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ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು  

 

                         15ನೇ ಸೆಪ್ಟ ೆಂಬರ್ 2021  

                                                                                                        ಬುಧವಾರ 

 

ವಿಷಯಾನುಕರ ಮಣಿಕೆ  (Index) 
 

 

1. ನಿಯಮ 59ರ ಮೇರೆಗೆ ನಿಲುವಳಿ ಸೂಚನೆ ಮಂಡನೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ 

ಪರ ಸ್ತು ವ. 

 

ಕಲ್ಯಾ ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ ದೇಶದ ಆರು ಜಿಲೆ್ಲ ಗಳಲೆ್ಲನ 41 ವಿಧಾನಸಭಾ 

ಕೆಷ ೋತ್ರ ಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಆರೋಗಾ , ಸ್ತಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಾಕ ಹಾಗೂ ಇನಿಿ ತ್ರೆ 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕಾಯಾಗಳು ಸಮಪಾಕವಾಗಿ ನಡೆಯದೆ ಆರ್ಟಾಕಲ  

371(ಜೆ) ಸಂಪೂಣಾವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾ ನವಾಗದ್ಧರುವ ಬಗೆೆ .  

 

- ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ್(ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು) 

 

(ನಿಯಮ 68ಕೆೆ  ಪರಿವತಿಾಸಲ್ಯಯಿತ್ತ) 

 

2. ಪರ ಶಿ್ ೋತ್ು ರಗಳು 

 

ಅ) ಚುಕೆೆ  ಗುರುತಿನ ಪರ ಶಿ್ನ ಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ನಿೋಡಲ್ಯದ ಉತ್ು ರಗಳು 

 

432 – ರಾಜ್ಾ ದ ವಸತಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬಿಲ  ಆಗದೇ ಇರುವ ಕುರಿತ್ತ.  

- ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೀಸ್ವಾ ಮಿ (ಶ್ರ ೀ ಹೆಚ್.ಎೆಂ.ರಮೇಶ್ಗೌಡ ಪರವಾಗಿ) 

- ಶ್ರ ೀ ವಿ.ಸೀಮಣ್ಣ   (ವಸತಿ ಮತ್ತು  ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಸಚಿವರು) 

458– ಕಂದಾಯ ನಿವೇಶನಗಳನಿು  ನೋೋಂದಾಯಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನಿೋಡುವ 

ಬಗೆೆ  

- ಶ್ರ ೀ ಕೆಂತರಾಜ್ (ಬಿಎೆಂಎಲ್್) 

- ಶ್ರ ೀ ಆರ್್.ಅಶೀಕ್ (ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು) 
 

385- ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲ್ಯಖಾ ಗುಣಮಟಟ  ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ  

          ಕುರಿತ್ತ 

- ಶ್ರ ೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಶೆಟಟ  

- ಶ್ರ ೀ ಸಿ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ್(ಲೀಕೀಪಯೀಗಿ ಸಚಿವರು)  
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435- ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲೆ್ಲ  ಶವ ಸಂಸೆ್ತ ರಕೆೆ  ಅಗತ್ಾ  ಸಮ ಶಾನಗಳ ಕುರಿತ್ತ 

- ಶ್ರ ೀ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹೆಂತೇಶ ಮಲಿ್ಲಕರ್ಜುನ (ಸಕುರದ ಮುಖ್ಯ  ಸಚೇತಕರು) 

- ಶ್ರ ೀ ಆರ್್.ಅಶೀಕ್ (ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು) 

409 – ಲಂಬಾಣಿ ತೋಂಡಗಳನಿು  ಕಂದಾಯ ಗಾರ ಮಗಳಾಗಿ ಪರಿವತಿಾಸುವ  

          ಕುರಿತ್ತ 

- ಶ್ರ ೀ ಪರ ಕಶ್ ಕೆ.ರಾಥೀಡ್ 

- ಶ್ರ ೀ ಆರ್್.ಅಶೀಕ್ (ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು) 

416- ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಇಲ್ಯಖೆಯಲೆ್ಲ  ಕಾಯಾನಿವಾಹಿಸುತಿು ರುವ   

         ಸಿಬಬ ೋಂದ್ಧಗಳ ಕುರಿತ್ತ 

- ಶ್ರ ೀ ಎಸ್್.ವಿಿ .ಸಂಕನೂರ 

- ಶ್ರ ೀ ಪರ ಭು ಬಿ.ಚವಿಾ ಣ್(ಪಶುಸಂಗೀಪನಾ ಸಚಿವರು) 

418- ಗಾರ ಮ ಲ್ಲಕೆ್ಕ ಗರು ಮತ್ತು  ದಿ್ಧ ತಿೋಯ ದಜೆಾ ಸಹಾಯಕರುಗಳ ಜೇಷಟ ತ  

         ಪರ್ಟಟ ಯನಿು  ಒಗೊಡಿಸುವ ಬಗೆೆ . 

- ಶ್ರ ೀ ನಸಿೀರ್್ ಅಹ್ಮ ದ್ 

- ಶ್ರ ೀ ಆರ್್.ಅಶೀಕ್ (ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು) 

463- ತಳಗುಪಪ -ಹೊರಿ್ನ ವರ ರೈಲಿ್ಲ  ಮಾಗಾ ಜೋಡಣೆ ಪರ ಸ್ತು ವನೆ ಕುರಿತ್ತ 

- ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹ್ರಿಪರ ಸ್ವದ್ 

- ಶ್ರ ೀ ವಿ.ಸೀಮಣ್ಣ  (ವಸತಿ ಮತ್ತು  ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಸಚಿವರು) 

443- ಬಿೋದರ  ಜಿಲೆ್ಲ ಯ ಇರ್ನಮ  ಜ್ಮೋನನಿು  ಕೃಷಿಯೇತ್ರ ಜ್ಮೋರ್ನಗಿ (NA)  

         ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆೆ  

- ಶ್ರ ೀ ಅರವಿೆಂದ ಕುಮಾರ್್ ಅರಳಿ 

- ಶ್ರ ೀ ಆರ್್.ಅಶೀಕ್ (ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು) 

478- ರಾಜ್ಾ ದಲೆ್ಲ  ಪಶು ವೈದಾ ಕ್ಕೋಯ ವಿಶಿ ವಿದಾಾ ಲಯಗಳ ಬಗೆೆ  

- ಶ್ರ ೀ ಎಸ್್.ರವಿ 

- ಶ್ರ ೀ ಪರ ಭು ಬಿ.ಚವಿಾ ಣ್(ಪಶುಸಂಗೀಪನಾ ಸಚಿವರು) 

386- ಬಿೋದರ  ಜಿಲೆ್ಲ ಯ ಪಶು ವಿಶಿ ವಿದಾಾ ನಿಲಯ ಸಿಬಬ ೋಂದ್ಧಗಳ ಬಗೆೆ  

 - ಶ್ರ ೀ ವಿಜಯ ಸಿೆಂಗ್ 

- ಶ್ರ ೀ ಪರ ಭು ಬಿ.ಚವಿಾ ಣ್(ಪಶುಸಂಗೀಪನಾ ಸಚಿವರು) 

 

ಆ) ಚುಕೆೆ  ಗುರುತಿಲೆದ ಪರ ಶಿ್ನ ಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನಿೋಡಲ್ಯದ ಉತ್ು ರಗಳು. 

3. ಪರ ಕಟಣೆ 
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4. ಸಭಾಪತಿಯವರ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರ ಸ್ತು ಪಿಸಲಪ ಟಟ  ವಿಷಯಗಳು 

ಅ) ತ್ಜ್ಞ ವೈದಾಾ ಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು  ಸ್ತಮಾನಾ  ತ್ಜ್ಞ ಕತ್ಾವಾ  ವೈದಾಾ ಧಿಕಾರಿಗಳ 

ಹುದೆೆ ಗೆ ಆಯೆ್ಕ ಯಾದ ಅಭ್ಾ ರ್ಥಾಗಳು ಕತ್ಾವಾ ಕೆೆ  ಹಾಜ್ರಾಗಲು 

ಇನಿ ಷ್ಟಟ  ಕಾಲ್ಯವಕಾಶ ನಿೋಡುವ ಬಗೆೆ .  

- ಶ್ರ ೀ ಎನ್.ಅಪಾಪ ಜಿಗೌಡ 

 - ಶ್ರ ೀ ವಿ.ಸೀಮಣ್ಣ  (ವಸತಿ ಮತ್ತು  ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಸಚಿವರು) 

 

ಆ) ಕಳೆದ 2-3 ದ್ಧನಗಳ ಹಿೋಂದೆ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲೆ್ಲ ಯಲೆ್ಲ  ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲ್ಲ 

ನಡೆಯುತಿು ದೆ    ದೌಜ್ಾನಾ ವನಿು  ಮೊಬೈಲ ನಲೆ್ಲ  ಸೆರೆಹಿಡಿದು ವೈರಲ  

ಆಗಿರುವ ಬಗೆೆ . 

  - ಶ್ರ ೀ ಅರವಿೆಂದ ಕುಮಾರ ಅರಳಿ   

- ಶ್ರ ೀ ವಿ.ಸೀಮಣ್ಣ  (ವಸತಿ ಮತ್ತು  ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಸಚಿವರು) 

 

ಇ) ನೇಕಾರರ ಸಮೋಕೆಷ  ಹಾಗೂ ಪರ ತ್ಾ ೋಕ ನೇಕಾರರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ನಿಗಮ ಸ್ತಾ ಪನೆ  

     ಕುರಿತ್ತ 

 - ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಸಿ. ಕೆಂಡಯಯ  

 - ಶ್ರ ೀ ವಿ.ಸೀಮಣ್ಣ  (ವಸತಿ ಮತ್ತು  ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಸಚಿವರು) 

 

ಈ) ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ಪರಿೋಕೆಷ ಯಲೆ್ಲ  ಒೋಂದೇ ಸಮುದಾಯದ 70 ಮಂದ್ಧ  

                 ಆಯೆ್ಕ ಯಾಗಿರುವ ಬಗೆೆ . 

 - ಶ್ರ ೀ ಹ್ಣ್ಮಂತ ರುದರ ಪಪ  ನಿರಾಣಿ 

 - ಶ್ರ ೀ ವಿ.ಸೀಮಣ್ಣ  (ವಸತಿ ಮತ್ತು  ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಸಚಿವರು) 

 

ಉ) ಗುೋಂಡೆು ಪೇಟೆ ತಲೆ್ಲಕು ಕಗೆಳದ ಹುೋಂಡಿ ಗಾರ ಮದಲೆ್ಲ  ಸಂಸೆ ರಿತ್ ಸುಗಂಧ 

ದರ ವಾ  ಉತಪ ದರ್ನ ಕಾಖಾಾನೆಯಿೋಂದ ಹೊರಹೊಮುಮ ತಿು ರುವ ರಾಸ್ತಯನಿಕ 

ಯುಕು  ದುವಾಾಸನೆಯಿೋಂದ ಗಾರ ಮಗಳ ಜ್ನರ ಆರೋಗಾ ದ ಮೇಲ್ಲ 

ದುಷಪ ರಿಣಾಮ ಬಿೋರುತಿು ರುವ ಬಗೆೆ .    

- ಶ್ರ ೀ ಸಂದೇಶ್ ನಾಗರಾರ್ಜ   

- ಶ್ರ ೀ ವಿ.ಸೀಮಣ್ಣ  (ವಸತಿ ಮತ್ತು  ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಸಚಿವರು) 

 

ಊ) ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ.ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಯಕಲಪ  ನಿೋಡುವ ಬಗೆೆ . 

  -  ಶ್ರ ೀ ಯು.ಬಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್  

-  ಶ್ರ ೀ ವಿ.ಸೀಮಣ್ಣ  (ವಸತಿ ಮತ್ತು  ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಸಚಿವರು) 

 

ಋ) ಮಂಡಾ  ವಿಶಿ ವಿದಾಾ ಲಯದಲೆ್ಲ  ಸೇವೆ ಸಲೆ್ಲ ಸುತಿು ರುವ 

ಉಪರ್ನಾ ಸಕರುಗಳಿಗೆ ಸೇವಾ ಭ್ದರ ತ್ ನಿೋಡದೇ ಇರುವ ಕುರಿತ್ತ.  

-  ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ   

 -  ಶ್ರ ೀ ವಿ.ಸೀಮಣ್ಣ  (ವಸತಿ ಮತ್ತು  ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಸಚಿವರು) 
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ಎ) ರಾಜ್ಾ ದ 34 ಅನುದಾನಿತ್ ವಿಶೇಷ ಶಾಲ್ಲಗಳ ಸಿಬಬ ೋಂದ್ಧಗಳಿಗೆ ವೇತ್ನ 

ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದ್ಧರುವ ಬಗೆೆ .  

- ಶ್ರ ೀ ಎೆಂ.ಪಿ. ಸುನಿೀಲ್್ ಸುಬರ ಮಣಿ 

- ಶ್ರ ೀ ವಿ.ಸೀಮಣ್ಣ  (ವಸತಿ ಮತ್ತು  ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  

ಸಚಿವರು) 

 

ಏ) ನೂತ್ನ ರಾಷಿಟ ರ ೋಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೋತಿ ಕುರಿತ್ತ. 

  - ಶ್ರ ೀ ಎೆಂ.ನಾರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿ (ವಿರೀಧಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯ  ಸಚೇತಕರು) 

- ಶ್ರ ೀ ವಿ.ಸೀಮಣ್ಣ  (ವಸತಿ ಸಚಿವರು) 

 

5. ಸಭಾಪತಿಯವರ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರ ಸ್ತು ಪಿಸಲಪ ಟಟ  ವಿಷಯಕೆೆ  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ಸಚಿವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು 

 

     ಅ) ಮಂಡಾ  ಜಿಲೆ್ಲ , ಮಂಡಾ  ತಲೆ್ಲಕ್ಕನ ಕ್ಕೋಲ್ಯರ ಗಾರ ಮದಲೆ್ಲನ    

          ಜಾನುವಾರುಗಳು ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಸ್ತವನಿ ಪ್ಪಪ ತಿು ರುವ ಕುರಿತ್ತ.  

 

- ಶ್ರ ೀ ವಿ.ಸೀಮಣ್ಣ  (ವಸತಿ ಮತ್ತು  ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  

ಸಚಿವರು) 

 

        ಆ) ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲೆ್ಲ ಯ ಹಿರೆಬಾಗೇವಾಡಿ ಗಾರ ಮ ವಾಾ ಪಿು ಯಲೆ್ಲ  ಅವೈಜಾಾ ನಿಕ 

                ಟೋಲ  ಮತ್ತು  ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿರುದಿ  ಗಾರ ಮಸಾ ರು ಪರ ತಿಭ್ಟನೆ 

                ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆೆ .  

- ಶ್ರ ೀ ವಿ.ಸೀಮಣ್ಣ  (ವಸತಿ ಮತ್ತು  ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  

ಸಚಿವರು) 

 

 

6. ವರದ್ಧಯನಿ ಪಿಪ ಸುವುದು 

 

7. ಅಜಿಾಗಳನಿ ಪಿಪ ಸುವುದು 

 

8. ಚುರ್ನವಣಾ ಪರ ಸ್ತು ವಗಳು 

 

9. ನಿಯಮ 68ರ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ತವಾಜ್ನಿಕ ಮಹತಿ್ ವುಳಳ   ವಿಷಯದ ಮೇಲ್ಲ ಚರ್ಚಾ 
 

           ಕೃಷ್ಠಾ  ಮೇಲೆ ೋಂಡೆ ಯೋಜ್ನೆಯ 3ನೇ ಹಂತ್ದ ಕಾಮಗಾರಿ 

ವಿಳಂಬವಾಗುತಿು ರುವ ಕುರಿತ್ತ  

- ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ್(ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು) 

- ಶ್ರ ೀ ಗೀವಿೆಂದ ಎೆಂ.ಕರಜೀಳ(ಜಲಸಂಪನೂಮ ಲ ಸಚಿವರು) 

- ಶ್ರ ೀಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೀಸ್ವಾ ಮಿ 

- ಶ್ರ ೀ ಆರ್್.ಬಿ. ತಿಮಾಮಪೂರ 
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- ಶ್ರ ೀ ಪರ ಕಶ್ ಕೆ. ರಾಥೀಡ್್ 

- ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ್್ ಇಟಗಿ 

- ಶ್ರ ೀ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಸಂಗಪಪ  ಸವದ್ಧ 

- ಶ್ರ ೀ ನಿರಾಣಿ ಹ್ಣ್ಮಂತ್ ರುದರ ಪಪ  

- ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ 

- ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹ್ರಿಪರ ಸ್ವದ್್ 

- ಶ್ರ ೀ ಚಿದಾನಂದ್್ ಎೆಂ. ಗೌಡ 

 

10. ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚನೆ 

 

 ಅ) ವೃತಿು  ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಯಖೆಯಲೆ್ಲ  ಸೇವೆ ಸಲೆ್ಲ ಸಿ ವಿವಿಧ ಇಲ್ಯಖೆಗಳಲೆ್ಲ  

ವಿಲ್ಲೋನಗೋಂಡಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರು/ಸಿಬಬ ೋಂದ್ಧಗಳಿಗೆ ನಿಶಿಿ ತ್ ಪಿೋಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಾ  

ಒದಗಿಸಲು ವಿಧೇಯಕಕೆೆ  ತಿದೆು ಪಡಿ ತ್ರಲು ಹಾಗೂ ವಿಲ್ಲೋನಗಳಪಟ್ಟಟ  

ಆದೇಶವಾಗದ್ಧರುವ 28 ಬೋಧಕೇತ್ರ ಸಿಬಬ ೋಂದ್ಧ ಮತ್ತು  11 ಜ್ನ 

ಉಪರ್ನಾ ಸಕರಿಗೆ ವಿಲ್ಲೋರ್ನತಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವುದರ ಜತ್ಗೆ ಪದವಿ 

ಪೂವಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲೆ್ಲ  ವಿಲ್ಲೋನಗೋಂಡ 90 ಉಪರ್ನಾ ಸಕರಿಗೆ ಬಿ.ಎಡ್., 

ವಿರ್ನಯಿತಿ ನಿೋಡಿ ಖಾಯಂ ಪೂವಾ ಅವಧಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಸಕಾಾರಿ 

ಸೌಲಭ್ಾ  ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆೆ . 

- ಶ್ರ ೀ ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡ 

- ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಸಿ.ನಾಗೇಶ್ (ಪಾರ ಥಮಿಕ ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ಢಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರು) 

- ಶ್ರ ೀ ಅರುಣ್ ಶಹಪುರ 

- ಶ್ರ ೀ ಶಶ್ೀಲ್್ ಜಿ.ನಮೀಶ್ 

- ಶ್ರ ೀ ಎಸ್್.ವಿಿ . ಸಂಕನೂರ 

- ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಟ ಶ್ರ ೀ ಕಂಠೇಗೌಡ 

- ಶ್ರ ೀ ಚಿದಾನಂದ್್ ಎೆಂ.ಗೌಡ 

 

    ಆ) ಬಳಾಳ ರಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲಕೆಯ ಮೇಯರ  ಮತ್ತು  ಉಪಮೇಯರ , 

ಅಧಾ ಕ್ಷರ/ಉಪಾಧಾ ಕ್ಷರ ಚುರ್ನವಣೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತ್ತ.   

 

   - ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಸಿ. ಕೆಂಡಯಯ  

   - ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಎ. ಬಸವರಾಜ(ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಸಚಿವರು) 

   - ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ್(ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು) 

   - ಶ್ರ ೀ ಅಲಿೆಂ ವಿೀರಭ್ದರ ಪಪ  

   - ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಕೆ.ಹ್ರಿಪರ ಸ್ವದ್್ 
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11. ನಿಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ತವಾಜ್ನಿಕ ಮಹತಿ್ ವುಳಳ  ಜ್ರೂರು ವಿಷಯದ ಮೇಲ್ಲ     

      ಚರ್ಚಾ 

 

ಅ) ಪಾರ ಥಮಕ ಶಾಲ್ಲಯಿೋಂದ ಪ್ರರ ಢಶಾಲ್ಲಗೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರರ ಢಶಾಲ್ಲಯಿೋಂದ ಪದವಿ   

      ಪೂವಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಡಿು  ಹೊೋಂದ್ಧದ ಉಪರ್ನಾ ಸಕರಿಗೆ 6ನೇ ವೇತ್ನ  

      ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸಿಿ ನ ಅನಿ ಯ ಬಡಿು  ಪಡೆಯದೆ ಇರುವ ಉಪರ್ನಾ ಸಕರಿಗೆ  

      10, 15, 20, 25 ವಷಾಗಳ ಕಾಲಮತಿ ಬಡಿು  ಮಂಜೂರು ಮಾಡದೇ ಇರುವ  

      ಕುರಿತ್ತ. 

- ಶ್ರ ೀ ಶಶ್ೀಲ್್ ಜಿ. ನಮೀಶ್  

- ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಸಿ.ನಾಗೇಶ್(ಪಾರ ಥಮಿಕ ಹಗೂ ಪ್ರರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಹಗೂ ಸಕಲ 

ಸಚಿವರು) 

(ಚರ್ಚುಯನ್ನು  ಮರುದ್ಧನಕೆೆ  ಮುೆಂದೂಡಲಾಯಿತ್ತ) 

ಆ) ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯತ  ಅಧಾ ಕ್ಷರು/ಉಪಾಧಾ ಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸದಸಾ ರುಗಳ 

ಗೌರವಧನವು ಅತ್ಾ ೋಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿೋಂದ ಸದರಿಯವರುಗಳ 

ಗೌರವಧನವನಿು  ಪರಿಷೆ ರಿಸಿ ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸುವುದರ ಜತ್ಗೆ ಉಚಿತ್ 

ಬಸ್ ಪಾಸ್  ಹಾಗೂ ಪಿೋಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಾ ವನಿು  ನಿೋಡುವುದರ ಕುರಿತ್ತ. 
 

   - ಶ್ರ ೀ ಸುನಿೀಲ್್ ಗೌಡ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್್ 

   - ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾನಾಯಕರು) 

   - ಶ್ರ ೀ ಎಸ್್.ಆರ್್. ಪಾಟೀಲ್್ (ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು) 

   - ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಸಿ.ಕೆಂಡಯಯ  

   - ಡಾ: ತೇಜಸಿಾ ನಿ ಗೌಡ 

   - ಶ್ರ ೀ ಅಲಿೆಂ ವಿೀರಭ್ದರ ಪಪ  

<><><> 
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683/15-09-2021/10-30/bkp-ak 

 

 

 

 

  

 

 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು  

 

ಬುಧವಾರ, 15ನೇ ಸೆಪ್ಟ ೋಂಬರ  2021 
 

ಸದನವು   ವಿಧಾನಸೌಧದಲೆ್ಲರುವ      ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ ಸಭಾೋಂಗಣದಲೆ್ಲ  

ಪೂವಾಾಹಿ  1೦ ಗಂಟೆ  39 ನಿಮಷಕೆೆ  ಸಮಾವೇಶಗೋಂಡಿತ್ತ. 

 

              ಸಭಾಪತಿ ( ಶಿರ ೋ ಬಸವರಾಜ್ ಶಿವಲ್ಲೋಂಗಪಪ  ಹೊರರ್ಟಟ ) ಅವರು  

                                         ಪಿೋಠದಲೆ್ಲ   ಉಪಸಿಾ ತ್ರಿದೆ ರು 

 

 

 

 

 

 

. 
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1. ನಿಯಮ  59ರ  ನಿಲುವಳಿ  ಸೂಚನೆ  ಮಂಡನೆಗೆ  ಅನುಮತಿ  ಕೋರಿಕೆ    

ಪರ ಸ್ತು ವ 

ವಿಷಯ: ಕಲ್ಯಾ ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ ದೇಶದ ಆರು ಜಿಲೆ್ಲ ಗಳಲೆ್ಲನ 41 ವಿಧಾನಸಭಾ 

ಕೆಷ ೋತ್ರ ಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಆರೋಗಾ , ಸ್ತಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಾಕ ಹಾಗೂ ಇನಿಿ ತ್ರೆ 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕಾಯಾಗಳು ಸಮಪಾಕವಾಗಿ ನಡೆಯದೆ ಆರ್ಟಾಕಲ  371(ಜೆ) 

ಸಂಪೂಣಾವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾ ನವಾಗದ್ಧರುವ ಬಗೆೆ .  

                                                              --- - - -- - - 

 

ಶಿರ ೋ  ಎಸ್.ಆರ.   ಪಾರ್ಟೋಲ(ವಿರೋಧ  ಪಕ್ಷದ  ರ್ನಯಕರು):-    ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,  ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ ದ 41   ವಿಧಾನಸಭಾ  ಕೆಷ ೀತರ ದ  ಶೈಕ್ಷಣಿಕ,  ಆರೀಗಯ , 

ಸ್ವಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥುಕ     ಇನಿು ೀತರೆ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ   ಕಯುಗಳು  ಸೂಕು ವಾಗಿ  ನಡೆಯದೇ  

ಆಟುಕಲ್್   371(ಜೆ)  ಸಂಪೂಣ್ುವಾಗಿ  ಅನ್ನಷ್ಟಟ ನವಾಗಿರುವುದ್ಧಲಿ .    ಸ್ವವುಜನಿಕವಾಗಿ  

ಇದು ಅತಯ ೆಂತ  ಮಹ್ತಾ ವಾಗಿರುವುದರಿೆಂದ   ಮತ್ತು   ಕಲಾಯ ಣ್  ಕನಾುಟಕದ 7 ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳ  

ಬದುಕಿನ ಪರ ಶೆು   ಇರುವುದರಿೆಂದ ಆಟುಕಲ್್   371(ಜೆ)  ಅಕ್ಷರಶಃ  

ಪಾಲನೆಯಾಗಬೇಕಗಿರುವುದು  ಅವಶಯ ಕತೆ  ಇರುವುದರಿೆಂದ     ಕನಾುಟಕ  ವಿಧಾನ 

ಪರಿಷತಿು ನ  ಕಯುವಿಧಾನ  ಮತ್ತು   ನಡವಳಿಕೆ ನಿಯಮ  59 ರಡಿಯಲಿ್ಲ   ಚಚಿುಸಲು 

ಒೆಂದು   ನಿಲುವಳಿ  ಸೂಚನೆಯನ್ನು    ತಮಮ  ಅವಗಾಹ್ನೆಗಾಗಿ  ತಂದ್ಧದ್ದ ೀವ.       ಆದದ ರಿೆಂದ,  

ಇತರೆ  ಕಯುಕಲಾಪಗಳನ್ನು   ಬದ್ಧಗತಿು     ಇದು ಸ್ವವುಜನಿಕವಾಗಿ  ಬಹ್ಳ  ಮಹ್ತಾ ದ  

ವಿಷಯವಾಗಿರುವುದರಿೆಂದ  ಈ  ನಿಲುವಳಿ  ಸೂಚನೆಯನ್ನು  ತೆಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕೆೆಂದು 

ತಮಮ ಲಿ್ಲ   ವಿನಂತಿ  ಮಾಡಿಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ.    

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-  ಶ್ರ ೀಯುತ ಪಾಟೀಲ್್ ರವರೆ,  ಈ    ವಿಚಾರವನ್ನು   ನಿಯಮ 

59ರಡಿಯಲಿ್ಲ   ತೆಗೆದುಕಳುಳ ವುದಕೆಗುವುದ್ಧಲಿ .  ಅದಕೆೆ   ಬದಲಾಗಿ  ನಿಯಮ 

68ರಡಿಯಲಿ್ಲ   ತೆಗೆದುಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ.   

                                              

 ಮುೋಂದು… 
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(684) 15.09.2021 10.40 ಎಸ್ ವಿ-ಎಕೆ  

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾ ತಿ) 

2. ಪರ ಶಿ್ ೋತ್ು ರಗಳು 

 

     ಅ) ಚುಕೆೆ  ಗುರುತಿನ ಪರ ಶಿ್ನ ಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ನಿೋಡಲ್ಯದ ಉತ್ು ರಗಳು 

 

ಪರ ಶಿ್ನ  ಸಂಖೆಾ : 432 

(ಉತ್ು ರವನಿು  ಲಗತಿು ಸಲ್ಯಗಿದೆ) 

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೋಸಿ್ತ ಮ (ಶಿರ ೋ ಹೆಚ್.ಎೋಂ.ರಮೇಶ ಗೌಡ ಪರವಾಗಿ):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಸುದ್ಧೀರ್ುವಾದ ಉತು ರವನ್ನು  ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ್.  2018-19, 2019-20, 

2020-21ರ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಹ್ಲವಾರು ವಸತಿ ಯೀಜನೆಗಳಡಿಯಲಿ್ಲ  

ಮಂಜೂರಾಗಿರತಕೆೆಂತಹ್ ಮನೆಗಳು ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ರಿೀತಿಯಿೆಂದ ನೆನೆಗುದ್ಧಗೆ ಬಿದ್ಧದ ದ್. ಅದು 

ತೆಂತಿರ ಕ ದೀಷ ಇರಬಹುದು, ಅನ್ನದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಇರಬಹುದು. ಇದಲಿದ್ ಸಕುರ 

ಕಡಬೇಕದ ಅನ್ನದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದ್ಧರುವುದರಿೆಂದ ವಸತಿ ಯೀಜನೆಗಳು ವಿವಿಧ 

ಹಂತಗಳಲಿ್ಲವ.  ಅನ್ನದಾನ ಕೆಂದರ  ಸಕುರದ್ಧೆಂದ ಬರಬೇಕಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ 

ರಾಜಯ ಸಕುರದ್ಧೆಂದ ಬರಬೇಕಗಿರಬಹುದು. ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತೆ 

ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಗಿರುವ ಸಹಯಧನ ಮತ್ತು  ತೆಂತಿರ ಕ 

ಕರತೆಯನ್ನು  ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವಲಿ್ಲ  ಸಕುರ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  

ಸಹಯ ಮಾಡುತಿು ದ್, ಯಾರ ಮುಖೇನ ಸಹಯ ಮಾಡುತಿು ದ್ ಎನ್ನು ವುದನ್ನು  ಮಾನಯ  

ವಸತಿ ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಕೀರುತೆು ೀನೆ.   

ಶಿರ ೋ ವಿ.ಸೋಮಣಾ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಹಿರಿಯರಾದ ಮಾನಯ  

ತಿಪ್ಪ ೀಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ಹೇಳಿರುವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು  ನಾವು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶ್ೀಲನೆ 

ಮಾಡಿ ಮನೆಗಳ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿಗಳ ಆಯೆ್ಕ  ಪಟಟ ಯಲಿ್ಲ  ಪಾರದಶುಕತೆಯನ್ನು  

ಕಪಾಡಿಕಳುಳ ವ ದೃಷ್ಟಟ ಯಿೆಂದ ಅವಶಯ ಕತೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಮಾತರ  ಮನೆಗಳನ್ನು  

ಕಡುವಂತಹ್ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು  ಮಾಡಿದ್ದ ೀವ. ಅದಕೆೆ  ನಾವು ಜಾಹಿೀರಾತ್ತ 

ಮುೆಂತದವುಗಳನ್ನು  ಮಾಡಿದದ ರೂ ಸಹ್ ನಮಗೆ ತೆಂತಿರ ಕವಾಗಿ ಬಂದದುದ  ಸುಮಾರು 6 



«¥À/15.09.2021/10 

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

ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳು ಮಾತರ .  ಆರು ತಿೆಂಗಳ ಕಲಾವಕಶವನ್ನು  ಕಟಟ ದದ ರೂ ಸಹ್ ಸುಮಾರು 

ನೂಯ ನತೆಗಳಿದದ  ಕರಣ್ ಗಾರ ಮಿೀಣ್ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ   6 ಲಕ್ಷ ಮನೆಯನ್ನು  ನಿಮಾುಣ್ 

ಮಾಡುವ ತಿೀಮಾುನ ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಒಟ್ಟಟ  9 ಲಕ್ಷ 24 ಸ್ವವಿರ ಮನೆಗಳನ್ನು  ನಿಮಾುಣ್ 

ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು  ಹೆಂದ್ಧದ್ದ ೀವ.  ಕೆಲವು ಕಡೆ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿಗಳ ಆಯೆ್ಕಯಲಿ್ಲ  

ಅಧಿಕರಿಗಳು ಮಾಡಿರುವ ಲೀಪಗಳ ಬಗೆೆ  ಇಲಿ್ಲ  ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚುಯಾಗಿದ್.  

ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿಗಳ ಆಯೆ್ಕ  ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಜಿಪಿಎಸ್್ ಇಲಿದ್ಧದದ  ಕಡೆ Vigil App ಮಾಡಿದ್ದ ವು.  

ನಂತರ geo-tagging ಮಾಡಿ ಪರ ತಿಯೆಂದು ಮನೆಯಲಿ್ಲ  ಒೆಂದು ಸೈಟ್ ಇದದ ರೆ ಒೆಂದೇ ಬಾರಿ 

ಹ್ಣ್ವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಳಳ ಬೇಕು ಎೆಂದು ಮಾಡಿದ್ದ ೀವ.  ಹ್ತು ರು ಬಾರಿ ಹ್ಣ್ 

ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿರುವುದನ್ನು  ಈ ಹಿೆಂದ್ ನಾವು ನೀಡಿದುದ , ಅದರಿೆಂದ ಆದಂತಹ್ ಅನೇಕ 

ಲೀಪಗಳ ಬಗೆೆ  ನಾನ್ನ ಈ ಸದನದಲಿ್ಲ  ಈಗ ಚಚಿುಸಲು ಹೀಗುವುದ್ಧಲಿ . ಅದನ್ನು  

ಪುನರಾವತುನೆ ಮಾಡುವ ಅವಶಯ ಕತೆ ಇಲಿ  ಎನ್ನು ವ ದೃಷ್ಟಟ ಯಿೆಂದ  ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ 

2,53,000 ಮನೆಗಳನ್ನು  ಪೂಣ್ುಗಳಿಸಿದ್ದ ೀವ. 2019-20ರಿೆಂದ 2020-21ರವರೆಗೆ ರೂ.4,433 

ಕೀಟಗಳನ್ನು  ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ ೀವ.  2018-19ರವರೆಗೆ ರೂ.5,300 

ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು  ಕೂಡ ಅೆಂದ್ಧನ ಸಕುರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು .  ಒಟ್ಟಟ ರೆಯಾಗಿ 

ಹಿೆಂದ್ಧನ ಒೆಂದು ವಷು ಮತ್ತು  ನಮಮ  ಸಕುರ ಬಂದ ಮೇಲ್ಲ ಎರಡು ವಷುಗಳಲಿ್ಲ  

ರೂ.9,734  ಕೀಟಗಳನ್ನು  ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್.  ಈ ಪೈಕಿ ಪರ ಧಾನ 

ಮಂತಿರ  ಆವಾಸ್್ ಯೀಜನೆ, ಇೆಂದ್ಧರಾ ಯೀಜನೆ ಮಾದರಿಯ ಗಾರ ಮಾೆಂತರ ಪರ ದೇಶಗಳ 

ವಸತಿ ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ ರೂ.6,289 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ ೀವ.  ನಗರ 

ಪರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ರೂ.3,445 ಕೀಟಗಳನು ಳಗೆಂಡಂತೆ ಒಟ್ಟಟ ರೆಯಾಗಿ ರೂ.9,734 

ಕೀಟಗಳನ್ನು  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ ೀವ.  2,53,000 ಮನೆಗಳನ್ನು  ನಮಮ  ಸಕುರವು 

ಪೂಣ್ುಗಳಿಸಿರುತು ದ್.  ಹಿೆಂದ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ್ ಯೀಜನೆಗಳಿಗೂ ಸಹ್ ನಾವು ಹ್ಣ್ವನ್ನು  

ಕಟಟ ದ್ದ ೀವ.  

ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಕಳಿರುವ ಎಲಿಾ  ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ನಾನ್ನ ಒದಗಿಸಿದ್ದ ೀನೆ.  

ತಲಿ್ಲಕು ಕೆಂದರ ಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಜಿಲಿಾ  ಕೆಂದರ ಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಯಾವುದಕೆೆ  ಎಷ್ಟಟ  

ಕಟಟ ದ್ದ ೀವ, ನಗರ ಪರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟಟ  ಕಟಟ ದ್ದ ೀವ, ಯಾವ ಉದ್ದ ೀಶಕೆ ಗಿ ಕಡಲಾಗಿದ್ 

ಎಲಿವನೂು  ಕೂಡ ಅನ್ನಬಂಧದಲಿ್ಲ  ಇಡಲಾಗಿದ್.  

ಮಂತಿರ ಯಾಗಿ ನಾನ್ನ ಏನೆಲಿಾ  ಮಾಡಿದ್ದ ೀನೆೆಂಬ ದುರಹಂಕರದ ಮಾತನಾು ಡಲ್ಲಕೆೆ  

ನಾನ್ನ ತಯಾರಾಗಿಲಿ . ಯಾರು ಬಹ್ಳ ವಷುಗಳಿೆಂದ ಅನಾನ್ನಕೂಲದಲಿ್ಲದದ ರೀ, ಯಾರು 
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ಬಹ್ಳ needy ಇದಾದ ರೆಯೀ ಹಗೂ ಹ್ತಿು ಪಪ ತ್ತು  ಬಾರಿ ಆಗಿರುವಂತಹ್ ಅನೇಕ 

ರ್ಟನಾವಳಿಗಳು ಪುನರಾವತುನೆಯಾಗದಂತೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದ ೀವ.  Geo-tag ಅನ್ನು  

ಮಾಡಿದ ಮೇಲ್ಲ latitude and lonitude ಅನ್ನು  ತೆಗೆದರೆ ಗಾರ ಮದ ಹೆಸರು, ಪಂಚಾಯಿು ಯ 

ಹೆಸರಿನ ಜತೆಗೆ ಎಲಿ್ಲ  ಮನೆ ಕಟ್ಟಟ ತಿು ದಾದ ರೆ ಎನ್ನು ವುದೂ ಬರುತು ದ್.  ಇದನ್ನು  10 ವಷುಗಳ 

ಹಿೆಂದ್ಯೇ ಅಳವಡಿಸಿದದ ರೆ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಮನೆಗಳ ಅವಯ ವಸೆೆಯಾಗುತಿು ರಲ್ಲಲಿ .  ನಮಮ  

ಅಧಿಕರಿಗಳ ಬುದಿ್ಧವಂತಿಕೆಯಿೆಂದಾಗಿ ಇದರಲಿ್ಲ  ಪಾರದಶುಕತೆಯನ್ನು  ತರುವಂತಹ್ 

ಕೆಲಸವನ್ನು  ಮಾಡಿದ್ದ ೀವ.  ಹಿೆಂದ್ ನಿೆಂತ್ತ ಹೀಗಿದದ  ಕಮಗಾರಿಗಳ ಕುರಿತ್ತ ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ನಾನ್ನ ಕಡಬಹುದು. ಅವುಗಳ ಅವಶಯ ಕತೆ ಇಲಿ . ಯಾರು 

ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿಗಳಿದಾದ ರೆಯೀ ಅವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹ್ಣ್ವನ್ನು  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಕುರ 

ಪಾರ ಮಾಣಿಕ ಪರ ಯತು ವನ್ನು  ಮಾಡುತಿು ದ್.   

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೋಸಿ್ತ ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ವಿಸ್ವು ರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಕಟಟ ದಾದ ರೆ.  ಇಲಿವೆಂದು ನಾನ್ನ ಹೇಳುವುದ್ಧಲಿ .  ಕೆಲವೆಂದು 

ಸಮಸೆಯ ಗಳನ್ನು  ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವಲಿ್ಲ  ರಾಜಿೀವ್ ಗಾೆಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮ ಪರ ಮುಖ್ವಾದ 

ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಕೈಗೆಂಡಿದ್. ಈ ಹಿೆಂದ್ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿಗಳು ಆಯೆ್ಕಯಾಗಿದಾದ ರೆ.  ಅದು ತಪ್ಪ ೀ 

ಸರಿಯೀ ಗತಿು ಲಿ . ಕೆಲವರು ಪಾಯವನ್ನು  ತೆಗೆದ್ಧದಾದ ರೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ಈಗ ಕೈಬಿಟ್ಟಟ  

ಹೀಗಿದ್. ಅವರನ್ನು  ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ಅೆಂದರೆ ಕಯುಕರ ಮಗಳಡಿಯಲಿ್ಲ  

ಏನಾದರೂ ಜೀಡಿಸಲಾಗುತು ದ್ಯೇ?  

ಶಿರ ೋ ವಿ.ಸೋಮಣಾ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ತಿಪ್ಪ ೀಸ್ವಾ ಮಿಯವರು 

ನನು ನೂು  ಸೇರಿ ಎಲಿರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಕಯುಗಳನ್ನು  ಮಾಢುವುದಕೆೆ  ಹೇಳಿಕಟಟ ವರು.  ಉಪ 

ಸಮಿತಿಯನ್ನು  ಮಾಡಿ 1,96,000  ಕುಟ್ಟೆಂಬಗಳನ್ನು  ಗುರುತಿಸಿದ್ದ ೀವ. 20 ವಷುಗಳ ಹಿೆಂದ್ 

foundation ಹಕಿದ್ದ ೀವೆಂದು ಹೇಳುತು ರೆ.  ಅಲಿ್ಲ  ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾಲೆು  ಬಾರಿ ಅಲಿ್ಲ  

ಬಿಲ್್ ಆಗಿರುತು ದ್.  ಇನ್ನು  ಮುೆಂದ್ ಈ ರಿೀತಿಯಾಗಬಾರದು ಕಠಿಣ್ವಾದ ನಿಧಾುರವನ್ನು  

ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದ್ದ ೀವ.  ನಾನ್ನ ತಮಮ  ಮೂಲಕ ಮಾನಯ  ತಿಪ್ಪ ೀಸ್ವಾ ಮಿಯವರಲಿ್ಲ  ವಿನಂತಿ 

ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  ಆಗಿರುವ ತಪುಪ ಗಳನ್ನು  ತಿದದ ಲು ಹರಟರೆ ಪುನಃ ತಪುಪ ಗಳಾಗುತು ಲೇ 

ಇರುತು ವ.  ಬಡವರ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ  ಸಾ ಲಪ  ಮಟಟ ಗೆ ಪಾರದಶುಕತೆಯನ್ನು  ತರುವಂತಹ್ 

ಕೆಲಸವನ್ನು  ಮಾಡಿದ್ದ ೀವ.  ಇದಕೆೆ  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಸಹ್ಕರವನ್ನು  ನಿೀಡಬೇಕು. ಮಾನಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳಾದ ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮಾಮಯಿ ಅವರು ಅಹ್ು ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿಗಳಿಗೆ 4 

ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳನ್ನು  ಕಡಲು ತಿೀಮಾುನಿಸಿದಾದ ರೆ.  ಆಯಾ ಕೆಷ ೀತರ ದ ಜನಪರ ತಿನಿಧಿಗಳು 
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ಪಂಚಾಯಿು ಗಳ ಜತೆಯಲಿ್ಲ  ಸಂಪಕು ಮಾಡಿ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು  

ಕಳುಹಿಸಿಕಟಟ ರೆ ಅವಶಯ ಕತೆ ಇರುವವರನ್ನು  ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು.   

ಪರ ಶಿ್ನ  ಸಂಖೆಾ : 478 

ಸಭಾಪತಿಯವರು: ಮುೆಂದ್ಧನ ಪರ ಶೆು  ಮಾನಯ  ಎಸ್.ರವಿಯವರದುದ .  ಅವರು ಈಗ 

ಸದನದಲಿ್ಲ  ಹಜರಿರುವುದ್ಧಲಿ .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«¥À/15.09.2021/13 

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

ಪರ ಶಿ್ನ  ಸಂಖೆಾ  : 458 

(ಉತ್ು ರವನಿು  ಲಗತಿು ಸಲ್ಯಗಿದೆ) 

ಶಿರ ೋ ಕಾೋಂತ್ರಾಜು (ಬಿ.ಎೋಂ.ಎಲ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ನಾನ್ನ ನಿವೇಶನಗಳ 

ರಿಜಿಸೆಟ ರೀಷನ್ ಬಗೆೆ  ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  ಪರ ಶೆು ಯನ್ನು  ಕಳಿದ್ದ ನ್ನ.  ಉತು ರದಲಿ್ಲ  ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರು ಇ-ಖಾತ ಇರುವವರಿಗೆ ರಿಜಿಸಟ ರ್್ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಅವಕಶ 

ಮಾಡಿಕಡಲಾಗುವುದು ಎೆಂದು ತಿಳಿಸಿದಾದ ರೆ.  ಗಾರ ಮಠಾಣಾಕೆೆ  ಯಾರೂ ಇ-ಖಾತ 

ಕಡುವುದ್ಧಲಿ . 8-10 ವಷುಗಳ ಹಿೆಂದ್ ಮಾಡಲಾದಂತಹ್ ರೆವಿನೂಯ  ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಇ-

ಖಾತ ಕಡುತಿು ಲಿ . ಸಕುರಿ ಶುಲೆವನ್ನು  ಕಟಟ  ರಿಜಿಸೆಟ ರೀಷನ್ ಮಾಡಿಸಿಕೆಂಡಿದಾದ ರೆ.  

ಅದಕೊ  ಇ-ಖಾತ ಕಡುತಿು ಲಿ . ಅಣ್ಣ  ತಮಮ ೆಂದ್ಧರು ಆಸಿು ಗಳನ್ನು  ಭಾಗ 

ಮಾಡಿಕೆಂಡಿರುವವರಿಗೆ ಇ – ಖಾತ ಸಿಗುವುದ್ಧಲಿ  ಹಗೂ ಸಬ್-ರಿಜಿಸ್ವಟ ರರ್್ ಕಛೇರಿಯಲಿ್ಲ  

ರಿಜಿಸಟ ರ್್ ಮಾಡುವುದ್ಧಲಿ . ಅೆಂತಹ್ವರು ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ವಟ ರರ್್ ಕಛೇರಿಗೆ ಹೀದಾಗ ಅಲಿ್ಲ  ಅವರ 

ಶುಲೆ ಗಳು ಸಕುರಿ ಶುಲೆ ಕೊ  ಹೆಚಾಾ ಗಿರುತು ವ.  ಒೆಂದು ನಿವೇಶನಕೆೆ  25,000 ಕಡಿ, 50,000 

ಕಡಿ, ಒೆಂದು ಲಕ್ಷ ಕಡಿ ಎೆಂದು ಕಳುತು ರೆ.      

ಆದದ ರಿೆಂದ ನಾನ್ನ ತಮಮ  ಮೂಲಕ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  ಅಕರ ಮ-ಸಕರ ಮ 

ಜಾರಿಗಳಿಸಬೇಕೆೆಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲಿ್ಲ  ಎ-ಖಾತ, ಬಿ-ಖಾತ 

ಎೆಂದು ರಿಜಿಸೆಟ ರೀಷನ್ ಮಾಡುತಿು ದಾದ ರೆ.  ಗಾರ ಮಠಾಣಾಗಳ ನಿವೇಶನಗಳಾಗಿರಬಹುದು, 

ಹ್ತು ರು ವಷುಗಳ ಹಿೆಂದ್ಧನ ರೆವಿನೂಯ  ನಿವೇಶನಗಳಾಗಿರಬಹುದು.  ಸಕುರಿ ಶುಲೆವನ್ನು  

ಪಾವತಿಸಿ ರಿಜಿಸೆಟ ರೀಷನ್ ಮಾಡಿಸಿಕೆಂಡವರು ಮುೆಂದ್ ತಮಮ  ಅವಶಯ ಕತೆಗನ್ನಗುಣ್ವಾಗಿ 

ಮಾರಬೇಕೆೆಂದರೆ ತ್ತೆಂಬಾ ಸಮಸೆಯ ಯಾಗುತು ದ್.  ಅೆಂತಹ್ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು  ರಿಜಿಸಟ ರ್್ 

ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಸಕುರ ಅವಕಶ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕು. ಸಕುರವು ರಿಜಿಸೆಟ ರೀಷನ್ ಅನ್ನು  

ನಿಲಿ್ಲಸುತು ದ್ ಪುನಃ ಬಿಡುತು ದ್.   

(…ಮುೋಂದು)    
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(685)  15-09-2021,  10.50 KG RN                     

                                  (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾ ತಿ)  

ಶಿರ ೋ  ಕಾೋಂತ್ರಾಜ   (ಬಿಎೋಂಎಲ ) ಮುೋಂದು:- 

 ಮತೆು  registration ಮಾಡುವುದನ್ನು  ನಿಲಿ್ಲಸುತು ರೆ.  ಇಲಿ್ಲ  ಏನಾಗಿದ್ ಎೆಂದರೆ, Toll ನಲಿ್ಲ  

ಲಂಚ ಹೆಚಿಾ ಗೆ ತೆಗೆದುಕಳುಳ ವುದಕೆೆ  ಯಾವ ರಿೀತಿ ಮಾಡುತು ರೀ ಆ ರಿೀತಿ ಆಗಿದ್. 

ಮದಲು ಐದು ಸ್ವವಿರ ಪಡೆದುಕೆಂಡು ಮಾಡುತಿು ದದ ರು. ಮತೆು  ನಿಲಿ್ಲಸುತು ರೆ. ಮತೆು  

ಪಾರ ರಂಭ್ ಮಾಡಿದಾಗ  ಹ್ತ್ತು  ಸ್ವವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು  ಕಡಬೇಕಗುತು ದ್.  ಮತೆು  

ಇನು ೆಂದು ಸ್ವರಿ ನಿಲಿ್ಲಸುತು ರೆ. ಮತೆು  ಪಾರ ರಂಭ್ವಾದಾಗ 25 ಸ್ವವಿರ ರೂಪಾಯಿ 

ಕಡಬೇಕು.  ಈ ವಿಷಯ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಗೂ ರ್ಚನಾು ಗಿ ಗತಿು ರುತು ದ್ ನಾವು ಇದನ್ನು  

ಹೇಳಬೇಕಗಿಲಿ . ಅದಕೆೆ  ದಯಮಾಡಿ ಸಕುರ ಉತು ರ ಕಡಬೇಕೆೆಂದು ಕಳಿಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ.  

       ಶಿರ ೋ ಆರ .ಅಶ್ೋಕ  (ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈ 

ಕಂದಾಯ ನಿವೇಶನಗಳು ಎೆಂದರೆ, unauthorize ಆಗಿ ವಯ ವಸ್ವಯ ಮಾಡುತಿು ರುವಂತಹ್ 

ಜಮಿೀನ್ನಗಳಲಿ್ಲ  ಬಡಾವಣೆಗಳನ್ನು  ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು  registration ಮಾಡಿಸುತು ರೆ. ಅದನ್ನು  

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ revenue site  ಎೆಂದು mention ಆಗಿದ್. ಸಕುರದ ಆದೇಶಗಳು 

ಮತ್ತು  ಸಕುರದ approval  ಇಲಿದೇ ಮಾಡುವಂಥದುದ . ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲಿ್ಲ  ಇ-

ಸಾ ತ್ತು  ತಂತರ ೆಂಶದಲಿ್ಲ  ಇರುವಂತಹ್ ದಾಖ್ಲ್ಲಗಳ ಮೇಲ್ಲ ಮಾಡುವಂಥದುದ . ಈ ಹಿೆಂದ್ 

ಮಾನಯ  ಹೆಚ್.ಡಿ.ದೇವಗೌಡರವರು ಇದದ ೆಂತಹ್ ಕಲದಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ್ ಈ revenue site 

ಗಳನ್ನು  regularize  ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಒೆಂದು circular ಅನ್ನು  Bengaluru Corporation 

ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿ್ಲ  ಮಾಡಿದದ ರು. ಈ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ 10 ಸ್ವವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳ betterment 

charges   ಕಟಟ  ಎೆಂದು ಮಾಡಿದದ ರು. ಇದ್ಲಿಾ  ಆದಮೇಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯ ನಾಯ ಯಾಲಯಕೆೆ  

ಹೀಯಿತ್ತ.  ನಾಯ ಯಾಲಯ ಈ ರಿೀತಿ ಮಾಡುವುದು ತಪುಪ  ಎೆಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ ಮೇಲ್ಲ, 

ಅದು ನಿೆಂತ್ತ ಹೀಯಿತ್ತ.  ಇದಾದ ಮೇಲ್ಲ ಸಕುರ  ಇದಕೆೆ  ಒೆಂದು ಕಯಿದ್ಯನ್ನು  

ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ಧ   ಇಲಾಖೆಯಲಿ್ಲ  ಅಕರ ಮ ಸಕರ ಮ ಕಯಿದ್ಯನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ 

ತರಬೇಕೆೆಂದು ತಿೀಮಾುನಿಸಿ, ಈ ಕಯಿದ್ಯನ್ನು  ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು  ವಿಧಾನ 

ಪರಿಷತಿು ನಲಿ್ಲಯೂ  ಮಾಡಿದ್ದ ೀವ. ಇದಕೆೆ  ಇಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ್ ಎಲಿರೂ ಒಪಿಪ ಗೆ ಕಟಟ ದಾದ ರೆ. ಈ 

ಕಯಿದ್ಯಾದ ಮೇಲ್ಲಯೂ ಸಹ್ ಇದು ನಾಯ ಯಾಲಯಕೆೆ  ಹೀಯಿತ್ತ. ಈಗ ಈ ಪರ ಕರಣ್ 
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Supreme Court ನಲಿ್ಲದ್. ಈಗ ಇದು stay  ಆಗಿ ನಿೆಂತಿದ್. Supreme Court  ನಲಿ್ಲ  stay ಆಗಿ 

ನಿೆಂತಿರುವುದರಿೆಂದ ಯಾವುದು ಅಕರ ಮವಾಗಿದ್ ಅದನ್ನು  ಸಕರ ಮ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಆಗುತಿು ಲಿ .  

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮನೆು  ದ್ಧವಸ ನಾನ್ನ ಮತ್ತು  ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳು 

ದ್ಹ್ಲ್ಲಗೆ ಹೀದಾಗ ಮಾನಯ  ರಾಜಿೀವ್ ಚಂದರ ಶೇಖ್ರ್್ರವರ ಜತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ  ಇದಕೆೆ  

ಏನಾದರೆಂದು ತಿೀಮಾುನ ಬಂದರೆ, ಲಕಷ ೆಂತರ ಜನ, ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಒೆಂದೇ ಅಲಿ , 

ಹುಬಬ ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು  ಗುಲಬ ಗಾು, ಎಲಿ್ಲಲಿ್ಲ  ನಗರ ಪರ ದೇಶಗಳು ಇವಯೂ ಅೆಂತಹ್ 

ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ   ಆ ನಗರಗಳ ಸುತು ಮುತು  ಒೆಂದು ಕಿೀಲೀಮಿೀಟರ್್ಗಳಲಿ್ಲ  ಮನೆಗಳನ್ನು  

ಕಟಟ ಕೆಂಡು ವಾಸವಾಗಿದಾದ ರೆ. ಅದಕೆೆ  ಸಕುರದ facility ಗಳನ್ನು  ಪಡೆಯುತಿು ದಾದ ರೆ. ಅಲಿ್ಲ  

ನಿೀರು, ರಸೆು  ಎಲಿವೂ ಆಗುತಿು ದ್.  ಆದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು  regularize ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಆಗುತಿು ಲಿ . 

ಅದು Supreme Court ನಲಿ್ಲ  ಇರುವುದರಿೆಂದ, ಈ ರಿೀತಿಯದದ ನ್ನು  ಸದಯ ಕೆೆ   ಮಾಡುವುದಕೆೆ  

ಆಗುವುದ್ಧಲಿ . ನಾವು ಸಹ್ ಸತತವಾಗಿ ಪರ ಯತು ಗಳನ್ನು  ಹಕುತಿು ದ್ದ ೀವ.  ಆ ಕಸಿನಿೆಂದ 

ಹರಗಡೆ ಬಂದು ಸ್ವವುಜನಿಕರಿಗೆ ಸಹಯ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ನಮಮ  ಅಭಿಪಾರ ಯವು ಸಹ್ 

ಇದ್.  ಇದಕೆೆ  ನಮಮ  ವಿರೀಧ ಇಲಿ . ಇದನ್ನು  ಮಾಡಬೇಕೆೆಂಬ mood ನಲಿ್ಲದ್ದ ೀವ. ಇದನ್ನು  

ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಬಹ್ಳ ಪರ ಯತು ವನ್ನು  ಹಕಿದ್ದ ೀವ. ಅವರು ಒೆಂದು ವಾರದ ಸಮಯ 

ಕಳಿದಾದ ರೆ. ಒೆಂದು affidavit ಅನ್ನು  Supreme Court  ಗೆ ಹಕಿ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಾದ ರೆ. ಅವರ 

ಜತೆಗೂ ಮಾತನಾಡಿ Supreme Court ಗೆ affidavit ಹಕುತೆು ೀವ.  

       ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ನಾಯ ಯಾಲಯದ್ಧೆಂದ ತಿೀಮಾುನ ಬಂದ 

ನಂತರ ತಿಳಿಸಿ.  ಶ್ರ ೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಶೆಟಟ ಯವರೇ ತಮಮ  ಪರ ಶೆು ಯನ್ನು  ಕಳಿ. 

      ಶಿರ ೋ ಕಾೋಂತ್ರಾಜ  (ಬಿಎೋಂಎಲ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇದು ಬಹ್ಳ  

ಮಹ್ತಾ ವಾದ ಪರ ಶೆು .  

(ಗೋಂದಲ) 

   ಶಿರ ೋ ಆರ .ಬಿ.ತಿಮಾಮ ಪ್ಪರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, RDPR and Revenue 

Department ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ದದ  ವಿಷಯ ಇದು. ಹಗಾಗಿ half an hour discussion  

ಅವಕಶ ಕಡಿ.  

(ಗೋಂದಲ) 
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ಶಿರ ೋ ಎನ .ಅಪಾಪ ಜಿಗೌಡ:-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇದರಿೆಂದ ಗಾರ ಮಿೀಣಾ 

ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ತೆಂದರೆಯಾಗಿದ್.    

(ಗೋಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರೇ, ಸಮಯ ಇಲಿ . ಕೆಂತರಾಜ್ರವರು 

ಕಳಿದಾದ ರೆ.  ನಿೀವು Question Hour ನಲಿ್ಲ  ಕಳುವಂತಿಲಿ .  

(ಗೋಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಎಲ .ಭೋಜೇಗೌಡ:-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇದು ಸ್ವವುಜನಿಕ 

ಮಹ್ತಾ ದ ವಿಷಯ. ಹಗಾಗಿ ಸಮಯ ಕಡಿ.   

(ಗೋಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಭೀಜೇಗೌಡರವರೇ, ಕೆಂತರಾಜ್ರವರು 

ಕಳಿದಾದ ರೆ. ನಿೀವು ಏಕೆ ಮಧ್ಯಯ  ಬರುತಿು ೀರಿ, ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ .   

ಶಿರ ೋ  ಕೆ.ರ್ಟ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈ ವಿಷಯ ಬಹ್ಳ 

ವಷುಗಳಿೆಂದ ನೆನೆಗುದ್ಧಗೆ ಬಿದ್ಧದ ದ್. ದಯವಿಟ್ಟಟ  ಅವಕಶ ಕಡಿ.  

  ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರವರೇ, ತವು ಒೆಂದು ನಿಮಿಷ ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ . 

ನಾಯ ಯಾಲಯದಲಿ್ಲರುವಂತಹ್ ವಿಷಯವನ್ನು  ಒೆಂದೆಂದು ಬಾರಿ ಚರ್ಚು 

ಮಾಡಬಾರದ್ೆಂದು ನಮಮ  ಕನೂನ್ನ ಇದ್. ಅದಕೆೆ  ನಾಯ ಯಾಲಯದ ಬಗೆೆ  ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ 

ಹೇಳಿ. ಕೆಂತರಾಜ್ರವರೇ, ತವು ಮಾತನಾಡಿ.  

ಶಿರ ೋ ಕಾೋಂತ್ರಾಜು (ಬಿಎೋಂಎಲ ) :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾಯ ಯಾಲಯದಲಿ್ಲ  

ಕಂದಾಯ ನಿವೇಶನ ಇರುವಂತಹ್ revenue site ಗಳ ಕಸ್್ಗಳು ಇರಬಹುದು.  ಅದಕೆೆ  

ಸಕುರ ಒೆಂದು ಕನೂನನ್ನು  ರೂಪಿಸಿ register ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. 

ಗಾರ ಮಠಾಣಾದಲಿ್ಲ  40-50 ವಷುಗಳಿೆಂದ ಖಾತೆ ಇರುವಂಥದದ ನ್ನು  register 

ಮಾಡಿಕಳುಳ ವುದಕೆೆ  ಸಕುರ  ಅವಕಶ ಮಾಡಿಕಡಿ. ಇಲಾಖೆಯವರು register 

ಮಾಡುವುದನ್ನು  ನಿಲಿ್ಲಸುತು ರೆ. ಆದರೆ, ಅಕರ ಮವಾಗಿ Sub-Registrar ರವರು register 

ಮಾಡುತಿು ದಾದ ರೆ. ಅಧಿಕರಿಗಳು ಹ್ಣ್ ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಮಾಡುತಿು ರುವುದರಿೆಂದ 

ಸ್ವವುಜನಿಕರಿಗೆ ಅನಾನ್ನಕೂಲವಾಗುತು ದ್.  ಕನೆಯ ಪಕ್ಷ ಗಾರ ಮ ಠಾಣಾಗಳಲಿ್ಲ  40-50 
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ವಷುಗಳಿೆಂದ ಖಾತೆ ಇರುವಂಥವುಗಳನ್ನು  register ಮಾಡಿಕಡುವುದಕೆೆ  ಸಕುರ 

direction  ಕಡಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಕಳಿಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ.  ಇದರಿೆಂದ ಬಡವರಿಗೆ ತೆಂದರೆಯಾಗಿದ್. 

ಇದರಿೆಂದ ಶ್ರ ೀಮಂತರಿಗೆ ತೆಂದರೆಯಾಗಿಲಿ .  

      ಶಿರ ೋ ಆರ .ಅಶ್ೋಕ  (ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಗಾರ ಮ 

ಠಾಣಾದಲಿ್ಲ    ಇರುವಂಥದಕೆೆ  ಯಾವುದೇ ರಿೀತಿಯ ತಕರಾರು ಇಲಿ . ನಾವು Hundred 

percent ಮಾಡಿಕಡುತೆು ೀವ. ಅದರ ಬಗೆೆ  ಯಾವುದೇ ತಕರಾರು ಇಲಿ . ಈಗ ಶ್ರ ೀ 

ಶ್ವರಾಮಕರಂತರವರ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ  BDA layout ಅನ್ನು  ಮಾಡಲಾಗಿದ್. ಅದನ್ನು  

ಸುಮಾರು 4 ರಿೆಂದ 5 ಸ್ವವಿರ ಎಕರೆಗಳ  ಪರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಮಾಡಲಾಗಿದ್. ಇದರಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ್ 

registration ಆಗಿರುವುದಕೆೆ  Supreme Court ನಮಗೆ warning ಮಾಡಿದ್. ಯಾರು ಯಾರು 

ಮಾಡಿದಾದ ರೆ ಅವರುಗಳ ವಿರುದಿ  ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳಿಳ  ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್. ಈಗ ಒೆಂದು ವಾರದ 

ಹಿೆಂದ್ 5 ಜನ Sub-Registrar ಗಳನ್ನು  suspend ಮಾಡಿದ್ದ ೀನೆ. ಹಗಾಗಿ, Supreme Court 

ನಲಿ್ಲ  ಎರಡು ಕಸ್್ಗಳು ಇವ. ಒೆಂದು ಶ್ವರಾಮಕರಂತ ಬಡಾವಣೆಯಲಿ್ಲ  

ಮಾಡಿರುವಂತಹ್ revenue site ಗಳ ಬಗೆೆ  ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳಿಳ  ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಾದ ರೆ.  ನಾವು 

ಈ ರಿೀತಿ ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದ್ದ ೀವೆಂದು Supreme Court ಗೆ affidavit  ಹಕಿದ್ದ ೀವ. ಇದನ್ನು  

ಮಾಡಬೇಕದರೆ, BDA layout ನಲಿ್ಲ  ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಬರುವುದ್ಧಲಿ . ಉಳಿದಂತಹ್ 

ಏರಿಯಾಗಳು ಏನಿವ, ನಗರ ಪರ ದೇಶಗಳ border ಗಳಲಿ್ಲ  ಕಟಟ ಕೆಂಡಿದಾದ ರೆ. ಸಂಸ್ವರ 

ದಡಡ ದಾದ ಮೇಲ್ಲ, ಅಣ್ಣ  ತಮಮ ೆಂದ್ಧರು ಹಲ, ಗದ್ದ ಗಳಿಲ್ಲ ಮನೆಗಳನ್ನು  

ಕಟಟ ಕೆಂಡಿದಾದ ರೆ. ಅದನ್ನು  ನಾವು regularize  ಮಾಡುವುದಕೆೆ  Act ಮಾಡಿದ್ದ ೀವ. ಜೆಡಿಎಸ್್ 

ಸಕುರ ಇದಾದ ಗಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. ಕೆಂಗೆರ ಸ್್ ಪಕ್ಷದ  ಸಕುರ  ಅಧಿಕರದಲಿ್ಲದಾದ ಗಲ್ಲ 

ಮಾಡಿದಾದ ರೆ.  ನಾವು ನಿೀವು ಎಲಿರೂ ಒಪಿಪ ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದ ೀವ.  ಅದರ ವಿರುದಿ  Supreme Court 

ಗೆ Appeal ಹೀಗಿದಾದ ರೆ. ಅದಕೆೆ  stay ಕಟಟ ದಾದ ರೆ.  ಇದರಿೆಂದ  ನಮಮ  ಕೈಕಟಟ  ಹಕಿದಂತೆ 

ಆಗಿದ್. ಇದು ಆಗಬೇಕು. ಇದರಿೆಂದ ಸುಮಾರು 10-15 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಸಹಯವಾಗುತು ದ್. 

ಅಲಿದೇ, betterment charges ಕಟ್ಟಟ ವುದರಿೆಂದ ಸಕುರಕೊ  ಸಹ್ ಇದರಿೆಂದ ಆದಾಯ 

ಬರುತು ದ್. ಇದರಿೆಂದ ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರದ್ಧೆಂದ 5 ರಿೆಂದ 6 ಸ್ವವಿರ ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳ 

ಆದಾಯ ಬರುತು ದ್. ಇದರಿೆಂದ ನಗರಸಭೆ ಮತ್ತು  ಪುರಸಭೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕದಷ್ಟಟ  ಆದಾಯ 

ಬರುತು ದ್. ಆದದ ರಿೆಂದ, ಇದರ ಬಗೆೆ  ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಯವರು ಮತ್ತು  ನಾವು ಚರ್ಚು 

ಮಾಡುತಿು ದ್ದ ೀವ. ಆದಷ್ಟಟ  ಶ್ೀರ್ರ ದಲಿ್ಲ  ಇದಕೆೆ  ಒೆಂದು ಪರಿಹರ ಬರುತು ದ್. ಅದು ಬಂದ 

ಮೇಲ್ಲ site registration guarantee ಆಗುತು ದ್.  
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ಪರ ಶಿ್ನ  ಸಂಖೆಾ  385 

(ಉತ್ು ರವನಿು  ಲಗತಿು ಸಲ್ಯಗಿದೆ) 

 ಶಿರ ೋಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ನರ್ಟಟ :-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರ ಉತು ರದಲಿ್ಲ  

ಅಧಿಕರಿಗಳು ಇಲಾಖಾ ಕಮಗಾರಿಗಳ ಗುಣ್ಮಟಟ ದ ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ 

ಒೆಂದು ಆದೇಶವನ್ನು  ದ್ಧನಾೆಂಕ 22-07-2014 ರಂದು ಹರಡಿಸಿದಾದ ರೆ. ಅದೇರಿೀತಿ 

ಮುೆಂದುವರಿದು ಗುಣ್ಮಟಟ ವನ್ನು  ಕಪಾಡಿಕಳಳ ಲು 3ನೇ ವಯ ಕಿು ಯ ತಪಾಸಣೆ, ತಜ್ಞರನ್ನು  

ಒಳಗೆಂಡ ಸಮಾಲೀಚಕರನ್ನು  ನೇಮಿಸಿಕೆಂಡು  ಅವರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು   ಪಡೆದು  

ಕಮಗಾರಿಯಲಿ್ಲ  ಗುಣ್ಮಟಟ ವನ್ನು  ಕಪಾಡಿಕಳಳ ಲಾಗುತು ದ್ ಎೆಂದು ತಿಳಿಸಿದಾದ ರೆ.  

ಸಕುರದ  ಆದೇಶ ಸಂಖೆಯ  ಲೀಇ.64 ಎಇಪಿ ದ್ಧನಾೆಂಕ 03-11-2008 ರಲಿ್ಲ   

ಡಾ:ಸಿ.ಎಸ್್.ವಿಶಾ ನಾಥ್ರವರ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿ್ಲ   ಕಮಗಾರಿಗಳ  ಗುಣ್ನಿಯಂತರ ಣ್  

ಕಯುಪಡೆಯನ್ನು   ರಚಿಸಿದಾದ ರೆ. ಸದರಿ ಕಯುಪಡೆಯು ದ್ಧನಾೆಂಕ 12-09-2012 ರಂದು  

ಮಧಯ ೆಂತರ  ವರದ್ಧಯನ್ನು  ಸಲಿ್ಲಸಿರುತು ರೆೆಂದು ತಿಳಿಸಿದಾದ ರೆ.  ಹಗಾದರೆ, ಅದರ ಮಧಯ ೆಂತರ 

ವರದ್ಧ ಏನಾಯಿತ್ತ? ಈ ವರದ್ಧ ಲೀಕೀಪಯೀಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಜಲಸಂಪನೂಮ ಲ ಇಲಾಖೆ 

ಮತ್ತು  ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಅನಾ ಯಿಸುತು ದ್ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಾದ ರೆ.  

 ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇವತ್ತು  ಮಾನಯ  ಸರ್್.ಎೆಂ.ವಿಶೆಾ ೀಶಾ ರಯಯ ನವರ 

ಜಯಂತಿ. ಇವತ್ತು  Engineers’್ Day.್ ್ ಆಡಳಿತತಮ ಕ ಮತ್ತು  ತೆಂತಿರ ಕ ಸುಧಾರಣೆಯಲಿ್ಲ   

ಗುಣ್ಮಟಟ  ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಬೇಕದರೆ, ಇನ್ನು  ಅೆಂತಿಮ ವರದ್ಧ ಸಹ್ ಬಂದ್ಧಲಿ . ಆಗಲೇ 

ಅದನ್ನು  ನಿಲಿ್ಲಸಿದಾದ ರೆ. ಇದರ ಸಹ್ ಕಯುದಶ್ುಯಾಗಿರುವಂತಹ್ ಶ್ರ ೀ  

ರವಿೀೆಂದರ ನಾಥ್ರವರ  ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿ್ಲ   ಇದು ಮರು  ಅಸಿು ತಾ  ಪಡೆದರೆ ಇದು ಬಹ್ಳ ಒಳ್ಳಳ ಯ 

ತೆಂತಿರ ಕ ಮತ್ತು  ಆಡಳಿತತಮ ಕ ಸುಧಾರಣೆ ಖಂಡಿತ ಆಗುತು ದ್. ಇವತ್ತು  ಮಾನಯ  

ಸರ್್.ಎೆಂ.ವಿಶೆಾ ೀಶಾ ರಯಯ ರವರ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲ  ಇದನ್ನು  ಸಕುರ ಪಾರ ರಂಭ್ ಮಾಡಬೇಕು. 

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಉತು ರದಲಿ್ಲ  ಕಟಟ ರುವಂತೆ, ಇದನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನಷ್ಟಾ ನಕೆೆ  

ತಂದರೆ ಆಗುತು ದ್. 3ನೇ ವಯ ಕಿು ಯ ತಪಾಸಣೆ, ತಜ್ಞರನ್ನು  ಒಳಗೆಂಡ ಸಮಾಲೀಚಕರನ್ನು  

ನೇಮಿಸಿಕೆಂಡು  ಅವರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು  ಪಡೆದು  ಕಮಗಾರಿಯಲಿ್ಲ  ಗುಣ್ಮಟಟ ವನ್ನು   

ಕಪಾಡಿಕಳಳ ಲಾಗುತು ದ್ೆಂದು ಒೆಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿದಾದ ರೆ.  ಹಗಾಗಿ, ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯು  

ಕಟಟ ೆಂತಹ್ ವರದ್ಧಯನ್ನು  ಉಪಯೀಗ ಮಾಡದ್ಧದದ ರೆ,  ಮತೆು  ಅೆಂತಿಮ ವರದ್ಧಯನ್ನು  

ನಿರಿೀಕೆಷ  ಮಾಡದ್ಧದದ ರೆ, ಇನು ಮ್ಮಮ  ಸಮಿತಿಯನ್ನು  ಚಾಲನೆ  ಮಾಡದ್ಧದದ ರೆ ಏನ್ನ 

ಪರ ಯೀಜನ? 
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   ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಸಿ.ಪಾರ್ಟೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, KRDCL, KSHIP ಮತ್ತು  World 

Bank ಸಲುವಾಗಿ PPP Projects ಏನಿದ್, ಇಲಿ್ಲ  Third Party Inspection  ಅಗತಯ  ಇದ್ 

ಎನ್ನು ವುದಕೆ ಗಿ Third Party Inspection ಅನ್ನು  ನಾವು ಹ್ಮಿಮ ಕಳುಳ ತಿು ದ್ದ ೀವ. 

ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಗುಣ್ಮಟಟ ದ ಬಗೆೆ  ಕಳಿದಾದ ರೆ. 2012 ರಲಿ್ಲ  

ಡಾ:ಸಿ.ಎಸ್್.ವಿಶಾ ನಾಥ್ರವರ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿ್ಲ   ಕಮಗಾರಿಗಳ  ಗುಣ್ನಿಯಂತರ ಣ್  

ಕಯುಪಡೆಯನ್ನು   ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್. ಇದರ ಉದ್ದ ೀಶ ಏನೆೆಂದರೆ, ಸ್ವವುಜನಿಕ 

ವಲಯದ ಕಮಗಾರಿಗಳ ಗುಣ್ಮಟಟ ವನ್ನು  ಹೆಚಿಾ ಸಲು ನವಿೀನ ತಂತರ ಜಾಾ ನವನ್ನು  

ಇಲಾಖೆಗೆ ಹ್ಸ್ವು ೆಂತರ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಮತ್ತು  ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕಡುವುದಕೆೆ  ಈ 

ಕಯುಪಡೆಯನ್ನು  ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದ್. ಅವರು ಸುಮಾರು 83 ಶ್ಫಾರಸುು ಗಳನ್ನು  

ಕಟಟ ದಾದ ರೆ. ಅದರಲಿ್ಲ  44 ಆಡತತಮ ಕ ಮತ್ತು  39 ತೆಂತಿರ ಕ ಶ್ಫಾರಸುು ಗಳು ಇದದ ವು. 

ಇದರಲಿ್ಲ  ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ ನಿೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮತ್ತು  Urban Development  ಇಲಾಖೆಗೆ  

ಹೆಚಿಾ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತಹ್ವು ಇದದ ವು.  

(ಮುೋಂದು.,) .  

(686) 15-09-2021 (11.00) ಎೋಂವಿ-ಆರ ಎನ 

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಸಿ.ಪಾರ್ಟೋಲ (ಮುೋಂದು...):- 

ಲೀಕೀಪಯೀಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಟಟ ೆಂತಹ್ 30 ಶ್ಫಾರಸುಗಳಲಿ್ಲ , ಬಹುತೇಕ 

ಶ್ಫಾರಸುಗಳನ್ನು  ಕಯುರೂಪಕೆೆ  ತಂದ್ಧದ್ದ ೀವ.  ಮತೆು ೀನಾದರೂ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಇದದ ರೆ, 

ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರೆಂದ್ಧಗೆ ಚರ್ಚು ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು  ಕಯುರೂಪಕೆೆ  ತರುವುದಕೆೆ  ಪರ ಯತು  

ಮಾಡುತೆು ೀವ. 

ಶಿರ ೋಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ನರ್ಟಟ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಸಕುರಕೆೆ  ಅದನ್ನು  ಮರು 

ನಿಮಾುಣ್ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಸ್ವಧಯ  ಇಲಿವೇ?  

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಸಿ.ಪಾರ್ಟೋಲ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಸಕುರದ ಮುೆಂದ್ ಅದನ್ನು  

ಮರು ನಿಮಾುಣ್ ಮಾಡುವ ಸ್ವಧಯ ತೆ ಇಲಿ . ಆದರೆ, ಅದನ್ನು  ವಿಚಾರ ಮಾಡುತೆು ೀವ. 

ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಕಟಟ ೆಂತಹ್ ಶ್ಫಾರಸುಗಳನ್ನು  ಬಹುತೇಕ ಶೇಕಡಾ 100ಕೆೆ  99ರಷಟ ನ್ನು  

ಅನ್ನಷ್ಟಾ ನಕೆೆ  ತಂದ್ಧದ್ದ ೀವ.  
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ಶಿರ ೋಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ನರ್ಟಟ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಇನ್ನು  ವರದ್ಧಯೇ ಬಂದ್ಧಲಿ . 

ಈಗ ಬಂದ್ಧರುವುದು ಕವಲ ಮಧಯ ೆಂತರ ವರದ್ಧ. ಇವರು ಈಗ ಇದನ್ನು  ಕಟಟ ರೆ, ತಜ್ಞರು 

ಮೂರನೇ ವಯ ಕಿು ಗಳಾಗುತು ರೆ. ಈಗ ಇವರ ಬಳಿ ಇರುವುದು ಸಕುರದ ಅಧಿಕರಿಗಳನ್ನು  

ಒಳಗೆಂಡವರೇ ಅದರ ಗುಣ್ಮಟಟ ವನ್ನು  ನೀಡಿಕಳುಳ ವುದು.  ಅೆಂದರೆ, ಅದಕೆೆ  ಜಲಿ್ಲ  

ಮತ್ತು  ಸಿಮ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು  ಎಷ್ಟಟ  ಹಕಬೇಕು ಎೆಂಬುದನ್ನು  ಅಧಿಕರಿಗಳೇ 

ನೀಡಿಕಳುಳ ತು ರೆ.  ಇಲಿ್ಲಗೆ ಮೂರನೇ ವಯ ಕಿು ಗಳ ಪರ ವೇಶವಿಲಿ . ಈಗ ಮೂರನೇ ವಯ ಕಿು  

ಎೆಂದರೆ ಇದಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತೆ ಒೆಂದು ಸಮಿತಿಯ ರಚನೆಯಾಗಬೇಕು. ಸಮಿತಿಯವರು 

ಕಟಟ  ವರದ್ಧಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಲ ಪಾರ ರಂಭ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತೆಂತಿರ ಕ ಮತ್ತು  

ಆಡಳಿತತಮ ಕ ಗುಣ್ಮಟಟ ವನ್ನು  ನಿರಿೀಕಿಷ ಸಬಹುದು.  

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಸಿ.ಪಾರ್ಟೋಲ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, World Bank Project ಗಳಿಗೆ ಮಾತರ  

third party inspection ಇದ್. ಶ್ರ ೀ ವಿಶಾ ನಾಥ್ರವರು ಕಟಟ ೆಂತಹ್ ವರದ್ಧಗಳನ್ನು  ಮತ್ತು  

ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರ ಕಳಕಳಿ ಏನಿದ್, ಆ ಎಲಿಾ  ಶ್ಫಾರಸುಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಷ್ಟಾ ನಕೆೆ  ತಂದ್ಧದ್ದ ೀವ. 

ಇದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಶಿರ ೋಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ನರ್ಟಟ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಅದು ಮಧಯ ೆಂತರ ವರದ್ಧ. 

ಆದರೆ, ಇನ್ನು  ಪೂಣ್ು ವರದ್ಧ ಬಂದ್ಧಲಿ . ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ’ದ್ಧವಂಗತ 

ಸರ್.ಎೆಂ.ವಿಶೆಾ ೀಶಾ ರಯಯ ನವರ ಜಯಂತಿ’, ‘Engineers’್Day’್ಇದ್. ಅದಕೆೆ  ಅವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ 

ಇದನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನಾವು ಅೆಂತಿಮ ವರದ್ಧಯನ್ನು  ಕೂಡ 

ತೆಗೆದುಕಳಳ ಬಹುದಲಿವೇ?  

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಸಿ.ಪಾರ್ಟೋಲ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅದರ ಅೆಂತಿಮ ವರದ್ಧಯನ್ನು  

ತರಿಸುವುದಕೆೆ  ಪರ ಯತು  ಮಾಡುತೆು ೀವ.  

ಶಿರ ೋಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ನರ್ಟಟ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಇದಕೆೆ  ಸಮಿತಿಯೇ 

ಇಲಿವೆಂದರೆ, ಅೆಂತಿಮ ವರದ್ಧ ಎಲಿ್ಲೆಂದ ಬರುತು ದ್?  
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ಪರ ಶಿ್ನ  ಸಂಖೆಾ : 46 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ರವಿಕುಮಾರ್್ರವರ ಚುಕೆೆ  ಗುರುತಿನ ಪರ ಶೆು ಗೆ ಉತು ರ 

ನಿೀಡಲು ಮಾನಯ  ಮುಜರಾಯಿ ಸಚಿವರು ಸಮಯಾವಕಶವನ್ನು  ಕಳಿದಾದ ರೆ.  

ಶಿರ ೋಮತಿ ಜಲೆ್ಲ  ಶಶಿಕಲ್ಯ ಅಣಾಾ ಸ್ತಹೇಬ್ (ಮುಜ್ರಾಯಿ ಮತ್ತು  ಹಜ  ಮತ್ತು  

ವಕಫ   ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಎಲಿಾ  ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳಿೆಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  

ತರಿಸಿಕಳುಳ ವುದಕೆೆ  ಸಾ ಲಪ  ಕಲಾವಕಶ ಕಳಿದ್ದ ೀವ. ಈ ಅಧಿವೇಶನ ಮುಗಿವುದರಳಗೆ 

ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುತೆು ೀವ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನಿೀವು ಒೆಂದು ತಿೆಂಗಳ ಸಮಯವನ್ನು  ಕಳಿದ್ಧದ ೀರಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ 

ಯಾರೀ ಅಧಿಕರಿ ಬರೆದುಕಡುತು ರೆ. ಇೆಂದ್ಧನ ಅಧಿವೇಶನ ಒೆಂದು ತಿೆಂಗಳು 

ನಡೆಯುತು ದ್ಯೇ? ಮುೆಂದ್ಧನ ವಾರದ ಒಳಗೆ ಉತು ರವನ್ನು  ಕಡಬೇಕು. ಇದಕೆೆ  ಒೆಂದು 

ತಿೆಂಗಳು ಆಗುವುದ್ಧಲಿ . 

ಶಿರ ೋಮತಿ ಜಲೆ್ಲ  ಶಶಿಕಲ್ಯ ಅಣಾಾ ಸ್ತಹೇಬ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಅಯಿತ್ತ. 

ಶಿರ ೋ ಯು.ಬಿ.ವೆೋಂಕಟೇಶ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಮಾನಯ  

ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ್್ರವರು ಕಳುವ ಪರ ಶೆು ಗಳಿಗೇ ಈ ರಿೀತಿಯಾಗುತು ದ್.  

ಪರ ಶಿ್ನ  ಸಂಖೆಾ : 404 

(ಈ ಹಂತ್ದಲೆ್ಲ  ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು ಗೈರು ಹಾಜ್ರಿದೆ ರು.) 

 ಶಿರ ೋ ಸೋಮಣಾ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ನಮಮ  ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ  

ಪರ ಶೆು , ಅದು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೀಗಿತ್ತು . ಆ ಪರ ಶೆು  ನಮಗೆ ನಿನೆು ಯ ದ್ಧವಸ ಬಂದ್ಧದ್. 

ಅದಕೆೆ  ಎರಡು ದ್ಧವಸದಲಿ್ಲ  ಉತು ರ ಒದಗಿಸುತೆು ೀನೆ.  

ಪರ ಶಿ್ನ  ಸಂಖೆಾ : 386 

(ಈ ಹಂತ್ದಲೆ್ಲ  ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು ಗೈರು ಹಾಜ್ರಿದೆ ರು.) 

ಪರ ಶಿ್ನ  ಸಂಖೆಾ : 353 

(ಈ ಹಂತ್ದಲೆ್ಲ  ಮಾನಾ  ಸದಸಾ ರು ಗೈರು ಹಾಜ್ರಿದೆ ರು.) 
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ಪರ ಶಿ್ನ  ಸಂಖೆಾ : 435 

(ಉತ್ು ರವನಿು  ಲಗತಿು ಸಲ್ಯಗಿದೆ) 

 ಶಿರ ೋ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾೋಂತೇಶ ಮಲೆ್ಲಕಾಜುಾನ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, 

ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿ್ಲ  ಶವ ಸಂಸೆ್ವ ರಗಳಿಗೆ ಅಗತಯ  ಸಮ ಶಾನಗಳು 

ಇಲಿದೇ ಇರುವುದು ಸಕುರದ ಗಮನಕೆೆ  ಬಂದ್ಧದ್ಯೇ ಎೆಂದು ಪರ ಶೆು ಯನ್ನು  ಕಳಿದ್ದ ೀನೆ. 

ಅದಕೆೆ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ವಿವರವಾದ ಉತು ರವನ್ನು  ಒದಗಿಸಿದಾದ ರೆ. ಬ್ಳಗಾವಿ ಜಿಲಿ್ಲಯಲಿ್ಲ  

ಹೆಚಾಾ ಗಿ ನಿೀರಾವರಿ ತಲಿ್ಲಕುಗಳು ಇರುವುದರಿೆಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟಟ  ಬ್ಲ್ಲ ನಿೀಡುತೆು ೀವೆಂದು 

ಹೇಳುತಿು ರುವುದರಿೆಂದ ಸಮ ಶಾನಕೆೆ  ಜಾಗ ಸಿಗುತಿು ಲಿ . ಅದಕೆೆ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಸಮ ಶಾನಕೆೆ  ಜಾಗ 

ನಿೀಡಲು ಏನ್ನ ಮಾಡುತು ರೆೆಂದು ಉತು ರ ನಿೀಡಬೇಕೆೆಂದು ಅವರಲಿ್ಲ  ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೆ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಕಳಿದ ಉಪ ಪರ ಶೆು ಗೆ 

ಅಷ್ಟ ೀ ಉತು ರ ನಿೀಡಿ. 

ಶಿರ ೋ ಆರ.ಅಶ್ೋಕ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ Sub-Registrar 

guidance value ಏನಿದ್ ಅದಕೆಿೆಂತ ಮೂರು ಪಟ್ಟಟ  ಜಾಸಿು  ಪರಿಹರ ಕಡುತೆು ೀವೆಂದು 

ತಿಳಿಸಿದ್ದ ೀವ. ಅವರು ಅದಕೊ  ಒಪಿಪ ಲಿವೆಂದರೆ, ಆಗ ಜಿಲಿಾಧಿಕರಿಗಳು ಅದರ 

ಪರ ಸ್ವು ವನೆಯನ್ನು  ಸಕುರಕೆೆ  ಸಲಿ್ಲಸಿದರೆ, ಆದಯ ತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅದನ್ನು  ತಕ್ಷಣ್ 

ಪರಿಗಣಿಸುತೆು ೀವ. ಈಗ ಸಕುರದ ಆದಯ ತೆ ಏನೆೆಂದರೆ, ನಾನ್ನ ಎಲಿಾದರೂ ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳ ರಿವೂಯ  

ಮಾಡಿದರೆ, ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ಪರ ತಿಯೆಂದು ಗಾರ ಮಕೊ  ಒೆಂದು ಸಮ ಶಾನ ಇರಬೇಕೆೆಂದು 

ಜಿಲಿಾಧಿಕರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು  ನಿೀಡಿದ್ದ ೀನೆ. ನಾನ್ನ ಯಾವುದೇ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೀದರು, 

ಮದಲು ಇದಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತೆ ಪರ ಶೆು ಯನ್ನು  ಕಳುತೆು ೀನೆ.  ಇದಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತೆ 

ಇದುವರೆಗೂ ಮೂರು ವಷುದಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು 26 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹ್ಣ್ವನ್ನು  

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ ೀವ. ಅದಕೆೆ  ಇನ್ನು  ಹೆಚಾಾ ದರೂ ಸಹ್ ಇನ್ನು  ಹ್ಣ್ವನ್ನು  ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡುತೆು ೀವ. ನಮಮ  ಆದಯ ತೆ ಪರ ತಿಯೆಂದು ಗಾರ ಮಕೊ  ಸಹ್ ಸಮ ಶಾನ ಇರಬೇಕು. 

ಗಾರ ಮಗಳಲಿ್ಲ  ಸಕುರಿ ಜಮಿೀನ್ನ ಇದದ ರೆ, ಅದನ್ನು  ಜಿಲಿಾಧಿಕರಿಗಳೇ ಮಾಡಬಹುದು. 

ಖ್ರಾಬು ಜಮಿೀನ್ನ ಇದದ ರೆ ಮಾತರ  ನಮಮ  ವಾಯ ಪಿು ಗೆ ಬರುತು ದ್. ಅದಕೆೆ  ಪರ ಸ್ವು ವನೆ ಸಲಿ್ಲಸಿದರೆ, 

ಅದನ್ನು  ತಕ್ಷಣ್ ಅನ್ನಮೀದನೆ ಮಾಡಿಕಡುತೆು ೀವ. ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಹೇಳಿದ ಹಗೆ 

ಹೆಚಿಾ ನ ದರವಾದರೆ, ಅದರ ಪರ ಸ್ವು ವನೆಯನ್ನು  ಸಕುರಕೆೆ  ಕಳುಹಿಸಿದರೆ, ತಕ್ಷಣ್ ಅದನ್ನು  

ಅನ್ನಮೀದನೆ ಮಾಡಿಕಡುತೆು ೀವ. 
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ಶಿರ ೋ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹಾೋಂತೇಶ ಮಲೆ್ಲಕಾಜುಾನ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, 

ಸಮ ಶಾನ ಇಲಿದೇ ಇರುವ ತಲಿ್ಲಕುಗಳ ಒಟ್ಟಟ  ಸಂಖೆಯ  372. ಅದರಲಿ್ಲ  ವಿಶೇಷವಾಗಿ 

ಬ್ಳಗಾವಿ, ಖಾನಾಪೂರ, ಬೈಲಹೆಂಗಲ, ಹುಕೆೆೀರಿ ಮತ್ತು  ಗೀಕಕ್ ತಲಿ್ಲಕುಗಳಲಿ್ಲ  ಅತಿೀ 

ಹೆಚಿಾ ನ ಸಂಖೆಯ ಯಲಿ್ಲ  ಸಮ ಶಾನಗಳು ಇಲಿದೇ ಇರುವುದು ಗಮನಕೆೆ  ಬಂದ್ಧದ್ ಎೆಂದು ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರು ಲ್ಲಖಿತ ಉತು ರದಲಿ್ಲ  ನಿೀಡಿದಾದ ರೆ. ನನು  ವಿಚಾರವೇನೆೆಂದರೆ, ಚಿಕೆ ೀಡಿ, ಅಥಣಿ 

ಮತ್ತು  ರಾಯಬಾಗ್ ಈ ಭಾಗಗಳಲಿ್ಲ  ನಿೀರಾವರಿ ಕೆಷ ೀತರ ವಿರುವುದರಿೆಂದ, ಇವರು ಏನ್ನ 

ದರವನ್ನು  ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸಿದಾದ ರೆ, ಆ ದರದಲಿ್ಲ  ಜಾಗವನ್ನು  ಖ್ರಿೀದ್ಧ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  

ಆಗುವುದ್ಧಲಿ . ಅದಕೆೆ  ದಯವಿಟ್ಟಟ  ಜಿಲಿಾಧಿಕರಿಗಳು ಇದಕೆೆ  ಒೆಂದು ಸಭೆ ಕರೆದು, ಎಲಿ್ಲಲಿ್ಲ  

ಸಮ ಶಾನಗಳು ಇಲಿ . ಅೆಂತಹ್ ಕಡೆಗಳಿಗೆ ಸಕುರ ವಿಶೇಷ ಪರ ಸ್ವು ವನೆಗಳನ್ನು  ತರಿಸಿಕಳಳ ಬೇಕು 

ಎೆಂಬುದು ನನು  ವಿನಂತಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಖಾನಾಪೂರ ಪಶ್ಾ ಮರ್ಟಟ  

ಪರ ದೇಶವಾಗಿರುವುದರಿೆಂದ ಅಲಿ್ಲ  ಅರಣ್ಯ  ಪರ ದೇಶವಿದ್. ಅಲಿ್ಲ  ಗಾವರಾಣಾ ಮತ್ತು  

ಗಾವ್ಠಾಣಾ ಇಲಿ . ಇವತ್ತು  ಖಾಸಗಿ ಜಮಿೀನಿನ ಜನರು ಹೆಚುಾ  ಹ್ಣ್ವನ್ನು  ನಿೀಡಿದರೆ ಜಾಗ 

ಕಡುತೆು ೀವೆಂದು ಒತು ಯ ಮಾಡುತಿು ದಾದ ರೆ. ಸಮ ಶಾನ ಇಲಿದೇ ಸ್ವವುಜನಿಕರು ಅನೇಕ 

ಸಂದಭ್ುಗಳಲಿ್ಲ  ಪರಿಶ್ಷಟ  ಜಾತಿ ಮತ್ತು  ಪರಿಶ್ಷಟ  ಪಂಗಡದ ಜನರು ಮನೆು  ಅವರಿಗೆ 

ಸಮ ಶಾನ ಸಿಕೆಿ ಲಿವೆಂದು ಮ್ಮರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಬಂದು ದೇಹ್ವನ್ನು  ಗಾರ ಮಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಮುೆಂದ್ ಇಡುತೆು ೀವೆಂದು ಹೇಳಿದಾದ ರೆ. ಆದುದರಿೆಂದ ಈ ರಿೀತಿಯಾಗಬಾರದು ಎೆಂಬುದು ನನು  

ಮನವಿ. ಅದಕೆೆ  ಹೆಚುಾ ವರಿಯಾಗಿ ಹ್ಣ್ ಕಡುವುದಕೆೆ  ಸಕುರ ಜಿಲಿಾಧಿಕರಿಗಳ 

ಮಟಟ ದಲಿ್ಲ  ಒೆಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಿ, ಎಲಿ್ಲಲಿ್ಲ  ಸಮ ಶಾನಗಳು ಇಲಿ  ಮತ್ತು  ಎಲಿ್ಲ  ಕರತೆ ಇದ್. ಆ 

ಕರತೆಯನ್ನು  ನಿೀಗಿಸಬೇಕೆೆಂದು ತಮಮ  ಮುಖಾೆಂತರ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  ವಿನಂತಿ 

ಮಾಡಿಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ. 

ಶಿರ ೋ ಆರ.ಅಶ್ೋಕ:- ಮಾನಯ   ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಬ್ಳಗಾವಿ ಜಿಲಿ್ಲಯಲಿ್ಲ  

ಸುಮಾರು 816 ಸಮ ಶಾನಗಳಿವ. ಆದರೆ, 372 ಗಾರ ಮಗಳಲಿ್ಲ  ಸಮ ಶಾನಗಳು ಇಲಿ . ಮಾನಯ  

ಸದಸಯ ರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅಲಿ್ಲ  ನಿೀರಾವರಿ ಪರ ದೇಶ ಹೆಚಾಾ ಗಿರುವುದರಿೆಂದ, ಅಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ 

ಸಕುರಿ ಜಮಿೀನ್ನ ಸಿಗುತಿು ಲಿ . ಆದರೆ, ಬ್ಳಗಾವಿಯಲಿ್ಲ  ಏನ್ನ ತೆಂದರೆ ಇಲಿ . ಬ್ಳಗಾವಿಯ 

ಎರಡು ಗಾರ ಮಗಳಿಗೆ ಮಾತರ  ಸಮ ಶಾನವಿಲಿ . ಉಳಿದ ಗಾರ ಮಗಳಿಗೆ ಸಮ ಶಾನಗಳಿವ. 

ಕಗವಾಡದಲಿ್ಲ  ಶೇಕಡಾ 100ರಷ್ಟಟ  ಸಮ ಶಾನಗಳಿವ. ಅಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಸಮಸೆಯ  ಇಲಿ . 

ಖಾನಾಪೂರದಲಿ್ಲ  ಮಾತರ  ಜಾಸಿು  ಸಮಸೆಯ  ಇದ್. ಹುಕೆೆೀರಿಯಲಿ್ಲ  ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ  ಸಮಸೆಯ  

ಇದ್. ಹೆಚಾಾ ಗಿ ನಿೀರಾವರಿ ಜಮಿೀನ್ನ ಮತ್ತು  ಅರಣ್ಯ  ಪರ ದೇಶವಿರುವುದರಿೆಂದ ಅಲಿ್ಲ  
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ಸಮಸೆಯ ಯಾಗುತಿು ದ್. ಇದಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತೆ ವಿಶೇಷ ಸಭೆ ಮಾಡಿ, ಕರ ಮ ಕೈಗಳುಳ ವಂತೆ 

ಜಿಲಿಾಧಿಕರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕಡುತೆು ೀವ. 
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ಪರ ಶಿ್ನ  ಸಂಖೆಾ : 409 

(ಉತ್ು ರವನಿು  ಲಗತಿು ಸಲ್ಯಗಿದೆ) 

 ಶಿರ ೋ ಪರ ಕಾಶ  ಕೆ. ರಾಥೋಡ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು 

ಉತು ರವನ್ನು  ಒದಗಿಸಿದಾದ ರೆ. ಲಂಬಾಣಿ ತೆಂಡ ಮತ್ತು  ಭೀವಿ ಹ್ಟಟ ಯ ನಾಲೆು  ಹ್ಳಿಳ ಗಳು, 

1909ರಲಿ್ಲ  ಮಹರಾಜರು ಇದಾದ ಗ, ಈ ತೆಂಡಗಳನ್ನು  ಗಾರ ಮಗಳ್ಳೆಂದು ಪರಿವತುನೆ 

ಮಾಡಿದರು. ಒೆಂದು ಬಾರಿ ಆ ಕಡೆ ಡಾ||ರಾಜ್ಕುಮಾರ್್ರವರು ದೇವಸೆ್ವನಕೆೆ  

ಹೀಗಬೇಕದರೆ, ಅವರಿಗೆ ದಾರಿ ಇರಲ್ಲಲಿ . ಅದಕೆೆ  1980ರಲಿ್ಲ  ಇದಕೆೆ  ಒೆಂದು ಕಲು 

ದಾರಿಯನ್ನು  ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. ಆದರೆ, ಇಲಿ್ಲಯವರೆವಿಗೂ ಆ ಗಾರ ಮಗಳಲಿ್ಲ  ಕಟಟ ರುವಂತಹ್ 

ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹ್ಕೆುಪತರ  ಮತ್ತು  ಯಾವುದೇ ರಿೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳನ್ನು  ನಿೀಡಿಲಿ . ಇದಕೆೆ  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಉತು ರವನ್ನು  ಒದಗಿಸಿದಾದ ರೆ. ಆದರೆ, ಇದಕೆೆ   

ಕನೂನಿನಲಿ್ಲ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಅವಕಶಗಳು ಇದದ ರೂ ಸಹ್, ಅಧಿಕರಿಗಳ ವಿಳಂಬದ್ಧೆಂದ 

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಂಬಾಣಿ ತೆಂಡಗಳು ಮತ್ತು  ಭೀವಿ ಹ್ಟಟ ಗಳ ನಾಲೆು  ಹ್ಳಿಳ ಗಳನ್ನು  

ಕಂದಾಯ ಗಾರ ಮಗಳನಾು ಗಿ ಪರಿವತುನೆ ಮಾಡಿ, ಅವರು ಮನೆಗಳನ್ನು  ಕಟ್ಟಟ ವುದಕೆೆ  

ಸೌಲಭ್ಯ ವನ್ನು  ಒದಗಿಸಿಕಡಬೇಕು. ಹಿೆಂದ್ಧನ ಸಕುರ ತೆಂಡ ಮತ್ತು  ಭೀವಿ ಹ್ಟಟ ಗಳನ್ನು   

ಕಂದಾಯ ಗಾರ ಮಗಳನಾು ಗಿ ಪರಿವತುನೆ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಕಯ್ಕದ ಯನ್ನು  ತಂದ್ಧದಾದ ರೆ. 

ಕನೂನ್ನ ಪರವಾಗಿರುವ ದಾಖ್ಲ್ಲಗಳನ್ನು  ನಿೀಡಿ, ಅದನ್ನು  ಅಧಿಕರಿಗಳು ಪರಿಶ್ೀಲನೆ 

ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ್, ಕೆಲವು ಹ್ಳಿಳ ಗಳನ್ನು  ಕಂದಾಯ ಗಾರ ಮ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಆ ಜಾಗ ಅರಣ್ಯ  

ಇಲಾಖೆಯ ವಾಯ ಪಿು ಗೆ ಬರುತು ದ್ೆಂದು ಹೇಳುತು ರೆ. ಮತೆು  ಕೆಲವರು ಎರಡು ಹ್ಳಿಳ ಗಳಲಿ್ಲ  

ಸಕುರದ ಜಮಿೀನ್ನ ಇದ್ ಎೆಂದು ಹೇಳುತು ರೆ.  

 (ಮುೋಂದು… 

(687) 15.09.2021 11.10 LL-VK 

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಪರ ಕಾಶ  ಕೆ. ರಾಥೋಡ್ (ಮುೆಂದು…) 

ಒೆಂದು ಹ್ಳಿಳ  ಅರಣ್ಯ  ಇಲಾಖೆಗೆ ಬರುತು ದ್. ಆದರೆ, ಅರಣ್ಯ  ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತೆ, 

ಕಡುವುದಕೆೆ  ಬರುವುದ್ಧಲಿವೆಂದು ಹೇಳಿರುತು ರೆ. ಆದರೆ, ಅರಣ್ಯ  ಇಲಾಖೆಯಲಿ್ಲ  ಇದನ್ನು  

ಕಂದಾಯ ಗಾರ ಮವಾಗಿ ಪರಿವತುನೆ ಮಾಡಬಹುದ್ೆಂದು ಕನೂನ್ನ ತಿದುದ ಪಡಿಯಾಗಿದ್. 

ಇದರ ಜತೆಗೆ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ್ ಈಗಾಗಲೇ ತಿದುದ ಪಡಿ ಮಾಡಿ 
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ಇವರುಗಳಿಗೆ ಅವಕಶ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕೆೆಂದು ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಕನೂನ್ನಗಳು ಇದದ ರೂ ಸಹ್ 

ಅಧಿಕರಿಗಳ ವಿಳಂಬ ನಿೀತಿಯಿೆಂದ ಇವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರಿೀತಿಯ ಅನ್ನಕೂಲಗಳು ಸಿಗುತಿು ಲಿ .  

ಶಿರ ೋ ಆರ . ಅಶ್ೋಕ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಂಡಯ  ಜಿಲಿ್ಲಯ, ಮಳವಳಿಳ  

ತಲಿ್ಲಕಿನ ಮಣಿಗಾರನಕಟ್ಟಟ -ಹಸದಡಿಡ , ಬಸವನಗೌಡದಡಿಡ , ದಾಲನಕಟ್ಟಟ  ಎೆಂಬ 

ತೆಂಡಾ ಇರುವಂಥದುದ  ನಿಜ. ಇದು ಅರಣ್ಯ  ಇಲಾಖೆಯ ಸವೇು ನಂ:01ರಲಿ್ಲ  ಅರಣ್ಯ  

ಭೂಮಿ ಎೆಂದು ನೀಟಫೈಡ್್ ಆಗಿದ್. ಈಗಾಗಲೇ ಅಲಿ್ಲನ ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸಮಿತಿ 

ಏನಿದ್ ಅೆಂದರೆ, ಅರಣ್ಯ  ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತೆ ಇರುವಂತಹ್ ಕನೂನ್ನಗಳ 

ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅರಣ್ಯ  ಮಟಟ ದ ಹ್ಕೆು  ಸಮಿತಿ ಎೆಂದು ಎಲಿಾ  

ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇದ್. ಆ ಹ್ಕೆು  ಸಮಿತಿಯಲಿ್ಲ  ಇವರಿಗೆ ಕಡಬೇಕೆೆಂದು ತಿೀಮಾುನ ಆಗಿದ್. 

ಅದು ಒಳ್ಳಳ ಯದು. ಅದರಿೆಂದಾಗಿ, ಪರ ಸುು ತ ಅಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ತೆಂದರೆ ಇರುವುದ್ಧಲಿ . 

ಹಗಾಗಿ, ಈಗ ಆ ವಿಷಯ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕರಿ ಮಟಟ ದ ಒೆಂದು ಹ್ಕೆು  ಸಮಿತಿ ಇದುದ , 

ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೀಗುತು ದ್. ಪಾರ ರಂಭ್ದಲಿ್ಲ  ಗಾರ ಮ ಮಟಟ ದಲಿ್ಲ  ತಿೀಮಾುನವಾದ ನಂತರ 

ಯಾವುದೇ ಸಮಸೆಯ  ಇರುವುದ್ಧಲಿ . ಈ ಬಗೆೆ  ನಾನ್ನ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕರಿ ಹೇಳಿ, ಆ 

ತೆಂಡಾವನ್ನು  ಕಂದಾಯ ಗಾರ ಮವಾಗಿ ತಕ್ಷಣ್ ಘೀಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಸೂಚನೆ 

ನಿೀಡುತೆು ೀನೆ. ಇದರ ಜತೆಗೆ, ಇನು ೆಂದು ತೆಂಡಾ ಸಕುರಿ ಜಾಗದಲಿ್ಲರುವುದರಿೆಂದ 

ಅದನ್ನು  ಕಂದಾಯ ಗಾರ ಮ ಎೆಂದು ಘೀಷಣೆ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಯಾವುದೇ ಸಮಸೆಯ  

ಇರುವುದ್ಧಲಿ . ಅದನೂು  ಕಂದಾಯ ಗಾರ ಮ ಎೆಂದು ಘೀಷಣೆ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ವಯ ವಸೆೆ  

ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು 1400 ತೆಂಡಾಗಳನ್ನು  

ಕಂದಾಯ ಗಾರ ಮ ಎೆಂದು ಘೀಷಣೆ ಮಾಡುವುದಕೆೆ   ನೀಟಫಿಕಷನ್ ಮಾಡಿರುತೆು ೀವ. 

ಅವುಗಳಲಿ್ಲ  803 ಗಾರ ಮಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಹ್ ಹರಡಿಸಲಾಗಿರುತು ದ್. ನನು  

ಮದಲ ಆದಯ ತೆ ಏನೆೆಂದರೆ, ಕಂದಾಯ ಗಾರ ಮಗಳನ್ನು  ಎಲಿಾ  ಕಡೆ ಘೀಷಣೆ 

ಮಾಡುವುದಾಗಿದ್. ಆ ರಿೀತಿ ಮಾಡದೇ ಇದದ ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳು ಅೆಂದರೆ, 

ಆಸಪ ತೆರ , ಶಾಲ್ಲಗಳು, ರಸೆು  ಅಥವಾ ಇನಿು ತರ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳು ಸಿಗುವುದ್ಧಲಿ . 

ಆದುದರಿೆಂದ, ಆ ತೆಂಡಾಗಳನ್ನು  ಕಂದಾಯ ಗಾರ ಮಗಳಾಗಿ ಘೀಷಣೆ ಮಾಡುವುದು 

ಸಕುರದ ಆದಯ  ಕತುವಯ ವಾಗಿದ್. ಅದನ್ನು  ನಾವು ಆದಷ್ಟಟ  ಶ್ೀರ್ರ ದಲಿ್ಲ  ಮಾಡುತೆು ೀವ. ಈ 

ಬಗೆೆ  ಕಂದಾಯ ಗಾರ ಮಗಳನ್ನು  ಘೀಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ನಾನ್ನ ಎಲಿಾ  

ಜಿಲಿಾಧಿಕರಿಗಳಿಗೆ ಕಳ್ಳದ 2 ತಿೆಂಗಳ ಹಿೆಂದ್ಯೇ ಪತರ  ಬರೆದ್ಧರುತೆು ೀನೆ. ಆದುದರಿೆಂದ, ಈ 

ಲಂಬಾಣಿ ತೆಂಡಾ ಏನಿದ್, ಅದಕೆೆ  ವಿಶೇಷ ಆದಯ ತೆ ಕಟ್ಟಟ , ಅರಣ್ಯ  ಇಲಾಖೆ 



«¥À/15.09.2021/27 

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

ಜಾಗದಲಿ್ಲರುವ ತೆಂಡಾ ಮತ್ತು  ಸಕುರಿ ಜಾಗದಲಿ್ಲರುವ ತೆಂಡಾಗಳನ್ನು  ಕಂದಾಯ 

ಗಾರ ಮವಾಗಿ ಘೀಷಣೆ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ನಾನ್ನ ಸೂಚನೆಯನ್ನು  ನಿೀಡುತೆು ೀನೆ. ಈ 

ವಿಷಯದಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ತೆಂದರೆ ಇರುವುದ್ಧಲಿ .  

ಶಿರ ೋ ಪರ ಕಾಶ  ಕೆ. ರಾಥೋಡ್ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನನು  ಪರ ಶೆು ಗೆ ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರಿೆಂದ ಬಹ್ಳ ಸಮಾಧಾನವಾದಂತಹ್ ಉತು ರ ಬಂದ್ಧರುತು ದ್. ಆದರೆ, ನಾನ್ನ ಒತು ಯ 

ಮಾಡುವುದೇನೆೆಂದರೆ, ಲಂಬಾಣಿ ತೆಂಡಾಗಳಾಗಲ್ಲ, ಭೀವಿ ಹ್ಟಟ ಗಳಾಗಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು  

ಕಂದಾಯ ಗಾರ ಮಗಳ್ಳೆಂದು ಘೀಷಣೆ ಮಾಡುತೆು ೀವೆಂದು ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಉತು ರ 

ನಿೀಡಿರುತು ರೆ. ನಮಮ  ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಈಗಾಗಲೇ 1400 ತೆಂಡಾಗಳನ್ನು  ಕಂದಾಯ ಗಾರ ಮ 

ಎೆಂದು ಘೀಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ೀವೆಂದು ಸಹ್ ಉತು ರ ನಿೀಡಿರುತು ರೆ. ಆದರೆ, ನಮಮ  ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  

ಒಟ್ಟಟ ರೆಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 5000 ತೆಂಡಾಗಳು ಇರುತು ವ. ಸಕುರ ಇದನ್ನು  ಕೂಡಲೇ 

ಲಂಬಾಣಿ ತೆಂಡಾಗಳನ್ನು  ಕಂದಾಯ ಗಾರ ಮಗಳಾಗಿ ಘೀಷಣೆ ಮಾಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಯಾವ 

ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳು ಸಿಗಬೇಕು ಅವುಗಳನ್ನು  ನಿೀಡಬೇಕೆೆಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. ಈ ಬಗೆೆ  

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಆಶಾಾ ಸನೆ ನಿೀಡಿದುದ , ಅದಕೆ ಗಿ ನಾನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಧನಯ ವಾದಗಳನ್ನು  

ತಿಳಿಸುತೆು ೀನೆ. ಆದರೆ, ಇದುವರೆವಿಗೂ ಸಕುರ ಸವೇು ಮಾಡಿ ತೆಂಡಾಗಳನ್ನು  ಗುರುತಿಸಿ, 

ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇಷ್ಟಟ  ತೆಂಡಾಗಳು ನಮಮ  ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲವ ಎೆಂದು ಉತು ರ ನಿೀಡಿರುತು ರೆ, 

ಅದರಲಿ್ಲ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ತೆಂಡಾಗಳು ಕೈಬಿಟ್ಟಟ  ಹೀಗಿರುತೆು ೀವ. ಈ ಬಗೆೆ  ಮಾನಯ  

ಪಶುಸಂಗೀಪನೆ ಸಚಿವರಿಗೂ ಸಹ್ ಗತಿು ದ್. ಆ ಎಲಿಾ  ತೆಂಡಾಗಳನ್ನು  ಕಂದಾಯ 

ಗಾರ ಮಗಳಾಗಿ ಘೀಷಣೆ ಮಾಡಿ, ಅನ್ನಕೂಲ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕೆೆಂದು ತಮಮ  ಮೂಲಕ 

ಸಕುರವನ್ನು  ಒತು ಯಿಸುತೆು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಆರ . ಅಶ್ೋಕ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರ ಮನವಿಗೆ ನಾವು 

ಸಕರಾತಮ ಕವಾಗಿ ಸಪ ೆಂದ್ಧಸುತೆು ೀವ. ಏಕೆೆಂದರೆ, ಲಂಬಾಣಿ ತೆಂಡಾಗಳು ಬಹ್ಳ ತ್ತಳಿತಕೆೆ  

ಒಳಗಾದಂತಹ್ ಜನ. ಅವರಿಗೆ ನಾಗರಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ  ಸಿಗಬೇಕು. ಅದು ಸಕುರದ ಆದಯ  

ಕತುವಯ ವಾಗಿದ್. ಅದಕೆೆ  ನಾವು ಹೆಚಿಾ ನ ಪಾರ ಧಾನಯ ತೆ ನಿೀಡಿ ಮಾಡುತೆು ೀವ.  
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ಪರ ಶಿ್ನ  ಸಂಖೆಾ :416 

(ಉತ್ು ರವನಿು  ಲಗತಿು ಸಲ್ಯಗಿದೆ) 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ವಿಿ . ಸಂಕನೂರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾನ್ನ ಕಳಿರುವ ಪರ ಶೆು ಗೆ 

ಪಶುಸಂಗೀಪನಾ ಇಲಾಖೆಯಲಿ್ಲ  ಮುಖ್ಯ  ಪಶುವೈದಯ ರು, ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದಯ ರು, 

ಪಶುವೈದಯ ರು ಮತ್ತು  ಇತರೆ ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಯ ಎಷ್ಟಟ  ಹುದ್ದ ಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿವ, ಎಷ್ಟಟ  

ಹುದ್ದ ಗಳಲಿ್ಲ  ಕಯುನಿವುಹಿಸುತಿು ದಾದ ರೆ ಮತ್ತು  ಎಷ್ಟಟ  ಹುದ್ದ ಗಳು ಖಾಲ್ಲ ಇರುತು ವ ಎೆಂಬ 

ಬಗೆೆ  ಮಾಹಿತಿ ಕಳಿದ್ದ ನ್ನ. ಅದಕೆೆ  ಸವಿಸ್ವು ರವಾದ ಒೆಂದು ದಡಡ  ಪುಸು ಕ ರೂಪದಲಿ್ಲ  

ಉತು ರ ನಿೀಡಿರುತು ರೆ. ನನು  ಪರ ಶೆು ಗೆ ಎಷ್ಟಟ  ಹುದ್ದ ಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿವ, ಎಷ್ಟಟ  ಹುದ್ದ ಗಳಲಿ್ಲ  

ಕಯುನಿವುಹಿಸುತಿು ದಾದ ರೆ ಮತ್ತು  ಎಷ್ಟಟ  ಹುದ್ದ ಗಳು ಖಾಲ್ಲ ಇರುತು ವ ಎೆಂಬ ಬಗೆೆ  

ಜಿಲಿಾವಾರು ಕರ ೀಡಿೀಕರಣ್ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನಿೀಡಬೇಕಗಿತ್ತು . ಆದರೆ, ನನಗೆ ಕಟಟ ರುವ 

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಓದುವುದಕೆೆ  ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತಿು ಲಿ . ಇದನ್ನು  ಓದಲು Microscope 

ಬೇಕಗುತು ದ್. ಹಗಾಗಿ, ನಾನ್ನ ಕಳಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಓದುವ ರೂಪದಲಿ್ಲ  ನಿೀಡಿದರೆ 

ಅನ್ನಕೂಲವಾಗುತಿು ತ್ತು . ಇದನ್ನು  ಓದುವುದು ಬಹ್ಳ ಕಷಟ ದ ಕೆಲಸ. ಆದುದರಿೆಂದ, ಈ ಬಗೆೆ  

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಸಂಬಂಧಪಟಟ  ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನಿೀಡಬೇಕು. ಆದರೂ ಕೂಡ 

ನಾನ್ನ ಪರ ಯತು  ಮಾಡಿ, ಕೆಲವೆಂದು ಅೆಂಶಗಳನ್ನು  ಗುರುತಿಸಿರುತೆು ೀನೆ. ನನಗೆ ಜಿಲಿಾವಾರು 

ಮಾಹಿತಿ ನಿೀಡಬೇಕಗಿತ್ತು .  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ತಮಮ  ಪರ ಶೆು ಗೆ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಉತು ರ ನಿೀಡುವುದಕೆೆ  ಅವಕಶ 

ನಿೀಡಿ.  

ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ವಿಿ . ಸಂಕನೂರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ದಯಮಾಡಿ ನನಗೆ 

ತಲಿ್ಲಕುವಾರು ಒಟ್ಟಟ  ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ನಿೀಡಬೇಕೆೆಂದು ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ತಮಮ  

ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗೆ ನಿದೇುಶನ ನಿೀಡಬೇಕು.  ಅದರಂತೆ, ಹವೇರಿ ಜಿಲಿ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಹಿರಿಯ 

ಪಶುವೈದಯ ರ 24 ಹುದ್ದ ಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿದುದ , 13 ಹುದ್ದ ಗಳನ್ನು  ತ್ತೆಂಬಿದುದ , 11 ಖಾಲ್ಲ 

ಉಳಿದ್ಧರುತು ವ. ಪಶುವೈದಯ ರ 51 ಮಂಜೂರಾದ ಹುದ್ದ ಗಳಿದುದ , 17 ಹುದ್ದ ಗಳನ್ನು  

ತ್ತೆಂಬಿದುದ , 34 ಹುದ್ದ ಗಳು ಖಾಲ್ಲ ಉಳಿದ್ಧರುತು ವ. ಅದೇ ರಿೀತಿ, ಕರವಾರ ಜಿಲಿ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಹಿರಿಯ 

ಪಶುವೈದಯ ರ 37 ಹುದ್ದ ಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿದುದ , 16 ಹುದ್ದ ಗಳನ್ನು  ತ್ತೆಂಬಿದುದ , 21 

ಹುದ್ದ ಗಳು ಖಾಲ್ಲ ಇರುತು ವ. ಪಶುವೈದಯ ರ 47 ಹುದ್ದ ಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿದುದ , 3 

ಹುದ್ದ ಗಳನ್ನು  ತ್ತೆಂಬಿದುದ , 44 ಹುದ್ದ ಗಳು ಖಾಲ್ಲ ಉಳಿದ್ಧರುತು ವ. ನನು  ಪರ ಶೆು  ಏನೆೆಂದರೆ, 
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ಇಡಿೀ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲರುವ ಹುದ್ದ ಗಳನ್ನು  ಕರ ೀಡಿೀಕರಣ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹಿರಿಯ ಪಶುವೈದಯ ರ 

ಹುದ್ದ  ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಪಶುವೈದಯ ರು ಇರಬಹುದು ಅದರಲಿ್ಲ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಹುದ್ದ ಗಳು 

ಖಾಲ್ಲ ಇರುತು ವ. ಇಷ್ಟ ೆಂದು ಖಾಲ್ಲ ಹುದ್ದ ಗಳನ್ನು  ಇಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ 

ಪಶುಗಳಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿೆಂದ ಯಾವ ರಿೀತಿ ವೈದಯ ಕಿೀಯ ಸೌಲಭ್ಯ  ಕಡುವುದಕೆೆ  ಸ್ವಧಯ ವಿದ್? 

ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಖಾಲ್ಲ ಇರುವಂತಹ್ ಹುದ್ದ ಗಳು ಎಷ್ಟಟ  ವಷುಗಳಿೆಂದ ಖಾಲ್ಲ ಇರುತು ವ? 

ಸಮಯಕೆೆ  ಸರಿಯಾಗಿ ಪಶುಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತೆು  ಕಡದೇ ಇದದ ರೆ ಅವುಗಳು ಸತ್ತು  ಹೀಗುತು ವ. 

ಇದರಿೆಂದಾಗಿ, ರೈತರಿಗೆ ತೆಂದರೆ ಆಗುತು ದ್. ಇದರಿೆಂದಾಗಿ, ಕೃಷ್ಟ ಚಟ್ಟವಟಕೆಗಳು 

ನಿೆಂತ್ತಬಿಡುತು ವ. ಅಲಿದೇ, ಪರ ಸುು ತ ಖಾಲ್ಲ ಇರುವಂತಹ್ ಹುದ್ದ ಗಳು ಬಹ್ಳ 

ವಷುಗಳಿೆಂದಲ್ಲ ಸಹ್ ಖಾಲ್ಲ ಇರುತು ವ. ಈ ಬಗೆೆ  ನಾನ್ನ ಸಹ್ ಸದನದಲಿ್ಲ  ಬಹ್ಳಷ್ಟಟ  ಪರ ಶೆು  

ಕಳಿರುತೆು ೀನೆ. ಪರ ಸುು ತ ಇರುವಂತಹ್ ಹುದ್ದ ಗಳನ್ನು  ತತೆಲ್ಲಕವಾಗಿ ಏಜೆನಿು  ಮುಖಾೆಂತರ 

ಅಥವಾ ಗುತಿು ಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಭ್ತಿು ಮಾಡಿದಾದರೀ ಇಲಿವೀ ಅದು ನನಗೆ ಗತಿು ಲಿ . 

ಒೆಂದು ವೇಳ್ಳ ಆ ರಿೀತಿ ಭ್ತಿು ಮಾಡದೇ ಇದದ ರೆ, ಆ ಹುದ್ದ ಗಳನ್ನು  ಭ್ತಿು 

ಮಾಡಿಕಳುಳ ವುದಕೆೆ  ಅನ್ನಮತಿ ತೆಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕು. ಒೆಂದು ವೇಳ್ಳ ಅನ್ನಮತಿ 

ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದದ ರೆ ಎಷ್ಟಟ  ಹುದ್ದ ಗಳನ್ನು  ತ್ತೆಂಬಲಾಗಿರುತು ದ್. ಇದರ ಜತೆಗೆ, ಈ 

ಹುದ್ದ ಗಳಿಗೆ ಭ್ತಿು ಮಾಡುವುದಕೆೆ  time-bound ಇಲಿದೇ planning ಮಾಡಿದಾದ ರೆಯೇ ಎೆಂಬ 

ಬಗೆೆ  ದಯಮಾಡಿ ಉತು ರ ನಿೀಡಬೇಕು.  

ಶಿರ ೋ ಪರ ಭು ಬಿ. ಚವಿಾ ಣ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ            

ಶ್ರ ೀ ಎಸ್್.ವಿಿ . ಸಂಕನೂರರವರು ನಾವು ನಿೀಡಿರುವ ಉತು ರ ಓದುವುದಕೆೆ  ಬರುವುದ್ಧಲಿವೆಂದು 

ಹೇಳುತಿು ದಾದ ರೆ. ಆ ಉತು ರ ಬಹ್ಳ ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿದ್. ಆದಾಗೂಯ , ಈ ಬಗೆೆ  ನಾನ್ನ ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗೆ 

ತಿಳಿಸಿ, ಹಸ ಲ್ಲಸ್ಟ ್ ಕಡುವುದಕೆೆ   ಪರ ಯತು  ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಮಾನಯ  

ಸದಸಯ ರು ರಾಜಯ ದ ಎಲಿಾ  ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ  ಪಶುವೈದಯ ಕಿೀಯ ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಗಳ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದ ಗಳು 

ಖಾಲ್ಲ ಇವಯ್ಕೆಂದು ಹೇಳಿರುತು ರೆ. ಅವುಗಳು ಬಹ್ಳ ದ್ಧವಸಗಳಿೆಂದ ಖಾಲ್ಲ ಇರುತು ವ. ನಾನ್ನ 

ಅಧಿಕರಕೆೆ  ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಈ ಬಗೆೆ  ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಸದರಿ 

ಹುದ್ದ ಗಳನ್ನು  ನೇಮಕತಿ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಪರ ಯತು  ಮಾಡುತಿು ದ್ದ ೀವ. ಆದರೆ, ನೇರ 

ನೇಮಕತಿ ಹುದ್ದ ಗಳ ಕಡತವು ಆರ್ಥುಕ ಇಲಾಖೆಯಲಿ್ಲದುದ , ಆ ಹುದ್ದ ಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಮತಿ ಸಿಕೆ  

ನಂತರ, ಆದಯ ತೆ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ೀರ್ರ ಗತಿಯಲಿ್ಲ  ಆ ಹುದ್ದ ಗಳನ್ನು  ಭ್ತಿು ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಪರ ಯತು  

ಮಾಡುತೆು ೀವ. ಇದರೆ ಜತೆಗೆ, 600 ಪಶುವೈದಯ ರ ಹುದ್ದ ಗಳ ಭ್ತಿು ಮಾಡುವ ವಿಷಯಕೆೆ  

ಸಂಬಂಧಪಟಟ  ಕಡತವು ಆರ್ಥುಕ ಇಲಾಖೆಯಲಿ್ಲ  ಬಾಕಿ ಇರುತು ದ್. ಈ ಬಗೆೆ  ಎಲಿರಿಗೂ ಸಹ್ 
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ಗತಿು ರುತು ದ್. ಈ ಹುದ್ದ ಗಳು ಕಳ್ಳದ 20 ವಷುಗಳಿೆಂದ ಖಾಲ್ಲ ಇರುತು ವ. ಆದರೆ, ನಾನ್ನ 

ಅಧಿಕರಕೆೆ  ಬಂದ ನಂತರ, ಕಲಾಯ ಣ್ ಕನಾುಟಕ ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲಿ್ಲ  ಸದರಿ 

ಹುದ್ದ ಗಳನ್ನು  ನೇಮಕತಿ ಮಾಡಿರುತೆು ೀನೆ. ಇದರ ಜತೆಗೆ, ಪಾರ ಣಿ ಸಹಯವಾಣಿ ಕೂಡ 

ಪಾರ ರಂಭಿಸಲಾಗಿರುತು ದ್. ಇದರ ಮುಖಾೆಂತರ ರಾಜಯ ದ ಯಾವ ಭಾಗದ್ಧೆಂದ ಜಾನ್ನವಾರುಗಳ 

ಚಿಕಿತೆು  ಬಗೆೆ  ಕರೆ ಬರುತು ದ್, ಅಲಿ್ಲಗೆ ವೈದಯ ರು ತ್ತತುಗಿ ಹೀಗಿ ಚಿಕಿತೆು  ನಿೀಡುವುದಕೆೆ  

ವಯ ವಸೆೆ  ಮಾಡಲಾಗಿರುತು ದ್. ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ  ಮಾನಯ  ಸಂಕನೂರರವರ ಕಳಜಿ ನಮಗೆ 

ಅಥುವಾಗಿರುತು ದ್. ಮುೆಂಬರುವ ದ್ಧನಗಳಲಿ್ಲ  ಖಾಲ್ಲ ಹುದ್ದ ಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಆರ್ಥುಕ 

ಇಲಾಖೆಯಿೆಂದ ಕಡತ ಅನ್ನಮೀದನೆಯಾದ ನಂತರ ಶ್ೀರ್ರ ಗತಿಯಲಿ್ಲ  ಭ್ತಿು ಮಾಡುವುದಕೆೆ  

ಪರ ಯತು  ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ವಿಿ . ಸಂಕನೂರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಆರ್ಥುಕ ಇಲಾಖೆಯು 

ಸಕುರವನ್ನು  ಬಿಟ್ಟಟ  ಇರುವುದ್ಧಲಿ . ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಆಗಲೇ ಉತು ರ ನಿೀಡುತು , ಸದರಿ 

ಹುದ್ದ ಗಳು 20 ವಷುಗಳಿೆಂದ ಖಾಲ್ಲ ಇದ್ಯ್ಕೆಂದು ಹೇಳಿರುತು ರೆ. ಈ ರಿೀತಿಯಾದರೆ ಹೇಗೆ? 

ಅದಕೆ ಗಿ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಸಭೆ ಮಾಡಿ, ಆ ಸಭೆಗೆ ಆರ್ಥುಕ ಇಲಾಖೆಯವರನ್ನು  ಕರೆಯಿಸಿ, 

ಅವರಿಗೆ ಆದೇಶ ನಿೀಡಬೇಕು. ಇಲಿದೇ ಹೀದರೆ, ರೈತರಿಗೆ ತೆಂದರೆಯಾಗುವುದ್ಧಲಿವೇ? 

ಇದರ ಜತೆಗೆ, ನಾನ್ನ ಸದರಿ ಹುದ್ದ ಗಳನ್ನು  ತತೆಲ್ಲಕವಾಗಿ ಕನಿಷಾ  ಪಕ್ಷ ಏಜೆನಿು  

ಮುಖಾೆಂತರ ಅಥವಾ ಗುತಿು ಗೆ  ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕಳುಳ ವುದಕೆೆ  ಪರ ಯತು  

ಮಾಡಬೇಕು. ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲಾಖೆಯಲಿ್ಲ  ಬಹ್ಳಷ್ಟಟ  ಹುದ್ದ ಗಳು ಖಾಲ್ಲ ಇದುದ , ಅವುಗಳನ್ನು  

ಭ್ತಿು ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಆಗುತಿು ಲಿ . ಆದರೆ, ಅಲಿ್ಲ  ಸದರಿ ಹುದ್ದ ಗಳನ್ನು  ಏಜೆನಿು  ಮುಖಾೆಂತರ 

ಅಥವಾ ಗುತಿು ಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕಳುಳ ತು ರೆ. ದಯಮಾಡಿ, 

ಪಶುಸಂಗೀಪನಾ ಇಲಾಖೆಯಲಿ್ಲ  ಆ ರಿೀತಿಯ ವಯ ವಸೆೆ  ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಸಕುರಕೆೆ  ನಾನ್ನ 

ಆಗರ ಹ್ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  

(ಮುೆಂದು…) 

(688) 15.09.2021 11.20 YL-VK                                             (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯಿತ್ತ. ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಉತು ರ ನಿೀಡಲು ಅವಕಶ ನಿೀಡಿ. 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ವಿಿ .ಸಂಕನೂರ:- ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಧಯ ಮಗಳಲಿ್ಲ , ಪತಿರ ಕೆಗಳಲಿ್ಲ  ರೈತರಿಗೆ 

ತೆಂದರೆಯಾಗುತಿು ರುವ ಬಗೆೆ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ವರದ್ಧ ಬಂದ್ಧದ್.   
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ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೆ ತವು ಉತು ರವನ್ನು  ನಿೀಡಿ.  

ಶಿರ ೋ ಪರ ಭು ಬಿ.ಚವಿಾ ಣ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈಗಾಗಲೇ 600 

ಹುದ್ದ ಗಳನ್ನು  ಭ್ತಿು ಮಾಡುವ ಕುರಿತ್ತ ಆರ್ಥುಕ ಇಲಾಖೆಯಲಿ್ಲ  ಕಡತ ಇದ್.   

ಸಭಾಪತಿಯವರ:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಹೇಳಿದ ಹಗೆ ಈಗಾಗಲೇ 

ಬೇರೆ-ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ನೌಕರರನ್ನು  deputation ಮಾಡಲಾಗಿದುದ , ಮದಲು ಅವರನ್ನು  

ಅವರವರ ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆಗೆ ವಾಪಸುು  ಕರೆಯಿಸಿ.  

ಶಿರ ೋ ಪರ ಭು ಬಿ.ಚವಿಾ ಣ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಎಲಿಾ  ನೌಕರರನ್ನು  

ಹಿೆಂಪಡೆಯಲಾಗಿದ್.  ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡೂ-ಮೂರು ಜನ ಬಂದ್ಧದುದ , ಇನೂು  ಕೆಲವರು 

ಬರುತಿು ದಾದ ರೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯಿತ್ತ.  

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ವಿಿ .ಸಂಕನೂರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು 

ಸರಿಯಾಗಿ ಉತು ರವನ್ನು  ನಿೀಡಲ್ಲಲಿ .  ಕನೆ ಪಕ್ಷ 20 ವಷುಗಳಿೆಂದ ಖಾಲ್ಲ ಇರುವ 

ಹುದ್ದ ಗಳನ್ನು  ಅಗತಯ ವಿರುವ ಕಡೆ ಹರಗುತಿು ಗೆ ಮೂಲಕ ಭ್ತಿು ಮಾಡಲ್ಲ.  ಶ್ಕ್ಷಣ್ 

ಇಲಾಖೆಯಲಿ್ಲ  ಆ ರಿೀತಿ ಮಾಡುತು ರೆ.  ಅದೇ ರಿೀತಿ ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳು ಹಗೂ 

ಆರ್ಥುಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರೆಂದ್ಧಗೆ ಸಭೆ ಸೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ.  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರ ಮಾತನ್ನು  

ಆರ್ಥುಕ ಇಲಾಖೆಯವರು ಕಳುವುದ್ಧಲಿವೇ?  

ಶಿರ ೋ ಪರ ಭು ಬಿ.ಚವಿಾ ಣ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 600 ಹುದ್ದ ಗಳನ್ನು  ಭ್ತಿು 

ಮಾಡುವ ಕುರಿತ್ತ ಆರ್ಥುಕ ಇಲಾಖೆಯಲಿ್ಲ  ಕಡತ ಇದ್.  ಈಗಾಗಲೇ ಪರ ಕಿರ ಯ್ಕಯಲಿ್ಲದ್.   

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ವಿಿ .ಸಂಕನೂರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈ ರಾಜಯ ಕೆೆ  ಕವಲ 600 

ಹುದ್ದ ಗಳನ್ನು  ಭ್ತಿು ಮಾಡಿಕೆಂಡರೆ ಎಲಿ್ಲ  ಸ್ವಕಗುತು ದ್.   

(ಗೋಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಪರ ಭು ಬಿ.ಚವಿಾ ಣ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ನೇಮಕ 

ಮಾಡಲಾಗುತಿು ದ್.   
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ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಕನೆ ಪಕ್ಷ  ಪಶುಗಳ 

ಸಲುವಾಗಿ ಹರಗುತಿು ಗೆ ಮೇಲಾದರೂ ನೌಕರರನ್ನು  ತೆಗೆದುಕಳಿಳ  ಎೆಂದು ಹೇಳುತಿು ದಾದ ರೆ.  

ಈ ಸಂಬಂಧ ಏನ್ನ ಮಾಡುತಿು ೀರಿ ಎೆಂದು ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ.  

ಶಿರ ೋ ಪರ ಭು ಬಿ.ಚವಿಾ ಣ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರ ಸಲಹೆ 

ಒಳ್ಳಳ ಯದಾಗಿದುದ , ಅದಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  
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ಪರ ಶಿ್ನ  ಸಂಖೆಾ : 418 

(ಉತ್ು ರವನಿು  ಲಗತಿು ಸಲ್ಯಗಿದೆ) 

ಶಿರ ೋ ನಸಿೋರ  ಅಹಮ ದ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು 

ಉತು ರವನ್ನು  ವಿವರವಾಗಿ ಸಲಿ್ಲಸಿದುದ , ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು  ಸಹ್ 

ಪರ ಕಟಸಲಾಗಿರುತು ದ್ ಎೆಂದು ಉತು ರದಲಿ್ಲ  ತಿಳಿಸಿದಾದ ರೆ.  ದಯವಿಟ್ಟಟ  ಈ ತರತಮಯ ವನ್ನು  

ಎಷ್ಟಟ  ದ್ಧವಸಗಳೊಳಗೆ ಬಗೆಹ್ರಿಸಲಾಗುತು ದ್ ಎೆಂಬುದನ್ನು  ತಿಳಿಸಿದರೆ ಸೂಕು ವಾಗುತು ದ್.   

ಶಿರ ೋ ಆರ.ಅಶ್ೋಕ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಗಾರ ಮ 

ಲ್ಲಕೆ ಧಿಕರಿಗಳು ಹಗೂ ದ್ಧಾ ತಿೀಯ ದಜೆು ಸಹಯಕರುಗಳ ವೇತನವು ಒೆಂದೇ 

ಶೆರ ೀಣಿಯದಾದ ಗಿದುದ , ಬಡಿು  ನಿೀಡುವ ಸಂದಭ್ುದಲಿ್ಲ  ಅವರ ವೇತನವನ್ನು  equal consider 

ಮಾಡಿ, ನಿೀಡಬೇಕೆನ್ನು ವಂಥ ತಿೀಮಾುನವನ್ನು  ಈಗಾಗಲೇ ಸಕುರ ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದ್. 

ಅದಕೆೆ  ಈಗಾಗಲೇ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಅನ್ನಮೀದನೆ ನಿೀಡಲಾಗಿದುದ , ಅಧಿಸೂಚನೆ 

ಹರಡಿಸುವುದು ಬಾಕಿ ಇದ್.   ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹರಡಿಸುವ ಮದಲು ಕನೂನ್ನ ಪರ ಕರ 

ಏನೇನ್ನ ಆಕೆಷ ೀಪಣೆ ಇದ್ ಎೆಂಬುದನ್ನು  ಕಳಬೇಕಗಿದ್.  ಹಗಾಗಿ ಆಕೆಷ ೀಪಣೆ ಬಗೆೆ  

ಕಳಲಾಗುತಿು ದುದ , ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ್ವೇ ಅೆಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು  ಹರಡಿಸಲಾಗುವುದು.   

ಶಿರ ೋ ನಸಿೋರ  ಅಹಮ ದ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಆಕೆಷ ೀಪಣೆಯನ್ನು  

ಸಹ್ ಕಳಲಾಗಿದ್.   

ಶಿರ ೋ ಆರ.ಅಶ್ೋಕ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಹೌದು. ಬಂದ್ಧದ್.   ಕೆಲವರು 

ಪರವಾಗಿದದ ರೆ, ಕೆಲವರು ವಿರೀಧವಾಗಿ ಅಹ್ವಾಲುಗಳನ್ನು  ವಯ ಕು ಪಡಿಸಿದಾದ ರೆ.  

ಅವರಡನೂು  ನೀಡಿಕೆಂಡು ಒೆಂದೇ ಜೇಷಾ ತ ಪಟಟ  ಇರುವುದರಿೆಂದ ಸಮಾನ 

ವೇತನವನ್ನು  ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಸಕುರ ನಿಲುವು ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದುದ , ನಾನ್ನ ಸಹ್ 

ಒಪಿಪ ಕೆಂಡಿದ್ದ ೀನೆ.  ಕಡತವನ್ನು  ಕಳುಹಿಸಬೇಕಗಿದುದ , ಆದಷ್ಟಟ  ಬೇಗ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.   

ಶಿರ ೋ ನಸಿೋರ  ಅಹಮ ದ್:- ಆಯಿತ್ತ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಅಪಾಪ ಜಿಗೌಡರವರ ಪರ ಶೆು  ಸಂಖೆಯ  415 ಕೆೆ  ಮಾನಯ  

ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು 15 ದ್ಧವಸಗಳ ಕಲಾವಕಶವನ್ನು  ಕಳಿದಾದ ರೆ. ಆದರೆ, 15 

ದ್ಧವಸಗಳವರೆಗೆ ಸದನ ನಡೆಯುವುದ್ಧಲಿ .  
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ಶಿರ ೋ ಎನ.ಅಪಾಪ ಜಿಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಹೌದು. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಹಗಾಗಿ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೆ ಮುೆಂದ್ಧನ ವಾರದಳಗೆ 

ಉತು ರವನ್ನು  ತರಿಸಿಕಡಿ.  

ಶಿರ ೋ ಆರ.ಅಶ್ೋಕ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಬ್ೆಂಗಳೂರು 

ನಗರ, ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಗಾರ ಮಾೆಂತರ ಮತ್ತು  ಬಿ.ಬಿ.ಎೆಂ.ಪಿ. ಯಲಿ್ಲ  ಕಳ್ಳದ 25 ವಷುಗಳಿೆಂದ 

ಎಷ್ಟಟ  ಕೆರೆಗಳು ಇದದ ವು; ಪರ ಸುು ತ ಎಷ್ಟಟ  ಕೆರೆಗಳಿವ; ಎಷ್ಟ ಷ್ಟಟ  ಕೆರೆಗಳು ಒತ್ತು ವರಿಯಾಗಿದ್  

ಎೆಂದು ಸಂಪೂಣ್ುವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಕಳಿದಾದ ರೆ.  ಯಾವುದಾದರೂ ಒೆಂದಕೆೆ  

ಸಿೀಮಿತವಾಗಿದದ ರೆ ಅಥವಾ ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಮಹನಗರ ಪಾಲ್ಲಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾತರ  

ಪರ ಶೆು ಯನ್ನು  ಕಳಿದದ ರೆ ಉತು ರವನ್ನು  ನಿೀಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು .   ಹಗಾಗಿ ಆ ಹಂತದ್ಧೆಂದ ಈ 

ಹಂತದವರೆಗೂ ಯಾವಾಯ ವ ಸಂದಭ್ುದಲಿ್ಲ  ಎಲಿ್ಲಲಿ್ಲ  ಕೆರೆಗಳನ್ನು  ತೆರವುಗಳಿಸಿದಾದ ರೆ 

ಎೆಂಬುದರ ಕುರಿತ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಕಳಿರುವುದರಿೆಂದ ಸಾ ಲಪ  ಸಮಯವನ್ನು  ನಿೀಡಿದರೆ 

ಮಾಡಬಹುದು.   ಒೆಂದು ವೇಳ್ಳ ತವು ಪಾರ ಯೀಗಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒೆಂದು ಜಿಲಿ್ಲ ಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಳಿದರೆ, ಮುೆಂದ್ಧನವಾರದಳಗೆ ಉತು ರವನ್ನು  ಒದಗಿಸುವಂಥ 

ಕೆಲಸ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಪರ ಯತು  ಮಾಡಿ.  ನಂತರ ಉತು ರವನ್ನು  

ಒದಗಿಸಿ.   
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ಪರ ಶಿ್ನ  ಸಂಖೆಾ : 463 

(ಉತ್ು ರವನಿು  ಲಗತಿು ಸಲ್ಯಗಿದೆ) 

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಈ 

ವಿಚಾರವನ್ನು  ಬಹ್ಳಷ್ಟಟ  ತಿಳಿದುಕೆಂಡಿದಾದ ರೆ. ದ್ಧವಂಗತರುಗಳಾದ ಟ.ಬಿ.ಚಂದರ ಶೇಖ್ರ್್, 

ಬಂಗಾರಪಪ , ದೇವರಾಜ್ ನಾಯಕ್ರವರು ಸತತವಾಗಿ ಶ್ವಮಗೆ -ತಳಗುಪಪ  ಮತ್ತು  

ತಳಗುಪಪ -ಹನಾು ವರಕೆೆ  ಪಾಲ್ಲುಮ್ಮೆಂಟ್ನಲಿ್ಲ  ರೈಲ್ಲಾ  ಮಾಗು ಕಲ್ಲಪ ಸಬೇಕೆೆಂದು ಪರ ತಿ 

ರೈಲ್ಲಾ  ಬಜೆಟ್ನ ಭಾಷಣ್ದ ಸಂದಭ್ುದಲಿ್ಲ  ಬೇಡಿಕೆಯನಿು ಟಟ ರುವುದನ್ನು  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು 

ಗಮನಿಸಿದಾದ ರೆ. ದ್ಧ|| ಟ.ಬಿ.ಚಂದರ ಶೇಖ್ರ್್ರವರು ಸತತವಾಗಿ 1980ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನಿೆಂದ ಈ 

ವಿಚಾರದ ಬಗೆೆ  ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡುತಿು ದುದ , 2010ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ಸವೇು ಆಗುತು ದ್.  ಆ 

ಸವೇುಯಲಿ್ಲ  ಶ್ವಮಗೆ -ತಳಗುಪಪ  broad gauge line ಹಕಿದ ಹಗೆಯೇ ತಳಗುಪಪ -

ಹನಾು ವರದವರೆಗೂ 82 ಕಿಲೀ ಮಿೀಟರ್್ ಲೈನ್ ಹಕಬೇಕೆೆಂಬುದರ ಸವೇು ರಿಪ್ೀಟ್ು 

ಅದರಳಗೆ ಇದ್.   ಇದರಿೆಂದಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು, ಕರವಾರ, ಮುೆಂಬೈ ಮತ್ತು  ಗೀವಾಕೆೆ  

ಹೀಗಲು ಬಹ್ಳ ಅನ್ನಕೂಲವಾಗುತು ದ್ ಎನ್ನು ವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು  ಸವೇುಯ 

ವರದ್ಧಯಲಿ್ಲ  ತಿಳಿಸಿದಾದ ರೆ.   ತದನಂತರ ಮಾಜಿ ರೈಲ್ಲಾ  ಸಚಿವರಾದಂಥ ಶ್ರ ೀ 

ಡಿ.ವಿ.ಸದಾನಂದಗೌಡರು ಈ ಯೀಜನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಡಚಣೆಗಳಿದದ ರೆ ಆದಷ್ಟಟ  ಬೇಗ 

ಬಗೆಹ್ರಿಸಿ, ಮುೆಂದ್ ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಹೀಗಲಾಗುವುದು ಎೆಂದು ತಿಳಿಸಿದದ ರು.  2016ನೇ 

ಸ್ವಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ರೈಲ್ಲಾ  ಸಚಿವರಾಗಿದಂತಹ್ ಶ್ರ ೀ ಸುರೇಶ್ ಪರ ಭಾಕರ್್ ಪರ ಭುರವರು ರೈಲ್ಲಾ  

ಮಾಗುಕೆ ಗಿಯೇ ಸುಮಾರು 2500 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು  ಘೀಷಣೆ ಮಾಡಿ, 

ಹನಾು ವರ-ಸಿದಾದ ಪುರಕೊ  ಸುಮಾರು 320 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಟ  ಯೀಜನೆಯನ್ನು  

ಘೀಷಣೆ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ.   ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ರೈಲ್ಲಾ  ಮಂಡಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರ ಸ್ವು ವನೆಯು 

ಬಂದ್ಧಲಿ , ರೈಲ್ಲಾ  ಮಂಡಳಿಯು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಲಿ  ಎೆಂದು ಉತು ರದಲಿ್ಲ  ತಿಳಿಸಿದಾದ ರೆ.   

ಅವರ ಪಕ್ಷದ್ಧೆಂದಲೇ 25 ಜನ ಲೀಕಸಭಾ ಸದಸಯ ರಾಗಿದಾದ ರೆ, ಸಚಿವರಾಗಿ ಅವರು ಇದಾದ ರೆ.  

ಹಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟಟ  ಬೇಗ ಈ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಪೂಣ್ುಗಳಿಸಿ.  ಏಕೆೆಂದರೆ, ಉತು ರ 

ಕನಾುಟಕಕೆೆ  ಹೀಗಬೇಕದರೆ ಹುಬಬ ಳಿಳ ಗೆ ಹೀಗಿ ಹೀಗಬೇಕು.  ಇಲಿದ್ಧದದ ರೆ ಶ್ವಮಗೆ ಕೆೆ  

ಹಸ ವಿಮಾನ ನಿಲಾದ ಣ್ ನಿಮಾುಣ್ವಾಗುತಿು ದುದ , ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೀಗಿ ಉತು ರ ಕನಾುಟಕಕೆೆ  

ಹೀಗಬೇಕು, ತಳಗುಪಪ ಕೆೆ  ಹೀಗಿ ಹನಾು ವರಕೆೆ  ಹೀಗಬೇಕಗುತು ದ್ ಅಥವಾ 

ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೀಗಿ ಹನಾು ವರಕೆೆ  ಹೀಗಬೇಕಗುವುದರಿೆಂದ ಸುಮಾರು 100-150 

ಕಿಲೀ ಮಿೀಟರ್್ ಸುತು ಡಿಕೆಂಡು ಹೀಗಬೇಕಗುತು ದ್.   ಈ ಒೆಂದು ಯೀಜನೆಯನ್ನು  
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ಯಾವ ರಿೀತಿ ಮುೆಂದ್ ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಹೀಗುವುದಕೆೆ  ಪರ ಯತು  ಮಾಡಲಾಗುತು ದ್ 

ಎೆಂಬುದನ್ನು  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರನ್ನು  ಕಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ.   

ಶಿರ ೋ ವಿ.ಸೋಮಣಾ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಮಾನಯ  

ಸದಸಯ ರು ಅವರ ಭಾವನೆಯನ್ನು  ವಯ ಕು ಪಡಿಸುತು , ಅವರ ಅನ್ನಭ್ವವನ್ನು  

ಹಂಚಿಕೆಂಡಿದಾದ ರೆ.  ತಳಗುಪಪ -ಹನಾು ವರ ರೈಲ್ಲಾ  ಮಾಗುವು ಸುಮಾರು 82 ಕಿಲೀ 

ಮಿೀಟರ್್ ದೂರದ ಯೀಜನೆಯಾಗಿದ್.   ಈ ಯೀಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಿರಿಯರ 

ಆಪೇಕೆಷ  ಮತ್ತು  ಆ ಭಾಗದ ಜನರ ನೀವು ಏನಿತ್ತು , ಅದಕೆ ಗಿ ನಾನ್ನ ಸಹ್ 3 ದ್ಧವಸಗಳಿೆಂದ 

ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಬ್ಳಕನ್ನು  ರ್ಚಲಿುವಂಥ ಪರ ಯತು ವನ್ನು  ಮಾಡಿದ್ದ ೀನೆ.  ಸುಮಾರು 82 ಕಿಲೀ 

ಮಿೀಟರ್್ಗೆ ಸವೇು ಮಾಡಿ, ಆ ಸವೇು ವರದ್ಧಯನ್ನು  ಈಗಾಗಲೇ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ್.  50:50 

ಅನ್ನಪಾತದಲಿ್ಲ  ಮಾಡುವಂಥ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಕೈಗೆತಿು ಕಳಳ ಲಾಗಿದ್.  ಇದರ ಜತೆಗೆ 

ಅೆಂದ್ಧನ ಯು.ಪಿ.ಎ. ಸಕುರ ಅಧಿಕರದಲಿ್ಲದದ ೆಂಥ ಸಂದಭ್ುದಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ತದನಂತರ 

ಅಧಿಕರಕೆೆ  ಬಂದ ಸಕುರದ ಸಂದಭ್ುದಲಿ್ಲ  09 ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  ಕೈಗೆತಿು ಕಳಳ ಲಾಗುತು ದ್.  

ಅವುಗಳಲಿ್ಲ  ಮುನಿರಾಬಾದ್್-ಮ್ಮಹ್ಬೂಬ್ ನಗರ, ತ್ತಮಕೂರು-ರಾಯದುಗು, 

ಚಿಕೆಮಗಳೂರು-ಬೇಲ್ಲರು, ಬಾಗಲಕೀಟ್ಟ-ಕುಡುಚಿ, ಗದಗ-ವಾಡಿ, ತ್ತಮಕೂರು-

ದಾವಣ್ಗೆರೆ, ಶ್ವಮಗೆ -ಶ್ಕರಿಪುರ-ರಾಣಿಬ್ನೂು ರು, ಬೇಲ್ಲರು-ಹಸನ, ಧಾರವಾಡ-

ಬ್ಳಗಾವಿ ಈ ರಿೀತಿಯಾಗಿ 09 ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  ಕೈಗೆತಿು ಕೆಂಡಾಗ ಅೆಂದ್ಧನ ಸಚಿವರಾದಂಥ 

ದ್ಧ|| ಸುರೇಶ್ ಅೆಂಗಡಿಯವರು ಸಾ ತಃ ಅವರೇ ಎರಡೂ-ಮೂರು ಸಭೆಗಳನ್ನು  ನಡೆಸಿ, 

ಇವುಗಳಿಗೆ ಆದಯ ತೆ ನಿೀಡಬೇಕೆನ್ನು ವ ದೃಷ್ಟಾ ಯಿೆಂದ ಪರ ಯತು  ಮಾಡಿದರು.  ಒೆಂದು 

ಸಮಸೆಯ ಯೇನೆೆಂದರೆ, ಹಿೆಂದ್ ಇದದ ೆಂಥ ಸಕುರವಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಮಮ  ಸಕುರವಾಗಲ್ಲ 

50:50 ಅನ್ನಪಾತದಲಿ್ಲ  ಏನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತಿು ದ್, ಭೂಸ್ವಾ ಧಿೀನ ಏನಿತ್ತು , ಅದನ್ನು  4 ರಷ್ಟಟ  

ಅಧಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದದ ರಿೆಂದ ರಾಜಯ  ಸಕುರಕೆೆ  ದಡಡ  ಹರೆಯಾಗುತಿು ದ್.  

ಭೂಸ್ವಾ ಧಿೀನಕೆ ಗಿ ಸುಮಾರು 3500 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಮೇಲಪ ಟ್ಟಟ  ಹ್ಣ್ವನ್ನು  

ನಿೀಡಬೇಕಗಿದ್.   ಅವುಗಳ್ಳಲಿವನೂು  ಪಾರ ರಂಭ್ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನು ವ ದೃಷ್ಟಾ ಯಿೆಂದಾಗಿ 

ಸುಮಾರು 10,000 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು  ಕೆಂದರ  ಸಕುರವು ರಾಜಯ  ಸಕುರಕೆೆ  

ನಿೀಡಬೇಕಗಿದ್.  ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಳಗುಪಪ -ಹನಾು ವರಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬ್ಳಗೆೆ  ಸಹ್ 

ರೈಲ್ಲಾ  ಅಧಿಕರಿಗಳನ್ನು  ಕರೆದು ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ೀನೆ.  ಇನ್ನು  15-20 ದ್ಧವಸಗಳೊಳಗೆ ಒೆಂದು 

ಸಭೆಯನ್ನು  ಮಾಡಿ, ತಿೀಮಾುನ ಕೈಗಳಳ ಲಾಗುವುದು.  ಸ್ವಧಯ ವಾದರೆ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು 

ಸಹ್ ಆ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಪಾಲೆಳಳ ಬಹುದು.  ಹುಬಬ ಳಿಳ  ಮತ್ತು  ಹನಾು ವರ ಯೀಜನೆಗೂ 
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ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 131 ಕಿಲೀ ಮಿೀಟರ್್ ದೂರದ ಸುಮಾರು 2845 ಕೀಟ 

ರೂಪಾಯಿಗಳ ಯೀಜನೆಯಾಗಿದುದ , ಈಗಾಗಲೇ 28 ಕಿಲೀ ಮಿೀಟರ್್ ದೂರದವರೆಗೂ 

ರೈಲ್ಲಾ  ಮಾಗುವನ್ನು  ನಿಮಿುಸಲಾಗಿದ್.  ಆದಾದ ನಂತರ Western Ghatsನ ಕೆಲವು 

ಪರಿಸರವಾದ್ಧಗಳು ನಾಯ ಯಾಲಯದ ಮರೆ ಹೀಗಿ ತಡೆಯಾಜೆಾ ಯನ್ನು  ತಂದ್ಧದಾದ ರೆ.  

ತಳಗುಪಪ -ಹನಾು ವರ 8-10 ಕಿಲೀ ಮಿೀಟರ್್ ಹರತ್ತಪಡಿಸಿದರೆ, ಉಳಿದ್ಲಿವೂ 

Western Ghats ನಲಿ್ಲ  ಬರುವುದರಿೆಂದ ನಾನ್ನ ಮತ್ತು  ಪರ ಧಾನ ಕಯುದಶ್ುಯವರು 

ಹಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟಟ  ಅಧಿಕರಿಗಳ್ಳಲಿರೂ ಸಹ್ ಚರ್ಚು ಮಾಡಿ, ಈ ಸಂಬಂಧ 

ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಗಮನಕೊ  ಸಹ್ ತರುವಂಥ ಪರ ಯತು  ಮಾಡಲಾಗುವುದು.  ಯಾವುದೇ 

ಸಕುರದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಇರಲ್ಲ, ಯಾವಾಯ ವ ಯೀಜನೆಗಳು ನೆನೆಗುದ್ಧಗೆ ಬಿದ್ಧದ ವ, 

ಅವುಗಳನ್ನು  ಅವಶಯ ಕತೆಗೆ ಅನ್ನಗುಣ್ವಾಗಿ ಕಲ್ಲಪ ಸಬೇಕು.  ಲೀಕಸಭಾ ಸದಸಯ ರಾಗಲ್ಲ, 

ರಾಜಯ ಸಭಾ ಸದಸಯ ರಾಗಲ್ಲ, ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಜನಪರ ತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಜನರ ಒತು ಡ ಬಂದ್ಧದುದ , 

ಈ 9 ಯೀಜನೆಗಳು ನೆನೆಗುದ್ಧಗೆ ಬಿದ್ಧದ ವ.   ಅದರ ಜತೆಗೆ ತಳಗುಪಪ -ಹನಾು ವರವು 

ಸೇಪುಡೆಯಾಗುತು ದ್.  ಈ ಎಲಿಾ  ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  ಕೈಗೆತಿು ಕಳಳ ಲು ತಕ್ಷಣ್ವೇ ಯಾವಾಯ ವ 

ರಿೀತಿ ಕಯುರೂಪಕೆೆ  ತರಬಹುದೀ, ಆ ಪರ ಯತು ವನ್ನು  ಮಾಡುವಾಗ ಸಂಬಂಧಪಟಟ  

ಇಲಾಖಾಧಿಕರಿಗಳೊೆಂದ್ಧಗೆ ಕುಳಿತ್ತ ಚರ್ಚು ಮಾಡಿ, ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಗಮನಕೊ  

ತಂದು, ಈ ಕೆಲಸಕೆೆ  ಆದಯ ತನ್ನಸ್ವರ ಕರ ಮವಹಿಸುವಂಥ ಪಾರ ಮಾಣಿಕ ಪರ ಯತು ವನ್ನು  

ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 

(ಮುೆಂದು…) 

(689) 15.09.2021/11.30/ ಎಸ್್ಕೆ-  ಬಿಎನ್ಎಸ್್    

 (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರ ಸ್ತದ್ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾನ್ನ ತಮಮ  ಮೂಲಕ ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರಿಗೆ ಧನಯ ವಾದಗಳನು ಪಿುಸುತೆು ೀನೆ. ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಏನೆಂದು ಉತು ರವನ್ನು  

ಕಟಟ ದಾದ ರೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ  ಹುಬಬ ಳಿಳ -ಅೆಂಕೀಲಾ  ರೈಲ್ಲಾ  ಲೈನ್ಗೆ ಬಹ್ಳಷ್ಟಟ  

ಅಡೆತಡೆಗಳಿವ.   ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ ಹಗೇ ಪರಿಸರ  ವಿವಾದವಿರುವುದರಿೆಂದ, ಈ 

ಕೆಂಕಣ್ ರೈಲ್ಲಾ ಯವರು ತಳಗುಪಪ -ಹನಾು ವರ ರೈಲ್ಲಾ  ಮಾಗುವನ್ನು  

ತೆಗೆದುಕಳುಳ ವುದಕೆೆ  ಬಹ್ಳಷ್ಟಟ  ಆಸಕಿು ಯನ್ನು  ತೀರಿಸಿದಾದ ರೆ. ತಳಗುಪಪ -ಹನಾು ವರ 

ರೈಲ್ಲಾ  ಮಾಗುದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ, ಅಲಿ್ಲ  ಪರಿಸರವಾದ್ಧಗಳ ಅಡಚಣೆ ಇರುವುದ್ಧಲಿ . 
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ಏಕೆೆಂದರೆ, ರೈಲ್ಲಾ  ಮಾಗುವನ್ನು  ಸುರಂಗ ಮಾಗುದಲಿ್ಲ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಹೀಗುವಂತಹ್ 

ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಕಟಟ ದಾದ ರೆ. ಅದರಿೆಂದ ತಳಗುಪಪ -ಹನಾು ವರಕೆೆ  ರೈಲ್ಲಾ  

ಮಾಗುವನ್ನು  ಮಾಡಿದಾಗ, ಮಂಗಳೂರು, ಕರವಾರ, ಭ್ಟೆಳ, ಹನಾು ವರ ಬಹ್ಳಷ್ಟಟ  

ಸಣ್ಣ  ಮತ್ತು  ದಡಡ  ಬಂದರುಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಕೂಲವಾಗುತು ದ್. ಈ ವಷುದ ಬಜೆಟ್ನಲಿ್ಲ  ಈ 

ಒೆಂದು ಯೀಜನೆಗೆ ಎಷ್ಟಟ  ಹ್ಣ್ವನ್ನು  ಇಡುತು ರೆ ಎೆಂಬುದರ ಬಗೆೆ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ 

ನಾನ್ನ ತಮಮ  ಮೂಲಕ ಕಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ. 

ಶಿರ ೋ ವಿ. ಸೋಮಣಾ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನನಗಿೆಂತಲ್ಲ ಮಾನಯ  

ಹ್ರಿಪರ ಸ್ವದ್್ರವರಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗೆೆ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಮಾಹಿತಿಯಿದ್.  ಈಗತನೇ ನಾನ್ನ 

ಹಸದಾಗಿ  ಸಚಿವನಾಗಿ ಬಂದ್ಧದ್ದ ೀನೆ. ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗೆೆ  ನಾನ್ನ ಅಧಿಕರಿಗಳನ್ನು  

ಕರೆಯುತೆು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪರ ಸ್ತದ್ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ಈ ಸಂದಭ್ುದಲಿ್ಲ  

ದ್ಧವಂಗತರಾದ ಮಾನಯ  ಜಾಫರ್್ ಶರಿೀಫ್ರವನ್ನು  ನೆನಪಿಸಿಕಳುಳ ವುದಕೆೆ  ಇರೆ್ಚಪಡುತೆು ೀನೆ.  

ರೈಲ್ಲಾ ಯಲಿ್ಲ  ಏನಾದರೂ ಬಹ್ಳ ದಡಡ  ಕರ ೆಂತಿಕರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು  ಕನಾುಟಕ 

ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ತಂದ್ಧದುದ  ಎೆಂದರೆ, ದ್ಧವಂಗತರಾದ ಮಾನಯ  ಜಾಫರ್್ ಶರಿೀಫ್ರವರು.  ಅವರು 

ಕೆಂಕಣ್ ರೈಲ್ಲಾ  ತರುವಂತಹ್ ಸಂದಭ್ುದಲಿ್ಲ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲರುವ ಬೇರೆ 

ಬೇರೆ ಪರ ದೇಶಗಳನ್ನು  ಲ್ಲೆಂಕ್ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಪರ ಯತು  ಮಾಡಿದರು.  ಅದೇ ದೃಷ್ಟಟ ಯಿೆಂದ 

ತಳಗುಪಪ -ಹನಾು ವರ ರೈಲ್ಲಾ  ಮಾಗುವನ್ನು  ತೆಗೆದುಕಳುಳ ವುದಕೆೆ  ಕೆಂಕಣ್ 

ರೈಲ್ಲಾ ಯವರು ತಯಾರಿದಾದ ರೆ.  ಆ ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಏನ್ನ ಹೆಜೆೆಯನ್ನು  

ಇಟಟ ದಾದ ರೆ ಎೆಂಬ ಬಗೆೆ  ತಿಳಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳಳ ಯದು ಇತ್ತು . 

ಶಿರ ೋ ವಿ. ಸೋಮಣಾ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ಈ ಸದನ ಮುಗಿದ ಮೇಲ್ಲ, ಇದಕೆೆ  

ನಾನ್ನ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತಹ್ ಅಧಿಕರಿಗಳನ್ನು  ಸಭೆಗೆ ಕರೆದು,  ಸುರಂಗ ಮಾಗು ಯಾವ ರಿೀತಿ 

ಮಾಡಬೇಕು  ಹಗೂ ಇದಕೆೆ  ಯಾವ ರಿೀತಿ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ತೆಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕೆೆಂಬ   

ಆದಯ ತೆಯ ಜತೆಯಲಿ್ಲ  ಒೆಂದು time bound programme ಅನ್ನು   ಕೂಡ ನಾವು 

ಮಾಡಬೇಕಗುತು ದ್. ಸುಮಾರು ವಷುಗಳಿೆಂದ ಅನೇಕ ಯೀಜನೆಗಳು ಹಗೇ ಇರುವುದನ್ನು  

ನಾನ್ನ ನೀಡುತಿು ದ್ದ ೀನೆ. ಎಷ್ಟಟ  ವಷುಗಳಿೆಂದ ಇರುವಂತಹ್ ಯೀಜನೆಗಳು, ಅವು 

ಹಗೆಯೇ ಇವ.  ಆ ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  ಕಯುರೂಪಕೆೆ  ತರುವಂತಹ್ದದ ರಲಿ್ಲ  ನಾನ್ನ ಮತ್ತು  

ನಮಮ  ಕಯುದಶ್ುಗಳ ಜತೆಯಲಿ್ಲ  ಬ್ಳಗೆೆ  ತ್ತೆಂಬಾ ಹತ್ತು  ಚರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದ ೀವ. ನಾನ್ನ 
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ಸಭೆಯನ್ನು  ಕರೆಯುವಾಗ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಉಪಯುಕು ವಾದಂತಹ್ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು  ಕೂಡ 

ಸ್ವಧಯ ವಾದರೆ ಕಡಬಹುದು. ಇಲಿವಾದರೆ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರನ್ನು  ಸಭೆಗೆ ಕರೆದು, ಅದರ ಬಗೆೆ  

ಚರ್ಚು ಮಾಡುತೆು ೀವ. ನಾನ್ನ ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ  ಮತ್ತು  ರೈಲ್ಲಾ  ಸಚಿವರ ಜತೆ ಚರ್ಚು 

ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. ಮನೆು  ತನೇ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗೆೆ  ನಾನ್ನ ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ 

ಜತೆಯಲಿ್ಲ  ಮಾನಯ  ರೈಲ್ಲಾ  ಸಚಿವರನ್ನು  ಕೂಡ ಭೇಟ ಮಾಡಿದ್ದ ೀವ. ಅದರ ಜತೆಯಲಿ್ಲ   

ಇದನ್ನು  ಸಹ್ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಆದಯ ತೆಯ ಮೇಲ್ಲ ಈ ಯೀಜನೆಗಳು ಆಗಬೇಕಗಿದ್. 

ದ್ಧವಂಗತರಾದ ಮಾನಯ  ಜಾಫರ್್ ಶರಿೀಫ್ರವರು ರೈಲ್ಲಾ  ಇಲಾಖೆಗೆ ಬಹ್ಳಷ್ಟಟ  ದಡಡ  

ಕಡುಗೆಯನ್ನು  ಕಟಟ ರುವುದನ್ನು  ನಾನ್ನ ಚಿಕೆವನಿೆಂದಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದ ೀನೆ. ಅೆಂತಹ್ ಒೆಂದು 

ವಯ ವಸೆೆಯನ್ನು  ನಾವು ಏನಾದರೆಂದು ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನು ವ ಬಯಕೆ ನಮಮ ದಾಗಿದ್. ಮಾನಯ  

ಮುಖ್ಯ  ಮಂತಿರ ಗಳು ಕೂಡ ಇದರ ಬಗೆೆ  ಆಸಕಿು ಯನ್ನು  ವಹಿಸಿದಾದ ರೆ. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು  

ಆದಯ ತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಡುವುದರ ಬಗೆೆ  ಪರ ಮಾಣಿಕವಾದ ಪರ ಯತು ವನ್ನು  ನಾನ್ನ 

ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ತವು ಸಭೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಮಾನಯ  

ಹ್ರಿಪರ ಸ್ವದ್್ರವರನ್ನು  ಸಭೆಗೆ ಕರೆಯಿರಿ. 

ಶಿರ ೋ ವಿ. ಸೋಮಣಾ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಆಯಿತ್ತ. 
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ಪರ ಶಿ್ನ  ಸಂಖೆಾ  443 

(ಉತ್ು ರವನಿು  ಲಗತಿು ಸಲ್ಯಗಿದೆ) 

 

ಶಿರ ೋ ಅರವಿೋಂದ ಕುಮಾರ  ಅರಳಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನನಗೆ ಅವಕಶ 

ಮಾಡಿಕಟಟ ದದ ಕೆ ಗಿ ತಮಗೆ ಧನಯ ವಾದಗಳನು ಪಿುಸುತೆು ೀನೆ. ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಉತು ರವನ್ನು  

ಒದಗಿಸಿದಾದ ರೆ. ಆದರೆ ಈ ಉತು ರದ ಬಗೆೆ   ನನಗೆ ಗೆಂದಲ ಉೆಂಟ್ಟಗಿದ್.    ಕಳ್ಳದ ಮೂರು 

ಬಾರಿ ಅಧಿವೇಶನದಲಿ್ಲ  ಇದೇ ಪರ ಶೆು ಯನ್ನು  ಕಳಿದ್ದ ೀನೆ.  ಪರಿಶ್ಷಟ  ಜಾತಿ ಮತ್ತು  ಪರಿಶ್ಷಟ  

ಪಂಗಡದವರಿಗೆ  ನಿೀಡಲಾದ ಇನಾೆಂ ಜಮಿೀನನ್ನು  ಯಾರಿಗೂ ಕಟಟ ಲಿವೆಂದು ಕಳ್ಳದ 

ಒೆಂದು ಅಧಿವೇಶನದಲಿ್ಲ  ಹೇಳಿದದ ರು. ಈ ಸಲ ಅದರ ಪಟಟ ಯನ್ನು  ಕಟಟ ರುವುದು 

ಅದೆಂದು.  ಎರಡನೇಯದಾಗಿ,  ಬಿೀದರ್್ ನಗರದ ಕುೆಂಬಾರವಾಡ ಸವು ನಂಬರ್್ 35 

ಇನಾೆಂ ಜಮಿೀನಾಗಿದುದ , ಈ ಜಮಿೀನನ್ನು  ಕೃಷ್ಟಯೇತರ ಮಾಡುವುದಕೆಗುವುದ್ಧಲಿವೆಂದು 

ಹೇಳಿದದ ರು. ಆರ್್.ಸಿ.ಯವರು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಕಿದಾದ ರೆ. ಅದು ಮಾಡುವುದಕೆೆ  

ಬರುವುದ್ಧಲಿವೆಂದು ಹೇಳಿದಾದ ರೆ.  ಈಗ ಅದರ ಬಗೆೆ  ಕಳಿದರೆ, ಅದು ಪರಭಾರೆ ಆಗಿದ್.  ಅದು 

ಪರಭಾರೆಯಾಗುವುದಕೆೆ , ಇೆಂತಿಷ್ಟಟ  ಸಮಯ ಇರುತು ದ್ ಅಥವಾ regrant ಆದ ಮೇಲ್ಲ, 

ಅದನ್ನು  ಪರಭಾರೆ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಹೇಳುತು ರೆ. ಅದು regrant ಆಗಲಾರದೇ, ಅದು 

ಪರಭಾರೆ ಹೇಗಾಯಿತ್ತ? 2019 ರಲಿ್ಲ  ಮಾನಯ  ವಿಭಾಗಿೀಯ ಆಯುಕು ರು ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶ 

ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. ಅದರ ನಂತರ ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ಲೇಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತಿು ರುವುದು 

ಹೇಗೆ?  1972-73 ರಲಿ್ಲ  ಇನಾೆಂ ಜಮಿೀನ್ನದಾರರ ಹೆಸರು ಶ್ರ ೀ ದಶಪಪ  ಅಡೆಪಾಪ  ಕಲಿಪಪ  

ಎೆಂಬುವವರ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ  ಇರುತು ದ್. ಅದು 1973-74 ರಲಿ್ಲ  ಬೇರೆಯವರ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ  

ವಗಾುವಣೆಯಾಗುವುದಕೆೆ  ಹೇಗೆ ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತು ದ್ ಎೆಂಬುದರ ಬಗೆೆ  ನಾನ್ನ ತಮಮ  ಮೂಲಕ 

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಕಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ. 

ಶಿರ ೋ ಆರ . ಅಶ್ೋಕ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಬಿೀದರ್್ ನಗರದ ಕುೆಂಬರವಾಡ 

ಸವು ನಂಬರ್್ 35 ರಲಿ್ಲ  3 ಎಕರೆ 32 ಗುೆಂಟ್ಟ ಇನಾೆಂ ಜಮಿೀನಾಗಿದುದ , ಶ್ರ ೀ  ಲಾಲಪಪ  ಬಿನ್ 

ರಾಮಪಪ  ಪರಿಶ್ಷಟ  ಜಾತಿಯವರು  ಇನಾೆಂದಾರರಾಗಿರುತು ರೆ. ಅದಾದ ಮೇಲ್ಲ 1983-84 

ರಲಿ್ಲ  ಭೂ ನಾಯ ಯ ಮಂಡಳಿಯ ಆದೇಶದ ಪರ ಕರ ಶ್ರ ೀ ಶಂಕರ್್ರಾವ್ ತಂದ್ ಕಲಿಪಾಪ  

ಪುಲ್ಲಕರ ರವರು ಕುರಬ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವರು. ಅವರು ಇದಕೆೆ  ಗೇಣಿದಾರರು ಎೆಂದು ಭೂ 

ನಾಯ ಯ ಮಂಡಳಿಯಲಿ್ಲ  ತಿೀಮಾುನವಾಗುತು ದ್.  ಇನಾೆಂದಾರ ಯಾರು ಇರುತು ರೀ,  

ಅವರು ಇದಕೆೆ  ಪರ ಶೆು  ಮಾಡಿ, ಮಾನಯ  ಉಚೆ  ನಾಯ ಯಾಲಯದ ಮರೆ ಹೀಗಿರುತು ರೆ.  
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ಮಾನಯ  ಉಚೆ  ನಾಯ ಯಾಲಯವು ಭೂ ನಾಯ ಯ ಮಂಡಳಿ ಮಾಡಿದಂತಹ್ ಆದೇಶವನ್ನು  ಎತಿು  

ಹಿಡಿದ್ಧದುದ , ಆ ಕುರುಬ ಜನಾೆಂಗದಬಬ  ಶ್ರ ೀ ಕಲಿ್ಲ ೀಶಪಪ ನವರ ಪರವಾಗಿ ಮಾನಯ  ಉಚೆ  

ನಾಯ ಯಾಲಯವು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್.  ಇದಾದ ಮೇಲ್ಲ ಅವರ ಮಕೆಳ ಹೆಸರಿಗೆ ಇದನ್ನು  ಖಾತೆ 

ಮಾಡಲಾಗಿದ್.  ಹ್ದ್ಧನೈದು ವಷುಗಳು ಮುಗಿದ್ಧರುವುದರಿೆಂದ, ಸಕುರದ ಅನ್ನಮತಿಯನ್ನು  

ಪಡೆದು  ಅವರು ಅದನ್ನು  ಪರಿವತುನೆ ಮಾಡಿ, ಲೇಔಟ್ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. ಮಾನಯ  ಉಚಾ  

ನಾಯ ಯಾಲಯ ಮತ್ತು  ಭೂನಾಯ ಯ ಮಂಡಳಿಯ ಆದೇಶಗಳಾಗಿರುವುದರಿೆಂದ ಯಾವುದೇ 

ಉಲಿೆಂರ್ನೆಯಾಗಿಲಿವೆಂದು ಮಾನಯ  ಜಿಲಿಾಧಿಕರಿಗಳು ವರದ್ಧಯನ್ನು  ಕಟಟ ದಾದ ರೆ.  

ಶ್ರ ೀಮತಿ ನಿಮುಲಾ ಎನ್ನು ವವರು  ಇದು ಇನಾೆಂ ಜಮಿೀನ್ನ ಎೆಂದು ದೂರನ್ನು  ಕಟಟ ದಾದ ರೆ.  

ಮಾನಯ  ನಾಯ ಯಾಲಯದ ಆದೇಶವಾದ ಮೇಲ್ಲ, ಅದು ಆ ರಿೀತಿಯಾಗುವುದಕೆೆ  ಸ್ವಧಯ ವಿಲಿ .  

ಆ ದೃಷ್ಟಟ ಯಿೆಂದ ಅವರು ನಿೀಡಿರುವಂತಹ್ ಮನವಿ ಏನಿದ್ಯೀ, ಅದನ್ನು  ನಾವು  

ಪಾರ ದೇಶ್ಕ ಆಯುಕು ರು, ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದವರಿಗೆ ಕಟಟ ದ್ದ ೀವ. ಹ್ದ್ಧನೈದು 

ದ್ಧನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಮಾನಯ  ಪಾರ ದೇಶ್ಕ ಆಯುಕು ರು ಇದರ ಬಗೆೆ  ಒೆಂದು ತಿೀಮಾುನವನ್ನು  

ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಅೆಂತಿಮ ಆದೇಶವನ್ನು  ಹರಡಿಸುತು ರೆ.  

ಶಿರ ೋ ಅರವಿೋಂದ ಕುಮಾರ  ಅರಳಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾನ್ನ ಡಿಸೆೆಂಬರ್್ 2020 

ರಲಿ್ಲ  ಈ ಪರ ಶೆು ಯನ್ನು  ಕಳಿದ್ದ ೀನೆ. ಇವರಿಗೆ ದಾಖ್ಲಾತಿಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸಿದ್ದ ೀನೆ. 

ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೂ ತನಿಖೆ  ಪಾರ ರಂಭ್ ಮಾಡಿಲಿ . ಅವರು ಯಾರು ಜಾಗವನ್ನು  

ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದಾದ ರೀ, ಅವರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತಿು ದಾದ ರೆ. ಆದರೆ ಎಲಿ  ಕೆಲಸ 

ನಡೆಯುತಿು ದ್. ಆದರೆ ಈಗ ಮಾನಯ  ನಾಯ ಯಾಲಯದಲಿ್ಲ  ಇದ್ ಎೆಂದು ಹೇಳುತಿು ದಾದ ರೆ. ಭೂ 

ನಾಯ ಯ ಮಂಡಳಿಯವರು ಇವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಸ್ವಧಯ ? 1972-73 ರಲಿ್ಲ  

ಇನಾೆಂದಾರರ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ  ಇರುತು ದ್. 1973-74 ರಲಿ್ಲ  ಮತೆು  ಇವನ ಹೆಸರಿಗೆ ಆಗುತು ದ್. 1988 

ರಲಿ್ಲ  ಭೂನಾಯ ಯ ಮಂಡಳಿ ಮಾಡಿದುದ  ಎೆಂದು ಹೇಳುತಿು ದ್ಧದ ೀರಿ.  ಆದರೆ 1974 ರಲಿ್ಲ  ಪಹ್ಣೆ 

ಹೇಗೆ ಬಂತ್ತ? ಇದು ಹೇಗಾಯಿತ್ತ? ಇದು ಮೀಸ ನಡೆಯುತಿು ದ್.  ಬಡವರಿಗೆ ಇಲಿ್ಲ  

ಅನಾಯ ಯವಾಗುತಿು ದ್. ಇದನ್ನು  ತಡೆಯಿರಿ ಎೆಂದು ಕಳ್ಳದ ಬಾರಿ ಅಧಿವೇಶನದಲಿ್ಲ  ಹೇಳಿದದ ರೂ 

ಕೂಡ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಇದರ ಬಗೆೆ  ಕರ ಮ ಕೈಗೆಂಡಿಲಿವೆಂಬ ಬಗೆೆ  ನನು  

ಆರೀಪಣೆಯಾಗಿದ್.  

ಶಿರ ೋ ಆರ . ಅಶ್ೋಕ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ಈಗಾಗಲೇ ನಾನ್ನ ಹೇಳಿರುವಂತೆ, 

ಮಾನಯ  ಉಚೆ  ನಾಯ ಯಾಲಯವು  ಕುರುಬ ಜನಾೆಂಗದ ಪರ 2005 ರಲಿ್ಲ  ಆದೇಶವನ್ನು  

ಕಟಟ ದಾದ ರೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಟ ಯಿೆಂದ ಭೂ ಪರಿವತುನೆ, ಅದಾದ ಮೇಲ್ಲ  ಹ್ದ್ಧನೈದು 
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ವಷುಗಳವರೆಗೆ ಪರಭಾರೆ ಮಾಡಬಾರದ್ೆಂಬ ನಿಯಮ ಏನಿದ್ಯೀ,  ಆ ನಿಯಮವನೆು ಲಿಾ  

ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. ಇಷ್ಟಟ ದರೂ ಕೂಡ, ಅವರು ದೂರು ಕಟಟ  ಮೇಲ್ಲ ಮಾನಯ  

ಪಾರ ದೇಶ್ಕ ಆಯುಕು ರು, ಕಲಬುರಗಿ ಇವರಿಗೆ ಗಮನಹ್ರಿಸುವುದಕೆೆ  ಹೇಳಿದ್ದ ೀನೆ. ಹ್ದ್ಧನೈದು 

ದ್ಧನಗಳೊಳಗಾಗಿ, ಮಾನಯ  ಪಾರ ದೇಶ್ಕ ಆಯುಕು ರು, ಕಲಬುರಗಿ ಅವರು ಇದರ ಬಗೆೆ  

ತಿೀಪುುನ್ನು  ಕಡುತು ರೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯಿತ್ತ. 

ಶಿರ ೋ ಅರವಿೋಂದ ಕುಮಾರ  ಅರಳಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,ಒೆಂದು ನಿಮಿಷ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರೇ ತಮಮ  ಮಾತನ್ನು  ಸ್ವಕು ಮಾಡಿ. 

ಶಿರ ೋ ಅರವಿೋಂದ ಕುಮಾರ  ಅರಳಿ:-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಪಾರ ದೇಶ್ಕ 

ಆಯುಕು ರು ನಿಣ್ುಯ ತೆಗೆದುಕಳುಳ ವವರೆಗೆ  ಭೂ ಪರಿವತುನೆ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು  ತಡೆದು, 

ಅದನ್ನು  ಹಿೆಂಪಡೆದುಕಳಳ ಬೇಕೆೆಂಬ ಬಗೆೆ  ನನು  ಅಗರ ಹ್ವಿದ್. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ ಇದರ ಬಗೆೆ  ಏನ್ನ ಹೇಳುತಿು ೀರಾ? 

ಶಿರ ೋ ಆರ . ಅಶ್ೋಕ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಭೂ ಪರಿವತುನೆ ಆಗಿ 

ಹೀಗಿ ಬಿಟಟ ದ್. ಅದನ್ನು  ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವ ಪರ ಶೆು ಯೇ ಬರುವುದ್ಧಲಿ . ಏಕೆೆಂದರೆ, ಮಾನಯ  

ಉಚೆ  ನಾಯ ಯಾಲಯದಲಿ್ಲ  ಆದೇಶವಾಗಿರುವುದರಿೆಂದ ಅದನ್ನು  ನಾವು ತಡೆಹಿಡಿಯುವುದಕೆೆ  

ಬರುವುದ್ಧಲಿ . ಆದರೆ ಇವರು ಕಟಟ ರುವಂತಹ್ ಅಜಿುಯನ್ನು  ತೆಗೆದುಕೆಂಡು,  ಅದನ್ನು  

ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಿ, ಹ್ದ್ಧನೈದು ದ್ಧನಗಳಲಿ್ಲ  ಮಾನಯ  ಜಿಲಿಾಧಿಕರಿಗಳ ಏನೆಂದು 

ವರದ್ಧಯನ್ನು  ಕಡುತು ರೀ, ಆ ವರದ್ಧಯ ಮೇಲ್ಲ ಪಾರ ದೇಶ್ಕ ಆಯುಕು ರು ಅೆಂತಿಮ 

ತಿೀಪುುನ್ನು  ಕಡುತು ರೆ. ಅದು ಅೆಂತಿಮ ತಿೀಪುು ಬಂದಮೇಲ್ಲ ಮತೆು  ಅಪಿೀಲ್ಲಗೆ 

ಹೀಗುವುದಾದರೆ, ಹೀಗಬಹುದು. ನಾವು ಕನೂನಿನ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಏನ್ನ ಮಾಡಬೇಕೀ, 

ಅಷ್ಟಟ  ಮಾತರ  ಮಾಡಿದ್ದ ೀವ.  

ಶಿರ ೋ ಅರವಿೋಂದ ಕುಮಾರ  ಅರಳಿ:-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಒೆಂದು ನಿಮಿಷ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಅರವಿೆಂದ ಕುಮಾರ್್ ಅರಳಿಯವರೇ ತಮಮ  ಮಾತನ್ನು  

ಸ್ವಕು ಮಾಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟಟ , ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ . ಮಾನಯ  ರವಿಯವರೇ ಸದನಕೆೆ   ಯಾರು ತಡ 
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ಮಾಡಿ ಬರುತಿು ೀರೀ, ನಾನ್ನ ಅವರ ಪರ ಶೆು ಯನ್ನು  ತೆಗೆದುಕಳುಳ ವುದ್ಧಲಿ . ದಯವಿಟ್ಟಟ , 

ಅಥು ಮಾಡಿಕಳಿಳ .  ಮಾನಯ  ರವಿಯವರೇ ತಮಮ  ಪರ ಶೆು ಯನ್ನು  ಕಳಿ. 
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ಪರ ಶಿ್ನ  ಸಂಖೆಾ  478 

(ಉತ್ು ರವನಿು  ಲಗತಿು ಸಲ್ಯಗಿದೆ) 

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ರವಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನನಗೆ ಅವಕಶ ಮಾಡಿಕಟಟ ದದ ಕೆ ಗಿ 

ತಮಗೆ ಧನಯ ವಾದಗಳನು ಪಿುಸುತೆು ೀನೆ.  ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲರುವ ಪಶು ವೈದಯ ಕಿೀಯ 

ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ಲಯಗಳ ಸಂಖೆಯ  ಎಷ್ಟಟ ದ್ ಎೆಂಬ ಪರ ಶೆು ಯನ್ನು  ಕಳಿದ್ದ . ಆದರೆ ಬಿೀದರ್್ 

ಜಿಲಿ್ಲಯಲಿ್ಲ  01 ಪಶು ವೈದಯ ಕಿೀಯ ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ಲಯವು  ಇದ್ ಎೆಂದು ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು 

ಉತು ರವನ್ನು  ಕಟಟ ದಾದ ರೆ.  ಹಸ ಪಶು ವೈದಯ ಕಿೀಯ ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ಲಯಗಳನ್ನು  ತೆರೆಯುವ 

ಯೀಜನೆ ಸಕುರದಲಿ್ಲ  ಇದ್ಯೇ ಎೆಂದು ಪರ ಶೆು ಯನ್ನು  ಕಳಿದ್ದ . ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಇಲಿ  

ಎೆಂದು  ಉತು ರವನ್ನು  ಕಟಟ ದಾದ ರೆ.  ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಗಾರ ಮಾೆಂತರ ಹಗೂ ರಾಮನಗರ 

ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳಲಿ್ಲರುವ  ಖಾಲ್ಲ ಇರುವಂತಹ್ ಹುದ್ದ ಗಳ ಸಂಖೆಯ  ಎಷ್ಟಟ  ಎೆಂದು ಪರ ಶೆು ಯನ್ನು  

ಕಳಿದ್ದ . ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಗಾರ ಮಾೆಂತರ ಹಗೂ ರಾಮನಗರ ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳಲಿ್ಲರುವ 

ಮಂಜೂರಾಗಿರುವಂತಹ್ ಹುದ್ದ ಗಳ ಸಂಖೆಯ  915 ಮತ್ತು  ಖಾಲ್ಲ ಇರುವಂತಹ್ ಹುದ್ದ ಗಳು 460 

ಇವ. ಅೆಂದರೆ ಶೇಕಡ 50 ರಷ್ಟಟ  ಖಾಲ್ಲ ಇದ್. ನಮಮ  ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳಾದ ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಗಾರ ಮಾೆಂತರ 

ಹಗೂ ರಾಮನಗರ ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳು ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾವು ಸಿಲೆ್  ಮಿಲೆ್್ . . . 

(ಮುೆಂದು) 

(690) 15.09.2021,11.40, ಟಸಿಹೆಚ-ಬಿಎನ್ಎಸ್್                (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ರವಿ (ಮುೋಂದು):- 

ಕರೀನಾದ ಸಂದಭ್ುದಲಿ್ಲ  ಕೂಡ ಜನರ ಕೈ ಹಿಡಿದ್ಧರುವುದು ಮಿಲೆ್ . ನಮಮ  ಬಮೂಲ್್ 

ರ್ಟಕದಲಿ್ಲೀ ಪರ ತಿ ದ್ಧನ ಸುಮಾರು 18 ಲಕ್ಷ ಲ್ಲೀಟರ್್ ಹಲು ಸಂಗರ ಹ್ವಾಗುತಿು ದ್.  ಆ 

ಇಲಾಖೆಯಲಿ್ಲ  ಈಗ 460 ಹುದ್ದ ಗಳು ಖಾಲ್ಲ ಇದದ ರೆ ಕೆಲಸ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತು ದ್?  ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಡೈರಿ ಮಾಡತಕೆೆಂಥವರು. ಬ್ೆಂಗಳೂರು ಗಾರ ಮಾೆಂತರ ಪರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  

ಹೈನ್ನಗಾರಿಕೆಯನೆು ೀ ಜನ ನಂಬಿಕೆಂಡಿದಾದ ರೆ.  ಬೃಹ್ತ ಪರ ಮಾಣ್ದಲಿ್ಲ  ಶೇ.50ರಷ್ಟಟ  

ಹುದ್ದ ಗಳು  ಖಾಲ್ಲ ಇವ.  ಸಕುರ ಈ ಹುದ್ದ ಗಳನ್ನು  ಭ್ತಿು ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ 

ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ತೆಗೆದುಕಳಳ ದ್ಧದದ ರೆ, ಆ ಉದಯ ಮ ಹೇಗೆ ಉಳಿಯುತು ದ್; ರೈತರು ಬದುಕಲು ಹೇಗೆ 

ಸ್ವಧಯ ? ಮತೆು  460 ಖಾಲ್ಲ ಹುದ್ದ ಗಳನ್ನು  ಭ್ತಿು ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಸಕುರ ಏನ್ನ ಕರ ಮ 

ತೆಗೆದುಕಳುಳ ತು ದ್? ಒೆಂದು ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಬಿೀದರ್ ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ಲಯ ಇರತಕೆೆಂಥದುದ . ಅದರ 
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ವಾಯ ಪಿು ಯಳಗೆ ಎಷ್ಟಟ  ಪಶುವೈದಯ ಕಿೀಯ ಕಲೇರ್ಜಗಳು ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಕಯುನಿವುಹ್ಣೆ 

ಮಾಡುತಿು ವಯ್ಕೆಂದು ದಯಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಆಮೇಲ್ಲ ಯಾವಾಯ ವ ಕಲೇರ್ಜಗಳಿಗೆ ನಿಗದ್ಧ 

ಮಾಡಿರತಕೆೆಂಥ ಸಂಖೆಯ  ಎಷ್ಟಟ ? ವಷ್ಟುವಾರು ಯಾವಾಯ ವ ಕಲೇರ್ಜಗಳಲಿ್ಲ  ಅಡಿಮ ಷನ್ 

ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಹರ ಬರುತಿು ರುವ ಪಶುವೈದಯ ರ ಸಂಖೆಯ  ಎಷ್ಟಟ  ಎೆಂದು ಕಳಿರುವುದಕೆೆ , 

ಸದರಿ ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ಲಯದ್ಧೆಂದ ವಷುಕೆೆ  ಒಟ್ಟಟ  340 ಪಶು ವೈದಯ ರುಗಳು ಪದವಿ ಪಡೆದು 

ಹರಬರುತಿು ರುತು ರೆ ಎೆಂದು ಉತು ರ ಕಟಟ ದಾದ ರೆ. ಈಗ ರಾಜಾಯ ದಯ ೆಂತ ವಾಯ ಸಂಗ ಮುಗಿಸಿ 

ಹರಗೆ ಬರತಕೆೆಂಥ ಪಶುವೈದಯ ರುಗಳಿಗೆ ನಮಮ  ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಬಹ್ಳ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್.  ಅವರ 

ಪೈಕಿ ಕೆಲವರು ಕಮಷ್ಟುಯಲ್್ ಬಾಯ ೆಂಕ್ನಲಿ್ಲ  ಫಿೀಲ್ಡ ್ ಆಫಿೀಸರ್್ಗಳಾಗಿ 

ನೇಮಕಗಳುಳ ತಿು ದಾದ ರೆ. ಕೆಲವರು ಕೆ.ಎ.ಎಸ್್., ಆಫಿೀಸರ್್ಗಳಾಗಿ, ಕೆಲವರು ಬಯೀಟ್ಟಕ್ 

ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ, ಕೆಲವರು pharmaceuticals ನಲಿ್ಲ  ಔಷಧಿ ತಯಾರಿಕೆಗೆ, ಕೆಲವರು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ 

ಹೀಗುತು ರೆ, ಕೆಲವರು ಪ್ರ ೈವೇಟ್ ಪಾರ ಕಿಟ ೀಸ್್ ಮಾಡುತು ರೆ. ಈ ರಿೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ 

ಕಡೆಗಳಿಗೆ ಹೀಗುತಿು ದಾದ ರೆ.  ಆದದ ರಿೆಂದ ದಯಮಾಡಿ ಸಕುರ ಹಸ ಪಶುವೈದಯ ಕಿೀಯ 

ಕಲೇರ್ಜಗಳನ್ನು  ತೆರೆಯಲು ಏನಾದರು ಅವಕಶ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕು.  ಇದರ ಜತೆಗೆ ನಿೀವು 

ಯಾವಾಯ ವ ಕಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ 35-40 intake ತೆಗೆದುಕಳುಳ ತಿು ದಾದ ರೆ.  ಈ  intake ನ್ನು   ಜಾಸಿು  

ಮಾಡಿಕಳಳ ತಕೆೆಂಥ ಅವಕಶ ಏನಾದರೂ ದಯಮಾಡಿ ಮಾಡುತು ರೆಯೇ?  ಇದಾದ 

ನಂತರ ನನು ದು ಒೆಂದು ಉಪ ಪರ ಶೆು  ಇದ್. ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಉತು ರ ಕಟಟ  ನಂತರ 

ಕಳುತೆು ೀನೆ.  

 ಶಿರ ೋ ಪರ ಭು.ಬಿ.ಚವಿಾ ಣ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ 

ಎಸ್್.ರವಿಯವರು  ಒಳ್ಳಳ ಯ ಪರ ಶೆು ಯನ್ನು  ಕಳಿದಾದ ರೆ.  ಅವರು ಕೂಡ ದೇಶ್ೀಯ ಗೀವನ್ನು  

ಹಗೂ ಬುಲ್ು ್ನೂು  ಕೂಡ ಸ್ವಕುತಿು ದಾದ ರೆ. ಅದಕೆ ಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಎಲಿಾ  

ಎೆಂ.ಎಲ್್.ಸಿ.ಗಳು ಈ ರಿೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ದೇಶಕೆೆ  ಬಹ್ಳ ಒಳ್ಳಳ ಯದು ಆಗುತು ದ್.  ಮಾನಯ  

ಸದಸಯ ರು ಒಳ್ಳಳ ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿು ದಾದ ರೆ.  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಏನ್ನ ಪರ ಶೆು  ಕಳಿದಾದ ರ 

ಅದಕೆೆ  ನಾವು ಸವಿಸ್ವು ರವಾದ ಉತು ರವನ್ನು  ಕಟಟ ದ್ದ ೀವ.  ನಮಮ  ಇಲಾಖೆಯಲಿ್ಲ  ಬಹ್ಳ 

ವಷುಗಳಿೆಂದ ಬಹ್ಳಷ್ಟಟ  ಹುದ್ದ ಗಳು ಖಾಲ್ಲ ಇವ. ಪರ ತಿ ಪರ ಶೆು ಗಳು ಈ ವಿಷಯದ ಮೇಲ್ಲಯೇ 

ಇದ್. ಅದಕೆ ಗಿ ನಾನ್ನ priority ಮೇಲ್ಲ ಮಾನಯ  ಸಿ.ಎೆಂ.ರವರ ಜತೆ ಚರ್ಚು ಮಾಡುತಿು ದ್ದ ೀನೆ.  

ಆಮೇಲ್ಲ ಆದಷ್ಟಟ  ಬೇಗನೆ recruitment ನಡೆಸಬೇಕೆೆಂದು ಪರ ಯತು  ಮಾಡುತಿು ದ್ದ ೀವ. 

ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಬ್ೆಂಗಳೂರು, ಬಿೀದರ್್, ಶ್ವಮಗೆ , ಹಸನ ಮತ್ತು  ಗದಗ್ನಲಿ್ಲ  

ಪಶುವೈದಯ ಕಿೀಯ ಕಲೇಜ್ಗಳಿವ.  ಮಾನಯ  ಎಸ್್.ರವಿಯವರೇ ಇಲಿ್ಲಲಿಾ , ಶ್ೀರ್ರ ದಲಿ್ಲ  
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recruitment ಮಾಡಲು ಪರ ಯತು  ಮಾಡುತಿು ದ್ದ ೀನೆ.  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಎಸ್್.ರವಿಯವರು 

ಸಾ ತಃ ಹ್ಸುಗಳನ್ನು  ಸ್ವಕುತಿು ದಾದ ರೆ. ಅದಕೆೆ  ನಮಗೆ ಬಹ್ಳ ಖುಷ್ಟ ಇದ್.  ಹಗಾಗಿ, ನಾನ್ನ 

ನಿಮಮ  ಜಿಲಿ್ಲ ಗೆ ಬಂದಾಗ,  ತಮಮ  ಗೀಶಾಲ್ಲಗೆ ಬರುತೆು ೀನೆ. ತವು ಯಾವ ರಿೀತಿ ಮಾಡಿದ್ಧದ ೀರಿ, 

ತಮಮ  ಗೀಶಾಲ್ಲಯನ್ನು  ನೀಡಿಕೆಂಡು ಮುೆಂದಕೆೆ  ಮಾಡುತೆು ೀವ.  ಆಮೇಲ್ಲ ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  

ಹುದ್ದ ಗಳು ಖಾಲ್ಲ ಇದ್. ನಾವು ಅವಶಯ ಕತೆಯಿರುವ ಕಡೆ ಡಾಕಟ ರ್್ಗಳಿಗೆ incharge 

ಕಡುತಿು ದ್ದ ೀವ. ಆಮೇಲ್ಲ ಪಾರ ಣಿ ಸಹಯವಾಣಿ ಕೆಂದರ ಗಳನ್ನು  ಮಾಡಿದಿ್ ೀವ.  ನಮಮ  

ಸಕುರ ಅಧಿಕರಕೆೆ  ಬಂದ ನಂತರ, ನಾನ್ನ ಸಚಿವನಾದ ನಂತರ,  ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಪರ ಥಮ 

ಬಾರಿಗೆ ’ಪಾರ ಣಿ ಸಹಯವಾಣಿ’ ಕೆಂದರ ವನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭ್ ಮಾಡಿದ್ದ ೀವ. ಆ ಮುಖಾೆಂತರ ಜನ 

ಫೀನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನಮಮ  ಡಾಕಟ ರ್್ಗಳು ಅಟ್ಟೆಂಡ್್ ಮಾಡುತು ರೆ. ಎಲಿ್ಲಲಿ್ಲ  ಕರತೆ ಇದ್, 

ಎಲಿ್ಲಲಿ್ಲ  ಡಿಮಾೆಂಡ್್ ಇದ್ಯ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೀಗಿ ಅಟ್ಟೆಂಡ್್ ಮಾಡುತಿು ದ್ದ ೀವ. ಅದಕೆ ಗಿ ಮಾನಯ  

ಸದಸಯ ರು ಒಳ್ಳಳ ಯ ಪರ ಶೆು ಯನ್ನು  ಕಳಿದಿಾರೆ.  ನಾನ್ನ ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಜತೆ 

ಚರ್ಚು ಮಾಡಿ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. 

 ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ರವಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾನ್ನ ಹೇಳುವುದೇನೆೆಂದರೆ, 

ಕಲೇಜ್ಗಳಲಿ್ಲ  intake  ಜಾಸಿು  ಮಾಡಿದರೆ ಹರಬರತಕೆೆಂಥ ಡಾಕಟ ರ್್ಗಳ ಸಂಖೆಯ  

ಜಾಸಿು ಯಾಗುತು ದ್.  ಸಕುರ ಅದಕೆೆ  ಅವಕಶ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕೆೆ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಉತು ರ 

ಹೇಳಬೇಕು. ಆಮೇಲ್ಲ   ಹ್ಸುಗಳಿಗೆ ಕಲುಬಾಯಿ ಜಾ ರ ಒಮ್ಮಮ  ಬಂದು ಹೀದರೆ ಹ್ಸು 

ಮರಣ್ ಹೆಂದಬಹುದು.  ಈ ಮದಲು ಕೆಂದರ  ಸಕುರ ಮತ್ತು  ರಾಜಯ  ಸಕುರ ಎರಡೂ 

ಸೇರಿ ಶೇ.60-40 ರೇಷ್ಟಯೀದಲಿ್ಲ  ಹ್ಣ್ ವಿನಿಯೀಗ ಮಾಡಿ ಮಾಡುತಿು ತ್ತು . 6 ತಿೆಂಗಳಿಗಮ್ಮಮ  

ಅದನ್ನು  ಮಾಡಬೇಕಗಿತ್ತು . ಈ ಬಾರಿ ಅದು ಕಂಪಿಿೀಷನ್ ಆಗಿಲಿ . ಇದಕೆೆ  ಸಕುರ ಏನ್ನ 

ಕರ ಮ ಕೈಗೆಂಡಿದ್?  ಹ್ಸುಗಳಿಗೆ ಕಲುಬಾಯಿ ಜಾ ರ ಬಂದರೆ ಅದಕೆೆ  ಚಿಕಿತೆು  ನಿೀಡಲು 

ಕನೆಪಕ್ಷ ಡಾಕಟ ರ್್ಗಳೇ ಇಲಿ . ಅರೆ ತೆಂತಿರ ಕ ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಯನಾು ದರೂ 

ಉಪಯೀಗಿಸಿಕೆಂಡು ಅದನ್ನು  ಕಂಪಿಿೀಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲಿವೆಂದರೆ ಕಲುಬಾಯಿ 

ಜಾ ರ ವಾಯ ಪಕವಾಗಿ ಹ್ರಡಿದರೆ ನಿಜಕೊ  ಬಹ್ಳ ದಡಡ  ಹಡೆತ ಬಿೀಳುತು ದ್.  ಸಕುರ 

ಅದಕೆೆ  ಏನ್ನ ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದ್  ಎೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು.  ಮತೆು  intake ಬಗೆೆ  ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರು ಏನ್ನ ಹೇಳುತು ರೀ ಹೇಳಲ್ಲ. 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಶ್ರ ೀ ಪರ ಭು ಬಿ.ಚವಿಾ ಣ್್ರವರೇ,  ಮಾನಯ  ಎಸ್್.ರವಿಯವರು 

intake in colleges ಬಗೆೆ  ಕಳುತಿು ದಿಾ ರೆ ಅದರ ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿ.  
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 ಶಿರ ೋ ಪರ ಭು.ಬಿ.ಚವಿಾ ಣ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಶಾಸಕರು ಬಹ್ಳ 

ಒಳ್ಳಳ ಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು  ಕಟಟ ದಾದ ರೆ.  ನಾವು ಅದಕೆೆ  ಪರ ಯತು  ಮಾಡುತೆು ೀವ. ಆಮೇಲ್ಲ ಈ 

ವಷು ಕೀವಿಡ್್-19  ಬಂದಂಥ ಸಂದಭ್ುದಲಿ್ಲ  ಕಲುಬಾಯಿ ಜಾ ರಕೆೆ   ಕೆಂದರ  

ಸಕುರದಲಿ್ಲ at a time  ಮಾಡಬೇಕಗಿತ್ತು   ಮಾಡಿಲಿ . ನಾನ್ನ ನಮಮ  ಇಲಾಖೆಯಲಿ್ಲ  

recruitment ಗೆ ಪರ ಯತು  ಮಾಡುತಿು ದ್ದ ೀವ.  
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ಪರ ಶಿ್ನ  ಸಂಖೆಾ .386 

(ಉತ್ು ರ ಲಗತಿು ಸಿದೆ) 

 

 ಶಿರ ೋ ವಿಜ್ಯ ಸಿೋಂಗ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾನ್ನ ಕಳಿದಂಥ ಪರ ಶೆು ಗೆ ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರು ಉತು ರವನ್ನು  ಕಟಟ ದಾದ ರೆ.  ಉತು ರದಲಿ್ಲ  ಹುದ್ದ ಗಳ ವಿವರಗಳನೂು  ಕೂಡ 

ಕಟಟ ದಾದ ರೆ.  ಖಾಲ್ಲ ಇರುವ ಹುದ್ದ ಗಳ ಪೈಕಿ, 616 ಹುದ್ದ ಗಳಿಗೆ ದ್ಧನಾೆಂಕ 11.12.2019 ರಂದು 

ನಿೀಡಿರುವ ಅನ್ನಮತಿಯ ಪರ ಕರ ನೇಮಕತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದ್ೆಂದು ಹೇಳಿದಾದ ರೆ.  ಆದರೆ ಆ 

ಹುದ್ದ ಗಳನ್ನು  ಇನೂು  ತ್ತೆಂಬಿಲಿ .  ಅವರು ಕೀವಿಡ್್-19 ಕರಣ್ದ್ಧೆಂದ ಹುದ್ದ ಗಳನ್ನು  

ತ್ತೆಂಬಿಲಿವೆಂದು ಹೇಳಿದಾದ ರೆ.  ಈಗ ಕೀವಿಡ್್-19 ಬಂದು ಸುಮಾರು ಎರಡು ವಷು 

ಆಯಿತ್ತ. ನಾವು ಕೀವಿಡ್್-19 ಜತೆ ಇರುವುದಕೆೆ  ರೆಡಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಅದಕೆ ಗಿ ತವು 

ದಯವಿಟ್ಟಟ  ಈ ಹುದ್ದ ಗಳನ್ನು  ಆದಷ್ಟಟ  ಬೇಗನೆ ತ್ತೆಂಬಬೇಕೆೆಂದು ಬೇಡಿಕಳುಳ ತಿು ದ್ದ ೀನೆ. 

ಮತೆು  ಇಲಿ್ಲ  ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ಲಯದ ದೈನಂದ್ಧನ ಚಟ್ಟವಟಕೆಗಳಲಿ್ಲ  

ಕಷಟ ವಾಗುತಿು ರುವುದರಿೆಂದ, ಆ ಹುದ್ದ ಗಳನ್ನು  ಆದಷ್ಟಟ  ಬೇಗನೆ ತ್ತೆಂಬಬೇಕೆೆಂದು ನಾನ್ನ 

ತಮಮ  ಮೂಲಕ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  ಬೇಡಿಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ.  

 ಶಿರ ೋ ಪರ ಭು.ಬಿ.ಚವಿಾ ಣ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ 

ವಿಜಯಸಿೆಂಗ್ರವರು ನಮಮ  ಜಿಲಿ್ಲಯ ವಿಧಾನಪರಿಷತಿು ನ ಸದಸಯ ರು ಪರ ಶೆು  ಕಳಿದಾದ ರೆ.  

ಹ್ಲವಾರು ವಷುಗಳಿೆಂದ ನಮಮ  ಇಲಾಖೆಯಲಿ್ಲ  ಹುದ್ದ ಗಳು ಖಾಲ್ಲ ಇವ.  ಅದಕೆ ಗಿ ನಾನ್ನ 

ಮಾನಯ  ಎಲಿಾ  ಶಾಸಕರಿಗೂ ಒೆಂದೇ ಉತು ರ ನಿೀಡಬಯಸುತೆು ೀನೆ. ನಾನ್ನ ಕೂಡ ಅದಕೆ ಗಿ 

ಪರ ಯತು  ಮಾಡುತಿು ದ್ದ ೀನೆ.  ಈ ಸಂಬಂಧ ಆರ್ಥುಕ ಇಲಾಖೆಯಲಿ್ಲ  ಫೈಲ್್ ಇದ್.  ಅದನ್ನು  

ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಪರ ಯತು  ಮಾಡುತೆು ೀವ.  ನಾನ್ನ ಈ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಚಿವರಾಗಿ ಬಂದ ನಂತರ, 

’ಪಶು ಸಂಜಿೀವಿನಿ’,್ ’ಪಾರ ಣಿ ಸಹಯವಾಣಿ’,್ ’ಪಾರ ಣಿ ಕಲಾಯ ಣ್ ಮಂಡಳಿ’ಯನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭ್ 

ಮಾಡಿದ್ದ ೀನೆ.   ನಾನ್ನ ಪರ ತಿ ಜಿಲಿ್ಲಗೂ ಹೀಗುತಿು ದ್ದ ೀನೆ. ಪರ ತಿ ಜಿಲಿ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಗೀಶಾಲ್ಲಯನ್ನು  

ಕೂಡ ಸೆ್ವಪನೆ ಮಾಡುತಿು ದ್ದ ೀವ. ಈ ರಿೀತಿಯ ಕಯುಗಳನೆು ಲಿಾ  ಮಾಡುತಿು ದ್ದ ೀವ. ಆದರೆ 

ಕೀವಿಡ್್-19 ಬರಿೀ ನಮಗೆ ಮಾತರ ವಲಿದೇ ಇಡಿೀ ಜಗತಿು ಗೆ ಬಂದ್ಧದ್, ಇದು ತಮಗೂ ಕೂಡ 

ಗತಿು ದ್.  ಸಾ ಲಪ  ಪರ ಯತು  ಆಗುತಿು ದ್. ಮುೆಂದ್ಧನ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಚರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು  

ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಪರ ಯತು  ಮಾಡುತೆು ೀವ.  

 ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ರವಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಕೀವಿಡ್್-19. . . 

(ಗೋಂದಲ) 
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 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಎಸ್್.ರವಿಯವರೇ, ತವು ದಯವಿಟ್ಟಟ  ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ . 

 ಶಿರ ೋ ಎೋಂ.ಎ.ಗೋಪಾಲಸಿ್ತ ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಹ್ಸು, ಹುಲ್ಲ ಮತ್ತು  

ಸಿೆಂಹ್ಗಳಿಗೆ  ಕೀವಿಡ್್-19 ಬಂದ್ಧತೆು . ಏಕೆೆಂದರೆ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಉತು ರ ಕಡಲ್ಲ.  

  ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಗೀಪಾಲಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ತವು ದಯವಿಟ್ಟಟ  

ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ . 

 ಶಿರ ೋ ವಿಜ್ಯ ಸಿೋಂಗ :- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಬಿೀದರ್್ ನಲಿ್ಲ   ಪಶುವೈದಯ ಕಿೀಯ 

ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ಲಯವನ್ನು  ಮಾಡಿದ್ಧದ ೀರಿ. ಆದರೆ ಆ ಪಶುವೈದಯ ಕಿೀಯ ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ಲಯದಲಿ್ಲ  

ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಗಳೇ ಇಲಿ . ಈ ರಿೀತಿಯಾದರೆ ಅದು  ಹೇಗೆ implement ಆಗುತು ದ್?  

 ಶಿರ ೋ ಪರ ಭು.ಬಿ.ಚವಿಾ ಣ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ 

incharge ಕಡುತಿು ದಿ್ ೀನೆ. ಬಿೀದರ್್ನಿೆಂದ ಮತ್ತು  ಗದಗ್ನಿೆಂದ ಹಗೂ ಇನ್ನು ಳಿದ ಕಡೆ 

incharge ಕಡುತಿು ದ್ದ ೀನೆ.  
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ಆ) ಚುಕೆೆ  ಗುತಿಾಲೆದ ಪರ ಶಿ್ನ ಗಳಿಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನಿೋಡಲ್ಯದ ಉತ್ು ರಗಳು 

ಶಿರ ೋ ವಿ.ಸೋಮಣಾ  (ವಸತಿ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ದ್ಧನಾೆಂಕ 

15ನೇ ಸೆಪ್ಟ ೆಂಬರ್್ 2021ರಂದು ಒಟ್ಟಟ  132 ಪರ ಶೆು ಗಳ ಪೈಕಿ, 55 ಪರ ಶೆು ಗಳಿಗೆ ಸದನದಲಿ್ಲ  

ಉತು ರವನ್ನು  ಮಂಡಿಸುತಿು ದ್ದ ೀನೆ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

     (ಲ್ಲಖಿತ್ ಮೂಲಕ ನಿೋಡಲ್ಯದ ಉತ್ು ರಗಳ ಪರ್ಟಟ ಯನಿು  ಲಗತಿು ಸಿದೆ) 
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3.ಪರ ಕಟಣೆ 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಇವತ್ತು  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ಹಜರಿರಬೇಕದ ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರುಗಳ್ಳೆಂದರೆ, ಡಾ.ಸಿ.ಎನ.ಅಶಾ ಥ್ ನಾರಾಯಣ್, ಮಾನಯ  ಉನು ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರು 

ಇವರು ಅನ್ನಮತಿಯನ್ನು  ಪಡೆದುಕೆಂಡಿದಾದ ರೆ; ಮಾನಯ  ಆನಂದ್್ ಸಿೆಂಗ್, ಮಾನಯ  ಪರಿಸರ 

ಜಿೀವಿಶಾಸು ರ ಹಗೂ ಪರ ವಾಸೀದಯ ಮ ಸಚಿವರು; ಡಾ.ಕೆ.ಸುಧಾಕರ್್, ಮಾನಯ  ಆರೀಗಯ  

ಮತ್ತು  ಕುಟ್ಟೆಂಬ ಕಲಾಯ ಣ್ ಹಗೂ ವೈದಯ ಕಿೀಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರು; ಶ್ರ ೀ ಉಮೇಶ್ ಕತಿು , 

ಮಾನಯ  ಆಹರ, ನಾಗರಿೀಕ ಸರಬರಾರ್ಜ ಮತ್ತು  ಗಾರ ಹ್ಕರ ವಯ ವಹರಗಳು ಹಗೂ ಅರಣ್ಯ  

ಸಚಿವರು; ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಸಿ.ನಾಗೇಶ್, ಮಾನಯ  ಪಾರ ಥಮಿಕ, ಪ್ರರ ಢ ಹಗೂ ಸಕಲ ಸಚಿವರು; ಶ್ರ ೀ 

ವಿ.ಸುನಿೀಲ್್ ಕುಮಾರ್್, ಮಾನಯ  ಇೆಂಧನ, ಕನು ಡ ಮತ್ತು  ಸಂಸೆ ೃತಿ ಸಚಿವರು.  

ಸದನ ಪಾರ ರಂಭ್ದ್ಧೆಂದ ಮಧಾಯ ಹ್ು ದವರೆಗೆ ಹಜರಿರಬೇಕದ ಅಧಿಕರಿಗಳ್ಳೆಂದರೆ, 

ಡಾ.ಬಸವರಾರ್ಜ.ಎಸ್್, ವಯ ವಸೆ್ವಪಕ ನಿದೇುಶಕರು, ರಾಜಿೀವ್ ಗಾೆಂಧಿ ಗಾರ ಮಿೀಣ್ ವಸತಿ 

ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಬ್ೆಂಗಳೂರು; ಶ್ರ ೀ ಮಹ್ಮದ್್ ಮಹಿಸಿನ, ಆಯುಕು ರು ಮತ್ತು  

ಪದನಿಮಿತು  ಸಕುರದ ಪರ ಧಾನ ಕಯುದಶ್ು, ಪುನರ್್ ವಸತಿ ಮತ್ತು  ಪುನರ್್ ನಿಮಾುಣ್ 

ಇಲಾಖೆ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ; ಸಕುರದ ಜಂಟ ಕಯುದಶ್ುಗಳು, ಅಲಪ ಸಂಖಾಯ ತರ 

ಕಲಾಯ ಣ್ ಇಲಾಖೆ; ಶ್ರ ೀಮತಿ ಕೆ.ಭಾನ್ನಮತಿ, ಸಕುರದ ಅಪರ ಕಯುದಶ್ುಗಳು, ಕಂದಾಯ 

ಇಲಾಖೆ.  

ಮಧಾಯ ಹ್ು ದ್ಧೆಂದ ಮುಕು ಯವಾಗುವವರೆಗೆ ಹಜರಿರಬೇಕದ ಅಧಿಕರಿಗಳ್ಳೆಂದರೆ,       

ಶ್ರ ೀ ಹೆಚ್.ಬಸವರಾಜೇೆಂದರ , ಆಯುಕು ರು, ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು  ಪಶುವೈದಯ ಕಿೀಯ ಸೇವಾ 

ಇಲಾಖೆ; ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಪಿ.ಮೀಹ್ನ್ ರಾಜ್, ನೀೆಂದಣಿ ಮಹ ಪರಿವಿೀಕ್ಷಕರು ನೀೆಂದಣಿ ಮತ್ತು  

ಮುದಾರ ೆಂಕ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ; ಶ್ರ ೀ ಶಂಕರಗೌಡ ದಡಡ ಮನಿ, ಸಕುರದ ಜಂಟ 

ಕಯುದಶ್ುಗಳು, ಪಶುಸಂಗೀಪನಾ ಇಲಾಖೆ; ಶ್ರ ೀಮತಿ ವಿಜಯ ಕುಮಾರಿ, ಸಕುರದ 

ಉಪ ಕಯುದಶ್ುಗಳು, ಲೀಕೀಪಯೀಗಿ ಇಲಾಖೆ. 
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4. ಸಭಾಪತಿಯವರ ಅಪಪ ಣೆ ಮೇರೆಗೆ ಪರ ಸ್ತು ಪಿಸಲಪ ಟಟ  ವಿಷಯಗಳು 

ಅ) ವಿಷಯ:- 

 

ತಜ್ಞ ವೈದಾಯ ಧಿಕರಿ ಮತ್ತು  ಸ್ವಮಾನಯ  ತಜ್ಞ ಕತುವಯ  

ವೈದಾಯ ಧಿಕರಿಗಳ ಹುದ್ದ ಗೆ ಆಯೆ್ಕಯಾದ ಅಭ್ಯ ರ್ಥುಗಳು ಕತುವಯ ಕೆೆ  

ಹಜರಾಗಲು ಇನು ಷ್ಟಟ  ಕಲಾವಕಶ ನಿೀಡುವ ಬಗೆೆ . 

                                 ----- 

 ಶಿರ ೋ ಎನ .ಅಪಾಪ ಜಿಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅವಕಶ ಕಟಟ ದದ ಕೆ ಗಿ 

ನಾನ್ನ ತಮಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು  ಸಲಿ್ಲಸುತೆು ೀನೆ.  

ರಾಜಯ ದ ಸಕುರಿ ಆಸಪ ತೆರ ಗಳಿಗೆ 692 ತಜ್ಞ ವೈದಯ ರು ಮತ್ತು  1048 ಸ್ವಮಾನಯ  

ವೈದಾಯ ಧಿಕರಿಗಳನ್ನು  ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕಳಳ ಲು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹರಡಿಸಿ ಕಳ್ಳದ ಮೇ ಮತ್ತು  

ಜೂನ್ ತಿೆಂಗಳಿನಲಿ್ಲ  ಅವರಿಗೆ ನೇಮಕತಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು  ನಿೀಡಲಾಗಿರುವುದು ಸರಿಯಷ್ಟ ೀ. 

ಈ ಪೈಕಿ, 17 ಮಂದ್ಧ ತಜ್ಞ ವೈದಯ ರು ಮತ್ತು  35 ಸ್ವಮಾನಯ  ಕತುವಯ  ವೈದಾಧಿಕರಿಗಳು ಉನು ತ 

ವಾಯ ಸಂಗವನ್ನು  ಮಾಡುತಿು ದುದ , ಕೀವಿಡ್-19 ಕರಣ್ದ್ಧೆಂದ ಇವರ ಉನು ತ ವಾಯ ಸಂಗದ 

ಅವಧಿಯು ಕೂಡ ವಿಸು ರಣೆಗೆಂಡಿರುವುದರಿೆಂದ ಇವರುಗಳು ಕತುವಯ ಕೆೆ  ಹಜರಾಗಲು 

ಕಷಟ -ಸ್ವಧಯ ವಾಗಿರುತು ದ್. ಇದರಿೆಂದ ಕತುವಯ ಕೆೆ  ಹಜರಾಗುವ ವೈದಯ ರ ಉನು ತ ವಾಯ ಸಂಗಕೆೆ  

ಅಡಿಡ  ಉೆಂಟ್ಟಗಲ್ಲದ್. ಸಕುರಿ ಆಸಪ ತೆರ ಯತು  ತಜ್ಞ ವೈದಯ ರ ನಿರಾಸಕಿು  ಮೇಲು ೀಟಕೆೆ  

ಕಂಡರೂ, ಮೂಲ ಕರಣ್ ಅವರ ಉನು ತ ವಾಯ ಸಂಗದ ಅವಧಿಯು ಕೀವಿಡ್್-19 

ಹವಳಿಯಿೆಂದ ಕೆಂಚ ವಿಸು ರಣೆಯಾಗಿರುವುದಾಗಿದ್. ಆದುದರಿೆಂದ ಸದರಿ ತಜ್ಞ 

ವೈದಾಯ ಧಿಕರಿಗಳು ಕತುವಯ ಕೆೆ  ಹಜರಾಗಲು ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸಿದದ  ಕನೆಯ ದ್ಧನವಾದ ಜೂನ್ 

16ನ್ನು  ವಿಸು ರಿಸಿ, ಇನು ಷ್ಟಟ  ಕಲಾವಕಶ ಮಾಡಿಕಡುವಂತೆ ಸಲಿ್ಲಸಿರುವ ಮನವಿಗಳನ್ನು  

ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗೆೆ  ಶೂನಯ  ವೇಳ್ಳಯಲಿ್ಲ  ಚಚಿುಸಲು ಬಯಸುತಿು ದ್ದ ೀನೆ. 

ಶಿರ ೋ ವಿ.ಸೋಮಣಾ  (ವಸತಿ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇದನ್ನು  

ಸಂಬಂಧಪಟಟ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ  ಅವರಿೆಂದ  ಉತು ರ ಪಡೆದುಕೆಂಡು 

ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.  

(ಮುೋಂದು...) 
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(691)15.9.2021/11.50/ಎೋಂ.ಎೋಂ-ಜಿ.ಆರ  

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

 ಆ) ವಿಷಯ:- ಕಳೆದ 2-3 ದ್ಧನಗಳ ಹಿೋಂದೆ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲೆ್ಲ ಯಲೆ್ಲ   

                                  ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲ್ಲ ನಡೆಯುತಿು ದೆ  ದೌಜ್ಾನಾ ವನಿು     

                                   ಮೊಬೈಲ ನಲೆ್ಲ  ಸೆರೆಹಿಡಿದು ವೈರಲ  ಆಗಿರುವ ಬಗೆೆ . 

- - - - - 

 ಶಿರ ೋ ಅರವಿೋಂದ ಕುಮಾರ ಅರಳಿ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿೋಂದ ಆಯೆ್ಕ ಯಾದವರು):- 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲಿ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಆದಂತಹ್ ರ್ಟನೆ ಬಗೆೆ  ಶೂನಯ  

ವೇಳ್ಳಯಲಿ್ಲ  ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಲು ಅವಕಶ ನಿೀಡಿದದ ಕೆೆ  ತಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಕಳ್ಳದ 2-3 

ದ್ಧವಸಗಳಿೆಂದ ಒೆಂದು ವಿಡಿಯೀ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲಿ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಮಬೈಲ್್ನಲಿ್ಲ  ವೈರಲ್್ 

ಆಗಿದದ ನ್ನು  ಗಮನಿಸಿದ ಸ್ವವುಜನಿಕರು ಬ್ಚಿಾ ಬಿದ್ಧದ ದಾದ ರೆ.  ಈ ವಿಡಿಯೀದ್ಧೆಂದ ಅಲಿ್ಲನ 

ಜನರು ಸಾ ಲಪ  ಕತು ಲಾದರೆ ಭ್ಯ ಪಡುತಿು ದಾದ ರೆೆಂದು ’ಕನು ಡ ಪರ ಭ್’ ದ್ಧನಪತಿರ ಕೆಯಲಿ್ಲ  ಹಗೂ 

ಸುವಣ್ು ಟ.ವಿ ಯಲಿ್ಲ  ವರದ್ಧಯಾಗಿದ್.  ಈ ವಿಡಿಯೀದಲಿ್ಲ  ಒೆಂಟ ಮಹಿಳ್ಳಯನ್ನು  ನಿವುಸು ರ 

ಮಾಡಿ ಕಬಿಬ ನ ಜಲಿ್ಲಯಿೆಂದ ಥಳಿಸುತಿು ರುವ 4-5 ಜನರು ದೌಜುನಯ  ಮಾಡುತಿು ರುವುದು 

ಹಗೂ ಮಹಿಳ್ಳಯು ರಕ್ಷಣೆ ಕೀರಿ ಗೀಗರಿಯುವ ದೃಶಯ  ಸ್ವವುಜನಿಕರನ್ನು  

ತಲಿಣ್ಗಳಿಸಿದ್.  ಈ ರ್ಟನೆ ಜರುಗಿದುದ  ಯಾದಗಿರಿ-ಶಹಪೂರ ಹೆದಾದ ರಿಯ ಮೇಲ್ಲ ಎೆಂದು 

ಊಹೆ ಮಾಡಲಾಗುತಿು ದ್.  ಆ 4-5 ಜನರಲಿ್ಲ  ಒಬಬ ನ್ನ ಈ ದೌಜುನಯ ದ ದೃಶಯ ವನ್ನು  

ಮಬೈಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಆ ಮಹಿಳ್ಳಯನ್ನು  ತೀರಿಸಿ ಕಕೆ ಹಕುತಿು ರುವ ದೃಶಯ  ಜಿಲಿ್ಲಯ 

ಜನರಲಿ್ಲ  ಭ್ಯದ ವಾತವರಣ್ ನಿಮಾುಣ್ವಾಗಿದ್.  ಈ ಒೆಂದು ವಾತವರಣ್ 

ತಿಳಿಗಳಿಸಬೇಕದರೆ ವೈರಲ್್ ಆದ ವಿಡಿಯೀ ಯಾರದು? ಇದರಲಿ್ಲ  ದೌಜುನಯ ಕೆೆ  ಒಳಗಾದ 

ಆ ಮಹಿಳ್ಳ ಯಾರು? ದೌಜುನಯ  ನಡೆಸಿದ ಈ 4-5 ಜನರು ಯಾರು? ಎೆಂಬುವುದನ್ನು  

ಪ್ಲ್ಲೀಸರು ಪತೆು  ಹ್ಚಿಾ  ಅವರಿಗೆ ತಕೆ  ಶ್ಕೆಷ  ವಿಧಿಸಿ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲಿ್ಲಯ ಜನರಲಿ್ಲರುವ 

ಆತಂಕವನ್ನು  ದೂರ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾನಯ  ಗೃಹ್ ಸಚಿವರ ಗಮನ ಸೆಳ್ಳಯಬಯಸುತೆು ೀನೆ. 

 ಶಿರ ೋ ವಿ. ಸೋಮಣಾ  (ವಸತಿ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಗೃಹ್ 

ಸಚಿವರಿೆಂದ ಉತು ರವನ್ನು  ಕಡಿಸುತೆು ೀನೆ. 
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 ಇ) ವಿಷಯ:- ನೇಕಾರರ ಸಮೋಕೆಷ  ಹಾಗೂ ಪರ ತ್ಾ ೋಕ ನೇಕಾರರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ   

                               ನಿಗಮ ಸ್ತಾ ಪನೆ ಕುರಿತ್ತ 

- - - - 

 ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಸಿ. ಕೋಂಡಯಾ  (ಸಾ ಳಿೋಯ ಸಂಸೆಾ ಗಳ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಸ್ವವುಜನಿಕ ಮಹ್ತಾ ದ ಜರೂರು ವಿಷಯವನ್ನು  ಶೂನಯ ವೇಳ್ಳಯಲಿ್ಲ  ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಲು 

ಅನ್ನಮತಿ ಕೀರಿದದ ಕೆೆ  ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕಟಟ  ತಮಗೆ ಧನಯ ವಾದಗಳು.  ರಾಜಾಯ ದಯ ೆಂತ 

ನೇಯೆ್ಕ  ಉದಯ ಮವನ್ನು  ನಂಬಿಕೆಂಡಿರುವ ಲಕಷ ೆಂತರ ಜನರ ದಶಕದ ನಿರಿೀಕೆಷ ಯಾದ 

ನೇಕರರ ಸಮಿೀಕೆಷ ಗೆ ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ ಮುೆಂದಾಗಿರುವುದು ನೇಕರಿಕೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ 

ಜನರಲಿ್ಲ  ಆಶಾಭಾವನೆ ಮೂಡಿದ್.  ರಾಜಾಯ ದಯ ೆಂತ ನೇಕರಿಕೆಯನ್ನು  ನೇರವಾಗಿ 

ನಂಬಿಕೆಂಡಿರುವ ಸುಮಾರು 7.5 ಲಕ್ಷ ಜನರಿದುದ , ಉಪ ಉದಯ ಮಗಳನ್ನು  ಅವಲಂಬಿಸಿ 

ಮತು ಷ್ಟಟ  ಜನ ಬದುಕು ಕಟಟ ಕೆಂಡಿದಾದ ರೆ.  ಇವರಿಗೆ ಕನಿಷಾ  ಗುರುತಿನ ಚಿೀಟ ಇಲಿದ ಕರಣ್ 

ಸಮಸೆಯ  ಎದುರಿಸುತಿು ದದ ರು.  ಹಿೀಗಾಗಿ ಗಣ್ತಿ ಆಧರಿಸಿ ಗುರುತಿನ ಚಿೀಟ ನಿೀಡಿದದ ಲಿ್ಲ  ಹೆಚುಾ  

ಅನ್ನಕೂಲವಾಗಲ್ಲದ್.  

 ಕಳ್ಳದ ವಷು ಕೀವಿಡ್-19 ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಸಹಯಧನ ಕೀರಿ 56,773 ಜನ 

ನೇಕರರು ಅಜಿು ಸಲಿ್ಲಸಿದುದ , ಲಕಷ ೆಂತರ ನೇಕರರಿದದ ರೂ ಸರಕರದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು  

ಈಡೇರಿಸಲಾಗದ ಕರಣ್ ಸಹಯಧನವನ್ನು  ಪಡೆಯಲಾಗದ ದುಸೆಿತಿ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲದ್.  

ಸರಕರ ಕೂಡಲೇ ಗಣ್ತಿ ಕಯುವನ್ನು  ರಾಜಾಯ ದಯ ೆಂತ ಕೈಗೆತಿು ಕೆಂಡು ನೇಕರರ ನೆರವಿಗೆ 

ಧಾವಿಸಬೇಕು.  ತನೂಮ ಲಕ ಬಹ್ಳ ವಷುಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯಾದ ಪರ ತೆಯ ೀಕ ನೇಕರರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  

ನಿಗಮವನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಲು ಸಹ್ ಕರ ಮ ಕೈಗಳಳ ಬೇಕೆೆಂದು ಶೂನಯ ವೇಳ್ಳಯಲಿ್ಲ  ಮಾನಯ  ಜವಳಿ 

ಸಚಿವರನ್ನು  ಒತು ಯಿಸುತೆು ೀನೆ.  

 ಶಿರ ೋ ವಿ. ಸೋಮಣಾ (ವಸತಿ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಯವರಿೆಂದ ಉತು ರ ಕಡಿಸುತೆು ೀನೆ. 
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 ಈ) ವಿಷಯ:- ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ಪರಿೋಕೆಷ ಯಲೆ್ಲ  ಒೋಂದೇ ಸಮುದಾಯದ 70 ಮಂದ್ಧ  

                                  ಆಯೆ್ಕ ಯಾಗಿರುವ ಬಗೆೆ . 

- - - - - 

ಶಿರ ೋ ಹಣಮಂತ್ ರುದರ ಪಪ  ನಿರಾಣಿ(ಪದವಿೋಧರರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ದ್ಧನಾೆಂಕ 12.09.2021ರಂದು ವಿಜಯವಾಣಿ ದ್ಧನಪತಿರ ಕೆಯಲಿ್ಲ  

ಪರ ಕಟವಾದ “ಒೆಂದೇ ಸಮುದಾಯದ 70 ಮಂದ್ಧಗೆ ಎಫ್ಡಿಎ ಅಹ್ುತೆ”್ ಎೆಂಬ 

ಅಡಿಬರಹ್ದಲಿ್ಲ  ಪರ ಕಟವಾದ ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ ನೇಮಕತಿಯಲಿ್ಲ  ಹ್ಲವಾರು 

ಲೀಪದೀಷಗಳು ಹಗೂ ಪರ ಶೆು  ಪತಿರ ಕೆ ಸೀರಿಕೆಯಾಗುತಿು ದದ ರೂ ಸಹ್ ಯಾವುದೇ 

ಕರ ಮವಾಗುತಿು ಲಿ .  ಜನವರಿ 2021ರಂದು ಎಫ.ಡಿ.ಎ ಅಹ್ುತ ಪರಿೀಕೆಷ  ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು , 

ಅದರ ಪರ ಶೆು  ಪತಿರ ಕೆಯು ಸೀರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು .  ಆ ಪರ ಶೆು  ಪತಿರ ಕೆ ಸೀರಿಕೆಯಲಿ್ಲ  ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ 

ಆಯೀಗದ ಅಧಿಕರಿ/ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ ವಗು ಹಗೂ ಪ್ಲ್ಲೀಸ್್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಗಳು 

ಭಾಗಿಯಾಗಿದದ ರು, ತದನಂತರ ಆಯೀಗವು ಪರಿೀಕೆಷ  ಮುೆಂದೂಡಿಸಿ ಫೆಬರ ವರಿಯಲಿ್ಲ  ಪರಿೀಕೆಷ  

ನಡೆಸಿ ಇತಿು ೀಚಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅಹ್ುತ ಪಟಟ ಯಲಿ್ಲ  ಒೆಂದೇ ಕೆಂದರ ದಲಿ್ಲ  ಒೆಂದೇ 

ಸಮುದಾಯದ 70 ಅಭ್ಯ ರ್ಥುಗಳು ಅಹ್ುತೆ ಪಡೆದ್ಧದಾದ ರೆ ಹಗೂ ಈ ಅಕರ ಮದಲಿ್ಲ  

ಆಯೀಗದವರೇ ನೇರವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದು ಹ್ಲವು ಅನ್ನಮಾನಗಳಿಗೆ ಕರಣ್ವಾಗಿದ್ 

ಎೆಂದು ಪತಿರ ಕ ವರದ್ಧಯಾಗಿದ್. ಹಗೂ ಪರ ತಿಭಾವಂತ ಅಭ್ಯ ರ್ಥುಗಳು ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ 

ಆಯೀಗದ ಮೇಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಕಳ್ಳದುಕಳುಳ ವಂತಗಿದ್ ಮತ್ತು  ಸ್ವವಿರಾರು ಪರ ತಿಭಾವಂತ 

ವಿದಾಯ ರ್ಥುಗಳಿಗೆ/ಅಭ್ಯ ರ್ಥುಗಳಿಗೆ ವಂಚನೆಯಾಗಿದ್ ಎೆಂಬುದನ್ನು  ತಮಮ  ಗಮನಕೆೆ  

ತರುಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  ಈಗಾಗಲೇ ಐ.ಬಿ.ಪಿ.ಎಸ್್ ಪರಿೀಕೆಷ , ಸ್ವಟ ಫ್ ಸೆಲ್ಲಕ್ಷನ್ ಪರಿೀಕೆಷ , 

ಆರ್.ಆರ್.ಬಿ ಪರಿೀಕೆಷ  ಹಗೂ ಸೇನೆ ಪರಿೀಕೆಷ ಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅೆಂದರೆ ಕಂಪೂಯ ಟರ್್ 

ಆಧಾರಿತ ಪರಿೀಕೆಷ  ನಡೆಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿವ, ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲಿ್ಲ  

ಕನಾುಟಕದಲಿ್ಲ  ಕಂಪೂಯ ಟರ್್ ಆಧಾರಿತ ಪರಿೀಕೆಷ ಯನ್ನು  ಪರಿಚಯಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ 

ಪರಿೀಕೆಷ ಯಲಿ್ಲನ ಅಕರ ಮಗಳು ಮತ್ತು  ವಾಮಮಾಗುಗಳನ್ನು  ತಡೆಗಟಟ ಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತು ದ್.  

ಇದು ನೇಮಕತಿ ಮೇಲ್ಲ ಅಭ್ಯ ರ್ಥುಗಳ ವಿಶಾಾ ಸ ಹೆಚಿಾ ಸುತು ದ್.  ಕಂಪೂಯ ಟರ್್ ಆಧಾರಿತ 

ಪರಿೀಕೆಷ  ಮೂಲಕ ಫಲ್ಲತೆಂಶವನ್ನು  ಬೇಗನೆ ನಿೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಭ್ಯ ರ್ಥುಗಳ 

ಕಯುವಿಕೆಯನ್ನು  ಮತ್ತು  ಹುದ್ದ ಗಳ ಕರತೆಯನ್ನು  ನಿೀಗಿಸಲು ಅನ್ನಕೂಲವಾಗುತು ದ್. ಈ 

ನಿಟಟ ನಲಿ್ಲ  ಮುೆಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲಿ್ಲ  ಸಕುರವು ಮತ್ತು  ಆಯೀಗವು ನಡೆಸುವ ನೇಮಕತಿಗೆ 
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ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಿ  ಪರಿೀಕೆಷ ಗಳನ್ನು  ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲು ಈ ಮೂಲಕ 

ಸಕುರಕೆೆ  ಒತು ಯಿಸುತೆು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ವಿ. ಸೋಮಣಾ  (ವಸತಿ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಸಂಬಂಧಪಟಟ  ಸಚಿವರಿೆಂದ ಉತು ರವನ್ನು  ಒದಗಿಸುತೆು ೀನೆ.  
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ಉ) ವಿಷಯ:- ಗುೋಂಡೆು ಪೇಟೆ ತಲೆ್ಲಕು ಕಗೆಳದ ಹುೋಂಡಿ ಗಾರ ಮದಲೆ್ಲ  

ಸಂಸೆ ರಿತ್ ಸುಗಂಧ ದರ ವಾ  ಉತಪ ದರ್ನ ಕಾಖಾಾನೆಯಿೋಂದ 

ಹೊರಹೊಮುಮ ತಿು ರುವ ರಾಸ್ತಯನಿಕ ಯುಕು  

ದುವಾಾಸನೆಯಿೋಂದ ಗಾರ ಮಗಳ ಜ್ನರ ಆರೋಗಾ ದ ಮೇಲ್ಲ 

ದುಷಪ ರಿಣಾಮ ಬಿೋರುತಿು ರುವ ಬಗೆೆ . 

- - - - - 

 ಶಿರ ೋ ಸಂದೇಶ  ರ್ನಗರಾಜು (ಸಾ ಳಿೋಯ ಸಂಸೆಾ ಗಳ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲಿ್ಲ , ಗುೆಂಡಿುಪೇಟ್ಟ ತಲಿ್ಲಕು, ಕಗೆಳದ ಹುೆಂಡಿ ಬಳಿ 

ಸೆ್ವಪಿತವಾಗಿರುವ ಚಿೀನಾ ಮೂಲಕ ರ್ಚೆಂಡು ಹೂವು ಸಂಸೆ ರಿತ ಸುಗಂಧ ದರ ವಯ  ಉತಪ ದನಾ 

ಕಖಾುನೆಯು ಪರಿಸರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು  ಕಟ್ಟಟ ನಿಟ್ಟಟ ಗಿ ಅನ್ನಸರಿಸದ್ ಉತಪ ದನಾ 

ಕಯಾುಚರಣೆ ಮಾಡುತಿು ರುವುದರಿೆಂದ, ರ್ಟಕದ್ಧೆಂದ ಹರಹಮುಮ ತಿು ರುವ 

ರಾಸ್ವಯನಿಕಯುಕು  ದುವಾುಸನೆಯಿೆಂದ, ಕಗೆಳದ ಹುೆಂಡಿ, ತರ ಯಂಬಕಪುರ, ತೆರಕಣಾೆಂಬಿ, 

ದೇಪಾಪುರ ಮದಲಾದ ಗಾರ ಮಗಳ ಜನರ ಆರೀಗಯ ದ ಮೇಲ್ಲ ದುಷಪ ರಿಣಾಮ 

ಉೆಂಟ್ಟಗುತಿು ದ್.  ಕಖಾುನೆಯಿೆಂದ ಹರಬರುತಿು ರುವ ಕೆಟಟ  ದುವಾುಸನೆಯಿೆಂದ ಹಟ್ಟಟ  

ತಳಸು, ತಲ್ಲಸುತ್ತು , ವಾಕರಿಕೆ ಉೆಂಟ್ಟಗುತಿು ದುದ , ಕೆಲವಮ್ಮಮ  ಉಸಿರಾಟಕೊ  

ತೆಂದರೆಯಾಗುತಿು ದ್. ರೈತಪಿ ಜನರಿಗೆ ಹಲಗದ್ದ ಗಳಲಿ್ಲ  ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು 

ತೆಂದರೆಯಾಗಿದ್.  ಜಾನ್ನವಾರುಗಳಿಗೂ ಇದರಿೆಂದ ತೆಂದರೆಯಾಗುತಿು ದ್.  ಈ ಬಗೆೆ  

ದ್ಧನಾೆಂಕ 24ನೇ ಆಗಸ್ಟ ್ 2021ರಂದು ಗುೆಂಡಿುಪೇಟ್ಟ ನಗರದಲಿ್ಲ  ರೈತಪಿ ಜನರು ಭಾರಿೀ 

ಪರ ತಿಭ್ಟನೆ ನಡೆಸಿ, ಮ್ಮರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ, ಕಖಾುನೆಯನ್ನು  ಮುಚುಾ ವಂತೆ ಸಕುರಕೆೆ  ಮನವಿ 

ಸಲಿ್ಲಸಿದಾದ ರೆ.  ತಲಿ್ಲಕು ಆಡಳಿತವೂ ಕೂಡಾ ಈ ಬಗೆೆ  ಕಖಾುನೆಗೆ ಎಚಾ ರಿಕೆ ನಿೀಡಿದದ ರೂ, 

ಉತಪ ದನಾ ರ್ಟಕದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಲ್ಲಯವರು ಈ ಬಗೆೆ  ಗಮನ ಹ್ರಿಸಿಲಿ .  ಅಧಿಕರಿಗಳು 

ತಪಾಸಣೆಗೆ ಬಂದಾಗ ರಾಸ್ವಯನಿಕ ಸಿೆಂಪಡಿಸಿ ವಾಸನೆ ಬರದಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತು ದ್.  ಆದರೆ 

ಮತೆು  ಕಖಾುನೆಯಿೆಂದ ಅದೇ ದುವಾುಸನೆ ಹರಡುತಿು ದ್.  ಈರ್ಚಗೆ ಗಾಳಿ ಜೀರಾಗಿ 

ಬಿೀಸುತಿು ರುವುದರಿೆಂದ ಗಾರ ಮಸೆ ರಿಗೆ, ಜನ ಜಾನ್ನವಾರುಗಳಿಗೆ ದುವಾುಸನೆಯಿೆಂದ 

ತೆಂದರೆಯಾಗುತಿು ದ್.  ಈ ಬಗೆೆ  ಮತೆು  ನಿನೆು  ದ್ಧವಸ ದ್ಧನಾೆಂಕ 13-9-2021ರಂದು ರೈತಪಿ 

ಜನರು, ರೈತಮುಖಂಡರು ಈ ಬಗೆೆ  ಪತಿರ ಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮತೆು  ಈ ವಿಷಯವನ್ನು  

ಸುವಾಸನಾ ದರ ವಯ  ಉತಪ ದನಾ ರ್ಟಕದ ಹಗೂ ಸಕುರದ ಗಮನಕೆೆ  ತಂದು, ಈ ಬಗೆೆ  

ಸೂಕು  ಕರ ಮಕೆೆ  ಒತು ಯಿಸಿದಾದ ರೆ. 
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 ಆದಕರಣ್ ಕೂಡಲೇ ಈ ಬಗೆೆ  ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆಯವರು ಗಮನಹ್ರಿಸಿ, ಪರಿಸರ 

ಇಲಾಖೆಯ ಉನು ತ ಅಧಿಕರಿಗಳನ್ನು , ಪರಿಸರ ತಜ್ಞರನ್ನು , ಕಖಾುನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ತಪಾಸಣೆ 

ನಡೆಸಿ, ಪರಿಸರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು  ಕಟ್ಟಟ ನಿಟ್ಟಟ ಗಿ ಅನ್ನಸರಿಸಲಾಗಿದ್ಯೇ ಇಲಿವೇ 

ಎೆಂಬುದನ್ನು  ಪರಿಶ್ೀಲ್ಲಸಿ, ಪರಿಸರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು  ಕಟ್ಟಟ ನಿಟ್ಟಟ ಗಿ ಅನ್ನಸರಿಸುವ 

ಮೂಲಕ, ದುವಾುಸನೆ ಹರಬರದ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ಉತಪ ದನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಎಚಾ ರಿಕೆ 

ಹಗೂ ಸೂಚನೆ ನಿೀಡುವಂತೆ ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕೆೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿ 

ಮಾಡಿಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ.  

 ಶಿರ ೋ ವಿ. ಸೋಮಣಾ  (ವಸತಿ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಸಂಬಂಧಪಟಟ  ಸಚಿವರಿೆಂದ ಉತು ರವನ್ನು  ಒದಗಿಸುತೆು ೀನೆ.  
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 ಊ) ವಿಷಯ:- ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ.ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಯಕಲಪ  ನಿೋಡುವ ಬಗೆೆ . 

- - - - 

 ಶಿರ ೋ ಯು.ಬಿ. ವೆೋಂಕಟೇಶ  (ರ್ನಮನಿದೇಾಶಿತ್ರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಅವಕಶಕೆ ಗಿ ಧನಯ ವಾದಗಳು. ಕನಾುಟಕ ಲೀಕಸೇವಾ ಆಯೀಗದ ಬಗೆೆ  ನಾನ್ನ 

ಪರ ತಿಬಾರಿ ಸದನದಲಿ್ಲ  ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸುತು ಲೇ ಬಂದ್ಧದ್ದ ೀನೆ.  ವಿಧಾನಸೌಧಕೆೆ  ಕೂಗಳತೆ 

ದೂರದಲಿ್ಲರುವ ಕನಾುಟಕ ಲೀಕಸೇವಾ ಆಯೀಗದ ಕಯುವೈಖ್ರಿಯನ್ನು  

ನಿಯಂತಿರ ಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು  ಈ ಸಕುರ ಮಾಡುತಿು ಲಿ .  ಇದಕೆೆ  ಹಸದಾಗಿ ಸೇಪುಡೆ 

ಎೆಂಬಂತೆ ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ ದ್ಧನಪತಿರ ಕೆಯೆಂದರಲಿ್ಲ  ವರದ್ಧಯಾದ “ಮೌಲಯ  ಕಳ್ಳದುಕೆಂಡ 

ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್್.ಸಿ”್ಎೆಂಬ ವರದ್ಧಯೇ ಸ್ವಕಿಷ . 

 ಕಳ್ಳದ ಹ್ತ್ತು  ವಷುಗಳಲಿ್ಲ  ನೇಮಕತಿ ಪರ ಕಿರ ಯ್ಕಗಳು ಜರುಗಿರುವುದು ಮೂರು 

ಪರ ಕರಣ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಮಾತರ .  2017-18ನೇ ಬಾಯ ಚ್ನಲಿ್ಲ  106 ಕೆಎಎಸ್್ ಅಧಿಕರಿಗಳ ನೇಮಕಕೆೆ  

2019ರಿೆಂದ ಪರ ಕಿರ ಯ್ಕ ಪಾರ ರಂಭ್ಗೆಂಡು ನಿಧಾನಗತಿಯಲಿ್ಲ  ಪೂವುಭಾವಿ ಪರಿೀಕೆಷ  ನಡೆದು 

2021ರ ಫೆಬರ ವರಿಯಲಿ್ಲ  ಮೇನು ್ ಪರಿೀಕೆಷ  ಮುಗಿದ್ಧದ್. ಆದರೆ ಇದರ ಮೌಲಯ ಮಾಪನ ಇನೂು  

ಶುರುವಾಗದ ಕರಣ್ ನೇಮಕತಿಗೆ ಇನೆು ಷ್ಟಟ  ಕಲಾವಧಿ ಕಯಬೇಕೀ ಎನ್ನು ವುದು 

ಅಭ್ಯ ರ್ಥುಗಳ ಪರ ಶೆು ಯಾಗಿದ್.  ಕೆಂದರ ದ ಲೀಕಸೇವಾ ಆಯೀಗ 06 ತಿೆಂಗಳಿನಲಿ್ಲ  ನೇಮಕತಿ 

ಪರ ಕಿರ ಯ್ಕಗಳನ್ನು  ಪೂಣ್ುಗಳಿಸುತಿು ದದ ರೆ, ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಮಾತರ  ನಿಧಾನಗತಿಯಲಿ್ಲ  

ಸ್ವಗುತಿು ರುವುದು ಜನರ ಆಕರ ೀಶಕೆೆ  ಕರಣ್ವಾಗಿದ್. 

 ಈ ನಡುವ ಡಿಜಿಟಲ್್ ಮೌಲಯ ಮಾಪನದಲಿ್ಲ  ಗೀಲ್್ ಮಾಲ್್ ಆಗಿರುವುದನ್ನು  ಪರ ಶ್ು ಸಿ 

ಹೈಕೀಟುನಲಿ್ಲ  ಸಲಿ್ಲಸಿರುವ ಅಜಿು ಬಾಕಿ ಇರುವುದನೂು  ನೆಪ ಹೇಳಲಾಗುತಿು ದ್.  ಇದರ 

ಜತೆಗೆ 2017-18, 2018-19, 2019-2020 ಮತ್ತು  2021ರಲಿ್ಲ  ಕೆಎಎಸ್್ ಅಧಿಕರಿಗಳ 

ಸುಮಾರು ಒೆಂದು ಸ್ವವಿರ ಹುದ್ದ ಗಳು ಖಾಲ್ಲ ಇದದ ರೂ ನೇಮಕತಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ 

ಹರಡಿಸುವುದಕೆೆ  ಸಕುರ ಅನ್ನಮತಿ ನಿೀಡಿಲಿ .  ಸಕುರದ ಧೀರಣೆಗಳನ್ನು  ಖಂಡಿಸಿ 

ಹಗೂ ಆಯೀಗದ ವಿಳಂಬ ನಿೀತಿಯಿೆಂದ ಅಭ್ಯ ರ್ಥುಗಳು ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಸಹ್ವಾಸವೇ 

ಬೇಡವೆಂದು ಯು.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಕಡೆ ಹೀಗುತಿು ದಾದ ರೆ. 
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 ಆದಕರಣ್, ಎಲಿ  ವಿಚಾರಗಳ ಬಗೆೆ  ಪರಿಶ್ೀಲ್ಲಸಿ, ಕೆಪಿಎಸ್.ಸಿ.ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಯಕಲಪ  

ರೂಪಿಸುವಂಥ ವಯ ವಸೆೆಯನ್ನು  ಸಕುರ ಕೈಗಳುಳ ವುದೇ ಎೆಂಬ ಬಗೆೆ  ಶೂನಯ ವೇಳ್ಳಯಲಿ್ಲ  

ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳನ್ನು  ಒತು ಯಿಸುತೆು ೀನೆ. 

 ಶಿರ ೋ ವಿ. ಸೋಮಣಾ  (ವಸತಿ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಯವರಿೆಂದ ಉತು ರವನ್ನು  ಕಡಿಸುತೆು ೀನೆ.  

(ಮುೆಂದು) 

(692) 15-09-2021/ 12-00/ ಕೆಹೆಚ-ಜಿಆರ್  

                                                                                         (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾ ತಿ) 

ಋ) ವಿಷಯ: ಮಂಡಾ  ವಿಶಿ ವಿದಾಾ ಲಯದಲೆ್ಲ  ಸೇವೆ ಸಲೆ್ಲ ಸುತಿು ರುವ 

ಉಪರ್ನಾ ಸಕರುಗಳಿಗೆ ಸೇವಾ ಭ್ದರ ತ್ ನಿೋಡದೇ ಇರುವ 

ಕುರಿತ್ತ.  

*** 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ರ್ಟ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ (ಪದವಿೋಧರರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಮಂಡಯ  ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ನಿಲಯದ ಉಪನಾಯ ಸಕರುಗಳ ವೇತನ ಸಮಸೆಯ  ಬಗೆೆ  ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಲು 

ಅವಕಶ ನಿೀಡಿದದ ಕೆ ಗಿ ಧನಯ ವಾದಗಳು.  

ಮಂಡಯ  ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ನಿಲಯದಲಿ್ಲ  2019-20ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ವಲ್ಲನಿೆಂದಲ್ಲ ಅತಿರ್ಥ 

ಉಪನಾಯ ಸಕರುಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿವುಹಿಸುತಿು ರುವ ಉಪನಾಯ ಸಕರು ಇದುದ , ಯು.ಜಿ.ಸಿ 

ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಂತೆ ಎಲಿಾ  ಅಹ್ುತೆಗಳನ್ನು  ಹೆಂದ್ಧದದ ರೂ ಸಹ್ ಇವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ 

ಸೇವಾ ಭ್ದರ ತೆಯಾಗಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದಂತಹ್ ಮಾಸಿಕ ವೇತನವಾಗಲ್ಲ ನಿೀಡುತಿು ಲಿ . ಇವರಿಗೆ 

ಕಳ್ಳದ 7 ತಿೆಂಗಳುಗಳಿೆಂದ ವೇತನ ಬಾಕಿ ಇರುತು ದ್. ಈ ಬಗೆೆ  ಅತಿರ್ಥ ಉಪನಾಯ ಸಕರುಗಳು 

ಮಂಡಯ  ಜಿಲಿಾಧಿಕರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಎದುರು ಪರ ತಿಭ್ಟನೆಯನ್ನು  ನಡೆಸಿ, ಜಿಲಿಾಧಿಕರಿಗಳಿಗೆ 

ಮನವಿಯನ್ನು  ಸಹ್ ಸಲಿ್ಲಸಿರುತು ರೆ. ಕೀವಿಡ್-19ರ್ ಸಂದಭ್ುದಲಿ್ಲ  ಈ ಅತಿರ್ಥ 

ಉಪನಾಯ ಸಕರು ಆರ್ಥುಕ ಸಂಕಷಟ ಕೆೆ  ಒಳಗಾಗಿದುದ , ತ್ತೆಂಬಾ ತೆಂದರೆಯನ್ನು  

ಅನ್ನಭ್ವಿಸಿರುತು ರೆ. ಆದರೂ ವಿದಾಯ ರ್ಥುಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಟ ಯಿೆಂದ ಕರೀನಾದ 

ಪರಿಸೆಿ ತಿಯಲಿ್ಲ  ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು  ಆಫ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಪಾಠ-ಪರ ವಚನಗಳನ್ನು  

ನಡೆಸಿಕಟಟ ರುತು ರೆ. 
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 ಆದುದರಿೆಂದ, ವಿದಾಯ ರ್ಥುಗಳ ಭ್ವಿಷಯ ದ ಹಿತದೃಷ್ಟಟ ಯಿೆಂದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ 

ಕಯುಭಾರವನ್ನು  ಅತಿರ್ಥ ಉಪನಾಯ ಸಕರು ಉತು ಮವಾಗಿ ನಿವುಹಿಸುತು  ಬಂದ್ಧರುತು ರೆ 

ಹಗೂ ಇವರುಗಳಿಗೆ ವಯೀಮಿತಿ ಮಿೀರುತಿು ರುವ ಕರಣ್ದ್ಧೆಂದ ಇವರುಗಳಿಗೆ ಸಮಯಕೆೆ  

ಸರಿಯಾಗಿ ವೇತನ ನಿೀಡಿ, ಸೇವಾ ಭ್ದರ ತೆಯನ್ನು  ನಿೀಡುವುದರ ಜತೆಗೆ ಮುೆಂದ್ಧನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ 

ವಷುವಾದ 2021-22ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ಇವರ ಸೇವಯನ್ನು  ಮಂಡಯ  ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ನಿಲಯದಲಿ್ಲ  

ಮುೆಂದುವರೆಸಬೇಕೆೆಂದು ಮಾನಯ  ಉನು ತ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರನ್ನು  ಒತು ಯಿಸುತಿು ದ್ದ ೀನೆ. 

 ಶಿರ ೋ ವಿ.ಸೋಮಣಾ  (ವಸತಿ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇದರ ಬಗೆೆ  

ಸಂಬಂಧಪಟಟ  ಸಚಿವರಿೆಂದ ಉತು ರವನ್ನು  ಒದಗಿಸಿಕಡಲಾಗುವುದು.  
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ಎ) ವಿಷಯ: ರಾಜ್ಾ ದ 34 ಅನುದಾನಿತ್ ವಿಶೇಷ ಶಾಲ್ಲಗಳ ಸಿಬಬ ೋಂದ್ಧಗಳಿಗೆ 

ವೇತ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದ್ಧರುವ ಬಗೆೆ .  

*** 

 ಶಿರ ೋ ಎೋಂ.ಪಿ. ಸುನಿೋಲ  ಸುಬರ ಮಣಿ (ಸಾ ಳಿೋಯ ಸಂಸೆಾ ಗಳ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅವಕಶಕೆ ಗಿ ಧನಯ ವಾದಗಳು. ಪರ ಜಾವಾಣಿ ದ್ಧನಪತಿರ ಕೆಯಲಿ್ಲ  

ಪರ ