶನಲೆಗಳ  
ಮನನಯತ್,ೆ  ಹನಗೂ ನವಿೇಕರಣ    ನಯಮಗಳನತನ ಸರಳಿೇಕರಣಗೊಳಿಸತವ     ವಿಷಯಕ್ೆೆ  
ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟಂತ್,ೆ   ಸದನದಲ್ಲೆ  ಸನಕಷತಟ  ಬನರಿ  ಚಚೆಾಯನಗಿದೆ.     ಮರೆ್ನ  ರ್ನನತ  
specific ಅಗಿ   ಉದನಹರಣೆ  ಕ್ೊಡತವುದೆೇರೆ್ಂದರೆ,  ಮರೆ್ನ    ಕ್.ೆಕ್ೆ.  ತ್ತಂಗಲಚ  
ಮಮೇರಿಯಲಚ  ಟರಸ್ಟಚ  ಎನತನವಂತ್ಹ   ಒಂದತ ಸಂಸೆಾ    ತ್ತಂಗಲಚ  ಪಿ.ಯತ. ಕ್ನಲೇೆಜತ  
ಒಂದತ  ಕಡ ೆಹೂೆೇಗಿದೆ.   ಒಂದತ shift   ಮನಡಿದಂತ್ಹ  ಕ್ನಲೇೆಜಿಗ ೆ ಅನತಮತಿ  ಕ್ೊಡಲ್ಲಕ್ೆೆ ೬ 
ವಷಾಗಳನತನ  ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡಿದನದರೆ.  ಇರ್ೂೆನಂದತ ಅವರದೆದೇ ಸಂಸೆಾ  ಈಗ   ಎರಡೂವರೆ 
ವಷಾಗಳನದರೂ ಸಹ  ಇನೂನ  ಅನತಮತಿ  ಸಿಕಿೆರತವುದಲೆ.    ರ್ನನತ ಬಹಳ specific  ಆಗಿ  
ಹೆೇಳುತ್ುೆೇರೆ್.    ಅದೆೇ  ರಿೇತಿ  ನವಿೇನಚ  ಪಬಿೆಕಚ  ಸೂೆಲಚ,  ಬಿೇದರ್ಚ   ಇವರತ    ಕಳೆದ  ೩ 
ವಷಾಗಳಿಂದ  ಅನತಮತಿ  ಕ್ೆೇಳುತಿುದನದರೆ.    ಕ್ನರಣ  ಏನದ ೆ ಎಂದರೆ  ದರ್ನಂಕ ೨೦-೧೦-೨೦೧೦   
ರ  ಒಂದತ ಆದೆೇಶ ಏನತ  ಹೆೇಳುತ್ುದೆ  ಎಂದರ ೆಅನತಮತಿ  ನೇಡಿರತವ  ಅಧಿಕ್ನರವನತನ ಸಕ್ನಾರದ  
ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ ಕ್ೆೈಗೊಳಿಲತ   ನಣಾಯಸಿರತವ     ಈ  ಹಿಂದನ    ಪರತ್ೊಯೇಜಿಸಲನಗಿರತವ  
ಅಧಿಕ್ನರವನತನ  ತ್ಕ್ಷಣದಂದಲೆೇ    ಜನರಿಗ ೆ  ಬರತವಂತೆ್   ಹಿಂದಕ್ೆೆ  ಪಡಯೆಲನಗಿದೆ.   ನಮಗೆ  
ಅನತಮತಿ   ಕ್ೂೆಡಲ್ಲಕ್ೆೆ  ಕಮಿಷನರ್ಚ ಬೆೇಕತ.   ಆದರ,ೆ  ಸಾಳನಂತ್ರ,    ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ  ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ  
ಹೊೇಗಬೇೆಕತ ಎಂದತ  ಹೇೆಳುತ್ನುರೆ.   ದಯವಿಟತಟ  immediately withdraw this order. 
Because of this order,    ಈ ಸಂಬಂಧ್ದ   ಕಡತ್  ೧೧ ಸನರಿ  ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ  ಬರತತ್ುದೆ.  
ಬೆಂಗಳೂರಿಗ ೆ ಬರಬೆೇಕ್ೆಂದರ ೆ ಕಮಿಷನರ್ಚ ರವರಿಂದ  ಬೆಂಗಳೂರಿಗ ೆ ಬರಬೇೆಕತ.    ಇಲ್ಲೆ  ಎಲನೆ  
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ಆದಮೇಲೆ  ಮತ್ೆು  ವನಪಸತಸ  ಬರಬೆೇಕತ.    ಇದಕ್ೆೆ  ೬ ವಷಾಗಳು  ಆಗಿದೆ.   ಇದನತನ  ವಿಳಂಬ  
ಮನಡತವುದತ  ಅಷ್ೆಟೇ  ಅಲೆ.  It leads to rampant corruption. ದಯವಿಟತಟ     ಇದನತನ  
ವನಪಸತಸ  ಪಡಯೆಬೆೇಕತ.  

ಶ್ರೇ  ಬಿ.ಸಿ. ರ್ನಗೇೆಶ(ಪನರಥಮಿಕ ಹನಗೂ  ಪೌರಢಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರತ):-  ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಸಹ  ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ  ಮನನಯ ಪತಟಟಣಣನವರತ  ಮತ್ತು  
ಸದಸಯರತ rampant corruption  ಆಗತತಿುದೆ  ಎಂದತ  ಹೆೇಳಿದರತ.    ಇದರ ಬಗೆೆ  specific 
ಅಗಿ   ದೂರನತನ  ಕ್ೂೆಟಟರೆ,  ರ್ನನತ ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಸಹ    ತ್ಕ್ಷಣ  ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಿಲ್ಲಕ್ೆೆ   
ಸಿದದನದೆದೇರ್.ೆ  ಯನರತ  ಯನವ ಡಿಡಿಪಿಐ  ಹನಕಿಸತತ್ನುರೆ,  ಯನರತ ಯನವ ಬಿಇಓ  ಹನಕಿಸತತ್ನುರ ೆ 
ಎನತನವುದತ ಎಲೆರಿಗೂ  ಗೊತಿುದೆ.    ಯನರತ ಯನರತ  ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಾಗಳಿಗೆ    ಈ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ  
ತ್ೊಂದರ ೆಕ್ೂೆಡತತ್ನುರೆ,  ಹಣಕ್ೊೆೇಸೆರ  ವಿಳಂಬ  ಮನಡತತ್ನುರ,ೆ   ಆ  ರಿೇತಿಯ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ 
ವಿರತದಿ     ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಿವುದಕ್ೆೆ   ನಮೂ  ಇಲನರ್ ೆ  ತ್ಯನರತ  ಇದೆ.   

ಶ್ರೇ  ಹೆರ್ಚ.ಎಂ. ರಮೇಶಗೌಡ (ವಿಧನನಸಭೆಯಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):-  ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ    ಹಿರಿಯ ಸದಸಯರನದ  ಮನನಯ ಪತಟಟಣಣ  ನವರತ ಮತ್ತು   ಮನನಯ  
ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರವರತ  ಇದೆೇ  ವಿಚನರವನಗಿ   ಹಿಂದನಂದಲೂ    ಮನತ್ರ್ನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ  
ಬಂದದನದರ.ೆ   ಇದರ  ಬಗೆೆ  ವನಯಪಕವನಗಿ  ಚಚೆಾಯನಗಿ,   ಇಲ್ಲೆ ಸದನ ಸಮಿತಿಯನತನ ಸಹ 
ರಚರೆ್  ಮನಡಿದದರತ.  ಆ ಸದನ ಸಮಿತಿಯ  ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಗಿ  ಮನನಯ  ಎಸ್.ವಿಿ. ಸಂಕನೂರರವರತ    
ಇದದರತ.    ಇಲ್ಲೆ ಏರ್ನಗಿದೆ,  ಎಂದರೆ,  ಆ ಸದನ ಸಮಿತಿ   ಮನಡಿ,  ಆ  ಫೆೈರ್ಚ  ವಿಚನರದಲ್ಲೆ  
ಮನತ್ತ  ಎತಿುದರೆ   ಯನವುದೊೇ  ಒಂದತ ಸತಪಿರೇಂ  ಕ್ೂೆೇಟ್ಚಾ  ಆದೆೇಶದ ವಿಚನರವನಗಿ  
ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ   ಆ ಸತಪಿರೇಂ  ಕ್ೊೇಟ್ಚಾ ಆದೆೇಶ   ಎಲೆದಕೂೆ  ಏನತ ಅನಾಯವನಗತವುದಲೆ.     
ಯನವುದೊೇ ಒಂದತ  high rise building ಗೆ ಅನಾಯವನದರ,ೆ ಅದನತನ  ಇಡಿೇ ರನಜಯಕ್ೆೆ 
ಅನಾಯ  ಎಂದತ  ನಮೂ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು  ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಇಲ್ಲೆ ಸದನ ಸಮಿತಿ  ಮನಡಿದ ಉದೆದೇಶ   
ಬನಣಲೆಯಂದ  ತ್ೆಗೆದತ   ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲೆ  ಹನಕಿದಂತ್ನಗಿದೆ.    ಆ ಸದನ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲೆ  
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ಇದದವರರೆ್ನಲನೆ  ಆ   ರ್ನಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಾಗಳವರತ  ಬಂದತ  ಉಗಿಯತತಿುದನದರೆ.      ಈ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ  ಪರಿಸಿಾತಿ  ಆಗಿದೆ.   

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ  ಈಗನಗಲೆೇ  ಬಹಳ ಸವಿಸನುರವನಗಿ,   ಕ್ೆಲವು  ಒಂದಷತಟ  
ವಿಚನರಗಳು  ಚಚೆಾಯನಗಿದೆ.   ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳನದ  ಮನನಯ ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ 
ಬೊಮನೂಯವರತ  ಸಹ  ಈಗ    ಈ ಸದನದಲ್ಲೆಯೇ  ಇದನದರ.ೆ   ಮನನಯ  ಪನರಥಮಿಕ  ಹನಗೂ  
ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ  ಸಚಿವರತ   ಈ  ವಿಚನರವನಗಿ  2-3 ಬನರಿ  ಉತ್ುರವನತನ  ಕ್ೂೆಟಿಟದನದರೆ.    ಆದರ.ೆ 
ಸಮಸೆಯ  ಬಗಹೆರಿಯಲ್ಲಲೆ.    ರ್ನನತ  ಹೆೇಳುವುದಷ್ೆಟ.    ಈಗ  Deputy Director of 
Public Instruction ಗಳು   ಮತ್ತು  Block Education Officers ಗಳ   ಬಗೆೆ  ಮನತ್ರ  
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದದೇರಿ.      ಮರ್ ೆ ಹನಳು  ಮನಡತವಂತ್ಹ  Cluster  Resource Persons 
ಗಳು    ಇದನದರೆ.    ನೇವು  ಒಂದತ DISE (District Information System for 
Education)  Code ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನದರ ೆಎಷತಟ  ದವಸ  ಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದ?ೆ  ಆ ಒಂದತ  DISE 
Code ಕ್ೂೆಡಲ್ಲಕ್ೆೆ    ಕನಷಟ   ಪಕ್ಷ  3  ತಿಂಗಳು  ಸನಯಸತತ್ನುರ.ೆ    ಈ ಸಂಬಂಧ್ದ  ಕಡತ್  
ಒಂದತ ಟೆೇಬಲಚಗೆ  ಹೊೇಯತ್ತ  ಎಂದತ  ತಿಳಿದತಕ್ೊಳಿಿ.    ಆ DISE Code ಗೆ  ಶತಲೆ  
ಕಟತಟವುದತ  500 ರೂಪನಯಗಳನದರೆ,   ಅವನಗೆ  ಲಂಚ  ಕ್ೂೆಡತವುದತ  ಸತಮನರತ  25 
ಸನವಿರ  ರೂಪನಯಗಳು.    ಇದರಿಂದ, ಚಿಕೆ ಚಿಕೆ  ಶನಲೆಗಳನತನ  ನಡಸೆತವವರಲೆೆರೂ   ಹನಳನಗಿ  
ಹೊೇಗತತಿುದನದರ,ೆ 

  ಸಕ್ನಾರ  ಇರತವುದತ  ತ್ೊಂದರ ೆ ಕ್ೂೆಡಲ್ಲಕ್ೆೆ  ಅಲೆ,   ಯನವುದೂೆೇ  ಒಂದತ  ವಿಷಯಕ್ೆೆ  
ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟಂತ್,ೆ   ಹೂೆಸದನಗಿ  ಅಪೆೆೈ  ಮನಡಿದರೆ Fire Department  ನಂದ  No 
Objection Certificate   ಕ್ೆೇಳುತ್ನುರೆ.  ಹೂೆಸ ಬಿಲ್ಲಾಂಗಚಗೆ  ಬಂದರ,ೆ   ಅದಕ್ೆೆ  ಅವರತ  
ಕ್ೆೇಳಲ್ಲ,  ಅದನತನ ಬಿಟತಟ  ನೇವು  ಹಳೆಯ ಕಟಟಡಗಳಿಗೆ   Fire NOC ಬೆೇಕ್ೆಂದರೆ  ಮತ್ತು  
subject extension  ಹನಕಿದರೂ  ಅದಕೂೆ  ಕ್ೇೆಳುತಿುದನದರೆ.    ಇದತ ಸರಿಯನದ  ಕರಮವಲೆ.     
ಆದದರಿಂದ,   ಮನನಯ  ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು  ಈ  ಬಗೆೆ   ಕೂಡಲೇೆ   ರ್ನಸಗಿ  ಶನಲೆಗಳನತನ  
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ಯನರತ  ನಡಸೆತತಿುದನದರೆ,  ಅವರ  ರೆ್ರವಿಗೆ  ಬರತವಲ್ಲೆ ಸರಿಯನದ ಆದೆೇಶ  ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ     
ತ್ಮೂ  ಮೂಲಕ   ಮನನಯ  ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳಲ್ಲೆ  ವಿನಂತಿ  ಮನಡಿಕ್ೊಳುಿತ್ುೆೇರೆ್.    

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-    ಮನನಯ  ಲಕ್ಷಮಣ ಸಂಗಪಪ ಸವದಯವರ,ೆ  ನೇವು  ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲಕ್ೆೆ    
ಕ್ೆೈ ಎತಿುದದೇರನ? 

ಶ್ರೇ ಲಕ್ಷಮಣ ಸಂಗಪಪ ಸವದ(ವಿಧನನಸಭೆಯಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):-    ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ    ರ್ನನತ ಕ್ೆೈ  ಎತಿುಲೆ, ಅವರದತದ  ಆಗಲ್ಲ ಎಂದತ  ಹೆೇಳಿ ಸತಮೂರೆ್  ಕತಳಿತಿದದೆೇರೆ್.   

ಶ್ರೇ   ಪತಟಟಣಣ(ಶ್ಕ್ಷಕರ  ಕ್ಷೆೇತ್ರ):-   ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ      ಮನತ್ತ  ಎತಿುದರ ೆ 
ಸತಪಿರೇಂ    ಕ್ೂೆೇಟ್ಚಾ  ಆದೆೇಶ  ಎಂದತ  ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ.    ಸತಪಿರೇಂ  ಕ್ೂೆೇಟ್ಚಾ  ಆದೆೇಶದಲ್ಲೆ  
ಇರತವಂತ್ಹ  ಹಳೆಯ  ಕಟಟಡಗಳರ್ನೆಲನೆ  ಹೊಡೆದತ  ಹನಕಿ  ಎಂದತ ಹೆೇಳಲ್ಲಲೆ,  50 ವಷಾ, 100 
ವಷಾದ ಬಿಲ್ಲಾಂಗಚಗಳನತನ  ಹೊಡೆದತ  ಹನಕಿ  ಎಂದತ  ಹೆೇಳಿದೆಯೇ?   ಈ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು  
ಎಲೆವನೂನ ಸಹ  mislead ಮನಡತತಿುದನದರ.ೆ    ಮತ್ೆು    ಸತಪಿರೇಂ  ಕ್ೂೆೇಟ್ಚಾನ    ಈ  ಆದೆೇಶ   
ಬರಿ  ಕರ್ನಾಟಕಕ್ೆೆ  ಸಿೇಮಿೇತ್ವನಗಿದೆಯೇ?  ಈ  ದೆೇಶಕ್ೆೆ  ಅಲೆವೆೇ?    ಈ  ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ  ಬೆೇರೆ  
ಬೆೇರ ೆ  ರನಜಯಗಳಲ್ಲೆ  ಏತ್ಕ್ೆೆ  ನಡಯೆತತಿುಲೆ.  ಈ ರಿೇತಿಯ ಸಮಸೆಯಯನತನ ಬೆೇರ ೆ  ಬೆೇರ ೆ 
ರನಜಯಗಳಲ್ಲೆ ಏತ್ಕ್ೆೆ  ಅನತಭವಿಸತತಿುಲೆ.    ನಮೂ  ರನಜಯದಲ್ಲೆ  ಮನತ್ರ  ಈ  ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ  ಏತ್ಕ್ೆೆ  
ಸಮಸೆಯಯನಗತತಿುದ?ೆ       ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,ೆ   ಸತಪಿರೇಂ  ಕ್ೊೇಟ್ಚಾನ    ಈ  
ಆದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಚಿಕೆ ಚಿಕೆದನಗಿ  5   ಪನಯಂಟ್ಚಗಳಿದತದ, ಅವುಗಳನತನ   ಇಲ್ಲೆ  ಓದತತ್ೆುೇರೆ್.  2009 
ರಲ್ಲೆ  ಮನನಯ ಸವೇಾಚಾ   ರ್ನಯಯನಲಯದ ತಿೇಪಿಾನ ಅಂಶಗಳು: 

(i) Before granting recognition or affiliation, the 
concerned State Governments and Union Territories 
are directed to ensure that the buildings are safe and 
secured from every angle and they are constructed 
according to the safety norms incorporated in the 
National Building Code of India. 
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(ii) All existing government and private schools shall 
install fire extinguishing equipments within a period of 
six months. 

 

(iii) The school buildings be kept free from 
inflammable and toxic material. If storage is inevitable, 
they should be stored safely. 

 

(iv) Evaluation of structural aspect of the school may 
be carried out periodically. We direct that the 
concerned C/WPPIL/118/2020 ORDER engineers and 
officials must strictly follow the National Building 
Code. The safety certificate be issued only after proper 
inspection. Dereliction in duty must attract immediate 
disciplinary action against the concerned officials. 
 
(v) Necessary training be imparted to the staff and 
other officials of the school to use the fire 
extinguishing equipments. 

       The Education Secretaries of each State and Union Territories 
are directed to file an affidavit of compliance of this order within one 
month after installation of fire extinguishing equipments."   
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ಇದರ  ವಿಚನರ  ಏರೆ್ಂದರೆ,  ಇದರಲ್ಲೆ  existing schools ಏನತ  ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ  ಹೆೇಳಿದನದರೆ.     
ಒಂದತ ಶನಲೆಗ ೆ  25 ವಷಾಗಳನಗಿದ.ೆ   ಇದನತನ  ಮನತ್ರ್ನಡಲ್ಲಕ್ೆೆ  ಹೊೇದರ ೆ  ಇನೂನ  
ವಿಳಂಬವನಗತತ್ುದೆ.                                                       

                                                      (ಮತಂದತ.)   

     

(716) 29.03.2022 05.50 ಎಸ್ಚವಿ-ಆರ್ಚಎನಚ 

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನೂಯ:-  ಶೆೇ.೧೦೦ರಷತಟ  ರ್ನವು ಯನವುದೆೇ ಕ್ನರಣಕೂೆ 
ಸತರಕ್ಷತ್ೆಯಲ್ಲೆ ಹೊಂದನಣಿಕ್ೆಯನತನ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಿವುದತ ಬೆೇಡ.  ಅದಕ್ೆೆ practical ಆಗಿ norms 
ಅನತನ Fire Department ನವರೇೆ fix ಮನಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೆ ಎರಡತ ರಿೇತಿಯಂದ ರೆ್ೂೇಡಬಹತದತ. 
ಸತಪಿರೇಂ ಕ್ೂೆೇಟ್ಚಾ ಆದೆೇಶನನತಸನರ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನರ್ಯೆೇ ತಿೇಮನಾನ ಮನಡಿ ಹಿೇಗೆಯೇ ಆಗಬೆೇಕತ 
ಎನತನವುದತ ಬೆೇರ.ೆ ಯನವ ಇಲನರ್ಯೆತ ಅದನತನ ಕ್ನಯಾಗತ್ ಮನಡಬೇೆಕ್ೊೇ ಆ ಇಲನರ್ಯೆತ 
norms  ಅನತನ fix  ಮನಡಿ clear ಮನಡಿದರ ೆ ಮತಗಿದತಹೊೇಗತತ್ುದೆ. ಈಗ ಮನನಯ ಗೃಹ 
ಸಚಿವರತ ಇಲ್ಲೆ ಇಲೆ. ಇಲ್ಲೆ major problem  ಬರತವುದತ fire ನದತದ.  ಬಹಳ 
ವಿಳಂಬವನಗತತಿುರತವುದತ ಮತ್ತು harassment ಆಗತತಿುರತವುದತ fire ನಂದನಗಿ.  
ಲೊೇಕ್ೂೆೇಪಯೇಗಿ ಇಲನರ್ೆಗ ೆರ್ನನತ ಸೂಚರೆ್ಯನತನ ಕ್ೊಟಿಟದೆದೇರ್.ೆ   

 ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದನತನ once for all ಸರಿಪಡಿಸೊೇಣ.  PWD, Fire 
Department and concerned ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ಕರದೆತ  ಸತಪಿರೇಂ ಕ್ೂೆೇಟ್ಚಾ ಆದೇೆಶವೂ 
ಪನಲರೆ್ಯನಗಬೆೇಕತ ಮತ್ತು norms  simplify ಆಗಬೆೇಕತ.  ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯ 
harassment ಆಗಬನರದತ.  ಅವಧಿಯನತನ ಒಂದೊಂದತ ವಷಾಕ್ೆೆ ಕ್ೊಡತವುದತ ಸರಿಯಲೆ 
ಎನತನವುದನತನ ರ್ನನತ ಕೂಡ ತ್ನತಿಾಕವನಗಿ ಒಪಿಪಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇರ್ೆ. ಅದತ ೫ ವಷಾವೇ ಅಥವನ ೧೦ 
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ವಷಾವೇ ಎನತನವುದನತನ ಸಾಲಪ ಚಚೆಾ ಮನಡೂೆೇಣ.  ತ್ನವಿದನದಗ ೫ ವಷಾ ಎಂದತ ಏರೆ್ೂೇ 
ಮನಡಿದದರಿ.   

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ೫-೧೦-೧೫ ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಮನಡಿದೆದನತ.  

 ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ ಬೊಮನೂಯ:- ಬೆೇರ ೆ ಬೆೇರ ೆ ಕ್ನಯಟಗರಿಗ ೆ ೫-೧೦-೧೫ ಈ ರಿೇತಿ ನಗದ 
ಪಡಿಸಲನಗಿತ್ತು. ಅದನತನ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡೂೆೇಣ.  ಹೆೈಕ್ೂೆೇಟ್ಚಾ ಆದೆೇಶವೂ ಅದಕ್ೆೆ ಇದೆ. ತ್ನವು 
ಸಭೆಯನತನ ಕರಯೆರಿ.  ರ್ನನತ ಇಲನರ್ಯೆವರಿಗ ೆಸೂಚರೆ್ಯನತನ ಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇರೆ್.  ಇದನತನ once 
for all  ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲೆ ಎಲೆವನೂನ ಬಗಹೆರಿಸಿಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.   

 ಶ್ರೇ ಪತಟಟಣಣ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಯವರಿಗೆ ತ್ಮೂ ಮೂಲಕ 
ಧ್ನಯವನದಗಳನನಪಿಾಸತತ್ೆುೇವೆ.   

 

16. ಗಮನ ಸಳೆಯೆತವ ಸೂಚರೆ್ 

ಆ)  ವಿಷಯ: ದರ್ನಂಕ ೦೧.೦೮.೨೦೦೮ರ ನಂತ್ರ ರ್ೆೇಮಕಗೂೆಂಡ  

        ಪೌರಢಶನಲನ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ ರ್ನಯಯನಲಯದ ಆದೆೇಶದಂತ್ೆ  

        ವೆೇತ್ನ ಬಡಿುಯನತನ ನೇಡತವ ಕತರಿತ್ತ 

*** 

ಶ್ರೇ ಅರತಣ ಶಹನಪತರ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ದರ್ನಂಕ 
೦೧.೦೮.೨೦೦೮ರ ನಂತ್ರ ರೆ್ೇಮಕಗೂೆಂಡ ಪ ರೌಢಶನಲನ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ೆ ರ್ನಯಯನಲಯದ ಆದೆೇಶದಂತೆ್ 
ವೆೇತ್ನ ಬಡಿುಯನತನ ನೇಡತವ ಕತರಿತ್ತ ಮನನಯ ಪನರಥಮಿಕ, ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹನಗೂ ಸಕ್ನಲ ಸಚಿವರ 
ಗಮನವನತನ ಸಳೆೆಯಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇೆಶ (ಪನರಥಮಿಕ, ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹನಗೂ ಸಕ್ನಲ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,   

(ಸಚಿವರ ಹೆೇಳಿಕ್ೆಯನತನ ಲಗತಿುಸಲನಗಿದೆ) 
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ಶ್ರೇ ಅರತಣ ಶಹನಪತರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,   ಈ ವಿಷಯದ ಕತರಿತ್ತ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಟಿಟದನದರೆ.  ಆದರೆ ರ್ನಯಯನಲಯವು ಒಂದತ ಆದೆೇಶ ಕ್ೊಟಿಟದೆ. ಹಿಂದ ೆ
ಪೌರಢಶನಲನ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ೆ ವೇೆತ್ನ ತ್ನರತ್ಮಯ ಇದೆ ಎನತನವ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ನಮಗೆ ಗೂೆತಿುರತವಂತ್ ೆ
ದರ್ನಂಕ ೦೧.೦೮.೨೦೦೮ಕ್ೆೆ ಪನರಥಮಿಕ ಶನಲನ ಶ್ಕ್ಷಕರ ವೆೇತ್ನ ತ್ನರತ್ಮಯ ಸರಿಪಡಿಸಿ ರೂ.೬೨೫೦ 
ರಿಂದ ರೂ.೬೮೦೦ಕ್ೆೆ ವೆೇತ್ನವನತನ ನಗದಗೊಳಿಸಿರತವ ಹಿರೆ್ನಲೆಯದ.ೆ  ಅದಕಿೆಂತ್ಲೂ ಮತನನ 
ಪನರಥಮಿಕ ಶನಲನ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ ರೂ.೨೦೦ ex-gratia  ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ ಎನತನವ ಒಂದತ ಬೆೇಡಿಕ್ೆಯತ್ತು.  
ಅದೆೇ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಪೌರಢಶನಲನ ಶ್ಕ್ಷಕರತ, ಪದವಿಪೂವಾ ಉಪರ್ನಯಸಕರತ, ಪೌರಢಶನಲನ 
ಮತಖಯಗತರತಗಳು, ಪದವಿಪೂವಾ ಪನರಚನಯಾರತ ನಮಗೂ ತ್ನರತ್ಮಯವನಗಿದತದ, ನಮಗೂ ಕೂಡ 
ex-gratia  ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ ಎನತನವ ಬೆೇಡಿಕ್ೆಯನತನ ಇಟಿಟದದರತ.  ಈ ಹಿಂದ ೆರೂ.೨೦೦ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ 
ಎನತನವ ಆದೆೇಶ ಇತ್ತು.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ೨೦೦೬ರಲ್ಲೆ ರ್ನನತ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ್ನಗಿದನದಗ ಮನಡಿದೆದನತ.   

ಶ್ರೇ ಅರತಣ ಶಹನಪತರ:- ಹೌದತ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು ಇದದ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆಯೇ 
ಅದತ ಬಂದದತದ.  ಮತಂದೆ ೫ರ್ೇೆ ವೆೇತ್ನ ಆಯೇಗದ ಶ್ಫನರಸಿಸನ ಮೇರಗೆೆ ರೂ.೨೦೦ ಗಳನತನ 
ಕ್ೊಟಿಟತ್ತು.  ೨೦೧೨ರಲ್ಲೆ ೬ರ್ೇೆ ವೆೇತ್ನ ಆಯೇಗದ ಶ್ಫನರಸಸನತನ ಕ್ೊಡತವ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಪನರಥಮಿಕ 
ಶನಲನ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ೆ ರೂ.೩೦೦, ಪೌರಢಶನಲನ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ೆ ರೂ.೪೦೦, ಪದವಿಪೂವಾ ಉಪರ್ನಯಸಕರಿಗ ೆ
ರೂ.೫೦೦ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ ಎನತನವ ಬದಲನವಣೆಯ ಆದೆೇಶವನಯತ್ತ.  ೨೦೧೮ರಲ್ಲೆ ಈ ಒಂದತ ex-
gratia ಅನತನ ಒಂದತ increment ಆಗಿ ಮೂಲವೆೇತ್ನಕ್ೆೆ ಸೇೆರಿಸತವಂತ್ಹ ಕ್ೆಲಸವನಗಿದ.ೆ  
ಅದರಲ್ಲೆ ತ್ೊಂದರಯೆನಗಿರತವುದತ ಏರೆ್ಂದರೆ ಎರಡೂ ತ್ರಹದ ಪರಕರಣಗಳು ಪೌರಢಶನಲನ ಶ್ಕ್ಷಕರ 
ಕತರಿತ್ನಗಿದೆ.  ಒಂದೇೆ ಆದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಒಂದೇೆ ಪರಕಿರಯಯಲ್ಲೆ ದರ್ನಂಕ ೦೧.೦೮.೨೦೦೮ರ ಮತಂಚೆ 
ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಯನತನ ಹೂೆಂದ ದರ್ನಂಕ ೦೧.೦೮.೨೦೦೮ ನಂತ್ರ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿಗೆ ಹನಜರನಗಿರತತ್ನುರ.ೆ  
ಈ ವಿಷಯವನತನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕ್.ೆಎ.ಟಿ. ಆದೇೆಶವನತನ ಕ್ೊಟಿಟದೆ.  ಇವರತ ಕೂಡ ರೂ.೨೦೦ ex-
gratia ಪಡಯೆಲತ ಅಹಾರತ ಎಂದತ ಆದೆೇಶದಲ್ಲೆದೆ.  ಅವರಿಗೆ ಈ ರೂ.೨೦೦ ಸಿಗಲ್ಲಲೆ ಎಂದರೆ 
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ಮತಂದ ೆಕೂಡ ex-gratia ಸಿಗತವುದಲೆ ಹನಗೂ ಒಂದತ increment loss ಆಗತತ್ುದೆ. ಅದನತನ 
ಭತಿಾ ಮನಡಿಕ್ೊಡಬೇೆಕತ ಎನತನವಂತ್ಹ ಆದೇೆಶವನಗಿದೆ.  ಆದರೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಕ್ೊಟಿಟರತವ ಈ 
ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಉಚಚ ರ್ನಯಯನಲಯದಲ್ಲೆ ರಿಟ್ಚ ಪಿಟಿಷನಚ ದನಖಲ್ಲಸಲತ ಕರಮ ವಹಿಸಲನಗತತಿುದ ೆ
ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನದರ.ೆ  ಮನನಯ ಮಂತಿರಯವರಿಗ ೆ ರ್ನನತ ವಿನಂತಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಿವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ ಇದತ 
ಅರ್ನಯಯವನಗತತ್ುದ,ೆ ಒಂದೇೆ ಬನಯರ್ಚನಲ್ಲೆ ಅವರತ ತ್ಡವನಗಿ ಹನಜರನದರತ ಎನತನವ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ 
ಅವರಿಗೆ ಅರ್ನಯಯವನಗತವುದತ ಬೇೆಡ. ರ್ನಯಯನಲಯದ ಆದೆೇಶದಂತ್ ೆ ಅವರಿಗೆ ex-gratia 
ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ಕರಮ ವಹಿಸಬೆೇಕತ.   

 ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ ದರ್ನಂಕ ೦೧.೦೮.೨೦೦೮ರ ನಂತ್ರ ಬಂದವರಿಗೆ ಏಕಿಲೆ ಎನತನವುದತ ಬಹಳ 
ದೊಡಾ ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ.  ದರ್ನಂಕ ೦೧.೦೮.೨೦೦೮ರ ಮದಲ್ಲನವರಿಗೆ ಏಕ್ೆ ಕ್ೊಟಿಟರಿ? ದರ್ನಂಕ 
೦೧.೦೮.೨೦೦೮ರ ನಂತ್ರದವರಿಗೆ ಏಕ್ೆ ಕ್ೊಡತವುದಲೆ? ಅದನತನ ಸರಿಪಡಿಸಬೆೇಕತ. ಪನರಥಮಿಕ ಶನಲನ 
ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ೆ ಇದದಂತ್ಹ ವೆೇತ್ನ ತ್ನರತ್ಮಯ ಸರಿಯನಗಿದ.ೆ  ಪ ರೌಢಶನಲನ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಪದವಿಪೂವಾ 
ಉಪರ್ನಯಸಕರಿಗ ೆ ಸರಿಯನಗಿರತವುದಲೆ. ದರ್ನಂಕ ೦೧.೦೮.೨೦೦೮ರ ನಂತ್ರ ಬಂದವರಿಗೆ ಸಹ 
ಇದನತನ ಮನಡಿಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ.  ಈ ಎರಡೂ ಬೆೇಡಿಕ್ೆಗಳನತನ ಈಡೇೆರಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲೆ 
ವಿನಂತಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ   

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡ (ಪದವಿೇಧ್ರರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ಸಮಸೆಯ 
ಏಕ್ೆ ಬಂತ್ತ ಎಂದರೆ ಪನರಥಮಿಕ ಶನಲೆಯವರ ವೆೇತ್ನ ತ್ನರತ್ಮಯದ ನವನರಣಗೆನಗಿ ಬೆೇಸಿಕಚ ಅನತನ 
ಹೆಚತಚ ಮನಡಿದರತ.  ಆದರೆ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನರ್ಯೆವರತ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನರ್ಯೆವರಿಗ ೆಒಂದತ ಪತ್ರವನತನ 
ಬರೆದರತ.  ಇವರ ಮೂಲವೆೇತ್ನವನತನ ಹೆಚತಚ ಮನಡಿದದೆೇವೆ, ಇವರಿಗ ೆ ಕ್ೂೆಡತತಿುರತವ ex-gratia 
ಅನತನ ನಲ್ಲೆಸಿ, ಕ್ೂೆಡಬೇೆಡಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನರ್ಯೆವರತ ಅದನತನ ಎಲೆರಿಗೂ ಅನಾಯ 
ಮನಡಿದರತ.  ಬೆೇಸಿಕಚ ಹಚೆನಚಗಿದತದ ಪನರಥಮಿಕ ಶನಲನ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ೆಮನತ್ರ.  ಆಗ ಅವರ ex-gratia 
ಅನತನ ವನಪಸ್ಚ ಪಡಯೆಲನಯತ್ತ. ೨೦೦೮ರ ನಂತ್ರ ಯನರಿಗೂ ex-gratia  ಮತ್ತು 
increment  ಅನತನ ಕ್ೊಡತವುದತ ಬೆೇಡ ಎನತನವ ತಿೇಮನಾನಕ್ೆೆ ಬಂದರತ.  ಅದರಿಂದ ಈ ಸಂಕಷಟ 
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ಬಂದತ್ತ. ಈಗ ರ್ನಯಯನಲಯ ಹೆೇಳಿದ ಮೇಲೆ ೧೬ ಜನರಿಗ ೆ ಸಂಬಳವನೂನ ಕ್ೊಡಲನಗತತಿುತ್ತು.  
೬ರ್ೇೆ ವೆೇತ್ನ ಆಯೇಗಕ್ೆೆ ಈ ಸಮಸೆಯ ಅಥಾವನಗಿರಲ್ಲಲೆ. ಪನರಥಮಿಕ ಶನಲನ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ೆex-gratia 
and increment ಅನತನ ತ್ಡಹೆಿಡಿಯತವಂತ್ೆ ಹೇೆಳಿದರೇೆ ಹೊರತ್ತ ಎಲೆರಿಗೂ ಅಲೆ. ತ್ಪನಪಗಿ 
ಅಥೆೈಾಸಿಕ್ೂೆಂಡತ ಎಲೆರಿಗೂ ಅನಾಯಗೊಳಿಸಿ increment ಗೆ ತ್ೊಂದರ ೆ ಮನಡಿದನದರ.ೆ   
ಉಳಿದವರೆಲೆರಿಗ ೆincrement ಆಗಿ ಬೆೇಸಿಕಚರೆ್ೂಂದಗೆ ವಿಲ್ಲೇನಗೊಂಡಿದೆ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಈ ವಿಚನರದ 
ಬಗೆೆ ಚಚೆಾ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೊೇಗತವುದಲೆ. ಇಲನರ್ನ ಆದೆೇಶದಲ್ಲೆ ರೆ್ೇಮಕ್ನತಿ ಆದೆೇಶವು 
ವಿಳಂಬವನಗಿ ಅವರತ ಬಡಿು ಪಡದೆ ನಂತ್ರ ಮತಂದೆ ಬಂದರತವುದತ ಏಕಕ್ನಲದಲ್ಲೆ ಆಗದರತವುದರಿಂದ 
ಎರಡರೆ್ಯ ಬನರಿಗೆೇನೂ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿತಿುಲೆ. ಇವರತ ಅದರಿಂದ ವಂಚಿತ್ರನಗಿದತದ, ನಂತ್ರ 
ಮಂಜೂರನತಿಯನತನ ಪಡದೆರತತ್ನುರೆ.  ಇದನತನ ಪತನಃ ತ್ಡಹೆಿಡಿದರತವುದತ ಸೂಕುವಲೆ. ಇದತ 
ಇಲನರ್ನ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಮನಡಿರತವ ತ್ಪತಪ. ಈಗ ಕ್.ೆಎ.ಟಿ. ಮನಡಿರತವ ಆದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಅವರಿಗೆ 
ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ ಎಂದತ ಆದೆೇಶ್ಸಲನಗಿದೆ. ದಯವಿಟತಟ ಅದರ ಸಂಬಂಧ್ ಉಚಚ ರ್ನಯಯನಲಯದಲ್ಲೆ ರಿಟ್ಚ 
ಪಿಟಿಷನಚ ಹನಕತವುದತ ಬೇೆಡ.  ಈ ವಗಾದ ಜನರಿಗ ೆ ತ್ಲತಪಿಲೆ, ಅರ್ನಯಯವನಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ 
ದಯಮನಡಿ ರಿಟ್ಚ ಪಿಟಿಷನಚ ದನಖಲ್ಲಸತವ ಬದಲನಗಿ ಕ್.ೆಎ.ಟಿ. ಆದೆೇಶದಂತೆ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ 
ಸವಲತ್ುನತನ extend  ಮನಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ವಿನಂತಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ   

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇೆಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗನಗಲೆೇ ರಿಟ್ಚ ಪಿಟಿಷನಚ ಹನಕಿ ಆಗಿದ.ೆ 
ರ್ನವು ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡತವ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಪಿಟಿಷನಚ ನಂಬರ್ಚ ಆಗಿರಲ್ಲಲೆ. ಈಗ ಪಿಟಿಷನಚ ನಂಬರ್ಚ ಆಗಿ 
ಕ್ೊೇಟ್ಚಾ ಮತಂದದೆ. ರ್ನಯಯನಲಯದಂದ ಏರೆ್ೇ ಆದೆೇಶ ಬಂದರೂ ಅದನತನ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನರ್ಯೆತ 
ಪನಲ್ಲಸತತ್ುದ.ೆ   

ಶ್ರೇ ಅರತಣ ಶಹನಪತರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನರ್ ೆಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು 
ಹೊರಡಿಸಿರತವ ಸತತ್ೂೆುೇಲಯೆಲೆ.  ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನರ್ಯೆಂದ ಹೊರಡಿಸಿರತವ ಸತತ್ೊುೇಲೆ.  ಅವರತ 
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ಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಬರತತ್ುದ ೆಎಂದರೆ ಕ್ೊಡಬಹತದತ, ಇಲೆ ಎಂದರೆ ಇಲೆ.  ಇದತ ಯನವ ರ್ನಯಯ? ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಇಲನರ್ಯೆ ಪರತಿಯಂದತ ನೇತಿಯಲ್ಲೆಯೂ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನರ್ಯೆತ ನಣಾಯವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಿಲತ 
ಶತರತ ಮನಡಿದತದ, ಯನರತ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಟಿಟದನದರೆ? ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನರ್ಯೆವರತ ಎಲೆರಿಗಿಂತ್ಲೂ 
ಶೆರೇಷಠರೇೆ? ಇದತ ತ್ಪಿಪದೆ.  ಕ್ೊಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ಇಲೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಲತ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆ ಅವಕ್ನಶವಿದ?ೆ 
ಅರ್ನಯಯವನಗಬನರದತ.  ದಯವಿಟತಟ ರ್ನಯಯನಲಯಕ್ೆೆ ಬಿಡಬನರದತ.  ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನರ್ಯೆವರನತನ 
ಕರದೆತ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲನರ್ಯೆ ನಲತವನತನ ವಯಕುಪಡಿಸಿ ಯನವ ರಿೇತಿ ಅರ್ನಯಯವನಗತತಿುದೆ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿ 
ಸರಿ ಮನಡಿಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ಜವನಬನದರಿಯನತನ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಬೆೇಕ್ೆಂದತ 
ವಿನಂತಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.   

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ನೇವು ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ ಬಗೆೆ ಎಷತಟ ಕ್ನಳಜಿಯನತನ 
ತ್ೊೇರಿಸತತಿುೇರೂೆೇ, ಅಷ್ೆಟೇ ಕ್ನಳಜಿಯನತನ ದಯಮನಡಿ ಅರ್ನಯಯಕ್ೆೆ ಒಳಗನಗಿರತವ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೂ 
ತ್ೊೇರಿಸಿ, ಅವರನತನ ಕ್ನಯಬೆೇಕತ.  ಈ ರ್ನಡಿನಲ್ಲೆ ಇಷ್ೆಟಲನೆ ಶ್ಕ್ಷಣ ವಯವಸೆಾ ಉತ್ುಮವನಗಿದೆ ಎಂದರೆ 
ಅದಕ್ೆೆ ಕ್ನರಣ ಶ್ಕ್ಷಕ ಸಮತದನಯ.  ಈ ಕಷಟಕ್ನಲದಲ್ಲೆ ಕ್ೆ.ಎ.ಟಿ. ಆದೆೇಶ ಅವರಿಗೂ ಸಲತೆವಂತೆ್ 
ಮನಡಬೇೆಕತ.   

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇೆಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಖಂಡಿತ್ವನಗಿ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನರ್ೆಯವರನತನ 
ಕರದೆತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಇದಕ್ೆೆ ಪರಿಹನರವನತನ ಕಂಡತಹಿಡಿಯತವ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್.   

ಶ್ರೇ ಎಸ್ಚ.ಎಲ.ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ದಯಮನಡಿ ಇದತ 
ನಗತವಂತ್ಹ ವಿಚನರವಲೆ.  ಅವರಿಗೆ burning issue ಆಗಿದ.ೆ ಆ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ೆ ರೂ.೨೦೦ ದೂೆಡಾ 
ಮತ್ುವನಗಿದ.ೆ                                                          

                                                       (ಮತಂದತ) 
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(717) 29-03-2022 (6.00) ಕ್ೆಜಿ-ವಿಕ್ೆ      

     ಶ್ರೇ  ಎಸ್ಚ.ಎಲಚ ಭೊೇಜೆೇಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):-   ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಇದತ 
ನಜವನಗಲೂ ಸಹ ನಗತವಂತ್ಹ ವಿಚನರ ಅಲೆ. ಇದತ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ೆburning issue. ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ೆ200 
ರೂಪನಯ ದೊಡಾದತ. ಇದನತನ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಅಥಾ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳಿಬೆೇಕತ. Supreme Court 
Judgement ನಲ್ಲೆ C&D ರ್ೌಕರರಿಗ ೆಕ್ೊಟಿಟದದನತನ ಯನವುದೆೇ ಕ್ನರಣಕೂೆ ಹಿಂಪಡೆಯಬನರದೆಂದತ 
ಹೆೇಳಿದೆ. ಈ  ಇಲನರ್ಯೆಂದ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲನರ್ಗೆೆ Audit Report ಹೊೇದನಗ, ಆರ್ಥಾಕ 
ಇಲನರ್ಯೆವರತ ಅದರ findings ರೆ್ೂೇಡಿದ ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ, ಇದನತನ  ಹೆೇಗ ೆಕ್ೂೆಟಿಟದದರಿ ಎಂದತ ಪರಶೆನ 
ಮನಡಿದನದರ.ೆ ಆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ವಿರತದಿ ಕರಮತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಬೆೇಕತ.  ಇದತ ರ್ನಯಯವನಗಿದೆ. 2008ರ 
ex-gratia ನೂರಕ್ೆೆ ನೂರರಷತಟ ರ್ನಯಯವನಗಿದ.ೆ ಅವರಲೆೆರಿಗೂ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕತ.  Junior College 
ನವರಿಗೆ ಕ್ೊಟಿಟದನದರೆ. ಇವರಿಗೆ ಏಕ್ೆ ಈ ರಿೇತಿ ಮನಡಿದನದರಂೆದತ ಅಥಾವನಗತತಿುಲೆ.  ಒಂದಲೆ, 
ಸತಮನರತ 25 judgement ಗಳು ಈ ಬಗೆೆ ಬಂದವ.ೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಏಕ್ೆ ಈ ರಿೇತಿ 
ಮನಡತತಿುದನದರೆಂದತ ನಮಗೆ ಅಥಾವನಗತತಿುಲೆ. ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಮನನಯ ಸಚಿವರನತನ ದಕತೆ 
ತ್ಪಿಪಸಬನರದತ. ರ್ನನತ ಇದರ ಬಗೆೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ ೆ ಕ್ೆೇಳಿದನಗ, ಅವರತ ಇದತ ನಮೂದಲೆವೆಂದತ 
ಹೆೇಳಿದನದರೆ. 

     ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಭೊೇಜೆೇಗೌಡರವರೇೆ, ಆಯತ್ತ ಬಿಡಿ.  

     ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ  ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಿಯವರ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ರ್ನಳ ೆ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡಿಸತತ್ುೆೇವೆ. ಅದರಲ್ಲೆ ತ್ತಂಬ 
ವಿಚನರಗಳು ಇವೆ.  

     ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ರ್ನಳ ೆಯನರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರ?ೆ  

     ಶ್ರೇ ಕ್ೊೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಕ್ನನೂನತ ಮಂತಿರಯವರನಗಲ್ಲ ಅಥವನ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಯವರನಗಲ್ಲ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರ.ೆ 

     ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಿಯವರೇೆ, ತ್ಮೂ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟಂತ್,ೆ 
ಸಕ್ನಾರದಂದ ರ್ನಳ ೆಉತ್ುರ ಕ್ೊಡತತ್ನುರ.ೆ ಹನಗನಗಿ, ಅದನತನ  ರ್ನಳ ೆತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇರ್ ೆ
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      ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ.ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಹನಗನದರ,ೆ ರ್ನನತ ರ್ನಳ ೆ
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

      ಶ್ರೇ ಪರಕ್ನಶಚ ಕ್.ೆ ರನಥೊೇಡ್ಚ (ವಿರೊೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ಮತಖಯ ಸಚೆೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅದನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿವ ಮದಲತ  ಇವತಿುನ ಕ್ನಯಾಕಲನಪದ ಪಟಿಟಯನತನ 
ಮತಗಿಸಿ ಬಿಡಿ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ನಮಯ 68 ರಡಿಯಲ್ಲೆ ಸನಕಷತಟ  ವಿಷಯಗಳು ಚಚೆಾಯನಗಬೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು. 
ಆದರೆ, ಆಗಿಲೆ. ಇನತನ ಎರಡತ ವಿಷಯಗಳು ಬನಕಿ ಇವ.ೆ  ರ್ನಳ ೆನಯಮ 68 ಕ್ೆೆ ಮನತ್ರ ಆದಯತ್ ೆ
ಕ್ೊಟತಟ ಚಚಾೆಗೆ  ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ತ್ಮೂಲ್ಲೆ ವಿನಂತಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

    ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ಮನನಯ ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಿಯವರ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಇವತ್ತು  
ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಲೆವೇೆ? 

    ಶ್ರೇ ಕೆ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇವತ್ತು  ಆಗತವುದಲೆ. ರ್ನಳ ೆ
ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇವೆ. 

    ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇೆ, ಆಯತ್ತ.   

 

17. ಅಧ್ಾಗಂಟೆ ಕ್ನಲನವಧಿ ಚಚೆಾ 

ಅ) ವಿಷಯ:- ಜಿಲನೆ ಪಂಚನಯತಿ/ತ್ನಲೂೆಕತ ಪಂಚನಯತಿ  

         ಕ್ಷೆೇತ್ರ ಮರತವಿಂಗಡಣ ೆ ಮತ್ತು ಮಿೇಸಲನತಿ ಬಗೆೆ.  

- - - 

    ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಈಗನಗಲೆೇ  ಇದರ ಬಗೆೆ 
ಚಚೆಾಯನಗಿ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಟಿಟದನದರೆ. ಹನಗನಗಿ, ರ್ನನತ ಸರಳವನಗಿ  ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. 
ಇದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಮನನಯ ಸಚಿವರನದ ಕ್.ೆಎಸ್ಚ.ಈಶಾರಪಪನವರಿಗ ೆಆಚಚಯಾವನಗಬಹತದತ. 



                                                                                                                                       «¥À/29.03.2022     246  
 

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

 

 

   

     ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎಸ್ಚ.ಈಶಾರಪಪ   (ಗನರಮಿೇಣನಭಿವೃದಿ  ಮತ್ತು ಪಂಚನಯತಚ  ರನಜ್ಚ ಸಚಿವರತ):- 
ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ನಜಕೂೆ ಆಚಚಯಾವನದರೆ ಇಡಿೇ ಸದನ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರವರಿಗ ೆ
ಅಭಿನಂದರೆ್ಗಳನತನ ಸಲ್ಲೆಸತತ್ುದೆ. ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರವರತ ಎಷತಟ ಸಮಯವನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳೂೆಿೇತ್ನುರೆಂದತ ರೆ್ೂೇಡೊೇಣ.   

    ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರವರೇೆ, ಹನಗನದರೆ, ಸನಕತ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಳಿಿ.  

    ಶ್ರೇ  ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ  ಚತಕ್ೆೆ  ಗತರತತಿನ ಪರಶೆನ  ಸಂರ್ಯೆ  
261 (2109) ಅನತನ  ಮನನಯ ಗನರಮಿೇಣನಭಿವೃದಿ  ಮತ್ತು ಪಂಚನಯತಚ  ರನಜ್ಚ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕ್ೆೇಳಿದೆದ. 
ಈ ಪರಶೆನಗ ೆವಿವರವನದ ಉತ್ುರ ಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಅಧ್ಾಗಂಟ ೆಕಲನವಧಿ ಚಚೆಾಗೆ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೆೇಳಿದದೆ. ಅದಕ್ೆೆ 
ಅವಕ್ನಶ ಮನಡಿಕ್ೂೆಟಿಟರತವುದಕ್ನೆಗಿ  ತ್ಮಗೆ ಧ್ನಯವನದಗಳನತನ ಸಲ್ಲೆಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ನನನ ಚತಕ್ೆೆ ಗತರತತಿನ 
ಪರಶೆನಯಲ್ಲೆ ಕ್ಷೆೇತ್ರ ವಿಂಗಡಣೆಗ ೆಮತ್ತು ಮಿೇಸಲನತಿಗ ೆಇರತವಂತ್ಹ ಮನನದಂಡಗಳು ಏನತ; ಯನವ 
ಕ್ನಲಮಿತಿಯಲ್ಲೆ ಈ ಚತರ್ನವಣೆಯನತನ ಮನಡಲನಗತತ್ುದೆಂಬ ಈ ಮೂರತ ವಿಚನರಗಳಿಗೆ ಪರಶೆನಗಳನತನ 
ಕ್ೆೇಳಿದೆದ. ಈಗ ಕ್ಷೆೇತ್ರ ಮರತವಿಂಗಡಣೆ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಒಂದತ ಸಮಿತಿಯನತನ ಮನಡಲನಗಿದತದ, ಆ 
ಸಮಿತಿ ಈಗನಗಲೆೇ ಪರಿಶ್ೇಲರೆ್ ಮನಡತತಿುದ.ೆ ಆ ಸಮಿತಿಯತ ವರದ ಕ್ೊಟಟ ನಂತ್ರ ರ್ನವು 
ಮಿೇಸಲನತಿಯ ಬಗೆೆ ಕರಮವಹಿಸತತ್ೆುೇವೆ, ತ್ದನಂತ್ರ ಚತರ್ನವಣೆಯನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ ಉತ್ುರ 
ಕ್ೊಟಿಟದನದರೆ. ಅಲೆದೇೆ, ಈಗನಗಲೆೇ Supreme Court ನ ಆದೇೆಶ ಬಂದರತವಂತ್ಹ ಹಿರೆ್ನಲೆಯಲ್ಲೆ 
backward classes reservation ನತನ ಯನವ ರಿೇತಿ ನಧನಾರ ಮನಡಬೆೇಕತ ಎನತನವುದನತನ 
ಸಹ ನಧನಾರ ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಅಲೆದೇೆ, ಅದನತನ ಸಹ ಈ ಚತರ್ನವಣೆಯಲ್ಲೆ ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೂೆಂಡತ 
ಚತರ್ನವಣೆಯನತನ ಮನಡಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ ಎಂಬ ಉತ್ುರವನತನ ನೇಡಿದನದರ.ೆ ಇದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟಂತ್,ೆ 
ವಿಧೆೇಯಕವನತನ ಸಹ ರ್ನವು ನರ್ನೆ ದವಸ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ ಅದನತನ ಪನಸ್ಚ  ಮನಡಿದೆದೇವೆ. 

     ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಯನವುದೆೇ ಒಂದತ ಚತರ್ನವಣೆಯನತನ ನಗಧಿತ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲೆ 
ನಡಯೆಬೆೇಕ್ೆಂದತ ನಮೂ ಸಂವಿಧನನದಲ್ಲೆ ಹೆೇಳಿದೆ. ಅದನತನ ಮತಂದೂಡತವಂತ್ಹ ಯನವುದೆೇ ವಿಶೇೆಷ  
ಸಂದಭಾಗಳು ಇದದರೂ ಸಹ,  ಅದನತನ ಮತಂದೂಡತವುದತ, ರ್ನಯಯನಲಯದ ಆದೆೇಶ ಇರಬಹತದತ,  
ಮತ್ೊುಂದತ ಇರಬಹತದತ, ಆದರೆ, ಯನವುದೆೇ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ರೆ್ೇರ ಚತರ್ನವಣೆ ನಡಯೆತವಂತ್ಹ 
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ವಯವಸೆಾಯನತನ ಮತಂದೂಡತವುದಕ್ೆೆ  ಆಗತವುದಲೆ. ಪಂಚನಯತಚ ರನಜ್ಚ ಚತರ್ನವಣ ೆ ಇಂತ್ಹ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲೆ ಬರತತಿುದ ೆಎಂದತ ಗೊತಿುದದರೂ ಸಹ,  

(ಗೊಂದಲ) 

     ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರವರೇೆ, ಬೆೇಗ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇರೆ್ಂದತ ಹೆೇಳಿ  
ಈಗ ಭನಷಣವನತನ ಪನರರಂಭ ಮನಡಿದದೇರಿ, 

      ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇಲೆ. ಬೆೇಗ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ 

     ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರವರೆೇ, ಮನನಯ ಈಶಾರಪಪನವರತ  ಏನತ ಹೆೇಳಿದರೂ ಸಹ 
ನಡಯೆತವುದಲೆ. 

(ಗೊಂದಲ) 

     ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ವಷಾ ಮತಂಚಿತ್ವನಗಿ  ಈ ಎಲನೆ 
ಸಿದದತ್ೆಗಳನತನ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಕ್ಷೆೇತ್ರ ವಿಂಗಡಣೆ ಮನಡಿ ಚತರ್ನವಣ ೆ ಮನಡಬಹತದತ್ತು. ಆದರೆ, ಆ 
ಅವಧಿಯ ಮತಕ್ನುಯದ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ ಚತರ್ನವಣೆಯ ಆಯೇಗಕ್ೆೆ ಪತ್ರವನತನ ಬರೆದದನದರ.ೆ  ಈಗ 
ಚತರ್ನವಣೆಯ  ಆಯೇಗದವರತ ಇಷತಟ ತ್ಕರನರತಗಳು ಬಂದವ,ೆ  ಇದರ ಬಗೆೆ ಕ್ೆಲವು ಬದಲನವಣ ೆ
ತಿದತದಪಡಿ ತ್ರಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಹೆೇಳಿದನದರೆಂದತ ಈಗ ತಿದತದಪಡಿಗೆ, ಕ್ಷೆೇತ್ರ ವಿಂಗಡಣೆಗೆ  ಹನಗೂ ಈಗ 
ಹೊಸ ತ್ನಲೂೆಕತಗಳು ಆಗಿರತವುದನತನ ಸೇೆರಿಸಿ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೊರಟಿಟದನದರೆ. ಈಗ backward 
classes reservation ಅನತನ ನಗದ  ಮನಡತವುದತ ಹನಗೂ Supreme Court ನ 
ಆದೆೇಶವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡಿರತವುದರಿಂದ, ಇನೂನ ಎರಡತ ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ ಈ ಚತರ್ನವಣಯೆ 
ನಡಯೆತವುದಲೆವೆಂಬ ಅನತಮನನ ನನಗ ೆ ಪನರರಂಭವನಗಿದೆ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಈಗನಗಲೆೇ ಸಕ್ನಾರ 
delimitation ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ  ಸಮಿತಿಯನತನ ಮನಡಲನಗಿದ.ೆ ಆ ಸಮಿತಿಯವರತ ಇನತನ 
ವರದಯನತನ ಕ್ೊಟಿಟಲೆ. ಆ ನಂತ್ರ ಮಿೇಸಲನತಿಯನತನ ನಗಧಿ ಮನಡಬೇೆಕತ. ನಂತ್ರ ಅದಕ್ೆೆ 
objection call ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಇದರಲ್ಲೆ ಏನತ ತ್ಕರನರತಗಳು ಇಲೆವೆಂದ ಮೇಲ ೆ
ಚತರ್ನವಣೆಗ ೆಹೂೆೇಗಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಈಗನಗಲೆೇ ಸಮಿತಿಯನತನ ರಚರೆ್ ಮನಡಿ ಆರತ ತಿಂಗಳು ಆಗಿದ.ೆ 
ಗನರಮ ಪಂಚನಯತಿಗಳ  ತ್ಳಮಟಟದಲ್ಲೆ, ಬತಡಮಟಟದಲ್ಲೆ ಗನರಮಗಳನತನ ಅಭಿವೃದಿ ಮನಡತವುದರಲ್ಲೆ 
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ಜನಪರತಿನಧಿಗಳ ಒಂದತ ಸಮಿತಿ ಕ್ನಯನಾಂಗ ಅಲ್ಲೆ ಇರತವುದಲೆವೆಂದರ,ೆ ಕ್ೆೇವಲ  ಒಬಬ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಯಂದ 2-3 ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ  ಆಡಳಿತ್ ಸೂತ್ರ ನಡಯೆತತ್ುದೆ ಎಂದರೆ, ಗನರಮ 
ಪಂಚನಯತಿ ವಯವಸೆಾಯಲ್ಲೆ ಅಭಿವೃದಿ  ಕ್ನಯಾಗಳು ಕತಂಠಿತ್ವನಗತತ್ುವೆ. ಅದಕ್ೆೆ ಈ ವಿಧನನಸಭ ೆ
ಚತರ್ನವಣ ೆ ಬರತವುದರೂೆಳಗೆ  ಈ  ಎಲನೆ ಪರಕಿರಯಗಳನತನ ಪೂಣಾಗೂೆಳಿಸಿ ಈ ಚತರ್ನವಣೆಯನತನ  
ಸಕ್ನಾರ ನಡಸೆತತ್ುದೆಯೇ?  ರ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿದರೆ, backward classes reservation 
ಬೆೇಡವೇೆ ಎಂದತ ಸಕ್ನಾರ ಹೆೇಳುತ್ುದೆ.  ರ್ನವು backward classes reservation 
ಬೆೇಡವಂೆದತ ವಿರೂೆೇಧ್ ಏಕ್ೆ ವಿರೂೆೇಧ್ ಮನಡತತ್ುೆೇವ?ೆ ಆದರೆ, ಈ ಪರಕಿರಯಗಳನತನ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲೆ 
ಮನಡದೇೆ ಬಹಳ ತ್ಾರಿತ್ ಗತಿಯಲ್ಲೆ  ತ್ನಲೂೆಕತ ಮತ್ತು ಜಿಲನೆ ಪಂಚನಯತಿಗಳ ಚತರ್ನವಣೆಗಳನತನ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ನಮೂಲೆರ ಕಳಕಳಿಯನಗಿದ.ೆ ದಯಮನಡಿ  ಈ ಎಲನೆ ಪರಕಿರಯಗಳನತನ ಯನವನಗ 
ಪೂಣಾಗೂೆಳಿಸಿ  ಈ ಚತರ್ನವಣೆಯನತನ ಯನವ ಸಮಯದೂೆಳಗ ೆ ಸಕ್ನಾರ ನಡಸೆತತ್ುದ ೆ
ಎನತನವುದನತನ ತಿಳಿಸಬೆೇಕತ. 

(ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲೆ ಮನನಯ ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನಚರವರನದ ಶ್ರೇ ಕ್ೆ.ಟಿ.ಶ್ರೇಕಂಠೆೇಗೌಡರವರತ ಪಿೇಠವನತನ 
ಅಲಂಕರಿಸಿದರತ) 

    ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎಸ್ಚ.ಈಶಾರಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರವರತ ಹೆೇಳಿದ ಪರಕ್ನರ 
ನಡದೆತಕ್ೊಂಡಿದನದರ.ೆ ಅವರತ ಬಹಳ ಬೆೇಗ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸಿದನದರೆ ರ್ನನತ ಅವರಿಗೆ 
ಅಭಿನಂದರೆ್ಗಳನತನ ಸಲ್ಲೆಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರವರತ ಎಷಟರ್ೆೇ ಬನರಿ ಚತರ್ನಣೆಯಲ್ಲೆ 
ಗೆದದದನದರೆ?  

    ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನಲೆರೆ್ೇ ಬನರಿ ಆಯೆಯನಗಿದೆದೇರ್,ೆ 

    ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎಸ್ಚ.ಈಶಾರಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರವರತ 4ರೆ್ೇ ಬನರಿ ಗೆದದ 
ಮೇಲ ೆಇಷತಟ ವಷಾಗಳಲ್ಲೆ ಇಷತಟ ಕಡಿಮ ಸಮಯದಲ್ಲೆ  ಈ ವಿಷಯವನತನ move ಮನಡಿರತವುದತ 
ಬಹತಶಃ ಇದೆೇ ಮದಲರೆ್ ಬನರಿ ಇರಬಹತದತ.  ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರವರತ ಬಹಳ ಸಂಕ್ಷಿಪುವನಗಿ 
ಎಲನೆ ವಿಷಯಗಳನತನ  ಹೆೇಳಿದನದರೆ. ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದರೆ್ಗಳನತನ ಸಲ್ಲೆಸತವುದಕ್ೆೆ 
ಇಷಟಪಡತತ್ುೆೇರೆ್. ಗನರಮಿೇಣನ ಪರದೆೇಶದಲ್ಲೆರತವಂತ್ಹ ಜನರಿಗ ೆ ಅವರದೆೇ ಆದಂತ್ಹ ಆಡಳಿತ್ ಬೆೇಕತ 
ಎನತನವಂತ್ಹ ಅಪೆೇಕ್ಷಯೆಂದ ಈ ಚತರ್ನವಣೆಗಳನತನ ನಡಸೆಬೆೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನವಲೆೆರೂ ಸಹ ಆಸಕಿುಯಂದ 
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ಇದೆದೇವೆ.  ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲೆ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರದ ಆಸಕಿು ಹೆಚಿಚಗ ೆ ಇದತದ, ಈ ಬಗೆೆ ಚತರ್ನವಣಯೆ 
ಆಯೇಗಕ್ೆೆ ಪತ್ರ ಬರೆದದೆದೇವೆ.  ರ್ನವು ತ್ನಲೂೆಕತ ಮತ್ತು ಜಿಲನೆಪಂಚನಯತಿಯ ಅವಧಿ ಮತಗಿಯತವ 
ಮತಂಚೆಯೇ ಚತರ್ನವಣೆಗ ೆತ್ಯನರತ ಇದೆದೇವೆಂದತ ಪತ್ರ ಬರೆದನಗ, ಚತರ್ನವಣನ ಆಯೇಗದವರತ 
delimitation, reservation ಎಲೆವನತನ  ಪರಕಟಿಸಿದದಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ  ಸತಮನರತ 2600 
ಕಿೆಂತ್ ಹೆಚಿಚಗ ೆತ್ಕರನರತಗಳು ಬಂದವು.  ನಂತ್ರ ರ್ನವು  ಆ ಬಿಲೆನತನ amendment ಮನಡಿದೆದೇವ.ೆ  
ಶ್ರೇ ಲಕ್ಷಿಮ ರ್ನರನಯಣ ಇವರ ರೆ್ೇತ್ೃತ್ಾದಲ್ಲೆ ಒಂದತ ಸಮಿತಿಯನತನ ಮನಡಿದೆದೇವೆ. ಅವರತ ಈಗ 
ವರದಯನತನ ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ಸಿಾತಿಯಲ್ಲೆದನದರ.ೆ  ಇದತ ಒಂದತ ಭನಗ.  

       ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ,  ಬಹಳ ಗನಬರಿ ಹತಟಿಟಸತವ ವಿಷಯ 
ಏರೆ್ಂದರೆ, ರ್ನನತ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರವರಿಗೆ ಖಂಡಿತ್ವನಗಿ ಆಸಕಿು ಇಲೆವೆಂದತ ಹೆೇಳುತಿುಲೆ. ಇಡಿೇ 
ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಎಲನೆ ಜರ್ನಂಗದವರತ OBC ಗೆ reservation ಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಇಷಟಪಡತತಿುದನದರ.ೆ  ಯನರತ 
ಸಹ ಬೆೇಡವಂೆದತ ಹೆೇಳಿಲೆ. ಮತಂದತವರಿದ ಜರ್ನಂಗ ಇರಬಹತದತ,  ಹಿಂದತಳಿದ ಜರ್ನಂಗ 
ಇರತಬಹತದತ, ಎಸ್ಚ.ಸಿ., ಇರಬಹತದತ, ಎಸ್ಚ.ಟಿ.,  ಇರಬಹತದತ, ಎಲೆರೂ ಸಹ OBC ಗೆ 
reservation ಬೆೇಕತ ಎಂದತ ಇಷಟ ಪಡತತಿುರತವಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ Supreme Court ತಿೇಪತಾ 
ಅಡಾ ಬಂದರತವುದರಿಂದ ಯನವ ರಿೇತಿ ಮನಡಬೇೆಕ್ಂೆದತ ಇಡಿೇ ರನಜಯ ಗೊಂದಲದಲ್ಲೆದೆ. ಸಕ್ನಾರ 
ಮನತ್ರ ಗೂೆಂದಲದಲ್ಲೆ ಇಲೆ, ವಿರೂೆೇಧ್  ಪಕ್ಷ ಸಹ ಗೊಂದಲದಲ್ಲೆದೆ.  ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷ ಗೊಂದಲದಲ್ಲೆದ.ೆ  
ಜನರತ ಗೊಂದಲದಲ್ಲೆದನದರ.ೆ  ಇದಕ್ೆೆ ಏನತ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಎಲನೆ ಪಕ್ಷದವರನತನ ವಿಶನಾಸಕ್ೆೆ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದದೆೇವ.ೆ ಕ್ನನೂನತ ತ್ಜ್ಞರನತನ ಸಹ  ವಿಶನಾಸಕ್ೆೆ ತೆ್ಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದದೆೇವೆ. 

                               (ಮತಂದತ,)  

(718) 29-03-2022 (6.10) ಎಂವಿ-ವಿಕ್ೆ 

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎಸ್.ಈಶಾರಪಪ (ಮತಂದತ) 

ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು, ಕ್ನನೂನತ ಮಂತಿರಗಳು, ಮತ್ತು ಅಡೂೆಾಕ್ೇೆಟ್ಚ ಜನರಲಚರವರ ಜೊತ್ ೆ
ಈಗನಗಲೆೇ ರ್ನಲತೆ ಸಭೆಗಳನತನ ಮನಡಿ ಮತಗಿಸಿದೆದೇವೆ. ಮರೆ್ನಯ ದವಸ ಎಲನೆ ಪಕ್ಷಗಳ ಜೊತ್ೆ 
ಸಭೆಯನತನ ಸಹ ಮನಡಿದೆದೇವೆ. ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರನದ ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದಚರವರತ ಸಹ 
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ಆ ಸಭೆಗ ೆಬಂದದದರತ. ಅಲ್ಲೆ ಸನಕಷತಟ ಚಚೆಾಗಳನಗಿವೆ. ಅದನದ ನಂತ್ರ ಮರೆ್ನ ವಿಧನನ ಸಭೆಯ 
ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರನದ ಶ್ರೇ ಸಿದದರನಮಯಯನವರ ಬಳಿ ಸಹ ಮನತ್ರ್ನಡಿ, ಅವರತ ಇದತ 
ಸರಿಯದ ೆಎಂದನಗ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗೆೆ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರನದ ಬಿ.ಕ್ೆ.ಹರಿಪರಸನದಚರವರ 
ಬಳಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ.ೆ ಮನನಯ ರನಹತಲಚ ಗನಂಧಿಯವರತ ರನಜಯಕ್ೆೆ ಬರತತಿುದನದರ,ೆ ಅದಕ್ೆೆ ಏರ್ನದರೂ 
ದರ್ನಂಕವನತನ ಬದಲನವಣೆ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳುಿವುದಕ್ೆೆ ಆಗತ್ುದೆಯೇ ಎಂದತ. ಅದನದ ನಂತ್ರ ಬೆಳಗೆೆ 
ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ ಬಳಿ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರನದ ಸಿದದರನಮಯಯನವರತ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿದನದರೆ. ಮನನಯ ಮರಿೇತಿಬೆಬೇಗೌಡರ,ೆ ಮನನಯ ರನಹತಲಚ ಗನಂಧಿಯವರತ ಮಧನಯಹನ ೪.೦೦ 
ಗಂಟೆಯ ನಂತ್ರ ಬರತವುದರಿಂದ, ಸಭೆಯತ ಬೆಳಗೆೆ ೧೧.00 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂದತ ತಿೇಮನಾನವನಗಿದ.ೆ 
ರ್ನನತ ಇದರೆ್ನಲನೆ ಏಕ್ೆ ಹೆೇಳುತಿುದೆದೇರೆ್ಂದರೆ, ಖಂಡಿತ್ವನಗಿ ಎಲೆರಿಗೂ ಸಹ ಆಸಕಿು ಇದೆ. ಇಲ್ಲೆ ಆಸಕಿು 
ಪರಶೆನಯಲೆ. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿದರತ ಎರಡತ ವಷಾದವರೆಗೆ ಚತರ್ನವಣ ೆನಡಯೆತವುದಲೆವೆಂದತ. 
ಆದರೆ, ಯನವುದೆೇ ಕ್ನರಣಕೂೆ ಸಹ ಅದನತನ ಎರಡತ ವಷಾದವರೆಗೂ ತ್ಳಿಿಕ್ೊಂಡತ ಹೊೇಗತವುದಲೆ. 
ಈಗ ವಿಧನನ ಸಭ ೆ ಚತರ್ನವಣೆ ಯನವ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಬಂದರೂ ಸಹ ಅದಕೂೆ ಇದಕೂೆ 
ಸಂಬಂಧ್ವಿಲೆ. ಇದಕ್ೆೆ ಏರೆ್ೇನತ ಬೆೇಕತ ಎಲನೆ ವಯವಸೆಾಯನತನ ಕೂಡ, ಎಲೆರೂ ಸಹ ಆಸಕಿುಯಂದ ಆ 
ಸಭೆಯಲ್ಲೆ ಕ್ೊಡತವಂತ್ಹ ಸಲಹೆಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ, ಸಕ್ನಾರ 31ರೆ್ೇ ತ್ನರಿೇಖಿಗ ೆ ಅಂತಿಮ 
ತಿೇಮನಾನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿತ್ುದೆ. ಏಕ್ೆಂದರ ೆ ರ್ನವು ಏರೆ್ೂೇ ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ 
ಹೊೇಗತತಿುರತತ್ುೆೇವೆ. ಕ್ೂೆರೆ್ಗೆ ಮನನಯ ಸತಪಿರೇಂ ಕ್ೂೆೇಟ್ಚಾ ಓ.ಬಿ.ಸಿ.ಯನತನ ಬಿಟತಟ ಚತರ್ನವಣ ೆಮನಡಿ 
ಎಂದತ ತಿೇಪತಾ ನೇಡಿದರ,ೆ ಆಗ ರ್ನವು ಏನತ ಮನಡತವುದತ. ಆ ರಿೇತಿಯ ಪರಿಸಿಾತಿ ಬರತವಂತ್ಹ 
ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಏನತ ಮನಡಬೆೇಕತ ಎನತನವಂಥದದನತನ ಕೂಡ 31ರೆ್ೇ ತ್ನರಿೇಖಿನ ಬೆಳಗೆೆ 11.00 
ಗಂಟೆಯ ಸಭೆಯಲ್ಲೆ ಚಚಿಾಸಲತ, ರ್ನನತ ಈಗನಗಲೆೇ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳನತನ ಮತ್ುೆ 
ಕ್ೆೇಳಿದೆದೇರ್.ೆ ಈಗನಗಲೆೇ 31ರೆ್ೇ ತ್ನರಿೇಖಿನ ಬಳೆಗೆೆ 11.00 ಗಂಟೆಗ ೆ ಎಂದತ ಎಲೆರೂ ಸಹ 
ಒಪಿಪಕ್ೊಂಡಿದನದರೆ. ಆಗ ರ್ನವಲೆೆರೂ ಸೇೆರಿಕ್ೊಂಡತ ತಿೇಮನಾನ ಮನಡೂೆೇಣವೆಂದತ. ಆ ನಟಿಟನಲ್ಲೆ 
ಸತಪಿರೇಂ ಕ್ೊೇಟ್ಾ ಆದೆೇಶವನತನ ನರಿೇಕ್ಷಿಸಿ, ಅದರಿಂದ ಬರತವ ಸಮಸೆಯಯನತನ ಗಮನಸಿ, ಈಗ 
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ಮಿೇಸಲನತಿ ಮತ್ತು ನಗಧಿತ್ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಚತರ್ನವಣನ ಆಯೇಗ ಮತ್ತು ಹೊಸ ತ್ನಲೂೆಕತಗಳ 
ಬಗೆೆ ಇರಬಹತದತ. ಇವಲೆೆವನೂನ ಕೂಡ ಖಂಡಿತ್ವನಗಿ ರ್ನವು ಸರಿಪಡಿಸಿಕ್ೊಳಿಬಹತದತ. ಸತಪಿರೇಂ 
ಕ್ೊೇಟ್ಚಾನ ಆದೇೆಶದ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ ಏನತ ಮನಡಬೇೆಕತ ಎಂಬ ಗೂೆಂದಲವಿದೆ. ಅದನತನ 31ರೆ್ೇ 
ತ್ನರಿೇಖಿನ ಬೆಳಗೆೆ 11.00 ಗಂಟೆಗ ೆಸಭ ೆಸೇೆರಿದನಗ ರ್ನವು ಯನವ ಮನಗಾದಲ್ಲೆ ಹೊೇಗಬೆೇಕ್ೆಂದತ 
ತಿೇಮನಾನ ಮನಡಿ, ರ್ನವು ಆದಷತಟ ಬೇೆಗ ತ್ನಲೂೆಕತ ಮತ್ತು ಜಿಲನೆ ಪಂಚನಯತಚ ಚತರ್ನವಣೆಗಳನತನ 
ನಡಸೆತತ್ೆುೇವೆ. 

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶ (ರ್ನಮನದೆೇಾಶನ ಹೊಂದದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿದದಕ್ನೆಗಿ ಧ್ನಯವನದಗಳು. ಇದರಲ್ಲೆ ಮೂರತ ಅಂಶವಿದ,ೆ ಅದತ 
ಏರೆ್ಂದರೆ, reservation ಗೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟಂತ್ ೆಸತಪಿರೇಂ ಕ್ೂೆೇಟ್ಚಾನಲ್ಲೆ ಇರತ್ಕೆಂಥ instruction 
ಅಥವನ direction ಇದೆ. ಈ 73 and 74th amendment ಏನತ Constitution ನಲ್ಲೆ in 
the year 1992. ಅವತಿುನಂದ ಇವತಿುನವರಗೊ ಈ ಚತರ್ನವಣೆಗಳು ಆಯನ ರನಜಯಗಳಿಗೆ 
ಬಿಟಿಟರತವ ವಿಷಯವೆಂದತ ಮತ್ತು reservation ಅನತನ ಯನವ ರಿೇತಿ ಮನಡಬೇೆಕತ ಏರೆ್ಂದತ ಅಲ್ಲೆ 
ಕ್ೊಟಟಂತ್ಹ ಅವಕ್ನಶ ಪರತಿ ರನಜಯದ ಸಕ್ನಾರಗಳಿಗಿದೆ. ಅದರಂತ್ ೆ ಇದತವರಗೊ ನಡದೆತಕ್ೂೆಂಡತ 
ಬಂದದ.ೆ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೆ ಮನನಯ ರನಮಜೂೆೇಯಸ್ಚರವರತ ಒಂದತ ಪಿಟಿಷನಚ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ 
ಮನನಯ ಸತಪಿರಂ ಕ್ೊೇಟ್ಚಾಗೆ ಹೂೆೇಗತತ್ನುರೆ. ಅದತ ಏರೆ್ಂದರೆ, ಈ reservation ಅನತನ 
Constitution ನಲ್ಲೆ ನೇಡಿದನದರೆ, that is not correct ಎಂದತ ಯನರಿಗೂ reservation 
ಕ್ೊಡಬನರದತ ಎಂದತ challenge ಮನಡತತ್ನುರೆ. ಆ ರಿೇತಿ ಅವರತ challenge ಮನಡಿದನಗ, 
ಅವತ್ತು ಮನನಯ ಸತಪಿರೇಂ ಕ್ೊೇಟ್ಚಾ ಅವರ applications ಅನತನ dismiss ಮನಡತತ್ುದೆ. ಅದನತನ 
dismiss ಮನಡಿದ ನಂತ್ರ ಎಲೆವೂ ಸಹ ಸರಿಯನಗಿ ನಡದೆತಕ್ೊಂಡತ ಬರತತಿುರತತ್ುದೆ. ಆದರೆ, 
ಇವತ್ತು ಇರತವ ಪರಶೆನ ಏರೆ್ಂದರೆ, ಒಂದತ reservation ಮತ್ತು ಎರಡರೆ್ಯದತ The 
Constitution of India 1949, 243E part-9 ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ೆುೇವೆ. ಈ part-9 ನಲ್ಲೆ 
“Duration of the Panchayats: Every Panchayat, unless sooner dissolved 
under any law for the time being in force, shall continue for five years 
from the date appointed for its first meeting and no longer.” ಅಂದರೆ, ಐದತ 
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ವಷಾದ ಒಳಗಡ ೆ election ಆಗಲೆೇಬೆೇಕತ. ಅಂದರೆ, ಯನವುದೆೇ vacuum create 
ಆಗಬನರದಂೆದತ, ಸಂವಿಧನನ ಹೆೇಳಿದೆ. ಆದರೆ, ಇವತ್ತು ಆಡಳಿತ್ನಧಿಕ್ನರಿಯನತನ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಿದನದರ.ೆ 
ಆಡಳಿತ್ನಧಿಕ್ನರಿಯನತನ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಅವರಿಗ ೆಸಂವಿಧನನ ಎಲ್ಲೆ ಅನತವು ಮನಡಿಕ್ೂೆಟಿಟದೆ. 
ಅವರತ ಇದರ ಬಗೆೆ ಹೇೆಳಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ. ಸಂವಿಧನನ ಅವರಿಗೆ ಅವಕ್ನಶ ನೇಡಿಲೆ. Act ನಲ್ಲೆ 
ಸಂವಿಧನನಕ್ೆೆ ವಿರತದಿವನಗಿ ಏರ್ನದರೂ provision ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡಿದನದರೆಯೇ ಎಂದರೆ ಅದೂ ಇಲೆ. 
ಸಂವಿಧನನದ ಪರಕ್ನರವೆೇ ಕ್ನಯದೆಗಳನತನ ರೂಪಿಸಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಆ ರಿೇತಿ ರೂಪಿಸತವನಗ ಅಲೂೆ 
ಸಹ ಐದತ ವಷಾದ ಒಳಗಡೆ ಚತರ್ನವಣೆಗಳನತನ ಮನಡತತ್ೆುೇವ ೆ ಎಂದತ ಮನಡಿದನದರೆ. ಇವತ್ತು ಈ 
ಚತರ್ನವಣೆಯನತನ ಏನತ ಮತಂದಕ್ೆೆ ಹನಕಿರತವುದತ ಆಗಿದ.ೆ ಇದತ ಅವರ ಅವಧಿ ಮತಗಿದ ನಂತ್ರ 
ಬಂದಂತ್ಹ ಸತಪಿರೇಂ ಕ್ೂೆೇಟ್ಚಾ ಆಡಾರ್ಚ ಆಗಿದ.ೆ ಇದನತನ ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲೆ ಮನಡಿರಲ್ಲಲೆ. ಜಿಲನೆ 
ಪರಿಷತ್ತು ಮತ್ತು ತ್ನಲೂೆಕತ ಪಂಚನಯತಚಗಳ period ಆಗಿ ಎರಡತ ವಷಾವನಗಿದ ೆ ಎಂದತ 
ಕ್ನಣತತ್ುದೆ. ಅವರತ ಕಳೆದ ಎರಡತ ವಷಾಗಳಿಂದ ಚತರ್ನವಣ ೆ ಮನಡದ,ೆ ಈಗ ರ್ನಯಯನಲಯದ 
ಆದೆೇಶದ ರೆ್ರವಿಗ ೆ ಹೂೆೇಗಿದನದರೆ. ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ ಇಲ್ಲೆ ಸಪಷಟವನಗಿ 
ಕ್ನಣತತಿುದೆ. ಈಗ ಸಕ್ನಾರ ವಯವಸಿಾತ್ವನಗಿ ರ್ನಯಯನಲಯದ ಆದೆೇಶಗಳಿಗ ೆಅನತವು ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಹೊೇಗಿದ.ೆ ಅಂದರೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬರೆ್ಯನಗತವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಆ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ 
ಎರಡತ ವಷಾದ ಹಿಂದಯೆೇ ಮನಡಿಬಿಟಿಟದದರೆ, ಚತರ್ನವಣೆ ಆಗಿಬಿಡತತಿುತ್ತು. ಆದರೆ, ಇವತ್ತು ಚತರ್ನವಣೆ 
ಆಗಲ್ಲಲೆವೆಂದತ ಈಗ ತ್ಕ್ಷಣಕ್ೆೆ ಸಿಕಿೆರತವುದತ ರ್ನಯಯನಲಯದ ಆದೆೇಶ. ಸಂವಿಧನನ ಬಹಳ ಸಪಷಟವನಗಿ 
ಹೆೇಳುತ್ುದೆ. ಯನವುದೇೆ ಕ್ನರಣಕೂೆ ನೇವು ಐದತ ವಷಾದ ನಂತ್ರ ಹೂೆೇಗತವಂತಿಲೆ. ಅಂದರೆ, 
ಚತರ್ನವಣ ೆಮನಡಬೇೆಕತ. ಆದರೆ, ಇವತ್ತು ಒಬಬ ಆಡಳಿತ್ನಧಿಕ್ನರಿಯನತನ ರೆ್ೇಮಕ ಮನಡಿದನದರ.ೆ ನನಗ ೆ
ಅನಸತವಂತ್ ೆ ಇದಕ್ೆೆ ಯನವ ಕ್ನನೂನನಲ್ಲೆ ಇದೆ. ಹನಗನದರ,ೆ ಇದೂ ಸಹ ಉಲೆಂಘರ್ೆಯನಯತ್ತ 
ಅಲೆವೆೇ? ಹನಗನಗಿ ಸಕ್ನಾರದ ಉದೆದೇಶ ಏನದ ೆ ಎಂದತ ಗೊತಿುಲೆ. ಹಿಂದ ೆ ರನಷಾದ ಗೌರವನನಾತ್ 
ರ್ನಯಯನಧಿೇಶರನಗಿದದಂತ್ಹ ಮತ್ತು ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ.ಗೆ ಉಪನಧ್ಯಕ್ಷರನಗಿದದಂತ್ಹವರತ ರ್ನಯಯನಲಯಕ್ೆೆ 
ಹೊೇಗಿದದನತನ ರೆ್ೂೇಡಿದರ ೆ ಇದೆಲನೆ ಒಂದತ ರಿೇತಿ ವಯವಸಿಾತ್ವನಗಿ ಆಗತಿುದೆ ಎಂಬ ಭನವರೆ್ ನನಗ ೆ
ಬರತತಿುದೆ. ಅದೇೆ ರಿೇತಿ ರನಜಯದ ಜನರಿಗೂ ಸಹ ಬರತತಿುದೆ. ಹನಗನಗಿ, ಇದನತನ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಗಂಭಿೇರವನಗಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಿಬೆೇಕತ. ನನಗ ೆಗೊತ್ತು ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಇದರ ಬಗೆೆ ತ್ತಂಬನ ಆಸಕಿು 
ಇದೆಯಂದತ. ಅಂದರೆ, ಓ.ಬಿ.ಸಿ.ಗೆ ಕ್ೂೆಡದ ೆ ಹೂೆೇಗಬನರದೆಂದತ. ರ್ನವು ಆ ರಿೇತಿ ಓ.ಬಿ.ಸಿ.ಗೆ 
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ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ನದರ,ೆ ಅದಕ್ೆೆ ವಯವಸೆಾಗಳನತನ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳಿಬೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು. ನವೃತ್ು ರ್ನಯಯನಧಿೇಶರತ ಮನನಯ 
ಸತಪಿರೇಂ ಕ್ೊೇಟ್ಚಾಗೆ ಹೂೆೇದನಗಲೇೆ ಇದನತನ ಮನಡಿಕ್ೂೆಳಿಬೆೇಕ್ನಗಿತ್ತು. ರ್ನನತ ಈ ಸಕ್ನಾರ ಆ 
ಸಕ್ನಾರವೆಂದತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುಲೆ. ಆದರೆ, ಇವತ್ತು ಇಂತ್ಹ ಗಂಭಿೇರವನದಂತ್ಹ ವಿಷಯ ನಮೂನತನ 
ಕ್ನಡತತಿುದೆ. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ ರ್ನಳೆ ದವಸ ಒಂದತ ಸಮಯ ರ್ನಯಯನಲಯ 
ಏರ್ನದರೂ ಹೆೇಗ ೆಇದಯೆೇ ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಚತರ್ನವಣೆ ನಡಸೆಿ ಹೂೆೇಗಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿಬಿಟಟರ,ೆ ಐದತ 
ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ ಓ.ಬಿ.ಸಿ.ಯನತನ ಮರೆತ್ೇೆಬಿಡಬೆೇಕತ. ಆ ರಿೇತಿ ಆದೆೇಶ ನೇಡಿದರೂ 
ಆಶಚಯಾವಿಲೆವೆಂದತ ನನಗೆ ಅನಸತತ್ುದೆ. ಏಕ್ೆಂದರೆ, ಮಹನರನಷಾ ರನಜಯದಲ್ಲೆ ಈಗನಗಲೆೇ ಜನರಲಚ 
ಆಗಿ ಚತರ್ನವಣ ೆ ಆಗಿ ಹೂೆೇಗಿದೆ. ಓ.ಬಿ.ಸಿ.ಗೆ ಏನತ ದಕೆಬೆೇಕ್ನಗಿದ,ೆ ಅದತ ಸಂವಿಧನನದಲ್ಲೆ ಇದೆ. 
ಆದರೆ, ರ್ನಯಯನಲಯ ಏನತ ಹೆೇಳಿದೆ ಎಂದರ,ೆ ನಮೂಲ್ಲೆ data’s, percentage, population 
ಏನದ,ೆ ಆ proportionate ಆಗಿ ನೇವು reservation ಅನತನ ನೇಡಬೆೇಕತ. ಅದಕ್ೆೆ 
ಬೆೇಕ್ನದಂತ್ಹ ಮನಹಿತಿಗಳು ನಮೂ ಬಳಿ ಇಲೆವೆನತನವುದೆೇ ಸತಪಿರೇಂ ಕ್ೂೆೇಟ್ಚಾನ basic ಆಗಿ 
ಇರತವಂತ್ಹ observation ಆಗಿದ.ೆ ಅದಕ್ೆೆ ಅವರತ ಆಯೇಗ ರಚರೆ್ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ 
ಹೆೇಳಿದನದರೆ. ಆದರೆ, ಇದಲೆನೆ ಆಗಿ ಆ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ  ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿವ percentage ಅಥವನ 
ಜನಸಂರ್ೆಯ ಆಧನರದ ಮೇಲೆ ಎಂಬತದತ ಅದತ ಯನವನಗ ಬರತತ್ುದ?ೆ ಅದತ ಬಂದ ಮೇಲ ೆಅವರತ 
ಯನವ ರಿೇತಿ delimitation ಮನಡತತ್ನುರ?ೆ ಇವತ್ತು ಎಲೆವನತನ ಸಹ ಜನಸಂರ್ೆಯಯ ಆಧನರದ 
ಮೇಲ ೆಮನಡತವುದತ. Delimitation ಮನಡಬೇೆಕ್ನದರೂ ಆ ಆಯೇಗ ನಮೂ ಮತಂದ ೆಬಂದತ 
ಹೊೇಗಿದ.ೆ ಮೂರರೆ್ಯದತ ವಿಷಯ ಏರೆ್ಂದರೆ, reservation 2011ರ census ನಲ್ಲೆದೆ. ಇವತ್ತು 
ನಮೂ ಮತಂದ ೆಇರತ್ಕೆಂಥದತದ 2011ರ census. ಈಗ 2021 ಮತಗಿದತ 2022 ಆಗಿದ.ೆ ಇರ್ನೆೇನತ 
ಏಳೆಂಟತ ತಿಂಗಳನದ ಮೇಲೆ 2022 ಸಹ ಮತಗಿದತ ಹೊೇಗತತ್ುದೆ. ಆದರೆ, census ಮನಡತವಂತ್ಹ 
ಕ್ೆಲಸವನತನ ಇವತಿುಗೂ ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕ್ನಾರ ಕ್ೆೈಗೆತಿುಗೊಂಡಿಲೆ. ಹನಗನದರೆ, ಅವರತ ಯನವ ಆಧನರದ 
ಮೇಲ ೆ census ಮನಡತತ್ನುರೆ. ಈಗ ಸಂವಿಧನನ ಏನತ ಹೆೇಳುತ್ುದೆಂದರ,ೆ ಆಯನ census 
ಆಧನರಿತ್ವನಗಿ ಚತರ್ನವಣಗೆಳನತನ ನಡಸೆಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಇವತ್ತು 2011ರ ಜನಸಂರ್ೆಯ 
ಮನಹಿತಿ ಸಿಗತತಿುರತವುದತ. ಈಗ available ಇರತ್ಕೆಂತ್ಹ 2011ರ census ಅರೆ್ನೇ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಬೇೆಕ್ೆಂದರೆ, ಇವತಿುಗ ೆ 12 ವಷಾವನಗಿದೆ. ಈ 12 ವಷಾಕ್ೆೆ ನಮೂ ಜನಸಂರ್ೆಯ ಎಷತಟ 
ಬೆಳೆದದ.ೆ ಮತ್ತು ಭೌಗೂೆೇಳಿಕವನಗಿ ವಯತ್ನಯಸವನಗಿ ಏನತ ಬದಲನವಣೆಗಳನಗಿವ.ೆ ಜನಸಂರ್ೆಯಗ ೆತ್ಕೆಂತ್ೆ 
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socio-economic developments ಯನವ ರಿೇತಿಯನಗಿದೆ ಎಂಬತದತ ನಮಗೆ ಸಿಗತತಿುಲೆ. 
ಆದತದರಿಂದ ಅವರತ 2011ರ ಹಿಂದ ೆ retrospective ಆಗಿ ಹೂೆೇಗಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಹನಗನಗಿ 
ದಯವಿಟತಟ ಇದನತನ ಬಹಳ ಗಂಭಿೇರವನಗಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಬೆೇಕತ. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಚತರ್ನವಣ ೆಮನಡತವ 
ಇಷಟವಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವರತ ಬಹಳ ಇಕೆಟಿಗ ೆಸಿಕಿಕ್ೂೆಳುಿತ್ನುರೆ.  

(ಮತಂದತ) 

(719) 29.03.2022 06.20 LL-BNS 

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್ಚ. ರಮೇಶಚ(ಮತಂದತ) 

ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರದ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಹೆೇಳತ್ಕೆಂಥದತದ, ಮನನಯ ರ್ನಯಯನಲಯಗಳು ಹೆೇಳತ್ಕೆಂಥದತದ 
ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ್ನತ್ೂಕವನಗಿ ಬರತ್ಕೆಂತ್ಹ ಸಮಸೆಯಗಳು ಬಹಳ ಇರತತ್ುವೆ. ಆದತದರಿಂದ, ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರಲ್ಲೆ ವಿನಂತಿ ಮನಡತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲೆ ಸಂವಿಧನನದ ೭೩ರೆ್ೇ ತಿದತದಪಡಿ 
ಪರಕ್ನರ ಪನಟ್ಚಾ -೯ ಅನತನ ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ಕ್ನಯಾರೂಪಕ್ೆೆ ತ್ರತ್ಕೆಂತ್ಹ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ 
ಆಡಳಿತ್ವನತನ ಮನಡಬೇೆಕ್ಂೆದತ ರ್ನನತ ವಿನಂತಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎ. ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಿ(ರ್ನಮನದೆೇಾಶನ ಹೊಂದದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, 
ಅವಕ್ನಶಕ್ನೆಗಿ ಧ್ನಯವನದಗಳು. ಇತಿುೇಚಿನ ತಿದತದಪಡಿಯಲ್ಲೆ ತ್ನಲೂೆಕತ ಪಂಚನಯತಿ ಮತ್ತು ಜಿಲನೆ 
ಪಂಚನಯತಿಯ ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳ ಸಂರ್ೆಯಯನತನ ಜನಸಿು ಮನಡಿದನದರ.ೆ ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಕ್ೆಲವು ಮೈದನನ 
ಪರದೆೇಶಗಳನತನ ಕ್ೆೈಬಿಟತಟ, ಕ್ಲೆವಂದತ ಕಡ ೆಜಿಲನೆ ಪಂಚನಯತಿ ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳ ವಿಂಗಡರೆ್ಗೆ ಹೊಂದನಣಿಕ್ ೆ
ಕೂಡ ಆಗಿರತತ್ುದ.ೆ ಇವಲೆೆವನೂನ ಕೂಡ ಸಕ್ನಾರ Commission for delimitation of 
Constituencies ಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಈಗನಗಲೆೇ ಸದರಿ ಸಮಿತಿಯನತನ ಏನತ ರಚರೆ್ 
ಮನಡಲನಗಿದ,ೆ ಆ ಸಮಿತಿ ರಚರೆ್ಯನಗಿ ೬ ತಿಂಗಳು ಸಮಯ ಕಳೆದರತತ್ುದೆ. ನನಗೆ ಇರತವ ಮನಹಿತಿ 
ಪರಕ್ನರ,ಚ “ಸದರಿ ಸಮಿತಿಯತ ವರದಯನತನ ತ್ಯನರತ ಮನಡಿ, ಅದನತನ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಕ್ೊಡತವ 
ಹಂತ್ದಲ್ಲೆದೆ”ಚಎಂಬ ಮನಹಿತಿ ಇರತತ್ುದೆ. ಬಹತಶಃ ಇದನತನ ವನಪಸತಸ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ, ಅವರತ ಪತನಃ ೬ 
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ತಿಂಗಳು ಕ್ನಲನವಕ್ನಶ ಕ್ೆೇಳಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಇದರಿಂದನಗಿ, ಈಗನಗಲೆೇ ಸತಮನರತ ೮ ತಿಂಗಳು ಕ್ನಲ 
ತ್ನಲೂೆಕತ ಪಂಚನಯತಿ ಮತ್ತು ಜಿಲನೆ ಪಂಚನಯತಿಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತ್ನಧಿಕ್ನರಿಯನತನ ರೆ್ೇಮಕ 
ಮನಡಲನಗಿದ,ೆ (ಗೊಂದಲ) ಅದತ ಸಂವಿಧನನದ ೭೩ರೆ್ೇ ತಿದತದಪಡಿಗ ೆ ವಿರೂೆೇಧ್ವನಗಿದೆ. ಬಹತಶಃ 
ಮನನಯ ಹೆೈಕ್ೂೆೇಟ್ಚಾ ರನಜಯ ಚತರ್ನವಣನ ಆಯೇಗಕ್ೆೆ ಏರ್ನದರೂ ನದೆೇಾಶನ ಕ್ೊಟಟರೆ, ಸಕ್ನಾರ 
ರನಜಯ ಚತರ್ನವಣನ ಆಯೇಗ ಚತರ್ನವಣೆ ನಡಸೆತವುದನತನ ನಲ್ಲೆಸತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಲೆ. ಅವರತ 
ಚತರ್ನವಣ ೆ ನಡಸೆತತ್ನುರೆ. ದಯಮನಡಿ, ಈ ಬಗೆೆ ಸಕ್ನಾರ ಎಚಚರವಹಿಸಬೇೆಕ್ೆಂದತ ತಿಳಿಸತವುದಕ್ೆೆ 
ಇಷಟಪಡತತ್ುೆೇರೆ್.  

