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ಕನ್ಾಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ದು 
ನೂರ ನಲವತೆುೆಂಟನೆ್ಯ ಅಧಿವೆೋಶನ 

 
28ನೆ್ೋ ಡಿಸೆೆಂಬರ್ 2022  

ಬದಧವಾರ 
 

                                  

01. ಪರಶೆ್ನೋತ್ುರಗಳು 
 ಅ) ಚದಕೆೆ ಗದರದತಿನ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ನೋಡಲಾದ್ ಉತ್ುರಗಳು 
1038 – ಪಶದ ಸೆಂಜೋವಿನ ಯೋಜನೆ್ ಜಾರಿಯಾಗದಿರದವ ಬಗೆೆ. 

- ಶ್ರೋ ಎಸ್.ರವಿ 
- ಶ್ರೋ ಪರಭದ ಬಿ. ಚವಾಾಣ್ (ಪಶದಸೆಂಗೊೋಪನ್ ೆಸಚಿವರದ) 

1128 – “ಪಿ”್ಸವೆಾ ನೆಂಬರ್ ಬಗೆೆ. 
- ಶ್ರೋ ಎೆಂ.ಎಲ್.ಅನಲ್ ಕದಮಾರ್ 
- ಶ್ರೋ ಆರ್.ಅಶೆ್ೋಕ್ (ಕೆಂದಾಯ ಸಚಿವರದ) 

1145 – ಲೆಕೆ ಶ್ೋರ್ಷಾಕೆಯಡಿ ಗದತಿುಗೆದಾರರಿಗ ೆಪಾವತಿಸಬೆೋಕಾದ್ ಬಿಲ್ ಬಗೆೆ 
- ಶ್ರೋ ಶರಣಗೌಡ ಬಯಾಪದರ 
- ಶ್ರೋ ಸಿ.ಸಿ.ಪಾಟೋಲ್ (ಲೂೆೋಕೊೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರದ) 

1055 – ಕೊೋಲಾರ ಜಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಾಾರಿ ಸವೆೋಾಯರ್ಗಳು ಮತ್ದು ಪರವಾನಗಿ ಸವೆೋಾಯರ್  
         ಹದದೆುಗಳ ಬಗೆೆ. 
 

- ಶ್ರೋ ಕ.ೆಎ.ತಿಪಪೆೋಸಾಾಮಿ(ಶ್ರೋ ಗೊೋವಿೆಂದ್ ರಾಜದರವರ ಪರವಾಗಿ) 
- ಶ್ರೋ ಆರ್.ಅಶೆ್ೋಕ್(ಕೆಂದಾಯ ಸಚಿವರದ) 

1047 – ದ್ಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ಮತ್ದು ಉಡದಪಿ ಜಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಕದಮಿೆ ಜಮಿೋನದ ಸಕರಮಿೋಕರಣ ಬಗೆೆ 
- ಶ್ರೋ ಪರತಾಪ್ ಸಿೆಂಹ ನ್ಾಯಕ್ ಕೆ. 
- ಶ್ರೋ ಆರ್.ಅಶೆ್ೋಕ್(ಕೆಂದಾಯ ಸಚಿವರದ) 

ವಿಷಯಾನುಕ್ರ ಮಣಿಕೆ (INDEX) 
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1164 – ಕೆರೆ ಮಿೋನದ ಹಾಗೂ ರಫ್ಾುಗದತಿುರದವ ಮಿೋನದ ಬಗೆೆ 
- ಶ್ರೋ ಕ.ೆಎಸ್.ನವಿೋನ್ 
- ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಅೆಂಗಾರ (ಮಿೋನದಗಾರಿಕ,ೆ ಬೆಂದ್ರದ ಮತ್ದು ಒಳನ್ಾಡದ ಜಲಸಾರಿಗೆ  

                                                    ಸಚಿವರದ) 
1117 – ಬೆೆಂಗಳೂರದ-ಮೈಸೂರದ ದ್ಶಪಥ ರಸೆು ಬಗೆೆ. 

- ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ 
- ಶ್ರೋ ಸಿ.ಸಿ.ಪಾಟೋಲ್ (ಲೂೆೋಕೊೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರದ) 

1083 – ಕದಕೆೆ ಗಾರಮದ್ ಶ್ರೋ ಕದಕೆೆ ಸದಬರಮಣಾ ದೆೋವಾಲಯದ್ಲ್ಲಿ ದಿನಸಿ ಪದಾಥಾಗಳ ಖರಿೋದಿ ಬಗೆೆ 
- ಶ್ರೋ ಯದ.ಬಿ.ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್ 
- ಶ್ರೋ ವಿ.ಸೂೆೋಮಣಣ(ವಸತಿ ಸಚಿವರದ)(ಮದಜರಾಯಿ, ಹಜ್ ಮತ್ದು ವಕಫ್ ಸಚಿವರ  

                                                       ಪರವಾಗಿ) 
1175 – ವಿಶಾಕಮಾ ಸಮಾಜದ್ವರಿಗೆ ದೆೋವಸಾಾನದ್ ಆಡಳಿತ್ ಮೆಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೋಡದವ 
ಬಗೆೆ 

- ಶ್ರೋ ಕ.ೆಪಿ.ನೆಂಜದೆಂಡಿ ವಿಶಾಕಮಾ 
- ಶ್ರೋ ವಿ.ಸೂೆೋಮಣಣ(ವಸತಿ ಸಚಿವರದ)(ಮದಜರಾಯಿ, ಹಜ್ ಮತ್ದು ವಕಫ್ ಸಚಿವರ  

                                                       ಪರವಾಗಿ) 
1071 – ನರಿೋಕ್ಷಣಾ ಮೆಂದಿರ ನವಾಹಣೆ ಬಗೆೆ. 

- ಶ್ರೋ ಮೆಂಜದನ್ಾಥ್ ಭೆಂಡಾರಿ 
- ಶ್ರೋ ಸಿ.ಸಿ.ಪಾಟೋಲ್ (ಲೂೆೋಕೊೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರದ) 

1093 – ಗಾರಮಿೋಣ ಪರದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿನ ಪರಿಶ್ಷಟ ಜಾತಿ ಮತ್ದು ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡದ್ ನವೆೋಶನ ರಹಿತ್ರ  
         ಬಗೆೆ 
 

- ಡಾ: ಡಿ. ತಿಮಮಯಾ 
- ಶ್ರೋ ವಿ.ಸೂೆೋಮಣಣ (ವಸತಿ ಸಚಿವರದ) 

1078 – ವಸತಿ ಇಲಾಖಯೆಲ್ಲಿನ ಯೋಜನೆ್ಗಳು ಬಾಿಕ್ ಆಗಿರದವ ಬಗೆೆ 
- ಶ್ರೋ ವೈೆ.ಎೆಂ.ಸತಿೋಶ್ 
- ಶ್ರೋ ವಿ.ಸೂೆೋಮಣಣ (ವಸತಿ ಸಚಿವರದ) 

1070 – ಹಸಿರದ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಮಾಾಣದ್ ಬಗೆೆ 
- ಶ್ರೋ ಕ.ೆಎ.ತಿಪಪೆೋಸಾಾಮಿ 
- ಶ್ರೋ ಸಿ.ಸಿ.ಪಾಟೋಲ್ (ಲೂೆೋಕೊೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರದ) 
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1152 – ಬಿೋದ್ರ್ ಜಲೆಿಯ ಹಳದ್ಕೆೋರಿ (ಕೆ) ಗಾರಮದ್ ಸವೆಾ ನೆಂ. 52ರ ಬಗೆೆ. 
- ಶ್ರೋ ಅರವಿೆಂದ್ ಕದಮಾರ್ ಅರಳಿ 
- ಶ್ರೋ ಆರ್.ಅಶೆ್ೋಕ್ (ಕೆಂದಾಯ ಸಚಿವರದ) 

1000 – ವಿಧವೆಯರದ, ಲೆೈೆಂಗಿಕ ಅಲಪಸೆಂಖಾಾತ್ರದ, ಹಿರಿಯ ನ್ಾಗರಿಕರದ ಹಾಗೂ 
        ವಿಕಲಚೆೋತ್ನರಿಗೆ ನೋಡದವ ಮಾಸಾಶನದ್ ಬಗೆೆ. 
 

- ಶ್ರೋ ಶಶ್ೋಲ್ ಜ.ನಮೋಶ್ 
- ಶ್ರೋ ಆರ್.ಅಶೆ್ೋಕ್ (ಕೆಂದಾಯ ಸಚಿವರದ) 

ಆ) ಚದಕೆೆ ಗದರದತಿಲಿದ್ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನೋಡಲಾದ್ ಉತ್ುರಗಳು 
02. ಪರಕಟಣ ೆ
 ಕನ್ಾಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯದ ದಿನ್ಾೆಂಕ 27.12.2022 ರೆಂದ್ದ 2022ನೆ್ೋ ಸಾಲ್ಲನ 
       ಕನ್ಾಾಟಕ ವಿಶೆೋಷ ಹೂಡಿಕೆ ಪರದೆೋಶ ವಿಧೆೋಯಕವನದನ ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸಿರದವ ಕದರಿತ್ದ   
       ಹಾಗೂ ಸದ್ರಿ ವಿಧೆೋಯಕಕೆೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ದು ಸಹಮತಿ ನೋಡದವ ಬಗೆೆ. 
 
03. ಸಭಾಪತಿಯವರ ಅನದಮತಿ ಮೋರೆಗೆ ಪರಸಾುಪಿಸಲಪಟಟ ವಿಷಯಗಳಿಗ ೆಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ೆಂತೆ 
     ಸಚಿವರ ಹೆೋಳಿಕೆಗಳು 
 
 ಅ) ವಿದ್ದಾತ್ ದ್ರ ಏರಿಕ ೆಬಗೆೆ. 
 
  - ಶ್ರೋ ವಿ.ಸೂೆೋಮಣಣ(ವಸತಿ ಸಚಿವರದ)(ಇೆಂಧನ ಹಾಗೂ ಕನನಡ ಮತ್ದು ಸೆಂಸೃತಿ 
                                                       ಇಲಾಖ ೆಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ) 
 
 ಆ) ತ್ದಮಕೂರದ ಜಲೆಿ ಕೊೋಲೂರದ ದಿಣೆಣಯಲ್ಲಿ ಅವಾಾಹತ್ವಾಗಿ ನಡೆಯದತಿುರದವ 
          ಮತಾೆಂತ್ರದ್ ಬಗೆೆ. 
 

- ಶ್ರೋ ವಿ.ಸೂೆೋಮಣಣ(ವಸತಿ ಸಚಿವರದ)(ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ) 
 
ಇ) ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಲವ್ ಜಹಾದ್ ಪರಕರಣಗಳು ಹೆಚದುತಿುರದವ ಬಗೆೆ. 
 

  - ಶ್ರೋ ವಿ.ಸೂೆೋಮಣಣ(ವಸತಿ ಸಚಿವರದ)(ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ) 
 
 ಈ) ರಾಜಾದ್ ಅೆಂಗನವಾಡಿಗಳಿಗೆ ಈ ಹಿೆಂದ ೆಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಪೂರೆೈಕೆ ಮಾಡಿ 
           ಕಪದಪ ಪಟಟಗೆ ಸೋೆರಿದ್ ಸೆಂಸೆಾಗಳಿಗೆ ಪದನಃ ಪೌರ್ಷಿಕ ಆಹಾರ ಪದಾಥಾ 
           ಪೂರೈೆಸಲದ ಜವಾಬಾಾರಿ ನೋಡಿರದವ ಬಗೆೆ. 
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- ಶ್ರೋ ಸೂೆೋಮಣಣ (ವಸತಿ ಸಚಿವರದ)(ಗಣಿ, ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ 
      ಮತ್ದು ಮಕೆಳ ಅಭಿವೃದಿಾ ಹಾಗೂ ವಿಕಲಚೆೋತ್ನರ ಮತ್ದು ಹಿರಿಯ 
      ನ್ಾಗರಿಕರ ಸಬಲ್ಲೋಕರಣ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ) 
 

 ಉ) ಸಹಕಾರ ಬಾಾೆಂಕದಗಳಿೆಂದ್ ಶ್ನಾ ಬಡಿಿ ದ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಾರ್ಷರೋಕೃತ್ 
           ಬಾಾೆಂಕದಗಳಿೆಂದ್ ಕಡಿಮ ಬಡಿಿ ದ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನೋಡದವಾಗ ರೈೆತ್ರಿೆಂದ್  
           ಅನ್ಾವಶಾಕ ದಾಖಲೆ ಪಡಯೆದವುದ್ನದನ ತ್ಡಗೆಟದಟವ ಬಗೆೆ. 
 

- ಶ್ರೋ ವಿ.ಸೂೆೋಮಣಣ(ವಸತಿ ಸಚಿವರದ)(ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ) 
 

04. ಸಭಾಪತಿಯವರ ಅನದಮತಿ ಮೋರೆಗೆ ಪರಸಾುಪಿಸಲಪಟಟ ವಿಷಯಗಳು 
 ಅ) ಚಿತ್ರದ್ದಗಾ ಜಲೆಿ ಭರಮಸಾಗರದ್ ಮಾಜ ಶಾಸಕರದ ಹಾಗೂ 
          ನ್ೆೋತ್ರ ತ್ಜ್ಞರದ ಆದ್ ಡಾ: ಬಿ.ಎೆಂ.ತಿಪಪೆೋಸಾಾಮಿಯವರ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿರದವ 
          ಸಮಾಧಿ ಧವೆಂಸ ಮಾಡಿ ಒತ್ದುವರಿ ಮಾಡಿರದವ ಬಗೆೆ.  
 

- ಶ್ರೋ ಮೋಹನ್ ಕದಮಾರ್ ಕೊೆಂಡಜಿ 
- ಶ್ರೋ ಆರ್. ಅಶೆ್ೋಕ್ (ಕೆಂದಾಯ ಸಚಿವರದ) 

 
ಆ) ಕನ್ಾಾಟಕ ವಿಶಾವಿದಾಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ ಬೊೋಧನ್ಾ ಶದಲೆ ಹಾಗೂ 
    ವಿದಾಾರ್ಥಾ ನಲಯಗಳ ಶದಲೆ ಹೆಚುಳ ಹಾಗೂ ಪರಿಶ್ಷಟ ಜಾತಿ/ಪೆಂಗಡ 
    ಹಾಗೂ ಇತ್ರ ಹಿೆಂದ್ದಳಿದ್ ವಗಾಗಳ ವಿದಾಾರ್ಥಾಗಳು ಶದಲೆ 
    ಮರದಭರಣ ಮಾಡದವ ಆದೆೋಶ ಹಿೆಂಪಡಯೆದವ ಬಗೆೆ. 
 

- ಡಾ: ತ್ಳವಾರ್ ಸಾಬಣಣ 
- ಡಾ:ಸಿ.ಎನ್. ಅಶಾತ್ಾ ನ್ಾರಾಯಣ(ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಮಾಹಿತಿ ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ದು 

ಜೆೈವಿಕ ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಕೌಶಲಾಾಭಿವೃದಿಾ      
                                                  ಸಚಿವರದ) 

 
ಇ) 1996-97ನೆ್ೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಸಕಾಾರಿ ಪದ್ವಿಪೂವಾ ಕಾಲೆೋಜದಗಳಲ್ಲಿ 
   ಉಪನ್ಾಾಸಕರಾಗಿ ನೆ್ೋಮಕಗೂೆೆಂಡದ ಸದದಿೋರ್ಾ ಸೋೆವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ,  
   ಪಾರೆಂಶದಪಾಲರ ಹದದೆುಗ ೆಬಡಿು ನೋಡದವಲ್ಲಿ ವಿಳೆಂಬದ್ ಬಗೆೆ. 
 

- ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ 
- ಶ್ರೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧದಸಾಾಮಿ(ಸಣಣ ನೋರಾವರಿ, ಕಾನೂನದ ಮತ್ದು ಸೆಂಸದಿೋಯ  

                   ವಾವಹಾರಗಳು ಮತ್ದು ಶಾಸನ ರಚನೆ್ ಸಚಿವರದ) 
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ಈ) ಬಾಗಲಕೊೋಟೆ ಜಲೆಿ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಿಕದ ಹಲಕದರ್ಕಾ ಗಾರಮದ್ ರೈೆತ್ರ 
     ಜಮಿೋನದ ಕ.ೆಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ. ಸಾಾಧಿೋನಪಡಿಸಿಕೊೆಂಡ ಪರಸಾುವನ್ೆ ಬಗೆೆ. 
 

- ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ್ ಕ.ೆ ರಾಥೂೆೋಡ್(ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ಮದಖಾ ಸಚೆೋತ್ಕರದ) 
- ಶ್ರೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧದಸಾಾಮಿ(ಸಣಣ ನೋರಾವರಿ, ಕಾನೂನದ ಮತ್ದು ಸೆಂಸದಿೋಯ  

                   ವಾವಹಾರಗಳು ಮತ್ದು ಶಾಸನ ರಚನೆ್ ಸಚಿವರದ) 
 

ಉ) ಗದ್ಗ ಜಲೆಿಯ ಕದಸಿು ಪೆೈಲಾಾನರ ಹಾಗೂ ಕಬಡಿಿ ರ್ಕರೋಡಾಪಟದಗಳ ಮಾಶಾಸನ 
    ಸಾಗಿತ್ಗೊೆಂಡ ವಿಚಾರದ್ ಬಗೆೆ. 
 

- ಶ್ರೋ ಎಸ್.ವಿಾ.ಸೆಂಕನೂರ 
- ಶ್ರೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧದಸಾಾಮಿ(ಸಣಣ ನೋರಾವರಿ, ಕಾನೂನದ ಮತ್ದು ಸೆಂಸದಿೋಯ  

                   ವಾವಹಾರಗಳು ಮತ್ದು ಶಾಸನ ರಚನೆ್ ಸಚಿವರದ) 
 

ಊ) ಮದಖಾಮೆಂತಿರ ನಗರೊೋತಾಾನ ಯೋಜನೆ್ ಮಾಗಾಸೂಚಿ ಉಲಿೆಂರ್ನೆ್ ಬಗೆೆ. 
 
 - ಶ್ೋ ಯದ.ಬಿ. ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್ 

- ಶ್ರೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧದಸಾಾಮಿ(ಸಣಣ ನೋರಾವರಿ, ಕಾನೂನದ ಮತ್ದು ಸೆಂಸದಿೋಯ  
                   ವಾವಹಾರಗಳು ಮತ್ದು ಶಾಸನ ರಚನೆ್ ಸಚಿವರದ) 
 

ಋ) ರಾಜಾದ್ ವಿವಿಧ ಜಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಧಾಮದ್ವರದ ರಿಯಾಲ್ಲಟ ಚೆಕ್ ನಡಸೆಿದಾಗ 
     ಹಳಿಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸೆಂಚಾರದ್ ಕೊರತೆ ಆಗಿರದವ ಬಗೆೆ. 
 

- ಶ್ರೋ ಕ.ೆಹರಿೋಶ್ ಕದಮಾರ್ 
- ಶ್ರೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧದಸಾಾಮಿ(ಸಣಣ ನೋರಾವರಿ, ಕಾನೂನದ ಮತ್ದು ಸೆಂಸದಿೋಯ  

                   ವಾವಹಾರಗಳು ಮತ್ದು ಶಾಸನ ರಚನೆ್ ಸಚಿವರದ) 
 
 

ಎ) ಗಾರಮಿೋಣಾಭಿವೃದಿಾ ಮತ್ದು ಪೆಂಚಾಯತ್ರಾಜ್ ಇಲಾಖಯೆ ಸಾಳಿೋಯಾಡಳಿತ್ 
    ಸೆಂಸೆಾಗಳಲ್ಲಿ ಕತ್ಾವಾನವಾಹಿಸದತಿುರದವ ಗಾರಮ ಪೆಂಚಾಯತ್ ನ್ೌಕರರದ ತ್ಮಮ 
    ಬೆೋಡಿಕೆಗಳ ಈಡೋೆರಿಕೆಗಾಗಿ ಒತಾುಯಿಸಿ ಧರಣಿ ಮಾಡಿರದವುದ್ದ ಪರತಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ 
    ವರದಿಯಾಗಿರದವ ಬಗೆೆ. 
 

- ಶ್ರೋ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರದಣ್ 
- ಶ್ರೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧದಸಾಾಮಿ(ಸಣಣ ನೋರಾವರಿ, ಕಾನೂನದ ಮತ್ದು ಸೆಂಸದಿೋಯ  

                   ವಾವಹಾರಗಳು ಮತ್ದು ಶಾಸನ ರಚನೆ್ ಸಚಿವರದ) 
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ಏ) ಹೊಸ ವಿಶಾವಿದಾಾಲಯಗಳಿಗೆ ಅನದದಾನ ಬಿಡದಗಡೆಗೂೆಳಿಸದವಲ್ಲಿ ವಿಳೆಂಬದ್ ಬಗೆೆ 
 
 - ಶ್ರೋ ಮೆಂಜದನ್ಾಥ ಭೆಂಡಾರಿ 

- ಡಾ: ಸಿ.ಎನ್.ಅಶಾಥ ನ್ಾರಾಯಣ (ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಮಾಹಿತಿ ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞಾನ  
     ಮತ್ದು ಜೆೈವಿಕ ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ದು ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ  
      ಕೌಶಲಾಾಭಿವೃದಿಾ ಸಚಿವರದ) 
 

 ಐ) ಸಕಾಾರಿ  ಕಛೆೋರಿಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲ್ಲ ಹದದೆುಗಳ ಭತಿಾ ಬಗೆೆ. 
 
  - ಶ್ರೋ ಟ.ಎ.ಶರವಣ 

- ಶ್ರೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧದಸಾಾಮಿ(ಸಣಣ ನೋರಾವರಿ, ಕಾನೂನದ ಮತ್ದು ಸೆಂಸದಿೋಯ  
                   ವಾವಹಾರಗಳು ಮತ್ದು ಶಾಸನ ರಚನೆ್ ಸಚಿವರದ) 

 
05. ಸಭಾಪತಿಯವರ ಅಪಪಣೆ ಮೋರಗೆ ೆಪರಸಾುಪಿಸಲಪಟಟ ವಿಷಯಗಳಿಗ ೆಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ 
ಸಚಿವರದಗಳಿೆಂದ್  
     ಉತ್ುರ ಬಾರದಿರದವ ಬಗೆೆ. 

- ಶ್ರೋ ಅಡಗೂರ್ ಹೆಚ್.ವಿಶಾನ್ಾಥ್ 
 

06. ಸಭೆಯ ಮದೆಂದಿಡಲಾದ್ ಕಾಗದ್ ಪತ್ರಗಳು 
 
07. ಕಾಯಾದ್ಶ್ಾಯವರ ವರದಿ  
 - ವಿಧಾನಸಭೆಯೆಂದ್ ತಿದ್ದುಪಡಿಯೆಂದಿಗೆ ಅೆಂಗಿೋಕೃತ್ವಾದ್ ರೂಪದ್ಲ್ಲಿರದವ  
   ೨೦೨೨ನ್ೆೋ ಸಾಲ್ಲನ “ಬೆೆಂಗಳೂರದ ಮಹಾನಗರ ಭೂಸಾರಿಗೆ ಪಾರಧಿಕಾರ ವಿಧೆೋಯಕ”ದ್  
         ಮೆಂಡನೆ್ 
 
08. ಶಾಸನ ರಚನೆ್ 
 ́ವಿಧೆೋಯಕದ್ ಪಯಾಾಲೊೋಚನೆ್ ಹಾಗೂ ಅೆಂಗಿೋಕಾರ 
 
 ಬೆೆಂಗಳೂರದ ಮಹಾನಗರ ಭೂಸಾರಿಗೆ ಪಾರಧಿಕಾರ ವಿಧೆೋಯಕ, 2022 
 

- ಶ್ರೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧದಸಾಾಮಿ (ಸಣಣ ನೋರಾವರಿ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನದ, ಸೆಂಸದಿೋಯ 
ವಾವಹಾರಗಳು ಮತ್ದು ಶಾಸನ ರಚನೆ್ ಸಚಿವರದ(ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳ ಪರವಾಗಿ) 

- ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸಾದ್ (ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರದ) 
- ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೋಶ್ 
- ಶ್ರೋ ಕ.ೆಎ.ತಿಪಪೆೋಸಾಾಮಿ 
- ಶ್ರೋ ಎಸ್. ಕೆೋಶವ ಪರಸಾದ್ 
- ಶ್ರೋ ಕ.ೆಎಸ್.ನವಿೋನ್ 
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- ಶ್ರೋ ಯದ.ಬಿ.ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್ 
- ಶ್ರೋ ಎೆಂ.ನ್ಾಗರಾಜದ 
- ಶ್ರೋ ಟ.ಎ.ಶರವಣ 
- ಡಾ: ತೆೋಜಸಿಾನಗೌಡ 
- ನಸಿೋರ್ ಅಹಮದ್ 
- ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ 

(ವಿಧೆೋಯಕ ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸಲಪಟಟತ್ದ) 
09. ಕಾಯಾದ್ಶ್ಾಯವರ ವರದಿ 
 
 ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಅೆಂಗಿೋಕೃತ್ವಾದ್ ರೂಪದ್ಲ್ಲಿರದವ 2022ನೆ್ೋ ಸಾಲ್ಲನ “ಕನ್ಾಾಟಕ 
       ವಿಶೆೋಷ ಹೂಡಿಕೆ ಪರದೆೋಶ ವಿಧೆೋಯಕ”ದ್ ಮೆಂಡನೆ್. 
 
10. ಶಾಸನ ರಚನೆ್ 

 
ವಿಧೆೋಯಕಗಳ ಮೆಂಡನ್ೆ, ಪಯಾಾಲೊೋಚನೆ್ ಹಾಗೂ ಅೆಂಗಿೋಕಾರ 

 
i) ವಿಧೆೋಯಕಗಳ ಮೆಂಡನ್ೆ 

 
 ಅ) “ಕನ್ಾಾಟಕ ಭೂ ಕೆಂದಾಯ (ಮೂರನೆ್ೋ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೆೋಯಕ, 2022” 

- ಶ್ರೋ ಆರ್. ಅಶೆ್ೋಕ್ (ಕೆಂದಾಯ ಸಚಿವರದ) 
 

ಆ)್“ಕನ್ಾಾಟಕ ಖಾಸಗಿ ವೆೈದ್ಾರ್ಕೋಯ ಸೆಂಸಾೆಗಳ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೆೋಯಕ, 2022” 
  - ಶ್ರೋ ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧದಸಾಾಮಿ (ಸಣಣ ನೋರಾವರಿ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನದ, ಸೆಂಸದಿೋಯ  
                 ವಾವಹಾರಗಳು ಮತ್ದು ಶಾಸನ ರಚನೆ್ ಸಚಿವರದ(ಆರೂೆೋಗಾ  ಮತ್ದು ಕದಟದೆಂಬ  
                 ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ) 

 
                  ii) ವಿಧೆೋಯಕಗಳ ಪಯಾಾಲೊೋಚನ್ೆ ಹಾಗೂ ಅೆಂಗಿೋಕಾರ 

 
ಅ)  ಕನ್ಾಾಟಕ ಭೂ ಕೆಂದಾಯ (ಮೂರನೆ್ೋ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೆೋಯಕ, 2022 

- ಶ್ರೋ ಆರ್. ಅಶೆ್ೋಕ್ (ಕೆಂದಾಯ ಸಚಿವರದ) 
- ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸಾದ್ (ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರದ) 
- ಶ್ರೋ ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧದಸಾಾಮಿ (ಸಣಣ ನೋರಾವರಿ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನದ, ಸೆಂಸದಿೋಯ  

                 ವಾವಹಾರಗಳು ಮತ್ದು ಶಾಸನ ರಚನೆ್ ಸಚಿವರದ) 
- ಶ್ರೋ ಕ.ೆಎ.ತಿಪಪೆೋಸಾಾಮಿ 
- ಶ್ರೋ ಕದಶಾಲಪಪ ಎೆಂ.ಪಿ.(ಸದಜಾ) 
- ಶ್ರೋ ಕ.ೆಎಸ.ನವಿೋನ್ 
- ಶ್ರೋ ಸಿ.ಎನ.ಮೆಂಜೆೋಗೌಡ 
- ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ 
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- ಶ್ರೋಮತಿ ಭಾರತಿ ಶೆಟಟ 
- ಶ್ರೋ ಮದನರಾಜದಗೌಡ ಪಿ.ಎೆಂ. 
- ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೋಶ್ 
- ಡಾ: ತೆೋಜಸಿಾನಗೌಡ 
- ಶ್ರೋ ಪರತಾಪ್ ಸಿೆಂಹ ನ್ಾಯಕ್ ಕೆ. 
- ಶ್ರೋ ಎಸ್.ರವಿ 
- ಶ್ರೋ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರದಣ್ 

                            (ವಿಧೆೋಯಕ ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸಲಪಟಟತ್ದ) 
 
ಆ)್“ಕನ್ಾಾಟಕ ಖಾಸಗಿ ವೆೈದ್ಾರ್ಕೋಯ ಸೆಂಸಾೆಗಳ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೆೋಯಕ, ೨೦೨೨” 

  - ಶ್ರೋ ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧದಸಾಾಮಿ (ಸಣಣ ನೋರಾವರಿ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನದ, ಸೆಂಸದಿೋಯ  
                ವಾವಹಾರಗಳು ಮತ್ದು ಶಾಸನ ರಚನೆ್ ಸಚಿವರದ)(ಆರೂೆೋಗಾ  ಮತ್ದು ಕದಟದೆಂಬ  
                                                        ಕಲಾಾಣ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ) 
 

- ಡಾ: ಡಿ.ತಿಮಮಯಾ 
                                 (ವಿಧೆೋಯಕ ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸಲಪಟಟತ್ದ) 

 
11. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿುನ ಶಾಸಕರದಗಳಿಗೆ 25 ಕೊೋಟ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಕ್ೆೋತಾರಭಿವೃದಿಾ ಅನದದಾನ 
   ನೋಡದವ ಮನವಿಗೆ ಸಕಾಾರದಿೆಂದ್ ಉತ್ುರ ಬಾರದಿರದವ ಬಗೆೆ. 

- ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ್ ಬಾಬಣಣ ಹದಕೆೆೋರಿ 
- ಶ್ರೋ ಕೂೆೋಟ ಶ್ರೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾ ನ್ಾಯಕರದ) 
- ಶ್ರೋ ಮೆಂಜದನ್ಾಥ ಭೆಂಡಾರಿ 
- ಡಾ: ವೆೈ.ಎ.ನ್ಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ (ಸಕಾಾರದ್ ಮದಖಾ ಸಚೆೋತ್ಕರದ) 
- ಶ್ರೋಮತಿ ಭಾರತಿ ಶೆಟಟ 

12. ನಯಮ 330ರ ಮೋರೆಗ ೆಚಚೆಾ 
          “ದ್ಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ಜಲೆಿಯ ಪದತ್ೂುರಿನ ಕಾಣಿಯೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾತಿರ 
                ಮಲಗಿ ನದಿರಸದತಿುದ್ು ಜನರ ಮೋಲೆ ಕೆೈಬಾೆಂಬದಗಳನದನ ಸಿಡಿಸಿ, 
                ಅವಾಚಾ ಶಬಾಗಳಿೆಂದ್ ನೆಂದಿಸಿ ಕೊಲ ೆಬೆದ್ರಿಕ ೆಹಾರ್ಕದ್ದು, ಇದ್ರಿೆಂದ್ 
                ದ್ಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ಜಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನದ ಮತ್ದು ಸದವಾವಸೆಾ ಸೆಂಪೂಣಾ 
                ಹದ್ಗಟೆಟರದವ ಬಗೆೆ.” 

- ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸಾದ್ (ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರದ) 
- ಶ್ರೋ ಕೂೆೋಟ ಶ್ರೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾನ್ಾಯಕರದ) 
- ಶ್ರೋಮತಿ ಭಾರತಿ ಶೆಟಟ 
- ಶ್ರೋ ನಸಿೋರ್ ಅಹಮದ್ 
- ಶ್ರೋ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೆ್ೋೆಂದ್ರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರದ) 
- ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ್ ಕ.ೆ ರಾಥೂೆೋಡ್ (ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ಮದಖಾ ಸಚೆೋತ್ಕರದ) 
- ಶ್ರೋ ಆಯನೂರದ ಮೆಂಜದನ್ಾಥ್ 

- - - 
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ಕನ್ಾಾಟಕಕನ್ಾಾಟಕ  ವಿಧಾನವಿಧಾನ  ಪರಿಷತ್ದುಪರಿಷತ್ದು  
ಬದಧವಾರಬದಧವಾರ,,  2288ನೆ್ೋನೆ್ೋ  ಡಿಸೆೆಂಬರ್ಡಿಸೆೆಂಬರ್  22002222  

  
ಸದ್ನವುಸದ್ನವು  ಬೆಳಗಾವಿಯಬೆಳಗಾವಿಯ  ಸದವಣಾಸದವಣಾ  ವಿಧಾನಸೌಧದ್ಲ್ಲಿರದವವಿಧಾನಸೌಧದ್ಲ್ಲಿರದವ    

ವಿಧಾನವಿಧಾನ  ಪರಿಷತಿುನಪರಿಷತಿುನ  ಸಭಾೆಂಗಣದ್ಲ್ಲಿಸಭಾೆಂಗಣದ್ಲ್ಲಿ  
ಪೂವಾಾಹನಪೂವಾಾಹನ  1100  ಗೆಂಟೆಗೆಂಟೆ  4444  ನಮಿಷಕೆೆನಮಿಷಕೆೆ  ಸಮಾವೆೋಶಗೂೆೆಂಡಿತ್ದಸಮಾವೆೋಶಗೂೆೆಂಡಿತ್ದ..  

  
ಉಪಉಪ  ಸಭಾಪತಿಯವರಾದ್ಸಭಾಪತಿಯವರಾದ್  ಶ್ರೋಶ್ರೋ  ಎೆಂಎೆಂ..ಕೆಕೆ..ಪಾರಣೆೋಶ್ಪಾರಣೆೋಶ್ರವರದರವರದ    

ಪಿೋಠದ್ಲ್ಲಿಪಿೋಠದ್ಲ್ಲಿ  ಉಪಸಿಾತ್ರಿದ್ುರದಉಪಸಿಾತ್ರಿದ್ುರದ  
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(1೨39) 28/12/2022/ಎಸ್ಪಿಆರ್-ಜಆರ್/10:40 
01. ಪರಶೆ್ನೋತ್ುರಗಳು  

 
ಅ) ಚದಕೆೆ ಗದತಿಾನ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ನೋಡಲಾದ್ ಉತ್ುರಗಳು 

 
ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಾ: 1038 

(ಉತ್ುರವನದನ ಲಗತಿುಸಿದ)ೆ 
 

ಶ್ರೋ ಎಸ್.ರವಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಪಶದ ಸೆಂಜೋವಿನ ಯೋಜನೆ್ 
ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆಯೋ; ಈ ಯೋಜನೆ್ಯಡಿ ಎಷದಟ ಆೆಂಬದಾಲೆನಸ್ಗಳನದನ ಖರಿೋದಿಸಲಾಗಿದೆ; ಈ 
ಆೆಂಬದಾಲೆನಸ್ಗಳನದನ ಯಾವ ಯಾವ ಜಲೆಿಗಳಿಗೆ ವಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎೆಂದ್ದ ನ್ಾನದ ಕೆೋಳಿರದವ ಪರಶೆನಗ ೆ
ಸಕಾಾರವು ಉತ್ುರಿಸಿದೆ.  ಮದೆಂದ್ದವರೆದ್ದ, ಪಶದ ಸೆಂಜೋವಿನ ಯೋಜನೆ್ಯಡಿ ಖರಿೋದಿಸಲಾಗಿರದವ 
ಆೆಂಬದಾಲೆನಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಬಬೆಂದಿಗಳನದನ ನೆ್ೋಮಿಸದ್ ಕಾರಣ ಈ ವಾಹನಗಳು ನೆಂತ್ಲೆಿೋ ಧೂಳು 
ಹಿಡಿಯದತಿುರದವುದ್ದ ಸಕಾಾರದ್ ಗಮನಕೆೆ ಬೆಂದಿದಯೆೋ; ಬೆಂದಿದ್ುಲ್ಲಿ ಈ ಆೆಂಬದಾಲೆನಸ್ಗಳನದನ 
ಪೂಣಾ ಪರಮಾಣದ್ಲ್ಲಿ ಬಳಕ ೆಮಾಡಲದ ಸಕಾಾರ ಕೈೆಗೊೆಂಡಿರದವ ಕರಮಗಳೋೆನದ ಎೆಂಬದದಾಗಿಯೂ 
ಸಹ ಪರಶೆನಯನದನ ಕೆೋಳಿದೆುೋನ್ೆ.  ಇದ್ಕೆೆ ಜಾನದವಾರದ ಆರೂೆೋಗಾ ಮತ್ದು ರೂೆೋಗ ನಯೆಂತ್ರಣ 
ಕಾಯಾಕರಮದ್ಡಿ 275 ಸೆಂಚಾರಿ ಪಶದ ಚಿರ್ಕತಾಸ ವಾಹನಗಳನದನ ಖರಿೋದಿಸಿರದವ ಬಗೆೆ ಸಕಾಾರವು 
ಉತ್ುರಿಸಿದ.ೆ  ಇದ್ಕೆೆ ಅಗತ್ಾವಿರದವ ಸಿಬಬೆಂದಿಗಳನದನ ನೆ್ೋಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಎೆಂದ್ದ ಕೆೋಳಿರದವ 
ಪರಶೆನಗ,ೆ ಈ ಸೆಂಬೆಂಧ ಟೆೆಂಡರ್ ಆಹಾಾನಸಲಾಗಿದ್ದು, ಟೆೆಂಡರ್ ಪರರ್ಕರಯಯದ ಚಾಲ್ಲುಯಲ್ಲಿರದತ್ುದ;ೆ 
ಟೆೆಂಡರ್ ಪರರ್ಕರಯ ಪೂಣಾಗೂೆೆಂಡ ನೆಂತ್ರ ಪಶದವೆೈದ್ಾರದ ಮತ್ದು ಸಿಬಬೆಂದಿಗಳನದನ 
ನೆ್ೋಮಿಸಿಕೊಳಿಲಾಗದವುದ್ದ ಎೆಂಬದದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರದತಾುರೆ.  ನೋಡಿರದವ ಉತ್ುರವೋೆ ಸಕಾಾರದ್ ಮತ್ದು 
ಇಲಾಖಯೆ ವೆೈಫಲಾತಯೆನದನ ಸಾರದತ್ುದೆ.   

 
ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಪಶದಗಳಿಗೆ ಚಮಾಗೆಂಟದ ರೂೆೋಗ ಹರಡದತಿುದೆ.  ಇತಿುೋಚೆಗೆ ಸಕಾಾರವು ನೋಡಿದ್ 

ಉತ್ುರದ್ಲ್ಲಿಯೋ ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ 21,305 ರಾಸದಗಳು ಚಮಾಗೆಂಟದ ರೂೆೋಗದಿೆಂದ್ ಮೃತ್ಪಟಟವ ೆ
ಎೆಂಬದದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದಾುರೆ.  ಈಗ ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ ತ್ದತ್ದಾ ಸೆಂದ್ಭಾವುೆಂಟಾಗಿದೆ. ಸಕಾಾರವು ಈ 
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ಯೋಜನೆ್ಯನದನ ಜದಲೈೆ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೂೆಳಿಸಿದೆ.್್“ಮೂಗಿಗಿೆಂತ್ ಮೂಗದತಿ ಭಾರ”್ಎನದನವ 
ನ್ಾಣದಣಡಿಯೆಂತ,ೆ ಯೋಜನೆ್ಯದ ಇನೂನ ಅನದಷ್ಾಿನಗೊೆಂಡಿಲಿ; ಆದ್ರೆ, ಸಕಾಾರವು ಎಲಾಿ 
ಪತಿರಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಗೆೆ ಅತ್ಾಧಿಕವಾಗಿ ಜಾಹಿರಾತ್ನದನ ನೋಡಿದೆ.  ಪರತಿ ಆೆಂಬದಾಲನೆಸ್ ವಾಹನಕೆೆ ಒಬಬ 
ಪಶದವೆೈದ್ಾರದ, ಒಬಬ ಅರ ೆ ತಾೆಂತಿರಕ ಸಿಬಬೆಂದಿ ಮತ್ದು ವಾಹನ ಚಾಲಕ-ಕಮ್-ಗೂರಪ್ ‘ಡಿ’್ ಗಳು 
ಅೆಂದ್ರೆ ಒಟಾಟರೆಯಾಗಿ 3-4 ಸಿಬಬೆಂದಿಗಳು ಬೆೋಕಾಗಿದಾುರೆ.  ಜದಲೆೈ ಮಾಹೆಯಿೆಂದ್ ಇದ್ದವರೆವಿಗ ೆ
ಸಕಾಾರವು ಒಟದಟ 275 ವಾಹನಗಳನದನ ಖರಿೋದಿಸಿದೆ.  ಆ ಪೆೈರ್ಕ 201 ವಾಹನಗಳನದನ ಈಗಾಗಲೆೋ 
ಹೆಂಚಿಕ ೆಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  ಸದಮಾರದ 75 ವಾಹನಗಳನದನ ಸಕಾಾರವು ಇನೂನ ಹೆಂಚಿಕ ೆಮಾಡಿಲಿ; 
ಅವುಗಳು ಇದ್ು ಜಾಗದ್ಲ್ಲಿಯೋ ನೆಂತ್ದಕೊೆಂಡಿವೆ.  201 ವಾಹನಗಳನ್ನೆೋನ್ೊೋ ಸಕಾಾರವು ಹೆಂಚಿಕ ೆ
ಮಾಡಿದ;ೆ ಆದ್ರೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಿಬಬೆಂದಿಗಳಿಲಿ.  ಆದ್ರೆ ಈ ಯೋಜನೆ್ಯದ ಜದಲೆೈ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ 
ಜಾರಿಗೊೆಂಡಿದ.ೆ  ಈ ಯೋಜನೆ್ಯನದನ ಸಕಾಾರವು ಬಹದ ದೂೆಡಿದಾಗಿ ಜಾಹಿರಾತ್ನದನ ನೋಡಿ, 
ಪಾರರೆಂಭಿಸಿದ.ೆ  ಆದ್ರೆ ಈ ಯೋಜನೆ್ಯದ ಕಾಯಾರೂಪಕೆೆ ಬೆಂದಿಲಿ; ಗಾರಮಗಳಿಗೆ ತೆರಳಲೆೋ ಇಲಿ.  
ಈ ಬಗೆೆ ಸಕಾಾರವು ಏನದ ಮಾಡಿದ ೆಎನದನವುದ್ರ ಬಗೆೆ ಸಚಿವರದ ತಿಳಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ದ ವಿನೆಂತಿಸದತೆುೋನೆ್.  

 
ಶ್ರೋ ಪರಭದ ಬಿ.ಚವಾಾಣ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಸದ್ಸಾರದ ನಮಮ ಇಲಾಖಯೆ ಬಗೆೆ 

ಪರಶೆನಯನದನ ಕೆೋಳಿದಾುರೆ.  ನಮಮ ರಾಜಾದ್ ಇತಿಹಾಸದ್ಲ್ಲಿ ನಮಮ ಪಕ್ಷದ್ ಸಕಾಾರವು ಅಸಿುತ್ಾಕೆೆ ಬೆಂದ್ 
ಮೋಲ ೆ “1962” ಸಹಾಯವಾಣಿ ಮತ್ದು ಪಶದ ಸೆಂಜೋವಿನ ಯೋಜನೆ್ಯಡಿ ಆೆಂಬದಾಲೆನಸ್ನದನ 
ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ.ೆ  ಮದ್ಲ ಬಾರಿಗ ೆರಾಜಾ ಸಕಾಾರದ್ ಕಡಯೆಿೆಂದ್ 15 ಆೆಂಬದಾಲೆನಸ್ಗಳನದನ 
ಖರಿೋದಿಸಿ, ಸೆಂಚಾರಿ ಪಶದ ಚಿರ್ಕತಾಸ ವಾಹನಗಳ ಮೂಲಕ ರೈೆತ್ರ ಮನ್ ೆಬಾಗಿಲ್ಲಗೆ ಅಗತ್ಾ ತ್ತ್ದಾ 
ಪಶದವೆೈದ್ಾರ್ಕೋಯ ಸೋೆವೆಗಳನದನ ಪಾರರೆಂಭಿಸಿದೆುೋವೆ.  1962 – ಸೆಂಖೆಾಯ ಸಹಾಯವಾಣಿಗ ೆ ಕರೆ 
ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಮಮ ಆೆಂಬದಾಲೆನಸ್, ಪಶದ ವೆೈದ್ಾರದ ಮತ್ದು ಸಿಬಬೆಂದಿಗಳೊೆಂದಿಗೆ ರೈೆತ್ರ ಮನ್ೆಗೆ 
ಹೊೋಗದತ್ುದೆ.  ನಮಮ ರಾಜಾದ್ 6 ಕೊೋಟ ಮಹಾಜನರ ಆಶ್ಾವಾದ್ದಿೆಂದ್ ಈ ಯೋಜನೆ್ಯನದನ 
ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ ನೆಂತ್ರ, ಈ ಯೋಜನೆ್ಯದ ಸೆಂಪೂಣಾವಾಗಿ ದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ 
ಜಾರಿಗೊೆಂಡಿತ್ದು.  ಈ ಬಗೆಗಿನ ಸೆಂಕಲಪವು ನಮಮ ದೆೋಶದ್ ಪರಧಾನ ಮೆಂತಿರಗಳಿಗೆ ಮದೆಂಚಿತ್ವಾಗಿ 
ಇತ್ದು.  ಆದ್ರೆ, ಈ ಯೋಜನೆ್ಯನದನ ನ್ಾವು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ ತ್ಕ್ಷಣ, ಇಡಿೋ ದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿಯೋ 
ಜಾರಿಗೊೆಂಡಿದ.ೆ  ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಕಾಾರದಿೆಂದ್ 275 ಆೆಂಬದಾಲೆನಸ್ಗಳು ಬೆಂದಿವ.ೆ  ನ್ಾನದ ಈಗಾಗಲೆೋ 
ಬೆೆಂಗಳೂರದ ಮತ್ದು ಬಳೆಗಾವಿ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಲೂೆೋಕಾಪಾಣೆ ಮಾಡಿದೆುೋನ್ೆ. ಕಲಬದರಗಿ ಮತ್ದು 
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ಮೈಸೂರದ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಲೊೋಕಾಪಾಣೆಗೂೆಳಿಬೆೋಕಾಗಿದ್ದು, ಇದ್ನದನ ಶ್ೋರ್ರದ್ಲ್ಲಿ 
ಮಾಡಲಾಗದತಿುದೆ.  ಪರಸಕು ಅಧಿವೆೋಶನ ಪೂಣಾಗೂೆೆಂಡ ನೆಂತ್ರ ದಿನ್ಾೆಂಕವನದನ ನಗದಿಪಡಿಸಿ ನ್ಾನದ 
ಮಾಡದತೆುೋನ್.ೆ ಸದ್ಸಾರದ ಪರಸಾುಪಿಸಿದ್ೆಂತ,ೆ ಆೆಂಬದಾಲನೆಸ್ಗಳು ಧೂಳು ಹಿಡಿಯದತಿುಲಿ.  ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿನ 
ರಾಸದಗಳಿಗ ೆ ಚಮಾಗೆಂಟದ ರೂೆೋಗ ಹರಡದತಿುದೆ, ಇದ್ನದನ ತ್ಡಗೆಟದಟವ ಲಸಿಕಯೆನೂನ ಸಹ 
ಪಶದವೆೈದ್ಾರದ ಆೆಂಬದಾಲನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ್ದಕೊೆಂಡದ ಊರದ-ಊರಿಗ ೆ ಹೊೋಗದತಾುರೆ.  ಹಿೋಗಾಗಿ 
ಆೆಂಬದಾಲೆನಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿವೆ.                          

(ಮದೆಂದ್ದ) 
 

(1240) 28.12.2022/10.50/ಬಿಕೆಪಿ:ಎೆಂಡಿ.         (ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ  
ಪಿೋಠದ್ಲ್ಲಿದ್ುರದ) 
 ಶ್ರೋ ಪರಭದ ಬಿ. ಚವಾಾಣ್(ಮದೆಂದ್ದ):- 
 ಸನ್ಾಮನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಈ ಸಕಾಾರ ಬರಿೋ ಜಾಹಿೋರಾತ್ದ ಮಾಡದವುದಿಲಿ, practical ಆಗಿ 
ಕೆಲಸ ಮಾಡದತ್ುದೆ. ನಮಮ ಇಲಾಖಯೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ದು ನಮಮ ಇಲಾಖೆ ಕನ್ಾಾಟಕ ರಾಜಾದ್ 
ಆರದ ಕೊೋಟ ಜನರ ರೈೆತ್ರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದತಿುದೆುೋವೆ. ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರಾಗಿರದವ  ಶ್ರೋ ಎಸ್. 
ರವಿಯವರದ ಪಶದ ವೆೈದ್ಾರನದನ ನೆ್ೋಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಲಿ; ಅವರ ಸೆಂಖೆಾ ಕಡಿಮ ಇದೆ ಎನದನವ 
ಮಾತ್ನದನ ಹೆೋಳಿದಾುರ.ೆ ಇದ್ದ ಇತಿುೋಚಿನ ಸಮಸೆಾಯಲಿ. ಪಶದ ವೆೈದ್ಾರ ಹದದೆುಗಳು ಹಲವಾರದ 
ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ಖಾಲ್ಲ ಇವೆ. ಆದ್ರೆ, ನಮಮ ಜನಪರ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳಾಗಿರದವ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ 
ಬೊಮಾಮಯಿಯವರದ 400 ಜನ ಪಶದವೆೈದ್ಾರದಗಳ ಹದದೆುಗಳನದನ ವಿಶೆೋಷ ನೆ್ೋರ ನೆ್ೋಮಕಾತಿ 
ನಯಮದ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಭತಿಾ ಮಾಡದವ ಪರರ್ಕರಯಗ ೆಚಾಲ್ಲು ನೋಡಿದ್ುರದ. ಆದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಅಭಾರ್ಥಾಗಳು 
ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದಾಾಹಾತೆಯನದನ ಆಧರಿಸಿ ಆಯೆ ಮಾಡದವುದ್ದ ಸರಿಯಲಿವೆೆಂದ್ದ, ಮತೆುೋ ಕೆಲವು 
ಅಭಾರ್ಥಾಗಳು ಇನನತ್ರೆ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ನೂಾನತೆಗಳ ಸೆಂಬೆಂಧ ಉಚಛ ನ್ಾಾಯಾಲಯದ್ಲ್ಲಿ ರಿಟ್ 
ಅಜಾಯನದನ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾುರೆ. ಸದ್ರಿ ಪರಕರಣ ಉಚಛ ನ್ಾಾಯಾಲಯದ್ ಮದೆಂದಿದೆ. ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ಕೂೆೋಟ್ಾ 
ತಿೋಪದಾ ಬೆಂದ್ ಕೂಡಲೋೆ ಕರಮ ಕೆೈಗೂೆಳಿಲಾಗದತ್ುದೆ. ಜಾನದವಾರದಗಳ ಪರವಾಗಿ ತಿೋಪದಾ 
ಬರಬೆೋಕೆನದನವ ಅಪೆೋಕ್ ೆನನನದಾಗಿದ.ೆ  
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ಸನ್ಾಮನಾ ಸಭಾತಿಯವರೋೆ, ತ್ಕ್ಷಣವೆೋ ಬಡಿು ಕೊಡದವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸಕೆೆ ನ್ಾನದ ಚಾಲನೆ್ಯನದನ 
ನೋಡದತೆುೋನ್.ೆ ಮಾನಾ ಎಸ್.ರವಿಯವರಿಗೆ ನಮಮ ಇಲಾಖಯೆ ಬಗೆೆ ಬಹಳಷದಟ ಕಳಕಳಿಯಿದ.ೆ ಅವರದ 
ನೋಡಿರದವ ಸಲಹ ೆಸೂಚನೆ್ಯ ಮೋರಗೆ ೆಕರಮವನದನ ತೆಗೆದ್ದಕೂೆಳಿಲಾಗದತ್ುದೆ. ಶ್ೋರ್ರದ್ಲ್ಲಿಯೋ 106 
ಸೆಂಚಾರಿ ಪಶದ ಆೆಂಬದಾಲೆನಸ್ಗಳನದನ ಲೊೋಕಾಪಾಣೆ ಮಾಡಿ ರೈೆತ್ರ ಮನ್ ೆ ಬಾಗಿಲ್ಲಗ ೆ 106 
ಆೆಂಬದಾಲೆನಸ್ ಸೋೆವ ೆತ್ಲದಪಿಸದವೆಂತೆ ಮಾಡಲಾಗದತ್ುದೆ.  
 ಶ್ರೋ ಎಸ್.ರವಿ:- ಸನ್ಾಮನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ತಾವು  ಸಹ ರೈೆತ್ರ ಮಕೆಳಾಗಿದಾುರ.ೆ ಅವರದ 
ಈ ರಿೋತಿ ಉತ್ುರ ಕೂೆಟಟರ ೆಹೆೋಗ?ೆ ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೆೋ 21 ಸಾವಿರ ರಾಸದಗಳು ಚಮಾಗೆಂಟದ 
ರೂೆೋಗದಿೆಂದ್ ಸಾಯದತಿುರದವುದ್ದ ಬಹಳ ತ್ದತ್ದಾ ಸೆಂದ್ಭಾವಾಗಿದೆ.  ರೈೆತ್ನ ಬನೆೆ್ನಲದಬದ ಮದರಿದ್ದ 
ಬಿೋಳುತಿುದೆ; ರೈೆತ್ರ ಮತ್ದು ಗಾರಮಿೋಣ ಭಾಗದ್ ಆರ್ಥಾಕ ವಾವಸೆಾಯೋ ಕದಸಿದ್ದ ಹೊೋಗದತಿುರದವ ಈ 
ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ 275 ಸೆಂಚಾರಿ ಪಶದ ಚಿರ್ಕತಾಸ ವಾಹನಗಳನದನ ಜದಲೆೈ ತಿೆಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಖರಿೋದಿ 
ಮಾಡಲಾಗಿದ.ೆ ಆೆಂಬದಾಲನೆಸ್ಗಳನದನ ಖರಿೋದಿ ಮಾಡಿರದವುದ್ನದನ ಸಚಿವರದ ಒಪಿಪಕೊಳುಿತಿುದಾುರ.ೆ 
ಆದ್ರೆ, 275 ಆೆಂಬದಾಲೆನಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆೋವಲ 15 ಸೆಂಚಾರಿ ಪಶದ ಚಿರ್ಕತಾಸ ವಾಹನಗಳನದನ ಮಾತ್ರ trail 
ಮಾಡಿ  ಓಡಿಸದತಿುದಾುರೆ. ಆದ್ರೆ, ನನನ ಪರಶೆನ ಏನೆ್ೆಂದ್ರ,ೆ ಉಳಿದಿರದವ ಸೆಂಚಾರಿ ಪಶದ ಚಿರ್ಕತಾಸ 
ವಾಹನಗಳನದನ ಜಲಾಿವಾರದ allot ಮಾಡಿ ಅದ್ಕೆೆ ಅವಶಾಕತ ೆ ಇರದವೆಂತ್ಹ ಸಿಬಬೆಂದಿಗಳನದನ 
ಹೊರಗದತಿುಗೆಯ ಆಧಾರದ್ ಮೋಲ ೆ ನೆ್ೋಮಕಾತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಎೆಂದ್ದ ಕೆೋಳಿದ್ರ,ೆ್ “ನ್ಾವು 
ಮಾಡದತಿುದೆುೋವೆ…….. ನ್ಾವು ದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿಯೋ ಬಸೆಟ್….. ನ್ಾವು ಮೂಕ ಪಾರಣಿಗಳ ಬಗೆೆ 
ಕಳಕಳಿಯನದನ ಹೊೆಂದಿದುೆೋವೆ”್ ಈ ರಿೋತಿಯಾದ್ ಉತ್ುರವನದನ ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ನೋಡದತಿುದಾುರೆ. 
ಸನ್ಾಮನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಮೂಕ ಪಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಬಾಯಿಯಿಲಿ. ಅವುಗಳು ಮೂಕವೆೋದ್ನೆ್ಯನದನ 
ಅನದಭವಿಸದತಿುವೆ. ರಾಸದಗಳಿಗೆ ಬರದತಿುರದವ ಚಮಾಗೆಂಟದ ರೂೆೋಗವನದನ ತ್ಡಗೆಟದಟವುದ್ಕೆೆ ಸಕಾಾರ 
ಯದದೊಾೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಾನವಾಹಿಸಬೆೋಕಾಗದತ್ುದೆ.  
 ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ರವಿಯವರೋೆ, ತಾವು ಕೋೆಳಿರದವೆಂತ್ಹ ಪರಶೆನಗಳಿಗ ೆ
ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಉತ್ುರವನದನ ನೋಡಿದಾುರ.ೆ ತಾವು ಕೆೋಳಿರದವೆಂತ್ಹ ಮೂರದ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಅವರದ 
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ಉತ್ುರವನದನ ಕೂೆಟಟದಾುರ.ೆ ಚಮಾಗೆಂಟದ ರೂೆೋಗದ್ ಬಗೆೆ ತಾವು ತ್ಮಮ ಪರಶೆನಯಲ್ಲಿ ಉಲೆಿೋಖ 
ಮಾಡಿಲಿ.  
 ಶ್ರೋ ಎಸ್.ರವಿ:- ಸನ್ಾಮನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಸಿಬಬೆಂದಿಗಳನದನ ನೆ್ೋಮಕಾತಿ 
ಮಾಡಿಕೊೆಂಡಿಲಿವೆೆಂದ್ದ ಮಾನಾ ಸಚಿವರೆೋ ಹೆೋಳಿದಾುರೆ. ಸಿಬಬೆಂದಿಯನದನ ನೆ್ೋಮಕಾತಿ 
ಮಾಡಿಕೊಳುಿವುದ್ಕೆೆ ಟೆೆಂಡರ್ ಪರರ್ಕರಯ ನಡಯೆದತಿುದ ೆ ಎನದನವ ಉತ್ುರವನದನ ನೋಡಿದಾುರ.ೆ ಇನೂನ 
ಎಷದಟ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇವರದ ಟೆೆಂಡರ್ ಪರರ್ಕರಯಯನದನ ನಡಸೆದತಾುರೆ ಎನದನವುದ್ದ ನನನ 
ಪರಶೆನಯಾಗಿದೆ. ನನಗಿರದವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪರಕಾರ ಈಗಾಗಲೆೋ ಎರಡದ ಬಾರಿ ಟೆೆಂಡರ್ ಅನದನ 
ಕರದೆಿದಾುರೆ. ಒೆಂದ್ದ ಆೆಂಬದಾಲೆನಸ್ಗೆ ಪಶದವೆೈದ್ಾರದ, ಡೈೆವರ್ ಮತ್ದು ಒಬಬ ಡಿ ಗೂರಪ್ ನ್ೌಕರ 
ಮೂರದ ಜನ ಸಿಬಬೆಂದಿಗಳು ಬೆೋಕೆೋ ಬೆೋಕಾಗದತಾುರೆ. ಡಿೋಸೆಲ್ ಮತ್ದು ವಾಹನ ನವಾಹಣೆ ಇವೆಲಿರೂ 
ಸೋೆರಿ ಕೊೋಟಾಾೆಂತ್ರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಾವಹಾರ ನಡಯೆದತ್ುದೆ. ಆ ಒೆಂದ್ದ ದ್ೃರ್ಷಟಯಿೆಂದ್ ಎರಡದ 
ಬಾರಿ ಟೆೆಂಡರ್ ಕರದೆ್ದ ಎರಡದ ಬಾರಿ ಟೆೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿಯೂ single tender ಆಗಿ ಎರಡೂ 
ಬಾರಿಯೂ ಟೆೆಂಡರ್ ಅನದನ ಅೆಂತಿಮಗೊಳಿಸಿಲಿ. ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಉತ್ುರವನದನ 
ಕೊಡಬೋೆಕಾಗಿದೆ.  
 ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ತಾವು ನನನ ನೆ್ರವಿಗೆ ಬರಬೆೋಕಾಗಿದೆ. ಮಾನಾ ಸಚಿವರ ನೆ್ರವಿಗ ೆ
ಹೊೋಗಬಾರದ್ದ. ರಾಜಾದ್ ರೈೆತ್ರ ನೆ್ರವಿಗ ೆತಾವು ಬರಬೆೋಕದ.  
 ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಈ ಬಗೆೆ ಸಚಿವರಿೆಂದ್ ಉತ್ುರವನದನ ಕೊಡಿಸದತೆುೋನ್ೆ.  
 ಶ್ರೋ ಪರಭದ ಬಿ. ಚವಾಾಣ್:- ಸನ್ಾಮನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಟೆೆಂಡರ್ ಪರರ್ಕರಯ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಆದ್ಷದಟ ಶ್ೋರ್ರದ್ಲ್ಲಿಯೋ ಟೆೆಂಡರ್ ಪರರ್ಕಯಯನದನ ಮದಕಾುಯಗೊಳಿಸದತುೆೋವೆ.  
 ಶ್ರೋ ಎಸ್.ರವಿ:- ಸನ್ಾಮನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಇೆಂತ್ಹ ಉತ್ುರವನದನ ಕೆೋಳಿಕೊೆಂಡದ ನ್ಾನದ 
ಹೆೋಗ ೆಸದಮಮನ್ ೆಕದಳಿತ್ದಕೂೆಳುಿವುದ್ಕೆೆ ಸಾಧಾ?  
 ಶ್ರೋ ಪರಭದ ಬಿ. ಚವಾಾಣ್:- ಸನ್ಾಮನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಅತಿ ಶ್ೋರ್ರದ್ಲ್ಲಿಯೋ ನ್ಾವು 
ಟೆೆಂಡರ್ ಪರರ್ಕರಯಯನದನ ಪೂಣಾಗೂೆಳಿಸದತೆುೋವ.ೆ ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರಾಗಿರದವ ಶ್ರೋ ಎಸ್.ರವಿಯವರ 
ಕಳಕಳಿ ನನಗ ೆಅಥಾವಾಗದತಿುದೆ.  
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 ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಆದ್ಷದಟ ಶ್ೋರ್ರದ್ಲ್ಲಿಯೋ ಟೆೆಂಡರ್ ಪರರ್ಕಯಯನದನ 
ಪೂಣಾಗೂೆಳಿಸಿ.  
 ಶ್ರೋ ಎಸ್.ರವಿ:- ಸನ್ಾಮನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಚಮಾಗೆಂಟದ ರೂೆೋಗದಿೆಂದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೆೋ 
ಸದಮಾರದ 26 ಸಾವಿರ ರಾಸದಗಳು ಅಸದನೋಗಿವೆ. ಇವರದ ಟೆೆಂಡರ್ ಪರರ್ಕರಯ 
ಪೂಣಾಗೂೆಳಿಸದವಷಟರಲ್ಲಿ 56 ಸಾವಿರ ರಾಸದಗಳು ಪಾರಣ ಕಳೆದ್ದಕೂೆಳುಿತ್ುವೆ. ಇಡಿೋ ರಾಜಾವನದನ 
ಚಮಾಗೆಂಟದ ರೂೆೋಗ ಬಾಧಿಸದತಿುರದವ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ತ್ದತ್ದಾ ಕರಮ ತೆಗೆದ್ದಕೂೆಳುಿವುದ್ನದನ ಬಿಟದಟ 
ಅಸಮಥಾತೆಯನದನ ನವಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಸಮಥಾವಾಗಿ ಅವರದ ಇಲಾಖಯೆನದನ ನವಾಹಣ ೆ
ಮಾಡದವುದ್ನದನ ಬಿಟದಟ ಇೆಂತ್ಹ ಅಸಮಥಾ ಉತ್ುರವನದನ ನೋಡದತಿುದಾುರೆ. ನ್ಾನದ ಈ ಉತ್ುರವನದನ 
ತೆಗೆದ್ದಕೂೆೆಂಡದ ಸದಮಮನೆ್ ಕದಳಿತ್ದಕೂೆಳಿಬೋೆಕೆ? ಅವರದ ಮತೂೆುೆಂದ್ದ ಕಲೆಸವನದನ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮೂಕ 
ಪಾರಣಿಗಳಿಗ ೆಮದ್ಲೆೋ ಬಾಯಿಯಿಲಿ. ಅವುಗಳಿಗೆ ದ್ಯಾಮರಣವನದನ ನೋಡಲ್ಲ. 
 ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಸಚಿವರೆೋ, ಶ್ೋರ್ರವೆೋ ತ್ದತಾಾಗಿ ಟೆೆಂಡರ್ 
ಕರಯೆದವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನದನ ತಾವು ಮಾಡಬೋೆಕಾಗದತ್ುದೆ. ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರ ಕಾಳಜಯನದನ ತಾವು 
ಅಥಾಮಾಡಿಕೊಳಿಬೋೆಕಾಗದತ್ುದೆ. ಇಡಿೋ ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಚಮಾಗೆಂಟದ ಸಮಸೆಾ ಕೆಂಡದ ಬರದತಿುದೆ. 
ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ಈ ನಟಟನಲ್ಲಿ ತಾವು ತ್ದತಾಾಗಿ ಕಾಯಾಪರವೃತ್ುರಾಗಬೋೆಕಾಗಿದೆ.  
 ಶ್ರೋ ಎಸ್.ರವಿ:- ಸನ್ಾಮನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಜದಲೆೈ ತಿೆಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 275 ಸೆಂಚಾರಿ ಪಶದ 
ಚಿರ್ಕತಾಸ ವಾಹನಗಳನದನ ಖರಿೋದಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಯವರವೆಿಗೂ ಅದ್ಕೆೆ ಬೋೆಕಾಗಿರದವ ಸಿಬಬೆಂದಿಗಳನದನ 
ನೆ್ೋಮಕ ಮಾಡಿ, ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಅದ್ರ ಸೌಲಭಾವನದನ ಒದ್ಗಿಸಿಕೊಡದವೆಂತ್ಹ ಕಲೆಸವನದನ ಮಾಡಿಲಿ. 
ಚಮಾಗೆಂಟದ ರೂೆೋಗ ಇರದವೆಂತ್ಹ ತ್ದತ್ದಾ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿಯೂ ಅವುಗಳನದನ ಬಳಕ ೆ
ಮಾಡಿಕೊಳಿದಿದ್ುರೆ, ಈ ಸಕಾಾರ ಜಾನದವಾರದಗಳಿಗೆ ದ್ಯಾ ಮರಣವನದನ ಕರದಣಿಸಲ್ಲ. 
 ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಸನ್ಾಮನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಇದೆೋ ವಿಚಾರದ್ ಮೋಲ ೆ
ಅಧಾಗೆಂಟ ೆ ಕಾಲಾವಧಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಚಾೆಗೆ ಅವಕಾಶವನದನ ಮಾಡಿಕೂೆಡಲಾಗಿದೆ. ಆಗ ಚಚಾೆ 
ಮಾಡೂೆೋಣ. ಪರಶೆ್ನೋತ್ುರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ೂೆಟೆಂದ್ದ ದಿೋರ್ಾವಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರದ್ ಮೋಲೆ ಚಚೆಾ 
ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಅವಕಾಶವಿಲಿ. ದ್ಯ ಮಾಡಿ ಅಥಾ ಮಾಡಿಕೊಳಿಿ.  



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                           28-12-2022                                               16 

ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗದ್ ಪರತಿ/Unedited Copy, ನ್ಾಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪತಿರಕಾ ಪರಕಟಣೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ದ 
 

   

 ಶ್ರೋ ಎಸ್.ರವಿ:- ಸನ್ಾಮನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಅದ್ದ ಬೆೋರ ೆವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಆದ್ರ,ೆ ನ್ಾನದ 
ಕೆೋಳುತಿುರದವುದೆೋನ್ೆೆಂದ್ರೆ. ಖರಿೋದಿ ಮಾಡಿರದವ ಸೆಂಚಾರಿ ಪಶದ ಚಿರ್ಕತಾಸ ವಾಹನಗಳಿಗ ೆ
ಇದ್ದವರೆವಿಗೂ ಇವರದ ಚಾಲನೆ್ ಕೊಟಟಲಿ.  
 ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ರವಿಯವರೋೆ, ಈ ದಿನವೆೋ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಅಧಾಗೆಂಟ ೆ
ಕಾಲಾವಧಿ ಚಚೆಾಗೆ ಅವಕಾಶವನದನ ಕಲ್ಲಪಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಆಗ ತಾವು ಈ ವಿಚಾರದ್ ಬಗೆೆ 
ಮಾತ್ನ್ಾಡಬಹದದ್ದ. ದ್ಯವಿಟದಟ ಈಗ ಕದಳಿತ್ದಕೊಳಿಿ.  
 ಶ್ರೋ ಎಸ್.ರವಿ:- ಸನ್ಾಮನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಇದೂೆೆಂದ್ದ ಅಸಮಥಾ ಇಲಾಖೆಯಾಗಿದೆ. 
ಇೆಂತ್ಹ ಉತ್ುರವನದನ ಕೆೋಳಿಕೊೆಂಡದ ಕದಳಿತ್ದಕೂೆಳುಿವುದ್ಕಾೆಗಿಯೋ ನ್ಾವು ಗೆದ್ದು ಬೆಂದಿರದವುದ್ದ? 
 ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ತಾವು ಗೆದ್ದು ಬೆಂದಿರದವುದ್ದ ನಜ ಆದ್ರೆ, ಪರಶೆ್ನೋತ್ುರದ್ಲ್ಲಿ ಇಷದಟ 
ದಿೋರ್ಾವಾದ್ ಚಚಾೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲಿ. ನ್ಾವು ನಯಮಗಳನದನ ಪಾಲನೆ್ ಮಾಡಬೋೆಕಾಗಿದೆ.  
 ಶ್ರೋ ವಿ.ಸೂೆೋಮಣಣ(ವಸತಿ ಸಚಿವರದ):- ಸನ್ಾಮನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ ಇದೊೆಂದ್ದ 
ಸೂಕ್ಷಮವಾಗಿರದವ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಮಾನಾ ಎಸ್.ರವಿಯವರದ ಹೋೆಳುತಿುರದವುದ್ದ ನಮಗ ೆ
ಮನವರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.  ಸೆಂಚಾರಿ ಪಶದ ಚಿರ್ಕತಾಸ ವಾಹನಗಳು ತ್ಕ್ಷಣವೋೆ 
ಕಾಯೋಾನದಮಖವಾಗಬೆೋಕಾಗಿದೆ. ನ್ಾನದ ಈ ವಿಚಾರವನದನ ಮಾನಾ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳ ಗಮನಕೆೆ 
ತ್ರದತೆುೋನ್.ೆ ತ್ಕ್ಷಣವೆೋ ಟೆೆಂಡರ್ ಪರರ್ಕರಯನದನ ಅೆಂತಿಮಗೊಳಿಸದವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನದನ ಮಾಡದತೆುೋವೆ. 
ದಿನ ಬೆಳಗಾದ್ರೆೋ ಮೂಕ ಪಾರಣಿಗಳು ಸಾಯದತಿುರದವೆಂತ್ಹ ಪರಕರಣಗಳನದನ ನ್ಾವು ನೆ್ೂೋಡದತಿುದುೆೋವ.ೆ 
ಈ ವಿಷಯವನದನ ಸಕಾಾರ ಗೆಂಭಿೋರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅತಿ ಜರೂರಾಗಿ ಇವತಿುನೆಂದ್ಲೆೋ ಇದ್ಕೆೆ 
ಯಾವ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಮದೆಂಜಾಗರತಾ ಕರಮಗಳನದನ ತೆಗೆದ್ದಕೊಳಿಬೋೆಕದ ಆ ಕರಮಗಳನದನ 
ತೆಗೆದ್ದಕೂೆಳುಿವುದ್ಕೆೆ ಪರಯತಿನಸಲಾಗದತ್ುದೆ.  
 ಶ್ರೋ ಎಸ್.ರವಿ:- ಸನ್ಾಮನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಮಾನಾ ವಸತಿ ಸಚಿವರ ಮಾತಿನ ಬಗೆೆ 
ನನಗ ೆನೆಂಬಿಕ ೆಇದೆ. ಅವರಿಗೂ ಒೆಂದ್ದ ಅವಕಾಶವನದನ ನೋಡದತಿುದೆುೋವೆ. ಅವರದ ಜವಾಬಾುರಿಯನದನ 
ವಹಿಸಿಕೊೆಂಡದ ಈ ಕೆಲಸವನದನ ಮಾಡಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ದ ಕೆೋಳಿಕೂೆಳುಿತಿುದುೆೋನೆ್.  
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ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಾ:1128 

(ಉತ್ುರವನದನ ಲಗತಿುಸಲಾಗಿದೆ) 
 ಶ್ರೋ ಎೆಂ.ಎಲ್.ಅನಲ್ಕದಮಾರ್:- ಸನ್ಾಮನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನ್ಾನದ ಕೆೋಳಿರದವೆಂತ್ಹ 
ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಲ್ಲಖಿತ್ರೂಪದ್ಲ್ಲಿ  ಉತ್ುರವನದನ ಒದ್ಗಿಸಿದಾುರ.ೆ ನ್ಾನದ ಈ ದಿನ 
ಕೆೋಳಿರದವೆಂತ್ಹ ಪರಶೆನಯನದನ, ಸಪೆೆಟೆಂಬರ್ ತಿೆಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಡದೆ್ೆಂತ್ಹ ಅಧಿವೆೋಶನದ್ಲ್ಲಿಯೂ ಕೆೋಳಿದೆು. 
ಆಗ ಅದ್ದ ಚದಕೆೆ ರಹಿತ್ ಪರಶೆನಯಾಗಿತ್ದು. ಅಲ್ಲಿೆಂದ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗ ೆಸದಮಾರದ 9 ತಿೆಂಗಳುಗಳಾದ್ರೂ 
ಈ ಪರಶೆನಗ ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ ಮಾಹಿತಿಯನದನ ನನಗ ೆ ಒದ್ಗಿಸಿಲಿ. ಇದ್ದ ಈ ಸದ್ನದ್ ಸದ್ಸಾರ 
ಗೌರವದ್ ಪರಶೆನಯಾಗಿದೆ. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿುನ ಸಚಿವಾಲಯದಿೆಂದ್ಲೂ ಸಹ ನೆ್ನಪಿನೆ್ೂೋಲೆಯನದನ 
ಕಳುಹಿಸಿಕೂೆಟಟದಾುರೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಉತ್ುರವನದನ ಒದ್ಗಿಸಲ್ಲಲಿ. ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ಪದನಃ ಅದೆೋ 
ಪರಶೆನಯನದನ ಕೆೋಳುವೆಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಾತಿ ಉದ್ಭವವಾಗಿದ.ೆ  
 ಸನ್ಾಮನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಉತ್ುರ ಕೂೆಡದವ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ 9 
ತಿೆಂಗಳುಗಳು ಕಳೆದ್ರೂ ಉತ್ುರ ಕೂೆಡದವುದ್ಕೆೆ ವಿಳೆಂಬವಾಗಿರದವ ಬಗೆೆ ಮತ್ದು ಈ ಸದ್ನದ್ 
ಸದ್ಸಾರಿಗೆ ಈ ರಿೋತಿಯ ಅಗೌರವ ತೂೆೋರಿಸಿರದವ ಸಪರ್ಷಟೋಕರಣವನದನ ನೋಡಬೋೆಕಾಗಿದ.ೆ ಈ 
ರಿೋತಿಯಾದ್ರೆೋ ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದಗಳು ಪರಶೆನ ಕೆೋಳುವ ಅವಶಾಕತೆಯೋ ಇರದವುದಿಲಿ.  
 ಸನ್ಾಮನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಕೊೋಲಾರ ಚಿಕೆಬಳಾಿಪದರ ಮಾತ್ರವಲಿ ಇಡಿೋ ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿಯೋ 
ಇದೊೆಂದ್ದ ಗೆಂಭಿೋರವಾಗಿರದವ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ.  ರೈೆತ್ರದಗಳ “ಪಿ”್ಸವೆಾ ನೆಂಬರ್ಗಳನದನ ತೆಗೆದ್ದ 
ಹೊಸ ಸವೆಾ ನೆಂಬರ್ಗಳನದನ ನೋಡಲದ ಸಕಾಾರವು ರೂಪಿಸಿರದವ ಮಾನದ್ೆಂಡಗಳೆೋನದ ಎನದನವ 
ನನನ ಪರಶೆನಗ,ೆ್ “ಕೊೋಲಾರ ಜಲೆಿಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ ೆ ದಿನ್ಾೆಂಕ:16.08.2017ರಲ್ಲಿ ಸಕಾಾರದಿೆಂದ್ 
ಒೆಂದ್ದ ಸದತೊುೋಲೆಯನದನ ಹೊರಡಿಸಿದುೆೋವೆ.ಅದ್ರೆಂತ ೆ “ಪಿ”್ ಸವೆಾ ನೆಂಬರ್ಗಳನದನ ನೋಡಲದ ಕರಮ 
ವಹಿಸಲಾಗಿದ”ೆ್ ಎನದನವ ಉತ್ುರವನದನ ನೋಡಿದಾುರ.ೆ ಮದೆಂದ್ದವರದೆ್ದ “ಚಿಕೆಬಳಾಿಪದರ ಮತ್ದು 
ರಾಜಾಾದ್ಾೆಂತ್ ಬೆೋರ ೆಬೆೋರ ೆದಿನ್ಾೆಂಕಗಳೆಂದ್ದ ಸದತೂೆುೋಲಗೆಳನದನ ಹೊರಡಿಸಿದೆುೋವೆಅದ್ರೆಂತ ೆಹೊಸ 
ಸವೆಾ ನೆಂಬರ್ಗಳನದನ ನೋಡಲಾಗದತ್ುದ”ೆ್ ಎನದನವ ಉತ್ುರವನದನ ನೋಡಿದಾುರೆ. ಆ ಸದತೊುೋಲೆಯಲ್ಲಿ 
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ಏನದ ೆ ಎೆಂದ್ರೆ, ಗೊೋಮಾಳ ಮೆಂಜೂರಾಗಿದ್ು ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಸವಾೆ ನೆಂಬರ್ಗಾಗಿ ರೈೆತ್ ಅಜಾ 
ಹಾರ್ಕಕೊೆಂಡಿರದತಾುನ್ೆ. ಒೆಂದ್ದ ಸವೆಾ ನೆಂಬರಿನಲ್ಲಿ ನೂರಾರದ ಎಕರ ೆ ಜಮಿೋನದ ಇರದತ್ುದೆ. ಆ 
ನೂರಾರದ ಎಕರ ೆ ಜಮಿೋನನದನ ಅಲ್ಲಿರದವೆಂತ್ಹ ರೈೆತ್ರದ ಅನದಭೂೆೋಗದ್ ಆಧಾರದ್ ಮೋಲೆ 
ಅಲ್ಲಿರದವೆಂತ್ಹ ರೈೆತ್ರದ ಫ್ಾರೆಂ ನೆಂಬರ್ 50 ಮತ್ದು 53 ಅನದನ ಹಾರ್ಕಕೊೆಂಡದ ಮೆಂಜೂರದ 
ಮಾಡಿಸಿಕೂೆೆಂಡಿರದತಾುರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದ್ಕೆೆ “ಪಿ”್ ನೆಂಬರ್ ಅಥವಾ Pyki number ಎೆಂದ್ದ 
ಕೊಟಟರದತಾುರ.ೆ ಈ “ಪಿ”್ ನೆಂಬರ್ ಅನದನ ತೆಗೆಯದೆೋ ಹೂೆೋದ್ರ,ೆ ಆ ಜಮಿೋನನೆಂದ್ ರೈೆತ್ನಗೆ 
ಯಾವುದೆೋ ಪರಯೋಜನವಾಗದವುದಿಲಿ. ಕೆೋವಲ ಉಳುಮ ಮಾಡಿ ಬೆಳ ೆತೆಗೆಯಬಹದದ್ದ ಅಷ್ಟೆ. ಆದ್ರೆ, 
ರೈೆತ್ ಆ ಜಮಿೋನನದನ ಅಡಮಾನವಿಟದಟ ಬಾಾೆಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತೆಗೆದ್ದಕೂೆಳುಿವುದ್ಕೆೆ 
ಸಾಧಾವಾಗದವುದಿಲಿ.  ಆಸಿಮಕವಾಗಿ ಆ ಜಮಿೋನದ ಪೌತಿ ಆದ್ರೆ, ಖಾತೆ ಮಾಡಿಸಿಕೂೆಳುಿವುದ್ಕೆೆ 
ಸಾಧಾವಾಗದವುದಿಲಿ. ಅಣಣ ತ್ಮಮೆಂದಿರದ ವಿಭಾಗವಾಗಿ ವಿಭಾಗದ್ ಮೂಲಕ ಖಾತ ೆ
ಮಾಡಿಸಿಕೂೆಳಿಬೋೆಕೆೆಂದ್ರೆ ಖಾತೆ ಆಗದವುದಿಲಿ. ಸಕಾಾರದ್ ಸದತೊುೋಲೆಯ ಪರಕಾರ 15 ವಷಾಗಳ 
ಕಾಲ ಅದ್ನದನ ಪರಭಾರೆ ಮಾಡಬಾರದೆೆಂದ್ದ ಇದೆ. ಆ ಅವಧಿ ಮದಗಿದ್ ನೆಂತ್ರ ರೈೆತ್ ಆ ಜಮಿೋನದ 
ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೋೆಕಾದ್ರೆ, ಅದ್ನದನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಸಾಧಾವಾಗದತಿುಲಿ. ಈ ರಿೋತಿ ಅನೆ್ೋಕ 
ಸಮಸೆಾಗಳು ಕೊೋಲಾರ ಮತ್ದು ಚಿಕೆಬಳಾಿಪದರ ಜಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಈ ಸಮಸೆಾಗಳು ಇಡಿೋ 
ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿಯೋ ಇವೆಯೆಂದ್ದ ನ್ಾನದ ಭಾವಿಸದತೆುೋನೆ್. ಸಕಾಾರದ್ ಸದತೂೆುೋಲೆಯ ಪರಕಾರ ಫ್ಾರೆಂ 1 
ರಿೆಂದ್ 5 ಮಾಡಬೋೆಕಾಗಿದೆ. ಈ ಫ್ಾರೆಂ ನೆಂಬರ್ 1 ರಿೆಂದ್ 5 ಅನದನ ಯಾವಾಗ ಮಾಡದತಾುರೆೆಂದ್ರೆ, 
ಆಕಾರಬೆಂಧಿಯಲ್ಲಿರದವ ವಿಸಿುೋಣಾ ಮತ್ದು ಪಹಣಿಯಲ್ಲಿರದವ ವಿಸಿುೋಣಾಗಳಲ್ಲಿ ವಾತಾಾಸ ಕೆಂಡದ 
ಬೆಂದ್ರ ೆಫ್ಾರೆಂ ನೆಂಬರ್ 1 ರಿೆಂದ್ 5 ಅನದನ ಮಾಡದತಾುರ.ೆ  
 ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಅನಲ್ಕದಮಾರ್ರವರೆೋ, ತಾವು ಪರಶೆನ ಕೆೋಳಿ ತಾವೆೋ 
ಉತ್ುರವನದನ ನೋಡದತಿುದಿುೋರಿ. ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಉತ್ುರವನದನ ನೋಡದತಾುರ.ೆ ತಾವು ಪರಶೆನ ಕೆೋಳಿ.  
 ಶ್ರೋ ಎೆಂ.ಎಲ್.ಅನಲ್ಕದಮಾರ್:- ಸನ್ಾಮನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಮಾನಾ ಕೆಂದಾಯ 
ಸಚಿವರದ ಸಹ ರೈೆತ್ ಕದಟದೆಂಬದ್ ಹಿನೆ್ನಲೆಯಿೆಂದ್ ಬೆಂದ್ವರಾಗಿದಾುರ.ೆ ಅವರ ಬಗೆೆ ನನಗ ೆ ಬಹಳ 
ಗೌರವವಿದ.ೆ ಅವರದ ಕೆಂದಾಯ ಇಲಾಖಯೆ ಅಧಿಕಾರವನದನ ವಹಿಸಿಕೊೆಂಡ ಮೋಲೆ ನೆ್ೂೆಂದಾಣಿ 
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ಪತ್ರ, ಪೌತಿ ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ದು ಭೂ ಪರಿವತ್ಾನ್ೆ ಆದೆೋಶಗಳು ವಿಳೆಂಬವಿಲಿದೆ ತ್ಾರಿತ್ವಾಗಿ 
ಆಗಬೋೆಕೆನದನವ ಹಿನೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನಸನೆೋಹಿ ಮತ್ದು ಜನಪರ ಕಾಯಾಕರಮಗಳನದನ ಜಾರಿಗೆ ತ್ೆಂದಿದಾುರೆ. 
ಆದ್ರೆ,ಕೊೋಲಾರ ಮತ್ದು ಚಿಕೆಬಳಾಿಪದರ ಜಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ “ಪಿ”್ ಸವೆಾ ನೆಂಬರ್ಗಳನದನ ತೆಗೆಯದವೆಂತ್ಹ 
ಕಾಯಾದ್ಲ್ಲಿ ಬಹಳಷದಟ ವಿಳೆಂಬವಾಗಿದ.ೆ ಸಕಾಾರ ಹೊರಡಿಸಿರದವ ಸದತೂೆುೋಲೆಗಳೆೋ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ
ಮಾರಕವಾಗಿವ.ೆ ಫ್ಾರೆಂ ನೆಂಬರ್ 1 ರಿೆಂದ್ 5 ಮಾಡದವುದ್ಕೂೆ ಸಾಧಾವಿಲಿ. ಸವಾೆ ಇಲಾಖಯೆವರದ 
ಮಾಡಬೋೆಕಾಗಿರದವ ಫ್ಾರೆಂ ನೆಂಬರ್ 6 ರಿೆಂದ್ 10 ಅನದನ ಸಹ ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಸಾಧಾವಾಗದತಿುಲಿ. 
ಏನದ ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಸಾಧಾವಿಲಿ; ಆ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ ಕೆಂದಾಯ ಇಲಾಖಯೆ ಹಿರಿಯ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದತೊುೋಲೆಗಳನದನ ಹೊರಡಿಸಿ ಅದ್ದ ಆಗದೋೆ ಇರದವ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ 
ನೆ್ೂೋಡಿಕೂೆಳುಿತಿುದಾುರೆ.                                                   
(ಮದೆಂದ್ದ)  

(೧೨೪೧) ೨೮.೧೨.೨೦೨೨ ೧೧.೦೦ ಎಸ್ವಿ-ಎೆಂಡಿ              (ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೋ ಎೆಂ.ಎಲ್. ಅನಲ್ ಕದಮಾರ್ (ಮದೆಂದ್ದ):-  

ಆದ್ರೆ ಆಗದತಿುಲಿ ಎೆಂದ್ಲಿ.  ದ್ದರಸಿುಯಾಗದತಿುದೆ.  ಇತಿುೋಚಿನ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಜಮಿೋನನ ಬೆಲ ೆಹಚೆಾುದ್ 
ಮೋಲ ೆ ದ್ದರಸಿುಯಾಗಿದೆ.  ಕೊೋಲಾರ ಮತ್ದು ಚಿಕೆಬಳಾಿಪದರ ಜಲೆಿಯ ದಾಖಲೆಗಳನದನ ಮಾನಾ 
ಮೆಂತಿರಗಳು ತ್ರಿಸಿ ನೆ್ೂೋಡಲ್ಲ. ೧೦೦ಕೆೆ ೯೦ರ್ಕೆೆಂತ್ ಹೆಚದು ಯಾರದ ಶ್ರೋಮೆಂತ್ರಿದಾುರೆ ಯಾರದ 
ಬೆಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳಿದಾುರೆ, ಯಾರದ ರಿಯಲ್ ಎಸಟೆೋಟ್ ಉದ್ಾಮಿಗಳಿದಾುರ,ೆ ಅವರದ ಪಿ- ಸವೆಾ 
ನೆಂಬರ್ ಅನದನ… 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಅನಲ್ ಕದಮಾರ್ ಅವರೆೋ, ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ 
ಉತ್ುರವನದನ ಕೂೆಡದತಾುರೆ.  ತಾವು ದ್ಯವಿಟದಟ ಕದಳಿತ್ದಕೂೆಳಿಿ.  ಇದ್ದ ಚಚೆಾ ಮಾಡದವ 
ಸಮಯವಲಿ, ಪರಶೆ್ನೋತ್ುರ ಅವಧಿ.  ಅಥಾ ಮಾಡಿಕೂೆಳಿಿ. ಸಚಿವರಿೆಂದ್ ಉತ್ುರವನದನ ಪಡದೆ್ದಕೊೆಂಡದ 
ನೆಂತ್ರ ಬೆೋಕಾದ್ರೆ ಒೆಂದ್ದ ಉಪ ಪರಶೆನಯನದನ ಕೆೋಳಿ. ಒೆಂದ್ದ ನಮಿಷದ್ಲ್ಲಿ ಮದಗಿಸಿ.   
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ಶ್ರೋ ಎೆಂ.ಎಲ.ಅನಲ್ ಕದಮಾರ:- ಮಾನಾ ಸಚಿವರೋೆ, ೧ to ೫ ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಸಾಧಾವಿಲಿ. 
೬ to ೧೦ ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಸಾಧಾವಿಲಿ.  ಇದ್ನದನ ಚಿಕೆಬಳಾಿಪದರ ಜಲೆಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂೆಟಟೆಂತ್ಹ 
ಉತ್ುರದ್ಲ್ಲಿ ಅವರೆೋ ಹೋೆಳಿದಾುರೆ.  ಆಕಾರ್ಬೆಂದ್ಗೂ ಪಹಣಿಗೂ ತಾಳಯೆಾಗದತಿುಲಿ. ಕಲೆವು 
ನ್ಾಾಯಾಲಯದ್ಲ್ಲಿದೆ.  ಕೆಲವು ದಾಖಲೆಗಳೋೆ ಸಿಗದತಿುಲಿ. ದಾಖಲೆಗಳನದನ ಯಾರದ ಇಟದಟಕೂೆಳಿಬೆೋಕದ? 
ದಾಖಲೆಗಳು ಕೆಂದಾಯ ಇಲಾಖಯೆ ಸದಪದಿಾಯಲ್ಲಿರಬೋೆಕದ.  ಅವರ ಬಳಿ ದಾಖಲಗೆಳಿಲಿ ಎೆಂದ್ರ ೆ
ಅದ್ಕೆೆ ಒೆಂದ್ದ missing file ಎೆಂದ್ದ ಮಾಡದತಾುರ.ೆ  ಆ missing file ಸಿದ್ಾ ಪಡಿಸಬೆೋಕಾದ್ರೆ 
ರೈೆತ್ ವಷ್ಾಾನದಗಟಟಲೆ ಓಡಾಡಬೋೆಕದ.  ಇವತ್ದು ಇದ್ಕೆೆಲಾಿ ದೊಡಿ ಪಾಾಕೆೋಜ್ ಆಗಿದ.ೆ  ಮಾನಾ 
ಸಚಿವರದ ಬಹಳಷದಟ ಕಾಳಜಯಿೆಂದ್ ಇಲಾಖಯೆಲ್ಲಿ ಪರಿವತ್ಾನೆ್ ತ್ರದತಿುದಾುರೆ.  ಕೊೋಲಾರ-
ಚಿಕೆಬಳಾಿಪದರ ಜಲೆಿಗಳಿಗ ೆ ಪಿ-ಸವೆಾ ನೆಂಬರ್ ಅನದನ ತೆಗೆಯದವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ದೂೆಡಿ 
ಮಾಫಿಯಾ ಆಗಿದ.ೆ  ನೋವೆೋನ್ಾದ್ರೂ ಇವತ್ದು ಇದ್ಕೆೆ ಒೆಂದ್ದ ಪರಿಹಾರವನದನ ಕೆಂಡದಕೊೆಂಡರ ೆ
ಕೊೋಲಾರ ಜಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಕ ಇರದವೆಂತ್ಹ ಪಿ-ಸವೆಾ ನೆಂಬರ್… 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಅನಲ್ ಕದಮಾರ್ ಅವರೆೋ, ಒೆಂದ್ದ ನಮಿಷ.  ಮಾನಾ 
ಸಚಿವರದ ಮಾತ್ನ್ಾಡಿದ್ ನೆಂತ್ರ ನೋವು ಮತೂೆುೆಂದ್ದ ಉಪ ಪರಶೆನಯನದನ ಕೆೋಳಿ.  ಮದ್ಲದ 
ಸಚಿವರಿೆಂದ್ ಉತ್ುರ ತೆಗೆದ್ದಕೊಳಿಿ.   

ಶ್ರೋ ಆರ. ಅಶೆ್ೋಕ್:- ಮಾನಾ ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಮಾನಾ ಅನಲ್ ಕದಮಾರ್ 
ರವರದ  ಪಿ-ನೆಂಬರ್ ಬಗೆೆ ಪರಶೆನಯನದನ ಕೆೋಳಿದಾುರೆ.  ಈ ಪಿ-ನೆಂಬರ್ ಎನದನವುದ್ದ ಸಕಾಾರಿ 
ಜಮಿೋನನದನ ಉಳುಮ ಮಾಡದತಿುರದವೆಂತ್ಹ ರೈೆತ್ರಿಗೆ ಕೊಟಾಟಗ ಆ ಜಮಿೋನನ ವಿಸಿುೋಣಾವನದನ 
ನೆ್ೂೋಡಿ ಪೂೆೋಡಿ ಮಾಡಬೋೆಕದ. ಸೆೆಚ್ ಮಾಡಿಕೊಡಬೋೆಕದ. ಅದ್ದ ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಆಗದತಿುರದವುದಿಲಿ. 
ಇದ್ದ ಕಳೆದ್ ೫೦-೬೦ ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ಲೂ ಬೆಂದಿದ.ೆ  ಅದ್ಕೊೆೋಸೆರ ಉಳುಮ ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ 
ತೊೆಂದ್ರಯೆಾಗಬಾರದ್ದ ಹಾಗೂ ಸಕಾಾರದಿೆಂದ್ ಅವರಿಗೆ ಏನ್ಾದ್ರೂ ಸಾಲಪ ಸೌಲಭಾಗಳು 
ದೊರೆಯಲ್ಲ ಎನದನವ ದ್ೃರ್ಷಟಯಿೆಂದ್ ಪಿ-ನೆಂಬರ್ ಅನದನ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೃರ್ಷಟ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ದ.  ಪಿ-
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ನೆಂಬರ್ನೆಂದ್ ರಗೆದಾಲರ್ ನೆಂಬರ್ಗೆ ಬೆಂದ್ರ ೆಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದ ಹೆೋಳಿದ್ೆಂತೆ ಭೂ ಪರಿವತ್ಾನ್ೆ 
ಎಲಿವನೂನ ಮಾಡಿಕೊಳುಿವುದ್ಕೆೆ ಅವಕಾಶವಾಗದತ್ುದೆ.  ಅದಾಗಬೆೋಕದ ಎನದನವುದ್ದ ಬೆೋಡಿಕ.ೆ  

 ಮಾನಾ ಹರಿಪರಸಾದ್ ಅವರ ಗಮನಕೆೆ. ಬೋೆರ ೆ ಜಲೆಿಗಳವರದ ಕೆೋಳಬೆೋಕಾಗಿತ್ದು.  ಇಡಿೋ 
ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ ೧ to ೫ ಮಾಡಿದ್ ಮೋಲೆ ೬ to ೧೦ ಮಾಡಬೋೆಕದ.  ಆದ್ರೆ ಕೂೆೋಲಾರ-ಚಿಕೆಬಳಾಿಪದರ 
ಜಲೆಿಗಳಿಗೆ ೬ to ೧೦ ಬೋೆಡ, ಹಾಗೆಯೋ ಮಾಡಿ ಎೆಂದ್ದ exemption ಕೂೆಟಟದುೆೋವೆ.  ಒಟದಟ 
ಕೊೋಲಾರ ಜಲೆಿಯಲ್ಲಿ 2650 ಎಕರ ೆಜಮಿೋನಗ ೆ೧ to ೫ ಈಗಾಗಲೆೋ ಆಗಿದೆ.  ಆಮೋಲೆ 6 to 10 
ಮಾಡಬೋೆಕಾಗಿತ್ದು.   ಇಡಿೋ ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಮಾಡದತೆುೋವೆ.  ಈ ಜಲೆಿಗಳಿಗ ೆ ಮಾತ್ರ exemption 
ಕೊಟಟದುೆೋವೆ. Special category ಕೊಟಟದೆುೋವೆ.  ಹಾಗಿದಾುಗ ಆಗಿಲಿ ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಗ ೆಹೆೋಳುತಾುರೆ? 
ಕೊೋಲಾರದ್ಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರದವುದ್ದ 467 ಪಿ-ನೆಂಬರ್ ಮಾತ್ರ. ಅದ್ನದನ ಕೂಡ ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರೋೆ 
ಹೆೋಳಿದಾುರೆ.  ಮಾನಾ ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ ಹೆೋಳಿದ್ೆಂತ ೆಪರಶೆನಗ ೆಉತ್ುರವನದನ ಅವರೆೋ ಹೆೋಳಿದಾುರ.ೆ 
ಸಮಸೆಾ ಏನೆ್ೆಂದ್ರೆ ೩ ಮತ್ದು ೯ಕೆೆ ತಾಳಯೆಾಗದವುದಿಲಿ. ಹಕದೆದಾರರದ ಮತ್ದು ಉಳುಮದಾರರಿಗ ೆ
ತಾಳಯೆಾಗದತಿುಲಿ.  ಪರತಿಯೆಂದ್ಕೂೆ ಅರಣಾ ಇಲಾಖಯೆ ನರಾಕ್ೆೋಪಣಾ ಪತ್ರ ಬೆೋಕಾಗಿದ್ದು, ಅದ್ದ 
ಸಿಗದತಿುಲಿ.  ಅದ್ನದನ ಕಡಾಿಯ ಮಾಡಿರದವುದ್ದ ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ.  ಅನದಭವದ್ಲ್ಲಿ 
ಇರದವುದ್ಕೂೆ, ಉಳುಮ ಮಾಡದವುದ್ಕೂೆ ವಾತಾಾಸ ಇದೆ.  ಎರಡದ ಎಕರ ೆ ಮೆಂಜೂರಾಗಿದ್ುರ ೆ
ಮೂರದ ಎಕರ ೆಉಳುಮ ಮಾಡದತಿುರಬಹದದ್ದ ಅಥವಾ ಒೆಂದ್ೂವರ ೆಎಕರ ೆಮಾಡದತಿುರಬಹದದ್ದ. ಒಬಬ 
ರೈೆತ್ನಗೂ ಮತೊುಬಬ ರೈೆತ್ನಗೂ ನಡದವೆ ಇರದವ ಬಾಡಾರ್ ವಿಷಯದ್ಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೆೋ ಕೂೆೋಟ್ಾ 
ಕೆೋಸ್ಗಳು ಹೂೆೋಗಿವೆ.  ಇದ್ಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ೆಂತ ೆಪೆೆಂಡಿೆಂಗ್ ಉಳಿದಿರದವುದೆೋ ಹೆಚದು. ಉಳಿದ್ೆಂತ ೆ
ಈಗಾಗಲೆೋ ೧ to ೫ ಮಾಡಿದೆುೋವೆ.  ಅದ್ಕೆೆಲಾಿ ರೈೆತ್ರಿಗೆ ಹಕೆನದನ ಕೊಡಲಾಗದತಿುದೆ.  

 ಇದ್ನದನ ಇಡಿೋ ರಾಜಾಕೆೆ ಏಕೆ ಮಾಡಬಾರದ್ದ ಎೆಂದ್ದ ನ್ಾವು ಯೋಚನೆ್ ಮಾಡದತಿುದೆುೋವೆ.  
೧೦೦ ಎಕರ ೆಸಕಾಾರಿ ಜಮಿೋನನಲ್ಲಿ ನ್ಾವು ೯೦ ಎಕರಯೆನದನ ಕೊಟಟದ್ುರ ೆdispute ಇರದವುದಿಲಿ. 
೧೦೦ ಎಕರ ೆಇರದವ ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ ೨೦೦ ಎಕರ,ೆ ೩೦೦ ಎಕರ ೆಕೊಟಟದಾುರೆ.  ಆ ತ್ರಹದ್ ಕೆೋಸ್ಗಳು 
ಬಹಳಷದಟ ಇರದವುದ್ರಿೆಂದ್ ಈ ನೆಂಬರ್ ಶದರದವಾಗಿರದವುದ್ದ.  ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ಇಡಿೋ ರಾಜಾಕೆೆ ಒೆಂದ್ದ 
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ಆದೆೋಶವನದನ ಹೂೆರಡಿಸೊೋಣ ಎೆಂದ್ದ ಯೋಚಿಸಿದುೆೋನೆ್. ಗೊೋಮಾಳ ಜಮಿೋನದ, ಸಕಾಾರಿ ಜಮಿೋನದ 
ಇರದವುದ್ರ್ಕೆೆಂತ್ಲೂ ಕಡಿಮ ಹಕದೆಪತ್ರ ಕೂೆಟಟದ್ುರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರಿೋತಿಯ ವಾವಸೆಾ ಬೋೆಡ.  ಅವರಿಗೆ ೬ 
to ೯ exemption ಕೊಟದಟ ಅವರಿಗೂ ಒಳೆಿಯದ್ನದನ ಮಾಡಬೋೆಕೆನದನವ ಉದೆುೋಶ ಇದೆ.  ಮಾನಾ 
ಅನಲ್ ಕದಮಾರ್ ಅವರದ ಪರಶೆನಯನದನ ಕೋೆಳಿರದವುದ್ಕೆೆ ನ್ಾನದ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಇೆಂದ್ದ ಎಲಿರಿಗೂ 
ಹೆೋಳಬಯಸದತುೆೋನೆ್.   

 ಚಿಕೆಬಳಾಿಪದರದ್ಲ್ಲಿ  ೫೬ ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 1 to 5 ಸಿದ್ಾ ಪಡಿಸಿದೆುೋವೆ.  ಈ ಪೆೈರ್ಕ ೩೫ 
ಕಡತ್ಗಳು ನೂಾನತೆ ಇರದವುದ್ರಿೆಂದ್ ೧೩ ಕಡತ್ಗಳನದನ ಹಿೆಂದಿರದಗಿಸಲಾಗಿದ.ೆ ಇನದನ ೮ ಕಡತ್ಗಳು 
ಪರಿಶ್ೋಲನೆ್ಯಲ್ಲಿದೆ. ಚಿಕೆಬಳಾಿಪದರ ಜಲೆಿಯ ೧೫ ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ೬ to ೧೦ ಅನದನ 
ಸಿದ್ಾಪಡಿಸಲಾಗದತಿುದೆ.  ಅದ್ಕೆೆ exemption ಇಲಿ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪರಕರಣ ಕಡಿಮಯಾಗದತಿುದೆ. 
ಪಿ-ನೆಂಬರ್ ಎನದನವುದ್ದ ಇಡಿೋ ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಸಮಸೆಾ ಇರದವೆಂಥದ್ದು.  ಇದ್ನದನ ತ್ಾರಿತ್ವಾಗಿ 
ಮಾಡಬೋೆಕದ ಎೆಂದ್ದ ಈಗಾಗಲೆೋ ೩೦೦೦ಕೂೆ ಹೆಚದು ಜನ ಸವೆಾಯರ್ಗಳನದನ ಗದತಿುಗೆ ಆಧಾರದ್ಲ್ಲಿ 
ನೆ್ೋಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  ಲಕ್ಾೆಂತ್ರ ಅಜಾಗಳು ಬಾರ್ಕ ಉಳಿದಿವೆ. ಪೊೋಡಿಗ ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ,ೆ 
ಸವೆಾಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ ೆಲಕ್ಾೆಂತ್ರ ಅಜಾಗಳು ಬಾರ್ಕಯಿವೆ.  ಕೊೋವಿಡ್ ಬೆಂದ್ ಮೋಲೆ ಇನೂನ 
ಜಾಸಿುಯಾಯಿತ್ದ. ಕನಷಿ ಪಕ್ಷ ಇನದನ ನ್ಾಲೆೆೈದ್ದ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದ clear ಆಗಬೋೆಕೆೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿ 
ಒೆಂದ್ದ ಹೂೆಸ ವಾವಸೆಾಯನದನ ನ್ಾವು ಮಾಡದತಿುದೆುೋವ.ೆ  ಅಹಾ ಸವಾೆಯರ್ಗಳನದನ ಮೂರದ ವಷಾಕೆೆ 
ನೆ್ೋಮಕ ಮಾಡಿಕೂೆಳುಿತಿುದುೆೋವೆ.  ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ಮದೆಂದೆ ಪರಶೆನ ಬರದತ್ುದೆ.  ಆಗ ಉತ್ುರ ಹೆೋಳುತುೆೋವೆ.  
ಇದ್ನದನ ಸಾಲಪ ಬೆೋಗ clear ಮಾಡಲದ ಕರಮ ತೆಗೆದ್ದಕೊಳುಿತೆುೋನ್ೆ.  ಕೊೋಲಾರ-ಚಿಕೆಬಳಾಿಪದರಗಳಿಗೆ 
ಹೊೋದಾಗ ಈ ಪಿ-ನೆಂಬರ್ ಸಮಸೆಾಯನದನ ನನನ ಗಮನಕೂೆ ತ್ೆಂದಿದಾುರೆ.  ವಿನೆಂತಿ ಮಾಡಿದಾುರ.ೆ  
ನ್ಾನದ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಮದತ್ದವಜಾ ವಹಿಸಿ ಇನನಷದಟ ಸರಳಿೋಕರಣ ಮಾಡಿ ಉಳುಮ ಮಾಡದತಿುರದವ 
ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಜಮಿೋನದ, ಅನದಭವ ಮತ್ದು ಎಲಾಿ ದಾಖಲೆಗಳನದನ ಮಾಡಿಕೂೆಡದವ ಯೋಚನೆ್ಯನದನ 
ಮಾಡಿದೆುೋನ್.ೆ  ನ್ಾನೆ್ೋ ಮನ್ೆಬಾಗಿಲ್ಲಗ ೆಕೆಂದಾಯ ದಾಖಲೆಗಳನದನ ಕೊಟಟದೆುೋನ್ೆ.  ಯಾರನೂನ ಹೆೋಳದೆ 
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ಕೆೋಳದೆ, ಹಣವನದನ ಪಡಯೆದೆ ನ್ಾನೆ್ೋ ಎಲಿರ ಮನ್ ೆ ಬಾಗಿಲ್ಲಗ ೆ ಕೆಂದಾಯ ದಾಖಲೆಗಳನದನ 
ಕೊಟಟದುೆೋನೆ್.  ಇದ್ನದನ ಕೂಡ ಮಾಡದತೆುೋನ್ ೆಎನದನವ ವಿಶಾಾಸವನದನ ತ್ಮಗೆ ಕೂೆಡಬಯಸದತೆುೋನೆ್.   

 ಶ್ರೋ ಎೆಂ.ಎಲ.ಅನಲ್ ಕದಮಾರ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಸಚಿವರದ ಉತ್ುರವನದನ 
ಕೊಟಟದಾುರೆ.  ಅವರದ ಮಾಡದತಾುರ ೆ ಎನದನವ ವಿಶಾಾಸ ಮತ್ದು ನೆಂಬಿಕ ೆ ನನಗ ೆ ಇದೆ. ಕೂೆೋಲಾರ 
ಜಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಪಿ-ನೆಂಬರ್ಗಳು, ಸವೆಾ ನೆಂಬರ್ಗಳು ಬಾರ್ಕ ಇರದವುದ್ದ ೪೬೭ ಎೆಂದ್ದ  ಮಾನಾ 
ಸಚಿವರ ಬಾಯಿೆಂದ್ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಿಸದತಾುರ.ೆ  ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ್ ಮಾನಾ ಮದಖಾ ಸಚೆೋತ್ಕರದ ನಮಮ 
ಜಲೆಿಯವರೆೋ ಇಲ್ಲಿ ಇದಾುರೆ.  ಬಹದಶಃ ಅವರ ತಾಲೂಿರ್ಕನಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಕ ಇರದವುದ್ದ ಇಡಿೋ ಜಲೆಿಗ ೆ೪೬೭ 
ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿದಾುರ.ೆ  ಸಾವಿರಾರದ ಸವೆಾ ನೆಂಬರ್ಗಳು ಬಾರ್ಕ ಇವೆ.  ಬಹದಶಃ ಕೊೋಲಾರ ಜಲೆಿ, 
ಚಿಕೆಬಳಾಿಪದರ ಜಲೆಿಯಲ್ಲಿ ೪೦ ರಿೆಂದ್ ೫೦,೦೦೦ ಜನ ರೈೆತ್ರದ ಪಿ-ನೆಂಬರ್ ತೂೆೆಂದ್ರೆಗ ೆಒಳಪಟದಟ 
ಬಹಳಷದಟ ಕಷಟ ಅನದಭವಿಸದತಿುದಾುರೆ.  ಮಾನಾ ಮದಖಾ ಸಚೆೋತ್ಕರದ ಕೂಡ ತ್ಮಮ ಅಭಿಪಾರಯವನದನ 
ತಿಳಿಸಲ್ಲ.  ಜಲಾಿಧಿಕಾರಿಯವರದ ತ್ದೆಂಬಾ ಒಳೆಿಯವರದ.  ಬಹದಶಃ ಇದ್ದ ಅವರ ಗಮನಕೂೆ 
ಬೆಂದಿರದವುದಿಲಿ. ಬಹದಶಃ ಅಲ್ಲಿರದವ ಶಾಖಯೆ ಮದಖಾಸಾರೂೆೋ ಅಥವಾ Legislative 
Assembly/ Legislative Council questions ಗಳನದನ ನೆ್ೂೋಡದತಿುರದವವರೊೋ ಈ 
ರಿೋತಿಯ ತ್ಪದಪ ಮಾಹಿತಿಯನದನ ಕೊಟಟದಾುರೆ.   

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಸಚಿವರೆೋ, ಅವರ ಪರಶೆನ ಇರದವೆಂಥದ್ದು ತ್ಮಮ ಗಮನಕೆೆ 
ಬಾರದ ೆಆಗಿದ ೆಎೆಂದ್ದ.   

ಶ್ರೋ ಆರ.ಅಶೆ್ೋಕ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಅದ್ನದನ ಮತೊುಮಮ ಪರಿಶ್ೋಲನೆ್ ಮಾಡಿ 
ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರಿಗೆ ಉತ್ುರವನದನ ಕೊಡಿಸದತೆುೋನ್.ೆ   

ಶ್ರೋ ಎೆಂ.ಎಲ.ಅನಲ್ ಕದಮಾರ:- ಮಾನಾ ಸಚಿವರೋೆ, ಬಹಳಷದಟ ತೂೆೆಂದ್ರೆಯಿದೆ. ಈ 
ತೊೆಂದ್ರಯೆನದನ ಬಗಹೆರಿಸಿಕೂೆಟಟರೆ ಕೂೆೋಲಾರ-ಚಿಕೆಬಳಾಿಪದರ ಜಲೆಿಯ ಜನರದ ಮನ್ ೆಮನ್ೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಚಿವರ ಫ್ೊೋಟೂೆೋ ಹಾರ್ಕಕೊಳುಿತಾುರೆ.  ಕೆಲವು ಕಡ ೆದ್ದರಸಿು ಆಗಿದ.ೆ  ಪಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಇೆಂಡಿೋಕರಣ 
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ಆಗಿಲಿ.  ದ್ದರಸಿು ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಗಾರಮ ನಕಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಇೆಂಡಿೋಕರಣ ಮಾಡಿಲಿ. ಇಲಾಖ ೆ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ ೆಎಷದಟ ಬೆೋಜವಾಬಾುರಿ ಇದೆ ಎೆಂದ್ರೆ ಶ್ರೋಮೆಂತ್ರಿಗ,ೆ ಬೆಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳಿಗೆ, ರಿಯಲ್ 
ಎಸಟೆೋಟ್ನವರಿಗೆ ಕೆೈಗಾರಿಕಗೆಳನದನ ಮಾಡದವವರಿಗೆ ಎಲಾಿ ಕೆಲಸವೂ ಆಗದತ್ುದೆ.  ಆದ್ರೆ ಸಾಮಾನಾ 
ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಆಗದತಿುಲಿ. ಸಣಣಪದಟಟ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಆಗದತಿುಲಿ. ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಮಾಡಿರದವ ಒಳೆಿಯ 
ಕೆಲಸವನದನ ನ್ಾನದ ಈಗಾಗಲೆೋ ಹೆೋಳಿದೆುೋನ್.ೆ  ಜನಸನೆೋಹಿ, ಸಾಾವಲೆಂಬಿ ಕೆಲಸಗಳನದನ ಮಾಡಿದಾುರ.ೆ  
Conversion ನಲ್ಲಿ ಸರಳಿೋಕರಣ ಮಾಡಿದಾುರ.ೆ  

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಅನಲ್ ಕದಮಾರ್ ಅವರೆೋ, ಇದ್ದ ಪರಶೆ್ನೋತ್ುರ ಅವಧಿ. 
ದ್ಯಮಾಡಿ ಕದಳಿತ್ದಕೊಳಿಿ.  

ಶ್ರೋ ಆರ.ಅಶೆ್ೋಕ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಮಾನಾ ಅನಲ್ಕದಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ 
ಮತೊುಮಮ ಸಪಷಟ ಮಾಡದತೆುೋನ್ೆ. ಪಿ-ನೆಂಬರ್ ಬಗೆೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಆಸರ್ಕು ಇದೆ.   

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಅನಲ್ ಕದಮಾರ್ ಅವರೆೋ, ಐದ್ದ ನಮಿಷ ಇರದವ 
ಅವಧಿಯ ಬದ್ಲದ ನಮಗೆ ೧೫ ನಮಿಷವನದನ ಕೂೆಟಟದೆುೋನೆ್.    

ಶ್ರೋ ಆರ.ಅಶೆ್ೋಕ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಪಿ-ನೆಂಬರ್ ಅನದನ ತೆಗೆದ್ದ ರಗೆದಾಲರ್ 
ನೆಂಬರ್ ಅನದನ ಕೊಡದವುದ್ಕೆೆ ಕರಮ ಮಾಡದತೆುೋವ.ೆ   

ಶ್ರೋ ಎೆಂ.ಎಲ.ಅನಲ್ ಕದಮಾರ:- ಮಾನಾ ಸಚಿವರೆೋ, ೬ to ೧೦ ತೆಗೆದಿದಿುೋರಿ. ಅದೆೋ ರಿೋತಿ 
೧ to೫ ಅನದನ relax ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳೆಿಯದ್ದ.  

ಶ್ರೋ ಆರ.ಅಶೆ್ೋಕ್:- ಮಾನಾ ಅನಲ್ ಕದಮಾರ್ ಅವರೆೋ, ೧ to ೫ ಅನದನ relax  
ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಆಗದವುದೆೋ ಇಲಿ.  ಆಮೋಲ ೆ ಇಡಿೋ ಕನ್ಾಾಟಕದ್ಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ದ ಇೆಂಚದ ಜಾಗವೂ 
ಸಿಗದವುದಿಲಿ.  ಎಲಿವನೂನ ಬರೆದ್ದಕೊೆಂಡದ ಬಿಡದತಾುರೆ.   

(ಮದೆಂದ್ದ) 
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(1242) 28-12-2022,  11.10  ಕೆಜ.ಎಕೆ                (ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 
ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಾ 1145 

                          (ಉತ್ುರವನದನ ಲಗತಿುಸಲಾಗಿದೆ) 
     ಶ್ರೋ ಶರಣಗೌಡ ಬಯಾಪದರ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಉತ್ುರವನದನ 
ಒದ್ಗಿಸಿದಾುರ.ೆ ಆದ್ರೆ, ಉತ್ುರದ್ಲ್ಲಿ ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ 2022-23ನೆ್ೋ  ಸಾಲ್ಲನ ನವೆೆಂಬರ್-22 ರ 
ಅೆಂತ್ಾಕೆೆ  ಲೂೆೋಕೂೆೋಪಯೋಗಿ  ಇಲಾಖಯೆಲ್ಲಿ  ವಿವಿಧ  ಲೆಕೆಶ್ೋರ್ಷಾಕೆಗಳಡಿ ಒಟದಟ ರೂ.6333.28  
ಕೊೋಟ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮತ್ುದ್ ಬಿಲದಿಗಳು  ಗದತಿುಗೆದಾರರಿಗ ೆ ಪಾವತಿಸದವುದ್ದ ಬಾರ್ಕ ಇದೆ ಎೆಂದ್ದ 
ತಿಳಿಸಿದಾುರ.ೆ  ಇಷದಟ ಮತ್ುವನದನ ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಮಾಚ್ಾ ತಿೆಂಗಳ ಅೆಂತ್ಾದೊಳಗೆ ಪಾವತಿ 
ಮಾಡದತೆುೋವೆೆಂದ್ದ ತಿಳಿಸಿದಾುರ.ೆ ಆದ್ರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇನದನ ongoing works 2 ರಿೆಂದ್ 3 ಸಾವಿರ 
ಕೊೋಟ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡಯೆದತಿುದ.ೆ ನನಗ ೆಈಗ ಉತ್ುರ ಸಿರ್ಕೆದೆ. ನ್ಾನದ ಉತ್ುರವನದನ 
ವಿವರವಾಗಿ ನೆ್ೂೋಡದವುದ್ಕೆೆ ಆಗಲ್ಲಲಿ. ಮಾಚ್ಾ ತಿೆಂಗಳವರೆಗ ೆ ಅೆಂದ್ರೆ, ಸದಮಾರದ 10 ಸಾವಿರ 
ಕೊೋಟ ರೂಪಾಯಿಗಳಷದಟ ಬಿಲದಿ ಬರಬಹದದ್ದ ಎೆಂದ್ದ ನನನ ಅೆಂದಾಜದ ಇದೆ. ಈ 10 ಸಾವಿರ 
ಕೊೋಟ ರೂಪಾಯಿಗಳನದನ ಪರಸುಕ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಲಲಿವೆೆಂದ್ರ,ೆ ಗದತಿುಗದೆಾರರ ಆತ್ಮಹತೆಾ 
ಪರಕರಣಗಳು ಜಾಸಿುಯಾಗದತ್ುವೆ. ನಮಮ ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿನ ಗದತಿುಗೆದಾರರದ ಆತ್ಮಹತೆಾ 
ಮಾಡಿಕೊಳುಿವೆಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಾತಿ ಬೆಂದಿದ.ೆ ಗದತಿುಗೆದಾರರ ಗೆಂಡದ ಮಕೆಳಿಗೆ ಮದ್ದವೆ ಮಾಡಲದ  
ಯಾರದ ಹೆಣದಣ ಮಕೆಳನದನ ಕೊಡದತಿುಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಯಾರದ ಸಾಲ ಕೊಡದತಿುಲಿ. ಅವರದ್ದು ಎಲಾಿ  
ಬಾಾೆಂಕದಗಳಲ್ಲಿ O.D. (Overdraft) ಗಳಾಗಿವ.ೆ ಅವರ report ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲಿ. ಅವರ 
ಆಸಿುಗಳನದನ ಕೂೆಟಟರದ ಯಾರದ ಸಾಲ  ಕೊಡದತಿುಲಿ. ಈ  ರಿೋತಿಯ ಪರಿಸಿಾತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಬಗೆೆ 
ಒೆಂದ್ದ ಉದಾಹರಣೆಯನದನ ಹೆೋಳುತೆುೋನ್.ೆ ಮನೆ್ನ ದಿವಸ ನನನ ಗೆಳೆಯ ಒಬಬ ಗದತಿುಗೆದಾರ ನನನನದನ 
ಭೆೋಟಯಾಗಿದ್ು. ಆತ್ನದ್ದು ಸದಮಾರದ 40 ರಿೆಂದ್ 50 ಕೊೋಟ ರೂಪಾಯಿಗಳ pending bills 
ಇದೆ. ಆತ್ನದ್ದು ಎಲೂಿ  ಒೆಂದ್ದ ಕಡ ೆಮಬೆೈಲ್ಪೊೋನ್ ಬಿದ್ದು ಅದ್ದ switch off ಆಗಿದ.ೆ  ಆ 
ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಆತ್ನ ಮನೆ್ಗ ೆಯಾರೊೋ ಸಾಲ ಕೂೆಟಟವರದ ಕೆೋಳಿಕೂೆೆಂಡದ 2 ರಿೆಂದ್ 3 ಜನರದ 
ಬೆಂದಿದಾುರ.ೆ ಅದೆೋ ಸಮದ್ಲ್ಲಿ ಆತ್ನದ ಮನ್ೆಯಿೆಂದ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೊೋಗಿದಾುನ್ೆ. ಆ ಸಾಲಗಾರರದ 
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ಮನ್ೆಗೆ ಬೆಂದ್ೆಂತ್ೆಂಹ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಆತ್ನ ಕದಟದೆಂಬದ್ವರದ ಹತ್ದುಸದರಿದ್ದ ಗದ್ುಲ 
ಮಾಡಿಕೊೆಂಡಿದಾುರೆ. ಇೆಂತ್ಹ ವಾತಾವಾರಣ ಇಡಿೋ ನಮಮ ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಸೃರ್ಷಟಯಾಗಿದೆ. ನಮಮ ಸಚಿವರ 
ಬಗೆೆ ವಿಶಾಾಸ ಇದೆ.  ಈಗಾಗಲೆೋ ಸಾಕಷದಟ ಅನದದಾನವನದನ ಕೊಟಟದಾುರೆ. 
      ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರೆೋ, ತ್ಮಗೆ ಮಾನಾ ಸಚಿವರ ಮೋಲೆ ವಿಶಾಾಸ 
ಇದ್ುರ,ೆ ತಾವು ಪರಶೆನ ಕೆೋಳಿ ಸಚಿವರದ ಉತ್ುರ  ಕೂೆಡದತಾುರೆ. 
       ಶ್ರೋ ಶರಣಗೌಡ ಬಯಾಪದರ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ,  ಪರಸಕು ಸಾಲ್ಲನ ಬಾರ್ಕ 
ಮತ್ುವನದನ ಕೊಟದಟ ಗದತಿುಗೆದಾರರನದನ ಉಳಿಸದವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನದನ ಮಾಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ದ ವಿನೆಂತಿ 
ಮಾಡಿಕೊಳುಿತೆುೋನೆ್. 
    ಶ್ರೋ ಸಿ.ಸಿ.ಪಾಟೋಲ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಘೂೋಷಣೆಯಾದ್ೆಂತ್ಹ 
ಹಣವನದನ ಮಾಚ್ಾ ತಿೆಂಗಳ ಅೆಂತ್ಾದೊಳಗೆ ಸೆಂಪೂಣಾವಾಗಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡದತೆುೋವೆ.  Pending 
works, ongoing works ಏನವ,ೆ it is a continuous process.  ತ್ಮಮಲಿರ   ಹಾಗೂ 
ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದ್ಸಾರಿೆಂದ್ ಕೆಲಸವನದನ ತೆಗೆದ್ದಕೊೆಂಡಿರದತೆುೋವೆ. ನ್ಾವು ಬೆೋಡ ಹಣ  ಇಲಿ, ಹಣ 
ಕಡಿಮ ಇದೆ ಎೆಂದ್ದ  ಹೆೋಳಿದ್ರೂ ಸಹ ಕೆೋಳುವುದಿಲಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಕೂೆಡಿ ಗದತಿುಗೆದಾರರದ 
ಮಾಡದತಾುರ.ೆ ಅದ್ರ ಹಣ ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ಕೂೆಡಿ ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳುತಾುರೆ. ಒೆಂದ್ದ ಕಡ ೆ ರಸೆು 
ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಎೆಂದ್ದ ಹಾಗೂ ಇನ್ೂೆನೆಂದ್ದ ಕಡ ೆ ಬಾರ್ಕ ಮತ್ುವನದನ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ಎೆಂದ್ದ 
ಒತ್ುಡವನದನ ತ್ರದತಾುರೆ.  Budget allocation ಏನದ,ೆ ಅದ್ನದನ March end ಒಳಗೆ 
ಸೆಂಪೂಣಾವಾದ್ ಹಣವನದನ payment ಮಾಡದತೆುೋವೆ. Additionality ಗೆ ಮಾನಾ 
ಮದಖಾಮೆಂತಿರಯವರಿಗೆ ಕೋೆಳಿದೆುೋನ್ೆ. ರಾಜಾದ್ ಹಣಕಾಸಿನ ವಾವಸೆಾಯನದನ ನೆ್ೂೋಡಿಕೊೆಂಡದ ಪರತಿ 
ವಷಾದ್ೆಂತ ೆಲೂೆೋಕೂೆೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯವರದ ಕೊಡದತಾುರ ೆಎನದನವೆಂತ್ಹ ವಿಶಾಾಸ ಇದೆ. ಈ 
ಹಣವನದನ ಗದತಿುಗೆದಾರರ ಬಾರ್ಕ ಮತ್ುವನದನ ಪಾವತಿ ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಕರಮವನದನ ತೆಗೆದ್ದಕೊಳುಿತುೆೋವೆ.  
On merit payment ಮಾಡದತಿುದೆುೋವ.ೆ ನ್ಾವು  ಯಾರಿಗೂ ಸಹ discretionary quota 
ದ್ಡಿ payment ಮಾಡದತಿುಲಿ.  On merit ಮೋಲ ೆಪಾವತಿ ಮಾಡದತಿುದುೆೋವೆ. 
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      ಶ್ರೋ ಶರಣಗೌಡ ಬಯಾಪದರ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ,  ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಹೆೋಳಿದ್ದು  
ಸರಿ ಇದೆ. ನ್ಾನದ ಇಲಿವೆೆಂದ್ದ ಹೆೋಳುತಿುಲಿ. ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಅನದಗದಣವಾಗಿ 
ಕೊಡದತುೆೋವೆೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿದಾುರ.ೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಇನದನ ಎಷದಟ ಮತ್ು ಮಾಚ್ಾ ತಿೆಂಗಳವರೆಗ ೆ ಬಾರ್ಕ  
ಉಳಿಯಬಹದದ್ದ.  10 ಸಾವಿರ ಕೊೋಟ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಬಾರ್ಕ ಉಳಿದ್ರ,ೆ ಗದತಿುಗೆದಾರರಿಗೆ ಇನನಷದಟ 
ಕಷಟವಾಗದತ್ುದೆ.  ಇದ್ಕೆೆ ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ  ಮಾನಾ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಯವರ ಬಳಿ ಮಾತ್ನ್ಾಡಿ 
ಏನ್ಾದ್ರೊೆಂದ್ದ ವಾವಸೆಾ ಮಾಡಬೋೆಕದ.   
    ಶ್ರೋ ಸಿ.ಸಿ.ಪಾಟೋಲ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ,  ನ್ಾವು ಮಾನಾ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಯವರ 
ಮೋಲ ೆನರೆಂತ್ರವಾಗಿ ಒತ್ುಡವನದನ ಹಾಕದತಿುರದತೆುೋವ.ೆ ಎಲಾಿ ಇಲಾಖಗೆಳನದನ ನೆ್ೂೋಡಬೆೋಕಾಗದತ್ುದೆ.  
ಎಲಾಿ ಇಲಾಖಗೆಳನದನ ನೆ್ೂೋಡಿಕೂೆೆಂಡದ ಲೂೆೋಕೂೆೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖಗೆೆ ಕೊಡದವೆಂತ್ಹ 
ಅನದದಾನದ್ಲ್ಲಿ contractor ದಾರರಿಗ ೆon merit and seniority ಮೋಲೆ ಕೊಡದತುೆೋವೆ. 
      ಶ್ರೋ ಶರಣಗೌಡ ಬಯಾಪದರ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ seniority 
ಮೋಲ ೆ ಕೊಡದತೆುೋವೆ ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿದಾುರೆ. ದ್ಯವಿಟದಟ, ಅದ್ನದನ maintain ಮಾಡಬೋೆಕದ. 
ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಯಾರದ 10% ಕೊಡದತಾುರ,ೆ 15% ಕೊಡದತಾುರೆ ಅತ್ೆಂಹವರಿಗ ೆpayment ಕೊಡದತಾುರ.ೆ 
ಅಷ್ೊಟತಿುಗೆ ಗದತಿುಗೆದಾರರದ ಸಾಕಷದಟ ಬಡಿಿ ಕಟಟ ಸಾಕಾಗಿರದತಾುರ.ೆ ಅವರಿಗೆ ಏನ್ಾಗಿದೆ ಎೆಂದ್ರೆ, 2 
ತಿೆಂಗಳು LoC (Letter of Credit) ಬರದವುದ್ದ  ತ್ಡವಾಗಿದೆ ಎೆಂದ್ರೆ, 5 ರಿೆಂದ್ 6% ., 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 
     ಡಾ|| ತೆೋಜಸಿಾನ ಗೌಡ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದ  ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ 10 
ರಿೆಂದ್ 15% ಕೊಡಬೋೆಕದ ಎೆಂದ್ದ vague ಆಗಿ ಹೆೋಳುವುದ್ದ ಸರಿಯಲಿ.,   

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 
 

    ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ತೆೋಜಸಿಾನ ಗೌಡರವರೋೆ, ತಾವು ಮಧಾದ್ಲ್ಲಿ 
ಮಾತ್ನ್ಾಡಬೆೋಡಿ. ದ್ಯವಿಟದಟ ಕದಳಿತ್ದಕೊಳಿಿ. 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 
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     ಶ್ರೋ ಶರಣಗೌಡ ಬಯಾಪದರ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಇದ್ನದನ ನ್ಾನದ ಒಬಬನ್ೋೆ 
ಹೆೋಳುತಿುಲಿ. ಇಡಿೋ ರಾಜಾ ಹೆೋಳುತಿುದೆ. ಈಗ ಆ ವಿಷಯಗಳು ಬೆೋಡ. ನನಗ ೆಸಚಿವರ ಮೋಲೆ ವಿಶಾಾಸ 
ಇದೆ, ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಮಾನಾ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಯವರ ಬಳಿ ಮಾತ್ನ್ಾಡಿ ಗದತಿುಗೆದಾರರಿಗ ೆ
ಕೊಡಬೋೆಕಾದ್ೆಂತ್ಹ pending bills ಅನದನ  ಕೊಡಿಸದವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನದನ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈಗ 
ಅದ್ನದನ controversy ಮಾಡದವೆಂತ್ಹ ಅವಶಾಕತೆ ಇಲಿ. ಅವರದ ಉಳಿದ್ರೆ ongoing works 
ಕೆಲಸ ಎಲಿವೂ ಆಗದತ್ುವೆ. 
     ಉಪಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರೆೋ, ಆಯಿತ್ದ, ಕದಳಿತ್ದಕೂೆಳಿಿ, ಮಾನಾ  ಸದ್ಸಾರಾದ್ 
ತಿಪಪೆೋಸಾಾಮಿಯವರೋೆ, ತಾವು  ಪರಶೆನ ಕೆೋಳಿ.  
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ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಾ 1055   
(ಉತ್ುರವನದನ ಲಗತಿುಸಲಾಗಿದ ೆ

ಶ್ರೋ  ಕೆ.ಎ.ತಿಪಪೆೋಸಾಾಮಿ (ಶ್ರೋ ಗೊೋವಿೆಂದ್ ರಾಜದರವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಾ 
ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ,  ನ್ಾನದ ಹೆಚಾುಗಿ ಸಕಾಾರಿ ಸೋೆವೆಯ ಮತ್ದು ಕಾಯಾವೆೈಖರಿಯ ಬಗೆೆ 
ಮಾತ್ನ್ಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಹೂೆೋಗದವುದಿಲಿ.  ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಇಲಾಖಯೆಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನೆ್ೋಕ 
ಕಾಯಾಕರಮಗಳನದನ ಮತ್ದು ಯೋಜನೆ್ಗಳನದನ ಮಾಡದತಿುದಾುರ.ೆ ಆದ್ರೆ, ಅದ್ದ ತ್ಳಮಟಟದ್ಲ್ಲಿ 
ಸಾಕಷದಟ implement ಆಗಿಲಿ.  ಇದ್ಕೆೆ ಜನರದ ರೂೆೋಸಿ ಹೂೆೋಗಿ High Court ಗೂ 
ಹೊೋಗದತಾುರೆ. ಮನೆ್ನ ದಿವಸ ವಿಜಯ ಕನ್ಾಾಟಕ  ದಿನಪತಿರಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿನ್ಾೆಂಕ 12-12-
2022ರೆಂದ್ದ  ಮೆಂಡಾ  ಜಲೆಿಯ  ಪಾೆಂಡವಪದರ ತಾಲೂಿರ್ಕಗೆ ಸೋೆರಿದ್ ಕದರಳಿ ಗಾರಮದ್ 
ವೃದೆುಯಾದ್  ಶ್ರೋಮತಿ ಪಾವಾತ್ಮಮನವರದ  2014ರಲ್ಲಿ High Court ಗೆ ತ್ನನ ಜಮಿೋನನದನ 
ಸವೆೋಾ ಮಾಡಿಕೂೆಡಿ ಎೆಂದ್ದ ಹೊೋಗಿರದತಾುರೆ. ಆಗ ಆದೆೋಶವಾಗದತ್ುದೆ. ಆದ್ರೂ ಸಹ, ಸವೆಾ 
ಕಾಯಾವನದನ ಮಾಡಲ್ಲಲಿ. ಮತೆು ಅವರದ 2018ನೆ್ೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ನ್ಾಾಯಾೆಂಗ ನೆಂದ್ನೆ್ ಅಜಾಯನದನ 
ಹಾಕದತಾುರ.ೆ ನ್ಾಾಯಮೂತಿಾಗಳಾದ್ ಶ್ರೋ  ಬಿ.ವಿೋರಪಪನವರದ ಮತ್ದು ಶ್ರೋಮತಿ 
ಕ.ೆಎಸ್.ಹೆೋಮಲೆೋಖರವರದ  ಮೂರದ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ದ್ೆಂಡವನದನ ಹಾರ್ಕ ಸವೆಾ ಮಾಡಿಕೊಡಿ 
ಎೆಂದ್ದ  ಹೆೋಳುತಾುರ.ೆ ಆದ್ರೂ ಸಹ, ಮಾಡದವುದಿಲಿ. 2022 ರಲ್ಲಿ ನ್ಾಾಯಾೆಂಗ ನೆಂದ್ನೆ್ ಅಜಾ 
ಬೆಂದಾಗ,  ಮನೆ್ನ ದಿವಸ ಮಾಡಿಕೂೆಟಟದಾುರೆ, ಆದ್ುರಿೆಂದ್, ದ್ಯಮಾಡಿ ಆ ರಿೋತಿ ಆಗಬಾರದ್ದ. ಎಲಿ 
ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ತ್ಹಶ್ೋಲಾುರ್ರವರದ ಆಗಬಹದದ್ದ, Deputy Commissioner ಹಾಗೂ 
ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರಾದ್ ಶ್ರೋ ಎಸ್.ರವಿಯವರದ ಹೆೋಳಿದ್ೆಂತ,ೆ A.D.L.R. (Assistant Director of 
Land Records), D.D.L.R. (Deputy Director of Land Records) ರವರದ ಸಹ 
ಕರಮವನದನ ವಹಿಸಬೆೋಕದ. ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಒಳೆಿಯ ಕೆಲಸವನದನ ಮಾಡದತಿುದಾುರ.ೆ ಆದ್ರೆ, ಇೆಂತ್ಹವು 
ಎಲಾಿದ್ರೂ ಒೆಂದೂೆೆಂದ್ದ ಅಡಿ ಬೆಂದ್ರ,ೆ ಬಹದಶಃ ಇಲಾಖಗೆ ೆಮತ್ದು  ಮಾನಾ ಸಚಿವರಿಗೆ ಗೌರವ 
ತ್ರದವುದಿಲಿ. ಅದ್ಕೆೆ  ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಎಚುರವಹಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ದ ಕಳಕಳಿಯಿೆಂದ್ ಕೆೋಳಿಕೂೆಳುಿತೆುೋನ್ೆ. 
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ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಮಾನಾ ಸಚವರದ ಹೊರಗದತಿುಗೆ ಮೋಲೆ ಯಾರನದನ ನೆ್ೋಮಕ 
ಮಾಡದತಿುಲಿವೆೆಂದ್ದ  ಹೆೋಳಿದಾುರ.ೆ  Contract basis ಮೋಲೆ ಪರವಾನಗ ೆ ಸವೆಾಯರ್ಗಳನದನ 
ನೆ್ೋಮಕ ಮಾಡದತಿುದಾುರೆೆಂದ್ದ ತಿಳಿದ್ದಕೊೆಂಡಿದೆುೋನ್ೆ.  ಇದ್ಕೆೆ ಏನ್ಾದ್ರೂ roster system 
ಮಾಡದತಿುದಾುರೆಯೋ,  ಆ ಮೋಲೆ ಸೋೆವೆಯ ಷರತ್ದು, ನಬೆಂಧನೆ್ಗಳು ಯಾವುವು, ಅವರಿಗೆ ಎಷದಟ 
ವೆೋತ್ನವನದನ ಕೊಡದತಿುದಾುರೆ, ಅವರಿಗೆ ವೆೋತ್ನವನದನ ಕೊಡಬೋೆಕಾದ್ರ,ೆ ಯಾವ ಆಧಾರದ್ ಮೋಲೆ 
ಕೊಡಲಾಗದತಿುದೆ ಎೆಂಬದದ್ನದನ  ದ್ಯಮಾಡಿ ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ತಿಳಿಸಬೆೋಕದ. 

ಶ್ರೋ ಆರ.ಅಶೆ್ೋಕ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದ ಮದ್ಲದ 
ಕೆೋಳಿದ್ೆಂತ್ಹ ವಿಷಯ ಈ ಪರಶೆನಯಲ್ಲಿ ಇಲಿ. ಆದ್ರೂ ಸಹ, ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದ  ಸಮಾಜದ್ 
ಹಿತ್ದ್ೃರ್ಷಟಯಿೆಂದ್  ಮೆಂಡಾ ಜಲೆಿಯ ವಿಷಯವನದನ ಕೆೋಳಿದಾುರ.ೆ ಇದ್ದ  ನನನ ಗಮನಕೆೆ ಬೆಂದಿದ.ೆ 
ನ್ಾನದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭೆೋಟ  ನೋಡಿದ್ೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನದನ ಹೆೋಳಿದಾುರ.ೆ ನ್ಾವು ಅದ್ರ 
ಮೋಲ ೆ ಕರಮವನದನ ತೆಗೆದ್ದಕೊಳುಿತಿುದೆುೋವೆ. ಈ ರಿೋತಿಯ ಪರಕರಣಗಳು ಕೆಲವು ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ ಇದೆುೋ 
ಇರದತ್ುದೆ. ನನ್ನೆ ದಿವಸ ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರಾದ್ ಎಸ್.ರವಿಯವರದ ಸಹ ಇೆಂತ್ಹ ಪರಕರಣಗಳು ಬಹಷದಟ 
ಇವೆ ಎೆಂದ್ದ ಹೋೆಳಿದಾುರೆ. ನ್ಾನದ ಬೆಂದ್ದ ನ್ಾಲದೆ ವಷಾಗಳು ಆಗಿವ.ೆ ಇದ್ದ ಮದ್ಲ್ಲನೆಂದ್ಲೂ ಬಹಳ 
ದೊಡಿ racket ಇದೆ. ಇದ್ದ ಮದ್ಲ್ಲನೆಂದ್ಲೂ ಬಹಳ systematic ಆಗಿ ನಡದೆ್ದಕೊೆಂಡದ 
ಬೆಂದಿದ.ೆ ಈಗ ನ್ಾನದ ಅದ್ನದನ ಸರಳಿೋಕರಣ ಮಾಡದತಿುದೆುೋನ್.ೆ table ಗಳು ಜಾಸಿುಯಾದ್ರ,ೆ 
ಅವಾವಹಾರ ಜಾಸಿುಯಾಗದತ್ುದೆ.  ಹಾಗಾಗಿ, table ಗಳನದನ ಕಡಿಮ ಮಾಡಬೋೆಕದ.  Table ಗಳು 
ಕಡಿಮಯಾದ್ರ,ೆ ಭರಷಟಚಾರ ಕಡಿಮಯಾಗದತ್ುದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಬಹಳ important. ಹಣರ್ಕೆೆಂತ್ 
ಸಮಯ ಬಹಳ important. ಈ ಸಮಯದ್ ದ್ೃರ್ಷಟಯಿೆಂದ್ಲೆೋ ಭರಷರಚಾರ  ಜಾಸಿುಯಾಗದತಿುದ.ೆ 
ಸಾವಾಜನಕರನದನ ಜಾಸಿು ಕಛೆೋರಿಗ ೆ  ಅಲೆಸಿದ್ರ,ೆ  ಹೆಚಿುಗ ೆ ಸಿಗದತ್ುದೆ ಎನದನವ ದ್ೃರ್ಷಟಯಿೆಂದ್ 
ಇದೊೆಂದ್ದ policy ಆಗಿಹೊೋಗಿದ.ೆ  ಇದ್ನದನ ಕಡಿಮ ಮಾಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿದಾುರೆ. ಮಾನಾ 
ಸದ್ಸಾರದ ಹೆೋಳಿದ್ೆಂತ್ಹ ಮೆಂಡಾ ಜಲೆಿಯ ರ್ಟನ್ೆಯನದನ attend ಮಾಡಿದೆುೋನ್ೆ. ಈ ರಿೋತಿಯ 
ರ್ಟನ್ೆಗಳು ಎಲೆಿೋ ನಡದೆ್ರೂ ಸಹ ಕರಮವನದನ ತೆಗೆದ್ದಕೊೆಂಡಿದೆುೋವೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳನದನ suspend 
ಮಾಡದವೆಂತ್ಹದು ಆಗಿದೆ.  ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರದದ್ಾ ಕಠಿಣ ಕರಮಗಳನದನ ತೆಗೆದ್ಕೂೆೆಂಡರ,ೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 
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ದಾರಿಗ ೆಬರದತಾುರ ೆಎನದನವೆಂತ್ಹದ್ದು ನನನ ಗಮನಕೆೆ ಬೆಂದಿದ.ೆ  ಈಗಾಗಲೆೋ ಬಹಷದಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 
ವಿರದದ್ಾ ಕರಮಗಳನದನ ತೆಗೆದ್ದಕೊೆಂಡಿದೆುೋವೆ. ಪರವಾನಗ ೆ ಸವೆಾಯರ್ಗಳು ಕನಷಿ ಪಕ್ಷ P.U.C. 
pass ಆಗಿರಬೆೋಕದ ಮತ್ದು I.T.I. ನಲ್ಲಿ ಸವಾೆ ಪರಿೋಕ್ ೆ ಪಾಸಾಗಿದ್ುರೆ ಅೆಂತ್ಹವರನದನ 
ತೆಗೆದ್ದಕೂೆಳುಿತೆುೋವೆ. ಇವರನದನ ಮೂರದ ವಷಾಗಳ ಅವಧಿಗ ೆಮಾತ್ರ ತೆಗೆದ್ದಕೂೆಳುಿತೆುೋವೆ. ಒೆಂದ್ದ 
ಸವೆಾ ಕಾಯಾಕೆೆ ಅವರಿಗೆ 1,200 ಗಳನದನ ಪಾವತಿ ಮಾಡದವೆಂತ್ಹ ವಾವಸೆಾ ಇದೆ. ಈ ಮದ್ಲದ  
800 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಇತ್ದು. ಆನೆಂತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸದ್ ಒತ್ುಡ ಜಾಸಿುಯಾಗಿದ್ುರಿೆಂದ್ 1,200 
ರೂಪಾಯಿಗಳನದನ ಮಾಡಿದೆುೋವೆ. 

 ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದ ಕೊನೆ್ಯದಾಗಿ ಕಛೆೋರಿಯಲ್ಲಿಯೋ 
ಕದಳಿತ್ದಕೂೆೆಂಡದ ಯಾರೊೋ ಮಾಡಿದ್ sketch ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹಿ ಮಾಡಿಕೊಡದತಿುದಾುರೆೆಂದ್ದ 
ಹೆೋಳಿದಾುರೆ. ಆದ್ರೆ, ಆ ರಿೋತಿ ಯಾವುದೆೋ ದ್ೂರದ ಬೆಂದಿಲಿ. ಆ ರಿೋತಿ ಏನ್ಾದ್ರೂ  ದ್ೂರದ ಬೆಂದ್ರ,ೆ 
ಅವರ license ಅನದನ ರದ್ದು ಮಾಡದತೆುೋವೆ, ಅವರ ವಿರದದ್ಾ case ಹಾಕದತೆುೋವೆ. ಸವೆಾ 
ವಾವಸೆಾಯನದನ  ಇನನಷದಟ ಆಧದನೋಕರಣ ಮಾಡಬೋೆಕದ ಎನದನವ ದ್ೃರ್ಷಟಯಿೆಂದ್ ಇನೂನ ಕೆಲವು 
online system ಅನದನ  ಜಾರಿಗ ೆ  ತ್ರದತಿುದೆುೋವೆ. 1-5 ಬಗೆೆ ಹೆೋಳಿದಾುರೆ.  Online system 
ಅನದನ ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಬೋೆಕೆೆಂದ್ದ ಯೋಚನೆ್ ಮಾಡದತಿುದೆುೋವೆ. ಇದೆಲಾಿ long process. ಇದ್ನದನ 
ಒೆಂದೋೆ ದಿವಸಕೆೆ ಬದ್ಲಾವಣೆ ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಸಾಧಾ ಇಲಿ. ಆದ್ರೆ, ಸರಳಿೋಕರಣ ಮಾಡದವುದೊೆಂದೋೆ 
ಇರದವೆಂತ್ಹ ದಾರಿ.  ಆದ್ುರಿೆಂದ್, ಸರಳಿೋಕರಣವನದನ ಮಾಡದತೆುೋವ.ೆ ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದ ಪರವಾನಗ ೆ
ಭೂ-ಮಾಪಕರ ಬಗೆೆ ಹೋೆಳಿದಾುರೆ. ಅವರ ನೆ್ೋಮಕಾತಿಯನದನ  ಹೆಚಿುಗ ೆ ಮಾಡಿದೆುೋವೆ. ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, 
ನಮಲ್ಲಿರದವೆಂತ್ಹ licensed surveyors ರವರಿಗೆ  ಹದ್ದುಬಸದು, ಇ-ಸಾತ್ದು ಮತ್ದು ಇತ್ರ ೆ
ಅಳತೆಯ ಕೆಲಸವನದನ ವಹಿಸಿದೆುೋವೆ. ಪರವಾನಗ ೆಭೂ-ಮಾಪಕರಿಗ ೆಭೂಪರಿವತ್ಾನ್ೆ, ಇ-ಸಾತ್ದು 11-
ಇ ತ್ತಾೆಲ್ ಪೂೆಡಿ ಇಷಟನದನ  ಮಾತ್ರ ಕೂೆಟಟದೆುೋವೆ. ಉಳಿದ್ೆಂತ,ೆ ನ್ಾಾಯಾಲಯದ್ಲ್ಲಿ ಕೆೋಸ್ಗಳು 
ಇರದವೆಂತ್ಹ sensitive ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮಮ Government Surveyor ಮಾಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ದ 
ಸೂಚನೆ್ಯನದನ ಕೊಟಟದೆುೋನೆ್. 

(ಮದೆಂದ್ದ., ) 
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(1243) 28-12-2022 (11.20) ಎೆಂವಿ-ಎಕೆ            (ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೋ ಕ.ೆಎ.ತಿಪಪೆೋಸಾಾಮಿ:- ಈಗ ಗಾರಮದ್ ನಕ್ೆ ದ್ದರಸಿುಯಾಗಿ ಪೊೋಡ್ ಆಗದತ್ುದೆ. ಆಗ ಅದ್ರ 
ಪೆೈರ್ಕ ಇರದವೆಂತ್ಹ ನೆಂಬರ್ಗಳು ಹೂೆಸ ನೆಂಬರ್ಗಳಾಗದತ್ುವ.ೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಾಲೆೆೈದ್ದ ಇದ್ದು, 
ಐದ್ರಲ್ಲಿ 251 ಆಗದತ್ುದೆ. ಅದ್ದ ಮತೆು ದ್ದರಸಿುಯಾಗಿ 2-3 ನೆಂಬರ್ಗಳು ಪೊೋಡ್ ಆಗದತ್ುವೆ. 
ಅದ್ಕೆೆ ಮತುೆ ಹೊಸ ನೆಂಬರ್ ಬರದತ್ುದೆ. ರೈೆತ್ರದ ಪದೆೋ ಪದೆೋ ಗಾರಮದ್ ನಕ್ೆ ತೆಗೆದ್ದಕೂೆಳುಿವುದೆೋ 
ಕಷಟವಾಗಿದ.ೆ ಈ ರಿೋತಿಯ ಗೊೆಂದ್ಲಕೆೆ ಏನ್ಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲಾಖಯೆಲ್ಲಿ ಸದಧಾರಣೆ ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ 
ಸಾಧಾವ?ೆ ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಇದ್ದ ತ್ದೆಂಬಾ ಕಷಟವಾಗದತಿುದೆ. 

ಶ್ರೋ ಆರ.ಅಶೆ್ೋಕ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದ ಏನ್ಾದ್ರೂ 
ಸಲಹೆಗಳಿದ್ುರ ೆತಿಳಿಸಲ್ಲ.  

ಶ್ರೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪಪೆೋಸಾಾಮಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಇದ್ಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ ೆನನಗ ೆಸಾಲಪ 
ಅನದಭವವಿದೆ.  

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರೆ, ಇದ್ಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ ೆ ಏನ್ಾದ್ರೂ 
ಸಲಹೆಗಳಿದ್ುರ,ೆ ಮಾನಾ ಸಚಿವರಿಗೆ ಬರೆದ್ದ ಕೂೆಡಿ. 

ಶ್ರೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪೆಪೋಸಾಾಮಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಈಗ chain survey, table 
survey, theodolite survey ಮಾಡಿ ಬೆಂದಿದೆುೋನೆ್. ಅದ್ಕೆೆ ನನಗ ೆಸಾಲಪ ಅನದಭವವಿದೆ. ಆದ್ರೆ, 
ಇದ್ದ ನನಗೂ ಸಹ ಅಥಾವಾಗದತಿುಲಿ. ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಅದ್ದ incorporation ಆದ್ ತ್ಕ್ಷಣ ನಕ್ ೆ
ಗಾರಮದ್ ನಕ್ ೆ ಬದ್ಲಾವಣೆಯಾಗದವೆಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಇದ್ನದನ ಏನ್ಾದ್ರೂ re-survey ಮಾಡಿದ್ 
ಮೋಲ ೆ ಬರಬಹದದ್ದ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಾಲಪ ಗೊೆಂದ್ಲವಿದೆ. ಪರತಿಬಾರಿ ಗಾರಮದ್ ನಕ್ ೆ ತೆಗೆದ್ದಕೊಳಿಿ 
ಎೆಂದಾಗ, ಅದ್ದ ಪರತಿ ಆರದ ತಿೆಂಗಳು ಮತ್ದು ವಷಾಕೊೆೆಂದ್ದ ಬಾರಿ ಸಾಕಷದಟ 
ಬದ್ಲಾವಣೆಯಾಗದತಿುರದತ್ುದೆ. ಮದ್ಲಲೆಾಿ ನೆಂಬರ್ಗಳು ವಿಭಾಗವಾಗದತಿುದ್ುವು. ಆದ್ರೆ, ಈಗ 
ದ್ದರಸಿುಯಾಗದತ್ುವೆ, alienation ಆಗದತ್ುವೆ, ಸಕಾಾರದಿೆಂದ್ ಭೂಸಾಾಧಿೋನವಾಗದತ್ುದೆ. ಈ ರಿೋತಿ 
ಸಾಕಷದಟ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವಣೆಯಾಗದತ್ುದೆ. ಆದ್ದದ್ರಿೆಂದ್, ಇದ್ಕೆೆ ಏನ್ಾದ್ರೂ ಯೋಜನೆ್ 
ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ ದ್ಯಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಚಚಾೆ ಮಾಡಿ, ಬೆೋರೆ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ 
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ಉಪಯೋಗವಾಗದವುದ್ಕೆೆ ಒೆಂದ್ದ ಮಾಗಾವನದನ ಕೆಂಡದಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಎೆಂದ್ದ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಮಾನಾ 
ಸಚಿವರನದನ ಕೊೋರದತುೆೋನೆ್. 

ಶ್ರೋ ಆರ.ಅಶೆ್ೋಕ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನ್ಾವು ಇದ್ರ ಕಡಗೆ ೆ
ಗಮನಹರಿಸದತೆುೋವ.ೆ ಈಗಾಗಲೆೋ ನ್ಾವು ಸಾಾವಲೆಂಬಿ ಎೆಂಬ App (Application) ಮಾಡಿದೆುೋವೆ. 
ಈಗ ರೈೆತ್ರದ ತ್ಮಮ ಜಮಿೋನನದನ ಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಳಿಬೆೋಕಾದ್ರೆ, ಅೆಂದ್ರೆ ಅಣಣ-ತ್ಮಮೆಂದಿರದ ಮತ್ದು 
ತ್ೆಂದ-ೆತಾಯಿಗಳು ತ್ಮಮ ಜಮಿೋನನದನ ಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಳಿಬೆೋಕಾದ್ರ,ೆ ಮದ್ಲಲೆಾಿ ಸವೆೋಾಗೆ ಅಜಾ 
ಸಲ್ಲಿಸಬೋೆಕಾಗಿತ್ದು. ಅದ್ದ ಒೆಂದ್ದ ದೂೆಡಿ process ಆಗಿತ್ದು. ಈಗ ಅದ್ಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ ೆ
ಸಾಾವಲೆಂಬಿ ಎೆಂಬ App ಮಾಡಿದೆುೋವೆ. ರೈೆತ್ರದ ತ್ಮಮ ಜಮಿೋನದ ಎರ್ಷಟದೆ? ಈಗ ಐದ್ದ ಎಕರ ೆ
ಜಮಿೋನದ ಇದೆ, ಅದ್ನದನ ಅವರದ ಭಾಗ ಮಾಡಿಕೂೆಳಿಬೆೋಕದ ಎೆಂದ್ರೆ, ರೈೆತ್ರೋೆ ಸೆೆಚ್ ಮಾಡಿಕೊಟದಟ, 
ಐದ್ದ ಜನರ ಆಧಾರ್ ಸೆಂಖೆಾಯನದನ ನೋಡಿ, ಸಾಾವಲೆಂಬಿ ಎೆಂಬ App ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೂೆಟಟರೆ, ಅದ್ನದನ 
ತ್ಕ್ಷಣ ಅನದಮೋದ್ನ್ೆ ಮಾಡದತೆುೋವ.ೆ ಮದ್ಲೆಲಾಿ ಇದ್ಕೆೆ ಒೆಂದ್ದ ವಷಾದ್ವರೆಗ ೆ ಸಮಯ 
ತೆಗೆದ್ದಕೂೆಳುಿತಿುತ್ದು. ಈಗ ಒೆಂದ್ದ ತಿೆಂಗಳ ಒಳಗಡ ೆ ಕೊಟಟರ,ೆ ಅದ್ನದನ ನ್ಾವು ಉಪ 
ನೆ್ೂೋೆಂದ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೆೋರಿಗ ೆಕಳುಹಿಸಿಕೊಟದಟಬಿಡದತೆುೋವೆ. ಮಾನಾ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸಾದ್ರವರೆ ಈಗ 
ಇನ್ೂೆನೆಂದ್ದ ಕ-ೆ೨ ಮಾಡದತಿುದೆುೋವೆ. ಮದ್ಲೆಲಾಿ ಬೊೋಗಸ್ ದಾಖಲೆಗಳನದನ ಸೃರ್ಷಟ ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ 
ಬಹಳ ದೂೆಡಿ ದ್ೆಂಧ ೆಇದೆ. ಎಲಾಿ ಸಕಾಾರಗಳು ಏನೆ್ೋನ್ೂೆೋ ಮಾಡಿದ್ರದ ಸಹ ಪರತಿ ಅಸೆೆಂಬಿಿಯಲ್ಲಿ 
ಪರತಿ ಕೆಂದಾಯ ಮೆಂತಿರಗಳಿೆಂದ್ ಇದ್ನದನ ಮಟಟಹಾಕದತೆುೋವೆ ಎೆಂದ್ದ ಈ ರಿೋತಿಯ ಉತ್ುರ 
ಹೆೋಳುತಿುದ್ುರದ. ಈಗ ಅದ್ಕೆೆ ಅದ್ರ ಸಿಸಟಮ್ ಅನೆ್ನೋ ಬದ್ಲಾವಣೆ ಮಾಡದತಿುದೆುೋವೆ. ಈಗ ಯಾರೂ 
ಸಹ ಉಪ ನೆ್ೂೋೆಂದ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೆೋರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆೋಳಬಾರದ್ದ. ಈಗ ದಾಖಲೆಗಳನದನ 
ತೆಗೆದ್ದಕೂೆೆಂಡದ ಬನನ ಎೆಂದ್ರೆ, ಅವರದ ಬೊೋಗಸ್ ದಾಖಲೆಗಳನದನ ತೆಗೆದ್ದಕೂೆೆಂಡದ ಬರದತಾುರ.ೆ 
ಮತೆು ನಕಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನದನ ನೋಡದತಾುರ.ೆ ಅದ್ಕೆೆ ನ್ಾವು ಏನದ ಮಾಡಿದೆುೋವೆ ಎೆಂದ್ರ,ೆ ಇದ್ಕೆೆ ಒೆಂದ್ದ 
ವೆಬ್ಸೈೆಟ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದ್ದ ಸಕಾಾರಿ ಜಮಿೋನದ, ಯಾವುದ್ದ ಕೆರೆ, ಯಾವುದ್ದ ರಾಜಕಾಲದವ,ೆ 
ಅದ್ದ ಯಾರದ್ದು ಮತ್ದು ಯಾವ ಸವೆೋಾ ನೆಂಬರ್ ಮತ್ದು ಅವರ extent ಎೆಂದ್ದ ಎಲಿವನದನ 
ಕೂಡ, ಉಪ ನೆ್ೂೋೆಂದ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೆೋರಿಗ ೆ ಅಪ್ಲೊೋಡ್ ಮಾಡಬೋೆಕದ. ಅವರದ 
ದಾಖಲೆಗಳನದನ ಕೆೋಳುವೆಂತಿಲಿ. ಅವರದ ಉಪ ನೆ್ೂೋೆಂದ್ಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೆೋರಿಯಲ್ಲಿಯೋ 
ನೆ್ೂೋಡಬಹದದ್ದ. ಈಗ ಯಾರೊೋ ದಾಖಲೆಗಳನದನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೋೆಕದ ಎೆಂದ್ರೆ, ಅವರದ ಆ 
ದಾಖಲೆಗಳನದನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಆಗದವುದಿಲಿ ಮತ್ದು ಅವರಿಗೆ ಆ ಅಧಿಕಾರವಿರದವುದಿಲಿ. 
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ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಅದ್ಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತೆ ಕೆಂದಾಯ ಇಲಾಖಯೆ ಕಾಯಾದ್ಶ್ಾಯವರ ಬಳಿ ಅದ್ರ 
ಲಾಕ್ ಇರದತ್ುದೆ. ಅದ್ನದನ ಯಾರೂ ಸಹ ಮದಟದಟವುದ್ಕೆೆ ಆಗದವುದಿಲಿ. ಮನೆ್ನಯ ದಿವಸ ಮಾನಾ 
ಸದ್ಸಾರಾದ್ ಪಿ.ಆರ.ರಮೋಶ್ರವರದ ಹೋೆಳುತಿುದ್ುರದ, ಉಪ ನೆ್ೂೋೆಂದ್ಣಾಧಿಕಾರಿಯವರದ ವಿಧಾನ 
ಸೌಧವನದನ ಸಹ ನೆ್ೂೋೆಂದ್ಣಿ ಮಾಡಿಕೊಟದಟಬಿಡದತಾುರೆೆಂದ್ದ. ಇನದನ ಮದೆಂದೆ ಆ ರಿೋತಿ ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ 
ಆಗದವುದಿಲಿ. ಇದ್ನದನ ಪಾರಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಬಳಾಿರಿ ಜಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರರೆಂಭ ಮಾಡಿ, ಆ ನೆಂತ್ರ ಅದ್ನದನ 
ಇಡಿೋ ರಾಜಾದಾದ್ಾೆಂತ್ ಮಾಡೂೆೋಣವೆೆಂದ್ದ ತಿಳಿಸಿದೆುೋನ್ೆ. ಒೆಂದ್ದ ಬಾರಿ ಈ ರಿೋತಿಯ ಸಿಸಟಮ್ 
ಬೆಂದ್ರ,ೆ ಬೊೋಗಸ್ ಆಗದವೆಂಥದ್ುಕೆೆ ಒೆಂದ್ದ ದೊಡಿ ಕಡಿವಾಣ ಬಿೋಳುತ್ುದೆ. ಅದ್ನದನ ಕೂಡ ನ್ಾವು 
ಜಾರಿಗ ೆತ್ರದತೆುೋವೆ. 

ಶ್ರೋ ಕ.ೆಎ.ತಿಪಪೆೋಸಾಾಮಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಈಗ ಸಾಾವಲೆಂಬಿಯಲ್ಲಿ ಬಹದಶಃ 
ಸವೆೋಾ ನೆಂಬರ್ ಡಿವೆೈಡ್ ಆಗಲಾರದ್ದ. ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಹಿೆಂದ ೆ ಪಾಲದ ಪಾರಿಕತ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ 
ಮಾಡದತಿುದ್ುರದ. ಈಗ whole number ಇದ್ುರ ೆಮಾಡದತಾುರ.ೆ ಈಗ ಡಿವೆೈಡ್ ಆಗದವುದಾದ್ರೆ 
ಅದ್ನದನ ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಸಾಲಪ ಕಷಟವಾಗದತ್ುದೆ ಎೆಂಬದದ್ದ ನನನ ಅಭಿಪಾರಯವಾಗಿದೆ.  

ಶ್ರೋ ಆರ.ಅಶೆ್ೋಕ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಅದ್ದ ಅವರ ಆಸಿುಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್ಹ 
ಜಮಿೋನಗ ೆ ಮಾತ್ರ. ಮದ್ಲದ ಅವರದ ಸೆೆಚ್ಗೆ ಅಜಾ ಸಲ್ಲಿಸಬೋೆಕದ. ಆ ಸೆೆಚ್ ಅನದನ ನ್ಾವು 
ಕೊಡದತುೆೋವೆ. ಆ ಸೆೆಚ್ನಲ್ಲಿ ಅವರದ ಎಷ್ೆಟಷದಟ extent ಎೆಂದ್ದ ಬರೆದ್ದ, ಅವರ ಆಧಾರ 
ಸೆಂಖೆಾಯನದನ ನಮೂದಿಸಿ, ಅದ್ಕೆೆ ಎಲಿರೂ ಸಹಿ ಮಾಡಿಕೊಟಟರ,ೆ ಅದ್ನದನ ಅಪ್ಲೊೋಡ್ 
ಮಾಡದತೆುೋವ.ೆ ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದ ಬದ್ಲಾವಣೆಗ ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ೆಂತ ೆ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡಿದ್ರ,ೆ ಅದ್ನದನ 
ನ್ಾವು ಅನದಷ್ಾಿನ ಮಾಡದತೆುೋವೆ. 
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ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಾ: 1047 
(ಉತ್ುರವನದನ ಲಗತಿುಸಲಾಗಿದೆ) 

ಶ್ರೋ ಕ.ೆ ಪರತಾಪ್ ಸಿೆಂಹ ನ್ಾಯಕ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಈ ಪರಶೆನ ಸಾಕಷದಟ ಬಾರಿ 
ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಚಚೆಾಯಾಗದತಿುದೆ. ರೈೆತ್ರ ಮತ್ದು ಜನಸಾಮಾನಾರ ಜನಸೆನೋಹಿಯಾಗಿ ತ್ದೆಂಬಾ 
ಬದ್ಲಾವಣೆಯನದನ ತ್ರದವೆಂತ್ಹ ಇಚಾುಶರ್ಕುಯನದನ ಪರದ್ಶ್ಾಸದತಿುರದವೆಂತ್ಹ ಕೆಂದಾಯ ಸಚಿವರದ, 
ಈ ಮೂರೂವರ ೆ ಲಕ್ಷ ಉಡದಪಿ ಮತ್ದು ದ್ಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ಜಲೆಿಯ ರೈೆತ್ರ ಸಮಸೆಾಗೆ ಪರಿಹಾರ 
ಒದ್ಗಿಸದತಾುರೆೆಂದ್ದ ಹೆಚಿುನ ಭರವಸ ೆಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ್ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಇದೆ. ನ್ಾನದ ಇದ್ರ ಒೆಂದ್ದ ಸಣಣ 
ಸೂಕ್ಷಮವನದನ ಹೆೋಳುವುದೋೆನೆ್ೆಂದ್ರೆ, ಖದಿೋಮ್ ವಗಾದಾರರಿಗ ೆ ತಾಗಿಕೊೆಂಡಿರದವೆಂತ್ಹ ಸಕಾಾರಿ 
ಜಮಿೋನದಗಳಿಗ ೆವಿಶೆೋಷ ಸವಲತ್ುನದನ ಮದಾರಸ್ ಪಾರೆಂತ್ಾ ಇರದವಾಗಲೆೋ ಕೂೆಟಟರದವೆಂತ್ಹ ಒೆಂದ್ದ 
ವಿಶೆೋಷ ಹಕದೆ, special privilege. ಅದ್ದ ಕನ್ಾಾಟಕ ರಾಜಾ ಆದ್ಮೋಲೂ ಕೂಡ ಕೆಂದಾಯ 
ನಯಮದ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ನದನ ಗದರದತಿಸಿದಾುರ.ೆ ಈಗಾಗಲೆೋ ಆ ಜಮಿೋನದಗಳಲ್ಲಿ ರೈೆತ್ರದ ಕೃರ್ಷ 
ಮಾಡಿ, ಅದ್ರ ಸಾಾಧಿೋನತೆಯಲ್ಲಿದಾುರೆ. ಇದ್ಕೆೆ ಒೆಂದ್ದ ರೂಪ ಕೊಡದೋೆ ಇರದವುದ್ಕೆೆ, ಸಕಾಾರಕೆೆ 
ಯಾವುದೆೋ ರಿೋತಿಯ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ದು ಆದಾಯ ಬರದತಿುಲಿ ಎನದನವುದ್ದ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 1970 ರವರೆಗ ೆ
ಈ ಭೂಮಿಯನದನ ಕ.ೆಡಿ.ಆರ್. ಎೆಂದ್ದ ದ್ಖಾಾಸ್ ಆಗಿ ಕೊಟಟರದವುದ್ದ ಇದೆ. ಅದ್ರ ನೆಂತ್ರ ಅದ್ದ 
ನೆಂತ್ದಹೂೆೋಯಿತ್ದ. ಈಗ ಮನೆ್ನ ನಮೂನೆ್-50 ಮತ್ದು ನಮೂನೆ್-53ರ ಅಕರಮ ಸಕರಮದ್ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚದು ಜನ ಕದಮಿೆದಾರರಿಗ ೆಈ ಜಮಿೋನದ ಗಾರಯೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಸಾಗದವಳಿ ಚಿೋಟಯಾಗಿ, 
ಅವರ ಹೆಸರಿಗ ೆಪಹಣಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ.ೆ ಆದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಕದಮಿೆದಾರ ಜನರದ ಸದಪಿರೋೆಂ ಕೂೆೋಟ್ಾಗೆ 
ಹೊೋಗಿ ಅಜಾ ಹಾರ್ಕದ್ ಹಿನೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ, ಆಗ ಇದ್ನದನ ನಲ್ಲಿಸಿದ್ರದ. ಆ ನೆಂತ್ರ ಶ್ರೋ 
ಯಡಿಯೂರಪಪನವರದ, ಶ್ರೋ ಡಿ.ವಿ.ಸದಾನೆಂದ್ಗೌಡರದ ಮತ್ದು ಶ್ರೋ ಜಗದಿೋಶ್ ಶೆಟಟರದ ಕೆಂದಾಯದ್ 
ನಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ತ್ೆಂದ್ದ, ಮತೆು ಅದ್ದ ಕಾಾಬಿನೆ್ಟ್ನಲೂಿ ಸಹ ಪಾಸ್ 
ಆಯಿತ್ದ. 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಕ.ೆಪರತಾಪ್ ಸಿೆಂಹ ನ್ಾಯಕ ರವರೆ, ಈಗ ಏನದ 
ಮಾಡಬೋೆಕೆೆಂಬದದ್ನದನ ತಿಳಿಸಿ.  

ಶ್ರೋ ಕ.ೆಪರತಾಪ್ ಸಿೆಂಹ ನ್ಾಯಕ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಇದ್ನದನ ಅಥಾ 
ಮಾಡಿಕೊಳಿದಿದ್ುರೆ. ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಉತ್ುರ ನೋಡದವುದ್ಕೆೆ ಕಷಟವಾಗದತ್ುದೆ ಎನದನವ ದ್ೃರ್ಷಟಯಿೆಂದ್ 
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ಇದ್ನದನ ಹೆೋಳುತಿುದೆುೋನೆ್. ಈ ಕದಮಿೆದಾರರ ಜೊತ ೆ ಮಾತ್ನ್ಾಡಲ್ಲ. ಮನೆ್ನಯ ದಿವಸ ಮಾನಾ 
ಸದ್ಸಾರಾದ್ ಶ್ರೋ ಕ.ೆಹರಿೋಶ್ಕದಮಾರ ರವರದ ಶ್ರೋ ಮಹಬಲೆೋಶಾರ ಭಟಟರ ಅಜಾ ಏನ್ಾಗಿದೆ ಎೆಂದ್ದ 
ಪರಶೆನಯನದನ ಕೆೋಳಿದ್ುರದ. ಆಗಲೆೋ ಅದ್ಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತೆ ಮಾತ್ದಕತ ೆಮಾಡಿ, ಇದ್ನದನ ಗಾರಯೆಂಟ್ 
ಮಾಡದತೆುೋವ ೆಎೆಂದ್ದ ಹೋೆಳಿದ್ರದ. ಆಗ ಆ ಅಜಾಯನದನ ವಾಪಸದಸ ತೆಗೆದ್ದಕೂೆೆಂಡಿದ್ದು, ಅದ್ರ ನೆಂತ್ರ 
ಈಗ ನ್ಾನದ ಪರಶೆನ ಕೆೋಳಿದೆು; ಅದ್ದ ಏನೆ್ೆಂದ್ರೆ, ಅರಣಾ ಇಲಾಖಯೆಿೆಂದ್ ಕೆಂದಾಯ ಇಲಾಖಗೆ ೆಎಷದಟ 
ಭೂಮಿ ವಗಾಾವಣೆಯಾಗಬೆೋಕಾಗಿತ್ದು ಎೆಂದ್ದ. ಮನೆ್ನ ಮನೆ್ನಯವರಗೆ ೆಡಿೋಮಿ್ ಫ್ಾರೆಸಟ್ ಎೆಂದ್ದ 
ಹೆೋಳುವ ಕಾರಣಕೂೆೆೋಸೆರ ಮಾನಾ ಸದಪಿರೋೆಂ ಕೂೆೋಟ್ಾ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆುೋವ ೆ ಎನದನವ 
ಹಿನೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ, ಈಗ ಅದ್ನದನ ಅದ್ರಿೆಂದ್ ಹೂೆರತ್ೆಂದಿದೆುೋವೆ ಎನದನವೆಂತ್ಹ ದ್ೃರ್ಷಟಯಲ್ಲಿ ಮತ್ದು ಇನದನ 
ಮದೆಂದ ೆ ಕೂೆಡದವುದ್ಕೆೆ ಆಗದತ್ುದೆ ಎನದನವೆಂತ್ಹ ಭಾವನೆ್ಯನದನ ಇಲಾಖ ೆ ವಾಕುಪಡಿಸಿತ್ದು. ಆದ್ರೆ, 
ತ್ಮಮ ಉತ್ುರದ್ಲ್ಲಿ ಈ ರಿೋತಿ ಹೆೋಳಿದಾುರ.ೆ ಅೆಂದ್ರೆ, ಅರಣಾ ಇಲಾಖಯೆಿೆಂದ್ ಕೆಂದಾಯ ಇಲಾಖಗೆ ೆ
ವಗಾಾಯಿಸದವೆಂತ್ಹ ಅರಣಾ ಭೂಮಿ ಇರದವುದಿಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಅದ್ಕೆೆ ಏನದ ಸಮಸೆಾ ಇದೆ? 
ಅದ್ನದನ ಕೊಡದವುದ್ಕೆೆ ತ್ಯಾರಾಗಿ, ರಾಜರ್ಕೋಯ ಕಾರಣಗಳಿಗೊೋಸೆರ ಆಗ ಕದಮಿೆದಾರರಿಗ ೆ
ಗಾರಯೆಂಟ್ ಆಗದವುದ್ಕೆೆ ಸಮಸೆಾಯಾಗಿ ನೆಂತಿತ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ, ದ್ಯವಿಟದಟ ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಮದೆಂದ ೆ
ಯಾವ ರಿೋತಿಯ ಕರಮಕೆೈಗೊಳುಿತಾುರೆೆಂದ್ದ ತಿಳಿಸಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿರದವ ಉತ್ುರದ್ಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿ 
ರಚನೆ್ಯಾಗಿದೆ ಎೆಂದ್ದ ತಿಳಿಸಿದಾುರ.ೆ ಆದ್ರೆ, ಇದ್ಕೆೆ ಏನದ ಕಾನೂನನ ತೂೆಡಕದ ಇದೆ ಎೆಂಬದದ್ನದನ 
ದ್ಯಮಾಡಿ ಮಾನಾ ಕೆಂದಾಯ ಸಚಿವರದ ತಿಳಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ದ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಕೂೆೋರದತೆುೋನೆ್. 

ಶ್ರೋ ಆರ.ಅಶೆ್ೋಕ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರಾದ್ ಶ್ರೋ ಕ.ೆಪರತಾಪ 
ಸಿೆಂಹ ನ್ಾಯಕ್ ರವರದ ದ್ಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ಜಲೆಿಗ ೆಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತೆ ಕದಮಿೆ ಭೂಮಿ, ಬಾಣಿ ಭೂಮಿ, 
ಕಾಣಿ ಭೂಮಿ, ಬೆಟಟ ಭೂಮಿ, ಹಾಡಿ ಭೂಮಿ, ಸೂೆಪಿಪನ ಬೆಟಟ ಭೂಮಿ, ಕೂೆಡಗಿನ ಜಮಾಮ ಮತ್ದು 
ಬಾಣಿ ಭೂಮಿ ಈ ರಿೋತಿಯ ಎಲಾಿ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗೆೆ ಪರಶೆನಯನದನ ಕೆೋಳಿದಾುರೆ. ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದ 
ಹೆೋಳಿದ್ ಹಾಗೆ ನನನ ಅಧಾಕ್ಷತಯೆಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ದ ಸಮಿತಿಯನದನ ನೆ್ೋಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 
ಯಾರದ ಬಹಳ ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ಉಳುಮ ಮಾಡದತಿುದಾುರ,ೆ ಅೆಂದ್ರೆ ಈ ಕದಮಿೆ ಭೂಮಿ, ಬಾಣಿ 
ಭೂಮಿ ಮತ್ದು ಸೂೆಪಿಪನ ಬೆಟಟ ಭೂಮಿಗಳನದನ ಹಿೆಂದ ೆ ಬಿರಟಷರ ಕಾಲದ್ಲ್ಲಿ, ಅವರ ಹೂೆಲದ್ 
ಪಕೆದ್ಲ್ಲಿದ್ುೆಂತ್ಹ ಜಮಿೋನನದನ ಅವರದ ಹದಲದಿ ಮತ್ದು ಸೂೆಪದಪಗಳನದನ ಬೆಳಯೆದವುದ್ಕೆೆ ಅವರಿಗೆ 
ನೋಡಿದ್ುರದ. ಇದ್ಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ೆಂತೆ ಇದ್ದ ನಮಮದೆೋ ಜಮಿೋನದ ಎೆಂದ್ದ ಎಲಿರೂ ಸಹ ಕೊೋಟ್ಾಗೆ 
ಹೊೋದ್ರದ. ಅದ್ದ ಕೂೆೋಟ್ಾನಲ್ಲಿ reject ಆಗಿ, ಇದ್ದ ಸಕಾಾರಿ ಜಮಿೋನದ, ಮತೆು ಸದಪಿರೋೆಂ 



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                           28-12-2022                                               37 

ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗದ್ ಪರತಿ/Unedited Copy, ನ್ಾಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪತಿರಕಾ ಪರಕಟಣೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ದ 
 

   

ಕೊೋಟ್ಾನಲ್ಲಿ ಇದ್ನದನ ಫ್ಾರೆಸಟ್ಗೆ ಬಿಟದಟಕೂೆಡಬೆೋಕೆೆಂದ್ದ  ಆದೆೋಶ ಮಾಡಿದಾುರ.ೆ ಇದ್ಕೆೆ 
ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ೆಂತ ೆ ಒೆಂದ್ದ ದೊಡಿ ಹೊೋರಾಟ ನಡದೆಿದ.ೆ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ನ್ಾವು ನಮಮ ಸಕಾಾರ 
ಅಧಿಕಾರಕೆೆ ಬೆಂದ್ ಮೋಲ ೆ ಇದ್ಕೆೆ ಒೆಂದ್ದ ಸಮಿತಿ ನೆ್ೋಮಕ ಮಾಡಿದೆುೋವೆ. ಈಗ ಅವರದ ಎಷದಟ 
ಒತ್ದುವರಿ ಮಾಡಿದಾುರೂೆೋ ಅದ್ದ ಪರಶೆನ. At least ಅದ್ನದನ ಕೊಡಬಹದದ್ದ ಎನದನವುದ್ರ ಬಗೆೆ, 
ಎರಡದ ಎಕರ ೆ ಕೂೆಡಬಹದದೊೋ ಅಥವಾ ಕೋೆೆಂದ್ರ ಸಕಾಾರದ್ ನಯಮದ್ ಪರಕಾರ ಜಮಿೋನನದನ 
ಗಾರಯೆಂಟ್ ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಐದ್ದ ಎಕರ ೆಒಳಗಡ ೆಇರಬೆೋಕದ.  

(ಮದೆಂದ್ದ) 

(1244) 28.12.2022 11.30 LL-RN                 (ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೋ ಆರ. ಅಶೆ್ೋಕ್(ಮದೆಂದ್ದ…) 

ಅವರ ಸಾೆಂತ್ ಜಮಿೋನದ ಮತ್ದು ಉಳುಮ ಮಾಡದವೆಂತ್ಹ ಜಮಿೋನದ ಎಲಿವೂ ಸೋೆರಿ ೫ ಎಕರ ೆ
ಒಳಗಡ ೆಇದ್ುವರಿಗ ೆಜಮಿೋನದ ಮೆಂಜೂರದ ಮಾಡಬಹದದ್ದ ಎೆಂದ್ದ ರೂಲಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. 
ಈ ರಿೋತಿಯ ಎಲಾಿ ನಬೆಂಧನೆ್ಗಳನದನ ನೆ್ೂೋಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಕೊಡದವುದ್ಕೆೆ ಸಾಧಾವೆೋ ಎನದನವುದ್ನದನ 
ಪರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಲದ ಒೆಂದ್ದ ಸಮಿತಿಯನದನ ನೆ್ೋಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದ.ೆ ಸದ್ರಿ ಸಮಿತಿಯದ ಈಗಾಗಲೆೋ 
ಒೆಂದ್ದ ಸಭೆಯನದನ ಸಹ ನಡಸೆಿರದತ್ುದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾನೂನದ ತೂೆಡಕದ ಜಾಸಿು ಕಾಣದತ್ುದೆ. ಮಾನಾ 
ಸದಪಿರೋೆಂ ಕೂೆೋಟ್ಾ ಮತ್ದು ಮಾನಾ ಹೆೈಕೂೆೋಟ್ಾನಲ್ಲಿ ಕಾನೂನದ ತೂೆಡಕದಗಳು ಜಾಸಿುಯಾಗಿ 
ಕಾಣಿಸದತಿುರದವುದ್ರಿೆಂದ್, ಈ ವಿಷಯಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ೆಂತ,ೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿುನಲ್ಲಿ 
ಇದ್ಕೆೆ ಒೆಂದ್ದ ಕಾಯಿದಯೆನದನ ಜಾರಿಗ ೆತ್ರದವುದ್ಕಾೆಗಿ ಚಚಾೆ ಮಾಡಿ, ಅದ್ಕೆೆ ಒೆಂದ್ದ ಕಾಯಿದ ೆ
ರೂಪ ಕೂೆಟಟರೆ, ಆ ಜನರಿಗ ೆ ಏನ್ಾದ್ರೂ ಒೆಂದ್ದ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹದದ್ದ.  ಜಮಿೋನದ 
ವಿಸಿುೋಣಾದ್ ಬಗೆೆಯೂ ಸಹ ಒೆಂದ್ದ ಗೂೆೆಂದ್ಲವಿದ.ೆ ಆದಾಗೂಾ, ಸೂೆಪಿಪನ ಬೆಟಟವನದನ ಯಾರದ 
ಉಳುಮ ಮಾಡದತಿುದಾುರೆ, ಒೆಂದ್ದ ವೆೋಳೆ ನ್ಾನದ ಅವರಿಗ ೆಜಮಿೋನದ ಮೆಂಜೂರದ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ೫೦ 
ಎಕರೆ ಜಮಿೋನದ ಒಬಬನಗ ೆ ಹೊೋಗದವ ಸಾಧಾತಗೆಳಿವೆ. ಈ ರಿೋತಿ ಆದ್ರೆ, ಉದೆುೋಶದ್ ಜೋವವೆೋ 
ಹೊೋಗದತ್ುದೆ.  ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಕೆಲಸವನದನ ಮಾಡದವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಈ ಎಲಾಿ ಅೆಂಶಗಳನದನ 
ಗಮನದ್ಲ್ಲಿಟದಟ ಮಾಡಬೋೆಕದ.  
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ಇನದನ ಕೆಲವರದ ನನನ ಬಳಿ ಬೆಂದ್ದ,್ “ಸರ್, ಅವರಿಗ ೆ ಏತ್ಕೆೆ ಜಮಿೋನದ ಕೂೆಡದತಿುೋರಿ? 
ಯಾರಿಗ ೆ ಕನಷಿ ಒೆಂದ್ದ ಎಕರ ೆ ಅಥವಾ ಅಧಾ ಜಮಿೋನದ ಗತಿ ಇಲಿ, ಅೆಂತ್ಹವರನದನ 
ಪರಿಗಣಿಸಬೆೋಕದ ಮತ್ದು ಒೆಂದ್ದ ಕಡ ೆಅವರದ ಸಾಾಧಿೋನ್ಾನದಭವದ್ಲ್ಲಿದಾುರೆ. ಇನ್ೂೆನೆಂದ್ದ ಕಡ ೆಯಾರಿಗ ೆ
ಕನಷಿ ಜಮಿೋನದ ಇಲಿದೆೋ ಇರದವವರಿಗ ೆ ಕೊಡಬೋೆಕದ”್ ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳುತಾುರೆ. ಇವೆರಡೂ 
ವಿಷಯಗಳನದನ ನ್ಾವು ಕಾನೂನ್ಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚಿೆಂತ್ನೆ್ ಮಾಡಬೋೆಕಾಗಿದ.ೆ ಮಾನಾ ಪರತಾಪ ಸಿೆಂಹ 
ನ್ಾಯಕ್ರವರಿಗ ೆಹೆೋಳುವುದೆೋನ್ೆೆಂದ್ರೆ, ಈಗಾಗಲೆೋ ನಮಮ ಸಕಾಾರ ಈ ವಿಷಯದ್ಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟವ್ 
ಆಗಿ ಯೋಚನೆ್ ಮಾಡದತಿುದೆ. ಅದ್ರೆಂತ,ೆ ಈ ವಿಷಯದ್ಲ್ಲಿ ಚಚಾೆ ಮಾಡಿ, ಇದ್ಕೆೆ 
ನ್ಾಾಯಯದತ್ವಾದ್ೆಂತ್ಹ ಕಾನೂನದ ತ್ರದವೆಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನವನದನ ಮಾಡದತೆುೋವೆ. ಆದ್ಷದಟ 
ಶ್ೋರ್ರವಾಗಿ ಇನ್ೂೆನೆಂದ್ದ ಸಭ ೆ ಮಾಡಿ, ಆ ಕಾನೂನದ ತೂೆಡಕದಗಳು ಏನದೆ, ಅದ್ಕೆೆ ಏನದ 
ಮಾಡಬೋೆಕೆೆಂಬ ಚಚಿಾಸಲದ ಅಡೂೆಾೋಕೋೆಟ್ ಜನರಲ್ರವರನದನ ಸದ್ರಿ ಸಭೆಗ ೆ ಆಹಾಾನಸಿ, ಇದ್ಕೆೆ 
ಒೆಂದ್ದ ರೂಪ ಕೂೆಟದಟ, ಆ ನೆಂತ್ರ ಚಚೆಾಗೆ ಬರದತೆುೋನೆ್.  

