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ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು 
ನೂರ ನಲವತ್ುೇಳರ್್ಯ ಅಧಿವ್ೇಶನ 

 
                                                            13ರ್್ೇ ಸಪ್್ಟೆಂಬರ್ 2022  

    
        ಮೆಂಗಳವನರ 

 
                                13ರ್್ೇ ಮನರ್್ಾ 2022  

01. ನೂತ್ನ ಸದಸಯರತಗಳ ಪರಿಚಯ 

02. ನಿಯಮ 59ರ ಮೇರ್ಗ್ ನಿಲತವಳಿ ಸೂಚರ್್ ಮೆಂಡಿಸಲತ ಅನತಮತಿ ಕ್ೂೇರಿ ಪರಸನುವ 
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯದ ಕ್ಲವು ಜಿಲ್್ೆಗಳಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲೆ ಪರವನಹ 
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೆಂದ ಜ್ನ-ಜನನತವನರತಗಳಿಗ್ ಉೆಂಟನಗಿರತವ ತ್ೂೆಂದರ್ ಬಗ್ೆ - 

- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ) 
- ಶ್ರೇ ಕೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯರತ) 

03. ಪರಶ್್ನೇತ್ುರಗಳು 

ಅ) ಚತಕ್ೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶ್ನಗಳಿಗ್ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ನಿೇಡಲ್ನದ ಉತ್ುರಗಳು 

     215 – ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕ್ಯ ಟ್ರೇಡ್ ಪರವನನಗಿ ವಸೂಲ್ನತಿ ಬಗ್ೆ 
- ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರತಣ್ 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜ್ (ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರತ) 

 
     206 – ಮೆಂಡಯ ಜಿಲ್್ೆ ರ್ನಗಮೆಂಗಲ ತನಲೂೆಕತ ಪತರಸಭ ್ವನಯಪ್ತುಯ ಅಮೃತ್ 
             ನಗರ್ೂೇತನಿನ (4)ರ ಬಗ್ೆ 

- ಶ್ರೇ ದ್ಧರ್್ೇಶ್ ಗೂಳಿಗೌಡ 

  ವಿಷಯಾನುಕ್ರ ಮಣಿಕೆ ( INDEX) 

 

 INDEX Iind 

index 
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- ಶ್ರೇ ಎನ್ ರ್ನಗರನಜ್ತ(ಎೆಂ.ಟಿ.ಬಿ.)(ಪೌರನಡಳಿತ್, ಸಣ್ಣ ಕ್ೈಗನರಿಕ್ಗಳು 
ಹನಗೂ ಸನವಾಜ್ನಿಕ ವಲಯ ಉದಯಮಗಳ ಸಚಿವರತ) 

     115 – ಪೌರ ಕನರ್ಮಾಕರಿಗ್ ರ್ಮೇಸಲ್ಲರಿಸ್ಥದ ಜ್ರ್ಮೇನಿನ ಬಗ್ೆ 
- ಶ್ರೇ ಹರಿೇಶ್ ಕತಮನರ್ 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜ್ (ನಗರನಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರತ) 

     185 – ಹದ್ಧರ್್ೆಂಟತ ವಷಾದ ಒಳಗಿನ ಹ್ರ್್.ಐ.ವಿ.+ ಮಕೆಳ ಬಗ್ೆ. 
- ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ಕ.್ಪನರಣೇ್ಶ್ 
- ಶ್ರೇ ಆಚನರ್ ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ (ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞನನ ಹನಗೂ      

       ಮಹಿಳನ ಮತ್ತು ಮಕೆಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ವಿಕಲಚೇ್ತ್ನರ ಮತ್ತು  
       ಹಿರಿಯ ರ್ನಗರಿಕರ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ್ ಸಚಿವರತ) 

     148 – ವಿಶ್ೇಷ ಚ್ೇತ್ನ ಫಲ್ನನತಭವಿಗಳ ಬಗ್ೆ. 
- ಶ್ರೇ ಎನ್.ರವಿಕತಮನರ್ 
- ಶ್ರೇ ಆಚನರ್ ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ (ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞನನ ಹನಗೂ      

       ಮಹಿಳನ ಮತ್ತು ಮಕೆಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ವಿಕಲಚೇ್ತ್ನರ ಮತ್ತು  
       ಹಿರಿಯ ರ್ನಗರಿಕರ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ್ ಸಚಿವರತ) 

    145 – ಅೆಂಗನವನಡಿ ಮಕೆಳಿಗ ್ಎನ್ಇಪ್ತ ಪಠ್ಯಕರಮ ಜನರಿ ಮನಡತತಿುರತವ ಬಗ್ೆ. 
- ಶ್ರೇ ಗೂ್ೇವಿೆಂದ ರನಜ್ತ 
- ಶ್ರೇ ಆಚನರ್ ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ (ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞನನ ಹನಗೂ      

       ಮಹಿಳನ ಮತ್ತು ಮಕೆಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ವಿಕಲಚೇ್ತ್ನರ ಮತ್ತು  
       ಹಿರಿಯ ರ್ನಗರಿಕರ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ್ ಸಚಿವರತ) 

     155 – ಕ್ೂೇಲ್ನರ ಜಿಲ್್ೆಯಲ್ಲೆ ನಡಯ್ತತಿುರತವ ಕಲತೆ ಗಣಿಗನರಿಕ ್ಬಗ್ೆ. 
- ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ಎಲ್.ಅನಿಲ್ಕತಮನರ್ 
- ಶ್ರೇ ಆಚನರ್ ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ (ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞನನ ಹನಗೂ      

       ಮಹಿಳನ ಮತ್ತು ಮಕೆಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ವಿಕಲಚೇ್ತ್ನರ ಮತ್ತು  
       ಹಿರಿಯ ರ್ನಗರಿಕರ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ್ ಸಚಿವರತ) 
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       172 – ಕಲಬತರಗಿ ಜಿಲ್್ೆಯಲ್ಲೆ ಹ್ೂಸದನಗಿ ಘೂೇಷಿಸ್ಥರತವ ಪಟಟಣ್ ಪೆಂಚನಯತಿ 
              ಮತ್ತು ಪತರಸಭ್ಗಳ ಬಗ್ೆ. 

- ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲ್ ಜಿ.ನಮೇಶ್ 
- ಶ್ರೇ ಎನ್. ರ್ನಗರನಜ್ತ (ಎೆಂ.ಟಿ.ಬಿ) (ಪೌರನಡಳಿತ್ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕೈ್ಗನರಿಕ ್

ಹನಗೂ ಸನವಾಜ್ನಿಕ ಉದ್ಧಿಮಗಳ ಸಚಿವರತ) 
       117 – ಹ್ೂಸಪ್ೇಟ್ ತನಲೂೆಕತ ಮರಿಯಮಮನಹಳಿಿ ಪಟಟಣ್ಕ್ೆ ಕತಡಿಯತವ ನಿೇರನತನ  
              ಒದಗಿಸತವ ಬಗ್ೆ.  

- ಶ್ರೇ ವೈ್.ಎೆಂ.ಸತಿೇಶ್ 
- ಶ್ರೇ ಎನ್.ರ್ನಗರನಜ್ತ(ಎೆಂ.ಟಿ.ಬಿ.)(ಪೌರನಡಳಿತ್, ಸಣ್ಣ ಕ್ೈಗನರಿಕ್ಗಳು  

            ಹನಗೂ ಸನವಾಜ್ನಿಕ ವಲಯ ಉದಯಮಗಳ ಸಚಿವರತ)   
       128 – ರನಜ್ಯದಲ್ಲೆರತವ ಯಶಸ್ಥಿನಿ ಯೇಜ್ರ್್ ಬಗ್ೆ. 

- ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕ.್ರನಥೂ್ೇಡ್ 
- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೂ್ೇಮಶೇ್ಖರ್ (ಸಹಕನರ ಸಚಿವರತ) 
- ಶ್ರೇ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಸೆಂಗಪಪ ಸವದ್ಧ 

       
      121 – ರನಯಚೂರತ ನಗರದಲ್ಲೆ ಕಲತಷಿನ ನಿೇರನತನ ಸ್ೇವಿಸ್ಥ ಸನವು-ರ್್ೂೇವು  
                ಸೆಂಭವಿಸ್ಥರತವ ಬಗ್ೆ. 

- ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ 
- ಶ್ರೇ ಎನ್.ರ್ನಗರನಜ್ತ (ಎೆಂ.ಟಿ.ಬಿ.)(ಪೌರನಡಳಿತ್, ಸಣ್ಣ ಕ್ೈಗನರಿಕ್ಗಳು  

            ಹನಗೂ ಸನವಾಜ್ನಿಕ ವಲಯ ಉದಯಮಗಳ ಸಚಿವರತ)   
 
        139 – ಯೇಜ್ರ್್ಗಳು ಸಿಳ ಕ್ೇೆಂದ್ಧರತ್ವನಗದ್ ವಿಫಲವನಗತತಿುರತವ ಬಗ್ೆ. 

- ಶ್ರೇ ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ್ ಭೆಂಡನರಿ 
- ಶ್ರೇ ಆಚನರ್ ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ (ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞನನ ಹನಗೂ 

       ಮಹಿಳನ ಮತ್ತು ಮಕೆಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ವಿಕಲಚೇ್ತ್ನರ ಮತ್ತು  
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                   ಹಿರಿಯ ರ್ನಗರಿಕರ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ್ ಸಚಿವರತ) 
- ಡನ: ತ್ೇಜ್ಸ್ಥಿನಿಗೌಡ  

    ಆ) ಚತಕ್ೆ ಗತರತತಿಲೆದ ಪರಶ್ನಗಳಿಗ್ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನಿೇಡಲ್ನದ ಉತ್ುರಗಳು 
 
04. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರ್ಗ್ ಪರಸನುಪ್ತಸಲಪಟಟ ವಿಷಯಗಳು. 
 ಅ) ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ಧಮಾರನಯಸನಿರ್ಮ ದ್ೇವಸನಿನದ ಆಸ್ಥುಯನತನ ರಕ್ಷಣ್ 
          ಮನಡತವೆಂತ ್ಹನಗೂ ಒತ್ತುವರಿಯ ತ್ರವಿನ ಪರಕರಣ್ಗಳಲ್ಲೆ ಕರಮ 
          ಕ್ೈಗ್ೂಳಿದ್ೇ ಇರತವ ಬಗ್ೆ. 

- ಶ್ರೇ ಪ್ತ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ 
- ಶ್ರೇ ಕೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 

      ಆ) ಗನರರ್ಮೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪೆಂಚನಯತ್ ರನಜ್ ಇಲ್ನಖ್ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ಬರತವ 
          ತನಲೂೆಕತ ಪೆಂಚನಯತಿ ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಧಿಕನರಿ ಹತದ್ಿಯನತನ ಗತತಿುಗ್ 
          ಆಧನರದ ಮೇಲ್್ ರ್್ೇಮಕನತಿ ಮನಡಿರತವ ಬಗ್ೆ. 

- ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ 
- ಶ್ರೇ ಕೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 

ಇ) ಖನಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸೆಂಸ್ಿಗಳ ಭೂ ಪರಿವತ್ಾರ್್ಗ್ ಹನಗೂ ಮನನಯತ್ ನವಿೇಕರಣ್ಕ್ೆ 
    ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲ್ನಖ್ ಅಧಿಕನರಿಗಳಿೆಂದ ಅನಗತ್ಯ ಕಿರತಕತಳದ ಬಗ್ೆ. 

- ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ್ ಶ್ವಲ್ಲೆಂಗಪಪ ಹ್ೂರಟಿಟ 
- ಶ್ರೇ ಕೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 

 
ಈ) ಯನದಗಿರಿ ಜಿಲ್್ೆಯ 43 ಆರೂ್ೇಗಯ ಕ್ೇೆಂದರಗಳಲ್ಲೆ ಮರಣ್ೂೇತ್ುರ ಪರಿೇಕ್ಷ್ಯ 
     ಕ್ೂಠ್ಡಿಗಳಿಲೆದ್ ಬಯಲತ ಪರದ್ೇಶದಲ್್ೆೇ ಶವ ಪರಿೇಕ್ಷ ್ಮನಡಬೇ್ಕನಗಿರತವ ಬಗ್ೆ. 

- ಡನ: ತ್ಳವನರ ಸನಬಣ್ಣ 
- ಶ್ರೇ ಕೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
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ಉ) ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶಿವಿದನಯಲಯ ಸನನತ್ಕ್ೂೇತ್ುರ ಎಸ್.ಸ್ಥ/ಎಸ್.ಟಿ. ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ 
    ಕಳದ್ 3 ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಲ್ನಯಪ್ಟನಪ್ ನಿೇಡದ್ಧರತವ ಬಗ್ೆ  

- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ.ಸೆಂಕನೂರ 
- ಶ್ರೇ ಕೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 

ಊ) ಕಲಬತಗಿಾ ಜಿಲ್್ೆಯ ಚಿೆಂಚ್ೂೇಳಿ ತನಲೂೆಕಿನ ಕತೆಂಚನವರೆಂ, ಮರನಜಿಾ ದ್ೇಸನಯ 
     ವಸತಿ ಶನಲ್್ಯಲ್ಲೆನ ವಿದನಯರ್ಥಾನಿಯರಿಗ್ ಕಿರತಕತಳ ನಿೇಡಿರತವ ಆರೂ್ೇಪದ ಬಗ್ೆ. 

- ಡನ: ಬಿ.ಜಿ.ಪನಟಿೇಲ್ 
- ಶ್ರೇ ಕೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 

ಋ) 2019-20ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಿೆಂದ ನಿೆಂತ್ತ ಹ್ೂೇಗಿರತವ “ಗನೆಂಧಿ ಪತರಸನೆರ ಯೇಜ್ರ್್” 
    ಯನತನ ಪತನಃ ಪನರರೆಂಭಿಸ್ಥ ಅಹಾ ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯತಿಗಳಿಗ ್ಉತ್ುೇಜ್ನ ನಿೇಡತವ ಬಗ್ೆ. 

- ಶ್ರೇ ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ ಭೆಂಡನರಿ 
- ಶ್ರೇ ಕೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 

ಎ) ಬನಗಲಕ್ೂೇಟ್ ಜಿಲ್್ೆ ಮಹನಲ್ಲೆಂಗಪೂರ ಪಟಟಣ್ವನತನ ತನಲೂೆಕತ ಕ್ೇೆಂದರವರ್ನನಗಿ  
   ಘೂೇಷಿಸತವ ಬಗ್ೆ. 

- ಶ್ರೇ ಹಣ್ಮೆಂತ್ ರತದರಪಪ ನಿರನಣಿ        
- ಶ್ರೇ ಕೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 

ಏ) ಕರ್ನಾಟಕ ಜನನಪದ ಪರಿಷತ್ಗ್ ವನಷಿಾಕ ಅನತದನನವನತನ ಕಡಿತ್ಗ್ೂಳಿಸ್ಥರತವ ಬಗ್ೆ. 
  - ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ 
  - ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ) 
 

05. ಕನಯಾದಶ್ಾಯವರ ವರದ್ಧ 
 
06. ಸಭ್ಯ ಮತೆಂದ್ಧಡಲ್ನದ ಕನಗದ ಪತ್ರಗಳು 
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07. ನಿಯಮ 59ರ ಮೇರ್ಗ್ ನಿಲತವಳಿ ಸೂಚರ್್ ಮೆಂಡಿಸಲತ ಅನತಮತಿ ಕ್ೂೇರಿ ಪರಸನುವ    
    (ಮತೆಂದತವರದ್ದತಿ) 
      ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯದ ಕ್ಲವು ಜಿಲ್್ೆಗಳಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲೆ ಪರವನಹ 

ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೆಂದ ಜ್ನ-ಜನನತವನರತಗಳಿಗ್ ಉೆಂಟನಗಿರತವ ತ್ೂೆಂದರ್ ಬಗ್ೆ - 
                    - ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ಹರಿಪರಸನದ್ (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ) 
08. ಪರಕಟಣ ್
    ಅ) ಸಭನಪತಿಯವರ ಮತ್ತು ಉಪ ಸಭನಪತಿಯವರ ಗ್ೈರತ ಹನಜ್ರಿಯಲ್ಲೆ ಮನನಯ  
       ಸಭನಪತಿಯವರ ಸನಿನದಲ್ಲೆ ಪದಧನರಣ್ ಮನಡಲತ ಶನಸಕರನತನ ರ್ನಮನಿದ್ೇಾಶ್ಸ್ಥರತವ ಬಗ್ೆ 
 
    ಆ) ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಕನಯಾವಿಧನನ ಹನಗೂ ನಡವಳಿಕ್ಯ ನಿಯಮ 222ರ  
        ಮೇರ್ಗ ್ಕನಯಾಕಲ್ನಪ ಸಲಹನ ಸರ್ಮತಿಯ ಪತನರ್ ರಚರ್್ ಬಗ್ೆ. 
 
09. ಗಮನ ಸಳ್ಯ್ತವ ಸೂಚರ್್ಗಳು 
 ಅ) ಶ್ರೇ ಗತರತ ರನಘವ್ೇೆಂದರ ಸಹಕನರ ಬನಯೆಂಕ್ ಹನಗೂ ಶ್ರೇ ವಸ್ಥಷಟ ಸೌಹನದಾ ಸಹಕನರ 
          ಬನಯೆಂಕ್ ನಿಯರ್ಮತ್ ಇವುಗಳಲ್ಲೆ ನಡದ್್ಧರತವ ಅವಯವಹನರಗಳಲ್ಲೆ  
          ಭನಗಿಯನಗಿರತವವರ ವಿರತದಿ ಈವರವ್ಿಗೂ ಕರಮ ಕ್ೈಗ್ೂಳಿದ್ಧರತವ ಬಗ್ೆ. 

- ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ 
- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೂ್ೇಮಶೇ್ಖರ್ (ಸಹಕನರ ಸಚಿವರತ) 

ಆ) ಕ್ೂೇಲ್ನರ ನಗರದ್ಧೆಂದ ಅೆಂತ್ರಗೆಂಗ್ ಬ್ಟಟದ ಬತಡದವರ್ಗೂ ರಸ್ುಯನತನ 
    ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಥ ಬ್ಟಟದ ಬತಡದ್ಧೆಂದ ಕನಶ್ ವಿಶ್ಿೇಶಿರ (ಅೆಂತ್ರಗೆಂಗ್) 
    ದ್ೇವಸನಿನದವರ್ಗೂ ರಸ್ು ಸೆಂಪಕಾವನತನ ಕಲ್ಲಪಸತವ ಬಗ್ೆ. 

- ಶ್ರೇ ಗೂ್ೇವಿೆಂದ ರನಜ್ತ 
- ಶ್ರೇ ಕೂ್ೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ)(ಪರವನಸೂ್ೇದಯಮ 

                                       ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ) 
- ಡನ: ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನಿರ್ಮ (ಸಕನಾರದ ಮತಖಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ) 
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ಇ) ರನಜ್ಯದಲ್ಲೆ ಇತಿುೇಚ್ಗ ್ಸತರಿದ ಭನರಿ ಮಳಯ್ೆಂದ ಹನಲ್ಲನ ಇಳುವರಿ 
   ಕತಸ್ಥದ್ಧರತವುದರಿೆಂದ ಹ್ೈನತಗನರರ ಆರ್ಥಾಕ ಪತನಶಚ್ೇತ್ನಕನೆಗಿ ಹನಲ್ಲನ  
   ದರವನತನ ಹ್ಚಚಳ ಮನಡತವ ಬಗ್ೆ ಹನಗೂ ಹ್ೈನತಗನರರಿಗ ್ವಿಶ್ೇಷ 
   ಸಹನಯ ಧನ ನಿೇಡಿ ಪ್ೂರೇತನಾಹಿಸತವ ಬಗ್ೆ. 

- ಶ್ರೇ ಎಸ್. ರವಿ 
- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೂ್ೇಮಶೇ್ಖರ್(ಸಹಕನರ ಸಚಿವರತ) 

10. ನಿಯಮ 330ರ ಮೇರ್ಗ್ ಚಚ್ಾ 
 ಅ) ಕ್ೂೇವಿಡ್-19 ಸನೆಂಕನರರ್ಮಕ ರೂ್ೇಗದ ಹಿನನಲ್್ಯಲ್ಲೆ ರನಜ್ಯದಲ್ಲೆನ ಪನರಥರ್ಮಕ 
          ಮತ್ತು ಪ ರೌಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ವನಯಪ್ತುಯಲ್ಲೆ ಬರತವ ಪೌರಢ ಶನಲ್್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಕನಾರಿ 
          ಪದವಿ ಪೂವಾ ಕನಲ್ೇ್ಜ್ತಗಳ ಸಹ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಮತ್ತು ಉಪರ್ನಯಸಕರ  
          ರ್್ೇಮಕನತಿಯಲ್ಲೆ 2 ವಷಾಗಳ ವಯೇರ್ಮತಿ ಸಡಿಲ್ಲಕ್ ಮನಡಿರತವ ರಿೇತನಯ 
          ಅನತದನನಿತ್ ಪದವಿ ಪೂವಾ ಕನಲ್ೇ್ಜ್ತ/ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸೆಂಸ್ಿಗಳ ಉಪರ್ನಯಸಕರ 
          ರ್್ೇಮಕನತಿಯಲ್ಲೆ 2 ವಷಾಗಳ ವಯೇರ್ಮತಿ ಸಡಿಲ್ಲಕ್ ನಿೇಡತವ ಬಗ್ೆ. 

- ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ್ ಶ್ವಲ್ಲೆಂಗಪಪ ಹ್ೂರಟಿಟ 
- ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸ್ಥ.ರ್ನಗೇ್ಶ್(ಪನರಥರ್ಮಕ ಮತ್ತು ಪ ರೌಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಹನಗೂ  

                                ಸಕನಲ ಸಚಿವರತ)  
- ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೂ್ೇಜೇ್ಗೌಡ 

ಆ) ರನಜ್ಯದ ನಗರ ಪರದ್ೇಶಗಳಲ್ಲೆರತವ ಶನಲ್ನ ಕನಲ್್ೇಜ್ತಗಳ ಸರ್ಮೇಪ 
   ಮನದಕ ದರವಯಗಳನತನ ಮನರತವ ಅೆಂಗಡಿಗಳನತನ ತ್ರದ್್ಧರತವುದರಿೆಂದ  
   ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ಹನಗೂ ಯತವ ಜ್ನತ್ಯ ಮೇಲ್್ ಬಿೇರತತಿುರತವ  
   ದತಷಪರಿಣನಮಗಳ ಬಗ್ೆ. 

- ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕ.್ರನಥೂ್ೇಡ್(ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷ ಮತಖಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ) 
- ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇೆಂದರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರತ) 
- ಶ್ರೇ ಮಧತ ಜಿ.ಮನದ್ೇಗೌಡ 
- ಡನ: ತ್ೇಜ್ಸ್ಥಿನಿ ಗೌಡ 
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- ಶ್ರೇ ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ್ ಭೆಂಡನರಿ 
- ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿಶಟ್ಿಟ 
- ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜ್ತ 
- ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್ 
- ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ 

 
             - - - - 

 
 

(776) 13-09-2022 11.10 DS-MD 

 

  
ಕರ್ನಾಟಕಕರ್ನಾಟಕ  ವಿಧನನವಿಧನನ  ಪರಿಷತ್ತುಪರಿಷತ್ತು  

ಮೆಂಗಳವನರಮೆಂಗಳವನರ,,  1133ರ್್ೇರ್್ೇ  ಸ್ಪ್ಟೆಂಬರ್ಸ್ಪ್ಟೆಂಬರ್  22002222  
ಸದನವುಸದನವು  ವಿಧನನವಿಧನನ  ಸೌಧದಲ್ಲೆರತವಸೌಧದಲ್ಲೆರತವ  ವಿಧನನವಿಧನನ  ಪರಿಷತಿುನಪರಿಷತಿುನ  

ಸಭನೆಂಗಣ್ದಲ್ಲೆಸಭನೆಂಗಣ್ದಲ್ಲೆ  ಬ್ಳಗ್ೆಬ್ಳಗ್ೆ  ೧೧11  ಗೆಂಟ್ಗೆಂಟ್  11೫೫  ನಿರ್ಮಷಕ್ೆನಿರ್ಮಷಕ್ೆ  ಸಮನವ್ೇಶಗೂ್ೆಂಡಿತ್ತಸಮನವ್ೇಶಗೂ್ೆಂಡಿತ್ತ  

ಸಭನಪತಿಸಭನಪತಿ  ((ಶ್ರೇಶ್ರೇ  ರಘುರ್ನಥ್ರಘುರ್ನಥ್  ರನವ್ರನವ್  ಮಲ್ನೆಪೂರ್ಮಲ್ನೆಪೂರ್))  ರವರತರವರತ  ಪ್ತೇಠ್ದಲ್ಲೆಪ್ತೇಠ್ದಲ್ಲೆ  

ಉಪಸ್ಥಿತ್ರನದರತಉಪಸ್ಥಿತ್ರನದರತ  
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01. ನೂತ್ನ  ಸದಸಯರ ಪರಿಚಯ 

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ 

ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಹ್ೂಸದನಗಿ ಬೆಂದ್ಧರತವೆಂತ್ಹ ಸದಸಯರತಗಳನತನ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ 

ಸದನಕ್ೆ ಪರಿಚಯ ಮನಡತತಿುದ್ಿೇರ್್.  

೧. ಶ್ರೇ ಕ್ೇಶವ ಪರಸನದ್ ಎಸ್ 

೨. ಶ್ರೇ ಛಲವನದ್ಧ ಟಿ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನಿರ್ಮ 

೩. ಶ್ರೇ ಸವದ್ಧ ಲಕ್ಷಮಣ್ 

೪. ಶ್ರೇಮತಿ ಹ್ೇಮಲತನ ರ್ನಯಕ್ 

೫. ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ್ ಶ್ವಲ್ಲೆಂಗಪಪ ಹ್ೂರಟಿಟ 

೬. ಶ್ರೇ ನಿರನಣಿ ಹಣ್ಮೆಂತ್ ರತದರಪಪ 

೭. ಶ್ರೇ ಬನಬತರನವ್ ಚಿೆಂಚನಸೂರ 

೮. ಶ್ರೇ ಶರವಣ್ ಟಿ.ಎ. 

೯. ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜ್ತ  

೧೦. ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಬನಬಣ್ಣ ಹತಕ್ೆೇರಿ 

೧೧. ಶ್ರೇ ಮಧತ ಜಿ.ಮನದ್ೇಗೌಡ 
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೦2.. ನಿಯಮ ೫೯ರ ಮೇರ್ಗ ್ನಿಲತವಳಿ ಸೂಚರ್್ ಮೆಂಡಿಸಲತ ಅನತಮತಿ ಕ್ೂೇರಿ 
ಪೂವಾಭನವಿ ಚಚ್ಾ 

ವಿಷಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯದ ಕ್ಲವು ಜಿಲ್್ೆಗಳಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲೆ  
        ಪರವನಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೆಂದ ಜ್ನ-ಜನನತವನರತಗಳಿಗ್ ಉೆಂಟನಗಿರತವ  
        ತ್ೂೆಂದರ ್ಬಗ್ೆ - 

                         ------- 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ಹರಿಪರಸನದ್ (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ 

ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನಿಯಮ ೫೯ರ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯದಲ್ಲೆ ಮತ್ತು 

ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲೆ ಪರವನಹದಲ್ಲೆ ತ್ತತನುಗಿರತವೆಂತ್ಹ ವಿಚನರಗಳ ಬಗ್ೆ ಚಚ್ಾ 

ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮಗ್ ಮನವಿ ಮನಡಿದ್ಿನತ.  ತನವು ಅದಕ್ೆ ಅವಕನಶ 

ಮನಡಿಕ್ೂಡಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡತತಿುದ್ಿೇರ್್.  ಏಕ್ೆಂದರ,್ ಕರ್ನಾಟಕ 

ರನಜ್ಯದಲ್ಲೆ ಯನವತ್ತು ಸಹ ಆಗದ್ಧರತವೆಂತ್ಹ ಘಟರ್್ಗಳು ಹಳ್ೇ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲೆ 

ಆಗಿದ.್  ಜ್ನ ತ್ತ್ುರಿಸ್ಥ ಹೂ್ೇಗಿದನಿರ.್  

 ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ 

ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಕ್ೂಟಿಟರತವೆಂತ್ಹ ನಿಲತವಳಿ 

ಸೂಚರ್್ಯ ಪರತಿಯನತನ ನನಗೂ ಒದಗಿಸ್ಥದ್ಧಿೇರಿ.  ರ್ನನತ ತ್ಮಗ ್ ವಿನೆಂತಿ 

ಮನಡತವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್,  ಪರತಿ ಸೆಂದಭಾದಲೂೆ ಕೂಡ ಪರಶ್್ನೇತ್ುರ ಮತಗಿದ ನೆಂತ್ರ ಈ 

ತ್ತತನಾದ ಕನಯಾಕರಮವನತನ ಕ್ೈಗ್ತಿುಕೂ್ಳುಿತ್ುೇವ್.  ಪರಶ್್ನೇತ್ುರ ಮತಗಿದ ನೆಂತ್ರ 
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ಅವರ ಭನವರ್್ಗಳನತನ ಕ್ೇಳಿ ಅವರಿಗ್ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕ್ೂಟಟರ ್ ಮತಕುವನಗಿ ಚಚ್ಾ 

ಮನಡತವುದಕ್ೆ, ಉತ್ುರ ಕೂ್ಡತವುದಕ್ೆ ಸಕನಾರ ಸ್ಥದಿವಿದ್.  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇ್, ಈ ಸದನದಲ್ಲೆ 

ನಡದ್ತಕ್ೂೆಂಡತ ಬೆಂದ್ಧರತವ ಕನಯಾ ಪದಿತಿ ಬಗ್ೆ  ತ್ಮಗ್ ಸೆಂಪೂಣ್ಾವನಗಿ ಗ್ೂತಿುದ್.  

ನಿಯಮ ೫೯ರ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ತನವ್ೇನತ ಜ್ಿಲೆಂತ್ ಸಮಸಯ್ಗಳ ಬಗ್ೆ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದ್ಧಿೇರಿ 

ಅದನತನ ಯಥನವತನುಗಿ ಈ ಸದನದ ನಿಯಮದೆಂತ್ ಪರಶ್್್ನೇತ್ುರ ಮತ್ತು ಶ್ನಯ ವ್ೇಳ್ 

ಮತಗಿದ ನೆಂತ್ರ ಕ್ೈಗೂ್ಳುಿತ್ುೇವ್.  ಈಗ ಪರಶ್್ನೇತ್ುರವನತನ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡೂ್ೇಣ್. 
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03. ಪರಶ್್ನೇತ್ುರಗಳು 

ಚತಕ್ೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶ್ನಗಳಿಗ್ ಮೌಖಿಕವನಗಿ ನಿೇಡಲ್ನದ ಉತ್ುರಗಳು  

ಚತಕ್ೆ ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್ಯ: ೨೧೫ 
(ಉತ್ುರ ಲಗತಿುಸಲ್ನಗಿದ)್ 

 
ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರತಣ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಎರಡತ ನಿರ್ಮಷಗಳನತನ 

ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳುಿತ್ುೇರ್್. ಏಕ್ೆಂದರ ್ಇಡಿೇ ರನಜ್ಯದ ವನಯಪನರಸಿರ ಬಗ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ನನಗ ್ಅವಕನಶ 
ಮನಡಿಕ್ೂಟಿಟದಿಕನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು.  ಈ trade license ಎನತನವುದರ ಬಗ್ೆ ರ್ನವು ಸನಕಷತಟ 
ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಹ್ೂೇರನಟಗಳನತನ ಮನಡಿಕೂ್ೆಂಡತ ಬರತತಿುದ್ಿೇವ್.  ಸಕನಾರ ೧೯೭೬ರಲ್ಲೆ trade 
license ನತನ implement ಮನಡಿತ್ತ. ಅದ್ೇ ರಿೇತಿ professional tax ಸಹ ಇತ್ತು.  Trade 
license ನತನ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಬೇ್ಕನದರ ್ಒೆಂದೇ್ ಒೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದ್ಿೇರ್್ೆಂದರ,್ trade license ನತನ 
ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳಿಬೇ್ಕ್ೆಂದರ್, ಯನರತ ಅವರ ವನಯಪನರದ್ಧೆಂದ nuisance ಆಗತ್ುದ್, ಅೆಂದರ್ ತೂ್ೆಂದರ್ 
ಮತ್ತು ಹನನಿ ಮನಡತವೆಂಥನದತಿ ಹನಗೂ hazardous ಅೆಂದರ್ ಅಪನಯಕನರಿ business 
ಮನಡತವವರತ trade license ನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂಳಿಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಇತ್ತು.  ಇತಿುೇಚಿನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲೆ trade 
license ನತನ ಪರತಿಯಬಬ ವನಯಪನರಸಿರತ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳಿಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ಮನಡಿ ಆಗಿದ್. ೧೯೭೬ರಲ್ಲೆಯೇ 
professional tax ಪನರರೆಂಭವನಗತತ್ದ.್ Professional tax ಪನರರೆಂಭವನದನಗಲೂ ಕೂಡ, 
ಅದರಲ್ಲೆ ಹ್ೇಳುವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, trade license ನ ಅವಶಯಕತ ್ಇಲೆ, ಇರ್ನ್ಲೆರೂ professional 
tax ತ್ಗ್ದತಕ್ೂಳಿಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳುತನುರ್. ಒಬಬ ವನಯಪನರಸಿ ಒೆಂದತ ಸಣ್ಣ ವನಯಪನರವನತನ 
ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂದರ್ ಸತಮನರತ ೧೦ ಇಲ್ನಖಗ್ಳಿೆಂದ ಅನತಮತಿ ಪಡಯ್ಬ್ೇಕನಗತತ್ುದ್. Labour 
department, Weights and Measurement department ಗ್ ಹ್ೂೇಗಬೇ್ಕನಗತತ್ುದ್. 
Professional tax, income tax, GST (Goods and Services Tax), property 
tax ಪನವತಿಸಬ್ೇಕನಗತತ್ುದ್. ಏರ್ನದರೂ ಸಮಸ್ಯ ಇದನಿಗ Pollution Control Board ನಿೆಂದ 
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NOC (No Objection Certificate) ಯನತನ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳಿಬೇ್ಕನಗತತ್ುದ್.  Factories and 
Boilers department, Health department ನಿೆಂದಲೂ NOC ಯನತನ 
ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳಿಬೇ್ಕನಗತತ್ುದ್. ಎಲ್ನೆ ಪರವನನಗಿಗಳನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂಳುಿವಷಟರಲ್ಲೆ ಅವನತ ವನಯಪನರ 
ಮನಡತವುದರ್್ನೇ ಮರ್ತ್ತ ಹ್ೂೇಗತತನುರ್್. ಇವತ್ತು ರ್ನವೇ್ರ್ನದರೂ Entrepreneurs ಗ್ ಅವಕನಶ 
ಮನಡಿಕ್ೂಡಬ್ೇಕತ, ಒೆಂದಷತಟ ಸರಳಿೇಕರಣ್ವನಗಬ್ೇಕ್ೆಂದರ್ trade license ನತನ ಸರಳಿೇಕರಣ್ 
ಮನಡಬೇ್ಕತ.                                                            

(ಮತೆಂದತ) 

 
(777) ಎಸ್ಪ್ತಆರ್/ಎಕ್/11:೨0/13/09/2022  
ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ.ಅರತಣ್(ಮತೆಂದತ):- 
ಯನವುದತ ಅಪನಯಕನರಿಯನಗಿದ್ಯೇ ಅಥವನ ಯನವುದರಿೆಂದ ಬ್ೇರಯ್ವರಿಗ ್ತ್ೂೆಂದರ ್ಅಥವನ 
ಹನನಿಯನಗತತಿುದಯ್ೇ, ಅೆಂತ್ಹವರಿಗ ್ ಮನತ್ರವ್ೇ ವನಯಪನರ ಪರವನನಿಗ(್Trade License) 
ನಿೇಡತವೆಂತ್ಹದಿನತನ ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಮನವಿ ಮನಡಿಕ್ೂಳುಿತ್ುೇರ್್. ಇಡಿೇ ರನಜ್ಯದಲ್ಲೆ 
ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರವರ್್ೂನಳಗ್ೂೆಂಡೆಂತ್ ಕ್ೇವಲ 21 ಕ್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳು ಮನತ್ರವೇ್ 
ಸೆಂಗರಹಣ್ಯನಗತತ್ುದ್.  ಇಷತಟ ಮತ್ುದ ಸೆಂಗರಹಣ್ಗ್ೂೇಸೆರ ಸತಮನರತ 250-300 ಕ್ೂೇಟಿ 
ರೂಪನಯಗಳಷತಟ ಭರಷ್ನಾಚನರ ನಡಯ್ತತ್ುದ್.  ಪರತಿ ಬನರಿಯೂ ನಗರ ಪನಲ್ಲಕ ್ ಮತ್ತು ನಗರ 
ಸಭ್ಗಳಲ್ಲೆ ವನಯಪನರ ಪರವನನಿಗ ್ ಪಡಯ್ಲತ ಹೂ್ೇದರ್…, ನಮಮ ಶ್ವಮಗೆ ಜಿಲ್್ೆಯಲ್ಲೆ 15 
ಸನವಿರದಷತಟ ವನಯಪನರಸಿರತ ಇದಿರ,್ ಕ್ೇವಲ 1,500–2,000 ದಷತಟ ಜ್ನರತ ಮನತ್ರವೇ್ ವನಯಪನರ 
ಪರವನನಿಗಯ್ನತನ ಪಡದ್ತಕ್ೂಳುಿತನುರ್.  ಈ ಜ್ನರೂ ಸಹ ಬನಯೆಂಕಿನಿೆಂದ ಪರವನನಿಗಯ್ನತನ 
ಕ್ೇಳುತನುರ ್ ಎನತನವ ಕನರಣ್ಕನೆಗಿ ಪರವನನಿಗಯ್ನತನ ಪಡದ್ತಕೂ್ಳುಿತನುರ.್  ವನಯಪನರ ಪರವನನಿಗ್ 
ಕಡನಾಯವನಗಿದ;್ ಹಿೇಗನಗಿ ಅದನತನ ಪಡದ್ತಕೂ್ಳಿಿ ಎೆಂಬತದನಗಿ ತಿಳಿಸತತನುರ.್  ಹಿೇಗನಗಿ ವನಯಪನರ 
ಪರವನನಿಗಯ್ನತನ ಪಡಯ್ಲತ ನಗರ ಪನಲ್ಲಕ್ಗಳಿಗ್ ಹೂ್ೇದರ,್ ಅಲ್ಲೆ ಅತಿೇ ಹಚ್ತಚ 
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ಭರಷ್ನಾಚನರಗಳನಗತತ್ುವ್.  ಹಿೇಗನಗಿ ಸಕನಾರವು ದಯಮನಡಿ, ವನಯಪನರ ಪರವನನಿಗಯ್ನತನ 
ರದತಿಪಡಿಸತವ ಕನಯಿಯನತನ ಜನರಿಗ್ೂಳಿಸಬ್ೇಕತ.  ಯನರಿಗ ್ವನಯಪನರ ಪರವನನಿಗ್ ಪಡಯ್ಲತ ಈ 
ಹಿೆಂದ ್ ಏರ್ನಗಿತ್ೂುೇ, ಅೆಂತ್ಹವರಿಗ್ ಮನತ್ರವ್ೇ ಕನಯಿಯ ಪರಕನರ ವನಯಪನರ ಪರವನನಿಗಯ್ನತನ 
ಪಡಯ್ತೆಂತನಗಬ್ೇಕತ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಸಚಿವರಲ್ಲೆ ಮನವಿ ಮನಡಿಕ್ೂಳುಿತು್ೇರ್್ ಹನಗೂ ಅದನತನ 
ಜನರಿಗ್ೂಳಿಸಬ್ೇಕ್ೆಂದೂ ಸಹ ಕ್ೇಳಿಕೂ್ಳುಿತ್ುೇರ್್. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ಪನಲ್ಲಕಗ್ಳ 
ಅಧಿನಿಯಮ 1976 ಕ್ೆ ತಿದತಿಪಡಿ ಮನಡಲ್ನಗಿದ್.  ಕನಯಿಯ ಕಲೆಂ 353 ರೆಂತ ್ ರನಜ್ಯದ 
ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕಗ್ಳು ಕನಯಿಯ ಅನತಸೂಚಿ X  ರಲ್ಲೆ ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸ್ಥರತವ ಉದ್ಧಿಮಗಳು/ವನಯಪನರ 
ವಹಿವನಟತಗಳಿಗ್ ಶತಲೆ ವಿಧಿಸ್ಥ, ಗರಿಷಾ 5 ವಷಾಗಳ ಅವಧಿಯವರಗ್ ್ಉದ್ಧಿಮ ಪರವನನಿಗಯ್ನತನ 
ನಿೇಡಲತ ಅವಕನಶವಿರತತ್ುದ.್  ಇಲ್ಲೆ ಏರ್ನಗಿದ್ ಏೆಂದರ್, ಎಲ್ಲೆಯೇ ಒೆಂದತ ಕಡ್ ಇದರಲ್ಲೆ ಬ್ೇರ ್ಬ್ೇರ ್
ರಿೇತಿಯ ದತಬಾಳಕ್ಯನಗತತ್ುದ ್ಎನತನವ ದೃಷಿಟಯೆಂದ ಪರತಿ ವಷಾವೂ ಪರವನನಿಗಯ್ ನವಿೇಕರಣ್ 
ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂಬ ನಿಯಮ ಮನಡಿಕೂ್ಳಿಲ್ನಗಿದ್.  ಇದನತನ ಹ್ೂರತ್ತಪಡಿಸ್ಥ, ಇದರಲ್ಲೆ ಯನವುದ್ೇ 
ರಿೇತಿಯ ಉದ್ಿೇಶವಿಲೆ.  ವನಯಪನರ ಪರವನನಿಗಯ್ನತನ ಆನ್ಲ್್ೈನ್ ಮತಖನೆಂತ್ರ ಪಡಯ್ತವ 
ವಯವಸ್ಿಯನತನ ಮನಡಲ್ನಗಿದ್.  ಯನರತ ಪರವನನಿಗಯ್ನತನ ಅಪ್ೇಕ್ಷಿಸತತನುರಯ್ೇ, ಅವರತ 
ಆನ್ಲ್್ೈನ್ ಮತಖನೆಂತ್ರ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲೆಸ್ಥ, ಪಡದ್ತಕ್ೂಳುಿವ ವಯವಸ್ಿಯನತನ ಮನಡಲ್ನಗಿದ.್  ಈ 
ಪರವನನಿಗಯ್ನತನ 5 ವಷಾಗಳಿಗ್ ನಿೇಡತವ ಕ್ಲಸವನತನ ಸಕನಾರವು ಮನಡತತಿುದ್.  ಹಿೇಗನಗಿ ಇೆಂತ್ಹ 
ನಿದ್ಧಾಷಟವನದ ಹಗರಣ್ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲೆ ಯನರನದರೂ ಭನಗಿಯನಗಿದಿರ,್ ಅದನತನ ನನನ ಗಮನಕ್ೆ 
ತ್ೆಂದರ್, ಖೆಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಸಹ ಅವರ ವಿರತದಿ ಸೂಕುವನದ ಕರಮ ಜ್ರತಗಿಸಲತ ಸಕನಾರವು 
ಹಿೆಂಜ್ರಿಯತವುದ್ಧಲೆ.  ಇೆಂತ್ಹ ಸೂಕು ಕರಮಗಳನತನ ಸಕನಾರವು ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳುಿತ್ುದ್ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ 
ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುತ್ುೇರ್.್  ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ವನಯಪನರ ಪರವನನಿಗ ್ರದಿತಿ ಹನಗೂ ಕನಯಿ ತಿದತಿಪಡಿ 
ಬಗ್ೆ ಪರಸನುಪ್ತಸ್ಥದನಿರ.್  ಒೆಂದತ ವೇ್ಳ್ ಕನಯಿಗ ್ ತಿದತಿಪಡಿ ತ್ೆಂದರ,್ ಎಲ್ಲೆಯೇ ಒೆಂದತ ಕಡ ್
ನಗರನಡಳಿತ್ ಪರದ್ೇಶಗಳಿವಯ್ೇ ಅಲ್್ೆಲ್ನೆ ಹಿಡಿತ್ ಹ್ೂೇಗತತ್ುದ್ ಎನತನವ ದೃಷಿಟಯೆಂದಲೂ ಸಹ ರ್ನವು 
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ಪರವನನಿಗ ್ನಿೇಡತವ ಅಧಿಕನರವನಿನಟತಟಕೂ್ೆಂಡಿದ್ಿೇವ್. ಇಲೆವ್ೆಂದನದರ,್ ಯನರ್ೂೇ ಸ್ಿೇಚ್ೆಯನಗಿ, ಅವರ 
ಇಷ್ನಾನತಸನರ ಏರ್್ೇರ್ೂ್ೇ ಮನಡತವೆಂತನಗತತ್ುದ.್  ಅಲ್ಲೆನವರಿಗ್ ಸಿಚೆತ್, ಕತಡಿಯತವ ನಿೇರಿನ ವಯವಸ್ಿ, 
ವಿದತಯತ್ ಈ ರಿೇತಿಯನದ ಅರ್್ೇಕ ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಲಭಯಗಳನತನ ಕ್ೂಡತತಿುದ್ಿೇವಯ್ೇ 
ಇವುಗಳ್ಲೆವೂ ಎಲ್ಲೆಯೇ ಒೆಂದತ ಕಡ ್ ಕತೆಂಠಿತ್ಗ್ೂಳುಿತ್ುವ್ ಎನತನವ ದೃಷಿಟಯೆಂದಲೂ ಸಹ 
ಪರವನನಿಗ ್ನಿೇಡತವ ಅಧಿಕನರವನಿನಟತಟಕೂ್ೆಂಡಿದ್ಿೇವ್.   ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಪರವನನಿಗ್ ನಿೇಡತವುದರಿೆಂದ 
ನಗರಪನಲ್ಲಕಗ್ಳಿಗ್ 21 ಕೂ್ೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳಷತಟ ಆದನಯವಿದ.್  ಈ ಆದನಯದ್ಧೆಂದ ಸಿಳಿೇಯ 
ಸೆಂಸ್ಿಗಳ ಖಚತಾಗಳಿಗ ್ವಯಯ ಮನಡತತಿುದ್ಿೇವ್.  ಇದರಲ್ಲೆ ಯನವುದ್ೇ ರಿೇತಿಯನದ ಭರಷ್ನಾಚನರವನದ 
ಸೆಂಗತಿಗಳು ನನನ ಗಮನಕ್ೆ ಬೆಂದ್ಧಲೆ.  ರ್ನನತ ಕಳ್ದ ಎರಡತ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಕತ್ಾವಯ 
ನಿವಾಹಿಸತತಿುದ್ಿೇರ್್.  ಮನನಯ ಸದಸಯರ್ೂೆಂದ್ಧಗ್ ರ್ನನತ ಶ್ವಮಗೆ ಜಿಲ್್ೆಯ ಬಗ್ೆಯೂ ಸಹ ಅರ್್ೇಕ 
ಬನರಿ ಚಚಿಾಸ್ಥದ್ಿೇರ್್.  ಆದರೂ ಸಹ ಈ ಬಗ್ೆ ಮತ್ೂುಮಮ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ ್ ಮನಡತವ ಕ್ಲಸವನತನ 
ಮನಡತತ್ುೇರ್.್  

ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರತಣ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಬಹಳ ದ್ಧನಗಳಿೆಂದ ಇದರ ಬಗ್ೆ ನನನ 
ಕ್ೂೇರಿಕ್ ಇತ್ತು.  ವನಯಪನರಸಿರಿಗ್ ತ್ತೆಂಬನ ತ್ೂೆಂದರ್ಯನದರ್, ಏಕ್ೆಂದರ ್ ಯನರ್ೂೇ ಒಬಬರತ 
ಮನತ್ರವೇ್ ಇರತತನುರ.್  ಈ ರಿೇತಿಯ ಸಮಸ್ಯಗಳನದನಗ ಅವರತಗಳು ವನಯಪನರವ್ೇ ಮನಡದೆಂತ್ಹ 
ಸ್ಥಿತಿಗ ್ ಹ್ೂೇಗತತಿುದನಿರ.್  ಉದ್ಧಿಮದನರರನತನ ಪೂ್ರೇತನಾಹಿಸತವುದತ ನಮಮಲೆರ ಕತ್ಾವಯವನಗಿದ್.  
ಸಚಿವರತ ಪರವನನಿಗ ್ಪಡಯ್ತವುದತ ಆನ್ಲ್್ೈನ್ ಮತಖನೆಂತ್ರ ಎೆಂಬತದನಗಿ ಹೇ್ಳುತನುರ್.  ಆದರ್, 
ಈ ವಯವಸ್ಿಯತ ರನಜ್ಯದ ಎಲ್ನೆ ಜಿಲ್್ೆಗಳಲ್ಲೆ ಆಗಿಲೆ; ಕ್ೇವಲ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲೆ ಮನತ್ರವೇ್ 
ಆಗಿದ.್  ಈ ವಯವಸ್ಿಯನತನ ರನಜ್ಯದ ಇತ್ರ ್ ಜಿಲ್್ೆಗಳಲೂೆ ಜನರಿಗ್ೂಳಿಸತವೆಂತ್ಹ 
ವಯವಸ್ಿಗಳನಗಬೇ್ಕತ.  ಆಗ ಮನತ್ರವ್ೇ ಎಲೆರಿಗೂ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದ್.  ನಿಯಮಗಳ 
ಸರಳಿೇಕರಣ್ವನಗಬ್ೇಕತ ಎನತನವುದೂ ಸಹ ಇದ.್ ದಯಮನಡಿ ಸಕನಾರವು …. 
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ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಎಲ್ಲೆಯನದರೂ ಆ ರಿೇತಿಯನದ 
ಸೆಂಗತಿಗಳು ಆಗಿದಿರ,್ ಖೆಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಸಹ ಅದನತನ ಸರಿಪಡಿಸತವ ಕ್ಲಸಗಳನತನ ಸಕನಾರವು 
ಮನಡತತ್ುದ್ ಹನಗೂ ಖೆಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಸಹ ಆ ನಿಟಿಟನಲ್ಲೆ ಕರಮ ಜ್ರತಗಿಸಲ್ನಗತತ್ುದ್. 

 



                                                                                                                                       «¥À/13.09.2022     17  
 

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

 

 

   

   ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್ಯ:- 206 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸ್ಥದ)್ 

 
ಶ್ರೇ ದ್ಧರ್್ೇಶ್ ಗೂಳಿಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅಮೃತ್ ನಗರ್ೂೇತನಿನ 

ಯೇಜ್ರ್್ಯಡಿ ಮೆಂಡಯ ಜಿಲ್್ೆಯ ರ್ನಗಮೆಂಗಲ ಪತರಸಭ್ಗ ್ 10 ಕೂ್ೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳ 
ಅನತದನನವನತನ ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡಲ್ನಗಿದತಿ, ಇದನತನ ರ್ನನತ ಅಭಿನೆಂದ್ಧಸತತ್ುೇರ್್.  ಆದರ್, ಅಲ್ಲೆ 23 
ವನಡ್ಾಗಳಿವ್.  ಆ ಪ್ೈಕಿ ಕ್ೇವಲ 12 ವನಡ್ಾಗಳಿಗ್ ಮನತ್ರವ್ೇ ಅನತದನನವನತನ ಹೆಂಚಿಕ ್
ಮನಡಿದನಿರ.್  ಅಲ್ಲೆನ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ತ್ಮಗ್ ಬ್ೇಕನದ ಕಡಗ್ಳಲ್ಲೆ ಮನತ್ರವೇ್ ಅನತದನನ ಹೆಂಚಿಕ ್
ಮನಡಿ, ಅವುಗಳನತನ ಬಳಕ್ ಮನಡಲತ ಸ್ಥದಿತ ್ ಮನಡಿದನಿರ.್  ಆದರ್, ಇತಿುೇಚ್ಗ ್ ಆದ 
ಅತಿವೃಷಿಾಯೆಂದಲೂ ಸಹ ರ್ನಗಮೆಂಗಲ ಪಟಟಣ್ದಲ್ಲೆ ತ್ತೆಂಬನ ಅರ್ನಹತತ್ಗಳನಗಿವ್.  ಅನತದನನವನತನ 
ಅಲ್ಲೆನ 23 ವನಡ್ಾಗಳಿಗ್ ಸಮಪಾಕವನಗಿ ಹೆಂಚಿಕ ್ ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಮನವಿ 
ಮನಡಿಕ್ೂಳುಿತ್ುೇರ್್.  

 
ಶ್ರೇ ಎನ್.ರ್ನಗರನಜ್ (ಎೆಂ.ಟಿ.ಬಿ.):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅಮೃತ್ ನಗರ್ೂೇತನಿನ 

(ಹೆಂತ್-೪) ರಲ್ಲೆ ಯೇಜ್ರ್್ಯಡಿ ಈಗನಗಲ್್ೇ 10 ಕ್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳ ಅನತದನನವನತನ ಬಿಡತಗಡ್ 
ಮನಡಿ ಹೆಂಚಿಕ ್ಮನಡಲ್ನಗಿದ್.  ಅಲ್ಲೆನ 23 ವನಡ್ಾಗಳಿಗ್ ಅಲ್ಲೆನ ಪತರಸಭಯ್ ಅಧಯಕ್ಷರತ ಹನಗೂ 
ಅಧಿಕನರಿಗಳ ರ್್ೇತ್ೃತ್ಿದ ಸರ್ಮತಿಯತ ರಚರ್್ಯನಗಿದತಿ, ಅಲ್ಲೆ ನಡವಳಿಗಳೂ ಸಹ ಆಗಿವ.್  ಜಿಲ್ನೆ 
ಹನಗೂ ರನಜ್ಯ ಮಟಟದ ಎರಡತ ಸಲಹನ ಸರ್ಮತಿಗಳಿವ.್  ಈ ಎರಡೂ ಸರ್ಮತಿಗಳಲ್ಲೆಯೂ ಸಹ ಇದರ 
ಬಗ್ೆ ಅನತಮೇದರ್ ್ ನಿೇಡಲ್ನಗಿದ್. ಅಲ್ಲೆನ 23 ವನಡ್ಾಗಳಿಗ್ ಅನತದನನವು ಸಮಪಾಕವನಗಿ 
ಹೆಂಚಿಕಯ್ನಗಿಲೆ; ಅಲ್ಲೆನ ಕ್ೇವಲ 12 ವನಡ್ಾಗಳಿಗ ್ಮನತ್ರವ್ೇ ಹೆಂಚಿಕ್ ಮನಡಲ್ನಗಿದ್ ಎೆಂಬತದತ 
ಸದಸಯರ ಮೂಲ ಪರಶ್ನಯನಗಿದ್.  ಹಿೇಗನಗಿ ಈ ಸೆಂಗತಿಯನತನ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸ್ಥ, ಸರಿಪಡಿಸತವ 
ಕ್ಲಸಗಳನತನ ಮನಡಲ್ನಗತತ್ುದ್.    
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಜಿಲ್ನೆ ಮಟಟದ ಸಲಹನ ಸರ್ಮತಿಯತ ಅಲ್ಲೆರತತ್ುದ್.  ಅದಕ್ೆ ನಿೇವು 
ಸದಸಯರನಗಿರತತಿುೇರಿ. ಜಿಲ್ನೆ ಉಸತುವನರಿ ಸಚಿವರತ ಆ ಸಲಹನ ಸರ್ಮತಿಯ ಅಧಯಕ್ಷರನಗಿರತತನುರ್.   

 
ಶ್ರೇ ದ್ಧರ್್ೇಶ್ ಗೂಳಿಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಜಿಲ್ನೆ ಉಸತುವನರಿ ಸಚಿವರೂ ಸಹ 

ಅದನತನ ತ್ಡಹ್ಿಡಿಯರಿ ಎೆಂಬತದನಗಿ ಪತ್ರವನತನ ಬರ್ದ್ಧದನಿರ.್   
 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುವುದನತನ ಒೆಂದತ ನಿರ್ಮಷ ಕ್ೇಳಿ.   
 
ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅವರತ ಸದಸಯರನಗಿದಿರ ್

ಮನತ್ರವೇ್ ಅವರತ ಬರತತನುರ್.   
 
ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇ ಭೂ್ೇಜೇ್ಗೌಡರೇ್, ರ್ನನತ ನನನ ಮನತ್ತಗಳನತನ 

ಪೂಣ್ಾಗೂ್ಳಿಸತತ್ುೇರ್್.  ಅನತದನನ ಹೆಂಚಿಕ ್ ಎನತನವುದನತನ ಯನರ್ೂೇ ಒಬಬ ಅಧಿಕನರಿ ಅಥವನ 
ಶನಸಕರತ ಮನಡತವ ಯೇಜ್ರ್್ಯಲೆ.  ತನಲೂೆಕತ ಮಟಟದ ಸಲಹನ ಸರ್ಮತಿಯೆಂದ ಜಿಲ್ನೆ ಮಟಟದ 
ಸಲಹನ ಸರ್ಮತಿಗ ್ ಅದತ ಬರತತ್ುದ್.  ಜಿಲ್ನೆ ಸಲಹನ ಸರ್ಮತಿಯಲ್ಲೆ ಜಿಲ್ನೆ ಉಸತುವನರಿ ಸಚಿವರತ 
ಸರ್ಮತಿಯ ಅಧಯಕ್ಷರನಗಿರತತನುರ್.  ತನವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೆನ ಸದಸಯರನಗಿರತತಿುೇರಿ.  ವಿಧನನ ಮೆಂಡಲದ 
ಎಲ್ನೆ ಸದಸಯರತ ಹನಗೂ ಸೆಂಸದರೂ ಸಹ ಒಳಗ್ೂೆಂಡೆಂತ ್ಪತರಸಭ್ಯ ಅಧಯಕ್ಷರತ ಆದ್ಧಯನಗಿ ಈ 
ಸರ್ಮತಿಯ ಸದಸಯರನಗಿರತತನುರ್.  ಈ ಕಿರಯನ ಯೇಜ್ರ್್ಯನತನ ಎಲೆರೂ ಸೇ್ರಿ ಮನಡಬೇ್ಕತ.  ಜಿಲ್ನೆ 
ಸಲಹನ ಸರ್ಮತಿಯಲ್ಲೆ ಇದನತನ ಮನಡಿದನಿರೂ್ೇ ಅಥವನ ಇಲೆವೇ ಎನತನವುದನತನ ಪರಿಗಣಿಸ್ಥ ಎೆಂದತ 
ರ್ನನತ ಮೆಂತಿರಗಳಲ್ಲೆ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡಿಕೂ್ಳುಿತ್ುೇರ್್.  ಒೆಂದತ ವೇ್ಳ್, ಜಿಲ್ನೆ ಸಲಹನ ಸರ್ಮತಿಯಲ್ಲೆ 
ಇದನತನ ಮನಡದ್ಧದಿರ,್ ಈ ಬಗ್ೆ ಸೂಕು ನಿದ್ೇಾಶನಗಳನತನ ನಿೇಡಿ, ಇದನತನ ಪತನರ್ 
ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ವಿನೆಂತಿಸತತ್ುೇರ್್. 

 
ಶ್ರೇ ಎನ್.ರ್ನಗರನಜ್ (ಎೆಂ.ಟಿ.ಬಿ.):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಜಿಲ್ನೆ ಸಲಹನ 

ಸರ್ಮತಿಯಲ್ಲೆ ಇದನತನ ಮನಡಿದತಿ, ಅದನತನ ರನಜ್ಯ ಸಲಹನ ಸರ್ಮತಿಯಲ್ಲೆ ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ ಮನಡಲ್ನಗಿದ.್  
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ಹಿೇಗನಗಿ ರ್ನವು ಇದನತನ ಅನತಮೇದ್ಧಸ್ಥದ್ಿೇವ.್  ಒೆಂದತ ವ್ೇಳೇ್, ಹನಗ್ೇರ್ನದರೂ, 23 ವನಡ್ಾಗಳಿಗ್ 
ಅನತದನನವು ಹೆಂಚಿಕಯ್ನಗಿಲೆವ್ೆಂದರ್, ಅದನತನ ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ ಮನಡಿ, ಸರಿಪಡಿಸತತ್ುೇವ್. 
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ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್ಯ: 115 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲ್ನಗಿದ್) 

 
ಶ್ರೇ ಕ್.ಹರಿೇಶ್ ಕತಮನರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮೆಂಗಳೂರತ ತನಲೂೆಕಿನಲ್ಲೆ 

ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕ ್ವನಯಪ್ತುಯ ಪಚಚರ್ನಡಿ ಮತ್ತು ಕತಡತಪತ ಗನರಮದಲ್ಲೆ ಪೌರ ಕನರ್ಮಾಕರಿಗನಗಿ ೬ 
ಎಕರ ್ಜ್ರ್ಮೇನನತನ ವಿೆಂಗಡಿಸ್ಥ; 200 ನಿವೇ್ಶನಗಳನತನ ಗತತಿಾಸ್ಥದನಿರ.್  ಆದರ್, ಆ ಪ್ೈಕಿ ಕ್ೇವಲ 68 
ನಿವ್ೇಶನಗಳನತನ ಮನತ್ರವ್ೇ ಹೆಂಚಿಕ್ ಮನಡಲ್ನಗಿದತಿ, ಉಳಿದ್ಧದತಿ ಹನಗ್ ಬನಕಿ ಇದ್. ಈ ಪ್ೈಕಿ 22 
ನಿವ್ೇಶನಗಳು ರ್್ೂೆಂದನವಣ್ಗ್ೂೆಂಡಿರತತ್ುವ್. ಕ್ಲವು ನಿವ್ೇಶನಗಳನತನ ಹಣ್ ಪನವತಿಸದ ಕನರಣ್ 
ರ್್ೂೇೆಂದನವಣಿಯನಗಿರತವುದ್ಧಲೆ ಎೆಂದತ ತಿಳಿಸಲ್ನಗಿದ್.  ಪೌರ ಕನರ್ಮಾಕರತ ಹ್ಚನಚಗಿ ದಲ್ಲತ್ರತ 
ಇರತವುದರಿೆಂದ, ರ್ನವು ಅವರಿಗ್ ಎಲ್ನೆ ರಿೇತಿಯ ಸೌಕಯಾಗಳನತನ ಕ್ೂಡತತು್ೇವ್.  ಈ 
ನಿವ್ೇಶನಗಳಿಗ ್ ಹಣ್ ಕಟಟಲ್ಲಲೆ ಎನತನವ ಉದ್ಿೇಶಕ್ೆ ಬನಕಿ ಇಡಬನರದತ ಹನಗೂ ನಿವ್ೇಶನವನತನ 
ಅವರಿಗ್ ರ್್ೂೆಂದನವಣಿ ಮನಡಿಕೂ್ಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ತ್ಮಮಲ್ಲೆ ವಿನೆಂತಿಸತತ್ುೇರ್್.   

 
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಮನಲ್ಲನಯ ನಿಯೆಂತ್ರಣ್ ಮೆಂಡಳಿಯವರತ ಆ ಜನಗವು ವನಸ್ಥಸಲತ 

ಯೇಗಯವಲೆ; ಅದತ ಲ್ನಯೆಂಡ್ಫಿಲ್ ಸೈ್ಟ್ ಎೆಂಬತದನಗಿ ತಿಳಿಸ್ಥ, ಹೆಂಚಿಕ ್ ಮನಡಲತ 
ಸನಧಯವನಗಿರತವುದ್ಧಲೆ ಎೆಂಬತದನಗಿ ತಿಳಿಸ್ಥರತತನುರ್.  ಆದರ್, ಅಲ್ಲೆ ಈಗನಗಲ್್ೇ ಬಹಳಷತಟ ಮರ್್ಗಳಿವ.್  
ಅಲ್ಲೆನ 50 -200 ರ್ಮೇಟರ್ ಒಳಗಡ ್ಈಗನಗಲ್್ೇ ನೂರನರತ ಮರ್್ಗಳು ಇವ್.  ಅಲ್ಲೆ ಕ್ೇವಲ ಪೌರ 
ಕನರ್ಮಾಕರ ಮರ್್ಗಳು ಮನತ್ರವಲೆದ್ೇ, ಇತ್ರ ್ಖನಸಗಿ ಮರ್್ಗಳೂ ಸಹ ಅಲ್ಲೆ ಇವ್.  ಸದರಿ 6 ಎಕರ ್
ಜ್ರ್ಮೇನಿನಲ್ಲೆ ಪೌರ ಕನರ್ಮಾಕರಲೆದವರತ ಅಲ್ಲೆನ ನಿವೇ್ಶನವನತನ ಅತಿಕರಮಣ್ ಪರವ್ೇಶ ಮನಡಿ ಮರ್ ್
ನಿರ್ಮಾಸ್ಥದನಿರ್.  ಅಲ್ಲೆನ ಒೆಂದತ ಮರ್್ಯ ಗೃಹ ಪರವ್ೇಶವೂ ಸಹ ಈಗನಗಲ್್ೇ ಆಗಿದ್.  ಅಲ್ಲೆನ ಕ್ಲವು 
ಮರ್್ಗಳು ಭವಯ ಬೆಂಗಲ್್ಗಳೆಂತನಗಿವ್.  ಅದತ ಬಹಳ ದ್ೂಡಾ ಪರಮನಣ್ದ ಆದನಯದ ಪರದ್ೇಶವನಗಿದ್.  
ಅಲ್ಲೆನ ಒೆಂದತ ಸೆ್ಂಟ್ ಜನಗಕ್ೆ ಲಕ್ಷನೆಂತ್ರ ರೂಪನಯ ಬ್ಲ್ ್ಇದ್.  ಪೌರ ಕನರ್ಮಾಕರಿಗ ್ರ್ಮೇಸಲ್ಲಟಟ 
ಜನಗದಲ್ಲೆ ಖನಸಗಿಯವರತ ಮರ್ ್ ನಿರ್ಮಾಸ್ಥ, ವನಸ್ಥಸತತಿುದನಿರ್.  ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಅಲ್ಲೆಗ್ ಹ್ೂೇಗಿ, 
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ಅವರಿಗ್ ಜ್ೂೇರತ ಮನಡಿ, ಅವರತಗಳ ವಿರತದಿ ಪರಥಮ ವತ್ಾಮನನ ವರದ್ಧಯನೂನ ಸಹ 
ದನಖಲ್ಲಸಲ್ನಗಿದ.್  ಆದಿರಿೆಂದ ಇೆಂತ್ಹವರಿಗ ್ಅತಿಕರಮಣ್ಕ್ೆ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕ್ೂಡಬನರದತ; ಹನಲ್ಲ 
ಅತಿಕರಮಣ್ವನತನ ತ್ರವು ಮನಡಿಸಬ್ೇಕತ.  ಇನತನಳಿದ ಜ್ರ್ಮೇನನತನ ಎಲ್ನೆ ಪೌರ ಕನರ್ಮಾಕರಿಗ್ 
ಕ್ೂಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ತ್ಮಮಲ್ಲೆ ವಿನೆಂತಿಸತತ್ುೇರ್್.  ಅತಿಕರಮಣ್ ಮನಡಿ ಕಟಟಡ ನಿರ್ಮಾಸ್ಥದವರಿಗ್ ರ್್ೂೇಟಿೇಸ್ 
ನಿೇಡಿದ್ಿೇವ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನಿರ.್  ಅವರಿಗ್ 15 ದ್ಧನಗಳ ಒಳಗನಗಿ ಅತಿಕರಮಣ್ ತ್ರವು ಮನಡಿ ಎೆಂದತ 
ರ್್ೂೇಟಿೇಸ್ ನಿೇಡಿ ಈಗನಗಲ್್ೇ ಮೂರತ ತಿೆಂಗಳುಗಳು ಕಳ್ದ್ಧವ.್  ರ್ನವು ಅಲ್ಲೆನ ನಿವ್ೇಶನಗಳಿಗ್ 
ಹ್ೂೇಗಿ, ಅಲ್ಲೆಗ್ ಅಧಿಕನರಿಗಳನತನ ಕರಸ್್ಥ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ ಮೇಲ್್, ಅವರತಗಳು ಅಲ್ಲೆಗ್ ಬೆಂದ್ಧದನಿರ;್ ಆ 
ನೆಂತ್ರದಲ್ಲೆ ಅವರತಗಳಿಗ ್ ರ್್ೂೇಟಿೇಸ್ ನಿೇಡಲ್ನಗಿತ್ತು.  ಇವತಿುಗ ್ ಮೂರ್ನಾಲತೆ ತಿೆಂಗಳುಗಳು 
ಕಳ್ದರೂ ಸಹ, ಅತಿಕರಮಣ್ ಮನಡಿರತವವರಿಗ್ ಇವತಿುನವರಗ್್ ಇನೂನ 15 ದ್ಧನಗಳು ಆಗಿಲೆ!  ಅವರಿಗ್ 
ಅದನತನ ತ್ರವುಗ್ೂಳಿಸಲತ ಇನೂನ ಎಷತಟ ಸಮಯ ಬ್ೇಕತ ಎನತನವುದನತನ ಹ್ೇಳಲ್ಲ.  ಇದನತನ 
ವಿಲ್್ೇವನರಿ ಮನಡಿಸಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲೆ ವಿನೆಂತಿಸತತ್ುೇರ್್. 

 
ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರನಜ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಪರಸನುಪ್ತಸ್ಥದ 

ಮೆಂಗಳೂರತ ಮಹನನಗರ ಪನಲ್ಲಕಯ್ ವನಯಪ್ತುಯಲ್ಲೆ 6 ಎಕರ ್ 32 ಸೆ್ಂಟ್ ವಿಸ್ಥುೇಣ್ಾ ಪರದ್ೇಶದಲ್ಲೆ 
ಸತಮನರತ 200 ನಿವ್ೇಶನಗಳನತನ ಮನಡಿದ.್                                    

 (ಮತೆಂದತ) 
778/13-09-2022/11-30/ಬಿಕ್ಪ್ತ-ಎಕ್ 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ. ಬಸವರನಜ್ತ(ಮತೆಂದತ) 

ಇದನತನ  1984-85ರಲ್ಲೆ  ಮನಡಿರತವೆಂತ್ಹ  ಪರಕರಣ್  ಇದನಗಿದ್.    ಮನಡಿದ  ಮೇಲ್್   ಇದರಲ್ಲೆ  
68 ನಿವ್ೇಶನಗಳನತನ ಅವರತ  ಹೆಂಚಿಕ ್  ಮನಡಿದನಿರ.್ ಅದರಲ್ಲೆ  22  ನಿವ್ೇಶನಗಳನತನ  ಅವರತ  
ರ್್ೂೇೆಂದಣಿ ಸಹ ಮನಡಿಕೂ್ೆಂಡಿದನಿರ್.   ಈ  ಉಳಿಕ್  ಇರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ  ನಿವ್ೇಶನಗಳು  ಏನಿವ್, 
ಅವುಗಳಿಗ ್  ರ್್ೂೇೆಂದಣಿ  ಹಣ್ವನತನ  ಕಟಿಟರತವುದ್ಧಲೆ.  ಇದತ ಸಕನಾರಿ  ಜ್ರ್ಮೇನತ ಆಗಿದತಿ, ಈ 
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ಸಕನಾರಿ ಜ್ರ್ಮೇನಿನಲ್ಲೆ ನಿವ್ೇಶನಗಳನತನ ಮನಡಿದೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೆ  ಅವರತ ಏನತ ರ್್ೂೇೆಂದಣಿ  
ಶತಲೆವನತನ  ಕಟಟಬ್ೇಕೂ್ೇ ಅದನತನ  ಕೂಡ  ಕಟಟಲ್ಲಕ್ೆ ಆಗಿರತವುದ್ಧಲೆ.    ಹಿೇಗನಗಿ, ಅದತ ಹನಗ್ಯೇ  
ಉಳಿದತಕ್ೂೆಂಡತ  ಬೆಂದ್ಧದ್.  ನೆಂತ್ರ 2014ರಲ್ಲೆ   ನಮಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ   ಮನಲ್ಲನಯ 
ನಿಯೆಂತ್ರಣ್  ಮೆಂಡಳಿ  ಒೆಂದತ ಆದ್ೇಶವನತನ  ಹೂ್ರಡಿಸ್ಥದ್. ಅದತ ಏರ್್ೆಂದರ್,  ನಮಮ ಘನ ತನಯಜ್ಯ 
ನಿವಾಹಣ್ ಘಟಕದ ಸರ್ಮೇಪ ಯನವುದ್ೇ 200 ರ್ಮೇಟರ್  ವನಯಪ್ತುಯಲ್ಲೆ  ಯನವುದ್ೇ  ಮರ್್ಯನತನ  
ನಿಮನಾಣ್ ಮನಡಬನರದತ ಎನತನವ ತಿೇಮನಾನದ   ಒೆಂದತ ಆದ್ೇಶವನತನ  ಮನಡಿದನಿರ.್    
ಹಿೇಗನಗಿ, ಇದನತನ  ಮನಡಲ್ಲಕ್ೆ  ಆಗಿರತವುದ್ಧಲೆ. ಈಗ  ಏನತ ಸರ್ನಮನಯ ಸದಸಯರತ  ಹ್ೇಳಿದ  
ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲೆ  ಯನರತ ಅತಿಕರಮಣ್  ಮನಡಿಕೂ್ೆಂಡಿದನಿರ್, ಅದನತನ ಕೂಡಲ್ೇ್ 
ತ್ರವುಗ್ೂಳಿಸತವೆಂತ್ಹ ಕರಮವನತನ ಸಕನಾರ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂೆಂಡಿದ್.  ಈಗನಗಲ್್ೇ ಅವರಿಗ್  ರ್ನನತ 
ಸೂಚರ್್ಯನತನ  ಕೂ್ಟಿಟದ್ಿೇರ್್.    ಇದರಲ್ಲೆ  ಯನರೇ್  ಇರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟ್ೇ  ದ್ೂಡಾವರತ ಇರಲ್ಲ, ಅದರ  
ಬಗ್ೆ  ನಿದನಾಕ್ಷಣ್ಯ ಕರಮ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ೆಂಡತ, ನಮಮ ಜನಗ  ಏನಿದ,್ ಅದನತನ  ನಮಮ ಸತಬದ್ಧಾಗ್  
ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳುಿವೆಂತ್ಹ  ಕಲ್ಸ   ಮನಡಬೇ್ಕ್ನತನವ  ಸೂಚರ್್ಯನತನ ಬ್ಳಿಗ್ೆ ನಮಮ ಆಯತಕುರಿಗ ್ 
ಕ್ೂಟಿಟದ್ಿೇರ್್.     ರ್ನನತ  ಕೂಡ  ಆ  ಪರದ್ೇಶಕ್ೆ  ಭ್ೇಟಿಯನತನ  ಕ್ೂಟಿಟದ್ಿೇರ್್.  ಅಲ್ಲೆ ಭೂ ಕತಸ್ಥತ್ 
ಆದೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೆ  ರ್ನನತ ಅಲ್ಲೆಗ್  ಭ್ೇಟಿ ಕೂ್ಟತಟ, ಅಲ್ಲೆ ಏರ್್ೇನತ ಬದಿತ ್ ಮನಡಬೇ್ಕೂ್ೇ ಆ 
ಬದಿತ್ಯನತನ  ಒದಗಿಸ್ಥ,  ಅಲ್ಲೆ  ಹಲವನರತ  ಮರ್್ಗಳು landslides ನಲ್ಲೆ    ಖನಲ್ಲ  ಮನಡಿದನಿರ,್ 
ಅವರಿಗ್ ಪರಿಹನರ  ಒದಗಿಸತವೆಂತ್ಹ ಕ್ಲಸವನತನ  ಮನಡಿದ್ಿೇವ್.  ಈಗ  ಸರ್ನಮನಯ ಸದಸಯರತ  
ಹ್ೇಳಿದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ   ಅಲ್ಲೆ  ಏನತ ಜನಗ   ಇದ್, ಅದನತನ ಸಕನಾರದ ಸತಬಾದ್ಧಗ ್ 
ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳುಿವೆಂತ್ಹ   ಕ್ಲಸವನತನ  ಖೆಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಮನಡತತು್ೇರ್್.    ಮತ್ು, ನಮಮ ಪೌರ  
ಕನರ್ಮಾಕರ  ಹಿತ್ ಕನಯತವುದತ  ನಮಮ ಸಕನಾರದ  ಕತ್ಾವಯ ಇದ್. ಅವರಿಗ್ ಏನತ ಬದಲ್ಲ  
ನಿವ್ೇಶನ  ಮನಡಿಕ್ೂಡಬೇ್ಕ್ೂೇ ಅದಕ್ೆ  ಸೂಕುವನದ  ಜ್ರ್ಮೇನನತನ ತ್ಕ್ಷಣ್  ಗತರತತಿಸ್ಥ, ಅದನತನ  
ಮನಡತವೆಂತ್ಹ  ಕ್ಲಸವನತನ  ಮನಡಿ, ಅವರಿಗ್  ನಿವ್ೇಶನಗಳನತನ  ಹೆಂಚತವೆಂತ್ಹ ಕ್ಲಸವನತನ 
ಖೆಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಸಕನಾರ  ಮನಡತತ್ುದ.್      
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ಶ್ರೇ ಕ.್ ಹರಿೇಶ್  ಕತಮನರ್:-   ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,್    ಈಗ  ನಿವ್ೇಶನ 
ರ್್ೂೇೆಂದಣಿ  ಮನಡಲ್ಲಕೂೆ ಕೂಡ    ಹಣ್  ಇಲೆ  ಎನತನವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವರಿಗ್ ಇದ.್ ಅೆಂದರ್,  ಪೌರ   
ಕನರ್ಮಾಕರ   ಪರಿಸ್ಥಿತಿ  ಯನವ  ರಿೇತಿ  ಇದ್  ಎನತನವುದನತನ  ರ್ನವು  ಮನಗನಣ್ಬಹತದತ.    
ಅವರಿಗ್  ಸ್ಥಗತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂಬಳ  ಇರಬಹತದತ, ಅವರಿಗ್  ರ್ನವು  ಯನವುದ್ೇ  ಮೂಲಭೂತ್ 
ಸೌಲಭಯ  ಕೂ್ಡತತಿುಲೆ.  ಅವರಿಗ್  ಗ ೆೌಸ್, ಶ್, ಡರ್ಸ್   ಕೂ್ಡತವೆಂತ್ಹದತಿ,   ಎಲೆದರಲ್ಲೆಯೂ 
ಅವರಿಗ್  ತ್ೂೆಂದರಯ್ನಗತತಿುದ್.  ರ್್ೈಮಾಲಯದ  ತನಯಜ್ಯವನತನ  ಲ್ನರಿಯಲ್ಲೆ ತ್ೆಂದತ, ಅವರತ 
ಬ್ಳಿಗ್ೆಯೆಂದ  ಸೆಂಜ್ಯವರಗ್್  ದತಡಿಯತತನುರ್.   ನಮಗ್  ಆ  ವನಹನದಲ್ಲೆ  5 ನಿರ್ಮಷ 
ಹ್ೂೇಗಲ್ಲಕ್ೆ  ಸನಧಯವಿಲೆ.   ಅೆಂತ್ಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೆ ಅವರತ  ಕ್ಲಸ  ಮನಡತತಿುದನಿರ.್   

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ. ಬಸವರನಜ್ತ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,   ರ್ನನತ ಹಲವನರತ ಬನರಿ ಅೆಂದರ್ 
೧೦-೧೨ ಬನರಿ ಮೆಂಗಳೂರತ  ನಗರಕ್ೆ  ಭ್ೇಟಿ  ಕೂ್ಟಿಟದ್ಿೇರ್್.  ಪರತಿಯೆಂದತ ರಸ್ುಯನೂನ  ಕೂಡ   
ರ್ನನತ ಪರಿವಿೇಕ್ಷಣ್  ಮನಡಿದ್ಿೇರ್್. ಅಲ್ಲೆನ  ಕಲ್ಸ  ಕನಯಾಗಳು ಇರಬಹತದತ, ಬ್ೇರ ್ ಬೇ್ರ್  
ಹೆಂತ್ದಲ್ಲೆ  ರ್್ೈಮಾಲಯ,ಕತಡಿಯತವ  ನಿೇರಿನ ವಯವಸ್ಿ  ಇರಬಹತದತ, ಅವಲ್ೆವನೂನ   ರ್ನನತ 
ಪರಿವಿೇಕ್ಷಣ್  ಮನಡಿದ್ಿೇರ್್. ಆ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೆ  ಈ  ವಿಚನರವನತನ  ಯನರತ  ಕೂಡ  ನನನ ಗಮನಕ್ೆ 
ತ್ೆಂದ್ಧರತವುದ್ಧಲೆ.  ಈ ವಿಚನರವನತನ  ಸರ್ನಮನಯ ಸದಸಯರತ  ಈಗ  ನನನ ಗಮನಕ್ೆ  ತ್ೆಂದ್ಧದನಿರ್. 
ಇದರ ಸನಧಕ-ಭನದಕಗಳ ಬಗ್ೆ   ಮತೂ್ುಮಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಮನಲ್ಲನಯ ನಿಯೆಂತ್ರಣ್  
ಮೆಂಡಳಿರವರ  ಜ್ೂತ್  ಚಚ್ಾ   ಮನಡಿ, ಬಡವರತ  ಇರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ಪರದೇ್ಶಕ್ೆ  ರ್ನವು ಅನತಕೂಲ 
ಮನಡಿಕ್ೂಡತತ್ುೇವ.್ ಬಡವರಿಗ್  ಅನತಕೂಲವನಗತವೆಂತ್ಹ ಕ್ಲಸಗಳನತನ  ರ್ನವು  ಖೆಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ 
ಮನಡಿಕ್ೂಡತತ್ುೇವ.್   ಇವತ್ತು  ನಮಮ ಪೌರ  ಕನರ್ಮಾಕರ  ರಕ್ಷಣ ್  ಮನಡಲ್ಲಕ್ೆ  ನಮಮ ಸಕನಾರ  
ಬದಿವನಗಿದ.್  ಮನನಯ  ಮತಖಯಮೆಂತಿರಗಳು ಸಹ  ಮರ್್ನ  ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ ಪೌರ  ಕನರ್ಮಾಕರತ 
ಧರಣಿಯಲ್ಲೆ  ಕತಳಿತ್ೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೆಯೂ  ಕೂಡ  ಇವತ್ತು ಅವರಿಗ್  ವಿಶ್ೇಷವನದ  ಒತ್ತು  
ಕ್ೂಟತಟ ಅವರತಗಳ ಸೇ್ವಯ್ನತನ  ಕನಯೆಂಗೂ್ಳಿಸತವ  ಕ್ಲಸವನತನ ಸಹ ಸಕನಾರ  ಮನಡತತಿುದ್.  
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ಹಿೇಗನಗಿ, ಈ  ಪೌರ  ಕನರ್ಮಾಕರತ  ಏನಿದನಿರ,್ ಅವರಿಗ್  ರಕ್ಷಣ ್ ಕೂ್ಡತವೆಂತ್ಹ ಕ್ಲಸವನತನ  
ಮನಡತತ್ುೇವ.್  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ ಹರಿಪರಸನದ್( ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ  ರ್ನಯಕರತ):-   ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,್   
ಮನನಯ ಸದಸಯರತ  ಏನತ  ಕ್ೇಳಿದನಿರೆ್ಂದರ್, ನಿವ್ೇಶನ ರ್್ೂೇೆಂದಣ್  ಮತ್ುವನತನ  
ರದತಿಗ್ೂಳಿಸಬ್ೇಕ್ೆಂದತ  ಕೇ್ಳಿದನಿರ.್  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ. ಬಸವರನಜ್ತ:-   ಅದತ  ಈಗ  ಆಗಿರತವೆಂತ್ಹ  ಕ್ಲಸ  ಅಲೆ.  1984-85 ರಲ್ಲೆ  
ಆಗಿದ.್   

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್. ಹರಿಪರಸನದ್:-   ತನವು ಸಚಿವರನಗಿ ಬೆಂದ್ಧದ್ಧಿೇರಿ, ತನವು  ಇದನತನ  ರದತಿಗೂ್ಳಿಸ್ಥ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ. ಬಸವರನಜ್ತ:-  ಈ ವಿಚನರ  ನನಗ ್  ಗೂ್ತಿುರಲ್ಲಲೆ.  ಈ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ  
ಮನಡಬನರದತ ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಮನಲ್ಲನಯ ನಿಯೆಂತ್ರಣ್  ಮೆಂಡಳಿರವರತ  ಆದ್ೇಶ  
ಮನಡಿದನಿರ.್  ಹಿೇಗನಗಿ, ಅವರ  ಆದ್ೇಶವನತನ  ರ್ನವು  ಪನಲರ್್  ಮನಡಬೇ್ಕನಗತತ್ುದ್.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ಮನನಯ  ಮೆಂತಿರಗಳು   ಈ  ವಿಚನರದಲ್ಲೆ  ಒೆಂದತ ಕ್ಲಸ  
ಮನಡಬೇ್ಕತ.   ಒೆಂದತ ವನರದಲ್ಲೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ  ಅಧಿಕನರಿಗಳನತನ  ಕರದ್ತ, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ  
ಶ್ರೇ ಕ.್ ಹರಿೇಶ್  ಕತಮನರ್ರವರನತನ  ಕರದ್ತ   ಒೆಂದತ ಸಭ್ಯನತನ  ಮನಡಿ,  ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ  
ಏನತ  ಮನಡಲ್ಲಕ್ೆ  ಸನಧಯವಿದ್ಯೇ     ಮನಡಿ,  ಇದನತನ  ಇತ್ಯಥಾ  ಮನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ. ಬಸವರನಜ್ತ:- ಖೆಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಸಹ  ಈ  ಕ್ಲಸವನತನ  ಮನಡತತ್ುೇರ್.್  

ಶ್ರೇ  ಕ.್ ಹರಿೇಶ್  ಕತಮನರ್:-    ಮತ್ು  ಆ  ಜನಗವನತನ  ತ್ರವುಗ್ೂಳಿಸಬ್ೇಕತ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ. ಬಸವರನಜ್ತ:- ಖೆಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ  ಆ  ಜನಗವನತನ  ತ್ರವುಗ್ೂಳಿಸತತ್ುೇವ್.   
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ಪರಶ್ನ  ಸೆಂಖ್ಯ  185 

(ಉತ್ುರವನತನ  ಲಗತಿುಸಲ್ನಗಿದ್) 

ಶ್ರೇ ಪನರಣ್ೇಶ್  ಎೆಂ.ಕ:್-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,್     ಮನನಯ ಸಚಿವರತ  ಉತ್ುರವನತನ  
ಒದಗಿಸ್ಥದನಿರ.್   ಕಲ್ವು  ಉತ್ುರಗಳು ಸಮೆಂಜ್ಸವನಗಿವ್.   ಆದರ್, ನನನ ಪರಶ್ನ  ಏರ್್ೆಂದರ್,  ಈಗ  
ಇರತವೆಂತ್ಹ   ಸಕನಾರಿ  ಬನಲ ಮೆಂದ್ಧರದಲ್ಲೆರತವೆಂತ್ಹ ಅರ್ನಥ  ಮಕೆಳಿಗ ್   ಈ ಹ್ರ್್.ಐ.ವಿ. 
ಕೆಂಡತ ಬೆಂದಲ್ಲೆ ಅವರತಗಳನತನ  ಯನವ  ರಿೇತಿ ಪನಲರ್್-ಪ್ೂೇಷಣ್ ಮನಡಲ್ನಗತವುದತ?  ಎನತನವ  
ಪರಶ್ನಯನತನ  ಕ್ೇಳಿದ್ಿೇರ್್.  ಇರ್ೂ್ನೆಂದಕ್ೆ  ತನವು  ಉತ್ುರವನತನ  ಕೂ್ಟಿಟದ್ಧಿೇರಿ, ಆ  ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ  
ಹ್ರ್್.ಐ.ವಿ. ಸೂ್ೇೆಂಕಿತ್/ಬನದ್ಧತ್  ಮಕೆಳ  ಪನಲರ್್  ಮತ್ತು ಪೂ್ೇಷಣ್ಗನಗಿ, ವ್ೈದಯಕಿೇಯ  
ಚಿಕಿತ್ಾಗನಗಿ  ಖನಸಗಿ  ಸೆಂಸ್ಿಗಳಿಗ್   ಯನವುದ್ೇ  ಅನತದನನವನತನ   ಸಕನಾರದ್ಧೆಂದ ಬಿಡತಗಡ್ 
ಮನಡಲ್ನಗತತಿುಲೆ  ಎನತನವೆಂತ್ಹ  ಉತ್ುರವನತನ ಕೂಡ ಕ್ೂಟಿಟದ್ಧಿೇರಿ.   ಆದರ್, ಖನಸಗಿ  ಕ್ಲವು 
ಸೆಂಸ್ಿಗಳು ಸಿೆಂತ್ ಖಚಿಾನಲ್ಲೆ  ಹ್ರ್್.ಐ.ವಿ. ಸೂ್ೆಂಕಿತ್  ಮಕೆಳನತನ  ರ್್ೂೇಡಿಕೂ್ಳುಿತಿುರತವುದತ 
ಸಕನಾರದ  ಗಮನಕ್ೆ  ಬೆಂದ್ಧದಯ್ೇ  ಎನತನವುದನೂನ  ಕೂಡ  ರ್ನನತ  ಕ್ೇಳಿದ್ಿೇರ್್.    ಬೆಂದ್ಧದಿಲ್ಲೆ  
ಅೆಂತ್ಹ ಖನಸಗಿ ಸೆಂಸ್ಿಗಳಿಗ್  ಸಕನಾರ  ಯನವ  ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ  ಬ್ೆಂಬಲ ನಿೇಡಲ್ನಗತತಿುದ್  ಎೆಂದತ  
ಕ್ೇಳಿರತವುದಕ್ೆ  ಯನವುದ್ೇ ಅನತದನನವನತನ  ಸಕನಾರದ್ಧೆಂದ  ಕ್ೂಡಲ್ನಗತತಿುಲೆವ್ೆಂದತ  ತ್ಮಮ 
ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ  ತಿಳಿಸ್ಥದ್ಧಿೇರಿ.  ಬನಲ ಮೆಂದ್ಧರದಲ್ಲೆ ಇರತವ  ಮಕೆಳು ಸಹಿತ್  ಖನಸಗಿ ಸೆಂಸ್ಿಗಳ  
ಮೂಲಕವೇ್ ಚಿಕಿತ್ಾಯನತನ  ಕ್ೂಡಲ್ನಗತತಿುದ್.  ಆದಿರಿೆಂದ  ಇವರಿಗ ್ ಸಕನಾರದ್ಧೆಂದ ಅನತದನನ 
ಕ್ೂಡತವುದರಲ್ಲೆ  ತ್ಪತಪ  ಏನಿದ?್  ಏಕ್ೆಂದರ,್  ಇವತ್ತು  ಎಲ್ನೆ  ವಯವಸ್ಿಗಳಡಿಯಲ್ಲೆರತವ  ಮಕೆಳಿಗ್  
ಪರತಿನಿತ್ಯ ೬  ಮನತ್ರಗಳನತನ ಕ್ೂಡತವೆಂತ್ಹದತಿ  ಇದ.್  ಆ  ಮನತ್ರಗಳನತನ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳುಿವೆಂತ್ಹ 
ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೆ    ಮಕೆಳ  ಮೇಲ್್  ಪರಿಣನಮ  ಬಿೇರತವುದ್ಧಲೆವ್ೇ?    ಆದಿರಿೆಂದ,   ಇೆಂತ್ಹ 
ಸೆಂಸ್ಿಗಳ  ಮೂಲಕವ್ೇ ಚಿಕಿತ್ಾಯನತನ  ಮಕೆಳಿಗ ್  ಕ್ೂಡಿಸತವೆಂತ್ಹ  ಕಲ್ಸವನತನ ಮನಡಲ್ಲಕ್ೆ  
ಸಕನಾರ ಏತ್ಕ್ೆ ಪರಯತ್ನವನತನ  ಮನಡಬನರದತ  ಮತ್ತು ಏತ್ಕ್ೆ  ಅನತದನನವನತನ  ಕ್ೂಡಬನರದತ 
ಎನತನವುದತ  ನನನ ಪರಶ್ನಯನಗಿದ್.   

ಶ್ರೇ  ಆಚನರ್ ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,್   ಇವತ್ತು  ೧೮  
ವಷಾದೂ್ಳಗಿನ ಹ್ರ್್.ಐ.ವಿ ಪ್ತೇಡತ್  ಮಕೆಳ ಆರೈ್ಕ್ಗ ್   ವಿದನಯಬನಯಸ, ಪನಲರ್್ -ಪ್ೂೇಷಣ್ಗನಗಿ 
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ಸಕನಾರ  ಕ್ೈಗ್ೂೆಂಡ  ಕರಮಗಳ್ೇನತ ಎೆಂದತ  ಮನನಯ ಸದಸಯರತ  ಪರಶ್ನಯನತನ  ಕ್ೇಳಿದನಿರ.್ ಪ್ತೇಡಿತ್  
ಮಕೆಳ  ಮನಹಿತಿಯನತನ  ಕ್ೇಳಿದನಿರ.್  ಮತ್ು  ಖನಸಗಿ ಸೆಂಸ್ಿಗಳಿಗ್  ನಿೇಡಿರತವ  ಅನತದನನವಷ್ತಟ 
ಎೆಂದತ  ಕ್ೇಳಿದನಿರ.್  ಈ ಬಗ್ೆ  ರ್ನನತ  ಹ್ೇಳುವುದೇ್ರ್್ೆಂದರ್  ಈಗನಗಲ್್ೇ ಹ್ರ್್.ಐ.ವಿ ಸೆಂಸ್ಿಗಳಿಗ್  
ನಮಮ ಸಕನಾರ ಆರೂ್ೇಗಯ  ಮತ್ತು  ಕತಟತೆಂಬ  ಕಲ್ನಯಣ್  ಇಲ್ನಖಯ್ೆಂದ  ಪರತಿಯೆಂದತ  ಜಿಲ್ನೆ  
ಕ್ೇೆಂದರದಲ್ಲೆ  ಮತ್ತು  ಇರ್ೂ್ನೆಂದತ  ಕ್ೇೆಂದರದಲ್ಲೆ  ಹರ್್್.ಐ.ವಿ ಪ್ತೇಡತ್ವನದೆಂತ್ಹ  ಮಕೆಳು  ಯನರ್ೇ  
ಬರಲ್ಲ, ಅವರಿಗ್ ಮದಲತ  ಪರಿೇಕ್ಷ ್ ಮನಡಿ ಅವರ  ಬಗ್ೆ  ರ್್ೂೇೆಂದಣಿ  ಮನಡಿಕೂ್ೆಂಡತ ಅವರಿಗ್  
ಚಿಕಿತ್ಾಯನತನ  ಕೂ್ಡತವೆಂತ್ಹದತಿ ಸಕನಾರದ್ಧೆಂದ ಆಗತತ್ುಲ್್ೇ  ಇದ್.   ಮನನಯ ಸದಸಯರತ  
ಕ್ೇಳಿರತವೆಂತ್ಹದತಿ  ಏರ್್ೆಂದರ ್ ೧೮ ವಷಾದೂ್ಳಗಿನ ಮಕೆಳ  ವಿಚನರವನಗಿ  ಇಲ್ಲೆ  ಕ್ೇಳಿದನಿರ್.  ಅಲ್ಲೆ  
ಆರೂ್ೇಗಯ  ಇಲ್ನಖಯ್ಲ್ಲೆ ರ್್ೂೇೆಂದಣಿಯನಗಿರತವೆಂತ್ಹ   ಮಕೆಳ  ಮನಹಿತಿ ಆಧನರದ  ಮೇಲ್್ ಆ  
ಮಕೆಳ ಪಟಿಟಯನತನ  ತ್ಗ್ದತಕ್ೂಳುಿತ್ುೇವ್.    ಪಟಿಟಯನತನ  ತ್ಗ್ದತಕ್ೂೆಂಡತ ಅವರತಗಳಿಗ ್  ಪರತಿ 
ತಿೆಂಗಳು  ಪರತಿಯೆಂದತ  ಮಗತವಿಗೂ  ಕೂಡ   ಇವತ್ತು  ವಿಶ್ೇಷ ಪನಲರ್ನ  ಯೇಜ್ರ್್ಯಡಿ  ೧೮ 
ವಷಾದವರ್ಗೂ  ಅವರ ಆರೈ್ಕ್ಗ್  ಇರಬಹತದತ, ಶ್ಕ್ಷಣ್ಕ್ೆ ಇರಬಹತದತ ೧೦೦೦  ರೂಪನಯಗಳನತನ   
ಕ್ೂಡಲ್ನಗತತಿುದ್.  ಆರೂ್ೇಗಯ ದೃಷಿಟಯೆಂದ  ಆರೂ್ೇಗಯ  ಇಲ್ನಖ ್ಅದರ  ಪೂಣ್ಾ  ಹಣ್ವನತನ  
ಭರಿಸತತ್ುದ್.   ಅದರ  ಪೂಣ್ಾ ಚಿಕಿತ್ಾಯನತನ  ಕ್ೂಡತವುದಕನೆಗಿಯೇ ಆೆಂಟಿರ್ಟ್ೂರೇವ್ೈರಲ್  ಚಿಕಿತನಾ 
(ಎ.ಆರ.ಟಿ)  ಕ್ೇೆಂದರಗಳನತನ ಉದ್ಿೇಶ  ಪೂವಾಕವನಗಿ  ತ್ರ್ದತ   ಮಕೆಳ ಸಹನಯಕ್ೆ ಅಥವನ 
ಅವರ  ಆರೂ್ೇಗಯವನತನ  ಉತ್ುಮಪಡಿಸಲ್ಲಕ್ೆ   ಸಕನಾರ  ಹ್ೂರಟಿದ ್ಎನತನವ  ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳಲ್ಲಕ್ೆ  
ಬಯಸತತ್ುೇರ್್.   ಹಿೇಗನಗಿ ಖನಸಗಿ  ಸೆಂಸ್ಿಗಳಿಗ್  ಅನತದನನವನತನ  ಕ್ೂಡತವೆಂತ್ಹ ಪರಶ್ನ  
ಬರತವುದ್ಧಲೆ.   ಇದರ  ಬಗ್ೆ  ರ್ನನತ ಹ್ಚಿಚನ  ಕನಳಜಿ ವಹಿಸ್ಥ, ಇದರ  ಬಗ್ೆ  ಸಲಹ್ಯನತನ  
ಕ್ೂಡತತಿುದ್ಿೇರ್್.   ಕಳ್ದ  ೫ ವಷಾಗಳಲ್ಲೆ  ಕ್ೂಟಿಟರತವ ಅನತದನನ ಏರ್್ೆಂದರ್  ಪರತಿ ವಷಾ  ಇದಕ್ೆ  
೧೫  ಕ್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳನತನ  ಕ್ೂಡಲ್ನಗತತಿುತ್ತು.  ಈ  ವಷಾ  ೫  ಕೂ್ೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳನತನ 
ಸೇ್ರಿಸ್ಥ  ಒಟತಟ ೨೦  ಕೂ್ೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಒದಗಿಸಲ್ನಗತತಿುದ್.  ಇವತ್ತು  ನಮಮ ರನಜ್ಯದಲ್ಲೆ 
ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ ಹ್ರ್್.ಐ.ವಿ ಪ್ತೇಡಿತ್  ಮಕೆಳ ಸೆಂಖ್ಯ ೩೧೦೨  ಮತ್ತು ಬನಧಿತ್ ಮಕೆಳ ಸೆಂಖ್ಯ ೯೪೮೮  
ಒಟತಟ     ೧೨೫೯೦   ಮಕೆಳಿಗ ್   ಇವತ್ತು ನಮಮ ಮಹಿಳನ  ಮತ್ತು  ಮಕೆಳನ  ಕಲ್ನಯಣ್  
ಇಲ್ನಖಯ್ೆಂದ   ಮಕೆಳ  ಚಿಕಿತ್ಾಗನಗಿ  ಮತ್ತು ಅವರ   ವಿದನಯಭನಯಸಕನೆಗಿ ಖಚತಾ  ಮನಡಿರತವ 
ಅನತದನನದ ಬಗ್ೆ ಮನಹಿತಿಯನತನ  ಕ್ೂಡಲ್ಲಕ್ೆ  ಬಯಸತತ್ುೇರ್್.   
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 ಶ್ರೇ  ಪನರಣ್ೇಶ್ ಎೆಂ.ಕ:್-    ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ,್   ಈಗ  ಕೂ್ಡತತಿುರತವ ೧೦೦೦  
ರೂಪನಯಗಳಲ್ಲೆ    ಇವತಿುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೆ   ಚಿಕಿತ್ಾ,  ಶ್ಕ್ಷಣ್   ಇದಲ್ೆವನತನ  ಕ್ೂಡಲ್ಲಕ್ೆ  
ಸನಧಯವಿದಯ್ೇ?    ಇಲ್ಲೆ  ಇರತವೆಂತ್ಹ  ಮೂಲಭೂತ್  ಪರಶ್ನ  ಎೆಂದರ್  ಇದ್ೇ  ಆಗಿದ.್   ಇದರ 
ಬಗ್ೆ  ಗಮನಹರಿಸತವೆಂತ್ಹ  ಕ್ಲಸವನತನ  ಮನಡಿ.  ಹಣ್ವನತನ  ಸಿಲಪ  ಜನಸ್ಥು  ಮನಡಿ.  ಎಲ್್ೂೆೇ 
ಒೆಂದತ ಕಡ ್ ಹಣ್ವನತನ  ಕ್ೂಟಿಟದ್ಿೇವ್ೆಂದತ  ಹ್ೇಳಿಕೂ್ಳಿಲ್ಲಕ್ೆ  ಸನಧಯವಿದ್ಯೇ  ಹ್ೂರತ್ತ, 
ಅವರತಗಳಿಗ ್  ಪೂಣ್ಾ  ಪರಮನಣ್ದಲ್ಲೆ ಆರೂ್ೇಗಯ, ಶ್ಕ್ಷಣ್  ಕ್ೂಡಿಸಲ್ಲಕ್ೆ ಸನಧಯವಿಲೆ.    ಇದನತನ 
ಮನಗೆಂಡತ ಅನತದನನವನತನ ಹ್ಚಿಚಗ ್  ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಎರಡರ್್ಯದನಗಿ,  ನಿೇವು  ಹ್ೇಳುವೆಂತ್ಹದತಿ,  
ಬನಲ ಮೆಂದ್ಧರದಲ್ಲೆರತವೆಂತ್ಹದಿರ  ಬಗ್ೆ  ಹೇ್ಳುತಿುದ್ಧಿೇರಿ.  ಇದತ  ನಿಮಮ ಮಹಿಳನ  ಮತ್ತು  ಮಕೆಳ  
ಕಲ್ನಯಣ್  ಇಲ್ನಖಗ್ ್ ಬರತತ್ುದ್.    ಹಿೇಗನಗಿ,  ಅಲ್ಲೆರತವ  ಮಕೆಳಿಗೂ   ಈಗ  ಏನತ  ಖನಸಗಿ 
ಸೆಂಸ್ಿಗಳಿವ್, ಅವರತಗಳು  ಈ  ಮಕೆಳನತನ  ಕರದ್ತಕ್ೂೆಂಡತ  ಹ್ೂೇಗಿ ಚಿಕಿತ್ಾ  ಕ್ೂಡಿಸತವೆಂತ್ಹ  
ಕ್ಲಸ ಮನಡತತಿುದನಿರ್.    ಇದನತನ ಸಹ ತನವು ಗಮನದಲ್ಲೆ  ತ್ಗ್ದತಕೂ್ೆಂಡತ ಅವರಿಗ್  ಉತ್ುೇಜ್ನ 
ಕ್ೂಡತವೆಂತ್ಹ ಕ್ಲಸ  ಮನಡಬ್ೇಕನಗಿದ್.  ಅವರಿಗ್  ಉತ್ುೇಜ್ನವನತನ  ಕೂ್ಟಟರ್, ಇನತನ ಸಹ  ನಮಮ 
ಸಕನಾರದ  ಹೂ್ರ ್ ಕಡಿಮ  ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನಗಳನತನ ಅವರತ  ಮನಡತತನುರ್.    ಹಿೇಗನಗಿ 
ಅವರಿಗೂ  ಕೂಡ ಅನತದನನವನತನ  ಒೆಂದತ ವಯವಸ್ಿಯನತನ ಸಕನಾರದ  ಕಡಯ್ೆಂದ  ಮನಡತವುದತ  
ಉತ್ುಮ.    ಆ  ರಿೇತಿ  ಮನಡಿದರ್  ಮಕೆಳ  ಭವಿಷಯಕ್ೆ  ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದ್  ಎನತನವುದತ   ನನನ 
ಅಭಿಪನರಯವನಗಿದ.್           

ಮತೆಂದತ.       
 

(779) 13.09.2022 11.4೦ ಎಸ್ವಿ-ವಿಕ್  

ಶ್ರೇ ಆಚನರ್ ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹ್ರ್.ಐ.ವಿ 
ಪ್ತೇಡಿತ್ ಮಕೆಳ ಬಗ್ೆ ತ್ಮಮ ಕನಳಜಿಯನತನ ವಯಕುಪಡಿಸ್ಥದನಿರ್.  ಆ ಮಕೆಳು ಬನಲಮೆಂದ್ಧರಗಳಲ್ಲೆಯೇ 
ಇರಲ್ಲ ಅಥವನ ಬ್ೇರ ್ ಎಲ್ಲೆಯೇ ಇದಿರೂ ಅವರಿಗ್ ಕ್ೂಡಬೇ್ಕನದೆಂಥದಿನತನ ಸಕನಾರ ಕ್ೂಡತತಿುದ್.  
ಈ ವಷಾದಲ್ಲೆ ಇನೂನ ರೂ.5 ಕೂ್ೇಟಿ ಹಣ್ವನತನ ಹ್ಚಿಚಗ ್ ರ್ಮೇಸಲ್ಲರಿಸ್ಥ ಆ ಮಕೆಳಿಗ ್ ಅನತಕೂಲ 
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ಮನಡಿಕ್ೂಡಲ್ನಗತತ್ುದ್.  ಅಲೆದ ್ ಹ್ರ್.ಐ.ವಿ. ಪ್ತೇಡಿತ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಮಮ ಇಲ್ನಖಯ್ೆಂದ 
ರೂ.೪೦,೦೦೦ಗಳನತನ ಸಬಿಾಡಿ ರೂಪದಲ್ಲೆ ಅವರ ಸಹನಯಕನೆಗಿ ನಿೇಡಲ್ನಗತವುದತ ಎೆಂಬತದನತನ 
ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಗಮನಕ್ೆ ತ್ರಬಯಸತತ್ುೇರ್್.  
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ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್ಯ ೧೪೮ 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲ್ನಗಿದ್) 

ಶ್ರೇ ಎನ.ರವಿಕತಮನರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ 
ಕ್ೂಟಿಟದನಿರ್. ರನಜ್ಯದಲ್ಲೆ ವಿಕಲ್ನೆಂಗ ಚ್ೇತ್ನರತ ಬಹಳ ದ್ೂಡಾ ಸೆಂಖ್ಯಯಲ್ಲೆ ಇದನಿರ.್  ಅದರ ಬಗ್ೆ 
ನನಗಿರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ಮನಹಿತಿ ಏರ್್ೆಂದರ್ ೨೦೨೧-೨೨ರ್ೇ್ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಸಕನಾರದ ಅನತದನನ ರೂ.೨ 
ಕ್ೂೇಟಿ ಇದ್.  ಅದರಲ್ಲೆ ೧೬ ಜ್ನರಿಗ ್ ಮನತ್ರ ಅನತಕೂಲತ್ಗಳನತನ ಒದಗಿಸಲ್ನಗಿದ.್  
ಉಳಿದ್ಧರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ಒಟತಟ ವಿಕಲ್ನೆಂಗ ಚ್ೇತ್ನರನತನ ಗತರತತಿಸಲ್ನಗಿದತಿ, ಆ ಸೆಂಖ್ಯಯತ ೮೪೩೫ 
ಆಗಿದ.್  ಅದರಲ್ಲೆ ೮೬೮೧ ಸಲಕರಣ್ಗಳನತನ ವಿತ್ರಿಸಲ್ನಗಿದ್.  ೨೦೨೧-೨೨ರಲ್ಲೆ ೮೪೩೫ ವಿಕಲ್ನೆಂಗ 
ಚ್ೇತ್ನರನತನ ಗತರತತಿಸಲ್ನಗಿದತಿ, ಸದರಿ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಎರಡೂ ಯೇಜ್ರ್್ಗಳು ಸೇ್ರಿದೆಂತ ್ ೮೬೮೧ 
ಫಲ್ನನತಭವಿಗಳಿಗ್ ಸೌಲಭಯವನತನ ಒದಗಿಸಲ್ನಗಿರತವುದರಿೆಂದ ವಿಕಲಚೇ್ತ್ನರತ ಯನವುದ್ೇ 
ತ್ೂೆಂದರಯ್ನತನ ಅನತಭವಿಸ್ಥರತವುದ್ಧಲೆ ಎೆಂದತ ಉತ್ುರವನತನ ಕೂ್ಟಿಟದನಿರ್. ವಿಕಲಚ್ೇತ್ನ 
ಕಿರೇಡನಪಟತಗಳಿಗ್ ಮನತ್ರ ಸೌಲಭಯವನತನ ತ್ಲತಪ್ತಸಲ್ನಗತತಿುತ್ತು ಎನತನವ ಮನಹಿತಿ ನನಗ ್ಇತ್ತು. ಆದರ್ 
ಇನೂನ ಸನಕಷತಟ ಜ್ನ ವಿಕಲ್ನೆಂಗಚ್ೇತ್ನರತ ಇದನಿರ.್  ಎರಡತ ಕ್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯ ಸನಕನಗತವುದ್ಧಲೆ. 
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯದಲ್ಲೆ ದ್ೂಡಾ ಸೆಂಖ್ಯಯಲ್ಲೆ ವಿಕಲ್ನೆಂಗಚ್ೇತ್ನರತ ಇದನಿರ.್  ಹನಗನಗಿ ಇನೂನ ಹ್ಚಿಚನ 
ಅನತದನನವನತನ ನಿೇಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಮತ್ತು ಈಗ ನಿೇಡಲ್ನಗತತಿುರತವ ಸೌಲಭಯಗಳನತನ ಹ್ಚತಚ 
ನಿೇಡಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲೆ ರ್ನನತ ವಿನೆಂತಿಯನತನ ಮನಡಿಕ್ೂಳುಿತ್ುೇರ್್.  ಸಕನಾರ ಅಶಕುರ 
ರ್್ರವಿಗ ್ ಬರಬ್ೇಕತ. ವಿಕಲ್ನೆಂಗಚ್ೇತ್ನರಿಗ್ ಇನನಷತಟ ಒಳ್ಿಯ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಅನತಕೂಲತ್ಗಳನತನ 
ಕಲ್ಲಪಸ್ಥಕ್ೂಡಬ್ೇಕತ ಎನತನವ ದೃಷಿಟಯೆಂದ ಸಚಿವರತ ಯೇಚಿಸಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ವಿನೆಂತಿಸತತ್ುೇರ್್.   

 ಶ್ರೇ ಆಚನರ್ ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ೨೦೨೧-೨೨ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನ ವಿಕಲ 
ಚ್ೇತ್ನ ಫಲ್ನನತಭವಿಗಳ ಸೆಂಖ್ಯ ಎಷತಟ ಎೆಂಬತದಕ್ೆ ೮೪೩೫ ಎೆಂದತ  ಮನನಯ ಸದಸಯರ್ೇ ಹ್ೇಳಿದನಿರ್.  
೨೦೨೧ರ ಡಿಸೆ್ಂಬರ್ ಒಳಗ್ ಕ್ೇವಲ ೧೬ ಫಲ್ನನತಭವಿಗಳಿಗ್ ಮನತ್ರ ನಿೇಡಲ್ನಗಿದ ್ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರತ.  
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ಕಿರೇಡನಪಟತಗಳಿಗ್ ವಿಶ್ೇಷವನದ ಆದಯತಯ್ ಮೇರಗ್ ್ನಿೇಡತತಿುದ್ಿೇವ್.  ಅದರ ಜ್ೂತ್ಯಲ್ಲೆಯೇ ೧೮೧೫ 
ಫಲ್ನನತಭವಿಗಳಿಗ ್ ಡಿಸೆ್ಂಬರ್ ಒಳಗ್ ಕ್ೂಟಿಟದ್ಿೇವ್.  ನೆಂತ್ರ ಮನರ್್ಾನ ಒಳಗನಗಿ ರೂ.೨೨.೨೦ 
ಕ್ೂೇಟಿಯನತನ ೮೬೮೧ ಫಲ್ನನತಭವಿಗಳಿಗ ್ ಸನಧನ ಸಲಕರಣ್ಗಳು, ಲ್ನಯಪ್ಟನಪ್, ಯೆಂತ್ರಚನಲ್ಲತ್ 
ದ್ಧಿಚಕರ ವನಹನಗಳು, ಶರವಣ್ದ್ೂೇಷವುಳಿ ವಯಕಿುಗಳ ಸಿಯೆಂ ಉದ್ೂಯೇಗಕನೆಗಿ ಹ್ೂಲ್ಲಗ್ ಯೆಂತ್ರಗಳು, 
ಅೆಂಧ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ಟನಕಿೆಂಗ್ ಮಬ್ೈಲ, ಬ್ೈಲ್ ವನರ್್, ವನಕಿೆಂಗ್ ಸ್ಥಟಕ್ ಹಿೇಗ್ ವಿತ್ರಿಸತವ 
ಭೌತಿಕ ಗತರಿಯನತನ ಇಟತಟಕೂ್ೆಂಡನಗಲೂ ಕೂಡ ೮೬೮೧ ಜ್ನರಿಗ ್ ಈಗನಗಲ್್ೇ ಕೂ್ಡಲ್ನಗಿದ್.  
೨೦೨೧ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಸಪಷಟವನಗಿ ವಿತ್ರಿಸಲ್ನಗಿದ.್  ಕ್ೇವಲ ೧೬ ಜ್ನರಿಗಷ್್ಟೇ ನಿೇಡಲ್ನಗಿದ ್ ಎೆಂದತ 
ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ತ್ಮಮ ಕಳಕಳಿಯನತನ ವಯಕುಪಡಿಸ್ಥದನಿರ.್  ಆದರೂ ೨೦೨೧ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ವಿಕಲ 
ಚ್ೇತ್ನರ ಎಲ್ನೆ ಯೇಜ್ರ್್ಗಳಿಗ್ ಕ್ೂಡಬೇ್ಕನದೆಂತ್ಹ ಎಲೆವನೂನ ಸಕನಾರದ್ಧೆಂದ ಕ್ೂಡಲ್ನಗಿದ ್
ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಒೆಂದತ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಕ್ೂಡಬಯಸತತ್ುೇರ್್.   

 ಈಗ ನಮಮಲ್ಲೆ ಬೆಂದ್ಧರತವೆಂತ್ಹ ಲ್ಲಸಟ್ನ ಪರಕನರ ರೂ.೨೨ ಕೂ್ೇಟಿಯನತನ ಅವರಿಗನಗಿಯೇ 
ರ್ಮೇಸಲ್ಲಟತಟ ಉಪಕರಣ್ಗಳನತನ ಈಗನಗಲ್್ೇ ವಿತ್ರಣ್ ಮನಡಿರತವ ಬಗ್ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಬಳಿ 
ಮನಹಿತಿ ಇದ್.  ಜಿಲ್ನೆವನರತ ಮತ್ತು ತನಲೂೆಕತವನರತ ಮನಹಿತಿಯನತನ ರ್ನನತ ಒದಗಿಸ್ಥದ್ಿೇರ್್.   
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ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್ಯ ೧೪೫ 

(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲ್ನಗಿದ್) 

ಶ್ರೇ ಗ್ೂೇವಿೆಂದರನಜ್ತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೂಟಿಟದನಿರ್.  ರನಜ್ಯದ 
ಅೆಂಗನವನಡಿ ಕ್ೇೆಂದರಗಳಲ್ಲೆ ವನಯಸೆಂಗ ಮನಡತತಿುರತವ ಮಕೆಳಿಗ್ ರನಷಿರೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನಿೇತಿಯ 
ಪಠ್ಯಕರಮವನತನ ಜನರಿ ಮನಡತತಿುರತವುದತ ಸರಿಯೇ? ಎೆಂದತ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್ೇಳಿದ್ಿನತ.  ಅದಕ್ೆ ಹೌದತ 
ಎೆಂದತ ಉತ್ುರಿಸ್ಥದನಿರ.್  ಅೆಂಗನವನಡಿ ಕ್ೇೆಂದರಗಳಲ್ಲೆ ರನಷಿರೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನಿೇತಿಯನತನ 
ಜನರಿಗ್ೂಳಿಸತತಿುರತವುದತ ಒಳ್ಿಯ ವಿಚನರವಷ್್ಟ.   

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೆ 66361 ಅೆಂಗನವನಡಿ ಕ್ೇೆಂದರಗಳಿದತಿ, ಅವುಗಳಲ್ಲೆ ಶ್ೇ.೭೫ ಅೆಂಗನವನಡಿ 
ಕ್ೇೆಂದರಗಳು ಶ್ರ್ಥಲ್ನವಸ್ಿಯನತನ ತ್ಲತಪ್ತ ಯನವನಗ ಬಿದತಿಹೂ್ೇಗತತ್ುದಯ್ೇ ಎನತನವ ವಿಷಯವನತನ 
ಎಲ್ನೆ ಶನಸಕರತ ತ್ಮಗ್ ಮನವರಿಕ ್ ಮನಡಿಕ್ೂಡತತಿುದನಿರ.್  ಮಹಿಳನ ಮತ್ತು ಮಕೆಳ ಕಲ್ನಯಣ್ 
ಸರ್ಮತಿಯಲ್ಲೆಯೂ ಸನಕಷತಟ ಬನರಿ ಈ ವಿಚನರವನತನ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ೆ ತ್ೆಂದ್ಧದ್ಿೇವ್.  ಅೆಂಗನವನಡಿ 
ಕ್ೇೆಂದರಗಳು ಮೂಲಭೂತ್ವನಗಿ ಪನರರೆಂಭಗ್ೂೆಂಡ ಕನರಣ್ವ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್ ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕನಾರದ ಸಮಗರ 
ಶ್ಶತ  ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೇಜ್ರ್್ ವನಯಪ್ತುಯಲ್ಲೆ ಮಕೆಳ, ಗಭಿಾಣಿಯರ ಮತ್ತು ಬನಣ್ೆಂತಿಯರ ಪೂರಕ 
ಪೌಷಿಟಕನೆಂಶ ಆಹನರ, ಆರೂ್ೇಗಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್, ಮಕೆಳ ಲ್ನಲರ್್ ಪನಲರ್್ ಕಲ್ಲಕಯ್ೆಂತ್ಹ ಶ್ಕ್ಷಣ್ಗಳಿವ್. 
ಆದಿರಿೆಂದ ಇದನತನ ರನಷಿರೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನಿೇತಿಗ ್ ಒಳಪಡಿಸ್ಥದರ್ ಈ ಎಲ್ನೆ ಸೇ್ವ್ಗಳಿಗ ್
ಧಕ್ೆಯತೆಂಟನಗತವುದ್ಧಲೆವ್ೇ ಎನತನವುದತ ಒೆಂದತ ಪರಶ್ನ.    

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅೆಂಗನವನಡಿ ಕೇ್ೆಂದರಗಳಲ್ಲೆ ಇೆಂದತ ಮೂಲಭೂತ್ವನಗಿ 
ಯನವುದ್ೇ ಸೌಲಭಯಗಳಿಲೆ.  ಒೆಂದೂ್ೆಂದ್ೇ ಕ್ೂಠ್ಡಿಗಳಿದತಿ, ಅವು ಯನವುದೇ್ maintenance 
ಇಲೆದ್ ಸೂ್ೇರಿಕ್ಯನಗಿ ಬಿದತಿಹೂ್ೇಗತತಿುದ್.  ಇೆಂದತ ಸಕನಾರ ರನಷಿರೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನಿೇತಿಯನತನ 
implement ಮನಡಿದರ್ ಅದತ ಸೂಕುವನಗತತ್ುದಯ್ೇ?  ರನಷಿರೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನಿೇತಿಯಡಿಯಲ್ಲೆ 
ಅೆಂಗನವನಡಿ ಶನಲ್್ಗಳ ಜ್ೂತ್ಯಲ್ಲೆ ಪನರಥರ್ಮಕ ಶನಲ್್ಗಳನತನ ಸೇ್ರಿಸ್ಥಕೂ್ೆಂಡತ ಕನಯಾಕರಮಗಳನತನ 
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ಮನಡಲ್ನಗತವುದತ ಎೆಂದತ ಸಚಿವರತ ಹ್ೇಳಿದರತ.  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಯನವ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಇದನತನ 
ಪನರಥರ್ಮಕ ಶನಲ್್ಗಳೂ್ೆಂದ್ಧಗ್ ಅೆಂಗನವನಡಿ ಕ್ೇೆಂದರಗಳನತನ ಜ್ೂೇಡಿಸಲ್ನಗತತ್ುದ ್ ಎನತನವುದರ ಬಗ್ೆ 
ಸಪಷಟರ್್ ನಿೇಡಿರತವುದ್ಧಲೆ.  

 ರನಷಿರೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನಿೇತಿಯ ೧/೪ ರಲ್ಲೆ ಪನರರೆಂಭಿಕ ಬನಲ್ನಯವಸ್ಿಯಲ್ಲೆ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನಿೇಡಲತ 
ಸಜ್ತುಗ್ೂೆಂಡಿರತವ ವಿದನಯಸೆಂಸ್ಿಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮರ್ನಹಾವನಗಿ ಸೂಕುವನಗಿರತವ ಇಸ್ಥಸ್ಥಇ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 
ವಯವಸ್ಿಯನತನ ಜನರಿ ಮನಡಲ್ನಗತವುದತ. ಇಸ್ಥಸ್ಥಇ ಎನತನವುದರ ಬಗ್ೆ ನನಗ ್ಮನಹಿತಿ ಇಲೆ.  ಮನನಯ 
ಸಚಿವರ್ೇ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕತ.  ಈ ಪ್ೈಕಿ ಎ) ಸಿತ್ೆಂತ್ರವನಗಿರತವ ಅೆಂಗನವನಡಿಗಳು, ಬಿ) ಪನರಥರ್ಮಕ 
ಶನಲ್್ಯ ಜ್ೂತ್ಯಲ್ಲೆರತವ ಅೆಂಗನವನಡಿಗಳು, ಸ್ಥ) ಹನಲ್ಲ ಪನರಥರ್ಮಕ ಶನಲ್್ಯ ಜ್ೂತ್ಯಲ್ಲೆರತವ 
ಹನಗೂ ಐದನರತ ವಷಾದ ವಯೇಮನನದ ಮಕೆಳಿಗ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನಿೇಡಬಲೆ ಪೂವಾಪನರಥರ್ಮಕ ಶನಲ್್ಗಳು 
ಎೆಂದತ ಇದ್.  ಈ ಮೂರತ ವಿಭನಗಗಳನತನ ಕನೆಸ್ಥಫಿಕೇ್ಷನ್ ಮನಡಿದನಗ ಎರಡೂ ಬ್ೇರ ್ ಬ್ೇರ ್
ಇಲ್ನಖಗ್ಳು ಬೆಂದನಗ ಯನವ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಜ್ೂೇಡಿಸ್ಥಕೂ್ೆಂಡತ ಕ್ಲಸ ಮನಡಲ್ನಗತತ್ುದ್ ಎನತನವುದತ 
ಒೆಂದತ ಪರಶ್ನ.   

 ಅಲೆದ್ ಎನ.ಇ.ಪ್ತಯ ೧/೫ರಲ್ಲೆ ಇಸ್ಥಸ್ಥಇ ಅನಿಯ ಸನವಾತಿರಕ ಶ್ಕ್ಷಣ್ವನತನ ನಿೇಡತವ 
ಸಲತವನಗಿ ಉನನತ್ ದಜ್ಾಯ ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳನತನ ಮತ್ತು ಒಳ್ಿಯ ತ್ರಬೇ್ತಿ ಪಡದ್ 
ಅೆಂಗನವನಡಿ ಕ್ಲಸಗನರರನತನ ರ್್ೇಮಕ ಮನಡತವುದರ ಮೂಲಕ ಸಶಕುಗ್ೂಳಿಸಲ್ನಗತವುದತ ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳಲ್ನಗಿದ.್ ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ ಯನವುದ್ೇ ಹೂ್ಸ ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ ರ್್ೇಮಕ ಮನಡಿಕೂ್ಳುಿವುದ್ಧಲೆ ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳಿದನಿರ್. ಇದರ ಪರಕನರ ಮನಡಲತ ಬ್ೇಕನಗಿರತವ ಉನನತ್ ದಜ್ಾಯ ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಲಭಯಗಳು 
ನಮಮ ಬಳಿ ಇದ್ಯೇ?  ನಮಮ ಅೆಂಗನವನಡಿ ಕೇ್ೆಂದರಗಳಲ್ಲೆ ಉನನತ್ ದಜ್ಾಯ ಮೂಲಭೂತ್ 
ಸೌಕಯಾಗಳಿಲೆ. ಯನವುದ್ೇ ಪಕ್ಷವನಗಿದಿರೂ ಇದನತನ ಒಪಪಲ್್ೇ ಬ್ೇಕತ.  ಪರತಿಯೆಂದತ 
ಅೆಂಗನವನಡಿಯಲ್ಲೆ ಉತ್ುಮ ವಿರ್ನಯಸವಿರತವ ಉತ್ುಮ ಗನಳಿ, ಬಳ್ಕನತನ ಹೂ್ೆಂದ್ಧರತವ, ಮಕೆಳಿಗ ್
ಹಿತ್ಕರವನದ ಆಹನೆದವನತನ ಒದಗಿಸತವ ಉತ್ುಮವನಗಿ ನಿಮನಾಣ್ಗೂ್ೆಂಡಿರತವ ಕಟಟಡವನತನ 
ಒದಗಿಸತವ ಮೂಲಕ ಸಮೃದಿವನದ ಕಲ್ಲಕ್ ಪರಿಸರವನತನ ಸೃಷಿಟಸಲ್ನಗತವುದತ.       (ಮತೆಂದತ) 
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(780) 13-09-2022 (11.50) ಕ್ಜಿ-ವಿಕ್  

ಶ್ರೇ ಗ್ೂೇವಿೆಂದರನಜ್ತ (ಮತೆಂದತ):-   

ಮದಲತ ಸಕನಾರ ರನಷಿರೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್  ನಿೇತಿಯಲ್ಲೆ  ಹ್ೇಳಿರತವುದನತನ ಪೂರೈ್ಸಬ್ೇಕತ. ಸಕನಾರ  
ಇದನತನ ಪೂರೈ್ಸ್ಥದ ಮೇಲ್್, ಬ್ೇಕನದರ್ ರನಷಿರೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಅೆಂಗನವನಡಿ ಶ್ಕ್ಷಣ್ಕ್ೆ 
ಮೂಲಭೂತ್ವನದ ಉದ್ಿೇಶ  ಏನತ ಇದ್ಯೇ, ಅದರ  ಜ್ೂತ್ಗ್ ಇದನತನ ಮನಡತವುದತ ಒಳ್ಿಯದತ. 
ಈಗ ಆತ್ತರ-ಆತ್ತರವನಗಿ ಮನಡಿ ಸಕನಾರದ ಹಣ್ವನತನ ಪ್ೂೇಲತ ಮನಡತವುದತ ಬ್ೇಡ.  

    ಇದಲೆದ್ೇ, ರನಷಿರೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನಿೇತಿ 1/7 ರಲ್ಲೆ ಅೆಂಗನವನಡಿ ಕ್ೇೆಂದರಗಳಲ್ಲೆ ಕ್ಲಸ ಮನಡಲತ 
ECCE (Early Childhood Care and Education) ಉನನತ್ ಗತಣ್ಮಟಟದ ಅಹಾತ್ವುಳಿ 
ಪನರರೆಂಭಿಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಧನಯಪಕರನತನ ಸಜ್ತುಗ್ೂಳಿಸತವ ಉದ್ಿೇಶದ್ಧೆಂದ ಹನಲ್ಲ ಕ್ಲಸ ಮನಡತತಿುರತವ 
ಅೆಂಗನವನಡಿ  ಕನಯಾಕತ್ಾಯರಿಗ್, ಅಧನಯಪಕರಿಗ್ NCERT (National Council of 
Educational Research and Training) ಮೂಲಕ ಸ್ಥದಿಪಡಿಸಲ್ನದ ಪಠ್ಯಕರಮ ಬೂ್ೇದರ್ನ 
ಕರಮ ಹ್ೂೆಂದ್ಧರತವ ತ್ರಬೇ್ತಿ ಚೌಕಟತಟ ಎೆಂದತ ಬಳಕ್ ಮನಡತವ  ಮೂಲಕ ತ್ರಬೇ್ತಿ ನಿೇಡತವ 
ವಯವಸ್ಥಿತ್ ಪರಯತ್ನಗಳನತನ ಮನಡಲ್ನಗತವುದತ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನಿರ.್ ಹನಗನದರ್, ಸಕನಾರ ಆ 
ವಯವಸ್ಿಯನತನ ಮನಡಿದಯ್ೇ? ಇದರ ಬಗ್ೆ ಸಕನಾರ ಮತ್ೂುಮಮ clarify ಮನಡಬೇ್ಕತ.  ಅಲೆದ್ೇ, 
10 + 2 ಅಥವನ ಹ್ಚಿಚನ ವಿದನಯಹಾತ್ ಹೂ್ೆಂದ್ಧರತವ., 

     ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಗೂ್ೇವಿೆಂದರನಜ್ತರವರೇ್, ತನವು ಸಕನಾರದ ಉತ್ುರವನತನ ಏಕ ್
ಓದತತಿುದ್ಧಿೇರಿ?  ಸಕನಾರ ಉತ್ುರ ಕೂ್ಟಿಟದ್. ತನವು ದಯವಿಟತಟ, ನಿಮಮ ಉಪ ಪರಶನ್ಯನತನ ಕ್ೇಳಿ.  

     ಶ್ರೇ ಗ್ೂೇವಿೆಂದರನಜ್ತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಪರಶ್ನಯರ್್ನೇ ಕ್ೇಳುತಿುದ್ಿೇರ್್. 

     ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರ್ೇ, ತನವು ದಯವಿಟತಟ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್ೇಳಿ. 
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     ಶ್ರೇ  ಗ್ೂೇವಿೆಂದರನಜ್ತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸಕನಾರ ಇಷ್್ಟೇಲ್ನೆ ಮೂಲಭೂತ್ 
ಸೌಕಯಾಗಳನತನ ಒದಗಿಸ್ಥದ್ಯೇ? 

    ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರ್ೇ, ತ್ಮಮ ಪರಶ್ನ ಇದ್. ಅದಕ್ೆ ಸಕನಾರದ ಉತ್ುರ ಕ್ೂಟಿಟದ್.  
ಸಕನಾರ ನಿೇಡಿರತವೆಂತ್ಹ ಉತ್ುರಕ್ೆ ಏರ್ನದರೂ ಉಪ ಪರಶ್ನ ಇದಿರ ್ಅಥವನ ಸಕನಾರ ನಿೇಡಿರತವೆಂತ್ಹ 
ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ ಏರ್ನದರೂ clarification ಇದಿರ ್ಕ್ೇಳಿ. 

    ಶ್ರೇ  ಗ್ೂೇವಿೆಂದರನಜ್ತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸಕನಾರ ಇಷ್್ಟೇಲ್ನೆ ವಯವಸ್ಿಗಳನತನ 
ಮನಡದಯೇ NEP ಅನತನ implement ಮನಡತತಿುದ್ ಎನತನವುದತ ನನನ ಪರಶ್ನ.  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಹ್ೇಳಿರತವೆಂಥದತಿ ಈ ಸದಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೆ ಅೆಂಗನವನಡಿ ಕ್ೇೆಂದರಗಳು ಇಲೆ ಎನತನವುದನತನ 
ಸಕನಾರದ ಗಮನಕ್ೆ ತ್ರತವ ಪರಯತ್ನವನತನ ಮನಡತತಿುದ್ಿೇರ್್.  

    ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರ್ೇ, ಒೆಂದತ ನಿರ್ಮಷ.  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ 
ಹ್ೇಳಿದ ಮೇಲ್್ ತನವು ಏರ್ನದರೂ clarification  ಇದಿರ ್ಕ್ೇಳಿ.  

    ಶ್ರೇ ಆಚನರ ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ  ಸಕನಾರ  
ರನಜ್ಯದ ಅೆಂಗನವನಡಿ ಕ್ೇೆಂದರಗಳಲ್ಲೆ ವನಯಸೆಂಗ ಮನಡತತಿುರತವ ಮಕೆಳಿಗ್  ರನಷಿರೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನಿೇತಿ  
ಪಠ್ಯಕರಮ  ಜನರಿ ಮನಡತತಿುರತವುದತ  ನಿಜ್ವ್ೇ ಎೆಂಬ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್ೇಳಿದನಿರ್.   ರನಜ್ಯದ 
ಅೆಂಗನವನಡಿ ಕ್ೇೆಂದರಗಳಲ್ಲೆ ವನಯಸೆಂಗ ಮನಡತತಿುರತವ  ಮಕೆಳಿಗ ್   ರನಷಿರೇಯ  ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನಿೇತಿ 
ಪಠ್ಯಕರಮ  ಜನರಿ ಮನಡಲ್ನಗತತಿುದ್. ಏಕ್ೆಂದರ,್ 2020ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕನಾರ  ಹ್ೂಸ 
ರನಷಿರೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನಿೇತಿಯನತನ  announce ಮನಡಿದ್.  ಈಗನಗಲ್್ೇ ಕ್ಲವು ರನಜ್ಯ ಸಕನಾರಗಳು 
ಹ್ೂಸ ರನಷಿರೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನಿೇತಿಯನತನ ಕ್ೈಗ್ತಿುಕೂ್ೆಂಡಿವ್. ಹನಗನಗಿ, ನಮಮಲ್ಲೆಯೂ ಕೂಡ   ಹೂ್ಸ 
ರನಷಿರೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನಿೇತಿಯನತನ   ಕ್ೈಗ್ತಿುಕ್ೂಳಿಬ್ೇಕನಗತತ್ುದ್.  
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    ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹನಗಿದಿಲ್ಲೆ ಇದರ ಬೂ್ೇದರ್್ಯನತನ  ಪರಸತುತ್ ಕನಯಾನಿವಾಹಿಸತತಿುರತವ  
ಅೆಂಗನವನಡಿ  ಕನಯಾಕತಾ್ಯವರಿೆಂದ ಮನಡಿಸಲತ ಸನಧಯವ್ೇ ಎೆಂಬ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್ೇಳಿದನಿರ.್ ಈಗ 
ಸಹಜ್ವನಗಿ ಹ್ೂಸ ರನಷಿರೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನಿೇತಿ ಬೆಂದ್ಧರತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೆ  ಸಕನಾರ training 
programme ಅನತನ  ಕ್ೂಡಲ್ೇ್ಬೇ್ಕನಗತತ್ುದ್. ಹ್ೂಸ ರನಷಿರೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನಿೇತಿಯ ಪರಕನರ, 
ಅೆಂಗನವನಡಿ ಕನಯಾಕತ್ಾಯರಿಗ ್ ಯನವ ರಿೇತಿಯ ತ್ರಬೇ್ತಿಯನತನ ಕ್ೂಡಬೇ್ಕನಗತತ್ುದ್ 
ಎನತನವುದನತನ ರ್್ೂೇಡಬ್ೇಕನಗತತ್ುದ್.  ಇದನತನ ಸಕನಾರ  ನಮಮ ರನಜ್ಯದಲ್ಲೆ ಇನೂನ ಕ್ೈಗ್ತಿುಕೂ್ೆಂಡಿಲೆ. 
ಇದನತನ ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕನಾರ ಮತೆಂದ್ಧನ ಅಕೂ್ಟೇಬರ್ ತಿೆಂಗಳಿನಲ್ಲೆ launch ಮನಡತತ್ುದ್.  ಇದಕ್ೆ 
ಬ್ೇಕನದೆಂತ್ಹ ಸರ್ಮತಿಗಳು ರಚರ್್ಯನಗಿವ್.  ಈ ಸರ್ಮತಿಗಳ ವರದ್ಧಯ ಮೇಲ್್, ನಮಮ 
curriculum ಕೂ್ಟತಟ, ಅದರ  ತ್ರಬೇ್ತಿ ಕೂ್ಡಬ್ೇಕನಗತತ್ುದ್.  ಆ ನೆಂತ್ರ  2-3 ತಿೆಂಗಳು 
ಆದಮೇಲ್ ್ ಆ ಕಡಗ್ ್ ಹೂ್ೇಗಬೇ್ಕನಗತತ್ುದ್. ಹನಗನಗಿ, ಇದತ ಪೂವಾ ತ್ಯನರಿಯನಗಿದ್.  ಈ 
ಪೂವಾ ತ್ಯನರಿಯನಗಿ ಸರ್ಮತಿಗಳನತನ ರಚರ್್ ಮನಡಿದ್ಿೇವ್.  

    ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಪರಸತುತ್ ಕನಯಾನಿವಾಹಿಸತತಿುರತವ ಅೆಂಗನವನಡಿ ಕನಯಾಕತ್ಾಯವರನತನ  
ಕ್ಲಸದ್ಧೆಂದ ತ್ಗ್ಯಲ್ನಗತತ್ುದಯ್ೇ ಎೆಂಬ ಪರಶ್ನಯನತನ  ಕ್ೇಳಿದನಿರ್. ಪರಸತುತ್ 
ಕನಯಾನಿಹಾಹಿಸತತಿುರತವ ಅೆಂಗನವನಡಿ ಕನಯಾಕತ್ಾಯವರತ ಆಯೆಯನಗಿ ಕ್ಲಸ 
ನಿವಾಹಿಸತತಿುರತವವರನತನ ತ್ಗ್ಯತವೆಂತ್ಹ ಪರಶ್ನಯೇ ಇಲೆ. ಇದತ ಸಹಜ್ವನಗಿ ಅಸನಧಯವನದೆಂಥದತಿ. 
ಏಕ್ೆಂದರ,್  ಅವರಿಗ್ training programme ಗಳನತನ ಕ್ೂಟತಟ ಹೂ್ಸ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನಿೇತಿ ಪರಕನರ, 
ಅವರನತನ upgrade ಮನಡತವೆಂಥದತಿ ಸಕನಾರದ ಮತ್ತು ಇಲ್ನಖಯ್  ಜ್ವನಬನಿರಿಯನಗಿರತತ್ುದ್. 
ಅದನತನ ಮನಡತತ್ುೇವ್.  ಮೂರತ ವಷಾಗಳಿೆಂದ  ಆರತ ವಷಾದ ಮಕೆಳಿಗ ್ಕ್ೂಡಬೇ್ಕನದೆಂತ್ಹ ಎಲ್ನೆ 
ಪಠ್ಯಕರಮಗಳನತನ ತ್ಯನರತ ಮನಡಬೇ್ಕನಗತತ್ುದ್. ಇನೂನ ಪಠ್ಯಕರಮಗಳು ಬೆಂದ್ಧಲೆ. ಸರ್ಮತಿಗಳನತನ 
ರಚರ್್ ಮನಡಿ, ಅವರತ ವರದ್ಧ ಕ್ೂಟಟ ಮೇಲ್್ ಅವುಗಳಿಗ್ ಚನಲರ್್ ಕ್ೂಡತತ್ುೇವ್.       

    ಮನನಯ ಸದಸಯರತ  ಸಹಜ್ವನಗಿ ಅೆಂಗನವನಡಿ ಕಟಟಡಗಳ ಬಗ್ೆ ಕ್ೇಳಿದನಿರ್. ಆದರ್. ಅವರತ ಆ 
ಬಗ್ೆ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್ೇಳಿಲೆ.  ರನಜ್ಯದಲ್ಲೆ ಬಹಳಷತಟ ಕಡಗ್ಳಲ್ಲೆ ಅೆಂಗನವನಡಿ ಕಟಟಡಗಳ ಕ್ೂರತ್ ಇದ್. 
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ರನಜ್ಯದ ಬಹಳಷತಟ ಕಡಗ್ಳಲ್ಲೆ  ಅೆಂಗನವನಡಿ ಕಟಟಡಗಳಿಗ್ ಬ್ೇಡಿಕ್ ಇದ್. ಅದನತನ 
ಕ್ೂಡಬೇ್ಕನಗಿರತವುದತ ಸಕನಾರ ಜ್ವನಬನಿರಿಯನಗಿದ್. ಈಗನಗಲ್್ೇ ಸಕನಾರ ಈ ಬಜ್ಟ್ನಲ್ಲೆ 1,877 
ಹ್ೂಸ ಅೆಂಗನವನಡಿ ಕಟಟಡಗಳಿಗ್ ಘೂೇಷಣ್ ಮನಡಿದ್. ಇದರ  ಜ್ೂತ್ಗ್ KKRDB (Kalyana 
Karnataka Region Development Board)  ನಿೆಂದ 6  ಜಿಲ್್ೆಗಳಿಗ್ ಸನಕಷತಟ 
ಅವಕನಶಗಳನತನ  ಕೂ್ಟತಟ  ಈ ಜಿಲ್್ೆಗಳಲ್ಲೆ ಯನವುದ್ೇ ರಿೇತಿಯ ಕೂ್ರತ್ ಇಲೆದೆಂತ್ ಕರಮಗಳನತನ 
ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳುಿತಿುದ್ಿೇವ್. ಹನಗ್ಯೇ, KMRCL ನಿೆಂದ ಬಳನಿರಿ, ಚಿತ್ರದತಗಾ ಮತ್ತು ತ್ತಮಕೂರತ ಈ  
ಮೂರತ ಜಿಲ್್ೆಗಳಿಗೂ ಸಹ ಸನಕಷತಟ ಹಣ್  ಬೆಂದ್ಧರತವುದರಿೆಂದ, KMRCL  ನಿೆಂದ 25 ಸನವಿರ 
ಕ್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳು ಇರತವುದರಿೆಂದ ಬಹತಶಃ ವಿದನಯಭನಯಸಕ್ೆ ಹ್ಚಿಚನ ಪನರಮತಖಯತ್  ಕೂ್ಟತಟ ಈ 
ಮೂರತ ಜಿಲ್್ೆಗಳಲ್ಲೆ ಅೆಂಗನವನಡಿ ಕಟಟಡಗಳಿಗ್ ಕ್ೂರತ್ಯನಗದೆಂತ ್ ರ್್ೂೇಡಿಕೂ್ಳಿಬ್ೇಕ್ೆಂದತ, 
ಈಗನಗಲ್್ೇ ಮದಲ್ೇ್ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲೆ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ೆಂಡಿರತವ ಕನಮಗನರಿಗಳಲ್ಲೆ ಈ ಮೂರತ ಜಿಲ್್ೆಗಳಲ್ಲೆ 
ಪೂತಿಾ ಕಟಟಡಗಳನತನ ನಿಮನಾಣ್ ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಒೆಂದತ ಕಿರಯನ ಯೇಜ್ರ್್ಯನತನ ತ್ಯನರತ 
ಮನಡಿದನಿರ.್ 

    ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇನೂನ ನರೇ್ಗನ ಯೇಜ್ರ್್ಯಲ್ಲೆಯೂ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳನತನ 
ಕ್ೂಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಆರ್ಡಿಪ್ತಆರ್ ಗೂ ಸಹ ಬ್ೇಡಿಕಯ್ನತನ  ಇಟಿಟದ್ಿೇವ್. ಅಲೆಯೂ ಸಹ ಅವಕನಶ 
ಇದ್.  ಹಿೇಗನಗಿ, ರ್ನವಲ್ೆರೂ ಒಟನಟಗಿ ಮಕೆಳಿಗ್ ಬ್ೇಕನದೆಂತ್ಹ ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳನತನ 
ಕೂಡತವೆಂತ್ಹ ನಿಟಿಟನಲ್ಲೆ  ಇಲ್ನಖ ್  ಕ್ಲಸ ಮನಡತತಿುದ್ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಮನತ್ನತನ ಬಹಳ ಸಿಷಟವನಗಿ  
ಹ್ೇಳಬಯಸತತು್ೇರ್್.  

     ಹ್ೂಸ ರನಷಿರೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನಿೇತಿಗ ್ ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕನಾರದವರತ curriculum ಅನತನ  ಕ್ೂಟಟ 
ನೆಂತ್ರ ಅದಕ್ೆ ಹೂ್ಸ ಪಠ್ಯಕರಮವನತನ ಕ್ೂಡಬೇ್ಕನಗತತ್ುದ್. ಇದಕ್ೆ ಇಡಿೇ ರನಷರದ್ಧೆಂದ ಆಯೆ 
ಮನಡಿರತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂಪನೂಮಲ ವಯಕಿುಗಳು ಈ ಆರತ ಸರ್ಮತಿಗಳಲ್ಲೆ ಇದನಿರ.್ ಈ ಸರ್ಮತಿಗಳು 
ನಿೇಡತವೆಂತ್ಹ ವರದ್ಧಯನತನ ಯನವ ರಿೇತಿ implement ಮನಡಬೇ್ಕತ ಎನತನವುದನತನ 
ರ್್ೂೇಡಬ್ೇಕನಗತತ್ುದ್. 66,361 ಅೆಂಗನವನಡಿ ಕ್ೇೆಂದರಗಳಲ್ಲೆ ಬಹತಶಃ 20 ಸನವಿರ ಅೆಂಗನವನಡಿ 
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ಕ್ೇೆಂದರಗಳಲ್ಲೆ  ಪ್ತ.ಯತ.ಸ್ಥ., ಗಿೆಂತ್ ಹಚ್ಿಚನ ವಿದನಯಭನಯಸವನತನ ಪಡದ್್ಧರತವೆಂತ್ಹ ಅೆಂಗನವನಡಿ 
ಕನಯಾಕತ್ಾಯವರತ ಇದನಿರ.್  ಇವರಿಗ ್ ಯನವುದ್ೇ ತೂ್ೆಂದರ್ಯನಗತವುದ್ಧಲೆ. ಆದರೂ ಸಹ, 
ಇವರಿಗೂ  ಆರತ ತಿೆಂಗಳ ತ್ರಬೇ್ತಿಯನತನ ಕ್ೂಡಬೇ್ಕನಗತತ್ುದ್. ಇನೂನ ಅೆಂಗನವನಡಿ ಕ್ೇೆಂದರಗಳಲ್ಲೆ 
ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸ್ಥ ವಿದನಯಹಾತ್ ಪಡದ್್ಧರತವೆಂತ್ಹ ಅೆಂಗನವನಡಿ ಕನಯಾಕತ್ಾಯರಿಗ್ ಪೂಣ್ಾ 
ಪರಮನಣ್ದ ತ್ರಬೇ್ತಿಯನತನ ಕ್ೂಟತಟ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ವಯವಸ್ಿಯನತನ improve ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಸಕನಾರ 
ಕರಮ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳುಿತ್ುದ್. 

   ಶ್ರೇ ಗ್ೂೇವಿೆಂದ ರನಜ್ತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಒೆಂದತ ಉಪ ಪರಶ್ನ ಇದ್. 

   ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇ ಗ್ೂೇವಿೆಂದರನಜ್ತರವರೇ್, ಸನಕತ. ತನವು ದಯವಿಟತಟ ಕತಳಿತ್ತಕೂ್ಳಿಿ. 
ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್ೇಳುವುದಕ್ೆ ಒೆಂದತ ಇತಿರ್ಮತಿ ಇದ್ ಅಲೆವ್ೇ;   

    ಶ್ರೇ ಗ್ೂೇವಿೆಂದ ರನಜ್ತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ತನವು ಉಪ ಪರಶ್ನಯನತನ ಬ್ೇಕನದರ್ 
ಕ್ೇಳಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದ್ಧಿೇರಿ ಅಲೆವ್ೇ; ಒೆಂದತ clarification ಇದ್.  

    ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇ ಗೂ್ೇವಿೆಂದರನಜ್ತರವರ್ೇ, ತನವು ಪರಶ್ನ ಕ್ೇಳಿ. ರ್ನನತ ಬ್ೇಡ 
ಎನತನವುದ್ಧಲೆ., ಆದರ್, ಸಕನಾರ ನಿೇಡಿರತವ ಉತ್ುರವನತನ ಓದಬ್ೇಡಿ.   

   ಶ್ರೇ ಟಿ.ಎ.ಶರವಣ್ (ವಿಧನನಸಭನ  ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಉಪ 
ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್ೇಳಲ್ಲ. ತನವು ದಯಮನಡಿ ಅದಕ್ೆ ಅವಕನಶ ಕ್ೂಡಿ.  

    ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಶರವಣ್ರವರ್ೇ, ಮನನಯ ಗ್ೂೇವಿೆಂದರನಜ್ತರವರತ ಪರಶ್ನಯನತನ 
ಕ್ೇಳುತಿುಲೆ. ಸಕನಾರ ನಿೇಡಿರತವ ಉತ್ುರವರ್್ನೇ ಓದತತಿುದನಿರ.್ ಶ್ರೇ  ಗೂ್ೇವಿೆಂದ ರನಜ್ತರವರೇ್, ತನವು 
ಪರಶ್ನಯನತನ ರ್್ೇರವನಗಿ ಕ್ೇಳಿ. 

     ಶ್ರೇ ಗ್ೂೇವಿೆಂದರನಜ್ತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 20 ಸನವಿರ 
ಅೆಂಗನವನಡಿ ಕ್ೇೆಂದರಗಳಲ್ಲೆ ಪ್ತ.ಯತ.ಸ್ಥ.,ಗಿೆಂತ್ ಹ್ಚಿಚನ ವಿದನಯಭನಯಸವನತನ ಪಡದ್್ಧರತವೆಂತ್ಹ 
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ಅೆಂಗನವನಡಿ ಕನಯಾಕತಾ್ಯರತ  ಕ್ಲಸ ಮನಡತತಿುದನಿರ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿರತವುದತ ಸರಿ  ಇದ್.  ಆದರ್, 
ಅೆಂಗನವನಡಿ ಕ್ೇೆಂದರಗಳಲ್ಲೆ ಕ್ಲಸ ಮನಡತತಿುರತವೆಂತ್ಹ ಕನಯಾಕತ್ಾಯರತ ಬಹತಶಃ ಎಲೆರೂ 48 
ವಷಾಗಳಿಗಿೆಂತ್ ಮೇಲಪಟಟವರತ ಇದನಿರ.್ ಈಗ ಸಕನಾರ ಇವರಿಗ ್ತ್ರಬೇ್ತಿಯನತನ ನಿೇಡಿ ಮತ್ು ಅವರತ 
ಕ್ಲಸ ಮನಡತವಷಟರಲ್ಲೆ ಅವರ ಸೇ್ವ್ಯ ಅವಧಿಯತ ಮತಗಿದತ ಹ್ೂೇಗತತ್ುದ್. ಹನಗನಗಿ, ಇದತ ಮತ್ು 
ಸಕನಾರಕ್ೆ ಹೂ್ರಯ್ನಗತತ್ುದ್ ಅಲೆವ್ೇ; ರ್ನನತ ಈ ಯೇಜ್ರ್್ಯನತನ ಸನಿಗತ್ ಮನಡತತ್ುೇರ್.್ ನಮಮ 
ರನಜ್ಯದಲ್ಲೆ ಸನಕಷತಟ ವಿದನಯಭನಯಸ ಮನಡಿದೆಂತ್ಹವರತ ಕಲ್ಸ ಇಲೆದ್ೇ ಇದನಿರ.್ ಅವರತ 
ಮೂಲಭೂತ್ವನಗಿ ICDS (Integrated Child Development Services) ಯೇಜ್ರ್್ಯಲ್ಲೆ 
ಕ್ಲಸ ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಅವರ ಕ್ಲಸ ಅವರತ ಮನಡಿಕ್ೂಳಿಲ್ಲ. ಆದರ್, ಇೆಂತ್ಹ ಬಹತ ಮತಖಯವನದೆಂತ್ಹ 
ಕನಯಾಕರಮಕ್ೆ ವಿದನಯವೆಂತ್ರನತನ ಈಗಲ್್ೇ ರ್್ೇಮಕ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳನತನ 
ಕ್ೂಟಟರ,್ ಈ ಯೇಜ್ರ್್ ಯಶಿಸ್ಥಯನಗತತ್ುದ್ ಎನತನವುದತ ಒೆಂದತ ಅಭಿಮತ್ವನಗಿದ್. ದಯವಿಟತಟ, 
ಸಕನಾರ ಇದನತನ ಗಮನಿಸಬ್ೇಕ್ೆಂಬ ಕೂ್ೇರಿಕ್ಯನತನ ಮನಡತತ್ುೇರ್.್ 

    ಶ್ರೇ ಆಚನರ ಹನಲಪಪ  ಬಸಪಪ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸದಸಯರ 
ಕನಳಜಿಯನತನ ಅಥಾ ಮನಡಿಕ್ೂಳುಿತು್ೇರ್್. 48 ವಷಾ ಮೇಲಪಟಟ ಅೆಂಗನವನಡಿ ಕನಯಾಕತ್ಾಯವರಿಗ ್
ಈ ಹ್ೂಸ ರನಷಿರೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಕ್ೂಡತವುದಕ್ೆ  ಕಷಟವನಗತತ್ುದ್ ಎನತನವುದನತನ ರ್ನನತ 
ಒಪ್ತಪಕ್ೂಳುಿತ್ುೇರ್್. ಇದನತನ ರ್ನನತ ಇಲೆವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳುವುದ್ಧಲೆ. ಕಳ್ದ ವಷಾ ನಮಮ ರನಜ್ಯ ಸಕನಾರ 
ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕನಾರಕ್ೆ 4,266 ಅೆಂಗನವನಡಿ ಕ್ೇೆಂದರಗಳನತನ ಸನಿಪರ್ ್ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂಬ ಬ್ೇಡಿಕ್ಯನತನ 
ಇಟಿಟದ್ಿೇವ.್ ಆದರ್, ಇನೂನ ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕನಾರದ್ಧೆಂದ ಮೆಂಜ್ೂರನತಿ ಆಗಿರತವುದ್ಧಲೆ. ಆದರ್, ನಮಮ 
ಮನನಯ ಮತಖಯಮೆಂತಿರಗಳು ಹ್ೂಸದನಗಿ ಅೆಂಗನವನಡಿ ಕ್ೇೆಂದರಗಳನತನ ಸನಿಪರ್ ್ ಮನಡಲತ 
ಘೂೇಷಣ್ಯನತನ ಮನಡಿದನಿರ.್ ಒಟತಟ 4,266 ಅೆಂಗನವನಡಿ ಕ್ೇೆಂದರಗಳನತನ ಸನಾಪರ್ ್ ಮನಡಲತ 
ಸಕನಾರ ಅನತಮತಿ  ಕೂ್ಟಿಟದ್.  ಇದರಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹ್ೇಳಿರತವೆಂತ್ಹ ವಿಷಯವನತನ ಬಹಳ 
ಸಿಷಟವನಗಿ ಇಟತಟಕೂ್ೆಂಡತ ಮತೆಂದ್ಧನ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನಿೇತಿಗ್ ಬ್ೇಕನಗಿರತವೆಂತ್ಹ ವಿದನಯಹಾತ್ಯನತನ ಆ 
ಅೆಂಗನವನಡಿ ಕನಯಾಕತಾ್ಯವರಲ್ಲೆ ಪಡದ್ತಕೂ್ಳುಿವುದಕ್ೆ ಸಕನಾರ ಏರ್ನದರ್ೂೆಂದತ ಚಿೆಂತ್ರ್್ 
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ಮನಡಿ ಅದಕ್ೆ ಕರಮವನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂಳಿತ್ುೇವ್ೆಂಬ ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳಬಯಸತತ್ುೇರ್್. ಇದನತನ ಸಕನಾರ 
ಬಹಳ ಗೆಂಭಿೇರವನಗಿ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂಳುಿತ್ುದ್.  

    ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ  ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇ್, ಈ ಪರಶ್ನ ಪನರರೆಂಭವನಗಿ 
ಸತಮನರತ 12 ನಿರ್ಮಷಗಳು ಆಗಿವ.್  ಅದಕ್ೆ  ಇದರ ಬಗ್ೆ ಒೆಂದತ ಅಜಿಾ ಕ್ೂಡಿ. ಇದರ ಬಗ್ೆ 
ವಿವರವನಗಿ ಚಚ್ಾಯನಗಲ್ಲ. 

    ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ಹರಿಪರಸನದ್:- (ವಿರ್ೂೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,   ಇದ್ೇ 
ಸದನದಲ್ಲೆ ರನತಿರ 12.30 ಗೆಂಟ್ಯವರರ್ೂ ರನಷಿರೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನಿೇತಿಯ ಬಗ್ೆ ಚಚಾ್ ಮನಡಿದ್ಿೇವ್. 

   ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದರ್ನಯಕರೇ್, ಪರಶ್್ನೇತ್ುರ ವ್ೇಳ್ಯಲ್ಲೆ ಒೆಂದತ 
ಪರಶ್ನಗ ್ ಎಷತಟ ಸಮಯ ಕೂ್ಡತವುದಕ್ೆ ಆಗತತ್ುದ ್ಹ್ೇಳಿ? 

     ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್.ಹರಿಪರಸನದ್:- (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ 
ಈಗ ಚಚ್ಾ ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಹ್ೂೇಗತವುದ್ಧಲೆ. ಅವರಿಗ್ ಸಲಹ್ಯನತನ ಕ್ೂಡತತಿುದ್ಿೇರ್್. ಅದಕ್ೆ ನನಗ್ 
ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ  ಕ್ೂಡಬೇ್ಕತ. ರನಷಿರೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನಿೇತಿಯನತನ ಜನರಿಗ ್ ತ್ರತವೆಂತ್ಹ 
ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೆ  ಇಡಿೇ ದೇ್ಶದಲ್ಲೆಯೇ  ಮಟಟ ಮದಲ ಬನರಿಗ ್ ನಮಮ ರನಜ್ಯದಲ್ಲೆ ಅನತಷ್ನಾನಕ್ೆ 
ತ್ೆಂದ್ಧದನಿರ್. ಅದತ Parliament ನಲ್ಲೆ ಚಚಾ್ಯನಗಿಲೆ. Assembly ನಲ್ಲೆ ಚಚ್ಾಯನಗಿಲೆ. ಮನನಯ 
ಬಸವರನಜ್ ಹ್ೂರಟಿಟಯವರತ ಸಭನಪತಿಯನಗಿದಿೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಅವರತ ದ್ೂಡಾ ಮನಸತಾ ಮನಡಿ 
ಇದರ ಬಗ್ೆ ಚಚ್ಾ ಮನಡತವುದಕ್ೆ ನಮಗ್ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೂ್ಟಿಟದಿರತ. ಆಗ ಇದರ ಬಗ್ೆ ರನತಿರ 
12.30 ಗೆಂಟ್ಯವರಗ್ೂ ಚಚ್ಾ ಮನಡಿದ್ಿೇವ್. ಈಗ ಸಕನಾರ ಅೆಂಗನವನಡಿ ಕ್ೇೆಂದರಗಳಲ್ಲೆ ರನಷಿರೇಯ 
ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನಿೇತಿಯನತನ ಜನರಿಗ್ ತ್ರತತಿುದ್ಿೇವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದ್. ಇದಕ್ೆ ನಮಮ ಅಭಯೆಂತ್ರ ಇಲೆ. ಆದರ್, 
ಇದರ ಪೂವಾ ಸ್ಥದಿತ್ಗಳ ಬಗ್ೆ ಸೆಂಘ ಸೆಂಸ್ಿಗಳ  ಜ್ೂತ್ಗ್ ಚಚಾ್ ಮನಡಿ ಜನರಿಗ್ ತ್ರಲ್ಲ. ಏಕ್ೆಂದರ,್ 
ಇದತ ಮಕೆಳ ಭವಿಷಯವನತನ ರೂಪ್ತಸತವೆಂತ್ಹ ಕನಯಾಕರಮವನಗಿದ್.  ಏಕ್ೆಂದರ,್ ಇಡಿೇ ರನಷರದಲ್ಲೆ 
ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಕ್ಷ್ೇತ್ರದಲ್ಲೆ ನಮಮ ರನಜ್ಯ ಒೆಂದತ ಮನದರಿಯನಗಿರತವೆಂತ್ಹ ರನಜ್ಯವನಗಿದ.್ ಆದಿರಿೆಂದ, ಇದನತನ 
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ಅನತಷ್ನಾನಕ್ೆ ತ್ರತವೆಂತ್ಹ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಸೆಂಘ ಸೆಂಸ್ಿಗಳ ಜ್ೂತ್ಗ್ ಸರಿಯನದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಚಚಾ್ 
ಮನಡಿ ಅನತಷ್ನಾನಕ್ೆ ತ್ರತವುದಕ್ೆ ಪರಯತ್ನ ಮನಡಬ್ೇಕನಗತತ್ುದ್. ಏಕ್ೆಂದರ,್ ಅೆಂಗನವನಡಿ 
ಕನಯಾಕತ್ಾಯರತ ಯನವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಕಷಟ ಪಡತತಿುದನಿರೆ್ಂದತ ತನವ್ಲೆರೂ ರ್್ೂೇಡಿದ್ಧಿೇರಿ. ಪರತಿನಿತ್ಯ 
ಅೆಂಗನವನಡಿ ಕನಯಾಕತಾ್ಯರತ ಬೆಂದತ Freedom Park ನಲ್ಲೆ strike ಮನಡತತಿುರತತನುರ.್ 
ಅವರನತನ ಯನರತ ಕ್ೇಳುವವರತ ಇಲೆ. ಆದಿರಿೆಂದ, ಸೆಂಘ ಸೆಂಸ್ಿಗಳ  ಜ್ೂತ್ಗ್ ಚಚ್ಾ ಮನಡಲ್ಲ 
ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಸಕನಾರಕ್ೆ ಮನವಿ ಮನಡತತಿುದ್ಿೇರ್್. 

    ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, ತನವು ಬ್ೇಗ ಉತ್ುರ  ಹ್ೇಳಿ ಮತಗಿಸ್ಥ.  

    ಶ್ರೇ ಆಚನರ ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈಗನಗಲ್್ೇ 6  ಸರ್ಮತಿಗಳನತನ 
ರಚರ್್ ಮನಡಲ್ನಗಿದ.್ ಪಠ್ಯಕರಮ ವಿರ್ನಶನ ಸರ್ಮತಿ, ಪಠ್ಯಕರಮ ಬೂ್ೇದರ್ನ ಕಲ್ಲಕನ ಸನಮನರಗಿಗಳ 
ಮೌಲಯ ಮನಪನ ಸರ್ಮತಿ, ಸಮಥಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗನಗಿ ಸರ್ಮತಿ ಮತ್ತು  ಸಮತದನಯ ತ್ಲತಪತವಿಕ ್
ಸರ್ಮತಿ ಹಿೇಗ್ 6 ಸರ್ಮತಿಗಳನತನ ಮನಡಿದ್ಿೇವ್.                             

         (ಮತೆಂದತ)  

(781) 13-09-2022 (12.00) ಎೆಂವಿ-ಬಿಎನ್ಎಸ 

ಶ್ರೇ ಆಚನರ ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ (ಮತೆಂದತ):- 
ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಹ್ೇಳಿದೆಂತ ್ಎಲೆರನೂನ ಸಹ ಇದರಲ್ಲೆ ಸೇ್ರಿಸ್ಥಕ್ೂೆಂಡತ, ಅವರ 
ಸಲಹ ್ತ್ಗ್ದತಕೂ್ೆಂಡತ ಮತೆಂದಕ್ೆ ಹೂ್ೇಗತತ್ುೇವ್. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ಹರಿಪರಸನದ್ (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ 
ಸರ್ಮತಿಗಳ ಬಗ್ೆ ಪರಶ್ನ ಮನಡತತಿುಲೆ. ಈಗ ಕ್ಲವು ಸೆಂಘ-ಸೆಂಸ್ಿಗಳಿವ್. Civil Society ಗಳಿವ.್ 
University ಗಳಿವ.್ ಈಗ ಅದನತನ ಅನತಷ್ನಾನಕ್ೆ ತ್ರತತಿುದನಿರ.್ ಆದತದರಿೆಂದ ಅದನತನ ಸಿಲಪ ಚಚ್ಾ 
ಮನಡಿ, ಅನತಷ್ನಾನ ಮನಡಲ್ಲ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ಿೇರ್್. 

ಶ್ರೇ ಆಚನರ ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಆಯತ್ತ. 
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ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್ಯ: 155 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲ್ನಗಿದ್) 

ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ಎಲ್.ಅನಿಲ್ ಕತಮನರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸ್ಥದನಿರ.್ ಈಗ ಕ್ೂೇಲ್ನರ ಜಿಲ್್ೆಯಲ್ಲೆ ಅಕರಮ ಕಲತೆ ಗಣಿಗನರಿಕ ್
ನಡಯ್ತತಿುರತವುದತ ಸಕನಾರದ ಗಮನಕ್ೆ ಬೆಂದ್ಧದಯ್ೇ ಎೆಂದತ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್ೇಳಿದ್ಿೇರ್್. ಅದಕ್ೆ 
ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ “ಗಮನಕ್ೆ ಬೆಂದ್ಧದ್”್ ಎೆಂದತ ತಿಳಿಸ್ಥದನಿರ.್ 2019-20ರಲ್ಲೆ 87 ಪರಕರಣ್ಗಳು ಗಮನಕ್ೆ 
ಬೆಂದ್ಧದತಿ, ಅವುಗಳಲ್ಲೆ 18 ಪರಕರಣ್ಗಳಿಗ ್ ಮನತ್ರ ಮಕದಿಮಗಳನತನ ಹೂಡಿದನಿರ್. 2020-21ರಲ್ಲೆ 
305 ಪರಕರಣ್ಗಳು ಗಮನಕ್ೆ ಬೆಂದ್ಧದತಿ, ಅವುಗಳಲ್ಲೆ 6 ಪರಕರಣ್ಗಳಿಗ ್ಮನತ್ರ ಮಕದಿಮಗಳನತನ 
ಹೂಡಿದನಿರ್. 2021-22ರಲ್ಲೆ 160 ಪರಕರಣ್ಗಳು ಗಮನಕ್ೆ ಬೆಂದ್ಧದತಿ, ಅವುಗಳಲ್ಲೆ 3 ಪರಕರಣ್ಗಳಿಗ ್
ಮನತ್ರ ಮಕದಿಮಗಳನತನ ಹೂಡಿದನಿರ್. 2022-23 (ಆಗಸಟ್ ಅೆಂತ್ಯಕ್ೆ) 93 ಪರಕರಣ್ಗಳು ಗಮನಕ್ೆ 
ಬೆಂದ್ಧದತಿ, ಅವುಗಳಲ್ಲೆ 3 ಪರಕರಣ್ಗಳಿಗ್ ಮನತ್ರ ಮಕದಿಮಗಳನತನ ಹೂಡಿದನಿರ್. ಒಟನಟರ್ ಈ ರ್ನಲತೆ 
ವಷಾಗಳಲ್ಲೆ 645 ಅಕರಮ ಗಣಿಗನರಿಕ ್ನಡದ್್ಧರತವುದತ ಗಮನಕ್ೆ ಬೆಂದ್ಧದತಿ, ಅವುಗಳಲ್ಲೆ ಕ್ೇವಲ 30 
ಪರಕರಣ್ಗಳಿಗ ್ಮನತ್ರ ಮಕದಿಮಯನತನ ಹೂಡಿದನಿರ್. ಆ ೩೦ ಪರಕರಣ್ಗಳಿೆಂದ ಕ್ೇವಲ 313.85 ಲಕ್ಷ 
ರೂಪನಯಗಳನತನ ವಸೂಲತ ಮನಡಿದನಿರ.್ ಇದತ ಅವರತಗಳಿಗ್ ಹನಕಿರತವೆಂತ್ಹ ದೆಂಡ. ಈ 645 
ಪರಕರಣ್ಗಳ ಮೇಲ್ ್ ಏಕ್ ಮಕದಿಮಯನತನ ಹೂಡಲ್ಲಲೆ? ಇದರ ಉದ್ಿೇಶವ್ೇನತ? ಇಲ್ನಖಯ್ವರ ್
645 ಪರಕರಣ್ಗಳು ಗಮನಕ್ೆ ಬೆಂದ್ಧದ ್ಎೆಂದತ ತಿಳಿಸ್ಥದನಿರ್. ಆದರ್, ಇಲ್ನಖಯ್ವರತ ಕ್ೇವಲ 30 
ಪರಕರಣ್ಗಳಿಗ ್ ಮನತ್ರ ಮಕದಿಮಯನತನ ಹೂಡಿದನಿರ.್ ಕ್ೇವಲ 313.85 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳಷತಟ 
ದೆಂಡವನತನ ವಸೂಲತ ಮನಡಿದನಿರ್. ಇದತ ಏರ್್ೆಂದತ ನನಗ ್ ಅಥಾವನಗತತಿುಲೆ. ಅದಕ್ೆ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕತ. ಅದ್ೇ ರಿೇತಿ ಹಿೆಂದ್ ಸದನದಲ್ಲೆ ಕೂ್ೇಲ್ನರ ಜಿಲ್್ೆ, ಮತಳಬನಗಿಲತ 
ತನಲೂೆಕತ, ಬೆಂಡಹಳಿಿ ಗನರಮದಲ್ಲೆ ಆ ಇಡಿೇ ಗನರಮ ಬೆಂಡ್ಯ ಮೇಲ್್ ಇದ್. ಇಡಿೇ ಗನರಮದ 120 
ಮರ್್ಗಳಲ್ಲೆ ಶ್ೇಕಡನ 80ರಷತಟ ಜ್ನರತ ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿಯವರತ ಇದನಿರ್. ಸವ್ೇಾ ನೆಂಬರ್ 57ರಲ್ಲೆ 
Bangalore-Chennai Expressway ಮನಡತವೆಂತ್ಹವರಿಗ ್ ಜ್ಲ್ಲೆ ಕರಷರ್ ಮನಡತವುದಕ್ೆ 
ಸಕನಾರ ಅನತಮತಿ ನಿೇಡತತಿುದ್. ಅದತ ಅಲ್ಲೆ ಆದರ್ ಅವರತ ಸೂ್ಾೇಟಕಗಳನತನ ಬಳಸ್ಥ ಬೆಂಡ್ಯನತನ 
ಸೂ್ಾೇಟಗೂ್ಳಿಸ್ಥದರ ್ಗನರಮದಲ್ಲೆರತವೆಂತ್ಹ ಮರ್್ಗಳಿಗ್, ಶನಲ್ ್ಮತ್ತು ಸಮಶನನಕ್ೆ ತ್ೂೆಂದರಯ್ನಗತತ್ುದ್. 
ಅದ್ೇ ರಿೇತಿ ಅಲ್ಲೆರತವೆಂತ್ಹ ಕ್ರ್ಗಳು ಕಲತಷಿತ್ಗ್ೂಳುಿತ್ುವ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಪರಶ್ನ ಮನಡಿದ್ಿ. ಅವತಿುನ 
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ದ್ಧವಸ ಮನನಯ ಲ್್ೂೇಕೂ್ೇಪಯೇಗಿ ಸಚಿವರತ ಸದನಕ್ೆ ಬೆಂದ್ಧರಲ್ಲಲೆ. ಆದರ್, ಅವರ ಪರವನಗಿ ಶ್ರೇ 
ವಿ.ಸೂ್ೇಮಣ್ಣನವರತ ಉತ್ುರ ನಿೇಡಿ, ರ್ನವು ಅದಕ್ೆ ಅವಕನಶ ನಿೇಡತವುದ್ಧಲೆವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದಿರತ. ಅದ್ೇ 
ರಿೇತಿ ಜಿಲ್ನೆಧಿಕನರಿಗಳ ಜ್ೂತ್ಯಲ್ಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ಿೇರ್್ೆಂದತ ಸಹ ಹ್ೇಳಿದಿರತ. ಸದನದಲ್ಲೆ ಈ ಪರಶ್ನ 
ಚಚ್ಾಗ ್ಬರತತ್ುದ್ೆಂದತ ಮರ್್ನ ಭನನತವನರದ ದ್ಧವಸ ರ್ನನತ ಆ ಗನರಮಕ್ೆ ಭ್ೇಟಿ ನಿೇಡಿದ್ಿ. ಈಗ ಏನತ 
Bangalore-Chennai Expressway ನವರತ ಜ್ಲ್ಲೆ ಕರಷರ್ ಮನಡತವುದಕ್ೆ  ಹ್ೂರಟಿದನಿರ,್ 
ಅಲ್ಲೆೆಂದ ಗನರಮಕ್ೆ ಒೆಂದೇ್ ಸವ್ೇಾ ನೆಂಬರ್ನಲ್ಲೆ ಎರಡತ ಬೆಂಡ್ಗಳಿವ.್ ಅದರ ಮಧಯದಲ್ಲೆ ಖನಲ್ಲ ಇದ್. 
ಅಲ್ಲೆೆಂದ 200 ರಿೆಂದ 300 ರ್ಮೇಟರ್ಗಳಷತಟ ಅೆಂತ್ರವಿದ.್ ಅಲ್ಲೆ ಸೂ್ಾೇಟ ಮನಡಿದರ್, ಅಲ್ಲೆನ 
ಮರ್್ಗಳಿಗ್ ಶ್ೇಕಡನ 100ಕ್ೆ 100ರಷತಟ ತೂ್ೆಂದರ್ಗಳನಗಿ, ಪನರಣನಪನಯವನಗತತ್ುದ್. ಮತ್ು ಅಲ್ಲೆನ 
ಶನಲ್್ಗ ್ ತ್ೂೆಂದರಯ್ನಗತತ್ುದ್. ಈ ರಿೇತಿ ಸಮಸ್ಯಗಳಿದಿರೂ ಕೂಡ, ಅವರತ ಯನರ ಒತ್ುಡಕ್ೆ 
ಒಳಗನಗಿದನಿರೂ್ೇ ಗೂ್ತಿುಲೆ. ಆದರ್, ಅಲ್ಲೆನ ಬೆಂಡಯ್ನತನ crush  ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಅನತಮತಿ 
ನಿೇಡಿದನಿರ.್ ಅಲ್ಲೆನ ಕ್ಲವು ಫ್ೂೇಟ್ೂೇಗಳನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂೆಂಡತ ಬೆಂದ್ಧದ್ಿೇರ್.್ ಆ ಫ್ೂೇಟ್ೂೇಗಳನತನ 
ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗ್ ಒದಗಿಸತತ್ುೇರ್್. ಈಗನಗಲ್್ೇ ಅವರತ ಏನತ crush ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಅಜಿಾಯನತನ 
ಹನಕಿಕ್ೂೆಂಡಿದಿರತ, ಆಗ 2021ರಲ್ಲೆ ಇಲ್ನಖಯ್ವರತ ಇಲ್ಲೆ crush ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಬರತವುದ್ಧಲೆವ್ೆಂದತ 
ತಿಳಿಸ್ಥದನಿರ.್ ಅಲ್ಲೆೆಂದ ಕ್ೇವಲ ಎರಡರಿೆಂದ ಮೂರತ ಕಿಲ್್ೂೇರ್ಮೇಟರ್ ಅೆಂತ್ರದಲ್ಲೆ 
ದ್ೇವರನಯನಸಮತದರ ಮತ್ತು ಯಲಗೂ್ೆಂಡಹಳಿಿ ಎೆಂದತ ಇದ್. ಅಲ್ಲೆ ಈಗನಗಲ್ೇ್ crushing ಕ್ಲಸ 
ನಡಯ್ತತಿುದ ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೆ ಸೂಕುವನದ ಜನಗವಿದ್. ಆದರ್, ಅವರತ ಏಕ ್ ಹಠ್ಕ್ೆ ಬಿದ್ಧಿದನಿರ್ೆಂದತ 
ಗ್ೂತಿುಲೆ. ಅಲ್ಲೆರತವೆಂತ್ಹ ಬೆಂಡ್ಯನತನ crush ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಹೂ್ರಟಿದನಿರ್. ಇದರಿೆಂದ 
ಅಲ್ಲೆರತವೆಂತ್ಹ ಪರಿಶ್ಷಟ ಜನತಿಯವರಿಗ ್ಮತ್ತು ಮರ್ಗ್ಳಿಗ್ ತೂ್ೆಂದರ್ಯನಗತತಿುದ್. ರ್ನಳ ್ಏರ್ನದರೂ 
crusher ಗ್ ಸೂ್ಾೇಟಕಗಳನತನ ಬಳಸತವುದರಿೆಂದ ಬೆಂಡ್ ಸ್ಥಡಿದತ, ಅಲ್ಲೆ ಏರ್ನದರೂ 
ಪನರಣನಪನಯವನದರ್, ನಿಜ್ವನಗಿ ಮತ್ತು ರ್್ೇರವನಗಿ ಸಕನಾರ ಅದಕ್ೆ ಹ್ೂಣ್ಯನಗಬ್ೇಕನಗತತ್ುದ.್ 
ಅದ್ೇ ರಿೇತಿ ರಸ್ು ಮನಡತವೆಂತ್ಹವರತ ಏನತ ಮನಡಿದನಿರೆ್ಂದರ್, ಬಹತಶಃ ಅದತ ಎಲೆರಿಗೂ ಕೂಡ 
ಗಮನಕ್ೆ ಬೆಂದ್ಧರತತ್ುದ್. ಈ ರಸ್ು ಕ್ೂೇಲ್ನರ, ಹೂ್ಸಕ್ೂೇಟ್, ಮನಲೂರತ, ಬೆಂಗನರಪ್ೇಟ ್ ಮತ್ತು 
ಕ.್ಜಿ.ಎಫ್. ಮೂಲಕ ಹನದತ ಹ್ೂೇಗತತ್ುದ್. ಅಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 30 ರಿೆಂದ 40 ಕ್ರ್ಗಳಿೆಂದ ರಸ್ುಗ್ 
ಮಣ್ಣನತನ ತ್ಗ್ದ್ಧದನಿರ.್ ಈಗ ಸಕನಾರದ ನಿೇತಿಯ ಪರಕನರ ಕ್ೇವಲ ಒೆಂದತ ರ್ಮೇಟರ್ನಷತಟ ಮಣ್ಣನತನ 
ಮನತ್ರ ತ್ಗ್ಯಬ್ೇಕತ. ಆದರ್, ಅಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 30 ರಿೆಂದ ೪೦ ಅಡಿಗಳಷತಟ ಮಣ್ಣನತನ ತ್ಗ್ದ್ಧದನಿರ.್ 
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ಅಲ್ಲೆನ ಕ್ರ್ಗಳ ಸಿರೂಪವರ್್ನೇ ಕಳ್ದತ ಹನಕಿದನಿರ.್ ಇಷ್್ಟಲ್ನೆ ಆಗತತಿುದತಿ, ಇದತ ಜಿಲ್ನೆಡಳಿತ್ದ ಗಮನಕ್ೆ 
ಬೆಂದರೂ ಕೂಡ, ಯನರೂ ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ೆ ಕರಮಕೈ್ಗ್ೂಳುಿತಿುಲೆ. ಈ ಹಿೆಂದ ್ಪದ್ೇಪದ್ೇ ಸದನದಲ್ಲೆ 
ಇದರ ಬಗ್ೆ ಪರಶ್ನ ಮನಡಿ, ಅದಕ್ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ನಿೇಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಬಗ್ೆ 
ಕರಮಕ್ೈಗೂ್ೆಂಡಿಲೆ. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ನನನ ಪರಶ್ನಗ್ ಉತ್ುರ ನಿೇಡಿ ಹೂ್ೇಗತವುದತ ಬ್ೇಡ. ಸದನ 
ಮತಗಿದ ನೆಂತ್ರ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಅಲ್ಲೆಗ್ ಖತದನಿಗಿ ಭ್ೇಟಿ ನಿೇಡಿದರ್, ರ್ನವಲ್್ನೆ ಜ್ನಪರತಿನಿಧಿಗಳು 
ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಜ್ೂತಯ್ಲ್ಲೆ ಹ್ೂೇಗತತು್ೇವ್. ಅಲ್ಲೆನ ವನಸುವನೆಂಶ ಏನಿದ ್ಎೆಂದತ ತಿಳಿದತಕೂ್ೆಂಡತ, 
ಅದರ ಬಗ್ೆ ಸೂಕುವನದ ಕರಮವನತನ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ೆಂಡರ,್ ಅಲ್ಲೆನ ಜ್ನರಿಗ ್ಮತ್ತು ನಮಮ ಜಿಲ್್ೆಯ ಜ್ನತ್ಗ್ 
ಒಳ್ಿಯದತ ಮನಡಿದೆಂತನಗತತ್ುದ್.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ನಿೇಡತವುದತ ಬ್ೇಡವೇ್? 
ಅವರತ ಕ್ೇವಲ ಭೇ್ಟಿ ನಿೇಡಿದರ್ ಸನಕ್? ಯನರತ ಕರಮಕ್ೈಗೂ್ಳುಿತ್ುೇರ್್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದವರತ.  

ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ಎಲ್.ಅನಿಲ್ ಕತಮನರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನನಗ್ ಉತ್ುರ ಬ್ೇಕತ. 
ಆದರ್, ಪರಯತ್ನ ಆಗತವುದ್ಧಲೆವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ಿೇರ್್. ಹಿೆಂದ ್ ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರನದೆಂತ್ಹ ಶ್ರೇ 
ವಿ.ಸೂ್ೇಮಣ್ಣನವರತ ಉತ್ುರ ನಿೇಡಿದಿರತ, ಅದರಿೆಂದ ಏನೂ ಪರಯೇಜ್ನವನಗಲ್ಲಲೆ. ಈಗ ಯನವ 
ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಅನತಮತಿ ನಿೇಡಿದನಿರ,್ ಅೆಂತ್ಹ ಅಧಿಕನರಿಗಳ ಮೇಲ್ ್ಕರಮಕೈ್ಗೂ್ಳಿಬ್ೇಕತ. ಏಕ್ೆಂದರ,್ 
ಹಿೆಂದ ್ಇಲ್ನಖಯ್ವರ ್ಕೂ್ಡತವುದ್ಧಲೆವ್ೆಂದತ ಹೇ್ಳಿದನಿರ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರ್, ಈಗ ಮನನಯ ಮೆಂತಿರಗಳು ಉತ್ುರ ನಿೇಡತತನುರ್. 

ಶ್ರೇ ಆಚನರ ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಬೆಂಡಹಳಿಿಯಲ್ಲೆ ಕನಿರಿಯನತನ 
ಗತತಿುಗ್ಗ ್ ನಿೇಡಿದನಿರ.್ ಮದಲತ ಬೆಂಡಹಳಿಿಯ ಸವ್ೇಾ ನೆಂಬರ್ 57ರಲ್ಲೆ ಒಟತಟ 11 ಎಕರ ್ 20 
ಗತೆಂಟ್ಯ 21 ರ್ಮೇಟರ್ನ ಒಳಗಡ ್ ಘನತನಯಜ್ಯ ಹನಕತವುದಕ್ೆ ಅನತಮತಿ ನಿೇಡಿದಿರತ. ಒಟಿಟನಲ್ಲೆ 
ಬೆಂಡಹಳಿಿಯ ಸವ್ೇಾ ನೆಂಬರ್ 57ರಲ್ಲೆ 11 ಎಕರ ್20 ಗತೆಂಟ್ಗ ್ಸೆಂಬೆಂಧಿಸ್ಥದೆಂತ್ ಇವತ್ತು ಅವರತ 
ಅಜಿಾಯನತನ ಹನಕಿಕೂ್ೆಂಡತ, ಜಿಲ್ನೆಧಿಕನರಿಗಳು ಮತ್ತು ಗನರಮಪೆಂಚನಯತಿಯವರ ಜ್ೂತ್ಯಲ್ಲೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ, ಗನರಮಪೆಂಚನಯತಿಯವರತ ಮತ್ತು ಇವರತಗಳು ಒೆಂದತ ಒಡೆಂಬಡಿಕ್ ಮನಡಿಕೂ್ೆಂಡತ, 
ಗನರಮಪೆಂಚನಯತಿಯವರ ಜ್ೂತ್ಗೂಡಿ ಶ್ಫಟ್ ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಒಪ್ತಪಕೂ್ೆಂಡತ, ಅವುಲಮರಕಲಘಟಟ 
ಗನರಮದ ಸವ್ೇಾ ನೆಂಬರ್ 133ರ ಒೆಂದತ ಎಕರ ್ಜನಗದಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲೆದಿೆಂತ್ಹ ಘನತನಯಜ್ಯ ಘಟಕವನತನ 
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ಹನಕಿಕ್ೂಳುಿವುದಕ್ೆ ಜಿಲ್ನೆಡಳಿತ್ದವರತ ಅವರಿಗ್ ಅವಕನಶವನತನ ಮನಡಿಕ್ೂಟಿಟದನಿರ.್ ಅದಕ್ೆ 
ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ ್ ಗನರಮಪೆಂಚನಯತಿಯವರತ 6,30,000/- ರೂಪನಯಗಳ ಹಣ್ವನತನ ಸಹ 
ತ್ತೆಂಬಿಸ್ಥಕೂ್ೆಂಡಿದನಿರ್. ಅದಕ್ೆ ಗನರಮಪೆಂಚನಯತಿಯವರತ ನಿರನಕ್ಷ್ೇಪಣನ ಪತ್ರವನತನ ಸಹ ನಿೇಡಿದನಿರ.್ 
ಈಗ ಗನರಮಪೆಂಚನಯತಿಯವರತ ನಿರನಕ್ಷ್ೇಪಣನ ಪತ್ರವನತನ ನಿೇಡಿದನಿರ್ೆಂದತ, ಜಿಲ್ನೆಧಿಕನರಿಗಳು 
ಅದಕ್ೆ ನಿರನಕ್ಷ್ೇಪಣನ ಪತ್ರವನತನ ನಿೇಡಿದನಿರ.್ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಅರಣ್ಯ ಇಲ್ನಖ್ ಮತ್ತು ಕೆಂದನಯ 
ಇಲ್ನಖಯ್ವರತ ನಿರನಕ್ಷ್ೇಪಣನ ಪತ್ರವನತನ ನಿೇಡದ,್ ಯನವುದ್ೇ ರಿೇತಿಯ ಕನಿರಿಯನತನ ನಿೇಡತವುದಕ್ೆ 
ಆಗತವುದ್ಧಲೆ. ಆದರ್, ಅವರತ ಅಲ್ಲೆಯೂ ಸಹ ನಿರನಕ್ಷ್ೇಪಣನ ಪತ್ರವನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂೆಂಡಿದನಿರ್. ಅದರ 
ಜ್ೂತ್ಗ್ ಜಿಲ್ನೆಧಿಕನರಿಗಳ ರ್್ೇತ್ೃತ್ಿ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ್ಅಧಿಕನರಿಗಳ ತ್ೆಂಡದಲ್ಲೆ ಜಿಲ್ನೆ ಟನಸೆ್ಫ್ೂೇಸ್ಾ 
ಎೆಂದತ ಇರತತ್ುದ್. ಇದ್ಲೆವನತನ ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ ಮನಡಿಕೂ್ಡತವುದರಲ್ಲೆ, ಅವರತ ಕೂಡ ಇದನತನ ಕಿೆಯರ್ 
ಮನಡಿ ಸಕನಾರಕ್ೆ ಕಳುಹಿಸ್ಥದನಿರ್. ಈಗ ಸಕನಾರದ್ಧೆಂದ ಅದಕ್ೆ ಮೆಂಜ್ೂರನತಿ ನಿೇಡಿದನಿರ್. ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಹ್ೇಳಿದ ಹನಗ್ 21 ರ್ಮೇಟರ್ರ್್ೂಳಗಡ ್ ಘನತನಯಜ್ಯ ವಿೆಂಗಡಣನ ಘಟಕಕ್ೆ ಇರತವೆಂತ್ಹ 
ಜನಗವನತನ ಶ್ಫಟ್ ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಗನರಮಪೆಂಚನಯತಿಯವರ ್ ಅನತಮತಿ ನಿೇಡಿ, 
ಗನರಮಪೆಂಚನಯತಿಯವರ ್ ಹಣ್ವನತನ ತ್ತೆಂಬಿಸ್ಥಕೂ್ೆಂಡತ, ಅವರಿಗ್ ಅನತಕೂಲ ಮನಡಿಕೂ್ಟಿಟದನಿರ್. 
ಇದನತನ ಭನರತ್ಮನಲ್ನ ಪರಿಯೇಜ್ರ್್ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ಬೆಂಗನರಪ್ೇಟ್ಯೆಂದ ಬ್ೇತ್ಮೆಂಗಲದವರ್ಗೂ 
ಬ್ೆಂಗಳೂರತ-ಚ್ರ್ನ್ೈ ಎಕಾ್ಪ್ರಸ್ ರನಷಿರೇಯ ಹ್ದನಿರಿ ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಜ್ಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಎೆಂ-ಸನಯೆಂಡ್ 
ಇವುಗಳ್ಲೆದಕೂೆ ಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ಅಲ್ಲೆನ ಜಿಲ್ನೆಧಿಕನರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ನೆಡಳಿತ್ ಶ್ಫನರಸತಾ ಮನಡಿರತವುದಕ್ೆ 
ಸಕನಾರ ಅನತಮತಿ ನಿೇಡಿರತತ್ುದ್.  

ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ಎಲ್.ಅನಿಲ್ ಕತಮನರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಗನರಮಪೆಂಚನಯತಿಯವರ ್ ಅನತಮತಿ ನಿೇಡಿದನಿರ್ೆಂದತ ಹೇ್ಳುತಿುದನಿರ.್ ಅದ್ೇ 
ಗನರಮಪೆಂಚನಯತಿಯವರತ ಒೆಂದತ ನಿಣ್ಾಯವನತನ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ೆಂಡಿದನಿರ್. ರ್ನನತ ಅದನತನ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರಿಗ್ ಒದಗಿಸತತ್ುೇರ್್. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರ್, ಇದಕ್ೆ ತ್ತೆಂಬನ ಸಮಯವನಗತತಿುದ್. ದಯವಿಟತಟ 
ಮನನಯ ಮೆಂತಿರಗಳು ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್ಹ ಅಧಿಕನರಿಗಳನತನ ಕರಯ್ಸ್ಥ, ಅವರ ಜ್ೂತ್ ಸಭ ್ಮನಡಿ, 
ಅದರ ಬಗ್ೆ ಚಚಾ್ ಮನಡಿ. Then, you will get solution for it. 
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ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ಎಲ್.ಅನಿಲ್ ಕತಮನರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಒೆಂದ್ೇ ಒೆಂದತ 
ನಿರ್ಮಷ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುೇರ್್. 

ಶ್ರೇ ಆಚನರ ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗ್ 
ಒೆಂದತ ವಿಷಯವನತನ ಹ್ೇಳುವುದಕ್ೆ ಇಚ್ಚಪಡತತ್ುೇರ್್. 

ಶ್ರೇ ಟಿ.ಎ.ಶರವಣ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕ್ೇಳುತಿುರತವುದತ 
ಏರ್್ೆಂದರ್, ಜಿಲ್ನೆಧಿಕನರಿಗಳ ರ್್ೇತ್ೃತ್ಿದಲ್ಲೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್ಹ ಅಧಿಕನರಿಗಳನತನ ಕರಯ್ಸ್ಥ ಒೆಂದತ 
ಸಭ ್ಮನಡಲ್ಲ. ಇದತ ಒೆಂದತ ಜ್ಿಲೆಂತ್ ವಿಷಯವನಗಿದ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಟಿ.ಎ.ಶರವಣ್ರವರ್ ನಿೇವು ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆ ಅವಕನಶ 
ನಿೇಡಿರತವುದ್ಧಲೆ. ತನವು ದಯವಿಟತಟ ಕತಳಿತ್ತಕೂ್ಳಿಿ. 

ಶ್ರೇ ಆಚನರ ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈಗ ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಕಳಕಳಿ 
ಏರ್್ೆಂದರ್, ಅದತ ಊರಿನ ಪಕೆದಲ್ಲೆ ಇರತವುದರಿೆಂದ ಅಲ್ಲೆ ಸೂ್ಾೇಟಕ ಚಟತವಟಿಕ್ಗಳನತನ 
ಮನಡತವುದರಿೆಂದ ಅಲ್ಲೆನ ಜ್ನರಿಗ ್ ತ್ೂೆಂದರಯ್ನಗತತ್ುದ ್ ಎೆಂದತ ತಿಳಿಸ್ಥದನಿರ.್ ರ್ನಳ ್ ಗಣಿ 
ಸತರಕ್ಷತ್ಯವರನತನ ಅೆಂದರ್ ಸೂ್ಾೇಟಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸ್ಥದೆಂತ್ ನಮಮಲ್ಲೆ ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕನಾರದ 
ಇಲ್ನಖಯ್ವರದ ್ ಅಧಿಕನರ ಇರತವುದತ. ಈಗ ಗಣಿ ಸತರಕ್ಷತ್ಯವರನತನ ಮತ್ತು ನಮಮ ರನಜ್ಯದ 
ಇಲ್ನಖಯ್ ಹಿರಿಯ ನಿದೇ್ಾಶಕರನತನ ಖತದತಿ ಆ ಜನಗಕ್ೆ ಕಳುಹಿಸತತ್ುೇರ್್. ಅದ್ೇ ರಿೇತಿ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನತನ ಸಹ ಭ್ೇಟಿ ಮನಡತವೆಂತ್ ತಿಳಿಸತತ್ುೇರ್.್ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಅಲ್ಲೆನ ಪೂತಿಾ 
ಮನಹಿತಿಯನತನ ಅವರಿಗ್ ನಿೇಡಲ್ಲ. ಈಗ ಕನನೂನತಬನಹಿರವನಗಿ ಮತ್ತು ಜ್ನರಿಗ ್
ತ್ೂೆಂದರಯ್ನಗತತಿುದಿರ ್ ಅದರ ಬಗ್ೆ ಕರಮಕ್ೈಗೂ್ಳೂ್ಿೇಣ್. ಸಕನಾರ ಜ್ನರಿಗನಗಿಯೇ ಇರತವುದತ. 
ಜ್ನರನತನ ಬಿಟತಟ ಬ್ೇರ ್ಏನೂ ಇಲೆ. 

ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ಎಲ್.ಅನಿಲ್ ಕತಮನರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರ 
ಅಧಯಕ್ಷತಯ್ಲ್ಲೆ ಜಿಲ್ನೆಧಿಕನರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್ಹ ಇಲ್ನಖಯ್ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಯನರನ್ಯರತ 
ಇದನಿರ ್ ಅವರರ್್ನಲ್ನೆ ಕರದ್ತ ಒೆಂದತ ಸಭ ್ ಮನಡಲ್ಲ. ಆಗ ರ್ನವು ಅಲ್ಲೆರತವೆಂತ್ಹ ಎಲ್ನೆ 
ವನಸುವನೆಂಶವನತನ ಅವರ ಗಮನಕ್ೆ ತ್ರತತ್ುೇವ್. ಅಲ್ಲೆನ ಗನರಮಪೆಂಚನಯತಿಯ ಪ್ತ.ಡಿ.ಓ. ಅಲ್ಲೆನ 
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ಅಧಯಕ್ಷರತ, ಉಪನಧಯಕ್ಷರತ ಮತ್ತು ಸದಸಯರತಗಳ ಗಮನಕ್ೆ ತ್ರದ ್ ನಿರನಕ್ಷ್ೇಪಣನ ಪತ್ರವನತನ 
ನಿೇಡಿರತವುದತ ನಿಜ್. ಅದತ ಗಮನಕ್ೆ ಬೆಂದ ಮೇಲ್್ ಅದಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ ್
ಗನರಮಪೆಂಚನಯತಿಯವರತ ಅದನತನ ಮನಡಬನರದೆ್ಂದತ ಒೆಂದತ ನಿಣ್ಾಯವನತನ 
ತ್ಗ್ದತಕೂ್ೆಂಡಿದನಿರ.್ ಈಗ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹ್ೇಳಿರತವುದರಲ್ಲೆ ಸತ್ಯವಿದ್. ನಿೇಡಿರತವ ವರದ್ಧಯ 
ಮೇಲ್ ್ಅನತಮತಿ ನಿೇಡಿದನಿರ್. ಹನಗನದರ್, ಅಲ್ಲೆನ ಪ್ತ.ಡಿ.ಓ. ಅನತನ suspend ಮನಡಲ್ಲ.  

ಶ್ರೇ ಆಚನರ ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಇದಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ ್
ಒೆಂದತ ಸಭ್ಯನತನ ಕರಯ್ತತ್ುೇರ್್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅದನತನ ಸಭ್ಯಲ್ಲೆ ಚಚ್ಾ ಮನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಆಚನರ ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈಗ ಸಭ್ಯನತನ ಕರಯ್ತತ್ುೇರ್.್ 
ಆಗ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಸಹ ಅಲ್ಲೆಗ ್ಬೆಂದರ ್ಚಚ್ಾ ಮನಡೂ್ೇಣ್. ಅಲ್ಲೆ ಏರ್ನದರೂ ಅಕರಮವನಗಿದತಿ, 
ಕನನೂನತ ವಿರತದಿವನಗಿದತಿ, ಅದತ ಏರ್ನದರೂ ಕನನೂನತಬನಹಿರವೆ್ಂದತ ಕೆಂಡತ ಬೆಂದರ,್ ಅದನತನ 
ಯನರೂ ಸಹಿಸ್ಥಕೂ್ಳುಿವುದಕ್ೆ ಆಗತವುದ್ಧಲೆ. ರ್ನನತ ಇಲ್ಲೆ ಕತಳಿತ್ತಕೂ್ೆಂಡತ ಅಲ್ಲೆ ಏರ್ನದರೂ 
ಕನನೂನತಬನಹಿರ ಚಟತವಟಿಕ್ಯನತನ ಮನಡತತನುರ್ೆಂದರ,್ ಅದನತನ ಸತಮಮರ್್ ರ್್ೂೇಡಿಕೂ್ೆಂಡತ 
ಇರತವುದಕ್ೆ ಆಗತವುದ್ಧಲೆ. ಅದಕ್ೆ ಏನತ ಕರಮ ಕ್ೈಗೂ್ಳಿಬ್ೇಕೂ್ೇ ಆ ರಿೇತಿ ಕರಮಕ್ೈಗ್ೂಳೂ್ಿೇಣ್. 

ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ಎಲ್.ಅನಿಲ್ ಕತಮನರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಅಕರಮಗಳ 
ಬಗ್ೆ ಹ್ೇಳಿದನಿರ.್  

ಶ್ರೇ ಆಚನರ ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಏನತ 
ಸೆಂಖ್ಯಗಳನತನ ತಿಳಿಸ್ಥದನಿರ;್ ಅೆಂದರ್, ಪತ್ು ಹಚಚಲ್ನದ 87 ಪರಕರಣ್ಗಳಲ್ಲೆ ಕೇ್ವಲ 18 ಪರಕರಣ್ಗಳಿಗ ್
ಹನಗೂ 93 ಪರಕರಣ್ಗಳಲ್ಲೆ 3 ಪರಕರಣ್ಗಳಿಗ ್ಮನತ್ರ ಮಕದಿಮಗಳನತನ ಹೂಡಲ್ನಗಿದ್, ಇದತ ಕಡಿಮ 
ಇದ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನಿರ್. ಕನನೂನಿನಲ್ಲೆ ಅವರಿಗ್ ದೆಂಡ ತ್ತೆಂಬಿಸ್ಥಕೂ್ೆಂಡತ ಬಿಡಲತ 
ಅವಕನಶವಿರತವುದರಿೆಂದ, ಅವುಗಳಿಗ ್ ದೆಂಡ ತ್ತೆಂಬಿಸ್ಥಕೂ್ೆಂಡತ ಕಿೆಯರ್ ಮನಡಿದನಿರ್. ಇನತನಳಿದ 
ಪರಕರಣ್ಗಳಿಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್ ಕಿರರ್ಮನಲ್ ಮಕದಿಮಗಳನತನ ಹೂಡಿದನಿರ.್ ಇದತ ಅಲ್ಲೆರತವೆಂತ್ಹ 
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ಸೆಂಖ್ಯಗಳಲ್ಲೆ ವಯತನಯಸವಿದ್. ಹಿೇಗನಗಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗ್ ಅದಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್ ಏರ್ನದರೂ 
ಮನಹಿತಿ ಬ್ೇಕನದರ್ ಅದರ ಪೂತಿಾ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಒದಗಿಸತತ್ುೇರ್್. 

(ಮತೆಂದತ) 

(782) 13.09.2022 12.10 LL-BNS 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್ಯ: ೨೩, ಶ್ರೇ ಶರವಣ್ ಟಿ.ಎ ಮತ್ತು ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್ಯ: ೧೫೪, ಶ್ರೇ 
ಎಸ್. ರತದ್ರೇಗೌಡರವರ ಪರಶ್ನಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸ್ಥದೆಂತ,್ ಮನನಯ ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಮಧಯಮ ಕೈ್ಗನರಿಕ ್
ಸಚಿವರತ ಪರಸತುತ್ ವಿದ್ೇಶ ಪರವನಸದಲ್ಲೆರತತನುರ.್ ಆದನಗೂಯ, ತ್ಮಮ ಪರಶ್ನಗ ್ಉತ್ುರ ನಿೇಡಿರತತನುರ.್ 
ಮತೆಂದತವರ್ದತ, ದ್ಧರ್ನೆಂಕ:20.09.2022 ರೆಂದತ ತ್ಮಮ ಪರಶ್ನಗ ್ ಸೂಕುವನದೆಂತ್ಹ ಉತ್ುರವನತನ 
ನಿೇಡತತ್ುೇರ್್ೆಂದತ ತಿಳಿಸ್ಥರತತನುರ್. ಹನಗನಗಿ, ತ್ಮಮ ಎರಡೂ ಪರಶ್ನಗಳಿಗ್ 
ದ್ಧರ್ನೆಂಕ:20.09.2022ರೆಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ನಿೇಡತತನುರ.್  
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ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್ಯ: 172 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲ್ನಗಿದ್) 

ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲ್ ಜಿ. ನಮೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನನನ ಪರಶ್ನಗ ್ ಉತ್ುರವನತನ 
ಒದಗಿಸ್ಥದನಿರ.್ ಅರ್್ೇಕ ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯತಿಗಳನತನ ಪಟಟಣ್ ಪೆಂಚನಯತಿಗಳನಗಿ 
ಮೇಲಿಜಾ್ಗ್ೇರಿಸ್ಥರತತನುರ್. ಅದರಲ್ಲೆಯೂ ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ ನಮಮ ಜಿಲ್್ೆಯಲ್ಲೆ ಕನಳಗಿ, ಕಮಲ್ನಪೂರ 
ಮತ್ತು ಯಡನರರ್ಮ ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯತಿಗಳನತನ ಪಟಟಣ್ ಪೆಂಚನಯತಿಗಳನಗಿ ಮೇಲಿಜ್ಾಗ್ೇರಿಸ್ಥರತತನುರ್. 
ಆದರ್, ಕ್ೇೆಂದರ ಪತರಸೃತ್ ಅಮೃತ್ 2.0 ಯೇಜ್ರ್್ಯಡಿಯಲ್ಲೆ ಅೆಂದರ್, ಒೆಂದತ ಲಕ್ಷಕಿೆೆಂತ್ಲೂ 
ಕಡಿಮ ಜ್ನಸೆಂಖ್ಯ ಇದಿಲ್ಲೆ ಅದನತನ ಮೇಲಿಜಾ್ಗೇ್ರಿಸ್ಥದ್ಿೇವ್ೆಂಬ ವಿವರಣ್ ಕ್ೂಟಿಟದನಿರ್. ಆದರ್, 
ಎಲ್ಲೆಯೇ ಒೆಂದತ ಕಡ್ ಈ ಹಣ್, ಮೇಲಿಜಾ್ಗ್ೇರಿಸ್ಥದೆಂತ್ಹ ಪಟಟಣ್ಗಳಿಗ್ ಸರಿಯನಗತತ್ುದಯ್ೇ 
ಅಥವನ ಇಲೆವೇ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಒೆಂದತ ಪರಶ್ನ ಇದ್.  

ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಪರಜನವನಣಿ ದ್ಧನಪತಿರಕ್ಯಲ್ಲೆ… ಅೆಂದರ್, ಶ್ೇಕಡ ೮೩ ಕಿೆೆಂತ್ಲೂ ಹಚ್ಿಚನ 
ಅೆಂದನಜ್ನತನ ಮನಡಿದರ್ ಅದನತನ ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕನಾರ ಒಪತಪವುದ್ಧಲೆ. ಅೆಂದರ್, ಈ ಯೇಜ್ರ್್ಗಳಿಗ ್
ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕನಾರದ ಪನಲತ ಏನತ ಕ್ೂಡಬ್ೇಕನಗಿತ್ತು, ಅದಕಿೆೆಂತ್ಲೂ ಶ್ೇಕಡ ೮೩ ರಷತಟ ಹ್ಚಿಚನ 
ಬಜ್ಟ್ನತನ ರನಜ್ಯ ಸಕನಾರದವರತ ತ್ಯನರತ ಮನಡಿದನಿರ್. ಅದಕ್ೆ ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕನಾರದವರತ ತ್ಮಮ 
ಪನಲನತನ ಕ್ೂಡತವುದ್ಧಲೆವೆ್ಂದರ್, ರನಜ್ಯ ಸಕನಾರ ಯನವ ರಿೇತಿ ಅನತದನನವನತನ ಪೂರೈ್ಕ ್
ಮನಡತತ್ುದೂ್ೇ ಇಲೆವೇ ಎನತನವುದತ ನನನ ಮತ್ೂುೆಂದತ ಪರಶ್ನಯನಗಿದ್. ಈ ಯೇಜ್ರ್್ಯಲ್ಲೆ ಅರ್್ೇಕ 
ಕಡಗ್ಳಲ್ಲೆ ಅನತದನನ ಒದಗಿಸ್ಥದೆಂತ್ಹ ವಿವರಣ್ಯನತನ ರ್್ೂೇಡಿದರ ್ಉದನಹರಣ್ಗ್, ಎಸ್.ಎಫ್.ಸ್ಥ. 
ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ಕತಡಿಯತವ ನಿೇರಿನ ಯೇಜ್ರ್್ಗ ್ ಕಲಬತರಗಿ ಜಿಲ್್ೆಯ ಕನಳಗಿ, ಕಮಲ್ನಪೂರ ಮತ್ತು 
ಯಡನರರ್ಮ ಈ ಮೂರತ ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯತಿಗಳಿಗ ್ ಎರಡೂವರ ್ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳ ಅನತದನನ 
ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡಲ್ನಗಿದ್. ಇದರಿೆಂದ ಏನೂ ಆಗತವುದ್ಧಲೆ. ಹನಗನಗಿ, ಹ್ೂಸದನಗಿ 
ಮೇಲಿಜಾ್ಗ್ೇರಿಸತವೆಂತ್ಹ ಪಟಟಣ್ ಪೆಂಚನಯತಿಗಳಿಗ್ ಇನೂನ ಹ್ಚಿಚನ ಅನತದನನ ಒದಗಿಸತವುದಕ್ೆ 
ರನಜ್ಯ ಸಕನಾರ ಏನತ ಮನಡತತ್ುದ್ ಎನತನವುದತ ನನನ ಪರಶ್ನಯನಗಿದ್. ಇದರ ಜ್ೂತ್ಗ್, ಈ 
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ಯೇಜ್ರ್್ಗಳಿಗ ್ ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕನಾರ ನಿೇಡಿದಿೆಂತ್ಹ ಪನಲ್ಲಗಿೆಂತ್ಲೂ ಹ್ಚತಚ ಬಜ್ಟ್ ನತನ ರನಜ್ಯ 
ಸಕನಾರದ್ಧೆಂದ ಭರಿಸಲ್ನಗತತ್ುದ್ಯೇ ಎನತನವುದತ ನನನ ಇರ್ೂ್ನೆಂದತ ಪರಶ್ನಯನಗಿದ.್  

ಶ್ರೇ ಎನ್. ರ್ನಗರನಜ್ತ(ಎೆಂ.ಟಿ.ಬಿ.):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈಗನಗಲ್್ೇ ಕಲಬತರಗಿ 
ಜಿಲ್್ೆಯಲ್ಲೆ ಕನಳಗಿ, ಕಮಲ್ನಪೂರ ಮತ್ತು ಯಡನರರ್ಮ ಈ ಮೂರತ ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯತಿಗಳನತನ 
ಹ್ೂಸದನಗಿ ಪಟಟಣ್ ಪೆಂಚನಯತಿಗಳನಗಿ ರ್ನವು ಮೇಲಿಜಾ್ಗ್ೇರಿಸ್ಥದತಿ, ಅವುಗಳನತನ ಪಟಟಣ್ 
ಪೆಂಚನಯತಿಗಳನಗಿ ಈಗನಗಲ್್ೇ ಪರಿವತ್ಾರ್್ ಮನಡಿರತತ್ುೇವ್. ಅದರೆಂತ,್ ಈ ಮೂರತ ಪಟಟಣ್ 
ಪೆಂಚನಯತಿಗಳಿಗ ್೧೫ರ್ೇ್ ಹಣ್ಕನಸತ, ಎಸ್.ಎಫ್.ಸ್ಥ. ಅನತದನನದಲ್ಲೆ, ನಗರ್ೂೇತನಿನ ಅನತದನನದಲ್ಲೆ 
ಮತ್ತು ಎಸ್.ಎಫ್.ಸ್ಥ. ಕತಡಿಯತವ ನಿೇರಿನ ಅನತದನನದಲ್ಲೆ ಈ ಎಲ್ನೆ ಅನತದನನಗಳಲ್ಲೆಯೂ ಸಹ 
ರ್ನವು ಈಗನಗಲ್್ೇ ಅನತದನನ ಒದಗಿಸ್ಥದ್ಿೇವ್. ೧೫ರ್ೇ್ ಹಣ್ಕನಸತ ಆಯೇಗದ ಅನತದನನದಲ್ಲೆ 4.47 
ಕ್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳು, ಎಸ್.ಎಫ್.ಸ್ಥ.  ಯೇಜ್ರ್್ಯಡಿಯಲ್ಲೆ 1.13 ಕ್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳು, 
ಎಸ್.ಎಫ್.ಸ್ಥ. ಕತಡಿಯತವ ನಿೇರಿನ ಯೇಜ್ರ್್ಯಡಿಯಲ್ಲೆ ೭.೫ ಕೂ್ೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳು, 
ನಗರ್ೂೇತನಿನ ೪ರ್್ೇ ಹೆಂತ್ದ ಯೇಜ್ರ್್ಯಡಿಯಲ್ಲೆ ೧೫ ಕ್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯ ಅನತದನನ ಸೇ್ರಿದೆಂತ,್ 
ಈಗನಗಲ್್ೇ ರ್ನವು ಸತಮನರತ 10 ಕ್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯ ಅನತದನನವನತನ ನಿೇಡಿರತತ್ುೇವ್. ಇವ್ಲೆವನೂನ 
ಸಹ ರ್ನವು ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ಮನಡಿ ಅನತಬೆಂಧ-೧ ರಲ್ಲೆ ಯನವನಯವ ಇಲ್ನಖ್, ಯನವನಯವ ವಷಾ 
ಹಣ್ವನತನ ಕ್ೂಟಿಟದ್ ಎನತನವ ಮನಹಿತಿಯನತನ ನಿೇಡಿರತತ್ುೇವ್. ಅದರಲ್ಲೆ “ಸಿಚೆ ಭನರತ್ ರ್ಮಷನ್ 
ಯೇಜ್ರ್್”ಯಡಿಯಲ್ಲೆ ಈಗನಗಲ್್ೇ ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕನಾರ ಮೂರತ ಪಟಟಣ್ ಪೆಂಚನಯತಿಗಳಿಗ್ ತ್ಲ್ನ 20 
ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳ ಅನತದನನವನತನ ಒದಗಿಸಲ್ನಗಿದತಿ, ಅನತದನನವನತನ ವ್ೈಯಕಿುಕ ಹನಗೂ 
ಸಮತದನಯ ಶೌಚನಲಯಗಳ ನಿಮನಾಣ್, ಘನತನಯಜ್ಯ ನಿವಾಹಣ್, ಸನಮಥನಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು 
ಐ.ಇ.ಸ್ಥ. ಚಟತವಟಿಕ್ಗಳನತನ ಕ್ೈಗೂ್ಳಿಲತ ಉಪಯೇಗಿಸಬಹತದತ ಎೆಂದತ ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕನಾರದ್ಧೆಂದ 
ಕ್ೂಡಲ್ನಗಿರತತ್ುದ್.  

ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಮತ್ೂುೆಂದತ ಪರಶ್ನ ಕ್ೇಳಿರತವುದ್ೇರ್್ೆಂದರ್, ಲ್್ೂೇಕಸೇ್ವನ ಆಯೇಗದ್ಧೆಂದ 
ಹ್ೈದರನಬನದ್-ಕರ್ನಾಟಕ ಗೂರಪ್ ʼಬಿʼ ಮತ್ತು ʼಸ್ಥʼ ವೃೆಂದದ ಹತದ್ಿಗಳನತನ ತ್ತೆಂಬತವ ಬಗ್ೆ ಪರಶ್ನ 
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ಕ್ೇಳಿದನಿರ.್ ಅದರೆಂತ,್ ಈಗನಗಲ್್ೇ 1126 ಹತದ್ಿಗಳಿಗ್ ಆಯೆ ಪಟಿಟ ಸ್ಥಿೇಕೃತ್ಗೂ್ೆಂಡಿರತತ್ುದ್. ಇದರಲ್ಲೆ 
೮೧೭ ಅಭಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ರ್್ೇಮಕನತಿ ಆದ್ೇಶವನತನ ಈಗನಗಲ್್ೇ ನಿೇಡಲ್ನಗಿದತಿ, ಇದರಲ್ಲೆ 784 
ಅಭಯರ್ಥಾಗಳು ಕತ್ಾವಯಕ್ೆ ವರದ್ಧ ಮನಡಿಕೂ್ೆಂಡಿರತತನುರ.್ ಉಳಿಕ್ 309 ಅಭಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ರ್್ೇಮಕನತಿ 
ಆದ್ೇಶವನತನ ರ್ನವು ನಿೇಡಿರತತ್ುೇವ್.  

ಶ್ರೇ ಶಶ್ೇಲ್ ಜಿ. ನಮೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇನತನ 357 ಹತದ್ಿಗಳನತನ ಭತಿಾ 
ಮನಡಲತ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲ್ನಖಯ್ ಅನತಮತಿ ಕ್ೂೇರಲ್ನಗಿರತತ್ುದ್. ಆ ಅನತಮತಿಯನತನ ಆದಷತಟ ಬ್ೇಗ 
ಪಡದ್ತಕೂ್ಳಿಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಹೇ್ಳುತು್ೇರ್್. ಇದರ ಜ್ೂತಗ್್, ಮೇಲಿಜ್ಾಗ್ೇರಿಸ್ಥದೆಂತ್ಹ ಮೂರತ ಪಟಟಣ್ 
ಪೆಂಚನಯತಿಗಳಿಗ ್ರನಜ್ಯ ಸಕನಾರ ಮನಡಿರತವ ಬಜ್ಟ್ನ ಮತ್ು ಬಹಳ ಜನಸ್ಥುಯದ್, ಸಪ್ತೆಮೆಂಟರಿ 
ಬಜ್ಟ್ನಲ್ಲೆ ಅದಕ್ೆ ಹಣ್ ಒದಗಿಸತತ್ುದಯ್ೇ ಎನತನವ ಪರಶ್ನಗ ್ಇನತನ ಉತ್ುರ ನಿೇಡಿರತವುದ್ಧಲೆ.  

ಶ್ರೇ ಎನ್. ರ್ನಗರನಜ್ತ(ಎೆಂ.ಟಿ.ಬಿ.):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮೇಲಿಜ್ಾಗೇ್ರಿಸ್ಥದೆಂತ್ಹ 
ಸದರಿ ಮೂರತ ಪಟಟಣ್ ಪೆಂಚನಯತಿಗಳಿಗ ್ ೨೦ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯ ಅನತದನನ ಈಗನಗಲ್್ೇ 
ಒದಗಿಸಲ್ನಗಿದ ್ಎೆಂದತ ಉತ್ುರ ನಿೇಡಿರತತ್ುೇರ್್. ಇದರ ಜ್ೂತ್ಗ್, ಅಲ್ಲೆನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗ್ ಅನತಗತಣ್ವನಗಿ 
ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ ಮನಡಿ, ಅಲ್ಲೆ ಏರ್ನದರೂ ಅನತದನನ ಅವಶಯಕತ ್ ಇದಿಲ್ಲೆ ಅದನತನ ಬಿಡತಗಡ್ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆ ರ್ನವು ಒಪ್ತಪಕ್ೂಳುಿತ್ುೇವ್.  

  



                                                                                                                                       «¥À/13.09.2022     51  
 

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

 

 

   

ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್ಯ: 117 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲ್ನಗಿದ್) 

ಶ್ರೇ ವ್ೈ.ಎೆಂ. ಸತಿೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ವಿಜ್ಯನಗರ ಜಿಲ್್ೆ, ಹ್ೂಸಪ್ೇಟ ್
ತನಲೂೆಕತ, ಮರಿಯಮಮನಹಳಿಿ ಪಟಟಣ್ ಪೆಂಚನಯತಿ ಎೆಂದತ 2015ರಲ್ಲೆ ಘೂೇಷಣ್ ಆಗಿರತತ್ುದ್. ಸದರಿ 
ಮರಿಯಮಮನಹಳಿಿ ಪಟಟಣ್ ಪೆಂಚನಯತಿ ತ್ತೆಂಗಭದನರ ಹಿನಿನೇರತ ಪರದ್ೇಶದಲ್ಲೆರತತ್ುದ್. ಆದನಗೂಯ, ಈ 
ಪಟಟಣ್ ಪೆಂಚನಯತಿಯಲ್ಲೆ ಕತಡಿಯತವ ನಿೇರಿನ ಸಮಸ್ಯ ಇರತತ್ುದ್. ಅಲ್ಲೆ ೧೫ ದ್ಧನಗಳಿಗ್ೂಮಮ 
ಕತಡಿಯತವ ನಿೇರತ ಬರತತ್ುದ್. ಅಲ್ಲೆನ ಕ್ಲವು ವನಡ್ಾಗಳಿಗ್ ತ್ತೆಂಗಭದನರ ಹಿನಿನೇರತ ಪರದ್ೇಶದ್ಧೆಂದ 
ಕತಡಿಯತವ ನಿೇರತ ಬರತತ್ುದ್. ಇನತನ ಕ್ಲವು ವನಡ್ಾಗಳಿಗ್ ಬೂ್ೇರ್ವಲ್್ಗಳಿೆಂದ ಕತಡಿಯತವ ನಿೇರತ 
ಒದಗಿಸಲ್ನಗತತಿುರತತ್ುದ್. ಈ water contamination ಬಹಳ ಗೆಂಭಿೇರವನದ 
ಸಮಸ್ಯಯನಗತತಿುದ್. ಅದಕನೆಗಿ ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲೆ ಈ ಪರಶ್ನ ಕೇ್ಳಿದತಿ, ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕನಾರ 
ಪತರಸೃತ್ ಯೇಜ್ರ್್ಯನದ ಅಮೃತ್ 2.0 ಯೇಜ್ರ್್ಯಡಿಯಲ್ಲೆ ಅನತಷ್ನಾನಗ್ೂಳಿಸತತು್ೇವ್ೆಂದತ 
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ನಿೇಡಿರತತನುರ.್ ಈ ಯೇಜ್ರ್್ಗ ್77.77 ಕೂ್ೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳ ಬಜ್ಟ್ 
ಮನಡಿದತಿ, ಈ ಯೇಜ್ರ್್ಗ್ ಸದರಿ ಅನತದನನವನತನ ಮೆಂಜ್ೂರತ ಮನಡಲ್ನಗಿದ್ಯೇ ಅಥವನ ಇದತ 
ಯನವನಗ execute ಆಗತತ್ುದ್, time bound project implementation ಇದ್ಯೇ 
ಎೆಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರನತನ ಕ್ೇಳುವುದಕ್ೆ ಬಯಸತತು್ೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎ. ಬಸವರನಜ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಮರಿಯಮಮನಹಳಿಿಗ ್
ಕತಡಿಯತವ ನಿೇರತ ಬರತತಿುಲೆ. ಅಲ್ಲೆ ವನರಕೂ್ೆೆಂದತ ಬನರಿ ಕತಡಿಯತವ ನಿೇರತ ಬರತತಿುದಯ್ೆಂಬ 
ಮನತ್ನತನ ಹೇ್ಳಿದನಿರ.್ ಈಗನಗಲ್್ೇ ರ್ನವು ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನಿೇರತ ಸರಬರನಜ್ತ ಮತ್ತು ಒಳಚರೆಂಡಿ 
ಮೆಂಡಳಿಯೆಂದ 77.77 ಕ್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯ ಅನತದನನದಲ್ಲೆ ಡಿ.ಪ್ತ.ಆರ್. ತ್ಯನರತ ಮನಡಿದತಿ, 
ನಮಮ ಇಲ್ನಖಯ್ಲ್ಲೆರತತ್ುದ್. ಕ್ೇೆಂದರ ಪತರಸೃತ್ ಯೇಜ್ರ್್ಯನದ ಅಮೃತ್ 2.0 
ಯೇಜ್ರ್್ಯಡಿಯಲ್ಲೆ ಕ್ೇೆಂದರ ಮತ್ತು ರನಜ್ಯ ಸಕನಾರಗಳ ಸಹಯೇಗದೂ್ೆಂದ್ಧಗ್ ಸತಮನರತ 8,300 
ಕ್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳ ಯೇಜ್ರ್್ಯನಗಿದತಿ, ಅದತ ಮತೆಂದ್ಧನ ಸಚಿವ ಸೆಂಪತಟದ ಮತೆಂದ್ 
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ಬರತತಿುದತಿ, ಅದಕ್ೆ ಮನನಯ ಮತಖಯಮೆಂತಿರಗಳು ಅನತಮೇದರ್್ ನಿೇಡತತು್ೇರ್್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿರತತನುರ್. ಅದತ 
ಸಚಿವ ಸೆಂಪತಟದ ಮತೆಂದ್ ಬೆಂದತ, ಅನತಮೇದರ್್ ಸ್ಥಕೆ ತ್ಕ್ಷಣ್ವೇ್ ಸತಮನರತ ೧೮ ರಿೆಂದ 24 
ತಿೆಂಗಳ್ೂಳಗನಗಿ ಈ ಕನಮಗನರಿಯನತನ ಪೂಣ್ಾಗೂ್ಳಿಸತವುದಕ್ೆ ಕರಮ ಜ್ರತಗಿಸತತ್ುೇವ್. ಜ್ೂತ್ಗ್, 
ಕತಡಿಯತವ ನಿೇರತ ಕ್ೂಡತವೆಂತ್ಹದತಿ ನಮಮ ಸಕನಾರದ ಆದಯ ಕತ್ಾವಯವನಗಿದತಿ, ಅದನತನ 
ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಕ್ಲಸ ಖೆಂಡಿತ್ವನಗಿ ಮನಡತತ್ುೇವ್. ಈ ಬಗ್ೆ ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸದಸಯರ 
ಜ್ೂತ್ಯಲ್ಲೆಯೂ ಸಹ ಚಚ್ಾ ಮನಡತತ್ುೇರ್್.  
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ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್ಯ: 128 
(ಉತ್ುರವನತನ ಲಗತಿುಸಲ್ನಗಿದ್) 

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕ್. ರನಥ್ೂೇಡ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸ್ಥದನಿರ.್ 
ರನಜ್ಯದಲ್ಲೆ ಯಶಸ್ಥಿನಿ ಯೇಜ್ರ್್ ಜನರಿಯನಗಿರತತ್ುದಯ್ೇ; ಹನಗಿದಿಲ್ಲೆ, ಈ ಯೇಜ್ರ್್ಗ ್ಸೇ್ಪಾಡತವ 
ಸದಸಯತ್ಿಕ್ೆ ಇರತವ ಮನನದೆಂಡಗಳ್ೇನತ; ಈ ಯೇಜ್ರ್್ಯೆಂದ ಪರಯೇಜ್ನ ಪಡದ್ 
ಫಲ್ನನತಭವಿಗಳ ಸೆಂಖ್ಯ ಎಷತಟ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಪರಶ್ನ ಕ್ೇಳಿದತಿ, ಅದಕ್ೆ “ರನಜ್ಯದಲ್ಲೆ ಯಶಸ್ಥಿನಿ 
ಯೇಜ್ರ್್ಯನತನ ಪತನರ್ ಜನರಿಗ್ೂಳಿಸತವ ಪರಕಿರಯ ಪರಗತಿ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲೆರತತ್ುದ್”್ ಎೆಂದತ ಉತ್ುರ 
ನಿೇಡಿರತತನುರ.್ ಈ ಯೇಜ್ರ್್ಗ್ ಸೇ್ಪಾಡತವ ಸದಸಯತ್ಿಕ್ೆ ಮನನದೆಂಡಗಳೇ್ನತ ಮತ್ತು ಈ 
ಯೇಜ್ರ್್ಯ ಪರಯೇಜ್ನ ಪಡದ್ ಫಲ್ನನತಭವಿಗಳ ಸೆಂಖ್ಯ ಎಷತಟ ಎನತನವ ಪರಶ್ನಗ,್್ “ಈ 
ಯೇಜ್ರ್್ಯಡಿ ಸೇ್ಪಾಡತವ ಸದಸಯತ್ಿಕ್ೆ ಮನನದೆಂಡಗಳನತನ ರೂಪ್ತಸತವ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲೆದತಿ, ಯಶಸ್ಥಿನಿ 
ಯೇಜ್ರ್್ಯಡಿ ಸದಸಯರ ರ್್ೂೇೆಂದಣಿ ಪನರರೆಂಭವನಗಬ್ೇಕನಗಿರತತ್ುದ್”್ಎೆಂದತ ಉತ್ುರ ನಿೇಡಿರತತನುರ.್   

ಯಶಸ್ಥಿನಿ ಟರಸಟ್ ರಚಿಸಲ್ನಗಿದ್ಯೇ ಎನತನವ ನನನ ಇರ್ೂ್ನೆಂದತ ಪರಶ್ನಗೂ ಸಹ,್“ಹ್ೂಸದನಗಿ 
ಯಶಸ್ಥಿನಿ ಟರಸಟ್ ರಚಿಸತವ ಕನಯಾ ಪರಗತಿ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲೆರತತ್ುದ್”್ಎೆಂದತ ಉತ್ುರ ನಿೇಡಿರತತನುರ್.   

(ಮತೆಂದತ) 

(783) 13.09.2022 12.20 ವ್ೈಎಲ-ಕ್ಎಸ          

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕ್.ರನಥ್ೂೇಡ್ (ಮತೆಂದತ):-  

ಯಶಸ್ಥಿನಿ ಯೇಜ್ರ್್ಯೆಂದ ಯನವ ಯನವ ಕನಯಲ್್ಗಳಿಗ ್ಚಿಕಿತ್ಾ ನಿೇಡಲ್ನಗತವುದತ ಹನಗೂ 
ಇದಕ್ೆ ಒಳಪಡತವ ಆಸಪತ್ರಗಳ ವಿವರಗಳನತನ ಒದಗಿಸತವುದತ; ಎೆಂಬ ಪರಶ್ನಗ ್ ಕ್ೇಳಿದರ,್್ “ಪರಗತಿ 
ಹೆಂತ್ದಲ್ಲೆ”್ ಎೆಂದತ ಉತ್ುರ ನಿೇಡಿದನಿರ.್  ಸಕನಾರಿ ಬನಯೆಂಕತಗಳ ಸದಸಯರತಗಳಿಗ್ ಈ ಯೇಜ್ರ್್ 
ಅನಿಯವನಗತತ್ುದ್ಯೇ; ಎೆಂದತ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್ೇಳಿದರ,್ ಅದಕೂೆ ಸಹ “ಕನಯಾ ಪರಗತಿಯಲ್ಲೆದ್”್
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ಎೆಂದತ ಉತ್ುರ ನಿೇಡಿದನಿರ.್  ಮನನಯ ಮತಖಯಮೆಂತಿರಗಳನದ ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ್ ಬ್ೂಮನಮಯಯವರತ 
ಈಗನಗಲ್್ೇ ಈ ಯೇಜ್ರ್್ಯ ಕತರಿತ್ತ ಆಯವಯಯದಲ್ಲೆ ಘೂೇಷಣ್ ಮನಡಿ, 6 ತಿೆಂಗಳುಗಳನಗಿದತಿ, 
ಈ 6 ತಿೆಂಗಳುಗಳಲ್ಲೆ ಇವತಿುನವರಗ್ೂ ಈ ಯಶಸ್ಥಿನಿ ಯೇಜ್ರ್್ಯನತನ ಪತನರ್ ರಚರ್್ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಯನವುದ್ೇ ಕ್ಲಸವನತನ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಿಲೆ, ಎಲ್ನೆ ಪರಶ್ನಗಳಿಗೂ “ಪರಗತಿ ಹೆಂತ್ದಲ್ಲೆದ್”್
ಎೆಂದತ ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ ತಿಳಿಸ್ಥದನಿರ್.  ಜ್ೂತ್ಗ್ ಈ ಯೇಜ್ರ್್ಗನಗಿ ರೂ.300 ಕ್ೂೇಟಿಗಳನತನ 
ಮೆಂಜ್ೂರತ ಮನಡಲ್ನಗಿದ್ ಎೆಂದತ ಆಯವಯಯದಲ್ಲೆ ತಿಳಿಸ್ಥದನಿರ.್  ಇಲ್ಲೆಯವರ್ಗೂ ಏನತ 
ಪರಗತಿಯನಗಿಲೆ.  ಹನಗನಗಿ ಫಲ್ನನತಭವಿಗಳಿಗ್ ಈ ಯೇಜ್ರ್್ ಯನವನಗ ಸ್ಥಗತತ್ುದ್ ಎೆಂಬತದನತನ 
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ತಿಳಿಸಬ್ೇಕತ.  ಅದಲೆದ್ೇ ಮನನಯ ಮತಖಯಮೆಂತಿರಗಳು ಈ ಆಯವಯಯದಲ್ಲೆ 
ಪರಕಟಿಸತವೆಂಥ ಎಲ್ನೆ ಯೇಜ್ರ್್ಗಳಿಗ ್ ಒೆಂದತ ಸರ್ಮತಿ ಮನಡಿ, ರಚರ್್ಗ್ ತ್ರತವೆಂಥ ಕ್ಲಸ 
ಮನಡತತ್ುೇವ ್ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳಿದರತ.  ಆದರ್, ಆರತ ತಿೆಂಗಳು ಕಳ್ದರೂ ಏನತ ಪರಗತಿಯನಗಿಲೆ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯತ್ತ.  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಏನತ ಉತ್ುರ ನಿೇಡತತನುರ ್ಎೆಂಬತದನತನ 
ಮದಲತ ಕ್ೇಳಿ. 

ಶ್ರೇ ಎಸ.ಟಿ.ಸೂ್ೇಮಶ್ೇಖರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 2003ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಅೆಂದ್ಧನ 
ಮತಖಯಮೆಂತಿರಗಳನಗಿದೆಂಥ ಶ್ರೇ ಎಸ.ಎೆಂ.ಕೃಷಣರವರತ ಮತ್ತು ಸಹಕನರ ಸಚಿವರನಗಿದೆಂಥ ಶ್ರೇ 
ಅಡಗೂರ್ ಹ್ರ್್ ವಿಶಿರ್ನಥ್ರವರತ ಸಹಕನರಿಗಳ ಪರವನಗಿ ಒಳ್ಿಯ ಯೇಜ್ರ್್ಯನತನ ಜನರಿಗ್ 
ತ್ರತವೆಂಥ ಪರಯತ್ನ ಮನಡಿ, ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಿದಿರತ.  ಆದರ್, ಮನಜಿ ಮತಖಯಮೆಂತಿರಯನದ ಶ್ರೇ 
ಸ್ಥದಿರನಮಯಯನವರಿಗ್ ಈ ಯೇಜ್ರ್್ ಜನರಿಗ ್ ತ್ರತವುದತ ಇಷಟ ಇತೂ್ುೇ, ಇಲೆವೇ ಗ್ೂತಿುಲೆ.  
ಆದರೂ ಅವರದ್ೇ ಸಕನಾರ ಅಸ್ಥುತ್ಿದಲ್ಲೆದೆಂಥ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಅೆಂದರ್ 2018ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಈ 
ಯೇಜ್ರ್್ಯನತನ ನಿಲ್ಲೆಸ್ಥದರತ. 

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕ.್ರನಥ್ೂೇಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಆಗ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಸಹ ನಮಮ 
ಪಕ್ಷದಲ್ಲೆಯೇ ಇದಿರತ.   
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ಶ್ರೇ ಎಸ.ಟಿ.ಸ್ೂೇಮಶ್ೇಖರ:- ಹೌದತ.  ರ್ನನತ ಇಲೆವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳುವುದ್ಧಲೆ.  2018ರ್್ೇ 
ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಯಶಸ್ಥಿನಿ ಯೇಜ್ರ್್ ಜನರಿಗ ್ ತ್ರತವುದತ ಮನಜಿ ಮತಖಯಮೆಂತಿರಗಳನದ ಮನನಯ 
ಸ್ಥದಿರನಮಯಯನವರಿಗ್ ಒಪ್ತಪಗ್ ಇರಲ್ಲಲೆ ಎನತನವೆಂಥ ವಿಚನರವು ನನಗ ್ ಗ್ೂತಿುದ್.  ಹನಗ್ಯೇ ಈ 
ಯೇಜ್ರ್್ಯನತನ ಆರೂ್ೇಗಯ ಇಲ್ನಖಗ್ ್ ವಿಲ್ಲೇನಗೂ್ಳಿಸ್ಥದರತ.   ಈಗ ಕೇ್ೆಂದರ ಸಕನಾರದವರತ 
“ಆಯತಷ್ನಮನ್ ಭನರತ್ ಯೇಜ್ರ್್”್ಎೆಂದತ ಜನರಿಗ್ ತ್ೆಂದ್ಧದ.್  ಆದರ್, ಆರೂ್ೇಗಯ ಇಲ್ನಖ್ಯವರತ 
ಇದತವರ್ಗೂ ಅದಕ್ೆ ಒಪ್ತಪಗ್ ನಿೇಡಿರಲ್ಲಲೆ.  ಇತಿುೇಚ್ಗ್ ಆರ್ಥಾಕ ಇಲ್ನಖ ್ ಮತ್ತು ಆರೂ್ೇಗಯ 
ಇಲ್ನಖಯ್ವರ ಒಪ್ತಪಗ್ಯನತನ ಪಡಯ್ಲ್ನಗಿದ್.  ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹ್ೇಳಿದ ಹನಗ,್ 6 ತಿೆಂಗಳಿನಿೆಂದ 
ಏನತ ಮನಡಿಲೆ ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳುತಿುಲೆ.  ಆರೂ್ೇಗಯ ಇಲ್ನಖಗ್್ ಒೆಂದತ ಸಲ ವಿಲ್ಲೇನವನಗಿದತಿ, ನಮಗ್ 
ವಿಲ್ಲೇನವನದ ಮೇಲ್್ “ಆಯತಷ್ನಮನ್ ಭನರತ್ ಯೇಜ್ರ್್”್ಯಲ್ಲೆ 1650 ಕನಯಲ್್ಗಳ್ೇನಿವ್, ಅದಕೂೆ 
ಈ ಯೇಜ್ರ್್ಗೂ ತೂ್ೆಂದರ್ಯನಗಬನರದತ ಎನತನವೆಂಥ ಅರ್್ೇಕ ಪರಶ್ನಗಳನತನ ಒೆಂದತ ಕಡ ್
ಆರೂ್ೇಗಯ ಇಲ್ನಖಯ್ವರತ raise ಮನಡಿದರತ, ಮತ್ೂುೆಂದತ ಕಡ ್ಆರ್ಥಾಕ ಇಲ್ನಖಯ್ವರತ raise 
ಮನಡಿದತಿ, ಈಗ ಅವ್ರಡೂ ಇಲ್ನಖಯ್ವರನತನ ಒಪ್ತಪಸಲ್ನಗಿದ.್  ಮನನಯ ಮತಖಯಮೆಂತಿರಗಳನದ ಶ್ರೇ 
ಬಸವರನಜ್ ಬ್ೂಮನಮಯಯವರತ ಸಹ ಈ ಯೇಜ್ರ್್ಯ ಕತರಿತ್ತ ಆಯವಯಯದಲ್ಲೆ ಘೂೇಷಣ ್
ಮನಡಿದನಿರ.್  ಆಯತಷ್ನಮನ್ ಭನರತ್ ಯೇಜ್ರ್್ ಏನಿದ್, ಅದತ ಇರಲ್ಲ.  ಇಡಿೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯದಲ್ಲೆ 
ಎಲ್ನೆ ಸಹಕನರಿ ಬನಯೆಂಕತಗಳ ಸದಸಯರ ಒೆಂದೇ್ ಬೇ್ಡಿಕ್ ಏರ್್ೆಂದರ್, ಯಶಸ್ಥಿನಿ ಯೇಜ್ರ್್ ಏನಿದ,್ 
ಅದನತನ ಮರತ ಜನರಿ ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂಬತದತ ಚಿೆಂತ್ರ್್ಯನಗಿದ್.  ಅದಕನೆಗಿಯೇ ಈ ಸನಲ್ಲನ 
ಬಜ್ಟ್ನಲ್ಲೆ ಘೂೇಷಣ್ ಮನಡತವೆಂಥ ಕ್ಲಸ ಮನಡಲ್ನಗಿದ್. ಆರೂ್ೇಗಯ ಇಲ್ನಖ್ ಮತ್ತು ಹಣ್ಕನಸತ 
ಇಲ್ನಖಯ್ೆಂದ ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡತವೆಂಥ ಕ್ಲಸ ಮನಡಿದ್ಿೇವ್.  ಹಣ್ಕನಸತ ಇಲ್ನಖಯ್ವರಿಗ ್
ಆಯತಷ್ನಮನ್ ಭನರತ್ ಯೇಜ್ರ್್ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಥಿನಿ ಯೇಜ್ರ್್ ಎರಡತ ಸಹ ಗ್ೂೆಂದಲವನಗಬನರದತ 
ಎೆಂಬತದನಗಿದತಿ, ಈಗ ಅವ್ರಡೂ ಇಲ್ನಖಯ್ೆಂದ ಅನತಮತಿ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳಿಲ್ನಗಿದ್.  ಹಳ್ಯ ಟರಸಟ್ 
ಇರತವುದನತನ ವಜನಗೂ್ಳಿಸ್ಥ, ಹ್ೂಸ ಟರಸಟ್ ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ತಿೇಮನಾನ ಮನಡಿದ್ಿೇವ್.  ಈ ಹಿೆಂದ್ 
ಯಶಸ್ಥಿನಿ ಯೇಜ್ರ್್ಗ ್ ಏರ್್ೇನತ ನರ್ಮಾ್ಾ ಇತ್ತು, ಅದನತನ ಸಹ 2022ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಏನತ 



                                                                                                                                       «¥À/13.09.2022     56  
 

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

 

 

   

ಬದಲ್ನವಣ್ ಮನಡಿಕ್ೂಳಿಬ್ೇಕತ ಅದನತನ ಸಹ ಬದಲ್ನವಣ್ ಮನಡಿ, ಅಕ್ೂಟೇಬರ್ 02ರ್್ೇ 
ತನರಿೇಖಿನಿೆಂದ ಈ ಯೇಜ್ರ್್ಯನತನ ಜನರಿ ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂಬತದತ ಮನನಯ ಮತಖಯಮೆಂತಿರಗಳನದ 
ಬಸವರನಜ್ ಬ್ೂಮನಮಯಯವರತ ಘೂೇಷಣ್ ಮನಡಿದನಿರ್.  ಟರಸಟ್ನ ಪದನಧಿಕನರಿಗಳನಗಿರಬಹತದತ, 
ಆಸಪತ್ರಗಳು ಇರಬಹತದತ, ಯನವುದ್ೇ ಕನಲ್ೇ್ಜ್ತ ಇರಬಹತದತ ಅದರಿೆಂದ ಎಷತಟ ಹಣ್ವನತನ ಸೆಂಗರಹಣ್ 
ಮನಡಬೇ್ಕತ,… 

ಶ್ರೇ ಕ್.ಗ್ೂೇವಿೆಂದರನಜ್ತ:- ಟರಸಟ್ ಮನಡತವ ಬದಲತ ನಿದ್ೇಾಶರ್ನಲಯವನತನ ಮನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ.ಟಿ.ಸೂ್ೇಮಶ್ೇಖರ:- ಆಯತ್ತ. ಏರ್್ೇನತ ಅವಶಯಕತ ್ ಇದ್ ಅದ್ಲೆವನೂನ 
ಆಯತಷ್ನಮನ್ ಭನರತ್ ಯೇಜ್ರ್್ಗ ್ ತೂ್ೆಂದರ್ಯನಗದೆಂತ್ ಆರೂ್ೇಗಯ ಇಲ್ನಖ ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಾಕ 
ಇಲ್ನಖಗ್ ್ತ್ೂೆಂದರಯ್ನಗದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಈ ಹಿೆಂದ ್ಏನಿತ್ತು, ಅದ್ಲೆವನೂನ ಸಹ ಅಳವಡಿಸ್ಥಕೂ್ೆಂಡತ 
ಅಕ್ೂಟೇಬರ್ 02ರ್್ೇ ತನರಿೇಖಿನಿೆಂದ ಈ ಯಶಸ್ಥಿನಿ ಯೇಜ್ರ್್ಯನತನ ಜನರಿ ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಮನನಯ 
ಮತಖಯಮೆಂತಿರಗಳು ಘೂೇಷಣ್ ಮನಡಿದನಿರ್.  ಅದರೆಂತ್ ಅಕ್ೂಟೇಬರ್ 02ರ್್ೇ ತನರಿೇಖಿನೆಂದತ 
ಘೂೇಷಣ್ ಮನಡತವ ಸಲತವನಗಿ, ಈಗನಗಲ್್ೇ ಇದರ logo ನತನ ಶ್ರೇ ಅರ್ಮತ್ ಶನ ಕ್ೇೆಂದರ ಸಹಕನರ 
ಸಚಿವರ ರ್್ೇತ್ೃತ್ಿದಲ್ಲೆ ಲ್ೂ್ೇಕನಪಾಣ್ ಮನಡಲ್ನಗಿದ್.  ಅದರಿೆಂದ ಮನನಯ ಸದಸಯರ್ಲೆರೂ ಏರ್್ೇನತ 
ಕ್ೇಳಿದನಿರ ್ ಅದ್ಲೆವೂ ಪರಗತಿಯಲ್ಲೆದ್.  ಬನಯೆಂಕ್ ರ್ೌಕರರನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂಳಿಬ್ೇಕತ ಎೆಂಬ ಬ್ೇಡಿಕ ್
ಇದ್.  Throughout the State ಏರ್್ಲ್ನೆ ಮನಡಬೇ್ಕತ ಅದ್ಲೆವನೂನ ಮನಡಲ್ನಗತವುದತ.  
ವಿಳೆಂಬವನದರೂ ಪರವನಗಿಲೆ, ಒೆಂದತ ಸಲ ಕನಯಾಗತ್ವನದರ ್ಮತೆಂದ್ ತೂ್ೆಂದರಯ್ನಗಬನರದ್ೆಂಬ 
ದೃಷಿಾಯೆಂದ ಅಕೂ್ಟೇಬರ್ 02 ರಿೆಂದ ಜನರಿ ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ತಿೇಮನಾನವನಗಿದತಿ, ಶ್ೇಕಡನ 100 
ರಷತಟ ಜನರಿಯನಗತತ್ುದ್.   