2010 ರಲ್ಲೆ ಬಂದಂತ್ಹ ಮನನಯ ಸತಪಿರೇಂ ಕ್ೊೇಟ್ಚಾನ ಒಂದತ ಆದೆೇಶ ಏನದ,ೆ 
ಇದತವರೆವಿಗೂ ಕೂಡ, ಯನವುದೆೇ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರ ಇರಬಹತದತ ಬಹತಶಃ ಆ ಸಕ್ನಾರಗಳ 
ವೆೈಫ್ಲಯದಂದ ಕೂಡ ಈ ಬಗೆೆ ಕರಮ ಜರತಗಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಆಗಿರತವುದಲೆ. ಕನಷಠ ಪಕ್ಷ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ 
ಹಿಂದತಳಿದ ವಗಾಕ್ೆೆ ಪನರತಿನಧ್ಯ ಕ್ೂೆಡಬೇೆಕ್ೆಂದರ,ೆ ಈಗಲನದರೂ ಕೂಡ ಸಕ್ನಾರ 
ಎಚೆಚತ್ತುಕ್ೂೆಳಿಬೆೇಕತ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೇಶಚರವರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ, ಮನನಯ ಸತಪಿರೇಂ 
ಕ್ೊೇಟ್ಚಾನ ಮತಂದ ೆಯನರನದರೂ ಒಂದತ ಅಜಿಾ ಅಥವನ contempt petition ಹನಕಿ,ಚ“ರನಜಯ 
ಸಕ್ನಾರ ಹಿಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ಯನವುದೆೇ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಿತಿುಲೆ ಅಥವನ 
ಯನರನದರೂ ಕ್ೆೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಇಲೆ, as is where is,  ಇವತಿುನ ಪರಿಸಿಾತಿ ಏನದ ೆಅದರ 
ಪರಕ್ನರ ಚತರ್ನವಣ ೆ ಮನಡಿ ಎಂದತ ಮನನಯ ಸತಪಿರೇಂ ಕ್ೊೇಟ್ಚಾ ನದೇೆಾಶನ ನೇಡಿದರ,ೆ ರನಜಯ 
ಸಕ್ನಾರ ಏನೂ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಲೆ. ಅದರ ಬದಲನಗಿ, ಹಿಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ಬಗೆೆ data 
ಏನದ,ೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ಆಯೇಗದಂದ ಬಂದರತ್ಕೆಂತ್ಹ ಒಂದತ ವರದ ಇರತತ್ುದೆ. 
ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯನಗಿ, ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರ ಪರತಿ ವಷಾ ಒಂದತ ಆರ್ಥಾಕ ಸಮಿೇಕ್ಷಯೆನತನ ಮನಡತತ್ುದೆ. 
ಅದರಲ್ಲೆ ಸನಕಷತಟ ರಿೇತಿಯ data ಅಥವನ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಇರತತ್ುದೆ. ಹಿಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳಿಗ ೆ
ಅಥವನ ಜರ್ನಂಗದ ಪರತಿನಧಿಗಳ ಬಗೆೆ ಹನಗೂ ಅವರ ಆರ್ಥಾಕ ಸಮಿೇಕ್ಷೆ ಮನಡತವಂತ್ಹ data 
ಇರತತ್ುದೆ. ಮನನಯ ಸತಪಿರೇಂ ಕ್ೊೇಟ್ಚಾನಲ್ಲೆ ಏನತ ಹೆೇಳುತ್ುದೆಯಂದರೆ, economic 
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backwardness ಅನತನ determine ಮನಡಿ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ುದೆ. ಇದತ ಬಹಳ 
ಮತಖಯವನಗಿರತತ್ುದೆ. ಇದಲೆದೆೇ ಕ್ೆೇಂದರ ಸಕ್ನಾರದವರತ ಸಹ ಪರತಿ ೩ ತಿಂಗಳಿಗೊಮೂ ಅಥವನ ೬ 
ತಿಂಗಳಿಗೊಮೂ ಒಂದತ ಬನರಿ ರ್ನಯಷನಲಚ ಸನಯಂಪಲಚ ಸವೆಾ ಮನಡತತ್ುದೆ. ಇದರಲ್ಲೆಯೂ ಸಹ 
ಸನಕಷತಟ data ಇರತತ್ುದ.ೆ ಅಲೆದೆೇ, ಇದತ validation ಆಗತ್ಕೆಂತ್ಹ data ಆಗಿದತದ, ಇದತ 
ಯನರೂ ಸಹ ಅಲೆಗಳೆಯತವಂತ್ಹ data ಆಗಿರತವುದಲೆ. ಹನಗನಗಿ, ಸಕ್ನಾರ ಇರತ್ಕೆಂತ್ಹ ಎಲನೆ 
data ಗಳನತನ ಕಲೆಕಟಚ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಇದನತನ ಏರ್ನದರೂ ತಿೇಮನಾನ ಮನಡಿ, ಯನವ ರನಜಯದಲ್ಲೆ 
ಯನವ ಸಮನಜ, ಯನವ ವಗಾ ಹಿಂದತಳಿದದೆ ಅದನತನ ಯನವರಿೇತಿ classify ಮನಡತತಿುೇರಿ 
ಎನತನವುದನತನ determine  ಮನಡಿ, ಸಕ್ನಾರ ಆದೆೇಶ ಹೂೆರಡಿಸಿ, ಆ ಆದೆೇಶದ ಪರತಿಯನತನ 
ಮನನಯ ಸತಪಿರೇಂ ಕ್ೂೆೇಟ್ಚಾಗೆ ಕ್ೊಟಟರೆ ಬಹತಶಃ ಇನತನ ೬ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲೆ ಚತರ್ನವಣೆ ನಡಸೆಬಹತದತ. 
ಈ ಬಗೆೆ ಸಕ್ನಾರ ಕರಮ ವಹಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಸಕ್ನಾರವನತನ ತ್ಮೂ ಮೂಲಕ ಒತ್ನುಯಸತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎಸ್ಚ. ಈಶಾರಪಪ(ಗನರಮಿೇಣನಭಿವೃದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚನಯತಚ ರನಜ್ಚ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಬಹಳ ಹಿರಿಯರನದ ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ್ಚ. ರಮೇಶಚರವರತ ಹನಗೂ ಕ್ೆ.ಎ. 
ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಿಯವರತ ಕ್ೊಟಟಂತ್ಹ ಸಲಹೆಗಳ ಬಗೆೆ ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ರನಜಯ ಸಕ್ನಾರ ಹೆಚಿಚನ ಗಮನ 
ಕ್ೊಡತತಿುದೆ. ಶ್ರೇ ರನಮ ಜೊೇಯಸರತ ಮಿೇಸಲನತಿ ಬಗೆೆ ಕ್ೊಟಟಂತ್ಹ ಹೇೆಳಿಕ್ೆ ಅದತ ಅವರ ವೆೈಯಕಿುಕ 
ಅಭಿಪನರಯವನಗಿರತತ್ುದೆ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಒಂದತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೆದದಂತ್ಹ ವಯಕಿುಗಳ ಅಭಿಪನರಯ ಒಂದೇೆ 
ಆಗಿರತವುದಲೆ. ಭನರತಿೇಯ ಜನತ್ನ ಪನಟಿಾಯಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ ೧೦ ಕ್ೊೇಟಿ ಸದಸಯರಿರತತ್ನುರೆ. ಸದರಿ 
೧೦ ಕ್ೊೇಟಿ ಸದಸಯತ್ಾ ಇರತವಂತ್ಹ ಪಕ್ಷದ ವೈೆಯಕಿುಕ ಅಭಿಪನರಯ ಒಂದೇೆ ಆಗಿರಬೆೇಕತ ಎಂದತ 
ಎಲ್ಲೆಯೂ ಇರತವುದಲೆ. ಹನಗನಗಿ, ಅದತ ಅವರ ವೆೈಯಕಿುಕ ಅಭಿಪನರಯ ಆಗಿರತತ್ುದೆ ಹನಗೂ ಆ 
ಅಭಿಪನರಯವನತನ ಭನರತಿೇಯ ಜನತ್ನ ಪನಟಿಾ ಒಪಿಪರತವುದಲೆ.  

ರ್ನನತ ಈ ಹಿಂದ ೆಇದೆೇ ಸದನದಲ್ಲೆ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರ್ನಗಿದದಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ, 
ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯರನಗಿದದಂತ್ಹ ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ.ಎಂ. ರೇೆವಣಣರವರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೇ ವಿ.ಎಸ್ಚ. 
ಉಗರಪಪನವರತ ವಿಧೆೇಯಕವನತನ ತಿದತದಪಡಿಗೆ ತ್ಂದರತತ್ನುರೆ. ಆ ವಿಧೆೇಯಕದ ಮೇಲ ೆ ಚಚಾೆ 
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ಮನಡತವಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಬಹಳ ಸಪಷಟವನಗಿ ಎಲೆರೂ ಪಕ್ಷಬೆೇಧ್ ಮರೆತ್ತ ಒಗೂೆಡಿ ಕ್ನಂತ್ರನಜತ 
ವರದಯನತನ ಮಂಡರೆ್ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂಬ ಪರಯತ್ನವನತನ ಮನಡಿದೆವು. ಆ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಶ್ರೇ 
ಸಿದದರನಮಯಯನವರತ ರನಜಯದ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳು ಹನಗೂ ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ. ಆಂಜರೆ್ೇಯರವರತ ಸಮನಜ 
ಕಲನಯಣ ಸಚಿವರತ ಆಗಿದದರತ. ಆಗ ಅವರತ ಒಂದತ ವನರದಲ್ಲೆ ಅಥವನ ೧೫ ದನದಲ್ಲೆ ಸದರಿ 
ವರದಯನತನ ಸದನದಲ್ಲೆ ಮಂಡಿಸತತ್ೆುೇವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಆದರೆ, ಆ ವರದಯನತನ ಅವರತ 
ಸದನದಲ್ಲೆ ಯನವುದೂೆೇ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ಮಂಡಿಸಲ್ಲಲೆ. ಅದರ ಬಗೆೆ ಈಗ ಇಲ್ಲೆ ಚಚೆಾ ಮನಡಿದರೆ 
ಉಪಯೇಗವಿಲೆ, ಅದರ ಬಗೆೆ ರನಜಕ್ನರಣ ಮನಡತವುದಕೂೆ ಇಷಟಪಡತವುದಲೆ.  

ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಬಿ. ತಿಮನೂಪೂರ(ವಿಧನನಸಭೆಯಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, 
ತ್ನವು ಈಗ ರನಜಕ್ನರಣ ಮನಡಿ.   

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎಸ್ಚ. ಈಶಾರಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ರನಜಕ್ನರಣ ಮನಡತವುದಕೂೆ 
ಇಷಟಪಡತವುದಲೆವೆಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದೆದೇರೆ್. ಒಂದತ ವೆೇಳೆ ರನಜಕ್ನರಣ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದರೆ ರ್ನನತ 
ಮನಡತತ್ೆುೇರ್.ೆ ಆದರ,ೆ ನನನ ಪನಯಂಟ್ಚ ಅದಲೆ.  

ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ್ಚ ಅಹೂದಚ(ವಿಧನನಸಭೆಯಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಈ 
ವಿಷಯದಲ್ಲೆ ಹಿಂದನ ಸಕ್ನಾರಗಳು ತ್ಪತಪ ಮನಡಿವ.ೆ ಅದೆೇ ತ್ಪಪನತನ ತ್ನವು ದಯಮನಡಿ ಮನಡಬೇೆಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎಸ್. ಈಶಾರಪಪ:- ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದನತನ ತ್ನವು ಯನರತ ಅಥಾ ಮನಡಿಕ್ೊಳುಿತಿುಲೆ. 
ಅಷಟಕೂೆ ಅವರತ ತ್ಪತಪ ಮನಡಿದನದರಂೆದತ ರ್ನನತ ಹೆೇಳಿರತವುದಲೆ. ತ್ನವುಗಳೆೇ ಕ್ನಂಗೆರಸ್ಚ 
ಸಕ್ನಾರದವರತ ತ್ಪತಪ ಮನಡಿದನದರೆಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದದೇರಿ. ರ್ನನತ ಆ ಮನತ್ನತನ ಇನೂನ ಹೆೇಳಿರತವುದೇೆ 
ಇಲೆ.  

(ಗೊಂದಲ) 
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ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಬಿ. ತಿಮನೂಪೂರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ,  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹಿಂದನ 
ಸಕ್ನಾರಗಳು ಹಿಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ ವರದಯನತನ ಮಂಡರೆ್ ಮನಡಿರತವುದಲೆವೆಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದನದರೆ. 
ಆದರೆ, ಈಗ ಅವರತ ಏನತ ಮನಡತತ್ನುರಂೆದತ ಹೆೇಳಲ್ಲ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎಸ್ಚ. ಈಶಾರಪಪ:- ಮನನಯ ತಿಮನೂಪೂರರವರೇೆ, ತ್ನವು ದಯಮನಡಿ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಿ. 
ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ ನಂತ್ರ ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನಚ:- ಮನನಯ ತಿಮನೂಪೂರರವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ ನಂತ್ರ 
ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎಸ್ಚ. ಈಶಾರಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಈಗ ಏನತ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆಂದತ 
ಹೆೇಳುವುದಕ್ನೆಗಿಯೇ ನಂತಿರತತ್ೆುೇರ್ೆ. ಆದರೆ, ಅದನತನ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಇವರತ ಬಿಡತತಿುಲೆ.  

ಶ್ರೇ ಆರ್ಚ.ಬಿ. ತಿಮನೂಪೂರ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ತ್ನವು ಏನತ ಮನಡತತಿುೇರೆಂದತ ಹೆೇಳಿ. 

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನಚ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ತ್ನವು ಉತ್ುರ ನೇಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎಸ್ಚ. ಈಶಾರಪಪ:- ಮನನಯ ತಿಮನೂಪೂರರವರೇೆ, ರ್ನನತ ಉತ್ುರ ಹೇೆಳುತ್ೆುೇರ್ೆ, ತ್ನವು 
ದಯಮನಡಿ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಳಿಿ. ಮನನಯ ಸಿದದರನಮಯಯನವರತ ಅಥವನ ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ. ಆಂಜರೆ್ೇಯರವರತ 
ತ್ಪತಪ ಮನಡಿದನದರಂೆದತ ಇನೂನ ಹೆೇಳಿರತವುದಲೆ. ಒಂದತ ವೆೇಳೆ ಅವರತ ತ್ಪತಪ ಮನಡಿದದರೂ ಸಹ 
ಅವರತ ತ್ಪತಪ ಮನಡಿದನದರಂೆದತ ಹೆೇಳಲ್ಲಲೆ. ಆದರೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಅವರತ ಸದರಿ ವರದಯನತನ 
ಯನವುದೊೇ ಕ್ನರಣಕ್ೆೆ ಮಂಡರೆ್ ಮನಡಲ್ಲಲೆ. ಹಿರಿಯರನದ ಮನನಯ ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಿಯವರತ, 
“ಹಿಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ data ವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಬಹತದೆೇ, ಆರ್ಥಾಕವನಗಿ ಹಿಂದತಳಿದದೆ ಎಂದತ 
ನಧ್ಾರಿಸಲತ ಅದನತನ ಬಳಸಿಕ್ೊಳಿಬಹತದೆೇ”ಚ ಎಂಬ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿದರತ. ಅದನತನ ಸಹ ರ್ನವು ಈಗ 
ಪರಿಗಣರೆ್ಗ ೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇವೆ ಹನಗೂ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಿಲೇೆಬೆೇಕತ. ಇದೇೆ ತಿಂಗಳು 31ರೆ್ೇ 
ತ್ನರಿೇಖಿನಂದತ ನಡಯೆತವಂತ್ಹ ಸಭೆಯಲ್ಲೆ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರನದ ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆ 
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ಹರಿಪರಸನದಚರವರತ ಸಹ ಭನಗವಹಿಸತವವರಿದನದರ.ೆ ಈ ಬಗೆೆ ಸದರಿ ಸಭಯೆಲ್ಲೆ ರ್ನವು ಚಚಾೆ 
ಮನಡತವವರಿದದೆೇವೆ. ಶ್ರೇ ರನಮ ಜೊೇಯಸರ ವಿಷಯ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ರ್ನನತ ಈ 
ವಿಷಯವನತನ ಹೆೇಳುತಿುದೆದೇರೆ್. ಅವರತ ಒಬಬರತ ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ಕ್ೊೇಟ್ಚಾಗೆ ಹೊೇದರಂೆದರೆ, ಇಡಿೇ 
ಭನರತಿೇಯ ಜನತ್ನ ಪನಟಿಾ ಕ್ೊೇಟ್ಚಾಗೆ ಹೊೇಗಿದೆ ಎಂದತ ಅಲೆ. ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ 
ಹೊರಟಿರತವುದತ ಬೆೇರ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್.ೆ ಹರಿಪರಸನದಚ(ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಿಯವರೇೆ, ತ್ನವು 
ಆರ್ಥಾಕವನಗಿ ಹಿಂದತಳಿದರತವ ವಿಚನರದ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿದದರಿ. ಆದರೆ, ಇದರಲ್ಲೆ ರನಜಕಿೇಯವನಗಿ 
ಹಿಂದತಳಿದರತವ ವಿಚನರ ಬರತತಿುದೆ. ಈ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸಹ ಚಚೆಾ ಮನಡಿರತತ್ನುರೆ.  

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎ. ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಓದರತವ ಮನಹಿತಿಯನತನ 
ಸದನದಲ್ಲೆ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿರತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎಸ್ಚ. ಈಶಾರಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗಿನ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಯನವುದೇೆ 
ಪೊಲ್ಲಟಿಕಲಚ ಪನಟಿಾಯವರತ ರನಜಕ್ನರಣ ಮನಡಿಕ್ೊಂಡತ ಹೊೇದರ,ೆ ಹಿಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳಿಗೆ 
ದೊರೇಹ ಮನಡಿದ ರಿೇತಿ ಆಗತತ್ುದೆ. ಇದನತನ ಬಿಟಟರ ೆರ್ನನತ ಬೆೇರ ೆಪದ ಬಳಸತವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗತವುದಲೆ. 
ಅಲೆದೆೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜಯದಲ್ಲೆರತವ ಯನವುದೆೇ ರನಜಕಿೇಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೂ ಸಹ ಹಿಂದತಳಿದ 
ವಗಾಗಳಿಗೆ ದೂೆರೇಹ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಇಷಟಪಡತವುದಲೆ ಮತ್ತು ಆಸಕಿು ಸಹ ಇರತವುದಲೆ. ಅವರಿಗೆ 
ರ್ನಯಯ ಸಿಗಬೆೇಕತ ಎನತನವುದಕ್ೂೆೇಸೆರ ಸಮಸೆಯಗಳನತನ ಒಟಿಟಗೆ ಸೇೆರಿಸಿ, ಇದನತನ ಹೆೇಗ ೆಪರಿಹನರ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಪರಯತ್ನ ಮನಡತತಿುದೆದೇವೆ. ಈ ಬಗೆೆ ತ್ನವು ಕ್ೆೇಳಿದಂತ್ಹ ಪರಶೆನಗೆ ಒಂದೇೆ ಬನರಿಗ ೆ
ಉತ್ುರ ನೇಡಿದದರೆ ಅಥವನ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಸಹ ಈ ಸನಾನದಲ್ಲೆ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೊಂಡಿದದರೆ ಅವರತ 
ಮನಡತತಿುದದರತ ಎನತನವಂತ್ಹ ವಿಶನಾಸ ನನಗೂ ಸಹ ಇರತವುದಲೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲೆ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷ, 
ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷ ಹನಗೂ ಕ್ನನೂನತ ತ್ಜ್ಞರತ ಎಲೆರೂ ಒಟಿಟಗೆ ಕತಳಿತ್ತ ಚಚಾೆ ಮನಡಿ ಇದಕ್ೆೆ ಏನತ 
ರೂಪ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ ಎನತನವ ಒಂದೇೆ ಕ್ನರಣಕ್ೆೆ ರ್ನವು ಇದೆೇ ತಿಂಗಳು ೩೧ ರೆ್ೇ ತ್ನರಿೇಖಿನಂದತ ಸಭ ೆ
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ಕರಯೆತತಿುದೆದೇವೆ. ಹನಗನಗಿ, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹೆೇಳಿದಂತ್ಹ ಎಲನೆ ವಿಚನರ ಸರಿಯನಗಿದೆ. ಅದರಂತ್,ೆ 
೫ ವಷಾದೂೆಳಗೆ ಚತರ್ನವಣೆ ನಡಸೆಬೆೇಕತ ಅದತ ಸಂವಿಧನನಬದಿವನಗಿರತವಂತ್ಹ ವಯವಸೆಾ ಎನತನವುದತ 
ಸರಿ. ಅದನತನ ರ್ನನತ ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಒಪತಪತ್ೆುೇರೆ್. ಆದರೆ, ರ್ನವು ಚತರ್ನವಣೆ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ತ್ಯನರಿದೆದೇವೆಂದತ ಚತರ್ನವಣೆ ಆಯೇಗಕ್ೆೆ ಪತ್ರ ಬರದೆರತತ್ೆುೇವೆ. ಅದರಂತ್,ೆ ಚತರ್ನವಣನ ಆಯೇಗ 
ಚತರ್ನವಣ ೆನಡಸೆಲತ ದರ್ನಂಕ ಸಹ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿರತತ್ುದ.ೆ ಅದರ ಜೊತ್ೆಗೆ, ಮಿೇಸಲನತಿಯನತನ 
ಹನಗೂ delimitation  ಅದನತನ ಸಹ ಘೂೇಷಣೆ ಮನಡಿರತತ್ುದೆ. ಆದರೆ, ಆ ಬಗೆೆ ಬಹಳಷತಟ ಜನ 
ಆಕ್ಷೆೇಪಣೆಗಳನತನ ಸಲ್ಲೆಸಿದರತ. ಪರಜನಪರಭತತ್ಾ ವಯವಸೆಾಯಲ್ಲೆ ರ್ನವು ಅದನತನ ಗಮನಸಲೆೇಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. 
ಹನಗನಗಿ, ಆ ಚತರ್ನವಣ ೆ ಯನವ ಕ್ನರಣಕ್ೆೆ ಮತಂದ ೆ ಹೊೇಗತತಿುದೆ ಎನತನವುದನತನ ತ್ನವು ಸಹ 
ಗಮನಸಿರತತಿುೇರಿ.  

ಈಗ ಪರಶೆನ ಬಂದರತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ಮನನಯ ರ್ನಯಯನಲಯದ ಆದೆೇಶ 
ಏರ್ನಗಬಹತದತ ಎನತನವುದಕ್ೆೆ ಮದಲತ ರ್ನವು ಇದೆೇ ತಿಂಗಳು ೩೧ ರೆ್ೇ ತ್ನರಿೇಖಿನಂದತ ನಡಸೆತವ 
ಸಭೆಯಲ್ಲೆ ಈ ಅಂಶವನತನ ಸಹ ಚಚೆಾಗೆ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇವೆ. ಅಲೆದೇೆ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲೆ ಮನನಯ 
ಸವೇಾಚಾ ರ್ನಯಯನಲಯ ಯನವ ತಿೇಪತಾ ನೇಡಬಹತದತ ಎನತನವ ಅಂಶವನತನ ಕೂಡ ಚಚೆಾಗ ೆ
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇವೆ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಮಹನರನಷಾ ರನಜಯದ ವಿಚನರ ನಮೂ ಕಣಣ ಮತಂದೆ ಇರತತ್ುದೆ. ಈ 
ರಿೇತಿ ಪರಿಸಿಾತಿ ಇರಬೇೆಕ್ನದರ,ೆ ಎಚಚರ ತ್ಪಿಪದರೆ ರ್ನವು ಕೂಡ ಅದೆೇ ದಕಿೆಗ ೆಹೊೇಗಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ. 
ಇದಕ್ೊೆೇಸೆರ ಬಹಳ ಎಚಚರಿಕ್ೆ ಇಟತಟಕ್ೊಂಡತ ಇದೆೇ ತಿಂಗಳು ೩೧ರೆ್ೇ ತ್ನರಿೇಖಿನಂದತ ಸಭ ೆ
ನಡಸೆತತಿುದೆದೇವೆಂದತ ಈ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಹೇೆಳುವುದಕ್ೆೆ ಬಯಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಮತ್ೂೆುಮೂ ರ್ನನತ ತ್ಮೂ 
ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರಬಯಸತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲೆ ಏರೆ್ೇನತ ಅನತಕೂಲಗಳನತನ ಮನಡಬೇೆಕತ; 
ಎಷತಟ ಬೇೆಗ ಚತರ್ನವಣ ೆಮನಡಬೇೆಕತ, ಅಷತಟ ಬೆೇಗ ಚತರ್ನವಣೆಗಳನತನ ಸಹ ಮನಡತತ್ೆುೇವ ೆಹನಗೂ 
ಹಿಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳಿಗೆ ಮಿೇಸಲನತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲೆ ರ್ನಯಯವನತನ ಸಹ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವೆ. ಇಷತಟ ಮನತ್ನತನ 
ಈ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಬಯಸತತ್ುೆೇರೆ್.  
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ಶ್ರೇ ಕೆ್.ಎ. ತಿಪಪೆೇಸನಾಮಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಸಕ್ನಾರ economic 
backwardness  data collection  ಮನಡತ್ಕೆಂತ್ಹ ವಿಚನರಕ್ೆೆ ಮತಂದನದರೆ ಒಂದತ ವೆೇಳ ೆ
ಮನನಯ ಸವೇಾಚಾ ರ್ನಯಯನಲಯ ಅಥವನ ಮನನಯ ಉಚಾ ರ್ನಯಯನಲಯ ಏರ್ನದರೂ ನದೇೆಾಶನ 
ನೇಡಿದರೂ ಸಹ, ರ್ನವು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲೆ ಕ್ನಯಾಮಗನರನಗಿದೆದೇವೆಂದತ ಹೆೇಳಬಹತದನಗಿದ.ೆ ನಮಗೆ 
ಸಾಲಪ ಕ್ನಲನವಕ್ನಶ ನೇಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಕ್ೂೆೇರಬಹತದನಗಿದೆ. ಇಲೆದೆೇ ಇದದರ ೆ ತ್ಮಗೆ ಯನವುದೆೇ 
ಅವಕ್ನಶ ಇರತವುದಲೆ. ದಯಮನಡಿ, ಈ ವಿಚನರವನತನ ಗಮನದಲ್ಲೆಟತಟಕ್ೂೆಳಿಬೆೇಕ್ೆಂದತ ತ್ಮೂ 
ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದಚ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ 
ಬಹಳ ಕ್ನಳಜಿ ವಹಿಸತತ್ನುರೆ. ಈ ಹಿಂದ ೆ ಇದದಂತ್ಹ ರನಜಕಿೇಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಹ ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ 
ಕ್ನಳಜಿ ವಹಿಸಿರತತ್ುವೆ. ಆದರೆ, ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ಕ್ೆಲವರ mindset ಹೆೇಗಿದೆಯಂದರೆ, ಈ 
ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ಬಹಳಷತಟ ಮಿೇಸಲನತಿ ವಿರೂೆೇಧಿ ಜನ ಇದನದರ.ೆ                        

                                                         (ಮತಂದತ) 

(720) 29.03.2022 6.30 ವೆೈಎಲ-ಬಿಎನಚಎಸ್  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದಚ (ಮತಂದತ):- 

ಅಂದರೆ ಕ್ೆಲವು ವಗಾದವರತ ಮಿೇಸಲನತಿ ವಿರತದಿವನಗಿದನದರೆ.   ಮನನಯ ಕ್.ೆಎಸ್.ಈಶಾರಪಪನವರಿಗೂ 
ಚೆರ್ನನಗಿ ಗೊತಿುರತವ ಹನಗೆ spirit of Constitution ಏರೆ್ಂದರೆ, ಸನಮನಜಿಕವನಗಿ, ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕವನಗಿ 
ಹಿಂದತಳಿದ ವಗಾದವರಿಗ ೆ ಮಿೇಸಲನತಿ ಇದೆ.   1993ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ Indra Sawhney vs. 
Union of India ಪರಕರಣಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ೆ ಸಕ್ನಾರವು ಶೆೇಕಡ 27 ರಷತಟ ಮಿೇಸಲನತಿ 
ನೇಡಬೆೇಕ್ೆಂದತ ಆದೇೆಶ ಹೊರಡಿಸಿಲೆ, Indra Sawhney ಕ್ೇೆಸಿನಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಸವೇಾಚಾ 
ರ್ನಯಯನಲಯವು ಶೆೇಕಡ 27 ರಷತಟ ಹಿಂದತಳಿದ ವಗಾದವರಿಗೆ ಮಿೇಸಲನತಿ ನೇಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ತಿೇಪತಾ 
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ನೇಡಿತ್ತು.  ಈ ವಿಚನರವನತನ ಮನನಯ ಕ್.ೆಎಸ್.ಈಶಾರಪಪನವರತ ಒಪಿಪಕ್ೊಳುಿತ್ನುರೆ ಎಂದತ 
ಭನವಿಸತತ್ೆುೇರೆ್.  ಮನನಯ ಸವೇಾಚಾ ರ್ನಯಯನಲಯವು ಶೆೇಕಡ 27 ರಷತಟ ಹಿಂದತಳಿದ ವಗಾದವರಿಗ ೆ
ಮಿೇಸಲನತಿಯನತನ ನೇಡಿದರೂ ಸಹ ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸೆಾ ಚತರ್ನವಣೆಗಳಲ್ಲೆ  ಹಿಂದತಳಿದ ವಗಾದವರಿಗ ೆ
ಮಿೇಸಲನತಿ ನೇಡಬೆೇಕ್ೆನತನವ ಬಗೆೆ ಪರಶೆನ ಉದುವಿಸತತಿುದೆ.  ಕಳೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸಹ 
ಇದತದ, ಅದರ ಬಗೆೆ ಚಚಾೆ ಮನಡಿದೆದೇವೆ.  ಇದತ ಆರ್ಥಾಕವನಗಿ, ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕವನಗಿ, ಸನಮನಜಿಕವನಗಿ 
ಹಿಂದತಳಿದವರ ಪರಶೆನಯನಗಿಲೆ.   

ಆದರೆ, ರನಜಕಿೇಯವನಗಿ ಹಿಂದತಳಿದವರತ ಎಂದತ ಯನವ ರಿೇತಿ assess ಮನಡತತ್ನುರ ೆ
ಎನತನವುದತ ನಮೂ ಮತಂದೆ ಇರತವಂಥ ಪರಶೆನಯನಗಿದೆ.  ರನಜಕಿೇಯವನಗಿ ಹಿಂದತಳಿದವರತ ಎಂದತ 
assessment ಯನವ ರಿೇತಿ ಮನಡತತ್ನುರ?ೆ  ಹನಗನಗಿ ಈ ವಿಚನರವನಗಿ ಬಹಳ ಚಚಾೆ 
ಮನಡಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದ.ೆ ಯನವುದೆೇ ಪಕ್ಷವನಗಲ್ಲ, regional party  ಬಿಟಟರ,ೆ all national 
parties  ಅಷತಟ ಸತಲಭವನಗಿ ಮಿೇಸಲನತಿಯನತನ ಒಪಿಪಕ್ೊಳುಿವುದಲೆ.   ನಮೂ ಪಕ್ಷವನಗಲ್ಲ ಅಥವನ 
ಅವರ ಪಕ್ಷವನಗಲ್ಲ ಯನವುದೆೇ ಮತಚತಚಮರ ೆಇಲೆದೇೆ ಚಚೆಾ ಮನಡತವುದತ ಒಳೆಿಯದತ.  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ 
ಈ ದೆೇಶದ ಅಭಿವೃದಿಗ ೆ ರ್ನವು ಸಹ ಕ್ೂೆಡತಗಯೆನತನ ನೇಡಿದೆದೇವೆ.  ಎಲೆರನೂನ ಒಟತಟಗೂಡಿಸಿ  
ಮನಡತವುದತ ಒಳೆಿಯದತ. It is participatory democracy.  ಎಲೆರೂ ಪನಲೂೆೆಂಡತ ಈ 
ಪರಜನಪರಭತತ್ಾ ರನಷಾವನತನ ಬೆಳೆಸಬೆೇಕ್ನಗಿದೆ.  ಆದದರಿಂದ ಈ ವಿಚನರವು ಒಂದೆರಡತ ದವಸಗಳಲ್ಲೆ 
ಪರಿಹನರವನಗತವುದಲೆ.  ಯನವುದನದರೂ ಒಂದತ ಡೇೆಟನವನತನ ಮತಂದಟತಟಕ್ೊಂಡತ, ಚತರ್ನವಣೆ 
ಮನಡತವುದತ ಒಳೆಿಯದತ.  ನಗದತ್ ಸಮಯದೂೆಳಗೆ ಸರಿಪಡಿಸತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ ಸಕ್ನಾರವು ಹೇೆಳಿ 
ಮತಂದ ೆಹೂೆೇಗತವುದತ ಒಳೆಿಯದತ ಎಂದತ ಅನಸತತ್ುದೆ.   