ಶ್ರೋ ಪರತಾಪ ಸಿೆಂಹ ನ್ಾಯಕ್ .ಕ:ೆ- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನನನ ಪರಶೆನ ಇರದವೆಂಥದುೆೋ 
ಅದ್ದ. ಈ ವಿಷಯದ್ಲ್ಲಿ ಕಾನೂನದ ತೊಡಕದ ಏನದ?ೆ  

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಪರತಾಪ ಸಿೆಂಹ ನ್ಾಯಕ್ರವರೆೋ, ಅದ್ಕಾೆಗಿಯೋ 
ನಮಮನದನ ಕರದೆ್ದ ಸಭೆ ಮಾಡಿ, ಪಾಸಿಟವ್ ಆಗಿ ನ್ಾನದ ಮಾಡದತೆುೋನ್ ೆಎೆಂದ್ದ ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ 
ಹೆೋಳಿರದತಾುರ.ೆ ತ್ದ್ನೆಂತ್ರ, ತಾವು ಈ ಬಗೆೆ ಯೋಚನೆ್ ಮಾಡಬಹದದ್ದ.  

ಶ್ರೋ ಪರತಾಪ ಸಿೆಂಹ ನ್ಾಯಕ್ .ಕ:ೆ- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಅದ್ಕಾೆಗಿ ನ್ಾನದ ಮಾನಾ 
ಸಚಿವರಿಗೆ ಧನಾವಾದ್ಗಳನದನ ತಿಳಿಸದತೆುೋನ್.ೆ ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ೨-೩ ಬಾರಿ ನಮಮ ಜಲೆಿಗ ೆ
ಬೆಂದಾಗಲೂ ರೈೆತ್ರ ಜೊತ ೆ ಮಾತ್ನ್ಾಡದವಾಗ, ಈ ಜಮಿೋನದ ಮೆಂಜೂರದ ಮಾಡಿಕೊಡದತೆುೋವ ೆ
ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳುವೆಂತ್ಹ ಆಶಾಾಸನೆ್ಯನದನ ನೋಡಿದಾುರ.ೆ ಆದ್ರೆ, ಹಿೆಂದಿನ ಸಕಾಾರ ಜಮಿೋನದ 
ಮೆಂಜೂರದ ಮಾಡಿಕೊಡದವ ಸಿಾತಿಯವರಗೆ ೆಬೆಂದಿದ್ದು, ಈಗ ಆ ವಿಷಯದ್ಲ್ಲಿ ಕಾನೂನದ ತೊಡಕದ 
ಏನದ ೆಎೆಂಬದದ್ನದನ ತಿಳಿಸಬೆೋಕದ.  
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ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಈ ಬಗೆೆ ನಮಮ ಜೊತ ೆ ಮಾತ್ನ್ಾಡದತೆುೋವೆ ಹಾಗೂ ಈ 
ವಿಷಯದ್ಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟವ್ ಆಗಿ ಇದೆುೋವೆೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿದಾುರೆ.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸಾದ್ (ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಈ 
ಪರಶೆನಗ ೆ ಮಾನಾ ಕೆಂದಾಯ ಸಚಿವರದ ಸವಿಸಾುರವಾಗಿ ಉತ್ುರ ಕೂೆಟಟದಾುರ.ೆ ಒೆಂದ್ದ ರಿೋತಿಯ 
ಜಟಲವಾದ್ ಸಮಸೆಾ ದ್ಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ಜಲೆಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಿರಟಷರ ಕಾಲದ್ಲ್ಲಿ ಕೂೆಟಟರತ್ಕೆೆಂಥ ಜಮಿೋನದ 
ಇದಾಗಿದೆ. ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೃರ್ಷ ಮತ್ದು ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಪರಧಾನವಾಗಿರದವುದ್ರಿೆಂದ್ ಅವರ ಜಮಿೋನದ 
ಪಕೆದ್ಲ್ಲಿರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ಜಾಗವನದನ ಕದಮಿೆ ಜಾಗ ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿ, ಸೂೆಪದಪ ಬಳೆೆಯದವುದ್ಕೊೆೋಸೆರ 
ಕೊಟಟರದತಾುರ.ೆ ಸದ್ರಿ ಜಮಿೋನದ ೧೯೦5ರಲ್ಲಿ ಮದ್ಲನೆ್ೋ ಸವಾೆ ಆಗಿರದತ್ುದೆ. ತ್ದ್ನೆಂತ್ರ, 
ಇನ್ೂೆನೆಂದ್ದ ಸವಾೆ ಆಗಿರದವುದ್ದ 1934ರಲ್ಲಿ. ತ್ದ್ನೆಂತ್ರ, ಪರತಿ ೩೦ ವಷಾಗಳಿಗೂೆಮಮ ಒೆಂದ್ದ ಬಾರಿ 
ಸವೆಾ ಆಗಬೋೆಕೆೆಂದ್ದ ಕಾನೂನದ ಹೆೋಳುತ್ುದೆ. ಆದ್ರ,ೆ ಯಾವುದೆೋ ಸವಾೆ ಆಗಿರದವುದಿಲಿ. 
ಆದ್ದದ್ರಿೆಂದ್, ಫಲಾನದಭವಿಗಳು ನರೆಂತ್ರವಾಗಿ ಕದಮಿೆ ಜಮಿೋನನದನ ಅನದಭವಿಸಿಕೊೆಂಡದ 
ಬರದತಿುದಾುರ.ೆ ಈಗ ಅವರದ ದ್ಾೆಂದ್ಾ ಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿದಾುರ.ೆ  

ಮಾನಾ ಪರತಾಪ ಸಿೆಂಹ ನ್ಾಯಕ್ರವರದ ದ್ಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ಜಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಸದಮಾರದ ಮೂರದವರ ೆ
ಲಕ್ಷ ಜನರದ ಇದಾುರೆೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿರದತಾುರೆ. ಆದ್ರೆ, ನನಗಿರದವ ಮಾಹಿತಿ ಪರಕಾರ ಸದಮಾರದ 
ನ್ಾಲೂೆವರ ೆಲಕ್ಷ ಜನರದ ಸದ್ರಿ ಕದಮಿೆ ಜಮಿೋನನ ಮೋಲೆ ಅವಲೆಂಬಿತ್ರಾಗಿದಾುರೆ. ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಬಹಳ 
ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ಈ ಜಮಿೋನನದನ ಅನದಭವಿಸಿಕೂೆೆಂಡದ ಬೆಂದಿರದತಾುರೆ. ಈ ಬಗೆೆ ಕರಾವಳಿ ಪರದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ 
ಬಹಳ ಸಪಷಟವಾಗಿದ.ೆ  ಜಲಾಿಡಳಿತ್ ಕಾಲದ್ ಪರಕಾರ ಸಕಾಾರ ಯಾವುದೋೆ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಜಮಿೋನದ 
ಬಿಟದಟ ಕೊಡಬೆೋಕೆೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿದ್ರ,ೆ ಅವರದ ಜಮಿೋನದ ಬಿಟದಟಕೂೆಡಬೋೆಕದ. ಆದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಬಲಾಢ್ಾರದ 
ಆ ಜಮಿೋನನದನ ಬಿಟದಟಕೂೆಡದೆೋ, ಸದಮಾರದ ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ಅನದಭವಿಸಿಕೂೆೆಂಡದ ಬರದತಿುದಾುರ.ೆ ತ್ಮಗ ೆ
ಗೊತಿುರದವ ಹಾಗೆ, 2013ರಲ್ಲಿ ಕೆಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ದ ಆದೋೆಶ ಹೊರಡಿಸಿರದತಾುರ.ೆ 
ಅದೆೋನೆ್ೆಂದ್ರೆ, ಸಕೆ್ಷನ್ ೧೭(ಬಿ) ಆ ಕದಮಿೆದಾರರಿಗ ೆಕದಮಿೆ ಜಮಿೋನನದನ ಅನದಭವಿಸ ಹಕೆನದನ ನೋಡದವ 
ಬಗೆೆ ಉಲೆಿೋಖಿಸಿದ್ ೬ ತಿೆಂಗಳ ಒಳಗೆ ಅದ್ನದನ ಅನದಭವಿಸದವ ಹರ್ಕೆನ ಅವರವರ ಜಮಿೋನದಗಳ ಸವಾೆ 
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ನೆಂಬರ್ ಹಾಗೂ ಇತಾಾದಿ ವಿವರಗಳನದನ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ ತ್ಹಶ್ೋಲಾುರ್ರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸತ್ಕೆದ್ದು. ಅದ್ರ 
ಜೊತೆಗೆ, ಸಕೆ್ಷನ್ ೧೭(ಬಿ)(೩) ಒಬಬ ಕದಮಿೆದಾರನಗ ೆಗರಿಷಿ ೫ ಎಕರವೆರಗೆ ೆಮಾತ್ರ ಭೂ ಕೆಂದಾಯ 
೫೦೦ ಪಟದಟ ಮತ್ುವನದನ ಭರಿಸಿಕೊೆಂಡದ ಜಮಿೋನನದನ ಮೆಂಜೂರದ ಮಾಡಿಸಬಹದದ್ದ ಎೆಂದ್ದ 
ಇರದತ್ುದೆ. ಈ ಒೆಂದ್ದ ೫ ಎಕರ ೆ ಮಿೋರಿದ್ಲ್ಲಿ ಸಾಳಿೋಯ ಗಾರಮದ್ ಗೆೈಡ್ಲೈೆನಸ್ ವಾಾಲೂಾನೆಂತ ೆ
ಮತ್ುವನದನ ನಗದಿಗೂೆಳಿಸಬಹದದ್ದ. ಆದ್ರೆ, ಈ ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ ತಾವು ಏನ್ಾದ್ರೂ ಮದೆಂದ ೆ
ಹೊೋಗಿದಾುರೆಯೋ ಎನದನವುದ್ನದನ ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಹೋೆಳಬೆೋಕೆೆಂದ್ದ ಕೂೆೋರದತೆುೋನ್.ೆ  

ಶ್ರೋ ಆರ್. ಅಶೆ್ೋಕ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಈಗಾಗಲೆೋ ಅರಣಾ ಇಲಾಖಯೆವರದ 
ಸದ್ರಿ ಜಮಿೋನದ ನಮಮ ಜಮಿೋನದ ಎೆಂದ್ದ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರದತಾುರೆ. ಮಾನಾ ಸದಪಿರೋೆಂ ಕೊೋಟ್ಾ ಆದೆೋಶ 
ಮಾಡಿದ.ೆ ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಜಮಿೋನದ ನಮಮದ್ದ ಎನದನವುದ್ದ ಅವರ ನಲದವು. ಮಾನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ 
ನ್ಾಯಕರದ, ಈ ಹಿೆಂದೆಯೂ ಕೂಡ ೫ ಎಕರವೆರಗೆೆ ಜಮಿೋನದ ಮೆಂಜೂರದ ಮಾಡಬಹದದೆೆಂದ್ದ 
ಹೆೋಳಿದಾುರೆ. ಸಕಾಾರದ್ ಸದತೊುೋಲೆಗಳ ಮದಖಾೆಂತ್ರ ಈ ಹಿೆಂದ ೆಇದ್ುೆಂತ್ಹ ಕೆಂದಾಯ ಮೆಂತಿರಗಳ 
ಮದಖಾೆಂತ್ರ ಬಹಳಷದಟ ಆದೆೋಶಗಳು ಬೆಂದಿರದತ್ುವೆ. ಆದ್ರೆ, ಈ ರಿೋತಿಯ ಯಾವುದೆೋ 
ಸದತೊುೋಲೆಗಳು ಕೊೋಟ್ಾನಲ್ಲಿ ಊಜಾವಾಗದವುದಿಲಿ. ಆಕಟ್ ನದನ ಮಾತ್ರ ಕೊೋಟ್ಾ ಪರಿಗಣಿಸದತ್ುದ.ೆ 
ಅದ್ಕಾೆಗಿ, ಆಕಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆ ಜನರಿಗ ೆಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹದದ್ದ. ಇದ್ದ ಕೆೋವಲ ಕರಾವಳಿ 
ಜಲೆಿಗ ೆ ಮಾತ್ರ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟರದವುದಿಲಿ. ಈ ವಿಚಾರ ಕೊಡಗದ, ಶ್ವಮಗೆ, ಕಾರವಾರ ಮತ್ದು 
ಉಡದಪಿ ಜಲೆಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇದೆ. ಅೆಂದ್ರೆ, ಸದಮಾರದ ೫-೬ ಜಲೆಿಗಳ ವಾಾಪಿುಯಲ್ಲಿರದವ 
ಪರದೆೋಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗೆೆ ಅನೆ್ೋಕ ಸದ್ಸಾರದ ಬೆೋರ ೆರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆೋಳಿದಾುರೆ. ಈಗ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಮಸೆಾ ಕೂಡ ಇದೆೋ ರಿೋತಿಯಾಗಿರದತ್ುದೆ. ಅವರೂ ಕೂಡ ಕಳೆದ್ ೬೦-೭೦ ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ಇದೆೋ 
ರಿೋತಿಯ ಸಮಸೆಾಗಳ ವಿರದದ್ಾ ಹೊೋರಾಡದತಿುದಾುರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡದವೆಂಥದ್ುಕೆೆ 
ವಿಧೆೋಯಕವನದನ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ತ್ರದತಿುದೆುೋನೆ್. ಅೆಂದ್ರೆ, ಆ ಜಮಿೋನನದನ ೩೦ ವಷಾಗಳ ಕಾಲ ಲ್ಲೋಸ್ 
ಗೆ ಕೊಡದವೆಂತ್ಹ ವಾವಸೆಾಯನದನ ಜಾರಿಗ ೆತ್ರದತಿುದೆುೋವೆ. ಈಗಾಗಲೆೋ ಕೆೋರಳ ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗ ೆ
ತ್ೆಂದಿದ್ದು, ಅದ್ದ ಸಕಸಸ್ ಆಗಿರದತ್ುದೆ. ಈ ಜಮಿೋನದ ಸಕಾಾರದ್ದು ಎೆಂದ್ದ ಆಗದತ್ುದೆ.  
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ಎರಡನೆ್ಯದಾಗಿ, ಆ ಜಮಿೋನನದನ ಲ್ಲೋಸ್ ಆಧಾರದ್ಲ್ಲಿ ಕೊಟಟರೆ, ಅವರದ ಅದ್ರ ಮೋಲ ೆ
ಲೊೋನ್ ತೆಗೆದ್ದಕೂೆೆಂಡದ ವಾವಸಾಯ ಮಾಡಿ, ನಮಮ ಜಮಿೋನದ ಎೆಂದ್ದ ನೆ್ಮಮದಿಯಾಗಿ 
ಬದ್ದಕದವುದ್ಕೆೆ ಒೆಂದ್ದ ಅವಕಾಶ ಆಗದತ್ುದೆ. ಈ ವಿಷಯ ಕೂಡ ನಮಮ ಚಿೆಂತ್ನೆ್ಯಲ್ಲಿದೆ. ನ್ಾನದ 
ಅದ್ಕಾೆಗಿ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ್ ಎಲಾಿ ಚದನ್ಾಯಿತ್ ಪರತಿನಧಿಗಳ ಸಭೆಯನದನ ಕರದೆ್ದ, ಈ ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ 
ಏನೆ್ೋನದ ಕಾನೂನದ ತೂೆಡಕದ ಇದೆ ಎೆಂಬದದ್ನದನ ಚಚೆಾ ಮಾಡದತೆುೋನ್.ೆ ಈ ವಿಷಯದ್ಲ್ಲಿ ಯಾವ 
ಕರಮ ತೆಗೆದ್ದಕೂೆೆಂಡರೆ ಒಳೆಿಯದಾಗದತ್ುದೆ ಎೆಂಬದದ್ನದನ ತಿೋಮಾಾನ ಮಾಡೂೆೋಣ. ನ್ಾನದ ಈ 
ವಿಷಯದ್ಲ್ಲಿ ಮದಕು ಮನಸಿಸನಲ್ಲಿದೆುೋನೆ್. ಹಾಗಾಗಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ದ ಒಳೆಿಯ ತಿೋಮಾಾನ ಆಗಿ, ಅದ್ದ 
ಜನರಿಗ ೆತ್ಲದಪಬೆೋಕದ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೋ ರಿೋತಿಯ ವಾವಹಾರ ಅಥವಾ ಇನನತ್ರ ವಿಷಯಗಳು 
ಇರಬಾರದ್ದ. ಅದ್ಕಾೆಗಿ, ಮದಕು ಮನಸಿಸನಲ್ಲಿ ಎಲಿರ ಜೊತೆ ಕದಳಿತ್ದ, ಚಚಾೆ ಮಾಡಿ, ಈ ಕದಮಿೆ, 
ಬಾಣ, ಜಮಾಮ ಜಮಿೋನದಗಳು ಏನದ,ೆ ಅದ್ಕೆೆ ಒೆಂದ್ದ ಪರಿಹಾರ ಕೆಂಡದಕೂೆೆಂಡದ, ಮದೆಂದಿನ 
ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ದ ಸಭ ೆ ಮಾಡಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾನೂನದ ತೂೆಡಕದಗಳು ಏನ್ಾದ್ರೂ ಬೆಂದ್ರ,ೆ 
ಚದನ್ಾಯಿತ್ ಪರತಿನಧಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಭ ೆಮಾಡಿ, ಇದ್ಕೆೆ ಒೆಂದ್ದ ಅೆಂತಿಮ ರೂಪ ನೋಡದತೆುೋನೆ್. ಈ 
ವಿಷಯ ವಿಸೃತ್ವಾಗಿ ಚಚಾೆಯಾಗಬೆೋಕದ.  

ಮಾನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರದ, ಈ ರಿೋತಿ ಕದಮಿೆ ಜಮಿೋನದ ಉಳುಮ ಮಾಡದವವರದ 
ಸದಮಾರದ ನ್ಾಲೂೆವರ ೆಲಕ್ಷ ಜನರಿದಾುರೆೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿದಾುರ.ೆ ಇದ್ದ ಕೆೋವಲ ಒೆಂದ್ದ ಜಲೆಿಯ ಸಮಸೆಾ 
ಅಲಿ. ಇತ್ರ ೆಜಲೆಿಗಳನದನ ಸೋೆರಿಸಿದ್ರೆ, ಬಹಳಷದಟ ಜಮಿೋನದ ಬರದತ್ುದ.ೆ ಆದ್ದದ್ರಿೆಂದ್, ಈ ಜಮಿೋನದ 
ಕೊಡಬೋೆಕಾದ್ರ ೆ ಅದ್ರ ಆಗದಹೂೆೋಗದಗಳನದನ ನೆ್ೂೋಡಬೆೋಕಾಗದತ್ುದೆ. ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ಭವಿಷಾದ್ಲ್ಲಿ 
ಏನೆ್ೋನದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬಿೋಳುತ್ುದ ೆ ಎೆಂಬದದ್ನದನ ನ್ಾವು ಗಮನದ್ಲ್ಲಿಟದಟಕೂೆೆಂಡದ 
ಮಾಡಬೋೆಕಾಗದತ್ುದ.ೆ ಈಗಿರದವೆಂತ್ಹ ಕಾನೂನನಲ್ಲಿ ಕದಮಿೆ, ಬಾಣಿ, ಜಮಾಮ ಈ ರಿೋತಿಯ 
ಜಮಿೋನನದನ ಸಕಾಾರದ್ ಉದೆುೋಶಗಳಿಗೆ ಕೂೆಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ದ ಈಗಾಗಲೆೋ ಕಾಯಿದೆಯನೆ್ನೋ 
ಮಾಡಲಾಗಿರದತ್ುದ.ೆ ಒೆಂದ್ದ ವೆೋಳೆ ಆ ಪರದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ ಸಕಾಾರಿ ಶಾಲ ೆ ಅಥವಾ ಆಸಪತೆರ ಕಟದಟವುದ್ಕೆೆ 
ಯಾವುದೆೋ ರಿೋತಿಯ ತ್ಡ ೆಮಾಡದವ ಆಗಿಲಿ ಅಥವಾ ಬಡವರಿಗೆ ಉಚಿತ್ ನವೋೆಶನ ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ 
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ಯಾವುದೆೋ ರಿೋತಿಯ ತ್ಡ ೆಮಾಡದವ ಆಗಿಲಿ. ಇದ್ನದನ ಕೊಡಬೋೆಕಾದ್ರೂ ಸಹ ಅದ್ನದನ ನ್ಾವು 
ಪರಿಶ್ೋಲನೆ್ ಮಾಡಬೋೆಕದ. ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ನಗರ ಪರದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕದಮಿೆ, ಬಾಣಿ ಮತ್ದು ಜಮಾಮ 
ಈ ರಿೋತಿಯ ಜಮಿೋನದಗಳು ಇವೆ. ಈ ಮದ್ಲದ ಸಣಣ ಪರಮಾಣದ್ಲ್ಲಿದ್ದು, ಈಗ ಹೆಚಾುಗಿರದತ್ುದ.ೆ 
ಹಾಗಾಗಿ, ನಗರಪರದೆೋಶದಿೆಂದ್ ಇೆಂತಿಷದಟ ರ್ಕಲೂೆೋಮಿೋಟರ್ ದ್ೂರ ಇರಬೋೆಕೆೆಂದ್ದ ಸಹ ನಮೂದ್ದ 
ಮಾಡಬೋೆಕದ. ಅದ್ನದನ ಮಾಡದೆೋ, ನಗರಪರದೆೋಶದ್ ಜಮಿೋನದ ಮೆಂಜೂರದ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಭವಿಷಾದ್ಲ್ಲಿ 
ಇದೊೆಂದ್ದ ದೂೆಡಿ ದ್ೆಂಧ ೆ ಕೂಡ ಆಗದತ್ುದೆ. ಅದ್ಕಾೆಗಿ ನಗರಪರದೆೋಶರ್ಕೆೆಂತ್ ಇೆಂತಿಷದಟ 
ರ್ಕಲೊೋಮಿೋಟರ್ ಆಚೆಯಿೆಂದ್ ಜಮಿೋನದ ಮೆಂಜೂರದ ಮಾಡಬೋೆಕದ. ಆ ರಿೋತಿ ಕೊಟಾಟಗ ಮಾತ್ರ, 
ನಜವಾದ್ ರೈೆತ್ರದ ಯಾರದ ಉಳುಮ ಮಾಡದತಿುದಾುರ,ೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗದವೆಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನ ಆಗದತ್ುದ.ೆ 
ಅದ್ನದನ ಕೂಡ ನ್ಾವು ನಮಮಲಿರ ಜೊತೆ ಚಚಾೆ ಮಾಡಿ, ತಿೋಮಾಾನ ತೆಗೆದ್ದಕೂೆಳುಿತೆುೋನ್ೆ.  
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ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಾ:- 1164 
(ಉತ್ುರವನದನ ಲಗತಿುಸಲಾಗಿದೆ) 

ಶ್ರೋ ಕೆ.ಎಸ್. ನವಿೋನ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ನನನ ಪರಶೆನಗ ೆ
ಉತ್ುರವನದನ ಒದ್ಗಿಸಿದಾುರ.ೆ ಆದ್ರೆ, ಈ ಉತ್ುರದ್ಲ್ಲಿರದವ ಅೆಂರ್ಕ-ಸೆಂಖೆಾಗಳನದನ ನೆ್ೂೋಡಿದ್ರ ೆಒೆಂದ್ದ 
ರಿೋತಿಯ ಆಶುಯಾ ಆಗದತ್ುದೆ. ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ೨೦೨೧-೨೨ನ್ೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಕನ್ಾಾಟಕ 
ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿರದವೆಂತ್ಹ ಒಟದಟ 3351 ಜಲ ಸೆಂಪನೂಮಲಗಳ ವಿಲೆೋವಾರಿಯಿೆಂದ್ ಸಕಾಾರಕೆೆ 
ರೂ.೧೦,೩೫,೭೬,೬೫೧-೦೦ ಹಣ ಜಮಾ ಆಗಿದ ೆ ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿದಾುರ.ೆ 2022-23ನೆ್ೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ 
ರೂ.15,89,71,675-೦೦ ಜಮಾ ಆಗಿದ ೆ ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿದಾುರ.ೆ ಇದ್ನದನ ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ 
ತೆಗೆದ್ದಕೂೆೆಂಡರ,ೆ 2021-22ನೆ್ೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ದ ಕೆರೆಗ ೆ ರೂ.೨೯,೦೦೦-೦೦ ಅಷ್ೆಟ. ೨೦೨೨-
೨೩ನ್ೋೆ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ರೂ.೫೪,೦೦೦-೦೦ ಅಷ್ೆಟ. ಬಹದಶಃ ರೂ.೧೫-೦೦ ಕೊೋಟ ಅನದದಾನ ಏನದ 
ಬೆಂದಿದ,ೆ ಅದ್ದ ಆ ಇಲಾಖಯೆಲ್ಲಿರದವೆಂತ್ಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವೆೋತ್ನಭತೆಾಗಳಿಗೆ ಸಾಕಾಗದವುದಿಲಿ 
ಎೆಂದ್ದ ನನಗನನಸದತ್ುದೆ. ಮಾನಾ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ವಿನೆಂತಿ ಮಾಡದವುದೆೋನ್ೆೆಂದ್ರೆ, ಅವರದ ಅತ್ಾೆಂತ್ 
ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರದ ಹಾಗೂ ಅವರದ ದ್ಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ಜಲೆಿಯ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಿೆಂದ್ ಆರಿಸಿ 
ಬೆಂದ್ೆಂತ್ಹವರದ.                           

 (ಮದೆಂದ್ದ) 

(1245) 28.12.2022 11.40 YL-RN                      (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೋ ಕೆ.ಎಸ.ನವಿೋನ್ (ಮದೆಂದ್ದ):- 

ಈ ಒೆಂದ್ದ ಇಲಾಖ ೆತ್ಮಮ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ನ್ಾನದ ಸಹ ನಮಮ ಜಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಡಿ.ಪಿ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಈ ಇಲಾಖಯೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಭೆಗ ೆಹಾಜರಾಗದವುದಿಲಿ. 
ಆ ಜಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಎಷದಟ production ಆಗದತಿುದೆ ಎೆಂದ್ದ ಕೆೋಳಿದ್ರ,ೆ ಅವರ ಹತಿುರ ಉತ್ುರವೂ 
ಇರದವುದಿಲಿ.  ಹಾಗೆಯೋ ಅಲ್ಲಿನ ಕೆರೆಗಳನದನ ಯಾರಿಗೆ ಗದತಿುಗೆ ನೋಡಲಾಗಿದ ೆಎೆಂದ್ದ ಕೆೋಳಿದ್ರ,ೆ 
ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ಸಹ ಮಾಹಿತಿ ಇರದವುದಿಲಿ.  ಇಲ್ಲಿರದವೆಂಥ ಅಷದಟ ಕೆರೆಗಳು ಮತ್ದು ಒಳನ್ಾಡದ ನೋರಿನ 
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ಸೆಂಪನೂಮಲ ಏನದೆ, ಅದ್ನದನ ಯಾರೊೋ ಮಧಾವತಿಾಗಳು ಪೂತಿಾಯಾಗಿ ಸಕಾಾರಕೆೆ 
ಬರಬೆೋಕಾದ್ೆಂಥ ಹಣವನದನ ವಸೂಲ್ಲ ಮಾಡದವೆಂಥ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಇಲಾಖಗೆ ೆಬರಬೆೋಕಾದ್ೆಂಥ ಹಣ 
ವಿಫಲವಾಗಿರದವುದ್ರಿೆಂದ್ ಇಷದಟ ಕಡಿಮ ಆದಾಯ ಬರದತಿುದೆ.  ಒೆಂದ್ದ ಕೆರೆಯಿೆಂದ್ ಕೆೋವಲ 
ರೂ.29,000/- ಮಾತ್ರ ಆದಾಯ ಬರದತಿುದೆ. ಒೆಂದ್ದ ಮಾಹಿತಿಯನದನ ನೋಡಬಯಸದವುದೆೋನ್ೆೆಂದ್ರೆ, 
ನಮಮ ಕನ್ಾಾಟಕ ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ ವಿದೆೋಶ್ ರಫದು ಎರ್ಷಟದೆ ಎನದನವೆಂಥ ಪರಶೆನಯನದನ ಕೆೋಳಿದ್ದು, ರೂ.1,962 
ಕೊೋಟ ಎೆಂದ್ದ ಉತ್ುರ ನೋಡಿದಾುರೆ. ಹಾಗೆಯೋ ಪಕೆದ್ ರಾಜಾವಾದ್ ಆೆಂಧರಪರದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ ವಿದೋೆಶ್ ರಫದು 
ಎರ್ಷಟದೆ ಎೆಂದ್ದ ಕೆೋಳಿದ್ರೆ, ರೂ.21,000 ಕೊೋಟ ಎೆಂದ್ದ ತಿಳಿಸಿದಾುರ.ೆ  ಆೆಂಧರ ಪರದೆೋಶದ್ವರದ 
ಇರದವೆಂಥ quotient ಗೆ ನ್ಾವು ಮೂರನೆ್ೋ ಒೆಂದ್ದ ಭಾಗ ಇದೆುೋವೆ.  ನ್ಾವು ಸಹ ಏನದ ಕಡಿಮ 
ಇಲಿ.  ಹಾಗೆಯೋ ಅವರಲ್ಲಿರದವೆಂಥ ಒಳ ನ್ಾಡದ ಜಲ ಸೆಂಪನೂಮಲಗಳೆೋನವೆ, ಅೆಂತ್ಹ 
ಅಣೆಕಟದಟಗಳು, ದೊಡಿ ದೊಡಿ backwaters ಇವಲೆಿವೂ ನಮಮಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿಯೋ 
ಒೆಂದ್ದ ಕಡ ೆಈ ಇಲಾಖಗೆೆ revenue oriented ಬರದವೆಂತ್ ಆದಾಯ ಬರದವೆಂತ್ ಪರಯತ್ನ 
ಮಾಡದೋೆ ಇರದವುದ್ರಿೆಂದ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆೋಕಾದ್ೆಂಥ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸದತಿುದಾುರ ೆ
ಎನದನವೆಂಥ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡಿರದವೆಂಥ ಉತ್ುರದ್ಲ್ಲಿ ಮೋಲೊನೋಟಕೆೆ ಕಾಣದತಿುದೆ.   

ಮನೆ್ನ ದಿವಸ ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಉತ್ುಮವಾದ್ೆಂಥ ಕಾಯಾಕರಮವನದನ 
ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದ್ಕೆೆ ಅಭಿನೆಂದ್ನೆ್ ಸಲ್ಲಿಸದತೆುೋನ್.ೆ  ಆದ್ರೆ, ಈ ರಿೋತಿ ಬೆಳ ೆಮಾಡದವೆಂಥ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆನ್ಾವು 
ಉತ್ುಮವಾದ್ೆಂಥ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೂೆಡಬೋೆಕದ.  ಮಾನಾ ಸಚಿವರ ಉತ್ುರದ್ಲ್ಲಿ ಕೆೋವಲ ಸಬಿಸಡಿ 
ನೋಡದವ ಬಗೆೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟಟದಾುರೆ.  ಸಬಿಸಡಿ ಬೆೋಕಾಗಿಲಿ.  ಸಬಿಸಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೆೋಳುವವರದ 
ಯಾರದ ಎೆಂದ್ರೆ, ಸಬಿಸಡಿಗೊೋಸೆರ ಪರಯತ್ನ ಮಾಡದವೆಂಥವರದ.  ಆದ್ರೆ, ಸಕಾಾರ ಶ್ೋತ್ಲ್ಲೋಕರಣ 
ಕೆೋೆಂದ್ರಗಳನದನ ಮಾಡಿ, ಅದ್ಕೆೆ ಬೆೋಕಾಗಿರದವೆಂಥ ಟಾರನಸ್ಪೊೋಟೆೋಾಷನ್ ವಾವಸೆಾಗಳನದನ ಮಾಡಿದ್ರೆ 
ನ್ಾವು ಆೆಂಧರಪರದೆೋಶ ರಾಜಾಕೆೆ ಸರಿಸಮನ್ಾಗಿ ಉತಾಪದ್ನೆ್ ಮತ್ದು ಎಕಸ್ಪೊೋಟ್ಾ ಮಾಡಲದ ಅವಕಾಶ 
ಇದೆ.  ಏತ್ಕೆೆ ಇೆಂತ್ಹ ಒೆಂದ್ದ ಪರಿಸಿಾತಿ ಅವರ ಇಲಾಖಯೆಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎೆಂಬದದ್ನದನ ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ 
ತಿಳಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ದ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ವಿನೆಂತಿಸಿಕೂೆಳುಿತೆುೋನೆ್.  
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ಶ್ರೋ ಎಸ.ಅೆಂಗಾರ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಈಗಾಗಲೆೋ ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದ 
ಕೆೋಳಿರದವೆಂಥ ಪರಶೆನಗೆ ಉತ್ುರ ನೋಡಿದೆುೋನ್.ೆ  ಒೆಂದಿಷದಟ ಮಿೋನದಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖಯೆಲ್ಲಿ 
ಅಭಿವೃದಿಾಯಾಗಬೆೋಕೆೆಂಬ ಅಪೆೋಕ್ೆಯನದನ ವಾಕುಪಡಿಸಿ, ಸಲಹೆಯನದನ ನೋಡಿದಾುರೆ.  ಈ ಹಿೆಂದ ೆನಮಮ 
ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳ, ಜಲಾಶಯಗಳ ಏನವ,ೆ ಅದ್ರ ವಾವಸೆಾಗಾಗಿ lease ಮೂಲಕ ನೋಡದವೆಂಥ 
ಪದ್ಾತಿ ಇತ್ದು.  ಅದ್ರಿೆಂದಾಗಿ ಕನ್ಾಾಟಕ ರಾಜಾಕೆೆ ಮಿೋನದಗಾರಿಕಯೆಿೆಂದ್ ಬರದವೆಂಥ ಆದಾಯ 
ಕಡಿಮಯಾಗಿದ.ೆ  ಆದ್ರೆ, ಈಗ ನ್ಾವು ಅದ್ನದನ ಬದ್ಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೂೆೆಂಡದ, ಇ-ಟೆೆಂಡರ್ 
ಕರಯೆದವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಹರಾಜದ ಮಾಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ದ ಒೆಂದ್ದ ಕಾನೂನದ ತ್ರದವೆಂಥ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡಿದೆುೋವ.ೆ  ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಈಗಿನ ಆದಾಯ ಏನದ,ೆ ಅದ್ದ ಎರಡದ ಪಟದಟ, ಮೂರದ ಪಟದಟ 
ಆದಾಯ ಜಾಸಿುಯಾಗದವ ಸಾದ್ಾತ ೆಇದೆ.  ಅದ್ಕಾೆಗಿ ಮನೆ್ನ ಬಳಾಿರಿ ಹೂೆೋಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ದ 
ಜಲಾಶಯ ಇದೆ.  ಈ ಹಿೆಂದ ೆಅದ್ದ ಕೆೋವಲ ಆರದ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗ ೆlease  ಗೆ ಹೊೋಗದತಿುತ್ದು. 
ಆದ್ರೆ, ಇ-ಟೆೆಂಡರ್ ಕರದೆ್ ಮೋಲೆ ಅರವತಾುರದ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗ ೆಹೊೋಗಿದೆು. ಈ ರಿೋತಿಯಾಗಿ 
ಇಲಾಖಗೆ ೆಆದಾಯ ತ್ರದವ ದ್ೃರ್ಷಟಯಿೆಂದ್ ಏನೆ್ೋನದ ಬದ್ಲಾವಣೆ ತ್ರಬೋೆಕದ, ಅೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನದನ 
ಸಹ ಮಾಡದತಿುದೆುೋನ್.ೆ   

 ಎರಡನೆ್ಯದಾಗಿ, ಒಳನ್ಾಡದ ಮಿೋನದಗಾರಿಕೆಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ೆಂತ ೆ ನಮಮ ಕನ್ಾಾಟಕ 
ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಸದಮಾರದ ಅರವತ್ದು ಲಕ್ಷ ಮಿೋನದ ಮರಿಯ ಬೆೋಡಿಕ ೆಇತ್ದು.  ಆದ್ರ,ೆ ನಮಮಲ್ಲಿ ಕೆೋವಲ 
40 ಕೊೋಟ ಮಿೋನದ ಮರಿ ಉತಾಪದ್ನೆ್ಯಾಗದತ್ುದೆ.  ಇನದನ ಇಪಪತ್ದು ಕೂೆೋಟ ಮಿೋನದ ಮರಿಯನದನ 
ಹೊರ ರಾಜಾದಿೆಂದ್ ತ್ರದವೆಂಥ ಒೆಂದ್ದ ಪರಿಸಿಾತಿ ಇದೆ.  ಅದ್ಕಾೆಗಿ ಮಿೋನದ ಮರಿ ಉತಾಪದ್ನೆ್ಯನದನ 
ಕನ್ಾಾಟಕ ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿಯೋ ಮಾಡಬೋೆಕೆೆಂಬ ದ್ೃರ್ಷಟಯಿೆಂದ್ ಮಿೋನದ ಮರಿ ಉತಾಪದ್ನೆ್ಯ ಕೆೋೆಂದ್ರಗಳು 
ಎಲೆಿಲ್ಲಿ ಇವೆ, ಯಾವ ಕೆೋೆಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿೋನದ ಮರಿ ನಡಯೆದತಿುಲಿ ಅೆಂತ್ಹ ಭಾಗವನದನ 
ಗದರದತಿಸಿಕೂೆೆಂಡದ PPP (Public Private Partnernership) Model ಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ 
ಮಿೋನದ ಮರಿ ಉತಾಪದ್ನೆ್ ಮಾಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ದ ನಶುಯ ಮಾಡಿದೆುೋವೆ.   
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 ಮೂರನೆ್ಯದಾಗಿ, ಆಲಮಟಟ ನೋರಾವರಿ ನಗಮದಿೆಂದ್ ಸದಮಾರದ ಇಪಪತೈೆದ್ದ ಎಕರ ೆ
ನೋರಾವರಿ ಜಾಗವನದನ ನೋಡಿದಾುರ.ೆ  ಅಲ್ಲಿ ಮಿೋನದ ಮರಿ ಉತಾಪದ್ನೆ್ ಮಾಡದವ ಮೂಲಕ 
ಪಕೆದ್ಲ್ಲಿರದವೆಂಥ ಜಲಾಶಯಗಳೆೋನವೆ, ಆ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚದು ಮಿೋನದ ಮರಿ ಉತಾಪದ್ನೆ್ 
ಮಾಡಿ, ಆದಾಯ ಬರದವ ದ್ೃರ್ಷಟಯ ಕಡಗೆ ೆ ಗಮನಹರಿಸದವ ಕೆಲಸ ಮಾಡದತೆುೋವೆ ಎೆಂದ್ದ ಈ 
ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರ ಗಮನಕೆೆ ತ್ರದತೆುೋನ್ೆ.  ಅವರ ಸೆಂಶಯ, ಸಲಹಗೆಳೆೋನವೆ, ಅದ್ನದನ 
ಸಿಾೋಕಾರ ಮಾಡಿಕೂೆೆಂಡದ ಮತೆು ನ್ಾವು ಮಿೋನದ ಮರಿ ಆದಾಯವನದನ ಜಾಸಿು ಮಾಡಬೋೆಕದ, ರಫಿುಗ ೆ
ಯಾವ ರಿೋತಿ ಗಮನಹರಿಸಬೆೋಕದ, ಅದೆಲಿದ್ರ ಬಗೆೆ ಕೂಡಾ ಚಿೆಂತ್ನ್ ೆಮಾಡದತೆುೋವೆ.   

 ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಕಾಾರ ಯೋಜನೆ್ ಅನದಷ್ಾಟನವಾದಾಗ ಒೆಂದ್ದ ಮಿಲ್ಲಯನ್ 
ಟನ್ ಮಿೋನದ ಉತಾಪದ್ನೆ್ ಮಾಡಿರದವುದ್ಕೆೆ ರಾಜಾಕೆೆ ಮದ್ಲನೆ್ ಸಾಾನ ಸಿರ್ಕೆರದವುದ್ಕೆೆ 
ಅಭಿನೆಂದ್ನೆ್ಯನದನ ಸಹ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ ೆಅಲಿವೆೋ? 

ಶ್ರೋ ಎಸ.ಅೆಂಗಾರ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಹೌದ್ದ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಅದ್ನದನ ಸಹ ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರಿಗೆ ನೆ್ನಪದ ಮಾಡಿದ್ರೆ 
ಒಳೆಿಯದಾಗದತಿುತ್ದು.  ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದ “ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗದತಿುಲಿ”್
ಎನದನವೆಂಥ ಪರಶೆನಯನದನ ಕೆೋಳಿದಾುರ.ೆ   

ಶ್ರೋ ಎಸ.ಅೆಂಗಾರ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರಿಗೆ ಗೊತಿುರಬಹದದ್ದ 
ಎೆಂದ್ದ ನ್ಾನದ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಹೊೋಗದವುದಿಲಿ.  ಆದ್ರೆ, ಇತಿುೋಚೆಗ ೆ ಕನ್ಾಾಟಕ ರಾಜಾ ಕೂಡಾ 
ಮಿೋನದಗಾರಿಕಯೆಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದಿಾ ಹೂೆೆಂದ್ದತಿುದೆ ಎನದನವ ದ್ೃರ್ಷಟಯಿೆಂದ್ ಪರಶಸಿು ಬೆಂದಿದ.ೆ   ಅದ್ಕಾೆಗಿ 
ಒಳನ್ಾಡದ ಮಿೋನದಗಾರಿಕೆ, ಕರಾವಳಿ ಮಿೋನದಗಾರಿಕ ೆ ಎರಡದ ಕ್ೆೋತ್ರದ್ಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚಿುನ ಆದಾಯ 
ತ್ರದವ ದ್ೃರ್ಷಟಯಿೆಂದ್ ಏನೆ್ೋನದ ಬದ್ಲಾವಣೆ ತ್ರಬೋೆಕದ, ಆ ಎಲಾಿ ಬದ್ಲಾವಣೆ ಮಾಡದವೆಂಥ ಕೆಲಸ 
ನಡಯೆದತಿುದ.ೆ  ಅದ್ಕಾೆಗಿ ಹೆಚದು ಒತ್ದು ನೋಡದವೆಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡದತಿುದುೆೋವೆ.   
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ಶ್ರೋ ಕೆ.ಎಸ.ನವಿೋನ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಗಾರಮ ಪೆಂಚಾಯಿತಿ ವಾಾಪಿುಯಲ್ಲಿ 
ಬರದವೆಂಥ ಕೆರೆಗಳೆೋನವೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರದವೆಂಥ ಒೆಂದಿಷದಟ ಆದಾಯವನದನ ನಮಮ ಗಾರಮ 
ಪೆಂಚಾಯಿತಿಗ ೆ ಕೊಡದವೆಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪೆಂಚಾಯಿತಿಯವರದ ಇೆಂಡಸಿರೋಸ್ ಮಾಡದವೆಂಥ 
ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಟಾಾಕಸ್ ಹೂೆೋಗದತ್ುದೆ.  ಅದೋೆ ರಿೋತಿ ಗಾರಮ ಪೆಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ದ ಸಮಿತಿ 
ಮಾಡಿ, ಕೆರೆಗಳಿೆಂದ್ ಒೆಂದಿಷದಟ ಆದಾಯ ಬರದವೆಂತ ೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಖೆಂಡಿತ್ವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ 
ಅಭಿವೃದಿಾಗೆ ಪೂರಕವಾಗದತ್ುದೆ ಎೆಂದ್ದ ಮಾನಾ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ವಿನೆಂತಿ ಮಾಡಿಕೂೆಳುಿತೆುೋನ್ೆ.  

ಶ್ರೋ ಎಸ.ಅೆಂಗಾರ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಈಗಾಗಲೆೋ ಜಲಾಶಯಗಳು, ಕೆರೆಗಳಿವೆ, 
ಅಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೆೋ ಮಿೋನದ ಕೃರ್ಷಗೆ ಹೆಚದು ಒತ್ದು ನೋಡಿದೆುೋವೆ.  ಗಾರಮ ಪೆಂಚಾಯಿತಿಗ ೆಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ 
ಕೆರೆಗಳೆೋನವ,ೆ ಅದ್ನದನ ಗಾರಮ ಪೆಂಚಾಯಿತಿಯವರದ ಆಯೆ ಮಾಡದವುದ್ರಿೆಂದ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿೋನದ ಕೃರ್ಷಗ ೆ
ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ ೆಮಿೋನದ ಮರಿಯನದನ ಒದ್ಗಿಸದವೆಂಥ ಕೆರೆಗಳನದನ ಮಾಡದತಿುದೆುೋವೆ.  ಆ ಮೂಲಕ 
ಪೊರೋತಾಸಹ ನೋಡದತೆುೋವೆ.    
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ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಾ 1117 
(ಉತ್ುರವನದನ ಲಗತಿುಸಲಾಗಿದೆ) 

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಉತ್ುರವನದನ 
ಒದ್ಗಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಉತ್ುರವು ಈ ಬಾರಿ ನನಗ ೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಲ್ಲಲಿ.  ಕಳೆದ್ ಮೂರದ ಬಾರಿ 
ಪರಶೆನಯನದನ ಕೆೋಳಿದೆುೋನ್ೆ.  ಬೆೆಂಗಳೂರದ, ಮೈಸೂರದ ದ್ಶಪಥ ರಸೆುಯೂ ರಾರ್ಷರೋಯ ಹೆದಾುರಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಬಹಳ ಮಹತ್ಾ ಪೂಣಾವಾದ್ೆಂಥ ಯೋಜನೆ್ಯಾಗಿದೆ.  ಈ ಭಾಗದ್ ಅಭಿವೃದಿು ಮತ್ದು ಜನರ 
ಉಪಯೋಗಕಾೆಗಿ ಈ ರಸೆುಯ ಯೋಜನ್ಾ ಗಾತ್ರವನದನ ಸದಮಾರದ ರೂ.4,473/- ಕೊೋಟ ಖಚದಾ 
ಮಾಡಿ ಮಾಡಲಾಗದತಿುದೆ.  ಆದ್ರೆ, ನ್ಾವು ಈಗಾಗಲೋೆ ಈ ರಸೆುಯಲ್ಲಿ ಪರಯಾಣ ಮಾಡದತಿುದುೆೋವೆ.  
ರಸೆುಯ ಉಬದಬ-ತ್ಗದೆಗಳನದನ ಸರಿ ಮಾಡಲ್ಲಲಿ.  ಕಾರದಗಳು ಹಳಿಕೆೆ ಬಿದ್ು ಕೂಡಲೆೋ ಮತೆುೋ ಮೋಲಕೆೆ 
push-up  ಆಗದವುದ್ರಿೆಂದ್ ನಯೆಂತ್ರಣಕೆೆ ಸಿಗದವುದಿಲಿ.  ಅೆಂತ್ಹ ಉಬದಬ-ತ್ಗದೆಗಳಿವೆ.  ಜೊತೆಗೆ 
ಮೋಲ್ಲನ ಸೋೆತ್ದವೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬೆಂದಾಗ ನೋರದ ನಲದಿತ್ುದೆ.  ಆ ನೋರದ ತ್ಕ್ಷಣವೆೋ ಕೆಳಗಡ ೆ
ಹೊೋಗದವೆಂಥ ಕೆಲಸವನದನ ಮಾಡಲ್ಲಲಿ.  ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಅಪಘಾತ್ಗಳು ಹೆಚಾುಗದತಿುವೆ.  ಅದ್ರಲ್ಲಿಯೂ 
ಮಳೆಗಾಲದ್ಲ್ಲಿ ನೋರದ ಸೆಂಚಾರ ಮಾಡದವಾಗ ಎದ್ದರದಗಡ ೆ ಬರದವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬಹಳ 
ತೊೆಂದ್ರಯೆಾಗದತಿುದ.ೆ  ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರೈೆತ್ರದ, ಸಾಳಿೋಯರದ ತಿರದಗಾಡಲದ ಏಳೂವರ ೆ
ಮಿೋಟರ್ವರಗೊ ಸವಿೋಾಸ್ ರಸೆು ಮಾಡಲಾಗದತಿುದೆ.  ಇದ್ಕೆೆ ಚರೆಂಡಿಗಳಿಲಿದೋೆ ಬರದವೆಂಥ ಮಳ ೆ
ನೋರದ ರಸೆುಯಲ್ಲಿ ಇರದತ್ುದ.ೆ  ಅಲ್ಲಿ ರೈೆತ್ರದ ಸಾಳಿೋಯರದ, ರೈೆತ್ರದ ತಿರದಗಾಡಲದ ಸಾಧಾವಾಗದತಿುಲಿ.  
ಸವಿೋಾಸ್ ರಸೆು ಕಾಾಲ್ಲಟ ರಸೆುಯಾಗದತಿುಲಿ.  ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರಸೆುಯ ಉದ್ುಕೂೆ ಪಾರಣಿಗಳು, 
ಮತಾಾವುದೋೆ ಅಡ-ೆತ್ಡಯೆಾಗಬಾರದೆೆಂಬ ದ್ೃರ್ಷಟಯಿೆಂದಾಗಿ ಬಾಾರಿಕೆೋಡ್ ಹಾರ್ಕದಾುರ.ೆ ಅದ್ರ 
ಜೊತೆಗೆ ತ್ೆಂತಿ ಬೆೋಲ್ಲ ಸಹ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ಅದ್ೂ ಸಹ ಬಹಳಷದಟ ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ ತ್ದಕದೆ ಹಿಡಿದ್ದ ಕಳೆಗಡ ೆ
ಬಿದ್ದು ಹೊೋಗಿವೆ.  ಅೆಂತ್ಹ ಒೆಂದ್ದ ಕಳಪೆ ತ್ೆಂತಿ ಬೆೋಲ್ಲಯನದನ ಹಾರ್ಕದಾುರ.ೆ ಮದಖಾವಾಗಿ 
ರಾಮನಗರ, ಚೆನನಪಟಟಣ, ಮದ್ೂುರದ, ಮೆಂಡಾ ಈ ನ್ಾಲದೆ ಪರಮದಖ ಪಟಟಣಗಳು ಅದ್ರ ಮಧೆಾದ್ಲ್ಲಿ 
ಸಿಲದರ್ಕರದವೆಂಥದಾುಗಿದೆ.  

(ಮದೆಂದ್ದ)      
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(1246) 28.12.2022/11.50/ಎಸ್ಕ-ೆವಿಕೆ                (ಉಪಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ(ಮದೆಂದ್ದ):-  

ರಾಮನಗರ ತಾಲೂಿಕದ ರೋೆಷ್ೆಮ ನ್ಾಡ ಆಗಿದ.ೆ  ಚನನಪಟಟಣ ತಾಲೂಿಕದ ಬೊೆಂಬೆ ನ್ಾಡಾಗಿದೆ. 
ಮದ್ೂುರದ ತಾಲೂಿಕದ ಸಾತ್ೆಂತ್ರಯ ಹೊೋರಾಟಗಾರರದ ಕಹಳೆಯನದನ ಮಾಡಿರದವೆಂತ್ಹದ್ದು. ಮೆಂಡಾ 
ಜಲಾಿ ಕೆೋೆಂದ್ರ ಪಾಲ್ಲಾಮೆಂಟರಿ ಕ್ೆೋತ್ರವಾಗಿದ.ೆ ರಾರ್ಷರೋಯ ಹೆದಾುರಿಯದ ಈ ಪಟಟಣಗಳ ಮಧಾೆ 
ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹಾದ್ದ ಹೊೋಗದೆೋ  bypass ನಲ್ಲಿ ಹೊೋಗದತ್ುದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರದವ ಜನರದ ಈ 
ರಸೆುಯನದನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳುಿವುದ್ಕೆೆ ಸೆಂಪಕಾವಿರದವುದಿಲಿ. ಅವರದಗಳು ಈ ಪಟಟಣಗಳು 
ಬೆಂದಾಗ ಆ ಭಾಗದ್ ಜನರದ ರಸೆು ಬರಲದ  ಸೌಕಯಾವನದನ ಕಲ್ಲಪಸಿಲಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮದ್ೂುರಿಗ ೆ
ಚನನಪಟಟಣ ತಾಲೂಿಕನದನ ಕೊಟಟದಾುರೆ…. 

      ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡರೋೆ, ಮದ್ಲದ ಏನದ 
ಮಾಡಬೋೆಕೆೆಂಬದದ್ರ ಬಗೆೆ ಹೆೋಳಿ.  

      ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಅದ್ನೆ್ನೋ ನ್ಾನದ ಹೆೋಳುತಿುದೆುೋನೆ್. 

     ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡರೆೋ, ತಾವು ವಿವರವಾಗಿ ಹೆೋಳಬೆೋಡಿ. 
ಪರಶೆನಗಳನದನ ಮಾತ್ರ ಕೆೋಳಿ.  

     ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಅದ್ನೆ್ನೋ ನ್ಾನದ ಹೆೋಳುತಿುದೆುೋನೆ್. 

     ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಮರಿತಿಬಬೆೋಗೌಡರೋೆ, ಸಮಯ… 

     ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಅದ್ರ ಸಮಸೆಾಗಳ ಬಗೆೆ ಹೆೋಳುತಿುದೆುೋನ್.ೆ 
ಈ ಮದ್ೂುರದ ಜನ ರಸೆುಗೆ ಬರಬೆೋಕೆೆಂದ್ರೆ, ಚನನಪಟಟಣದ್ ರಸೆುಗೆ ಬೆಂದ್ದ ಹೊೋಗಬೆೋಕದ. ಚನಣಪಟಟಣ 
ರಸೆುಯಿೆಂದ್ ಮದ್ೂುರಿಗ ೆಮೆಂಡಾದ್ ಜನರದ ಹೂೆೋಗಬೆೋಕದ. ಮೆಂಡಾ ಜಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಸದಮಾರದ 680 
ಎಕರ ೆ ಕಬದಬ ಬೆಳೆಯದವೆಂತ್ಹ ಜಮಿೋನನೆ್ನೋ ಭೂಸಾಾಧಿೋನಪಡಿಸಿಕೂೆೆಂಡಿದಾುರ.ೆ ಆದ್ರೆ ಸಕಾಾರ 
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ಪರಿಹಾರ ಕೊಟಟರಬಹದದ್ದ.  ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ್ ಸಮಯಕೆೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡದತಿುಲಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ 
ಬಹಳಷದಟ ಭರಷ್ಾಟಚಾರ ನಡಯೆದತಿುದೆ.  ಇದ್ನದನ ನೆ್ೂೋಡಿಕೊಳಿತ್ಕೆೆಂತ್ಹ Project Director ರಾದ್ 
ಶ್ರೋಧರ್ ಎೆಂಬದವವರದ ಯಾರೂ ದ್ೂರವಾಣಿ ಕರ ೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ, ಅವರದ ದ್ೂರವಾಣಿ ಕರಗೆೆ 
ಸಿಗದತಿುಲಿ. ಆ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾರ ಸಮಸೆಾಯನದನ ಕೆೋಳುತಿುಲಿ. ಆ ಅಧಿಕಾರಿ ಏನ್ಾದ್ರೂ ಮೆಂಡಾ ಕಡ ೆ
ಸಿರ್ಕೆದ್ರ,ೆ ರೈೆತ್ರದ ಅವರನದನ ಕಟಟಹಾರ್ಕ,  ಚಾಟಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯದತಾುರ.ೆ ಅಮೋಲ ೆಅವರನದನ ಜೆೈಲ್ಲಗೆ 
ಹಾರ್ಕ.  ಅವರನದನ ಚಾಟಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯದತಿುರದವಾಗ, ಅವರನದನ ಬಿಡಿಸಿಕೊೆಂಡದ ಬರಲದ  ಮಾನಾ 
ಸಚಿವರದ ಬರಬೆೋಕಾಗದತ್ುದ.ೆ ಇೆಂತ್ಹ ಒೆಂದ್ದ ಪರಿಸಿಾತಿ ಇದೆ. ದ್ಯಮಾಡಿ, ನ್ಾನದ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ 
ಮಾನಾ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಕೆೋಳಿಕೊಳುಿವುದೆೋನ್ೆೆಂದ್ರೆ, ಮೆಂಡಾ ಮತ್ದು  ಶ್ರೋರೆಂಗಪಟಟಣದ್ ಜನರದ ಈ 
ರಸೆುಯನದನ ಉಪಯೋಗಿಸಿವುದ್ಕಾೆಗದವುದಿಲಿವೆೋ ಹೋೆಗೆ? ಈ ರಸೆುಯ ತ್ಳಭಾಗದ್ಲ್ಲಿ ಹೊೋಟಲೆ್, 
ಪೆಟೊರೋಲ್ ಬೆಂಕ್, ವಾಣಿಜೊಾದ್ಾಮಗಳು ಎಷ್ೊಟೆಂದ್ದ ಸಮೃದ್ಾವಾಗಿತ್ದು. ಈಗ ಈ ರಸೆು 
ಬೆಂದಿದ್ುರಿೆಂದ್ ಆ ಭಾಗದ್ ಜನರಿಗ ೆಬಹಳಷದಟ ತೂೆೆಂದ್ರಯೆಾಗದತಿುದೆ. ನ್ಾನದ ಹೆೋಳುವುದೋೆನ್ೆೆಂದ್ರ,ೆ 
ಪರಮದಖ ಪಟಟಣಗಳ ಜನರದ ಈ ರಸೆುಯನದನ ಉಪಯೋಗಿಸದವೆಂತ್ಹದಾುಗಬೆೋಕದ.  ಬೆೆಂಗಳೂರಿನ 
ಹೆಬಾಬಳದ್ಲ್ಲಿ Clover-Leaf junction ಎೆಂದ್ದ ಮಾಡಿದಿುೋರಿ. 

      ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:-  ಮಾನಾ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡರೆೋ, ಅದ್ದ ಇರಲ್ಲ. ಮಾನಾ ಸಚಿವರೆೋ, 
ತಾವು ಮಾತ್ನ್ಾಡಿ.   

      ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಬೆೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಬಾಬಳದ್ಲ್ಲಿ Clover-
Leaf ಎೆಂದ್ದ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆ ಭಾಗದ್ ಜನರದ ಹತ್ದುವುದ್ಕೆೆ ಮತ್ದು ಇಳಿಯವುದ್ಕೆೆ ಹಾಗೂ ವಾಾಪಾರ 
ವಹಿವಾಟನದನ ಪಾರೆಂಭ ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಮಾಡಿದಿುೋರಿ.  

     ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡರೆೋ, ಬೆೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಷಯದ್ ಬಗೆೆ ಇಲ್ಲಿ 
ಚಚೆಾ ಮಾಡದವ ಅವಶಾಕತೆಯಿಲಿ. ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದ ಕೆೋಳಿರದವ ಪರಶೆನಗ ೆಮಾನಾ ಸಚಿವರೆೋ ಉತ್ುರ 
ಕೊಡಿ. ಮಾನಾ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡರೆೋ ದ್ಯವಿಟದಟ ಕದಳಿತ್ದಕೂೆಳಿಿ. ತಾವು ಉಪ ಪರಶೆನ ಕೆೋಳಿ. ತಾವು 
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ಕೆೋಳುವೆಂತ್ಹ ಪರಶೆನಯನದನ present ಮಾಡಿ. ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಉತ್ುರ ಹೆೋಳಿದಾಗ, ತ್ಮಗೆ 
satisfaction ಇಲಿವೆೆಂದಾಗ,  

       ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಎಲಿವೂ ಉಪ ಪರಶೆನ. ಈ project 
ನಲ್ಲಿ  ಯಾವುದ್ದ ಆಗಿಲಿವೆೆಂದ್ದ ಮಾನಾ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕೋೆಳುತಿುದೆುೋನೆ್.   

     ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡರೆೋ, ತಾವು ಅಷದಟ ಹೂೆತಿುನೆಂದ್ 
ಬೆೆಂಗಳೂರದ, ಹೆಬಾಬಳ ಬಗೆೆ ಮಾತ್ನ್ಾಡಿದ್ರೆ, ತಾವು ಕೆೋಳಿರದವ ಪರಶೆನಯಲ್ಲಿ ಏನದ,ೆ ಅದ್ರ ಬಗೆೆ 
ಮಾತ್ರ ತಾವು ಪರಶೆನ ಕೆೋಳಿ.  
      ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನ್ಾನದ ಕೆೋಳಿರದವ ಪರಶೆನಗ ೆ ಉತ್ುರ 
ಬೆಂದಿಲಿವೆೆಂದ್ದ ನ್ಾನದ ಕೋೆಳುತಿುದುೆೋನೆ್.  

     ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಮರಿತಿಬಬೆೋಗೌಡರೋೆ, ದ್ಯವಿಟದಟ, ಈಗ ಸಮಯವಿಲಿ. 
ತ್ಮಮ ಪರಶೆನ ಏನದೆಯೋ, ಅಷದಟ ಮಾತ್ರ ಪರಶೆನ ಕೆೋಳಿ. ಪರಶೆ್ನೋತ್ುರ ವೆೋಳೆ ಪಾರರೆಂಭವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೆೋ 
ಒೆಂದ್ದ ಗೆಂಟೆ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೆೋ ಆರದ ಪರಶೆನ ಮಾತ್ರವಾಗಿದ.ೆ 

      ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನ್ಾನದ ತ್ಮಮಲ್ಲಿ 
ಕೆೋಳಿಕೂೆಳುಿವುದೆೋನ್ೆೆಂದ್ರೆ,… 

     ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:-  ಮಾನಾ ಮರಿತಿಬಬೆೋಗೌಡರೆೋ, ತ್ಮಗೆ ಮಾತ್ನ್ಾಡದವುದ್ಕೆೆ 
ಅವಕಾಶ ಕೊಡದವುದ್ಕಾೆಗದವುದಿಲಿ. ಮಾನಾ ಸಚಿವರೆೋ, ತಾವು ಉತ್ುರ ಕೂೆಡಿ.  

     ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನ್ಾನದ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಮಾನಾ 
ಸಚಿವರಿಗೆ  ಕೆೋಳಿಕೂೆಳುಿವುದೆೋನ್ೆೆಂದ್ರೆ, ದ್ಯವಿಟದಟ, ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಒೆಂದ್ದ ದಿನ ಪೂಣಾವಾಗಿ 
ಬಿಡದವು ಮಾಡಿಕೂೆೆಂಡದ ಆ ಭಾಗಕೆೆ  ಖದದಾುಗಿ  ಭೆೋಟ ನೋಡಿ ಮತ್ದು ಆ ಭಾಗದ್ ಜನಪರತಿನಧಿಗಳು 
ಕರದೆ್ದಕೊಳಿಿ. ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ನೋಡಿರದವ ಉತ್ುರದ್ಲ್ಲಿ  ನಮಮ ರಾಜಾದ್ದು ಏನಲಿ,  ಭಾರತಿೋಯ 
ರಾರ್ಷರೋಯ ಹೆದಾುರಿ ಪಾರಧಿಕಾರದ್ವರದ ವರದಿಯನದನ ಕೊಡದತಾುರೆ. ಆ ವರದಿಯನದನ ಮಾತ್ರ 



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                           28-12-2022                                               52 

ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗದ್ ಪರತಿ/Unedited Copy, ನ್ಾಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪತಿರಕಾ ಪರಕಟಣೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ದ 
 

   

ಕೊಟಟದಿುೋರಿ. ನನನ ಪರಶೆನ ಏನೆ್ೆಂದ್ರೆ, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗದಣಮಟಟ ಮತ್ದು ಸೌಕಯಾದ್ ಬಗೆೆ ಮಾತ್ರ 
ಪರಶೆನ ಕೆೋಳಿದೆುೋನ್ೆ.  ಭಾರತಿೋಯ ರಾರ್ಷರೋಯ ಹೆದಾುರಿ ಪಾರಧಿಕಾರದ್ವರದ ವರದಿ ಏನದ ಕೊಟಟದಾುರೊೋ, 
ಅದ್ದ ಮಾತ್ರ ಕೊಡದತಿುದಿುೋರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ, ನಮಮ ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಆಗಿರದವೆಂತ್ಹ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಗೆೆ 
ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಇರಬಹದದ್ದ ಮತ್ದು ಸವಲತ್ದುಗಳನದನ ಕೊಡತ್ಕೆದ್ದು ಇರಬಹದದ್ದ. ಈ project 
ನಲ್ಲಿರತ್ಕೆೆಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲಾಿ ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಪರಿಶ್ೋಲನೆ್ ಮಾಡಿ. ಅದ್ನದನ ಸರಿಪಡಿಸದವುದ್ಕೆೆ 
ಮಾನಾ ಲೂೆೋಕೂೆೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲಿವೆೋ? ದ್ಯವಿಟದಟ, ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಒೆಂದ್ದ 
ದಿನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭೆೋಟ ನೋಡಿ, ಆ ಭಾಗದ್ ಜನಪರತಿನಧಿಗಳನದನ ಕರದೆ್ದಕೊಳಿಿ.  ಇದ್ಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್ 
ಶ್ರೋಧರ್ರವರನದನ ಕರಸೆಿ. ದ್ಯವಿಟದಟ, ಮಾನಾ ಸಚಿವರೋೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಂದ್ದ ಪರತ್ಾಕ್ಷವಾಗಿ ನೆ್ೂೋಡಿ 
ಸವೆಾ ಮಾಡಿ. ಅದ್ದ ನಜಕೂೆ ಕೂಡ ತ್ಪಾಪಗಿದ್ುರ,ೆ ಅದ್ನದನ ಸರಿಪಡಿಸದವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನದನ 
ಮಾಡಿಸಿ.  

    ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಸಚಿವರೆೋ, ತಾವು ಮಾತ್ನ್ಾಡಿ.  

    ಶ್ರೋ ಸಿ.ಸಿ. ಪಾಟೋಲ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಮಾನಾ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡರದ ಮಹತ್ಾವಾದ್ 
ಪರಶೆನಯನದನ ಕೆೋಳಿದಾುರ.ೆ ಅವರದ ಕೆೋಳಿರದವ ಬಗೆೆ ನ್ಾನದ ಉತ್ುರವನದನ ಒದ್ಗಿಸಿದೆುೋನ್ೆ. ನ್ಾನದ ಅಲ್ಲಿಗ ೆ
ಬೆಂದ್ದ ನೆ್ೂೋಡಬೆೋಕೆೆಂದ್ದ ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದ ಹೆೋಳಿದಾುರ.ೆ ಈಗಾಗಲೆೋ ಎರಡದ ಬಾರಿ ಆ ಭಾಗಕೆೆ 
ಹೊೋಗಿ ನೆ್ೂೋಡಿಕೊೆಂಡದ ಬೆಂದಿದೆುೋನ್.ೆ ರಾಮನಗರ, ಮೆಂಡಾಕೆೆ ಮಾಜ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳಾದ್ ಶ್ರೋ 
ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕದಮಾರಸಾಾಮಿಯವರ  ಕರಗೆ ೆ ನ್ಾನದ ಸಪೆಂದಿಸಿ, ನಮಮ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳು ಕೆೋವಲ 
ಒೆಂದ್ದ ಗೆಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಗಕೆೆ ಭೆೋಟಯನದನ ನೋಡಿದಾುರ.ೆ ಅ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಆದ್ೆಂತ್ಹ ಮಳಯೆ 
ಗಾತ್ರವನದನ ಮಾನಾ ಮರಿತಿಬಬೆೋಗೌಡರದ ಸಾಲಪ ಗಮನಸಬೆೋಕದ. ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದ ಕೆೋಳಿರದವೆಂತ್ಹ 
ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ನ್ಾನದ ಎಲಿದ್ಕೂೆ ಸರಾಸಗಟಾಗಿ ಇಲಿ ಎೆಂದ್ದ ನ್ಾನದ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಹೊೋಗದವುದಿಲಿ. 
ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೆಂದ್ದ ಸಮಸಾೆಗಳಿವೆ. ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದ ಹೆೋಳಿದ್ೆಂತ ೆ  ರೂ.೪,473 ಕೊೋಟಗಳನದನ 
ಖಚದಾ ಮಾಡದತಿುರದವೆಂತ್ಹ ರಸೆುಯಾಗಿದ.ೆ ರಸೆುಯ ಒಟದಟ ಉದ್ು 117.30 ರ್ಕಲೂೆೋ ಮಿೋಟರ್ ಆಗಿದ.ೆ 
ರಾಮನಗರದ್ಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಹಚೆಾುದ್ೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ under passage ಇತ್ದು ಮತ್ದು ಸಾಲಪ 
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downstream ಇತ್ದು. ಅಲ್ಲಿ engineers ಯಾವ ಪರಮಾಣದ್ಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗದತ್ುದ?ೆ ಆ ನೋರದ 
ಹರಿದ್ದಹೂೆೋಗದವುದ್ಕೆೆ passage ಮಾಡಬೋೆಕಾಗಿರದತ್ುದೆ. ಆಗ ಎರಡೂಮರದ ಪಟದಟ ಮಳೆಯಾದಾಗ, 
ಇೆಂತ್ಹ ಸಮಸೆಾಗಳು ಉದ್ಭವಿಸದವುದ್ದ ಸಹಜ. ಬೆೆಂಗಳೂರದನಲ್ಲಿರದವ ಗಠಾರದ್ ಬಗೆೆ ನೆ್ೂೋಡಿದಾಗ,   
ಗಠಾರಗಳಿಗಿೆಂತ್  ಇನೂನ ಹೆಚಿುಗ ೆಮಳೆ ನೋರದ ಬೆಂದಾಗ, ರಸೆುಯ ಮೋಲೆ ಹರಿದ್ದ ಬರದತ್ುದೆ.   ಆ 
ಒೆಂದ್ದ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ದು. ಅದ್ನದನ ಸರಿಪಡಿವುದ್ಕೆೆ ಸೂಚನೆ್ ಮತ್ದು ಸಲಹಗೆಳನದನ ಕೂೆಟಟದೆುೋವೆ. 
ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದ ಉಬದಬ-ತ್ಗದೆಗಳಿಗ ೆ  ಎೆಂದ್ದ ಹೋೆಳಿದಾುರ.ೆ ಉಬದಬ-ತ್ಗದೆ ಸರಿಪಡಿಸದವೆಂತ್ಹದ್ುಕೆೆ 
ಸೂಚನೆ್ಯನದನ ಕೊಡದತೆುೋನೆ್. ಯಾವ ಕಾರಣಕಾೆಗಿ ನೋರದ  ಹರಿದ್ದ ಒಳಗೆ ಬೆಂತ್ದ ಎೆಂದ್ರೆ, 
there are so many reasons. ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದ ಹೆೋಳಿದ್ೆಂತ್ಹ ಭಾಗದ್ಲ್ಲಿ 
ನ್ಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಗದರದಕದಲದ್ವರದ ಕೆಲವು ಕಡ ೆencroachment ಮಾಡಿಕೂೆೆಂಡಿದ್ುರದ. ಅದ್ರ 
ಕೆಳಗಡ ೆ ಅದೂೆೆಂದ್ದ ಆಗಿತ್ದು. Shashigirihalli toll plaza ಬಳಿ ಹೆೋಳಬೆೋಕೆೆಂದ್ರೆ, 
ರಾಜಕಾಲದವೆಗಳೆಲಿವೂ block ಆಗಿತ್ದು. Shashigirihalli toll plaza ಬಳಿ ನರೆಂತ್ರವಾಗಿ   
ಸದರಿದ್ ಮಳೆಯಿೆಂದ್ ಕಲದಿ, ಕಸ, ಕಡಿಿ ತ್ದೆಂಬಿ drainage ನಲ್ಲಿ ಬೆಂದ್ ಆಗಿದ್ುವು. ಅದ್ನದನ 
ರ್ಕಿಯರ್ ಮಾಡಿಸದವುದ್ಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ ಇಲಾಖಯೆವರಿಗ ೆ ಸೂಚನೆ್ಯನದನ ಕೊಟಟದೆುೋನೆ್. ಅಲ್ಲಿ 
elephant corridor ಇರದವುದ್ರಿೆಂದ್ ಸಾಲಪ cautious ಆಗಿ ನೆ್ೂೋಡಬೆೋಕಾಗದತ್ುದೆ. ಮಾನಾ 
ಸದ್ಸಾರದ ಮದಖಾವಾಗಿ ಕೋೆಳಿರದವೆಂತ್ಹ ಪರಶೆನ ಏನೆ್ೆಂದ್ರ,ೆ ಬೆೋರ ೆಬೆೋರ ೆಗಾರಮಗಳಿಗೆ ಮಧೆಾದ್ಲ್ಲಿ ರಸೆು 
ಇರಬೋೆಕೆೆಂದ್ದ ಕೆೋಳಿದಾುರೆ. ಇದೊೆಂದ್ದ ದೊಡಿ ಪರಮಾಣದ್ಲ್ಲಿ project ಮಾಡದವಾಗ, ಅದ್ರ 
ಅನದಕೂಲತೆಗಳು ಮತ್ದು ಅನ್ಾನದಕೂಲತೆಗಳು ಇರದತ್ುದೆ. It is Bangalore-Mysore 
Express Highway. Express Highway ನಲ್ಲಿ ಈ end ನೆಂದ್ ಆ end ವರಗೊ ಒೆಂದ್ದ 
ಕಡ ೆ ಅಥವಾ ಎರಡದ ಕಡ ೆ exit ಮತ್ದು ಒಳಗೆ ಬರದವುದ್ಕೆೆ ದಾರಿ ಇರದತ್ುದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗ ೆ
ಹೆೋಳುವುದಾದ್ರೆ, ಪದಣೆ - ಬೆೆಂಗಳೂರಿಗ ೆಹೂೆಸ ರಸೆುಯನದನ ಮಾಡದವೆಂತ್ಹ ಒೆಂದ್ದ provision 
ಇದೆ. ಅದ್ದ ನಮಮ ಗದ್ಗ್ ಜಲೆಿ ಮೋಲೆ  ಹಾದ್ದ ಹೂೆೋಗಿ entire ಗದ್ಗ್ ಜಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಒೆಂದೆೋ ಕಡ ೆ
ಅದ್ಕೆೆ exit ಮತ್ದು entrance ಇದೆ. ಈ ಕಾರಣಕಾೆಗಿ National Highway Authority 
of India ದ್ವರದ what is the ultimate purpose of the express highway 
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ಎೆಂದ್ರೆ,  ಬೆೆಂಗಳೂರಿನೆಂದ್ ಮೈಸೂರಿಗ ೆಹಾದ್ದ ಹೂೆೋಗದವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ರಸೆು.  ಆ ಕಾರಣಕಾೆಗಿ 
ಇದ್ದ ಸಾಲಪ ಕಷಟ ಸಾಧಾ ಎನದನವೆಂತ್ಹ ಮಾತ್ನದನ ಹೆೋಳುತೆುೋನ್ೆ. ಉಳಿದ್ ನೋರದ ಹರಿಯದವೆಂತ್ಹದ್ದು 
ಮತ್ದು ಉಬದಬ-ತ್ಗದೆಗಳು ಇವೆಯಲಾಿ, ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ನ್ಾನದ ಸೂಚನೆ್ಯನದನ ಕೊಡದತೆುೋನ್ೆ. ಮದೆಂದಿನ 
ಅಧಿವೆೋಶನದೂೆಳಗಾಗಿ, ನ್ಾನದ ಇನ್ೂೆನಮಮ ಆ ಸಾಳಕೆೆ ಪರಿಶ್ೋಲನೆ್ ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನದನ 
ಕರದೆ್ದಕೊೆಂಡದ ಬರದತುೆೋನೆ್. NHAI ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಬದ್ಲ್ಲಯಾಗಿದಾುರೆ. Project 
Director ಬಗೆೆ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲಿ. ಈಗತಾನೆ್ೋ NHAI ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಜೊತೆ ಚಚೆಾ 
ಮಾಡಿದೆುೋನ್.ೆ ಇದೂೆೆಂದ್ದ ಮತ್ದು ಇನ್ೂೆನೆಂದ್ದ ಶ್ರಾಡಿಘಾಟ್ ರಸೆುಯ ಬಗೆೆ ಅವರ ಗಮನವನದನ 
ಸಳೆೆದಿದೆುೋನ್.ೆ ಅದ್ನದನ ಖೆಂಡಿತ್ವಾಗಿ ಆದ್ಷದಟ ಬೆೋಗನೆ್ ಸರಿಪಡಿಸದವೆಂತ್ಹ ಭರವಸಯೆನದನ 
ಕೊಟಟದಾುರೆ. NHAI ದ್ವರ important ರಸೆು ಇದ್ದುದ್ರಿೆಂದ್, ಇದ್ಕೆೆ ಇದ್ುೆಂತ್ಹ ಅಡೆ-ತ್ಡಗೆಳನದನ 
ನವಾರಿಸದವುದ್ಕೆೆ ಸಕಾಾರ ಬದ್ಾವಾಗಿದ.ೆ  

    ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಮಾನಾ ಸಚಿವರೆೋ, ತಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬನನ 
ಮತ್ದು ನಮಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ರ,ೆ ನ್ಾವು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರದತೆುೋವ.ೆ ನ್ಾನದ ಹೆೋಳುವುದೋೆನ್ೆೆಂದ್ರ,ೆ 
express highway ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ೆಟಲಾಿ ಭೂಮಿ ಕೂೆಟಟರದವ ಜನರೋೆ ಈ ರಸೆುಗೆ ಬರದವುದ್ಕೆೆ ಆಗದ್ 
ಹಾಗೆ ತಾವು ಮಾಡದವುದಾದ್ರೆ, ತ್ಮಮ speed ಆಗಲ್ಲೋ ಮತೂೆುೆಂದಾಗಲ್ಲೋ, ಏನೂ 
ಅಡಿಿಯಾಗದತ್ುದೆ? ಮೆಂಡಾ ಪಟಟಣದ್ ಜನರದ ಮತ್ದು ಸದತ್ುಮದತ್ುಲ್ಲನ ಜನರದ ಅಲ್ಲಿರದವ ರಸೆುಗ ೆ
ಪರವೆೋಶ ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ express highway ನ speed ಗೆ ಏನ್ಾದ್ರೂ ಅಡಿಿಯಾಗದತ್ುದೆಯೋ?  
ಮದ್ೂುರದ ಜನರದ ಈ ರಸೆುಯನದನ ಬಳಸಿಕೊಳಿವುದ್ಕಾೆಗದವುದಿಲಿವೆೆಂದ್ರೆ, ಭೂಮಿ ಕೊಟಟರದವ ಆ 
ಭಾಗದ್ ಜನರದ express highway ಎೆಂದ್ರ,ೆ ಬೆೆಂಗಳೂರಿನೆಂದ್ ಹೂೆರಟವರದ ಮೈಸೂರದ 
ತ್ಲದಪದವುದ್ದ. ಮೈಸೂರಿನೆಂದ್ ಬೆೆಂಗಳೂರಿಗ ೆ ತ್ಲದಪದವುದ್ದ ಎೆಂದ್ರ ೆ ಈ ಭಾಗ 
ಅಭಿವೃದಿಾಯಾಗದವುದ್ದ ಹೋೆಗೆ? ಇದ್ಕೆೆ speed ಗೆ ಏನ್ಾದ್ರೂ ಅಡಿಿಯಾಗದತ್ುದೆಯೋ? ಮೆಂಡಾ 
ಜನರದ ಈ ರಸೆುಯ ಓಡಾಡದವುದ್ಕೆೆ ವೆೋಗಕೆೆ ಏನ್ಾದ್ರೂ ಅಡಿಿಯಾಗದತ್ುದೆಯಾ.  
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      ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡರೆೋ, ಆಯಿತ್ದ. ತಾವು ಪರಶೆನ ಕೆೋಳಿದಿುೋರಾ. 
ಮಾನಾ ಸಚಿವರೆೋ, ತಾವು ಉತ್ುರ ಕೂೆಡಿ. 

   ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ದ್ಯವಿಟದಟ, ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಇದ್ನದನ 
ಪರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಬೋೆಕದ.  

    ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಸಚಿವರೋೆ, ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದ ಕೆೋಳಿರದವ ಪರಶೆನಗ ೆ
ಉತ್ುರವನದನ ಕೂೆಡಿ. ಮಾನಾ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡರದ ಸದಮಮನ್ೆ ಕದಳಿತ್ದಕೂೆಳುಿವುದಿಲಿ. 

     ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಈಗ fence ಎಲಿವೂ ತ್ದಕದೆ ಹಿಡಿದ್ದ 
ಹಾಳಾಗಿ ಹೊೋಗಿದ.ೆ  

      ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡರಿಗೆ ಎಷದಟ ಹೆೋಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ 
ಅಥಾವಾಗತಿುಲಿ. ಸಮಯದ್ ಅಭಾವ ಇದೆ.  

     ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, service ರಸೆುಯಲ್ಲಿ ಚರೆಂಡಿಗಳಿಲಿದ ೆ
ನೋರಿನ ಮಯವಾಗಿದ.ೆ   

     ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡರ ಕೆೋಳಿರದವ ಪರಶೆನಗ ೆಮಾನಾ ಸಚಿವರೆೋ, 
ತಾವು ಉತ್ುರವನದನ ಕೂೆಡಿ. ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದ ಹೆೋಳಿದ್ುನದನ ಅಥಾ ಮಾಡಿಕೂೆೆಂಡಿಲಿವೆೆಂದ್ರೆ ನ್ಾವು 
ಏನದ ಮಾಡದವುದ್ಕಾೆಗದತ್ುದೆ? 

      ಶ್ರೋ ಸಿ.ಸಿ. ಪಾಟೋಲ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಮಾನಾ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡರದ ಕೋೆಳಿರದವ 
ಪರಶೆನಗ ೆನ್ಾನದ ಪೂಣಾವಾಗಿ ಉತ್ುರವನದನ ಕೊಡದತೆುೋನೆ್. ಇದ್ದ express highway ಆಗಿದ್ುರಿೆಂದ್, 
ರಸೆುಯ ಮಧೆಾದ್ಲ್ಲಿ ಬರದವೆಂತ್ಹ ಜಲಾಿ ಮತ್ದು ತಾಲೂಿಕದ headquarter ಆಗಿರದವೆಂತ್ಹದ್ುಕೆೆ 
entrance ಮತ್ದು exit ಕೊಡಿರಿ ಎೆಂದ್ದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ದು ಮತ್ದು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದ್ಸಾರೆಲಿರ 
ಒಕೊೆರಲ್ಲನ ಒತಾುಯವಿದ ೆಎೆಂದ್ದ ನ್ಾನದ ತ್ಮಮ ಪರವಾಗಿ ಎರಡೂಮರದ ಕಡೆ entrance ಮತ್ದು 
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exit ಕೂೆಡದವುದ್ಕೆೆ NHAI ಮತ್ದು ಕೋೆೆಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ್ ನತಿನ್ ಗಡೆರಿಯವರಿಗೆ ಮನವಿ 
ಮಾಡಿಕೊೆಂಡದ ಬರದತೆುೋನ್ೆ. ಅವರದ ಕೂೆಡದವುದ್ದ ಅಥವಾ ಬಿಡದವುದ್ದ ಅವರಿಗೆ ಬಿಟಟೆಂತ್ಹ ವಿಚಾರ. 
ಅವರಿಗೆ ಕೊಡದವುದ್ಕೆೆ ನ್ಾನೆಂತ್ೂ ಕೋೆಳಿಕೂೆಳುಿತೆುೋನ್ೆ. ಇದೆೋ 4-5ನೆ್ೋ ತಾರಿೋಖಿಗ ೆ ಸನ್ಾಮನಾ 
ಗಡೆರಿಯಲ್ಲಿ ಬರದವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಈ ಪರಸಾುವನೆ್ಯನದನ ಇಡದತೆುೋನೆ್. Regarding 
barricade ರಸೆು ಸೆಂಪೂಣಾವಾದ್ ಹಳೆ barricade ಅನದನ ಹೊಸ barricade ಅನದನ 
ಹಾಕದವುದ್ಕೆೆ ನ್ಾವು ಕರಮವನದನ ತೆಗೆದ್ದಕೊಳುಿತೆುೋನೆ್. ಸನ್ಾಮನಾ ಗಡೆರಿಯವರದ ಇದೆೋ ರಸೆು ಭೆೋಟ 
ಮಾಡಲದ ೫ನ್ೋೆ ತಾರಿೋಖದ ಬರದತಿುದಾುರ.ೆ ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ. ಮದೆಂದಿನ 
ಅಧಿವೆೋಶನದೂೆಳಗಾಗಿ, ಆ ರಸೆುಯನದನ ವಿೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಬೆಂದಾಗ, ಖೆಂಡಿತ್ವಾಗಿಯೂ 
ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರಿಗೆೋ ದ್ೂರವಾಣಿ ಕರ ೆಮಾಡಿ, ಅವರನದನ ಕರದೆ್ದಕೊೆಂಡದ ಹೂೆೋಗದತೆುೋನ್ೆ.  

       ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನ್ಾನದ ತಾವು ಮೂಲಕ ಮಾನಾ 
ಸಚಿವರಿಗೆ ಧನಾವಾದ್ಗಳನದನ ಹೆೋಳಬಯಸದತುೆೋನೆ್.  

     ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಯದ.ಬಿ. ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್ರವರೆೋ, ತಾವು ಪರಶೆನಯನದನ ಕೆೋಳಿ. 
ಮಾನಾ  ಧಾಮಿಾಕ ದ್ತಿು, ಹಜ್ ಹಾಗೂ ವಕಫ್ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ ಮಾನಾ ವಿ. ಸೂೆೋಮಣಣನವರ 
ಪರಶೆನಗ ೆಉತ್ುರ ನೋಡದತಾುರೆ.                                              

 (ಮದೆಂದ್ದ) 
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(1247) 28.12.2022, 12.00,TCH-VK                   (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಾ.1083 
(ಉತ್ುರ ಲಗತಿುಸಿದೆ) 

ಶ್ರೋ ಯದ.ಬಿ.ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನ್ಾನದ ಕೆೋಳಿದ್ೆಂತ್ಹ ಪರಶೆನಗ ೆ
ಮಾನಾ ವಸತಿ ಸಚಿವರಾದ್ ಶ್ರೋ ವಿ.ಸೂೆೋಮಣಣನವರದ ಉತ್ುರ ಒಗಿಸಿದಾುರ.ೆ ಅವರದ ಉತ್ುರ 
ಒದ್ಗಿಸಿದ್ ಮೋಲೆ ಯಾರೂ ಏನೂ ಹೆೋಳುವುದ್ಕಾೆಗದವುದಿಲಿ.  ನ್ಾನದ ದ್ಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ಜಲೆಿ, ಕಡಬ 
ತಾಲೂಿಕದ, ಕದಕೆೆ ಗಾರಮದ್ ಶ್ರೋ ಕದಕೆೆ ಸದಬರಮಣಾ ದೆೋವಾಲಯದ್ಲ್ಲಿ ಅನನ ಪರಸಾದ್ಕೆೆ ದಿನಸಿ 
ಪದಾಥಾಗಳನದನ ಇ-ಟೆೆಂಡರ್ ಮದಖಾೆಂತ್ರ ಖರಿೋದಿಸದೆ ಮಾರದಕಟೆಟ ದ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಖರಿೋದಿಸಿ ಸಕಾಾರಕೆೆ 
ನಷಟ ಉೆಂಟದ ಮಾಡದತಿುದಾುರೆ ಎೆಂದ್ದ ಪರಶೆನ ಕೆೋಳಿದುೆನದ.  ಅದ್ಕೆೆ ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ದ್ಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ 
ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಸಗಟದ ಮಾರಾಟ ಸೆಂರ್ ನಯಮಿತ್, ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಮೆಂಗಳೂರಿನೆಂದ್ ದಿನಸಿ 
ಪದಾಥಾಗಳನದನ ತೆಗೆದ್ದಕೂೆಳುಿತಿುದುೆೋವೆೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿದಾುರ.ೆ ನಮಮ ಸಕಾಾರ ಪಾರದ್ಶಾಕ ಸಕಾಾರ 
ಎೆಂದಲೆಾಿ ಹೆೋಳುತಿುೋರಿ, ನಮಗೆ ಇ-ಟೆೆಂಡರ್ ಮದಖಾೆಂತ್ರ ಮಾಡಲದ ಏನದ ತೊೆಂದ್ರ ೆ ಇದೆ? 
ಇದ್ಕೂೆ ಮದ್ಲದ ಇರಲ್ಲಲಿವೆೋ? ಆದ್ರೆ ಇ-ಟೆೆಂಡರ್ ಇದ್ುೆಂತ್ಹ ಪದ್ಾತಿಯನದನ ನಲ್ಲಿಸಿ ಯಾವಾಗ 
ಜನತಾ ಬಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಖರಿೋದಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ರೆ, ಅನವಾಯಾ ಕಾರಣಗಳಿೆಂದ್ ಇ-ಟೆೆಂಡರ್ 
ಕರದೆಿರದವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ್ದಕೂೆಳಿಬೆೋಕದ. ನೋವು ಅದ್ನೆ್ನೋ ರೂಢಿ ಮಾಡಿಕೊೆಂಡದ ಅಲ್ಲಿ 
ದ್ದಡದಿ ಮಾಡದವೆಂತ್ಹ ಪದ್ಾತಿಗ ೆನಮಮ ಸಕಾಾರ ಅನದಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟಟರ ೆಹೆೋಗೆ? ಏಕೆೆಂದ್ರ ೆಇದ್ದ 
ವಕಫ್ ಬೊೋಡ್ಾಗೆ ಸೋೆರಿದ್ ದೆೋವಸಾಾನದ್ದು.  ನಮಮ ಮನ್ೆಯದ್ದು ಆಗಿದ್ುರ ೆಪರವಾಗಿಲಿ, ನಮಮ ಟರಸಟ್ 
ಆಗಿದ್ುರ ೆಪರವಾಗಿಲಿ. ಹೊೋಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಮಾನಾ ವಿ.ಸೂೆೋಮಣಣನ ಟರಸಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ತಿನನಲ್ಲ 
ಎನನಬಹದದಿತ್ದು. ದೆೋವಸಾಾನದ್ ದ್ದಡಿನದನ ನೋವು ಈ ರಿೋತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆೋಗೆ ಎೆಂದ್ದ ಮಾನಾ 
ಸಚಿವರದ ಹೆೋಳಬೋೆಕದ. 

ಶ್ರೋ ವಿ.ಸೂೆೋಮಣಣ, (ವಸತಿ ಸಚಿವರದ, ಧಾಮಿಾಕ ದ್ತಿು, ಹಜ್ ಹಾಗೂ ವಕಫ್ ಸಚಿವರ 
ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನನನ ಮಿತ್ರರಾದ್ ಮಾನಾ ಯದ.ಬಿ.ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್ ರವರದ 
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ಹೆೋಳಿದ್ ಮಾತ್ನದನ ನ್ಾನದ ಒಪದಪತೆುೋನ್.ೆ 2019ರಲ್ಲಿ ಈ ಒೆಂದ್ದ ಪರರ್ಕರಯಗ ೆಈ ಹಿೆಂದ ೆಇದ್ುೆಂತ್ಹ 
ಸಕಾಾರ ಪರಿಶ್ೋಲ್ಲಸಿ ಮಾಡಿ ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿದ್ುರದ. ನನಗ ೆ ಇದ್ದ ಬೆಂದ್ ನೆಂತ್ರ, ನ್ಾನದ 
ಕದಳಿತ್ದಕೂೆೆಂಡದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನದನ ಕರದೆ್ದ, ಸದಮಾರದ ೧೦ ರಿೆಂದ್ ೧೫ ನಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚಚಾೆ 
ಮಾಡಿದೆನದ.  ಹಾಗಾಗಿ, ಅವರೆೋನದ ಹೆೋಳಿದಾುರೂೆೋ ಅದ್ಕೆೆ ನ್ಾನದ ನೂರಕೆೆ ನೂರರಷದಟ ಒಪದಪತೆುೋನ್.ೆ 
ಈಗ ಹೊಸ ವಷಾ ಬರದತಿುದೆ. ಅಷಟರೊಳಗ ೆಇದ್ನದನ ಮದಗಿಸಿ, ಇನದನ ಮದೆಂದೆ ಬರತ್ಕೆೆಂಥದ್ುನದನ 
ಇ-ಟೆೆಂಡರ್ನಲೆಿೋ ಮಾಡತ್ಕೆೆಂಥದ್ದು ಸೂಕುವಾದ್ದದ್ದ ಮತ್ದು ಸಮೆಂಜಸವಾದ್ದದ್ದ. ಅದ್ಕೆೆ ಏನದ 
ಸೂಚನೆ್ ಕೂೆಡಬೋೆಕೂೆೋ ಅದ್ನದನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ ೆಕೊಡದತೆುೋನ್.ೆ  ಆದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ಾಗಿದೆಯೆಂದ್ರೆ, 
ಈ ಹಿೆಂದ ೆಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಅಗಿರಮೆಂಟ್ ಆಗಿರದತ್ುದೆ. ಈಗ ನ್ಾವೋೆನ್ಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಖರಿೋದಿಸದವುದ್ನದನ 
ನಲ್ಲಿಸಿದ್ರ,ೆ ಅವರದ ಕೊೋಟ್ಾಗೆ ಹೂೆೋಗದತಾುರೆ. ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ಕಡಬ ತಾಲೂಿರ್ಕನ ಕದಕೆೆ ಗಾರಮದ್ ಶ್ರೋ 
ಕದಕೆೆ ಸದಬರಮಣಾ ದೆೋವಾಲಯದ್ಲ್ಲಿ ಪರಸಾದ್ಕೂೆೆೋಸೆರವಾಗಿ ಖರಿೋದಿ ಮಾಡದವುದ್ರ ಬಗೆೆ ತಾವೆೋನದ 
ಹೆೋಳಿದಿುೋರಿ; ಇಲ್ಲಿಗಿೆಂತ್ಲೂ ಸಾಲಪ ರೋೆಟ್ ಕಡಿಮಗೆ ಆಗದತ್ುದೆ. ನನಗೂ ಕೂಡ ಆ ಅನದಭವ ಇದೆ. 
ಅವರದ ಹೆೋಳಿದ್ುನದನ ನ್ಾನದ ಕೂಡ ಒಪಿಪಕೂೆಳುಿತೆುೋನ್ೆ.  ಈಗಾಗಲೆೋ ಸಕಾಾರದ್ ಸೂಚನೆ್ಯೆಂತ ೆಈ 
ಹಿೆಂದ ೆ ಇದ್ನದನ ಮಾಡಿರದವುದ್ರಿೆಂದ್, ಮದೆಂದೆ ಅಗಿರಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಮದಗಿಯದತ್ುದೊೋ ಆಗ 
ತಾವೆೋನದ ಹೆೋಳಿದಿುೋರೂೆೋ ಅದ್ನೆ್ನೋ ಪಾಲನೆ್ ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ್ಯನದನ 
ಕೊಡದತುೆೋನೆ್.  

ಶ್ರೋ ಯದ.ಬಿ.ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್:- ಈ ಅಗಿರಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲದ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರದ 
ಕೊಟಟರದ? ಸಕಾಾರದ್ ಮದಜರಾಯಿ ದೆೋವಸಾಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇ-ಟೆೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಅದ್ನದನ ಖರಿೋದಿ 
ಮಾಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ದ ಸಕಾಾರಿ ಆದೆೋಶ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರದ ಕೊಟಟರದ? ನೋವು 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೋಲೆ ಶ್ಸದು ಕರಮ ಕೈೆಗೊಳಿಬೋೆಕದ. ಅಲ್ಲಿರತ್ಕೆೆಂಥ ಆಡಳಿತ್ ಮೆಂಡಳಿಯವರೆಲಾಿ 
ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸೋೆರಿಕೂೆೆಂಡಿದಾುರ.ೆ ಮಾನಾ ವಿ.ಸೂೆೋಮಣಣನವರೋೆ, ತಾವು ಧಾಮಿಾಕ ಮತ್ದು ದ್ತಿು ಹಜ್ 
ಹಾಗೂ ವಕಫ್ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ ಉತ್ುರ ಕೂೆಡದತಿುದಿುೋರಿ. ಶ್ರೋಮತಿ ಶಶ್ಕಲಾ ಅ.ಜೊಲೆಿಯವರದ 
ಇದಿುದ್ುರ ೆಅವರ ಹತಿುರ ನ್ಾನದ ಕೆೋಳಿಕೊಳುಿತಿುದೆುನದ. ಆಯಿತ್ದ. ತಾವು ಕೂಡ ಸಮಥಾರಿದಿುೋರಿ, ಇದ್ದ 
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ತ್ಪದಪ ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳುವ ಮೂಲಕ ಸಕಾಾರ ಬೆೋರಯೆವರಿಗ ೆಮಾಗಾದ್ಶಾಕ ಆಗಿರಬೆೋಕದ.  We 
should be a guide to others.  ಆದ್ರೆ, ನೋವೆೋ ತ್ಪದಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೋೆರಯೆವರಿಗ ೆನ್ಾವು 
ಏನದ ಹೆೋಳುವುದ್ದ?  ಇದ್ದ ನನಗ ೆಗೊತಾುಗದತಿುಲಿ.  

ಶ್ರೋ ವಿ.ಸೊೋಮಣಣ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಇವತ್ದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನನಗ ೆ
ಕೊಟಟರತ್ಕೆೆಂಥ ಉತ್ುರದಿೆಂದ್ ನನಗೂ ತ್ೃಪಿುಯಾಗಲ್ಲಲಿ. ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ನನಗೂ ಕೂಡ ಅನದಭವ 
ಇರದವುದ್ರಿೆಂದ್ ನ್ಾನದ ನನನ ಅನದಭವದ್ಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಿದೆುೋನ್ೆ. ಅದ್ರ ಅವಧಿ ಯಾವಾಗ ಮದಗಿಯದತ್ುದೊೋ 
ಆ ಅವಧಿ ಮದಗಿದ್ ತ್ಕ್ಷಣವೆೋ ತ್ಮಮ ಸೂಚನೆ್ ಏನದ,ೆ ತ್ಮಮ ಕಳಕಳಿ ಏನದಯೆೋ ಅದ್ಕೆೆ ಸಕಾಾರ 
ಸಪೆಂದಿಸದತ್ುದೆ.  
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                                  ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಾ.1175 
                                 (ಉತ್ುರ ಲಗತಿುಸಿದೆ) 

 
ಶ್ರೋ ಕ.ೆಪಿ.ನೆಂಜದೆಂಡಿ ವಿಶಾಕಮಾ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಮಾನಾ ಧಾಮಿಾಕ ದ್ತಿು, 

ಹಜ್ ಹಾಗೂ ವಕಫ್ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ ವಸತಿ ಸಚಿವರಾದ್ ಮಾನಾ ವಿ.ಸೂೆೋಮಣಣನವರದ ಉತ್ುರ 
ಕೊಡದತಿುದಾುರ.ೆ ನಮಗೆ ಆ ಇಲಾಖಯೆ ಸಚಿವರದ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದಿುದ್ುರ ೆಚೆನ್ಾನಗಿರದತಿುತ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಮ 
ಹಣೆ ಬರಹ ಚೆನ್ಾನಗಿಲಿವೆೆಂದ್ದ ಅಥಾವಾಯಿತ್ದ. ನ್ಾನದ ನ್ಾಲದೆ ಪರಶೆನಗಳನದನ ಕೆೋಳಿದೆುೋನ್ೆ. ಅವೆಲಾಿ 
ಗೆಂಭಿೋರವಾಗಿರತ್ಕೆೆಂಥ ಪರಶೆನಗಳ.ೆ ಉತ್ುರ ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ನರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿದ.ೆ  ನ್ಾನದ, 
ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರದ ದೆೋವಸಾಾನಗಳು ವಿಶಾಕಮಾ ಸಮಾಜದ್ವರಿೆಂದ್ ನಮಾಾಣವಾಗಿರದವುದ್ದ 
ಸಕಾಾರದ್ ಗಮನಕೆೆ ಬೆಂದಿರದವುದ್ದ ಸತ್ಾವೋೆ ಎೆಂದ್ದ ಕೆೋಳಿದೆುೋನ್ೆ. ಎರಡನೆ್ಯದಾಗಿ, ಸಕಾಾರದ್ 
ಗಮನಕೆೆ ಬೆಂದಿದ್ುಲ್ಲಿ ಚಿನನ, ಬೆಳಿಿ, ಶ್ಲಪ, ಕಬಿಬಣ, ಕೆಂಚದ, ಮರಗಲೆಸ ಕಸದಬದಗಳಿಗ ೆ
ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟವರಿಗ ೆಯಾವುದಾದ್ರೂ ದೆೋವಸಾಾನದ್ ಆಡಳಿತ್ ಮೆಂಡಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬಬ ಸದ್ಸಾರನ್ಾನಗಿ 
ಮಾಡಿದಿುೋರಾ ಎೆಂದ್ದ ಕೋೆಳಿದೆುೋನ್ೆ. ಮೂರನೆ್ಯದಾಗಿ, ಒೆಂದ್ದ ವೆೋಳೆ ಸಕಾಾರ ಅದ್ಕೆೆ ಅವಕಾಶ 
ಮಾಡಿಕೊಟಟಲಿದಿದ್ುರೆ ಅದ್ಕೆೆ ಏನದ ಕಾರಣವೆೆಂದ್ದ ಕೆೋಳಿದುೆೋನೆ್. ನ್ಾಲೆನೆ್ಯದಾಗಿ, ವಿಶಾಕಮಾ 
ಸಮಾಜದ್ ಉಪ ಪೆಂಗಡಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಐದ್ದ ಕಸದಬದಗಳನದನ ಮಾಡದವವರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ 
ಆಗಲ್ಲೋ, ವಿಶಾ ಬಾರಹಮಣರದ ಎೆಂದ್ದ ೩೯ ಪೆಂಗಡದ್ಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ದ ಪೆಂಗಡ ಇದೆ. ಅವರದ 
ದೆೋವಸಾಾನಗಳನದನ ಒಡದೆ್ದ, ದೆೋವಸಾಾನಗಳನದನ ನಮಾಾಣ ಮಾಡದವುದ್ದ. ಅಚಾಕರಾಗಿ ಬದ್ದಕನದನ 
ಸವೆಸಿದಾುರ.ೆ ಅವರದ ಅದೋೆ ಕ್ೆೋತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಇರದತಾುರೆ.  ಅೆಂತ್ಹವರನದನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒೆಂದ್ದ 
ಸಮಿತಿಗ ೆಯಾರನ್ಾನದ್ರೂ ನ್ಾಮನದೆೋಾಶನವನದನ ಮಾಡಿದಿುೋರಾ ಎೆಂದ್ದ ಪರಶೆನ ಕೆೋಳಿದೆುೋನ್ೆ. ಅದ್ಕೆೆ 
ಬಹಳ ನರಾಶಾದಾಯಕವಾದ್ ಉತ್ುರವನದನ ಕೂೆಟಟದಾುರ.ೆ ನರಾಸ ೆಎೆಂದ್ರೆ ಅೆಂತಿೆಂಥದ್ುಲಿ. ಅದ್ಕಾೆಗಿ 
ಮಾನಾ ಸಚಿವರೆೋ, ದ್ಯಮಾಡಿ ನನನ ಮಾತ್ನದನ ಕೆೋಳಬೆೋಕದ. ಈ ಕದಲಕಸದಬದಗಳನದನ 
ನೆಂಬಿಕೊೆಂಡದ ಬದ್ದಕದತಿುರದವ ಸಮಾಜಗಳಿವೆ. ದೆೋಶವನೆ್ನೋ ದೆೋವಾಲಯವೆೆಂದ್ದ ತಿಳಿದ್ದಕೊೆಂಡದ 
ನ್ಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡದತೆುೋವೆ.  ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ನೆ್ೂೋಡದವುದಿಲಿ, ಧಮಾ ನೆ್ೂೋಡದವುದಿಲಿ, ನ್ಾವು 
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ಯಾವುದ್ನೂನ ನೆ್ೂೋಡದವುದಿಲಿ. ಆದ್ರೂ ನ್ಾವು ಮಾಡದತೆುೋವ.ೆ ಆದ್ರೆ ದೆೋವಸಾಾನಗಳನದನ 
ಕಟದಟವವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ನಮಮನದನ ಒಳಗೆ ಇಟದಟಕೂೆೆಂಡದ, ದೆೋವಸಾಾನ ಆದ್ನೆಂತ್ರ ಹೊರಗಡೆ ಇಟದಟ 
ಅಗೌರವದಿೆಂದ್ ಕಾಣದವುದಾದ್ರೆ; ಶತ್ಶತ್ಮಾನಗಳಿೆಂದ್ ಗೌರವದಿೆಂದ್ ಕಾಣದತಾು ಬೆಂದಿದಾುರ.ೆ ಆದ್ರ ೆ
ಸೆಂವಿಧಾನ ಬದ್ಾವಾಗಿರತ್ಕೆೆಂಥ ಅವಕಾಶಗಳನದನ ಸಕಾಾರಗಳು ಗಮನಸದೆೋ ಹೊೋದ್ಲ್ಲಿ, ನ್ಾವು 
ಯಾರ ಹತಿುರ ಹೊೋಗಿ ಕೆೋಳುವುದ್ದ? ನಮಮ ಕದಲಕಸದಬದಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ್ ಮಾನಾತ ೆ ಸಿಗದೆೋ 
ಹೊೋದ್ರ ೆಹೆೋಗ?ೆ ಮತೆು ನ್ಾವು ಈ ದೆೋಶದ್ ಸೆಂಸೃತಿಯನದನ ಉಳಿಸದತಿುದೆುೋವೆ.  ದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿರದವ ಎಲಾಿ 
ದೆೋವಾಲಯಗಳನದನ ನ್ಾವೆೋ ಮಾಡಿದೆುೋವೆ ಎನನತ್ಕೆೆಂಥದ್ುನದನ ಇಟದಟಕೂೆೆಂಡೆೋ ಜೋವನ 
ಮಾಡದವುದಾದ್ರೆ, ನಮಮನದನ ಬದ್ದರ್ಕಸದವೆಂತ್ಹ ವಾವಸಾೆಗೆ ನೋವು ಏನದ ಮಾಡಿದಿುೋರಿ? ಕನಷಿಪಕ್ಷ ಆ 
ದೆೋವಸಾಾನದ್ಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ದ ಕಮಿಟಯಲ್ಲಿ ಒಬಬರದ ಸದ್ಸಾರನದನ ನಮಮ ಸಮಾಜದ್ವರನದನ ಮಾಡಿದಿುೋರಾ 
ಎೆಂದ್ದ ಕೆೋಳಿದ್ರ,ೆ ಅದ್ಕೆೆ ಒೆಂದೋೆ ಒೆಂದ್ದ ಉತ್ುರ ಇಲಿ. ನೋವು ಅಜಾ ಹಾರ್ಕಕೊಳಿಿ ಎೆಂದ್ದ 
ಹೆೋಳುತಾುರ.ೆ ಅಜಾ ಹಾರ್ಕಕೊಳಿಿ ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳುವುದ್ದ ಉತ್ುರವೋೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನ್ಾವು 
ದೆೋವಸಾಾನಗಳನದನ ಕಟದಟವುದಿಲಿವೆೆಂದ್ದ ಹೆೋಳುತೆುೋವೆ. ಆಗ ನಮಮನದನ ಹದಡದರ್ಕಕೊೆಂಡದ ಬೆಂದ್ದ 
ಕೆೈಕಾಲದ ಹಿಡಿದ್ದ ಕಟಟಸಿಕೂೆಳುಿವುದಿಲಿವೋೆ?  

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಕ.ೆಪಿ.ನೆಂಜದೆಂಡಿ ವಿಶಾಕಮಾ ರವರೆೋ, ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ 
ಉತ್ುರ ಕೂೆಡದತಾುರ.ೆ ಆಮೋಲೆ ತಾವು ಮಾತ್ನ್ಾಡಿ. 

ಶ್ರೋ ವಿ.ಸೊೋಮಣಣ (ವಸತಿ ಸಚಿವರದ)(ಧಾಮಿಾಕ ದ್ತಿು, ಹಜ್ ಹಾಗೂ ವಕಫ್ ಸಚಿವರ 
ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರಾದ್ ಕ.ೆಪಿ.ನೆಂಜದೆಂಡಿ ವಿಶಾಕಮಾ ರವರದ 
ಏನದ ಕಳಕಳಿಯಿೆಂದ್ ಹೋೆಳಿದಾುರೊೋ ನನನದ್ದ ಕೂಡ ಅದೆೋ ಕಳಕಳಿ ಇದೆ. ವಿಶಾಕಮಾದ್ವರದ ಏನದ 
ಅವರ ಹದದೆುಗ ೆ ತ್ಕೆೆಂತೆ ಮತ್ದು ಅವರ ಬದದಿಾವೆಂತಿಕೆಗ ೆ ತ್ಕೆೆಂತ ೆ ಅವಕಾಶದಿೆಂದ್ 
ವೆಂಚಿತ್ರಾಗಿರತ್ಕೆೆಂಥದ್ುನದನ ನ್ಾನದ ಕೂಡ ಒಪಿಪಕೊಳುಿತೆುೋನ್ೆ. ನನಗೂ ಮತ್ದು ಆ ಸಮಾಜಕೂೆ 
ಸದಮಾರದ ೫೦ ರಿೆಂದ್ ೬೦ ವಷಾಗಳ ಅವಿನ್ಾಭಾವ ಸೆಂಬೆಂಧ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಕಾನೂನದ ಚೌಕಟಟನಲ್ಲಿ 
ಗದಡಿ-ಗೂೆೋಪದರಗಳು ಮತ್ದು ದೋೆವಾಲಯಗಳನದನ ಕಟಟತ್ಕೆೆಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಕಷಟದ್ ಕೆಲಸ. ನ್ಾನದ 
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ಮತ್ದು ಮಾನಾ ಕ.ೆಪಿ.ನೆಂಜದೆಂಡಿ ವಿಶಾಕಮಾರವರದ ಬೆಂದಾಗಿನೆಂದ್ ನೆ್ೂೋಡದತಿುದೆುೋವ;ೆ ಸಾವಿರಾರದ 
ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ಕೂಡ ಇದ್ಕೊೆೆಂದ್ದ ದೊಡಿ ಇತಿಹಾಸವೆೋ ಇದೆ. ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಅಮರಶ್ಲ್ಲಪ 
ಜಕಣಾಚಾರಿಗಳು ಬೆೋಲೂರದ ಮತ್ದು ಹಳೆೋಬಿೋಡದಗಳೆಂತ್ಹ ಅನೆ್ೋಕ ಶ್ಲಪಕಲಗೆಳಿಗೆ ಈ ಸಮಾಜ 
ತ್ನನದೆೋ ಆದ್ೆಂತ್ಹ ಕೂೆಡದಗೆಯನದನ ಕೊಟಟದೆ. ಈಗ ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದ ಏನದ ಹೆೋಳುತಿುದಾುರೆೆಂದ್ರ,ೆ 
ನಮಮನದನ ಎಲಿರೂ ಗದರದತಿಸಿರತ್ಕೆೆಂಥದ್ದು; ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಏನ್ಾದ್ರೂ ದೆೋವಸಾಾನಗಳು ಇದ್ಕೆೆ 
ಏನ್ಾದ್ರೂ ಒೆಂದ್ಷದಟ ಶರ್ಕು ಇದೆಯೆಂದ್ರೆ, ಆ ಸಮಾಜದ್ ಕೊಡದಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ. ಇವತಿುನ ದಿವಸ 
ನ್ಾವು ಕಾನೂನನ ಚೌಕಟಟನಲೆಿೋ ಬರಬೆೋಕಾಗದತ್ುದೆ. ಆಡಳಿತ್ ಮೆಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಟದಟ ೯ ಜನ 
ಸದ್ಸಾರದ ಇರದತಾುರ.ೆ ಜನರಲ್ ಮರಿಟ್ನಲೆಿೋ ಅವರೂ ಕೂಡ ಬರಬೋೆರ್ಕದೆ. ಕೆಲವು ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ 
ಅಚಾಕರೂ ಕೂಡ ಸದ್ಸಾರಾಗಿರತ್ಕೆೆಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ.  ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ತಾವೆೋನದ 
ಮಾತ್ನ್ಾಡದತಿುದಿುೋರೂೆೋ ಅದ್ನದನ ನ್ಾವು ದ್ೂರದ್ೃರ್ಷಟಯ ಚಿೆಂತ್ನ್ೆಯನದನ ಮಾಡಬೋೆಕಾಗಿರದವುದ್ದ 
ಸಮೆಂಜಸವಾಗಿದ.ೆ ನ್ಾನದ ಕೂಡ ಸನ್ಾಮನಾ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳಿಗೆ ವಿನೆಂತಿ ಮಾಡದತೆುೋನೆ್. ಮಾನಾ 
ಸದ್ಸಾರಾದ್ ಕ.ೆಪಿ.ನೆಂಜದೆಂಡಿ ವಿಶಾಕಮಾರವರನೂನ ಕರದೆ್ದ, ಇೆಂತ್ಹ ಧವನ ಇಲಿದ್ ಸಮಾಜಗಳೆೋನವೆ, 
ಈ ಸಮಾಜದ್ ಕೂೆಡದಗೆಯನದನ ನ್ಾವು ಗಮನದ್ಲ್ಲಿಟದಟಕೂೆೆಂಡದ, ಅವರದ ಮಾಡತ್ಕೆೆಂಥ 
ಕದಲಕಸದಬದಗಳೆೋನವೆ, ಇದ್ದ ಪವಿತ್ರವಾದ್ದದ್ದ. ಒೆಂದ್ದ ನಷೆಲಮಷವಾಗಿ ದೋೆವರ ವಿಗರಹವನದನ 
ಕೆತ್ುತ್ಕೆೆಂಥದ್ದು ಸದಲಭಸಾಧಾವಾದ್ ಕೆಲಸವಲಿ. ಅದ್ದ ಮರಗೆಲಸ ಇರಬಹದದ್ದ, ಕಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸ 
ಇರಬಹದದ್ದ, ಬೆೋರ ೆಬೆೋರ ೆಕೆಲಸಗಳಿರಬಹದದ್ದ. ಇವೆಲಿವೂ ಕೂಡ ದೆೋವರದ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟಟರತ್ಕೆೆಂಥ 
ಒೆಂದ್ದ ದೂೆಡಿ ಸೆಂದೆೋಶ. ಅವರದ ಅದ್ನದನ ಮಾಡದತಿುದಾುರ.ೆ ನ್ಾನದ ತ್ಮಮ ಕಳಕಳಿಯನದನ ನೆ್ೂೋಡಿ 
ಸನ್ಾಮನಾ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಯವರಿಗ ೆ ವಿನೆಂತಿ ಮಾಡದತೆುೋನ್.ೆ ತ್ಮಮನೂ ಕರದೆ್ದ ಕೆಲವು 
ಬದ್ಲಾವಣೆಗಳನದನ ಮಾಡಬೋೆಕಾದ್ ಅವಶಾಕತೆ ಇದೆ. ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಕಾನೂನನ 
ಚೌಕಟಟನಲ್ಲಿರದವುದ್ನದನ ಹೂೆರತ್ದಪಡಿಸಿ ನ್ಾವೋೆನ್ಾದ್ರೂ ಮಾಡಬೋೆಕಾದ್ರ,ೆ ಅದ್ನದನ ಸನ್ಾಮನಾ 
ಮದಖಾಮೆಂತಿರಯವರೊೆಂದಿಗೆ ಚಚಿಾಸಿ ಇೆಂತ್ಹ ಕಲೆವು ಸಮಾಜಗಳಿಗೆ ಒತ್ುನದನ ಕೊಡಬೋೆಕಾದ್ೆಂತ್ಹ 
ಅವಶಾಕತ ೆ ಇದೆ. ನ್ಾನದ ತ್ಮಮನೂನ ಕೂಡ ಕರಸೆಿ, ಸನ್ಾಮನಾ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳ ಜೊತೆ ಕೂರಿಸಿ 
ಮಾತ್ನ್ಾಡಿ, ನಮಮ ಕಳಕಳಿಯ ಬಗೆೆ ನ್ಾನದ ಒೆಂದ್ಷದಟ ಪದನರದಚಾಛರ ಮಾಡದತೆುೋನೆ್. 
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ಶ್ರೋ ಕ.ೆಪಿ.ನೆಂಜದೆಂಡಿ ವಿಶಾಕಮಾ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಮಾನಾ ಸಚಿವರೆೋ, ನನನ 
ಪರಶೆನಯಲ್ಲಿ ಏನದ ಹೆೋಳಿದೆುೋನ್ೆೆಂದ್ರ,ೆ  ಒೆಂದ್ದ ಆಡಳಿತ್ ಮೆಂಡಳಿಗ ೆ ೯ ಜನ ಸದ್ಸಾರನದನ ಆಯೆ 
ಮಾಡದವ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಆ ೯ ಜನ ಸದ್ಸಾರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಾವ ಸಮದದಾಯಕೆೆ ಕೊಟಟದಿುೋರಿ ಎೆಂಬ 
ಬಗೆೆ ದಾಖಲೆ ಸಕಾಾರದ್ಲ್ಲಿ ಇರದತ್ುದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ.,ಎಸ್.ಟ.,ಯವರಿಗ ೆ ಕೊಡಬೋೆಕದ, ಜನರಲ್ 
ಕಾಾಟಗರಿಯವರಿಗೆ ಕೊಡಬೆೋಕದ. ಆ ಜಾಗದ್ಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡತ್ಕೆೆಂಥವರಿಗೆ ಕೂೆಡಬೋೆಕದ. ನೋವು 
ಹೃದ್ಯ ಮದಟಟಕೂೆೆಂಡದ ಹೆೋಳಿ. ಯಾವ ದೆೋವಸಾಾನದ್ ಪಕೆದ್ಲ್ಲಿ ವಿಶಾಕಮಾ ಸಮಾಜದ್ವರದ 
ಇಲಿವೆೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿ? ನೋವು ಜನರಲ್ ಕಾಾಟಗರಿಗೆ ನಮಮನದನ ಹಾಕದಿದ್ುರ,ೆ ಬಿಡಿ. ಆದ್ರೆ ನ್ಾವಲೆಾಿ 
ಪಕೆದ್ಲೆಿೋ ಇದುೆೋವಲಿ.  

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ನೆಂಜದೆಂಡಿ ವಿಶಾಕಮಾಯವರೋೆ, ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ 
ನಮಮನದನ ಕೂಡ ಸನ್ಾಮನಾ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಯವರ ಜೊತೆ ಕೂರಿಸಿ ಮಾತ್ದಕತೆ ಮಾಡಿ ಆ 
ಸಮಸೆಾಯನದನ ಬಗಹೆರಿಸದವೆಂತ್ಹ ಎಲಾಿ ಪರಯತ್ನ ಮಾಡದತೆುೋನ್ೆೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿದಾುರ.ೆ ಹಾಗಾಗಿ, ಅವರ 
ಜೊತ ೆ ಇದಾುಗ, ಸನ್ಾಮನಾ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳ ಜೊತ ೆ ತಾವು ಕೂಡ ಹೂೆೋಗಿ ಭೆೋಟ ಮಾಡಿ ಆ 
ಸಮಸೆಾಯನದನ ಬಗಹೆರಿಸಿಕೊಳಿಿ.   

ಶ್ರೋ ಕ.ೆಪಿ.ನೆಂಜದೆಂಡಿ ವಿಶಾಕಮಾ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ತಾವು ಸಾಲಪ ಸಕಾಾರಕೆೆ 
ಹೆೋಳಿ. ಇೆಂತ್ಹ ಕದಲಕಸದಬದಗಳನೆ್ನೋ ನೆಂಬಿಕೂೆೆಂಡದ ದೋೆಶ ಸೋೆವೆ ಮಾಡತ್ಕೆೆಂಥ ಸಮಾಜಗಳ ರಕ್ಷಣ ೆ
ಸಕಾಾರದ್ದು.  

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಖೆಂಡಿತ್. ಅವರದ ಹೆೋಳುತಿುರದವುದ್ದ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಮಾನಾ 
ಸಚಿವರೆೋ, ದ್ಯವಿಟದಟ ಮಾಡಿಸಿ. 

ಶ್ರೋ ಕೆ.ಪಿ.ನೆಂಜದೆಂಡಿ ವಿಶಾಕಮಾ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಅದ್ನದನ ಮಾಡದೋೆ 
ಹೊೋದ್ಲ್ಲಿ ಮದೆಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ಾದ್ರದ ಕದಲಕಸದಬದಗಳು ನ್ಾಶವಾದ್ರೆ ಸೆಂಸೃತಿ 
ನ್ಾಶವಾಗಿಬಿಡದತ್ುದ.ೆ  
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ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಸರಿ. 

ಶ್ರೋ ಕ.ೆಪಿ.ನೆಂಜದೆಂಡಿ ವಿಶಾಕಮಾ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಆ ಜಾತಿಯೋ 
ಸತ್ದುಹೂೆೋಗಿಬಿಡದತ್ುದೆ. ಆ ಜಾತಿಯನದನ ಉಳಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಸಕಾಾರ ಅವರನದನ ಗೌರವಿಸಬೆೋಕದ. 
ಸಕಾಾರವೆೋ ಅದ್ನದನ ಗೌರವಿಸದಿದ್ುರ ೆ ಹೆೋಗ?ೆ ನ್ಾವು ದೆೋವಸಾಾನಕೆೆ ಹೊೋಗಿ, ನ್ಾವು 
ಮಾಡಿಕೊಟಟರತ್ಕೆೆಂಥ ಆ ಮೂತಿಾಯನದನ ಕೆೋಳಲೆೋ? ನ್ಾನದ ನಮಮನೆ್ನೋ ಕೆೋಳಬೆೋಕದ. ನ್ಾವು 
ಸಕಾಾರವನೆ್ನೋ ಕೆೋಳಬೋೆಕದ.  

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಆಯಿತ್ದ. 

ಶ್ರೋ ವಿ.ಸೂೆೋಮಣಣ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರಾದ್ ಶ್ರೋ ಕ.ೆಪಿ.ನೆಂಜದೆಂಡಿ 
ವಿಶಾಕಮಾರವರದ ಕೆೋಳಿರದವ ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ ಸಕಾಾರ ಬಹಳ ಕಳಕಳಿಯನದನ ಹೂೆೆಂದಿದ.ೆ ಸಮಾಜದ್ಲ್ಲಿ 
ಎಲೆಿಲ್ಲಿ ದೆೋವಸಾಾನಗಳಿವಯೆೋ ಆ ಎಲಾಿ ಕಡ ೆಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡದವಾಗ ಒಬಬರದ ಅಥವಾ ಇಬಬರದ 
ಸದ್ಸಾರನ್ಾನಗಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಲಪಸದವುದ್ದ ತ್ಪೆಪೋನಲಿ. ಅದೋೆನದ ಅೆಂತ್ಹ ದೊಡಿದೆೋನೂ ಅಲಿ.  

(ಮದೆಂದ್ದ) 

(1248)28.12.2022/12.10/ಎೆಂ.ಎೆಂ-ಬಿ.ಎನ.ಎಸ್        (ಉಪಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೋ ವಿ. ಸೂೆೋಮಣಣ (ಮದೆಂದ್ದ):- 

ಇದ್ನದನ ಮಾಡಬೋೆಕಾದ್ದದ್ದ ನಮಮ ಕತ್ಾವಾವಾಗಿದೆ.  ಅದ್ಕೆೆ ಇನದನ ಸಾಲಪ ಒತ್ದು ಕೂೆಡದವ 
ದ್ೃರ್ಷಟಯಿೆಂದ್ ನ್ಾನದ ನಮಮನದನ ಕೂರಿಸಿ ನಮಮ ಜೊತೆ ಬೆಂದ್ದ; ಈ ಸಮಾಜಕೆೆ ನ್ಾವು 
ಗಮನಹರಿಸದೆೋ ಹೊೋದ್ರ;ೆ ಅವರದ ಹೆೋಳಿದೆುಲಿವೂ ಕೂಡ ಸತ್ಾವಾಗಿದೆ. ಇದ್ಕೆೆ ಯಾವ ರಿೋತಿ 
ಮಾಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ದ ಮಾಡದವ ಪರಯತ್ನ ಮಾಡದತುೆೋವೆ.  
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ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಾ: 1071 

(ಉತ್ುರವನದನ ಲಗತಿುಸಿದ)ೆ 

 ಶ್ರೋ ಮೆಂಜದನ್ಾಥ್ ಭೆಂಡಾರಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಉತ್ುರವನದನ 
ಕೊಟಟದಾುರೆ.  ಆದ್ರೆ ಉತ್ುರವನದನ ನೆ್ೂೋಡಿದ್ ಮೋಲೆ ನನಗ ೆ total confusion ಆಗಿದ.ೆ  
ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ನ್ಾನದ ಕನ್ಾಾಟಕ ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿರದವ ನರಿೋಕ್ಷಣಾ ಮೆಂದಿರಗಳ ಸೆಂಖಾೆ ಎಷದಟ, ಅವುಗಳ 
ನವಾಹಣೆ ಯಾರದ ಮಾಡದತಿುದಾುರ ೆ ಎೆಂದ್ದ ಪರಶೆನ ಕೆೋಳಿದುೆ.  ಒಟದಟ 614 ಗೆಸಟ್ ಹೌಸ್ಗಳು 
ಕನ್ಾಾಟಕ ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿದೆ.  ಅದ್ರ ನವಾಹಣೆ ಬಗೆೆ ಎಲಾಿ ನರಿೋಕ್ಷಣಾ ಮೆಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ್ 
ಸಾಚಛತ ೆಇದೆಯೋ ಎೆಂದ್ದ ಕೆೋಳಿದ್ುಕೆೆ ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿರದವ ಎಲಾಿ ನರಿೋಕ್ಷಣಾ ಮೆಂದಿರಗಳನದನ ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ 
ಒದ್ಗಿಸಲಾದ್ ಅನದದಾನಕೆನದಗದಣವಾಗಿ ಸಮಪಾಕ ನವಾಹಣೆ ಮಾಡದತೆುೋವೆೆಂದ್ದ ಉತ್ುರ 
ಕೊಟಟದಾುರ.ೆ  ಇದ್ದ ನನಗ ೆಅಥಾವಾಗಲ್ಲಲಿ.  ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ ಒದ್ಗಿಸಲಾದ್ ಅನದದಾನಕೆನದಗದಣವಾಗಿ 
ಎೆಂದ್ರೆೋನದ? ಅಲ್ಲಿ ನವಾಹಣೆ ಬೆೋಕಾ ಅಥವಾ ನಮಮಲ್ಲಿ ಹಣವಿದೆಯೆಂದ್ದ ಅವರದ ನವಾಹಣ ೆ
ಮಾಡಬೋೆಕೆೋ? ಇದ್ದ ಮದ್ಲನೆ್ಯದ್ದ.  ಕೊಟಟರದವ ಉತ್ುರವನದನ ನೆ್ೂೋಡಿದಾಗ ಧಾರವಾಡ 
ವಿಭಾಗದ್ಲ್ಲಿ 31 ಗೆಸಟ್ ಹೌಸ್ಗಳಿವೆ.  ಈ 31 circuit house ಗಳಿಗೆ 11 ಕೊೋಟ, 12 ಲಕ್ಷ 
ರೂಪಾಯಿಗಳನದನ ಖಚದಾ ಮಾಡಿದಾುರ.ೆ  ಸದಮಮನೆ್ೋ ನನನ academic interest ನೆಂದ್ 
ನೆ್ೂೋಡದವುದ್ಕೆೆ ಹೊೋದಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹದಬಬಳಿಿಯಲ್ಲಿ ಒೆಂದೆೋ ಕೆಲಸವನದನ ಎರಡದ ಸಲ ಮಾಡಿದಾುರ.ೆ  
ಹದಬಬಳಿಿಯ ಪರವಾಸಿ ಮೆಂದಿರದ್ ಬೆಡ್ಗಳ ಬಡೆ್ಶ್ೋಟ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ದು ಕಟಾನ್ಗಳಿಗೆ ಒದ್ಗಿಸಲಾದ್ 
ಇತ್ರ ೆಕೆಲಸಕೆೆ ರೂ. 51 ಲಕ್ಷ.  

ಶ್ರೋ ಸಿ.ಸಿ. ಪಾಟೋಲ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನ್ಾವು ಉತ್ುರ ಕೂೆಟಟರದವುದ್ದ 
ಸಮಪಾಕವಾಗಿದೆ.  ನನನ ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿಯೋನೆ್ೆಂದ್ರೆ, ಗೆಸಟ್ ಹೌಸ್ ಮತ್ದು ಐ.ಬಿ.,ಗಳ ಬಗೆೆ 
ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಚಚೆಾ ಮಾಡದವುದ್ದ ಬೆೋಡ.  ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರಿಗೆ ಏನ್ಾದ್ರೂ ಮಾಹಿತಿ ಬೆೋಕಾದ್ರೆ ನನನ 
ಕಛೆೋರಿಗ ೆ ಬರಲ್ಲ ಕೊಡದತೆುೋನ್ೆ.  ಗೆಸಟ್ ಹೌಸ್ ಮತ್ದು ಐ.ಬಿ.,ಗಳನದನ ಉಪಯೋಗ 
ಮಾಡಿಕೊಳುಿವವರದ ನ್ಾವೋೆ ಆಗಿದುೆೋವೆ. ಅದ್ಕೆೆ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ವಿಸೃತ್ವಾದ್ ಚಚೆಾ ಬೆೋಡ ಎೆಂಬದದ್ದ 
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ನನನ ಆದ್ಾ ಕಳಕಳಿಯಾಗಿದೆ.  ಏಕೆೆಂದ್ರ ೆ ಗೆಸಟ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಎೆಂ.ಎಲ.ಎ., ಎೆಂ.ಎಲ.ಸಿ.,ಗಳು, 
ಎೆಂ.ಪಿ.,ಗಳು ಇೆಂತ್ಹವರದ ಹೊೋಗದತಾುರೆ. ಕೆಲವು ಜನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೂೆೋಗದತಾುರೆ.  ನದಿಾಷಟವಾಗಿ 
ಹದಬಬಳಿಿಯ ಗೆಸಟ್ ಹೌಸ್ ಬಗೆೆ ಕೆೋಳಿದ್ರ,ೆ Hubli is the junction place. ಬೆೆಂಗಳೂರಿನೆಂದ್ 
ಬರದವವರಿಗ,ೆ ಮದೆಂಬೈೆ ಕಡಗೆ ೆ ಹೊೋಗದವವರಿಗೆ ಸಾಕಷದಟ ವಿ.ಐ.ಪಿ.,ಗಳು ಬರದತಿುರದತಾುರೆ.  
ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ ರಿಪೆೋರಿಗ ೆ ಸಾಲಪ ಹೆಚದು ಖಚಾಾಗಿರಬಹದದ್ದ.  ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ನಮಗ ೆಏನ್ಾದ್ರೂ ಹೆಚಿುನ 
ಮಾಹಿತಿ ಬೆೋಕಾದ್ರೆ ಖೆಂಡಿತ್ವಾಗಿ ಒದ್ಗಿಸದವುದ್ಕೆೆ ನ್ಾನದ ತ್ಯಾರಿದೆುೋನ್ೆ. ಈ ವಿಷಯವನದನ 
ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಚಚೆಾ ಮಾಡದವುದ್ದ ಬೋೆಡ ಎನದನವುದ್ದ ಇದ್ದ ನನನ ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿ.  

ಶ್ರೋ ಮೆಂಜದನ್ಾಥ್ ಭೆಂಡಾರಿ:- ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಮನದನ ಸದ್ನಕೆೆ ಬರದವುದ್ದ ಬೆೋಡ ಎೆಂದ್ದ 
ಬಿಡಿ.  

ಉಪಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಹಾಗಲಿ. ನೋವು ವೆೈಯರ್ಕುಕವಾಗಿ ಮಾತ್ನ್ಾಡಿ ಅದ್ಕೆೆ ವಿವರ 
ಕೊಡದತುೆೋನೆ್ೆಂದ್ದ ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಹೆೋಳುತಿುದಾುರ.ೆ  

ಶ್ರೋ ಮೆಂಜದನ್ಾಥ್ ಭೆಂಡಾರಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನ್ಾನದ 
ಹೆೋಳುತಿುರದವುದೆೋನ್ೆೆಂದ್ರೆ, 614 ಸರ್ಕಾಟ್ ಹೌಸ್ಗಳು ನಮಮಲ್ಲಿದೆ ಎೆಂದಾದ್ರ ೆಅದ್ನದನ ಯಾವ ರಿೋತಿ 
ನವಾಹಣೆ ಮಾಡಬೋೆಕದ, ಅದ್ಕೆೆ ಯಾವ ರಿೋತಿ structure ಬೆೋಕೆೆಂದ್ದ ಹೋೆಳುತೆುೋನ್ೆಯೋ ಹೂೆರತ್ದ 
ಬೆೋರೋೆನೂ ಇಲಿ.  ನ್ಾನದ ಅವರದ ಕೊಟಟರದವ ಉತ್ುರವನದನ ನೆ್ೂೋಡಿ ಹೆೋಳುತಿುದೆುೋನ್ೆ.  ಇವರದ 
ಉತ್ುರವನದನ ಯಾವ ರಿೋತಿ ಕೊಟಟದಾುರೆೆಂದ್ರ,ೆ ನ್ಾನದ ಏತ್ಕೆೆ ಈ difference ಹೆೋಳುತಿುದೆುೋನೆ್ೆಂದ್ರೆ, 
ಒೆಂದ್ದ ಐ.ಬಿ.,ಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನದನ ಖಚದಾ ಮಾಡದತಾುರ.ೆ  ಇನ್ೂೆನೆಂದ್ದ ಐ.ಬಿ.,ಗೆ 1-2 
ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನದನ ಖಚದಾ ಮಾಡದತಾುರೆ.  ಈ ತಾರತ್ಮಾ ಏಕೆೆಂದ್ದ ಕೋೆಳುತಿುದೆುೋನೆ್ ಅಷ್ಟೆೋ.  
ನ್ಾನದ ಅವರದ ಏತ್ಕೆೆ ಖಚದಾ ಮಾಡಿದಾುರೆ ಅಥವಾ ಏತ್ಕೆೆ ಖಚದಾ ಮಾಡಿಲಿ ಎೆಂದ್ದ ಕೆೋಳುತಿುಲಿ.  
ನ್ಾನದ ಕೆೋಳುತಿುರದವುದ್ದ ನವಾಹಣ;ೆ 
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ಶ್ರೋ ಸಿ.ಸಿ. ಪಾಟೋಲ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ತಾಲೂಿಕದ head quarters ನಲ್ಲಿ 
ಇರದವ ಐ.ಬಿ.,ಗಳಿಗೆ, ಜಲಾಿ head quarters ನಲ್ಲಿ ಇರದವೆಂತ್ಹ ಐ.ಬಿ.ಗಳಿಗ ೆಎಲಾಿ ಕಡಯೆಿೆಂದ್ 
ಬೆಂದ್ದ ಮತೂೆುೆಂದ್ದ ಕಡ ೆ ಹೊೋಗದವುದ್ಕೆೆ; ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹದಬಬಳಿಿ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಅಲ್ಲಿ 
ಅನವಾಯಾತೆ ಇದ.ೆ  ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚಾುಗಿ ಖಚದಾ ಮಾಡಬೋೆಕಾಗದತ್ುದೆ.  We cannot equally 
distribute the amount.  ಎಲೆಿಲ್ಲಿ ಅವಶಾಕತ ೆಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚಾುಗಿ ಖಚದಾ ಮಾಡದವೆಂತ್ಹ 
ಅನವಾಯಾತೆ ಇದ.ೆ  ಅದ್ಕೆೆ ಮಾಡದತೆುೋವೆ.  

ಶ್ರೋ ಮೆಂಜದನ್ಾಥ್ ಭೆಂಡಾರಿ:- ನೋವು ಕೊಟಟರದವ ಉತ್ುರ ಹೆೋಳುತಿುರದವುದ್ದ. ಏನೆ್ೆಂದ್ರೆ. . . 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸಾದ(ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, 
ಐ.ಬಿ.,ಗಳಿಗೆ ಹಣ ಖಚದಾ ಮಾಡದವುದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಮ ಅಭಾೆಂತ್ರವಿಲಿ.  ಇದ್ದ 21ನೆ್ೋ ಶತ್ಮಾನ.  
ಇಷ್ೊಟೆಂದ್ದ ಇೆಂಜನಯರ್ಗಳಿದಾುರ.ೆ ಹದಬಬಳಿಿಯಲ್ಲಿ ನನನೆಂತ್ಹವನದ ಶೌಚಾಲಯದ್ ಒಳಗ ೆ
ಹೊೋಗದವುದ್ಕಾೆಗದವುದಿಲಿ.  ಅಲ್ಲಿ  4 ½ ಅಡಿಯ ಅಥವಾ 5 ಅಡಿಯ ಬಾಗಿಲನದನ ಇಟಟದಾುರ.ೆ  
ನ್ಾವು ಬಹಳ ಆಧದನಕವಾದ್ೆಂತ್ಹ ಯದಗದ್ಲ್ಲಿ ಬದ್ದಕದತಿುದುೆೋವ.ೆ  ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಳೆಿಯ 
ಇೆಂಜನಯರದಗಳನದನ ಹಾರ್ಕ.  

ಶ್ರೋ ಸಿ.ಸಿ. ಪಾಟೋಲ್:- ಮಾನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರೋೆ, ಹದಬಬಳಿಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ೂೆನೆಂದ್ದ 
ರೂೆಂ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೂೆೋಗಿ.  ನೋವು ರಾತಿರ ಎರಡದ ಸಲ urinal ಗೆ ಹೊೋಗಿ ಬೆಂದ್ರ ೆಬೆಳಿಗೆೆ 
ವಾರ್ಕೆಂಗ್ ಮಾಡದವುದೆೋ ಬೋೆಡ ಅಷ್ೊಟೆಂದ್ದ ದೂೆಡಿ ರೂಮ್ಗಳನದನ ಕಟಟದಾುರ.ೆ  

ಉಪಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಸಚಿವರೆೋ, ಹರಿಪರಸಾದ್ರವರದ್ದು Indian standard 
height ಅಲಿ.  ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ನದನ Indian standard height ಗೆ ಮಾಡಿದಾುರ.ೆ  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸಾದ:- ಅದ್ದ ಹಾಗಲಿ.  ಕೊಠಡಿಯದ ಫದಟ್ಬಾಲ್ ಗೌರೆಂಡ್ ರಿೋತಿ ಇದೆ. 
ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಶೌಚಾಲಯಕೆೆ ಹೊೋಗಿ ಬೆಂದ್ರ ೆನಮಗೆ ಗೊತಾುಗದತ್ುದ.ೆ  ಏಕೆೆಂದ್ರ ೆನ್ಾವು ಅಧಾ 
ಬಗೆಬೆೋಕಾಗದತ್ುದೆ.  
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ಉಪಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ಗಮನ ಹರಿಸದವುದ್ಕೆೆ ಹೋೆಳಿ.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸಾದ:- ಹಣವನದನ ಸರಿಯಾದ್ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಖಚದಾ ಮಾಡಿ ಎನದನವುದ್ದ 
ನಮಮ ಮನವಿ.  

ಉಪಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ಗಮನ ಹರಿಸದತಾುರೆ.  

ಶ್ರೋ ಮೆಂಜದನ್ಾಥ್ ಭೆಂಡಾರಿ:- ನ್ಾನದ ಹೆೋಳುವುದೋೆನ್ೆೆಂದ್ರ,ೆ ಇಷದಟ ಹಣವನದನ ಖಚದಾ 
ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ದ ಯಾವ ರಿೋತಿ ಇದೆ ಎೆಂದ್ದ ಕೆೋಳುತಿುದೆುೋನೆ್ ಅಷ್ೆಟೋ, ಏತ್ಕೆೆ ಮಾಡಿಲಿವೆೆಂದ್ಲಿ.  
Circuit house ಗೆ ಹೊೋದಾಗ ಅದ್ನದನ ಯಾರದ ಬಳಕೆ ಮಾಡದತಾುರೆೆಂದ್ಲಿ, ಯಾವ ರಿೋತಿ 
ನವಾಹಣೆ ಮಾಡದತಿುದಾುರ ೆ ಇಷದಟ ಹಣ ಖಚದಾ ಮಾಡಿರದವುದ್ಕೆೆ ಎೆಂದ್ದ ಕೆೋಳುತಿುದೆುೋನೆ್ ಅಷ್ೆಟೋ.  
ನೋವು ಮಾಡಿದ್ದು ತ್ಪದಪ, ನೋವು ಮಾಡಿದಿುೋರಿ ಅಥವಾ ಮಾಡಿಲಿ ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳುತಿುಲಿ.  1½ ಕೊೋಟ 
ಹಣವನದನ ಖಚದಾ ಮಾಡಿದ್ ಮೋಲೆ ಅದ್ದ ಯಾವ ರಿೋತಿ ನವಾಹಣೆಯಾಗದತಿುದೆ?  ಉತ್ುರ 
ಕೊಡಬೋೆಕಾದ್ರ ೆ structured ಉತ್ುರ ಕೊಡಿ ಎೆಂದ್ದ ನಮಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆೋಳಬೆೋಕದ.  
ಬೆೋಕಾಬಿಟಟ ಉತ್ುರಗಳನದನ ಕೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ನ್ಾವಿಲ್ಲಿ ಬೆಂದಿರದವುದಿಲಿ.  ಉತ್ುರವನದನ ಒೆಂದ್ದ ಸರಕುರ್ನಲ್ಲಿ; 
ನಮಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉತ್ುರಗಳನದನ ಹೆೋಗ ೆ ಕೊಟಟದಾುರೆ ಎೆಂಬದದ್ನದನ ನೋವೆಂದ್ದ ಸಲ ನೆ್ೂೋಡಿ.  
ನಮಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿೆಂದ್ ಅದ್ನದನ ಓದಿಸಿ.  ಅದ್ದ ಚಚೆಾಯಾಗದಿದ್ುರೆ ನ್ಾವೋೆಕ ೆಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೆೋಕದ? 
ಬರದವುದ್ದ ಬೆೋಡವೆೆಂದ್ದ ಹೋೆಳಿ.  ಚಚಾೆ ಮಾಡದವುದ್ದ ಏತ್ಕೆೆ ಎೆಂದ್ರೆ ಹೋೆಗೆ?     

ಉಪಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಸಚಿವರೆೋ, ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ಗಮನಹರಿಸಿ. 

ಶ್ರೋ ಸಿ.ಸಿ. ಪಾಟೋಲ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಗಮನಹರಿಸದತೆುೋನೆ್.  

ಉಪಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಈಗ ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರಾದ್ ಸದಜಾ ಕದಶಾಲಪಪನವರ ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಾ:   
1114, ಅವರದ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರದವುದಿಲಿ.  
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ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಾ: 1093 

(ಉತ್ುರವನದನ ಲಗತಿುಸಿದ)ೆ 

ಡಾ: ಡಿ. ತಿಮಮಯಾ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಉತ್ುರವನದನ 
ಕೊಟಟದಾುರೆ.  ರಾಜಾಾದ್ಾೆಂತ್ ಗಾರಮಿೋಣ ಪರದೋೆಶದ್ಲ್ಲಿ ಕೆೈಗೂೆೆಂಡ ಸಮಿೋಕ್ಯೆಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ಷಟ ಜಾತಿ 
ಮತ್ದು ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡದ್ ನವೆೋಶನರಹಿತ್ ಕದಟದೆಂಬಗಳು 2,35,412 ಕದಟದೆಂಬಗಳು ಎೆಂದ್ದ 
ಉತ್ುರ ಕೊಟಟದಾುರ.ೆ  ಅವುಗಳ ಪೆೈರ್ಕ ಮೈಸೂರದ ಮತ್ದು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಲೆಿಗಳು ನನನ ಕ್ೆೋತ್ರಕೆೆ 
ಸೋೆರಿರದತ್ುವ.ೆ  ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ಷಟ ಜಾತಿಯ 10,259 ಮತ್ದು ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡದ್ 8,622 ಒಟದಟ 
18,881 ನವೆೋಶನ ರಹಿತ್ರಿದಾುರೆ.  ಹಾಗೂ ಚಾಮರಾಜನಗರದ್ಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ಷಟ ಜಾತಿಯ 13,935 
ಮತ್ದು ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡದ್ 5659 ಒಟದಟ 19594 ನವೆೋಶನರಹಿತ್ರಿದಾುರ.ೆ  ಅೆಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡದ 
ಜಲೆಿಗಳಿೆಂದ್ 38,475 ನವೆೋಶನರಹಿತ್ ಕದಟದೆಂಬಗಳಿವೆ ಎೆಂದ್ದ ಸಮಿೋಕ್ೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತಾುಗಿದ.ೆ  ಇಡಿೋ 
ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ 2,35,412 ಹಾಗೂ ಇವೆರಡದ ಜಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ 38,475 ನವೋೆಶನರಹಿತ್ರಿದಾುರೆ.  ಇವರದ 
ಮಾಹಿತಿ ನೋಡಿರದವ ಪರಕಾರ 2018-19 ಮತ್ದು 2022-23 ಈ ನ್ಾಲದೆ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಿೋ 
ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ ನವೆೋಶನ ನೋಡಿರದವುದ್ದ 4498 ಫಲಾನದಭವಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ.  ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ 2,35,412 
ನವೆೋಶನರಹಿತ್ ಕದಟದೆಂಬಗಳೆೆಂದ್ದ ಸಮಿೋಕ್ೆಯಲ್ಲಿದೆ.  ತಾವು ನ್ಾಲದೆ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ನವೋೆಶನ 
ನೋಡಿರದವುದ್ದ ಕೆೋವಲ 4498 ಫಲಾನದಭವಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ.  ಇದ್ದ ಎಷಟರಮಟಟಗ ೆ
ನವೆೋಶನರಹಿತ್ರಿಗ;ೆ ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಊಟ ಮತ್ದು ವಸತಿ ಮೂಲಸೌಲಭಾ ಮತ್ದು ಮೂಲಸೌಕಯಾ 
ಕೊಡದವುದ್ದ ಸಕಾಾರದ್ ಜವಾಬಾುರಿ.  ಅದ್ನದನ ಕೆೋಳುವುದ್ದ ನಮಮ ಹಕದೆ.  ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಕಾಾರ 
ಎಷಟರಮಟಟಗೆ ಸಫಲವಾಗಿದೆಯೆಂದ್ದ ತಾವು ತಿಳಿಸಬೆೋಕದ.  ಏಕೆೆಂದ್ರ ೆ ತ್ಮಮ ಬಗೆೆ ನನಗ ೆಬಹಳ 
ಗೌರವವಿದ.ೆ  ತಾವು ಬಡವರ ಬಗೆೆ ಕಳಕಳಿ ಇಟದಟಕೂೆೆಂಡಿದಿುೋರಿ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಸದಧಾರಣ ೆ
ತ್ರಬೋೆಕೆೆಂದಿದಿುೋರಿ.  ಆದ್ರೆ ತ್ಮಮ ಆಡಳಿತ್ದ್ಲ್ಲಿ  ಈ ನ್ಾಲದೆ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರದವ ನವೆೋಶನ 
ಕೆೋವಲ 4498.  ಮೈಸೂರದ ಮತ್ದು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಲೆಿಗಳನದನ ತೆಗೆದ್ದಕೊೆಂಡರೆ ಕೋೆವಲ 
290 ಫಲಾನದಭವಿಗಳಿಗ ೆ ಕೊಟಟದಿುೋರಿ.  ಈ 290 ಫಲಾನದಭವಿಗಳ ವಿವರ ಕೆೋಳಿದುೆ ಆದ್ರೆ 
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ವಿವರಗಳನದನ ಕೊಟಟಲಿ.  ಆದ್ರೆ ಈ ನ್ಾಲದೆ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆೋವಲ 4498 ಫಲಾನದಭವಿಗಳಿಗ ೆ
ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಾಗಳನದನ ನೋಡಿರದವೆಂತ್ಹದ್ದು ಸಮೆಂಜಸವೆೋ, ನ್ಾಾಯವೆೋ ಎೆಂದ್ದ 
ಕೆೋಳಬಯಸದತುೆೋನೆ್.  

ಶ್ರೋ ವಿ. ಸೊೋಮಣಣ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಹಿರಿಯರಾದ್ ಮಾನಾ ತಿಮಮಯಾನವರದ 
ಕೆೋಳಿರದವುದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಕೂಡ ಕಳಕಳಿ ಇದೆ.  ಸತ್ಾವೆೋನೆ್ೆಂದ್ರೆ, ನ್ಾನದ ಸಚಿವನ್ಾದ್ ಮೋಲೆ 
ನನಗೂ ಗೊತಿುದ.ೆ  ಎಲಿರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಧಾನಸಭೆ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ದು, ಲೊೋಕಸಭಾ ಸದ್ಸಾರದ 
ಮತ್ದು ರಾಜಾಸಭಾ ಸದ್ಸಾರದ 5800 ಎಕರಗೊ ಮೋಲಪಟದಟ ವಿವಿಧ ತಾಲೂಿಕದಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಿಲ್ಲಿ ನಮಮ 
ಜಾಗಗಳಿವೆ ಅದ್ನದನ ವಸತಿರಹಿತ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೋೆಕೆನದನವುದ್ನದನ ತಿೋಮಾಾನ ಮಾಡಿದೆುೋವೆ.  ಅದ್ಕೆೆ 
ಹತಾುರದ ಕಾಗದ್ಗಳನದನ ಬರದೆೆವು.  ಜಲಾಿಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ದು ಜಲಾಿ ಪೆಂಚಾಯಿತಿ ಮದಖಾಕಾಯಾ- 
ನವಾಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಚಚೆಾಯಾಯಿತ್ದ.  ಇದಲೆಾಿ ಆದ್ಮೋಲೆ ಕಡಪೆಕ್ಷ 
ಇಷ್ಾಟದ್ರೂ ಬೆಂತ್ದ.  ನೋವು ಇದ್ಕೂೆ ಮದ್ಲೋೆ ಪರಶೆನ ಕೆೋಳಿದ್ುರೆ ನಮಗೆ ಇನೂನ ದಿಗಿಲಾಗದತಿುತ್ದು.  
ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ಇವತ್ದು ಏನದ ನಮಮಲ್ಲಿ 2018ರ ಸಮಿೋಕ್ೆ ಪರಕಾರ ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ 18,88,689 
ವಸತಿರಹಿತ್ರದ  ಇದಾುರೆ.  ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ಷಟ ಜಾತಿ ಮತ್ದು ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡದ್ ಮಾಹಿತಿಗಳನದನ 
ಕೊಟಟದುೆೋವೆ.  ಕೆೋವಲ 4498 ಫಲಾನದಭವಿಗಳಿಗ ೆ ಮಾತ್ರ ನವೋೆಶನಗಳನದನ ಕೊಟಟರದವುದ್ದ 
ಸಮೆಂಜಸವೆೋ ಎೆಂದ್ದ ಕೆೋಳಿರದವುದ್ಕೆೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ಕಳಕಳಿ ಇದೆ.  ಅದ್ನದನ ಯಾವ 
ರಿೋತಿ ಸರಿ ಮಾಡಬೋೆಕನೆದನವುದ್ರ ಬಗೆೆ ಚಿೆಂತ್ನೆ್ಯೂ ಇದೆ.  ಇದ್ನದನ ತ್ಾರಿತ್ಗತಿಯಲ್ಲಿ 
ಮಾಡಬೋೆಕಾದ್ರ ೆ ಕೋೆವಲ ರಾಜೋವ್ ಗಾೆಂಧಿ ವಸತಿ ಇಲಾಖಯೆಿೆಂದ್ ಎಲಿವನೂನ 
ಮಾಡದವುದ್ಕಾೆಗದವುದಿಲಿ.        

(ಮದೆಂದ್ದ) 
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(1249) 28-12-2022 12-20 KH/BNS            (ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೋ ವಿ.ಸೂೆೋಮಣಣ (ಮದೆಂದ್ದ):-  

ಇದ್ಕೆೆ ಆರ್ಡಿಪಿಆರ್ ಇಲಾಖ,ೆ ವಿಶೆೋಷವಾಗಿ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್ಹ executive officer ಗಳು 
ಯಾರಿದಾುರ,ೆ ಪಿಡಿಓ ಗಳು ಯಾರಿದಾುರ,ೆ ಪೆಂಚಾಯತಿ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಏನೆ್ೋನದೆ, ಅದೆೋ ರಿೋತಿ ಪಟಟಣ 
ಪರದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಯದಕುರದ ಯಾರಿರದತಾುರೆ. Chief officers ಯಾರಿರದತಾುರೆ. ಇವರಲೆಿರಿಗೂ ಕೂಡ 
ಹತಾುರದ ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆುೋವೆ. ನನಗ ೆ ತಿಳಿದ್ ಮಟಟಗ ೆ ಇದ್ನದನ war footing ನಲ್ಲಿ 
ಮಾಡದೋೆ ಹೊೋದ್ರ ೆಇದ್ದ ತ್ಾರಿತ್ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಆಗದವುದಿಲಿ. ಇದ್ದ ಆಮವೆೋಗದ್ಲ್ಲಿ ಇದೆ. 
ಇವತ್ದು 4498 ಫಲಾನದಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಕದೆಪತ್ರಗಳನದನ ಕೊಟಟದೆುೋವ.ೆ ಇದ್ನದನ ಪೂಣಾ 
ಮಾಡಬೋೆಕಾಗಿದ.ೆ ವಿಶೆೋಷವಾಗಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮತ್ದು ಮೈಸೂರದ ಜಲೆಿಯಲ್ಲಿ ತ್ದೆಂಬಾ ಕಡಿಮ 
ವಿಲೆೋವಾರಿಯಾಗಿರದವುದ್ರಿೆಂದ್, ನ್ಾನದ ತ್ಮಮಲ್ಲಿ ವಿನೆಂತಿ ಮಾಡದವುದೆೋನ್ೆೆಂದ್ರೆ, ತಾವು ದ್ಯಮಾಡಿ, 
ಎಲೆಿಲ್ಲಿ ಸಕಾಾರಿ ಜಾಗಗಳನದನ ಗದರದತಿಸಿದುೆೋವ.ೆ ಅದಲೆಿವನೂನ ಕೂಡ ಕೊಟಟರೆ ನ್ಾನದ ತ್ಕ್ಷಣವೆೋ 
ಕರಮ ತೆಗೆದ್ದಕೊಳುಿತೆುೋನೆ್. ಇದ್ದ ಒಬಬರ ಕೈೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡದವೆಂಥದ್ುಲಿ. ಸಕಾಾರ ಎೆಂದ್ರೆ ಒೆಂದ್ದ 
ಇಲಾಖಗೆ ೆ ಮಾತ್ರ ಸಿೋಮಿತ್ವಾಗದವುದಿಲಿ. ಪರತಿಯಬಬ ಜನಪರತಿನಧಿಗಳು ಇದ್ರ ಜೊತ ೆ
ಕೆೈಜೂೆೋಡಿಸಿದಾಗ ನಮಮ ಅನೆ್ೋಕ ವಷಾದ್ ಸೂರಿನ ವಾವಸಾೆ ಏನದ ೆಇದ್ನದನ ಸರಿಪಡಿಸಬಹದದಾಗಿದ.ೆ 
ಇದ್ನದನ ಗೆಂಭಿೋರವಾಗಿ ತಗೆದೆ್ದಕೂೆೆಂಡದ ತಾವು ಏನದ ಕೆೋಳಿದಿುೋರಿ. ನಜವಾಗಿಯೂ ನನನ ಕಣಣನದನ 
ಕೂಡ ತೆರೆಸಿದ.ೆ ಇದ್ಕೆೆ ಯಾವಾಾವ ರಿೋತಿ ಕರಮವಹಿಸಬೆೋಕೊೋ ವಹಿಸದತೆುೋವೆ. ಇದ್ಕೆೆ ನ್ಾವು 
ಪಾರಮಾಣಿಕವಾದ್ೆಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನವನದನ ಮಾಡದತೆುೋವೆ. 

 ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ವೆೈ.ಎೆಂ.ಸತಿೋಶ್ ರವರೋೆ . . . 

ಡಾ|| ಡಿ.ತಿಮಮಯಾ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಒೆಂದ್ದ ನಮಿಷ. 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಡಿ.ತಿಮಮಯಾನವರೋೆ, ಏನ್ಾದ್ರೂ ಉಪ ಪರಶೆನ ಇದ್ುರ ೆ
ಕೆೋಳಿ.  
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ಡಾ|| ಡಿ.ತಿಮಮಯಾ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ 4498 
ಫಲಾನದಭವಿಗಳಿಗ ೆನವೋೆಶನಗಳನದನ ಶರ್ಕು ಮಿೋರಿ ಕೂೆಟಟದೆುೋವ ೆಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿದ್ರದ. ತ್ಮಮ ಗಮನಕೆೆ 
ತ್ರದವುದೆೋನ್ೆೆಂದ್ರೆ, ಮಾನಾ ಸಿದ್ಾರಾಮಯಾನವರದ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳಾಗಿದಾುಗ ಪರತಿ ವಷಾ 3 ಲಕ್ಷ 
ಫಲಾನದಭವಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ದು 5 ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ 15 ಲಕ್ಷ ಫಲಾನದಭವಿಗಳಿಗೆ ಕೂೆಟಟದಾುರೆ. ಆಗ ಯಾವುದೆೋ 
ತೊೆಂದ್ರ ೆಇರಲ್ಲಲಿವೆೋ? ಅವರದ 5 ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ 15 ಲಕ್ಷ ಫಲಾನದಭವಿಗಳಿಗೆ ಕೂೆಟಟರಬಹದದ್ದ.  

ಶ್ರೋ ವಿ.ಸೂೆೋಮಣಣ:- ಮಾನಾ ಡಿ.ತಿಮಮಯಾನವರೋೆ, ಒೆಂದ್ದ ನಮಿಷ. ಕಡತ್ಕೆೆ ತ್ಪದಪ ಮಾಹಿತಿ 
ಹೊೋಗದವುದ್ದ ಬೆೋಡ. 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಡಿ.ತಿಮಮಯಾನವರೋೆ, ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಹೆೋಳುತಾುರ.ೆ 
ದ್ಯಮಾಡಿ ಕದಳಿತ್ದಕೊಳಿಿ. ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಮಾತ್ನ್ಾಡಬೆೋಕಾದ್ರೆ ತಾವು ಕದಳಿತ್ದಕೊಳಿಬೋೆಕದ.  

ಶ್ರೋ ವಿ.ಸೂೆೋಮಣಣ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, 2018 ರಲ್ಲಿ ಸವೆೋಾ ಆಗಿರದವುದ್ದ. ಆಗ 
ಮಾನಾ ಸಿದ್ಾರಾಮಯಾನವರ ಸಕಾಾರವೆೋ ಇದ್ುದ್ದು. ನಮಮ ಸಕಾಾರ ಅಲಿ. ಅದ್ರ ಹಿೆಂದ ೆ
ಆಗಿರದವೆಂತ್ಹ ಸವೋೆಾ ಇದ್ದ. ಮತೆು ಸವೆೋಾ ಮಾಡಿಸದವುದ್ಕೆೆ ಹೂೆೋಗಿಲಿ. ಈಗ ಪಾರರೆಂಭ 
ಮಾಡಿದೆುೋವ.ೆ ಯಾವುದೆೋ ವಸತಿ ರಹಿತ್ರಿಗ ೆ ಏನ್ಾದ್ರೂ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸದವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನದನ 
ಪಾರಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡದತೆುೋನ್ೆ. ಇದ್ನದನ ಹಕದೆಚದಾತಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದ್ದಕೂೆೆಂಡರೂ ನ್ಾನದ ಅದ್ನದನ 
ಸಿಾೋಕಾರ ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ ತ್ಯಾರಿದೆುೋನ್.ೆ 15 ಲಕ್ಷ ಅಲಿ. 5 ಲಕ್ಷ ಕೂಡ ಯಾರದ ಕೊಟಟಲಿ. ತಾವು 
ಮನ್ೆಗಳ ಬಗೆೆ ಹೆೋಳುತಿುದಿುೋರಿ. ಯಾರದ ವಸತಿ ರಹಿತ್ರದ ಇದಾುರ.ೆ ನವೆೋಶನರಹಿತ್ರಿದಾುರ,ೆ 
ಅೆಂತ್ಹವರಿಗ ೆಯಾವುದ್ೂ ಕೊಟಟಲಿ. ಇದ್ಕೆೆ ಬೆಳಕದ ಚಲೆ್ಲಿದೆುೋನೆ್.  ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದ ನಮಮ ಕಛೆೋರಿಗ ೆ
ಬೆಂದ್ರ ೆ ಎಲಿವುದ್ರ ಬಗೆೆ ಸೆಂಕ್ಷಿಪುವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನದನ ಕೊಡದತುೆೋನೆ್. ಇವತ್ದು 4498 
ಫಲಾನದಭವಿಗಳಿಗ ೆಏನದ ಕೊಟಟದುೆೋವೆ. ಎಸ್ಸಿ., ಎಸ್ಟ.,ಗಳಿಗೆ ಶೆೋಕಡಾ 45 ರಷದಟ ಆಗಿದ.ೆ ಇದ್ರ 
ಬಗೆೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೋೆಳುತಾುರೆ. ನ್ಾನದ ಒಪದಪವುದ್ಕೆೆ ತ್ಯಾರಿಲಿ. ಇನದನ ಕೂಡ ಮನೆ್ನಯ ದಿವಸ 
ಮಾನಾ ವಿರೂೆೋಧಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರದ ಮಾತ್ನ್ಾಡದತಾು ಒೆಂದ್ದ ಕದಟದೆಂಬದ್ಲ್ಲಿ, 4 ಜನ ಇರದತಾುರೆ. 4 
ಜನರದ ಮದ್ದವೆ ಆದ್ ತ್ಕ್ಷಣ ಬೆೋರ ೆಬೆೋರಯೆಾಗದತಾುರ.ೆ ಒೆಂದ್ದ ಮನ್ೆಯಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಇರದವುದ್ಕೆೆ 
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ಆಗದವುದಿಲಿ. ಆ 4 ಜನ ಒೆಂದೋೆ ಆಧಾರ್ಕಾಡ್ಾನಲ್ಲಿ ಇರದತಾುರ.ೆ ಆಧಾರ್ ಕಾಡ್ಾ ಒೆಂದ್ನೆ್ನೋ 
ತೆಗೆದ್ದಕೂೆೆಂಡದ ಇನ್ೂೆನೆಂದ್ದ ಮನ್ ೆಕೊಡದವುದ್ಕೆೆ ಆಗದವುದಿಲಿ ಎೆಂದ್ದ ಹೋೆಳಿದ್ರದ. ಈ ರಿೋತಿಯ 
ಅನೆ್ೋಕ ನಬೆಂಧನೆ್ಗಳು, ಕಟದಟಪಾಡದಗಳು ಇದ್ುವು. ಇದೆಲಿವನೂನ ಸಹ ಬಗಹೆರಿಸಿದೆುೋವೆ. ಇದೂೆೆಂದ್ದ 
ಸೂಕ್ಷಮವಾದ್ ವಿಚಾರ. ಒಟಾಟಗಿ ನ್ಾವಲೆಿರೂ ಸೋೆರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೋೆಕಾಗದತ್ುದ.ೆ ವಸತಿ ರಹಿತ್ರದ 
ಯಾರಿದಾುರ.ೆ ನವೆೋಶನರಹಿತ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೋೆ ಸಕಾಾರಗಳು ಕೂಡ ಕೊೋಟಗಟಟಲೆ, ಲಕ್ಷಗಟಟಲ ೆ
ಕೊಟಟದಾುರೆ ಎನದನವ ಬಗೆೆ ಮಾಹಿತಿ ನನನ ಹತಿುರ ಇಲಿ. ತ್ಮಮ ಹತಿುರ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ುರ,ೆ ದ್ಯಮಾಡಿ 
ಅದ್ನದನ ಕೊಟಟರೆ ನ್ಾನದ ಅದ್ನದನ ಒಪಿಪಕೊಳುಿವುದ್ಕೆೆ ತ್ಯಾರಾಗಿದೆುೋನ್.ೆ 
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ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಾ: 1078 
(ಉತ್ುರವನದನ ಲಗತಿುಸಲಾಗಿದೆ) 

ಶ್ರೋ ವೆೈ.ಎೆಂ.ಸತಿೋಶ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಉತ್ುರವನದನ 
ಒದ್ಗಿಸಿದಾುರ.ೆ ಉಪ ಪರಶೆನ ಏನದ ಇಲಿ. ಆದ್ರೆ, ಮಾನಾ ಸಚಿವರ ಹತಿುರ ಒೆಂದ್ದ ಮನವಿ ಇದ.ೆ 
ಉತ್ುರದ್ಲ್ಲಿ 9939 ಮನ್ಗೆಳನದನ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆುೋವ ೆ ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿದಾುರ.ೆ ನಮಮ ಗಾರಮ ಜನರ 
ಪರವಾಗಿ ಈ ಮನ್ೆಗಳನದನ ಮತೆು ಅನದಮೋದ್ನೆ್ ಮಾಡಿ ನಮಮ ಗಾರಮಸಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ದ 
ಮಾನಾ ಸಚಿವರ ಹತಿುರ ವಿನೆಂತಿ ಮಾಡದತಿುದೆುೋನ್.ೆ 

ಶ್ರೋ ವಿ.ಸೂೆೋಮಣಣ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನನನ ಮಿತ್ರರಾದ್ ವೆೈ.ಎೆಂ.ಸತಿೋಶ್ರವರದ 
ಹೆೋಳಿದ್ದು. ನ್ಾವು 9 ಸಾವಿರ ಅಲಿ, 10 ಸಾವಿರ ಮನ್ೆಗಳನದನ ಕೊಡೂೆೋಣ. ಇದ್ನದನ ಯಾರಿಗ ೆ
ಕೊಡಬೋೆಕೆೆಂಬದದ್ದ ಬಹಳ ಮದಖಾವಾದ್ದದ್ದ. ನ್ಾನದ ಮೆಂತಿರಯಾದ್ ತ್ಕ್ಷಣ ಇದ್ಕೆೆ ಒೆಂದ್ದ 
circular issue ಮಾಡಿದೆುೋವೆ. ಇವತ್ದು ಮಾನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರದ ಒೆಂದ್ದ 
ಕದಟದೆಂಬದ್ಲ್ಲಿ 3-4 ಜನ ಇದ್ುರ ೆಕೊಡಬೋೆಕದ. ಅದ್ನದನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆುೋವೆ. ಬಳಾಿರಿ ಜಲೆಿಗ ೆನ್ಾನೆ್ೋ 
ಸಾತ್ಃ ಎರಡದ ಬಾರಿ ಹೂೆೋಗಿ ಬೆಂದಿದೆುೋನ್.ೆ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಮಾನಾ ವೈೆ.ಎೆಂ.ಸತಿೋಶ್ರವರನದನ 
ವಿನೆಂತಿ ಮಾಡದವುದೋೆನ್ೆೆಂದ್ರೆ, ಯಾರದ ನಜವಾದ್ 9 ಸಾವಿರ ಫಲಾನದಭವಿಗಳು ಇದಾುರ,ೆ 2008, 
2010, 2013 ರಲ್ಲಿ ಯಾರದ ಫಲಾನದಭವಿಗಳು ಇದಾುರ.ೆ 60 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪಾರರೆಂಭ 
ಮಾಡಬೋೆಕಾಗಿತ್ದು. ಇನದನ ಮಾಡಿಲಿ. ಎಲಿವನೂನ ಕೂಡ ಸರಳಿೋಕರಣ ಮಾಡಿದೆುೋವೆ. ಜಲಾಿ 
ಪೆಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಓಗಳಿಗ ೆಅಧಿಕಾರ ಕೊಟಟದೆುೋವೆ. ಜಲಾಿಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟಟದೆುೋವೆ. ಅಲ್ಲಿ 
ನಜವಾದ್ ಅಹಾ ಫಲಾನದಭವಿಗಳಾದ್ರ ೆ9 ಸಾವಿರಕೂೆ ಕೂಡ ಆದ್ಾತ ೆಕೊಡದತುೆೋವೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾರದ 
ಅದ್ನದನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೂೆಳುಿತಾುರೆ. ಅವರ ಅಹಾತೆ ಬಾರಿ ಪಾರಮಾಣಿಕವಾದ್ದ್ದು. ಅದ್ರ ಬಗೆೆ 
ಗಮನಹರಿಸಿ, ತಾವು ಮಾಹಿತಿಯನದನ ಕೊಟಟರೆ ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ ನ್ಾವು ಪರಯತ್ನ ಮಾಡದತೆುೋವ.ೆ  

ಶ್ರೋ ವೆೈ.ಎೆಂ.ಸತಿೋಶ:- ಮಾನಾ ಸಚಿವರೆೋ, ಧನಾವಾದ್ಗಳು.  
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ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಾ: 1070 
(ಉತ್ುರವನದನ ಲಗತಿುಸಲಾಗಿದೆ) 

ಶ್ರೋ ಕ.ೆಎ.ತಿಪಪೆೋಸಾಾಮಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಉತ್ುರವನದನ 
ಒದ್ಗಿಸಿದಾುರ.ೆ ದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ Airports Authority of India ಅವರದ ಉಡಾನ್ ಯೋಜನೆ್ಯಡಿ 
ಯಾವ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ green filed airport ಅನದನ ಮಾಡದತಾುರ.ೆ ಅದೆೋ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ 
ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಾರಿಗ ೆ ಸಚಿವರಾದ್ ಮಾನಾ ನತಿನ್ ಗಡೆರಿ ಇವರದ ದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ green express 
highway ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಮದೆಂದಾಗಿದಾುರೆ. ಇದ್ದ ತ್ದೆಂಬಾ ಶಾಿರ್ನೋಯವಾದ್ೆಂತ್ಹ ಒೆಂದ್ದ ಕಲೆಸ 
ಎೆಂಬದದ್ದ ನನನ ವೆೈಯರ್ಕುಕವಾದ್ೆಂಥ ಭಾವನೆ್. ನ್ಾನದ ಕೆೋಳಿರದವೆಂತ್ಹ ಪರಶನೆಗ ೆ confusion 
ಮಾಡಿಕೊೆಂಡ ಹಾಗೆ ಕಾಣದತ್ುದೆ. ಅವರದ ಕೊಟಟರದವೆಂತ್ಹ ಉತ್ುರ annexure ನಲ್ಲಿ ಬೆಂದಿದ.ೆ 
ಅವರದ ಹೆೋಳಿರದವ ಪರಕಾರವಾಗಿ ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಸದಮಾರದ 10 green express highways ಅನದನ 
National Highways Authority of India (NHAI) ಕೂಡ ಕೆೈಗೊೆಂಡಿದಾುರೆ. ನ್ಾನದ 
ಮಾನಾ ಮೆಂತಿರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆೋಳುವುದೆೋನ್ೆೆಂದ್ರೆ, ಈ 10 green express highways ಅನದನ 
ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ ರಾಜಾ ಸಕಾಾರ acceptance or consent ಪತ್ರವನದನ ಕೊಟಟದಿುೋರಾ. ಹಾಗೆ 
ಕೊಡಬೋೆಕಾದ್ರ,ೆ NHAI ದ್ವರದ ಯಾವ ಷರತ್ುನದನ ವಿಧಿಸಿದಾುರ.ೆ ತಾವು ಯಾವ ರಿೋತಿಯಾದ್ೆಂತ್ಹ 
ಧನ ಸಹಾಯವಾಗಲ್ಲ, ಭೂಮಿಯನದನ ಸಾಾಧಿೋನ ಮಾಡಿಕೂೆಳುಿವುದಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೆೋರ ೆರಿೋತಿಯ 
tax exemption ಅನದನ ಕೊಟಟದಿುೋರಿ ಎನದನವ ಬಗೆೆ ದ್ಯಮಾಡಿ ತಾವು ಸಪರ್ಷಟೋಕರಣ 
ಕೊಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ದ ತ್ಮಮಲ್ಲಿ ಕೂೆೋರಿಕೂೆಳುಿತೆುೋನ್ೆ.  

ಶ್ರೋ ಸಿ.ಸಿ.ಪಾಟೋಲ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದ ಕೆೋಳಿರದವೆಂತ್ಹ 
ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರಗಳನದನ ಕೊಟಟದೆುೋವೆ. ಈಗ ಹೂೆಸ ಪರಶೆನಯನದನ ಕೆೋಳಿದಾುರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿೆಂದ್ 
ಉತ್ುರವನದನ ಪಡದೆ್ದಕೂೆೆಂಡದ ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರಿಗೆ ಒದ್ಗಿಸದವೆಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನವನದನ ಮಾಡದತೆುೋನ್.ೆ 

ಶ್ರೋ ಕ.ೆಎ.ತಿಪಪೆೋಸಾಾಮಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನ್ಾನದ ಏನದ ಹೆೋಳುತಿುದೆುೋನೆ್ೆಂದ್ರೆ, 
ತಾವು ಈಗಾಗಲೆೋ ಹೆೋಳಿದಿುೋರಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮದಖಾವಾಗಿರದವೆಂತ್ಹ green express 
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highways ಬಿಟದಟ ಹೊೋಗಿವೆ. ತ್ಮಗೆ ತಿಳಿದಿರದವ ಹಾಗೆ ಶ್ರಾಡಿ ಘಾಟ್ ಬಗೆೆ ಮಾತ್ನ್ಾಡದತಿುದಿುರಿ. 
ಮೆಂಗಳೂರಿಗ ೆ ಹೂೆೋಗದವುದ್ಕೆೆ 3 ರಸೆುಗಳು ಇವೆ. ಸೆಂಪಾಜೆ ಘಾಟ್, ಶ್ರಾಡಿ ಘಾಟ್ ಮತ್ದು 
ಚಾಮಾಾಡಿ ಘಾಟ್, ಆ ಕಡಯೆಿೆಂದ್ ಆಗದೆಂಬ ೆಘಾಟ್ ಮೂಲಕ ಹೊೋಗದತಿುದುೆೋವೆ. ಈ ಹೆೈವೆೋಗಳು 
ಏನವ,ೆ ಈಗ ಇರದವೆಂತ್ಹ ಹೆೈವೆೋಗಳಿಗೆ parallel ಆಗಿ ಇರದವೆಂತ್ಹದ್ದು. ಅವರ concept 
ಇರದವೆಂತ್ಹದ್ದು. ಈಗ ಇರದವೆಂತ್ಹ ಹೆೈವೆೋಗಳು ಏನವ,ೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೆೆಂಗಳೂರದ, 
ಪೂನ್ಾ, ಮದೆಂಬೆೈಗೆ ಸಮಾನ್ಾೆಂತ್ರವಾಗಿ ಹೆೈವೋೆಗಳನದನ ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಹೂೆರಟದಾುರೆ. ಬಹದಶಃ 
ಈಗ ಇರದವೆಂತ್ಹ 12-13 ಗೆಂಟೆಗಳ ಬದ್ಲದ 7-8 ಗೆಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆೆಂಗಳೂರನದನ ತ್ಲದಪದವೆಂತ್ಹ 
ವಾವಸೆಾಯನದನ ಮಾಡಿದಾುರ.ೆ ಇದ್ದ ಬಹಳ ಪರಮದಖವಾದ್ೆಂತ್ಹ ಯೋಜನೆ್. ನಜವಾಗಿಯೂ ಮಾನಾ 
ನತಿನ್ ಗಡೆರಿಯವರದ ಶಾಿರ್ನೋಯವಾದ್ೆಂತ್ಹ ಕಲೆಸ ಮಾಡಿದಾುರ ೆ ಎೆಂದ್ದ ಎಲಿರೂ ಕೂಡ 
ಹೆೋಳಬೆೋಕದ.  

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಕ.ೆಎ.ತಿಪಪೆೋಸಾಾಮಿಯವರೋೆ, ತಾವು ಕೊಟಟರದವ 
ಸಲಹೆಯನದನ ಪರಿಗಣಿಸದತೆುೋವೆ ಎೆಂದ್ದ ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಹೆೋಳಿದಾುರ.ೆ ಇದ್ನದನ writing ನಲ್ಲಿ 
ಮಾನಾ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕೊಡಿ.  

ಶ್ರೋ ಕ.ೆಎ.ತಿಪಪೆೋಸಾಾಮಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಒೆಂದ್ದ ನಮಿಷ. ನ್ಾನದ ಏನದ 
ಹೆೋಳುತಿುದೆುೋನೆ್ಯೆಂದ್ರೆ, ದ್ಯಮಾಡಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತಾವು ಮೈಸೂರದ, ಮಡಿಕೋೆರಿ, ಬೆಂಟಾಾಳವನದನ 
ಸೋೆರಿಸದವುದ್ಕೆೆ ಪರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಬಹದಶಃ ಈಗಾಗಲೆೋ ಮೈಸೂರದ ನೆಂದ್ ಮಡಿಕೆೋರಿಗ ೆ ಸವೆೋಾ 
ಆಗಿರಬಹದದ್ದ. ಮಡಿಕೆೋರಿಯಿೆಂದ್ ಬೆಂಟಾಾಳವನದನ ಸೋೆರಿಸಿದ್ರೆ ತ್ದೆಂಬಾ ಅನದಕೂಲವಾಗದವೆಂತ್ಹದ್ದು 
ಇದೆ. ಇನದನ ಕೆಲವು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಇವೆ. ಅವುಗಳನದನ ತಾವು ಭೂ ಸಾರಿಗ ೆ ಮೆಂತಾರಲಯಕೆೆ 
ಮಾತ್ನ್ಾಡಿ ಇದ್ನದನ ಜಾರಿಗೆ ತ್ರದವೆಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನ ಮಾಡಿ.  

ಶ್ರೋ ಸಿ.ಸಿ.ಪಾಟೋಲ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಮಾನಾ ಕೆ.ಎ.ತಿಪಪೆೋಸಾಾಮಿಯವರಿಗ ೆ
ಲೊೋಕೂೆೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖಯೆಲ್ಲಿ ಸಾಕಷದಟ ಅನದಭವ ಇರದವುದ್ರಿೆಂದ್, ಅವರ ಸಲಹ-ೆ
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ಸೂಚನೆ್ಗಳನದನ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ರಾರ್ಷರೋಯ ಹೆದಾುರಿ ಪಾರಧಿಕಾರದ್ವರ ಜೊತೆಗೆ ಚಚೆಾ ಮಾಡಿ, 
ಹೊಸದಾಗಿ ಹೆೋಳಿರದವೆಂತ್ಹ ರಸೆುಗಳನದನ ಸೋೆರಿಸದವುದ್ಕೆೆ ಪರಯತ್ನವನದನ ನ್ಾನದ ಮಾಡದತೆುೋನ್.ೆ 
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ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಾ: 1152 
(ಉತ್ುರವನದನ ಲಗತಿುಸಲಾಗಿದೆ) 

ಶ್ರೋ ಅರವಿೆಂದ್ ಕದಮಾರ್ ಅರಳಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ 
ಉತ್ುರವನದನ ಒದ್ಗಿಸಿದಾುರ.ೆ ಆದ್ರೆ ತ್ಪದಪ ಉತ್ುರ ಕೊಟಟದಾುರೆ ಎೆಂದ್ದ ನ್ಾನದ ಹೆೋಳುತುೆೋನೆ್. 
ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಬಿೋದ್ರ್ ತಾಲೂಿರ್ಕನ ಹಳಿದ್ಕೆೋರಿ ಗಾರಮದ್ಲ್ಲಿ ಇರದವ ಕೆರೆ ಸವೆೋಾ ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಅಜಾ 
ಬೆಂದಿದೆಯೋ ಎೆಂದ್ದ ಪರಶೆನಯನದನ ಕೆೋಳಿದ್ರ,ೆ್“ಹೌದ್ದ”್ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿದಾುರ.ೆ                       

                                                               (ಮದೆಂದ್ದ) 

(1250)28-12-2022(12.30)bsd-gr 

ಶ್ರೋ ಅರವಿೆಂದ್ ಕದಮಾರ್ ಅರಳಿ (ಮದೆಂದ್ದ): 

ಜನವರಿ ತಿೆಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಕೂೆಟಟರದವುದ್ಕೆೆ ಜೂನ್ ತಿೆಂಗಳಲ್ಲಿ ಸವಾೆ ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಹೂೆೋಗಿ, ಸವಾೆ 
ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಹೊೋದಾಗ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೋರದ ಇತ್ದು ಎೆಂದ್ದ ಸದಳುಿ ಮಾಹಿತಿಯನದನ ಕೊಟಟದಾುರೆ. ಈ 
ರಿೋತಿ ಸದಳುಿ ಮಾಹಿತಿ ಏಕೆ ಕೊಟಟದಾುರೆ? ನ್ಾನದ ದಿನ್ಾೆಂಕ ೩೧-೦೫-೨೦೨೨, ೨೦-೦೬-೨೦೨೨ 
ಮತ್ದು ೨೮-೧೦-೨೦೨೨ ರಲ್ಲಿ ಪತ್ರಗಳನದನ ಬರೆದಿದೆುೋನ್.ೆ ಆದ್ುರಿೆಂದ್ Bidar Urban 
Development  Authority  (B.U.D.A., ) ರವರದ ಸವೆಾ ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಬರೆದಿದಾುರ.ೆ 
ಏಕೆೆಂದ್ರ ೆಅಲ್ಲಿ ಕೊೋಟಾಾೆಂತ್ರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಜಮಿೋನದ ಅತಿಕರಮಣವಾಗಿದೆ. ಇದ್ದ 
ಸಿಟಯಲ್ಲಿ ಬರದತಿುದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ನೋರದ ಇರದವ ಪರಶೆನಯೋ ಇಲಿ. ಆದ್ರೆ ನೋರದ ತ್ದೆಂಬಿದೆ ಎೆಂದ್ದ 
ಹೆೋಳಿದ್ದು, ನೋರದ ಬರದವ course ಗಳನದನ ಬೆಂದ್ ಮಾಡಿ ಕಟಟಡಗಳನದನ ಕಟಟದಾುರೆ. ಇದ್ನದನ ಸವಾೆ 
ಮಾಡಲದ ಮಿೋನ-ಮೋಷ ಎಣಿಸದತಾುರೆ. ಒೆಂದ್ದ ವಷಾ ಕಳೆದ್ರೂ ಇದ್ದವರೆಗೂ ಸವೆಾ ಏಕೆ ಆಗಿಲಿ? 

 ಶ್ರೋ ಆರ್. ಅಶೆ್ೋಕ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದ ಹೆೋಳಿದ್ೆಂತ ೆ
ಬಿೋದ್ರ್ ತಾಲೂಿರ್ಕನ ಹಳಿದ್ಕೆೋರಿಯ ಸವೆಾ ನೆಂ.೫೨ ರಲ್ಲಿರದವ ಕೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೆೋ ಒೆಂದ್ದ 
ಬಾರಿ ಸವೆಾಯಾಗಿ ಸದಮಾರದ ಅೆಂದಾಜದ ಒೆಂದ್ೂವರ ೆ ಎಕರಯೆಷದಟ ಒತ್ದುವರಿಯಾಗಿರದವುದ್ದ 
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ಕೆಂಡದಬೆಂದಿದ.ೆ ಎರಡನೆ್ ಬಾರಿ ನಗರಾಭಿವೃದಿಾ ಇಲಾಖೆಯಿೆಂದ್ ದಿನ್ಾೆಂಕ ೨೯-೦೬-೨೦೨೨ ರೆಂದ್ದ 
ಸವೆಾ ಮಾಡದವ ಬಗೆೆ ಮನವಿ ಬೆಂದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ನೋರದ ತ್ದೆಂಬಿದೆ ಎೆಂದ್ದ ಸವೆಾ ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ 
ಆಗಿಲಿ. ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ಮತೂೆುಮಮ ಸವೆಾ ಮಾಡಲದ ಒೆಂದ್ದ ದಿನ್ಾೆಂಕವನದನ ನಗದಿ ಮಾಡದತೆುೋನ್.ೆ ನಮಮ 
ಪರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ನೋರದ ಇದಯೆೋ ಅಥವಾ ಇಲಿವೋ? 

 ಶ್ರೋ ಅರವಿೆಂದ್ ಕದಮಾರ್ ಅರಳಿ:- ಇಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲ್ಲ ಇದೆ. ಮಾನಾ ಶ್ರೋ ರರ್ುನ್ಾಥರಾವ್ 
ಮಲಾೆಪೂರ ೆರವರದ  ಅದೋೆ ಕ್ೆೋತ್ರದ್ವರಾಗಿದಾುರ.ೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋರದ ತ್ದೆಂಬದವುದೆೋ ಇಲಿ. 

 ಶ್ರೋ ಆರ್. ಅಶೆ್ೋಕ್:- ಮತೊುಮಮ ನ್ಾನದ ತ್ಕ್ಷಣ ಡಿ.ಸಿ., ರವರಿಗೆ ಸವಾೆ ಮಾಡಲದ 
ತಿಳಿಸದತೆುೋನ್.ೆ 

ಶ್ರೋ ಅರವಿೆಂದ್ ಕದಮಾರ್ ಅರಳಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲಾಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 
involve ಆಗಿದ್ದು, ಕಟಟಡ ಕಟದಟವವರ ಜೊತೆ ಹೊೆಂದಾಣಿಕ ೆ ಮಾಡಿಕೂೆಳುಿತಾುರೆ. B.U.D.A., 
ದ್ವರದ ಕೂಡ ಶಾಮಿೋಲಾಗಿದಾುರೆ. 

ಶ್ರೋ ಆರ್. ಅಶೆ್ೋಕ್:- ಯಾರದ ಕಟಟದಾುರೆ ಎೆಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ಾನದ್ರೂ ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದ 
ಹೆೋಳಲ್ಲ, ಅವರ ವಿರದದ್ಾವೆೋ ಕರಮ ಮಾಡೂೆೋಣ. 

ಶ್ರೋ ಅರವಿೆಂದ್ ಕದಮಾರ್ ಅರಳಿ:- ಈ ರಿೋತಿ ಸದಳುಿ ಉತ್ುರ ಕೂೆಟಟರದವುದ್ರಿೆಂದ್ ಯಾರನದನ 
ಹೊಣೆ ಮಾಡದತಾುರ?ೆ 

ಶ್ರೋ ಆರ್. ಅಶೆ್ೋಕ್:- ಸದಳಿಲಿ, ನ್ಾನದ ದಿನ್ಾೆಂಕ ನಗದಿ ಮಾಡದವ ಬಗೆೆ ಹೆೋಳಿದೆುೋನ್.ೆ 
ಒತ್ದುವರಿ ತೆರವು ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಸೂಚನೆ್ ಕೊಡದತೆುೋನ್ೆ, ಪರಶೆನ ಹಾರ್ಕ ಕೆೋಳಿದಾುರೆ, ಅದ್ರೆಂತ ೆನ್ಾನದ 
ಸೂಚನೆ್ ಕೊಡದತೆುೋನ್.ೆ ಒತ್ದುವರಿಯನದನ ಯಾರದ ಮಾಡಿದಾುರ ೆಮತ್ದು ಎಷದಟ ಮಾಡಿದಾುರ ೆಹಾಗೂ 
ಅದ್ನದನ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲದ ಸೂಚನೆ್ ಕೊಡದತೆುೋನ್.ೆ ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದ ಸವೆಾ ಬಗೆೆ ಕೆೋಳಿದ್ದು, ಸವೆಾ 
ಮಾಡಲದ ಕೂಡಲೋೆ ಸೂಚನ್ೆ ಕೊಡದತೆುೋನ್ೆ. 
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ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೋಶ್:-  ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ breach of House 
privilege ಬರದತ್ುದೆ. ಸದಳುಿ ಉತ್ುರ ಕೂೆಟಟರೆ ಕೋೆಳಿಕೂೆೆಂಡದ ಇರೂೆೋಣ. 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ತಾವು ಕದಳಿತ್ದಕೂೆಳಿಿ, ತ್ಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೂೆಟಟಲಿ, ಇದ್ದ 
ಪರಶೆ್ನೋತ್ುರ. Please  sit down.  ದ್ಯವಿಟದಟ ಕದಳಿತ್ದಕೂೆಳಿಿ. 

ಶ್ರೋ ಅರವಿೆಂದ್ ಕದಮಾರ್ ಅರಳಿ:- ಒೆಂದ್ದ ವಷಾ ಕಳೆದ್ರೂ ಇನೂನ ಸಮಯ ಎೆಂದ್ರೆ 
ಯಾವಾಗ ಕೊಡದತಾುರೆ? ಅದ್ಕೆೆ ಸಮಯ ಬೆೋಡವೋೆ? ಈ ಸಕಾಾರದ್ಲ್ಲಿ ಶ್ೋರ್ರ ಎೆಂದ್ರೆ ನನಗೆ 
ತಿಳಿಯದತಿುಲಿ. ನ್ಾನದ ಮೂರದ ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ಲೂ ಶ್ೋರ್ರ ಎೆಂದ್ದ ಕೆೋಳುತ್ುಲೆೋ ಬೆಂದಿದ್ದು, 
ಅದಾಾವುದ್ೂ   implement ಆಗಿಲಿ. ಇನ್ೂೆನೆಂದ್ದ ಏನೆ್ೆಂದ್ರೆ, ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರದ 
ಸಚಿವರಿಗೆ ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರನದನ ಕರದೆ್ದ ಮಾತ್ನ್ಾಡಿ ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳುತಾುರೆ, ಅಧಾ ತಾಸದ ಚಚಾೆಗೆ 
ಹಾರ್ಕ ಎನದನತಾುರ,ೆ ಇದಾಾವುದ್ೂ ಆಗದವುದಿಲಿ. ಸದಮಮನ್ೆ ಕಾಟಚಾರಕೆೆ ಏಕೆ ಉತ್ುರವನದನ 
ಕೊಡದತಾುರ.ೆ 

 ಶ್ರೋ ಆರ್. ಅಶೆ್ೋಕ್:- ನ್ಾನದ ಇಲ್ಲಿ political ಆಗಿ ಮಾತ್ನ್ಾಡದವುದಿಲಿ, ಸವಾೆ 
ಮಾಡಿಸದವ ಬಗೆೆ ನ್ಾನದ ಹೆೋಳಿದೆುೋನ್.ೆ ಇದ್ದ ಇವತಿುನ ಪರಶೆನ ಅಲಿ, ೨೦೧೬ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಕಾಾರವೆೋ 
ಇದಾುಗ ಏಕ ೆ ಮಾಡಲ್ಲಲಿ? ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ಪರಶೆನ ಅದ್ಲಿ, ಸವೆಾ ಕಾಯಾ ಮಾಡಿಸದವ ಬಗೆೆ ನ್ಾನದ 
ಒಪಿಪಕೊೆಂಡಿದೆುೋನ್.ೆ ಇಷ್ಾಟದ್ರೂ ಹಾಗೆ-ಹಿೋಗೆ ಎೆಂದ್ರೆ ಉತ್ುರ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಆಗದವುದಿಲಿ.  

 ಶ್ರೋ ಅರವಿೆಂದ್ ಕದಮಾರ್ ಅರಳಿ:- ತ್ಪದಪ ಉತ್ುರ ಕೂೆಟಟದಾುರ.ೆ  

 ಶ್ರೋ ಆರ್. ಅಶೆ್ೋಕ್:- ನ್ಾನದ ಡಿ.ಸಿ., ಗೆ ಹೆೋಳಿ ತ್ಕ್ಷಣವೆೋ ಸವೆಾ ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಆದೆೋಶ 
ಮಾಡದತೆುೋನ್.ೆ ಅದ್ರ ಮೋಲೆ ಮಾಡಿಲಿವೆೆಂದ್ರೆ ಇನೂನ ೧೫ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿವೆೋಶನ ಕರಯೆದತಿುದ್ದು, 
ಆಗ ಪರಶೆನ ಮಾಡಬಹದದ್ದ. 
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 ಶ್ರೋ ಅರವಿೆಂದ್ ಕದಮಾರ್ ಅರಳಿ:- ಹಿೆಂದಿನ ಸಕಾಾರ ಏಕೆ ಮಾಡಲ್ಲಲಿ ಎೆಂದ್ದ ಮಾನಾ 
ಸಚಿವರದ ಹೆೋಳಿದ್ರದ, ಹಿೆಂದಿನ ಸಕಾಾರದ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಾನದ ಇರಲ್ಲಲಿ, ನ್ಾನದ ಈಗ ಬೆಂದಿದ್ದು, 
ನನನ ಗಮನಕೆೆ ಬೆಂದಿದೆ. B.U.D.A.,  ಸದ್ಸಾರಾಗಿ ಗಮನಕೆೆ ಬೆಂದಿರದವುದ್ನದನ ಹೆೋಳಿದೆುೋನ್.ೆ  

 ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಗಮನಹರಿಸಿ ಕರಮ ಮಾಡದತೆುೋನ್ ೆ ಎೆಂದ್ದ ಹೋೆಳಿದಾುರ,ೆ ತಾವು 
ಕದಳಿತ್ದಕೂೆಳಿಿ. ಮದೆಂದಿನ ಅಧಿವೆೋಶನದ್ಲ್ಲಿ ಪರಶ್ನಸಬಹದದೆೆಂದ್ದ ಸಹ ಹೆೋಳಿದಾುರೆ. 
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ಪರಶೆನ ಸೆಂಖೆಾ: ೧೦೦೦ 

(ಉತ್ುರದ್ ಪರತಿ ಲಗತಿುಸಿದೆ) 
 

 ಶ್ರೋ ಶಶ್ಲ್ ಜ. ನಮೋಶ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ವಿಧವೆಯರದ, ಹಿರಿಯ 
ನ್ಾಗರಿಕರದ, ವಿಕಲ ಚೆೋತ್ನರದ ಸೋೆರಿದ್ೆಂತ ೆ ಎಲಿರಿಗೂ ಸಮಯಕೆೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಶಾಸನ 
ತ್ಲದಪಬೆೋಕದ, ಅವರದ ಜೋವನದ್ ಸೆಂಧಾಾ ಕಾಲದ್ಲ್ಲಿದಾುರೆ. ಮಾಶಾಸನ ಕೂೆಡದವುದೆೋ ಕಡಿಮ, 
ಕೆೋೆಂದ್ರ ಮತ್ದು ರಾಜಾ ಸಕಾಾರ ಕೊಟಟರೂ ಸಮಯದ್ ಪರಕಾರ ಸಿಗಲ್ಲಲಿವೆೆಂದ್ರ ೆಬಹಳ ತೊೆಂದ್ರ ೆ
ಅನದಭವಿಸದತಿುದಾುರ.ೆ ಮಕೆಳು ಅವರನದನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆ್ೂೋಡಿಕೂೆಳುಿತಿುಲಿ. ದ್ದಃಖದ್ ಸೆಂಗತಿಯೆಂದ್ರ,ೆ 
ವಯಸಾಸದ್ವರಿಗ ೆ ಏನದ ಮಾಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ದ ಗೊತಿುರದವುದಿಲಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಸರ್ಕುಯಿೆಂದ್ ಅವರಿಗೆ 
ಯೋಜನೆ್ಗಳನದನ ಮದಟಟಸಲದ ತಾವಾಗಿಯೋ ಅವರಲ್ಲಿಗ ೆಹೊೋಗಿ ನೆ್ೂೋಡಿ ಮಾಡಬೆೋಕಾಗದತ್ುದೆ. ಈ 
ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ ಸಕಾಾರ ಅವರಿಗ ೆಯಾವ ರಿೋತಿ ಮದಟಟಸದತ್ುದೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಲಾಕ್ಷಯ ಮಾಡದತಾುರ.ೆ 
Let us accept that. ಆದ್ರೆ ಈ ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ ನಲಾಕ್ಷಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರದ ವೆಂಚಿತ್ರಾಗದತಾುರ.ೆ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ ೆ ಎಚೆುತ್ದುಕೂೆಳುಿವೆಂತೆ ಮಾಡದವುದ್ದ ಮಾತ್ರವಲಿದೆೋ, ಇತಿುೋಚಗೆೆ ಹೊಸ ಹೊಸ 
ನಯಮಗಳು ಬೆಂದಿವೆ. ಬಹದಶಃ ದಿನ್ಾೆಂಕ ೧೨-೦೯-೨೦೨೦ರಿೆಂದ್ ಕಲೆವು ಕಡ ೆ ಮಾಶಾಸನ 
ಸಿರ್ಕೆರದವುದಿಲಿ. ತ್ಡವಾಗಿ ತ್ಲದಪಿದ್ರ ೆ ಕಷಟವಾಗದತ್ುದೆ. ಮದ್ಲದ ಎಚುೆತ್ದುಕೂೆೆಂಡದ ಇಲಾಖಯೆಿೆಂದ್ 
ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೋೆಕದ. ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟಟರೂ ಅವರಿಗೆ ಗೊತಾುಗದವುದಿಲಿ. ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಆಸರ್ಕು 
ವಹಿಸಿ ಮದಟಟಸದವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೋೆಕದ. ಸಕಾಾರ ಈ ದಿಸಯೆಲ್ಲಿ ಕೆೈಗೊೆಂಡಿರದವ ಕರಮಗಳ ಬಗೆೆ 
ಹೆೋಳಬೆೋಕದ.  

 ಶ್ರೋ ಆರ್. ಅಶೆ್ೋಕ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಮಾಶಾಸನದ್ ಬಗೆೆ ನಮಮ 
ಸಕಾಾರದ್ಲ್ಲಿ ನ್ಾನದ ಕೆಂದಾಯ ಸಚಿವನ್ಾದ್ ಮೋಲ ೆಮನ್ ೆಬಾಗಿಲ್ಲಗ ೆಮಾಶಾಸನ ಎೆಂಬ ಹೊಸ 
system ಅನದನ ತ್ೆಂದಿದ್ದು, ಆದೋೆಶವನದನ ಕೂೆಟಟದೆುೋನೆ್. ಇದ್ರ ಜೊತ ೆ ಸದಮಾರದ ೨,೭೮೩ 
ಹಳಿಿಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಾನದ, ಡಿ.ಸಿ., ತ್ಹಶ್ೋಲಾುರರದ ಸೋೆರಿ ಗಾರಮ ವಾಸುವಾ ಮಾಡಿದೆುೋನ್ೆ. ಹೊಸದಾಗಿ 
೫೭,೯೫೬ ಜನರಿಗ ೆನೂತ್ವಾಗಿ ಮಾಶಾಸನ ಕೊಟಟದೆುೋನ್ೆ. ಅವರದ phone ಮೂಲಕ Aadhar  
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nubmer ಎಲಿವನದನ ಕೂೆಟಟರ,ೆ ಅವರಿಗೆ ೭೨ ಗೆಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅೆಂದ್ರೆ ೩ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡದವ ವಾವಸೆಾ 
ಮಾಡದತಿುದೆುೋವೆ. ಪರತಿ ವಷಾ ರಾಜಾ ಸಕಾಾರ ರೂ.೯,೪೮೪ ಕೊೋಟಗಳನದನ ಇದ್ಕಾೆಗಿ ಕೂೆಡದತಿುದ್ದು, 
ಇದ್ರಲ್ಲಿ ವೃದಾಾಪಾ ವೋೆತ್ನ, ವಿಧವಾ ವೆೋತ್ನ, ಮೈತಿರ, ರೈೆತ್ರ ಪತಿನ ವಿಧವಾ ಮಾಶಾಸನ, 
ಅೆಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಕೂೆಡದತಿುದ್ದು, ನಮಮ ಸಕಾಾರ ಬೆಂದ್ ಮೋಲ ೆ ಜಾಸಿು ಮಾಡಿದೆುೋವೆ. ಈ ರಿೋತಿ 
ಹಲವಾರದ pension ಗಳನದನ ಕೊಡದತಿುದೆುೋವೆ. ಮದ್ಲದ ಇದ್ುೆಂತ ೆpostman ನೆಂದ್ ಕೂೆಡದವ 
system ಅನದನ ತೆಗೆದಿದೆುೋವೆ. ಏಕೆೆಂದ್ರ ೆಮೂರಾ್ನಲದೆ ತಿೆಂಗಳು ಕೊಡದೋೆ delay ಆಗದತಿುತ್ದು. ಈಗ 
ಮಧಾವತಿಾಗಳ ಹಾವಳಿ ಇಲಿದೆೋ direct ಆಗಿ ಅವರ Account ಗೆ ಹೊೋಗದವ ವಾವಸೆಾ 
ಮಾಡಿದೆುೋವ.ೆ ಪರತಿ ತಿೆಂಗಳು ೨೫ನ್ೆೋ ತಾರಿೋಖಿೆಂದ್ ೫ನ್ೋೆ ತಾರಿೋಖಿನೆ್ೂಳಗೆ direct ಆಗಿ ಅವರ 
Bank Account ಗೆ ಹೊೋಗದವ ವಾವಸೆಾ ಮಾಡಿದೆುೋವೆ. ಹಿೆಂದ ೆ ಸತ್ುರೆ ೧೨ ವಷಾಗಳಾದ್ರೂ 
ಗೊತಾುಗದತಿುರಲ್ಲಲಿ, delete ಆಗದತಿುರಲ್ಲಲಿ. ಅವರಿಗೆ pension ಹಣ ಹೂೆೋಗದತ್ುಲೆೋ ಇತ್ದು. 
ಇದ್ನೆ್ನಲಾಿ ಗಮನಸಿ Bank Account ಗೆ transfer ಮಾಡಿದೆುೋವೆ. Bank Account ನಲ್ಲಿ ೮ 
ತಿೆಂಗಳು operate ಮಾಡದಿದ್ುರೆ automatically close ಆಗದತ್ುದ.ೆ ನನನ ಗಮನಕೆೆ ಬೆಂದ್ೆಂತ ೆ
ಒಬಬರಿಗ ೆ ೧೪ ವಷಾ ಹಣ ಹೊೋಗಿದ್ದು, ಆ ಮನದಷಾ ಸತ್ದು ಬಹಳ ವಷಾಗಳಾಗಿತ್ದು. ನನನ ಪರಕಾರ 
bogus pension ಬಹಳ ಜಾಸಿು ಇತ್ದು. Broker ಗಳು ಹತ್ುದಿನೆ್ೈದ್ದ bogus pension  
ಮಾಡಿಕೊೆಂಡದ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಟದಟಕೂೆೆಂಡಿದ್ುರದ. ಈಗ ಅದೆಲಿವೂ ರದಾುಗಿದೆ. ೨ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ೫ 
ಲಕ್ಷ ಅನಹಾರನದನ ಗದರದತ್ದ ಮಾಡಿದೆುೋವೆ, ಈಗ Aadhar ಅನದನ link ಮಾಡಿದೆುೋವೆ. ವಯಸಾಸದ್ 
ಒಬಬರಿಗ ೆ೩ ಜನ ಮಕೆಳಿದ್ದು, ಅವರದ ಬೆೋರ ೆಬೋೆರ ೆಕಡ ೆಇದ್ುರೂ, ೩ ಜನರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಪಪ-ಅಮಮನ 
mention ಮಾಡದತಿುದ್ುರದ. Aadhar  link ಮಾಡಿರದವುದ್ರಿೆಂದ್ ಇದೆಲಿವೂ ರದಾುಗಿದ.ೆ 
ಸಕಾಾರಕೂೆ ಸದಮಾರದ ರೂ.೪೦೦-೫೦೦ ಕೂೆೋಟಗಳು ಉಳಿತಾಯವಾಗಿದ.ೆ ಹೂೆಸದಾಗಿ ೫೭,೯೫೬ 
ಜನರಿಗ ೆ ಜಲಾಿಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡ ೆ ಹಳಿಿ-ಗಾರಮದ್ ಕಡ ೆ ಎೆಂಬೆಂತ ೆ ಗಾರಮ ವಾಸುವಾ ಮಾಡದತಿುದ್ದು, 
ಅವರಿಗೆಲಿರಿಗೂ ಕೊಡದತಿುದೆುೋವೆ.  

(ಮದೆಂದ್ದ) 
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(1251) 28.12.2022/12.40/ಹೆಚ್ವಿ:ಜಆರ್ 
 ಶ್ರೋ ಆರ್.ಅಶೆ್ೋಕ (ಮದೆಂದ್ದ):- 
 ಸನ್ಾಮನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಮದ್ಲದ ಸದಮಾರದ ಆರದ ತಿೆಂಗಳು, ಎೆಂಟದ ತಿೆಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ 
ಪಿೆಂಚಣಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡದೆೋ ಪೆೆಂಡಿೆಂಗ್ ಇರದತಿುತ್ದು. ಈಗ ಯಾವುದೆೋ ಪೆೆಂಡಿೆಂಗ್ಗಳು ಇಲಿ. 
ಆಯಾಯ ತಿೆಂಗಳಿನ ಪಿೆಂಚಣಿ; ಅದ್ರ ಮದೆಂದಿನ ತಿೆಂಗಳೆೋ ಫಲಾನದಭವಿಗಳ ಬಾಾೆಂಕ್ ಅಕೌೆಂಟ್ಗೆ 
ಹೊೋಗದವೆಂತ್ಹ ವಾವಸಾೆಯನದನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ಯಾವುದೆೋ ರಿೋತಿಯ 
ವಿಳೆಂಬವೆನದನವುದ್ದ ಆಗದತಿುಲಿ. ಯಾರದ ಆಧಾರ್ ಕಾಡ್ಾ ಅನದನ ಲ್ಲೆಂಕ್ ಮಾಡಿರದವುದಿಲಿ ಅವರಿಗೆ 
ಪಿೆಂಚಣಿ ಸಿಗದವುದಿಲಿ. ಪಿೆಂಚಣಿ ಪಡಯೆಲದ ಇಚಿಛಸದವವರದ ಕಡಾಿಯವಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಕಾಡ್ಾ ಮತ್ದು 
ಬಾಾೆಂಕ್ ಪಾಸ್ಬದಕ್ ಈ ಎರಡನದನ ಕೊಡಬೋೆಕಾಗದತ್ುದೆ. ಈ ಎರಡದ ದಾಖಲೆಗಳನದನ 
ಕೊಟಟರದವೆಂತ್ಹ ಅಹಾ ಫಲಾನದಭವಿಗಳಿಗ ೆಪಿೆಂಚಣಿ ಕೊಡದವೆಂತ್ಹ ವಾವಸೆಾಯನದನ ಮಾಡದತಿುದೆುೋವೆ.  
 ಶ್ರೋ ಶಶ್ೋಲ್ ಜ.ನಮೋಶ್:- ಸನ್ಾಮನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 
ಕಾಯಾವೆೈಖರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷದಟ ಲೂೆೋಪದೂೆೋಷಗಳಿವೆ. ಅವರದಗಳು ಬೆಂದ್ದ ಮಾಹಿತಿಯನದನ 
ಕೊಡದತಿುಲಿ. ಲೂೆೋಪ ಎಸಗಿರದವ ಪರಕರಣಗಳು ಕೆಂಡದಬೆಂದ್ಲ್ಲಿ; ಅೆಂತ್ಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೋಲ ೆ
ಯಾವ ಕರಮವನದನ ಕೆೈಕೂೆಳಿಲಾಗಿದೆ ಎನದನವುದ್ದ ನನನ ಪರಶೆನಯಾಗಿದೆ.  
 ಶ್ರೋ ಆರ್.ಅಶೆ್ೋಕ:- ಸನ್ಾಮನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ,್ “ಗಾರಮ ಅದಾಲತ್”್ ಅನದನ 
ನಡಸೆದತಿುದೆುೋವೆ. ಯಾರಿಗೆ ಪಿೆಂಚಣಿಯ ಅವಶಾಕತೆಯಿದೆ ಅವರದ ಬೆಂದ್ದ “ಗಾರಮ ಅದಾಲತ್”ನಲ್ಲಿ 
ಅಜಾಯನದನ ಕೊಡಬಹದದ್ದ. ಈಗ toll free No ಕೊಟಟದೆುೋವೆ. ಈ ನೆಂಬರ್ಗೆ ಫ್ೊೋನ್ 
ಮಾಡಿದ್ರೆ,  ನಮಮ ವಿಲೆೋಜ್ ಅಕೌೆಂಟೆೆಂಟ, ಫಲಾನದಭವಿಯ ಮನ್ ೆ ಬಾಗಿಲ್ಲಗೆ ಹೊೋಗಿ, ಅವರ 
ಮನ್ೆಯ ಫ್ೊೋಟೂೆೋ ಮತ್ದು ಆಧಾರ್ ನೆಂಬರ್ ತೆಗೆದ್ದಕೂೆೆಂಡದ ಆನ್ಲೆೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೊೋಡ್ 
ಮಾಡದತಾುರ.ೆ ಪಿೆಂಚಣಿ ಪಡದೆ್ದಕೊಳುಿವ ವಿಧಾನವನದನ ಈಗ ಬಹಳ ಸರಳಿೋಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಹಿೆಂದಿನೆಂತ ೆಯಾವುದೆೋ ತೂೆೆಂದ್ರೆ ತಾಪತ್ರಯಗಳು ಇಲಿ. ದಾಖಲೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿರಬೆೋಕಾಗದತ್ುದ ೆ
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ಅಷ್ೆಟ. ಈಗ ಮೋಸ ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಅವಕಾಶವಿರದವುದಿಲಿ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನ್ಾದ್ರದ ಮೋಸ 
ಮಾಡಿದ್ುರ ೆಅವರ ಮೋಲೆ ಕರಮ ತೆಗೆದ್ದಕೂೆಳಿಲಾಗದತ್ುದೆ. 
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ಆ) ಚದಕೆೆ ಗದರದತಿಲಿದ್ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನೋಡಲಾದ್ ಉತ್ುರಗಳು 
 
 ಶ್ರೋ ವಿ.ಸೊೋಮಣಣ(ವಸತಿ ಸಚಿವರದ):- ಸನ್ಾಮನಾ ಸಬಾಪತಿಯವರೋೆ, ದಿನ್ಾೆಂಕ: 28ನೆ್ೋ 
ಡಿಸೆೆಂಬರ್ 2022, ಸಮೂಹ-೩ರ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ುರಿಸದವ ಒಟದಟ 127 ಪರಶೆನಗಳ ಪೆೈರ್ಕ 65 
ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ  ಉತ್ುರಗಳನದನ ಮೆಂಡಿಸದತಿುದುೆೋನೆ್.  
 
 ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮೆಂಡಿಸಲಾಯಿತ್ದ. 
 

(ಉತ್ುರಗಳ ಪರತಿಗಳನದನ ಲಗತಿುಸಲಾಗಿದೆ) 
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02. ಪರಕಟಣ ೆ
ವಿಷಯ: ಕನ್ಾಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯದ ದಿನ್ಾೆಂಕ:27.12.2022ರೆಂದ್ದ 2022ನೆ್ೋ ಸಾಲ್ಲನ  

       ಕನ್ಾಾಟಕ ವಿಶೆೋಷ ಹೂಡಿಕೆ ಪರದೆೋಶ ವಿಧೆೋಯಕವನದನ ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸಿರದವ 
ವಿಧೆೋಯಕಕೆೆ ವಿಧಾನ ಪರಷತ್ದು ಸಹಮತಿ ನೋಡದವ ಬಗೆೆ. 

---- 
 ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಧಾಕ್ಷರಿೆಂದ್ ಈ ಮದೆಂದಿನ ಸೆಂದೆೋಶ ಬೆಂದಿರದತ್ುದ;ೆ 

ಕನ್ಾಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಕಾಯಾವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ ನಯಮಗಳ 104ನೆ್ೋ 
ನಯಮದ್ ಮೋರಗೆ ೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯದ ದಿನ್ಾೆಂಕ:27.12.2022ರೆಂದ್ದ “2022ನೆ್ೋ ಸಾಲ್ಲನ 
ಕನ್ಾಾಟಕ ವಿಶೆೋಷ ಹೂಡಿಕೆ ಪರದೆೋಶ ವಿಧೆೋಯಕ”ವನದನ ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸಿರದತ್ುದೆೆಂದ್ದ ಹಾಗೂ ಸದ್ರಿ 
ವಿಧೆೋಯಕಕೆೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿುನ ಸಹಮತಿ ನೋಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ದ ಕೊೋರಿರದತಾುರ.ೆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                           28-12-2022                                               88 

ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗದ್ ಪರತಿ/Unedited Copy, ನ್ಾಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪತಿರಕಾ ಪರಕಟಣೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ದ 
 

   

03. ಸಭಾಪತಿಯವರ ಅನದಮತಿ ಮೋರೆಗೆ ಪರಸಾುಪಿಸಲಾಗಿದ್ು ವಿಷಯಗಳಿಗ ೆಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ೆಂತೆ  
    ಸಚಿವರ ಹೆೋಳಿಕೆಗಳು 

 
ಅ) ವಿಷಯ:- ವಿದ್ದಾತ್ ದ್ರ ಏರಿಕೆ ಕದರಿತ್ದ 

    ----- 
ಶ್ರೋ ವಿ.ಸೂೆೋಮಣಣ(ವಸತಿ ಸಚಿವರದ, ಇೆಂಧನ ಹಾಗೂ ಕನನಡ ಮತ್ದು ಸೆಂಸೃತಿ ಸಚಿವರ 

ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಶ್ರೋ ಮೆಂಜದನ್ಾಥ ಭೆಂಡಾರಿಯವರದ 
ದಿನ್ಾೆಂಕ:23.12.2022ರೆಂದ್ದ ಪರಸಾುಪಿಸಿದ್ು ವಿಷಯಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತೆ ಉತ್ುರವನದನ 
ಮೆಂಡಿಸದತಿುದುೆೋನೆ್. 

 

 (ಉತ್ುರವನದನ ಲಗತಿುಸಲಾಗಿದೆ) 
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ಆ) ವಿಷಯ: ತ್ದಮಕೂರದ ಜಲೆಿ ಕೊೋಲೂರದ ದಿಣೆಣಯಲ್ಲಿ ಅವಾಾಹತ್ವಾಗಿ 
             ನಡಯೆದತಿುರದವ   ಮತಾೆಂತ್ರದ್ ಕದರಿತ್ದ. 
    ----- 
 

ಶ್ರೋ ವಿ.ಸೂೆೋಮಣಣ(ವಸತಿ ಸಚಿವರದ, ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಾ 
ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಶ್ರೋ ಕೆೋಶವ್ ಪರಸಾದ್ ಎಸ್.ರವರದ ದಿನ್ಾೆಂಕ:23.12.2022ರೆಂದ್ದ ಪರಸಾುಪಿಸಿದ್ು 
ವಿಷಯಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತೆ ಉತ್ುರವನದನ ಮೆಂಡಿಸದತಿುದೆುೋನ್ೆ. 

 

 (ಉತ್ುರವನದನ ಲಗತಿುಸಲಾಗಿದೆ) 
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ಇ) ವಿಷಯ :- ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಲವ್ ಜಹಾದ್ ಪರಕರಣಗಳು ಹೆಚದುತಿುರದವ ಬಗೆೆ 
- - -  

 
ಶ್ರೋ ವಿ.ಸೂೆೋಮಣಣ(ವಸತಿ ಸಚಿವರದ, ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಾ 

ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಶ್ರೋ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರದಣ್ರವರದ ದಿನ್ಾೆಂಕ:23.12.2022ರೆಂದ್ದ ಪರಸಾುಪಿಸಿದ್ು 
ವಿಷಯಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತೆ ಉತ್ುರವನದನ ಮೆಂಡಿಸದತಿುದೆುೋನ್ೆ. 

 

 (ಉತ್ುರವನದನ ಲಗತಿುಸಲಾಗಿದೆ) 
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ಈ) ವಿಷಯ: ರಾಜಾದ್ ಅೆಂಗನವಾಡಿಗಳಿಗೆ ಈ ಹಿೆಂದ ೆಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಪೂರೈೆಕೆ ಮಾಡಿ 
ಕಪದಪ 

        ಪಟಟಗೆ ಸೋೆರಿದ್ ಸೆಂಸೆಾಗಳಿಗೆ ಪದನಃ ಪೌರ್ಷಿಕ ಆಹಾರ ಪದಾಥಾ ಪೂರೆೈಸಲದ 
            ಜವಾಬಾುರಿ ನೋಡಿರದವ ಬಗೆೆ. 

--- 
ಶ್ರೋ ವಿ.ಸೂೆೋಮಣಣ(ವಸತಿ ಸಚಿವರದ)(ಗಣಿ ಮತ್ದು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ದು 

ಮಕೆಳ ಅಭಿವೃದಿಾ ಹಾಗೂ ವಿಕಲಚೆೋತ್ನರ ಮತ್ದು ಹಿರಿಯ ನ್ಾಗರಿಕರ ಸಬಲ್ಲೋಕರಣ ಸಚಿವರ 
ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಶ್ರೋ ಯದ.ಬಿ.ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್ರವರದ 
ದಿನ್ಾೆಂಕ:26.12.2022ರೆಂದ್ದ ಪರಸಾುಪಿಸಿದ್ು ವಿಷಯಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತೆ ಉತ್ುರವನದನ 
ಮೆಂಡಿಸದತಿುದುೆೋನೆ್. 

 

          (ಉತ್ುರವನದನ  ಲಗತಿುಸಲಾಗಿದ)ೆ 
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ಉ) ವಿಷಯ:- ಸಹಕಾರ ಬಾಾೆಂಕದಗಳಿೆಂದ್ ಶ್ನಾ ಬಡಿಿ ದ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಾರ್ಷರೋಕೃತ್    
             ಬಾಾೆಂಕದಗಳಿೆಂದ್ ಕಡಿಮ ಬಡಿಿ ದ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನೋಡದವಾಗ ರೈೆತ್ರಿೆಂದ್  
             ಅನ್ಾವಶಾಕ ದಾಖಲೆ ಪಡಯೆದವುದ್ನದನ ತ್ಡೆಗಟದಟವ ಕದರಿತ್ದ. 

--- 
 
ಶ್ರೋ ವಿ.ಸೂೆೋಮಣಣ(ವಸತಿ ಸಚಿವರದ)(ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಾ 

ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಶ್ರೋ ಛಲವಾದಿ ಟ.ನ್ಾರಾಯಣಸಾಾಮಿಯವರದ ದಿನ್ಾೆಂಕ:27.12.2022ರೆಂದ್ದ 
ಪರಸಾುಪಿಸಿದ್ು ವಿಷಯಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ ೆಉತ್ುರವನದನ ಮೆಂಡಿಸದತಿುದೆುೋನ್ೆ. 

 

(ಉತ್ುರವನದನ ಲಗತಿುಸಲಾಗಿದೆ) 
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04. ಸಭಾಪತಿಯವರ ಅನದಮತಿ ಮೋರೆಗೆ ಪರಸಾುಪಿಸಲಪಟಟ ವಿಷಯಗಳು 

ಅ) ವಿಷಯ: ಚಿತ್ರದ್ದಗಾ ಭರಮಸಾಗರದ್ ಮಾಜ ಶಾಸಕರದ ಹಾಗೂ  
                        ನೆ್ೋತ್ರ  ತ್ಜ್ಞರಾದ್   ಡಾ||ಬಿ.ಎೆಂ.ತಿಪೆಪೋಸಾಾಮಿಯವರ   
                        ದಾವರಣಗೆರಯೆಲ್ಲಿರದವ  ಸಮಾಧಿ  ಧವೆಂಸ ಮಾಡಿ  
                        ಒತ್ದುವರಿ ಮಾಡಿರದವ ಬಗೆೆ. 

- - - 
 

 ಶ್ರೋ ಮೋಹನ್ ಕದಮಾರ್ ಕೊೆಂಡಜಿ(ನ್ಾಮ ನದೆೋಾಶನ ಹೊೆಂದಿದ್ವರದ):- ಸನ್ಾಮನಾ 
ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಡಾ|| ಬಿ.ಎೆಂ.ತಿಪಪೆೋಸಾಾಮಿಯವರ ಪದತ್ರ ದಿವೆಂಗತ್ ಬಿ.ಟ.ಮಲ್ಲಿಕಾಜದಾನ್ರವರದ 
ಸಾ ಉದೂೆಾೋಗಕಾೆಗಿ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಿಕದ ನಟದಟವಳಿಿ ಗಾರಮ, ಸವಾೆ ನೆಂಬರ್ 34(2)ರಲ್ಲಿ 2 
ಎಕರ ೆ11 ಗದೆಂಟ ೆಭೂಮಿಯನದನ 1978ರಲ್ಲಿ ಮೆಂಜೂರದ ಮಾಡಿಸಿಕೂೆೆಂಡಿದ್ದು, ಈ ಪೆೈರ್ಕ 1 ಎಕರ ೆ31 
ಗದೆಂಟ ೆಹಾಗೂ 20 ಗದೆಂಟ ೆ ಸಕಾಾರದ್ ಜಮಿೋನನದನ, ಸದ್ರಿಯವರದ ಪರಿಶ್ಷಟ ಜಾತಿಗ ೆ ಸೋೆರಿದ್ 
ಹಾಗೂ ನರದದೂೆಾೋಗಿಯಾಗಿದ್ು ಕಾರಣ ಆ ಜಾಗವನದನ ಪರಭಾರೆ ಮಾಡಬಾರದೆೆಂಬ ಷರತಿನೆ್ೂೆಂದಿಗೆ 
ಮೆಂಜೂರದ ಮಾಡಿತ್ದು. ತ್ದ್ನೆಂತ್ರ 1990ರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾಜದಾನ್ರವರದ ಈ ಜಮಿೋನನ 1 ಎಕರ ೆ30 
ಗದೆಂಟ ೆಮತ್ದು 20 ಗದೆಂಟ ೆಎರಡನದನ ಸೋೆರಿಸಿ ಆಗ ಇದ್ು ಜಲಾಿಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದೋೆಶದ್ ಮೋರಗೆ ೆಭೂ 
ಪರಿವತ್ಾನೆ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ುರದ. ನೆಂತ್ರ 1 ಎಕರ ೆ 30 ಗದೆಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲ್ಲ ನವೆೋಶನಗಳನದನ ಮಾಡಿ, 
ಅನೆ್ೋಕರಿಗ ೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ುರದ. ಉಳಿದ್ 20 ಗದೆಂಟೆಯನದನ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಉದೆುೋಶಕಾೆಗಿ ಭೂ 
ಪರಿವತ್ಾನೆ್ ಮಾಡಿ, ಸಾೆಂತ್ಕೆೆ ಉಳಿಸಿಕೂೆೆಂಡಿದ್ುರದ. ಡಾ|| ಬಿ.ಎೆಂ.ತಿಪಪೆೋಸಾಾಮಿ, ಪತಿನ ಹಾಗೂ ಇಬಬರದ 
ಗೆಂಡದ ಮಕೆಳ ಅೆಂತ್ಾರ್ಕರಯಯನದನ ಸದ್ರಿ ಜಾಗದ್ಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ದು. 
ದಿನ್ಾೆಂಕ:20.11.2022ರೆಂದ್ದ ನ್ಾಲಾರದ ರ್ಕಡಿಗೆೋಡಿಗಳು ಸಮಾಧಿ ಇದ್ು ಖಾಸಗಿ ಸಮಶಾನಕೆೆ 
ಯಾವುದೆೋ ಮದನೂಸಚನ್ೆ ಇಲಿದೆ ಏಕಾಏರ್ಕ ಅಕರಮ ಪರವೆೋಶ ಮಾಡಿ, ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ. ಯೆಂತ್ರದಿೆಂದ್ ಸದ್ರಿ 
ಸಮಾಧಿಯನದನ ಧವೆಂಸ ಮಾಡಿರದತಾುರ.ೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ್ ಡಾ|| ಬಿ.ಎೆಂ.ತಿಪಪೆೋಸಾಾಮಿಯವರ ಪದತಿರ 
ಹಾಗೂ ಕದಟದೆಂಬಸಾರದ ಸಾಳಕೆೆ ಧಾವಿಸಿ, ವಿಚಾರಿಸಲದ ಹೊೋದ್ರ ೆ ಅವರ ಮೋಲೆ ದ್ದಷೆಮಿಾಗಳು 
ದೌಜಾನಾವೆಸಗಿದ್ದು, ಈ ಸೆಂಬೆಂಧ ದ್ಲ್ಲತ್ ಸೆಂರ್ಷಾ ಸಮಿತಿ, ಮೃತ್ರ ಕದಟದೆಂಬಸಾರದ ಹಾಗೂ 
ಸಾವಾಜನಕರದ ಭಾರಿ ಪರಮಾಣದ್ಲ್ಲಿ ಸೋೆರಿ ಉಗರ ಪರತಿಭಟನೆ್ ನಡಸೆಿರದತಾುರ.ೆ ಈ ಸೆಂಬೆಂಧ ಎಲಾಿ 
ಪತಿರಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರದತ್ುದೆ.  
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 ಭೂಗಳಿರದ ಈ ರಿೋತಿ ಅಕರಮವಾಗಿ ನಕಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಸೃರ್ಷಟಸಿ ಸಮಾಧಿ ಧವೆಂಸ ಮಾಡಿರದವುದ್ದ 
ಖೆಂಡನೋಯ. ಸದ್ರಿ ವಿಷಯವನದನ ಅತಿ ಗೆಂಭಿೋರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮಾಜ ಶಾಸಕರ ಸಮಾಧಿ 
ಧವೆಂಸ ಮಾಡಿದ್ ವಿಧವೆಂಸಕ, ಭೂಗಳಿ ರ್ಕಡಿಗೆೋಡಿಗಳನದನ ಕೂಡಲೋೆ ಬೆಂಧಿಸಿ ಮೃತ್ರ ಕದಟದೆಂಬಕೆೆ 
ಸೂಕು ಕಾನೂನದ ರಕ್ಷಣೆ ನೋಡದವೆಂತ ೆಗೃಹ ಸಚಿವರನದನ ಕೊೋರದತೆುೋನ್ೆ.  
 
 ಶ್ರೋ ಆರ್.ಅಶೆ್ೋಕ(ಕೆಂದಾಯ ಸಚಿವರದ):- ಸನ್ಾಮನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಮಾನಾ 
ಮೋಹನ್ ಕದಮಾರ್ ಕೂೆೆಂಡಜಿಯವರದ ಶ್ನಾವೋೆಳೆಯಲ್ಲಿ  ಪರಸಾುಪ ಮಾಡಿರದವ ವಿಚಾರಕೆೆ 
ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ ೆ ಹೆೋಳಬೆೋಕಾದ್ರೆ, ದಿವೆಂಗತ್ ಡಾ|| ಬಿ.ಎೆಂ.ತಿಪಪೆೋಸಾಾಮಿಯವರ ಸಮಾಧಿ ಇರದವ 
ಜಾಗವನದನ ರ್ಕಡಿಗೆೋಡಿಗಳು ಹೊಡೆದ್ದ ಹಾರ್ಕರದವ ವಿಚಾರ ಈಗಾಗಲೆೋ ಸಕಾಾರದ್ ಗಮನಕೆೆ ಬೆಂದಿದ.ೆ 
ಈ ಜಾಗಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತೆ ನಕಲ್ಲ ದಾಖಲೆಯನದನ ಸೃರ್ಷಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೋ; ಇಲಿವೋೆ 
ಎನದನವುದ್ರ ಬಗೆೆ ಪರಿಶ್ೋಲನೆ್ ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ ನಮಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ್ಯನದನ ಕೊಡದತೆುೋನ್.ೆ  
 
 ಈಗಾಗಲೆೋ ದಿವೆಂಗತ್ ಡಾ|| ಬಿ.ಎೆಂ.ತಿಪಪೆೋಸಾಾಮಿಯವರ ಮಗಳು ಈ ಪರಕರಣಕೆೆ 
ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ ೆ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಾಾಯಾಲಯದಿೆಂದ್ ಸಟೆೋ ಆಡಾರ್ ತ್ೆಂದಿದಾುರೆ. ಸಟೆೋ ಆಡಾರ್ 
ಇರದವುದ್ರಿೆಂದ್ ಸಕಾಾರ ಏನದ ಮಾಡದವುದ್ಕೂೆ ಆಗದವುದಿಲಿ. ಕೊೋಟ್ಾ ಏನದ ತಿೋಮಾಾನ 
ನೋಡದತ್ುದೆ, ಆ ಪರಕಾರವಾಗಿ ಕರಮವನದನ ತಗೆೆದ್ದಕೂೆಳುಿತೆುೋವೆ. ಸಮಾಧಿಯನದನ ಧವೆಂಸ 
ಮಾಡಿರದವುದ್ರ ಬಗೆೆ ಪೂೆಲ್ಲೋಸ್ ಇಲಾಖಯೆವರಿಗೆ ಸೂಕು ನದೆೋಾಶನವನದನ ನೋಡಿ ಮದೆಂದಿನ ಕರಮ 
ತೆಗೆದ್ದಕೂೆಳಿಲಾಗದತ್ುದೆ.  
 
       ಆ)ವಿಷಯ: ಕನ್ಾಾಟಕ ವಿಶಾವಿದಾಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ ಭೊೋದ್ನ್ಾ ಶದಲೆ ಹಾಗೂ 
                 ವಿದಾಾರ್ಥಾ ನಲಯಗಳ ಶದಲೆ ಹೆಚುಳ ಹಾಗೂ ಪರಿಶ್ಷಟ ಜಾತಿ/ಪೆಂಗಡ 
      ಹಾಗೂ ಇತ್ರ ಹಿೆಂದ್ದಳಿದ್ ವಗಾಳ ವಿದಾಾರ್ಥಾಗಳು ಶದಲೆ   
                 ಮರದಭರಣ ಮಾಡದವ ಆದೆೋಶ ಹಿೆಂಪಡೆಯದವ ಬಗೆೆ. 

- - - 
  
     ಡಾ||ತ್ಳವಾರ್ ಸಾಬಣಣ:- ಸನ್ಾಮನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಕನ್ಾಾಟಕ ವಿಶಾವಿದಾಾಲಯ, 
ಧಾರವಾಡದ್ಲ್ಲಿ ಗಾರಮಿೋಣ ಪರದೆೋಶದಿೆಂದ್ ಬಡ ವಿದಾಾರ್ಥಾಗಳು ಸಾನತ್ಕೂೆೋತ್ುರ/ಡಿಪೂೆಿೋಮಾ 
ಸಟಾಫಿಕೆೋಟ್ ಕೂೆೋಸ್ಾಗಳ ಅಧಾಯನ ಮಾಡಲದ ಬರದತಿುದಾುರ.ೆ ವಿಶಾವಿದಾಾಲಯದ್ಲ್ಲಿ ಬೂೆೋಧನ್ಾ 
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ಶದಲೆ ಹಾಗೂ ವಿದಾಾರ್ಥಾನಲಯಗಳ ಶದಲೆವನದನ ಹೆಚುಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒೆಂದೋೆ ಕೊೋಸ್ಾಗೆ ಹಲವು 
ಕಾಲೋೆಜದಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಿೋತಿಯ ಶದಲೆವನದನ ನಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿೋಗಾಗಿ ಏಕರೂಪ ಶದಲೆ ಪದ್ಾತಿ 
ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೆೋಕದ. ವಿದಾಾರ್ಥಾಗಳ ಶದಲೆ ಮರದಭರಣ ಆದೆೋಶವನದನ ಹಿೆಂಪಡೆಯಬೆೋಕೆೆಂದ್ದ 
ವಿದಾಾರ್ಥಾಗಳು ಹೊೋರಾಟ ಮಾಡದತಿುದಾುರ.ೆ 2021-22ನೆ್ೋ ಸಾಲ್ಲನ ಸಾನತ್ಕೊೋತ್ುರ ಪರಥಮ, 
ದಿಾತಿೋಯ ಮತ್ದು ತ್ೃತಿೋಯ ವಷಾದ್ ಎೆಂ.ಸಿ.ಎ. ಪರಿಶ್ಷಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡದ್ ಹಾಗೂ ಇತ್ರ 
ಹಿೆಂದ್ದಳಿದ್ ವಗಾಗಳ ವಿದಾಾರ್ಥಾಗಳು ಪರವೆೋಶ ಪಡಯೆದವ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಮತ್ದು ಪರಿೋಕ್ಾ ಫ್ಾಮ್ಾ 
ಭರಿಸದವ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿನ ಶದಲೆ ವಿನ್ಾಯಿತಿಯನದನ ಕನ್ಾಾಟಕ ರಾಜಾ ಸಮಾಜ ಕಲಾಾಣ ಇಲಾಖ/ೆ 
ಹಿೆಂದ್ದಳಿದ್ ವಗಾಗಳ ಕಲಾಾಣ ಇಲಾಖಯೆದ ಭರಿಸಬೆೋಕಾಗಿರದತ್ುದ.ೆ ಆದ್ರ,ೆ ಕೊೋವಿಡ್-19 
ಕಾರಣದಿೆಂದ್ 2021-22ನೆ್ೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಶ್ಷಾವೋೆತ್ನವು ಜಮಾ ಆಗಿರದವುದಿಲಿ. 
  
 ಮದೆಂದ್ದವರೆದ್ದ, ಕನ್ಾಾಟಕ ವಿಶಾವಿದಾಾಲಯದ್ ಕದಲಪತಿಗಳು 2021-22ನೆ್ೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ 
ಪರಿಶ್ಷಟ ಜಾತಿ/ ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡದ್ ಹಾಗೂ ಇತ್ರ ಹಿೆಂದ್ದಳಿದ್ ವಗಾಗಳ ವಿದಾಾರ್ಥಾಗಳು ಸಮಾಜ 
ಕಲಾಾಣ ಇಲಾಖ ೆ ಅಥವಾ ಹಿೆಂದ್ದಳಿದ್ ವಗಾಗಳ ಕಲಾಾಣ ಇಲಾಖಯೆಿೆಂದ್ ವಿನ್ಾಯಿತಿ ಪಡದೆ್ದ 
ಶದಲೆವನದನ ಮರದಭರಣ ಮಾಡಿಸಿಕೂೆಳಿಬೆೋಕದ ಎೆಂದ್ದ ಆದೆೋಶ್ಸಿರದತಾುರೆ. ಶದಲೆ ಭರಿಸದಿದ್ುಲ್ಲಿ 
ವಿದಾಾರ್ಥಾಗಳ ಫಲ್ಲತಾೆಂಶ ಮತ್ದು ಅೆಂಕಪಟಟಯನದನ ತ್ಡಹೆಿಡಿಯಲಾಗದವುದ್ದ ಹಾಗೂ ವಿಭಾಗದ್ 
ಮದಖಾಸಾರನದನ ಹೂೆಣೆ ಮಾಡಲಾಗದವುದ್ದ ಎೆಂದ್ದ ಸದತೊುೋಲೆ ಹೂೆರಡಿಸಿರದತಾುರೆ. ಇದ್ದ 
ಕದಲಪತಿಗಳು ತ್ಮಮ ಕತ್ಾವಾ ಹಾಗೂ ಜವಾಬಾುರಿಯಿೆಂದ್ ವಿಮದಖರಾಗಿರದವುದ್ನದನ ತೊೋರಿಸದತ್ುದೆ. 
ವಿದಾಾರ್ಥಾಗಳು ದಿನನತ್ಾದ್ ಖಚದಾಗಳನದನ ಪೂರೈೆಸದವುದೆೋ ಕಷಟಕರವಾದ್ ಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿ 50-70 
ಸಾವಿರ ಶದಲೆವನದನ ಭರಿಸದವುದ್ದ ದ್ದಸುರವಾಗದತ್ುದ ೆ ಹಾಗೂ ವಿದಾಾರ್ಥಾಗಳು ತ್ಮಮ ಶ್ಕ್ಷಣವನದನ 
ಮಟಕದಗೂೆಳಿಸದತಿುದಾುರೆ. ವಿದಾಾರ್ಥಾಗಳಿೆಂದ್ ಒತಾುಯಪೂವಾಕವಾಗಿ ಕಟಟಸಿಕೊಳುಿವ ವಿನ್ಾಯಿತಿ 
ಪಡದೆ್ ಶದಲೆ ಕೆೈಬಿಡಬೋೆಕದ. ಸಮಾಜ ಕಲಾಾಣ ಇಲಾಖ ೆ ಮತ್ದು ಹಿೆಂದ್ದಳಿದ್ ವಗಾಗಳ ಕಲಾಾಣ 
ಇಲಾಖಗೆಳಿೆಂದ್ ವಿದಾಾರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸದವ ವಿಶಾವಿದಾಾಲಯದ್ ಶದಲೆವನದನ ನೆ್ೋರವಾಗಿ 
ವಿಶಾವಿದಾಾಲಯಗಳಿಗ ೆ ಪಾವತಿಸದವ ವಾವಸೆಾ ಮಾಡಿ ಈ ಗೊೆಂದ್ಲವನದನ ನವಾರಿಸಬೆೋಕದ. ಈ 
ಹಿನೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ಷಟ ಜಾತಿ/ ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡದ್ ಹಾಗೂ ಇತ್ರ ಹಿೆಂದ್ದಳಿದ್ ವಗಾಗಳ 
ವಿದಾಾರ್ಥಾಗಳು ಶದಲೆ ಮರದಭರಣ ಮಾಡದವ ಆದೋೆಶವನದನ ಹಿೆಂಪಡೆಯಲದ ವಿಶಾವಿದಾಾಲಯದ್ 
ಕದಲಪತಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ದ ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಒತಾುಯಿಸದತಿುದೆುೋನ್ೆ.  
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 ಡಾ|| ಸಿ.ಎನ್.ಅಶಾತ್ಾ ನ್ಾರಾಯಣ(ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಮಾಹಿತಿ ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ದು ಜೆೈವಿಕ 
ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಕೌಶಲಾಾಭಿವೃದಿಾ ಸಚಿವರದ):- ಸನ್ಾಮನಾ 
ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಸಮಾಜ ಕಲಾಾಣ ಇಲಾಖಯೆಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರದವೆಂತ್ಹ ಪರಿಶ್ಷಟ ಜಾತಿ/ಪರಿಶ್ಷಟ 
ಪೆಂಗಡ ಮತ್ದು ಹಿೆಂದ್ದಳಿದ್ ವಗಾಕೆೆ ಸೋೆರಿರದವ ವಿದಾಾರ್ಥಾಗಳ ಶದಲೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ 
ಕೂಡಲೋೆ ಕರಮ ವಹಿಸಲಾಗದತ್ುದೆ. ಕಾಲೋೆಜದ ಅಥವಾ ವಿಶಾವಿದಾಾಲಯಗಳಿಗೆ ನೆ್ೋರವಾಗಿ ಶದಲೆವನದನ 
ಪಾವತಿ ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ ನಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿಲಿ. ಕನ್ಾಾಟಕ ರಾಜಾ ಇಡಿೋ ದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿಯೋ 
ಪರಪರಥಮ ಬಾರಿಗ ೆಡಿಜಟಲೆೈಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾೆಲರ್ಶ್ಪ್ ಪೊಟಾಲ್ ಅನದನ ಮಾಡಿದ.ೆ ಈ ಮೂಲಕ 
ನೆ್ೋರವಾಗಿ ವಿದಾಾರ್ಥಾಗಳ ಖಾತೆಗ ೆ ಹಣವನದನ ಪಾವತಿಸಲಾಗದತಿುದೆ. ಕಳೆದ್ ವಷಾ ಸಾೆಲರ್ಶ್ಪ್ 
ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿದಾಾರ್ಥಾಗಳು ಶದಲೆವನದನ ಕಾಲೋೆಜಗ ೆ ಮರದ 
ಪಾವತಿಸಿರದವುದಿಲಿ.                      

(ಮದೆಂದ್ದ)   
    
(1252)  28.12.2022  12.50  ಪಿಕೆ:ಎೆಂಡಿ 

ಡಾ: ಸಿ.ಎನ್. ಅಶಾತ್ ನ್ಾರಾಯಣ (ಮದೆಂದ್ದ) 

ಈ ವಷಾದಿೆಂದ್ ಇ-ರೂಪಿ ಮೂಲಕ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗದತ್ುದೆ.  ಯಾವ ಉದೆುೋಶಕಾೆಗಿ 
ಅವರ ಖಾತೆಗ ೆ ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆಯೋ; ಶ್ಕ್ಷಣದ್ ಶದಲೆವನದನ ಕಟದಟವುದ್ಕೆೆ ಪಾವತಿ 
ಮಾಡಲಾಗಿದಯೆೋ ಆ ಉದೆುೋಶಕೆೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಕ ೆಮಾಡದವ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಇ-ರೂಪಿ ವಾವಸೆಾಯನದನ 
ತ್ೆಂದ್ದ, ವಿದಾಾರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಅನದಕೂಲತೆಗಳನದನ ಮಾಡದವೆಂಥದಾುಗದತ್ುದೆ.  ವಿದಾಾರ್ಥಾಗಳು ಪಾವತಿ 
ಮಾಡದೋೆ ಇದ್ುರ ೆ ಆಗ ಆಡಿಟ್ನಲೂಿ ಸಮಸೆಾ ಬರದತ್ುದೆ.  ಆ ಹಿನೆ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ಷದಟ 
ಸಮಸೆಾಯಾಗಿದೆ.  ಒಟಟನಲ್ಲಿ ಇವೆಲಿವನೂನ ತ್ಾರಿತ್ವಾಗಿ ಬಗಹೆರಿಸದವುದ್ಕೆೆ, ಯಾವ ವಿದಾಾರ್ಥಾಗೂ 
ಅನ್ಾನದಕೂಲತ ೆ ಆಗದ್ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಬಗಹೆರಿಸದವುದ್ಕೆೆ ಸಮಾಜ ಕಲಾಾಣ ಇಲಾಖ ೆ  ಜೊತೆ 
ಮಾತ್ನ್ಾಡಿದುೆೋವೆ.  ಅವರೂ ಕೂಡ ತ್ಕ್ಷಣ ಕರಮ ವಹಿಸದವುದ್ಕೆೆ ಮದೆಂದಾಗಿದಾುರೆ.  ಅತಿ ವೆೋಗದ್ಲ್ಲಿ 
ಈ ನಟಟನಲ್ಲಿ ಕರಮ ವಹಿಸಿ, ನಮಮ ವಿದಾಾರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಅನ್ಾನದಕೂಲವಾಗದ್ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ವಾವಸೆಾ 
ಮಾಡದತೆುೋನ್.ೆ  
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 ಮತೆು, ಪಾಲ್ಲಟೆರ್ಕನಕ್ನಲಾಿಗಲ್ಲ, ಡಿಗಿರ ಕಾಲೋೆಜದಗಳಲಾಿಗಲ್ಲ ಸಕಾಾರದ್ ಕಡಯೆಿೆಂದ್ ನ್ಾವು 
ಯಾವುದೆೋ ಫಿೋ ಯನದನ ಹೆಚಿುಸಿಲಿ.  ಆದ್ರೆ ವಿಶಾವಿದಾಾಲಯಗಳು ಕೆಲವು ಕೊೋಸದಾಗಳಿಗ ೆ
ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ ೆ ಫಿೋಯನದನ ಸಾಲಪ ಮಟಟದ್ಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೆಚಿುಸಿಕೂೆೆಂಡಿದಾುರೆ.  ಅಲೂಿ ಸಹ ಸಾಲಪ 
ರವೆಿನೂಾ ಜನರೋೆಟ್ ಆಗಬೋೆಕಾಗದತ್ುದೆ.  ಸಕಾಾರದಿೆಂದ್ ನ್ಾವು ಸಿಬಬೆಂದಿಗಳಿಗೆ ಸೆಂಬಳ 
ಕೊಡದವೆಂಥದ್ೂು ಆಗದತ್ುದ.ೆ  ಅಲಿದೆೋ, ಈ ಫಿೋ ಹಚೆಾುಗಿದ್ುರೂ ಸಕಾಾರವೋೆ ಅದ್ನದನ ಭರಿಸದತ್ುದೆ.  
ವಿದಾಾರ್ಥಾಗಳು ಹೆಣದಣ ಮಕೆಳಾಗಿದಾುರ ೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲಿವೂ ಉಚಿತ್ವಾಗಿರದತ್ುದೆ.  ಮಿಕೆ ಪರಿಶ್ಷಟ 
ಜಾತಿ/ಪೆಂಗಡ, ಹಿೆಂದ್ದಳಿದ್ ವಗಾಗಳಿಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ ೆ ಸೆಂಪೂಣಾವಾಗಿ ಸಕಾಾರದಿೆಂದ್ 
ಹಣವನದನ ಭರಿಸದವೆಂಥದಾುಗದತ್ುದೆ.  ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಯಾವುದೆೋ ವಿದಾಾರ್ಥಾಗೂ ಅನ್ಾನದಕೂಲಗಳು 
ಆಗದವುದಿಲಿ; ಅನ್ಾನದಕೂಲ ಆಗದ್ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ವಾವಸಾೆ ಮಾಡದತೆುೋವ.ೆ  ಈ ನಟಟನಲ್ಲಿ ಏನೆ್ೋ ಸಮಸೆಾ 
ಇದ್ುರೂ ತ್ಕ್ಷಣ ಬಗಹೆರಿಸಿ ಕೊಡದವೆಂಥದ್ುನದನ ಮಾಡದತೆುೋವೆ. 

 ಇ) ವಿಷಯ: 1996-97ನೆ್ೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಸಕಾಾರಿ ಪದ್ವಿಪೂವಾ ಕಾಲೆೋಜದಗಳಲ್ಲಿ 
                  ಉಪನ್ಾಾಸಕರಾಗಿ ನ್ೆೋಮಕಗೂೆೆಂಡದ ಸದದಿೋರ್ಾ ಸೋೆವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ,  
                  ಪಾರೆಂಶದಪಾಲರ ಹದದೆುಗ ೆಬಡಿು ನೋಡದವಲ್ಲಿ ವಿಳೆಂಬದ್ ಬಗೆೆ. 

- - - 

       ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೋತ್ರ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಸಕಾಾರಿ 
ಪದ್ವಿಪೂವಾ ಕಾಲೋೆಜದಗಳಲ್ಲಿ ೧೯೯೬-೯೭ನೆ್ೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಾಾಸಕರಾಗಿ ನೆ್ೋಮಕಗೂೆೆಂಡದ 
ಸದಮಾರದ ೨೬ ವಷಾಗಳ ಕಾಲ ಸದದಿೋರ್ಾವಾಗಿ ಸೋೆವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರೂ ಇದ್ದವರವೆಿಗೂ ಅವರಿಗೆ 
ಪಾರೆಂಶದಪಾಲರ ಹದದೆುಗೆ ಬಡಿು ನೋಡದವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಳೆಂಬ ಉೆಂಟಾಗಿದ.ೆ  ಸದಮಾರದ ೫೦೦ಕೂೆ ಹೆಚದು 
ಪಾರೆಂಶದಪಾಲರ ಹದದೆುಗಳು ಖಾಲ್ಲ ಇವೆ.  ನೆ್ೋರ ನೆ್ೋಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ಶೆೋಕಡ ೨೫% ಹಾಗೂ ಬಡಿು 
ಮೂಲಕ ಶೋೆಕಡ ೭೫% ಹದದೆುಗಳನದನ ತ್ದೆಂಬಲದ ಕಳೆದ್ ೧೦ ವಷಾಗಳ ಹಿೆಂದ ೆ
ತಿೋಮಾಾನಸಲಾಯಿತ್ದ.  ಇದ್ದವರೆಗೂ ನೆ್ೋರ ನೆ್ೋಮಕಾತಿ ಮಾಡದೋೆ ಇರದವುದ್ದ ಶೆ್ೋಚನೋಯ 
ಸೆಂಗತಿ.  ನೆ್ೋರ ನೆ್ೋಮಕಾತಿಗೆ ಕಾಯಿುರಿಸಿದ್ ಹದದೆುಗಳನದನ ಕಳೆದ್ ೧೦ ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ನೆ್ೋಮಕಾತಿ 
ಮಾಡಿಕೊಳಿದೆ ಇರದವುದ್ದ ಇಲಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಲಾಕ್ಷಯವೋೆ ಕಾರಣ.  ಖಾಯೆಂ 
ಪಾರೆಂಶದಪಾಲರಿಲಿದ ೆ ಪದ್ವಿಪೂವಾ ಕಾಲೋೆಜನ ನವಾಹಣೆ, ವಿದಾಾರ್ಥಾಗಳ ಗದಣಮಟಟದ್ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಹಾಗೂ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟದವಟಕೆಗಳಿಗೆ ತ್ದೆಂಬಾ ತೂೆೆಂದ್ರೆ ಉೆಂಟಾಗದತಿುದೆ. 
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ಪರಸದುತ್ ಎಸ್.ಸಿ./ಎಸ್.ಟ. ಮಿೋಸಲಾತಿ ಪರಿಷೆರಣೆ ಜಾರಿಗೆ ಬೆಂದಿರದವುದ್ರಿೆಂದ್ 
ಮಿೋಸಲಾತಿಯನಾಯ ಬಡಿು ಹದದೆುಗಳನದನ ನಧಾರಿಸದವುದ್ದ ಅತಾಾವಶಾಕ.  ಈ ಮಿೋಸಲಾತಿ 
ಸೆಂಬೆಂಧ ಎಷದಟ ಹದದೆುಗಳನದನ ಎಸ್.ಸಿ./ಎಸ್.ಟ.ಗೆ  ನೋಡಬೆೋಕೆೆಂಬ ಬಗೆೆ ಕೂಡಲೋೆ ಕರಮ 
ಕೆೈಗೊೆಂಡದ, ದಿಾತಿೋಯ ಪಿ.ಯದ.ಸಿ. ಪರಿೋಕ್ ೆಮತ್ದು ಸಾವಾತಿರಕ ಚದನ್ಾವಣಗೊ ಮದನನ ಖಾಲ್ಲ ಇರದವ 
೫೦೦ಕೂೆ ಹೆಚದು ಪಾರೆಂಶದಪಾಲರ ಹದದೆುಗಳನದನ (ನೆ್ೋರ ನೆ್ೋಮಕಾತಿ ಹದದೆುಗಳನದನ ಒಳಗೊೆಂಡೆಂತ)ೆ 
ಒೆಂದ್ದ ಬಾರಿ ಖಾಲ್ಲ ಇರದವ ಅಷೂಟ ಪಾರೆಂಶದಪಾಲರ ಹದದೆುಗಳನದನ ಬಡಿು ಮೂಲಕವೋೆ ಭತಿಾ 
ಮಾಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ದ ಈ ಮೂಲಕ ಮಾನಾ ಪಾರಥಮಿಕ, ಪೌರಢ್ಶ್ಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಕಾಲ ಸಚಿವರನದನ 
ಕೊೋರದತೆುೋನೆ್. 

ಶ್ರೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧದಸಾಾಮಿ (ಸಣಣ ನೋರಾವರಿ, ಕಾನೂನದ, ಸೆಂಸದಿೋಯ ವಾವಹಾರಗಳು ಮತ್ದು 
ಶಾಸನ ರಚನೆ್ ಸಚಿವರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ ಸಚಿವರಿೆಂದ್ ಉತ್ುರ 
ಒದ್ಗಿಸಿ ಕೊಡದತೆುೋನ್.ೆ 

 ಈ) ವಿಷಯ: ಬಾಗಲಕೊೋಟ ೆಜಲೆಿ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಿಕದ ಹಲಕದರ್ಕಾ ಗಾರಮದ್ ರೆೈತ್ರ 
        ಜಮಿೋನದ ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ. ಸಾಾಧಿೋನಪಡಿಸಿಕೊೆಂಡ ಪರಸಾುವನೆ್ ಬಗೆೆ. 

- -  - 

ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ್ ಕ.ೆ ರಾಥೂೆೋಡ್ (ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ಮದಖಾ ಸಚೆೋತ್ಕರದ):- ಮಾನಾ 
ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಬಾಗಲಕೊೋಟೆ ಜಲೆಿ, ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಿಕದ, ಹಲಕದರ್ಕಾ ಗಾರಮದ್ 
ಎಸ್.ಸಿ./ಎಸ್ಟ., ಓಬಿಸಿ ವಗಾದ್ ಬಡ ರೈೆತ್ರ ಜಮಿೋನನದನ ಕ.ೆಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ. ಸಾಾಧಿೋನಪಡಿಸಿಕೊಳುಿವ 
ಪರಸಾುವನೆ್ಯನದನ ಮಾಡಿರದತ್ುದೆ.  ಆದ್ರೆ, ಈ ಜಮಿೋನದಗಳು ರೈೆತ್ರ ಜೋವನ್ಾಡಿಯಾಗಿರದತ್ುದ ೆ
ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿನ ರೈೆತ್ರದ ಸಣಣ ಹಿಡದವಳಿದಾರರಾಗಿರದತಾುರ.ೆ  ಇವರ ಉಪಜೋವನಕೆೆ ಬೆೋಸಾಯವನೆ್ನೋ 
ನೆಂಬಿಕೊೆಂಡಿರದತಾುರ.ೆ  ಈ ಭಾಗದ್ ರೈೆತ್ರದ ಹಲವಾರದ ದ್ಶಕಗಳ ಕೂಗದ ನೋರಾವರಿ ಸೌಲಭಾಕಾೆಗಿ 
ಪರಿತ್ಪಿಸದತಿುದಾುರ.ೆ  ಈ ಭಾಗದ್ ಜನರ ಜೋವನ ಹಸನ್ಾಗಲದ ಹೆರಕಲದ ದ್ಕ್ಷಿಣ ನೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆ್ ಅನದಷ್ಾಿನಗೂೆೆಂಡದ ಈ ಭಾಗದ್ ಜಮಿೋನದ ನೋರಾವರಿ ಸೌಲಭಾ ಪಡಯೆಲ್ಲದ ೆಹಾಗೂ 
ಕೆರೂರದ ಏತ್ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ್ಯಿೆಂದ್ ೨೦೯೮-೧೮ ಹೆಕೆಟೋರ್ ಜಮಿೋನದ ನೋರಾವರಿ ಸೌಲಭಾಕೆೆ 
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ಒಳಪಡದವುದ್ದ.  ಈ ಎರಡೂ ಏತ್ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ್ಗಳಿೆಂದ್ ಹಲಕದರ್ಕಾ ಗಾರಮದ್ ಎಲಿ ರೈೆತ್ರ 
ಜಮಿೋನದಗಳು ನೋರಾವರಿ ಸೌಲಭಾ ಹೊೆಂದ್ಲ್ಲದ.ೆ 

ಆಲಮಟಟ ಹಿನನೋರಿನೆಂದ್ ಹಲಕದರ್ಕಾ ಗಾರಮದ್ ರಾಯಚೂರದ ಹಾಗೂ ಕೃರ್ಷ ಕಾಮಿಾಕರಿಗ ೆ
ಉದೊಾೋಗ ಸಿಗಲ್ಲದೆ.  ಮಾನಾ ಕೈೆಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವರದ ರೈೆತ್ರ ಜಮಿೋನದಗಳನದನ 
ಒತಾುಯಪೂಕಾವಾಗಿ ಪಡಯೆದವುದಿಲಿವೆೆಂದ್ದ ಹಲವಾರದ ಬಾರಿ ಘೂೋಷಣ ೆ ಮಾಡಿರದತಾುರ.ೆ  
ಆದ್ರೂ ಅತಿ ಫಲವತಾುದ್ ಇೆಂತ್ಹ ಭೂಮಿಯನದನ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಉದೆುೋಶಗಳ ಸಲದವಾಗಿ 
ಉಪಯೋಗಿಸದೆೋ, ಬರಡದ ಅಥವಾ ಬೆಂಜರದ ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೈೆಗಾರಿಕಾ ಸಾಳ ಗದರದತಿಸದವುದ್ದ 
ಸಮೆಂಜಸವಾಗಿರದವ ವಿಚಾರವನದನ ಈ ಸದ್ನದ್ ಮೂಲಕ ಸಕಾಾರವನದನ ಒತಾುಯಿಸದತೆುೋನೆ್. 

ಶ್ರೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧದಸಾಾಮಿ(ಸಣಣ ನೋರಾವರಿ, ಕಾನೂನದ, ಸೆಂಸದಿೋಯ ವಾವಹಾರಗಳು ಮತ್ದು 
ಶಾಸನ ರಚನೆ್ ಸಚಿವರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ ಸಚಿವರಿೆಂದ್ ಇದ್ಕೆೆ ಉತ್ುರ 
ಕೊಡಿಸದತುೆೋನೆ್. 

 ಉ) ವಿಷಯ: ಗದ್ಗ ಜಲೆಿಯ ಕದಸಿು ಪೆೈಲಾಾನರ ಹಾಗೂ ಕಬಡಿಿ ರ್ಕರೋಡಾಪಟದಗಳಿಗೆ  
    ಮಾಸಾಶನ ಸಾಗಿತ್ಗೊೆಂಡ ವಿಚಾರದ್ ಕದರಿತ್ದ. 

- - - 

ಶ್ರೋ ಎಸ್.ವಿಾ. ಸೆಂಕನೂರ (ಪದ್ವಿೋಧರ ಕ್ೆೋತ್ರ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಭಾರತಿೋಯ 
ಶೆೈಲ್ಲ ಕದಸಿು ಪೆೈಲಾಾನರ ಸೆಂರ್ದ್ ೧೪೦ ಪೆೈಲಾಾನರದ ಹೊಟೆಟ ಬಡಿದ್ದಕೂೆೆಂಡದ, ರದಮಾಲದ ತಿರದಗಿಸಿ 
ಹಾಗೂ ಕದಸಿು ಆಡದವ ಮೂಲಕ ಗದ್ಗ ಜಲಾಿಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೆೋರಿ ಮದೆಂದ ೆಪರತಿಭಟನೆ್ ನಡಸೆಿ ಮಾಜ 
ಕದಸಿು ಪೆೈಲಾಾನರ ಹಾಗೂ ಕಬಡಿಿ ರ್ಕರೋಡಾಪಟದಗಳ ೮ ತಿೆಂಗಳ ಸಾಗಿತ್ಗೂೆೆಂಡ ಮಾಸಾಶನ ಕೂಡಲೋೆ 
ಬಿಡದಗಡೆಗೂೆಳಿಸದವೆಂತೆ ಒತಾುಯಿಸಿರದವರದ.  ಈ ವೆೋಳೆ ಪೆೈಲಾಾನರದ ಮಾಸಾಶನವಿಲಿದ ೆ
ಹೊಟೆಟಪಾಡಿಗಾಗಿ ಹೆಣಗಾಡಬೋೆಕಾಗಿದೆ ಎೆಂದ್ದ ಗದ್ಗ ಜಲಾಿ ಭಾರತಿೋಯ ಶೆೈಲ್ಲ ಕದಸಿು ಪೆೈಲಾಾನರ 
ಸೆಂರ್ದಿೆಂದ್ ಜಲಾಿಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಒತಾುಯಿಸಿದ್ರದ. 
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ಪೆೈಲಾಾನರಿಗ ೆಪರತಿ ತಿೆಂಗಳು ರೂ. ೩೫೦೦ ಮಾಸಾಶನ ನೋಡಲಾಗದತ್ುದೆ.  ಆದ್ರ ೆಜಲೆಿಯ 
೧೪೦ ಜನ ಪೆೈಲಾಾನರಿಗ ೆಕಳೆದ್ ೮ ತಿೆಂಗಳಿೆಂದ್ ಒೆಂದ್ದ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಂದಿಲಿ ಎೆಂದ್ದ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ 
ತಿಳಿಸಿರದವರದ.  ಅಧಿಕಾರಿಗಳನದನ ಕೆೋಳಿದ್ರ ೆಸರಕಾರದಿೆಂದ್ ಹಣ ಜಮಾ ಆಗಿಲಿ. ಜಮಾ ಆದ್ಮೋಲ ೆ
ಹಾಕದತೆುೋವೆ ಎೆಂದ್ದ ಹಾರಿಕೆಯ ಉತ್ುರ ನೋಡದತಾುರೆ.  ಬೆೋರ ೆಜಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರತಿ ತಿೆಂಗಳು ಮಾಸಾಶನ 
ಪಾವತಿ ಆಗದತ್ುದೆ.  ಆದ್ರೆ ಗದ್ಗ ಜಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏಕೆ ಆಗದತಿುಲಿ ಎೆಂದ್ದ ಪರಶ್ನಸಿದಾುರೆ. 

ಹಾಗಾಗಿ ಗದ್ಗ ಜಲೆಿಯ ಕದಸಿು ಪೆೈಲಾಾನರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಬಬಡಿ ರ್ಕರೋಡಾಪಟದಗಳಿಗ ೆಕಳೆದ್ ೮ 
ತಿೆಂಗಳ ಮಾಸಾಶನವನದನ ಕೂಡಲೋೆ ಬಿಡದಗಡ ೆ ಮಾಡಲದ ಅಗತ್ಾ ಕರಮ ಕೆೈಗೊಳಿಲದ ಮಾನಾ 
ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳಲ್ಲಿ ಒತಾುಯಿಸದತೆುೋನೆ್. 

ಶ್ರೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧದಸಾಾಮಿ (ಸಣಣ ನೋರಾವರಿ, ಕಾನೂನದ ಹಾಗೂ ಸೆಂಸದಿೋಯ ವಾವಹಾರಗಳ 
ಸಚಿವರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಈ ಕದರಿತ್ದ ಮಾನಾ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳ ಗಮನ ಸಳೆೆದ್ದ 
ಉತ್ುರ ಕೂೆಡಿಸದತೆುೋನ್ೆ. 

ಊ) ವಿಷಯ: ಮದಖಾಮೆಂತಿರ ನಗರೊೋತಾಾನ ಯೋಜನ್ೆ ಮಾಗಾಸೂಚಿ ಉಲಿೆಂರ್ನ್ೆ ಬಗೆೆ. 
- - - 

ಶ್ರೋ ಯದ.ಬಿ. ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್ (ನ್ಾಮನದೆೋಾಶನ ಹೊೆಂದಿದ್ವರದ):- ಮಾನಾ 
ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ,  ಮದಖಾಮೆಂತಿರ ನಗರೊೋತಾಾನ ಯೋಜನೆ್ ಮಾಗಾಸೂಚಿ ಉಲಿೆಂಘಿಸಿ 
ಅನಹಾರಿಗ ೆ ಕೆಲಸ, ಮಿೋಸಲಾದ್ ಹಣ ಬೆೋರ ೆ ಉದೆುೋಶಕೆೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರದವ ಬಗೆೆ ದಿನ್ಾೆಂಕ 
೨೪.೧೨.೨೦೨೨ರ ವಿಜಯವಾಣಿ ದಿನಪತಿರಕೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರದತ್ುದೆ. 

ಮದಖಾಮೆಂತಿರ ನಗರೊೋತಾಾನ ಯೋಜನೆ್ ಮಾಗಾಸೂಚಿಯನದನ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲಕಗೆಳು 
ಉಲಿೆಂಘಿಸಿರದವ ಸೆಂಗತಿಯನದನ ಭಾರತ್ ಲೆಕೆ ನಯೆಂತ್ರಕರದ ಮತ್ದು ಮಹಾ ಲೆಕೆ ಪರಿಶೆ್ೋಧಕರದ 
ಬಯಲ್ಲಗೆಳೆದಿರದವುದ್ದ ತಿಳಿದ್ದ ಬೆಂದಿರದತ್ುದೆ. 
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ಯೋಜನೆ್ ಮೋಲ್ಲನ ಕಾಯಾನವಾಹಣಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಟೆೆಂಡರ್ ನಯಮ ಉಲಿೆಂರ್ನ್,ೆ 
ದ್ದಬಾರಿ ಬಡಿಿಗ ೆ ಸಾಲ ಪಡದೆಿದ್ದು, ಉದೆುೋಶ ಬಿಟದಟ ಬೆೋರ ೆ ಕಡ ೆ ಹಣ ವಗಾಾಯಿಸಿದ್ುನದನ 
ಉಲೆಿೋಖಿಸಲಾಗಿದ.ೆ  ಒಟಾಟರೆ, ನಗರೊೋತಾಾನ ಯೋಜನೆ್ಯ ರ್ಕರಯಾ ಯೋಜನೆ್ಗಳನದನ 
ರೂಪಿಸದವಾಗ ಪಾಲ್ಲಕಗೆಳು ಸಕಾಾರದ್ ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳನದನ ಅನದಸರಿಸಿಲಿ ಎೆಂಬದದ್ದ 
ಬಹಿರೆಂಗವಾಗಿರದತ್ುದ.ೆ 

ರಾಜಾದ್ ೧೦ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲಕಗೆಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕಯಾ ಮತ್ದು ನ್ಾಗರಿಕ ಸೌಲಭಾಗಳನದನ 
ಮೋಲುಜಾೆಗೆೋರಿಸದವ ಉದುೆೋಶದಿೆಂದ್ ಒೆಂದ್ದ ಸಾವಿರ ಕೊೋಟ ಅೆಂದಾಜದ ವೆಚುದ್ಲ್ಲಿ ಮದಖಾಮೆಂತಿರ 
ನಗರೊೋತಾಾನ  ಯೋಜನೆ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಮಾಗಾಸೂಚಿ ನೋಡದವ ಮದ್ಲೆೋ ರ್ಕರಯಾ ಯೋಜನೆ್ 
ಪೂಣಾಗೂೆಳಿಸಿವೆ.  ರ್ಕರಯಾ ಯೋಜನೆ್ ಒಳಗೂೆೆಂಡಿರದವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪೆೈರ್ಕ ಶೆೋ ೧೯ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನದನ ಪೂಣಾಗಳಿಸದೆ, ಸಕಾಾರದ್ ಸೂಚನೆ್ ಕಡಗೆಣಿಸಿ ಪರಿಷೃತ್ ರ್ಕರಯಾ ಯೋಜನೆ್ಗ ೆ
ಪಾಲ್ಲಕಗೆಳು ಅನದಮೋದ್ನೆ್ ನೋಡಿದ್ುವು.  ಯೋಜನ್ಾ ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳಿಗೆ ವಿರದದ್ಾವಾಗಿ ೧೦೮ 
ಕೊೋಟ ರೂ. ಮತ್ುದ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನದನ ಬೋೆರೆ ಉದೆುೋಶಕೆೆ ಬಳಸಿರದವ ಅೆಂಶವೂ ಸಿಎಜ  
ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲೆಿೋಖಗೊೆಂಡಿದ್ದು ಹೆಚಿುನ ಬಡಿಿ ದ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಪಡದೆ್ ಸಾಲವನದನ ಮರದಪಾವತಿ ಮಾಡದ್ 
ಕಾರಣ ರೂ. ೧೫.೦೯ ಕೂೆೋಟ ಹೆಚದುವರಿ ಬಡಿಿ ಪಾವತಿಸಿರದವುದ್ದ ಬೆಳರ್ಕಗ ೆಬೆಂದಿರದತ್ುದ.ೆ  ಕಡಿಮ 
ದ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪಡಯೆದವ ಆಯೆಯನದನ ಬಳಸಿಕೊಳಿದಿರದವುದ್ದ ಮತ್ದು ಸಾಲ ಮರದಪಾವತಿ 
ವಿಳೆಂಬದಿೆಂದಾಗಿ ರೂ. ೨೪.೮೪ ಕೊೋಟ ಹೆಚದುವರಿ ವಚೆುವಾಗಿದ.ೆ 

ಇದೆಲಿದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಣತಿ ಇಲಿದ್ ಅನಹಾರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನೋಡಿಕೆ, ಅನಹಾ ಬಿಲುರ್ಗಳ 
ಆಯೆಯಿೆಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನದಷ್ಾಿನದ್ಲ್ಲಿ ವಿಳೆಂಬವಾಗಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆೋ ಇದ್ುರೂ ರೂ. 
೧.೪ ಕೊೋಟ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಆದ್ಕಾರಣ, ಸಕಾಾರಕೆೆ ನಷಟ ಉೆಂಟದ ಮಾಡಿರದವ ತ್ಪಿಪತ್ಸಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೋಲ ೆ
ಹೊಣೆಗಾರಿಕ ೆ ನಗದಿಪಡಿಸಿರದವುದ್ೂ ಸೋೆರಿದ್ೆಂತ ೆ ಸಿಎಜ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಾಾರಕೆೆ ಶ್ಫ್ಾರಸದಸ 
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ಮಾಡಿರದವೆಂತೆ ಹಚೆದುವರಿ ವೆಚು ವಸೂಲ್ಲಗ ೆಕರಮ ಕೈೆಗೂೆಳುಿವುದ್ದ ಹಾಗೂ ತ್ಪಿಪತ್ಸಾರ ವಿರದದ್ಾ ತ್ನಖೆ 
ನಡಸೆಿ ಶ್ಸದು ಕರಮ ಕೈೆಗೊಳಿಬೆೋಕೆೆಂದ್ದ ಮಾನಾ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳನದನ ಒತಾುಯಿಸದತೆುೋನ್ೆ. 

ಶ್ರೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧದಸಾಾಮಿ (ಸಣಣ ನೋರಾವರಿ, ಕಾನೂನದ ಹಾಗೂ ಸೆಂಸದಿೋಯ ವಾವಹಾರಗಳ 
ಸಚಿವರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಮಾನಾ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳಿೆಂದ್ ಇದ್ಕೆೆ ಉತ್ುರ 
ಕೊಡಿಸದತುೆೋನೆ್.                

(ಮದೆಂದ್ದ) 

(1253) 28-12-2022 1.00 ಡಿಎಸ-ಎೆಂಡಿ 

  ಋ) ವಿಷಯ: ರಾಜಾದ್ ವಿವಿಧ ಜಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಧಾಮದ್ವರದ ರಿಯಾಲ್ಲಟ ಚೆಕ್  
 ನಡಸೆಿದಾಗ ಹಳಿಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸೆಂಚಾರದ್ ಕೊರತೆ ಆಗಿರದವ ಕದರಿತ್ದ. 

- - - 
ಶ್ರೋ ಕೆ.ಹರಿೋಶ್ ಕದಮಾರ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಚದನ್ಾಯಿತ್ರಾದ್ವರದ):- ಮಾನಾ 

ಸಭಾಪತಿಯವರ,ೆ ವಿಜಯ ಕನ್ಾಾಟಕ ದಿನಪತಿರಕಯೆದ ರಾಜಾದ್ ಎಲಾಿ ಜಲೆಿಗಳಲ್ಲಿರದವ ಬಸ್ 
ಕೊರತೆ ಬಗೆೆ ರಿಯಾಲ್ಲಟ ಚೆಕ್ ನಡಸೆಿದ್ದು, ತ್ದಮಕೂರದ ಜಲೆಿಯ ೨೮೦ ಹಳಿಿಗಳಿಗೆ ಬಸ್ 
ಸೆಂಪಕಾವಿಲಿದಿರದವುದ್ದ, ರಾಮನಗರದ್ಲ್ಲಿ ೮೧ಕೂೆ ಹೆಚದು ಬಸ್ಗಳ ಓಡಾಟ ಸಾಗಿತ್ವಾಗಿರದವುದ್ದ, 
ಹಳೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೂೆೋನ್ಾಗೆ ಮದ್ಲೆೋ ೧೦೭೦ ಷ್ೆಡೂಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಲಾಗದತಿುದ್ು ಸೋೆವೆಯನದನ 
೯೬೦ಕೆೆ ಸಿೋಮಿತ್ಗೂೆಳಿಸಿರದವುದ್ದ, ಹಾಸನ ಜಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಶೆೋಕಡ ೨೦ ರಷದಟ ಬಸ್ ಸೋೆವ ೆ
ಸಾಗಿತ್ಗೊೆಂಡಿರದವುದ್ದ, ದ್ಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ಜಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನ್ಾಗರಿಕರಿಗ ೆನಗದಿಪಡಿಸಿದ್ ಆಸನದ್ಲ್ಲಿ 
ಇತ್ರರದ ಪರಯಾಣಿಸದತಿುರದವುದ್ದ, ಮೆಂಡಾದ್ಲ್ಲಿ ೫೦ ಬಸ್ಗಳ ಕಾಯಾಾಚರಣ ೆ
ಕಡಿಮಯಾಗಿರದವುದ್ದ ಸೋೆರಿದ್ೆಂತ ೆಬೆಳಗೆೆ ತ್ರಗತಿಗ ೆಹೊೋಗಲ್ಲಕೆೆ ವಿದಾಾರ್ಥಾಗಳಿಗೆ, ಸೆಂಜೆ ಮನ್ೆಗೆ 
ಹೊೋಗಲ್ಲಕೆೆ ಗಾರಮಿೋಣ ಪರದೆೋಶದ್ವರಿಗ ೆ ಬಸ್ ಇಲಿದಿರದವ ವಿಷಯ ರಿಯಾಲ್ಲಟ ಚೆಕ್ನಲ್ಲಿ 
ಬಹಿರೆಂಗಗೊೆಂಡಿರದತ್ುದೆ. 
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ಇೆಂತ್ಹ ರ್ಟನ್ೆಗಳಿೆಂದ್ ಯದವ ಸಮೂಹ ಹಲವು ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ ಪರತಿಭಟನೆ್ ನಡಸೆದತಿುದ್ದು, 
ಸಾರಿಗ ೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಸಸಹಾಯಕರಾಗಿದಾುರ.ೆ  ನವೃತ್ು ಸಾರಿಗ ೆ ನ್ೌಕರರಿಗ ೆ ಪಯಾಾಯವಾಗಿ 
ನೆ್ೋಮಕಾತಿಯಾಗದಿರದವುದ್ದ, ಡಿಪೊೋಗಳಲ್ಲಿರದವ ಬಸ್ಗಳ ರಿಪೆೋರಿಗೆ ಸಿಬಬೆಂದಿ ಕೊರತೆ ಇರದವುದ್ದ, 
ರಿಪೆೋರಿಯ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು ಪೂರೈೆಕೆಯಾಗದಿರದವುದ್ರಿೆಂದ್ ಇದ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಸಾವಾಜನಕ ಸೋೆವೆಯ 
ಮೋಲ ೆಬಿದಿುದ್ದು, ಬಡ ಮತ್ದು ಮಧಾಮ ವಗಾದ್ವರದ ತಿೋವರ ಅನ್ಾನದಕೂಲಕೆೆ ಒಳಗಾಗಿರದತಾುರೆ. 

ದ್ಯಮಾಡಿ ಎಲೆಿಲ್ಲಿ ಇೆಂತ್ಹ ಅನ್ಾನದಕೂಲತೆಗಳಿರದವುದ್ನದನ ವಿಜಯ ಕನ್ಾಾಟಕ ಪತಿರಕ ೆ
ವರದಿ ಮಾಡಿದ ೆ ಆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿರದವ ಬಸ್ ಕೊರತೆಗಳನದನ ನೋಗಿಸಿ ಅವಶಾ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ 
ಸೋೆವೆಯನದನ ಒದ್ಗಿಸಲದ ಸಕಾಾರ ಮದೆಂದಾಗಬೋೆಕೆೆಂದ್ದ ಮಾನಾ ಸಾರಿಗ ೆ ಮತ್ದು ಪರಿಶ್ಷಟ 
ಪೆಂಗಡಗಳ ಕಲಾಾಣ ಸಚಿವರನದನ ಒತಾುಯಿಸದತೆುೋನೆ್. 

ಶ್ರೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧದಸಾಾಮಿ(ಸಣಣ ನೋರಾವರಿ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನದ, ಸೆಂಸದಿೋಯ ವಾವಹಾರಗಳು 
ಮತ್ದು ಶಾಸನ ರಚನೆ್ ಸಚಿವರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ.ೆ ಮಾನಾ ಸಾರಿಗ ೆಸಚಿವರ ಗಮನಕೆೆ 
ತ್ೆಂದ್ದ ಕರಮ ಜರದಗಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ದ ತಿಳಿಸದತುೆೋನೆ್. 

 ಎ) ವಿಷಯ: ಗಾರಮಿೋಣಾಭಿವೃದಿಾ ಮತ್ದು ಪೆಂಚಾಯತ್ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ 
     ಸಾಳಿೋಯಾಡಳಿತ್ ಸೆಂಸೆಾಗಳಲ್ಲಿ ಕತ್ಾವಾ ನವಾಹಿಸದತಿುರದವ ಗಾರಮ 
     ಪೆಂಚಾಯತ್ ನ್ೌಕರರದ ತ್ಮಮ ಬೆೋಡಿಕೆಗಳ ಈಡೋೆರಿಕೆಗಾಗಿ   
     ಒತಾುಯಿಸಿ ಧರಣಿ ಮಾಡಿರದವುದ್ದ ಪತಿರಕೆಗಳಲ್ಲಿ  
     ವರದಿಯಾಗಿರದವ ಬಗೆೆ. 
    ------ 

ಶ್ರೋ ಡಿ.ಎಸ.ಅರದಣ್(ಸಾಳಿೋಯ ಸೆಂಸೆಾಗಳ ಕೆ್ೋತ್ರ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ತಾವು 
ಅವಕಾಶ ಕೂೆಟಟದ್ುಕಾೆಗಿ ಧನಾವಾದ್ಗಳು.  ಗಾರಮಿೋಣಾಭಿವೃದಿಾ ಮತ್ದು ಪೆಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ 
ಇಲಾಖಯೆ ಸಾಳಿೋಯಾಡಳಿತ್ ಸೆಂಸೆಾಗಳಲ್ಲಿ ಕತ್ಾವಾ ನವಾಹಿಸದತಿುರದವ ಗಾರಮ ಪೆಂಚಾಯತ್ 
ನ್ೌಕರರದ ತ್ಮಮ ಬೆೋಡಿಕಗೆಳ ಈಡೋೆರಿಕೆಗಾಗಿ ಒತಾುಯಿಸಿ ಧರಣಿ ಮಾಡಿರದವುದ್ದ ಕನನಡಪರಭ 
ಪತಿರಕೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರದತ್ುದೆ. 
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ಇವರ ಬೆೋಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದಖಾವಾಗಿ ಗಾರಮ ಪೆಂಚಾಯತ್ ಕಛೆೋರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯಾ 
ನವಾಹಿಸದತಿುರದವ ಕಿಕಾ/ಕಿಕ್ ಕೆಂ. ಡಿಇಓ, ಬಿಲ್ ಕಲೆಕಟರ್ ಹಾಗೂ ಡಾಟಾ ಎೆಂಟರ 
ಆಪರೆೋಟರ್ಗಳನದನ “ಸಿ”್ ದ್ಜೆಾಗೆ ಮೋಲುಜೆಾಗೆೋರಿಸದವುದ್ದ, ಹಾಗೆಯೋ ಅಟೆೆಂಡರ್, ರ್ಕಿೋನರ್, 
ವಾಟರ್ ಮಾಾನ/ಪೆಂಪದ ಚಾಲಕ ಇತಾಾದಿ ವೃೆಂದ್ದ್ವರನದನ ʼಡಿʼ ದ್ಜೆಾಗೆ ಮೋಲುಜಾೆಗೆೋರಿಸದವ 
ಮೂಲಕ ನಗರ ಮತ್ದು ಪಟಟಣ ಪೆಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿರದವೆಂತ ೆ ಪೆಂಚಾಯತ್ ನ್ೌಕರರಿಗೂ ಕನಷಿ 
ವೆೋತ್ನ ಬದ್ಲದ ವೆೋತ್ನ ಶೆರೋಣಿ ನಗದಿಪಡಿಸದವುದ್ದ, ನ್ೌಕರರದ ಮತ್ದು ನ್ೌಕರರ ಅವಲೆಂಬಿತ್ರಿಗ ೆ
ಸಕಾಾರದಿೆಂದ್ಲೆೋ ಸೂಕು ಆರೂೆೋಗಾ ಭದ್ರತೆಯೆಂದಿಗ ೆ ಮದೆಂದಿನ ನವೃತಿು ಜೋವನಕೆೆ ಆರ್ಥಾಕ 
ಭದ್ರತೆಯನದನ ಒದ್ಗಿಸದವುದ್ದ ಸೋೆರಿದ್ೆಂತ ೆಪರಮದಖ ಬೋೆಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಒತಾುಯಿಸಿರದತಾುರ.ೆ 

ಇವರದಗಳ ಬೆೋಡಿಕೆ ನ್ಾಾಯಯದತ್ವಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ್ ಹತಾುರದ ವಷಾಗಳಿಗಿೆಂತ್ ಹೆಚದು ಕಾಲ 
ಗಾರಮ ಪೆಂಚಾಯತ್ ನ್ೌಕರರಾಗಿ ಸೋೆವೆ ಸಲ್ಲಿಸದತಿುರದವ ಇವರಿಗ ೆ ಕನಷಿ ವೋೆತ್ನ ಭದ್ರತೆಯೂ 
ಸೋೆರಿದ್ೆಂತ ೆಆರೂೆೋಗಾ ಮತ್ದು ನವೃತಿು ಜೋವನದ್ ಆರ್ಥಾಕ ಭದ್ರತೆಯನದನ ಒದ್ಗಿಸಲದ ಸೂಕು ಕರಮ 
ಕೆೈಗೊಳಿಬೆೋಕೆೆಂದ್ದ ಮತೊುಮಮ ಮಾನಾ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಯವರನದನ ಒತಾುಯಿಸದತಿುದೆುೋನ್ೆ. 

ಶ್ರೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧದಸಾಾಮಿ(ಸಣಣ ನೋರಾವರಿ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನದ, ಸೆಂಸದಿೋಯ ವಾವಹಾರಗಳು 
ಮತ್ದು ಶಾಸನ ರಚನೆ್ ಸಚಿವರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,ೆ ಮಾನಾ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳ ಗಮನಕೆೆ 
ತ್ೆಂದ್ದ ಉತ್ುರ ಕೂೆಡಿಸಲಾಗದವುದ್ದ. 

 ಏ) ವಿಷಯ: ಹೊಸ ವಿಶಾವಿದಾಾಲಯಗಳಿಗೆ ಅನದದಾನ 
                  ಬಿಡದಗಡೆಗೊಳಿಸದವಲ್ಲಿ  ವಿಳೆಂಬ ಕದರಿತ್ದ. 

- - - 
 ಶ್ರೋ ಮೆಂಜದನ್ಾಥ್  ಭೆಂಡಾರಿ (ಸಾಳಿೋಯ ಸೆಂಸೆಾಗಳ ಕ್ೆೋತ್ರ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,ೆ 
“ಹೊಸ ವಿವಿಗ ೆ ಮದೆಂದ್ಡಿ, ಅನದದಾನಕೆೆ ಹಿೆಂದ್ಡಿ. ಸಮಪಾಕ ಮೂಲ ಸೌಕಯಾ ಇಲಿದ ೆ
ಸೂೆರಗದತಿುವ ೆಹಲವಾರದ ವಿಶಾವಿದಾಾಲಯಗಳು”್ಎೆಂಬ ಶ್ೋರ್ಷಾಕೆಯಡಿ ದಿನ್ಾೆಂಕ:೨೬-೧೨-೨೦೨೨ರ 
ವಿಜಯ ಕನ್ಾಾಟಕ ಪತಿರಕೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 
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 ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ದಾಖಲಾತಿ ಹೆಚಿುಸಲದ ಜಲೆಿಗೂೆೆಂದ್ದ ವಿಶಾವಿದಾಾಲಯ ಸಾಾಪಿಸಲದ 
ಹೊರಟರದವ ಸಕಾಾರ ನೂತ್ನ ವಿಶಾವಿದಾಾಲಯಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಾ ಮೂಲ ಸೌಕಯಾ ಹಾಗೂ 
ಅನದದಾನ ನೋಡದವ ವಿಷಯದ್ಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಿೆಂದೆ ಬಿದಿುದೆ. ಎಲಿದ್ಕೂೆ ಸಕಾಾರ ನೋಡದವ 
ಅನದದಾನವನೆ್ನ ಅವಲೆಂಬಿಸಿರದವ ಹೊಸ  ವಿಶಾವಿದಾಾಲಯಗಳಿಗೆ ಸಕಾಾರ “ನಗಣಾ”್ ಎನದನವಷದಟ 
ಕನಷಿ ಅನದದಾನ ನೋಡದತಿುದೆ.  ನೂತ್ನ ವಿಶಾವಿದಾಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒೆಂದಾದ್ ದಾವಣಗೆರೆ 
ವಿಶಾವಿದಾಾಲಯ ಸೋೆರಿದ್ೆಂತೆ ಕೆಲವು ವಿಶಾವಿದಾಾಲಯಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ್ ವಷಾ ಅನದದಾನವನೆ್ನೋ ನೋಡಿಲಿ. 
 ಈ ವಷಾ ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಶಾವಿದಾಾಲಯಗಳಿಗೆ ತ್ಲಾ ೩೮ ಲಕ್ಷ 
ರೂಪಾಯಿಗಳು, ರಾಯಚೂರದ, ಮೆಂಡಾ, ನೃಪತ್ದೆಂಗ, ಅಕೆಮಹಾದೋೆವಿ ಮಹಿಳಾ 
ವಿಶಾವಿದಾಾಲಗಳಿಗ ೆ ತ್ಲಾ ೧ ಕೊೋಟ ರೂಪಾಯಿಗಳು, ಜಾನಪದ್ ವಿಶಾವಿದಾಾಲಯಕೆೆ ೭೬ ಲಕ್ಷ 
ರೂಪಾಯಿಗಳು, ಮಹಾರಾಣಿ ಕಿಷಟರ್, ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಶಾವಿದಾಾಲಯಕೆೆ ೨ ಕೂೆೋಟ ರೂಪಾಯಿಗಳು, 
ಬೆೆಂಗಳೂರದ ವಿಶಾವಿದಾಾಲಯಕೆೆ ೧.೭೬ ಕೊೋಟ ರೂಪಾಯಿಗಳು, ಕನನಡ ವಿಶಾವಿದಾಾಲಯಕೆೆ ೪.೬೪ 
ಹಾಗೂ ತ್ದಮಕೂರದ ವಿಶಾವಿದಾಾಲಯಕೆೆ ೧೦ ಕೂೆೋಟ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅನದದಾನವನದನ ಸಕಾಾರ 
ಘೂೋರ್ಷಸಿದ್ದು, ಇದ್ದವರಗೆೆ ಶೆೋಕಡ ೭೫ ರಷದಟ ಅನದದಾನ ಮಾತ್ರ ಬಿಡದಗಡ ೆ ಆಗಿದ ೆ ಎೆಂದ್ದ 
ದಾಖಲೆಗಳು ಹೋೆಳುತ್ುವೆ. 
 ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಹೂೆಸ ವಿಶಾವಿದಾಾಲಯಗಳು ಮಾತ್ರ ತ್ದೆಂಬಾ ಸೆಂಕಷಟಕೆೆ ಸಿಲದರ್ಕದ್ದು, ನತ್ಾದ್ 
ಕೆಲವು ಖಚದಾಗಳಿಗೆ ಪರಿೋಕ್ಾ ಶದಲೆದ್ೆಂತ್ಹ ಆದಾಯವನೆ್ನೋ ಅವಲೆಂಬಿಸದವ ಪರಿಸಿಾತಿಯಿದ.ೆ  
ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಪಡಯೆಬೆೋಕೆೆಂಬ ಮಹದಾಸಯೆಿೆಂದ್ ವಿಶಾವಿದಾಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರದವ 
ಗಾರಮಿೋಣ ವಿದಾಾರ್ಥಾಗಳ ಹಿತ್ದ್ೃರ್ಷಟಯಿೆಂದ್ ಕೂಡಲೆ ವಿಶಾವಿದಾಾಲಯಗಳಿಗ ೆ ಸೂಕು ಅನದದಾನ 
ಒದ್ಗಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ದ ಮಾನಾ ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರನದನ ಒತಾುಯಿಸದತಿುದೆುೋನ್.ೆ 
 ಡಾ:ಸಿ.ಎನ.ಅಶಾತ್ ನ್ಾರಾಯಣ(ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಮಾಹಿತಿ ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ದು ಜೆೈವಿಕ 
ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ದು ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಕೌಶಲಾಾಭಿವೃದಿಾ ಸಚಿವರದ):- ಮಾನಾ 
ಸಭಾಪತಿಯವರ,ೆ ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣದ್ಲ್ಲಿ ಈ ವಷಾದ್ ಆಯವಾಯದ್ಲ್ಲಿ ಕಳೆದ್ ವಷಾರ್ಕೆೆಂತ್ಲೂ ೯೦೦ 
ಕೊೋಟ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹೆಚಿುನ ಅನದದಾನವನದನ ಕೊಡದವೆಂಥದಾುಗಿದ.ೆ  ವಿಶೆೋಷವಾಗಿ ಉನನತ್ 
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ಶ್ಕ್ಷಣದ್ಲ್ಲಿ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ ಎಲಾಿ ಹಳೆ ವಿಶಾವಿದಾಾಲಯಕೆೆ ರಗೆದಾಲರ್ ಆಗಿ salary grants ನದನ  
ಕೊಡದವೆಂಥದಾುಗದತಿುದೆ. ರಗೆದಾಲರ್ ಆಗಿ salary grants ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ additional ಆಗಿ ಬೋೆರ ೆ
ಬೆೋರ ೆ ಅಭಿವೃದಿಾ ಕಲೆಸಗಳಿಗೆ ಕೊಟಟರದವೆಂಥದ್ದು.  ರಗೆದಾಲರ್ ಆಗಿ grant ಕೊಟಟರದವುದ್ನದನ 
ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದ ಉಲೆಿೋಖ ಮಾಡಿಲಿ. Additional ಆಗಿ ಬೆೋರ ೆ ಬೆೋರ ೆ ಅಭಿವೃದಿಾ ಕೆಲಸಗಳಿಗ ೆ
ಕೊಟಟರದವುದ್ನದನ ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದ ಪರಸಾುಪ ಮಾಡಿದಾುರ.ೆ  ಉನನತ್ ಶ್ಕ್ಷಣದ್ಲ್ಲಿ ಎಲಾಿ Unitary 
Universities ಅಲಿ, Affiliating Universities.  ಸಾಕಷದಟ ಆ jurisdiction 
ನಲ್ಲಿರದವೆಂತ್ಹ ವಿದಾಾರ್ಥಾಗಳು registration, admission, and affiliation fees 
ಸಾಕಷದಟ revenue generation ಆಗದವೆಂಥದ್ದು ಇದೆ.  ಈ revenue generation 
ಆಗದವುದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಶಾವಿದಾಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಾಕ ನವಾಹಣೆಗಳು ಅಷದಟ ಉತ್ುಮವಾಗಿ 
ಮಾಡದಿರದವ ಕಾರಣ, ಅಲ್ಲಿ ಸಾಾಯತ್ುತೆಯನದನ ಒೆಂದಿಷದಟ ದ್ದಬಾಳಕೆ ಮಾಡಿಕೂೆೆಂಡಿರದವವರದ 
ಇದಾುರ.ೆ ಇವೆಲಿದ್ರ ಬಗೆೆ ಪರಿಹಾರವನದನ ಕೆಂಡದಹಿಡಿಯದವುದ್ಕೆೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಇನದನ 
accountability ಜಾಸಿು ತ್ೆಂದ್ದ ಪಾರದ್ಶಾಕತೆಯನದನ, efficiency and accountability 
ತ್ರದವುದ್ಕೆೆ ಇನದನ ಹೆಚಿುನ ಕರಮವನದನ ಸಕಾಾರದ್ಲ್ಲಿ ವಹಿಸದವೆಂಥದಾುಗದತ್ುದೆ.  ಇನದನ Higher 
Education Institutions ಹೊಸ legislation ತ್ರದವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಆಗಿೆಂದಾಗೆೆ  
quarterly, accountability, financial statement ಕೂೆಡದವೆಂಥದ್ುನದನ ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ 
external audit, internal audit ಇವೆಲಾಿ ತ್ೆಂದ್ದ ಹಣರ್ಕೆೆಂತ್ಲೂ ನವಾಹಣೆ resources 
ಗೆೋನದ ಕಡಿಮ ಇಲಿ.  ಇನದನ ಹೆಚಾುಗಿ ಮಾಡಬಹದದ್ದ. ಇನದನ ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಯಾವ 
ನಬಾೆಂಧನ್ಗೆಳಿಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಸ ವಿಶಾವಿದಾಾಲಯಗಳು unwieldy ಆಗಿ ಮಾಡದತಿುಲಿ.  ಇವತ್ದು 
Technology Platform ನಲ್ಲಿ ನೂರಾರದ ಸಾವಿರಾರದ ಹೆಚಿುನ ಸಿಬಬೆಂದಿಗಳನದನ ನೆ್ೋಮಕ 
ಮಾಡಿಕೊೆಂಡಿರದವುದಾಗಲ್ಲ, ಹೊಸ ವಿಶಾವಿದಾಾಲಯದ್ಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೋೆಕಾಗಿರದವುದ್ನದನ ಯಾವ ರಿೋತಿ 
efficient ಆಗಿ ಮಾಡಬಹದದ್ದ, ಹಳೆಯ ವಿಶಾವಿದಾಾಲಯರ್ಕೆೆಂತ್ಲೂ efficient ಆಗಿ tech 
platform ನ್ಾವೋೆನದ ಅಭಿವೃದಿಾ ಮಾಡಿದುೆೋವೆ, ಆ platform ಮೂಲಕ ಇನದನ ಉತ್ುಮವಾಗಿ 
ನವಾಹಣೆ ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಸಾಧಾವಿದ ೆ ಎನದನವುದ್ನದನ ನ್ಾವು ಮಾಡಿ ತೊೋರಿಸದವೆಂತ್ಹ 
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ಉದಾಹರಣೆಯನದನ ಮಾಡದವೆಂಥದಾುಗದತ್ುದೆ. ಮದೆಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ನದನ ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದ 
ನೆ್ೂೋಡಬಹದದ್ದ.  
 
  ಐ) ವಿಷಯ: ಸಕಾಾರಿ ಕಛೆೋರಿಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲ್ಲ ಹದದೆುಗಳ ಭತಿಾ 
     - - -  
 ಶ್ರೋ ಟ.ಎ.ಶರವಣ(ವಿಧಾನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಚದನ್ಾಯಿತ್ರಾದ್ವರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,ೆ 
ತಾವು ಅವಕಾಶ ಕೊಟಟದ್ುಕಾೆಗಿ ಧನಾವಾದ್ಗಳು.  ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ೪೪ ಇಲಾಖಗೆಳಲ್ಲಿ ೨.೫ 
ಲಕ್ಷಕೂೆ ಅಧಿಕ ಹದದುೆಗಳು ಖಾಲ್ಲ ಇದ್ದು, ಇವರ ಸಾಳದ್ಲ್ಲಿ ಹೊರಗದತಿುಗ ೆ ಆಧಾರಿತ್ ನೆ್ೋಮಕ 
ಮಾಡಿಕೊಳಿಲಾಗದತಿುದ್ದು, ಒೆಂದ್ದ ವಷಾದ್ಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ದ ಲಕ್ಷ ಹದದುೆಗಳನದನ ಭತಿಾ ಮಾಡದವುದಾಗಿ 
ಸಕಾಾರ ಹೆೋಳಿದ್ುರೂ ಇದ್ದ ಕೆಲವೆೋ ಇಲಾಖಗೆಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ  ಸಿೋಮಿತಿವಾಗಿಬಿಟಟದೆ.  ಇದ್ನದನ ಬಿಟಟರ ೆ
ಹಲವಾರದ ಇಲಾಖಗೆಳಲ್ಲಿ ಶೆೋಕಡ ೫೦ ರ್ಕೆೆಂತ್ ಹೆಚದು ಹದದೆುಗಳು ಖಾಲ್ಲ ಇದ್ುರೂ ನೆ್ೋಮಕ ಪರರ್ಕರಯ 
ಆಗಿಲಿ. ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲ್ಲ ಇರದವ ʼಸಿʼ ಮತ್ದು ʼಡಿʼ ಗೂರಪ್ ನ್ೌಕರರ ೮೨ ಸಾವಿರ 
ಹದದೆುಗಳನದನ ಹೊರಗದತಿುಗೆ ಆಧಾರದ್ಲ್ಲಿ ನೆ್ೋಮಕ ಮಾಡಲಾಗದತಿುರದವ ವಿಷಯ ಹಲವಾರದ 
ಪತಿರಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಕಟವಾಗಿದೆ.  ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಸಕಾಾರದ್ ಗಮನ ಸಳೆೆಯ ಬಯಸದತಿುದೆುೋನ್ೆ.  

ಶ್ರೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧದಸಾಾಮಿ(ಸಣಣ ನೋರಾವರಿ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನದ, ಸೆಂಸದಿೋಯ ವಾವಹಾರಗಳು 
ಮತ್ದು ಶಾಸನ ರಚನೆ್ ಸಚಿವರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,ೆ ಈ ವಿಷಯವನದನ ಮಾನಾ 
ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳ ಗಮನಕೆೆ ತ್ೆಂದ್ದ ಉತ್ುರ ಕೂೆಡಿಸಲಾಗದವುದ್ದ. 

ಶ್ರೋ ಟ.ಎ.ಶರವಣ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,ೆ ಹಿೆಂದಿನ ವಾರ ಇದೆೋ ರಿೋತಿ ೨-೩ 
ಪರಶೆನಗಳನದನ ಕೆೋಳಿದೆುೋನ್ೆ.  ಇದ್ದವರೆಗೂ ನನಗ ೆಉತ್ುರ ಬೆಂದಿಲಿ.  ಇವತ್ದು ಕೂಡ ಉತ್ುರವನದನ 
ತ್ರಿಸಿಕೊಡದತೆುೋನೆ್ೆಂದ್ದ ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಹೆೋಳುತಿುದಾುರೆ.  ಯಾವಾಗ ಉತ್ುರವನದನ ಕೊಡದತಾುರ ೆ
ಎೆಂಬದದ್ನದನ ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಹೆೋಳಿಬಿಡಲ್ಲ.  
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ಶ್ರೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧದಸಾಾಮಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,ೆ ಶ್ನಾ ವೆೋಳೆ ಪದ್ುತಿ ಇದೆೋ ರಿೋತಿ 
ನಡದೆ್ದಕೊೆಂಡದ ಬೆಂದಿದೆ.  ನ್ಾನದ ಮಾನಾ ವಿಶಾನ್ಾಥ್ ಇಲ್ಲಿ ಕದಳಿತ್ದ ಮಾತ್ನ್ಾಡದತಿುದೆುವು.  
ಅವರೆೋನದ ಕೆೋಳುತಾುರೆ, ನ್ಾವೋೆನದ ಹೆೋಳುತೆುೋವೆ, ಎದ್ದು ಹೊೋಗದತೆುೋವೆ, ಯಾರದ ಉತ್ುರ ಕೊಡದತಾುರೆ, 
ಯಾವಾಗ ಕೊಡದತಾುರೆ ಎೆಂದ್ದ ಅಥಾವಾಗಿಲಿ.  ಶ್ನಾ ವೆೋಳಗೆ ನಯಮದ್ ಪರಕಾರ ಹೊೋದ್ರ ೆ
ಸಕಾಾರ ಅದ್ಕೆೆ ಕಡಯೆದಾಗಿ ಉತ್ುರಗಳನದನ ಕೊಡಬಹದದ್ದ.  ತ್ಕ್ಷಣ ಈ ರಿೋತಿ ಬರದವೆಂತ್ಹ 
ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಉತ್ುರವನದನ ಕೂೆಡದವುದ್ಕಾೆಗದವುದಿಲಿ.  ಉತ್ುರವನದನ ಅವರಿಗೆ ತ್ರಿಸಿ ಕೊಡದತೆುೋನ್.ೆ  

ಶ್ರೋ ಟ.ಎ.ಶರವಣ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,ೆ ೧೩೪ ಪರಶೆನಗಳನದನ ಕೆೋಳಿದೆುೋವ.ೆ  ಕೆೋವಲ 
೬೨ ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ  ಮಾತ್ರ ಉತ್ುರವನದನ ಕೂೆಡಲಾಗಿದ ೆಎೆಂದ್ದ ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಹೆೋಳಿದ್ರದ. ಈ 
ರಿೋತಿಯಾದ್ರೆ ಹೆೋಗ?ೆ ನಮಗೆ ಉತ್ುರ ಸಿಗದಿದ್ುರ ೆಬಹಳ ಕಷಟವಾಗದತ್ುದೆ.  

ಶ್ರೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧದಸಾಾಮಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,ೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ುರ ಕೂೆಡದಿದ್ುರ ೆ
ನ್ಾವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೋಲೆ ಶ್ಸದು ಕರಮ ತೆಗೆದ್ದಕೂೆಳುಿತೆುೋವೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ರಾಜ ಇಲಿ.  ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ 
ಅವರದ ೧೫ ದಿವಸ ಮದ್ಲೆ ಪರಶೆನಯನದನ ಕೆೋಳಿರದತಾುರೆ, there is no issues for this.  
ಎರಡನೆ್ೋ ಸಲ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ್ಯನದನ ಕೊಡದತಿುದೆುೋವೆ.  ಶ್ನಾ ವೋೆಳೆಯ ನೆ್ೂೋಟಸ್ 
ಕೊಡದವುದ್ದ scrutinize ಆದ್ರೆ ತಿೋರಾ ತ್ದತ್ದಾ ಇರದವೆಂಥದ್ುಕೆೆ ಏನ್ಾದ್ರೂ pull-up 
ಮಾಡಬಹದದ್ದ ಬಿಟಟರ,ೆ routine questions ಬರದವುದ್ರಿೆಂದ್  ಸಕಾಾರ ಉತ್ುರ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ 
ಸಾಲಪ ಕಷಟವಾಗದತ್ುದೆ.  

ಶ್ರೋ ಟ.ಎ.ಶರವಣ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,ೆ ಪರತಿ ಅಧಿವೆೋಶನದ್ಲೂಿ ಇದೋೆ ರಿೋತಿ ಉತ್ುರ 
ಬರದತ್ುದೆ.  ಇದ್ನದನ ಗೆಂಭಿೋರವಾಗಿ ತೆಗೆದ್ದಕೂೆಳಿಬೆೋಕದ.             

                                                           (ಮದೆಂದ್ದ) 
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(1೨54) 28/12/2022/ಎಸ್ಪಿಆರ್-ಎಕೆ/1:10            (ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 
 
05. ಸಭಾಪತಿಯವರ ಅಪಪಣೆ ಮೋರಗೆ ೆಪರಸಾುಪಿಸಲಪಟಟ ವಿಷಯಗಳಿಗ ೆಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟ  
    ಸಚಿವರದಗಳಿೆಂದ್ ಉತ್ುರ ಬಾರದಿರದವ ಬಗೆೆ. 

- - - 
ಶ್ರೋ ಅಡಗೂರ ಹೆಚ್.ವಿಶಾನ್ಾಥ್(ನ್ಾಮ ನದೆೋಾಶ್ತ್ರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, 

ಶ್ನಾವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸಾುಪಿಸಿದ್ ವಿಷಯಗಳಿಗ ೆ ಬಹದಶಃ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಉತ್ುರ ಸಿರ್ಕೆದೆಯೋ?  
ಅವರದಗಳು ಹೆೋಳುವ ಸಮಸೆಾಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ ಎೆಂದ್ರೆ, ಉತ್ುರ ಶ್ನಾವೆೋ ಆಗಿರದತ್ುದೆ.  
ಪರಸದುತ್ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಸೆಂಸದಿೋಯ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನದ ವಾವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖಯೆ ಸಚಿವರಿದಾುರ.ೆ  
ಇಡಿೋ ವಾವಸೆಾಯಲ್ಲಿ ಆಮೂಲಾಗರ ಬದ್ಲಾವಣೆಯನದನ ತ್ರವುದ್ಕೆೆ ಸಾಧಾವಾಗಬೋೆಕದ.  ಯಾವುದೂೆೋ 
ಕಾಲದಿೆಂದ್ಲೂ ಹಿೋಗೆ ಸದಮಮನೆ್ ಬರದತ್ುದ;ೆ ಇದ್ದ ಯಾವುದ್ಕೂೆ ಸಹ ಉಪಯೋಗವಾಗದವುದಿಲಿ.  
ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಸದಮಮನ್ ೆ ಸಕಾಾರದ್ ಬೂೆಕೆಸ ಖಚಾಾಗದತಿುದೆಯೋ ಹೂೆರತ್ದ, ಜನರಿಗ ೆಹಾಗೂ ನಮಮ 
ಪರಶೆನಗಳಿಗೆ ಅನದಕೂಲವಾಗದವುದಿಲಿ.  ಇದ್ದ ಯಾವ ರಿೋತಿಯಾಗಿದೆ ಎೆಂದ್ರೆ, ನಮಮ ಮನ್ೆಯ 
ಪೂಜೆಗ ೆಯಾರೊೋ ಪದರೂೆೋಹಿತ್ರನದನ ಆಹಾಾನಸದತೆುೋವೆ; ಆಗ ಅವರದ ನಮಮನದನ ತ್ಮಮ ಎದ್ದರದಗಡ ೆ
ಕೂಡಿಸಿಕೂೆೆಂಡದ ಹೂೆೋಮದ್ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ “ಸಾಾಹಾ”್ ಎನದನತಾುರೆ; ಅದ್ಕೆೆ ನ್ಾವೂ ಸಹ “ಸಾಾಹಾ”್
ಎೆಂದ್ದ ಹೋೆಳುತೆುೋವೆ.  ಅವರದ ಹೆೋಳಿದ್ೆಂತೆ ನ್ಾವು ಪೂಜೆಯ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಹೂವನದನ 
ಅಪಿಾಸದತೆುೋವೆ ಮತ್ದು ನೋರನದನ ಬಿಡದತೆುೋವೆ.  ಅವರದ ಹೆೋಳಿದ್ೆಂತೆ ಮಾಡದತೆುೋವೆ ಅಷ್ೆಟೋ.  ಹಿೋಗೆ 
ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಏನದ ಅನದಕೂಲವಾಯಿತ್ದ ಎೆಂದ್ದ ನ್ಾನದ ಪರಶ್ನಸಬಯಸದತೆುೋನ್ೆ.  ಹಿೋಗಾಗಿ ನ್ಾವು 
ನಮಮ ಇಡಿೋಯಾದ್ ಸೆಂಸದಿೋಯ ವಾವಸೆಾಯನದನ ಹೆೋಗ ೆ ಬದ್ಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳಿಬಹದದ್ದ 
ಎನದನವುದ್ಕೆೆ ಐದ್ದ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪರತೆಾೋಕವಾಗಿ ಬೆೋರ ೆ ವಿಚಾರಗಳಿಲಿದೆೋ, ನಮಮ ನಮಮ 
ಅನದಭವಗಳಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಬೋೆಕದ.  ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರದ ವಿಷಯಗಳಿರದತ್ುವೆ ಯಾವುವೆೆಂದ್ರ,ೆ ಪರಶೆ್ನೋತ್ುರ, 
ಶ್ನಾ ವೆೋಳೆ, ಗಮನ ಸಳೆೆಯದವ ಸೂಚನೆ್ಗಳು ಇತಾಾದಿ ಕಾಯಾಕಲಾಪಗಳಿವೆ.  ಇವುಗಳ ಬಗೆೆ 
ಬೆಳಕದ ಚೆಲದಿವ ಕೆಲಸಗಳಾಗಬೋೆಕದ.  ಇದ್ರಿೆಂದಾಗಿ ವಾವಸೆಾಯಲ್ಲಿ ಆಮೂಲಾಗರ ಬದ್ಲಾವಣೆ, 
ಸದಧಾರಣೆಗಳನದನ ತ್ರಲದ ಸಾಧಾವಾಗದತ್ುದೆಯೋ ಎನದನವ ಬಗೆೆ ತಾವು ಯೋಚನೆ್ ಮಾಡಬೋೆಕದ. 
ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳು, ಕಾನೂನದ ಮತ್ದು ಸೆಂಸದಿೋಯ ವಾವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರದ ಇವರದಗಳು 
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ಮಾತ್ನ್ಾಡಿ ಐದ್ದ ದಿನಗಳ ವಿಶೆೋಷ ಸಭೆಯನದನ ಕರದೆ್ರ,ೆ ಬಹದಶಃ ಇದ್ಕೆೆ ಚಿರ್ಕತೆಸಯಾಗದತ್ುದ ೆ
ಎನದನವುದ್ದ ನನನ ಅಭಿಪಾರಯವಾಗಿದೆ.  

 
ಶ್ರೋ ಕ.ೆಎಸ್.ನವಿೋನ್:- ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ುರಿಸದವ ಪರಶೆನಯಲ್ಲಿ ಅನದಬೆಂಧ ಎೆಂದ್ದ 

ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಅನದಬೆಂಧವನದನ ನೋಡಿರದವುದಿಲಿ. 
 
06. ಸಭೆಯ ಮದೆಂದಿಡಲಾದ್ ಕಾಗದ್ ಪತ್ರಗಳು 

 
ಶ್ರೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧದಸಾಾಮಿ(ಕಾನೂನದ ಮತ್ದು ಸೆಂಸದಿೋಯ ವಾವಹಾರಗಳ ಮತ್ದು ಸಣಣ 

ನೋರಾವರಿ ಸಚಿವರದ)(ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಮಾನಾ 
ಮದಖಾಮೆಂತಿರಯವರ ಹೆಸರಿನ ಮದೆಂದಿರದವ ಕಾಗದ್ ಪತ್ರಗಳನದನ ಮೆಂಡಿಸದತಿುದೆುೋನೆ್. 

 
೧. ಕನ್ಾಾಟಕ ಲೊೋಕಾಯದಕು ಅಧಿನಯಮ 1984 ರ (1985ರ ಕನ್ಾಾಟಕ ಅಧಿನಯಮ 4)  
   ಪರಕರಣ ೨೩(೩) ರ ಪರಕಾರ:- 
 
(೧) ಅಧಿಸೂಚನೆ್ ಸೆಂಖೆಾ: ಸಿಆಸದಇ/110/ಸೋೆಲೊೋಯದ/2021, ದಿನ್ಾೆಂಕ 15/12/2022 
(೨) ಅಧಿಸೂಚನೆ್ ಸೆಂಖೆಾ: ಸಿಆಸದಇ/39/ಸೋೆಲೂೆೋಯದ/2021, ದಿನ್ಾೆಂಕ 15/12/2022 
 
2. ಕನ್ಾಾಟಕ ಅಬಕಾರಿ ಕಾಯು 1965 ರ ಕಲೆಂ 71(೪) ರ ಪರಕಾರ :- 
 
(೧) ಅಧಿಸೂಚನೆ್-I ಸೆಂಖೆಾ:ಆಇ/6/ಪಿಇಎಸ್/2021, ದಿನ್ಾೆಂಕ 01/07/2022 ಕೆೆ  
  ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ ತಿದೂೆುೋಲ ೆಸೆಂಖೆಾ:ಆಇ 6 ಪಿಇಎಸ್ 2021, ದಿನ್ಾೆಂಕ 19/12/2022 

(೨) ಅಧಿಸೂಚನೆ್-II ಸೆಂಖೆಾ:ಆಇ/6/ಪಿಇಎಸ್/2021, ದಿನ್ಾೆಂಕ 01/07/2022 ಕೆೆ  
  ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ ತಿದೂೆುೋಲ ೆಸೆಂಖೆಾ:ಆಇ 6 ಪಿಇಎಸ್ 2021, ದಿನ್ಾೆಂಕ 19/12/2022 

(3) ಅಧಿಸೂಚನೆ್-III ಸೆಂಖೆಾ:ಆಇ/6/ಪಿಇಎಸ್/2021, ದಿನ್ಾೆಂಕ 01/07/2022 ಕೆೆ  
  ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ ತಿದೂೆುೋಲ ೆಸೆಂಖೆಾ:ಆಇ 6 ಪಿಇಎಸ್ 2021, ದಿನ್ಾೆಂಕ 19/12/2022 
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(4) ಅಧಿಸೂಚನೆ್-IV ಸೆಂಖೆಾ:ಆಇ/6/ಪಿಇಎಸ್/2021, ದಿನ್ಾೆಂಕ 01/07/2022 ಕೆೆ  
  ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ ತಿದೂೆುೋಲ ೆಸೆಂಖೆಾ:ಆಇ 6 ಪಿಇಎಸ್ 2021, ದಿನ್ಾೆಂಕ 19/12/2022 

(5) ಅಧಿಸೂಚನೆ್-V ಸೆಂಖೆಾ:ಆಇ/6/ಪಿಇಎಸ್/2021, ದಿನ್ಾೆಂಕ 01/07/2022 ಕೆೆ  
  ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ ತಿದೂೆುೋಲ ೆಸೆಂಖೆಾ:ಆಇ 6 ಪಿಇಎಸ್ 2021, ದಿನ್ಾೆಂಕ 19/12/2022 

(6) ಅಧಿಸೂಚನೆ್-VI ಸೆಂಖೆಾ:ಆಇ/6/ಪಿಇಎಸ್/2021, ದಿನ್ಾೆಂಕ 01/07/2022 ಕೆೆ  
  ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ ತಿದೂೆುೋಲ ೆಸೆಂಖೆಾ:ಆಇ 6 ಪಿಇಎಸ್ 2021, ದಿನ್ಾೆಂಕ 19/12/2022 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮೆಂಡಿಸಲಾಯಿತ್ದ. 
 

07. ಕಾಯಾದ್ಶ್ಾಯವರ ವರದಿ 

ಕಾಯಾದ್ಶ್ಾ, ಕ.ವಿ.ಪ.:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿೆಂದ್ 
ತಿದ್ದುಪಡಿಯೆಂದಿಗ ೆ ಅೆಂಗಿೋಕೃತ್ವಾದ್ ರೂಪದ್ಲ್ಲಿರದವ ೨೦೨೨ನ್ೋೆ ಸಾಲ್ಲನ “ಬೆೆಂಗಳೂರದ 
ಮಹಾನಗರ ಭೂಸಾರಿಗೆ ಪಾರಧಿಕಾರ ವಿಧೆೋಯಕ”ವನದನ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಿಸದತಿುದುೆೋನೆ್. 

 
ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮೆಂಡಿಸಲಾಯಿತ್ದ. 

 
ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಈಗ ಅಜಾಯನ್ೂೆನಪಿಪಸದವುದ್ದ; ಶ್ರೋ ಚನನರಾಜ ಬಸವರಾಜ 

ಹಟಟ ಹೊಳಿ ಅವರದ ಪರಸದುತ್ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಇಲಿ.  
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08. ಶಾಸನ ರಚನೆ್ 
ವಿಧೆೋಯಕದ್ ಪಯಾಾಲೊೋಚನೆ್ ಹಾಗೂ ಅೆಂಗಿೋಕಾ 

ಬೆೆಂಗಳೂರದ ಮಹಾನಗರ ಭೂಸಾರಿಗೆ ಪಾರಧಿಕಾರ ವಿಧೆೋಯಕ, ೨೦22 
 

ಪಯಾಾಲೊೋಚನ್ಾ ಪರಸಾುವ 
 
ಶ್ರೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧದಸಾಾಮಿ(ಕಾನೂನದ ಮತ್ದು ಸೆಂಸದಿೋಯ ವಾವಹಾರಗಳ ಮತ್ದು ಸಣಣ 

ನೋರಾವರಿ ಸಚಿವರದ) (ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ೨೦೨೨ರ 
ವಿಧಾನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ತಿದ್ದುಪಡಿಯೆಂದಿಗೆ ಅೆಂಗಿೋಕೃತ್ವಾದ್ ರೂಪದ್ಲ್ಲಿರದವ ಬೆೆಂಗಳೂರದ 
ಮಹಾನಗರ ಭೂಸಾರಿಗೆ ಪಾರಧಿಕಾರ ವಿಧೆೋಯಕವನದನ ಪಯಾಾಲೊೋಚಿಸಬೋೆಕೆೆಂದ್ದ ಕೊೋರದತೆುೋನ್.ೆ  

 
ಪರಸಾುವವನದನ ಮೆಂಡಿಸಲಾಯಿತ್ದ 

 
ಶ್ರೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧದಸಾಾಮಿ(ಕಾನೂನದ ಮತ್ದು ಸೆಂಸದಿೋಯ ವಾವಹಾರಗಳ ಮತ್ದು ಸಣಣ 

ನೋರಾವರಿ ಸಚಿವರದ)(ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳ ಪರವಾಗಿ):-ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಪರಸದುತ್ 
ಸಕಾಾರವು ಮೆಂಡಿಸದತಿುರದವ ವಿಧೋೆಯಕದ್ಲ್ಲಿ ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರದವ ಸಾರಿಗ ೆ ವಾವಸೆಾ 
ಇರದವುದಲೆಿವನದನ ಒೆಂದ್ದ ಪಾರಧಿಕಾರದ್ಡಿ ತ್ರಬೋೆಕದ, ಇದ್ಕೆೆ ಅವಶಾಕವಾದ್ ಮೂಲಭೂತ್ 
ಕರಮಗಳನದನ ಜರದಗಿಸಬೋೆಕದ. ಎಲಾಿ ಇಲಾಖಗೆಳನ್ೊನಳಗೊೆಂಡೆಂತೆ, ಒೆಂದ್ದ ಪಾರಧಿಕಾರವನದನ ರಚಿಸಿ, 
ವಾವಸಿಾತ್ವಾದ್ ವಾವಸೆಾಯನದನ ರೂಪಿಸಬೋೆಕದ ಎನದನವ ಉದೆುೋಶದಿೆಂದ್ ಮಾಡಿದೆುೋವೆ.  ಇದ್ರಲ್ಲಿ 
ಸಮಗರ ಸೆಂಚಾರ ಯೋಜನೆ್ಯನದನ ಮಾಡಬೋೆಕಾಗದತ್ುದೆ. ಇದ್ರ ಉದೆುೋಶ ಸೆಂಚಾರವನದನ 
ಸಾಗಿತ್ಗೊಳಿಸಬಾರದ್ದ ಅದ್ದ ಸಾಗದವೆಂತಿರಬೆೋಕದ. ಕೆಲವು ಏಜೆನಸಗಳ ಮಧಾೆ 
ಸಮನಾಯಗಳನನಟದಟಕೂೆಳಿಬೆೋಕದ; ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳನದನ ನೋಡದವುದ್ದ, ಸೋೆವಾ ಮಟಟದ್ 
ಮಾನದ್ೆಂಡಗಳನದನ ನಗದಿಪಡಿಸದವುದ್ದ, ಮಾಹಿತಿ ಸೃಜನೆ್, ದ್ತಾುೆಂಶ ಹೆಂಚಿಕಯೆನದನ 
ಕಡಾಿಯಗೊಳಿಸದವುದ್ದ, ಇದ್ಕೆೆ ಅನದದಾನದ್ ವಾವಸಾೆ ಮಾಡದವುದ್ದ, ಹಾಗೆಯೋ ಎಲಾಿ ಪರಮದಖ 
ನಗರ ಸಾರಿಗ ೆಯೋಜನೆ್ಗಳಿಗೆ ಅನದಮೋದ್ನ್ ೆ ನೋಡಿವುದ್ದ, ನೋತಿ ಕರಮಗಳ ಅನದಷ್ಾಿನ ಕದರಿತ್ದ 
ರಾಜಾ ಸಕಾಾರಕೆೆ ಶ್ಫ್ಾರಸದಸ ಮಾಡದವುದ್ದ. ಈ ಎಲಿವನೂನ ಒಳಗೂೆೆಂಡೆಂತೆ ನಗರ ಸೆಂಚಾರಿ 
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ಪರದೆೋಶದ್ ಎಲಾಿ ಪಾಲದದಾರರನದನ ಒೆಂದೋೆ ವೆೋದಿಕೆಯಡಿ ತ್ರದವುದ್ದ.  ಸಮಗರ ಯೋಜನೆ್ಯ 
ಮಾನದ್ೆಂಡ ಮತ್ದು ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳನದನ ನಧಾರಿಸದವುದ್ದ, ಇದ್ದ ಬೆೆಂಗಳೂರದ ಮಹಾನಗರದ್ 
ವಾಾಪಿುಗೆ ಬರದತ್ುದೆ.  ವಿಧೆೋಯಕದ್ಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಾಾಪಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದೆುೋವೆ.  ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳ 
ಅಧಾಕ್ಷತಯೆಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ದ ಸಮಿತಿಯನದನ ಮಾಡದತಿುದೆುೋವೆ.  ಇದ್ಕೆೆ ಬೆೆಂಗಳೂರದ ಉಸದುವಾರಿ 
ಸಚಿವರನದನ ಉಪಾಧಾಕ್ಷರನದನ ಮಾಡಿದೆುೋವೆ.  ಒೆಂದ್ದ ವೆೋಳೆ, ಅವರದ ಬೆೆಂಗಳೂರಿನವರದ ಅಲಿದೆೋ 
ಹೊೋದ್ರ,ೆ ಏನದ ಮಾಡದವುದ್ದ ಎೆಂಬ ಪರಶೆನಯದ ಬೆಂದಾಗ, ಬೆೆಂಗಳೂರದ ನಗರದಿೆಂದ್ 
ಚದನ್ಾಯಿತ್ರಾದ್ ಮತೂೆುಬಬರದ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ುರ,ೆ ಅವರನದನ ಸಮಿತಿಗ ೆಸದ್ಸಾರನ್ಾನಗಿ ಮಾಡಬಹದದ್ದ 
ಎೆಂಬದದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆುೋವೆ.  ಈ ಪಾರಧಿಕಾರದ್ ಕಾಯಾವಾಾಪಿುಯದ ಬಹಳ ವಾಾಪಕವಾಗಿವೆ.  ಇದ್ರಲ್ಲಿ 
ಎಲಾಿ ರಿೋತಿಯ ನೋತಿಗಳನದನ ಅೆಂದ್ರೆ, ಬೆೆಂಗಳೂರದ ನಗರ ಸೆಂಚಾರಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ 
Bengaluru traffic development, widening of road, acquisition, parking, 
licensing ಮತ್ದು ಹಿೆಂಪಡಯೆದವುದ್ದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ುರ,ೆ ಎಲಿವೂ ಒೆಂದೆೋ ಪಾರಧಿಕಾರದ್ 
ವಾಾಪಿುಗೊಳಪಡಬೆೋಕದ.  ಬೆೆಂಗಳೂರದ ನಗರದ್ ಸೆಂಚಾರಿ ವಾವಸೆಾಯನದನ 3-5 ಇಲಾಖಗೆಳು 
ಹತೊೋಟಯಲ್ಲಿಟದಟಕೂೆೆಂಡಿವೆ.  ಇವರದಗಳೆಲಿರೂ ಒೆಂದೆೋ ಪಾರಧಿಕಾರದ್ಡಿ ಬರಬೆೋಕದ; ಇದೆೋ ಎಲಾಿ 
ರಿೋತಿಯ ರೂಪದರೆೋಷ್ೆಗಳನದನ ಮಾಡಬೋೆಕದ ಮತ್ದು ಈ ಪಾರಧಿಕಾರದ್ ನದೆೋಾಶನಗಳನದನ ಎಲಿರೂ 
ಪಾಲ್ಲಸಲೆೋಬೆೋಕದ ಎನದನವ ಉದೆುೋಶದಿೆಂದ್ ಪರಸದುತ್ ವಿಧೆೋಯಕವನದನ ಮೆಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ.  ಇದ್ರಲ್ಲಿ 
ಕಾಯಾನವಾಾಹಕ ಸಮಿತಿಯದ ನಧಾಾರ ತೆಗೆದ್ದಕೂೆಳುಿವ ಸಮಿತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದ್ಕೆೆ 
ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳು ಅಧಾಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು, 32 ಸದ್ಸಾರಿರದತಾುರೆ.  ಸಮಿತಿಯ ಅಧಾಕ್ಷರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನದನ 
ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಸಾರದ ಇದ್ನದನ ಓದಿಕೊಳಿಬಹದದ್ದ.  ಇದ್ಲಿದೆೋ, ರಾಜಾದ್ 
ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳ ಅಧಾಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಾನವಾಾಹಕ ಸಮಿತಿಯನದನ ರಚಿಸಲಾಗದತಿುದ.ೆ ಈ 
ಸಮಿತಿಯದ ಕಾಲ ಕಾಲಕೆೆ ಸಭ ೆ ಸೋೆರಿ ಎಲಿವನದನ ವಿಮಶ್ಾಸಬೆೋಕದ.  ತ್ರದತೆುೋವೆ.  ಅದ್ರಲ್ಲಿ 
“Parking policy, Non-motorized transport policy, Transit-oriented 
development policy, Multi-modal Integration policy and Freight 
Transport policy, various types of infrastructure, facilities, and other 
works, complete road network in the city, existing and proposed 
route plans of public transport, hierarchy of roads, standards 
governing the roads of all levels of hierarchy, pedestrian path, cycle 
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tracks, drains, accessible mobility and transport for persons who are 
persons with benchmark disability and person with disability as 
defined under the Rights of persons with Disabilities Act, 2016, 
various public transport systems and services, procedures and 
processes to resolve any issues in relation to any existing urban 
mobility services being operated, mechanism that will govern the 
implementation of such plans to achieve the objects and purpose of 
this Act, the City Mobility Investment Program…”್ಎಲಿವೂ ಒಳಗೊೆಂಡಿರದತ್ುದ.ೆ  
ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಬೆೆಂಗಳೂರದ ನಗರದ್ ಸೆಂಚಾರಿ ವಾವಸಾೆಗೆ ಹಿಡಿತ್ ಇಲಿದ್ೆಂತಾಗಿದೆ.  ಏನ್ಾದ್ರೂ 
ಕರಮಗಳನದನ ತೆಗೆದ್ದಕೂೆೆಂಡದ ಅದ್ನದನ ನಯೆಂತ್ರಣಕೆೆ ತ್ರಲೋೆಬೆೋಕದ.  ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಟೊೋ ರಿಕ್ಾದಿೆಂದ್ 
ಹಿಡಿದ್ದ ಟಾರಯಮ್ ವರಗೆಿನ ಎಲಾಿ ರಿೋತಿಯ ಸೆಂಚಾರಿ ವಾವಸೆಾಗಳನದನ ಅೆಂದ್ರೆ, ಭೂ ಸಾರಿಗಯೆ 
ಎಲಾಿ ವಾವಸೆಾಗಳನದನ ಒೆಂದೆೋ ಪಾರಧಿಕಾರದ್ಡಿ ತ್ೆಂದ್ದ, ಅದ್ನದನ ರಗೊಾಲೆೋಟ್ ಮಾಡಬೋೆಕೆೆಂಬ 
ದೊಡಿ ಉದುೆೋಶದಿೆಂದ್ ಈ ವಿಧೆೋಯಕವನದನ ಮೆಂಡಿಸಲಾಗಿದ.ೆ  ಇದ್ರಿೆಂದಾಗಿ ಬೆೆಂಗಳೂರದ 
ನಗರದ್ಲ್ಲಿ ಸೆಂಚಾರ ದ್ಟಟಣ ೆಕಡಿಮಯಾಗಬಹದದ್ದ.  ಹೆೋಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ, ಸೆಂಚಾರ ದ್ಟಟಣೆಯನದನ 
ನವಾರಣೆ ಮಾಡಲದ ಅಧಿಕಾರಗಳನದನ ನಯೋಜನೆ್ ಮಾಡದವುದ್ದ, ಹಾಗೂ ಎಲೆಿಲ್ಲಿ ಏನೆ್ೋನದ 
ಸಮಸೆಾಗಳಾಗದತ್ುವೆ, ಅದ್ಕೆೆ ಪಯಾಾಯ ವಾವಸೆಾಗಳನದನ ಏನದ ಮಾಡಬಹದದ್ದ – ಈ ರಿೋತಿಯಾಗಿ 
ಆಲೊೋಚನೆ್ ಮಾಡಲದ ಒೆಂದ್ದ ಪಾರಧಿಕಾರದ್ ರಚನೆ್ ಮಾಡದತಿುದೆುೋವೆ.  ಯಾವುದೆೋ ಪರದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ 
ಸೆಂಚಾರ ದ್ಟಟಣೆಯಾದ್ರೆ, ಅದ್ನದನ ಬೆೋರಡೆಗೆ ೆಸಾಗಿಸದವುದ್ದ ಇತಾಾದಿ ಎಲಾಿ ರಿೋತಿಯ ನೋತಿಗಳನದನ 
ಮಾಡದವುದ್ದ ಈ ಪಾರಧಕಾರದ್ ಕೆಲಸವಾಗಿದ.ೆ  ಬೆೆಂಗಳೂರದ ನಗರದ್ ದ್ೃರ್ಷಟಯಿೆಂದ್ ಈ 
ಪಾರಧಿಕಾರದ್ ರಚನೆ್ ಒಳೆಿಯದ್ದ. ಈ ಕಾರಣಕಾೆಗಿ ಪರಸದುತ್ ವಿಧೋೆಯಕವನದನ 
ಪಯಾಾಲೊೋಚಿಸಬೋೆಕೆೆಂದ್ದ ನ್ಾನದ ಕೊೋರದತೆುೋನೆ್.  

 
ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸಾದ್(ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನಮಮ 

ಪಕ್ಷದ್ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೋಶ್ರವರದ ಮಾತ್ನ್ಾಡದತಾುರೆ.  ಪರಸದುತ್ ಸಕಾಾರ ಮೆಂಡಿಸಿರದವ 
ವಿಧೆೋಯಕವನದನ ನ್ಾನದ ಸಾಾಗತಿಸದತೆುೋನೆ್. ಬೆೆಂಗಳೂರದ ನಗರದ್ಲ್ಲಿನ ಸಮಸೆಾಗಳನದನ 
ಬಗಹೆರಿಸದವುದ್ಕಾೆಗಿ ಸಕಾಾರವು ಯಾವುದೆೋ ಕರಮಗಳನದನ ತೆಗೆದ್ದಕೂೆೆಂಡರೂ, ಅವರೊೆಂದಿಗೆ 
ನ್ಾವಿರದತೆುೋವ.ೆ  ಅದ್ರಲೂಿ ವಿಶೆೋಷವಾಗಿ ನಗರದ್ ಸೆಂಚಾರಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟರದವ ಸಮಸೆಾಗಳನದನ 



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                           28-12-2022                                               115 

ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗದ್ ಪರತಿ/Unedited Copy, ನ್ಾಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪತಿರಕಾ ಪರಕಟಣೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ದ 
 

   

ತ್ಾರಿತ್ವಾಗಿ ಬಗಹೆರಿಸಬೆೋಕದ.  ಪರಸದುತ್ B.M.R.D.A. (Bangalore Metropolitan Region 
Development Authority) ಅಸಿುತ್ಾದ್ಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದ್ರ ಕಾಯಾವಾಾಪಿುಯನದನ ಸಕಾಾರವು 
ತಿಳಿಸಲ್ಲ.  ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಬೆೆಂಗಳೂರದ ಅಭಿವೃದಿಾ ಪಾರಧಿಕಾರ, ಬೃಹತ್ ಬೆೆಂಗಳೂರದ ಮಹಾನಗರ 
ಪಾಲ್ಲಕ ೆಇವುಗಳೆಲಿವನೂನ ನೆ್ೂೋಡಿಕೂೆಳಿಲದ ಬಿ.ಎೆಂ.ಆರ್.ಡಿ.ಎ. ರಚನೆ್ಯಾಗಿದೆ ಎನದನವುದ್ದ ನನಗ ೆ
ಜ್ಞಾಪಕವಿದ.ೆ  ಇದ್ಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ,ೆ ನಗರಾಭಿವೃದಿಾ ಸಚಿವಾಲಯವೂ ಸಹ 
ಕಾಯಾನವಾಹಿಸದತಿುದೆ. ಹಿೋಗೆ ಇವುಗಳಲೆಿವೂ ಅಸಿುತ್ಾದ್ಲ್ಲಿದ್ುರೂ ಸಹ ಸಕಾಾರವು ಮತೊುೆಂದ್ದ “ಬಿಳಿ 
ಆನೆ್”ಯನದನ ಸಾಕದವುದೆೋ ಅಥವಾ ನಜವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಹಾಲ್ಲ ಇರದವ ಸಮಸೆಾಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ 
ದೊರೆಯದತ್ುದೆಯೋ ಎನದನವುದ್ರ ಬಗೆೆ ಸಕಾಾರವು ಕೊನೆ್ಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಬಹದದ್ದ.  ಈಗ ಶ್ರೋ 
ಪಿ.ಆರ್.ರಮೋಶ್ ರವರದ ಮಾತ್ನ್ಾಡದತಾುರೆ. 

 
ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೋಶ್(ನ್ಾಮ ನದೆೋಾಶನ ಹೊೆಂದಿದ್ವರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, 

ಬೆೆಂಗಳೂರದ ಮಹಾನಗರ ಭೂಸಾರಿಗೆ ಪಾರಧಿಕಾರ – ಒೆಂದ್ದ ರಿೋತಿಯ ಸದಧಾರಣೆ ಅಥವಾ 
ಅಭಿವೃದಿಾಗಾಗಿ ಸಕಾಾರವು ವಿಧೆೋಯಕವನದನ ಮೆಂಡಿಸಿದ.ೆ  ಪಾರಧಿಕಾರವು ಸರಿಯಾದ್ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ 
ಕಾಯಾನವಾಹಿಸದವುದ್ಕೆೆ ಪರಸದುತ್ ವಿಧೆೋಯಕವನದನ ಸಕಾಾರವು ಮೆಂಡಿಸಿದ ೆ ಎನದನವುದ್ದ ನನನ 
ಅನಸಿಕೆಯಾಗಿದೆ.  ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಬೆೆಂಗಳೂರದ ನಗರವು ಯೋಜನ್ಾಬದ್ಾವಾದ್ ನಗರವಾಗಿಲಿ.  It 
is an unplanned city with rapid urbanization.                   

  (ಮದೆಂದ್ದ) 
 

 1255/28-12-2022/1-20/bkp-ak         (ಉಪ  ಸಭಾಪತಿಯವರು ಪೀಠದಲ್ಲಿದದರು) 

ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೋಶ್ (ಮದೆಂದ್ದ): 

 ಇದ್ದ    ಇವತ್ದು  ಬಹಳಷದಟ  planning process ನಲ್ಲಿ  ತ್ರತ್ಕೆದ್ದು   ಬಹಳ ಮದಖಾವಾದ್  
ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ.    ಇವತ್ದು  ಇದ್ನದನ  ಲೆಂಡನ್  ನಗರದ್ಲ್ಲಿ    ತ್ೆಂದಿರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ಒೆಂದ್ದ  
ಕಾಯಿದ ೆಅಥವಾ    ನಯಮಗಳ  ಆಧಾರದ್  ಮೋಲೆ ತಾವು  ಇದ್ನದನ ತ್ೆಂದಿದಿುೋರಿ  ಎೆಂಬದದ್ದ  
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ನನನ  ಭಾವನೆ್ಯಾಗಿದೆ.  ಲೆಂಡನ್ ನಲ್ಲಿ work ಆಗದವುದೋೆ  ಬೆೋರ.ೆ   ಅಲ್ಲಿನ ಜನರೋೆ  ಬೆೋರ,ೆ  
ಅಲ್ಲಿ  ಇರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ಸಮಸಾೆಗಳೆೋ  ಬೆೋರ.ೆ  ಬಹಳಷದಟ ಬೆೋರ ೆಬೆೋರ ೆ ಇದೆ.   

(ಈ  ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ    ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರಾದ್  ಡಾ||  ತೆೋಜಸಿಾನ ಗೌಡ ರವರದ   ಸಭಾ ಪಿೋಠವನದನ 
ಅಲೆಂಕರಿಸಿದ್ರದ) 

ಅದ್ರ  ಜೊತೆಗೆ  ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ    ಇರತ್ಕೆೆಂತ್ ಸಮಸೆಾಗಳು  ಬಹಳ  ವಿಭಿನನವಾಗಿವೆ.    ಇಲ್ಲಿ  
ಬೆೆಂಗಳೂರದ  ಸಾಾಪನ್ೆಯಾದಾಗ  ಮತ್ದು  ಬೆಳೆಯದವುದ್ಕೆೆ  ಪಾರರೆಂಭವಾದಾಗ   ಇಲ್ಲಿನ ಜನಸೆಂಖೆಾ 
ಬಹಳ  ಕಡಿಮ  ಇದ್ದು, ಬಹಳಷದಟ   ಹಳಿಿಗಳು  ಇದ್ುವು. B.D.A. (Bangalore 
Development Authority) ಮದೆಂಚೆ  C.I.T.B. (City Improvement Trust 
Board) ಇತ್ದು. ಆದಾದ್  ಆಮೋಲೆ  B.D.A. ಬೆಂತ್ದ. ಬಿ.ಡಿ.ಎ.  ಬೆಂದ್ ಮೋಲ ೆ ಬಹಳಷದಟ ಬೆೋರ ೆ
ಬೆೋರ ೆ  ಇಲಾಖಗೆಳು   ಮತ್ದು  ಈ ಬೆೆಂಗಳೂರನದನ  ನೆ್ೂೋಡಿಕೂೆಳುಿವೆಂತ್ಹ  parastatal 
department ಬೆಂತ್ದ.  ಇವತ್ದು  ಏನ್ಾಗಿದೆ  ಎೆಂದ್ರ,ೆ  ಈ ಬೆೆಂಗಳೂರಿಗೆ  ವಾಹನಗಳ ಸೆಂಖೆಾ   
ಜಾಸಿುಯಾಗಿದ್ದು, ವಾಹನಗಳ    ಸೆಂಖೆಾ     ಜಾಸಿುಯಾಗಿರದವುದ್ಕೆೆ ತ್ಕೆೆಂತೆ  ನ್ಾವು ಸರಿಯಾದ್  
ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ  ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಲಭಾಗಳನದನ  ಕೂೆಡದತಿುಲಿ.    ರಸೆುಗಳ ಅಗಲ  ಅಷ್ೆಟೋ  ಇದೆ.    
ಮತೆು  ನ್ಾವು  ಸಾವಾಜನಕ ಸಾರಿಗ ೆ ವಾವಸೆಾಗ ೆ ಪರಯತ್ನಪಡದತಿುದೆುೋವೆ.  ಅದ್ಕೆೆ   ತ್ಕೆೆಂತೆ ನ್ಾವು  
comply ಮಾಡಲ್ಲಕೆೆ  ಆಗದತಿುಲಿ. ಈ  ಎಲಾಿ ಸಮಸೆಾಗಳನದನ  ಇಟದಟಕೊೆಂಡದ  ತಾವು  
ಈಗಾಗಲೆೋ   ಸೆಂವಿಧಾನದ್ಲ್ಲಿ  Planning Authority ಎೆಂದ್ದ  ಇದೆ.  ಸೆಂವಿಧಾನದ್ ನಯಮ 
೭೪ನೆ್ೋ  ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗ ೆ ಒೆಂದ್ದ constitutional body ಈಗಾಗಲೆೋ 
ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ  ಇದೆ.    ಅದ್ದ Bangalore Metropolitan Planning Committee. 
ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಏನೆ್ೆಂದ್ರೆ,   ಸೆಂಪೂಣಾವಾಗಿ ಯೋಜನೆ್  ರೂಪಿಸದವುದ್ದ, ಯೋಜನೆ್  ತ್ಯಾರದ  
ಮಾಡಿ  ೫ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ   ಅದ್ನದನ  ಜಾರಿಗೆ  ತ್ರದವಲ್ಲಿ  ಸಕಾಾರಕೆೆ  ಕಳುಹಿಸದವೆಂತ್ಹ  
ಕಲೆಸವಾಗಿದ.ೆ   ಅದ್ರಲ್ಲಿ  ೩೦  ಜನ ಸದ್ಸಾರದ  ಇರದತಾುರ.ೆ  ಅದ್ರಲ್ಲಿ  Metropolitan 
Planning Area ಎೆಂದ್ದ  ಬರದತ್ುದೆ.  Metropolitan Planning Area ಎೆಂದ್ರೆ ಈ 
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ಒೆಂದ್ದ ಅಥಾರಿಟಯಲ್ಲಿ  ತೆಗೆದ್ದಕೂೆೆಂಡಿರದವುದ್ದ ಅದೆೋ area. Metropolitan Area ಅನೆ್ನೋ  
ತೆಗೆದ್ದಕೂೆೆಂಡಿದಿುೋರಿ. ಅದ್ರ  ಬಗೆೆ  ಇದ್ರಲ್ಲಿ  definition ಅನದನ ಬರೆದಿದಿುೋರಿ. Metropolitan 
Planning Area ಎೆಂದ್ದ ಏನದ ತೆಗೆದ್ದಕೂೆೆಂಡಿದಿುೋರಿ, Urban Mobility Region, 
Comprehensive Bengaluru Metropolitan Area ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿದಿುೋರಿ. 
Metropolitan Area means, constitutionally there is already a planning 
authority.  ಆ planning authority ಗೆ ನೋವು  ಈಗಾಗಲೆೋ B.M.R.D.A. (Bangalore 
Metropolitan Region Development Authority) ಅದ್ನದನ  ತ್ೆಂದಿದಿುೋರಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ 
ಎಷದಟ ಪಾಿನೆಂಗ್ ಅಥಾರಿಟ  ಬರದತ್ುದೆ  ಎೆಂದ್ರೆ,  ಇದ್ರಲ್ಲಿ  ಬಿ.ಡಿ.ಎ. ಸಹ ಬರದತ್ುದೆ.  ಅದ್ದ 
೧೩೦೬  ಚ.ರ್ಕ.ಮಿೋ  ಇರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ  ಏರಿಯಾ.  ಅದ್ರೊಳಗಡ ೆ B.B.M.P. (Bruhat 
Bengaluru Mahanagara Palike) ಬರದತ್ುದ.ೆ  ಅದ್ರ ಆಚೆ Nelamangala Planning 
Authority ಬರದತ್ುದೆ, B.I.A.P.P.A. (Bangalore International Airport Area 
Planning Authority) ಬರದತ್ುದ,ೆ ಹೂೆಸಕೊೋಟೆ  ಬರದತ್ುದ,ೆ ಆನೆ್ಕಲ್  ಬರದತ್ುದೆ, ಕನಕಪದರ 
ಬರದತ್ುದೆ, B.M.I.C.A.P.A. (Bengaluru-Mysuru Infrastructure Corridor Area 
Planning Authority ಬರದತ್ುದೆ. ಮಾಗಡಿ  ಬರದತ್ುದೆ.    ಇವೆಲಿವನದನ ಸೋೆರಿಸಿಕೊೆಂಡದ 
Bengaluru Metropolitan Area ಬರದತ್ುದೆ. ಈ ಏರಿಯಾ  ಒಳಗಡೆ  ನೋವು ಈ ಒೆಂದ್ದ 
traffic ಅಥವಾ transportation ಕೆಲಸವನದನ ಈ ಒೆಂದ್ದ  ಅಥಾರಿಟ  ಮೂಲಕ  
ಮಾಡಿಸದತಿುದಿುೋರಿ. ಇವತ್ದು ನೋವು ‘Duties, functions and powers of the Authority’್
ಎೆಂದ್ದ provisions ಏನದ ಕೊಟಟದಿುೋರಿ,  ನ್ಾನದ  ಇಲ್ಲಿ  ಬಹಳಷದಟ  ಬಾರಿ ನೆ್ೂೋಡದತಿುದುೆ; ಈ  
mechanism, co-ordination ಮಾಡಿದಿುೋರಿ, ಎಲಿವೂ  ಆಗಿದ.ೆ  ಇಲ್ಲಿ  private 
organizations ಗೆ  ಬಹಳ   ಒತ್ದು  ಕೊಟಟದಿುೋರಿ.  ಈ ಒೆಂದ್ದ  ಕಲೆಸವನದನ private 
organizationsಗೆ  ವಹಿಸದವುದ್ಕೆೆ ಒತ್ದು  ಕೂೆಟಟದಿುೋರಿ. ೭೪ನೆ್ೋ  ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ನೋವು  ಏನದ 
constitutionally mandate ಇದ.ೆ  ಅದ್ಕೆೆ ತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ಕಾಯಿದೆಗಳನದನ ಈಗಾಗಲೆೋ  ಏನದ  
ರೂಪಿಸಿದಿುೋರಿ, ಅದ್ದ ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ. ಕಾಯಿದ ೆ  ಇರಬಹದದ್ದ.  The B.D.A. is not a 
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constitutional authority.  It’s a planning authority.  ಮತ್ದು  B.M.R.D.A. 
ಇದ್ದ  ನೋವು  ಮಾಡಿರದವೆಂತ್ಹದ್ದು Metropolitan Planning Authority.  ಈ 
ಅಥಾರಿಟಗ ೆ  ನೋವು  ಕೊಡತ್ಕೆೆಂತ್ಹ  ಪಾಿನೆಂಗ್. ಇವತ್ದು ನೋವು acquisition 
ಮಾಡಬೋೆಕಾಗದತ್ುದ.ೆ ಬಹಳಷದಟ  ಕಡ ೆ  ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೆೆ ನೋವು ಒತ್ದು ಕೂೆಡಬೋೆಕಾದ್ರೆ 
acquisition authority ನಮಗೆ  ಬರದವುದಿಲಿ. ಇದ್ದ ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ. ಮತ್ದು ಬಿ.ಡಿ.ಎ. ಗೆ 
ಬರದತ್ುದೆ. ಹಿೋಗಾಗಿ ನೋವು T.D.R (Transfer of Development Rights) ಗೆ ಅವಕಾಶ 
ಕೊಟಟಲಿ. ನೋವು ಇದ್ನದನ ಹೆಚಿುನ  ಮಟಟದ್ಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದಿಾ ಮಾಡಲ್ಲಕೆೆ ಸಾಕಷದಟ ಮೂಲಭೂತ್ 
ಸೌಲಭಾಗಳನದನ  ಅಭಿವೃದಿಾಪಡಿಸಬೆೋಕಾಗದತ್ುದ.ೆ  ನೋವು  ಈ ಬಗೆೆ “Duties, functions and 
powers of the Authority”್ ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆೋಕಾದ್ಷದಟ ಹೆೋಳಿದಿುೋರಿ.  ಅದೋೆ ರಿೋತಿ  ನೋವು 
“Preparation of Comprehensive Mobility Plan.- (1) The Authority shall 
notify its intent to prepare a Comprehensive Mobility Plan in such 
manner and form as specified by regulations”್ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿದಿುೋರಿ.  Mobility 
Plan ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ  ತೆಗೆದ್ದಕೊೆಂಡಿದಿುೋರಿ. ಈಗಾಗಲೆೋ ಬಿ.ಡಿ.ಎ. Comprehensive 
Development Plan ಅಥವಾ Land Use Plan ಅನದನ  ತೆಗೆದ್ದಕೂೆೆಂಡದ  ಕೂೆಡದತಿುದಾುರೆ. 
ಇದ್ದ overlap ಆಗದತ್ುದಯೆೋ?  As per Schedule 12 of the constitution, ನೋವು  
Planning Authority ನದನ ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ. ಗೆ  ಕೊಡಬೋೆಕದ.  ಆದ್ರೆ  ನೋವು ಪಾಿನೆಂಗ್ 
ಅಥಾರಿಟ, ಏನದ  ನಮಮ Karnataka Town and Country Planning Act ಕೆಳಗಡ ೆ
ಕೊಟಟದಿುೋರಿ, ಅದ್ದ ನೋವು  ಈ  ಯೋಜನೆ್  ರೂಪಿಸದವುದ್ಕೆೆ  ಅಥವಾ Comprehensive 
Development Plan ಅಥವಾ  Master Plan ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಬಿ.ಡಿ.ಎ. ಗೆ ಕೂೆಟಟದಿುೋರಿ.  
ಮತೆು ಇಲ್ಲಿ ನೋವು “Preparation of Comprehensive Mobility Plan”್ ಎೆಂದ್ದ 
ಕೊಟಟದಿುೋರಿ. ಈ Mobility Plan ಗೆ  ಇನ್ೂೆನೆಂದ್ದ... So, there is duplication. ಇದ್ದ 
Mobility Plan, Metropolitan Planning Authority ಗೆ ಎಲಾಿ ಪೂಣಾ ಏರಿಯಾ  
ಬರದತ್ುದೆಯೋ? ಈಗ  ನೋವು   ಹೆೋಳಿದ್  ಹಾಗೆ  ನೆ್ಲಮೆಂಗಲ  ಇದೆ,  ಕನಕಪದರ ಇದೆ,  



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                           28-12-2022                                               119 

ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗದ್ ಪರತಿ/Unedited Copy, ನ್ಾಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪತಿರಕಾ ಪರಕಟಣೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ದ 
 

   

ಮಾಗಡಿ  ಇದೆ.  ಈ  ಎಲಾಿ  ಪರದೆೋಶ  ಸೋೆರಿಸಿಕೊೆಂಡದ  ಒೆಂದೋೆ  Mobility Plan 
ಮಾಡದತಿುೋರಾ ಎನದನವುದ್ದ ಬಹಳ  ಪರಮದಖ  ವಿಚಾರ.   ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಇವತ್ದು  ಅವರದೆುೋ  
ಪಾಿನ್ಗಳನದನ authority ಅವರದಗಳು ಇಟದಟಕೂೆೆಂಡಿದಾುರೆ.  ಇಲ್ಲಿ  ಬಹಳ ಪರಮದಖವಾದ್ ವಿಚಾರ 
ಎೆಂದ್ರೆ, public transportation ಆಗಿದ.ೆ Socio-economical, ಅಮೋಲ ೆ
development policies ಇವೆಲಿವುಗಳು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರದತ್ುದೆ. ಇದೆಲಿವೂ constitutionally 
ಈ body ನಲ್ಲಿ  ಬರದವುದಿಲಿ.  ನಮಗೆ constitutionally ಬರದವೆಂತ್ಹದ್ದು  it is only 
the B.B.M.P. ಅಥವಾ  ಬೆೋರ ೆ ನಮಮ  ಮದನಸಿಪಲ್  ಕಾಪೂೆೋಾರೋೆಷನ್  ಇರಬಹದದ್ದ ಅಥವಾ 
೭೩ನೆ್ೋ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಲ್ಲಿ  ಬರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ಗಾರಮ ಪೆಂಚಾಯಿತಿ, ಜಲಾಿ  ಪೆಂಚಾಯಿತಿ ಅಥವಾ 
ತಾಲೂಿಕದ ಪೆಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರದತ್ುದೆ.  ನೋವು  ಈ  ಒೆಂದ್ದ  ಅಥಾರಿಟಗ ೆಇಷ್ೊಟೆಂದ್ದ  ಪವರ್  
ಕೊಟಾಟಗ is it not defeating the spirit of the constitution?  ಸೆಂಪೂಣಾವಾಗಿ 
ನೋವು ಇದ್ನದನ ನೆ್ೂೋಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ it is overcoming the constitution.  ಇದ್ನದನ 
ನೋವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೆೋಳುವುದಿಲಿ. ಸೆಂವಿಧಾನದ್ ಕಳೆಗಡ ೆ ಅಥಾರಿಟಯನದನ ಮಾಡದತೆುೋವೆೆಂದ್ದ 
ಎಲ್ಲಿಯೂ  ಹೋೆಳುವುದಿಲಿ.  ಮಾಡಲ್ಲಕೆೆ ಬರದವುದ್ೂ ಇಲಿ.  ಅದ್ದ ಕೋೆವಲ urban mobility 
ಮಾಡತ್ಕೆೆಂತ್ಹ  ಒೆಂದ್ದ ಅಥಾರಿಟ. ಇದ್ನದನ  ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ specific ಆಗಿ ನೋವು ಅವರಿಗೆ 
ಪವರ್ ಕೂೆಡಬೋೆಕದ.  ಇದ್ನದನ  ನೋವು ಎಲಾಿ  ಕಡ ೆ privatization  ಮಾಡಿದಿುೋರಿ.  ಈ  ಬಗೆೆ  
ಮಾಡತ್ಕೆ  ಕೆಲಸಗಳು  ಏನೆ್ೋನದೆ, ಇವೆಲಿವನದನ  ನೋವು  ಬಹಳಷದಟ ಕಡೆ  ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ, 
ಏಜೆನಸಯವರಿಗೆ  ಕೂೆಟಟದಿುೋರಿ.್ “Effectively implement policy plan regulation 
related to urban mobility by all concerned agency”್ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳುತಿುೋರಿ. ಅದ್ದ 
ಏಜೆನಸ ಎೆಂದ್ದ ಹೋೆಳುತಿುೋರಿ.  ಅದ್ದ  ಸಕಾಾರದ್ದು  ಇರಬಹದದ್ದ,  ಮತೊುೆಂದ್ದ  ಇರಬಹದದ್ದ.  
ಪೆೈವೆೋಟ್ ಏಜೆನಸ  ಎೆಂದ್ದ  ಹೆೋಳಿ  ಎರಡದ  ಕಡ ೆ  ಹಾರ್ಕದಿುೋರಿ. ಈಗ ನೋವು ಈ ಪೆೈವೋೆಟ್ 
ಏಜೆನಸಗಳಿಗ ೆ ನೋವು  ಕೊಡತ್ಕೆೆಂತ್ಹ  ಒತ್ದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ  ಬಹಳ  ಮದಖಾವಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಈ ಬಗೆೆ  
ಕಾಿರಿಫಿಕೆೋಷನ್ ಆಗಬೋೆಕದ.  Whether this authority will be taken over by 
private entities? ಆ ರಿೋತಿ ತೆಗೆದ್ದಕೊಳುಿವೆಂತ್ಹ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ  ಅವರದಗಳಿಗೆ  ಬೆೋರ ೆಬೆೋರ ೆ 
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ಕೆಲಸ  ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ, to overcome the constitutional body; ಅದ್ದ ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ.  
ಇರಬಹದದ್ದ, ಬೋೆರ ೆ ಬೆೋರ ೆ  ಗಾರಮ ಪೆಂಚಾಯಿತಿಗಳು  ಇರಬಹದದ್ದ, ಇವುಗಳೆಲಿವೂ  ಆಚೆ 
ಬರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ  ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ  ನಡಯೆದತಿುದಯೆೋ ಎನದನವ ಸೆಂಶಯ ಬರದತ್ುದೆ. ಹಿೋಗಾಗಿ, 
ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮದಖ್ಾವಾಗಿರದವೆಂತ್ಹ  ಅೆಂಶವೆೆಂದ್ರ ೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಟಾಟರ ೆ ಜನಗಳ ಒೆಂದ್ದ  
ಸಹಭಾಗಿತ್ಾ  ಇಲಿ ಎನದನವುದ್ದ ಸಪಷಟವಾಗದತಿುದೆ.    ಇದ್ರಲ್ಲಿ  ನೋವು   ಎರಡದ  ಅಥಾರಿಟ  
ಮಾಡಿಕೊೆಂಡಿದಿುೋರಿ.  

ವೆೈಸ್ ಛೆೋಮಾನ್:- ಶ್ರೋಯದತ್  ರಮೋಶ್ ರವರ,ೆ  ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಏನ್ಾಗಬೆೋಕೆೆಂದ್ದ 
specific ಅಗಿ  ಕಾಿರಿಫಿಕೆೋಷನ್  ಕೆೋಳಿ ಮತ್ದು suggestions ಕೂೆಡಿ. 

   ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೋಶ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,ೆ  ಇದ್ರ  ಬಗೆೆ ಹೆೋಳಿದಾಗ  ಮಾತ್ರ     
ವಿಚಾರ  ಗೊತಾುಗದತ್ುದೆ.  

ವೆೈಸ್ ಛೆೋಮಾನ್:- ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಇನದನ ತ್ದೆಂಬಾ ಜನ ಮಾತ್ನ್ಾಡದವವರಿದಾುರೆ.      
ಹಿೋಗಾಗಿ  ನೋವು  ಇದ್ರ  ಬಗೆೆ  ಕಾಿರಿಫಿಕೆೋಷನ್  ಕೆೋಳಿ  ಮತ್ದು   ಸಲಹೆಗಳನದನ  ಕೊಡಿ.  

ಶ್ರೋ  ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸಾದ್(ವಿರೂೆೋಧ  ಪಕ್ಷದ್  ನ್ಾಯಕರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,ೆ      
ಇದ್ರ  ಬಗೆೆ  ವಿಧೋೆಯಕವನದನ   ತೆಗೆದ್ದಕೂೆೆಂಡದ   ಬೆಂದಿದಾುರ.ೆ  ಇದ್ರ  ಬಗೆೆ    ಕೆಲವೆಂದ್ದ  
ವಿಚಾರಗಳನದನ  ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದ  ಹೆೋಳುವವರಿದಾುರ.ೆ  

ವೆೈಸ್ ಛೆೋಮಾನ್:- ನ್ಾನದ ಅವರಿಗೆ    ಈ ಬಗೆೆ  ಕಾಿರಿಫಿಕೆೋಷನ್  ಕೆೋಳಿ  ಮತ್ದು  
ಸಲಹೆಗಳನದನ  ಕೊಡಿ ಎೆಂದ್ದ  ಹೆೋಳಿದೆುೋನ್.ೆ   

ಶ್ರೋ  ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸಾದ್(ವಿರೂೆೋಧ  ಪಕ್ಷದ್  ನ್ಾಯಕರದ):-   ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,ೆ      
ಅದ್ದ  ಮೆಂತಿರಗಳು  ಉತ್ುರ  ಕೊಟಟ ನೆಂತ್ರ ನ್ಾವು ಕಾಿರಿಫಿಕೆೋಷನ್ ಕೆೋಳಬೆೋಕಾಗದತ್ುದೆ.  
ಅದ್ಕೊೆೋಸೆರ  ಈ ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ  ಅವರಿಗೆ  ತ್ದೆಂಬಾ  ಜ್ಞಾನ  ಇರದವುದ್ರಿೆಂದ್ ಅವರದ  
ಮಾತ್ನ್ಾಡಬೆೋಕೆೆಂದ್ದ  ನ್ಾವು ಅವರಿಗೆ  ವಿನೆಂತಿ  ಮಾಡಿರದತೆುೋವೆ.   ಸಕಾಾರ  ವಿಧೆೋಯಕವನದನ  
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ತ್ೆಂದಿರದವಾಗ  ಅದ್ರ  ಆಗದ-ಹೂೆೋಗದಗಳ  ಬಗೆೆ  ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದ ಕೂಲೆಂಕಷವಾಗಿ  ಚಚೆಾ  
ಮಾಡದತಾುರ.ೆ    

ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೋಶ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,ೆ ಇಲ್ಲಿ Bengaluru Metropolitan 
Land Transport Authority ಎೆಂದ್ದ  ಹೆೋಳಿ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳ  ಅಧಾಕ್ಷತಯೆಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ದ 
ಅಥಾರಿಟಮಾಡಿದಾುರೆ.                                                       

(ಮದೆಂದ್ದ)                                                                                       

(1256) 28.12.2022 01.30 ಎಸ್ವಿ-ಆರ್ಎನ್         (ವೆೈಸ್ ಛೆೋಮಾನ್ರವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೋಶ್ (ಮದೆಂದ್ದ):-  

ಇನ್ೂೆನೆಂದ್ದ Executive Committee ಎೆಂದ್ದ ಮಾಡಿದಾುರ.ೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ Chief Secretary of 
the State will be the Ex-officio Chairperson of the Committee.  ಇದ್ರಲ್ಲಿ 
participation of public  ಆಗಲ್ಲೋ, Public Representative ಆಗಲ್ಲೋ ಕೂೆಟಟಲಿ. 
Constitution ನಲ್ಲಿ, ನಮಮ  formation of the Metropolitan Planning 
Committee ಯಲ್ಲಿ it is very clear.   There should be elected person 
from the all the local bodies ಎೆಂದ್ದ ಇದ.ೆ  73 and 74th Amendment ನಲ್ಲಿ 
ಬರದವೆಂತ್ಹ ಎಲಾಿ bodies ಗಳಿಗೂ ಇದ್ದ ಅನಾಯಿಸದತ್ುದೆ.  ಇಲ್ಲಿ ನೋವು ಅದ್ನದನ ಹೆಚಿುಗ ೆ
ಕೊಟಟಲಿ. Authority  ಆಗಿ Chief Minister ಗೆ ಕೊಟಟದಾುರೆ.  ಮೋಯರ್ ಅವರನದನ 
ಸೋೆರಿಸಿದಾುರ.ೆ  But not all parastatal departments.  ಇಲ್ಲಿ ನೋವು ಒತ್ದು ಕೂೆಟಟರದವುದ್ದ 
only for Transportation. But Transportation ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳಷದಟ 
powers ಕೊಟಟದಾುರೆ.  Transportation ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ coordination ಮಾಡದವೆಂತ್ಹ 
powers ಕೂೆಟಟದಾುರೆ. ಬೋೆರ ೆಬೆೋರ ೆparastatal departments ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೂೆೆಂದಾಣಿಕೆ 
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ಮಾಡಿಕೊಳುಿವುದ್ಕೆೆ ಕೊಟಟದಾುರ.ೆ It will overlook all other constitutional bodies.  
ಇದ್ದ ಬಹಳ ಮದಖಾವಾದ್ೆಂಥದ್ದು. ಇದ್ದ ನಮಗೆ ಈಗ ಗೊತಾುಗದವುದಿಲಿ.   

ವೆೈಸ್ ಛೆೋಮಾನ:-ಮಾನಾ ರಮೋಶ್ ಅವರೆೋ, ನಮಮ ಚಚೆಾಯದ ಉಪಯದಕು ಆಗದವುದ್ಕೆೆ 
clause-wise ಹೆೋಳಿದ್ರೆ ಉಪಯದಕು ಆಗದತ್ುದೆ.   

ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೋಶ:- ಇದ್ರಲ್ಲಿ; CHAPTER-V,  Preparation of Policies 
and Comprehensive Mobility Plan. 20. Preparation of policies.- 1) 
The Authority shall prepare and implement the following policies in 
connection with Urban Mobility and shall update periodically the 
existing policies on Urban Mobility in consultation with the Urban 
Transport Agencies, Urban Local Bodies, Traffic Management Agencies, 
Urban Development Department, etc. All such policies shall be placed in 
public domain for public feedback before finalized,- ( a) Parking polic;    
ಇದ್ದ policies  ಮಾಡತ್ಕೆೆಂಥದ್ದು.  ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ Comprehensive Mobility Plan.  

ಇದ್ರಲ್ಲಿ; 21. Preparation of Comprehensive Mobility Plan.- 1) 
The Authority shall notify its intent to prepare a Comprehensive 
Mobility Plan in such manner and form as specified by regulations.    
ಇಲ್ಲಿ (a) Integration of social, economic, and spatial development policies 
and plans to advance sustainable urban transport.  ನೋವು social, 
economic ಮಾಡದವುದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ urban transport ಅನದನ ಮಾಡದತಾುರ.ೆ  ನೋವು 
74th Amendment  ನಲ್ಲಿ 73rd Amendment ನಲ್ಲಿ ಇರದವೆಂತ್ಹ powers ಅನದನ ಈ 
Authority ಗೆ ಕೂೆಡದತಿುದಿುೋರಿ. Complete shift ಮಾಡಲಾಗದತಿುದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 
(b)Various types of infrastructure, facilities, and other works; complete 
local body ಗೆ ಇರದವ ಕೆಲಸವನದನ ಈ Authority ಗೆ ಕೂೆಡದತಿುದಿುೋರಿ. ಎಲ್ಲಿ ಕೂೆಡದತಿುದಾುರ.ೆ  



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                           28-12-2022                                               123 

ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗದ್ ಪರತಿ/Unedited Copy, ನ್ಾಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪತಿರಕಾ ಪರಕಟಣೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ದ 
 

   

Not only in BBMP or BDA or Metropolitan Regional Area. ಆ ಪೂತಿಾ 
area ನಮಗೆ ೮೦೦೫ ಚದ್ರ ರ್ಕಲೊೋ ಮಿೋಟರ್ ಬರದತ್ುದೆ.  ಇೆಂತ್ಹ ಒೆಂದ್ದ ಪರದೆೋಶವನದನ 
ಸೆಂಪೂಣಾವಾಗಿ governance  ಮಾಡಲದ ಈ ಒೆಂದ್ದ Authority ಯನದನ 
ನೆ್ೋಮಿಸಲಾಗದತಿುದೆ.  Not in the name of transportation. (d) existing and 
proposed route plans of public transport;  (e)hierarchy of roads (local, 
collectors, sub arterial, arterials and urban highways) established based 
on travel demand; (f) standards governing the roads of all levels of 
hierarchy; (g) pedestrian path, cycle tracks, drains (within the public 
road) and the standards governing them;    ಇೆಂದ್ದ obligated duties, local 
bodies ನಲ್ಲಿ.  Obligated duties   ಇದೆ.  –Transportation ಮಾತ್ರ ನೋವು ಹೆೋಳುವ 
heading.  ಆದ್ರ ೆ ನೋವು provision ಮಾಡಿಕೊೆಂಡಿರದವ everything is going to 
shift.  ನೋವು ಕೊಟಟರದವುದ್ದ ಕೆೋವಲ ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ. ಅಥವಾ ಬಿ.ಡಿ.ಎ.ಗೆ ಅಲಿ. ಇವತ್ದು ಇದ್ದ 
ನಮಗೆ ಗೊತಾುಗದವುದಿಲಿ. ಇದ್ದ implement ಆದ್ ತ್ಕ್ಷಣ this Authority will 
overlook every local bodies. They will take over and whatever they 
ask for their plan or any proposal, they will get, and they will 
implement. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚಿುನ ಒತ್ುನದನ ಕೂೆಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೋ ಓದಿಕೂೆೆಂಡದ 
ಹೊೋದ್ರ ೆ ಬೋೆಕಾದ್ಷದಟ ಓದ್ಬಹದದ್ದ.  

ಇದ್ರಲ್ಲಿ;  25. Preparation and approval of  Annual 
Implementation Plan.- (1) Based on the implementation of City 
Mobility Investment Program and respective Sectoral Mobility 
Investment Programs, the Urban Transport Agencies, Infrastructure 
Development Agencies and Traffic Management Agencies shall prepare 
the Annual Implementation Plan at the beginning of each year in the 
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format as specified in the regulations. The Annual Implementation Plan 
shall comprise the following components namely;-  ಎಲಿವನೂನ ಹೆೋಳುತಿುೋರಿ.  
Investments Plans, Current Financial years ಹೆೋಗಿರಬೆೋಕೆೆಂದ್ದ  ಎಲಾಿ ಹೆೋಳುತಿುೋರಿ. 
Everything is completely taken over.  ಇದ್ರಿೆಂದ್  ಏನ್ಾಗದತೆುೆಂದ್ರೆ ನಮಮ    73 
and 74th Amendments will going to be killed. In the name of 
Transportation only you are giving everything for them. That to 
private agencies   ಎೆಂದ್ದ ಹೋೆಳುತಿುೋರಿ. Private Agencies ಅೆಂದ್ರೆ… Private 
Agencies and Public Agencies,  ಅೆಂದ್ರ ೆ ಬೆೋಕಾದ್ಷದಟ ಬೋೆರ ೆ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ 
ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಬಹದದ್ದ.  It is just like parallel governance. Local Body 
ಯಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ದ parallel governance.  ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳು ಮತ್ದು ಇತ್ರ ಬೆೋರ ೆ ಬೆೋರ ೆ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ ಕೆಲಸವನದನ ಮಾಡದತಾು ಹೊೋಗದತಾುರೆ.  Involvement and 
participation of the representative people will be curbed or 
comedown.  ಇದ್ದ ನಮಗೆ ಕಾಲಕರಮೋಣ ಕೆಳಗ ೆಬರದತ್ುದೆ.     Immediate  ಆಗಿ ನೋವು 
ತೆಗೆದ್ದಕೂೆಳುಿವುದಿಲಿ. ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ. ಚದನ್ಾವಣಯೆನದನ ಏಕೆ ಮಾಡಿಲಿ? You cannot 
postpone for one day.  ಅಧಾಗೆಂಟ ೆ ಮಾಡದವ ಹಾಗಿಲಿ. ಎಲ್ಲಿ ನೋವು ಮಾಡಬಹದದ್ದ 
ಎೆಂದ್ರೆ body ಅನದನ supersede or dissolve ಮಾಡಿದಾಗ… 

ವೆೈಸ್ ಛೆೋಮಾನ:- ಮಾನಾ ರಮೋಶ್ ಅವರೆೋ, ಬಿಲ್ ಬಗೆೆ ಮಾತ್ನ್ಾಡಿ.  ಇನೂನ ತ್ದೆಂಬಾ 
ಜನ ಮಾತ್ನ್ಾಡದವವರಿದಾುರೆ.  Please stick on to Bill.  

ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೋಶ:- ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ. ಚದನ್ಾವಣೆಯನದನ ಎರಡದ ವಷಾದಿೆಂದ್ 
ಮಾಡಿರದವುದಿಲಿ.  

ವೆೈಸ್ ಛೆೋಮಾನ:- ಅದ್ರ ಚಚೆಾಯನದನ ಇನ್ೂೆನಮಮ ಇಟದಟಕೂೆಳೂೆಿೋಣ.  ಈಗ ಬಿಲ್ ಬಗೆೆ 
ಮಾತ್ನ್ಾಡಿ. 
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ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೋಶ:- ಹಾಗಾಗಿ take over ಗಾಗಿ ಒೆಂದ್ದ ಕಾನೂನನೆ್ನೋ 
ಮಾಡದತಿುದಿುೋರಿ. ಗಾರಮ ಪೆಂಚಾಯಿತಿ ಇರಬಹದದ್ದ, ಪಟಟಣ ಪೆಂಚಾಯಿತಿ ಇರಬಹದದ್ದ, ಟ.ಎೆಂ.ಸಿ. 
ಇರಬಹದದ್ದ, ಸಿ.ಎೆಂ.ಸಿ. ಇರಬಹದದ್ದ. ಈ ಒೆಂದ್ದ ಪರದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ ೮೦೦೫ ಚದ್ರ ರ್ಕ.ಮಿೋ. 
ವಾಾಪಿುಯಲ್ಲಿ ಎಷದಟ ಬರದತ್ುದೆ ಅಷೂಟ local bodies  ಗಳನದನ ತೆಗೆದ್ದಕೂೆಳುಿತಿುದೆ.  It will 
overcome, it will overriding the Constitutional bodies.   Constitutional 
provision ಇಟದಟಕೂೆೆಂಡದ ಈ Authority ಅನದನ ನೋವು frame ಮಾಡಿರದವುದಿಲಿ.  It is 
framed totally out of the Constitution, constitution of BBMP, Grama 
Panchayath, Taluk Panchayath and even Metropolitan Planning 
Committee. Metropolitan Planning Committee,  ಅದ್ರ ಬಗೆೆಯೂ ಇದ್ರಲ್ಲಿ 
ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೆೋಳುವುದಿಲಿ. It is already working   ಹಾಗಾಗಿ ಇೆಂತ್ಹ ಒೆಂದ್ದ ಪರಿಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿ 
ಈ ಒೆಂದ್ದ ಕಾಯಿದ ೆಬರದತ್ುದೆ ಎೆಂಬದದ್ದ ನಮಗೆ ಇರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ಭಯ.  

ಇದ್ರಲ್ಲಿ;  30. Funds of the Authority.-  (3) Except as otherwise 
directed by the State Government, all the money and receipts specified 
in the foregoing provisions and forming part of the Fund shall be 
deposited  in any scheduled bank as defined in the Reserve Bank of 
India Act, 1934.   ಷ್ೆಡೂಾಲಿ್ ಬಾಾೆಂಕ್ಗೆ ಕೊಡದತಿುೋರಿ ವಿನಃ ನ್ಾಾಷನಲೆೈಸಿ್ ಬಾಾೆಂಕ್ಗೆ 
ಕೊಡದವುದಿಲಿ. Privatization ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ  ಈ ಒೆಂದ್ದ Act  ಬರತ್ಕೆೆಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೂೆಿೋ 
ಓೆಂದ್ದ ಕಡ ೆ entire things  will be  take over this Bangalore.    ಈ  
Authority  ಯಿೆಂದ್  Privatization  ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ   ಇೆಂತ್ಹ ಒೆಂದ್ದ ಕೆಲಸವನದನ ಸಕಾಾರ 
ಮಾಡದತಿುರದವುದ್ದ proper consultation ಆಗಬೋೆಕದ. ಅದ್ಕಾೆಗಿ ಒೆಂದ್ದ Select 
Legislative  Committee ಅನದನ constitute  ಮಾಡಿ.  ಇದ್ರ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳು 
ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನದನ ಯಾವಲೆಾಿ ವಿಚಾರಗಳನದನ ಗಮನಸಬಹದದ್ದ to strengthen the Local 
bodies to overcoming the problems of the Bangalore Transportation 
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ಇರಬಹದದ್ದ, Traffic  ಇರಬಹದದ್ದ ಮತ್ದು ಇಲ್ಲಿಗ ೆಬೆೋಕಾದ್ೆಂತ್ಹ Acquisitions ಇರಬಹದದ್ದ 
ಇವೆಲಿವನೂನ ಮಾಡಬೋೆಕಾದ್ರ ೆ ಮದೆಂದಿನ   ಅಧಿವೆೋಶನದ್ಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ.                                       
(ಮದೆಂದ್ದ) 

 

(1257) 28-12-2022, 1.40 ಕೆಜ. ಆರ್ಎನ್          (ವೆೈಸ್ ಛೆೋಮಾನ್ರವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 
ಶ್ರೋ  ಪಿ.ಆರ.ರಮೋಶ್ (ಮದೆಂದ್ದ.,):-  

ಆದ್ಷದಟ ಬೋೆಗ ಮಾಡಿ. Joint Select Committee ಅಥವಾ Legislative Committee 
ಅನದನ ಬಿಟದಟ ಇದ್ನದನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇದ್ದ ಇನದನ ಸಾಕಷದಟ ಉತ್ುಮವಾಗದತ್ುದೆ.  ನ್ಾನದ ಇದ್ನದನ 
ಮಾಡದವುದ್ದ ತ್ಪದಪ ಎೆಂದ್ದ   ಹೆೋಳುತಿುಲಿ. We need it, but it should be effective 
one. It should be workable one. It should be very helpful to the 
problem of Bengaluru.  ಅೆಂತ್ಹ ಒೆಂದ್ದ Transportation ಅನದನ ಅಥವಾ Traffic 
Problem ಗೆ ನ್ಾವು ಸಪೆಂದಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ರೆ, we need effective governance 
ಕೊಡದವೆಂತ್ಹ ಒೆಂದ್ದ enactment ಬೆೋಕದ. ಅದ್ನದನ ತ್ರಬೋೆಕೆೆಂದ್ದ ಹೋೆಳುತಿುದೆುೋನ್ೆ. 

 ಶ್ರೋ ಕ.ೆಎ.ತಿಪಪೆೋಸಾಾಮಿ (ನ್ಾಮನದೆೋಾಶನ ಹೊೆಂದಿದ್ವರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, 
ನನಗ ೆಮಾತ್ನ್ಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟಟದ್ುಕಾೆಗಿ ತ್ಮಗೆ ಧನಾವಾದ್ಗಳು. ನನಗ ೆತಿಳಿದ್ ಮಟಟಗ ೆ
ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಕಾಾರದ್ Urban Affairs Department ರವರದ ಕೂೆಟಟರದವೆಂತ್ಹ ನದೆೋಾಶನಗಳ 
ಮೋಲ ೆ ಈ ವಿಧೆೋಯಕವನದನ ತ್ೆಂದಿರಬಹದದ್ದ ಎೆಂದ್ದ ನ್ಾನದ ಭಾವಿಸಿದೆುೋನ್ೆ. ಇದ್ನದನ ಮಾನಾ 
ಸಚಿವರದ ದ್ಯಮಾಡಿ clarify ಮಾಡಬೋೆಕದ. ನನನ ಪರಕಾರವಾಗಿ, 7-8 ಇಲಾಖೆಗಳು, ಸೆಂಸೆಾಗಳು, 
Agencies ಗಳು ಬರದತ್ುವೆ. ಅದ್ನದನ schedule ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೆೋಕಾಗಿತ್ದು. ಅವರದ usually ಎಲಾಿ 
Act ನಲ್ಲಿಯೂ ಇರದತಾುರ.ೆ ಆದ್ರೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಕಲಿ. ಅದೆೋ ತ್ರಹ ಸರಹದ್ುನದನ ತೊೋರಿಸದವೆಂತ್ಹ 
Map ಅನದನ ಸಹ ಹಾಕಬೆೋಕಾಗಿತ್ದು.  ನೆಂತ್ರ ಇದ್ನದನ Paper ನಲ್ಲಿ Press Conference 
ಮಾಡಿ publication ಮಾಡದತೆುೋವೆೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿದಾುರೆ. ಇದ್ದ ಸಕೆ್ಷನ್ 3 ರಲ್ಲಿದೆ. Publish  ಮಾಡಿ 
ಮಾಡದತೆುೋವ.ೆ ಇದ್ನದನ ಮದೆಂಚೆಯೋ ಮಾಡಿದ್ುರ ೆ ಚೆನ್ಾನಗಿತ್ದು ಎನದನವುದ್ದ ನನನ ಭಾವನೆ್. ಕನಷಿ 
rules ಮಾಡದತಾುರ.ೆ Rules making powers, Act ನಲ್ಲಿದೆ, ಆಗ ಮಾಡಬೆೋಕಾದ್ರೂ ಸಹ, 
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ಯಾವ ಯಾವ ಸೆಂಸೆಾಗಳು ಎನದನವುದ್ನದನ ಆ rules ನಡಿ ಸೋೆರಿಸಬೆೋಕದ. ತಾವು ಏನದ 
integration and convergence ಮಾಡಿ ಈ Transportation Activities ಅನದನ 
ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಹೂೆರಟಟದಾುರೆ, ಇದ್ಕೆೆ Nodal Agency ಯಾವುದ್ದ? Secretariat ಯಾವುದ್ದ? 
ಕಾಯಾಾಲಯ  ಯಾವುದ್ದ? ಯಾರದ ನೆ್ೂೋಡಿಕೂೆಳುಿತಾುರ?ೆ Chief Secretary, Executive 
Committee Member ಆಗಿರದತಾುರ.ೆ  ಇದ್ನದನ ನೆ್ೂೋಡತ್ಕೆೆಂಥವರದ ಯಾರದ? ಈಗಾಗಲೆೋ, 
ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಕಾಾರದ್ ನದೆೋಾಶನದ್ೆಂತೆಯೂ ಸಹ Directorate of Urban Land Transport 
ಮಾಡಿದಿುೋರಿ, ಅದ್ನದನ Secretariat ಯಿೆಂದ್ ಮಾಡಿದಿುೋರಿ. ಅದ್ನದನ ಏನ್ಾದ್ರೂ Nodal 
Agency ಎೆಂದ್ದ ಮಾಡದತಿುೋರಾ? ಅದ್ನೆ್ನೋ Secretariat ರವರಿಗ ೆ ಏನ್ಾದ್ರೂ convert  
ಮಾಡದತಿುೋರಾ ಎನದನವುದ್ನದನ ದ್ಯಮಾಡಿ  ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ   clarify  ಮಾಡಬೋೆಕದ. ತಾವು 
ಸಕೆ್ಷನ್ 23 ರಲ್ಲಿ Revision of Comprehensive Mobility Plan ಅನದನ ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ 
ಮಾಡದತೆುೋವೆೆಂದ್ದ  ಹೆೋಳಿದಾುರ.ೆ Comprehensive Mobility Plan it should be 
inconsonance with the Master Plan of the all the Authorities come 
within the Mobility Bill. Urban Mobility Bill   ಏನದ,ೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರದವೆಂತ್ಹ 
ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರಾದ್ ಶ್ರೋ ರಮೋಶ್ರವರದ ಹೆೋಳಿದ್ೆಂತ,ೆ BIAAPA (Bangalore 
International Airport Area Planning Authority) ಇರಬಹದದ್ದ, BDA 
(Bangalore Development Authority) ಇರಬಹದದ್ದ, BMRDA (Bangalore 
Metroplitan Region Development Authority) ಇರಬಹದದ್ದ, Bangalore City 
Corporation Plan ಇರಬಹದದ್ದ, ಅದ್ಕೆೆಲಾಿ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ ೆ integration  ಆಗಬೋೆಕದ. 
ಇಲಿವೆೆಂದ್ರೆ, ಸಾಕಷದಟ ತೊೆಂದ್ರಗೆಳು ಆಗದತ್ುವೆ.  ಆಮೋಲೆ ಯಾವಾಗ Master Plan 
revision ಆಗದತ್ುದಯೆೋ, ಆವಾಗಲೂ ಸಹ Mobility Plan ಸಹ  ಆವಾಗಲೆೋ revision  
ಆಗಬೋೆಕದ. ಅದ್ಕೂೆ ಮದೆಂಚೆ ಆಗಬಾರದ್ದ ಎನದನವೆಂತ್ಹದ್ದು, ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ land use change 
ಆಗಬೋೆಕಾದ್ರ,ೆ ಮತೊುೆಂದ್ದ ಆಗಬೋೆಕಾದ್ರೆ, land use ನಲ್ಲಿಯೋ ಆಗಬೋೆಕದ. ಅದ್ದ Planning 
Authority BMRDA ಏನದ,ೆ BMRDA ಸಹ ಅದ್ನದನ approve  ಮಾಡಬೋೆಕದ 
ಎನದನವೆಂತ್ಹ ನದೋೆಾಶನ ಇದೆ.  

       ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಇನದನ Funds Management ಬಗೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ,ೆ 
ಹೆೋಳಿದಾುರೆ. ಇದ್ಕೆೆ ಏನ್ಾದ್ರೂ ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಕಾಾರದಿೆಂದ್ ಸಹಾಯ ಬರದತ್ುದೆಯೋ? ಇದ್ಕೆೆ ಏನ್ಾದ್ರೂ 
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ವಾಗಾುನ ಮಾಡಿದಾುರಯೆೋ? ಈ ತ್ರಹ ಬಿಲದಿ ತ್ನನ ನಮಗೆ ಏನ್ಾದ್ರೂ ಸಹಾಯ 
ಮಾಡದತೆುೋವೆೆಂದ್ದ   ಹೆೋಳಿದಾುರಯೆೋ ಎೆಂಬ ಬಗೆೆ clarify ಮಾಡಬೋೆಕದ. Green Cess taxes 
ಹಾಕದತೆುೋವೆೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿದಾುರ.ೆ ಯಾವ ರಿೋತಿಯಾದ್ taxes ಅನದನ ಹಾಕದತಾುರೆ, ಅದ್ದ ನಮಮ 
ನ್ಾಗರಿೋಕರ ಮೋಲೆ ಹೊರೆಯಾಗಬಾರದ್ದ. ಏನ್ಾದ್ರೂ, building plan sanction  
ಆಗಬೆೋಕಾದ್ರೆ, ಅದ್ಕೆೆ ಏನ್ಾದ್ರೂ ತೆರಿಗೆಯನದನ ಕಟಟಸಿಕೂೆಳುಿತಿುೋರಾ ಎೆಂಬದದ್ರ ಬಗೆೆ ದ್ಯಮಾಡಿ 
clarify ಮಾಡಿ ಎೆಂದ್ದ ಕೆೋಳುತಿುದೆುೋನ್ೆ. ಅದೋೆರಿೋತಿಯಾಗಿ ತಾವು ಮದಖಾಮೆಂತಿರಯವರ ಭೂ-
ಸಾರಿಗ ೆ ಪಾರಧಿಕಾರವನದನ ಮಾಡಿದಾುರ.ೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾನಾ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಯವರದ ಪದ್ನಮಿತ್ು 
ಅಧಾಕ್ಷರಾಗಿ ಇರದತಾುರ,ೆ  ಬೆೆಂಗಳೂರದ ಅಭಿವೃದಿು ಸಚಿವರದ ಪದ್ನಮಿತ್ು ಉಪಾಧಾಕ್ಷರಾಗಿರದತಾುರೆ, 
ಬೆೆಂಗಳೂರದ ಮಹಾನಗರವನದನ ಪರತಿನಧಿಸದವೆಂತ್ಹ ಒಬಬ ಸಚಿವರದ ಪದ್ನಮಿತ್ು 
ಸದ್ಸಾರಾಗಿರದತಾುರ,ೆ ಸಾರಿಗ ೆಸಚಿವರದ ಪದ್ನಮಿತ್ು ಉಪಾಧಾಕ್ಷರಾಗಿರದತಾುರ.ೆ ಇಲ್ಲಿ explanation 
ಕೊಡಬೋೆಕಾದ್ರ,ೆ ಮಾನಾ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಯವರದ ಅಥವಾ ಬೆೆಂಗಳೂರದ ಅಭಿವೃದಿಾ ಸಚಿವರದ 
ಇಲಿದಿದಾುಗ ಸಾರಿಗ ೆ ಸಚಿವರದ  ಉಪಾಧಾಕ್ಷರಾಗಿರದತಾುರೆ, ಇವರದ ಇಲಿದಿದಾುಗ ಮದಖಾ 
ಕಾಯಾದ್ಶ್ಾಯವರದ  ಆಗದತಾುರೆೆಂದ್ದ ಹೋೆಳಿದಾುರೆ. ಮದಖಾ ಕಾಯಾದ್ಶ್ಾಯವರದ 
ಅಧಾಕ್ಷತಯೆನದನ ವಹಿಸಿದಾಗ ಬೆೆಂಗಳೂರದ  ಮಹಾನಗರವನದನ ಪರದೆೋಶವನದನ ಪರತಿನಧಿಸದವೆಂತ್ಹ 
ಒಬಬ ಸಚಿವರದ ಪದ್ನಮಿತ್ು ಸದ್ಸಾರಾಗದವುದ್ಕೆೆ ಸಾಧಾವಿಲಿ. ಇದ್ದ ಸಾಲಪ ಆಭಾಸವಾಗಬಹದದ್ದ. 
ಹಾಗಾಗಿ,  ಇದ್ನದನ ಸಾಲಪ ನೆ್ೂೋಡಿ ಎೆಂದ್ದ ನ್ಾನದ ತ್ಮಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡದತೆುೋನೆ್. 

(ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ ಪಿೋಠವನದನ ಅಲೆಂಕರಿಸಿದ್ರದ) 

     ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, Fund Management ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತೆ, ಸಾಕಷದಟ 
ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಿದಾುರ.ೆ  ಆದ್ರೆ, ಏನ್ಾಗಿದೆ ಎೆಂದ್ರೆ, ಸಾಕಷದಟ ಇಲಾಖಗೆಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಇರದತ್ುದೆ.  ಈ 
ಎಲಾಿ ಹಣವನದನ ಬಳಸಿಕೊೆಂಡದ ಬಹದಶಃ Mobility Plan  ಅನದನ ಅನದಷ್ಾಟನಗೊಳಿಸದವುದ್ಕೆೆ 
ಪರಯತ್ನ ಮಾಡದತಾುರೆೆಂದ್ದ ಕಾಣಿಸದತ್ುದೆ. ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರಾದ್ ರಮೋಶ್ರವರದ  ಹೆೋಳಿದ್ೆಂತ,ೆ 
ಬೆೆಂಗಳೂರದ  ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯದತಿುರದವೆಂತ್ಹ ನಗರವಾಗಿದೆ. ಇದ್ಕೆೆ ಕೆೋೆಂದ್ರ 
ಸಕಾಾರದಿೆಂದ್ ಸಾಕಷದಟ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ತ್ೆಂದ್ರೆ,  ಒಳೆಿಯ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆೆಂಗಳೂರದ 
ಅಭಿವೃದಿಾ ಆಗಬಹದದ್ದ.  At least, ನಮಮ ದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ ನಮಮ ರಾಜಾ ಪರಪರಥಮವಾಗಿದ್ುರೆ,  ಎಲಾಿ 
ಸಹಕಾರವನದನ  ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಕಾಾರ  ನೋಡಬಹದದ್ದ. ಅದ್ದ ಭೂ-ಸಾರಿಗ ೆ ಇರಬಹದದ್ದ, Urban 
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Affairs  ಇರಬಹದದ್ದ ಅಥವಾ ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಕಾಾರದ್ Environment and Ecology 
Department ಇರಬಹದದ್ದ, ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷದಟ ಅನದದಾನ ಬೆೋರ ೆ ರಿೋತಿಯಾದ್ ಸಹಾಯ 
ದೊರೆಯದತ್ುದೆ. ದ್ಯಮಾಡಿ ಅದ್ನದನ ತ್ರಬೋೆಕದ, ಸಕಾಾರ ಕಾಯಾಪರವೃತ್ುವಾಗಬೆೋಕೆೆಂದ್ದ  ಹೆೋಳಿ 
ನ್ಾನದ ವಿಧೆೋಯಕವನದನ ಸಾಾಗತ್ ಮಾಡದತೆುೋನೆ್.  

      ಶ್ರೋ ಎಸ್.ಕೆೋಶವ ಪರಸಾದ್ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಚದನ್ಾಯಿತ್ರಾದ್ವರದ):- ಮಾನಾ 
ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ,  ಬೆೆಂಗಳೂರದ ಮಹಾನಗರ  ಭೂ-ಸಾರಿಗ ೆ ಪಾರಧಿಕಾರ ವಿಧೆೋಯಕ, 2022 
ಅನದನ ಸಾಾಗತ್ ಮಾಡದತೆುೋನೆ್.  ನ್ಾನದ ಈ ಮನ್ೆಯ ಸದ್ಸಾನ್ಾಗದವುದ್ರ್ಕೆೆಂತ್ ಮದೆಂಚೆ ಪರತಿನತ್ಾ 
ಬೆೆಂಗಳೂರದ ಮಹಾನಗರದ್ಲ್ಲಿ ಓಡಾಡದವೆಂತ್ಹ  ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ನಮಮ ಎಲಾಿ ಸಚಿವರದ,  ದೊಡಿ 
ದೊಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ರಿೋತಿ traffic ನಲ್ಲಿ ಸಿರ್ಕೆಹಾರ್ಕಕೊಳಿಲ್ಲ, ನಮಮ ಸಾಮಾನಾ ಜನರ ನೆ್ೂೋವು  
ಅವರ ಗಮನಕೆೆ ಬರದ್ಲ್ಲ ಎೆಂದ್ದ ದೆೋವರಲ್ಲಿ  ಪಾರಥಾನ್ೆ  ಮಾಡಿಕೂೆಳುಿತಿುದೆು. ಆ ತ್ರಹದ್ ನನನ 
ಪಾರಥಾನ್ೆಯನದನ  ದೆೋವರದ ಕೆೋಳಿಸಿಕೂೆೆಂಡದ  ಸಕಾಾರಕೂೆ ಸಹ ಅದ್ರ ಬಿಸಿ ತ್ಟಟ ಈ ಕಾಯಿದ ೆ
ಬೆಂದಿದ ೆಎೆಂದ್ದ ಅನಸದತ್ುದೆ. ಇದ್ಕೆೆ ನ್ಾನದ ಸೆಂತೂೆೋಷ ಪಡದತೆುೋನ್.ೆ ಹಾಗಾಗಿ, ಆ ಭಗವೆಂತ್ ನನನ 
ಪಾರಥಾನ್ೆಯನದನ  ಕೆೋಳಿ ಈ ರೂಪದ್ಲ್ಲಿ ಕಾಯಿದಯೆನದನ  ಪರಸಾುಪ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಪರವಾಗಿ ನ್ಾನದ 
ಮಾತ್ನ್ಾಡದತಿುದೆುೋನ್ ೆ ಎನದನವುದೆೋ ನನಗ ೆ ಸೆಂತೂೆೋಷದ್ ಸೆಂಗತಿ.  ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬೆೆಂಗಳೂರದ 
ಮಹಾನಗರದ್ ನ್ಾನ್ಾ ರಿೋತಿಯ ಸಮಸೆಾಗಳನದನ  ಒೆಂದೋೆ ಸೂರಿನಡಿ ತ್ೆಂದ್ದ ಅವುಗಳನದನ 
ಪರಿಹರಿಸಬೆೋಕದ ಎನದನವೆಂಥದ್ದು ಶಾರ್ಲನೋಯ.  ಕಾನೂನನ ತೂೆಡಕದ ಏನೆ್ೋ ಇದ್ುರೂ ಸಹ,  
ಇಚಾಛಶರ್ಕು ಇದಾುಗ, ಒೆಂದ್ದ ಸಕಾಾರ ಎಲಿವನದನ ನಭಾಯಿಸಬಹದದ್ದ ಎನದನವುದ್ಕೆೆ ಇದೊೆಂದ್ದ  
ಜಲಾೆಂತ್ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆೋೆಂದ್ರದ್ಲ್ಲಿ  ಮಾನಾ ಪರಧಾನ ಮೆಂತಿರಯವರಾದ್ ಶ್ರೋ  ನರೋೆೆಂದ್ರ 
ಮೋದಿಯವರದ ಯಾವ ರಿೋತಿ  ಎಲಿವನದನ ಒೆಂದೋೆ ಸೂರಿನಡಿ ತ್ೆಂದ್ದ ಕಲೆಸವನದನ ಸದಲಭ 
ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಯಾವ ರಿೋತಿ ಕಾಯಿದ ೆತ್ೆಂದಿದಾುರೂೆೋ, ಅದೆೋ ನಟಟನಲ್ಲಿ  ಕೆೈಗೂೆೆಂಡಿರದವ ಕಾಯಿದ ೆ
ಇದ್ದ ಎನದನವೆಂಥದ್ದು ನನನ ಅಭಿಪಾರಯ. ಆದ್ರೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾನಾ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಯವರದ 
ಬೆೆಂಗಳೂರದ ಮಹಾನಗರದ್ ಜವಾಬಾುರಿಯನದನ  ಹೊತಿುದಾುರ,ೆ ಅವರ ನೆ್ೋರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ  
ಇರದತ್ುದೆೆಂದ್ದ ನ್ಾನದ ಭಾವಿಸಿದೆುೋನ್.ೆ  ಆದ್ರೆ,  ಕೆಲಸದ್ ಒತ್ುಡದ್ಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸವನದನ 
ಸದಗಮಗೂೆಳಿಸದವೆಂತ್ಹ ದ್ೃರ್ಷಟಯಿೆಂದ್ ಬೆೆಂಗಳೂರದ ಮಹಾನಗರದ್ ಎೆಂ.ಎಲ್.ಎ.,ಯವರದ 
ಎೆಂ.ಎಲ್.ಸಿ. ಯವರದ ಹಾಗೂ ಎೆಂ.ಪಿ.ಯವರದ  ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆೈಜೂೆೋಡಿಸದವೆಂತ್ಹ ನಟಟನಲ್ಲಿ ಪರಯತ್ನ 
ಆಗಬೋೆಕೆೆಂದ್ದ ನ್ಾನದ ಮನವಿಯನದನ ಮಾಡದತೆುೋನ್ೆ. ಹಾಗೆಯೋ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರೆೋತ್ರ ಸದ್ಸಾರದ  
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ಎನದನವೆಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಅಧಿಕಾರೆೋತ್ರ  ಸೆಂಖೆಾ 4 ಎೆಂದ್ದ ತೂೆೋರಿಸಿದಾುರೆ. ಈ ಅಧಿಕಾರೆೋತ್ರ 
ಸೆಂಖೆಾಯನದನ ಹೆಚದು ಮಾಡಬೋೆಕದ ಎನದನವುದ್ದ ನನನ ವಿನೆಂತಿ. ಅಧಿಕಾರೆೋತ್ರ ಸದ್ಸಾರನದನ ನಯದರ್ಕು 
ಮಾಡದವಾಗ ಮಾನದ್ೆಂಡಗಳು ಏನದ, ಅವರಿಗೆ ಇರದವೆಂತ್ಹ ಪರಿಣಿತಿಯ ಜೊತೆಗೆ,  ನ್ಾವು 
ಬೆೆಂಗಳೂರದ ಮಹಾ ನಗರವನದನ Silicon City ಎೆಂದ್ದ ಕರಯೆದತೆುೋವೆ. ಬೆೆಂಗಳೂರಿನ 1.25 
ಕೊೋಟ ಜನಸೆಂಖೆಾಯಲ್ಲಿ  ಒೆಂದೂೆೆಂದ್ದ ನಗರವು ಒೆಂದೂೆೆಂದ್ದ ಮಹಾನಗರ ಕೆಂಡೆಂತ ೆಕಾಣದತ್ುದೆ. 
ಬೆೆಂಗಳೂರದ ಮಹಾನಗರದೊಳಗೆ ಬಹಳಷದಟ ಮಹಾನಗರಗಳು ಇವೆ.  ಇದ್ಕೆೆ Technology 
driven ಅೆಂದ್ರೆ, Silicon City driven ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯದವಕರಿಗೂ ಸಹ ಪಾರತಿನಧಾವನದನ 
ಕೊಡಬೋೆಕದ.  ಅನದಭವದ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೂೆಸತ್ನವನದನ ಕೊಡದವೆಂತ್ಹವರಿಗೆ ಹಚೆಿುನ ಆದ್ಾತಯೆನದನ 
ಕೊಟಟರ,ೆ ಈ ಕೆಲಸ ಸದಲಭವಾಗದತ್ುದೆ ಎನದನವುದ್ದ ನನನ ಅಭಿಪಾರಯ.   

       ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಇನ್ೂೆನೆಂದ್ದ ವಿಶೆೋಷ ಸೆಂಗತಿ ಏನೆ್ೆಂದ್ರೆ, ಸೆಂಯೋಜನೆ್ 
ಮಾಡದವೆಂತ್ಹದ್ದು ಎೆಂದ್ದ ಇದೆ. ಸೆಂಯೋಜನೆ್ ಮಾಡದವೆಂತ್ಹದ್ದು ಎೆಂದಾಗ, ಈ 
ಸೆಂಯೋಜಕರಲ್ಲಿ ನಯಮಿತ್ವಾಗಿ ಸೋೆರದವೆಂತ್ಹದ್ದು ಆಗಬೆೋಕದ. ನ್ಾವು ಎಲಾಿ ಕಾನೂನದಗಳನದನ 
ತ್ರದತೆುೋವೆ, ಎಲಾಿ ಯೋಜನೆ್ಗಳನದನ  ರೂಪಿಸದತೆುೋವೆ. ಆದ್ರೆ, ಸಭೆಗಳನದನ ಮಾಡದವೆಂತ್ಹ 
ಅವಧಿಗಳು ತ್ದೆಂಬಾ ತ್ಡವಾದಾಗ  ಮತ್ದು ಸೋೆರದವೆಂತ್ಹದ್ುಕೆೆ ಒೆಂದ್ದ ನಗದಿಯಾದ್ೆಂತ್ಹ ಸಮಯ, 
ಸೋೆರಲೆೋಬೆೋಕದ ಎನದನವೆಂತ್ಹ ಒತ್ದು, ಈ ಎರಡನದನ ಕೊಟಾಟಗ ಈ ಕೆಲಸ ಸದಲಭವಾಗದತ್ುದ ೆ
ಎನದನವುದ್ದ ನನನ ಅಭಿಪಾರಯ. ಹಾಗೆಯೋ, ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ದು ನಯಮಗಳು ಇರದತ್ುವೆ.  ಇದ್ನದನ 
ಸೂಕು ಸಲಹೆಗಳು ಬೆಂದಾಗ ಬದ್ಲಾಯಿಸದವೆಂತ್ಹದ್ೂು  ಸಹ ಬೆೋಗ ಆಗಬೋೆಕದ.  ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ  
ಕೆಲವು ಬಾರಿ ನಯಮ ಇದೆ, ಅದ್ನದನ ಬದ್ಲಾಯಿಸದವುದ್ಕೆೆ ಆಗದತಿುಲಿ ಎನದನವೆಂತ್ಹ ರಿೋತಿಯ 
ಸಮಸೆಾಗಳೆೋ ಜಾಸಿುಯಾಗದತಿುವೆ.                               

           (ಮದೆಂದ್ದ) 

     (1258) 28-12-2022 (1.50) ಎೆಂವಿ-ವಿಕೆ          (ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೋ ಎಸ.ಕೆೋಶವ ಪರಸಾದ (ಮದೆಂದ್ದ…):- 

ಹಾಗಾಗಿ, ಹೊಸತ್ನವನದನ ಕೆಂಡಾಗ ಮತ್ದು ಸೋೆರಿದಾಗ ಬರದವೆಂತ್ಹ ಏನೆ್ೋನದ ಸಣಣಪದಟಟ 
ತೊಡಕದಗಳು ಇರದತ್ುದಯೆೋ ಅದ್ನದನ ನಯಮಿತ್ವಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸದವೆಂಥದ್ದು ಆಗಬೋೆಕದ. ಹಾಗಾಗಿ, 
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ನ್ಾನದ ಈ ವಿಧೆೋಯಕವನದನ ಸಾಾಗತಿಸದತೆುೋನೆ್. ಮತೆು ಎಲಿವನದನ ಸಹ ಒೆಂದೆೋ ಸೂರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ 
ತ್ೆಂದ್ದ ಇೆಂತ್ಹ ಒೆಂದ್ದ ಪರಯತ್ನವನದನ ಮಾಡದತಿುರದವೆಂತ್ಹ ಸಕಾಾರಕೆೆ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ 
ಶಾಿರ್ನೆ್ಯನದನ ಸಲ್ಲಿಸದತಾು, ಈ ವಿಧೆೋಯಕವನದನ ಹೃದ್ಯಪೂವಾಕವಾಗಿ ಸಾಾಗತ್ ಮಾಡದತುೆೋನೆ್. 

ಶ್ರೋ ಕೆ.ಎಸ.ನವಿೋನ(ಸಾಳಿೋಯ ಸೆಂಸೆಾಗಳ ಕ್ೆೋತ್ರ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಸಕಾಾರ 
ತ್ೆಂದಿರದವೆಂತ್ಹ ಬೆೆಂಗಳೂರದ ಮಹಾನಗರ ಭೂಸಾರಿಗೆ ಪಾರಧಿಕಾರ ವಿಧೋೆಯಕ, 2022 ಅನದನ 
ಸಾಾಗತ್ ಮಾಡದತಾು, ಬೆೆಂಗಳೂರದ ಮಹಾನಗರಕೆೆ ಈ ರಿೋತಿಯಾದ್ ಪಾರಧಿಕಾರದ್ ಅವಶಾಕತ ೆಇದೆ. 
ಬಹದತೆೋಕ ಬೆೆಂಗಳೂರಿನ ಟಾರಫಿಕ್ ಸಮಸೆಾಯನದನ ಅನದಭವಿಸಿದ್ೆಂತ್ಹ ಎಲಿರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ 
ಅನದಭವ ಇರದತ್ುದೆ. ಬೆೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಿಶಾದ್ 5th worst traffic city ಎನದನವೆಂತ್ಹ ಕದಖಾಾತಿ 
ಕೂಡ ಇದೆ. ಇಡಿೋ ವಿಶಾದ್ಲ್ಲಿ ೫ನ್ೋೆ worst traffic ಇರದವೆಂತ್ಹ ಸಿಟ ಯಾವುದ್ದ ಎೆಂದ್ರೆ, ಅದ್ದ 
ಬೆೆಂಗಳೂರದ ನಗರ. ಈ ರಿೋತಿಯ ಸಮಸೆಾಗಳಿೆಂದ್ಲೆೋ ಬೆೆಂಗಳೂರದ ಕದಸಿದ್ದ ಹೂೆೋಗದತಿುದೆ 
ಎನದನವೆಂತ್ಹ ಭಾವನೆ್ ಬೆೆಂಗಳೂರಿನ ನವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಇದೆ. ಬೆೆಂಗಳೂರಿಗ ೆ ಬೆೋರ ೆ ಬೆೋರ ೆ
ಕಾರಣಕೊೆೋಸೆರ ಅನೆ್ೋಕ ಸೆಂಸೆಾಗಳು ಬರದತ್ುವೆ. ಬೆೆಂಗಳೂರದ ಕೋೆವಲ ನಮಮ ರಾಜಾಕೆೆ 
ಸಿೋಮಿತ್ವಾಗಿರದವೆಂತ್ಹ ನಗರವಲಿ. ಅದ್ದ ಒೆಂದ್ದ World City. ವಿಶಾದ್ ಪರಮದಖ ವಾಣಿಜಾ 
ಕೆೋೆಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆೆಂಗಳೂರದ ಅತ್ಾೆಂತ್ ಹೆಚಿುನ ಮಹತ್ಾವನದನ ಪಡದೆಿರದವೆಂಥದ್ುಕೆೆ, ನಮಮ ಕನ್ಾಾಟಕ 
ರಾಜಾಕೆೆ ಏನದ ವಿದೆೋಶಾೆಂಗ ಬೆಂಡವಾಳ ಹರಿದ್ದ ಬರದತಿುದೆ. ಇದ್ಕೆೆ ಬೆೆಂಗಳೂರದ ಒೆಂದ್ದ ಪರಮದಖ 
ಕಾರಣವಾಗಿದ.ೆ ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ರಿೋತಿಯಾದ್ ಒೆಂದ್ದ ಪಾರಧಿಕಾರ, ಬೆೆಂಗಳೂರಿನ ಒಟದಟ ಟಾರಫಿಕ್ 
ನವಾಹಣೆ ಮತ್ದು ಸಮಸಾೆಗಳನದನ ನಮೂಾಲನೆ್ ಮಾಡದವುದ್ಕೂೆೆೋಸೆರ ಇದ್ದ ತ್ದೆಂಬಾ 
ಅತ್ಾವಶಾಕವಾಗಿದ ೆ ಎೆಂದ್ದ ಈ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಹೆೋಳುತೆುೋನ್.ೆ ನನ್ನೆಯ ದಿವಸ ಮಾನಾ 
ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳು ಈ ವಿಧೆೋಯಕ ಮೋಲೆ ಮಾತ್ನ್ಾಡಬೆೋಕಾದ್ರೆ ಹೋೆಳಿರದವೆಂಥದ್ದು ಏನೆ್ೆಂದ್ರೆ, 
ಬೆೆಂಗಳೂರದ ನಗರದ್ ಜನಸೆಂಖೆಾ ಒೆಂದ್ೂಕಾಲದ ಕೂೆೋಟ ಇದ್ುರ,ೆ ಅದ್ರ ಟಾರಫಿಕ್ ಸೆಂಖೆಾ 1.03 
ಕೊೋಟ ಇದೆ ಹೆೋಳಿದಾುರೆ. ಬೆೆಂಗಳೂರದ ನಗರದ್ಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ದ ಕೊೋಟಗಿೆಂತ್ ಹೆಚಿುನ ವಾಹನಗಳು 
ನೆ್ೂೋೆಂದ್ಣಿಯಾಗಿವೆ. ಬಹದಶಃ ಈ ರಿೋತಿಯಾದ್ೆಂತ್ಹ ratio ಇಡಿೋ ವಿಶಾದ್ಲ್ಲಿ ಎಲೂಿ ಇಲಿ 
ಅನಸದತ್ುದ.ೆ ಇಷದಟ vehicle ನ density ಇರದವೆಂತ್ಹ ಸಿಟ ಬೆೆಂಗಳೂರದ ಬಿಟಟರ ೆಬೆೋರ ೆಎಲೂಿ 
ಇಲಿವೆೆಂದ್ದ ನ್ಾನದ ಭಾವಿಸದತೆುೋನೆ್. ಈ ಪಾರಧಿಕಾರವನದನ ಮಾಡದವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಸಕಾಾರ 
ಹಲವಾರದ ಸಮಸೆಾಗಳನದನ ಬಗಹೆರಿಸದವೆಂತ್ಹ ನಟಟನಲ್ಲಿ ಅತ್ಾೆಂತ್ ಮಹತ್ಾವಾದ್ ಹೆಜೆಿಯನದನ ಇಟಟದೆ. 
ಆ ಪಾರಧಿಕಾರದ್ ಮೂಲಕ ಮದೆಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೆ್ೋಕ ರಿೋತಿಯಾದ್ೆಂತ್ಹ ಒೆಂದ್ದ ಒಳೆಿಯ 
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ಬದ್ಲಾವಣೆಯಾಗದತ್ುದ ೆಎೆಂಬ ಆಶಾಭಾವನೆ್ಯನದನ ವಾಕುಪಡಿಸದತಾು. ಅದೆೋರಿೋತಿ ನ್ಾನದ ಒೆಂದರೆಡದ 
ವಿಷಯಗಳನದನ ತ್ಮಮ ಗಮನಕೆೆ ತ್ರದವೆಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನವನದನ ಮಾಡದತೆುೋನ್.ೆ ಬೆೆಂಗಳೂರದ ನಗರದ್ಲ್ಲಿ 
ಮಾಾಜಕ್ ಬಾಕಸ್ ಎನದನವೆಂಥದ್ುನದನ ಮಾಡಿದ್ರದ. ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಾಜಕ್ ಬಾಕಸ concept 
ತ್ೆಂದ್ೆಂತ್ಹ ಇೆಂಜನೋಯರ್ರವರ ಭಾವಚಿತ್ರವನದನ ಹಾಕಬೆೋಕದ. ಸಕಾಾರದ್ ಇೆಂಜನೋಯರ್ಗಳು 
ಇರದವೆಂತ್ಹ ಸಮಸೆಾಗೆ ಇನದನ ಹೆಚದು ಸಮಸೆಾ ಉೆಂಟದ ಮಾಡಿದಾುರ.ೆ ಈಗ ಪಾರಧಿಕಾರದ್ಲೂಿ ಸಹ 
ಅೆಂತ್ಹವರನೆ್ನೋ ಹಾರ್ಕದಾುರ.ೆ ಖೆಂಡಿತ್ ನ್ಾನದ ಹೆೋಳುವುದೆೋನ್ೆೆಂದ್ರೆ, ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಲಾಭ 
ಜಾಸಿುಯಾಗದವುದ್ರ್ಕೆೆಂತ್ ತೂೆೆಂದ್ರೆಯೋ ಜಾಸಿುಯಾಗದತ್ುದೆ.  

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಹೊೋಗಬೆೋಕಾದ್ರೆ, 
ಮಾಾಜಕ್ ಮಾಡಿಕೂೆೆಂಡೆೋ ಹೊೋಗಬೋೆಕದ.  

ಶ್ರೋ ಕೆ.ಎಸ.ನವಿೋನ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಆ ಮಾಾಜಕ್ ಬಾಕಸ್ ಯಾರಿಗ ೆ
ಮಾಾಜಕ್ ಮಾಡಿದ ೆ ಎೆಂದ್ದ ಇದ್ದವರೆವಿಗೂ ನನಗ ೆ ಅಥಾವಾಗಿಲಿ. ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಗತಿುನ 
ಅತ್ಾೆಂತ್ ವಿಸಮಯ ಇರದವುದ್ದ ಏನೆ್ೆಂದ್ರೆ, flyover ಮೋಲೆ ಟಾರಫಿಕ್ ಸಿಗನಲ್ ಹಾರ್ಕದಾುರ.ೆ ವಿಶಾದ್ 
ಬಹದತೆೋಕ ಯಾವುದೋೆ flyover ಗಳ ಮೋಲೆ ಟಾರಫಿಕ್ ಸಿಗನಲ್ ಇಲಿ. ಆದ್ರ,ೆ ಬೆೆಂಗಳೂರದ 
ನಗರದ್ಲ್ಲಿದೆ. ಇದ್ನದನ ಡಿಸೈೆನ್ ಮಾಡಿದ್ೆಂತ್ಹ ಇೆಂಜನೋಯರ್ ಯಾರದ? ಇದ್ನದನ ಮಾಡಿದ್ದು ಏಕ?ೆ 
ಸಕಾಾರ ಅದ್ಕೆೆ ಕೊೋಟಾೆಂತ್ರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹಣವನದನ ಏಕೆ ಖಚದಾ ಮಾಡಿದೆ? ಈ ರಿೋತಿಯ 
ಮೋಧಾವಿಗಳನದನ ಮತೆು ಪಾರಧಿಕಾರದ್ ಸದ್ಸಾರನ್ಾನಗಿ ಮಾಡಿಕೊೆಂಡದ ಅವರದ ಕೊಡದವೆಂತ್ಹ 
ಸಲಹೆಗಳನದನ ಏನ್ಾದ್ರೂ ಅನದಷ್ಾಿನ ಮಾಡದವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಖೆಂಡಿತ್ವಾಗಿ ಇವತಿುನ 
ಸಮಸೆಾಗಿೆಂತ್ ಇನದನ ಹೆಚಿುನ ಸಮಸೆಾಯಾಗದತ್ುದೆೆಂದ್ದ ನ್ಾನದ ಭಾವಿಸದತುೆೋನೆ್. ಮದೆಂದಿನ ಐವತ್ದು 
ವಷಾಗಳಿಗೆ ಬೋೆಕಾದ್ೆಂತ್ಹ ಯೋಜನೆ್ಯನದನ ಮಾಡಬೆೋಕಾಗಿದೆ. ನ್ಾವು ನಮಮ ದೆೋಶದ್ ನಗರವಾದ್ 
ಬೆೆಂಗಳೂರಿನ ಮಹತ್ಾವನದನ ಉಳಿಸಬೆೋಕದ ಮತ್ದು ಬೆಳೆಸಬೆೋಕದ ಎೆಂದ್ರೆ, ಮದೆಂದಿನ ಐವತ್ದು 
ವಷಾಗಳಿಗ ೆ ಯೋಜನೆ್ಯನದನ ಮಾಡದವೆಂತ್ಹ forethought ಅನದಭವ ಇರದವೆಂತ್ಹ 
ವಾರ್ಕುಗಳನದನ ಅದ್ಕೆೆ ನೆ್ೋಮಿಸಬೆೋಕದ. ಸಕಾಾರದಿೆಂದ್ ಬೆೋರ ೆಬೆೋರ ೆಕಾರಣಕೆೆ ಬೆಂದಿರದವೆಂತ್ಹ ಏನದ 
ಅನೆ್ೋಕ ತ್ೆಂಡಗಳಿವೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಶೆೋಷವಾಗಿ ನ್ಾನದ ಮಾನಾ ಮೆಂತಿರಗಳಿಗೆ ವಿನೆಂತಿ 
ಮಾಡದವುದೆೋನ್ೆೆಂದ್ರೆ, coordination ತ್ೆಂಡಗಳು ಬೆೋಕದ. ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ Railway properties 
ಬರದತ್ುದೆ. Defence properties ಬರದತ್ುದ.ೆ ಅದೆೋರಿೋತಿ ಬೆೋರ ೆಬೆೋರ ೆರಿೋತಿಯ properties 
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ಬರದತ್ುವೆ. ಈಗ six lane ಆಗಿರದವೆಂತ್ಹ ರಸೆು, sudden ಆಗಿ ಒೆಂದ್ದ ಜಾಗಕೆೆ ಬೆಂದ್ ತ್ಕ್ಷಣ 
ಸಿೆಂಗಲ್ ಲೆೋನ್ ಆಗದತ್ುದ ೆಅಥವಾ two lane ಆಗಿಬಿಡದತ್ುದೆ. ಆ ರಿೋತಿಯಾದ್ೆಂತ್ಹ ಸಮಸೆಾಗಳು 
bottleneck ಬೆಂದ್ೆಂತ್ಹ ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ ನ್ಾವು ಏನನದನ ಸರಿಪಡಿಸದವುದ್ಕೆೆ ಆಗದವುದಿಲಿ. ಈ ರಿೋತಿ 
ಅನೆ್ೋಕ ಸಮಸೆಾಗಳನದನ ಸರಿಪಡಿಸದವೆಂತ್ಹ ನಟಟನಲ್ಲಿ ಈ ಪಾರಧಿಕಾರ ಒೆಂದ್ದ ವಿಶೆೋಷವಾದ್ೆಂತ್ಹ 
ಮಹತ್ಾವನದನ ಪಡದೆಿದೆ. ನ್ಾನದ ಸಕಾಾರದ್ ಈ ನಣಾಯವನದನ ಸಾಾಗತ್ ಮಾಡದತಾು, ಈ 
ಪಾರಧಿಕಾರದ್ ರಚನೆ್ಯ ಮೂಲಕ ಬೆೆಂಗಳೂರಿಗರ ಸಮಸೆಾ ಮತ್ದು ಬೆೆಂಗಳೂರಿಗ ೆಹೊರಗಡೆಯಿೆಂದ್ 
ಬರದವೆಂತ್ಹವರ ಸಮಸೆಾ ಎಲಿವೂ ಕೂಡ ನವಾರಣಯೆಾಗಲ್ಲ, ಮದೆಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನದ ೫ನ್ೋೆ 
worst ನಗರ ಎೆಂಬ ಹಣೆಪಟಟಯಿೆಂದ್ ಹೂೆರಗಡೆ ಬೆಂದ್ದ, ವಿಶಾದ್ಿಲ್ಲಯೋ ನೆಂಬರ್-೧, ಅತ್ಾೆಂತ್ 
ಸದಲಲ್ಲತ್ವಾಗಿ ಟಾರಫಿಕ್ ನಡಯೆದವೆಂತ ೆ ಆಗಲ್ಲ ಎನದನವೆಂತ್ಹ ವಿನೆಂತಿಯನದನ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ 
ಸಕಾಾರಕೆೆ ಮಾಡಿ, ನನಗೆ ಮಾತ್ನ್ಾಡಲದ ಅವಕಾಶ ನೋಡಿದ್ುಕಾೆಗಿ ಧನಾವಾದ್ಗಳನದನ ಹೆೋಳುತಾು, 
ನನನ ಮಾತ್ನದನ ಮದಗಿಸದತುೆೋನ್ೆ. 

ಶ್ರೋ ಯದ.ಬಿ.ವೆೆಂಕಟೆೋಶ(ನ್ಾಮನದೆೋಾಶನ ಹೊೆಂದಿದ್ವರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, 
ಅವಕಾಶಕಾೆಗಿ ಧನಾವಾದ್ಗಳು. ಬೆೆಂಗಳೂರದ ಮಹಾನಗರ ಭೂಸಾರಿಗ ೆ ಪಾರಧಿಕಾರ ವಿಧೆೋಯಕ, 
2022 ಅನದನ ಸಾಾಗತಿಸದತಾು, ಈಗಾಗಲೆೋ ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 100 ಏಜೆನಸಗಳಿವೆ. ಇದ್ದ 101 ನೆ್ಯದ್ದ. 
ಅವರದ ಏಕ ೆ ಎಷದಟ ಡಬಬ ಅೆಂಗಡಿಗಳನದನ ತೆರೆಯದತಾುರೆ ಎೆಂದ್ದ ಮಾನಾ ಸಚಿವರಾದ್ ಶ್ರೋ 
ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧದಸಾಾಮಿಯವರನದನ ಕೆೋಳಬೆೋಕದ. ಪರತಿಬಾರಿ ಅವರದ urgent ನಲ್ಲಿ ಬರದತಾುರ,ೆ 
ವಿಧೆೋಯಕವನದನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊೆಂಡದ ಹೂೆೋಗದತಾುರೆ. ನ್ಾನದ ಮದ್ಲೆೋ ಹೋೆಳಿದೆು, ಒೆಂದ್ದ ಕೆಟಟ 
ಕೆೋಸ್ಗೆ ಒಬಬ ಒಳೆಿಯ ಲಾಯರ ಎೆಂದ್ದ. ಹೊೋದ್ಬಾರಿ ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ ಚದನ್ಾವಣೆಗ ೆಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ೆಂತ ೆ
ನ್ಾವಲೆಿರೂ ಸಹ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದೆುವು. ಆಗ ಅವರದ ವಿಧೆೋಯಕವನದನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ಮೂರದ 
ತಿೆಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಚದನ್ಾವಣೆ ಮಾಡದತೆುೋವ ೆ ಎೆಂದ್ರದ. ಈಗ ಅದ್ರ ಚದನ್ಾವಣೆಯೋ ನಡಯೆದವುದಿಲಿ 
ಬಿಡಿ. ಅದ್ದ ಮದಗಿದ್ದ ಹೊೋಯಿತ್ದ. ಈಗ ನ್ಾವು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆುೋವೆ. ಒೆಂದ್ೂವರ ೆ
ವಷಾವಾಗಿದ ೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಯರ್ ಚದನ್ಾವಣೆ ಆಗಿಲಿ. ಕಲಬದರಗಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡರಿೆಂದ್ ಮೂರದ 
ವಷಾವಾಗಿದ.ೆ ಅದ್ರ ಚದನ್ಾವಣ ೆಮಾಡಿದ್ದು ಮೂರದ-ನ್ಾಲದೆ ವಷಾ ಬಿಟದಟ. ಬೆಳಗಾವಿ ಈ ಗತಿ, 
ವಿಜಯಪದರ ಆ ಗತಿ. ಅವರದ ತ್ರಾತ್ದರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧೆೋಯಕ ತ್ರದತಾುರೆ. ಅವರದ ಯಾವುದೆೋ 
ವಿಧೆೋಯಕ ತ್ೆಂದ್ರೂ ಸಹ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡದತೆುೋವೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾರೂ ಸಹ ವಿರದದ್ಾ 
ಮಾತ್ನ್ಾಡದವುದಿಲಿ. ಆದ್ರೆ, ಈ ಬಿ.ಎೆಂ.ಆರ್.ಡಿ.ಎ.ಗೆ ಏನದ urgent ಇದೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತ್ೆಂದಿರದವ 
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ವಿಧೆೋಯಕದ್ಲ್ಲಿ ಜನಪರತಿನಧಿಗಳನದನ ಏಕೆ ಸೋೆರಿಸಿಲಿ? ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರ ಮಾತ್ದಗಳನದನ 
ಕೆೋಳವುದೆೋ ಇಲಿ. ಅವರದ ಏನದ ಕೆಲಸವನೆ್ನೋ ಮಾಡದವುದಿಲಿ, ಈಗ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡದತಿುದಾುರೆೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗ;ೆ ಬೆೆಂಗಳೂರಿನ ಈಜಪದರ flyover ಸದಮಾರದ ಹತ್ದು 
ವಷಾದಿೆಂದ್ ನಡಯೆದತಿುದೆ. ಗದತಿುಗೆದಾರ ಬಾಿಕ್ ಲ್ಲಸಟ್ ಆದ್, ವೆೈಟ್ ಲ್ಲಸಟ್ ಆದ್ ಮತ್ದು ರಡೆ್ ಲ್ಲಸಟ್ 
ಆದ್ ಎನದನತಾುರ.ೆ ಅವನದ ಏನ್ಾದ್ರೂ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಈಜಪದರದ್ ಹೌಸಿೆಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಡವರಲೆಿರನೂನ 
ಖಾಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ರದ. ಅವರದ ಇವತಿುನವರಗೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಂದಿಲಿ. ನ್ಾವು ಪದೆೋ ಪದೆೋ ಪರತಿ 
ಅಧಿವೆೋಶನದ್ಲ್ಲಿಯೂ ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರದ ನಮಮನದನ ಎರಡದ-ಮೂರದ ಮಿೋಟೆಂಗ್ ಕರದೆ್ರದ. 
ನ್ಾನದ ವಿಧಾನ ಸೌಧದಿೆಂದ್ ಏರ್ಪೊೋಟ್ಾ flyover ಗೆ ಸಕಾಾರ ಏನ್ಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಎೆಂದ್ದ 
ಮಾನಾ ಮೆಂತಿರಗಳಾದ್ ಶ್ರೋ ಗೊೋವಿೆಂದ್ ಕಾರಜೊೋಳರವರನದನ ಕೆೋಳಿದೆು. ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ ೆ
ತ್ಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯೋ? ಒೆಂದ್ದ ವಾರದ್ಲ್ಲಿ ಮಿೋಟೆಂಗ್ ಕರಯೆದತೆುೋನ್ೆೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿದ್ರದ. ಈಗ 
ಒೆಂದ್ೂವರ ೆವಷಾವಾಗದತಾು ಬೆಂತ್ದ, ಆ ಮೆಂತಿರ ಹೂೆೋದ್ರದ, ಮತೂೆುಬಬ ಮೆಂತಿರ ಬೆಂದ್ರದ. ಆದ್ರೆ, 
ಮಿೋಟೆಂಗ್ ಆಗಲ್ಲಲಿ. ಇಷ್ೆಟಲಾಿ ಮಾಡದವಾಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡದ-ಮೂರದ ಐಟೆಂಗಳನದನ ಸೋೆರಿಸಿಯೋ 
ಇಲಿ. ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ transportation ಗೆ infrastructure ಮದಖಾವಾದ್ದದ್ದ. ಆ 
infrastructure ನಲ್ಲಿ BWSSB, JIO ಮತ್ದು ಅದಾನ ಅವರೆಲಿರನದನ ಬಿಟದಟ ಬಿಟಟದಾುರ.ೆ ಅವರದ 
ಪರತಿದಿನ ಬೆಂದ್ದ ರಸೆುಯನದನ ಅಗೆಯದತಾುರ.ೆ ಈಗ ಸಾರಿಗ ೆ ನಡಯೆದವುದ್ದ ಏನದ್ುರೂ ಸಹ 
infrastructure ಮೋಲೆ. ಆ infrastructure ನಲ್ಲಿ ಅವರನದನ ಸಹ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆಗೆ 
ತೆಗೆದ್ದಕೂೆೆಂಡದ ಬರಲ್ಲ. ಅವರನದನ ಏಕೆ ತ್ರಬಾರದ್ದ? ಟಾರಫಿಕ್ ಪೂೆಲ್ಲೋಸ್ಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ ೆ
ಉದಾಹರಣೆ ಹೆೋಳುವುದಾದ್ರ,ೆ ನ್ಾವು ಮತ್ದು ನೋವು ಪರತಿ ದಿನ ಓಡಾಡದವೆಂತ್ಹ ಬಸ್ ಸಾಟಯೆಂಡಿನಲ್ಲಿ 
ಎರಡದ ಸಿಗನಲ್ ಇದೆ. ಅದ್ದ 60 ರಿೆಂದ್ 70 ಮಿೋಟರ್ನ ವಾತಾಾಸವಿಲಿ. ಗರಿಷಟ ಅೆಂದ್ರೆ, 100 
ಮಿೋಟರ್ ಇರಬಹದದ್ದ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗನಲ್ ಬಿಟಟರ,ೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗನಲ್ ಬಿಡದತ್ುದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೆಂತ್ರ ೆಮತೆು 
ಅಲ್ಲಿ ನಲಿಬೋೆಕದ. ಈಗ ಮದೆಂಬೆೈಯಲ್ಲಿ ಐದ್ದ ರ್ಕಲೂೆೋಮಿೋಟರ್ವರಗೆ ೆವಾಹನಗಳು ಸದಲಲ್ಲತ್ವಾಗಿ 
ಚಲ್ಲಸದತ್ುವ.ೆ ಆದ್ರೆ, ನಮಮ ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಆ ರಿೋತಿ ಇಲಿ. ಈ ಟಾರಫಿಕ್ ಪೊಲ್ಲೋಸ್ನವರನದನ ಏಕೆ 
ಇಟಟದಾುರೆೆಂದ್ರ,ೆ ದ್ೆಂಡ ವಸೂಲದ ಮಾಡಿಕೊೆಂಡದ ಅವರದ ದ್ದಡದಿ ಮಾಡಿಕೊಳುಿತಾುರೆ. ಈಗ 
ಟಾರಫಿಕ್ ನವಾಹಣೆ ಮಾಡದವುದ್ದ ಕೆಲಸವಲಿ. ಜನರದ ಎಲ್ಲಿ ಸತ್ದು ಹೊೋಗದತಾುರೊೋ ಎೆಂದ್ದ 
ಒೆಂದೂೆೆಂದ್ದ ಬಾರಿ ಭಯವಾಗದತ್ುದೆ, ಆ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಟಾರಫಿಕ್ ಪೂೆಲ್ಲೋಸ್ನವರದ ಅಡಿ ಬರದತಾುರೆ. 
ಅವರದ ಕಳಿರ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ನೆಂತ್ದಕೂೆಳುಿತಾುರೆ. ಅವರದ ಫ್ೈೆನ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಮತ್ದು ಟಾರಫಿಕ್ 
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ನವಾಹಣೆ ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಅಭಾೆಂತ್ರವಿಲಿ. ಇವತಿುನ ತ್ೆಂತ್ರಜ್ಞಾನದ್ಲ್ಲಿ ಲೆೈಟಸ್ ಮತ್ದು ಕಾಾಮರಾಗಳಿವೆ. 
ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಅವರಿಗೆ ಏನದ ಬೆೋಕಾದ್ರೂ ಸಿಗದತ್ುದ.ೆ ಇವತ್ದು ಆನ್ಲೆೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹದದ್ದ. ಆದ್ರೆ, 
ಇನದನ ಮಾಡದವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸ ಆಗಬೋೆಕದ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನದನ ಜನರಿಗ ೆತೆರಿಗೆ ಹಾಕದತೆುೋವೆ ಎನದನತಾುರ.ೆ 
ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪರತಿಯೆಂದ್ಕೂೆ ಸಹ ತೆರಿಗೆ ಹಾಕದತಾುರೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಲೆೈಬರರಿ ಸಸೆ್ ಎೆಂದ್ದ 
ಸೆಂಗರಹ ಮಾಡದತಾರೆ. ಈ ರಿೋತಿ ಸಕಾಾರ ಸೆಂಗರಹ ಮಾಡಿ, ಲೆೈಬರರಿಗ ೆಹಣವನೆ್ನೋ ಕೊಡದವುದಿಲಿ. ಈ 
ರಿೋತಿ ಸೆಂಗರಹ ಮಾಡಿದ್ ಹಣ ಯಾವ Head ಗೆ ಎೆಂದ್ದ ಇರದತ್ುದೊೋ ಆ Head ಗೆ ಅದ್ನದನ 
transfer ಮಾಡಬೋೆಕಲಿವೋೆ?                

(ಮದೆಂದ್ದ) 
 

(1259) 28.12.2022 02.00 LL-VK               (ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೋ ಯದ.ಬಿ. ವೆೆಂಕಟೆೋಶ್(ಮದೆಂದ್ದ):- 

೪೦೦ ಕೊೋಟ ರೂಪಾಯಿಗಳಷದಟ ಹಣವನದನ ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ. ಬಾರ್ಕ ಇಟದಟಕೊೆಂಡಿರದವುದ್ನದನ ಭರವಸ ೆ
ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಾವು ನೆ್ೂೋಡದತಿುದೆುೋವೆ. ಅದ್ನದನ ಯಾವಾಗ ಕೊಡದತಾುರೆ ಎೆಂದ್ದ ಕೆೋಳಿದ್ರ,ೆ 
ಮದೆಂದಿನ ೪ ವಷಾ, ೧೦ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡದತೆುೋವೆೆಂದ್ದ ಹೆೋಳುತಾುರೆ. ಜನರ ಹತಿುರ ಯಾವ 
ಉದೆುೋಶಕಾೆಗಿ ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲ್ಲ ಮಾಡಲಾಗದತ್ುದೆ, ಅದ್ರದುೆೋ ಆದ್ೆಂತ್ಹ separate Head 
ಮಾಡಬೋೆಕದ. ಅದ್ನದನ ಮಾಡದೋೆ ಎಲಾಿ ತೆರಿಗೆ ಹಣವನದನ ಒೆಂದೋೆ ಅಕೌೆಂಟ್ಗೆ ಹಾರ್ಕಕೂೆೆಂಡದ 
ಖಚದಾ ಮಾಡಿಕೂೆೆಂಡರೆ, ಆ ಉದೆುೋಶ ಈಡೋೆರದೆೋ ಇದ್ುರ ೆ ಹೆೋಗ?ೆ ಬೆೆಂಗಳೂರದ ಬಗೆೆ ಮಾನಾ 
ಸದನೋಲ್ರವರದ ಚೆನ್ಾನಗಿ ಹೆೋಳಿದ್ರದ. ಈ ಬೆೆಂಗಳೂರದ ನಗರ ಒೆಂದೋೆ ಈ ಪರಪೆಂಚದ್ಲ್ಲಿ ಅತಿೋ 
ಹೆಚದು ಪರಖಾಾತಿಯಾಗಿರದವ ನಗರ. ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಸದಮಾರದ 500 ಮಲ್ಲಟ ನ್ಾಾಷನಲ್ ಕೆಂಪನಗಳು 
ಮತ್ದು ೪೫೦ Research and Development ಕೆಂಪನಗಳು ಇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಲೆಂಡನ್ನ 
ಟೆೈನ್ ವಿಚಾರವನದನ ಕೆೋಳಿದ್ರ,ೆ ಬನೆ್ನೋರದರ್ಟಟದ್ಲ್ಲಿರದವ ಕಛೆೋರಿಯಲ್ಲಿ 8-೦2 ಗೆಂಟೆಗ ೆ ಬರದತ್ುದೆ 
ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳುತಾುರೆ. Amex card ಬಗೆೆ ಕೆೋಳಿದ್ರೆ, ಬೆೆಂಗಳೂರಿನೆಂದ್ ಹೆೋಳುತಾುರೆ. ಬೆೆಂಗಳೂರಿನ 
ಐ.ಟ. & ಬಿ.ಟ. ಯಲ್ಲಿ ಸದಮಾರದ ೪೦ ಲಕ್ಷ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡದತಾುರ.ೆ Who are drawing a 
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salary of more than one lakh.  ಸದಮಾರದ ೪೦ ಲಕ್ಷ ಜನ ೧ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಿೆಂತ್ಲೂ 
ಹೆಚಿುಗ ೆವೆೋತ್ನ ಪಡಯೆದವವರದ ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದತಿುದಾುರ.ೆ ಇತಿುೋಚಗೆೆ ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 
ಮಳೆ ಬೆಂದಾಗ, ಅವರ ಗತಿ ಏನ್ಾಯಿತ್ದ? ಈ ದೆೋಶದ್ ಜನತೆಗೆ ಅಷ್ೆಟೋ ಅಲಿದೆೋ, ನೂಾಯಾಕ್ಾ 
ಟೆೈಮಸ್ನಲ್ಲಿ ಮದಖಪದಟದ್ಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ವರದಿಯಾಗಿರದತ್ುದೆ. ಆಗಲೋೆ ನನನ ಸನೆೋಹಿತ್ರಾದ್ ಮಾನಾ 
ಸದ್ಸಾರೊಬಬರದ ಮಾತ್ನ್ಾಡದತಾು, 5th worst traffic city ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿದ್ರದ. ಈ ರಿೋತಿಯಾಗಿ 
ಸಕಾಾರ ತ್ರದವೆಂತ್ಹ ಕಾಯಾಕರಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಿೋತಿಯ ಕೆಲಸಗಳನದನ ಜಾಸಿು ಮಾಡಬೋೆಕದ. ಈ 
ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೆೋಯಕವನದನ ತ್ೆಂದಿರದವುದ್ಕೆೆ ನಮಮ ಅಭಾೆಂತ್ರವೋೆನದ ಇಲಿ. ನ್ಾವು ಇದ್ನದನ ಸಾಾಗತ್ 
ಮಾಡಿದೆುೋವ.ೆ ಆದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಅೆಂಶಗಳನದನ ಸೋೆರಿಸಿ, ಅನದಷ್ಾಿನ ಮಾಡಿ, ಜನರಿಗ ೆ
ಸಹಾಯವಾಗದವೆಂತ್ಹ ರಿೋತಿ, ಜನಪರತಿನಧಿಗಳನದನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸೋೆರಿಸಬೋೆಕದ. ಅದ್ರ ಬದ್ಲಾಗಿ, 
ಕೆೋವಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನದನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸೋೆರಿಸಬಾರದ್ದ. ಮಾನಾ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳು ಬೆೆಂಗಳೂರದ 
ನಗರಕೆೆ ಅವರೆೋ ಉಸದುವಾರಿಯಾಗಿರದತಾುರೆ. ಅವರದ ಯಾವುದ್ನದನ ನೆ್ೂೋಡಬೆೋಕದ ಸಾಾಮಿ? ಅವರದ 
ಬೆೆಂಗಳೂರದ ನಗರವನದನ ನೆ್ೂೋಡದವುದೆೋ, ಈ ರಾಜಾವನದನ ನೆ್ೂೋಡದವುದೋೆ, ಮೆಂತಿರಗಳನದನ 
ನೆ್ೂೋಡದವುದೆೋ, ಎೆಂ.ಎಲ್.ಎ.ಗಳನದನ ನೆ್ೂೋಡದವುದೆೋ ಅಥವಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ವರನದನ 
ನೆ್ೂೋಡದವುದೆೋ? ಅದ್ಕಾೆಗಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ dedicated ಅನದನ ಕೂೆಡಬೋೆಕದ. ಇಷದಟ 
ಮಾತ್ನದನ ಹೆೋಳಿ ನನನ ಮಾತ್ನದನ ಮದಕಾುಯಗೊಳಿಸದತೆುೋನ್ೆ.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸಾದ್ (ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಈ 
ವಿಧೆೋಯಕದ್ ಮೋಲ್ಲನ ಚಚೆಾಯನದನ ಭೊೋಜನ ವಿರಾಮದ್ ನೆಂತ್ರ ಮದೆಂದ್ದವರೆಸಿ. ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ 
ಸದ್ರಿ ವಿಧೆೋಯಕದ್ ಮೋಲೆ ಇನದನ ೩-೪ ಜನ ಸದ್ಸಾರದ ಮಾತ್ನ್ಾಡದತಾುರೆ. ಇದ್ದ ಬೆೆಂಗಳೂರಿಗ ೆ
ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ ಪರಮದಖವಾದ್ೆಂತ್ಹ ವಿಚಾರ.  

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಈ ಬಗೆೆ ತಾವೆೋ ನಧಾಾರ ಮಾಡಿ. ತಾವೆಲಿರೂ ೨-೩ ನಮಿಷಗಳ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಮಮ ಮಾತ್ನದನ ಮದಗಿಸದವುದಾದ್ರೆ ಈ ವಿಧೆೋಯಕದ್ ಮೋಲ್ಲನ ಚಚೆಾಯನದನ  
ಪೂಣಾಗೂೆಳಿಸೂೆೋಣ.   
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ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಇದ್ದ ಬೆೆಂಗಳೂರಿನ ಸಮಸಾೆಯಾಗಿದೆ. 
ಬಹಳ ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ಆ ಸಮಸೆಾಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿರ್ಕೆರದವುದಿಲಿ. ಭೊೋಜನ ವಿರಾಮದ್ ನೆಂತ್ರ ೩-೪ 
ಜನ ಸದ್ಸಾರದ ಮಾತ್ನ್ಾಡದತಾುರೆ. ಆ ನೆಂತ್ರ ಮಾನಾ ಮೆಂತಿರಗಳು ಅದ್ಕೆೆ ಉತ್ುರ ನೋಡಲ್ಲ. 
ನ್ಾವೋೆನದ ಈ ವಿಧೋೆಯಕಕೆೆ ವಿರೂೆೋಧ ಮಾಡದತಿುಲಿ. ಈ ಬಗೆೆ ಸಾಲಪ ಚಚಾೆಯಾಗಲ್ಲ.  ದ್ಯಮಾಡಿ, 
ಭೊೋಜನ ವಿರಾಮದ್ ನೆಂತ್ರ ನಮಗೆ ಮಾತ್ನ್ಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಅವಕಾಶ ನೋಡಿ.  

ಶ್ರೋ ಟ.ಎ. ಶರವಣ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಚದನ್ಾಯಿತ್ರಾದ್ವರದ):- ಮಾನಾ 
ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಬೆೆಂಗಳೂರದ ಕ್ೆೋತ್ರವನದನ ಪರತಿನಧಿಸದವೆಂತ್ಹ ಸದ್ಸಾರಿಗೆ ತಾವು ಅವಕಾಶ 
ನೋಡಬೆೋಕದ.  

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಇನದನ ಮೂರದ ವಿಧೆೋಯಕಗಳು ಪಾಸ್ ಆಗಬೋೆಕಾಗಿರದತ್ುದ.ೆ 
ಅವೆಲಿದ್ಕೂೆ ಸಮಯ ಹೂೆೆಂದಾಣಿಕ ೆಮಾಡಬೋೆಕಲಿವೋೆ? ಆದಾಗೂಾ, ಕೆಲವು ಸದ್ಸಾರದ ಈಗಾಗಲೆೋ 
ಈ ವಿಧೆೋಯಕದ್ ಮೋಲೆ ಸಾಕಷದಟ ಬೆಳಕದ ಚೆಲ್ಲಿದಾುರೆ. 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ದ್ಯಮಾಡಿ ಭೊೋಜನ ವಿರಾಮದ್ 
ನೆಂತ್ರ ಈ ವಿಧೆೋಯಕದ್ ಮೋಲ್ಲನ ಚಚೆಾಯನದನ ಮದೆಂದ್ದವರೆಸಿ. ಮಾನಾ ಮೆಂತಿರಗಳು ಇೆಂತ್ಹ 
ನೂರದ ವಿಧೆೋಯಕಗಳನದನ ಹಾಾೆಂಡಲ್ ಮಾಡದತಾುರ.ೆ  ಏನದ ತೊೆಂದ್ರ ೆಇಲಿ.  

ಶ್ರೋ ನಸಿೋರ್ ಅಹಮದ್ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಚದನ್ಾಯಿತ್ರಾದ್ವರದ):- ಮಾನಾ 
ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಇದ್ದ ಬಹಳ ಪರಮದಖವಾದ್ೆಂತ್ಹ ವಿಧೋೆಯಕ. ಇದ್ರ ಮೋಲೆ ಚಚಾೆ 
ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ ತಾವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡದವುದಿಲಿವೆೆಂದ್ರೆ ಹೆೋಗ?ೆ  

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಈ ವಿಧೆೋಯಕದ್ ಮೋಲೆ ಇನದನ ೧೫ ನಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 
ತ್ಮಮ ಚಚಾೆಯನದನ ಪೂಣಾಗೊಳಿಸಿ.  
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ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ತ್ಮಗೂ ಶರ್ಕುಯಿದೆ ಮತ್ದು ಮಾನಾ 
ಮೆಂತಿರಗಳಿಗೂ ಶರ್ಕು ಇದೆ. ಆದ್ರೆ, ಬೆೋರಯೆವರಿಗ ೆಆ ಶರ್ಕು ಇಲಿ. ದ್ಯಮಾಡಿ, ಭೂೆೋಜನ ವಿರಾಮದ್ 
ನೆಂತ್ರ ಇದ್ನದನ ಚಚಾೆಗೆ ತೆಗೆದ್ದಕೂೆಳಿಿ.  

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಸದ್ನವನದನ ಮಧಾಾಹನ ೦೩-೦೦ ಗೆಂಟೆಯವರಗೆ ೆ
ಮದೆಂದ್ೂಡದತಿುದೆುೋನ್ೆ.  

 
(1260) 28.12.2022/3.10/ಎಸ್ಕ-ೆಬಿಎನ್ಎಸ್ 

(ಭೊೋಜನ ವಿರಾಮಕಾೆಗಿ ಮಧಾಾಹನ 2 ಗೆಂಟೆ 3 ನಮಿಷಗಳಿಗೆ ಮದೆಂದ್ೂಡಲಪಟಟ ಸದ್ನವು 
ಪದನಃ ಮಧಾಾಹನ 3 ಗೆಂಟೆ 13 ನಮಿಷಗಳಿಗೆ ಸಮಾವೆೋಶಗೂೆೆಂಡಿತ್ದ) 

 
(ಮಾನಾ ಉಪಸಭಾಪತಿಯವರದ ಪಿೋಠವನದನ ಅಲೆಂಕರಿಸಿದ್ರದ) 

 
     ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಶ್ರೋ ಎೆಂ. ನ್ಾಗರಾಜದರವರೋೆ, ತಾವು ಬೆೋಗ ಮಾತ್ನ್ಾಡಿ ಮದಗಿಸಿ. 
ಇನೂನ ಮೂರದ ವಿಧೆೋಯಕಗಳಿವೆ.  

ಬೆೆಂಗಳೂರದ ಮಹಾನಗರ ಭೂಸಾರಿಗ ೆಪಾರಧಿಕಾರ ವಿಧೆೋಯಕ, 2022 ರ ಬಗೆೆ 
ಮೆಂದ್ದವರೆದ್ ಚಚೆಾ 

    ಶ್ರೋ ಎೆಂ. ನ್ಾಗರಾಜದ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಚದನ್ಾಯಿತ್ರಾದ್ವರದ):- ಮಾನಾ 
ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಬೆೆಂಗಳೂರದ ಮಹಾನಗರ ಭೂಸಾರಿಗ ೆಪಾರಧಿಕಾರ ವಿಧೆೋಯಕ, 2022 ರ ಬಗೆೆ 
ಪರಸಾುಪ ಮಾಡಲದ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೂೆಟಟದ್ುಕಾೆಗಿ ತ್ಮಗೆ ಧನಾವಾದ್ಗಳನನಪಿಾಸದತೆುೋನೆ್.  

    ನ್ಾನದ ಈ ವಿಧೆೋಯಕವನದನ ಸಾಾಗತ್ ಮಾಡದತಾು, ಕೆಲವು clarifications ಕೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ 
ಇಚೆಛಪಡದತೆುೋನ್ೆ. ಬೆೆಂಗಳೂರದ ನಗರ ಇಡಿೋ ವಿಶಾದ್ಲ್ಲಿಯೋ ಅತಿ ವೋೆಗವಾಗಿ ಬಳೆೆಯದತಿುರದವೆಂತ್ಹ 
ನಗರವಾಗಿದ.ೆ ಬೆೆಂಗಳೂರದ ನಗರದ್ಲ್ಲಿ  ಸದಮಾರದ ಒೆಂದ್ದ ಕೊೋಟ ಮೂವತ್ದು ಲಕ್ಷ ಜನರದ ವಾಸ 
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ಮಾಡದತಿುರದವೆಂತ್ಹ ಜಾಗದ್ಲ್ಲಿ ಸದಮಾರದ ಒೆಂದ್ದ ಕೊೋಟಗಿೆಂತ್ ಹಚೆದು ವಾಹನಗಳು ಪರತಿ ದಿನ 
ಸೆಂಚರಿಸದತಿುರದವ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಗರವಿದ್ುರೆ, ವಿಶಾದ್ಲ್ಲಿ  ಅದ್ದ ಬೆೆಂಗಳೂರದ ಮಹಾನಗರ 
ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಬಹದದ್ದ. ಈ ಇತಿುೋಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ   ಬೆೆಂಗಳೂರದ ಮಹಾನಗರ 
ಪಾಲ್ಲಕಯೆಾಗದವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಸದಮಾರದ ೧೧೦ ಗಾರಮಗಳನದನ ಸೋೆರಿಸಿಕೂೆೆಂಡಿರದತಾುರೆ. ನ್ಾವು 
ಎಲಾಿ ಗಾರಮಗಳನದನ ಸೋೆರಿಸಿಕೂೆೆಂಡದ ಒೆಂದ್ದ coordination ಇರಬೋೆಕದ. ಎಲಾಿ ಮೂಲಭೂತ್ 
ಸೌಲಭಾಗಳು ಕೂೆಡದವೆಂತ್ಹ ಎಲಾಿ ಸೆಂಸೆಾಗಳು ಒೆಂದೆೋ umbrella ದ್ಲ್ಲಿ ಬರಬೆೋಕದ ಎನದನವ 
ಕಾರಣಕೊೆೋಸೆರ ಈ ಬೆೆಂಗಳೂರದ ಮಹಾನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗ ೆಪಾರಧಿಕಾರವನದನ ರಚನೆ್ ಮಾಡಿದಾುರ ೆ
ಎೆಂದ್ದ ನ್ಾನದ ತಿಳಿದ್ದಕೂೆೆಂಡಿದುೆೋನ್ೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ BMTC ಮತ್ದು ಪೂೆಲ್ಲೋಸ್ ಇಲಾಖಯೆನದನ 
confidence  ಗೆ ತೆಗೆದ್ದಕೊೆಂಡಿದ್ದು, ಈ ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ ಹಲವಾರದ ಇಲಾಖಗೆಳನದನ ಸೋೆರಿಸಿಕೊೆಂಡದ 
ಒೆಂದ್ದ ಪಾರಧಿಕಾರವನದನ ಮಾಡಿರದವ ಬಗೆೆ ನ್ಾನದ ಸಾಾಗತ್ ಮಾಡದತೆುೋನ್ೆ. ಇನದನ ಹಲವಾರದ 
ವಿಚಾರಗಳ ಬಗೆೆ ಗಮನಹರಿಸಬೆೋಕಾಗಿತ್ದು ಎನದನವುದ್ದ ನನನ ಅಭಿಪಾರಯವಾಗಿದ.ೆ ಇವತಿುನ ದಿವಸ 
ಬೆೆಂಗಳೂರದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲಕಯೆಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ದ ಕಡ ೆಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಲಭಾಗಳನದನ ಕೊಡದವೆಂತ್ಹ 
ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಮತ್ದು ಬಿ.ಎೆಂ.ಟ.ಸಿ.ಯ ಸದಮಾರದ 6500 ಬಸ್ಗಳ ಸೆಂಚಾರ, ಅದ್ರಿೆಂದಾಗದವ 
ವಾಹನ ದ್ಟಟಣೆ, pollution ಜಾಸಿುಯಾಗಿರದವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭಾಗಳಲ್ಲಿ public transport 
promote ಮಾಡದವೆಂತ್ಹ ಬಹದ ದೊಡಿ ಯೋಜನೆ್ಯನದನ ಇಟದಟಕೂೆೆಂಡದ ಈ ಪಾರಧಿಕಾರವನದನ 
ರಚನೆ್ ಮಾಡಿದಾುರ ೆಎೆಂದ್ದ ನ್ಾನದ ತಿಳಿದ್ದಕೊೆಂಡಿದೆುೋನೆ್. ಈ pollution ಮತ್ದು  ವಾಹನ ದ್ಟಟಣೆ, 
ಕಡಿಮ ಮಾಡಬೋೆಕಾಗಿರದವುದ್ದ ನಮಮಲಿರ ಕತ್ಾವಾವಾಗಿದೆ. ಬೆೆಂಗಳೂರನದನ ಯಾರದ ಯಾರದ ಪಿರೋತಿ 
ಮಾಡದತಾುರೂೆೋ, ಅವರಲೆಿರೂ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಕಾಳಜ ವಹಿಸದವೆಂತ್ಹ ಒೆಂದ್ದ 
ಸಮಸೆಾಯಿರದವುದ್ರಿೆಂದ್,  ನ್ಾನದ ಕೆೋಳುತಿುರದವುದೆೋನೆ್ೆಂದ್ರೆ, public transport promote 
ಮಾಡದವುದ್ಕೊೆೋಸೆರ ಬೋೆರೆ ಬೆೋರ ೆಅಭಿವೃದಿಾ ಹೂೆೆಂದಿದ್ ದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಿೋತಿಯಾಗಿ public 
transport ಗೆ  ಇರದವೆಂತ್ಹ ಸೌಲಭಾ ಮತ್ದು ಸೌಕಯಾಗಳನದನ ಕೊಡದವುದ್ಕೆೆ  ಈ 
ಪಾರಧಿಕಾರದ್ಲ್ಲಿ ಅನದವು ಆಗದವೆಂತ್ಹ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾುರೆೆಂದ್ದ ನ್ಾನದ 
ತಿಳಿದ್ದಕೂೆೆಂಡಿದುೆೋನೆ್. ಹಲವಾರದ ಇಲಾಖಗೆಳನದನ ಸೋೆರಿಸಿಕೊೆಂಡದ ಒೆಂದ್ದ coordination 
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ಇರಬೋೆಕೆನದನವ  ಕಾರಣಕೂೆೆೋಸೆರ ಮಾಡಿರದವ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಒೆಂದರೆಡದ ಇಲಾಖೆಗಳನದನ ಬಿಟಟರದವ 
ಬಗೆೆ ನನನ ಗಮನಕೆೆ ಬೆಂದಿದೆ. ಒೆಂದ್ದ ವೆೋಳೆ ಆ ಇಲಾಖೆಗಳನದನ ಸೋೆರಿಸಿದ್ುರ,ೆ ನ್ಾನದ ನನನ ಮಾತ್ನದನ 
ವಾಪಸದಸ ತೆಗೆದ್ದಕೂೆಳುಿತೆುೋನೆ್. ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ BESCOM agency ಯನದನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ್ದಕೊೆಂಡಿಲಿ. 
BWSSB, BESCOM, BMTC ಕೂಡ ಮೂಲಭೂತ್ವಾದ್ ಸೌಲಭಾ ಕೊಡವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡದತ್ುದೆ.  Traffic police ನವರದ ಅವರ ಸೋೆವೆಯನದನ ಮಾಡದತಾುರ.ೆ ಬಿ.ಡಿ.ಎ., 
ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಲಭಾ ಕೊಡದವೆಂತ್ಹ ಕಲೆಸವನದನ ಎಲಿವೂ ಒಟಾಟರೆಯಾಗಿ  ಮಾಡದತಾುರ.ೆ 
ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವಾವಸಾೆಯಾಗಿರದವುದ್ಕೆೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನೆ್ೆಂದ್ರೆ, there is no 
coordination between each and every department. ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಲಭಾ 
ಕೊಡದವೆಂತ್ಹ ಸೆಂಸೆಾಗಳಲ್ಲಿ coordination ಇಲಿದೆೋ ಇರದವ ಕಾರಣಕೊೆೋಸೆರ ಮತ್ದು 
ಬೆೆಂಗಳೂರದ ನಗರದ್ಲ್ಲಿ ಸದಮಾರದ ೧ ಕೊೋಟ ೩೦ ಲಕ್ಷ ಜನರದ ವಾಸ ಮಾಡದವೆಂತ್ಹ ನಗರದ್ಲ್ಲಿ 
ಒೆಂದ್ದ ಕೊೋಟಗಿೆಂತ್ ಹಚೆದು ವಾಹನಗಳಿವೆ ಎನದನವುದಾದ್ರೆ, ಖೆಂಡಿತ್ವಾಗಿಯೂ ಇದ್ದ ಬಹಳ 
ವಿಪಯಾಾಸ ಮತ್ದು ದ್ದದೆೈಾವದ್ ಸೆಂಗತಿ ಎೆಂಬ ಮಾತ್ನದನ ಹೆೋಳುತೆುೋನ್ೆ.  ಇಷ್ೊಟೆಂದ್ದ ದೂೆಡಿ 
ನಗರಕೆೆ ಈಗ ಇರದವೆಂತ್ಹ  ಬಿ.ಎೆಂ.ಟ.ಸಿ; ಏಕೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳನದನ ಸಪಷಟವಾಗಿ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ 
ಬಯಸದತೆುೋನೆ್ೆಂದ್ರೆ, ನನಗ ೆಬಿ.ಎೆಂ.ಟ.ಸಿ., ಅಧಾಕ್ಷನ್ಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಅವಕಾಶ ಸಿರ್ಕೆತ್ದು. ಆ 
ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ನೆ್ೂೋಡಿದಾಗ, ಒೆಂದ್ದ ಕೊೋಟ ಮೂವತ್ದು ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗ ೆಬಸ್ನ ವಾವಸೆಾ ಕೆೋವಲ 
ಸದಮಾರದ 6500 ಬಸ್ಗಳನದನ ಇಟಟರದವೆಂತ್ಹದ್ದು. ಅದ್ನದನ ಸದಮಾರದ ೧೨,೦೦೦ ಬಸ್ಗಳನ್ಾನಗಿ 
ಮಾಡಿ, ಕೆೈಗೆಟದಕದವ ದ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಟಕೆಟ್ ದ್ರಗಳನದನ ನಗದಿಪಡಿಸಿದಾುದ್ರೆ, ಖೆಂಡಿತ್ವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ 
ದಿಾಚಕರ ವಾಹನದ್ಲ್ಲಿ ಸೆಂಚರಿಸದವೆಂತ್ಹ ಜನರದ ಸಹ ಬಸ್ಗಳನದನ ಸೆಂಚಾರಕಾೆಗಿ 
ಅಳವಡಿಸಿಕೂೆಳುಿವೆಂತ್ಹದ್ುಕೆೆ ಜನರಿಗ ೆ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗವಾಗದತ್ುದ.ೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 
ಹೆೋಳುವುದಾದ್ರೆ,  BESCOM ನವರದ ಅವರದೆೋನ್ಾದ್ರೂ tariff raise ಮಾಡಬೆೋಕೆೆಂದಾದ್ರ,ೆ 
ಅವರದೆೋ ಆದ್ೆಂತ್ಹ mechanism ಮಾಡಿಕೂೆೆಂಡಿರದವ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎೆಂ.ಟ.ಸಿ., ಬಸ್ 
ಟಕೆಟ್ ದ್ರ ಹಚೆಿುಸದವುದ್ದ ಅಥವಾ ಡಿೋಸೆಲ್ನ ದ್ರ ಜಾಸಿುಯಾಗಿರದವ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 
ಅವರಿಗೆ ನಷಟ ಹೊೆಂದಿದ್ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಟೋಕಟೆ್ ದ್ರ ಜಾಸಿು ಮಾಡಿದಾಗ, social obligation 
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ಗೊೋಸೆರ ಅವರಿಗೆ ಆ ಹಕೆನದನ ಕೊಟಟರದವುದಿಲಿ. ಸಕಾಾರದ್ ಮದೆಂದೆ ಬೆಂದ್ದ ಬೆೋಡಬೋೆಕಾಗದತ್ುದೆ. 
ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಪಾರಧಿಕಾರದ್ಲ್ಲಿ ಅವರದ machinery ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳಿಬೆೋಕಾಗದತ್ುದೆ. 
ಸೆಂಸೆಾಗಳು ಉಳಿಯದವೆಂತ್ಹ ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದವೆಂತ್ಹ ಆಲೊೋಚನೆ್ಗಳು 
ಇರಬೋೆಕಾಗದತ್ುದೆ. As and when the expenditure is more for public 
transport, ಅದ್ನದನ ಕೊಡದವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸ ಮತ್ದು ಅದ್ಕೆೆ ಪಯಾಾಯವಾಗಿ ಬರದವೆಂತ್ಹ 
tariff raise ಮಾಡತ್ಕೆೆಂಥ ವಾವಸೆಾಯನದನ ಮಾಡಿಕೊಡಬೋೆಕಾಗದತ್ುದೆ. ಆದ್ರೆ ನ್ಾಗರಿಕರ ಮೋಲೆ 
ಅದ್ರ ಹೊರೆ ಹಾಕಬಾರದ್ದ ಎನದನವ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ powers ಕೂೆಟಟದಿುೋರಾ ಎನದನವ 
ವಿಚಾರವನದನ ಕೆೋಳುತಿುದೆುೋನ್ೆ. ಪಾರಧಿಕಾರದ್ ಬಗೆೆ ನ್ಾನದ ಕೆೋಳುವುದೆೋನ್ೆೆಂದ್ರೆ, public transport 
ಅನದನ ಎಷದಟ ಕಡಿಮ ಬೆಲಯೆಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗದತ್ುದಯೆೋ ಅಷದಟ ಕಡಿಮ ಬೆಲಯೆಲ್ಲಿ ಕೊಟಟದಾುದ್ರೆ, 
ಖೆಂಡಿತ್ವಾಗಿಯೂ ದಿಾಚಕರ ವಾಹನದ್ಲ್ಲಿ ಹೂೆೋಗದವೆಂತ್ಹ ಮಧಾಮ ವಗಾದ್ ಜನರದ ಮತ್ದು 
ಬಡತ್ನದ್ಲ್ಲಿರದವೆಂತ್ಹ ಜನರದ ಪರತಿ ದಿನ ತ್ನನ ಕಾಯಾವೆೈಖರಿಗೊೋಸೆರ ಓಡಾಡದವುದ್ಕಾೆಗಿ 
ಬಸ್ಗಳನದನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೂೆಳುಿವುದ್ಕೆೆ ಸಾಧಾವಾಗದತ್ುದೆ ಎನದನವುದ್ದ ನನನ ಭಾವನೆ್ಯಾಗಿದೆ. ಈ 
ಪಾರಧಿಕಾರದ್ಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಟಕಟೆ್ಗಳ ದ್ರವನದನ decide ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟಟದಿುೋರಾ ಎೆಂಬ 
ಬಗೆೆ ನ್ಾನದ ಕಾನೂನದ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕೆೋಳಬಯಸದತೆುೋನ್ೆ. ನ್ಾನದ ಸಕಾಾರಕೆೆ ಅಭಿನೆಂದ್ನೆ್ಯನದನ 
ಸಲ್ಲಿಸಬೋೆಕದ. ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಬೆೆಂಗಳೂರದ ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗ ೆ ವತಿಯಿೆಂದ್ ಆಗಸಟ್ ೧೫ ರೆಂದ್ದ 
ಸಾಾತ್ೆಂತ್ರಯ ದಿನ್ಾಚರಣೆ ದಿವಸದ್ೆಂದ್ದ ಎಲಿರಿಗೂ free ride ಅನದನ ಕೊಟಟದ್ುರದ. ಇದ್ನದನ 
ನೆಂಬದತಿುೋರಾ  ಇಲಿವೋ, ಅೆಂದಿನ ದಿನ ಎಲಾಿ ಬಸ್ಗಳು overflow ಆಗಿ ಹೂೆೋಗದತಿುದ್ುವು. ಅದ್ದ 
ಏನದ ತೊೋರಿಸದತಿುತ್ದು ಎೆಂದ್ರೆ, ಜನರದ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಂಚರಿಸದವ ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ ವಿರೂೆೋಧವಿಲಿ. 
ಬಸ್ಗಳನದನ ಪಿರೋತಿ ಮಾಡದತಾುರೆ, ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡದತಾುರೆ. ಜನರಿಗ ೆಕೆೈಗೆಟದಕದವ ದ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಟಕೆಟ್ 
ಸಿಗದೆೋ ಇರದವ ಕಾರಣಕೊೆೋಸೆರ ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಲಭಾಗಳಲೂೆಿೆಂದಾದ್ pubic transport ನದನ 
strengthen ಮಾಡಬೋೆಕದ ಎನದನವ ಆಶಯವನನಟದಟ ನ್ಾನದ ಈ ವಿಚಾರವನದನ ಹೆೋಳುತಿುದೆುೋನೆ್. 
Fare fixation of bus tickets should also  be considered in this matter 
ಎನದನವೆಂತ್ಹ ವಿಚಾರವನದನ ಹೆೋಳುತಿುದುೆೋನೆ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಜಸೆಿಟಕ್ ಎನದನವೆಂತ್ಹ ಜಾಗವೂ 
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ಇಡಿೋ ಕನ್ಾಾಟಕದ್ಲ್ಲಿ ಅತಿ ಬೆಲ ೆಬಾಳುವೆಂತ್ಹ ಜಾಗ. ಅಲ್ಲಿ ೨೮ ಎಕರ ೆಜಮಿೋನದ ಇರದವೆಂತ್ಹ 
ಜಾಗದ್ಲ್ಲಿ ಕ.ೆಎಸ್.ಆರ.ಟ.ಸಿ., ಮತ್ದು ಬಿ.ಎೆಂ.ಟ.ಸಿ., ಬಸ್ ನಲಾುಣಗಳು ಇರದವ ಜಾಗದ್ಲ್ಲಿ ನ್ಾವು 
ಕೆೋವಲ ಬಸ್ಗಳು ಬೆಂದ್ದ ಪಾರ್ಕಾೆಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಜನರನದನ pickup ಮಾಡದವೆಂತ್ಹ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಆ 
ಜಾಗವನದನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊೆಂಡಿದುೆೋವೆ. I think the Government should put little 
more efforts in this matter. ಆ ಜಾಗವನದನ ಯಾವ ರಿೋತಿ monetize 
ಮಾಡದವುದ್ಕಾೆಗದತ್ುದಯೆೋ ಆ ರಿೋತಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರದವೆಂತ್ಹ ಜಾಗವನದನ monetize ಮಾಡಿ, ಯಾವ 
ರಿೋತಿ ಬೆೆಂಗಳೂರದ ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗಯೆನದನ ಆರ್ಥಾಕವಾಗಿ ಸದ್ೃಢ್ಗೊಳಿಸದವುದ್ಕೆೆ 
ಸಾಧಾವಾಗದತ್ುದೆ ಎನದನವ ಬಗೆೆ ಪಾರಧಿಕಾರ ಚಿೆಂತ್ನ್ ೆಮಾಡದತ್ುದೆಯೋ ಎೆಂಬ ವಿಚಾರಗಳನದನ ನ್ಾನದ 
ಮಾನಾ ಕಾನೂನದ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಕೆೋಳಬಯಸದತೆುೋನ್ೆ. ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಯಾವುದೆೋ ದ್ೂರದ್ೃರ್ಷಟ ಇಲಿದೆೋ 
ಮಾಡದವ ವಿಚಾರಗಳು ಮತ್ದು ವಿಧೆೋಯಕಗಳನದನ ತ್ೆಂದ್ದ ಅಧಿಕಾರವನದನ ವಿಕೆೋೆಂದಿರೋಕರಣವನದನ 
ಮಾಡದತಿುದೆುೋವೆ,  ಜನರಿಗೂೆೋಸೆರ ಅಧಿಕಾರವನದನ ಇನದನ ಸರಳಿೋಕರಣ ಮಾಡದತಿುದೆುೋವೆ ಎನದನವ 
ಕಾರಣಕೊೆೋಸೆರವಾಗಿ ವಿಧೆೋಯಕ ತ್ರದವುದ್ರ್ಕೆೆಂತ್ ಹೆಚಿುನದಾಗಿ ನಜವಾಗಲೂ ಜನರಿಗ ೆ
ಉಪಯೋಗವಾಗದವೆಂತ್ಹ ಕಾನೂನದಗಳನದನ ರೂಪಿಸಲದ ವಿಧೆೋಯಕಗಳನದನ ತ್ೆಂದ್ರೆ ನ್ಾವು 
ಅದ್ನದನ ಬೆೆಂಬಲ್ಲಸದತೆುೋವೆ ಮತ್ದು ಅದ್ರ ಉದುೆೋಶಗಳು ಈಡೋೆರಬೆೋಕದ ಎನದನವ ಆಶಯದೊೆಂದಿಗ ೆ
ನ್ಾನದ ಈ ವಿಚಾರಗಳನದನ ಹೆೋಳಿರದವೆಂಥದಾುಗಿದ.ೆ                  

                                                              (ಮದೆಂದ್ದ) 

(1261) 28.12.2022, 3.20,TCH-GR                (ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೋ ಎೆಂ.ನ್ಾಗರಾಜದ (ಮದೆಂದ್ದ):-  

ನೂರಾರದ ಕೂೆೋಟಗಳ ಬಲೆ ೆ ಬಾಳತ್ಕೆೆಂಥ ಸದಮಾರದ ೨೮ ಎಕರ ೆ ಜಾಗದ್ಲ್ಲಿ ಇವತಿುನ ದಿವಸ 
ಮಟೊರೋವನದನ ಓಡಿಸದವುದ್ರಿೆಂದ್ ಆ ಜಾಗವನದನ ಡವೆಲಪ್ ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಆಗದವುದಿಲಿವೆೆಂದ್ರೆ, 
ಇದೆಲಿದ್ರ ಬಗೆೆ ಮತ್ದು ಇದ್ನೆ್ನಲಾಿ ನೆ್ೂೋಡಿ monetize ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಪಾರಧಿಕಾರಕೆೆ ಅಧಿಕಾರ 
ಇದೆಯೋ? ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಇದೆಯೋ ಎನನತ್ಕೆೆಂಥ ಪರಶೆನಯನೂನ ಕೂಡ ಮಾನಾ ಕಾನೂನದ 
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ಸಚಿವರಿಗೆ ಕೆೋಳುತಿುದೆುೋನೆ್. ದೆಹಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗತಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಆ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆೆಂಗಳೂರದ 
ನಗರಕೂೆ ಕೂಡ ಸದಮಾರದ ೧೦-೧೫ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ pollution rate ಜಾಸಿುಯಾಗದವುದ್ದ 
ತ್ಪಿಪಸಬೋೆಕೆೆಂದ್ರ ೆ ಮೂಲತ್ಃ ಭೂ ಸಾರಿಗಯೆಲ್ಲಿ public transport ನದನ strengthen 
ಮಾಡಬೋೆಕಾಗದತ್ುದ.ೆ ಮಟೊರೋ ಲೆೈನ್ನದನ incase ಮಾಡಬೋೆಕಾಗದತ್ುದೆ. ಮನೆ್ೂೋ ಟೆೈನ್ 
ತ್ರಬೋೆಕಾಗದತ್ುದೆ. Connectivity ಜಾಸಿು ಮಾಡಬೆೋಕಾಗದತ್ುದೆ.  ಡೈೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ಗಳನದನ ಕಡಿಮ 
ದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂೆಡತ್ಕೆೆಂಥ ಕಲೆಸ ಆಗಬೋೆಕಾಗದತ್ುದೆ.  ಈಗ ಇರತ್ಕೆೆಂಥ ಡೈೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ಗಳನದನ ಕಡಿಮ 
ದ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಕೊಡತ್ಕೆೆಂಥ ಕಲೆಸ ಆಗಬೋೆಕಾಗದತ್ುದೆ. ಈಗ ಇರಕತ್ಕೆೆಂಥ ರೂ.೭೦ಗಳ ಪಾಸ್ನದನ 
ರೂ.೩೦ಗಳು ಅಥವಾ ರೂ.೪೦ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಿದೆುೋ ಆದ್ಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ two-wheeler use 
ಮಾಡದವುದಿಲಿ.  ಖೆಂಡಿತ್ವಾಗಿಯದ public transport ನದನ utilise ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ 
ಪರಯತ್ನವನದನ ಮಾಡದತಾುರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನ್ಾನದ ಹೆೋಳುವುದೆೋನ್ೆೆಂದ್ರೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ೆ
ಯಾವುದೆೋ ಸಕಾಾರ ಅಧಿಕಾರದ್ಲ್ಲಿದ್ುರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ವಿನೂತ್ನವಾದ್ ಚಿೆಂತ್ನ್ೆಗಳನದನ 
ಮಾಡಬೋೆಕಾಗದತ್ುದ.ೆ ಈ ಪಾರಧಿಕಾರದ್ಲ್ಲಿ ಆ ರಿೋತಿಯಾದ್ ಕರಮಗಳನದನ ತೆಗೆದ್ದಕೂೆಳುಿವುದ್ಕೆೆ 
ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದಯೆೋ ಎೆಂದ್ದ ಕೆೋಳುತಿುದೆುೋನ್ೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ೆ ಮತ್ದು especially 
working women ಗೆ free transport ಮಾಡದವ ರಿೋತಿಯಲೂಿ ಕೂಡ ಪಾರಧಿಕಾರ 
ತಿೋಮಾಾನ ಮಾಡಿ ಸಲಹೆಗಳನದನ ಕೊಡಬಹದದಾದ್ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಅಧಿಕಾರವನದನ ಅವರಿಗೆ 
ಕೊಟಟದಾುರೊೋ ಇಲಿವೋ ಎನನತ್ಕೆೆಂಥದ್ುನದನ ಕೆೋಳುತಿುದುೆೋನೆ್. ಅದ್ದ ಇಲಿವೆೆಂದ್ದ ಇರಬಹದದ್ದ. 
ಮದೆಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ನದನ ಸೋೆರಿಸಿಕೊಳಿಬಹದದ್ದ. ಏಕೆೆಂದ್ರ ೆ ultimately students 
should be benefited.  ನ್ಾನದ  ಬಿ.ಎೆಂ.ಟ.ಸಿ., ಅಧಾಕ್ಷನ್ಾಗಿದಾುಗ ಆಸರೆೋಲ್ಲಯಾಗ ೆಟೂರ್ 
ಹೊೋಗಿದುೆವು.  ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೆೋ ವಿದಾಾರ್ಥಾಗಳು ಯಾವ ಪಾಸ್ಗೂ ಅಪೆಿೈ ಮಾಡಬೋೆಕಾಗಿಲಿ. ಅವರವರ 
official ಐ.ಡಿ.ಕಾಡ್ಾ ಇದ್ುರ,ೆ ಯಾವುದೋೆ ಸೂಟಡೆೆಂಟ್ ಯಾವುದೋೆ ಕಾಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ದತಿುದ್ುರೂ 
ಕೂಡ ಫಿರೋ ಟಾರನಸ್ಪೂೆೋಟ್ಾ ಕೂೆಡದತಿುದಾುರ.ೆ  ಈಗ ನಮಮಲ್ಲಿರದವ ಸಿಸಟೆಂ ಯಾವ ರಿೋತಿ 
ಇದೆಯೆಂದ್ರೆ, ಆನ್ಲೆೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅಪೆಿೈ ಮಾಡಿ, ಸೂೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಪೆಿೈ ಮಾಡಿ, bonafide  
certificate ತೆಗೆದ್ದಕೊೆಂಡದ ಬನನ ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳುತಾುರೆ. ಈ ರಿೋತಿ ಎಲಾಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಶ್ಕ್ಷಣಕೆೆ 
ನ್ಾವಲೆ್ಲಿ ಒತ್ದು ಕೊಡದವುದ್ಕೆೆ ಸಾಧಾವಾಗದತ್ುದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, transportation ಎನನತ್ಕೆೆಂಥದ್ದು 
ಒೆಂದ್ದ life line of any city.  Transportation at the national level or 
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international level or in the state level, it is the lifeline of the State 
for economical growth  ಎೆಂದ್ದ ನ್ಾನದ ಆಲೊೋಚನೆ್ ಮಾಡಿದೆುೋನ್ೆ. ಹಾಗಾಗಿ, 
transportation ಗೆ ಒತ್ದು ಕೊಡತ್ಕೆೆಂಥ ಕಲೆಸ ಇರಬಹದದ್ದ ಮತ್ದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಟಾರನಸ್ಪೂೆೋಟ್ಾ 
ಸಚಿವರನದನ ಸೋೆರಿಸಿಕೊೆಂಡಿದಾುರೆ. ಅದೆೋ ರಿೋತಿ ಕ.ೆಎಸ್.ಆರ್.ಟ.ಸಿ., ಎೆಂ.ಡಿ.,ಯವರನದನ ಕೂಡ 
ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸೋೆರಿಸಿಕೂೆಳಿಬೆೋಕಾಗದತ್ುದೆ. ಏಕೆೆಂದ್ರ ೆ ಸಾವಿರಾರದ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟ.ಸಿ., ಬಸದಸಗಳು 
ಬೆೆಂಗಳೂರದ ನಗರದ್ ಒಳಗಡ ೆ ಬರದತ್ುವ ೆ ಮತ್ದು ಹೊರಗಡೆ ಹೂೆೋಗದತ್ುವ.ೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ದ 
ಸಮಿತಿಯನದನ ರಚನೆ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗ ೆ ಸಚಿವರನದನ ಸೋೆರಿಸಿಕೂೆೆಂಡಿದಿುೋರಿ. ಆದ್ರೆ 
ಕ.ೆಎಸ್.ಆರ್.ಟ.ಸಿ., ಎೆಂ.ಡಿ.,ಯವರನದನ ಕೂಡ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಿಕೊಳಿಬೆೋಕಾಗದತ್ುದೆ. 
ಬೆೆಂಗಳೂರದ ನಗರದ್ ಟಾರನಸ್ಪೂೆೋಟ್ಾ ವಿಚಾರ ಬೆಂದಾಗ ಬೆೆಂಗಳೂರದ ನಗರದಿೆಂದ್ಲೋೆ 
ಆಯೆಯಾಗಿರತ್ಕೆೆಂಥ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿುನ ಸದ್ಸಾರದ ಇರಬಹದದ್ದ ಅಥವಾ ಬೆೆಂಗಳೂರದ ನಗರದ್ಲ್ಲಿ 
ಆಯೆಯಾಗಿರತ್ಕೆೆಂಥ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದ್ಸಾರದ ಇರಬಹದದ್ದ ಅವರನೂನ ಕೂಡ ಸಮಿತಿಯ 
ಸದ್ಸಾರನ್ಾನಗಿ ಮಾಡಿದೆುೋ ಆದ್ಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಕ್ೆೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಇರತ್ಕೆೆಂಥ traffic 
congestion ಗಳ ಬಗೆೆ ಅವರದ ಬಳೆಕದ ಚೆಲಿತ್ಕೆೆಂಥ ಕೆಲಸವನದನ ಮಾಡಬಹದದ್ದ.  ಅವರನೂನ 
ಕೂಡ ಸೋೆರಿಸಿಕೊಳಿತ್ಕೆೆಂಥ ಒೆಂದ್ದ ಸಲಹೆಯನದನ ನ್ಾನದ ಕೊಡದತಿುದುೆೋನೆ್. Public transport 
ಜೊತೆಗೆ ಎಲಾಿ ಸೆಂಸೆಾಗಳಾದ್ ಬಿ.ಎೆಂ.ಟ.ಸಿ., ಇರಬಹದದ್ದ, ಬಿ.ಎೆಂ.ಆರ್.ಸಿ.ಎಲ್., ಇರಬಹದದ್ದ, 
ಬಿ.ಡಿ.ಎ., ಮತ್ದು ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ., ಇರಬಹದದ್ದ ಇವೆಲಿವನೂನ ಕೂಡ ಸೋೆರಿಸಿ ಮೂಲಭೂತ್ 
ಸೌಲಭಾಗಳಿಗೆ ಒೆಂದ್ದ ಪಾರಧಿಕಾರವನದನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟಟರತ್ಕೆೆಂಥ ಅಧಿಕಾರವನದನ 
ನೆ್ೂೋಡಿದಾಗ, ಎಲೊಿೋ ಒೆಂದ್ದ ಕಡ ೆ ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ., ಮತೆು ಇನ್ಾನವುದೊೋ ಸಾಳಿೋಯವಾಗಿ 
ಆಯೆಯಾಗಿರತ್ಕೆೆಂಥ ಸೆಂಸಾೆಗಳ ಅಧಿಕಾರವನದನ ಮಟಕದಗೂೆಳಿಸಲದ ಏನ್ಾದ್ರೂ ಪರಯತ್ನವನದನ 
ಮಾಡದತಿುದಿುೋರಾ? Is this is an advisory body or is it a decision making 
body  ಎೆಂಬದದ್ನದನ ಕಾಿರಿಫ್ೆೈ ಮಾಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ದ ನ್ಾನದ ಮನವಿಯನದನ ಮಾಡದತಿುದೆುೋನ್ೆ.  ಏಕೆೆಂದ್ರ ೆ
Unified Metropolitan Transport Authority  ಎೆಂದ್ದ ಮಾಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ದ ಆಗಿನ 
ಸಕಾಾರಕೆೆ ನ್ಾವಲೆಿರೂ ಕೂಡ ಮನವಿಯನದನ ಮಾಡಿದೆುವು.  ಈಗ ಇನೆ್ೂನೆಂದ್ದ ರೂಪದ್ಲ್ಲಿ 
ಬೆಂದಿರದವ ಇದ್ದ is it an advisory body or is it a decision making body 
ಎೆಂಬದದ್ನದನ ಕಾಿರಿಫ್ೆೈ ಮಾಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ದ ಮನವಿಯನದನ ಮಾಡದತಿುದೆುೋನ್ೆ. ಕೊನೆ್ಯದಾಗಿ, 



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                           28-12-2022                                               145 

ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗದ್ ಪರತಿ/Unedited Copy, ನ್ಾಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪತಿರಕಾ ಪರಕಟಣೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ದ 
 

   

ಹೆೋಳುವುದಾದ್ರೆ, ಏನೆ್ೋ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೆೆಂಗಳೂರಿನ ಟಾರಫಿಕ್ನ ಬಗೆೆ ನ್ಾವು 
ಗಮನಹರಿಸಬೆೋಕದ. ಪಕ್ಾತಿೋತ್ವಾಗಿ ನ್ಾವಲೆಿರೂ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ಚಿೆಂತ್ನ್ ೆಮಾಡತ್ಕೆೆಂಥ ಈ 
ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ನ್ಾವೆಂತ್ದ ಈ ಬಿಲ್ನದನ ಸಾಾಗತ್ ಮಾಡದತೆುೋವೆ. ಯಾವುದೆೋ ಕಾರಣಕೂೆ 
ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ., ಯಿೆಂದ್, ಸಾಳಿೋಯ ಸೆಂಸೆಾಗಳಿೆಂದ್ ಆಯೆಯಾಗತ್ಕೆೆಂಥ ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರ 
ಅಧಿಕಾರವನದನ ಮಟಕದಗೂೆಳಿಸಬಾರದ್ದ ಎನನತ್ಕೆೆಂಥ ಮನವಿಯನದನ ಮಾಡದತಿುದೆುೋನ್ೆ. ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ 
Constitutionally empowered Corporation should be empowered fully 
ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿರದವುದ್ನದನ ಕೆೋಳುತಿುದೆುೋನ್.ೆ ಈ ರಿೋತಿಯ ಪಾರಧಿಕಾರಗಳು ಬೆಂದ್ದ ಅವರ 
ಅಧಿಕಾರಗಳನದನ ಮಟಕದಗೊಳಿಸದವುದ್ರಿೆಂದ್, ಅದ್ದ ಪರಜಾತ್ೆಂತ್ರ ವಾವಸೆಾಗ ೆಮಾರಕ ಆಗಬಹದದ್ದ 
ಎನನತ್ಕೆೆಂಥ ವಿಚಾರವನದನ ಹೆೋಳುತಿುದೆುೋನೆ್. ಮಾನಾ ಕಾನೂನದ ಸಚಿವರೆೋ, ಈ ಎಲಾಿ ವಿಚಾರಗಳನದನ 
ಒಳಗೊೆಂಡೆಂತ ೆ ನ್ಾನದ ನಮಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡದತಿುದೆುೋನ್ೆ. ಇೆಂತ್ಹ ವಿಧೆೋಯಕಗಳು ಬೆೋಕದ. ಆ 
ವಿಧೆೋಯಕಗಳನದನ ನ್ಾವು ಅನದಷ್ಾಿನಗೊಳಿಸದವುದ್ಕೆೆ ಸವಾ ಪರಯತ್ನವನದನ ಮಾಡಬೋೆಕದ. 
ಪಾರಮಾಣಿಕವಾದ್ ಪರಯತ್ನ ಮಾಡಬೋೆಕದ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಜನಪರತಿನಧಿಗಳು ಕೂಡ ಇರಬೆೋಕದ ಎನನತ್ಕೆೆಂಥ 
ಮನವಿಯನದನ ಮಾಡದತಾು, ಈ ವಿಧೆೋಯಕವನದನ ಅತ್ಾೆಂತ್ ಉತಾಸಹದಿೆಂದ್ ಸಾಾಗತ್ ಮಾಡದತಿುದೆುೋನೆ್.  
 
  ಶ್ರೋ ಟ.ಎ.ಶರವಣ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಚದನ್ಾಯಿತ್ರಾದ್ವರದ):- ಮಾನಾ 
ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಬೆೆಂಗಳೂರದ ಮಟೂೆರೋಪಾಲ್ಲಟನ್ ಲಾಾೆಂಡ್ ಟೊರೋನಸ್ಪೊೋಟ್ಾ ಅಥಾರಿಟ 
ಬಿಲ್ನದನ ನ್ಾನದ ಹೃತ್ೂಪವಾಕವಾಗಿ ಸಾಾಗತ್ ಮಾಡದತೆುೋನ್.ೆ ಆದ್ರೆ, ನ್ಾನದ ಕೆಲವು ಕಾಿರಿಫಿಕೋೆಷನ್ 
ಕೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಬಯಸದತಿುದೆುೋನ್ೆ. ತಾವು under one roof ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲಾಿ ಇಲಾಖಗೆಳನದನ 
ತ್ೆಂದ್ದ ಒೆಂದ್ದ ಒಳೆಿಯ ಕಾಯಾಕರಮವನದನ ಮಾಡದತಿುದಿುೋರಿ. ಈ ಒೆಂದ್ದ ಯೋಜನೆ್ ಚೆನ್ಾನಗಿದ.ೆ 
ಆದ್ರೆ, ಇವತ್ದು ಬೆೆಂಗಳೂರದ ನಗರದ್ಲ್ಲಿ ಸೆಂಚಾರ ವಾವಸೆಾ ಯಾವ ರಿೋತಿ ಇದೆಯೆಂದ್ದ ತ್ಮಗೂ 
ಕೂಡ ಗೊತಿುದೆ., ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ parking lot ದೂೆಡಿ ಸಮಸೆಾ. ಎಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಾೆಂಗ್ ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ 
ಹೊೋಗಬೋೆಕದ? ಇವತ್ದು ದಿಗಿಾಜಯ ನೂಾಸ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪರಸಾರವಾಗಿದ್ುನದನ ನೆ್ೂೋಡಿದೆನದ.  ಎಲಾಿ 
ಕಡ ೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡನ್ ಕಾಾಮರಾ ಹಾರ್ಕಕೊೆಂಡದ ಯಾವುದೆೋ ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ., ಇರಬಹದದ್ದ, 
ಕೆಂಟಾರಕಟರ್ಗಳ ರೂಪದ್ಲ್ಲಿ ಅವರೆೋ ಒೆಂದ್ದ ರಸೆಿಪಟ್ನದನ ರಡೆಿ ಮಾಡಿಕೊೆಂಡದ ಸದಲ್ಲಗೆ ಮಾಡದತಿುರದವ 
ವರದಿ ಕೂಡ ಮಾಡದತಿುದ್ುರದ. ಆ ರಿೋತಿ ಅನೆ್ೋಕ ಏಜೆನಸಗಳು ಮಾಡದತಿುದೆ. ಅದ್ದ ಬಿರಗೆಡ್ ರಸೆು 
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ಇರಬಹದದ್ದ, ಎೆಂ.ಜ., ರಸೆು ಇರಬಹದದ್ದ ಮತ್ದು ಡಬಲ್ರೂೆೋಡ್ನಲ್ಲಿರದವ ಪಾಸ್ಪೊೋಟ್ಾ ಆಫಿೋಸ್ 
ಇರಬಹದದ್ದ, ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ವೆಸಟ್ ಗೆೋಟ್ ಹತಿುರ ಇರಬಹದದ್ದ, ಅನೆ್ೋಕ ಕಡ ೆ ಈ ರಿೋತಿಯ 
ಪಾರ್ಕಾೆಂಗ್ ಏಜೆನಸ ರೂಪದ್ಲ್ಲಿ ಹಣವನದನ ವಸೂಲ್ಲ ಮಾಡದತಿುದಾುರ.ೆ  ನ್ಾನದ ಅದ್ಕೂೆೆೋಸೆರ 
ಕೆೋಳುತಿುರದವುದ್ದ. ನೋವು ಪಾರ್ಕಾೆಂಗ್ ವಾವಸೆಾಗ ೆಈ ಒೆಂದ್ದ ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಿೋತಿ ತ್ೆಂದಿದಿುೋರಿ. 
ಅದ್ದ ಪೆೋ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಉಚಿತ್ವಾಗಿ ಇರದತ್ುದಯೆೋ? ಅದ್ನದನ ಕಾಿರಿಫಿಕೆೋಷನ್ ಕೊಡಬೋೆಕದ. 
ಎರಡನೆ್ಯದಾಗಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ರೂಲಸ್ ಬೆರೋಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ್ೆಂಡವನದನ ವಿದಿಸಿ ಶ್ಕ್ೆ ಕೂೆಡದತಿುೋರಿ; 
ಅದೆಲಾಿ ಓಕೆ. ಆದ್ರೆ ನ್ಾಾಚದರಲ್ ಡೆತ್ ಆದ್ಲ್ಲಿ, ಇೆಂಜೂರ್ ಆದ್ಲ್ಲಿ ಅದ್ಕೆೆ ಸಕಾಾರ ಯಾವ ರಿೋತಿ 
ಪರಿಹಾರವನದನ ಒದ್ಗಿಸಿಕೊಡದತಿುೋರೆೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಬೆೋಕದ. ಮೂರನೆ್ಯದಾಗಿ, ತಾವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ 28 
ಸದ್ಸಾರನದನ ಸೋೆರಿಸಿದಿುೋರಿ. ಒೆಂದ್ದ Executive Committee ಎೆಂದ್ದ ಮಾಡಿದಿುೋರಿ. ಇನ್ೂೆನೆಂದ್ದ 
Bengaluru Metropolitan Land Transport Authority  ಎೆಂದ್ದ ಮಾಡಿದಿುೋರಿ. ಈ 
ಎರಡದ ರಿೋತಿಯ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ರಲ್ಲಿ ೨೮ ಸದ್ಸಾರದ ಇದಾುರ.ೆ ಇನ್ೂೆನೆಂದ್ರಲ್ಲಿ ೧೬ ಸದ್ಸಾರದ 
ಇದಾುರ.ೆ ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ನ್ಾನದ ಹೆೋಳುತಿುರದವುದೋೆನ್ೆೆಂದ್ರೆ, ಏನೆ್ೋ ಕಮಿಟ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ 
ಬೆೆಂಗಳೂರದ ಸಿಟ ದೂೆಡಿ ಮಟಟದ್ಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ.ೆ ತ್ಮಗೆಲಾಿ ಗೊತಿುರದವೆಂತ ೆ ಇವತಿುನ ದಿವಸ 
ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ., ೮೫೦ Sq.K.M., ವಿಸಿುೋಣಾ ಹೂೆೆಂದಿದ.ೆ ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನ್ಾವು ಏನೆ್ೋ 
ಸದಧಾರಣೆಗಳನದನ ತ್ೆಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಾಲದ್ದ. ಆ ವಾಾಪಿುಗೆ ನೋವು ಮಾಡಬೋೆಕಾದ್ರ,ೆ ಈಗ 
ನೋವೆೋನದ Executive Committee ಮತ್ದು ಇನ್ೂೆನೆಂದ್ದ ಸಮಿತಿಯ ಸದ್ಸಾರನೆ್ನೋನದ 
ಮಾಡಿದಿುೋರಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ compulsorily ಬೆೆಂಗಳೂರದ ಸಿಟಯನದನ ಪರತಿನಧಿಸದವೆಂತ್ಹ ಜನ 
ಪರತಿಗಳು ಇರಲೋೆಬೋೆಕಾಗದತ್ುದೆ. ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ಒೆಂದ್ದ ಕ್ೆೋತ್ರದಿೆಂದ್ ಇನ್ೂೆನೆಂದ್ದ ಕ್ೋೆತ್ರಕೆೆ ಹೂೆೋಗದವುದ್ದ 
ಬಹಳ ಕಷಟ ಇದೆ. ಬೆೋರ ೆಬೋೆರ ೆರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಟಾರಫಿಕ್ ಸಮಸೆಾಗಳು ದಿನನತ್ಾ ಇದ.ೆ ಇವತಿುನ ದಿವಸ 
ಅೆಂತ್ರರಾರ್ಷರೋಯ ಮಟಟದ್ಲ್ಲಿ ಹೆಸರದ ಮಾಡಿರತ್ಕೆೆಂಥ ಬೆೆಂಗಳೂರದ ಬಾರೆಂಡ್ ಯಾವ ಮಟಟಕೆೆ 
ಬೆಂದಿದ ೆಎೆಂದ್ದ ತಾವೆಲಾಿ ನೆ್ೂೋಡದತಿುದಿುೋರಿ. ಬೆೆಂಗಳೂರದ ಗಾಡ್ಾನ್ ಸಿಟ ಆಯಿತ್ದ, ಐಟಬಿಟ ಸಿಟ 
ಆಯಿತ್ದ, ಗಾಬೆೋಾಜ್ ಸಿಟ ಆಯಿತ್ದ. ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಗದೆಂಡಿಗಳ ಸಿಟಯಾಗಿದೆ. ತಾವೆಲಾಿ 
ನೆ್ೂೋಡದತಿುದಿುೋರಿ. ಪಾಪ, ಸನ್ಾಮನಾ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳಿಗ ೆಬಹಳ ದೊಡಿ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಅವರದ ಇಡಿೋ 
ರಾಜಾವನದನ ನೆ್ೂೋಡಬೆೋಕಾಗದತ್ುದೆ. ಅವರದ ನಗರ ಪರದ್ಶಾನ ಬರದತಾುರ.ೆ ಆ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಸನ್ಾಮನಾ 
ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳು ಬೆಂದ್ ತ್ಕ್ಷಣವೆೋ ಇನ್ನೆೋನ್ೊೋ ಆಗಿಬಿಡದತ್ುದೆೆಂದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ 
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ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೋ ಬರದತಾುರ.ೆ ʻಬೆಂದ್ ಪದಟಟ, ಹೊೋದ್ ಪದಟಟ ಅಷ್ೆಟೋ ಇಲ್ಲಿ̓  ಇನ್ನೆೋನದ ಆಗದವುದಿಲಿ. 
ಇದ್ನದನ ನರೆಂತ್ರವಾಗಿ ನೆ್ೂೋಡದತಿುದೆುೋವೆ. ನ್ಾವು ಕೂಡ ಪರತಿಭಟನೆ್ಗಳನದನ ಮಾಡದತೆುೋವೆ. ದಿೋಪಾವಳಿ 
ಟೆೈೆಂನಲ್ಲಿ ನ್ಾನದ ಗದೆಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕದಳಿತ್ದ ದಿೋಪ ಹಚಿು ಇಲ್ಲಿ ಗದೆಂಡಿಗಳಿವೆ. ಮಜಸೆಿಟಕ್ ಹತಿುರವೆೋ ದೂೆಡಿ 
ಕೆೋೆಂದ್ರ ವಿಭಾಗ. ಸಕಾಾರದ್ ಕಣದಣ ತೆರೆಸೊೋಣವೆೆಂದ್ದ ಪರತಿಭಟನೆ್ಯನದನ ಮಾಡಿದೆುೋನ್ೆ. ಅದ್ರ ನೆ್ಕಸಟ್ 
ಡೋೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನದ ಮಾಡಿದಾುರೆೆಂದ್ರೆ, ಮಾನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರೋೆ, ಅಲ್ಲಿ 
ನ್ಾನದ ಯಾವ ಗದೆಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕದಳಿತ್ದಕೂೆೆಂಡಿದೆುನೆ್ೂೋ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗದೆಂಡಿಯನದನ ಮದಚಿುದಾುರ.ೆ 
ಪಕೆದ್ ಗದೆಂಡಿಯನೆ್ನಲಾಿ ಬಿಟದಟಬಿಟಟದಾುರ.ೆ ಸರ್, ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಏನದ ಹೆೋಳುತಿುೋರಿ ಎೆಂದ್ದ 
ಮಿೋಡಿಯಾದ್ವರೆಲಾಿ ಬೆಂದ್ದ ಮೈಕ್ ಹಿಡಿಯದತಿುದಾುರ.ೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಕಾಾರ ಎಲಾಿ ಗದೆಂಡಿಗಳನದನ 
ಮದಚದುವುದಾದ್ರೆ, ನ್ಾವು ಎಲಾಿ ಗದೆಂಡಿಗಳಲೂಿ ಒೆಂದೊೆಂದ್ದ ದಿನ ಕದಳಿತ್ದಕೂೆೆಂಡದ 
ಪರತಿಭಟನೆ್ಯನದನ ಮಾಡದತೆುೋವೆೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿದೆವು. ಆ ಪರಿಸಿಾತಿ ಇದೆ. ಇದ್ನದನ ತ್ಮಮ ಗಮನಕೆೆ 
ತ್ೆಂದೆನದ ಅಷ್ೆಟೋ. ವಿಶೆೋಷವಾಗಿ ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಪಾದಾಚಾರಿಗಳಿಗ ೆ ಯಾವ ರಿೋತಿ ಅದ್ದ 
ಸನೆೋಹಮಯವಾಗಿರಬೆೋಕದ? ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪಾದಾಚಾರಿಗಳ ಸೆಂಚಾರ ಮತ್ದು ಅಲ್ಲಿ accident 
zone ಇರದತ್ುದೆ. ಅದ್ನೂನ ಕೂಡ ಪಾದಾಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ್ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊೋಗದವೆಂತ್ಹ 
ಮಾಗಾ ಇರಬೋೆಕದ. ಹಾಗೆಯೋ ವೆಹಿಕಲ್ ಸೆಂಚಾರ ಕೂಡ ಸದಗಮವಾಗಿರಬೋೆಕದ. ಇದ್ಕೆೆ 
ಪಿರಯಾರಿಟ ಕೊಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ದ ಈ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ನ್ಾನದ ತ್ಮಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡದತಾು, ಈ 
ವಿಧೆೋಯಕವನದನ ನ್ಾನದ ಸಾಾಗತ್ ಮಾಡದತೆುೋನೆ್. 
 
 ಡಾ.ತೆೋಜಸಿಾನಗೌಡ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಚದನ್ಾಯಿತ್ರಾದ್ವರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, 
ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ್ೆಂತ್ಹ ಬೆೆಂದ್ಕಾಳೂರಿನೆಂದ್ ಬೆೆಂಗಳೂರದ ಆಗದವವರಗೆ ೆ ಇವತಿುನ ದಿವಸ 
ಪರಪೆಂಚದ್ಲ್ಲಿ ಅತ್ಾೆಂತ್ ಉತ್ುಮ ಹವಾಗದಣವನದನ ಹೊೆಂದಿರತ್ಕೆೆಂಥ ನಗರವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, 
ಬೆೆಂಗಳೂರಿಗ ೆಬೆಂದ್ದ ನೆ್ಲಸೆದವೆಂತ್ಹವರ ಸೆಂಖೆಾ ತ್ದೆಂಬಾ ಜಾಸಿು ಆಗಿದ.ೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಇವತಿುನ 
ದಿವಸ ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರದವ ಶಾೆಂತ್ ವಾತಾವರಣ ಅಥವಾ ಕನ್ಾಾಟಕ ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿರತ್ಕೆೆಂಥ ಸದಸಿಾರ 
ಸಕಾಾರಗಳು. ಅದ್ದ ಯಾವುದೆೋ ಸಕಾಾರ ಇರಬಹದದ್ದ. ನಮಮದ್ದ lawlessness ಇಲಿ. ಅಲ್ಲಿ 
ಶಾೆಂತಿ, ಕಾನೂನದ ಮತ್ದು ಸದವಾವಸೆಾ ಚೆನ್ಾನಗಿದ.ೆ  ಹವಾಗದಣ ಚೆನ್ಾನಗಿದ ೆಮತ್ದು ಇಲ್ಲಿಯ ಜನತ ೆ
ಕೂಡ ಎಲಿರನೂನ ಒಳಗೊಳುಿವೆಂತ್ಹ ಒೆಂದ್ದ positive attitude ಇರದವೆಂತ್ಹ ಜನ.  
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ಬೆೆಂಗಳೂರಿಗ ೆಸಹಜವಾದ್ ಆಕಷಾಣೆ ಜಾಸಿುಯಾಗಿದೆ. ನ್ಾವು ಮಾತ್ನ್ಾಡದವಾಗ ಮರೆಯಬಾರದ್ದ. 
ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಸಾವಿರಾರದ ಎಕರ ೆರೈೆತ್ರ ಭೂಮಿಯನದನ ತೆಗೆದ್ದ ನಮಮ ನಗರ ವೃದಿುಯಾಗದತಿುದೆ. 
ನ್ಾವು ಭೂಸಾಾಧಿೋನವನದನ ನೆ್ೂೋಡಿದಾಗ ಒೆಂದ್ದ ಕಡ ೆ ಕಣಣಲ್ಲಿ ರಕು ಬರದತ್ುದೆ. ಆ ಜನರಿಗ ೆ
alternative ಬದ್ದಕೆೋ ಇಲಿ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಗರ ಚೆನ್ಾನಗಿ ಆಗಲ್ಲ. ಅದ್ದ ನಮಮ ಕನ್ಾಾಟಕ 
ರಾಜಾದ್ ರಾಜಧಾನಯಾಗಿರದವುದ್ರಿೆಂದ್ ಇದ್ದ ಶಾಪವೂ ಹೌದ್ದ, ವರವೂ ಹೌದ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ, 
ಬೃಹತ್ ಬೆೆಂಗಳೂರದ ಆಗಿದ.ೆ ಅನೆ್ೋಕ ಮಿತ್ರರದ ಆ ಕಡಯೆಿೆಂದ್ ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಲೆೋಟ್ 
ಆಗಿದಯೆೆಂದ್ದ ಹೆೋಳುತಿುದ್ುರದ. ಏಕ ೆಲೆೋಟ್ ಆಗಿದಯೆೆಂದ್ರ,ೆ ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಬೆೆಂಗಳೂರದ ಬೃಹತ್ 
ಬೆೆಂಗಳೂರದ ಆಗಿದ.ೆ                                                                     
                                                                 (ಮದೆಂದ್ದ) 

(1262)28.12.2022/3.30/ಎೆಂ.ಎೆಂ-ಜ.ಆರ್            (ಉಪಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಡಾ:ತೆೋಜಸಿಾನಗೌಡ (ಮದೆಂದ್ದ):- 

ಆ ಪರದೆೋಶಗಳಿಗೆ ಹೂೆಸ ಹೊಸ ಸದ್ಸಾರದ ಬರಬೆೋಕದ. ಎಲಿರೂ ಸೋೆರಿದ್ೆಂತ್ಹ ಒೆಂದ್ದ ಕಮಿಟ 
ರಚನೆ್ಯಾಗಿದೆ.  ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಗೊತಿುದೆ.  ಇದ್ರಲ್ಲಿ ರಾಜರ್ಕೋಯ ಮಾಡದವುದ್ರಲ್ಲಿ 
ಯಾವುದೆೋ ಅಥಾವಿಲಿ ಎೆಂದ್ದ ನ್ಾನದ ಭಾವಿಸದತೆುೋನೆ್.  ನ್ಾನದ ಸೆಂಸದೆಯಾಗಿದಾುಗ National 
Urban Transport Policy ಅಡಿಯಲ್ಲಿ Consultative Committee of Urban 
Development Ministry  ಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆು.  ಇವತ್ದು ಮಕೆಳಿಗೆ ಓಡಾಟವಾಗದವೆಂತ್ಹ 
children friendly road ಅವಶಾಕತ ೆಇಲಿವೆೋ? ಹೆಣದಣಮಕೆಳು ನಡದೆ್ದಕೂೆೆಂಡದ ಹೊೋಗದವುದ್ಕೆೆ 
ಇಷಟಪಡದತಾುರ.ೆ ಸೈೆಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೊೋಗದವುದ್ಕೆೆ ಇಷಟಪಡದತಾುರ.ೆ  ಆರೂೆೋಗಾದ್ ದ್ೃರ್ಷಟಯಿೆಂದ್ ಮತ್ದು 
ಮಾಲ್ಲನಾವನದನ ಕಡಿಮ ಮಾಡದವ ದ್ೃರ್ಷಟಯಿೆಂದ್ ನ್ಾವು ಅದ್ನದನ ಉತೆುೋಜನ ಮಾಡಬೋೆಕದ.  ಹಾಗಾಗಿ 
ಇವತಿುನ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ದ ವೆೈಜ್ಞಾನಕವಾದ್ೆಂತ್ಹ ಸಾರಿಗ ೆವಾವಸೆಾ ಬರದವುದ್ದ ಅವಶಾಕವಾಗಿದ.ೆ  
ವಿಶೆೋಷವಾಗಿ ಕನ್ಾಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ವಿಧೆೋಯಕ ಸೆಂಖೆಾ-29 ಬೆಂದಿರದವ ಬೆೆಂಗಳೂರದ 
ಮಹಾನಗರ ಭೂಸಾರಿಗೆ ಪಾರಧಿಕಾರ ವಿಧೆೋಯಕ, 2022 ಅನದನ ಸಾಾಗತ್ ಮಾಡದತಾು ಇದ್ಕೆೆ 
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ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳು ಮದಖಾಸಾರಾಗಿದಾುರ.ೆ  ಇಲ್ಲಿ ಮೋಯರ್ ಕೂಡ ಇರದತಾುರ.ೆ  ಆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 
ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ್ಹ ಎಲಾಿ ಇಲಾಖಗೆಳು ಏನದ ಈ ಸದಗಮ ಸಾರಿಗಯೆನದನ ವಾವಸೆಾ ಮಾಡಬೋೆಕದ 
ಇದ್ಕೆೆ ನಗರ ಸೆಂಚಾರಕೆೆ ಹೆಚದು ಒತ್ದು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.  ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಸ್ ವಾವಸೆಾ ಹೆೋಗಿರಬೆೋಕದ, tram 
way ಹೆೋಗಿರಬೆೋಕದ, ಪರಯಾಣಿಕ ರೈೆಲದ ಹೆೋಗಿರಬೆೋಕದ, ಮಟೊರೋ ರೈೆಲದ, ಮೋನ್ೊೋ ರೈೆಲದ, 
ಕೆೋಬಲ್ ಕಾರದ, ತ್ಾರಿತ್ ಸಾರಿಗ ೆವಾವಸೆಾ, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 01 ಗೆಂಟೆಯಿೆಂದ್ 04 ಗೆಂಟೆಯಳಗ ೆ
ಹಾಲದ, ತ್ರಕಾರಿಗಳು ಸರಬರಾಜಾಗಬೆೋಕದ.  ನ್ಾವು ಮಾತ್ನ್ಾಡದವಾಗ ಇದಾಾವುದ್ನೂನ 
ಮರೆಯಬಾರದ್ದ.  ನಮಮ ಜೋವನಕೆೆ ಬೆೋಕಾದ್ೆಂತ್ಹ ಪರತಿಯೆಂದ್ದ ಸೆಂಚಾರ ವಾವಸೆಾ ಇಲ್ಲಿ ನೆಂತಿದ.ೆ  
ಈಗ ಹೊರ ವತ್ದಾಲ ರಸುೆ ಮಾಡಿದೆುೋವೆ.  ದೊಡಿ ದೊಡಿ ವಾಹನಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಂದ್ರ ೆಅಲ್ಲಿೆಂದ್ 
ಒಳಗಡ ೆಬರದವುದ್ಕೆೆ ಚಿಕೆ ಚಿಕೆ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಬರಬೋೆಕದ.  ಅದ್ಕೂೆ ಕೂಡ ಪೂರಕ ಸಾರಿಗಗೆಳೆೆಂದ್ದ 
ಆಟೊೋ, ವಾಾನ್, ಟೆೆಂಪೊ ಇರಬಹದದ್ದ ಅವು ಮಧಾವತಿಾದಾರರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಕಾಯಾನವಾಹಿಸದತ್ುವೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಸದಲ್ಲಗೆ ಬಗೆೆ ಅನೆ್ೋಕ ಸಲ ನ್ಾವು ಮಾತ್ನ್ಾಡಿದುೆೋವೆ.  
ಏರ್ಪೊೋಟ್ಾ ನೆಂದ್ ಬರದವ ಟಾಾರ್ಕಸ, ಕಾಾಬ್, ಬಾಡಿಗೆ ಕಾಾಬ್; ದ್ಯಮಾಡಿ ಇದ್ನದನ ವಿಸಾುರವಾಗಿ 
ನೆ್ೂೋಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಧೆೋಯಕವನದನ ಅಥಾ ಮಾಡಿಕೊಳುಿವುದ್ಕೆೆ ಸಾಧಾವಾಗದತ್ುದೆ.  ಇವತ್ದು 
ಪರಯಾಣಿಕರಿಗ;ೆ ಟಾರಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಬಗೆೆ ನ್ಾವು ಹೆೋಳುತಿುದುೆವು.  ಬೆೆಂಗಳೂರದ ಇಷ್ೂೆಟೆಂದ್ದ 
ವಿಸಾುರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯದವಾಗ upgradation ಮಾಡದವಾಗ ಮಟೊರೋ ರೈೆಲದ ಬರದತಿುದೆ.  ಸಾಲಪ 
ಸಮಸೆಾಯಾಗದತ್ುದೆ.  ಕೆೆಂಪೋೆಗೌಡರ ಕಾಲದ್ಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರದ ಕೆರೆಗಳಿತ್ದು.  ರಸೆುಗಳೆಲಾಿ connected 
ಆಗಿತ್ದು. ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರಾದ್ ಶರವಣರವರದ ರಸೆು ಗದೆಂಡಿ ಬಗೆೆ ಹೋೆಳುತಿುದ್ುರದ.  ಚೆಂಡಿಯೆಂತ್ಹ 
ಮಳೆ ಬೆಂದ್ರ ೆ ಗದೆಂಡಿಯೂ ಬಿೋಳುತ್ುದೆ, ರಸೆುಯೋ ಮಾಯವಾಗದತ್ುದೆ.  ಅತಿಯಾದ್ೆಂತ್ಹ 
ಹಿಮಪಾತ್ದಿೆಂದಾಗಿ ಅಮರಿಕದ್ಲ್ಲಿ 60 ಜನರದ ಸತಿುದಾುರ.ೆ  ದಹೆಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಾೆಂತ್ ಶ್ೋತ್ ಇದೆ. 
ನೆ್ೈಸಗಿಾಕ ವಿಕೊೋಪಗಳಿಗ ೆಯಾವ ಸಕಾಾರ ಏನದ ಮಾಡದವುದ್ಕಾೆಗದತ್ುದ?ೆ ದ್ಯಮಾಡಿ ಇದ್ನದನ 
ಅಥಾ ಮಾಡಿಕೊಳಿಬೋೆಕದ.  ಯಾವುದೆೋ ಸಕಾಾರ 100ಕೆೆ 100 ನಮಮ ಕೈೆಯಲ್ಲಿಯೋ ಇರದವುದಿಲಿ.  
ಪರಕೃತಿ ವಿಕೊೋಪ ನಮಮ ಕೈೆಯಲ್ಲಿರದವುದಿಲಿ.  ಆದ್ರೆ ವಾವಸೆಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲಪ ಲೊೋಪದೊೋಷವಾದ್ೆಂತ್ಹ 
ಕಡ ೆ ಖೆಂಡಿತ್ವಾಗಿಯೂ ರ್ಕವಿ ಹಿೆಂಡದವ ಕೆಲಸಗಳನದನ ಪರತಿ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಬೆೋಕದ, ನ್ಾವೂ 
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ಮಾಡದತೆುೋವ.ೆ  ಒಟಾಟರೆ ಈ ಬಿಲ್ ನ ಉದೆುೋಶ ಉತ್ುಮವಾದ್ ಸಾರಿಗಯೆನದನ ಒದ್ಗಿಸದವ ಮೂಲಕ 
ಬೆೆಂಗಳೂರದ ಏನವತ್ದು ಜಗತಿುನಲ್ಲಿ ಹೆಸರದ ಪಡದೆಿದೆ ಅದ್ನದನ ಇನನಷದಟ ಸದವಾವಸೆಾ ಮಾಡದವ 
ಸದ್ದದೆುೋಶದಿೆಂದ್ ಈ ಭೂಸಾರಿಗ ೆ ವಿಧೋೆಯಕ ಅತ್ಾೆಂತ್ ಅವಶಾಕವಾಗಿದ.ೆ  ಇದ್ನದನ ಚಾಲೂ 
ಮಾಡದವಾಗ ಏನ್ಾದ್ರೂ ಸಮಸೆಾಗಳು ಬೆಂದ್ರ ೆ ನ್ಾವು ಮತೆು ಮತೆು ಸದಧಾರಣೆ ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ 
ಅವಕಾಶವಿರದತ್ುದೆ.  ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ಸದ್ದದೆುೋಶ ಹೂೆೆಂದಿರದವ ಈ ವಿಧೆೋಯಕಕೆೆ ಸೆಂಪೂಣಾವಾಗಿ 
ಸಾಾಗತ್ ಕೂೆೋರಿ ನ್ಾನದ ಇದ್ನದನ ಸಮರ್ಥಾಸದತೆುೋನ್ೆ.  

 ಶ್ರೋ ನಸಿೋರ್ ಅಹಮದ(ವಿಧಾನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಚದನ್ಾಯಿತ್ರಾದ್ವರದ):- ಮಾನಾ 
ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಬಹಳ ಮಹತ್ಾವಾದ್ೆಂತ್ಹ ಬಿಲಿನದನ ಇವತ್ದು ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಿಸಿದಾುರ.ೆ  ನ್ಾವು 
ತಿಳಿದ್ ಹಾಗೆ ಇೆಂತ್ಹ ಒೆಂದ್ದ ಪರಮದಖವಾದ್ ಬಿಲ್ ಅನದನ ಮೆಂಡನೆ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷದಟ 
ಚಾಪಟರ್ ಇದೆ, ಏನೆ್ೋನದೆ, ಯಾವ ಇಲಾಖಗೆಳು ಬರದತ್ುದೆ, ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಏನೆ್ೋನದ objectives ಇದೆ 
ಎೆಂದ್ದ ಸಚಿವರದ ಸದ್ನದ್ ಗಮನಕೆೆ ತ್ರಬೋೆಕಾಗಿತ್ದು.  ಅದ್ದ ಇೆಂತ್ಹ ಒೆಂದ್ದ ಪರಮದಖವಾದ್ ಬಿಲ್ 
ಅನದನ ನ್ಾವು ಒೆಂದ್ದ ಗೆಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಾಯನ ಮಾಡಿ ಮಾತ್ನ್ಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಕಷಟವಾಗದತ್ುದ.ೆ  
ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೆೋ ಸಾಕಷದಟ ಸದ್ಸಾರದ ಬೆಳಕದ ಚೆಲ್ಲಿದಾುರ.ೆ  ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳು 
ಛೆೋಮಾನ್ ಆಗಿರದತಾುರೆ.  ಜೊತೆಗೆ ಬೆೆಂಗಳೂರದ ನಗರ ಅಭಿವೃದಿಾ ಸಚಿವರದ Vice 
Chairperson ಆಗಿರದತಾುರ.ೆ  ಸಾರಿಗ ೆ ಸಚಿವರದ ಸಹ ವೆೈಸ್ ಚೆೋಮಾನ್ ಆಗಿರದತಾುರ.ೆ  ಈ 
ಅಥಾರಿಟ ಯಾವ ಇಲಾಖಗೆೆ ಬರದತ್ುದೆ, under which Department  it will function 
ಅದ್ರ ಕಾಿರಿಟಯೂ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲಿ.್‘Funds of the Authority’್ಎೆಂದ್ದ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೆೋ 
ಚಚೆಾಯಾಗಿದೆ. Clause 30(1)(c)(ii) reads: 

“(ii)part of the proceeds, as notified by the State Government, 
from advertisement charges, additional registration charges, 
congestion tax, betterment charges, multipurpose smart cards 
for ticketing, development charges, parking charges, premium 
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Floor Area Ratio charges, additional cess on petrol and diesel, 
conversion fee on existing land use and additional fees on 
registration fees on all property transfers which take place 
along the influence area of transit-oriented development within 
the Urban Mobility Region.” 

A part of these proceeds should go this Authority  ಎೆಂದ್ದ ಇದೆ. ಅದ್ರಲೂಿ 
ಸಹ ‘what is the part’್ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿದ್ರ ೆ ಶೆೋ.10ರಷದಟ, ಶೆೋ.20ರಷದಟ ಅಥವಾ ಶೆೋ.50ರಷದಟ 
ಹೊೋಗಬೋೆಕಾ ಎೆಂಬದದ್ನೂನ ಉಲೆಿೋಖ ಮಾಡಲ್ಲಲಿ.  ಇದೆಲಾಿ proceeds supposed to go  
ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ., ಗೆ, ಬಿ.ಡಿ.ಎ., ಗೆ ಹೊೋಗಬೋೆಕಾಗಿರದವೆಂತ್ಹ; ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ., ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿದ್ರ ೆlocal 
self government. So, ಅವರ ಆದಾಯ ತಾನ್ಾಗಿಯೋ ಕಡಿಮಯಾಗದತ್ುದೆ.  ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 
whatever grants given by the Central Government  also should go this 
Authority  ಎೆಂದ್ದ ಇದ.ೆ  ಇದ್ರಲೂಿ ಸಹ ಎಷದಟ ಪಸಾೆೆಂಟೆೋಜ್ ಹೊೋಗದತ್ುದೆ ಎೆಂಬ ಬಗೆೆಯೂ 
ಉಲೆಿೋಖ ಇಲಿ.  ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ Bengaluru is an international city.  It may 
be possible,  the Government must have taken some advise. ತಾವೆಲಾಿ 
expert advise  ಕೊಟಟರಬಹದದ್ದ, ಈ ರಿೋತಿಯ ಒೆಂದ್ದ ಪಾರಧಿಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ it will be 
better to consolidate all the departments and provide a better service 
ಎೆಂದ್ದ ಅಭಿಪಾರಯ ಕೂೆಟಟರಬಹದದ್ದ.  Preparation of a better traffic management 
ಆಗಿರಬಹದದ್ದ, preparation of Comprehensive Mobility Plan  ಆಗಿರಬಹದದ್ದ 
ಅವೆಲಾಿ ಸಹಾಯವಾಗಬಹದದೆೆಂದ್ದ ಮಾಡಿರಬಹದದ್ದ. We definitely welcome it.   But,  
ಕೆಲವು ಅೆಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಿರಿಟ ಇಲಿ.  ಇೆಂತ್ಹ ಒೆಂದ್ದ ಪರಮದಖವಾದ್ ಬಿಲಿನದನ ನ್ಾವು ಮದ್ಲದ 
ನೆ್ೂೋಡಿದ್ೆಂತ ೆ ಇೆಂತ್ಹ ಬಿಲ್ ಬೆಂದಾಗ ಕಲೆವು ಸೆಂದ್ಭಾಗಳಲ್ಲಿ ಒೆಂದರೆಡದ ದಿವಸ 
ಚಚೆಾಯಾಗದತಿುತ್ದು.  ಅದ್ನದನ ನ್ಾನೂ ನೆ್ೂೋಡಿದೆುೋನೆ್. Long back in 1990’s ಒೆಂದ್ದ ಬಿಲಿನದನ 
introduce ಮಾಡಿದ್ರೆ 2-3 ದಿವಸ ಚಚೆಾಯಾಗದತಿುತ್ದು.  ಆದ್ರೆ ಈಗ ಬೆಳಗೆೆ ವಿಧೆೋಯಕವನದನ 
ಕೊಟದಟ ಸಾಯೆಂಕಾಲ ಇದ್ನದನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೂೆಡಿ ಎೆಂದ್ದ ಹೋೆಳುತಾುರೆ.  ಇದ್ದ ನಡಯೆದತಿುದೆ. 
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We are not coming in your way. But, atleast tell us. Some more 
clarify is required.   ಅದ್ನ್ಾನದ್ರೂ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಎೆಂದ್ದ ಸಕಾಾರಕೆೆ ಕೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ 
ಇಚೆಛಪಡದತೆುೋನ್ೆ.  

ಉಪಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಈಗ ಮಾನಾ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡರದ. 

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನ್ಾನದ ಮಾತ್ನ್ಾಡಬಾರದೆೆಂದ್ದ ಇದೆು. 

ಉಪಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಆಯಿತ್ದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕದಳಿತ್ದಕೂೆಳಿಿ. 

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:- ನನನ ಹೆಸರನದನ ಕರದೆ್ದ ಬಿಟಟದಿುೋರಲಾಿ. 

ಉಪಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ನೋವೆೋ ಕೆೈ ಎತಿುದಿರಿ ಈಗ ನ್ಾನದ ಮಾತ್ನ್ಾಡಬಾರದೆೆಂದಿದೆು 
ಅನದನತಿುೋರಿ. 

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:- ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರಾದ್ ನಸಿೋರ್ ಅಹಮದ್ರವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ 
ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಕೈೆ ಎತಿುದ.ೆ  

ಉಪಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿಡಿ.  

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ(ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೋತ್ರ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಇರಲ್ಲ ಎರಡದ 
ಮಾತ್ನ್ಾಡದತೆುೋನ್.ೆ  ಈಗ ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡದವೆಂತ್ಹ, ಬೆೆಂಗಳೂರಿಗ ೆ ಬೆಂದ್ದ 
ಹೊೋಗದವೆಂತ್ಹ ಜನರಿಗಲೆಾಿ ಭೂ ಸಾರಿಗಯೆಲ್ಲಿ ಬಹಳ ತೂೆೆಂದ್ರೆಯಾಗದತಿುದೆ. ಕನ್ಾಾಟಕ 
ರಾಜಾದ್ಲೆಿೋ ಅಲಿ, ಇದ್ದ ಜಗತಿುನಲ್ಲಿಯೋ ಪರಸಿದ್ಾವಾದ್ ನಗರವಾಗಿದ.ೆ  ಆದ್ರೆ ಈ ನಗರದ್ಲ್ಲಿ 
ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಲಭಾಗಳ ಕೊರತೆ ಇದ.ೆ  ಕಾಪೂೆಾರೆೋಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆ್ಲಾಿ ಬದ್ಲಾವಣೆಗಳನದನ 
ತ್ೆಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಮಪಾಕವಾಗಿ ಮಾಡದವುದ್ಕಾೆಗದತಿುಲಿ ಎನದನವುದ್ನದನ ನ್ಾವು ಎಲಾಿ 
ಸಕಾಾರಗಳಲೂಿ ಕೆಂಡದಕೂೆೆಂಡಿದುೆೋವೆ.  ಆದ್ರೆ ಈ ಸಲ ಈ ವಿಧೋೆಯಕವನದನ ತ್ರದವ ಮೂಲಕ 
ಒೆಂದ್ದ ಹೂೆಸ ಪರಯತ್ನ ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಹೂೆರಟದಿುೋರಿ.  ಇದ್ಕೆೆ ನಮಮ ಸಹಕಾರವಿದೆ.  ಇಲಿವೆೆಂದ್ಲಿ.  
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ಆದ್ರೆ ಒೆಂದ್ದ ಹೂೆಸ ವಿಧೆೋಯಕವನದನ ತ್ರದವಾಗ ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರಾದ್ ನಸಿೋರ್ ಅಹಮದ್ರವರದ 
ಹೆೋಳುವೆಂತ ೆಸಾಲಪ ತಾೆಂತಿರಕ ಸಮಸೆಾ, ಕಾನೂನದ ತೂೆಡಕದಗಳು ಇರಬಹದದ್ದ.  ಇದೊೆಂದ್ದ ಬಹಳ 
ವಿಸಾುರವಾದ್ೆಂತ್ಹ ಬಿಲ. ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಸಾಕಷದಟ ವಿಚಾರಗಳನದನ ತಿಳಿಸಿದಾುರ.ೆ  ಇದ್ರಲ್ಲಿ 
ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳು ಮತ್ದು ಸಚಿವರದ ಇರದತಾುರ.ೆ  ಬೆೆಂಗಳೂರದ ನಗರವನದನ ಪರತಿನಧಿಸದವೆಂತ್ಹ 
ಮೂರದ ಜನ ಶಾಸಕರನೂನ ಕೂಡ ಈ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಕದ್ರ ೆ ಒಳೆಿಯದಾಗಿತ್ದು ಎನದನವುದ್ದ 
ನನನದೊೆಂದ್ದ ಸಲಹ.ೆ  ಈ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬಬರದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದ್ಸಾರದ ಮತ್ದು ಇಬಬರದ 
ಶಾಸಕರದ ಇದಿುದ್ುರ;ೆ 

ಶ್ರೋ ಸಿ.ಎೆಂ. ಲ್ಲೆಂಗಪಪ:- ಮಾನಾ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡರೋೆ, ನೋವೂ ಶಾಸಕರದ, ಅವರೂ ಶಾಸಕರದ.  
ಇಬಬರದ ಎೆಂ.ಎಲ.ಎ.ಗಳು ಮತ್ದು ಒಬಬರದ ಎೆಂ.ಎಲ.ಸಿ ಇರಬೋೆಕೆೆಂದ್ದ ಹೋೆಳಿ.  

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:-  ನ್ಾನದ ಅದ್ನೆ್ನೋ ಹೆೋಳುತಿುದೆುೋನೆ್.  ಮೂರದ ಜನ ಶಾಸಕರನದನ ಈ 
ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೆ್ೋಮಿಸಬೋೆಕದ.  ಆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸದಮಾರದ 38 ಜನರದ ಇದ್ದು ಇನೂನ ಮೂರದ ಜನ 
ಸಾಳಿೋಯ ಶಾಸಕರದ ಅೆಂದ್ರೆ ಒೆಂದಿಬಬರದ ಎೆಂ.ಎಲ್.ಎ.ಗಳು ಮತ್ದು ಒಬಬರದ ಎೆಂ.ಎಲ್.ಸಿ.,ಯನದನ 
ಹಾರ್ಕದ್ರ ೆಚೆನ್ಾನಗಿರದತಿುತ್ದು ಎೆಂಬದದ್ದ ನನನ ಭಾವನೆ್.  ಒೆಂದ್ನದನ ಹೆೋಳುವುದೆೋನೆ್ೆಂದ್ರೆ, ನೋವು ಈ 
ವಿಧೆೋಯಕವನದನ ತ್ರದತಿುದಿುೋರಿ.  ಈಗ ಎರಡದ ವಷಾದಿೆಂದ್ ಜನಪರತಿನಧಿಗಳು ಯಾರೂ ಇಲಿ. 
ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ ಚದನ್ಾವಣ ೆ ಮಾಡಲ್ಲಲಿ.  ಈಗ ಗದೆಂಡಿ ಮದಚದುವುದ್ದ ಎನದನವುದ್ದ; ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 
ಇಷ್ೊಟೆಂದ್ದ ಗದೆಂಡಿ ಇರದವುದ್ದ ವಿಶಾಕೆೆ ಪರಿಚಯವಾಯಿತ್ದ.  ಮಾಧಾಮಗಳು ಅಷ್ೊಟೆಂದ್ದ ಪರಿಚಯ 
ಮಾಡಿದ್ವು.  ಆ ಗದೆಂಡಿಗಳಿೆಂದ್ ಸಾಕಷದಟ ಜನರದ ಪಾರಣ ಕಳೆದ್ದಕೊೆಂಡರದ.          

(ಮದೆಂದ್ದ) 
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(1263) 28-12-2022 3.40 ಡಿಎಸ್-ಎೆಂಡಿ 

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ(ಮದೆಂದ್ದ):- 

ಆದ್ರೆ ಇೆಂತ್ಹ ಮಹತ್ಾದ್ ವಿಧೆೋಯಕವನದನ ತ್ರದವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ  
ನವಾಹಣೆಯನದನ ಬಹದತೋೆಕ ಹೆೈಕೊೋಟ್ಾ ತಿೋಪದಾಗಳ  ಆಧಾರದ್ ಮೋಲೆ   ಇವತ್ದು ನ್ಾವು 
ಮಾಡದತಿುದೆುೋವೆ.  ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ ಚದನ್ಾವಣೆ ಮಾಡದಿರದವುದ್ದ ಈ ಸಮಸೆಾಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷದಟ 
ಕಾರಣಗಳು ಎೆಂದ್ದ ನ್ಾನದ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಬಯಸದತಿುದೆುೋನ್ೆ.  ಅದ್ದ ಯಾವುದೆೋ ಸಕಾಾರ ಇರಲ್ಲ,  
ನಗದಿತ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ  ಇೆಂತ್ಹ ಒೆಂದ್ದ ದೂೆಡಿ ನಗರಕೆೆ ನ್ಾವು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲಕೆಯ ಚದನ್ಾವಣ ೆ
ಮಾಡದಿರದವುದ್ದ ಜನರಿಗ ೆ ಬಗದೆ್ೆಂತ್ಹ ದೊಡಿ ದೂೆರೋಹ; ಜನತ್ೆಂತ್ರಕೆೆ ಮಾಡಿದ್ೆಂತ್ಹ ದೂೆಡಿ 
ದೊರೋಹ. ಮಾನಾ ಕಾನೂನದ ಸಚಿವರ ಗಮನಕೆೆ ತ್ರಬಯಸದವುದೆೋನ್ೆೆಂದ್ರೆ,  ನಮಮ ರಾಜಾ 
ಸಕಾಾರದ್ ತೆರಿಗೆ ರೂಪದ್ ಆದಾಯದ್ ಬಹದಪಾಲನದನ  ಬೆೆಂಗಳೂರದ ನಗರ ಕೂೆಡದತಿುದೆ.   ಆದ್ರ,ೆ 
ಎಲೆಕಾರನಕ್ ಸಿಟಯಲಾಿ ಇನೂನ ಗಾರಮ ಪೆಂಚಾಯಿತಿ ಮಟಟದ್ಲೆಿೋ ಇದ.ೆ ಅವರ ತರೆಿಗಗೆಳೆಲಾಿ ಗಾರಮ 
ಪೆಂಚಾಯಿತಿಗ ೆ ಹೊೋಗದತ್ುದೆ.  ಇವತ್ದು ಎಲಕೆಾರನಕ್ ಸಿಟಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷದಟ ಐಟ-ಬಿಟ, 
ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳೆಲಾಿ ಬೆಳೆದಿರದವೆಂಥದ್ದು.  ಅೆಂತ್ಹ ಗಾರಮ ಪೆಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೂೆೆಂಡದ ಅವರದ 
ಗಾರಮ ಪೆಂಚಾಯಿತಿಗ ೆ ತೆರಿಗೆಯನದನ ಕೊಡದತಾುರೆ.  ಅವುಗಳನದನ ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ ವಾಾಪಿುಗೆ 
ತೆಗೆದ್ದಕೂೆೆಂಡದ ಬರದವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನದನ ಯಾವ ಸಕಾಾರ ಕೂಡ ಮಾಡದತಿುಲಿ.   ಆ ಕಡ ೆಯಾರದ 
ಗಮನಹರಿಸದತಿುಲಿ.  ಈಗಾಗಲೆೋ ನ್ಾವು ನ್ಾಲಾೆರದ ಬಾರಿ ಸಕಾಾರದ್ ಗಮನಕೆೆ ತ್ೆಂದಿದೆುೋವ.ೆ  
ಅದ್ನದನ ಕೂಡ ಮಾಡಬೋೆಕದ.  ಶಾಸಕರ ಸಮಿತಿಯನದನ ಮಾಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಚಚೆಾ ಮಾಡಿ ಈ 
ವಿಧೆೋಯಕವನದನ ತ್ೆಂದಿದ್ುರೆ ಚೆನ್ಾನಗಿತ್ದು.  ಅದ್ರಿೆಂದ್ ಇನೂನ ಹೆಚದು ಸಮಪಾಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಆಗದತಿುತ್ದು.  ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಖೆಂಡಿತ್ವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಭೂಸಾರಿಗಯೆಲ್ಲಿ ಬಹಳ 
ಅವಾವಸೆಾ ಇದೆ.  ಇದ್ಕೂೆೆೆಂದ್ದ ಕಾಯಕಲಪ ಕೊಡಬೆೋಕದ.  ಅದ್ಕೊೆೋಸೆರ ಈ ವಿಧೆೋಯಕವನದನ 
ತೆಗೆದ್ದಕೂೆೆಂಡದ ಬೆಂದಿದುೆೋವೆ.  ನ್ಾವು ಅವರದ ಏನದ ಪಮಾನೆ್ೆಂಟ್ ಅಲಿ, ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳು 
ಪಮಾನೆ್ೆಂಟ್ ಅಲಿ, ಯಾರದ ಬರದತಾುರೂೆೋ, ಯಾರದ ಹೂೆೋಗದತಾುರೊೋ, ಆದ್ರ ೆಈ ಬೆೆಂಗಳೂರದ 
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ನಗರದ್ಲ್ಲಿ  ಉತ್ುಮವಾದ್ೆಂತ್ಹ ಸಾರಿಗ ೆ ವಾವಸೆಾಯನದನ ಕಲ್ಲಪಸದವುದ್ಕೆೆ ಹೂೆಸ ಆಯಾಮವನದನ 
ಮಾಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ದ ಈ ಪಾರಧಿಕಾರವನದನ ತ್ೆಂದಿದಾುರಯೆೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರತ್ಕೆೆಂಥ ಕಾನೂನದ 
ತೊಡಕದಗಳನದನ ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಸಪಷಟಪಡಿಸಿ ಈ ವಿಧೆೋಯಕವನದನ ತೆಗೆದ್ದಕೊೆಂಡದ ಬೆಂದ್ದ, 
ಕೂಡಲೋೆ ಈ ವಿಧೆೋಯಕದ್ೆಂತೆ ಸೆಂಪೂಣಾ ಅಧಿಕಾರವನದನ ಪಾರಧಿಕಾರಕೆೆ ಕೊಟದಟ ಈ ಭೂಸಾರಿಗ ೆ 
ಸಮಸೆಾಯನದನ ಬಗೆಹರಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ದ ಹೋೆಳಿ ಈ ವಿಧೋೆಯಕವನದನ ನ್ಾನದ ಸಾಾಗತ್ ಮಾಡದತೆುೋನ್.ೆ 

 ಶ್ರೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧದಸಾಾಮಿ(ಸಣಣ ನೋರಾವರಿ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನದ, ಸೆಂಸದಿೋಯ ವಾವಹಾರಗಳು 
ಮತ್ದು ಶಾಸನ ರಚನೆ್ ಸಚಿವರದ)(ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,ೆ 
ಬಹಳಷದಟ ಜನ ಈ ಬಿಲ್ ಮೋಲೆ ಬೆಳಕದ ಚೆಲ್ಲಿದಾುರೆ.  ನ್ಾನದ ಮಾನಾ ರಮೋಶ್ರವರಿಗೆ ಒೆಂದ್ದ 
ಮಾತ್ನದನ ಸಪಷಟಪಡಿಸಲ್ಲಕೆೆ ಬಯಸದತೆುೋನೆ್. ನ್ಾವು 8005 sq km ವಾಾಪಿುಗೆ ಈ ಬಿಲ್ನದನ ಬೆಂದಿಲಿ. 
1294 sq km  ಏನದ ನಮಮ planning area ಇದೆ, ಅಷಟಕೆೆ ಮಾತ್ರ ಸಿೋಮಿತ್ವಾಗಿ ಆ 
jurisdiction ನಲ್ಲಿದೆ. ನಮಮ ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿಯೋ ಸಪಷಟವಾಗಿದೆ. This is an authority which 
regulates the mobility and system of other departments.  ಇದ್ರಲ್ಲಿ 
ಯಾವುದೆೋ statutory authority or statutory responsibility fixed on other 
Urban Local Bodies ನಲ್ಲಿ interfere ಆಗದವ ಅಧಿಕಾರವನದನ ಈ ವಿಧೆೋಯಕದ್ ಪರಕಾರ 
ಈ authority ಗೆ ಕೊಡದತಿುಲಿ. ಅವರ ಯಾವ ವಾವಹಾರಕೂೆ ಇವರದ ಬಾಯಿ ಹಾಕದವ ಹಾಗಿಲಿ. 
Only transportation and mobility ಯನದನ ಮಾತ್ರ regulate ಮಾಡಲ್ಲಕೆೆ 
ಅವರೆಲಿರನದನ ಇವರ control ನಲ್ಲಿ, ಇವರ ಕಳೆಗೆ ತ್ರದತಿುದುೆೋವೆ. This will be a guiding 
force.  This will regulate.  ನೋವೋೆನದ ಒೆಂದ್ರ ಮೋಲೂೆೆಂದ್ದ overlap ಆಗದತ್ುದೆೆಂದ್ದ 
ಹೆೋಳುತಿುದಿುೋರಿ, ಅದ್ನೆ್ನೋನ್ಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ systemize ಮಾಡಲ್ಲಕೆೆ, ಸರಿಪಡಿಸಲ್ಲಕೆೆ ಈ 
ವಿಧೆೋಯಕವನದನ introduce ಮಾಡದತಿುದೆುೋವೆ. ಈ ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಏತ್ಕಾೆಗಿ ನ್ಾವು ಎಲಿರನದನ 
ಸೋೆರಿಸಿಕೊಳಿಬೆೋಕಾಗಿದ ೆಎೆಂದ್ರೆ, ಈಗ ಬೆೆಂಗಳೂರದ ಆದ್ ಹಾಗೆ;  ಈಗ ಬಿಡಿಎ ಒೆಂದ್ದ ಪಾಿನ್ 
ಮಾಡದವುದ್ದ, ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ ಒೆಂದ್ದ ಪಾಿನ್ ಮಾಡದವುದ್ದ, ಇನ್ೂೆನಬಬರದ ಒೆಂದ್ದ ಪಾಿನ್ ಮಾಡಿ 
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ಸಿಸಟಮ್ ಹಾಳಾಗಿದ.ೆ  ಕನಷಟ vehicle transport system, mobility system 
ನಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಎಲಾಿದ್ರೂ ಒೆಂದ್ದ regulatory body ಇರಲ್ಲ ಎನದನವುದ್ದ ನಮಮ ಆಸ.ೆ That 
regulatory body will control all the activities connected only through 
transport system.  Mode of transport ಗೆ, transport system ಗೆ ಏನೆ್ೋನದ 
ಮಾಡಬಹದದ್ದ ಎನದನವುದ್ನದನ ಕದಳಿತ್ದ ಚಚೆಾ ಮಾಡದವುದ್ದ, it is like an advisory 
committee. ಯಾರ ಅಧಿಕಾರದ್ಲ್ಲಿಯೂ ನ್ಾವು interfere ಆಗದವುದಿಲಿ. That is why 
this is headed by the hon’ble Chief minister.   ಮಾನಾ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳು 
ಏರ್ಕರದತಾುರೆೆಂದ್ರ,ೆ ಎಲಿರನದನ pull-up ಮಾಡಬಹದದ್ದ, ಎಲಿರಿಗೂ ತಾರ್ಕೋತ್ದ ಮಾಡಬಹದದ್ದ, 
ಎಲಿರಿಗೂ ಹೋೆಳಬಹದದ್ದ, ಯಾಯಾಾರ ಜವಾಬಾುರಿ ಇದೆ ಆ ಜವಾಬಾುರಿಯನದನ ನವಾಹಣ ೆ
ಮಾಡಬಹದದ್ದ ಎೆಂದ್ದ. ನ್ಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಅಧಿಕಾರವನದನ ಹಿೆಂದ್ಕೆೆ ತೆಗೆದ್ದಕೂೆಳುಿತಿುಲಿ ಅಥವಾ 
ಯಾರ ಅಧಿಕಾರವನೂನ ಕಸಿಯದತಿುಲಿ ಎನದನವುದ್ನದನ ಸಪಷಟಪಡಿಸದತಿುದೆುೋನ್ೆ.  Constitutional 
power vested with any Urban Local Bodies will not be taken out of 
this bill.  ನ್ಾವು ಅವರನದನ mobility ಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತೆ ಮಾಡಬೋೆಕಾದ್ರ ೆನಯಮಗಳನದನ 
ಮಾಡದತೆುೋವ.ೆ This is a policy making body.  Parking, Two Wheelers, 
Tram, Tractors ಮತೊುೆಂದ್ದ ಏನ್ಾಗಬೆೋಕದ, ನೋವು ಹೋೆಳಿದ್ೆಂತೆ ಬಸದಸಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಮೂವ್ 
ಆಗಬೋೆಕದ ಇವೆಲಿವನದನ ಇಲ್ಲಿೆಂದ್ ಮದೆಂದ್ಕೆೆ ಪಾಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಳಿಬೋೆಕದ. Policy making ನಲ್ಲಿ 
ನ್ಾವು ಸಪಷಟವಾಗಿ ಹೆೋಳಿದೆುೋವೆ.  ಅದೆೋ ರಿೋತಿ ಶೆಡೂಾಲ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಪಷಟವಾಗಿ ಹೆೋಳಿದೆುೋವೆ.  Bus 
systems, Tram ways, Commuter Rail, Metro Rail, Mono Rail, Cable Car, 
Bus Rapid Transit System, Light Rail Transit any other mode 
irrespective of its fuel and population….    

 Page: 11, Preparation of policies:-  

(a) Parking policy; 
(b) Non-motorised transport policy; 
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(c) Transit-oriented development policy; 
(d) Multi-modal Integration policy; and 
(e) Freight Transport policy 

Almost all transport system ಈ ಪಾಲ್ಲಸಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆ್ೋನದ ಮಾಡಬೆೋಕದ, ಪಾರ್ಕಾೆಂಗ್ 
ಹೆೋಗ ೆಮಾಡಬೋೆಕದ ಎನದನವುದ್ನದನ ಹೋೆಳುತ್ುದೆ.  ಚೆನ್ನೆೈನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವಾಹನಗಳನದನ ಅವರದ ಸಿಟಯಲ್ಲಿ 
ಬಿಡದವುದಿಲಿ. ಬಿಟಟರ ೆ ಮಧಾರಾತಿರ ೧೨.೦೦ ಗೆಂಟೆ ಅಥವಾ ೧.೦೦ ಗೆಂಟೆಯ ನೆಂತ್ರ ಬಿಡದತಾುರೆ.  
ನಮಮ ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚನೆೆ್ನೈಗೆ ಹೊೋಗದವವರಲೆಾಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ಹೆೈವೆೋ ಕಾರಸ್ ಮಾಡಿಕೊೆಂಡದ 
ಹೊೋಗದತಾುರೆ. ಹಾಗೆ ಎಲಾಿದ್ರೂ ಒೆಂದ್ದ ಪಾಲ್ಲಸಿಯನದನ ಮಾಡಿ ಈ congestion ನದನ 
ಕೆಂಟೊರೋಲ್ ಮಾಡಲೋೆಬೆೋಕಾಗಿದೆ. ಅದ್ಕೆೆ advisory ಮಾಡಿ ಈ ಕಮಿಟಯನದನ ಮಾಡಿದೆುೋವ ೆ
ಎನದನವುದ್ದ ಬಿಟಟರ,ೆ ಬೆೋರ ೆಏನೂ ಉದುೆೋಶ ಈ ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಲಿ. ನ್ಾವು Government of India 
ಯಿೆಂದ್, State Government ನೆಂದ್ funding ಆಗಬಹದದ್ದ ಎೆಂದ್ದ expect 
ಮಾಡದತಿುದೆುೋವೆ.  ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋವೆೋನದ levies collect ಮಾಡದತಿುದಿುೋರಿ, it is for this 
purpose only.  Corporation, BDA levies ವಿಷಯಕೆೆ ನ್ಾವು ಬರದವುದಿಲಿ. 
ಸೆಂಗರಹಿಸಿರದವ levies ನದನ ಎಲ್ಲಿ deposit ಮಾಡಬೆೋಕೊೋ ಅಲ್ಲಿ deposit ಮಾಡದತಿುದಿುೋರಿ. 
ಅದ್ನದನ ಬಿಟದಟ ನ್ಾವು ಯಾವುದೆೋ ಅಥಾರಿಟಯಿೆಂದ್ ಜನಗಳ ಮೋಲೆ ತೆರಿಗೆಯನದನ ಹಾಕದವ 
ಪರಶೆನಯೋ ಉದ್ಭವಿಸದವುದಿಲಿ. Levies collected for this purpose through ULB’s 
(Urban Local Bodies) will be taken.  Part of the levies…  State 
Government will decide it from time-to-time.  Authorities will not 
decide how much levy has to be collected from the Urban Local Body.  
ರಾಜಾ ಸಕಾಾರ ನಧಾಾರ ಮಾಡಿ ಎಲಿರನದನ ವಿಶಾಾಸಕೆೆ ತೆಗೆದ್ದಕೊೆಂಡದ levies collect ಮಾಡಿ 
funding ಮಾಡದತಾು ಹೂೆೋಗದತ್ುದೆ.  ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ಾದ್ರೂ expansion of roads, 
expansion of the mobility area ಬೆಂದ್ರೆ, land acquisition ಆಗಬೋೆಕದ, 
ಮತೊುೆಂದ್ದ ಆಗಬೋೆಕೆೆಂದ್ರೂ ಆ ಸೆಂಸೆಾಗಳನದನ ಕರದೆ್ದಕೊೆಂಡದ ಬೆಂದ್ದ ಬೋೆಗ ಬೆೋಗ ಕೆಲಸವನದನ 
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ಮಾಡಿಸಿ ಕಾಪೂೆಾರೆೋಷನ್ ಅಥವಾ ಬಿಡಿಎ ಗೆ ಹಿೋಗ ೆಮಾಡಿಕೂೆಡಿ ಎೆಂದ್ದ ನ್ಾವು ನಮಗೆ ಸಲಹ ೆ
ಕೊಡದತುೆೋವೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೆೋಳಿಲ್ಲಕೆೆ ನ್ಾವು ಇದೂೆೆಂದ್ದ ಕಾನೂನದಬದ್ಾವಾದ್ ಅಥಾರಿಟಯನದನ 
ಇಟದಟಕೂೆೆಂಡದ ಇಡಿೋ ಬೆೆಂಗಳೂರದ ನಗರ, ಮಟೊರಪಾಲ್ಲಟನ್ ಸಿಟ 1294 sq km ಗೆ ಅದ್ನದನ 
ಮಾತ್ರ ನಗರಹ ಮಾಡಲ್ಲಕೆೆ ಮಾಡಿರದವುದ್ದ.  ಈ ಕಡ ೆಪಿೋಣಾ ಅಥವಾ ಮಾದ್ನ್ಾಯಕನ ಹಳಿಿಗೆ 
ಕೊನೆ್ಗೂೆಳುಿತ್ುದೆ.  ಅಲ್ಲಿೆಂದ್ ಮದೆಂದ್ಕೆೆ ನ್ಾವು ಹೊೋಗದವುದಿಲಿ. ಅದ್ನದನ ೨ನ್ೋೆ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ 
ನೆ್ೂೋಡದತಿುದೆುೋವೆ.  ಅದ್ರಿೆಂದ್ ಒಳಗಡ ೆ ಏನೆ್ೋನ್ಾಗಬೆೋಕದ, ನನ್ನೆಯ ದಿವಸ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳು 
parallel fly overs ಜಾಸಿು ಮಾಡದವ ಬಗೆೆ ಹೋೆಳುತಿುದ್ುರದ.  

(ಮದೆಂದ್ದ) 

(1೨64) 28/12/2022/3:50/ಎಸ್ಪಿಆರ್-ಎೆಂಡಿ        (ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 
ಶ್ರೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧದಸಾಾಮಿ (ಮದೆಂದ್ದ):- 
ಕ್ಷಿಪರ ಸೆಂಚಾರಿ ವಾವಸೆಾಯನದನ ಜಾಸಿು ಮಾಡದವುದ್ದ.  ಇೆಂತ್ಹ ವಾವಸೆಾಗಳನದನ ಮಾಡಲದ, 
ಬೆೆಂಗಳೂರದ ನಗರಕೆೆ ಒೆಂದ್ದ ಸರಿಯಾದ್ ಯೋಜನೆ್ಯನದನ ಮಾಡಬೋೆಕಾಗಿದೆ.  ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ, 
ನಮಗೆ ಮಾಲ್ಲನಾ ನಯೆಂತ್ರಣವೂ ಸಹ ಆಗಬೆೋಕಾಗಿದೆ.  ಮದೆಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆೆಂಗಳೂರದ 
ನಗರದ್ಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಿೋತಿಯ ವಾಹನಗಳ ಸೆಂಚಾರವಾಗಬೆೋಕದ ಎೆಂಬ ಬಗೆೆ ನೋತಿಗಳನದನ 
ಮಾಡಬೋೆಕಾಗಿದ.ೆ  ಈ ರಿೋತಿಯ ಕಾಲ ಬದ್ಲಾವಣೆಯಾಗದತಿುದೆ.  ಈಗಾಗಲೆೋ ಹೆೈಬಿರಡ್ 
ವಾಹನಗಳನದನ ಉಪಯೋಗಿಸದತಿುದೆುೋವೆ.  ಇನದನ ಮದೆಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರೋಡ್ ವಾಹನಗಳನ್ನೆೋ 
ಉಪಯೋಗಿಸಬಹದದ್ದ.  ಅೆಂದ್ರೆ ವಿದ್ದಾತ್ ಚಾಲ್ಲತ್ ಅಥವಾ naturally run vehicles 
ಚಲಾಯಿಸಬಹದದಾಗಿರದತ್ುದೆ.  ಬೆೆಂಗಳೂರದ ನಗರದ್ಲ್ಲಿ ಸಾವಾಜನಕ ಸಾರಿಗ ೆ ವಾವಸೆಾಗ ೆ ಹೆಚದು 
ಒತ್ುನದನ ನೋಡಬೋೆಕದ ಎನದನವುದೆೋ ಸಕಾಾರದ್ ಮದಖಾ ಉದೆುೋಶವಾಗಿದ್ದು, ಇದ್ನದನ ನ್ಾನದ ಬಹಳ 
ಸಪಷಟವಾಗಿ ಹೆೋಳುತಿುದೆುೋನೆ್.  ಆದ್ಷದಟ ಖಾಸಗಿ ಸೆಂಚಾರಿ ವಾವಸೆಾಯನದನ ನಬಾೆಂದಿಸದಿದ್ುರೆ, ಪರಸದುತ್ 1 
ಕೊೋಟ 12 ಲಕ್ಷದ್ಷದಟ ವಾಹನಗಳು ಬೆೆಂಗಳೂರದ ನಗರದ್ಲ್ಲಿವೆ ಎೆಂದ್ರೆ, can anybody plan 
for this traffic?  ಬೆೆಂಗಳೂರದ ನಗರದ್ಲ್ಲಿ ೧ ಕೊೋಟ 25 ಲಕ್ಷದ್ಷದಟ ಜನಸೆಂಖೆಾ ಇದ್ದು, 1 
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ಕೊೋಟ 20 ಲಕ್ಷದ್ಷದಟ ವಾಹನಗಳಿವೆ.  ಅೆಂದ್ರ,ೆ almost every individual possesses a 
vehicle ಎನದನವ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿದೆ.  It may not be true.  ಕೆಲವಬಬರದ 3-5 ವಾಹನಗಳನದನ 
ಹೊೆಂದಿರಬಹದದ್ದ. ವಾಹನಗಳು ಜೆಂಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ವಿಲೋೆವಾರಿಯಾಗದತಿುಲಿ.  ವಾಹನದ್ 
ಮರದ ಮಾರಾಟದ್ ಬೆಲಯೆದ ಕಡಿಮಯಾದ್ ಮೋಲೆ, ಸದ್ರಿ ವಾಹನವು ರಸೆುಗೆ ಬರದವುದೆೋ ಇಲಿ.  
ನ್ಾವು ನಮಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ವಯಸಾಸದ್ ಹಸದಗಳನದನ ಇಟದಟಕೂೆಳುಿತಿುದೆುೋವೆ.  ಅದೆೋ ಮಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ 
ಮನ್ೆಯ ಮದೆಂದ ೆಶಾಶಾತ್ವಾಗಿ ಹಳೆಯ ಕಾರನದನ ನಲ್ಲಿಸಿಕೂೆೆಂಡಿರದತಾುರೆ.  ಅದ್ನದನ ಖರಿೋದಿಸಲದ 
ಯಾರೂ ಸಹ ಮದೆಂದೆ ಬರದವುದಿಲಿ; ಹಾಗೂ ಕೊಡದವುದ್ಕೂೆ ಸಹ ಮನಸದಸ ಬರದವುದಿಲಿ.  40-
50 ಲಕ್ಷದ್ಷದಟ ಬಲೆೆಬಾಳುವ ಕಾರನದನ ಕೆೋವಲ 5-6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕೂೆಡಲದ ಆಗದವುದಿಲಿ.  
ಹಿೋಗಾಗಿ ಆ ಕಾರದಗಳು ಹಾಗೆಯೋ ಉಳಿದ್ದಕೂೆಳುಿತ್ುವೆ. ಹಿೋಗಾಗಿ ಈ ವಾಹನಗಳನದನ ಏನ್ಾದ್ರೂ 
ಮಾಡಲೋೆಬೆೋಕಾಗಿದೆ.  ಈ ವಾಹನಗಳಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಪಾರ್ಕಾೆಂಗ್ ನಲಾುಣವನದನ ಸೃರ್ಷಟ 
ಮಾಡಬೋೆಕಾಗಿದ.ೆ  ಸಾವಾಜನಕ ಸೆಂಚಾರಿ ವಾವಸೆಾಯಡಿ ವಾಹನಗಳನದನ ಎಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿಸಬೆೋಕದ ಹಾಗೂ 
ಖಾಸಗಿ ಹಾಗೂ ಬಳಸದೆೋ ಇರದವ ವಾಹನಗಳನದನ ಎಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿಸಬೆೋಕದ?  ನನ್ನೆಯ ದಿನ 
ಕೆಳಮನೆ್ಯಲ್ಲಿ ಉತ್ುರಿಸದವ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ನ್ಾನದ ಈ ಬಗೆೆ ಹೆೋಳಿದೆನದ.  ಪೂೆಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಅಮಾನತ್ದುಪಡಿಸಿರದವ ವಾಹನಗಳು ಪರತಿ ತಾಲೂಿರ್ಕನ ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣಯೆಳಗ ೆಹೊೋಗದೆೋ ಇರದವ 
ಪರಿಸಿಾತಿ ನಮಾಾಣವಾಗಿದೆ.  ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಇದ್ಕೆೆ ಪಿ.ಎಫ್.ನದನ ಮಾಡಿಸಬೆೋಕದ ಹಾಗೂ 
ನ್ಾಾಯಾಲಯದಿೆಂದ್ ರಿಲ್ಲೋಸ್ ಆದೆೋಶವನದನ ಪಡದೆ್ದಕೊಳಿದಿದ್ುರೆ, ಪೊಲ್ಲೋಸಿನವರದ ವಾಹನವನದನ 
ಬಿಡದವುದಿಲಿ.  ಯಾವುದೂೆೋ ಕಳಿತ್ನ ಪರಕರಣಕೆೆ ಬಳಕೆಯಾದ್ ವಾಹನವಾಗಿರದತ್ುದೆ ; ಅದ್ರ ಮೂಲ 
ಮಾಲ್ಲೋಕರದ ವಾಹನವನದನ ಪಡದೆ್ದಕೊಳಿಲದ ಬರದವುದೆೋ ಇಲಿ.  ಮತೊುಬಬರದ ವಾಹನಕಾೆಗಿ ಬೆಂದ್ರ,ೆ 
ಅವರನೆ್ನೋ ಕಳಿ ಎೆಂದ್ದ ಬೆಂಧಿಸದತಾುರ;ೆ ಹಿೋಗಾಗಿ ಯಾರೂ ಸಹ ವಾಹನಗಳನದನ 
ಪಡದೆ್ದಕೂೆಳುಿವುದಿಲಿ ಹಾಗೂ ನ್ಾಾಯಾಲಯದಿೆಂದ್ ವಾಹನಗಳು ಬಿಡದಗಡೆಗೂೆಳುಿವುದಿಲಿ.  ಇದ್ರ 
ಜೊತೆಗೆ ವಾಹನದ್ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಸರಿ ಇಲಿದಿರದವುದ್ರಿೆಂದ್, ಬಹಳಷದಟ ದಿನಗಳವರೆಗೆ 
ವಾಹನಗಳನದನ ಬಿಡದಗಡೆಗೊಳಿಸದವುದಿಲಿ.  ಕನ್ಾಾಟಕ ರಾಜಾ ಸಾರಿಗ ೆ ಸೆಂಸೆಾಯ ಬಸದಸಗಳ 
ಕಥೆಯೂ ಸಹ ಇದೋೆ ರಿೋತಿಯಾಗಿದೆ. 15-20 ವಷಾಗಳ ನೆಂತ್ರ ಸದ್ರಿ ಬಸದಸಗಳನದನ ಡಿ-ಗೆರೋಡ್ 
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ಮತ್ದು ಸಾೆಯಯಪ್ ಮಾಡಿ ಎೆಂಬದದಾಗಿ ಹೆೋಳುತಿುದೆುೋವೆ.  ಹಿೋಗಾಗಿ ಈ ಬಗೆೆಯೂ ಸಹ ಹೊಸ 
ಕಾನೂನನದನ ಮಾಡಲಾಗದತಿುದೆ.  15 ವಷಾಗಳ ನೆಂತ್ರ ವಾಹನವನದನ ಸಾೆಯಯಪ್ ಮಾಡದವುದಾದ್ರ,ೆ 
ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇೆಂತಿಷದಟ ರಿಯಾಯಿತಿಯನದನ ನೋಡಲಾಗದತ್ುದೆ ಎೆಂಬದದಾಗಿಯೂ ಸಹ ಹೆೋಳುತಿುದೆುೋವೆ.  
ಹಿೋಗಾಗಿ ಎಲಿವನದನ ಆದ್ಷದಟ congestion… 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸಾದ್(ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, 
ಜನಪರತಿನಧಿಗಳಿಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನದ ಪಾತ್ರ ಇದ ೆಎೆಂಬದದಾಗಿ ಸದ್ಸಾರದ ಪರಶೆನ ಕೆೋಳಿದಾುರೆ. 

ಶ್ರೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧದಸಾಾಮಿ(ಸಣಣ ನೋರಾವರಿ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನದ, ಸೆಂಸದಿೋಯ ವಾವಹಾರಗಳು 
ಮತ್ದು ಶಾಸನ ರಚನ್ೆ ಸಚಿವರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಈ ಬಗೆೆ ಹೆೋಳುತುೆೋನೆ್.  
ನದಿಾಷಟವಾಗಿ ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೋಶ್ ರವರಿಗ ೆಹೆೋಳುವುದೆೋನ್ೆೆಂದ್ರೆ, no way this authority 
is supposed to interfere with other statutory authorities or ULB’s 
(Urban Local Bodies) in the city.  ಇದ್ನದನ ಗಮನಸಬೋೆಕದ.  ಅವರ ಯಾವುದೋೆ 
ಕಾಯಾಕರಮವನದನ ಅಡಿಿಪಡಿಸದವುದಿಲಿ.  ಆದ್ರೆ, regarding traffic and movement of 
vehicles ಎಲಿರೂ ಕದಳಿತ್ದಕೊೆಂಡದ ಯೋಚನೆ್ ಮಾಡಬೋೆಕದ; ಒಬೊಬಬಬರದ ಒೆಂದೂೆೆಂದ್ದ 
ಮಾಡಬಾರದ್ದ ಎನದನವುದ್ದ ಸಕಾಾರದ್ ಉದೆುೋಶವಾಗಿದ.ೆ  ಸಮಿತಿಯ ರಚನೆ್ಯ ಬಗೆೆ ಸದ್ಸಾರದ 
ಹೆೋಳಿದ್ರದ. Hon’ble Chief Minister will head the committee.  Naturally 
BDA Minister will be the Vice Chairman or Vice President of the 
committee.  ಸಾರಿಗ ೆಸಚಿವರನೂನ ಸಹ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧಾಕ್ಷರದ ಎೆಂಬದದಾಗಿ ಮಾಡಿದೆುೋವೆ.  
ಒೆಂದ್ದ ವೆೋಳೆ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳು ಉಪಸಿಾತ್ರಿರಲ್ಲಲಿವೆೆಂದ್ರ,ೆ ಇವರಿಬಬರಲ್ಲಿ ಒಬಬರದ ಸಮಿತಿಯ 
ಅಧಾಕ್ಷರಾಗಬೆೋಕೆೆಂದ್ದ ಇಬಬರನದನ ನೆ್ೋಮಿಸಿದೆುೋವ.ೆ  ಆದ್ರೆ, ನನ್ನೆಯ ದಿನ ಕೆಳಮನೆ್ಯಲ್ಲಿ ಈ 
ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಎೆಂ.ಎಲ್.ಎ.ಗಳನದನ ನೆ್ೋಮಿಸಿಲಿ ಎೆಂಬ ಬಗೆೆ ಡಿಮಾಾೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರದ.  
ಬೆೆಂಗಳೂರದ ನಗರಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ ೆ 28 ಎೆಂ.ಎಲ್.ಎ.ಗಳಿದಾುರ.ೆ  ಯಾವ ಎೆಂ.ಎಲ್.ಎ. ನದನ 
ಆಯೆ ಮಾಡಿ ಸಮಿತಿಗೆ ನೆ್ೋಮಿಸದವುದ್ದ ಎನದನವ ಪರಶೆನ ಬೆಂದಿತ್ದ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ, ಸೆಂಸದ್ರನದನ 
ಹಾಗೂ ಎೆಂ.ಎಲ್.ಸಿ.ಗಳನದನ ಬಿಡದವುದ್ದ ಹೆೋಗ ೆಎನದನವ ಪರಶೆನಯೂ ಸಹ ಬೆಂದಿತ್ದ.   
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ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಸಕಾಾರವು ಸಾಳಿೋಯ ಇಬಬರದ 
ಶಾಸಕರನದನ ನೆ್ೋಮಿಸಲ್ಲ.   

ಶ್ರೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧದಸಾಾಮಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಅದ್ಕೆೆ ಯಾರೋೆ ಆಗಿರಲ್ಲ, 
ಬೆೆಂಗಳೂರದ ನಗರದ್ಲ್ಲಿ ಚದನ್ಾಯಿತ್ರಾಗಿ ಮೆಂತಿರಗಳಾಗಿದ್ುವರನದನ ನೆ್ೋಮಿಸಬೋೆಕೆೆಂದ್ದ 
ತಿೋಮಾಾನಸಿದೆುೋವೆ.  Whether he is BDA Minister or not.  If he is elected 
from Bengaluru and becomes a Minister, he will be in the committee.  
ಆ ಸಮಸೆಾಯನದನ ಬಗಹೆರಿಸಬಹದದ್ದ ಎೆಂಬದದಾಗಿ ನ್ಾವು ಮಾಡಿದುೆೋವೆ.   

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಪಾಲ್ಲಕಯೆ ಮಹಾಪೌರರನೂನ ಸಹ 
ತಾವು ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೋೆರಿಸಿಕೂೆಳಿಬಹದದ್ದ.  

ಶ್ರೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧದಸಾಾಮಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರದ 
ತಿಳಿಸಿದ್ೆಂತ,ೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಲಕೆಯ ಮಹಾಪೌರರನದನ ಸೋೆರಿಸಿಕೊಳಿಬಹದದ್ದ.  ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ, ನ್ಾವು 
ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳ ಹಾಗೂ ಸಕಾಾರದ್ ಮದಖಾ ಕಾಯಾದ್ಶ್ಾಗಳ ಅಧಾಕ್ಷತಯೆಲ್ಲಿ ಪರತೆಾೋಕವಾದ್ 
ಸಮಿತಿಗಳನದನ ಮಾಡಿದೆುೋವೆ. ಸಕಾಾರದ್ ಮದಖಾ ಕಾಯಾದ್ಶ್ಾಗಳ ಅಧಾಕ್ಷತಯೆಲ್ಲಿ ರಚನೆ್ಯಾದ್ 
ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋೆ ಮೆಂತಿರಗಳನದನ ಹಾರ್ಕಲಿ.  ಈ ಅೆಂಶವನದನ ಯಾಕೊೋ ತಾವು ಆಗಲೋೆ 
ತ್ಪಾಪಗಿ ಗರಹಿಸಿದಿುೋರಿ. ರವೊಾವ್ ಮಾಡದವುದ್ದ ಸಕಾಾರದ್ ಮದಖಾ ಕಾಯಾದ್ಶ್ಾಗಳ ಕೆಲಸವಾಗಿದ.ೆ  
ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳ ಅಧಾಕ್ಷತಯೆ ಸಮಿತಿಯದ ನೋತಿಗಳನದನ ಮಾಡದತ್ುದೆ.  ಮಾಡಿರದವ ನೋತಿಗಳನದನ 
ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ರವೊಾವ್ ಮಾಡಲೋೆಬೆೋಕದ ಎನದನವ ಕಾರಣಕಾೆಗಿ ಆ ಸಮಿತಿಯ 
ರಚನೆ್ಯಾಗಿದೆ.  Mayor is already there.  ಸಕಾಾರದ್ ಮದಖಾ ಕಾಯಾದ್ಶ್ಾಗಳಡಿ 
ಅೆಂದ್ರೆ, ಈ ಪಾರಧಿಕಾರದ್ಡಿ ಯಾವಾಾವ ಇಲಾಖಗೆಳು ಬರದತ್ುವಯೆೋ, ಅವರದಗಳನೆ್ನಲಾಿ ಕರದೆ್ದ, 
ರವೊಾವ್ ಮಾಡದವುದ್ದ ಮತ್ದು ಪಾರಧಿಕಾರಕೆೆ ವರದಿಯನದನ ಸಲ್ಲಿಸದವುದ್ದ ಸಕಾಾರದ್ ಮದಖಾ 
ಕಾಯಾದ್ಶ್ಾಗಳ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ.  ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಪಾಲ್ಲಕಯೆ ಆಯದಕುರಿಗಿೆಂತ್ ಮೋಲಪಟಟ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳನದನ ನೆ್ೋಮಿಸಬೆೋಕಾಗಿತ್ದು.  ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೋ ರಿೋತಿಯ ಸದ್ರ ಆಗಬಾರದ್ದ ಎನದನವ 
ಕಾರಣಕಾೆಗಿ we have put Chief Secretary on the Board and the Chairman 
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of the Executive Committee.  ಕಾಯಾಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯದ ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ ಸಮಿತಿ 
ಸಭೆಗಳನದನ ನಡಸೆಬೆೋಕದ ಎನದನವ ಅೆಂಶವನದನ ನ್ಾವು ನಯಮದ್ಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸದತಿುದೆುೋವೆ.  So, this 
will be thoroughly reviewed by the Chief Secretary of Karnataka.  
Policy decision and all other decisions will be taken under the Hon’ble 
Chief Minister’s chairmanship.  ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸದ್ರ ಆಗದವುದ್ಕೆೆ ಸಾಧಾವಿಲಿ.  
ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೋಶ್ರವರೆೋ, ಬೃಹತ್ ಬೆೆಂಗಳೂರದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲಕಯೆಲ್ಲಿ ಸೆಂಚಾರ ಕದರಿತಾಗಿ 
ಬಹಳಷದಟ ತಿೋಮಾಾನಗಳನದನ ತೆಗೆದ್ದಕೊಳುಿವುದ್ಕಾೆಗದವುದಿಲಿ. If you authorize this 
committee, we will be enabling them through statutory powers.  
ಬೆೆಂಗಳೂರದ ನಗರವನದನ ಸಾಲಪ ಮಟಟಗಾದ್ರೂ, ಭಾರಿ ಸೆಂಚಾರ ದ್ಟಟಣೆ ಮತ್ದು ಮಾಲ್ಲನಾಗಳಿೆಂದ್ 
ಹೊರಗಡೆ ತ್ರಲದ…, ಎಷದಟ ವಷಾದ್ ವಾಹನ ಸೆಂಚಾರ ಯೋಗಾ, ಅದ್ರ್ಕೆರದವ ಮಾನದ್ೆಂಡ, ಅದ್ದ 
ಹೊರಸೂಸದವ ಹೊಗೆ ಇತಾಾದಿ ಅೆಂಶಗಳನದನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬಬರದ ನೆ್ೂೋಡಿಕೊಳಿಬೆೋಕದ ಎನದನವ 
ಕಾರಣಕಾೆಗಿ ಪಾರಧಿಕಾರವನದನ ರಚಿಸಿದ.ೆ  Our Hon’ble Chief Minister referred that, 
almost all the cities in the world are like this.  ಅಮೋರಿಕಾ ದೆೋಶದ್ ಬಗೆೆ ನ್ಾವು 
ಮಾತ್ನ್ಾಡದತೆುೋವೆ ಆದ್ರೆ, ನ್ಾನದ ಅದ್ನದನ ನೆ್ೂೋಡಿದೆುೋನೆ್. New York city and Shanghai 
city are also congested.  ನಗರ ಪರದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿನ ಜನಸೆಂಖೆಾ ಹೆಚುಳದಿೆಂದಾಗಿ, 
ದ್ಟಟಣೆಯಾಗದತಿುರದವುದ್ರಿೆಂದ್ ನ್ಾವು ಇನೂನ ಹೆಚಿುನ ಪರಯತ್ನಗಳನದನ ಮಾಡದತಿುದೆುೋವೆ ಎೆಂದ್ದ ನ್ಾನದ 
ಈ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಬಯಸದತೆುೋನೆ್.  ಹೋೆಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಖಾಸಗಿ ಸೆಂಚಾರ ವಾವಸೆಾಯನದನ 
ನ್ಾವು ಕಡಿಮ ಮಾಡಲೋೆಬೆೋಕಾಗಿದೆ.  ಅದ್ರ ಬದ್ಲಾಗಿ ಸಾವಾಜನಕ ಸಾರಿಗೆ ವಾವಸೆಾಯನೆ್ನೋ 
ಬಳಸಿದ್ರೆ, ಒೆಂದ್ಷದಟ ವಾಹನಗಳ ಸೆಂಚಾರವನದನ ಕಡಿಮ ಮಾಡಬಹದದ್ದ ಎನದನವ ಅೆಂಶವನದನ 
ಗಮನದ್ಲ್ಲಿಟದಟಕೂೆೆಂಡದ ನ್ಾವು ಪರಸದುತ್ ವಿಧೆೋಯಕವನದನ ಮೆಂಡಿಸಿದುೆೋವೆ. ದ್ಯಮಾಡಿ ಇದ್ನದನ 
ಪಯಾಾಲೊೋಚಿಸಬೋೆಕೆೆಂದ್ದ ನ್ಾನದ ಕೆೋಳಿಕೂೆಳುಿತುೆೋನೆ್. 

ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೋಶ್(ನ್ಾಮ ನದೆೋಾಶನ ಹೊೆಂದಿದ್ವರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, 
ನ್ಾವು ಕೆೋಳಿರದವ ಎಲಾಿ ಪರಶೆನಗಳಿಗ ೆಸಚಿವರದ ಉತ್ುರಿಸಿದಾುರೆ.  ವಿಧೆೋಯಕದ್ಲ್ಲಿ “region”್ಇದ್ನದನ 
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ಸರಿಯಾಗಿ define and determine ಆಗಿಲಿ.  ಸಕಾಾರವು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಪಷಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ.ೆ  
ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರದವುದ್ನೆ್ನೋ ನ್ಾನದ ಹೆೋಳುತೆುೋನ್ೆ. The urban mobility region is the area 
comprising the Bengaluru Metropolitan area.  ಮಟೊರೋಪಾಲ್ಲಟನ್ ಎನದನವುದ್ನದನ 
ಸಕಾಾರವು ಸರಿಯಾಗಿ ವಾಾಖಾಾನಸಬೆೋಕದ.  Metropolitan Planning Committee area 
ಇದ್ನದನ ಸಕಾಾರವು ಈಗಾಗಲೆೋ ಮಾಡಿದ.ೆ  ಸದಮಾರದ 1,100 ಚದ್ರ ರ್ಕಲೂೆೋಮಿೋಟರ್ಗಳನದನ 
ತೆಗೆದ್ದಕೂೆಳುಿತ್ುದೆ ಎೆಂದ್ದ ಸಕಾಾರವು ಈಗಾಗಲೆೋ ತಿಳಿಸಿದ.ೆ  That means only BDA.  
ಹಿೋಗಾಗಿ ಯೋಜನ್ಾ ಪರದೋೆಶವನದನ ಸಕಾಾರವು ಸರಿಯಾಗಿ ವಾಾಖಾಾನಸಬೆೋಕದ.  ಅೆಂದ್ರೆ ಸಾಳಿೋಯ 
ಯೋಜನ್ಾ ಪರದೋೆಶ ಎೆಂಬದದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗದತ್ುದೆ.   

SRI J.C.MADHUSWAMY:- That can be incorporated.  ಅದ್ದ ಹಾಗೆಯೋ 
ಬೆೋಕದ ಎನದನವುದಾದ್ರೆ, ನ್ಾವು ಅದ್ನದನ ಸೋೆರಿಸಿಕೂೆಳುಿತೆುೋವೆ.  But this is confined to 
1294 sq km only and not 8004 sq km.   

SRI K.A.THIPPESWAMY:- Under BMRDA (Bangalore 
Metropolitan Region Development Authority), like any other authority 
BDA is also one of the Planning Authority.  BIAAPA (Bangalore 
International Airport Area Planning Authority) ಆಗಬಹದದ್ದ, ಮತೂೆುೆಂದ್ದ 
ಆಗಬಹದದ್ದ.  

SRI J.C.MADHUSWAMY:- BBMP and BDA both are Planning 
Authority.  But our area is this much only ಎೆಂದ್ದ ನ್ಾನದ ನದಿಾಷಟವಾಗಿ 
ಹೆೋಳಿದೆುೋನ್.ೆ 

  ಶ್ರೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪೆಪೋಸಾಾಮಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಸಕೆ್ಷನ್ (೬) ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಾಗಿರದವ 
anomaly ನದನ ಸಕಾಾರವು ಸರಿಪಡಿಸಿಲಿ. ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳು ಸಮಿತಿಯ ಅಧಾಕ್ಷತಯೆನದನ 
ವಹಿಸಿಲಿವೆೆಂದಾದ್ರ,ೆ ಸಾರಿಗ ೆ ಸಚಿವರದ ಸಮಿತಿಯ ಉಪ ಅಧಾಕ್ಷರಾಗದತಾುರೆ ಎೆಂಬದದಾಗಿ 
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ಸಕಾಾರವು ಈಗಾಗಲೆೋ ತಿಳಿಸಿದ.ೆ  ಒೆಂದ್ದ ವೆೋಳೆ ಸಾರಿಗ ೆಸಚಿವರದ ಇಲಿವೆೆಂದಾದ್ರೆ, ಸಕಾಾರದ್ 
ಮದಖಾ ಕಾಯಾದ್ಶ್ಾ ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿದಿರಿ. ಮತೂೆುಬಬ ಸಚಿವರಿದಾುರ.ೆ   

ಶ್ರೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧದಸಾಾಮಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನ್ಾನದ ಸಾರಿಗ ೆ ಸಚಿವರದ 
ಎೆಂಬದದಾಗಿ ಹೆೋಳಿಲಿ.  ಈ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಬಬರದ ಸಚಿವರವನದನ ಉಪಾಧಾಕ್ಷರನ್ಾನಗಿ ನೆ್ೋಮಿಸಿದೆುೋವೆ.  
Either BDA Minister or Transport Minister will chair. ಈಗ ಇನ್ೂೆನಬಬ 
ಬೆೆಂಗಳೂರಿನ ಸಚಿವರನದನ ಹಾಕದತೆುೋನೆ್. He will chair.  We will not ask the Chief 
Secretary to chair.  

ಶ್ರೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪಪೆೋಸಾಾಮಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಇದ್ನದನ ಸಕಾಾರವು 
ಸರಿಪಡಿಸಬೆೋಕದ. 

SRI J.C.MADHUSWAMY:-  OK. 
ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಪರಸಾುವ ಏನೆ್ೆಂದ್ರೆ,  
“ವಿಧಾನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳೊೆಂದಿಗ ೆಅೆಂಗಿೋಕೃತ್ವಾದ್ ರೂಪದ್ಲ್ಲಿರದವ  
2022 ರ ಬೆೆಂಗಳೂರದ ಮಹಾನಗರ ಭೂಸಾರಿಗ ೆಪಾರಧಿಕಾರ  
ವಿಧೆೋಯಕವನದನ ಪಯಾಾಲೊೋಚಿಸದವುದ್ದ.” 
 

ಪರಸಾುವ ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸಲಪಟಟತ್ದ 
 
ವಿಧೆೋಯಕವನದನ ಖೆಂಡ ಖೆಂಡವಾಗಿ ಪಯಾಾಲೊೋಚಿಸದವುದ್ದ 
ಖೆಂಡ ೨ ರಿೆಂದ್ 61 ರ ವೆರೆಗ ೆ
ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಪರಸಾುವ ಏನೆ್ೆಂದ್ರೆ,  
“ಖೆಂಡ ೨ ರಿೆಂದ್ 61 ರ ವರೆಗ ೆಎರಡೂ ಸೋೆರಿದ್ೆಂತೆ ಈ ವಿಧೆೋಯಕದ್ ಅೆಂಗವಾಗಿರದತ್ುದೆ” 

ಪರಸಾುವ ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸಲಪಟಟತ್ದ 
(ಖೆಂಡ ೨ ರಿೆಂದ್ 61 ರ ವರೆಗ ೆಎರಡೂ ಸೋೆರಿದ್ೆಂತೆ ವಿಧೆೋಯಕಕೆೆ ಸೋೆರಿಸಲಾಯಿತ್ದ) 

ಖೆಂಡ ೧ ಇತಾಾದಿ 
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ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಪರಸಾುವ ಏನೆ್ೆಂದ್ರೆ,  
“ಮದ್ಲನೆ್ಯ ಖೆಂಡ, ದಿೋರ್ಾ ಶ್ೋರ್ಷಾಕೆ, ಪರಸಾುವನೆ್ ಹಾಗೂ ಅಧಿನಯಮಗೂೆಳಿಸದವ  

ಸೂತ್ರ ಸೆಂಹಿತೆ ವಿಧೋೆಯಕದ್ ಭಾಗವಾಗಿರದತ್ುದೆ.” 
ಪರಸಾುವ ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸಲಪಟಟತ್ದ 

 
(ಮದ್ಲನೆ್ಯ ಖೆಂಡ, ದಿೋರ್ಾ ಶ್ೋರ್ಷಾಕೆ, ಪರಸಾುವನೆ್ ಹಾಗೂ ಅಧಿನಯಮಗೊಳಿಸದವ  

ಸೂತ್ರ ಸೆಂಹಿತೆಗಳನದನ ವಿಧೆೋಯಕಕೆೆ ಸೋೆರಿಸಲಾಯಿತ್ದ) 
 

ಪರಸಾುವದ್ ಅೆಂಗಿೋಕಾರ 
ಶ್ರೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧದಸಾಾಮಿ(ಸಣಣ ನೋರಾವರಿ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನದ, ಸೆಂಸದಿೋಯ ವಾವಹಾರಗಳು 

ಮತ್ದು ಶಾಸನ ರಚನೆ್ ಸಚಿವರದ)(ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, 
ವಿಧಾನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ತಿದ್ದುಗಳೊೆಂದಿಗೆ ಅೆಂಗಿೋಕೃತ್ವಾದ್ ರೂಪದ್ಲ್ಲಿರದವ 2022 ರ ಬೆೆಂಗಳೂರದ 
ಮಹಾನಗರ ಭೂಸಾರಿಗೆ ಪಾರಧಿಕಾರ ವಿಧೆೋಯಕವನದನ ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ದ ಕೂೆೋರದತೆುೋನೆ್.  

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಪರಸಾುವ ಏನೆ್ೆಂದ್ರೆ,  
“ವಿಧಾನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳೂೆೆಂದಿಗೆ ಅೆಂಗಿೋಕೃತ್ವಾದ್ ರೂಪದ್ಲ್ಲಿರದವ 2022 ರ 

ಬೆೆಂಗಳೂರದ ಮಹಾನಗರ ಭೂಸಾರಿಗ ೆ ಪಾರಧಿಕಾರ ವಿಧೆೋಯಕವನದನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿರದವೆಂತೆ 
ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸದವುದ್ದ.” 

ಪರಸಾುವ ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸಲಪಟಟತ್ದ ಮತ್ದು ವಿಧೆೋಯಕಕೆೆ ಒಪಿಪಗೆ ನೋಡಲಾಯಿತ್ದ 
    (ಮದೆಂದ್ದ) 
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1265/28-12-2022/4-00/bkp-ak      (ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ  ಪಿೋಠದ್ಲ್ಲಿದ್ುರದ) 

09. ಕಾಯಯದರ್ಶಯಯವರ ವರದಿ  

ಕಾಯಾದ್ಶ್ಾಯವರದ(ಕವಿಪ):-  ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,ೆ    ಕನ್ಾಾಟಕ   
ವಿಧಾನಸಭೆಯಿೆಂದ್   ಅಂಗೀಕೃತ  ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ  ೨೦೨೨ನೀೆ   ಕನಾಯಟಕ  ವಿಶೆೀಷ   ಹೂಡಿಕ ೆ 
ಪರದೆೀಶ  ವಿಧೆೀಯಕವನ್ುು   ಸಭೆಯ  ಮುಂದೆ  ಇಡುತಿಿದೆದೀನೆ.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-   ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು.   

10. ಶಾಸನ್ ರಚನೆ 

 i) ವಿಧೆೋಯಕಗಳ   ಮೆಂಡನ್ೆ  
ಅ) ಕನಾಯಟಕ ಭೂ  ಕಂದಾಯ  (೩ನೆೀ  ತಿದುದಪಡಿ) ವಿಧೆೀಯಕ, ೨೦೨೨ 

ಮೆಂಡನೆ್ಗೆ  ಅನದಮತಿ  ಕೊೋರಿಕೆ 

ರ್ಶರೀ ಆರ್.  ಆಶೆ ೀಕ್( ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು) :-  ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರ,ೆ   

 ೨೦೨೨ನೀೆ  ಸಾಲ್ಲನ್  ಕನಾಯಟಕ ಭೂ  ಕಂದಾಯ  ೩ನೆೀ  ತಿದುದಪಡಿ ವಿಧೆೀಯಕವನ್ುು  ಸಭೆಯ 
ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು  ತಮಮ ಅನ್ುಮತಿ  ಕೊೀರುತೆಿೀನೆ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-  ಪರಸಾಿವ   ಏನೆಂದರೆ,   

        ೨೦೨೨ನೆೀ  ಕನಾಯಟಕ ಭೂ  ಕಂದಾಯ  (೩ನೆೀ  ತಿದುದಪಡಿ)ವಿಧೆೀಯಕವನ್ುು  
        ಮಂಡಿಸಲು  ಅನ್ುಮತಿ  ನೀಡುವುದು 
 

ಪರಸಾಿವ  ಅಂಗೀಕರಿಸಲಪಟ್ಟಿತು  ಮತುಿ  ಅನ್ುಮತಿ  ನೀಡಲಾಯಿತು. 
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ರ್ಶರೀ ಆರ್.  ಆಶೆ ೀಕ್( ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು) :-  ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರ,ೆ ೨೦೨೨ನೀೆ  
ಸಾಲ್ಲನ್  ಕನಾಯಟಕ ಭೂ  ಕಂದಾಯ  (೩ನೆೀ  ತಿದುದಪಡಿ) ವಿಧೆೀಯಕವನ್ುು  ಸಭೆಯ   ಮುಂದ ೆ 
ಮಂಡಿಸುತೆಿೀನೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು :-    ವಿಧೆೀಯಕವನ್ುು  ಮಂಡಿಸಲಾಗದೆ.    

ರ್ಶರೀ  ಬಿ.ಕೆ.  ಹರಿಪರಸಾದ ( ವಿರೂೆೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು) :-    ಇದರ  ಬಗ್ೆೆ  
ಉದೆದೀಶಗಳು  ಮತುಿ  ಕಾರಣಗಳನ್ುು  ಇಲ್ಲಿ  ಹೆೀಳಲೆೀ  ಇಲಿ.   ಇಲ್ಲಿ  ಸಕಾಯರದವರು  
ಗ್ೊಂದಲದಲ್ಲಿ  ಇದದಂತ ೆ ಕಾಣುತಿದೆ.    ನಾವು   ಈ  ಬಗ್ೆೆ ಏನ್ು ಚರ್ೆಯ  ಮಾಡಲ್ಲಕೆೆ  ಸಾಧಯ. 

ರ್ಶರೀ  ಜೆ.ಸಿ.  ಮಾಧುಸಾಾಮಿ(ಸಣಣ  ನೀರಾವರಿ   ಹಾಗೂ  ಕಾನ್ೂನ್ು ಮತುಿ ಸಂಸದಿೀಯ 
ವಯವಹಾರಗಳು   ಮತುಿ ಶಾಸನ್ ರಚನೆ  ಸಚಿವರು) :-  ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರ,ೆ  ನಾವು  
ಗ್ೊಂದಲದಲ್ಲಿ   ಇರುವುದಿಲಿ.    ಇಲ್ಲಿ  ಎರಡು  ಬಿಲ ಗಳನ್ುು     ಮಂಡಿಸಬೆೀಕಾಗತುಿ.  ೩ನೆೀ  
ಬಿಲ  ಅನ್ುು  ಪರ್ಾಯಲೊೀಚನೆಗ್ ೆ ತೆಗೆ್ದುಕೂೆಳಳಬೆೀಕಾಗತುಿ.   ನಮಗ್ೆ  ಏನ್ು  ಗ್ೊಂದಲ 
ಆಗುತಿಿದೆ ಎಂದರ,ೆ  ಇಲ್ಲಿಯೀ  ಮುಂಚಿತವಾಗ  ಬಿಲ ಗಳು  ಮಂಡನೆರ್ಾಗುತಿಿವೆ.    ನಾವು 
ಬೆೀರ ೆ ಬಿಲ ಗಳನ್ುು ನೆೀರವಾಗ  ಪರ್ಾಯಲೊೀಚನಗೆ್ೆ  ತರುತಿಿದೆದವು.    ಇಲ್ಲಿಯೀ   ಈ ಎರಡು 
ಬಿಲ ಗಳನ್ುು  ಮಂಡನೆ  ಮಾಡಿ  ವಿಧಾನ್ಸಭೆಗ್ ೆ ತೆಗ್ೆದುಕೂೆಂಡು  ಹೊೀಗುತಿಿದೆದೀವೆ.    ಇವುಗಳ  
ಬಗ್ೆೆ  ಇವತುಿ  ಚರ್ಯೆರ್ಾಗದೆೀ,  ಓದಿಕೊಂಡು  ಬಂದು   ನಾಳೆ ತೆಗೆ್ದುಕೂೆಳುಳತೆಿೀವೆ. 
ಪರ್ಾಯಲೊೀಚನೆಗೆ್ ೩ನೆೀ ಬಿಲ  ಅನ್ುು   ಸಚಿವರಾದ  ರ್ಶರೀ  ಆರ್ .ಅಶ ೆೀಕ್    
ತೆಗೆ್ದುಕೂೆಳುಳತಾಿರೆ.  

ಆ) ಕನಾಯಟಕ ಖಾಸಗ  ವೆೈದಯಕೀಯ   ಸಂಸೆೆಗಳ (ತಿದುದಪಡಿ) ವಿಧೆೀಯಕ, ೨೦೨೨ 

ಮೆಂಡನೆ್ಗೆ  ಅನದಮತಿ  ಕೊೋರಿಕೆ 

ರ್ಶರೀ ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧುಸಾಾಮಿ, ಸಣಣ ನೋರಾವರಿ  ಹಾಗೂ  ಕಾನೂನದ    ಮತ್ದು  ಸೆಂಸದಿೋಯ  
ವಾವಹಾರಗಳ    ಹಾಗೂ ಶಾಸನ ರಚನ್ಾ ಸಚಿವರದ(ಅರೊೀಗಯ, ಕದಟದೆಂಬ  ಕಲಾಾಣ   ಮತುಿ 
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ವೆೈದಯಕೀಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ  ಪರವಾಗ) :-ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರ,ೆ  ೨೦೨೨ನೀೆ  ಸಾಲ್ಲನ್  
ಕನಾಯಟಕ ಖಾಸಗ  ವೆೈದಯಕೀಯ   ಸಂಸೆೆಗಳ (ತಿದುದಪಡಿ) ವಿಧೀೆಯಕವನ್ುು  ಸಭೆಯ ಮುಂದ ೆ
ಮಂಡಿಸಲು  ತಮಮ ಅನ್ುಮತಿ  ಕೊೀರುತೆಿೀನೆ.   ನಾವು  ಇಲ್ಲಿ  ಕೆೀವಲ  ಮಂಡಿಸುತೆಿೀವ ೆ 
ಹೊರತು  ಇದರ ಬಗ್ೆೆ  ಈಗ  ಚರ್ೆಯ   ಮಾಡುವುದಿಲಿ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-  ಪರಸಾಿವ  ಏನೆಂದರೆ,   

೨೦೨೨ನೀೆ  ಕನಾಯಟಕ ಖಾಸಗ  ವೆೈದಯಕೀಯ   ಸಂಸೆೆಗಳ (ತಿದುದಪಡಿ) ವಿಧೆೀಯಕವನ್ುು  
ಮಂಡಿಸಲು  ಅನ್ುಮತಿ  ನೀಡುವುದು 

ಪರಸಾಿವ  ಅಂಗೀಕರಿಸಲಪಟ್ಟಿತು  ಮತುಿ  ಅನ್ುಮತಿ  ನೀಡಲಾಯಿತು. 

ರ್ಶರೀ ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧುಸಾಾಮಿ(ಅರೊೀಗಯ  ಮತುಿ ವೆೈದಯಕೀಯ ಸಚಿವರ  ಪರವಾಗ) :-:-  
ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರ,ೆ ೨೦೨೨ನೀೆ  ಕನಾಯಟಕ ಖಾಸಗ  ವೆೈದಯಕೀಯ   ಸಂಸೆೆಗಳ (ತಿದುದಪಡಿ) 
ವಿಧೆೀಯಕವನ್ುು  ಸಭೆಯ   ಮುಂದೆ  ಮಂಡಿಸುತೆಿೀನೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು :-    ವಿಧೆೀಯಕವನ್ುು  ಮಂಡಿಸಲಾಗದೆ.   

ii) ವಿಧೆೋಯಕಗಳ    ಪಯಾಾಲೊೋಚನ್ೆ   ಹಾಗೂ   ಅೆಂಗಿೋಕಾರ 

ಅ) ಕನಾಯಟಕ  ಭೂ    ಕಂದಾಯ  (ಮೂರನೆೀ  ತಿದುದಪಡಿ)  ವಿಧೆೀಯಕ, ೨೦೨೨ 
ಪರ್ಾಯಲೊೀಚನಾ   ಪರಸಾಿವ 

ರ್ಶರೀ ಆರ್.  ಆಶೆ ೀಕ್( ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು) :-  ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರ,ೆ ೨೦೨೨ನೀೆ  
ಕನಾಯಟಕ  ಭೂ    ಕಂದಾಯ  (ಮೂರನೆೀ  ತಿದುದಪಡಿ) ವಿಧೆೀಯಕವನ್ುು  
ಪರ್ಾಯಲೊೀಚಿಸಬೀೆಕೆಂದು ಕೊೀರುತೆಿೀನೆ.  
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ಸಭಾಪತಿಯವರು :-    ಪರಸಾಿವ ಏನೆ್ೆಂದ್ರೆ,     

       “2022ನೆ್ೋ  ಕನ್ಾಾಟಕ  ಭೂ  ಕೆಂದಾಯ  (3ನೆ್ೋ ತಿದ್ದುಪಡಿ)  
        ವಿಧೆೋಯಕವನದನ ಪಯಾಾಲೊೋಚಿಸದವುದ್ದ. 
 

ರ್ಶರೀ ಆರ್.  ಆಶೆ ೀಕ್ (ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು) :-  ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಯವರ,ೆ ಕನಾಯಟಕ  
ಭೂ    ಕಂದಾಯ  ಅಧಿನಯಮ ೧೯೬೪  ಕಲಂ-೨    ಅನ್ಾಯ  ಏಲಕೆ,  ಕಾಫಿ,   ಮೆಣಸು, 
ರಬಬರ್, ಟ್ಟೀ  ಈ ರಿೀತಿಯ   ಜಮಿೀನ್ುಗಳು  ಏನದೆ,   ಸುಮಾರು ೬೦-೭೦ ವಷಯಗಳ  
ಕಾಲದಿಂದಲೂ  ಕೂಡ   ಕೊಡಗು, ಚಿಕೆಮಗಳೂರು,  ಹಾಸನ್, ಸಾಲಪ ಭಾಗ  ರ್ಶವಮೊಗೆ  
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ  ಕಾಫಿ ಬೆಳಗೆ್ಾರರು  ಮತುಿ ಏಲಕೆ   ಬೆಳೆ  ಬೆಳೆಯುವಂತಹವರು ಅವರುಗಳ  
ಜಮಿೀನ್ುಗಳ  ಮಧೆಯ    ಕಾಫಿಯನ್ೂು  ಕೂಡ ಅವರು ಸಕಾಯರಿ  ಜಮಿೀನ್ುಗಳಲ್ಲಿ  
ಮಾಡುತಿಿದಾದರೆ.  ಇಷುಿ  ವಷಯಗಳಾದರೂ ಕೂಡ  ನಾವು    ಆ  ಜಮಿೀನ್ುಗಳನ್ುು  ನ್ಮಮ ವಶಕೆೆ  
ತೆಗೆ್ದುಕೂೆಳಳಲ್ಲಕೆೆ  ಆಗರುವುದಿಲಿ.   ಅವರು ರಾಜಯಕೆೆ  ಮತುಿ  ದೆೀಶಕೆೆ  ಆದಾಯವನ್ುು 
ತರುವಂತಹ ವಯವಸಾಯ ಉತಪನ್ುಗಳನ್ುು  ಮಾಡುತಿಿದಾದರೆ.  ಈ  ಎಲಾಿ  ದೃಷ್ಟಿಯನ್ುು  
ಗಮನ್ದಲ್ಲಿಟುಿಕೂೆಂಡು  ಪಕೆದ  ಕೆೀರಳಾ  ರಾಜಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ  ಇದೆೀ  ಸಮಸೆಯ  ಇದೆ.    
ಕೆೀರಳಾ  ರಾಜಯದಲ್ಲಿ ರಬಬರ್   ಜಾಸಿಿ  ಬೆಳೆಯುತಾಿರ.ೆ    ನ್ಮಮಲ್ಲಿ  ಕಾಫಿ  ಜಾಸಿಿ  ಬೆಳೆಯುತಾಿರೆ.  
ಅಲ್ಲಿ ಅವರು  ಈ ರಿೀತಿಯ ಜಮಿೀನ್ುಗಳನ್ುು ರೈೆತರಿಗ್ೆ    ೩೦  ವಷಯಗಳಿಗ್ೆ  ಗುತಿಿಗ್ೆ  ಕೂೆಟುಿ  
ಪರತಿ  ವಷಯ  ಇಷುಿ ದುಡುು  ಕಟಿಬೆೀಕೆಂದು ಹೀೆಳಿ,  ಒಂದೀೆ ಬಾರಿ  ನಾವು ಅಷುಿ ದುಡುನ್ುು  
ತೆಗೆ್ದುಕೂೆಂಡು  ಸಕಾಯರಕೂೆ ಆದಾಯ ಬರುತಿದೆ.  ಮತೆಿ,  ಈ  ಜಮಿೀನ್ು   ಏನದೆ,    ಇದನ್ುು  
ಲ್ಲೀಸ ಗ್ೆ  ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಸಕಾಯರದ    ಆಸಿಿರ್ಾಗಯೀ  ಉಳಿಯುತಿದೆ.    ಇದು  ಬಹಳ   
ಮುಖ್ಯ.    ಇಷುಿ  ಜಮಿೀನ್ು ಸಕಾಯರದ  ಆಸಿಿರ್ಾಗಯೀ  ಉಳಿಯುತಿದೆ.    ೩೦ ವಷಯ  
ಲ್ಲೀಸ   ಆದಮೆೀಲೆ  ಅದು  ಮತೆಿ  ಸಕಾಯರದ  ವಶಕೆೆ  ಬರುವಂತಹ  ಒಂದು  ಒಳೆಳಯ 
ಸಂಪರದಾಯವೂ ಸಹ ಆಗುತಿದೆ.    ಆದದರಿಂದ,  ಇದು ಬಹಳ ವಷಯಗಳಿಂದ  ಕಾಂಗ್ೆರಸ    
ಆಡಳಿತ  ಇದಾದಗಲೂ  ಕೂಡ  ಇದನ್ುು  ಮಾಡಬೆೀಕೆಂದು  ಹೆೀಳಿ   ಹಂದೆ   ಚುನಾವಣಾ  
ಪರಣಾಳಿಕಯೆಲ್ಲಿ  ಹಾಕದದರು.    ನಾವು  ಕೂಡ ನ್ಮಮ  ಬಜೆಟ   ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತಿರಗಳು   
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ಇದನ್ುು  ಮಾಡಿಕೂೆಡುತೆಿೀವೆಂದು  ಹೆೀಳಿದಾದರ.ೆ  ಆದದರಿಂದ  ರ್ಾರು  ೨೦೦೫ ರ  ಹಂದ ೆ 
ಉಳುಮೆ  ಮಾಡುವವರಿಗೆ್   ಇದು ಅನ್ಾಯಿಸುತಿದೆ.  ಈಗ  ಊಳುಮೆ  ಮಾಡುವವರಿಗ್ೆ, ಈಗ  
ಹೊಸದಾಗ  ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಯುತೆಿೀನೆ,ಎನ್ುುವವರಿಗ್ೆ  ಇದು ಸಂಬಂಧಪಡುವುದಿಲಿ.   ರ್ಾರು  
೨೦೦೫ರ   ಹಂದ ೆ ಈ  ಜಮಿೀನ್ುಗಳಲ್ಲಿ  ಕಾಫಿಯನ್ುು  ಬೆಳೆದು   ವಯವಸಾಯ  ಮಾಡುತಿಿದಾದರೆ, 
ಅವರಿಗೆ್  ಗುತಿಿಗ್ೆ  ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೀೆಕೆನ್ುುವ  ಉದೆದೀಶವನ್ುು ಇಟುಿಕೂೆಂಡು    ಈ 
ವಿಧೆೀಯಕವನ್ುು ತಂದಿದೆದೀವೆ.  ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ  ಕಾಫಿ ಬಳೆೆಗ್ಾರರು ಏನದಾದರೆ  ಅವರುಗಳು  ಬಹಳ  
ವಷಯಗಳ  ಕಾಲ   ಹೊೀರಾಟ  ಮಾಡಿದಾದರ.ೆ   ಜೊತೆಗೆ್  ನ್ಮಮನ್ುು ಸಹ  ಭೆೀಟ್ಟ  ಮಾಡಿದಾದರ.ೆ   
ಇದೆಲಿವನ್ುು ಗಮನ್ದಲ್ಲಿಟುಿಕೊಂಡು  ಅವರುಗಳಿಗೂ  ಒಳೆಳಯದಾಗಬೆೀಕು  ಮತುಿ ಸಕಾಯರಕೂೆ  
ಆದಾಯ ಬರಬೆೀಕೆನ್ುುವ  ಈ ಎರಡು  ಉದೆದೀಶಗಳನುಟುಿಕೂೆಂಡು   ಈ ಬಿಲ   ಅನ್ುು  ನಾನ್ು   
ಇವತುಿ  ಇಲ್ಲಿ  ಮಂಡಿಸುತಿಿದೆದೀನೆ.   ಇದರಿಂದ  ಬಹಳ ಜನ್ರು  ಏನ್ು  ಕಾಫಿ, ಏಲಕೆ, ಮೆಣಸು, 
ಟ್ಟೀ.  ವಯವಸಾಯ  ಮಾಡುತಿಿದಾದರೆ, ಅವರುಗಳಿಗ್ ೆ ಸಹಾಯ  ಮಾಡಬೀೆಕು ಎನ್ುುವ  ಉದೆದೀಶವು 
ಸಹ ಸಕಾಯರದುದ  ಇದೆ.    ನ್ಮಮ ಬಜೆಟ ನ್ಲ್ಲಿಯೂ  ಕೂಡ ಇದನ್ುು  ನಾವು ಘೂೀಷಣೆ  
ಮಾಡಿದೆದೀವೆ.   ಇದು ಆದಲ್ಲಿ ಆ ಬೆಳೆಗ್ಾರರಿಗೂ  ಒಳೆಳಯದಾಗುತಿದೆ.   ಮತೆಿ   ಸಕಾಯರ  
ಕಾಫಿಯನ್ುು  ರಪುಿ  ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಕಾಯರಕೂೆ  ಆದಾಯ  ಬರುತಿದ.ೆ    ಇದೆಲಿವನ್ುು  
ಗಮನ್ದಲ್ಲಿಟುಿಕೂೆಂಡು   ಈ ಬಿಲ  ಅನ್ುು  ನಾನ್ು ತಂದಿದದೆೀನೆ. ಆದದರಿಂದ  ಈ ಬಿಲ ಗ್ ೆ 
ಅನ್ುಮೊೀದನೆ  ಕೊಡಬೀೆಕೆಂದು ನ್ನ್ು ಪ್ಾರರ್ಯನೆರ್ಾಗದೆ.                                                                 

                                                       (ಮುಂದು)  

(1266) 28.12.2022 04.10 ಎಸ್ವಿ-ಎಕೆ              (ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸಾದ್ (ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, 
ಮನೆ್ನಯೂ ಸಹ ಹೆೋಳಿದೆು, ಈಗಲೂ ಹೋೆಳುತಿುದೆುೋನೆ್.  ಮನೆ್ನಯೂ ಸಹ ಕೆಂದಾಯ ಸಚಿವರದ 
ಒೆಂದ್ದ ಬಿಲ್ ಅನದನ ತ್ೆಂದ್ರದ.  ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ ಇರಬೋೆಕದ ಎನದನವುದ್ನದನ ಮನೆ್ನಯೂ 
ಹೆೋಳಿದೆುನದ.  ಈಗಲೂ ಅದ್ನೆ್ನೋ ಹೆೋಳುತಿುದೆುೋನೆ್.  ಬಳೆಗೆೆ ಮಾನಾ ಪರತಾಪಸಿೆಂಹ ನ್ಾಯಕ್ ಅವರ 
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ಪರಶೆನಗ ೆಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ೆಂತೆ ಕದಮಿೆ ಜಾಗದ್ ಬಗೆೆ ಇನೂನ ಏನದ ತಿೋಮಾಾನ ಬೆಂದಿಲಿ.  ಆ ಜಾಗ ೫ 
ಎಕರ ೆ ಮೋಲೆ ಇಲಿ.  ಈಗ ಸಕಾಾರ ಮಾಡತ್ಕೆೆಂಥದ್ುನದನ ನೆ್ೂೋಡಿದಾಗ ೨೫ ಎಕರ ೆ ಸಕಾಾರಿ 
ಜಮಿೋನನಲ್ಲಿ ೫೦-೬೦ ವಷಾಗಳ ಹಿೆಂದಿನೆಂದ್ಲೂ ಕಾಫಿ, ಏಲರ್ಕೆ, ಮಣಸದ, ಅಡಕ ೆ ಎಲಿವನೂನ 
ಹಾರ್ಕರದವ ಜಾಗವನದನ ಲ್ಲೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂೆಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ದ ಮಾಡಿದಾುರ.ೆ  ತಾವು ಕೂಡ ಕಾಫಿನ್ಾಡಿನೆಂದ್ 
ಬೆಂದಿರತ್ಕೆೆಂತ್ಹವರದ. ಸಣಣ ಹಿಡದವಳಿದಾರರದ ಎರ್ಷಟದಾುರ?ೆ ದೂೆಡಿ ಪಾಿೆಂಟೋೆಷನ್ ಎರ್ಷಟದೆ? ಈಗ 
ಸಾವಿರಾರದ ಎಕರ ೆ ಇರದವವರದ ಲೆಕೆಕೆೆ ಬರದವುದಿಲಿ. ೧೦ ಎಕರ-ೆ ೧೫ ಎಕರೆ ಇರದವವನಗ ೆ ೨೫ 
ಎಕರಯೆನದನ ಕೊಟಟರೆ ಬದ್ದರ್ಕಕೊಳುಿತಾುನೆ್ ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಬಹದದ್ದ.  ಈ ಸಕಾಾರದ್ ನಯಮ, ನೋತಿ 
ಏನದ ಎೆಂಬದದಾಗಿ ಅಥಾವಾಗದತಿುಲಿ.  ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ಈ ಬಿಲ್ನೆಂದ್ ಜನ ಸಾಮಾನಾರಿಗೆ ಯಾವ 
ರಿೋತಿಯ ಅನದಕೂಲ ಆಗದತ್ುದೆ ಎೆಂಬದದ್ನದನ ತಾವು ಬಹಳ ಸಪಷಟವಾಗಿ ಹೋೆಳಬೋೆಕಾಗದತ್ುದೆ.   

ಕಾಫಿ, ಏಲರ್ಕೆ, ಮಣಸದ ಅಥವಾ ರಬಬರ್ ಬೆಳೆಗಳು ವಾಣಿಜಾ ಬೆಳೆಗಳಾಗಿವೆ.  ಅವುಗಳಿೆಂದ್ 
ಖಜಾನೆ್ ತ್ದೆಂಬದತ್ುದೆ.  ಅದೆೋ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಾಾರವೂ ಅದ್ಕೆೆ ಬೆೆಂಬಲವನದನ ಕೂೆಡದತ್ುಲೆೋ ಬೆಂದಿದ.ೆ  
ಅವರದ ಯಾವತ್ೂು ಇಲಿ ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿರಲ್ಲಲಿ. ಕಾಫಿ ಪಾಿೆಂಟೋೆಷನ್ಗೆ ೧೨೦೦ ಕೊೋಟಯೋ ೧೪೦೦ 
ಕೊೋಟಯೋ ಪಾಾಕೆೋಜ್ ಅನದನ ಕೊಟಟದ್ುರದ.  ಆ ನಯೋಗದ್ಲ್ಲಿ ನ್ಾನೂ ಇದೆುನದ.  ಆದ್ುರಿೆಂದ್ 
ಅದ್ನದನ ಬಹಳ specific ಆಗಿ ಹೆೋಳಬೆೋಕದ. ಸಣಣ ಹಿಡದವಳಿದಾರರಿಗ ೆ೨೫ ಎಕರ ೆಕೊಡದತಿುೋರಾ? 
ನನಗ ೆತಿಳಿದಿರದವೆಂತ ೆಅಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಸಹ ಸಾವಿರ ಎಕರ,ೆ ಎರಡದ ಸಾವಿರ ಎಕರ,ೆ ೩೦೦ ಎಕರೆ 
ತೆಗೆದ್ದಕೂೆಳುಿತಿುರದತಾುರೆ.  ಅವರಿಗೆ ಏಕೆ ಬೆೋಕದ? ಅದ್ನದನ ಬೆೋರ ೆಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೊಡಿ.  ಒಬಬ 
ಬಡವ ಸಾಹದಕಾರ ಆಗಲ್ಲ.  ಕಾಫಿ ಪಾಿೆಂಟರ್ ಎೆಂದ್ದ ಆಗಲ್ಲ. ಅದ್ನದನ ಬಿಟದಟ ಕೆೋವಲ ಉಳಿವರಿಗೆ 
ಮಾಡಿಕೊೆಂಡದ ಹೂೆೋದ್ರೆ ಆಗದವುದಿಲಿ.   

ಶ್ರೋ ಆರ.ಅಶೆ್ೋಕ್ (ಕೆಂದಾಯ ಸಚಿವರದ):- ಮಾನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರೋೆ, 
ಒೆಂದ್ದ ಸಪಷಟನೆ್.  ನ್ಾನದ ಮಾತ್ನ್ಾಡಬೆೋಕಾದ್ರ ೆಹೆೋಳಬೆೋರ್ಕತ್ದು.  ನನಗ ೆಇನೂನ ವಿವರವಾದ್ ಮಾಹಿತಿ 
ಬೆಂದಿರಲ್ಲಲಿ.  ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಶೆೋ.೯೦ ಸಣಣ ರೈೆತ್ರದ ಇದಾುರ.ೆ  ನ್ಾನದ ಈಗ ಹೆೋಳುತಿುರದವುದ್ದ ಅೆಂದಾಜದ.  
೧೦ ಎಕರಯೆಳಗೆ ಪಾಿೆಂಟೆೋಷನ್ ಮಾಡದತಿುರದವವರದ ೮೦,೫೦೦ ಸೆಂಖೆಾಯಲ್ಲಿದಾುರೆ. ೨೦-೨೫ 
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ಎಕರ ೆ ಒತ್ದುವರಿ ಮಾಡಿರದವವರದ  ೯೫೦ ಜನ ಇದಾುರ.ೆ  ೧೫-೨೦ ಎಕರ ೆ  ಒತ್ದುವರಿ 
ಮಾಡಿರದವವರದ ೮೪೬ ಜನರದ.  ೧೦-೧೫ ಎಕರೆ ಮಾಡಿರದವವರದ ೫೫೪ ಜನರದ. ಅೆಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ 
೯೦% ಯಾರದ ಸಣಣ ಹಿಡದವಳಿದಾರರಿದಾುರಯೆೋ ಅವರಿದಾುರ.ೆ  ೨೫ ಎಕರ ೆ ಮೋಲ್ಲರದವವರ 
ಜಮಿೋನದಗಳನದನ ಸಕಾಾರದ್ ವಶಕೆೆ ತೆಗೆದ್ದಕೊಳಿಬೆೋಕೆೆಂಬದದ್ದ ಸಕಾಾರದ್ ಉದೆುೋಶವಾಗಿದ.ೆ  ಈ 
ಬಿಲ್ ಆದ್ ಮೋಲೆ ಅದ್ನದನ ಕೂಡ ವಶಕೆೆ ತೆಗೆದ್ದಕೊಳುಿತೆುೋವೆ.  ಸಕಾಾರದ್ ಬೆೋರ ೆ ಬೆೋರ ೆ
ಉದೆುೋಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅದ್ಕೆೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೂೆಳಿಬೆೋಕದ ಎೆಂದಿದುೆೋವೆ.  ನಮಮ ಉದೆುೋಶ ಇರದವುದ್ದ 
ಕಡಿಮ ಒತ್ದುವರಿದಾರರದ ಯಾರಿದಾುರಯೆೋ ಅವರದ ಶೆೋ.೯೦ರಷದಟ ಇದಾುರ.ೆ  ಅವರಿಗೆ 
ಒಳೆಿಯದಾಗಲ್ಲ ಎನದನವ ದ್ೃರ್ಷಟಯಿೆಂದ್ ಮಾಡದತಿುದೆುೋವೆ.  ತಾವು ಕೆೋಳಿದ್ುಕೆೆ ನ್ಾನದ ಉತ್ುರವನದನ 
ಕೊಡಬಯಸದತೆುೋನ್.ೆ    

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಮಾನಾ ಕೆಂದಾಯ ಸಚಿವರದ ಅವರ 
ಇಲಾಖಯೆನದನ ಸಮರ್ಥಾಸಿಕೊಳುಿವುದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೂ ತ್ಪಿಪಲಿ, ಚೆನ್ಾನಗಿ ಸಮರ್ಥಾಸಿಕೂೆಳುಿತಾುರೆ.  ಅವರದ 
ಅೆಂರ್ಕ ಅೆಂಶಗಳನದನ ಕೊಟಟರದ.   

ಮಾನಾ ಸಚಿವರೆೋ, ನ್ಾನದ ಕೆೋಳುತಿುರದವ ಪರಶೆನ ಏನೆ್ೆಂದ್ರೆ ೧೦ ಎಕರ ೆ ಇರದವವರದ ೨೫ 
ಎಕರಯೆಲ್ಲಿ ಪಾಿೆಂಟೋೆಷನ್ ಮಾಡದತಿುದ್ುರ ೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಿ. ಏನೂ ಅಭಾೆಂತ್ರವಿಲಿ. ೨೫ ಎಕರ ೆ
ಇರದವವನಗ ೆ ೨೫ ಎಕರಯೆನದನ ಕೊಡದವುದ್ದ ಸರಿ ಬರದವುದಿಲಿ. ಅವರಿಗೆ ೧೦ ಎಕರ ೆ ಕೊಡಿ.  
ಏಕೆೆಂದ್ರ ೆ   ಕಾಫಿ ಪಾಿೆಂಟೆೋಷನ್ ಎೆಂದ್ರೆ ಅದ್ದ ಬೆೋರಯೆದೆೋ ಆದ್ ಪರಪೆಂಚ.  ನಮಮ ಉಪ 
ಸಭಾಪತಿಯವರದ ಅಲ್ಲಿೆಂದ್ಲೆೋ ಬೆಂದಿದಾುರ.ೆ  ಕೂೆಡಗಿನಲ್ಲಿ ನ್ಾನದ ಸಾಕಷದಟ ಸದತಾುಡಿದೆುೋನ್.ೆ  
ಚಿಕೆಮಗಳೂರದ ಜಲೆಿಯಲ್ಲಿ ೧೯೭೮ರಿೆಂದ್ಲೂ ಓಡಾಡದತಿುದೆುೋನ್ೆ.  ಆ ಪರಪೆಂಚವೋೆ ಬೆೋರ.ೆ  ಆದ್ುರಿೆಂದ್ 
ತಾವು ಕಾನೂನನದನ ತ್ರದವಾಗ, ಸಕಾಾರದಿೆಂದ್ ಏನ್ಾದ್ರೂ ನೋತಿಯನದನ ಮಾಡದವಾಗ 
ಯೋಚಿಸಬೋೆಕಾಗದತ್ುದೆ.  ಏಕೆೆಂದ್ರ ೆಇದೆಲಾಿ ಜನಸಾಮಾನಾರ ಸಾತ್ದು.  ಸಾಾತ್ೆಂತ್ರಯ ಬೆಂದ್ ನೆಂತ್ರ 
ಈ ರಾಷರ ಜನ ಸಾಮಾನಾರದ್ದು. ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ತಾವು ೨೫ ಎಕರಯೆನದನ ಯಾರಿಗ ೆ ಕೊಡದತಿುೋರಿ 
ಎೆಂಬದದ್ನದನ specific ಆಗಿ ಹೆೋಳಬೆೋಕದ.  ೧೦ ಎಕರ ೆಇರದವವರಿಗ ೆಕೊಡದತಿುೋರಾ, ೧೦೦೦ ಎಕರೆ 
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ಇರದವವರಿಗ ೆಕೊಡದತಿುೋರಾ, ೧೦೦ ಎಕರೆ ಇರದವವರಿಗ ೆಕೊಡದತಿುೋರಾ ಎೆಂಬದದ್ನದನ ಹೆೋಳಬೆೋಕದ. 25 
ಎಕರ ೆಇರದವವರಿಗ ೆಇನೂನ 25 ಎಕರಯೆನದನ ಕೊಟಟರ ೆನ್ಾವು ಸಾಾಗತ್ ಮಾಡದತೆುೋವೆ.  ೧೦೦ ಎಕರ ೆ
ಇರದವವರಿಗ ೆ ಏಕೆ ಕೊಡದವುದ್ಕೆೆ ಹೂೆೋಗದತಿುೋರಿ? ಅಲ್ಲಿಯೋ ಬಾಳಿ ಬದ್ದರ್ಕರದವ ಸಾಮಾನಾರದ 
ಇರದತಾುರ.ೆ  ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಿ. ಅವರನದನ encourage ಮಾಡಿ. ೧೦ ಎಕರ ೆಇರದವವನಗೆ ೨೫ ಎಕರ ೆ
ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿಕೂೆಡಿ. ಬಾರ್ಕಯವರಿಗ ೆಒಮಮ ಲ್ಲೋಸ್ ಕೊಟಟರೆ ವಾಪಸ್ ಬರದವುದಿಲಿ.  ಈಗ ನ್ಾವು 
ಬೆೆಂಗಳೂರದ ಸಿಟಯಲ್ಲಿ ಲ್ಲೋಸ್ ನೆ್ೂೋಡದತಿುದೆುೋವೆ.  ನ್ಾಾಯಾಲಯಕೆೆ ಹೊೋಗಿ ಸಣಣದಾಗಿ ಒೆಂದ್ದ 
ತ್ಡಯೆಾಜೆ್ಞಯನದನ ತ್ರದತಾುರೆ. ಮೈಸೂರದ ಬಾಾೆಂಕ್ ಬಳಿ ಲ್ಲೋಸ್ಗೆ ಕೂೆಟಟರದವ ಒೆಂದ್ದ ಜಾಗಕೆೆ ೫೦ 
ವಷಾದಿೆಂದ್ಲೂ ರೂ.೫೦೦ ಬಾಡಿಗೆಯನೆ್ನೋ ನೋಡದತಿುದಾುನೆ್.  ತಾವು ಏಕಾಏರ್ಕ ಬಿಲ್ ಅನದನ ತ್ೆಂದ್ದ 
ಮಾತ್ನ್ಾಡಿ ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿದ್ುರಿೆಂದ್ ಪೂಣಾವಾಗಿ ನ್ಾನದ ಬಿಲ್ ಅನದನ ಓದಿ ಮಾತ್ನ್ಾಡಲ್ಲಕೆೆ 
ಆಗದವುದಿಲಿ. ಅದ್ನದನ ನೆ್ೂೋಡಿದಾಗ ಇದ್ದ ಉಳಿವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಹಾಯವಾಗದತ್ುದೆ ಎೆಂದ್ದ 
ಅನನಸದತ್ುದೆ.  ಬಡವರಿಗೆ ಏನೂ ಸಹಾಯವಾಗದವುದಿಲಿ.  ಅದ್ಕೆೆ ಒೆಂದ್ದ specific ಆಗಿ ಹೆೋಳಿ. ೧೦ 
ಎಕರ,ೆ ೨೫ ಎಕರಯೆಲ್ಲಿ ಮಾಡದತಿುರದವವರಿಗೆ ನ್ಾವು ಲ್ಲೋಸ್ ಕೂೆಡದತುೆೋವೆ.  ಇನೂನ ಒೆಂದ್ದ ೧೦ ಜನ 
ಹೊಸ ಪಾಿೆಂಟರ್ಗಳು ಬರಲ್ಲ.  ದೆೋಶ ಉದಾಾರವಾಗದತ್ುದೆ.  ಅವರ ಕದಟದೆಂಬಕೆೆ ಒಳೆಿಯದಾಗದತ್ುದೆ.  

ಶ್ರೋ ಆರ. ಅಶೆ್ೋಕ:- ಮಾನಾ ಹರಿಪರಸಾದ್ ಅವರೆೋ, ನ್ಾನದ ಅದ್ನದನ 
ಗಮನದ್ಲ್ಲಿಟದಟಕೂೆೆಂಡಿದುೆೋನ್ೆ. ೧೦೦ ಎಕರೆ ಇರದವವರಿಗ ೆಇನೂನ ಒೆಂದ್ಷದಟ ಕೊಡದವುದ್ರಿೆಂದ್ ಏನೂ 
ಉಪಯೋಗವಿಲಿ. ೫೦ ಎಕರ ೆ ಇದ್ುವರಿಗ ೆ ಇನೂನ ೫೦ ಎಕರ ೆ ಕೊಡದವುದ್ರಲ್ಲಿಯೂ 
ಉಪಯೋಗವಿಲಿ. ಅದ್ನದನ ನ್ಾನದ ಗಮನದ್ಲ್ಲಿಟದಟಕೂೆಳುಿತುೆೋನೆ್. ರೂಲಸ್ ಮಾಡದವೆಂತ್ಹ 
ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಯಾರದ ೧೦೦ ಎಕರ,ೆ ೫೦ ಎಕರ ೆಮೋಲೆ ಇಟದಟಕೊೆಂಡಿರದತಾುರಯೆೋ ಅವರಿಗೆ ಈ 
ಒತ್ದುವರಿ ಜಮಿೋನನದನ ಕೊಡಬಾರದ್ದ ಎನದನವ ತಿೋಮಾಾನವನದನ ಆ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ನ್ಾವು 
ಮಾಡದತೆುೋವ.ೆ   
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ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸಾದ:- ಮಾನಾ ಸಚಿವರೆೋ, ತಾವು ಇಲಾಖಯೆಲ್ಲಿರದವವರದ. ಈ 
ಪಾಿೆಂಟೋೆಷನ್ ಏರಿಯಾ ಬಿಟದಟಬಿಡಿ. ಬೆೋರ ೆಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಿೋತಿಯ ಒತ್ದುವರಿ ಜಾಗಗಳನದನ ಇಷದಟ 
ತ್ರಾತ್ದರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆೋರಯೆವರಿಗ ೆಕೊಟಟದಿುೋರಾ?  

ಶ್ರೋ ಆರ.ಅಶೆ್ೋಕ:- ಮಾನಾ ವಿರೂೆೋಧಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರೋೆ, ಈಗಾಗಲೆೋ ೫೦-೫೩ಯಲ್ಲಿ 
ಲಕ್ಾೆಂತ್ರ ಎಕರಯೆನದನ ಕೊಟಟದಾುರೆ.  ನ್ಾನಲಿ, ಹಿೆಂದ ೆಇದ್ುೆಂತ್ಹ ಎಲಾಿ ಸಕಾಾರಗಳು ಕೂಡ ಈ 
ಗೊೋಮಾಳ ಜಮಿೋನದ ಎಷದಟ ಹಸದಗಳಿಗ ೆ ಬೆೋಕೂೆೋ ಅಷಟನದನ ಬಿಟದಟ ಉಳಿದ್ದ್ುನೆ್ನಲಾಿ ಕೊಟಟದಾುರೆ.  
ಅದ್ನದನ ಬೆೋಕಾದ್ರೆ ಅೆಂರ್ಕ-ಅೆಂಶಗಳನದನ ಕೂೆಡದತೆುೋನೆ್.  ಕದಮಿೆ, ಬಾಣ ೆಅವುಗಳು ಸಹ ಲಕ್ಾೆಂತ್ರ 
ಎಕರ ೆಇದೆ.  ಕೊಡಬೋೆಕದ ಎನದನವುದ್ರ ಬಗೆೆ ನೋವು ಮಾತ್ನ್ಾಡಿದಿರಿ.  ಅದ್ನದನ ಕೂಡ ತ್ರದತಿುದೆುೋವೆ.  
ಒೆಂದ್ದ ಸಮಿತಿಯಾಗಿದ್ದು almost all ಅದ್ನದನ ತ್ರದವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನದನ ಸಹ ನ್ಾವು 
ಮಾಡದತಿುದೆುೋವೆ.   

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸಾದ:- ಮಾನಾ ಸಚಿವರೆೋ, ಕದಮಿೆ ವಿಚಾರ ಬೆಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ 
ನ್ಾನದ ಹೆೋಳಿದೆನದ.  ಸಕಾಾರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಾವಾಜನಕ ಕೆಲಸಕೆೆ ಜಾಗ ಬೆೋಕದ ಎೆಂದ್ದ 
ಹೆೋಳಿದಾಗ ಅವರದ ಬಿಟದಟಕೊಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ದ ನ್ಾನದ ಹೆೋಳಿದೆನದ.  ಬಲಾಢ್ಾರದ ಯಾರೂ ಬಿಟದಟ 
ಕೊಡದವುದಿಲಿ. ಅದ್ನದನ ಬಳೆಗೆೆಯೂ ಸಹ ಸಪಷಟವಾಗಿ ಹೆೋಳಿದೆುೋನ್.ೆ  ಈಗಲೂ ಹೋೆಳುತೆುೋನ್ೆ.  

ಶ್ರೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧದಸಾಾಮಿ (ಸಣಣ ನೋರಾವರಿ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನದ ಮತ್ದು ಸೆಂಸದಿೋಯ 
ವಾವಹಾರಗಳು ಮತ್ದು ಶಾಸನ ರಚನ್ಾ ಸಚಿವರದ):- ಇಲ್ಲಿ dispossess ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ 
ಆಗದವುದಿಲಿ ಎನದನವ ಕಾಾಟಗರಿಗ ೆಮಾತ್ರ ನ್ಾವು ಲ್ಲೋಸ್ ಕೂೆಡದವುದ್ಕೆೆ ತಿೋಮಾಾನ ಮಾಡಿದುೆೋವೆ.  
This will not be a grant.  There is a provision to grant land for 
plantation.  Plantation crop ಗೆ ಗಾರಯೆಂಟ್ ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಈಗಲೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ.  
ಯಾರಿಗ ೆಬಿಡಿಸಿಕೊಳುಿವುದ್ಕೆೆ  ಆಗದವುದಿಲಿ, ಅಮಾಯಕ, ಅವನ ತೊೋಟದ್ ಮಧೆಾ ಸೋೆರಿಕೂೆೆಂಡಿದ,ೆ 
ಒಳಗೆ ಸೋೆರಿಕೂೆೆಂಡಿದ.ೆ ಏನೂ ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಆಗದವುದಿಲಿ. ಅವನನದನ ಖದಲಾಿ ಪಡಿಸದವುದ್ಕೆೆ 
ಆಗದವುದಿಲಿ ಎನದನವುದ್ನದನ ಹೆೋಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಸಕಾಾರಕೆೆ ಒೆಂದ್ಷದಟ ರವೆೆನೂಾ ಬರಲ್ಲ ಎನದನವ 
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ಉದೆುೋಶದಿೆಂದ್ ಮಾಡಲಾಗದವುದ್ದ.  As you rightly said, ೫೦-೬೦ ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ಕೃರ್ಷ 
ಮಾಡದತಿುದಾುನ್,ೆ ಕಾಫಿ ಬೆಳದೆಿದಾುನೆ್.  ಅವನನದನ ಏನದ ಮಾಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ದ ಗೂೆತಾುಗದತಿುಲಿ. ಅವನನದನ 
ಖಾಲ್ಲ ಮಾಡಿಸದವುದ್ಕೂೆ ಆಗದವುದಿಲಿ. ಅವನಗ ೆಏನ್ಾದ್ರೂ lease ಮಾಡಿ ಗರಿಷಿ ೨೫ ಎಕರ,ೆ as 
you have rightly observed, there is no limit.   ನ್ಾವು ಸಣಣ ರೈೆತ್ನಗೆ ಎೆಂದ್ದ 
ಭೆೋದ್ ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಆಗದವುದಿಲಿ. ಏಕೆೆಂದ್ರ ೆ ಅದ್ದ ಪಾಿೆಂಟೋೆಷನ. ಅದ್ರೂೆಳಗೆ ಗೂೆತಿುಲಿದೆ 
ಅನದಭವಿಸಿಕೂೆೆಂಡದ ಬೆಂದಿರದವವನದ, ಇನ್ಾೆಸಟ್ ಮಾಡಿರದವವನದ, plantation raise 
ಮಾಡಿರದವವನದ, ಕಾಫಿ ಬೆಳೆದಿರದವವನದ, ಏಲರ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿರದವವನದ ಅವನಗ ೆ ಏನ್ಾದ್ರೂ ಒೆಂದ್ದ 
ರಿಲ್ಲೋಫ಼್  ಸಿಗಲ್ಲ ಎೆಂದ್ದ ಮಾಡಿದೆುೋವೆ.  Otherwise, ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ ಬಗರ್ಹದಕದೆಂಗ ೆ
parallel ಆಗಿ ಇದ್ನದನ ಇವತ್ದು ಕೆಂದಾಯ ಸಚಿವರದ planters ಗೆ ತ್ೆಂದಿದಾುರ.ೆ  

Sri B.K. HARIPRASAD: I am not questioning the provisions in 
the Act.   As a public person ನಮಗೆ ನ್ಾನದ ಕೆೋಳುತಿುರದವುದೆೋನ್ೆೆಂದ್ರೆ, whenever 
you take a decision, it should help the common man.  That’s all.  It is 
very simple.  ಮಾಡಿಕೊೆಂಡದ ಬೆಂದಿದಾುರ.ೆ  ಇಲಿವೆೆಂದ್ದ ನ್ಾನದ ಹೆೋಳುತಿುಲಿ. ಮಾಡದವಾಗ 
ದೊಡಿ ಹಿಡದವಳಿದಾರರಿಗ ೆ ಆದ್ಷದಟ… ಅವರಿಗೆ ಏನದ ಬೆೋಕಾಗಿಲಿ.  ಮಾಡಿಕೊೆಂಡದ ಬೆಂದಿದಾುರ ೆ
ಎೆಂದ್ದ ಅವರಿಗೆ ೨೫ ಎಕರ ೆಜಾಸಿು ಮಾಡದತಿುೋರೆೋನದ?                                    

                                                          (ಮದೆಂದ್ದ) 

(1267) 28-12-2022,  4.20  ಕೆಜ/ಆರ್ಎನ್           (ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 
ಶ್ರೋ  ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸಾದ್ (ಮದೆಂದ್ದ.,):-  
ಆದ್ುರಿೆಂದ್, ಅದ್ಕೆೆ ಏನ್ಾದ್ರೂೆೆಂದ್ದ rule ಅನದನ ಮಾಡಿ ಸಣಣ ಹಿಡದವಳಿದಾರರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ 
Planter ಅನದನ ಸೃರ್ಷಟ ಮಾಡಿ. ಅವರಿಗೆ ಒಳೆಿಯದಾಗಲ್ಲ, ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಒೆಂದ್ಷದಟ ಜನರದ 
ಉದಾುರವಾಗದತಾುರ.ೆ  ಈಗ seventy-eight percent of the total wealth is 
concerned only holds with ten percent of the population of this 
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Country.  not even ten, only two percent ಎೆಂದ್ದ ಇಟದಟಕೂೆಳಿಿ, ನ್ಾನದ ಹೆೋಳಿದ್ರ ೆ
ತ್ಪಾಪಗದತ್ುದೆ. ಆದ್ುರಿೆಂದ್, wealth cannot be concentrated in the hands of a few. 
It is just to the hands of people. It should to the people of this 
Country.    ತಾವು ಆ ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಜನಸಾಮಾನಾರ ಸಾತ್ದು ಎಲಿರಿಗೂ 
ಸಹ ಹೆಂಚಿಕಯೆಾಗಲ್ಲ ಎೆಂದ್ದ ನ್ಾನದ ಹೆೋಳುವೆಂತ್ಹದ್ದು ಅಷ್ೆಟೋ. 

      ಶ್ರೋ ಆರ್.ಅಶೆ್ೋಕ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಇವತ್ದು ಈ ವಿಧೆೋಯಕವನದನ ಸಭೆಗ ೆ
ತ್ರಬೋೆಕೆೆಂದ್ರೆ, ಇದ್ರ ಹಿೆಂದೆ ಸದಮಾರದ 6 ತಿೆಂಗಳ ಪರಯತ್ನ ಇದ.ೆ  ಕಳದೆ್ 6 ತಿೆಂಗಳಿನೆಂದ್ ಇದ್ರ 
negatives and positives ಬಗೆೆ ಎಲಿವನದನ ಯೋಚನೆ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ನದನ ತ್ೆಂದಿದುೆೋನೆ್. ಮಾನಾ 
ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರದ ರಾಜರ್ಕೋಯದ್ಲ್ಲಿ ಇರದವೆಂತ್ಹದ್ುನದನ ನ್ಾನದ ಸಣಣ 
ಹದಡದಗನ್ಾಗಿದಾುಗಿನೆಂದ್ಲೂ ನೆ್ೂೋಡದತಿುದೆುೋನ್.ೆ  ಅವರದ ಸಕಾಾರವನದನ ನಡಸೆಿದಾುರ.ೆ ಬಿರಟಷರದ ಆದ್  
ಮೋಲ,ೆ ಅವರದ ಇಷದಟ ಜಮಿೋನನಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ, ಏಲರ್ಕೆ ಮತ್ದು ಮಣಸನದನ ಬೆಳೆಯದತ್ುಲೋೆ ಇದಾುರ.ೆ ಎಲಿ  
ಸಕಾಾರಗಳು ಅಧಿಕಾರಕೆೆ ಬೆಂದ್ರೂ ಸಹ, ಏಕೆ ಅವರ ಹತಿುರಕೆೆ ಯಾರದ ಹೊೋಗದವುದ್ಕೆೆ ಆಗಲ್ಲಲಿ? 
ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಇದ್ದ ಆ  ಕಾಡಿನ ಮಧಾದ್ಲ್ಲಿ ಸಿರ್ಕೆಹಾರ್ಕಕೊೆಂಡಿದ.ೆ ಯಾರದ ಪರಯತ್ನ ಪಟಟರೂ ಸಹ 
ಆಗಲ್ಲಲಿ. ಇದ್ನದನ ಹಿೋಗ ೆ ಬಿಟಟರ,ೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆಯೋ ಇರದತ್ುದೆ. ಆಮೋಲೆ  ಏನದ ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ 
ಆಗದವುದಿಲಿ. ಈಗ ಇದ್ನದನ ತೆಗೆದ್ದಕೊೆಂಡರ,ೆ ಕೊನೆ್ಯ ಪಕ್ಷ ಸಕಾಾರದ್ದು ಎೆಂದ್ದ ಆಗದತ್ುದೆ.  ನ್ಾವು 
ಸಕಾಾರದ್ ಜಮಿೋನನದನ lease ಗೆ ಕೊಡದತಿುದೆುೋವೆ. ಆಗ ಅದ್ದ ಸಕಾಾರದ್ ಜಮಿೋನದ ಎನದನವುದ್ದ 
ಆಗದತ್ುದೆ. ಅದ್ದ ಎಷದಟ extent ಇದೆ, exact extent ಎಷದಟ ಎೆಂಬ ಬಗೆೆ ನಮಗೆ ದಾಖಲ ೆ
ಸಿಗದತ್ುದೆ. ಅವರದ ಸದಮಾರದ 60-70 ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ಒೆಂದ್ದ ರೂಪಾಯಿ ತರೆಿಗಯೆನದನ ಸಕಾಾರಕೆೆ 
ಕಟಟಲಿ. ಅದ್ರಿೆಂದ್  ಸಕಾಾರಕೆೆ ಆದಾಯ ಬೆಂದಿಲಿ.  ಈಗ ಇದ್ನದನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕೊನೆ್ಯ ಪಕ್ಷ 
ಸಕಾಾರಕೆೆ ಸದಮಾರದ 300 ರಿೆಂದ್ 400 ಕೊೋಟ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆದಾಯ ಬರದತ್ುದೆ. ಇದ್ದ 
ಸಕಾಾರದ್ ಆಸಿು, ಸಕಾಾರದ್ಲ್ಲಿಯೋ ಉಳಿಯದತ್ುದೆ. ನ್ಾವು ಇದ್ನದನ ಯಾರಿಗೂ ಹೆಂಚಿಕ ೆಮಾಡದತಿುಲಿ. 
ಇದ್ನದನ lease ಗೆ ಕೊಡದವುದ್ರಿೆಂದ್ ಅವರಿಗೆ benefit ಆಗದತ್ುದೆ. ಅವರದ loan ತೆಗೆದ್ದಕೊೆಂಡದ 
ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಯದವವರಿಗ ೆ ಅನದಕೂಲವಾಗದತ್ುದ.ೆ ಇದ್ನದನ ಒಬಬರಿಗ ೆ ಕೂೆಡದತಿುಲಿ.  ಇದ್ನದನ ಒೆಂದ್ದ 
ಕದಟದೆಂಬಕೆೆ  ಕೂೆಡದತಿುದೆುೋವೆ. ಈ ಕದಟದೆಂಬಕೆೆ ಒತ್ದುವರಿ ಮಾಡಿರದವೆಂತ್ಹ ಜಮಿೋನನದನ grant 
ಮಾಡದತಿುದೆುೋವೆ. 
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    ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನ್ಾನದ ಮಾನಾ ಕೆಂದಾಯ ಸಚಿವರದ  
ಹೆೋಳುತಿುರದವುದ್ನದನ dispute  ಮಾಡದತಿುಲಿ. ಅದ್ನದನ ಸಾಲಪ ಬದ್ಲಾವಣ ೆ ಮಾಡಿಕೊಳಿಲ್ಲ ಎೆಂದ್ದ 
ಹೆೋಳುತಿುದೆುೋನ್.ೆ  ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಅಲ್ಲಿ ಸದಮಾರದ 60-70 ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ಬೆಳ ೆ
ಬೆಳೆಯದತಿುದಾುರೆೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿದಾುರ.ೆ Forest Right Act ಬೆಂತ್ದ. ಬದಡಕಟಟನ ಜನ್ಾೆಂಗವನದನ ಬಿಡಿ, 
ಬದಡಕಟದಟಯೋತ್ರ ಎಷ್ೊಟೋ ಸಾವಿರ ಜನರದ ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿದಾುರ.ೆ ಅವರೆಲಿರನದನ ಖಾಲ್ಲ  ಮಾಡಿ 
ಎನದನತಿುದಾುರೆ. ಆದ್ರೆ, ನ್ಾವು ಯಾರದ ಸಹ ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ಯಾವುದೆೋ ಒೆಂದ್ದ ತಿೋಮಾಾನಕೆೆ ಬರದವುದ್ಕೆೆ 
ಆಗದತಿುಲಿ? ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ಏಕೆ ಇಷ್ೊಟೆಂದ್ದ ತ್ರಾತ್ದರಿಯಲ್ಲಿ ತಿೋಮಾಾವನದನ ತೆಗೆದ್ದಕೂೆಳುಿವುದ್ಕೆೆ 
ಆಗದವುದಿಲಿ? 

    ಶ್ರೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧದಸಾಾಮಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಅದ್ರ ಬಗೆೆಯೂ ಈಗ Section.4 
and 5 ಕೆಳಗಡ ೆ ತಿೋಮಾಾನ ತೆಗೆದ್ದಕೂೆಳುಿತಿುದೆುೋವೆ. Settlement Officers ಗಳೆೆಂದ್ದ 
Assistant Commissioners ರವರನದನ ಹಾರ್ಕ declaration of forest ಗೂ ಸಹ ಕರಮ 
ಜರದಗಿಸದತಿುದೆುೋವೆ. Forest Settlement Act ಮಾಡದತಾುರ.ೆ ಮಾನಾ ಕೆಂದಾಯ ಸಚಿವರದ 
ಹೆೋಳಿದ್ೆಂತ,ೆ  ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಏನದ ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಆಗದವುದಿಲಿ. ಅಲ್ಲಿಗ ೆಹೊೋಗದವುದ್ಕೆೆ ಆಗದವುದಿಲಿ, 
occupy ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಆಗದವುದಿಲಿ. ಗೂೆತಿುಲಿ, Survey Sketch  ಇಲಿ. But they are in 
possession. ಅದ್ರಿೆಂದ್ ರವೆಿನೂಾ ಬರಲ್ಲ ಎೆಂದ್ದ ಮಾಡದತಿುರದವ ಬಿಲ್ ಅಷ್ಟೆೋ ಇದ್ದ. 

     ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಅದ್ದ ಅಷದಟ ಸದಲಭವಾಗಿ ಏನಲಿ, 
sketch  ಇಲಿ,  survey  ಇಲಿ ಎೆಂದ್ದ  ಹೆೋಳಿ  ಅವರದ ತಿೋಮಾಾನ ತೆಗೆದ್ದಕೊಳಿಲ್ಲ. ಸಕಾಾರ್ 
ಅವರದ್ದು, ನ್ಾವು ಬೆೋಡವೆೆಂದ್ದ ಹೆೋಳುವುದಿಲಿ. ಈಗ ಚದನ್ಾವಣ ೆ ಬರದತಿುದೆ, ಅದ್ಕೆೆ ಇದೆಲಿ 
ತ್ರಾತ್ದರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಬಾರದ್ದ, ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಸಾಲಪ ಚಚೆಾ ಮಾಡಿ ಆಮೋಲೆ ತಿೋಮಾಾನಕೆೆ 
ಬರಬೆೋಕಾಗಿರದವೆಂತ್ಹ ವಿಚಾರಗಳು. ಅದ್ನದನ ಯಾರಿಗೊೋ lease ಕೂೆಟದಟ, ಅದ್ರಿೆಂದ್ benefit 
ಆಗಿ ಇದ್ನೆ್ನಲಿ ನ್ಾವೋೆ ಮಾಡಿದೆುೋವೆೆಂದ್ದ  ಹೆೋಳುವ  ಪರಶೆನ ಅಲಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನಾರ ಪರಶೆನ 
ಬೆಂದಿದ.ೆ ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ತ್ರಾತ್ದರಿಯಲ್ಲಿ ಇೆಂತ್ಹ ಬಿಲ್ಗಳನದನ ತ್ೆಂದ್ದ  ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ವರ ಕಡಯೆಿೆಂದ್ 
pass ಮಾಡಿಸಿಕೂೆಳುಿವೆಂತ್ಹದ್ದು ತ್ಪದಪ. ಜನಸಾಮಾನಾರಿಗೆ ಇರದವೆಂತ್ಹ ವಿಧೆೋಯಕಗಳನದನ ತ್ರಲ್ಲ, 
ನ್ಾವು ಚಚಾೆ ಇಲಿದೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡದತುೆೋವೆ. ಈ ರಿೋತಿ ತ್ೆಂದ್ದ ಪಾಸದ ಮಾಡಿಸಿಕೂೆಳುಿವುದ್ದ 
ಸರಿಯಲಿವೆೆಂದ್ದ with protest we will accept here.  
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     ಶ್ರೋ ಆರ್.ಅಶೆ್ೋಕ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಮಾನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರದ 
ಬೆೋಜಾರದ ಮಾಡಿಕೂೆೆಂಡಿಲಿವೆೆಂದ್ರೆ, ಒೆಂದ್ದ ನಮಿಷ. 

     ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನನಗ ೆ ಬೆೋಜಾರದ ಇಲಿ.  ಮಾನಾ 
ಸಚಿವರದ ಹೆೋಳಿದ್ೆಂತ,ೆ ಆರ್.ಅಶೆ್ೋಕ್ರವರದ ಇನದನ  track ಗೆ ಬೆಂದಿರಲ್ಲಲಿ. ನ್ಾನದ ಆಗಿನ 
ಕಾಲದಿೆಂದ್ ಅವರನದನ ನೆ್ೂೋಡದತಿುದೆುೋನ್ೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನ್ಾನದ ಅವರ ಮೋಲೆ ಏಕೆ ಬೆೋಜಾರದ 
ಮಾಡಿಕೊಳಿಲ್ಲ; ನ್ಾನದ ಅವರ ಪಕೆದ್ಲ್ಲಿ ಇರದವವರನದನ ಹಾಗೆಯೋ ನೆ್ೂೋಡಿದೆುೋನ್ೆ. 

     ಶ್ರೋ ಆರ್.ಅಶೆ್ೋಕ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ,  ಮಾನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರದ 
ಅವರನದನ ಸಾರ್ಕ ಬೆಳೆಸಿದಾುರ.ೆ ಒೆಂದ್ದ ನಮಿಷ, ಮಾನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರದ ಬೆೋಜಾರದ 
ಮಾಡಿಕೊೆಂಡಿಲಿವೆೆಂದ್ರೆ,  ಒೆಂದ್ದ ವಿಚಾರವನದನ ಹೆೋಳಬಯಸದತೆುೋನೆ್. ನಮಮ ಹಿೆಂದೆ ಕಾೆಂಗೆರಸ್ ಪಕ್ಷದ್  
ಸಕಾಾರ ಅಧಿಕಾರದ್ಲ್ಲಿ ಇತ್ದು. ಆ ಪಕ್ಷದ್ಲ್ಲಿಯೂ ಬಹಳ ಜ್ಞಾನಗಳು, ವೆೋದಾೆಂತಿಗಳು,  ಒಳೆಿಯ 
ವಾಗಿಮಗಳು ಎಲಿರೂ  ಇದಾುರೆ. ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಅವರದ ಈ ದೆೋಶವನದನ ನಡಸೆಿರದವೆಂತ್ಹವರದ ಮತ್ದು ಈ 
ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ್ವನದನ ಮಾಡಿದ್ೆಂತ್ಹವರದ. 2000 ನೆ್ೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಕಾೆಂಗೆರಸ್ ಸಕಾಾರ 
ಅಧಿಕಾರದ್ಲ್ಲಿದಾುಗ, ಇದ್ನದನ  ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡದತುೆೋವೆೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿದಾುರ.ೆ ಅವರದ ಮಾಡದತುೆೋವೆೆಂದ್ದ 
ಹೆೋಳಿದಾುರೆ. ಅವರದ ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ಇಷ್ೆಟಲಾಿ  ಯೋಚನೆ್ ಮಾಡಿಯೋ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಘೂೋಷಣ ೆ
ಮಾಡಿದಾುರ.ೆ ನ್ಾನದ ಕಾೆಂಗೆರಸ್ ಪಾರಣಾಳಿಕೆ ಬಗೆೆ ಹೆೋಳುತಿುಲಿ. ನ್ಾವು ಇದ್ನದನ ಮಾಡದತೆುೋವೆೆಂದ್ದ 
ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಘೂೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಾುರ.ೆ ಇದ್ದ ಆ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಚಚೆಾಯಾಗಿರದತ್ುದೆ ಅಲಿವೆೋ; ಇದ್ದ 
ಪಕ್ಷದ್ಲ್ಲಿಯೂ ಚಚೆಾಯಾಗಿರದತ್ುದ ೆ ಅಲಿವೋೆ; ಹಣಕಾಸದ ಇಲಾಖಯೆಲ್ಲಿಯೂ ಚಚೆಾಯಾಗಿರದತ್ುದೆ. 
ನ್ಾವು ಇದ್ನದನ ಒಳೆಿಯದಾಗಲ್ಲ ಎೆಂದ್ದ ಮದೆಂದ್ದವರಿಸದತಿುದೆುೋವೆ. ಕಾೆಂಗೆರಸ್ನವರದ ಏನದ thinking 
ಮಾಡಿದಾುರ,ೆ ಅದ್ಕೆೆ ಒೆಂದ್ದ ರೂಪವನದನ ಕೊಡದತಿುದೆುೋವೆ. 

     ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ,  ನ್ಾವು ನಮಮ ಪರಣಾಳಿಕಯೆಲ್ಲಿ ಅದ್ನೆ್ನಲಾಿ 
ತ್ೆಂದಿದುೆೋವೆ. ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ನಮಮನದನ ಕದರಿತ್ದ ಆಗಿನ ಕಾಲದಿೆಂದ್ ಸಕಾಾರದ್ಲ್ಲಿದ್ುರದ ಎೆಂದ್ದ 
ಹೆೋಳಿದಾುರೆ.  ನ್ಾವು  ಸಕಾಾರದ್ಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲಲಿ, ಪಕ್ಷದ್ಲ್ಲಿ ಇದೆುವು; ಪಕ್ಷದ್ಲ್ಲಿಯೋ ಇರದತುೆೋವೆ. 
ಸಕಾಾರವನದನ ಅವರಿಗೆ ಬಿಟದಟಬಿಟಟದೆುೋವೆ.  ಆದ್ುರಿೆಂದ್, ನ್ಾವು ಪಕ್ಷದ್ಲ್ಲಿದಾುಗ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನದನ 
ಚಚೆಾ ಮಾಡಿರದತೆುೋವೆ, ಆ ವಿಚಾರಗಳು ಸಕಾಾರದ್ಲ್ಲಿ ಚಚಾೆಗೆ ಬರದವುದಿಲಿ. ಆ ವಿಚಾರಗಳು 
ಬೆಂದಾಗ, ನ್ಾವು ಜನಸಾಮಾನಾರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತ್ನ್ಾಡದವೆಂತ್ಹದ್ದು, ಅದೆೋರಿೋತಿ ಪಕ್ಷದ್ 
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ವೆೋದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ  ಅದ್ನದನ ಹೆೋಳಿರದತೆುೋವೆ.  ಆದ್ುರಿೆಂದ್, ಅವರದ ಈಗ ತ್ೆಂದಿರದವ ವಿಧೋೆಯಕಕೆೆ 
ನ್ಾವು ವಿರೂೆೋಧ  ಮಾಡದವುದಿಲಿ. ಈ ರಿೋತಿಯ ಬಿಲ್ಗಳನದನ ಚದನ್ಾವಣೆಯ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ತ್ೆಂದ್ದ 
ಯಾರಿಗೂ ಅನದಕೂಲ ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಹೂೆೋಗಿ, ನಮಮ ಇಡಿೋ ದೆೋಶದ್ ಸೆಂಪತ್ದು ಎಷದಟ ಜನರ 
ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಇದ ೆ ಎೆಂದ್ದ  ಮಾನಾ ಕಾನೂನದ ಸಚಿವರ ಬಳಿ perfect numbers ಇರದತ್ುದೆ. 
ಆದ್ುರಿೆಂದ್. ಆ ಸೆಂಪತ್ದು ಬೆೋರಯೆವರಿಗೂ ಸಹ ಸಾಲಪ ಹೊೋಗಲ್ಲ.  ಅಲ್ಲಿ ಇರದವವರಿಗೆ ಕೊಡಿ. ನ್ಾವು 
ಬೆೋರಯೆವರನದನ ಕರದೆ್ದಕೊೆಂಡದ ಬೆಂದ್ದ  ಕೊಡಿ ಎೆಂದ್ದ  ಹೆೋಳುವುದಿಲಿ. ಅದೆೋರಿೋತಿ principle 
ನಲ್ಲಿ ಇರದವೆಂತ್ಹ, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡದವೆಂತ್ಹ ಜನರಿಗೂ ಸಹ ಅನದಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. 
ಚದನ್ಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಾವೋೆ ಬೆಂದ್ದ ಅವರದ ಮಾಡಿದ್ದು ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿಬಿಡದತೆುೋವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಾೆಂತ್ರ 
ಜನರದ ಇದಾುರ.ೆ ಅಲ್ಲಿರದವವರದ ಮಾತ್ನ್ಾಡಿದ್ರೆ, ಆ forest ನೆಂದ್ ಅವರನದನ ಖಾಲ್ಲ 
ಮಾಡಿಸದತೆುೋವೆೆಂದ್ದ ಡಿ.ಸಿ., ಕಡಯೆಿೆಂದ್ ನೆ್ೂೋಟಸ್ ಹೊೋಗದತ್ುದೆ. ಅೆಂತ್ಹ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಅವರದ 
ಒದಾುಡದತಾುರ.ೆ ಮನೆ್ನ ದಿವಸ ಸಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಸಭ ೆ ಆಯಿತ್ದ.  ಶ್ರೋ ಕಸೂುರಿರೆಂಗನ್ರವರದ  
ನಮಗೆ ಬಹಳ ಬೋೆಕಾದ್ವರದ. ನಮಮ ಜೊತೆಗೆ ಅವರದ ರಾಜಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ುರದ. ಅವರದ Satellite 
ನೆಂದ್ picture ತೆಗೆದ್ದ ಅದ್ನೆ್ನಲಾಿ ಕಾಡದ ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿದ್ುರದ. ತೆೆಂಗಿನ ಮರಗಳ ಮತ್ದು ಅಡಿಕೆ 
ಮರಗಳ ಕೆಳಗೆ ಮನ್ೆಗಳು ಇದ್ುರ,ೆ ಅವುಗಳನದನ green ನೆಂದ್ ನೆ್ೂೋಡಿದ್ರ ೆಎಲ್ಲಿ ಗೊತಾುಗದತ್ುದ?ೆ  
ಅವರದ ಅದ್ನೆ್ನಲಾಿ ಕಾಡದ ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿಬಿಟಟದಾುರ.ೆ ಅೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಅವರನದನ ಖಾಲ್ಲ 
ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ, ಅವರೆಲಿರೂ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೋಗದತಾುರೆ? ಸಕಾಾರ ಅೆಂತ್ಹದ್ುರ ಬಗೆೆ ತಿೋಮಾಾನ 
ತೆಗೆದ್ದಕೂೆಳಿಲ್ಲ. ಅದ್ನದನ ಬಿಟದಟ commercial crop ಬೆಂದಾಗ, ಅದ್ದ commercial 
ಯೋಚನೆ್ಯೋ ಇರದತ್ುದೆ. ಹಾಗಾಗಿ,  ಇದ್ದ ಆಗಬಾರದ್ದ ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿ, ಈಗ ತ್ೆಂದಿರದವೆಂತ್ಹ 
ವಿಧೆೋಯಕವನದನ with protest I accept this. 

     ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ತಿಪಪೆೋಸಾಾಮಿಯವರೋೆ, ತಾವು ಮಾತ್ನ್ಾಡಿ. 
ತಿಪಪೆೋಸಾಾಮಿಯವರದ Tahsildar that time.  

     ಶ್ರೋ ಕ.ೆಎ.ತಿಪಪೆೋಸಾಾಮಿ(ನ್ಾಮ ನದೆೋಾಶನ ಹೊೆಂದಿದ್ವರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, 
ಹೌದ್ದ, ನ್ಾನದ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನನನ  ಅನದಭವವನದನ ಸೋೆರಿಸಿಕೊೆಂಡದ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆೋಳುತೆುೋನ್ೆ. Karnataka 
Land Reforms Act ಅನದನ ದಿನ್ಾೆಂಕ 01-03-1974 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗ ೆತ್ೆಂದಾಗ, 79(A) & (B) 
ನಲ್ಲಿ Plantation ಇರದವೆಂತ್ಹ phodies  ಏನರದತ್ುದೆ, ಅದ್ಕೆೆ exemption  ಅನದನ 
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ಕೊಟಟದ್ುರದ.  ಅದ್ರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, Section 64 ನಲ್ಲಿ land ceiling ಸಹ apply 
ಆಗದವುದಿಲಿವೆೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿದೆ. Plantation Crops ಯಾವ ಯಾವುದ್ದ ಎೆಂದ್ರೆ, ಕಾಫಿ, ಟೋ, 
ಎಲರ್ಕೆ, ಮಣಸದ ಹಾಗೂ ರಬಬರ್ ಎೆಂದ್ದ ಇವತಿುನ definition ನಲ್ಲಿದೆ.   ಯಾವುದೆೋ court 
ನಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಸಹ, family ಮತೆು defecation, plantation and agricultural crops  
ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿದ್ರ,ೆ ಇವತ್ದು ಸಹ Land Reforms Act ಅನೆ್ನೋ ಪರಿಗಣನೆ್ ಮಾಡದವೆಂತ್ಹದ್ದು, 
ಬಹದತೆೋಕವಾಗಿ Western Ghats ನಲ್ಲಿ ಇರದವೆಂತ್ಹ ಜಲೆಿಗಳಾದ್ ಚಿಕೆಮಗಳೂರದ, ಹಾಸನ, 
ಕೊಡಗದ, part of ಶ್ವಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ದು ಚಾಮರಾಜನಗರದ್ 1-2 ತಾಲೂಿಕದಗಳಲ್ಲಿ ʻಕಾಫಿʼ 
ಯನದನ ಬೆಳಯೆದತಾುರೆ. ʻಟೋʼ  ಯನದನ ಸಹ ಬಳೆೆಯದತಾುರೆ. ಕೆಲವೆಂದ್ದ  ಕಡಗೆ ೆ ರಬಬರ್ನದನ 
ಬೆಳೆಯದತಾುರ.ೆ Cardamum  ಮತ್ದು ಮಣಸನದನ ಸವೆೋಾ ಸಾಮಾನಾವಾಗಿ ಎಲಾಿ ಕಡಯೊ 
ಬೆಳೆಯದತಾುರ.ೆ ಕಾಫಿಯನದನ  ಬೆಳೆಯದವುದ್ದ ಅಥವಾ ಟೋಯನದನ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯದತಾುರೆೆಂದ್ರ,ೆ ಕಾಫಿ 
ಖರಾಬ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳಯೆದತಾುರೆ. ನ್ಾವಲೆಿರೂ ಹಿೆಂದ ೆ Tahsildar, Assistant 
Commissioner ಆಗಿದ್ುೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಈ Coffee Cultivation ಗೆ ಭೂಮಿಯನದನ 
ಮೆಂಜೂರದ ಮಾಡಬೋೆಕಾದ್ರ,ೆ ಕಾಫಿ ಖರಾಬದ ಎೆಂದೋೆ ಮೆಂಜೂರದ ಮಾಡದತಿುದೆುವು. 10 ವಷಾಗಳ 
ಕಾಲ ಗದತಿುಗೆ ಆಧಾರದ್ ಮೋಲೆ ಕೂೆಟದಟ ನೆಂತ್ರ ಮಾಡದತಿುದೆುವು.                                                             

                                                                 (ಮದೆಂದ್ದ) 

(1268) 28-12-2022 (4.30) ಎೆಂವಿ-ಆರ್ಎನ        (ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪಪೆೋಸಾಾಮಿ (ಮದೆಂದ್ದ):- 
ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರದ ಮತ್ದು ಕಾನೂನದ ಸಚಿವರದ ಹೆೋಳಿದ್ ಹಾಗೆ, ಬಿರಟಷರದ ಬಹದತೆೋಕ 
ಕಾಫಿಯನದನ ಬೆಳೆದ್ದ ಅವರದ ಬಿಟದಟ ಹೊೋದ್ ಮೋಲ,ೆ ಬಹದಶಃ ನೂರದ ವಷಾದಿೆಂದ್ ಕೂಡ, ಈ 
ಕಾಫಿ ಖರಾಬ್ ಲಾಾೆಂಡ್ ಏನದ,ೆ ಅದ್ದ ಏನದ ಲಗತಾುಗಿದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒತ್ದುವರಿಯಾಗಿದೆ. ನ್ಾವು 
Coffee Planters ಗಳನದನ ಬಹದತೆೋಕ ಮೂರದ ವಗಾ ಮಾಡದತೆುೋವೆ. Small, Medium, and 
Big ಎೆಂದ್ದ classify ಮಾಡದತೆುೋವ.ೆ 25-30 ಎಕರ ೆಇರದವೆಂತ್ಹವರಿಗ ೆMedium Planters 
ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳುತುೆೋವೆ. ಹತ್ದು ಎಕರ ೆ ಒಳಗೆ ಇರದವೆಂತ್ಹವರಿಗ ೆ Small Planters ಎೆಂದ್ದ 
ಹೆೋಳುತುೆೋವೆ. ಇಪಪತೈೆದ್ದ ಎಕರಗೆಿೆಂತ್ ಜಾಸಿು ಇದ್ುೆಂತ್ಹವರಿಗೆ Big Planters ಎೆಂದ್ದ classify 
ಮಾಡದತೆುೋವ.ೆ ಇವತ್ದು ಏನದ ಈ ಒೆಂದ್ದ ವಿಧೆೋಯಕವನದನ ತ್ೆಂದಿದಾುರೆ, ಈ ಹಿೆಂದ ೆ ಅಲ್ಲಿ 
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ಸವೆೋಾಯಾಗಿದೆ. ಸದಪಿರೋೆಂ ಕೊೋಟ್ಾ ವಿಶೆೋಷವಾದ್ ಪರಕರಣದ್ ಆದೆೋಶದ್ಲೂಿ ಕೂಡ ಆಗಿ, ನ್ಾನದ 
ಹೆಸರನದನ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಇಷಟಪಡದವುದಿಲಿ. Encroachment area ಕಾಫಿ ಖರಾಬ್ನಲ್ಲಿದೆಯೋ 
ಅಥವಾ ಫ್ಾರೆಸಟ್ನಲ್ಲಿಯೋ ಎೆಂದ್ದ ಆಗಿದ.ೆ ಚಿಕೆಮಗಳೂರದ ಜಲೆಿಯಲ್ಲಿ ವಾಾಪಕವಾಗಿ 
ಸವೆೋಾಯಾಗಿದೆ. ಅದ್ರ ರಕೆಾಡ್ಾಗಳು ಸವೆೋಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ Small and Medium 
Planters  ಏನದ ಐದ್ದ ಎಕರ,ೆ ಹತ್ದು ಎಕರ ೆಮತ್ದು ಹದಿನೆ್ೈದ್ದ ಎಕರಯೆನದನ ಮಾಡಿಕೊೆಂಡಿದಾುರೆ. 
ಚಿಕೆಮಗಳೂರದ ತಾಲೂಿರ್ಕನ ಕೆಲವು ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 100 ರಿೆಂದ್ 200 ಎಕರ ೆ ಇರದವುದ್ನದನ 
ನೆ್ೂೋಡಿದೆುೋವೆ. ಕೆಲವೆಂದ್ದ ಕಾಫಿ ಒತ್ದುವರಿ ಜಾಗ ಏನದ,ೆ ಫ್ಾರೆಸಟ್ಗೆ ಹೂೆೆಂದಿಕೊೆಂಡೆಂತೆ ಇದ.ೆ 
ಫ್ಾರೆಸಟ್ನ demarcation line  ಬಿಟದಟ, ಅೆಂತ್ರ ಬಿಟದಟ ಏನ್ಾದ್ರೂ ಇದ್ುರೆ, ಸಕಾಾರ ಅದ್ನದನ 
regularize ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಆಗದತ್ುದೆ. ಆ demarcation line  ಗೆ ಹೊೆಂದಿಕೆಯಾಗಿದ್ುರ ೆ
ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಆಗದವುದಿಲಿ. ಇದ್ನದನ ಕೂಡ ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ನೆ್ೂೋಡಬೆೋಕದ. ಇತಿುೋಚಗೆೆ ಮಾನಾ 
ಸದಪಿರೋೆಂ ಕೊೋಟ್ಾ ಸಹ ಹೆೋಳಿದೆ. ಮತುೆ ಇದ್ದ ಈ ಹಿೆಂದ ೆಕೂಡ ಇತ್ದು. ಆದ್ದದ್ರಿೆಂದ್ ಬಹದಶಃ 
ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಬಹಳ ಎಚುರದ್ ಹೆಜೆಿಯನದನ ಇಡಬೋೆಕಾಗದತ್ುದೆ. ಹೌದ್ದ, ಮಾನಾ ಸಚಿವರ 
stand correct ಇದೆ. ಈಗ 25 ಎಕರಯೆನದನ ಮಾತ್ರ ಕೂೆಟದಟ, ಉಳಿಯದವೆಂಥದ್ುನದನ ಏನದ 
ಮಾಡದತಾುರ?ೆ ಅದ್ನದನ ಅವರಿಗೆ ಬಿಡಬೆೋಕದ, ಬೋೆರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂೆಡದವುದ್ಕೆೆ ಆಗದವುದಿಲಿ. ಈಗ 
extent ಎೆಂಬ ನಭಾೆಂದ್ ಇಟಟರ,ೆ ಬಹದಶಃ ಸಕಾಾರಕೆೆ ಉಪಯೋಗವಾಗದವುದಿಲಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೆೋರ ೆ
ಯಾರೂ ಹೊೋಗದವುದಿಲಿ. ಈಗಾಗಲೆೋ ಆ ಭಾಗದ್ಲ್ಲಿ ಹಿಡದವಳಿ ಇರತ್ಕೆೆಂಥದ್ದು ಮಧಾದ್ಲ್ಲಿ 
ಲಗತಾುಗಿದ.ೆ ಅದ್ನದನ ಅವರಿಗ ೆಬಿಟಟರ ೆಬೆೋರ ೆಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಅನದಕೂಲ ಆಗದವುದಿಲಿ. 
ದ್ಯಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಪದನರ ಆಲೂೆೋಚನ್ ೆಮಾಡಲ್ಲ. ದ್ಯಮಾಡಿ ಅದ್ರ್ಕೆೆಂತ್ ಮದೆಂಚೆ ಮಾನಾ 
ಸಚಿವರದ ಮಾಹಿತಿಯನದನ ತ್ರಿಸಿಕೊಳಿಲ್ಲ. ಯಾರಾ್ಾರಿಗೆ ಎಷ್ೆಟಷದಟ holding ಇದೆ. ಒಟದಟ ಎಷದಟ 
ಒತ್ದುವರಿಯಾಗಿದೆ? ಅದ್ರಲ್ಲಿ Small, Medium and Big Planters ಎಷ್ೆಟಷದಟ 
ಮಾಡಿದಾುರೆೆಂದ್ದ ಅದ್ನದನ ವಗಿೋಾಕರಣ ಮಾಡಿ, ಅದ್ರ ಆಧಾರದ್ ಮೋಲೆ ನಣಾಯ 
ತೆಗೆದ್ದಕೂೆಳುಿವುದ್ದ ಒಳೆಿಯದ್ದ ಎೆಂಬದದ್ದ ನನನ ವೆೈಯರ್ಕುಕ ಅಭಿಪಾರಯವಾಗಿದೆ. ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ 
ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಅರಣಾ ಇಲಾಖಯೆ ಜೊತೆ ಚಚೆಾ ಮಾಡಿದಾುರೆೆಂದ್ದ ತಿಳಿದ್ದಕೂೆೆಂಡಿದೆುೋನ್ೆ. ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ 
ಇತಿುೋಚೆಗ ೆ ಅರಣಾ ಇಲಾಖಯೆವರದ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷಮಜೋವಿಗಳಾಗಿಬಿಟಟದಾುರೆ. ಅವರದ ಯಾವ 
ಇಲಾಖಯೆ ಜೊತಗೊ ಸಹಕಾರ ಮಾಡದವುದ್ದ ಕಷಟವಾಗಿದ.ೆ ಆದ್ದದ್ರಿೆಂದ್ ಅವರನದನ ಸಹ 
ಜೊತೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದ್ದಕೂೆೆಂಡದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೋೆಕಾಗಿದೆ. ಇದ್ರಿೆಂದ್ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಸಹಾಯ 



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                           28-12-2022                                               182 

ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗದ್ ಪರತಿ/Unedited Copy, ನ್ಾಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪತಿರಕಾ ಪರಕಟಣೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ದ 
 

   

ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಅನದಕೂಲವಾಗದತ್ುದೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಗದತಿುಗೆಗ ೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತೆ ನಧಾಾರ ಮಾಡಿಲಿ. 
ಅದ್ನದನ ರೂಲಸ್ ಮಾಡಬೆೋಕಾದ್ರೆ ಮಾಡದತಾುರೆಯೋ? ಮತುೆ ಈಗ ಏನ್ಾದ್ರೂ ದ್ೆಂಡವನದನ 
ಹಾಕದತಾುರೆಯೋ? ಅದ್ಕೆೆ ಎಷದಟ ದ್ೆಂಡ ಹಾಕಬೆೋಕದ ಎೆಂಬದದ್ನದನ ಸಹ ಯೋಚನೆ್ 
ಮಾಡಬೋೆಕಾಗದತ್ುದ.ೆ ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ಅದ್ನದನ ಹಾಗೆಯೋ ಕೊಡದವುದ್ಕೆೆ ಆಗದವುದಿಲಿ. ಅದ್ಕೆೆ 
ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ ೆಸಹ ತಿೋಮಾಾನ ತೆಗೆದ್ದಕೂೆಳಿಬೆೋಕಾಗದತ್ುದೆ. ಈಗ ಸವೆೋಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದ್ನದನ 
25 ಎಕರಗೆ ೆ ಲ್ಲಮಿಟ್ ಮಾಡಬೋೆಕೆ ಅಥವಾ 10 ಎಕರಗೆ ೆ ಲ್ಲಮಿಟ್ ಮಾಡಬೋೆಕೆ ಮತ್ದು ಅದ್ದ 
ಅರಣಾಕೆೆ ಹೊೆಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಿದೆಯ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ 50 ಎಕರ ೆಕೊಡಬಹದದೆ ಎೆಂದ್ದ ಯೋಚನೆ್ 
ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದ್ದ ಮಾನಾ ಸಚಿವರಿಗೆ ಬಿಟಟ ವಿಚಾರ. ಆದ್ರೆ, ಸವೆೋಾ ಆಗಬೋೆಕದ. ಕೆಲವು ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ 
ಸವೆೋಾಯಾಗಿದೆ. ಅೆಂದ್ರೆ, ಮಾನಾ ಸದಪಿರೋೆಂ ಕೂೆೋಟ್ಾನ ನದೆೋಾಶನದ್ ಅನದಸಾರ ಸವೆೋಾಯಾಗಿದೆ. 
ಅದ್ನದನ ಗಮನದ್ಲ್ಲಿಟದಟಕೂೆೆಂಡದ ಮಾಡಬೋೆಕದ. ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಸಾಲಪ ಎಚುರ ಮತ್ದು ನಗವಹಿಸಿ 
ಮದೆಂದ್ದವರೆಯದವುದ್ದ ಒಳೆಿಯದ್ದ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ 100 ರಿೆಂದ್ 120 ವಷಾಗಳಿಗಿೆಂತ್ಲೂ ಹಚೆದು ವಷಾ 
ಇರತ್ಕೆೆಂಥ ಹಲವಾರದ ಪರಕರಣಗಳಿವೆ. ಬಿರಟಷರ ಕಾಲದಿೆಂದ್ಲೂ ಕೂಡ ಉದೆುೋಶವಿಲಿದಿದ್ುರೂ ಕೂಡ 
ಅಜಾಯನದನ ಹಾರ್ಕಕೂೆೆಂಡಿರದತಾುರೆ. ಆದ್ರೆ, ಅದ್ನದನ ಮಾಡದವವರದ ಇರದವುದಿಲಿ. ಮೆಂಜೂರದ 
ಆಗಬಹದದ್ದ ಎೆಂಬ ದ್ೃರ್ಷಟಯಿೆಂದ್ ಮಾಡಿರದವುದ್ದ ಉೆಂಟದ. ಆದ್ದದ್ರಿೆಂದ್ ಇದ್ನದನ ಕೆೋವಲ ಕಾಫಿ 
ಖರಾಬಿಗ ೆಸಿೋಮಿತ್ಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ ಒಳೆಿಯದ್ದ ಎೆಂಬದದ್ದ ನನನ ಭಾವನೆ್ಯಾಗಿದೆ. ಎಲೆಿಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ, ಟೋ, 
ರಬಬರ್ ಮತ್ದು cardamom ಅನದನ ಬೆಳೆಯದತಾುರ.ೆ ಇತಿುೋಚೆಗ ೆ ಎಲಾಿ ಕಡಗೆಳಲೂಿ ಸಹ ಕಾಫಿ 
ಬೆಳೆಯದವುದ್ಕೆೆ ಪಾರರೆಂಭ ಮಾಡಿದಾುರ.ೆ ಈ plantation district ಗಳನದನ ಬಿಟದಟ, ಅವರಿಗೆ ಇದ್ದ 
ಅನಾಯವಾಗದವುದಿಲಿವೆೆಂದ್ದ ಕಾಣದತ್ುದೆ. ಅವರದ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಸಾಲಪ ಕೂಲೆಂಕಷವಾಗಿ 
ನೆ್ೂೋಡಿಕೂೆೆಂಡದ ಮತೂೆುಮಮ ಯೋಚನ್ ೆ ಮಾಡಿ ಕರಮಕೆೈಗೂೆಳಿಲ್ಲ. ಈಗ ಏನದ ಕಾಯಿದೆಯಲ್ಲಿ 
ಬೆಂದಿಲಿ, ಅದ್ನದನ ನಯಮದ್ಲ್ಲಿ ತ್ರದವೆಂತ್ಹ ವಾವಸಾೆ ಮಾಡಿಕೂೆಳಿಬೆೋಕೆೆಂದ್ದ ನ್ಾನದ ಸಲಹ ೆ
ನೋಡದತೆುೋನ್.ೆ  

ಶ್ರೋ ಆರ. ಅಶೆ್ೋಕ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರಾದ್ ಶ್ರೋ 
ಕ.ೆಎ.ತಿಪಪೆೋಸಾಾಮಿಯವರದ ಒಳೆಿಯ ಸಲಹೆಗಳನದನ ನೋಡಿದಾುರೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನ್ಾವು ಯಾವುದೆೋ ಒೆಂದ್ದ 
ಇೆಂಚದ ಅರಣಾ ಭೂಮಿಯನದನ ಸಹ ಕೊಡದವುದಿಲಿ. ಈಗ ಏನೆ್ೋ ಕೊಡಬೋೆಕಾದ್ರೂ ಸಹ ಅದ್ನದನ 
ಅರಣಾ ಇಲಾಖಯೆವರ ಜೊತೆ ಚಚಾೆ ಮಾಡಿ, ಅವರ land  ಅನದನ reserve ಮಾಡಿ, 
ಉಳಿದ್ೆಂತ್ಹ land ಮಾತ್ರ ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿದೆುೋನ್.ೆ ನ್ಾನದ 50 ರಿೆಂದ್ 60 ವಷಾವೆೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿದ.ೆ 
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ಆದ್ರೆ, ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದ ಅದ್ರ್ಕೆೆಂತ್ಲೂ ಹಿೆಂದ ೆ ಹೊೋಗಿ ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ತಿಳಿಸಿದಾುರ.ೆ ಮಾನಾ 
ಸದ್ಸಾರದ ಈ ಹಿೆಂದ ೆಇಲಾಖಯೆಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನವಾಹಿಸಿದ್ೆಂತ್ಹವರದ. ಮತೆು ನ್ಾವು ಇದ್ಕೆೆ rules 
ಅನದನ frame ಮಾಡದವಾಗ, ಇದ್ಕೆೆ ಎಷದಟ ಹಣವನದನ ನಗದಿಪಡಿಸಬೆೋಕದ. ಆ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ 
ಮಾನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರಾದ್ ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸಾದ್ರವರದ ಹೆೋಳಿರದವೆಂಥದ್ುನದನ 
ಗಮನದ್ಲ್ಲಿಟದಟಕೂೆಳುಿತೆುೋವೆ. ಐದ್ದ ಎಕರ ೆ ಕೊಡದವೆಂತ್ಹವರಿಗೆ ಎಷದಟ ನಗದಿಪಡಿಸಬೆೋಕದ. ಹತ್ದು 
ಎಕರ ೆಕೊಡದವೆಂತ್ಹವರಿಗೆ ಎಷದಟ ನಗದಿಪಡಿಸಬೋೆಕದ. ಮತೆು ಇಪಪತೈೆದ್ದ ಎಕರ ೆಕೊಡದವೆಂತ್ಹವರಿಗೆ 
ಎಷದಟ ನಗದಿಪಡಿಸಬೋೆಕದ. ಕೊನೆ್ಯದಾಗಿ ceiling  ಇರದವುದ್ದ 25 ಎಕರಯೆನದನ ಕೊಡಬಾರದ್ದ 
ಎೆಂದ್ದ. ಈಗ ಹೊೋಗದತಾು ಹೊೋಗದತಾು ಜಾಸಿುಯಾಗದತ್ುದೆ. ಕಡಿಮ ಇರದವೆಂತ್ಹ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಕಡಿಮ 
ದ್ರದ್ಲ್ಲಿ ನೋಡಬೆೋಕದ. ಜಾಸಿುಯಾಗಿ ಹತ್ದು ಎಕರ ೆಮತ್ದು ಹದಿನೆ್ೈದ್ದ ಎಕರ ೆಮೋಲೆ ಹೊೋದ್ರ,ೆ ಜಾಸಿು 
ದ್ರವನದನ ನಗದಿಪಡಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ದ ಈಗ ಚಚಾೆ ಮಾಡಿದಾುರ.ೆ ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದ ಹೊಸದಾಗಿ ಒೆಂದ್ದ 
ವಿಚಾರವನದನ ತಿಳಿಸಿದಾುರೆ. ಅವರದ ಇಷದಟ ದಿನ ಒತ್ದುವರಿ ಮಾಡಿರದವುದ್ಕೆೆ ಅವರಿಗೆ ಏನದ penalty 
ಹಾಕದತಿುೋರಾ ಎೆಂದ್ದ. ನ್ಾನದ ಕೆೋರಳ ಸಕಾಾರದಿೆಂದ್ ಮಾಹಿತಿ ತ್ರಿಸಿಕೊೆಂಡದ ನೆ್ೂೋಡಿದುೆೋನೆ್. ಅವರದ 
ಇಷದಟ ದಿನ ಒತ್ದುವರಿ ಮಾಡಿಕೊೆಂಡಿರದವುದ್ಕೆೆ penalty  ಹಾರ್ಕದಾುರ.ೆ ಅದ್ಕೆೆ ನ್ಾವು ಹಾಕಬೆೋಕೂೆೋ 
ಬೆೋಡವೋ ಎೆಂದ್ದ dilemma  ಇದೆುೋವೆ.   

ಶ್ರೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪಪೆೋಸಾಾಮಿ (ನ್ಾಮನದೆೋಾಶನ ಹೊೆಂದಿದ್ವರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, 
ದ್ಯವಿಟದಟ ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಕಾಫಿ ಬೊೋಡ್ಾನವರನದನ ಸಹ consult ಮಾಡಲ್ಲ. ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ 
ಅದ್ದ ಅವರಿಗೆ ಗೊತಿುದೆ. ಈಗ ಯಾರದ Small, Medium and Big Planters  ಎೆಂದ್ದ 
classify ಇದೆ. ಅದ್ರ ರಕೆಾಡ್ಾ ಸಹ ಇದೆ.  

ಶ್ರೋ ಆರ. ಅಶೆ್ೋಕ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಆಯಿತ್ದ, ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದ ಹೆೋಳಿದ್ 
ಹಾಗೆ ಅವರ ಬಳಿಯೂ ಸಹ ಚಚೆಾ ಮಾಡದತೆುೋನ್.ೆ  

ಶ್ರೋ ಕದಶಾಲಪಪ ಎೆಂ.ಪಿ. (ಸದಜಾ) (ಸಾಳಿೋಯ ಸೆಂಸೆಾಗಳ ಕೆ್ೋತ್ರ):- ಮಾನಾ 
ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಅವಕಾಶಕಾೆಗಿ ಧನಾವಾದ್ಗಳು, ಕನ್ಾಾಟಕ ಭೂ ಕೆಂದಾಯ (ಮೂರನೆ್ೋ 
ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೆೋಯಕಕೆೆ ಸಾಾಗತ್ ಬಯಸದತಾು, ಇವತ್ದು ಮಾನಾ ಕೆಂದಾಯ ಸಚಿವರಾದ್ ಶ್ರೋ 
ಆರ.ಅಶೆ್ೋಕ್ ಅಣಣನವರದ ವಿಶೆೋಷವಾದ್ ಮದತ್ದವಾಜ ವಹಿಸಿ, ಕೂೆಡಗಿನ ಹಾಗೂ ಮಲೆನ್ಾಡಿನ 
ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸೆಂಕಷಟವನದನ ಅರಿತಿದಾುರ.ೆ ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಇವತ್ದು ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರದ ಬಹಳ 
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ಕಷಟದ್ಲ್ಲಿದಾುರೆ. ಕೂೆಡಗದ ಜಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಹಚೆಾುಗಿ ಸಣಣ ಮತ್ದು ಮಧಾಮ ವಗಾದ್ ಬಳೆೆಗಾರರದ ಇದಾುರ.ೆ 
ಆ ಬೆಳೆಗಾರರದ ಕಳೆದ್ 50 ರಿೆಂದ್ 75 ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ಈ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಯನದನ ಬೆಳೆದ್ದಕೊೆಂಡದ 
ಬೆಂದಿದಾುರೆ. ಆದ್ರೆ, ಬಿರಟಷರದ ಇದಾುಗ, ಇದೆಲಾಿ ಕೆಂದಾಯ ವಾಾಪಿುಗೆ ಬರದತಿುತ್ದು. ಈ 
ಒತ್ದುವರಿಯಾಗಿರದವ ಹಚೆಿುನ ಭಾಗ 300 ರಿೆಂದ್ 400 ಇೆಂಚದ ಮಳೆ ಬಿೋಳುವ ಪರದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ 
ಒತ್ದುವರಿಯಾಗಿರದವುದ್ದ. ಆ 300 ರಿೆಂದ್ 400 ಇೆಂಚದ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳ ಫಸಲದ ಸರಿಯಾಗಿ 
ಬರದವುದಿಲಿ. ಅೆಂತ್ಹ ಪರದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ ಹಿೆಂದಿನ ಕಾಲದ್ಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ workout ಆಗದ,ೆ ಅದ್ರ 
ಕೆಂದಾಯ ಕಟಟದೆ ಹಾಗೆಯೋ ಬಿಟಟರದವೆಂಥದ್ದು. ಆ ರಿೋತಿ ಬಿಟಟರದವುದ್ರಿೆಂದ್ ಅದ್ದ ಸಕಾಾರಿ 
ಜಮಿೋನದ ಆಗಿದ.ೆ ಆದ್ರೆ, ಜನಸೆಂಖೆಾ ಹೆಚಾುದಾಗ, ಸದಮಾರದ 50 ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ಸಾಲಪ ಸಾಲಪ ಐದ್ದ 
ಎಕರ,ೆ ಹತ್ದು ಎಕರ ೆ ಮತ್ದು ಹದಿನೆ್ೈದ್ದ ಎಕರ ೆ ಜಾಗವನದನ ಒತ್ದುವರಿ ಮಾಡಿಕೊೆಂಡದ ಕಾಫಿ 
ಬೆಳೆಯನದನ ಬೆಳೆಯದತಿುದಾುರ.ೆ ಆದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೆೋಳುವಷದಟ yield  ಸಿಗದವುದಿಲಿ. ಮಧಾ ಭಾಗದ್ಲ್ಲಿ 
ಏನದ Coffee Plantation ಇದೆ, ಅದ್ರಷದಟ yield ಸಿಗದವುದಿಲಿ. ಇವತ್ದು ಅವರದ ಸೆಂಕಷಟ ಮತ್ದು 
ಆತ್ೆಂಕದ್ಲ್ಲಿದಾುರ.ೆ ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಸಕಾಾರದ್ ಯಾವುದೊೋ ಒೆಂದ್ದ ಕಾನೂನದ ಬರದತ್ುದೆ ಎೆಂಬ 
ಭಯದ್ಲ್ಲಿ ಅದ್ನದನ ಅವರದ ಸರಿಯಾಗಿ ನವಾಹಣೆ ಮಾಡದತಿುಲಿ. ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಬೆಳೆಯನದನ ಹಾರ್ಕದ್ರ ೆ
ಸಕಾಾರ ಯಾವಾಗ ವಾಪಸದಸ ತೆಗೆದ್ದಕೊಳುಿತ್ುದೂೆೋ ಎೆಂಬ ಭಯ. ಅದೋೆ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ದು 
ಸಕಾಾರ ಅವರಿಗೆ ಲ್ಲೋಸ್ಗೆ ಕೊಡದವೆಂತ್ಹ ವಾವಸೆಾಯನದನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರದ ಅದ್ಕೆೆ 
ಇನದನ ಹೆಚಿುನ ಶರಮಪಟದಟ, ಬೆಳ ೆ ಬೆಳೆದ್ದ ಫಸಲದ ಬರದವೆಂತ್ಹ ವಾವಸೆಾಯನದನ ಮಾಡಿಕೂೆೆಂಡದ, 
ಅವರದ ತ್ಮಮ ಜೋವನವನದನ ನವಾಹಣೆ ಮಾಡಿಕೂೆಳುಿತಾುರೆ. ಅದೆೋರಿೋತಿ ದೆೋಶಕೆೆ ಸಾವಿರಾರದಗಟಟಲೆ 
ತೆರಿಗೆ ಕಟದಟವೆಂತ್ಹ ಬಳೆೆ ಎೆಂದ್ರೆ, ಅದ್ದ ಕಾಫಿ ಬಳೆೆ. ಆದ್ದದ್ರಿೆಂದ್ ದ್ಯವಿಟದಟ, ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸೆಂಕಷಟ ಏನದ,ೆ ಅದ್ನದನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೂೆಡಬೆೋಕದ. ಕಳೆದ್ 60 ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ಯಾರೂ 
ಮಾಡದ್ೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನದನ ನಮಮ ಸಕಾಾರದ್ ಕೆಂದಾಯ ಮೆಂತಿರಗಳು ಗಾರಮಿೋಣ ಭಾಗದ್ ರೈೆತ್ರ 
ಬಗೆೆ ಹೆಚಿುನ ಮದತ್ದವಾಜ ವಹಿಸಿ, ರೈೆತ್ಪರವಾದ್ ಕಲೆಸವನದನ ಮಾಡದತಿದಾುರೆ. ಈಗ ಇರದವುದ್ದ 
costly area ಅಲಿ. ಇದೆಲಾಿ ಹೆಚಿುಗ ೆ ಮಳೆ ಬಿೋಳುವೆಂತ್ಹ ಪರದೋೆಶ. ಮತೆು ದೊಡಿ ದೂೆಡಿ 
ಕೆಂಪನಯ ಎಸಟೆೋಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರದವುದ್ದ. ಅಲ್ಲಿ ಇರದವುದ್ದ ಸಣಣ ಸಣಣ ಐದ್ದ, ಹತ್ದು ಮತ್ದು 
ಹದಿನೆ್ೈದ್ದ ಎಕರೆ ಇರದವವರದ ಮಾತ್ರ ಬೆಳ ೆಬೆಳೆದಿದಾುರ.ೆ                          

                                                                (ಮದೆಂದ್ದ) 
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(1269) 28.12.2022 04.40 LL-BNS              (ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೋ ಕದಶಾಲಪಪ ಎೆಂ.ಪಿ.(ಸದಜಾ)(ಮದೆಂದ್ದ):- 

ಆದ್ದದ್ರಿೆಂದ್, ನ್ಾನದ ಈ ವಿಧೆೋಯಕವನದನ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ತ್ೆಂದ್ೆಂತ್ಹ ಮಾನಾ ಕೆಂದಾಯ ಸಚಿವರಿಗೆ  
ಕೊಡಗದ ಜಲೆಿಯ ಅೆಂದ್ರ ೆಸವಾ ಮಲೆನ್ಾಡಿನ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಸಾಷ್ಾಟೆಂಗ ಅಭಿನೆಂದ್ನೆ್ಯನದನ 
ಸಲ್ಲಿಸದತೆುೋನ್.ೆ  

ಶ್ರೋ ಕ.ೆಎಸ. ನವಿೋನ್ (ಸಾಳಿೋಯ ಸೆಂಸೆಾಗಳ ಕ್ೆೋತ್ರ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಕನ್ಾಾಟಕ 
ಭೂ ಕೆಂದಾಯ (ಮೂರನೆ್ೋ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೆೋಯಕ, ೨೦೨೨ ಅನದನ ಸಾಾಗತ್ ಮಾಡದತೆುೋನೆ್. ಮಾನಾ 
ಕೆಂದಾಯ ಸಚಿವರದ ಈಗಾಗಲೆೋ ತಿಳಿಸಿದ್ ಹಾಗೆ, ಅನೆ್ೋಕ ಸಣಣ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಅೆಂದ್ರೆ, ಹಾಸನ, 
ಚಿಕೆಮಗಳೂರದ ಜಲೆಿ ಈ ಭಾಗದ್ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಈ ಒೆಂದ್ದ ವಿಧೆೋಯಕದ್ ಮೂಲಕ ಅನದಕೂಲ 
ಮಾಡಿಕೊಟಟದಾುರ.ೆ ಇದ್ರಿೆಂದಾಗಿ, ಅವರದ ದ್ಶಕಗಳ ಕಾಲ ಭೂಮಿಯನದನ ಅವರೊೆಂದಿಗೆ ಏನದ 
ಇಟದಟಕೂೆೆಂಡಿದ್ುರದ, ಬಹದಶಃ ಅದ್ದ ಅವರದ ಯಾರದ ಮಾಡಿರದವೆಂಥದ್ುಲಿ. ಅದ್ನದನ ಅವರ ಅಜಿೆಂದಿರದ 
ಮಾಡಿರದವೆಂತ್ಹ ಜಮಿೋನ್ಾಗಿರದತ್ುದೆ. ಆದಾಗೂಾ, ಆ ಜಮಿೋನದ ನಮಮದೋೆ ಎೆಂದ್ದ ಅವರದ 
ಭಾವಿಸಿದ್ುರದ. ಆದ್ರೆ, ಆ ಜಮಿೋನದಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೆೋ ರಿೋತಿಯಾದ್ೆಂತ್ಹ ಕಾನೂನ್ಾತ್ಮಕವಾದ್ 
ವಾವಸೆಾಗಳಿರಲ್ಲಲಿ. ಆದ್ರೆ, ಈ ರಿೋತಿಯಾದ್ೆಂತ್ಹ ವಿಧೆೋಯಕವನದನ ನಮಮ ಸಕಾಾರ ತಿದ್ದುಪಡಿಗ ೆ
ತ್ರದವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರಾರದ ಸೆಂಖೆಾಯ ಸಣಣ ಹಿಡದವಳಿದಾರರ ನೆ್ರವಿಗ ೆ ಬರದತಿುದೆ ಎೆಂದ್ದ 
ನ್ಾನದ ಭಾವಿಸದತೆುೋನ್ೆ. ನ್ಾನದ ಸಾತ್ಃ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರನ್ಾಗಿಲಿದೆೋ ಇದ್ುರೂ ಸಹ, ನ್ಾನದ 
ಮದ್ದವೆಯಾಗಿರದವುದ್ದ ಹಾಸನ ಜಲೆಿಯ ಸಕಲೆೋಶಪದರ ತಾಲೂಿರ್ಕನಲ್ಲಿ. ನನಗೆ ಆದ್ೆಂತ್ಹ ಅನದಭವ 
ಏನೆ್ೆಂದ್ರೆ, ಹಾಸನ ಮತ್ದು ಸಕಲೆೋಶಪದರ ರಸೆು ನಮಾಾಣ ಆಗದವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಅೆಂದ್ರೆ, 
ಸದಮಾರದ ೬೦-೭೦ ವಷಾಗಳ ಹಿೆಂದ ೆ ೩ ಎಕರ ೆ ಜಮಿೋನನದನ ರಸೆು ನಮಾಾಣಕೆೆ 
ಬಳಸಿಕೊಳುಿವುದ್ಕಾೆಗಿ, ಸಕಾಾರ ಸದ್ರಿ ಜಮಿೋನನ ಮಾಲ್ಲೋಕರಿಗ ೆಬದ್ಲ್ಲ ಜಮಿೋನನದನ ಕೊಡದತ್ುದೆ. 
ತ್ದ್ನೆಂತ್ರ, ಆ ಜಮಿೋನನಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ತೊೋಟ ಮಾಡಿರದತಾುರೆ. ಆದ್ರೆ, ಸದ್ರಿ ಜಮಿೋನದ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ 
ʼಸಕಾಾರಿ ಭೂಮಿʼ ಎೆಂದ್ದ ನರೆಂತ್ರವಾಗಿ ಬರದತಿುರದತ್ುದೆ. ಇತಿುೋಚೆಗ ೆಅಲ್ಲಿ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ್ 
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ಏನದ ಬೆಂದಿದ,ೆ ಅದ್ಕೆೆ ಭೂಸಾಾಧಿೋನ ಪರರ್ಕರಯಗೆ ಬೆಂದ್ೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸಕಾಾರಿ 
ಜಮಿೋನದ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಜಮಿೋನಗ ೆಯಾವುದೆೋ ಪರಿಹಾರ ನೋಡದವುದ್ಕಾೆಗದವುದಿಲಿವೆೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿ, 
ಜಲಾಿಧಿಕಾರಿಯವರದ ಸದ್ರಿ ಜಮಿೋನನದನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ್ಗ ೆಬಿಟದಟಕೂೆಡಬೆೋಕೆೆಂದ್ದ ನೆ್ೂೋಟಸ್ 
ನೋಡದತಾುರ.ೆ ಆಗ ಅವರಿಗೆ, ಬದ್ಲ್ಲ ಜಮಿೋನದ ನೋಡಿದ್ ನೆಂತ್ರವೂ ಸಹ as it is documents 
ನಲ್ಲಿ ಸಕಾಾರಿ ಭೂಮಿ ಎೆಂದ್ದ ಬರದತಿುದೆ ಎೆಂದ್ದ ಗೂೆತಾುಗದತ್ುದೆ. ಒೆಂದ್ದ ಕಡ ೆಈ ಹಿೆಂದ ೆಭೂಮಿ 
ಕಳೆದ್ದಕೊೆಂಡಿರದವುದ್ಕೆೆ ಬದ್ಲ್ಲ ಜಮಿೋನಗ ೆಪರಿಹಾರ ಸಿಗದತಿುಲಿ. ಮತೊುೆಂದ್ದ ಕಡ ೆಸಕಾಾರದಿೆಂದ್ 
ಸದ್ರಿ ಭೂಮಿಯನದನ ಪಡಯೆದವುದ್ಕೆೆ ಬೆೋಕಾದ್ೆಂತ್ಹ ದಾಖಲೆಗಳು ಸಹ ಸಿಗದತಿುಲಿ. ಹಿೋಗಾಗಿ ಆ 
ಪರಕರಣವು ಕೊೋಟ್ಾನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದ್ದ ಕೆೋವಲ ೩-೪ ಎಕರ ೆ ವಿಸಿುೋಣಾದ್ ಭೂಮಿ. ಹಿೋಗೆ ಆ 
ಭಾಗದ್ಲ್ಲಿ ಸಣಣ plantation ಮಾಡಿಕೂೆೆಂಡದ ಬರದತಿುರದತಾುರೆ. ನೂರಾರದ ಎಕರ ೆ ಜಮಿೋನನದನ 
ಒತ್ದುವರಿ ಮಾಡಿರದವೆಂತ್ಹದ್ದು, ನೆಂತ್ರ ಅತಿಕರಮಣ ಆಗದತ್ುದೆ. ಆದ್ರೆ, ಈ ಹಿೆಂದ ೆತ್ಮಮ ತ್ೆಂದ ೆ
ಅಥವಾ ತಾತ್ನ ಕಾಲದ್ಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸದಮಾರದ ೨೫ ಎಕರ ೆಭೂಮಿಯಿದ್ದು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನ್ಾಲದೆ ಜನ 
ಮಕೆಳು ೭ ಅಥವಾ ೮ ಎಕರ ೆಭಾಗ ಆಗದತ್ುದೆ. ಇವತಿುನ ದಿವಸ, ೭ ರಿೆಂದ್ ೮ ಎಕರ ೆಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 
plantation ಮಾಡದವೆಂತ್ಹವರದ ಬಹಳ ಸಣಣ ರೈೆತ್ರದ. ಅೆಂತ್ಹ ಒಬಬ ರೈೆತ್ನಗೆ ಈ ವಿಧೋೆಯಕ 
ಜಾರಿಗ ೆತ್ರದವುದ್ರ ಮೂಲಕ, ಸಕಾಾರ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನೆಂತ್ದ, ಅವರಿಗೆ ನೆ್ಮಮದಿಯಿೆಂದ್ ಜೋವನ 
ನಡಸೆದವುದ್ಕೆೆ ಅನದಕೂಲವಾಗದತ್ುದೆ. ಅವರದ ತ್ಮಮ ಜಮಿೋನನ ಮಾಲ್ಲೋಕತ್ಾ ಸಿಗದೆೋ ಇದ್ುರದ ಸಹ, 
ತಾವು ಅಭಿವೃದಿಾಪಡಿಸಿರದವೆಂಥ ಜಮಿೋನನಲ್ಲಿ ಬಳೆೆಯನದನ ಪಡಯೆದವುದ್ಕೆೆ ಸದಮಾರದ ೩೦ ವಷಾ ಆ 
ಜಮಿೋನದ ನಮಗೆ ಭೂೆೋಗಾಕೆೆ ಸಿಗದತ್ುದ ೆಎನದನವುದ್ದ ಬಹಳ ಸಾಾಗತಾಹಾವಾಗಿರದತ್ುದೆ.  

ನ್ಾನದ ಒೆಂದ್ದ ವಿನೆಂತಿಯನದನ ಮಾನಾ ಕೆಂದಾಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮಾಡದತೆುೋನ್.ೆ ಅದ್ದ 
ಸಾಧಾವಾಗದತ್ುದೊೋ ಇಲಿವೋ ಎನದನವುದ್ನದನ ಅವರದ ಯೋಚನ್ ೆಮಾಡಲ್ಲ. ಈಗ ಒೆಂದ್ದ ಎಕರ ೆ
ಜಮಿೋನಗ ೆ ರೂ.೫೦೦-೦೦ ರಿೆಂದ್ ರೂ.೧,೦೦೦-೦೦ ದ್ರ ನಗದಿ ಮಾಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ದ ತಿೋಮಾಾನ 
ಮಾಡಿದಾುರ.ೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಶೋೆಷವಾಗಿ ಸವೆಾ ಮಾಡದವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಸಕಾಾರಿ ಜಮಿೋನನಲ್ಲಿ 
ಬೆಲೆಬಾಳುವೆಂತ್ಹ ವನಾಸೆಂಪತ್ದು ಮತ್ದು ಆ ಜಮಿೋನಗ ೆಹೆಚಿುನ ವಾಾಲದಾಯೋಷನ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, 
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ಆ ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ ಸಕಾಾರಕೆೆ ಹೆಚಿುನ ವರಮಾನ ಬರದತ್ುದ ೆಎನದನವುದ್ನದನ ಯೋಚನ್ ೆಮಾಡಬೋೆಕಾಗಿದೆ. 
ಆ ಭಾಗದ್ಲ್ಲಿ ಅನೆ್ೋಕ ರಿಮೋಟ್ ಸಾಳಗಳಲ್ಲಿ ರಸೆಾಟ್ಾ ಮತ್ದು ಹೊೋೆಂ ಸಟೆೋಗಳನದನ ಮಾಡಿರದತಾುರ.ೆ 
ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಳೆಿಯ ಆದಾಯ ಬರದತಿುದೆ. ಆ ರಿೋತಿಯ ಜಮಿೋನದಗಳಿಗ ೆ pre-condition ಹಾರ್ಕ, 
ಸಕಾಾರಕೆೆ ಹೆಚಿುನ ಆದಾಯ ಬರದವೆಂತ್ಹ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಅವಕಾಶವಿದೆಯೋ 
ಎನದನವುದ್ನದನ ಮಾನಾ ಕೆಂದಾಯ ಸಚಿವರದ ಉತ್ುರ ನೋಡದವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ವರದಿಯನದನ 
ತ್ರಿಸಿ, ಅದ್ನದನ ಮಾಡಿದ್ರ ೆ ಅನದಕೂಲವಾಗದತ್ುದೆ. ಈಗ ಹೆೋಗಿದ್ುರೂ ಸಹ, ೮೦,೦೦೦ ಎಕರೆ 
ಭೂವಿಯನದನ ರೆಗದಾಲರೆೈಸ್ ಮಾಡದವೆಂಥದ್ುನದನ ಮಾಡದತಿುದ್ದು, ಈ ರಿೋತಿಯ ಜಮಿೋನದಗಳನದನ 
ಲ್ಲೋಸ್ಗೆ ಕೊಡದವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ, ರವೆಿನೂಾ ಜಾಸಿು ಬರದತಿುರದವೆಂತ್ಹ ಜಮಿೋನದಗಳಿಗ ೆಹಚೆಿುನ 
ದ್ರವನದನ ನಗದಿ ಮಾಡಬೆೋಕದ. ಅದ್ರಿೆಂದಾಗಿ, ಸಕಾಾರಕೆೆ ಹೆಚಿುನ ವರಮಾನವನದನ 
ತೆಗೆದ್ದಕೂೆಳುಿವೆಂತ್ಹ ಕಲೆಸವನದನ ಮಾಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ದ ವಿನೆಂತಿಯನದನ ಮಾಡಿ, ನ್ಾನದ ಈ 
ವಿಧೆೋಯಕವನದನ ಸಾಾಗತಿಸದತೆುೋನ್ೆ.  

ಶ್ರೋ ಆರ್. ಅಶೆ್ೋಕ್ (ಕೆಂದಾಯ ಸಚಿವರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಹೊೋೆಂ ಸಟೆೋ 
ಮತ್ದು ರಸೆಾಟ್ಾಗಳನದನ ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಅವಕಾಶ ಇರದವುದಿಲಿ. ಜೊತೆಗೆ, ಆ ಜಮಿೋನನಲ್ಲಿರದವ 
ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವನಾಸೆಂಪತ್ದು ಕೂಡ ಸಕಾಾರದ್ ಸಾತಾುಗಿರದತ್ುದೆ. ಅದ್ನದನ ಅವರಿಗ ೆ ಕೊಡದವೆಂತ್ಹ 
ಪರಶೆನಯೋ ಇರದವುದಿಲಿ. ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದ ಹೆೋಳಿರದವೆಂತ್ಹ ರೂ.೫೦೦-೦೦ ಅಥವಾ ರೂ.೧,೦೦೦-
೦೦ ದ್ರ ನಗದಿಗೂೆಳಿಸಿರದವುದಿಲಿ. ಈ ಬಗೆೆ ನ್ಾವು ನ್ಾಾಯಯದತ್ವಾಗಿ ತಿೋಮಾಾನ ಮಾಡದತೆುೋವೆ. 
ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ, ಇದ್ರಿೆಂದಾಗಿ ಸಕಾಾರಕೂೆ ಸಹ ಆದಾಯ ಬರಬೆೋಕದ. ಈ ಹಿೆಂದ ೆಆಗಿರದವುದ್ದ 
ಆಗಿರದತ್ುದ.ೆ ಅೆಂದ್ರೆ, ಸದ್ರಿ ಜಮಿೋನಗ ೆತೆರಿಗೆ ಕಟಟದೋೆ ಬಳಸಿಕೂೆೆಂಡಿರದತಾುರೆ. 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ರೂ.೫೦೦-೦೦ ಮತ್ದು ರೂ.೧,೦೦೦-
೦೦ ದ್ರ ನಗದಿಗೊಳಿಸಿದ್ುರ,ೆ ದ್ಯಮಾಡಿ ಅದ್ನದನ ವಾಪಸದಸ ತೆಗೆದ್ದಕೂೆಳಿಬೆೋಕದ.  

ಶ್ರೋ ಸಿ.ಎನ್. ಮೆಂಜೆೋಗೌಡ (ಸಾಳಿೋಯ ಸೆಂಸೆಾಗಳ ಕ್ೆೋತ್ರ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, 
ಸಕಾಾರ ಕನ್ಾಾಟಕ ಭೂ ಕೆಂದಾಯ (ಮೂರನೆ್ೋ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೋೆಯಕ, ೨೦೨೨ ನದನ ಏನದ 
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ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ತ್ೆಂದಿದ,ೆ ಇದ್ದ ಒಳೆಿಯ ವಿಧೆೋಯಕ. ನ್ಾನದ ಸಕಾಾರಕೆೆ ಬಹಳ ಅಭಿನೆಂದ್ನೆ್ಯನದನ 
ತಿಳಿಸದತೆುೋನ್.ೆ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಕಾಾರ ಅಧಿಕಾರಕೆೆ ಬೆಂದ್ ನೆಂತ್ರ, ಕಲೆಂ ೭೯ (ಎ) (ಬಿ) ಯನದನ 
ತೆಗೆದ್ರದ. ಅದ್ದ ಬಹಳ ಒಳೆಿಯ ಕೆಲಸ. ಇದ್ರಿೆಂದಾಗಿ, ಜಮಿೋನದ ತೆಗೆದ್ದಕೊಳುಿವೆಂತ್ಹವರಿಗೆ 
ಅೆಂದ್ರೆ, ಈ ಹಿೆಂದ ೆ ಒೆಂದ್ದ ಎಕರ ೆ ಎರಡದ ಜಮಿೋನದ ತೆಗೆದ್ದಕೊಳುಿವೆಂತ್ಹವರಿಗೆ ಖಾತೆ 
ಆಗದತಿುರಲ್ಲಲಿ. ಆಗ ಕೆಂದಾಯ ಇಲಾಖಯೆಲ್ಲಿ ಸಾಕಷದಟ ಅವಾವಹಾರಗಳು ನಡಯೆದತಿುತ್ದು. ಅದ್ದ 
ತ್ಪಿಪದ್ುರಿೆಂದ್ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆಒಳೆಿಯ ಅವಕಾಶ ಸಿರ್ಕೆದೆ. ಅದೆೋ ರಿೋತಿ, ಈ ಹಿೆಂದ ೆಜಮಿೋನದಗಳನದನ ಲ್ಲೋಸ್ 
ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಅಥವಾ ಒತೆು ಇಡದವುದ್ಕೆೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಆದ್ರೆ, ಈಗ ಸಕಾಾರ ವಿಧೆೋಯಕ 
ಜಾರಿಗ ೆ ತ್ೆಂದಿದ್ುರಿೆಂದ್, ಸಕಾಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನದನ ಮಾಡಲ್ಲಕೆೆ ಅಥವಾ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳನದನ ಸಾಾಪನೆ್ 
ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಜಮಿೋನದಗಳನದನ ಲ್ಲೋಸ್ ಕೂೆಡದವೆಂತ್ಹ ಪರರ್ಕರಯಯನದನ ಸಕಾಾರ ಮಾಡಿರದತ್ುದೆ. ಈ 
ಮೂಲಕ ನೆ್ೂೋಡಿದಾಗ, ಏನದ ಸಕಾಾರದ್ ಜಮಿೋನದ ಇದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೃರ್ಷಯನದನ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಯನ್ಾನಗಿ 
ಮಾಡದವೆಂತ್ಹ ಭವಿಷಾವನದನ ಮದೆಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಾವು ಕಾಣದತಿುದುೆೋವ.ೆ ʼಎʼ ಖರಾಬದ 
ಜಾಗವನದನ ಸದ್ರಿ ಜಮಿೋನನಲ್ಲಿ ಉಳುಮ ಮಾಡದವವನದ ಅಥವಾ ಆ ಜಮಿೋನನ ಒಡತೆ್ನ 
ಇರದವವನಗ ೆಎೆಂದ್ದ ಮಾಡಿರದತ್ುದ.ೆ ಒೆಂದ್ದ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಈ ಹಿೆಂದೆ ಒೆಂದ್ದ ಗದೆಂಟೆಗ ೆಒೆಂದ್ದ 
ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎೆಂದ್ದ ದ್ರವನದನ ನಗರ ಪರದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ ನಗದಿ ಮಾಡಿರದತಾುರೆ. ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಕಾಾರ 
ಬೆಂದ್ ನೆಂತ್ರ, ಆ ರಿೋತಿಯ ಯಾವುದೆೋ ದ್ರವನದನ ಕೊಡದವ ಅವಶಾಕತ ೆಇಲಿವೆೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿ, ಆ 
ಜಮಿೋನದ ಆತ್ನಗೆ ಸೋೆರಿದೆುೆಂದ್ದ ಮಾಡಿರದತ್ುದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ, ʼಬಿʼ ಖರಾಬದ ಜಾಗವನದನ 
ಕೊಡದವೆಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನಗಳು ಕೂಡ ನಡಯೆದತಿುದೆ. ನ್ಾನದ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಮಾನಾ ಕೆಂದಾಯ 
ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಕೆೋಳುವುದೋೆನ್ೆೆಂದ್ರೆ, ಮಾನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರದ ಮಾತ್ನ್ಾಡದವಾಗ,್ “ಈ 
ವಿಧೆೋಯಕಗಳನದನ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ತ್ರದತಿುದಾುರ”ೆ್ ಅೆಂದ್ರ,ೆ ನನ್ನೆಯ ದಿವಸ ಮತ್ದು ಈ ದಿವಸ 
ಮೆಂಡಿಸಿದ್ೆಂತ್ಹ ಎಸ.ಸಿ./ಎಸ್.ಟ. ವಿಧೆೋಯಕ ಮತ್ದು ಭೂ ಕೆಂದಾಯ ವಿಧೆೋಯಕಗಳು 
ಚದನ್ಾವಣ ೆಹತಿುರದ್ಲ್ಲಿರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ತ್ೆಂದಿರದವೆಂಥದಾುಗಿದೆ.  

(ಮದೆಂದ್ದ) 
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(1270) 28.12.2022 4.50 YL-BNS                (ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೋ ಸಿ.ಎನ.ಮೆಂಜೆೋಗೌಡ (ಮದೆಂದ್ದ):- 

ಎಸ.ಟ. ಮಿೋಸಲಾತಿಯ ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ 145, 245 ದಿನ ಒಬಬ ಸಾಾಮಿೋಜಯವರದ ಪರತಿಭಟನೆ್ 
ನಡಸೆಿದ್ೆಂಥ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಮಿೋಸಲಾತಿಯನದನ ನೋಡಿರದವುದಿಲಿ.  ಅದ್ಕೆೆ ಅನದಗದಣವಾಗಿ The 
Karnataka Land Revenue ವಿಧೋೆಯಕವನದನ ಮೆಂಡಿಸಲಾಗಿದ ೆ ಅದ್ಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ೆಂತ ೆ
ಯಾವುದೆೋ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡಾ ಜನರದ ಸಕಾಾರರ್ಕೆೆಂತ್ ಚದನ್ಾವಣಗೆೆ ಧನಾವಾದ್ಗಳನದನ 
ಸಲ್ಲಿಸದವೆಂಥ ಸನನವೆೋಶ ಬೆಂದಿದ ೆಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳುತಿುರದವುದ್ನದನ ನ್ಾನದ ಹೂೆರಗಿನವರಿೆಂದ್ ಕೆೋಳಿದೆುೋನ್ೆ.  
ಚದನ್ಾವಣ ೆ ಹತಿುರ ಬರದತಿುರದವುದ್ರಿೆಂದ್ ಈ ವಿಧೋೆಯಕವನದನ ತ್ೆಂದಿದ್ದು, ನ್ಾವಲೆಿರೂ ಹೆಚಿುನ 
ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಚದನ್ಾವಣಗೆೆ ಧನಾವಾದ್ಗಳನದನ ಸಲ್ಲಿಸಬೋೆಕೆೆಂಬದದ್ನದನ ಕೆೋಳಿದೆುೋನೆ್.  ಆದ್ರೆ, ನ್ಾನದ 
ಭಾವಿಸದವುದೋೆನ್ೆೆಂದ್ರ,ೆ ಆ ರಿೋತಿ ತಾವು ಈ ವಿಧೆೋಯಕವನದನ ತ್ೆಂದಿಲಿವೆೆಂದ್ದ ತಿಳಿದ್ದಕೂೆೆಂಡದ, ಈ 
ವಿಧೆೋಯಕವನದನ ಹೃದ್ಯ ಪೂವಾಕವಾಗಿ ಸಾಾಗತ್ ಬಯಸದತೆುೋನೆ್.  ಹಾಗೆಯೋ ಈಗಾಗಲೆೋ ಹೆೋಳಿದ್ 
ಹಾಗೆ 25 ಎಕರ ೆ ಜಾಗವು ಯಾರೊೋಬಬರ ಜಮಿೋನನ ಮಧೆಾಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಉಳಿದ್ದಕೊಳುಿತ್ುದೆ, 
ಆತ್ನಗ ೆ ಆ ಜಾಗವನದನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳುಿವುದ್ಕೆೆ ಆಗದವುದಿಲಿ.  ಅದ್ಕೆೆ ಒೆಂದ್ದ penalty ವಿಧಿಸಿ, 
ಸಕಾಾರಕೆೆ ಸೆಂಪತ್ದು ತ್ರಬೋೆಕದ, ರವೆಿನೂಾ ರ್ಕರಯೋಟ್ ಮಾಡಬೋೆಕೆೆಂಬದದ್ರ ಉದೆುೋಶ ಏನದ,ೆ ಅದ್ದ 
ಚೆನ್ಾನಗಿ ಇದೆ.  ಆದ್ರೆ, ಈ 25 ಎಕರ ೆಜಾಗವನದನ ಮಧೆಾಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೂೆೆಂಡಿರದವವನದ ಕೋೆವಲ 
ಐದ್ದ ಎಕರ,ೆ 10 ಎಕರ ೆಮಾತ್ರ ಹೊೆಂದಿರದವುದಿಲಿ.  25 ಎಕರ ೆಜಾಗ  ಮಧಾದ್ಲ್ಲಿದ್ುರೆ ಕೂೆನೆ್ಪಕ್ಷ 
ಸದಮಾರದ 100 ಎಕರ,ೆ 200 ಎಕರ ೆ ಜಮಿೋನನದನ ಹೊೆಂದಿರದತಾುನ್.ೆ  ಅೆಂಥವರದ 25 ಎಕರ ೆ
ಮಧೆಾಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೂೆಳುಿತಾುರೆ.  ಆ ಜಾಗವನದನ ಯಾವ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿಕೂೆಳುಿತಾುರ?ೆ   

 ಎರಡನೆ್ಯದಾಗಿ, ಅಕಸಾಮತ್ ಆಗಿ 100 ಎಕರ ೆ ಜಾಗ ಇದ್ದು, ಅವನ ಪಕೆ 25 ಎಕರ ೆ
ಮಾತ್ರ ಅತಿಕರಮಣವಾಗಿರದತ್ುದೆ. ಆತ್ನ ಪಕೆದ್ಲ್ಲಿಯೋ ಇನ್ೂೆನಬಬನ ಜಾಗ ಇರದತ್ುದೆ.  ಆತ್ನಗ ೆಆ 
25 ಎಕರ ೆಜಾಗವನದನ divide ಮಾಡಬೋೆಕಾಗದತ್ುದ.ೆ  ಒೆಂದ್ದ ವೆೋಳೆ ಆ ರಿೋತಿ ಆಗಲ್ಲಲಿವೆೆಂದ್ರ,ೆ 
ಮತೊುಬಬನಗ ೆಸೋೆರಿದ್ ಜಾಗವು ಒೆಂದ್ದ ಎಕರ,ೆ ಎರಡದ ಎಕರ ೆಇರದತ್ುದೆ.  ಹೋೆಗೆ ಇದ್ುರೂ ಏನದ 
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ತೆರಿಗೆಯನದನ ಕಟಟಸಿಕೊಳಿಬೆೋಕದ, ದ್ೆಂಡ ವಿಧಿಸಬೆೋಕೆೆಂಬದದ್ನದನ ವಿಧೆೋಯಕದ್ಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಿುೋರಿ.  
ಜಲಾಿಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ ೆ ತಾವು ಸೆಂಪೂಣಾವಾದ್ ಅಧಿಕಾರವನದನ ಕೊಟಟರದವುದ್ದ ಒಳೆಿಯ ವಿಚಾರ.  
ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಎಲಾಿ ಕಡೆ ಕೆಂದಾಯ ಸಚಿವರದ, ಕಾನೂನದ ಸಚಿವರದ ಹೊೋಗದವುದ್ಕಾೆಗದವುದಿಲಿ.  
ಆದ್ರೆ, ಅೆಂತ್ಹ 5 ಎಕರ,ೆ 10 ಎಕರ ೆನೋಡಿದ್ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಆ ಜನರಿಗ ೆಅನದಕೂಲವಾಗದತ್ುದ.ೆ  
ನ್ಾನದ ಏತ್ಕೆೆ ಈ ಮಾತ್ನದನ ಹೆೋಳುತಿುದೆುೋನ್ೆೆಂದ್ರ,ೆ ನ್ಾನದ ಸಹ ಕೃರ್ಷಕನ್ಾಗಿದ್ದು, ನನಗೂ ಸಹ  ೩ 
ಎಕರ ೆ ಜಾಗವಿರದವುದ್ರಿೆಂದ್ ಅದ್ರ ಕಷಟ ಸದಖ ಬಹಳ ಚೆನ್ಾನಗಿ ಗೊತಿುದ.ೆ  ಅದೆೋ ರಿೋತಿ 
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಅರಣಾ ಪಕೆದ್ಲ್ಲಿರದವೆಂಥ ಸಾವಿರಾರದ ದ್ಲ್ಲತ್ ಸಮಾಜದ್ವರ ಎರಡದ 
ಎಕರ,ೆ ಮೂರದ ಎಕರ ೆಜಮಿೋನಗೆ ನಮೂನೆ್ 50 ಮತ್ದು 53 ರಲ್ಲಿ ಸಾಗದವಳಿಗೆ ಸಕಾಾರ ಕೂೆಟಟದೆ, 
ಈಗಾಗಲೆೋ ಸದಮಾರದ 40, 50 ವಷಾಗಳು ಕಳೆದಿವ.ೆ  ತಾವು ಈಗಾಗಲೆೋ Assistant 
Commissioner ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟಟದುೆೋನೆ್ ಎನದನವೆಂಥ ಮಾತ್ನದನ ಹೆೋಳಿದ್ದು, Assistant 
Commissioner ನಮೂನೆ್ 50 ಮತ್ದು 53 ರಲ್ಲಿ  ಆ ಲಾಾೆಂಡ್ ಗಾರಯೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ುರೂ ಕೂಡಾ 
ಅವರಿಗೆ ನೆ್ೂೋಟಸ್ ನೋಡಿ, ಆ ಜಾಗವನದನ ಬಿಡಿಸಿಕೂೆಳುಿವೆಂಥ ಕೆಲಸ ನಡಯೆದತಿುದೆ.  ಹಾಗಾಗಿ 
ಅವರಿಗೆ ಏನದ ನೆ್ೂೋಟಸ್ ನೋಡಿದಾುರ,ೆ ಅದ್ಕೆೆ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಏನ್ಾದ್ರೂ ಒೆಂದ್ದ ಸೂಚನೆ್ಯನದನ 
ಕೊಡಬೋೆಕಾಗಿದೆ.  ಎರಡದ ಎಕರ,ೆ ಮೂರದ ಎಕರ ೆಜಾಗ ಹೊೆಂದಿರದವೆಂಥ ಎಸ.ಸಿ./ಎಸ.ಟ. ಬಡ 
ಜನರಿದಾುರ ೆ ಅವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೆೋ ನಮೂನೆ್ 50 ಮತ್ದು 53 ರಲ್ಲಿ ಲಾಾೆಂಡ್ ಗಾರಯೆಂಟ್ 
ಆಗಿರದವುದ್ರಿೆಂದ್ ಅನದಕೂಲ ಮಾಡಿಕೂೆಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ದ ಕೆೋಳಿಕೂೆಳುಿತೆುೋನ್ೆ.   

ಹಾಗೆಯೋ ಈಗಾಗಲೆೋ ನನನ ಸನೆೋಹಿತ್ರದ ಸಹ “ನನನ ಹೆೆಂಡತಿಯೂ ಅಲ್ಲಿನವರೆ 
ಆಗಿರದವುದ್ರಿೆಂದ್ ನ್ಾನದ ಮಾತ್ನ್ಾಡದತಿುದೆುೋನ್”ೆ್ ಎೆಂದ್ದ ಮಾತ್ನ್ಾಡದವ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ  ಮರಗಳ 
ಬಗೆೆ ಮಾತ್ನ್ಾಡಿದ್ರದ.  ಕೊಡಗದ ಜಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಹೋೆರಳವಾಗಿ ಇರದವೆಂಥ ಮರ ಸೆಂಪತ್ದು ಬಹಳ 
ಚೆನ್ಾನಗಿ ಇದೆ.  ಸಾಗದವಾನ, ರೂೆೋಸ್ ಮರಗಳು ಈ ರಿೋತಿಯಾಗಿ ಒಳೆಿಯ ಮರಗಳಿದ್ದು, 
ಈಗಾಗಲೆೋ ಸದಮಾರದ ಇಪಪತೆೈದ್ರಿೆಂದ್ ಐವತ್ದು ವಷಾಗಳು ಕಳೆದಿರದವುದ್ರಿೆಂದ್, ಜಮಿೋನನದನ 
ಸದಮಾರದ 10, 20 ವಷಾಗಳಿಗೆ ಲ್ಲೋಸ್ ಕೂೆಡದತಾುರೆ.  ಅಷಟರೊಳಗ ೆ ಆ ಮರಗಳು ಬಿದ್ದು 
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ಹೊೋಗದತ್ುವೆ.  ಜಮಿೋನನದನ ಲ್ಲೋಸ್ ಗೆ ನೋಡದವ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಆ ಮರಗಳನದನ ಸಾಲಪ ಗಣನೆ್ಗೆ 
ತೆಗೆದ್ದಕೂೆಳಿಬೋೆಕದ.  ಹಾಗೆಯೋ ತಾವು ತ್ೆಂದಿರದವೆಂಥ ವಿಧೆೋಯಕವೆೋನದ,ೆ ಅದೊೆಂದ್ದ ಒಳೆಿಯ 
ಕಾಯಾಕರಮವಾಗಿದ್ದು, ಈ ವಿಧೆೋಯಕದ್ ಅನದಮೋದ್ನೆ್ಗ ೆ ನಮಮ ಸೆಂಪೂಣಾ ಸಹಕಾರ ಇದೆ 
ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳುತಾು ಸಕಾಾರಕೆೆ ಅಭಿನೆಂದ್ನೆ್ಯನದನ ಸಲ್ಲಿಸದತಾು, ನನಗ ೆ ಮಾತ್ನ್ಾಡಲದ ಅವಕಾಶ 
ಕಲ್ಲಪಸಿದ್ುಕಾೆಗಿ ಧನಾವಾದ್ಗಳನನಪಿಾಸದತೆುೋನೆ್.   

ಶ್ರೋ ಭಾರತಿ ಶೆಟಟ (ನ್ಾಮನದೆೋಾಶನ ಹೊೆಂದಿದ್ವರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನನಗ ೆ
ಒೆಂದ್ದ ಸಪರ್ಷಟೋಕರಣ ಬೆೋಕಾಗಿದೆ.  ಈ ವಿಧೆೋಯಕವನದನ ಸಾಾಗತ್ ಮಾಡದತೆುೋನೆ್.  ಆದ್ರೆ, ಮಾನಾ 
ಸಚಿವರದ, ಈಗಾಗಲೆೋ “30,್40್ವಷಾಗಳ ಕಾಲ ಆ ಜಮಿೋನನದನ ಅನದಭವಿಸಿದಾುರ,ೆ ಅದ್ಕೆೆ ದ್ೆಂಡ 
ವಿಧಿಸದವ ಬಗೆೆ ಯೋಚನೆ್ ಮಾಡದತೆುೋನ್”ೆ್ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿದ್ರದ. ಬಹದಶಃ ದ್ೆಂಡ ವಿಧಿಸದವ ಬಗೆೆ ಈ 
ವಿಧೆೋಯಕದ್ಲ್ಲಿ;್ “…ಪರತಿಯೆಂದ್ದ ಎಕರಗೆ ೆ ಐದ್ದ ನೂರದ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ….. ಮಿೋರಿದ್ರ ೆ
ಪರತಿಯೆಂದ್ದ ಎಕರಗೆ ೆಒೆಂದ್ದ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿವರಗೆೆ…”್ ಎೆಂದ್ದ ಉಲೆಿೋಖ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದ್ದ 
ಯಾವುದ್ಕೆೆ ಎೆಂಬದದ್ದ ನನಗ ೆಗೊತಿುಲಿ.   

 ಮತೊುೆಂದ್ದ ಪರಶೆನಯೋನೆ್ೆಂದ್ರೆ, ನಮಮ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರಾದ್ ಶ್ರೋ 
ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸಾದ್ರವರದ ಈಗಾಗಲೆೋ ಮಾತ್ನ್ಾಡಿರದವುದ್ಕೆೆ ಸಹಮತ್ವನದನ ನೋಡದತೆುೋನ್ೆ.  ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ 
ದ್ದಡದಿ ಯಾರೆೋ ಒಬಬರ, ಇಬಬರ ಸಾತಾುಗಬಾರದ್ದ, ಹೆಂಚಿ ಹೊೋಗಬೆೋಕದ.  ಹಾಗೆಯೋ ಈಗಾಗಲೆೋ 
ಅೆಂರ್ಕ ಅೆಂಶದ್ಲ್ಲಿ “ಎೆಂಟದ ನೂರದ ಜನರಿಗ ೆಎೆಂಭತ್ದು ಸಾವಿರ ಎಕರ ೆಜಮಿೋನದ, ಐನೂರದ ಜನರಿಗ ೆ
ನಲವತ್ದು ಸಾವಿರ ಎಕರ ೆಜಮಿೋನದ ಸಿಗದತ್ುದೆ”್ಎೆಂದ್ದ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆ ಒೆಂದ್ದ ಅೆಂರ್ಕ ಅೆಂಶದ್ಲ್ಲಿ 
ಏನ್ಾದ್ರೂ ವಾತಾಾಸವಾಗಿರಬಹದದ್ದ.  ನನನ ಅಪೆೋಕ್ೆಯೋನ್ೆೆಂದ್ರ,ೆ 800 ಜನರಲ್ಲಿ ಎಷದಟ ಜನರಿಗ ೆ
ಎಷದಟ ಎಕರ ೆಜಮಿೋನದ ಇದ.ೆ  ಸದಮಾರದ 5 ಎಕರ,ೆ 10 ಎಕರ,ೆ 20 ಎಕರ,ೆ 25 ಎಕರ ೆಇರದವವರದ 
ಎಷದಟ ಮೆಂದಿ ಇದಾುರೆ, 1000 ಎಕರ,ೆ 200 ಎಕರ ೆ ಜಮಿೋನನದನ ಎಷದಟ ಮೆಂದಿ ಹೊೆಂದಿದಾುರ ೆ
ಎೆಂಬದದ್ರ ವಿವರಬೆೋಕಾಗಿದೆ.  800, 500, 200 ಅೆಂರ್ಕ ಅೆಂಶದ್ಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರದವೆಂತೆ ಆ ಒೆಂದ್ದ 
ಅೆಂರ್ಕ ಅೆಂಶವನದನ ಸಹ ನೋಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ದ ಮಾನಾ ಸಚಿವರನದನ ಕೆೋಳಬಯಸದತೆುೋನ್ೆ.   
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ಶ್ರೋ ಆರ.ಅಶೆ್ೋಕ (ಕೆಂದಾಯ ಸಚಿವರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಈಗಾಗಲೆೋ 
ಮಾನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರದ ಐನೂರದ ರೂಪಾಯಿ ಬಗೆೆ ಏನದ ಕೆೋಳಿದಾುರ,ೆ ಅದ್ದ 
ಇದ್ರಲ್ಲಿರದವುದಿಲಿ.  ಒರಿಜನಲ್ ಆಕಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ಆಕಟ್ನೆ್ೂಳಗೆ ತ್ೆಂದಿಲಿ.   

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸಾದ್ (ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, 
ಹೌದ್ದ. ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಹೆೋಳಿದ್ ಹಾಗೆ ಅದ್ದ ಇರದವುದಿಲಿ. ಅದ್ದ fine.   

ಶ್ರೋ ಆರ.ಅಶೆ್ೋಕ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರಾದ್ ಭಾರತಿ 
ಶೆಟಟಯವರದ ಸಹ ಉಲಾಟ ಕೆೋಳಿಸಿಕೂೆೆಂಡಿದಾುರೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಹೌದ್ದ. ಮಾನಾ ಭಾರತಿಶಟೆಟಯವರದ ಎೆಂಬತ್ದು ಸಾವಿರ ಎೆಂದ್ದ 
ಹೆೋಳಿರದವುದ್ನದನ ಎೆಂಟದ ನೂರದ ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿದ್ುರದ.  

ಶ್ರೋ ಆರ.ಅಶೆ್ೋಕ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, 10 ಎಕರವೆರಗೆ ೆಜಮಿೋನದ ಇರದವೆಂಥ 
holder ಏನದಾುರ,ೆ ಅವರದ್ದು ೮೦,500 ಎಕರ ೆಇರದವೆಂಥದ್ದು. ಆ ರಿೋತಿ ಜಮಿೋನದ ಜಾಸಿು ಇದೆ. 
ಶೆೋಕಡ 90 ರಷದಟ ಮೆಂದಿ 10 ಎಕರ ೆಒಳಗೆ ಇರದವೆಂಥವರಾಗಿದಾುರ.ೆ   

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಸಕಾಾರದ್ವರದ ಯಾವುದೋೆ ಕಾಲಕೂೆ 
ತೆಗೆದ್ದಕೂೆಳುಿವುದ್ಕಾೆಗದವುದಿಲಿ.  ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ದವರೆಗೂ ಯಾವುದೆೋ ಆದಾಯ ಇರದವುದಿಲಿ, 
ಸಕಾಾರಕೆೆ ಸಾಲಪ ಹಣ ಬರಲ್ಲ ಎೆಂದ್ದ ಈ ವಿಧೆೋಯಕವನದನ ತ್ೆಂದಿದಾುರೆ.  ಇದ್ರ ಮೂಲ ಉದೆುೋಶ 
ಒಳೆಿಯದಾಗಿದ್ುರೂ ಕೂಡಾ ಮದೆಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾಾರದ್ ಮೋಲೆ ದೊಡಿ ಕೆಟಟ ಪರಿಣಾಮ 
ಬಿೋರದವೆಂಥದಾಗಿದ.ೆ  ಇದ್ದ ನಜಕೂೆ ಕೂಡಾ ಬಡವರಿಗ,ೆ ಆರ್ಥಾಕವಾಗಿ ಹಿೆಂದ್ದಳಿದ್ ವಗಾದ್ವರಿಗೆ 
ಸೋೆರದವುದಿಲಿ.  ಆದ್ರೆ, ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಬಾಜದನಲ್ಲಿರದವವರಿಗ ೆನೋಡದತೆುೋವೆ ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿದ್ರದ.  
ಇದ್ನದನ ತೆಗೆದ್ದಕೂೆೆಂಡ ಜನ ನ್ಾಳ ೆ ದಿವಸ ಆ ಜಾಗದ್ಲ್ಲಿ commercial activities 
ಮಾಡದತಾುರ.ೆ  ಆಗ ಸಕಾಾರವು ನ್ಾವು ಲ್ಲೋಸ್ ಕೊಟಟದುೆೋವೆ ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳುತ್ುದೆ.   ಲ್ಲೋಸ್ 
ಪಿೋರಿಯಡ್ ಒಳಗೆ ಅವರದ commercial activities ಮಾಡದತಾುರ.ೆ ಮತುೆೋ ಲ್ಲೋಸ್ ಪಿೋರಿಯಡ್ 
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ಮದೆಂದ್ದವರೆಯದತ್ುದೆ.  ಒೆಂದ್ದ ಸಲ ಲ್ಲೋಸ್ ಕೂೆಟಟ ಮೋಲ,ೆ… ಏಕೆೆಂದ್ರ ೆ ತಾವು ವಾವಸಾಯ 
ವಲಯಕಾೆಗಿ ನೋಡದತಿುದ್ದು, ಕಾಫಿ ಗಿಡಗಳನದನ ಬೆಳೆಯಲದ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಇರದವೆಂಥ ಬೆಳ ೆಏನದ,ೆ 
ಅದೆೋ ಬೆಳ ೆಇರಬೋೆಕೆೆಂದ್ದ ಮಾಡದತಿುದಾುರ.ೆ  ಬೆಳ ೆಎೆಂದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬೆಳ ೆಇರಲ್ಲ.  ಆದ್ರೆ, 
ಈಗಾಗಲೆೋ ಕೊಡಗದ ಜಲೆಿಯ ಎಲಾಿ ಜಾಗವು ಕಮರ್ಷಾಯಲ್ ಆಗಿ ಹೂೆೋಗಿದೆ.  ಈಗಾಗಲೆೋ 
ಮಾನಾ ಕ.ೆಎಸ.ನವಿೋನ್ರವರದ ಹೆೋಳಿದ್ ಹಾಗೆ, ಈ ಜಾಗದ್ಲ್ಲಿ commercial activities 
ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ನದನ ಯಾವ ರಿೋತಿ ತ್ಡಗೆಟದಟತಾುರೆ? ಒೆಂದ್ದ ಎಕರ,ೆ ಇಪಪತೆೈದ್ದ ಎಕರ ೆಕೊಡದವಾಗ 
ಯಾವ ರಿೋತಿ ಲ್ಲೋಸ್ ಮತ್ುವನದನ ನಧಾಾರ ಮಾಡದತಾುರೆ. ಜಲಾಿಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟಟದ್ದು, 
ಲ್ಲೋಸ್ ಮತ್ುವನದನ ಯಾವ ರಿೋತಿ ನಧಾಾರ ಮಾಡದತಾುರ?ೆ  ನನನ ಹತಿುರ 500 ಎಕರ ೆತೊೋಟ ಇದೆ 
ಎೆಂದ್ದಕೂೆಳಿಿ. 500 ಎಕರಯೆಲ್ಲಿ 100 ಎಕರ ೆಸಕಾಾರಿ ಜಾಗವು ನನನ ತೊೋಟದೊಳಗೆ ಇದ.ೆ  25 
ಎಕರಗೆ ೆಮಾತ್ರ ನೋಡದತೆುೋವೆ ಎೆಂದ್ದ ಈ ವಿಧೆೋಯಕ ತ್ೆಂದಿದ್ದು, ಉಳಿದ್ ಎಪಪತೈೆದ್ದ ಎಕರಗೆ ೆಏನದ 
ಮಾಡದತಾುರ?ೆ ನ್ಾನದ 100 ಎಕರ ೆ ಜಾಗವನದನ ಅತಿಕರಮಣ ಮಾಡಿಕೊೆಂಡಿದುೆೋನೆ್. ಅದ್ಕೆೆ 
ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ೆಂತ ೆಈ ವಿಧೆೋಯಕದ್ಲ್ಲಿ ಉತ್ುರ ಇರದವುದಿಲಿ.  ಆಗ ನಮಮ ಇಲಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು 25 
ಎಕರಗೆ ೆ ಮಾತ್ರ ಫಿಕಸ್ ಮಾಡದತಾುರ,ೆ ಇನದನ ಉಳಿದ್ 75 ಎಕರ ೆ ಜಾಗವನದನ ಅವರಿಗೆ ಪದಕೆಟಟೆ 
ಬಿಡದತಾುರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗರ್ಕೆೆಂತ್ ದ್ದರದಪಯೋಗವೋೆ ಜಾಸಿುಯಾಗದತ್ುದೆ.  ಇವತಿುನ ದಿನದ್ಲ್ಲಿ 
ಕೊಡಗದ ಜಲೆಿಯಲ್ಲಿ 10 ಎಕರ ೆತೊೋಟವನದನ ಹೂೆೆಂದಿದ್ುರ ೆಅವರನದನ ಯಾರದ ಬಡವರದ ಎೆಂದ್ದ 
ಕರಯೆದವುದಿಲಿ.  ಕಾಫಿ ತೊೋಟ ಹೊೆಂದಿರದವವರಿಗೆ ಪರತಿ ವಷಾ ಬಹಳ ತೊೆಂದ್ರ ೆಇದೆ.  ಆದ್ರೆ, 
10 ಎಕರ ೆ ಕಾಫಿ ತೊೋಟ ಇರದವವರನದನ ಸಾಮಾನಾವಾಗಿ ಬಡವರದ ಎೆಂದ್ದ ಕರಯೆದವುದಿಲಿ. 
ಅದ್ನದನ ಲೆಕೆ ಮಾಡದವುದ್ಕಾೆಗದವುದಿಲಿ, ಬಿಡಿಸಿಕೂೆಳುಿವುದ್ಕಾೆಗದವುದಿಲಿ ಎೆಂದ್ದ ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ 
ಹೆೋಳಿದ್ರದ. ನ್ಾಳ ೆದಿವಸ ಇನೆ್ೂನೆಂದ್ದ ಭಾಗದ್ಲ್ಲಿ ಇದೋೆ ರಿೋತಿ ಜಮಿೋನನ ಅತಿಕರಮಣವು ಬೆೆಂಗಳೂರದ 
ಅಥವಾ ಮತೂೆುೆಂದ್ದ ಭಾಗದ್ಲ್ಲಿ ಆದಾಗ ಅದ್ನದನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳುಿವುದ್ಕಾೆಗದವುದಿಲಿ ಎೆಂದ್ದ ಈ 
ವಿಧೆೋಯಕದ್ ರಿೋತಿ ಮತೂೆುೆಂದ್ದ ವಿಧೆೋಯಕವನದನ ಮಾಡಿಕೂೆಟಟರೆ ಆಗದತ್ುದೆಯೋ?  

(ಮದೆಂದ್ದ)      
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(1271) 28.12.2022/5.00/ಎಸ್ಕ-ೆಜಆರ್               (ಉಪಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ (ಮದೆಂದ್ದ):- 

ಈಗಿನ ಸಕಾಾರ ಏನದ ಮಾಡಿದ?ೆ ಸಕಾಾರಿ ಖರಾಬ್ ಲಾಾೆಂಡ್ಗೆ ರೈೆತ್ರದ ಒೆಂದಿಷದಟ ಹಣವನದನ 
ಕಟಟದ್ರ,ೆ ಅದ್ನದನ ಅವರ ಹೆಸರಿಗ ೆ ಮಾಡಿಕೊಡದತೆುೋವೆ ಎನದನವೆಂತ್ಹ ವಿಧೆೋಯಕವನದನ 
ತೆಗೆದ್ದಕೂೆೆಂಡದ ಬೆಂದಿದಿುೋರಿ.  ಈ ರಿೋತಿಯಾಗಿ, ಸಕಾಾರದ್ಲ್ಲಿರದವೆಂತ್ಹ ಆಸಿುಯನದನ ಲ್ಲೋಸ್ಗೆ 
ಕೊಡದವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡದವ ಮೂಲಕ ನ್ಾವು ವಿಲೋೆ ಮಾಡಿಬಿಟಟರ,ೆ ಈ 
ಭವಿಷಾತಿುನಲ್ಲಿ ನ್ಾಡದ ಬೆಳಯೆದವುದ್ದ ಹೋೆಗೆ ಮತ್ದು ಅಭಿವೃದಿಾಯಾಗದವುದ್ದ ಹೆೋಗ?ೆ  ಸಕಾಾರಿ 
ಸಾಾಮಾದ್ಲ್ಲಿರದವ ಜಾಗವನದನ ಒೆಂದ್ಲಿ ಒೆಂದ್ದ ರಿೋತಿಯಾಗಿ ಕಳೆದ್ದಕೂೆಳುಿತಾು ಹೊೋಗಿಬಿಟಟರೆ ಹೋೆಗೆ? 
ಸಕಾಾರಿ ಸಾಾಮಾದ್ ಲಾಾೆಂಡ್ನದನ ಲ್ಲೋಸ್ಗೆ ಕೂೆಟಟಮೋಲೆ, ಲ್ಲೋಸ್ ಬಿಡಿಸಿಕೂೆಳುಿವ ಪರಶೆನಯೋ ಇಲಿ. 
ಈ ಹಿೆಂದಲೆಾಿ ಸಕಾಾರಿ ಸಾಾಮಾದ್ ಲಾಾೆಂಡ್ನದನ ತೂೆೆಂಭತ್ದು ವಷಾ ವಾಣಿಜಾ ಉದೆುೋಶಕೆೆ ಅಥವಾ 
ಮತೊುೆಂದ್ಕೆೆ ಲ್ಲೋಸ್ ಕೂೆಟಟದಾುರೆ. ಈಗ ಕೃರ್ಷಗೆ ಎೆಂದಾಗ, ಸಕಾಾರ ಇತಿುೋಚಗೆೆ ಮೂವತ್ದು ವಷಾ 
ಎೆಂದ್ದ ಮಾಡಿರದವೆಂತ್ಹದ್ದು. ಇದ್ನದನ ಎಷದಟ ವಷಾಕೆೆ ಕೊಡದತಿುೋರಿ. ಅಲ್ಲಿ commercial  ಏನದ 
ಬರದೆೋ ಇರದವ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆೋಗ ೆ ನೆ್ೂೋಡಿಕೊಳುಿತಿುೋರಿ? ಯಾವ ಮಾನದ್ೆಂಡದ್ ಮೋಲ ೆ ಇವರಿಗ ೆ
ಲ್ಲೋಸ್ ಶದಲೆವನದನ ಫಿಕಸ್ ಮಾಡದತಿುೋರಿ? ಸದಮಾರದ ೨೫ ಎಕರವೆರಗೆಿನ ಅತಿಕರಮಣ ಮಾಡಿರದವವರಿಗ ೆ
ಏನದ ಮಾಡದತಿುೋರಿ? ಅವರ ಮಗನ ಹೆಸರಿಗ ೆಏನ್ಾದ್ರೂ ಬೆೋರ ೆ  ಮಾಡದತಿುೋರಾ? ಅವನ ಹೆಸರಿಗ ೆ
೨೫ ಎಕರ;ೆ ಈಗ ಕದಟದೆಂಬದ್ಲ್ಲಿ ಐದ್ದ ಮೆಂದಿ ಇರದತಾುರೆ,  ಐದ್ದ ನೂರದ ಎಕರ ೆಜಮಿೋನದ ಇದೆ. 
ಆದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೂರದ ಎಕರ ೆ ಇದೆ. ಅದ್ರೊಳಗ ೆ ಐವತ್ದು ಎಕರ ೆ encroachment ಇದ ೆ
ಎೆಂದ್ದಕೂೆಳಿಿ. ಆಗ ಮಗನ ಹೆಸರಿಗ ೆ ೨೫ ಎಕರ ೆ ಮತ್ದು ತ್ೆಂದೆಯ ಹೆಸರಿಗ ೆ ೨೫ ಎಕರ ೆ
ಮಾಡದತಿುೋರಾ; ಇಲಿವಾದ್ರ ೆ ತಾಯಿ ಹೆಸರಿಗ ೆ ೨೫ ಎಕರ ೆ ಮಾಡದತಿುೋರಾ? ಇದ್ರಲ್ಲಿ ದೂೆಡಿ 
ಸಮಸೆಾಯಿದ ೆ ಮತ್ದು  ಕಾನೂನದ ತೊಡಕದ ಸಹ ಇದೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನ್ಾವು ಕೂೆಟಟೆಂತ್ಹ  ಲ್ಲೋಸ್ 
ತೆಗೆದ್ದಕೂೆೆಂಡೆಂತ್ಹವರದ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊೆಂಡದ, ಅವರದ ಚೆನ್ಾನಗಿ ಅಭಿವೃದಿಾಯಾಗಿ ಸಕಾಾರಕೆೆ 
ಹಣ ಕಟಟಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದ್ದರದಪಯೋಗವಾಗದತ್ುದೆ. ಈ ವಿಧೆೋಯಕವನದನ ತ್ರದವಾಗ, ಇದ್ರ ಬಗೆೆ 
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ಸಮಗರವಾದ್ೆಂತ್ಹ ಚಿೆಂತ್ನೆ್ ಮಾಡಬೋೆಕಾಗಿತ್ದು ಎನದನವುದ್ದ ನನನ ಅಭಿಪಾರಯವಾಗಿದೆ. ಇೆಂತ್ಹ 
ಭೂಮಿಯನದನ ಕೊಡದವಾಗ ಯಾವತ್ೂು ಕೂಡ ಕೆಳ ಮಟಟದ್ಲ್ಲಿರದವೆಂತ್ಹ ಬಡವರಿಗೆ  
ಕೊಡತ್ಕೆೆಂತ್ಹದ್ದು. 

        ನಮಮ ಭಾರತ್ ದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ ಕನ್ಾಾಟಕ ರಾಜಾದಿೆಂದ್ ಕೊಡಗಿನೆಂದ್ ಯೋಧರರಾಗಿರದವವರ 
ಸೆಂಖೆಾ ಬಹಳ ಇದೆ. ಇವತ್ದು ಯೋಧರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನವೃತಿುಯಾಗಿ ಬೆಂದ್ೆಂತ್ಹವರಿಗೆ  ಭೂಮಿ 
ಕೊಡದವುದ್ಕಾೆಗದತಿುಲಿ. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಭೂಮಿ ಇಲಿವೆೆಂದ್ದ ಕೆಂದಾಯ ಇಲಾಖಯೆವರದ ಸಮಿತಿಯ 
ಮದೆಂದ ೆ ಹೋೆಳುತಾುರೆ. ನವೃತಿುಯಾಗಿ ಬೆಂದ್ೆಂತ್ಹ ಯೋಧರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಕೆೋಳುತಿುದಾುರೆ. ಅವರಿಗೆ 
ಭೂಮಿ ಕೂೆಡದವುದ್ಕಾೆಗದವುದಿಲಿವೆೆಂದ್ದ, ನವೆೋಶನ ಕೊಡದತುೆೋವೆ ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳುವೆಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಾತಿ 
ಇವತ್ದು ಬೆಂದಿದ.ೆ ಕೂೆಡಗಿನಲ್ಲಿರದವಷದಟ ಸೈೆನಕರದ ನಮಮ ರಾಜಾದ್ ಬೆೋರ ೆಜಲೆಿಯಲ್ಲಿಲಿ. ಇತಿುೋಚೆಗೆ ಆ 
ಸೈೆನಕ ಕೆಲಸಕೆೆ ಹೊೋಗದತಿುರಬಹದದ್ದ. ನಮಮ ದೆೋಶಸೆೋವೆಯನದನ ಮಾಡಿ ನವೃತಿುಯಾಗಿ ಬೆಂದ್ೆಂತ್ಹ 
ಯೋಧರಿಗೆ ಮತ್ದು ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿಯೋ ಇರತ್ಕೆೆಂಥವರಿಗೆ ನ್ಾಲದೆ ಎಕರ ೆ ಅಥವಾ ಹತ್ದು ಎಕರ ೆ
ಜಮಿೋನನದನ ಕೊಡದವೆಂತ್ಹದ್ುರ ಬಗೆೆ ಸಕಾಾರ ಚಿೆಂತ್ನ್ ೆಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಚನೆ್ಾನಗಿತ್ದು ಎನದನವುದ್ದ 
ನನನ ಭಾವನೆ್. ಯಾವುದೆೋ ಸಕಾಾರಕಾೆಗಲ್ಲೋ, ಈಗಿನ ಸಕಾಾರದ್ ಕದರಿತಾಗಿ ನ್ಾನದ ಹೆೋಳುತಿುಲಿ. 
ಇನ್ೂೆನೆಂದ್ದ ವಿಷಯವೋೆನ್ೆೆಂದ್ರ,ೆ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡದವೆಂತ್ಹ ಮೂಲ ಕೊಡವರದ್ದ. ಇಲ್ಲಿ 
ಬಾಣ ೆಮತ್ದು ಜಮಾಮ ಎನದನವೆಂತ್ಹ ಜಮಿೋನನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡದವೆಂತ್ಹ ಕದಟದೆಂಬಕೆೆ ಶೆೋಕಡಾ ೫೦ 
ರಷದಟ ಸಾವಾತಿರಕವಾಗಿರದವೆಂತ್ಹ ಸಮಸೆಾಗಳು  ಧಿೋರ್ಾಕಾಲ ಮತ್ದು ತ್ಲೆತ್ಲಾೆಂತ್ರಗಳಿೆಂದ್ 
ಇರದವೆಂತ್ಹದಾುಗಿದ.ೆ ಆ ಸಮಸೆಾಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೂೆಡದವುದ್ಕೆೆ ಸಕಾಾರ ಮದೆಂದೆ ಬರದತಿುಲಿ. ಎಲಾಿ 
ಸಕಾಾರಗಳು ಬರಿೋ ಭರವಸೆ ಕೊಟದಟ ಕೂೆಟದಟ ಆ ಸಮಸೆಾಗಳು ಮದೆಂದ್ಕೆೆ ಹೂೆೋಗದತ್ುದೆ. ಅೆಂತ್ಹ 
ಸಮಸೆಾಗಳಿಗೆ ಏನ್ಾದ್ರೊೆಂದ್ದ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸದವೆಂತ್ಹದ್ುಕೆೆ ದ್ಯವಿಟದಟ, ಈಗಿನ ಸಕಾಾರದ್ವರದ 
ಮಾಡಲ್ಲ. ಅೆಂತ್ಹ ಸಮಸಾೆಗಳಿಗೆ ಸಕಾಾರ ಏನ್ಾದ್ರೊೆಂದ್ದ ತಿೋಮಾಾನ ತೆಗೆದ್ದಕೊಳಿಬೆೋಕಾಗಿದೆ.  
ಆ ಜನರಿಗ ೆ ನೆ್ಮಮದಿಯ ಬದ್ದಕನದನ ಕೊಡದವುದ್ಕಾೆಗದತ್ುದೆ. ಇದ್ದ ನನನ ಭಾವನೆ್ಯಾಗಿದೆ. ಈ 
ವಿಧೆೋಯಕವನದನ ವಿರೂೆೋಧ ಮಾಡದವುದಿಲಿ. ಆದ್ರೆ some conditions ಇದೆ. ದ್ಯವಿಟದಟ, 



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                           28-12-2022                                               196 

ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗದ್ ಪರತಿ/Unedited Copy, ನ್ಾಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪತಿರಕಾ ಪರಕಟಣೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ದ 
 

   

ಕಾನೂನದ ತೂೆಡಕದ ಬರದವೆಂತ್ಹ ಸಮಸೆಾಗಳಿಗೆ ಆ ನಯಮದ್ಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವನದನ ಸೂಚಿಸದವೆಂತ ೆ
ನಯಮಗಳನದನ  ಕಡಾಿಯವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿಸಬೋೆಕದ. ಇಪಪತೈೆದ್ದ ಎಕರವೆರಗೆಿನ ಹೆಚದು ಭೂಮಿಯನದನ 
ಅತಿಕರಮಣ ಮಾಡಿರದವವರಿಗ ೆ ಯಾವ ರಿೋತಿ ಕೊಡಬೋೆಕದ? ಇದ್ಕೆೆ ಯಾವ ರಿೋತಿ ಲ್ಲೋಸ್ 
ಕೆಂಡಿಷನ್ಗಳನದನ ಹಾಕಬೆೋಕದ. ಈಗ ಅರವತ್ದು ವಷಾವಾಯಿತ್ದ ಮತೆು ಲ್ಲೋಸ್ ಕೆಂಟನೂಾ 
ಆಗದತ್ುದೆ. ಕೊನೆ್ಗ ೆ ಒೆಂದ್ದ ದಿನ ಇಷ್ೊಟೆಂದ್ದ ವಷಾ ಲ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ವಾವಸಾಯಕೂೆೆೋಸೆರವಾಗಿ 
ಕೊಟಟರದವೆಂತ್ಹ ಜಮಿೋನನದನ, ಅವನಗ ೆ ಕೂೆಡಬಹದದ್ದ ಎೆಂದ್ದ ನ್ಾಳಯೆೆಂದ್ದ ದಿನ ಕೂೆೋಟ್ಾ 
ಕೂಡ ಹೆೋಳಬಹದದ್ದ. ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ಇದ್ದ ಕಮರ್ಷಾಯಲ್ ಅಲಿ ಮತ್ದು ಬೋೆರೆಯಲಿ. ಸಕಾಾರ 
ವಾವಸಾಯ ಮಾಡದವುದ್ಕೊೆೋಸೆರ  ಲ್ಲೋಸ್ಗೆ ಕೂೆಟಟಮೋಲೆ, ಆ ಭೂಮಿ ಒಡಯೆ ಅವನೆ್ೋ 
ಎನದನವೆಂತ್ಹದ್ುರ ಬಗೆೆ ಒೆಂದ್ದ ದಿನ ಕೊೋಟ್ಾಗಳು ಹೆೋಳಬಹದದ್ದ.    ಆ ದಿಸೆಯಿೆಂದಾಗಿ, ಇದ್ರ 
ಸಾಧಕ-ಬಾಧಕಗಳ ಬಗೆೆ ಯೋಚನೆ್ ಮಾಡಿ. ದ್ಯವಿಟದಟ, ಲ್ಲೋಸ್ ಕೆಂಡಿಷನ್ಗಳು ಏನೆ್ೋನದ 
ಹಾಕಬೆೋಕದ ಮತ್ದು ಹೆಚದುವರಿ ಕೊಡಬೋೆಕಾದಾಗ, ಯಾವ ರಿೋತಿ ಕೊಡಬೋೆಕದ? ಲ್ಲೋಸ್ ಅವಧಿಯನದನ 
ಎಷದಟ ಫಿಕಸ್ ಮಾಡಬೋೆಕದ ಮತ್ದು ಎಕರಗೆ ೆದ್ರ ಎಷದಟ ಫಿಕಸ್ ಮಾಡಬೋೆಕದ. ಕೆಲವು ಕಡ ೆತ್ಕರಾರದ 
ಬರಬಹದದ್ದ. ಏನದ ತ್ಕರಾರರದ ಎೆಂದ್ರೆ, ಹತ್ದು ಎಕರ ೆಅತಿಕರಮಣ ಮಾಡಿದಾುರ.ೆ ಆ ಕಡ ೆತೊೋಟದ್ 
ಒಡಯೆನದಾುನ್ ೆ ಮತ್ದು ಈ ಕಡಯೆ ತೊೋಟದ್ ಒಡಯೆನದಾುನ್.ೆ ಇವತ್ದು ಮಧಾದ್ಲ್ಲಿ ಅವನದ 
ಹೆೋಳಬಹದದ್ದ: ನ್ಾನದ ಐದ್ದ ಎಕರ ೆಜಾಗದ್ಲ್ಲಿ ವಾವಸಾಯ ಮಾಡದತಿುದುೆೋನೆ್,  ಅವನದ ಇವತ್ದು ಇಲ್ಲಿ 
ಬೆೋಲ್ಲ ಹಾರ್ಕಕೊೆಂಡದ ಬೆಂದ್ದಬಿಟದಟ ಐದ್ದ ಎಕರ ೆಜಾಗ ನನಗ ೆಕೊಡಿ ಎೆಂದ್ದ ಕೆೋಳುತಾುನೆ್.  ನ್ಾನೂ 
ಕೂಡ ಐದ್ದ ಎಕರ ೆ enjoyment ನಲ್ಲಿ ಇದೆುೋನ್ೆ ಎೆಂದ್ದ ಬೆೋರೂೆಬಬ ಶರ್ಕುಶಾಲ್ಲ ಕೆೋಳುತಾುನೆ್. ಆಗ 
ನಧಾಾರ ಮಾಡದವುದ್ದ ಹೋೆಗೆ? ಅವನಗ ೆಐದ್ದ ಎಕರ ೆಕೊಡದವುದಾ ಅಥವಾ ಇವನಗ ೆಐದ್ದ ಎಕರ ೆ
ಕೊಡದವುದಾ? ಯಾರೊಬಬ ಶರ್ಕುಶಾಲ್ಲ ಸಾಮಥಾಾ ಮತ್ದು ಭದಜಬಲವುಳಿೆಂತ್ಹವನಗೆ ಹತ್ದು ಎಕರ ೆ
ಕೊಟದಟಬಿಡದತಿುೋರಾ? ಜಮಿೋನನ ಅಕೆ-ಪಕೆದ್ಲ್ಲಿ ಇಬಬರದ ಇದೆುೋವೆ, ಮಧೆಾ ಐವತ್ದು ಎಕರ ೆಜಮಿೋನದೆ. 
೨೫ ಎಕರಯೆನದನ ಒಬಬರೋೆ claim ಮಾಡದತಾುರೆ. ಇನ್ೂೆನಬಬ ನ್ಾನೂ ಕೂಡ encroachment 
ನಲ್ಲಿದೆುೋನೆ್ ಎನದನತಾುನ್.ೆ ಆದ್ರೆ ಈ ವಷಾ ಬೆಂದ್ವನದ ಜಮಿೋನನಲ್ಲಿ ಬೆಳ ೆಇಟದಟ, ಗಿಡ ಹಾರ್ಕದಾುನೆ್. 
ಅವನದ “ಇವನಗ ೆ ಕೂೆಡಬೆೋಡಿ, ನ್ಾನದ ಇಪಪತ್ದು ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ವಾವಸಾಯ ಮಾಡಿಕೂೆೆಂಡದ 
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ಬೆಂದಿದೆುೋನ್.ೆ ನನಗ ೆ ಕೂೆಡಿ”್ ಎೆಂದ್ದ ತ್ಕರಾರದ ಅಜಾ ಕೂೆಡದತಾುನೆ್. ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಯಾವ ರಿೋತಿ 
ನಧಾಾರ ತೆಗೆದ್ದಕೊಳಿಬೋೆಕದ? ಇದಲೆಿವುಗಳ ಬಗೆೆ ದ್ಯವಿಟದಟ, ಆ ಷರತ್ದುಗಳಲ್ಲಿ ಲ್ಲೋಸ್ 
ಕೆಂಡಿಷನಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೋೆಕದ.  ಇದ್ರಿೆಂದಾಗಿ ಸಕಾಾರಕೆೆ ಎೆಂದ್ೂ ಕೂಡ ನಷಟವಾಗಬಾರದ್ದ. 
ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಸಕಾಾರಕೆೆ revenue ಗೆ ನಷಟವಾಗಬಾರದ್ದ. ಸಕಾಾರದ್ ಆಸಿು ಯಾವತ್ೂು ಕೂಡ 
ಸಕಾಾರದ್ ಸಾತಾುಗಿ revenue  ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬೋೆಕದ. ಆ ರಿೋತಿ ಲ್ಲೋಸ್ ಕೆಂಡಿಷನ್ಗಳನದನ 
ಹಾರ್ಕ, ಇದ್ನದನ ಕೂೆಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ದ ಹೋೆಳಿ, ಈ ವಿಧೆೋಯಕಕೆೆ ಸಹಮತ್ವನದನ ವಾಕುಪಡಿಸದತಾು, ನನನ 
ಮಾತ್ನದನ ಮದಗಿಸದತೆುೋನ್ೆ.  

     ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಮದನರಾಜದ ಗೌಡ ಪಿ.ಎೆಂ.ರವರೆೋ, ತಾವು ಮಾತ್ನ್ಾಡಿ. 

    ಶ್ರೋ ಮದನರಾಜದ ಗೌಡ ಪಿ.ಎೆಂ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಚದನ್ಾಯಿತ್ರಾದ್ವರದ):- ಮಾನಾ 
ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನನಗ ೆ ಮಾತ್ನ್ಾಡಲದ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೂೆಟಟದ್ುಕಾೆಗಿ, ತ್ಮಗ ೆ
ಧನಾವಾದ್ಗಳನನಪಿಾಸದತೆುೋನೆ್. ಕನ್ಾಾಟಕ ಭೂ ಕೆಂದಾಯ (ಎರಡನೆ್ೋ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೆೋಯಕ, 
2022 ಅನದನ ನ್ಾನದ ಸೆಂತೂೆೋಷದಿೆಂದ್ ಸಾಾಗತ್ ಮಾಡದತೆುೋನ್.ೆ ನ್ಾನದ ಈ ಸದ್ನಕೆೆ ಬೆಂದ್ೆಂತ್ಹ 
ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಹಲವಾರದ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗೆೆ ಹೆೋಳಿರದವೆಂತ್ಹದ್ುನದನ ನ್ಾನದ 
ಕೆೋಳಿಸಿಕೂೆಳುಿತಿುದುೆ. ಶ್ರೋಯದತ್ರದಗಳಾದ್ ಹದಚುಮಾಸಿು ಗೌಡರದ, ಬಸವಲ್ಲೆಂಗಪಪರವರದ ನಸಿೋರ್ 
ಸಾಬ್ರವರದ ಯಾರೂ ನೋರ್ ಸಾಬ್ ಎೆಂದ್ದ ಹೆಸರದ ಮಾಡಿದ್ುರೂೆೋ, ಅವರದ ರೈೆತಾಪಿ ಜನರದ, 
ದಿೋನದ್ಲ್ಲತ್ರದ,  ಬಡವರದ, ಶೆ್ೋರ್ಷತ್ರದ ಇವರಲೆಿರಿಗೂ ಯಾವ ರಿೋತಿಯಾಗಿ ಸಹಕಾರ 
ಕೊಡದತಿುದ್ುರದ ಎೆಂಬದದ್ರ ಬಗೆೆ ನ್ಾನದ ಕೆೋಳಿದೆು. ಇತಿುೋಚೆಗೆ ಅವರದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರದವ ಬಗೆೆ ನ್ಾನದ 
ಕೆೋಳಿದೆು. ಆದ್ರ ೆನ್ಾನದ ಅವರನದನ ಕೆಂಡಿರಲ್ಲಲಿ. ಇತಿುೋಚೆಗೆ ಯಾರಾದ್ರೊಬಬರದ  ಮೆಂತಿರ ಎಲಿರಿಗೂ 
ತ್ಕ್ಷಣ ಸಪೆಂದಿಸದವೆಂತ್ಹವರದ ಮತ್ದು ಸದಧಾರಣೆಗಳನದನ ತ್ರದವೆಂತ್ಹವರದ. ವಿಶೋೆಷವಾಗಿ ರೈೆತ್ರ ಬಗೆೆ 
ಕಾಳಜಯದಳಿ ಯಾರಾದಾರೂೆಬಬರದ ಮೆಂತಿರಯಿದಾುರೆೆಂದ್ರ,ೆ ಅವರೆೋ ಮಾನಾ ಆರ್. ಅಶೆ್ೋಕ್ರವರದ.  
ಅವರದ ತ್ೆಂದ್ೆಂತ್ಹ ಹಲವಾರದ ಸದಧಾರಣೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ “ಜಲಾಿಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡ ೆ ಹಳಿಿಯ ಕಡ”ೆ್
ಎನದನವ ವಿನೂತ್ನವಾದ್ೆಂತ್ಹ ಯೋಜನೆ್ಯನದನ ತ್ೆಂದಿದಾುರೆ. ಕೆೋವಲ ಜಲಾಿಧಿಕಾರಿಯವರನದನ 
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ಮಾತ್ರ ಹಳಿಿಯ ಕಡ ೆಕಳುಹಿಸಲ್ಲಲಿ. ಅವರೆೋ ಸಾತ್ಃ  ಹನೆ್ನರಡದ ಜಲೆಿಗಳಿಗೆ ಹೂೆೋಗಿ, ವಾಸುವಾ ಮಾಡಿ, 
ಅಲ್ಲಿರದವೆಂತ್ಹ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೂೆೆಂಡಿದ್ದು,  ಒೆಂದ್ದ ದಿನ ಮಾನಾ ಶಾೆಂತ್ರಾಮ ಬದಡನ 
ಸಿದಿುಯವರ ಗಾರಮಕೆೆ ಹೊೋದ್ೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಬೆಳಗೆೆ ಗೆಡೆಿ-ಗೆಣಸದಗಳನದನ ಕೊಟಟರದ. 
ಅದ್ನೆ್ನಲಾಿ ನ್ಾನದ ತಿೆಂದ್ದಕೊೆಂಡೆ ಎನದನವೆಂತ್ಹ ಮಾತ್ನದನ ಒೆಂದ್ದ ದಿನ ನನಗ ೆಮಾನಾ ಆರ್. 
ಅಶೆ್ೋಕ್ರವರದ ಹೆೋಳಿದ್ರದ. ಇಷ್ೂೆಟೆಂದ್ದ ವಿಶೆೋಷವಾಗಿ ಜನರ ಬಗೆೆ ಕಾಳಜಯನನಟದಟಕೂೆೆಂಡದ, ಆ 
ಒೆಂದ್ದ ಯೋಜನೆ್ಯನದನ ತ್ೆಂದಿರದವೆಂತ್ದಾುಗಿದೆ. ಆದಾದ್ ನೆಂತ್ರ ಯಾರದ ಹಿರಿಯ ಜೋವಿಗಳಿದಾುರ,ೆ 
ಆ ಹಿರಿಯ ಜೋವಿಗಳು ಕಛೆೋರಿಗ ೆಅಲೆಯಬಾರದ್ದ ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿ, ಎಪಪತೆುರಡದ ಗೆಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆೋವಲ 
“ಹಲೊೋ ಕೆಂದಾಯ ಮೆಂತಿರಗಳೆೋ”್ ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿದ್ ತ್ಕ್ಷಣವೆೋ ಅವರ ಮನ್ ೆ ಬಾಗಿಲ್ಲಗ ೆ
ಪಿೆಂಚಣಿಯನದನ ತೆಗೆದ್ದಕೂೆೆಂಡದ ಹೊೋಗದವೆಂತ್ಹ ಒೆಂದ್ದ ಬಹದದೊಡಿ ಸಾಮಾಜಕ ಭದ್ರತಾ 
ಪಿೆಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ್ಯನದನ ಮಾಡಿದ್ೆಂತ್ಹವರೆೆಂದ್ರೆ,  ಮಾನಾ ಕೆಂದಾಯ ಮೆಂತಿರಯವರದ. 
ಕೆಂದಾಯ ಗಾರಮಗಳ ರಚನೆ್ ಸದಮಾರದ 289 ಜನ ವಸತಿ ಪರದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂದಾಯ 
ಗಾರಮಗಳನ್ಾನಗಿ ಪರಿವತ್ಾನ್ೆ ಮಾಡಿದ್ೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸಕೆೆ ಕೈೆ ಹಾಕದವೆಂತ್ಹ ಧೈೆಯಾ 
ಮಾಡಿದ್ೆಂತ್ಹವರದ ಎೆಂದ್ರ,ೆ  ಮಾನಾ ಆರ್. ಅಶೆ್ೋಕ್ರವರದ. ಕನ್ಾಾಟಕ ಭೂ ಕಬಳಿಕೆ ನಷ್ೆೋಧ 
ಅಧಿನಯಮವನದನ ಅವರದ ತ್ೆಂದಿರದವೆಂತ್ಹದ್ದು. ಆದಾದ್ ನೆಂತ್ರ ವಿಶೆೋಷವಾಗಿ Sections 79A 
and 79B  of the Karnataka Land Reforms Act  ಅನದನ ತೆಗೆದಿದ್ದು. ಇವತ್ದು 
ಹಲವಾರದ ಜನರದ ಹಣವೆಂತ್ರದ ಮತ್ದು ಸಿಾತಿವೆಂತ್ರದ ಇದ್ುರದ. ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅನಸದತಿುತ್ದು: 
Terrace Garden ಅನದನ ಮನ್ೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊೆಂಡದ, ಮನ್ೆಯಲ್ಲಿ ಮಕೆಳಿಗ ೆ ಯಾವ 
ರಿೋತಿಯಾಗಿ;  ಇವತ್ದು ಎಷ್ೊಟೋ ಶಾಲಯೆ ಮಕೆಳಿಗ ೆಹಾಲದ ಎಲ್ಲಿ ಬರದತ್ುದೆ ಎೆಂದ್ರೆ,್ “Fridge 
ನೆಂದ್ ಬರದತ್ುದೆ”್ಎೆಂದ್ದ ಮಕೆಳು ಹೋೆಳುತಿುದ್ುರದ. ಅೆಂತ್ಹ ಮಕೆಳಲ್ಲಿ ನ್ಾವು ಏನ್ಾದ್ರೂ ಬದ್ಲಾವಣ ೆ
ತ್ರಬೋೆಕದ. ಕೃರ್ಷಯನದನ ತೊೋರಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿ, ಹಲವಾರದ ಜನ ಹಣವೆಂತ್ರಿಗೆ ಜಮಿೋನನದನ 
ಪಡಯೆದವುದ್ಕೆೆ ಆಗದತಿುರಲ್ಲಲಿ. ಅೆಂತ್ಹವರಿಗೂ ಸಹ ಜಮಿೋನನದನ ಪಡದೆ್ದ, ವಾವಸಿಾತ್ವಾಗಿ 
ವಾವಸಾಯ ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೂೆಡದವೆಂತ್ಹದ್ುಕಾೆಗಿಯೋ Sections 79A and 
79B  of the Karnataka Land Reforms Act  ಅನದನ ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದ್ರ 
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ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂದಾಯ ದಾಖಲಗೆಳು ವಿಶೋೆಷವಾಗಿ ರೈೆತ್ರ ಮನ್ ೆಬಾಗಿಲ್ಲಗ ೆಮದ್ಲದ ಆರ್.ಟ.ಸಿ., 
ಪಡಯೆಬೆೋಕೆೆಂದ್ರೆ, ಮದ್ಲದ Revenue Inspector ಮನ್ೆಗೆ ಹೊೋಗಬೆೋಕಾಗಿತ್ದು. ಆದಾದ್ 
ನೆಂತ್ರ ರೂ. ೧೫ ಕೂೆಟದಟ, ಗಣರ್ಕೋಕರಣವಾದ್ ನೆಂತ್ರ ಪಡಯೆದವೆಂತ್ಹ ವಾವಸೆಾ ಆಯಿತ್ದ.                                  

                                                                (ಮದೆಂದ್ದ) 

(1272) 28.12.2022, 5.10,TCH-GR                (ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೋ ಮದನರಾಜದಗೌಡ ಪಿ.ಎೆಂ.(ಮದೆಂದ್ದ):-   

ವಿಶೆೋಷವಾಗಿ ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಅದ್ನದನ ಉಚಿತ್ವಾಗಿ ಮನ್ ೆಮನ್ೆಗೆ ತ್ಲದಪಿಸದವೆಂತ್ಹ ಬಹದದೊಡಿ 
ಕೆಲಸವನದನ ಮಾನಾ ಕೆಂದಾಯ ಸಚಿವರದ ಮಾಡಿ ಅಭಿನೆಂದ್ನೆ್ಗ ೆಅಹಾರಾಗಿದಾುರ.ೆ ಇತಿುೋಚೆಗ ೆಭೂ 
ಪರಿವತ್ಾನೆ್ಗ ೆಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ೆಂತೆ ವಿಧೆೋಯಕವನೂನ ಕೂಡ ಮೆಂಡನೆ್ ಮಾಡಿದ್ರದ. ಭೂಪರಿವತ್ಾನ್ ೆ
ಮಾಡಿಕೊಡಲದ ಸದಮಾರದ ೩೦ ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇದ್ದುದ್ನದನ ೭ ದಿನಗಳಿಗೆ ತ್ೆಂದ್ದ 
ಭರಷ್ಾಟಚಾರವನದನ ತ್ಪಿಪಸಬೋೆಕೆೆಂದ್ದ ಒೆಂದ್ದ ಬಹದ ದೊಡಿ ಕೆಲಸವನದನ ಮಾಡಿದಾುರ.ೆ  ಪರಿಶ್ಷಟ ಜಾತಿ 
ಮತ್ದು ಪರಿಶ್ಷಟ ಪೆಂಗಡದ್ವರಿಗೆ ಮನ್ ೆಕಟಟಲದ ಅನದಕೂಲ ಮಾಡಿಕೂೆಟಟದಾುರೆ.  ಡಿೋಮಿ್ ಅರಣಾ 
ಪರದೆೋಶವನದನ ಕಡಿಮ ಮಾಡಿದಾುರ.ೆ ಈ ರಿೋತಿಯಾಗಿ ಹಲವಾರದ ಸದಧಾರಣೆಗಳನದನ ಈ 
ಇಲಾಖಯೆಲ್ಲಿ ತ್ೆಂದ್ೆಂತ್ಹ ಮಾನಾ ಆರ್.ಅಶೆ್ೋಕ್ ರವರದ ಈ ಬಾರಿ ವಿಶೆೋಷವಾಗಿ ರೈೆತಾಪಿ 
ಜನರಿಗೆ ಭೂಗಳಿರದ ಎನದನವೆಂತ್ಹ ಟಾಾಗ್ಲೆೈನ್ ಸೋೆರಿಕೊೆಂಡಿತ್ದು. ಆ ಭೂಗಳಿರದ ಅವಯಾಾರದ 
ಭೂಗಳಿತ್ನ ಮಾಡಿಕೊೆಂಡದ ತ್ಮಮ ಮನ್ೆಗಳಿಗ ೆಎತಿುಕೂೆೆಂಡದ ಹೂೆೋಗದತಿುರಲ್ಲಲಿ. ಅವರದ ವಾವಸಾಯ 
ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಮತ್ದು ಸೂೆಪದಪ-ಸದೆೆಗಳನದನ ಬೆಳೆಯದವುದ್ಕೂೆೆೋ ಏನೆ್ೂೋ ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಅದ್ನದನ 
ಮಾಡಿಕೊೆಂಡಿದ್ುರದ. ಆದ್ರೆ, ಅೆಂತ್ಹ ರೈೆತ್ರ ಮೋಲ ೆ ಯಾರದ ಅನನದಾತ್ರದ ಇದಾುರೂೆೋ ಅವರ 
ಮೋಲ ೆ ಕೆೋಸ್ಗಳನದನ ಹಾರ್ಕ ನ್ಾಾಯಾಲಯಕೆೆ ಅಲೆಯದವೆಂತ ೆ ಮಾಡಿದ್ುರದ. ಅವರಿಗ ೆ
ಸದಧಾರಣೆಯನದನ ತ್ರಬೋೆಕೆೆಂದ್ದ ಈ ಒೆಂದ್ದ ವಿಧೆೋಯಕವನದನ ತ್ೆಂದಿದಾುರೆ. ಮತೆು ನ್ಾನದ 
ಕೆೋಳಿದ್ೆಂತೆ,  ಆ ಭೂಗಳಿರದ ಎೆಂದ್ದ ಅವರಿಗೆ ಏನ್ಾದ್ರೂ ಹೆಸರದ ಕಟಟದ್ ತ್ಕ್ಷಣವೆೋ ಆ ಮನ್ೆಗೆ 
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ಎಷ್ೊಟೋ ಕಡ ೆಹೆಣದಣಮಕೆಳನೂನ ಕೂಡ ಕೊಡದತಿುರಲ್ಲಲಿ.  ಏಕೆೆಂದ್ರ ೆಅವರಿಗೆ ಆ ಪಟಾಟ ಬೆಂದಿದ ೆ
ಎೆಂದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ದು ಅದ್ನೆ್ನಲಾಿ ಮಿೋರಿ ಸದಮಾರದ ೨೫ ವಷಾಗಳ ಕಾಲ ಅವರಿಗೆ ಒೆಂದ್ದ 
ಅನದಕೂಲವಾಗಿ ನೆ್ಮಮದಿಯಾಗಿ ಜೋವವನದನ ನಡಸೆದವುದ್ಕೆೆ ಒೆಂದ್ದ ವಾತಾವರಣವನದನ ನಮಾಾಣ 
ಮಾಡಿಕೊಟಟದಾುರ.ೆ ಅೆಂತ್ಹವರಿಗೆ ನ್ಾನದ ವಿಶೆೋಷವಾಗಿ ವೆಂದ್ನೆ್ಗಳನದನ ತಿಳಿಸದತಾು, 
ಡಿ.ವಿ.ಜ.,ಯವರದ “ಹದಲಾಿಗದ ಬೆಟಟದ್ಡಿ, ಮನ್ೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾಗದ, ಕಲಾಿಗದ ಕಷಟಗಳ ಮಲೆ ವಿಧಿ 
ಸದರಿಯೋ, ಬೆಲಿ ಸಕೆರೆಯಾಗದ ಧಿೋನ-ದ್ದಬಾಲರಿಗೆ, ಎಲಿರೊಳಗೊೆಂದಾಗದ ಮೆಂಕದತಿಮಮ” ಎೆಂದ್ದ 
ಹೆೋಳಿದಾುರೆ. ಆ ರಿೋತಿಯಾಗಿ ಮಾನಾ ಸಚಿವರಾದ್ ಆರ.ಅಶೆ್ೋಕ್ರವರದ ದಿೋನರಿಗ,ೆ ದ್ದಬಾಲರಿಗ ೆ
ಬೆಲಿ ಸಕೆರೆಯಾಗಿದಾುರೆ. ಅೆಂತ್ಹ ಸಚಿವರದ ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಸದಮಾರದ 2500 ಜನಕೆೆ ಅವರೆೋ 
ಕೊಟಟರದವೆಂತ್ಹ ಸಣಣ ಲೆಕೆ. 2500ರ್ಕೆೆಂತ್ ಹಚೆದು ಕದಟದೆಂಬಗಳಿಗೆ ಇವತ್ದು ಈ ವಿಧೆೋಯಕದ್ 
ಮದಖಾೆಂತ್ರ ಸಹಕಾರ ಸಿಗದತ್ುದೆ. ಅವರದ ಭೂಗಳಿರದ ಎೆಂದ್ದ ಏನದ ಟಾಾಗ್ಲೆೈನ್ ಇತೂೆುೋ 
ಅದ್ರಿೆಂದ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರದವುದ್ಕೆೆ ಅನದಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟಟದಾುರೆ. ಅೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸಕೆೆ ಸಹಕಾರವನದನ 
ಕೊಟಟರದವೆಂತ್ಹ ಮಾನಾ ಸಚಿವರಿಗೆ ನ್ಾನದ ವೆಂದ್ನೆ್ಗಳನದನ ತಿಳಿಸದತೆುೋನ್.ೆ ನನಗೆ ಒೆಂದೋೆ ಒೆಂದ್ದ 
ಸಣಣ ಡೌಟ್ ಇದೆ, ಅದ್ನದನ ಕೆೋಳಿ ನನನ ಮಾತಿಗ ೆವಿರಾಮ ಕೊಡದತೆುೋನೆ್. ಸದಮಾರದ ೨೫ ವಷಾಗಳ 
ಅವಧಿಗ ೆ ಎೆಂದ್ದ ಅವರಿಗೆ ಲ್ಲೋಸ್ ಗೆ ಕೊಡದತೆುೋವೆೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿದಾುರ.ೆ ಆದ್ರ ೆ 2005 ರಿೆಂದ್ 
ಕೊಡದತಿುೋರೊೋ ಅಥವಾ ಈ ವಿಧೆೋಯಕ ಜಾರಿಗೆ ಬೆಂದ್ ನೆಂತ್ರ ಕೊಡದತಿುೋರೂೆೋ? ಇವತ್ದು 
ಸದಮಾರದ ೩೦ ವಷಾಗಳಿಗೆ ೨೫ ಎಕರ ೆ ಜಮಿೋನನದನ ಕೊಡದತೆುೋವೆ ಎೆಂದ್ದ ಇದೆ. ಯಾವ 
ದಿನ್ಾೆಂಕದಿೆಂದ್ ಕೊಡದತಾುರೆ ಎನದನವೆಂತ್ದ್ುನದನ ನನಗ ೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟಟರ ೆ ಒಳೆಿಯದ್ದ. ನ್ಾನದ 
ವಿಶೆೋಷವಾಗಿ ಈ ಒೆಂದ್ದ ವಿಧೆೋಯಕವನದನ ಅತ್ಾೆಂತ್ ಸೆಂತೂೆೋಷದಿೆಂದ್ ಸಾಾಗತ್ ಮಾಡದತೆುೋನ್ೆೆಂದ್ದ 
ಹೆೋಳುತಿುದೆುೋನೆ್.  

 ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರಾದ್ ಮದನರಾಜದಗೌಡ 
ಪಿ.ಎೆಂ., ರವರದ ಹೆೋಳಿದ್ುನ್ೆನಲಾಿ ವಿಧೆೋಯಕ ಮಾಡಿಕೂೆಟದಟಬಿಡಿ. 
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 ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ ರವರೆೋ, ಅದ್ದ ಅವರವರ ಅಭಿಪಾರಯ. 
ತಾವು ಇನ್ೂೆನಬಬರ ಬಗೆೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡದವುದ್ದ ಬೆೋಡ. 

 ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೋಶ್ (ನ್ಾಮನದೆೋಾಶನ ಹೊೆಂದಿದ್ವರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, 
ಪಾಿೆಂಟೋೆಷನ್ ಜಮಿೋನದಗಳಿಗೆ ಗದತಿುಗೆ ಕೊಡತ್ಕೆೆಂಥ ಬಿಲ್ ಏನದ ತ್ೆಂದಿದಾುರೆ, ಅದ್ಕೆೆ ನ್ಾನದ 
ಸಾಾಗತ್ ಮಾಡದತುೆೋನೆ್. ಆದ್ರ ೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮದಖಾವಾದ್ದದ್ದ ಕಾನೂನದ. ಇಲ್ಲಿ ತಾವು 2005 
ಜನವರಿಯಿೆಂದ್ ಹಿೆಂದ ೆಇದ್ುೆಂತ್ಹವರಿಗ ೆಕೂೆಡದತೆುೋವೆೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿದಿುೋರಿ.  ಮತೆು ನೋವು ಸದಮಾರದ ೩೦ 
ವಷಾಗಳ ಕಾಲ ಲ್ಲೋಸ್ ಗೆ ಕೊಡದತಿುದಿುೋರಿ. ಅದ್ನದನ ಇವತಿುನೆಂದ್ ಕೊಡದತಿುೋರಿ.  2005 ರಲ್ಲಿ 
ಅವರದ ಬರದತಾುರ.ೆ ಆದ್ರೆ ನೋವು ಸದಮಾರದ ೩೦ ವಷಾಗಳು ಲ್ಲೋಸ್ ಗೆ ಕೂೆಡದವುದ್ದ. ಈ ಬಿಲ್ 
ಜಾರಿಗ ೆಇವತಿುನೆಂದ್ ಜಾರಿಗೆ ಬರದತ್ುದೆ. ನೋವು . . . 

 ಶ್ರೋ ಆರ್.ಅಶೆ್ೋಕ್ (ಕೆಂದಾಯ ಸಚಿವರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಇದ್ದ confuse 
ಆಗದವುದ್ದ ಬೋೆಡ. ಯಾರದ 2005 ರ್ಕೆೆಂತ್ ಹಿೆಂದ ೆಉಳುಮ ಮಾಡದತಿುರದತಾುರೊೋ ಅವರಿಗೆ ಲ್ಲೋಸ 
ಕೊಡದವುದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಈಗ ಬೆಂದ್ದ ಉಳುಮ ಮಾಡಿ, ನ್ಾನದ ಕಾಫಿ ತೂೆೋಟ 
ಮಾಡದತೆುೋವೆೆಂದ್ರ ೆಕೊಡದವುದ್ಕೆೆ ಬರದವುದಿಲಿ.  

 ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೋಶ್:- ಇಲಿ, ನ್ಾನದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರದತೆುೋನೆ್. ನೋವು confuse ಆಗಬೆೋಡಿ. 

 ಶ್ರೋ ಆರ್.ಅಶೆ್ೋಕ್ (ಕೆಂದಾಯ ಸಚಿವರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಈಗ ಯಾರೊೋ 
ಒಬಬರದ ಪರಿೋಕ್ೆ ಬರೆಯದತಾುರೆೆಂದ್ರೆ, ಅವರದ ಪಿ.ಯದ.ಸಿ., ಪಾಸ್ ಆಗಬೋೆಕೆೆಂದ್ದ ಇರದತ್ುದೆ. ಅದ್ದ 
ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಜಬಿಲ್ಲಟ ಅಷ್ೆಟೋ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಇರದವ ಜಮಿೋನನಲ್ಲಿ ನ್ಾನದ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಯದತೆುೋನ್ೆೆಂದ್ರ ೆ
ಆಗದವುದಿಲಿ. 

 ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೋಶ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಕರಕೆಟ್. ನ್ಾನದ ಅದ್ನೆ್ನೋ 
ಮಾತ್ನ್ಾಡದತಿುರದವುದ್ದ.  ನೋವು ಹೆೋಳಿದ್ುಕೆೆ ನ್ಾನದ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಬೆಂದ್ದಬಿಡದತೆುೋನ್ೆ.  ಈಗಾಗಲೆೋ 
ಹಲವಾರದ ಸದಪಿರೆಂ ಕೊೋಟ್ಾ ಆದೆೋಶಗಳಿವೆ.  ಸದಮಾರದ ೩೦ ವಷಾಗಳ ಕಾಲ ಯಾವುದೆೋ 
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ಸಕಾಾರಿ ಜಾಗಗಳನದನ ಆಕರಮಿಸಿಕೊೆಂಡದ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊೆಂಡಿದಾುಗ adverse possession 
ನಲ್ಲಿ ಅವನದ ಟೆೈಟಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳಿಬಹದದ್ದ. ಈಗ ತಾವು 2005 ರ್ಕೆೆಂತ್ಲೂ ಹಿೆಂದ ೆ ಎೆಂದ್ದ 
ಹೆೋಳಿದಿುೋರಿ. ಅೆಂದ್ರೆ ಇವತಿುಗೆ ಸದಮಾರದ ೧೭ ವಷಾಗಳಾಗಿದ.ೆ ಸದಮಾರದ ೧೭ ವಷಾಗಳಿಗಿೆಂತ್ ಹಿೆಂದ ೆ
ಇದ್ುವರಿಗ ೆನೋವು ಗದತಿುಗೆಗೆ ಕೊಡದತಿುದಿುೋರಿ. ಅದ್ರ್ಕೆೆಂತ್ಲೂ ಹಿೆಂದ ೆಅೆಂದ್ರೆ ಸದಮಾರದ ೬೦ ರಿೆಂದ್ 
೭೦ ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ಉಳುಮ ಮಾಡತ್ಕೆೆಂಥವರದ ಬಹಳ ಜನ ಇದಾುರ.ೆ  ಅವರದ ನಮಮ ಹತಿುರ ಏಕ ೆ
ಬರದತಾುರ?ೆ ಅವರದ ಒೆಂದೋೆ ಬಾರಿಗ ೆ adverse possession ತೆಗೆದ್ದಕೂೆೆಂಡದ ಟೆೈಟಲ್ ಫಿಕಸ್ 
ಮಾಡಿಕೊಳುಿತಾುರ.ೆ ಆದ್ರೆ ಅವಯಾಾರದ ನ್ಾಾಯಾಲಯಕೆೆ ಹೊೋಗಿರದವುದಿಲಿ. ಈ ಆಕಟ್ನದನ ಜಾರಿಗೆ 
ಬೆಂದಾಗಿನೆಂದ್ ನೋವು ಲ್ಲೋಸ್ಗೆ ಕೂೆಡದತಿುೋರಿ. 2005ರಲ್ಲಿ ಅವನದ ಇರದತಾುನೆ್. ಅದ್ರ್ಕೆೆಂತ್ 
ಹಿೆಂದಿನೆಂದ್ಲೂ ಉಳುಮ ಮಾಡದತಿುದಾುನೆ್. ಇದ್ದ ಏನ್ಾಗದತ್ುದೆೆಂದ್ರ ೆ ಸದಮಾರದ ೩೦ ವಷಾಗಳ 
ಕಾಲ lease ಗೆ ಕೊಟಟರತ್ಕೆೆಂಥದ್ದು ಅಥವಾ 2005ರಲ್ಲಿ ನೋವು ಏನದ ಲ್ಲೋಸ್ ಗೆ ಏನದ 
ಕೊಡದತಿುದಿುೋರಿ 17 ವಷಾಕೆೆ ಅವನ possession establish ಮಾಡತ್ಕೆೆಂಥದ್ುನದನ misuse 
ಮಾಡಿಕೊಳುಿತಾುನ್.ೆ  ನಮಮ ಕನ್ಾಾಟಕದ್ಲ್ಲಿ ಪಾಿೆಂಟೆೋಷನ್ ಒಟದಟ ೫ ಅಥವಾ ೬ ಜಲೆಿಗಳು 
ಬರಬಹದದ್ದ. ಅದ್ರ ನೆಂತ್ರ ಬರದವುದಿಲಿ. ಈ ಐದಾರದ ಜಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರತ್ಕೆೆಂಥ ಏನದ 
encroachment upon the Government land  ಇರದವೆಂಥದ್ದು. ಇೆಂತ್ಹ ಲಾಾೆಂಡ್ಗಳ 
ಮೋಲ ೆ ಯಾರದ unauthorizedly cultivate ಮಾಡದತಿುದಾುರೊೋ ಅವರದ establish 
ಮಾಡತ್ಕೆೆಂಥದ್ುಕೆೆ ಜಾಗ ಮಾಡಿಕೊಡದತಿುದಿುೋರಿ. ನೋವು 2005 ರಿೆಂದ್ ಹಿೆಂದ ೆಸದಮಾರದ 30 ವಷಾ 
ಇರಬಹದದ್ದ ಅಥವಾ ೪೦ ವಷಾ ಇರಬಹದದ್ದ.  ಅವರಿಗೆ ಟೆೈಟಲ್ ಫಿಕಸ್ ಆಗಿಹೊೋಗಿದ.ೆ ಅವರದ 
ಕೊೋಟ್ಾಗೆ ಒೆಂದ್ದ ಅಪಿಿಕೆೋಷನ್ ಹಾರ್ಕಕೂೆೆಂಡದ ನನಗ ೆ ಟೆೈಟಲ್ ಕನ್ಫಮ್ಾ ಮಾಡಿ ಎೆಂದ್ರೆ 
ಕೊೋಟ್ಾನವರದ ಸದಮಾರದ ಆ ೩೦ ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ possession ನಲ್ಲಿ ಇರತ್ಕೆೆಂಥ 
ingredients ನದನ prove ಮಾಡಿದ್ರೆ that is enough. ಅವನಗ ೆ. .  . 

 ಶ್ರೋ ಆರ್.ಅಶೆ್ೋಕ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ಕಾನೂನದ ಸಚಿವರದ 
ಹೆೋಳುತಾುರ.ೆ ಆ ರಿೋತಿ ಆತ್ನಗೆೋ ಕೊಟದಟಬಿಡದತಾುರೆಯೋ? Adverse possession… 
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 ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೋಶ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಅವನ ರೈೆಟಸ್ನದನ ಸದಮಾರದ ೩೦ ವಷಾ 
ಎಸಾಟಬಿಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ . . . 

 ಶ್ರೋ ಆರ್.ಅಶೆ್ೋಕ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಇದ್ದ ಸಕಾಾರಿ ಜಮಿೋನದ. ಆ ರಿೋತಿ ಎಲಾಿ 
possession ಬರದವುದಿಲಿ.  

 ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೋಶ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಸದಪಿರೋೆಂ ಕೊೋಟಾನ ಹಲವಾರದ 
ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆದೆೋಶಗಳನದನ ಕೊಟಟದಾುರೆ.  

 ಶ್ರೋ ಆರ್.ಅಶೆ್ೋಕ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೊಟದಟಬಿಡೊೋಣ ಬಿಡಿ, ಏಕೆ 
ಇದ್ರಲ್ಲಿ ವಾದ್ ಮಾಡದವುದ್ದ. 

 ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೋಶ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಸಕಾಾರ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಎಕಾಸಮಿನ್ 
ಮಾಡಬೋೆಕದ. 

 ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಕಾನೂನದ ಸಚಿವರದ ಅದ್ದ ಏನದೆ, ಅದ್ಕೆೆ ಲ್ಲೋಗಲಾಿಗಿ 
ಹೆೋಳುತಾುರ.ೆ ಈಗ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಹೆೋಳಿ.  

 ಶ್ರೋ ಆರ್.ಅಶೆ್ೋಕ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಮಾನಾ ವಿರೂೆಧ ಪಕ್ಷದ್ ಸದ್ಸಾರಾದ್ 
ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸಾದ್ ರವರದ ಜಮಿೋನನದನ ಉಳಿಸಿ ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳುತಿುದಾುರೆ.  ಆದ್ರ ೆ ನೋವು ಅವರದೆೋ 
ಜಮಿೋನದ ಏಕೆ ಹೂೆೋಗದತಿುದಿುೋರಿ ಎೆಂದ್ದ ಹೋೆಳುತಿುದಿುೋರಿ. 

 ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೋಶ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನ್ಾನದ ಏಕೆ ಹೋೆಳುತಿುದೆುೋನೆ್ೆಂದ್ರೆ, ಮಾನಾ 
ಕಾನೂನದ ಸಚಿವರದ ನ್ಾವು ಅದ್ನದನ ವಾಪಸದಸ ತೆಗೆದ್ದಕೂೆಳುಿವುದ್ಕೆೆ ಆಗದವುದೆೋ ಇಲಿವೆೆಂದ್ದ  
ಹೆೋಳುತಿುದ್ುರದ. ಆ ರಿೋತಿ ಹಲವಾರದ ಬಾರಿ ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ವಾಕುಪಡಿಸಿದಾುರ.ೆ ಆ ಒೆಂದ್ದ ಬೆೋಸಿಸ್ ಮೋಲ ೆ
ಇದ್ನದನ ಮಾತ್ನ್ಾಡದತಿುದೆುೋನ್ೆ. ನ್ಾನದ ಮಾತ್ನ್ಾಡಬಾರದ್ದ ಅೆಂದ್ದಕೂೆೆಂಡಿದುೆನದ. ನೋವು 
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ಹೆೋಳಿದ್ುಕೊೆೋಸೆರ ನ್ಾನದ ಮಾತ್ನ್ಾಡಿದನೆದ. ನೋವು ಅದ್ನದನ ವಾಪಸದಸ ತೆಗೆದ್ದಕೂೆಳುಿವುದ್ಕೆೆ 
ಆಗದವುದೋೆ ಇಲಿವೆೆಂದ್ರ,ೆ it is adverse possession. 

 ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಅವರದ ಹೆೋಳಿದ್ದು ಫ್ಾಾಕಟ್. 

 ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೋಶ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, it’s a fact. ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ನ್ಾನದ 
ಹೆೋಳುವುದೋೆನ್ೆೆಂದ್ರ,ೆ 2005 ರಿೆಂದ್ ನೋವು ಕೂೆಟಟದಿುೋರಿ. ೧೭ ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ಮಾಡಿದಿುೋರಿ. ನೋವು 
1997ರಲ್ಲಿ ಫಿಕಸ್ ಮಾಡಬೆೋಕಾಗಿತ್ದು. ಅವತ್ದು 30 ವಷಾವಾಗಿರದವುದ್ದ.  ಅದ್ರ್ಕೆೆಂತ್ ಹಿೆಂದ ೆ
ಇರತ್ಕೆೆಂಥವರದ ಎೆಂದಿದ್ುರೆ ಇದ್ಕೆೆ ಒೆಂದ್ದ ಅಥಾ ಬೆಂದಿರದವುದ್ದ. ಈಗ ನೋವೆೋನದ 2005 ಎೆಂದ್ದ 
ಫಿಕಸ್ ಮಾಡಿದಿುೋರಿ. it will open the gate. ಬಹಳ ಜನ ಅದ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಬರದವೆಂಥವರದ lease, 
lease   ಎೆಂದ್ದ ಬರದತಾುರೆ.  ಎರಡನೆ್ಯದಾಗಿ, ಹಲವಾರದ ಈ ಒೆಂದ್ದ ೫ ಜಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ Land  
Bank  ಎೆಂದ್ದ ಮಾಡಲದ ಹೊರಟದಿುೋರಿ. ಬಹಳಷದಟ ಈ ಲಾಾೆಂಡ್ಗಳು ನಮಗೆ ರವೆೆನೂಾ 
ರಕೆಾಡಸ್ಾನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಾವುದ್ದ ಸಕಾಾರಿ ಜಾಗ ಇದೆ, ಅದೆಲಿವನೂನ ನೋವು ಫ್ಾರಸೆಟ್ ಲಾಾೆಂಡ್ ಗೆ 
Land  Bank   ಎೆಂದ್ದ ಮಾಡಿಕೂೆಟಟದಿುೋರಿ. 1994ರಲ್ಲಿ ಸದಮಾರದ ೩ ಲಕ್ಷ ಹೆಕೆಟೋಸ್ಾ ಆದೆೋಶ 
ಮಾಡಿದಾುರ.ೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷದಟ ಲಾಾೆಂಡ್ reserve forest  ಎೆಂದ್ದ ಅದ್ದ ಆಗದವುದಿಲಿ. ಫ್ಾರೆಸಟ್ 
ಲಾಾೆಂಡ್ಗೆ ಫ್ಾರೆಸಟ್ ಡಿಪಾಟ್ಾಮೆಂಟ್ಗೆ ವಗಾಾವಣ ೆಮಾಡಿದಿುೋರಿ, only on the basis of a 
Government Order.  ಆ ಒೆಂದ್ದ ಗೌನಾಮೆಂಟ್ ಆದೆೋಶದ್ ಮೋಲೆ ಏನ್ಾಗಿದೆಯೆಂದ್ರೆ, 
ಹಲವಾರದ ನಮಮ ಈ ಲಾಾೆಂಡ್ಗಳು, ನಮಮ ಆರ್.ಟ.ಸಿ., ಅಥವಾ ಮದಾಟೆೋಷನ್ ಎೆಂಟರೋಸ್ನಲಿ್ಲ 
ನೋವು ‘ಫ್ಾರೆಸಟ್ ಲಾಾೆಂಡ್’್ಎೆಂದ್ದ ಬರೆದ್ದಬಿಟಟದಿುೋರಿ. ಫ್ಾರೆಸಟ್ ಲಾಾೆಂಡ್ ಎೆಂದ್ದ ಬರೆದಿರದವುದ್ರಿೆಂದ್ 
ನಮಗೆ ಒೆಂದ್ದ ಕಡ ೆರವೆೆನೂಾ ಲಾಾೆಂಡ್ ಅಲಿ, ಸಕಾಾರಿ ಲಾಾೆಂಡ್ ಅಲಿ. ಅವನದ ಯಾರೊೋ ಒಬಬ 
ಉಳುಮ ಮಾಡಿಕೂೆೆಂಡಿರದತಾುನೆ್ ಅಥವಾ ಪಾಿೆಂಟೋೆಷನ್ ಹಾರ್ಕರದತಾುನೆ್. ಆದ್ರೆ ಅದ್ದ ರಿಸವ್ಾ 
ಫ್ಾರೆಸಟ್. ಸದಪಿರೋೆಂ ಕೂೆೋಟ್ಾನವರದ ಫ್ಾರೆಸಟ್ನವರಿಗೆ ‘if any entry is found in the 
revenue records as a forest, it will be treated as a forest land’್ಎೆಂದ್ದ 
ಕೊಟಟದಾುರೆ. 
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 ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೋಶ್ರವರೆೋ, ತಾವು ಬೆೋಗನೆ್ೋ conclude 
ಮಾಡಿ. 

 ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ್.ರಮೋಶ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಇದ್ದ ಬಹಳ ಮದಖಾವಾದ್ದದ್ದ. ಇದ್ನದನ 
ನೋವು ಎಕಾಸಮಿನ್ ಮಾಡಿ. ಇಡಿೋ ಕನ್ಾಾಟಕದ್ಲ್ಲಿ ಒಟದಟ ೫ ಜಲೆಿಗಳು ಸೋೆರಿ ಒಟದಟ ೩ ಲಕ್ಷ ಹೆಕೆಟೋರ್ 
ಪರದೆೋಶ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇದ್ನದನ ಬಹಳ ಮದಖಾವಾದ್ದದ್ನದನ ಮಾಡಿದಿುೋರಿ. ಇನೂನ ಬಹಳ 
ಮದಖಾವಾಗಿರತ್ಕೆೆಂಥದ್ದು G.I.S., (Geographical Information System). ಟೊೋಟಲ್ಲ 
ನೋವು ಈ ೫ ಜಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧೆೋಯಕವನದನ ತ್ೆಂದಿದಿುೋರಿ. ನೋವು ಇವತೆುೋ G.I.S., ಫಿಕಸ್ ಮಾಡಿ. 
2005 ರಿೆಂದ್ ಯಾಯಾಾರದ ಇದಾುರ,ೆ ,ಅಲ್ಲಿ ಏನೆ್ೋನದ ಇದೆಯೆಂದ್ದ ನಮಗೆ satellite picture 
ಸಿಗದತ್ುದೆ. ನೋವು ಆ picture ತೆಗೆದ್ದಕೊೆಂಡದ ಅದ್ನದನ establish ಮಾಡಿ. ಇಲಿವೆೆಂದ್ರ,ೆ 
ಬಹಳಷದಟ misuse ಮಾಡಿಕೊಳುಿತಾುರೆೆಂದ್ದ ನ್ಾನದ ಹೆೋಳುತಿುದೆುೋನ್.ೆ ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ಇದ್ನದನ ನೋವು 
ಬಹಳ careful ಆಗಿ ಹಾಾೆಂಡಲ್ ಮಾಡಬೋೆಕಾಗದತ್ುದೆ.                                     

                                                                    (ಮದೆಂದ್ದ) 

(1273)28.12.2022/5.20/ಎೆಂ.ಎೆಂ-ಎೆಂ.ಡಿ              (ಉಪಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ. ರಮೋಶ(ಮದೆಂದ್ದ):-  

ನೋವು gate open ಮಾಡಿದಿುೋರಿ ಅದ್ರಿೆಂದ್ flood ಆಗಬಾರದ್ದ.  

ಡಾ: ತೆೋಜಸಿಾನಗೌಡ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಚದನ್ಾಯಿತ್ರಾದ್ವರದ):- ಮಾನಾ 
ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಇದೊೆಂದ್ದ ಮಾನಾ ಸಚಿವರ bold step.  ಹತ್ದು ವಷಾಗಳ ಹಿೆಂದ ೆ
ಮಲೆನ್ಾಡದ ಪರದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ ರೈೆತ್ರದ ಸಾವಿರಾರದ ಹೂೆೋರಾಟಗಳನದನ ಮಾಡದತಿುದ್ುರದ.  ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ೊಟೋ 
ಸಲ ಸಕಾಾರಿ ಭೂಮಿ ಯಾವುದ್ದ, ತ್ಮಮ ಭೂಮಿ ಯಾವುದ್ದ ಎೆಂದ್ದ ಗೂೆತಾುಗದವುದಿಲಿ.  ಮಾನಾ 
ಸಚಿವರದ ಈ ವಿಧೆೋಯಕವನದನ ತ್ೆಂದ್ದ ಅದ್ಕೂೆೆೆಂದಿಷದಟ ಸಪಷಟನೆ್ ಕೊಟಟದಾುರೆ.  ನ್ಾನದ ಈ ಬಿಲಿನದನ 
ಸಾಾಗತಿಸದತಾು ಕನ್ಾಾಟಕ ಭೂ ಕೆಂದಾಯ (ಮೂರನೆ್ೋ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೆೋಯಕ, 2022 ಈ 
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ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಿಸಿರದವ ವಿಧೆೋಯಕ ಸೆಂಖೆಾ-2ನದನ ಸಾಾಗತಿಸದತಾು ಹೆೋಳುವುದೆೋನ್ೆೆಂದ್ರೆ, ಮಾನಾ 
ಸಚಿವರದ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತ್ದೆಂಬಾ ಚೆನ್ಾನಗಿ ಸಪಷಟನೆ್ ಕೊಟಟದಾುರೆ.  2005ರ ಒಳಗೆ ಅಧಿಭೊೋಗದ್ಲ್ಲಿದ್ುವರ 
ಭೂಮಿ ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿದಾುರ.ೆ  ಎರಡನೆ್ಯದಾಗಿ ಬೆಳ ೆ ಬೆಳೆಯದತಿುದಾರೆೆಂದ್ರೆ ಎಲಿರಿಗೂ 
ಬಯಲದಸಿೋಮಯಲ್ಲಿ, ಸಮತ್ಟಾಟದ್ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ ೆ ಬೆಳೆಯದತಿುದೆುೋವೆ ಎನದನವ ಕಲಪನೆ್ ಇದೆ.  
ಮಲೆನ್ಾಡಿನ ಕಡ ೆ ಒೆಂದೂೆೆಂದ್ದ ರ್ಕಲೂೆೋಮಿೋಟರ್ ಕಣಿವ ೆ ರಿೋತಿ ಇರದತ್ುದೆ.  ಅದ್ನದನ ಅಳತೆ 
ಮಾಡದವುದ್ಕಾೆಗದವುದಿಲಿ. ಮನೆ್ನ ದಿವಸ ಸದರಿದ್ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ೊಟೋ ಕಡ ೆ20 ಎಕರ ೆಇರದವವರ 
ಗದಡಿ ಕದಸಿತ್ ಆದ್ಮೋಲ ೆ 02 ಎಕರ ೆ ಭೂಮಿಯೂ ಸಿಗದತಿುಲಿ.  ಚಿಕೆಮಗಳೂರದ, ಕೂೆಡಗದ, 
ಶ್ವಮಗೆ ಈ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಲಿವನೂನ ಸೋೆರಿಸಿ ಹೆೋಳುತಿುದೆುೋನ್ೆ.  ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಾಜನಕ ಉದೆುೋಶಕಾೆಗಿ, 
ಮಳೆನೋರದ ಹೂೆೋಗದವುದ್ಕೆೆ, ನದಿ ಪಾತ್ರ ಹಿೋಗ ೆ ಎಲಾಿ ಭೂಮಿಯನೂನ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖಗೆ ೆ
ಪರತಿಯೆಂದ್ದ ಹಕೆನೂನ ಕಾಯಿುರಿಸಲಾಗಿದ.ೆ  ಇದ್ರಲ್ಲಿ clarity ಇದೆ.  ರೈೆತ್ರದ ಬೆಳೆಯನದನ ಬೆಳೆದ್ದ 
ರಾಜಾಕೆೆ, ದೆೋಶಕೆೆ ಕೂೆಡದಗಯೆನದನ ಕೊಡದತಾುರೆ. ಅತ್ಾೆಂತ್ ಶ್ರೋಮೆಂತ್ರದ ಸಾವಿರಾರದ ಎಕರ,ೆ 500 
ಎಕರ ೆಮೋಲ್ಲರದವ ರೈೆತ್ರ ಸೆಂಖೆಾ ಕಡಿಮ ಇದೆ ಅದ್ಕೂೆ ಆಲೂೆೋಚನ್ ೆ ಇದೆ.  ಅದ್ನದನ ಅವರದ 
ಹೆೋಳುತಿುಲಿ.  ಮಾನಾ ಆರ. ಅಶೆ್ೋಕ್ರವರದ ಕೆಂದಾಯ ಸಚಿವರಾದ್ ಮೋಲೆ; ಅದ್ೂ ರೈೆತ್ರ 
ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ ಕೆಲವನದನ ಮಾಡದವುದ್ದ ತ್ದೆಂಬಾ ಕಷಟ.  ಆದ್ರೆ ಅವರದ ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ವಿರೂೆೋಧ 
ಪಕ್ಷದ್ವರದ ಕೂಡ ಮಚದುವೆಂತ್ಹ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಅನದಭವ ಮತ್ದು ಹಿರಿತ್ನ moreover ಒಬಬ 
ಕೃರ್ಷಕರ ಮಗನ್ಾಗಿ ಇೆಂತ್ಹ ಬಿಲಿನದನ ತ್ರದವುದ್ಕೆೆ ಸಾಧಾವಾಗಿದೆ.  ಇದ್ದ ಹೆಚದು 
ಉಪಯದಕುವಾಗದತ್ುದೆ. ವಿಶೆೋಷವಾಗಿ ಮಲೆನ್ಾಡದ ಭಾಗದ್ಲ್ಲಿರದವೆಂತ್ಹ ರೈೆತ್ರಿಗ ೆ ಇಲ್ಲಿಯತ್ನಕ 
ಕಬಳಿಕೆದಾರರದ ಎೆಂದ್ದ tagline ಏನದೆ ಅದ್ರಿೆಂದ್ ಆಚೆ ಬರದವುದ್ಕೆೆ ಅವರದ ಅವರ ಸೆಂಪತ್ುನದನ 
ಹಾರ್ಕದಾುರ.ೆ  ಇವತ್ದು ಎಷ್ೊಟೋ ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ ರಸೆು ಇಲಿ.  ಅವರದ ಸಾೆಂತ್ ಹಣದ್ಲ್ಲಿ ರಸೆುಗಳನದನ 
ಮಾಡಿಸಿದಾುರ.ೆ  ಆನೆ್ ಹಾವಳಿ ಇದೆ, ಅದ್ರಿೆಂದ್ ಅನೆ್ೋಕರದ ಜೋವ ಕಳೆದ್ದಕೂೆಳುಿತಿುದಾುರೆ.  ಇದೂೆೆಂದ್ದ 
ಸದ್ದದೆುೋಶ ಇರದವ ಬಿಲ್ ಆಗಿದ.ೆ  ದ್ಯಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಕೆಟಟ ರಿೋತಿಯ ವಾಾಖಾಾನ 
ಸರಿಯಲಿವೆೆಂದ್ದ ಇದ್ನದನ ನ್ಾನದ ಸಮರ್ಥಾಸದತೆುೋನ್ೆ.  
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ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸಾದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಈಗಾಗಲೆೋ ಸಮಯ 5 ಗೆಂಟೆ 30 
ನಮಿಷವಾಗದತಿುದೆ.  ಕೆಲವು ಗೆಂಭಿೋರ ವಿಚಾರಗಳನದನ ನಯಮ 59ರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ್ದಕೂೆಳಿಬೋೆಕೆೆಂದ್ದ 
ನನ್ನೆ ದಿವಸ ನ್ಾವು ಪರಸಾುಪ ಮಾಡಿದೆುವು. ಅದ್ನದನ ನಯಮ 68ರಲ್ಲಿ 
ತೆಗೆದ್ದಕೂೆಳುಿವುದ್ಕಾೆಗದವುದಿಲಿ, ನಯಮ 330ರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ್ದಕೂೆಳುಿತುೆೋವ ೆ ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿದ್ರದ.  
ಕೆಲವು ಗಮನ ಸಳೆೆಯದವ ಸೂಚನೆ್ಗಳಿವೆ, ಹಸದಗಳಿಗೆ ಗೆಂಟದರೂೆೋಗ ಇವೆಲಾಿ ಇರದವೆಂತ್ಹ 
ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಾಏರ್ಕ ಬಿಲದಿಗಳನದನ ತ್ೆಂದ್ದ ಅದ್ನೆ್ನಲಾಿ guillotine ಮಾಡದವುದ್ಕಾೆಗದವುದಿಲಿ.  
ದ್ಯವಿಟದಟ ನ್ಾವು ಮದ್ಲೆೋ ಹೆೋಳುತಿುದುೆವು.  ಈಗ ಕೆಲವು ಬಿಲದಿಗಳು ಬೆಂದಿವೆ.  ಈಗ ನೋವು 
ಬಿಲ್ ಕೊಟದಟ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಎೆಂದ್ರೆ ಮಾನಾ ಸಚಿವರಾದ್ ಮಾಧದಸಾಾಮಿಯವರ ತ್ರಹ 
ನ್ಾವೋೆನದ ಮಹಾ ಬದದಿಾವೆಂತ್ರಲಿ. ನ್ಾವಲೆಾಿ ದ್ಡಿರದ.  ನಮಗೆ ಓದ್ದವುದ್ಕೆೆ ಸಾಲಪ ಅವಕಾಶ ಬೆೋಕದ.  

ಶ್ರೋ ಆರ. ಅಶೆ್ೋಕ:- ನಮಗೆ 40 ವಷಾಗಳ ಅನದಭವವಿದ.ೆ 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸಾದ:- ದ್ಯವಿಟದಟ ಬಿಲದಿಗಳನದನ ನ್ಾಳೆಗೆ ತೆಗೆದ್ದಕೊಳಿಿ. ಈ ಬಿಲಿನದನ 
ಬೆೋಗ ಮದಗಿಸಿ. ದ್ಯವಿಟದಟ ನಮಮ ನಯಮ 330 ಮತ್ದು ಗಮನ ಸಳೆೆಯದವ ಸೂಚನೆ್ಗಳನದನ 
ತೆಗೆದ್ದಕೂೆಳಿಿ.  ಇವತ್ದು ಎಷದಟ ಸಮಯವಾದ್ರೂ ಮದಗಿಸದತೆುೋವೆ.   

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ರವೆಿನೂಾ ಬಿಲ್ ಮೋಲೆ ಎಷದಟ ಸದ್ಸಾರದ ಮಾತ್ನ್ಾಡದತಾುರೆಯೋ ಮಾತ್ನ್ಾಡಲ್ಲ.  ದ್ಯವಿಟದಟ 
ಉಳಿದ್ ಬಿಲದಿಗಳನದನ ಸಟಡಿ ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಸದ್ಸಾರದಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ.  ಈ ರವೆಿನೂಾ ಬಿಲ್ 
ಬಗೆೆ ಬಹಳ ಹೋೆಳಬೆೋಕಾಗಿತ್ದು.  ಆದ್ರ ೆತ್ೆಂದಾಯಿತ್ಲಾಿ ಎೆಂದ್ದ ನ್ಾವು ಸದಮಮನ್ಾದವೆು.  ಏಕಾಏರ್ಕ 
ಎಲಾಿ ಬಿಲದಿಗಳನದನ ತೆಗೆದ್ದಕೊೆಂಡದ ಬೆಂದ್ದ ಕೂೆಟಟರೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡದವುದ್ಕಾೆಗದವುದಿಲಿ.  ಇದ್ದ 
parliamentary democracy ಗೆ ವಿರದದ್ಾವಾಗಿದ.ೆ  ದ್ಯವಿಟದಟ ಕಾಯಾಕಲಾಪಗಳ ಪಟಟಯಲ್ಲಿ 
ಏನದೆ ಅದ್ನದನ ತೆಗೆದ್ದಕೂೆಳಿಿ. ಬಿಲ್ಗಳಿಗೆ ಆದ್ಾತ ೆಕೊಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ದ ನಮಗೆ ಗೂೆತ್ದು.  ಆದ್ರೆ ಬಿಲ್ 
ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡದಿದ್ುರ ೆ ಆಕಾಶ ಬಿೋಳುತ್ುದೆ ಎೆಂದಿದ್ುರೆ ಮಾಡೂೆೋಣ.  ಹೂಡಿಕೆ ಬಿಲ್ ಮತ್ದು 



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                           28-12-2022                                               208 

ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗದ್ ಪರತಿ/Unedited Copy, ನ್ಾಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪತಿರಕಾ ಪರಕಟಣೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ದ 
 

   

ಮಡಿಕಲ್ ಕಾಲೆೋಜದ ಬಿಲ್ ಇವೆಲಾಿ ತ್ದತ್ದಾ ಅಲಿ.  ಅದ್ನದನ ನ್ಾಳೆಗೆ ತೆಗೆದ್ದಕೂೆಳಿಬಹದದ್ದ.  
ದ್ಯವಿಟದಟ ಇದಾದ್ ನೆಂತ್ರ ಆ ಬಿಲ್ ತೆಗೆದ್ದಕೂೆಳಿಿ ಎೆಂದ್ದ ತ್ಮಮಲ್ಲಿ ವಿನೆಂತಿ ಮಾಡದತೆುೋನ್.ೆ  

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಸಾಮಾನಾವಾಗಿ ನ್ಾವು 
ಬಿಲ್ಗೆ ಪರಥಮ ಪಾರಶಸಯ ಕೊಡಬೋೆಕದ(ಗೂೆೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಎಸ. ರವಿ:- ನ್ಾವು ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ಪರಸಾುಪ ಮಾಡಬೋೆಕದ ಅದ್ಕೆೆ ಅವಕಾಶ ಬರದವುದೂೆೋ 
ಇಲಿವೋ (ಗೊೆಂದ್ಲ) ನಮಗೂ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಮಾತ್ನ್ಾಡದವ ಆಸ ೆಇದೆ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಉಪಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಎಲಿವನೂನ ಮದಗಿಸೊೋಣ.  

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಅವರದ ಹೆೋಳಿದ್ೆಂತ ೆ ಎರಡದ ಅಜೆೆಂಡಾವನದನ 
ತೆಗೆದ್ದಕೂೆಳೂೆಿೋಣ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

 ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸಾದ:- ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಮಯ ಇರಬಹದದ್ದ.  ನಮಗೆ ಬೋೆರ ೆ
ಕೆಲಸಗಳಿವೆ.  

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಏಳುಗೆಂಟೆಗೆ (ಗೂೆೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸಾದ:- ಬಿಲ್ ಬರದತ್ುದ ೆ ಮದಗಿಸಿಕೂೆಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ದ ನೋವು ನನ್ನೆಯೋ 
ಹೆೋಳಬೆೋಕಾಗಿತ್ದು.  Agenda ದ್ಲ್ಲಿ ಇಷ್ೆಟಲಾಿ business ಏತ್ಕೆೆ ಹಾರ್ಕದಿರಿ? 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ದ್ಯವಿಟದಟ ತಾವು ರೂಲ್ಲೆಂಗ್ ಕೊಡಿ.  ಆಗಲ್ಲಲಿವೆೆಂದ್ರ ೆ ನ್ಾವಲೆಾಿ 
ಹೊೋಗದತೆುೋವೆ, ನೋವೆೋ ಸದ್ನವನದನ ನಡಸೆಿಕೂೆಳಿಿ.  
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ಉಪಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ದ್ಯವಿಟದಟ ಕದಳಿತ್ದಕೊಳಿಿ.  ಮಾತ್ನ್ಾಡೊೋಣ. ಸಭಾನ್ಾಯಕರದ 
ಮತ್ದು ವಿರೂೆೋಧಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರದ ಒಟಟಗೆ ಕದಳಿತ್ದಕೂೆೆಂಡದ ಮಾತ್ನ್ಾಡಿ. 

ಶ್ರೋ ಆರ. ಅಶೆ್ೋಕ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, . . . 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸಾದ:- ಮಾನಾ ಪರತಾಪಸಿೆಂಹ ನ್ಾಯಕರದ ಮಾತ್ನ್ಾಡಲ್ಲ.  ಆಮೋಲ ೆ
ಇನ್ಾಾರಾದ್ರೂ ಮಾತ್ನ್ಾಡದವುದಾದ್ರೆ ಮಾತ್ನ್ಾಡಲ್ಲ.  

ಶ್ರೋ ಆರ. ಅಶೆ್ೋಕ:- ಇನ್ಾಾರೂ ಇಲಿ ಅಷ್ಟೆೋ ಮದಗಿಯಿತ್ದ. 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸಾದ:- ಈ ಬಿಲ್ಗೆ ಯಾರದ ಬೆೋಕಾದ್ರೂ ಮಾತ್ನ್ಾಡಲ್ಲ ನಮಮದೆೋನೂ 
ಅಭಾೆಂತ್ರವಿಲಿ.  ಆಮೋಲೆ ದ್ಯವಿಟದಟ ಅಜೆೆಂಡಾದ್ಲ್ಲಿರದವುದ್ನದನ ತೆಗೆದ್ದಕೂೆಳಿಿ ಅಷ್ೆಟೋ. 

ಶ್ರೋ ಆರ. ಅಶೆ್ೋಕ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಪರತಾಪ್ಸಿೆಂಹ ನ್ಾಯಕರದ ಒೆಂದೋೆ 
ವಾಕಾ ಮಾತ್ನ್ಾಡದತಾುರೆ. ಆಮೋಲೆ ಮದಗಿಸೊೋಣ. 

ಶ್ರೋ ಪರತಾಪ್ ಸಿೆಂಹ ನ್ಾಯಕ.ಕೆ(ವಿಧಾನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಚದನ್ಾಯಿತ್ರಾದ್ವರದ):- ಮಾನಾ 
ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಕನ್ಾಾಟಕ ಭೂಕೆಂದಾಯ (ಮೂರನೆ್ೋ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೆೋಯಕವನದನ 
ಸಾಾಗತಿಸದತಾು ಒೆಂದೋೆ ವಾಕಾದ್ಲ್ಲಿ ನನನ ಸೆಂತೂೆೋಷವನದನ ಹೆಂಚಿಕೂೆಳುಿವುದ್ಕೆೆ ನೆಂತಿದುೆೋನೆ್ ಅಷ್ೆಟೋ. 
ಮನ್ೆಯಲ್ಲಿ ಅಣಣನಗೆ ಮದ್ದವೆಯಾದ್ ಮೋಲೆ ತ್ಮಮನಗೆ ದಾರಿ ಸದಗಮವಾಯಿತ್ದ ಎೆಂದ್ದ 
ಹೆೋಳುವೆಂತ್ಹ ಸೆಂತೂೆೋಷವನದನ ವಾಕುಪಡಿಸದತೆುೋನ್ೆ.  25 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನದನ lease ಗೆ 
ಕೊಟಾಟಗ ಸಹಜವಾಗಿ; ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರಾದ್ ನವಿೋನ್ರವರಿಗಾದ್ರ ೆ ಅವರ ಮನ್ೆಯವರ ಕಾಫಿ 
ತೊೋಟ ಇದೆ.  ನ್ಾನದ ಕಾಫಿ ತೊೋಟ ಬಿಡಿ, ಕಾಫಿ ಸಮೋತ್ ಕದಡಿಯದವುದ್ೂ ಇಲಿ.  ಆದ್ರೆ ನ್ಾನದ 
ಮಾತ್ನ್ಾಡದವ ವಿಷಯವೆೋನ್ೆೆಂದ್ರ,ೆ ಸದಮಾರದ 2000 ಕದಟದೆಂಬಕೆೆ ಪರಯೋಜನ ಸಿಗದವೆಂತ್ಹ 
ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಾಫಿ ತೊೋಟದ್ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ ೆ ಸಿರ್ಕೆದೆ.  ಆದ್ರೆ ನ್ಾವು ಪಶ್ುಮ ರ್ಟಟದ್ 
ಕೆಳಗಿರದವೆಂತ್ಹವರದ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸದಮಾರದ 3 ½ ಲಕ್ಷ ರೈೆತ್ರದಗಳು ಈ ಕದಮಿೆಯ ಬಗೆೆ 
ಕೆಂದಾಯ ಸಚಿವರದ ಬಹಳ ಧೆೈಯಾ ತೊೋರಿಸಿ ಈ ಕಾನೂನಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತ್ೆಂದಿದಾುರೆ, ಅದೆೋ ರಿೋತಿ 
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ಕದಮಿೆಯ ರೈೆತ್ರಿಗೂ ಕಾನೂನನದನ ತ್ೆಂದ್ದ ಕೂೆಡದತಾುರ ೆ ಎನದನವ ದ್ೃರ್ಷಟಯಲ್ಲಿ ಈ ದಾರಿ 
ಸದಗಮವಾಗದತ್ುದೆ ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳುತಾು ನ್ಾನದ ಅವರನದನ ಅಭಿನೆಂದಿಸಿ, ನಮಗೂ ಅದ್ನದನ ಕೊಡಿ 
ಎೆಂದ್ದ ಕೆೋಳಲ್ಲಚಿಛಸದತುೆೋನೆ್.  

ಶ್ರೋ ಆರ. ಅಶೆ್ೋಕ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನ್ಾನದ ಹೆಚಾುಗಿ ಮಾತ್ನ್ಾಡದವುದಿಲಿ.  
ಸಾಲಪ ಸಪರ್ಷಟೋಕರಣ ಕೊಡದತೆುೋನ್ೆ.  ನ್ಾನದ ಇದ್ನದನ ಸದ್ದದೆುೋಶದಿೆಂದ್ ತ್ೆಂದಿದುೆೋನ್ೆ. ಒೆಂದ್ದ ವಷಾಗಳ 
ಕಾಲ ನ್ಾನದ ಓಡಾಡಿದೆುೋನೆ್.  ಆ ಭಾಗದ್ಲ್ಲಿ ಸದಮಾರದ ನ್ಾಲದೆ ಸಭೆಗಳನದನ ಮಾಡಿದೆುೋನ್.ೆ  
ಒೆಂದೂೆೆಂದ್ದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸದಮಾರದ 3000 ರಿೆಂದ್ 4000 ಜನರಿದ್ುರದ, ತಾವೂ ಸಹ ಆ 
ಸಭೆಗ ೆ ಬೆಂದಿದಿುರಿ ಎೆಂದ್ದ ನನಗ ೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ.  ಯಾವುದೆೋ ಕಾರಣಕೂೆ ವಾಾಪಾರಿೋಕರಣಕೆೆ 
ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೂೆಡದವುದಿಲಿ.  ರಸೆಾಟ್ಾಗಳಿಗಾಗಲ್ಲೋ, ಹೊೋೆಂ ಸಟೆೋಗಳಿಗಾಗಲ್ಲೋ. . . 

ಶ್ರೋ ಎಸ. ರವಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಹೂೆೋೆಂ ಸಟೆೋ ಅನದನ ಏತ್ಕೆೆ ಮಾಡಬಾರದ್ದ? 
ರಸೆಾಟ್ಾ ಬೆೋಡ, ಹೂೆೋೆಂ ಸಟೆೋ ಮಾಡಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ತ್ಪೆಪೋನದೆ? 

ಶ್ರೋ ಆರ. ಅಶೆ್ೋಕ:- ಈಗ ಯಾರೊೋ ಒಬಬರದ ಮಾಡಬಾರದ್ದ ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿದ್ರದ.  
ಒಬೊಬಬಬರದ ಒೆಂದೂೆೆಂದ್ದ . . . 

ಶ್ರೋ ಎಸ. ರವಿ:- ಹೊೋೆಂ ಸಟೆೋ ಮಾಡಬಾರದ್ದ ಎೆಂದೋೆನದ? ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ರೈೆತ್ರದ; 
ನ್ಾವೋೆನ್ೊೋ ಬಯಲದಸಿೋಮಯ ರೈೆತ್ರದ.  ನಮಮ ಕಮಾ ನಮಗ ೆ ರಾಗಿ ಬೆಳ ೆ ವಾವಸಾಯ 
ಲಾಭದಾಯಕವಲಿ. ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರದ ಒೆಂದ್ಷದಟ ಜನ; ಇರದವುದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗೋೆನ್ೊೋ ಬೊೋಡ್ಾ 
ಹೊೋದ್ ಮೋಲ ೆ ಆರದ ಕಾಸದ, ಮೂರದ ಕಾಸದ ದ್ದಡಿದ್ದಕೂೆೆಂಡದ ಗೌರವಯದತ್ವಾಗಿ ಜೋವನ 
ಮಾಡದತಿುದಾುರ.ೆ  ಅಸೂಯ ಏತ್ಕೆೆ ಪಡಬೆೋಕದ?  

ಉಪಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ರವಿಯವರೋೆ, One kind information. ಯಾರದ 
ಒತ್ದುವರಿಗಳನದನ ಮಾಡಿದಾುರ,ೆ ಯಾರದ ಒತ್ದುವರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನ್ ೆಕಟಟಲಿ; ಹೊೋೆಂ ಸಟೆೋ ಮಾಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ರೆ 
ಮನ್ೆಗಳಿದಾುಗ ಮಾತ್ರ ಮನೆ್ ಕಟದಟವುದ್ದ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ನಮಗೆ ಕಾಿರಿಟ ಇರಲ್ಲ.  ಏಕೆೆಂದ್ರ ೆಅವರದ 
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ಕಾಫಿ ತೊೋಟಗಳನದನ ಮಾಡಿರದವುದ್ದ ಬಿಟಟರ ೆಯಾವುದೆೋ ಕಾರಣಕೂೆ ಮನ್ೆಗಳನದನ ಕಟಟಕೊೆಂಡಿಲಿ.  
ಏಕೆೆಂದ್ರ ೆಅದ್ದ ಸಕಾಾರದ್ ಆಸಿು ಎೆಂದ್ದ ಅದ್ನದನ ಬಿಟದಟಕೂೆೆಂಡಿದಾುರೆ.  

ಶ್ರೋ ಎಸ. ರವಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಚಿಕೆಮಗಳೂರದ ಮತ್ದು ಕೂೆಡಗಿನಲ್ಲಿ ಅಧಾ 
ಜನ ಮೂಲ ಜಮಿೋನ್ಾುರರದ ಕಾಫಿ ತೂೆೋಟದ್ ಮಾಲ್ಲೋಕರದ ಏನದ್ುರದ ಅವರದ ಕಾಫಿ ಬೆಳ ೆ
ಲಾಭದಾಯಕವಲಿ ಎೆಂದ್ದ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಮೈಸೂರದ, ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆ್ಲೆಗೊೆಂಡಿದಾುರೆ.  
ಅವರಿಗೆ ಪದನಃ ಕಾಫಿ ತೂೆೋಟದ್ ಮೋಲೆ ಆಸರ್ಕು ಬೆಂದಿದ್ುರ ೆ ಅದ್ದ ಹೂೆೋೆಂ ಸಟೆೋ ಇೆಂದ್ ಆಗಿದ.ೆ  
ಹೊೋೆಂ ಸಟೆೋ ಕಾನೂನದಬಾಹಿರವಲಿ.  ನೋವು ಯಾವುದೊೋ ಒೆಂದ್ದ ಬಿಲ್ ತೆಗೆದ್ದಕೊೆಂಡದ ಬೆಂದ್ದ 
ಪದನಃ ಆಸರ್ಕು ಬೆಂದ್ದ ಅವರದ ಜೋವನ ಮಾಡದತಿುದಾುರೆ.  

ಉಪಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ರವಿಯವರೋೆ, ಒೆಂದ್ದ ನಮಿಷ. 

ಶ್ರೋ ಎಸ. ರವಿ:- ಅವರ ಬಗೆೆ ಏತ್ಕೆೆ ಅಸೂಯ ಪಡಬೆೋಕದ? ನ್ಾನದ ರಸೆಾಟ್ಾ ಬಗೆೆ 
ಹೆೋಳುತಿುಲಿ.  ಹೊೋೆಂ ಸಟೆೋ ಮಾಡಿಕೂೆೆಂಡದ ರೈೆತ್ರದ ಚೆನ್ಾನಗಿರಲ್ಲ ಬಿಡಿ.  ಎಲಾಿ ರೈೆತ್ರೂ 
ಸಾಲದ್ಲ್ಲಿಯೋ ಇರಬೋೆಕದ, ಕಷಟದ್ಲ್ಲಿಯೋ ಇರಬೋೆಕದ ಎೆಂದ್ದ ಕಾನೂನದೆಯೋ? 

ಉಪಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ರವಿಯವರೋೆ,  

ಶ್ರೋ ಎಸ. ರವಿ:- ಕಡಪೆಕ್ಷ ಮಲೆನ್ಾಡಿನ ರೈೆತ್ರಾದ್ರೂ ಚೆನ್ಾನಗಿದಾುರೆ ಎೆಂದ್ದ ಅವರನದನ 
ನೆ್ೂೋಡಿ ಸೆಂತೂೆೋಷ ಪಡೂೆೋಣ.  ಹೊೋೆಂ ಸಟೆೋ ಮಾಡದವುದೆೋನದ ರ್ಕರಮಿನಲ್ ಚಟದವಟಕೆಗಳೆೋ? 
ಹೊೋೆಂ ಸಟೆೋ ಮಾಡಬಾರದೆೆಂದೆೋನ್ಾದ್ರೂ ಇದೆಯೋ? ಅವರದ ಪರಕೃತಿದ್ತ್ುವಾಗಿ, ಆ ಭಾಗದ್ 
ಸೌೆಂದ್ಯಾಯದತ್ವಾದ್ ಜಮಿೋನನ ಮಾಲ್ಲೋಕತ್ಾ ಹೊೆಂದಿದಾುರ.ೆ  ಜನರದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೋಗದವುದ್ಕೆೆ 
ಇಷಟ ಪಡದತಾುರೆ.  ಅವರದ ಅವರ ಮನ್ೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂದ್ೆಂತ್ಹವರಿಗ ೆಆತಿಥಾ ನೋಡದತಾುರೆ.  ಅದ್ರಿೆಂದ್ 
ಮೂರದ ಕಾಸದ ಸೆಂಪಾದ್ನೆ್ ಮಾಡಿಕೊೆಂಡದ ಅವರ ಜಮಿೋನನೂನ ಉಳಿಸಿಕೂೆಳುಿತಾುರೆ.  ಅವರ 
ಜೋವನವೂ ನಡಯೆದತ್ುದೆ.  ಅದೆೋನದ ತ್ಪದಪ? ಹೊೋೆಂ ಸಟೆೋ ಮಾಡದವುದೆೋನದ ರ್ಕರಮಿನಲ್ 
ಚಟದವಟಕೆಯೋ? ಎಲಿರ ದ್ೃರ್ಷಟಕೂೆೋನವೂ ಬದ್ಲಾವಣೆಯಾಗಬೆೋಕದ.  ಕೂೆರೂೆೋನ್ಾ ಬೆಂದ್ರೂ 
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ಅವರ ಮೋಲೆಯೋ ಪರಿಣಾಮ; ಹೂೆೋೆಂ ಸಟೆೋ ಮಾಡದತಿುರದವುದ್ದ ಒೆಂದ್ದ ದೌಜಾನಾ, ಅನ್ಾಾಯ 
ಮಾಡದತಿುದಾುರೆಯೋ? ಅವಕಾಶವಿದ್ುರೆ ಕಾನೂನನದನ ತ್ೆಂದ್ದ ಮಾಡಿ. ತ್ಪೆಪೋನಲಿ.  ರೈೆತ್ರದ ಬದ್ದಕಲ್ಲ.                     

                                                           (ಮದೆಂದ್ದ) 

(1274) 28-12-2022 5-30 KH/MD            (ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೋ ಕೆ.ಎಸ.ನವಿೋನ್ (ಸಾಳಿೋಯ ಸೆಂಸಾೆಗಳ ಕ್ೆೋತ್ರ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನ್ಾನದ . .  

ಶ್ರೋ ಆರ.ಅಶೆ್ೋಕ್ (ಕೆಂದಾಯ ಸಚಿವರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಮಾನಾ 
ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸಾದ್ರವರಿಗಿೆಂತ್ ಮದೆಂಚೆ ಮಾನಾ ಎಸ.ರವಿಯವರದ ಮಾತ್ನ್ಾಡಿದ್ುರೆ ಎಲಾಿ ಸರಿ 
ಇರದತಿುತ್ದು. ಈಗ ಅವರದ ಒೆಂದ್ದ barricade ಹಾರ್ಕಬಿಟಟದಾುರ.ೆ  Commercial ಆಗಬಾರದ್ದ 
ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿದಾುರ.ೆ  

ಶ್ರೋ ಎಸ.ರವಿ (ಸಾಳಿೋಯ ಸೆಂಸಾೆಗಳ ಕ್ೆೋತ್ರ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಬಯಲದ ಸಿೋಮ 
ರೈೆತ್ರ ಕಮಾ ಇದ್ದ. ರಾಗಿ ಬೆಳ ೆಇಲಿ. ಏನೂ ಇಲಿ.  

ಶ್ರೋ ಆರ.ಅಶೆ್ೋಕ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, Commercial ಆಗಬಾರದೆೆಂದ್ದ ನಮಮ 
ಉದೆುೋಶ ಕೂಡ ಇತ್ದು. ಮಾನಾ ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ ನ್ಾವು ಯಾರದ ಮಾಡಿಲಿ ಎೆಂದ್ದ 
ಹೆೋಳಿದಾುರೆ.  

ಶ್ರೋ ಎಸ.ರವಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, . . .  

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:-  ಮಾನಾ ಎಸ.ರವಿಯವರೋೆ, ಒೆಂದರೆಡದ ನಮಿಷ. ದ್ಯವಿಟದಟ I 
am the practical person. ನನಗ ೆ field reality ಗೂೆತಿುರದವವನದ. ನ್ಾನದ ಅಲ್ಲಿಯೋ 
ಇರದವೆಂತ್ಹವನದ. ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರದ ಜನ ಮಾತ್ನ್ಾಡಿದಾುರೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ಪರಿಸಿಾತಿ ವಾಸುವಿಕವಾಗಿ ಏನದ ೆ
ಎನದನವುದ್ದ ತಾವು ಖದದಾುಗಿ ಹೊೋಗಿ ಪರಿಶ್ೋಲನ್ ೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಗೂೆತಾುಗದತಿುತ್ದು. ಕಾಫಿ 
ಬೆಳಗಾರರದ ಅೆಂದಾಕ್ಷಣ ಎಲಿರಿಗೂ ಭಾರಿೋ ದೂೆಡಿವರದ ಎನದನವ ಅಭಿಪಾರಯಗಳು ಇವೆ. ಅವರ 
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ಸಮಸೆಾಗಳನದನ 4-6 ಬಾರಿ ಕೆಂದಾಯ ಮೆಂತಿರಗಳು ಬೆಂದಾಗ ಹೆೋಳಿದೆುೋವೆ. ನ್ಾನದ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 
ಕದಳಿತಿದಿುೋನಯಲಿ. ನ್ಾನದ ಅಲ್ಲಿ ಕದಳಿತಿರಬೆೋರ್ಕತ್ದು ಎೆಂದ್ದ ನನಗನಸಿತ್ದ. ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ನ್ಾನದ ಅದ್ರ 
ಬಗೆೆ ಮಾತ್ನ್ಾಡಬೆೋಕಾಗಿರದವವನದ. ಆದ್ರೆ, ನ್ಾನದ ಇಲ್ಲಿ ಕದಳಿತಿದೆುೋನ್ೆ. ಅಲ್ಲಿ ತ್ದೆಂಬಾ 
ಸಮಸೆಾಗಳಿೆಂದ್ ಬಳಲದತಿುರದವೆಂತ್ಹವರದ. 4-6 ಬಾರಿ ಕೆಂದಾಯ ಮೆಂತಿರಗಳು ಬೆಂದಾಗ ಇಡಿೋ 
ಎಲಾಿ ಭಾಗದ್ವರೂ ಹೂೆೋಗಿ ಅವರ ಕಾಲದ ಒೆಂದ್ದ ಹಿಡಿದಿಲಿ. ಈ ರಿೋತಿಯ ಪರಿಸಿಾತಿ ಇದೆ. ನಮಮ 
ಬದ್ದಕೆೋ ದ್ದಸಸರವಾಗಿದೆ. ಏನ್ಾದ್ರೂ ಮಾಡಿಕೂೆಡಿ. ನ್ಾವು ಯಾವುದೆೋ ಸಕಾಾರಕೂೆ ಅನ್ಾಾಯ 
ಮಾಡದವುದಿಲಿ. ಸಕಾಾರಗಳು ತಾವೆೋನದ ಆದ್ಷದಟ reasonable ಆಗಿ ಮಾಡದತಿುೋರಾ. ಅದ್ನದನ 
ಕಟದಟತೆುೋವೆ. ಹಾಗೆಂತ್ ನಮಮ ಕಾನೂನದ ಮೆಂತಿರಗಳು ಏನದ ಹೆೋಳಿದಾುರೆ. ಅದ್ದ ನೂರಕೆೆ ನೂರದ ಸತ್ಾ. 
ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದ್ನದನ ವಾಪಸದಸ ಬಿಡಿಸಿಕೂೆಳುಿವುದ್ಕೆೆ ಆಗದವುದಿಲಿ. ಒೆಂದ್ದ ದೂೆಡಿ 
ರ್ಷಾಣೆಯೋ ಆಗದವೆಂತ್ಹದ್ದು ಕೂಡ ಆಗದತ್ುದೆ. ಅಶಾೆಂತಿ ನಮಾಾಣವಾಗದತ್ುದೆ. ಮಧಾದೂೆಳಗ ೆ
ಇರದವೆಂತ್ಹವರದ ಹಲವಾರದ ಜನ ಇದಾುರ.ೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಕಾಾರಕೆೆ ಆದಾಯ ಬರದವ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ 
ತಿೋಮಾಾನವಾಗಿದ ೆಎೆಂದ್ದ ನ್ಾನದ ಭಾವಿಸದತೆುೋನೆ್. ಹಾಗೆಂತ್ ನನನ ಹತಿುರ ಒೆಂದ್ದ ಗದೆಂಟ ೆಜಾಗವು 
ಒತ್ದುವರಿ ಇಲಿ. ಅದ್ನದನ ಸಹ ಹೆೋಳಿರದತಿುೋನ. ಕೂೆನೆ್ಯದಾಗಿ ಲಕ್ಾೆಂತ್ರ ಜನ ಕಾಮಿಾಕರಿಗ ೆ
ಉದೊಾೋಗವನದನ ಕೊಟಟರದವೆಂತ್ಹ industry ಅದ್ದ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಸಾವಿರಾರದ ಜನ South 
Canara ದಿೆಂದ್ ಮಾತ್ನ್ಾಡದತಿುದ್ುರದ. ಅವರೆಲಾಿ ಬದ್ದಕನದನ ಕಟಟಕೊೆಂಡಿದೆು ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ 
ದ್ಯಮಾಡಿ ಇದ್ನದನ ಮಾನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರದ ಕೂಡ ವಾಸುವಿಕವಾಗಿ ಸಮಸೆಾ ಏನದೆ 
ಎನದನವುದ್ನದನ ಅರಿತ್ದ ಎಲಾಿ ಚಚೆಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತ್ದೆಂಬಾ ಒಳೆಿಯದ್ದ. ನಧಾಾರ 
ತೆಗೆದ್ದಕೂೆೆಂಡಿರದವುದ್ದ ಸರಿ ಇದೆ ಎೆಂದ್ದ ನನಗನಸಿದೆ ಅಷ್ೆಟ.  

ಶ್ರೋ ಎಸ.ರವಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, . . . 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸಾದ್ (ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನ್ಾನದ 
ಕೂಡ ಅದ್ನೆ್ನೋ ಹೆೋಳುತಿುದೆುೋನ್ೆ. ಇವರದ ಏಕಾಏರ್ಕ ಬಿಲಿನದನ ತ್ೆಂದ್ರೆ ನಮಮಲ್ಲಿ ಏನದ ಜ್ಞಾನ ಇರದತ್ುದ ೆ
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ಅಷದಟ ಮಾತ್ರ ಹೆೋಳುತೆುೋನ್ೆ. ಸಾಲಪ ಸಮಯ ಕೂೆಟಟರೆ ಓದಿ ಏನದ ಹೆೋಳಬೆೋಕೊೋ ಅದ್ನದನ ಹೆೋಳುತೆುೋನ್.ೆ 
ನ್ಾವು ವಾಸುವಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೊೋದಾಗ . . . 

ಶ್ರೋ ಡಿ.ಎಸ.ಅರದಣ್ (ಸಾಳಿೋಯ ಸೆಂಸೆಾಗಳ ಕ್ೆೋತ್ರ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಒೆಂದ್ದ 
ನಮಿಷ.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸಾದ:- ಮಾನಾ ಡಿ.ಎಸ.ಅರದಣ್ರವರೋೆ, ಇರಿ. ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರದ 
ಹೆೋಳಿದ್ರದ. ಅದ್ಕೆೆ ನ್ಾನದ ಏನದ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಹೂೆೋಗದವುದಿಲಿ. Labours ಯಾವ ಕಡಯೆಿೆಂದ್ 
ಬರದತಾುರ ೆ ಎೆಂದ್ರೆ, ಎಲಿರನದನ ಅಸಾಸೆಂನೆಂದ್ ಹಿಡಿದ್ದಕೂೆೆಂಡದ ಬರದತಾುರೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ 
ಬಾೆಂಗಾಿದೆೋಶದ್ವರದ ಸಹ ತ್ೂರಿದಾುರೆ ಎೆಂದ್ದ ಹೋೆಳಿದ್ರದ. ಇವೆಲಿವುದ್ರ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾ ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ 
ಹೊೋದ್ರ ೆ ಬಹಳ ಸಮಯ ಹೊೋಗದತ್ುದೆ. ಆದ್ುರಿೆಂದ್, ದ್ಯವಿಟದಟ ಮದೆಂದೆ ಈ ರಿೋತಿಯ 
ಬಿಲದಿಗಳನದನ ತ್ರದವಾಗ ಕನಷಿಪಕ್ಷ ಬಳೆಗೆೆ ಕೂೆಟಟರ ೆ ನ್ಾವು ಮಧಾಾಹನದ್ ಒಳಗೆ ಹೆೋಳಿಬಿಡದತೆುೋವ.ೆ 
ತಾವು ಈಗಲೆೋ ಬಿಲಿನದನ ಕೂೆಟದಟ ಈಗಲೆೋ ಉತ್ುರ ಕೂೆಡದವುದ್ಕೆೆ ನ್ಾವಲೆಾಿ Dehradun School 
ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವರದ ಅಲಿ.  

ಶ್ರೋ ಎಸ.ರವಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಈಗ ಯಾರೊೋ tax exemption 
ಕೊಡದತಾುರ.ೆ ಯಾರೆೋ Industrialist ಗೆ ಸಬಿಸಡಿ ಕೂೆಡದತಾುರ.ೆ ಯಾರೊೋ ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 10-10 
ಕೊೋಟ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಬೆಲೆಬಾಳುವುದ್ನದನ ಯಾರೊೋ ಒಬಬರದ ಟರಸಟ್ ಮಾಡಿಕೊೆಂಡಿರದವವರದ 
ಕಳಿರದ-ಸದಳಿರಲೆಾಿ ಜಮಿೋನನದನ ಒಡದೆ್ದಕೂೆೆಂಡದ ಹೂೆೋಗಿಬಿಡದತಾುರೆ. 25 ಎಕರೆ ಜಮಿೋನದ ಎೆಂದ್ದ 
ಬೆಂದಿತ್ಲಿವೋೆ ಈಗ ಕಣದಣ ಕೆೆಂಪಾಗದತ್ುದೆ. 2005 ರ ಹಿೆಂದ ೆ ಅವರ ತಾತ್, ಮದತ್ುಜಿ ಅವರದ 
ಮಾಡದತಿುದ್ುೆಂತ್ಹ Coffee Plantation ವಾವಸಾಯ ಮಾಡದತಿುರದವುದ್ನದನ ನೆ್ೂೋಡದವವರ ಕಣದಣ 
ಕೆೆಂಪಾಗದತ್ುದ.ೆ ಮಲೆನ್ಾಡಿನವರದ ಸಾಲಪ ನೆ್ೈಸ್ ಆಗಿ ಮಾತ್ನ್ಾಡದತಿುೋರಿ. ನ್ಾವು ಬಯಲದ 
ಸಿೋಮಯವರದ ಸಾಲಪ ಒರಟಾಗಿ ಮಾಡದತುೆೋವೆ. ಅದ್ದ ಸಹಜ. ಅಸೂಯ. ರೈೆತ್ರದ ಕೂೆಡದವುದ್ರಲ್ಲಿ 
ಏಕೆ ಈ ರಿೋತಿ ಮಾಡದತಾುರೆ. ಗೌಡರದ ಹೆೋಳಿರದವೆಂತ್ಹ ಒೆಂದ್ದ ಸಮಸೆಾಯ ಬಗೆೆ ನನಗ ೆ
ಅಥಾವಾಗಲ್ಲಲಿ. 25 ಎಕರಯೆ ಜಮಿೋನನ ಮಧೆಾ 25 ಎಕರ ೆಇರದತ್ುದೆಯೋ? 25 ಎಕರ ೆಒಳಗ ೆ
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ಒತ್ದುವರಿ ಸಕಾಾರಿ ಜಮಿೋನದ ಇರಬೋೆಕೆೆಂದ್ರ ೆಸದತ್ು ಎಷದಟ ಎಕರ ೆಜಮಿೋನದ ಇರಬೆೋಕದ. ಅದ್ದ ಅವನ 
ಸಾೆಂತ್ ಜಮಿೋನದ. ಅದೂೆೆಂದ್ದ ನನಗ ೆಅಥಾವಾಗದತಿುಲಿ. ಇದ್ದ ಒಳೆಿಯ ಕೆಲಸ. ಈಗಾಗಲೆೋ Coffee 
Plantation ಮಾಡದವೆಂತ್ಹದ್ದು ಸದಲಭ ಅಲಿ. ಮದ್ಲ್ಲನೆಂದ್ ಮಾಡಿಕೂೆೆಂಡದ ಬೆಂದ್ೆಂತ್ಹ 
ರೈೆತ್ರಿಗ ೆತಾವು ಕೂೆಡದವುದ್ಕೆೆ ಏಕೆ ಅನ್ಾಾಯ ಮಾಡಬೋೆಕದ. ಕೂೆಡಿ. ಅಷದಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತ್ಮಮನದನ 
ಅಭಿನೆಂದಿಸದತೆುೋನೆ್. ಕಾನೂನದ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಾಾರದ್ ಒಡತೆ್ನ ಇರಬೋೆಕದ. ಇದ್ರ ಸೆಂಪೂಣಾ 
ಒಡತೆ್ನ ತಾವು ಇಟದಟಕೂೆಳಿಿ. ಏನೆ್ಲಾಿ ಇರಬೋೆಕೂೆೋ ಅದೆಲಾಿ ಇಟದಟಕೊಳಿಿ. 

ಶ್ರೋ ಡಿ.ಎಸ.ಅರದಣ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಒೆಂದ್ದ ಅವರನದನ ಅಭಿನೆಂದಿಸದವುದ್ದ. 
ಅವರದ ರವೆಿನೂಾ ಮಿನಸಟರ್ ಅಲಿ, revolution ಮಿನಸಟರ್ ಆಗಿದಾುರ.ೆ ಅವರದ ಕಾರೆಂತಿಯನೆ್ನೋ 
ತ್ೆಂದಿದಾುರೆ. ಇನ್ೂೆನೆಂದ್ದ 30 ವಷಾ lease ಗೆ ಕೂೆಡದವೆಂತ್ಹ ಲಾಾೆಂಡ್ ಏನದೆ? ಅದ್ರ ಮೋಲೆ 
ಸಾಲ ತೆಗೆದ್ದಕೊಳುಿವುದ್ಕೆೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೋೆಕದ. ಪೌತಿ ಆದ್ ಮೋಲ ೆಅವರದ ಇದ್ುಹಾಗ ೆ
ಅವರ legal heirs ಗೆ proper ಆಗಿ ಅದ್ಕೂೆೆೆಂದ್ದ ಸರಿಯಾದ್ ಕಾನೂನನದನ ರಚಿಸಬೆೋಕದ. 
ಧನಾವಾದ್ಗಳು. 

ಶ್ರೋ ಆರ.ಅಶೆ್ೋಕ:- ಮಾನಾ ಡಿ.ಎಸ.ಅರದಣ್ರವರೋೆ ತಾವು ಒಳೆಿಯ ಸಲಹೆಯನದನ 
ಕೊಟಟದಿುೋರಿ. ಮದ್ಲನೆ್ಯದಾಗಿ ನ್ಾವು ನಯಮ ಮಾಡದವ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಸಾಲಕೆೆ ಅವಕಾಶ 
ಮಾಡಿಕೊಡದತೆುೋವ ೆ ಮತ್ದು ಮಾನಾ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸಾದ್ರವರೆೋ, ಇದ್ದ ವಾರ್ಕುಗ ೆ ಅಲಿ ಕೂೆಡದವುದ್ದ. 
ಕದಟದೆಂಬಕೆೆ ಕೊಡದತೆುೋವೆ. ಒೆಂದ್ದ ಕದಟದೆಂಬಕೆೆ 25 ಎಕರ ೆಕೊಡದತುೆೋವೆ. ಮತೂೆುೆಂದ್ದ ಆಕಸಾಮತ್ 
lease ಆದ್ಮೋಲೆ ಆ ಕದಟದೆಂಬದ್ head ಏನ್ಾದ್ರೂ ತಿೋರಿ ಹೊೋದ್ರ ೆಅವರ legal heirs 
ಯಾರದ ಇರದತಾುರ.ೆ ಅವರಿಗೆ ಇದ್ನದನ ಹಸಾುೆಂತ್ರ ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ ನಯಮದ್ಲ್ಲಿ frame 
ಮಾಡದತೆುೋನ್.ೆ ಮಾನಾ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸಾದ್ರವರದ ನಮಮ ರಿೋತಿಯೋ ಅವರದ ಕೂಡ. 40 ವಷಾಗಳ 
ಹಿೆಂದ ೆ ಎೆಂ.ಜ.ರೂೆೋಡ್ಗೆ ಬೆಂದ್ರ ೆ ಎಲಾಿ Coffee Planters hat ಹಾರ್ಕಕೊೆಂಡದ ಗಾಿಸ್ 
ಹಾರ್ಕಕೊೆಂಡದ ಬರದತಿುದ್ುರದ. ಆ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಲಿ. ಎಲಾಿ ಭಾಗ ಆಗಿ ಎಲಾಿ ಕಡಿಮಯಾಗಿ 
ಬಿಟಟದೆ.  
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ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸಾದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, 40 ವಷಾಗಳ ಹಿೆಂದ ೆ ನ್ಾನದ 
ಎಲೆಿಲ್ಲಿಗೂೆೋ ಹೂೆೋಗಿ ಬೆಂದ್ದ ಬಿಟಟದುೆೋನೆ್ ಅದ್ದ ಬೆೋರ ೆಪರಶೆನ. ಎೆಂ.ಜ. ರೂೆೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಾನದ ಇಲಿವೆೋ 
ಇಲಿ. ನ್ಾನದ ಎೆಂ.ಜ.ರೂೆೋಡ್, ಬಿರೋಗೆೋಡ್ ರೂೆೋಡ್ಗೆ ಹೊೋಗದವುದ್ದ ಇಲಿ.  

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸಾದ್ರವರೆೋ, ತಾವು ಹೆೋಳಿದ್ದು ತ್ಪಾಪಗಿ 
ಬಿಡದತ್ುದೆ. ತಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲೆಿಲ್ಲಿ ಹೊೋಗಿ ಬೆಂದಿದೆುೋವೆ ಎೆಂದ್ದ ಹೋೆಳಿ. ತಾವು ಎಲೆಿಲ್ಲಿಯೋ 
ಎೆಂದ್ರ ೆ. . . 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸಾದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಎೆಂ.ಜ.ರೂೆೋಡ್, ಬಿಗೆರೋಡ್ ರೂೆೋಡ್ 
ಬಿಟದಟ ಬಾರ್ಕ ಎಲಾಿ ಕಡೆ ನ್ಾನದ ಸದತಿುದೆುೋನ್ೆ. ಅೆಂತ್ಹ ಜಾಗಗಳ ಕಡ ೆಹೊೋಗದವವನ್ೋೆ ಅಲಿ.  

ಶ್ರೋ ಆರ್.ಅಶೆ್ೋಕ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಮಾನಾ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸಾದ್ರವರೆೋ, ತಾವು 
ಅಲಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವರದ ಬರದತಿುದ್ುರದ ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿದೆ. ಆಗ ನಡಯೆದತಿುತ್ದು. Coffee Planter 
ಎೆಂದ್ರೆ ಜೋಪದ ಹಾರ್ಕಕೂೆೆಂಡದ ಬಹಳ ಜನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರದತಿುದ್ುರದ. ಈಗ ಆ ಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿಲಿ.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸಾದ:- ಮಾನಾ ಆರ.ಅಶೆ್ೋಕ್ರವರೋೆ, ತ್ಪೆಪೋನಲಿ. ನ್ಾವು ಅದ್ರ ಬಗೆೆ 
ಯಾರದ ಅಸೂಯ ಬಿೋಳುವುದಿಲಿ.  

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸಾದ್ರವರೆೋ, ಆಗ  European 
influence  ಇತ್ದು.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸಾದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನ್ಾನದ ಸಾಮಾನಾ ಮನದಷಾನಗ ೆ
ಅನದಕೂಲವಾಗದವೆಂತ್ಹ ಕಾನೂನದಗಳನದನ ತೆಗೆದ್ದಕೂೆೆಂಡದ ಬನನ ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳುತಿುದೆುೋನ್ೆ.  

ಶ್ರೋ ಕದಶಾಲಪಪ ಎೆಂ.ಪಿ (ಸದಜಾ) (ಸಾಳಿೋಯ ಸೆಂಸೆಾಗಳ ಕ್ೆೋತ್ರ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, 
ಆಗಿನ ಕಾಲದ್ಲ್ಲಿ ಕೂಲ್ಲ ಕಡಿಮ ಇತ್ದು. ಈಗ ಕೂಲ್ಲ ಜಾಸಿು ಆಗಿಬಿಟಟದ.ೆ ಈಗ ಕಾಫಿ ತೊೋಟವನೆ್ನೋ 
ನಡಸೆದವುದ್ದ ಬಹಳ ಕಷಟವಾಗಿ ಬಿಟಟದೆ. ಈ ವಷಾ ಸಾಲಪ ಬೆಳ ೆಇದೆ. ಕಳೆದ್ 15 ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ಕಾಫಿ 
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ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ನಷಟವಾಗದತಿುದೆ. ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಒಬಬರಿಗ ೆಒೆಂದ್ದ ದಿನಕೆೆ 500 ರಿೆಂದ್ 1200 ರೂಪಾಯಿಗಳ 
ಕೂಲ್ಲ ಇದೆ. ಎಕರಗೆ ೆ 15 ಚಿೋಲ ಕಾಫಿ ಬಿೋಜ ಸಿಗದತ್ುದೆ. ರೈೆತ್ರದ ಬೋೆರ ೆ irrigation land ನಲ್ಲಿ 
paddy three crops ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದ್ರ್ಕೆೆಂತ್ ಡಬಲ್ ಬರದತ್ುದೆ.  

ಶ್ರೋ ಆರ್.ಅಶೆ್ೋಕ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಆ ದ್ೃರ್ಷಟಯಿೆಂದ್ ಮಾನಾ 
ಪಿ.ಆರ.ರಮೋಶ್ ರವರದ ಹೆೋಳಿದ್ ಹಾಗೆ adverse possession ಬರದವುದಿಲಿ. ಇದ್ದ ಸಕಾಾರದ್ 
ಲಾಾೆಂಡ. ಸಕಾಾರವಾಗಿಯೋ ಉಳಿಯದತ್ುದ.ೆ ಇವತ್ದು ಸಕಾಾರವಾಗಿಯೋ ಇರದತ್ುದೆ. ಮದೆಂದೆಯೂ 
ಸಕಾಾರವಾಗಿಯೋ ಇರದತ್ುದೆ. 30 ವಷಾಗಳಾದ್ ಮೋಲೆ ಯಾವ ಸಕಾಾರ ಬರದತ್ುದೂೆೋ ಎೆಂದ್ದ 
ನೆ್ೂೋಡೊೋಣ. ಆವತಿುನ ರಾಜರ್ಕೋಯ, ಆರ್ಥಾಕ ಪರಿಸಿಾತಿಗಳನದನ ನೆ್ೂೋಡಿ ತಿೋಮಾಾನ 
ತೆಗೆದ್ದಕೂೆಳಿಬೋೆಕದ. ಆ ದ್ೃರ್ಷಟಯಿೆಂದ್ ಮಾನಾ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸಾದ್ರವರದ ಇನದನ ಬೆೋರ ೆ ಬೆೋರೆ 
ಏನನ್ಾನದ್ರೂ ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ ತೆಗೆದ್ದಕೂೆೆಂಡದ ಬನನ ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿದ್ರದ. ಈಗ ಇನದನ ಒೆಂದ್ದ 
ತಿೆಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಕದರದಬರ ಹಟಟ ಲಾೆಂಬಾಣಿ ತಾೆಂಡಗಳು ಏನವ,ೆ ಇಡಿೋ ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿರದವೆಂತ್ಹ 1 ಲಕ್ಷ 
ಜನರಿಗ ೆಯಾಯಾಾರದ ಅವರ ಹಟಟಗಳಲ್ಲಿ 20X30, 30X40, ದೊಡಿ ಕದಟದೆಂಬ ಇದ್ುರ ೆ50X60 
ಎಷದಟ ಕಟಟಕೂೆೆಂಡಿದಾುರೂೆೋ, ಅಲೆಮಾರಿ ಜನ್ಾೆಂಗಗಳು ಎಲೆಿಲ್ಲಿ ಇದಾುರೂೆೋ, ಇನದನ ಒೆಂದ್ದ 
ತಿೆಂಗಳೊಳಗ ೆಅದ್ನೆ್ನಲಾಿ ಗಾರಮ ಎೆಂದ್ದ ಘೂೋಷಣೆ ಮಾಡಿ, ಆ ಗಾರಮಕೆೆ ಒೆಂದ್ದ ಹೆಸರದ ಕೊಟದಟ, 
ಅಷದಟ ಜನರನದನ ಒೆಂದೋೆ ಕಡಗೆ ೆಕರದೆ್ದ ಅವರೆಲಿರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೈೆಟ್ ಅನದನ ಕೊಡದತೆುೋವೆ. ಅದ್ನದನ 
ಕೂಡ ನ್ಾನದ ಮಾಡದತೆುೋನೆ್. ಅದ್ದ ಬೆಂದಾಗ ತಾವೆೋ ನಮಗೆ ವಿರೂೆೋಧ ಮಾಡದೋೆ ಒಳೆಿಯದ್ದ 
ಮಾಡಿದಿುೋರಾ ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಬೆೋಕದ.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸಾದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ತಾೆಂಡಾಗಳನದನ ಗಾರಮ 
ಮಾಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ದ ಕಳೆದ್ ಬಾರಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ು ಮಾನಾ ಶ್ವಮೂತಿಾಯವರದ Private 
Member Bill ಅನದನ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಮಾನಾ ಸಿದ್ಾರಾಮಯಾನವರದ ಅದ್ನದನ ಅಪೂರವಲ್ 
ಮಾಡಿದಾುರ.ೆ ಅದೆೋ Private Member Bill ಅನದನ ನ್ಾನದ ಸಹ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ 
parliament ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ admit ಮಾಡಿದೆುೋನ್ೆ. ಅದ್ಕೆೆ ವಿರೂೆೋಧ ಮಾಡದವೆಂತ್ಹ ಪರಶೆನಯೋ 
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ಇಲಿ. ಯಾವುದ್ಕೆೆ ವಿರೂೆೋಧ ಮಾಡಬೋೆಕದ. ಯಾವುದ್ಕೆೆ ಬೆೆಂಬಲ ಕೂೆಡಬೋೆಕೆನದನವುದ್ದ ಬಹಳ 
ಚೆನ್ಾನಗಿ ನನಗ ೆಗೊತಿುದೆ. ಆದ್ುರಿೆಂದ್, ಬಡವರ ಬಗೆೆ ಪರಶೆನ ಬೆಂದ್ರ ೆಅದ್ನದನ ವಿರೂೆೋಧಿಸದವೆಂತ್ಹ 
ಪರಶೆನಯೋ ಬರದವುದಿಲಿ. ಈಗಾಗಲೆೋ ತ್ೆಂದ್ದ ಆಗಿಹೊೋಗಿದೆ. ನ್ಾವು ತ್ೆಂದಿದೆುೋವೆ ಎೆಂದ್ದ ತಾವು 
ಬೊೋಡ್ಾ ಹಾರ್ಕಕೂೆಳಿಿ ಅಷ್ೆಟ.  

ಶ್ರೋ ಭಾರತಿ ಶೆಟಟ (ನ್ಾಮ ನದೆೋಾಶನ ಹೊೆಂದಿದ್ವರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, . . . 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸಾದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಅಷ್ೊಟತಿುಗೆ ಇವರದ ಸಕಾಾರವೆೋ 
ಬಿೋಳಿಸಿ ಬಿಟಟರಲಿವೆೋ?  

ಶ್ರೋ ಭಾರತಿ ಶೆಟಟ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನ್ಾವು ಮಾಡಿದೆುೋವೆ. ತಾವು ಮಾಡದವುದೆೋ 
ಒೆಂದೋೆ ಕೆಲಸ ಎೆಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರ ೆತಾವು ಮಾಡಬೋೆಕಾಗಿತ್ದು. ಆಗ ತಾವೆೋಕ ೆಮಾಡಿಲಿ?  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸಾದ:- ಮಾನಾ ಭಾರತಿ ಶೆಟಟಯವರೋೆ, ನ್ಾವು ಮಾಡದತಿುದಿುವಿ. ಎೆಂ.ಎಲ.
ಎ., ಗಳನ್ನೆಲಾಿ ಕದ್ದುಕೂೆೆಂಡದ ಹೊೋಗಿಬಿಟಟರದ. ನ್ಾವು ಏನದ ಮಾಡದವುದ್ಕಾೆಗದತ್ುದೆ?  

ಶ್ರೋ ಭಾರತಿ ಶೆಟಟ:- ಮಾನಾ ಹರಿಪರಸಾದ್ರವರೆೋ, ಅವರನದನ ಇಟದಟಕೂೆಳುಿವ ತಾಕತ್ದು ತ್ಮಗ ೆ
ಇಲಿದಿದ್ುರ ೆನ್ಾವೋೆನದ ಮಾಡದವುದ್ದ?  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸಾದ:- ಮಾನಾ ಭಾರತಿಶಟೆಟಯವರೋೆ, ಆ ತಾಕತ್ದು ತ್ಮಗೆ ಮಾತ್ರ 
ಇರದವುದ್ದ. ನಮಗಿಲಿ.  

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೋತ್ರ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, . . . 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದಗಳೆೋ ಕದಳಿತ್ದಕೊಳಿಿ.   

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:- ಮಾನಾ ಭಾರತಿ ಶೆಟಟಯವರೋೆ, ಇದ್ನದನ ಮಾಡಲ್ಲಕೆೆ ತಾವು ಬಿಡಲ್ಲಲಿ. 
ಸಕಾಾರವನದನ ಉರದಳಿಸಿಬಿಟಟರಿ.  
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ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡರವರೋೆ, ಆಯಿತ್ದ.  

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:-  ಪರಸಾುವ ಏನೆ್ೆಂದ್ರೆ; 
 

“ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಅೆಂಗಿೋಕೃತ್ವಾದ್ ರೂಪದ್ಲ್ಲಿರದವ 2022 ನೆ್ೋ 
ಸಾಲ್ಲನ ಕನ್ಾಾಟಕ ಭೂ ಕೆಂದಾಯ (ಮೂರನೆ್ೋ ತಿದ್ದುಪಡಿ) 
ವಿಧೆೋಯಕವನದನ ಪಯಾಾಲೊೋಚಿಸದವುದ್ದ” 

 
ಪರಸಾುವ ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸಲಪಟಟತ್ದ 

 
ಖೆಂಡ ಖೆಂಡವಾಗಿ ವಿಧೆೋಯಕವನದನ ಪಯಾಾಲೊೋಚಿಸದವುದ್ದ 

ಖೆಂಡ 2  
 ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:-  “ಖೆಂಡ 2 ಈ ವಿಧೆೋಯಕದ್ ಅೆಂಗವಾಗಿರದತ್ುದೆ.’’ 

ಪರಸಾುವ ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸಲಪಟಟತ್ದ 
(ಖೆಂಡ 2 ನದನ ವಿಧೆೋಯಕಕೆೆ ಸೆೋರಿಸಲಾಯಿತ್ದ) 

 
ಖೆಂಡ 1 ಇತಾಾದಿ 
 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:-  ಪರಸಾುವ ಏನೆ್ೆಂದ್ರೆ; 
 

  “ಮದ್ಲನೆ್ಯ ಖೆಂಡ, ದಿೋರ್ಾ ಶ್ೋರ್ಷಾಕೆ, ಪರಸಾುವನೆ್ ಹಾಗೂ  
ಅಧಿನಯಮಗೂೆಳಿಸದವ ಸೂತ್ರ ಸೆಂಹಿತೆ ವಿಧೆೋಯಕದ್ ಭಾಗವಾಗಿರದತ್ುದೆ” 

 
ಪರಸಾುವ ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸಲಪಟಟತ್ದ 

 
(ಮದ್ಲನೆ್ಯ ಖೆಂಡ, ದಿೋರ್ಾ ಶ್ೋರ್ಷಾಕೆ, ಪರಸಾುವನೆ್ ಹಾಗೂ ಅಧಿನಯಮಗೊಳಿಸದವ ಸೂತ್ರ 

ಸೆಂಹಿತೆಗಳನದನ ವಿಧೆೋಯಕಕೆೆ ಸೆೋರಿಸಲಾಯಿತ್ದ) 
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ಪರಸಾುವದ್ ಅೆಂಗಿೋಕಾರ 
 

 ಶ್ರೋ ಆರ. ಅಶೆ್ೋಕ್ (ಕೆಂದಾಯ ಸಚಿವರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ವಿಧಾನ 
ಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಅೆಂಗಿೋಕೃತ್ವಾದ್ ರೂಪದ್ಲ್ಲಿರದವ 2022ರ ಕನ್ಾಾಟಕ ಭೂ ಕೆಂದಾಯ (ಮೂರನೆ್ೋ 
ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೆೋಯಕವನದನ ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ದ ಕೂೆೋರದತುೆೋನೆ್. 
 
ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:-  ಪರಸಾುವ ಏನೆ್ೆಂದ್ರೆ; 

“ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಅೆಂಗಿೋಕೃತ್ವಾದ್ ರೂಪದ್ಲ್ಲಿರದವ 2022ರ ಕನ್ಾಾಟಕ ಭೂ 
ಕೆಂದಾಯ (ಮೂರನೆ್ೋ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೆೋಯಕವನದನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿರದವೆಂತೆ ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸದವುದ್ದ” 

ಪರಸಾುವ ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸಲಪಟಟತ್ದ ಮತ್ದು ಮಸೂದೆಗೆ ಒಪಿಪಗ ೆನೋಡಲಾಯಿತ್ದ 
 

(ಮದೆಂದ್ದ) 
(೧೨೭೫) ೨೮-೧೨-೨೦೨೨ ೫.೪೦ ಡಿಎಸ-ಎಕ ೆ

 ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನ್ಾಯಕರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಮಾನಾ 
ಕಾನೂನದ ಮೆಂತಿರಗಳು ಕೆಳಮನೆ್ಗ ೆ ಹೊೋಗಬೆೋಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ಈಗ ಕನ್ಾಾಟಕ ಖಾಸಗಿ 
ವೆೈದ್ಾರ್ಕೋಯ ಸೆಂಸೆಾಗಳ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೆೋಯಕವನದನ ತೆಗೆದ್ದಕೂೆಳಿಿ. 

 ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸಾದ್(ವಿರೊೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಮಾನಾ 
ಕಾನೂನದ ಮೆಂತಿರಗಳಿಗೆ ಯಾರೂ ಅಡಿ ಹಾಕದತಿುಲಿ. ದ್ಯವಿಟದಟ ಅಜೆೆಂಡಾದ್ಲ್ಲಿರದವುದ್ನದನ ಒೆಂದಾದ್ 
ಮೋಲ ೆಒೆಂದ್ದ ತೆಗೆದ್ದಕೂೆಳಿಿ.  ನ್ಾವು ಒೆಂದ್ದ ವಿಧೆೋಯಕವನದನ ಗೊತಿುಲಿದೆ ಒಪಿಪಕೊೆಂಡದಬಿಟಟದುೆೋವೆ.  
ಆ ವಿಧೆೋಯಕದ್ ಬಗೆೆ ಬಹಳ ಚಚೆಾಯಾಗಬೆೋಕಾಗಿತ್ದು.  ತಾವು ಕೂಡ ಹೆೋಳಿದಿುೋರಿ.  Planter ಗಳ 
ಕಷಟ ನಮಗೆ ಗೂೆತಾುಗದತ್ುದೆ. ಆ ವಿಧೆೋಯಕವನದನ ನ್ಾಳ ೆ ತಗೆೆದ್ದಕೂೆಳಿಿ. ಈಗ 
ಅಜೆೆಂಡಾದ್ಲ್ಲಿರದವುದ್ನದನ ತೆಗೆದ್ದಕೂೆಳಿಿ. ಇಲಿದಿದ್ುರೆ ನ್ಾವು ಹೊೋಗದತಿುರದತೆುೋವೆ. 
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 ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,ೆ ಮಾನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ 
ನ್ಾಯಕರದ ಹಾಗೆಲಿ  ಮಾಡಬಾರದ್ದ.  

 ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,ೆ ಇದ್ದ ಬಹಳ ಗೆಂಭಿೋರವಾದ್ ವಿಚಾರ. 
ಭೊೋಜನ ವಿರಾಮದ್ ನೆಂತ್ರ ನಮಗೆ ವಿಧೋೆಯಕದ್ ಪರತಿಗಳನದನ ಕೂೆಟದಟ ಚಚೆಾ ಮಾಡಿ ಎೆಂದ್ರೆ 
ಹೆೋಗ?ೆ  

 ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,ೆ ನ್ಾವು ವಿಧೆೋಯಕವನದನ ಪಾಸ್ ಮಾಡದ ೆ
ಹೊೋಗದವುದಿಲಿ. ನ್ಾವು ಖೆಂಡಿತ್ವಾಗಿಯೂ ವಿಧೆೋಯಕವನದನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡದತುೆೋವೆ.  
ಅಜೆೆಂಡಾದ್ಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿೆಂದ್ಲೂ ವಿಷಯಗಳು ಬರದತಿುವೆ.  ಅವುಗಳನದನ ಚಚೆಾ ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ 
ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೂೆಡಿ.  

 ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,ೆ  ಅಜೆೆಂಡಾದ್ಲ್ಲಿರದವ ವಿಷಯಗಳನದನ 
ತೆಗೆದ್ದಕೂೆೆಂಡಾದ್ ಮೋಲ ೆ ವಿಧೆೋಯಕವನದನ ತೆಗೆದ್ದಕೊಳಿಿ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗ ೆ ಅವರದ ಕಾಯಲ್ಲ.  
ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಸದಮಾರದ ಮೂರದ ದಿನಗಳಿೆಂದ್ ನ್ಾವು ಕಾಯದತಿುದೆುೋವೆ. ಈಗ ದ್ಯವಿಟದಟ 
ಅಜೆೆಂಡಾದ್ಲ್ಲಿರದವ ವಿಷಯಗಳನದನ ತೆಗೆದ್ದಕೊಳಿಿ.  ಬೆೋಕಾದ್ರೆ ವಿಧೆೋಯಕವನದನ ಇವತ್ದು ಅಥವಾ 
ನ್ಾಳ ೆತೆಗೆದ್ದಕೊಳಿಿ.  ಇವತ್ದು ರಾತಿರ ೧೧ ಗೆಂಟೆಯಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲಿ. ಅವರದ ಹೆೋಳಿದೆುಲಾಿ ನ್ಾವು 
ಕೆೋಳಬೆೋಕೆೆಂದ್ರೆ, ನ್ಾವು ಏಕೆ ಇರಬೋೆಕದ?  ಅವರೋೆ ನಡಸೆಿಕೂೆೆಂಡದ ಹೂೆೋಗಿಬಿಡಲ್ಲ.  

 ಶ್ರೋ ವೆೈ.ಎ.ನ್ಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ(ಸಕಾಾರದ್ ಮದಖಾ ಸಚೆೋತ್ಕರದ):- ಮಾನಾ 
ಸಭಾಪತಿಯವರ,ೆ ಮಾನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರದ ಬಹಳ ಮದಖಾವಾಗಿ ನಯಮ ೩೩೦ 
ರಡಿಯಲ್ಲಿನ ವಿಷಯವನದನ ತೆಗೆದ್ದಕೊಳಿಬೆೋಕೆೆಂದ್ದ ಹೋೆಳುತಿುದಾುರೆ.  ಈಗ ಒೆಂದ್ದ ವಿಧೆೋಯಕವನದನ 
ತೆಗೆದ್ದಕೂೆೆಂಡಾದ್ ಮೋಲೆ ಅವರ ವಿಷಯವನದನ ತೆಗೆದ್ದಕೊಳೊಿೋಣ.   

 ಶ್ರೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧದಸಾಾಮಿ(ಸಣಣ ನೋರಾವರಿ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನದ, ಸೆಂಸದಿೋಯ ವಾವಹಾರಗಳು 
ಮತ್ದು ಶಾಸನ ರಚನೆ್ ಸಚಿವರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,ೆ ಚಚೆಾ ಮಾಡದವ ಹಾಗಿದ್ುರ ೆನ್ಾಳೆಗೆ 
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ತೆಗೆದ್ದಕೂೆಳಿಿ, ನ್ಾನದ ಬೋೆಡ ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳುವುದಿಲಿ.  ಈ ವಿಧೆೋಯಕದ್ಲ್ಲಿ ಏನದ ೆ ಎೆಂದ್ರೆ,   
ಕೊೋವಿಡ-೧೯ ಇದಾುಗ health, registration, supervision, discipline ಗೆ 
ಜಲಾಿಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ು ಕಡಗೆ ೆ ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ ಕಮಿೋಷನರ್ರವರನದನ ಹಾರ್ಕದ್ುರದ.  ಅದ್ನದನ ವಾಪಸ್ 
ತೆಗೆದ್ದಕೂೆೆಂಡದ ಜಲಾಿಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೂೆಡದತಿುದೆುೋವೆ ಅಷ್ೆಟ.   ಅದೂೆೆಂದೋೆ ಬೆೋರೋೆನೂ ಇಲಿ.  

  

     ಆ) ಕನ್ಾಾಟಕ ಖಾಸಗಿ ವೆೈದ್ಾರ್ಕೋಯ ಸೆಂಸೆಾಗಳ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೆೋಯಕ, ೨೦೨೨ 

ಪಯಾಾಲೊೋಚನ್ಾ ಪರಸಾುವ 

 ಶ್ರೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧದಸಾಾಮಿ(ಸಣಣ ನೋರಾವರಿ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನದ, ಸೆಂಸದಿೋಯ ವಾವಹಾರಗಳು 
ಮತ್ದು ಶಾಸನ ರಚನೆ್ ಸಚಿವರದ)(ಆರೂೆೋಗಾ ಮತ್ದು ಕದಟದೆಂಬ ಕಲಾಾಣ ಹಾಗೂ ವೆೈದ್ಾರ್ಕೋಯ 
ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,ೆ ೨೦೨೨ನ್ೋೆ ಸಾಲ್ಲನ ಕನ್ಾಾಟಕ ಖಾಸಗಿ 
ವೆೈದ್ಾರ್ಕೋಯ ಸೆಂಸೆಾಗಳ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೆೋಯಕವನದನ  ಪಯಾಾಲೊೋಚಿಸಬೋೆಕೆೆಂದ್ದ ಕೊೋರದತೆುೋನ್.ೆ 

     ಪರಸಾುವವನದನ ಮೆಂಡಿಸಲಾಯಿತ್ದ 

 ಶ್ರೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧದಸಾಾಮಿ (ಸಣಣ ನೋರಾವರಿ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನದ, ಸೆಂಸದಿೋಯ ವಾವಹಾರಗಳು 
ಮತ್ದು ಶಾಸನ ರಚನೆ್ ಸಚಿವರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,ೆ  ಈ ವಿಧೆೋಯಕದ್ಲ್ಲಿ ೧೬ನ್ೋೆ ಪರಕರಣ 
ಮತ್ದು ೪ನೆ್ೋ ಪರಕರಣದ್ಲ್ಲಿ ಕೊೋವಿಡ-೧೯ ಇದಾುಗ ನ್ಾವು extra clause ಅನದನ introduce 
ಮಾಡಿದೆುವು.್ “ಬೃಹತ್ ಬೆೆಂಗಳೂರದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲಕ ೆ ಪರದೆೋಶದ್ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ನೆ್ೂೋೆಂದ್ಣಿ 
ಮತ್ದು ಕದೆಂದ್ದಕೂೆರತೆ ನವಾರಣಾ ಪಾರಧಿಕಾರವು ಆಯದಕುರದ, ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ, ಮದಖಾ ಆರೂೆೋಗಾ 
ಅಧಿಕಾರಿ (ಸಾವಾಜನಕ ಆರೂೆೋಗಾ) ಇವರನದನ  ಒಳಗೊೆಂಡಿರತ್ಕೆದ್ದು”್ ಎೆಂಬದದಾಗಿಯೂ; ಅದೆೋ 
ರಿೋತಿ,  ಪದಟ ೫ ರಲ್ಲಿ,್ “ಸಕಾಾರದ್ ಅಪರ ಮದಖಾ ಕಾಯಾದ್ಶ್ಾ ಅಥವಾ ಸಕಾಾರದ್ ಪರಧಾನ 
ಕಾಯಾದ್ಶ್ಾ ಅಥವಾ ಸಕಾಾರದ್ ಕಾಯಾದ್ಶ್ಾ, ಆರೂೆೋಗಾ ಮತ್ದು ಕದಟದೆಂಬ ಕಲಾಾಣ ಇಲಾಖ.ೆ 
ಈ ೪ ಮತ್ದು ಅಪಿೋಲದ ಪಾರಧಿಕಾರದ್ಲ್ಲಿ ಕನ್ಾಾಟಕ ಆರೂೆೋಗಾ ಮತ್ದು ಕದಟದೆಂಬ ಕಲಾಾಣ 
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ಇಲಾಖಯೆ ಆಯದಕುರದ ಅಧಾಕ್ಷರದ ಎೆಂದ್ದ ಏನದೆ, ಇವೆರಡನದನ ಡಿಲ್ಲೋಟ್ ಮಾಡದತಿುದೆುೋವೆ ಅಷ್ೆಟ.  
ಇವೆರಡನದನ repeal ಮಾಡದತಿುದೆುೋವೆ.   

 ಡಾ|| ಡಿ.ತಿಮಮಯಾ(ಸಾಳಿೋಯ ಸೆಂಸೆಾಗಳ ಕೆ್ೋತ್ರ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,ೆ ನೆ್ೂೋೆಂದ್ಣಿ 
ಮತ್ದು ಕದೆಂದ್ದಕೂೆರತೆ ನವಾರಣಾ ಪಾರಧಿಕಾರ ಜಲಾಿ ಮಟಟದ್ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ  (ಡಿ) ಭಾರತಿೋಯ 
ವೆೈದ್ಾರ್ಕೋಯ ಸೆಂರ್ದಿೆಂದ್ ಮತ್ದು ಇನ್ೂೆನೆಂದ್ದ ಇತ್ರ ಸೆಂರ್ದಿೆಂದ್, ಪರತಿಯೆಂದ್ರಿೆಂದ್ಲೂ ಒಬೂೆಬಬಬ 
ಸದ್ಸಾರದ ಎೆಂದ್ದ ಇದೆ.  ಅಲ್ಲಿ ಯಾರದ ಎೆಂಬದದ್ನದನ ನದಿಾಷಟವಾಗಿ ಹಾರ್ಕಲಿ.  ಇತ್ರ ೆ ಸೆಂರ್ 
ಎೆಂದ್ರೆ ಯಾವುದ್ದ ಆಗಬಹದದ್ದ?  

 ಶ್ರೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧದಸಾಾಮಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,ೆ  ಬೆೆಂಗಳೂರದ ನಗರಕೆೆ ೮ ಡಿಹೆಚ್ಓ 
ಬರದತ್ುದೆ.  ಅವರದ ಇರದತಾುರೆ. ಅದ್ಕೆೆ ಅಥಾರಿಟಯಾಗಿ ಜಲಾಿಧಿಕಾರಿಯವರದ ಇರದತಾುರ.ೆ  ಬೋೆರ ೆ
ಜಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರದತಾುರಯೆೋ ಅವರದ ಇರದತಾುರ.ೆ  ಕಾಪೂೆೋಾರೋೆಷನ್ಗೆ 
ಆಯದಕುರದ ಇರದವುದ್ನದನ ಈಗ ತೆಗೆದ್ದಹಾರ್ಕದುೆೋವೆ ಅಷ್ೆಟ.   

 ಡಾ|| ಡಿ.ತಿಮಮಯಾ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,ೆ ಈಗ ಜಲೆಿಯ ಜಲಾಿಧಿಕಾರಿಯವರದ 
ಇದಾುರ.ೆ ಜಲಾಿ ಆರೂೆೋಗಾ ಮತ್ದು ಕದಟದೆಂಬ ಕಲಾಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ ಇದಾುರೆ,  ಜಲಾಿ ಆಯದಷ್ 
ಅಧಿಕಾರಿ ಇದಾುರ.ೆ  (ಡಿ) ಯಲ್ಲಿ ಇಬಬರದ ಇದಾುರ.ೆ ಭಾರತಿೋಯ ವೆೈದ್ಾರ್ಕೋಯ ಸೆಂರ್ದಿೆಂದ್ ಒಬಬರಿದ್ುರ ೆ
ಇನ್ೂೆನೆಂದ್ದ ಇತ್ರ ೆಸ್ೆಂರ್ದಿೆಂದ್ ಎೆಂದ್ದ ಇದೆ.್್“ಇತ್ರ ೆಸೆಂರ್”್ಎೆಂದ್ರೆ ಬೆೋಕಾದ್ಷದಟ ಸೆಂರ್ಗಳಿವೆ.  
ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೆಂರ್ ಎೆಂದ್ದ ಹಾಕದತಾುರ?ೆ  

 ಶ್ರೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧದಸಾಾಮಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,ೆ  ಇಡಿೋ ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಅದ್ದ 
ನ್ಾಮಿನೆ್ೋಷನ್ ಆಗದತಿುರದತ್ುದೆ.  ಈಗ I.M.A. (Indian Medical Association) ಯಿೆಂದ್ 
ಒಬಬರನದನ ತೆಗೆದ್ದಕೂೆೆಂಡಿರದತೆುೋವೆ.  ಇನ್ೂೆನಬಬರನದನ ವೆೈದ್ಾರದಗಳು ಕಳುಹಿಸದವವರನದನ 
ಹಾರ್ಕಕೊೆಂಡಿರದತುೆೋವೆ.  
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 ಡಾ|| ಡಿ.ತಿಮಮಯಾ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ವೆೈದ್ಾರ್ಕೋಯ ಕ್ೆೋತ್ರದಿೆಂದ್ 
ಹಾರ್ಕಕೊಳುಿತಾುರೆಯೋ, ಬೋೆರ ೆ ಕ್ೆೋತ್ರದಿೆಂದ್ ಹಾರ್ಕಕೂೆಳುಿತಾುರೆಯೋ ಅಥವಾ ಸೆಂರ್-ಸೆಂಸೆಾಗಳಿೆಂದ್ 
ಹಾರ್ಕಕೊಳುಿತಾುರೆಯೋ ಎೆಂಬ ಬಗೆೆ ಏನ್ಾದ್ರೂೆಂದ್ದ define ಮಾಡದವುದ್ದ ಒಳೆಿಯದ್ದ.  

 ಶ್ರೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧದಸಾಾಮಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,ೆ  ಇಡಿೋ ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿರದವುದ್ದ this is 
a policy.  ಬೆೆಂಗಳೂರದ ಒೆಂದ್ಕೆೆ ನ್ಾವು ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ ಆಯದಕುರನದನ ಇಟಟರದವುದ್ದ ಸರಿಯಾಗಲ್ಲಲಿ 
ಎನದನವುದ್ದ ನಮಗೆ ಗೂೆತಾುಯಿತ್ದ.  Commissioner cannot head all the eight 
D.H.O. offices. ಆಯದಕುರ ಬದ್ಲಾಗಿ ಜಲಾಿಧಿಕಾರಿಯವರನದನ ನೆ್ೋಮಕ ಮಾಡದವುದ್ಕಾೆಗಿ ಈ 
ವಿಧೆೋಯಕವನದನ ತ್ೆಂದಿರದವೆಂಥದ್ದು.  ಉಳಿದಿರದವುದೆಲಾಿ ಅನೆ್ೋಕ ವಷಾಗಳಿೆಂದ್ ಬೆಂದಿರದವ 
pattern.  

 ಡಾ|| ಡಿ.ತಿಮಮಯಾ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,ೆ ಖಾಸಗಿ ಆರೂೆೋಗಾ ಸೆಂಸೆಾಗಳ ಬಗೆೆ 
ನಯೆಂತ್ರಣ ಮಾಡಬೋೆಕಾಗಿರದವುದ್ರಿೆಂದ್  ಆ ಕ್ೆೋತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಅನದಭವವಿರದವವರನದನ 
ತೆಗೆದ್ದಕೂೆಳುಿವುದ್ದ ಬಹಳ ಅನದಕೂಲ. 

 ಶ್ರೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧದಸಾಾಮಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,ೆ ಇದ್ದ ಎನ್ಕಾೆೈರಿಗ ೆ ನೆ್ೂೋೆಂದ್ಣಿ.  
ನೆ್ೂೋೆಂದ್ಣಿಗ ೆಆ ಕ್ೆೋತ್ರದ್ವರೋೆ ಬೆೋಕದ ಎೆಂದ್ದ ಮಾಡದವುದ್ಕಾೆಗದವುದಿಲಿ.  Registration and 
disciplinary action ತೆಗೆದ್ದಕೂೆಳುಿವುದ್ಕಾೆಗಿ ಮಾಡಿರದವೆಂಥದ್ದು. ನೆ್ೂೋೆಂದ್ಣಿ ಮತ್ದು 
ಕದೆಂದ್ದಕೂೆರತೆ ನವಾರಣಾ ಪಾರಧಿಕಾರ ಎೆಂದ್ದ  ನ್ಾವು ವಿಧೆೋಯಕದ್ಲ್ಲಿ ಸಪಷಟವಾಗಿ ಹೆೋಳಿದೆುೋವೆ.  

  ಡಾ|| ಡಿ.ತಿಮಮಯಾ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,ೆ ಅದೆೋ ರಿೋತಿ ಕರಮ ಸೆಂಖೆಾ ೪ ರಲ್ಲಿ (ಇ) 
ನಲ್ಲಿ ನೆ್ೂೋಡಿ,್ “ಪಾರಧಿಕಾರವು ಕದೆಂದ್ದಕೂೆರತೆ ನವಾರಣಾ ಕಾಯಾವನದನ ನವಾಹಿಸದವಾಗ ಒಬಬ 
ಮಹಿಳಾ ಪರತಿನಧಿ ಇರತ್ಕೆದ್ದು”್ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿದಾುರ.ೆ್“ಒಬಬ ಮಹಿಳಾ ಪರತಿನಧಿ”್ಎೆಂದ್ರೆ, ಯಾವ ರಿೋತಿ 
define ಮಾಡದತಾುರ?ೆ  
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 ಶ್ರೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧದಸಾಾಮಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,ೆ ಯಾವ ಸಕಾಾರ ಇರದತ್ುದಯೆೋ ಆ 
ಸಕಾಾರ ನ್ಾಮಿನೆ್ೋಟ್ ಮಾಡದತ್ುದೆ.  

 ಡಾ|| ಡಿ.ತಿಮಮಯಾ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,ೆ  O.K. Sir.  The powers and 
functions of this committee is not defined here.   

 ಶ್ರೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧದಸಾಾಮಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,ೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನ್ಾನದ original 
ವಿಧೆೋಯಕವನದನ quote ಮಾಡಲ್ಲಲಿ, ಅದ್ನದನ ತ್ರಲ್ಲಲಿ.  I was not thinking about it.  
ಈ ಪರಶೆನಗಳು ಉದ್ಭವಿಸದತ್ುವೆ ಎೆಂದ್ದ ನನಗ ೆ ಗೂೆತಿುರಲ್ಲಲಿ. ಮಾನಾ ಸದಧಾಕರ್ರವರದ ಬೆಂದಿಲಿ.  
ಜಲಾಿ ಮಟಟದ್ ಸಮಿತಿಗೆ ಕಳೆದ್ ಸಲ  ಏನದ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನದನ ಮಾಡಿದೆುವು,  ಆ ಪಾರವಿಜನ್ನದನ 
ನ್ಾವು ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೆೋಯಕದ್ ಮೂಲಕ ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದ್ದಕೂೆಳುಿತಿುದೆುೋವೆ ಅಷ್ೆಟ.  

 ಡಾ|| ಡಿ.ತಿಮಮಯಾ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,ೆ  ಈ ಸಮಿತಿಗ ೆ ಏನದ ಅಧಿಕಾರವಿದ,ೆ  
power and functions ಏನದ ಗೊತಿುಲಿ. 

 ಶ್ರೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧದಸಾಾಮಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,ೆ ದ್ಯವಿಟದಟ ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದ 
original ವಿಧೆೋಯಕವನದನ ತೆಗೆದ್ದಕೊೆಂಡದ ಓದ್ಲ್ಲ.  ಅದ್ದ ಯಾವುದ್ದ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲಿ.  Repeal 
section ಅಷಟಕೆೆ ಮಾತ್ರ ನ್ಾನದ ಉತ್ುರ ಹೆೋಳಬಹದದ್ದ.  ಈ ವಿಧೆೋಯಕದ್ಲ್ಲಿರದವುದ್ನೆ್ನಲಾಿ ನ್ಾನದ 
ಓದ್ದವುದ್ಕಾೆಗದತ್ುದೆಯೋ?  This is just a repeal of the provision. 

 ಡಾ|| ಡಿ.ತಿಮಮಯಾ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,ೆ ಆಯಿತ್ದ. ಏನದ 
ಹೆೋಳುವುದ್ಕಾೆಗದವುದಿಲಿವೆೆಂದ್ರೆ ಇನ್ನೆೋನದ ಮಾಡದವುದ್ದ? 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಪರಸಾುವ ಏನೆ್ೆಂದ್ರೆ,  

“೨೦೨೨ರ ಕನ್ಾಾಟಕ ಖಾಸಗಿ ವೆೈದ್ಾರ್ಕೋಯ ಸೆಂಸೆಾಗಳ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) 
ವಿಧೆೋಯಕವನದನ ಪಯಾಾಲೊೋಚಿಸದವುದ್ದ.” 

ಪರಸಾುವ ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸಲಪಟಟತ್ದ 
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ವಿಧೆೋಯಕವನದನ ಖೆಂಡಖೆಂಡವಾಗಿ ಪಯಾಾಲೊೋಚಿಸದವುದ್ದ 

ಖೆಂಡ 2 ಮತ್ದು 3 ರವರೆಗೆ 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- “ಖೆಂಡ 2 ಮತ್ದು 3 ಈ ವಿಧೆೋಯಕದ್ ಅೆಂಗವಾಗಿರದತ್ುದೆ” 

ಪರಸಾುವ ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸಲಪಟಟತ್ದ 

(ಖೆಂಡ 2 ಮತ್ದು 3 ನದನ ವಿಧೆೋಯಕಕೆೆ ಸೋೆರಿಸಲಾಯಿತ್ದ) 

ಖೆಂಡ 1 ಇತಾಾದಿ 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಪರಸಾುವ ಏನೆ್ೆಂದ್ರೆ,  

“ಮದ್ಲನೆ್ಯ ಖೆಂಡ, ದಿೋರ್ಾ ಶ್ೋರ್ಷಾಕೆ, ಪರಸಾುವನೆ್ ಹಾಗೂ ಅಧಿನಯಮಗೂೆಳಿಸದವ ಸೂತ್ರ 
ಸೆಂಹಿತೆ ವಿಧೆೋಯಕದ್ ಭಾಗವಾಗಿರದತ್ುದೆ.” 

ಪರಸಾುವ ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸಲಪಟಟತ್ದ 

(ಮದ್ಲನೆ್ಯ ಖೆಂಡ, ದಿೋರ್ಾ ಶ್ೋರ್ಷಾಕೆ, ಪರಸಾುವನೆ್ ಹಾಗೂ ಅಧಿನಯಮಗೂೆಳಿಸದವ ಸೂತ್ರ 
ಸೆಂಹಿತೆಗಳನದನ ವಿಧೆೋಯಕಕೆೆ ಸೋೆರಿಸಲಾಯಿತ್ದ) 

ಪರಸಾುವದ್ ಅೆಂಗಿೋಕಾರ 

ಶ್ರೋ ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧದಸಾಾಮಿ(ಸಣಣ ನೋರಾವರಿ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನದ, ಸೆಂಸದಿೋಯ ವಾವಹಾರಗಳು 
ಮತ್ದು ಶಾಸನ ರಚನೆ್ ಸಚಿವರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ,ೆ ೨೦೨೨ನ್ೋೆ ಸಾಲ್ಲನ ಕನ್ಾಾಟಕ 
ಖಾಸಗಿ ವೆೈದ್ಾರ್ಕೋಯ ಸೆಂಸೆಾಗಳ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೆೋಯಕವನದನ  ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ದ 
ಕೊೋರದತೆುೋನೆ್.  
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ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಪರಸಾುವ ಏನೆ್ೆಂದ್ರೆ,  

“202೨ರ ಕನ್ಾಾಟಕ ಖಾಸಗಿ ವೆೈದ್ಾರ್ಕೋಯ ಸೆಂಸೆಾಗಳ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೆೋಯಕವನದನ ತಿದ್ದುಪಡಿ 
ಮಾಡಿರದವೆಂತೆ ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸದವುದ್ದ” 

ಪರಸಾುವ ಅೆಂಗಿೋಕರಿಸಲಪಟಟತ್ದ ಮತ್ದು ಮಸೂದೆಗೆ ಒಪಿಪಗೆ ನೋಡಲಾಯಿತ್ದ 
  

(1೨76) 28/12/2022/5:50/ಎಸ್ಪಿಆರ್-ಎಕೆ          (ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 
ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸಾದ್(ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಗಮನ 

ಸಳೆೆಯದವ ಸೂಚನೆ್ಗಳ ಬಗೆೆ ನ್ಾನದ ಮಾತ್ನ್ಾಡಲದ ಪಾರರೆಂಭಿಸದತೆುೋನೆ್. 
11. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿುನ ಶಾಸಕರದಗಳಿಗೆ 25 ಕೊೋಟ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಕ್ೆೋತಾರಭಿವೃದಿಾ ಅನದದಾನ 

ನೋಡದವ ಮನವಿಗ ೆಸಕಾಾರದಿೆಂದ್ ಉತ್ುರ ಬಾರದಿರದವ ಬಗೆೆ. 
 

ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ್ ಬಾಬಣಣ ಹದಕೆೆೋರಿ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೋತ್ರ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಒೆಂದೋೆ 
ಒೆಂದ್ದ ನಮಿಷ ಮಾತ್ನ್ಾಡಲದ ಅವಕಾಶ ನೋಡಿ.  ನ್ಾವು ಸದಮಾರದ 58-60 ಸದ್ಸಾರದ ಸಹಿ 
ಹಾರ್ಕ 25 ಕೂೆೋಟ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅನದದಾನವನದನ ಬಿಡದಗಡೆ ಮಾಡಬೋೆಕೆೆಂಬ ಮನವಿಯನದನ 
ನೋಡಿದೆುೋವೆ.  ಈ ವಿಷಯಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ ೆಸಭಾನ್ಾಯಕರದ ಇನೂನ ಉತ್ುರಿಸಿಲಿ.  ದಿನ್ಾೆಂಕ 
30/12/2022 ಕೆೆ ಸದ್ನವು ಮದಕಾುಯವಾಗದತ್ುದೆ.  ಕ್ೆೋತಾರಭಿವೃದಿಾ ಸಲದವಾಗಿ ಎಲಾಿ ಶಾಸಕರಿಗ ೆ
25 ಕೊೋಟ ರೂಪಾಯಿಗಳನದನ ಮೆಂಜೂರದ ಮಾಡಬೆೋಕೆೆಂಬ ಮನವಿಯನದನ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆುೋವೆ.  ಈ 
ಬಗೆೆ ಇದ್ದವರೆವಿಗೂ ಉತ್ುರ ಸಿಾೋಕೃತ್ಗೂೆೆಂಡಿರದವುದಿಲಿ.  ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರಿಗೂ ಸಹ 
ನ್ಾವು ವಿನೆಂತಿ ಮಾಡಿಕೂೆೆಂಡಿದುೆೋವೆ.  ಸದ್ನದ್ ಹೂೆರಗಡ ೆ ಹೊೋದ್ರ,ೆ ನಮಮನದನ ಎಲಾಿ ಜನರದ 
ಕೆೋಳುತಾುರ.ೆ  ಹಿೋಗಾಗಿ ಈ ಬಗೆೆ ನ್ಾನೆ್ೋನದ ಉತ್ುರಿಸಬೋೆಕದ?   

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನ್ಾಯಕರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಇದ್ದ 
ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳ ವಾಾಪಿುಗ ೆಬರದತ್ುದೆ.  ಪೆಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವಾವಸೆಾಯೂ ಸೋೆರಿದ್ೆಂತ,ೆ ಸಾಳಿೋಯ 
ಸೆಂಸೆಾಗಳ ಕ್ೆೋತ್ರದಿೆಂದ್ ಚದನ್ಾಯಿತ್ರಾದ್ 25 ಸದ್ಸಾರಿಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ ೆ ಮನೆ್ನಯ ದಿನ          
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ಶ್ರೋ ಎಸ್.ರವಿರವರದ ಚಚಿಾಸಿದಾುರ.ೆ  ಆ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ, ಬೆೆಂಗಳೂರದ ನಗರದ್ಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನದನ 
ಮಾಡದವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳೂೆೆಂದಿಗೆ ಸಭ ೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ವಿಚಾರವನದನ 
ಪರಸಾುಪಿಸೊೋಣ ಎೆಂಬದದಾಗಿ ನ್ಾನದ ಹೆೋಳಿದೆನದ.  ಅಷಟನದನ ಮಾಡೂೆೋಣ.  ಅದ್ನದನ ಬಿಟದಟ ಶಾಸಕರ 
ಕ್ೆೋತಾರಭಿವೃದಿಾಗಾಗಿ 25 ಕೂೆೋಟ ರೂಪಾಯಿಗಳನದನ ನೋಡಿ ಎೆಂದ್ದ ತಾವು ಅಜಾ ನೋಡಿದ್ರ,ೆ ಅದ್ನದನ 
ನೋಡದತೆುೋವೆ ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಲದ ನನಗ ೆಅಧಿಕಾರವಿಲಿ.  ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳೊೆಂದಿಗ ೆಈ ವಿಚಾರವನದನ 
ಚಚಿಾಸದವುದಾಗಿ ಹೆೋಳಿದೆುೋನ್ೆ.  ಪೆಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಖಾತೆಯನದನ ಹೊೆಂದಿರದವ 
ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳೂೆೆಂದಿಗೆ ಸಭ ೆ ಮಾಡದತೆುೋವೆ; ಆಗ ಸಾಳಿೋಯ ಸೆಂಸೆಾಗಳ ಕ್ೆೋತ್ರದಿೆಂದ್ 
ಚದನ್ಾಯಿತ್ರಾದ್ 25 ಸದ್ಸಾರದ ಬರಲ್ಲ; ಮಾತ್ನ್ಾಡೊೋಣ ಎೆಂಬದದಾಗಿ ನ್ಾನದ ಹೆೋಳಿದೆುೋನ್.ೆ   

ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ್ ಬಾಬಣಣ ಹದಕೆೆೋರಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಸಾಳಿೋಯ ಸೆಂಸೆಾಗಳ ಕ್ೆೋತ್ರದಿೆಂದ್ 
ಚದನ್ಾಯಿತ್ರಾದ್ ಕೆೋವಲ 25 ಸದ್ಸಾರನದನ ಮಾತ್ರವೆೋ ಆಹಾಾನಸದತಿುೋರೊೋ, ಅಥವಾ 75 
ಸದ್ಸಾರನದನ ಆಹಾಾನಸದತಿುೋರೂೆೋ ಎೆಂದ್ದ ನ್ಾನದ ಪರಶ್ನಸಬಯಸದತೆುೋನೆ್. 

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಸಾಳಿೋಯ ಸೆಂಸೆಾಗಳ 
ಕ್ೆೋತ್ರದಿೆಂದ್ ಚದನ್ಾಯಿತ್ರಾದ್ 25 ಸದ್ಸಾರದ… 

ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ್ ಬಾಬಣಣ ಹದಕೆೆೋರಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಅವರದ ಕೆೋವಲ 25 
ಸದ್ಸಾರನದನ ಆಹಾಾನಸಿದ್ರೆ, ಉಳಿದ್ ಸದ್ಸಾರದ ಏನದ ಮಾಡಬೋೆಕದ? 

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದ ಒೆಂದ್ದ 
ನಮಿಷ ನ್ಾನದ ಹೆೋಳುವುದ್ನದನ ಕೆೋಳಲ್ಲ.   

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಸಭಾನ್ಾಯಕರದ ಹಾಗೂ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರನದನ ಸೋೆರಿಸಿ 
ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳೂೆೆಂದಿಗೆ ಮಾತ್ನ್ಾಡಿಸದವ ಕಲೆಸವನದನ ಮಾಡಿಸೂೆೋಣ. 

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಇಡಿೋ ಸದ್ನದ್ ಪರವಾಗಿ 
ಸದ್ಸಾರದ ಹೆೋಳಿರಬಹದದ್ದ.  ಅವರದ ಹೆೋಳುವುದ್ದ ಸರಿ ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಸಾಳಿೋಯ ಸೆಂಸೆಾಗಳ ಕ್ೆೋತ್ರದಿೆಂದ್ 
ಚದನ್ಾಯಿತ್ರಾದ್ 25 ಜನ ಸದ್ಸಾರನದನ ಪೆಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವಾವಸೆಾಯ ಬಗೆೆ ಇರದವ 
ಸಮಸೆಾಗಳನದನ ಚಚಾೆ ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳೊೆಂದಿಗ ೆಸಭೆಯನದನ ಕರಯೆದವಾಗ ಇದ್ರ 
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ನ್ಾಯಕತ್ಾ ವಹಿಸಿದ್ ಅವರೂ ಸಹ ಇರದತಾುರ.ೆ ಆಗ ಮಾತ್ನ್ಾಡೊೋಣ ಎೆಂಬದದಾಗಿ ನ್ಾನದ 
ಹೆೋಳಿದೆುೋನ್.ೆ   

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಸಭಾನ್ಾಯಕರದ ಹೆೋಳುವುದ್ದ ಸರಿ ಇದೆ; ಆಗಬಹದದ್ದ. 
ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ್ ಬಾಬಣಣ ಹದಕೆೆೋರಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಎಲಾಿ ಸದ್ಸಾರನದನ 

ಆಹಾಾನಸಬೆೋಕದ. 
ಶ್ರೋ ಮೆಂಜದನ್ಾಥ ಭೆಂಡಾರಿ(ಸಾಳಿೋಯ ಸೆಂಸೆಾಗಳ ಕ್ೆೋತ್ರ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, 

ಸಾಳಿೋಯ ಸೆಂಸೆಾಗಳ ಕ್ೋೆತ್ರದಿೆಂದ್ ಚದನ್ಾಯಿತ್ರಾದ್ ನಮಗೆ ಕ್ೋೆತಾರಭಿವೃದಿಾಗಾಗಿ 2 ಕೊೋಟ 
ರೂಪಾಯಿಗಳನದನ ನೋಡದತಾುರೆ. ಅದ್ನದನ ಹಿೆಂಪಡೆದ್ರೆ ಒಳೆಿಯದ್ದ.  ನನನ ವಾಾಪಿುಗೆ 387-400 
ಗಾರಮ ಪೆಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಬರದತ್ುವೆ.  ಆ ೨ ಕೂೆೋಟ ರೂಪಾಯಿಗಳನದನ ಯಾರಿಗ ೆಕೊಡದವುದ್ದ; 
ಯಾರಿಗ ೆ ಬಿಡದವುದ್ದ?  ನ್ಾವು ಹೊೋದ್ಲೆಿಲಾಿ ಈ ಬಗೆೆ ಕೆೋಳುತಿುರದತಾುರೆ.  ನ್ಾನದ ಲೆಕೆ ಹಾರ್ಕ 
ನೆ್ೂೋಡಿದಾಗ, ನನನ ಇಡಿೋ 6 ವಷಾದ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒೆಂದೂೆೆಂದ್ದ ಗಾರಮ ಪೆಂಚಾಯಿತಿಗೆ ೨ ಲಕ್ಷ 
ರೂಪಾಯಿಗಳನದನ ನೋಡದವುದ್ಕಾೆಗದತ್ುದೆ.್ ್ “ನ್ಾನದ ನಮಗೆ ಮತ್ ನೋಡಿದೆುೋವೆ; ನಮಗೋೆನೂ 
ಕೊಡದವುದಿಲಿವೆೋ?”್ ಎೆಂದ್ದ ನಮಮ ಬಳಿ ಬೆಂದ್ದ ಕೆೋಳುತಾುರೆ.  ಇದ್ರ ಬದ್ಲದ ನಮಗೆ ನೋಡದವ 
ಅನದದಾನವನದನ ಹಿೆಂಪಡೆದ್ರ,ೆ ಆಗ ನ್ಾವು ನಮಗೆ ಯಾವುದೆೋ ಅನದದಾನವಿಲಿ ಎೆಂದ್ದ 
ಹೆೋಳಬಹದದ್ದ.  ಹಿೋಗಾಗಿ ನ್ಾನದ ಮೆಂತಿರಗಳ ಬಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೂೆಳುಿತೆುೋನೆ್.  ತಾವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ 18 
ವಷಾಗಳ ಕಾಲ ಇದ್ುವರಿದಿುೋರಿ.  ಹಿೋಗಾಗಿ ಈ ಬಗೆೆ ತಾವು ಸರಿಯಾದ್ ನಲವನದನ 
ತೆಗೆದ್ದಕೂೆಳಿಬೋೆಕೆೆಂದ್ದ ನ್ಾನದ ಒತಾುಯಿಸದತೆುೋನ್.ೆ 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಎಲಾಿ ಸದ್ಸಾರದ ಮನವಿಗಳನದನ 
ನೋಡಿದಾುರ.ೆ   

ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ್ ಬಾಬಣಣ ಹದಕೆೆೋರಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಈ ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ ತ್ಮಮವರೂ 
ಸಹ ಬರದತಾುರ.ೆ   

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಎಲಾಿ ಸದ್ಸಾರದ ಸಹಿ ಮಾಡಿ 
ಮನವಿಯನದನ ನೋಡಿದಾುರೆ.  ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಸಭನ್ಾಯಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೂೆಳುಿವುದೆೋನ್ೆೆಂದ್ರೆ, 
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ಎಲಾಿ ಸದ್ಸಾರನದನ ಕರೆಸಿ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತ್ನ್ಾಡಿಸಿ.  ಸದ್ಸಾರದ ಕೆೋಳಲ್ಲ; 
ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳ ಕೈೆಯಾಲ್ಲಿ ಏನ್ಾಗದತ್ುದಯೆೋ ಅದ್ನದನ ಮಾಡಲ್ಲ.     

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಈಗ ಕನ್ಾಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿುನ ಕಾಯಾವಿಧಾನ ಹಾಗೂ 
ನಡವಳಿಕೆಯ ನಯಮಗಳು - ನಯಮ 330 ರಡಿ ಚಚೆಾ.  ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸಾದ್ ರವರೆೋ 
ಮಾತ್ನ್ಾಡಿ.  

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಇವರದ ನೋಡಿದ್ 
ಸಲಹೆಯನದನ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳ ಗಮನಕೆೆ ತ್ರದತೆುೋನೆ್; 25 ಅಥವಾ 75 ಜನ ಸದ್ಸಾರನದನ ಸಭೆಗೆ 
ಆಹಾಾನಸಬೆೋಕದ ಎನದನವುದ್ರ ಬಗೆೆ ತಿೋಮಾಾನ ಮಾಡದತೆುೋವೆ. ಇವರದ ಹೋೆಳಿರದವ ಅೆಂಶದ್ ಬಗೆೆಯೂ 
ಸಹ ತಿೋಮಾಾನಸಲಾಗದವುದ್ದ.   

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, 75 ಸದ್ಸಾರನೂನ ಕರೆಯಬೆೋಕೆೆಂದ್ದ 
ಹೆೋಳುತಿುದಾುರ.ೆ 

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೋತ್ರದಿೆಂದ್ 
ಆಯೆಯಾದ್ವರನೂನ ಸೋೆರಿದ್ೆಂತ,ೆ ಅವರವರ ಸಮಸೆಾಗಳ ಬಗೆೆ ಚಚಿಾಸಲದ ಸಭೆಯನದನ 
ಕರಯೆಲಾಗದತ್ುದೆ.  

ಡಾ|| ವೆೈ.ಎ.ನ್ಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ(ಸಕಾಾರದ್ ಮದಖಾ ಸಚೆೋತ್ಕರದ):- ಮಾನಾ 
ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಪದ್ವಿೋಧರರ ಮತ್ದು ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೋತ್ರಗಳಿೆಂದ್ ಆಯೆಗೂೆೆಂಡ 14 ಸದ್ಸಾರದ ಮತ್ದು 
ಸಾಳಿೋಯ ಸೆಂಸೆಾಗಳ ಕ್ೋೆತ್ರದಿೆಂದ್ ಚದನ್ಾಯಿತ್ರಾದ್ 25 ಸದ್ಸಾರದ … 

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಎಷದಟ ಸದ್ಸಾರನದನ ಸಭೆಗ ೆ
ಕರಯೆಬಹದದ್ದ ಎನದನವುದ್ರ ಬಗೆೆ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳ ಜೊತೆ ಚಚಿಾಸದತೆುೋವೆ. 

ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸಾದ್ರವರೆೋ, ಸಚಿವರದ್ದು ಒೆಂದ್ದ ವಿಧೋೆಯಕವಿದ.ೆ  
ಹಿೋಗಾಗಿ ಇದ್ನದನ ತೆಗೆದ್ದಕೂೆೆಂದ್ದ ಮದಗಿಸೊೋಣ. 
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ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ದ್ಯಮಾಡಿ ಆಗದವುದಿಲಿ.  ಕನ್ಾಾಟಕ 
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿುನ ಕಾಯಾವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ ನಯಮಗಳ ನಯಮ – 330 ರಡಿ 
ವಿಷಯ ಪರಸಾುಪಿಸಲದ ತಾವು ನಮಮ ಹೆಸರನದನ ಕರದೆಿದಿುೋರಿ.   

ಡಾ|| ಮದರದಗೆೋಶ್ ಆರ್.ನರಾಣಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರದ 
ಮಾತ್ನ್ಾಡಿದ್ ಮೋಲೆ, ನಮಮ ವಿಧೆೋಯಕವನದನ ತೆಗೆದ್ದಕೊೆಂಡದ, ಅನದಮೋದಿಸಿ. 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಕನ್ಾಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿುನ 
ಕಾಯಾವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ ನಯಮಗಳನಾಯ - ಗಮನ ಸಳೆೆಯದವ ಸೂಚನೆ್ಗಳು 
ಹಾಗೂ ನಯಮ – 330 ರಡಿ ಚಚಿಾಸದವ ನಮಮ ಎಲಾಿ ವಿಷಯಗಳು ಮದಕಾುಯವಾದ್ ಮೋಲ ೆ
ವಿಧೆೋಯಕವನದನ ತೆಗೆದ್ದಕೂೆಳಿಿ.  ಇವತ್ದು ಎಷದಟ ಹೂೆತಾುದ್ರೂ ಸರಿ, ಸಕಾಾರವು ಮೆಂಡಿಸಿರದವ 
ವಿಧೆೋಯಕವನದನ ಅನದಮೋದಿಸಿ ಕೊಡದತೆುೋವೆ. 

ಡಾ|| ವೆೈ.ಎ.ನ್ಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರಲ್ಲಿ 
ನನನ ಸಣಣ ಮನವಿ ಏನೆ್ೆಂದ್ರೆ, …. 

ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ್ ಬಾಬಣಣ ಹದಕೆೆೋರಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಈ ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ ಸಕಾಾರವು 
ತಾರತ್ಮಾ ಮಾಡದವುದ್ದ ಬೆೋಡ. ಸಾಳಿೋಯ ಸೆಂಸೆಾಗಳ ಕ್ೆೋತ್ರದಿೆಂದ್ ಆಯೆಗೂೆೆಂಡ 25 ಸದ್ಸಾರನದನ 
ಆಹಾಾನಸದತೆುೋವೆ, ಇನದನಳಿದ್ 50 ಸದ್ಸಾರನದನ ಆಹಾಾನಸದವುದಿಲಿ ಎೆಂಬ ತಾರತ್ಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ, 
ಕಷಟವಾಗದತ್ುದೆ.  75/74 ಸದ್ಸಾರನೆ್ನಲಾಿ ಆಹಾಾನಸಬೆೋಕದ; ಎಲಾಿ ಸದ್ಸಾರ ಸಮಕ್ಷದ್ಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನದನ 
ಮಾಡಿ, ಅವರ ಕ್ೆೋತಾರಭಿವೃದಿಾಗಾಗಿ 25 ಕೂೆೋಟ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅನದದಾನವನದನ ಬಿಡದಗಡೆ 
ಮಾಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ದ ತ್ಮಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಿೆಂದ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳುಿತೆುೋವ.ೆ  ಒಟಾಟರೆಯಾಗಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ 
ತಾರತ್ಮಾ ಮಾಡದವುದ್ದ ಬೆೋಡ. 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಸಭಾನ್ಾಯಕರದ ಏನೆ್ೂೋ 
ಹೆೋಳುತಿುದಾುರ;ೆ ಅದ್ನದನ ಕೆೋಳಿ. 

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನಮಿಮೆಂದಾಗದವೆಂತ್ಹ 
ಕೆಲಸಗಳ ಬಗೆೆ ಮಾತ್ನ್ಾಡಬೆೋಕದ. 
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ಶ್ರೋಮತಿ ಭಾರತಿ ಶೆಟಟ(ನ್ಾಮ ನದೆೋಾಶನ ಹೊೆಂದಿದ್ವರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, 
ತ್ಮಗೆ ಬರದವ ಕ್ೋೆತಾರಭಿವೃದಿಾ ಅನದದಾನದ್ಲ್ಲಿ ತ್ಮಮ ಆರದ ವಷಾಗಳ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರತಿ 
ಗಾರಮ ಪೆಂಚಾಯಿತಿಗ ೆ2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನದನ ನೋಡಿದ್ರೂ, ಅನದದಾನ ಸಾಕಾಗದವುದಿಲಿ ಎೆಂದ್ದ 
ಸದ್ಸಾರಾದ್ ಶ್ರೋ ಮೆಂಜದನ್ಾಥ್ ಭೆಂಡಾರಿಯವರದ ತಿಳಿಸದತಾು, ತ್ಮಮ ಕ್ೆೋತ್ರ ವಾಾಪಿುಯನದನ 
ತಿಳಿಸಿದ್ರದ.  ನಮಗೆ 224 ಕ್ೆೋತ್ರಗಳ ಜನರೂ ಸಹ ಈ ಬಗೆೆ ಕೆೋಳುತಾುರ.ೆ  ಇೆಂತ್ಹ ಪರಿಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿ 
ನ್ಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೋಗಬೆೋಕದ.  ಹಿೋಗಾಗಿ ಪರಸದುತ್ ನಮಗೆ ನೋಡದತಿುರದವ ಅನದದಾನವನೂನ ಸಹ 
ಹಿೆಂಪಡೆದ್ದಕೂೆಳಿಿ.  ಅನದದಾನ ಹೆಚಿುಸಿದ್ರೆ ಎಲಿರಿಗೂ ನೋಡಿ.  ನಮಮ ಸದ್ನದ್ ಎಲಾಿ 75 
ಸದ್ಸಾರನದನ ಕರದೆ್ದ ಸಭೆಯನದನ ಮಾಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ದ ನ್ಾನದ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಕೆೋಳಿಕೊಳುಿತೆುೋನೆ್.   

 
(ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಸಭಾಪತಿಯವರಾದ್ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಶ್ವಲ್ಲೆಂಗಪಪ ಹೊರಟಟರವರದ  

ಸಭಾಪತಿ ಪಿೋಠವನದನ ಅಲೆಂಕರಿಸಿದ್ರದ) 
 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ತ್ಮಮನದನ ನೆ್ೂೋಡಿ ನ್ಾನದ ಬೆಂದಿದೆುೋನ್.ೆ 
ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ತಾವು ಬಳೆಗೆೆಯಿೆಂದ್ ಬೆೋಕೆಂತ್ಲೆೋ 

ತ್ಪಿಪಸಿಕೂೆೆಂಡಿದಿುೋರಿ. 
ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಆ ರಿೋತಿಯಾಗಿ ಏನೂ ಇಲಿ. 
ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ್ ಬಾಬಣಣ ಹದಕೆೆೋರಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರದ 

ಜಾಲೆಂತ್ ಸಮಸೆಾಗಳ ಬಗೆೆ …. 
ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಈ ಬಗೆೆ ನ್ಾನದ ಹೆೋಳಿದೆುೋನೆ್.   
ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ನ್ಾನದ ಇದ್ನದನ ನೆ್ೂೋಡಿದೆುೋನೆ್.  ಸಭಾನ್ಾಯಕರದ ಹಾಗೂ ನ್ಾನೂ ಸಹ 

ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಮಾತ್ನ್ಾಡದತೆುೋವೆ.  ಈ ಮನವಿಯನದನ ನೋವು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಎರಡದ ದಿನಗಳಾಗಿವ.ೆ  ಈ 
ವಿಚಾರವಾಗಿ, ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳೊೆಂದಿಗೆ ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಮಾತ್ನ್ಾಡೊೋಣ.  25 ಕೊೋಟ 
ರೂಪಾಯಿಗಳ ಕ್ೋೆತಾರಭಿವೃದಿಾ ಅನದದಾನವು ಎಲಿರಿಗೂ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟದಾುಗಿದೆ.  ನೋವು ಹೆೋಳುವುದ್ದ 
ಸೂಕುವಿದೆ.  ಇವತಿುನ ಸೆಂಜೆ 7:30 ಗೆಂಟೆಗ ೆ ನೋವು ಸೆಂಕಮ್ ಹೊೋಟೋೆಲ್ಗೆ ಬನನ, ಅಲ್ಲಿ 
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ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳಿರದತಾುರೆ; ಆಗ ಕದಳಿತ್ದಕೂೆೆಂಡದ ಈ ಬಗೆೆ ಮಾತ್ನ್ಾಡೊೋಣ. ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳ 
ಕಾಯಾಕರಮದ್ ಬಗೆೆ ನ್ಾನದ ಈಗ ವಿಚಾರಿಸಿಕೊೆಂಡದ ಬೆಂದಿದೆುೋನ್;ೆ ಅವರದ ಈ ದಿನ ಸೆಂಜೆ 7:30 
ಗೆಂಟೆಗ ೆಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರದತಾುರೆೆಂದ್ದ ತಿಳಿಸಿರದತಾುರ;ೆ ಹಿೋಗಾಗಿ ನೋವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬನನ, ಮಾತ್ನ್ಾಡೂೆೋಣ. 

ಡಾ|| ಕ.ೆಗೊೋವಿೆಂದ್ರಾಜ್(ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಚದನ್ಾಯಿತ್ರಾದ್ವರದ):- ಮಾನಾ 
ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಕಳೆದ್ ವಾರ, ನ್ಾಳೆಯ ದಿನ ಇದೆೋ ಸಮಯವನದನ ನಗದಿಪಡಿಸದತುೆೋನೆ್ 
ಎೆಂಬದದಾಗಿ ಶ್ರೋ ಮೆಂಜದನ್ಾಥ್ ಪರಸಾದ್ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದಾುರೆ.  ಗದರದವಾರ ದಿನದ್ೆಂದ್ದ ಅಧಾ 
ಗೆಂಟೆಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನದನ ನೋಡದತೆುೋನೆ್ ಎೆಂಬದದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾುರೆ.  ಹಿೋಗಾಗಿ ತಾವು 
ನ್ಾಳೆಯ ಬಗೆೆ ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಈ ಬಗೆೆ ನ್ಾವು ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೊಳೂೆಿೋಣ.  
ಸಭಾನ್ಾಯಕರೋೆ, ನೋವು ಇರಿ, ನ್ಾವಿಬಬರೂ ಸೋೆರಿಕೊೆಂಡದ ಹೂೆೋಗೂೆೋಣ.  ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ 
ನ್ಾಯಕರೋೆ, ನೋವು ಮದೆಂದ್ದವರೆಸಿ.  ನಮಮ ವಿಷಯವನೆ್ನೋ ತೆಗೆದ್ದಕೊಳುಿವೆಂತ ೆ ನ್ಾನದ ಹೆೋಳಿ 
ಕಳುಹಿಸಿದೆುೋನ್.ೆ   

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಧನಾವಾದ್ಗಳು. 
ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಇದ್ಕೆೆ ನಮಮ ಆಕ್ೋೆಪಣೆ ಇಲಿ. 
ಶ್ರೋ ಮದನರಾಜದ ಗೌಡ ಪಿ.ಎೆಂ.(ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಚದನ್ಾಯಿತ್ರಾದ್ವರದ):- ಮಾನಾ 

ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನನನದ್ದ ಕೆೋವಲ ಒೆಂದೋೆ ಒೆಂದ್ದ ಮನವಿ ಇದೆ.   
ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಸದ್ಸಾರೆೋ, ಸಾಲಪ ತ್ಡಯೆಿರಿ. 
ಶ್ರೋ ಮದನರಾಜದ ಗೌಡ ಪಿ.ಎೆಂ.:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಇಡಿೋ ರಾಜಾದ್ 

ಕಲದಿಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಉದ್ಾಮಿಗಳು ಮದಷೆರ ಮಾಡದತಿುದಾುರ.ೆ  
ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಶ್ರೋ ಮದನರಾಜದ ಗೌಡರೆೋ, ಒಬಬರದ ಮಾತ್ನ್ಾಡದವಾಗ ಇನ್ೂೆನಬಬರದ 

ಮಾತ್ನ್ಾಡದವುದ್ದ ಎಷದಟ ಸಮೆಂಜಸ? ಈ ಬಗೆೆ ನ್ಾನದ ಪರತಿದಿನವೂ ಹೋೆಳುತಿುರದತೆುೋನ್ೆ.  ಒಬಬರದ 
ಮಾತ್ನ್ಾಡದವಾಗ ಇನ್ೂೆನಬಬರದ ಮಾತ್ನ್ಾಡಬಾರದ್ದ.  ನೋವು ಅವಕಾಶವನದನ ಕೆೋಳಿ; ನ್ಾನದ 
ಕೊಡದತುೆೋನೆ್.   
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ಡಾ|| ವೆೈ.ಎ.ನ್ಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ(ಸಕಾಾರದ್ ಮದಖಾ ಸಚೆೋತ್ಕರದ):- ಮಾನಾ 
ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಈಗ ವಿಧೆೋಯಕಗಳ ಮೆಂಡನೆ್ ಇದ್ದು, ಅದ್ನದನ ತೆಗೆದ್ದಕೊಳಿಬೆೋಕೆೆಂದ್ದ ನ್ಾವು 
ಪಿೋಠಕೆೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆವು.  ಆದ್ರೆ, ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರದ, ಬಹಳ ಮಹತ್ಾದ್ 
ವಿಚಾರವಿರದವುದ್ರಿೆಂದ್ ಅವರದ ಕನ್ಾಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿುನ ಕಾಯಾವಿಧಾನ ಹಾಗೂ 
ನಡವಳಿಕೆಯ ನಯಮಗಳ ನಯಮ – 330 ರಡಿ ಪರಸಾುಪಿಸಿರದವ ವಿಷಯವನದನ ಮದ್ಲದ 
ತೆಗೆದ್ದಕೂೆಳಿಬೋೆಕೆೆಂದ್ದ ತಿಳಿಸಿದ್ರದ.  ಅವರದ ಈ ಮದ್ಲದ ನಲದವಳಿ ಸೂಚನೆ್ಯನದನ 
ಮೆಂಡಿಸಿದ್ುರದ.  ತಾವು ಅದ್ನದನ ಪರಿವತಿಾಸಿ, ಕನ್ಾಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿುನ ಕಾಯಾವಿಧಾನ 
ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ ನಯಮ – 330 ಎೆಂಬದದಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ುರಿೆಂದ್ ಇದ್ದ ಮದಗಿದ್ ನೆಂತ್ರ 
ಸಕಾಾರ ಪರಸಾುಪಿಸಿರದವ ಎಲಾಿ ವಿಧೆೋಯಕಗಳನದನ ಅನದಮೋದಿಸಿ ಕೂೆಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ದ ನ್ಾನದ ಮನವಿ 
ಮಾಡಿಕೊಳುಿತೆುೋನೆ್. 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಶ್ರೋ ಮದನರಾಜದ ಗೌಡ ಪಿ.ಎೆಂ. ರವರೆೋ, ತಾವು ಮದೆಂದ್ದವರಸೆಿ. 
ಶ್ರೋ ಮದನರಾಜದ ಗೌಡ ಪಿ.ಎೆಂ.:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಕಳೆದ್ 10 ದಿನಗಳಿೆಂದ್ ಇಡಿೋ 

ರಾಜಾದ್ ಕಲದಿ ಗಣಿಗಾರಿಕ ೆಮಾಡದವ ಜಲ್ಲಿ ಕರಷರ್ ಮಾಲ್ಲೋಕರದಗಳು ಇಡಿೋ ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿಯೋ ತ್ಮಮ 
ವಾವಹಾರವನದನ ನಲ್ಲಿಸಿದಾುರೆ.  ಇದ್ರಿೆಂದಾಗಿ ಕಟಟಡ ನಮಿಾಸದತಿುರದವವರಿಗ ೆ ಹಾಗೂ ಕಟಟಡ 
ಕಾಮಿಾಕರಿಗ ೆತ್ದೆಂಬಾ ತೊೆಂದ್ರಯೆಾಗಿದೆ.  ಹಿೋಗಾಗಿ ಅವರ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾಯನದನ ಮಾಡಬೋೆಕಾಗಿದ.ೆ  
ಈ ವಿಚಾರಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತೆ ನ್ಾನದ ಮತ್ದು ಶ್ರೋ ಎಸ್.ರವಿ ಇಬಬರದ ಮಾತ್ನ್ಾಡಬೆೋಕಾಗಿದೆ.  
ಹಿೋಗಾಗಿ ಇದ್ಕೆೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೆೋಕೆೆಂದ್ದ ತ್ಮಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೂೆಳುಿತೆುೋನೆ್.    

ಶ್ರೋ ಎಸ್.ರವಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಬಹಳಷದಟ ಜನರದ ಮದಷೆರ ಹೂಡಿದಾುರ.ೆ   
ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಈಗ ತೆಗೆದ್ದಕೊೆಂಡಿರದವ ವಿಷಯವು ಮದಕಾುಯವಾಗಲ್ಲ.  ಆ 

ನೆಂತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ನೆ್ೂೋಡೊೋಣ. 
ಶ್ರೋ ಎಸ್.ರವಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ದ್ಯಮಾಡಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೂೆಡಿ. 
ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಸಕಾಾರದ್ ಮದಖಾ ಸಚೆೋತ್ಕರದ 

ಇದಾದ್ ಮೋಲೆ ವಿಧೋೆಯಕಗಳನದನ ತೆಗೆದ್ದಕೊಳಿಬೋೆಕೆೆಂದ್ದ ಕೆೋಳುತಿುದಾುರ.ೆ  ಕನ್ಾಾಟಕ ವಿಧಾನ 
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ಪರಿಷತಿುನ ಕಾಯಾವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕಯೆ ನಯಮಗಳನಾಯ ಗಮನ ಸಳೆೆಯದವ 
ಸೂಚನೆ್ಗಳು ಹಾಗೂ ನಯಮ – 330 ರಡಿ ಪರಸಾುಪಿಸಿರದವ ವಿಷಯಗಳೆಲಿವೂ ಮದಗಿದ್ ಮೋಲೆ, 
ವಿಧೆೋಯಕವನದನ ತೆಗೆದ್ದಕೊಳಿಿ.  ಇದ್ಕೆೆ ನಮಮದೆೋನದ ಅಭಾೆಂತ್ರವಿಲಿ; ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಬಹಳ 
ಗೆಂಭಿೋರವಾದ್ ವಿಚಾರಗಳನದನ ನ್ಾವು ಪರಸಾುಪಿಸಿದೆುೋವೆ.  ಅವಕಾಶ ನೋಡಿದ್ುಕಾೆಗಿ ಧನಾವಾದ್ಗಳು. 

ಡಾ|| ವೆೈ.ಎ.ನ್ಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಅವರದ್ದು ಮಹತ್ಾದ್ದು ಎೆಂದ್ದ 
ನ್ಾವು ಅವರಿಗೆ ಹೆೋಳಿದ್ರ…ೆ. ಒೆಂದ್ದ ವೆೋಳ ೆ ಕಾಯಾಕಲಾಪಗಳ ಪಟಟಗಳ ಪರಕಾರ 
ಹೊೋಗದವುದಾದ್ರ…ೆ 

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಒೆಂದ್ದ ನಮಿಷ.  
ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಸಭಾನ್ಾಯಕರದ ಏನೆ್ೋನ್ೂೆೋ 

ಹೆೋಳಿಸದವುದ್ಕೆೆ ಹೂೆೋಗದವುದ್ದ ಬೆೋಡ. 
ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಸಾಲಪ ತ್ಡಯೆಿರಿ.  ಮಧಾದ್ಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಮಾತ್ನ್ಾಡದತಿುೋರಿ. 
ಶ್ರೋ ಎಸ್.ರವಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಅದ್ದ ಬಹಳ ಮಹತ್ಾದ್ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ.  

ಸಕಾಾರವು ಏಕಾಏರ್ಕ ವಿಧೋೆಯಕಗಳನದನ ಮೆಂಡಿಸಿದ್ರ ೆಹೆೋಗ?ೆ  ನ್ಾವು ಪರಸಾುಪಿಸಿರದವ ವಿಷಯದ್ 
ಬಗೆೆ ದಿನಗಟಟಲೆ ಚಚಿಾಸಬೋೆಕಾಗಿದೆ.   

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಯಾವುದೆೋ ಪಕ್ಷದ್ 
ಸಕಾಾರವು ಅಸಿುತ್ಾದ್ಲ್ಲಿರಲ್ಲ, …. 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಶ್ರೋ ಎಸ್.ರವಿಯವರೋೆ, ಪಿೋಠದ್ ಬಗೆೆ ನಮಗೆ “ರ್ಕಮಮತ್ದು”್ಇಲಿವೆೋ? 
ಶ್ರೋ ಎಸ್.ರವಿ.:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಪಿೋಠದ್ ಬಗೆೆ ನಮಗೆ ಗೌರವವಿದ.ೆ  
ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಶ್ರೋ ಎಸ್.ರವಿಯವರೋೆ, ಕದಳಿತ್ದಕೊಳಿಿ.  ಏನೆ್ೋನ್ೂೆೋ ಮಾತ್ನ್ಾಡಬೆೋಡಿ.  

ಅವಕಾಶವನದನ ನೋಡದತೆುೋನೆ್ೆಂದ್ದ ನ್ಾನದ ಹೆೋಳುತಿುದೆುೋನ್ೆ.  ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸಾದ್ರವರದ ಮದ್ಲದ 
ಮಾತ್ನ್ಾಡಲ್ಲ.  ನೆಂತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ನಮಮದ್ನದನ ನೆ್ೂೋಡೂೆೋಣ.  ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸಾದ್ರವರೆೋ ನೋವು 
ಮದೆಂದ್ದವರೆಸಿ.  ಸಕಾಾರಿ ಮದಖಾ ಸಚೋೆತ್ಕರದ ಹಾಗೂ ನೋವು ಪರಸಾುಪಿಸಿರದವುದ್ನದನ ಎರಡನೂನ 
ನೆ್ೂೋಡೊೋಣ.  ಏನದ ಮಾಡಲದ ಸಾಧಾವಾಗದತ್ುದಯೆೋ ಅದ್ನದನ ಮಾಡೂೆೋಣ. 
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12. ನಯಮ ೩೩೦ರ ಮೋರೆಗೆ ಚಚೆಾ 
 
  ವಿಷಯ:- ದ್ಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ಜಲೆಿಯ ಪದತ್ೂುರಿನ ಕಾಣಿಯೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾತಿರ ಮಲಗಿ  

   ನದಿರಸದತಿುದ್ು ಜನರ ಮೋಲೆ ಕೆೈಬಾೆಂಬದಗಳನದನ ಸಿಡಿಸಿ, ಅವಾಚಾ  
   ಶಬುಗಳಿೆಂದ್ ನೆಂದಿಸಿ ಕೊಲೆ ಬೆದ್ರಿಕೆ ಹಾರ್ಕದ್ದು, ಇದ್ರಿೆಂದ್ ದ್ಕ್ಷಿಣ  
   ಕನನಡ ಜಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನದ ಮತ್ದು ಸದವಾವಸೆಾ ಸೆಂಪೂಣಾ  
   ಹದ್ಗಟೆಟರದವ ಕದರಿತ್ದ  

- - - 
ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸಾದ್(ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ರಾಜಾದ್ 

ದ್ಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ಜಲೆಿಯದ ಒೆಂದ್ದ ಕಾಲದ್ಲ್ಲಿ ಬದದಿಾವೆಂತ್ರ ಮತ್ದು ಅತಿ ಹೆಚಿುನ ಸಾಕ್ಷರತೆಯನದನ 
ಹೊೆಂದಿದ್ ಜಲೆಿ ಎೆಂದ್ದ ಕರಸೆಿಕೂೆಳುಿತಿುತ್ದು.  ಆದ್ರ ೆ ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ದಿನನತ್ಾ ಸರಣಿ 
ಕೊಲೆಗಳಾಗದತಿುದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ಶಾೆಂತಿಯನದನ ಕದ್ಡದವ ಕೆಲಸಗಳಾಗದತಿುವೆ.  ಅಲ್ಲಿ ಪರಿೋಕ್ೆಗಳಾದ್ 
ನೆಂತ್ರ ಫಲ್ಲತಾೆಂಶವನದನ ನೆ್ೂೋಡಿದಾಗ, ಮದ್ಲನೆ್ೋ ಸಾಾನದ್ಲ್ಲಿದ್ು ಜಲೆಿಯದ 17-18 ಸಾಾನಕೆೆ 
ಕದಸಿದಿದ.ೆ                                                              

                                                           (ಮದೆಂದ್ದ) 
1277/28-12-2022/6-00/bk-rn                (ಸಭಾಪತಿಯವರದ ಪಿೋಠದ್ಲ್ಲಿದ್ುರದ) 

ಶ್ರೋ  ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸಾದ(ಮದೆಂದ್ದ):- 

  ಇವತ್ದು  ದಿನನತ್ಾ  ಸರಣಿ ಕೊಲೆ, ಶಾೆಂತಿ  ಕದ್ಲದವೆಂತ್ಹ  ಕೆಲಸ,  ಮತೆು  ಪರಿೋಕ್ೆಗಳಾದ್  
ನೆಂತ್ರ   ಫಲ್ಲತಾೆಂಶಗಳನದನ  ನೆ್ೂೋಡಿದಾಗ   ರಾಜಾದ್  ಮದ್ಲನೆ್   ಸಾಾನದ್ಲ್ಲಿ  ಇದ್ುೆಂತ್ಹದ್ದು    
ಇತಿುೋಚೆಗ ೆ ೧೭-೧೮   ಸಾಾನಕೆೆ    ಕದಸಿದಿದೆ.  ಕಾರಣಗಳು ಹಲವಾರದ  ಇರಬಹದದ್ದ.  ಆದ್ರೆ,  
ಇತಿುೋಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ   ದ್ಕ್ಷಿಣ  ಕನನಡ    ಜಲೆಿ ಗಳಲ್ಲಿ  ನಡಯೆದತಿುರದವೆಂತ್ಹ   ರ್ಟನ್ೆಗಳನದನ  
ನೆ್ೂೋಡಿದಾಗ    ನ್ಾನದ ಎರಡದ  ವಿಚಾರಗಳನದನ  ನಯಮ ೫೯ ರಡಿಯಲ್ಲಿ   ಚಚೆಾಗ ೆ ತೆಗೆದ್ದ 
ಕೊಳಿಬೆೋಕೆೆಂದ್ದ   ತ್ಮಮಲ್ಲಿ  ಮನವಿ  ಮಾಡಿಕೂೆೆಂಡಿದೆು.   
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   ೧. ಪದತ್ೂುರದ ತಾಲೂಿರ್ಕನ ಕಾಣೆಯೂರಿಯಲ್ಲಿ  ಒಬಬ  ಉಪ   ಅರಣಾ ವಲಯಾಧಿಕಾರಿ                
ಶ್ರೋ ಸೆಂಜೋವ್  ಪೂಜಾರಿ ಯವರ ಕದಟದೆಂಬದ್  ಮೋಲ ೆ  ನಡದೆಿರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ  ಹಲೆಿ   ಮತೊುೆಂದ್ದ  

೨. ದ್ಕ್ಷಿಣ  ಕನನಡ  ಜಲೆಿ  ಸದರತ್ೆಲ್  ಕೃಷ್ಾಣಪದರದ್ಲ್ಲಿ ಲತಿೋಶ್ ಸೂೆಟೋರ್  ನಡಸೆದತಿುದ್ು   
ಶ್ರೋ  ಜಲ್ಲೋಲ್ ಎನದನವವರ  ಕೊಲ.ೆ    ಇದ್ದ    ಕೆೋವಲ  ಈ  ಎರಡದ  ರ್ಟನ್ಗೆಳು  ಮಾತ್ರವಲಿ.   
ದ್ಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ಜಲೆಿ   ಎೆಂದ್ದ  ಮಾತ್ನ್ಾಡಿದಾಗ   ಅದ್ರಲೂಿ  ಸದರತ್ೆಲ್ನಲ್ಲಿ  ಸರಣಿ  
ಕೊಲೆಗಳು  ನಡದೆ್ದಕೂೆೆಂಡದ  ಬರದತಿುವೆ.     ಕೂೆಲೆ  ಮಾಡಿದ್ವರ   ಮೋಲೆ  ಏನದ  ಕರಮ 
ತೆಗೆದ್ದಕೂೆಳುಿತಾುರ,ೆ  ಕೊಲೆಯಾದ್ವರ    ಕದಟದೆಂಬದ್ವರಿಗೆ  ನೋವು  ಯಾವ   ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ   
ರಕ್ಷಣ ೆ  ಕೂೆಟಟದಿುೋರಿ?  ಅದ್ನದನ  ನೆ್ೂೋಡಿದಾಗ   ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ   ಈ ಸಕಾಾರ  ಇದಯೆೋ  
ಇಲಿವೋ ಎೆಂದ್ದ ಅನಸದತ್ುದೆ.   

ಮದ್ಲನೆ್ಯದಾಗಿ,  ಈ ಪದತ್ೂುರಿನಲ್ಲಿ  ಇರತ್ಕೆೆಂತ್ಹ   ಕಾಣೆಯೂರದ  ಅರಣಾ  
ಇಲಾಖಯೆ  ಉಪ  ವಲಯದ್ ಅರಣಾಾಧಿಕಾರಿ  ರವರದ ತ್ಮಮ  ವಾಟಸಪ ನಲ್ಲಿ  ಒೆಂದ್ದ  
ಮೋಸೋೆಜ್  ಮಾಡದತಾುರೆ.   ಇದ್ನದನ  ನ್ಾನದ ಸರಿ ಎೆಂದ್ದ  ಹೆೋಳುವುದಿಲಿ.  ಅವರದ  
ಮೋಸೋೆಜ್ನಲ್ಲಿ  ಏನದ  ಹೋೆಳುತಾುರೆೆಂದ್ರ,ೆ  ಕದಣಿತ್, ಭಜನೆ್ಯಿೆಂದ್   ಮಲಗಿದ್  ಭೂತ್ಕಾಲದ್ಲ್ಲಿ  
ಭಜನೆ್  ಎೆಂದ್ರೆ  ಭರ್ಕು  ತ್ದೆಂಬಿದ್  ಸಮದದ್ರ ಆಗಿತ್ದು. ಆದ್ರೆ, ವತ್ಾಮಾನ  ಕಾಲದ್ಲ್ಲಿ ಭಜನೆ್  
ಎೆಂದ್ರೆ  ಕೆಲವು  ಮನದಷಾ  ಜಾತಿಯ ನಕಲ್ಲ    ಹಿೆಂದ್ೂವಾದಿ  ಎನದನವ  ಪಾರಣಿಗಳಿಗೆ.  
ತ್ಲೆಯಿೆಂದ್  ಕಾಲ್ಲನವರಗೆ ೆ   ಕೆೋಸರಿ  ತೊಟದಟ  ರಾತಿರ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ   ಹದಿ ಹರಯೆದ್  ಹೆಣದಣ-
ಗೆಂಡದಗಳು ಸೋೆರಿಕೂೆೆಂಡದ    ಮನ್ ೆಮನ್ೆಯಲ್ಲಿ   ಒೆಂದ್ದ ರಾಮ,ಹನದಮನ ಕದಣಿತ್ದ್ ಭಜನೆ್  
ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿೆಂದ್ ಹಣ ಅರ್ಕೆ, ತೆೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ಸೆಂಗರಹಿಸದತಾು ಕೊನೆ್  ಮನ್ೆಯಲ್ಲಿ  ಊಟ   ಮಾಡಿ, 
ನೆಂತ್ರ  ಭಜನೆ್ ಮಾಡಿ ಗದಡಿದ್  ಮರದ್ಡಿ  ಮಲಗಿದ್ುರದ.  ಕಾಪಾಡಲದ ರಾಮ    ಮತ್ದು   
ಹನದಮನೆ್ೋ  ಬಿಲದಿ-ಬಾಣ  ಹಿಡಿದ್ದ ಬರಬೋೆಕದ.್್“ಬರಹ”್್ಸೆಂಜೋವ  ಪೂಜಾರಿ, ಉಪ ವಲಯ 
ಅರಣಾಾಧಿಕಾರಿ  ಎೆಂದ್ದ  ಹೆೋಳಿ  ಟೆಲ್ಲಪೂೆೋನ್  ನೆಂಬರ್ ಎಲಿವನದನ    ಕೊಟಟದಾುರೆ. ಇದ್ದ ತ್ಪದಪ 
ಸರಿ  ಎೆಂದ್ದ  ಹೆೋಳತ್ಕೆದ್ದು    ಅವರಿಗೆ  ಬಿಟಟ  ವಿಚಾರ.    ಇದ್ದ  ಮಾಡಿದ್ದು  ಸರಿಯಲಿ, 
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ಹಿೆಂದ್ೂ  ಧಮಾಕೆೆ  ಅಪಮಾನ  ಮಾಡಿದಾುರೆೆಂದ್ದ   ಹೆೋಳಿ  ಒೆಂದ್ದ  ದ್ೂರದ ದಾಖಲಾಗದತ್ುದೆ.   
ದ್ೂರದ  ದಾಖಲಾದ್  ನೆಂತ್ರ    ಅದ್ನದನ   ಇದ್ದ  ಯಾರದಾುದ್ರೂ  ಸೆಂಟಮೆಂಟಸ್ಗೆ, 
ಭಾವನೆ್ಗಳಿಗ ೆ  ದ್ಕೆೆ   ತ್ರದತ್ುದೆಯೋ,  ಪರಚೂೆೋದ್ನೆ್  ಕೊಡದತ್ುದೆಯೋ ಪೊಲ್ಲೋಸರದ  ತ್ನಖೆ   
ಆಗಬೋೆಕಾಗಿತ್ದು.  ಆದ್ರೆ ತ್ನಖೆಯಾಗಲ್ಲಲಿ.   ಪೊಲ್ಲೋಸರದ ಬೆಂದ್ದ ಅವರನದನ  ವಿಚಾರಿಸಿಕೊೆಂಡದ   
ಹೊೋಗಿದಾುರೆ.  ರಾತಿರ,     ಸದಮಾರದ   ೨೦  ಜನರದ   ಸಕಾಾರಿ  ಉಪ ವಲಯ  
ಅರಣಾಾಧಿಕಾರಿಯವರ  ಮನ್ ೆ  ಮದೆಂದ ೆ  ಹೊೋಗಿ  ಗಲಾಟ ೆ  ಮಾಡಿ ೨-೩  ಕೆೈ  ಬಾೆಂಬ್  
ಸೂೆಪೋಟ  ಮಾಡಿ,  ಮನ್ಯೆವರಿಗಲೆಾಿ  ಬೆದ್ರಿಕ ೆ ಹಾರ್ಕ   ಇದ್ದ  ೨೦ನೆ್ೋ ತಾರಿೋಖದ   ಆದ್ನೆಂತ್ರ   
ಬೆದ್ರಿಕ ೆ ಹಾರ್ಕದ್ರದ   ಸಹ    ಯಾವುದೆೋ      ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ರಕ್ಷಣೆಯನದನ  ಅವರಿಗೆ  ಕೊಡಲ್ಲಲಿ.    
ಇವರದ ಸಕಾಾರಿ  ಅಧಿಕಾರಿ  ಆಗಿರದವುದ್ರಿೆಂದ್    ಇವರದ  ಪೊಲ್ಲೋಸ್  ಠಾಣೆಗ ೆ  ಹೊೋಗಿ 
ದ್ೂರನದನ  ಕೊಡದತಾುರೆ.್್್್“್ನೆ್ೂೋಡಿ,  ಈ  ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ  ಅವಾಚುಯ  ಶಬುಗಳಿೆಂದ್   ಬೆೈದ್ದ ಕೆೈ  
ಬಾೆಂಬ್ಗಳನದನ  ಹಾರ್ಕ ಹೊೋಗಿದಾುರೆ,    ನನಗ ೆಕೊಲೆ  ಬೆದ್ರಿಕ ೆ ಹಾಕದತಿುದಾುರೆೆಂದ್ದ  ಹೆೋಳಿದ್ರ ೆ     
ಅವರ  ಮೋಲೆ  ಯಾವುದೆೋ  ಕರಮವನದನ ತೆಗೆದ್ದಕೂೆಳುಿವುದಿಲಿ. ಆದ್ರೆ, ಅದ್ಕೆೆ  ತ್ದಿಾರದದ್ಾವಾಗಿ  
ಒಬಬ ಸಬ್  ಇನ್ಸೆಪೆಕಟರ್    ಆ  ಅಧಿಕಾರಿ    ಹತಿುರ  ಹೊೋಗಿ   ಪೂೆಲ್ಲೋಸ್  ದ್ೂರನದನ ವಾಪಸದಸ 
ತೆಗೆದ್ದಕೂೆಳಿಬೋೆಕೆೆಂದ್ದ  ಹೆೋಳುತಾುರ.ೆ  ಕೊಟಟ  ದ್ೂರನದನ  ವಾಪಸದಸ  ತೆಗೆದ್ದಕೊಳಿಲ್ಲಲಿವೆೆಂದ್ರೆ   
ನಮಮನೆ್ನೋ  ಒಳಗಡ ೆ  ಹಾಕದತೆುೋವೆೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿ, ಪೂೆಲ್ಲೋಸ್ನವರ,ೆ ಧಮಿೆ   ಹಾಕದತಾುಾರ.ೆ  ಶ್ರೋ  
ಸೆಂಜೋವ್   ಪೂಜಾರಿ  ಎೆಂದ್ದ  ಹೆೋಳತ್ಕೆವರದ   ಒಬಬ  ಹಿೆಂದ್ೂ,  ಹಿೆಂದ್ದಳಿದ್  ವಗಾಕೆೆ  
ಸೋೆರಿದ್ವನದ, ಅವರ  ಸಮದದಾಯಕೆೆ   ಸೋೆರಿದ್  ಮಕೆಳಿಗೆ  ಈ  ರಿೋತಿ  ಆಗದತಿುದೆ, ತ್ಪದಪ ದಾರಿಗ ೆ 
ಎಳೆಯದತಿುದಾುರೆೆಂದ್ದ    ಹೆೋಳಿ, ಅವರದ  ಕಾಳಜ ವಹಿಸದವುದ್ರಲ್ಲಿ ಏನದ  ತ್ಪದಪ   ಇದೆ?    ಇದೋೆ   
ಪದತ್ೂುರಿನಲ್ಲಿ    ಪರವಿೋಣ್   ನೆ್ಟಾಟರ್ ರವರ  ಕೊಲೆಯಾಗದತ್ುದೆ.    ಅವರದ  ಇಬಬರದ- ಮೂರದ 
ಜನ  ನ್ಾಯಕರಿಗ ೆ     ಮತ್ದು  ಇತ್ರರಿಗೆ ಮದ್ಲದ  ಡೈೆವರ್  ಆಗಿರದತಾುರೆ.    ಅವರ  
ಕೊಲೆಯಾಗದತ್ುದೆ.  ಕೂೆಲಯೆಾದಾಗ  ಭಾರತಿೋಯ  ಜನತಾ    ಪಕ್ಷದ್  ಅಧಾಕ್ಷರದ    ಹೊೋದಾಗ    
ಪಕ್ಷದ್  ಕಾಯಾಕತ್ಾರೆೋ  ಇವರಿಗ ೆರಕ್ಷಣ ೆಕೂೆಡಲ್ಲಲಿವೆೆಂದ್ದ  ಹೆೋಳಿ   ಅವರ   ಕಾರನೆ್ನೋ  ಮೋಲ ೆ  
ಎತ್ದುತಾುರೆ,   ಅವರದ  ಹಿೆಂದ್ದಳಿದ್  ವಗಾಕೆೆ  ಸೋೆರಿದ್ವರದ  ಎೆಂದ್ದ  ನ್ಾನದ  ಅಲ್ಲಿಗೆ  ಹೊೋದಾಗ    



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                           28-12-2022                                               239 

ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗದ್ ಪರತಿ/Unedited Copy, ನ್ಾಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪತಿರಕಾ ಪರಕಟಣೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ದ 
 

   

ಅವರ ಮನ್ೆಗೂ ಸಹ  ನ್ಾನದ    ಹೂೆೋಗಿದುೆ.    ಪೊರಟೆಸಟ್  ಆಯಿತ್ದ,  ಅದ್ರೂ  ಸಹ  ಅಲ್ಲಿನ 
ಸಿಾತಿಗತಿ ಏನ್ಾಗಿದೆ  ಎೆಂದ್ದ   ನ್ಾನದ  ನೆ್ೂೋಡಿಕೂೆೆಂಡದ  ಬೆಂದೆ.    ಅಲ್ಲಿ ವಿಷ  ತ್ದೆಂಬಿದ್  
ವಾತಾವರಣ  ಹೆೋಗಿದೆ   ಎೆಂದ್ದ  ಹೆೋಳಿದ್ರ,ೆ   ಅಲ್ಲಿ  ಅವರದ ಧಮಾದ್  ಹೆಸರಿನ 
ಅಮಲ್ಲನಲ್ಲಿದಾುರೆ.    ಅೆಂತ್ಹ ಒಳೆಿಯ  ಜಲೆಿ  ಈ ಸಿಾತಿಗ ೆ    ಬೆಂದಿದ ೆ  ಎೆಂದ್ರೆ  ಎಲಿರಿಗೂ  
ದ್ದಃಖವಾಗಬೆೋಕದ.  ಅದ್ನದನ  ಪರಚೂೆೋದ್ನೆ್   ಮಾಡತ್ಕೆವರ ಮೋಲೆಯೂ  ಸಹ  ನ್ಾವು  ಕರಮ 
ತೆಗೆದ್ದಕೂೆಳಿಬೋೆಕದ.  ಅದೋೆ  ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ  ಸದರತ್ೆಲ್ನಲ್ಲಿ   ಫ್ಾಜಲ್  ಎನದನವವರ   ಒೆಂದ್ದ  
ಕೊಲೆಯಾಗದತ್ುದೆ.  ಅದೆೋ  ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ  ಮಸೂದ್  ಎನದನವವರ  ಕೂೆಲಯೆಾಗದತ್ುದೆ.  ಆದ್ರೆ,  
ಈ  ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ  ಸಕಾಾರ ಎನದನವುದ್ದ ಆಗ  ಏನದ ಮಾಡದತಿುತ್ದು  ಎನದನವುದ್ನದನ  ನ್ಾವುಗಳು  
ಯೋಚನೆ್  ಮಾಡಬೋೆಕಾಗದತ್ುದೆ.    ಈ    ಒೆಂದ್ದ  ಸೆಂಜೋವ್   ಪೂಜಾರಿಯವರ  ಕೆಲಸದ್ 
ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ    ನ್ಾನದ ಪರಯತ್ನ    ಮಾಡಿದ.ೆ  ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ  ಗೃಹ ಸಚಿವರದ ನನನ  ಪೊೋನ್  
ತೆಗೆಯದವುದಿಲಿ  ಎೆಂದ್ದ  ಗೊತಿುತ್ದು.  ಆದ್ುರಿೆಂದ್,  ನ್ಾನದ ಅವರಿಗೆ  ಪೊೋನ್    ಮಾಡಲ್ಲಕೆೆ  
ಹೊೋಗದವುದಿಲಿ.  ಎಸ್.ಪಿ.ಗೆ  ಪೊೋನ್  ಮಾಡಿದೆ  ಪೊೋನ್  ತೆಗೆದ್ದಕೊಳಿಲ್ಲಲಿ, ಡಿ.ಜ.ಗೆ  
ಪೊೋನ್  ಮಾಡಿದ,ೆ  ಪೂೆೋನ್  ತೆಗೆದ್ದಕೂೆಳಿಲ್ಲಲಿ. ಕಡಗೆ ೆ ಇನಸ್ಪೆಕಟರ್ಗೆ   ಪೂೆೋನ್  ಮಾಡಿದ,ೆ 
ಅವರದ ಸಹ ಪೂೆೋನ್  ತಗೆೆದ್ದಕೂೆಳಿಲ್ಲಲಿ.    ಕಡಗೆ ೆ ಯಾರಿಗೊೋ  ಒಬಬರಿಗೆ     ಹೋೆಳಿ,  ನನಗ ೆ 
ಎಸ್.ಪಿ.ಯವರಿಗ ೆ  ಪೂೆೋನ್  ಮಾಡಲ್ಲಕೆೆ  ಹೆೋಳಿ  ಎೆಂದ.ೆ    ನೆಂತ್ರ  ಆ  ಎಸ್.ಪಿ.ಯವರೋೆ  
ನನಗ ೆ ಪೊೋನ್  ಮಾಡಿ,   ನ್ಾನದ ತಾವು  ಪೊೋನ್  ಮಾಡಿದಾಗ  ಸಿ.ಎೆಂ. ರವರದ  ಬೆಂದಿದ್ುರದ, 
ಅವರ  ಹತಿುರ  ನ್ಾನದ  ಇದೆು ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿದ್ರದ.  ಆಗ  ನ್ಾನದ ಅವರಿಗೆ  ಹೋೆಳಿದೆ,  ಈ  ರಿೋತಿ 
ಆದ್ರೆ  ಹೆೋಗ,ೆ ಇದ್ರ  ಬಗೆೆ  ಎಫ್.ಐ.ಆರ್.  ಮಾಡದತಿುಲಿ,  ಅವರ  ಮೋಲೆ ಬಾೆಂಬ್  ಹಾರ್ಕದಾುರ,ೆ   
ಬೆೋರಯೆವರ  ಮೋಲೆ ಏನ್ಾದ್ರೂ ಬಾೆಂಬ್  ಹಾರ್ಕದ್ುರ,ೆ   ಇಷ್ೊಟತಿುಗ ೆ ಅವರ  ಮೋಲೆ  
UAPA(UNLAWFUL  ACTIVITIES (PREVENTION)  ACT)  ಹಾಕದತಿುದ್ುರದ.     
ಬಾೆಂಬ್  ಹಾರ್ಕದ್  ವಿಚಾರಕೆೆ    ಒಬಬ  ಸಕಾಾರಿ    ಅಧಿಕಾರಿ ದ್ೂರದ ಕೊಟಟ ಮೋಲ ೆ  ಅದ್ರ   
ಮೋಲ ೆಎಫ.ಐ.ಆರ್    ಹಾರ್ಕಲಿವಲಿ, ಏನದ ಸಮಾಚಾರ  ಎೆಂದ್ದ  ಹೆೋಳಿದ್  ಮೋಲೆ    ಅದ್ದ, 
ಇದ್ದ ಎೆಂದ್ದ  ಹೆೋಳುತಾು  ನನಗ ೆ  ಉಲಾಟ  ಹೆೋಳಲ್ಲಕೆೆ  ಶದರದ ಮಾಡಿದ್ರದ.   ಆಗ    ಇವರ  
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ಹತಿುರ  ಮಾತ್ನ್ಾಡಿದ್ದು ನನನ ತ್ಪದಪ   ಎೆಂದ್ದ  ಹೋೆಳಿದಾಗ ಎಸ್.ಪಿ.ಯವರದ  ಆಯಿತ್ದ ಸರ್, 
ನ್ಾನದ   ಇದ್ನದನ ಎಫ್.ಐ.ಆರ್. ಮಾಡಿಸದತೆುೋನ್ೆೆಂದ್ದ  ಹೆೋಳಿದ್ದು, 20ನೆ್ೋ ತಾರಿೋಖಿೆಂದ್ದ  ಆಗಿರದವ 
ರ್ಟನ್ೆಗ ೆ ನನ್ನೆ 20- ಎಫಐಆರ್.   ಆಗಿದ.ೆ   ಅೆಂದ್ರೆ,  ಪೊಲ್ಲೋಸ್  ಇಲಾಖಯೆವರದ  
ಎರಡೆರಡದ  ನಯಮಗಳನನಟದಟಕೂೆೆಂಡರೆ  ಆಗದವುದಿಲಿ.   ಯಾರೋೆ  ಅಪರಾಧಿ  ಎನಸಿಕೊೆಂಡವರ  
ಮೋಲ ೆ  ಕಠಿಣವಾದ್  ಕರಮ ಕೆೈಗೂೆಳಿಬೆೋಕಾಗದತ್ುದೆ.   ಅದ್ನದನ  ತೆಗೆದ್ದಕೊಳಿದೆೋ    ಕೆೋವಲ 
ಒೆಂದ್ದ ಪಕ್ಷದ್ವರಿಗೆ,   ಒೆಂದ್ದ ಧಮಾದ್ವರಿಗ ೆ  ಮಾತ್ರ   ಸಹಾಯ    ಮಾಡದವೆಂತ್ಹದ್ದು  
ಆಗದವುದಿಲಿ.   ಸದರತ್ೆಲ್ನಲ್ಲಿ  ಸದಮಾರದ ೨೦ ಸರಣಿ  ಕೂೆಲೆಯಾಗಿದೆ.  ದ್ಕ್ಷಿಣ  ಕನನಡ 
ಜಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಏತ್ಕೆೆ  ಆಗದತಿುದೆ ಎೆಂದ್ರೆ    ಪೊಲ್ಲೋಸ್ನವರದ  ಕರಮ ತೆಗೆದ್ದಕೊಳುಿತಿುಲಿವೋ,  ಅವರ  
ಕೆೈಕಟಟ ಹಾರ್ಕದಾುರೂೆೋ ಎನದನವುದ್ನದನ  ನೆ್ೂೋಡಬೆೋಕಾಗದತ್ುದೆ.  ನ್ಾನದ  ಪರವಿೋಣ್   ಪೂಜಾರಿಯವರ  
ಮನ್ೆಗೆ  ಹೊೋದ್ಮೋಲೆ  ಮಸೂದ್  ರವರ  ಮನ್ೆಗೆ  ಸಹ ಹೊೋದೆ.  ಅಲ್ಲಿೆಂದ್  ೫  ರ್ಕ.ಮಿೋ.  
ಆಗದತ್ುದೆ.   ಪರವಿೋಣ್  ಪೂಜಾರಿಯವರದ  ಡೈೆವರ್  ಆದ್ವರದ.  ಅವರೆೋನೂ ದೊಡಿ 
ಶ್ರೋಮೆಂತ್ರಲಿ, ಅವರದ  ಸಹ  ಬಡವರೋೆ  ಆಗಿರದತಾುರ.ೆ   ಮತೆು ಮಸೂದ್ರವರದ ಸಹ  
ಬಡವರಾಗಿದ್ದು, ಅವನಗೆ  ಇನದನ  ೧೭ ವಷಾಗಳಾಗಿವ.ೆ   ಅವನದ    ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳ  ಹಿೆಂದ ೆ  
ಅವನ  ತ್ೆಂದೆಯನದನ  ಕಳೆದ್ದಕೊೆಂಡಿದ್ು.  ಅವನ ತ್ೆಂದ ೆ ಕೂಲ್ಲ   ಮಾಡದತಿುದ್ುವರದ.  ಅವನ 
ತಾಯಿ    ಮತ್ದು  ಒಟದಟ   ೩  ಮಕೆಳು  ಒಬಬ ಹೆಣದಣಮಗಳಿಗೆ  ೧೧  ವಯಸದಸ, ಇನ್ೂೆನಬಬರಿಗ ೆ ೧೪ 
ವಯಸದಸ.  ಕೂೆಲೆಯಾಗಿರದವ  ಇವನಗ ೆ  ೧೭  ವಯಸದಸ ಆಗಿತ್ದು.  ಅಲ್ಲಿೆಂದ್  ನ್ಾನದ ಸದರತ್ೆಲ್ಗೆ  
ಬೆಂದೆ.    ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಾಜಲ್  ಎನದನವವನದ ಬದಸಿನೆ್ಸ್   ಮಾಾನೆ್ಜ್ಮೆಂಟ್    
ಮಾಡಿಕೊೆಂಡಿರದವೆಂತ್ಹವನ್ಾಗಿದ್ುವನದ.   ಅಮಾಯಕನ್ಾದ್   ಇವನದ್ದು ಸಹ  ಕೊಲ.ೆ    ಮಾನಾ  
ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳು ಅಲ್ಲಿಗ ೆ  ಹೊೋಗದತಾುರ.ೆ    ಅವರದ   ಪರವಿೋಣ್  ನೆ್ಟಾಟರ್  ಮನ್ೆಗೆ    
ಹೊೋಗದತಾುರೆ.   ಅಲ್ಲಿೆಂದ್  ೫  ರ್ಕ.ಮಿೋ ದ್ೂರವಿರದವ  ಮಸೂದ್ರವರ  ಮನ್ಗೆೆ ಹೊೋಗದವುದಿಲಿ.    
ಸದರತ್ೆಲ್ ಗೆ   ೧೦-೧೫  ರ್ಕ.ಮಿೋ ಇರಬಹದದ್ದ. ಅಲ್ಲಿಗೂ  ಹೂೆೋಗದವುದಿಲಿ.  ಅೆಂದ್ರೆ,  
ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳು   ಒೆಂದ್ದ  ಧಮಾದ್ವರಿಗೆ  ಮಾತ್ರ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳೆೋ?     ಕಾನೂನದ 
ಒೆಂದ್ದ ಧಮಾದ್ವರಿಗೆ    ಮಾತ್ರ   ಇರದತ್ುದೆಯೋ?   ಈ  ರಿೋತಿ  ಮಾಡದತಾು  ಹೂೆೋದ್ರ,ೆ  ಈ  
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ರಿೋತಿಯ ರ್ಟನ್ೆಗಳು  ಮರದಕಳಿಸದವುದಿಲಿವೆೋ?    ಸಕಾಾರದ್  ಈ ರಿೋತಿಯ  ಧೊೋರಣೆಗಳಿೆಂದ್ 
ಕೊಲೆಗಳಾಗದತಿುವೆ  ಎೆಂದ್ದ  ನ್ಾನದ ನೆ್ೋರವಾಗಿ ಅಪಾದ್ನೆ್  ಮಾಡದತಿುದೆುೋನೆ್.    ಸಕಾಾರದ್ವರದ  
ಕಠಿಣವಾದ್  ಕರಮಗಳನದನ   ತೆಗೆದ್ದಕೊೆಂಡಿದ್ುರೆ,  ಈ  ರ್ಟನ್ೆಗಳು ನಡಯೆದತಿುರಲ್ಲಲಿ.    ಈಗ  
ಅಲ್ಲಿ ನೆ್ೂೋಡಿದ್ರ,ೆ  ಅಲ್ಲಿ ಕಾಟಪಾಳಾದ್ಲ್ಲಿ  ಆಗಿರದವೆಂತ್ಹದ್ುರ ಬಗೆೆ  ಬಹಳ  ಬೆೋಗ  ಪೊಲ್ಲೋಸರದ 
ಅಪರಾಧಿಗಳನದನ ಹಿಡಿದಿದಾುರ,ೆ   ಇಲಿವೆೆಂದ್ದ      ಹೋೆಳುತಿುಲಿ.    ಈ  ಪೂೆೋಲ್ಲೋಸ್ನವರದ  ಎಷದಟ  
ಆರ್ಕಟೋವ್  ಆಗಿ  ಇರದತಾುರೆೆಂದ್ರೆ,    ಈ  ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ  ಗದಪುಚರ   ಇಲಾಖೆ  ವಿಫಲವಾಗಿದ ೆ  
ಎೆಂದ್ದ ನ್ಾನದ  ಮನೆ್ನ  ಗೃಹ  ಮೆಂತಿರಗಳಿಗೆ ಹೆೋಳಿದೆ.                          

                                                           (ಮದೆಂದ್ದ)                                      

(1278) 28.12.2022 06.10 ಎಸ್ವಿ-ಆರ್ಎನ್               (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸಾದ್ (ಮದೆಂದ್ದ):-  

ಅದ್ದ ಯಾವುದೂೆೋ ಒೆಂದ್ದ ಕದಕೆರ್ ಬಾೆಂಬ್ ಬಾಿಸಟ್ ಆಯಿತ್ದ.  ತ್ಕ್ಷಣ ಭಯೋತಾಪದ್ಕರದ 
ಬೆಂದಿದಾುರ ೆ ಎೆಂಬ ಭಿೋತಿ ಉೆಂಟಾಯಿತ್ದ.  ನ್ಾಲದೆ ದಿನ ಬಿಟದಟ ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಆಯದಕುರದ ಇನೂನ 
ವಿಚಾರಣೆಯನದನ ಮಾಡಿಲಿ ಎೆಂದ್ದ ಹೋೆಳುತಾುರೆ.  ಆತ್ನಗ ೆ ಉಗರ ಎನದನವ ಪರಮಾಣಪತ್ರವನದನ 
ಕೊಡದವವರದ ಯಾರದ? He is a habitual offender. ಅವನ ಹೆಸರೋೆನ್ೊೋ ನನಗ ೆಗೊತಿುಲಿ. 
ಅವನ ಮೋಲ ೆಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಇೆಂಟೆಲ್ಲಜೆನಸ್ ನಗಾ ಇಡಬೋೆಕೊೋ ಬೆೋಡವೋ? ಮನೆ್ನಯೂ ಸಹ ನ್ಾನದ 
ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಹೆೋಳಿದೆ. ಅವನ ಹೆಸರದ ಶಾರಿೋಖ್.  ಗೃಹ ಸಚಿವರದ ಅವನ ಮೋಲೆ ನಗಾ 
ಇಡಬೋೆಕಾಗಿತ್ದು.  

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾನ್ಾಯಕರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, 
ಯಾರ ಮೋಲೆ ನಗಾ ಇಡಬೋೆರ್ಕತ್ದು? ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರ ಮಾತಿನ ವೆೋಗಕೆೆ ನ್ಾನದ ಕಡಿವಾಣ 
ಹಾಕದವುದಿಲಿ.  ಶಾರಿೋಕ್  ಎನದನವವನದ ಕದಕೆರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾೆಂಬ್ ತೆಗೆದ್ದಕೊೆಂಡದ ರಿಕ್ಾದ್ಲ್ಲಿ 
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ಹೊೋಗದವಾಗ ಸೂೆಫೋಟವಾಗದತ್ುದೆ. ಅವನ ಮೋಲೆ ಯಾರದ ನಗಾ ಇಡದವವರದ? ಶಾರಿೋಕ್ ಒಬಬ 
ಭಯೋತಾಪದ್ಕ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಅವರದ ಮೆಂತಿರಗಳು.  ನ್ಾನದ 
ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕ. ನ್ಾನದ ಹೆೋಳುವುದ್ನದನ ಅವರದ ಕೆೋಳಲ್ಲ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಒೆಂದ್ದ ಸಕೆೆೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ. ತ್ಪಪೆೋನಲಿ.  

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಸಕಾಾರಕೆೆ ಮಧಾಪರವೆೋಶ 
ಮಾಡದವ ಹರ್ಕೆದ.ೆ  ನ್ಾನದ ತ್ಮಮಲ್ಲಿ ವಿನೆಂತಿ ಮಾಡದವುದೆೋನ್ೆೆಂದ್ರೆ… 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನನಗೂ ಹರ್ಕೆದೆ. ನ್ಾನದ 
ಸಭಾನ್ಾಯಕರಿಗ ೆ ಮಾತ್ನ್ಾಡಲದ ಬಿಡದವುದಿಲಿ. ನನಗ ೆ ಪೂತಿಾಯಾಗಿ ಮಾತ್ನ್ಾಡಲದ ಬಿಡಿ.  
ಆಮೋಲೆ ಅವರದ ಮಾತ್ನ್ಾಡಲ್ಲ.  

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಸಕಾಾರ ಮಧಾ ಪರವೆೋಶ 
ಮಾಡದವಾಗ  yield ಆಗಬೋೆಕದ.  ನಮಗೂ ನಯಮಕೂೆ ಸೆಂಬೆಂಧವಿಲಿ ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿದ್ರ ೆ
ಆಗದವುದಿಲಿ.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನ್ಾನದ yield ಆಗದವುದಿಲಿ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಒೆಂದ್ದ ನಮಿಷ ಕೋೆಳಿ.  ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರಿಗೂ ಹರ್ಕೆದ.ೆ  
ಸಭಾನ್ಾಯಕರಿಗೂ ಹರ್ಕೆದೆ. Yield ಆದಾಗ ಮಾತ್ನ್ಾಡಬೋೆಕದ.  

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನ್ಾನದ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ 
ವಿನೆಂತಿ ಮಾಡದತಿುದೆುೋನ್ೆ.  
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ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನ್ಾನದ yield ಆಗದವುದಿಲಿ.  

ಡಾ: ವೆೈ.ಎ.ನ್ಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಸಭಾನ್ಾಯಕರದ 
ಮಾತ್ನ್ಾಡದವಾಗ yield ಆಗಬೋೆಕದ ಎೆಂದ್ದ ನಮಮಲ್ಲಿ ನಯಮ ಇದೆಯಲಿವೆೋ?  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನ್ಾನದ yield  ಆಗದವುದಿಲಿ. 

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಅವನಗ ೆ ಕದಕೆರ್ನಲ್ಲಿ 
ಬಾೆಂಬ್ ತೆಗೆದ್ದಕೂೆೆಂಡದ ಹೊೋಗಿ ಪಕೆದ್ಲ್ಲಿದ್ುೆಂತ್ಹ ಕನನಡ ಶಾಲೆಗ ೆ ಇಡದವ ಪಾಿನ್ ಇತ್ದು. 
ಅೆಂತ್ಹವರನದನ ಇವರದ ಸಮಥಾನೆ್ ಮಾಡದತಾುರಯೆೋ? ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಇದ್ದ 
ಸರಿಯಲಿ. ಸಕಾಾರ ಮಧಾಪರವೆೋಶ ಮಾಡಿದ್ದು ಏಕೆೆಂದ್ರೆ ಶಾರಿೋಕ ಎನದನವವನದ ಕದಕೆರ್ನಲ್ಲಿ 
ಬಾೆಂಬ್ ಸೂೆಫೋಟ ಮಾಡಿದ್.  ಒೆಂದ್ದ ವೆೋಳೆ ಅದ್ದ ರಿಕ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಆಗದ,ೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ುರ ೆನೂರಾರದ 
ಮಕೆಳ ಜೋವಗಳಿಗೆ ಹಾನಯಾಗದತಿುತ್ದು.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸಾದ್:-  ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಸರಿಯೋ ಅಲಿವೋ ಎೆಂಬದದ್ನದನ 
ತಾವು ತಿೋಮಾಾನ ಮಾಡಿ.  ತಾವು ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡದತಿುಲಿ.  ಅವರದ ಮಾತ್ನ್ಾಡದವಾಗ ನ್ಾನದ 
ಅಡಿ ಬರದವುದಿಲಿ. ನ್ಾನದ ಹೆೋಳುವುದ್ನದನ ಪೂಣಾವಾಗಿ ಕೆೋಳಿ ಅವರದ ಉತ್ುರವನದನ ಕೊಡಲ್ಲ.  
ನ್ಾನದ ಕೆೋಳುತುೆೋನೆ್.   

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಆಯಿತ್ದ.   

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸಾದ್:_ ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಶಾರಿೋಕ್ ಹೊೋದ್ ಆಟೊೋದ್ಲ್ಲಿ 
ಗೃಹಸಚಿವರದ ಹೂೆೋಗಿ ಎೆಂದ್ದ ನ್ಾನದ ಹೆೋಳುತಿುಲಿ. ನಮಮಲ್ಲಿ ಗದಪುಚರ ದ್ಳ ಇದೆ.  ಅವನದ 
habitual offender ಎೆಂದ್ದ ಗೊತ್ದು.  ಅವನ ಚಟದವಟಕೆಗಳ ಮೋಲೆ ನೋವು ನಗಾ 
ಇಡಬೋೆಕೂೆೋ ಬೋೆಡವೋ? ಅವನದ ಬಾೆಂಬ್ ತ್ಯಾರದ ಮಾಡದವವರಗೆ ೆ ಇವರದ ಏನದ 
ಮಾಡದತಿುದ್ುರದ? ಆ ಪರಶೆನಯನದನ ನ್ಾನದ ಕೆೋಳುತಿುದುೆೋನ್ೆ.  ಯಾರ ಅದ್ೃಷಟವೋ ಏನೆ್ೂೋ ಎೆಂಬೆಂತ ೆ
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ಸಾವಿರಾರದ ಜನ ಇರದವ ಜಾಗದ್ಲ್ಲಿ ಅದ್ದ ಬಾಿಸಟ್ ಆಗಲ್ಲಲಿ.  ಆಟೂೆೋ ರಿಕ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಬಾಿಸಟ್  ಆಯಿತ್ದ.  
ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಜನಸೆಂದ್ಣಿ ಇದ್ು ಕಡ ೆ ಆಗಿದ್ುರ ೆ ಏನದ ಆಗದತಿುತ್ದು? ನ್ಾನದ ಇದ್ಕೆೆ ಉತ್ುರವನದನ 
ಕೆೋಳುತಿುದೆುೋನೆ್.  Totally intelligence department has failed.  ಶಾರಿೋಖ್್ ಆಟೊೋ 
ರಿಕ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಹೊೋದ್ರ ೆ ಅವನ ಹಿೆಂದ ೆ ಗೃಹ ಸಚಿವರದ ಹೊೋಗದವುದ್ಕಾೆಗದತ್ುದಯೆೋ? ಆಗದವುದಿಲಿ.  
ಅದ್ಕೆೆೆಂದ್ದ ಗದಪುಚರ ದ್ಳ ಇದೆ.  ಅವರದ ಪರತಿಯಬಬರ ಮೋಲೆಯೂ ನಗಾ ಇಡದತಾುರ.ೆ  ಅವರ 
ನಡ-ೆನದಡಿಗಳನದನ ನೆ್ೂೋಡದತಿುರದತಾುರೆ.  ಅದಾಗದೆ ಇರದವ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಈ ರಿೋತಿಯ 
ರ್ಟನ್ೆಗಳಾಗದತ್ುವೆ.  ಸದರತ್ೆಲ್ನಲ್ಲಿಯೋ ನೆ್ೂೋಡಿ.  ಮದಸಲಾಮನ ಧಮಾದ್ವರದ ಸಿರ್ಕೆಬಿದ್ುರ ೆ
Unlawful Activies (Prevention) Amendment Act ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆೋಸ್ ಹಾಕದತಾುರ.ೆ   
ಇಲ್ಲಿ ಬಾೆಂಬ್ ಹಾರ್ಕದ್ರ ೆಕೋೆಸ್ ಆಗದವುದಿಲಿ.   

ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಜಲೆಿಯಾದ್ ಶ್ವಮಗೆದ್ಲ್ಲಿ ಆದ್ೆಂತ್ಹ ರ್ಟನ್ೆಯನದನ ತೆಗೆದ್ದಕೂೆಳಿಿ.  ಸಕೆ್ಷನ್ 
144 ಇದಾುಗ ಮೆಂತಿರಗಳು, ಎೆಂ.ಎಲ್.ಎ ಗಳು ಎಲಿರೂ ಮರವಣಿಗೆ ಮಾಡದತಾುರ.ೆ 
ಲೂಟಯಾಗದತ್ುದೆ.  ಅವರ ಮೋಲೆ 107 ಕೆೋಸ್ ಆಗದತ್ುದೆ.  ಅದೆೋ ಅಲಪಸೆಂಖಾಾತ್ರ ಮೋಲ ೆ
Unlawful Activies (Prevention) Amendment Act  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆೋಸನದನ ಹಾರ್ಕ 
ಒಳಗೆ ಹಾರ್ಕದಾುರ.ೆ  ಯಾವುದೆೋ ಧಮಾದ್ವರದ ಇರಬಹದದ್ದ. ಸಮಾಜದ್ಲ್ಲಿ ಶಾೆಂತಿ ಕದ್ಡದವ 
ಕೆಲಸವನದನ ಮಾಡದವುದಿದ್ುರ ೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡದವ ಕೊಲೆಗಡದಕರ ಮೋಲೆ Unlawful Activies 
(Prevention) Amendment Act ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆೋಸ್ ಹಾಕಬೆೋಕದ. ಕೆೋವಲ ಒೆಂದ್ದ 
ಧಮಾದ್ವರ ಮೋಲೆ ಹಾರ್ಕ ನೋವು ದ್ಬಾಬಳಿಕೆ ಮಾಡದವುದ್ಕಾೆಗದವುದಿಲಿ. ಕೂೆಲ ೆಯಾರದ ಮಾಡಿದ್ರೂ  
ಕೊಲೆಯೋ. ಸಕಾಾರ ನಮಮದ್ದ, ಪೂೆಲ್ಲೋಸರದ ನಮಮವರದ, ನ್ಾವು ಏನದ ಬೆೋಕಾದ್ರೂ 
ಮಾಡದತೆುೋವೆೆಂದ್ದ ಕೂೆಲ ೆ ಮಾಡಿಕೊೆಂಡದ ಹೂೆೋದ್ರ ೆ ಈ ರಾಜಾದ್ ಹೆಸರೋೆನ್ಾಗದತ್ುದ?ೆ ರಾಜಾಕೆೆ 
ತ್ನನದೆೋ ಆದ್ ರ್ಕೋತಿಾಯಿದೆ. ಶಾೆಂತಿ ಮತ್ದು ನೆ್ಮಮದಿಯಿೆಂದ್ ಈ ರಾಜಾದ್ ಜನತೆ ಬದ್ದರ್ಕದಾುರೆ.  ಈ 
ರಾಜಾ ಬಿಹಾರ ಅಥವಾ ಉತ್ುರ ಪರದೆೋಶದ್ ಮಾದ್ರಿ ಆಗಲದ ಸಾಧಾವಿಲಿ. ಸಮಾಜಘಾತ್ದಕ ಶರ್ಕುಗಳ 
ಮೋಲ ೆಕರಮ ತೆಗೆದ್ದಕೂೆಳಿಬೆೋಕದ. ಈ ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಎರಡದ ಕಾನೂನದ ಇದ ೆಎೆಂದ್ದ ಸಕಾಾರ ಹೆೋಳಲ್ಲ. 
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ಮದಸಲಾಮನರಿಗ ೆಕಾನೂನದ ರಕ್ಷಣ ೆನೋಡದವುದಿಲಿ ಎೆಂದ್ರ ೆಅವರ ಬಳಿ ಟಾಾಕಸ್ ತೆಗೆದ್ದಕೂೆಳಿಬೋೆಡಿ.  
ಪರತಿಯಬಬನೂ ಸಹ ಟಾಾಕಸ್ ಕಟದಟತಾುನ್ೆ.  It is tax payer’s money. ಪರತಿಯಬಬರಿಗೂ 
ರಕ್ಷಣ ೆ ಕೊಡಬೋೆಕಾದ್ದದ್ದ fundamental right and duty of the Government.  
ಅದ್ದ ಬಿಟದಟ ಈ ರಿೋತಿಯ ಕೊಲೆಗಳಾಗದತಿುದ್ುರೆ ಪೊಲ್ಲೋಸರದ ಪಕ್ಾತಿೋತ್ವಾಗಿ ಇಲಿದೆ ಒೆಂದ್ದ ಕಡ ೆ
ವಾಲ್ಲದಾಗ ಈ ರಿೋತಿಯ ರ್ಟನ್ೆಗಳು ನಡಯೆದತಿುರದತ್ುದೆ.   ಜಲ್ಲೋಲ್ ಪರಕರಣ ಇರಬಹದದ್ದ.  
ಪರವಿೋಣ್ ನೆ್ಟಾಟರ್ ಕೊಲಯೆಾದಾಗ ಪರತಿೋಕಾರವಾಗಿ ಫ್ಾ಼್ ಜ಼್ಲ್ ಕೊಲ ೆ ಆಯಿತ್ದ.  ಫ್ಾ಼್ ಜ಼್ಲ್ 
ಕೊಲೆಗೂ ಅದ್ಕೂೆ ಏನದ ಸೆಂಬೆಂಧ? ಮಸೂದ್ನನದನ ನೆ್ೂೋಡಬೆೋಕದ. ಅವನಗೆ ಎದ್ದು ನಲದಿವುದ್ಕೆೆ 
ಆಗದವುದಿಲಿ. ಅವರ ಮನೆ್ಯವರಲೆಾಿ ಜೊೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೆಂದ್ರ ೆ ಬಿದ್ದುಹೂೆೋಗದವ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ 
ಇದಾುರ.ೆ  ಆದ್ರೆ ಪರವಿೋಣ್ ನೆ್ಟಾಟರ ಯಾರದ ಯಾರಿಗೆ ಡೈೆವರ್ ಆಗಿದ್ುನೆ್ೂೋ ಅವರ ಮೆಂಪರದ 
ಪರಿೋಕ್ ೆಮಾಡಿದ್ರೆ ಸತ್ಾ ಹೂೆರಗೆ ಬರದತ್ುದೆ.   

 ಗೃಹ ಸಚಿವರದ ಇಲ್ಲಿದಾುರ.ೆ  ಅವರಲ್ಲಿ ನ್ಾನದ ಬಹಳ ಸಪಷಟವಾಗಿ ಹೆೋಳಬಯಸದತೆುೋನ್.ೆ  ಅವರದ 
ಯಾರ ಮನ್ೆಯಲ್ಲಿ ಡೈೆವರ್ ಆಗಿದ್ುರೂೆೋ ಅವರ ಮೆಂಪರದ ಪರಿೋಕ್ ೆಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಕೊಲೆ ಏಕೆ 
ಆಯಿತ್ದ ಎನದನವ ಸತ್ಾ ಹೊರಬರದತ್ುದೆ.  ಈ ರ್ಟನ್ೆ ಹೊಸದ್ಲಿ.  ಅವರದ ಭಾರತಿೋಯ ಜನತಾ 
ಪಾಟಾಯವರೆೋ.  ನ್ಾನದ ಅವರ ಮನ್ೆಗೆ ಹೊೋಗಿದೆುನದ.  ಮೆಂದಾತಿಾಯಲ್ಲಿ ಪರವಿೋಣ ಪೂಜಾರಿ 
ಎನದನವವರ ಕೊಲೆಯಾಗಿತ್ದು.  ಅವರದ ಭಾರತಿೋಯ ಜನತಾ   ಪಾಟಾಯ ಮೆಂಡಲ್ 
ಅಧಾಕ್ಷರಾಗಿದ್ುವರದ.  ಅವರನದನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ವರದ ಹಿೆಂದ್ೂ ಜಾಗರಣ ಸಮಿತಿಯವರದ.  
ಅಲ್ಲಿಗೂ ಸಹ ನ್ಾನದ ಹೂೆೋಗಿದುೆನದ.  ಪಕ್ಷ ಮದಖಾ ಅಲಿ.  ನನ್ನೆಯೂ ಸಹ ನ್ಾನದ ಹೆೋಳಿದೆನದ.  
ಅಮಾಯಕರನದನ 100 ವಷಾದ್ ಹಿೆಂದಿನ ಸಿಾತಿಗತಿಯಲ್ಲಿ ಏನದ್ುರೊೋ ಆ ಮಟಟಕೆೆ ತ್ಳಿಲದ ಇವರದ 
ತ್ಮಾಷ್ೆ ನೆ್ೂೋಡದತಿುದಾುರೆ.  ಯಾರದೂೆೋ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಸಿೋಟ; ಇವರ ಕೈೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಠಿ, ಕತಿು, 
ತ್ಲಾಾರ್ಗಳು.  ಸಕಾಾರ ಕರಮ ತೆಗೆದ್ದಕೂೆಳುಿತಿುಲಿ. ಏಕಪಕ್ಷಿೋಯವಾಗಿ ವತ್ಾನ್ೆ ಮಾಡದತಿುದೆ.   

(ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರದ ಬೆಲ್ನ ಕಡ ೆಕೆೈ ಸರಿಸಿದಾಗ…) 

 ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಬೆಲ್ ಮಾಡಬೋೆಡಿ. ದ್ಯವಿಟದಟ ಕೆೈಯನದನ ಪಕೆಕೆೆ ಇಟದಟಕೂೆಳಿಿ.  
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ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ವಿರೂೆೋಧಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರೋೆ, ಇನೂನ ಎಷದಟ ಹೊತ್ದು 
ಮಾತ್ನ್ಾಡದತಿುೋರಿ?  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಕದಳಿತ್ದಕೊಳಿಿ ಎೆಂದ್ರೆ 
ಕದಳಿತ್ದಕೂೆಳುಿತೆುೋನೆ್.  ನೋವು ಬಲೆ್ ಹೂೆಡಯೆದಿದ್ುರ ೆಬೆೋಗ ಮದಗಿಸದತೆುೋನೆ್. ನನಗ ೆಮಾತ್ನ್ಾಡದವ 
flow ಕಡಿಮಯಾಗದತ್ುದ.ೆ ತಾವು ಹೆೋಳಿದಾಗ ನಲ್ಲಿಸಿಬಿಡದತೆುೋನೆ್.  ಆದ್ರೆ ಬಲೆ್ ಹೊಡೆಯಬೆೋಡಿ.   

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ನೋವಬಬರೋೆ ನನಗ ೆಹಿೋಗೆ ಮಾಡದವವರದ.   

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸಾದ್:- ನೋವು ಹೂೆರಡದ ಎೆಂದ್ರೆ ಹೂೆರಟದಬಿಡದತೆುೋನೆ್.   

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಇಲಿ, ಮಾತ್ನ್ಾಡಿ.  sportive ಆಗಿ ತೆಗೆದ್ದಕೂೆಳಿಿ.   

ಶ್ರೋ ಮರಿತಿಬೆಬೋಗೌಡ (ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕ್ೆೋತ್ರ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ,  ನನಗೂ ಹಾಗ ೆ
ಆಗದತ್ುದೆ.  ನ್ಾನದ ಹೆೋಳಿಕೂೆಳಿಲ್ಲಲಿ ಅಷ್ೆಟ.  ನನಗ ೆಸದಮಮನೆ್ ಮಾತ್ನ್ಾಡಲದ ಬಿಟಟರ ೆ10 ನಮಿಷದ್ುನದನ 
5 ನಮಿಷಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಮದಗಿಸದತೆುೋನೆ್.  Disturb ಆದ್ರ ೆಒೆಂದ್ದ ಗೆಂಟೆ ಬೆೋಕದ.   

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನ್ಾನದ ಟ.ವಿ. debate ಗಳನದನ 
ನೆ್ೂೋಡದತಿುರದತೆುೋನೆ್.  “ಓಹ್! 26 ಜನರ ಕೊಲೆಯಾಗಿ ಹೊೋಯಿತ್ದ….ಅವರದ ಕೂೆಲೆ ಮಾಡಿದ್ರದ.”್
ಮಾನಾ ರಾಮಲ್ಲೆಂಗಾರಡೆಿಿಯವರದ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ು ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ದೂೆಡಿ ಪದಸುಕವನೆ್ನೋ 
ಹೊರತ್ೆಂದ್ರದ.  ಅಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಯಾಗದತಿುರದವುದ್ದ ಧಮಾದ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಲಿ. ಕೊಲೆಗಳು 
ಆಗದತಿುರದವುದ್ದ ಮರಳು ದ್ೆಂಧ,ೆ ಪೆಟೊರೋಲ್ಲಯೆಂ ದ್ೆಂಧ;ೆ ಈಗ ಹೂೆಸದಾಗಿ ಗಾೆಂಜಾ ದ್ೆಂಧ.ೆ  
ಇವುಗಳಿಗಾಗಿ ಪೆೈಪೂೆೋಟಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಗಳಾಗದತಿುವೆ. ಅದ್ಕೆೆ ಧಮಾದ್ ಲೆೋಪವನದನ ಹಚದುತಿುದಾುರ.ೆ   

ಸಕಾಾರ ಏನದ ಮಾಡದತಿುದ?ೆ ನ್ಾವು ನಮಮ ಸಾಾಥಾಕೆೆ ಇದ್ನದನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳುಿತೆುೋವೆ 
ಎೆಂದ್ರೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೂೆಳಿಲ್ಲ.  ಹೆಣಗಳ ಮೋಲೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡದತೆುೋವೆೆಂದ್ರೆ ಅದ್ೂ 
ಆಗಿಹೂೆೋಗಲ್ಲ.  ಎಷದಟ ದಿನ ಮಾಡದವುದ್ಕಾೆಗದತ್ುದೆ? ಏನೆ್ೋ twist ಕೂೆಟಟರೂ ಪರಯೋಜನ 
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ಆಗದವುದಿಲಿ. ಅಮಾಯಕರದ ಸಾಯದತಿುದಾುರ.ೆ ಇವರನೆ್ನಲಾಿ ಬಿಡಿಸದವುದ್ಕೆೆ ಯಾರದ ಹಣ 
ಕೊಡದತಾುರಯೆೋ ಅವರ ಮೋಲೆ Unlawful Activies (Prevention) Amendment Act  
ಕೆೋಸ್ ಹಾಕಬೆೋಕದ.  ಅವರದ ಯಾವುದೋೆ ಧಮಾದ್ವರಾಗಿರಲ್ಲ.  107 ಹಾರ್ಕದ್ುವರನದನ ಯಾರದ 
ಬಿಡಿಸಿದ್ುರದ? ಅವರ ಮೋಲಯೊ ಯದ.ಎ.ಪಿ.ಎ. ಕೋೆಸ ಹಾಕಬೆೋಕದ.  ಬೋೆರೆಯವರದ ಬಿಡಿಸಿಕೂೆಳಿಲದ 
ಬೆಂದ್ರ ೆಅವರ ಮೋಲೆಯೂ  ಸರಳವಾದ್ ಸಕೆ್ಷನ್ ಹಾಕಬೆೋಕದ.  ಕೆಲವರಿಗ ೆnormal section, 
ಕೆಲವರಿಗ ೆಪರಶೆನ ಮಾಡಿದ್ರೆ UAPA ಕೆೋಸ್ ಹಾಕದತಾುರ.ೆ   

  ನಮಮ ಮದೆಂದೆ ಉದಾಹರಣ ೆಇದೆ.  2018ರಲ್ಲಿ ನಡದೆ್ ಪರೋೆಶ್ ಮೋಸು ಅವರ ಕೊಲ ೆ
ಇಡಿೋ ಕನ್ಾಾಟಕದ್ಲ್ಲಿ, ಇಡಿೋ ರಾಷರದ್ಲ್ಲಿ ಪರಚಾರ ಪಡಯೆಿತ್ದ. ಬೋೆರ ೆ ಧಮಾದ್ವರದ ಕೂೆಲ ೆ
ಮಾಡಿದ್ರದ ಎೆಂದ್ದ ಪರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರದ.  ಆದ್ರೆ ಬಿ-ರಿಪೊೋಟ್ಾ ಆಗಿದೆ. ಸಿಬಿಐ ವಿಚಾರಣೆಗೆ 
ಕೊಡದತುೆೋವೆೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿದ್ರದ.  ಪರಕರಣವನದನ ಸಿಬಿಐ ತ್ನಖೆಗ ೆಇನೂನ ಕೊಟಟಲಿ.                          

                                                                  (ಮದೆಂದ್ದ) 

 
     (1279) 28-12-2022,  6.20  ಕೆಜ.ವಿಕೆ                   (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 
 
     ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸಾದ್ (ಮದೆಂದ್ದ.,):-  

     ಇನದನ CBI ಗೆ ಕೂೆಟಟಲಿ.  ಮಾನಾ  ಸಿದ್ುರಾಮಯಾನವರದ ಅವತೆುೋ ರಡೆಿ ಎೆಂದ್ದ  ಹೆೋಳಿದ್ುರದ.  
ಇಷ್ೆಟಲಾಿ ಆದಾಗಲೂ ಸಹ, ನ್ಾವು ಪಕ್ಾತಿೋತ್ವಾಗಿ ಇರದವುದ್ನದನ ಬಿಟದಟ, ನ್ಾವು ಏಕ ಪಕ್ಷವಾಗಿ 
ಇರದವೆಂತ್ಹದ್ದು,. 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

            ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾನ್ಾಯಕರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, 
ಒೆಂದ್ದ ನಮಿಷ.,,   
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             ಸಭಾಪತಿಯವರದ:-  ಮಾನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರೋೆ, ಒೆಂದ್ದ  ನಮಿಷ., 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

            ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ, ನನಗೆ ಇನದನ ಅಧಾಗೆಂಟ ೆ
ಮಾತ್ನ್ಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಹಚೆಿುಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡಬೋೆಕದ.  

            ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ತಾವು ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ 
ನ್ಾಯಕರಿಗ ೆ ಮಾತ್ನ್ಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಹಚೆದು ಸಮಯವನದನ ಕೊಡದತಿುೋರಿ. ಆದ್ರೆ, ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ 
ನ್ಾಯಕರದ ಸಮಯವನದನ ಕೆೋಳುವೆಂತ್ಹ ಸಿಾತಿ ಇಲಿ.  

           ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ  ಸಭಾನ್ಾಯಕರೋೆ ಮತ್ದು ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರೋೆ, 
ತ್ಮಗ ೆ  restrict ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಆಗದವುದಿಲಿ. ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ತಾವು interfere ಆಗದವುದ್ಕೆೆ yes 
ಎನನಬೆೋಕಾಗದತ್ುದೆ. ಪಿೋಠಕೆೆ ತಾವಿಬಬರದ equal.   

           ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಶ್ರೋ ಪರೋೆಶ್ ಮಸಾುರವರ 
ಪರಕರಣದ್ಲ್ಲಿ B report ಆಯಿತ್ದ ಎೆಂದ್ದ ಮಾನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರ ವಾದ್. ನ್ಾನದ 
ಆಗ ಆ ಜಲೆಿಗ ೆಉಸದುವಾರಿ ಮೆಂತಿರಯಾಗಿದೆು.  ಶ್ರೋ ಪರೋೆಶ್ ಮಸಾುರವರ ತ್ೆಂದೆಯವರದ ನನನ   
ಮಗ ಮೃತ್ಪಟಟ ಅಥವಾ ಆತ್ನ ಅಸಹಜ ಸಾವಿನ 6-7 ದಿವಸಗಳ ನೆಂತ್ರ FIR ಅನದನ 
ಮಾಡಲಾಯಿತ್ದ.  ಆ ಕಾರಣಕೆೆ ಸಾಕ್ಷಯಧಾರಗಳು ನ್ಾಶವಾದ್ವು. ನನನ ಮಗ ಮೃತ್ಪಟಟದಾುನ್ೆ. ನನಗೆ 
ನ್ಾಾಯ ಸಿರ್ಕೆಲಿ. ಆರೂೆೋಪಿಗಳನದನ ಬೆಂಧಿಸದವುದ್ಕೆೆ ಸಾಕ್ಾಯಧಾರಗಳ ಕೂೆರತೆಯಿೆಂದ್ ಈ ರಿೋತಿ 
ಆಗಿರಬಹದದೆೆಂದ್ದ ನನಗೆ  ಅನಸದತ್ುದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಪದನಃ ತ್ನಖೆ ಮಾಡಬೆೋಕೆೆಂದ್ದ  ಮಾನಾ 
ಮದಖಾಮೆಂತಿರಯವರ ಬಳಿ ಬೆಂದ್ದ ಈ ರಿೋತಿ ಹೋೆಳಿದಾುರ.ೆ  ಆಗ ಮಾನಾ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಯವರದ 
ಪದನಃ ತ್ನಖೆಯನದನ ಮಾಡಬೆೋಕೆೆಂದ್ದ ಹೆೋಳುದಾುರೆ. ಅೆಂದ್ರೆ, ಶ್ರೋ ಪರೋೆಶ್ ಮಸಾು ಸಾವಿನ 
ಪರಕರಣದ್ಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಾಯಧಾರಗಳ ಕೊರತೆಯಿೆಂದ್ B report ಆಯಿತ್ದ ಎನದನವ ಕಾರಣಕೆೆ, ಆತ್ನ 
ಸಾವು ಅಸಹಜ ಸಾವು ಎನದನವುದ್ದ ಸದಳಿಲಿ. ಅದ್ನದನ ಮಾನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ಸದ್ಸಾರದ 
ಅಥಾಮಾಡಿಕೊಳಿಬೋೆಕದ. 

            ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾನ್ಾಯಕರೋೆ, ತಾವು ಎಲಾಿ ಅೆಂಶಗಳನದನ  note 
ಮಾಡಿಕೊೆಂಡದ  ಒೆಂದ್ದ ಬಾರಿ ಉತ್ುರ ಹೆೋಳಿದ್ರ ೆಸಾಕದ. 
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             ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾನ್ಾಯಕರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, 
ಕಡಗೆ ೆ  ಉತ್ುರ  ಹೆೋಳಿದ್ರ ೆಏನ್ಾಗದತ್ುದೆ ಎೆಂದ್ರೆ, ಮಾನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರದ ಬಹಳ 
ವೆೋಗವಾಗಿ ಇದಾುರ.ೆ ಹಾಗಾಗಿ, ಕಡಗೆ ೆ ಉತ್ುರ ಹೆೋಳಿದ್ರ,ೆ ಅವರಿಗೆ ನೆ್ನಪದ ಆಗಬೆೋಕಲಿವೆೋ; ಅದ್ಕೆೆ 
ಮಧಾ ಪರವೆೋಶ ಮಾಡಿದೆ. 

             ಸಭಾಪತಿಯವರದ:-  ಮಾನಾ ಸಭಾನ್ಾಯಕರೋೆ, ಆಯಿತ್ದ. 

             ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸಾದ್ (ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, 
ಮಾನಾ ಸಭಾನ್ಾಯಕರದ B report ಮೋಲ ೆಮಾತ್ನ್ಾಡಿದಾುರ.ೆ ಹಾಗಾಗಿ, ನ್ಾನದ ಆ ವಿಚಾರವಾಗಿ 
ಮಾತ್ನ್ಾಡದತೆುೋನ್.ೆ ಹದಬಬಳಿಿಯಲ್ಲಿ ಗಲಾಟ ೆಆಯಿತ್ದ. ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣೆಗ ೆನದಗಿೆದ್ರದ. ಇವರಲೆಿರೂ 
ರಾಷರದೊರೋಹಿಗಳು, ಈಗ ಒೆಂದ್ದ slogan ಬೆಂದ್ದಬಿಟಟದೆ; Petrol ಬೆಲ ೆಏಕೆ ಜಾಸಿು ಆಯಿತ್ದ? 
International market  ನಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿ  ಮೌಲಾ  ಏಕೆ ಕದಸಿದ್ದ ಬಿತ್ದು? ಡಾಲರ್ ಮೌಲಾ 
ಏಕೆ ಮೋಲೆ ಹೊೋಯಿತ್ದ.  ಬೆಲ ೆ ಏರಿಕ ೆ ಏಕೆ ಜಾಸಿು ಆಯಿತ್ದ? ಇದ್ಕೆೆ ಕಾೆಂಗೆರಸ್ ಕಾರಣ; 
ಚೆೈನ್ಾದ್ವರದ ಏಕೆ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನದಗಿೆದ್ರದ? ಇದ್ಕೆೆ ನೆ್ಹರದ ಕಾರಣ.  ಇನದನ ಏನ್ಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ, 
ಇವರಲೆಿರೂ ಪಾರ್ಕಸಾಾನದ್ವರದ ಎೆಂದ್ದ ಹೋೆಳುವುದ್ದ ಆಗಿಬಿಟಟದ.ೆ ಆದ್ುರಿೆಂದ್, ಹದಬಬಳಿಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ  
ಆದ್ ಗಲಾಟೆಗ ೆ ಕಾೆಂಗೆರಸ್ ಅಧಾಕ್ಷರದ ಪರಚೊೋದ್ನ್ ೆ ಕೊಟಟರದ ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿದ್ರದ.  ನ್ಾನದ ಆ 
ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಕಾೆಂಗೆರಸ್ ಅಧಾಕ್ಷರಿಗ ೆ ಕರ ೆಮಾಡಿ ನೋನದ ಏಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೋದೆ ಎೆಂದ್ದ ಕೆೋಳಿದೆ. 
ಅದ್ಕೆೆ ಅವರದ ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಕಮಿಷನರ್ರವರದ ಬೆಂದ್ದ jeep ಮೋಲೆ ಹತಿು ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿದ್ರದ, 
ಅವರದ ಟ.ವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾೆಂಗೆರಸ್ ಅಧಾಕ್ಷರದ ಬೆಂದ್ದ  ಹದರಿದ್ದೆಂಬಿಸದತಿುದಾುರೆೆಂದ್ದ ಕೂಗಾಟವೋ, 
ಕೂಗಾಟ. ಅದ್ನದನ ನೆ್ೂೋಡಬೆೋಕಾಗಿತ್ದು. ನಮಮ ಅಧಾಕ್ಷರದ ಅಲ್ಲಿನ ಗಲಾಟೆಯನದನ ಶಾೆಂತಿ 
ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಹೊೋಗಿದಾುರ.ೆ  ಒೆಂದ್ದ ವೆೋಳೆ, ಅವರದ ಪರಚೊೋದ್ನ್ ೆಮಾಡಿದ್ುರೆ, ಪೊಲ್ಲೋಸರದ ಅವರ 
ಮೋಲ ೆ UAPA (Unlawful Activities (Prevention) Act) book ಮಾಡಬಹದದಿತ್ದು 
ಅಲಿವೆೋ; ಪೊಲ್ಲೋಸ್  ಕಮಿಷನರ್ರವರದ ಅಧಾಕ್ಷರನದನ ಕರದೆ್ದಕೊೆಂಡದ ಹೊೋಗಿ ಶಾೆಂತಿ ಕಾಪಾಡಿ 
ಎೆಂದ್ದ jeep ಮೋಲ ೆನಲ್ಲಿಸಿದಾುರ.ೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ುರ,ೆ  UAPA. ಕಲದಿ ಹೊಡೆದಿದ್ುಕೆೆ, 
ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೋ ಪರೋೆಶ್ ಮಸಾು ಕೆೋಸ್ನಲ್ಲಿ DIG Nimbalkar ರವರ ಗಾಡಿ ಸದತಾುಡಿಸಿಕೂೆೆಂಡದ 
ಓಡಾಡಿಸಿಕೂೆೆಂಡದ ಹೂೆೋದ್ರಲಿವೆೋ; ಅವರ ಮೋಲೆ ಎಷದಟ ಜನರ ವಿರದದ್ು UAPA ಹಾರ್ಕದಿುೋರಿ ಸಾಾಮಿ? 
ನ್ಾವು ಏನದ ಬೆೋಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹದದ್ದ, ನಮಮ ವಿರೂೆೋಧಿಗಳು ಏನದ ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಆಗದವುದಿಲಿ 
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ಎನದನವ ನಲದವು ಹೆಚದು  ದಿವಸ ನಡಯೆದವುದಿಲಿ. ತಾವು ಇಡಿೋ ಪರಪೆಂಚದ್  ಇತಿಹಾಸವನದನ ನೆ್ೂೋಡಿ 
ಅಥವಾ ರಾಜಾದ್ ಇತಿಹಾಸವನದನ ನೆ್ೂೋಡಿ. ಎಲೂೆಿೋ ಒಬಬರದ ಅಪಿಪತ್ಪಿಪ ಸಾಧನೆ್ ಮಾಡಿರಬಹದದ್ದ. 
ಆದ್ರೆ, ಎಲಿರೂ ಸಾಧನೆ್ ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಆಗದವುದಿಲಿ. ಆದ್ುರಿೆಂದ್, ಮಾನಾ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಯವರದ 
ತ್ತ್ಕ್ಷಣ  ಕ್ಷಮ ಕೆೋಳಬೆೋಕದ. ಒೆಂದೋೆ ಧಮಾದ್ ಜನರಿಗ ೆ ಹೊೋಗಿ ಸಾೆಂತ್ಾನ ಹೆೋಳಿ ಬೆೋರ ೆ
ಧಮಾದ್ವರಿಗೆ ಹೂೆೋಗದವುದಿಲಿ ಎನದನವೆಂತ್ಹದ್ದು ಈ ರಾಜಾಕೆೆ ಮಾಡಿದ್ೆಂತ್ಹ ಅಪಮಾನ. ನಮಮ 
ಸೆಂವಿಧಾನಕೆೆ ಮಾಡಿರದವೆಂತ್ಹ ಅಪಮಾನ. ಮಾನಾ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಯವರದ ನಮಮ ರಾಜಾಕೆೆ 
ಅಪಮಾನ ಮಾಡದವೆಂತ್ಹ ಕೆಲಸವನದನ ಮಾಡಿದಾುರ.ೆ ಆದ್ುರಿೆಂದ್, ಈ ರಿೋತಿ ನಮಮ ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ 
ಆಗಬಾರದ್ದ. ಕೂೆಲೆ ಯಾರೋೆ ಮಾಡಿದ್ುರೂ ಸಹ, ಅವರ ವಿರದದ್ು UAPA ಹಾಕಬೆೋಕದ. ಯಾವುದೋೆ 
ಧಮಾದ್ವರದ ಇದ್ುರೂ ಸಹ, ಅವರ ವಿರದದ್ು UAPA ಹಾಕಬೆೋಕೆೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿ, ನನಗ ೆಮಾತ್ನ್ಾಡಲದ 
ಅವಕಾಶ ಕೊಟಟದ್ಕಾೆಗಿ ತ್ಮಗೆ ಧನಾವಾಗಳನದನ ಹೆೋಳಿ ನನನ ಮಾತ್ದಗಳನದನ ಮದಗಿಸದತೆುೋನ್.ೆ 

            ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾನ್ಾಯಕರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, 
ಮಾನಾ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಯವರನದನ ಕ್ಷಮ ಕೆೋಳಬೋೆಕೆೆಂದ್ದ ಮಾನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರದ 
ಹೆೋಳಿದಾುರೆ. ಮೂಡದಬಿದ್ರೆ ಪರಶಾೆಂತ್ ಪೂಜಾರಿ.,  

           ಸಭಾಪತಿಯವರದ:-  ಮಾನಾ ಸಭಾನ್ಾಯಕರೋೆ, ತಾವು ಏಕೆ ಅದ್ನದನ  ಬೆಳೆಸದತಿುದಿುೋರಿ.,  

           ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ,  ಮಾನಾ  ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್  
ನ್ಾಯಕರದ ಜವಾಬಾುರಿ ಸಾಾನದ್ಲ್ಲಿರದವವರದ  ಮಾನಾ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಯವರನದನ ಕ್ಷಮ 
ಕೆೋಳಬೆೋಕೆೆಂದ್ದ ಹೋೆಳಿರದವಾಗ, ನ್ಾವು ಕೆೋಳಬೋೆಕಲಿವೆೋ: ಮೂಡಬಿದ್ರಯೆಲ್ಲಿ  ಹೂವು ಮಾರಾಟ 
ಮಾಡದತಿುದ್ು ಶ್ರೋ  ಪರಶಾೆಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಎೆಂಬದವನನದನ  ೪ ಬೆೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂದ್ದ ಕೂೆಚಿು  ಕೂೆಲ ೆ
ಮಾಡಿದ್ುರದ ಅಲಿವೆೋ; ಆ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಆತ್ನ ಮನ್ೆಗೆ ಯಾವ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಯವರದ 
ಹೊೋಗಿದ್ುರದ? ಅವರ ಕದಟದೆಂಬದ್ವರಿಗ ೆ ಒೆಂದ್ದ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟಟಲಿ. ಆಗ ನ್ಾನದ 
ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ಲ್ಲಿದ್ದು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿ ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿದೆ. ಕೊನೆ್ಯ ಪಕ್ಷ ಅವರ ಮನ್ೆಗೆ 
ತ್ಹಶ್ೋಲಾುರ್ರವರದ ಸಹ ಹೊೋಗಿಲಿ. ಅೆಂತ್ಹ ಸಿಾತಿ ಇತ್ದು. ಶ್ವಮಗೆದ್ಲ್ಲಿ  ಶ್ರೋ ಹಷಾ ಎೆಂಬದವವನ 
ಕೊಲೆ ಆಯಿತ್ದ.  ಕೂೆಲೆ ಮಾಡಿದ್ ಆರೂೆೋಪಿಗಳು ಕಲೆವರ ದ್ೃರ್ಷಟಯಲ್ಲಿ  ಮದಗಾರದ. 
ಕೊಲೆಯಾದ್ವರದ criminal ಗಳು.  
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    ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೋ ರದದೆರೋಶ್ರವರದ ಗಣಪತಿ ದೆೋವಸಾಾನವನದನ ಉದಾಾಟನೆ್ 
ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ  ಹೊೋದ್ ಕಾರಣಕೆೆ ಆತ್ನನದನ ಕೊೆಂದ್ದ ಕೊಚಿುಹಾರ್ಕ ಕೆೋಕೆ ಹಾರ್ಕದ್ರಲಿವೆೋ; ಆಗ 
ಅವರದ ಯಾರದ? ಅವರ ಬಗೆೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಕಾರ ಇಲಿ. ಶ್ರೋ ಆನೆಂದ್ ಮಡಿವಾಳನ ಮಗನ್ಾದ್ ಶ್ರೋ ಶರತ್ 
ಮಡಿವಾಳ  ಎೆಂಬ ಹದಡದಗ ಆತ್ನ ಅೆಂಗಡಿಯಿೆಂದ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರದತಿುರದವ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ 
ಆತ್ನನದನ ಕೊಚಿು ಕೂೆಲೆ ಮಾಡಿದ್ರದ ಅಲಿವೆೋ; ಅವರ ಕದಟದೆಂಬಕೆೆ ಯಾರದ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟಟದಾುರ ೆ
ಕೆೋಳಿ?  ಅವತಿುನ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಯವರಾಗಿದ್ು ಮಾನಾ ಸಿದ್ುರಾಮಯಾನವರದ ಅೆಂದ್ದ ಮೆಂಗಳೂರದ 
ಜಲೆಿಯಲ್ಲಿದ್ುರದ. ಕೂೆನೆ್ಯ ಪಕ್ಷ ಆ ಹದಡದಗ ಸತ್ದು ಹೊೋಗಿದಾುನ್ೆೆಂದ್ದ ಘೂೋಷಣೆ ಮಾಡದವುದ್ಕೂೆ 
ಸಹ, ಮಾನಾ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಯವರದ  ಹೂೆೋಗದವವರೆಗೆ ಬಿಟಟರಲ್ಲಲಿ. ಇದ್ಕೆೆ ಯಾರದ ಕ್ಷಮ 
ಕೆೋಳುತಾುರ?ೆ  ದ್ಯವಿಟದಟ ಇದ್ನೆ್ನಲಾಿ ನೆ್ನಪದ ಮಾಡಿಕೂೆೆಂಡದ ಇವತಿುನ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಯವರದ ಕ್ಷಮ  
ಕೆೋಳಬೆೋಕೆೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಲ್ಲ. ಆರೂೆೋಪಿಗಳಿಗೆ ಬೆೆಂಬಲವಾಗಿ ನೆಂತಿರದವೆಂತ್ಹ ಪಕ್ಷ ಇದೆಯಲಾಿ, ಆ 
ಪಕ್ಷದ್ವರದ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮ ಕೋೆಳಬೆೋಕೆೆಂದ್ದ ಹೆೋಳುತಿುದುೆೋನೆ್. 

               ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸಾದ್ (ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, 
ಒೆಂದ್ದ ನಮಿಷ. ಈಗ ಮಾನಾ ಸಭಾನ್ಾಯಕರದ ಅಲ್ಲಿ ಕೂೆಲೆ ಆಯಿತ್ದ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಲ ೆಆಯಿತ್ದ, 
ಆಗಿನ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಆಗ  ಮದಖಾಮೆಂತಿರಯಾಗಿದ್ುವರದ ಹೊೋಗಿದ್ುರಾ ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿದಾುರೆ. ಮಾನಾ 
ಮದಖಾ ಮೆಂತಿರಯಾಗಿದ್ು ಶ್ರೋ ಸಿದ್ುರಾಮಯಾನವರದ ಒೆಂದೋೆ ಧಮಾದ್ವರದ 
ಕೊಲೆಯಾಗಿರದವವರನದನ ನೆ್ೂೋಡದವುದ್ಕೆೆ  ಹೊೋಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಕಾನೂನದ ಅದ್ರ ಕೆಲಸವನದನ 
ಮಾಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿ ಮಾಡಿದ್ರದ. ಅವರದ ಯಾರ ಮನ್ೆಗೂ ಸಹ ಹೂೆೋಗಿಲಿ. ಆದ್ರೆ, ಈಗಿನ 
ಮಾನಾ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಯವರದ ಒೆಂದೋೆ ಧಮಾದ್ವರ ಮನ್ೆಗೆ ಹೊೋಗಿ,  ಇನ್ೂೆನೆಂದ್ದ ಧಮಾದ್ವರ 
ಮನ್ೆಗೆ ಹೊೋಗದಿರದವುದ್ಕೆೆ ನನನ ಆಕ್ೆೋಪ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ, ಮಾನಾ ಸಿದ್ುರಾಮಯಾನವರದ ಒೆಂದೋೆ 
ಧಮಾದ್ವರಿಗೆ ಹೊೋಗಬೆೋಕದ  ಅಥವಾ ಇನ್ೂೆನೆಂದ್ದ ಧಮಾದ್ವರ ಮನ್ೆಗೆ ಹೊೋಗಬಾರದ್ದ ಎೆಂದ್ದ 
ಹೆೋಳಿಲಿ. ಮಾನಾ ಸಿದ್ುರಾಮಯಾನವರದ ಕಾನೂನದ ಕರಮತೆಗೆದ್ದಕೂೆಳಿಬೆೋಕೆೆಂದ್ದ ಬಹಳ ಸಾಷಟವಾಗಿ 
ಹೆೋಳಿದ್ರದ. ಇನದನ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಹೆಚಿುಗ ೆಹೆೋಳಬೋೆಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ನನಗ ೆಸಮಯ ಕೊಡಿ.  ಯಾವುದ್ನದನ 
ಮದಚಿು ಹಾರ್ಕದಾುರ,ೆ ಯಾವುದ್ನದನ ತೆಗೆದ್ದಹಾರ್ಕದಾುರೆೆಂದ್ದ ನ್ಾನದ ಓದಿ ಹೆೋಳಬಲೆಿೋ; ಆದ್ುರಿೆಂದ್, 
ನಮಗೆ ಹೊೋಗಿದಿುೋರಾ ಎೆಂದ್ದ ಕೆೋಳುವುದ್ದ ಬೆೋಡ. ಯಾರದ ಹೊೋಗಿಲಿವೆೆಂದ್ರೂ ಸಹ, ನ್ಾನದ ಪರತಿ 
ಕಡಗೊ  ಹೊೋಗಿದೆುೋನ್ೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರದ ಸತಾುಗಲೂ ಹೊೋಗಿದೆುೋನ್ೆ. ಅಮಾಯಕರದ ಸತಾುಗಲೂ 
ಹೊೋಗಿದುೆೋನೆ್. ನ್ಾವು ಮನಸದಸ ಮಾಡಿ ಹೊೋಗಿರದತೆುೋವ ೆವಿನಃ ರಾಜರ್ಕೋಯ ಲಾಭಕೆೆ ಹೊೋಗಿಲಿ. ನನಗ ೆ
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ನೋವು “ಪೂತ್ೂುರಿಗೆ ಬರಬೆೋಡಿ, ನಮಮ ಕೊಲ ೆ ಆಗಬಹದದ್ದ”್ ಎೆಂದ್ದ  ಹೆೋಳಿದ್ುರದ. ಆಗ ನಮಮ 
ಕಾೆಂಗೆರಸ್ನವರದ ಭಯಪಟಟರದ. ಆಗ ನ್ಾನದ ನೆ್ೂೋಡಿ ಸತ್ುರೆ ಸಾಯಿತೆುೋನೆ್, ಏನ್ಾಗದತ್ುದೆ  
ನೆ್ೂೋಡೊೋಣವೆೆಂದ್ದ  ಹೋೆಳಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೂೆೋದೆ. ನೆಂತ್ರ ಎಲಿರೂ ಬೆಂದ್ರದ. ಆ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ 
ಪೂತ್ೂುರಿನಲ್ಲಿ  ಯಾವುದೊೋ ಪಕ್ಷದ್ ಒಬಬ ಸದ್ಸಾ ಒೆಂದ್ದ ತ್ಲೆ ಬಿದ್ುರೆ, ನ್ಾವು ಹತ್ದು ತ್ಲ ೆ
ತೆಗೆಯದತೆುೋವೆ ಎೆಂದ್ದ ತ್ದಳು ಭಾಷ್ಯೆಲ್ಲಿ ಕೂಗಾಡದತಿುದ್ು.  ಆಗ ನ್ಾನದ ಅಲ್ಲಿದ್ು ಪೊಲ್ಲೋಸರನದನ  
ಕರದೆ್ದ, ಆತ್ ಏಕೆ ಆ ರಿೋತಿ ಹೆೋಳುತಿುದಾುನ್ ೆಎೆಂದ್ದ  ಕೆೋಳಿದೆ, ಅದ್ಕೆೆ ಪೂೆಲ್ಲೋಸರದ “ಆತ್ ಪಕೆದ್ 
wine shop ನಲ್ಲಿ ಗಾಿಸ್ಗಳನದನ ತೂೆಳೆಯದತಾುನೆ್, ಅವನಗ ೆ ೭೦ ವಷಾ ವಯಸದಸ”್ ಎೆಂದ್ದ 
ಹೆೋಳಿದ್ರದ.  ಈ ಸಿಾತಿಯನದನ ಆ  ಜಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಇಟಟರದವವರದ ಯಾರದ? ಆದ್ುರಿೆಂದ್,  
ಪೊಲ್ಲೋಸರದ ನಷಪಕ್ಷಪಾತ್ವಾಗಿ  ಇರಬೋೆಕದ. ಪೂೆಲ್ಲೋಸರ ನಷ್ೆಿ ತಿರವಣಾ ಧವಜಕೆೆ ಇರಬೋೆಕದ. 
ಇನ್ಾಾವುದೂೆೋ ಧವಜಕೆೆ  ಇರಬಾರದ್ದ; ಪೂೆಲ್ಲೋಸರ ನಷ್ೆಿ ಅಶೆ್ೋಕ ಸಾೆಂಭಕೆೆ ಇರಬೆೋಕದ, ಪೊಲ್ಲೋಸರ 
ನಷ್ೆಿ ಸೆಂವಿಧಾನದ್ ಚೌಕಟಟನಲ್ಲಿ  ಕೆಲಸ ಮಾಡದವೆಂತ ೆ ಇರಬೋೆಕದ;  ಯಾವುದೆೋ ಪಕ್ಷಕೆೆ ಅಥವಾ 
ಯಾವುದೆೋ ವಾರ್ಕುಗ ೆ ಇರಬಾರದ್ದ. ಈ ರಿೋತಿ ಇದಾುಗ ಮಾತ್ರ ಪರಜಾಪರಭದತ್ಾದ್ ವಾವಸೆಾ ಬಹಳ 
ಸದರಕ್ಷಿತ್ವಾಗಿ ಇರದತ್ುದೆ. 

              ಶ್ರೋ ಭಾರತಿ ಶೆಟಟ (ನ್ಾಮ ನದೆೋಾಶನ ಹೊೆಂದಿದ್ವರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, 
ನ್ಾನದ ದ್ಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ಜಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಹದಟಟ ಬೆಳೆದ್ವಳು. ದ್ಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ಜಲೆಿಯಲ್ಲಿ  ಈ ರಿೋತಿ ಧಮಾದ್ 
ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ,  ಜಾತಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜಗಳ-ಕೂೆಲೆ  ಏನದ ನಡಯೆದತಿುದ,ೆ ಇದ್ದ  ಹೊಸದ್ಲಿ. ನ್ಾನದ  
ಬಹಳ ಸಣಣ ವಯಸಿಸನೆಂದ್ಲೆೋ ನೆ್ೂೋಡದತಾು ಬೆಂದಿದುೆೋನ್.ೆ ಆಗ ಯಾವ ಸಕಾಾರ ಇತ್ದು? ಅವರದ 
ನಮಮನದನ ಎಷದಟ  ವಷಾಗಳ ಕಾಲ  ಶೆ್ೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರದ ಎನದನವುದ್ದ ನನಗೆ ಗೊತಿುದ.ೆ ಇೆಂತ್ಹ 
ನೆ್ೂೋವನದನ ಅನದಭವಿಸಿದ್ವರ ಕದಟದೆಂಬದಿೆಂದ್ ನ್ಾನದ ಬೆಂದಿದೆುೋನ್.ೆ ಹಿೆಂದ್ದ-ಮದಸಲಾಮನರ  
ಗಲಾಟೆಯಾದ್ೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ನನನ ತ್ೆಂದೆಯವರದ ೧೩ ವಷಾಗಳ ಕಾಲ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲಲಿ. 
ಆಗ ಕಾನೂನದ ಸದವಾವಸಾೆ ಎಲ್ಲಿಗ ೆ ಹೊೋಗಿತ್ದು;  ಆಗಿನ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಯವರದ ಏನದ 
ಮಾಡದತಿುದ್ುರದ? ಆಗಿನ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಯವರದ ಕ್ಷಮ ಕೆೋಳಿದ್ುರೆ? ನ್ಾವು ೧೩ ವಷಾಗಳ ಕಾಲ ಆ 
ಕೆೋಸ್ನದನ ಎದ್ದರಿಸಿದುೆೋವೆ.  ನ್ಾನದ ಅಲ್ಲಿ ನೆಂತ್ದಕೊೆಂಡಿದ್ುಕೆೆ ಪೊಲ್ಲೋಸರ ಲಾಠಿ ಏಟದಗಳನದನ 
ತಿೆಂದಿದೆುೋನ್.ೆ ಆದ್ುರಿೆಂದ್, ದ್ಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ  ಜಲೆಿಯ  ಬಗೆೆ ಮಾತ್ನ್ಾಡದವಾಗ; ನ್ಾವು  ಆ ನೆ್ೂೋವನದನ 
ಅನದಭವಿಸಿದೆುೋವ,ೆ   ಹಾಗಾಗಿ, ನಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ಗೊತಿುದೆ. ಯಾರದ ತ್ಪದಪ ಮಾಡಿದಾುರ,ೆ ಅವರಿಗೆ 
ಶ್ಕ್ೆ ಕೂೆಡಬೋೆಕಾಗಿರದವುದ್ದ ನ್ಾಾಯ.್ “ಒೆಂದ್ದ ಕಣಿಣಗೆ ಬೆಣೆಣ, ಇನ್ೂೆನೆಂದ್ದ ಕಣಿಣಗೆ ಸದಣಣ”.್ ್ ಇದ್ದ 
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ನರೆಂತ್ರವಾಗಿ ನಡದೆ್ದಕೊೆಂಡದ ಬೆಂದ್ ಕಾರಣದಿೆಂದ್ಲೆೋ ೨೪ ಕೂೆಲೆಗಳು ಆಗಿವ.ೆ ನ್ಾವು  ಟವಿ 
ಚಾನಲ್ಗಳ ಮದೆಂದೆ ಎದಯೆನದನ ಹದಬಿಬಸಿ ೨೪ ಕೂೆಲೆಗಳು ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳುವುದಿಲಿ. ಕೂೆಲೆಯಾದ್ 
ವಾರ್ಕುಯ  ತಾಯಿಯ ನೆ್ೂೋವನದನ ಟವಿ ಚಾನಲ್ಗಳ ಮದೆಂದೆ ಹೆೋಳುತೆುೋವೆ. ಆದ್ುರಿೆಂದ್, ನಮಮ 
ಹಿೆಂದ್ದಗಳು ಸತಾುಗ, ಗಾೆಂಜಾದಿೆಂದ್ ಸತ್ುರದ ಎೆಂದ್ದ ಎಲಾಿ  ಲೆೋಪವನದನ ಹಚಿುಸಿ ಹೆೋಳುವುದ್ದ,  ಶ್ರೋ 
ಪರೋೆಶ್ ಮಸಾು   ಕೆೋಸ್ನಲ್ಲಿ  ಆದ್ದ್ದು ನನಗ ೆನೆ್ನಪದ ಇದೆ. ಆಗ ಏಕೆ ಕೂೆಡಲೋೆ FIR ಹಾಕಲ್ಲಲಿ? 
ಆಗ ಯಾವ ಸಕಾಾರ ಇತ್ದು? ಎಲಾಿ ಸಾಕ್ಾಯಧಾರಗಳನದನ ನ್ಾಶ ಮಾಡದವುದ್ದ, ನೆಂತ್ರ FIR 
ಹಾಕದವುದ್ದ; ಹಿೆಂದ್ದಗಳನದನ ಮದಚದುವುದ್ದ. ಕದಕೆರ್ ಬಾೆಂಬ್ ಅವರದ ಅಮಾಯಕರಾಗಿ ಕಾಣದತಾುರ ೆ
ಅಲಿವೆೋ;್ “ಕದಕೆರ್ ಹಿಡಿದ್ದಕೊೆಂಡದ ಹೊೋದ್ವರನದನ ಭಯೋತಾಪದ್ಕರೆೆಂದ್ದ ಯಾರದ ಹೆೋಳಿದ್ರದ”್
ಎೆಂದ್ದ ಕೆೋಳಿದಾುರೆ ಅಲಿವೆೋ; ಅವರದ ಭಯೋತಾಪದ್ಕರದ ಅಲಿವೆೆಂದ್ದ ಹೋೆಳುತಾುರೆ ಅಲಿವೆೋ; 

             ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ. Habitual Offender ಎೆಂದ್ರೆ,  
ಅಮಾಯಕ  ಅಲಿ, 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

           ಶ್ರೋಮತಿ ಭಾರತಿ ಶೆಟಟ:-  ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಕೆಜ ಹಳಿಿ ಮತ್ದು ಡಿಜೆ ಹಳಿಿಯಲಿ್ಲ 
ರಾತಿರ 12.00 ಗೆಂಟೆಗ ೆ ಕೂೆತ್ುೆಂಬರಿ  ಸೂೆಪಪನದನ ತಗೆೆದ್ದಕೂೆೆಂಡದ ಬರಲದ ಹೂೆೋಗದತಾುರೆ. ಇದೋೆ 
ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ 415 ಜನ ಅಮಾಯಕರದ ಬೆಂಧನಕೆೆ ಒಳಪಟಟದ್ುರದ ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿದಾುರೆ.   

(ಮದೆಂದ್ದ., ) 

(1280) 28-12-2022 (6.30) ಎೆಂವಿ-ವಿಕೆ                  (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 
 
ಶ್ರೋಮತಿ ಭಾರತಿ ಶೆಟಟ (ಮದೆಂದ್ದ):- 
ಹಿೆಂದ್ದಗಳು ತ್ಪಪನದನ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮದಸಲಾಮನರದ ತ್ಪಪನದನ ಮಾಡಲ್ಲ ಮತೆು ಯಾರೆೋ ತ್ಪದಪ ಮಾಡಲ್ಲ, 
ಅವರಿಗೆ ಶ್ಕ್ೆ ಆಗಬೋೆಕೆೆಂದ್ದ ಹೆೋಳುವೆಂತ್ಹವರದ. ಆದ್ರ,ೆ ಇವತ್ದು ಒೆಂದ್ದ ತ್ಲೆ ತೆಗೆದ್ರೆ, ಹತ್ದು ತ್ಲ ೆ
ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳುತಾುರೆ. ಅೆಂತ್ಹ ಧೆೈಯಾವನದನ ಹಿೆಂದ್ದಗಳು ಮಾಡದವುದಿಲಿ. ನಮಮ ಧಮಾದ್ 
ಸೆಂಪರದಾಯದ್ಲ್ಲಿ ಆ ರಿೋತಿ ಬೆಂದಿಲಿ. ನನಗ ೆ ಇವತಿುಗೂ ಸಹ ನೆ್ನಪಿದೆ, ಮೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 
ಗಲಾಟೆಯಾದಾಗ ಅಧಿಕಾರದ್ಲ್ಲಿ ಕಾೆಂಗೆರಸ್ ಸಕಾಾರವಿತ್ದು. ಆಗ ಪೂೆಲ್ಲೋಸ್ನವರದ ಹೆೋಳಿದ್ರದ ನೋವು 
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ಏಕೆ ಬೆಂದಿದಿುೋರಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹತ್ದು ಜನರದ ಬೆಂದ್ರ ೆಅವರದ ನೂರದ ಜನರದ ತ್ಲವಾರ್ ಹಿಡಿದ್ದಕೂೆೆಂಡದ 
ಬರದತಾುರ ೆ ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿದ್ರದ. ಅವರದ ಆ ರಿೋತಿಯ ಪರೆಂಪರಯೆಲ್ಲಿ ನಡದೆ್ದಕೊೆಂಡದ 
ಬೆಂದಿರದವೆಂತ್ಹವರದ. ನಮಮ ಧಮಾದ್ಲ್ಲಿ ತ್ಲವಾರ್ ಹಿಡಿದ್ದಕೂೆೆಂಡದ ಹೂೆೋಗದವ ಪದ್ಾತಿ ಇಲಿ. 
ತ್ಲವಾರ್ ಅನದನ ಯಾರದ ಹಿಡಿಯದತಾುರೆೆಂದ್ದ ನಮಗೆಲಾಿ ಗೊತಿುದೆ. ಆದ್ದದ್ರಿೆಂದ್, ಇವತ್ದು ಒಬಬ 
ಮದಸಲಾಮನ ಸತ್ುರೂ ಸಹ ನಮಗೆ ನೆ್ೂೋವಾಗದತ್ುದೆ. ಅದೆೋರಿೋತಿ ಒಬಬ ಹಿೆಂದ್ದ ಸತಾುಗ ಸಹ ಅದ್ನೆ್ನೋ 
ಸಿಾೋಕಾರ ಮಾಡಬೋೆಕದ. ಸದಮಮನೆ್ ಕಾಟಚಾರಕೆೆೆಂದ್ದ ಅವರ ಮನ್ೆಗೆ ಹೊೋಗಿ ಬೆಂದ್ರ ೆಆಗದವುದಿಲಿ. 
ಆದ್ದದ್ರಿೆಂದ್, ನನಗ ೆ ಬಹಳ ನೆ್ೂೋವಾಗಿರದವುದ್ದ ಏನೆ್ೆಂದ್ರೆ, ಇಪಪತಾನಲದೆ ಜನರ ಕೊಲೆಯನದನ 
ಟ.ವಿ.ಯಲ್ಲಿ ಎದೆಯದಬಿಬಸಿ ಹೆೋಳಿದೆುೋವೆ ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿದ್ರದ. ಅವರದ ಆ ಮಾತ್ನದನ ಹಿೆಂಪಡೆಯಬೆೋಕದ. 
ಈ ರಿೋತಿಯ ಮಾತ್ದಗಳನದನ ಹೆೋಳುವುದ್ದ ಬೆೋಡ. ಈಗ ಮದಸಲಾಮನ ಸತಾುಗ ಅವರ ಕದಟದೆಂಬಕೆೆ 
ಎಷದಟ ನೆ್ೂೋವಾಗದತ್ುದಯೆೋ, ಹಿೆಂದ್ದಗಳು ಸತಾುಗ ಸಹ ಅದೆೋ ರಿೋತಿಯ ನೆ್ೂೋವಾಗದತ್ುದೆ. ಈ 
ರಿೋತಿಯ ಬೆೋದ್ಭಾವ ಮಾಡಿರದವುದ್ರಿೆಂದ್ಲೆೋ ನ್ಾವು ಇೆಂತ್ಹ ಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿ ಇರದವುದ್ದ. ಇವತಿುಗೂ 
ನಮಗೆ ಮದಸಲಾಮನರದ ಸತ್ುರೆ ನೆ್ೂೋವಾಗದತ್ುದೆ. ಈಗ ಯಾವುದೆೋ ಮಗದ ತ್ಪದಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ತ್ಪದಪ 
ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿಯಲಿ, ನೋನದ ಅದ್ನದನ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳಿಬೆೋಕೆೆಂದ್ದ ತಾಯಿ ಹೋೆಳಬೋೆಕದ. ಅವರದ ತ್ಪದಪ 
ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರನದನ ಇನೂನ ಹದರಿದ್ದೆಂಬಿಸದವುದ್ದ. ಶ್ವಮಗೆದ್ಲ್ಲಿ ಸಕೆ್ಷನ್ 144 ಇದಾುಗ 
ಮರವಣಿಗ ೆಹೊೋಗಿದ್ುರದ ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿದ್ರದ. ಈಗ ಸಕೆ್ಷನ್ 144 ಇದ್ುರೂ ಸಹ ಎಷದಟ ಹಿೆಂದ್ದಗಳ 
ಕೊಲೆಯಾಯಿತ್ದ? ಆ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂೆಲೆಯಾದಾಗ ಯಾವ ಸಕೆ್ಷನ್ ಇದ್ುರೂ ಕೂಡ, ಹೆಣವನದನ 
ತೆಗೆದ್ದಕೂೆೆಂಡದ ಹೂೆೋಗದವೆಂಥದ್ದು ಒೆಂದ್ದ ಪರೆಂಪರಯೆಾಗಿದೆ. ನನಗ ೆಇವತಿುಗೂ ಒೆಂದ್ದ ರ್ಟನೆ್ 
ನೆ್ನೆ್ಪಿದ.ೆ ಅದ್ದ ಏನೆ್ೆಂದ್ರೆ, ಹೆಂಪನಕಟೆಟಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೋ ರರ್ುವಿೋರ್ ಎೆಂಬ ಪತ್ರಕತ್ಾನನದನ ಹಿರಿದ್ದ 
ಕೊೆಂದಾಗ, ಮದಸಲಾಮನರದ ಯಾರೂ ಇರದವುದಿಲಿ. ಅವರದ ತ್ಮಮ ಹೆೆಂಡತಿ ಮಕೆಳನದನ 
ಸಾಗಿಸಿಬಿಟಟದ್ರದ. ಅವರನದನ ಒಬಬ ಮದಸಲಾಮನನೆ್ ಕೂೆೆಂದ್ದ್ದು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರದ ಮದೆಂದ ೆ
ಬರದವುದಿಲಿ. ನ್ಾನದ ಕದದೂೆರೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಳೆೆದ್ದ ಬೆಂದ್ೆಂತ್ಹವಳು. ಈಗ ಸಕೆ್ಷನ್ 144 ಹಾರ್ಕದ್ುರೂ 
ಕೂಡ, ಹಷಾನ ಕೂೆಲಯೆ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ತ್ಲವಾರ್ ತೂೆೋರಿಸಿದ್ರದ. ಈಗ ಮರವಣಿಗ ೆ
ಹೊೋಗದತಿುದಾುಗ ಮರದ್ ಮೋಲೆ ನೆಂತ್ದ ತ್ಲವಾರ್ ಮತ್ದು ಕತಿುಗಳನದನ ತೊೋರಿಸದವುದ್ದ ಮತೆು 
ಸದಮಮನ್ೆ ಬಿಡದವುದಿಲಿ ಎನದನವುದ್ನದನ ನ್ಾವುಗಳು ಟ.ವಿ.ಯಲ್ಲಿ ನೆ್ೂೋಡಿದೆುೋವೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ರಿೋತಿಯ 
ಧೆೈಯಾ ಬೆಂದಿದ.ೆ ಅವರಿಗ ೆ ಆ ರಿೋತಿಯ ಧೆೈಯಾ ಏಕೆ ಬೆಂದಿದೆ? ಈಗ ಅಪರಾಧ 
ಮಾಡಿದ್ೆಂತ್ಹವನದ ಈ ರಿೋತಿಯ ಘೂೋಷಣೆಯನದನ ಮಾಡಬೋೆಕಾದ್ರ,ೆ ಇದ್ಕೆೆ ಕಾರಣಿೋಭೂತ್ರದ 
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ಯಾರದ ಎೆಂದ್ರೆ, ಅವರನದನ ಪೊೋಷಣೆ ಮಾಡದವೆಂತ್ಹವರದ. ಈ ರಿೋತಿಯ ಪೊೋಷಣ ೆ
ಮಾಡದವೆಂಥದ್ುನದನ ನಲ್ಲಿಸಿದ್ರ,ೆ ಇದೆಲಿವೂ ಸಹ ಸರಿಯಾಗದತ್ುದೆ. ಈಗ ಬೆೋರಯೆವರಿಗ ೆಹೆೋಳುವ 
ಮದ್ಲದ, ಅವರದ ಯಾವ ರಿೋತಿಯ ಪರೆಂಪರಯೆಿೆಂದ್ ನಡದೆ್ದಕೊೆಂಡದ ಬೆಂದಿದಾುರ,ೆ ಆ 
ಪರೆಂಪರಯೆನದನ ತಿದ್ದುಕೂೆೆಂಡರ,ೆ ಆಗ ಎಲಾಿ ಸರಿಯಾಗದತ್ುದೆ. ಅವರದ ನಮಮ ಮೋಲ ೆ ಕಲದಿ 
ಎಸಯೆದವುದ್ದ ಮತ್ದು ಬೆರಳು ತೂೆೋರದವುದ್ದ ಬೆೋಡ. 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸಾದ್ (ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ತಾವು 
ಬೆೋರಯೆವರಿಗ ೆ ಅವಕಾಶ ನೋಡಿದ್ೆಂತ,ೆ ನಮಗೂ ಸಹ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಆಗ 
ಕೊಲೆಯಾದಾಗ, ಕೋೆವಲ ಹಿೆಂದ್ದಗಳು ಮಾತ್ರವಲಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 14 ಜನ ಹಿೆಂದ್ದಗಳು ಮತ್ದು 13 ಜನ 
ಮದಸಲಾಮನರದ ಇದಾುರೆ.  

ಶ್ರೋ ನಸಿೋರ್ ಅಹಮದ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಚದನ್ಾಯಿತ್ರಾದ್ವರದ):- ಮಾನಾ 
ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ತಾವು ಸದಮಾರದ 43 ವಷಾದಿೆಂದ್ ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಇದಿುೋರಿ. ಮಾಜ 
ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳಾದ್ ದಿವೆಂಗತ್ ದೋೆವರಾಜದ ಅರಸದರವರಿೆಂದ್ ಹಿಡಿದ್ದ ದಿವೆಂಗತ್ 
ಆರ.ಗೂೆಂಡೂರಾವ್ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರದ ಆದ್ಮೋಲೆ ಬೆಂದಿರದವೆಂತ್ಹ ಎಲಾಿ 
ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳನದನ ನೆ್ೂೋಡಿದಿುೋರಿ. ತಾವು ಈ ರಿೋತಿಯ ವಾತಾವರಣವನದನ ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ 
ನೆ್ೂೋಡಿದಿುೋರಾ? ಈಗ ಶಾಸಕಾೆಂಗವಾದ್ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ದು ಮತ್ದು ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಇದ.ೆ ಈಗ ವಿಧಾನ 
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೆಂತ್ದಕೂೆೆಂಡದ ಚಚೆಾ ಮಾಡದವಾಗ, ಕೆೋವಲ ಒೆಂದ್ದ ಸಮಾಜದ್ ಬಗೆೆ ಮತ್ದು ಒೆಂದ್ದ 
ಸಮಾಜವನದನ ಗದರಿಯಾಗಿಟದಟಕೂೆೆಂಡದ ಚಚಾೆ ಮಾಡಿ, ಜನರಿಗ ೆ ಏನದ ಸೆಂದೆೋಶವನದನ 
ಕೊಡದತಿುದೆುೋವೆ. ಪರತಿಯಬಬರಿಗೂ ಸಹ ಅವರವರ ಸಮಾಜದ್ ಬಗೆೆ ಗೌರವ ಇದ.ೆ ಮದಸಲಾಮನರ 
ಇಸಾಿೆಂಗ ೆಕದರಾನ್ ಎೆಂದ್ದ ಇದೆ. ಅದೆೋ ರಿೋತಿ ಹಿೆಂದ್ದಗಳಿಗೆ ಭಗವದಿೆೋತೆ ಮತ್ದು ರಾಮಾಯಣ ಇದೆ. 
ಪರತಿಯಬಬರದ ಸಹ ಅದ್ನದನ ಗೌರವಿಸಬೆೋಕಾಗಿರದವೆಂತ್ಹ ಪದಸುಕ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನದ ಇದೆ ಮತ್ದು ಏನದ 
ಇಲಿವೆೆಂದ್ದ ಅಧಾಯನ ಮಾಡದವುದ್ದ ಅಷದಟ ಸದಲಭವಲಿ. ಈಗ ಅದ್ನದನ ಅಧಾಯನ 
ಮಾಡಬೋೆಕಾದ್ರ,ೆ ಅದ್ಕೂೆ ಸಹ ಒೆಂದ್ದ ರಿೋತಿನೋತಿ ಇರದತ್ುದೆ. ಈಗ ಅದ್ನದನ ಒೆಂದ್ದ ಒಳೆಿಯ 
ಮನಸಿಸನಲ್ಲಿ ಅಧಾಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿರತ್ಕೆೆಂಥ ಎಲಾಿ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ ಪರಸಾುಪ 
ಮಾಡಬಹದದ್ದ. ಆದ್ರೆ, ಅವರದ ಕೆೋವಲ ಒೆಂದ್ದ ಸಮಾಜವನದನ ಗದರಿಯಾಗಿಟದಟಕೂೆೆಂಡದ, ಈ 
ಸಮಾಜದ್ಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅವರದ ಸಾಗಾಕೆೆ ಹೂೆೋಗದತಾುರೆೆಂದ್ದ ಕದರಾನ್ನಲ್ಲಿ 



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                           28-12-2022                                               256 

ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗದ್ ಪರತಿ/Unedited Copy, ನ್ಾಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪತಿರಕಾ ಪರಕಟಣೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ದ 
 

   

ಬರೆದಿದಾುರೆೆಂದ್ದ ಹೆೋಳುತಾುರೆ. ಆದ್ರೆ, ಅದ್ದ ಶದದ್ಾ ತ್ಪದಪ. ಆ ರಿೋತಿ ಕದರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲೂಿ ಸಹ ಇಲಿ. 
ಅದ್ರ ಬದ್ಲದ ಅಲ್ಲಿ ಇರತ್ಕೆೆಂಥದ್ದು ಏನೆ್ೆಂದ್ರೆ;್ “Lakum deenukum waliya deen”್
ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳುತಾುರೆ. ಇದ್ರ ಅಥಾ ಏನೆ್ೆಂದ್ರೆ, ನಮಮ ಧಮಾ ನಮಗೆ, ನಮಮ ಧಮಾ ನಮಗೆ. ನಮಮ 
ಧಮಾವನದನ ನ್ಾವು ಗೌರವಿಸಬೆೋಕದ, ನಮಮ ಧಮಾವನದನ ನೋವು ಗೌರವಿಸಬೆೋಕದ ಎೆಂಬದದ್ದ ಅದ್ರ 
ಅಥಾ. ಎಲೂಿ ಸಹ ನ್ಾವು ಇನ್ೂೆನೆಂದ್ದ ಧಮಾಕೆೆ ಹೂೆೋಗಿ ಅತಾಾಚಾರ ಮಾಡಬೆೋಕದ, ಇಲಿವೆ ಟೋಕ ೆ
ಮಾಡಬೋೆಕದ ಅಥವಾ ಕೂೆಲೆ ಮಾಡಬೋೆಕದ ಎೆಂಬದದ್ದ ಇಲಿವೆೋ ಇಲಿ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರೆ, ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆಯೋ ಇರಲ್ಲ ಎೆಂದ್ದ 
ಹೆೋಳುತುೆೋನೆ್. 

ಶ್ರೋ ನಸಿೋರ್ ಅಹಮದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಈಗ ನ್ಾವು ಏನದ ಸೆಂದೆೋಶ 
ಕೊಡದವುದ್ಕೆೆ ಹೂೆರಟಟದೆುೋವೆ. ಇದ್ಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ ೆ ಏನ್ಾದ್ರೂ ಪರಿಹಾರ ಹದಡದಕದವುದ್ಕೆೆ 
ಆಗದತ್ುದೆಯೋ ಎೆಂದ್ದ ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾ ಮಾಡಬೋೆಕದ. ಈಗ ನ್ಾವು ಒೆಂದೋೆ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ 
ನೆ್ೂೋಡಿದಾಗ, ಮನೆ್ನ ಮನೆ್ನ ರ್ಟನ್ೆಗಳ, ಹಿೆಂದ್ದಗಳ ಇಶದಾ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾ ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ 
ಹೊೋಗದವುದಿಲಿ. ಮಾನಾ ಸಭಾನ್ಾಯಕರದ ಇಲೆಿೋ ಇದಾುರ.ೆ ಕೆೋವಲ ಡಿಸೆೆಂಬರ್ ತಿೆಂಗಳಿನಲ್ಲಿ moral 
policing ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ೬ನ್ೋೆ ತಾರಿೋಖಿನೆಂದ್ದ ಮೆಂಗಳೂರಿನ ಸದಳಾದ್ಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ದ ರ್ಟನ್ೆಯಾಯಿತ್ದ. 
ನೆಂತ್ರ ೯ನ್ೆೋ ತಾರಿೋಖಿನೆಂದ್ದ ಒೆಂದ್ದ ರ್ಟನ್ೆಯಾಯಿತ್ದ. ನ್ಾನದ ಆ ರ್ಟನ್ಗೆಳ ವಿವರಗಳ ಬಗೆೆ 
ಹೊೋಗದವುದಿಲಿ. ನ್ಾನದ ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ಮಾತ್ನ್ಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ದ ಮತುೆ ಪರತಿರ್ಕರಯಯಾಗಬಹದದ್ದ. ಈಗ 
ಇಲ್ಲಿ ಸಕಾಾರದ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದಾುರ,ೆ ಅವರದ ಇದ್ನದನ ತಿಳಿದ್ದಕೊಳಿಲ್ಲ. ಇಲಿವೆೋ ಮಾನಾ ಗೃಹ 
ಸಚಿವರದ ಆ ವಿಷಯವನದನ ಹೆೋಳಿ ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿದ್ರ,ೆ ನ್ಾನದ ಅದ್ನದನ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೂೆ 
ತ್ಯಾರಾಗಿದೆುೋನ್ೆ. ಈಗ 17ನೆ್ೋ ತಾರಿೋಖಿನೆಂದ್ದ ಮದಲ್ಲೆಯ ಕೆರೆಕಾಡದ ಎೆಂಬಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ದ 
ರ್ಟನ್ೆಯಾಗಿದೆ. Moral policing, ಅದ್ನದನ ಪೊಲ್ಲೋಸ್ನವರದ ಬೆಂದ್ದ ಮಾಡಿರದವೆಂಥದ್ದು ಅಲಿ.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸಾದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದ moral 
policing ಎೆಂದ್ದ ಏಕೆ ಹೋೆಳಬೆೋಕದ. ಅವರನದನ ಗೂೆಂಡಾಗಳು ಹೂೆಡದೆಿರದವುದ್ದ ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಲ್ಲ. 

ಶ್ರೋ ನಸಿೋರ್ ಅಹಮದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಹೌದ್ದ, ಅದೆೋ ಆಗಿರದವುದ್ದ. ನ್ಾನದ 
ಹೆಸರನದನ ಸಹ ತೆಗೆದ್ದಕೊಳುಿತಿುಲಿ. ಅವರದ ಯಾರದ ಮತ್ದು ಏನದ ಎೆಂದ್ದ ಸಕಾಾರಕೆೆ ಗೊತಿುದೆ. 
ಅದ್ಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತೆ ಕೆಲವು ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ ಎಫ.ಐ.ಆರ್. ಆಗಿದ ೆಮತ್ದು ಕೆಲವು ಕಡಗೆಳಲ್ಲಿ ಅರಸೆಟ್ 
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ಮಾಡಿದಾುರ.ೆ ಈಗ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊೋಗಬೆೋಕಾದ್ರೆ, ಒಬಬ ವಯಸಾಸಗಿರದವೆಂತ್ಹ ವಾರ್ಕುಯ ಕೆೈಗೆ ಒಬಬ 
ಹೆೆಂಗಸದ ಒೆಂದ್ದ ಬಾಾಗ್ ನೋಡಿರದತಾುಳೆ. ಅೆಂದ್ರೆ, ತ್ೂಕ ಇರಬಹದದ್ದ, ಮತೂೆುೆಂದ್ದ ಇರಬಹದದ್ದ, 
ಅದ್ದ ಯಾವ ರಿೋತಿಯ ಬಾಾಗ್ ಎೆಂದ್ದ ನಮಗೆ ಗೊತಿುಲಿ. ಆ ಬಾಾಗ ಇಟದಟಕೂೆೆಂಡಿದ್ುೆಂತ್ಹ 65 
ವಷಾ ವಯಸಾಸಗಿರದವೆಂತ್ಹ ವಾರ್ಕುಗ ೆಹೂೆಡದೆಿದಾುರೆ. ಈ ರಿೋತಿಯ ರ್ಟನ್ ೆನಡದೆಿದ್ದು, ಅದ್ರ ಮೋಲ ೆ
ಪರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ನ್ಾನದ ಮಾನಾ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಅದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಬೆೋಕಾದ್ರ ೆಒದ್ಗಿಸದತೆುೋನೆ್.  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರೆ, ಆ ನೆಂತ್ರ ಮಾನಾ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ 
ಮಾಹಿತಿಯನದನ ನೋಡಿ. 

ಶ್ರೋ ನಸಿೋರ್ ಅಹಮದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನೆಂತ್ರ 16ನೆ್ೋ ತಾರಿೋಖಿನೆಂದ್ದ 
ಬೆಂಟಾಾಳದ್ಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ದ ರ್ಟನೆ್ಯಾಗಿದ.ೆ  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ನಸಿೋರ್ ಅಹಮದ್ರವರೆ, ಮಾನಾ ಗೃಹ ಸಚಿವರದ ಒೆಂದ ೆಬಾರಿ 
ಉತ್ುರ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಆಗದವುದಿಲಿ. ನೋವು ಮಾನಾ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನದನ ನೋಡಿ. ಅವರದ 
ಅದ್ನದನ ನೆ್ೂೋಡಿ, ಅ ನೆಂತ್ರ ಉತ್ುರ ನೋಡಲ್ಲ.  

ಶ್ರೋ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೆ್ೋೆಂದ್ರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಈಗ ಈ ಎಲಾಿ 
ಪರಕರಣಗಳ ಬಗೆೆ ಡಿಟೆೈಲ್ ಆಗಿ ಚಚಾೆಯಾಗಬೆೋಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಅದ್ಕೆೆ ನ್ಾನದ ತ್ಯಾರಾಗಿ ಬರದತೆುೋನೆ್. 
ಮಾನಾ ವಿರೂೆಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರದ ಎರಡದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ ಮಾತ್ರ ಪರಸಾುಪ ಮಾಡಿದಾುರ.ೆ 
ಹಾಗಾಗಿ, ಉಳಿದಿರದವುದ್ದ ಎಲಾಿ ಆಗಬೋೆಕದ ಎನದನವುದಾದ್ರೆ, ನ್ಾನದ ಬರದತೆುೋನೆ್. ನನಗ ೆ
ಸಮಯಾವಕಾಶ ನೋಡಿ. ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಚಚೆಾಯಾಗಲ್ಲ, ನ್ಾನದ ಚಚೆಾ ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ ತ್ಯಾರಿದೆುೋನ್ೆ.   

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ನಸಿೋರ್ ಅಹಮದ್ರವರ,ೆ ಈಗ ಏನದ ಹೆೋಳಿದಿುೋರಿ, ಅದ್ನದನ 
ಬರೆದ್ದ ಮಾನಾ ಗೃಹ ಮೆಂತಿರಯವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೂೆಡಿ.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸಾದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನ್ಾನದ ಎರಡದ ಪರಕರಣಗಳ ಬಗೆೆ 
ಮಾತ್ನ್ಾಡದತಿುದೆು. ಆ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ತ್ಮಮ ಕೈೆ ಬೆಲ್ ಕಡಗೆ ೆಹೊೋಯಿತ್ದ. ಆಗ ವಿಷಯ divert 
ಆಯಿತ್ದ. ನ್ಾನದ ಸಹ ಈ ಎಲಾಿ ವಿಷಯವನದನ ಹೆೋಳುತಿುದುೆ. ನ್ಾನದ ಅಷ್ೂೆಟೆಂದ್ದ decent work 
use ಮಾಡದವುದಿಲಿ. Moral policing ಎೆಂದ್ದ. ಗೂೆಂಡಾಗಿರಿಯನದನ ವೆೈಭವಿೋಕರಿಸದವುದ್ದ 
ಬೆೋಡ. ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒೆಂದ್ದ ಧಮಾದ್ ಯದವತಿಯನದನ ಮಾತ್ನ್ಾಡಿಸಿದ್ ಮತೆು ಮತೂೆುೆಂದ್ದ 
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ಧಮಾದ್ ಯದವಕನನದನ ಮಾತ್ನ್ಾಡಿಸಿದ್ ಎೆಂದ್ದ ಹೋೆಳುವುದ್ಕೆೆ ಅವರದ ಯಾರದ? ಅವರಿಗೆ ಅವರ 
ಅಪಪ-ಅಮಮೆಂದಿರದ ಇದಾುರೆ. ಅವರಾ್ಾರದ ಸಹ ರಸೆುಗೆ ಬಿಟಟರದವೆಂತ್ಹ ಮಕೆಳಲಿ. ಈಗ ಬಸ್ನೆಂದ್ 
ಇಳಿಸಿ ಹೊಡೆಯದತಾುರೆ. ಇದ್ಕೆೆ ಪೊಲ್ಲೋಸ್ನವರದ ಕರಮಕೆೈಗೂೆಳಿದೆೋ ಇರದವುದ್ಕೆೆ ಇದೆಲಾಿ ಸಹ 
ಆಗದತಿುದೆ. ಇವುಗಳೆಲಾಿ ಸಹ ಇದ್ಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟದೆ. ನ್ಾವು ಮಾನಾ ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಮೋಲೆ 
ಹೆೋಳುತಿುಲಿ. ಇದ್ಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತೆ ಇಲಾಖಯೆವರದ ಕರಮಕೆೈಗೂೆಳಿಬೋೆಕಾಗದತ್ುದೆ. ಅವರದಗಳು 
ಅಮಾಯಕರದ. ಈಗ ಅವರದ ದಾಡಿ ಬಿಟಟದಾುನ್ ೆ ಎೆಂದ್ರೆ ಹೊಡೆದ್ದಬಿಡದವುದ್ದ. ಮತುೆ ಈಗ 
ಯಾರೊೋ ಬದಖಾಾ ಹಾರ್ಕಕೊೆಂಡಿದ್ುರೆ ಮತೆು ಇನ್ಾಾರದ ಇದ್ುರ ೆ ಅವರಿಗೆ ಹೊಡಯೆದವುದ್ದ. ಒಬಬ 
ದ್ಲ್ಲತ್ ಹದಡದಗ ಮೋಲಾಿತಿಯ ಹದಡದಗಿಯ ಜೊತ ೆ ಮಾತ್ನ್ಾಡಿದ್ುಕೆೆ, ಅವನನದನ ಹೊಡೆದ್ದ 
ಸಾಯಿಸಿಬಿಟಟದಾುರ.ೆ ಇದ್ದ ಏನದ ಹೊಸತ್ದ ಅಲಿ. ಪೊಲ್ಲೋಸ್ನವರದ ನಷಪಕ್ಷಪಾತ್ವಾಗಿ 
ಕರಮಕೆೈಗೂೆೆಂಡರ ೆಇದಾಾವುದ್ದ ಸಹ ಆಗದವುದಿಲಿ.  

ಶ್ರೋ ನಸಿೋರ್ ಅಹಮದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಈಗ ನ್ಾನದ ಮದಖಾವಾದ್ ವಿಷಯಕೆೆ 
ಬರದತೆುೋನೆ್.  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ನಸಿೋರ್ ಅಹಮದ್ರವರೆ, ನ್ಾನದ ಹೆೋಳುವುದ್ನದನ ಸಾಲಪ ಕೆೋಳಿ. 
ಈಗ ಇದ್ಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತೆ ಮಾನಾ ಗೃಹ ಮೆಂತಿರಗಳು ತ್ಕ್ಷಣ ಉತ್ುರ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಆಗದವುದಿಲಿ. 
ಈಗ ನಮಮ ಬಳಿ ಏನೆ್ೋನದ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ, ಅದೆಲಿವನದನ ಸಹ ಬರೆದ್ದ ಮಾನಾ ಗೃಹ ಮೆಂತಿರಗಳಿಗ ೆ
ನೋಡಿ. ಅವರದ ಅಧಾಯನ ಮಾಡಿ, ಉತ್ುರ ನೋಡಲ್ಲ. 

ಶ್ರೋ ಆರಗ ಜ್ಞಾನ್ೆೋೆಂದ್ರ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ 
ನೆ್ೂೋಟಸ್ ನೋಡಲ್ಲ. ಇದ್ಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತ ೆ ತ್ಯಾರಾಗೂೆೋಣ. ತಾವು ಇದ್ನದನ ಅಧಾ ಗೆಂಟೆ 
ಚಚೆಾಗ ೆಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೂೆಡಿ.  

ಶ್ರೋ ನಸಿೋರ್ ಅಹಮದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನ್ಾನದ ಜನರಲ್ ಆಗಿ 
ಮಾತ್ನ್ಾಡದತೆುೋನ್.ೆ  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಈಗ ನಯಮ 330ರ ಮೋಲೆ ಎಷದಟ ಮಾತ್ನ್ಾಡದತಿುೋರಿ. ತಾವು 
ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ.  



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧನನ ಪರಿಷತ್ತು                           28-12-2022                                               259 

ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗದ್ ಪರತಿ/Unedited Copy, ನ್ಾಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪತಿರಕಾ ಪರಕಟಣೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಕೂಡದ್ದ 
 

   

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸಾದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ತಾವು ಈ ವಿಷಯವನದನ ನಯಮ 
68ರ ಅಡಿ ಚಚಾೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೂೆಡಬೋೆಕಾಗಿತ್ದು. ಆದ್ದದ್ರಿೆಂದ್ ಸಾಲಪ ಸಮಯಾವಕಾಶ 
ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ನ್ಾವು ಜಾಸಿು ಸಮಯ ಮಾತ್ನ್ಾಡದವುದಿಲಿ.  

ಶ್ರೋ ನಸಿೋರ್ ಅಹಮದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನ್ಾವಲೆಿರೂ ಸಹ ಸೋೆರಿಕೊೆಂಡದ, 
ಇದ್ಕೆೆ ಒೆಂದ್ದ solution ಹದಡದಕಬೆೋಕಾಗಿದ.ೆ ನ್ಾವು ಅವರನದನ ಆಪಾಧನೆ್ ಮಾಡದವುದ್ದ, ಅವರದ 
ನಮಮನದನ ಆಪಾಧನೆ್ ಮಾಡದವುದ್ರಿೆಂದ್ ಇದ್ಕೆೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗದವುದಿಲಿ. 

(ಮದೆಂದ್ದ) 
(1281) 28.12.2022 06.40 LL-BNS                     (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೋ ನಸಿೋರ್ ಅಹಮದ(ಮದೆಂದ್ದ):- 

ಅದ್ನದನ ನೆ್ೂೋಡಿದ್ರ,ೆ ಇೆಂದೊೋರ್ ಎೆಂ.ಪಿ.ಯಾದ್ೆಂತ್ಹ ಶ್ರೋಮತಿ ಪರಜ್ಞಾ ಠಾಕೂರ್ರವರದ ೨೫ನ್ೆೋ 
ತಾರಿೋಖಿನೆಂದ್ದ ಶ್ವಮಗೆದ್ಲ್ಲಿ ನಡದೆ್ೆಂತ್ಹ ʼಹಿೆಂದ್ೂ ಜಾಗರಣ ವೆೋದಿಕೆʼ ಕಾಯಾಕರಮಕೆೆ 
ಹೊೋಗದತಾುರೆ. ಆ ಬಗೆೆ ಇವತಿುನ ದಿನಪತಿರಕಯೆಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರದತ್ುದೆ. ಈ ವಿಷಯಕೆೆ 
ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ೆಂತ,ೆ ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ದ್ೂರದ ದಾಖಲ್ಲಸಿದ್ುರೂ, ಇನದನ ಎಫ್.ಐ.ಆರ್. ರಿಜಸಟರ್ 
ಆಗಿರದವುದಿಲಿ. ಅವರದ ಏನದ ಹೆೋಳುತಾುರೆೆಂದ್ರ,ೆ್ “ಎಲಿರೂ ತ್ಮಮ ಮನ್ೆಯಲ್ಲಿ ತ್ಲಾಾರ್ ಅಥವಾ 
ಇನನತ್ರ ಆಯದಧಗಳನದನ ಇಟದಟಕೊಳಿಬೆೋಕದ. ಅದ್ದ ಇಲಿವಾದ್ರೆ, ತ್ರಕಾರಿ ಕತ್ುರಿಸದವೆಂತ್ಹ 
ಚಾಕದಗಳನದನ ಹರಿತ್ ಮಾಡಿ ಇಟದಟಕೂೆಳಿಬೆೋಕದ. ಯಾವ ರಿೋತಿ ತ್ರಕಾರಿಗಳನದನ ಕತ್ುರಿಸದತಾುರೆ… 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಅೆಂತ್ಹ ಚಚೆಾಗಳು ಸಾಕದ.  

ಶ್ರೋ ನಸಿೋರ್ ಅಹಮದ:- (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಚದನ್ಾಯಿತ್ರಾದ್ವರದ):- ಮಾನಾ 
ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಇದ್ದ ಮಾತ್ನ್ಾಡಿರದವೆಂತ್ಹ ವಿಷಯ. ಆ ಬಗೆೆ ದಿನಪತಿರಕೆಯಲ್ಲಿ 
ವರದಿಯಾಗಿರದತ್ುದ.ೆ I am not blaming it. ಅದ್ನದನ ನ್ಾನದ ಟೋಕೆ ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ 
ಹೊೋಗದತಿುಲಿ. ಇದ್ರಿೆಂದಾಗಿ, ಯಾವ ರಿೋತಿ ಪರತಿರ್ಕರಯ ಬರಬಹದದ್ದ. ಅದ್ನದನ ನಮಮ ಕೈೆಯಿೆಂದ್ 
ನಲ್ಲಿಸದವುದ್ಕೆೆ ಆಗದವುದಿಲಿವೆೋ?  
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ಶ್ರೋ ಡಿ.ಎಸ್. ಅರದಣ್ (ಸಾಳಿೋಯ ಸೆಂಸೆಾಗಳ ಕ್ೆೋತ್ರ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನ್ಾನದ ಆ 
ಕಾಯಾಕರಮದ್ಲ್ಲಿ ಇದ್ುವನದ. ಅವರದ ಆ ರಿೋತಿ ಹೆೋಳಿರದವುದಿಲಿ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಅರದಣ್ರವರೆೋ, ತಾವು ಮಾತ್ನ್ಾಡದವುದ್ಕೆೆ ನ್ಾನದ ಅವಕಾಶ 
ನೋಡಿರದವುದಿಲಿ. ದ್ಯಮಾಡಿ, ತಾವು ಕದಳಿತ್ದಕೂೆಳಿಿ.  

ಶ್ರೋ ನಸಿೋರ್ ಅಹಮದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಸದ್ರಿ ಕಾಯಾಕರಮದ್ ವಿಡಿಯೋ 
ರಕೆಾಡ್ಾ ಆಗಿರದತ್ುದೆ.  ಆ ವಿಡಿಯೋ ಆಧಾರದ್ ಮೋರಗೆ ೆ ಎಸ್.ಪಿ.ಯವರಿಗ ೆ ದ್ೂರದ 
ನೋಡಲಾಗಿರದತ್ುದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ, ಇದ್ನೆ್ನಲಾಿ ನೆ್ೂೋಡಿದ್ರೆ ನನಗ ೆಒೆಂದ್ದ ಅನದಮಾನ ಬರದತಿುದೆ. 
ಅದ್ನದನ ನ್ಾನದ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಇಷಟಪಡದತೆುೋನ್.ೆ ಈ ರಿೋತಿಯ ರ್ಟನ್ೆಗಳು ನಡಯೆದತಿುರದವುದ್ದ, ೫-೬ 
ಜಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ದ್ಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ, ಚಿಕೆಮಗಳೂರದ, ಶ್ವಮಗೆ, ಉತ್ುರ ಕನನಡ ಮತ್ದು ಉಡದಪಿ 
ಜಲೆಿಗಳು ಮಾತ್ರ. ಈ ಜಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಟಾಟರಯೆಾಗಿ 31 ವಿಧಾನಸಭಾ ಸಾಾನಗಳು ಇದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 
ಕಾೆಂಗೆರಸ್ ಗೆದಿುರದವುದ್ದ ಕೋೆವಲ ೩ ಸಾಾನಗಳು. ಆದ್ರ,ೆ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಗೆದಿುರದವುದ್ದ ೨೮ ಸಾಾನಗಳು. 
ಇದ್ರ ಲಾಭ ಪಡಯೆದವುದ್ಕಾೆಗಿ ಇದ್ನದನ ಮದೆಂದ್ದವರಸೆದತಿುದಾುರೂೆೋ ಅಥವಾ ಈ ವಾತಾವರಣದ್ಲ್ಲಿ 
ಪದನಃ ನ್ಾವು ೩೧ ಸಾಾನ ಗಲೆದಿವುದ್ಕೆೆ ಅವಕಾಶ ಆಗದತ್ುದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ನದನ ಮದೆಂದ್ದವರೆಸಬೆೋಕದ 
ಎೆಂಬ ತಿೋಮಾಾನಕೆೆ ಬೆಂದಿದಾುರೆಯೋ ಎೆಂಬದದ್ನದನ ಹೆೋಳಬೆೋಕದ. ಆ ರಿೋತಿ ಇದ್ುರ,ೆ ಒೆಂದ್ದ ವೆೋಳೆ, 
ನ್ಾವು ನಮಮ ಸಮಾಜಕೆೆ,್ “ನೋವು ಚದನ್ಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದವುದೋೆ ಬೆೋಡ. ನ್ಾವು ಶಾೆಂತ್ 
ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಇರದವುದ್ಕೆೆ ನೆ್ೂೋಡಿಕೂೆಳೂೆಿೋಣ. ಏತ್ಕೆೆ ನ್ಾವು ಚದನ್ಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಈ 
ರಿೋತಿಯ ರ್ಟನ್ೆಗಳನದನ ಸೃರ್ಷಟ ಮಾಡಬೋೆಕದ”್ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳುತುೆೋವೆ.  

ಶ್ರೋಮತಿ ಭಾರತಿಶಟೆಟ (ನ್ಾಮನದೆೋಾಶನ ಹೊೆಂದಿದ್ವರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, 
ಹಾಗಾದ್ರೆ ೨8 ವಷಾಗಳ ಹಿೆಂದ,ೆ ಇವರದ ೨೮ ಸಾಾನಗಳು ಇದ್ದು, ನ್ಾವು ೩ ಸಾಾನಗಳು ಇದಾುಗ, 
ಆಗ ಇವರದ ಅದೆೋ ಉದೆುೋಶಕಾೆಗಿ ಆ ರಿೋತಿಯ ರ್ಟನ್ಗೆಳನದನ ಮಾಡದತಿುದ್ುರೆೋ? 
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ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಭಾರತಿಶಟೆಟಯವರೆೋ, ತಾವು ಏತ್ಕೆೆ ಮಾತ್ನ್ಾಡದತಿುದಿುೋರಿ? 
ಆಯಿತ್ದ, ಸಾಕದ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನ್ಾನದ ಮಾತ್ನ್ಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಅವಕಾಶ 
ನೋಡದತೆುೋನ್.ೆ ಬೆೋರ ೆಯಾರಿಗೂ ನ್ಾನದ ಅವಕಾಶ ನೋಡದವುದಿಲಿ. ಮಾನಾ ನಸಿೋರ್ ಅಹಮದ್ರವರೆೋ, 
ಸಾಕದ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಅವರದ ತ್ಮಮ ಮಾತ್ನದನ ಮದಕಾುಯ 
ಮಾಡದತಿುದಾುರ.ೆ  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ನಯಮ ೩೩೦ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಷದಟ ಹೊತ್ದು ಮಾತ್ನ್ಾಡದತಿುೋರಿ? ಸಾಕದ.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಅವರದ ಮಾತ್ನ್ಾಡದವಾಗ ಮಧಾದ್ಲ್ಲಿ 
ಈ ರಿೋತಿ ಅಡಿಿಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಏನದ ಮಾಡದವುದ್ದ?  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಆಯಿತ್ದ. ತ್ಮಮ ಮಾತ್ನದನ ಮದಗಿಸಿ.  

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಅವರದ ಹೆೋಳಿದ್ುಕೆೆ… 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾನ್ಾಯಕರೋೆ, ಅವರದ ಮದಗಿಸಲ್ಲ.  

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಶಾಸಕರದ ಜಾಸಿು 
ಇರದವ ಕಡ…ೆ 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಇರಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಅವರದ ಮಾತ್ನ್ಾಡಲ್ಲ. ತಾವು ಉತ್ುರ ಹೋೆಳುವಾಗ ಅದ್ನದನ 
ಹೆೋಳಿ.  
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ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಅದ್ಕೆೆ ನ್ಾನದ 
ಹೆೋಳುವುದೋೆನ್ೆೆಂದ್ರ,ೆ ೨೦೧೩ ರಿೆಂದ್ ೨೦೧೮ರವರೆಗ ೆ ೦೫ ವಷಾಗಳ ಕಾಲ ಮಾನಾ 
ಸಿದ್ುರಾಮಯಾನವರದ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಯಾಗಿದಾುಗ, ಎಷದಟ ಜನರ ಹತೆಾ ಆಗಿದ.ೆ ಆಗ ಯಾವ ಸಕಾಾರ 
ಅಧಿಕಾರದ್ಲ್ಲಿತ್ದು ಮತ್ದು ಯಾವ ಶಾಸಕರದ ಇದ್ುರದ. ಎಷದಟ ಜನ ಹಿೆಂದ್ೂಗಳ ಹತೆಾ ಆಗಿತ್ದು. ಈ 
ರಿೋತಿ ಮದೆಂದ ೆಹೋೆಳಬೋೆಕಲಿವೆೋ?  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಇದ್ದ ಬೆೋಡ. ಒೆಂದ್ಕೂೆೆೆಂದ್ದ ಬೆಳೆಯದವುದ್ದ ಬೋೆಡ. ನನನ ವಿನೆಂತಿ 
ಏನೆ್ೆಂದ್ರೆ,.. 

ಶ್ರೋಮತಿ ಭಾರತಿಶಟೆಟ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ,… 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ತಾವು ದ್ಯಮಾಡಿ ಕದಳಿತ್ದಕೊಳಿಿ.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನ್ಾವು ಮಾತ್ನ್ಾಡದವ ಪರತಿ ಮಾತಿಗೂ 
ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೂೆಡದವುದಾದ್ರೆ, ನನಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಇದೆೋ ರಿೋತಿ ಮಾತ್ನ್ಾಡಬೆೋಕೆೋ ಅಥವಾ ಈ ಚಚೆಾಯನದನ 
ಮದಗಿಸೊೋಣವೆೋ? 

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಯಾರದೆುೋ ಸಾವು ಆದ್ರೂ 
ಸಹ, ಎಲಿರಿಗೂ ನೆ್ೂೋವು ಕೊಡದವೆಂಥದೆುೋ ಆಗಿರದತ್ುದೆ. ಆದ್ರೆ, ಜವಾಬಾುರಿ ಇರದವವರದ ಈ ರಿೋತಿ 
ಮಾತ್ನ್ಾಡಿದ್ರೆ ಹೆೋಗ?ೆ 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಮಾತ್ದ ಮಾತಿಗೂ ಅವರದ 
ಮಾತ್ನ್ಾಡದವುದಾದ್ರೆ, ನನಗೂ ಅವಕಾಶ ನೋಡಿ.  
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ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾನ್ಾಯಕರೋೆ, ಸಾಕದ. ತಾವು ಉತ್ುರ ಹೆೋಳುವಾಗ ಅದ್ನದನ 
ಹೆೋಳಿ. ಮಾನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರೋೆ ತಾವು ರಾತಿರಯವರೆಗೂ ಇದೆೋ ರಿೋತಿ 
ಮಾತ್ನ್ಾಡದತಿುೋರಾ?  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಸಕಾಾರದ್ ಪರವಾಗಿ ಮಾನಾ ಗೃಹ 
ಮೆಂತಿರಗಳು ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದಾುರೆ. ಅವರದ ಇದ್ಕೆೆ ಉತ್ುರ ನೋಡದತಾುರ.ೆ ಇವರದ ಏತ್ಕೆೆ 
ಮಾತ್ನ್ಾಡದತಾುರ?ೆ 

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾನಾ 
ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರದ ಮಾತ್ನ್ಾಡಬೆೋಕೆೆಂದ್ದ ಕಾನೂನದ ಇಲಿ. ಯಾವುದೆೋ ವಿಷಯದ್ಲ್ಲಿ 
ಸಕಾಾರ ಮಧಾಪರವೋೆಶ ಮಾಡಬಹದದ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ, ನನನ ಹರ್ಕೆನ ಪರಕಾರ ನ್ಾನದ ಮಾತ್ನ್ಾಡಿದುೆೋನ್.ೆ  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಒೆಂದ್ದ ನಮಿಷ ಎಲಿರೂ ಕೆೋಳಿ. ಅವರದ ಸಭಾನ್ಾಯಕರಿದಾುರೆ. ಅವರಿಗೆ 
ಮಾತ್ನ್ಾಡಲದ ಅವಕಾಶ ನೋಡಬೆೋಕಾಗದತ್ುದೆ.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೂ ಹರ್ಕೆದ.ೆ ಅದ್ರೆಂತ,ೆ 
ನ್ಾನದ ಕೂಡ ಮಧಾಪರವೋೆಶ ಮಾಡದತೆುೋನ್.ೆ  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ತ್ಮಗೂ ಸಹ ಅವಕಾಶ ನೋಡಿರದತೆುೋನೆ್. ಆಯಿತ್ದ, ತಾವು ಮಾತ್ನ್ಾಡಿ. 
ಮಾನಾ ಸಭಾನ್ಾಯಕರೋೆ, ಒೆಂದ್ದ ನಮಿಷ ಕದಳಿತ್ದಕೂೆಳಿಿ.  

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಅವರ ಹಕೆನದನ ನ್ಾವು ಹೆೋಗ ೆ
ಗೌರವಿಸದತೆುೋವ.ೆ ಅದೆೋ ರಿೋತಿ, ಅವರದ ನಮಮ ಜವಾಬಾುರಿಗಳನದನ ಗೌರವಿಸಬೆೋಕದ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಅವರಿಗಿೆಂತ್ಲೂ ಹೆಚಿುನ ಜವಾಬಾುರಿ 
ನಮಗೆ ಇದೆ.  
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(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಜವಾಬಾುರಿಗಳು ನಮಗ ೆ
ಮಾತ್ರ ಇದ ೆಎೆಂದ್ದ ಹೋೆಳುವುದ್ಕೆೆ ಆಗದವುದಿಲಿ. ಎಲಿರಿಗೂ ಮಾತ್ನ್ಾಡದವ ಹಕದೆ ಇದೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ನೋವು ಈ ರಿೋತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆೋಗ?ೆ  

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನಮಗೆ ಮಧಾಪರವೋೆಶ 
ಮಾಡದವ ಹರ್ಕೆದೆ. ಅದ್ರೆಂತೆ, ನ್ಾವು ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಅನದಮತಿ ಪಡದೆ್ದ, ಮಧಾಪರವೆೋಶ 
ಮಾಡದತೆುೋವ.ೆ  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಆಯಿತ್ದ ಮಾತ್ನ್ಾಡಿ.  

ಶ್ರೋ ಡಿ.ಎಸ. ಅರದಣ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಅವರದ ಮಾತ್ರ ಪರಸಾುಪ ಮಾಡಬಹದದ್ದ, 
ನ್ಾವು ಮಾತ್ರ ಮಾಡದವ ಆಗಿಲಿವೆೆಂದ್ರೆ ಹೆೋಗ?ೆ  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೆೋ, ನ್ಾವು ಹೆಣದ್ ಮೋಲೆ ರಾಜಕಾರಣ 
ಮಾಡದವುದಿಲಿ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ೨೩ ಜನರ ಶಾಶಾತ್ 
ಕೊಲೆಯಾಯಿತ್ಲಾಿ, ಆಗ ಇವರದ ಬಾಯಿಗ ೆಬಿೋಗ ಹಾರ್ಕಕೊೆಂಡಿದ್ುರೋೆ? 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಯಾರದ ಹೆೋಳಿದ್ದು? ೨೪ ಜನ 
ಕೊಲೆಯಾಗಿರದವುದ್ರಲ್ಲಿ ೧೩ ಜನ ಮದಸಲಾಮನರದ ಎೆಂದ್ದ.  
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(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಯಾರ ಕೊಲೆಯಾದ್ರೂ 
ಸಹ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೆ್ೂೋವುೆಂಟದ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾತಿ, ಮತ್ ಅಥವಾ ಧಮಾ ಎೆಂದ್ದ ನ್ಾವು 
ನೆ್ೂೋಡಿಲಿ. ಯಾವುದೆೋ ಕೊಲೆಯಾದ್ರೂ ಸಹ, ನ್ಾವು ತ್ಕ್ಷಣವೆೋ ಕಾನೂನದ ಕರಮ 
ತೆಗೆದ್ದಕೂೆೆಂಡಿದುೆೋವ.ೆ  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ.ಯ ಮೆಂಡಲ ಅಧಾಕ್ಷ ಶ್ರೋ 
ಪರವಿೋಣ್ ಪೂಜಾರಿಯವರ ಕೊಲೆಯಾದಾಗ, ಮೃತ್ದೋೆಹವನದನ ನೆ್ೂೋಡಲದ ಹೂೆೋಗದವುದ್ಕೆೆ ಇವರಿಗ ೆ
ಯೋಗಾತೆ ಇಲಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನ್ಾವು ಹೊೋಗಬೆೋಕಾಯಿತ್ದ?  

ಶ್ರೋಮತಿ ಭಾರತಿಶಟೆಟ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಇವತಿುನ ದಿವಸ ಅವರದ ಈ ಸಿಾತಿಗ ೆ
ಬರಲದ ಕಾರಣವೆೋನದ ಎೆಂಬದದ್ನದನ ನೆ್ೂೋಡಬೋೆಕದ.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಮೆಂಡಲ ಅಧಾಕ್ಷರ 
ಕೊಲೆಯಾಯಿತ್ದ. ಆಗ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಪಕ್ಷದ್ ಒಬಬ ಸದ್ಸಾರದ ಸಹ ಅವರನದನ ನೆ್ೂೋಡದವುದ್ಕೆೆ 
ಹೊೋಗಲ್ಲಲಿ. ಆಗ ನ್ಾವು ಹೊೋಗಬೋೆಕಾಯಿತ್ದ.  

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಈ ರಿೋತಿ ಕೊೋಮದ ಗಲಭ ೆ
ಆಗದವುದ್ಕೆೆ, ತ್ಪದಪ ಮಾಡಿದ್ುನದನ, ತ್ಪದಪ ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳದೆೋ, ಕೆೋವಲ ಓಟಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆೆಂಬಲ 
ನೋಡದತಾು ಬೆಂದ್ರದ. ಅದ್ರ ಪರಿಣಾಮವೆೋ ಈ ರಿೋತಿಯ ಅನ್ಾಹದತ್ ಆಗಿರದತ್ುದ.ೆ  

ಶ್ರೋಮತಿ ಭಾರತಿಶಟೆಟ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ತ್ಪದಪ ದಾರಿಗೆ ಹೂೆೋಗಲ್ಲಕೆೆ ಇವರೋೆ 
ಕಾರಣರದ.  
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ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾನ್ಾಯಕರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಆಗ 
ಯಾರದ ಪೊಲ್ಲೋಸರದ? ಕಳೆದ್ ಮೂರದ ವಷಾಗಳ ಹಿೆಂದ ೆಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಇಲಾಖ ೆ ಸೃರ್ಷಿಯಾಯಿತೆೋ? 
ಇವರದ ಯಾವ ಪೊಲ್ಲೋಸರನದನ ಅಲ್ಲಿ ನಯದರ್ಕು ಮಾಡಿದ್ುರದ, ಅದೋೆ ಪೂೆಲ್ಲೋಸ್ನವರದ ಇವತಿುನ 
ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿದಾುರ.ೆ ಇವರಿಗ ೆಜವಾಬಾುರಿ ಬೆೋಡವೋೆ? 

ಶ್ರೋ ನಸಿೋರ್ ಅಹಮದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಒೆಂದ್ದ ನಮಿಷ ನ್ಾನದ ಒೆಂದ್ದ ಸಲಹ ೆ
ಕೊಡದತುೆೋನೆ್.  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಸಾಕದ. ದ್ಯಮಾಡಿ ಕದಳಿತ್ದಕೊಳಿಿ.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಅವರದ ಕೆಂಪಿಿೋಟ್ ಮಾಡದತಾುರ.ೆ 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಯಾವಾಗ ಕೆಂಪಿಿೋಟ್ ಮಾಡದತಾುರ?ೆ  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನೆ್ೂೋಡಿ, ಇದ್ನೆ್ನೋ ನ್ಾನದ 
ಹೆೋಳುತಿುರದವುದ್ದ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಒೆಂದ್ದ ನಮಿಷ ತಾವು ಕೆೋಳಿ. ನಯಮ ಏನದ ಹೆೋಳುತ್ುದೆ ಎೆಂದ್ರೆ, 
ನಯಮ ೩೩೦ ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರದ ನೆ್ೂೋಟಸ್ ನೋಡಿದಾುರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೋಡಬೆೋಕೆೆಂದ್ದ 
ಇದೆ. ಆದ್ರೆ, ನ್ಾನದ ಈ ವಿಷಯ ಚಚೆಾಯಾಗಲ್ಲ ಎೆಂದ್ದ ಸಾಕಷದಟ ಜನರಿಗ ೆಅವಕಾಶ ಕೊಟಟದೆುೋನ್ೆ.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನ್ಾನದ ಹೆೋಳುವುದ್ನದನ ತಾವು ಸಹ 
ಹೆೋಳುತಿುದಿುೋರಿ. ನ್ಾನದ ಹೆೋಳುವುದೋೆನ್ೆೆಂದ್ರ,ೆ ಎಲಿರನೂನ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ನೆ್ೂೋಡಿ ಎೆಂದ್ದ 
ಹೆೋಳುತಿುದೆುೋನೆ್. ಈಗ ಅವರದ ತ್ಮಮ ಮಾತ್ನದನ ಪೂಣಾಗೂೆಳಿಸದತಿುದಾುರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ 
ಅವಕಾಶ ನೋಡಿ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:-  ನ್ಾನದ ಸಹ ಮದಕಾುಯ ಮಾಡಿ ಎೆಂದೋೆ ಹೆೋಳುತಿುದೆುೋನ್ೆ. ಅವರಿಗೆ ನ್ಾನದ 
ಅವಕಾಶ ನೋಡಿಲಿವೆೋ? 
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ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನೆ್ೂೋವು ಆಗದತಿುರದವುದ್ದ ಅವರಿಗೆ. 
ಹಾಗಾಗಿ, ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೋಡಿ.  ಅದ್ನೆ್ನೋ ನ್ಾನದ ಹೆೋಳುತಿುರದವುದ್ದ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ನೋವು ಈ ರಿೋತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆೋಗ?ೆ   

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಸಕಾಾರ ಅೆಂತ್ೂ ನಮಗ ೆಅವಕಾಶ 
ನೋಡದತಿುಲಿ. ತಾವು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ನೋಡದವುದಿಲಿವೆೆಂದ್ದ ಹೋೆಳಿ, ನ್ಾವು ಈಗಲೆೋ 
ಸಭಾತಾಾಗ ಮಾಡದತೆುೋವೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ತಾವು ಎಲಿದ್ಕೂೆ ಈ ರಿೋತಿ ಹೆೋಳಿದ್ರ ೆಹೆೋಗ?ೆ  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ತಾವು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೋಡಿ. 
ಅವರದ ತ್ಮಮ ಮಾತ್ನದನ ಮದಕಾುಯ ಮಾಡದತಾುರೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಆಯಿತ್ದ, ಎಷದಟ ಹೊತ್ದು ಮಾತ್ನ್ಾಡದತಿುೋರಿ? ಈಗಾಗಲೋೆ ೫ ರಿೆಂದ್ ೭ 
ನಮಿಷ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ. ಮಾನಾ ನಸಿೋರ್ ಅಹಮದ್ರವರೋೆ, ಎರಡದ ನಮಿಷದ್ಲ್ಲಿ ತ್ಮಮ ಮಾತ್ನದನ 
ಮದಕಾುಯಗೊಳಿಸಿ. ಈ ವಿಚಾರವನದನ ತ್ದೆಂಬಾ ಬಳೆಸಬೆೋಡಿ.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಆಯಿತ್ದ ಮಾಡದತಾುರ.ೆ  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ನಸಿೋರ್ ಅಹಮದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ತಾವು ಈ ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ one of the 
senior most  ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿದಿುೋರಿ. ನ್ಾನದ ಕೊನೆ್ಯದಾಗಿ ಒೆಂದ್ದ ಸಲಹೆ ಕೊಡದತುೆೋನೆ್.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಅರದಣ್ರವರೆೋ, ನಮಗೆ ಏನದ ಸಾಲಪವಾದ್ರೂ ತಿಳುವಳಿಕ ೆ
ಬೆೋಡವೋೆ?  
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ಶ್ರೋ ನಸಿೋರ್ ಅಹಮದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನೋವು ಈ ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ one of the 
senior most politicians ಆಗಿದಿುೋರಿ. ತಾವು ಸಚಿವರಾಗಿದಿುೋರಿ, ಸಭಾಪತಿಯಾಗಿದಿುೋರಿ ಹಾಗೂ 
ತ್ಮಗೆ ಸದಮಾರದ ೪೩ ವಷಾಗಳ ಅನದಭವ ಇದೆ. ಅದ್ಕಾೆಗಿ, ದ್ಯಮಾಡಿ ತಾವು ನಮಮನದನ ಮತ್ದು 
ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ್ ಸದ್ಸಾರ ಒೆಂದ್ದ ಸಭ ೆ ಕರಯೆಿರಿ. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೆೆ ಒೆಂದ್ದ solution  
ಹದಡದಕೂೆೋಣ. ಯಾವ ರಿೋತಿ ಈ ಸಮಸೆಾಯನದನ ಸದಧಾರಣೆ ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಪರಿಹಾರ 
ಕೆಂಡದಕೊಳೂೆಿೋಣ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ತಾವು ಒಳೆಿಯ ಸಲಹ ೆಕೊಟಟದಿುೋರಿ.  

ಶ್ರೋ ನಸಿೋರ್ ಅಹಮದ:- ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ, ಮಾನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರಲ್ಲಿ ನ್ಾನದ 
ವಿನೆಂತಿ ಮಾಡದವುದೋೆನೆ್ೆಂದ್ರೆ, ಸಕಾಾರದ್ ಪದಸುಕ ಏನದ,ೆ ಅದ್ನದನ ತ್ಮಗ ೆ
ಕಳುಹಿಸಿಕೂೆಡಬೋೆಕೆೆಂದ್ದ ವಿನೆಂತಿಸದತೆುೋನೆ್. ಆ ಪದಸುಕ ಸಕಾಾರದ್ ಪದಸುಕ. ೨೪ ಜನರ ಬಗೆೆ ಅವರದ 
ಏನದ ಮಾತ್ನ್ಾಡದತಾುರೆ, ಅದ್ರ ವಿವರ ಶೆೋಕಡ ೧೦೦ ರಷದಟ ಅದ್ರಲ್ಲಿದೆ.  

ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ್ ಕೆ. ರಾಠೂೆೋಡ್ (ವಿರೊೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ಸಚೆೋತ್ಕರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, 
ಈ ವಿಷಯದ್ ಮೋಲೆ ಸಾಕಷದಟ ಚಚಾೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೆೋಷವಾಗಿ ದ್ಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ಜಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೋ 
ಸೆಂಜೋವ್ ಪೂಜಾರಿಯವರ ಕದಟದೆಂಬದ್ ಮೋಲೆ, ಅವರದ ರಾತಿರ ವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ನದಿರಸದತಿುರದವ 
ವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನ್ೆಗೆ ನದಗಿೆ ಗಲಾಟ ೆಆಗಿರದವುದ್ದ ಮತ್ದು ಜಲ್ಲೋಲ್ ಅವರ ಹತೆಾಯಾಯಿತ್ದ, 
ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ಈಗಾಗಲೆೋ ಸಾಕಷದಟ ಚಚೆಾಯಾಗಿ ಮಾನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರದ ಮತ್ದು ಶ್ರೋ 
ನಸಿೋರ್ ಅಹಮದ್ರವರದ ಸಾಕಷದಟ ಮಾತ್ನ್ಾಡಿರದತಾುರೆ. ನ್ಾವು ಯಾವ ರಿೋತಿಯ ವಾತಾವರಣವನದನ 
ನಮಮ ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಸೃರ್ಷಟ ಮಾಡದತಿುದೆುೋವೆ. ಮಾನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರದ ಹೆೋಳಿದ್ ಮಾತ್ನದನ 
ತ್ಡದೆ್ದಕೂೆಳುಿವ ತಾಳಮೆ ಇಲಿದ್ ಮಾನಾ ಸಭಾನ್ಾಯಕರದ ಎಲಿರಿಗೂ ಮಾಗಾದ್ಶಾಕರಾಗಿರಬೆೋಕದ. 
ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರದ ಮಾತ್ನ್ಾಡದವಾಗ ಅವರದ ಪದೆೋ ಪದೆೋ interfere ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ 
ಅವರದ ಮಾತ್ನ್ಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಅವಕಾಶ ನೋಡದೋೆ ಇದ್ುರೆ, ಯಾವ ರಿೋತಿಯ ವಾತಾವರಣವನದನ ತಾವು 
ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಸೃರ್ಷಟ ಮಾಡದತಿುದಿುೋರಿ?  
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ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಆಯಿತ್ದ. ತಾವು ವಿಷಯಕೆೆ ಬನನ. ಇಲಿವಾದ್ರೆ, ಸಭಾನ್ಾಯಕರದ 
ಮಾತ್ನ್ಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಮೋಲ ೆಏಳುತಾುರೆ.  

ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ್ ಕೆ. ರಾಠೊೋಡ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ನ್ಾಡದವಾಗ ಇಷದಟ 
ಗೊೆಂದ್ಲದ್ ವಾತಾವರಣ ಇರದವಾಗ, ಈ ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಏನ್ಾಗದತ್ುದೆ? ಕಳೆದ್ ೪ ವಷಾಗಳ 
ಕಾಲ ಏನದ ಇಲ್ಲಿ ಸಕಾಾರ ನಡಸೆದತಿುದಾುರ,ೆ ಚದನ್ಾವಣೆ ಬೆಂದಾಗ ಮಾತ್ರ, ಈ ಜಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 
ಏತ್ಕೆೆ ಕೂೆೋಮದಗಲಭೆ ಆಗದತ್ುದೆ, ಏತ್ಕೆೆ ಒೆಂದ್ದ ಸಮಾಜದ್ ಮೋಲೆ ದ್ೃರ್ಷಟ ಇಟದಟಕೂೆೆಂಡದ ಅವರ 
ಮೋಲ ೆಕೂೆಲ ೆಮಾಡದವುದ್ದ ಅದ್ದ ಹಿೆಂದ್ೂ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮದಸಲಾಮನ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೆೋರ ೆ
ರಿೋತಿಯ ಕೃತ್ಾಗಳಾಗಲ್ಲ ಏತ್ಕೆೆ ಆಗದತ್ುದ?ೆ ಇದ್ರ ಹಿೆಂದ ೆಯಾರಿದಾುರ ೆಅಥವಾ ಯಾವ ಸೆಂರ್ಟನ್ ೆ
ಇದೆ? ಇದ್ನದನ ತ್ಡಗೆಟದಟವ ಜವಾಬಾುರಿ ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಇಲಾಖಯೆದ್ುಲಿವೆೋ? ಇಷ್ೂೆಟೆಂದ್ದ ಪರಕರಣಗಳು 
ಆಗಬೋೆಕದ. ಚದನ್ಾವಣೆ ಇನದನ ಕೆೋವಲ ೩ ತಿೆಂಗಳು ಸಮಯ ಇರದವಾಗ, ಈ ರಿೋತಿಯ ರ್ಟನ್ೆಗಳು 
ಆಗದವುದ್ದ ಯಾರ ಉದೆುೋಶ? ಆಯಿತ್ದ, ಒೆಂದ್ದ ವೋೆಳೆ ಕಾೆಂಗೆರಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಾಡದತಿುದೆಯೋ? ನಮಮ 
ಮೋಲ ೆUAPA (Unlawful Activities (Prevention) Act) ಹಾರ್ಕ. ಒೆಂದ್ದ ವೆೋಳೆ ಬೆೋರ ೆ
ಸೆಂರ್ಟನ್ ೆಈ ರಿೋತಿಯ ಕೃತ್ಾಗಳನದನ ಮಾಡದತಿುದ್ುರೆ, ಅವರ ಮೋಲೆ UAPA ಹಾರ್ಕ. ಅದ್ನದನ ಬಿಟದಟ 
ಕೆಲವು ಕೊೋಮದಗಳಿಗ ೆಟಾಗೆಾಟ್ ಮಾಡಿ, ಕೆಟಟ ವಾತಾವರಣ ಸೃರ್ಷಟ ಮಾಡಿ, ನ್ಾವು ಏನ್ಾದ್ರೂ ಆ 
ಬಗೆೆ ಮಾತ್ನ್ಾಡಲದ ಬೆಂದ್ರೆ, ಕಳೆದ್ ೨೦ ವಷಾಗಳ ಹಿೆಂದ ೆ ಏನ್ಾಯಿತ್ದ, ಆಗ ಯಾರದ 
ಅಧಿಕಾರದ್ಲ್ಲಿ ಇದ್ುರದ ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿದ್ರ ೆ ಹೆೋಗೆ ಮಾನಾ ಸಭಾನ್ಾಯಕರೋೆ? ನ್ಾವು ಇವತಿುನ 
ದಿವಸದ್ ಪರಿಸಿಾತಿ ನೆ್ೂೋಡೂೆೋಣ. ನ್ಾವಲೆಿರೂ ಶಾೆಂತ್ ರಿೋತಿಯಿೆಂದ್ ಬಾಳಬೆೋಕದ. ಅದ್ನದನ 
ನೆ್ೂೋಡೊೋಣ. ಅದ್ನದನ ಬಿಟದಟ ತಾವು ಈ ರಿೋತಿ ಮಾತ್ನ್ಾಡಿದ್ರೆ ಹೆೋಗ?ೆ 

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ ಪರಕಾಶ್ ಕ.ೆ ರಾಠೂೆೋಡ್ರವರೆೋ, ಒೆಂದ್ದ ನಮಿಷ 
ಕೆೋಳಿ.    

ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ್ ಕೆ. ರಾಠೂೆೋಡ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾನ್ಾಯಕರೋೆ ತಾವು ಅನೆಂತ್ರ ಮಾತ್ನ್ಾಡಿ. 
ನೆ್ೂೋಡಿ, ಆಗಿನೆಂದ್ಲೂ ಏನದ ಆಗದತಿುದೆ ಎೆಂದ್ದ ನ್ಾನದ ಇದ್ನೆ್ನೋ ಹೆೋಳುತಿುರದವುದ್ದ.  
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ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ ಪರಕಾಶ್ ಕ.ೆ ರಾಠೂೆೋಡ್ರವರೆೋ, ತಾವು 
ಹಿರಿಯರಿದಿುೋರಿ. ಒೆಂದ್ದ ನಮಿಷ ನನನ ಮಾತ್ನದನ ಕೆೋಳಿ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾನ್ಾಯಕರೋೆ, ಅವರದ ಮಾತ್ನ್ಾಡಲ್ಲ ಬಿಡಿ.  

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ ಪರಕಾಶ್ ಕ.ೆ ರಾಠೂೆೋಡ್ರವರೆೋ, ಒೆಂದ್ದ ನಮಿಷ 
ನ್ಾನದ ಮಾತ್ನ್ಾಡದವುದ್ನದನ ಕೆೋಳಿ. ತಾವು ಯಿೋಲಿ್ ಆದ್ರ ೆಮಾತ್ರ.  

ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ್ ಕ.ೆ ರಾಠೊೋಡ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾನ್ಾಯಕರೋೆ, ತಾವು ತ್ಮಮ ತಾಳಮೆಯನದನ ಏತ್ಕೆೆ 
ಕಳೆದ್ದಕೊಳುಿತಿುದಿುೋರಿ?  

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ ಪರಕಾಶ್ ಕ.ೆ ರಾಠೂೆೋಡ್ರವರೆೋ, ನ್ಾನದ ನನನ 
ತಾಳಮೆಯನದನ ಕಳೆದ್ದಕೂೆಳುಿತಿುಲಿ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾನ್ಾಯಕರೋೆ, ತಾವು ಅದೆಲಿವನದನ ನೆ್ೂೋಟ್ 
ಮಾಡಿಕೊೆಂಡದ, ತಾವು ಮಾತ್ನ್ಾಡದವಾಗ ಹೆೋಳಿ. ಈ ರಿೋತಿ ಮಧೆಾ ಮಾತ್ನ್ಾಡದವುದ್ದ ಬೋೆಡ.  

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನ್ಾನದ ಮಾನಾ ವಿರೂೆೋಧ 
ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರದ ಮತ್ದು ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ಮದಖಾ ಸಚೆೋತ್ಕರ ಬಗೆೆ ಅತ್ಾೆಂತ್ ಗೌರವದಿೆಂದ್ 
ಮಾತ್ನ್ಾಡದತೆುೋನ್.ೆ  

ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ್ ಕೆ. ರಾಠೂೆೋಡ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾನ್ಾಯಕರೋೆ, ನ್ಾನದ ಅದ್ನದನ ಹೆೋಳುತಿುಲಿ.  

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಒೆಂದ್ದ ನಮಿಷ ನ್ಾನದ ಹೆೋಳುತುೆೋನೆ್. ದ್ಯಮಾಡಿ ಕೆೋಳಿ. 

(ಮದೆಂದ್ದ) 
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(1282) 28.12.2022 6.50 YL-BNS                    (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸಾದ(ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ತ್ಮಗ ೆ
ಹಕದೆ ಇದೆ ಎೆಂದ್ದ ನನಗ ೆಮಾತ್ನ್ಾಡಲದ ಬಿಡದವುದಿಲಿ ಎನದನವುದ್ನದನ ನ್ಾನದ ಒಪಿಪಕೂೆಳುಿತೆುೋನೆ್.  
ಹಾಗೆೆಂದ್ದ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ಮದಖಾ ಸಚೆೋತ್ಕರಿಗೂ ಮಾತ್ನ್ಾಡಲದ ಬಿಡದವುದಿಲಿವೆೆಂದ್ರೆ ಹೆೋಗ?ೆ   

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ನ್ಾನದ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ನ್ಾಡಲದ ಅವಕಾಶ ನೋಡಿದುೆೋನೆ್ ಅಲಿವೆೋ?  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸಾದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ತಾವು ಅವಕಾಶ ನೋಡಿದಿುೋರಿ.  ಆದ್ರೆ, 
ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ್ವರಿಗೆ ಕದಳಿತ್ದಕೂೆಳಿಲದ ಹೋೆಳಿ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾನ್ಾಯಕರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, 
ಮಾನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರದ ಸಾಲಪ ಅಥಾ ಮಾಡಿಕೊಳಿಬೋೆಕದ. ಸಭಾ ಸೆಂಪರದಾಯವನದನ 
ಕೆೋಳಲ್ಲ. ಸಭಾ ಸೆಂಪರದಾಯದ್ ಪರಕಾರ ನನಗ ೆ ತಾಳಮೆಯನದನ ಏತ್ಕೆೆ ಕಳೆದ್ದಕೊಳುಿತಿುೋರಿ ಎೆಂದ್ದ 
ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರದ ಗೌರವದಿೆಂದ್ ಹೆೋಳಿರದತಾುರೆ.  ಅದ್ಕೆೆ ನ್ಾನದ ಉತ್ುರ ನೋಡಲದ ಎದ್ದು 
ನೆಂತ.ೆ  

ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ್ ಕ.ೆರಾಥೊೋಡ (ವಿರೊೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ಮದಖಾ ಸಚೆೋತ್ಕರದ):- ಮಾನಾ 
ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಆಮೋಲೆ ಅವರದ ಉತ್ುರ ನೋಡಲ್ಲ.  

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಅದ್ಕೂೆ ಕೂಡಾ 
ಆಕ್ೆೋಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆೋಗ?ೆ ನ್ಾನದ ತಾಳಮೆಯನದನ ಕಳದೆ್ದಕೊೆಂಡಿಲಿ.   

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಪರಕಾಶ್ ಕ.ೆರಾಥೂೆೋಡ್ರವರೆ ಒೆಂದ್ದ ನಮಿಷ ಕದಳಿತ್ದಕೂೆಳಿಿ. 
ಮಾನಾ ಸಭಾನ್ಾಯಕರದ ಮಾತ್ನ್ಾಡಲ್ಲ  
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ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನ್ಾನದ ತಾಳಮೆಯನದನ 
ಕಳೆದ್ದಕೊೆಂಡಿಲಿ.  ಈ ಅನ್ಾಹದತ್ಕೆೆ ಕಾರಣ ಏನೆ್ೆಂದ್ದ ಹದಡದಕಬೆೋಕೆೆಂದ್ದ ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರಾದ್ 
ನಸಿೋರ್ ಅಹಮದ್ರವರದ ಹೆೋಳುತಾುರೆ.  ಸಮಸಾೆಗಳು ಆಗಬಾರದೆೆಂದ್ರೆ, ಅದ್ಕೆೆ ಪರಿಹಾರ 
ಏನೆ್ೆಂಬದದ್ದ ಅವರ ಮಾತಿನ ಧವನಯಿೆಂದ್ ಅಥಾವಾಗಿದ.ೆ  ನ್ಾನದ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ 
ಬಯಸದವುದೆೋನ್ೆೆಂದ್ರೆ, ನದಾಾಕ್ಷಿಣಾವಾಗಿ ಹಿೆಂದ್ೂ, ಮದಸಿಿೆಂ, ಕೆೈಸು, ಜೆೈನ, ಪಾಸಿಾ ಯಾರದ 
ಬೆೋಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅೆಂತ್ಹ ಆರೂೆೋಪಿಗಳ ಮೋಲೆ ತ್ಕ್ಷಣ ಕರಮಕೆೈಗೂೆೆಂಡರೆ ಅೆಂತ್ಹ ರ್ಟನ್ೆಗಳು 
ನಲದಿತ್ುವೆ ಎೆಂದ್ದ ಮಾನಾ ಪರಕಾಶ್ ಕ.ೆರಾಥೊೋಡ್ರವರ ಭಾವನೆ್ ಏನದ,ೆ ಅದ್ಕೆೆ ನನನ ಸಹಮತ್ 
ಇದೆ.  ಆ ಕಾರಣದಿೆಂದಾಗಿ ನ್ಾನದ ಮಾತ್ನ್ಾಡಿದನೆದ.  ಈ ಹಿೆಂದಿನ ಸಕಾಾರ ಇೆಂತ್ಹ 175 
ಆರೂೆೋಪಿಗಳ ಮೋಲ್ಲನ ಕೋೆಸ್ಗಳನದನ ವಾಪಸದಸ ತಗೆೆದ್ದಕೂೆೆಂಡಿತ್ದು, 1600 ಜನ ಆರೂೆೋಪಿತ್ರದ 
ಜೆೈಲ್ಲನೆಂದ್ ಹೂೆರಗೆ ಬೆಂದ್ದ ಸಾೆೋಚಾಛಚಾರವಾಗಿ ಹೂೆರಗೆ ತಿರದಗಾಡಲದ ಶದರದ ಮಾಡಿದ್ರದ.  ಕೊಲೆ, 
ದ್ರೂೆೋಡೆ, ದ್ೆಂಧ ೆ ಮಾಡಿದ್ವರೆಲಾಿ ಹೊರಗ ೆ ಬೆಂದ್ದ ತಿರದಗಾಡದತಿುದಾುರ.ೆ   175 ಕೆೋಸ್ಗಳನದನ 
ವಾಪಸದಸ ತೆಗೆದ್ದಕೂೆೆಂಡಿದ್ದು, 1600 ಮೆಂದಿ ಆರೂೆೋಪಿಗಳು ಮದಕುವಾಗಿ ಹೂೆರಗೆ ಬೆಂದ್ರದ.  ಇದ್ರ 
ಪರಿಣಾಮವನದನ ಇವತ್ದು ಅನದಭವಿಸದತಿುದೆುೋವೆ ಎೆಂಬದದ್ನದನ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಎದ್ದು ನೆಂತನೆದ.   

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸಾದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನ್ಾನದ ಎಷದಟ ಮಾತ್ನ್ಾಡಿದನೆದ 
ಅದ್ಕೂೆ ಡಬಲ್ ಅವರದ ಮಾತ್ನ್ಾಡಲದ ಅವಕಾಶ ನೋಡಿದಿುೋರಿ, ಅದ್ಕೂೆ ಹಚೆದು ಮಾತ್ನ್ಾಡಲದ 
ಸಭಾನ್ಾಯಕರಿಗ ೆಅವಕಾಶ ನೋಡಿರದವುದ್ರಿೆಂದ್ ನನಗೂ ಮಾತ್ನ್ಾಡಲದ ಅವಕಾಶ ನೋಡಿ.   

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಆ ರಿೋತಿ 
ಮಾಡಬಾರದಾಗಿತ್ದು ಎೆಂದ್ದ ವಿನೆಂತಿಸಿಕೂೆಳುಿತುೆೋನೆ್. 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಸಭಾನ್ಾಯಕರೋೆ ಒೆಂದ್ದ ನಮಿಷ.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸಾದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನನಗ ೆಮಾತ್ನ್ಾಡಲದ ಸಮಯವನದನ 
ನಗದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಮಯವನದನ ತಾವು ನಗದಿ ಮಾಡದವುದಿಲಿವೆ. ನ್ಾನದ ಮಧಾ ಪರವೆೋಶ 
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ಮಾಡದತೆುೋನ್,ೆ ನನಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ. ಅವರಿಗೆ ಎಷದಟ ಸಮಯ ಮಾತ್ನ್ಾಡಲದ ನೋಡಿದಿುೋರಿ, 
ನಮಗೂ ಅಷದಟ ಸಮಯವನದನ ಮಾತ್ನ್ಾಡಲದ ಕೂೆಡಿ.  

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನ್ಾನದ ಮಧೆಾ ಪರವೆೋಶ 
ಮಾಡಿದೆುನದ ಅಷ್ೆಟೋ?  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಧೆಾ ಪರವೆೋಶ ಮಾಡಬಾರದ್ದ. 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸಾದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನ್ಾನದ ಸಹ ಮಧೆಾ ಪರವೆೋಶ 
ಮಾಡದತೆುೋನ್.ೆ ನನಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಪರಕಾಶ್ ಕೆ.ರಾಥೂೆೋಡ್ರವರೋೆ ತಾವು ಕದಳಿತ್ದಕೊಳಿಿ.  

ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೋಶ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಒೆಂದ್ದ ನಮಿಷ. ಒೆಂದ್ದ 
ಸಪರ್ಷಟೋಕರಣವನದನ ನೋಡಬೆೋಕಾಗಿದೆ.  ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಸದ್ನಕೆೆ ತ್ಪದಪ ಮಾಹಿತಿ ಹೂೆೋಗಬಾರದ್ದ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಪಿ.ಆರ.ರಮೋಶ್ರವರೆೋ, ನ್ಾನದ ಹೆೋಳುವುದ್ನದನ ಕೆೋಳಿ.  

ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೋಶ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, 175 ಪರಕರಣ ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿದ್ರದ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರ ೆಅವರಿಗೆ ಕದಳಿತ್ದಕೊಳಿಲದ ಹೆೋಳಿ.    

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೋಶ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಅವರದ ತ್ಪದಪ ಮಾಹಿತಿ ಕೂೆಟಟದಾುರ.ೆ  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಪಿ.ಆರ.ರಮೋಶ್ರವರೆ ಅವರದ ಏನೆ್ೋ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡಲ್ಲ ತ್ಮಗ ೆ
ಏತ್ಕೆೆ ಅದ್ದ ಬೆೋಕದ? ನ್ಾನದ ನೆ್ೂೋಡದತೆುೋನೆ್. ತಾವು ಕದಳಿತ್ದಕೊಳಿಿ.  
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(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೋಶ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನನಗೂ ಮಾತ್ನ್ಾಡಲದ ಅವಕಾಶ 
ನೋಡಿ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ತ್ಮಗ ೆ ಏತ್ಕೆೆ ಮಾತ್ನ್ಾಡಲದ ಅವಕಾಶ ನೋಡಬೋೆಕದ?  ಅವಕಾಶ 
ನೋಡದವುದ್ಕಾೆಗದವುದಿಲಿ ಕದಳಿತ್ದಕೂೆಳಿಿ. ಏನೆ್ೋನ್ೊೋ ಮಾತ್ನ್ಾಡದತಿುೋರಾ? ಮಾನಾ ಪರಕಾಶ್ 
ಕ.ೆರಾಥೊೋಡ್ರವರ ತಾವು ಕದಳಿತ್ದಕೂೆಳಿಿ. ಮಾನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರದ ಮಾತ್ನ್ಾಡದತಾುರೆ.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸಾದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, 175 ಕೆೋಸ್ ಬಗೆೆ ಮಾನಾ 
ಸಭಾನ್ಾಯಕರದ ಏನದ ಹೋೆಳುತಿುದಾುರೆ, ಆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೆೋಳುವುದಾದ್ರೆ ಅವರದ ಪರಕರಣವನೆ್ನೋ 
ದಾಖಲ್ಲಸದವುದಿಲಿ. ನ್ಾವು ಅಮಾಯಕರ ಮೋಲೆ ಪರಕರಣ ದಾಖಲ್ಲಸಿರದವವರನದನ ಬಿಡಿಸದತೆುೋವೆ. 
ಆದ್ರೆ, ಅವರದ ಪರಕರಣವನೆ್ನೋ ದಾಖಲ್ಲಸದವುದಿಲಿ ಅಲಿವೆೋ? ಕಲೆಂ 107 ಅಡಿ ದಾಖಲ್ಲಸಿ, 
ತ್ಹಸಿೋಲಾುರ್ ಆಫಿೋಸ್ನಲ್ಲಿಯೋ ಎಲಿರನೂನ ಬಿಡಿಸದತಾುರೆ ಅಲಿವೋೆ? ಯಾರದ ಯಾವಾಾವ ರಿೋತಿ 
ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದಾುರ,ೆ ಅೆಂಥವರ ಮೋಲ ೆ ಆ ಸಕೆ್ಷನ್ ದಾಖಲ್ಲಸಿದ್ರ ೆ ಮತೆು ಏತ್ಕೆೆ 
ಗಲಾಟೆಯಾಗದತ್ುದೆ ಎೆಂಬದದ್ನದನ ನೆ್ೂೋಡೂೆೋಣ. ಒಬಬ ಸಕಾಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೋಲೆ ಬಾೆಂಬ್ 
ಹಾರ್ಕದಾಗ ಎಫ.ಐ.ಆರ. ದಾಖಲ್ಲಸದ್ವರದ ನಮಗೆ 1600 ಜನರನದನ ಬಿಡಿಸಿದ್ರದ ಎೆಂದ್ದ 
ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಬರದತಾುರೆಯೋ? 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರೋೆ, ಮಾನಾ ಸಭಾನ್ಾಯಕರದ 
ಯಾರೆೋ ಇರಲ್ಲ, ಅವರ ಮೋಲೆ ನದಾಾಕ್ಷಿಣಾವಾಗಿ ಕರಮಕೆೈಗೊಳುಿತೆುೋನ್ೆ ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿದಾುರ ೆಅಲಿವೋೆ?  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸಾದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಆ ರಿೋತಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದ್ನೆ್ನೋ ನ್ಾನದ 
ಸಹ ಹೆೋಳುತಿುರದವುದ್ದ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಸಕಾಾರ ಏನೆ್ೆಂದ್ದ ಹೆೋಳುತ್ುದೆ ಎೆಂಬದದ್ನದನ ತಾವು ಕೋೆಳಬೋೆಕದ. 
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ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸಾದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಗೃಹ ಸಚಿವರದ ಹೋೆಳಲ್ಲ. ನ್ಾನದ 
ಹೆೋಳುವುದೋೆನ್ೆೆಂದ್ರ,ೆ ಯಾವುದೆೋ ಧಮಾಕೆೆ ಸೋೆರಿದ್ವನದ ಧಮಾದ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡದವ 
ಹೆಂತ್ಕೆೆ ಹೊೋದ್ರ,ೆ ಅವರ ಮೋಲ ೆ UAPA (Unlawful Activities (Prevention) Act) 
ಹಾರ್ಕ ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿದೆುೋವೆ, ಮತೆುೋನದ ಹೋೆಳಬೋೆಕದ. ಅವರಲ್ಲಿ ಅಷ್ೆಟಲಾಿ ಇದ ೆಅಲಿವೆೋ, ಗೃಹ ಸಚಿವರದ 
ಸಹ ಈ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿಯೋ ಇದಾುರ.ೆ ನ್ಾಳ ೆ ದ್ಯವಿಟದಟ ನ್ಾವು ಎಷದಟ ಮೆಂದಿಯನದನ ಜೆೈಲ್ಲನೆಂದ್ 
ಬಿಟಟದೆುೋವ,ೆ ಅವರದ ಎಷದಟ ಮೆಂದಿಯನದನ ಬಿಟಟದಾುರ ೆ ಎೆಂಬದದ್ರ ಬಗೆೆ ಕೂಡಲೋೆ ಸದ್ನಕೆೆ 
ವರದಿಯನದನ ನೋಡಲ್ಲ. ಆ ನೆಂತ್ರ ನ್ಾನದ ಸೆಂಪೂಣಾವಾಗಿ ಹೆೋಳುತೆುೋನ್.ೆ  ಅವರದ ವರದಿಯನದನ 
ನೋಡಲ್ಲ, ಮತೆುೋನದ ಮಾಡದವುದ್ದ ಬೋೆಡ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಆಯಿತ್ದ. ತಾವು ಕದಳಿತ್ದಕೂೆಳಿಿ.  ಮಾನಾ ಪರಕಾಶ್ ಕ.ೆರಾಥೂೆೋಡ್ರವರೋೆ 
ಬೆೋಗ ತ್ಮಮ ಮಾತ್ನದನ ಮಾತ್ನ್ಾಡಿ ಮದಗಿಸಿ.  

ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ್ ಕೆ.ರಾಥೊೋಡ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನ್ಾನದ ಈ ಒೆಂದ್ದ ಚಚಾೆಯಿೆಂದ್ 
ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಒಳೆಿಯ ವಾತಾವರಣ ಸೃರ್ಷಟಯಾಗಲ್ಲ ಎೆಂದ್ದ ಮಾತ್ನ್ಾಡಿದೆನದ.  ಮಾನಾ 
ಸಭಾನ್ಾಯಕರದ ಹಿೆಂದ ೆಆಗಿರದವೆಂಥ ಎಲಾಿ ಪರಕರಣದ್ ಬಗೆೆ ಹೆೋಳುತಾು ಬೆಂದ್ರದ. ನನಗ ೆಈಗ 
ಮಾತ್ನ್ಾಡಲದ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೆೋಕದ.  ಏನೆ್ೋನದ ಪರಕರಣದ್ ಬಗೆೆ ಹೆೋಳಿದಾುರೆ, ಅದ್ರ ಬಗೆೆ 
ನನನ ಹತಿುರ ಇರದವ ಮಾಹಿತಿಯನದನ ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಸದ್ನದ್ ಗಮನಕೆೆ ತ್ರದತೆುೋನೆ್. 

ಶ್ರೋ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೆ್ೋೆಂದ್ರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಮಾನಾ ವಿರೂೆೋಧ 
ಪಕ್ಷದ್ ಮದಖಾ ಸಚೆೋತ್ಕರದ ಮಾತ್ನ್ಾಡದವುದ್ದ ಸರಿ ಇದೆ.  ಎಲಿದ್ಕೂೆ ಚಚೆಾ ಮಾಡೂೆೋಣ, 
ಎಲಿದ್ಕೂೆ ಸಕಾಾರ ಉತ್ುರ ಕೊಡದತ್ುದೆ.  ಆದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆ್ೂೋಟೋಸ್ ಇರದವುದೆೋ ಬೆೋರ.ೆ  ಚಚೆಾ 
ಆಗದತಿುರದವುದೆೋ ಬೋೆರ ೆಬೆೋರ ೆಕಡಗೆ ೆಹೊೋಗದತಿುದೆ.  ಈ ರಿೋತಿ ಮಾತ್ನ್ಾಡದವುದ್ಕೆೆ ತಾವು ಅವಕಾಶ 
ಕಲ್ಲಪಸಬಾರದ್ದ.  
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ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ್ ಕ.ೆರಾಥೊೋಡ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಯಾರದ ಮಾತ್ನ್ಾಡಿದ್ದು? ಮಾನಾ 
ಸಭಾನ್ಾಯಕರದ ಎಲಿರ ಹೆಸರನದನ ತೆಗೆದ್ದಕೊೆಂಡದ ಮಾತ್ನ್ಾಡದತಿುದ್ುರದ, ನ್ಾನದ ತೆಗೆದ್ದಕೊೆಂಡದ 
ಮಾತ್ನ್ಾಡಲ್ಲಲಿ. ಮಾನಾ ಗೃಹ ಸಚಿವರದ ಮಾನಾ ಸಭಾನ್ಾಯಕರಿಗ ೆಹೆೋಳಲ್ಲ.  

ಶ್ರೋ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೆ್ೋೆಂದ್ರ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಮಾನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರದ 
ಎಳೆದ್ದಕೂೆೆಂಡದ ಹೂೆೋದ್ರದ.  

ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ್ ಕೆ.ರಾಥೊೋಡ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, 20 ವಷಾದ್ ಹಿೆಂದಿನ ರ್ಟನ್ ೆಬಗೆೆ 
ಸಭಾನ್ಾಯಕರದ ಮತ್ದು ಭಾರತಿ ಶೆಟಟಯವರದ ಹೆೋಳುತಿುದಾುರ.ೆ  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಪರಕಾಶ್ ಕೆ.ರಾಥೊೋಡ್ರವರೆ, ಆ ರಿೋತಿ ಮಾತ್ನ್ಾಡಬಾರದ್ದ.  
ಅವರದ ಹೆೋಳುವುದ್ನದನ ಸಾಲಪ ಕೆೋಳಿ. 

ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ್ ಕೆ.ರಾಥೊೋಡ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನ್ಾವು ಆ ವಿಚಾರವನದನ ತೆಗೆದ್ದ 
ಮಾತ್ನ್ಾಡಿದುೆೋವೆಯೋ? 

ಶ್ರೋ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೆ್ೋೆಂದ್ರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಅವರದ ಕೆೋಳುವ 
ವಿಚಾರಕೆೆ ನ್ಾವು ಉತ್ುರ ನೋಡಬೆೋಕಲಿವೆೋ? ಪದೆೋ ಪದೋೆ ಮಾನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರದ ಗೃಹ 
ಸಚಿವರದ ಉತ್ುರ ನೋಡಲ್ಲ ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳುತಿುದ್ದು, ನ್ಾನದ ಯಾವುದ್ಕೆೆ ಉತ್ುರವನದನ ನೋಡಲ್ಲ. ನ್ಾನದ 
ಯಾವುದ್ಕೆೆ prepare ಆಗಿ ಬರಬೆೋಕದ ಹೆೋಳಿ. 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸಾದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಮಾನಾ ಗೃಹ ಸಚಿವರದ ಸಹ ಸಮಥಾ 
ಗೃಹ ಸಚಿವರದ ಎೆಂದ್ದಕೊೆಂಡಿದೆುೋವೆ.  ಅವರದ ಉತ್ುರ ನೋಡಿದ್ರ ೆಇಷದಟ ತಾಪತ್ರಯವಾಗದತಿುರಲ್ಲಲಿ. 
ಪದೆೋ ಪದೆೋ ಅವರದ ಮಾತ್ನ್ಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಾವು ಮಾತ್ನ್ಾಡದತೆುೋವೆ.   
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ಶ್ರೋ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೆ್ೋೆಂದ್ರ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನೆ್ೂೋಟೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಲಿದ್ ವಿಚಾರದ್ ಬಗೆೆ 
ಕೆೋಳಿದ್ರ ೆನ್ಾನದ ಏನೆ್ೆಂದ್ದ ಉತ್ುರ ನೋಡಲ್ಲ.  ನೆ್ೂೋಟೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಚಾರ ಇದೆ ಅಷಟಕೆೆ ಮಾತ್ರ 
ಉತ್ುರವನದನ ಕೆೋಳಿದ್ರ ೆನ್ಾನದ ಹೆೋಳುತೆುೋನ್.ೆ  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸಾದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಈ ಪರಶೆನಯನದನ ನ್ಾನದ ತ್ೆಂದಿದ್ದು; 
ಅವರದ ನ್ಾನದ ಸಕಾಾರ, ನ್ಾನದ ಸಭಾನ್ಾಯಕ ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಬಹದದ್ದ. ಅವರಿಗೆ ತಾವು 
ಸಮಯವನದನ ನೋಡಿದಾಗ ಬೆೋಕಾದ್ರೆ ಅವರದ ಮಾತ್ನ್ಾಡಲ್ಲ, ನನನ ಅಭಾೆಂತ್ರವೋೆನಲಿ.  ನ್ಾನದ 
ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕೆೋಳುತಿುರದವುದ್ದ.  ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಗೃಹ ಸಚಿವರೆೋನದ ಅಸಮಥಾರದ ಎೆಂದ್ಥಾವೆೋ?  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರೋೆ ಹಾಗೂ ಮಾನಾ 
ಸಭಾನ್ಾಯಕರದ, ನಮಿಮಬಬರಿಗೆ ಮಾತ್ನ್ಾಡಲದ ಸಮಯವನದನ ನೋಡಲದ ಆಗದವುದಿಲಿ. ನಮಮ 
ಸದ್ನದ್ precedent ಇದ.ೆ ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ನೋವು ಎದ್ದು ಮಾತ್ನ್ಾಡದವಾಗ ಹಾಗೂ ಅವರದ ಎದ್ದು 
ಮಾತ್ನ್ಾಡದವಾಗ ಯಾರದ ಎದ್ದು ಅಡಿ ಮಾತ್ನ್ಾಡಬಾರದೆೆಂದ್ದ procedure ಇದ್ದು, ಅದ್ಕೆೆ 
ತಾವೆಲಿರೂ ಗೌರವವನದನ ನೋಡಿ, ನ್ಾನದ ಹೋೆಳುವುದ್ನದನ ತಿಳಿದ್ದಕೂೆಳಿಬೆೋಕದ.   ಮಾನಾ ಪರಕಾಶ್ 
ಕ.ೆರಾಥೊೋಡ್ರವರೆ ತ್ಮಮ ಮಾತ್ನದನ ಮದೆಂದ್ದವರಸೆಿ.  

ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ್ ಕ.ೆರಾಥೊೋಡ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಈಗಾಗಲೆೋ ಸಾಕಷದಟ ವಿಷಯದ್ 
ಬಗೆೆ ಅವರದ ಪರಸಾುಪ ಮಾಡಿದಾುರೆ.   

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ತಾವು ನೆ್ೋರವಾಗಿ ವಿಷಯದ್ ಬಗೆೆ ಮಾತ್ನ್ಾಡಿ.  

ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ್ ಕ.ೆರಾಥೊೋಡ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಮಾನಾ ಸಭಾನ್ಾಯಕರದ 
ಮಾತ್ನ್ಾಡದವಾಗ ಸಾಕಷದಟ ಆರೂೆೋಪ ಮಾಡಿದಾುರ.ೆ  ಸದಮಾರದ 20 ವಷಾಗಳ ಹಿೆಂದ ೆ175 ಕೆೋಸ್ 
ದಾಖಲ್ಲಸಿದ್ದು, 1600 ಮೆಂದಿಯನದನ ಬಿಟಟದಾುರ ೆ ಎೆಂದೆಲಾಿ ಆರೂೆೋಪವನದನ ಮಾಡಿದಾುರ.ೆ ನನಗೂ 
ಸಾಲಪ ಮಾತ್ನ್ಾಡಲದ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಲಪಸಬೋೆಕದ.  ನನನ ಹತಿುರ ಇರದವ ಮಾಹಿತಿ ಪರಕಾರ ರಾಜಾ 
ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ನ್ಾಯಕರದ, ಕೆೋೆಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ನೋಡಿದ್ 24 ಹಿೆಂದ್ೂ ಸೆಂರ್ ಪರಿವಾರದ್ವರ ಕೊಲ ೆ
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ಪರಕರಣಗಳ ಪಟಟಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೋ ಅಶೆ್ೋಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಎೆಂಬದವವರ ಹಸೆರನದನ ನಮೂದಿಸಿ 
ಸಲ್ಲಿಸಿರದತಾುರ.ೆ  ಆದ್ರೆ, ವಾಸುವಾದ್ಲ್ಲಿ ಶ್ರೋ ಅಶೆ್ೋಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಎೆಂಬದವವರದ ಜೋವೆಂತ್ವಾಗಿದ್ದು, 
ಬದ್ದರ್ಕರದವವರನೆ್ನೋ ಮೃತ್ರ ಪಟಟಯಲ್ಲಿ ಸೋೆರಿಸಿ ರಾಜರ್ಕೋಯ ಮಾಡದತಿುದಾುರ.ೆ  ಆ ಪಕ್ಷ ಯಾವುದ್ದ 
ಎೆಂದ್ದ ನ್ಾನದ ಹೆೋಳುವುದಿಲಿ.  ಇದ್ದ ಕೆೋೆಂದ್ರದ್ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿೆಂದ್  ಬೆಂದಿರದವೆಂಥ ವರದಿಯಾಗಿದೆ, 
ಇಲ್ಲಿೆಂದ್ ಬೆಂದಿರದವುದಿಲಿ.  ಹಾಗೆಯೋ ಕೆೋೆಂದ್ರ ಮತ್ದು ರಾಜಾ ತ್ನಖಾ ಸೆಂಸೆಾಗಳು ನೋಡಿರದವ 
ತ್ನಖಾ ವರದಿ,… 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಪರಕಾಶ್ ಕೆ.ರಾಥೂೆೋಡ್ರವರ ೆನೆ್ೂೋಡಿ, ತಾವು ಈಗ,… 

ಶ್ರೋ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೆ್ೋೆಂದ್ರ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಅದ್ದ ಕಾೆಂಗೆರಸ್ ಪಕ್ಷವು 
ಮದದಿರಸಿಟದಟಕೂೆೆಂಡಿರದವ ಪದಸುಕವಾಗಿದ.ೆ    

ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ್ ಕೆ.ರಾಥೊೋಡ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಹೌದ್ದ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ುರ ೆಏನದ? 

ಶ್ರೋ ಆರಗ ಜ್ಞಾನ್ೆೋೆಂದ್ರ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ದ್ಯವಿಟದಟ ಇದೆಲಿವನೂನ ಹೆೋಳುತಾು 
ಹೊೋದ್ರ,ೆ… 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ್ ಕೆ.ರಾಥೊೋಡ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನ್ಾವು ಆ ವಿಚಾರವನದನ ಎತಿು 
ಮಾತ್ನ್ಾಡಿದುೆೋವೆಯೋ, ಅವರದ ಮಾತ್ನ್ಾಡಿದ್ದು.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಡಿ.ಎಸ.ಅರದಣ (ಸಾಳಿೋಯ ಸೆಂಸೆಾಗಳ ಕ್ೆೋತ್ರ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಅದ್ದ 
ಸಕಾಾರದಿೆಂದ್ ಮದದಿರಸಿರದವೆಂಥ ಪದಸುಕವಾಗಿಲಿ. ಅದ್ದ ಕಾೆಂಗೆರಸ್ ಪದಸುಕವಾಗಿದ.ೆ  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 
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ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ್ ಕ.ೆರಾಥೊೋಡ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಅವರದ ಪರಸಾುಪ ಮಾಡಿ 
ಮಾತ್ನ್ಾಡದವಾಗ ನ್ಾವು ಸದಮಮನ್ೆ ಇರಬೋೆಕೆೋ? ಮಾನಾ ಸಭಾನ್ಾಯಕರದ ಮಾತ್ನ್ಾಡಿದಾುರೆ. ನ್ಾನದ 
ಪರಸಾುಪ ಮಾಡಿ ಮಾತ್ನ್ಾಡಲ್ಲಲಿ.  ಸಭಾನ್ಾಯಕರದ ನಮಗೆ ಉತ್ುರ ನೋಡಲ್ಲಲಿ, ಈಗ ಸದಮಮನ್ ೆ
ಕದಳಿತ್ದಕೂೆಳಿಬೋೆಕೆೋ?  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೆ್ೋೆಂದ್ರ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಪೂತಿಾ gist ಅನದನ  ಪಿರೆಂಟ್ 
ಮಾಡಲ್ಲಲಿ.  ಅವರಿಗೆ ಬೋೆಕಾಗಿರದವುದ್ನದನ ಮದದಿರಸಿಕೂೆೆಂಡಿದಾುರೆ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ್ ಕೆ.ರಾಥೂೆೋಡ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಪದೆೋ ಪದೆೋ ಗೃಹ ಸಚಿವರದ 
ನನಗ ೆ ಇಲ್ಲಿಯೋ ಮಾತ್ನ್ಾಡಲದ ಬಿಡದತಿುಲಿ. ಇನದನ ಅಲ್ಲಿ ಬೆೋರಯೆವರಿಗ ೆ ಮಾತ್ನ್ಾಡಲದ ಹೆೋಗ ೆ
ಬಿಡದತಾುರೆ? 

ಶ್ರೋ ಆರಗ ಜ್ಞಾನ್ೆೋೆಂದ್ರ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಕಾೆಂಗೆರಸ್ನವರದ ಮದದಿರಸಿರದವೆಂಥ 
ಪದಸುಕವನದನ ಓದ್ದವುದಾದ್ರೆ,… (ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ್ ಕೆ.ರಾಥೊೋಡ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ನ್ಾಯಕರದ ನೋವೆೋ 
ಪದಸುಕವನದನ (ಗೊೆಂದ್ಲ) ಅವರದ ಸಾವಿರಾರದ ಕೆೋಸ್ ಬಗೆೆ ಮಾತ್ನ್ಾಡಿದ್ರದ.  

ಶ್ರೋ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೆ್ೋೆಂದ್ರ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಮಾನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರದ 
particular ಆಗಿ ಯಾವ ವಿಚಾರ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೋಲೆ ಮಾತ್ನ್ಾಡಲ್ಲ.  

ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ್ ಕೆ.ರಾಥೊೋಡ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ,  ನ್ಾನದ ನಮಮ ಪದಸುಕವನದನ 
ಓದಿದ್ರೆ ಏನ್ಾಗದತ್ುದೆ?  
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ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಪರಕಾಶ್ ಕೆ.ರಾಥೊೋಡ್ರವರೆ, ಒೆಂದ್ದ ನಮಿಷ ನ್ಾನದ 
ಹೆೋಳುವುದ್ನದನ ಕೆೋಳಿ. ತ್ಮಗೆ ಮಾತ್ನ್ಾಡಲದ ನಗದಿತ್ ಸಮಯ ಇರದತ್ುದೆ. ಈಗಾಗಲೆೋ ತಾವು 
ಮಾತ್ನ್ಾಡಲದ ಪಾರರೆಂಭ ಮಾಡಿ, ಒೆಂದ್ದ ಗೆಂಟೆ ಆಗಿದೆ.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸಾದ:- ಮಾನಾ ಗೃಹ ಸಚಿವರೆೋ, ಮಾನಾ ಪರಕಾಶ್ 
ಕ.ೆರಾಥೊೋಡ್ರವರೆೋನ್ೂೆೋ ನಮಮ ಪದಸುಕವನದನ ಓದ್ದತಾುರೆ.  ನಮೋ ಬಿರಗೋೆಡ್ ಅಧಾಕ್ಷರನೆ್ನೋ ಕೊಲೆ 
ಮಾಡಿದಾುರ.ೆ  

ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ್ ಕೆ.ರಾಥೊೋಡ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನ್ಾನದ ಎರಡೆೋ ನಮಿಷ ನನನ 
ಮಾತ್ನದನ ಮದಗಿಸದತೆುೋನ್ೆ. 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸಾದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಅದ್ರ ಮೋಲೆ ಏನ್ಾದ್ರೂ ಕರಮ 
ತೆಗೆದ್ದಕೂೆೆಂಡಿದಾುರೆಯೋ?  ಮಾನಾ ಸಭಾನ್ಾಯಕರೋೆ, ಮಾನಾ ಗೃಹ ಸಚಿವರದ ಪಕೆದ್ಲ್ಲಿಯೋ 
ಕದಳಿತ್ದಕೂೆೆಂಡಿದಾುರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕೆೋಳಿ. ನಮೋ ಬಿರಗೆೋಡ್ ಅಧಾಕ್ಷರಾದ್ ಬಾಳಿಗ ಎೆಂಬದವರ 
ಕೊಲೆಯಾಗಿದೆ.  

ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ್ ಕೆ.ರಾಥೊೋಡ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಅವರದ ಮಾತ್ನ್ಾಡದತಿುರದವಾಗ 
ನ್ಾನದ ಏನದ ಮಾಡಬೋೆಕದ? 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಆಯಿತ್ದ. ಆ ವಿಚಾರ ಬಿಡಿ.  ಬೆೋಗ ತ್ಮಮ ಮಾತ್ದ ಮದಗಿಸಿ. ಆ 
ಪದಸುಕವನದನ ಬಿಟದಟ, ಯಾವ ವಿಷಯ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತ್ನ್ಾಡಿ.  

ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ್ ಕ.ೆರಾಥೊೋಡ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನ್ಾನದ ಹೆೋಳುವುದ್ದ ಇಷ್ೆಟೋ. ನನನ 
ಹತಿುರ ಇರದವ ಮಾಹಿತಿಯನದನ 1600,… 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಗೃಹ ಸಚಿವರೆ ತಾವು ಉತ್ುರವನದನ ನೋಡಿ.  

ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ್ ಕೆ.ರಾಥೊೋಡ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ತಾವು ನನನ ರಕ್ಷಣೆಗ ೆಬರಬೆೋಕದ.  
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ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಇದ್ದ ಅತಿೋ ರಕ್ಷಣೆಯಾಯಿತ್ದ.  

ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ್ ಕೆ.ರಾಥೊೋಡ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಏನ್ಾಯಿತೆೆಂದ್ರ,ೆ ಮಾನಾ 
ಸಭಾನ್ಾಯಕರದ ಅಷ್ೊಟೆಂದ್ದ ಆರೂೆೋಪವನದನ ನಮಮ ಮೋಲ ೆ ಮಾಡಿದ್ರದ.್ “ಸದಮಾರದ 20 
ವಷಾಗಳ ಹಿೆಂದ ೆ175 ಕೋೆಸ್ ದಾಖಲ್ಲಸಿದ್ದು, ನಮಮ ಸಕಾಾರವು 1600 ಮೆಂದಿ ಬಿಟಟರಿ, ಇಷದಟ ಜನರ 
ಮೋಲ ೆ ಕಾಯುಯನದನ ಹಿೆಂಪಡೆದಿರಿ”್ ಎೆಂದಲೆಾಿ ಹೆೋಳಿದ್ರದ.  ಹಾಗಾಗಿ ಅವರದ ಸಾಲಪ ನ್ಾವು 
ಹೆೋಳುವುದ್ನದನ ಜೋಣಿಾಸಿಕೊಳಿಬೆೋಕಾಗಿದ್ದು, ಅದ್ಕೆೆ ಅವಕಾಶವನದನ ನೋಡಲ್ಲ.  ಅವರದ ಒಬಬ 
ಸಭಾನ್ಾಯಕರಾಗಿರದವವರದ ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಸಚಿವರದ ಹೆೋಳಿದ್ ಮೋಲ ೆವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ಲ್ಲಿರದವವರಿಗೆ 
ಮಾತ್ನ್ಾಡಲದ ಬಿಡದವುದಿಲಿವೆೋ?  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮದ್ಲದ ತ್ಮಮ ಮಾತ್ನದನ ಮದಗಿಸಿ.  

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಅವರದ ಕಾೆಂಗೆರಸ್ 
ಪದಸುಕವನನಟದಟಕೂೆೆಂಡದ ಮಾತ್ನ್ಾಡದತಿುದಾುರ.ೆ  

ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ್ ಕೆ.ರಾಥೊೋಡ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಹೌದ್ದ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನದ ತ್ಪದಪ 
ಇದೆ? ವಾಸುವಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಸರಿಯೋ, ತ್ಪೂೆಪೋ.  ಮಾನಾ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದು, ಕೆೋೆಂದ್ರ ಸಚಿವರದ 
ಕೊಟಟರದವ ವರದಿಯನದನ ಹಾಗೂ ತ್ಮಮ ವರದಿಯನದನ ನ್ಾನದ ಓದ್ದತಿುದೆುೋನ್.ೆ  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಪರಕಾಶ್ ಕೆ.ರಾಥೊೋಡ್ರವರೆ, ಮಾನಾ ಗೃಹ ಸಚಿವರದ 
ಉತ್ುರವನದನ ನೋಡದತಾುರೆ ಬಿಡಿ.  

ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ್ ಕ.ೆರಾಥೂೆೋಡ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಅವರ ಸಕಾಾರದ್ 
ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದ್ನದನ ನ್ಾನದ ಹೆೋಳುತಿುದೆುೋನೆ್.   

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಅದ್ನದನ ಪದಸುಕದ್ಲ್ಲಿ ಏತ್ಕೆೆ 
ಮದದಿರಸಿದಾುರ.ೆ   
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ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ್ ಕೆ.ರಾಥೂೆೋಡ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಹೌದ್ದ. ನನನ ಹತಿುರ ಪದಸುಕ 
ಪಿರೆಂಟ್ ಆಗಿದ.ೆ  ಹೌದ್ದ, ನ್ಾವು ಪಿರೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆುೋವ.ೆ  ನಮಮ ಕಾೆಂಗೆರಸ್ ಪಕ್ಷದ್ ಪದಸುಕವಾಗಿದ್ದು, 
ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೋಲೆ ಆರೂೆೋಪ ಮಾಡಿರದವುದ್ದ ಸತ್ಾ.  ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತ್ಪದಪ ಏನದ?ೆ ಅವರದ 
ಉತ್ುರವನದನ ನೋಡಲ್ಲ.  

ಶ್ರೋ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೆ್ೋೆಂದ್ರ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಯಾವಾಗ ಉತ್ುರವನದನ ನೋಡದವುದ್ದ.  
ಅವರದ ಕೋೆಳುತಿುರದವ ಪರಶನೆಗ ೆ ಯಾವಾಗ ಉತ್ುರ ನೋಡಬೆೋಕದ? ಈಗಲೆೋ ಓದಿ ಉತ್ುರ ನೋಡಲದ 
ಆಗದತ್ುದೆಯೋ?  

ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ್ ಕೆ.ರಾಥೊೋಡ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಅದ್ದ ನನಗ ೆ ಏನದ ಗೊತ್ದು.  
ಮಾನಾ ಗೃಹ ಸಚಿವರದ ಮಾನಾ ಸಭಾನ್ಾಯಕರದ ಸದಮಮನೆ್ ಇರಲದ ಹೋೆಳಬೋೆಕಾಗಿತ್ದು.  

ಶ್ರೋ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೆ್ೋೆಂದ್ರ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಇನ್ೂೆನೆಂದ್ದ ಬಾರಿ ಅದೆೋ same 
ಕಾೆಂಗೆರಸ್ ಪದಸುಕವನದನ ತ್ರಲ್ಲ, ನ್ಾವು ಸಹ ಉತ್ುರ ನೋಡಲದ ತ್ಯಾರಾಗಿ ಬರದತೆುೋವೆ. ಉತ್ುವನದನ 
ನೋಡದತೆುೋವೆ. 

ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ್ ಕೆ.ರಾಥೂೆೋಡ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ,  ಅವರದ ಆರೂೆೋಪ 
ಮಾಡದತಿುರದವಾಗ ನ್ಾವಲೆಿರೂ ಸದಮಮನ್ ೆಕದಳಿತ್ದಕೂೆೆಂಡದ ಕೆೋಳಿಸಿಕೂೆಳಿಬೆೋಕೋೆ?  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸಾದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಇದ್ದ ಸರಿಯಾಗಿಲಿ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಆಯಿತ್ದ. ಮಾನಾ ಗೃಹ ಸಚಿವರೆ, ತಾವು ಉತ್ುರ ನೋಡಿ.   

ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ್ ಕೆ.ರಾಥೊೋಡ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಈ ರಿೋತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆೋಗ?ೆ 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ತಾವು ಮಾತ್ನ್ಾಡಿದ್ದು ಸಾಕದ.  

ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ್ ಕೆ.ರಾಥೊೋಡ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ತಾವು ನನಗ ೆ ಮಾತ್ನ್ಾಡಲದ 
ಬಿಡದತಿುಲಿ. 
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ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ತ್ಮಗೆ ಮಾತ್ನ್ಾಡಲದ ಮತೆು ಅವಕಾಶ ನೋಡದವುದ್ಕಾೆಗದವುದಿಲಿ. ತಾವು 
ವಿಷಯವನದನ ಬಿಟದಟ ಎಲೆಿಲ್ಲಿಯೋ ಮಾತ್ನ್ಾಡಲದ ಹೊೋದ್ರ ೆ ಹೋೆಗೆ? ಮತೆು ಅವಕಾಶ ನೋಡಲದ 
ಆಗದವುದಿಲಿ.  

ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ್ ಕೆ.ರಾಥೊೋಡ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಇದ್ದ ಸರಿಯಿಲಿ.  I am a 
signatory.  ನಮಗ ೆಏತ್ಕೆೆ ಮಾತ್ನ್ಾಡಲದ ಬಿಡದವುದಿಲಿ? 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ನಮಗೆ ಎಷದಟ ಸಮಯಬೆೋಕದ? ತ್ಮಗೆ ಮಾತ್ನ್ಾಡಲದ ನಗದಿತ್ 
ಸಮಯ  ಇರದತ್ುದೆ.  ಹಾಗೆಯೋ ಮಾತ್ನ್ಾಡದವಾಗ ತಾಳಮೆ ಎೆಂಬದದ್ದ ಇಲಿವೆೋ? 

ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ್ ಕ.ೆರಾಥೊೋಡ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಹೌದ್ದ. ಮಾನಾ ಸಭಾನ್ಾಯಕರದ 
ಮಾತ್ನ್ಾಡಿದ್ ಮೋಲೆ ನಮಗೆ ಉತ್ುರ ನೋಡಲದ ಬಿಡದವುದಿಲಿವೆೆಂದ್ರೆ ಹೋೆಗೆ? 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಇನದನ ಎಷದಟ ಸಮಯ ಬೆೋಕದ? ಈಗಾಗಲೆೋ ತಾವು ಮಾತ್ನ್ಾಡಲದ 
ಪಾರರೆಂಭ ಮಾಡಿ ಒೆಂದ್ದ ಗೆಂಟೆ ಸಮಯವಾಗಿದ.ೆ  

ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ್ ಕೆ.ರಾಥೊೋಡ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಈ ರಿೋತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗದವುದಿಲಿ.  
ತಾವು ನನಗ ೆಮಾತ್ನ್ಾಡಲದ ಬಿಡದವುದಿಲಿವೆೆಂದ್ರ ೆಹೋೆಗೆ? ಇದ್ದ ಸರಿಯಾಗಿಲಿ.    

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ತ್ಮಗ ೆಮಾತ್ನ್ಾಡಲದ ಬಿಡದವುದ್ಕಾೆಗದವುದಿಲಿ.  

ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ್ ಕೆ.ರಾಥೊೋಡ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನ್ಾನದ ನನನ ಮಾತ್ನದನ ಹೆೋಳಿ 
ಮದಗಿಸಬೆೋಕದ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಆಗದವುದಿಲಿವೆೆಂದಾದ್ ಮೋಲೆ ಆಗದವುದಿಲಿ.  ಮಾನಾ ಗೃಹ ಸಚಿವರೆ 
ತಾವು ಉತ್ುರ ನೋಡಿ.  

ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ್ ಕೆ.ರಾಥೊೋಡ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ,…. 
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ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಪರಕಾಶ್ ಕೆ.ರಾಥೊೋಡ್ರವರ ೆತ್ಮಗೆ ಎಷದಟ ಸಮಯಬೆೋಕದ. ಈ 
ರಿೋತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಾನದ ಸದ್ನವನದನ ಹೆೋಗ ೆ ನಡಸೆಬೆೋಕದ. ಬೆೋರಯೆವರಿಗೂ ಮಾತ್ನ್ಾಡಲದ 
ಅವಕಾಶ ನೋಡದವುದ್ದ ಬೆೋಡವೋೆ?  

ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ್ ಕೆ.ರಾಥೊೋಡ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನನಗ ೆ ಮಾತ್ನ್ಾಡಲದ ತಾವು 
ಬಿಡಬೆೋಕದ ಅಲಿವೋೆ?  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಬೋೆರಯೆವರದ ಮಾತ್ನ್ಾಡಲದ ಇಲಿವೆೋ? ತ್ಮಗೆ ಮತೆು ಅವಕಾಶ 
ನೋಡಲದ ಆಗದವುದಿಲಿ.  

ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ್ ಕ.ೆರಾಥೊೋಡ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನನಗೆ ಮಾತ್ನ್ಾಡಲದ 
ಬಿಡಲ್ಲಲಿವೆೆಂದ್ರೆ, ನ್ಾನದ ಬಾವಿಗೆ ಹೊೋಗಬೋೆಕಾಗದತ್ುದ.ೆ  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ನೆ್ೂೋಡಿ ನ್ಾನದ ಹೆೋಳುತಿುದೆುೋನ್ ೆಅಲಿವೆೋ? ದ್ಯವಿಟದಟ ಕದಳಿತ್ದಕೊಳಿಿ. 

ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ್ ಕೆ.ರಾಥೊೋಡ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಇದ್ದ ಸರಿಯಾಗಿಲಿ.  ನನಗ ೆ
ಮಾತ್ನ್ಾಡಲದ ಬಿಡದವುದಿಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಎಷದಟ ಬೆೋಕಾದ್ರೂ ಮಾತ್ನ್ಾಡಲದ ಬಿಡದತಿುೋರಿ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಪರಕಾಶ್ ಕ.ೆರಾಥೊೋಡ್ರವರೆ ತಾವು ಕದಳಿತ್ದಕೂೆಳುಿತಿುೋರೂೆೋ, 
ಇಲಿವೋ?  

(ಮದೆಂದ್ದ) 

(1283) 28.12.2022/7.00/ಎಸ್ಕ-ೆಜಆರ್                  (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ್ ಕೆ.ರಾಥೊೋಡ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ತಾವು ಹೆೋಗೆ ಹೆೋಳುತಿುೋರಿ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 
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ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಪರಕಾಶ್ ಕ.ೆರಾಥೊೋಡ್ರವರೋೆ, ಇದೊೆಂದೋೆ ವಿಷಯಕೆೆ ಒೆಂದ್ದ 
ಗೆಂಟೆ ಐದ್ದ ನಮಿಷ ಆಯಿತ್ದ.  ಇನೂನ ಬೆೋರಯೆ ಸದ್ಸಾರದ ಮಾತ್ನ್ಾಡದವವರಿದಾುರೆ. ಮಾನಾ 
ಸಚಿವರೆೋ, ನಯಮ 330 ರಡಿಯಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ೆಂತ ೆತ್ಮಮ ಉತ್ುರವನದನ ಹೆೋಳಿ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ್ ಕೆ.ರಾಥೊೋಡ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ತಾವು ಮಾಡದತಿುರದವುದ್ದ 
ಸರಿಯಿಲಿ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

 ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಯಾವುದೆೋ ಕೊಲೆಗಳಾದಾಗ ನ್ಾನದ 
ಅಲ್ಲಿಗ ೆಹೊೋಗಿ ನೆ್ೂೋಡಲ್ಲಲಿವೆೆಂದ್ದ ಮಾನಾ ಸಭಾನ್ಾಯಕರದ ನನನ ಮೋಲೆ ಗೆಂಭಿೋರವಾದ್ ಆರೂೆೋಪ 
ಮಾಡಿದ್ರದ. ಮಬೊಬತಿುನಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಲ ಅಧಾಕ್ಷರಾದ್ ಪರವಿೋಣ್ ಪೂಜಾರಿಯವರ ಕೊಲೆಯಾದಾಗ, 
ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ., ಯವರದ ಯಾರೂ ಹೊೋಗಿರಲ್ಲಲಿವೋೆ? (ಗೊೆಂದ್ಲ) ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೂೆೋಗಿ ಪರಿಹಾರ ಧನವನೂನ 
ಕೂಡ ಕೊಟದಟ ಬೆಂದಿದಿುೋರಿ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಸಚಿವರೆೋ, ತಾವು ಉತ್ುರ ಹೆೋಳಿ.   

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ್ ಕ.ೆರಾಥೊೋಡ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನನಗೆ ಮಾತ್ನ್ಾಡದವುದ್ಕೆೆ 
ಅವಕಾಶ  ಮಾಡಿಕೂೆಡದತಿುಲಿ. 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೆ್ೋೆಂದ್ರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ,  ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿುನ 
ಸದ್ಸಾರಾದ್ ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸಾದ್ ಮತ್ದು ಮಾನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ಮದಖಾ ಸಚೆೋತ್ಕರಾದ್ ಶ್ರೋ 
ಪರಕಾಶ್ ಕ.ೆ ರಾಥೂೆೋಡ್ ರವರದ  ನಯಮ 330 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ತ್ೆಂದ್ೆಂತ್ಹ ಸೂಚನೆ್ಗೆ… 
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ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ್ ಕೆ.ರಾಥೊೋಡ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, … 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಪರಕಾಶ್ ಕ.ೆ ರಾಥೊೋಡ್ರವರೆೋ, ತ್ಮಗೆ ಮಾತ್ನ್ಾಡದವುದ್ಕೆೆ 
ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೂೆಡದವುದಿಲಿ. ತಾವು ಕದಳಿತ್ಕೂೆಳಿಬೋೆಕೆೆಂದ್ದ ಹೋೆಳಿದೆುೋನ್ೆ. ತಾವು ಕದಳಿತ್ದಕೂೆಳಿಿ.  

ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ್ ಕ.ೆರಾಥೊೋಡ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನನಗೆ ಮಾತ್ನ್ಾಡದವುದ್ಕೆೆ 
ತಾವು ಏತ್ಕೆೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೂೆಡದವುದಿಲಿ? 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಪರಕಾಶ್ ಕ.ೆ ರಾಥೊೋಡ್ರವರೆೋ, ತ್ಮಗೆ ಮಾತ್ನ್ಾಡದವುದ್ಕೆೆ 
ಎಷದಟ ಸಮಯ ಕೊಡದತಾುರೆ? ಈಗಾಗಲೆೋ ತ್ಮಗ ೆ ಮಾತ್ನ್ಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಒೆಂದ್ದ ಗೆಂಟೆ ಕಾಲ 
ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟಟದೆುೋನೆ್. ಬೆೋರಯೆ ಸದ್ಸಾರದ ಮಾತ್ನ್ಾಡದವವರಿದಾುರೆ. ಮಾನಾ ಸಚಿವರೆೋ, 
ತಾವು ಉತ್ುರ ಹೆೋಳಿ. 

ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ್ ಕೆ.ರಾಥೂೆೋಡ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಆಗ ಮಾನಾ ಸಭಾನ್ಾಯಕರದ 
ಮಾತ್ನ್ಾಡಿದ್ರದ. ನನಗೆ ಮಾತ್ನ್ಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲ್ಲಲಿ. … 

(ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮಾನಾ ಪರಕಾಶ್ ಕ.ೆ ರಾಥೊೋಡ್ರವರದ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಪಿೋಠದ್ ಬಳಿ 
ಬೆಂದ್ದ ವಾಗಾಾದ್ಕೆೆ ತೊಡಗಿದ್ರದ) 

 
ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಮಾನಾ ಪರಕಾಶ್ ಕ.ೆ 

ರಾಥೊೋಡ್ರವರದ ನಯಮ ೫೯ ರಡಿಯಲ್ಲಿನ ಸೂಚನ್ಾ ಪತ್ರಕೆೆ  ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರದ  ತ್ಮಮ 
ಭಾಷಣವನದನ ಮದಗಿಸದತುೆೋವೆೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿದಾುರ.ೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ನ್ಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೂೆಡಿ. 
…  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಎಲಿರೂ ಒೆಂದ್ದ ನಮಿಷ ಕೆೋಳಿ.  ಬಾಯಿ ಇದೆ ಎೆಂದ್ದ ಏನದ 
ಬೆೋಕಾದ್ರೂ ಮಾತ್ನ್ಾಡಿದ್ರೆ  ನ್ಾನದ ಒಪದಪವುದ್ಕಾೆಗದವುದಿಲಿ.   ಮಾನಾ ಪರಕಾಶ್ ಕ.ೆ 
ರಾಥೊೋಡ್ರವರದ one hour five minutes  ಕಾಲ ಮಾತ್ನ್ಾಡಿದಾುರ.ೆ ಉಳಿದ್ ಸದ್ಸಾರದ 
ಏನದ ಮಾಡಬೋೆಕದ? ನಯಮ 330 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಇನನತ್ರ ವಿಷಯಗಳಿವೆ.  
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ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಮಾನಾ ಪರಕಾಶ್ ಕ.ೆ 
ರಾಥೊೋಡ್ರವರದ ಮಾತ್ನ್ಾಡಲ್ಲ. ಪರತಿ ದಿವಸ ಎಷ್ೊಟೆಂದ್ದ ಜೋವಗಳು ಹೂೆೋಗದತಿುದೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಪರಕಾಶ್ ಕೆ. ರಾಥೊೋಡ್ರವರದ ಎಷದಟ ಹೊತ್ದು 
ಮಾತ್ನ್ಾಡದತಾುರ?ೆ ನ್ಾನದ ಮಾತ್ನ್ಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟಾಟಗ ಮಾತ್ನ್ಾಡಬೆೋಕದ. 
ಕದಳಿತ್ದಕೂೆಳಿಿ ಎೆಂದಾಗ ಕದಳಿತ್ದಕೊಳಿಬೋೆಕದ. ಮಾತ್ನ್ಾಡಿದ್ವರೋೆ ಮಾತ್ನ್ಾಡದತಿುದ್ುರೆ ಇನದನಳಿದ್ವರದ 
ಏನದ ಮಾಡದತಾುರ?ೆ  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ್ ಕೆ.ರಾಥೊೋಡ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ,… 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ನ್ಾಡದವುದ್ಕೆೆ 
ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ. ಅವರದ ಎರಡದ ನಮಿಷದ್ಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮದಗಿಸದತಾುರೆ. ಅವರದ signature  
ಮಾಡಿಕೊಟಟದಾುರ.ೆ 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಬರಿೋ ಇದೆೋ ಆಯಿತ್ಲಿ. 

       ಡಾ|| ವೆೈ.ಎ. ನ್ಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ (ಸಕಾಾರಿ ಮದಖಾ ಸಚೆೋತ್ಕರದ):-  ಮಾನಾ 
ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, I have got a point of order.  

      ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರೋೆ, ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದ ಎರಡದ 
ನಮಿಷದ್ಲ್ಲಿ ಮಾತ್ನದನ ಮದಗಿಸಬೆೋಕದ. ಡಾ. ವೆೈ.ಎ. ನ್ಾರಾಯಣಸಾಾಮಿಯವರೋೆ, ಒೆಂದ್ದ ನಮಿಷ.  

      ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಮಾನಾ ಪರಕಾಶ್ ಕ.ೆ 
ರಾಥೊೋಡ್ರವರದ ಒೆಂದ್ದ ನಮಿಷದ್ಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಮದಗಿಸದತಾುರೆ. 
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ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಯಾವುದ್ಕಾೆದ್ರೂ ಒೆಂದ್ದ ಲ್ಲಮಿಟ್ ಇರಬೋೆಕದ. ಒೆಂದ್ದ ನಮಿಷ.   
ತ್ಮಮ  point of order  ಬಗೆೆ ಹೆೋಳಿ. 

ಡಾ|| ವೆೈ.ಎ. ನ್ಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ (ಸಕಾಾರಿ ಮದಖಾ ಸಚೆೋತ್ಕರದ):-  ಮಾನಾ 
ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಸಕಾಾರದ್ ಮದಖಾ ಸಚೆೋತ್ಕರದ ಮತ್ದು ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ಮದಖಾ ಸಚೋೆತ್ಕರದ 
ಇವರಿಬಬರೂ ಮಾತ್ನ್ಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಮತ್ದು ಪರಶೆನ ಹಾಕದವುದ್ಕೆೆ, ಚಚೆಾಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದವುದ್ಕೆೆ 
ಅವಕಾಶವಿದೆಯೋ ಎೆಂಬದದ್ಕೆೆ ನನಗ ೆ clarification ಬೆೋಕದ. ಅವರದ ಮಾತ್ನ್ಾಡಿ, ಪರಶೆನ ಕೆೋಳಿ, 
ಚಚೆಾಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದವುದಾದ್ರೆ, ನನಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೋೆಕದ. ಇದ್ಕೆೆ ತ್ಮಮ 
ಪಿೋಠದಿೆಂದ್ ಆದೆೋಶ ಕೂೆಡಬೆೋಕೆೆಂದ್ದ ತ್ಮಗೆ ಕೂೆೋರಿಕೂೆಳುಿತಿುದುೆೋನೆ್.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸಾದ್ (ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರದ):-  ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, 
point of order. ನ್ಾವು ನಯಮ ೫೯ ರಡಿಯಲ್ಲಿ ನಲದವಳಿ ಸೂಚನೆ್ಯನದನ ಕೊಟಾಟಗ ಅದ್ಕೆೆ 
he (Sri Prakash K.Rathod) is also a signatory.  

ಡಾ|| ವೆೈ.ಎ. ನ್ಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ:- ಮಾನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರೋೆ, ಅದ್ಕೆೆ 
provision ಇದೆ ಎೆಂಬದದ್ರ ಬಗೆೆ ಗೊತಾುಗಬೋೆಕಲಿ. 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಅದ್ಕೆೆ ನೋವು signatory ಆಗಿದಿುೋರಾ? 

ಡಾ|| ವೆೈ.ಎ. ನ್ಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ:- ಮಾನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರೋೆ, ನ್ಾನದ 
provision  ಬಗೆೆ ಕೋೆಳುತಿುದೆುೋನ್ೆ. 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಅದ್ಕೆೆ ಅವಕಾಶ ಇಲಿವಾದ್ರ,ೆ reject ಮಾಡಿಬಿಡಬೋೆಕಾಗಿತ್ದು. 

ಡಾ|| ವೆೈ.ಎ. ನ್ಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ:-  ಅವರದ signature ಹಾಕಬೆೋಕೊೋ ಬೆೋಡವೋ ಎೆಂದ್ದ 
ಹೆೋಳಬೆೋಕಲಿವೆ? 
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ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸಾದ್:- ನ್ಾನದ ನನನ ಮಾತ್ನದನ ಮದಗಿಸದತೆುೋನ್ೆ. ಅವರದ ಸಹಿ 
ಮಾಡಿಕೊಟಟರದ. 

ಡಾ|| ವೆೈ.ಎ. ನ್ಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ:-  ಅದ್ಕೂೆೆೋಸೆರ ಅವರನದನ ಕೆೋಳಿದ್ರೆ, ಅವರದ ಹೋೆಳುತಾುರೆ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಡಾ. ವೆೈ.ಎ. ನ್ಾರಾಯಣಸಾಾಮಿಯವರೋೆ, ಮಾನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ 
ನ್ಾಯಕರ ಮಾತ್ನದನ ಒೆಂದ್ದ ನಮಿಷ ಕೋೆಳಿ.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸಾದ್:- ನಯಮ ೫೯ ರಡಿಯಲ್ಲಿ  Chief Whip ಮಾತ್ನ್ಾಡದವ 
ಅಧಿಕಾರ  ಇಲಿವೆೆಂದ್ದ ಹೋೆಳಿದ್ರ,ೆ ನಮಮ ಅಜಾಯನದನ ತಿರಸಾೆರ ಮಾಡಬಹದದಾಗಿತ್ದು. ಅಜಾಯನದನ 
ಅೆಂಗಿೋಕಾರ ಮಾಡಿದ್ ಮೋಲೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿರದವವರಿಗೂ ಮಾತ್ನ್ಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಅವಕಾಶ 
ಮಾಡಿಕೊಡಿ.  

(ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮಾನಾ ಪರಕಾಶ್ ಕೆ. ರಾಥೊೋಡ್ರವರದ ತ್ಮಮ ಸಾಸಾಾನಕೆೆ ಹಿೆಂತಿರದಗಿದ್ರದ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಡಾ. ವೆೈ.ಎ. ನ್ಾರಾಯಣಸಾಾಮಿಯವರೋೆ, ಇದ್ರ ಬಗೆೆ  ನ್ಾನದ 
ಹೆೋಳುತುೆೋನೆ್. ಸಕಾಾರದ್ ಮದಖಾ ಸಚೋೆತ್ಕರಿದಾುಗ, ಸಕಾಾರದ್ ಕಡ ೆ ಇರದತಾುರ.ೆ ಸಕಾಾರವಿದಾುಗ, 
ನೋವು ಪರಶೆನ ಕೆೋಳುವುದ್ದ ಮಾತ್ನ್ಾಡದವೆಂತ್ಹ ಅಧಿಕಾರ ಇರದವುದಿಲಿ. ಅವರದ ವಿರೂೆೋಧ 
ಪಕ್ಷದ್ಲ್ಲಿದಾುಗ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರದತ್ುದೆ. ಹಿೋಗಾಗಿ ಅವರದ ಮಾತ್ನ್ಾಡಬಹದದ್ದ ಮತ್ದು ಸಹಿ 
ಕೂಡ ಹಾಕಬಹದದ್ದ. ತ್ಮಗೆ ಮಾತ್ನ್ಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಬರದವುದಿಲಿವಷ್ಟೆ. ಮಾನಾ ಪರಕಾಶ್ ಕ.ೆ 
ರಾಥೊೋಡ್ರವರೆೋ, ತ್ಮಮ ಮಾತ್ನದನ ಎರಡದ ನಮಿಷದ್ಲ್ಲಿ ಮದಗಿಸಿ. 

ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ್ ಕ.ೆ ರಾಥೊೋಡ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನ್ಾನದ ಮದ್ಲೋೆ ಪಾರರೆಂಭ 
ಮಾಡಿದಾಗ… 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಆಯನೂರದ ಮೆಂಜದನ್ಾಥ್ (ಪದ್ವಿೋಧರರ ಕ್ೆೋತ್ರ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, 
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    ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಆಯನೂರದ ಮೆಂಜದನ್ಾಥ್ರವರೆೋ, ತ್ಮಗೆ ಮಾತ್ನ್ಾಡಲದ 
ಆಮೋಲೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡದತುೆೋನೆ್. ಮದ್ಲದ ಮಾನಾ ಪರಕಾಶ್ ಕೆ. ರಾಥೊೋಡ್ರವರದ 
ಮಾತ್ನ್ಾಡಲ್ಲ. 

    ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ್ ಕೆ. ರಾಥೂೆೋಡ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ತಾವು ನನಗೆ ಮಾತ್ನ್ಾಡದವುದ್ಕೆೆ 
ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೂೆಟಟರಿ. ನನನ ಬಳಿ ಹತಾುರದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಯಾರದ ಯಾರದ … 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

     ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ತ್ಮಗೆ time limit ಇದ.ೆ  

    ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ್ ಕೆ. ರಾಥೊೋಡ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನ್ಾನದ ಹೆಸರನದನ ಓದ್ದವುದಿಲಿ.  
ಈ ತ್ರಹ ಪರಕರಣಗಳ ಬಗೆೆ ಮಾನಾ ಸಭಾನ್ಾಯಕರದ ಏನದ ಹೆೋಳಿದಾುರೂೆೋ, ಆ ಪರಕರಣಗಳ ಬಗೆೆ 
ಸೆಂಪೂಣಾವಾದ್ ವಿವರ ನನನ ಬಳಿ ಇದೆ. ತಾವು ನನಗ ೆ ಮಾತ್ನ್ಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಸಮಯಾವಕಾಶ 
ಕೊಡದತಿುಲಿ. ಈ ವಿಷಯದ್ ಕದರಿತಾಗಿ, ತ್ಮಗೂ ಒೆಂದ್ದ ಪದಸುಕವನದನ ಕೂೆಡದತೆುೋನ್ೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಆಯಿತ್ದ. ಕಳುಹಿಸಿಕೂೆಡಿ. 

      ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ್ ಕೆ. ರಾಥೊೋಡ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಪದಸುಕದ್ಲ್ಲಿ ಯಾರದ ಇದಾುರ ೆ
ಎೆಂಬದದ್ರ ಬಗೆೆ ಇದೆ.  ನ್ಾನದ ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರಿಗ ೆಹೆೋಳುವುದೆೋನ್ೆೆಂದ್ರೆ, ಅಬದುಲ್ ಜಲ್ಲೋಲ್ 
ಹತೆಾ ಪರಕರಣದ್ ಬಗೆೆ ನಯಮ 59 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟಟದುೆೋನೆ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ U.A.P.A.,  
ಕಾನೂನನಡಿಯಲ್ಲಿ  ಆರೂೆೋಪಿಗಳ ಮೋಲೆ  ಕೆೋಸ್ಗಳನದನ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಬೋೆಕಾಗಿತ್ದು. ಇದೂೆೆಂದ್ದ 
ನನನ ಬೆೋಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆಮೋಲೆ  moral policing ಎೆಂದ್ದ ಏನದ ಹೆೋಳುತೆುೋವೆ,  ಅದ್ರ ಬಗೆೆ 
ಕೂಲೆಂಕಷವಾದ್ೆಂತ್ಹ ಹೆೋಳಿಕೆ ಸಕಾಾರ ಕೊಡಬೋೆಕದ. ಮಾನಾ ನಸಿೋರ್ ಅಹಮದ್ರವರದ ಹೆೋಳಿದ್ 
ಹಾಗೆ, ಇದ್ದ ಯಾವಾಗ ಪಾರರೆಂಭವಾಗದತ್ುದೆ ಎೆಂದ್ರ ೆಇದ್ದ ನವೆೆಂಬರ್, ಡಿಸೆೆಂಬರ್ ತಿೆಂಗಳಿನೆಂದ್ 
ಪಾರರೆಂಭವಾಗದತ್ುದೆ. ಚದನ್ಾವಣೆ ಬರದವ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಈ ತ್ರಹ ಗಲಭ ೆಮಾಡದವುದ್ದ. ಹಿೆಂದ್ೂ-
ಮದಸಿಿೆಂ ಮಧೆಾ ದೆಾೋಷ ಸೃರ್ಷಟ ಮಾಡದವುದ್ದ. ಮತ್ ತೆಗೆದ್ದಕೂೆಳುಿವುದ್ದ ಮತೆು ಚದನ್ಾವಣೆಯಾದಾಗ 
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ಇವೆಲಿವೂ ಶಾೆಂತಿಯಾಗಿಬಿಡದತ್ುದೆ. ನ್ಾಲದೆ ವಷಾ ಏನೂ ಆಗದವುದಿಲಿ. ಪರತಿ ಚದನ್ಾವಣೆ 
ಬರದವೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಈ ರಿೋತಿ ಮಾಡದತಿುದಾುರ.ೆ  

ಶ್ರೋಮತಿ ಭಾರತಿ ಶೆಟಟ:- ಚದನ್ಾವಣ ೆಎೆಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ? 

ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ್ ಕೆ. ರಾಥೂೆೋಡ್:- ತಾವು ಸದಮಮನರಿ ಅಮಮ. ತಾವು ಮಾತ್ನ್ಾಡದವಾಗ, 
ನ್ಾನೆ್ೋನ್ಾದ್ರೂ ಮಾತ್ನ್ಾಡಿದೆುೋನ್ೆಯೋ? ಸದಮಮನೆ್ ಇರದವುದ್ದ ಬಿಟದಟ, ಕದಳಿತ್ದಕೂೆೆಂಡದ ಏನೆ್ೋನ್ೂೆೋ 
ಹೆೋಳಿದ್ರ,ೆ ಆಗಿನೆಂದ್ಲೂ ಮಾತ್ನ್ಾಡದತಿುದಿುೋರಿ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಪರಕಾಶ್ ಕ.ೆ ರಾಥೂೆೋಡ್ರವರೆೋ, ತಾವು ಮಾತ್ನ್ಾಡಿ. 

ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ್ ಕೆ. ರಾಥೊೋಡ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನ್ಾನದ ಇಷ್ೆಟ ಹೆೋಳುವುದ್ದ. 
ಚದನ್ಾವಣ ೆ ದ್ೃರ್ಷಟಯಿೆಂದ್ ಬೆೋಕೆಂತ್ಲೆೋ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಪಕ್ಷದಿೆಂದ್ ಆಗದತಿುದೆ. ಅವರ ಸೆಂರ್ ಪರಿವಾರ 
ಮತ್ದು ಅೆಂಗ ಸೆಂಸೆಾಗಳಿೆಂದ್ ಆಗದತಿುದೆ. ಇದ್ರ ಮೋಲೆ ಕರಮ ತೆಗೆದ್ದಕೊಳುಿವೆಂತ್ಹ ಧೆೈಯಾ ಮಾನಾ 
ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಇಲಿ. ಏಕೆೆಂದ್ರೆ, ಅವರದ ಕೂಡ ಅವರ ಪಕ್ಷದ್ಲ್ಲಿಯೋ ಇದಾುರ.ೆ ಇದ್ದ ಹಿೋಗೆಯೋ 
ಆಗದತ್ುದೆ. ಇನದನ ಮದೆಂದಯೊ ಕೂಡ ಆಗದತ್ುದೆ. ಇವತ್ದು ಸದ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಡಯೆದತಿುದೆಯಾ. ಮತೆು 
ಮಾಚ್ಾವರಗೊ ಸದ್ನ ನಡಯೆದತ್ುದೆ. ಇನೂನ ಎಷದಟ ಪರಕರಣಗಳು ನಡಯೆದತ್ುವೆ ನೆ್ೂೋಡಿ. ಮಾನಾ 
ನಸಿೋರ್ ಅಹಮದ್ರವರದ ಈಗಾಗಲೆೋ ಹೆೋಳಿರದವ ಹಾಗೆ, ಇನೂನ ಐದಾರದ ಜಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಿೋತಿ 
ಮತೆು ಆಗದತ್ುದ ೆಎೆಂದ್ದ ಹೋೆಳಿದಾುರ.ೆ ಈ ದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ ಇೆಂತ್ಹ ವಾತಾವರಣ ಸೃರ್ಷಟ ಮಾಡಿ, ದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ 
ಶಾೆಂತಿಯನದನ ನ್ಾಶ ಮಾಡದವೆಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನ ಈಗಿನ ಸಕಾಾರದಿೆಂದ್ ನಡಯೆದತಿುದೆ. ಇದ್ರ ಬಗೆೆ 
ಅಧಿಕಾರಕೊೆೋಸೆರ ಇೆಂತ್ಹ ನೋಚ ಕೆಲಸ ಮಾಡದವವರದ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ುರೆ ದ್ಯವಿಟದಟ, ಇದ್ದ 
ಬಿಡಬೆೋಕೆೆಂದ್ದ ನ್ಾನದ ತ್ಮಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡದತೆುೋನ್.ೆ 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಸಚಿವರೆೋ, ತ್ಮಮ ಉತ್ುರವನದನ ಹೆೋಳಿ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 
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ಶ್ರೋ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೆ್ೋೆಂದ್ರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ,    

ಶ್ರೋ ಆಯನೂರದ ಮೆಂಜದನ್ಾಥ್:-  ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಸಚಿವರೆೋ, ಒೆಂದ್ದ ನಮಿಷ. ಮಾನಾ ಆಯನೂರದ 
ಮೆಂಜದನ್ಾಥ್ರವರೆೋ, ತಾವು ಈಗ ಮಾತ್ನ್ಾಡದತಿುೋರಾ ಅಥವಾ ಅನೆಂತ್ರ ಮಾತ್ನ್ಾಡದತಿುೋರಾ? 

ಶ್ರೋ ಆಯನೂರದ ಮೆಂಜದನ್ಾಥ್ (ಪದ್ವಿೋಧರರ ಕ್ೆೋತ್ರ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, 
ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ಮಾತ್ನ್ಾಡಬೋೆಕದ ಎನದನವುದ್ರ್ಕೆೆಂತ್ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರದ ಮಾಡಿರದವ ಪರಸಾುವ 
ಸರಿ ಇದೆ. ಅದ್ರೆ ಬರಬರದತಾು, ನಯಮ 330 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ಸದ್ಸಾರದ 
ಮಾತ್ನ್ಾಡದವವರಿದಾುರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಏನದ ಕೊಟಟದಾುರ?ೆ ಆದ್ರ,ೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಚಾೆ 
ಮಾಡದತಿುರದವುದ್ದ ಏನದ?ೆ ದ್ಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ಜಲೆಿಯ law and order ಬಗೆೆ ಕೊಟಟರದವೆಂತ್ಹ 
ವಿಷಯವಾಗಿದ.ೆ ಅಲ್ಲಿ ಕದಸಿದ್ದ ಹೊೋಗಿರದವೆಂತ್ಹ ರ್ಟನ್ೆಯ ಬಗೆೆ quote  ಮಾಡಿ 
ಮಾತ್ನ್ಾಡಿದ್ರೆ, ಆ ಪರಬದದ್ಾತೆಯನದನ ಒಪಿಪಕೂೆಳುಿತೆುೋನೆ್. ಅದ್ಲಿದೆೋ, ನಮಗೆ ಗೂೆತಿುದೆ ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿ 
ಏನೆ್ೋನ್ೂೆೋ ಮಾತ್ನ್ಾಡದವುದಾದ್ರೆ, ಈ ಚಚಾೆಗೆ ಅಥಾವಿರದವುದಿಲಿ. ಒೆಂದ್ದ ಸದ್ದದೆುೋಶದಿೆಂದ್ 
ಸದ್ನದ್ ಗಮನ ಸಳೆೆಯದವ ಕೆಲಸವನದನ ಅವರದ ಮಾಡಿದಾುರ.ೆ ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ಗೌರವಯದತ್ವಾಗಿ 
ಕೆೋಳೊೋಣ. ಅದ್ನದನ ಮಿೋರಿ ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ್ವರದ ಮಾತ್ನ್ಾಡಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ವಿರೂೆಧ ಪಕ್ಷದ್ವರ ಕಡ ೆ
ಮಾತ್ನ್ಾಡಲ್ಲೋ, ತಾವು ಅದ್ಕೆೆ ಒೆಂದ್ದ ನಯೆಂತ್ರಣವನದನ ಹಾರ್ಕ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಆಯನೂರದ ಮೆಂಜದನ್ಾಥ್ರವರೆೋ, ನನನ ಮಾತ್ನದನ ಅವರದ 
ಕೆೋಳಬೆೋಕಲಿವ?ೆ 

ಶ್ರೋ ಆಯನೂರದ ಮೆಂಜದನ್ಾಥ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನ್ಾವು ಇದೆೋ ತ್ರಹ 
ಮೈಮೋಲೆ ಬಿದ್ದು ಮಾತ್ನ್ಾಡಿದ್ರೆ, ಇದ್ದ ಯಾವ ಉದೆುೋಶಕೆೆ ಚಚಾೆಯಾಗಿದೆ ಎನದನವುದ್ನದನ ಬಿಟದಟ  
ಬೆೋರ ೆ ಸೆಂದೆೋಶವನದನ ನಮಗೆ ಗೊತಿುಲಿದೆೋ ನ್ಾವೋೆ ಕಳುಹಿಸದವುದ್ದ. ನಮಗ ೆ ಗೊತಿುಲಿದೋೆ ನೋವೆೋ 
ಕಳುಹಿಸಬಹದದ್ದ ಅಥವಾ ಅದ್ದ ಅವರ ಉದೆುೋಶವಾಗಿರಬಹದದ್ದ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೆ್ೂೋ ಸಮಾಜದ್ 
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ಶಾೆಂತಿಯನದನ ಮಾತ್ನ್ಾಡದತಾು, ಇನ್ಾಾವುದೂೆೋ ಸೆಂದೆೋಶವನದನ ಕಳುಹಿಸಿ, ಸಮಾಜವನದನ 
ಕೆಡಿಸದವುದ್ದ ಬೆೋಡ. ವಿಷಯಕೆೆ ಸಿಮಿೋತ್ವಾಗಿ ಮಾತ್ನ್ಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಹಿರಿತ್ನ, ಶಾಸಕತ್ಾ, 
ಪರಬದದ್ಾತೆಗ ೆಒೆಂದ್ದ ರ್ನತ ೆಗೌರವ ಬರದತ್ುದೆ. ಅದ್ಕೆೆ ಒೆಂದ್ದ limit ನಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಎೆಂದ್ದ ನ್ಾನದ 
ತ್ಮಮ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಮಾಡದತೆುೋನ್.ೆ 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಇದ್ನದನ ಎಲಾಿ ಸದ್ಸಾರದ ತಿಳಿದ್ದಕೂೆಳಿಬೆೋಕದ. ಮಾನಾ ಸಚಿವರೆೋ, 
ಉತ್ುರ ಹೆೋಳಿಬಿಡಿ. 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಎಸ್. ಅೆಂಗಾರ (ಮಿೋನದಗಾರಿಕೆ, ಬೆಂದ್ರದ ಮತ್ದು ಒಳನ್ಾಡದ ಜಲಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರದ):-  
ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಒೆಂದ್ದ ನಮಿಷ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಸಚಿವರೆೋ, ತಾವು ಮಾತ್ನ್ಾಡದವುದ್ದ ಬೆೋಡ. ಈಗ ಮಾನಾ 
ಗೃಹ ಸಚಿವರದ ಉತ್ುರ ಹೆೋಳುತಾುರೆ. 

ಶ್ರೋ ಎಸ್. ಅೆಂಗಾರ:-  ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, … 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:-  ಮಾನಾ ಸಚಿವರೆೋ, ತ್ಮಗೆ ಮಾತ್ನ್ಾಡದವುದ್ಕೆೆ ನ್ಾನೋಗ ಅವಕಾಶ 
ಕೊಡದವುದಿಲಿ. ದ್ಯವಿಟದಟ, ಕದಳಿತ್ದಕೂೆಳಿಿ. 

ಶ್ರೋ ಎಸ್. ಅೆಂಗಾರ:-  ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನನನದೆೋ ಆದ್..  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ತಾವು ಏನದ ಗೃಹ ಮೆಂತಿರಯಾಗಿದಿುೋರಾ? 

ಶ್ರೋ ಎಸ್. ಅೆಂಗಾರ:-  ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನನನ ಕ್ೆೋತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಒಳೆಿಯದಾಗಿದೆ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಉತ್ುರ ಹೋೆಳಿದ್ ನೆಂತ್ರ, ತಾವು ಮಾತ್ನ್ಾಡಿ. 

ಶ್ರೋ ಎನ್. ನ್ಾಗರಾಜದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, 
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(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರೆೋ, ತ್ಮಗೆ ಮಾತ್ನ್ಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಅವಕಾಶ 
ಕೊಡದವುದಿಲಿವೆೆಂದ್ರ,ೆ ಕದಳಿತ್ದಕೂೆಳಿಬೆೋಕದ. ಈ ಪಿೋಠದ್ ಆದೆೋಶಕೆೆ ಗೌರವ ಇದೆ ಅಲಿವೆೋ. 

ಶ್ರೋ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೆ್ೋೆಂದ್ರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ವಿಶೆೋಷವಾಗಿ 
ಮಾನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರಾದ್ ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸಾದ್ ಮತ್ದು  ಮಾನಾ  ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ 
ಮದಖಾ ಸಚೆೋತ್ಕರಾದ್ ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ್ ಕ.ೆ ರಾಥೊೋಡ್ರವರದ ತ್ೆಂದಿರದವೆಂತ್ಹ ನಯಮ 330 ರ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ್ಯನದನ ಮೆಂಡನೆ್ ಮಾಡಿದಾುರ.ೆ ದ್ಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ಜಲೆಿಯ ಪದತ್ೂುರಿನ 
ಕಾಣಿಯೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆ್ಲೆಸಿರದವ ಉಪವಲಯ ಅರಣಾಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೋ ಸೆಂಜೋವ ಪೂಜಾರಿ ಅವರ 
ಕದಟದೆಂಬಕೆೆ ಆಘಾತ್ವಾಗಿರದವ ಬಗೆೆ ನಯಮ 330 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ  ಸೂಚನೆ್ಯನದನ ತ್ೆಂದಿದಾುರೆ. 
ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ಾಗಿದೆ ಎೆಂಬದದ್ರ ಬಗೆೆ ಉತ್ುರವನದನ ಕೊಟಟದೆುೋವೆ.    

ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ೨೨ನ್ೆೋ ತಾರಿೋಖದ ಶ್ೋ ಸೆಂಜೋವ ಪೂಜಾರಿ ಎನದನವ ಒಬಬ 
ಸಕಾಾರಿ ನ್ೌಕರ, ಆತ್ ಅರಣಾ ಇಲಾಖಯೆಲ್ಲಿ Forester  ಆಗಿದ್ದು ಈಗ promotion  ಆಗಿ 
ಉಪವಲಯ ಅರಣಾಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದಾುರ.ೆ ಆತ್ ತ್ನನ Facebook  ನಲ್ಲಿ  ಹಿೆಂದ್ೂ ಧಮಾದ್ ಬಗೆೆ 
ಹಿೆಂದ್ೂ ಧಮಾದ್  ಮಹಿಳೆಯರದ ಭಜನೆ್  ಮಾಡಿದ್ ಬಗೆೆ ಕೆಟಟದಾಗಿ ಮತ್ದು ನೆಂದ್ನ್ಾತ್ಮಕವಾದ್ 
ಸೆಂದೆೋಶವನದನ ರವಾನೆ್ ಮಾಡಿದಾುನೆ್. ಒಬಬ ಸಕಾಾರಿ ನ್ೌಕರನ್ಾಗಿ ಹಿೆಂದ್ೂ ಧಮಾದ್ ಬಗೆೆ 
ಅವಹೆೋಳನ ಮಾಡಿ, ಭಾವನೆ್ಗಳನದನ ಕೆರಳುವೆಂತೆ ಮಾಡಿದಾುನ್ೆೆಂದ್ದ ಸಚಿನ್ ರೈೆ ಎನದನವವರದ ದ್ೂರದ 
ಕೊಟಟದಾುರೆ. ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಪರಕರಣ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.                                        

                                                         (ಮದೆಂದ್ದ) 
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(1284) 28.12.2022, 7.10,TCH-GR                     (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೋ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೆ್ೋೆಂದ್ರ (ಮದೆಂದ್ದ):-    

ಮಾನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರಿಗ ೆ ತ್ಪದಪ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆಯೆಂದ್ದ ಕಾಣಿಸದತ್ುದೆ.  ದಿನ್ಾೆಂಕ 
20ನೆ್ೋ ತಾರಿೋಖಿನೆಂದ್ದ ನನನ ಮನ್ೆಯಲ್ಲಿ ೯.೪೫ ಗೆಂಟೆಗ ೆ ನ್ಾನದ ಮಲಗಿ ನದೆರ ಮಾಡಿದಾಗ 
ಸದಮಾರದ ೧೫ ರಿೆಂದ್ ೨೦ ಜನ ಬೆಂದ್ದ ಬಾೆಂಬ್ ಸಿಡಿಸಿ ನನಗ ೆಬೆದ್ರಿಕ ೆಹಾರ್ಕದ್ರೆೆಂದ್ದ ೨೬ನ್ೆೋ 
ತಾರಿೋಖಿನೆಂದ್ದ ಕೆಂಪೆಿೋೆಂಟ್ ಕೊಡದತಾುನ್.ೆ ತಾರಿೋಖದ ೨೨ ರೆಂದ್ದ ಆತ್ನ ಮೋಲೆ ಕೆೋಸ್ ರಿಜಸಟರ 
ಆಗಿ ಎಫ್.ಐ.ಆರ್., ದಾಖಲಾಗದತ್ುದ.ೆ ತಾರಿೋಖದ ೨೦ರೆಂದ್ದ ರ್ಟನ್ ೆ ನಡದೆಿದೆಯೆಂದ್ದ ೨೬ನ್ೋೆ 
ತಾರಿೋಖದ ಆತ್ ಕೆಂಪೆಿೋೆಂಟ್ ಕೊಡದತಾುನ್.ೆ ನ್ಾನದ ಹೆೋಳಿದ್ುರ ಮೋರಗೆೆ ಎಫ್.ಐ.ಆರ್., 
ದಾಖಲ್ಲಸಲಾಗಿದ ೆಎೆಂದ್ದ ಮಾನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರದ ಹೆೋಳಿದ್ರದ. ಅದ್ದ ಆ ರಿೋತಿ ಅಲಿ. 
ಆತ್ ತ್ಡವಾಗಿ ೨೬ನ್ೆೋ ತಾರಿೋಖಿನೆಂದ್ದ ಕೆಂಪೆಿೋೆಂಟ್ನದನ ಕೊಟಟದಾುನ್.ೆ ೨೬ನ್ೆೋ ತಾರಿೋಖಿಗ ೆ ಇದ್ರ 
ಮೋಲೂ ಕೂಡ ಬೆಳಾಿರ ೆಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಐ.ಪಿ.ಸಿ., ಯ ಕಲೆಂ ೧೪೩, ೧೪೯, ೫೦೪, 506, 
447 ಮತ್ದು ಸೂೆಪೋಟಕ ಕಾಯು 1984ರ ಕಲೆಂ ೯ (ಬಿ) ರಿೋತಾಾ ಪರಕರಣ ದಾಖಲ್ಲಸಿಕೂೆೆಂಡದ ತ್ನಖ ೆ
ನಡಯೆದತಿುದ.ೆ  ಅವರದ ಯಾರನೂನ ಬಿಡಲ್ಲಲಿ. ಏಕೆೆಂದ್ರ ೆಕೆಂಪೆಿೋೆಂಟ್ ಕೊಟಟದೆುೋ ಲೆೋಟ್. ಅಷಟಕೂೆ 
ಕೂಡ ಎಫ್.ಎಸ್.ಎಲ್., ತ್ಜ್ಞರದ ಕೂಡ ಯಾವ ಬಾೆಂಬ್ ಸೂೆಪೋಟ ಆಗಿದಯೆೆಂದ್ದ ನೆ್ೂೋಡಲದ ಆ 
ಮನ್ೆಯ ಹತಿುರ ಹೊೋಗಿದಾುರೆ.  ಎಫ್.ಎಸ್.ಎಲ್., ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೋೆ ಸಾಕ್ಾಯಧಾರಗಳು 
ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗದವುದಿಲಿ. ಈ ಪರಕರಣಕೆೆ ಸೆಂಬೆಂಧಪಟಟೆಂತೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನದನ ನ್ಾನದ ಸದ್ನಕೆೆ 
ಕೊಡದತಿುದೆುೋನ್ೆ. ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಿನೆ್ನಲೆ ಇದೆ, ಏನದೆಯೆಂದ್ದ 
ಸೆಂಪೂಣಾವಾಗಿ ತ್ನಖೆ ಮಾಡದತಾುರ.ೆ ಶ್ರೋ ಸೆಂಜೋವ್ ಪೂಜಾರಿಯವರ ಮನೆ್ಗ ೆ ಹೊೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ 
ಬಾೆಂಬ್ ಸೂೆಪೋಟ ಆಗಿದೆ, ಯಾವುದ್ದ ಇದೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಾಕ್ಾಯಧಾರಗಳು ಇದೆಯೋ ಎೆಂದ್ದ 
ಹದಡದರ್ಕದ್ರ ೆ ಅವನದ ನರದತ್ುರನ್ಾಗದತಾುನ್ೆ.  ಇದ್ದ ಪರಿಸಿಾತಿಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ, ಅದ್ನದನ ತ್ದೆಂಬಾ 
ದೊಡಿದ್ದ ಮಾಡದವುದ್ರಲ್ಲಿ ಅಥಾವಿಲಿ. ಹಾಗೆೆಂದ್ದ ಯಾರದೊೋ ಜೋವಕೆೆ ಆತ್ೆಂಕ ಇದೆಯೆಂದ್ರೆ, 
ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪರಕರಣ ದಾಖಲದ ಮಾಡಿ ಅದ್ನದನ ಎನ್ಕೆಾೈರಿ ಮಾಡದತಿುದಾುರೆ. ಸದಳುಿ 
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ಪರಕರಣವಾದ್ರೆ ಅದ್ನೂನ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡದತಾುರೆ. ಅದ್ದ ನಜವಾದ್ಲ್ಲಿ ಯಾರದ ಅದ್ರ ಹಿೆಂದ ೆ
ಇದಾುರೂೆೋ ಅವರನದನ ಬೆಂಧಿಸದವೆಂತ್ಹ ಎಲಾಿ ಪರಯತ್ನಗಳು ಕೂಡ ಆಗದತ್ುದೆ. ಸೂರತ್ೆಲ್ನ 
ಕಾಟಪಾಳಾದ್ಲ್ಲಿ ಫ್ಾಾನಸ ಅೆಂಗಡಿಯನನಟದಟಕೂೆೆಂಡದ ವಾಾಪಾರ ಮಾಡದತಿುದ್ುೆಂತ್ಹ ಅಬದುಲ್ ಜಲ್ಲೋಲ್ 
ಎೆಂಬದವರಿಗ ೆಅಪರಿಚಿತ್ ವಾರ್ಕುಗಳಿಬಬರದ ಮಾರಕಾಯದಧಗಳಿೆಂದ್ ಗಾಯಗೂೆಳಿಸಿದಾುರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೋೆರಿದ್ 
ಸಾವಾಜನಕರದ ಮೆಂಗಳೂರದ ಮದಕೆ ಶ್ರೋನವಾಸ್ ಆಸಪತೆರಗೆ ಸೋೆರಿಸಿದ್ದು, ಗಾಯಗೊೆಂಡ ಅಬದುಲ್ 
ಜಲ್ಲೋಲ್ ರವರದ ಆಸಪತೆರಯಲ್ಲಿ ಚಿರ್ಕತೆಸ ಫಲಾಕಾರಿಯಾಗದೆೋ ಮೃತ್ಪಟಟರದತಾುರೆ. ಈ ರ್ಟನ್ೆಗ ೆ
ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ೆಂತ ೆ ಮೃತ್ ಜಲ್ಲೋಲ್ ರವರ ಚಿಕೆಪಪ ಅಬದುಲ್ ಖಾದ್ರ್ ಎೆಂಬದವರದ ನೋಡಿದ್ 
ದ್ೂರಿನೆಂತ ೆಸೂರತ್ೆಲ್ ಪೂೆಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಅ.ಕರ:109/22 ಕಲೆಂ ೪೪೮, ೩೦೨ ಜೊತೆಗೆ ೩೪ 
ಐಪಿಸಿಯೆಂತ ೆ ಪರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರದತ್ುದೆ. ಮೃತ್ ಜಲ್ಲೋಲ್ರವರ ಮೃತ್ದೆೋಹವನದನ ಮೆಂಗಳೂರದ 
ಮದಕೆ ಶ್ರೋನವಾಸ್ ಆಸಪತರೆಯಿೆಂದ್ ಮೆಂಗಳೂರಿನ ಎ.ಜೆ.ಆಸಪತೆರಗೆ ಸಾಗಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಮರಣೂೆೋತ್ುರ ಶವ 
ಪರಿೋಕ್ೆಯನದನ ನಡಸೆಿ ಮೃತ್ದೆೋಹವನದನ ಮದೆಂದಿನ ಧಫನ ಕಾಯಾಕೆೆ ಮೃತ್ನ ಸೆಂಬೆಂಧಿಕರಿಗ ೆ
ಕೊಡಲಾಗಿದ.ೆ ಪರಿಸಿಾತಿಯ ನಯೆಂತ್ರಣಕಾೆಗಿ ಸೂರತ್ೆಲ್, ಕಾವೂರದ, ಪಣೆಂಬೂರದ ಮತ್ದು ಬಜಪ 
ಠಾಣಾ ಪರಿಸರದ್ಲ್ಲಿ ಕಲೆಂ ೧೪೪ ದ್ೆಂಡ ಪರರ್ಕರಯ ಸೆಂಖೆಾ ಪರಕಾರ ಬೆಂದೊೋಬಸು್ನದನ ಮಾಡಲಾಗಿದ.ೆ 
ದಿನ್ಾೆಂಕ 25.12.2022 ರಿೆಂದ್ 27.12.2022 ಅೆಂದ್ರೆ ಇವತಿುನವರಗೆೆ ನಷ್ೆೋಧಾಜೆ್ಞೋಯನದನ 
ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರದವುದ್ಲಿದೆೋ ಮದ್ಾದ್ ಅೆಂಗಡಿಗಳನದನ ಮದಚದುವ ಕರಮಕೆೈಗೊಳಿಲಾಗಿದೆ. ಈ 
ಸೆಂಬೆಂಧವಾಗಿ ಪೊಲ್ಲೋಸರದ ವಾಾಪಕವಾಗಿರತ್ಕೆೆಂಥ ಬೆಂದೊೋಬಸು್ನದನ ಮಾಡಿದಾುರೆ.  ಮಾನಾ 
ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನನನ ವಿನೆಂತಿ ಇಷ್ೆಟೋ. ತಾವೆೋ ಹೆೋಳಿ. ಯಾವ ಪರಕರಣದ್ಲ್ಲಿ ಕೆೋಸ್ ರಿಜಸಟರ್ 
ಮಾಡದಯೆೋ, ಉದೆುೋಶಪೂವಾಕವಾಗಿ ಕೈೆಬಿಟಟದ್ುರೆ ಎೆಂದ್ದ  ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ. ಆ ರಿೋತಿ 
ಕೆೈಬಿಟಟರದವ ಪೊಲ್ಲೋಸರ ಮೋಲೆ ನ್ಾವು ಕರಮ ತೆಗೆದ್ದಕೊಳುಿತೆುೋವೆ.  ಏಕೆೆಂದ್ರ ೆ ನೋವು ಹೆೋಳುವ 
ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಮ ಸಕಾಾರದ್ಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಲೋಸ್ನವರದ ಯಾವುದೆೋ ಧಮಾದ್ ಆಧಾರದ್ ಮೋಲೆ ಬಿಜೆಪಿ 
ಸಕಾಾರದ್ಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದತಿುಲಿ. ಎಲಾಿ ಧಮಾದ್ವರಿಗೂ ಕಾನೂನದ ಒೆಂದೋೆ ಎನನವ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ 
ನಷ್ೆಿಯಿೆಂದ್ ಕರಮ ಕೆೈಗೂೆೆಂಡಿದಾುರೆ. ಅದ್ದ ಈ ಎರಡದ ಪರಕರಣಗಳಿರಬಹದದ್ದ. ಶ್ರೋ ಪರವಿೋಣ್ 
ಪೂಜಾರಿಯ ಹತೆಾ ಇರಬಹದದ್ದ, ಎಲಿವೂ ಕೂಡ ಇರಬಹದದ್ದ. ಯಾರದ culprits ಇದಾುರ ೆ
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ಬೆಂದೊೋಬಸು್ ಮಾಡಿದಾುರೆ. ಶ್ರೋ ಪರವಿೋಣ್ ಪೂಜಾರಿಯ ಹತೆಾಯಲ್ಲಿ ಒಬಬರದ ಅಥವಾ ಇಬಬರದ 
ಇನೂನ ಕೆೈಗೆ ಸಿಗಬೆೋರ್ಕದೆ. ತಾವು ಯದ.ಎ.ಪಿ.ಎ., ಆಕಟ್ ಬಗೆೆ ಬಹಳ ಹೆೋಳಿದಿುೋರಿ. ತ್ಪದಪ ಅಭಿಪಾರಯ 
ಹೊೋಗಬಾರದ್ದ. ಪೂೆಲ್ಲೋಸ್ನವರಿಗೆ ಯಾವ ಸಕೆ್ಷನ್ ಹಾಕಬೆೋಕೆೆಂದ್ದ ನ್ಾವು ಆದೆೋಶ ಕೊಡದವುದ್ಲಿ. 
ನ್ಾವು ಆದೆೋಶವನದನ ಕೊಡದವುದ್ಕೂೆ ಆಗದವುದಿಲಿ. ನೋವು ಹೆೋಳಿದ್ೆಂತೆ ಅಥವಾ ನ್ಾನದ ಹೆೋಳಿದ್ೆಂತ ೆ
ಸಕೆ್ಷನ್ಗಳನದನ ಹಾಕದತಾು ಹೊೋದ್ಲ್ಲಿ ಅದ್ದ ಎೆಂಡ್ ಆಗದವುದೋೆ ಇಲಿ.  ಆದ್ುರಿೆಂದ್ ಯದ.ಎ.ಪಿ.ಎ., 
ಆಕಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೋೆಸ್ ದಾಖಲದ ಮಾಡಬೋೆಕಾದ್ರ ೆ ಅನೆ್ೋಕ ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ಇೆಂಟರ್ನ್ಾಾಷನಲ್ 
ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸೆಂರ್ಟನೆ್ಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟಟದ್ುರ ೆ  ಅಥವಾ ಅೆಂತ್ರರಾರ್ಷರೋಯ ಸೆಂರ್ಟನ್ಗೆಳಲ್ಲಿ 
ಏನ್ಾದ್ರೂ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದಾುರೆೆಂದ್ದ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ುರ ೆಅದ್ರ ಆಧಾರದ್ ಮೋಲೆ ಯದ.ಎ.ಪಿ.ಎ., 
ಆಕಟ್ ಹಾಕದತಾುರ.ೆ ಯಾವುದೊೋ ಶ್ರೋ ಸೆಂಜೋವ್ ಪೂಜಾರಿಯವರ ಹತೆಾಗ ೆಮತ್ದು ಜಲ್ಲೋಲ್ರವರ 
ಹತೆಾಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೆೋ 4 ಜನರನದನ ಬೆಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.  ನನ್ನೆ ಮಧಾಾಹನದ್ ವರಗೆ ೆ 3 ಜನರನದನ 
ಬೆಂಧಿಸಿದ್ುರದ. ನನ್ನೆ ಮಧಾಾಹನದ್ ನೆಂತ್ರ ಒಬಬರನದನ ಬೆಂಧಿಸಿದಾುರ.ೆ ಒಟದಟ 4 ಜನರದ ಅದ್ರಲ್ಲಿ 
ಮೋಜರ್ ಆಗಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾಲೂೆೆೆಂಡಿದಾುರೂೆೋ ಅವರನದನ ಈಗಾಗಲೆೋ ಅರಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಬೆಂಧಿಸಿ 
ಈಗಾಗಲೆೋ ಕರಮ ತೆಗೆದ್ದಕೊೆಂಡಿದಾುರೆ. ಅವರದ ಎಷದಟ ಗೆಂಟೆಯಳಗೆ ಕರಮ ತೆಗೆದ್ದಕೂೆೆಂಡಿದಾುರೆ 
ನೆ್ೂೋಡಿ. ಏಕೆೆಂದ್ರ,ೆ ಇದ್ದ ಏನೆ್ೂೋ ಸಕಾಾರ ಮಧೆಾ ಪರವೆೋಶ ಮಾಡಿ ಮದಸಿಿೆಂ ನವರಿಗೆ ಒೆಂದ್ದ 
ಕಾನೂನದ ಮತ್ದು ಹಿೆಂದ್ೂಗಳಿಗೆ ಒೆಂದ್ದ ಕಾನೂನದ ಎೆಂದ್ರೆ ಬಹದಶಃ ಅವರದ ಅರಸೆಟ್ ಆಗದತಿುರಲ್ಲಲಿ. 
ಇವತ್ದು ನನಗ ೆ ಹತಿುರ ಮಾನಾ ಯದ.ಟ.ಖಾದ್ರ್ ರವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಸಿೋದಿಯ 
ಮದಖೆಂಡರದಗಳೆಲಾಿ ಒೆಂದ್ಷದಟ ಜನ ಬೆಂದಿದ್ುರದ. ಬೆಂದಿದ್ುರದ. ನ್ಾವು ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತ್ನ್ಾಡಿದವೆು. 
ಪೊಲ್ಲೋಸ್ನವರದ ಒಳೆಿಯ ಕರಮ ತೆಗೆದ್ದಕೂೆೆಂಡಿದಾುರೆೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿದ್ರದ. ನಮಗೆ ಪೊಲ್ಲೋಸ್ನವರ 
ಮೋಲ ೆ ಬೆೋಜಾರದ ಇಲಿ. ಇನದನ ಮದೆಂದ ೆ ಇೆಂತ್ಹ ಹತೆಾಗಳು ನಡಯೆದ್ೆಂತ ೆ ಏನ್ಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ 
ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿದ್ರದ. ನ್ಾನದ ಅವರ ಕಳಕಳಿಯನದನ ಮಚಿುಕೊೆಂಡಿದೆುೋನ್ೆ. ಅದ್ಕೆೆ ಏನ್ಾದ್ರೂ 
ಮಾಡಬೋೆಕದ, ಎಲಿರೂ ಒೆಂದೋೆ ರಿೋತಿ ಇರದವುದಿಲಿ. ಎಲಾಿ ಧಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಎಲಿರೂ ಕೆಟಟವರದ ಎೆಂದ್ದ 
ನ್ಾನದ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಸಾಧಾವಿಲಿ. ಕೆಲವರದ ಕೆಟಟವರದ ಇರದತಾುರ.ೆ ನ್ಾನದ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ 
ಮಾತ್ನ್ಾಡಿದುೆೋನ್.ೆ ನನನ ಧಮಾದ್ಲ್ಲಿ ಯಾರೊೋ ಒೆಂದ್ಷದಟ ಜನ ಆ ರಿೋತಿ ಮಾಡಿದ್ರ ೆನ್ಾನದ ಅದ್ನದನ 
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ಖೆಂಡಿಸಬೆೋಕದ, ನನಗ ೆ ತಾಕತ್ ಬೆೋಕದ. ಮದಸಲಾಮನರ ಧಮಾದ್ಲೂಿ ಈ ರಿೋತಿ ಯಾರಾದ್ೂ 
ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ನದನ ಖೆಂಡಿಸಬೆೋಕದ. ಅದ್ನೂನ ಯಾರೂ ವೆೈಭವಿೋಕರಣ ಮಾಡಬಾರದ್ದ.  ಅದ್ನದನ 
politicalise ಮಾಡಬಾರದ್ದ.  ಒೆಂದ್ದ ಗದೆಂಪಿನೆಂದ್ ಒೆಂದ್ಷದಟ ಓಟದ ಸಿಗದತ್ುದೆ ಹೆೋಳುವುೆಂಥ 
ಬರದ್ಲ್ಲಿ ನ್ಾವು ಈ ರಿೋತಿ ಹೆೋಳಿದ್ರ ೆ ಹೋೆಗಾಗದತ್ುದೆ? ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಶ್ವಮಗೆ 
ಪರಕರಣದ್ಲ್ಲಿ ಶ್ರೋಹಷಾ ಎೆಂಬದವರ ಹತೆಾಯಾಗದತ್ುದ.ೆ  ಶ್ರೋಹಷಾರವರನದನ ಕೂೆಲೆ ಮಾಡಿದ್ುನದನ 
ಬಿಟದಟಬಿಡದತಾುರ.ೆ ಅವರ ಮರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೂೆೋಗಿದ್ುರ ಬಗೆೆ ಹೋೆಳುತಾುರೆ. ಅವರ ಶವದ್ 
ಮರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಾಮನಾ ಕ.ೆಎಸ್.ಈಶಾರಪಪನವರದ ಮತೊುಬಬರದ ಹೊೋಗಿದ್ುರೆೆಂದ್ದ ಅದ್ನೆ್ನೋ 
ದೊಡಿದ್ದ ಮಾಡಿದ್ರದ. ಅಯಾೋ ದೆೋವರ.ೆ ಆ ಯದವಕ ಹತೆಾಯಾಗಿದಾುನ್.ೆ ಸದಮಾರದ ಐದಾರದ ಜನ 
ಸೋೆರಿಕೊೆಂಡದ ಅವನನದನ ಹತೆಾ ಮಾಡಿದಾುರ.ೆ  ಅದ್ರ ಬಗೆೆ ಖೆಂಡಿಸದವೆಂತ್ಹ ಒೆಂದ್ದ ಮಾತ್ದ ಕೂಡ 
ಆಡದತಿುಲಿ. ಒೆಂದ್ದ ಶಬಾ ಕೂಡ ಇಲಿ. ಇದ್ದ ಈ ದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ನಡದೆಿರತ್ಕೆೆಂಥದ್ದು.  ಏಕ ೆ
ಅದ್ನದನ ಖೆಂಡಿಸದವುದಿಲಿ? ಏಕೆ ಇದ್ದ ತ್ಪದಪ ಎೆಂದ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಹೆೋಳುವುದಿಲಿ?  

 ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸಾದ್ (ಮಾನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ. .  

 ಶ್ರೋ ಆರಗ ಜ್ಞಾನ್ೆೋೆಂದ್ರ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಶ್ವಾಜನಗರದ್ಲ್ಲಿ ಶ್ರೋ ರದದೆರೋಶ್ರವರ 
ಹತೆಾ ಹಾಡದಹಗಲೋೆ ನಡಯೆಿತ್ದ. ಆತ್ನನದನ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡದಹಗಲೆೋ ಆತ್ನನದನ ಕೂೆಚಿು ಹಾರ್ಕದ್ರದ. ಅಲ್ಲಿ 
ಯಾರಿದ್ುರದ, ಅವತ್ದು ಸಕಾಾರ ಇತೆುೋ? ಅದ್ನದನ ಯಾರದ ಮಾಡಿದ್ದು. ನ್ಾವು ಎಷದಟ ಜನ ಅದ್ನದನ 
ಖೆಂಡಿಸಿದೆುೋವ?ೆ ಡಿ.ಜ ಹಳಿಿ ಮತ್ದು ಕ.ೆಜ., ಹಳಿಿಯಲ್ಲಿ ನಮಮ ಪಕ್ಷದ್ ಒಬಬರದ ಮಾನಾ ಶಾಸಕರ ಮನ್ ೆ
ಮೋಲ ೆ ಬೆೆಂರ್ಕ ಹಚಿುದ್ರದ. ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣೆಗ ೆ ಬೆೆಂರ್ಕ ಹಚಿುದ್ರದ. ಅವತ್ದು ಪೊಲ್ಲೋಸ್ನವರನದನ 
ಜೋವೆಂತ್ವಾಗಿ ಸದಡದತಿುದ್ುರದ. ನೋವು ೪೦೦ ಜನರನದನ ಏಕೆ ಬೆಂಧಿಸಿದಿುೋರಿ ಎೆಂದ್ದ ಇಲ್ಲಿ 
ಚಚೆಾಯಾಗದತ್ುದೆ. ಪೂೆಲ್ಲೋಸ್ನವರದ ಯಾರನೂನ ಪದಕಸಟೆಟ ಬೆಂಧಿಸದವುದಿಲಿ.  ಪೂೆಲ್ಲೋಸ್ನವರದ 
ನ್ಾವು ಹೆೋಳಿದ್ೆಂತ ೆಬೆಂಧಿಸದವುದಿಲಿ. ನಮಮ ಸಕಾಾರದ್ಲೂಿ ಅವರೋೆ ಇದ್ುರದ, ನಮಮ ಸಕಾಾರದ್ಲೂಿ 
ಕೂಡ ಅವರೆೋ ಇದಾುರ.ೆ ನ್ಾವು ಚೆೋೆಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲಲಿ.  

 ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಪದಗಸಟಟೆ ಎೆಂದ್ರೆ ಅಥಾವಾಗದತಿುಲಿ. . . 
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 ಶ್ರೋ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೆ್ೋೆಂದ್ರ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ತಾವು ಸಾಲಪ ಕೋೆಳಿ. ನ್ಾವು ಯಾವ 
ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನೂನ ಬದ್ಲಾಯಿಸಲ್ಲಲಿ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅದೆೋ ಪೊಲ್ಲೋಸ್ನವರದ ಇದಾುರ.ೆ 
ಏಕೆೆಂದ್ರ ೆಅವರದ ಧಮಾದ್ ಆಧಾರದ್ ಮೋಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡದವುದ್ಲಿ. ಅವರದ ಸಿ.ಸಿ.,ಟ.ವಿ., ಯನದನ 
ನೆ್ೂೋಡದತಾುರ.ೆ ಯಾಯಾಾರದ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ುರದ. ಯಾಯಾಾರದ ಬೆೆಂರ್ಕ ಹಚಿುದ್ುರದ. 
ಯಾರಾಾಾರದ ಪೆಟೊರೋಲ್ ಬಾೆಂಬ್ ಹಾಕದತಿುದಾುರೆೆಂದ್ದ ನೆ್ೂೋಡಿದಾುರೆ. ಅದ್ರ ಆಧಾರದ್ ಮೋಲೆ 
ಒಬೊಬಬಬರನೆ್ನೋ ಹಾರ್ಕದಾುರ;ೆ ಅದ್ದ ಬಿಟದಟ ಅವರನದನ ಬಿಡಬೆೋಕಾಗಿತೆುೋ? ನಮಮದೆೋ ಊರದ ಹದಬಬಳಿಿಯಲ್ಲಿ 
ಏನ್ಾಯಿತ್ದ? ಅದ್ದ ಒೆಂದ್ದ ಸಣಣ ರ್ಟನ್.ೆ ಯಾರೂೆೋ ಒಬಬ ಯದವಕ ಒೆಂದ್ದ ವಿಷಯವನದನ 
WhatsApp ನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಕದಾುನೆ್ ಎೆಂದ್ದ ರ್ಟನ್ ೆನಡಯೆಿತ್ದ. 

 ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಅದ್ದ ಒೆಂದ್ದ ಸಣಣ ರ್ಟನ್ಯೆೋ? 

 ಶ್ರೋ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೆ್ೋೆಂದ್ರ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಸಣಣದ್ದ ಅಲಿ. ದ್ಯವಿಟದಟ ಕೋೆಳಿ. 
ಆತ್ನನದನ ಪೊಲ್ಲೋಸ್ನವರದ ಅಧಾ ಗೆಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ್ದಕೊೆಂಡದ ಬೆಂದಿದಾುರ.ೆ  

 ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಅವರ ಮೋಲೆ ಯದ.ಎ.ಪಿ.ಎ., ಆಕಟ್ 
ಹಾಕಬೆೋಕಾಗಿತ್ದು.  

 ಶ್ರೋ ಆರಗ ಜ್ಞಾನ್ೆೋೆಂದ್ರ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಆತ್ನ ಮೋಲೆ ಯದ.ಎ.ಪಿ.ಎ., ಆಕಟ್ ಹೆೋಗ ೆ
ಹಾಕದತಾುರ?ೆ  

 ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸಾದ್:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಮತೆು ನೋವು ಅದ್ದ ಸಣಣ ಒೆಂದ್ದ ರ್ಟನ್ ೆ 
ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳುತಿುದಿುೋರಿ. ಸದಮಾರದ ೧೯ ರಾಷರಗಳಲ್ಲಿ ಪೊರಟೆಸಟ್ ಮಾಡಿದ್ರದ. ಶ್ರೋ ನೂಪದರ ಶಮಾ 
ಎೆಂದ್ದ ಆ ರಿೋತಿಯ ರ್ಟನ್ ೆಮಾಡಿದ್ುಕೆೆ.  

 ಶ್ರೋ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೆ್ೋೆಂದ್ರ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ೧೯ ರಾಷರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಕೆೆ ಪರತಿಭಟನೆ್ 
ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಆಗದತ್ುದೆ. ಹದಬಬಳಿಿಯಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ದೆೋವಸಾಾನವನದನ ಪದಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಲಾಿ, ಸದಮಾರದ 
ಒೆಂದ್ೂವರ ೆ ಸಾವಿರ ಜನ ಬೆಂದ್ದ ೨೦ ಜನ ಪೊಲ್ಲೋಸರ ವಿರದದ್ಾ ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಠಾಣೆಗ ೆ ಮದತಿುಗ ೆ
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ಹಾರ್ಕದಾಗ ಅವರದ ಆಗ air fire ಮಾಡಿದ್ರದ. ಒೆಂದ್ದವೆೋಳೆ, ಅವತ್ದು ಸಾಲಪ ಹಚೆದು-
ಕಡಿಮಯಾಗಿದ್ುರ ೆ ಹೆಣಗಳು ಬಿೋಳುತಿುದ್ುವು. ಅವತ್ದು ೨೦ ಜನ ಪೊಲ್ಲೋಸರನದನ ಜೋವೆಂತ್ವಾಗಿ 
ಸದಡದತಿುದ್ುರದ. ಆ ಏರಿಯಾದ್ಲ್ಲಿ ತಾಕತ್ದು ಇದೆ, ನಮಮ ಸೆಂಖೆಾ ಜಾಸಿು ಇದೆಯೆಂದ್ದ ಎದ್ದು ಬೆಂದ್ರ ೆ
ಹೆೋಗ?ೆ ನ್ಾವು ಅವರಿಗೊೆಂದ್ದ ಮಸೆೋಜ್ ಕೊಡಬೋೆಕಲಿವೆೋ?                        

                                                              (ಮದೆಂದ್ದ)  

(1285)28.12.2022/7.20/ಎೆಂ.ಎೆಂ-ಎೆಂ.ಡಿ                 (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

ಶ್ರೋ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೆ್ೋೆಂದ್ರ (ಮದೆಂದ್ದ):- 

ನಮಗೆ ಧೆೈಯಾ ಇಲಿವೋೆ? ಅಥವಾ ನಮಮ vote bank ಹೊೋಗಿಬಿಡದತ್ುದೆ ಎೆಂದ್ದ ಬೆೋಜಾರಾ? 
ಕೊಲೆ, ಸದಲ್ಲಗೆಯನದನ ಯಾರದ ಮಾಡಿದ್ರೂ ತ್ಪದಪ ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿ ನಮಮ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ 
ಹೆೋಳುವವರದ ಎಲಾಿ ಕಡಯೆಿೆಂದ್ಲೂ ನ್ಾವು ಖೆಂಡಿಸೂೆೋಣ. ಈ ಸದ್ನದಿೆಂದ್ ಒೆಂದ್ದ ಸೆಂದೆೋಶ 
ಹೊೋಗಬೋೆಕದ.  ಎಲಾಿ ಧಮಾದ್ಲ್ಲಿರದವೆಂತ್ಹ ಈ ಕೆಟಟ ದ್ದಷಟ ವಾರ್ಕುಗಳು ಅದ್ದ ಹಿೆಂದ್ದಗಳಿರಲ್ಲ, 
ಮದಸಲಾಮನರಿರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ message ಹೊೋಗಬೆೋಕಾಗದತ್ುದೆ.  ಆ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಚೆಾಗಳಾದ್ರೆ 
ತ್ದೆಂಬಾ ಒಳೆಿಯದಾಗದತ್ುದ.ೆ ಈಗಾಗಲೆೋ ಅನೆ್ೋಕ ಸೆಂಗತಿಗಳನದನ ಹೆೋಳಿದೆುೋವೆ. Cooker bomb 
blast ಬಗೆೆ ಹೆೋಳಿದ್ರದ.  ಅವರನದನ terrorist ಎೆಂದ್ದ ಹೋೆಗೆ ಹೋೆಳಿದಿರಿ? ನಮಮ ಮದಖೆಂಡರೋೆ 
ಒಬಬರದ ಹೆೋಳಿದ್ರದ.  ನನ್ನೆಯ ದಿವಸ ಆ ಮನೆ್ಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಚಚಾೆಯಾಯಿತ್ದ.  ನ್ಾನದ 
ಇದ್ನದನ ನೆ್ನಪಿಸದವುದ್ಕೆೆ ಹೊೋಗದವುದಿಲಿ.  Intelligence ಎಲ್ಲಿ ಹೂೆೋಯಿತ್ದ, ಪೊಲ್ಲೋಸರದ ಏತ್ಕೆೆ 
ಅವರನದನ ಬೆನನತ್ುಲ್ಲಲಿ? ಎೆಂದ್ದ ತಾವು ಹೆೋಳುತಿುೋರಲಾಿ, ಖೆಂಡಿತ್ವಾಗಿಯೂ ಹೌದ್ದ. ಎಲೊಿೋ ಒೆಂದ್ದ 
ಕಡ ೆಅದ್ದ ತ್ಪಾಪಗದತಿುದೆ.  ನ್ಾವು ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನದನ ಎಚುರಿಸಿದುೆೋವೆ.  ನ್ಾನದ ಹೆೋಳುತುೆೋನೆ್, 
2000ನೆ್ೋ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಎಷದಟ ಚಚಾ ಮೋಲೆ bomb blast ಆಯಿತ್ದ? ಬಾೆಂಬ್ ಹಾಕದವುದ್ದ, 
ಅಲ್ಲಿ ಹಿೆಂದ್ದಗಳ ಕೆೈವಾಡವಿರದವೆಂತ್ಹ pamphlet ಎಸಯೆದವುದ್ದ.  ಅವತಿುನ ನಮಮ ಗೃಹ 
ಸಚಿವರದ ಒೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿಕಯೆನದನ ಕೊಟಟರದ.  ಅವರದ ಅದ್ದ ಆರ್.ಎಸ.ಎಸ. ಸೆಂರ್ಟನ್ಗೆಳ 
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ಕೆೈವಾಡ ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳುತಾುರೆ.  ಅವರದ ಒಬಬ ಗೃಹ ಸಚಿವರದ, ಜವಾಬಾುರಿ ಇರದವೆಂತ್ಹ ಹಿರಿಯರದ.  
ಇವತ್ದು ನಮಮ ಪಕ್ಷದ್ ಅಧಾಕ್ಷರಾಗಿದಾುರ.ೆ  ನನಗ ೆ ಅವರ ಬಗೆೆ ತ್ದೆಂಬಾ ಗೌರವವಿದ.ೆ  ಅವರದ 
ಆರ್.ಎಸ.ಎಸ್. ಇದ್ರ ಹಿೆಂದಿದ ೆಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿಯೋ ಬಿಟಟರದ.  ಆಮೋಲೆ ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ದ 
ಹೆಂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊೋಗದವಾಗ, ಟೆೈಮರ್ನದನ ಅಳವಡಿಸದವಾಗ ಬಾಿಸಟ್ ಆಯಿತ್ದ. ಆಮೋಲೆ ನೆ್ೂೋಡಿದ್ರೆ 
ದಿೋನ್ದಾರ್ ಸೆಂರ್ಟನೆ್ ಹದಬಬಳಿಿಯಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಆಫಿೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊೆಂಡಿತ್ದು.  ಅವತ್ದು ನಮಮ 
ಪೊಲ್ಲೋಸರದ ಇರಲ್ಲಲಿವೋೆ? ಅವತ್ದು Police, Intelligence ಇರಲ್ಲಲಿವೆೋ? 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸಾದ:- ಮಾನಾ ಸಚಿವರೆೋ, ದಿೋನ್ದಾರ್ ಸೆಂರ್ಟನ್ೆ ಎನದನವುದ್ನದನ 
ಪೂತಿಾಯಾಗಿ ಹೋೆಳಿ.  

ಶ್ರೋ ಆರಗ ಜ್ಞಾನ್ೆೋೆಂದ್ರ:-  ಅದ್ದ ಸಿದಿುಕ್ ಸೆಂರ್ಟನ್.ೆ  ಅದ್ದ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹದಬಬಳಿಿಯಲ್ಲಿ 
ಕಛೆೋರಿಯನದನ ತೆರೆದಿತ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪೊಲ್ಲೋಸರದ ಏನದ ಮಾಡದತಿುದಾುರೆ ಎೆಂದ್ದ ನ್ಾವು 
ಕೆೋಳಬಹದದಿತ್ುಲಿವೋೆ? ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಇಲಾಖ ೆ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಏನದ ಮಾಡದತಿುದ ೆ ಎೆಂದ್ದ ನೋವು ಇದ್ಕೆೆ 
ಕೆೋಳಿದಿರಲಿವೆೋ?  ನಮಮ ಸದದೆೈವ ಏನೆ್ೆಂದ್ರೆ ಬಾೆಂಬ್ ಅನದನ ಆತ್ ಎಲಾಿದ್ರೂ ತೆಗೆದ್ದಕೂೆೆಂಡದ 
ಹೊೋಗಿ ಜನವಸತಿ ಪರದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ ಇಟಟದ್ುರ ೆಅಥವಾ ಯಾವುದೊೋ ಒೆಂದ್ದ ಶಾಲಯೆಲ್ಲಿ ಇಟಟದ್ುರ ೆಎಷದಟ 
ಜನರದ ಸಾಯದತಿುದ್ುರದ? ಇವರದ ಹಿೆಂದ್ದ ಅಥವಾ ಇವರದ ಮದಸಲಾಮನರದ ಎೆಂದ್ದ ಬಾೆಂಬ್ಗೆ 
ಗೊತಿುದೆಯೋ? ಬಾೆಂಬ್ ಇಡದವವನಗ ೆ ಗೂೆತಿುದ.ೆ  ಬಾೆಂಬ್ಗೆ ಗೊತಿುರದವುದಿಲಿ ಎಲಿರೂ 
ಸಾಯದತಾುರೆ.  ಅವತ್ದು ಈ ರಿೋತಿಯಾಗಿ bomb explode ಆಯಿತ್ದ.  ಸದದೆೈವವಶಾತ ಎೆಂದ್ರ ೆ
ಆತ್ ಬದ್ದರ್ಕದ್.  ಮದ್ಲದ ನನಗ ೆಆತ್ ಹಿೆಂದ್ದ ಎೆಂದ್ದ ಮಾಹಿತಿ ಬೆಂದಿತ್ದ.  ಆತ್ ಒಬಬ ಹಿೆಂದ್ದ, 
ಏನೆ್ೂೋ ಆಗಿಹೂೆೋಗಿದೆ ಎೆಂದ್ದ ಕೆಲವು ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನನಗ ೆಫ್ೊೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೆೋಳಿದ್ರದ.  
ಒೆಂದ್ದ ಗೆಂಟೆಯ ನೆಂತ್ರ ನನಗ ೆಫ್ೊೋನ್ ಬರದತ್ುದೆ.  ಆತ್ ಹಿೆಂದ್ದ ಅಲಿ, ಅವನ ಜೆೋಬಿನಲ್ಲಿದ್ು 
ಆಧಾರ್ ಕಾಡ್ಾ fake, ಅದ್ನದನ ಕದಿುದ್ದು   ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳುತಾುರೆ.  ಹದಬಬಳಿಿಯ ಒಬಬ 
ಮೂಲನವಾಸಿಯಾದ್, ತ್ದಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ರೈೆಲೆಾ ಗಾಡ್ಾ ಆಗಿದ್ುೆಂತ್ಹವನದ ಇದ್ನದನ ಕದ್ದು ಅದ್ಕೆೆ ತ್ನನ 
ಫ್ೊೋಟೂೆ ಅೆಂಟಸಿಕೂೆೆಂಡದ ಹಿೆಂದ್ದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡದತಿುದ್ುನದ.  ಆತ್ ಕೆೋರಳಕೆೆ ಮತ್ದು 
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ತ್ಮಿಳುನ್ಾಡಿಗೆ ಹೂೆೋಗಿದಾುನ್ೆ.  ಇವತ್ದು ಆತ್ನ ವಿಚಾರಣ ೆ ನಡಯೆದತಿುದೆ.  ಆತ್ನನದನ ಫ್ಾದ್ರ್ 
ಮದಲಿರ್ ಆಸಪತೆರಗೆ ಸಾವಾಜನಕರೆೋ ಸೋೆರಿಸಿ admit  ಮಾಡಿಸಿದ್ುರದ. ನ್ಾವು ಸಕಾಾರದಿೆಂದ್ ಸಾಕಷದಟ 
ಹಣವನೆ್ನಲಾಿ ಖಚದಾ ಮಾಡಿ ಅವನನದನ ಬದ್ದರ್ಕಸಲದ ಎಲಾಿ ವಾವಸೆಾಯನೂನ ಮಾಡಿದೆುೋವೆ.  ಇವತ್ದು 
ಅವನ ವಿಚಾರಣೆಯಾಗದತಿುದೆ.  ಆತ್ ಬೆೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಕೊಟೋರಿಯಾ ಆಸಪತೆರಯಲ್ಲಿದಾುನೆ್.  ಅವನೆಂದ್ 
ಏನೆ್ೋನದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗದತ್ುದೆ ಎೆಂಬದದ್ನದನ ನೆ್ೂೋಡಬೋೆಕದ.  UAPA (Unlawful Activities 
(Prevention)) Act ಏತ್ಕೆೆ ಹಾಕದತುೆೋವ?ೆ  ಇವರ ಹಿನೆ್ನಲೆಗಳು ಎಲೆಿಲೊಿೋ ಇರದತ್ುವೆ.  ಮನೆ್ನ 
ದಿವಸ ಜಲ್ಲೋಲ್ ಎೆಂಬದವವನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರದವೆಂತ್ಹವರ ಮೋಲೆ UAPA Act ಅಗತ್ಾವಿಲಿ.  
ಏಕೆೆಂದ್ರ ೆ ಅವರದ ಮೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರಗಡೆ ಇಲಿ. ಯಾವುದೆೋ ಫ್ಾರಿನ ಸೆಂರ್ಟನ್ಯೆ ಜೊತ ೆ
ಅವರಿಲಿ ಎೆಂದ್ದ ಆಗಿದೆ.  ಆತ್ terrorist ಎೆಂದ್ದ D.G.P. (Director General of Police) 
ಯವರದ ಹೆೋಗ ೆಹೆೋಳಿದ್ರದ ಎೆಂದ್ದ ನೋವು ಕೆೋಳುತಿುೋರಿ.   D.G.P. ಯವರದ ಹೆೋಳದೆೋ ಇನ್ಾಾರದ 
ಹೆೋಳಬೆೋಕದ? ನ್ಾನದ, ನೋವು ಹೆೋಳುವುದ್ಕಾೆಗದತ್ುದೆಯೋ? ಅವನ ಹಿನೆ್ನಲೆ ಏನದ, ಅವನ ಮೋಲೆ ಎಷದಟ 
ಕೆೋಸ್ ಇವೆ ಎೆಂಬ ಮಾಹಿತಿಗಳು D.G.P. ಹತಿುರ ಇರದತ್ುದೆ.  ಪೊಲ್ಲೋಸ್ನ morality 
ಹಾಳಾಗದವಾಗ ಅವರದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲ್ಲಲಿ, ಹಿೋಗ ೆ ಮಾಡಲ್ಲಲಿ, ಇವರ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರದ, 
UAPA Act ಹಾಕಲ್ಲಲಿ ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳುತಾುರೆ.  ಯಾವುದೆೋ ಸಕಾಾರ ಬೆಂದ್ರೂ ಇವರೋೆ 
ಪೊಲ್ಲೋಸರದ.  ಇವರೋೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.  ಅವರೆೋ ಮಾಡಬೋೆಕದ.  Morality ಯನದನ ಹಾಳು 
ಮಾಡಿದ್ರದ.  ಇವತ್ದು ಇಡಿೋ ದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ ನೆಂ.1 ಸಾಾನದ್ಲ್ಲಿ ಕನ್ಾಾಟಕ ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಇದೆ.  ಅದ್ದ 
ತ್ಮಗೂ ಗೂೆತಿುದೆ.  ಅವರ ಶರ್ಕುಯನದನ ಜಾಸಿು ಮಾಡದವೆಂತ್ಹ ಎಲಾಿ ಪರಯತ್ನಗಳೂ ನಮಮ 
ಸಕಾಾರದ್ಲ್ಲಿ ಆಗದತಿುದೆ.  ನಮಮ ಕಾಲದ್ಲ್ಲಿ FSL (Forensic Science Laboratory) 
report ಬರಬೆೋಕಾದ್ರೆ ನ್ಾಲದೆ ವಷಾ ಬೆೋಕಾಗಿತ್ದು.  FIR  ಹಾರ್ಕ chargesheet 
ಹಾಕಬೆೋಕಾದ್ರೆ FSL report ಬರಬೆೋಕಾಗಿತ್ದು. ಇವತ್ದು ನ್ಾವು 4-5 ತಿೆಂಗಳೊಳಗ ೆ FSL 
report ಬರದವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆುೋವೆ.  FSL ಗಳನದನ ಬೆೋಕಾದ್ಷದಟ ತೆರೆದಿದೆುೋವೆ.  ಶಸಾಾಸಾಗಳನದನ 
ಕೊಟಟದುೆೋವೆ.  SOCO (Scene of Crime Officer) ಪರಕರಣ ನಡದೆ್ ತ್ಕ್ಷಣವೆೋ ಹೊೋಗಿ 
ಸಾಕ್ಾಯಧಾರಗಳನದನ ಸೆಂಗರಹ ಮಾಡದವುದ್ಕಾೆಗಿಯೋ ವಿಶೆೋಷವಾದ್ೆಂತ್ಹ ತ್ರಬೋೆತಿ ಪಡದೆ್ೆಂತ್ಹ 
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ಅಧಿಕಾರಿಗಳನದನ ನೆ್ೋಮಕ ಮಾಡಿದೆುೋವೆ.  ಮದೆಂದಿನ ಸಲ ತಾಲೂಿರ್ಕಗೊಬಬ ಅೆಂತ್ಹ ಅಧಿಕಾರಿ 
ಇರದತಾುರ.ೆ  206 ಜನ Scene of Crime Officers ಗಳನದನ ನೆ್ೋಮಕ ಮಾಡಿಕೊೆಂಡಿದೆುೋವ.ೆ 
ಇೆಂತ್ಹ ಸೆಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಕೆೋಸ್ ಬಿದ್ದು ಹೂೆೋಗಬಾರದ್ದ. ಅವನದ ಯಾವನೆ್ೋ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅವನದ 
ಅತಾಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವನ್ಾಗಿರಲ್ಲ, ಬಾೆಂಬ್ ಇಟಟವನ್ಾಗಿರಲ್ಲ ಏನೆ್ೋ ಇರಲ್ಲ.  ಇವತ್ದು 
ಸಾಕ್ಾಯಧಾರಗಳು technically prove ಆಗಬೋೆಕದ.  ಬಾಯಿಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೆೋಳುವವರದ 
ಅನೆ್ೋಕ ಸಲ hostile ಆಗದತಾುರ.ೆ  ಅದ್ದ ತ್ಮಗೂ, ನಮಗೂ ಗೊತಿುದೆ. ಆದ್ರೆ technical 
evidence ಚೆನ್ಾನಗಿರಬೆೋಕದ ಎನದನವ ಕಾರಣಕಾೆಗಿ ನಮಮ ಸಕಾಾರ ಇೆಂತ್ಹದ್ುನದನ ಮಾಡಿದ.ೆ  
ಅನೆ್ೋಕ ವಷಾದಿೆಂದ್ ಯಾಯಾಾರದ ತಿೋರಿಕೂೆೆಂಡರದ ಎೆಂದ್ದ ನೋವೆೋ ನೆ್ೂೋಡಿದಿುೋರಿ. ಈ ದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ 
ನ್ಾವು ಇಬಬರದ ಪರಧಾನ ಮೆಂತಿರಗಳನದನ ಕಳೆದ್ದಕೂೆೆಂಡೆವು. ಪೂೆಲ್ಲೋಸ್ ಇತ್ದು, ಅವರಿಗೆ Z-
category security ಇತ್ದು. ನ್ಾವು ಶ್ರೋಮತಿ ಇೆಂದಿರಾಗಾೆಂಧಿಯವರನದನ ರಕ್ಷಣ ೆಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ 
ಆಯಿತೆೋ? ಶ್ರೋ ರಾಜೋವ್ಗಾೆಂಧಿಯವರನದನ ರಕ್ಷಣ ೆ ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಆಯಿತೆೋ? ಅವರನದನ 
ಕಳೆದ್ದಕೊೆಂಡೆವಲಾಿ.  ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಇದೆ, ಅವರಿಗೆ ಬೆೋಕಾದ್ಷದಟ ಭದ್ರತೆ ಇತ್ದು. ಎಲಾಿ ಇದ್ುರೂ ಕೂಡ 
ಆ ಕೆಲಸ ಆಗಿಹೂೆೋಯಿತ್ದ. ನಮಮ ಪರಧಾನಗಳನದನ ಕಳೆದ್ದಕೊೆಂಡೆವು.  ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ದು ನ್ಾನದ 
ಹೆಚಾುಗಿ ಹೆೋಳುವುದಿಲಿ.  ಇದ್ನದನ ನ್ಾವು ವಿಶೆೋಷವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸದತೆುೋವೆ.  ಯಾರನೂನ ಕೂಡ 
ಬಿಡದವ ಪರಶೆನಯೋ ಇಲಿ.  Moral policing ಎೆಂದ್ದ ಏನದ ಹೆೋಳಿದಿರಿ, ಯಾವ ಪರಕರಣದ್ಲ್ಲಿ 
ಬಿಟಟದಾುರ ೆಎೆಂಬದದ್ನದನ ಹೋೆಳಿ.  ಮೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒೆಂದೆರಡದ ಅಪರಾಧದ್ಲ್ಲಿ suo moto case 
register ಮಾಡಿದಾುರ.ೆ  ನ್ಾನದ ಅದ್ರ ದಾಖಲಾತಿಗಳನದನ ತ್ರಲ್ಲಲಿ.  ನೋವು ನನನನದನ ಅಲ್ಲಿಗ ೆ
ಎಳೆದ್ದಕೂೆೆಂಡದ ಹೂೆೋದಿರಿ.  ಅದ್ನದನ ತ್ರಬೋೆಕೆೆಂದ್ರೆ, ಅದ್ನದನ ತ್ೆಂದ್ದ ಹೋೆಳುತೆುೋನ್ೆ. Suo moto 
case register ಮಾಡಿ ಪೊಲ್ಲೋಸರನದನ ನ್ಾವು ತ್ಡಯೆದವುದ್ಕೆೆ ಹೂೆೋಗಲ್ಲಲಿ.  ಹಾಗಾಗಿ ಧಮಾದ್ 
ಆಧಾರದ್ ಮೋಲ ೆUAPA Act ಹಾಕದವುದಿಲಿ.  ಅಪರಾಧದ್ ಹಿನೆ್ನಲೆಯ ಆಧಾರದ್ ಮೋಲ ೆUAPA 
Act ಬರದತ್ುದೆ.  ಇದಿಷಟನದನ ನ್ಾನದ ಹೆೋಳುತಿುದೆುೋನ್ೆ.  ತ್ಮಗೆ ಇನನಷದಟ ಮಾಹಿತಿ ಬೆೋಕೆೆಂದ್ರೆ 
ಯಾವುದೆೋ ರಿೋತಿಯ ನೆ್ೂೋಟಸ್ ಕೂೆಡಲ್ಲ. ನ್ಾವು ತ್ಯಾರಿದೆುೋವೆ.  ನಮಗೆ ಕಳೆಂಕ ಇಲಿ.  
ಏಕೆೆಂದ್ರ ೆನ್ಾನದ ಮದಖಾಮೆಂತಿರಗಳು ಅಥವಾ ಯಾರೋೆ ಸಚಿವರೊೋ, ಸಕಾಾರದ್ವರೊೋ ಅವನನದನ 
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ಬಿಡಿ, ಇವನನದನ ಹಿಡಿ; ನ್ಾನದ ಹೆೋಳುವುದೆೋನ್ೆೆಂದ್ರೆ, ನೋವು ನೆ್ೂೋಟಸ್ ಕೂೆಡಿ, ನ್ಾನದ ಮಾಹಿತಿ 
ಕೊಡದತುೆೋನೆ್.  2017ರಲ್ಲಿ 30,000 ಜನರನದನ ರೌಡಿ ಲ್ಲಸಟ್ಗೆ ಸೋೆರಿಸಿದಾುರೆ.  ಅದ್ದ ಚದನ್ಾವಣಾ 
ವಷಾ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹದತೋೆಕರದ ಹಿೆಂದ್ದ ಕಾಯಾಕತ್ಾರಿದಾುರ.ೆ  ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕನ್ಾಾಟಕ ರಾಜಾ,  
ನಮಮ ಸಕಾಾರ ರೌಡಿ ರಾಜಾವಾಗಿತುೆೋ?  ಯಾವ ಚದನ್ಾವಣೆಗೂೆೋಸೆರ ನ್ಾವು ಏನದ ಮಾಡಿದೆುೋವ?ೆ 
ನೋವು ಏನದ ಮಾಡಿದಿುೋರಿ? ಟಪದಪ ಜಯೆಂತಿಯನದನ ಆಚರಿಸಿ ಎಷದಟ ಜನರ ಕಗೊೆಲೆಯಾಯಿತ್ದ, 
ರಕುಪಾತ್ವಾಯಿತ್ದ? ಅನೆ್ೋಕ ಸೆಂಗತಿಗಳನದನ ನ್ಾನದ ಕೂಡ ಹೆೋಳಬಲೆಿ. 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರಸಾದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, Divert  ಮಾಡದವ ಹಾಗಿದ್ುರ ೆ
ನ್ಾನೂ ಮಾಡದತೆುೋನ್.ೆ  

ಶ್ರೋ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೆ್ೋೆಂದ್ರ:- ನ್ಾನದ ಅದ್ನದನ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಹೊೋಗದವುದಿಲಿ.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆ ಹರಿಪರಸಾದ:- ಗೃಹ ಸಚಿವರದ ಮದ್ಲದ ಹೆೋಳಿದ್ರದ.  ನ್ಾನದ ಎರಡದ 
ವಿಚಾರಗಳನದನ ಕೆೋಳಿರದವೆಂತ್ಹದ್ದು . . . 

ಶ್ರೋ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೆ್ೋೆಂದ್ರ:- ಸಾಕಷದಟ divert ಆಗಿಹೂೆೋಗಿದ.ೆ  ನೋವು ಕಾೆಂಗೆರಸ್ ಪದಸುಕವನದನ; 
ಕಾೆಂಗೆರಸ್ನೆಂದ್ ಪರಕಟವಾಗಿರದವೆಂತ್ಹ ಪದಸುಕದ್ ಮಾಹಿತಿಯಲಿ.  ನಮಗ ೆ ಪಾರಮಾಣಿಕವಾಗಿ 
ಮಾಹಿತಿ ಬೆೋಕೆೆಂದ್ರೆ; 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ನಸಿೋರ್ ಅಹಮದ:- ರೌಡಿಗಳನದನ ಯಾರದ ಸೋೆರಿಸಿದ್ರದ? 

ಶ್ರೋ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೆ್ೋೆಂದ್ರ:- 2017ನೆ್ೋ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ . . . 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ನಸಿೋರ್ ಅಹಮದ:- ಅದ್ನದನ ನಮಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನದನ ಕೆೋಳಿ.  
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(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೆ್ೋೆಂದ್ರ:- ಕೋೆಳಿ ಆಗಿದ.ೆ  

ಶ್ರೋ ನಸಿೋರ್ ಅಹಮದ:- ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ (ಗೊೆಂದ್ಲ) ಹಣ ಇದ್ದು ರಾಜಕಾರಣ 
ಮಾಡದವುದ್ದ . . . 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೆ್ೋೆಂದ್ರ:- ನ್ಾನದ ಇಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಿದ್ರೆ ನೋವಲೆಾಿ ನ್ಾಚಿಕಯೆಿೆಂದ್ ತ್ಲೆ ತ್ಗಿೆಸಬೆೋಕದ.  
ರೌಡಿ ಲ್ಲಸಟ್ಗೆ ಸೋೆರಿಸಿದ್ ರಿೋತಿಯನದನ  ನ್ಾನಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಿದ್ರ ೆನೋವು ಬಹದಶಃ ಮಾತ್ನ್ಾಡದವುದಿಲಿ.   

ಶ್ರೋ ನಸಿೋರ್ ಅಹಮದ:- ಇಲ್ಲಿ ಕೆೋಶವಕೃಪಾದ್ agenda ತ್ರದವುದ್ದ ಬೆೋಡ. 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಆರಗ ಜ್ಞಾನ್ೆೋೆಂದ್ರ:- ಯಾರದ ರೌಡಿ? (ಗೊೆಂದ್ಲ) ಮಯಾಾದ್ಸಾರನೆ್ನಲಾಿ ರೌಡಿ ಲ್ಲಸಟ್ಗೆ 
ಸೋೆರಿಸಿಟಟದಿುೋರಿ. ನಮಗೆ ನ್ಾಚಿಕೆಯಾಗದವುದಿಲಿವೆೋ? (ಗೂೆೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ನಸಿೋರ್ ಅಹಮದ:- ನಮಗೆ ನ್ಾಚಿಕಯೆಾಗಬೆೋಕದ. As a Home Minister 
ಮಾತ್ನ್ಾಡದವ ರಿೋತಿ ನೆ್ೂೋಡಿ (ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಆರಗ ಜ್ಞಾನ್ೆೋೆಂದ್ರ:- ಸಿದ್ುರಾಮಯಾನವರದ ಅಧಿಕಾರಕೆೆ ಬೆಂದ್ದ ಮದ್ಲನೆ್ೋ 
ಕಾಾಬಿನೆ್ಟ್ನಲ್ಲಿ. . .   

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಆಯನೂರದ ಮೆಂಜದನ್ಾಥ:- ಈ ಸಭೆ ರಾಜರ್ಕೋಯ ವೆೋದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 

ಶ್ರೋ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೆ್ೋೆಂದ್ರ:- ಎಷದಟ ಜನರ ಕೆೋಸ್ ಅನದನ withdraw ಮಾಡಿದ್ರದ? ಅವರೆಲಾಿ 
ಮದಸಲಾಮನರಲಿದಿರದವವರನದನ (ಗೊೆಂದ್ಲ) ಪಿ.ಎಫ್.ಐ. ಸೆಂರ್ಟನ್ಯೆವರದ.   
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Sri NASEER AHMED:- As a Home Minister, ನೋವು ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿ 
ಏನರೋ suggestion ಕೂೆಡದತಿುೋರಾ?  

ಶ್ರೋ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೆ್ೋೆಂದ್ರ:- ಪಿ.ಎಫ್.ಐ ಇಷದಟ ಬೆಳಯೆದವುದ್ಕೆೆ ನೋವು ಈ ರಿೋತಿ ಕೋೆಸ್ಗಳನದನ 
withdraw  ಮಾಡಿಕೊೆಂಡಿದೆುೋ ಕಾರಣ.                                     

                                                               (ಮದೆಂದ್ದ) 

(1286) 28-12-2022 7-30 KH/MD                   (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾತಿ) 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೆ್ೋೆಂದ್ರ (ಗೃಹ ಸಚಿವರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಪಿಎಫ್ಐ ಇಷದಟ 
ಬೆಳೆಯದವುದ್ಕೆೆ ತಾವು ಕೆೋಸ್ ವಿತ್ಡಾರ ಮಾಡಿಕೂೆೆಂಡಿರದವುದೆೋ ಕಾರಣ.  

ಶ್ರೋ ನಸಿೋರ್ ಅಹಮದ್:- ಮಾನಾ ಗೃಹ ಸಚಿವರೆೋ, ಹೌದ್ದ. ತಾವು ಮಾಡಲ್ಲಲಿ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ನಸಿೋರ್ ಅಹಮದ್ರವರೆೋ, ಕದಳಿತ್ದಕೂೆಳಿಿ.  

ಶ್ರೋ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೆ್ೋೆಂದ್ರ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಅವರ ಸಕಾಾರ ಅಧಿಕಾರದ್ಲ್ಲಿದಾುಗ 
ಎರಡದ ಸಾವಿರ ಕೆೋಸ್ಗಳನದನ ವಿತ್ಡಾರ ಮಾಡಿಕೊೆಂಡಿದಾುರೆ. (ಗೊೆಂದ್ಲ) ತ್ಮಗ ೆ
ನ್ಾಚಿಕಯೆಾಗಬೆೋಕದ. ತಾವು ಈ ರಿೋತಿ politics ಮಾಡದತಿುೋರಿ. ತ್ಮಗ ೆ ಪಾರಮಾಣಿಕವಾಗಿ 
politics ಮಾಡದವೆಂತ್ಹ ಅಭಾಾಸ ಇಲಿ.  

ಶ್ರೋ ಪಿ.ಆರ.ರಮೋಶ್ (ನ್ಾಮ ನದೆೋಾಶನ ಹೊೆಂದಿದ್ವರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, . 
.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 
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ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದ್ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೆ್ೋೆಂದ್ರ ರವರನದನ ಬಿಟದಟ ಬೆೋರ ೆ
ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದಗಳು ಮಾತ್ನ್ಾಡದತಿುರದವುದ್ದ ಕಡತ್ಕೆೆ ಹೊೋಗಬಾರದ್ದ.  

(ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಆದೆೋಶ ಮೋರಗೆೆ ಮಾನಾ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದ್ ಶ್ರೋ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೆ್ೋೆಂದ್ರ 
ರವರದ ಮಾತ್ನ್ಾಡಿದ್ುನದನ ಬಿಟದಟ ಬೆೋರ ೆಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದಗಳು ಮಾತ್ನ್ಾಡಿದ್ುನದನ ಕಡತ್ದ್ಲ್ಲಿ 

ದಾಖಲ್ಲಸಿರದವುದಿಲಿ) 

ಶ್ರೋ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೆ್ೋೆಂದ್ರ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಅಶಾೆಂತಿ ಕದ್ಡದತಾು ಇದೆ. 
ಅನೆ್ೋಕ ಅಲಪಸೆಂಖಾಾತ್ರದ, ಮತಿೋಯ ಸೆಂರ್ಟನ್ಗೆಳವರದ ಸೋೆರಿದಾುರ.ೆ ಇದ್ಕೆೆ ಯಾರದ ಜವಾಬಾುರರದ?  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ತಾವು ಹೆೋಳಿದ್ ಹಾಗೆ ಮಾನಾ ಸಚಿವರದ ಉತ್ುರ ಹೆೋಳುತಿುದಾುರ.ೆ ಅವರದ 
ಉತ್ುರ ಹೆೋಳಬಾರದೋೆ?  

ಶ್ರೋ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೆ್ೋೆಂದ್ರ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಹಾಗಾಗಿ ತಾವು ಕೊಟಟೆಂತ್ಹ 
ಅವಕಾಶಕೆೆ ಧನಾವಾದ್ಗಳು. ಇನದನ ಯಾವುದೆೋ ನೆ್ೂೋಟಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ನ್ಾನದ ಸಾಬಿೋತ್ದ 
ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ ತ್ಯಾರಿದೆುೋನೆ್.  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಗೃಹ ಸಚಿವರೆೋ, ಆಯಿತ್ದ. ಸಪರ್ಷಟೋಕರಣ ಕೊಟಟದಾುರ.ೆ 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸಾದ್ (ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, 
ಕನ್ಾಾಟಕ ರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ ಹದ್ಗಟೆಟರದವ ಶಾೆಂತಿ ಸದವಾವಸೆಾಯ ಬಗೆೆ ಮಾತ್ನ್ಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಪರಯತ್ನ 
ಮಾಡದತೆುೋನ್.ೆ ಸಕಾಾರದ್ ಗಮನವನದನ ಸಳೆೆದ್ದ ಅವರದ ಏನ್ಾದ್ರೂ ಕರಮ ತೆಗೆದ್ದಕೂೆಳುಿತಾುರ ೆ
ಎೆಂದ್ದ ಮಾನಾ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿೆಂದ್ ಉತ್ುರ ಬೆೋಕದ ಎೆಂದ್ದ ನ್ಾನದ ಹೆೋಳಿದೆುೋನ್ೆ. ಅವರದ ನೆ್ೂೋಡಿದ್ರ ೆ
ಯಾವುದೊೋ ಭಾರತಿೋಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ನ್ಾಡಿದಾುರೆ. ಅವರದ 
ಮಾನಾ ಗೃಹ ಸಚಿವರ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ನ್ಾಡಿಲಿ. ಅವರದ ಕೊಲೆಗಳ ಬಗೆೆ ಮಾತ್ನ್ಾಡದತಿುದಾುರ.ೆ 
ಅವರದ ನಮಮ ಹತಿುರ ಹೆೋಳುತಿುದಾುರ.ೆ ಕೂೆಲೆ ಎಲ್ಲಿೆಂದ್ ಆಯಿತ್ದ, ಈ ದೆೋಶದ್ಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ 
ಗಾೆಂಧಿಯನದನ ಯಾವ ಮದಸಿಿೆಂ ಕೂೆಲೆ ಮಾಡಲ್ಲಲಿ. ಯಾರದ ಸಾಾಮಿ ಕೂೆಲ ೆಮಾಡಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿೆಂದ್ 
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ಶದರದವಾಯಿತ್ದ. ಮಟಟಮದ್ಲ ಉಗರವಾದಿ ಅವನದ. ನ್ಾಥೂರಾಮ್ ಗದಡೆಸ ಮಟಟ ಮದ್ಲನೆ್ಯ 
terrorist ಅವನದ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೆ್ೋೆಂದ್ರ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಬಿೆಂದ್ರನ್ ವಾಲ ನನದನ ಬೆಳೆಸಿದೆು 
ಅವರದ. ಮಾನಾ ಇೆಂದಿರಾ ಗಾೆಂಧಿಯವರನದನ ನ್ಾವು ಕಳೆದ್ದಕೊೆಂಡೆವು.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸಾದ:- ಮಾನಾ ಸಚಿವರೆೋ, ಕದಳಿತ್ದಕೊಳಿಿ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ನಸಿೋರ್ ಅಹಮದ:-  ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಗಡಿಪಾರದ ಆಗಿರದವವರನದನ ಗೃಹ 
ಮೆಂತಿರಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೂೆೆಂಡಿದಾುರೆ. ನಮಗೆ ನ್ಾಚಿಕಯೆಾಗದವುದಿಲಿವೆೋ? 

ಶ್ರೋ ಮದನರಾಜದ ಗೌಡ ಪಿ.ಎೆಂ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿೆಂದ್ ಚದನ್ಾಯಿತ್ರಾದ್ವರದ):- ಮಾನಾ 
ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಮಾನಾ ರಾಜೋವ್ ಗಾೆಂಧಿ ಕೊೆಂದ್ವರನದನ ಸಭಾರದ ಎೆಂದ್ದ ಹೋೆಳುತಿುದಿುೋರಾ.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸಾದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಮಾನಾ ಗೃಹ ಮೆಂತಿರಗಳು 
ಮಾತ್ನ್ಾಡದವಾಗ ನ್ಾನದ ಏನದ ಮಾತ್ನ್ಾಡಲ್ಲಲಿ. ಅವರದ ಹೆೋಳಿರದವುದ್ನೆ್ಲಾಿ ಕೆೋಳಿದೆುೋನ್ೆ. ನ್ಾವು 
ಹೆೋಳುವುದ್ನದನ ಕೋೆಳುವುದ್ಕೆೆ ಅವರಿಗೆ ಅಷದಟ patience ಇಲಿ. ಅವರದ ಗೃಹ ಮೆಂತಿರಯಾಗಿ XXX 

ಆಗಿದಾುರ.ೆ 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರೋೆ, ಆ ರಿೋತಿ ಎಲಾಿ ಹೆೋಳಬೆೋಡಿ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

XXX  ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಆಜ್ಞಾನದಸಾರ ಕಡತ್ದಿೆಂದ್ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದ ೆ
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ಶ್ರೋ ಮದನರಾಜದ ಗೌಡ ಪಿ.ಎೆಂ:- ಮಾನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರೋೆ ತಾವು XXX 
ತ್ಮಗೆ ಯೋಗಾತ ೆಇಲಿ. ತ್ಮಗೆ ನ್ಾಚಿಕೆಯಾಗಬೆೋಕದ. ತಾವು ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರಾಗಲ್ಲಕೆೆ 
XXX. ಒೆಂದ್ದ ರಾಜಾದ್ ಗೃಹ ಸಚಿವರನದನ ಯಾವ ರಿೋತಿ ಮಾತ್ನ್ಾಡಿಸಬೆೋಕೆೆಂದ್ದ ತ್ಮಗ ೆ
ಗೊತಿುಲಿವೆೋ?  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾನ್ಾಯಕರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಇವರ 
ಹದದೆುಯ ರ್ನತ ೆಏನದ?  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಎಲಿರೂ ಕದಳಿತ್ದಕೊಳಿಿ. 

ಶ್ರೋ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೆ್ೋೆಂದ್ರ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನನನ ವಿನೆಂತಿ ಇಷ್ೆಟೋ. ಅವರದ 
ಹೆೋಳಿರದವುದ್ಕೆೆ ಹೆೋಳುತಿುದೆುೋನ್ೆ. XXX ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳುತಿುದಾುರ.ೆ ಅವರದ ಹಿರಿಯರದ. ಬಹಳ ವಷಾ 
ರಾಜರ್ಕೋಯದ್ಲ್ಲಿ ಇದ್ುೆಂತ್ಹವರದ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವರ ಮಾತ್ದಗಳು ಅವರಿಗೆ ಶೆ್ೋಭೆ ತ್ರದವುದಿಲಿ. 
(ಗೊೆಂದ್ಲ) ನ್ಾಲ್ಲಗೆ ಕದಲವನದನ ಹೆೋಳುತ್ುದೆಯೆಂತ.ೆ ಆ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ದು ಮಾನಾ ವಿರೂೆೋಧ 
ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರದ ಮಾತ್ನ್ಾಡಿದಾುರೆ. ಅವರ certificate ನನಗ ೆಬೆೋಡ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಮದನರಾಜದ ಗೌಡ ಪಿ.ಎೆಂ:- ಮಾನಾ ಗೃಹ ಮೆಂತಿರಗಳೆೋ ದ್ಯವಿಟದಟ, ತಾವು ಅವರ 
ಮಾತ್ನದನ ಒಪಿಪಕೊಳಿಬಾರದ್ದ. ತಾವು ಏಕೆ ಅವರ ಮಾತ್ನದನ ಒಪಿಪಕೂೆಳುಿತಿುೋರಾ. 

XXX  ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಆಜ್ಞಾನದಸಾರ ಕಡತ್ದಿೆಂದ್ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದ ೆ
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ಶ್ರೋ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೆ್ೋೆಂದ್ರ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಸಾವಾಜನಕರ certificate, ಇಲ್ಲಿ 
ಇದ್ುೆಂತ್ಹವರದ ನ್ಾನದ ಏನದ ಮಾಡದತೆುೋನ್ ೆಎೆಂದ್ದ certificate ಕೂೆಡಲ್ಲ. ಅವರ certificate 
ನನಗ ೆಬೆೋಡ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಗೃಹ ಸಚಿವರೆೋ, ಸರಿ.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸಾದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನ್ಾಲ್ಲಗೆ ಕದಲ ಹೆೋಳುತ್ುದೂೆೋ, ಇವರದ 
ಕದಲ ಹೆೋಳುತಾುರೊೋ. Clarification ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರೆೋ, ನ್ಾನದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದ್ನದನ ಮದಕಾುಯ ಮಾಡದತೆುೋನ್.ೆ 
ನ್ಾನದ clarification ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದವುದಿಲಿ. ಸಾಕದ ಕದಳಿತ್ದಕೂೆಳಿಿ. 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸಾದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ತಾವು clarification ಗೆ ಅವಕಾಶ 
ಕೊಡಬೋೆಕದ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರೋೆ, ಎಷದಟ ಹೂೆತ್ದು ಕೂೆಡಬೆೋಕದ.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸಾದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ತಾವು ಎಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೂೆಟಟದಿುೋರಾ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರೋೆ, ಈಗಾಗಲೆೋ 1 ಗೆಂಟೆ ಆಯಿತ್ದ. 
ಕದಳಿತ್ದಕೂೆಳಿಿ. ಇನದನ ಎಷದಟ ಹೂೆತ್ದು ಕೊಡದತಾುರೆ. (ಗೊೆಂದ್ಲ) ಸದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಬೋೆರ ೆ ಸದ್ಸಾರದಗಳು 
ಇದಾುರೂೆೋ, ಇಲಿವೋ?   

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸಾದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನ್ಾವು ಮಾತೆೋ ಆಡಿಲಿ.  
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ಡಾ|| ವೆೈ.ಎ.ನ್ಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ (ಸಕಾಾರದ್ ಮದಖಾ ಸಚೆೋತ್ಕರದ):- ಮಾನಾ 
ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಈಗಾಗಲೆೋ 1 1/2 ಗೆಂಟೆ ಆಯಿತ್ದ.  

ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ್ ಕೆ.ರಾಥೊೋಡ (ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ಮದಖಾ ಸಚೆೋತ್ಕರದ):- ಮಾನಾ 
ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನಮಮ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರದ ಮಾತ್ನ್ಾಡದತಾುರೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಪರಕಾಶ್ ಕ.ೆರಾಥೊೋಡ್ ರವರೆೋ, ಕದಳಿತ್ದಕೂೆಳಿಿ. ಏಕ ೆಈ ರಿೋತಿ 
ಕೆೋಳುತಿುೋರಿ? 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ್ ಕೆ.ರಾಥೊೋಡ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಮಾನಾ ಗೃಹ ಸಚಿವರದ 
ಮಾತ್ನ್ಾಡಿದ್ರದ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಪರಕಾಶ್ ಕ.ೆರಾಥೂೆೋಡ್ ರವರೆೋ, ಅವರದ ಮಾತ್ನ್ಾಡದವುದ್ಕೆೆ 
ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಮಾತ್ನ್ಾಡದತಾುರೆ. ಅದ್ಕೆೆ ತಾವು ಏಕೆ ಮಾತ್ನ್ಾಡದತಿುೋರಿ?  

ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ್ ಕ.ೆರಾಥೊೋಡ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಮಾನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ 
ನ್ಾಯಕರಿಗೂ ಮಾತ್ನ್ಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರೋೆ, ತಾವು ಮಾತ್ನ್ಾಡಿ.  

ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ್ ಕ.ೆರಾಥೊೋಡ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಅವರಿಗೆ ತಾಳೆಮಯಿೆಂದ್ 
ಕೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಹೆೋಳಿ.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸಾದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, . . . 
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ಶ್ರೋ ಎಸ.ವಿಾ.ಸೆಂಕನೂರ (ಪದ್ವಿೋಧರರ ಕ್ೆೋತ್ರ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, XXX ಎೆಂಬ 
ಪದ್ವನದನ ಕಡತ್ದಿೆಂದ್ ತೆಗೆಸಿ. 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರೆೋ, ಕದಳಿತ್ದಕೂೆಳಿಿ. ನ್ಾನದ ಹೆೋಳುತುೆೋನೆ್. 

ಶ್ರೋ ಮದನರಾಜದ ಗೌಡ ಪಿ.ಎೆಂ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, XXX ಎೆಂಬ ಪದ್ವನದನ 
ಕಡತ್ದಿೆಂದ್ ತೆಗೆಸಿ.  

ಶ್ರೋ ಎಸ.ವಿಾ.ಸೆಂಕನೂರ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಅವರದ ಅತ್ಾೆಂತ್ ಸಮಥಾವಾದ್ 
ಗೃಹ ಮೆಂತಿರಗಳಾಗಿದಾುರೆ. ಆ ಪದ್ವನದನ ಕಡತ್ದಿೆಂದ್ ತೆಗೆಸಿ. 

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದಗಳೆೋ, ಅದ್ನದನ ನ್ಾನದ ಪರಿಶ್ೋಲ್ಲಸದತೆುೋನ್.ೆ 
ಕದಳಿತ್ದಕೂೆಳಿಿ. ನ್ಾನದ technical ನದನ ನೆ್ೂೋಡದತೆುೋನೆ್.  

ಶ್ರೋ ಡಿ.ಎಸ.ಅರದಣ್ (ಸಾಳಿೋಯ ಸೆಂಸೆಾಗಳ ಕ್ೆೋತ್ರ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, XXX 
ಎೆಂಬ ಪದ್ವನದನ ವಾಪಸದಸ ತೆಗೆದ್ದಕೂೆಳುಿವುದ್ಕೆೆ ಹೆೋಳಿ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದಗಳೋೆ, ನ್ಾನದ technical ಆಗಿ ನೆ್ೂೋಡದತೆುೋನ್ೆ. 
ನ್ೊೋಡಿ ಸರಿ ಇಲಿದಿದ್ುರೆ, ಆ ಪದ್ವನದನ ಕಡತ್ದಿೆಂದ್ ತೆಗೆಯದತೆುೋನೆ್.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸಾದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, . . .  

XXX  ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಆಜ್ಞಾನದಸಾರ ಕಡತ್ದಿೆಂದ್ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದ ೆ
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ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದಗಳೆೋ ತಾವು ಎಷದಟ ಮಾತ್ನ್ಾಡದತಿುೋರಿ. ತ್ಮಮ 
ಬಾಯಿ ತ್ಮಮದಿದಯೆೋ ಯಾರದ್ದ ಇದಯೆೋ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸಾದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಸಾಲಪ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಹೆೋಳಿ ಸಾಾಮಿ. ಆ 
ಕಡಯೆವರಿಗೂ ಹೆೋಳಿ. ನಮಗೆ ಏಕೆ ಹೆೋಳುತಿುೋರಾ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರೋೆ, ಎಲಿರಿಗೂ ಹೋೆಳುತಿುದೆುೋನೆ್. 
ಇದ್ದ ಸದ್ನವೆೋ. ಹಿರಿಯರ ಮನ್ ೆಇದ್ದ. 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸಾದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಆ ಕಡಯೆವರಿಗ ೆ ಹೆೋಳಿ. ಮಾತ್ದ 
ಕಡಿಮ ಮಾಡಿ. ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ನ್ಾಡಿ ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರೋೆ, ಆಯಿತ್ದ. ತಾವು ಮಾತ್ನ್ಾಡಿ.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸಾದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಅವರದ ಗೃಹ ಮೆಂತಿರಗಳ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ 
ಮಾತ್ನ್ಾಡದತಾುರೆ ಎೆಂದ್ರೆ ಯಾವುದೊೋ ಶಾಖೆಯ ಪರಚಾರಕರ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ನ್ಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಾವು 
ಕೆೋಳಿಸಿಕೂೆೆಂಡದ ಇರಬೋೆಕೆೋ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರೋೆ, ಈಗ ತಾವು ಹೆೋಳಲ್ಲಲಿವೆೋ?  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸಾದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನ್ಾನದ ಹೆೋಳುತೆುೋನ್ೆ ಕೆೋಳಿ. ಮಹಾತ್ಮ 
ಗಾೆಂಧಿಯವರ ಕೊಲೆಯನದನ ಯಾರೊೋ ಮದಸಿಿೆಂ ಮಾಡಲ್ಲಲಿ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರೋೆ, ತಾವು ಈ ವಿಷಯವನದನ ಬಿಟದಟ 
ಚಚೆಾಯ ವಿಷಯಕೆೆ ಬನನ.  
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ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸಾದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಬೆಂದೆ. ಅವರದ ಹೆೋಳಿದ್ದು.  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರೋೆ, ಇದ್ನದನ ಬಿಡಿ. ಈಗ ವಿಷಯಕೆೆ 
ಬನನ. ಅದ್ನದನ ಬಿಟದಟ ಬನನ.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸಾದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಅವರದ ಹೆೋಳಿರದವುದ್ಕೆೆ ನ್ಾನದ 
ಸಪರ್ಷಟೋಕರಣವನದನ ಕೆೋಳುತಿುದುೆೋನೆ್.   

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರೋೆ, ತಾವು ವಿಷಯಕೆೆ ಬನನ.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸಾದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಇದ್ದ ಅವರ subject. ಅವರೆೋ 
ಮಾನಾ ಇೆಂದಿರಾ ಗಾೆಂಧಿ ಮತ್ದು ಮಾನಾ ರಾಜೋವ್ ಗಾೆಂಧಿಯವರ ಕೊಲೆಯಾಗಿದೆ ಎೆಂದ್ದ 
ಹೆೋಳಿದ್ದು. ಮಾನಾ ಇೆಂದಿರಾ ಗಾೆಂಧಿಯವರನದನ ಯಾವ ಮದಸಿಿೆಂ ಕೂೆಲೆ ಮಾಡಲ್ಲಲಿ. ಮಾನಾ 
ರಾಜೋವ್ ಗಾೆಂಧಿಯವರನದನ ಕೂಡ ಯಾವ ಮದಸಿಿೆಂ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲ್ಲಲಿ. (ಗೊೆಂದ್ಲ) ಆದ್ುರಿೆಂದ್, 
ಕೊಲೆ, ಕೊಲೆನೆ್ೋ. ನ್ಾನದ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬಬರನದನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನನನನದನ ಬಿಟದಟ 
ಬೆೋರಯೆವನಗ ೆ ಕೋೆಸ್ ಬದಕ್ ಮಾಡಿ ಎೆಂದ್ದ ಹೋೆಳಿಲ್ಲಲಿ. ಅವರದ ಯಾರೆೋ ಆಗಲ್ಲ. ಧಮಾದ್ 
ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೊೋಮದವಾದಿಗಳು ಕೂೆಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೆೋ ಧಮಾಕೆೆ ಸೋೆರಿದ್ರೂ ಅವರ ಮೋಲ ೆ
UAPA (Unlawful Activities (Prevention) Act ಹಾಕಬೆೋಕದ ಎೆಂದ್ದ ಹೋೆಳಿದೆುೋನ್ೆ. 
ಇವರದ ಯಾವುದೂೆೋ ಬೆೋರ ೆರಾಜಾದ್ಲ್ಲಿ, ಬೆೋರ ೆರಾಷರದ್ಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧ ಇಲಿ. ಅದ್ಕೆೆ UAPA 
Act ಹಾಕದವುದಿಲಿ ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳಿದಾುರೆ. ಆದ್ರೆ, ಹದಬಬಳಿಿಯಲ್ಲಿ 1 ಗೆಂಟೆಯಲ್ಲಿ 140 ಜನಕೆೆ foreign 
contact ಇರದತ್ುದೆಯೋ, ಕ.ೆಜ.ಹಳಿಿ, ಡಿ.ಜೆ.ಹಳಿಿಯಲ್ಲಿ 400 ಜನಕೆೆ foreign contact 
ಇರದತ್ುದೆಯೋ? ನ್ಾನದ ಹೆೋಳುತೆುೋನ್ೆ ಕೆೋಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಥಾನ್ೆ ಯಾರದ ಮಾಡದತಿುಲಿ.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸಾದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ನ್ಾವು ಮಾತ್ನ್ಾಡದವವರಗೊ ಅವರದ 
ಕೆೋಳಲ್ಲ. ಅವರದ ಮಾತ್ನ್ಾಡದವುದ್ನದನ ನ್ಾವು ಕೆೋಳಿದೆುೋವ.ೆ ನ್ಾವು ಮಾತ್ನ್ಾಡದವುದ್ನದನ ಅವರದ 
ಕೆೋಳಲ್ಲ.  ಅದ್ಲಿದೆೋ ಮೆಂಗಳೂರದ ಏರ್ಪೂೆೋಟ್ಾನಲ್ಲಿ ಬಾೆಂಬ್ಗಳು ಸಿಡಿಯದತ್ುದೆ. ಅಲೂೆಿಬಬನನದನ 
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arrest ಮಾಡದತಾುರ.ೆ ಅವನನದನ ಅರಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನಗ ೆತ್ಲ ೆಸರಿಯಿಲಿ ಬಿಟದಟಬಿಟಟದೆುೋವ ೆಎೆಂದ್ದ 
ಹೆೋಳಿದ್ರದ. ಇದ್ಕೆೆ UAPA Act ಇಲಿವೆೋ? ಇವರದ ಯಾರಿಗ ೆಹೆೋಳುತಿುದಾುರ.ೆ ಗೃಹ ಸಚಿವರದ ಗೃಹ 
ಸಚಿವರಾಗಿ ಮಾತ್ನ್ಾಡಬೆೋಕದ. ಯಾವುದೊೋ ಪಕ್ಷದ್ ಮದಖೆಂಡನ್ಾಗಿ ಮಾತ್ನ್ಾಡದವುದ್ಕೆೆ 
ಆಗದವುದಿಲಿ. ಅದ್ಲಿದೆೋ, ನಮಮ ಸದಳಾ ವಿಚಾರ ಬೆಂದಿತ್ದ. ಸದಳಾ ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ ಅವರದ ಎಫ್ಐಆರ್ 
ಮಾಡಿದೆುೋ 26. ಎಫ್ಐಆರ್ ಮಾಡಲ್ಲಕೆೆ ಪೂೆಲ್ಲೋಸ್ನವರದ ದ್ೂರನದನ ತೆಗೆದ್ದಕೊಳುಿತಿುರಲ್ಲಲಿ.  

ಶ್ರೋ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೆ್ೋೆಂದ್ರ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, . . . 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸಾದ:- ಮಾನಾ ಗೃಹ ಸಚಿವರೆೋ, ಒೆಂದ್ದ ನಮಿಷ. ನ್ಾನದ ಹೋೆಳುವುದ್ನದನ 
ಕೆೋಳಿ ನೆಂತ್ರ ಉತ್ುರ ಕೂೆಡಿ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಗೃಹ ಸಚಿವರೆೋ, ಅವರದ ಮಾತ್ನ್ಾಡಲ್ಲ.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸಾದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಪೊಲ್ಲೋಸ್ನವರದ ಎಫ್ಐಆರ್ ಅನದನ 
ತೆಗೆದ್ದಕೂೆಳುಿತಿುರಲ್ಲಲಿ. ನ್ಾನದ ದಿನ ಹೊೋಗಿ ದ್ಬಾಯಿಸಿದ್ುಕೆೆ ಕೆೋವಲ 26 ತೆಗೆದ್ದಕೊೆಂಡರದ. 
ದ್ೂರನದನ ಕೂೆಟಟ ಮೋಲ ೆ ದ್ೂರನದನ ಬದ್ಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ವಾಪಸದಸ ತೆಗೆದ್ದಕೂೆಳಿಿ ಎೆಂದ್ದ ಅಲ್ಲಿ 
ಇರದವ ಸಬ್ ಇನ್ಪೆಕಟರ್ ಮೋಲೆ ಧಮರ್ಕ ಹಾಕದತಾುರ.ೆ ಈ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಮಮ ಇಲಾಖಯೆವರದ 
ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒೆಂದೋೆ ಒೆಂದ್ದ ವಗಾಕೆೆ ಏನದ ಸೆಂದೆೋಶ ಕೊಡದತಿುದಿುೋರಾ. ನೋವು ಏನದ 
ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಾವು ಇದೆುೋವೆ ಎೆಂದ್ದ ಸೆಂದೆೋಶ ಕೊಡದತಿುದಿುೋರಾ. ಅದ್ಲಿದೆೋ, ತಾವು ಒೆಂದ್ದ ವಷಾದ್ಲ್ಲಿ 
30 ಸಾವಿರ ಜನರ ಮೋಲೆ ರೌಡಿಗಳ ಕೋೆಸ್ ಕಾೆಂಗರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬದಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟಟತ್ದು ಎೆಂದ್ದ 
ಹೆೋಳಿದಿುೋರಿ. ಇೆಂತ್ಹ ಗಲಭೆಗಳು ಮಾಡದವವರದ ಸಾಚಾರೆೋ. ಈಗ ರೌಡಿ ಮೋಚಾಾನ್ೆೋ ಓಪನ್ 
ಮಾಡಿಬಿಟಟದಿುೋರಿ. ಯಾವ ಯಾವ ರೌಡಿಗಳನದನ ಸೋೆರಿಸಿಕೊೆಂಡಿದಿುೋರಿ ಎೆಂದ್ದ defend 
ಮಾಡದತಾುರಯೆಲಿವೆೋ, ಅದ್ನದನ ಸಮಥಾನೆ್ ಮಾಡಿಕೊಳುಿತಾುರೆಯಲಿವೆೋ ಈ ಪಕ್ಷದ್ವರಿಗೆ, ಈ 
ಸಕಾಾರಕೆೆ ನ್ಾಚಿಕಯೆಾಗಬೆೋಕದ. Noted ರೌಡಿಗಳ list ನಲ್ಲಿ ಇದೆ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 
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ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾನ್ಾಯಕರದ):- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, 
ಅವರಲ್ಲಿ ಭಯೋತಾಫದ್ಕ ಮೋಚಾಾ ಇದೆ. ನಮಮಲ್ಲಿ ರೌಡಿ ಮೋಚಾಾ ಎೆಂದ್ದ ಹೆೋಳುತಾುರ.ೆ ಅವರಲ್ಲಿ 
ಭಯೋತಾಫದ್ಕ ಮೋಚಾಾ ಇದೆ.  

ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ್ ಕ.ೆರಾಥೊೋಡ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಅವರಿಗೆ ಕೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ತಾಳಮೆ 
ಇಲಿವೆೋ.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸಾದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಪರಖಾಾತ್ ಠಾಕೂರ್ ಕನಾಲ್ 
ಪದರೊೋಹಿತ್ ಯಾರದ ಭಾರತಿೋಯರದ ಅಲಿವೋೆ? ಯಾರದ ಸಾಾಮಿ ಅವರದ? 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರೋೆ, ಒೆಂದ್ದ ನಮಿಷ. 

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸಾದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಇೆಂದೆರೋಶ್ ಭಯೋತಾಫದ್ಕ ಅಲಿವೆೋ? 
ಅವರ ಮೋಲೆ ಕೋೆಸ್ ಆಗಿಲಿವೆೋ, ಅವರೆೋನೂ ಭಯೋತಾಫದ್ಕರಲಿದೆೋ ಶಾೆಂತಿ ಪಿರಯರೆೋ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರೋೆ, ಒೆಂದ್ದ ನಮಿಷ ನ್ಾನದ 
ಹೆೋಳುವುದ್ನದನ ಕೋೆಳಿ. ಇದ್ರ ಬಗೆೆ ಸಾಕಷದಟ ಚಚೆಾಯಾಗಿದೆ. ನ್ಾನದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮದಕಾುಯ 
ಮಾಡದತೆುೋನ್.ೆ ಕದಳಿತ್ದಕೂೆಳಿಿ. 

ಶ್ರೋ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೆ್ೋೆಂದ್ರ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, . . . 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಗೃಹ ಸಚಿವರೆೋ ಸಾಕದ.  

ಶ್ರೋ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೆ್ೋೆಂದ್ರ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಆ ಪದ್ ಕಡತ್ಕೆೆ ಹೊೋಗಿಬಿಟಟದ.ೆ 
ಇದ್ನದನ ಸರಿಮಾಡದವ ದ್ೃರ್ಷಟಯಿೆಂದ್ ಕಡತ್ . . . 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಈಗಾಗಲೆೋ 1 ಗೆಂಟೆ 40 ನಮಿಷ ಆಯಿತ್ದ.  
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ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕ.ೆಹರಿಪರಸಾದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ತಾವು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟಟರೆ, 
ನನಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ. ನನಗ ೆಪೂತಿಾಯಾಗಿ clarification ಮಾಡದವುದ್ಕೆೆ ಬಿಡಿ. ಅವರದ 
ಮಾತ್ನ್ಾಡದವ ಆಗಿದ್ುರೆ ನ್ಾನದ ಪೂತಿಾ ಹೆೋಳುವುದ್ಕೆೆ ಬಿಡಿ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ವಿರೂೆೋಧ ಪಕ್ಷದ್ ನ್ಾಯಕರೋೆ, ತಾವು ಎಷ್ೊಟೆಂದ್ದ 
ಮಾತ್ನ್ಾಡದತಿುೋರಿ.  

ಶ್ರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರಸಾದ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಅವರದ ಉತ್ುರ ಕೊಡಲ್ಲಲಿವಲಿ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಗೃಹ ಸಚಿವರದ ಉತ್ುರವನದನ ಕೊಟದಟ ಆಗಿದೆ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ್ ಕೆ.ರಾಥೊೋಡ:- ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಯಾರೊೋ ಒಬಬರದ ಕಳೆಂರ್ಕತ್ರದ 
ಮಾತ್ನ್ಾಡಿದ್ ಹಾಗೆ ಮಾತ್ನ್ಾಡಿದಾುರೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಮಾನಾ ಪರಕಾಶ್ ಕ.ೆರಾಥೂೆೋಡ್ರವರೋೆ, ತ್ಮಗೆ ಬದದಿಾ ಇದಯೆೋ?  

ಶ್ರೋ ಕೊೋಟ ಶ್ರೋನವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಾ ಪರಕಾಶ್ ಕ.ೆರಾಥೊೋಡ್ರವರೆೋ, ತಾವು ಏನದ 
ಮಾತ್ನ್ಾಡದತಿುದಿುೋರಿ? ಒಬಬ ಮದಖಾ ಸಚೋೆತ್ಕನ್ಾಗಿ ತ್ಮಗೆ ಜವಾಬಾುರಿ ಇಲಿವೆೋ?  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಶ್ರೋ ಆರಗ ಜ್ಞಾನ್ೆೋೆಂದ್ರ:-  ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರೋೆ, ಇವರಿಗ ೆಸತ್ಾ ಹೋೆಳಿದ್ರ ೆಇವರಿಗ ೆ
ಏನೆ್ೋನ್ೂೆೋ ಆಗಿ ಬಿಡದತ್ುದೆ.  

(ಗೊೆಂದ್ಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಇವರದ ಮಾತ್ನ್ಾಡದವುದ್ದ ಯಾವುದ್ೂ ಕಡತ್ಕೆೆ ಹೂೆೋಗಬಾರದ್ದ.  
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(ಈ ಹೆಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮಾನಾ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಆದೆೋಶದ್ೆಂತ ೆಮಾನಾ ಸದ್ಸಾರದ 
ಮಾತ್ನ್ಾಡಿರದವುದ್ನದನ ದಾಖಲ್ಲಸಿರದವುದಿಲಿ)  

 
ಸಭಾಪತಿಯವರದ:- ಇವತಿುನ ಸಭೆಯನದನ ನ್ಾಳ ೆ ಬೆಳಿಗೆೆ 10-30 ಗೆಂಟೆಯವರಗೆ ೆ 

ಮದೆಂದ್ೂಡದತಿುದೆುೋನ್ೆ.  

(ಸದ್ನವು ರಾತಿರ 7 ಗೆಂಟೆ 39 ನಮಿಷಕೆೆ ಮದಕಾುಯಗೊೆಂಡದ ಪದನಃ ದಿನ್ಾೆಂಕ 29ನೆ್ೋ 
ಡಿಸೆೆಂಬರ್ ಮಾಹ ೆ2022 ರ ಗದರದವಾರದ್ೆಂದ್ದ ಬೆಳಿಗೆೆ 10-30 ಗೆಂಟೆಗೆ ಸೋೆರಲದ ನಶುಯಿಸಿತ್ದ) 

                                <><><> 