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕ.್ರನಥೂ್ೇಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ 
ಸಮಪಾಕವನಗಿ ನಿೇಡಿದನಿರ.್  ಅವರತ “ಮನಜಿ ಮತಖಯಮೆಂತಿರಗಳನಗಿದೆಂಥ ಶ್ರೇ ಎಸ.ಎೆಂ.ಕೃಷಣರವರತ 
ಮತ್ತು ಸಹಕನರ ಸಚಿವರನಗಿದೆಂಥ ಶ್ರೇ ಅಡಗೂರ್ ಹ್ರ್್ ವಿಶಿರ್ನಥ್ರವರತ ಸಹಕನರಿಗಳ ಪರವನಗಿ 
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ಒಳ್ಿಯ ಯೇಜ್ರ್್ಯನತನ ಜನರಿಗ ್ತ್ರತವೆಂಥ ಪರಯತ್ನ ಮನಡಿ, ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಿದಿರತ ಎನತನವೆಂಥ 
ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳಿದರತ.  ಹನಗ್ಯೇ ಅಕ್ೂಟೇಬರ್ 02ರ್್ೇ ತನರಿೇಖತ ಈ ಯೇಜ್ರ್್ಯನತನ ಪನರರೆಂಭ 
ಮನಡತತ್ುೇವ ್ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳಿದನಿರ.್  ದ್ಧರ್ನೆಂಕ 23ಕ್ೆ ಸದನವು ಮತಕನುಯಗ್ೂಳುಿವುದರೂ್ಳಗ್ Trust 
formation ಮನಡಿರತವುದರ ಕತರಿತ್ತ ಮನಹಿತಿ, ಈ ಯೇಜ್ರ್್ಗ ್ ಯನವ ಫಲ್ನನತಭವಿಗಳು 
ಅಹಾರನಗಿದನಿರ,್ ಯನವ ಯನವ ಕನಯಲ್್ಗಳಿಗ ್ಚಿಕಿತಾ್ಯನತನ ನಿೇಡಲ್ನಗತವುದತ ಮತ್ತು ಸಹಕನರಿ 
ಬನಯೆಂಕತಗಳ ಸದಸಯರತಗಳಿಗ್ ಈ ಯೇಜ್ರ್್ ಅನಿಯವನಗತತ್ುದ್ಯೇ ಎನತನವೆಂಥ ಘೂೇಷಣ್ಯನತನ 
ಸದನ ಮತಗಿಯತವುದರೂ್ಳಗ್ ತಿಳಿಸಲ್ಲ.  ಅಕೂ್ಟೇಬರ್ 02ರ್್ೇ ತನರಿೇಖತ launch ಮನಡಿ, ಪರಗತಿ 
ಮನಡಲ್ನಗತತ್ುದ್.  ಅದಕೂೆ ಮದಲತ ಏರ್್ೇನತ ಮನನದೆಂಡಗಳಿವ್, ಅದರ ಬಗ್ೆ ಸದನಕ್ೆ ತಿಳಿಸಲ್ಲ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಪರಕನಶ್ ಕ್.ರನಥ್ೂೇಡ್ರವರ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ತನವು 
ಹ್ೇಳಿದೆಂತ ್ಉತ್ುರ ನಿೇಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಕಡನಾಯ ಇಲೆ.  ಈಗನಗಲ್್ೇ ಈ ಯೇಜ್ರ್್ ನಿೆಂತ್ತ ಹೂ್ೇಗಿದ್ಿ. 
ನಿೆಂತ್ತ ಹ್ೂೇಗಿರತವ ಯೇಜ್ರ್್ಯನತನ ಪತನರ್ ಜಿೇವ ನಿೇಡಿ, ಕೇ್ೆಂದರ ಸಕನಾರದ್ಧೆಂದ ಹ್ೂಸ ರೂಪ 
ಕ್ೂಡಲ್ನಗತತಿುದ್ ಮತ್ತು ಈ ಯೇಜ್ರ್್ ಪರಗತಿಯಲ್ಲೆದತಿ, ಅಕೂ್ಟೇಬರ್ 02ರ್್ೇ ತನರಿೇಖತ launch 
ಮನಡಲ್ನಗತತ್ುದ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನಿರ್.  ಸಿಲಪ ಅವರಿಗೂ ಸಮಯ ನಿೇಡಬೇ್ಕತ.  ಅದನತನ ಬಿಟತಟ 
23ರ್್ೇ ತನರಿೇಖತ ಸದನ ಮತಗಿಯತವುದರೂ್ಳಗ್ ಮನನದೆಂಡಗಳ್ೇನತ ಎೆಂಬತದನತನ ತಿಳಿಸಬ್ೇಕತ 
ಎೆಂದತ ನಿಮಮ ರ್್ೇರ ಪರಶ್ನ ಕ್ೇಳಿದರ ್ಉತ್ುರ ನಿೇಡಲತ ಆಗತತ್ುದಯ್ೇ? ಅದನಗೂಯ ಸವಿಸನುರವನಗಿ 
ಚಚ್ಾ ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂದರ್, ಒೆಂದತ ಅಜಿಾ ಬರ್ದತ ಕಳುಹಿಸ್ಥಕೂ್ಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕ್.ರನಥೂ್ೇಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಒೆಂದತ ಸಹ ಉಪ 
ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್ೇಳಿಲೆ.  ಅಕ್ೂಟೇಬರ್ 02ರ್್ೇ ತನರಿೇಖತ ಈ ಯೇಜ್ರ್್ಯನತನ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡತತ್ುೇವ ್
ಎೆಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹ್ೇಳಿದತಿ, ಏರ್್ೇನತ ಮನನದೆಂಡಗಳಿವ್, ಏರ್್ೇನತ ತ್ಯನರತ 
ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡಿದನಿರ್    ಅದನತನ ಈ ಸದನ ಮತಗಿಯತವುದರೂ್ಳಗ್ ತಿಳಿಸಲ್ಲ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯತ್ತ.  ಅವರತ ಅಕ್ೂಟೇಬರ್ 02ರ್್ೇ ತನರಿೇಖಿರ್್ೂಳಗ್ ಮನಡತತನುರ.್  
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ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕ್.ರನಥ್ೂೇಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈಗನಗಲ್್ೇ 06 ತಿೆಂಗಳು 
ಕಳ್ದ್ಧದತಿ, ಇಲ್ಲೆಯವರ್ಗೂ ಏನತ ಮನಡಿಲೆ.  ಆದರ,್ ಏರ್್ೇನತ ತೂ್ೆಂದರ್ಗಳಿವ ್ಎೆಂಬತದನತನ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಹ್ೇಳಿದತಿ, ಅನತಷ್ನಟನ ಮನಡತತ್ುೇವ ್ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನಿರ್.  

ಶ್ರೇ ಎಸ.ಟಿ.ಸ್ೂೇಮಶ್ೇಖರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ intention, 
ಈಗನಗಲ್್ೇ ಆಯವಯಯದಲ್ಲೆ ಘೂೇಷರ್್ಯನಗಿ 06 ತಿೆಂಗಳು ಕಳ್ದ್ಧದತಿ, ಏನತ 
ಅನತಷ್ನಾನವನಗಿಲೆವ್ೆಂದತ  purpose ಆಗಿ ಹ್ೇಳುವುದಕ್ೆ ಹ್ೂರಟಿದನಿರ.್  

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕ್.ರನಥ್ೂೇಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಹೌದತ. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಹ್ೇಳುವುದನತನ ರ್ನನತ ಒಪ್ತಪಕ್ೂಳುಿತ್ುೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಎಸ.ಟಿ.ಸ್ೂೇಮಶ್ೇಖರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಆರ್ಥಾಕ ಇಲ್ನಖಯ್ವರತ ಸಮಸ್ಯ 
ಏರ್್ೆಂಬತದನತನ,… 

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕ್.ರನಥ್ೂೇಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈಗನಗಲ್್ೇ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಅದ್ಲೆದರ ಬಗ್ೆ ಹ್ೇಳಿರತವುದನತನ ಕ್ೇಳಿಸ್ಥಕೂ್ೆಂಡಿದ್ಿೇರ್್.   

ಶ್ರೇ ಎಸ.ಟಿ.ಸ್ೂೇಮಶ್ೇಖರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಆ 
ಇಲ್ನಖಯ್ವರ ಸಮಸ್ಯಯನತನ ಕ್ೇಳಿಸ್ಥಕೂ್ೆಂಡರ್ ಸನಕತ.  ಅದನತನ ಬಿಟತಟ ಆರತ ತಿೆಂಗಳುಗಳಿೆಂದ 
ಏನತ ಮನಡತತಿುಲೆ ಎನತನವೆಂಥ ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳುವುದಕ್ೆ ಹ್ೂರಟಿದನಿರ.್  

ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ  ಕೆ.ರಾಥ ೆೀಡ್:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೀೆ, ರ್ನನತ ಆ ರಿೇತಿ ಹ್ೇಳುತಿುಲೆ.  ಆರತ 
ತಿೆಂಗಳುಗಳಿೆಂದ ಏನತ ಮನಡಿಲೆ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಹ್ೇಳಿದತಿ ಸರಿ.  ಆ ಮನತ್ನತನ ರ್ನನತ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಕೂ್ಟಟ ಮೇಲ್್ ಹ್ೇಳುತಿುಲೆ.  ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ,್ ಅಕ್ೂಟೇಬರ್ 02ರ್್ೇ 
ತನರಿೇಖತ ಈ ಯೇಜ್ರ್್ಯನತನ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡತತಿುದತಿ, ಅದಕೂೆ ಮದಲತ ಸದನವು 
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ನಡಯ್ತತಿುರತವುದರಿೆಂದ ಏರ್್ೇನತ ಮನನದೆಂಡಗಳಿವ್, ಏರ್್ೇನತ ಕನಯಿಗಳಿವ ್ ಅದರ ಬಗ್ೆ ಸದನಕ್ೆ 
ತಿಳಿಸಲ್ಲ ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳುತಿುದ್ಿೇರ್್.   

ಶ್ರೇ ಎಸ.ಟಿ.ಸೂ್ೇಮಶ್ೇಖರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸದನಕ್ೆ ತ್ಪತಪ ಮನಹಿತಿ 
ಹ್ೂೇಗಬನರದತ.  ಈಗ ಹ್ೂಸದನಗಿ ಟರಸಟ್ ರಚರ್್ ಮನಡಬೇ್ಕನಗಿದ.್  ಹಿೆಂದ ್ಟರಸಟ್ ಮನಡಿದತಿ, ಆ 
ಟರಸಟ್ನತನ ರದತಿ ಪಡಿಸಬ್ೇಕನಗತತ್ುದ್.   

ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ  ಕೆ.ರಾಥ ೆೀಡ್:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೀೆ, ಆಯತ್ತ ಮನಡಲ್ಲ.  ಆದರ್, 
ಅಕ್ೂಟೇಬರ್ 02ರ್್ೇ ತನರಿೇಖತ ಈ ಯೇಜ್ರ್್ ಪನರರೆಂಭಗ್ೂಳುಿತಿುರತವುದರಿೆಂದ ಏರ್್ೇನತ 
ಮನನದೆಂಡಗಳಿವ್ ಅದನತನ ತಿಳಿಸಲ್ಲ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ಿೇರ್್.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರ್ ಹನಗೂ ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ ಒೆಂದತ ನಿರ್ಮಷ.  ಮನನಯ 
ಅಡಗೂರ್ ಹ್ರ್.ವಿಶಿರ್ನಥ್ರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತನುರ.್  

ಶ್ರೇ ಅಡಗೂರ್ ಹ್ರ್. ವಿಶಿರ್ನಥ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಗನರರ್ಮೇಣ್ ಕರ್ನಾಟಕದ 
ರೈ್ತನಪ್ತ ಕತಟತೆಂಬಗಳ ಆರೂ್ೇಗಯದ ದೃಷಿಟಯೆಂದ ಹಿೆಂದ ್ ಮನಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತಿರಗಳಾಗಿದಂಥ ಶ್ರೀ 
ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣರವರು ಮತ್ುು ರ್ನನತ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರಾಗಿದೆಂಥ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಜನರಿಗ ್ ತ್ೆಂದ 
ಅತ್ಯೆಂತ್ ಮಹತ್ುರವನದೆಂಥ ಕನಯಾಕರಮವನಗಿದತಿ, ಬಹಳ ಚ್ರ್ನನಗಿ ಈ ಯೇಜ್ರ್್ ನಡಯ್ತತಿುತ್ತು.  
ಬಹತಶಃ ಭನರತ್ದ ಯನವುದ್ೇ ರನಜ್ಯದಲ್ಲೆ ಜನರಿಗ್ ತ್ರದೇ್ ಇರತವೆಂಥ ಈ ಕನಯಾವನತನ ಬಹಳ 
ಪರಿಣನಮಕನರಿಯನಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೆ ಜನರಿಗ ್ತ್ರಲ್ನಗಿತ್ತು.  ಅದ್ೇನತ ಆಗಿತೂ್ುೇ ಏರ್್ೂೇ ಗೂ್ತಿುಲೆ.  
ಕನೆಂಗ್ರಸ್ ಸಕನಾರ ಜನರಿಗ್ ತ್ೆಂದ ಈ ಕನಯಾಕರಮವನತನ ಮತ್ೂುೆಂದತ ಕನೆಂಗರ್ಸ್ ಸಕನಾರ ಈ 
ಯೇಜ್ರ್್ಯನತನ scrap ಮನಡಿರತವುದಕ್ೆ ನಮಮಲೆರ ವ್ೇದರ್್ ಇದ್.  ಆದರ್, ಭನರತಿೇಯ ಜ್ನತನ 
ಪನಟಿಾಯನದ ನಮಮ ಸಕನಾರ ಈ ಯೇಜ್ರ್್ಯನತನ ಮತ್ು ಜನರಿಗ ್ತ್ರತವೆಂಥ ಕ್ಲಸವನಗತತಿುದತಿ, 
ಅಕ್ೂಟೇಬರ್ 02ರ್್ೇ ತನರಿೇಖಿನಿೆಂದ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡತತ್ುೇವ ್ ಎನತನವುದರ ಬಗ್ೆ ಈಗನಗಲ್್ೇ 
ಸತಮನರತ ಸಲ ಚಚ್ಾಯನಗಿದ್.  ಮನನಯ ಮತಖಯಮೆಂತಿರಗಳು ನಮಮನತನ ಸಹ ಕರದ್ತ ಇದರ ಬಗ್ೆ 
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ಚಚ್ಾ ಮನಡಿದನಿರ.್  ಹನಗನಗಿ ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲೆ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡತವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, ಈ 
ಯೇಜ್ರ್್ಯನತನ ದಯವಿಟತಟ ಸಹಕನರ ಇಲ್ನಖಯ್ಲ್ಲೆಯೇ ಇಟತಟಕೂ್ಳಿಬ್ೇಕತ.  ಏಕ್ೆಂದರ,್ ಆರೂ್ೇಗಯ 
ಇಲ್ನಖಯ್ ಪರಧನನ ಕನಯಾದಶ್ಾಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಕನರ ಇಲ್ನಖಯ್ ಪರಧನನ ಕನಯಾದಶ್ಾಗಳು, 
ಇಬಬರೂ ಸಹ ಈ ಯೇಜ್ರ್್ಯ ಸದಸಯರನಗಿದತಿ, ಮನನಯ ಮತಖಯಮೆಂತಿರಗಳು ಇದಕ್ೆ 
ಅಧಯಕ್ಷರನಗಿದನಿರ.್  ಹಿೆಂದ್ಧನ ಸಕನಾರವು ಆರೂ್ೇಗಯ ಇಲ್ನಖಗ್ ್ ವಿಲ್ಲೇನಗೂ್ಳಿಸ್ಥದ ಮೇಲ್್ ಈ 
ಯೇಜ್ರ್್ ಕತಲಗ್ಟತಟ ಹ್ೂೇಗಿತ್ತು.  ಹನಗನಗಿ ಸಹಕನರ ಇಲ್ನಖಯ್ಲ್ಲೆ ಈ ಯೇಜ್ರ್್ಯನತನ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆ mechanism ಮತ್ತು network ಇದ್.                         

  (ಮತೆಂದತ) 

(784) 13.09.2022/12.30/ಎಸ್ಕ್-ಕ್ಎಸ್ 

ಶ್ರೇ ಅಡಗೂರತ ಹ್ರ್್. ವಿಶಿರ್ನಥ್ (ಮತೆಂದತ):-  

ಹನಗನಗಿ ಯನವ ಕನರಣ್ಕೂೆ ಕೂಡ ಈ ಯಶಸ್ಥಿನಿ ಆರೂ್ೇಗಯ ವಿಮನ ಯೇಜ್ರ್್ಯನತನ ಸಹಕನರ 
ಇಲ್ನಖಯ್ಲ್ಲೆ ಉಳಿಸ್ಥಕೂ್ೆಂಡತ, ಇನೂನ ಪರಿಣನಮಕನರಿಯನಗಿ ಮನಡಬಹತದತ. ಈ ಯೇಜ್ರ್್ ಬಗ್ೆ 
Harvard University ನಲ್ಲೆ ಡನ. ಚೌಧರಿ ಎನತನವವರತ ಸೆಂಶ್್ ೇಧರ್ ್ನಡಸ್್ಥದತಿ,  ಇಡಿೇ ರೈ್ತನಪ್ತ 
ಜ್ನರ ಆರೂ್ೇಗಯದ ಬಗ್ೆ CSR (Corporate Social Responsibility) Fund ಇವ್ಲೆವನೂನ 
ಜ್ೂೇಡಿಸ್ಥಕೂ್ೆಂಡತ ಅವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಹ್ೇಗ ್ ತಿೆಂಗಳಿಗ ್ ರೂ.10 ಮನತ್ರ…. ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ CSR 
Fund ಏರ್ನಗತತಿುದ?್ ಅವರವರ್ೇ ಸೇ್ರಿ ಕೆಂಪನಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ, ಅವರವರೇ್ ತಿನತನತಿುದನಿರ್. ಮನನಯ 
ಸಹಕನರ ಸಚಿವರಲ್ಲೆ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡತವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, CSR Fund ಹನಗೂ ಎಲೆವನತನ ಸೇ್ರಿ 
ಸತಮನರತ ಒೆಂದತ ಸನವಿರ ಕ್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಸೆಂಗರಹ ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಇದತ ಏನೂ ಬಹಳ 
ದ್ೂಡಾ ವಿಚನರವಲೆ. ನಮಮ ರನಜ್ಯದಲ್ಲೆ ಒೆಂದತ ಸನವಿರಕೂೆ ಹ್ಚತಚ Multinational Companies 
ಇವ್. ಆ ಎಲ್ನೆ Multinational Companies ಗಳಿಗ್ ರ್ನನತ ಅವತಿುನಿೆಂದಲ್್ೇ ಸೆಂಗರಹ 
ಮನಡಲತ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಿದ್ಿ. ಅವತಿುನ ದ್ಧನ ಸತಮನರತ 70 ಕೂ್ೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳಷತಟ collect 
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ಮನಡತವಷಟರೂ್ಳಗ್ ಚತರ್ನವಣ್ ಬೆಂದನಗ, ಅದತ ಹ್ೂೇಯತ್ತ. ಒೆಂದತ ಸನವಿರ ಕ್ೂೇಟಿ 
ರೂಪನಯಗಳನತನ collect ಮನಡಿ, ಅದನತನ trade ಮನಡಿ, ಆ trade ನಿೆಂದ ಬೆಂದೆಂತ್ಹ …. 

ಡನ|| ಕ್. ಗ್ೂೇವಿೆಂದರನಜ್ (ವಿಧನನಸಭ್ಯೆಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, CSR Fund  ಗಳ ಬಗ್ೆ ಸತಮನರತ ಅಧಾ ಗೆಂಟ್ ಕನಲ್ನವಧಿ ಚಚ್ಾ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕ್ೂಟಟರ ್ಒಳ್ಿಯದತ.  

ಶ್ರೇ ಅಡಗೂರತ ಹ್ರ್್. ವಿಶಿರ್ನಥ್ (ರ್ನಮನಿದ್ೇಾಶನವನತನ ಹ್ೂೆಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದರ ಬಗ್ೆ ಚಚಾ್ ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಅವಕನಶ ಕೂ್ಟಟರ್ ಒಳ್ಿಯದತ. ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಹ್ೇಳುವೆಂತ್ಹದತಿ ಸರಿಯದ.್  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,  ಇದ್ೂೆಂದತ 
ಬಹಳ ಗೆಂಭಿೇರವನದೆಂತ್ಹ ಯೇಜ್ರ್್ಯನಗಿದತಿ, ಇದತ ಈ ಹಿೆಂದಯ್ೇ ಇತ್ತು. ಈ ಯೇಜ್ರ್್ 
cancel ಆಗಿ, ಮತು್ ಇದನತನ ಪತನಃ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂಬ ವಿಚನರವಿದ್. ಇದರಲ್ಲೆ ಅರ್್ೇಕ 
ಬದಲ್ನವಣ್ಗಳ ಅವಶಯಕತ್ ಇದ್. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ೆ ಅಧಾ ಗೆಂಟ್ ಚಚ್ಾ ಮನಡಲತ ಅವಕನಶ 
ಮನಡಿಕ್ೂಡಿ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-ಮನನಯ ಅಡಗೂರತ ಹ್ರ್್. ವಿಶಿರ್ನಥ್ರವನತನ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆ ಬಿಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಅಡಗೂರತ ಹ್ರ್್. ವಿಶಿರ್ನಥ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅಕ್ೂಟೇಬರ್ ೨ರ್ೇ್ 
ತನರಿೇಖಿನೆಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹ್ೇಳಿದ ಪರಕನರ ಸಕನಾರ ಎಲ್ನೆ ರಿೇತಿಯ …. 

ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ಎಲ್. ಅನಿಲ್ ಕತಮನರ್ (ಸಿಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ಿಗಳಿೆಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- 
ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,  ರನಜ್ಯದಲ್ಲೆರತವ ಒಟತಟ ಜ್ನಸೆಂಖ್ಯಯಲ್ಲೆ ಎಷತಟ percent ಜ್ನರತ 
ಸಹಕನರ ಸೆಂಘದ ಸದಸಯತ್ಿ ಹೂ್ೆಂದ್ಧದನಿರ?್ 
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ಶ್ರೇ ಅಡಗೂರತ ಹ್ರ್್. ವಿಶಿರ್ನಥ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದರ ಬಗ್ೆ ಅಧಾ ಗೆಂಟ್ 
ಚಚ್ಾ ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಅವಕನಶ ಕ್ೂಡಿ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯತ್ತ. ಮನನಯ  ಲಕ್ಷಮಣ್ ಸೆಂಗಪಪ ಸವದ್ಧಯವರೇ್, ತನವು 
ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ಎಲ್. ಅನಿಲ್ ಕತಮನರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, … 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇದರ ಬಗ್ೆ ಅಜಿಾ ಕ್ೂಡತವುದಕ್ೆ ಹ್ೇಳಿದ್ಿೇರ್.್ 

ಶ್ರೇ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಸೆಂಗಪಪ ಸವದ್ಧ (ವಿಧನನಸಭ್ಯೆಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇವತ್ತು ಅತ್ಯೆಂತ್ ಮಹತ್ಿದ ವಿಷಯವನಗಿದತಿ, ಇದರ ಬಗ್ೆ ಚತಕ್ೆ ಗತರತತಿನ 
ಪರಶ್ನಯಲ್ಲೆ ಬೆಂದ್ಧದ.್ ಇದರ ಬಗ್ೆ ಸನಕಷತಟ ಚಚ್ಾ ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಅವಕನಶವಿಲೆ ಎನತನವ ಒೆಂದತ 
ಕಲಪರ್್ಯೂ ಕೂಡ ನಮಗಲ್ೆರಿಗೂ ಇದ್.  ಈ ಹಿೆಂದ್ ಸಹಕನರ ಸಚಿವರನಗಿದಿೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೆ 
ಮನನಯ ಅಡಗೂರತ ಹ್ರ್್. ವಿಶಿರ್ನಥ್ರವರತ ಈ ಯಶಸ್ಥಿನಿ ಯೇಜ್ರ್್ಯನತನ ಜನರಿಗ ್ ತ್ೆಂದರತ. 
ಅವತಿುನ ದ್ಧವಸ ರ್ನವಲ್ೆ ಅಪ್ಕಾ್ ಬನಯೆಂಕ್ನ ನಿದ್ೇಾಶಕರತ. ಒೆಂದತ ಸಭ ್ನಡದ್ೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೆ 
ರ್ನರನಯಣ್ ಹೃದಯನಲಯದ ಡನ. ದ್ೇವಿ ಶಟ್ಿಟ ಎನತನವವರತ ನಮಮ ಹತಿುರ ಬೆಂದರತ. ಒೆಂದತ ಹೂ್ಸ 
ಯಶಸ್ಥಿನಿ ಯೇಜ್ರ್್ಯನತನ ರನಜ್ಯದಲ್ಲೆ ರ್ನವು ಮನಡಬೇ್ಕತ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಕಲಪರ್್ಯನತನ 
ಇಟತಟಕೂ್ೆಂಡತ ಬೆಂದ್ಧದ್ಿೇವ್. ಇದಕೂ್ೆೆಂದತ presentation ಕ್ೂಡತತ್ುೇವ.್  ತನವು ಅದನತನ ರ್್ೂೇಡಿ, 
ಇದರ ಬಗ್ೆ ತಿೇಮನಾನ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾ ಒದಗಿ ಬೆಂದ್ಧದ ್ ಎೆಂದತ ಅವರತ ನಮಗ ್
ಮನವರಿಕ ್ ಮನಡಿಕೂ್ಟಟರತ. ಅವತಿುನ ದ್ಧನ ಅವರತ ಕ್ೂಟಿಟರತವೆಂತ್ಹ presentation ಅನತನ 
ತ್ಗ್ದತಕೂ್ೆಂಡತ, ರ್ನವಲ್ೆರೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ೆ ಪೂರಕರನಗಿರತವ ಒಬಬ ಸಹಕನರ ಸಚಿವರತ ಇದನಿರ.್ 
ರ್ನವು ಅವರ ಹತಿುರ ಹೂ್ೇಗೂ್ೇಣ್.  ಅವರತ ಖೆಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಒಪ್ತಪಗಯ್ನತನ ಕ್ೂಡತತನುರ ್
ಎನತನವೆಂತ್ಹ ವಿಚನರವನತನ ರ್ನವು ಅವರಿಗ್ ತಿಳಿಸ್ಥದವ್ು.  ಪತನಃ ರ್ನವು ಅಪಕ್ಾ್ ಬನಯೆಂಕ್ನಲ್ಲೆರತವ 
ಎಲ್ನೆ ನಿದ್ೇಾಶಕರತ 7 Minister quarters ಗ್ ಬೆಂದ್ವು.  ಅವತಿುನ ದ್ಧನ ಶ್ರೇ ಅಡಗೂರತ 
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ಹ್ರ್್. ವಿಶಿರ್ನಥ್ರವರತ ಸಹಕನರ ಸಚಿವರನಗಿದಿರತ. ಆ presentation ಅನತನ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗ್ 
ಕ್ೂಟಟ ತ್ಕ್ಷಣ್ವೇ್, ಅವತಿುನ ದ್ಧನ ಅವರತ ಮನನಯ ಮತಖಯಮೆಂತಿರಗಳ ಹತಿುರ ಹ್ೂೇಗಿ ಒಪ್ತಪಗ್ಯನತನ 
ಪಡದ್ತಕೂ್ೆಂಡರತ. ಇದನತನ ತ್ಕ್ಷಣ್ ಜನರಿಗ ್ತ್ರಬೇ್ಕತ ಎನತನವುದರ ಬಗ್ೆ ದ್ಧೇಘಾವನಗಿ ಕನಯಾವನತನ 
ಮನಡಿದೆಂತ್ಹವರತ ಮನನಯ ಅಡಗೂರತ ಹ್ರ್್. ವಿಶಿರ್ನಥ್ರವರತ. ತ್ದನೆಂತ್ರ ಈ ಯಶಸ್ಥಿನಿ 
ಯೇಜ್ರ್್ಯೂ ರನಜ್ಯದಲ್ಲೆ ಬಹಳ ಪರಿಣನಮಕನರಿಯನಗಿ ಕನಯಾವನತನ ನಿವಾಹಿಸ್ಥತ್ತ. ಪನರರೆಂಭದಲ್ಲೆ 
ಒಬಬ ರೈ್ತ್ ಒೆಂದತ ವಷಾಕ್ೆ 60 ರೂಪನಯಯನತನ ತ್ತೆಂಬಬ್ೇಕತ. ಉಳಿದ್ಧರತವ 60 
ರೂಪನಯಯನತನ ಈ ಮೂರತ ಬನಯೆಂಕ್ಗಳನದ ಅಪ್ಕಾ್ ಬನಯೆಂಕ್, ಡಿ.ಸ್ಥ.ಸ್ಥ. ಬನಯೆಂಕ್  and 
PACS (Primary Agricultural Credit Societies), ಈ three-tier system 
ನಲ್ಲೆರತವೆಂತ್ಹ 60 ರೂಪನಯಯನತನ ಹನಕಿ, 120 ರೂಪನಯ ಒಬಬ ರೈ್ತ್ನಿಗ್ ಕಟಿಟದ ಮೇಲ್ ್
ಉಳಿದ್ಧರತವೆಂತ್ಹ ಎಲ್ನೆ ರೈ್ತ್ರತ ಯನರತ ಸನಲವನತನ ಪಡದ್ತಕ್ೂೆಂಡಿರತತನುರ್ೂೇ, ಸನಲವನತನ 
ಪಡದ್ತಕೂ್ೆಂಡಿರತವೆಂತ್ಹ ರೈ್ತ್ರ ಸನಲದ ಖನತ್ಯಲ್ಲೆ 60 ರೂಪನಯಗಳನತನ ಹಿಡಿದತಕೂ್ೆಂಡತ, ಈ 
ಅಕೌೆಂಟ್ಗ್ ಭತಿಾ ಮನಡಬ್ೇಕತ. ಆರೂ್ೇಗಯದಲ್ಲೆ ವಯತನಯಸವನಗತವುದರ ಬಗ್ೆ  guidelines ನಲ್ಲೆ 
ಯನವನಯವ ರೂ್ೇಗಗಳಿಗ್ ಈ ವಿಮನ ಯೇಜ್ರ್್ ಅನಿಯವನಗತತ್ುದ ್ಎನತನವ ಬಗ್ೆ ಅವತಿುನ ದ್ಧನ 
ಮನನಯ ಸಹಕನರ ಸಚಿವರನದ ಮನನಯ ಅಡಗೂರತ ಹ್ರ್್. ವಿಶಿರ್ನಥ್ರವರತ ಸಪಷಟ ಪಡಿಸ್ಥದಿರತ. ಈ 
ಯೇಜ್ರ್್ ಬಹಳ ಪರಿಣನಮಕನರಿಯನಯತ್ತ. ಇದಕ್ೆ ಮತೆಂದ್ಯೂ ಕೂಡ ಸಕನಾರ ಅನತದನನವನತನ 
ಕ್ೂಟಿಟತ್ತ. ತ್ದನೆಂತ್ರ ಭನರತಿೇಯ ಜ್ನತನ ಪಕ್ಷ ಸಕನಾರಕ್ೆ ಬೆಂದೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಮನನಯ 
ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ಮತಖಯಮೆಂತಿರಯನಗಿದಿರತ. ಆಗ  ರ್ನನತ ಸಹಕನರ 
ಸಚಿವರ್ನಗಿದಿೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೆ ರ್ನವು ಪರತಿ ವಷಾ trust ಗ್ ಒೆಂದತ ಸನರಿ ಹತ್ತು ಕೂ್ೇಟಿ 
ರೂಪನಯಗಳು, ಇರ್ೂ್ನೆಂದತ ಸನರಿ ಇಪಪತ್ತು ಕ್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳು, ಮತೂ್ುೆಂದತ ಸನರಿ 
ಮೂವತೈ್ದತ ಕೂ್ೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳವರಗ್ೂ ಸಕನಾರದ್ಧೆಂದ ಅನತದನನವನತನ ಕೂಡ ಕೂ್ಟಿಟದ್ಿೇವ್. 
ಈ trust ಅನತನ sustain ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಇದನತನ ಶಕಿುಯತತ್ ಮನಡಬೇ್ಕತ ಮತ್ತು ಇನನಷತಟ 
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ಪರಿಣನಮಕನರಿಯನಗಿ ಕಲ್ಸವನಗಬ್ೇಕತ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿ, ಇದತ ಪನರರೆಂಭವನಯತ್ತ. ಇಡಿೇ 
ರನಜ್ಯದಲ್ಲೆ… 

ಡನ|| ಕ.್ ಗ್ೂೇವಿೆಂದರನಜ್:- ತನವು ಇದರ ಬಗ್ೆ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ಧಿೇರಿ. 

ಶ್ರೇ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಸೆಂಗಪಪ ಸವದ್ಧ (ವಿಧನನಸಭ್ಯೆಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸದಸಯರ್ೇ, ಒೆಂದತ ನಿರ್ಮಷ, ನನನ ಮನತ್ನತನ ಸಿಲಪ ಕೇ್ಳಿ.  ತ್ಮಮ ಸಲಹ ್ಏರ್ನದರೂ ಇದಿರ ್ಕೂ್ಡಿ. 
ನನಗ ್ ಅನತಭವದ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ಿೇರ್್. ಅವತಿುನ ದ್ಧನ ಒೆಂದತ ಟರಸಟ್ 
ನಿಮನಾಣ್ವನಯತ್ತ. ಸಹಕನರಿ ಇಲ್ನಖಯ್ ಪರಧನನ ಕನಯಾದಶ್ಾಗಳ್ೇ ಇದಕ್ೆ ಅಧಯಕ್ಷರತ. ಇದಕ್ೆ 
ನಿದ್ೇಾಶಕರತಗಳನಗಿ ಡನ.ದ್ೇವಿ ಶ್ಟಿಟಯವರತ ಮತ್ತು ಬ್ೇರ ್ಬ್ೇರ ್ಆಸಪತ್ರಗಳಲ್ಲೆರತವೆಂತ್ಹ ಸತಮನರತ 
ರ್ನಲ್್ೆೈದತ ಜ್ನ ಡನಕಟರತಗಳಿದಿರತ. ಒೆಂದತ ಟರಸಟ್ ನಿಮನಾಣ್ವನಗಿ, ಇದಕ್ೆ ಯನವನಯವ ಆಸಪತ್ರಗಳು 
ಇರಬೇ್ಕತ ಎನತನವ ಬಗ್ೆ ರನಜ್ಯ ಸಕನಾರ ತಿೇಮನಾನ ಮನಡತತಿುತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೆ ಆಸಪತ್ರಗಳನತನ 
include ಮನಡಿ, ಆ ಆಸಪತ್ರಗಳ ಮತಖನೆಂತ್ರ  ರೂ್ೇಗಿಗಳು ಹ್ೂೇಗಿ, ಯನರತ ಯಶಸ್ಥಿನಿ 
ಯೇಜ್ರ್್ಯ ಫಲ್ನನತಭವಿಗಳಿದನಿರೂ್ೇ ಅವರತ ಆ ಯೇಜ್ರ್್ಯ ಪರಯೇಜ್ನವನತನ 
ಪಡದ್ತಕೂ್ಳುಿವೆಂತ್ಹ ವಯವಸ್ಿ ಬಹಳ ಚ್ರ್ನನಗಿ ನಡಯ್ತತಿುತ್ತು. ಈ ಯೇಜ್ರ್್ ಬಹಳಷತಟ 
ಜ್ನಪ್ತರಯವನಯತ್ತ.  ಆ ಯೇಜ್ರ್್ ಬ್ಳ್ಯತತನು ಬೆಂದನಗ, ಕ್ೇೆಂದರ ಮತ್ತು ರನಜ್ಯ ಸಕನಾರಗಳ 
ಕ್ಲವೆಂದತ ಯೇಜ್ರ್್ಗಳು ಬೆಂದವು. ರ್ನನತ ಯನರ ಹ್ಸರನತನ ಹ್ೇಳುವುದಕ್ೆ ಹೂ್ೇಗತವುದ್ಧಲೆ. 
ಹಿೆಂದ್ಧನ ಸಕನಾರ ಈ ಯೇಜ್ರ್್ಯನತನ ಆರೂ್ೇಗಯ ಇಲ್ನಖಯ್ಲ್ಲೆ merge ಮನಡಿ, ಕ್ೇೆಂದರ ಮತ್ತು 
ರನಜ್ಯ ಸಕನಾರಗಳು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಥಿನಿ ಯೇಜ್ರ್್ ಸೆಂಪೂಣ್ಾವನಗಿ ಒೆಂದೇ್ ಸೂರಿನಲ್ಲೆ ಬರಬೇ್ಕತ 
ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಒೆಂದತ  ಕಲಪರ್್ಯನತನ ಇಟತಟಕ್ೂೆಂಡತ ಮನಡಿರತವೆಂತ್ಹದತಿ, ಇವತ್ತು ನಡಯ್ತತಿುದ.್ 
ಇದತ ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕನಾರದ ಮಹತನಿಕನೆಂಕ್ಷಿ ಯೇಜ್ರ್್ಯನಗಿದ್. ನಮಮ ಮನನಯ ಮತಖಯಮೆಂತಿರಗಳು 
ಇೆಂದ್ಧನ ಪರಿಣನಮಕನರಿಯನಗಿರತವ ಈ ಒೆಂದತ ಕನಯಾಕರಮವನತನ ಪತನಃ ಜನರಿಗ ್ ತ್ರಬೇ್ಕತ 
ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿ, ಮರ್್ನ ತನರ್್ೇ ಘೂೇಷಣ್ ಮನಡಿದನಿರ.್ ಅದಕ್ೆ ಪೂರಕವನಗಿ ಮನನಯ ಸಹಕನರ 
ಸಚಿವರತ ಕೂಡ ಕನಯಾಭನರ ಮನಡತತಿುದನಿರ.್ ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸಹಕನರ ಸಚಿವರಲ್ಲೆ ವಿನೆಂತಿ 
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ಮನಡತವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, ಇದತ ಇನನಷತಟ ಪರಿಣನಮಕನರಿಯನಗಬ್ೇಕನದರ್, ಇದಕ್ೆ ಒೆಂದತ ತ್ಜ್ಞರ 
ಸರ್ಮತಿಯನತನ ಮನಡಿಕೂ್ಳಿಬ್ೇಕತ. ಅವರ ಪರಕನರ ಟರಸಟ್ನಲ್ಲೆ ಯನರತ ಇರಬೇ್ಕತ?  ಮತ್ತು ಅಧಯಕ್ಷರತ 
ಯನರತ ಇರಬೇ್ಕತ? ಈ ಫಲ್ನನತಭವಿಗಳು overlap ಆಗಲ್ನರದೆಂತ ್ ರ್್ೂೇಡಿಕ್ೂಳುಿವುದರ ಬಗ್ೆ 
ಇವತ್ತು ಚಿೆಂತ್ರ್್ಯನಗಬೇ್ಕನಗಿದ್.  ಏಕ್ೆಂದರ,್ ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕನಾರದ ಯೇಜ್ರ್್ ಇದ್ ಮತ್ತು ರನಜ್ಯ 
ಸಕನಾರದ ಯೇಜ್ರ್್ ಇದ್. ಯಶಸ್ಥಿನಿ ಯೇಜ್ರ್್ ಜನರಿಗ ್ ಬೆಂದನಗ, ಆ ಫಲ್ನನತಭವಿಗಳು 
ಯನವುದನದರ್ೂೆಂದತ ಕಡ ್  ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳಿಬ್ೇಕೇ್ ಅಥವನ ಎಲ್ನೆ ಸೇ್ರಿ ಒೆಂದತ ಕಡ ್
ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳಿಬೇ್ಕ್ೇ ಎನತನವೆಂತ್ಹದತಿ ಇದ್. ಇದರಲ್ಲೆ ಬಹಳ ಅವಸರ ಮನಡತವುದರಿೆಂದ, ಎಲ್್ೂೆೇ 
ಒೆಂದತ ಕಡ ್ದನರಿ ತ್ಪತಪವೆಂತ್ಹದನಿಗಬಹತದತ.  ಏಕೆ್ಂದರ್ ಇಲ್ಲೆ ಒಬಬ ವಯಕಿು overlap ಆಗಲ್ನರದ 
ಹನಗ್ೇ ರ್್ೂೇಡಿಕ್ೂಳಿಬೇ್ಕನಗತತ್ುದ್. ಏಕ್ೆಂದರ ್ ಒೆಂದತ ಕಡ ್ ಯಶಸ್ಥಿನಿ ಯೇಜ್ರ್್ಯನತನ 
ಪಡದ್ತಕೂ್ಳುಿತನುರ್.್ ರ್ನನತ ಉದನಹರಣ್ಗ ್ ಹ್ೇಳುವುದನದರ್, ಒಬಬ ರೂ್ೇಗಿ ಬಡವನಿದಿರ,್ 
ಮತಖಯಮೆಂತಿರಗಳ ಪರಿಹನರ ನಿಧಿಯೆಂದ ಹಣ್ವನತನ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳುಿತನುರ್್. ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕನಾರ ನಿೇಡಿರತವ 
ಯೇಜ್ರ್್ಯ ಹಣ್ವನತನ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳುಿತನುರ್.್  ರನಜ್ಯ ಸಕನಾರ ನಿೇಡಿರತವ ಯೇಜ್ರ್್ಯ ಹಣ್ವನತನ 
ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳುಿತನುರ್.್ ಇವಲ್ೆವನೂನ ರ್ಮೇರಿ ಯನರತ ಅತಿ ಬಡವರತ ಇರತತನುರ್ೂೇ, ಅವರತ 
ಮತಖಯಮೆಂತಿರಗಳ ಪರಿಹನರ ನಿಧಿಯ ಪರಯೇಜ್ನವನತನ ಪಡದ್ತಕ್ೂಳುಿತನುರ.್ ಈ ಯೇಜ್ರ್್ಯಲ್ಲೆ 
ತನವು ಒೆಂದತ ಆಲ್ೂ್ೇಚರ್್ ಮನಡಬೇ್ಕನಗಿರತವುದ್ೇರ್್ೆಂದರ್, ಇದನತನ ಪರತ್ಯೇಕವನಗಿ ರೈ್ತ್ರಿಗನಗಿ 
ಮನತ್ರ ಇಡತತಿುರೂ್ೇ, ಮದಲತ ಇದತ ಕೇ್ವಲ ರೈ್ತ್ರಿಗನಗಿ ಮನತ್ರವಿತ್ತು. ರೈ್ತ್ರನತನ 
ಹ್ೂರತ್ತಪಡಿಸ್ಥದರ್, ಯನರೂ ಕೂಡ ಇರಲ್ಲಲೆ. ಅದರ ನೆಂತ್ರ ಕನಲ್ನನತಸನರ, ಬ್ೇರ ್ ಬ್ೇರ ್
ಫಲ್ನನತಭವಿಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ೇರ ್ಬ್ೇರ ್ವಗಾದ ಜ್ನರತ ಇದರಲ್ಲೆ ಸೇ್ಪಾಡ್ಯನಗಿರತವೆಂತ್ಹದತಿ ಇದ್. 
ಇದತ ಮೂಲತ್ಃ ಪನರರೆಂಭವನಗಿದತಿ, ರೈ್ತ್ರಿಗನಗಿ. ಅೆಂದರ,್ ಇದತ ಕೃಷಿಕರಿಗೂ್ೇಸೆರವನಗಿ ಇರತವೆಂತ್ಹ 
ಒೆಂದತ ಯೇಜ್ರ್್ಯನಗಿದ್. ಅದಕ್ೆ ರ್ನನತ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡತವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, ಉಳಿದ್ಲ್ನೆ ಯೇಜ್ರ್್ಗಳು 
ಎಲೆರಿಗೂ ಸೇ್ರಿದೆಂತ ್ಬೆಂದ್ಧದ್. ಆದರ್ ಇದರಲ್ಲೆ ರೈ್ತ್ರರತ ಕೂಡ ಕ್ೇೆಂದರ ಮತ್ತು ರನಜ್ಯ ಸಕನಾರಗಳ 
ಯೇಜ್ರ್್ಗಳ ಪರಯೇಜ್ನವನತನ ಪಡದ್ತಕ್ೂಳುಿತಿುದನಿರ.್ ಈ ಯೇಜ್ರ್್ ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ ಪತನಃ 
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ಪನರರೆಂಭವನದ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಇದ್ೂೆಂದತ ಒಳ್ಿಯ ಯೇಜ್ರ್್. ಮನನಯ ಅಡಗೂರತ ಹ್ರ್್. 
ವಿಶಿರ್ನಥ್ರವರತ ಈ ಯೇಜ್ರ್್ ಬಹಳ ಪರಿಣನಮಕನರಿಯನದ ಯೇಜ್ರ್್ ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳಿದನಿರ.್ 
ರೈ್ತ್ರತ ತ್ಕ್ಷಣ್ವ್ೇ ಆಸಪತ್ರಗ್ ಹ್ೂೇಗಿ, ಅವರ ಆರೂ್ೇಗಯವನತನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಥಕೂ್ೆಂಡಲ್ಲೆ ಚಿಕಿತ್ಾಗನಗಿ 
ವ್ಚಚವನದ ಹಣ್ ರ್್ೇರವನಗಿ ಯಶಸ್ಥಿನಿ ಯೇಜ್ರ್್ಯ ಮತಖನೆಂತ್ರ ಆಸಪತ್ರಗ್ ಹ್ೂೇಗತತಿುತ್ತು. ಅದರ 
ಜ್ೂತ್ಗ್ ಇರ್ೂ್ನೆಂದತ ಗಮನಿಸಬ್ೇಕನದತದತ ಏರ್್ೆಂದರ್, ಆಸಪತ್ರಯವರತ ಇೆಂದ್ಧನ ದ್ಧನಮನನಗಳಲ್ಲೆ ಈ 
ಯಶಸ್ಥಿನಿ ಯೇಜ್ರ್್ಯ ಹಣ್ವನತನ ಅರ್್ೇಕ ಆಸಪತ್ರಗಳು ದತರಪಯೇಗ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡಿರತವೆಂತ್ಹದತಿ 
ಇದ್. ಈ ಯೇಜ್ರ್್ಯ ಹಣ್ವನತನ ದತರಪಯೇಗ ಮನಡಿಕೂ್ೆಂಡಿರತವುದರ ಬಗ್ೆ ಅರ್್ೇಕ 
ಸೆಂದಭಾಗಳಲ್ಲೆ ರ್ನವು ರ್್ೂೇಡಿದ್ಿೇವ್. ಅೆಂತ್ಹ ಆಸಪತ್ರಗಳ ಬಗ್ೆ ಕರಮ ಕ್ೈಗೂ್ೆಂಡಿರತವೆಂತ್ಹದತಿ ಇದ್. 
ಇವ್ಲೆವನತನ ಕೂಡ ಸೂಕ್ಷಮವನಗಿ ಗಮನದಲ್ಲೆಟತಟಕೂ್ೆಂಡತ, ಕೂಲೆಂಕಷವನಗಿ ಚಚ್ಾ ಮನಡಿಕೂ್ೆಂಡತ, 
ಈ ಯೇಜ್ರ್್ಯನತನ ಒೆಂದತ ಸನರಿ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಿದ ಮೇಲ್ ್ ಮತೆಂದ ್ ಯನವುದ್ೇ ರಿೇತಿಯ 
ಲ್್ೂೇಪಗಳು ಕನಣ್ದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಈ ಯೇಜ್ರ್್ಯನತನ ಅನತಷ್ನಾನ ಮನಡಬ್ೇಕತ ಮತ್ತು ಇದನತನ 
ಮತೆಂದತವರ್ಸತವೆಂತ್ಹದನಿಗಬ್ೇಕತ ಎೆಂಬ ನನನದ್ೂೆಂದತ ಬಯಕ ್ಇದ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮತೆಂದ್ಧನ ಚತಕ್ೆ ಗತರತತಿನ ಪರಶನ್ ಸೆಂಖ್ಯ 28 (207+208) ಮನನಯ 
ಸತನಿೇಲ್ ಗೌಡ ಪನಟಿೇಲ್ರವರದತಿ.  ಈ ಪರಶ್ನ ಕೆಂದನಯ ಇಲ್ನಖಗ್ ್ವಗನಾವಣ್ಯನಗಿದ.್ ಹನಗನಗಿ 
ಈ ಪರಶ್ನಗ ್ಉತ್ುರ ನಿೇಡತವುದಕ್ೆ ಅವರಿಗ್ ಸಿಲಪ ಸಮಯನವಕನಶ ಬೇ್ಕನಗಿದ.್  ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ. 
ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶರವರೇ್, ಈಗ ತ್ಮಮ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್ೇಳಿ. 

ಶ್ರೇ ಸತನಿೇಲ್ಗೌಡ ಪನಟಿೇಲ್ (ಸಿಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ಿಗಳ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಇದ್ೂೆಂದತ ಗೆಂಭಿೇರವನದ ಪರಶ್ನಯನಗಿದ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಇದ್ೇ ಸದನದಲ್ಲೆ ಉತ್ುರ ಕ್ೂಡಿಸತತ್ುೇರ್್. ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ. 
ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ರವರತ ತ್ಮಮ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್ೇಳಿ. 
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ಶ್ರೇ ಸತನಿೇಲ್ಗೌಡ ಪನಟಿೇಲ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ವಿಜನಪತರ ಜಿಲ್್ೆಯಲ್ಲೆ 
ಸತಮನರತ 52 ಬನರಿ ಭೂಕೆಂಪವನಗಿದ.್ ಇದತ ಗೆಂಭಿೇರವನದೆಂತ್ಹ ಪರಶ್ನಯನಗಿದತಿ, ಇದರ ಬಗ್ೆ 
ಚಚ್ಾಯನಗಬ್ೇಕನಗಿದ.್ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿದನಿಗ, ಇದರ ಬಗ್ೆ ಚಚ್ಾ ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಅವಕನಶ 
ಮನಡಿಕ್ೂಟಟರ ್ಬಹಳ ಒಳ್ಿಯದನಗತತ್ುದ.್ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರ್ೇ, ತ್ಮಮ ಪರಶ್ನ ಕೆಂದನಯ ಇಲ್ನಖಗ್ ್ 
ವಗನಾವಣ್ಯನಗಿದ್. ಮನನಯ ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರಿೆಂದ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೂಡಿಸತತ್ುೇರ್್.  ಮನನಯ 
ಯತ.ಬಿ. ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶರವರೇ್ ತ್ಮಮ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್ೇಳಿ. 

ಶ್ರೇ ಸತನಿೇಲ್ಗೌಡ ಪನಟಿೇಲ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದತ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞನನ 
ಇಲ್ನಖ ್… 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ. ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶರವರೇ್ ತ್ಮಮ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್ೇಳಿ. 

ಶ್ರೇ ಆಚನರ್ ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ (ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞನನ ಹನಗೂ ಮಹಿಳನ ಮತ್ತು ಮಕೆಳ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ವಿಕಲಚ್ೇತ್ನರ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ರ್ನಗರಿೇಕರ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ್ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಸದಸಯರ್ೇ,  ತ್ಮಮ ಪರಶ್ನಗ ್ಕೆಂದನಯ ಇಲ್ನಖಯ್ವರತ ಉತ್ುರ ನಿೇಡತತನುರ.್ ಇದತ ಅವರ under 
ನಲ್ಲೆ ಬರತತ್ುದ್. ಅದನತನ ಅವರತ ರ್್ೂೇಡಿಕೂ್ಳುಿತನುರ.್ ಹನಗನಗಿ ತ್ಮಮ ಪರಶ್ನ ಕೆಂದನಯ ಇಲ್ನಖಗ್ ್
ವಗನಾವಣ್ಯನಗಿದ್.  

ಶ್ರೇ ಸತನಿೇಲ್ಗೌಡ ಪನಟಿೇಲ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಕ್ೇಳಿರತವ ಪರಶ್ನಗ್ 
ಉತ್ುರವನತನ ಯನವ ದ್ಧರ್ನೆಂಕದೆಂದತ ಕ್ೂಡಿಸತತಿುೇರಿ?  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆ ವಿಚನರದ ಬಗ್ೆ ರ್ನನತ ಅನೆಂತ್ರ ಹ್ೇಳುತ್ುೇರ್್. ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ. 
ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶರವರೇ್, ತನವಿೇಗ ತ್ಮಮ ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್ೇಳಿ.                            

(ಮತೆಂದತ) 
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(785) 12.40, 13-09-2022, ಟಿಸ್ಥಹ್ರ್್-ಜಿಆರ               
ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್ಯ.121 

(ಉತ್ುರ ಲಗತಿುಸ್ಥದ್) 
 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಒೆಂದತ ಗೆಂಭಿೇರವನದ 
ಪರಶ್ನಯನತನ ಕ್ೇಳಿದ್ಿನತ. ಅದಕ್ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸ್ಥದನಿರ.್ ರನಯಚೂರತ ಜಿಲ್್ೆಯ 
ರನಯಚೂರತ ನಗರದಲ್ಲೆ ನಗರಸಭನ ವನಯಪ್ತುಯಲ್ಲೆ ಕಲತಷಿತ್ ನಿೇರತ ಕತಡಿದತ ಹಲವನರತ ಜ್ನ ಆಸಪತ್ರ 
ಸೇ್ರಿದನಿರ.್ ಅದರಲ್ಲೆ ಆರೇ್ಳು ಜ್ನ ಸತಿುದನಿರ.್  ಆದರ್ ಅವರತ ಕೂ್ಟಿಟರತ್ಕೆೆಂಥ ಉತ್ುರ 
ಸಮಪಾಕವನಗಿಲೆ ಎನತನವುದತ ನನನ ಅನಿಸ್ಥಕ.್ ಕಳ್ದ 20 ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಒೆಂದತ 
ಟನಯೆಂಕ್ ಕಿೆೇನ್ ಮನಡತವುದ್ಧಲೆ. ಆದರ್ 20 ವಷಾಗಳಲ್ಲೆ ಟನಯೆಂಕ್ ಕಿೆೇನ್ ಮನಡಲತ ಎಷತಟ ದತಡತಾ 
ಖಚತಾ ಮನಡಿದನಿರ್ೆಂದತ ಸಕನಾರದ ಬಳಿ ಲ್್ಕೆ ಇದಯ್ೇ? ಎರಡರ್್ಯದನಗಿ, ಅಲ್ಲೆ ಒಟತಟ 33 ಓವರ್ 
ಹ್ಡ್ ಟನಯೆಂಕ್ಗಳಿವ್. ಅವುಗಳನತನ ಕಿೆೇನ್ ಮನಡಲತ ತ್ಮಮ ಇಲ್ನಖಯ್ಲ್ಲೆ ಎಷತಟ ಜ್ನ ಸನಟಾಫ್ 
ಇದನಿರ?್ ಇದಕ್ೆ ಏರ್ನದರೂ ಅಕೌೆಂಟಬಿಲ್ಲಟಿ ಇದ್ಯೇ? ಈಗ ರ್ನವು ರನಯಚೂರಿನದತಿ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ಿೇವ್. ರ್ನನತ ನಿರ್ನ್ ದ್ಧವಸ ಒೆಂದತ ಪ್ೇಪರ್ ರ್್ೂೇಡಿದ್ನತ. ಗತಲಬಗನಾದಲೂೆ ಕೂಡ  
ಇದ್ೇ ರಿೇತಿ ಆಗಿದ.್ ಅಲ್ಲೆ ಒಬಬರತ ಸತಿುದನಿರ.್ ಸತಮನರತ ಐದನರತ ಜ್ನ ಬ್ೇರ ್ಬ್ೇರ ್ಆಸಪತ್ರಗಳಲ್ಲೆ 
ಅಡಿಮಟ್ ಆಗಿದನಿರ.್ ಇದತ ಏರ್್ೂೇ ಹೈ್ದನರಬನದ್-ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ನರಿಗ ್ಒೆಂದತ ರಿೇತಿ ಶನಪ. ದತಡತಾ 
ಮನತ್ರ ಖಚನಾಗತತಿುದ್, ಆದರ್ ಅವರಿಗ್ ಸರಿಯನಗಿ ಅನತಕೂಲಗಳು ಸ್ಥಗತತಿುಲೆ. ಕಳ್ದ 20 
ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಒೆಂದತ ಟನಯೆಂಕ್ ಕಿೆೇನ್ ಮನಡಿಲೆ. ಮೃತ್ರಿಗ ್ ಸಕನಾರದ್ಧೆಂದ ಐದತ ಲಕ್ಷ 
ರೂಪನಯಗಳು ಹನಗೂ ನಗರ ಸಭ್ಯೆಂದ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳು ಕೂ್ಡತತ್ುೇವ್ೆಂದತ ಘೂೇಷಣ ್
ಮನಡಿದನಿರ.್ ಮನನಯ ಸಚಿವರೇ್, ಅವರಿಗ್ ರೂ. 25 ಲಕ್ಷಗಳಷ್ನಟದರೂ ಪರಿಹನರ ಕ್ೂಡಿ. ಏಕ್ೆಂದರ ್
ಸತಿುರತವವರತ ಎೆಂಥವರ್ೆಂದರ್ ತ್ಟ್ಟ ಮನಡತ್ಕೆೆಂಥವರತ, ಕೂಲ್ಲ ಮನಡತ್ಕೆೆಂಥವರತ ಬಹಳ 
ಕಡತಬಡವರತ ಇೆಂತ್ಹ ಗೆಂಭಿೇರವನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೆ ಬ್ೇರ ್ಬ್ೇರ ್ಊರತಗಳಲೂೆ ಕೂಡ ಇದ್ೇ ರಿೇತಿ 
ಆಗತತಿುದ್. ಉದನಹರಣ್ಗ ್ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ ಹತ್ತು ಸನವಿರ ವನಟರ್ ಟನಯೆಂಕರ್ಗಳು 
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ಇರಬಹತದತ. ಈಗ ನಿೇರಿನ ಟನಯೆಂಕರ್ಗ್ ಒೆಂದತ ಲ್್ೇಯರ್ ಮನಡಬೇ್ಕತ ಮತ್ತು ಪ್ಟೂ್ರೇಲ್ 
ಟನಯೆಂಕರ್ಗ್ ಒೆಂದತ ಲ್್ೇಯರ್ ಮನಡಬೇ್ಕನಗತತ್ುದ್. ಅದ್ೇ ರಿೇತಿ ಕತಡಿಯತವ ನಿೇರಿಗೂ ಕೂಡ 
ಏನತ ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಇದ್ಯಲೆವ್. ಇದನತನ ಯನರತ ಚ್ಕ್ ಮನಡತತಿುದನಿರ?್ ಸನಕಷತಟ ಟನಯೆಂಕ್ಗಳು 
ಹನಳುಬಿದ್ಧಿವ್. ಮನನಯ ಸಚಿವರೇ್, ತನವು ಬೆಂದರ ್ರ್ನನತ ಒೆಂದರ್ಡತ ಟನಯೆಂಕ್ ಹತಿುರ ಕರದ್ತಕ್ೂೆಂಡತ 
ಹ್ೂೇಗತತ್ುೇರ್್. ಅದರಲ್ಲೆ ಕ್ೂೇತಿಗಳು ಸತಿುರತವುದತ ಹನಗ್ಯೇ ಇದ್. ರ್ನವಲ್್ನೆ ಅದ್ೇ ನಿೇರನತನ 
ಕತಡಿಯತತಿುದ್ಿೇವ್. ಇದತ ಬಹಳ ಗೆಂಭಿೇರವನದ ಪರಶ್ನ. ಅದಕನೆಗಿ ಸಕನಾರ ಸರಿಯನಗಿ 
ಸಮೆಂಜ್ಸವನದ ಉತ್ುರ ಕೂ್ಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಕ್ೇಳಬಯಸತತ್ುೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಎನ್.ರ್ನಗರನಜ್ತ (ಎೆಂ.ಟಿ.ಬಿ.):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಕಲತಷಿತ್ ನಿೇರತ ಸೇ್ವರ್ ್
ಸೆಂಬೆಂಧ ಐದತ ಜ್ನರತ ಮೃತ್ಪಟಿಟದನಿರ್ೆಂದತ ಈಗನಗಲ್್ೇ ವರದ್ಧ ಕೂಡ ಬೆಂದ್ಧದ.್ ಸರ್ನಮನಯ 
ಮತಖಯಮೆಂತಿರಯವರ ಪರಿಹನರ ನಿಧಿಯೆಂದ ರೂ. 5 ಲಕ್ಷಗಳು ಹನಗೂ ನಗರ ಸಭ್ಯೆಂದ ರೂ.10 
ಲಕ್ಷಗಳನತನ ಆ ಮೂರತ ಜ್ನಕೂೆ ಕೂಡ ರೂ.15 ಲಕ್ಷಗಳ ಪರಿಹನರವನತನ ಈಗನಗಲ್್ೇ ಕ್ೂಟಿಟದ್ಿೇವ್. 
ಅದನದ ನೆಂತ್ರ ಇನೂನ ಇಬಬರತ ಮೃತ್ಪಟಿಟದನಿರ್ೆಂದತ ಈಗನಗಲ್್ೇ ವರದ್ಧ ಬೆಂದ್ಧದ್. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ 
ರೂ. 15 ಲಕ್ಷಗಳು ಪರಿಹನರ ಕ್ೂಡತವುದಕ್ೆ ರ್ನವು ಕರಮಗಳನತನ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ೆಂಡಿದ್ಿೇವ್.  ಮತ್ು ಇಬಬರತ 
ಹೃದಯನಘಾತ್ದ್ಧೆಂದ ಮೃತ್ರನಗಿದನಿರ್ೆಂದತ ವರದ್ಧ ಬೆಂದ್ಧದ.್ ಒಟತಟ ಐದತ ಜ್ನರಿಗ ್ ಪರಿಹನರ 
ಕ್ೂಡತ್ಕೆೆಂಥ ಕ್ಲಸವನತನ ಈಗನಗಲ್್ೇ ರ್ನವು ಸಮಪಾಕವನಗಿ ಮನಡಿದ್ಿೇವ.್ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಸನವಾಜ್ನಿಕರಿಗ ್ ಕಲತಷಿತ್ ನಿೇರನತನ ಸರಬರನಜ್ತ ಮನಡಲತ ಕನರಣ್ರನದ ಅಧಿಕನರಿಗಳು/ರ್ೌಕರರ 
ವಿರತದಿ ಸಕನಾರ ಕ್ೈಗೂ್ೆಂಡಿರತವ ಕರಮಗಳೇ್ನತ ಎೆಂದತ ಪರಶ್ನ ಕ್ೇಳಿದನಿರ.್ ಕಲತಷಿತ್ ನಿೇರನತನ 
ಸರಬರನಜ್ತ ಮನಡಲತ ಕನರಣ್ರನದ ರನಯಚೂರತ ನಗರ ಸಭಯ್ ಕನಯಾಪನಲಕ 
ಅಭಿಯೆಂತ್ರರನದ ಶ್ರೇ ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ರವರನತನ ಹನಗೂ ಅಲ್ಲೆ (ತನತನೆಲ್ಲಕ ರ್ೌಕರ) ಕಿರಿಯ 
ಅಭಿಯೆಂತ್ರರನಗಿ ಕನಯಾನಿವಾಹಿಸತತಿುದಿ ಶ್ರೇ ಕೃಷಣರವರನತನ ಕೂಡ ರ್ನವು ಈಗನಗಲ್್ೇ ಅಮನನತ್ತು 
ಮನಡಿ ಅದನತನ ತ್ನಿಖ್ಗ ್ ವಹಿಸ್ಥದ್ಿೇವ್ ಹನಗೂ ಆ 35 ಟನಯೆಂಕ್ಗಳನತನ ಎಲ್ನೆ ರಿೇತಿಯೆಂದ 
ಸಿಚೆಗ್ೂಳಿಸಲತ ಹೂ್ಸದನಗಿ O.H.T., ಗಳನತನ ಸಿಚೆಗ್ೂಳಿಸ್ಥ, ಶತದ್ಧಿೇಕರಣ್ಗೂ್ಳಿಸ್ಥ ಮತ್ತು ಬಿೆೇಚಿೆಂಗ್ 
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ಪೌಡರ್ ಹನಕಲತ ಹನಗೂ ಹ್ೂಸದನಗಿ ಯೆಂತ್ರಗಳನತನ ಅಳವಡಿಸಲತ ಕೂಡ ರೂ. 5 ಕ್ೂೇಟಿಗಳ 
ಅನತದನನವನತನ ಕೂಡ ಸಕನಾರದ್ಧೆಂದ ಕೂ್ಟಿಟದ್ಿೇವ.್ ಅಲ್ಲೆ ಸಿಚೆತ್ಗ್ೂಳಿಸಲತ, ಹ್ೂಸದನಗಿ ನಿೇರತ 
ಕ್ೂಡತವುದಕ್ೆ, ಟನಯೆಂಕ್ಗಳನತನ ಸಿಚೆಗ್ೂಳಿಸಲತ ಹಣ್ವನತನ ಕ್ೂಟಿಟದ್ಿೇವ್. ರ್ನವು ಈಗನಗಲ್್ೇ ಎಲ್ನೆ 
ಕರಮಗಳನತನ ಕ್ೈಗೂ್ೆಂಡಿದ್ಿೇವ್.    

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈ ಮಧ್ಯ the Karnataka 
State Pollution Control Board  ಆಗಿರಬಹತದತ, ಇದನತನ ಟ್ಸಟ್ ಮನಡತವುದಕನೆಗಿಯೇ 
ಒೆಂದತ ಸೆಂಸ್ಿ ಇದ್. ಸತಮನರತ  111 ವಿಧವನದ ಟ್ಸಟ್ಗಳನತನ ಮನಡತತನುರ.್ ಸಕನಾರ ರಡ್ಿ ಮನಡಿದ 
ನೆಂತ್ರವೂ ಕೂಡ ಶ್ೇ.24ರಷತಟ ಕಲತಷಿತ್ ನಿೇರತ ಎೆಂದತ ವರದ್ಧ ಬೆಂದ್ಧದ.್ ಇದತ ಮರ್್ಗ್ ಬ್ೆಂಕಿ 
ಬಿದ್ಧಿರತವನಗ ಬನವಿ ತೂ್ೇಡತತನುರಲ್ನೆ ಆ ರಿೇತಿ ಆಯತ್ತ. ಕಳ್ದ 20 ವಷಾಗಳಲ್ಲೆ ಟನಯೆಂಕ್ ಕಿೆೇನ್ 
ಆಗಿಲೆ. 20 ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಎಷತಟ ದತಡತಾ ಖಚನಾಗಿದ್ ಅದರದತಿ ಲ್್ಕೆ ಕ್ೂಡಿ. ಕಳದ್ 20 ವಷಾಗಳಿೆಂದ 
ಯನರತ ದತಡತಾ ತಿೆಂದ್ಧದನಿರ ್ ಹ್ೇಳಿ. ಈಗ ತ್ಮಮಲ್ಲೆ ಒಟತಟ 33 ಟನಯೆಂಕ್ಗಳಿವ್. ಅದನತನ ಕಿೆೇನ್ 
ಮನಡಲತ ಎಷತಟ ಜ್ನ ಇದನಿರ ್ಹ್ೇಳಿ.  

ಶ್ರೇ ಎನ್.ರ್ನಗರನಜ್ತ (ಎೆಂಟಿಬಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 36 ಜ್ನ ಇದನಿರ.್ 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅದನತನ ಟ್ಸಟ್ ಮನಡಲತ ಏನತ 
periodical test ಇದ?್ ಅದನತನ ಕಿೆೇನ್ ಮನಡಲತ ವಷಾಕ್ೆ ಒೆಂದತ ಬನರಿ, ಐವತ್ತು ವಷಾಕ್ೆ 
ಒೆಂದತ ಬನರಿ ಅಥವನ ಅದತ ಯನವನಗ ಬಿದತಿಹೂ್ೇಗತತ್ುದೂ್ೇ ಆಗ ಮನಡತವುದತ ಎೆಂದತ ಏರ್ನದರತ 
norms ಇದ್ಯೇ? ಸಕನಾರಕ್ೆ ಏರ್ನದರೂ ಒೆಂದತ ಸ್ಥಸಟರ್ಮ್ ಇರಬೇ್ಕಲೆವ್ೇ. ಅವರತ ಸತನುಗ 
ಸಕನಾರದ್ಧೆಂದ ಬರಿೇ ರೂ.5 ಲಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ನಗರಸಭ್ಯೆಂದ ರೂ.10 ಲಕ್ಷಗಳನತನ ಕ್ೂಟಟರ್ೇ ಸನಕ್.  
ನಿಮಮನತನ ಯನರತ ಪರಿಹನರ ಕ್ೇಳುತನುರ್. ಸನಯಸ್ಥಬಿಟತಟ ದತಡತಾ ಕೂ್ಟಿಟದ್ಿೇವ್ ಎನತನವುದತ ಧಮಾವೇ್? 
ನಿಮಗ್ ರೂ.25 ಲಕ್ಷಗಳು ಪರಿಹನರ ಕ್ೂಡತವುದಕ್ೆ ಏರ್ನಗಿದ್?  ಏಕ್ ಬರಿೇ ರೂ.15 ಲಕ್ಷಗಳನತನ 
ಕ್ೂಡತತಿುದ್ಧಿೇರಿ. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಮೂರತ ಜ್ನ ಸತಿುದನಿರೆ್ಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದನಿರ,್ ಆದರ್ ಅಲ್ಲೆ ಒಟತಟ 7 
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ಜ್ನ ಸತಿುದನಿರ.್ ನಿರ್ನ್ ಕೂಡ ಗತಲಬಗನಾದಲ್ಲೆ ಅೆಂತ್ದ್ಿೇ ಘಟರ್ ್ನಡದ್್ಧದ.್ ಆ ವಿಚನರ ಮನನಯ ಸಚಿವರ 
ಗಮನಕ್ೆ ಬೆಂದ್ಧದಯ್ೇ, ಇಲೆವೇ ನನಗ ್ಗೂ್ತಿುಲೆ. ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ತನವು ಕೂಡ ಆ 
ಭನಗದ್ಧೆಂದಲ್ೇ್ ಬೆಂದ್ಧದ್ಧಿೇರಿ. ಇದಕ್ೆ ಏರ್ನದರೂ ಒೆಂದತ ಶನಶಿತ್ವನದ ಪರಿಹನರ ಹತಡತಕಿ. ಇದತ 
ಬಹಳ ಅರ್ನಯಯ. 

ಶ್ರೇ ಎನ್.ರ್ನಗರನಜ್ತ (ಎೆಂಟಿಬಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅಲ್ಲೆ ಒಟತಟ 7 ಜ್ನ 
ಸತಿುದನಿರ.್ 3 ಜ್ನಕ್ೆ ಈಗನಗಲ್್ೇ ರ್ನವು ಪರಿಹನರವನತನ ಕ್ೂಟಿಟದ್ಿೇವ್. ಅಲೆದ್ೇ ಇನೂನ ಇಬಬರತ 
ಸತಿುದನಿರ,್ ಆ ಇಬಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಪರಿಹನರ ಕೂ್ಡತವುದಕ್ೆ ರ್ನವಲ್್ನೆ ಏಪನಾಟತ ಮನಡಿದ್ಿೇವ್. ಒಟತಟ 
ಏಳು ಜ್ನರಲ್ಲೆ ಇಬಬರತ ಹೃದಯನಘಾತ್ದ್ಧೆಂದ ಸತಿುದನಿರೆ್ಂದತ ಈಗನಗಲ್್ೇ ವರದ್ಧ ಬೆಂದ್ಧದ.್ ಒಟನಟರ್ 7 
ಜ್ನ ಸತಿುದನಿರ ್ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಮನಹಿತಿಗಳು ನಮಗ್ ಇದ್. ಅೆಂಡರ್ಗ ರೌೆಂಡ್ ಟನಯೆಂಕ್ ಆಗಲ್ಲೇ, 
ಓವರ್ ಹ್ಡ್ ಟನಯೆಂಕ್ ಆಗಲ್ಲೇ, ಪರತಿ ವಷಾ ಸಿಚೆಗ್ೂಳಿಸ್ಥ; ಬಿೆೇಚಿೆಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಮತ್ತು ಆಲೆಂ 
ಇತನಯದ್ಧಗಳಿೆಂದ ನಿೇರನತನ ಶತದ್ಧಿೇಕರಣ್ ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಅದತ ಮನಡದ ಕನರಣ್ಕನೆಗಿಯೇ ಅಲ್ಲೆನ 
ಅಧಿಕನರಿಗಳಲ್ಲೆ ಒಬಬರನತನ ಅಮನನತ್ತುಗ್ೂಳಿಸ್ಥ ಇರ್ೂ್ನಬಬರನತನ ವಜನ ಮನಡಿದ್ಿೇವ.್ ರ್ನವು ಈಗನಗಲ್ೇ್ 
ಅವರ ಮೇಲ್್ ಕರಮ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂೆಂಡಿದ್ಿೇವ್.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ತ್ಮಮ ಕಡಯ್ ಭನಗಕ್ೆ ತನವ್ೇ 
ಇದಕ್ೂೆೆಂದತ resolution ಹತಡತಕತತಿುೇರನ?  ಏಕ್ೆಂದರ ್ರ್ನನತ ಎಷತಟ ಹ್ೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗ್ 
ಅಥಾವನಗತತಿುಲೆ. 

ಶ್ರೇ ಎನ್.ರ್ನಗರನಜ್ತ (ಎೆಂಟಿಬಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಏಕ್ ಅಥಾವನಗಿಲೆ? ಅಥಾ 
ಆಗಿದಯ್ಲೆ. 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ್ೇ, ಕಳ್ದ 20 ವಷಾಗಳಲ್ಲೆ ಅದಕ್ೆ ಎಷತಟ 
ದತಡತಾ ಖಚನಾಗಿದ?್   
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ಶ್ರೇ ಎನ್.ರ್ನಗರನಜ್ತ (ಎೆಂಟಿಬಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅದರಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಎಷತಟ ದತಡತಾ ಖಚನಾಗಿದ್ ಎೆಂದತ ಪರಶ್ನಯಲ್ಲೆ ಕೇ್ಳಿಲೆ.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಪರಶ್ನಯಲ್ಲೆ ಕ್ೇಳದ್ಧದಿರ,್ 
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಅದಕ್ೆ ಉತ್ುರ ತ್ರಿಸ್ಥ ಕ್ೂಡಲ್ಲ.  

ಶ್ರೇ ಎನ್.ರ್ನಗರನಜ್ತ (ಎೆಂಟಿಬಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಉತ್ುರ ತ್ರಿಸ್ಥ ಕೂ್ಡತತ್ುೇರ್.್ 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಪರಶ್ನ ಕೇ್ಳಿದಿಕ್ೆ ಮನನಯ 
ಸಚಿವರ್ೇ ಉತ್ುರ ಹೇ್ಳಿ. ಕಳ್ದ 20 ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಟನಯೆಂಕ್ ಕಿೆೇನಿೆಂಗ್ ಮನಡಿಲೆ. ಆದರ್ ಅದಕ್ೆ 
ದತಡತಾ ಖಚತಾ ಮನಡತತಿುದನಿರಲೆವ್ೇ? ಬರಿೇ ಒಬಬ ಅಧಿಕನರಿಯನತನ ಅಮನನತ್ತುಗೂ್ಳಿಸ್ಥ, ಇರ್ೂ್ನಬಬ 
ಅಧಿಕನರಿಯನತನ ವಜನಗೂ್ಳಿಸ್ಥದರ ್ಹ್ೇಗ್? ಅದಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ ಯನಯನಾರತ ಹಳಬರತ ಹನಗೂ 
ಹ್ೂಸಬರತ ಅಧಿಕನರಿಗಳಿದನಿರೂ್ೇ ಅವರ್ಲೆರಿಗೂ ಒೆಂದತ ಬನರಿ ಬಿಸ್ಥ ಮತಟಿಟಸ್ಥ.  

ಶ್ರೇ ಎನ್.ರ್ನಗರನಜ್ತ (ಎೆಂಟಿಬಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಪರಶ್ನ 
ಹನಗೂ ಉಪ ಪರಶ್ನಯಲ್ಲೆ ಕಳ್ದ 20 ವಷಾಗಳಲ್ಲೆ ಆಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಖಚತಾ-ವ್ಚಚಗಳನತನ ಕ್ೇಳಿಲೆ.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ್ೇ, ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, ಆಯತ್ತ. ರ್ನನತ 
ಕ್ೇಳಿರತ್ಕೆೆಂಥ ಪರಶ್ನಗ ್ಪೂತಿಾ ಉತ್ುರ ಕ್ೂಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಎನ್.ರ್ನಗರನಜ್ತ (ಎೆಂಟಿಬಿ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಉತ್ುರ ತ್ರಿಸ್ಥಕೂ್ಡತತ್ುೇರ್್. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ರವರ್ೇ, ತನವು ಏನತ ಪರಶ್ನಗಳನತನ 
ಕ್ೇಳಿದ್ಧಿೇರ್ೂೇ ಆ ಪರಶ್ನಗಳಿಗ್ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂಟಿಟದನಿರ.್  ತನವು ಹ್ೇಳುತಿುರತವ ಪರಶ್ನ 
ಕೂಡ ಸೂಕುವನಗಿದ್. ಆ ಭನಗದ ಜ್ನಕ್ೆ ಈ ಒೆಂದತ ವಿಷಯ ದ್ಧರ್್ೇ ದ್ಧರ್್ೇ ಶನಪವನಗಿ 
ಪರಿಣ್ರ್ಮಸತತಿುದ.್  ಆ ಭನಗದ ಜ್ನಕ್ೆ ಸನಕಷತಟ ಸಮಸಯ್ಯನಗತತಿುದ್. ಇದಕ್ೆ ಒೆಂದತ ಶನಶಿತ್ ಪರಿಹನರ 
ಕ್ೂಡಬೇ್ಕತ. ಅದಕನೆಗಿ ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, ಆ ಭನಗದ ಜ್ನರಿಗ ್ ಸನಕಷತಟ ತ್ೂೆಂದರಯ್ನಗತತಿುದ್.  
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ಆದಷತಟ ಬ್ೇಗ ಮನನವಿೇಯತ್ ದೃಷಿಟಯೆಂದ on priority ತನವ್ೇ ಖತದತಿ ಅಲ್ಲೆಗ್ ಹೂ್ೇಗತತಿುೇರೂ್ೇ 
ಅಥವನ ನಿಮಮ ಇಲ್ನಖಯ್ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ ಅಧಿಕನರಿಗಳನತನ ಅಲ್ಲೆಗ ್ಕಳುಹಿಸ್ಥ ಮನಡಿಸ್ಥ. ತನವ್ೇ ಖತದತಿ 
ಹ್ೂೇದರ ್ ಬಹಳ ಸೂಕುವ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸತತ್ುೇರ್್. ಇಲೆವ್ೆಂದರ್ ಅದಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ 
ಅಧಿಕನರಿಗಳನತನ ಕರಯ್ಸ್ಥ, ಆ ಭನಗದ ಜ್ನಕ್ೆ ಕತಡಿಯತವ ನಿೇರಿಗ ್ಏನತ ಸಮಸ್ಯಯನಗತತಿುದ್ ಅದಕ್ೆ 
ಒೆಂದತ ಶನಶಿತ್ವನದ ಪರಿಹನರವನತನ ಹತಡತಕಿ ಎನನತ್ಕೆೆಂಥದತಿ ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ 
ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ ರವರ ಕಳಕಳಿಯನಗಿದ.್  ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, ದಯವಿಟತಟ ತನವು ಅದನತನ ಆನ್ 
ಪರಯನರಿಟಿ ಮನಡಬೇ್ಕತ.  
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ಪರಶ್ನ ಸೆಂಖ್ಯ.139 
(ಉತ್ುರ ಲಗತಿುಸ್ಥದ್) 

ಶ್ರೇ ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ ಭೆಂಡನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಕ್ೇಳಿರತ್ಕೆೆಂಥ ಪರಶ್ನಗ ್
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸ್ಥದನಿರ.್ ಆದರ್ ಎರಡೂಮರತ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ೆ 
ಹ್ೇಳುವುದೇ್ರ್್ೆಂದರ,್ ಅಕ್ೂಟೇಬರ್, 2017ರಲ್ಲೆ ‘ಮನತ್ೃಪೂಣ್ಾ ಯೇಜ್ರ್್’್ ಯನತನ ಜನರಿಗ್ 
ತ್ೆಂದ್ಧದನಿರ್. ಸದರಿ ಯೇಜ್ರ್್ಯಡಿ ಪರತಿ ಫಲ್ನನತಭವಿಗ್ ರೂ.21 ಗಳನತನ ಖಚತಾ ಮನಡತತಿುದನಿರ.್ 
ಅೆಂದರ್ ರೂ.14+7 ಗಳ ಪ್ೈಕಿ, ರೂ.7 ಗಳನತನ supplementary ತಗ್್ದತಕೂ್ಳುಿವುದಕನೆಗಿ 
ನಿೇಡಲ್ನಗತತಿುದ.್ ಈಗ ಅದತ ಜನರಿಗ ್ ಬೆಂದತ 5 ವಷಾ ಆಗಿದ.್ ಇತಿುೇಚಿನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲೆ ಬ್ಲ್್ಗಳು 
ಗಗನಕ್ೆೇರಿದ್. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ರೂ.21 ಗಳನತನ ಕ್ೂಡತತಿುದ್ಧಿೇರನ ಅಥವನ ಹ್ಚಿಚಗ ್ ಹಣ್ 
ಕ್ೂಡತತಿುದನಿರನ ದಯವಿಟತಟ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕತ. ಎರಡರ್್ಯದನಗಿ, ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನನಡ ಮತ್ತು ಉಡತಪ್ತ ಜಿಲ್್ೆಗಳಲ್ಲೆ 
ಮನತ್ೃಪೂಣ್ಾ ಯೇಜ್ರ್್ಯ ಅನತಷ್ನಟನದಲ್ಲೆ ಸಮಸಯ್ಗಳು ತ್ಲ್್ದೂರಿರತವುದತ ಸಕನಾರದ ಗಮನಕ್ೆ 
ಬೆಂದ್ಧದ್ಯೇ ಎೆಂದತ ಪರಶ್ನ ಕ್ೇಳಿದ್ಿನತ. ಕಳ್ದ ವಷಾ ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನನಡ ಮತ್ತು ಉಡತಪ್ತ ಜಿಲ್್ೆಗಳಲ್ಲೆ ಇದತ 
ಶ್ೇ.100ರಷತಟ ಇತ್ತು. ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ತ್ಮಮ ಮತಖನೆಂತ್ರ ಕ್ೇಳುವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, 
ಈಗ ಅದತ ಶ್ೇ.100 ರಿೆಂದ ಶ್ೇ.5ಕ್ೆ ಬೆಂದ್ಧದ.್ ರ್ನನತ ಈ ಪರಶ್ನ ಕ್ೇಳಿದ ನೆಂತ್ರ ನಿರ್ನ್ ದ್ಧವಸ 
ಮಹಿಳನ ಮತ್ತು ಮಕೆಳ ಕಲ್ನಯಣ್ ಇಲ್ನಖಯ್ ನಿದ್ೇಾಶಕರತ ಒೆಂದತ ಆದ್ೇಶ ಮನಡಿದನಿರ.್ 
ಅದ್ೇರ್್ೆಂದರ್, ಅಲ್ಲೆ ಮಳ್ ಬರತತಿುದ್, ಹನಗನಗಿ, ರ್ನವು ಅದನತನ ಕ್ೂಡತವುದಕ್ೆ ಆಗತತಿುಲೆ. ಈಗ ರ್ನವು 
ಅವರ ಮರ್್ಗಳಿಗ್ ಹೂ್ೇಗಿ ಕ್ೂಡತವುದಕ್ೆ ವಯವಸ್ಿ ಮನಡತತಿುದ್ಿೇವ್. ಆಮೇಲ್್ ರ್ನವು Take Home 
Ration ನತನ ರ್ನವು ಕೂ್ಡತತ್ುೇವ್ೆಂದತ ಹೇ್ಳಿದನಿರ.್ ಸಕನಾರದ ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ ಏನತ ಹ್ೇಳಿದನಿರ್ೆಂದರ್,್“್
ಮನತ್ೃ ಪಣ್ಾ ಯೇಜ್ರ್್ಯಡಿ 8 ತಿೆಂಗಳು ತ್ತೆಂಬಿದ ಗಭಿಾಣಿಯರಿಗ ್ಹನಗೂ ಹ್ರಿಗ್ಯನದ 45 
ದ್ಧನಗಳವರ್ಗಿನ ಬನಣ್ೆಂತಿಯರಿಗ್ ಬಿಸ್ಥಯೂಟವನತನ ಮರ್್ಗ್ ನಿೇಡಲತ ಅವಕನಶ ಕಲ್ಲಪಸಲ್ನಗಿದ.್ 
ಅೆಂದರ್ ರ್ನನತ ಪರಶ್ನ ಕ್ೇಳಿದ ನೆಂತ್ರ ಕ್ೂಟಿಟದನಿರ್.  

(ಮತೆಂದತ…) 
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(786)13.9.2022/12.50/ಎೆಂ.ಎೆಂ-ಜಿ.ಆರ್ 

ಶ್ರೇ ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ ಭೆಂಡನರಿ (ಮತೆಂದತ):- 

ಅದತ ಯನವನಗ ಎೆಂದರ ್ ಮಳ್ಗನಲ ಮತಗಿಯತವ ತ್ನಕ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನಿರ್.  ರ್ನನತ 
ಹ್ೇಳುತಿುರತವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, ದಯವಿಟತಟ ಆ ರಿೇತಿ ಮನಡತವುದತ ಬ್ೇಡ. ನಿೇವು ಆದ್ೇಶದ ಪರಕನರ ಏನತ 
Take Home Ration ಎೆಂದತ ಕ್ೂಟಿಟದ್ಧಿೇರಲ್ನೆ ಅದನತನ ಪರಿವತ್ಾರ್್ ಮನಡಿಯೇ 
ಕ್ೂಡಬಹತದಲೆವೇ್.  ಏಕ್ೆಂದರ ್ ಒಬಬ ಬನಣ್ೆಂತಿಯನಗಲ್ಲೇ ಅಥವನ ಗಭಿಾಣಿಯನಗಲ್ಲೇ ಊಟ 
ಮನಡತವುದಕ್ೂೆೇಸೆರ ನಿಮಮಲ್ಲೆಗ್ ಬರಬ್ೇಕತ ಮತ್ು ಅವರತ ವನಪಸ್ ಹೂ್ೇಗಬೇ್ಕತ.  ಇದನತನ ತನವು 
ಏನತ ಮನಡಬಹತದತ ಎೆಂದತ ಕ್ೇಳುತಿುದ್ಿೇರ್್.  

 ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶ್ಟಿಟ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈ ವಿಷಯ ಬಹಳಷತಟ ಸಲ 
ಚಚ್ಾಯನಗಿದ್.  ಇದ್ೂೆಂದತ ಅವ್ೈಜ್ಞನನಿಕವನದ ರಚರ್್ಯನಗಿದ್.  ಕಳ್ದ ಬನರಿ ಕೂಡ ರ್ನನತ 
ಹ್ೇಳಿದ್ಿೇರ್.್  ಅೆಂಗನವನಡಿಗ್ ಬೆಂದತ ಊಟ ಮನಡತವ ಪದಿತಿ ಮದಲತ ಇರಲ್ಲಲೆ.  ಇತಿುೇಚ್ಗ ್ಕಳ್ದ 
ಐದತ ವಷಾದ ಹಿೆಂದ ್ಅದನತನ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಿದರತ.  ಊಟ ಮನಡತವುದಕೂ್ೆೇಸೆರ ಒಬಬ ಗಭಿಾಣಿ 
ಅೆಂಗನವನಡಿಗ್ ಬರಬ್ೇಕೆ್ಂದರ್ ಇದ್ೂೆಂದತ ರ್ನಚಿಕ್ಗೇ್ಡಿನ ವಿಷಯ.  ಅವರಿಗ್ ಯನವನಗಲೂ 
ಕ್ೂಡತವ ಹನಗ್ ಪೌಷಿಟಕ ಆಹನರವನತನ ಅವರ ಮರ್್ಗ್ ತ್ಲತಪ್ತಸತವೆಂತ್ಹ ವಯವಸ್ಿ ಮನಡಬೇ್ಕತ.  
ಹಿೆಂದ ್ಅದ್ೇ ರಿೇತಿ ಇತ್ತು, ಅದ್ೇ ರಿೇತಿ ಮನಡಬೇ್ಕತ.  ಗಭಿಾಣಿಗ್ ಯನರನದರೂ ಊಟ ಹನಕತತನುರ.್ 
ಸಕನಾರವ್ೇ ಊಟ ಹನಕಬ್ೇಕ್ೆಂದೇ್ನಿಲೆ.  ಸಕನಾರ ಕ್ೂಡತವುದನದರ್ ಮತಕು ಮನಸ್ಥಾನಿೆಂದ ಕೂ್ಡಲ್ಲ.  
ಅವರನತನ ಅೆಂಗನವನಡಿಗ್ ಮರವಣಿಗ ್ತ್ೆಂದತ; ಗಭಿಾಣಿ ಎೆಂದ ಕೂಡಲ್ೇ್ ಪಕೆದ ಮರ್್ಯವರೇ್ ಬಿಸ್ಥ 
ಊಟವನತನ ಕ್ೂಡತತನುರ್.  ನಮಮಲ್ಲೆ ಆ ರಿೇತಿ ಕ್ೂಡತವೆಂತ್ಹ ಒೆಂದತ ಪದಿತಿ ಇದ್.  ಆದಿರಿೆಂದ 
ದಯಮನಡಿ ಈ ಪದಿತಿಯನತನ ನಿಲ್ಲೆಸ್ಥ.  ಇದತ ಅಸಹಯವನದ ಪದಿತಿ.  ಆ ಪೌಷಿಟಕ ಆಹನರವನತನ 
ಮರ್್ಗಳಿಗ್ ತ್ಲತಪ್ತಸತವೆಂತ್ಹ ವಯವಸ್ಿಯನತನ ಮನಡಬೇ್ಕತ.  
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 ಶ್ರೇ ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ ಭೆಂಡನರಿ:- ಮನನಯ ಭನರತಿ ಅಕೆನವರೇ್, ತ್ಮಮ ಸೆಂಪೂಣ್ಾ ಸಹಕನರಕ್ೆ 
ತ್ತೆಂಬನ ಧನಯವನದಗಳು.  ಕಚನೆ ಆಹನರ ಸನಮನಗಿರಗಳ ಬಗ್ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಯೇಚರ್್ 
ಮನಡಬೇ್ಕತ.  ಏಕ್ೆಂದರ ್ಇದ್ೂೆಂದತ ರಿೇತಿ ಸಕನಾರವನತನ ಭಿಕ್ಷ್ ಬ್ೇಡತವ ರಿೇತಿ ಆಗತತ್ುದ್.  ಇದತ 
ಆಗಬನರದತ.  

 ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶ್ಟಿಟ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈ ಪದಿತಿ ಹಿೆಂದ ್ ಇರಲ್ಲಲೆ. ಇದತ 
ಇತಿುೇಚ್ಗ ್ಕಳ್ದ ಐದತ ವಷಾದಲ್ಲೆ ಪನರರೆಂಭವನಯತ್ತ.  

ಶ್ರೇ ಆಚನರ ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 2017ರಲ್ಲೆ ಪನರರೆಂಭವನದೆಂತ್ಹ 
ಮನತ್ೃ ಪೂಣ್ಾ ಯೇಜ್ರ್್ಯಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲೆಯವರ್ಗೂ ಕೂಡ ಬಿಸ್ಥ ಊಟವನತನ ಅೆಂಗನವನಡಿ 
ಕ್ೇೆಂದರದಲ್ಲೆಯೇ ಬೆಂದತ ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂಬತದತ ಇತ್ತು. ಇದತ ಇವತ್ತು, ನಿರ್ನ್ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಿದಿಲೆ.  
ನಿೇವ್ಲೆರೂ ಬಹಳ ವಷಾದ್ಧೆಂದ ಇಲ್ಲೆಯೇ ಇದ್ಧಿೇರಿ.  ಇದತ ನಮಮ ಹತಿುರ ಚಚಾ್ಗ್ ಬೆಂದನಗ ತ್ಕ್ಷಣ್ವ್ೇ 
ನಮಮ ಅಧಿಕನರಿಗಳ ಜ್ೂತ್ ಗೆಂಭಿೇರವನಗಿ ಚಚಾ್ ಮನಡಿ ಕ್ಲವು ಗತಡಾಗನಡತ ಪರದೇ್ಶಗಳಲ್ಲೆ 
ಮರ್್ಗಳು ದೂರ ಇರತತ್ುವ್, ಕ್ೇೆಂದರಕ್ೆ ಊಟ ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಬರತವುದಕನೆಗತವುದ್ಧಲೆ ಎನತನವ 
ಕನರಣ್ದ್ಧೆಂದ ಇವತ್ತು ಆರತ ಜಿಲ್್ೆಗಳಲ್ಲೆ ಯನರಿಗ ್ ಊಟಕ್ೆ ಬರತವುದಕ್ೆ ಆಗತವುದ್ಧಲೆ; ಕ್ಲವು 
ಕರ್ಮಷನ್ರವರತ ಮತ್ತು ನಿೇವು ಹ್ೇಳುತಿುೇರಿ.  ಬಿಸ್ಥ ಊಟವನತನ ಮರ್್ಗ್ ಕ್ೂಟಟರ್ ಅದತ 
ಪೂತಿಾಯನಗಿ ಆ ತನಯಗ್ ಮತಟತಟವುದ್ಧಲೆ, ಬ್ೇರಯ್ವರಿಗ ್ಉಪಯೇಗವನಗಬಹತದತ.  ಕ್ೇೆಂದರ 
ಸಕನಾರದ ಮತ್ತು ನಮಮ ಉದ್ಿೇಶವೇ್ರ್್ೆಂದರ,್ ಸಪಷಟವನಗಿ ಆ ತನಯಗ ್ಬ್ೇಕನದ ಪೌಷಿಟಕ ಆಹನರವನತನ 
ಕ್ೂಡತತು್ೇವ್.  ಅವರತ ಬಿಸ್ಥಯೂಟವನತನ ಅಲ್ಲೆಯೇ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳಿಬೇ್ಕತ.  ಮಟ್ಟ, 200 ಎೆಂ.ಎಲ., 
ಹನಲತ ಮತ್ತು ಶೇ್ೆಂಗನಚಿಕಿೆ ಇರಬಹತದತ . . .  

ಶ್ರೇ ಟಿ.ಎ. ಶರವಣ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಗಭಿಾಣಿಯನದವರತ ಊಟ 
ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳುಿವುದಕ್ೆ ನಡದ್ತಕ್ೂೆಂಡತ ಬರಬ್ೇಕ್ೇ? ಎೆಂಟತ ತಿೆಂಗಳ ಗಭಿಾಣಿಯರತ ಹ್ೇಗ ್ಬರತತನುರ?್ 
ಊಟಕೂ್ೆೇಸೆರ ನಡದ್ತಕೂ್ೆಂಡತ ಬೆಂದತ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂೆಂಡತ ಹ್ೂೇಗಬ್ೇಕೇ್? 
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ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶ್ಟಿಟ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, . . . 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಭನರತಿ ಶ್ಟಿಟಯವರೇ್, ಒೆಂದತ ನಿರ್ಮಷ ಕತಳಿತ್ತಕೂ್ಳಿಿ.  
ಮೆಂತಿರಗಳು ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಮತಗಿಸಲ್ಲ. 

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶ್ಟಿಟ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದತ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷಮವನದ 
ವಿಷಯವನಗಿದ.್  

ಶ್ರೇ ಆಚನರ ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅವರ ಅಭಿಪನರಯ ಹ್ೇಳಲ್ಲ ಬಿಡಿ. 
ಇದ್ೂೆಂದೇ್ ಅಲೆ, ಕ್ಳಮರ್್ಯಲ್ಲೆಯೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯ ಅಧಾ ಗೆಂಟ್ ಚಚ್ಾಗ್ ಹೂ್ೇಗಿದ್. 
ಅಲ್ಲೆಯೂ, ಇಲ್ಲೆಯೂ ಸನಕಷತಟ ಚಚ್ಾಯನಗಿರತವ ಕನರಣ್ಕನೆಗಿ ಇವತ್ತು ಕೇ್ೆಂದರ ಸಕನಾರದವರತ 
ಸಪಷಟವನಗಿ ಬಿಸ್ಥ ಊಟವನತನ ಅಲ್ಲೆ ಕೂ್ಡಬ್ೇಕ್ೆಂದರೂ ಕೂಡ ರನಜ್ಯ ಸಕನಾರವು 
ಬದಲ್ನವಣಯ್ೆಂದನತನ ಮನಡಿ; ಈ ಉತ್ುರವನತನ ನಿೇವು ಕ್ೇಳಿದ್ಧಿೇರಿ ಎೆಂದತ ಕ್ೂಟಿಟದಿಲೆ.  ಇದನತನ 
ಬಹಳ ದ್ಧನಗಳ ಹಿೆಂದಯ್ೇ ನಮಮ ಅಧಿಕನರಿಗಳಿಗ ್ ಈ ನಿಟಿಟನಲ್ಲೆ ತ್ಕ್ಷಣ್ವೇ್ ಕರಮ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ೆಂಡತ ಆ 
ಭನಗದ ಜ್ನರಿಗ ್ Take Home Ration  ಕ್ೂಡಬೇ್ಕತ, ಏಕ್ೆಂದರ ್ ಆ ಗಭಿಾಣಿಯರಿಗ,್ 
ತನಯೆಂದ್ಧರಿಗ ್ ಕಷಟವನಗತತ್ುದ್ ಎನತನವುದತ ನಮಮ ಅರಿವಿಗ್ ಬೆಂದ್ಧದತಿ ಮತ್ತು ಸದನದಲ್ಲೆ ಚಚ್ಾ 
ಮನಡಿದತಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ನೆ ಜ್ನ ಪರತಿನಿಧಿಗಳೂ ಸಪೆಂದರ್್ ಮನಡಿದಿನತನ ಸಕನಾರ ಮನಡಬೇ್ಕನಗತತ್ುದ್.  
ಇವತ್ತು ಈ ನಿದ್ಧಾಷಟ ಸಮಸ್ಯ ಇಲ್ಲೆ ಚಚಾ್ಯನಗಿದ್.  ಆ ಕನರಣ್ಕನೆಗಿ ನಿರ್್ನಯೇ ರ್ನವು ಇದನತನ 
ಆದ್ೇಶ ಮನಡಿದ್ಿೇವ್.  ಎಲ್ಲೆ ನಮಗ ್ ಅವಶಯಕತ ್ ಇದಯ್ೇ, ಯನವ ಗತಡಾಗನಡತ ಪರದ್ೇಶ, 
ಮಲ್್ರ್ನಡತ ಪರದ್ೇಶ ಸೇ್ರಿದೆಂತ್ ಆರತ ಜಿಲ್್ೆಗಳಲ್ಲೆ ಮದಲತ ಪನರರೆಂಭವನಗಿ ಅವರಿಗ್ Take Home 
Ration  ತ್ಗ್ದತಕ್ೂಳುಿವುದಕ್ೆ ರ್ನವು ಅನತಮತಿ ಕೂ್ಟಿಟದ್ಿೇವ್.  ಆದರ್ ನಿಮಗ ್ಮನಹಿತಿಯೆಂದನತನ 
ಹ್ೇಳುತು್ೇರ್್.  ಅವರಿಗ್ ಕೂ್ಡಬೇ್ಕ್ೆಂಬ ನಿಮಮ ಕನಳಜಿ ನಮಮದೂ ಕೂಡ ಆಗಿದ್.  ಆದರೂ ನಮಮ 
ಅರ್್ೇಕ ಸೆಂಘಟರ್ಗ್ಳು ಮತ್ತು ಉಳಿದವರ ಆತ್ೆಂಕವ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, ಆ ತನಯಗ್, ಗಭಿಾಣಿಯರಿಗ,್ 
ಬನಣ್ೆಂತಿಯರಿಗ ್ ಮತಟಟಬೇ್ಕನದತದತ ಏನೂ ಮತಟತಟವುದ್ಧಲೆ.  ಸಹಜ್ವನಗಿ ಆಹನರ ಪದನಥಾಗಳು 
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ಮರ್್ಗ್ ಹ್ೂೇದನಗ ಅದತ ಅವರಿಗ್ ಸ್ಥಗಲ್ಲಲೆವ್ೆಂದರ್ ಮತ್ು ಅಪೌಷಿಟಕತ್ಯೆಂದ ಆ ಗಭಿಾಣಿಗ್ ಹತಟತಟವ 
ಮಗತ ಕೂಡ ಅಪೌಷಿಟಕತ್ಯೆಂದ ಹತಟಿಟದನಗ ಅರ್್ೇಕ ತ್ೂೆಂದರಗ್ಳಿಗಿೇಡನಗತತ್ುದ ್ ಎನತನವ 
ಕನಳಜಿಯನತನ ಅರ್್ೇಕ ಜ್ನರತ ವಯಕುಪಡಿಸ್ಥದನಿರ.್  ರ್ನವು ಹ್ೇಗ ್ Take Home Ration  ಗ್ 
ಒತನುಯ ಮನಡತತು್ೇವೇ ಹನಗ್ಯೇ ಆ ತನಯಗ್ ಅಲ್ಲೆಯೇ ನಿೇವು ಪೂಣ್ಾ ಪರಮನಣ್ದಲ್ಲೆ 
ಕ್ೂಡಬೇ್ಕ್ೆಂಬ ಒತನುಯ ಕೂಡ ಇರ್ೂ್ನೆಂದತ ಕಡ ್ ಇದ್.  ಆದರ್ ಗತಡಾಗನಡತ ಪರದ್ೇಶಗಳಲ್ಲೆ 
ವನಸುವವನಗಿ ರ್ನವು ತಿಳಿದತಕ್ೂೆಂಡ ಪರಕನರ ಅನಿವನಯಾವನಗಿ ಆ ಭನಗದವರಿಗ್ ಕ್ೂಡತವುದಕ್ೆ ನಿರ್ನ್ 
ಕೂಡ ಆದ್ೇಶ ಮನಡಿದ್ಿೇವ.್  

ಶ್ರೇ ಟಿ.ಎ. ಶರವಣ್:- ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, ಇದರ ಬಗ್ೆ ಪತನರ್ ವಿಮಶಾ್ ಮನಡಿ.  ಇಲೆದ್ಧದಿರ ್
ಅವರ ಖನತ್ಗ ್ಹಣ್ ಹನಕತವೆಂತ್ಹ ಕ್ಲಸ ಮನಡಿ.  ಹಣ್ ರ್್ೇರವನಗಿ ಅವರ ಖನತ್ಗ ್ಹ್ೂೇಗಲ್ಲ.  
ಅದತ ಫಲ್ನನತಭವಿಗಳಿಗ ್ಸ್ಥಗಬ್ೇಕಲೆವ್ೇ.  

ಶ್ರೇ ಪ್ತ.ಆರ. ರಮೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನನಗ ್ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕ್ೂಡಿ. 
ಏಕ್ೆಂದರ ್ಫಲ್ನನತಭವಿಗ್ . . . 

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶ್ಟಿಟ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಗತಡಾಗನಡತ ಪರದ್ೇಶದವರಿಗ್ ಮನತ್ರವಲೆ.  
ರನಜ್ಯದ ಎಲ್ನೆ ಜಿಲ್್ೆಗಳಿಗೂ ಇದತ ಅನಿಯಸತತ್ುದ್. ಬರಿೇ ಗತಡಾಗನಡತ ಪರದೇ್ಶಗಳಿಗಲೆ.  ಪಕೆದ 
ಮರ್್ಯವರತ ಒಳ್ಿಯ ಅಡಿಗ್ ಮನಡಿದರ್;  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, ಅವರ ಎಲ್ನೆ ಸಲಹ್ಗಳನೂನ ದಯವಿಟತಟ 
ಪರಿಗಣಿಸಬ್ೇಕತ. 

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶ್ಟಿಟ:- ಗಭಿಾಣಿ ಪಕೆದಲ್ಲೆದನಿಳ್ ಎೆಂದತ ಒೆಂದತ ತ್ಟ್ಟಯಲ್ಲೆ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ೆಂಡತ 
ಹ್ೂೇಗಿ ಕೂ್ಡತತನುರ್.  ಇದತ ನಮಮ ಭನರತ್ದ ಸೆಂಸೃತಿ ಮತ್ತು ಪದಿತಿ ಬೆಂದ್ಧರತವುದತ.  ಆಮೇಲ್ ್
2008ರ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಇದತ ಇರಲ್ಲಲೆ.  ಅದಕಿೆೆಂತ್ ಹಿೆಂದಯ್ೂ ಇರಲ್ಲಲೆ.  ಪೌಷಿಟಕ 
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ಆಹನರಗಳ್ಲೆವನೂನ ಮರ್್ಗ್ ತ್ಲತಪ್ತಸತವೆಂತ್ಹ ವಯವಸ್ಿ ಇತ್ತು.  ಆನೆಂತ್ರ ಸಕನಾರ ʻಬಿಸ್ಥಯೂಟ 
ಕ್ೂಡತತು್ೇವ್, ಬನಿನ ಗಭಿಾಣಿಯರ್ೇ ಊಟ ಮನಡಿʼ ಎೆಂದತ ಮನಡಿತ್ತ.  ಇದ್ೇನತ ಸರ? ಅವರತ 
ತಿನತನವುದ್ಧಲೆ, ಊಟ ಮನಡತವುದ್ಧಲೆ.  ಇದ್ಲ್ನೆ ಸಬೂಬತ ಸರಿಯಲೆ.  ಆದಿರಿೆಂದ ದಯಮನಡಿ ರ್ನನತ 
ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡತವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್ ಯನವುದ್ೇ ಕನರಣ್ಕೂೆ ಆರತ ಜಿಲ್್ೆಗಳಲ್ಲೆ ಪರಯೇಗ 
ಮನಡತತ್ುೇವ,್ ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕನಾರ 14 ರೂಪನಯ ಕ್ೂಡತತ್ುದ್, ರನಜ್ಯ ಸಕನಾರ 07 ರೂಪನಯ 
ಕ್ೂಡತತ್ುದ್, 21 ರೂಪನಯಯನತನ ನಿೇವು ಕೂ್ಡತತಿುದ್ಧಿೇರಿ.  ಪನರಯೇಗಿಕವನಗಿ ಆರತ ಜಿಲ್್ೆಯಲೆ, 
ದಯಮನಡಿ ಇದತ ಇಡಿೇ ರನಜ್ಯಕ್ೆ ಅನಿಯಸಬ್ೇಕತ.  ಎಲೆರೂ ಛೇ, ಥೂ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದನಿರ್, 
ಹಳಿಿಗಳಲ್ಲೆ ರ್ನವು ಹೂ್ೇದರ್ ಎಷತಟ ಜ್ನರತ ಬ್ೈಯತತನುರ್.  ನಿೇವಬಬ ಹ್ಣ್ತಣಮಗಳನಗಿ ಇದರ ಬಗ್ೆ 
ಏತ್ಕ್ೆ ನಿೇವು ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಧಲೆ ಎೆಂದತ ಕ್ೇಳುತನುರ್.  ಆ ರಿೇತಿ ಮನಡಬೇ್ಡಿ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಕಳ್ದ 
ಬನರಿ ಹ್ೇಳಿದ್ಿೇರ್.್  ದಯಮನಡಿ ತ್ಮಮಲ್ಲೆ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡತವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, ಖೆಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಕೂಡ 
ಬಿಸ್ಥಯೂಟವನನಲೆ, ಪೌಷಿಟಕ ಆಹನರ ವಸತುಗಳನತನ ಗಭಿಾಣಿ ಸ್ಥರೇಯರಿಗ್ ತ್ಲತಪ್ತಸತವೆಂತ್ಹ ಹಿೆಂದ ್
ಯನವ ರಿೇತಿ ನಡದ್ತಕ್ೂೆಂಡತ ಬೆಂದ್ಧದ ್ಆ ರಿೇತಿ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ವಯವಸ್ಿಯನತನ ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ 
ಕ್ೇಳಿಕೂ್ಳುಿತ್ುೇರ್್. 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, ಹಣ್ವರ್್ನೇ ಅವರ ಖನತ್ ಆರ್.ಟಿ.ಜಿ.ಎಸ್., 
ಮನಡಿಬಿಡಿ. 

ಡನ: ತ್ೇಜ್ಸ್ಥಿನಿಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, . . . 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಯನರ್ೇ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರೂ ಅದತ ಕಡತ್ಕ್ೆ ಹೂ್ೇಗಬನರದತ.  ರ್ನನತ 
ಯನರನೂನ ಅಲ್್ೂೇ ಮನಡಿಲೆ.  

ಶ್ರೇ ಆಚನರ ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸದನಕ್ೆ ತ್ಪತಪ ಮನಹಿತಿ 
ಹ್ೂೇಗಬನರದತ. 
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ಡನ: ತ್ೇಜ್ಸ್ಥಿನಿಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, ಒೆಂದತ ನಿರ್ಮಷ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ತ್ೇಜ್ಸ್ಥಿನಿಗೌಡರವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ 
ಮತಗಿಸಲ್ಲ. ನೆಂತ್ರ ಅವಕನಶ ಕ್ೂಡತತು್ೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಆಚನರ ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ:- ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕನಾರದ ಒಟತಟ ಘಟಕ ವ್ಚಚ ೯½ ರೂಪನಯಗಳು.  
ಅದರಲ್ಲೆ ರನಜ್ಯ ಸಕನಾರ ಅಧಾ, ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕನಾರದ್ಧೆಂದ ಬರತವೆಂತ್ಹ 4 ರೂಪನಯ 25 ಪೈ್ಸ ್
ಅಷ್್ಟೇ ಇನತನಳಿದ 14 ರೂಪನಯ ಏರ್್ೆಂದರ್ 75 ಪ್ೈಸ್ಯನೂನ ರನಜ್ಯ ಸಕನಾರವ್ೇ ಅದನತನ ಭರಿಸ್ಥ 21 
ರೂಪನಯ ವ್ಚಚದಲ್ಲೆ ಬಿಸ್ಥಯೂಟ ಇರಬಹತದತ, Take Home Ration   ಇರಬಹತದತ ಅದನತನ 
ಕ್ೂಡತವೆಂತ್ಹ ವಯವಸ್ಿ ಮನಡತತಿುದ್ಿೇವ್.  ಆ ನಿಟಿಟನಲ್ಲೆ ಈ ಕನಳಜಿ ಮೂಲಕವ್ೇ ಬದಲ್ನವಣ್ 
ಮನಡಿದತಿ.  ಇದತ ರ್ನವು ಮನಡಿದತಿ ಅಲೆ.  ಬಿಸ್ಥಯೂಟ ಕ್ೂಡಬ್ೇಕ್ನತನವ ಯೇಜ್ರ್್ಯನತನ ಯನರತ 
ಯನವ ಕನರಣ್ಕನೆಗಿ ಮನಡಿದರ್ೂೇ ಗೂ್ತಿುಲೆ.  ಇದನತನ ಅನತಷ್ನಟನ ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಒತನುಯ 
ಮನಡಿ ಅದನತನ ಮತೆಂದತವರಸ್್ಥಕೂ್ೆಂಡತ ಬೆಂದ್ಧದ್ಿೇವ.್  ಕ್ಳಮರ್್ಯಲ್ಲೆ ಇದತ ಚಚ್ಾಯನದ ನೆಂತ್ರ 
ಬದಲ್ನವಣ್ ಮನಡಿದ್ಿೇವ್.  ಮತೆಂದ್ ಕರಮೇಣ್ ಇದನತನ ಎಲ್ನೆ ಜಿಲ್್ೆಗಳಲೂೆ ಮನಡತವ ಪರಯತ್ನ 
ಮನಡತತ್ುೇವ.್ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇ್ ಹನಗೂ ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರೇ್, 
ರ್್ೂೇಡಿ ಪರಶ್್ನೇತ್ುರ ಪನರರೆಂಭವನಗಿ ಎರಡತ ಗೆಂಟ್ಗಳನಯತ್ತ.  ರ್ನನತ ಎಲೆರಲ್ಲೆಯೂ ವಿನೆಂತಿ 
ಮನಡತತ್ುೇರ್,್ ವನಸುವವನಗಿ ರ್ನನತ ಎಲೆರಿಗೂ ಅವಕನಶ ಕ್ೂಡತತಿುದ್ಿೇರ್್.  ಆದರ್ ಸಮಯದ 
ಇತಿರ್ಮತಿಗಳನತನ ನಿೇವಲ್ೆರೂ ಪರಿಗಣ್ರ್್ಗ ್ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳಿದ್ಧದಿರ್ ಸದನವನತನ ನಡಸ್ತವುದತ ಬಹಳ 
ಕಷಟವನಗತತ್ುದ್.  ನಿೇವು ಸಮಯದ ಪರಜ್ಞಯ್ನಿನಟತಟಕೂ್ೆಂಡತ ಮನತ್ರ್ನಡದ್ಧದಿರ್ ಸಿಲಪ 
ತ್ೂೆಂದರಯ್ನಗತತ್ುದ್.  ನಿಮಗ್ಲೆರಿಗೂ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡತತ್ುೇರ್,್ ಈಗ ಎರಡತ ಗೆಂಟ್ಗಳನಗಿದ್ ಇದನತನ 
ಮತಗಿಸ್ೂೇಣ್.  

ಶ್ರೇ ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ ಭೆಂಡನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, . . . 
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ಡನ: ತ್ೇಜ್ಸ್ಥಿನಿಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದತ ಮಹಿಳಯ್ರ ವಿಚನರ.  
ಜ್ನಸೆಂಖ್ಯಯಲ್ಲೆ ಶ್ೇ.50ರಷತಟ ಮಹಿಳ್ಯರತ ಇದನಿರ.್  ರ್ನವು ಮೂರತ ಜ್ನರಿದ್ಿೇವ.್  ರ್ನನತ 
ತ್ತೆಂಬನ ಸಮಯವನತನ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳುಿವುದ್ಧಲೆ.  ನನಗ ್ಭನಷಣ್ ಮನಡತವ ಹತಚತಚ ಇಲೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಎಷತಟ ನಿರ್ಮಷ ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರಿ? 

ಡನ: ತ್ೇಜ್ಸ್ಥಿನಿಗೌಡ:- ನಿೇವು ಎಷತಟ ನಿರ್ಮಷ ಅವಕನಶ ಕ್ೂಡತತಿುೇರೂ್ೇ ಅಷತಟ ನಿರ್ಮಷ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುೇರ್.್ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಎರಡತ ನಿರ್ಮಷಗಳ ಕನಲ ಮನತ್ರ್ನಡಿ. 

ಡನ: ತ್ೇಜ್ಸ್ಥಿನಿಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ಸಚಿವರತ ಹ್ೇಳಿದ 
ವಿವರಣ್ಯನತನ ಸಮರ್ಥಾಸತತ್ುೇರ್್.  ಗಭಿಾಣಿ ಸ್ಥರೇಯರನತನ ಆಹನರ ಕ್ೇೆಂದರಕ್ೆ ಕರದ್ತಕ್ೂೆಂಡತ ಬೆಂದತ 
ಊಟ ಕ್ೂಡತವ ಸ್ಥಿತಿ ಏತ್ಕ್ೆ ಉದಭವವನಯತ್ತ? ಬಡತ್ನದ ರೇ್ಖ್ ಇಷಿಟದ್, ಅಪೌಷಿಟಕತ ್ ಇಷಿಟದ್, 
ಛೇಮನರಿ ಹನಕಿಸ್ಥಕೂ್ಳುಿತಿುದನಿರ್.  ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕನಾರ ಮತ್ತು ರನಜ್ಯ ಸಕನಾರ ಎಷ್್ಟೇ ಒಳ್ಿಯ 
ಯೇಜ್ರ್್ಗಳನತನ ಮನಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದನತನ ಸಮಥಾವನಗಿ ತ್ಲತಪ್ತಸದ್ೇ ಇದಿರ್ ಅದಕ್ೆ ಜ್ವನಬನಿರಿ 
ಯನರತ? ಸತರಕ್ಷಿತ್ವನದ ಹ್ರಿಗ್, ಸತರಕ್ಷಿತ್ವನದ ಮಕೆಳು, ದಷಟಪತಷಟವನದ ಮಕೆಳು ಬ್ಳ್ಯಬೇ್ಕನದರ ್
ಆ ತನಯ ತಿನನಬ್ೇಕತ.  ಬ್ೇರ ್ ಮಕೆಳು, ಗೆಂಡ ಮತ್ತು ಅತು್-ಮನವ ಹಸ್ಥದತಕ್ೂೆಂಡತ ಇದನಿಗ 
ಗಭಿಾಣಿಗ್ ಕ್ೂಡತವ ಆಹನರವನತನ ಕೂಡ ಅವರತ ತಿನತನವುದ್ಧಲೆ.  ಇದತ ಈ ದ್ೇಶದ ಸೆಂಸೃತಿ 
ಮೌಲಯದಲ್ಲೆ ಬೆಂದ್ಧದ.್  ಈಗ ನಮಮ ನಡತವ ್ ಎರಡತ ವಿಚನರಗಳಿದ್.  ಆ ತನಯ ತಿನನಲ್್ೇ 
ಬ್ೇಕ್ೆಂಬತದತ ಮದಲತ ಇರಲ್ಲಲೆ, ಈ ಯೇಜ್ರ್್ಯನತನ ತ್ೆಂದ್ಧದ್ಿೇಕ್ೆಂದರ್, ಆ ತನಯ ಆಹನರ 
ಸೇ್ವರ್ ್ಮನಡಬೇ್ಕತ. 

(ಮತೆಂದತ) 
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(787) 13-09-2022 KH-MD 1-00  

ಡನ|| ತ್ೇಜ್ಸ್ಥಿನಿ ಗೌಡ (ಮತೆಂದತ):-  

 ಮಗತವನತನ ಚ್ರ್ನನಗಿ ಬ್ಳಸ್ಬ್ೇಕ್ನತನವ ಕಠೂ್ೇರವನದ ವನಸುವಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯೆಂದ ತ್ರಲ್ನಗಿದ್. ಹನಗನಗಿ 
ಇಡಿೇ ಸಮನಜ್ ಇವತ್ತು ಆ ಯೇಜ್ರ್್ಯನತನ ಸಮಥಾವನಗಿ ತನಯ ಇರತವ ಮರ್್ಗ್ ಈ ಆಹನರ 
ತ್ಲತಪಬ್ೇಕನದರ್ ಬಡತ್ನ ನಿಮೂಾಲರ್್ಯನಗಬ್ೇಕತ. ಆಹನರ ಸತರಕ್ಷತನ ಕನನೂನನತನ ತ್ೆಂದ್ಧದ್ಿೇವ್, 
ಅದತ ಚನಲತ ಆಗಬೇ್ಕತ, ಭರಷ್ನಾಚನರ ನಿಲೆಬ್ೇಕತ, ಹೆಂಚಿಕ ್ಸರಿಯನಗಿ ಆಗಬೇ್ಕತ. ಹನಗನಗಿ ಮೂಲ 
ಉದ್ಿೇಶ ಇರತವೆಂತ್ಹ ಯೇಜ್ರ್್ ಇದನಗಿದತಿ, ಆ ತನಯಗ ್ ಈ ಯೇಜ್ರ್್ಯ ಅನತಕೂಲ 
ತ್ಲತಪಬ್ೇಕ್ನತನವ ಸದತದ್ಿೇಶ ಇದ್. ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶ್ಟಿಟಯವರತ ಹೇ್ಳಿದ 
ಹನಗ್ ತನಯೆಂದ್ಧರನತನ ಕ್ಲವು ಕಡ ್ಪರಚನರಕ್ೆ ಬಳಸ್ಥಕೂ್ಳುಿತನುರ್. ಇಲ್ಲೆ ಪರಚನರದ ಅವಶಯಕತ ್ಇಲೆ. 
ಅವಳು ಸತರಕ್ಷಿತ್ವನಗಿ ಹೂ್ೇಗಿ ಊಟ ಮನಡಿಕೂ್ೆಂಡತ ಬೆಂದರ ್ ತ್ಪ್ಪೇನಿಲೆ. ದೂರ ಜನಸ್ಥು ಇದನಿಗ 
ಕನಲಕನಲಕ್ೆ ಯನವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ತ್ಲತಪ್ತಸತವುದಕ್ೆ ಸನಧಯವೇ, ಅವರ ಆತ್ಮಗೌರವವನತನ ಕನಪನಡತವ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಆ ನೂಯನತ್ಗಳನತನ ಸರಿಪಡಿಸಬ್ೇಕತ. ಇದಕ್ೆ ಬ್ೇರ ್ ಅನಯ ಮನಗಾಗಳಿದಿರ್ 
ಹತಡತಕಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ನನಗನಿಸತತಿುದ್.  

ಶ್ರೇ ಪ್ತ.ಆರ್. ರಮೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, . . .   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಪ್ತ.ಆರ.ರಮೇಶ್ರವರ್ೇ ಒೆಂದತ ನಿರ್ಮಷ. 

ಶ್ರೇ ಆಚನರ್ ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ 
ತ್ೇಜ್ಸ್ಥಿನಿಗೌಡರವರತ ಹೇ್ಳಿದ ಹನಗ್, ಈಗನಗಲ್ೇ್ ಕರಮ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ೆಂಡಿದ್ಿೇವ್. ಇದರಿೆಂದ 
ಯನಯನಾರಿಗ ್ಅರ್ನನತಕೂಲತ್ಯನಗಿದ್ಯೇ, ಬರತವುದಕ್ೆ ಆಗತವುದ್ಧಲೆವೇ, ದೂರದಲ್ಲೆ ಮರ್್ಗಳು 
ಇವ್ಯೇ ಅವರಿಗ್ ಕ್ೂಡಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ಸಪಷಟವನದೆಂತ್ಹ ಸಕನಾರದ ಆದ್ೇಶ ಮನಡಿ ರ್್ರ್್ನಯ ದ್ಧವಸವ್ೇ 
ಕಳುಹಿಸ್ಥದ್ಿೇವ್.  
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ಶ್ರೇ ಪ್ತ.ಆರ್. ರಮೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದರ ಬಗ್ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಹ್ೇಳಿದರತ. ತನಯೆಂದ್ಧರರಿಗ್ ಆಯೆ ಕ್ೂಡಿ. ತನಯೆಂದ್ಧರತ ಬೆಂದತ ಊಟ ಮನಡತವ ಆಗಿದಿರ ್ಬರಲ್ಲ. 
Take home ಆದರ್ take home ಕ್ೂಡಿ. ಈ ರಿೇತಿಯ ಆಯೆ ಅವರಿಗ್ ಕ್ೂಟಟರ್ ಈ ತ್ೂೆಂದರ್ 
ಪರಿಹನರವನಗತತ್ುದ್.  

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶ್ಟಿಟ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಒೆಂದತ ನಿರ್ಮಷ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಭನರತಿ ಶ್ಟಿಟಯವರೇ್, ಮನನಯ ಪ್ತ.ಆರ.ರಮೇಶ್ರವರತ ಅವರ 
ಅಭಿಪನರಯವನತನ ಹ್ೇಳುತಿುದನಿರ್. ಅವರ ಅಭಿಪನರಯ ಹ್ೇಳುವುದಕ್ೆ ಅವರಿಗ್ ಹಕಿೆಲೆವ್ೇ? ಈ ಸದನದ 
ಪರತಿಯಬಬ ಸದಸಯನಿಗ ್ ತ್ನನ ಅಭಿಪನರಯವನತನ ಹ್ೇಳುವೆಂತ್ಹ ಹಕಿೆದ.್ ಅವರ ಅಭಿಪನರಯವನತನ 
ಅವರತ ಹ್ೇಳಿದನಿರ್. ತ್ಮಮ ಅಭಿಪನರಯವನತನ ತನವು ಹ್ೇಳಿದ್ಧಿೇರಿ. ಅವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂಡಬೇ್ಕನದರ ್
ಸರಿಯನಗಿ ಉತ್ುರ ಕ್ೂಡತತನುರ್.  

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶ್ಟಿಟ:- ಹೌದತ. ಒೆಂದತ ಯೇಜ್ರ್್ ಎರಡತ ಮತಖ ಆಗತವುದ್ಧಲೆ. ಒೆಂದತ 
ಯೇಜ್ರ್್ ಕೂ್ಟಟ ಮೇಲ್ ್ಕ್ಲವರಿಗ ್ಮರ್್ಗ್ ಊಟ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ೆಂಡತ ಹೂ್ೇಗಿ. ಕ್ಲವರಿಗ್ ಅಲ್್ೆೇ ಊಟ 
ಮನಡಿ ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳಿದರ್ ಅದತ ನಡಯ್ತವುದ್ಧಲೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಮೆಂತಿರಯವರ್ೇ, ತನವು ಮನತ್ರ್ನಡತವುದನತನ ಮತಗಿಸ್ಥ. 

ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶ್ಟಿಟ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಒೆಂದತ ನಿರ್ಮಷ. 

ಶ್ರೇ ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ್ ಬೆಂಡನರಿ:- ಇವರತ 2017ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ 21 ರೂಪನಯಗಳನತನ 
ಕ್ೂಡತತಿುದಿರತ. ಈಗ ಬ್ಲ್್ ಗಗನಕ್ೆ ಏರಿದ.್ 

ಡನ|| ವ್ೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣ್ಸನಿರ್ಮ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈಗನಗಲ್್ೇ ಪರಶ್್ನೇತ್ುರ 
ಅವಧಿ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ೆಂಡತ ಎರಡತ ಗೆಂಟ್ಯನಯತ್ತ.  
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ಶ್ರೇ ಆಚನರ್ ಹನಲಪಪ ಬಸಪಪ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸಕನಾರ ಚಿೆಂತ್ರ್್ ಮನಡತವ 
ಬಗ್ೆ ಮತ್ತು ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಪ್ತ.ಆರ.ರಮೇಶ್ರವರತ ಹ್ೇಳಿರತವ ಬಗ್ೆ ರ್ನನತ ಸಪಷಟವನಗಿ ಒೆಂದತ 
ಉಲ್್ೆೇಖ ಕೂಡ ಮನಡಿದ್. ಯನಯನಾರಿಗ ್ ಅವಶಯಕತ್ ಇದತಿ, ಅವರತ ಬರತವುದಕ್ೆ ಆಗತವುದ್ಧಲೆ, 
ನಮಗ್ take home ration ಕೂ್ಡಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತನುರ್ೂೇ, ಅವರಿಗ್ ಕ್ೂಡತವುದಕ್ೆ ಬಹಳ 
ಸಪಷಟವನದ ಆದ್ೇಶ ಮನಡಿದ್ಿೇವ್. ಯನರನದರೂ ಅಲ್್ೆೇ ಊಟ ಮನಡತತು್ೇವ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರ ್ರ್ನವು 
ಅವರ ಹಕೆನತನ ಮಟಕತಗೂ್ಳಿಸತವುದಕ್ೆ ಆಗತವುದ್ಧಲೆ. ಸಕನಾರ ಇಲ್ಲೆಯವರ್ಗೂ ಬೆಂದ್ಧದ.್ ಎಲೆರಿಗೂ 
ಸನರ ಸನಗನಟನಗಿ ಕ್ೂಡತ ಎೆಂದರ್ ಹ್ೇಗ?್ ಯನರಿಗ್ ಇಷಟವಿದಯ್ೇ, ಅವರತ ಅಲ್ಲೆಗ್ ಬೆಂದತ ಊಟ 
ಮನಡತತ್ುೇವ ್ ಎನತನವ ಆಗಿದಿರ ್ ಬರಲ್ಲ. ನಮಗ್ ಅಲ್ಲೆಯೇ ಅನತಕೂಲತ ್ ಇದ್. ನಮಗ್ ಪೂಣ್ಾ 
ಪರಮನಣ್ದಲ್ಲೆ ಸ್ಥಗತತ್ುದ್ ಎೆಂದತ ಗಭಿಾಣಿ ಮತ್ತು ಬನಣ್ೆಂತಿಯರತ ಹ್ೇಳಿದರ ್ ರ್ನವು ಬ್ೇಡ ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳುವುದಕ್ೆ ಆಗತತ್ುದಯ್ೇ? ಆ ರಿೇತಿ ಹ್ೇಳುವುದಕ್ೆ ಆಗತವುದ್ಧಲೆ. ಏರ್್ೇ ಇದಿರೂ ಆಡಳಿತನತ್ಮಕ 
ದೃಷಿಟಯೆಂದ ಇದನತನ ಹ್ೇಗ ್ಸರಿ ಮನಡಿಕ್ೂಳಿಬ್ೇಕೂ್ೇ ಆ ರಿೇತಿ ಸರಿ ಮನಡಿಕ್ೂಳುಿತ್ುೇವ್.  
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ಆ) ಚತಕ್ೆ ಗತರತತಿಲೆದ ಪರಶ್ನಗಳಿಗ್ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನಿೇಡಲ್ನದ ಉತ್ುರಗಳು 

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ದ್ಧರ್ನೆಂಕ: 13ರ್್ೇ ಸಪ್್ಪೆಂಬರ್ 2022 ಸಮೂಹ-2ರ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ುರಿಸತವ ಒಟತಟ 82 
ಪರಶ್ನಗಳ ಪ್ೈಕಿ 30 ಪರಶ್ನಗಳಿಗ್ ಉತ್ುರಗಳನತನ ಸದನದಲ್ಲೆ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದ್ಿೇರ್್.  

(ಉತ್ುರಗಳನತನ ಪರತ್ಯೇಕವನಗಿ ಭನಗ 2ರಲ್ಲೆ ಮತದ್ಧರಸಲ್ನಗಿದ್) 
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 4. ಸಭನಪತಿಯವರ ಅನತಮತಿ ಮೇರ್ಗ್ ಪರಸನುಪ್ತಸಲಪಟಟ ವಿಷಯಗಳು 
ಅ) ವಿಷಯ:- ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ಧಮಾರನಯಸನಿರ್ಮ ದ್ೇವಸನಿನದ ಆಸ್ಥುಯನತನ ರಕ್ಷಣ್ 

ಮನಡತವೆಂತ್ ಹನಗೂ ಒತ್ತುವರಿಯ ತ್ರವಿನ ಪರಕರಣ್ಗಳಲ್ಲೆ ಕರಮ 
ಕ್ೈಗ್ೂಳಿದ್ೇ ಇರತವ ಕತರಿತ್ತ.  

*** 
ಶ್ರೇ ಪ್ತ.ಆರ. ರಮೇಶ್ (ರ್ನಮ ನಿದ್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,       

ಅವಕನಶಕನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು. ಶ್ರೇ ಧಮಾರನಯಸನಿರ್ಮ ದ್ೇವಸನಿನಕ್ೆ ಸೇ್ರಿದ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಉತ್ುರ 
ತನಲೂೆಕತ, ಕಸಬನ ಹ್ೂೇಬಳಿ, ನಿೇಲಸೆಂದರ ಗನರಮದ ಸವ್ಾ ನೆಂ.79 ರಲ್ಲೆ 15 ಎಕರ ್ 12 ಗತೆಂಟ್ 
ಹನಗೂ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ದಕ್ಷಿಣ್ ತನಲೂೆಕತ, ಬ್ೇಗೂರತ ಹೂ್ೇಬಳಿ, ಹೂ್ೆಂಗಸೆಂದರ ಗನರಮದ ಸವಾ್ 
ನೆಂ.33 ರಲ್ಲೆ 16 ಎಕರ ್25 ಗತೆಂಟ ್ಒತ್ತುವರಿಯನಗಿರತವ ಕತರಿತ್ತ ಹನಗೂ ಒತ್ತುವರಿದನರರ ವಿರತದಿ 
ಸವೇಾಚೆ ರ್ನಯಯನಲಯ ಸೇ್ರಿದೆಂತ,್ ಹಲವನರತ ರ್ನಯಯನಲಯಗಳ ಆದ್ೇಶಗಳು ಸಕನಾರದ 
ಪರವನಗಿ ಇದಿರೂ ಸಹ ಸಕನಾರ, ಮತಜ್ರನಯ ಇಲ್ನಖ,್ ಜಿಲ್ನೆಡಳಿತ್, ಎಲ್ನೆ ಪನರಧಿಕನರ ಮತ್ತು 
ಇಲ್ನಖಗ್ಳು ಸದರಿ ಸಕನಾರದ ಸಿತ್ತುಗಳನತನ ಸೆಂರಕ್ಷಣ ್ಮನಡಲತ ಅಥವನ ಸನಿಧಿೇನಕ್ೆ ಪಡಯ್ತವಲ್ಲೆ 
ಹಿೆಂದೇ್ಟತ ಹನಕತತಿುದ್ಯೇ ಹನಗೂ ಈ ವಿಷಯಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸ್ಥದೆಂತ ್ಈಗನಗಲ್ೇ್ ಸಕನಾರಿ ಜ್ರ್ಮೇನತ 
ಸೆಂರಕ್ಷಣ್ ಸರ್ಮತಿಯೆಂದ ಗೆಂಭಿೇರ ಸೂಚರ್್ಗಳಿದಿರೂ ಸಹ ಒತ್ತುವರಿಯನತನ ತ್ರವುಗ್ೂಳಿಸ್ಥ 
ಜ್ರ್ಮೇನನತನ ಸಕನಾರದ ವಶಕ್ೆ ಪಡದ್್ಧರತವುದ್ಧಲೆ.  

ಧಮಾರನಯಸನಿರ್ಮ ದ್ೇವಸನಿನದ ಆಸ್ಥುಯತ ಒತ್ತುವರಿಯನಗಿದತಿ, ಸಕನಾರದ ಇಲ್ನಖಗ್ಳು 
ಮತ್ತು ಸ್ಥಬಬೆಂದ್ಧಗಳು ಸೇ್ರಿ ಒತ್ತುವರಿಯನಗಿರತವ ಆಸ್ಥುಯ ಜನಗವನತನ ತ್ರವುಗ್ೂಳಿಸ್ಥ, 
ಧಮಾರನಯಸನಿರ್ಮ ದ್ೇವಸನಿನದ ಆಸ್ಥುಯನತನ ರಕ್ಷಣ ್ಮನಡತವೆಂತ ್ಹನಗೂ ಒತ್ತುವರಿಯ ತ್ರವಿನ 
ಪರಕರಣ್ಗಳಲ್ಲೆ ಕರಮ ಕೈ್ಗೂ್ಳಿದ ದ್ೇವನಲಯದ ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಧಿಕನರಿಗಳ ವಿರತದಿ ಕರಮ 
ಕ್ೈಗ್ೂಳುಿವೆಂತ್ ಇಲ್ನಖ್ ಆದ್ೇಶ್ಸ್ಥರತವ ಕತರಿತ್ತ ದ್ಧರ್ನೆಂಕ:27-07-2022ರ ದೈ್ನೆಂದ್ಧನ ಪರಜನವನಣಿ 
ಪತಿರಕ್ಯಲ್ಲೆ (ಸದರಿ ಪತಿರಕಯ್ ಪರತಿಯನತನ ಲಗತಿುಸಲ್ನಗಿರತತ್ುದ್) ಪರಕಟವನಗಿರತತ್ುದ್ ಮತ್ತು ಜ್ರ್ಮೇನತ 
ಒತ್ತುವರಿಯನಗಿರತವ ವಿಷಯವನತನ ರ್ನನತ ಸತಮನರತ 4 ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಸತ್ತ್ವನಗಿ ವಿಧನನ 
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ಪರಿಷತಿುನಲ್ಲೆ ಪರಶ್ನಗಳ ಮತಖನೆಂತ್ರ ಪರಸನುಪ್ತಸ್ಥದಿರೂ ಸಹ ಕ್ೇವಲ ಆಶನಿಸರ್್ಗಳು ಮನತ್ರ 
ದ್ೂರಕಿದ್ಯೇ ಹೂ್ರತ್ತ ಫಲಪರದ ಕರಮಗಳನತನ ಕ್ೈಗ್ೂೆಂಡತ ಸಕನಾರವು ಸದರಿ ಜ್ರ್ಮೇನತಗಳನತನ 
ಸೆಂರಕ್ಷಿಸ್ಥ ವಶಕ್ೆ ಪಡಯ್ದ್ೇ ಇರತವುದತ ಯನವ ಕನರಣ್ಕ್ೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಬಗ್ೆ ಸಕನಾರದ್ಧೆಂದ 
ಸದನಕ್ೆ ಸಪಷಿಟೇಕರಣ್ ನಿೇಡತವೆಂತ ್ ಕೂ್ೇರಿ, ರ್ನನತ ಸದರಿ ವಿಷಯವನತನ ಶ್ನಯ ವ್ೇಳಯ್ಲ್ಲೆ 
ಪರಸನುಪ್ತಸತತಿುದ್ಿೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಮನನಯ ಹಿರಿಯ ಸದಸಯರನದ ಮನನಯ ಪ್ತ.ಆರ. ರಮೇಶ್ರವರತ ಕ್ೇಳಿರತವೆಂತ್ಹ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ 
ಧಮಾರನಯಸನಿರ್ಮ ದ್ೇವಸನಿನದ ಆಸ್ಥುಯನತನ ರಕ್ಷಣ್ ಮನಡತವ ಶ್ನಯವೇ್ಳಯ್ ಪರಶ್ನಗ ್ ಮನನಯ 
ಮತಜ್ರನಯ ಸಚಿವರಿೆಂದ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಲ್ನಗತವುದತ.  

 
ಆ) ವಿಷಯ:- ಗನರರ್ಮೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪೆಂಚನಯತ್ ರನಜ್ ಇಲ್ನಖ್ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ 

ಬರತವ ತನಲೂೆಕತ ಪೆಂಚನಯತಿ ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಧಿಕನರಿ 
ಹತದ್ಿಯನತನ ಗತತಿುಗ್ ಆಧನರದ ಮೇಲ್್ ರ್್ೇಮಕನತಿ ಮನಡಿರತವ ಬಗ್ೆ.   

*** 

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ (ರ್ನಮ ನಿದ್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,       
ಅವಕನಶಕನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು. ರನಜ್ಯದ ಗನರರ್ಮೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪೆಂಚನಯತ್ ರನಜ್ 
ಇಲ್ನಖಯ್ೂ ಇತಿಹನಸದಲ್ಲೆಯೇ ಮದಲತ ಎೆಂಬೆಂತ ್ ಒೆಂದತ ತನಲೂೆಕಿನ 29 ಇಲ್ನಖಯ್ 
ಪರಗತಿಯನತನ ಮೇಲ್ಲಿಚನರಣ್ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಧಿಕನರಿಯ ಹತದ್ಿಯನತನ ಗತತಿುಗ್ 
ಆಧನರದ ಮೇಲ್್ ರ್್ೇಮಕನತಿಗೂ್ಳಿಸ್ಥರತವುದತ ಪರಜನವನಣಿ ಪತಿರಕ್ಯಲ್ಲೆ ವರದ್ಧಯನಗಿದ್. 

ಅಬತಿಲ್ ನಜಿೇರ್ ಸನಬ್ರವರತ ಗನರರ್ಮೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪೆಂಚನಯತ್ ರನಜ್ ಇಲ್ನಖಯ್ 
ಸಚಿವರನದ ನೆಂತ್ರ ಗನರಮಗಳ ಸವನಾೆಂಗಿೇಣ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲೆ ಪರಮತಖ ಪನತ್ರವನತನ ನಿವಾಹಿಸ್ಥ 
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ಗನರರ್ಮೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪೆಂಚನಯತ್ ರನಜ್ ಇಲ್ನಖಯ್ೂ ಮನದರಿಯನಗಿದ್ ಎೆಂದರ್ 
ತ್ಪನಪಗತವುದ್ಧಲೆ. 

ಅೆಂದತ ದ್ೇಶಕ್ೆ ಮನದರಿಯನದ ಗನರರ್ಮೇಣನಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪೆಂಚನಯತ್ ರನಜ್ 
ಇಲ್ನಖಯ್ೂ ಇೆಂದತ ತ್ನನದ್ೇ ಆದ ತ್ಪ್ತಪನಿೆಂದನಗಿ ವಿಜ್ಯನಗರ ಜಿಲ್್ೆಯ ಹೂವಿನ ಹಡಗಲ್ಲ 
ತನಲೂೆಕಿಗ ್ಒೆಂದತ ವಷಾದ ಅವಧಿಗ ್ಗತತಿುಗ ್ಆಧನರದ ಮೇಲ್ ್ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಧಿಕನರಿಯನತನ 
(ಇ.ಒ) ರ್್ೇಮಕನತಿ ಮನಡಿ ಆದ್ೇಶವನತನ ಹ್ೂರಡಿಸ್ಥದತಿ, ತನಲೂೆಕ್ೂೆಂದರ ಪರಮತಖ ಹತದ್ಿಗ ್
ಒಪಪೆಂದದ ಮೇರ್ಗ ್ ಅಧಿಕನರಿಯನತನ ರ್್ೇರ್ಮಸ್ಥರತವುದತ ರನಜ್ಯದಲ್ಲೆಯೇ ಇದ್ೇ ಮದಲತ 
ಎನನಲ್ನಗಿದತಿ, ಸಕನಾರದ ಕರಮ ತಿೇವರ ಟಿೇಕ್ ಮತ್ತು ನಗ್ಪನಟಲ್ಲಗ ್ಗತರಿಯನಗಿದ್. 

ತನಲೂೆಕತ ಪೆಂಚನಯತಿ ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಧಿಕನರಿ ಹತದ್ಿಗ್ ಆ ದಜ್ಾಯ 
ಅಧಿಕನರಿಯರ್್ನೇ ರ್್ೇರ್ಮಸಬ್ೇಕತ ಅಥವನ ಅದೇ್ ದಜ್ಾಯ ಅಧಿಕನರಿ ಬರತವವರ್ಗ ್ ತನಲೂೆಕಿನ 
ಪರಮತಖ ಇಲ್ನಖಯ್ೆಂದರ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕನರಿಯನತನ ನಿಯೇಜಿಸಬಹತದನಗಿರತತ್ುದ್. 

ತನಲೂೆಕತ ಪೆಂಚನಯತಿ ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಅಧಿಕನರಿ ತನಲೂೆಕಿನ 29 ಇಲ್ನಖಗ್ಳ ಆಡಳಿತ್ 
ರ್್ೂೇಡಿಕೂ್ಳುಿವುದತ, ಪ್ತ.ಡಿ.ಒ., ಬಿಲ್ ಕಲ್್ಕಟರ್ಗಳ ವ್ೇತ್ನ ಬಿಡತಗಡ,್ ಉದ್ೂಯೇಗ ಖನತ್ರಿ 
ಸೇ್ರಿದೆಂತ ್ವಿವಿಧ ಶ್ೇಷಿಾಕ್ಯಡಿಯಲ್ಲೆನ ಬಿಲ್ಗಳ ವಿಲ್್ೇವನರಿಗ ್ಸಹಿ ಮನಡತವ ಅಧಿಕನರ, ಗನರಮ 
ಪೆಂಚನಯತಿಗಳ ಮೇಲ್ಲಿಚನರಣ್ಯ ಅಧಿಕನರವು ಇರತತ್ುದ್. ಇೆಂತ್ಹ ಮಹತ್ಿದ ಹತದ್ಿಗ ್ ಗತತಿುಗ್ 
ಆಧನರದ ಮೇಲ್್ ಜ್ಸನೆೆಂನ ಸಹನಯಕ ಕನಯಾನಿವನಾಹಕ ಇೆಂಜಿನಿಯರ್ ರ್್ೇಮಕ ಮನಡಿದತಿ ಎಷತಟ 
ಸರಿ? ಎೆಂಬತವುದತ ಜ್ನರ ಪರಶ್ನಯನಗಿರತತ್ುದ್.  

ಸಕನಾರಿ ರ್ೌಕರರಿಗ ್ಕ.್ಜಿ.ಐ.ಡಿ. ಸೆಂಖ್ಯ ಇರತತ್ುದ್. ಆ ವಿಮ ಸೆಂಖ್ಯ ಆಧರಿಸ್ಥ ಹಣ್ಕನಸ್ಥನ 
ವಹಿವನಟತ, ಖಜನರ್್ ಇಲ್ನಖಯ್ಲ್ಲೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಿ, ಬಿಲ್ ಪನಸ್ ಮನಡತವ ಅಧಿಕನರ 
ಹ್ೂೆಂದ್ಧರತತನುರ.್ ಆದರ್, ಡರ್ಮಮ ಕ.್ಜಿ.ಐ.ಡಿ. ಸೆಂಖ್ಯ ಸೃಷಿಟಸ್ಥ ಗತತಿುಗ್ ಆಧನರದ ಮೇಲ್್ ರ್್ೇಮಕ ಮನಡಿ 
ಮರತ ಆದೇ್ಶ ಹೂ್ರಡಿಸಲ್ನಗಿದ್. ಒೆಂದತ ವ್ೇಳ ್ಹಣ್ಕನಸ್ಥನ ಅವಯವಹನರ ನಡದ್ರ ್ಯನರತ ಹೂ್ಣ?್ 
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ಸಕನಾರದ ಪರಮತಖ ಇಲ್ನಖ್ಯ ಪರಮತಖ ಹತದ್ಿಗ್ ಗತತಿುಗ್ ಆಧನರದ ಮೇಲ್ ್ರ್್ೇಮಕನತಿ ಮನಡಿರತವ 
ಕರಮ ಇತ್ರ ್ ಇಲ್ನಖಗ್ಳಿಗೂ ವಿಸುರಣ್ಯನಗತವ ಆತ್ೆಂಕವು ಪೆಂಚನಯತ್ ರನಜ್ ಇಲ್ನಖಯ್ 
ರ್ೌಕರರನತನ ಕನಡತತಿುದ್. 

ದಯಮನಡಿ, ಸಕನಾರವು ಇೆಂತ್ಹ ನಕರನತ್ಮಕ ಸೆಂಪರದನಯವನತನ ಹತಟತಟ ಹನಕತವ ಮೂಲಕ 
ಸಕನಾರಿ ಅಧಿಕನರಿಗಳನತನ ವಯವಸ್ಥಿತ್ವನಗಿ ಮೂಲ್್ಗತೆಂಪತ ಮನಡತವ ಸೆಂಚನತನ ಬದ್ಧಗ್ೂತಿು, ಆಡಳಿತ್ದ 
ಹಿತ್ದೃಷಿಟಯೆಂದ ದಕ್ಷ ಅಧಿಕನರಿಗಳನತನ ಕೂಡಲ್ೇ್ ರ್್ೇಮಕಗೂ್ಳಿಸಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ಮನನಯ 
ಮತಖಯಮೆಂತಿರಯವರನತನ ಶ್ನಯವ್ೇಳ್ಯಲ್ಲೆ ಒತನುಯಸತತ್ುೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ರವರತ ಕ್ೇಳಿರತವೆಂತ್ಹ ಶ್ನಯವ್ೇಳ್ಯ ಪರಶ್ನಗ ್
ಮನನಯ ಮತಖಯಮೆಂತಿರಯವರಿೆಂದ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಲ್ನಗತವುದತ.  
 

ಇ) ವಿಷಯ:- ಖನಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸೆಂಸ್ಿಗಳ ಭೂ ಪರಿವತ್ಾರ್್ಗ್ ಹನಗೂ ಮನನಯತ್ 
ನವಿೇಕರಣ್ಕ್ೆ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲ್ನಖ ್ಅಧಿಕನರಿಗಳಿೆಂದ ಅನಗತ್ಯ ಕಿರತಕತಳದ 
ಬಗ್ೆ.  

*** 
ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ್ ಶ್ವಲ್ಲೆಂಗಪಪ ಹ್ೂರಟಿಟ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,       

ಅವಕನಶಕನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು. ರನಜ್ಯದಲ್ಲೆ ಹ್ೂಸದನಗಿ ಖನಸಗಿ ಶನಲ್ನ/ಕನಲ್ೇ್ಜ್ತ ಆರೆಂಭಿಸಲತ 
ಮತ್ತು ಪರವನನಿಗ ್ ನವಿೇಕರಣ್ಗ್ೂಳಿಸಲತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸೆಂಸ್ಿಗಳಿಗ್ ಉದ್ಿೇಶಪೂವಾಕವನಗಿ ಇಲ್ನಖನ 
ಅಧಿಕನರಿಗಳಿಗ ್ ಹತನುರತ ಷರತ್ತುಗಳನತನ ವಿಧಿಸತವ ಮೂಲಕ ಕಿರತಕತಳ ನಿೇಡತತಿುದನಿರ್ ಎೆಂದತ 
ವಿಜ್ಯವನಣಿ ದ್ಧನಪತಿರಕ್ಯಲ್ಲೆ ವರದ್ಧಯನಗಿದ.್ 

ಸವಾರಿಗೂ ಗತಣ್ಮಟಟದ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸ್ಥಗಬ್ೇಕ್ನತನವ ಸಕನಾರದ ಆಶಯದ ಹಿರ್್ನಲ್್ಯಲ್ಲೆ 
ರನಜ್ಯದಲ್ಲೆ ಖನಸಗಿ ಶನಲ್್/ಕನಲ್ೇ್ಜ್ತಗಳು ಸನಿಪರ್ಯ್ನಗಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ಸಕನಾರವೇ್ ಪದ್ೇ ಪದೇ್ 
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ಹ್ೇಳುತಿುದ್. ಆದರ್ ಅವಶಯಕವಲೆದ ಹತನುರತ ಷರತ್ತುಗಳನತನ ವಿಧಿಸ್ಥ ಅವುಗಳನತನ ಪೂರೈ್ಸ್ಥದರ ್ಮನತ್ರ 
ಖನಸಗಿ ಶನಲ್್ಗಳಿಗ ್ಅನತಮತಿ ನಿೇಡಲ್ನಗತವುದ್ೆಂದತ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಕಡತ್ಗಳನತನ ತಿರಸೆರಿಸತತಿುದನಿರ.್ 
ನಗರ ಮತ್ತು ಗನರಮ ಠನಣನ ವನಯಪ್ತುಯಲ್ಲೆರತವ ಶನಲ್ನ ಕಟಟಡ ಮತ್ತು ಜ್ರ್ಮೇನತ ಭೂ ಪರಿವತ್ಾರ್ ್
ಕನರಣ್ದ್ಧೆಂದನಗಿ ಸದರಿ ಶನಲ್್ಗಳ ಮನನಯತ ್ನವಿೇಕರಣ್ಗ್ೂಳಿಸಲತ ನಿರನಕರಿಸಲ್ನಗತತಿುದ್. ಈಗನಗಲ್ೇ್ 
ಶನಲ್್ಗಳನತನ ಆರೆಂಭಿಸ್ಥ ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ ವಷಾದ ಮಧಯದಲ್ಲೆ ಮನನಯತ ್ ನವಿೇಕರಣ್ ನಿರನಕರಿಸ್ಥದರ ್ ಅಲ್ಲೆ 
ಕಲ್ಲಯತತಿುರತವ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳ ಭವಿಷಯ ಏನತ ಎೆಂಬ ಪರಶ್ನ ಉದಭವಿಸ್ಥದ.್ ಕನರಣ್ ಸಕನಾರವು ಈ ಬಗ್ೆ 
ಗಮನಹರಿಸ್ಥ ಶನಲ್ನ ಮನನಯತ್ ನವಿೇಕರಣ್ ಹನಗೂ ಭೂ ಪರಿವತ್ಾರ್್ ಕತರಿತ್ತ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ 
ಅಧಿಕನರಿಗಳಿಗ ್ಕಟತಟನಿಟಿಟನ ನಿದ್ೇಾಶನ ನಿೇಡತವೆಂತ ್ಒತನುಯಸತತ್ುೇರ್್. 

ಅಲೆದ್ ಸಕನಾರಿ ಶನಲ್ಗ್ಳಿಗ ್ಇಲೆದ ನಿಯಮಗಳು ಖನಸಗಿ ಸೆಂಸ್ಿಗಳಿಗ್ ಏಕ್ ಎೆಂಬ ಪರಶ್ನ 
ಉದಭವವನಗತತ್ುದ್ ಮತ್ತು ಹ್ಚತಚ ಉತ್ುಮವನಗಿ ಕಟಟಡಗಳನತನ ಖನಸಗಿಯವರೇ್ ಕಟಿಟದರ ್ನಿಜ್ವನಗಿ ಈ 
ನಿಯಮಗಳ ಸಕನಾರಿ ಶನಲ್್ಗಳಿಗ ್ ಕಟತಟನಿಟನಟಗಿ ಅನಿಯವನಗಬ್ೇಕತ. ಅದನತನ ಬಿಟತಟ ಖನಸಗಿ 
ಸೆಂಸ್ಿಗಳ ಮೇಲ್್ ಗಧನಪರಹನರ ಮನಡತವುದತ ಎಷಟರಮಟಿಟಗ್ ಸರಿ ಅರ್್ೂನದನತನ ಸಕನಾರ 
ಎಚಚರವಹಿಸಬ್ೇಕತ. ಅದನತನ ಬಿಟತಟ ಖನಸಗಿ ಸೆಂಸ್ಿಗಳನತನ ಮತಚತಚವ ಹತರ್ನನರವನತನ ಸಕನಾರ ತ್ಕ್ಷಣ್ 
ಕ್ೈಬಿಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಶ್ನಯವ್ೇಳ್ಯಲ್ಲೆ ಪರಸನುಪ್ತಸತತಿುದ್ಿೇರ್್. 

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನ ರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಮನನಯ ಹಿರಿಯ ಸದಸಯರನದ ಮನನಯ ಬಸವರನಜ್ ಶ್ವಲ್ಲೆಂಗಪಪ ಹೂ್ರಟಿಟಯವರತ ಕ್ೇಳಿರತವೆಂತ್ಹ 
ಶ್ನಯವ್ೇಳ್ಯ ಪರಶ್ನಗ ್ ಮನನಯ ಪನರಥರ್ಮಕ ಮತ್ತು ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಹನಗೂ ಸಕನಲ ಸಚಿವರಿೆಂದ 
ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಲ್ನಗತವುದತ.  

(ಮತೆಂದತ) 
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ಈಈ))  ವಿಷಯವಿಷಯ::    ಯನದಗಿರಿಯನದಗಿರಿ  ಜಿಲ್್ೆಯಜಿಲ್್ೆಯ  ೪೩೪೩  ಆರ್ೂೇಗಯಆರ್ೂೇಗಯ  ಕ್ೇೆಂದರಗಳಲ್ಲೆಕ್ೇೆಂದರಗಳಲ್ಲೆ  
ಮರಣ್ೂೇತ್ುರಮರಣ್ೂೇತ್ುರ  ಪರಿೇಕ್ಷ್ಯಪರಿೇಕ್ಷ್ಯ  ಕ್ೂಠ್ಡಿಗಳಿಲೆದ್ಕ್ೂಠ್ಡಿಗಳಿಲೆದ್  ಬಯಲತಬಯಲತ  
ಪರದ್ೇಶದಲ್್ೆೇಪರದ್ೇಶದಲ್್ೆೇ  ಶವಶವ  ಪರಿೇಪರಿೇಕ್ಷ್ಕ್ಷ್  ಮನಡಬೇ್ಕನಗಿರತವಮನಡಬೇ್ಕನಗಿರತವ  ಬಗ್ೆಬಗ್ೆ..  

  

ಡನ|| ತ್ಳವನರ ಸನಬಣ್ಣ (ರ್ನಮನಿದ್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಆರೂ್ೇಗಯ ಕ್ಷೇ್ತ್ರದಲ್ಲೆ ಗಣ್ನಿೇಯ ಸತಧನರಣ್ ಕನಣ್ತವ ನಿಟಿಟನಲ್ಲೆ ಪರಧನನ ಮೆಂತಿರಗಳನದ ಸರ್ನಮನಯ 
ನರೇ್ೆಂದರ ಮೇದ್ಧ ಅವರತ ತ್ೆಂದ್ಧರತವ ಮಹತನಿಕನೆಂಕ್ಷ್ ಜಿಲ್್ೆಗಳಲ್ಲೆ ಯನದಗಿರಿ ಜಿಲ್್ೆಯನೂನ ಆಯೆ 
ಮನಡಲ್ನಗಿದ.್ ಆದರ್, ಕಲ್ನಯಣ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗದ ಹಿೆಂದತಳಿದ ಯನದಗಿರಿ ಜಿಲ್್ೆಯಲ್ಲೆ 
ಮರಣೂ್ೇತ್ುರ ಪರಿೇಕ್ಷ್ ನಡಸ್ಲತ ಯನವುದೇ್ ಕೂ್ಠ್ಡಿಗಳಿಲೆದ್ೇ ಬಯಲತ ಪರದೇ್ಶದಲ್್ೆೇ ಮರಣೂ್ೇತ್ುರ 
ಪರಿೇಕ್ಷ ್ ನಡಸ್್ಥ ವರದ್ಧ ನಿೇಡಬ್ೇಕನದ ಅನಿವನಯಾತ್ ಎದತರನಗಿದ್. ಜಿಲ್್ೆಯ ಮೂರತ ತನಲೂೆಕತ 
ಆರೂ್ೇಗಯ ಅಧಿಕನರಿಗಳ ವನಯಪ್ತುಯ ಪನರಥರ್ಮಕ ಆರೂ್ೇಗಯ ಕ್ೇೆಂದರ, ಸಮತದನಯ ಆರೂ್ೇಗಯ ಕೇ್ೆಂದರ 
ಒಳಪಟಟೆಂತ ್ ಸತಮನರತ ೪೩ ಆರೂ್ೇಗಯ ಕ್ೇೆಂದರಗಳಲ್ಲೆ ಮರಣೂ್ೇತ್ುರ ಪರಿೇಕ್ಷಯ್ ಕ್ೂಠ್ಡಿ ಇಲೆದ್ 
ಇರತವುದರಿೆಂದ ಬಯಲತ ಪರದ್ೇಶದಲ್ಲೆ, ನಿಜ್ಾನ ಪರದ್ೇಶದಲ್ಲೆ ಶವ ಪರಿೇಕ್ಷ ್ ಮನಡಬೇ್ಕನದ ಸ್ಥಿತಿ 
ಆರೂ್ೇಗಯ ಇಲ್ನಖಗ್ ್ಬೆಂದ್ಧದ್. ಸತರಪತರ ತನಲೂೆಕತ ಆಸಪತ್ರ ಹ್ೂರತ್ತಪಡಿಸ್ಥ ಇನತನಳಿದ ೧೪ ಪನರಥರ್ಮಕ 
ಆರೂ್ೇಗಯ ಕ್ೇೆಂದರ, ಹತಣ್ಸಗಿ ತನಲೂೆಕತ ಕ್ೇೆಂದರದಲ್ಲೆರತವ ಸಮತದನಯ ಆರೂ್ೇಗಯ ಆಸಪತ್ರಗಳಲ್ಲೆಯೂ 
ಮರಣೂ್ೇತ್ುರ ಪರಿೇಕ್ಷ ್ಎೆಂದ್ೂಡರ್್ ಭಯ ಪಡಬ್ೇಕನಗಿದ್. ಶಹನಪತರ ತನಲೂೆಕಿನ ೧೩ ಪನರಥರ್ಮಕ 
ಆರೂ್ೇಗಯ ಕ್ೇೆಂದರಗಳಿಗ ್ಶವನಗನರ, ಮರಣ್ೂೇತ್ುರ ಪರಿೇಕ್ಷ ್ಭನಗಯ ಗಗನ ಕತಸತಮವನಗಿದ್. ಇನತನ 
ಜಿಲ್ನೆ ಕ್ೇೆಂದರ ಯನದಗಿರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೇಲ್ಲನ ತನಲೂೆಕಿಗಿೆಂತ್ ಭಿನನವನಗಿಲೆ. ಮರಣ್ೂೇತ್ುರ ಪರಿೇಕ್ಷ್ಯ 
ಕ್ೂಠ್ಡಿ ಇಲೆದೇ್ ಇರತವುದರಿೆಂದ ನಿಜ್ಾನ ಪರದ್ೇಶಕನೆಗಿ ಹತಡತಕನಟ ನಡಸ್ಬ್ೇಕನಗಿದ್. ಒೆಂದತ ವ್ೇಳ್ 
ಮರಣೂ್ೇತ್ುರ ಪರಿೇಕ್ಷ ್ ಗತರತತಿಸ್ಥದ ಸಿಳದ ಸತತ್ುಲ್ಲನ ಜ್ನರತ ವಿರೂ್ೇಧ ವಯಕುಪಡಿಸ್ಥದರ್ ಶವವನತನ 
ಬ್ೇರ ್ಸಿಳಕ್ೆ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ೆಂಡತ ಹ್ೂೇಗತವ ಅನಿವನಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್. ಈ ಹಿರ್್ನಲ್್ಯಲ್ಲೆ, ಕಲ್ನಯಣ್ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಭನಗದ ಹಿೆಂದತಳಿದ ಯನದಗಿರಿ ಜಿಲ್್ೆಯ ಪನರಥರ್ಮಕ ಆರೂ್ೇಗಯ ಕೇ್ೆಂದರ, ಸಮತದನಯ 
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ಆರೂ್ೇಗಯ ಕೇ್ೆಂದರ ಸೇ್ರಿದೆಂತ್ ೪೩ ಕಡಗ್ಳಲ್ಲೆ ಮರಣೂ್ೇತ್ುರ ಪರಿೇಕ್ಷ ್ ನಡಸ್ಲತ ಕ್ೂಠ್ಡಿಯನತನ 
ಒದಗಿಸ್ಥಕ್ೂಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಮನನಯ ಆರೂ್ೇಗಯ ಸಚಿವರನತನ ಈ ಮೂಲಕ ಒತನುಯಸತತ್ುೇರ್್. 

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಪರಸನುಪ್ತಸ್ಥದ ಆರೂ್ೇಗಯ ವಿಚನರಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ ್ಮನನಯ ಆರೂ್ೇಗಯ ಮತ್ತು ಕತಟತೆಂಬ 
ಕಲ್ನಯಣ್ ಹನಗೂ ವ್ೈದಯಕಿೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರಿೆಂದ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಲ್ನಗತವುದತ. 

 

ಉಉ))  ವಿಷಯವಿಷಯ::    ಕರ್ನಾಟಕಕರ್ನಾಟಕ  ವಿಶಿವಿದನಯಲಯವಿಶಿವಿದನಯಲಯ  ಸನನತ್ಕ್ೂೇತ್ುರಸನನತ್ಕ್ೂೇತ್ುರ  
ಎಸ್ಎಸ್..ಸ್ಥಸ್ಥ//ಎಸ್ಎಸ್..ಟಿಟಿ  ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್  ಕಳದ್ಕಳದ್  ೩೩  
ವಷಾವಷಾಗಳಿೆಂದಗಳಿೆಂದ  ಲ್ನಯಪ್ಲ್ನಯಪ್ಟನಪ್ಟನಪ್  ನಿೇಡದ್ಧರತವನಿೇಡದ್ಧರತವ  ಬಗ್ೆಬಗ್ೆ..  

 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ವಿಿ. ಸೆಂಕನೂರ (ಪದವಿೇಧರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈ ಮೇಲೆೆಂಡ 
ವಿಷಯಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸ್ಥದೆಂತ್, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶಿವಿದನಯಲಯದ ಸನನತ್ಕ್ೂೇತ್ುರ ಹನಗೂ ಸೆಂಶ್್ ೇಧರ್ನ 
ವಿಭನಗಗಳಲ್ಲೆ ವನಯಸೆಂಗ ಮನಡತತಿುರತವ ಎಸ್.ಸ್ಥ/ಎಸ.ಟಿ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ೨೦೨೦-೨೧, ೨೦೨೧-೨೨ 
ಹನಗೂ ೨೦೨೨-೨೦೨೩ರ್ೇ್ ಸನಲ್ಲಗ ್ನಿೇಡಬ್ೇಕನದ ಲ್ನಯಪ್ಟನಪ್ಗಳನತನ ಇದತವರ್ಗೂ ವಿತ್ರಿಸ್ಥಲೆ 
ಎೆಂಬತದನತನ ವಿರೂ್ೇಧಿಸ್ಥ ೩-೪ ದ್ಧನಗಳವರ್ಗ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶಿವಿದನಯಲಯದ ಆವರಣ್ದಲ್ಲೆ ನಿರೆಂತ್ರ 
ಪರತಿಭಟರ್್ ಮನಡಿದ ಸೆಂಗತಿ ಪತಿರಕ್ಗಳಲ್ಲೆ ವರದ್ಧಯನಗಿರತವುದತ. ಈ ಕತರಿತ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ 
ವಿಶಿವಿದನಯಲಯದ ಕತಲಸಚಿವರತ, ಎಸ್.ಸ್ಥ/ಎಸ್.ಟಿ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ ್ಲ್ನಯಪ್ಟನಪ್ ನಿೇಡಲತ ಮತ್ತು 
ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ ್ ಮನಸ್ಥಕ ಶ್ಷಯವೇ್ತ್ನ ಮರತಪನವತಿ ಸೆಂಶ್್ ೇಧರ್ನ ಲ್್ೇಖನ ಪರಕಟಣ್ಗಳಿಗ ್
ಸಹನಯಧನ ಮತೆಂತನದ ವಿಷಯಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸ್ಥದೆಂತ ್ ಒಟತಟ ೩ ವಷಾಗಳ ಬನಕಿ 
ರೂ.೫೯,೩೪,೫೫,೦೦೦/- ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡಲತ ಸಕನಾರಕ್ೆ ಪತ್ರ ಬರ್ದ್ಧರತವರತ. 

 ಈ ವಿಷಯಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸ್ಥದೆಂತ್ ರ್ನನತ ಸಕನಾರದ ಗಮನಕ್ೆ ತ್ರತವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, ಕರ್ನಾಟಕ 
ವಿಶಿವಿದನಯಲಯ ಧನರವನಡ ಹ್ೂರತ್ತಪಡಿಸ್ಥ ರನಜ್ಯದಲ್ಲೆ ಉಳಿದ ವಿಶಿವಿದನಯಲಯಗಳನದ ಕತವ್ೆಂಪತ 
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ವಿಶಿವಿದನಯಲಯ, ಅಕೆಮಹನದೇ್ವಿ ವಿಶಿವಿದನಯಲಯ, ಬ್ಳಗನವಿ ವಿಶಿವಿದನಯಲಯ ಹನಗೂ ಕನನಡ 
ವಿಶಿವಿದನಯಲಯ ಮತೆಂತನದವುಗಳಿಗ್ ಎಸ್.ಸ್ಥ.ಪ್ತ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪ್ತ ಯೇಜ್ರ್್ಯಡಿಯಲ್ಲೆ ಲ್ನಯಪ್ಟನಪ್ 
ಹನಗೂ ಮತೆಂತನದವುಗಳಿಗ್ ಅನತದನನ ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡಿ ದ್ಧರ್ನೆಂಕ ೨೦-೦೭-೨೦೨೨ ರೆಂದತ 
ಸಕನಾರ ಆದ್ೇಶ ಹ್ೂರಡಿಸ್ಥರತವುದತ. ಇದರಿೆಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶಿವಿದನಯಲಯಕ್ೆ ಅನತದನನ ಬಿಡತಗಡ್ 
ಮನಡದೇ್ ಅರ್ನಯಯವನಗಿರತವುದತ. ಆದಿರಿೆಂದ ಈ ವಿಷಯವನತನ ಗೆಂಭಿೇರವನಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ಥ 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶಿವಿದನಯಲಯಕ್ೆ ಎಸ್.ಸ್ಥ.ಪ್ತ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪ್ತ ಯೇಜ್ರ್್ಯಡಿಯಲ್ಲೆ ಅಥವನ ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 
ಇಲ್ನಖಯ್ೆಂದ ಎಸ್.ಸ್ಥ/ಎಸ್.ಟಿ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ ್ ಲ್ನಯಪ್ಟನಪ್ ಹನಗೂ ಮನಸ್ಥಕ ಶ್ಷಯವ್ೇತ್ನ 
ಮರತಪನವತಿ ಮತ್ತು ಸೆಂಶ್್ ೇಧರ್ನ ಲ್್ೇಖನ ಪರಕಟಣಗ್ಳಿಗ್ ಸಹನಯಧನಕನೆಗಿ ಅನತದನನ ಬಿಡತಗಡ್ 
ಮನಡಲತ ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಮತ್ತು ಸಮನಜ್ ಕಲ್ನಯಣ್ ಸಚಿವರನತನ ಒತನುಯಸತತ್ುೇರ್್. 

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಕ್ೇಳಿದೆಂತ್ಹ ಪರಶ್ನಗ ್ ಮನನಯ ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರಿೆಂದ ಉತ್ುರ ಒದಗಿಸ್ಥ, ಆ 
ಸಮಸ್ಯಯನತನ ಬಗಹ್ರಿಸಲ್ನಗತವುದತ. 

ಶ್ರೇ ಟಿ.ಎ. ಶರವಣ್ (ವಿಧನನಸಭ್ಯೆಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಶ್ನಯ ವ್ೇಳ್ಯಲ್ಲೆ ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ದ ಬಗ್ೆ ರ್ನನತ ಸೂಚರ್್ಯನತನ ಕ್ೂಟಿಟದತಿ, 
ಅದತ ತಿರಸನೆರವನಗಿದ.್ ಸ್ಥಇಟಿ ಶ್ಕ್ಷಣ್ದಲ್ಲೆ ಆಗಿರತವ ಗ್ೂೆಂದಲದ್ಧೆಂದ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ್ ಬಹಳ 
ತ್ೂೆಂದರಯ್ನಗಿದ್. ಅದರ ಬಗ್ೆ ಪರಸನುಪ ಮನಡಲತ ಸೂಚರ್್ಯನತನ ಕೂ್ಟಿಟದತಿ, ದಯಮನಡಿ 
ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೂ್ಡಬೇ್ಕತ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅದರ ಬಗ್ೆ ಒೆಂದತ ಅಜಿಾಯನತನ ಕ್ೂಡಿ. ರ್ನಳ ್ತ್ಗ್ದತಕ್ೂಳ್ೂಿೇಣ್. 

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕ್. ರನಥ್ೂೇಡ್ (ರ್ನಮನಿದ್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಸಹ ಒೆಂದತ ಸೂಚರ್್ಯನತನ ನಿಗದ್ಧತ್ ಸಮಯಕಿೆೆಂತ್ ಮದಲ್ೇ್ ನಿೇಡಿದತಿ, 
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ಸನಧಯವನದರ ್ಇವತ್ತು ತ್ಗ್ದತಕ್ೂಳಿಿ ಅಥವನ ರ್ನಳ ್ತಗ್್ದತಕೂ್ಳುಿವುದನದರೂ ಅಭಯೆಂತ್ರ ಇಲೆ. ಆದರ್ 
ಅದತ ಏಕ್ ತ್ಪ್ತಪಹೂ್ೇಯತೂ್ೇ ಗೂ್ತಿುಲೆ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯತ್ತ, ರ್ನನತ ತ್ಮಗ್ ತಿಳಿಸತತ್ುೇರ್.್ 

ಊಊ))  ವಿಷಯವಿಷಯ::  ಕಲಬತಗಿಾಕಲಬತಗಿಾ  ಜಿಲ್್ೆಯಜಿಲ್್ೆಯ  ಚಿೆಂಚ್ೂೇಳಿಚಿೆಂಚ್ೂೇಳಿ  ತನಲೂೆಕಿನತನಲೂೆಕಿನ  
ಕತೆಂಚನವರೆಂಕತೆಂಚನವರೆಂ  ಮರನಜಿಾಮರನಜಿಾ  ದ್ೇಸನಯದ್ೇಸನಯ  ವಸತಿವಸತಿ  
ಶನಲ್್ಯಲ್ಲೆನಶನಲ್್ಯಲ್ಲೆನ  ವಿದನಯರ್ಥಾನಿಯರಿಗ್ವಿದನಯರ್ಥಾನಿಯರಿಗ್  ಕತರತಕತಳಕತರತಕತಳ  ನಿೇಡಿರತವನಿೇಡಿರತವ  
ಆರೂ್ೇಪಆರೂ್ೇಪದದ  ಬಗ್ೆಬಗ್ೆ..    

 

ಡನ: ಬಿ.ಜಿ ಪನಟಿೇಲ್ (ಸಿಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ಿಗಳಿೆಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ವಿದನಯರ್ಥಾನಿಯರಿಗ್ ಕಿರತಕತಳ ನಿೇಡಿದ ಆರೂ್ೇಪದ ಮೇಲ್್ ಮರನಜಿಾ ದ್ೇಸನಯ 
ವಸತಿ ಶನಲ್ ್ ಕತೆಂಚನವರೆಂ, ಚಿೆಂಚ್ೂೇಳಿ, ಇಲ್ಲೆಯ ಪರಭನರಿ ಪನರೆಂಶತಪನಲ ಮತ್ತು ಕೆಂಪೂಯಟರ್ 
ಆಪರ್ೇಟರ್ರನತನ ಪನಲಕರತ ಥಳಿಸ್ಥದ ಪರಸೆಂಗ ಸೂ್ೇಮವನರ ನಡದ್್ಧದ.್ 

ವಸತಿ ಶನಲ್್ಯಲ್ಲೆ ೧೩೬ ಬನಲಕರತ, ೯೬ ಬನಲಕಿಯರತ ಸೇ್ರಿ ೨೩೨ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು 
ಕಲ್ಲಯತತಿುದತಿ, ಪರಭನರಿ ಪನರೆಂಶತಪನಲ ಮತ್ತು ಕೆಂಪೂಯಟರ್ ಆಪರ್ೇಟರ್ ನಿರೆಂತ್ರ ಕಿರತಕತಳ 
ನಿೇಡತತಿುದನಿರ್ ಎೆಂದತ ಕಲ್ ಮಕೆಳು ದೂರಿದತಿ, ಪನಲಕರತ ಹನಗೂ ಕಲ್ ಸೆಂಘಟರ್ಗ್ಳು ಪರತಿಭಟರ್್ 
ಮನಡಿದತಿ, ಪೂ್ಲ್ಲೇಸರತ ಆರೂ್ೇಪ್ತಗಳನತನ ವಶಕ್ೆ ಪಡದ್್ಧರತತನುರ್. 

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದ್ೂೆಂದತ ಗೆಂಭಿೇರ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷಮ ಪರಕರಣ್ವನಗಿರತತ್ುದ್. 
ಆದಿರಿೆಂದ, ಕೂಡಲ್ೇ್ ತ್ನಿಖ್ ನಡಸ್್ಥ ತ್ಪ್ತಪತ್ಸಿರ ವಿರತದಿ ಕಠಿಣ್ ಕರಮ ಕ್ೈಗೂ್ಳಿಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ಹನಗೂ 
ಇತ್ರ ್ ವಸತಿ ಶನಲ್್ಗಳಲೂೆ ಇೆಂತ್ಹ ಪರಕರಣ್ ಮರತಕಳಿಸದೆಂತ ್ ಅಗತ್ಯ ಮತರ್್ನಚಚರಿಕ್ ಕರಮ 
ಕ್ೈಗ್ೂಳುಿವೆಂತ್ ಸಕನಾರ ಮತ್ತು ಸಮನಜ್ ಕಲ್ನಯಣ್ ಸಚಿವರನತನ ಶ್ನಯ ವ್ೇಳಯ್ಲ್ಲೆ ಆಗರಹಿಸತತು್ೇರ್್. 

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಮನಜ್ ಕಲ್ನಯಣ್ ಹನಗೂ ಹಿೆಂದತಳಿದ ವಗಾಗಳ 
ಕಲ್ನಯಣ್ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಚಿೆಂಚ್ೂೇಳಿ ತನಲೂೆಕಿನ ಕತೆಂಚನವರೆಂ ಮರನಜಿಾ 
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ದ್ೇಸನಯ ವಸತಿ ಶನಲ್್ಯಲ್ಲೆ ೨೩೨ ಮಕೆಳು ವಿದನಯಭನಯಸ ಮನಡತತಿುದತಿ, ಅದರಲ್ಲೆ 
ವಿದನಯರ್ಥಾನಿಯರಿಗ್ ಕಿರತಕತಳ ಕ್ೂಟಿಟದನಿರ್ ಎೆಂಬ ದೂರಿನ ಹಿರ್್ನಲ್್ಯಲ್ಲೆ ಸಮಗರವನದ ಮನಹಿತಿಯನತನ 
ರ್ನನತ ತ್ರಿಸ್ಥದ್ಿೇರ್್. ಈಗನಗಲ್್ೇ ಅಲ್ಲೆನ ಪನರೆಂಶತಪನಲರತ ಹನಗೂ ಕೆಂಪೂಯಟರ್ ಆಪರ್ೇಟರ್ಗಳ 
ವಿರತದಿ ಕಿರರ್ಮನಲ್ ಕ್ೇಸ್ ದನಖಲತ ಮನಡಿ ಅಮನನತ್ತು ಮನಡಲ್ನಗಿದ.್ ಅಲ್ಲೆನ ಲ್್ೂೇಕಸಭನ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಜನಧವ್ ರವರತ ನನಗ ್ದೂರವನಣಿ ಮೂಲಕ ವಿಷಯವನತನ ತಿಳಿಸ್ಥದನಿರ.್ ಈ ಬಗ್ೆ 
ಜಿಲ್ನೆಧಿಕನರಿಗಳ ಜ್ೂತ ್ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ೨೪ ಗೆಂಟ್ಗಳ ಒಳಗನಗಿ ಎಲ್ನೆ ಮನಹಿತಿಗಳನತನ 
ಕ್ೂಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ತಿಳಿಸಲ್ನಗಿದ್. ಎಸ್.ಪ್ತ., ರವರನತನ ಸಿಳಕ್ೆ ಕಳುಹಿಸ್ಥ ಸಮಗರವನದ ವರದ್ಧಯನತನ 
ಪಡಯ್ಲ್ನಗಿದ್. ಯನವುದೇ್ ಕನರಣ್ಕ್ೆ ಅಲ್ಲೆ ತ್ೂೆಂದರಯ್ನಗದೆಂತ ್ ರ್್ೂೇಡಿಕೂ್ಳುಿತ್ುೇರ್್. ದೂರತ 
ಇರತವ ಅಲ್ಲೆನ ಪನರೆಂಶತಪನಲರತ ಹನಗೂ ಕೆಂಪೂಯಟರ್ ಆಪರ್ೇಟರ್ ಇವರಿಬಬರ ವಿರತದಿ ಕಿರರ್ಮನಲ್ 
ಕ್ೇಸ್ ದನಖಲ್ಲಸ್ಥ ಅಮನನತ್ತು ಮನಡಲ್ನಗಿದ್ ಎೆಂಬ ವಿಚನರವನತನ ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಗಮನಕ್ೆ 
ತ್ರಬಯಸತತ್ುೇರ್್. ಮತೆಂದ್ಧನ ಸಮಗರ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗ್ ಕಳುಹಿಸ್ಥಕೂ್ಡತತು್ೇರ್್.  

ಋಋ))  ವಿಷಯವಿಷಯ::    ೨೦೧೯೨೦೧೯--೨೦ರ್್ೇ೨೦ರ್್ೇ  ಸನಲ್ಲನಿೆಂದಸನಲ್ಲನಿೆಂದ  ನಿೆಂತ್ತನಿೆಂತ್ತ  ಹ್ೂೇಗಿರತವಹ್ೂೇಗಿರತವ  
““ಗನೆಂಧಿಗನೆಂಧಿ  ಪತರಸನೆರಪತರಸನೆರ  ಯೇಜ್ರ್್ಯೇಜ್ರ್್””  ಯನತನಯನತನ  ಪತನಃಪತನಃ  
ಪನರರೆಂಭಿಸ್ಥಪನರರೆಂಭಿಸ್ಥ  ಅಹಾಅಹಾ  ಗನರಮಗನರಮ  ಪೆಂಚನಯತಿಗಳಿಗ್ಪೆಂಚನಯತಿಗಳಿಗ್  ಉತ್ುೇಉತ್ುೇಜ್ನಜ್ನ  
ನಿೇಡತವನಿೇಡತವ  ಬಗ್ೆಬಗ್ೆ..  

 

 ಶ್ರೇ ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ್ ಬೆಂಡನರಿ (ಸಿಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ಿಗಳಿೆಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯತಿಗಳ ಆರ್ಥಾಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತನತ್ಮಕ ಸನಧರ್್ಯನತನ ಆಧರಿಸ್ಥ 
ಅವುಗಳಿಗ ್ಹಚ್ಿಚನ ಉತ್ುೇಜ್ನ ನಿೇಡಲತ ಪರತಿ ತನಲೂೆಕಿನ ಒೆಂದತ ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯತಿಗ ್ಮಹನತನಮ 
ಗನೆಂಧಿೇಜಿ ಜ್ಯೆಂತಿಯನದ ಅಕ್ೂಟೇಬರ್ ೨ ರೆಂದತ “್ಗನೆಂಧಿ ಪತರಸನೆರ”್ನಿೇಡಲ್ನಗತತನು ಬರತತಿುದ.್ 
ಆದರ್, ೨೦೧೯-೨೦ ಮತ್ತು ೨೦೨೦-೨೧ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯತಿಗಳನತನ ಆಯೆ 
ಮನಡಿದಿರೂ ಕ್ೂರೂ್ೇರ್ನ ಕನರಣ್ದ್ಧೆಂದ ಪರಶಸ್ಥು ಪತರಸನೆರ ನಿೇಡಲ್ನಗಿಲೆದ್ಧರತವುದತ ಪತಿರಕ್ಗಳಲ್ಲೆ 
ವರದ್ಧಯನಗಿರತತ್ುದ.್ 
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 ಈ ವಷಾ ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯತಿಗಳ ಆಯೆ ಪರಕಿರಯ ಇನೂನ ಪನರರೆಂಭವನಗಿಲೆದ್ಧರತವುದತ 
ತಿಳಿದತ ಬೆಂದ್ಧರತತ್ುದ್. ಆರ್ಥಾಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ್ ಮನನದೆಂಡಗಳ ಆಧನರದ ಮೇಲ್್ ಗನರಮ 
ಪೆಂಚನಯತಿಗಳ ಸನಧರ್್ಯನತನ ಅಳತ್ಗ್ೂೇಲರ್ನನಗಿ ಇಟತಟಕೂ್ೆಂಡತ ಗನೆಂಧಿ ಗನರಮ ಪತರಸನೆರ 
ಯೇಜ್ರ್್ಯನತನ ಜನರಿಗ ್ ತ್ರಲ್ನಗಿದ್. ಯೇಜ್ರ್್ ಪನರರೆಂಭದಲ್ಲೆ ಪತರಸನೆರಗಳನತನ ಪರತಿ ವಷಾ 
ನಿೇಡಲ್ನಗತತನು ಬರಲ್ನಗಿತ್ತು. ಆದರ್, ೨೦೧೯-೨೦ ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ನಿೇಡಲ್ನಗಿಲೆ. 

 ಕರ್ನಾಟಕವು ಅಧಿಕನರ ವಿಕ್ೇೆಂದ್ಧರೇಕರಣ್ದಲ್ಲೆ ಮತೆಂಚೂಣಿಯಲ್ಲೆದತಿ, ೨೪ ಇಲ್ನಖಗ್ಳ ೨೯ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಷಯಗಳ ಅನತಷ್ನಾನ ಮತ್ತು ನಿವಾಹಣ್ ಮನಡತತಿುವ್. ಇದರ ಜ್ೂತ್ಗ್ ಮೂಲಭೂತ್ 
ಸೇ್ವ್ಗಳ ನಿವಾಹಣ್, ಪೌರ ಸೇ್ವ್ಗಳ ಜ್ವನಬನಿರಿ ಅವುಗಳ ಮೇಲ್ಲದ.್ ಪತರಸನೆರದ ಮೂಲಕ 
ಪೆಂಚನಯತ್ಗಳಿಗ್ ಹಚ್ತಚ ಪ್ೂರೇತನಾಹ, ರ್್ರವು ದೂ್ರತ್್ರ್ ಇನನಷತಟ ಚ್ರ್ನನಗಿ ಕ್ಲಸ ಮನಡಲತ 
ಪ್ರೇರಣ್ಯನಗತತ್ುದ.್ 

 ಆದಕನರಣ್, ೨೦೧೯-೨೦ ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಿೆಂದ ನಿೆಂತ್ತಹೂ್ೇಗಿರತವ ಗನೆಂಧಿ ಪತರಸನೆರ 
ಯೇಜ್ರ್್ಯನತನ ಪತನಃ ಪನರರೆಂಭಿಸ್ಥ, ಅಹಾ ಗನರಮ ಪೆಂಚನಯತಿಗಳಿಗ ್ ಉತ್ುೇಜ್ನ ಮತ್ತು 
ಪ್ೂರೇತನಾಹ ನಿೇಡತವೆಂತ್ಹ ಕ್ಲಸವನತನ ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಮನನಯ ಮತಖಯಮೆಂತಿರಗಳನತನ 
ಒತನುಯಸತತ್ುೇರ್್. 

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರ ಪರಶ್ನಯೆಂತ್ ಗನೆಂಧಿ ಪತರಸನೆರ ಯೇಜ್ರ್್ಯನತನ ತ್ರಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ನಮಮಲೆರ 
ಅಭಿಪನರಯವನಗಿದ.್ ಈ ವಿಚನರದ ಬಗ್ೆ ಮನನಯ ಮತಖಯಮೆಂತಿರಗಳ ಜ್ೂತ್ ಚಚಿಾಸ್ಥ, ಉತ್ುರ 
ಒದಗಿಸಲ್ನಗತವುದತ.                                               

 (ಮತೆಂದತ) 
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(789) 13.09.2022 1.20 ಹ್ರ್್ವಿ:ಎಕ್ 

  ಎ) ವಿಷಯ:-  ಬನಗಲಕ್ೂೇಟ್ ಜಿಲ್್ೆ ಮಹನಲ್ಲೆಂಗಪೂರ ಪಟಟಣ್ವನತನ ತನಲೂೆಕತ  
          ಕ್ೇೆಂದರವರ್ನನಗಿ ಘೂೇಷಿಸತವ ಬಗ್ೆ. 

---- 
 ಶ್ರೇ ಹಣ್ಮೆಂತ್ ರತದರಪಪ ನಿರನಣಿ (ಪದವಿೇಧರರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಮೇಲ್ನೆಣಿಸ್ಥ ವಿಷಯಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸ್ಥದೆಂತ ್ ಬನಗಲಕ್ೂೇಟ್ ಜಿಲ್್ೆಯ ಜ್ಮಖೆಂಡಿ ತನಲೂೆಕಿನ 
ಮಹನಲ್ಲೆಂಗಪೂರ ಪಟಟಣ್ವನತನ ತನಲೂೆಕತ ಕ್ೇೆಂದರವರ್ನನಗಿಸಬ್ೇಕ್ೆಂಬ ಅಲ್ಲೆನ ಜ್ನರ ಮಹದನಸ ್
ಮತ್ತು ಒಕೂ್ೆರೂ್ಲ್ಲನ ಕೂಗನಗಿದ್. ಆದರ್, ತನಲೂೆಕತ ಪತನರ್ ರಚರ್ನ ಸರ್ಮತಿಯತ ಶ್ಫನರಸತಾ 
ಮನಡದೇ್ ಇರತವ ಪಟಟಣ್ಗಳನತನ ನೂತ್ನ ತನಲೂೆಕತಗಳ್ೆಂದತ ಘೂೇಷಿಸಲ್ನಗಿದ್. ಹಿೇಗನಗಿ ನೂತ್ನ 
ಹ್ೂೇಬಳಿಯನತನ ಸೃಷಿಟಸದ್ೇ ನೂತ್ನ ತನಲೂೆಕತ ಕ್ೇೆಂದರವರ್ನನಗಿ ರಚಿಸತವುದತ ಸೂಕುವನಗಿದ.್ 
ಹಿೇಗಿದಿರೂ ಸಹ ಸದರಿ ಪಟಟಣ್ವನತನ ತನಲೂೆಕತ ಕ್ೇೆಂದರವರ್ನನಗಿ ಘೂೇಷಿಸದ್ೇ ಇರತವುದತ 
ವಿಷ್ನದನಿೇಯವನಗಿದ.್  

 ಸದರಿ ಪಟಟಣ್ವು ಒಟತಟ 1,52,000ಕಿೆೆಂತ್ ಅಧಿಕ ಜ್ನಸೆಂಖ್ಯಯನತನ ಹ್ೂೆಂದ್ಧದತಿ, 
1975ರಲ್ಲೆಯೇ ಮಹನಲ್ಲೆಂಗಪೂರ ಪಟಟಣ್ವನತನ ತನಲೂೆಕತ ಕ್ೇೆಂದರವನಗಿಸಲತ ಯೇಗಯವೆ್ಂದತ 
ಮನನಯ ವಿ.ಎಲ್.ಎಲ್.ಪರಕನಶ್ರನವ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭಟ್ರವರ ಆಯೇಗದ ವರದ್ಧಯಲ್ಲೆ 
ಉಲ್್ೆೇಖಿಸ್ಥರತವುದತ ಹನಗೂ ಕನನಡ ಕನವಲತ ಸರ್ಮತಿಯ ಅಧಯಕ್ಷರನಗಿದಿ ಶ್ರೇ ಪನಟಿೇಲ್ ಪತಟಟಣ್ಣನವರತ 
ಸಹ ಸಕನಾರಕ್ೆ ಶ್ಫನರಸತಾ ಮನಡಿದಿರತ ಮತ್ತು ಸನ್ 2018ರಲ್ಲೆ ಸದರಿ ಪಟಟಣ್ವನತನ ತನಲೂೆಕತ 
ಕ್ೇೆಂದರವರ್ನನಗಿ ಘೂೇಷಿಸಲತ ಆಗಿನ ಸಚಿವ ಸೆಂಪತಟ ಅನತಮತಿ ನಿೇಡಿರತವುದತ 
ಗಮನಿಸಬಹತದನಗಿದ್.  

 ಸದರಿ ಪಟಟಣ್ವು ರನಜ್ಯದ ಪರಮತಖ ಬ್ಲೆದ ವನಯಪನರ(ಕೃಷಿ ಮನರತಕಟ್ಟ) ಕ್ೇೆಂದರವನಗಿದ ್
ಹನಗೂ ಇಡಿೇ ರನಷರಕ್ೆ ಬಲ್ೆದ ವಿತ್ರಣಯ್ಲ್ಲೆ ಪರಸ್ಥದ್ಧಿಯನಗಿದ.್ ಈ ಪಟಟಣ್ವು ಸೆಂಪೂಣ್ಾ ನಿೇರನವರಿ 
ಪರದ್ೇಶವನಗಿದತಿ, ಸಕಲ ಸೌಲಭಯಗಳುಳಿ ಸೆಂಪದಭರಿತ್ ಪಟಟಣ್ವನಗಿದ.್  
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 ಕಳ್ದ 30 ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಮಹನಲ್ಲೆಂಗಪೂರ ಪಟಟಣ್ವನತನ ತನಲೂೆಕತ ಕೇ್ೆಂದರವರ್ನನಗಿ 
ಘೂೇಷಿಸಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ಹಲವನರತ ಸೆಂಘಟರ್ಗ್ಳು ಸತನಯಗರಹಗಳನತನ ಮನಡತತನು ಬೆಂದ್ಧರತತ್ುವ ್ಹನಗೂ 
ಸದರಿ ಪಟಟಣ್ವು ಸಕನಾರಕ್ೆ ಉತ್ುಮ ಆದನಯ ನಿೇಡತತಿುದತಿ, ಸದರಿ ಪಟಟಣ್ವನತನ ತನಲೂೆಕತ 
ಕ್ೇೆಂದರವರ್ನನಗಿ ಘೂೇಷಿಸಲತ ಸಕನಾರದ ಇಚನೆಶಕಿುಯ ಕ್ೂರತ್ ಕನರಣ್ವನಗಿದಯ್ೆಂದತ ಅಲ್ಲೆನ ಜ್ನರ 
ರ್್ೂೇವನಗಿದ.್ ಪರಸತುತ್ ಅಲ್ಲೆನ ಜ್ನತ್ಯತ “ಪನರಣ್ ಬಿಟ್ಟವು; ತನಲೂೆಕತ ಬಿಡವ್ು”್ ಎೆಂಬ 
ನಿಲತವಿರ್್ೂೆಂದ್ಧಗ್ 146 ದ್ಧನದ್ಧೆಂದ ಧರಣಿ ಸತನಯಗರಹವನತನ ಮನಡತತಿುದನಿರ.್ ಆದಿರಿೆಂದ ಮೇಲ್ಲನ 
ಅೆಂಶಗಳನತನ ಪರಿಗಣಿಸ್ಥ ಬನಗಲಕ್ೂೇಟ್ ಜಿಲ್್ೆಯ ಮಹನಲ್ಲೆಂಗಪೂರ ಪಟಟಣ್ವನತನ ತನಲೂೆಕತ 
ಕ್ೇೆಂದರವರ್ನನಗಿ ಘೂೇಷಿಸಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ಮನನಯ ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರ ಮೂಲಕ ಸಕನಾರವನತನ 
ಒತನುಯಸತತಿುದ್ಿೇರ್.್  

 ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನ ರ್ನಯಕರತ):- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಹಣ್ಮೆಂತ್ ರತದರಪಪ ನಿರನಣಿಯವರತ ಶ್ನಯವ್ೇಳಯ್ಲ್ಲೆ ಪರಸನುಪ್ತಸ್ಥರತವ 
ವಿಚನರವನತನ ಮನನಯ ಕೆಂದನಯ ಸಚಿವರ ಹನಗೂ ಮನನಯ ಮತಖಯಮೆಂತಿರಗಳ ಗಮನಕೂೆ 
ತ್ರಲ್ನಗತತ್ುದ್.  

  ಏ) ವಿಷಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ಜನನಪದ ಪರಿಷತ್ಗ್ ವನಷಿಾಕ ಅನತದನನವನತನ  
                           ಕಡಿತ್ಗ್ೂಳಿಸ್ಥರತವ ಬಗ್ೆ. 

--- 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ (ಸಿಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ಿಗಳ ಕ್್ಷೇತ್ರ):- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮೇಲೆೆಂಡ 
ವಿಷಯಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸ್ಥದೆಂತ್ ಸತಮನರತ ರ್ನಲತೆ ದಶಕಗಳಿೆಂದ ನಮಮ ರ್ನಡಿನ ಜನನಪದ ಕಲ್್, 
ಸನಹಿತ್ಯ, ಸೆಂಸೃತಿ, ಜನನಪದ ಗಿೇತ್ಗನಯನ, ಜನನಪದ ಕಿರೇಡ,್ ಜನನಪದ ವಸತು ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳ 
ಸೆಂಗರಹ, ಜನನಪದ ಸೆಂಪರದನಯ ಮತ್ತು ಚಟತವಟಿಕ್ಗಳನತನ ಸೆಂರಕ್ಷಿಸ್ಥ ಮತರ್್ನಡಸ್ತವ 
ಮಹನತನೆಯಾವನತನ ನಿವಾಹಿಸತತಿುರತವ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನನಪದ ಪರಿಷತ್ಗ್ ವನಷಿಾಕ ಅನತದನನ 
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ಕಡಿತ್ದ್ಧೆಂದ ಮತಚತಚವ ಭಿೇತಿ ಎದತರನಗಿರತವುದತ ಕಳವಳಕನರಿಯನದ ಸೆಂಗತಿಯನಗಿದ್. ಕರತರ್ನಡಿನ 
ಜನನಪದ ಸೆಂಸೃತಿ ಶ್ರೇಮೆಂತ್ವನಗಿದತಿ, ಈ ಕಲ್ಗ್ಳನತನ ಉಳಿಸ್ಥ ಬ್ಳ್ಸತವೆಂತ್ಹ ಕನಯಾದಲ್ಲೆ 
ತ್ೂಡಗಿರತವ ಜನನಪದ ಪರಿಷತ್ಗ್ ಇೆಂದತ ಹತದ್ಿಗಳರ್ನ್ೇ ಭತಿಾ ಮನಡದೇ್ ಇಲ್ಲೆ 
ಕನಯಾನಿವಾಹಿಸತತಿುರತವ 30 ಜ್ನ ಹೆಂಗನರ್ಮ/ಹ್ೂರಗತತಿುಗ ್ ಸ್ಥಬಬೆಂದ್ಧಗಳಿಗ್ ವ್ೇತ್ನ ನಿೇಡಲತ 
ವನಷಿಾಕ ರೂ. 92,74,660 ಅವಶಯಕತ್ಯದತಿ ಅದನತನ ಸಹ ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡದೇ್ ಕನನಡ ಮತ್ತು 
ಸೆಂಸೃತಿ ಇಲ್ನಖ ್ತ್ನಗೂ ಜನನಪದ ಪರಿಷತಿುಗೂ ಸೆಂಬೆಂಧವ್ೇ ಇಲೆವ್ೆಂಬೆಂತ್ ವತಿಾಸತತಿುರತವುದತ 
ಅತ್ಯೆಂತ್ ಅಚಚರಿ ಮತ್ತು ಕಳವಳಕನರಿ ಸೆಂಗತಿಯನಗಿದ್. 75ರ್್ೇ ಸತವಣ್ಾ ಸನಿತ್ೆಂತೂ್ರಾೇತ್ಾವ 
ಸೆಂಭರಮದಲ್ಲೆ ನಮಮ ಪರಧನನ ಮೆಂತಿರಗಳು “ಯನವುದೇ್ ದ್ೇಶ ತ್ನನ ಪರೆಂಪರ ್ಮತ್ತು ಸೆಂಸೃತಿಯನತನ 
ಸೆಂರಕ್ಷಿಸದ ್ಬಲಶನಲ್ಲಯನಗಲತ ಸನಧಯವಿಲೆ”್ಎೆಂದ್ಧದಿರತ. ಆದರ್, ಜನನಪದ ಪರಿಷತಿುನ ಕತರಿತ್ ರನಜ್ಯ 
ಸಕನಾರದ ನಿಲಾಕ್ಷಾದ್ಧೆಂದ ಪರಧನನಿಗಳ ಮನತಿಗ ್ಕಿಮಮತಿುಲೆ ಎನತನವೆಂತನಗಿದ.್ ಆದತದಿರಿೆಂದ ನಿಜ್ಕೂೆ 
ರನಜ್ಯ ಸಕನಾರಕ್ೆ ಸೆಂಸೃತಿ ಮೇಲ್್ ಪ್ತರೇತಿ ಇದಿಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನನಪದ ಪರಿಷತಿುಗ್ ಸೂಕು ಅನತದನನ 
ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡಿ, ಅಗತ್ಯ ಸ್ಥಬಬೆಂದ್ಧ ರ್್ೇರ್ಮಸ್ಥ, ನಮಮ ಹ್ಮಮಯ ಸನೆಂಸೃತಿಕ ಪರೆಂಪರಯ್ನತನ ಉಳಿಸ್ಥ-
ಬ್ಳ್ಸಲತ ಅಗತ್ಯ ಕರಮ ಕೈ್ಗ್ೂಳುಿವ ಬಗ್ೆ ಮನನಯ ಇೆಂಧನ ಹನಗೂ ಕನನಡ ಮತ್ತು ಸೆಂಸೃತಿ ಸಚಿವರ 
ಗಮನಕ್ೆ ತ್ರತತಿುದ್ಿೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನ ರ್ನಯಕರತ):- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿಯವರತ ಶ್ನಯವ್ೇಳ್ಯಲ್ಲೆ ಪರಸನುಪ್ತಸ್ಥರತವ ವಿಚನರವನತನ ಮನನಯ 
ಇೆಂಧನ ಹನಗೂ ಕನನಡ ಮತ್ತು ಸೆಂಸೃತಿ ಸಚಿವರಿೆಂದ ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೂಡಿಸಲ್ನಗತತ್ುದ್.   

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕ.್ರನಥೂ್ೇಡ್(ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ):- ಸರ್ನಮನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಕ್ೂಟಿಟರತವೆಂತ್ಹ ಶ್ನಯವ್ೇಳ್ಯ ಪರಸನುವವನತನ ಈ ದ್ಧನ 
ತ್ಗ್ದತಕೂ್ೆಂಡಿಲೆ. ಆ ಪರಸನುವಕ್ೆ ಈ ದ್ಧನವ್ೇ ಸದನದಲ್ಲೆ ಉತ್ುರವನತನ ನಿೇಡಲ್ನಗತತ್ುದಯ್ೇ ಅಥವನ 
ನೆಂತ್ರ ನಿೇಡಲ್ನಗತತ್ುದಯ್ೇ?  
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ನಯವ್ೇಳ್ಯಲ್ಲೆ ಆದಯತಯ್ ಮೇರಗ್ ್ ಕ್ೇವಲ 5 ಜ್ಿಲೆಂತ್ 
ಸಮಸ್ಯಗಳಿಗ್ ಮನತ್ರ ಅವಕನಶವನತನ ನಿೇಡಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ಇದ್. ಈ ದ್ಧನ ರ್ನನತ 9 ಪರಸನುವಗಳಿಗ ್
ಅವಕನಶವನತನ ನಿೇಡಲ್ನಗಿದ್. ತ್ಮಮ ಅಜಿಾಯನತನ ರ್ನಳ್ ಪರಿಶ್ೇಲ್ಲಸಲ್ನಗತವುದತ.  

05. ಕನಯಾದಶ್ಾಯವರ ವರದ್ಧ 

ಕನಯಾದಶ್ಾ(ಕ.ವಿ.ಪ):- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ್ೇ, ಕಳ್ದ ಅಧಿವ್ೇಶನದಲ್ಲೆ ವರದ್ಧಯನತನ 
ಒಪ್ತಪಸ್ಥದ ನೆಂತ್ರ ರನಷರಪತಿಯವರಿೆಂದ ಹನಗೂ ರನಜ್ಯಪನಲರಿೆಂದ ಒಪ್ತಪಗ್ ಪಡದ್ ವಿಧ್ೇಯಕಗಳ 
ಪಟಿಟಯನತನ ಸಭ್ಯ ಮತೆಂದ್ ಮೆಂಡಿಸತತಿುದ್ಿೇರ್್.  

 
ಕರಮ 
ಸಂ
ಖ್ೆಯ
  

ವಿಧೆೀಯಕಗಳÀ ಪ್ಟ್ಟಿ   
ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ುು 
ಪ್ಡದೆ ದಿನಾಂಕ 

ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ುು 
ನೀಡಿದವರು 

01 ಕನಾಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೀೆವೆಗಳ (2011ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ಗೆಜೆಟೆಡ್ 
ಪೆ ರಬೆೀಷ್ನ್ರರ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ುು ನೆೀಮಕಾತಿಯ 
ಸಿಂಧುಗೆ ಳಿಸುವಿಕೆ)ವಿಧೆೀಯಕ,2022        

The Karnataka Civil Services (Validation 
of Selection and Appointment of 2011 
batch Gazetted Probationers) Bill, 2022.   

 

12.03.2022 ರನಜ್ಯಪನಲರತ 
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02. ಕರ್ನಾಟಕ ಧನ ವಿನಿಯೇಗ ವಿಧ್ೇಯಕÀ, 2022 

The Karnataka Appropriation Bill, 2022 

 

29.03.2022 ರನಜ್ಯಪನಲರತ 

03. ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಾಕ ಹ್ೂಣ್ಗನರಿಕ್ (ತಿದತಿಪಡಿ) ವಿಧ್ೇಯಕ, 
2022 

The Karnataka Fiscal Responsibility 
(Amendment)Bill, 2022. 

 

31.03.2022 ರನಜ್ಯಪನಲರತ 

04. ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಟನರತ ವನಹನಗಳ ತ್ರಿಗ ್
ನಿಧಾರಣ್(ತಿದತಿಪಡಿ) ವಿಧ್ೇಯಕ, 2022    

The Karnataka Motor Vehicles Taxation 
(Amendment) Bill, 2022 

31.03.2022 ರನಜ್ಯಪನಲರತ 

05. ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ೈಗನರಿಕನ ಪರದ್ೇಶನಭಿವೃದ್ಧಿ (ತಿದತಿಪಡಿ) 
ವಿಧ್ೇಯಕ, 2022 

The Karnataka Industrial Areas 
Development(Amendment) Bill, 2022. 

 

04.04.2022 ರನಜ್ಯಪನಲರತ 
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06 ಕರ್ನಾಟಕ ಬೆಂದ್ಧೇಖನರ್್ಗಳ (ತಿದತಿಪಡಿ) ವಿಧ್ೇಯಕ, 2022 

The Karnataka Prisons (Amendment) 
Bill,2022 

 

04.04.2022 ರನಜ್ಯಪನಲರತ 

07. ಕರ್ನಾಟಕ ಗನರಮ ಸಿರನಜ್ ಮತ್ತು ಪೆಂಚನಯತ್ ರನಜ್ 
(ತಿದತಿಪಡಿ) ವಿಧ್ೇಯಕ, 2022 

The Karnataka Gram Swaraj and 
Panchayat Raj (Amendment) Bill, 2022. 

 

04.04.2022 ರನಜ್ಯಪನಲರತ 

08. ಕರ್ನಾಟಕ ಧನವಿನಿಯೇಗ (ಸೆಂಖ್ಯ:2) ವಿಧ್ೇಯಕ, 2022 

The Karnataka Appropriation (No.2)Bill, 
2022 

31.03.2022 ರನಜ್ಯಪನಲರತ 

09. ದೆಂಡ ಪರಕಿರಯ ಸೆಂಹಿತ್ (ಕರ್ನಾಟಕ ತಿದತಿಪಡಿ) ವಿಧ್ೇಯಕ, 
2021 

The Code of Criminal Procedure 
(Karnataka Amendment) Bill, 2021, 
(L.A.Bill No. 26 of 2021)  

 

24.05.2022 ರನಜ್ಯಪನಲರತ 
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06. ಸಭ್ಯ ಮತೆಂದ್ಧಡಲ್ನದ ಕನಗದ ಪತ್ರಗಳು 

(ಒೆಂದತ ಮತ್ತು ಎರಡರ್್ೇ ಪಟಿಟ) 
 

I ಶ್ರೀ ಕೆ ೀಟ ಶ್ರೀನವಾಸ ಪ್ ಜಾರಿ (ಸಭಾ ನಾಯಕರು, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತಿರಗಳ ಪ್ರವಾಗಿ):- 
ಸನಾಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೀೆ,  
 
 

(1) ಕನಾಾಟಕ ಲೆ ೀಕಾಯುಕು ಕಾಯ್ಕೆ-1984 ಕಲಂ 12(5) ಮತ್ುು 12(7) ರನ್ವಯ. 
ಶ್ರೀ ಸಿ. ಮಂಜುನಾಥ್, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್. (ಕಿರಿಯ ಶೆರೀಣಿ) ಅಧಿಕಾರಿ, ಇವರ ವಿರುದಧದ 
ಉಪ್ಲೆ ೀಕಾಯುಕುರ ಕಲಂ 12(5)ರ ವಿವರಣಾತ್ಾಕ ಟ್ಟಪ್ಿಣಿಯ ವರದಿಯನ್ುು ಮಂಡಿಸುವ ಬಗೆೆ. 

 
(2) ಕನಾಾಟಕ ಪ್ಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಧಿನಯಮ 1993 ಅನ್ುಚೆಛೀದ 262(3) ರಂತೆ  ಮತ್ುು    

   246(12)ಅನ್ುಸಾರ. 
 

1. ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲಾಾ ಪ್ಂಚಾಯತ್ ನ್ 2019-20ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ಲಕೆೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿ. 
2. ತ್ುಮಕ ರು ಜಿಲಾಾ ಪ್ಂಚಾಯತ್ ನ್ 2019-20ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ಲಕೆೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ  
       ವರದಿ. 
3. ಗದಗ ಜಿಲಾಾ ಪ್ಂಚಾಯತ್ ನ್ 2019-20ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ಲಕೆೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿ. 
4. ಕೆ ೀಲಾರ ಜಿಲಾಾ ಪ್ಂಚಾಯತ್ ನ್ 2019-20ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ಲಕೆೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿ. 
5. ಗಾರಮ ಪ್ಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಕೆ ರೀಢಿಕೃತ್ 2019-20ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ಲಕೆೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿ. 
6. ಚಾಮರಾಜನ್ಗರ ಜಿಲಾಾ ಪ್ಂಚಾಯತ್ ನ್ 2019-20ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ 

ವರದಿ. 
7. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲಾಾ ಪ್ಂಚಾಯತ್ ನ್ 2019-20ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ಲಕೆೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿ. 
8. ಉಡುಪ್ಪ ಜಿಲಾಾ ಪ್ಂಚಾಯತ್ ನ್ 2020-21ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ಲಕೆೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿ. 
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(3) ಕನಾಾಟಕ ಗಾರಮ ಸವರಾಜ್ ಮತ್ುು ಪ್ಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಧಿನಯಮ 1993ರ    
ಪ್ರಕರಣ 300ರ   ಉಪ್ ಪ್ರಕರಣ(5)ರನ್ವಯ. 

 
1. ಉಡುಪ್ಪ ಜಿಲಾಾ ಪ್ಂಚಾಯತ್ ನ್ 2021-22ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿ.   
2. ಹಾವೀೆರಿ ಜಿಲಾಾ ಪ್ಂಚಾಯತ್ ನ್ 2021-22ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿ. 
 
(4) ಕಂಪ್ನ ಕಾಯ್ಕೆ-2013 ಸೆಕ್ಷನ್ 394(2) ಪ್ರಕಾರ 

ಕನಾಾಟಕ ರ ರಲ್ ಇನ್ ್ ಾರಸರಕಚರ್ ಡವೆಲಪ್ ಮಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನ್ 
(ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್)  2019-20ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿ(ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ 
ವರದಿ ಒಳಗೆ ಂಡಂತೆ). 

 
(5)  ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಒಳಚರಂಡಿ ಅಧಿನಯಮದ ಪ್ರಕರಣ 25ರನ್ವಯ 
ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ುು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಯ 2018-19ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ 
ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿ. 
 
 
(6)  ಕನಾಾಟಕ ನ್ಗರ ಮತ್ುು ಗಾರಮಾಂತ್ರ ಯೀಜನಾ ಅಧಿನಯಮ ಹಾಗ   

     ಕೆ.ಟ್ಟ.ಸಿ.ಪ್ಪ. ಕಾಯ್ಕೆ   1961ರ ಕಲಂ 68ಸಿ ಡಿ(2) ರನ್ವಯ. 
 
1. ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸ ರು ಇನ್ ್ ಾರಸರಕಚರ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಪ್ರದೆೀಶ ಯೀಜನಾ ಪಾರಧಿಕಾರದ 

2020-21ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ಲಕೆೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿ. 
2. ಸಿಂಧನ್ ರು ನ್ಗರ ಯೀಜನಾ ಪಾರಧಿಕಾರ, ರಾಯಚ ರು ಜಿಲೆಾ  2020- 
    21ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿ. 
3. ಬಾದಾಮಿ ನ್ಗರ ಯೀಜನಾ ಪಾರಧಿಕಾರದ 2021-22ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿ. 
4. ಗೆ ೀಕಾಕ್ ನ್ಗರ ಯೀಜನಾ ಪಾರಧಿಕಾರದ 2020-21ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿ. 
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5. ಶ್ರಸಿ ನ್ಗರ ಯೀಜನಾ ಪಾರಧಿಕಾರದ 2017-18ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿ. 
6. ಕನ್ಕಪ್ುರ ಯೀಜನಾ ಪಾರಧಿಕಾರದ 2021-22ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿ. 
7. ದ ೆಡಡಬಳಾಾಪ್ುರ ಯೀಜನಾ ಪಾರಧಿಕಾರದ 2021-22ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿ. 
8. ಹೆ ಸಕ ೆೀಟೆ ಯೀಜನಾ ಪಾರಧಿಕಾರದ 2020-21ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ 

ವರದಿ. 
9. ಗೌರಿಬಿದನ್ ರು ಯೀಜನಾ ಪಾರಧಿಕಾರದ 2014-15 ರಿಂದ 2016-17 ಮತ್ುು  
    2017-18ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ಲಕೆೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿಗಳು. 
10. ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ್ರರಾರ್ಷರೀಯ ವಿಮಾನ್ ನಲಾೆಣ ಪ್ರದೆೀಶ ಯೀಜನಾ ಪಾರಧಿಕಾರದ   

          2021-22ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿ. 
(7)  ಕಂಪ್ನ ಅಧಿನಯಮ 2013ರ ಸಕೆ್ಷನ್ 394(2)ರನ್ವಯ 
 
ಕನಾಾಟಕ ನ್ಗರ ಮ ಲಸೌಕಯಾ ಅಭಿವೃದಿಧ ಮತ್ುು ಹಣಕಾಸು ನಗಮ ನಯಮಿತ್ದ 
2020-21ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿ ಹಾಗ    ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿ. 

 
(8)  ಕಂಪ್ನ ಕಾಯ್ಕೆ   2013ರ ಕಲಂ 395(1)(ಬಿ)ರಡಿ. 
 
ಕನಾಾಟಕ ಗೆೀರು ಅಭಿವೃದಿಧ ನಗಮ ನಯಮಿತ್ದ 2020-21ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ವಾರ್ಷಾಕ  
ವರದಿ(ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿ ಒಳಗೆ ಂಡಂತೆ). 
 
(9)   ಕಂಪ್ನ ಕಾಯ್ಕೆ 2013ರ ಪ್ರಿಚೆಛೀದ 394ರನ್ವಯ ಕನಾಾಟಕ ಆಹಾರ ಮತ್ುು  

         ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ನಗಮ ನಯಮಿತ್ದ 2018-19ನೆೀ  ಸಾಲಿನ್ ವಾರ್ಷಾಕ          
        ವರದಿ (ಲಕೆೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿ ಒಳಗೆ ಂಡಂತ)ೆ. 
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(10)   ಕನಾಾಟಕ ರಾಜಯ ಆಹಾರ ಆಯೀಗದಿಂದ ಸಿವೀಕೃತ್ವಾದ ರಾರ್ಷರೀಯ ಆಹಾರ 
ಭದರತಾ ಕಾಯ್ಕೆ  2013ರ ಅಧಿನಯಮ 16ರ ನಯಮ (6)(ಎಫ್)ರಲಿಾ.  ಕನಾಾಟಕ ರಾಜಯ 
ಆಹಾರ ಆಯೀಗದ 2020-21 ಮತ್ುು 2021-22ನೆೀ ಸಾಲಿನ್  ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿಗಳು. 
 

II    ಶ್ರೀ ಕೆ ೀಟ ಶ್ರೀನವಾಸ ಪ್ ಜಾರಿ (ಸಭಾ ನಾಯಕರು, ಮಾನ್ಯ ಭಾರಿ ಮತ್ುು ಮಧಯಮ  
      ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ):- ಸನಾಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವ̧̧̧̧̧̧̧̧̧ರೆೀ, 
    
   (1)  ಕಾಡಾ ಅಧಿನಯಮ 1980 ಕಲಂ 24(2) ಮತ್ುು 25ರನ್ವಯ. 

1. ಕಾಡಾ ಅಚುಚಕಟುಿ ಪ್ರದೆೀಶಾಭಿವೃದಿಧ ಪಾರಧಿಕಾರ ನೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಗಳ ವಲಯ 
ಕಲಬುರಗಿ ಇದರ 2020-21 ಮತ್ುು 2021-22ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿಗಳು ಹಾಗ  
2018-19, 2019-20 ಮತ್ುು 2020-21ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ಲಕೆೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿಗಳು. 
2. ಕಾಡಾ ಅಚುಚಕಟುಿ ಪ್ರದೀೆಶಾಭಿವೃದಿಧ ‘’ತ್ುಂಗಭದಾರ ಕಾಡಾ ಮುನರಾಬಾದ’’ ಕ ೆಪ್ಿಳ ಇದರ 
2020-21ನೆೀ ಸಾಲಿನ್   ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿ ಹಾಗ  2010-11 ಮತ್ುು 2017-18 ರಿಂದ 
2020-21ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ಲಕೆೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿಗಳು.  
3. ಅಚುಚಕಟುಿ ಪ್ರದೆೀಶಾಭಿವೃದಿಧ ಪಾರಧಿಕಾರ ಕೃಷ್ಾಣ ಮಲೆಂಡೆ ಯೀಜನೆ, ಭಿೀಮರಾಯನ್ಗುಡಿ 
ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲೆಾಯ 2019-20 ಮತ್ುು 2020-21ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ 
ವರದಿಗಳು. 

 
(2)  ಕಂಪ್ನ ಕಾಯ್ಕೆ 2013ರ ಪ್ರಿಚೆಛೀದ-ಮತ್ುು ವಿಶೆವೀಶವರಯಯ ಜಲ ನಗಮದ 394 ಹಾಗ  
395ರ ಉಪ್ಬಂಧಗಳನ್ವಯ. 
 

1. ಕಾವೀೆರಿ ನೀರಾವರಿ ನಗಮದ 2020-21ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿ  
   (ಲೆಕೆ ಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿ ಒಳಗೆ ಂಡಂತೆ). 
2. ಕೃಷ್ಾಣ ಭಾಗಯ ಜಲ ನಗಮ ನಯಮಿತ್ದ 2020-21ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿ  
(ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿ ಒಳಗೆ ಂಡಂತೆ). 
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3. ವಿಶೆವೀಶವರಯಯ ಜಲ ನಗಮ ನಯಮಿತ್ದ 2020-21ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿ  
(ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿ ಒಳಗೆ ಂಡಂತೆ). 

 
III ಶ್ರೀ ಕೆ ೀಟ ಶ್ರೀನವಾಸ ಪ್ ಜಾರಿ (ಸಭಾ ನಾಯಕರು, ಮಾನ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಿ ಪ್ಂಗಡಗಳ 
ಕಲಾಯಣ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ):- ಸನಾಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೀೆ, 

    ರಸುೆ ಸಾರಿಗೆ ನಗಮ ಕಾಯ್ಕೆ 1950 ಅಧಿನಯಮ 33 (4) ರನ್ವಯ. 

1.ಈಶಾನ್ಯ ಕನಾಾಟಕ ರಾಜಯ ರಸೆು ಸಾರಿಗ ೆಸಂಸೆೆ ಕಲಬುರಗಿ ಇದರ 2020-21ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ 
ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿ ಮತ್ುು ಲಕೆೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿ. 

 

2.ವಾಯುವಯ ಕನಾಾಟಕ ರಸೆು ಸಾರಿಗ ೆ ಹುಬಬಳಿಾ ಇದರ 2020-21ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ 
ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿ. 

IV ಶ್ರೀ ಕೆ ೀಟ ಶ್ರೀನವಾಸ ಪ್ ಜಾರಿ (ಸಭಾ ನಾಯಕರು, ಮಾನ್ಯ ವಸತಿ, ಮ ಲ 
ಸೌಕಯಾಾಭಿವೃದಿಧ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ):- ಸನಾಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆೀ, 

(1) ಕಂಪ್ನ ಕಾಯ್ಕೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 619 ಎ(3)ರನ್ವಯ. 

    ರಾಜಿೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಗಮ ನಯಮಿತ್ದ 2020-21ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ವಾರ್ಷಾಕ  
       ವರದಿ (ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿ ಒಳಗ ೆಂಡಂತೆ) 
 
(2)  ಕಂಪ್ನ ಕಾಯ್ಕೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 2013ರ ಕಲಂ 394 ರನ್ವಯ. 

      ಕನಾಾಟಕ ರಾಜಯ ಕೈೆಗಾರಿಕಾ ಮತ್ುು ಮ ಲಸೌಲಭಯ ಅಭಿವೃದಿಧ ನಗಮ ನಯಮಿತ್ದ 
     2020-21ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿ (ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿ ಒಳಗ ೆಂಡಂತ)ೆ. 
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V ಶ್ರೀ ಕೆ ೀಟ ಶ್ರೀನವಾಸ ಪ್ ಜಾರಿ (ಸಭಾ ನಾಯಕರು, ಸಣಣ ನೀರಾವರಿ, ಕಾನ್ ನ್ು,  
    ಸಂಸದಿೀಯ ವಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ುು ಶಾಸನ್  ರಚನೆ  ಸಚಿವರು):- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
 

(1)   ಕನಾಾಟಕ ರಾಜಯ ಕಾನ್ ನ್ು ಸೆೀವೆಗಳ ಪಾರಧಿಕಾರದ ನಯಮಗಳ 1987ರ ಸಕೆ್ಷನ್ 18(4) 
ಮತ್ುು (6)ರನ್ವಯ. 
 
      ಕನಾಾಟಕ ರಾಜಯ ಕಾನ್ ನ್ು ಸೆೀವೆಗಳ ಪಾರಧಿಕಾರದ 2019-20 ಮತ್ುು 2020-21ನೆೀ  
  ಸಾಲಿನ್ ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿಗಳು ಮತ್ುು 2018-19ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ಲಕೆೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿ.  
 
(2) ಮಾನ್ವ ಹಕುೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಧಿನಯಮ 1993 (1994 ಕೆೀಂದರ ಅಧಿನಯಮ 10) ರ 35 
(4) ನೆೀ ಪ್ರಕರಣದನ್ವಯ                                                
      
   ಕನಾಾಟಕ ರಾಜಯ ಕಾನ್ ನ್ು ಮಾನ್ವ ಹಕುೆಗಳ ಆಯೀಗದ 2018-19ನೆೀ ಸಾಲಿನ್  
       ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿ.  
 
 
 

VI.  ಶ್ರೀ ಕೆ ೀಟ ಶ್ರೀನವಾಸ ಪ್ ಜಾರಿ (ಸಭಾ ನಾಯಕರು, ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ್ (ಗುಪ್ುಚರ ವಿಭಾಗವನ್ುು 
ಹೆ ರತ್ು ಪ್ಡಿಸಿ) ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ):- ಸನಾಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆೀ,  

 
1. ಕನಾಾಟಕ ಪೆ ಲಿೀಸ್ ಅಧಿನಯಮ 1963 ಕಲಂ 20ಸಿ, 20ಡಿ ಮತ್ುು 20ಇ    

   ಪೆ ಲಿೀಸ್  ದ ರುಗಳ ಪಾರಧಿಕಾರದರನ್ವಯ. 
 
  ರಾಜಯ ಪೆ ಲಿೀಸ್ ದ ರುಗಳ ಪಾರಧಿಕಾರದ 2020-21ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿ. 
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VII.  ಶ್ರೀ ಕೆ ೀಟ ಶ್ರೀನವಾಸ ಪ್ ಜಾರಿ (ಸಭಾನಾಯಕರು, ಉನ್ುತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಮಾಹಿತಿ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ 
ಮತ್ುು ಜೆೈವಿಕ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ್,  ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮತ್ುು ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ್, ಕೌಶಲಾಯಭಿವೃದಿಧ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ):- ಸನಾಾನ್ಯ 
ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೀೆ,  

 
(1) ವಿಶೆವೀಶವರಯಯ ತಾಂತಿರಕ ವಿಶವವಿದಾಯಲಯ ಕಾಯ್ಕೆ, 1994 ರ ನಯಮ 28ರ ಉಪ್ನಯಮ (1)  
(2) ಮತ್ುು (3)ರನ್ವಯ. 
 

ವಿಶೆವೀಶವರಯಯ ತಾಂತಿರಕ ವಿಶವವಿದಾಯಲಯ, ಬೆಳಗಾವಿ ಇದರ 2019-20ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ 
ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿ. 
 

(2) ಕನಾಾಟಕ ರಾಜಯ ಮುಕು ವಿಶವವಿದಾಯಲಯದ ಅಧಿನಯಮ 1992ರ ಪ್ರಕರಣ 26(3) ರನ್ವಯ. 
 
    ಕನಾಾಟಕ ರಾಜಯ ಮುಕು ವಿಶವವಿದಾಯಲಯ ಮೈಸ ರು ಇದರ 2020-21ನೆೀ ಸಾಲಿನ್    
    ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿ. 
 
(3)  ಕನಾಾಟಕ ರಾಜಯ ವಿಶವವಿದಾಯಲಯಗಳ ಅಧಿನಯಮ 2000ರ ಪ್ರಕರಣ 47(4) ಮತ್ುು 
50(2) ರನ್ವಯ. 
  1.  ಕಲಬುರಗಿ ವಿಶವವಿದಾಯಲಯದ 2017-18ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ಲಕೆೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿ. 

2. ಮೈಸ ರು ವಿಶವವಿದಾಯಲಯದ 2020-21ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿ ಮತ್ುು 
2017-18ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ಲಕೆೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿ. 

 
      3. ವಿಜಯನ್ಗರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೆೀವರಾಯ ವಿಶವವಿದಾಯಲಯ, ಬಳಾಾರಿ ಇದರ 2010-11 ರಿಂದ 2017- 

18ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ವರಗೆಿನ್ ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿಗಳು. 
      4. ರಾಣಿ ಚನ್ುಮಾ ವಿಶವವಿದಾಯಲಯ, ಬೆಳಗಾವಿ ಇದರ 2018-19ನೆೀ ಸಾಲಿನ್  
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ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿ. 
5. ಕುವೆಂಪ್ು ವಿಶವವಿದಾಯಲಯ 2020-21ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿ. 
6. ತ್ುಮಕ ರು ವಿಶವವಿದಾಯಲಯದ 2016-17 ಮತ್ುು 2017-18ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ಲಕೆೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ 
ವರದಿಗಳು. 
 
 

VIII. ಶ್ರೀ ಕೆ ೀಟ ಶ್ರೀನವಾಸ ಪ್ ಜಾರಿ (ಸಭಾ ನಾಯಕರು, ಜಿೀವಿಶಾಸರ ಮತ್ುು ಪ್ರಿಸರ, 
ಪ್ರವಾಸ ೆೀದಯಮ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ):- ಸರ್ನಮನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆೀ,  

 
(1) ಜಲ (ಮಾಲಿನ್ಯ ನವಾರಣೆ ಮತ್ುು ನಯಂತ್ರಣ) ಕಾಯ್ಕೆ 1974ರ ಸಕೆ್ಷನ್ 39(2) ಮತ್ುು 
40(7) ಹಾಗ  ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ನವಾರಣೆ ಮತ್ುು ನಯಂತ್ರಣ) ಕಾಯ್ಕೆ 1981ರ ಸಕೆ್ಷನ್ 
35(2)ರನ್ುಸಾರ. 
 
 ಕನಾಾಟಕ ರಾಜಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯ 2019-20ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿ 
ಹಾಗ  ಲಕೆೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿ ಹಾಗ  2020-21ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿ. 
 
(2) ಕಂಪ್ನ ಕಾಯ್ಕೆ 2013ರ ಕಲಂ 395(1)(ಬಿ)ರನ್ವಯ 
  1. ಅರಣಯ, ವಸತಿ ಮತ್ುು ವಿಹಾರಧಾಮಗಳ ಸಂಸೆೆಯ (ಜಂಗಲ್ ಲಾಡ್್) 2020-21ನೆೀ    
    ಸಾಲಿನ್ ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿ (ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿ ಒಳಗೆ ಂಡಂತೆ). 
2. ಕನಾಾಟಕ ರಾಜಯ ಪ್ರವಾಸ ೆೀದಯಮ ಅಭಿವೃದಿಧ ನಗಮ ನಯಮಿತ್ದ 2020-21ನೆೀ  
    ಸಾಲಿನ್ ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿ (ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿ ಒಳಗೆ ಂಡಂತೆ). 
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IX  ಶ್ರೀ  ಕೆ ೀಟಾ ಶ್ರೀನವಾಸ ಪ್ ಜಾರಿ (ಸಮಾಜ ಕಲಾಯಣ, ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಾಗಳ ಕಲಾಯಣ  
ಸಚಿವರು):- ಸನಾಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೆೀ,   
   
(1) ಕಂಪ್ನಗಳ ಕಾಯ್ಕೆ 2013 ಕಲಂ 394(2) ಮತ್ುು 395(1)ರ ಪ್ರಕಾರ. 
 
1. ಕನಾಾಟಕ ರಾಜಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಾಗಳ ಆಯೀಗ ಬಂೆಗಳೂರು ಇದರ 2017-18  

 ಮತ್ುು 2018-19ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ಲಕೆೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿಗಳು. 
 2. ಕನಾಾಟಕ ಉಪಾಿರ ಅಭಿವೃದಿಧ ನಗಮ ನಯಮಿತ್ದ 2017-18 ಮತ್ುು 2018-19ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ 
ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿ (ಲೆಕೆಪ್ರಿಶ ೆೀಧನಾ ವರದಿ ಒಳಗ ೆಂಡಂತೆ).               
3. ಕನಾಾಟಕ ಆಯಾ ವೆೈಶಯ ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದಿಧ ನಗಮ ನಯಮಿತ್ದ 2019-20ನೆೀ 
ಸಾಲಿನ್ ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿ (ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿ ಒಳಗೆ ಂಡಂತ)ೆ. 
4. ನಜ ಶರಣರ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯಯ ಅಭಿವೃದಿಧ ನಗಮ ನಯಮಿತ್ದ 2020-21ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ 
ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿ (ಲೆಕೆಪ್ರಿಶ ೆೀಧನಾ ವರದಿ ಒಳಗ ೆಂಡಂತೆ). 
5. ಕನಾಾಟಕ ರಾಜಯ ಸ್ಾಯಿ ಕಮಾಚಾರಿ ಅಭಿವೃದಿಧ ನಗಮ 2018-19ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ವಾರ್ಷಾಕ 
ವರದಿ ಮತ್ುು ಲಕೆೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿ.                       
 

X   ಶ್ರೀ ಕೆ ೀಟ ಶ್ರೀನವಾಸ ಪ್ ಜಾರಿ (ಸಭಾ ನಾಯಕರು, ಪ್ಶು ಸಂಗ ೆೀಪ್ನೆ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ):- 
ಸನಾಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೀೆ,  

 
(1) ಕನಾಾಟಕ ಪ್ಶು ವೆೈದಯಕಿೀಯ, ಪ್ಶು ಹಾಗ  ಮಿೀನ್ುಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ್ಗಳ ವಿಶವವಿದಾಯಲಯ 
ಕಾಯ್ಕೆ 2004ರ ಸಕೆ್ಷನ್ 43(3) ರನ್ವಯ. 
 
 ಕನಾಾಟಕ ಪ್ಶುವೆೈದಯಕಿೀಯ, ಪ್ಶು ಮತ್ುು ಮಿೀನ್ುಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ್ಗಳ ವಿಶವವಿದಾಯಲಯ,  
 ಬಿೀದರ್ ಇದರ 2018-19 ಮತ್ುು 2019-20ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ಲಕೆೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿಗಳು. 
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(2)  1956ರ ಕಂಪ್ನ ಅಧಿನಯಮಗಳ ಕಲಂ 619(4) ರನ್ವಯ. 
 
  ಕನಾಾಟಕ ಕುರಿ ಮತ್ುು ಉಣೆಣ ಅಭಿವೃದಿಧ ನಗಮ ನಯಮಿತ್ದ 2017-18ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ವಾರ್ಷಾಕ   
 ವರದಿ ಮತ್ುು ಲಕೆೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿ. 
 

XI   ಶ್ರೀ ಕೆ ೀಟ ಶ್ರೀನವಾಸ ಪ್ ಜಾರಿ (ಸಭಾ ನಾಯಕರು, ಮಾನ್ಯ ಬೃಹತ್ ಮತ್ುು ಮಧಯಮ  
     ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ):- ಸನಾಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೀೆ, 
  

 ಕಂಪ್ನಗಳ ಕಾಯ್ಕೆ  2013ರ ಕಲಂ 394 (2) ಮತ್ುು 395ರ ಪ್ರಕಾರ.                                   
1. ಮಾಕೆಾಟ್ಟಂಗ್ ಕಮ ಯನಕೀೆಷ್ನ್ ಅಡೆವೈಟೈೆಸಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನ್ 2020-21ನೆೀ ಸಾಲಿನ್  
ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿ(ಲೆಕೆಪ್ರಿಶ ೆೀಧನಾ ವರದಿ ಒಳಗ ೆಂಡಂತೆ). 
2. ಮೈಸ ರು ಪೀೆಪ್ರ್ ಮಿಲ್್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನ್ 2014-15ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿ 
(ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿ ಒಳಗೆ ಂಡಂತೆ). 
3. ಎನ್ ಜಿಎಫ್ ನಯಮಿತ್ದ (ಹುಬಬಳಿಾ) ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನ್ 2020-21ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿ 
(ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿ ಒಳಗೆ ಂಡಂತೆ). 
 

XII ಶ್ರೀ ಕೆ ೀಟ ಶ್ರೀನವಾಸ ಪ್ ಜಾರಿ (ಸಭಾ ನಾಯಕರು, ಮಾನ್ಯ ಕಾಮಿಾಕ ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ):- 
ಸನಾಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೀೆ,  

(1)  ಕನಾಾಟಕ ಕಟಿಡ ಮತ್ುು ಇತ್ರ ೆನಮಾಾಣ ಕಾಮಿಾಕರ ಕಲಾಯಣ (ಉದೆ ಯೀಗ ಕರಮಿೀಕರಣ   
ಮತ್ುು ಸೆೀವಾ ಷ್ರತ್ುುಗಳು) ಕಾಯ್ಕೆ 1996 ಪ್ರಿಚೆಛೀದ 27(5)ರನ್ವಯ. 

 
  ಕನಾಾಟಕ ಕಟಿಡ ಮತ್ುು ಇತ್ರೆ ನಮಾಾಣ ಕಾಮಿಾಕ ಕಲಾಯಣ ಮಂಡಳಿಯ 2016-  
  17ನೆೀ   ಸಾಲಿನ್ ಲಕೆೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿ. 
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 (2)  ಕನಾಾಟಕ ಕಾಮಿಾಕ ಕಲಾಯಣ ನಧಿ ನಯಮಗಳು, 1968ರ ನಯಮ 28ರ ಮೀರಗೆೆ. 
   ಕನಾಾಟಕ ಕಾಮಿಾಕ ಕಲಾಯಣ ಮಂಡಳಿ 2020-21ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿ. 
 
 

XIII. ಶ್ರೀ ಕೆ ೀಟ ಶ್ರೀನವಾಸ ಪ್ ಜಾರಿ (ಸಭಾ ನಾಯಕರು, ಮಾನ್ಯ ಸಹಕಾರ  ಸಚಿವರ ಪ್ರವಾಗಿ):- 
ಸನಾಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೀೆ,  

  (1) ಕನಾಾಟಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಕಾಯ್ಕೆ 1959ರ ಕಲಂ 63(11) ಮತ್ುು ಕನಾಾಟಕ ಸಹಕಾರ 
ಸಂಘಗಳ ನಯಮ 1960ರ ನಯಮ 29 (ಡಿ) ರನ್ವಯ. 
 
 1. ಕನಾಾಟಕ ಸಹಕಾರ ಕುಕುೆಟ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಯಮಿತ್ದ 2020-21ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ 
ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿ. 
2. ಕನಾಾಟಕ ರಾಜಯ ಸಹಕಾರ ಗಾರಹಕರ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಯಮಿತ್ದ 2020-21ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ 
ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿ. 
3. ಕನಾಾಟಕ ಸಹಕಾರ ಕುರಿ ಮತ್ುು ಮೀಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆದಾರರ ಸಂಘಗಳ ಮಹಾಮಂಡಳ 
ನಯಮಿತ್ದ 2020-21ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ಲಕೆೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿ. 
4.ಕನಾಾಟಕ ರಾಜಯ ಸಹಕಾರಿ ವಸತಿ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಯಮಿತ್ದ 2020-21ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ 
ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿ. 
5. ಕನಾಾಟಕ ರಾಜಯ ತೆಂಗಿನ್ ನಾರಿನ್ ಸಹಕಾರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಯಮಿತ್ದ 2020-21ನೆೀ 
ಸಾಲಿನ್ ಲಕೆೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿ. 
6. ಕನಾಾಟಕ ರಾಜಯ ಸಹಕಾರಿ ಕೃರ್ಷ ಮತ್ುು ಗಾರಮಿೀಣ ಅಭಿವೃದಿಧ ಬಾಯಂಕ್ ನಯಮಿತ್ದ   
2020-21ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ಲಕೆೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿ. 
7. ಕನಾಾಟಕ ರಾಜಯ ಸಹಕಾರ ಕೆೈಮಗೆ ನೆೀಕಾರರ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಯಮಿತ್ದ (ಕಾವೀೆರಿ 
ಹಾಯಂಡ್ ಲ ಮ್ಸ್) 2020-21ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ಲಕೆೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿ. 
8. ಕನಾಾಟಕ ರಾಜಯ ಸಹಕಾರಿ ತೆ ೀಟಗಾರಿಕಾ ಮಾರಾಟ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಯಮಿತ್ದ   
2020-21ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ಲಕೆೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿ. 
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9. ಕನಾಾಟಕ ರಾಜಯ ಸಹಕಾರ ಉಣೆಣ ಕೆೈಮಗೆದ ನೀೆಕಾರರ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಯಮಿತ್ದ 
ಬೆಂಗಳೂರು ಇದರ 2016-17 ರಿಂದ 2020-21ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ವರಗೆಿನ್ ಲಕೆೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ 
ವರದಿಗಳು. 
10. ಕನಾಾಟಕ ರಾಜಯ ಸಹಕಾರಿ ಮಿೀನ್ುಗಾರಿಕೆ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಗಮ ನಯಮಿತ್, ಮೈಸ ರು 
ಇದರ 2020-21ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ಲಕೆೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿ. 
11. ಕನಾಾಟಕ ಸೌಹಾದಾ ಒಕ ೆಟ ಸಹಕಾರಿ ನಯಮಿತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇದರ 2020-21ನೆೀ 
ಸಾಲಿನ್ ಲಕೆೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿ. 
12. ಕನಾಾಟಕ ರಾಜಯ ಮಹಿಳಾ ಸಹಕಾರ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಯಮಿತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇದರ 
2020-21ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ಲಕೆೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿ. 
13. ಕನಾಾಟಕ ರಾಜಯ ಸಹಕಾರಿ ನ್ ಲಿನ್ ಗಿರಣಿಗಳ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಗಮ ನಯಮಿತ್, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಇದರ 2020-21ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ಲಕೆೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿ. 
 
(2)  ಕನಾಾಟಕ ರಾಜಯ ಉಗಾರಣ ನಗಮದ ಕಾಯ್ಕೆ 1965 ಸಕೆ್ಷನ್ 31(11)ರನ್ವಯ. 
 ಕನಾಾಟಕ ರಾಜಯ ಉಗಾರಣ ನಗಮ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇದರ 2020-21ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ವಾರ್ಷಾಕ   
ವರದಿ(ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿ ಒಳಗೆ ಂಡಂತೆ). 
 

XIV.  ಶ್ರೀ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನ ರ್ನಯಕರತ, ಮನನಯ ಕೃರ್ಷ  ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- 
ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,  

 
ಕಂಪ್ನಗಳ ಕಾಯ್ಕೆ  2013ರ ಕಲಂ 394 (2)ರನ್ವಯ. 
1. ಕನಾಾಟಕ ರಾಜಯ ಕೃರ್ಷ ಉತ್ಿನ್ುಗಳ ಸಂಸೆರಣೆ ಹಾಗ  ರಫ್ುು ನಗಮ ನಯಮಿತ್ದ     
2020-21ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿ (ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿ ಒಳಗ ೆಂಡಂತ)ೆ. 
2. ದಿ. ಮೈಸ ರು ಟ ೆೀಬಾಯಕ ೆೀ ಕಂಪ್ನ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನ್ 2020-21ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ವಾರ್ಷಾಕ 
ವರದಿ(ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿ ಒಳಗೆ ಂಡಂತೆ). 
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3. ಆಹಾರ ಕನಾಾಟಕ ನಯಮಿತ್ದ 2020-21ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿ (ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ 
ವರದಿ ಒಳಗೆ ಂಡಂತೆ). 
4. ಕನಾಾಟಕ ರಾಜಯ ದಿವದಳ ಧಾನ್ಯ ಅಭಿವೃದಿಧ ಮಂಡಳಿ ನಯಮಿತ್ ಕಲಬುರಗಿ ಇದರ 2020-
21ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿ ಮತ್ುು ಲಕೆೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿ. 
5. ಕನಾಾಟಕ ಅಂತ್ರಗಂಗಾ ಸ ಕ್ಷಮ ನೀರಾವರಿ ನಗಮ ನಯಮಿತ್ದ 2019-20 ಮತ್ುು    
2020-21ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿಗಳು (ಲೆಕೆಪ್ರಿಶ ೆೀಧನಾ ವರದಿ ಒಳಗ ೆಂಡಂತ)ೆ. 
6. ಕನಾಾಟಕ ಆಗೆ ರೀ ಇಂಡಸಿರೀಸ್ ಕಾಪ ೆಾರೆೀಷ್ನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನ್ 2020-21ನೆೀ ಸಾಲಿನ್  
ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿ(ಲೆಕೆಪ್ರಿಶ ೆೀಧನಾ ವರದಿ ಒಳಗ ೆಂಡಂತೆ). 
 

XV.  ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನ ರ್ನಯಕರತ, ನ್ಗರಾಭಿವೃದಿಧ (ಕೆಯುಡಬ ಾೂಎಸ್ ಡಿಬಿ 
ಮತ್ುು  ಕೆಯುಐಡಿಎಫ್ ಸಿ  ಸೀೆರಿದಂತೆ,  ಬೆಂಗಳೂರು  ಅಭಿವೃದಿಧ, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪ್ಪ, ಬಿ.ಡಿ.ಎ,  
ಡಬ ಾೂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ, ಬಿಎಂಆರಿ ಡಎ, ಬಿಎಂಆರಿ ್ಎಲ್ ಮತ್ತು ನ್ಗರಯೀಜನೆ  ನದೆೀಾಶನಾಲಯ,   
ನ್ಗರಾಭಿವೃದಿಧ   ಇಲಾಖ್ೆಯನ್ುು  ಹೆ ರತ್ುಪ್ಡಿಸಿ)  ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,  
 

 
   ಕನಾಾಟಕ ನ್ಗರಾಭಿವೃದಿಧ ಪಾರಧಿಕಾರಗಳ ಕಾಯ್ಕೆ, 1987ರ ಕಲಂ 48(5) ಮತ್ುು  49ರನ್ವಯ. 
 
 
1.  ಚಿಕೆಬಳಾಾಪ್ುರ ನ್ಗರಾಭಿವೃದಿಧ ಪಾರಧಿಕಾರದ 2019-20 ಮತ್ುು 2020-21ನೆೀ ಸಾಲಿನ್     
 ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿಗಳು ಹಾಗ  2016-17ನೆೀ ಸಾಲಿನ್  ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿ. 
2. ಚಿತ್ರದುಗಾ ನ್ಗರಾಭಿವೃದಿಧ ಪಾರಧಿಕಾರದ 2021-22ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿ  
 ಹಾಗ  2020-21ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ಲಕೆೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿ. 
3. ಗದಗ-ಬೆೀಟಗೀೆರಿ ನ್ಗರಾಭಿವೃದಿಧ ಪಾರಧಿಕಾರದ 2021-22 ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿ  
ಮತ್ುು  2020-21ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ಲಕೆೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿ. 
4. ಶ್ವಮೊಗೆ-ಭದಾರವತಿ ನ್ಗರಾಭಿವೃದಿಧ ಪಾರಧಿಕಾರದ 2017-18, 2018-19 ಮತ್ುು 2021- 
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22ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿಗಳು ಹಾಗ  2020-21ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ಲಕೆೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿ.  
5. ಚಿಕೆಮಗಳೂರು ನ್ಗರಾಭಿವೃದಿಧ ಪಾರಧಿಕಾರದ 2019-20 ಮತ್ುು 2021-22ನೆೀ ಸಾಲಿನ್  
ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿಗಳು ಮತ್ುು 2019-20 ಮತ್ುು 2020-21ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ಲಕೆೆಪ್ರಿಶ ೆೀಧನಾ 
ವರದಿಗಳು. 
6. ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್. ನ್ಗರಾಭಿವೃದಿಧ ಪಾರಧಿಕಾರದ 2020-21ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ಲಕೆೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿ. 
7. ಚಾಮರಾಜನ್ಗರ-ರಾಮಸಮುದರ ನ್ಗರಾಭಿವೃದಿಧ ಪಾರಧಿಕಾರದ 2020-21ನೆೀ  
ಸಾಲಿನ್ ಲಕೆೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿ. 
8. ಹುಬಬಳಿಾ-ಧಾರವಾಡ ನ್ಗರಾಭಿವೃದಿಧ ಪಾರಧಿಕಾರದ 2020-21ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ಲಕೆೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ  
ವರದಿ ಮತ್ುು 2021-22ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿ. 
9. ಮಂಗಳೂರು ನ್ಗರಾಭಿವೃದಿಧ ಪಾರಧಿಕಾರದ 2020-21ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿ. 
10. ಮೈಸ ರು ನ್ಗರಾಭಿವೃದಿಧ ಪಾರಧಿಕಾರದ 2019-20ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ಲಕೆೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿ. 
11. ರಾಯಚ ರು ನ್ಗರಾಭಿವೃದಿಧ ಪಾರಧಿಕಾರದ 2021-22ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿ. 
12. ಹಾವೀೆರಿ ನ್ಗರಾಭಿವೃದಿಧ ಪಾರಧಿಕಾರದ 2018-19ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿ. 
13. ಕೆ ೀಲಾರ ನ್ಗರಾಭಿವೃದಿಧ ಪಾರಧಿಕಾರದ 2018-19, 2019-20 ಮತ್ುು 2020-21ನೆೀ  
ಸಾಲಿನ್ ಲಕೆೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿಗಳು. ತ್ುಮಕ ರು ನ್ಗರಾಭಿವೃದಿಧ ಪಾರಧಿಕಾರದ 2021-22ನೆೀ 
ಸಾಲಿನ್ ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿ. 
14. ವಿಜಯಪ್ುರ ನ್ಗರಾಭಿವೃದಿಧ ಪಾರಧಿಕಾರದ 2020-21 ಮತ್ುು 2021-22ನೆೀ ಸಾಲಿನ್  
ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿಗಳು ಹಾಗ  2018-19 ಮತ್ುು 2019-20ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ಲಕೆೆ ಪ್ರಿಶ ೆೀಧನಾ 
ವರದಿಗಳು.  
15. ಹೆ ಸಪೆೀಟೆ ನ್ಗರಾಭಿವೃದಿಧ ಪಾರಧಿಕಾರದ 2021-22ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿ. 
16. ಕಾರವಾರ ನ್ಗರಾಭಿವೃದಿಧ ಪಾರಧಿಕಾರದ 2018-19, 2019-20 ಮತ್ುು 2020-21ನೆೀ  
ಸಾಲಿನ್ ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿಗಳು. 
17. ಹಾಸನ್ ನ್ಗರಾಭಿವೃದಿಧ ಪಾರಧಿಕಾರದ 2021-22ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿ. 
18. ಉಡುಪ್ಪ ನ್ಗರಾಭಿವೃದಿಧ ಪಾರಧಿಕಾರದ 2021-22ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿ. 
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XVI. ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನ ರ್ನಯಕರತ, ಆರ ೆೀಗಯ ಮತ್ುು ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯಣ, 
ವೆೈದಯಕಿೀಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,  

 
 ರಾಜಿೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಯ ನವಸಿಾಟ್ಟ ಆಫ್ ಹೆಲ್ು ಸೈೆನ್್ ಆಕ್ಿ 1994(ಕನಾಾಟಕ ಆಕ್ಿ ಸಂಖ್ೆಯ:  
 44   ಆಫ್1994) ರ ಪ್ರಕರಣ. 
 ರಾಜಿೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೆ ೀಗಯ ವಿಜ್ಞಾನ್ಗಳ ವಿಶವವಿದಾಯಲಯ, ಕನಾಾಟಕ 2018-19ನೆೀ ಸಾಲಿನ್   
 ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿ. 
 

XVII. ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನ ರ್ನಯಕರತ, ಪೌರಾಡಳಿತ್, ಸಣಣ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳು, 
ಸಾವಾಜನಕ  ವಲಯಉದಯಮಗಳ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,  

(1)  ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ. ಕಾಯ್ಕೆ 1996ರ ಕಲಂ 24(4)ರ ರಿೀತಾಯ. 
 
  ಕನಾಾಟಕ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೆೀಶಾಭಿವೃದಿಧ ಮಂಡಳಿಯ 2018-19ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ವಾರ್ಷಾಕ    
  ವರದಿ(ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿ ಒಳಗೆ ಂಡಂತೆ). 
 
(2)  ಕಂಪ್ನ ಕಾಯ್ಕೆ 2013ರ ಕಲಂ 394 ಮತ್ುು 395(1)(ಬಿ)ರನ್ವಯ. 
 
 1.  ಕನಾಾಟಕ ರಾಜಯ ಸಣಣ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧ ನಗಮ ನಯಮಿತ್ದ 2020-21ನೆೀ  
    ಸಾಲಿನ್ ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿ(ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿ ಒಳಗೆ ಂಡಂತೆ). 
2. ಕನಾಾಟಕ ರಾಜಯ ಕರಕುಶಲ ಅಭಿವೃದಿಧ ನಗಮ ನಯಮಿತ್ದ 2015-16 ರಿಂದ  
    2017-18ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿ (ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿ ಒಳಗ ೆಂಡಂತ)ೆ. 
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XVIII.   ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗೌಡ (ರೀೆಷ್ೆಾ, ಯುವ ಸಬಲಿೀಕರಣ ಮತ್ುು ಕಿರೀಡೆಗಳು ಸಚಿವರು): ̲- ಸರ್ನಮನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,  

 
     ಕಂಪ್ನಗಳ ಕಾಯ್ಕೆ 1956 ಸಕೆ್ಷನ್ 619(ಎ)(2)ರನ್ವಯ. 
 ಕನಾಾಟಕ ರೀೆಷ್ೆಾ ಉದಯಮಗಳ ನಗಮ ನಯಮಿತ್ದ 2020-21ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ವಾರ್ಷಾಕ  
ವರದಿ(ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿ ಒಳಗೆ ಂಡಂತೆ).       
 

XIX. ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನ ರ್ನಯಕರತ ಇಂಧನ್, ಕನ್ುಡ ಮತ್ುು ಸಂಸೃತಿ ಸಚಿವರ 
ಪರವನಗಿ):- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,  

 
(1) ಕಂಪ್ನ ಕಾಯ್ಕೆ 2013ರ ಸಕೆ್ಷನ್ 395(1) ರನ್ವಯ. 
1. ಕನಾಾಟಕ ವಿದುಯತ್ ನಗಮ ನಯಮಿತ್ದ 2020-21ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿ 
(ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿ ಒಳಗೆ ಂಡಂತೆ). 
2. ದಿ. ಮೈಸ ರು ಎಲೆಕಿರೀಕಲ್ ಇಂಡಸಿರೀಸ್ ಲಿಮಿಟಡೆ್ ನ್ 2020-21ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ವಾರ್ಷಾಕ 
ವರದಿ(ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿ ಒಳಗೆ ಂಡಂತೆ). 
3. ಪ್ವರ್ ಕಂಪ್ನ ಆಫ್ ಕನಾಾಟಕ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನ್ 2020-21ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿ 
(ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿ ಒಳಗೆ ಂಡಂತೆ). 
4.ಗುಲಬಗಾಾ ವಿದುಯಚಛಕಿು ಸರಬರಾಜು ಕಂಪ್ನ ನಯಮಿತ್ದ 2020-21ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ವಾರ್ಷಾಕ   
 ವರದಿ(ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿ ಒಳಗೆ ಂಡಂತೆ). 
5.ಕನಾಾಟಕ ವಿದುಯತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಗಮ ನಯಮಿತ್ದ 2018-19 ಮತ್ುು 2020-21ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ 
ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿ (ಲೆಕೆಪ್ರಿಶ ೆೀಧನಾ ವರದಿ ಒಳಗ ೆಂಡಂತೆ). 
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(2) ವಿದುಯಚಛಕಿು ಕಾಯ್ಕೆ-2003 ಪ್ರಿಚೆಛೀದ-104(4) ರಡಿ 
 
ಕನಾಾಟಕ ವಿದುಯಚಛಕಿು ನಯಂತ್ರಣ ಆಯೀಗದ 2020-21ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ಲಕೆೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ  
ವರದಿ. 

 
XXI. ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನ ರ್ನಯಕರತ (ವಾಣಿಜಯ ಮತ್ುು ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖ್ೆಯಿಂದ 
ಕೆೈಮಗೆ ಮತ್ುು ಜವಳಿ ಇಲಾಖ್ೆ, ಕಬುಬ ಅಭಿವೃದಿಧ ಮತ್ುು ಸಕೆರೆ ನದೆೀಾಶನಾಲಯ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- 
ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,  
 

ಕಂಪ್ನಗಳ ಕಾಯ್ಕೆ 1956 ಕಲಂ 619(ಎ), 394 (2) ಮತ್ುು 395ರನ್ವಯ. 
 
1. ಕನಾಾಟಕ ಕೆೈಮಗೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ನಗಮ ನಯಮಿತ್ದ 2019-20ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿ 
(ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿ ಒಳಗೆ ಂಡಂತೆ). 
2. ಕನಾಾಟಕ ರಾಜಯ ಜವಳಿ ಮ ಲಸೌಲಭಯ ಅಭಿವದಿಧ ನಗಮ ನಯಮಿತ್ದ 2015-16 ರಿಂದ 
2020-21 ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ವರಗೆಿನ್ ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿಗಳು (ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿ ಒಳಗೆ ಂಡಂತೆ) 
3.  ದಿ.ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ುದ ಗಣಿ ಕಂಪ್ನ ನಯಮಿತ್ದ 2020-21ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿ 
(ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿ ಒಳಗೆ ಂಡಂತೆ). 
4. ಕನಾಾಟಕ ಸೆಿೀಟ್ ಮಿನ್ರಲ್್ ಕಾಪೆ ೀಾರೀೆಷ್ನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನ್ 2020-21ನೆೀ ಸಾಲಿನ್  
ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿ (ಲೆಕೆಪ್ರಿಶ ೆೀಧನಾ ವರದಿ ಒಳಗ ೆಂಡಂತೆ). 
 

XXII. ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ(ಸಭನ ರ್ನಯಕರತ ತೆ ೀಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ುು ಯೀಜನೆ, 
ಕಾಯಾಕರಮ ಸಂಯೀಜನೆ ಮತ್ುು ಸಾಂಖ್ಯಯಕ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,  

(1)  ಕನಾಾಟಕ ಸಂಘಗಳ ನ ೆೀಂದಣಿ ಕಾಯ್ಕೆ-1960ರಡಿ. 
    ಕನಾಾಟಕ ರಾಜಯ ಲಿಂಬೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಮಂಡಳಿಯ 2020-21ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿ 
    (ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿ ಒಳಗೆ ಂಡಂತೆ). 



                                                                                                                                       «¥À/13.09.2022     120  
 

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

 

 

   

(2) ತೆ ೀಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ್ಗಳ ವಿಶವವಿದಾಯಲಯ, ಬಾಗಲಕೆ ೀಟೆ ಅಧಿನಯಮ 2009, 
    ಅಧಾಯಯ_I    40(3) ರನ್ವಯ. 
    ತೆ ೀಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ್ಗಳ ವಿಶವವಿದಾಯಲಯ, ಬಾಗಲಕೆ ೀಟೆ ಇದರ 2018-19ನೆೀ  
    ಸಾಲಿನ್  ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿ. 
(3) ಕಲಾಯಣ ಕನಾಾಟಕ ಪ್ರದೆೀಶಾಭಿವೃದಿಧ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಸ ಚನೆ ಸಂಖ್ೆಯ:ಡಿಪ್ಪಎಆರ್ 06  
  ಪ್ಪಎಲ್ ಎಕ್್2012, ಅಧಾಯಯ-ಗಿ ಕಂಡಿಕೆ 28ರಲಿಾ. 
 
    ಕಲಾಯಣ ಕನಾಾಟಕ ಪ್ರದೆೀಶಾಭಿವೃದಿಧ ಮಂಡಳಿ 2020-21ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿ. 
 
(4) ಮಲೆನಾಡು/ಬಯಲುಸಿೀಮ ಪ್ರದೀೆಶಾಭಿವೃದಿಧ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿನಯಮ 36/1991,  
   38/1994 ಅಧಾಯಯ-I ಕಂಡಿಕೆ 13ರನ್ವಯ. 
 
1. ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೀೆಶಾಭಿವೃದಿಧ ಮಂಡಳಿ ಶ್ವಮೊಗೆ ಇದರ 2020-21 ಮತ್ುು 2021-22ನೆೀ 
ಸಾಲಿನ್ ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿ ಹಾಗ  2015-16 ರಿಂದ 2020-21ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ಲಕೆೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ 
ವರದಿಗಳು. 
2. ಬಯಲುಸಿೀಮ ಪ್ರದೀೆಶಾಭಿವೃದಿಧ ಮಂಡಳಿ, ಚಿತ್ರದುಗಾ ಇದರ 2020-21 ಮತ್ುು 2021-
22ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ ವಾರ್ಷಾಕ ವರದಿ ಹಾಗ  2015-16 ರಿಂದ 2020-21ನೆೀ ಸಾಲಿನ್ 
ಲೆಕೆಪ್ರಿಶೆ ೀಧನಾ ವರದಿಗಳು. 
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07. ನಯಮ ೫೯ರ ಮೀರೆಗೆ ನಲುವಳಿ ಸ ಚನೆ ಮಂಡಿಸಲು ಅನ್ುಮತಿ ಕೆ ೀರಿ ಪ್ರಸಾುವ  
(ಮತೆಂದತವರದ್ದತಿ) 

ವಿಷ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯದ ಕ್ಲವು ಜಿಲ್್ೆಗಳಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲೆ ಪರವನಹ 
 
        ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೆಂದ ಜ್ನ-ಜನನತವನರತಗಳಿಗ್ ಉೆಂಟನಗಿರತವ ತ್ೂೆಂದರ್ ಬಗ್ೆ - 

---- 
 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ.್ಹರಿಪರಸನದ್(ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ):- ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,  
ಸನವಾಜ್ನಿಕ ಮಹತ್ಿವುಳಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ೆ ನಿಯಮ 59ರಡಿಯಲ್ಲೆ ರ್ನನತ ಈ ಸದನದ ಮತ್ತು 
ರನಜ್ಯದ ಜ್ನರ ಗಮನವನತನ ಸಳ್್ಯತವೆಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನ ಮನಡಲತ ತ್ಮಗೂ್ೆಂದತ ರ್್ೂೇಟಿೇಸ್ 
ಕ್ೂಟಿಟದ್ಿ. ನಮಮಲೆರಿಗೂ ತಿಳಿದ್ಧರತವೆಂತ ್ಇಡಿೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯದಲ್ಲೆ ಆಗಸಟ್ ತಿೆಂಗಳಿನಲ್ಲೆ ಬಿದಿೆಂತ್ಹ 
ಮಳ್ಯೆಂದನಗಿ ಪರವನಹ ಉೆಂಟನಗಿ ಆಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಅರ್ನಹತತ್, ಅಪಘಾತ್ಗಳು ಹನಗೂ ನಷಟಗಳ ಬಗ್ೆ 
ತ್ಕ್ಷಣ್ವ್ೇ ಚಚ್ಾ ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ನಿಯಮ 59ರಡಿಯಲ್ಲೆ ಒೆಂದತ ರ್್ೂೇಟಿೇಸ್ ಕ್ೂಟತಟ ತ್ಮಮಲ್ಲೆ 
ಮನವಿ ಮನಡಿದ್ಿ. ಸತ್ತ್ ಎರಡತ ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯದಲ್ಲೆ ಬಿದ್ಧಿರತವ ಮಳ್ ಮತ್ತು 
ಪರವನಹದ್ಧೆಂದನಗಿ ಸೆಂಪೂಣ್ಾವನಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯ ಧವೆಂಸವನಗಿರತವುದನತನ ರ್ನವಲ್ೆರೂ 
ರ್್ೂೇಡಿದ್ಿೇವ್.                       

(ಮತೆಂದತ) 

(790)  13.9.2022  1.30  ಪ್ತಕ್:ಎಕ್ 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಕ್. ಹರಿಪರಸನದ್(ಮತೆಂದತ): 

ಈ ವಷಾ ಮಳ್ಯೆಂದ ೨೩ ಜಿಲ್್ೆಗಳ ೧೩೩ ತನಲೂೆಕತಗಳಲ್ಲೆ ಪರವನಹದ್ಧೆಂದ ಬಹಳಷತಟ ನಷಟ 
ಆಗಿರತವೆಂಥದಿನತನ ರ್ನವು ವರದ್ಧಯಲ್ಲೆ ರ್್ೂೇಡಿದ್ಿೇವ್.  ಸತಮನರತ ೫೨,೭೫೯ ಹಕ್್ಟೇರ್ ತೂ್ೇಟಗನರಿಕ ್
ಬ್ಳ ್ ಹನನಿಯನಗಿದ್.   ಸಕಾಾರದ ವರದ್ಧಯ ಪರಕನರ ೨೧,೧೭೩ ಕಿ.ರ್ಮೇ. ರಸ್ುಗಳ ಹನನಿಯನಗಿದ್.  
೩೫೪೬ ಕಿ.ರ್ಮೇ. ರನಜ್ಯ ಹದ್ನಿರಿಗಳು, ೧೫,೯೮೫ ಕಿ.ರ್ಮೇ. ಗನರರ್ಮೇಣ್ ರಸ್ುಗಳು, ೧೬೪೨ ಕಿ.ರ್ಮೇ.ನಗರ 
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ರಸ್ುಗಳು, ೨೭೫೮ ಸೇ್ತ್ತವ್ಗಳು, ಸತಮನರತ ೭೫೦ ಸಣ್ಣ ನಿೇರನವರಿ ಕನಲತವಗ್ಳು, ೫೦೩ ಮನನವ 
ನಿರ್ಮಾತ್ ಟನಯೆಂಕತಗಳು, ೨೬೬೯ ಸಕನಾರಿ ಕಟಟಡಗಳು, ೨೧೧೯ ನಿೇರತ ಸರಬರನಜ್ತ ಪ್ೈಪ್ಗಳು ಈ 
ವಷಾ ಪರವನಹದ್ಧೆಂದ ಹನನಿಯನನನತಭವಿಸ್ಥವ್.  ಅದರಲೂೆ ಸಹ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲೆ ೫೧ ವಷಾದ 
ನೆಂತ್ರ ರನಕ್ಷಸ ಮಳ್ ಬೆಂದತ ಕ್ಲವು ಭನಗಗಳಲ್ಲೆ ಬಹಳಷತಟ ಹನನಿ ಆಗಿದ.್   ಕ್ೇವಲ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ 
ನಗರದಲ್ಲೆ ಕಟಟಡಗಳು ಅಥವನ ವನಹನಗಳು ಮನತ್ರ ಜ್ಖೆಂ ಆಗಿಲೆ; ಆ ಭನಗದಲ್ಲೆರತವ ರಸ್ು 
ವನಯಪನರಿಗಳಿಗ್, ಆಟ್ೂೇ ರಿಕ್ಷನ ಇಟತಟಕೂ್ೆಂಡವರತ, ಟನಯಕಿಾ ಡೈ್ವರ್ಗಳು ತ್ೂೆಂದರ್ ಅನತಭವಿಸ್ಥದತಿ 
ಅನನ-ನಿೇರತ ಸ್ಥಗದ್ೇ ಇರತವ ಪ್ರಿಸಿೆತಿ ಬೆಂದತದನತನ ರ್ನವು ರ್್ೂೇಡಿದ್ಿೇವ್.  ಉತ್ುರ ಕನಾಾಟಕದಲ್ಲೆ, 
ಕರನವಳಿ ಪರದ್ೇಶಗಳಲ್ಲೆ ಕಡಲ ಕ್ೂರತ್್ದ್ಧೆಂದ; ಭೂ ಕತಸ್ಥತ್ದ್ಧೆಂದ ಹನನಿಯನಗಿದ್.  ಹನಗನಗಿ ರ್ನವು 
ಬಹಳ ಗೆಂಭಿೇರವನದ ಪ್ರಿಸಿೆತಿಯನತನ ಎದತರಿಸತತಿುದ್ಿೇವ್.  ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕಾಾರದವರತ ಎಷತಟ ಸಹನಯ 
ಧನವನತನ ಕ್ೂಟಿಟದನಿರೂ್ೇ ಗ್ೂತಿುಲೆ.  ಆದಿರಿೆಂದ ಈ ಕತರಿತ್ ವಿಷಯಗಳನತನ ನಿಯಮ ೫೯ರ ಅಡಿ 
ಚಚೆಾ ಮನಡಲತ ತನವು ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೂ್ಡಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ತ್ಮಮಲ್ಲೆ ಮನವಿ ಮನಡಿಕೂ್ಳುಿತ್ುೇರ್್. 
ಇವತಿುನ ಎಲ್ನೆ ಕನಯಾಕಲ್ನಪಗಳನತನ ಸಿಗಿತ್ಗೂ್ಳಿಸ್ಥ, ನಿಯಮ ೫೯ರ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ಈ 
ವಿಷಯಗಳನತನ ಚಚಾೆ ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕ್ೂಡಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ಕೇ್ಳಿಕೂ್ಳುಿತ್ುೇರ್್. 

 ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳ,ೆ ಇದತ ಬಹಳ 
ಗೆಂಭಿೇರವನದ ವಿಚನರವನಗಿದ ್ ಎನತನವ ಹಿರ್್ನಲ್್ಯಲ್ಲೆ ಮನನಯ ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ ಈ 
ವಿಷಯದ ಬಗ್ೆ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದನಿರ.್  ತನವು ನಿಯಮ ೫೯ರ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ಚಚೆಾ ಮನಡತವುದಕ್ೆ 
ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕ್ೂಡತತಿುೇರ್ೂೇ ಅಥವನ ಬ್ೇರ ್ ನಿಯಮದಲ್ಲೆ ಈ ಕತರಿತ್ತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆ 
ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕ್ೂಡತತಿುೇರೂ್ೇ ತ್ಮಮ ವಿವ್ೇಚರ್್ಗ ್ಬಿಟಿಟದನಿಗಿದ.್  ಊಟ ಆದನೆಂತ್ರ ಈ ಕತರಿತ್ 
ಚಚೆಾಯನತನ ಕ್ೈಗ್ತಿುಕ್ೂಳುಿವುದತ ಸೂಕು ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸತತ್ುೇರ್್.  ಸಕಾಾರ ಉತ್ುರ 
ಕ್ೂಡತವುದಕ್ೆ ಸ್ಥದಿವಿದ್. 

 ಸಭಾಪ್ತಿಯವರು:- ಎಲ್ನೆ ಸದಸಯರತಗಳಿಗ ್ಗೂ್ತಿುರತವ ಹನಗ್ ಈ ಸದನದಲ್ಲೆ ನಿಯಮ ೫೯ರ 
ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ಚಚೆಾಗ್ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೂ್ಡತವೆಂಥದ್ಧಿಲೆ.  ರನಜ್ಯ ಎದತರಿಸತತಿುರತವ ಜ್ಿಲೆಂತ್ 
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ಸಮಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ೆ ಬ್ಳಕತ ಚ್ಲತೆವ ದೃಷಿಟಯೆಂದ ತನವು ಈ ನಿಲತವಳಿ ಸೂಚರ್್ಯನತನ ತ್ೆಂದ್ಧದ್ಧಿೇರಿ.  
ಈ ನಿಲತವಳಿ ಸೂಚರ್್ಯನತನ ನಿಯಮ ೬೮ಕ್ೆ ಕನ್ವಟ್ಾ ಮನಡಿ, ಈ ಕತರಿತ್ತ ಯನವನಗ ಚಚೆಾಗ್ 
ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕೂ್ಡಲ್ನಗತವುದತ  ಎನತನವುದನತನ ಮಧನಯಹನದ ನೆಂತ್ರ ತಿಳಿಸತತ್ುೇರ್್.   

 ಈಗ ಸದನವನತನ ಮಧನಯಹನ ೩.೦೦ ಗೆಂಟ್ಯವರಗ್ ಮತೆಂದೂಡತತಿುದ್ಿೇರ್್. 

 

(791) 13.09.2022 03.30 ಎಸ್ವಿ-ಬಿಎನ್ಎಸ್  

(ಮಧನಯಹನ 1 ಗೆಂಟ್ 33 ನಿರ್ಮಷಕ್ೆ ಭ್ೂೇಜ್ನ ವಿರನಮಕನೆಗಿ ಮತೆಂದೂಡಲಪಟಟ ಸದನವು ಪತನಃ 
ಮಧನಯಹನ 03 ಗೆಂಟ್ 34 ನಿರ್ಮಷಕ್ೆ ಸಮನವ್ೇಶಗೂ್ೆಂಡಿತ್ತ) 

(ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಪ್ತೇಠ್ದಲ್ಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತ್ರನದರತ) 

ಶ್ರೇ ಕ್.ಎ.ತಿಪಪ್ೇಸನಿರ್ಮ (ರ್ನಮನಿದ್ೇಾಶ್ತ್ರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ರ್್ರ್ 
ಹನವಳಿಯ ಬಗ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ನಿಯಮ 5೯ರ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶವನತನ 
ಕ್ೂೇರಿದ್ಿನತ.  ಸಿಲಪ ತ್ಡವನಯತ್ತ ಎೆಂಬತದನಗಿ ತಿಳಿದತ ಬೆಂದ್ಧತ್ತ.  ಮನನಯ ಪರತಿಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರತ 
ಕ್ೂಟಿಟರತವ ಸೂಚರ್್ಯನತನ ತನವು ನಿಯಮ ೬೮ಕ್ೆ convert ಮನಡಿದ್ಧಿೇರಿ. ಅದರಲ್ಲೆಯೇ 
ನಮಮದನತನ ಕೂಡ ಲಗತ್ತು ಮನಡಿ ರ್ನಳಿನ ಕನಯಾಕಲ್ನಪ ಪಟಿಟಯಲ್ಲೆ ಸೇ್ರಿಸ್ಥದರ ್ನಮಗೂ ಸಹ 
ಚಚ್ಾಯಲ್ಲೆ ಭನಗವಹಿಸಲತ ಅನತಕೂಲವನಗತತ್ುದ್.  ಅದರಲ್ಲೆ ನಮಮ ಹ್ಸರನತನ ಸೇ್ರಿಸ್ಥಕ್ೂಳಿಬ್ೇಕ್ೆಂದತ 
ತ್ಮಮಲ್ಲೆ ಮನವಿ ಮನಡಿಕೂ್ಳುಿತ್ುೇರ್್.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:-  ಮನನಯ ತಿಪಪ್ೇಸನಿರ್ಮಯವರೇ್, ತನವು ಅಜಿಾಯನತನ ಕ್ೂಡತವ ವ್ೇಳ್ಗ ್
ಸಮಯ ರ್ಮೇರಿತ್ತು.  ಆದರ ್ವಿಷಯ ಒೆಂದೇ್ ಆಗಿರತವುದರಿೆಂದ ತ್ಮಮ ಹ್ಸರನತನ ಸೇ್ರಿಸಲ್ನಗತವುದತ.   
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08 ಪರಕಟಣ್ಗಳು  

ಅ) ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಕನಯಾವಿಧನನ ಹನಗೂ ನಡವಳಿಕ್ಯ ನಿಯಮ ೯ರ 
ಮೇರಗ್ ್ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರ ಮತ್ತು ಉಪ ಸಭನಪತಿಯವರ ಗ್ೈರತ ಹನಜ್ರಿಯಲ್ಲೆ ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರ ಸನಿನದಲ್ಲೆ ಪದಧನರಣ್ ಮನಡಲತ ಈ ಮತೆಂದ್ಧನ ಮನನಯ ಶನಸಕರನತನ 
ರ್ನಮನಿದ್ೇಾಶನ ಮನಡಲ್ನಗಿದ್.   

ಶ್ರೇಯತತ್ರನದ: 

೧. ಎೆಂ.ಕ.್ಪನರಣ್ೇಶ್  

೨. ಡನ: ತ್ೇಜ್ಸ್ಥಿನಿಗೌಡ 

೩. ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ  

೪. ಪ್ತ.ಆರ.ರಮೇಶ್  

 

ಆ) ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತಿುನ ಕನಯಾವಿಧನನ ಹನಗೂ ನಡವಳಿಕ್ಯ ನಿಯಮ ೨೨೨ರ 
ಮೇರಗ್ ್ಕನಯಾಕಲ್ನಪಗಳ ಸಲಹನ ಸರ್ಮತಿಯನತನ ಈ ಕ್ಳಕೆಂಡೆಂತ ್ಪತನರ್ ರಚಿಸಲ್ನಗಿದ.್  

ಶ್ರೇಯತತ್ರನದ  

ಕರಮಕರಮ  
ಸೆಂಖ್ಯಸೆಂಖ್ಯ  

ಹ್ಸರತಹ್ಸರತ  
ಶ್ರೇಯತತ್ರನದಶ್ರೇಯತತ್ರನದ  

ಸನಿನಸನಿನ  

೦೧೦೧  ಕ್ೂೇಟಕ್ೂೇಟ  ಶ್ರೇನಿವನಸಶ್ರೇನಿವನಸ  ಪೂಜನರಿಪೂಜನರಿ    
ಮನನಯಮನನಯ  ಸಮನಜ್ಸಮನಜ್  ಕಲ್ನಯಣ್ಕಲ್ನಯಣ್  ಹನಗೂಹನಗೂ  ಹಿೆಂದತಳಿದಹಿೆಂದತಳಿದ  
ವಗಾಗಳವಗಾಗಳ  ಕಲ್ನಯಣ್ಕಲ್ನಯಣ್  ಸಚಿವರತಸಚಿವರತ  ಮತ್ತುಮತ್ತು  

ಸದಸಯರತಸದಸಯರತ  
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ಸಭನರ್ನಯಕರತಸಭನರ್ನಯಕರತ    
೦೨೦೨  ಬಿಬಿ..ಕ್ಕ್..ಹರಿಪರಸನದ್ಹರಿಪರಸನದ್    

ವಿಧನನವಿಧನನ  ಪರಿಷತಿುನಪರಿಷತಿುನ  ಮನನಯಮನನಯ  ವಿರೂ್ೇಧವಿರೂ್ೇಧ  ಪಕ್ಷದಪಕ್ಷದ  
ರ್ನಯಕರತರ್ನಯಕರತ    

ಸದಸಯರತಸದಸಯರತ  

೦೩೦೩    ಡನಡನ::ವ್ೈವ್ೈ..ಎಎ..ರ್ನರನಯಣ್ಸನಿರ್ಮರ್ನರನಯಣ್ಸನಿರ್ಮ  
ವಿಧನನವಿಧನನ  ಪರಿಷತಿುನಪರಿಷತಿುನ  ಮನನಯಮನನಯ  ಸಕನಾರಿಸಕನಾರಿ  ಮತಖಯಮತಖಯ  
ಸಚ್ೇತ್ಕರತಸಚ್ೇತ್ಕರತ  

ಸದಸಯರತಸದಸಯರತ  

೦೪೦೪  ಪರಕನಶ್ಪರಕನಶ್  ಕ್ಕ್..ರನಥೂ್ೇಡ್ರನಥೂ್ೇಡ್    
ವಿಧನನವಿಧನನ  ಪರಿಷತಿುನಪರಿಷತಿುನ  ಮನನಯಮನನಯ  ವಿರೂ್ೇಧವಿರೂ್ೇಧ  ಪಕ್ಷದಪಕ್ಷದ  ಮತಖಯಮತಖಯ  
ಸಚ್ೇತ್ಕರತಸಚ್ೇತ್ಕರತ  

ಸದಸಯರತಸದಸಯರತ  

೦೫೦೫  ಡನಡನ::ಕ್ಕ್..ಗ್ೂೇವಿೆಂದರನಜ್ತಗ್ೂೇವಿೆಂದರನಜ್ತ    
ವಿಧನನವಿಧನನ  ಪರಿಷತಿುನಪರಿಷತಿುನ  ಮನನಯಮನನಯ  ವಿರೂ್ೇಧವಿರೂ್ೇಧ  ಪಕ್ಷದಪಕ್ಷದ  ಉಪಉಪ  
ರ್ನಯಕರತರ್ನಯಕರತ  

ಸದಸಯರತಸದಸಯರತ  

೦೬೦೬  ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ  
ವಿಧನನವಿಧನನ  ಪರಿಷತಿುನಪರಿಷತಿುನ  ಮನನಯಮನನಯ  ಶನಸಕರತಶನಸಕರತ    
  

ಸದಸಯರತಸದಸಯರತ  

೦೭೦೭  ಸವದ್ಧಸವದ್ಧ  ಲಕ್ಷಮಣ್ಲಕ್ಷಮಣ್  
ವಿಧನವಿಧನ  ಪರಿಷತಿುನಪರಿಷತಿುನ  ಮನನಯಮನನಯ  ಶನಸಕರತಶನಸಕರತ  

ಸದಸಯರತಸದಸಯರತ  

೦೮೦೮  ಯತಯತ..ಬಿಬಿ..ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್    
ವಿಧನನವಿಧನನ  ಪರಿಷತಿುನಪರಿಷತಿುನ  ಮನನಯಮನನಯ  ಶನಸಕರತಶನಸಕರತ  

ಸದಸಯರತಸದಸಯರತ  
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ವಿಶ್ೇಷ ಆಹನಿನಿತ್ರತ  

ಶ್ರೇಯತತ್ರನದ  

೦೧೦೧  ಬಸವರನಜ್ಬಸವರನಜ್  ಬ್ೂಮನಮಯಬ್ೂಮನಮಯ    ಮನನಯಮನನಯ  ಮತಖಯಮೆಂತಿರಗಳುಮತಖಯಮೆಂತಿರಗಳು  
೦೨೦೨  ಜ್ಜ್..ಸ್ಥಸ್ಥ..ಮನಧತಸನಿರ್ಮಮನಧತಸನಿರ್ಮ    ಮನನಯಮನನಯ  ಕನನೂನತಕನನೂನತ,,  ಸೆಂಸದ್ಧೇಯಸೆಂಸದ್ಧೇಯ  ವಯವಹನರಗಳುವಯವಹನರಗಳು  ಮತ್ತುಮತ್ತು  

ಶನಸನಶನಸನ  ರಚರ್್ರಚರ್್  ಹನಗೂಹನಗೂ  ಸಣ್ಣಸಣ್ಣ  ನಿೇರನವರಿನಿೇರನವರಿ  ಸಚಿವರತಸಚಿವರತ  
 

ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರತ ಸರ್ಮತಿಯ ಅಧಯಕ್ಷರನಗಿರತತನುರ್. 

 

09 ಗಮನ ಸ್ಳಯ್ತವ ಸೂಚರ್್ 

ಅ) ವಿಷಯ:- ಶ್ರೇ ಗತರತ ರನಘವ್ೇೆಂದರ ಸಹಕನರ ಬನಯೆಂಕ್ ಹನಗೂ 
ಶ್ರೇ ವಸ್ಥಷಾ ಸೌಹನದಾ ಸಹಕನರ ಬನಯೆಂಕ್ ನಿಯರ್ಮತ್  
ಇವುಗಳಲ್ಲೆ ನಡ್ದ್ಧರತವ ಅವಯವಹನರಗಳಲ್ಲೆ 
ಭನಗಿಯನಗಿರತವವರ ವಿರತದಿ ಈವರವ್ಿಗೂ ಕರಮ 
ಕ್ೈಗ್ೂಳಿದ್ಧರತವ ಬಗ್ೆ.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ (ರ್ನಮನಿದ್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಶ್ರೇ ಗತರತ ರನಘವೇ್ೆಂದರ ಸಹಕನರ ಬನಯೆಂಕ್ ಹನಗೂ ಶ್ರೇ ವಸ್ಥಷಾ ಸೌಹನದಾ ಸಹಕನರ ಬನಯೆಂಕ್ 
ನಿಯರ್ಮತ್  ಬನಯೆಂಕತಗಳಲ್ಲೆ ನಡದ್್ಧರತವ ಅವಯವಹನರಗಳಲ್ಲೆ ಭನಗಿಯನಗಿರತವವರ ವಿರತದಿ 
ಈವರವ್ಿಗೂ ಕರಮ ಕೈ್ಗೂ್ಳಿದ್ಧರತವ ಬಗ್ೆ ಮನನಯ ಸಹಕನರ ಸಚಿವರ ಗಮನ ಸಳ್್ಯತತ್ುೇರ್್. 

ಶ್ರೇ ಎಸ.ಟಿ.ಸೂ್ೇಮಶ್ೇಖರ್ (ಸಹಕನರ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,… 

(ಸಚಿವರ ಹ್ೇಳಿಕ್ಯನತನ ಲಗತಿುಸಲ್ನಗಿದ್) 
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ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ (ರ್ನಮನಿದ್ೇಾಶ್ತ್ರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅವಕನಶಕನೆಗಿ 
ಧನಯವನದಗಳು.  ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಯನವನಗಲೂ ಉತ್ುರವನತನ ಕೂ್ಡತತ್ುಲ್ೇ್ ಇರತತನುರ.್  ಈ 
ವಿಷಯವನತನ ರ್ನನತ ರ್ನಲೆರ್್ಯ ಬನರಿಗ ್ಪರಸನುಪ್ತಸತತಿುದ್ಿೇರ್್.  ಮದಲ್್ಲ್ನೆ ಮಕೆಳಿಗ್ ಪರತಿ ತಿೆಂಗಳು 
ಬರತತಿುದಿ ಚೆಂದಮನಮ ಪತಸುಕದಲ್ಲೆನ ವಿಕರಮನದ್ಧತ್ಯ ಮತ್ತು ಬ್ೇತ್ಳ ಎನತನವ ಕಥ್ಗಳನತನ ಹ್ೇಳುತನು, 
ಬ್ೇತನಳ ಇಳಿದತ ಬರತತನುರ್್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ಿವು.  ನನನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹನಗನಗಿದ್.  ಪರತಿ ಸನರಿಯೂ ಈ 
ಸದನ ಮತಗಿಯತವನಗ ರ್ನನತ ಕ್ಳಗ್ ಬಿೇಳುತು್ೇರ್್.  ಪತನಃ ಮೇಲ್್ ಹತಿು ಕತಳಿತ್ತ ಇದ್ೇ ಕಥ್ಯನತನ 
ಕ್ೇಳುವುದತ.   

ಪನಪನತ್ಮರತ ಈ ಬನಯೆಂಕ್ಗಳಲ್ಲೆ ಹಣ್ವನತನ ಇಟಿಟದನಿರ.್ ಸಕನಾರ ಇವರ ರ್್ರವಿಗ್ 
ಬರಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ಹೇ್ಳಿ ಸತಮನರತ ಒೆಂದೂವರ ್ ವಷಾದ್ಧೆಂದ ರ್ನನತ ಪರತಿ ಬನರಿಯೂ ಕ್ೇಳುತಿುದ್ಿೇರ್್.  
ಪರತಿ ಬನರಿಯೂ ಆಡಿಟ್ ಆಯತ್ತ, ಹಿೇಗನಯತ್ತ, ಹನಗನಯತ್ತ, ಮತೆಂದ ್ಆಗಿಬಿಡತತ್ುದ್ ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳುತನುರ.್  ಇೆಂದ್ಧನವರವ್ಿಗೂ ೯೦ ಜ್ನ ಪನರಣ್ ಬಿಟಿಟದನಿರ.್  ನೂರನರತ ಜ್ನರತ ತ್ಮಮ ಮನತ್ರ-
ಔಷಧಿಗ ್ಹಣ್ವಿಲೆದ್ ನಮಮ ಬಳಿ ಬರತತಿುದನಿರ.್  ಅವರಿಗ ್ಟನಯಬ್ೆಟ್ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂಳಿಲತ ದತಡಿಾಲೆ. ಅವರ 
ಕಷಟ ಹ್ೇಳತಿೇರದತ. ಒೆಂದತ ಸಭ್ಯನತನ ಮನಡಿ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟವರರ್್ನಲ್ನೆ ಕರಯ್ರಿ ಎೆಂದತ ರ್ನವು 
ಮೆಂತಿರಗಳನತನ ಕ್ೇಳಿಕೂ್ೆಂಡವ್ು.  ಈ ವಷಾ ಮನರ್್ಾನಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಮೆಂತಿರಯವರತ ಒೆಂದತ 
ಸಭ್ಯನತನ ಕರದ್ರತ.  ಅದಕ್ೆ ನಮಮನೂನ ಕರದ್್ಧದಿರತ. ನಮಮ ಮತೆಂದ್ಯೇ ಅಧಿಕನರಿಗಳಿಗ್ ಕ್ಲವು 
ನಿದ್ೇಾಶನಗಳನತನ ಕ್ೂಟಟರತ. ಆದರ್ ಇವತಿುನವರವ್ಿಗೂ ಯನವುದೂ ಕನಯಾಗತ್ವನಗಲ್ೇ್ ಇಲೆ.  
ಸ್ಥ.ಐ.ಡಿ.ಯವರತ ಒೆಂದತ ಸನವಿರ ಕ್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯ ಆಸ್ಥುಯನತನ ಜ್ಪ್ತು ಮನಡಿದತಿ, ನಮಮ ಬಳಿ 
ದನಖಲ್್ ಇದ ್ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತನುರ್.  ಅದನತನ ಹರನಜ್ತ ಹನಕಿ ಹಣ್ವನತನ ಕ್ೂಡಿ ಎೆಂದರ್ ಮನಡಲ್ಲಲೆ. 
ದ್ೂಡಾ ಸತಸ್ಥುದನರರತ ಯನರಿದನಿರ್ಯೇ, ಒೆಂದತ ಸನವಿರ ಕ್ೂೇಟಿಗಳಲ್ಲೆ ೧೫-೨೦ ಜ್ನ 700-800 
ಕ್ೂೇಟಿಗಳಷತಟ ಇದತಿ, ಅವರ ಹ್ಸರನತನ ಬ್ೂೇಡ್ಾಗ್ ಹನಕಿಸ್ಥ ಎೆಂದರ್ ಸಕನಾರಕ್ೆ ಭಯವನಗತತ್ುದ್.  
ಏಕ್ೆಂದತ ನನಗ ್ಗೂ್ತಿುಲೆ.  ಒಬಬ ಅಧಿಕನರಿಯನತನ ತ್ೆಂದರತ, ಅವರನತನ ತ್ಗ್ದರತ.  ಇರ್ೂ್ನಬಬರನತನ 
ತ್ೆಂದರತ.  ಆ ಮಹನನತಭನವ ನಮಗ್ ಕಳ್ದ ಬನರಿಯ ಸಭ್ಯಲ್ಲೆ ಹ್ೇಳಿದರತ. ಬನಯೆಂಕ್ನಲ್ಲೆ 
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ಏರ್ನಗತತಿುದ ್ ಎೆಂದತ ಕನಲಕನಲಕ್ೆ ಮೂರತ ತಿೆಂಗಳಿಗ್ೂೇ, ಆರತ ತಿೆಂಗಳಿಗೂ್ೇ ಠೇ್ವಣಿದನರರಿಗ ್
ಒೆಂದತ ಮಸ್ೇಜ್ ಕೂ್ಡಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರತ.  ರ್ನವು ಹ್ೇಳಿದನಗ ಬಿಟಟರ ್ಇವತಿುನವರವ್ಿಗೂ ಏನೂ 
ಆಗಿಲೆ.                                                                   

(ಮತೆಂದತ) 

(792) 13-09-2022 (3.40) ಕ್ಜಿ-ಕ್ಎಸ್  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ (ಮತೆಂದತ):-   

ರ್ನನತ ಕಳ್ದ  ಅಧಿೇವ್ೇಶನದಲ್ಲೆ ಇದರ ಬಗ್ೆ ಈ  ಸದನದಲ್ಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ ಅೆಂದರ್, 24ರ್್ೇ 
ಮನರ್್ಾನಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ  ಉತ್ುರಿಸತತನು, ಎಲ್ನೆ audit ಮತಗಿದ್ಧದ್, ಒೆಂದತ ವಷಾದತಿ ಮನತ್ರ 
ಬನಕಿ ಇದ್, ಅದನತನ ಸಹ ಬರತವ ಏಪ್ತರಲ್ ತಿೆಂಗಳ ಅಥವನ ಮೇ ತಿೆಂಗಳ ಅೆಂತ್ಯದ್ೂಳಗ ್ 
ಆಗಬಹತದ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನಿರ.್  ಆದರ್, ಅದತ ಇವತಿುನವರ್ಗೂ ಆಗಿಲೆ.  ಈಗ ಯನರನದರ್ೂಬಬರತ 
Expression of Interest (EOI) ಹನಕಿ ಬ್ೇರ ್ಬನಯೆಂಕಿನವರತ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳಿಬ್ೇಕ್ೆಂದರ,್ ಒೆಂದತ 
Balance Sheet ಕೂ್ಡಬೇ್ಕನಗತತ್ುದ್. ಬ್ೇರ ್ಬನಯೆಂಕಿನವರತ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳುಿವುದಕ್ೆ ರಡ್ಿ ಇದನಿರ.್ 
ಅದಕ್ೆ ಇವರತ ರಡ್ಿ ಇಲೆ. ಸಿಲಪ ಜ್ನ ನಿಯತನುಗಿ ಸನಲವನತನ ಬನಯೆಂಕಿಗ ್ ಕಟತಟವುದಕ್ೆ ರಡ್ಿ ಇದನಿರ.್ 
ಅವರಿಗ್ ಬಡಿಾ ಮೇಲ್್, ಬಡಿಾ ಬಿೇಳುತಿುದ್. ಅವರತ ಬನಯೆಂಕಿಗ್ ಹಣ್ವನತನ ಕಟಟಲತ ಹ್ೂೇದರ,್ ಹಣ್ವನತನ 
ಸರಿಯನಗಿ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂಳುಿತಿುಲೆ. ಆ ಬನಯೆಂಕಿನಲ್ಲೆ ಸನಲ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂೆಂಡಿರತವವರತ ಸನಲ ಕಟಿಟ ಅವರ 
ಆಸ್ಥುಯನತನ ಬಿಡಿಸ್ಥಕ್ೂಳಿಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಇದನಿರ,್ ಆದರ್ ಅವರ ಕ್ೈಯಲ್ಲೆ ಅದತ ಆಗತತಿುಲೆ. ಸಕನಾರ 
ಇೆಂತ್ಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೆ ಯನವುದ್ೇ ಕರಮವನತನ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳಿದೇ್, ಬರಿೇ ಸಭ್ಗಳನತನ ಮನಡತವುದತ, 
ಆರ್.ಬಿ.ಐ., (Reserve Bank of India) ನವರತ ಹ್ೇಳುವುದತ, ಸ್ಥ.ಐ.ಡಿ., (Crime 
Investigation Department) ನವರತ ಹ್ೇಳುವುದ್ೇ ಆಗತತಿುದ್. ಪ್ೂೇಲ್ಲಸ್ ಠನಣ್ಯಲ್ಲೆ ಸಭ ್
ಮನಡಿ 10 ತಿೆಂಗಳು ಆಯತ್ತ. ರ್ನನತ ಅವತ್ತು ಹನತಮೆಂತ್ನಗರ ಪ್ೂೇಲ್ಲಸ್ ಠನಣ್ಯಲ್ಲೆ ಇದರ 
ಮೇಲ್ ್ stay ಇದ್, ಯನರತ ದೂರತ ಕ್ೂಡತವುದಕ್ೆ ಆಗತವುದ್ಧಲೆವ್ೆಂದತ ಹೇ್ಳಿದ್. ಅದಕ್ೆ ತ್ಕ್ಷಣ್ 
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vacate ಮನಡಿಸತತ್ುೇವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರತ. ಆದರ್, ಅದತ ಇವತಿುನವರಗ್ೂ vacate ಆಗಿಲೆ. ಯನವ 
ರಿೇತಿ ಬಡ ಜ್ನರತ ನೆಂಬಿಕ್ ಇಟತಟಕೂ್ಳುಿವುದತ? ಐದತ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳ DICGC (Deposit 
Insurance Credit Guarantee Corporation) ರವರತ ಕ್ೂಟಟರತ. ಇನೂನ ಸನವಿರ ಕ್ೂೇಟಿ 
ರೂಪನಯ ನಿಮಮ ಹತಿುರ ಇದ್ ಎೆಂದರ,್ ಅದನತನ ವಸೂಲ್ಲ ಮನಡಿ ಕ್ೂಡತವವರಿಗ್ ಕೂ್ಡಲ್ಲ.  
ಬಡಿಾಯನತನ  ಕ್ೂಡಿ. ಇಲೆವ್ೆಂದರ್, ನಿಮಮ  ಹಣ್ ಈ ರಿೇತಿಯನಗತತಿುದ ್ ಎೆಂದನದರೂ ಹ್ೇಳಲ್ಲ. 
ಆರ್.ಬಿ.ಐ.,ನವರತ ಪರತಿ ಬನರಿಯತ  ಇವರಿಗ ್ “ಒಳ್ಿಯ ಬನಯೆಂಕತ”,್“ಪರಿಶತದಿ ಬನಯೆಂಕ್”್ಎೆಂದತ ‘A’್
certificate ಕ್ೂಡತತನುರ್. ಇವರತ ಬಡ ಬನರಹಮಣ್ರತ. ಠೇ್ವಣಿ ಇಟಿಟರತವವರ್ಲೆರೂ ಪೂಜನ 
ಕ್ೈೆಂಕಯಾಗಳನತನ ಮನಡತವವರತ. ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗ ್ ಎಲೆವೂ ಗೂ್ತಿುದ್.  ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗ್ 
ಒೆಂದತ ದ್ಧವಸ ಬನಿನ ಕರದ್ತಕ್ೂೆಂಡತ ಹ್ೂೇಗತತು್ೇರ್್, ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನತನ  ರ್್ೂೇಡಿ ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳಿದ್. ಆದರ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಬರಲ್ಲಲೆ. ಕಳದ್ 2 ತಿೆಂಗಳ ಹಿೆಂದ ್ cabinet meeting 
ಇದನಿಗ, ಆ ಬನಯೆಂಕಿನ 25 ಜ್ನ ಠೇ್ವಣಿದನರರನತನ ಇಲ್ಲೆಗ್ ಕರದ್ತಕೂ್ೆಂಡತ ಬೆಂದತ ಒೆಂದತ 
ಸಭ್ಯನತನ ಕರಯ್ರಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದ್. ಆಗ ಮನನಯ  ಸಚಿವರತ ಈಗ ಆಗತವುದ್ಧಲೆ, ನಮಮ RCS 
(Registrar of Cooperative Societies) ರವರತ  change ಆಗಿದನಿರ್. ಆ ಮೇಲ್ ್
ಕರಯ್ತತ್ುೇರ್್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರತ. ಆದರ್, ಇದತವರ್ಗೂ ಸಭ್ಯನತನ ಕರಯ್ಲ್ಲಲೆ. ರ್ನವು ಈ ಜ್ನರಿಗ್ 
ಮತಖವನತನ ತ್ೂೇರಿಸತವುದತ ಹ್ೇಗ?್ ಇವರಿಗ್ ಯನವ ರಿೇತಿ ಹಣ್ವನತನ ವನಪಸತಾ ಕೂ್ಡತವುದತ? 
ಸತಮನರತ ಒೆಂದತ ಸನವಿರ ಕ್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯ  ಬಲ್್್ ಬನಳುವೆಂತ್ಹ assets ಅನತನ CID ರವರತ 
seize ಮನಡಿದ್ಿೇವ್ೆಂದತ  ಹ್ೇಳುತನುರ್. ಹನಗನದರ್, ಅದನತನ ಹರನಜ್ತ ಹನಕಲ್ಲ, ಇದನತನ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆ  ಸಕನಾರಕ್ೆ ಏನತ ಭಯ? ಈಗ ಉದನಹರಣ್ಗ್ ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ರವರತ ಸನಲ 
ಮನಡಿದಿರ,್ ಆ ಬಗ್ೆ ಒೆಂದತ board ಅನತನ ಹನಕತವುದಕ್ೆ ಏನತ ತೂ್ೆಂದರ್? ಇನೂನ ಆಡಿಟ್ 
ಆಗಿಲೆವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳುತನುರ್. 20 ವಷಾಗಳಿೆಂದ RBI ಮತ್ತು RCS (Registrar of Cooperative 
Societies) ರವರತ  ಆಡಿಟ್ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಎಲ್ನೆ ಚ್ರ್ನನಗಿ ಇದ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರತ. ಈಗ 2 
ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಚ್ರ್ನನಗಿಲೆವ್ೆಂದತ  ಹ್ೇಳಿ 2014ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಿೆಂದ ಆಡಿಟ್ ಮನಡತತಿುದನಿರ್. ಆಡಿಟ್ 
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ಮನಡತವುದರಲ್ಲೆ ತ್ಪತಪ ಇಲೆ.  ಆದರ್, ಇದಕ್ೆ ಒೆಂದತ time-bound ಇರಬೇ್ಕಲೆವ್ೇ; ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಏಪ್ತರಲ್ ಅಥವನ ಮೇ ತಿೆಂಗಳ ಅೆಂತ್ಯದೂ್ಳಗ್ ಆಡಿಟ್ ಆಗತತ್ುದ ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದಿರತ. 
ಆದರ್, ಇದತವರ್ಗೂ  ಆಗಿಲೆ. ಸಕನಾರ ಆ ಬನಯೆಂಕಿನಲ್ಲೆ  ಠೇ್ವಣಿ ಇಟಿಟರತವವರಿಗ್ ಯನವ ರಿೇತಿ ಹಣ್ 
ಕ್ೂಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಏರ್ನದರೂ ತಿೇಮನಾನ ಮನಡಿದಯ್ೇ? ಈ ಬಡ ಜ್ನರತ  ಯನವ ರಿೇತಿ ಸಕನಾರದ 
ಮೇಲ್ ್ ನೆಂಬಿಕ ್ ಇಟತಟ ಬನಯೆಂಕತಗಳಲ್ಲೆ ಹಣ್ವನತನ ಠೇ್ವಣಿ ಇಡತತನುರ?್ ಈ ಬನಯೆಂಕಿನಿೆಂದ ಬೇ್ರ ್
ಬನಯೆಂಕತಗಳಿಗೂ ಸಹ ಕ್ಟಟ ಪರಿಣನಮ ಬಿೇರತತಿುದ್. ಇದೂ್ೆಂದತ ಬನಯೆಂಕಿನಿೆಂದ  ಅಕೆ-
ಪಕೆದಲ್ಲೆರತವೆಂತ್ಹ ಸಹಕನರಿ ಬನಯೆಂಕತಗಳಲ್ಲೆ ಠೇ್ವಣಿ ಇಟಿಟರತವೆಂತ್ಹ ಹಣ್ವನತನ ವನಪಸತಾ 
ತ್ಗ್ಯತತಿುದನಿರ.್ ರ್ನಳ ್ ದ್ಧವಸ ಈ ಬನಯೆಂಕ್ಗಳಲ್ಲೆಯೂ ಸಹ,  ಏರ್ನಗಿಬಿಡತತ್ುದ್ ಎೆಂಬ 
ಚಿೆಂತ್ಯೆಂದ ವನಪಸಾ್ ತಗ್್ದತ ಬಿಡತತಿುದನಿರ.್ ಇದರ ಬಗ್ೆ ಸಕನಾರ ದ್ಧಟಟ ನಿಲತವನತನ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ೆಂಡತ 
ಇದರಲ್ಲೆ ಯನರತ ತ್ಪತಪ ಮನಡಿದನಿರ,್ ಅವರ ವಿರತದಿ ಕರಮವನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂಳಿಬ್ೇಕತ. ಅವರನತನ 
arrest ಮನಡತತನುರ.್ ಅವರತ bail ತ್ಗ್ದತಕೂ್ೆಂಡತ ಬೆಂದತ ಆರನಮವನಗಿದನಿರ್. 

   ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದರಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲೆಯವರಗ್ೂ CID enquiry ಸರಿಯನಗಿ ಆಗತತಿುಲೆ. 
Staff issues ಇದ್,  ಅದತ ಆಗಿಲೆ.  ಬನಯೆಂಕಿನಲ್ಲೆ ಇದಿೆಂತ್ಹ ಸ್ಥಬಬೆಂದ್ಧಯವರತ  ಆಸ್ಥುಗಳನತನ 
ಮನರನಟ ಮನಡಿಕೂ್ೆಂಡಿದನಿರ್. ಅವರನತನ suspend ಮನಡಿದನಿರ.್ ಇಲೆವ್ೆಂದರ್, ವಜನ ಮನಡಿದನಿರ್ 
ಅಷ್್ಟೇ. ಇದರಲ್ಲೆ ಯನರದತಿ ತ್ಪತಪ ಇದ್ಯೇ, ಅವರ ಆಸ್ಥುಗಳನತನ ಮತಟತಟಗೂ್ೇಲತ 
ಹನಕಿಕ್ೂಳಿಬ್ೇಕಲೆವೇ್? ಅದತ ಆಗಿಲೆ. Cash Transactions ಅನತನ ಇನೂನ ಕೆಂಡತಹಿಡಿದ್ಧಲೆ. ಈ 
ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ್ ದೂರತಗಳು ಇವ್. ಇದಕೂೆ ಸಹ ಒೆಂದತ ತನಕಿಾಕ ಅೆಂತ್ಯ ಬರತತಿುಲೆ.  ಇದತ ಇಷಟರಲ್ಲೆಯೇ 
ಇದ್.  ರ್ನನತ ಬನಯೆಂಕಿನಲ್ಲೆ ಠೇ್ವಣಿ ಇಟಿಟದ್ಿೇರ್್, ಅವರ ವಿರತದಿ ದೂರತ ಕೂ್ಡಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ಹ್ೂೇದರ,್ 
ರ್ನಯಯನಲಯದಲ್ಲೆ ಒೆಂದತ stay ಇದ್, ಅದನತನ vacate ಮನಡಿಸ್ಥ ಎೆಂದರ್, ಇದತವರ್ಗೂ ಆಗಿಲೆ. 
ಎಲ್ನೆದರೂ ಈ ತ್ರಹದ ರ್ನಯಯ ಇದ್ಯೇ? ಒೆಂದತ stay ಅನತನ vacate ಮನಡಿಸತವುದಕ್ೆ 
ಆಗತವುದ್ಧಲೆವ್ೆಂದರ್, ರ್ನವು ಸಕನಾರಕ್ೆ ಏನತ ಹೇ್ಳಬ್ೇಕತ? ರ್ನನತ ಸಚಿವರ ಬಗ್ೆ ಹ್ೇಳುತಿುಲೆ. ಆ 
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ಬಿೇದ್ಧ ಬಿೇದ್ಧಯಲ್ಲೆ ಜ್ನರತ ವಿಷ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ೆಂಡತ ಸತ್ತುಹ್ೂೇಗತತಿುದನಿರ್. ಅಲ್ಲೆಗ್ ಹೂ್ೇದರ ್ಅವರ ಶನಪ 
ತ್ಟತಟತ್ುದ್. 

     ಮನನಯ  ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳ ಒೆಂದತ  claim,  ಒಬಬರಿಗ ್ದ್ಧರ್ನೆಂಕ 
21-04-2021 ರೆಂದತ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳು ಬೆಂದ್ಧಲೆ. ಶ್ರೇ ಬದರಿರ್ನಥ್ ಎನತನವವರತ ಒೆಂದತ 
ಪತ್ರವನತನ ಬನಯೆಂಕಿಗ ್ಬರ್ಯತತನುರ್. ಅದಕ್ೆ ಬನಯೆಂಕಿನವರತ ಆಡಿಟ್ ಆದ ಮೇಲ್್ ಕ್ೂಡತತ್ುೇವ್ೆಂದತ 
ಪತ್ರ ಬರ್ಯತತನುರ.್ ಯನವನಗ ಆಡಿಟ್ ಆಗತತ್ುದ?್ ಅವರ ಹಣ್ವನತನ ಅವರತ ಕ್ೇಳುವುದಕೂೆ 
ಆಗತವುದ್ಧಲೆವ್ೆಂದರ್ ಹ್ೇಗ?್ ರ್ನನತ ಅೆಂದತ ಆ ಬನಯೆಂಕಿನಲ್ಲೆ ಠೇ್ವಣಿ ಇಟಿಟದಿ ಸದಸಯರನತನ 
ಕರದ್ತಕ್ೂೆಂಡತ ಬೆಂದೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೆ  ಮನನಯ ಸಚಿವರನದ ಭ್ೈರತಿ ಬಸವರನಜ್ತರವರ 
chamber ಗ್ ಹೂ್ೇಗಿದ್ಿ. ಈ ರಿೇತಿಯನದರ್ ರ್ನವು ತ್ಲ್್ ಎತಿುಕೂ್ೆಂಡತ ಓಡನಡತವುದತ ಹ್ೇಗ?್ ಈ 
CID enquiry ದತಿ follow-up ಆಗಿಲೆ.  Subsequent FIR’s ಆಗಿಲೆ.  Dismissed staff 
ಗಳ ವಿರತದಿ ಕರಮವನಗಿಲೆ. Fixed Deposit ಗಳಲ್ಲೆ overstatement ಆಗಿದ.್ Cash ನಲ್ಲೆ 
misappropriation ಆಗಿದ.್ ಇಲ್ಲೆ ಪರಭನವಿ ವಯಕಿುಗಳು ಸನಲ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂೆಂಡಿದನಿರ್. ಅವರ 
ಹ್ಸರನತನ ಹ್ೇಳುವುದಕ್ೆ ಸಕನಾರಕ್ೆ ಏರ್ನಗಿದ್? ಆಯತ್ತ,  ಸನಲ ವಸೂಲ್ಲ ಮನಡತವುದತ ಆಮೇಲ್್, 
ಈ ಹಿೆಂದ್ಧನದತ ಬನಕಿ ಇದ ್ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿಯನದರೂ ಸಹ ಒೆಂದತ ಸತಸ್ಥು ಹನಕಬೇ್ಕಲೆವ್ೇ: ಇಷತಟ ಜ್ನ 
shareholders ಇದನಿರ್, ಅವರಿಗ್ ಒೆಂದತ SMS ಅನತನ ಕಳುಹಿಸಬ್ೇಕಲೆವೇ್; ಇದಕ್ೆ ಇವತಿುನ 
ದ್ಧವಸ ಸತಮನರತ  5 ಪ್ೈಸ್ಯೆಂದ ಹತ್ತು ಪ್ೈಸಗ್ಳಷತಟ ಖಚನಾಗಬಹತದತ.  ಸತಮನರತ 25 
ಸನವಿರದ್ಧೆಂದ 30 ಸನವಿರ ಜ್ನ ಸದಸಯರತ ಠೇ್ವಣಿ ಇಟಿಟದನಿರ.್ ನಮಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ರಿೇತಿ ಇದ್ ಎೆಂದತ 
3 ತಿೆಂಗಳಿಗೂ್ೇ  ಅಥವನ 6 ತಿೆಂಗಳಿಗೂ್ೇ ಒೆಂದತ SMS ಅನತನ ಹನಕತವುದಕ್ೆ  ಇಲ್ನಖಯ್ವರಿಗ್ 
ಏನತ ತ್ೂೆಂದರ ್ ಇದ?್ ಇದಕ್ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಹ್ೇಳಿಲ್ಲ, ರ್ನನತ ನೆಂತ್ರ ಇದರ ಬಗ್ೆ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುೇರ್.್  ಇರ್ೂ್ನೆಂದತ ಶ್ರೇ ವಸ್ಥಷಾ ಸಹಕನರ ಬನಯೆಂಕಿನ ವಿಷಯ ಇದ್.  ಇದನದ ಮೇಲ್್ 
ಅದರ ಬಗ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುೇರ್್. ಇೆಂದತ ಎರಡತ ಬನಯೆಂಕತಗಳ ವಿಷಯ ಇದ್. 
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    ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೂ್ೇಮಶ್ೇಖರ್ (ಸಹಕನರ ಸಚಿವರತ):-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,  ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ರವರತ ಇದತ 3/4ರ್್ೇ ಬನರಿಗ ್ಶ್ರೇ ಗತರತ ರನಘವ್ೇೆಂದರ ಸಹಕನರ 
ಬನಯೆಂಕಿನ ಬಗ್ೆ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಕ್ೇಳುತಿುದನಿರ.್ ಮನನಯ ಸದಸಯರ ರ್್ೇತ್ೃತ್ಿದಲ್ಲೆ  ಈ ಬಗ್ೆ ಸಭ್ಯನತನ 
ಸಹ ಮನಡಿದ್ಿೇರ್.್ ಇದರ ಬಗ್ೆ ಇಲ್ನಖಯ್ ಅಧಿಕನರಿಗಳ  ಜ್ೂತ್ಗ್ 2/3 ಸಭ್ಗಳನತನ ಮನಡಿ 
ಏರ್್ೇನತ instruction ನಿೇಡಬ್ೇಕತ, action ಏನತ ಮನಡಬೇ್ಕತ; CID enquiry ಗ್ ಏನತ 
ಕ್ೂಟಿಟದ್, ಅದನತನ ತ್ಿರಿತ್ ಗತಿಯಲ್ಲೆ ಮನಡತವೆಂಥದತಿ, ED (Enforcement Directorate)  
ರವರತ ಯನವುದನತನ ಕ್ೇಳಿದನಿರ್,  ಯನವುದನತನ ಕಳುಹಿಸಬ್ೇಕತ, ಅದರ್್ನಲೆವನತನ ಕಳುಹಿಸತವೆಂತ್ಹ 
ವಯವಸ್ಿಯನತನ ಮನಡಿದ್ಿೇವ್. ಈ ಬನಯೆಂಕಿನಲ್ಲೆ ಶ್ರೇ ಜ್ಸಿೆಂತ್ರಡ್ಿಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೇ ರೆಂಜಿತ್ ರ್ಡಿಾ 
ಎನತನವವರತ ಅತಿ ಹ್ಚತಿ  ಸನಲವನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂೆಂಡಿದನಿರ್. ಈಗ ಅವರತ ಹ್ೂರ ದ್ೇಶಕ್ೆ 
ಹ್ೂರಟತಹೂ್ೇಗಿದನಿರ.್ CBI (Central Bureau of Investigation) ಮತಖನೆಂತ್ರ red 
corner notice ಕೂ್ಡಬ್ೇಕತ ಎನತನವುದನತನ ಸಹ ಅವರತ ಜನರಿಗೂ್ಳಿಸ್ಥದನಿರ್. ಇದರ  ಜ್ೂತಗ್್ 
cheat ಮನಡಿರತವೆಂತ್ಹ ನಿದ್ೇಾಶಕರ ವಿರತದಿ FIR book ಆಗಿದ.್ ಅವರ ಆಸ್ಥುಯನತನ seize 
ಮನಡಿದ್ಿೇವ.್  ED ರವರತ ಅವರ ಬಗ್ಗಿನ ಏನತ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಕ್ೇಳಿದನಿರ,್ ಆ ಮನಹಿತಿಯನತನ 
ಸಹ  ಕ್ೂಡತವೆಂತ್ಹ ಕ್ಲಸವನತನ ಮನಡಿದ್ಿೇವ್. 

    ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಕಳ್ದ 20 ದ್ಧವಸಗಳ ಹಿೆಂದ ್ರ್ನವು ನಮಮ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಮತ್ತು 
Audit Directors ರವರತ ಸೇ್ರಿ  ಶ್ರೇ ಗತರತ ರನಘವ್ೇೆಂದರ ಬನಯೆಂಕಿನಲ್ಲೆ ಏರ್್ೇನತ ಆಗಿದ ್
ಎೆಂಬತದನತನ ಚಚಾ್ ಮನಡಿದ್ಿೇವ್. 2014-15 ರಿೆಂದ 2020-21 ರವರ್ಗ ್ complete audit 
report ತ್ಯನರನಗಿದ್. ಒೆಂದೂ್ೆಂದತ ವಷಾದಲ್ಲೆ ಎಷ್್ಟಷತಟ ಹಣ್ cheating ಆಗಿದ ್ಎನತನವುದನತನ  
ಸಹ identification ಮನಡಿದ್ಿೇವ್. 24 ಜ್ನ ಸದಸಯರದತಿ, ಇನೂನ ಯನರತ second highest 
loan ತ್ಗ್ದತಕೂ್ೆಂಡಿದನಿರೆ್ಂಬ ಸೆಂಪೂಣ್ಾ ಮನಹಿತಿಯನತನ  ED ಯವರತ  ಕ್ೇಳಿದಿರತ.  ಏರ್್ೇನತ 
loopholes ಇತ್ತು, ಆ ಬಗ್ಗಿನ ಮನಹಿತಿಯನತನ ಸಹ ಕ್ೂಟಿಟದ್ಿೇವ್. ಮತ್ು CID ಯವರಿಗ ್ಏರ್್ೇನತ 
refer ಮನಡಿದ್ಿೇವ್,  ಅವರತ ಏರ್್ೇನತ ವಿಚನರಣ್ ಮನಡಬೇ್ಕತ, ಏರ್್ೇನತ ತ್ೂೆಂದರಯ್ನಗಿದ್, 
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ಯನವ ತ್ರಹ cheat ಮನಡಿದನಿರ್… Cheat ಎೆಂದರ,್ ಈಗ ಯನರನದರೂ ಠೇ್ವಣಿ ಇಟಿಟರತತನುರ,್  
ಆ ಠೇ್ವಣಿ ಇಟಿಟರತವವರಿಗ ್ಆ ಠೇ್ವಣಿ ಮೇಲ್್ ಸನಲ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ೆಂಡಿದನಿರ್ೆಂದತ  ಗ್ೂತಿುರತವುದ್ಧಲೆ. ಈ 
ರಿೇತಿ cheating ಆಗಿದ.್ ಆ ಮೇಲ್್ ಬ್ೇರ ್ ಯನರತ ಸನಲ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ೆಂಡಿರತತನುರ್, ಅವರಿಗ್ 
ಗ್ೂತಿುಲೆದೆಂತ್ ಮತ್ು ಸನಲವನತನ ಮನಡಿರತವೆಂಥದತಿ ಈ ತ್ರಹ ಇರತತ್ುದ್. ಕ್ಲವರತ ಸನಲದ  
ಹಣ್ವನತನ ವನಪಸತಾ ಬನಯೆಂಕಿಗ್ ಕಟಟಬ್ೇಕನದರ,್ CBI ಗ್ ಮತ್ತು CID ಗ್  ಕ್ೂಟಿಟರತವುದರಿೆಂದ  
ಯನರನದರೂ ಹಣ್ವನತನ ಮರತಪನವತಿ  ಮನಡಿದರ್ ಅವರ ದನಖಲ್್ಗಳನತನ ವನಪಸತಾ ಮನಡತವುದ್ಧಲೆ 
ಎೆಂಬ ವಿಷಯವನತನ ನನನ ಗಮನಕ್ೆ ತ್ೆಂದರತ. ನೆಂತ್ರ ರ್ನವು, RCS ರವರತ ಎಲೆರೂ ಸೇ್ರಿ 
ಯನರನದರೂ ಸನಲ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ೆಂಡಿರತವವರತ ಸನಲವನತನ ಮರತಪನವತಿ ಮನಡಿದರ್, ಅವರ 
ದನಖಲ್್ಗಳನತನ 15 ದ್ಧವಸಗಳ್ೂಳಗ್. CID ನಿೆಂದನದರೂ ಬಿಡಿಸ್ಥಕೂ್ಡಿ, CBI ನಿೆಂದನದರೂ 
documents ಗಳನತನ ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡಿಸ್ಥಕೂ್ಡಿ, ಹಣ್ ಕಟಿಟದೆಂತ್ಹವರಿಗ್ ತ್ಕ್ಷಣ್ ಅವರ 
ದನಖಲ್್ಗಳನತನ ಅವರಿಗ್ ಕ್ೂಡಬೇ್ಕ್ೆಂಬ ಆದ್ೇಶವನತನ ಮನಡಿದ್ಿೇವ್. CID ಅಧಿಕನರಿಗಳನತನ ಕರಸ್್ಥ 
ಅವರ ಜ್ೂತ್ಗ್ ಇಷ್್ಟೇ time limit ಎೆಂದತ ಮನಡಿದ್ಿೇವ್. ಎಷತಟ ಜ್ನರ ವಿರತದಿ CID ತ್ನಿಖ್ 
ನಡಯ್ತತಿುದ,್ ಅಷತಟ ಜ್ನ ಸದಸಯರ property ಅನತನ seize ಮನಡತವೆಂತ್ಹದತಿ, recovery 
ಮನಡತವೆಂತ್ಹದತಿ, action ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ time-bound ಅನತನ ಕಳ್ದ 20 ದ್ಧವಸಗಳ ಹಿೆಂದ್ 
ಮನಡಿದ್ಿೇವ.್ ED ರವರತ ಏರ್್ೇನತ ದನಖಲ್್ಗಳನತನ ಕ್ೇಳಿದಿರತ,  ಆ ದನಖಲ್್ಗಳನತನ 
ತ್ಲತಪ್ತಸತವೆಂತ್ಹ ಕ್ಲಸವನತನ ಮನಡಿದ್ಿೇವ.್ ರ್ನವು Additional Registrar ರವರನತನ 
ಇಲ್ನಖಯ್ೆಂದ administrator ಆಗಿ ರ್್ೇರ್ಮಸ್ಥದ್ಿೇವು. ಮತು್ ಬನಯೆಂಕಿನವರತ ಮನನಯ ಉಚೆ 
ರ್ನಯಯನಲಯಕ್ೆ ಹ್ೂೇದರತ. ಮನನಯ ಉಚೆ ರ್ನಯಯನಲಯದವರತ ಶ್ರೇ ಅಶ್್ೇಕನ್ರವರನತನ 
Administrator ರವರರ್ನನಗಿ ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಆದ್ೇಶ ಮನಡಿದರತ. ಅದರೆಂತ್, ರ್ನವು ಅವರನತನ 
Administrator  ಆಗಿ ರ್್ೇರ್ಮಸ್ಥದ್ಿೇವ್.                                     

 
(ಮತೆಂದತ)  



                                                                                                                                       «¥À/13.09.2022     134  
 

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

 

 

   

(793) 13-09-2022 (3.50) ಎೆಂ.ವಿ-ಕ್ಎಸ 

ಶ್ರೇ ಎಸ.ಟಿ.ಸೂ್ೇಮಶ್ೇಖರ್ (ಮತೆಂದತ):- 

ಹ್ೈಕ್ೂೇಟ್ಾ ನಿದೇ್ಾಶನದ ಪರಕನರ ಆಡಳಿತನಧಿಕನರಿಯನತನ ರ್್ೇಮಕ ಮನಡಿದ್ಿೇವ್. ಅವರತ ಎಲ್ನೆ 
ಪರಕಿರಯಯನತನ ಮನಡಿದನಿರ.್ ಈಗ ಆಡಿಟ್ ಕೂಡ ಪೂಣ್ಾಗೂ್ೆಂಡಿದ.್ ಈಗ ಯನರನ್ಯರತ ಸನಲವನತನ 
ತ್ಗ್ದತಕೂ್ೆಂಡಿದನಿರ ್ ಮತ್ತು ಸನಲ ಮರತಪನವತಿಯನಗತತಿುಲೆ. ಅೆಂತ್ಹ ಪರತಿಯಬಬರಿಗೂ ಕೂಡ 
ರ್್ೂೇಟಿಸ್ ಜನರಿಯನಗಿದ್. ಆದರ್, ಅದತ ಇದತವರ್ವಿಗೂ ಆಗಿರಲ್ಲಲೆ. ಆಡಿಟ್ ವರದ್ಧ ಪೂಣ್ಾಗೂ್ಳಿದ್, 
ಅವರತ ಎಷತಟ ಸನಲವನತನ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ೆಂಡಿದನಿರ್? ಅದಕ್ೆ ಎಷತಟ ಬಡಿಾಯನಗತತ್ುದ್ ಎೆಂದತ ಎಲೆವನತನ 
ಸೇ್ರಿಸ್ಥಕ್ೂೆಂಡತ ಅೆಂತಿಮವನಗಿ ಅವರಿಗ್ ರ್್ೂೇಟಿಸ್ ಕ್ೂಡಬೇ್ಕನಗಿತ್ತು. ಆದತದರಿೆಂದ ಈಗ ಅವರಿಗ್ 
ರ್್ೂೇಟಿಸ್ ನಿೇಡಲ್ನಗಿದ್. ಇದರಿೆಂದ ಈಗ ಕಲ್ವರಿೆಂದ ವಸೂಲ್ನತಿ ಸಹ ಆಗತತಿುದ್. ಅದರಲ್ಲೆ 
ಕ್ಲವರತ ಸಪಷಿಟೇಕರಣ್ ಕ್ೇಳುತಿುದನಿರ್. ಅೆಂದರ್, ಅವರತ ಇಷತಟ ಸನಲವನತನ ತಗ್್ದತಕೂ್ೆಂಡಿಲೆ, ಆದರ್ 
ಬನಯೆಂಕ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ನಖಯ್ವರತ ಇಷತಟ ಹಣ್ವನತನ ಕ್ೇಳುತಿುದ್ಧಿೇರಿ ಎೆಂದತ ಇದ್. ಆ ಎಲ್ನೆ 
ಸಪಷಿಟೇಕರಣ್ಗಳು ಒೆಂದಕೂ್ೆೆಂದತ ಸರಿಯನಗಿ ಹ್ೂೆಂದನಣಿಕ್ಯನಗತತಿುಲೆ. ಈಗ ಅವುಗಳನತನ 
ಪರತ್ಯೇಕವನಗಿ ಕಿೆಯರ್ ಮನಡಿ, ಆದಷತಟ ಬ್ೇಗ ಎಲೆವನತನ ಸಹ ವಸೂಲ್ನತಿ ಮನಡತವೆಂತ ್ಮನಡಿ, 
ವನಪಸತಾ deposit ಮನಡತವುದಕ್ೆ ತ್ಿರಿತ್ವನಗಿ ಕರಮಕ್ೈಗೂ್ಳಿಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ಗೆಂಭಿೇರವನಗಿ 
ಸೂಚರ್್ಯನತನ ನಿೇಡಿದ್ಿೇವ್. ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಅಧಯಕ್ಷತಯ್ಲೂೆ ಕೂಡ ಒೆಂದತ ಸಭ್ಯನತನ 
ಮನಡಿದ್ಿೇವ.್ ಸಕನಾರ ಮತ್ತು ಸಹಕನರ ಇಲ್ನಖ ್ಸತಮಮರ್್ ಕತಳಿತ್ತಕೂ್ೆಂಡಿಲೆ. ರ್ನವು ಪರತಿ ಹದ್ಧರ್್ೈದತ 
ದ್ಧವಸಕ್ೂೆಮಮ ಸಭ್ಗಳನತನ ಮನಡತತಿುದ್ಿೇವ್. ಈ ತಿೆಂಗಳ ಐದರ್್ೇ ತನರಿೇಖಿಗ್ ಸಭ್ಯನತನ 
ನಿಗಧಿಪಡಿಸ್ಥದ್ಿವು. ಆದರ್, ಕನರಣನೆಂತ್ರಗಳಿೆಂದ ಐದರ್್ೇ ತನರಿೇಖಿಗ ್ ಸಭ್ಯನತನ ಮನಡತವುದಕ್ೆ 
ಆಗಲ್ಲಲೆ. ಈ ಸದನ ಮತಗಿಯತವುದರೂ್ಳಗ ್ಮತೂ್ುೆಂದತ ಸಭ್ಯನತನ ಮನಡತತ್ುೇವ್. ರ್ನನತ ಐದರ್್ೇ 
ತನರಿೇಖಿಗ ್ ಅೆಂತಿಮ ಗಡತವನತನ ನಿೇಡಿದ್ಿ. ಹದ್ಧರ್್ೈದತ ದ್ಧವಸದ್ೂಳಗ್ ಯನರನ್ಯರಿಗ್ ವಸೂಲ್ನತಿಗ್ 
ರ್್ೂೇಟಿಸ್ ನಿೇಡಿದ್ಧಿೇರಿ, ಯನವನಯವುದತ ವಸೂಲ್ನಗಿದ್ ಮತ್ು ವಸೂಲ್ನಗದ್ೇ ಇರತವುದಕ್ೆ 
ಸಮಸ್ಯಗಳ್ೇನತ? ಯನರತ ೨೪ ಜ್ನ ಹ್ಚಿಚನ ಪರಮನಣ್ದ ಸನಲವನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂೆಂಡಿದನಿರ್ ಮತ್ತು 
ಅವರತ ಎಷ್್ಟಷತಟ ಸನಲವನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂೆಂಡಿದನಿರ್, ಅವರ ಮೇಲ್್ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳುಿವೆಂತ್ಹ ಕರಮವೇ್ನತ? 
ಇ.ಡಿ. (Enforcement Directorate) ಮತ್ತು ಆರ್ಥಾಕ ಇಲ್ನಖ್ಯವರಿಗ್ ಏರ್್ೇನತ 
ದನಖಲ್್ಗಳನತನ ಕಳುಹಿಸಲ್ನಗಿದ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಡಯ್ೆಂದ ಯನವ ರಿೇತಿಯ ಕರಮವನತನ 
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ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳಿಲ್ನಗಿದ್. ಅದೇ್ ರಿೇತಿ ನಮಮ ಇಲ್ನಖಯ್ ವತಿಯೆಂದ ಯನವ ರಿೇತಿಯ ಕರಮ 
ಕ್ೈಗ್ೂಳಿಬ್ೇಕತ. ಆಡಿಟ್ ಇಲ್ನಖಯ್ ವತಿಯೆಂದ ಯನವ ರಿೇತಿಯ ಕರಮವನತನ ಕ್ೈಗ್ೂಳಿಬ್ೇಕತ. 
ಅದ್ಲೆವನತನ ಸೆಂಕ್ಷಿಪುವನಗಿ ಐದರ್್ೇ ತನರಿೇಖಿಗ ್ಹ್ೇಳಬೇ್ಕತ ಎೆಂದತ ಇದಕ್ೆ ಒೆಂದತ ಕನಲರ್ಮತಿಯನತನ 
ನಿಗಧಿಪಡಿಸ್ಥ ಎೆಂದತ ತಿಳಿಸ್ಥದ್ಿ. ಆದರ್, ಈ ತಿೆಂಗಳ ಐದರ್್ೇ ತನರಿೇಖಿಗ ್ಸಭಯ್ನತನ ಮನಡತವುದಕ್ೆ 
ಆಗಲ್ಲಲೆ. ಈಗ ಸದನದ ಸಮಯವನತನ ರ್್ೂೇಡಿಕೂ್ೆಂಡತ ಸಭ್ಯನತನ ಮನಡತತ್ುೇವ್. ಆಗ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ರವರನತನ ಸಹ ಸಭ್ಗ ್ಕರಯತತ್ುೇವ್. ಇದಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ ್
ಚಚ್ಾ ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಎರಡತ-ಮೂರತ ಜ್ನ ಎೆಂ.ಎಲ.ಎ. ಗಳು ಸಹ ಆಸಕಿು ವಹಿಸ್ಥದನಿರ.್ ಅವರನತನ 
ಸಹ ಸಭ್ಗ ್ಕರದ್ತ, ಸಭ್ಯನತನ ಮನಡಲ್ನಗತತ್ುದ್. ಇದರಲ್ಲೆ ಮತಚತಚಮರ್ ಏನೂ ಇಲೆ. ಈಗ ಶ್ರೇ 
ಜ್ಸಿೆಂತ್ರಡ್ಿಾ ಮತೂ್ುಬಬರತ ವಿದ್ೇಶಕ್ೆ ಹೂ್ೇಗಿದನಿರ.್ ರಡ್್ ಕನನಾರ್ ರ್್ೂೇಟಿಸ್ ಮನಡಿ, ಸ್ಥ.ಬಿ.ಐ 
(Central Bureau of Investigation) ನವರಿಗ್ ನಿೇಡಿದ್ಿೇವ್. ಇನತನ ೨೪ ಜ್ನರತ ಹಚ್ಿಚನ 
ಪರಮನಣ್ದ ಸನಲವನತನ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ೆಂಡಿದನಿರ್. ಈಗ ಇ.ಡಿ.ಯವರತ ಕೇ್ಳಿರತವುದನತನ ಇ.ಡಿ. 
ಇಲ್ನಖಯ್ವರಿಗ ್ ನಿೇಡಿದ್ಿೇವ್. ಇದರಲ್ಲೆ ಯನವುದೂ ಮತಚತಚಮರ ್ ಇಲೆ. ಯನರನತನ ರಕ್ಷಣ್ 
ಮನಡತವೆಂಥದತಿ ಇಲೆ. ಯನರತ ಬಡವರತ ಮತ್ತು ಮಧಯಮ ವಗಾದವರತ deposit ಮನಡಿದನಿರ,್ 
ಅೆಂತ್ಹವರಿಗ ್ ಶ್ೇಕಡನ 100ರಷತಟ ವನಪಸತಾ ಕ್ೂಡತವೆಂಥದಕ್ೆ ಸಕನಾರ ಮತ್ತು ಸಹಕನರ ಇಲ್ನಖ ್
ಬದಿವನಗಿದ.್ ಯನರನತನ ಸಹ ರಕ್ಷಣ ್ ಮನಡತವೆಂಥದತಿ ಇಲೆ. ಯನರತ ಎಷ್್ಟೇ ಪರಭನವಿಗಳನಗಿರಲ್ಲ, 
ಅವರಿಗ್ CID (Crime Investigation Department) ಮತ್ತು ಇ.ಡಿ. ಮತಖನೆಂತ್ರ ಹನಗೂ 
ನಮಮ ಇಲ್ನಖಯ್ ಮತಖನೆಂತ್ರ ವಸೂಲತ ಮನಡತವೆಂಥದಿಕ್ೆ ನೂರಕ್ೆ ನೂರರಷತಟ ಕರಮ 
ತ್ಗ್ದತಕೂ್ೆಂಡಿದ್ಿೇವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳುವುದಕ್ೆ ಬಯಸತತ್ುೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದ್ಲ್ನೆ ಕ್ೇವಲ, ಪರತಿಬನರಿ 
ಹ್ೇಳುವುದತ continuation of the same part, ಏನೂ ಆಗಿಲೆ. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಏರ್್ೆಂದತ 
ಹ್ೇಳುತಿುದನಿರ್ೆಂದರ,್ ಇ.ಡಿ. ಮತ್ತು CID ಯವರಿಗ ್ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ಿೇವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದನಿರ್. ಅವರ್ಲ್ನೆ 
ಯನರತ ಸನಿರ್ಮ? ಅವರತ deposit ಇಟಿಟರತವೆಂತ್ಹವರಿಗ್ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕತ. ರ್ನನತ ಈಗ ಅಲ್ಲೆ ಠೇ್ವಣಿ 
ಇಟಿಟದ್ಿೇರ್್. ಅವರತ ನನಗ ್ ಹ್ೇಳಬೇ್ಕತ. ಅದನತನ ಬಿಟತಟ ಅವರತ  CID, ಇ.ಡಿ. ಮತ್ತು ಎಫ.ಡಿ. 
(Finance Department) ಯವರಿಗ ್ ಹ್ೇಳುತ್ುೇರ್್ ಎನತನತನುರ.್ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ನನನ 
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ಅಧಯಕ್ಷತಯ್ಲ್ಲೆ ಸಭ್ಯನತನ ಕರದ್್ಧಲೆ. ಏಕ್ೆಂದರ,್ ತ್ಪತಪ ಮನಹಿತಿ ಹೂ್ೇಗಬನರದತ. ಮನನಯ ಸಚಿವರ 
ಅಧಯಕ್ಷತಯ್ಲ್ಲೆ ಸಭ್ಯನತನ ಕರದ್್ಧದಿರತ, ಆಗ ರ್ನನತ ಆ ಸಭ್ಗ ್ಹ್ೂೇಗಿದ್ಿ. 

ಶ್ರೇ ಎಸ.ಟಿ.ಸೂ್ೇಮಶ್ೇಕರ್, ಸಹಕನರ ಸಚಿವರತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಆ ಸಭ್ಗ ್
ನನನದ್ೇ ಅಧಯಕ್ಷತ ್ ಇದಿರೂ ಸಹ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ, ಎೆಂ.ಎಲ.ಎ ಮತ್ತು ಎೆಂ.ಪ್ತ ಇವರನತನ 
ಕರದ್್ಧದ್ಿೇರ್.್ ರ್ನನತ ಇವರ ಅಧಯಕ್ಷತಯ್ಲ್ಲೆ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಲ್ಲಲೆ. ಆ ರಿೇತಿ ಹ್ೇಳಿದಿರ್ ತ್ಪತಪ. ರ್ನನತ ಆ 
ರಿೇತಿ ಹ್ೇಳಿದಿರ ್  ಅದನತನ ವನಪಸತಾ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳುಿತು್ೇರ್್. ಆ ಸಭ್ಗ ್ನನನದ್ೇ ಅಧಯಕ್ಷತ ್ಇತ್ತು. ಈಗ 
ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್ಹ ಎೆಂ.ಎಲ್.ಎ.ಗಳಿಗ ್ ಅದರಲ್ಲೆ ಆಸಕಿು ಇದತಿದಿರಿೆಂದ ಆ ಸಭ್ಗ ್ ಅವರನತನ ಸಹ 
ಕರದ್್ಧದ್ಿ.  General Body Meeting ಮನಡಿಲೆ, ಅದಕ್ೆ ಅನತಮತಿ ನಿೇಡಿ ಎೆಂದತ ಕಳ್ದ ಬನರಿ 
ಮನನಯ ಸದಸಯರ್ ಹ್ೇಳಿದಿರತ. ಕ್ೂೇವಿಡ-19 ಇದಿ ಕನರಣ್ಕ್ೆ ಇಲ್ನಖಯ್ ಅನತಮತಿ ನಿೇಡಿ, virtual 
ಮತಖನೆಂತ್ರ meeting ಮನಡಿ, entire depositors ಯನರತ ಇರತತನುರ,್ ರನಘವ್ೇೆಂದರ ಕ್ೂೇ-
ಆಪರ್ೇಟಿವ್ ಬನಯೆಂಕ್ಗ್ ಎಷತಟ ಜ್ನ ಸದಸಯರತ ಇದನಿರ,್ ಅವರ್ಲೆರಿಗೂ ಸಹ ವಸತುಸ್ಥಿತಿ 
ತಿಳಿಯಬೇ್ಕ್ೆಂದತ General Body Meeting ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಅನತರ್ಮತಿ ನಿೇಡಿದ್ಿೇವ್. ಈಗ 
ಯನವ ಪರಕರಣ್ಗಳನತನ  CID ಯವರತ ಕ್ೇಳುತನುರ್, ಅೆಂತ್ಹ ಪರಕರಣ್ಗಳನತನ CID ಗ್ ನಿೇಡಿದ್ಿೇವ್. 
ಅದ್ೇ ರಿೇತಿ ಯನವ ಪರಕರಣ್ಗಳನತನ ನಮಮ ಇಲ್ನಖಯ್ೆಂದ ವಸೂಲತ ಮನಡಬಹತದತ, ಅದನತನ ನಮಮ 
ಇಲ್ನಖಯ್ ವತಿಯೆಂದ ವಸೂಲತ ಮನಡತತನುರ.್ ಇಷತಟ ಕ್ೂೇಟಿ ಹಣ್ದ ಅವಯವಹನರವನಗಿದ್ ಎೆಂದತ 
ಯನವುದನತನ ಇ.ಡಿ.ಯವರತ ಮನಹಿತಿ ಕ್ೇಳಿದನಿರ,್ ಅದನತನ ಇ.ಡಿ.ಯವರಿಗ ್ನಿೇಡಿದ್ಿೇವ್.  ಆ ಮನಹಿತಿ 
ಎಲ್ನೆ ಸದಸಯರಿಗೂ ಸಹ ಹ್ೂೇಗತತ್ುದ್. Virtual ಮತಖನೆಂತ್ರ General Body Meeting 
ಮನಡಿದೆಂತ್ಹ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಆಡಳಿತನಧಿಕನರಿಯವರತ ಆ ಬನಯೆಂಕಿನ ಇತಿಹನಸವನತನ ತಿಳಿಸ್ಥದನಿರ.್ 
ಯನವುದನತನ ಸಹ ಮತಚತಚಮರ್ ಮನಡತವೆಂಥದತಿ ಇಲೆ. ಆ ಬನಯೆಂಕಿನ ಸದಸಯರಿಗ್ ಸೆಂಪೂಣ್ಾ ಹಕತೆ 
ಇದ್. ಬನಯೆಂಕ್ನಲ್ಲೆ ಏರ್್ಲ್ನೆ ಅವಯವಹನರವನಗಿದ,್ ಏರ್್ಲ್ನೆ ವಸೂಲ್ನಗಿದ್ ಮತ್ತು ಯನವ ರಿೇತಿಯ 
ಕರಮಕ್ೈಗೂ್ೆಂಡಿದನಿರ್ ಎೆಂಬತದನತನ ಕ್ೇಳುವೆಂತ್ಹ ಹಕತೆ ಸದಸಯರತಗಳಿಗ ್ಇದ್. ಸದಸಯರತ General 
Body Meeting ಗ್ ಅಟ್ೆಂಡ್ ಮನಡಲ್ಲ ಅಥವನ ಬಿಡಲ್ಲ. ಸೆಂಪೂಣ್ಾವನದ ಮನಹಿತಿ General 
Body Meeting ಗ್ ಹೂ್ೇಗತತ್ುದ್. ಸಕನಾರ ಅಥವನ ಸಹಕನರ ಇಲ್ನಖ ್ಯನರನತನ ಸಹ ರಕ್ಷಣ್ 
ಮನಡತವೆಂಥದತಿ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲೆ ಇಲೆ. ಇಲ್ಲೆ ಸಣ್ಣವರತ ಇರಲ್ಲ, ದೂ್ಡಾವರತ ಇರಲ್ಲ. ಅವರತ ಯನರ್ೇ 
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ಇರಲ್ಲ ಅವರನತನ ಬಲ್ಲ ಹನಕತವುದತ ಸಕನಾರ ಮತ್ತು ಸಹಕನರ ಇಲ್ನಖಯ್ ಕತ್ಾವಯವನಗಿದ್. ರ್ನವು 
ಅೆಂತ್ಹವರನತನ ಬಲ್ಲ ಹನಕತತ್ುೇವ್.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈಗ ಸಭ್ಯ ಅಧಯಕ್ಷತಯ್ ಬಗ್ೆ 
ಇರಲ್ಲ. ದ್ಧರ್ನೆಂಕ 21.03.2022ರೆಂದತ ಸಭ್ಯನಗಿದ್. ಅದರ Minutes of meeting ನಲ್ಲೆ 
ಸ್ಥೆಂಪಲ್ನಗಿ ಒೆಂದರ್ಡತ ವಿಷಯಗಳನತನ ಓದ್ಧ ಹ್ೇಳುತ್ುೇರ್.್ ಸದಸಯರಿಗ್ ಬನಯೆಂಕಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಬಗ್ೆ, 
ಕನಲಕನಲಕ್ೆ ಕಿರತ ಸೆಂದ್ೇಶವನದ ಎಸ.ಎೆಂ.ಎಸ ಕಳುಹಿಸತವುದತ. ಹಣ್ ದತರತಪಯೇಗ ವೆಂಚರ್್ 
ಎಸಗಿರತವುದಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸ್ಥರತವ ಎಲ್ನೆ ತ್ಪ್ತಪತ್ಸಿರ ವಿರತದಿ ಪರಿಣನಮಕನರಿ ಕಠಿಣ್ ಕನನೂನತ ಕರಮ 
ಜ್ರತಗಿಸತವುದತ. ಸತಮನರತ 24 ಮತಖಯ ಫಲ್ನನತಭವಿಗಳಿಗ್ 892 ಕೂ್ೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳ ಸನಲ 
ನಿೇಡಿ, ಹಣ್ ದತರತಪಯೇಗವನಗಲತ ಕನರಣ್ಕತ್ಾರನದವರನತನ ಗತರತತಿಸ್ಥ, ಅವರ ಚರ ಮತ್ತು 
ಸ್ಥಿರನಸ್ಥುಗಳನತನ ಮತಟತಟಗೂ್ೇಲತ ಹನಕಿಕ್ೂಳಿಲತ ಹನಗೂ ಅವರತ ಎಸಗಿರತವ ಕೃತ್ಯದ ಬಗ್ೆ ಪತಿರಕನ 
ಪರಕಟಣ ್ಹ್ೂರಡಿಸತವುದತ ಎೆಂದತ. ರ್ನನತ ಇಲ್ಲೆ ಹ್ೇಳಿರತವುದತ ಸಿಲಪ ಮನತ್ರ.  ಅವತಿುನ, part of 
the execution ಬಗ್ೆ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ಿೇರ್.್ ಬನಯೆಂಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ರಿೇತಿ ಇದ್, ರ್ನವು ಈ ರಿೇತಿ 
ಮನಡತತಿುದ್ಿೇವ್ೆಂದತ, ಇವತಿುನವರಗ್ೂ ಒೆಂದತ ಎಸ.ಎೆಂ.ಎಸ್ ಏಕ್ ಕಳುಹಿಸಲ್ಲಲೆ? ರ್ನವೇ್ ಒೆಂದತ 
ಬನರಿ ಹ್ೇಳಿದ್ಿೇವ್. ಒಬಬರತ ಯನರ್ೂೇ ಮಹನರನಷರದವರತ ಅಥವನ ಬ್ೇರ ್ಯನರೂ್ೇ Expression 
of Interest (EOI) ಕ್ೂಡಬೇ್ಕತ ಎನತನತಿುದನಿರ.್ ಅವರತ EOI ಕ್ೂಟತಟ ಬನಯೆಂಕ್ ಅನತನ 
ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳಿಬೇ್ಕನದರ,್ ಅವರತ ಅದರ ಆಡಿಟ್ ಅನತನ ನಿೇಡಬೇ್ಕಲೆವೇ್? ಇವರತ ಆರ.ಬಿ.ಐ.ನವರಿಗ್ 
ಪತ್ರ ಬರ್ದ್ಧದನಿರ.್ ಆದರ್, ಅದತ ಮತೆಂದಕ್ೆ ಹೂ್ೇಗಿಲೆ. ಅವರತ ಆರ್.ಬಿ.ಐ.ನವರನತನ ಕರದ್ತ ಸಭ್ 
ಮನಡಬೇ್ಕಲೆವೇ್? ಇದರಲ್ಲೆ ಆರ.ಬಿ.ಐ.ನವರೇ್ ದೂ್ಡಾ ಕಳಿರತ. ಅವರತ ಪರತಿವಷಾ ಉತ್ುಮ ಮತ್ತು 
ಅತ್ತಯತ್ುಮ ಎೆಂಬ ಪರಶಸ್ಥುಗಳನತನ ನಿೇಡಿದನಿರ.್ ಆದರ,್ ಈಗ 2014ರಿೆಂದ ಹಣ್ ದತರತಪಯೇಗವನಗಿದ ್
ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದನಿರ.್ ಅವರತ ಏನತ ಮನಡತತಿುದನಿರ್ೆಂದತ ಜ್ನರಿಗ ್ಹ್ೇಳಲ್ಲ. ಅವರತ ಇಲ್ನಖಯ್ವರಿಗ ್
ಹ್ೇಳಿದರ,್ ಸದಸಯರಿಗ್ ಏನತ ಬೆಂದ ಹನಗ್ ಆಗತತ್ುದ್. ಅದನತನ ಠೇ್ವಣಿದನರರಿಗ್ ಹ್ೇಳಿ. ಜ್ನರತ ಸತ್ತು 
ಹ್ೂೇಗತತಿುದನಿರ,್ ಅವರತ ಏನತ ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿ. ಅವರಿಗ್ ಸಿಲಪ ಪರಿಹನರ ಕ್ೂಡತವುದಕ್ೆ 
ಏರ್ನದರೂ ಮನಡಿ. ಈಗ ವಸೂಲ್ನತಿ ಮನಡತತಿುದನಿರ.್ ಈಗ ಯನರ್ೂೇ ಇಬಬರತ ದ್ೇಶ ಬಿಟತಟ 
ಹ್ೂೇಗಿದನಿರ್ ಎೆಂದರತ, ಆದರ್ ಇಲ್ಲೆ ಅವರ ಹ್ೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಕೆಳು ಇಲೆವ್ೇ ಸನಿರ್ಮ. ಈಗ 
ಯನರ್ೂೇ ಒೆಂದತ dowry case ಹನಕಿದರ,್ ಅವರ ಅಪಪ-ಅಮಮ, ಅತ್ು-ಮನವ, ಅಣ್ಣ-
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ತ್ಮಮೆಂದ್ಧರನತನ  ಕರದ್ತಕೂ್ೆಂಡತ ಕತಳಿರಿಸ್ಥಕೂ್ಳುಿತನುರ್. ಈ ರಿೇತಿ ನೂರನರತ ಕ್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯ 
ಸನಲ ಮನಡಿ ಹ್ೂೇಗಿದನಿರೆ್ಂದರ್, ಇಲ್ಲೆ ಅವರ ಆಸ್ಥು, ಹ್ೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಕೆಳು ಇಲೆವ್ೇ? ಅವರನತನ 
ಸಕನಾರ ಕರದ್ತಕೂ್ೆಂಡತ ಕೂರಿಸತವುದಕ್ೆ ಏರ್ನಗಿದ್? ಈಗ ಏರ್ನದರತ ಸಿಲಪ ಕರಮ ಕ್ೈಗೂ್ೆಂಡತ 
ತ್ೂೇರಿಸಲ್ಲ. ಈ ಸಕನಾರಕ್ೆ ಬದಿತ ್ಇದ್. ರ್ನವು ಜ್ನರಿಗೂ್ೇಸೆರ ಇದ್ಿೇವ್. ರ್ನವು ಸಿಲಪ ಏರ್ನದರೂ 
ಮನಡಿಕ್ೂಡತತ್ುೇವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಲ್ಲ. ಯನರಿಗನದರೂ ಒೆಂದತ ಪ್ೈಸ ್ ಸಹನಯವನಗಲ್ಲ. ಕ್ೂರ್್ಗ ್
ಬನಯೆಂಕ್ನಲ್ಲೆ ಐದತ ಲಕ್ಷ ಬರತವುದಕ್ೆ ಪತ್ರ ಬರ್ದರತ. ಆದರ್, ಅದಕ್ೆ ಈಗನಗಲ್್ೇ ಎರಡತ 
ವಷಾವನಗಿದ.್ ಇವತಿುನವರಗ್್ ಆಡಿಟ ಆಗಿಲೆ. ಅದತ ಆದಮೇಲ್ ್ ಕ್ೂಡತತ್ುೇವ್ೆಂದರತ. ಈ 
ರಿೇತಿಯನದರ್ ಜ್ನರತ ಹ್ೇಗ್ ಬದತಕತತನುರ್. ಇದಕ್ೆ ಏರ್ನದರೂ ಒೆಂದತ ಪರಿಹನರ ಬ್ೇಕತ. ಅದಕ್ೆ 
ರ್ನನತ ಒೆಂದೂವರ ್ವಷಾದ್ಧೆಂದ ಹ್ೇಳಿದ್.  RCS (Registrar of Cooperative Societies) 
and RBI (Reserve Bank of India) ನವರತ local bank ನವರನತನ ಹನಕಿಕ್ೂೆಂಡತ 
ಒೆಂದತ Joint Committee ಮನಡಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದ್. ಅದನತನ ಮನಡಲ್ೇ್ ಇಲೆ. ಅವರ ಪನಡಿಗ್ 
ಸ್ಥ.ಐ.ಡಿ.ಗ್ ಎೆಂದತ ಅವರದ್ೇ ಕ್ಲಸವನಗಿದ.್ ಅವರತ ಎೆಂತ್ಹ ಪರಕರಣ್ಗಳನತನ ರ್್ೂೇಡತತನುರ್ೆಂದತ 
ತ್ಮಗ್ ಗೂ್ತಿುದ್. ಅವರಿಗ್ ಏನತ ಬ್ೇಕೂ್ೇ, ಅವರಿಗ ್ interest ಇರತವೆಂತ್ಹ ಪರಕರಣ್ಗಳನತನ 
ರ್್ೂೇಡತತನುರ.್ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಪ್ತರೇತಿ ಇದ್. ಆದರ ್ ಪತರತಸ್ೂೇತಿುಲೆವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳುತನುರ.್ ರ್ನನತ 
ಗಲ್ನಟ ್ ಮನಡಿದನಗ, ಹತ್ತು ನಿರ್ಮಷ address ಕ್ೂಟಟರ್, ಇನತನ ಆರತ ತಿೆಂಗಳಿಗ ್ ಅಧಿವ್ೇಶನ 
ಬರತತ್ುದ್. ಮತ್ು ಇದ್ೇ ಪರಶ್ನ ಇರತತ್ುದ್. ಇನತನ ಈ ಹತ್ತು ದ್ಧವಸ ಮತಗಿದರ್, ಮತೆಂದ್ಧನ ಮನರ್್ಾ 
ತಿೆಂಗಳಿಗ ್ ಬಜ್ಟ್ ಸಷ್ನ್ ಬರತತ್ುದ್. ಆಗಲೂ ಸಹ ಇದ್ೇ ಪರಶ್ನ ಇರತತ್ುದ್. ಏರ್ನದರೂ 
ಸಿಲಪವನದರೂ, ಹೌದತ ರ್ನವು ಇವತ್ತು commitment ಮನಡಿದ್ಿೇವ್. ದ್ಧರ್ನೆಂಕ 24.03.2022ಕ್ೆ 
ಸಭ್ಯನತನ ಮನಡಿದ್ಿೇವ್. ಅವತ್ತು ಇೆಂತ್ಹ minutes of the meeting ಅನತನ ಮನಡಿದ್ಿೇವ್. 
ಇದರ ಬಗ್ೆ ಸಿಲಪವನದರೂ ಅನತಷ್ನಾನ ಮನಡಿ, ಅದರಲ್ಲೆ ಒೆಂದತ ಭನಗವರ್ನನದರೂ ಮನಡಿದ್ಿೇವ್ೆಂದತ 
ಹ್ೇಳಲ್ಲ. ಕ್ೇವಲ ಅಧಿಕನರಿಗಳಿಗ್ ತಿಳಿಸ್ಥದ್ಿೇವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳುವುದತ ಅದತ ಅವರ ಜ್ವನಬನಿರಿ. ಬಡ 
ಠೇ್ವಣಿದನರ ಅಲ್ಲೆ ದತಡತಾ ಇಟತಟ ಜಿೇವನ ನಡಸ್ತವುದಕ್ೆ ಸನಯತತಿುದನಿರ್.್ ಬನಯೆಂಕ್ನಲ್ಲೆ ಎರಡತ 
ಸನವಿರ ಕ್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯ ಹಣ್ ಇಟಿಟದನಿರ.್ ಆದರೂ ಸಹ ಹ್ಣ್ತಣ ಮಕೆಳಿಗ್ ಮದತವ್ ಮನಡಿಲೆ. ಮರ್ ್
ಕಟತಟವುದಕ್ೆ ಆಗತತಿುಲೆ. ಮಕೆಳಿಗ ್ಓದ್ಧಸತವುದಕ್ೆ ಆಗತತಿುಲೆ. ಅದರಲ್ಲೆ ಸಿಲಪ ಜ್ನರಿಗ ್ ತ್ಮಮ ಜಿೇವನ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಆಗತತಿುಲೆ. ಪೂಜ್ ಮನಡತವೆಂತ್ಹವರತ ಸಹ ಅಲ್ಲೆ deposit ಇಟಿಟದನಿರ.್ ನಮಮ ಕಷಟ 
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ಹ್ೇಳುವುದಕ್ೆ ತಿೇರದತ. ನಮಗ್ ಏರ್್ೂೇ ಒೆಂದತ ಆಶನಿಸರ್್ ನಿೇಡಲ್ಲ. ಅವರತ ಮೂರತ ತಿೆಂಗಳಿನಲ್ಲೆ 
ಇದಕ್ೆ ಒೆಂದತ ಅೆಂತಿಮ ಹನಡತತ್ುೇರ್್. ಒೆಂದತ Expression of Interest, ಆರ್.ಬಿ.ಐ.ಯವರನತನ 
ಕರದ್ತ, ಬನಯೆಂಕ್ ಅನತನ ಬ್ೇರಯ್ವರತ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳುಿವುದಕ್ೆ ಇರತತನುರ.್ ಇವರತ ಅದನತನ correct 
ಮನಡಿಕ್ೂಟಟರ,್ ಬನಯೆಂಕ್ ಅನತನ ಬ್ೇರಯ್ವರತ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂೆಂಡತ ಅದನತನ ನಡಸ್ತತನುರ್. ಈಗ ಬನಯೆಂಕ್ 
ಅನತನ ಮತಚಿಚದನಿರ್. ಈಗ ರ್ನನತ ಹಣ್ ಕಟಟಬ್ೇಕತ, ಆದರ್ ಹಣ್ ಕಟತಟವೆಂತಿಲೆ. ಹಣ್ ಏಕ ್
ಕಟತಟವೆಂತಿಲೆವ್ೆಂದರ್, ರ್ನನತ ಬನಯೆಂಕ್ನಲ್ಲೆ ಇಟಿಟರತವ ಮರ್ ್ಪತ್ರ ಸ್ಥಗತವುದ್ಧಲೆ. ರ್ನನತ technical 
question ಹ್ೇಳುತಿುದ್ಿೇರ್್. ಆದರ್, ಅದಕ್ೆ ಬಡಿಾ ಮನತ್ರ ಹನಕಲ್ನಗತತಿುದ.್ ಅದಕ್ೆ ಎಲ್ಲೆೆಂದ ಬಡಿಾ 
ಕಟತಟವುದತ. ಇದಕ್ೆ ಸಕನಾರ ಶನಶಿತ್ವನದ ಪರಿಹನರವನತನ ಹತಡತಕಿಕೂ್ಡಬೇ್ಕತ. ಮನನಯ ಮೆಂತಿರಗಳಿಗ ್
ಈ ವಿಷಯಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸ್ಥದೆಂತ್ ಇದನತನ ಹ್ೇಗ ್ ಪರಿಹರಿಸಬಹತದತ ಎೆಂದತ ಬಹಳ ಅನತಭವವಿದ.್ 
ಆದರ್, ಮನನಯ ಮೆಂತಿರಗಳಿಗ್ ಪತರತಸೂ್ೇತಿುಲೆ. ಅದಕ್ೆ ರ್ನನತ ಏನತ ಮನಡಲ್ಲ?  

ಶ್ರೇ ಎಸ.ಟಿ.ಸೂ್ೇಮಶ್ೇಕರ್, ಸಹಕನರ ಸಚಿವರತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸಹಕನರ 
ಇಲ್ನಖಗ್ ್ಕ್ಲವು limits ಇದ್. ಇದತ ಹೈ್ಕೂ್ೇಟ್ಾನ ನಿದ್ೇಾಶನದ ಮೇಲ್್ ನಡಯ್ತತಿುದ್.  

(ಮತೆಂದತ) 

(794) 13.09.2022 04.00 LL-GR 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟಿ. ಸೂ್ೇಮಶ್ೇಖರ್(ಮತೆಂದತ):- 

ಎರಡರ್್ಯದನಗಿ, Reserve Bank of India ದ supervision ನಲ್ಲೆ ಇದತ ನಡಯ್ತತಿುದ.್ 
ಮನನಯ ಹ್ೈಕ್ೂೇಟ್ಾ ಮತ್ತು Reserve Bank of India ನವರತ ಏನತ ಸೂಪರ್ವ್ೈಸ್ 
ಮನಡತತನುರ,್ ಅವರಿಗ್ ರ್ನವು ಮನಹಿತಿಯನತನ ಕ್ೂಡತ್ಕೆೆಂತ್ಹದಿನತನ ಮನಡತತ್ುೇವ್. ಮನನಯ 
ಹ್ೈಕ್ೂೇಟ್ಾನಲ್ಲೆ Reserve Bank of India ದವರತ ನಮಗ್ ಆಡಿಟ್ ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ 
ಹ್ೇಳಿದಿರತ, ಅದನತನ ರ್ನವು ಮನಡಿರತತ್ುೇವ.್ 2020-21ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನ ಆಡಿಟ್ ಕೂಡ 
ಪೂಣ್ಾಗೂ್ೆಂಡಿರತತ್ುದ್. ಅದರಲ್ಲೆ 24 ಜ್ನರೆ್ಂದತ ಹ್ೇಳಿದತಿ, ಅದರಲ್ಲೆ ೮ ಜ್ನ ಗರಿಷಾ ಸನಲ 
ತ್ಗ್ದತಕೂ್ೆಂಡಿರತತನುರ್. ಅವರಿಗ್ ಒೆಂದತ ರ್ನರ್ಮಾ್ಾ ಮನಡಿದತಿ, ಸ್ಥ.ಓ.ಡಿ., ಮತ್ತು ಇ.ಡಿ., ಗ್ 
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ಕಳುಹಿಸ್ಥದತಿ, ಅವರತ ಸಹ ಇದರಲ್ಲೆ ಒೆಂದೂ್ೆಂದತ ಸಟ್ಪಾ್ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳುಿತಿುದನಿರ್. ಯನರತ ಡಿಪನಸ್ಥಟ್ 
ಇಟಿಟರತತನುರ,್ ಅವರಿಗ್ ಫನಯಕಾ್ ಅಥವನ ಎಸ್.ಎೆಂ.ಎಸ್., ಕಳುಹಿಸಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಹ್ೇಳಿದತಿ, ರ್ನಳ್ಯೇ ಸಹಕನರ ಇಲ್ನಖಯ್ೆಂದ ಆ ಬಗ್ೆ ಬನಯೆಂಕಿಗ ್ ಒೆಂದತ ನಿದೇ್ಾಶನವನತನ 
ನಿೇಡತತ್ುೇವ್. ಅದರಲ್ಲೆ 8,100 Depositors ಯನರತ ಇದನಿರ,್ ಅಷತಟ ಜ್ನರಿಗ್ ಫನಯಕಾ್ ಅಥವನ 
ವನಟನಾಪ್ ಮತಖನೆಂತ್ರ ಮನಹಿತಿ ಕ್ೂಡತ್ಕೆೆಂತ್ಹದಿನತನ ಮನಡತತ್ುೇವ್.  

ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹ್ೇಳಿದ ಹನಗ್, ರ್ನವು ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ಸತಮಮರ್್ ಕತಳಿತಿರತವುದ್ಧಲೆ. ಇದರಲ್ಲೆ 
ಬಡವರತ ಇರಬಹತದತ ಅಥವನ ಮಧಯಮ ವಗಾದವರತ ಇರಬಹತದತ. ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ. 
ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ರವರಿಗಿೆಂತ್ಲೂ ಬ್ಳಗ್ೆಯೆಂದ ಹತನುರತ ಜ್ನ ಈ ವಿಷಯಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್, ನನನ 
ಮತೆಂದ ್ಬೆಂದತ ಕಣಿಣೇರತ ಹನಕತವುದನತನ ರ್ನವು ರ್್ೂೇಡಿರತತ್ುೇವ್. ಹನಗನಗಿ, ಯನವುದ್ೇ ಕನರಣ್ಕೂೆ 
ಸಹ ಇದನತನ ಲೂಸ್ ಬಿಟಿಟರತವುದ್ಧಲೆ. ಯನವನಗಲೂ ನಮಮ ರಿಜಿಸನರರ್ರವರತ ಮತ್ತು 
ಕನಯಾದಶ್ಾಯವರತ ಈ ವಿಷಯವನಗಿ ಪದ್ೇ ಪದ್ೇ ಸಭ್ಗಳನತನ ನಡಸ್ತತಿುದತಿ, ಅವರಿಗ್ ಯನವ 
ಸೂಚರ್್ಗಳನತನ ನಿೇಡಬೇ್ಕತ ಅದನತನ ನಿೇಡತತಿುರತತನುರ್. ಇವ್ಲೆವನೂನ ಏಕನಏಕಿ ಮನಡತವುದಕ್ೆ 
ಆಗತವುದ್ಧಲೆ. ಏಕ್ೆಂದರ,್ ನಮಮಲ್ಲೆ ರೂಲಾ್ ಸಹ ರಬಬರ್ ಇದಿ ಹನಗ್. ಇದರಲ್ಲೆ ರ್ನವು ಟೈ್ಟ್ 
ಮನಡಿದಷತಟ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ ಬನಯೆಂಕ್ನವರತ ಕ್ೂೇಟ್ಾನಿೆಂದ ಸಟ್ೇ (ತ್ಡಯ್ನಜ್್ಞ) ತ್ರತ್ಕೆೆಂಥದತಿ 
ಅಥವನ ಮತ್ೂುೆಂದತ ತ್ರತ್ಕೆೆಂಥದಿನತನ ಮನಡತತನುರ್. ಇವ್ಲೆವನೂನ ದೃಷಿಾಯಲ್ಲೆಟತಟಕೂ್ೆಂಡತ ಏರ್್ಲ್ನೆ 
ವಸೂಲತ ಮನಡಬೇ್ಕತ, ಅದನತನ ಮನಡಿ ಡಿಪನಸ್ಥಟ್ ಇಟಿಟರತವವರಗ್ ್ ವನಪಸತಾ ಕಳುಹಿಸಬೇ್ಕತ 
ಎನತನವೆಂಥದತಿ ಇದ.್  

ಈ ವಿಷಯಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್, ಕ್ಲವರತ ನನನ ಬಳಿ ಸಹ ಬೆಂದ್ಧದಿರತ. ಅದ್ೇರ್್ೆಂದರ್, ರ್ನವು 
ಸದರಿ ಬನಯೆಂಕ್ನಿೆಂದ ಸನಲ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂೆಂಡಿದತಿ, ಆ ಸನಲವನತನ ಮರತಪನವತಿ ಮನಡಿದರ್, ರ್ನವು 
ಅಡಮನನವಿಟಟ ದನಖಲ್್ಗಳನತನ ವನಪಸತಾ ಕ್ೂಡತವುದ್ಧಲೆವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳುತನುರ್. ಆ ದ್ಧನವ್ೇ ನಮಮ 
ಇಲ್ನಖಯ್ ಅಧಿಕನರಿಗಳ ಜ್ೂತ್ ಸೇ್ರಿ, ೧೫ ದ್ಧನಗಳ್ೂಳಗನಗಿ ದನಖಲ್್ಗಳನತನ ಕೂ್ಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ 
ಒೆಂದತ ಆದ್ೇಶ ಮನಡಿದ್ಿೇವ್. ತನವು ಅದನತನ ಸ್ಥ.ಓ.ಡಿ., ಯೆಂದ ಅಥವನ ಇ.ಡಿ., ಯೆಂದ ಆದರೂ 



                                                                                                                                       «¥À/13.09.2022     141  
 

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

 

 

   

ಬಿಡಿಸ್ಥಕ್ೂಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದ್ಿೇವ್. ಒಟನಟರ್ಯನಗಿ, ಸನಲ ಮರತಪನವತಿ ಮನಡಿದ ತ್ಕ್ಷಣ್ ಅವರ 
ದನಖಲ್್ಗಳನತನ ವನಪಸತಾ ನಿೇಡಬ್ೇಕತ. ಇದರಲ್ಲೆ ಕ್ಲವು ಏರ್ನಗಿದ್ಯೆಂದರ,್ ರ್ನವು ಸನಲ 
ಮರತಪನವತಿ ಮನಡತತ್ುೇವ್, ಆದರ್, ನಮಮ ದನಖಲ್ನತಿಗಳನತನ ನಮಗ್ ವನಪಸತಾ ನಿೇಡತವುದ್ಧಲೆ. 
ಅದಕನೆಗಿ ರ್ನವು ಏತ್ಕ್ೆ ಸನಲ ಮರತಪನವತಿ ಮನಡಬ್ೇಕ್ೆಂಬ ಮರ್್ೂೇಭನವರ್್ ಇದ್. ಅದಕೂೆ ಸಹ 
ರ್ನವು ಆದ್ೇಶ ಮನಡಿದ್ಿೇವ್. ಇನತನ ಸಣ್ಣ-ಪತಟಟ ವಿಷಯಗಳು ಎಲ್ಲೆ ಇವ್. ಅೆಂದರ್, ಯನರತ 
ಯನರನತನ ಜ್ೈಲ್ಲಗ ್ಹನಕಬ್ೇಕತ; ಯನರ ಯನರ ಜ್ೂತ್ ಸ್ಥ.ಓ.ಡಿ., ವಿಚನರಣ ್ಮನಡಬೇ್ಕತ; ಯನರ 
ಯನರ ಆಸ್ಥುಗಳನತನ ಮತಟತಟಗೂ್ೇಲತ ಹನಕಿಕ್ೂಳಿಬೇ್ಕತ… ಇದರಲ್ಲೆ ರ್ನವು ಈಗನಗಲ್್ೇ ಸತಮನರತ 
1,115 ಕ್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯ ಬ್ಲ್್ಬನಳುವೆಂತ್ಹ ಆಸ್ಥುಯನತನ ಮತಟತಟಗೂ್ೇಲತ ಹನಕಿಕ್ೂೆಂಡಿರತತು್ೇವ್. 
ಜ್ೂತ್ಗ್, ಅವರ ಬನಯೆಂಕ್ ಖನತ್ಯಲ್ಲೆರತವೆಂತ್ಹ 15 ಕ್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯ ಹಣ್ವನತನ seize 
ಮನಡಿದ್ಿೇವ.್ ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ಏರ್್ೇನತ ಆಕ್ಷನ್ ಮನಡಬೇ್ಕೂ್ೇ, ಅದ್ಲೆವನೂನ ಸಹ ರ್ನವು 
ಮನಡತತಿುದ್ಿೇವ್. ಅದರ ಪರಿಣನಮ ಮತೆಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲೆ ಅದತ ಸರಿಯನಗತವುದಕ್ೆ ರ್ನವು ಕರಮ 
ವಹಿಸತತ್ುೇವ್.  

ಈ ಬನಯೆಂಕಿಗ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ,್ ಏರ್್ಲ್ನೆ ಸನಲ ಇದ್, ಅದನತನ ರ್ನವು ಮರತಪನವತಿ 
ಮನಡತತ್ುೇವ,್ ಈ ಬನಯೆಂಕ್ನ ವಹಿವನಟನತನ ರ್ನವೇ್ ವಹಿಸ್ಥಕ್ೂಳುಿತು್ೇವ್ೆಂದತ ಇಬಬರತ-ಮೂವರತ ಜ್ನ 
ಬನೆಂಬ್ಯೆಂದ ಬೆಂದ್ಧರತತನುರ.್ ಈ ಬಗ್ೆ ನಿರ್ನ್ಯ ದ್ಧವಸ ಮಧನಯಹನ ಒೆಂದತ ಸಭ್ ಮನಡಬೇ್ಕನಗಿತ್ತು, 
ಅದಕನೆಗಿ ಅವರತ ಬನೆಂಬಯ್ೆಂದ ಸಹ ಬೆಂದ್ಧದಿರತ. ಆದರ್, ದತರದೃಷಟವಶನತ್ ಅವರ ಮರ್್ಯಲ್ಲೆ 
ಯನವುದ್ೂೇ ಸಮಸ್ಯ ಆಯತ್ೆಂದತ ಅವರತ ವನಪಸತಾ ಹೂ್ೇಗಿರತತನುರ.್ ಇನತನ ೨-೩ ದ್ಧವಸಗಳಲ್ಲೆ 
ವನಪಸತಾ ಬರತತ್ುೇವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನಿರ್. ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ನಮಮ ಇಲ್ನಖಯ್ೆಂದ ಯನವುದ್ೇ ಸಮಸ್ಯ 
ಇರತವುದ್ಧಲೆ. ಇದರಲ್ಲೆ ಪರತಿಯೆಂದತ ವಿಷಯಕೂೆ ಸಹ Reserve Bank of India ದವರತ 
ಅನತಮತಿ ಕೂ್ಡಬೇ್ಕನಗತತ್ುದ.್ ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ಬನೆಂಬ್ಯವರತ ಬೆಂದತ ಕೇ್ಳಿರತತನುರ್.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್(ರ್ನಮ ನಿದ್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದ್ಧದವರತ):_ ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಅವರ್ೇ ತ್ಪತಪ ಮನಡಿದರ,್ ಸಕನಾರ ಅವರ ವಿರತದಿ ಏತ್ಕ್ೆ ಆಕ್ಷನ್ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳುಿವುದ್ಧಲೆ?  
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ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟಿ. ಸ್ೂೇಮಶ್ೇಖರ್(ಸಹಕನರ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, Reserve 
Bank of India  ವಿರತದಿ ರ್ನವು ಯನವ ಕರಮ ತಗ್್ದತಕೂ್ಳುಿವುದಕ್ೆ ಆಗತತ್ುದ್?  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ. ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, Reserve Bank of India 
ದವರತ ಆಡಿಟ್ ಮನಡಿ, ಪರತಿ ವಷಾ ಉತ್ುಮ ಬನಯೆಂಕ್ ಎೆಂದತ ಸತಮನರತ ೧೦ ವಷಾ ಸಟಿಾಫಿಕೇ್ಟ್ 
ಕ್ೂಟಿಟದನಿರ್. ಆ ಆಡಿಟರ್ ವಿರತದಿ ಸಕನಾರ ಏತ್ಕ್ೆ ಕರಮ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳುಿವುದ್ಧಲೆ? ಸಕನಾರ 
ಅವರಿಗಿೆಂತ್ಲೂ ಕಡಿಮ ಇದ್ಯೇ? ಆರ್.ಬಿ.ಐ.ನವರತ ಅೆಂದರ್, ಸಕನಾರದ ತ್ಲ್ ್ ಮೇಲ್್ 
ಇದನಿರಯ್ೇ?  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟಿ. ಸೂ್ೇಮಶ್ೇಖರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,..  

ಡನ: ವ್ೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣ್ಸನಿರ್ಮ(ಸಕನಾರದ ಮತಖಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಆರ್.ಬಿ.ಐ., ವಿರತದಿ ಸಕನಾರ ಕರಮ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳುಿವುದಕ್ೆ ಆಗತತ್ುದ್ಯೇ?  

ಶ್ರೀ ಎಸ್ .ಟ್ಟ. ಸೆ ೀಮಶೆೀಖ್ರ್ :- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೀೆ, ಈ ರನಘವ್ೇೆಂದರ ಕೂ್ೇ-
ಆಪರ್ೇಟಿವ್ ಬನಯೆಂಕ್ನ ಆಡಿಟ್ ಅನತನ ಯನರತ ಮನಡಿದಿರತ, ಅವರತ ತ್ಪತಪ ಮನಡಿದನಿರ.್ ಹನಗನಗಿ, 
ಅವರ ವಿರತದಿ ಎರಡತ ಕಿರರ್ಮನಲ್ ಕ್ೇಸ್ಗಳನತನ ಫ್ೈಲ್ ಮನಡಿರತತು್ೇವ್. ಇದರ ಜ್ೂತ್ಗ್, ಅವರತ 
ಯನವುದ್ೇ ಆಡಿಟ್ ಮನಡಬನರದೆ್ಂದತ ಆದ್ೇಶ ಸಹ ಮನಡಿದ್ಿೇವ್. ಕ್ೇೆಂದರ ಸಕನಾರದ Reserve 
Bank of India ನ ಆಡಿಟರ್ ಮೇಲ್್ ಆಕ್ಷನ್ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಅಧಿಕನರ ನಮಮ jurisdiction 
or limit ನಲ್ಲೆ ಇರತವುದ್ಧಲೆ. ಆದರ್, ಈ ಬಗ್ೆ ರ್ನವು Reserve Bank of India ನವರಿಗ್ ಪತ್ರ 
ಬರ್ಯಬಹತದತ.  (ಗ್ೂೆಂದಲ) ನಮಮ ಆಡಿಟರ್ ಇದರಲ್ಲೆ ತ್ಪತಪ ಮನಡಿದನಿರ.್ ಹನಗನಗಿ, ಅವರ 
ವಿರತದಿ ೨ ಕಿರರ್ಮನಲ್ ಕೇ್ಸ್ ಫ್ೈಲ್ ಮನಡಿದ್ಿೇವ ್ ಮತ್ತು ಅವರತ ಇನತನ ಯನವುದ್ೇ ಆಡಿಟ್ 
ಮನಡಬನರದೆ್ಂದತ ಆದೇ್ಶ ಮನಡಿರತತ್ುೇವ.್  



                                                                                                                                       «¥À/13.09.2022     143  
 

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

 

 

   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ. ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ರವರ್ೇ, ತನವು ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಪನರರೆಂಭ 
ಮನಡಿ, ಇಲ್ಲೆಗ್ ಅಧಾ ತನಸತ ಆಗಿರತತ್ುದ.್   

ಶ್ರೀ ಯು.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೀಶ :- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೀೆ, ಆಗಲ್ಲ. ಇೆಂತ್ಹ ಸನಮನಜಿಕ ರ್ನಯಯ 
ಇರತವುದನತನ… 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಏಕ್ೆಂದರ,್ ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ತನವು ಹ್ೇಳಿದ ವಿಷಯವನತನ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ಧಿೇರಿ, 
ಮನನಯ ಮೆಂತಿರಗಳು ಸಹ ಅದ್ೇ ವಿಷಯವನತನ ಹ್ೇಳುತಿುದನಿರ್. ಹನಗನಗಿ, ತನವು ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ 
ಏರ್ನದರೂ ಸಲಹ್ಗಳಿದಿರ್ ದಯಮನಡಿ, ಅದನತನ ಹ್ೇಳಿ. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಇರತವೆಂತ್ಹ 
ವಿಚನರವನತನ ವಿವರವನಗಿ, ಸೆಂಕ್ಷಿಪುವನಗಿ ಹನಗೂ ಪನರಮನಣಿಕವನಗಿ ಹ್ೇಳುತಿುದನಿರ್.  

ಶ್ರೀ ಯು.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೀಶ :- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೀೆ, ರ್ನನತ ಎರಡತ ನಿರ್ಮಷಗಳಲ್ಲೆ 
ಪೂಣ್ಾಗೂ್ಳಿಸತತ್ುೇರ್್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ತ್ಮಮ ಸಲಹ್ಗಳ್ೇರ್ನದರೂ ಇದಿರ,್ ಅದನತನ ಪರಿಗಣಿಸ್ಥ ವಿಷಯವನತನ 
ಮತಕನುಯಗ್ೂಳಿಸ್ೂೇಣ್.  

ಶ್ರೀ ಯು.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೀಶ :- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೀೆ, ರ್ನವು ಸಕನಾರಕ್ೆ ಸಲಹ ್
ಕ್ೂಡತವುದಕ್ೆ ಆಗತವುದ್ಧಲೆ. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ Expression of Interest ಮೂಲಕ ಮೂರತ 
ಜ್ನ ಬೆಂದ್ಧದನಿರೆ್ಂದತ ಈಗನಗಲ್್ೇ ಹ್ೇಳಿದರತ. ಅದನತನ ಎಷತಟ ದ್ಧವಸದಲ್ಲೆ ಮನಡತತನುರ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಲ್ಲ. 
ರ್ನನತ ಸತಮಮರ್ನಗತತು್ೇರ್್. ಅಷತಟ ದ್ಧವಸ ರ್ನನತ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಧಲೆ.  

ಶ್ರೀ ಎಸ್ .ಟ್ಟ. ಸ ೆೀಮಶೆೀಖ್ರ್ :- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೀೆ, ರ್ನವು ಈ ಬಗ್ೆ Reserve 
Bank of India ನವರಿಗ್ ಬರ್ದ್ಧರತತ್ುೇವ್. ಇದರಲ್ಲೆ ನಮಮ ಇಲ್ನಖಯ್ ಅಭಯೆಂತ್ರ ಏನೂ 
ಇರತವುದ್ಧಲೆ. ರ್ನವು ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ಅನತಮತಿ ನಿೇಡತತ್ುೇವ್. ಆದರ್, Reserve Bank of India 
ನವರತ ಅನತಮತಿ ನಿೇಡಬೇ್ಕನಗತತ್ುದ್. ಆದನಗೂಯ, ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ Reserve Bank of India 
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ದ ಆಫಿೇಸರ್ ಜ್ೂತ್ ಸಹ ರ್ನವು ಸಭ ್ ಮನಡಿರತತ್ುೇವ್. ಇದರ ಜ್ೂತ್ಗ್, ಮನನಯ ಲ್್ೂೇಕಸಭನ 
ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ತ್ೇಜ್ಸ್ಥಿ ಸೂಯಾರವರತ ಸಹ ಅವರತ ದ್ಹಲ್ಲಯ Reserve Bank of India ನ 
ಜ್ೂತ್ ಕ್ೂೇ-ಆಡಿಾರ್್ೇಟ್ ಮನಡತತಿುದನಿರ.್ ಅವರಿಗ್ ರ್ನವು ಸಹ ಎಲ್ನೆ ಮನಹಿತಿ ನಿೇಡಿರತತ್ುೇವ್. ಆ 
Reserve Bank of India ಮತ್ತು ಕ್ೇೆಂದರ ಹಣ್ಕನಸತ ಸಚಿವರನತನ ಭ್ೇಟಿ ಮನಡಿ, ಅದಕ್ೆ ಆದಷತಟ 
ಬ್ೇಗ ಅನತಮತಿ ನಿೇಡಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದ್ಿೇವ್.  

ಶ್ರೀ ಯು.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೀಶ :- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೀೆ, ಅೆಂದನಜ್ತ ಎಷತಟ ದ್ಧವಸದಲ್ಲೆ 
ಪೂಣ್ಾಗೂ್ಳಿಬಹತದ್ೆಂಬತದನತನ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹೇ್ಳಲ್ಲ.  

ಶ್ರೀ ಎಸ್ .ಟ್ಟ. ಸೆ ೀಮಶೆೀಖ್ರ್ :- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೀೆ, ಅೆಂದನಜ್ತ ಎಷತಟ ದ್ಧವಸ ಹ್ೇಗ ್
ಹ್ೇಳುವುದಕನೆಗತತ್ುದ?್  

ಶ್ರೀ ಯು.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೀಶ :- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೀೆ, ಸದರಿ ಬನಯೆಂಕ್ನಲ್ಲೆ ಡಿಪನಸ್ಥಟ್ 
ಇಟಿಟರತವವರಿಗ ್ಎಸ್.ಎೆಂ.ಎಸ್., ಮಸ್ೇಜ್ ಕಳುಹಿಸತತ್ುೇವ್ೆಂದತ ಕಳ್ದ ೧೦ ತಿೆಂಗಳ ಹಿೆಂದ ್ಹ್ೇಳಿದತಿ, 
ಇದತವರ್ವಿಗೂ ಒಬಬರಿಗೂ ಸಹ ಎಸ್.ಎೆಂ.ಎಸ್., ಹ್ೂೇಗಿರತವುದ್ಧಲೆ.  

ಶ್ರೀ ಎಸ್ .ಟ್ಟ. ಸ ೆೀಮಶೆೀಖ್ರ್ :- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೀೆ, ಎಲೆವನೂನ ಕಳುಹಿಸಲ್ನಗಿದ್. 
ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಡಿಪನಸ್ಥಟ್ ಇಟಿಟದಿರ ್ಅವರಿಗ್ ಎಸ್.ಎೆಂ.ಎಸ್., ಹ್ೂೇಗತತಿುತ್ತು. ಅವರತ ಡಿಪನಸ್ಥಟ್ 
ಇಟಿಟರತವುದ್ಧಲೆ. ಯನರತ ಡಿಪನಸ್ಥಟ್ ಇಟಿಟರತತನುರ ್ಅವರನತನ ಕ್ೇಳಲ್ಲ.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 

ಶ್ರೀ ಯು.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೀಶ :- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೀೆ, ಡಿಪನಸ್ಥಟ್ ಇಟಿಟರತವವರತ ನನನ 
ಜ್ೂತ್ ಬೆಂದ್ಧದತಿ, ಈಗ ಹೂ್ರಗಡ್ ಇದನಿರ,್ ಅವರನತನ ಒಳಗಡ ್ಕರಸ್ಲ್್ೇ?  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
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ಶ್ರೀ ಎಸ್ .ಟ್ಟ. ಸೆ ೀಮಶೆೀಖ್ರ್ :- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೀೆ, ಅವರನತನ ಸದನದ ಒಳಗಡ ್
ಕರಸ್ತವುದಕನೆಗತತ್ುದ್ಯೇ?  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಗ್ೂೇವಿೆಂದರನಜ್ತರವರೇ್ ತ್ಮಮ ಗಮನ ಸಳ್್ಯತವ 
ಸೂಚರ್್ಯನತನ ಓದ್ಧ.  

ಶ್ರೀ ಯು.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೀಶ :- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೀೆ, ಒೆಂದತ ನಿರ್ಮಷ. ಇದರಲ್ಲೆ ಒಟತಟ 
ಎರಡತ ಬನಯೆಂಕ್ಗಳಿವ್. ಇದತವರ್ವಿಗೂ ಒೆಂದತ ಬನಯೆಂಕ್ನ ಬಗ್ೆ ಮನತ್ರ ಚಚ್ಾಯನಗಿರತತ್ುದ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಗಮನ ಸಳ್್ಯತವ ಸೂಚರ್್ಯಲ್ಲೆರತವ ವಿಷಯ ಪರಸನುಪ ಮನಡಲತ ಎಷತಟ 
ಸಮಯ ಇದ್ ಎೆಂಬತದನತನ ತನವ್ೇ ಹ್ೇಳಿ. 

ಶ್ರೀ ಯು.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೀಶ :- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೀೆ, ತನವು ಕ್ೇಳುವುದತ ಬ್ೇಡವೆ್ಂದತ 
ಹ್ೇಳಿದರ,್ ರ್ನನತ ಕತಳಿತ್ತಕೂ್ಳುಿತ್ುೇರ್್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಕೇ್ಳಬ್ೇಡಿ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಏತ್ಕ್ೆ ಹ್ೇಳಲ್ಲ. ಅದತ ತ್ಮಮ ಹಕತೆ. ಆದರ್, 
ನಿಮಮ ಸೆಂಪೂಣ್ಾ ವಿಷಯಗಳು ಮತಟಟಬ್ೇಕ್ೆಂದರ್, ತನವು ಕನಲರ್ಮತಿಯನತನ 
ನಿಗದ್ಧಗ್ೂಳಿಸ್ಥಕೂ್ಳಿಬೇ್ಕಲೆವ್ೇ?  

ಶ್ರೀ ಯು.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೀಶ :- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೀೆ,  ಪರಶ್ನ ಈ ರಿೇತಿ ಇದ್. ಹನಗನಗಿ, 
ಇದಕ್ೆ ಎಷತಟ ಸಮಯ ಕೂ್ಟಟರೂ ಸಹ ಸನಕನಗತವುದ್ಧಲೆ.  

ಶ್ರೀ ಎಸ್ .ಟ್ಟ. ಸ ೆೀಮಶೆೀಖ್ರ್ :- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೀೆ, ಆಯತ್ತ. ಮನನಯ ಸದಸಯರ 
ಪರಶ್ನಗ ್ರ್ನನತ ಉತ್ುರ ನಿೇಡತತ್ುೇರ್್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಬೇ್ಗ ಕ್ೇಳಿ.  
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ಶ್ರೀ ಎಸ್ .ಟ್ಟ. ಸೆ ೀಮಶೆೀಖ್ರ್ :- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೀೆ, ವಶ್ಷಟ ಸೌಹನದಾ ಸಹಕನರ 
ಸೆಂಘದಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ ೮೫ ಕ್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳ ಅವಯವಹನರ ಆಗಿದ ್ಎನನತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ಮನಹಿತಿ ಇದ್. 
ಈ ವಿಷಯಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್, ಸದರಿ ಬನಯೆಂಕ್ನವರತ ಹ್ೈಕ್ೂೇಟ್ಾನಿೆಂದ ತ್ಡಯ್ನಜ್್ಞ ಪಡದ್್ಧದಿರತ. 
ಇತಿುೇಚ್ಗ ್ ಆ ತ್ಡಯ್ನಜ್್ಞಯನತನ ತ್ರವುಗ್ೂಳಿಸಲ್ನಗಿರತತ್ುದ್. ಈಗ ಅದನತನ ಪ್ೂರೇಸ್ಸ್ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆ ರ್ನವು ಚನಲರ್್ ಮನಡಿದ್ಿೇವ್. ವಶ್ಷಟ ಸೌಹನದಾ ಸಹಕನರ ಸೆಂಘ ಸಹಕನರ ಇಲ್ನಖಯ್ 
ಕೆಂಟ್ೂರೇಲ್ಗ್ ಬರತವುದ್ಧಲೆ. ಸೌಹನದಾ ಫ್ಡರೇ್ಷನ್ ಏನಿದ,್ ಅವರಿಗ್ ಮನತ್ರ ಸೌಹನದಾ ಸಹಕನರ 
ಸೆಂಘಗಳ ಸೆಂಪೂಣ್ಾ ಕೆಂಟ್ೂರೇಲ್ ಇರತತ್ುದ್. ಆದರೂ ಸಹ, ಈ ಬನಯೆಂಕಿನಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ ೮೫ 
ಕ್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯ ಏನತ ಅವಯವಹನರ ಆಗಿದ,್ ಅದನತನ ಸೌಹನದಾ ಬನಯೆಂಕ್ನ ಅಧಯಕ್ಷರತ ಮತ್ತು 
ಎೆಂ.ಡಿ.ಯವರನತನ ಕರಯ್ಸ್ಥ, ಅವರ ಜ್ೂತ್ ಒೆಂದತ ಸಭ ್ಮನಡಿರತತ್ುೇವ.್ ಹ್ೈಕೂ್ೇಟ್ಾ ತ್ಡಯ್ನಜ್್ಞ 
ಇದತಿದರಿೆಂದ ಅವಯವಹನರ ಆಗಿರತವ ಹಣ್ವನತನ ರಿಕವರಿ ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಆಗಿರತವುದ್ಧಲೆ. ಈಗ ಸದರಿ 
ತ್ಡಯ್ನಜ್್ಞಯನತನ ತ್ರವುಗ್ೂಳಿಸ್ಥದತಿ, ಅವಯವಹನರ ಆಗಿರತವ ಹಣ್ವನತನ ರಿಕವರಿ ಮನಡಿ, ಡಿಪನಸ್ಥಟ್ 
ಇಟಿಟರತವವರಿಗ ್ವನಪಸತಾ ನಿೇಡತವೆಂಥದಿನತನ ತಿೇಮನಾನ ಮನಡಿರತತ್ುೇವ.್  

ಶ್ರೀ ಯು.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೀಶ :- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೀೆ, ವಶ್ಷಟ ಸೌಹನದಾ ಸಹಕನರ ಸೆಂಘಕ್ೆ 
ನಮಮ ಕೆಂಟ್ೂರೇಲ್ ಬರತವುದ್ಧಲೆವ್ೆಂದರ್, ಅದಕ್ೆ ಯನರತ ಅನತಮತಿ ನಿೇಡತತನುರ ್ಅಥವನ ಯನರೂ 
ಅನತಮತಿ ನಿೇಡದ್ಯೇ ಸಕನಾರದ್ಧೆಂದ ಸೌಹನದಾ ಆಗತತ್ುವ್ಯೇ? ಒೆಂದತ ವ್ೇಳ್ ಹನಗಿದಿಲ್ಲೆ, 
ಸಕನಾರದಲ್ಲೆ ಪರಸತುತ್ ಇರತವೆಂತ್ಹ ನಿಯಮಗಳಿಗ ್ತಿದತಿಪಡಿ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ೆಂಡತ ಬರಲ್ಲ.  ಸಕನಾರದ 
ಕೆಂಟ್ೂರೇಲ್ ಇಲೆದ್ೇ ಇರತವೆಂತ್ಹದಿಕ್ೆ ಏತ್ಕ್ೆ ಅನತಮತಿ ನಿೇಡಬ್ೇಕತ? ಕ್ೇವಲ ಲ್್ೈಸ್ನಾ್ ಕ್ೂಟತಟ 
ಶತಲೆ ಪಡಯ್ತವುದಕ್ೆ ಮನತ್ರ ಇದ್ಯೇ? ಇದರಿೆಂದನಗಿ, ಇೆಂತ್ಹ ಬನಯೆಂಕ್ಗಳು ಜ್ನರಿೆಂದ ಹಣ್ 
ಸೆಂಗರಹ ಮನಡಿಕೂ್ೆಂಡತ, ಮೇಸ ಮನಡಿ ಹೂ್ೇಗಬಹತದ್ೇ? ಇವುಗಳಿಗ್ ಸಕನಾರದ ಕೆಂಟ್ೂರೇಲ್ 
ಇಲೆವ್ೆಂದರ್ ಹ್ೇಗ?್  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
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ಶ್ರೀ ಎಸ್ .ಟ್ಟ. ಸ ೆೀಮಶೆೀಖ್ರ್ :- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೀೆ, ಸದರಿ ಸೌಹನದಾ ಸಹಕನರ 
ಬನಯೆಂಕಿಗ ್ ಇವರೇ್ ಅನತಮತಿ ನಿೇಡಿರತತನುರ.್ ಅದನತನ ರ್ನವು ಕ್ೂಟಿಟರತವುದ್ಧಲೆ.  ಸೌಹನದಾ 
ಸೆಂಘಗಳಿಗ್ ಸಹಕನರ ಇಲ್ನಖಯ್ ಯನವುದ್ೇ ಕೆಂಟೂ್ರೇಲ್ ಇರತವುದ್ಧಲೆ.  

ಶ್ರೀ ಯು.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೀಶ :- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೀೆ, ಅೆಂದರ್, ಆ ಅನತಮತಿಯನತನ 
ಯನರತ ಕ್ೂಟಿಟದನಿರ?್  

ಶ್ರೀ ಎಸ್ .ಟ್ಟ. ಸ ೆೀಮಶೆೀಖ್ರ್ :- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೀೆ, ಯನರತ ಕ್ೂಟಿಟದನಿರ್ೆಂದರ,್ 
ಯನವುದ್ೂೇ ಹಿೆಂದ್ಧನ ಸಕನಾರ ಕ್ೂಟಿಟರತವುದತ.  

ಶ್ರೀ ಯು.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೀಶ :- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೀೆ, ಒೆಂದತ ವೇ್ಳ್ ಆ ರಿೇತಿ ಅನತಮತಿ 
ಕ್ೂಟಿಟದಿರ್, ಅದನತನ ವನಪಸತಾ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳಿಿ. ಇೆಂತ್ಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೆ ಯನವನಗಲೂ ಸಕನಾರ ಸತಪ್ತರೇೆಂ 
ಇರಬೇ್ಕತ. ಇೆಂತ್ಹ ಬನಯೆಂಕ್ಗಳು ಜ್ನರಿೆಂದ ಎಷತಟ ಬ್ೇಕ್ೂೇ ಅಷತಟ ಹಣ್ವನತನ ಸೆಂಗರಹ 
ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಮೇಸ ಮನಡಿ ಹ್ೂೇದರೆ್ಂದರ್ ಏನತ ಅಥಾ? ಈ ಬನಯೆಂಕ್ನಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 350 
ಕ್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯ ಅವಯವಹನರ ಆಗಿರತತ್ುದ್. (ಗ್ೂೆಂದಲ) ಸತಮನರತ 350 ಕ್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳ 
ಹಣ್ವನತನ ಜ್ನರಿೆಂದ ಸೆಂಗರಹ ಮನಡಿಕೂ್ೆಂಡತ, 265 ಕ್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯ ಸನಲ ಕ್ೂಡತತನುರ,್ 265 
ಕ್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯ ಹಣ್ವನತನ ಸತಸ್ಥು ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳುತನುರ್. ಕಳ್ದ ಬನರಿ ಇದನತನ interact  
ಮನಡಿದನಗ, ಆ ದ್ಧನ ಸದರಿ ಬನಯೆಂಕ್ನ ಅಧಯಕ್ಷರನತನ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗನನತನ ಅರಸ್ಟ್ ಮನಡಿದತಿ, 
ಪನಪನತ್ಮರತ ಇವತಿುನವರಗ್ೂ ಜ್ೈಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಇದನಿರ.್  

ಇಲ್ಲೆ ಏರ್ನಗಿದ್ಯೆಂದರ್, ಸಹಕನರ ಇಲ್ನಖಯ್ವರತ ಬ್ೇರಯ್ವರಿಗ ್ ರ್್ೂೇಟಿಸ್ ಕ್ೂಡತತನುರ್. 
ಆದರ್, ರ್ನಯಯನಲಯದ್ಧೆಂದ ಒೆಂದತ ಬನಡಿ ವನರ್ೆಂಟ್ ಪಡದ್ತಕೂ್ೆಂಡತ ಜ್ೈಲ್ಲನಲ್ಲೆರತವ ಸದರಿ 
ಬನಯೆಂಕ್ನ ಅಧಯಕ್ಷರತ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗನ ಬಳಿ ಹ್ೂೇಗಿ,್ “ತ್ಮಮ ಬನಯೆಂಕ್ನಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ ೩೫೦ 
ಕ್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯ ಹಣ್ವನತನ ಜ್ನರಿೆಂದ ಸೆಂಗರಹ ಮನಡಿದ್ಧಿೇಯಲ್ನೆ, ಅಷತಟ ಹಣ್ವನತನ ಏನತ 
ಮನಡಿದ್ಧಿೇಯ”್ ಎೆಂದತ ಅವರನತನ ಕ್ೇಳಬಹತದನಗಿತ್ತು. ಆದರ್, ಇವತಿುನವರಗ್ೂ ಅವರನತನ 
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ಕ್ೇಳಿರತವುದ್ಧಲೆ. ಆದರ್, ಯನರನತನ ಪರಶ್ನ ಮನಡತತಿುದನಿರೆ್ಂದರ್, ಬ್ೇಡದೇ್ ಇರತವವರಿಗ ್ ರ್್ೂೇಟಿಸ್ 
ಕ್ೂಡತವುದತ, ರ್ನವು ವಿಚನರಣ್ ಮನಡತತಿುದ್ಿೇವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳುವುದತ ಯನವ ಧಮಾ ಸನಿರ್ಮ? ಇೆಂತ್ಹ 
ಬನಯೆಂಕ್ಗಳ ಮೇಲ್ ್ಸಕನಾರದ ಕೆಂಟ್ೂರೇಲ್ ಇಲೆವೆ್ಂದರ್, ಇೆಂತ್ಹ ಬನಯೆಂಕ್ಗಳನತನ ನಿಲ್ಲೆಸ್ಥಬಿಡಲ್ಲ. 
ಅದಕನೆಗಿ, ಇರತವೆಂತ್ಹ ನಿಯಮಗಳಿಗ್ ತಿದತಿಪಡಿ ತ್ೆಂದತ, ಯನರೂ ಸಹ ಜ್ನರಿೆಂದ ಹಣ್ ಸೆಂಗರಹ 
ಮನಡಬನರದೆ್ಂದತ ತಿದತಿಪಡಿ ಮನಡಲ್ಲ.  

ಶ್ರೀ ಎಸ್ .ಟ್ಟ. ಸೆ ೀಮಶೆೀಖ್ರ್ :- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೀೆ, ಸದರಿ ವಶ್ಷಟ ಸೌಹನದಾ 
ಸಹಕನರ ಸೆಂಘದ ಕೆಂಟೂ್ರೇಲ್ ಸೌಹನದಾ ಫ್ಡರೇ್ಷನ್ಗ್ ಇದ್. ಸದರಿ ಫ್ಡರೇ್ಷನ್ನ ಅಧಯಕ್ಷರತ 
ಮತ್ತು ಎೆಂ.ಡಿ., ಯವರನತನ ಕರಯ್ಸ್ಥ, ಅವಯವಹನರ ಆಗಿರತವ ಹಣ್ವನತನ ತ್ತ್ಕ್ಷಣ್ ರಿಕವರಿ ಮನಡಿ, 
ಡಿಪನಸ್ಥಟ್ ಇಟಿಟರತವವರಿಗ್ ಕ್ೂಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಇಲ್ನಖಯ್ ವತಿಯೆಂದ ನಡದ್ೆಂತ್ಹ ಸಭ್ಗ ್ಅವರನತನ 
ಆಹನಿನಿಸ್ಥ ಅವರಿಗ್ ತಿಳಿಸ್ಥರತತ್ುೇವ್. ಅದನತನ ರ್ನವು ಪ್ೂರೇಸ್ಸ್ ಮನಡತತ್ುೇವ್ೆಂದತ ಅವರತ 
ಹ್ೇಳಿರತತನುರ.್  

ಶ್ರೀ ಯು.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೀಶ :- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೀೆ, ಅದನತನ ಎಷತಟ ದ್ಧನದಲ್ಲೆ 
ಕ್ೂಡತತನುರೆ್ಂದತ ಹ್ೇಳಲ್ಲ. 

ಶ್ರೀ ಎಸ್ .ಟ್ಟ. ಸ ೆೀಮಶೆೀಖ್ರ್ :- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೀೆ, ಈ ವಿಚನರಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ,್ 
ಮನನಯ ಹ್ೈಕ್ೂೇಟ್ಾನ ತ್ಡಯ್ನಜ್್ಞ ಇದತಿ, ಅದನತನ ರಿಕವರಿ ಮನಡತವುದಕನೆಗಿರಲ್ಲಲೆ. ಆದರ್, ಸದರಿ 
ತ್ಡಯ್ನಜ್್ಞಯನತನ ಈಗ ತ್ರವುಗ್ೂಳಿಸ್ಥರತತ್ುೇವ್.  

ಶ್ರೇ ಕ್. ಅಬತಿಲ್ ಜ್ಬನಬರ್(ವಿಧನನಸಭ್ಯೆಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಫ್ಡರೇ್ಷನ್ ಎೆಂದರ್ೇನತ ಮತ್ತು ಬನಯೆಂಕ್ ಎೆಂದರ್ೇನತ? ಇವರಡ್ರಲ್ಲೆ ಏರ್ನದರೂ 
ವಯತನಯಸಗಳು ಇವ್ಯೇ?  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
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ಶ್ರೀ ಎಸ್ .ಟ್ಟ. ಸೆ ೀಮಶೆೀಖ್ರ್ :- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೀೆ, ಸೌಹನದಾ ಸೂ್ಸೈ್ಟಿಗಳ್ಲೆವೂ 
ಸೇ್ರಿ ಸೌಹನದಾ ಫ್ಡರೇ್ಷನ್ ಮನಡಿಕೂ್ೆಂಡಿರತತನುರ್. ಆ ಸೌಹನದಾ ಫ್ಡರೇ್ಷನ್ನ ಅಧಯಕ್ಷರತ ಮತ್ತು 
ಎೆಂ.ಡಿ., ಯವರತ ಇದನತನ ಕೆಂಟ್ೂರೇಲ್ ಮನಡತತನುರ್. ಆದರ್, ಇವುಗಳ ಮೇಲ್್ ಸಹಕನರ ಇಲ್ನಖಯ್ 
ಯನವುದ್ೇ ಕೆಂಟೂ್ರೇಲ್ ಇರತವುದ್ಧಲೆ.  

ಶ್ರೀ ಯು.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೀಶ :- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೀೆ, ಹನಗನದರ್, ಸದರಿ ಸೌಹನದಾ 
ಸಹಕನರ ಸೆಂಘಗಳಿಗ್ ಸಕನಾರದ್ಧೆಂದ ಲ್್ೈಸ್ನಾ್ ನಿೇಡತವುದ್ಧಲೆವೇ್?  

ಶ್ರೀ ಎಸ್ .ಟ್ಟ. ಸ ೆೀಮಶೆೀಖ್ರ್ :- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೀೆ, ಸದರಿ ಸಹಕನರ ಸೆಂಘಗಳಿಗ ್
ರ್ನವು ಲ್್ೈಸ್ನಾ್ ಕೂ್ಡತತು್ೇವಷ್್ಟೇ.  

ಶ್ರೀ ಯು.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೀಶ :- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೀೆ, ಹನಗನದರ್, ಅೆಂತ್ಹ ಸೆಂಘಗಳ 
ಮೇಲ್ ್ಸಕನಾರ ಕೆಂಟೂ್ರೇಲ್ ಇಟತಟಕ್ೂಳಿಬೇ್ಕತ. ಇೆಂತ್ಹ ಯನವುದನದರೂ ಸಹಕನರ ಬನಯೆಂಕ್ನವರತ 
ಜ್ನರ ಹಣ್ವನತನ ಸೆಂಗರಹ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಓಡಿಹೂ್ೇದರ ್ಹ್ೇಗ?್ 

ಶ್ರೀ ಎಸ್ .ಟ್ಟ. ಸೆ ೀಮಶೆೀಖ್ರ್ :- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೀೆ, ಈ ವಿಷಯವನತನ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಈಗ ಹ್ೇಳುತಿುದನಿರ್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮತೆಂದ್ಧನ ವಿಷಯ ಶ್ರೇ ಗ್ೂೇವಿೆಂದರನಜ್ತರವರದತಿ. ಮನನಯ 
ಗ್ೂೇವಿೆಂದರನಜ್ತರವರೇ್, ತನವು ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಿ. ಮನನಯ ಮೆಂತಿರಗಳ್ೇ, ಸನಕತ ಬಿಡಿ. ಚಚ್ಾ ಬಹಳ 
ಆಗಿರತತ್ುದ.್ ೨೦ ನಿರ್ಮಷ ಕನಲ್ನವಕನಶ ಕ್ೇಳಿದತಿ, ೪೦ ನಿರ್ಮಷ ಆಯತ್ತ.  

ಶ್ರೀ ಯು.ಬಿ. ವೆಂಕಟೆೀಶ :- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೀೆ, ಅವಯವಹನರ ಆಗಿರತವ ಹಣ್ವನತನ 
ಎಷತಟ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲೆ ಡಿಪನಸ್ಥಟರ್ಗ್ ಕ್ೂಡಿಸತತನುರ್ನತನವುದನತನ ಹ್ೇಳಲ್ಲ.  

(ಗ್ೂೆಂದಲ) 
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(795) 13.09.2022 4.10 ವ್ೈಎಲ-ಜಿಆರ್           

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ (ರ್ನಮ ನಿದ್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದ್ಧದವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಎಷತಟ ದ್ಧವಸಗಳ್ೂಳಗ್ ಠೇ್ವಣಿದನರರ ಹಣ್ವನತನ ವನಪಸತಾ ಕೂ್ಡಿಸತತನುರ ್
ಎೆಂಬತದನತನ ತಿಳಿಸಲ್ಲ.  ಮೂರತ ತಿೆಂಗಳನಗತತ್ುದಯ್ೇ, ಆರತ ತಿೆಂಗಳನಗತತ್ುದಯ್ೇ 
ಎೆಂಬತದರ್ನನದರೂ ಹ್ೇಳಲ್ಲ.  ಇಲೆದ್ಧದಿರ ್ ಶ್ರೇ ವಸ್ಥಷಾ ಸೌಹನದಾ ಕ್ೂೇ ಆಪರ್ೇಟಿವ್ 
ಬನಯೆಂಕ್ರವರನತನ ಕರಸ್್ಥ ಒೆಂದತ ಸಭ್ಯನತನ ನಡಸ್ಲ್ಲ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗನಗಲ್್ೇ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ ್ ಮನಡಿ, ಹಣ್ವನತನ 
ಕ್ೂಡಿಸತತು್ೇರ್್ ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳಿದನಿರ್.  

ಶ್ರೇ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಯನವನಗ ಹಣ್ವನತನ ವನಪಸತಾ 
ಕ್ೂಡಿಸತತನುರ್ ಎೆಂಬತದರ್ನನದರೂ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕಲೆವ್ೇ? ತನವು ಸಹ ನಮಮ ಸಹನಯಕ್ೆ ಬರಬ್ೇಕತ.  
ಏಕ್ೆಂದರ,್ ಸತಮನರತ ಆರತ ಸನವಿರದಷತಟ ಬಡ ಜ್ನರತ ಆ ಬನಯೆಂಕತಗಳಲ್ಲೆ ಹಣ್ವನತನ ಇಟಿಟದನಿರ.್  
ಕ್ೂರ್್ಪಕ್ಷ ಅವರನತನ ಕರಸ್್ಥ, ಒೆಂದತ ಸಭ್ಯರ್ನನದರೂ ಮನಡಲ್ಲ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ.ಟಿ.ಸೂ್ೇಮಶ್ೇಖರ (ಸಹಕನರ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಶ್ರೇ ವಶ್ಷಾ 
ಸೌಹನದಾ ಬನಯೆಂಕ್ನ ಅಧಯಕ್ಷರನದ ಎೆಂ.ಡಿ., ರವರನತನ ಹನಗೂ ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ.ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ರವರನತನ 
ಕರಸ್್ಥ ಒೆಂದತ ಸಭ್ಯನತನ ಮನಡತತ್ುೇರ್.್  ಯನವನಗ ಹಣ್ವನತನ ವನಪಸತಾ ನಿೇಡತತನುರ್ ಎೆಂಬತದರ 
ಬಗ್ೆ ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಸಮತಮಖದಲ್ಲೆಯೇ ಚಚ್ಾ ಮನಡತತ್ುೇರ್್.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಗ್ೂೇವಿೆಂದರನಜ್ತರವರತ ಗಮನ ಸಳ್್ಯತವ ಸೂಚರ್್ ಮೇಲ್ ್
ಪರಶ್ನ ಕ್ೇಳಿ.  

ಶ್ರೇ ಗ್ೂೇವಿೆಂದರನಜ್ತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಪರವನಸೂ್ೇದಯಮ ಇಲ್ನಖಗ್ ್
ಸೆಂಬೆಂಧಿಸ್ಥದೆಂತ ್ ಪರವನಸೂ್ೇದಯಮ ಸಚಿವರಿಗ್ ಗಮನ ಸಳ್್ಯತವ ಸೂಚರ್್ ಮೇಲ್್ ಉತ್ುರವನತನ 
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ಪಡಯ್ಲತ ಪರಶ್ನಯನತನ ನಿೇಡಿದ್ನತ.  ಆದರ್, ಪರವನಸ್ೂೇದಯಮ ಸಚಿವರತ ಸದನಕ್ೆ ಬೆಂದ್ಧಲೆ.  
ಪರವನಸೂ್ೇದಯಮ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ ಯನರತ ಉತ್ುರ ನಿೇಡತತನುರ ್ಎೆಂಬತದತ ಗೂ್ತಿುಲೆ.  

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ 
ಪರವನಸೂ್ೇದಯಮದವರ ಪರವನಗಿ ಉತ್ುರ ನಿೇಡತತ್ುೇರ್್.   

 

ಆ) ವಿಷಯ:- ಕ್ೂೇಲ್ನರ ನಗರದ್ಧೆಂದ ಅೆಂತ್ರಗೆಂಗ್ ಬ್ಟಟದ ಬತಡದವರ್ಗೂ ರಸ್ುಯನತನ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಥ ಬ್ಟಟದ ಬತಡದ್ಧೆಂದ ಕನಶ್ ವಿಶ್ಿೇಶಿರ (ಅೆಂತ್ರಗೆಂಗ್) 
ದ್ೇವಸನಿನದವರಗ್ೂ ರಸ್ು ಸೆಂಪಕಾವನತನ ಕಲ್ಲಪಸತವ ಬಗ್ೆ. 

**** 

 ಶ್ರೀ ಗೆ ೀವಿಂದರಾಜು (ವಿಧಾನ್ಸಭಾ ಕ್ೆೀತ್ರದಿಂದ ಚುನಾಯಿತ್ರಾದವರು):- ಮಾನ್ಯ 
ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೀೆ, ಕ್ೂೇಲ್ನರ ನಗರದ್ಧೆಂದ ಅೆಂತ್ರಗೆಂಗ್ ಬ್ಟಟದ ಬತಡದವರ್ಗೂ ರಸ್ುಯನತನ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಥ ಬ್ಟಟದ ಬತಡದ್ಧೆಂದ ಕನಶ್ ವಿಶ್ಿೇಶಿರ (ಅೆಂತ್ರಗೆಂಗ)್ ದ್ೇವಸನಿನದವರ್ಗೂ ರಸ್ು 
ಸೆಂಪಕಾವನತನ ಕಲ್ಲಪಸತವ ಕತರಿತ್ತ ಮನನಯ ಪರವನಸೂ್ೇದಯಮ ಸಚಿವರ ಗಮನವನತನ ಸಳ್್ಯತತಿುದ್ಿೇರ್.್   

ಶ್ರೀ ಕೆ ೀಟ ಶ್ರೀನವಾಸ ಪ್ ಜಾರಿ (ಸಭಾನಾಯಕರು)(ಪರವನಸೂ್ೇದಯಮ ಸಚಿವರ ಪರವನಗಿ):- 
ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೇ್,…  

(ಹ್ೇಳಿಕ್ಯನತನ ಲಗತಿುಸಲ್ನಗಿದ್) 
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ಈಗನಗಲ್್ೇ ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಪರಶ್ನಗ್ ಉತ್ುರವನತನ ಒದಗಿಸಲ್ನಗಿದತಿ, ಒೆಂದ್ಧಷತಟ 
ಮನಹಿತಿಯನತನ ಮದಲತ ನಿೇಡತತ್ುೇರ್.್  ಆದರೂ ಮತ್ು ಏರ್ನದರೂ ಉಪ ಪರಶ್ನ ಇದಿರ ್ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಕ್ೇಳಬಹತದತ.  ಕ್ೂೇಲ್ನರ ತನಲೂೆಕಿನಲ್ಲೆರತವ ಅೆಂತ್ರಗೆಂಗ್ಯನತನ ಪರವನಸ್ಥ ತನಣ್ವನತನ 
ಪರವನಸೂ್ೇದಯಮ ಇಲ್ನಖಯ್ೆಂದ ಈಗನಗಲ್್ೇ ಗತರತತಿಸಲ್ನಗಿದ್.   2018-19ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ 
ಕ್ೂೇಲ್ನರ ಜಿಲ್್ೆ, ಕ್ೂೇಲ್ನರ ತನಲೂೆಕಿನಲ್ಲೆರತವ ಅೆಂತ್ರಗೆಂಗ್ ಶ್ರೇ ಕನಶ್ೇ ವಿಶ್ಿೇಶಿರ ದ್ೇವನಲಯ 
ಸೆಂಪಕಿಾಸತವ ಕೂಡತ ರಸು್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕನಮಗನರಿಗ್ ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷ ಮೆಂಜ್ೂರತ ಮನಡಿ, 
ಕನಮಗನರಿಯನತನ ಕ್ೈಗತ್ಿುಕ್ೂಳಿಲತ ತಿಳಿಸಲ್ನಗಿತ್ತು.  ಅದರೆಂತ ್ ಯೇಜ್ರ್ನ ಭತ್ಯಗಳು 
ಸ್ಥದಿತ್ಯನಗಿದತಿ, ಕನಮಗನರಿಯನತನ ಕ್ೈಗ್ತಿುಕ್ೂಳುಿವ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 700 ರ್ಮೇಟರ್ 
ರಸ್ುಯಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 200 ರ್ಮೇಟರ್ ರಸ್ುಗ ್ ಅರಣ್ಯ ಇಲ್ನಖಯ್ ಅನತಮತಿ ಅವಶಯಕವನಗಿತ್ತು.  
ಆದರ್, ಅರಣ್ಯ ಇಲ್ನಖಯ್ವರತ ಆಕ್ಷ್ೇಪಣ್ ಹನಕಿದ ಹಿನನಲ್್ಯಲ್ಲೆ 2018-19ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ 
ಮೆಂಜ್ೂರತ ಆಗಿದೆಂಥ ಹಣ್ ಸಿಗಿತ್ವನಗಿದತಿ, ಕ್ೂಟಿಟರತವ ಹಣ್ವು ರದನಿಗಿತ್ತು.  ನೆಂತ್ರ 
ಜಿಲ್ನೆಧಿಕನರಿಯವರನತನ ಸೆಂಪಕಾ ಮನಡಿ, ಜಿಲ್ನೆಧಿಕನರಿಯವರಿೆಂದ “ಗಿಡ ಮರಗಳಿಗ ್
ತ್ೂೆಂದರಯ್ನಗದೆಂತ ್ ಸತಮನರತ 200 ರ್ಮೇಟರ್ ರಸ್ು ಕನಮಗನರಿಯನತನ ಕ್ೈಗ್ತಿುಕ್ೂಳಿಲತ”್
ಅನತಮತಿ ಪಡಯ್ಲ್ನಗಿದ್.   ಅದರ ಹಿನನಲ್್ಯಲ್ಲೆ ಒಮಮ ರದನಿಗಿರತವ ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷವನತನ 
ಪತನಃ ಮೆಂಜ್ೂರತ ಮನಡಿ, ಕ.್ಆರ.ಐ.ಡಿ.ಎಲ., ಸೆಂಸ್ಿಯ ಮೂಲಕ ಈ ಕನಮಗನರಿಯನತನ 
ಕ್ೈಗ್ತಿುಕೂ್ಳಿಲತ ತಿಳಿಸಲ್ನಗಿದ್.  ಕ.್ಆರ.ಐ.ಡಿ.ಎಲ., ರವರತ ಈಗನಗಲ್್ೇ estimation ಸಹ 
ಮನಡಿದತಿ, ಆಡಳಿತನತ್ಮಕ ಮೆಂಜ್ೂರನತಿಯನತನ ಜಿಲ್ನೆಧಿಕನರಿಯವರತ ತ್ಕ್ಷಣ್ ನಿೇಡತತನುರ.್  ಈ 
ಕೂಡಲ್ೇ್ ಕನಮಗನರಿಯನತನ ಪತನಃ ಪನರರೆಂಭ ಮನಡಲ್ನಗತತ್ುದ್.  ಒೆಂದತ ಸಲ ಸಿಗಿತ್ಗ್ೂೆಂಡಿರತವ 
ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷವನತನ ಪತನಃ ಮೆಂಜ್ೂರತ ಮನಡಿ, ಅೆಂತ್ರಗೆಂಗ ್ಶ್ರೇ ಕನಶ್ೇವಿಶ್ಿೇಶಿರ ದ್ೇವನಲಯ 
ಸೆಂಪಕಾ ರಸ್ುಯನತನ ಪೂಣ್ಾಗ್ೂಳಿಸಲ್ನಗತವುದತ.   

ಶ್ರೀ ಗೆ ೀವಿಂದರಾಜು:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ “ಅರಣ್ಯ 
ಇಲ್ನಖಯ್ೆಂದ ತ್ಕರನರತ ಬೆಂದ್ಧದತಿ, ಹಣ್ವನತನ ವನಪಸತಾ ಪಡಯ್ಲ್ನಗಿತ್ತು”್ಎನತನವೆಂಥ ಮನತ್ನತನ 
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ಹ್ೇಳಿದರತ.  ಅರಣ್ಯ ಇಲ್ನಖಯ್ೆಂದ ದ್ಧರ್ನೆಂಕ: 14.08.2020 ರಲ್ಲೆಯೇ ರಸ್ು ಸೆಂಪಕಾ ಕಲ್ಲಪಸಲತ 
ಸಮಸ್ಯಯನತನ ನಿವನರಿಸ್ಥ, ಪತ್ರ ಬರ್ದ್ಧರತವುದನತನ ಸಹ ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಗಮನಕೂೆ ತ್ೆಂದ್ಧದ್ಿೇರ್್.  
ಕಳ್ದ ಅಧಿವ್ೇಶನದಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಏನತ ಉತ್ುರವನತನ ನಿೇಡಿದರೂ್ೇ, ಆ ಉತ್ುರವನತನ ಓದ್ಧ 
ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರ ್ ಆ ಉತ್ುರವನತನ ಓದ್ಧ ತಿಳಿಸತತ್ುೇರ್್.  ಆದರ್, ತನವು ಮತ್ು ಏನತ ಅದ್ೇ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುೇರಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಬನರದತ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈಗನಗಲ್್ೇ ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಮರತ ಮೆಂಜ್ೂರನತಿ 
ಮನಡಲ್ನಗಿದ ್ಎೆಂದತ ತಿಳಿಸ್ಥದತಿ, ಮತ್ು ಆ ಪರಶ್ನ ಉದಭವಿಸತವುದ್ಧಲೆ.   

ಶ್ರೀ ಗೆ ೀವಿಂದರಾಜು:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಕ್ೇವಲ 200 ರ್ಮೇಟರ್ ರಸ್ು ಸೆಂಪಕಾ 
ಕತರಿತ್ತ ಹೇ್ಳಿದರತ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರತ ಈಗನಗಲ್್ೇ ಆ ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷ ಮರತ 
ಮೆಂಜ್ೂರನತಿ ಮನಡಲ್ನಗಿದ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನಿರ ್ಅಲೆವ್ೇ?  

ಶ್ರೀ ಗೆ ೀವಿಂದರಾಜು:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷ ಏನಿದ,್ ಅದತ 
2018ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಮೆಂಜ್ೂರನಗಿದತಿ, ಇವತ್ತು 2022ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲಗ ್ಬೆಂದ್ಧದ.್  ರ್ನಲತೆ ವಷಾಗಳಿೆಂದ 
ಅದ್ೇ ಹಣ್ದಲ್ಲೆ ಕನಮಗನರಿಯನತನ ಮನಡಲತ ಸನಧಯವನಗತತ್ುದಯ್ೇ?  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯತ್ತ. ಏರ್ನಗಬ್ೇಕತ ಅದನತನ ಹ್ೇಳಿ.  

ಶ್ರೀ ಗೆ ೀವಿಂದರಾಜು:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನನಗ ್ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ರೂ.1.00 
ಕ್ೂೇಟಿಗಳಷತಟ ಹಣ್ ಕ.್ಆರ.ಐ.ಡಿ.ಎಲ., ಜಿಲ್ನೆಧಿಕನರಿಯವರ ಖನತ್ಯಲ್ಲೆಯೇ ಹಣ್ ಇದ್.  ಅದಕ್ೆ 
ಕಿರೇಯನ ಯೇಜ್ರ್್ ಮನಡಿ, ಮತೆಂದ್ಧನ ಕರಮ ಕೈ್ಗ್ೂಳಿಲತ ಜಿಲ್ನೆಧಿಕನರಿಯವರಿಗ್ ಪತ್ರ ಬರ್ಯಲ್ನಗಿದ್ 
ಮತ್ತು ಬಳ್ಗ್ೆ ಸಹ ಜಿಲ್ನೆಧಿಕನರಿಯವರೂ್ೆಂದ್ಧಗ ್ ಮನತ್ರ್ನಡಿದತಿ, ಕೂಡಲ್್ೇ ಕನಮಗನರಿಯನತನ 
ಕ್ೈಗ್ತಿುಕೂ್ಳುಿತ್ುೇವ್ ಎನತನವೆಂಥ ಮನತ್ನತನ ಈಗ ಹ್ೇಳುತಿುದನಿರ.್ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹಿೆಂದ್ಧನ 
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ಅಧಿವ್ೇಶನದಲ್ಲೆ ನನಗ ್ಉತ್ುರ ನಿೇಡಿ, ಈಗನಗಲ್ೇ್ ಒೆಂದತ ವಷಾ ಆಗಿದ.್  ರ್ನನತ 3 ಪತ್ರವನತನ 
ಬರ್ದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗ್ ನಿೇಡಿದತಿ, ಆ ಸಿಳದಲ್ಲೆಯೇ ಪತ್ರದ ಮೇಲ್್ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಬರ್ದರತ.  
ಆದರ್, ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಏನತ ಮನಡತತಿುದನಿರ;್ ಅಧಿಕನರಿಗಳ ಕ್ಲಸ ಏನತ; ಹಣ್ವನಿನಟತಟಕೂ್ೆಂಡತ ಏತ್ಕ್ೆ 
ಆ ಕ್ಲಸವನತನ ಪರಿತ್ಪ್ತಪಸಬ್ೇಕನಗಿತ್ತು? ನಮಗ್ ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಇದತ ಒೆಂದೇ್ ವಿಷಯ ಇದ್ಯೇ?  
ಅೆಂತ್ರಗೆಂಗ ್ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನಶ್ೇವಿಶ್ಿೇಶಿರ ದೇ್ವಸನಿನ ಕ್ಷೇ್ತ್ರಕ್ೆ ಸತಮನರತ 800 ವಷಾಗಳ ಇತಿಹನಸ ಇದ.್  
ಕಳ್ದ ವಷಾ ಮತ್ತು ಈ ವಷಾ ಮಳ್ ಹ್ಚನಚಗಿದತಿ, ಆ ವ್ೈಭವವನತನ ರ್್ೂೇಡಬೇ್ಕತ.  ಸನವಿರನರತ ಜ್ನ 
ಪರವನಸ್ಥಗರತ ಕೂ್ೇಲ್ನರದ್ಧೆಂದ ಸಹ ಬೆಂದತ trekking ಹೂ್ೇಗತತನುರ್.  ಅಲ್ಲೆ ರಸ್ು ಸರಿಯಲೆದ್ೇ, 
ಮಳ್ಯೆಂದ ಪನಚಿ ಕಟಿಟ ಸನನನ ಮನಡತವ ಕಡ ್ಸಹ ಸರಿಯನಗಿ ನಿವಾಹಣ್ ಮನಡಿಲೆ. ರ್ನನತ ಏತ್ಕ್ೆ 
ಈ ಮನತ್ತಗಳನತನ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ಿೇರ್್ೆಂದರ್, ಬಿ.ಜ್.ಪ್ತ., ಸಕನಾರವು ದ್ೇವಸನಿನಕ್ೆ ಬಹಳ ಒತ್ತು 
ನಿೇಡತತನುರ.್  ಆದರ್, ಸತಮನರತ 800 ವಷಾಗಳ ಇತಿಹನಸ ಇರತವೆಂಥ ಶ್ರೇ ಕನಶ್ೇವಿಶ್ಿೇಶಿರ 
ದ್ೇವಸನಿನಕ್ೆ ರಸ್ು ಸೆಂಪಕಾ ಕಲ್ಲಪಸ್ಥ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಶನಸಕರ್ನಗಿ ಅೆಂದ್ಧನಿೆಂದ ಇವತಿುನವರಗ್ೂ 
ಬ್ೇಡಿಕೂ್ಳುಿತಿುದ್ಿೇರ್.್   ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಆದ್ೇಶ ನಿೇಡಿದರೂ ಸಹ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಏತ್ಕ್ೆ ಅನತಷ್ನಟನ 
ಮನಡಿಲೆ ಎೆಂಬತದತ ಗೂ್ತಿುಲೆ.   

ಶ್ರೀ ಕೆ ೀಟ ಶ್ರೀನವಾಸ ಪ್ ಜಾರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಒೆಂದತ ನಿರ್ಮಷ ರ್ನನತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುೇರ್.್ ಈಗನಗಲ್್ೇ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಸಮಸ್ಯ ಬಗ್ೆ ಹ್ೇಳಿದನಿರ.್ 

ಶ್ರೀ ಗೆ ೀವಿಂದರಾಜು:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈಗನಗಲ್್ೇ ಉತ್ುರವನತನ ನಿೇಡಿದತಿ, 
ಅದರಲ್ಲೆ “ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅೆಂದನಜ್ತ ವ್ಚಚದ ಕನಮಗನರಿಯನತನ ರದತಿಪಡಿಸಲತ 
ಆದ್ೇಶ್ಸ್ಥರತವುದನತನ ಮನಪಾಡಿಸ್ಥ ಸದರಿ ಕನಮಗನರಿಗ್ ಪತನರ್ ಮೆಂಜ್ೂರನತಿ ನಿೇಡಲ್ನಗಿದ”್್ಎೆಂದತ 
ತಿಳಿಸ್ಥದನಿರ.್  ಯನವತ್ತು ಪತನರ್ ಮೆಂಜ್ೂರನತಿ ನಿೇಡಿದನಿರ?್ ಏಕ್ೆಂದರ,್ ಸಕನಾರದ ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ 
ದ್ಧರ್ನೆಂಕವನಗಲ್ಲ, ಪತ್ರ ಸೆಂಖ್ಯಯನಗಲ್ಲ ಉಲ್್ೆೇಖ ಮನಡಿಲೆ.  ಅಧಿಕನರಿಗಳ ಹತಿುರ 
“ಜಿಲ್ನೆಧಿಕನರಿಯವರಿಗ ್ ಯನವನಗ ಪತ್ರ ಬರ್ಯಲ್ನಗಿದ್ ಅದರ ಪರತಿ ಇದಿರ್ ಕ್ೂಡಿ, ರ್ನನತ 
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ಪರಶ್ನಯರ್್ನೇ ಕ್ೇಳುವುದ್ಧಲೆ”್ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದ್ನತ.  ಬ್ೇಕನದರ್ ಬ್ಳಗ್ೆ ಜಿಲ್ನೆಧಿಕನರಿಯವರರ್್ನೇ ರ್ನನತ 
ಹ್ೂೇಗಿ ಕೇ್ಳುತ್ುೇರ್್.  

ಶ್ರೀ ಕೆ ೀಟ ಶ್ರೀನವಾಸ ಪ್ ಜಾರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈಗನಗಲ್್ೇ ಸದನದ 
ಮೂಲಕ ನಿಯಮ 72 ರಡಿ ಕ್ೇಳಿರತವ ಪರಶ್ನಗ್ ಉತ್ುರವನತನ ನಿೇಡಿದ್ಿೇರ್್.  ರದನಿಗಿರತವ 
ಅನತದನನವನತನ ಪತನರ್ ಮೆಂಜ್ೂರತ ಮನಡಿದತಿ, ಕನಮಗನರಿಯನತನ ಕೂಡಲ್ೇ್ ಮನಡಿ 
ಮತಗಿಸತತು್ೇವ್ ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳಿದ್ಿೇರ್್.  ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಕ್ೇಳಿದೆಂತ್ ದ್ಧರ್ನೆಂಕಕ್ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸ್ಥದೆಂತ್ 
ಮನಹಿತಿಯನತನ ಬ್ೇಕನದರ್ ತ್ರಿಸ್ಥ ಕ್ೂಡತತ್ುೇರ್್.     

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರ,್ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ನಿದ್ಧಾಷಟವನಗಿ 
ಕ್ೇಳುತಿುರತವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್,್ “ತನವು ಮರತ ಮೆಂಜ್ೂರನತಿ ಮನಡಲ್ನಗಿದ ್ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿರತವುದತ ಸರಿ.  
ಆದರ್, ಯನವ ತನರಿೇಖತ, ಯನವನಗ ಆದ್ೇಶವನಗಿದ್ ಎೆಂಬತದರ ಪರತಿ ಇದಿರ್ ಕ್ೂಡಿ, ರ್ನನತ 
ಪರಶ್ನಯರ್್ನೇ ಕ್ೇಳುವುದನತನ ನಿಲ್ಲೆಸತತ್ುೇರ್್”್ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದನಿರ್.   

ಶ್ರೀ ಕೆ ೀಟ ಶ್ರೀನವಾಸ ಪ್ ಜಾರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಆಯತ್ತ.  ಆದ್ೇಶದ 
ಪರತಿಯನತನ ಕಳುಹಿಸ್ಥಕ್ೂಡತತ್ುೇರ್್.  ಒೆಂದತ ರ್್ೈಜ್ವನದೆಂಥ ಕನಳಜಿ ಅವರಿಗ ್ಏರ್್ೆಂದರ್, 2018-19ರ್್ೇ 
ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷ ಮೆಂಜ್ೂರನಗಿದತಿ, ಈಗ estimation ದರ ಹ್ಚನಚಗಿದ.್  ಅದನತನ 
ಪೂಣ್ಾಗೂ್ಳಿಸಲತ ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷ ಸನಕನಗತವುದ್ಧಲೆ ಎನತನವೆಂಥದನಗಿದ್.  ನಮಮ 
ಅಧಿಕನರಿಗಳ್ೂೆಂದ್ಧಗ ್ ಚಚಾ್ ಮನಡಿ, ಕನಮಗನರಿಯನತನ ಪೂಣ್ಾಗ್ೂಳಿಸಲತ ಹ್ಚತಚವರಿ ಮತ್ು 
ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡಲತ ತಿಳಿಸತತ್ುೇರ್್.    

ಶ್ರೀ ಗೆ ೀವಿಂದರಾಜು:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನಮಮ ಸಚ್ೇತ್ಕರ ಜ್ೂತ್ ಹ್ೂೇಗಿ 
ಅಧಿಕನರಿಗಳ್ೂೆಂದ್ಧಗ ್ ಚಚಾ್ ಮನಡಿದನಗ ರೂ.1.00 ಕ್ೂೇಟಿಗಳಿಗ ್ ಜಿಲ್ನೆಧಿಕನರಿಗ ್ ಕನಯನಾದ್ೇಶ 
ನಿೇಡಿದ್ಿೇವ್ ಎನತನವೆಂಥ ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳಿದರತ.  ಈಗ ತನರ್್ೇ ಅವರ್ೂೆಂದ್ಧಗ್ ಚಚ್ಾ ಮನಡಿಕೂ್ೆಂಡತ 
ಬೆಂದ್ಧದ್ಿೇರ್.್   ಆದರ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಉತ್ುರದಲ್ಲೆ ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷ ಮೆಂಜ್ೂರತ ಮನಡಿದ್ಿೇವ್ 
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ಎೆಂದತ ತಿಳಿಸ್ಥದನಿರ.್  ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಈಗತನರ್್ೇ ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷ ಸನಕನಗತವುದ್ಧಲೆ, ಕನಿಷಾ ಪಕ್ಷ 
ರೂ.1.00 ಕ್ೂೇಟಿ ಹಣ್ವನತನ ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡಲ್ಲ ಎನತನವೆಂಥದನಗಿದ್.  ಏಕ್ೆಂದರ,್ ಅಧಾೆಂಬಧಾ ರಸ್ು 
ಮನಡಿದರ್ ಪರವನಸ್ಥಗರತ ಬ್ಟಟದ ಅಧಾ ಜನಗಕ್ೆ ವನಪಸತಾ ಬರಬ್ೇಕನಗತತ್ುದ್.  ದಯವಿಟತಟ 
ದ್ೇವಸನಿನದ ಬಗ್ೆ ಕನಳಜಿ ಇದ್ಧಿದಿರ,್ ಕನಿಷಾ ಪಕ್ಷ ರೂ.1.00 ಕ್ೂೇಟಿಯನದರೂ ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡಲ್ಲ.   

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮದಲತ ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷ ಬಿಡತಗಡ್ಗೂ್ಳಿಸ್ಥಕೂ್ೆಂಡತ ಕ್ಲಸ 
ಮನಡಿಸ್ಥಕೂ್ಳಿಿ.  ಮತ್ು ಕೂ್ರತ್ಯನದರ್ ಮತ್ೂುಮಮ ಸಕನಾರಕ್ೆ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡಿ.   

ಶ್ರೇ ಗ್ೂೇವಿೆಂದರನಜ್ತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಇದನತನ ಮನಡಿಸತವುದಕ್ೆ ಎರಡತ ವಷಾ 
ಕಳ್ದ್ಧವ.್   

ಶ್ರೇ ವ್ೈ.ಎ.ರ್ನರನಯಣ್ಸನಿರ್ಮ (ಸಕನಾರದ ಮತಖಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಮನನಯ ಗ್ೂೇವಿೆಂದರನಜ್ತರವರತ ತ್ೆಂದ್ಧರತವೆಂಥ ಈ ಪರಸನುವ ಅತ್ಯೆಂತ್ ಪರಮತಖವನದತದನಗಿದ್.  
ಕ್ೂೇಲ್ನರ ಪಕೆದಲ್ಲೆ ಅೆಂತ್ರಗೆಂಗ್ ಬ್ಟಟದ ಮೇಲ್್ ಸತಮನರತ 06 ಹಳಿಿಗಳಿವ್.  ಅಷತಟ ದೂ್ಡಾದನದ 
ವಿಸನುರ ಪರದ್ೇಶವನಗಿದ.್  ಮರ್್ನ ದ್ಧವಸ ಅಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ 20, 25 ಸನವಿರ ಜ್ನ ಸೇ್ರಿಸ್ಥ 
ಯೇಗನಭನಯಸವನತನ ಮನಡಿದ್ಿೇವ್.  ಬ್ೇಸ್ಥಗ್ ಕನಲ ಇರಲ್ಲ, ಮಳ್ಗನಲ ಇರಲ್ಲ, ಯನವುದ್ೇ ಕನಲ 
ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆರತವ ಕಲ್ಲೆನ ಬಸವ ಬನಯಲ್ಲೆ ನಿರೆಂತ್ರವನಗಿ ನಿೇರತ ಬರತತ್ುದ್.  ಅದತಭತ್ವನದೆಂಥ ಈ 
ಪರವನಸ್ಥ ಕ್ೇೆಂದರವನತನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಥಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಮನನಯ ಗ್ೂೇವಿೆಂದರನಜ್ತರವರತ ಸದನದಲ್ಲೆ ಎರಡತ, 
ಮೂರತ ಸಲ ಪರಶ್ನಯನತನ ಎತಿುದತಿ, ಅದಕ್ೆ ನನನ ಸಹಮತಿ ಸಹ ಇದ್.  ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷ 
ನಿೇಡಿರತವುದನತನ ರದತಿ ಮನಡಿ, ನೆಂತ್ರ ಪತನರ್ ವಯವಸ್ಿ ಮನಡಿದನಿರ,್ ಆ ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷ 
ಸನಲದತ.  ಆ ರಸ್ುಯನತನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮನಡಲತ ಸಕನಾರಕ್ೆ ರ್ನನತ ಸಹ ಒತನುಯ ಮನಡತತಿುದ್ಿೇರ್.್  
ಕನಿಷಾ ಪಕ್ಷ ರೂ.2.00 ಕೂ್ೇಟಿಗಳರ್ನದರೂ ನಿೇಡಬೇ್ಕತ.  ರೂ.2.00 ಕೂ್ೇಟಿ ಹಣ್ವನತನ ನಿೇಡಿ, 
ಕ.್ಆರ.ಐ.ಡಿ.ಎಲ., ಮೂಲಕ ಮನಡಿಸಬನರದತ.  ಅದನತನ ಲ್್ೂೇಕೂ್ೇಪಯೇಗಿ ಅಥವನ ಬ್ೇರ ್
ಯನವುದ್ೇ ಇಲ್ನಖ ್ಮೂಲಕ ಆ ಕ್ಲಸವನತನ ಮನಡಿಸಬ್ೇಕತ.                    (ಮತೆಂದತ)    
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(796) 13.09.2022/4.20/ಎಸ್ಕ-್ಎೆಂಡಿ 

ಡನ|| ವ್ೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣ್ಸನಿರ್ಮ (ಮತೆಂದತ):-  

ಕ್ೂೇಲ್ನರ ಜಿಲ್್ೆಯಲ್ಲೆ KRIDL (Karnataka Rural Infrastructure Development 
Limited) ಮತಖನೆಂತ್ರ ಮನಡಿರತವ ಕನಮಗನರಿಗಳು ಯನವುದ್ೇ ನಿಗಧಿತ್ ಸಮಯದಲ್ಲೆ 
ಪೂಣ್ಾಗೂ್ೆಂಡಿಲೆ ಮತ್ತು ಗತಣನತ್ಮಕವನಗಿಲೆ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ರ್್ೇರವನಗಿ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ಿೇರ್್.   

ಡನ|| ಕ್. ಗ್ೂೇವಿೆಂದರನಜ್ (ವಿಧನನಸಭ್ಯೆಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಕೂ್ೇಲ್ನರ ಜಿಲ್್ೆ ಒೆಂದೇ್ ಅಲೆ. ಬೆ್ಂಗಳೂರತ ನಗರ ಕೂಡ ಅದ್ೇ ರಿೇತಿ ಆಗಿದ.್ 

ಡನ|| ವ್ೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣ್ಸನಿರ್ಮ:-  ಮನನಯ ಸದಸಯರ್ೇ ಒೆಂದತ ನಿರ್ಮಷ. ರ್ನನತ ರ್್ೇರವನಗಿ 
ಹ್ೇಳುತಿುದ್ಿೇರ್್. ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರಿಗ್ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡತವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, ಅವರತ ಬರಿೇ 
ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳಿಗ್ ಸ್ಥೇರ್ಮತ್ವನಗತವುದತ ಬ್ೇಡ. ಜಿೇವಿಶನಸರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಹನಗೂ 
ಪರವನಸ್ೂೇದಯಮ ಸಚಿವರನದ ಮನನಯ ಆನೆಂದ್ ಸ್ಥೆಂಗ್ರವರಿಗ ್ಮನವಿ ಮನಡಿಕ್ೂಳುಿವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, 
ಅವರತ ಒಮಮ  ಪರವನಸ್ಥ ಸಿಳಕ್ೆ ಭ್ೇಟಿ ಕ್ೂಡಲ್ಲ. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಅಲ್ಲೆಗ್ ಭ್ೇಟಿ ನಿೇಡಿದನಿರ್ೂೇ 
ಇಲೆವೇ ಎೆಂಬತದತ ನನಗ್ ಗ್ೂತಿುಲೆ. ಜಿಲ್್ೆಯ ಜಿಲ್ನೆಧಿಕನರಿಗಳು ಪರವನಸೂ್ೇದಯಮ ಸರ್ಮತಿಯ 
ಅಧಯಕ್ಷರನಗಿದನಿರ.್ ಆ ಒೆಂದತ ಸಿಳಕ್ೆ ಭ್ೇಟಿ ಕ್ೂಟತಟ, ಎರಡತ ಕ್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳ ಅನತದನನ 
ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡಿ, ಈ ಒೆಂದತ ಸಿಳಕ್ೆ ಪರಿಪೂಣ್ಾವನದ ಒಳ್ಿಯ ರಸು್ಯನತನ ನಿಮನಾಣ್ 
ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂಬ ಮನವಿಯನತನ ರ್ನನತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಸಕನಾರಕ್ೆ  ಸಲ್ಲೆಸತತಿುದ್ಿೇರ್್. 

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ನಮಮ 
ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಜ್ೂತ್ ಮನತ್ರ್ನಡಿ, ಈ ಸಮಸ್ಯಯನತನ ಪರಿಹರಿಸತತ್ುೇರ್್. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇ್, ತನವೆಂದತ ಸಭ್ಯನತನ ನಿಗದ್ಧ ಮನಡಿ, 
ಇಬಬರತ ಶನಸಕರತ ಮತ್ತು ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ ಅಧಿಕನರಿಗಳನತನ ಸಭ್ಗ ್ಕರದ್ತ ಚಚ್ಾ ಮನಡಿ. 
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ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಆಯತ್ತ. 

ಶ್ರೇ ಗ್ೂೇವಿೆಂದ ರನಜ್ತ (ವಿಧನನಸಭ್ಯೆಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅವರ ಅಧಿಕನರಿಯವರತ ಈಗ ಒೆಂದತ ಕ್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯ ಅಥವನ … 

ಡನ|| ಕ.್ ಗ್ೂೇವಿೆಂದರನಜ್:- ಡನ|| ವ್ೈ. ಎ. ರ್ನರನಯಣ್ಸನಿರ್ಮಯವರೇ್, ಐದತ ಕ್ೂೇಟಿ 
ರೂಪನಯಗಳನತನ ಕ್ೇಳುತನುರೆ್ಂದರ್, ಎರಡತ ಕ್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಕ್ೇಳಿದನಿರ್.  

ಶ್ರೇ ಗ್ೂೇವಿೆಂದ ರನಜ್ತ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಒೆಂದತ ಕ್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಗಳಿಗ ್
ಆದ್ೇಶ ಮನಡಿದನಿರ ್ ಎೆಂಬ ಬಗ್ೆ ಮದಲತ ಅವರತ confirm ಮನಡಿಕೂ್ಳಿಲ್ಲ. ಒೆಂದತ ಕೂ್ೇಟಿ 
ರೂಪನಯಗಳ ಬಗ್ೆ ಆದ್ೇಶ ಮನಡಿದನಿರೆ್ಂಬ ಬಗ್ೆ ಅವರತ ಕ್ೇಳಲ್ಲ.  

ಡನ|| ವ್ೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣ್ಸನಿರ್ಮ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರ್ೇ, ಆದ್ೇಶ ಮನಡಿದನಿರ.್ ಅದರ ಬಗ್ೆ 
copy ಇದ್. 

ಶ್ರೇ ಗ್ೂೇವಿೆಂದ ರನಜ್ತ:- ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳಿಗ್ ಮನತ್ರ ಆದ್ೇಶ 
ಮನಡಿರತವೆಂತ್ಹದತಿ. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳಿಗ್ ಮನಡಿರತವೆಂತ್ಹ ಆದೇ್ಶ. ಆದರ್ ಒೆಂದತ 
ಕ್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಗ್ ಅಲೆ.  

ಶ್ರೇ ಗ್ೂೇವಿೆಂದ ರನಜ್ತ:- ಒೆಂದತ ಕೂ್ೇಟಿ ರೂಪನಯಗ ್ ಆದ್ೇಶ ಮನಡಿ, ಮನನಯ 
ಜಿಲ್ನೆಧಿಕನರಿಗಳಿಗ ್ಮನಹಿತಿ ಕ್ೂಟಿಟದನಿರ್ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಅವರತ  ನಮಮ ಮತೆಂದ್ ಅಧಿಕನರಿಗಳಿಗ್ 
ಹ್ೇಳಿದರತ. ಅದರ ಬಗ್ೆ ಮದಲತ clarification ಮನಡಲ್ಲ.  

ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗ್ 
ಹ್ೇಳುವುದೇ್ರ್್ೆಂದರ,್ ಸತಮನರತ  ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳಿಗ್ ಮನಡಿರತವೆಂತ್ಹದತಿ ಹಿೆಂದ ್
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ಯನವುದತ ರದತಿಗೂ್ೆಂಡಿದ,್ ಅದನತನ ಪೂಣ್ಾ ಪರಮನಣ್ದಲ್ಲೆ ಮತ್ೂುಮಮ ಬಿಡತಗಡ್ ಮನಡತವುದಕ್ೆ 
ಆದ್ೇಶವನತನ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಕೂ್ಟಿಟದನಿರ್.  ಈಗ ಮನನಯ ಗೂ್ೇವಿೆಂದ ರನಜ್ತರವರತ 
ಹ್ೇಳಿರತವೆಂತ್ಹದಿಕ್ೆ ಪೂಣ್ಾ ಆದ್ೇಶ ಮನಡಿ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುತ್ುೇರ್.್ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಮತ್ತು 
ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಹನಗೂ ತ್ರ್ಮಮಬಬರನತನ ಸಭ್ಗ ್ಕರದ್ತ,  ಅದರ ಬಗ್ೆ ಚಚ್ಾ ಮನಡಿ, ಸಮಸ್ಯಯನತನ 
ಬಗಹ್ರಿಸತತ್ುೇರ್್. 

ಶ್ರೇ ಗ್ೂೇವಿೆಂದ ರನಜ್ತ:- ಮನನಯ ಸಭನರ್ನಯಕರೇ್, ತನವ್ೇ ಇದರ ಜ್ವನಬನಿರಿಯನತನ 
ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳಿಬೇ್ಕತ.   

ಡನ|| ವ್ೈ.ಎ. ರ್ನರನಯಣ್ಸನಿರ್ಮ:- ಮನನಯ ಸದಸಯರ್ೇ, ರ್ನವು ಇದರ ಬಗ್ೆ ಒೆಂದತ 
ಸಭ್ಯನತನ ಮನಡಿಸೂ್ೇಣ್. 

ಶ್ರೇ ಆಯನೂರತ ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ್ (ಪದವಿೇಧರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತಗಳ ಕಣ್ತಮೆಂದ ್ನೂರನರತ ಸಮಸ್ಯಗಳಿವ್. ಅದರ ಬಗ್ೆ ಚಚ್ಾ ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಸದನ ನಮಗ್ 
ಒೆಂದತ ವೇ್ದ್ಧಕ್ಯನಗಿದ್. ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರ್ಲೆರಿಗೂ ಮನತ್ರ್ನಡತವ 
ಅವಕನಶ ಕ್ೂಡತವೆಂತ್ಹ ಜ್ವನಬನಿರಿ ತ್ಮಮದನಗಿದ್. ಬ್ಳಗ್ೆಯೆಂದ ಇಲ್ಲೆಯವರ್ಗೂ ರ್ನವು 
ಪರಶ್್ನೇತ್ುರ ಕಲ್ನಪ ಮನಡಿ, ಈಗ ಗಮನ ಸಳ್್ಯತವ ಸೂಚರ್್ ಅಧಾದಲ್ಲೆದ್ಿೇವ್. ಗಮನ ಸಳ್್ಯತವ 
ಸೂಚರ್್, it is just calling the attention of the Government. ತನವು ಚಚ್ಾ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕ್ೂಡಬನರದತ. ಮತ್ು ಮತು್ ಪರಶ್ನಗಳು ಇರಬನರದತ. ಒೆಂದತ ಸನರಿ 
ಸಕನಾರವನತನ ಗಮನ ಸಳ್್ದ ನೆಂತ್ರ, ಸಕನಾರ ಉತ್ುರ ಕ್ೂಟಟ ಮೇಲ್್ ಒೆಂದತ clarification 
ತ್ಗ್ದತಕೂ್ೆಂಡತ ಮತಗಿಸಬೇ್ಕತ. ಇನತನಳಿದ ಮನನಯ ಸದಸಯರ ಪರಸನುವಗಳ ಬಗ್ೆ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆ 
ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕ್ೂಡಬ್ೇಕತ. ಅದತ ಇಲೆದ್ೇ ಈ ರಿೇತಿ ನಡಯ್ತತನು ಹ್ೂೇದರ,್ ಸರಿ ಎನಿಸತವುದ್ಧಲೆ. 
ಆದರ್ ಇವರಿಗೂ್ೇಸೆರ ಸ್ಥೇರ್ಮತ್ವಲೆ. ಇನತನಳಿದ ಮನನಯ ಸದಸಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನಿಯಸತತ್ುದ್. ಈ 
ರಿೇತಿ ಮನಡದ್ಧದಿರ,್ ಇದನತನ ಮತಗಿಸ್ಥಕೂ್ೆಂಡತ ರ್ನವು ಹೂ್ರಗಡ ್ ಹೂ್ೇಗತವುದತ ಹ್ೇಗ?್ ಇದತ 
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ಅಪರೂಪಕ್ೆ ಬೆಂದ್ಧರತವೆಂತ್ಹ ಪರಶ್ನಗಳು. ಅದರ ಬಗ್ೆ ಚಚ್ಾಯನಗಿ, ಸಕನಾರದ ಗಮನ 
ಸಳ್್ಯಬ್ೇಕಲೆವ್. ದಯವಿಟತಟ, ಬ್ೇರಯ್ವರ ಸಮಯವನತನ ಕಸ್ಥದತ, ನಿೆಂತ್ತ ಮನತ್ರ್ನಡತವವರ್ಗೂ 
ಅವಕನಶ ಕ್ೂಡಬನರದತ ಎನತನವುದತ ನನನ ಪರಶ್ನ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಯತ.ಬಿ. ವ್ೆಂಕಟ್ೇಶ್ರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ, ತ್ಮಮ 
ಮನತ್ನತನ  ಇಪಪತ್ತು ನಿರ್ಮಷದಲ್ಲೆ ಮತಗಿಸಬ್ೇಕನದದತಿ, ನಲವತ್ತು ನಿರ್ಮಷ ಸಮಯವನತನ 
ತ್ಗ್ದತಕೂ್ೆಂಡಿದ್ಧಿೇರಿ. ದಯವಿಟತಟ, ತ್ಮಮ ಮನತ್ನತನ ಮತಗಿಸ್ಥ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದ್ಿೇರ್.್ ಮನನಯ 
ಸದಸಯರ್ಲೆರೂ ಸಮಯದ ಪರಜ್ಞಯ್ನತನ ಇಟತಟಕ್ೂೆಂಡತ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಕಳಕಳಿಯೆಂದ 
ವಿನೆಂತಿಯನತನ ಪನರರೆಂಭದಲ್ಲೆಯೇ ಮನಡಿದ್ಿೇರ್.್  

ಶ್ರೀ ಆಯನ್ ರು ಮಂಜುನಾಥ್:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೀೆ, ಗಮನ್ ಸಳೆೆಯುವ 
ಸ ಚನೆಯ ಬಗೆೆ ಮಾತ್ನಾಡುವುದಕೆೆ ಇಪ್ಿತ್ುು ನಮಿಷ್ ಎನ್ುುವುದರ ಬಗೆೆ ಸವಲಿ  ಪ್ುನ್ರಾವಲ ೆೀಕನ್  
ಮಾಡಬೀೆಕು. ಅಷ್ ೆಿಂದು ಗರಿಷ್ಠ ಸಮಯವನ್ುು ಕ ೆಡುವುದಕೆೆ ಬರುವುದಿಲಾ.  
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ಇ) ವಿಷ್ಯ:- ರಾಜಯದಲಿಾ ಇತಿುೀಚೆಗೆ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳಯೆಿಂದ ಹಾಲಿನ್ 
             ಇಳುವರಿ ಕುಸಿದಿರುವುದರಿಂದ ಹೈೆನ್ುಗಾರರ ಆರ್ಥಾಕ                       
             ಪ್ುನಶೆಚೀತ್ನ್ಕಾೆಗಿ ಹಾಲಿನ್ ದರವನ್ುು ಹೆಚಚಳ ಮಾಡುವ 
             ಬಗೆೆ ಹಾಗ  ಹೈೆನ್ುಗಾರರಿಗೆ ವಿಶೆೀಷ್ ಸಹಾಯ ಧನ್ 
             ನೀಡಿ ಪೆ ರೀತಾ್ಹಿಸುವ ಕುರಿತ್ು. 

***** 

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ರವಿ (ಸೆಳಿೀಯ ಸಂಸೆೆಗಳ ಕೆ್ೀತ್ರ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೀೆ, ರಾಜಯದಲಿಾ 
ಇತಿುೀಚೆಗ ೆಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಲಿನ್ ಇಳುವರಿ ಕುಸಿದಿರುವುದರಿಂದ ಹೆೈನ್ುಗಾರರ ಆರ್ಥಾಕ 
ಪ್ುನ್ಶಚೆೀತ್ನ್ಕಾೆಗಿ ಹಾಲಿನ್ ದರವನ್ುು ಹೆಚಚಳ ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ ಹಾಗ  ಹೆೈನ್ುಗಾರರಿಗೆ ವಿಶೆೀಷ್ 
ಸಹಾಯ ಧನ್ ನೀಡಿ ಪೆ ರೀತಾ್ಹಿಸುವ ಕುರಿತ್ು ಮಾನ್ಯ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರ ಗಮನ್ವನ್ುು 
ಸಳೆೆಯುತಿುದೆೆೀನೆ. 

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಸೆ ೀಮಶೆೀಖ್ರ್ (ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು) ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೀೆ, …. 

(ಹೆೀಳಿಕೆಯನ್ುು ಲಗತಿುಸಲಾಗಿದ)ೆ 
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ಕನಾಾಟಕದಲಿಾ  ಸುಮಾರು ಹದಿನಾರು Milk Union ಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯದು Karnataka 
Milk Federation.  ಈ ಎಲಾಾ Milk Union ಗಳ ಸವಾ ಸದಸಯರ ಸಭೆಯಲಿಾ ಪ್ರತಿ ಲಿೀಟರ್ 
ಹಾಲಿಗೆ ಮ ರು ರ ಪಾಯಿ ಹೆಚಚಳ ಮಾಡಬೀೆಕೆಂದು ಸವಾ ಸದಸಯರ ಸಭೆಯಲಿಾ ತಿೀಮಾಾನ್ವಾಗಿದೆ. 
ಬಹುಶಃ ಸಪೆೆಿಂಬರ್ ಇಪ್ಿತ್ೈದರ್ೇ್ ತನರಿೇಖಿರ್್ೂಳಗಡ್  ಜನ್ರಲ್ ಬಾಡಿಯ ಪರಕನರ 
ಏನಾಗಬೆೀಕಾಗಿತೆ ುೀ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಆಗಿದ.ೆ ಇದರ ಬಗೆೆ KMF (Karnataka Milk 
Federation)ನ್ಲಿಾಯ  ಕ ಡ ಸವಾ ಸದಸಯರ ಸಭೆಯಲಿಾ ತಿೀಮಾಾನ್ವಾಗಿದೆ. ಮ ರು 
ರ ಪಾಯಿಗಳನ್ುು enhancement ಮಾಡಬೀೆಕು. ಆ ಮ ರು ರ ಪಾಯಿಗಳ enhancement 
ಅನ್ುು ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ವಗಾಾವಣೆ ಮಾಡುತೆುೀವ ೆ ಎನ್ುುವಂತ್ಹದುೆ ಇವರ ಬೆೀಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾನ್ಯ 
ಸದಸಯರು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತಿರಗಳಿಗೆ ಮನ್ವಿಯನ್ುು ಮಾಡಿದಾೆರ.ೆ ಅದರ ಬಗೆೆ ತ್ಕ್ಷಣ ನಧಾಾರ 
ತೆಗೆದುಕ ೆಳುಾವುದಕೆೆ ನಾನ್ು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತಿರಗಳ ಹತಿುರ ಮಾತ್ನಾಡಿ,  ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ 
ಕೆ ಡುವಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನ್ುು  ನಾನ್ು ಕ ಡ  ಮಾಡುತೆುೀನೆ. ಈ ವಿಷ್ಯ ಈಗ ತಾನೆೀ ನ್ನ್ು ಗಮನ್ಕೆೆ 
ಬಂದಿದೆ ಮತ್ುು  ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತಿರಗಳ ಗಮನ್ಕೆೆ ತ್ಂದಿದಾೆರೆ.  ಅದರ ಬಗೆೆ ಮಾನ್ಯ 
ಮುಖ್ಯಮಂತಿರಗಳ ಹತಿುರ ಮಾತ್ನಾಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಹೆೀಳುವಂತ್ಹ ಕಲೆಸವನ್ುು ನಾನ್ು ಮಾಡುತೆುೀನೆ.  

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ರವಿ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೀೆ, ನಾನ್ು ಗಮನ್ ಸಳೆದೆಿರುವ ಪ್ರಮುಖ್ವಾದ 
ವಿಷ್ಯಕೆೆ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಉತ್ುರವನ್ುು ಕೆ ಟ್ಟಿದಾೆರೆ. ಆ ಉತ್ುರದಿಂದ ನಾನ್ು ಅಲಿ ತ್ೃಪ್ುನಾಗಿದ್ಿೇರ್್. 
ಸೆಂತ್ೃಪ್ತುಯನಗತವೆಂತ್ಹ ಉತ್ುರದ ನರಿೀಕ್ೆಯ ಜೆ ತಗೆೆ ಮತ್ುಷ್ುಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ುು ತ್ಮಾ ಅನ್ುಮತಿಯ 
ಮೀರಗೆೆ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ಗಮನ್ಕೆೆ ತ್ರಲು ಇಚಿಚಸುತುೆೀನೆ. ನಾನ್ು ಸುಮಾನೆ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡದೀೆ, 
ನಾನ್ು ಕೆ ಂಕಣ ಸುತಿು ಮೈಲಾರಕೆೆ ಬರುವುದಿಲಾ, ನಾನ್ು ನೆೀರವಾಗಿ ವಿಷ್ಯಕೆೆ ಬರುತೆುೀನೆ. ಇಡಿೀ 
ದೆೀಶಕೆೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕೂ್ರೂ್ೇರ್ನ ಸನೆಂಕನರರ್ಮಕ ಕನಯಲ್ ್ ಬಂತ್ು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಾಖ್ಾಾನೆ,  
ಸಾರಿಗ,ೆ communication ನಿೆಂದ ಹಿಡಿದು ಜಿೀವನ್ವೆಲಾವೂ ಸುಬಧವಾಯಿತ್ು. ಒಬಬರ ೆಬಬರನ್ುು 
ಮುಟುಿವ ಹನಗಿಲಾ. ಒಬಬರಿಗ ೆಬಬರು ಆರು ಅಡಿ ದ ರವಿರಬೆೀಕೆಂದು ಸಕಾಾರವೆೀ ಕಾನ್ ನ್ನ್ುು 
ತ್ಂದುಬಿಟ್ಟಿತ್ು. ಒಬಬರಿಗ ೆಬಬರು ಹಸು ಲಾಘವವನ್ುು ಸಹ ಮಾಡುವಹನಗಿಲಾ, ಮದುವ-ೆಮುಂಜಿ, ಹಬಬ 
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ಮತ್ುು ಮನೆಯಿಂದ ಹ ೆರಗಡ ೆ ಬರುವಹನಗಿಲಾ. ಮನೆಯಿಂದ ಹೆ ರಗಡೆ ಬಂದರ ೆ ಏಟತ ಕ್ೂಡತವ 
ಪ್ರಿಸಿೆತಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿತ್ು. ಅಂತ್ಹ ಸುಬಧವಾದಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲಿಾ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಗನರಮನೆಂತ್ರ 
ಪರದ್ೇಶದವರತ. ನ್ಮಾ ಕ್ೆೀತ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರಮಾಂತ್ರ. ರ್ನನತ ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರಮಾಂತ್ರದಿಂದ 
ಶಾಸಕನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತೆುೀನೆ. ನ್ಮಾ  ಜನ್ರಲೆಾರ  ಜಿೀವನ ೆೀಪಾಯಕೆೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗ ೆ
ಬಂದಿರುವವರು. ಜನ್ರಲೆಾರ  ಕೂ್ರ ೆೀನಾ ಬಂತ್ು ಎಂದು ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲಾದೆೀ, ಜನ್ರು 
ಗಾಬರಿಯಾಗಿರುವ ಬಗೆೆ ನಾವು Electric Media ಗಳಲಿಾ ನೆ ೀಡಿರುವಂತ್ಹದುೆ ಮತ್ುು 
ವಾಸುವಾಂಶ ಕ ಡ ಆಗಿದ.ೆ  ಜನ್ರಲೆಾರ  ಗಂಟು ಮ ಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೆ ಂಡು ಅವರವರ ಊರಿಗ ೆಬಂದರು. 
ಬೆಂಗಳೂರಿನ್ಲಿಾ ಟಾಯಕಿ್ ಚಾಲಕರು, ಹೆ ೀಟಲೆ್ ನ್ಲಿಾ ಕಲೆಸ ಮಾಡುವ ಸವಾರ್ ಗಳು, ಫ್ುಟ್ಪನತ್ ನ್ಲಿಾ 
ಮನರನಟ ಮಾರುತಿುದೆವರು, ಸಕೆ ಯರಿಟ್ಟಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿುದೆವರು, ವಿವಿಧ ಬೆೀಕರಿಗಳಲ್ಲೆ ಕ್ಲಸ 
ಮಾಡುತಿುದೆವರು ಎಲಾರ  ತ್ಮಾ ಕಡೆಯ ಜಿೀವನ್ವನ್ುು ಹುಟುಿ ಊರಿನ್ಲಿಾ ಕಳೆಯೀಣವೆಂದು ತ್ಮಮ 
ತ್ಮಮ ಹುಟ ಿರಿಗೆ ಬಂದರು. ಊರಿಗ ೆ ಬಂದು ಸುಮಾರು ಹದಿನೆೈದು ದಿವಸಗಳಿಂದ ಒಂದು 
ತಿಂಗಳವರಿಗೆ ಸತಮಮರ್ ್ಇದೆರು. ಆದರೆ ಅವರ ಜಿೀವನ್ ನ್ಡಯೆಬೆೀಕಲಾ. ನ್ಮಾ ಜಿಲೆಾಯ ಅಕೆ-ಪ್ಕೆದ 
ತ್ಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೆ ೀಗಿ ಸಿೀಮ ಹಸುಗಳನ್ುು ತ್ಂದರು. ಸಿೀಮ ಹಸುಗಳ ಹಾಲನ್ುು 
ಡೈೆರಿಗೆ ಹಾಕುವಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲಿಾ ಇಡಿೀ ದೀೆಶವೆೀ ಸುಬಧವಾಗಿತ್ುು. ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಹೆೀಳಿದ ಹಾಗೆೀ 
ಸುಮಾರು ಹದಿನಾರು ಹಾಲಿನ್ ಒಕ ೆಟ ಮತ್ುು ವಿಶೀೆಷ್ವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಲು ಒಕ ೆಟ ಸೀೆರಿದ 
ಹಾಗೆೀ ಯಾವುದೆೀ ಒಕ ೆಟಗಳು ಕೆಲಸವನ್ುು ಸೆಗಿತ್ ಮಾಡಲಿಲಾ. ಆ ಒಕ ೆಟಗಳು ಬೆಳಗೆೆಯೆಂದ 
ಸಂಜೆಯ ತ್ನ್ಕ ಹಾಲನ್ುು ಹಾಕಿಸಿಕ ೆಳುಾತಿುದೆರು. ನಾನ್ು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ುವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಲಿನ್ 
ಒಕ ೆಟದ ಬಗೆೆ ಸಿೀಮಿತ್ವಾಗಿ ಮಾತ್ನಾಡುತೆುೀನೆ. ಕ್ೂರ ೆೀನಾ ಬಂದಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲಿಾ 
ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಲು ಒಕ ೆಟದ ಸಂಗರಹಣ ಸಾಮಥಯಾ ೧೮ ರಿಂದ ೧೯ ಲಕ್ಷ ಲಿೀಟರ್ ಗಳಷ್ುಿ ಇದತಿ, 
ಹಾಲು ಒಂದು ದಿನ್ಕೆೆ ಹಾಳಾಗುತಿುತ್ುುು. ೧೨ ರಿಂದ ೧೩ ಲಕ್ಷ ಲಿೀಟರ್ ಹಾಲನ್ುು ಜನ್ರಿಗ ೆಮಾರಾಟ 
ಮಾಡುತಿುದೆೆವು. ಇನ್ುುಳಿದ ಹಾಲನ್ುು ಪೌಡರ್, ಚಿೀಸ್, ಬೆಣೆಣ, ತ್ುಪ್ಿ  ಇನುತ್ರ ಉತ್ಿನ್ುಗಳನಾುಗಿ 
ಮಾಡುತಿುದೆೆವು.  ಕ್ೂರ ೆೀನಾ ಬಂದಂತ್ಹ ಸಂದಭಾದಲಿಾ ಬರಿೀ ನಾಲುೆ ಲಕ್ಷ ಲಿೀಟರ್ ಹಾಲು 
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ಮಾರಾಟವಾಗುತಿುತ್ುು. ಇನ್ುುಳಿದ ಹದಿನೆೈದು ಲಕ್ಷ ಲಿೀಟರ್ ಹಾಲನ್ುು ತೆಗೆದುಕ ೆಳುಾವವರಿಲಾ. ಹಾಲು 
ಹಾಗೆಯ್ಕೀ ಉಳಿದುಹ ೆೀಯಿತ್ು. ನಾವು ಸಕಾಾರದಿಂದ ಐದು ರ ಪಾಯಿ ಸಹಾಯಧನ್ ಪ್ಡಯೆಲಿಲಾ. 
ಮಗಾ ಡೈೆರಿಯನ್ುು ಸಾೆಪ್ನೆ ಮನಡಲ್ಲಕ್ೆ ಸಕಾಾರ  ಇದಕ್ೆ ಸಹಾಯಧನ್ವಾಗಿ ಐದು ರ ಪಾಯಿ 
ಕೆ ಡಲ್ಲಲೆ.  ಆ ರೈೆತ್ರು ಸವಂತ್ವಾಗಿ ಷ್ೆೀರು ಹಣವನ್ುು ಕಟ್ಟಿ MPCS (Milk Producers Co-
operative Societies) ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಒಕ ೆಟ ಮಾಡಿ, ಅವರು ಮಾಡಿದಂತ್ಹ ತ್ಮಾ ಸವಂತ್ 
ಸಾಮಥಯಾದ ಮೀಲೆ ಸುಮಾರು ಐದುನ್ ರ ಐವತ್ುು ಕ ೆೀಟ್ಟ ರ ಪಾಯಿಗಳಷ್ುಿ ಖ್ಚುಾ ಮಾಡಿ, 
ಒಂದು ಮಗಾ ಡೈೆರಿಯನ್ುು ಕನ್ಕಪ್ುರ ತಾಲ ಾಕು ಶ್ವನ್ಹಳಿಾಯಲಿಾ ನಮಾಾಣ ಮಾಡಿಕೆ ಂಡಿದೆೆೀವೆ. 
ಬೆಂಗಳೂರಿನ್ಲಿಾ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಯ ನಟ್ ಇತ್ುು. ಈ ರಿೀತಿಯಾಗಿ ಹೆ ಸಕೆ ೀಟೆಯಲಿಾದೆಂತ್ಹ 
ಯ ನಟ್ ಗಳಲಿಾ ಉಳಿದ ಹಾಲನ್ುು ಬೆಣೆಣ, ತ್ುಪ್ಿ, ಚಿೀಸ್, ಪೌಡರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿವತ್ಾನೆ ಮಾಡಿ, ಹಾಲು 
ಒಕ ೆಟಗಳು ಅವೊತಿುನ್ ದಿನ್ ರೈೆತ್ರ ಬದುಕಿಗೆ ಆಸರಯೆಾಗಿ ನಂತ್ವು. ಎಲಾವೂ ಸುಬಧವಾದಂತ್ಹ 
ಸಂದಭಾದಲಿಾ, ಆ ಒಕ ೆಟಗಳು ರೈೆತ್ರಿಗ ೆpayment ಮಾಡಿಕ ೆಳುಿತನು ಬಂತ್ು. ಬರಿೀ ಐದು ಲಕ್ಷ 
ಲಿೀಟರ್ ಗಳಷ್ುಿ ಹಾಲು  ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತಿುದೆರು.  ಇನ್ುುಳಿದ ಹದಿನೆೈದು ಲಕ್ಷ ಲಿೀಟರ್ ಹಾಲು 
ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಕೆೆ ಅವಕಾಶವ್ೇ ಇರಲಿಲಾ. ಆ ಹಾಲನ್ುು Cold Storage  ನ್ಲಿಾ ಇಟುಿ, 
ಅವೊತಿುನ್ ದಿನ್ ಜಿೀವನೆ ೀಪಾಯಕಾೆಗಿ ಮಾಡಿಕ ೆಂಡು ಬಂದಿರುವಂತ್ಹದುೆ, ಇಲಾವೆಂದರೆ ಜನ್ರು 
ಬಿೀದಿಗೆ ಬರಬೆೀಕಾಗಿಬಿಡುತಿುತ್ುು. ರಾಜಯದಲಿಾ ಒಟುಿ ಇಪ್ಿತಾುರು ಲಕ್ಷ ಕುಟುಂಬಗಳು ಈ 
ಹೆೈನ್ುಗಾರಿಕೆಯನ್ುು ನ್ಂಬಿಕೆ ಂಡು, ಈ ಹದಿನಾರು ಒಕ ೆಟಗಳಲಿಾ ಸದಸಯರಾಗಿದಾೆರ.ೆ ಇಡಿೀ 
ಪ್ರಪ್ಂಚದಲಿಾಯ್ಕೀ ಅತಿ ಹೆಚುಚ ಹಾಲನ್ುು ಉತಾಿದನೆ ಮಾಡುವಂತ್ಹ ದೆೀಶವೆಂದರೆ, ಇವತ್ುು ಭಾರತ್ 
ದೆೀಶವಾಗಿದೆ.  ನ್ಮಾ ದೀೆಶದಲಿಾ ಹೆಚುಚ ಹಾಲು ಉತಾಿದನೆ ಮಾಡುವ ರಾಜಯವೆಂದರ ೆ ಗುಜರಾತ್ 
ರಾಜಯ ಬಿಟಿರೆ ಕನಾಾಟಕ ರಾಜಯವಾಗಿದೆ. ಸಹಕಾರ ಕ್ೀೆತ್ರದಿಂದಾಗಿ, ತ್ಮಾ ಸವಂತ್ ಸಾಮಥಯಾದಿಂದಾಗಿ 
ಸಹಕಾರ ಮಂಡಳಿಯನ್ುು ಕಟ್ಟಿದಾೆರೆ. ಇದರ ಬಗೆೆ ಕೆೀಂದರ ಸಚಿವರು ಶಾಾಘನೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆೆ 
ಪ್ತಿರಕೆಯಲಿಾ ಓದಿದೆೆೀನೆ. ಇದು ಬೃಹತ್ ಆಗಿ ಬಳೆೆದಿರುವಂತ್ಹದುೆ ಮತ್ುು ಸವಂತ್ ಸಾಮಥಯಾದಿಂದ 
ಮಾಡಿರುವಂತ್ಹದುೆ. ಸಕಾಾರ ಸಹಾಯಧನ್ವಾಗಿ ಐದು ರ ಪಾಯಿಯನ್ುು ಕೆ ಡುತಿುದೆ. ಒಂದು 
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ಲಿೀಟರ್ ಹಾಲಿಗೆ ಇವತ್ುು ಒಂದ ೆಂದು ಒಕ ೆಟಗಳು ಒಂದ ೆಂದು ರಿೀತಿಯ ಬೆಲೆ ಕೆ ಡುತಿುದೆ. 
ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಲು ಒಕ ೆಟ ಒಂದು ಲಿೀಟರ್ ಹಾಲಿಗೆ ಇಪ್ಿತೆುೀಳು ರ ಪಾಯಿ ಕೆ ಡುತಿುದೆ.    

                                     (ಮತೆಂದತ) 

(797) 4.30, 13-09-2022, ಟಿಸ್ಥಹ್ರ್್-ಎೆಂಡಿ             (ಸಭನಪತಿಯವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ) 
 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ (ಮತೆಂದತ):-  

ರ್್ರ್ಯ ಇರ್ೂ್ನೆಂದತ ಒಕೂೆಟ ಒೆಂದತ ಲ್ಲೇಟರ್ ಹಸತವಿನ ಹನಲ್ಲಗ್ ರೂ.೨೫ ಗಳನತನ ಕೂ್ಡತತಿುದ್. 
ಇರ್ೂ್ನೆಂದತ ಒಕೂೆಟ ಒೆಂದತ ಲ್ಲೇಟರ್ ಹನಲ್ಲಗ್ ರೂ.೨೪ ಗಳನತನ ಕ್ೂಡತತಿುದ್. ಮೆಂಗಳೂರಿನದತಿ 
ಸಪ್ರೇ್ಟ್. ಹನಸನ ಒಕೂೆಟ ಬಹತಶಃ ಒೆಂದತ ಲ್ಲೇಟರ್ ಹನಲ್ಲಗ್ ರೂ.೨೬ ಗಳನತನ ಕ್ೂಡತತಿುದ್. ೧೯ 
ಲಕ್ಷ ಲ್ಲೇಟರ್ ಹನಲ್ಲನ ಉತನಪದರ್್ ಇದತಿದತಿ ಮತು್ pickup ಆಯತ್ತ. ಜ್ೂನ್, ಜ್ತಲ್್ೈ ಮತ್ತು ಆಗಸಟ್ 
ತಿೆಂಗಳಿನಲ್ಲೆ ಧನರನಕನರವನಗಿ ಮಳ್ ಬೆಂತ್ತ. ಈ ರಿೇತಿಯ ಮಳ್ಯನತನ ರ್ನವು ಮಲ್್ರ್ನಡಿನಲ್ಲೆ 
ರ್್ೂೇಡತತಿುದ್ಿವು. ರನಮನಗರ ಜಿಲ್್ೆ ಮತ್ತು ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಗನರಮನೆಂತ್ರ ಜಿಲ್್ೆಯಲ್ಲೆ ರ್ನವು ನಮಮ 
ಜಿೇವನ ಪಯಾೆಂತ್ ಇೆಂತ್ಹ ಮಳ್ಯನತನ ರ್್ೂೇಡಿರಲ್ಲಲೆ. ನಮಗ್ ಬರಬ್ೇಕನದೆಂತ್ಹ ವನಡಿಕ ್
ಮಳ್ಗಿೆಂತ್ ನಿರಿೇಕ್ಷ್ ರ್ಮೇರಿ ಎರಡೂಮರತ ಪಟತಟ ಹ್ಚಿಚಗ್ ಮಳ್ ಬೆಂದ್ಧದ.್ ಆ ಮಳಯ್ ತಿೇವರತ್ಯೆಂದನಗಿ 
ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಕೂ್ಟಿಟಗಯ್ೆಂದ ಹಸತಗಳನತನ ಹ್ೂರಗಡ ್ಮೇಯಲತ ಬಿಡತವುದಕ್ೆ ಸನಧಯವನಗತತಿುಲೆ. 
ಮೇವಿನಲ್ಲೆ ನಿೇರಿನ ಅೆಂಶ ಇದ್. ರೈ್ತ್ ಕೂಡ ಹ್ೂರಗಡ್ ಹ್ೂೇಗಿ ಮೇವು ಸೆಂಗರಹಣ್ ಮನಡಿ 
ಹಸತಗಳಿಗ ್ತ್ೆಂದತ ಕೂ್ಡತವುದಕ್ೆ ಆಗತತಿುಲೆ. ಹನಲತ ಪರಿೇಕ್ಷಿಸತವನಗ 3.5ರಷತಟ ಜಿಡಿಾನ ಅೆಂಶ ಮತ್ತು 
8.5ರಷತಟ ಘನ ಕೂ್ಬಿಬನ ಅೆಂಶ ಇರಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ನಮಮ ಹನಲ್ಲನ ಒಕೂೆಟ ನಿಧನಾರ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡಿದ.್ 
ಮೇವಿನಲ್ಲೆ ನಿೇರಿನ ಅೆಂಶ ಜನಸ್ಥು ಆದನಗ ಒಕೂೆಟಗಳು ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸ್ಥರತ್ಕೆೆಂಥ ಪರಮನಣ್ದಷತಟ 
ಹನಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಜಿಡತಾ ಮತ್ತು ಘನ ಕ್ೂಬಿಬನ ಅೆಂಶ ಕೂಡ ಬರತತಿುಲೆ. ಹನಲ್ಲನಲ್ಲೆ 3.5ರಷತಟ ಜಿಡಿಾನ ಅೆಂಶ 
ಮತ್ತು 8.5ರಷತಟ ಘನ ಕೂ್ಬಿಬನ ಅೆಂಶ ಬರದ್ಧದಿರ ್ಡೈ್ರಿಯಲ್ಲೆ ಹನಲನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂಳಿದೇ್ ವನಪಸತಾ 
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ಕಳುಹಿಸತತನುರ್. ಆಗ ಆ ರೈ್ತ್ ಆ ಹನಲನತನ ತ್ನನ ಮರ್್ಯಲ್ಲೆಯೇ ಇಟತಟಕೂ್ಳಿಬೇ್ಕನಗತತ್ುದ್. 
ನಮಮಕಡ ್ವನಡಿಕ ್ಭನಷ್ಯ್ಲ್ಲೆ degree ಬರಲ್ಲಲೆವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳುತನುರ್. ಇದರಿೆಂದ ಏರ್ನಗಿದ್ಯೆಂದರ್, 
ಹನಲ್ಲನ ಸೆಂಗರಹಣ್ ೧೯ ಲಕ್ಷದ್ಧೆಂದ ೨೦ ಲಕ್ಷ ಲ್ಲೇಟರ್ಗ್ ಹ್ೂೇಗಿತ್ತು. ಆದರ ್ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ನಮಮ 
ಜಿಲ್್ೆಯಲ್ಲೆ ಹನಲ್ಲನ ಸೆಂಗರಹಣ್ ೧೬ ಲಕ್ಷ ಲ್ಲೇಟರ್ಗ್ ಬೆಂದ್ಧದ.್ ಇನೂನ ಮೂರತವರ್ ಲಕ್ಷದಷತಟ ಹನಲ್ಲನ 
ಸೆಂಗರಹಣ್ ಕಡಿಮಯನಗಿದ.್ ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಮರಳುವನಡಿ ಸೆಂತ,್ ರ್್ರ್ಯ ಅೆಂಚ್ಟಿಟ, ತ್ಗೆಟಿಟ ತ್ಳಿ, 
ಡೆ್ಂಕಣಿಕ್ೂೇಟ್ ಸೆಂತಗ್ಳಿಗ ್ಅವರತ ಕ್ೇಳಿದಷತಟ ಬ್ಲ್್ಗ್ ಮನರನಟ ಮನಡತತಿುದನಿರ್. ಏಕ್ೆಂದರ ್ಉತ್ುಮ 
ಬ್ಲ್ ್ ಸ್ಥಗತತಿುಲೆ. ಉದನಹರಣ್ಗ್ ಹ್ೇಳುವುದನದರ್, ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಒಬಬ ರೈ್ತ್ ತ್ನನ 
ಜಿೇವರ್್ೂೇಪನಯಕನೆಗಿ ಎರಡತ ಹಸತಗಳನತನ ಕಟಿಟಕ್ೂೆಂಡಿದಿರ್, ಆತ್ನ ಇಡಿೇ ಕತಟತೆಂಬ 
ದತಡಿಯಬ್ೇಕನಗತತ್ುದ್. ಒಬಬ ದತಡಿಯತವುದಲೆ. ಆತ್ನ ಇಡಿೇ ಕತಟತೆಂಬ ಬಳ್ಗಿನ ಜನವ ೫ ಗೆಂಟ್ಗ್ 
ಎದ್ಿೇಳಬ್ೇಕತ. ಹಸತಗಳ ಮೈ ತ್ೂಳ್ಯಬ್ೇಕತ. ಹನಲನತನ ಕರಯ್ಬ್ೇಕತ. ಹನಲತ ಕರದ್್ಧದಿನತನ 
ತ್ಗ್ದತಕೂ್ೆಂಡತ ಹೂ್ೇಗಿ ಡೈ್ರಿಗ ್ ಹನಕಬ್ೇಕತ. ಆನೆಂತ್ರ ಆತ್ ಬೆಂದತ ಮೇವು ಸೆಂಗರಹಣ್ 
ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಬರಿೇ ಬಳ್ಗ್ೆ ಒೆಂದತ ಹ್ೂತ್ತು ಅಲೆ, ಮಧನಿಹನ, ಸನಯೆಂಕನಲ ಆ ಹಸತವಿನ 
ಜ್ೂತ್ಯಲ್ಲೆಯೇ ಇರಬೇ್ಕತ. ಒೆಂದತ ಹಸತ ಕಟಿಟಕ್ೂೆಂಡರ್, ದ್ಧನನಿತ್ಯ ಅದರ ಜ್ೂತ್ಯಲ್ಲೆಯೇ 
ಜನಗರೂಕತ್ಯೆಂದ ಜ್ೂೇಪನನ ಮನಡಲ್ೇ್ಬ್ೇಕನದೆಂತ್ಹ ಅನಿವನಯಾತ್ ಇರತತ್ುದ್.  ಅದನತನ 
ಸನಕಲತ ಇಡಿೇ ಕತಟತೆಂಬ ನಿಲತೆತ್ುದ್. ಒೆಂದತ ದ್ಧನಕ್ೆ labour charge ರೂ.೪೦೦-500 ಗಳು 
ಕೂಲ್ಲ ಕ್ೂಡಬೇ್ಕತ. ಗೆಂಡ-ಹ್ೆಂಡತಿ ಇಬಬರೂ ಕೂಡ ನಿಲೆಬ್ೇಕನಗತತ್ುದ್. ಸನಮನನಯವನಗಿ ಒೆಂದತ 
ಹ್ೂತಿುಗ ್ಒೆಂದತ ಹಸತ ೬-೭ ಲ್ಲೇಟರ್ ಹನಲತ ಸೆಂಗರಹಣ್ ಆಗತತ್ುದ್.  ರ್ಮೇಡಿಯೆಂ ಆಗಿ ಕಟತಟವೆಂತ್ಹ 
ಒಳ್ಿಯ ಹಸತವಿನಿೆಂದ ೧೨ ರಿೆಂದ ೧೩ ಲ್ಲೇಟರ್ ಹನಲತ ಸೆಂಗರಹಣ್ಯನಗತತ್ುದ್. ಎರಡರಿೆಂದ ಮೂರತ 
ಲ್ಲೇಟರ್ ಹನಲನತನ ಕರತವಿಗ್ ಕ್ೂಡಬೇ್ಕನಗತತ್ುದ್. ಆತ್ನ ಮರ್್ಯಲ್ಲೆ ಅಧಾ ಲ್ಲೇಟರ್ ಹನಲತ 
ಇಟತಟಕೂ್ೆಂಡತ, ಒೆಂದತ ಹತಸತವಿಗ್ ೧೦ ಲ್ಲೇಟರ್ ಹನಲತ ಹನಕತತನುರ.್ ಇವರತ ಒೆಂದತ ಲ್ಲೇಟರ್ ಹನಲ್ಲಗ್ 
ರೂ.೨೭ ಕ್ೂಡತತನುರ್. ೧೦ ಲ್ಲೇಟರ್ ಹನಲತ ಹನಕಿದರ ್ ರೂ.೨೭೦ ಗಳು ಆಗತತ್ುದ್. ಒೆಂದತ ದ್ಧನಕ್ೆ 
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ಒಬಬರಿಗ ್ ಕೂಲ್ಲ ಕ್ೂಡತವಷತಟ ಹಣ್ ಕೂಡ ಬರತವುದ್ಧಲೆ. animal feeds rate ಕೂಡ 
ಜನಸ್ಥುಯನಗಿದ.್ ಅದಕ್ೆ ಹಿೆಂಡಿ, ಬೂಸ ಇದ್ಲೆವನತನ ಕ್ೂಡಬೇ್ಕತ.  

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಎಸ್.ರವಿಯವರೇ್, ಈಗ ಏರ್ನಗಬ್ೇಕತ ಕ್ೇಳಿ. 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈಗ ಇರತ್ಕೆೆಂಥದತಿ. ಸನಮನನಯವನಗಿ ಎರಡತ 
ಹಸತಗಳನತನ ಕಟಿಟಕೂ್ೆಂಡಿರತ್ಕೆವರತ ೨೦ ಲ್ಲೇಟರ್ ಹನಲತ ಹನಕಿದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ನೆ ಕಳ್ದತ 
ರೂ.೫೦೦ಗಳು ಸ್ಥಗತವುದ್ಧಲೆ. ಒಬಬರಿಗ ್ದ್ಧನಕ್ೆ ೫೦೦ ಕೂಲ್ಲ ಕೂ್ಡಬೇ್ಕತ. ಸನಮನನಯವನಗಿ ಕೂಲ್ಲ ಸಹ 
ಸ್ಥಗತವುದ್ಧಲೆ.  ಆತ್ ಒೆಂದೂವರ್ ಲಕ್ಷದಷತಟ ಹಸತವಿಗ ್ಬೆಂಡವನಳ ಹನಕಿ, ಕೂ್ಟಿಟಗ್ಯನತನ ಕಟಿಟದರ ್
ಏನೂ ಉಳಿಯತವುದ್ಧಲೆ. ಮನನಯ ಸಹಕನರ ಸಚಿವರ ಸಿೆಂತ್ ಊರತ ಚನನಪಟಟಣ್ ತನಲೂೆಕತ. ಇಡಿೇ 
ರನಜ್ಯದಲ್ಲೆಯೇ ಅತಿ ಹ್ಚತಚ ಹನಲತ ಸೆಂಗರಹಣ್ ಮನಡತವ ತನಲೂೆಕತ ಯನವುದನದರೂ ಇದಿರ ್ಅದತ 
ಚನನಪಟಟಣ್ ತನಲೂೆಕತ. ಆ ತನಲೂೆಕಿನಲ್ಲೆ ೩ ಲಕ್ಷ ಲ್ಲೇಟರ್ ಹನಲತ ಸೆಂಗರಣ್ಯನಗತತಿುದ್. ಇವತಿುನ 
ದ್ಧವಸ ಬಹತಶಃ ಅದತ ಸತಮನರತ ೨.೬೦ ರಿೆಂದ 2.70 ಲಕ್ಷ ಹನಲತ ಸೆಂಗರಹಣ್ಯನಗತತಿುದ.್ 
೮೦,೦೦೦ ರನಸತಗಳು ಇದತಿದತ, ೬೫,೦೦೦ ರನಸತಗಳನಗಿವ್. ಅದಕನೆಗಿ ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, 
ರೂ.೩ ಗಳು ಕೂ್ಡತವುದಕ್ೆ ಇವರೇ್ ಆಗಬೇ್ಕ್? ಅದಕ್ೆ ಸಕನಾರ ದತಡತಾ ಕೂ್ಡತವುದ್ಧಲೆ. ರ್ನನತ 
ಕ್ೇಳತ್ಕೆೆಂಥದತಿ ಸಕನಾರದ ಅನತಮತಿ ಬ್ೇಕನಗಿಲೆ. ಖನಸಗಿಯವರತ ಒೆಂದತ ಲ್ಲೇಟರ್ ಹನಲ್ಲಗ್ 
ರೂ.೩೫-೪೦ಗಳಿಗ್ ಮನರನಟ ಮನಡತತಿುದನಿರ್. ಅದತ ಖನಸಗಿಯವರತ ಸೆಂಗರಹಣ ್
ಮನಡತತಿುರತ್ಕೆೆಂಥದತಿ. ಒಕೂೆಟಗಳು ಸಕನಾರದ ಅನತಮತಿ ಕೂಡ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳುಿವೆಂತಿಲೆ. 
ಒಕೂೆಟಗಳೇ್ announce ಮನಡಿ ಮನಡಿಕೂ್ಳಿಬಹತದತ. ಮದಲ್ಲನಿೆಂದಲೂ ಬೆಂದ್ಧರತ್ಕೆೆಂಥ 
ಸೆಂಪರದನಯದೆಂತ್ ಸರ್ನಮನಯ ಮತಖಯಮೆಂತಿರಯವರಿಗ್ ಪತ್ರ ಬರ್ದತ, ಸರ್ನಮನಯ ಸಹಕನರ ಸಚಿವರಿಗ್ 
ಮನವಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಹನಲ್ಲನ ದರವನತನ ಏರಿಕ ್ಮನಡಬ್ೇಕ್ೆಂಬ ನಿಯಮವ್ೇನೂ ಎಲೂೆ writing 
ನಲ್ಲೆ ಇಲೆ. ರೂ.೩ ಗಳು ಎೆಂದತ announce ಮನಡಿದರ್ ಹ್ೇಗ?್ ಜ್ನ ಆ ಉದಯಮವನತನ ಬಿಟತಟ 
ಹ್ೂೇಗತತಿುದನಿರ.್ ಇನತನ ಇವರತ ಉದೂ್ಯೇಗ ಎಲ್ಲೆ ಕೂ್ಡತತನುರ?್ 
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 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟಿ.ಸ್ೂೇಮಶ್ೇಖರ್ (ಸಹಕನರ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ 
ಎಸ್.ರವಿಯವರತ ಹೇ್ಳುತಿುದನಿರ.್ Milk Union ನವರತ resolution ಮನಡಿಕೂ್ೆಂಡಿದನಿರ್. 
ರೂ.೩ಗ ್enhancement ಮನಡಬೇ್ಕತ, ಆ ಮೂರತ ರೂಪನಯಗಳನತನ ಹಚ್ಿಚಸ್ಥ ಅದನತನ ರೈ್ತ್ರಿಗ ್
ಕ್ೂಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಸವಾ ಸದಸಯರ ಸಭ್ಯಲ್ಲೆ ತಿೇಮನಾನ ಮನಡಿದನಿರ.್ 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, ತನವು ದಯಮನಡಿ 
ಇರ್ೂ್ನೆಂದತ ಬನರಿ ಮನಹಿತಿ ತ್ರಿಸ್ಥ. ನಮಮ ಒಕೂೆಟದ ಬ್ೇಡಿಕ ್ಇರತವುದತ ರೂ.೩ ಗಳು ಅಲೆ, ನಮಮ 
ರೈ್ತ್ರ ಬ್ೇಡಿಕ್ ಇರತ್ಕೆೆಂಥದತಿ ಕನಿಷಾ ರೂ.೭ಗಳು. ಒೆಂದತ ಲ್ಲೇಟರ್ ಹನಲ್ಲಗ್ ರೂ.೩೫ಗಳು 
ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಅದನತನ ರೈ್ತ್ರಿಗ್ ರ್್ೇರವನಗಿ ಹಸನುೆಂತ್ರ ಮನಡಬೇ್ಕತ.  

 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೂ್ೇಮಶ್ೇಖರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಕೂ್ೇವಿಡ್-19 ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೆ 
KMF (Karnataka Milk Federation) ನ ಎಲ್ನೆ ನಿದ್ೇಾಶಕರತ ಹ್ೇಳಿದರತ. ಆಗ ಮನಜಿ 
ಮತಖಯಮೆಂತಿರಯವರನದ ಸರ್ನಮನಯ ಶ್ರೇ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ಇದಿರತ. Entire ಹನಲನತನ 
ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜನಯದಯೆಂತ್ ಉಚಿತ್ವನಗಿ ಹೆಂಚತ್ಕೆೆಂಥ ವಯವಸ್ಿ ಮನಡಿದರತ. ರೂ.೭೦ ಕ್ೂೇಟಿ 
ಹಣ್ವನತನ ಸಕನಾರದ್ಧೆಂದ Milk Unionಗ್ ಕ್ೂಡತ್ಕೆೆಂಥದಿನತನ ಆಗಿನ ಸರ್ನಮನಯ ಮತಖಯಮೆಂತಿರಗಳು 
ಮನಡಿದರತ.  ಹನಲ್ಲನ ಪೌಡರ್ ರ್ಮಕಿೆದ್ ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳಿದಿರತ. ಶನಲ್ನ ಮಕೆಳಿಗ ್ ಎರಡತ ತಿೆಂಗಳು 
ಉಚಿತ್ವನಗಿ milk powder ನತನ ಕ್ೂಡತ್ಕೆೆಂಥ ವಯವಸ್ಿಯನತನ ಮನಡಿ, ಅದಕ್ೆ ಎಷತಟ ಹಣ್ 
ಆಗತತ್ುದ್ೂೇ, ಅಷೂಟ ಹಣ್ವನತನ ಸಕನಾರದ್ಧೆಂದ ಕ್ೂಡತ್ಕೆೆಂಥ ಕ್ಲಸವನತನ ಮನಡಿದ್ಿೇವ್. 
ಅವತಿುನಿೆಂದ Milk Union ಗ್ ಸಕನಾರ support ಮನಡಿಕೂ್ೆಂಡ್ೇ ಬೆಂದ್ಧದ್. ಇವತ್ತು ಮನನಯ 
ಸದಸಯರತ ಹ್ೇಳುತಿುರತವುದತ ರೈ್ತ್ರ ಸೆಂಬೆಂಧ ನಮಮದೇ್ನೂ objection ಇಲೆ. ಆದರ್ ರ್ನವು ಒೆಂದತ 
ಕಡ ್ customerದೂ ಕೂಡ ರ್್ೂೇಡಬ್ೇಕನಗತತ್ುದ.್ Customer ಕೂಡ ನಮಗ್ ಹನಲ್ಲನದತಿ 
ಹ್ೂರ್ಯನಗತತ್ುದ್ೆಂದತ ಹೇ್ಳುತನುರ್. ಸರ್ನಮನಯ ಮತಖಯಮೆಂತಿರಯವರಿಗೂ ಮನಹಿತಿ ಇದ್. Milk 
Union and KMF ನವರತ ಏನತ ಕೂ್ಟಿಟದನಿರ್, ಜ್ನಸನಮನನಯರತ ಏರ್್ೇನತ ಮನಹಿತಿ ಕ್ೂಟಿಟದನಿರ,್ 
Milk Union ರೂ.೩ ಗಳು ಜನಸ್ಥು ಮನಡಬೇ್ಕತ ಎನನತ್ಕೆೆಂಥ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೆ, ಅರ್್ೇಕ 
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ಸನವಾಜ್ನಿಕರತ ಮತ್ತು customers ಕೂಡ ಸರ್ನಮನಯ ಮತಖಯಮೆಂತಿರಯವರಿಗ್ ಮನವಿ ಮನಡಿದನಿರ.್ 
ಈ ಎಲೆವನೂನ ದೃಷಿಟಯಲ್ಲೆಟತಟಕ್ೂೆಂಡತ ಸದಯದಲ್್ೆೇ ಅವರತ decision ತ್ಗ್ದತಕ್ೂಳುಿತನುರ.್ 
ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳಿತ್ಕೆೆಂಥದಿಕ್ೆ ರ್ನನತ coordinate ಮನಡತ್ಕೆೆಂಥ ಕ್ಲಸವನತನ ಮನಡತತ್ುೇರ್್.  

 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸದನಕ್ೆ ತ್ಪತಪ ಮನಹಿತಿ ಹೂ್ೇಗತವುದತ ಬ್ೇಡ. 
ರೈ್ತ್ರತ ರೂ.೩೫ ಗಳಿಗ್ ಹ್ಚಿಚಗ ್ ಮನಡತವೆಂತ ್ ಕ್ೇಳುತಿುದನಿರ್. ಅದನಯರಿಗ ್ ರೂ.೩ ಗಳು ಎೆಂದತ 
ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡಿದನಿರ್ೂೇ ಗೂ್ತಿುಲೆ. ಈ ರೂ.೩ಗಳು ರನವಣ್ನ ಹ್ೂಟ್ಟಗ ್ಅರಕ್ನಸ್ಥನ ಭಕ್ಷಕ್ೆ ಕೂ್ಟಟೆಂತ್. 
ಜ್ನ ಹ್ೈರ್ೂ್ೇದಯಮದ್ಧೆಂದ ವಿಮತಖರನಗತತಿುದನಿರ್. ಆದಿರಿೆಂದ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ದಯಮನಡಿ ಅವರ 
ಪರವನಗಿ ನಿಲೆಬೇ್ಕತ. ಅೆಂತಿಮವನಗಿ ರೂ. ೭ಗಳು ಹ್ಚಿಚಸಲತ ಹೂ್ೇರನಟ ಮನಡಲ್ಲ. ಇದನತನ ರ್ನನತ 
ಕ್ೇಳಿಕೂ್ಳುಿತಿುದ್ಿೇರ್್. ಆ ರೂ.೩ಗಳು ಕ್ೂಟಟರತ ಒೆಂದ.್ ಕ್ೂಡದ್ಧದಿರೂ ಒೆಂದ.್ ಅದನತನ ಸಕನಾರ ಏನೂ 
ಕ್ೂಡತವುದ್ಧಲೆ. ಅದಕ್ೆ ಜ್ನರಿೆಂದ ಏನೂ ವಿರೂ್ೇಧ ಇಲೆ. ಜ್ನರಿಗ ್ ಹನಲ್ಲನ price rise ಹಚ್ಿಚಗ್ 
ಮನಡತವುದಕ್ೆ ವಿರೂ್ೇಧ ಇಲೆ.  

 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಟಿ.ಸ್ೂೇಮಶ್ೇಖರ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸಕನಾರದ್ಧೆಂದ ಹಣ್ 
ಕ್ೂಡತವುದ್ಧಲೆ ಎನತನವುದನದರ,್ ಸಕನಾರದ್ಧೆಂದ ಪರ್ಮಾಷನ್ ಏಕ್ ಕ್ೇಳಬ್ೇಕತ? 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ರವಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಸಕನಾರದ ನಿಯೆಂತ್ರಣ್ದಲ್ಲೆದ್. ಸೌಹನದಾ 
ನಮಮ ಹಿಡಿತ್ದಲ್್ೆೇ ಇಲೆವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರತ. ಇದನತನ ಏಕ್ ಸಕನಾರದ ಹಿಡಿತ್ದಲ್ಲೆಟತಟಕೂ್ೆಂಡಿದನಿರ್?  

ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್್ಷೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಸದನದಲ್ಲೆ ಕನಣ್ತತಿುಲೆ.   

 ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ (ಸಭನರ್ನಯಕರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ 
ಸಚಿವರತ ಆಸಪತ್ರಗ್ ಹೂ್ೇಗಿದನಿರ್.  
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 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯತ್ತ, ಮನನಯ ಬಸವರನಜ್ ಶ್ವಲ್ಲೆಂಗಪಪ ಹೂ್ರಟಿಟಯವರ ಪರಶ್ನಯ 
ನೆಂತ್ರ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳೂ್ಿೇಣ್. 

 ಶ್ರೇ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನಳ ್ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳೂ್ಿೇಣ್. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಆಯತ್ತ. 

 

೧೦. ನಿಯಮ ೩೩೦ರ ಮೇರ್ಗ ್ಚಚ್ಾ 

ಅಅ))ವಿಷಯವಿಷಯ::  ಕ್ೂೇವಿಡ್ಕ್ೂೇವಿಡ್--೧೯೧೯  ಸನೆಂಸನೆಂಕನರಕನರರ್ಮಕರ್ಮಕ  ರೂ್ೇಗದರೂ್ೇಗದ  ಹಿರ್್ನಲ್್ಯಲ್ಲೆಹಿರ್್ನಲ್್ಯಲ್ಲೆ  ರನಜ್ಯದಲ್ಲೆನರನಜ್ಯದಲ್ಲೆನ  ಪನರಥರ್ಮಕಪನರಥರ್ಮಕ  
ಮತ್ತುಮತ್ತು  ಪೌರಢಪೌರಢ  ಶ್ಕ್ಷಣ್ಶ್ಕ್ಷಣ್  ವನಯಪ್ತುಯಲ್ಲೆವನಯಪ್ತುಯಲ್ಲೆ  ಬರತವಬರತವ  ಪೌರಢಪೌರಢ  ಶನಲ್್ಗಳುಶನಲ್್ಗಳು  ಮತ್ತುಮತ್ತು  ಸಕನಾರಿಸಕನಾರಿ  
ಪದವಿಪದವಿ  ಪೂವಾಪೂವಾ  ಕನಲ್ೇ್ಜ್ತಗಳಕನಲ್ೇ್ಜ್ತಗಳ  ಸಹಸಹ  ಶ್ಕ್ಷಕರತಶ್ಕ್ಷಕರತ  ಮತ್ತುಮತ್ತು  ಉಪರ್ನಯಸಕರಉಪರ್ನಯಸಕರ  
ರ್್ೇಮಕನತಿಯಲ್ಲೆರ್್ೇಮಕನತಿಯಲ್ಲೆ  ೨೨  ವಷಾಗಳವಷಾಗಳ  ವಯೇರ್ಮತಿವಯೇರ್ಮತಿ  ಸಡಿಲ್ಲಕ್ಸಡಿಲ್ಲಕ್  ಮನಡಿರತವಮನಡಿರತವ  ರಿೇತನಯರಿೇತನಯ,,  
ಅನತದನನಿತ್ಅನತದನನಿತ್  ಪದವಿಪದವಿ  ಪೂವಾಪೂವಾ  ಕನಲ್ೇ್ಜ್ತಕನಲ್ೇ್ಜ್ತ//ಶ್ಕ್ಷಣ್ಶ್ಕ್ಷಣ್  ಸೆಂಸ್ಿಗಳಸೆಂಸ್ಿಗಳ  ಉಪರ್ನಯಸಕರಉಪರ್ನಯಸಕರ  
ರ್್ೇಮಕನತಿಯಲ್ಲೆರ್್ೇಮಕನತಿಯಲ್ಲೆ  ೨೨  ವಷಾಗಳವಷಾಗಳ  ವಯೇರ್ಮತಿವಯೇರ್ಮತಿ  ಸಡಿಲ್ಲಕ್ಸಡಿಲ್ಲಕ್  ನಿೇಡತವನಿೇಡತವ  ಕತರಿತ್ತಕತರಿತ್ತ..  

---- 

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ್ ಶ್ವಲ್ಲೆಂಗಪಪ ಹ್ೂರಟಿಟ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ಕ್ೂೇವಿಡ್-೧೯ ಸನೆಂಕರರ್ಮಕ ರೂ್ೇಗದ ಹಿರ್್ನಲ್್ಯಲ್ಲೆ ರನಜ್ಯದಲ್ಲೆನ ಪನರಥರ್ಮಕ ಮತ್ತು ಪ ರೌಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 
ವನಯಪ್ತುಯಲ್ಲೆ ಬರತವ ಪೌರಢ ಶನಲ್್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಕನಾರಿ ಪದವಿ ಪೂವಾ ಕನಲ್ೇ್ಜ್ತಗಳ ಸಹ ಶ್ಕ್ಷಕರತ 
ಮತ್ತು ಉಪರ್ನಯಸಕರ ರ್್ೇಮಕನತಿಯಲ್ಲೆ ೨ ವಷಾಗಳ ವಯೇರ್ಮತಿ ಸಡಿಲ್ಲಕ್ ಮನಡಿರತವ ರಿೇತನಯ, 
ಅನತದನನಿತ್ ಪದವಿ ಪೂವಾ ಕನಲ್ೇ್ಜ್ತ/ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸೆಂಸ್ಿಗಳ ಉಪರ್ನಯಸಕರ ರ್್ೇಮಕನತಿಯಲ್ಲೆ        
೨ ವಷಾಗಳ ವಯೇರ್ಮತಿ ಸಡಿಲ್ಲಕ ್ ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಲ್ಲೆ ಮನವಿಯನತನ 
ಮನಡಿದ್ಿನತ. ಈಗ ಏರ್ನಗತತಿುದ್ಯೆಂದರ,್ ರ್ನನತ ಕೂಡ ಸತಮನರತ ೩೦-೩೫ ವಷಾಗಳಿೆಂದ 
ರ್್ೂೇಡತತಿುದ್ಿೇರ್.್ ಯನವುದೇ್ ಒೆಂದತ ಸಕನಾರಿ ಆಜ್್ಞ in respect of salary, qualification 
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ಇೆಂತ್ಹವುಗಳ್ಲ್ನೆ ಅನತದನನಿತ್ ಶನಲ್ ್ಮತ್ತು ಸಕನಾರಿ ಶನಲ್್ಗಳಿಗ ್ಒೆಂದೇ್ ರಿೇತಿಯ ನಿಯಮಗಳು 
ಇರತತಿುತ್ತು. ಇತಿುೇಚಿನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲೆ ಏನತ ಮನಡತತಿುದನಿರೆ್ಂದರ್, ಸಕನಾರಿ ಶನಲ್್ಗಳಿಗ್ ಒೆಂದತ ಕನನೂನತ 
ಮತ್ತು ಖನಸಗಿ ಅನತದನನಿತ್ ಸೆಂಸ್ಿಗಳಿಗ್ ಒೆಂದತ ರಿೇತಿ ಇದ್.  ಈ ನಿಯಮಗಳನತನ ಇತಿುೇಚ್ಗ ್
ಮನಡತತಿುದನಿರ.್ ಆ ರಿೇತಿ ಏಕ್ ಮನಡತತಿುದನಿರೆ್ಂದತ ನನಗ ್ ಗ್ೂತನುಗತತಿುಲೆ. ಇದತ ಕಚ್ೇರಿಗ ್
ರಕ್ನಡ್ಾಗ್ ಹೂ್ೇಗಲ್ಲ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ಿೇರ್್. ಮನನಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರತ ರ್್ೂೇಡಿಕ್ೂಳಿಲ್ಲ. ರ್ನನತ 
ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರ್ನಗಿದನಿಗ ನನಗ ್ ಅನಿಸ್ಥದ ಪರಕನರ 1961ರ್್ೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲೆ ಮಠ್-ಮನನಯಗಳಿಗ,್ 
ಅೆಂಜ್ತಮನ ಸೆಂಸ್ಿಗಳಿಗ್, Christian Missionary ಯವರಿಗ ್ ಸಕನಾರ ಒೆಂದತ ಮನವಿ 
ಮನಡಿತ್ತು. ಅದ್ೇರ್್ೆಂದರ್ ನಿೇವು ಅನನದನಸ್ೂೇಹ ಮನಡತತಿುೇರಿ, ಅನನ ದನಸ್ೂೇಹದ ಜ್ೂತ್ ಅೆಂದರ್ 
ಶ್ಕ್ಷಣ್ವನತನ ಸಹ ನಿೇಡಬೇ್ಕತ.                                               

(ಮತೆಂದತ)           

(798)13.9.2022/4.40/ಎೆಂ.ಎೆಂ-ಎ.ಕ ್

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ್ ಶ್ವಲ್ಲೆಂಗಪಪ ಹ್ೂರಟಿಟ(ಮತೆಂದತ):- 

ರನಜ್ಯದ ಎಲ್ನೆ ಮಕೆಳಿಗ ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಕ್ೂಡತವುದಕ್ೆ ಸಕನಾರಕ್ೆ ಮತಜ್ತಗರವನಗತತ್ುದ್.  ಅದಕ್ೆ ನಿೇವು 
ಖನಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸೆಂಸ್ಿಗಳನತನ ತ್ಗ್ದರ್ ಸಕನಾರ ಸನಧಯವನದಷತಟ ಅನತದನನವನತನ ಕ್ೂಡತವುದಕ್ೆ 
ಮತೆಂದ ್ ಬರತತ್ುದ ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರತ.  ಅದ್ೇ ಪರಕನರ 1966-67ರಲ್ಲೆ ಶ್ೇ.40ರಷತಟ ಹಣ್ವನತನ 
ಮನಯರ್್ೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹನಕಬ್ೇಕತ, ಶ್ೇ.60ರಷತಟ ಸಕನಾರ ಕ್ೂಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ತಿೇಮನಾನಕ್ೆ ಬೆಂದರತ.  
ಮತೆಂದ ್ 1967ರಲ್ಲೆ ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಆರ. ಕೆಂಠಿಯವರತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಮೆಂತಿರಯನಗಿದನಿಗ ಇದನತನ ಚ್ಕ್ ಸ್ಥಸಟೆಂ 
ಮನಡಿದರತ.  ರ್್ೇರವನಗಿ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಸೆಂಬಳಕ್ೆ ಹೂ್ೇಗಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ಒೆಂದತ ಕನನೂನತ ಮನಡಿದರತ.  ಆಗ 
ಸಕನಾರಿ ಮತ್ತು ಅನತದನನಿತ್ ಇವುಗಳ್ೇನೂ ಇರಲ್ಲಲೆ.  ಈಗ ಹ್ಡ್ ಮನಸಟರ್ ಆಗಬೇ್ಕ್ೆಂದರ್ 
ಅವನಿಗ ್ ವಿದನಯಹಾತ್ ಇರಬೇ್ಕತ, ಅಸ್ಥಸ್ಟೆಂಟ್ ಟಿೇಚರ್ ಆಗಬೇ್ಕನದರ ್ ಅವನಿಗೂ ವಿದನಯಹಾತ್ 
ಇರಬೇ್ಕತ.  ಹಿೇಗ್ಲ್ನೆ ಇರತತಿುದಿವು.  ಈಗ ತನವು ನನಗ ್ ಬ್ಳಗ್ೆ ಉತ್ುರ ಕ್ೂಟಿಟದ್ಧಿೇರಿ.  ರ್ನನತ 
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ಇದರ್್ನೇ ಕ್ೇಳಿದ್ಿ. ನನಗ್ ಮನಹಿತಿ ಸ್ಥಗಲ್ಲಲೆವ್ೆಂದತ ಇದನತನ ಹನಕಿದ್ಿ.  ಅವರತ ಹ್ೇಳಿದ್ಿೇರ್್ೆಂದರ ್ 6 
ರಿೆಂದ 8ರ್್ೇ ತ್ರಗತಿಯ ಹತದ್ಿಗಳ ರ್್ೇಮಕನತಿಗ ್ ಒೆಂದತ ಬನರಿ ಮನತ್ರ ಅನಿಯವನಗತವೆಂತ ್
ಕರ್ನಾಟಕ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲ್ನಖ್ ಸೇ್ವ್ಗಳು (ಸನವಾಜ್ನಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲ್ನಖ)್ (ರ್್ೇಮಕನತಿ) (ವಿಶ್ೇಷ), 
ನಿಯಮಗಳು, 2022 ಅನತನ  ಜನರಿಗ ್ತ್ರಲ್ನಗಿದ್.  ಈ ವಿಶೇ್ಷ ರ್್ೇಮಕನತಿ ನಿಯಮದಲ್ಲೆ ಈ 
ಹಿೆಂದ ್ವೃೆಂದ ಮತ್ತು ರ್್ೇಮಕನತಿ ನಿಯಮಗಳ ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸ್ಥದ ವಯೇರ್ಮತಿಯನತನ ಗರಿಷಾ ಎರಡತ 
ವಷಾಗಳಿಗ್ ಹ್ಚಿಚಸಲ್ನಗಿದ ್ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನಿರ.್  ನಿೇವು ಸಕನಾರಿ ಹ್ೈಸೂೆಲತ ಮತ್ತು ಕನಲ್ೇ್ಜ್ತಗಳಿಗ ್
ಕ್ೂಟಿಟರತವ ಮನಹಿತಿ ನಮಮ ಕಡ ್ಇಲೆ.  ರ್ನನತ ತ್ಮಗ್ ಇಷಟರ್್ನೇ ಕ್ೇಳುತ್ುೇರ್್.  ಅದ್ೇರ್್ೆಂದರ್, ಎಷ್್ೂಟೇ 
ವಷಾಗಳಿೆಂದ ರ್್ೇಮಕನತಿಯನಗಿಲೆ.  ಸಕನಾರದಲ್ಲೆಯೂ ಆಗಿಲೆ ಈಗ ನಿೇವು 2,500 ಶ್ಕ್ಷಕರ 
ರ್್ೇಮಕನತಿ ಮನಡತತಿುದ್ಧಿೇರನ, ಅದರ bifurcation ನನಗ ್ ಗ್ೂತಿುಲೆ.  ಆದರ ್ ಖನಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 
ಸೆಂಸ್ಿಯಲ್ಲೆ ದ್ಧರ್ನೆಂಕ 31.12.2015ರವರ್ಗ ್ತ್ತೆಂಬತವುದಕ್ೆ ಕೂ್ಟಿಟಲೆ.  ಅಲ್ಲೆ ಎಷ್ೂ್ಟೇ query ಗಳು 
ಆಗಿವ.್ ಆದರೂ ತ್ತೆಂಬತವುದಕ್ೆ ಕೂ್ಟಿಟಲೆ.  ಅನೆಂತ್ರವೂ ತ್ತೆಂಬಿಲೆ.  ಈಗ್ಲ್ನೆ ಜ್ೂನಿಯರ್ 
ಕನಲ್ೇ್ಜ್ತಗಳಲ್ಲೆ ಫಸಟ್ಾ ಕನೆಸ್, ಡಿಸ್ಥಟೆಂಕ್ಷನ್ ಆದೆಂತ್ಹವರತ, ಹ್ೈಸೂೆಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಡಿಸ್ಥಟೆಂಕ್ಷನ್ ಬೆಂದವರತ, 
rank ಬೆಂದವರತ ಬಿ.ಎಡ., ಮನಡಿಕೂ್ೆಂಡತ ಶ್ಕ್ಷಕರನಗಿ ಬರತತನುರ.್  ಈಗ ಅವರ ವಯಸತಾ 
ರ್ಮೇರತತಿುದ್. 6, 7 ಮತ್ತು 8ರ್್ೇ ತ್ರಗತಿಗಳಿಗ್ ಕೂ್ಟಿಟದ್ಧಿೇರಿ.  ನಿೇವು ಸಕನಾರಿ ಹ್ೈಸೂೆಲತ ಮತ್ತು 
ಕನಲ್ೇ್ಜಿಗ ್ ಕ್ೂಟಿಟರತವ ಮನಹಿತಿ ಇಲೆ.  ತನವು ಮನಹಿತಿ ಹ್ೇಳಬೇ್ಕತ.  ರ್ನನತ ಜನಸ್ಥು 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದ್ಧಲೆ. ನನಗ ್ನಿಯಮ ಗ್ೂತಿುದ್.  ನಿಯಮ 330ರಡಿಯಲ್ಲೆ ಅಧಾ ಗೆಂಟ್ಗಳವರಗ್ ್
ಚಚ್ಾ ಮನಡಬಹತದತ.  ರ್ನನತ ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಹ್ೂೇಗತವುದ್ಧಲೆ.  ಸಕನಾರದ್ಧೆಂದ ಇಷ್್ಟೇ ಉತ್ುರವನತನ 
ಕ್ೇಳುತು್ೇರ್್.  ಸಕನಾರಿ ಶನಲ್ನ ಕನಲ್ೇ್ಜ್ತಗಳಿಗ್ ವಿಸುರಿಸ್ಥದ ನಿಯಮವನತನ ಅನತದನನಿತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 
ಸೆಂಸ್ಿಗಳಿಗ್ in all respects, ಇದ್ೂೆಂದ್ೇ ಅಲೆ, ಏತ್ಕ್ೆ ಮನಡತವುದ್ಧಲೆ?  Middle of the 
year ಹ್ೂಸದ್ೂೆಂದತ ನಿಯಮ ಮನಡಿದನಿರ.್  ಫ್ೈರ್, ಕಟಟಡ ನಿಮನಾಣ್ ಮನಡಿ; ಈಗ ಆಯತಕುರತ 
ಶನಲ್್ಗಳನತನ ಕ್ೂೆೇಸ್ ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಹ್ೂರಟಿದನಿರ.್  ಉತ್ುರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೆ 100ಕ್ೆ ಶ್ೇ.70ರಷತಟ 
ಅನತದನನಿತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸೆಂಸ್ಿಗಳಿವ್.  ಅವ್ಲ್ನೆ ಶನಲ್್ಗಳನತನ ಬೆಂದ್ ಮನಡಿದರ್ ಮಕೆಳು ಎಲ್ಲೆಗ್ 
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ಹ್ೂೇಗಬೇ್ಕತ? ಹಿೇಗ್ಲ್ನೆ ತ್ೂಘಲಕ್ ದಬನಾರತ ಮನಡಿದರ್ ಹ್ೇಗ ್ ನಡಯ್ತತ್ುದ್? ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲ್ನಖ ್
ಎೆಂದರ್ ಸಿಲಪವನದರೂ ethics ಇರಬೇ್ಕತ.  ಯನರ್ೂೇ ಒಬಬರತ ಕತಳಿತ್ತಕೂ್ೆಂಡತ ಆದೇ್ಶ 
ಕಳುಹಿಸ್ಥದರ ್ಹೇ್ಗ್? ಈಗ ಮಧಯದಲ್ಲೆ ಹತಡತಗರನತನ ಅಡಿಮಷನ್ ಮನಡತವ ಹನಗಿಲೆ. ಅವರತ ಎಲ್ಲೆಗ ್
ಹ್ೂೇಗಬೇ್ಕತ? ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ ಇದತ ಬಹಳ ಗೆಂಭಿೇರವನದೆಂತ್ಹ ವಿಷಯವನಗಿದ್.  ರ್ನನತ ತ್ಮಗ್ 
ವಿನೆಂತಿ ಮನಡಿಕ್ೂಳುಿತ್ುೇರ್್, ಸಕನಾರ ರ್್ೂೇಡಿ, ಖನಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸೆಂಸ್ಿಗಳು ಅನತದನನವನತನ 
ಪಡಯ್ತತ್ುವ್ಯಲ್ನೆ, ಅನತದನನವನತನ ಪಡದ್ತ ಸರಿಯನಗಿ ಶನಲ್ನ ಕನಲ್ೇ್ಜ್ತಗಳನತನ ನಡಸ್ತತನುರನ 
ಎೆಂಬತದನತನ ರ್್ೂೇಡಿ.  ಸರಿಯನಗಿ ಪನಠ್ ಮನಡತತನುರೂ್ೇ ಇಲೆವೇ ಎೆಂಬತದನತನ ರ್್ೂೇಡಿ.  ಕಟಟಡ 
ಸರಿಯನಗಿದ್ಯೇ ಎೆಂಬತದನತನ ರ್್ೂೇಡಿ.  ಎಲೆವನೂನ ರ್್ೂೇಡಿದ ನೆಂತ್ರ ಉತ್ುಮವನಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 
ಕ್ೂಡತತಿುರತವೆಂತ್ಹ ಸೆಂಸ್ಿಗಳಿಗ್ ವಿರ್ನಕನರಣ್ ತ್ೂೆಂದರ ್ ಕ್ೂಟಟರ ್ ಹ್ೇಗ?್ ದ್ಧರ್ನೆಂಕ 
31.12.2015ರವರ್ಗ ್ಮನತ್ರ ಹತದ್ಿಗಳನತನ ತ್ತೆಂಬತವುದಕ್ೆ ಅನತಮತಿ ಕೂ್ಟಿಟದ್ಧಿೇರಿ.  ಯನವುದನದರೂ 
ಒೆಂದತ ಖನಸಗಿ ಶನಲ್ ್ಅಥವನ ಜ್ೂನಿಯರ್ ಕನಲ್ೇ್ಜ್ತ ಅಥವನ ಹ್ೈಸೂೆಲನತನ ನಡಸ್ತವವರತ ಮತೆಂದ ್
ರ್ನವು ಕೂ್ಡತತ್ುೇವ್ ನಿೇವು ಕ್ಲಸ ಮನಡಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತನುರ್.  ಅವರತ 10-11 ವಷಾವನದರೂ ಕ್ಲಸ 
ಮನಡತತನುರ.್  ಕ್ಲಸ ಮನಡಿದರ್ ಕ್ಟಗರಿ ಚ್ೇೆಂಜ್ ಆಗತತ್ುದ್ ಅವರಿಗ್ ರ್ೌಕರಿ ಸ್ಥಗತವುದ್ಧಲೆ.  ಅದಕ್ೆ 
ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್ ಯನವನಗನದರೂ ಶ್ಕ್ಷಕರ ರ್ೌಕರಿ ಖನಲ್ಲ ಇರಬನರದತ.  ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ 
ತ್ತೆಂಬದೇ್ ಮಕೆಳಿಗ ್ ಪನಠ್ ಹ್ೇಗ ್ಮನಡತತನುರ?್ ನಿೇವು ಎಸ.ಎಸ.ಎಲ.ಸ್ಥ., ಪರಿೇಕ್ಷ್ಯಲ್ಲೆ ಇಷ್್ಟೇ 
ಫಲ್ಲತನೆಂಶ ಬರಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುೇರಿ.  ಅೆಂದರ್ ಹ್ಚಿಚನ ಪಸಾ್ೆಂಟ್ೇಜ್ ರನಜ್ಯದ ಫಲ್ಲತನೆಂಶಕಿೆೆಂತ್ 
ಕಡಿಮ ಇರಬನರದತ ಎೆಂಬತದನತನ ರ್ನನತ ಒಪತಪತ್ುೇರ್್.  ಉದನಹರಣ್ಗ ್ಈಗ ಇೆಂಗಿೆಷ್ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಲೆ, 
ಗಣಿತ್ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಲೆ.  ಆಗ ಏನತ ಮನಡಬೇ್ಕತ? ರ್್ೂೇಡಿ ನಿೇವು ಯನವುದರ್ನನದರೂ ಕಡಿಮ ಮನಡಿ. 
ಶ್ಕ್ಷಕರ ರ್್ೇಮಕನತಿಯಲ್ಲೆ ನಿೇವು ಕಡಿಮ ಮನಡಿದರ್ ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯಯನಗತತ್ುದ.್  ಆ ಹಿರ್್ನಲ್್ಯಲ್ಲೆ 
ತನವು ಸಕನಾರಿ ಶನಲ್್ಗಳಿಗ್ ಮತ್ತು ಕನಲ್್ೇಜ್ತಗಳಿಗ್ ಕ್ೂಟಿಟದ್ಧಿೇರೂ್ೇ ಏರ್್ೂೇ ಗೂ್ತಿುಲೆ, 6, 7 ಮತ್ತು 
8ರ್್ೇ ತ್ರಗತಿಗಳಿಗ್ ಹತದ್ಿಯ ರ್್ೇಮಕನತಿಗನಗಿ ವಯೇರ್ಮತಿಯನತನ ಎರಡತ ವಷಾ ಹ್ಚಿಚಗ ್
ಕ್ೂಟಿಟದ್ಧಿೇರಿ. ಸಕನಾರದ 9, 10, 11 ಮತ್ತು 12ರ್್ೇ ತ್ರಗತಿಗಳಿಗ ್ಕ್ೂಟಿಟದ್ಧಿೇರೂ್ೇ ಇಲೆವೇ ಗ್ೂತಿುಲೆ.  
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ಈ ಎಲ್ನೆ ನಿಯಮಗಳನತನ in respect of ಅನತದನನ ಪಡಯ್ತತಿುರತವ ಖನಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 
ಸೆಂಸ್ಿಗಳಿಗ್; ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೆ ರ್್ೂೇಡಿದರ ್ ಇವತ್ತು ರ್ನರ್್ೇ ಹ್ೇಳುತ್ುೇರ್,್ ನನನೆಂತ್ಹವರತ ಉತ್ುರ 
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೆ ಅರ್್ೇಕರತ ಇದನಿರ.್  ಒೆಂದತ ವ್ೇಳ್ ಖನಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸೆಂಸ್ಿ ಇರಲ್ಲಲೆ ಎೆಂದರ್ ರ್ನವು 
ಇಲ್ಲೆಗ್ ಬರತತಿುರಲ್ಲಲೆ. ಹ್ೂಲದಲ್ಲೆ ಬ್ಳ ್ ಇಡತವುದಕ್ೆ ಹ್ೂೇಗತತಿುದ್ಿವು.  ರ್ನವು ಬನಗಲಕ್ೂೇಟ್ಯಲ್ಲೆ 
B.V.V. Sangha ಎೆಂಬ ಖನಸಗಿ ಶನಲ್ ್ ಇದ್, ಅಲ್ಲೆ  ಕಲ್ಲತ್ವು.  ಕ.್ಎಲ.ಇ., ಸೂ್ಸೈ್ಟಿಯಲ್ಲೆ 
ಕನಲ್ೇ್ಜ್ನತನ ಕಲ್ಲತ್ವು.  ನಮಮಲ್ಲೆ ಸಕನಾರಿ ಶನಲ್್ಗಳಿರಲ್ಲಲೆ.  ಸಕನಾರಿ ಶನಲ್್ಗಳು ಎಲ್ಲೆಯೇ 
ತನಲೂೆಕಿಗೂ್ೆಂದತ, ಎರಡತ ತನಲೂೆಕತಗಳಿಗೂ್ೆಂದತ ಇರತತಿುದಿವು.  ಇತಿುೇಚ್ಗ್ ಸಕನಾರಿ ಶನಲ್್ಗಳನತನ 
ಹ್ಚನಚಗಿ ಕ್ೂಟಿಟದನಿರ.್  ಈ ಹಿರ್್ನಲ್್ಯಲ್ಲೆ ಸಪಷಟವನಗಿ ತ್ಮಗೂ್ೆಂದತ ನನನ ಪರಶ್ನಯೇರ್್ೆಂದರ್, ಸಕನಾರಿ 
ಶನಲ್ನ ಕನಲ್ೇ್ಜ್ತಗಳಿಗಿರತವೆಂತ್ಹ ನಿಯಮಗಳು ಅನತದನನಿತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸೆಂಸ್ಿಗಳಿಗ್ ಕ್ೂಡಬೇ್ಕತ.  
ಸಕನಾರದಲ್ಲೆ ಹ್ಡ್ ಮನಸಟರ್ ಆಗಬೇ್ಕನದರ ್ಬಿ.ಎ., ಬಿ.ಎಡ., ಮನಡಿರಬ್ೇಕತ, ಅನತದನನಿತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 
ಸೆಂಸ್ಿಗಳಲ್ಲೆಯೂ ಬಿ.ಎ., ಬಿ.ಎಡ., ಬೇ್ಕತ.  ಜ್ೂನಿಯರ್ ಕನಲ್ೇ್ಜಿಗ ್ ಲ್ಕ್ಚರರ ಆಗಬೇ್ಕನದರ ್
ಎೆಂ.ಎ., ಎೆಂ.ಎಸ್ಥಾ., ಬೇ್ಕತ.  ಹ್ಡ್ ಮನಸಟರ ವ್ೇತ್ನ ಸಕನಾರದಲ್ಲೆ ಎಷಿಟದ್ ಮತ್ತು ಖನಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 
ಸೆಂಸ್ಿಗಳಲ್ಲೆ ಎಷಿಟದ್? ಇವಲ್್ನೆ ಇದಿಲ್ಲೆ ಬರಬರತತನು ಇೆಂದ್ಧನ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಯನರತ ಹ್ೇಳುತನುರ್ೂೇ 
ಏರ್್ೂೇ ಗ್ೂತಿುಲೆ.  ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಸರಿಯನದೆಂತ್ಹ ರಿೇತಿಯೆಂದ ಇವುಗಳನತನ ರ್್ೂೇಡಬ್ೇಕತ.  
ಸಕನಾರದ್ಧೆಂದ ಅನತದನನ ಕ್ೂಡತತನುರ್. 100ಕ್ೆ 100 ವ್ೇತ್ನ ಕೂ್ಡತತ್ುೇವ್.   ಹಿೆಂದ ್ಸಕನಾರದ 
ಆದ್ೇಶ ಸೆಂಖ್ಯ: 1961 ಇಡಿ 01 ತ್ಮಗ್ ಈ ಪತಸುಕವನತನ ಕ್ೂಡತತು್ೇರ್್ ತನವು ಇದನತನ ಓದ್ಧ.  
ಅದರಲ್ಲೆ ಹ್ೇಳುತನುರ್, ground improvement ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಕೂ್ಡತತಿುದಿರತ.  ಕಟಟಡ 
ಕಟತಟವುದಕ್ೆ ಕೂ್ಡತತಿುದಿರತ. ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ ್ ಸೌಲಭಯಗಳನತನ ಕ್ೂಡತತಿುದಿರತ.  ಬರಬರತತನು ಎಲೆವನೂನ 
ಕಡಿಮ ಮನಡತತನು ಬೆಂದ್ಧದನಿರ.್  1997ರಲ್ಲೆ ಈ ಅನತದನನವನತನ ರದತಿ ಮನಡಿ ಖನಸಗಿ ಅನತದನನ 
ರಹಿತ್ ಸೆಂಸ್ಿಗಳ್ೆಂದತ ನಮಮ ರನಜ್ಯದಲ್ಲೆ ಒೆಂದತ ಹ್ೂಸ ಪದಿತಿ ಬೆಂತ್ತ.  ನೆಂತ್ರ ಗನರಾೆಂಟ್ 
ಕ್ೇಳುವುದಕ್ೆ ಹ್ೂೇದರತ. 20 ವಷಾಗಳ ಅನತದನನ ಸ್ಥಗತತ್ುದ್, ಅನತದನನ ರಹಿತ್ರ ರ್್ೇಮಕನತಿ; 
ಅನತದನನ ರಹಿತ್ ರ್್ೇಮಕನತಿಯನದ ನೆಂತ್ರ 20 ವಷಾಗಳನದರೂ ಅವರಿಗ್ ಗನರಾೆಂಟ್ ಸ್ಥಗಲ್ಲಲೆ, 
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ಸೆಂಬಳ ಸ್ಥಗಲ್ಲಲೆ.  ಆಗ ಎಷ್್ೂಟೇ ಜ್ನರತ ಆತ್ಮಹತ್ಯ ಮನಡಿಕೂ್ೆಂಡರತ. ಕಲ್ವರತ ಹ್ೈಕ್ೂೇಟ್ಾಗ್ 
ಹ್ೂೇದರತ.  ಕ್ೂೇಟ್ಾನಲ್ಲೆ ಏನತ ಹ್ೇಳಿದರ್ೆಂದರ್,್ “Government is giving salary 
advance grants to the management, not to the teachers.  You are 
not…”್ ್ (ಗೂ್ೆಂದಲ) ಈ ಹಿರ್್ನಲ್್ಯಲ್ಲೆ ಶ್ಕ್ಷಕರನತನ ತ್ತೆಂಬತವುದಕ್ೆ ಇದೂ್ೆಂದತ ಮನಡಿ.  
ಸಕನಾರದಲ್ಲೆ ಇನತನಳಿದ್ಧರತವ ಯನವುದನದರೂ ಯೇಜ್ರ್್ಗಳಿದಿರ್ ಸಣ್ಣ ಪತಟಟ ಬದಲ್ನವಣ್ ಮನಡಿ 
ಹಣ್ ಉಳಿಸತವುದತ ಇೆಂತ್ಹದಿನತನ ಮನಡಿ.  ಆದರ ್ ಇದರಲ್ಲೆ ಏರ್ನಗತತ್ುದ್ ಎೆಂದರ್ ಸಕನಾರಿ 
ಶನಲ್್ಗಳಿಗ ್ ಮತ್ತು ಖನಸಗಿಯವರಿಗ್ difference ಇರಬನರದತ.  ಆದರ್ ಮಕೆಳಿಗ ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ವನತನ 
ಕ್ೂಡತತನುರ.್  ಖನಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸೆಂಸ್ಿಗಳಲ್ಲೆ ಎಷತಟ ಮಕೆಳು ಓದತತನುರ ್ಎೆಂಬತದನತನ ರ್್ೂೇಡಿ.  ನಮಮಲ್ಲೆ 
ಒೆಂದತ ಸತತೂ್ುೇಲ್್ಯನತನ ಕಳುಹಿಸ್ಥದನಿರ.್  ಅದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್ ತ್ಕ್ಷಣ್ದ್ಧೆಂದಲ್್ೇ ಆ ಶನಲ್್ಯ 
recognition ಹಿೆಂತ್ಗದ್ತಕ್ೂಳಿಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಒೆಂದತ ಸತತ್ೂುೇಲ್್ಯನತನ ಕಳುಹಿಸ್ಥದನಿರ್.  ಎಲ್ನೆ 
ಶನಲ್್ಗಳ recognition ನತನ ಹಿೆಂತ್ಗದ್ತಕ್ೂೆಂಡರ್ ಮಕೆಳು ಎಲ್ಲೆಗ್ ಹ್ೂೇಗಬ್ೇಕತ? ಲಕ್ಷನೆಂತ್ರ 
ಮಕೆಳು ಓದತತನುರ.್  ಇದತ ಆಗಬನರದತ. ಅದಕ್ೆ ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲೆ 
ಸಕನಾರಿ ಸೆಂಸ್ಿಗಳಿಗ್ ಏನತ ನಿಯಮ ಮನಡಿದ್ಧಿೇರಿ ಆ ನಿಯಮಗಳನತನ ಅನತದನನಿತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 
ಸೆಂಸ್ಿಗಳಿಗೂ ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಯನವುದೇ್ ರಿೇತಿಯೆಂದಲೂ ಸಕನಾರಿ ಮತ್ತು ಅನತದನನಿತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 
ಸೆಂಸ್ಿಗಳಲ್ಲೆ discrimination ಇರಬನರದತ.  ಇದಕ್ೆ ಸಕನಾರ ಗನರಾೆಂಟ್ ಕೂ್ಡಬೇ್ಕತ.  ಸಕನಾರ 
ಗನರಾೆಂಟ್ ಕೂ್ಡತವನಗ ಅನತದನನರಹಿತ್ ಎೆಂದತ ಬನೆಂಡ್ ಪ್ೇಪರ್ನಲ್ಲೆ ಬರ್ಸ್ಥಕೂ್ೆಂಡತ ಮನಡತತನುರ.್  
ಈಗ ಶ್ಕ್ಷಕರತ ಕ್ೂೇಟ್ಾಗ್ ಹ್ೂೇಗಿದನಿರ್.  ಕ್ೂೇಟ್ಾ ಅವರಿಗ್ ಏನತ ಹ್ೇಳಿತ್ೆಂದರ್,್“You are an 
employee of a particular institution.  The institution is giving salary to 
you.  Don’t come to the court directly”್ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿತ್ತ.  ಕೂ್ೇಟ್ಾನಲ್ಲೆ ಶ್ಕ್ಷಕರ 
ಕ್ೇಸ್ ಬಿದತಿಹೂ್ೇಯತ್ತ.  ಕ್ೂರ್್ಗ ್ಮನಯರ್್ೇಜ್ಮೆಂಟ್ನವರತ ಕೂ್ೇಟ್ಾಗ್ ಹೂ್ೇದರತ.  ಇದ್ಲ್ನೆ 
ಹ್ೈಕ್ೂೇಟ್ಾನಲ್ಲೆಯೇ ಆಯತ್ತ. ಕೂ್ೇಟ್ಾ,್“When you have given in writing on a 
bond paper that you will not ask any grants from the government…”್



                                                                                                                                       «¥À/13.09.2022     176  
 

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

 

 

   

ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿ ಸಕನಾರದ್ಧೆಂದ ಯನವುದ್ೇ ರಿೇತಿಯ ಗನರಾೆಂಟ ಕೂ್ಡತವುದ್ಧಲೆ ಎೆಂದತ ಅಗಿರಮೆಂಟ್ 
ಮನಡಿದರತ.  ಅಗಿರಮೆಂಟ್ ಮನಡಿದೆಂತ್ಹವರತ ಈಗ ಗನರಾೆಂಟ ಕ್ೇಳಿದರ ್ ತ್ಪನಪಗತತ್ುದ್ ಎೆಂದತ 
ಕ್ೂೇಟ್ಾ ರಿಜ್ಕಟ್ ಮನಡಿತ್ತ.  ಇದರಿೆಂದ ಎಷ್್ೂಟೇ ಜ್ನರತ ಆತ್ಮಹತ್ಯ ಮನಡಿಕೂ್ೆಂಡರತ.  ಗನರಾೆಂಟ್ 
ಸಲತವನಗಿ ಧನರವನಡದಲ್ಲೆ ಒಬಬ ಹ್ಣ್ತಣಮಗಳು ಚಿೇಟಿಯೆಂದನತನ ಬರ್ದ್ಧಟತಟ ರೈ್ಲ್ಲಗ್ ಸ್ಥಕಿೆ ಸತ್ತು 
ಹ್ೂೇದಳು.  ಡೂ್ರ್್ೇಷನ್ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂಳುಿತನುರ್, ಏರ್್ೂೇ ಮನಡತತನುರ.್  Defects ಕೂಡ ಇವ್.  
ಅವನಗಿನ ಸೆಂಸ್ಿಗಳ ಬಗ್ೆ ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುವಹನಗಿಲೆ.  ರ್ನನತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಮೆಂತಿರಯನದನಗ ಗನರಾೆಂಟ್ 
ಕ್ೂಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಆಗ ಶ್ರೇ ಹ್ರ್.ಡಿ. ಕತಮನರಸನಿರ್ಮಯವರತ ಮತಖಯಮೆಂತಿರಯನಗಿದಿರತ, ಶ್ರೇ 
ಯಡಿಯೂರಪಪನವರತ ಫ್ೈರ್ನನಾ್ ರ್ಮನಿಸಟರ್ ಆಗಿದಿರತ.  ಆಗ ಪರಪ್ೂೇಸಲ್ ಒೆಂದನತನ ತ್ೆಂದ್ವು.  
ದ್ಧರ್ನೆಂಕ 01.4.1987ರಿೆಂದ 1995ರವರ್ಗೂ ಗನರಾೆಂಟ್ ಕೂ್ಡಬೇ್ಕತ, ಎಸ್.ಸ್ಥ., ಎಸ್.ಟಿ.,ಯವರಿಗೂ 
ಕ್ೂಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ತ್ೆಂದ್ವು.  ಇದರ ಬಗ್ೆ ಬಹಳ ವನದ ವಿವನದಗಳನಗಿ ಕ್ೂರ್್ಗ್ ಸಕನಾರ ಒಪ್ತಪ 398 
ಕ್ೂೇಟಿ ಆಗಿ ಆಗ ನಮಗ ್ಶ್ರೇ ವಿಜ್ಯಭನಸೆರ್ರವರತ ಕನಯಾದಶ್ಾಯನಗಿದಿರತ. ಕ್ೂೇಟ್ಾ ಹನಗ್ 
ಹ್ೇಳಿದ್ಯೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರತ.  ರ್ನನತ ಕ್ೂೇಟ್ಾ ಹ್ೇಳಲ್ಲ. ಸಕನಾರ ಕೂ್ಟಿಟದಿನತನ ಕ್ೂೇಟ್ಾ 
ಬ್ೇಡವೆ್ಂದತ ಹ್ೇಳುತ್ುದ್ೆಂದತ ತಿಳಿದತಕೂ್ೆಂಡತ ರ್ನವು ಕನಯಬಿರ್್ಟ್ಗ್ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂೆಂಡತ ಹೂ್ೇಗಿ 
ಗನರಾೆಂಟ್ ಕೂ್ಟತಟ ಸತಮನರತ 23-24 ಸನವಿರ ಜ್ನರತ ಇವತ್ತು ವ್ೇತ್ನ ಪಡಯ್ತತಿುದನಿರ.್  
ಅನತದನನ ರಹಿತ್ ಎೆಂಬತದತ ಒೆಂದತ ಕ್ಟಟ ಪದಿತಿ.  ಇದನತನ ಯನರತ ಮನಡಿದನಿರೂ್ೇ ಗೂ್ತಿುಲೆ, ಇದತ 
ಹಿೆಂದ್ಧನಿೆಂದಲೂ ಬೆಂದ್ಧದ್.  ಆ ಹಿರ್್ನಲ್್ಯಲ್ಲೆ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಸಕನಾರಕ್ೆ ನಮಮದೂ್ೆಂದ್ೇ ಒೆಂದತ 
ವಿನೆಂತಿಯೇರ್್ೆಂದರ್, ಏರ್್ೇ ಸೌಲಭಯಗಳನತನ ಕ್ೂಟಟರ,್ ನಿೇವು ಗನರಾೆಂಟ್ ಕೂ್ಡತತಿುೇರಿ.  100ಕ್ೆ 
100ರಷತಟ ವ್ೇತ್ನವನತನ ಸಕನಾರ ಕೂ್ಡತತ್ುದ್.   ಸಕನಾರ ಗನರಾೆಂಟ್ ಕೂ್ಡತವನಗ ಸೆಂಪೂಣ್ಾವನದ 
ಅಧಿಕನರ ಸಕನಾರಕ್ೆ ಇರತತ್ುದ್.  If they are violating the norms and conditions 
of the government, you can immediately derecognize the institution.  
ಆಗ ನಿೇವು ರ್್ೂೇಟಿಸ್ ಕೂ್ಟತಟ ಮನಡಬಹತದತ.  ಆಗ ಮಕೆಳು ಬೇ್ರ ್ಸೆಂಸ್ಿಗ್ ಹ್ೂೇಗತತನುರ್, ಆ 
particular period ಮನರ್್ಾ ಏಪ್ತರಲ್ನಲ್ಲೆ ಇರತತ್ುದ್.  ನಡತವ ್ಬ್ೇಕನದ ಹನಗ ್ಮನಡಿದರ್ ಇದಕ್ೆ 
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ಏರ್ನದರೂ ರಿೇತಿ ನಿೇತಿ ಬೇ್ಕಲೆವ್ೇ? ಈಗ ನಮಮಲ್ಲೆ ಎಲೆವನೂನ ಬಳ್ಗನವಿಗ ್ಕಳುಹಿಸ್ಥದನಿರ.್  ಎಲ್ನೆ 
ಶನಲ್್ಗಳನತನ derecognize ಮನಡಿ ಎೆಂದತ ಕರ್ಮೇಷನರ್ ರ್್ೂೇಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸ್ಥದನಿರ್.  ಹನಗ್ 
ಕಳುಹಿಸ್ಥದ ನೆಂತ್ರ derecognize ಮನಡಿದರ್ ಲಕ್ಷನೆಂತ್ರ ಮಕೆಳು ಎಲ್ಲೆಗ್ ಹೂ್ೇಗಬೇ್ಕತ? 

(ಮತೆಂದತ) 

(799) 13-09-2022 KH-AK 4-50  

ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ್ ಶ್ವಲ್ಲೆಂಗಪಪ ಹ್ೂರಟಿಟ (ಮತೆಂದತ):-  

ರ್ನನತ ಸಕನಾರದಲ್ಲೆ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡಿಕೂ್ಳುಿವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್, ತನವು ಏನತ ನಿಯಮಗಳನತನ 
ಮನಡತತಿುರೂ್ೇ, ಅದನತನ ಅನತದನನಿತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸೆಂಸ್ಿಗಳಿಗೂ ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಕ್ೇಳುತ್ುೇರ್್. 

 ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಪೂರಕವನಗಿ 
ಇದ್ೇ ವಿಚನರವನಗಿ ರ್ನನತ ಕನಯತತಿುದ್ಿೇರ್.್ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂಟಟ ಮೇಲ್್ ತನವು ಕ್ೇಳಬಹತದಲೆವೇ್? 
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಮದಲತ ಉತ್ುರ ಕೂ್ಡತತನುರ್. ನೆಂತ್ರ ತ್ಮಮದ್ೇರ್ನದರೂ ಇದಿರ್ ಕ್ೇಳಬಹತದತ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭ್ೂೇಜ್ೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ನನನ 
ಪರಶ್ನಗೂ ಸೇ್ರಿಸ್ಥ ಉತ್ುರ ಕೂ್ಡಲ್ಲ. ಅವರತ ಎರಡತ ಬನರಿ ಏಕ್ ಎದತಿ ನಿೆಂತ್ತಕ್ೂಳಿಬ್ೇಕತ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸ್ಥ.ರ್ನಗ್ೇಶ್ (ಪನರಥರ್ಮಕ ಮತ್ತು ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಹನಗೂ ಸಕನಲ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ 
ಎಸ.ಎಲ.ಭೂ್ೇಜೇ್ಗೌಡರವರೇ್ ನನನ ಉತ್ುರ ಅದ್ೇ ಇರತತ್ುದ್.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, ಈ ವಿಚನರ ಬಹಳ ಗೆಂಭಿೇರವನಗಿದ.್  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಎಸ್.ಎಲ.ಭೂ್ೇಜೇ್ಗೌಡರವರ್ೇ, ಒೆಂದತ ನಿರ್ಮಷ. 
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ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭ್ೂೇಜ್ೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ತ್ಮಮ ಅಪಪಣ್ ತಗ್್ದತಕೂ್ಳಿದೇ್ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ಿೇರ್.್ 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಎಸ.ಎಲ.ಭೂ್ೇಜೇ್ಗೌಡರವರೇ್, ರ್ನನತ ಇನತನ ಅಪಪಣ್ 
ಕ್ೂಟಿಟಲೆ. ರ್ನನತ ಕೂಡ ಅದರ್್ನೇ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ಿೇರ್್.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ:-  ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಅಪಪಣ್ ಕೇ್ಳುತಿುದ್ಿೇರ್್. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಎಸ.ಎಲ.ಭೂ್ೇಜೇ್ಗೌಡರವರೇ್, ರ್ನನತ ಇನತನ ಅಪಪಣ್ 
ಕ್ೂಟಿಟಲೆ. ತ್ಮಗ್ ಅಷತಟ ಜ್ರೂರತ ಇದಿರ ್ಒೆಂದತ ಅಜಿಾ ಕ್ೂಡಿ. ಮದಲತ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ 
ಕ್ೂಡಲ್ಲ. ನೆಂತ್ರ ತನವು ಏರ್ನದರೂ ಇದಿರ ್ಕ್ೇಳಲ್ಲ. 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭ್ೂೇಜ್ೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರ ಹತಿುರ 
ಮನವಿ ಮನಡಿದ್ಿೇರ್.್ ಅಷ್ೂ್ಟತಿುಗ್ ರ್ನನತ ಕ್ೂಟಿಟದ್ಿೇರ್್. ಅವರತ ಸಮಯ ಕ್ೇಳುವುದಕ್ೆ ಆಗಲ್ಲಲೆ ಎೆಂದತ 
ಹ್ೇಳಿದರತ.  

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಎಸ.ಎಲ.ಭೂ್ೇಜೇ್ಗೌಡರವರೇ್, ಮದಲತ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ 
ಉತ್ುರ ಕೂ್ಡಲ್ಲ. ನೆಂತ್ರ ತನವು ಏರ್ನದರೂ ಇದಿರ ್ಕ್ೇಳಿ. ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ ತನವು ಮನತ್ರ್ನಡಿ.  

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸ್ಥ.ರ್ನಗೇ್ಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ೆ ನಿದ್ಧಾಷಟವನಗಿ ಇವತ್ತು 
ಮನನಯ ಬಸವರನಜ್ ಶ್ವಲ್ಲೆಂಗಪಪ ಹ್ೂರಟಿಟಯವರತ ಖನಸಗಿ ಮತ್ತು ಸಕನಾರಿ ಶನಲ್್ಗಳಲ್ಲೆ ಇರತವೆಂತ್ಹ 
ವಯತನಯಸವನತನ ಸರಿ ಮನಡತವುದಕ್ೆ ರ್ನವು ಈಗನಗಲ್್ೇ ಮೂವ್ ಮನಡಿದ್ಿೇವ್. ಇದನತನ ಸರಿ 
ಮನಡತವೆಂತ್ಹವರತ ಇದ್ಿೇವ್. ಅವರತ ಎರಡರ್್ಯದತ ಹ್ೇಳಿರತವುದನತನ ಅವರಿಗ್ ಯನರ್ೂೇ 
misguide ಮನಡಿದನಿರ.್ ರ್ನವು ಯನವುದ್ೇ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸೆಂಸ್ಿಗಳನತನ ವನಪಸತಾ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳುಿತು್ೇವ ್
ಎೆಂದತ ಎಲ್ಲೆಯೂ ಹ್ೇಳಲ್ಲಲೆ. ಇದನತನ ನವಿೇಕರಿಸ್ಥಕ್ೂಳಿಬ್ೇಕತ. ಇಲೆದ್ಧದಿರ ್ derecognize 
ಮನಡತತ್ುೇವ ್ ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳಿರತವೆಂತ್ಹದತಿ ನಿಜ್. ಏಕ್ೆಂದರ,್ ಮನನಯ ಬಸವರನಜ್ ಶ್ವಲ್ಲೆಂಗಪಪ 
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ಹ್ೂರಟಿಟಯವರತ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿದನಿಗ ಕನಯಿ, ನಿಯಮವನತನ ಮನಡಿರತವೆಂತ್ಹದನಿಗಿದ್. ರ್ನನತ 
ಸಚಿವರ್ನದ ಮೇಲ್್ ಹ್ೂಸದನಗಿ ಯನವುದ್ೇ ಕನಯಿ ಮತ್ತು ನಿಯಮವನತನ ತ್ೆಂದ್ಧಲೆ. ಅವರತ ಏನತ 
ಮನಡಿದನಿರಯ್ೇ ಅದನತನ ಫನಲ್ೂ್ೇ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನವನತನ ಅಷ್್ಟೇ ರ್ನವು ಮನಡತತಿುದ್ಿೇವ್. 
ಇದರ ಮಧ್ಯ ಇದಿಕಿೆದಿ ಹನಗ್ ಇಲ್ನಖಯ್ವರತ ತ್ಲ್್ಕಡ್ಿಸ್ಥಕೂ್ಳಿದ್ೇ ಮತ್ತು ಇಲ್ನಖ್ಯವರತ ಮನಡದೇ್ 
ಇದಿೆಂತ್ಹದಿನತನ ಸತಪ್ತರೇೆಂ ಕ್ೂೇಟ್ಾ ಮಕೆಳ ಸತರಕ್ಷತಯ್ ದೃಷಿಾಯೆಂದ ಹೇ್ಳಿರತವುದನತನ ಮನಡಿದ್ಿೇವ್. 
ಸತಪ್ತರೇೆಂ ಕ್ೂೇಟ್ಾ ತ್ನನ ಲ್ನಭಕೂ್ೇಸೆರ ಮನಡಿಲೆ. ಮಕೆಳು ಸತರಕ್ಷಿತ್ರನಗಿರಬ್ೇಕತ. ಅದರಲ್ಲೆಯೇ 
ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ ತ್ರ್ಮಳುರ್ನಡಿನಲ್ಲೆ fire incident ನಿೆಂದ 93 ಮಕೆಳು ಸಜಿೇವ ದಹನವನದ ಮೇಲ್ ್
2017 ರಲ್ಲೆ ಸತಪ್ತರೇೆಂ ಕೂ್ೇಟ್ಾ ಆದ್ೇಶ ಕ್ೂಟಿಟರತವೆಂತ್ಹದನಿಗಿದ್. ರ್ನನತ 2021ರ್್ೇ ಸನಲ್ಲನಲ್ಲೆ 
ಮೆಂತಿರಯನಗಿ ಬೆಂದ್ಧದ್ಿೇರ್್. ಆಗ ಸತಮನರತ 5 ವಷಾ ಬ್ೇರ ್ ಬೇ್ರ ್ ಸಕನಾರಗಳು, ಮತೂ್ುೆಂದತ 
ಇದಿವು. ಇದನದ ಮೇಲ್ ್ ಮನನಯ ಬಸವರನಜ್ ಶ್ವಲ್ಲೆಂಗಪಪ ಹ್ೂರಟಿಟಯವರತ ಮತ್ತು ಮನನಯ 
ಮತಖಯಮೆಂತಿರಯವರ ರ್್ೇತ್ೃತ್ಿದಲ್ಲೆ ಅರ್್ೇಕ ಸಭ್ಗಳನತನ ಮನಡಿದನಿರ.್ ಸತಪ್ತರೇೆಂ ಕೂ್ೇಟ್ಾನ 
ಆದ್ೇಶದೂ್ಳಗ್ ರ್ನವು ಖನಸಗಿ ಶನಲ್್ಗಳಿಗ ್ ಏರ್್ೇನತ ಸತಲಭ ಮನಡಬಹತದತ, ಅದಷಟನತನ 
ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನಗಳನತನ ಮನಡಿದ್ಿೇವ್. ಇದರ ಜ್ೂತ್ಗ್ ಹ್ೂಸದನಗಿ ಯನಯನಾರತ 
recognition ಗ್ ಅಜಿಾ ಹನಕತತನುರ,್ ಅದಕ್ೆ ಮನತ್ರ ರ್ನವು ಸತಪ್ತರೇೆಂ ಕ್ೂೇಟ್ಾನ ಗ್ೈಡ್ಲ್್ೈನಾ್ 
ಅನತನ ಫನಲ್ೂ್ೇ ಮನಡತತಿುದ್ಿೇವ್ಯೇ ಹ್ೂರತ್ತ ಇವತಿುನವರಗ್ೂ ರ್ನವು ಹಳ್ಯ ಶನಲ್್ಗಳಿಗ ್
ಬಲವೆಂತ್ ಮನಡಿಲೆ. ಅವರಿಗ್ ಒೆಂದತ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಕೂ್ಡಿ. ತನವು ಅಫಿಡವಿಟ ಕ್ೂಟಟ ನೆಂತ್ರ ರ್ನವು 
recognition ಕೂ್ಡತತ್ುೇವ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದ್ಿೇವ್. ಇದನತನ ಹನಕತವುದಕ್ೆ ಒೆಂದತ ಬನರಿ ಅಲೆ.  8 
ಬನರಿ time extension ಅನತನ ಮನಡಿದ್ಿೇವ್. ಅಫಿಡವಿಟ್ ಹನಕಿ recognition ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳಿಿ 
ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರೂ ಸಹ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಹನಕದ್ೇ recognition ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳಿದ್ೇ ಇರತವೆಂತ್ಹ 
ಶನಲ್್ಗಳನತನ ಪಟಿಟ ಮನಡಿದ್ಿೇವ್. ಸತಪ್ತರೇೆಂ ಕ್ೂೇಟ್ಾ ಆದ್ೇಶದ ಪರಕನರ ಒೆಂದತ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಹನಕಿ 
ರ್ನವು ಮತೆಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲ್ಲೆ recognition ಕ್ೂಡತತ್ುೇವ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಅವರತ ಹಠ್ 
ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಕತಳಿತಿದನಿರ್. ಸತಪ್ತರೇೆಂ ಕ್ೂೇಟ್ಾ ಆದ್ೇಶ ಯನವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆದ್, ಹ್ೇಗಿದ ್ಎೆಂಬತದತ 
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ಇಲ್ಲೆರತವೆಂತ್ಹ ಎಲ್ನೆ ಎೆಂ.ಎಲ.ಸ್ಥ.,ಗೂ ಗ್ೂತಿುದ್. ಎಲ್ನೆ ಎೆಂ.ಎಲ.ಸ್ಥ.,ಗಳನತನ ಕರದ್ತ ಕೂರಿಸ್ಥ 
ಸಭ್ಗಳನತನ ಮನಡಿ ಅದರಲ್ಲೆ ಎಷತಟ ಕಡಿಮ ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಸನಧಯವಿದ.್ ಅದ್ಲೆವನೂನ ಕೂಡ 
ಮನಡಿದ್ಿೇವ.್ ಸತಪ್ತರೇೆಂ ಕೂ್ೇಟ್ಾ ಆದೇ್ಶವನತನ ಫನಲ್ೂ್ೇ ಮನಡಬೇ್ಡಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಲ್ಲಲೆ. ಮನನಯ 
ಬಸವರನಜ್ ಶ್ವಲ್ಲೆಂಗಪಪ ಹ್ೂರಟಿಟಯವರತ ಗತಣ್ಮಟಟದ ಶ್ಕ್ಷಣ್ವನತನ ಕೂ್ಡಬ್ೇಕನಗಿರತವೆಂತ್ಹದತಿ 
ಸಕನಾರದ ಕ್ಲಸ ಎನತನವ ಬಹಳ ಒಳ್ಿಯ ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳಿದರತ. ಅದನತನ ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಹ್ೂೇದರ ್
ಕಿರಿಕಿರಿ ಎನತನವುದನದರ್ ಸಕನಾರ ಖನಸಗಿ ಶನಲ್್ಗಳ ಮೇಲ್್ ಏನತ ಮನಡಬೇ್ಕತ, ಏನತ ಬಿಡಬ್ೇಕತ 
ಎನತನವುದನತನ ಎೆಂ.ಎಲ.ಸ್ಥ., ಗಳ್ೇ ಕತಳಿತ್ತ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕತ. ಖನಸಗಿ ಶನಲ್್ಗಳಿಗ್ ಹ್ೂೇಗಬನರದ್ೆಂದತ 
ಹ್ೇಳಿದರ ್ಬ್ೇಕನದರ್ ಹ್ೇಳೂ್ೇಣ್. ಅವರತ ಹೇ್ಗ್ ಬ್ೇಕನದರೂ ನಡಸ್್ಥಕೂ್ಳಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಅವರಿಗ್ ಬಿಟಿಟಲೆವೇ್ 
ಎನತನವುದನದರ್ ಆ ರಿೇತಿ ಬಿಡಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ಸದನ unanimous decision ತ್ಗ್ದತಕೂ್ೆಂಡರ್ ಅದರ 
ಬಗ್ೆಯೂ ಯೇಚರ್ ್ಮನಡೂ್ೇಣ್. ಹನಗನದರ್, ರ್ನನತ ಮೆಂತಿರಯನಗಿ ಮಕೆಳಿಗ್ ಗತಣ್ಮಟಟದ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 
ಕ್ೂಡಿಸತವೆಂತ್ಹದತಿ ನನನ ಜ್ವನಬನಿರಿ. ಅದನತನ ಹ್ೂೇಗಿ ರ್್ೂೇಡಬ್ೇಡಿ ಎನತನವುದನದರ್ 
ಇಲ್ನಖಯ್ವರತ ಮನಡತವೆಂತ್ಹದತಿ ಏನಿದ?್ ಈ ರಿೇತಿಯ ಒೆಂದಷತಟ ವಿಚನರಗಳನತನ ಖೆಂಡಿತ್ವನಗಿ 
ಇವತ್ತು ಎಲ್್ೆಲ್ಲೆೆಂದ ಯನವನಯವ ದೂರತಗಳು ಬೆಂದ್ಧದ.್ ನಮಮ ಇಲ್ನಖಯ್ೆಂದ ಮನಯರ್್ೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗ್ 
ಕಿರಿಕಿರಿಯನಗಿದ್ ಎನತನವ ಬಗ್ೆ ದೂರವನಣಿ ಕರ ್ ಬೆಂದ್ಧರತವುದನತನ ರ್ನನತ conference call 
ಹನಕಿಕ್ೂೆಂಡತ ನಮಮ ಅಧಿಕನರಿಗಳ ಜ್ೂತ್ ಮನತ್ರ್ನಡಿ ಪರಿಹನರ ಮನಡಿದ್ಿೇರ್್. ಅವರತ ಯನವನಯವ 
ವಿಚನರಗಳ ಮೇಲ್್ ದೂರತಗಳು ಕ್ೂಟಿಟದನಿರಯ್ೇ, ಅದರ ಮೇಲ್್ ಕರಮ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ೆಂಡಿದ್ಿೇವ್. 
ಇದನಯವುದನತನ ಮನಡದೇ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಎೆಂದರ್ ಹ್ೇಗ?್ ಅವರತ ಇೆಂತ್ಹ ಕಿರಿಕಿರಿ ಎೆಂದತ 
ಸಪಷಿಟೇಕರಿಸಬ್ೇಕತ? ರ್ನವು ಯನವುದ್ೇ ಹಳ್ಯ ಶನಲ್ಗ್ಳನತನ ಏನತ ಕ್ೇಳಲ್ಲಲೆ. ಒೆಂದತ ಅಫಿಡವಿಟ್ 
ಹನಕರಪಪ ಎೆಂದರ್ ಅದನತನ ಹನಕತವುದ್ಧಲೆವ್ನತನವುದನದರ್ ರ್ನಳ ್ಬ್ಳಗ್ೆ ಆ ಶನಲ್್ಯಲ್ಲೆ ಏರ್ನದರೂ 
ಹ್ಚತಚ-ಕಡಿಮಯನದರ ್ ಯನರತ ಜ್ವನಬನಿರಿಯನಗಬ್ೇಕತ? ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹ್ೇಳುವ ಹನಗ್ 
ಖೆಂಡಿತ್ವನಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೆ private institutions ಇಲೆದ್ೇ ಇದ್ಧಿದಿರ ್ಶ್ಕ್ಷಣ್ದ ಗತಣ್ಮಟಟ ಈ 
ಮಟಟಕ್ೆ ಇರತತಿುರಲ್ಲಲೆ. ಖೆಂಡಿತ್ವನಗಿ private institutions ಗಳು ತ್ನನದ್ೇ ಆದೆಂತ್ಹ ಶ್ಕ್ಷಣ್ದ 
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ಗತಣ್ಮಟಟವನತನ ಕ್ೂಟಿಟದ.್ ಸೆಂಬಳ ಕ್ೂಡದೇ್ ಇರತವೆಂತ್ಹ ಶನಲ್್ಗಳು ಸಹ ತ್ತೆಂಬನ ಒಳ್ಿಯ 
ಕ್ಲಸಗಳು ಮನಡತತಿುವ್. ಆದರ್, ಸಕನಾರದ ಕನಯದ್, rules, regulations ಅನತನ ಸಭ್ಗಳಲ್ಲೆ 
ಪನಸ್ ಆಗಿರತವುದನತನ ಫನಲ್್ೂೇ ಮನಡಬೇ್ಡಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನಗ ರ್ನನತ ಏನತ ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂಬ ಬಗ್ೆ 
ನನಗ ್ ಸಿಲಪ ಮತಜ್ತಗರವನಗತತ್ುದ್. ಇನತನ ಏರ್್ೇನತ ಹ್ೇಳಿದನಿರ್ೂೇ, ಅದನತನ ಸದಯದಲ್ಲೆಯೇ 
ಮನಡತತ್ುೇವ.್ ಈಗನಗಲ್್ೇ ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ಯಲ್ಲೆ ಇದ್. ಅವರ್ಲ್ನೆ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲೆಸ್ಥದಿ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಅವರ 
ವಯಸತಾ ಸರಿ ಇತ್ತು. ಆ ಕನರಣ್ಕನೆಗಿ ಇದನತನ ಪರಿಗಣಿಸತತ್ುೇವ್.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭ್ೂೇಜ್ೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅವಕನಶಕನೆಗಿ 
ಧನಯವನದಗಳು. ಇದತ ಬಹಳ ಗೆಂಭಿೇರವನದ ವಿಚನರ. ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ ಬಸವರನಜ್ ಶ್ವಲ್ಲೆಂಗಪಪ 
ಹ್ೂರಟಿಟಯವರತ ತ್ಮಮ vast experience ನಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗ್ ಎಳ್ಎಳ್ಯನಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಥ 
ಹ್ೇಳಿದನಿರ್. ದಯಮನಡಿ, ತನವು ತ್ತೆಂಬನ ಒಳ್ಿಯ ಸಚಿವರಿದ್ಧಿೇರಿ. ಹನಗ್ಯೇ ಕನಳಜಿ ಇದ್. 
ದಯಮನಡಿ, ನನಗ ್ ಗೂ್ತಿುಲೆ. ತನವು ತ್ಪತಪ ತಿಳಿದತಕ್ೂಳಿಬೇ್ಡಿ. ನಮಮ ಅಧಿಕನರಿಗಳ ದೌಜ್ಾನಯ 
ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುವುದಕ್ೆ ಇಚ್ಚಪಡತತ್ುೇರ್್. ಅಧಿಕನರಿಗಳ ದೌಜ್ಾನಯದ್ಧೆಂದ ನಮಮ ಖನಸಗಿ ವಿದನಯಸೆಂಸ್ಿಗಳು 
ನಲಗತತಿುವ್ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ರ್್ೇರವನಗಿ ಹ್ೇಳುತ್ುೇರ್್. ಅದರ ಜ್ೂತ್ಗ್, I will come to your 
own point.  What is the order of the Supreme Court?  ಸತಪ್ತರೇೆಂ ಕೂ್ೇಟ್ಾ 
ಆದ್ೇಶ ಸಕನಾರಿ ಶನಲ್್ಗಳಿಗ್ ಅನಿಯಸತವುದ್ಧಲೆವ್ೇ? ಸಕನಾರಿ ಶನಲ್ಗ್ಳಲ್ಲೆ ಓದತವವರತ 
ಮಕೆಳಲೆವ್ೇ? ಈ ಸಕನಾರಿ ಶನಲ್್ಗಳನತನ ಇವರತ ಯನವ standard ನಲ್ಲೆ ಇಟಿಟದನಿರ.್ Fire 
clearance, building clearance ಮತ್ತು fire safety ಸಕನಾರಿ ಶನಲ್ಗ್ಳಿಗ್ ಮದಲತ 
ಮನಡಿ. ಇೆಂತ್ಹದೂ್ೆಂದತ ಮನಡಿ ತ್ೂೇರಿಸ್ಥ, ತನಲೂೆಕಿಗೂ್ೆಂದತ ಮನಡಿ ತ್ೂೇರಿಸ್ಥ. ಅದ್ೇ ರಿೇತಿ 
ಎಲೆರೂ ಇರಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ತ್ೂೇರಿಸತತು್ೇವ್. ಹನಗ್ಯೇ ಮನದರಿಯನಗಿ ಇರತತ್ುೇವ್. ತನವು ಒೆಂದ್ೇ 
ಒೆಂದತ role model ಅನತನ ಸಕನಾರಿ ಶನಲ್್ಗಳಲ್ಲೆ ಮನಡಿ ತೂ್ೇರಿಸ್ಥಲೆ. ಇದತ ದೌಜ್ಾನಯವಲೆವ್ೇ. 
ದ್ಧನನಿತ್ಯ ಇದೇ್ ರಿೇತಿ ಆಗಿ ಹ್ೂೇಗಿದ.್  
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ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭ್ೂೇಜ್ೇಗೌಡರವರೇ್, ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಏನತ 
ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿ. ಅವರಿಗ್ ಸಲಹ ್ಕ್ೂಡಿ. 

ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸ್ಥ.ರ್ನಗ್ೇಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಏನತ 
ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದನಿರ.್ ಅದತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲ್ನಖಗ್ ್ಮತಟ್ಟೇ ಇಲೆ.  

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭ್ೂೇಜ್ೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ, ಒೆಂದತ ನಿರ್ಮಷ. ಮನನಯ                        
ಎಸ.ವಿಿ.ಸೆಂಕನೂರರವರ ಅಧಯಕ್ಷತಯ್ಲ್ಲೆ ನಮಮರ್್ನಲ್ನೆ ಸೇ್ರಿಸ್ಥ ನಮಮ ಮೇಲ್್ ವಿಶನಿಸ ಇಟತಟ ಒೆಂದತ 
ಕರ್ಮಟಿ ಮನಡಿದಿರಲೆವೇ್, ಸತಮನರತ 8 ತಿೆಂಗಳಿನಲ್ಲೆ 12 ರಿೆಂದ 13 ಸರ್ಮತಿ ಸಭ್ಗಳನತನ ಮನಡಿ 
ವರದ್ಧಯನತನ ಕ್ೂಟಿಟದ್ಿೇವಯ್ಲೆವ್ೇ, ಆ ವರದ್ಧಗ ್ ಕವಡ ್ ಕನಸ್ಥನ ಕಿಮಮತ್ತು ಕೂಡ ಕೂ್ಡಲ್ಲಲೆ. ಆ 
ವರದ್ಧಯಲ್ಲೆರತವೆಂತ್ಹ ಅೆಂಶಗಳನತನ ರ್್ೂೇಡಿ, ರ್ನವು ಯನವುದ್ೇ ಸತಪ್ತರೇೆಂ ಕ್ೂೇಟ್ಾನ ಆದ್ೇಶಕ್ೆ 
ವಯತಿರಿಕುವನಗಿ ಒೆಂದತ ಪ್ೈಸ ್ ಕೂಡ ನಡದ್್ಧಲೆ.  In the interest of society and 
institutions ರ್ನವು ವರದ್ಧಯನತನ ಕ್ೂಟಿಟರತವೆಂತ್ಹದತಿ. ಅದನತನ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ರ್್ೂೇಡಲ್ಲ 
ಎೆಂದತ ರ್ನವು ಬಹಳ ಮನವಿ ಮನಡಿದ್ಿೇವ್. ರ್ನವು ಹೂ್ೇಗಿ ಅವರಿಗ್ ವರದ್ಧಯನತನ ಕ್ೂಟತಟ, ರ್ನವಲ್್ನೆ 
ಹ್ೇಳಿ, ರ್್ೂೇಡಿ ತ್ಮಮ ಅಧಿಕನರಿಗಳಿಗ್ ಮನವರಿಕ ್ಮನಡಿ ಕ್ೂಡಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕತ. ರ್ನನತ ಈಗ 
ಕ್ೂರ್್ಯ ಅೆಂಶಕ್ೆ ಬರತತಿುದ್ಿೇರ್್. ರ್ನನತ ಹ್ಚತಚ ಸಮಯವನತನ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳುಿವುದಕ್ೆ ಹ್ೂೇಗತವುದ್ಧಲೆ. 
ಖನಸಗಿ ಸೆಂಸ್ಿಗಳಲ್ಲೆ ಅನತದನನಿತ್ ಶನಲ್್ಗಳ ಮಕೆಳು ಓದತವವರತ ಮಕೆಳಲೆವ್ೇ? ಸಕನಾರಿ 
ಶನಲ್್ಗಳಲ್ಲೆ ಓದತವೆಂತ್ಹ ಮಕೆಳಿಗ ್ಷೂ, ಯೂನಿಫನರೆಂ ಕ್ೂಡತತನುರ್. ಅದ್ೇ ರಿೇತಿ ಆ ಶನಲ್್ಯಲ್ಲೆ 
ಓದತವೆಂತ್ಹ ಮಕೆಳಿಗ್ ಇವ್ಲ್ನೆ ಕೂ್ಡತವ ಆಗಿಲೆವ್ೇ? ಅಲ್ಲೆ ಓದತವೆಂತ್ಹ ಮಕೆಳು ನಮಮ 
ಮಕೆಳಲೆವ್ೇ? ಹಳಿಿ ಮಕೆಳಲೆವ್ೇ? ಅವರಿಗ್ ಯೂನಿಫನರೆಂ ಮತ್ತು ಷೂ ಬೇ್ಡವೇ್? Why have 
you made discrimination between the government and aided 
institutions?  ಕೂ್ೇವಿಡ-19 ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಎರಡತ ವಷಾ recruitment ಮನಡಿಕೂ್ಳಿದ್ೇ 
ಇರತವುದತ ತ್ಪನಪಗಿದ.್ Recruitment 18 ರಿೆಂದ 20 ವಷಾ ಮನಡಲ್ಲಲೆ. ಮನನಯ 
ಗ್ೂೇವಿೆಂದೇ್ಗೌಡರವರ ಕನಲದಲ್ಲೆ ಆಗಿರತವೆಂತ್ಹದತಿ. ಇದಕ್ೆ ಎರಡತ ವಷಾ relaxation 
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ಕ್ೂಡಬೇ್ಕತ. 6 ರಿೆಂದ 8ರ್್ೇ ತ್ರಗತಿಯ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗ್ ಮನತ್ರ ಅನಿಯಸತತ್ುದ ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನಿರ್. 
ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲ್ನಖಯ್ ಬಗ್ೆ ಏನತ ಹ್ೇಳಿದನಿರ್ ರ್್ೂೇಡಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1900 (14) ನಿಯಮ 
(3) ಉಪನಿಯಮ (1) ರೂ್ೆಂದ್ಧಗ್ ಸಕ್್ಷನ್ 8 ರೆಂತ ್ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕನಾರ ಪರದತ್ುವನದ ಅಧಿಕನರವನತನ 
ಚಲ್ನಯಸ್ಥ, ಈ ಮೂಲಕ ಮತೆಂದ್ಧನ ನಿಯಮಗಳನತನ ರಚಿಸತ್ಕೆದತಿ. ಇದನತನ ರಚಿಸತವುದಕ್ೆ 
ಅಧಿಕನರಿಗಳಿಗ ್ಅಧಿಕನರ ಇದ್ಯಲೆವ್ೇ? 8 ರಿೆಂದ 12 ರವರ್ಗಿನ ಕನಲ್ೇ್ಜಿನಲ್ಲೆರತವವರಿಗ್ ಮತೆಂದಕ್ೆ 
ರಚಿಸತವುದಕ್ೆ ಅಧಿಕನರ ಇಲೆವ್ೇ? ಇದಕ್ೆ ಮನತ್ರ ಅಧಿಕನರಿಗಳಿಗ್ ಅಧಿಕನರ ಇರತವುದ್ೇ? ಸಕನಾರಕ್ೆ 
ಇದ್ೂೆಂದೇ್ ಅಧಿಕನರ ಇರತವುದ್ೇ? ದ್ಧರ್ನೆಂಕ:22-02-2022 ರಲ್ಲೆ ಆದ್ೇಶ ಹ್ೂರಡಿಸಲ್ನಗಿದ.್ 
ಕಳ್ದ 7 ರಿೆಂದ 8 ತಿೆಂಗಳಿನಲ್ಲೆ ಹ್ೂರಡಿಸ್ಥರತವೆಂತ್ಹ ಆದ್ೇಶ ಇದತ. ಈ ಆದ್ೇಶದಲ್ಲೆಯೇ 
ಕ್ೂಡಬಹತದನಗಿತ್ುಲೆವ್ೇ? ಕ್ೂೇವಿಡ್-19 ಬೆಂದತ ಎಷತಟ ಸಮಯವನಯತ್ತ? ಇದನತನ 
ಆಧನರವನಗಿಟತಟಕೂ್ೆಂಡತ ಈ ಆದ್ೇಶವನತನ ಹ್ೂರಡಿಸ್ಥರತವುದತ. ಈ ಆದ್ೇಶದಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ನಗರಿಕ 
ಸೇ್ವನ ಸನಮನನಯ ರ್್ೇಮಕನತಿ ನಿಯಮಗಳು 1970 ನಿಯಮ (6) ಉಪನಿಯಮ (2 ಮತ್ತು 3) 
ರಲ್ಲೆ ಒದಗಿಸಲ್ನದ ವಯಸ್ಥಾನ ರ್ಮತಿಯನತನ ಸಡಿಲ್ಲಕ್ಯತ ಈ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ರ್್ೇಮಕನತಿಗ ್
ಅನಿಯಸತತ್ುದ್. ಹನಗನದರ್, ಮನನಯ ಬಸವರನಜ್ ಶ್ವಲ್ಲೆಂಗಪಪ ಹ್ೂರಟಿಟಯವರತ ಈ ಪರಶ್ನಯನತನ ಏಕ್ 
ಕ್ೇಳಬ್ೇಕನಗಿತ್ತು?                                                       

(ಮತೆಂದತ) 

(800)13-09-2022(5-00)bsd-vk 

ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭ್ೂೇಜೇ್ಗೌಡ (ಮತೆಂದತ) 

ಇವತ್ತು ರ್್ೂೆಂದತ ೧೦ ರಿೆಂದ ೧೮ ವಷಾಗಳವರಗ್ ್ service ಮನಡಿದವರತ, in-service ನಲ್ಲೆ 
ಇರತವವರತ ಸನವಿರನರತ ಜ್ನರಿದನಿರ.್ ಅವರನೂನ ರ್್ೂೇಡಬ್ೇಕಲೆವ್ೇ? ಎರಡತ ವಷಾ ಸಡಿಲ್ಲಕ ್
ಕ್ೂಡಲತ ಏರ್ನಗತತ್ುದ್. ಇದನತನ degree college ನವರಿಗೂ ಕ್ೂಡಬೇ್ಕತ. ರ್ನನತ selection 
ಮನಡಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುಲೆ, just to appear for the interview. ಆ interview ಗ್ 
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ಅವರಿಗ್ ೨ ವಷಾ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕ್ೂಡಬೇ್ಕತ. ಅವರನತನ selection ಮನಡಬನರದತ. ಅವರಿಗ್ 
ಅಹಾತ್ ಇದಿರ ್selection ಆಗತತನುರ,್ ಇಲೆದ್ಧದಿರ್ ಇಲೆ. ಆದಿರಿೆಂದ degree college ನವರಿಗೂ 
೨ ವಷಾ ಮನಡಿಕೂ್ಡಬೇ್ಕತ. ಮನನಯ ಸಚಿವರತ higher education ಗ್ ಸೆಂಬೆಂಧಪಡದ್ೇ 
ಇದಿರೂ ಪನರಥರ್ಮಕ ಮತ್ತು ಪೌರಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರನಗಿದನಿರ.್ ರ್ನನತ ಅವರನತನ ಕ್ೈಮತಗಿದತ ಪನರಥಾರ್ ್
ಮನಡಿಕ್ೂಳುಿತ್ುೇರ್್. ಅವರತಗಳು ಜನತ್ಕ ಪಕ್ಷಿಗಳೆಂತ್ ಭವಿಷಯದ ದೃಷಿಟಯೆಂದ ಕನಯತತನು 
ಕತಳಿತಿದನಿರ್. ಅವರಿಗ ್ಒೆಂದತ interview ಬರತವೆಂತ್ ರ್್ೂೇಡಿಕೂ್ಳಿಬ್ೇಕತ. ಕೂ್ೇವಿಡ್ ದೃಷಿಟಯೆಂದ 
೨ ವಷಾಗಳ ಸಡಿಲ್ಲಕ ್ನಿೇಡಿ interview ಗ್ ಅವಕನಶ ಮನಡಿಕ್ೂಡಬೇ್ಕತ.  

 ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ್ ಶ್ವಲ್ಲೆಂಗಪಪ ಹ್ೂರಟಿಟ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರತ Supreme Court Order 
ಪರಕನರ ಮನಡಿರತವ ಬಗ್ೆ ತಿಳಿಸ್ಥದರತ. ೨೦೦೯ ರ್್ೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲೆ Supreme Court Direction 
ತ್ರ್ಮಳುರ್ನಡಿನಲ್ಲೆ ಆಗಿದಿರ ಬಗ್ೆ ಒೆಂದತ precaution ಕ್ೂಟಿಟದ್. ಆದರ್ ಇವರ order ೨೦೨೧ ರಲ್ಲೆ 
issue ಆಗಿದ.್ ಅಲ್ಲೆಯವರಗ್ೂ ಏನತ ಮನಡಿದರತ? ಅಲ್ಲೆಯವರ್ಗ ್ ಏನೂ ಮನಡಲ್ಲಲೆ. ಈಗ 
ಸಕನಾರಿ ಶನಲ್್ಗಳು ಹ್ಚತಚ ಗಟಿಟಮತಟನಟಗಿ ಇರತತ್ುವ್ಯೇ ಅಥವನ ಖನಸಗಿ ಶನಲ್್ಗಳು ಹ್ಚತಚ 
ಗಟಿಟಮತಟನಟಗಿ ಇರತತ್ುವಯ್ೇ ಎೆಂಬತದನತನ ಹೇ್ಳಬ್ೇಕತ. ಸಕನಾರಿ ಶನಲ್ಗ್ಳು ಯನವನಗ 
ಬಿೇಳುತ್ುವಯ್ೇ, ಗ್ೂತಿುಲೆ. ದ್ಧನನಿತ್ಯ newspaper ಗಳಲ್ಲೆ ಓದತತ್ುೇವ್. ಅವುಗಳಿಗ್ ಏಕ್ ನಿಯಮ 
ಮನಡಿಲೆ? ಇಲ್ಲೆ discrimination ಏಕ್ ಮನಡತತನುರ್? ಮದಲತ ಸಕನಾರಿ ಶನಲ್್ಗಳು model 
ಆಗಬೇ್ಕ್ೆಂದರ್ ಮದಲತ ಅವುಗಳಿಗ ್ಮನಡಲ್ಲ, Age ಅನತನ ಸಕನಾರಿ ಶನಲ್್ಗಳಿಗ್ ಹ್ಚತಚ ಮನಡಿ 
ಖನಸಗಿ ಶನಲ್್ಗಳಿಗ ್ ಬಿಟಿಟದನಿರ್. ಸಕನಾರಿ ಶನಲ್್ಗಳಿಗ ್ fire safety ವಿಚನರಗಳನತನ ಬಿಟಿಟದನಿರ.್ 
ಖನಸಗಿ ಶನಲ್್ಗಳಿಗ ್ಮನಡತತನುರ.್ ಇದತ discrimination ಅಲೆವ್ೆಂದತ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಹ್ೇಳಲ್ಲ. 
ಒೆಂದತ ನಿಯಮ ಇರಬೇ್ಕತ. ಸಕನಾರಿ ಶನಲ್್ಗಳಿಗ್ ಮನಡಿ ಇವುಗಳಿಗೂ ಮನಡಬೇ್ಕತ. Fire and 
building safety ಇತನಯದ್ಧಗಳನತನ ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಆದರ್ ಕ್ಲವಕ್ೆ ಮನತ್ರ ಮನಡಬನರದತ. ರ್ನನತ 
ಉದನಹರಣ್ ಕೂ್ಡತತ್ುೇರ್್, ಎಷತಟ ಶನಲ್್ಗಳಿಗ ್ notice ಕ್ೂಟಿಟದನಿರ್, ಎಷತಟ ಶನಲ್್ಗಳಿಗ ್ ಕ್ೂಟಿಟಲೆ 
ಎೆಂಬತದನತನ ಧನರವನಡ Commissioner ಅವರರ್್ನೇ ಕ್ೇಳಲ್ಲ, ಇವತ್ತು derecognition 



                                                                                                                                       «¥À/13.09.2022     185  
 

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

 

 

   

ಮನಡಲತ order ಮನಡಿಬಿಟಿಟದನಿರ್. ಈ ರಿೇತಿ ನೂರನರತ ಶನಲ್್ಗಳು ಇವ,್ ರ್ನನತ ಅವುಗಳ ಮನಹಿತಿ 
ತ್ೆಂದ್ಧಲೆ. ಈ ಬಗ್ೆ Commissioner ಅವರರ್್ನೇ ಕ್ೇಳಲ್ಲ. ಸದನ ಮತಗಿದ ನೆಂತ್ರ ಹ್ೂರಗ ್ನನನ 
ಎದತರತ ಕರ್ಮಷನರ್ ಅವರಿಗ ್phone ಮನಡಿ ಕ್ೇಳಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೆ ಎಷತಟ ಶನಲ್್ಗಳಿಗ್ notice ಕ್ೂಟತಟ 
derecognition ಮನಡಲತ order ಮನಡಿದನಿರ ್ಎೆಂಬತದನತನ ಕ್ೇಳಲ್ಲ. ಈ ರಿೇತಿ ಆದರ್ ಎಲ್ಲೆಗ್ 
ಹ್ೂೇಗಬೇ್ಕತ. ಸಕನಾರದ ಶನಲ್್ಗಳಿಗ ್ ೨ ವಷಾ ಹ್ಚತಚ ಮನಡಿದೆಂತ್ ಅನತದನನಿತ್ ಶನಲ್್ಗಳಿಗೂ 
ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಸಕನಾರಿ ಶನಲ್್ಗಳು ಬಿೇಳುತಿುರತವುದರಿೆಂದ ಮದಲತ ಅವುಗಳಿಗ್ ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಮರ್್ನ 
ಮನನಯ ಮತಖಯಮೆಂತಿರಗಳು ಎಷತಟ ಶನಲ್್ಗಳನತನ ಕಟಟಲತ ಉದ್ಿೇಶ್ಸ್ಥದನಿರ್ ಎೆಂದತ ಮನನಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 
ಸಚಿವರತ ಹ್ೇಳಿದರತ. ನನನ ಮನವಿ ಏರ್್ೆಂದರ್ discrimination ಬ್ೇಡ. ಅಧಿಕನರಿಗಳು 
ಅನತದನನರಹಿತ್ ಶನಲ್್ಗಳಿಗ್ ಹ್ೂೇಗತತನುರ್. ಅವರತ ಅನತದನನಿತ್ ಶನಲ್್ಗಳಿಗ್ ಹ್ೂೇಗತವುದ್ಧಲೆ. 
ಅನತದನನರಹಿತ್ ಶನಲ್್ಗಳಲ್ಲೆ ಬ್ೇರ ್ವಯವಹನರ ಆಗತತ್ುವ್. ರ್ನನತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಮೆಂತಿರಯನಗಿದನಿಗ ನನಗೂ 
ಅನತಭವವನಗಿದ.್ ಅನತದನನರಹಿತ್ ಒೆಂದತ English medium ಶನಲ್್ಗ ್ ಹ್ೂೇಗಬೇ್ಕನದ 
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೆ DDPI and BEO ಅವರರ್್ನೇ gate ನ ಒಳಗ್ ಬಿಡಲ್ಲಲೆ. ನೆಂತ್ರ Police 
Commissioner ಆದ ಶ್ರೇ ಅಚತಚಾತ್ರನವ್ ಎೆಂಬತವವರಿಗ ್ phone ಮನಡಿ ಒಳಗ ್
ಬಿಡಲ್ನಯತ್ತ. ಅವರತ ಹ್ೇಳಿದಿನತನ ಒಪ್ತಪಕೂ್ಳುಿತ್ುೇರ್್. ಅವರತ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನೆಂತ್ಹ ದೂ್ಡಾ ದೂ್ಡಾ 
City ಗಳ ಬಗ್ೆ ಹ್ೇಳುತನುರ್. ಸನಮನನಯವನದ ತನಲೂೆಕತಗಳಲ್ಲೆರತವ ಶನಲ್ನ ಕನಲ್ೇ್ಜ್ತಗಳನತನ 
ರ್್ೂೇಡಲ್ಲ, ಅವುಗಳಲ್ಲೆ ಒಳ್ಿಯವು ಇವ.್ ರ್ನವು ೩೦-೩೫ ವಷಾಗಳ ಹಿೆಂದ ್ಕಲ್ಲಯತತಿುದಿ ಸೆಂಸ್ಿಗಳು 
ಬ್ೇರ ್ರಿೇತಿಯನಗಿದಿವು. ಈಗ ವನಯಪನರಿೇಕರಣ್ ಆಗತತಿುವ್. ಕ್ೇವಲ nursery ಗನಗಿ ಖನಸಗಿಯವರತ 
ಮೂರನ್ನಲತೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪನಯಗಳ donation ಕ್ೇಳುತನುರ್. ಅದನತನ ರ್ನನತ ಒಪತಪತ್ುೇರ್.್ ಆದರ್ 
ಅದನತನ ಬಿಡಲ್ಲ, ಮನನಯ ಸಚಿವರಿಗ್ ಎಲೆರೂ ಪತ್ರಗಳನತನ ಬರ್ದ್ಧದನಿರ.್ ಮನನಯ ಸಚಿವರ್ೇ ಎರಡತ 
ವಷಾಗಳ ಹಿೆಂದ್ ಪತ್ರ ಬರದ್್ಧದನಿರ್. ಮನನಯ ಕ್ೂೇಟ ಶ್ರೇನಿವನಸ ಪೂಜನರಿಯವರತ ದ್ಧರ್ನೆಂಕ ೪ರ್್ೇ 
ಆಗಸಟ್ನಲ್ಲೆ ಪತ್ರವನತನ ಬರ್ದ್ಧದನಿರ್. ದ್ಧರ್ನೆಂಕ ೨೨-೦೭-೨೦೧೮ರಲ್ಲೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ರ್ನನತ ಬರ್ದ 
ಪತ್ರದ ಆಧನರದ ಮೇಲ್್ ಒೆಂದತ ಪತ್ರವನತನ ಬರ್ದ್ಧದನಿರ.್ ಅದರಲ್ಲೆ “್ ಬಸವರನಜ್ ಹ್ೂರಟಿಟಯವರತ 
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ಬರ್ದ್ಧರತವ ಸಿವ್ೇದಯದ ಪತ್ರವನತನ ಲಗತಿುಸ್ಥದ”್್ ಎೆಂದತ ಪತ್ರ ಬರ್ದ್ಧದನಿರ.್ ಸಕನಾರದ ಶನಲ್್ಗಳಿಗ ್
ಮನಡಿರತವೆಂತ್ ಮನಡಿ ಎೆಂದತ ಬರ್ದ್ಧದನಿರ.್ ಶ್ರೇ ಪೂಜನರ್ರವರತ ಸೇ್ರಿದೆಂತ ್ ಮನನಯ 
ಕತಮನರಸನಿರ್ಮ ರವರತ ಪತ್ರವನತನ ಬರ್ದ್ಧದನಿರ.್ ಅದನತನ ಸಕನಾರಕ್ೆ ಕಳುಹಿಸ್ಥದನಿರ್. ಇಷ್್ಟಲ್ನೆ 
ಮನಡಿದಿರೂ ಇನೂನ ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ಯಲ್ಲೆದ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನಿರ್. ಈ ಹಿರ್್ನಲ್ಯ್ಲ್ಲೆ ರನಜ್ಯದ ಖನಸಗಿ 
ಅನತದನನಿತ್ ಪನರಥರ್ಮಕ, ಪೌರಢ ಹನಗೂ ಪದವಿಪೂವಾ ಕನಲ್ೇ್ಜ್ತಗಳಲ್ಲೆ ರ್್ೇಮಕನತಿಯ ವಯೇರ್ಮತಿ 
ಗರಿಷಾ ೨ ವಷಾಗಳ ವಿರ್ನಯತಿ ನಿೇಡತವ ಪರಸನುವರ್್ಯತ ಸಕನಾರದ ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ಯಲ್ಲೆದ್ ಎೆಂಬ 
ಅೆಂಶವನತನ ಮನನಯ ಸದನದ ಗಮನಕ್ೆ ತ್ರತತ್ುೇರ್್ ಎೆಂದತ ಉತ್ುರ ಹೇ್ಳಿದನಿರ್. ಆಯತ್ತ, 
ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ಯಲ್ಲೆದಿರ ್ಎಲ್ಲೆದ್? ಏನತ ಮನಡತತನುರ ್ಎೆಂಬತದನತನ ಹ್ೇಳಿಬಿಡಲ್ಲ. 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸ್ಥ. ರ್ನಗೇ್ಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ರ್ನನತ ಈಗನಗಲ್್ೇ ಹ್ೇಳಿದೆಂತ ್ಅದನೂನ 
ರ್ನವು ಮನಡತತಿುದತಿ, aided institutions ಗಳಲ್ಲೆ employee ಮನಡಿಕೂ್ಳಿಬ್ೇಕ್ೆಂದರೂ ೨ 
ವಷಾ ಕ್ೂಡತತ್ುೇವ್ ಎನತನವೆಂತ್ಹ ಮನತ್ನತನ ಹ್ೇಳಿದ್. ಎರಡರ್್ಯದನಗಿ fire safety ಮತ್ತು 
PWD ಬಗ್ೆ ಮನಡತತಿುರತವುದನತನ ರ್ನವು ಲ್ನಗೂ ಮನಡಿಲೆ. ಅದರ ಬಗ್ೆ ಪರತಿ ಸನರಿ ಇಲ್ಲೆ ಏಕ ್
ಚಚ್ಾಯನಗತತಿುದ್ ಎೆಂದತ ನನಗ ್ ಅಥಾವನಗತತಿುಲೆ. ರ್ನವು affidavit ಕೂ್ಡಿ ಎೆಂದತ ಮನತ್ರ 
ಹ್ೇಳಿದ್ಿೇವ್. Affidavit ಕ್ೂಡತವುದಕ್ೆ ಅವರಿಗ್ ಏಕ್ ತ್ೂೆಂದರಯ್ನಗತತಿುದ್ ಎೆಂದತ ನನಗ ್ಇನೂನ 
ಅಥಾವನಗತತಿುಲೆ. Affidavit ಕೂ್ಡಿ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದ್ಿೇವ್ ಅಷ್್ಟೇ. 

 Sri BASAVARAJA SHIVALINGAPPA HORATTI:- Affidavit ಕ್ೂಡಿ 
ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳಿದನಿರ.್ ಆದರ ್ ಇದನತನ ಮನಡದೇ್ ಇರತವುದಕ್ೆ recognition ಮನಡಿಲೆ. ಅವರಿಗ್ 
ಇನೂನ recognition renewal ಮನಡಿಲೆ. ಈ ಬಗ್ೆ ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುತು್ೇರ್್. ರ್ನನತ authentic 
ಆಗಿ ಈ ಸದನದಲ್ಲೆ ಹೇ್ಳುತಿುದ್ಿೇರ್್. ನಮಮ ಧನರವನಡದ ಆಯತಕುರ ಕನಲದಲ್ಲೆ affidavit ಕೂ್ಡಲತ 
ಬಹಳ ಮೆಂದ್ಧ ತ್ಯನರಿದನಿರ್. ಇದನತನ ಮನಡದ್ಧದಿರ್ renewal ಮನಡತವುದ್ಧಲೆ ಎೆಂದತ ಇರತವ 
order ಅನತನ ರ್ನನತ ಕೂ್ಡತತ್ುೇರ್.್ ಅದನತನ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ Commissioner ಅವರನತನ 
ಕ್ೇಳಲ್ಲ. ರ್ನನತ ಅವರಿಗ್ ಸತಳುಿ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕ?್ 
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 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸ್ಥ. ರ್ನಗೇ್ಶ್:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಅದನತನ ಕ್ೂಟಟರ್ ರ್ನನತ ಖೆಂಡಿತ್ 
ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ ಮನಡತತ್ುೇರ್್. ರ್ನವು ಹಳ್ಯ school ಗಳಿಗ್, ಹ್ೂಸ ಶನಲ್್ಗಳಿಗ ್ಮನತ್ರ Supreme 
Court ನ Guidelines ಅನತನ apply ಮನಡತತಿುದ್ಿೇವ್ ಹ್ೂರತ್ತ ಹಳ್ಯ ಶನಲ್್ಗಳಿಗ ್apply 
ಮನಡತತಿುಲೆ. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ specific ಆಗಿ ಕೂ್ಟಟರ್ ರ್ನನತ ಅದನತನ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ ್ಮನಡತತ್ುೇರ್.್ 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಅಧಿಕನರಿಗಳಿಗ್ strict ಆಗಿ ಸೂಚರ್್ ಕೂ್ಡಿ, ಇಲೆದ್ಧದಿರ್ ಪರಶ್ನ ತ್ರತವ 
ಅವಶಯಕತ ್ಇಲೆ ಎೆಂದತ ನನನ ಅನಿಸ್ಥಕ.್ 

 ಶ್ರೇ ಬಸವರನಜ್ ಶ್ವಲ್ಲೆಂಗಪಪ ಹ್ೂರಟಿಟ:- ಈ ಸದನದಲ್ಲೆ ರ್ನರ್ನದರೂ ತ್ಪತಪ ಹ್ೇಳಿರಬ್ೇಕತ, 
ಇಲೆವ್ೇ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ತ್ಪತಪ ಹ್ೇಳುತಿುರಬೇ್ಕತ. ರ್ನನತ authentic ಆಗಿ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ಿೇರ್್ ಮತ್ತು 
challenge ಮನಡತತು್ೇರ್್. ನಮಮ ಧನರವನಡ ಆಯತಕನುಲಯದಲ್ಲೆ notice ಕ್ೂಟಿಟದನಿರ್, ಆದರ್ 
renewal ಮನಡಿಲೆ. ಎಷ್್ೂಟೇ ಸೆಂಸ್ಿಗಳನತನ renewal ಮನಡಿಲೆ. ಈಗ ಇರತವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೆಂತ ್
ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ಪರಿೇಕ್ಷ್ಗ್ ಕೂಡಲತ ಆಗತವುದ್ಧಲೆ, unauthorized school ಎನತನವೆಂತ ್ಆಗತತಿುದ.್ 
ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಇಲೆ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದನಿರ್, ರ್ನನತ ಇದ್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ಿೇರ್್. ನರ್ಮಮಬಬರಲ್ಲೆ 
ಒಬಬರತ ಸತಳುಿ ಹ್ೇಳುತಿುರಬೇ್ಕತ. ಅದಕ್ೆ ರ್್ೂೇಡಬ್ೇಕತ. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಪರಿಶ್ೇಲರ್್ ಮನಡಬ್ೇಕತ. 

 ಶ್ರೇ ಬಿ.ಸ್ಥ. ರ್ನಗೇ್ಶ್:- ಪರಿಶ್ೇಲರ್ ್ ಮನಡತತ್ುೇರ್್, ರ್ನನತ ಮತ್ು ಸಪಷಟವನಗಿ 
ಹ್ೇಳುವುದೇ್ರ್್ೆಂದರ ್ affidavit ಕೂ್ಟತಟ recognition ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳುಿವುದಕ್ೆ ರ್ನವು ೯ ಬನರಿ 
ಅವಕನಶ ಕ್ೂಟಿಟದ್ಿೇವ್. 

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಯನವ ಜಿಲ್್ೆಗಳಲ್ಲೆ ಆಗಿದ ್ ಎೆಂಬತದನತನ ಹ್ೇಳುತಿುದನಿರ್. ಮನನಯ 
ಮೆಂತಿರಗಳಲ್ಲೆ ವಿನೆಂತಿಸತತ್ುೇರ್್, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಈ ಸದನದಲ್ಲೆ ಹಿರಿಯ ಸದಸಯರೂ, 
ರ್ನಯಕರನಗಿದನಿರ.್ ಅವರತ particular ಆಗಿ ಹ್ೇಳುತಿುದನಿರ್ೆಂದನಗ ಅವರತ information 
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ತ್ಗ್ದತಕೂ್ೆಂಡತ ಹೇ್ಳುತಿುದನಿರ್. ಯನವ ಜಿಲ್್ೆಯಲ್ಲೆ ಯನವ ಸೆಂಸ್ಿಗ್ ಈ ರಿೇತಿ ಆಗಿದ ್ಎೆಂಬತದನತನ 
ಪತನರ್ ಪರಿಶ್ೇಲರ್ ್ ಮನಡಿ, ತ್ೂೆಂದರಯ್ನಗದೆಂತ್ ದಯವಿಟತಟ ರ್್ೂೇಡಿಕೂ್ಳಿಬ್ೇಕತ. ನೆಂತ್ರ 
ಮತೆಂದ್ಧನ ವಿಚನರ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂಳೂ್ಿೇಣ್. 

 

    ಆಆ))  ರನಜ್ಯದರನಜ್ಯದ  ನಗರನಗರ  ಪರದ್ೇಶಗಳಲ್ಲೆರತವಪರದ್ೇಶಗಳಲ್ಲೆರತವ  ಶನಲ್ನಶನಲ್ನ  ಕನಲ್ೇ್ಜ್ತಗಳಕನಲ್ೇ್ಜ್ತಗಳ  
ಸರ್ಮೇಪಸರ್ಮೇಪ  ಮನದಕಮನದಕ  ದರವಯಗಳನತನದರವಯಗಳನತನ  ಮನರತವಮನರತವ  ಅೆಂಗಡಿಗಳನತನಅೆಂಗಡಿಗಳನತನ  
ತ್ರದ್್ಧರತವುದರಿೆಂದತ್ರದ್್ಧರತವುದರಿೆಂದ  ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳುವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು  ಹನಗೂಹನಗೂ  ಯತವಯತವ  ಜ್ನತ್ಯಜ್ನತ್ಯ  
ಮೇಲ್್ಮೇಲ್್  ಬಿೇರತತಿುರತವಬಿೇರತತಿುರತವ  ದತಷಪರಿಣನಮಗಳದತಷಪರಿಣನಮಗಳ  ಕತರಿತ್ತಕತರಿತ್ತ..  

    
 ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕ್. ರನಥ್ೂೇಡ್ (ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್,  ರನಜ್ಯದ ನಗರ ಪರದ್ೇಶಗಳಲ್ಲೆರತವ ಶನಲ್ನ-ಕನಲ್ೇ್ಜ್ತಗಳ ಬಳಿಯೇ ಮನದಕ 
ವಸತುಗಳನದ ಗನೆಂಜನ-ಅಫಿೇಮತ ಮನರಲ್ನಗತತಿುದತಿ, ಅಪನರಪು ವಯಸ್ಥಾನವರತ ದನರಿ ತ್ಪ್ತಪ, ಡರಗಾ್ 
ಮತಿುನಲ್ಲೆ ಅಪರನಧ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿ ತ್ಮಮ ಜಿೇವನವರ್್ನೇ ಹನಳುಮನಡಿಕೂ್ೆಂಡತ, ಸಮನಜ್ಕ್ೆ 
ಕೆಂಟಕರನಗತತಿುದನಿರ.್ ಅಲೆದ್ೇ, ನಗರ ಪರದ್ೇಶಗಳಲ್ಲೆರತವ ಹತಕನೆಬನರ್ಗಳ ಉಪಟಳವು ಹ್ಚನಚಗತತಿುದತಿ, 
ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು, ಯತವ ಜ್ನರತ ಇದರ ದನಸರನಗತತಿುದತಿ, ದ್ೇಶದ ಯತವಶಕಿುಯತ ಮನದಕ 
ವಯಸನಯತಕುವನಗತತಿುದ್. ಈ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆಯೇ ಮತೆಂದತವರ್ದರ್ ಮತೆಂದ್ೂೆಂದತ ದ್ಧನ ನಮಮ ರನಜ್ಯವು 
ದ್ೇಶದಲ್ಲೆಯೇ ಮನದಕ ದರವಯಗಳ ಅನತಭ್ೂೇಗಿ ತ್ವರೂರತ ರನಜ್ಯವನಗತವುದರಲ್ಲೆ 
ಅನತಮನನವಿಲೆವನಗಿದ್. ಶನಲ್ನ-ಕನಲ್ೇ್ಜ್ತಗಳ ಸರ್ಮೇಪವ್ೇ ಈ ಹತಕೆವನತನ ಉಪಯೇಗಿಸತವ 
ಪರಿಕರಗಳನತನ, ತ್ರ್ಮರ್ಯಲ್ಲೆ ಮನದಕ ದರವಯಗಳನತನ ಮನರತವ ಅೆಂಗಡಿಗಳು ತ್ರ್ದ್ಧರತವ ಕನರಣ್ 
ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ಸತಲಭವನಗಿ ಈ ದೆಂಧಯ್ಲ್ಲೆ ಸ್ಥಲತಕಿ ಸಮನಜಿಕ ಸನಮರಸಯತ ್ಹನಳು ಮನಡತತಿುರತವ 
ವಿಚನರವು ಸನವಾಜ್ನಿಕ ಮಹತ್ಿದ ವಿಷಯವನದಿರಿೆಂದ ನಿಯಮ ೩೩೦ ರಡಿಯಲ್ಲೆ ಪರಸನುಪ್ತಸತತಿುದ್ಿೇರ್.್ 

 ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇೆಂದರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ 
ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ರನಥೂ್ೇಡ್ ರವರತ ಒಳ್ಿಯ ಸೆಂಗತಿಯನತನ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದತಿ, ಶನಲ್ನ ಕನಲ್್ೇಜ್ತಗಳ 
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ಅಕೆಪಕೆದಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಯತವ ಜ್ನರತ ಮನದಕ ದರವಯಗಳಿಗ್ ಎಷತಟ ದನಸರನಗಿದನಿರ್ ಮತ್ತು ಎಷತಟ 
ಹನಳನಗತತಿುದನಿರ ್ ಎೆಂದತ ಯೇಚರ್್ ಮನಡಿದನಗ ರ್ನವಲ್ೆರೂ ಗೆಂಭಿೇರವನಗಿ ಚಿೆಂತ್ರ್ ್ ಮನಡತವ 
ಸೆಂಗತಿಯನಗಿದ್.                                                           

 (ಮತೆಂದತ) 

(801) 13.09.2022  5.10 ಹ್ರ್್ವಿ:ವಿಕ್ 

ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇೆಂದರ(ಮತೆಂದತ):- 

ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈ ಪರಕರಣ್ದಲ್ಲೆ ಪೂ್ಲ್ಲೇಸ್ಥನವರತ ವಿಶ್ೇಷವನಗಿರತವ ಪರಯತ್ನಗಳನತನ 
ಮನಡತತಿುದನಿರ.್ ಈ ನಿಟಿಟನಲ್ಲೆ ಸಕನಾರಕ್ೆ ಬದಿತ್ ಇದ್. ಮನದಕ ವಸತುಗಳ ಬಗ್ೆ ನಮಮ ಸಕನಾರಕ್ೆ 
zero tolerance ಇದ್. ಆದರೂ ಕೂಡ ನೂರಕ್ೆ ನೂರರಷತಟ ಇದನತನ ತ್ಪ್ತಪಸತವುದಕ್ೆ ನರ್ಮಮೆಂದ 
ಸನಧಯವನಗಿಲೆ ಎನತನವ ಮನತ್ನತನ ಪನರಮನಣಿಕವನಗಿ ರ್ನವು ಒಪ್ತಪಕೂ್ಳಿಬೇ್ಕನಗತತ್ುದ್. ಯನರನದರತ 
ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ನನನ ಜ್ೂತ್ಗ್ ಬೆಂದರೇ್, ಗನರೆಂ ಗಟಟಲ್್ ಅಲೆ,  ಟನ್ ಗಟಟಲ್್ ಮನದಕ ವಸತುಗಳನತನ 
ಸ್ಥೇಸ್ ಮನಡಿರತವುದನತನ ರ್ನನತ ಅವರಿಗ್ ತ್ೂೇರಿಸಲತ ತ್ಯನರಿದ್ಿೇರ್್. ಈ ಡರಗ್ ಧೆಂದಯ್ಲ್ಲೆ 
ತ್ೂಡಗಿರತವವರನತನ ನಮಮ ಪೂ್ಲ್ಲೇಸ್ಥನವರತ ಪರತಿನಿತ್ಯ ಹಿಡಿಯತತಿುರತವುದನತನ ಮನಧಯಮಗಳಲ್ಲೆ 
ಎಲೆರೂ ರ್್ೂೇಡಿರಬಹತದತ. ನಮಮ ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ್ಥನವರತ ಆ ಪರಮನಣ್ದ ಮನದಕವಸತುಗಳನತನ ಸ್ಥೇಸ್ 
ಮನಡದ್ಧದಿರ,್ ಇದರ ಸೇ್ವರ್್ ಮತ್ತು ಮನರನಟದ ಪರಮನಣ್ ಇನೂನ ಹ್ಚನಚಗತತಿುತ್ತು.  

ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಈ ಬಗ್ೆ ಸನಮನಜಿಕವನಗಿ ಜನಗೃತ್ಗೂ್ಳಿಸತವೆಂತ್ಹ ಕನಯಾ 
ಜನರಿಯಲ್ಲೆದ್.  ಶನಲ್ನ ಕನಲ್ೇ್ಜ್ತಗಳ ಅಕೆಪಕೆದ ಅೆಂಗಡಿಗಳಲ್ಲೆ ಮನದಕ ವಸತುಗಳನತನ ಮನರನಟ 
ಮನಡತವವರ ಮೇಲ್ ್ ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ ಗಮನವಿಟತಟ, ಅವರನತನ ಅರಸ್ಟ್ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಕರಮವನತನ 
ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳಿಲ್ನಗಿದ್. ಮನದಕ ವಸತುಗಳನತನ ಸ್ಥೇಸ್ ಮನಡತವುದಲೆದ್ೇ, ಅದನತನ ಸೇ್ವರ್್ 
ಮನಡಿರತವವರ ಮೇಲೂ ಮಕದಿಮಯನತನ ದನಖಲತ ಮನಡತತಿುದ್ಿೇವ.್ ಮನದಕ ವಸತು ಸೇ್ವರ್ ್
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ಮನಡಿ ಒೆಂದತ ತಿೆಂಗಳು ಕಳ್ದ ಮೇಲೂ ಸಹ ಅವರನತನ ಟ್ಸಟ್ಗ್ ಒಳಪಡಿಸ್ಥದನಗ, ಅವರತ ಯನವ 
ವಿಧದ ಮನದಕ ವಸತುವನತನ ಸೇ್ವರ್ ್ ಮನಡಿದನಿರ ್ ಎನತನವುದತ ಗ್ೂತನುಗತತ್ುದ್. ಇದನತನ 
ಆಧನರವನಗಿಟತಟಕೂ್ೆಂಡತ ಮನದಕ ವಸತು ಸೇ್ವರ್್ ಮನಡಿರತವವರ ಮೇಲೂ ಸಹ ಪರಕರಣ್ಗಳನತನ 
ದನಖಲತ ಮನಡತತಿುದ್ಿೇವ್.  

 ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಎನ್.ಡಿ.ಪ್ತ.ಎಸ್. ಕನಯಿ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ 2020ರ್್ೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲೆ 
ಸತಮನರತ 4054 ಪರಕರಣ್ಗಳನತನ ದನಖಲತ ಮನಡಲ್ನಗಿದ್. 2021ರ್್ೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲೆ 5782 
ಪರಕರಣ್ಗಳನತನ ದನಖಲತ ಮನಡಲ್ನಗಿದ ್ ಮತ್ತು 2022ರ್್ೇ ಆಗಸಟ್ವರಗ್್ ಸತಮನರತ 4206 
ಪರಕರಣ್ಗಳನತನ ದನಖಲತ ಮನಡಲ್ನಗಿದ.್  

 ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ನಗರ ಪರದ್ೇಶಗಳಲ್ಲೆ ಇರತವೆಂತ್ಹ ಹತಕನೆ 
ಬನರ್ಗಳ ಬಗ್ೆ ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದನಿರ.್ ಪೂ್ಲ್ಲೇಸ್ಥನವರತ ಹತಕನೆ ಬನರ್ಗಳ ಮೇಲ್್ ಆಗನಗ ದನಳಿ 
ನಡಸ್ತತಿುದನಿರ.್ ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲೆ 78 ಹತಕನೆ ಬನರ್ಗಳನತನ ಗತರತತಿಸಲ್ನಗಿದ.್ 
ಅವುಗಳ ಪ್ೈಕಿ 54 ಹತಕನೆ ಬನರ್ಗಳ ಮೇಲ್್ ಪರಕರಣ್ವನತನ ದನಖಲ್ಲಸಲ್ನಗಿದ.್ ಮೈಸೂರತ ನಗರದಲ್ಲೆ 
16 ಹತಕನೆ ಬನರ್ಗಳನತನ ಗತರತತಿಸಲ್ನಗಿದ.್ ಅವುಗಳ ಪ್ೈಕಿ 01 ಹತಕನೆ ಬನರ್ ಮೇಲ್್ ದನಳಿ ನಡಸ್್ಥ 
ಪರಕರಣ್ವನತನ ದನಖಲತ ಮನಡಲ್ನಗಿದ.್ ಮೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲೆ 4 ಹತಕನೆ ಬನರ್ಗಳನತನ 
ಗತರತತಿಸಲ್ನಗಿದ ್ ಮತ್ತು ಒೆಂದತ ಹತಕನೆ ಬನರ್ ಮೇಲ್್ ದನಳಿ ನಡಸ್್ಥ ಪರಕರಣ್ವನತನ ದನಖಲತ 
ಮನಡಲ್ನಗಿದ.್ ಇದರ ಜ್ೂತ್ಗ್ ಶನಲ್ನ-ಕನಲ್ೇ್ಜ್ತಗಳಲ್ಲೆ ಜ್ನಜನಗೃತಿಯನತನ ಮೂಡಿಸತವ ನಿಟಿಟನಲ್ಲೆ  
ಸರ್್ಮರ್ನರ್ಗಳನತನ ನಡಸ್ತವೆಂತ್ಹ ಕ್ಲಸ ನಡಯ್ತತಿುದ್. ವೃತ್ು ಪತಿರಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟಿವಿ ಚನನಲ್ಗಳು 
ಸಹ ಈ ನಿಟಿಟನಲ್ಲೆ ನಮಮಡರ್್ ಸಹಕರಿಸ್ಥ  ಇದನತನ ನಿಯೆಂತಿರಸತವುದಕ್ೆ ವಿಶ್ೇಷವನದ ಆದಯತಯ್ನತನ 
ನಿೇಡಿವ.್ ವಿದೇ್ಶಗಳಿೆಂದ ಬರತವೆಂತ್ಹ Dark Web  ಮೂಲಕವೂ ಮನದಕ ವಸತುಗಳು ನಮಮ 
ರನಜ್ಯಕ್ೆ ಬರತತಿುವ್. ಅೆಂಚ ್ಇಲ್ನಖಯ್ ಸ್ಥಬಬೆಂದ್ಧಯ ಮೇಲೂ ಕರಮವನತನ ಜ್ರತಗಿಸಲ್ನಗಿದ್. ಅವರ 
ಮೇಲೂ ಎಫ್.ಐ.ಆರ್. ದನಖಲತ ಮನಡಿ ಅವರನತನ ಅರಸ್ಟ್ ಮನಡಲ್ನಗಿದ್. ಕ್ೂರಿಯರ್ ಮತ್ತು 
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ರಿಜಿಸಟಡ್ಾ ಅೆಂಚ್ ಮತಖನೆಂತ್ರ ನಗರಕ್ೆ ತ್ರಿಸತತಿುದಿ ಡರಗಾ್ ಜನಲವನತನ ಪತ್ು ಮನಡಿ, ಅಪನರ 
ಪರಮನಣ್ದ ಡರಗ್ಗಳನತನ ವಶಪಡಿಸ್ಥಕ್ೂಳಿಲ್ನಗಿದ.್  

 ವಿದ್ೇಶಗಳಿೆಂದ ಪರವನಸ್ಥ, ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿೇಸನಗಳಲ್ಲೆ ಬರತವ ಕ್ಲವು ವಯಕಿುಗಳು ಡರಗಾ್ ಮನರನಟ 
ದೆಂಧಯ್ಲ್ಲೆ ತೂ್ಡಗಿದಿ ವಿದ್ೇಶ ಪರಜಗ್ಳನತನ ಬೆಂಧಿಸಲ್ನಗಿದ್. ರ್್ೈಜಿರಿಯನ ಮತೆಂತನದ ದ್ೇಶಗಳಿೆಂದ 
ಬೆಂದ್ಧರತವವರತ ಇಲ್ಲೆಯೇ ಡರಗಾ್ ತ್ಯನರತ ಮನಡತತಿುರತವ ಧೆಂದಯ್ಲ್ಲೆ ತೂ್ಡಗಿದನಿರ.್ 
ಅೆಂತ್ಹವರನತನ ಸಹ ಬೆಂಧನಗ್ೂಳಪಡಿಸಲ್ನಗಿದ್. ಅವರತಗಳು ಇನೂನ ಬೆಂಧನದಲ್ಲೆದನಿರ್. ಜ್ನ 
ಸನಮನನಯರಲ್ಲೆ ಮನದಕ ವಸತುಗಳ ವಿರತದಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸತವ ಸಲತವನಗಿ ಭಿತಿುಪತ್ರಗಳನತನ ಸ್ಥನಿಮನ 
ಮೆಂದ್ಧರಗಳಲ್ಲೆ ಸ್ೆೈಡ್ ಶ್್ೇ, ಸತದ್ಧಿ ಮನಧಯಮಗಳಲ್ಲೆ ಮನದಕ ವಸತುಗಳ ಬಳಕ ್ ವಿರತದಿ 
ಸೆಂದ್ೇಶಗಳನತನ ಪರಕಟಿಸತವುದತ ಮತೆಂತನದ ಕರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಜ್ನ ಸನಮನನಯರಲ್ಲೆ ಅರಿವು 
ಮೂಡಿಸತವ ಕರಮಗಳನತನ ರ್ನವು ತ್ಗ್ದತಕೂ್ೆಂಡಿದ್ಿೇವ್.  

 ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, PITNDPS-1988 ಕನಯಿ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ವಿದ್ೇಶ್ ಪರಜಗ್ಳನತನ 
ಬೆಂಧಿಸತವ ಆಜ್್ಞಯನತನ ಹ್ೂರಡಿಸಲ್ನಗಿದ.್ ಕರ್ನಾಟಕ ರನಜ್ಯದಲ್ಲೆ PITNDPS-1988 ಕನಯಿ 
ಪರಥಮ ಪರಕರಣ್ವನಗಿದತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚೆ ರ್ನಯಯನಲಯದ ಸಲಹನ ಮೆಂಡಲ್ಲಯತ ವಿದ್ೇಶ್ 
ವಯಕಿುಯ ಬೆಂಧನದ ಆದ್ೇಶವನತನ ಪತರಸನೆರ ಮನಡಿರತತ್ುದ.್ ಇದನತನ ನಿಯೆಂತಿರಸತವುದಕ್ೆ ಎಲ್್ೆಲ್ಲೆ 
ಏರ್್ೇನತ ಕರಮಗಳನತನ ತಗ್್ದತಕೂ್ಳಿಬಹತದತ ಅದನತನ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳಿಲ್ನಗಿದ.್ ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ ನಿಯಮ 
ಉಲೆೆಂಘರ್ ್ಮನಡಿದೆಂತ್ಹ ಹತಕನೆ ಬನರ್ಗಳ ಮೇಲ್ ್KARNATAKA EXCISE ACT, 1965, 
THE DISASTER MANAGEMENT ACT, 2005, cigarettes and other 
Tobacco Products Act (Amendment) Bill 2015 (COTPA), Prohibition of 
Advertisement and Regulation of Trade and Commerce Production 
Supply and Distribution Rules- 2004 ಮತ್ತು ಐ.ಪ್ತ.ಸ್ಥ 1860 ಅಡಿಯಲ್ಲೆ 
ಪರಕರಣ್ಗಳನತನ ದನಖಲ್ಲಸ್ಥ ಕನನೂನತ ಕರಮ ಕ್ೈಗೂ್ಳಿಲ್ನಗತತಿುದ್. ಬನರ್, ರಸ್ೂ್ಟೇರಸ್ಟ್, ಪಬ್ 
ಮತೆಂತನದ ಕಡಗ್ಳಲ್ಲೆ ಎಲ್್ೆಲ್ಲೆ ಇೆಂತ್ಹ ಮನದಕ ವಸತುಗಳನತನ ಸರಬರನಜ್ತ ಮನಡಲ್ನಗತತಿುದ್ 
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ಅವುಗಳ ಬಗ್ೆ ಕರಮ ತಗ್್ದತಕೂ್ಳಿಲ್ನಗಿದ್. ಯನರೇ್ ಇದರ ಬಗ್ೆ ಮನಹಿತಿ ನಿೇಡಿದರೂ ಸಹ 
ಪ್ೂಲ್ಲೇಸರತ ತ್ಕ್ಷಣ್ ಅಲ್ಲೆಗ್ ಧನವಿಸ್ಥ ಹ್ೂೇಗತತನುರ್, ತ್ಪ್ತಪತ್ಸಿರನತನ ಬೆಂಧನಕ್ೆ ಒಳಪಡಿಸತತನುರ.್ 
ಇದನತನ ನಿಯೆಂತಿರಸತವ ನಿಟಿಟನಲ್ಲೆ ವಿಶ್ೇಷವನದ ಪರಯತ್ನಗಳನತನ ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ನಖ ್ಅನತಸರಿಸತತಿುದ್.  

 ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕ.್ರನಥೂ್ೇಡ್(ವಿರೂ್ೇಧ ಪಕ್ಷದ ಮತಖಯ ಸಚ್ೇತ್ಕರತ):- ಸರ್ನಮನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಸತದ್ಧೇಘಾವನಗಿರತವ ಉತ್ುರವನತನ ನಿೇಡಿದನಿರ.್ ಆದರ,್  
ಇತಿುೇಚ್ಗ ್ ಪೂ್ಲ್ಲೇಸ್ ಕರ್ಮೇಶನರ್ರವರತ ಬಸವ್ೇಶಿರನಗರದಲ್ಲೆ ಜ್ನ ಸೆಂಪಕಾ ಎನತನವ 
ಅಭಿಯನನವನತನ ಮನಡಿರತತನುರ್. ಅಲ್ಲೆಗ್ ಬೆಂದ್ಧದಿ ಸನವಾಜ್ನಿಕರತ,  ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರವನತನ 
ಗನೆಂಜನ ಮತಕು ನಗರವರ್ನನಗಿ ಮನಡಲತ ಪ್ೂಲ್ಲೇಸರತ ಕರಮ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳಿಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ಒತನುಯ 
ಮನಡಿರತತನುರ್. ಪ್ೂಲ್ಲೇಸರತ ದೂ್ಡಾದೂ್ಡಾ ಹತಕನೆ ಬನರ್ಗಳ ಮೇಲ್ ್ಮತ್ತು ಹೂ್ೇಟಲ್್ಗಳ ಮೇಲ್ ್
ದನಳಿ ಮನಡತತನುರ್. ಆದರ್, ಈ ಡರಗಾ್ ಎಲ್ಲೆ ಉಪಲಬಿವನಗತತ್ುದ್ ಎೆಂದರ್, ಡರಗ್ ಪ್ಡೆರ್ಗಳು ಮತ್ತು 
ಡರಗಾ್ ಸೇ್ವಿಸತವವರತ ಹೂ್ಸಹ್ೂಸ ಮನಗಾಗಳನತನ ಹತಡತಕಿಕ್ೂಳುಿತಿುದನಿರ.್ ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ ಖನಲ್ಲ 
ನಿವ್ೇಶನಗಳಲ್ಲೆ ಇೆಂತ್ಹ ಧೆಂದಗ್ಳು ನಡಯ್ತತಿುವ್. ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನ ಹ್ೂರ ವಲಯಗಳಲ್ಲೆ ಖನಲ್ಲ 
ನಿವ್ೇಶನಗಳು ಎಲ್ಲೆವ್, ಅಲ್ಲೆ ಡರಗಾ್ಗಳನತನ ಮನರನಟ ಮನಡಲ್ನಗತತಿುದ್. ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ ಹ್ೂರ 
ವಲಯದಲ್ಲೆರತವ ಗಿಡಗೆಂಟ್ಗಳಿೆಂದ ಕೂಡಿರತವ, ಮರ್್ಗಳು ಇಲೆದ್ೇ ಇರತವೆಂತ್ಹ ನಿಜ್ಾನ 
ಪರದ್ೇಶಗಳಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ವಿವನದ್ಧತ್ ಮೈದನನಗಳಲ್ಲೆ ಗನೆಂಜನ ಅಫಿೇಮತ ಮತ್ತು ಡರಗಾ್ ಅನತನ ಮನರನಟ 
ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಪರಕರಣ್ಗಳು ಈಗಲೂ ನಡಯ್ತತಿುವ.್ ಕ್ಲವು ಬಡನವಣ್ಗಳಲ್ಲೆ ಮಕೆಳು ಮತ್ತು ಹ್ಣ್ತಣ 
ಮಕೆಳು ಓಡನಡತವುದಕ್ೆ ಸನಧಯವನಗದ್ೇ ಇರತವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಗನೆಂಜನ, ಅಫಿೇಮತ ಮತ್ತು ಡರಗ್ಗಳನತನ 
ಸೇ್ವಿಸ್ಥ ಮಕೆಳಿಗ ್ಮತ್ತು ಹ್ಣ್ತಣಮಕೆಳಿಗ್ ಕಿರತಕತಳ ಕ್ೂಡತವೆಂತ್ಹ ಪರಕರಣ್ಗಳು ಸನಕಷತಟ ದನಖಲ್್ 
ಆಗಿವ.್  ಅಷ್್ಟೇ ಅಲೆದ್ೇ ಕ್ಲವು ಕಡಗ್ಳಲ್ಲೆ ಸರಗಳಿತ್ನ ಮತ್ತು ಮಬ್ೈಲ್ ಕಳಿತ್ನಗಳು ನಡಯ್ತತಿುವ.್ 
ಇದತ ಡರಗಾ್ ಸೇ್ವರ್ ್ಮನಡಿರತವವರತ ಹ್ಣ್ತಣಮಕೆಳು ಧರಿಸ್ಥರತವ ಸರವನತನ ಕಳಿತ್ನ ಮನಡತತಿುರತವ 
ಕೃತ್ಯಗಳು ನಡಯ್ತತಿುವ್. ಬಹತಶ: ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ್ಥನವರತ ಇೆಂತ್ಹ ಜನಗಗಳಲ್ಲೆ ನಡಯ್ತತಿುರತವ ಈ 
ಕೃತ್ಯಗಳನತನ ನಿಯೆಂತ್ರಣ್ ಮನಡತವುದರಲ್ಲೆ ವಿಫಲರನಗಿದನಿರ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಬಹತದನಗಿದ್. ಬ್ೇರ ್ಕಡಗ್ಳಲ್ಲೆ 
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ಕರಮ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳುಿತಿುಬಹತದತ ಆದರ್, ಖನಲ್ಲ ಜನಗ ಮತ್ತು ಗಿಡಗೆಂಟ್ಗಳು ಇರತವೆಂತ್ಹ ಜನಗಗಳಲ್ಲೆ 
ನಡಯ್ತತಿುರತವ ಪರಕರಣ್ಗಳನತನ ನಿಯೆಂತಿರಸಬ್ೇಕನಗಿದ್. ಪ್ಡೆರ್ಗಳು ಇೆಂತ್ಹ ಜನಗದಲ್ಲೆಯೇ ಈ 
ಧೆಂದಯ್ನತನ ಮನಡತತಿುದನಿರ.್  

 ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಪರತಿಷಿಾತ್ರ ಮಕೆಳು ಮತ್ತು ಶ್ರೇಮೆಂತ್ರ ಮಕೆಳು ಡರಗ್ ಸೇ್ವರ್ ್
ಮನಡತತಿುರತವುದನತನ ರ್್ೂೇಡಿದ್ಿೇವ್. ಆದರ್, ಈಗ ಬಡ ಮಕೆಳು ಸಹ ಮನದಕ ವಸತುಗಳ ಸೇ್ವರ್್ 
ಮನಡತತಿುದನಿರ.್ ಉದನಹರಣ್ಗ ್ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕನದರ,್ ಚಿನನಪಪ ಗನಡಾನ್ನಲ್ಲೆ ಡರಗ್ ಸೇ್ವರ್ ್
ಮನಡತತಿುರತವುದತ ಇತಿುೇಚ್ಗ್ ಗಮನಕ್ೆ ಬೆಂದ್ಧದ.್ ವನಡ್ಾ ನೆಂಬರ್ 162ರ ರನಮಸನಿರ್ಮ 
ಪನಳಯದಲ್ಲೆಯೂ ಸಹ ವಿವನದ್ಧತ್ ಸಿಳಗಳಲ್ಲೆ ಡರಗಾ್ ಮನರನಟ ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ವಯವಸ್ಿ ನಡಯ್ತತಿುದ.್ 
ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪ್ತ.ಯ ತನಯಜ್ಯ ಸತರಿಯತವೆಂತ್ಹ ಜನಗದಲ್ಲೆಯೂ ಸಹ ಗನೆಂಜನ ಪೂರೈ್ಕ್ ಎನತನವುದತ 
ಪರತಿದ್ಧನ, ಪರತಿ ಸೆಂಜ್ ನಡಯ್ತತಿುದ.್ ಇದನತನ ನಿಯೆಂತಿರಸತವುದಕ್ೆ ಸ್ಥ.ಸ್ಥ. ಟಿ.ವಿಯನತನ 
ಅಳವಡಿಸಬ್ೇಕನಗತತ್ುದ.್ ಎಲ್್ೆಲ್ಲೆ ಇೆಂತ್ಹ ಅನತಮನನಿತ್ ಜನಗಗಳಿವ ್ ಅಲ್ಲೆ ಸ್ಥ.ಸ್ಥ. ಟಿವಿಯನತನ 
ಅಳವಡಿಸ್ಥದರ್, ಅಲ್ಲೆ ಡರಗಾ್ ಸೇ್ವಿಸತವವರತ ಮತ್ತು ಡರಗಾ್ ಪ್ಡೆರ್ಗಳನತನ ನಿಯೆಂತ್ರಣ್ ಮನಡತವುದಕ್ೆ 
ಅವಕನಶವನಗತತ್ುದ್.  

 ಸರ್ನಮನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಕ್ೆಂಗ್ೇರಿ, ಜನಲಹಳಿಿ, ಪೈ್ಪ್ಲ್ೈ್ನ್, ಸತಮನಹಳಿಿ, 
ಕ್ೂಡತಗ್ಹಳಿಿಗಳಲ್ಲೆ ಸನಕಷತಟ ಜ್ನರತ ಡರಗಾ್ ಸೇ್ವರ್ ್ಮನಡತತಿುರತವುದತ ಕೆಂಡತ ಬೆಂದ್ಧದ.್ ಇತಿುೇಚಿಗ ್
ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ್ಥನವರತ ರ್್ೈಜಿೇರಿಯನದ ಇಬಬರತ ಮಕೆಳನತನ ಹಿಡಿದತ ಅವರ ಮೇಲ್್ ಕರಮ 
ತ್ಗ್ದತಕೂ್ೆಂಡಿದನಿರ.್ ಆದರೂ ಕ್ಲವು ಬಡನವಣ್ಗಳಲ್ಲೆ ಇವತಿುಗೂ ಡರಗಾ್ ಸೇ್ವರ್ ್ ಎನತನವುದತ 
ನಡಯ್ತತಿುದ.್ ಕ್ಲವು ತಿೆಂಗಳುಗಳ ಹಿೆಂದ ್ನಮಮ ಮನನಯ ಮತಖಯಮೆಂತಿರಗಳ ಮರ್್ಯ ಹತಿುರ ಕ್ಲವು 
ಕನನಾ್ಟ್ೇಬಲ್ಗಳು ಈ ರಿೇತಿಯ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದತಿ, ಅವರನತನ ಬೆಂಧನಕ್ೆ ಒಳಪಡಿಸ್ಥದ ಪರಕರಣ್ 
ನಮಮಲೆರಿಗೂ ತಿಳಿದ್ಧದ್.  ಇೆಂತ್ಹ ಪರಕರಣ್ಗಳು ಇವತಿುಗೂ ನಡಯ್ತತಿುವ.್ ಗತಜ್ರನತ್ ರನಜ್ಯದ್ಧೆಂದ 
ಕ್ೂೇಟನಯೆಂತ್ರ ರೂಪನಯಗಳಷತಟ ಬಲ್್್ಬನಳುವ ಡರಗಾ್ ನಮಮ ರನಜ್ಯಕ್ೆ ಬರತತಿುದನಿಗ ನಮಮ 
ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ್ಥನವರತ ಅದನತನ ವಶಪಡಿಸ್ಥಕ್ೂೆಂಡಿದನಿರ್. ಆದರ,್ ಬಹಳ ದ್ೂಡಾ ಪರಮನಣ್ದಲ್ಲೆ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿಗ ್
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ಡರಗಾ್ ಹರಿದತ ಬೆಂದತ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಮತೂ್ುೆಂದತ ಪೆಂಜನಬ್ ಆಗತವೆಂತ್ಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 
ನಿಮನಾಣ್ವನಗತತಿುದ್.           

(ಮತೆಂದತ)  

(802)  13.9.2022  5.20 ಪ್ತಕ್:ಬಿಎನ್ಎಸ್ 

ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕ್. ರನಥ್ೂೇಡ್(ಮತೆಂದತ): 

ಇದಕ್ೆ ಕಡಿವನಣ್ ಹನಕಬ್ೇಕತ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಒತನುಯ ಮನಡತತ್ುೇರ್.್  ತನವು ಎೆಂಡಿಎೆಂಎ ಬಗ್ೆ 
ಪರಸನುಪ ಮನಡಿದ್ಧರಿ, ಮತ್ು ರೇ್ಡ್ ಕೂಡ ಮನಡಿದ್ಧಿೇರಿ.  ಈ ಡರಗ್ ವನಯಪಕವನಗಿ 
ದ್ೂರಕತತಿುರತವುದನತನ ರ್್ೂೇಡತತಿುದ್ಿೇವ್.  Narcotic Drugs and Psychotropic 
Substances Act, 1985 (NDPS Act)  ಆಗಿ ಒೆಂದತ ವಷಾವನಗಿದ.್  ಇದರ ಮನಹಿತಿ ತನವು 
ಏರ್ನದರೂ ಕ್ೂಟಿಟದ್ಧಿೇರನ?  ಇದರಲ್ಲೆ ಎಷತಟ ಪರಕರಣ್ಗಳು ದನಖಲ್ನಗಿದ್?  ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ, ಎಲ್್ೆಲ್ಲೆ 
ಮಡಿಕಲ್ ಕನಲ್ೇ್ಜ್ತ, ಇೆಂಜಿನಿಯರಿೆಂಗ್ ಕನಲ್ೇ್ಜ್ತ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆ ಕಲ್ನವಿದರತ ಇದನಿರೂ್ೇ ಅೆಂತ್ಹ 
ಕಡ ್ಡರಗ್ ಸೇ್ವರ್ ್ದ್ೂಡಾ ಪರಮನಣ್ದಲ್ಲೆ ಆಗತತಿುದ್.  ಡನಕ್ಾ ವ್ಬ್ ಬಗ್ೆ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಪರಸನುಪ 
ಮನಡಿದರತ.  ಈ ಡನಕ್ಾ ವಬ್್ ಎನತನವುದತ ಬಹತಶಃ ದೂ್ಡಾ ಪರಮನಣ್ದಲ್ಲೆ ಆಧತನಿಕ 
ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞನನವನತನ ಉಪಯೇಗಿಸ್ಥ ಪ್ೂೇಸಟಲ್ನಿೆಂದ ಕೂಡ ತ್ರಿಸತತಿುದನಿರ.್  ನಿೇವು ಕ್ಲವರನತನ 
ಬೆಂಧಿಸ್ಥದ್ಧಿೇರಿ.  ಆದರ್ ಇವತ್ೂು ಕೂಡ ದೂ್ಡಾ ಪರಮನಣ್ದಲ್ಲೆ ಡರಗಾ್ ಮನಫಿಯನ ನಮಮ ರನಜ್ಯದಲ್ಲೆ, 
ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೆ ದ್ೂಡಾ ಪರಮನಣ್ದಲ್ಲೆ ನಡಯ್ತತಿುದ.್  ತನವು ಒಬಬ ಮಡಿಕಲ್ 
ವಿದನಯರ್ಥಾ, ಒಬಬ ಫನಯಷನ್ ಡಿಸೈ್ನರ್ ಮತ್ತು ಒಬಬ ಫ್ೈರ್ನನಾ್ ಕನಾಲ್್ಟೆಂಟ್ ಸೇ್ರಿದೆಂತ ್ ಒಟತಟ ೨೨ 
ಜ್ನರನತನ ಅರಸ್ಟ್ ಮನಡಿದ್ಧಿೇರಿ. Narcotics Control Bureau ನ ವತಿಯೆಂದ ೨೨ 
ಯತವಕರನತನ ಬೆಂಧಿಸ್ಥದ್ಧಿೇರಿ.  ಆದರ್ ಈ ದ್ಧಸಯ್ಲ್ಲೆ ಮತೆಂದ್ಧನ ಕರಮ ಆಗತತಿುಲೆ.  ಡರಗಾ್ 
ಗತಜ್ರನತ್ನಿೆಂದ, ಕ್ೂಲೆತನುದ್ಧೆಂದ, ದ್ಹಲ್ಲಯೆಂದ, ಪತಣ್, ಸೂರತ್,  ಡನಜಿಾಲ್ಲೆಂಗ್, 
ಘಜಿಯನಬನದ್, ಗೌಹನಟಿ, ಮತ್ತು ರನೆಂಚಿ ಇತನಯದ್ಧ ಕಡಗ್ಳಿೆಂದ ಬರತತಿುದ್.  ಇದತ ಬಹಳ ದೂ್ಡಾ 
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ಪರಮನಣ್ದ ಆಘಾತ್ ನಿೇಡತವೆಂತ್ಹ ವಿಷಯವನಗಿದ್.  ಮಡಿಕಲ್, ಇೆಂಜಿನಿಯರಿೆಂಗ್ ಮತ್ತು 
ಪ್ೂರಫ್ಷನಲ್ ಕ್ೂೇಸ್ಾಗಳಿಗ್ ಹ್ೂೇಗತತನುರ್ೂೇ ಅವರಲ್ಲೆ ಜನಗೃತಿ ಮೂಡಿಸತವ ಕಾಯಾಕರಮ 
ಮನಡತತಿುದ್ಧಿೇರಿ.  ಇತಿುೇಚಿಗ್ darknet markets ಆದ  DNM India ಮತ್ತು Dread and 
The Orient Express ಇವ್ರಡನೂನ ಮತಚಿಚದ್ಧಿೇರಿ.  ಇವುಗಳನತನ ಮತಚಿಚದರೂ ಸಹ ಇವತ್ತು 
web platform ಇದ್.  ಇದರ ಮತಖನೆಂತ್ರ ಡರಗ್ಗಳನತನ ಕ್ೂೆಂಡತಕ್ೂಳುಿತನುರ್ ಮತ್ತು ಮನರನಟ 
ಮನಡತತನುರ.್  Local suppliers dark web  ಮತಖನೆಂತ್ರ ಏನತ ಮನಡತತನುರ ್ಎೆಂದರ್, 
ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ ಟ್ಲ್ಲಗನರೆಂ ಗೂರಪ್ಗಳನತನ ಮನಡತತನುರ.್  ಈ ಗೂರಪ್ಗಳಲ್ಲೆ ೩೦೦ ಸದಸಯರತ 
ಯನರಿರತತನುರ್ೂೇ ಇವರತ ಡರಗ್ಗಳನತನ ಮನರನಟ ಮನಡತತನುರ.್  ಬಹತಶಃ ಇದತ ತ್ಮಮ ಗಮನಕ್ೆ 
ಬೆಂದ್ಧರಬಹತದತ.  ಒೆಂದತ ವ್ೇಳ್ ತ್ಮಮ ಗಮನಕ್ೆ ಬರದ್ೇ ಇದಿರ ್ ಅದರ ಮನಹಿತಿಗಳನತನ 
ಕ್ೂಡತತು್ೇರ್್.  ಅದರ ಬಗ್ೆ ತನವು ಗಮನ ಕ್ೂಡಬೇ್ಕತ.  ಡರಗ್ಗಳನತನ ಮನರತವ ಸಮಯದಲ್ಲೆ wiki 
app ನೆಂತ್ಹ ವಿಶ್ೇಷವನದ app ಗಳನತನ ಉಪಯೇಗ ಮನಡತತನುರ;್ ಫ್ೇಕ್ ಅಡರ್ಸ್ಗಳನತನ 
ಕ್ೂಡತತನುರ,್ code words  ನಿೆಂದ cryptocurrency, Paytm, UPI transfer ಇವುಗಳ 
ಮತಖನೆಂತ್ರ ಪ್ೇಮೆಂಟ್ ಮನಡತತನುರ.್  ಡರಗ್ಗಳಿಗ ್ಕ್ೂೇಡ್ಗಳನತನ ಕ್ೂಟಿಟರತತನುರ್.  ಆ ಕ್ೂೇಡ್ನ 
ಮತಖನೆಂತ್ರ ಡರಗ್ ಮನರನಟ ಮನಡತತಿುದನಿರ.್  ಇದನತನ ರ್ನವು ಇವತ್ತು ತ್ಡಯ್ಬ್ೇಕಿದ್.  ಇತಿುೇಚಿಗ ್
Narcotics Control Bureau ನವರತ ಜ್ಸ್ಥಿೇರ್ ಸ್ಥೆಂಗ್ ಎನತನವ ಒಬಬ ವಯಕಿುಯನತನ ಅರಸ್ಟ್ 
ಮನಡಿದನಿರ.್  ಅೆಂತ್ರರನಷಿರೇಯ ಮಟಟದಲ್ಲೆ ಈ ಡರಗ್ ಮನಫಿಯನ ಎನತನವುದತ ನಡಯ್ತತಿುದ್.   
ಸನಕಷತಟ ಯತವಕರತ ಮತಖಯ ವನಹಿನಿಗ ್ ಬರಲತ ಮತ್ತು ವಿದನಯಭನಯಸ ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಬ್ೇರ ್ ಬೇ್ರ್ 
ಜಿಲ್್ೆಗಳಿೆಂದ, ಹಳಿಿಗಳಿೆಂದ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿಗ ್ ಬರತತನುರ.್  ಬ್ೇರ ್ ರನಜ್ಯಗಳಿೆಂದಲೂ ಬರತತನುರ.್  
ಅವರತಗಳು ಇಲ್ಲೆಗ್ ಬೆಂದತ ವಿದನಯಭನಯಸ ಮನಡದೇ್, ಡರಗ್ ಸೇ್ವರ್ ್ ಮನಡತವ ಅಭನಯಸ 
ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡರ ್ಅವರ ಭವಿಷಯ ಹನಳನಗತತ್ುದ್.  ಹಲವನರತ ಮರ್್ಗಳು ಇದರಿೆಂದ ಹನಳನಗಿರತವುದನತನ 
ರ್್ೂೇಡಿದ್ಿೇವ್.  ಶ್ರೇಮೆಂತ್ರ ಮಕೆಳಿರಬಹತದತ ಅಥವನ ಬಡವರ ಮಕೆಳಿರಬಹತದತ ಇೆಂಥದಿಕ್ೆ 
ವಯಸನಿಗಳನಗತತನುರ್.  ಇೆಂಥದಿನತನ ರ್ನವು ತ್ಡಯ್ಬ್ೇಕಿದ್.  ಆ ದ್ಧಸಯ್ಲ್ಲೆ ಪೂ್ಲ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ನಖಯ್ 
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ಜ್ೂತ್ಗ್ ರ್ನವಲ್ೆರೂ ಸೇ್ರಿ ಜನಗೃತಿಗ್ೂಳಿಸತವ ಪ್ರಿಸಿೆತಿ ಇವತ್ತು ನಿಮನಾಣ್ವನಗಿದ್.  ನಮಮ 
ಮಕೆಳನತನ ರ್ನವು ನಿಯೆಂತ್ರಣ್ ಮನಡಬೇ್ಕತ.  ಅವರತ ಎಲ್ಲೆಗ್ ಹ್ೂೇಗತತನುರ್; ಯನವನಗ ಬರತತನುರ್ 
ಎನತನವುದನತನ ರ್್ೂೇಡಬ್ೇಕನಗತತ್ುದ್.  ತನವು ಎಷತಟ ಹತಕನೆ ಬನರ್ಗಳಿಗ್ ಲ್ೈ್ಸ್ನಾ್ ಕ್ೂಟಿಟದ್ಧಿೇರಿ?  
ಅವರಿಗ್ ಲ್್ೈಸ್ನಾ್ ಕ್ೂಡತವ ಅವಶಯಕತ ್ಇದ್ಯೇ?  ಇವತಿುಗೂ ಬನರ್ ಮತ್ತು ರಸ್ೂಟೇರೆ್ಂಟ್ಗಳಲ್ಲೆ 
ಈ ಹತಕನೆ ಬನರ್ಗಳಿದತಿ ಅದನತನ ಬಳಸತವೆಂಥದತಿ ನಡಯ್ತತಿುದ.್  ಡನಯನಾ್ ಬನರ್ಗಳು ಇವತಿುಗೂ 
ಕೂಡ ನಡಯ್ತತಿುದ.್  ಇದನತನ ತ್ಡಹ್ಿಡಿಯತವುದಕ್ೆ ನಿೇವು ಕರಮ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳುಿತಿುೇರಿ; ಆದರ್ ಸಿಲಪ 
ದ್ಧನದ ನೆಂತ್ರ ಅದತ ಮತ್ು ಪನರರೆಂಭ ಆಗತತ್ುದ್. ಇೆಂಥದತಿ ಆಗಬನರದೆಂತ್ ತ್ಡಯ್ಬ್ೇಕತ.  
ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ, ಬನರ್ & ರಸೂ್ಟೇರೆ್ಂಟ್ ಮತ್ತು ಪಬ್ಗಳ ಕ್ಲವು ಜನಗಗಳಲ್ಲೆ ಬಿೇರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವನ 
ಬ್ೇರ ್ ಮದಯ ವಸತುಗಳನತನ ಮನರನಟ ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಅಬಕನರಿ ಇಲ್ನಖ್ಯೆಂದ ಲ್್ೈಸ್ನಾ್ 
ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳುಿತನುರ.್  ಆದರ್, ಅನಧಿಕೃತ್ವನಗಿ ಡರಗ್ಗಳನತನ ನಿೇಡತತಿುರತವುದನತನ ನಿಯೆಂತ್ರಣ್ 
ಮನಡಬೇ್ಕತ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಮನವಿ ಮನಡಿಕೂ್ಳುಿತ್ುೇರ್್.  ಇದರ ಬಗ್ೆ ಮೆಂತಿರಗಳು ಉತ್ುರ ಕೂ್ಟಟ 
ಮೇಲ್ ್ರ್ನನತ ಮತು್ ಕನೆಾರಿಫಿಕ್ೇಷನ್ ಕ್ೇಳುತು್ೇರ್್. 

 ಡನ|| ತ್ೇಜ್ಸ್ಥಿನಿ ಗೌಡ:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೀೆ, ನಮಗ್ ಒೆಂದತ ನಿರ್ಮಷ 
ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆ ಅವಕನಶ ಕ್ೂಡಿ.   

 ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಈ ವಿಷಯ ಮಹತ್ಿವನದತದತ ಎನತನವುದತ ನನಗ್ ಗೂ್ತಿುದ.್  ಈ 
ಕತರಿತ್ತ ಅರ್್ೇಕ ಜ್ನ ಮನತ್ರ್ನಡಬಯಸತತಿುದ್ಧಿೇರಿ.  ಆದರ್ ಎರಡೂ ಪರಮತಖ ಪಕ್ಷಗಳ 
ರ್ನಯಕರತಗಳು, ಇವತ್ತು ಶನಸಕನೆಂಗ ಸಭ್ಗಳು ಇರತವುದರಿೆಂದ ಸೆಂಜ್ ೫.೩೦ ಗೆಂಟ್ಗ ್ಸದನವನತನ 
ಮತಗಿಸ್ಥ ಎೆಂದತ ಮನವಿ ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡಿದನಿರ್. ಎಲೆರಿಗೂ ಅವಕನಶ ಕ್ೂಡಬ್ೇಕತ ಎನತನವುದನದರ್ 
ರ್ನಳ ್ಇದ್ೇ ವಿಷಯವನತನ ಮತೆಂದತವರಸ್ಬ್ೇಕನಗತತ್ುದ್.  ಆಗ ನಿೇವ್ೇ, ರ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡತವನಗ 
ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿ ಮೆಂತಿರಗಳ್ೇ ಇರಬೇ್ಕತ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುತಿುೇರಿ.  ಇವತ್ತು ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಬಿಡತವು 
ಮನಡಿಕ್ೂೆಂಡತ ಬೆಂದ್ಧದನಿರ.್  ಆದಿರಿೆಂದ ಈಗ ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರ ಕ್ೂಡಲ್ಲ, ಈ ವಿಷಯವನತನ 
ಮತಗಿಸ್ಥ ಬಿಡೂ್ೇಣ್.   
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 ಶ್ರೇ ಎನ್. ರವಿಕತಮನರ್:- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೀೆ, ಇವತ್ತು ಈ ವಿಷಯವನತನ ಮತಗಿಸ್ಥ 
ಬಿಡಿ. 

 ಶ್ರೇ ಮಧತ ಜಿ. ಮನದ್ೇಗೌಡ(ಪದವಿೇಧರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೀೆ, ರ್ನನತ 
ಒೆಂದತ ನಿರ್ಮಷ ಮನತ್ರ್ನಡತತ್ುೇರ್್. ನನಗ ್ಮನತ್ರ್ನಡಲತ ಅವಕನಶ ಕ್ೂಟಿಟದಿಕನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳನತನ 
ಅಪ್ತಾಸತತ್ುೇರ್.್  ಮನನಯ ಪರಕನಶ್ ರನಥ್ೂೇಡ್ರವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತತನು ನಗರಗಳಲ್ಲೆ 
ನಡಯ್ತತಿುರತವುದನತನ ಮನತ್ರ ಹ್ೇಳಿದನಿರ.್  ಆದರ್, ಗನೆಂಜನ ಮನರನಟ ಮತ್ತು ಮನದಕ ದರವಯಗಳು 
ಈಗನಗಲ್್ೇ ಹಳಿಿಗಳನತನ ಮತಟಿಟದ್.  ನಮಮ ಗನರಮದಲ್ಲೆ, ನಮಮ ಪೆಂಚನಯತಿ ಮಟಟದಲ್ಲೆ,  ದೂ್ಡಾ 
ದ್ೂಡಾ ಶನಪ್ಗಳನಗಿರಬಹತದತ ಅಥವನ ಹ್ೂೇಟ್ಲ್ಗಳಲ್ಲೆ ಇದ್ಧಲೆದ್ೇ ಇದಿರೂ, ಶಡ್್ ಹೂ್ೇಟಲ್್ಗಳಲ್ಲೆ 
ಗನೆಂಜನ ಸ್ಥಗತವೆಂಥದನಿಗಿದ್.  ಆದಿರಿೆಂದ, ಕ್ೇವಲ ನಗರ ಪರದ್ೇಶಗಳಿಗ್ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿಂತೆ ಮನತ್ರ 
ತ್ಮಮ ಗಮನವನತನ ಕ್ೇೆಂದ್ಧರೇಕರಿಸದ್ ಗನರಮನೆಂತ್ರ ಪರದ್ೇಶಗಳಿಗ್ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಿಂತೆಯೂ ಹ್ಚಿಚನ 
ಒತ್ುನತನ ಕೂ್ಡಬೇ್ಕತ.  ಈಗನಗಲ್್ೇ ನಮಮ ಗನರಮಗಳಲ್ಲೆ ನಮಮ ಮಕೆಳು ಡರಗ್ಗಳ ಸೇ್ವರ್ ್
ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಸ್ಥಿತಿಗ ್ ತ್ಲತಪ್ತದನಿರ;್ ಲ್ನೆಂಗ್-ಮಚತಚಗಳನತನ ಇಟತಟಕೂ್ೆಂಡತ ಓಡನಡತವೆಂತ್ಹ 
ಭಯದ ವನತನವರಣ್ ಸೃಷಿಟ ಮನಡತತಿುರತವುದನತನ ರ್ನವು ರ್್ೂೇಡಿದ್ಿೇವ್.  ಒೆಂದ್ರಡತ ಕ್ೂಲ್್ಗಳು 
ಕೂಡ ಆಗಿರತವುದತ ನಮಮ ಗಮನದಲ್ಲೆದ್.  ಇದರ ಬಗ್ೆ ಹ್ಚಿಚನ ಗಮನ ಕ್ೂಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ 
ಕ್ೇಳಿಕೂ್ಳುಿತ್ುೇರ್್. 

 ಡನ|| ತ್ೇಜ್ಸ್ಥಿನಿ ಗೌಡ(ವಿಧನನಸಭ್ಯೆಂದ ಆಯೆಯನದವರತ):- ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೀೆ, 
ಸತರಕ್ಷತ್ಯೆಂದ ಕೂಡಿದ  ಸಮನಜ್ವನತನ ನಿಮನಾಣ್ ಮನಡತವ ವನಗನಿನವನತನ ನಮಮ ಸಕಾಾರ 
ಮನಡಿತ್ತು; ಅದನತನ ಚನಚೂ ತ್ಪಪದ್ೇ ಮನಡಲ್ನಗತತಿುದ್.  ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಎತಿುರತವುದತ ಮಹತ್ಿದ 
ವಿಚನರವನಗಿದ್.  ಸೈ್ಬರ್ ಕ್ೈರ್ಮ್, ಡರಗಾ್  ಜನಲ ಇೆಂಥದಿನತನ ಒೆಂದತ ರ್ನಗರಿೇಕ ಸಮನಜ್ ನಿಗರಹ 
ಮನಡಲ್ೇ್ ಬ್ೇಕತ.  ಕ್ೇವಲ ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ನಖ ್ ಮನತ್ರ ಇದಕ್ೆ ಜ್ವನಬನಿರಿಯೇ?  ಬಡತ್ನದ 
ಬ್ೇಗ್ಯಲ್ಲೆರತವೆಂತ್ಹ ಪೂ್ೇಷಕರ ಮಕೆಳು ದನರಿ ತ್ಪತಪವೆಂಥದತಿ ಮತ್ತು ಕಿಡಿಗ್ೇಡಿಗಳು ಇೆಂತ್ಹ 
ಮಕೆಳನತನ ಟನಗ್ಾಟ್ ಮನಡಿ, ಈ ಒೆಂದತ ಜನಲವನತನ ಹರಡತತನುರ.್  ಅೆಂಥವರನತನ ನಿಗರಹ 
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ಮನಡಬೇ್ಕತ.  ಶನಲ್ನ-ಕನಲ್ೇ್ಜ್ತಗಳ ಆಡಳಿತ್ ಮೆಂಡಳಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ನಿಟಿಟನಲ್ಲೆ ಜ್ವನಬನಿರಿ 
ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳಿಬೇ್ಕನಗತತ್ುದ್.  ಪ್ೂೇಷಕರೂ ಕೂಡ ಜ್ವನಬನಿರಿಯನತನ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳಿಬ್ೇಕತ.  ನಿಜ್ಾನ 
ಪರದ್ೇಶಗಳ ಜನಗವನತನ ಸಿಚೆವನಗಿ ಇಡತವೆಂತ್ಹ, ಬ್ೇಲ್ಲ ಹನಕಿ, ದ್ಧೇಪದ ವಯವಸ್ಿಯನತನ 
ಮನಡತವೆಂತ್ಹ ಜ್ವನಬನಿರಿಯನತನ ಬಿಬಿಎೆಂಪ್ತ ಅಥವನ ಕೆಂದನಯ ಇಲ್ನಖಯ್ವರತ 
ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳಿಬೇ್ಕನಗತತ್ುದ್.  ಅೆಂತ್ದೇ್ಾಶ್ಯಗಳಿೆಂದ ಬರತವೆಂತ್ಹ ಅಡತ್್ಡಗ್ಳಲ್ಲೆ ಆ ನಿದ್ಧಾಷಟ 
ಠನಣನಧಿಕನರಿಗಳಿಗ ್ ಜ್ವನಬನಿರಿಯನತನ ಹ್ೂರ್ಸಬ್ೇಕನಗತತ್ುದ್.  ಆ ಠನಣನ ವನಯಪ್ತುಯಲ್ಲೆ ನಡದ್ರ ್
ಅದತ ನಿಮಮ ಜ್ವನಬನಿರಿ ಎೆಂದತ ನಿಗದ್ಧ ಮನಡಬೇ್ಕನಗತತ್ುದ್.  ಕ್ಲವು ಅಪರನಧಗಳು ರಿಪ್ತೇಟ್ 
ಆಗತತ್ುವ್.  ಅೆಂತ್ಹ ಅೆಂಕಿ-ಅೆಂಶಗಳನತನ ಕನಲ ಕನಲಕ್ೆ ಒದಗಿಸಬ್ೇಕನಗತತ್ುದ್.  ಇವುಗಳ್ಲೆದರ 
ನಡತವ ್ರ್ನವು ಬಿಡಿ ಪರಕರಣ್ಗಳನತನ ರ್್ೂೇಡತತಿುದ್ಿೇವ್.  ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪ್ತಿಯವರೀೆ, ರ್ನನತ ಮಹಿಳನ 
ಮತ್ತು ಮಕೆಳ ಕರ್ಮಟಿಯಲ್ಲೆ ಸದಸಯಳನಗಿದ್ಿೇರ್.್            

(ಮತೆಂದತ) 

(803) 13-09-2022 5.30 DS-BNS 

ಡನ:ತ್ೇಜ್ಸ್ಥಿನಿ ಗೌಡ(ಮತೆಂದತ):-  

ಹಗಲತ ರನತಿರ ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ್ ಸ್ಥಬಬೆಂದ್ಧ ಕ್ಲಸ ಮನಡತತಿುದನಿರ.್  ಆದರ್ ಅವರ ಕಣ್ುಪ್ತಪಸ್ಥ ಮನಡತವೆಂಥದತಿ 
ಇರತತ್ುದ್. ರ್ನವಲ್್ನೆ ಜ್ನಪರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮನಜ್ ಕೂಡ ಕಣನೆವಲ್ಲನಲ್ಲೆ ಇದನಿಗ ಮನತ್ರ ಇದನತನ 
ತ್ಡಯ್ಲತ ಸನಧಯವನಗತತ್ುದ್.  ಗೃಹ ಸಚಿವನಲಯ ಒಳ್ಿಯ ಕ್ಲಸ ಮನಡತತಿುದ್.  ಅಪ್ತಪತ್ಪ್ತಪಯೂ 
ಕೂಡ ಆ ಪರಕರಣ್ಗಳು ಆಗಬನರದತ. ಸೆಂಪೂಣ್ಾ ಸತರಕ್ಷತ ್ ಕ್ೂಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
ಕ್ೇಳಿರತವುದಕ್ೆ ನನನ ಸಹಮತ್ ಇದ್.  ಸಕನಾರ ಆ ನಿಟಿಟನಲ್ಲೆ ಕಲ್ಸ ಮನಡತತಿುದ್.  ಅಪರನಧಿಗಳನತನ 
ಕೆಂಡತಹಿಡಿಯತವುದರಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಅವರನತನ ಬತಕ್ ಮನಡತವುದರಲ್ಲೆ ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ನಖಗ್ ್
ರ್ನಗರಿೇಕರತ ಎಲ್ನೆ ಹೆಂತ್ದಲೂೆ ಸಹನಯ ಮನಡಬೇ್ಕತ. ಎೆಂಬತದತ ನನನ ಅಭಿಪನರಯ. 
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 ಶ್ರೇ ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ್ ಭೆಂಡನರಿ(ಸಿಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ಿಗಳ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, 
ತನವು ಅವಕನಶ ಕೂ್ಟಿಟದಿಕನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು.  ತ್ಮಮ ಮತಖನೆಂತ್ರ ಮನನಯ ಗೃಹ ಮೆಂತಿರಗಳಿಗ್ 
ಹ್ೇಳಬಯಸತವುದ್ೇರ್ೆ್ಂದರ್,  ಇವತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನನಡ ಮೆಂಗಳೂರತ second educational hub 
ಆಗಿದ.್  ಇದರಲ್ಲೆ ಮತಖಯವನಗಿ ಅನಧಿಕೃತ್ ಪ್ತ.ಜಿ. ಗಳಿವ್.  ಈ ಪ್ತ.ಜಿ.ಗಳು ಅದರ ಕ್ೇೆಂದರವನಗಿರತತ್ುದ್.  
ನನನ ಮನವಿ ಏರ್್ೆಂದರ್,  ಅೆಂತ್ಹ ಪ್ತ.ಜಿ. ಗಳ ಬಗ್ೆ  ಆ ಕ್ಷ್ೇತ್ರದ ಪೂ್ಲ್ಲೇಸ್ನವರತ ಸರಿಯನದ, 
ಸೂಕುವನದೆಂತ್ಹ ಮನಹಿತಿಗಳನತನ ಒದಗಿಸ್ಥ ಕೂ್ಡಬೇ್ಕನಗತತ್ುದ್.  ಜ್ೂನ್ ತಿೆಂಗಳಿನಲ್ಲೆ ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನನಡ, 
ಮೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೆ ಸತಮನರತ ಒೆಂದೂವರ ್ ಕ್ೂೇಟಿ ರೂಪನಯಯ ಗನೆಂಜನ ಮತ್ತು MDMA 
ಹಿಡಿದ್ಧದನಿರ.್  ಇದನತನ ಪೂ್ಲ್ಲೇಸ್ನವರತ ಮನಸತಾ ಮನಡಿದರ್  ಹಿಡಿಯಬಹತದತ.  ಇಲೆದ್ಧದಿರ ್ ಇದತ 
ಹನಗ್ಯೇ ನಡಯ್ತತಿುರತತ್ುದ್.  ರ್ನನತ ಮನನಯ ಗೃಹ ಮೆಂತಿರಯವರನತನ ಕ್ೇಳುವುದೇ್ರ್್ೆಂದರ,್    
ನಿೇವು ಎಷತಟ ರೈ್ಡ್ ಮನಡಿದ್ಧಿೇರಿ, ಎಷತಟ ಡರಗಾ್ ಸ್ಥಕಿೆದ್, ಎಷತಟ ಪತನರನವತ್ಾರ್್ಯನಗಿದ್ ಎನತನವುದನತನ   
ಪರತಿ ವನರ ಅಥವನ ಪರತಿ ತಿೆಂಗಳು ಪರತಿ ಜಿಲ್್ೆಯೆಂದ ವರದ್ಧಯನತನ ತ್ರಿಸಬ್ೇಕತ.  ಇವತ್ತು ರ್ನವು 
ಇಲ್ಲೆ ಮನತ್ರ್ನಡಿದ್ಿೇವ್ೆಂದರ್ ರ್ನಳ ್ಎಲ್ನೆ ಜನಗದಲೂೆ ರೈ್ಡ್ ಆಗತತ್ುದ್.  ಆಮೇಲ್್  ಕರಮೇಣ್ ಅದ್ೇ 
ಮತಚಿಚ ಹೂ್ೇಗತತ್ುದ.್  ಆ ರಿೇತಿ ಆಗಬನರದತ. ಇವತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನನಡ ಜಿಲ್್ೆ educational hub 
ಆಗಿರತವುದರಿೆಂದ ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಅತ್ಯೆಂತ್ ಮತತ್ತವಜಿಾ ವಹಿಸಬ್ೇಕ್ೆಂದತ ತ್ಮಮ 
ಮತಖನೆಂತ್ರ ರ್ನನತ ಮನವಿ ಮನಡಿಕೂ್ಳುಿತಿುದ್ಿೇರ್.್  

 ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿಶ್ಟಿಟ (ರ್ನಮ ನಿದ್ೇಾಶ್ತ್ರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ತನವು ಅವಕನಶ 
ಕ್ೂಟಿಟದಿಕನೆಗಿ ತ್ಮಗ್ ವೆಂದರ್್ಗಳು. ನಗರ ಪರದ್ೇಶಗಳ ಬಗ್ೆ ಮನನಯ ಸಹ ಸದಸಯರತ ಉಲ್್ೆೇಖ 
ಮನಡಿದನಿರ.್  ಗನರರ್ಮೇಣ್ ಪರದ್ೇಶಗಳಲ್ಲೆ ಗೂಡತ ಅೆಂಗಡಿಗಳಲ್ಲೆ ನಿರೆಂತ್ರವನಗಿ ಈ ಕ್ಲಸ 
ನಡಯ್ತತಿುದ.್ ಶನಲ್ನ ಮಕೆಳು ಬನಯಗ್ಗಳಲ್ಲೆ ಗನೆಂಜನ ಅನತನ ಹನಕಿಕ್ೂೆಂಡತ ಹ್ೂೇಗತತಿುರತವುದನತನ 
ರ್ನವು ಬಸ್ಥಾನಲ್ಲೆ ರ್್ೂೇಡಿದ್ಿೇವ್.  ಆದಿರಿೆಂದ ಬರಿೇ ನಗರಕ್ೆ ಅಲೆ, ಗನರಮನೆಂತ್ರ ಪರದ್ೇಶಕೂೆ 
ಕನನೂನನತನ ಅನಿಯಸತವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಸಕನಾರ ಕ್ಲಸ ಮನಡಬೇ್ಕತ.   ಅರ್್ೇಕ ಕನನೂನತಗಳನತನ 
ರಚರ್್ ಮನಡಿ ಇದನತನ ಹಿಡಿಯತವೆಂತ್ಹ ಕ್ಲಸ ಮನಡಿದ್ಿೇವ್ೆಂದತ ಮನನಯ ಗೃಹ ಮೆಂತಿರಗಳು 
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ಹ್ೇಳಿದರತ.  ಅವರನತನ ರ್ನನತ ಅಭಿನೆಂದ್ಧಸತತ್ುೇರ್್.  ಆದರೂ ಕೂಡ ಮನನಯ ಗೃಹ ಮೆಂತಿರಗಳು 
ಕ್ೂಟಿಟರತವ ಅೆಂಕಿ-ಅೆಂಶಗಳನತನ ಕನಯಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ದನಖಲ್ಲಸತವ ಪರಕರಣ್ಗಳ ಸೆಂಖ್ಯಯನತನ 
ರ್ನವು ರ್್ೂೇಡಿದರ ್ಪರಕರಣ್ಗಳ ಸೆಂಖ್ಯ ಯನವತ್ತು ಕಡಿಮಯೇ ಆಗಿಲೆ.  ಈಗ ಆಗಸಟ್ ತಿೆಂಗಳವರ್ಗ್  
೪೨೦೬ ಪರಕರಣ್ಗಳು ದನಖಲ್ನಗಿವ್.  ಇದತ ಅಧಿಕೃತ್ ಸೆಂಖ್ಯಯನಗಿದ್. ಅನಧಿಕೃತ್ ಎಷತಟ ಇರಬಹತದತ 
ಎೆಂಬತದನತನ ಲ್್ಕೆ ಮನಡಿ.  ಇನತನ ಡಿಸೆ್ಂಬರ್ ತ್ಲತಪತವಷಟರಲ್ಲೆ ಅಧಿಕೃತ್ವನಗಿ ೫೦೦೦ ಪರಕರಣ್ಗಳು 
ದನಟಬಹತದತ.   ಇಷ್್ಟಲ್ನೆ ಕಸರತ್ತುಗಳನತನ ಮನಡಿ, ರೈ್ಡ್ ಮನಡಿ ಡರಗಾ ಟನ್ಗಳಷತಟ ಹಿಡಿದ್ಧದ್ಿೇವ ್
ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದನಿರ.್ ಆದರೂ ಇಷತಟ ಪರಕರಣ್ಗಳನಗಿವ್ ಎೆಂದರ್, ನಿೇವು ಚನಪ್ ಕ್ಳಗ್ ತ್ೂರಿದರ್ 
ಡರಗ್ನತನ ಮನರನಟ ಮನಡತವವರತ ರೆಂಗ್ೂೇಲ್ ್ಕ್ಳಗ ್ತ್ೂರತತನುರ್.  ಚನಲತಕಯ ಹ್ೂೇಟ್ಲ್ ಹತಿುರ 
ಸಣ್ಣ ಮಕೆಳ ಶನಲ್ ್ ಇದ್.  ಅಲ್ಲೆ ಡರಗಾ್ ಕ್ೂಡತವೆಂಥದತಿ ನಡಯ್ತತಿುದ್.  ಕನಲ್ೇ್ಜ್ತ, 
ಇೆಂಜಿನಿಯರಿೆಂಗ್ಗ್ ಹೂ್ೇಗತವ ಮಕೆಳ ಬಗ್ೆ ರ್ನವು ಮನತ್ರ್ನಡತತಿುದ್ಿೇವ್.  ಆದರ ್ಇವತ್ತು   ೭, ೮, 
೯, ೧೦ರ್್ೇ ತ್ರಗತಿಯ ಮಕೆಳಿಗ್ ಡರಗಾ್ ಮನರನಟ ಮನಡತವೆಂಥದತಿ ನಡಯ್ತತಿುದ.್  ಅವರನತನ ಒಮಮ 
ಹಿಡಿದತಬಿಡತತನುರ್.  ಒೆಂದತ ಸಲ ಹ್ದರಿಕ್ೂೆಂಡಿದನಿರೆ್ಂದತ  ಆಮೇಲ್್ ಪೂ್ಲ್ಲೇಸ್ನವರತ  ಆ ಕಡ್ಗ್ 
ಹ್ೂೇಗತವುದ್ಧಲೆ.  ಎರಡತ ತಿೆಂಗಳು ಗೂಡತ ಅೆಂಗಡಿಯವರಲ್್ನೆ ಗಪ್ಚತಪ್ ಆಗಿ ಅಲಟ್ಾ 
ಆಗಿರತತನುರ.್  ಆಮೇಲ್್ ಯಥನಸ್ಥಿತಿ ಪತನಃ ಚನಲತ ಆಗತತ್ುವ್.   ಇದತ ನಿಲತೆವುದ್ಧಲೆ. ಇದನತನ 
ಸರಿಯನಗಿ ನಿಲ್ಲೆಸಬ್ೇಕನಗತತ್ುದ್. ಯನರತ ಗನೆಂಜನ ಸೇ್ವರ್ ್ ಮನಡಿದರತ ಅವರಿಗೂ ಶ್ಕ್ಷ್ 
ಕ್ೂಡತತಿುದ್ಿೇವ್ೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರತ.  ಬಹಳಷತಟ ಮಕೆಳಿಗ್ ಗನೆಂಜನ ಸೇ್ವರ್ ್ಮನಡತತಿುದ್ಿೇವ್ ಎೆಂಬತದ್ೇ 
ಗ್ೂತಿುರತವುದ್ಧಲೆ.  ಪ್ತ.ಜಿ. ಯಲ್ಲೆ ಬ್ೇರ ್ಬ್ೇರ ್ಕಡಯ್ೆಂದ ಹತಡತಗರತ ಬೆಂದ್ಧರತತನುರ.್  ರ್ನರ್್ೇ ಕಣನಣರ್ 
ರ್್ೂೇಡಿದ್ಿೇರ್,್ ಬಹಳಷತಟ ಯತವಕ ಯತವತಿಯರತ  ರಸ್ುಯಲ್ಲೆ ಕತಳಿತ್ತ ಬನಯಗ್ ಹನಕಿಕ್ೂೆಂಡತ 
ಕತಳಿತಿರತತನುರ್.  ಅವರಿಗ್ ಯನರತ ಹ್ೇಳುವವರತ, ಕ್ೇಳುವವರ್ೇ ಇಲೆ.  ಕಲ್ವರತ ಪನಟಿಾ 
ಮನಡತತನುರ.್ ಕ್ಲವರತ ಕತಡಿಯತವುದರಲ್ಲೆ ಡರಗಾ್ ಹನಕಿಕ್ೂಳುಿವ ಅಭನಯಸ ಮನಡಿಕೂ್ೆಂಡಿದನಿರ್.  
ಆದಿರಿೆಂದ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ಸೇ್ವರ್ ್ಮನಡತವುದಕಿೆೆಂತ್ ಸೇ್ವರ್ ್ಮನಡತವ ರಿೇತಿ ಪರಚ್ೂೇದರ್್ ಮನಡತವ 
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ವಯವಸ್ಿ ಮನಡತತನುರಲ್ನೆ ಅದರ ಬಗ್ೆ ಹ್ಚತಚ ನಿಯೆಂತ್ರಣ್ ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ 
ಸಕನಾರಕ್ೆ ವಿನೆಂತಿ ಮನಡತತ್ುೇರ್್.  

 ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜ್ತ(ವಿಧನನಸಭ್ಯೆಂದ ಚತರ್ನಯತ್ರನದವರತ):- ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ತನವು ಅವಕನಶ ಕೂ್ಟಿಟದಿಕನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು. ರ್ನನತ ಹ್ೂಸದನಗಿ 
ಬೆಂದ್ಧರತವೆಂತ್ಹ ಸದಸಯರ್ನಗಿದ್ಿೇರ್್.  ಡರಗಾ್ ಸೇ್ವರ್ ್ಬಗ್ೆ ಹಲವನರತ ಸದಸಯರತ ಮನತ್ರ್ನಡಿದನಿರ್.  
ರ್ನನೂ ಕೂಡ ಎರಡತ ನಿರ್ಮಷ ಮನತ್ರ್ನಡತವುದಕ್ೆ ಇಚ್ೆಪಡತತಿುದ್ಿೇರ್್.  ಪಕ್ಷನತಿೇತ್ವನಗಿ 
ಹ್ೇಳಬ್ೇಕ್ೆಂದರ್, ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರ, it has become a capital city for drugs, 
ಎನನತ್ಕೆೆಂಥ ಮನತ್ನತನ ಬಹಳ ದತಃಖದ್ಧೆಂದ ಹ್ೇಳುತಿುದ್ಿೇರ್್.  ಡರಗಾ್ನತನ ಸೇ್ವರ್್ ಮನಡತ್ಕೆೆಂಥದತಿ 
ಮತ್ತು ಅಪನರಪು ವಯಸ್ಥಾನ ಮಕೆಳು ಸೇ್ವರ್್ ಮನಡತ್ಕೆೆಂಥದತಿ ಮನತ್ರವಲೆ, ಆ ಡರಗಾ್ ಸೇ್ವರ್್ಯೆಂದ 
ಆಗತತಿುರತವೆಂತ್ಹ ಕಿರರ್ಮನಲ್ ಚಟತವಟಿಕ್ಯನತನ ರ್್ೂೇಡಿದನಗ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೆ ಇರತವೆಂತ್ಹ 
ಹಲವನರತ ಕಿರರ್ಮನಲ್ ಚಟತವಟಿಕ್ಗಳಿಗ್ ಇದತ ಒೆಂದತ ಮೂಲ ಕನರಣ್ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಭನವಿಸ್ಥದ್ಿೇರ್.್  
ಬ್ಳಗನವಿಯಲ್ಲೆ ಯನವುದತ ಕೂಡ ಪರಕರಣ್ಗಳು ದನಖಲ್ನಗಿಲೆ  ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳಿದನಿರ್.   ಬ್ಳಗನವಿ ಸಹ 
ಹ್ಚತಚ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸೆಂಸ್ಿಗಳು ಇರತವೆಂತ್ಹ ನಗರವನಗಿದ.್ ಅಲೂೆ ಕೂಡ ಬ್ೇರ ್ ಬ್ೇರ ್ ರನಜ್ಯಗಳಿೆಂದ 
ವಿದನಯಭನಯಸಕ್ೆ ಬರತತಿುದನಿರ.್  ಮನನಯ ಪರಕನಶ್ ರನಥ್ೂೇಡ್ ರವರತ ಹ್ೇಳಿದ ಹನಗ್ ವಿದನಯಭನಯಸಕ್ೆ 
ಬೆಂದವರತ ಕ್ಟಟ ಚಟಗಳಲ್ಲೆ ಭನಗಿಯನಗಿ ಅಲೂೆ ಕೂಡ ಕಿರರ್ಮನಲ್ ಚಟತವಟಿಕ್ಗಳು 
ಆಗತತಿುರತವುದನತನ ರ್ನವು ಗಮನಿಸ್ಥದ್ಿೇವ್.  ಓಪನ್ ಜನಗಗಳಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ರೈ್ಲ್್ಿ ಟನರಾಕ್ಗಳ ಮೇಲ್್ 
ಡರಗಾ ಸೇ್ವರ್್ಗ್ ಆಶರಯ ಕ್ೂಡತ್ಕೆೆಂಥದಿನತನ ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ೆ ತ್ರತವುದಕ್ೆ 
ಇಚ್ೆಪಡತತಿುದ್ಿೇರ್್.  ಬ್ೆಂಗಳೂರತ cantonment area ಆಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಫ್ರೇಜ್ರ್ ಟೌನ್, 
ಕಮಮನಹಳಿಿ, ಕಲ್ನಯಣ್ ನಗರ ಇರಬಹತದತ, ಈ ಕಡಗ್ಳಲ್ಲೆ ರ್್ೈಜಿೇರಿಯನ್ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ಹ್ಚತಚ 
ಇರತವ ಜನಗದಲ್ಲೆ ಈ ದೆಂಧ ್ ವನಯಪನರಗಳು ಹಗಲ್ಲರತಳು 24x೭ ನಡಯ್ತತಿುರತವೆಂಥದತಿ.  
ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ್ನವರತ ಆ ರ್್ೈಜಿೇರಿಯನ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳನತನ ಮನತ್ರ್ನಡಿಸತವುದಕೂೆ ಹದ್ರತವೆಂತ್ಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 
ನಿಮನಾಣ್ ಆಗಿರತವೆಂಥದತಿ ಬಹಳ  ಖ್ೇದಕರವನದ ವಿಚನರ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಬಯಸತತಿುದ್ಿೇರ್್.   



                                                                                                                                       «¥À/13.09.2022     202  
 

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

 

 

   

ಏಕ್ೆಂದರ,್  ರ್್ೈಜಿೇರಿಯನ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳಿಗ ್ಏರ್್ೇ ಸಮಸ್ಯಯನದರೂ ಕೂಡ  ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ್ನವರರ್್ನೇ 
ಹಿಡಿದತಕೂ್ೆಂಡತ ಬಡಿಯತವೆಂತ್ಹ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ವತಿಾಸತವುದನತನ ರ್ನವು ರ್್ೂೇಡಿದ್ಿೇವ್.  ಅದರಲೂೆ 
ಡರಗಾ್ ಮನರತ್ಕೆೆಂಥವರತ  ಬಹಳ ಜ್ನ ರ್್ೈಜಿೇರಿಯನದ್ಧೆಂದ ಬರತತಿುದನಿರ.್  ಹ್ಣ್ತಣಮಕೆಳು ಕೂಡ 
ಬಿೇದ್ಧಯಲ್ಲೆ ನಿೆಂತ್ತಕೂ್ೆಂಡತ ಡರಗಾ್ ಮನರನಟ ಮನಡತತನುರ.್  ಏಕ್ೆಂದರ,್ ಹ್ಣ್ತಣಮಕೆಳು ಡರಗಾ್ 
ಮನರಿದರ್  ಪೂ್ಲ್ಲೇಸರತ ಹಿಡಿಯತವುದಕ್ೆ ಆಗತವುದ್ಧಲೆ ಎನತನವ ಕನರಣ್ಕೂ್ೆೇಸೆರ ಹ್ಣ್ತಣಮಕೆಳು ಡರಗಾ್ 
ಮನರನಟ ಮನಡತತನುರ.್  ಹನಗನಗಿ ಅದತ ಬನರ್ಗಳಲ್ಲೆ ಇರಬಹತದತ, ಡನಯನಾ್ ಬನರ್ಗಳಲ್ಲೆ 
ಇರಬಹತದತ ಅಥವನ ಹತಕನೆ ಬನರ್ಗಳಲ್ಲೆ ಇರಬಹತದತ,  ಎಲ್ನೆ ಕಡಗ್ಳಲೂೆ ಕೂಡ ಯತವಕರತ 
ಇದಕ್ೆ ಬಲ್ಲಯನಗತತಿುರತವುದತ ಬಹಳ ವಿಷ್ನದಕರವನದ ವಿಚನರ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಬಯಸತತಿುದ್ಿೇರ್.್   
ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರ silicon valley of India.  ಇಲ್ಲೆ ಕಿರರ್ಮನಲ್ ಚಟತವಟಿಕಯ್ನಗತತಿುರತವೆಂತ್ಹ 
ಜನಗ ಅಥವನ ಡರಗಾ್ಗ್ ಸ್ಥೇರ್ಮತ್ವನಗತತಿುರತವೆಂತ್ಹ ಜನಗ ಆಗತತಿುರತವುದನತನ ರ್್ೂೇಡಿದನಗ ಎಲ್ೂ್ೆೇ 
ಒೆಂದತ ಕಡ ್ ರ್ನವಲ್ೆರೂ ಸೇ್ರಿ ಇದಕ್ೆ ಜ್ನ ಜನಗೃತಿ create ಮನಡತವ ಕ್ಲಸವನತನ 
ಮನಡಬೇ್ಕನಗತತ್ುದ.್  ರ್ನವಲ್ೆರೂ ಸೇ್ರಿ ಇದನತನ ತ್ಡಗ್ಟತಟವ ಕ್ಲಸವನತನ ಮನಡಬೇ್ಕನಗತತ್ುದ್.  
ಇದಕ್ೆ ತನತನೆಲ್ಲಕ ಕರಮಗಳನತನ ಯನವತ್ತು ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳಿಬನರದತ.  ಡರಗಾ್ ಸರಬರನಜ್ತ 
ಮನಡತವೆಂಥವರಿಗ ್ ಎಲ್ಲೆೆಂದ ಡರಗಾ್ ಬರತತಿುದ್ ಎೆಂಬ source ಅನತನ ಕೆಂಡತಹಿಡಿಯತವೆಂತ್ಹ 
ಕ್ಲಸವನತನ ಮನಡಬೇ್ಕನಗತತ್ುದ್.  ಇದಕ್ೆ funding ಮನಡತತಿುರತ್ಕೆೆಂಥ, ಮನಫಿಯನ 
ಮನಡತ್ಕೆೆಂಥವರನತನ  ಮೂಲವನಗಿ ಹಿಡಿಯತ್ಕೆೆಂಥ ಕ್ಲಸ ಮನಡಬೇ್ಕೆ್ಂದತ ರ್ನನತ ಮನವಿ 
ಮನಡತತಿುದ್ಿೇರ್.್  ಅದರ ಜ್ೂತ್ಗ್ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ಮನತ್ರವಲೆ,  ಕೂ್ೇವಿಡ-೧೯ ಆದ ನೆಂತ್ರ ಎಷ್ೂ್ಟೇ 
ಯತವಕರತ ಉದೂ್ಯೇಗ ಸ್ಥಗದ್ಧರತವ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೆ, they all have become unemployed. 
Due to frustration, they are getting into drug activities. I have seen 
such things in some cantonment areas. ಹನಗನಗಿ ರ್ನನತ ಕ್ೇಳುತಿುರತವೆಂಥದತಿ, 
ಡರಗಾ್ನತನ ಮಟಟ ಹನಕತವುದಕೂ್ೇಸೆರ ಅದರ source ಮತ್ತು ಅದಕ್ೆ funding 
ಮನಡತತಿುರತ್ಕೆೆಂಥವರತ, ಅದರಿೆಂದ ಬಲ್ಲಯನಗಿರತವೆಂಥವರಿಗ,್  rehabilitation  



                                                                                                                                       «¥À/13.09.2022     203  
 

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

 

 

   

ಮನಡತ್ಕೆೆಂಥವರಿಗ್ ಮತೂ್ುೆಂದತ ಸಲ ಇದನತನ ಮನಡಬನರದತ ಎನತನವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಕರಮ 
ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳಿಬೇ್ಕತ.  ಡರಗಾ್ನಿೆಂದ ಅಮನಯಕರತ ಕೂಡ ಬಲ್ಲಯನಗತತಿುದನಿರ.್  ಚಿನನದ ಚ್ೈನ್, 
ಮಬ್ೈಲ್ಗಳನತನ ಕಿತ್ತುಕ್ೂೆಂಡತ ಹ್ೂೇಗತವೆಂಥದಿನತನ ಯನರತ ಮನಡತತಿುದನಿರ್ೆಂದರ,್ ೧೮ 
ವಷಾಗಳಿಗಿೆಂತ್ ಕ್ಳಗಿನ ಯತವಕರತ ಮನಡತತಿುದನಿರೆ್ಂದತ ರ್್ೂೇಡಿದನಗ  ಎಲ್್ೂೆೇ ಒೆಂದತ ಕಡ್  
ಬಹಳ ದತಃಖವನದ ವಿಚನರ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಬಯಸತತಿುದ್ಿೇರ್್.   ಡರಗಾ್ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ರ್ನವಲ್ೆರೂ ಸೇ್ರಿ 
ಕಠಿಣ್ವನದ ಕರಮವನತನ ಕ್ೈಗ್ೂಳಿಬ್ೇಕನಗತತ್ುದ್.  ಬನರ್ ಮತ್ತು ಹತಕನೆ ಬನರ್ಗಳನಗಲ್ಲ, ಇನತನ 
ಯನವುದ್ೇ ಡನಯನಾ್ ಬನರ್ಗಳಲ್ಲೆ, ಅವರತ ಅನತಮತಿ ಪಡದ್ತ ಬನರ್ಗಳನತನ ನಡಸ್ತತಿುರಬಹತದತ, 
ಆದರ್,  ಡರಗಾ್ ಸರಬರನಜ್ತ ಮನಡತವ ಒೆಂದತ ಪರಕರಣ್ ಸ್ಥಕಿೆದರೂ ಕೂಡ ಅವರ excise license  
ನತನ ಹಿೆಂದಕ್ೆ ಪಡಯ್ತವೆಂತ್ಹ ಕ್ಲಸ ಮನಡತವುದಕ್ೆ ಶ್ಫನರಸತಾ ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ರ್ನನತ ಮನವಿ 
ಮನಡತತಿುದ್ಿೇರ್.್  

 ಶ್ರೇ ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ (ಸಿಳಿೇಯ ಸೆಂಸ್ಿಗಳ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ತನವು 
ಅವಕನಶ ಕ್ೂಟಿಟದಿಕನೆಗಿ ಧನಯವನದಗಳು. ಮನನಯ ಪರಕನಶ್ ರನಥ್ೂೇಡ್ರವರತ ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳು ಡರಗಾ್ 
ಸೇ್ವರ್್ಯಲ್ಲೆ ಯನವ ರಿೇತಿ ಭನಗಿಗಳನಗತತನುರ ್ಎನತನವುದರ ಬಗ್ೆ ಸವಿಸನುರವನಗಿ ಹ್ೇಳಿದನಿರ್.  ಕಳ್ದ 
ಅಧಿವ್ೇಶನದಲೂೆ ಇದರ ಬಗ್ೆ ಸನಕಷತಟ ಚಚಾ್ ಮನಡಿದ್ಿೇವ್.  ಅದಕ್ೆ ಮನನಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರತ ಕೂಡ 
ಉತ್ುರವನತನ ಕ್ೂಟಿಟದನಿರ್.  ಆದರ್ ರ್ನವು ಅಥಾ ಮನಡಿಕ್ೂಳಿಬ್ೇಕನಗತತ್ುದ್,  ರ್ನನತ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗ್ 
ಹ್ೇಳುವುದೇ್ರ್್ೆಂದರ,್ ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ್ನವರ ಗಮನಕ್ೆ ಬನರದೇ್ ಇೆಂತ್ಹ ಯನವುದ್ೇ  ಕ್ಲಸ ಆಗತವುದ್ಧಲೆ.  
ದಯವಿಟತಟ ಇದನತನ ರ್ನವುಗಳು ಮತ್ತು ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಒಪ್ತಪಕೂ್ಳಿಬ್ೇಕನಗತತ್ುದ್.  ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ್ 
ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಇದರಲ್ಲೆ ಶನರ್ಮೇಲ್ನಗಿದನಿರ್.  ಅವರಿಗ್ ಎಲ್ನೆ ಗೂ್ತಿುದ್,  ಯನರತ ಡರಗಾ್ ಸರಬರನಜ್ತ 
ಮನಡತತನುರ,್ ಯನರತ drug peddlers ಇದನಿರ,್ ಯನರತ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳುಿತನುರ್, ಇವ್ಲ್ನೆ ಮನಹಿತಿ 
ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ನಖಗ್ ್ ಗೂ್ತಿುರತತ್ುದ್.  ಇದತ ರನಜ್ಯದ ಯತವಕರ ಭವಿಷಯದ ಪರಶ್ನಯನಗಿದ್.  
ಈಗನಗಲ್್ೇ ಇದರ ಬಗ್ೆ ಸನಕಷತಟ ಬನರಿ ಚಚ್ಾ ಮನಡಿದ್ಿೇವ್.  ಮನನಯ ಪರಕನಶ್ ರನಥ್ೂೇಡ್ರವರತ, 
ಮನನಯ ಎೆಂ. ರ್ನಗರನಜ್ತರವರತ  ಹ್ೇಳಿದನಿರ್, ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ನಖಗ್ ್ ಕಡಿವನಣ್ ಹನಕಿದರ ್ಇದ್ಲ್ನೆ 
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ನಿಲತೆತ್ುದ್.  ಇಲೆದ್ಧದಿರ,್ ರ್ನವಲ್್ನೆ ಇಲ್ಲೆ ಎಷತಟ ಚಚಾ್ ಮನಡಿ ಮನತ್ರ್ನಡಿದರೂ ಕೂಡ ಕ್ೂರ್್ಗ ್ಅದತ 
ಅಥಾ ಇಲೆದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ ಆಗತತ್ುದ್.  ಆದಿರಿೆಂದ ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ನಖಯ್ವರಿಗ ್ಹ್ಚತಚ 
ಶಕಿುಯನತನ ಕ್ೂಡಬೇ್ಕತ.  ರ್್ೈಜಿೇರಿಯನ ಜ್ನರ ಬಗ್ೆ ಈಗನಗಲ್್ೇ ಮನನಯ ಸದಸಯರತ ಹ್ೇಳಿದನಿರ್.  
ಯನವರಿೇತಿ ಅವರತ ವತಿಾಸತತನುರ್ೆಂದರ ್ ಸಮನಜ್ದಲ್ಲೆ ಏರ್ನಗತತಿುದ ್ ಎೆಂಬತದತ ನಮಗ್ 
ಅಥಾವನಗತತಿುಲೆ.  ಎಲ್ನೆ ಘಟರ್್ಗಳು ಅವರ ಮೂಲಕ ಆಗತತ್ುದ್.  ಅದ್ೇ ರಿೇತಿ drug peddlers 
ಶನಲ್ನ ಮಕೆಳನತನ ಭನಗಿ ಮನಡತತಿುದನಿರ.್  ರ್ನವೇ್ನತ expect ಮನಡಬಹತದತ ಎೆಂದರ್, ಈ 
ಸಕನಾರದ ಮೇಲ್್ ದೂ್ಡಾ ಜ್ವನಬನಿರಿ ಇದ್.  ಅದರಲೂೆ ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ನಖಗ್ ್ಹ್ಚಿಚನ 
ಕಡಿವನಣ್ ಹನಕಿ, ಅದರಲ್ಲೆ ಯನರತ ತ್ಪತಪ ಮನಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಿದನಾಕ್ಷಿಣ್ಯವನಗಿ ಕರಮ 
ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳಿಬೇ್ಕತ.  ಇದತ ಯತವಕರ ಭವಿಷಯ, ಈ ರನಜ್ಯದ ಭವಿಷಯದ ಪರಶ್ನಯನಗಿದ್.    

(ಮತೆಂದತ) 

(804) ಎಸ್ಪ್ತಆರ್/ಕ್ಎಸ/5:40/13/09/2022  
 
 ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ಷ್ೇತ್ರ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಬಹಳ ಗೆಂಭಿೇರವನದ 
ವಿಷಯ ಚಚ್ಾಯನಗಿದ್ ಹನಗೂ ಗೃಹ ಸಚಿವರೂ ಸಹ ಉತ್ುರಿಸ್ಥದನಿರ್.  ಆದರ್ ರ್ನನತ “ಈ ಸಕನಾರ; 
ಈ ಮೆಂತಿರಗಳು”್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳುವುದ್ಧಲೆ.  ಈ ಮನದಕ ವಸತುಗಳ ಮನರನಟ ಜನಲ, ಸರಬರನಜ್ತ 
ಬಹಳ ದ್ಧೇಘಾಕನಲದ್ಧೆಂದ ಹ್ಚನಚಗತತಿುದ್ಯೇ ವಿನಃ ಕಡಿಮಯನಗತತಿುಲೆ.  ಇವತಿುನ ದ್ಧವಸ ಗೃಹ 
ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರಿಸ್ಥದನಿರ;್ ಅದರಲ್ಲೆ ಅವರತ ಕ್ೇವಲ ಅೆಂಕಿ-ಅೆಂಶಗಳನತನ ಮನತ್ರವ್ೇ ತಿಳಿಸ್ಥದನಿರ.್  
ಇದನತನ ನಿಯೆಂತಿರಸಲತ ಏರ್ನದರೂ ವಿಶ್ೇಷವನದ ಕನಯಾಕರಮವನತನ ಪೂ್ಲ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ನಖಯ್ಲ್ಲೆ 
ದಯಮನಡಿ ಜ್ೂೇಡಣ್ ಮನಡತವೆಂತ ್ರ್ನನತ ಸಕನಾರಕ್ೆ ಹ್ೇಳಬಯಸತತ್ುೇರ್.್  ಈ ಚಟದ್ಧೆಂದನಗಿ 
ರ್ನಡಿನಲ್ಲೆ ಕ್ೇವಲ ಯತವಕರತ ಮನತ್ರವಲೆದೇ್, ವಯೇವೃದಿರೂ ಸಹ ಹನಳನಗತತಿುದನಿರ್.  ಸನಮನಜ್ದ 
ಸನಿಸಿಾವೂ ಸಹ ಹನಳನಗತತಿುದ್.  ಅದರಲೂೆ ಕೂಡ ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ ವಿದನಯವೆಂತ್ರತ, ಯತವಕರತ 
ಮನದಕ ವಯಸನದ್ಧೆಂದ ಬಹಳವನಗಿ ಕ್ಟತಟಹೂ್ೇಗಿದನಿರ್.  ಇಲ್ನಖಯ್ತ ಹತಕನೆ ಬನರ್ಗ್ 
ಪರವನನಿಗಯ್ನತನ ನಿೇಡತತಿುದ್.  ಪರವನನಿಗ್ಯನತನ ನಿಯಮನನತಸನರ ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ನಖ್ಯೆಂದ 
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ಪಡದ್ತಕೂ್ೆಂಡತ ಬನರ್ನತನ ಯನವ ರಿೇತಿಯನಗಿ ನಡಸ್ತತಿುದನಿರ ್ ಎೆಂದರ್, ತ್ಮಗ್ ಹತಕನೆ ಬನರ್ 
ನಡಸ್ಲತ ಪರವನನಿಗ ್ಇದ ್ಎೆಂದತ ಹೇ್ಳುತಿುದನಿರ.್  ಹಿೇಗನಗಿ ಈ ಬಗ್ೆ ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ್ಥನವರತ ಯನರೂ 
ಸಹ ತ್ನಿಖ್ ಮನಡತವೆಂತಿಲೆ.  ಹತಕನೆ ಬನರ್ ಪರವನನಿಗಯ್ ಅಥಾ “ಅಳಿಯ ಅಲೆ; ಮಗಳ ಗೆಂಡ”್
ಎನತನವ ರ್ನಣ್ತಣಡಿಯೆಂತನಗಿದ್.  ಮೈಸೂರತ – ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಹ್ದನಿರಿಯಲ್ಲೆ 4-5 ಹತಕನೆ 
ಬನರ್ಗಳಿವ್.  ತ್ಮಮನತನ ಕರಯ್ಬನರದತ; ಆದರೂ ಸಹ ತನವ್ೇ ಬನಿನ.  ಗೃಹ ಸಚಿವರೂ ಸಹ 
ನರ್್ೂನೆಂದ್ಧಗ್ ಬರಲ್ಲ. ರ್ನನತ ಒಮಮ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದ ಬಿರಗ್ೇಡ್ ರಸ್ುಯಲ್ಲೆ ಹ್ೂೇಗತತಿುದ್ಿನತ. ಆಗ 
ಸೆಂಜ್ 7 ಗೆಂಟ್ಯ ಸಮಯವನಗಿತ್ತು. ಆಗ ಅಲ್ಲೆರತವ ವಯಕಿುಯೇವಾರತ ನನನನತನ ರ್್ೂೇಡಿ “ಅಣನಣ! 
ಡನಯನಾ್, ಬನರ್ ಅಣನಣ!“್ ಎೆಂದತ ಹ್ೇಳಿದರತ.  ಆಗ ರ್ನನತ ಬಹಳ ಆಸಕಿುಯೆಂದ ಆತ್ನಿದಿ ಕಡಗ್ ್
ಎರಡತ ಹ್ಜ್ುಗಳನತನ ಮತೆಂದ್ ಹನಕಿ “ಬನ ಇಲ್ಲೆ”್ಎೆಂಬತದನಗಿ ಕರದ್್ನತ. ಆಗ “ಅಲ್ಲೆ ಏರ್್ೇನತ ಉೆಂಟತ? 
ಏರ್್ೇನತ ಸಮನಚನರ ಇದ ್ಹ್ೇಳು ಅಣನಣ!”್ ಎೆಂಬತದನಗಿ ಕ್ೇಳಿದ್ನತ.  ಆಗ ಆ ವಯಕಿುಯತ “ನಿಮಮ 
ಭನಷ್ಯ್ನತನ ರ್್ೂೇಡಿದರ್, ನಿೇವು ನಮಮ ಕಡಯ್ವರತ ಎೆಂಬೆಂತ ್ ಕನಣ್ತತ್ುದ್”್ ಎೆಂಬತದನಗಿ 
ತಿಳಿಸ್ಥದನತ.  ಆಗ ರ್ನನತ “ನಿೇನತ ಯನವ ಊರಿನವನತ”್ಎೆಂಬತದನಗಿ ಮರತ ಪರಶ್ನಸ್ಥದನ್ತ; ಅದಕ್ೆ 
ಪರತಿಕರಯಸ್ಥದ ಆತ್ನತ “ತನನತ ಮೈಸೂರತ ಕಡಯ್ವನತ”್ಎೆಂಬತದನಗಿ ಉತ್ುರಿಸ್ಥದನತ.  ಆಗ ರ್ನನತ 
“ರ್ನನತ ಮೆಂಡಯದವನತ ಹೇ್ಳು ಕಣ್ಪನಪ; ಏನತ ಸಮನಚನರ?”್ಎೆಂಬತದನಗಿ ತಿಳಿಸ್ಥದನ್ತ.್್“ಏ ಅಣನಣ! 
ಇಲ್ಲೆ ಫಸಟ್ ಕನೆಸ್ ಡನಯನಾ್ ಇದ್, ಎೆಂತ್ಹ ಹನಡತಗನರಿಕ್! ಇದ್”್ಎೆಂಬತದನಗಿ ತಿಳಿಸ್ಥದನತ.  ಇದಕ್ೆ 
ರ್ನನತ “ಇದನದ ಮೇಲ್ೇ್ ಇರ್ನ್ೇನತ ಇದ್”್ ಎೆಂದತ ಪರಶ್ನಸ್ಥದನ್ತ.  ಅದಕ್ೆ ಅವನತ ಅಣನಣ ! ನಿಮಗ ್
ಏನತ ಬ್ೇಕತ ಎಲ್ನೆ ಇದ ್ ಎೆಂದತ ಉತ್ುರಿಸ್ಥದನತ. ಇದನತನ ರ್್ೂೇಡಿದರ್ ಅಲ್ಲೆನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನತ? 
ಪ್ೂಲ್ಲೇಸರತ ಅಲ್ಲೆಯೇ ಪಕೆದಲ್ಲೆಯೇ ನಿೆಂತ್ತಕೂ್ೆಂಡಿದಿರತ. ಇೆಂತ್ಹ ಸೆಂಗತಿಗಳು ಈ ನಗರದಲ್ಲೆ 
ಸನಕಷತಟ ಇವ್.  ಈಗ್ೆ ಎರಡತ ದಶಕಗಳ ಹಿೆಂದ ್ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರಕ್ೆ ಹ್ೂೇದರ,್ ಬಿರಗ್ೇಡ್ ರಸ್ುಗ್ 
ಹ್ೂೇಗಬೇ್ಕತ ಎೆಂಬತದನಗಿ ಹ್ೇಳುತಿುದಿರತ.  ಆದರ್, ಪರಸತುತ್ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರದಲ್ಲೆ ಈ ರಿೇತಿಯ 
ಒೆಂದತ ಸನವಿರ ಬಿರಗ್ೇಡ್ ರಸ್ುಗಳನಗಿವ.್  ಈ ದೆಂಧಯ್ತ ಕ್ೇವಲ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ನಗರವನತನ 
ಮನತ್ರವಲೆದ್ೇ, ಇಡಿೇ ರನಜ್ಯದ ತ್ತೆಂಬನ ಹರಡಿವ.್  ಅದರಲೂೆ ಗನರರ್ಮೇಣ್ ಪರದೇ್ಶಗಳಲ್ಲೆ ಎಲ್ನೆ ಇವ್.  
ಇದರ ನಿಯೆಂತ್ರಣ್ವು ಸಕನಾರದ್ಧೆಂದಲೂ ಸನಧಯವಿಲೆವ್ನತನವುದನದರ್, ಮತ್ುೇ ಯನರಿೆಂದ 
ಸನಧಯವನಗತತ್ುದ್ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಪರಶ್ನಸಬಯಸತತ್ುೇರ್್.  ಆದಿರಿೆಂದ ದಯಮನಡಿ ಸಕನಾರವು ಈ ಬಗ್ೆ 
ಕರಮಗಳನತನ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳಿಬ್ೇಕತ.  ಯನವುದ್ೇ ಪಕ್ಷದ ಸಕನಾರವು ಅಧಿಕನರದಲ್ಲೆರಲ್ಲ, ಈ ವಿಷಯದ 
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ಬಗ್ೆ ಸದನದಲ್ಲೆ ಹತನುರತ ಬನರಿ ಚಚ್ಾಗಳನಗತತ್ುವ್; ಈ ರಿೇತಿಯ ಮನಹಿತಿಯನತನ ನಿೇಡಲ್ನಗತತ್ುದ್.  
ಆದರ್ ಸಕನಾರವು ಯನವುದ್ೇ ರಿೇತಿಯ ನಿಯೆಂತ್ರಣ್ಗಳನತನ ತಗ್್ದತಕೂ್ಳುಿವುದ್ಧಲೆ.  ಪೂ್ಲ್ಲೇಸ್ 
ಅಧಿಕನರಿಗಳ ಪ್ೈಕಿ ಎಲೆರೂ ಕ್ಟಟವರೇ್ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ಹ್ೇಳುವುದ್ಧಲೆ. ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ನಖಯ್ಲ್ಲೆ ದೆಂಧ ್
ಮನಡತವ ಅಧಿಕನರಿಗಳಿಗ ್ ಇದತ ನಿರೆಂತ್ರವನಗಿ ಬರತವೆಂತ್ಹದನಿಗಿದ್.  ಬಡಿಾಯತ ದ್ಧನದ 24 
ಗೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲೆಯೂ ಯನವ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಬ್ಳ್ಯತತ್ುದ್ಯೇ ಆ ರಿೇತಿಯನಗಿ ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ್ 
ಇಲ್ನಖಯ್ಲ್ಲೆರತವ ಭರಷಾ ಅಧಿಕನರಿಗಳಿಗ್ ಇದತ ಹಣ್ ಮನಡಲತ ದ್ೂಡಾ ಮೂಲವನಗಿದ್.  ಇೆಂತ್ಹ 
ಅಧಿಕನರಿಗಳ್ೇ ಆಯಕಟಿಟನ ಜನಗಗಳಲ್ಲೆ ಬರತತನುರ್.  ಪನರಮನಣಿಕ ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ್ ಅಧಿಕನರಿಗಳನತನ 
ಇೆಂತ್ಹ ಕಡಗ್ಳಲ್ಲೆ ಸಿಳ ನಿಯತಕಿುಗೂ್ಳಿಸತವುದ್ಧಲೆ. ಆದಿರಿೆಂದ ರ್ನನತ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಸಚಿವರಲ್ಲೆ 
ವಿನೆಂತಿ ಮನಡಿಕ್ೂಳುಿವುದೇ್ರ್್ೆಂದರ್, ಇದನತನ ಇಡಿೇ ರನಜ್ಯದಲ್ಲೆಯೇ ನಿಯೆಂತ್ರಣ್ ಮನಡತವುದಕ್ೆ 
ಏರ್ನದರೂ ಹ್ೂಸ ನಿಯಮಗಳನತನ ರೂಪ್ತಸತವ ಅಗತ್ಯವಿದಿರ,್ ಸಕನಾರವು ಅದನತನ ರೂಪ್ತಸಲ್ಲ. 
ಇಲೆವ್ೆಂದನದರ,್ ಹನಲ್ಲ ಇರತವ ನಿಯಮಗಳಡಿಯಲ್ಲೆಯೇ ಕರಮ ತಗ್್ದತಕೂ್ಳಿಬಹತದತ ಎನತನವುದನದರ್ 
ದಯಮನಡಿ ಸಚಿವರತ ಕಟತಟನಿಟಿಟನ ಆದೇ್ಶವನತನ ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ನಖಯ್ ಅಧಿಕನರಿಗಳಿಗ್ ನಿೇಡಬೇ್ಕತ.  
ಇಲ್ಲೆ ಕ್ೇವಲ ಪರಕರಣ್ಗಳನತನ ದನಖಲ್ಲಸತವುದತ ಹನಗೂ ಅವುಗಳ ಅೆಂಕಿ-ಸೆಂಖ್ಯಗಳನತನ ತಿಳಿಸತವುದತ 
ಮತಖಯವಲೆ.  ಇದನತನ ನಿಯೆಂತಿರಸತವುದತ ಬಹಳ ಮತಖಯ.  ಹ್ೂರ ರನಜ್ಯಗಳಿೆಂದ ಅಥವನ ಹ್ೂರ 
ದ್ೇಶಗಳಿೆಂದ ವಿಮನನ, ಹಡಗತಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಮ ದ್ೇಶಕ್ೆ ಮನದಕ ವಸತುಗಳು ಒಳಬರತವುದನತನ 
ನಿಯೆಂತಿರಸಬ್ೇಕತ ಅಲೆದ್ೇ, ಇಲ್ಲೆ ಹೆಂಚಿಕಯ್ನಗತವ ಹನಗೂ ಸೇ್ವಿಸತವ ಪರಕಿರಯಗಳನತನ ಎಲೆವನೂನ 
ನಿಯೆಂತ್ರಣ್ ಮನಡಲತ ಸಕನಾರವು ಏರ್ನದರೂ ಕರಮಗಳನತನ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳುಿತ್ುದ್ಯೇ? ಈ 
ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ಸಕನಾರವು ಯನವ ರಿೇತಿಯ ಕರಮಗಳನತನ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳುಿತ್ುದ?್ ಅಥವನ ಯನವುದೇ್ 
ವಿಶ್ೇಷವನದ ಯೇಜ್ರ್್ ಅಥವನ ನಿಯಮಗಳನತನ ಜನರಿಗ್ೂಳಿಸಲ್ನಗತತ್ುದಯ್ೇ ಎನತನವುದನತನ 
ದಯಮನಡಿ ಸಚಿವರತ ತಿಳಿಸಬ್ೇಕತ.  ಒೆಂದತ ವ್ೇಳ್, ಆ ರಿೇತಿಯ ಯನವುದ್ೇ ಕರಮಗಳು ಇಲೆದ್ಧದಿರ,್ 
ಸಚಿವರತ ಕ್ೇವಲ ಉತ್ುರವನತನ ನಿೇಡತವುದನದರ್, ಇವರೂ ಸಹ ಎಲೆರೆಂತ್ಯೇ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ 
ಭನವಿಸತತ್ುೇರ್್. ಇದತ ಹಿೇಗ್ಯೇ ಮತೆಂದತವರ್ದರ್, ಈ ಸಕನಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲೆಯೇ ಮನದಕ 
ವಸತುಗಳ ಸೇ್ವರ್್ಯತ ಶೇ್ಕಡನ 10 ರಷತಟ ಜನಸ್ಥುಯನಗತತ್ುದ್.  ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ ಯನವುದನದರೂ 
ವಿಶ್ೇಷವನದ ಕನಯಾ ಯೇಜ್ರ್್ಗಳಿದಿರ,್ ಈ ಸಕನಾರಕ್ೆ ಬದಿತ್ ಇದಿರ,್ ಇದನತನ ನಿಯೆಂತ್ರಣ್ 
ಮನಡತತ್ುೇವ ್ಎೆಂದತ ಸಕನಾರವು ದಯವಿಟತಟ ಘೂೇಷಿಸಲ್್ೇಬ್ೇಕತ. 
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 ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇೆಂದರ(ಗೃಹ ಸಚಿವರತ):- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ವಿಶ್ೇಷ ಹನಗೂ 
ಗೆಂಭಿೇರವನಗಿರತವ ಪರಕರಣ್ದ ಬಗ್ೆ ಈ ಸದನದ ಸದಸಯರತಗಳನದ ಶ್ರೇ ಮಧತ ಮನದ್ೇಗೌಡ, ಡನ|| 
ತ್ೇಜ್ಸ್ಥಿನಿ ಗೌಡ, ಶ್ರೇ ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ ಭೆಂಡನರಿ, ಶ್ರೇಮತಿ ಭನರತಿ ಶ್ಟಿಟ, ಶ್ರೇ ಎೆಂ.ರ್ನಗರನಜ್ತ, ಶ್ರೇ 
ಸಲ್ಲೇೆಂ ಅಹಮದ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬಬ್ೇಗೌಡ ಇವರತಗಳ್ಲೆರೂ ಸನಕಷತಟ ಬ್ಳಕನತನ ಚ್ಲ್ಲೆದನಿರ.್  
ಹಿೇಗನಗಿ ನನಗ ್ ಅತ್ಯೆಂತ್ ಸೆಂತೂ್ೇಷವನಗಿದ.್  ಪಕ್ಷವನೂನ ರ್ಮೇರಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ೆ ನಮಮ 
ಚಿೆಂತ್ರ್್ಗಳು ಈ ದ್ಧಕಿೆನಲ್ಲೆ ಹರಿದನಗ ಮತ್ತು ಜ್ನಜನಗೃತಿಗಳು ನಿಮನಾಣ್ವನದನಗ ಮನತ್ರವ್ೇ 
ಇದಕ್ೂೆೆಂದತ ಕ್ೂರ್್ ಕನಣ್ಬಹತದತ.  ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡರಿಗ್ ತಿಳಿದೆಂತ,್ ಪ್ೂಲ್ಲೇಸರ್ೇನೂ ದೇ್ವರಲೆ.  
ಇವರತಗಳು ಎಲ್ನೆ  ಕಡಗ್ಳಲ್ಲೆ ಇರತವುದಕನೆಗತವುದ್ಧಲೆ. ಒೆಂದೂ್ೆಂದತ ಪರಕರಣ್ವನತನ ಹಿಡಿದತ, ಅದನತನ 
ಬ್ೇಧಿಸ್ಥದನಗ ಸಮನಜ್ಕ್ೆ ಸೆಂದ್ೇಶವೆಂದನತನ ರವನನಿಸಬಹತದತ.  ಇಡಿೇ ಸಮನಜ್ವು 
ಜನಗೃತನವಸ್ಿಯಲ್ಲೆದನಿಗ ಇದತ ಖೆಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಸಹ ನಿಯೆಂತ್ರಣ್ಕ್ೆ ಬರತತ್ುದ್.  ಈ ವಿಚನರದಲ್ಲೆ 
ಸಕನಾರದ ಕರಮಗಳ ಬಗ್ೆ ಸದಸಯರತ ಪರಶ್ನಸ್ಥದರತ. ಡರಗಾ್ ಪ್ಡೆರ್ಗಳ ಆಸ್ಥು ಜ್ಪ್ತು ಮನಡಲತ ಸಕನಾರವು 
ಹ್ೂರಟಿದ.್  ಈ ರಿೇತಿಯನಗಿ 2-3 ಪರಕರಣ್ಗಳಲ್ಲೆ ಆಗಿದ.್ ಇಲೆದ್ಧದಿರ,್ ಇದನತನ ನಿಯೆಂತಿರಸಲತ 
ಸನಧಯವನಗತವುದ್ಧಲೆ.  ಹತಕನೆ ಬನರ್ಗ್ ಪರವನನಿಗ ್ ನಿೇಡತವುದತ ಗೃಹ ಇಲ್ನಖ ್ ಅಲೆ; ಬದಲ್ನಗಿ 
ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪ್ತ. ಯವರತ ಪರವನನಿಗ ್ ನಿೇಡತತನುರ್.  ಹತಕನೆ ಬನರ್ಗಳಲ್ಲೆ ಮನದಕ ವಸತುಗಳ 
ಸೇ್ವರ್್ಯನಗತತ್ುದ ್ಎನತನವುದತ ನಮಮಲೆರ ಅನತಮನನವಿದ್. ಇಲೆದ್ೇ ಹೂ್ೇದರ್, ಜ್ನರತ ಅದರಲೂೆ 
ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ ಯತವಕ-ಯತವತಿಯರತ ಹತಕನೆ ಬನರ್ಗಳಿಗ್ ಏಕ್ ಹೂ್ೇಗತತನುರ್?  ಬಹಳಷತಟ ಬನರಿ 
ಹತಕನೆ ಬನರ್ಗಳ ಮೇಲ್ ್ ದನಳಿ ಮನಡಲ್ನಗಿದ ್ ಆದರ್, ಅಲ್ಲೆ ಯನವುದ್ೇ ಮನದಕ ವಸತುಗಳು 
ದ್ೂರ್ತಿಲೆ.  ಅಲ್ಲೆದಿ ಎಲ್ನೆ ಸಲಕರಣ್ಗಳನತನ ಪ್ೂಲ್ಲೇಸರತ ಜನಲ್ನಡಿಸ್ಥದನಿರ್.  ಸದಸಯರತ 
ಪರಸನುಪ್ತಸ್ಥದೆಂತ,್ ಅದರಲೂೆ ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ ರಗ್ೂಯಲರ್ ಪ್ೂಲ್ಲೇಸರತ ಎಲ್ಲೆಯೇ ಒೆಂದತ ಕಡ ್
ಭನಗಿಯನಗತತನುರ ್ಎನತನವ ಕನರಣ್ಕನೆಗಿ ಸ್ಥ.ಸ್ಥ.ಬಿ. (Central Crime Branch) ಯಲ್ಲೆ ಮನದಕ 
ವಸತುಗಳಿಗ್ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್ ಪರತ್ಯೇಕವನದ ವಿಭನಗವನತನ ತ್ರ್ಯಲ್ನಗಿದ.್  ನಿರೆಂತ್ರವನಗಿ ಇದರ 
ಬಗ್ೆ ಕರಮಗಳನತನ ತ್ಗ್ದತಕ್ೂಳಿಲ್ನಗತತಿುದ್. ತ್ಮಗ ್ ಗ್ೂತಿುರತವೆಂತ,್ ಇತಿುೇಚ್ಗ್ ವಿಷ್ನದನಿೇಯ 
ಘಟರ್್ಯೆಂದತ ಜ್ರತಗಿತ್ತ.  ನಮಮ ರ್್ರ್ಯ ಆೆಂಧರ ಪರದ್ೇಶ ರನಜ್ಯದ್ಧೆಂದ ಗನೆಂಜನ ನಮಮ ರನಜ್ಯಕ್ೆ 
ಬರತತಿುದ ್ಎನತನವ ಮನಹಿತಿ ಬೆಂದನಗ, ಅಲ್ಲೆ ದನಳಿ ಮನಡಲತ ಬ್ಳಗಿನ ಜನವ 3:00 ಗೆಂಟ್ಗ ್ನಮಮ 
ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ್ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಕನರಿನಲ್ಲೆ ತ್ರಳುತನುರ್. ದತರದೃಷಟವಶನತ್ ಆೆಂಧರ ಪರದ್ೇಶದ ಚಿತ್ೂುರತ 
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ಜಿಲ್್ೆಯ ಬಳಿ ಅಪಘಾತ್ ಸೆಂಭವಿಸ್ಥ, ಇಬಬರತ ಪ್ೂಲ್ಲೇಸರತ ಸಿಳದಲ್ಲೆಯೇ ಮೃತ್ಪಟಿಟರತತನುರ್.  
ಇನಿನಬಬರತ ಈಗಲೂ ಸಹ ಸನವು-ಬದತಕಿನ ನಡತವ್ ಆಸಪತ್ರಯಲ್ಲೆ ಹ್ೂೇರನಡತತಿುದನಿರ್.  ಈ 
ರಿೇತಿಯನಗಿ ಅಪರನಧಿಗಳನತನ ಹಿಡಿಯಲತ ತ್ಮಮ ಬದತಕರ್್ನೇ ಮತಡತಪನಗಿಡತತಿುದನಿರ್.  ಈ 
ರಿೇತಿಯನಗಿ ವಿಶ್ೇಷವನದ ಪರಯತ್ನಗಳನತನ ಮನಡತವ ದ್ೂಡಾ ಪೂ್ಲ್ಲೇಸ್ ತ್ೆಂಡ ನಮಮ ಜ್ೂತ್ಗ್ ಇದ್. 
ಇಷ್್ೂಟೆಂದತ ಪರಮನಣ್ದಲ್ಲೆ ಪರಕರಣ್ ಜನಸ್ಥುಯನಗತತಿುರತವ ಬಗ್ೆ ಇಲ್ಲೆನ ಅರ್್ೇಕ ಸದಸಯರತ 
ಪರಸನುಪ್ತಸ್ಥದರತ.  ಪರಕರಣ್ಗಳು ಜನಸ್ಥುಯನಗಿವ ್ ಎನತನವ ಅೆಂಕಿ-ಅೆಂಶಗಳು ನಿಮಗ್ ದ್ೂರ್ಯತತಿುವ್ 
ಎೆಂದರ್, ಪ್ೂಲ್ಲೇಸರ ದನಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಕರಮಗಳು ಜನಸ್ಥುಯನಗಿವ ್ಎೆಂದತ ಅಥಾವನಗತತ್ುದ್.  ಹಿೇಗ್ 
ಪ್ೂಲ್ಲೇಸರ ಕರಮಗಳೂ ಸಹ ಇಷ್್ೂಟೆಂದತ ದೂ್ಡಾ ಪರಮನಣ್ದಲ್ಲೆ ಆಗಿದಿರಿೆಂದ ….. 
 
 ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಿೇಗಿದಿರ್, ಸಚಿವರತ ಒೆಂದತ 
ಕ್ಲಸವನತನ ಮನಡಲ್ಲ.  ಯನವುದೂ ಪರಕರಣ್ಗಳನತನ ದನಖಲತ ಮನಡತವುದತ ಬ್ೇಡವೆ್ಂದತ ಪೂ್ಲ್ಲೇಸ್ 
ಅಧಿಕನರಿಗಳಿಗ ್ ತಿಳಿಸಲ್ಲ. ಯನವುದೂ ಒೆಂದೂ ಪರಕರಣ್ ದನಖಲ್ನಗಿಲೆ ಎೆಂಬತದನಗಿ ಸಚಿವರತ 
ಸದನದಲ್ಲೆ ಉತ್ುರಿಸಲ್ಲ.  ಯನವುದ್ೇ ಪರಕರಣ್ಗಳು ಇಲೆ ಎೆಂಬತದನಗಿ ಸಚಿವರತ ಹ್ೇಳಲ್ಲ.  ಇದತ 
ಯನವುದೂ ಅಲೆ.  
 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಶ್ರೇ ಮರಿತಿಬ್ಬೇಗೌಡರೇ್ ಸಚಿವರತ ಸದನಕ್ೆ ಉತ್ುರಿಸಲ್ಲ. ಅವರನತನ 
ಉತ್ುರಿಸಲೂ ಸಹ ಬಿಡತವುದ್ಧಲೆ ಎನತನವುದನದರ್ ಹೇ್ಗ?್ ಸಚಿವರತ ಉತ್ುರಿಸಲ್ಲ. 

 
ಶ್ರೇ ಆರಗ ಜ್ಞನರ್್ೇೆಂದರ:- ಮನನಯ ಸಭನಪತಿಯವರೇ್, ಆಯನ ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ್ ಠನಣನ ವನಯಪ್ತುಯಲ್ಲೆ 

ದನಳಿ ಮನಡಿ, ಮನದಕ ವಸತುಗಳು ದೂ್ರತ್್ರ,್ ಠನಣನ ಅಧಿಕನರಿಗಳರ್ನ್ೇ ಜ್ವನಬನಿರರರ್ನನಗಿ 
ಮನಡಬೇ್ಕ್ೆಂದತ ಕ್ಲವರತ ಪರಸನುಪ್ತಸ್ಥದರತ.  ಕಲ್ವು ಪರಕರಣ್ಗಳಲ್ಲೆ ಪೂ್ಲ್ಲೇಸರ ಮೇಲ್್ಯೇ 
ಕರಮಗಳನತನ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳಿಲ್ನಗಿದ್ ಎೆಂದತ ರ್ನನತ ನಿಮಗ್ ತಿಳಿಸಬಯಸತತ್ುೇರ್್. ಡರಗಾ್ ಜನಲದ 
ಜ್ೂತ್ಗ್ ಅವರತ ಭನಗಿಯನಗಿದನಿರ ್ಎನತನವ ಕನರಣ್ಕನೆಗಿ ಅರ್್ೇಕ ಪ್ೂಲ್ಲೇಸರ ಮೇಲ್್ ಪರಕರಣ್ಗಳನತನ 
ದನಖಲ್ಲಸಲ್ನಗಿದ.್  ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಮೆಂಜ್ತರ್ನಥ ಬೆಂಢನರಿ ರವರತ ಪರಸನುಪ್ತಸ್ಥದೆಂತ,್ ಸಮತದರದ 
ಬಿೇರ್್ಗಳಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಇನಿನತ್ರ್ ಬ್ೇರ ್ ಭನಗಗಳಲ್ಲೆ ನಿಗನ ಇಡತವ ಕ್ಲಸಗಳನತನ ಈಗನಗಲ್್ೇ 
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ಮನಡಲ್ನಗತತಿುದ್.  ಡರಗಾ್ಗಳಿೆಂದನಗತವ ಅಪರನಧಿಕ ಪರಕರಣ್ಗಳ ಬಗ್ೆ ಅರ್್ೇಕ ಸದಸಯರತ 
ಪರಸನುಪ್ತಸ್ಥದನಿರ.್  ಖೆಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ ಸಹ ಇದತ ಸರಿಯನಗಿದ್. ಏಕ್ೆಂದರ,್ ಡರಗಾ್ ಸೇ್ವಿಸ್ಥದನಗ 
ಅವರತಗಳು ಮನತಷಯರನಗಿರತವುದ್ಧಲೆ; ಅವರತಗಳಿಗ ್ ತನವುಗಳು ಏನತ ಮನಡತತಿುದ್ಿೇವ ್ ಎನತನವ 
ಪರಜ್ಞಯ್ೇ ಇರತವುದ್ಧಲೆ; ಇೆಂತ್ಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೆ ಅವರತಗಳು ಏನತ ಬ್ೇಕನದರೂ ಮನಡತತನುರ.್ ಇದತ 
ಅತನಯಚನರ, ಚನಕತ ಇರಿತ್ ಅಥವನ ಇರ್ನಯವುದೇ್ ಕ್ೈೆಂ ಪರಕರಣ್ಗಳನಗಿರಬಹತದತ.  ಈ ರಿೇತಿಯ 
ಪರಕರಣ್ಗಳನಗತತಿುವ.್ ಕ್ಲವು ಪ್ೂಲ್ಲೇಸರತ ಇದರಲ್ಲೆ ಶನರ್ಮೇಲ್ನಗಿರತತನುರ ್ ಎೆಂಬತದನಗಿ ಕ್ಲವರತ 
ಪರಸನುಪ್ತಸ್ಥದರತ. ಇೆಂತ್ಹ ಪೂ್ಲ್ಲೇಸರ ವಿರತದಿ ಕರಮಗಳನತನ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳಿಲ್ನಗಿದ್. ಇೆಂತ್ಹ ಸೆಂಗತಿಗಳ 
ಬಗ್ೆ ಯನರನದರೂ ಅನತಮನನ ವಯಕುಪಡಿಸ್ಥ, ನನಗ ್ಮನಹಿತಿಯನತನ ನಿೇಡಿದರ,್ ಖೆಂಡಿತ್ವನಗಿಯೂ 
ಸಹ ಅೆಂತ್ಹವರ ವಿರತದಿ ಕರಮ ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳಿಲ್ನಗತತ್ುದ್.  ಸದಸಯರನದ ಶ್ರೇ ಪರಕನಶ್ ಕ.್ರನಥ್ೂೇಡ್ 
ರವರತ ಅರ್್ೇಕ ಸೆಂಗತಿಗಳನತನ ಪರಸನುಪ್ತಸ್ಥದನಿರ.್ ಮೂಲತ್ಃ ಅವರ್ೇ ಈ ವಿಷಯವನತನ 
ಪರಸನುಪ್ತಸ್ಥದನಿರ.್  ಅವರತ ಮನತ್ರ್ನಡತವ ಸೆಂದಭಾದಲ್ಲೆ ಕ್ಲವು ಜನಗಗಳನತನ ಉಲ್್ೆೇಖಿಸ್ಥದರತ. 
ದಯಮನಡಿ ಅವರತ ಲ್ಲಖಿತ್ವನಗಿ ಈ ಬಗ್ೆ ನನಗ ್ಮನಹಿತಿ ನಿೇಡಬ್ೇಕತ.           

 (ಮತೆಂದತ) 
  

(805)  13-9-2022/5-50/bkp-ks 

ಶ್ರೇ ಆರಗ  ಜ್ಞನರ್್ೇೆಂದರ(ಮತೆಂದತ):- 

ಅದತ  ಏನತ ತ್ೂೆಂದರಯ್ನಗತವುದ್ಧಲೆ, ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಅದರ ಬಗ್ೆ  ಭಯ  ಏನೂ  ಇಲೆ.  
ಕ್ಲಸವನತನ  ಅವರತ  ಮನಡತತನುರ.್ ಒಳ್ಿಯ  ಸೆಂಗತಿಯನತನ ತನವು  ಪರಸನುಪ  ಮನಡಿದ್ಧಿೇರಿ,   
ಈಗ ಎಲೆರೂ  ಅೆಂದರ್,  ಮನಧಯಮದವರತ, ಸನವಾಜ್ನಿಕರತ,  ಜ್ನ ಪರತಿನಿಧಿಗಳು ಈ  ವಿಚನರದಲ್ಲೆ  
ಸಹಕನರ ನಿೇಡಬ್ೇಕತ.  ಮನನಯ ಸದಸಯರನದ   ನಮಮ ಸಹ್ೂೇದರಿಯವರತ  ಶನಲ್ನ  ಆಡಳಿತ್ದ ಬಗ್ೆ  
ಈಗನಗಲ್್ೇ ಹ್ೇಳಿದನಿರ್. ಶನಲ್ನ ಆಡಳಿತ್ ಮತ್ತು ಈ  ಮಕೆಳು ಹನಳನಗತವುದರ  ಬಗ್ೆ  ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ  
ಪ್ೂೇಷಕರತ ಮರ್್ಯಲ್ಲೆ  ನಿಯೆಂತ್ರಣ್ ಮನಡದೇ್ ಹೂ್ೇದರ್   ಯನರತ  ಇದನತನ  ರಕ್ಷಣ ್ ಮನಡಲ್ಲಕ್ೆ  
ಆಗತತ್ುದ್  ಹ್ೇಳಿ.  ಯನವನಯವ ರನಜ್ಯಗಳಿೆಂದ  ಬರತತ್ುದ್  ಎೆಂದತ ಈಗನಗಲ್್ೇ  ಮನನಯ ಸದಸಯರತ 
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ಹ್ೇಳಿದರತ. ಮನನಯ ಸದಸಯರತ  ಹ್ೇಳಿದ  ಪರಕನರ  ಇಡಿ  ದ್ೇಶದ್ಧೆಂದ  ಬರತತ್ುದ.್  ಇಲ್ಲೆೆಂದ  ಇಡಿೇ 
ದ್ೇಶಕ್ೆ  ಹೂ್ೇಗತತಿುದ್.  ಈ ರಿೇತಿಯಲ್ಲೆ  ಅವನಯಹಿತ್ವನಗಿ  ಕ್ಲವರಿೆಂದ ರವನರ್್ಯನಗತತಿುರತವುದನತನ  
ತ್ಡಯ್ತವುದಕ್ೆ ವಿಶ್ೇಷವನಗಿರತವೆಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನವನತನ ಬ್ೆಂಗಳೂರತ ಪ್ೂಲ್ಲೇಸ್ನವರತ   
ಮನಡತತಿುದನಿರ.್  ಹನಗ್ಯೇ  ಈ  ವಿಚನರವನಗಿ  ಅರ್್ೇಕ  ಮನನಯ ಸದಸಯರತ  ಚಚ್ಾ  ಮನಡಿದರತ.  
ಗನರಮನೆಂತ್ರ ಪರದೇ್ಶದಲೂೆ ಮನದಕ ವಸತುಗಳ  ಮನರನಟದ   ಜನಲದ  ಚಟತವಟಿಕ್ಗಳು  
ನಡಯ್ತತಿುವ.್  ಈಗ  ನನನ  ಕ್ಷ್ೇತ್ರದಲೂೆ  ಕ್ಲವು  ಕನಲ್ೇ್ಜ್ತಗಳಲ್ಲೆ   ಕ್ಲವು  ಕಡ ್  ಆಗತತಿುದ್.  
ಪ್ೂಲ್ಲೇಸರಿಗ ್  ನಿಗನ ವಹಿಸಲ್ಲಕ್ೆ   ಹ್ೇಳಿ ಅವರತಗಳನತನ  ಹಿಡಿದ್ಧದ್ಿೇವ್.  ಡರಗಾ್  ಬಗ್ೆ  ರ್ನನತ 
ಈಗನಗಲ್್ೇ  ಹ್ೇಳಿದ್ಿೇರ್್. ಈ ಬಗ್ೆ  ಮತ್ೂುಮಮ  ರಿಪ್ತೇಟ್  ಮನಡತತ್ುೇರ್.್ ಡರಗ್  ಸೇ್ವರ್ ್ ಮನಡಿ  
ಒೆಂದತ ತಿೆಂಗಳ ಒಳಗನಗಿ ಅವರತ  ಸ್ಥಕಿೆ  ಹನಕಿಕ್ೂೆಂಡರೂ  ಕೂಡ  ಅವರ  ರಕು, ಮೂತ್ರ  ಪರಿೇಕ್ಷ ್ 
ಮನಡಿ  ಇೆಂತ್ಹದ್ಿೇ ಡರಗಾ್ ಸೇ್ವರ್ ್  ಮನಡಿದನಿರ್್ೆಂದತ  ಕೆಂಡತ  ಹಿಡಿಯಲ್ನಗತತ್ುದ್.  ಅದನತನ  
ಗತರತತಿಸಲ್ಲಕ್ೆ  ವ್ೈಜ್ಞನನಿಕವನದೆಂತ್ಹ   ವಿಧನನಗಳಿವ್, ಅದನತನ  ಕೂಡ  ಈಗನಗಲ್್ೇ  
ಬಳಸತತಿುದ್ಿೇವ್.  ಕ್ಲವು ವಿದನಯರ್ಥಾಗಳನತನ ಈಗನಗಲ್್ೇ  ಅರಸ್ಟ್  ಮನಡಿದನಿರ.್    ಜ್ೂತ್ಗ್ 
ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ celebrity ಗಳನತನ  ಸಹ  ಅರಸ್ಟ್   ಮನಡಿದರತ.   ಈ  ವಿಚನರ  ತ್ಮಗ್ ಗ್ೂತಿುದ.್   
ಇದರಲ್ಲೆ  ಯನರ ಮತಲ್ನಜ್ತ  ರ್್ೂೇಡತವುದ್ಧಲೆ.  ಅವರತಗಳನತನ  ಅರಸ್ಟ್  ಮನಡಿ, ಅವರಿಗ್  ಈ  
ನಿಟಿಟನಲ್ಲೆ  ಏರ್್ೇನತ  ಮನಡಬಹತದತ, ಅವರನತನ  exposure  ಮನಡತವೆಂತ್ಹ  ಎಲ್ನೆ  
ಪರಯತ್ನಗಳು  ಸಮನಜ್ದಲ್ಲೆ  ಆಗತತಿುದ್.  ಅದರೂ  ಸಹ  ಇದನತನ  ಕೆಂಟ್ೂರೇಲ್  ತ್ರತವುದಕ್ೆ  
ಎಲೆರ  ಸಹಕನರ  ಅಗತ್ಯ  ಇದ್.  ತನವು  ಈ  ಬಗ್ೆ  ವಿಶ್ೇಷವನಗಿ   ಮನಹಿತಿಯನತನ  ಕೂ್ಟಟರ ್  
ನಮಮ ಪ್ೂಲ್ಲೇಸರತ  ನಿಗನ  ವಹಿಸತತನುರ.್    ಮತ್ತು  ಅೆಂತ್ಹವರನತನ  ಹಿಡಿಯತವೆಂತ್ಹ  ಕ್ಲಸ  
ಇವತ್ತು  ಆಗತತ್ುದ್.  

 ಶ್ರೇ  ಪರಕನಶ್  ಕ.್ ರನಥ್ೂೇಡ್ (ರ್ನಮ ನಿದ್ೇಾಶನ ಹ್ೂೆಂದ್ಧದವರತ):-  ಮನನಯ 
ಸಭನಪತಿಯವರ,್    ಮನನಯ ಸಚಿವರತ ಇದನತನ  ನಿಯೆಂತ್ರಣ್  ಮನಡತವುದಕ್ೆ  ಕರಮ 
ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳುಿತ್ುೇವ್ೆಂದತ   ಹ್ೇಳಿದರತ. ಡರಗ್ ಸೇ್ವರ್್  ಮನಡಿ ಅದಕ್ೆ  ಗತಲ್ನಮರನಗಿ  ಅೆಂದರ್  
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drug addicts ಯನರತ  ಇರತತನುರ,್ ಅವರಿಗ್    rehabilitate   ಮನಡತವುದಕ್ೆ  ಅವರತಗಳು 
ಅದರಿೆಂದ  ಹೂ್ರಗಡ ್  ಬರತವುದಕ್ೆ   ಸಕನಾರ  ಏರ್ನದರತ  ಕರಮ  ತಗ್್ದತಕೂ್ಳುಿತಿುದ್ಯೇ?  
ಸನಕಷತಟ ಜ್ನ  ಇವತ್ತು drug addicts ಆಗತತಿುದನಿರ ್ , ಅವರತಗಳಿಗ್  ಹ್ೂರಗಡ್  ಬರಲ್ಲಕ್ೆ  
ಆಗತತಿುಲೆ. ಅವರತಗಳು  ಹ್ೂರಗಡ್  ಬರಲ್ಲಕ್ೆ  Rehabilitation Centres ಗಳು ಬ್ೇಕನಗತತ್ುದ.್   
ಆ Rehabilitation Centres ಗಳನತನ ಸಕನಾರದ  ವತಿಯೆಂದ  ಪನರರೆಂಭ  ಮನಡಿದರ್,  
ಅದರಿೆಂದಲೂ  ಸನಕಷತಟ  ಜ್ನ ಸಮನಜ್ದಲ್ಲೆ    ಮತ್ು  ಅವರತ  ಮತಖಯ ವನಹಿನಿಗ ್ ಬರತವುದಕ್ೆ  
ಅವಕನಶವನಗತತ್ುದ್.  ಇಲೆವ್ೆಂದರ ್ಅವರತ drug addict ಆಗಿಯೇ  ಸನಯತತನುರ್. ಹನಗ್ಯೇ  
ಉಳಿದತ, ಹನಳನಗತತನುರ.್ ಅವರನತನ   ಮತ್ು  ವನಪಸತಾ  ತ್ರಬೇ್ಕಲೆವ್ೇ?  ಅದನತನ  ಮನಡತವುದಕ್ೆ  
ಸಕನಾರದ  ವತಿಯೆಂದ  ಕರಮ  ತ್ಗ್ದತಕೂ್ಳಿಬ್ೇಕತ.   

ಶ್ರೇ ಆರಗ  ಜ್ಞನರ್್ೇೆಂದರ( ಗೃಹ ಸಚಿವರತ):-  ಇದತ  Rehabilitation Centres ಗಿೆಂತ್   
De-Addiction Centres ಗಳನತನ   ರ್ನವು ಸಕನಾರದ  ವತಿಯೆಂದ  ಮನಡಿದ್ಿೇವ್. ಅವುಗಳು  
ಕನಯಾ ನಿವಾಹಿಸತತಿುವ್.  ಅೆಂತ್ಹವರನತನ   De-addiction Centres ಗಳಿಗ್  ಸೇ್ರಿಸ್ಥ, 
ಅವರನತನ ಸರಿ  ಮನಡತವೆಂತ್ಹ  ಕ್ಲಸ  ಆಗತತಿುದ,್  ಧನಯವನದಗಳು. 

ಸಭನಪತಿಯವರತ:- ಸದನವನತನ  ರ್ನಳ ್ ಬ್ಳಿಗ್ೆ  11-00 ಗೆಂಟ್ಯವರಗ್್  
ಮತೆಂದೂಡತತಿುದ್ಿೇರ್್.  

(ಸದನವು  ಸೆಂಜ್  5  ಗೆಂಟ್  53  ನಿರ್ಮಷಕ್ೆ ಮತಕನುಯಗ್ೂೆಂಡತ   ಪತನಃ ೧೪ರ್್ೇ  ಸಪ್್ಟೆಂಬರ್  
ಮನಹ ್ ೨೦೨೨ರ ಬತಧವನರದೆಂದತ   ಬ್ಳಿಗ್ೆ  11-00 ಗೆಂಟ್ಗ ್ ಸ್ೇರಲತ  ನಿಶಚಯಸ್ಥತ್ತ) 
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