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ:- ಆಯತ್ತ.  ರ್ನಳ ೆ ದವಸ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳನದ ಬಸವರನಜ್ಚ 
ಬೊಮನೂಯರವರ ಸಮತೂಖದಲ್ಲೆ ನಡಯೆತವ ಸಭಯೆಲ್ಲೆ ಹೆಚನಚಗಿ ಈ ವಿಷಯವನತನ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ. 
ಈಗ ಈ ವಿಷಯವನತನ ಮತಕ್ನುಯಗೊಳಿಸೊೇಣ.  
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ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎಸ್.ಈಶಾರಪಪ (ಗನರಮಿೇಣನಭಿವೃದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚನಯತಚ ರನಜ್ಚ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆಗಲ್ಲ.  ಅದಕ್ೆೆ ನನನ ಅಭಯಂತ್ರವೆೇನಲೆ.  ಹನಗೆಯೇ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರತ ಹೆೇಳಿದ ಅಂಶವು ಖಂಡಿತ್ವನಗಿ ಸರಿಯನಗಿ ಇದೆ, ಇಲೆವೆಂದತ ಹೆೇಳುವುದಲೆ.  ಅವರತ 
ಹೆೇಳಿದ ಅಂಶವನತನ ಸಹ ಗಮನದಲ್ಲೆಟತಟಕ್ೂೆಳಿಲನಗತವುದತ.  ಹನಗೆಯೇ Indra Sawhney case 
ನಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಸವೇಾಚಾ ರ್ನಯಯನಲಯವು ಶೇೆಕಡ 27 ರಷತಟ ಹಿಂದತಳಿದ ವಗಾದವರಿಗ ೆ
ಮಿೇಸಲನತಿಯನತನ ನೇಡತವ ಕತರಿತ್ತ ತಿೇಪತಾ ನೇಡಿತ್ತು ಎಂದತ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ 
ರ್ನಯಕರತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಅದೆೇ ಸವೇಾಚಾ ರ್ನಯಯನಲಯವೆೇ ನಮಗ ೆ ಇವತ್ತು ತ್ೂೆಂದರೆ 
ನೇಡತತಿುರತವುದತ.    

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದಚ (ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ 
ಸತಮನರತ 10 ವಷಾಗಳಿಂದ ಆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲೆ ಇದೆದೇರ್ೆ.  ಶೆೇಕಡ 19 ರಷತಟ ಸಹ ಮಿೇಸಲನತಿ 
ತ್ತಂಬಲತ ಆಗಲ್ಲಲೆ.  ಆದನದ ನಂತ್ರ within reservation ಕತರಿತ್ತ Rohini Commission  
ಬಂತ್ತ.  ಅದರಲ್ಲೆ ಯನರತ ಇದದರತ? ತ್ೂೆೇಳಗಳು ಮಿೇನತಗಳಿಗೆ ಸನಕ್ಷಿ ನೇಡತವಂಥ ಕ್ೆಲಸವನಗಿತ್ತು.  
ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲೆ ಮೇಲನಿತಿಯವರ ೆಇದದ ಪರಯತಕು ಮಿೇಸಲನತಿ ವಿರತದಿವನಗಿಯೇ ಅವರತ 
ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ   

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎಸ್.ಈಶಾರಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದೊಂದತ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ಮನತ್ರ ನನಗೂ 
ಹನಗೂ ಮನನಯ ವಿರೂೆೇಧ್ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರಲ್ಲೆ ವಯತ್ನಯಸ ಇದೆ.  ಎಲನೆ ರನಜಕಿೇಯ ಪಕ್ಷದವರತ ಸಹ 
ಹಿಂದತಳಿದವರಿಗೆ ಮಿೇಸಲನತಿ ನೇಡತವಲ್ಲೆ ಸಾಲಪ ಅಡಾವನಗಿದನದರ ೆ ಎನತನವಂಥ ಭನವರೆ್ ಮನನಯ 
ಬಿ.ಕ್.ೆಹರಿಪರಸನದಚರವರಿಗೆ ಏನದ,ೆ ಅದಕ್ೆೆ ನನನ ವಿರೂೆೇಧ್ ಇದ.ೆ  ಖಂಡಿತ್ವನಗಿ ಆ ರಿೇತಿ ಏನಲೆ.  
ಕ್ೆಲವು ರನಜಕಿೇಯ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲೆ, ಕ್ೆಲವು ವಯಕಿುಗಳು ಆ ರಿೇತಿ ಇರಬಹತದೇೆ ವಿನಃ ಆ ವಯಕಿುಗಳ 
ಭನವರೆ್ಯೇ ರನಜಕಿೇಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಭನವರೆ್ಯನಗಿರಲತ ಸನಧ್ಯವಿಲೆ. ಅದರಲ್ಲೆಯೂ ನಮೂ 
ಪಕ್ಷದವರಿಗಂತ್ೂ ಬಿಲಚ ಕತಲಚ ಇಲೆ.  ಹನಗನಗಿ ಈಗನಗಲೆೇ ಮನನಯ ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನಚರವರತ 
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ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ ಹಿಂದತಳಿದವರಿಗೆ ರ್ನಯಯ ಒದಗಿಸತವಲ್ಲೆ ರ್ನಳ ೆದವಸ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಯವರ 
ಸಮತೂಖದಲ್ಲೆ ನಡಯೆತವ ಸಭೆಯಲ್ಲೆ ಅಂತಿಮ ತಿೇಮನಾನವನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇವೆ.    

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ:- ಹೌದತ. ರ್ನಡಿದತದ ಈ ವಿಷಯವನತನ ಮತಂದತವರಸೊೆೇಣ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಕ್.ೆಎಸ್. ಈಶಾರಪಪನವರತ ಹೆೇಳಿದ 
ಹನಗೆ political parties ಎಂದರೆ, party policy ಬಗೆೆ ರ್ನನತ ಹೇೆಳಲ್ಲಲೆ.  Individuals  
ಬಗೆೆಯೇ ಹೆೇಳಿದತದ.  ಅವರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ ಅವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೆಯೂ ಮಿೇಸಲನತಿ ವಿರತದಿವನಗಿದನದರ,ೆ 
ನಮೂ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೆಯೂ ಮಿೇಸಲನತಿ ವಿರತದಿವನಗಿದನದರೆ ಅದತ ಬೇೆರ ೆಪರಶೆನ.  ಆದರ,ೆ ಹಿಂದತಳಿದವರಿಗೆ 
ರ್ನಯಯ ಕ್ೊಡಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದರೆ ಒಂದತ stand  ತ್ಗೆೆದತಕ್ೂೆಳಿಬೇೆಕ್ನಗತತ್ುದೆ.  ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಪನಲ್ಲಸಿ 
ವಿಚನರ ಬಂದನಗ ನಮೂ ಪಕ್ಷದವರತ ಯನವತ್ತು ಸಹ ಮಿೇಸಲನತಿ ವಿರತದಿವನಗಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿಲೆ.  
1990ರೆ್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಮನಜಿ ಪರಧನನಮಂತಿರಗಳನದ ಅಟಲಚ ಬಿಹನರಿ ವನಜಪೆೇಯಯವರತ ಇದನದಗ 
Constitution ಅನತನ review ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಸಮಿತಿಯ ರಚರೆ್ಯನಯತ್ತ.  ಹನಗನಗಿ ಕ್ೆಲವು 
ವಿಚನರಗಳ ಮೇಲೆ ಚಚಾೆ ಮನಡಲತ ಹೂೆೇದರ,ೆ ಬಹಳ ಸಮಯವನಗತತ್ುದೆ.   

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ದಯವಿಟತಟ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಏನತ ಹೆೇಳಿಕ್ ೆ
ನೇಡಿದನದರ,ೆ ಅದಕ್ೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ, ಲ್ಲಖಿತ್ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಡಿಸಿ.     

ಶ್ರೇ ಕ್.ೆಎಸ್.ಈಶಾರಪಪ:- ದನಖಲ ೆಇದೆ. ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರಿಗೆ ಪತ್ರವನತನ ನೇಡಿದರ,ೆ ರ್ನಳ ೆ
ಬೆಳಗೆೆಯೇ ಉತ್ುರ ಸಿಗತತ್ುದೆ.    

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇಮಾನ:- ಈಗನಗಲೆೇ ಸದನದ ದನಖಲೆಯಲ್ಲೆ ವರದಯನಗಿದೆ.  ರ್ನಳ ೆಬೆಳಗೆೆ 11.00 
ಗಂಟೆ ಮನನಯ ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ ಸಭ ೆ ಕರಯೆಲನಗಿದೆ, ಆಗ ಹೆಚಿಚನ ಚಚೆಾ ಮನಡಿ ಒಂದತ 
ತಿೇಮನಾನಕ್ೆೆ ಬನನ.   
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ಆ) ವಿಷಯ:- ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲೆರತವ ಹತಕ್ನೆಬನರ್ಚ, ಡನಯನಸಚ ಬನರ್ಚ, ಕ್ನಯಸಿರೆ್ೂೇ 
ಕ್ನಯಾ ವೆೈಖರಿ ಕತರಿತ್ತ. 

**** 

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೇಶಚ (ರ್ನಮನದೆೇಾಶನ ಹೊಂದದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅಧ್ಾ 
ಗಂಟೆ ಕ್ನಲನವಧಿ ಚಚಾೆ ಮೇಲೆ ಈ ವಿಷಯಕ್ೆೆ ಅವಕ್ನಶ ಕಲ್ಲಪಸಿದದಕ್ನೆಗಿ ಧ್ನಯವನದಗಳನತನ 
ಸಲ್ಲೆಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ಇವತಿುನ ಯತವ ಪಿೇಳಿಗ ೆ ಅಥವನ ಮತಂದನ ದನಗಳಲ್ಲೆ ನಮೂ ದೆೇಶಕ್ೆೆ ಉತ್ುಮ 
ಪರಜಗೆಳನತನ ತ್ರತವಂಥದನಗಬೆೇಕ್ನಗಿದತದ, ಇಂತ್ಹ ವಯವಸೆಾಯಂದ ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲೆ ಗಲ್ಲೆ-
ಗಲ್ಲೆಯಲ್ಲೆ ಕೆಬಚಗಳಿದತದ, ಅದರ ಬಗೆೆ ಜನರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನದರೆ.  ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ದರ್ನಂಕ: 
17.03.2022 ರಂದತ ನಡದೆ ಪರಶೆ್ನೇತ್ುರ ವೆೇಳಯೆಲ್ಲೆ ನೇಡಿದಂಥ ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ “ಹತಕ್ನೆ ಬನರ್ಚ 
ನಡಸೆಲತ ಅನತಮತಿಯನತನ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ವತಿಯಂದ ಟೆರೇಡ್ಚ ಲೆೈಸನಸಚ ಪಡದೆತ ಹನಗೂ ಮನನಯ 
ಉಚಾ ರ್ನಯಯನಲಯದ ಆದೆೇಶದ ಮೇರಗೆ ೆ ಕ್ನಯಾನವಾಹಿಸತತಿುದತದ, ಬಂೆಗಳೂರತ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ 
ವತಿಯಂದ ಹತಕ್ನೆ ಬನರ್ಚ ನಡಸೆಲತ ಪರವನನಗಿ ವಯವಸೆಾ ಇರತವುದಲೆ ಮತ್ತು ರಿಕಿರಯೇಷನಚ 
ಕೆಬಚಗಳಿಗೆ ರಿಜಿಸನಾರ್ಚ, ಸಹಕ್ನರ ಸಂಘ ಇಲನರ್ನ ವತಿಯಂದ ಪರವನನಗಿ ಪಡದೆತ, ಮನನಯ ಉಚಾ 
ರ್ನಯಯನಲಯದ ಆದೆೇಶದ ಮೇರಗೆ ೆಕ್ನಯಾನವಾಹಿಸತತಿುವೆ”ಚಎಂದತ ತಿಳಿಸಿದದರತ.  ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲೆ 
ಸಪಷಟವನಗಿ ತಿಳಿಸಿರತವಂತ್ೆ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ರವರತ ಹತಕ್ನೆ ಬನರ್ಚಗೆ ಟೆರೇಡ್ಚ ಲೆೈಸನಸಚ ನೇಡತತ್ನುರ ೆಮತ್ತು 
ರಿಕಿರಯೇಷನಚ ಕೆಬಚಗೆ ಸಹಕ್ನರ ಸಂಘದ ಇಲನರ್ಯೆವರತ ಪರವನನಗಿ ನೇಡತತ್ನುರ.ೆ  ಹನಗೆಯೇ 
ಇವೆರಡೂ ಕೆಬಚಗಳಿಗೂ ಸೂಕುವನದಂಥ ಆದೇೆಶವನತನ ಮನನಯ ಉಚಾ ರ್ನಯಯನಲಯ ನೇಡತತ್ುದೆ.   

ಮನನಯ ಉಚಾ ರ್ನಯಯನಲಯವು ನೇಡಿದ ಆದೇೆಶದ ಮೇರಗೆ ೆಆ ಕೆಬಚಗಳು ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ 
ರನಜಯವನತನ ಆಳುತಿುವೆ.  ಅದರ ಅಥಾವೆೇರ್ೆಂದರ,ೆ ಆ ಕೆಬಚಗಳನತನ ತ್ಡಹೆಿಡಿಯತವಂಥವರತ ಯನರತ 
ಇಲೆ.  ಹತಕ್ನೆ ಬನರ್ಚ ಮತ್ತು ರಿಕಿರಯೇಷನಚ ಕೆಬಚಗಳಲ್ಲೆ ಸಣಣ-ಪತಟಟವು ಏರ್ನದರೂ ಸಿಕಿೆದರ,ೆ… ನಮೂ 
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೆ ಹತಕ್ನೆಬನರ್ಚ ಕೆಬಚಗಳು 68 ಇವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದತದ, ರಿಕಿರಯೇಷನಚ ಕೆಬಚಗಳು 49 
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ಇವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನದರ.ೆ  ತ್ನವು ಸಹ ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರವನತನ ಚೆರ್ನನಗಿ ರೆ್ೂೇಡಿದದೇರಿ.  ಹನಗನದರ,ೆ 
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೆ ರಿಕಿರಯೇಷನಚ ಕೆಬಚಗಳು ಕ್ೆೇವಲ 49 ಮನತ್ರ ಇವೆಯೇ? ಗಲ್ಲೆ-ಗಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೆಯೂ 
ರ್ನಲತೆ ಕೆಬಚಗಳಿವೆ. Unauthorised clubs ಎಷಿಟವೆ? ಈ ಕೆಬಚಗೆ ಸಹಕ್ನರ ಇಲನರ್ಯೆವರತ 
ಪರವನನಗಿಯನತನ ನೇಡಬಹತದತ.  ಆದರೆ, ಗನಂಧಿ ನಗರದ ವನಯಪಿುಯಲ್ಲೆ ರೆ್ೂೇಡಿದರೆ ಸತಮನರತ 
200 ರಿಂದ 300 ರಿಕಿರಯೇಷನ ಕೆಬಚಗಳು ನಮಗೆ ಕ್ನಣಿಸತತ್ುವ.ೆ  ಹನಗನಗಿ ನನನ ಪರಕ್ನರ ಗಲ್ಲೆ-
ಗಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೆಯೂ ರಿಕಿರಯೇಷನಚ ಕೆಬಚಗಳಿವೆ.  ಈ ರಿಕಿರಯೇಷನಚ ಕೆಬಚಗಳನತನ carrom board 
ಆಟವನಡಲತ, ಮತ್ೊುಂದತ ಆಟಕ್ೆೆ ಬಳಸಿಕ್ೊಳುಿತ್ನುರ.ೆ  ಆದರೆ, ಅಲ್ಲೆ ಯಥೆೇಚಾವನಗಿ ಜೂಜನಟವೇೆ 
ನಡಯೆತತಿುದತದ, ಜೂಜತ ಬಿಟಟರ ೆಬೆೇರ ೆಯನವುದೆೇ ಆಟವಿಲೆ.  ಗನಂಧಿನಗರದಲ್ಲೆ ರಿಕಿರಯೇಷನಚ ಕೆಬಚ 
ಬಗೆೆ ಒಬಬರತ ನನಗ ೆಹೆೇಳುತಿುದದರತ.  ರ್ನನತ ಯನವತ್ತು ಆ ಕೆಬಚ ಒಳಗೆ ಹೊೇಗತವುದನಗಲ್ಲ, ಇಸಿಪೇಟ್ಚ 
ಆಟವನಡತವುದನಗಲ್ಲ ಮನಡಿಲೆ. ಹನಗೆಂದತ ಅಲ್ಲೆ ಹೊೇಗತವುದೇೆ ತ್ಪತಪ ಎನತನವುದತ ನನನ 
ಭನವರೆ್ಯನಗಿಲೆ, sincerely ನನಗ ೆ ಇಸಿಪೇಟ್ಚ ಆಟವನಡಲತ ಬರತವುದಲೆ. ಬೆೇರ ೆ ಯನರನದರೂ 
ಆಟವನಡತತಿುದದರ ೆ ಅದನತನ ರೆ್ೂೇಡತತ್ುೆೇರೆ್ ಅಷ್ೆಟೇ. ಕ್ೆಲವರ ಹೆಸರನತನ ರ್ನನತ ಉಲೆೆೇಖಿಸಲತ 
ಬಯಸತವುದಲೆ.  ಇದರಲ್ಲೆ ಬಹಳ ಮತಖಯವನದಂಥ ವಿಚನರವೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಕ್ೆಲವು ರಿಕಿರಯೇಷನಚ 
ಕೆಬಚಗಳಲ್ಲೆ ಪರತಿದನ ಸತಮನರತ 5.00 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯ kitty ಹಣವನತನ ಸಂಗರಹಣೆ ಮನಡತತ್ನುರೆ, 
ಆ kitty ಹಣವು ಸಂಸೆಾಗ ೆಸೇೆರತತ್ುದೆ.   

ಇಂತ್ಹ ಒಂದತ ವಯವಸೆಾಯಂದ ಕೂಡಿರತವ ರಿಕಿರಯೇಷನಚ ಕೆಬಚಗಳು ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲೆ 
ಯಥೆೇಚಾವನಗಿದ.ೆ  ದೂರದ ಊರತಗಳಿಂದ ಬಂದತ ಸಹ ಈ ಕೆಬಚಗಳಲ್ಲೆ ಆಟವನಡತತ್ನುರ.ೆ  
ಇದೊಂದತ ರಿೇತಿ ದಂಧಯೆನಗಿದತದ, ಎಷ್ೊಟೇ ಮರ್ಗೆಳು ಹನಳನಗಿವ,ೆ ಎಷ್ೊಟೇ ಸಂಸನರಗಳು ಬಿೇದಗ ೆ
ಬಂದದ.ೆ ಉತ್ುಮ ಜಿೇವನವನತನ ನಡಸೆತತಿುದದಂಥ ಎಷ್ೂೆಟೇ ಜನರತ ಸಹ ಈ ಕೆಬಚಗಳಿಂದ ಎಲೆವನೂನ 
ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ಕಳೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಮರ್ ೆ ಮಂದಗಳಲೆನೆ ರೆ್ೇಣಿಗೆ ಶರಣನಗತವಂಥ ಸಮಸೆಯ ನಮೂ 
ಮತಂದ ೆಸನಮನಜಿಕವನಗಿ ಕ್ನಣತತಿುದೆ.  ಈ ರಿಕಿರಯೇಷನಚ ಕೆಬಚಗಳಿಂದ ಇಂತ್ಹ ಒಂದತ ಸಮಸೆಯ 
ಇದೆ.  ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಹತಕ್ನೆ ಬನರ್ಚ ಕೆಬಚ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳುವುದನದರೆ, ರ್ನನತ ಸಹ ವಿಶೆಾೇಶಾರಪತರಂನಲ್ಲೆ 20 
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ವಷಾಗಳ ಕ್ನಲ ಕ್ೌನಸಲರ್ಚ ಆಗಿ ಕತ್ಾವಯ ನವಾಹಿಸಿದತದ, ಆ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಯನವುದೆೇ ಬನರ್ಚ ಅಂಡ್ಚ 
ರಸೊೆಟೇರಂೆಟ್ಚಗಳಿಗೆ ಅವಕ್ನಶ ಇರಲ್ಲಲೆ.  ಆದರೆ, ಇವತಿುನ ದವಸ ವಿಶೆಾೇಶಾರಪತರಂ ಮತ್ತು 
ಬಸವನಗತಡಿ ಸಕಾಲಚನಲ್ಲೆ ಹತಕ್ನೆ ಬನರ್ಚ ಕೆಬಚಗಳಿವೆ ಎಂದತ ಅಲ್ಲೆಯ residents ಹೇೆಳುತ್ನುರೆ.  
ಬೆಳಗೆೆಯಂದ ಸಂಜೆಯವರಗೊ ಆ ಕೆಬಚನಲ್ಲೆ ಹತಡತಗರತ ಇರತತ್ನುರೆ.  ಹತಕ್ನೆ ಬನರ್ಚ ಎಂದರೆ, 
ಗನಂಜನ ಸೇೆವರ್ ೆ ಮನಡತವಂಥದನದಗಿದೆ.  ಜೊತೆ್ಗೆ ಬೆೇರ ೆ ಚಟತವಟಿಕ್ೆಗಳು ಅಲ್ಲೆ ನಡಯೆತತಿುವೆ.  
ಇದೊಂದತ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ center for all types of illegal things. ಎಲನೆ ರಿೇತಿಯ ಕ್ೆಟಟ 
ಚಟತವಟಿಕ್ೆಗಳಿಗೆ ಕ್ೆೇಂದರ ಬಿಂದತವನಗಿ ಈ ಹತಕ್ನೆ ಬನರ್ಚ ನಡಯೆತತಿುವ.ೆ  ಅಲ್ಲೆಗೆ ಬರತವಂಥವರತ 
ಕ್ನಲೇೆಜಿಗ ೆಹೊೇಗತವ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು, drop outs, different professions ನಲ್ಲೆರತವವರತ 
ಇಲ್ಲೆಗೆ  ಬರತತ್ನುರ.ೆ  ಹನಗನಗಿ, ಎಲೆರಿಗೂ ಸಹ ಹತಕ್ನೆಬನರ್ಚ attraction center ರಿೇತಿ ಆಗಿದ.ೆ  
ಇಂತ್ಹ centers ರ್ನನತ ರೆ್ೂೇಡದೆೇ ಇರತವಂಥ, ಕ್ೆೇಳದೇೆ ಇರತವಂಥ ಏರಿಯನಗಳಲ್ಲೆಯೂ 
ಸನಾಪರ್ೆಯನಗಿವೆ.  ದಯವಿಟತಟ ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಇದರ ಬಗೆೆ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ೆ ಮನಡಬೇೆಕತ.  
ಬಸವನಗತಡಿ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಠನಣೆ ಲ್ಲಮಿಟ್ಸಚ ಬರತತ್ುದಯೆೇ ಅಥವನ ವಿಶೆಾೇಶಾರಪತರಂ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಠನಣ ೆ
ಲ್ಲಮಿಟ್ಸಚ ಬರತತ್ುದಯೆೇ ರೆ್ೂೇಡಬೆೇಕತ.  ಅಲ್ಲೆ ಒಂದತ ಬನಡಾರ್ಚ ಬರತತ್ುದೆ.  ಆ ಕಡ ೆಬಂದರೆ, 
ಬಸವನಗತಡಿ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಠನಣೆ ಬರತತ್ುದೆ, ಈ ಕಡಯೆಂದ ಹೊೇದರ ೆವಿಶಾೆೇಶಾರಪತರಂ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ 
ಠನಣೆ ಬರತತ್ುದೆ.  ಕ್ೂೆೇರಮಂಗಲ, ಜಯನಗರ, ಕನಕಪತರ ರಸೆು ಎಲನೆ ಕಡಯೊ ಹತಕ್ನೆ 
ಬನರ್ಚಗಳಿವೆ.  ಅದರಲ್ಲೆಯೂ ಯಥೆೇಚಾವನಗಿ ಬಂೆಗಳೂರಿನಲ್ಲೆ ಬೆೇಕ್ನದಷತಟ ಹತಕ್ನೆ ಬನರ್ಚಗಳಿದತದ, 
ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಕ್ೇೆವಲ 68 ಹತಕ್ನೆ ಬನರ್ಚಗಳಿವೆ ಎಂದತ ಮನಹಿತಿ ನೇಡಿದನದರ.ೆ  ಅವರಿಗೆ 
ಯನವುದೆೇ ರಿೇತಿಯ ಲೆೈಸನೆಸಚ ನೇಡಿಲೆವೆಂದರೂ, ಯನವ ರಿೇತಿ 68 ಹತಕ್ನೆ ಬನರ್ಚಗಳಿವೆ ಎಂದತ 
ಮನಹಿತಿ ನೇಡಿದನದರ ೆಎಂಬತದತ ನನಗೆ ಗೊತ್ನುಗತತಿುಲೆ.                          

                                                           (ಮತಂದತ)       

 



                                                                                                                                       «¥À/29.03.2022     268  
 

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

 

 

   

(721) 29.03.2022/6.40/ಎಸ್ಚಕ್-ೆಕ್ೆಎಸ್ಚ 

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೇಶ (ಮತಂದತ):- 

Unauthorized ಆಗಿರತವುದತ ಎಷಿಟದ ೆಎಂಬತದತ ಗೊತಿುಲೆ. ಪೂೆೇಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲನರ್ಯೆವರತ ಸತ್ಯಕ್ೆೆ 
ದೂರವನದಂತ್ಹ ಸಂರ್ೆಯಯನತನ ಕ್ೊಟಿಟದನದರೆ. ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಹನಗೂ RCS (Registrar of Co-
operative Societies) ನೇಡತವಂತ್ಹ license ಮೇಲೆ ಇವುಗಳಿವೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ನಮಗ ೆ
ನಯಂತ್ರಣವಿಲೆ, ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಮನನಯ ಉಚಾ ರ್ನಯಯನಲಯ intervention ಆಗಿ, ಪದೇೆ ಪದೇೆ 
ತ್ೊಂದರ ೆಕ್ೂೆಡಬೇೆಡಿ ಎಂದತ directions ಕ್ೊಟಿಟರತವಂತ್ಹದತದ.  Recreation clubs ಎಂದರೆ, 
ಉತ್ುಮವನದಂತ್ಹ ಆಟಗಳು ಮತ್ತು ಮನಸಸನತನ ಉಲನೆಸ ಹನಗೂ ಉತ್ನಸಹ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ  
recreate ಮನಡತವಂತ್ಹದತದ. ಇದನತನ ರ್ನವು brainstorming ಎಂದತ ಹೆೇಳಬಹತದತ.  
ಮನಸಸನತನ ಉಲನೆಶ ಮನಡತವಂತ್ಹದದಕ್ೆೆ  recreations ಇರಬಹತದತ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೆ ಯಥೆೇಚನಚವನಗಿ 
ಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆಚಟತವಟಿಕ್ೆಗಳು ನಡಯೆತತ್ುವೆ. ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಹತಕ್ನೆ ಬನರ್.  Hookah bar ನಲ್ಲೆ 
ganja ಸಹ ದೊರೆಯತತ್ುದೆ. ಇಲ್ಲೆ ಒಂದತ ರಿೇತಿ ಗನಂಜನವನತನ promote ಮನಡತವಂತ್ಹದನದಗಿದೆ. 
ಆದರೂ ಸಹ COPTA (Cigarettes and Other Tobacco Products Act) ಅಡಿಯಲ್ಲೆ 
ಕ್ೆಲವು ಪರಕರಣಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದದೆೇವೆಂದತ ಹೇೆಳಿದನದರ.ೆ ೨೦೨೦ ರಲ್ಲೆ ಹತಕ್ನೆ ಬನರ್ಚ ಮೇಲ ೆ
ಹತ್ತು ಪರಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದನದರೆ.  ೨೦೨೧ ರಲ್ಲೆ ಹತಕ್ನೆ ಬನರ್ಚ ಮೇಲೆ ಇಪಪತ್ೈೆದತ 
ಪರಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡಿದೆದೇವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದನದರೆ. ಈ ವಷಾ ಇನೂನ ಮತಗಿದಲೆ. 
ಆದರೂ ಕೂಡ ಐದತ ಪರಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡಿದೆದೇವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದನದರ.ೆ ಈಗನಗಲೆೇ 
ಆರವತ್ೂೂರತ recreation clubs ಮೇಲೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದದೆೇವೆಂದತ ಹೆೇಳಿದನದರ.ೆ 
recreation clubs  ಒಟತಟ ೪೯ ಇರತವುದತ ಎಂದತ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೊಟಿಟದನದರ.ೆ ಆದರೆ, ೨೦೨೦ 
ರಲ್ಲೆ ಆರವತ್ೂೂರತ ಕಲಬಚಗಳ ಮೇಲೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡಿದನದರ.ೆ  ೨೦೨೧ ರಲ್ಲೆ ಮೂವತ್ೂೂರತ 
ಕೆಬಚಗಳ ಮೇಲ ೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಂಡಿದನದರ.ೆ ೨೦೨೨ ರಲ್ಲೆ ರ್ನಲತೆ ಕೆಬಚಗಳ ಮೇಲ ೆ ಕರಮ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದನದರ.ೆ ನನಗೆ ನೇಡಿರತವ ಮನಹಿತಿಯ ಪರಕ್ನರ ಈ ಮೇಲ್ಲನಂತ್ೆ ವಿವರಗಳನತನ 
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ವಿವರಿಸಲನಗಿದ.ೆ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಪರಕ್ನರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೆ ನಲವತ್ೂೆುೇಂಭತ್ತು recreation clubs 
ಇದೆ.   ಇದರಲ್ಲೆ authorized clubs ಎಷಿಟವ?ೆ  RCS ನಂದ ಪಡದೆಂತ್ಹ license ಎಷತಟ? 
ಇದರ ಬಗೆೆ ಮನಹಿತಿಯಲೆ. ಹನಗನಗಿ, ರ್ನನತ ತ್ಮೂ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ವಿನಂತಿ 
ಮನಡತವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಈ ಬೆಂಗಳೂರತ ಕ್ೆೇಂದರವನತನ ಸಮನಜರ್ಘತ್ತಕರಿಂದ ಮತಕುಗೂೆಳಿಸಿ, ನಮೂ 
ಮಕೆಳಿಗ ೆಸಮನಜದಲ್ಲೆ ಒಳೆಿಯ ವನತ್ನವರಣ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದಲ್ಲೆ ಬಳೆೆಸತವುದಕ್ೆೆ, ಸಕ್ನಾರ ಒಳೆಿಯ 
ವನತ್ನವರಣ ಕಲ್ಲಪಸಿಕ್ೊಡತವುದಕ್ೆೆ ಏರೆ್ೇನತ ಕರಮಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳರೆ್ನಲೆ ದಯವಿಟತಟ ಮನಡಿ. ಅಲ್ಲೆ 
ಚಟತವಟಿಕ್ೆ ನಡಯೆತತಿುರತವ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ರ್ನಯಯನಲಯಕ್ೆೆ ಹೆೇಳುಬಹತದನಗಿತ್ತು. ಇಂತ್ಹ 
ಚಟತವಟಿಕ್ೆಗಳು ನಡಯೆತತಿುದತದ, ಇದನತನ ಮನನಯ ರ್ನಯಯನಲಯದ ಮತಂದ ೆ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರದೇೆ 
ಇರತವುದರಿಂದ, ರ್ನಯಯನಲಯದಂದ ಆದೇೆಶ ಮನಡಿದೆ.  ರ್ನಯಯನಲಯದಂದ suppression of 
facts ಇರತತ್ುದೆ. ರ್ನವು ರ್ನಯಯನಲಯಕ್ೆೆ ಏನತ ಕ್ೊಡತತ್ೆುೇವಯೆೇ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಮನನಯ 
ರ್ನಯಯನಲಯ ಆದೆೇಶ ಕ್ೂೆಡತತ್ುದೆ.  ಮನನಯ ರ್ನಯಯನಲಯಕ್ೆೆ ಸರಿಯನದಂತ್ಹ ಮನಹಿತಿಯನತನ 
ಕ್ೊಟನಟಗ, ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಅದತ  ಸಂಪೂಣಾವನಗಿ ವಿಶೆೆೇಷಣೆ ಮನಡಿ, ಸರಿಯನದಂತ್ಹ 
ಕರಮಗಳನತನ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿವುದಕ್ೆೆ ಮನನಯ ರ್ನಯಯನಲಯ ಆದೆೇಶ ಕ್ೊಡತತ್ುದ.ೆ ದಯವಿಟತಟ, ಇದರ 
ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಗಂಭಿೇರವನಗಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿವಂತ್ಹದತದ ಬಹಳ ಮತಖಯವಿದೆ. 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ್ 
ಗಂಭಿೇರವನದ ವಿಚನರವನಗಿದ.ೆ ರ್ನವು ರೆ್ೂೇಡಿದಂತ್,ೆ ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ ಬಿರಗೆೇಡ್ ರೂೆೇಡ್ಚನಲ್ಲೆ 
ಈ ರಿೇತಿಯ ಎಲನೆ ಚಟತವಟಿಕ್ೆಗಳು ನಡಯೆತತ್ುವ.ೆ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರವನತನ ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ, 
ಬೆಂಗಳೂರತ ಹೂೆರ ವಲಯಕೂೆ ಕೂಡ ಇದತ ವನಯಪಿಸಿದೆ. ಬಂೆಗಳೂರತ ಹೊರ 
ವಲಯದಲ್ಲೆರತವಂತ್ಹ ಸತಮನರತ ಹದರೆ್ೈದತ-ಇಪಪತ್ತು ಕಿಲೂೆೇ ಮಿೇಟರ್ ವಿಸಿುೇಣಾದಲ್ಲೆರತವಂತ್ಹ 
ಎಲನೆ ಹೂೆೇಟಲೆಚಗಳು, ರಸೆನಟ್ಚಾಗಳಲ್ಲೆ ವನರಕ್ೆೆ ಎರಡತ-ಮೂರತ ಬನರಿ ರನತಿರಗಳಲ್ಲೆ ನಡಯೆತವಂತ್ಹ 
ವಯವಸೆಾಗಳ ಬಗೆೆ ಪೊಲ್ಲೇಸನವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಇಲನರ್ೆಯವರಿಗೂ ತಿಳಿದ ವಿಚನರವನಗಿದೆ.   ಇದರ 
ಜೊತ್ೆಗೆ ಸತಮನರತ ೬೮ ಹತಕ್ನೆ ಬನರ್ ಹನಗೂ 49 recreation clubs ಏನದ,ೆ ಇವುಗಳು 
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ಮನನಯ ರ್ನಯಯನಲಯದ ನದೆೇಾಶನ ಮತ್ತು ಆದೆೇಶದಂತ್ ೆ ಅನತಮತಿ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದನದರೆ 
ಎಂಬತದರ ಬಗೆೆ ಕ್ೂೆಟಿಟರಬಹತದತ, ಆದರೆ, ಇವು ಸಂರ್ೆಯಯಲ್ಲೆ ದಾಗತಣಗೂೆಂಡತ  ಹೆಮನೂರವನಗಿ 
ಬೆಳೆದದ.ೆ  ಅನಧಿಕೃತ್ವನಗಿ ಹತಕ್ನೆ ಬನರ್ಚ ಮತ್ತು ರಿಕಿರಯೇಷನಚ ಕೆಬಚಗಳು ಎಷತಟ ಎಂಬತದರ ಬಗೆೆ  
ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚನವರಿಗ ೆಮನಹಿತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅವರತ ಧೆೈಯಾವನಗಿ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡತವುದಕ್ನೆಗಿಲೆ. ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ದಯಮನಡಿ, ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರೆೇ, ತ್ಮೂ ಇಲನರ್ಯೆ ಸಿಬಬಂದಯನತನ 
ಜೊತ್ೆಗೆ ಕರದೆತಕ್ೊಳಿದೇೆ, ಇಂದತ ಅಥವನ ರ್ನಳ ೆಸಂಜೆ ೭ ಗಂಟೆಗ ೆ Church street ಅಥವನ 
ಬಿರಗೆೇಡ್ ರಸೆುಗೆ ಸತಮೂರೆ್ ವನಕ ಹೊೇಗಿ. ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೇಶಚರವರತ 
ಹೆೇಳಿದಂತ್ ೆ  ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗಲ್ಲೆ ಗಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೆ ಹತಕ್ನೆ ಬನರ್ಚ ವನಯಪಕವನಗಿದ.ೆ  ಅಲ್ಲೆಗೆ ಹೊೇದರ,ೆ ಆ 
ಹತಕ್ನೆ ಬನರ್ಚ ಮತ್ತು ರಿಕಿರಯೇಷನಚ ಕೆಬಚಗಳಲ್ಲೆ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತವ ಹತಡತಗರತ, ಸಪೆೆಯಸ್ಚಾ ಎಲೆರೂ 
ನಮೂ ಬಳಿ ಬಂದತ,ಚ “ಸತಮೂರ್ೆ ಡನಯನಸಚ ರೆ್ೂೇಡಿ ಸನರ್ಚ ಇಷಟವನದರ,ೆ …..ಚ “ಚಎನತನತ್ನುರ.ೆ ಜೊತ್ೆಗೆ 
ಒಂದತ ಪಟಿಟಯನತನ ಸಹ ಇಟತಟಕ್ೂೆಂಡಿರತತ್ನುರೆ.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೇಶ (ರ್ನಮನದೆೇಾಶನವನತನ ಹೊಂದದವರತ):- ಮನನಯ 
ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರೇೆ ಒಂದತ ನಮಿಷ. ರ್ನನತ ಹೆಚಿಚಗ ೆಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇಗತವುದಲೆ. ಮನನಯ ಗೃಹ 
ಸಚಿವರನದ ಮನನಯ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರರವರತ ಬಹಳ ಒಳೆಿಯವರತ ಎಂದತ ಮನನಯ ಆಯನೂರತ 
ಮಂಜತರ್ನಥಚರವರತ ಯನವನಗಲೂ ಹೆೇಳುತಿುರತತ್ನುರ.ೆ ಪನಪ, ನೇವು ಅವರನತನ ಕ್ೆಡಸಬೆೇಕ್ೆಂದತ 
ಮನಡಿದದರನ.   

ವೆೈಸ್ ಛೆೇಮಾನ:- ಅಲ್ಲೆಗ ೆಅವರೊಬಬರರೆ್ನೇ ಹೊೇಗತವುದಕ್ೆೆ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಅವರ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲೆ 
ಇವರತ ಯನರತ ಹೂೆಗತವುದಲೆವಂತೆ್. 

ಶ್ರೇ ಎನ. ರವಿಕತಮನರ್:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರೇೆ, ಇಷ್ನಟದರ ೆ ಎನತನವ ಬಗೆೆ 
ಹೆೇಳುತಿುದದೇರನ. ಯನವತ್ನುದರೂ ಇಷಟವನಗಿತ್ತು ಎಂದತ ತ್ನವು  ಅಲ್ಲೆಗೆ ಹೂೆೇಗಿದದರನ? 

ಡನ. ಕ್.ೆ ಗೊೇವಿಂದರನಜ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಒಂದತ ನಮಿಷ. 
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ವೆೈಸ್ ಛೆೇಮಾನ:- ಮನನಯ ಗೊೇವಿಂದರನಜ್ಚರವರೆೇ, ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದನತನ 
ಮತಗಿಸಲ್ಲ. ಆನಂತ್ರ ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

ಡನ. ಕ್ೆ. ಗೊೇವಿಂದರನಜ್ (ವಿಧನನಸಭೆಯಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಗೃಹಸಚಿವರಿಗೆ ರ್ನನತ ಈಗನಗಲೆೇ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲೆ ಪತ್ರವನತನ 
ಕ್ೊಟಿಟದದೆೇರೆ್. ಅವರತ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿರಬಹತದತ. ಇಲ್ಲೆ ಒಂದೇೆ ಸಮಸೆಯ ಏರ್ನಗಿದೆ 
ಎಂದರೆ, ತ್ನವು ಆ ಪತ್ರವನತನ Commissioner ಗೆ ಕಳುಹಿಸತತಿುೇರನ.  Commissioner ನವರತ 
ಅದಕ್ೆೆ ಒಂದತ ಸಹಿ ಹನಕಿ, ಪಿ.ಎ. ಹತಿುರ ಅಥವನ clerk ಹತಿುರ ಕ್ೊಡತತ್ನುರೆ. ಅಲ್ಲೆ ಒಂದತ ಪದಿತಿ 
ಇದೆ. clerk ಹತಿುರ ಕ್ೊಟನಟಗ, ಅವರತ ಏನತ ಮನಡತತ್ನುರಂೆದರೆ, ಎಲನೆ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ ಸಟೆೇಷನಚಗಳಿಗೆ 
ಒಂದತ ನಯಮಿತ್ ವಯವಸೆಾಯಂತ್ೆ ಬರೆದತ ಹನಕತತ್ನುರ.ೆ ಈ ರಿೇತಿ ಘಟರ್ ೆಎಲ್ಲೆಯೂ ನಡದೆಲೆ ಎಂದತ 
ಎಲನೆ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ ಸಟೆೇಷನಚನವರತ ಎಲೆದಕೂೆ ಒಂದತ compliance report ಹನಕಿಬಿಡತತ್ನುರೆ. 
ಅದತ ಅಲ್ಲೆಗೆ ಮತಗಿಯತ್ತ. ಎಲನೆ ಕಡ ೆ ಏನತ ನಡಯೆತತಿುದ ೆ ಎನತನವುದರ ಬಗೆೆ ಆಯನಯ 
ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟ ಎ.ಸಿ.ಪಿ., ಡಿ.ಸಿ.ಪಿ., ರವರ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ರಬೇೆಕತ. ಇವರತ ಏನತ ಮನಡತತ್ನುರೆಂದರ,ೆ 
ಇನಸಚಪೆಕಟರ್ ಪಿ.ಎ.ಗಳು  ಬರೆಯತತ್ನುರ.ೆ ಅದತ ಅಲ್ಲೆಂದ ಅಲ್ಲೆಗೆಯೇ ಮತಚಿಚ ಹೊೇಗತತ್ುದೆ. ಅವರತ 
ನಮಗೂ ಕೂಡ report ಕ್ೂೆಡತವುದಲೆ. ರ್ನವು ಕ್ೊಟಿಟರತವ complaint ಗೆ ನಮಗೊಂದತ 
ಪತ್ರವನತನ ಬರೆಯತತ್ನುರ.ೆ ಎರಡರೆ್ಯದನಗಿ, ಮತಖಯವನಗಿ ಶನಲನ-ಕ್ನಲೆೇಜತಗಳು ಮತ್ತು 
ಪನಕಚಾಗಳು.  ಈ ಪನಕಸಾ ಹತಿುರ ಹರೆ್ೂನಂದತ ಗಂಟೆಯಷತಟ ಹೊತಿುನಲ್ಲೆ ಗನಂಜನ ಸರಬರನಜತ 
ಮನಡತವವರತ ಸೈೆಕಲ ಮೇಲೆ ಬರತತ್ನುರ.ೆ ಇದನತನ ಮನಫಿುನಲ್ಲೆರತವ ಪೂೆಲ್ಲೇಸರತ ಗಮನಹರಿಸಿದರೆ, 
ಖಂಡಿತ್ ಒಳೆಿಯದನಗತತ್ುದೆ.  

 ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್ಚ. ರಮೇಶಚ:- ಸಿ.ಎಂ. ಮರ್ೆಯ ಹತಿುರ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚನವರೇೆ ಮನರತತ್ನುರಲೆ. 

ಡನ. ಕ್.ೆ ಗೊೇವಿಂದರನಜ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಅದರ ಬಗೆೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಲೆ. ರ್ನನತ ಶನಲನ ಮಕೆಳ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದೆದೇರ್ೆ. I have concern about 
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the students. ಇವತ್ತು ಇರ್ೂೆನಂದತ ಏರ್ನಗಿದೆ ಎಂದರೆ, ಈ ಐಟಿ ಕಂಪನಗಳಲ್ಲೆ ತ್ಂದ-ೆತ್ನಯ 
ಕ್ೆಲಸ ಮನಡತತಿುರತತ್ನುರ.ೆ ಆ ಮಕೆಳನತನ ಯನವುದೂೆೇ ಒಂದತ creches, ಹನಸಟೆಲ, caretaker 
ಬಳಿ ಅಥವನ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮರ್ೆಯಲ್ಲೆ ಬಿಟತಟಬಿಡತತ್ನುರೆ. ಅವರತ ಮಕೆಳ ಮೇಲ ೆ ಗಮನ 
ಹರಿಸತವುದಲೆ. ಆ ತ್ಂದ-ೆತ್ನಯಗಳಿಗೆ ಒಬೊಬಬಬರೆೇ ಮಕೆಳು ಇರತತ್ನುರ.ೆ ಆ ಮಕೆಳು  ಒಳೆಿಯ 
ಕತಟತಂಬದಂದ ಬಂದವರನಗಿರತತ್ನುರೆ.  ಆ ಮಕೆಳು ಏನತ ಮನಡತತ್ನುರೆಂದರ,ೆ ಈ ದಂಧಗೆೆ 
ಇಳಿಯತತ್ನುರೆ. ಅವರತ ಒಂದತ ಸಲ addiction ಆಗಿಬಿಟಟರ,ೆ ಈ addiction ನಂದ ಈಚೆಗ ೆ
ತ್ರತವುದತ ಬಹಳ ಕಷಟ. ಇದಕ್ೆೆ counselling centers ಗಳನತನ ಜನಸಿು ಮನಡಬೇೆಕತ. ಇದಕ್ೆೆ 
ಪೊಲ್ಲೇಸ್ enforcement ನತನ ಜನಸಿು ಮನಡಬೇೆಕತ. ಸತಮೂ ಸತಮೂರ್ ೆtraffic enforcement 
ನತನ ಜನಸಿು ಮನಡಿ, ಹೊೇಗಿ ಬರತವವರ ಮೇಲೆ ಕ್ೆೇಸ್ ಹನಕತತಿುೇರನ.  ಈಗ towing of 
vehicles ನಲ್ಲೆಸಿರತವುದತ ಒಳೆಿಯ ಕ್ೆಲಸ ಮನಡಿದದೇರನ. ಇಲೆವೆಂದರೆ, ಜನರಿಗ ೆ harassment 
ಆಗತತಿುತ್ತು. ಅಲೆಲ್ಲೆ ಕಳಿರನತನ ಹಿಡಿಯತವ ಹನಗೆೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೆ ನಂತ್ತಕ್ೂೆಂಡತ ಕ್ೆೇಸ್ ಹನಕತತಿುದತದ, 
ಬಹಳ ಅಸಹಯವನಗಿ ಕ್ನಣಿಸತತಿುತ್ತು. ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚನವರತ ಎಷ್ೊಟೇ ಬನರಿ ಲನಠಿಯ ಪರಹನರ 
ಮನಡಿರತತಿುೇರನ. ಅದರಲ್ಲೆ ಎಲನೆ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚನವರಲೆ, ಕ್ೆಲವರತ ಪೂೆಲ್ಲೇಸರತ ಮನತ್ರ. ಒಂದೂೆಂದತ 
ಇಲನರ್ಯೆಲ್ಲೆ black sheep ಗಳಂತ್ ೆ ಇರತತ್ನುರೆ.  ಈ ಮಕೆಳಿಗ ೆ ನಯಂತ್ರಣ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ, 
ತ್ನವು ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚನವರಿಗೆ ಸೂಚರೆ್ ಕ್ೂೆಟತಟ, ಇದೂೆಂದೆೇ ಸಿಟಿ ಇಲೆ. ಇನನತ್ರ ನಗರಗಳನದ ಬೆಳಗನವಿ, 
ಮಂಗಳೂರತ, ಮೈಸೂರತ ಕೂಡ ಇದತ ಹಬಿಬಕ್ೊಂಡಿದೆ. ಯತವಜನರತ ಇವತ್ತು ಏತ್ಕ್ೆೆ 
ವಯಸನಗಳನಗತತಿುದನದರೆಂದರ,ೆ ಮತಖಯವನಗಿ addiction.  ಎಷ್ೊಟೇ ಬನರಿ ಚನಕಲೆೇಟ್ಚನಲ್ಲೆಯೂ 
ಕೂಡ ಬಂದರತವುದತ ಗೊತ್ನುಗತವುದಲೆ.  ಅದತ ಚನಕಚಲೆೇಟ್ಚನಲ್ಲೆಯೇ ಇದೆ ಎಂಬತದತ 
ಗೊತ್ನುಗತವುದಲೆ. ಚನಕಲೇೆಟ್ಚ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆಯೇ ಗನಂಜನ ಚನಕಲೆೇಟ್ ಬರತತ್ುಂತ್ೆ. ಅವರತ ಅದನತನ 
ತಿಂದತಬಿಟಟರ,ೆ ಮತ್ತು ಬರತತ್ುದಂತ್.ೆ ಇದೆರೆ್ನಲನೆ ತ್ಡಗೆಟಟಬೆೇಕ್ೆಂದರೆ,  ಮದಲತ airport ನಲ್ಲೆ 
ಕಡಿವನಣ ಹನಕಬೆೇಕತ. City surveillance ಜನಸಿು ಮನಡಬೇೆಕತ.  

ವೆೈಸ್ ಛೆೇಮಾನ:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರೇೆ ತ್ಮೂ ಮನತ್ನತನ ಮತಗಿಸಿ.  
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ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ರ್ನನತ ಇನೂನ ಪನರರಂಭರೆ್ೇ ಮನಡಲ್ಲಲೆ.  

ವೆೈಸ್ ಛೆೇಮಾನ:- ತ್ನವು ಎಂ.ಜಿ. ರೂೆೇಡ್ ಮತ್ತು ಬಿರಗೆೇಡ್ ರಸೆುಗಳಿಗೆಲನೆ ಹೊೇಗಿ 
ಬಂದರತವ ರಿೇತಿ ಮನತ್ನಡಿದರಿ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಕ್.ೆ ಗೊೇವಿಂದರನಜ್ಚರವರಿಗೆ experience ಇದ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ಂದರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈಗ ಸಂಜೆ ಏಳು 
ಗಂಟೆ ಆಗತತಿುದೆ. ಈ ಸಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಬನರ್ಚಗಳ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಪನರರಂಭ ಮನಡಿದರೆ, ಇದಕ್ೆೆ 
ಕ್ೊರೆ್ಯೇ ಇರತವುದಲೆ. 

ವೆೈಸ್ ಛೆೇಮಾನ:- ಈಗ ಸಂಜೆ ಏಳು ಗಂಟೆ ಆಗತತಿುದೆ. ಬನರ್ಚಗಳ ಬಗೆೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸರಿಯನದ ಸಮಯ.                                       

                                                         (ಮತಂದತ) 
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ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಹನಗೆಯೇ ಹತ್ತು ಹೆಜೆಿ ಮತಂದಕ್ೆೆ ಹೊೇದನಗ ಇರ್ೂೆನಬಬ ವಯಕಿು ಬಂದತ 
`ಸರ್ಚ, ನೇವು ಒಂದತ ಹನಡತ ಕ್ೆೇಳಿ, ನಮಗೆ ಇಷಟವನದರ ೆ ಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಿ, ಇಲೆದದದರ ೆ ತ್ನವು 
ಹೊೇಗಬಹತದತ’ಚ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರ್.ೆ ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಇರ್ೂೆನಂದತ ಹತ್ತು ಹೆಜೆಿ ಮತಂದಕ್ೆೆ ಹೂೆೇದರ ೆ
`ಸರ್ಚ, ನಮೂಲ್ಲೆ entry fees ರೂ.250ಗಳಿದೆ, with one large whiskey, ತ್ಮಗ ೆ
ಇಷಟವನದರ ೆಕತಳಿತ್ತಕ್ೂೆಳಿಿ, ಇಷಟ ಆಗದದದರ ೆತ್ನವು ಹೂೆೇಗಬಹತದತ’ಚಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಎಲನೆ ಕಡ ೆ
ಇದೆೇ ರಿೇತಿ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸೆುಗಳಲ್ಲೆರತವ ಕ್ಲೆವು ಬನರ್ಚಗಳಲ್ಲೆ ಮೂಯಜಿಕಚ, ಡನಯನಸಚ ಮತ್ತು 
ಸೌಂಡ್ಚಗಳೆಲನೆ ಜಗಜಗಿಸತತಿುರತತ್ುದೆ. ಈ ರಿೇತಿ ಎಲನೆ ಕಡ ೆ ಇರತವುದತ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚನವರಿಗೆ 
ಗೊತಿುಲೆವೆೇ? ರ್ನವು ಈ ಬಗೆೆ ಸದನದಲ್ಲೆ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳಿದನಗ ʻರ್ನಯಯನಲಯದ ಆದೆೇಶದಂತ್ ೆಅವರಿಗೆ 
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ಪರವನನಗ ೆ ಟೆರೇಡ್ಚ ಲೆೈಸನೆಸಚ ನೇಡಲನಗಿದೆ̓  ಎಂದತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಡತತ್ನುರ.ೆ  ಇದರಿಂದ ಸನಕಷತಟ 
ಯತವಕರತ ಮತ್ತು ಬಹಳಷತಟ ಮಂದ ಕ್ನಲೇೆಜ್ಚ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ಹನಳನಗತತಿುದನದರ.ೆ ಮನನಯ ಗೃಹ 
ಸಚಿವರೆೇ, ಮೈಸೂರತ-ಬಂೆಗಳೂರತ ರಸೆುಯಲ್ಲೆ ರ್ನವಂೆದೂ ಕೂಡ ಹತಕ್ನೆ ಬನರ್ಚಗಳನತನ 
ರೆ್ೂೇಡಿರಲ್ಲಲೆ. ಈಗ ರನಮನಗರದ ಹತಿುರ ರಸೆುಯ ಎರಡೂ ಭನಗದಲ್ಲೆ ಮೂರ್ನಾಲತೆ 
ಹತಕ್ನೆಬನರ್ಚಗಳು ಪನರರಂಭವನಗಿವೆ.  ರ್ನನತ ಅಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದತ ಬನರಿ ಕೂಡ ಹೊೇಗಿರಲ್ಲಲೆ. ಆ ರಸೆು 
ಮೂಲಕ ಕ್ನರಿನಲ್ಲೆ ಹೂೆೇಗತವನಗ ನಮೂ ಡೈೆವರ್ಚಗೆ “ತಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಕ್ನಫಿ ಕತಡಿಯೇಣ, ಕ್ನರತ 
ನಲ್ಲೆಸಿ”ಚ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದನಗ, ಅವರತ ಸರ್ಚ, ಅಲ್ಲೆ ತಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಕ್ನಫಿ ಏನೂ ಸಿಗತವುದಲೆ ಎಂದತ 
ಹೆೇಳಿದರತ.ಚ ಚ “ಅವರತ ಹೂೆೇಟಲೆಚ ಎಂದತ ಬೊೇಡ್ಚಾ ಹನಕಿದನದರಲನೆ”ಚ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದದಕ್ೆೆ, ಅದತ 
ʻಹತಕ್ನೆಬನರ್ಚ̓ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಅಲ್ಲೆಗೆ ಮೂರ್ನಾಲತೆ ಹತಕ್ನೆಬನರ್ಚಗಳು ಬಂದವ.ೆ  ಅವರತ 
ಅಲ್ಲೆಂದ ಹತಕ್ನೆಬನರ್ಚ ಕತಡಿದತ ರೂೆೇಡ್ಚಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇೆ ಇನತನ ಯನವ ರಿೇತಿ ವನಹನಗಳನತನ 
ಓಡಿಸತತ್ನುರ?ೆ ಈಗ ಸಕ್ನಾರ ಅಲ್ಲೆ 10 ಪಥಗಳ ರಸೆು ಮನಡಿರತವುದತ  ಏನತ ಪರಯೇಜನ? ಅವನತ 
ಹತಕ್ನೆಬನರ್ಚನಂದ ಹತಕ್ನೆ ಕತಡಿದತ ಆ ರಸೆುಗೆ ಬಂದರ ೆಗತಿ ಏನತ? ಇವತಿುನ ದವಸ ಅಲ್ಲೆ ಇಂತ್ಹ 
ರ್ನಲತೆ ಹೊೇಟೆಲಚಗಳು ಪನರರಂಭವನಗಿವ.ೆ ಹತಕ್ನೆಬನರ್ಚ ಇರಬಹತದತ, ಡನಯನಸಚಬನರ್ಚ ಇರಬಹತದತ 
ಮತ್ತು ಕ್ನಯಸಿರೆ್ೂೇ ಇರಬಹತದತ ಇಲ್ಲೆಗ ೆ ಹೂೆೇಗತ್ಕೆಂಥವರೆಲೆರೂ ಯತವಕರತ. ಅದರಲೂೆ ಅಲ್ಲೆಗೆ 
ಹೆಚನಚಗಿ ಕ್ನಲೇೆಜತ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ಕ್ನಲೇೆಜತ ವಿದನಯರ್ಥಾನಯರತ ಹೂೆೇಗತತಿುದನದರೆ. ಇದತ ಸಮನಜದ 
ಸನಾಸಾಾವರೆ್ನೇ ಮನಡತತಿುದೆ. ಆದದರಿಂದ ದಯವಿಟತಟ ಇದರ ಬಗೆೆ ತ್ನವು ಕರಮ ವಹಿಸಬೆೇಕತ. ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ ೆಗೊತಿುಲೆದೇೆ ಏನೂ ನಡಯೆತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧ್ಯವಿಲೆ. ಅವರ jurisdiction ನಲ್ಲೆ ಅಂತ್ಹ 
ಹತಕ್ನೆಬನರ್ಚಗಳೂ ಎಷ್ೆಟವಯೆಂದತ ಗೊತಿುದ.ೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಪರತಿ ವನರ ಮತ್ತು ತಿಂಗಳಿಗ ೆ ಕ್ೆಲವು 
ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ ೆ ಎಷ್ೆಟಷತಟ ಸಂದನಯವನಗಬೆೇಕ್ೊೇ ಅಷತಟ ಸಂದನಯವನಗತತಿುದೆ. ಅದರ 
ಪನಡಿಗೆ ಅದತ ಪಮಿಾಟ್ಚ ನಡಯೆತತಿುರತತ್ುದೆ. ಇದತ ಬಹಳ ವಯವಸಿಾತ್ವನಗಿ ನಡಯೆತತಿುದೆ. ದಯವಿಟತಟ 
ಏರ್ನದರೂ ಮನಡಿ ಇದನತನ ಒಂದತ ನಯಂತ್ರಣಕ್ೆೆ ತ್ನನ.ಚ “ನೇವು ರ್ನಯಯನಲಯದ ಆದೆೇಶದಂತ್ ೆ
ಅವರಿಗೆ ಪರವನನಗ ೆಟೆರೇಡ್ಚ ಲೆೈಸೆನಸಚ ನೇಡಲನಗಿದ”ೆಚ ಎಂದತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂೆಟಿಟದದೇರಿ. ಆದರೆ ಇವತಿುನ 
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ದವಸ  ರ್ನವು ಕ್ೊೇಟ್ಚಾಗೂ ಕೂಡ ಮನವರಿಕ್ ೆಮನಡಬೆೇಕ್ನದಂಥ ಅನವನಯಾತ್ೆ ಇದೆ. ಈ ರಿೇತಿ 
ಕ್ೆಲವಂದತ ಕಡಗೆಳಲ್ಲೆ ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ ಕ್ೊೇಟ್ಚಾ ಆದೆೇಶದ ಪರಕ್ನರ ನೇವು ಟೆರೇಡ್ಚ ಲೆೈಸೆನಸಚ ಕ್ೊಟಟರೆ 
ಹೆೇಗ?ೆ ಈಗ ಸಹಕ್ನರ ಸಂಘಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೆ ರಿಕಿರಯೇಷನಚ ಕೆಬಚಗಳು ನಡಯೆತತಿುರತವುದತ ಕೂಡ 
ಒಂದತ ದೂೆಡಾ ದಂಧ.ೆ ಬಂೆಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲೆ ಕೆಬಚ ನಡಸೆತ್ಕೆಂಥವರತ ಒಂದತ ದನಕ್ೆೆ ರೂ.50 
ಲಕ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದತ ಕ್ೂೆೇಟಿಗಳನತನ ಸಂಪನದರೆ್ ಮನಡತತ್ನುರೆ.  ಆ ರಿೇತಿ ಬಂೆಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲೆ 
ಜೂಜನಡತ್ಕೆಂಥವರದತದ ಎಷತಟ ಇದೆ ಗೂೆತ್ೆು?  ಒಂದತ ದನದಲ್ಲೆ ಒಂದತ ಕೆಬಚನಂದ ರೂ.100 ರಿಂದ 
200 ಕ್ೂೆೇಟಿಗಳ transaction ಆಗತತಿುದೆ. ಆ ಕೆಬಚ ನಡಸೆತ್ಕೆಂಥವರಿಗೆ ಒಂದತ ದನಕ್ೆೆ ಒಂದತ 
ಕ್ೊೇಟಿ ವರಮನನ ಬರತತಿುದೆ. ಇವತಿುನ ದವಸ ಬೆೇರ ೆಬೆೇರ ೆರನಜಯಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಹೊರ ರನಷಾಗಳಿಂದ 
ಬೆಂಗಳೂರಿಗ ೆ ಜೂಜತ ಆಡತವುದಕ್ೆೆ ಬರತತಿುದನದರ.ೆ ದೊಡಾ ದೊಡಾ ಐಶನರನಮಿ ಹೊೇಟಲೆಚಗಳಲ್ಲೆ, 
ಬಂಗಲೆಗಳಲ್ಲೆ, ರಸೆನಟ್ಚಾಗಳಲ್ಲೆ ಮತ್ತು multi-storey building ಗಳಲ್ಲೆ ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ ಈ 
ರಿಕಿರಯೇಷನಚ ಕೆಬ ನಡಸೆತ್ಕೆಂಥದದರಲ್ಲೆ ಇಂತ್ಹದತದ ಜನಸಿು ನಡಯೆತವುದಲೆ. ಆದರ ೆಕ್ೆಲವು ಕಡಗೆಳಲ್ಲೆ 
ಅನಧಿಕೃತ್ವನಗಿ ಯನವುದೇೆ ಲೆೈಸೆನಸಚ ಮತ್ತು ಪರವನನಗ ೆಇಲೆದೆಯೇ ನಡಸೆತತಿುದನದರ.ೆ ಇಂತ್ಹ ದೂೆಡಾ 
ದೊಡಾ ಕೆಬಚಗಳಲ್ಲೆ ಆಡತ್ಕೆಂಥವರತ ಜನಸಿು ಇಂಜಿನಯರ್ಚಗಳು, ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಮತ್ತು 
ಆರ್ಚ.ಟಿ.ಓ. ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಈ ದಂಧಯೆಲ್ಲೆ ಬಹಳ ಜನ ಹಗಲತ ಮತ್ತು ರನತಿರ ತ್ಮೂ ಹೆಂಡತಿ 
ಮಕೆಳನತನ ಬಿಟತಟ ಆಡತತ್ನುರ.ೆ ಒಂದತ ಬನರಿ ಕೆಬಚ ಬಂದತ ಸೇೆರಿಕ್ೂೆಂಡರ ೆಬೆಳಗೆೆವರಗೊ ಆಡತತ್ನುರ.ೆ 
ಅವರತ ಮೂರತ ದನಗಳವರಗೊ ಅಲ್ಲೆಂದ ಎದತದ ಹೂೆೇಗತವುದಲೆ. ಅವರತ ಮೂರತ ದನ ರಜನ ಹೆೇಗೆ 
ಹನಕತತ್ನುರ?ೆ ಈ ದಂಧ ೆಬಹಳ ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ ಈ ವಿಚನರ ಅವರ jurisdiction ನಲ್ಲೆ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗ ೆ ಗೊತಿುರತತ್ುದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದರಿಂದ ಬಹಳಷತಟ ಯತವಕರತ ಕ್ಡೆತತಿುದನದರೆ. ಅದಕ್ನೆಗಿ 
ದಯವಿಟತಟ ಏರ್ನದರೂ ಮನಡಿ ಇದನತನ ನಯಂತ್ರಣ ಮನಡಿ. ಮನನಯ ಪಿ.ಆರ್ಚ.ರಮೇಶಚರವರತ ಬಹಳ 
ಒಳೆಿಯ ವಿಚನರವನತನ ತ್ಗೆೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಬಂದದನದರೆ. ಇದನತನ ನೇವು ನಯಂತ್ರಣ ಮನಡಿದರೆ ಈ 
ರನಜಯದಲ್ಲೆ ನಮೂ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ಮನತ್ರವಲೆ, ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ದೂೆಡಾ ಗೌರವ 
ಸಿಗತತ್ುದೆ. ಮನನಯ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರರವರತ ಗೃಹ ಸಚಿವರನಗಿದನದರ,ೆ ಅವರತ ಈಗನಗಲೆೇ towing 
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ಸಮಸೆಯಯನತನ ಬಗಹೆರಿಸಿದನದರ.ೆ ಅದಕ್ೆೆ ರ್ನನತ ತ್ಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ ನವನಸಿಗಳ ಪರವನಗಿ 
ಧ್ನಯವನದಗಳನತನ ಅಪಿಾಸತತ್ೆುೇವೆ. ಈಗ ನೇವು ಇದನೂನ ಕೂಡ ಕಟತಟನಟನಟಗಿ ನಲ್ಲೆಸಿದರ ೆ ಇಡಿೇ 
ರನಜಯದ ಜನ ತ್ಮಗೆ ಬಹಳ ಧ್ನಯವನದಗಳನತನ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಇವತಿುನ ದವಸ ಇದರಿಂದ ಸನಕಷತಟ 
ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ಹನಳನಗತತಿುದನದರೆ. ದೆೇಶ ಕಟತಟವಂತ್ಹ ಯತವಕರತ, ಈ ದತಶಚಟಗಳಿಗೆ ಬಲ್ಲಯನಗಿ 
ಹನಳನಗತತಿುದನದರ.ೆ ಒಂದತವೆೇಳೆ ನಮೂ ಇಲನರ್ಯೆಂದ ಇದನತನ ನಯಂತಿರಸತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಲೆ 
ಎನತನವುದನದರೆ, ಇನತನ ಯನವ ರ್ನಯಯನಲಯದಂದಲೂ ಕೂಡ ನಯಂತ್ರಣ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಆಗತವುದಲೆ. ಗೃಹ ಇಲನರ್ೆಗ ೆ ಇದನತನ ನಯಂತ್ರಣ ಮನಡತ್ಕೆಂಥ ಚೆೈತ್ನಯ ಇದೆ. ದಯಮನಡಿ 
ಪನರಮನಣಿಕ, ದಕ್ಷ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ಗತರತತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಜವನಬನದರಿಯನತನ ಕ್ೊಟತಟ ಇವುಗಳನತನ 
ನಯಂತ್ರಣ ಮನಡತವಂಥ ಕ್ೆಲಸವನತನ ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ 
ವಿನಂತಿಯನತನ ಮನಡತತಿುದೆದೇರ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ್ಚ ಅಹೂದಚ (ವಿಧನನ ಸಭೆಯಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಟಿಟದದಕ್ನೆಗಿ ಧ್ನಯವನದಗಳು.  ಈಗನಗಲೆೇ ಮನನಯ ಶನಸಕ ಮಿತ್ರರತ 
ಇದರ ಬಗೆೆ ಸನಕಷತಟ ಚಚಾೆ ಮನಡಿದನದರ.ೆ ಈ ವಿಚನರ ಈಗನಗಲೆೇ ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಗಮನಕೂೆ 
ಬಂದರತತ್ುದ.ೆ ಹತಕ್ನೆಬನರ್ಚ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ೆ ಎಲನೆ ಒಂದತ ರಿೇತಿ status symbol ಆಗಿದ.ೆ ಆ 
ಮಕೆಳಿಗ ೆ ಹತಕ್ನೆಬನರ್ಚನಲ್ಲೆ ರ್ನವು ಸೇೆರತತ್ೆುೇವೆ ಎನತನವುದೆೇ ಒಂದತ ಸಟೆೇಟಸ್ಚ ಆಗಿಬಿಟಿಟದ.ೆ ಅದರಲೂೆ 
different types of bars ಇವೆ. ಒಂದೂೆಂದತ luxurious bars ಮತ್ತು middle class 
ನವರತ ಹೊೇಗತವಂತ್ಹದತದ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆ ರಿೇತಿ ಎಲನೆ classes of people ಹೊೇಗತತಿುದನದರೆ. 
ಇರ್ೂೆನಂದತ ಏರ್ನಗಿದೆಯಂದರ,ೆ let me tell you frankly. ಆ ಮಕೆಳ    ತ್ಂದ-ೆತ್ನಯಗಳಿಗ ೆ
ಬಹಳ ದೊಡಾ ತ್ಲೆರೆ್ೂೇವನಗಿದೆ. ರ್ನವು ಮಕೆಳನತನ ಹಿಡಿತ್ಕ್ೆೆ ತ್ರತವುದತ  ಬಹಳ ಕಷಟ ಆಗಿದ;ೆ ಅದಕ್ೆೆ 
ಕ್ನರಣ ಸಮನಜದಲ್ಲೆ ನಮಗೆ ಸಟೆೇಟಸ್ಚ ಇರತವುದರಿಂದ ರ್ನವು ಕೂಡ ಹೊೇಗಬೇೆಕತ. ಇವತಿುನ ದವಸ 
ಎಲೆರೂ ಕೂಡ ಮನಡತತ್ನುರ,ೆ ರ್ನವೇೆಕ್ೆ ಮನಡಬನರದಂೆದತ ಮಕೆಳು argument ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ 
ಅಂದರೆ, ಬೆೇರಯೆವರತ ಮನಡತತಿುದನದರ,ೆ ರ್ನವೇೆಕ್ೆ ಮನಡಬನರದತ? ಇದೆಲನೆ ನಮಗೆ ಗೊತಿುಲೆ, ನಮೂ 
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ಕ್ನಲದಲ್ಲೆ ಅದೆಲನೆ ಇರಲ್ಲಲೆ. ಸನಮನನಯವನಗಿ ಈ ಕ್ನಲದಲ್ಲೆ ಸಮನಜದಲ್ಲೆ ಸಟೆೇಟಸ್ಚ ಇದದವರೆಲೆರೂ 
ಮನಡತತಿುದನದರ,ೆ ಹನಗನಗಿ ರ್ನವು ಮನಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಯತವಕರತ ವನದ ಮನಡತತ್ನುರೆ.  I do not 
know how we can control it.  It is a social problem.  I do not say that 
ಈಗ  ತ್ನವು ಗೃಹ ಸಚಿವರಿದದೇರಿ, ಸಕ್ನಾರ ಇದೆ. ನಮಿೂಂದ control ಮನಡಲತ 
ಸನಧ್ಯವನಗತತ್ುದೆಂದತ ರ್ನನತ ವನದ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೊೇಗತವುದಲೆ. It is really a menace. 
ಹೌದತ, ಇವತಿುನ ದವಸ ಪರತಿಯಂದತ ಮರ್ೆಯಲೂೆ ಕೂಡ ಈ ರಿೇತಿಯ ಸಮಸೆಯ ಇದೆ. ಮದಲೆಲನೆ 
ರ್ನವು ದನರಿಯಲ್ಲೆ ಹೂೆೇಗತವನಗ ಹೆಣತಣಮಕೆಳು ಯನವತ್ೂು ಸಿಗರೇೆಟ್ಚ ಸೇೆದತವುದನತನ 
ರೆ್ೂೇಡತತಿುರಲ್ಲಲೆ. ಆದರೆ ಇವತಿುನ ದವಸ ಪರತಿಯಂದತ ರಸೆುಯಲೂೆ ಕೂಡ ಹೆಣತಣಮಕೆಳು 
ಗತಂಪತಗೂಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ರನಜನರೊೇಷವನಗಿ ಸಿಗರೇೆಟ್ಚ ಸೇೆದತತಿುರತತ್ನುರ.ೆ ಈಗ ಅದತ ಒಂದತ ರಿೇತಿ 
social status ಎಂದತ ಹೆೇಳುತಿುದನದರ.ೆ ಸಿಗರೇೆಟ್ಚ ಕಂಪನಗಳು ʻಸಿಗರೆೇಟ್ಚ ಸೇೆದತವುದತ 
ಆರೂೆೇಗಯಕ್ೆೆ ಹನನಕರ, ಲ್ಲವರ್ಚ ಡನಯಮೇಜ್ಚ ಮತ್ತು ಗಂಟಲತ ಡನಯಮೇಜ್ಚ ಆಗಿರತವುದರೆ್ನಲನೆ 
ಫೊೇಟೂೆೇ ಸಹಿತ್ ಆ ಸಿಗರೇೆಟ್ಚ ಪನಯಕಚಗಳ ಮೇಲೆ ಹನಕಿರತತ್ನುರೆ. ಆ ರಿೇತಿ ಹನಕಿದದರೂ ಕೂಡ, we 
still see smokers.  ಈ ಮದಲತ western clothing ಹನಕಿಕ್ೊಂಡಿರತ್ಕೆಂಥ 
ಹೆಣತಣಮಕೆಳು ಸಿಗರೇೆಟ್ಚ ಸೇೆದತವುದನತನ ರ್ನವಲೆನೆ ರೆ್ೂೇಡತತಿುದೆದವು. ಆದರೆ, ಈಗ ಸಿೇರ ೆ
ಧ್ರಿಸಿರತ್ಕೆಂಥ ಹೆಣತಣಮಕೆಳು ಕೂಡ ಸಿಗರೇೆಟ್ಚ ಸೇೆದತತ್ನುರೆ, ಪೆೈಜನಮ ಮತ್ತು ಜತಬನಬ 
ಹನಕಿಕ್ೊಂಡಿರತ್ಕೆಂಥ ಹಣೆತಣಮಕೆಳು ಕೂಡ ಸಿಗರೇೆಟ್ಚ ಸೇೆದತತ್ನುರೆ.  We do not know 
where we are going to end. ರ್ನನತ ಮನಜಿ ಶನಸಕರನದ ಮನನಯ ರಿಜನಾನಚ ಅಷಾದಚ 
ರವರಿಗ ೆಒಂದತ ವಿಚನರದ ಬಗೆೆ ಫೊೇನಚ ಮನಡಿ ಹೆೇಳಿದೆದೇರ್ೆ. ಅದತ ಏರೆ್ಂದರೆ, ರ್ನಲತೆ ಜನ ಮಕೆಳು, 
from a very good family. They are the students of St. Joseph college. 
ಅವರ ಮರ್ ೆ Benson town ನಲ್ಲೆದ.ೆ ಅವರತ ಕಮೂನಹಳಿಿಗ ೆ ಹೊೇಗಿ, they have got 
involved. ಆಗ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚನವರತ ಅವರನತನ ಹಿಡಿದದನದರ, ಅವರನತನ ಬಿಡಲತ ರೂ.20,000ಗಳು 
ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದನದರ.ೆ ಆದರೆ ಆ ಹತಡತಗರತ ರ್ನವು ರೂ10,000ಗಳು ಕ್ೂೆಡತತ್ೆುೇವೆಂದತ 
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ವನದ-ವಿವನದ ನಡಯೆತತಿುತ್ತು. I am stating the true facts. ಕ್ೊರೆ್ಗ ೆಆ ಹತಡತಗನ ಹತಿುರ 
ರೂ.20,000ಗಳು ಇರಲ್ಲಲೆ. ಈ ವಿಚನರ ಹೆೇಗೂೆೇ ನನಗ ೆಗೊತ್ನುಯತ್ತ. Then, I spoke to 
Sri. Rizwan Arshad and he spoke to the concerned inspector. ಆ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ 
ಇರ್ಸೆೆಕಟರ್ಚ ಆ ಹತಡತಗನತನ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಠನಣೆಗ ೆಕರಯೆಸಿ, advise ಮನಡಿ ಕಳುಹಿಸಿಕ್ೂೆಟಿಟದನದರೆ. All 
those boys are in the age group of 18-20 years. This incident has taken 
place 15 days back.  This is really a big menace. ಆದದರಿಂದ ದಯವಿಟತಟ ಈಗ 
ಇರತವ ಯನವ ಸಕೆ್ಷನಚನಂದ ಅವರನತನ counselling ಮನಡಬಹತದತ ಅಥವನ ಯನವ ರೂಲಸಚನಲ್ಲೆ 
ಅವರನತನ ಸರಿಪಡಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತತ್ುದ?ೆ                                  

                                                         (ಮತಂದತ)   

(723)29.3.2022/7.00/ಎಂ.ಎಂ-ಜಿ.ಆರ್ಚ 

ಶ್ರೇ ನಸಿೇರ್ಚ ಅಹೂದಚ (ಮತಂದತ):-  

As far as I know,  it is only possible by doing counselling.  ಕ್ನಲೇೆಜಿನಲ್ಲೆ 
ಕ್ೌನಸಲ್ಲಂಗಚ ಆಗಬೇೆಕತ.  ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಸಟೆೇಷನಚನಲ್ಲೆ ಅಲೆ.  ಅದನತನ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಏರ್ನದರೂ 
ಸಕ್ನಾರದಲ್ಲೆ ಅವಕ್ನಶವಿದಯೆೇ ಎಂಬತದನತನ ಚಚೆಾ ಮನಡಬೇೆಕತ. ಇವತ್ತು  Recreation Clubs 
ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರತ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರೆೇ, ಬೆೇರ ೆ ಎಲ್ಲೆಯೂ ಬೆೇಡ 
ರಿಚೂಂಡ್ಚ ಸಕಾಲಚನಲ್ಲೆರತವ ಹನಕಿ ಕೆಬಚ ನಲ್ಲೆ ರನತಿರ 2-3 ಗಂಟೆಯವರಗೆ ೆ ಇಸಿಪೇಟ್ಚ ಆಡತತ್ನುರೆ.  
ಅಲ್ಲೆ ಆಡತವವರತ ಶೆೇ.50ರಷತಟ ಸಕ್ನಾರದ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು.  ಅಲ್ಲೆ ಎಲೆರೂ ಸೇೆರಿರತತ್ನುರೆ.  ದಯವಿಟತಟ 
ಇದರ ಬಗೆೆ it is going to be a very big issue.   I don’t know what kind of 
situation they are creating.  ದಯವಿಟತಟ ಇದರ ಬಗೆೆ ಗಮನ ಕ್ೊಡಬೇೆಕತ ಎಂದತ 
ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇರ್ೆ. 
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ವೆೈಸ್ಚ ಚೆೇಮಾನ:- ಈಗ ಮನನಯ ಆರ್.ಬಿ. ತಿಮನೂಪೂರರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಬೆೇಕತ. ತ್ನವು 
ಎರಡತ ನಮಿಷದಲ್ಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸಬೆೇಕತ.  ಮತಖಯಮಂತಿರಗಳ ಸಭ ೆಇದೆ.  

ಶ್ರೇ ಆರ್.ಬಿ. ತಿಮನೂಪೂರ(ವಿಧನನಸಭೆಯಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, Recreation Clubs  ನಲ್ಲೆ ನಡಯೆತವಂತ್ಹ ಅರೆ್ೈತಿಕ ಚಟತವಟಿಕ್ೆಗಳು 
ಇಲನರ್ಗೆ ೆಗೂೆತಿುಲೆದೇೆ ನಡಯೆತವುದಲೆ.  ಇಲನರ್ೆಗ ೆಗೊತಿುರತತ್ುದ.ೆ  Recreation Clubs ನಲ್ಲೆ 
ನಡಯೆತವಂತ್ಹ ಅರೆ್ೈತಿಕ ಚಟತವಟಿಕ್ೆಗಳಿಗೆ ಪರಕರಣಗಳನತನ ದನಖಲ್ಲಸಿ ಇವರತ ಕ್ೂೆೇಟ್ಚಾಗೆ 
ಹೊೇದರ ೆ ಬಹತಶಃ ಕ್ೂೆೇಟ್ಚಾನಲ್ಲೆ ಇದಕ್ೆೆ ಅನತಮತಿ ಕ್ೊಡತವುದಲೆ.  ದಯಮನಡಿ ಸಕ್ನಾರ 
Recreation Clubs ನಲ್ಲೆ ನಡಯೆತವಂತ್ಹ ಅರೆ್ೈತಿಕ ಚಟತವಟಿಕ್ೆಗಳೆಲೆವನೂನ ಲ್ಲಸ್ಟಚ ಮನಡಿ 
ಸಕ್ನಾರ ಕ್ೊೇಟ್ಚಾಗೆ ಹೊೇದರೆ ಅದತ ಬಂದಚ ಆಗತತ್ುದೆ.  ದಯಮನಡಿ ಅದನತನ ಮನಡಿ ಎಂದತ 
ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ ವಿನಂತಿ ಮನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹಿರಿಯ ಸದಸಯರನದ 
ಮನನಯ ರಮೇಶಚರವರತ ಮಂಡಿಸಿರತವ ಅಧ್ಾಗಂಟೆ ಕ್ನಲನವಧಿ ಚಚೆಾಯಲ್ಲೆ ಮನನಯ 
ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರತ, ಮನನಯ ಗೊೇವಿಂದರನಜತರವರತ, ಮನನಯ ನಸಿೇರ್ಚ ಅಹೂದಚರವರತ ಮತ್ತು ಮನನಯ 
ತಿಮನೂಪೂರರವರಲೆೆರೂ ಭನಗವಹಿಸಿ ಅವರ ಅಂತ್ರನಳದ ಅರೆ್ೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನತನ ಹೆೇಳಿದರತ.  
ಬಹಳ ಪನರಮನಣಿಕವನಗಿ ಈ ಸಮನಜ, ನಮೂ ಯತವ ಜನತ್ ೆಕ್ೆಡಬನರದತ ಎನತನವಂಥ ದೃಷಿಟಯಂದ 
ಅರೆ್ೇಕ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಹೆೇಳಿದರತ.  ಅದಕ್ೆೆ ನನನ ಸಹಮತಿ ಇದೆ.  ರ್ನನತ ಇದರ ಬಗೆೆಯೇ 
ಯೇಚರೆ್ ಮನಡಿ, ರ್ನನತ ಹಿಂದನದೆದೇನೂ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಹೊೇಗತವುದಲೆ.  ರ್ನನತ ಗೃಹ ಸಚಿವರ್ನಗಿ 
ಮನಡಿದ ಮದಲರೆ್ೇ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲೆ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚರೆ್ ಕ್ೊಟಿಟದತದ ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲೆ 
ಕ್ನಯಸಿರೆ್ೂೇ ಮತ್ತು ಕ್ನಯಬರ ೆಎಲ್ಲೆಯೂ ಕೂಡ ನಡಯೆಬನರದತ, ಅದತ ಬಂದಚ ಆಗಬೇೆಕತ ಎಂದತ 
ಸೂಚರೆ್ ಕ್ೊಟಿಟದೆದ.  ಅದನತನ ಬಂದಚ ಮನಡಿಸಿದದೆೇವೆ.  ಮಧ್ಯದಲ್ಲೆ ಯನರೊೇ ಒಬಬರತ ನನನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೆ 
ಹಣವನತನ ಸಂಗರಹ ಮನಡಿದತದ ನನಗ ೆ ಗೂೆತಿುದೆ, ಅದನತನ ಹಿಂದನ ಸಲವೂ ಹೇೆಳಿದೆದ. ನನಗ ೆ ಸತದದ 
ಬರತತಿುದದ ಹನಗೆೇ ಅವನ ಫೊೇನಚ ನಂಬರನತನ ಕಲೆಕಟಚ ಮನಡಿ ಪೊಲ್ಲೇಸರಿಗ ೆ ಕ್ೊಟತಟ ಆತ್ನನತನ 
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ರನತ್ೊರೇ ರನತಿರ ಎಳೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಬಂದತ ಕಸಟಡಿಗ ೆ ಹನಕಿಸಿದ.ೆ  ಹಣವನೂನ ವಸೂಲ್ಲ ಮನಡಿ 
ಕ್ೊಡಲನಯತ್ತ.  ಈ ರಿೇತಿ ಬಂದಚ ಮನಡಿದ ಮೇಲೆ ನನನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಒತ್ುಡ ಬಂತ್ತ.ಚ ಚ “ಈ 
ರಿೇತಿ ಬಂದಚ ಮನಡಿದತದ ನೇವಬಬರೇೆ ಹೂೆೇಂ ಮಿನಸಟರ್, ಬಹಳ ಜನ ಹೊೇಂ ಮಿನಸಟರ್ಚಗಳು ನಮಗೆ 
ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಟಿಟದದರತ, ನೇವು ನಮೂ ಹೊಟೆಟಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯಬೆೇಡಿ, ರ್ನವು ಬಹಳ 
investment ಮನಡಿದದೆೇವೆ”ಚ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದರತ. ಆಗ ರ್ನನತ ನಮೂ ಹೂೆಟಟೆಯ ಮೇಲೆ, ಕ್ೆಲವರ 
ಹೊಟೆಟಯ ಮೇಲೆ ಹೂೆಡಯೆತವುದನಗತತ್ುದೆ, ಆದರೆ ನೇವು ಸನವಿರನರತ ಕತಟತಂಬಗಳ ಹೂೆಟೆಟಯ 
ಮೇಲ ೆ ಹೂೆಡಯೆತತಿುದದೇರಿ ಅದನತನ ನಲ್ಲೆಸತವುದತ ಒಬಬ ಗೃಹ ಸಚಿವರ್ನಗಿ ನನನ ಕತ್ಾವಯ, ನಮೂ 
ಸೂತ್ರದ ಒಳಗಡ ೆ ರ್ನವಿಲೆ.  ಆದದರಿಂದ ಯನವ ಒತ್ುಡಗಳಿಗೂ ರ್ನನತ ಯೇಲಾಚ ಆಗತವುದಲೆ, 
ಇದರೆ್ನಲನೆ ನಲ್ಲೆಸಬೆೇಕತ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ.ೆ ಇರ್ೂೆನಂದತ ಸೂಚರೆ್ಯನತನ ಕ್ೊಟಿಟದೆದೇವೆ, ಇಂತ್ಹದತದ 
ಯನವುದನದರೂ ತ್ಮೂ ಗಮನದಲ್ಲೆದದರ;ೆ ನನಗೆ ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ ಕ್ೂೆಟಿಟದನದರೆ, ನಮಗೂ ಅದೇೆ 
ಉತ್ುರವನತನ ಕಳುಹಿಸಿಕ್ೂೆಟಿಟದೆದೇರೆ್.  ರ್ನನತ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದಂತ್ ೆ
ಸಧ್ಯಕ್ೆೆ ಹಣ ಇಟತಟ ಆಡತವ ಯನವುದೇೆ ಇಸಿಪೇಟ್ಚ ಕೆಬಚಗಳು ನಡಯೆತವುದಲೆ ಎಂದತ ಉತ್ುರ 
ಕ್ೊಟಿಟದನದರೆ.  ಇಸಿಪೇಟ್ಚ ಕೆಬಚಗಳು ಸಹಜವನಗಿ Registrar of Co-operative Societies 
ಕಡಯೆಂದ ಲೆೈಸೆನಸಚ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳುಿತ್ನುರೆ.  ರ್ನವು ಹೊೇಗಿ ರೈೆಡ್ಚ ಮನಡಿದರೆ ಕ್ೊೇಟ್ಚಾನಲ್ಲೆ ಅವರತ 
ಪರಶೆನ ಮನಡತತ್ನುರ ೆಮತ್ತು ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗೆ ಪದೆೇ ಪದೆೇ ಏತ್ಕ್ೆೆ ಕಿರತಕತಳ ಕ್ೊಡತತಿುೇರಿ 
ಎಂದತ ಪರಶೆನ ಮನಡತತ್ನುರೆ.  ಹನಗೆ ಒಂದರೆಡತ ಕ್ೆೇಸ್ಚನಲ್ಲೆ ಹೆೇಳಿದನದರ.ೆ  ಪದೆೇ ಪದೆೇ ಕಿರತಕತಳ 
ಕ್ೊಟಟರ ೆನಮೂನತನ ತ್ಂದತ ಒಳಗಡ ೆಇರಿಸಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ ಎನತನವಂತ್ಹ ಸೂಚರೆ್ಗಳು ಬಂದವ.ೆ ಈ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ನಡಯೆತತಿುದೆ.  

ಶ್ರೇ ಪಿ.ಆರ್ಚ. ರಮೇಶ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ನಮಗೆ ಹಣ ಸಿಗತವುದಲೆ.  ಟೊೇಕನಚ 
ಸಿಗತತ್ುದೆ. 

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಕ್ೆಲವು ಕಡ ೆ ಹಣ 
ಸಿಗತವುದಲೆ ಬರಿೇ ಟೊೇಕನ ಸಿಗತತ್ುದೆ. ಅವರಲೆೆರೂ ಈಗ ಬತದಿವಂತ್ರತ.  ಕ್ೆಲವು ಕಡ ೆಹಣವನತನ 
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ಕಟಿಟ ಆಡತವಂತ್ಹವರತ ಇದನದರ.ೆ  ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರೆೇ, ಜೂಜತ, ಹನದರ ಮತ್ತು ಲಂಚ 
ಇವುಗಳನತನ ಯನರಿಗೂ ಗೊತಿುಲೆದಂತೆ್ ಒಬಬರ್ೇೆ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಸನಧ್ಯವಿಲೆವಂತೆ್.  ಇವು ಇಲ್ಲೆ ಹಿೇಗೆ 
ನಡಯೆತತ್ುದೆ ಎಂದತ ಮರ್ ೆ ಮೇಲೆ ಹತಿುಕ್ೂೆಂಡತ ಕೂಗತತ್ುವಂತ್ೆ.  ಯನವುದೊೇ ಒಂದತ 
ಹೊೇಟಲೆಚನಲ್ಲೆ, ಮರ್ೆಯಲ್ಲೆ 10 ಜನರನತನ ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಬಂದತ ಜೂಜತ ಆಡಿಸತತ್ೆುೇರೆ್ ಎಂದರೆ 
ಪೊಲ್ಲೇಸರಿಗ ೆ ಮನರರೆ್ಯ ದನವೆೇ ಗೊತ್ನುಗತತ್ುದೆ.  ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ ಇಲ್ಲೆ 10 ಜನ 
ಕ್ೊೇಟನಯಧಿಪತಿಗಳನತನ ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಬಂದತ ಜೂಜನಡಿಸತತಿುದನದರೆ್ ಎಂದತ ಗೊತ್ನುಗತತ್ುದೆ.  ಇವು 
ಮೂರನೂನ ಯನರಿಗೂ ಗೊತಿುಲೆದಂತೆ್ ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗತವುದಲೆವಂತ್ೆ.  ಇನತನ ನಮೂ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ 
ಇಲನರ್ಗೆ ೆಗೊತಿುಲೆದಂತೆ್ ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗತತ್ುದಯೆೇ ಸನಾಮಿ? 

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನವು ಅವರನತನ ಹೊಣಗೆನರರರ್ನನಗಿ 
ಮನಡತತ್ೆುೇವ ೆಎಂದತ ಹೆೇಳಿದೆದೇವೆ.  ಆದರೂ ಕೂಡ ಮರೆ್ನ ಯನರೊೇ ಇಂತ್ಹ ಕಡ ೆನಡಯೆತತಿುದ ೆ
ಎಂದತ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದರತ.  ಇದರ ಬಗೆೆಯೂ ಪರಶೆನ ಬಂದತ್ತು.  ಆಮೇಲೆ ಅವರತ ಅಧ್ಾಗಂಟ ೆ
ಕ್ನಲನವಧಿ ಚಚೆಾಗೆ ಅವಕ್ನಶ ಕ್ೊಡಬೇೆಕ್ೆಂದತ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೂೆಂಡರತ. ರ್ನನತ ಮನರರೆ್ಯ ದವಸವೆೇ 
ಸಿ.ಸಿ.ಬಿ., ಅವರನತನ ಕರಸೆಿ ಡನಯನಸಚ ಬನರ್ಚಗಳನತನ ರೈೆಡ್ಚ ಮನಡಿಸಿ ಅರಸೆ್ಟಚ ಮನಡಿಸಿದೆ. ಅರಸೆ್ಟಚ ಮನಡಿ 
ಅವರ ಮೇಲ ೆ ಮನತ್ರ ಕ್ೇೆಸ್ಚ ಹನಕಲ್ಲಲೆ. ಉಪನಪರಪೆೇಟೆ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಅಧಿಕ್ನರಿಯನತನ ಅಲ್ಲೆಂದ 
ಎತಿುದೆದೇವೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮೇಲೆ ಇಲನರ್ನ ವಿಚನರಣೆಯನತನ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಹೆೇಳಿದೆದೇರ್.ೆ ಈ ರಿೇತಿ 
ಅವರನತನ ಹೊಣೆಗನರರರ್ನನಗಿ ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದದೆೇವೆ.  ತ್ನವು ಒಂದತ ಮನತ್ನತನ 
ಹೆೇಳಿದರಿ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್. ಹರಿಪರಸನದ(ವಿರೂೆೇಧ್ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):-  ಮನನಯ ಸಚಿವರೆೇ, ಡನಯನಸಚ 
ಬನರ್ಚಗಳು ಉಪನಪರಪೆೇಟಯೆಲ್ಲೆ ಮನತ್ರ ಇದೆಯಂದತ ತಿಳಿಯಬೆೇಡಿ.  ನೇವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೆ ಎಷತಟ 
ಹೊಸ Extensions ಇದ ೆನೇವೆೇರ್ನದರೂ ಆ ಕಡ ೆಹೊೇದರ ೆಮಹದೇೆವಪತರ, ಕ್ೊೇರಮಂಗಲ ಈ 
ಕಡಗೆಳಿಗೆ ಹೊೇದರ ೆನಮಗನಯರಿಗೂ ಗೊತ್ನುಗತವುದಲೆ.  ಏಕ್ೆಂದರ ೆಚತರ್ನವಣೆಗ ೆನಂತ್ನಗ; ರ್ನನತ 
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ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನವನತ.  ಮಟಟಮದಲಬನರಿಗ ೆಆ ಕಡಯೆಲನೆ ರೆ್ೂೇಡಿದೆ.  ಸಿಕ್ನೆಪಟೆಟ ಬೆಳೆದದ.ೆ  
ಅದನತನ ಯನರಿಗೂ ಹತಡತಕತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಲೆ.   

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಯನವುದೆೇ 
ನದಾಷಟವನದ complaint ಬಂದರ ೆಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಅದನತನ ರೈೆಡ್ಚ ಮನಡಿಸತತ್ೆುೇರೆ್ ಮತ್ತು ಆ 
ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಅಧಿಕ್ನರಿಯನತನ ಅಲ್ಲೆಂದ ತ್ೆಗೆಯತತ್ುೆೇವ.ೆ  ವಿರೂೆೇಧ್ವಿಲೆ.  ಏಕ್ಂೆದರೆ, ಹಣ ಇಲೆದೆೇ 
ಇವರತ ಅವರಿಗೆ ಅನತಮತಿ ಕ್ೂೆಟಿಟರತವುದಲೆ.  ನನನ ಲೆಕೆದಲ್ಲೆ ಯನರತ ಸಂಬಳ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿವುದಲೆದೆೇ ಕ್ನನೂನತಬನಹಿರವನದ ದಂಧೆಯನತನ ಮನಡಿಸಿ ದತಡಿಯತತಿುದನದರೂೆೇ ಅವರತ 
ಪೊಲ್ಲೇಸರೇೆ ಅಲೆ.  ಆದದರಿಂದ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸರಿಯನದಂತ್ಹ ಕರಮ ಕ್ೆೈಗೂೆಳಿಲನಗತವುದತ.  ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ನಸಿೇರ್ಚ ಅಹೂದಚರವರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ ಇದೊಂದತ social problem. ನಮೂ 
ಯತವಜನರನತನ ಇದರಿಂದ ಮತಕಿು ಕ್ನಣಿಸಬೆೇಕ್ೆಂದರ ೆ ಕ್ೆೇವಲ ಪೊಲ್ಲೇಸರತ ಪರಯತ್ನ ಮನಡಿದರೆ 
ಸನಧ್ಯವನಗತವುದಲೆ.  ಟನಚಗಟಟಲೆ ಮನದಕವಸತುಗಳನತನ seize ಮನಡಿದನದರ.ೆ  ತ್ನವು ಬರಬೇೆಕತ, 
ರ್ನನತ ತ್ೊೇರಿಸತತ್ೆುೇರ್.ೆ  ನನಗ ೆ ಅದತುತ್ವನಯತ್ತ.  ಅದಷಟನೂನ consume  ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ 
ಬಿಟಿಟದದರೆ ಗತಿಯೇರ್ನಗತತಿುತ್ತು? ಒಂದೂೆಂದತ ಸಲ ರೆ್ೂೇಡಿದರ ೆ ಭಯವನಗತತ್ುದೆ.  ಮತ್ತು 
ಅದನಯವುದನೂನ ಹಿಡಿಯತವ ಪರಿಸಿಾತಿಯಲ್ಲೆಲೆ.  ಒಂದತ ಚಿಕೆ ಪೆೇಪರ್ಚ ಪಿೇಸ್ಚನಲ್ಲೆ ಕೂಡ ಮತ್ತು 
ಬರತವಂತ್ಹ ಮನದಕ ವಸತು ಇರತತ್ುದೆ.  ಒಂದತ ಶ್ೇಟ್ಚ ಪೆೇಪರ್ಚಅನತನ ತ್ನನ ಜೆೇಬಿನಲ್ಲೆ   
ಹನಕಿಕ್ೊಂಡತ ಬಂದರ ೆ ಹೆೇಗ ೆ ಹಿಡಿಯತತ್ನುರೆ? ಪೊಲ್ಲೇಸರತ ಎಲೆರನೂನ ಚೆಕಚ 
ಮನಡತವುದಕ್ನೆಗತವುದಲೆ.  ಈ ಮಟಟದಲ್ಲೆ ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ನಸಿೇರ್ಚ 
ಅಹೂದಚರವರತ ಹೆೇಳಿದದಕ್ೆೆ ರ್ನರೆ್ೂಂದತ ವಿಚನರವನತನ ಸೇೆರಿಸತತ್ೆುೇರೆ್. ಕತವೆಂಪತರವರತ ಒಂದತ ಕಡ ೆ
ಕ್ನನೂನತಗಳಿಂದ ಇದಲೆನೆ ಭರಷ್ನಟಚನರಗಳನತನ ನಗರಹಿಸತವುದತ ಬಹಳ ಕಷಟ, ಇಂತ್ಹ 
ಚಟತವಟಿಕ್ೆಗಳನತನ ಸನಮನಜಿಕ ಬಹಿಷ್ನೆರ ಮನಡಬೇೆಕತ ಎಂದತ ಒಂದತ ಕಡ ೆಹೇೆಳುತ್ನುರೆ.  ಅಂತ್ಹ 
ವಿಚನರವನತನ ನಸಿೇರ್ಚ ಅಹೂದಚರವರತ ಹೇೆಳಿದರತ.  ಸನಮನಜಿಕ ಬಹಿಷ್ನೆರವೂ ಇರಬೇೆಕತ.  
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ಕ್ನನೂನಂದಲೇೆ ಇದೆಲೆವನೂನ ದಂಡಿಸತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಲೆ.  ಆದರೆ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ ಇಲನರ್ಯೆಲ್ಲೆ 
ಕ್ೆಲವೆೇ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳನತನ ಕತರಿತ್ತ ʻಬಿೇಚಿʼಯವರತ ಒಂದತ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳುತ್ನುರ.ೆ  ಒಮೂ 
ʻಬಿೇಚಿʼಯವರಿಗ ೆಒಂದತ ಪರಶೆನ ಕ್ೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲನರ್ಯೆಲ್ಲೆ ಉತ್ುಮ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು, ಕ್ೆಟಟ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಇಬಬರೂ ಇದನದರನ ಎಂದತ ಕ್ೇೆಳುತ್ನುರೆ.  ಆಗ ಅವರತ ಎಲನೆ ಕಡ ೆಉಂಟತ, ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ 
ಇಲನರ್ಯೆಲ್ಲೆ ಉತ್ುಮ ಮತ್ತು ಕ್ೆಟಟವರತ ಎಲನೆ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳೂ ಇದನದರ ೆ ಆದರೆ ಉತ್ುಮ 
ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿದನದರ ೆ ಎಂದರೆ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲನರ್ಯೆವರೇೆ ಒಪತಪವುದಲೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ. ಆ 
ರಿೇತಿಯ ವಯವಸೆಾ ಇದೆ.  

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಲೊೇಕಲಚ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚನವರತ involve 
ಆಗತತ್ನುರ ೆ ಎನತನವ ಕ್ನರಣಕ್ನೆಗಿ ಸಿ.ಸಿ.ಬಿ., ಯವರನತನ ಬಿಟತಟ ರೈೆಡ್ಚ ಮನಡಿಸತತಿುದೆದೇವೆ. ಎಲನೆ 
ರಿೇತಿಯ ಪರಯತ್ನಗಳನಗತತಿುವೆ.  ಅವು ಗಮನಕ್ೆೆ ಬರಬೇೆಕಷ್ಟೆೇ.  ಇದತ ಸನಮನನಯ ವಿಷಯವೆಂದತ 
ಅಲ್ಲೆ ಒಂದತ ಡನಯನಸಚ ಬನರ್ಚ ಇದದರ ೆಅಲ್ಲೆನ ಅಕೆ ಪಕೆದ ಮರ್ೆಯವರತ ಸತಮೂರ್ನಗಿಬಿಟಟರೆ ಆಗತವುದಲೆ.  
ಅವರತ ಕಂಪೆೆೇಂಟ್ಚ ಮನಡಬೇೆಕತ.  ಅವರತ ಕಂಪೆೆೇಂಟ್ಚ ಮನಡಿದರೆ; ಈಗಂತ್ೂ ಬನಯಂಡ್ಚ, ಇತ್ನಯದ 
ವನದಯಗಳ ಶಬಿ ಹೊರಗ ೆ ಕ್ೆೇಳದದದ ಹನಗೆ ಶಬಿ ಮನಲ್ಲನಯ ಇಲೆದ ಹನಗೆ ನಡಸೆತತ್ನುರ.ೆ  ಆಗ 
ಗೊತ್ನುಗತವುದಲೆ. ಒಳಗಡ ೆsound proof ಇರತತ್ುದೆ, ಒಳಗಡ ೆಹೊೇದರ ೆಮನತ್ರ ಗೊತ್ನುಗತತ್ುದ.ೆ  
ಒಮೂ ರ್ನನತ 1995-96ರೆ್ೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲೆ ನಮೂ ಊರಿಗ ೆಹೂೆೇಗತವುದಕ್ೆೆ ತ್ಡವನಗಿ ಬೆಂಗಳೂರನತನ 
ಬಿಟೆಟ, ಬಸ್ಚ ನಲನದಣಕ್ೆೆ ಹೊೇಗಿ ಬಸ್ಚ ಹತ್ುಬೆೇಕತ.  ನನಗ ೆಬಹಳ ಹಸಿವನಗತತಿುತ್ತು.  ಬಸ್ಚ ನಲನದಣದ 
ಹತಿುರ ಇದದ ಒಂದತ ಲನಡ್ಿಚ ಹತಿುರ ಹೊೇಗಿ ನನನ ಸನೆೇಹಿತ್ ಊಟ ಹನಕಿಸತತ್ೆುೇರೆ್ಂದತ ಅಲ್ಲೆಗ ೆ
ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಹೊೇದನತ.                                               

                                                        (ಮತಂದತ) 
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(724) 29-03-2022 KH/GR- 7-10 

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ (ಮತಂದತ):- 
ಅವನತ ಇಲನೆ ಸರ್ಚ, ಇಲನೆ ಸರ್ಚ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದ. ರ್ನನತ ಎಲನೆದರೂ ಒಂದತ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೆ ಕೂರಿಸಿ, 
ಊಟ ಹನಕಿಸತ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದೆ. ಅಷತಟ ಹೊತಿುಗೆ ಕರದೆತಕ್ೊಂಡತ ಹೂೆೇಗಿ ಒಂದತ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೆ 
ಕೂರಿಸಿದ. ರ್ನನತ ಸಾಲಪ ಮಸರನನ ಕ್ೊಟಟರೆ ಸನಕತ ಎಂದತ ಹೇೆಳಿದೆ. ಆಗ ರ್ನನತ ಊಟ 
ಮನಡತತಿುದೆದೇರ್.ೆ ಆಗ ಡನಯನಸಚ ಪನರರಂಭವನಯತ್ತ. ಅಯಯೇ, ದೆೇವರೇೆ, ರ್ನನತ ಎಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದದೆದೇರ್ ೆ
ಎಂದತ ನನಗ ೆ ಆಶಚಯಾವನಯತ್ತ. ತ್ನವು ಸಕ್ನಾರಿ ರ್ೌಕರರತ, ಇಂಜಿನಯರ್ಚಗಳ ಬಗೆೆ 
ಹೆೇಳಿದರಲೆವೆೇ? ಹನಗೆಯೇ, ಒಂದತ ಹೆಣತಣ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಒಬಬ 500 ರೂಪನಯಗಳ ಬಂಡಲಚ 
ಅನತನ ಎಸಯೆತತ್ನುರೆ್. ರ್ನನತ ನಧನನವನಗಿ ಆ ಹೂೆೇಟೆಲಚ ಮನಲ್ಲೇಕನನತನ ಕರದೆತ ಯನರತ ಆ ರಿೇತಿ 
ದತಡಾನತನ ಎಸಯೆತತಿುದನದರ್ ೆ ಎಂದತ ಕ್ೆೇಳಿದೆ. ಆಗ ಅವನತ ಉಡತಪಿ ಜಿಲೆೆಯಲ್ಲೆ Excise D.C., 
ಆಗಿದನದರ್ ೆಎಂದತ ಹೇೆಳಿದ. ಅವನತ ಆ ಹೆಣತಣ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ದತಡಾನತನ ಎಸಯೆತತ್ನುರ್ೆ. ಇದತ ನನಗ ೆ
ಅದತುತ್ಯನಸತತ್ುದೆ.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೆೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರೆ್ೂೇಟ್ಚ ನಲ್ಲೆ ಹೂಮನಳೆ 
ಮನಡಿ ದೊಡಾ ದೊಡಾ ಸರಗಳನತನ ಹನಕತತ್ನುರ.ೆ ಈ ರಿೇತಿ ಅವರತ ಅವರ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹನಕತವುದಲೆ.  

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರವರತ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲೆ ನನಗಿಂತ್ experience ಇದ.ೆ  

ಶ್ರೇ ಎನ.ರವಿಕತಮನರ್ಚ (ವಿಧನನಸಭೆಯಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇವರನತನ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲನರ್ಗೆೆ Advisory Board ಎಂದತ ಮನಡಿದರೆ 
ಒಳೆಿಯದನಗತತ್ುದೆ.  

(ಗೊಂದಲ) 
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ಶ್ರೇ ಅರತಣ ಶಹನಪತರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, . . .  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇರ್ಚಮನ:- ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರವರಿಗೆ ಹೆೇಗ ೆಗೊತ್ನುಯತ್ತ ಎಂದತ ಮನನಯ 
ಅರತಣ ಶಹನಪತರರವರತ ಕ್ೆೇಳುತಿುದನದರೆ. 

ಶ್ರೇ ಎನ.ರವಿಕತಮನರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರವರತ 
ಸದನದಲ್ಲೆಯೇ ಇರತತ್ನುರ.ೆ ಆದರೂ ಇವರಿಗ ೆಇಷ್ೆಟಲನೆ ಅನತಭವ ಹೆೇಗ ೆಬಂದತ್ತ?   

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಎನಚ.ರವಿಕತಮನರ್ಚರವರೇೆ, ತ್ಮಗೂ ಅನತಭವ ಇದೆ. ಆದರೆ, 
ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಲೆ. ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ ಅಷ್ೆಟೇ.  

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ easy money ಈ ರಿೇತಿಯ 
ಭರಷಟರತ ಇರತತ್ನುರ.ೆ ಯನರನದರೂ ಬೆವರತ ಸತರಿಸಿ ದತಡಿದ ಹಣವನತನ ಆ ರಿೇತಿ ಎಸಯೆತವುದಕ್ೆೆ 
ಆಗತವುದಲೆ. ಈ ರಿೇತಿ easy money ಇರತವವರೇೆ ಎಂಜನಯಚ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಮನನಯ 
ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡರವರತ ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ ಹೆಂಡತಿಗ ೆರೆ್ೂೇಟಿನ ಹನರ ಹನಕಿದರ,ೆ ಏನತ thrill ಇರತತ್ುದ?ೆ  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಹೆಂಡತಿಯರ ಕ್ೆೈಗೆ ಯನರತ ದತಡಾನತನ 
ಕ್ೊಡತವುದಲೆ. ಇಲ್ಲೆ ದೂೆಡಾ ದೊಡಾ ಹನರ ಹನಕತತ್ನುರೆ ಎಂದತ ಹೆೇಳಿದೆ. 

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇವರಲೆನೆ ಅಲ್ಲೆಗೆ ಹೂೆೇಗಿ ಮಜನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿವುದತ. ಹನಗನಗಿ ಈ ರಿೇತಿ ಅರೆ್ೇಕ ಕಡಗೆಳಲ್ಲೆ ನಡಯೆತತಿುದೆ. ಇದರ ಬಗೆೆ 
ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚನವರಿಗ ೆಸನಕಷತಟ instructions ಕ್ೊಟಿಟದದೆೇವೆ. ಇದತ ಶೆೇಕಡನ 100 ರಷತಟ ಬಂದಚ ಆಗಿದೆ 
ಎಂದತ ನನಗನಸತತಿುದೆ. ಇದರ ಬಗೆೆ ತ್ನವು ಯನರನದರೂ ಮನಹಿತಿ ಕ್ೊಟಟರೆ ಕರಮ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳುಿತ್ೆುೇವೆ. ಏಕ್ೆಂದರ,ೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ಪರಿಚಯ ಇರತವಂತ್ಹವರತ. ಇದರ 
ಬಗೆೆ ತ್ನವು ಏರ್ನದರೂ instructions ಕ್ೂೆಡಿ. ಇಲೆದದದರೆ ತ್ನವು ಫೂೆೇನಚ ಮನಡಿ ಹೆೇಳಿದರೂ 
ಸನಕತ.  
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ಶ್ರೇ ಹೆರ್.ಎಂ.ರಮೇಶಚಗೌಡ (ವಿಧನನಸಭೆಯಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಬಂದ ಮೇಲ ೆ ಇದರ ಬಗೆೆ ಏನತ ಕರಮ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡಿದನದರಯೆೇ, ಅದಕ್ೆೆ ಸನಾಗತ್ ಮನಡತತ್ೆುೇರೆ್.  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಹೆರ್ಚ.ಎಂ.ರಮೇಶಚಗೌಡರವರತ 
ಇಡಿೇ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲೆ ಹೆಚಿಚನ ಸಂಪಕಾದಲ್ಲೆರತವವರತ. ಅವರತ ಹೆೇಳುತ್ನುರೆ 
ಕ್ೆೇಳಿ.  

ಶ್ರೇ ಹೆರ್.ಎಂ.ರಮೇಶಚಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಆ ರಿೇತಿ ಇಲೆ. ಮನನಯ ಗೃಹ 
ಸಚಿವರೆೇ, ಇಷ್ೆಟೇ. ಯನರೆೇ ಗೃಹ ಸಚಿವರನಗಿರಲ್ಲ, ಯನವುದೆೇ ಸಕ್ನಾರ ಇರಲ್ಲ. ಇಂತ್ಹದದನತನ ಬಲ್ಲ 
ಹನಕಲೆೇಬೆೇಕ್ನಗತತ್ುದೆ. ಎರಡರೆ್ಯದತ, outskirts ನಲ್ಲೆ ಆಂಧ್ರ ಪರದೆೇಶದಂದ ಬಂದತ ಇಲ್ಲೆ 
ಜೂಜನಟ ಆಡತವುದತ ಇದೆಯಲೆವೆೇ? ತ್ನವು ಹೆೇಳಿರತವುದತ ನಜ. ಕ್ೊೇಟ್ಚಾನಂದ ಒಂದತ 
ಆದೆೇಶವನತನ ತ್ರತತ್ನುರೆ, ಇದೆಲೆವನೂನ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ Recreations Clubs ಏನದ,ೆ ಗರಿಷಠ 
ಪರಮನಣದಲ್ಲೆ ಎಲೆರೂ ಲೆೈಸೆನಸಚ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚನವರತ ಇದನತನ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಬಿಡತವುದಲೆವೆಂದರೆ, ಹೆೈಕ್ೂೆೇಟ್ಚಾಗೆ ಹೊೇಗಿ ಸಲ್ಲೇಸನಗಿ ಒಂದತ ಆದೆೇಶವನತನ 
ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಂಡತ ಬಂದತ ಇದೆರೆ್ನಲನೆ ಮನಡತತ್ನುರ.ೆ ಇದಕ್ೆೆ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಸಹ ಏನತ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಲೆ. ಅಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಾತಿಗ ೆತ್ಂದಡತತ್ನುರೆ. ಇದಕ್ೆೆ ಕ್ೊೇಟ್ಚಾಗಳು ಸಹ ಸಹನಯ 
ಮನಡತತ್ುದೆ. ಇದರಲ್ಲೆ ಎರಡರೆ್ೇ ಮನತಿಲೆ. ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರೆೇ, ವಿಶೆೇಷವನಗಿ ನಮೂ 
ಬನಣಸವನಡಿಯಲ್ಲೆ ರೆ್ೈಜಿೇರಿಯನಸಚ ಇದನದರಯೆಲೆವೇೆ? ಹಿಂದ ೆನಮೂ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳ ಮೇಲ ೆ
ಹಲೆೆಯನಗಿತ್ತು. ಯನರತ ರೆ್ೈಜಿೇರಿಯನಸಚ ಇದನದರ,ೆ ರಸೊೆಟೇರಂೆಟ್ಚಗಳಲ್ಲೆ ಇವರನತನ ಯನರತ ಸಹ ಏನತ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಲೆ. ಹೆಬನಬಳ ಎನತನವ ಜನಗ ಎಂತ್ಹ ಹನಟ್ಚಸನಪಟ್. ರ್ನನತ ಇದನತನ ಹೆೇಳಿದರ ೆ
ತ್ಪನಪಗತತ್ುದೂೆೇ, ಏರೆ್ೂೇ ಗೊತಿುಲೆ. ರ್ನನತ ಹೆೇಳುವುದೆೇರ್ಂೆದರೆ, ಹೆಬನಬಳ ಜಂಕ್ಷನಚನಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 
20 ರಿಂದ 25 ಜನ ಹೆಣತಣ ಮಕೆಳು ವೆೇಶನಯವನಟಿಕ್ೆ ನಡಸೆತತಿುದತದ, ಇದನತನ ಅವರತ 
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ರನಜನರೊೇಷವನಗಿ ನಡಸೆತತಿುದನದರೆ. ಅಲ್ಲೆ ಮಿನಮಮಚ 20 ರಿಂದ 25 ಜನ ಹೆಣತಣ ಮಕೆಳು 
ಯನವನಗಲೂ ಇರತತ್ನುರ.ೆ ದಯಮನಡಿ, ಅಲ್ಲೆಂದ ಇವರನತನ ತ್ೆಗೆಯರಿ. ಇದತ ಹೆಬನಬಳ ವನಯಪಿುಗ ೆ
ಬರತವುದರಿಂದ, ಇದನತನ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಇಲೆದದದರ,ೆ ಹನಳುಬಿದತದ ಹೊೇಗಲ್ಲ 
ಇದನತನ legalise ಮನಡಿಬಿಡಿ. ರ್ನನತ ಏಕ್ೆ ಈ ಮನತ್ನತನ ಹೆೇಳುತಿುದೆದೇರೆ್ ಎಂದರ,ೆ ಹಿಂದಯೊ ಸಹ 
ಇದೆೇ ವಿಷಯವನತನ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದೆದೇವೆ. ದಯಮನಡಿ, ಅಲ್ಲೆ ಗೌರವ ಹೊೇಗತತಿುದೆ. ಅಲ್ಲೆ 
ರನಜನರೊೇಷವನಗಿ ವೆೇಶನಯವನಟಿಕ್ಯೆನತನ ನಡಸೆತತಿುದನದರ.ೆ ರ್ನನತ ಇದರ ಬಗೆೆ ಸಕ್ನಾರಕ್ೆೆ 
ತಿಳಿಸತತಿುದೆದೇರ್.ೆ  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇರ್ಚಮನ:- ಮನನಯ ಹೆರ್.ಎಂ.ರಮೇಶಚಗೌಡರವರೇೆ, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಉತ್ುರವನತನ ಕಂಪಿೆೇಟ್ಚ ಮನಡಲ್ಲ. 

ಶ್ರೇ ಹೆರ್ಚ.ಎಂ.ರಮೇಶಚಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಅಲ್ಲೆ ಯನವುದೇೆ ವನಹನಗಳು 
ಹೊೇಗಲ್ಲ. ರನಜನರೊೇಷವನಗಿ ಬಂದತ ಅಡಾ ಹನಕತತ್ನುರ.ೆ ಇದತ ಎಗಿೆಲೆದೆೇ ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ 
ದಯಮನಡಿ, ಇದರ ಬಗೆೆ ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೂೆಳಿಬೆೇಕತ. ಏಕ್ೆಂದರೆ, ಅಲ್ಲೆ ಬಸತಸ 
ನಲನದಣವಿದತದ, ಅಲ್ಲೆಗೆ ಮಯನಾದಸಾ ಹೆಣತಣ ಮಕೆಳು ಬರತತ್ನುರ.ೆ ಇವರ ಜೊತ್ೆಗೆ ಅವರತ ಸಹ 
ಇರತತ್ನುರ.ೆ ಹನಗನಗಿ ಅಲ್ಲೆ ಯನಯನಾರತ ಇದನದರ ೆ ಎನತನವುದತ ಗೊತ್ನುಗತವುದಲೆ. ದಯಮನಡಿ, 
ಅವರ ಮೇಲೆ ಕರಮ ತ್ೆಗೆದತಕ್ೊಳಿಿ.  

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಹೆರ್.ಎಂ.ರಮೇಶಚಗೌಡರವರ 
ಹತಿುರ ಖಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಇದರ ಬಗೆೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ೆುೇರ್ೆ. ನನಗ ೆಏರಿಯನ ಹೇೆಳಿ. ರ್ನವು ಅದನತನ 
ರೈೆಡ್ಚ ಮನಡಿಸತತ್ುೆೇವೆ.  

ಶ್ರೇ ಹೆರ್.ಎಂ.ರಮೇಶಚಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಇದತ ಹೆಬನಬಳ ಬಸ್ಚ ನಲನದಣದಲ್ಲೆ 
ನಡಯೆತತಿುದ.ೆ  
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ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ:- ಮನನಯ ಹೆರ್ಚ.ಎಂ.ರಮೇಶಚಗೌಡರವರೇೆ, ಇದನತನ ಇಲ್ಲೆ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ 
ಹೊೇಗಬೇೆಡಿ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇರ್ಚಮನ:- ಮನನಯ ಹೆರ್ಚ.ಎಂ.ರಮೇಶಚಗೌಡರವರೇೆ, ಇಂತ್ಹ ವಿಚನರಗಳನತನ 
ರ್ನಸಗಿಯನಗಿ ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ೆೆ ತ್ನನ. ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರೆೇ ತ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ 
ಮತಗಿಸಿ. 

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಈ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲೆಯೇ ಇರತವುದಲೆ. 
ಹನಗನಗಿ, ಅದತ ಬಂದನಗಬೆೇಕ್ನದರೆ, ನಮಗೆ ಗತಟನಟಗಿ ಬಂದತ ಹೆೇಳಬೆೇಕತ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕೆ್.ಹರಿಪರಸನದಚ (ವಿರೂೆೇಧ್ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ 
ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಯನವುದೊೇ ಕ್ನಲದಲ್ಲೆ ಇರತವುದನತನ ಹೆೇಳುತಿುದನದರ.ೆ ಒಂದತ ಕ್ನಲದಲ್ಲೆ 
ಉಪನಪರಪೆೇಟ ೆಮತ್ತು ಮಜಸೆಿಟಕಚನಲೆೆಲನೆ floating population ಇತ್ತು. ಬೆೇರ ೆಕಡಯೆಂದ ಬಂದತ 
ಅಲ್ಲೆ ಮನತ್ರ ಇರತತಿುದದರತ. ಇವತ್ತು ಇಡಿೇ ಬೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲೆ floating population ಇದೆ. 
ಒಂದೂೆಂದತ Extension ನಲ್ಲೆ ಒಂದೂೆಂದತ ಫನಯಷನಚ ಇದೆ. ಆದದರಿಂದ, ತ್ನವು ಮನನಯ ಗೃಹ 
ಸಚಿವರನಗಿದತದ, ತ್ನವು report ಗಳನತನ ಕ್ೆೇಳಿದರ,ೆ ಆರನಮನಗಿ ಬರತತ್ುದ.ೆ ತ್ಮೂ ಹತಿುರವೆೇ 
Intelligence Wing ಇದೆ. ಎಲನೆ ತ್ಮೂ ಹತಿುರವೆೇ ಇದೆ. ಆದದರಿಂದ, ಇದರ ಬಗೆೆ ನಮೂನತನ 
ಕ್ೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಹೊೇಗಬೆೇಡಿ. ಈಗ ಉಪನಪರಪೆೇಟೆ ಎಲನೆ ಬಿಟತಟಬಿಡಿ. ಈಗ ಅಲ್ಲೆ ಏನತ ಇಲೆ, ಅದತ 
zero.  Floating population ನವರತ ಬರತತ್ನುರೆ, ಹೊೇಗತತ್ನುರೆ. ಬನಕಿ ಕಡ ೆExtensions 
ಇದೆಯಲೆವೆೇ, ಮದಲತ ಎಂ.ಜಿ.ರೂೆೇಡ್ಚ, ಬಿರಗೆೇಡ್ಚ ರೂೆೇಡ್ಚ ಎಂದರೆ ಬಹಳ ಎಂದತ ಹೇೆಳುತಿುದದರತ. 
ಈಗ ಎಂ.ಜಿ.ರೂೆೇಡ್ಚ, ಬಿರಗೆೇಡ್ಚ ರೂೆೇಡ್ಚ ಏನೂ ಇಲೆ. ಈಗ ಫನಯಷನಚ ಹೆೇಗೆಗೊೇ ಆಗಿ ಬಿಟಿಟದೆ. 
ಆದದರಿಂದ, ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಯನವುದೂೆೇ ಕ್ನಲದಲ್ಲೆ ಇದನದರ.ೆ 
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ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬೆಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ನಮೂನತನ 
ಕ್ೆೇಳಿದರ ೆಏರೆ್ೇರ್ೂೆೇ ಆಗಿಹೂೆೇಗತತ್ುದೆ. ಈಗ ಒಂದತ ಎಂ.ಜಿ.ರೂೆೇಡ್ಚ, ಒಂದತ ಬಿರಗೆೇಡ್ಚ ರೂೆೇಡ್ಚ 
ಇತ್ತು. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೆ 500 ಎಂ.ಜಿ.ರೂೆೇಡ್ಚ, 500 ಬಿರಗೆೇಡ್ಚ ರೂೆೇಡ್ಚಗಳು ಇವೆ.  

ಶ್ರೇ ಅರಗ ಜ್ಞನರೆ್ೇಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇೆ, ರ್ನನತ ಪನರಮನಣಿಕವನಗಿ ನನನ ಕ್ೆೈಲನದ 
ಎಲನೆ ಪರಯತ್ನಗಳನತನ ಮನಡಿದೆದೇರ್.ೆ Casino ಗಳನತನ ನಲ್ಲೆಸತವಂತ್ಹದತದ ಅಷತಟ ಸತಲಭ ಅಲೆ. 
ಯನಯನಾರ ಕ್ೆೈ, ಯನಯನಾರ ಕ್ನಲತ, ಯನಯನಾರ ಜೆೇಬಿನಲ್ಲೆರತತ್ುದೆ ಎಂಬತದತ ಗೊತಿುಲೆ. ಅವರತ 
ಬಹಳವನಗಿ ಬೇೆರತ ಬಿಟಿಟರತತ್ನುರೆ. ಈ ರಿೇತಿ ರ್ನವು ಬಹಳಷತಟ ನಲ್ಲೆಸಿದೆದೇವೆ. ತ್ಮಗೆ ಯನವುದನದರೂ 
ಗೊತಿುದದರ ೆ ಹೆೇಳಿ. ಒಂದತ Casino ನಡಯೆತತಿುದ ೆ ಎಂದರೆ ತ್ನವು ನನಗ ೆ ಹೆೇಳಬೇೆಕತ. ಹತಕ್ನೆ 
ಬನರ್ಚಗಳ ಬಗೆೆ ಬಹಳಷತಟ ಚಚೆಾಯನಯತ್ತ. ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಅಧಿಕ್ನರಿಗಳು ಅಲ್ಲೆ ಯನವುದನದರೂ 
ಮನದಕ ವಸತುಗಳು ಸಿಗತತ್ುದೆಯೇ ಎಂದತ ಪದೆೇ ಪದೆೇ ರೈೆಡ್ಚ ಮನಡತತಿುದನದರ.ೆ ಪರತಿಯಂದತ 
ಪದನಥಾಗಳ ಸನಯಂಪಲಚ ತ್ೆಗೆದತ ಲನಯಬಚಗೆ ಕಳುಹಿಸತತಿುದೆದೇವೆ. ಒಂದತ ಚೂರತ ಸಿಕಿೆದರೂ ಕೂಡ 
ಅವರನತನ ಬಿಡತವುದಲೆ. ಅವರ ಬೆನತನ ಹತಿು dead-end ಗೆ ಹೂೆೇಗಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಂದ ಸರಬರನಜತ 
ಆಗತತ್ುದೆಯೇ, ಅಲ್ಲೆಂದಲೂ ಕೂಡ ಹಿಡಿದತಕ್ೂೆಂಡತ ಬರತವುದಕ್ೆೆ ಎಲನೆ ವಯವಸಾೆಯನಗಿದ.ೆ ಆದರೆ, 
ಅಲ್ಲೆಗೆ ಹೊೇದನಗ ಏನತ ಸಿಗತವುದಲೆ. ಹತಕ್ನೆ ಬನರ್ಚಗಳು ಎಂದರೆ, ಕ್ೆೇವಲ smocking zone 
ಎಂದತ ರ್ನನತ ಮರೆ್ನಯ ದವಸವೂ ಹೆೇಳಿದೆ. ಹತಕ್ನೆ ಬನರ್ಚಗಳಿಗೆ ಯನವುದರ ಮೇಲೆ ಕ್ೆೇಸ್ಚ 
ಹನಕಿದೆದೇವೆ ಎಂದರ,ೆ 20 ರಲ್ಲೆ 10, 21 ರಲ್ಲೆ 25, 22 ರಲ್ಲೆ 5, ಎಂದತ ರ್ನವು ಏನತ ಅಂಕಿಗಳನತನ 
ಕ್ೊಟಿಟದದೆೇವೆ. ಅದತ ಈ smocking zone ಅಲೆದೆೇ ಇರತವುದರಲ್ಲೆ ಹತಕ್ನೆ ಬನರ್ಚಗಳನತನ 
ಸೇೆರತವುದಕ್ೆೆ ವಯವಸೆಾ ಮನಡಿದನದರೆಯಲೆವೆೇ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಕ್ೆೇಸ್ಚ ಹನಕಿದೆದೇವೆ. ಹತಕ್ನೆ ಬನರ್ಚನಲ್ಲೆ 
ಇದತವರೆಗೂ ಮನದಕ ವಸತುಗಳು ಸಿಗಲ್ಲಲೆ. ಇದರ ಬಗೆೆ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚನವರಿಗೆ ಹೇೆಳಿದೆದೇವೆ. ಬೆೇರ ೆಬೆೇರೆ 
ಸಿ.ಸಿ.ಬಿ., ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚನವರನತನ ಕಳುಹಿಸಿ, ಇದಕ್ೆೆ ವಯವಸೆಾ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಈಗನಗಲೆೇ ಹೆೇಳಿದೆದೇವೆ. 
ಆಧ್ದರಿಂದ, ಇದತ social problem ಎನತನವುದನತನ ರ್ನನತ ಕೂಡ ಒಪತಪತ್ೆುೇರೆ್. ಕ್ೆೇವಲ ಒಂದತ 
ಕ್ೆೈಯಲ್ಲೆ ಚಪನಪಳೆ ಆಗತವುದಲೆ. ಇದಕ್ೆೆ ಇಡಿೇ ಸಮನಜ ಎದತದ ನಲೆಬೆೇಕತ. ತ್ನವು ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ 
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ಮಕೆಳಿಗ ೆ ಮರ್ೆಯಲ್ಲೆಯೇ ಅಥವನ ಯನವುದನದರೂ institution ನಲ್ಲೆಯೇ ಇದನತನ ಸರಿ 
ಮನಡದೇೆ ಹೂೆೇದರ,ೆ ಈ ಯತವಜನರನತನ ತ್ಡಗೆಟತಟವುದಕ್ೆೆ ಸನಧ್ಯವೆೇ ಇಲೆ. ಇವತ್ತು ಆ 
ಯತವಜನರತ ಬಹಳ ಕ್ೆಟಟ ಚಟಕ್ೆೆ ಇಳಿಯತತಿುದನದರೆ. ಇದೆೇ ದೃಷಿಟಯಂದ ದೂೆಡಾ ದೂೆಡಾ ಶನಂತಿ 
ಭಂಗಕೂೆ ಕೂಡ ಪರಯತ್ನಗಳನಗತತ್ುದೆ. ಈ ಗನಂಜನ, ಅದತ-ಇದತ ಕತಡಿಯತವವರತ ಏನತ 
ಮನಡತತ್ನುರ ೆಎಂದತ ಹೆೇಳುವುದಕ್ೆೆ ಆಗತವುದಲೆ. ಅವರ ಸನಾಧಿೇನದಲ್ಲೆ ಅವರತ ಇರತವುದಲೆ. ಹನಗನಗಿ, 
ಇವೆಲೆವೂ ಕೂಡ ಆಗತತಿುದೆ. ಇದನತನ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ಚನವರತ ಆದಷತಟ ನಯಂತ್ರಣ ಮನಡತತಿುದನದರ.ೆ ಕಳೆದ 
2-3 ವಷಾಗಳಲ್ಲೆ ಮನದಕ ವಸತುಗಳ ಬಗೆೆ ಎಷತಟ ರೈೆಡ್ಚಗಳು ಆಗಿವ ೆ ಎಂದತ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಕ್ೆೇಳಿದನದರ.ೆ ಇದನತನ ಹೂೆೇರನಟ ಎಂದತ ನಮೂ ಪೂೆಲ್ಲೇಸ್ಚ ಇಲನರ್ ೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮನಡತತಿುದದೆೇವೆ. 
ಏರ್ನದರೂ ಗಮನದಲ್ಲೆದದರ,ೆ ದಯವಿಟತಟ ಕ್ೊಡಿ ರ್ನವು ಮನಡತತ್ೆುೇವೆ. ತ್ನವು ಹೆೇಳಿದ ಹನಗೆ ಎಲನೆ 
ಕ್ನಳಜಿಯನತನ ವಹಿಸಿ, ಇದನತನ ನಯಂತ್ರಣ ಮನಡತವುದಕ್ೆೆ ಎಲನೆ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಪರಯತ್ನವನಗತತ್ುದೆ.  

ವೆೈಸ್ಚ ಛೆೇರ್ಚಮನಚ:- ಇವತಿುನ ಸಭೆಯನತನ ರ್ನಳೆ ಬೆಳಗೆೆ 10.30 ಗಂಟೆಯವರಗೆ ೆ
ಮತಂದೂಡತತಿುದೆದೇರ್ೆ.  

 
(ಸದನವು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆ 19 ನಮಿಷಕೆ್ೆ ಮತಕ್ನುಯಗೊಂಡತ, ಪತನಃ ದರ್ನಂಕ: 30ರೆ್ೇ 

ಮನರ್ಚಾ ಮನಹ ೆ2022ರ ಬತಧ್ವನರದಂದತ ಬೆಳಗೆೆ 10.30 ಗಂಟೆಗ ೆಸೇೆರಲತ ನಶಚಯಸಿತ್ತ) 
<><><> 

 
  


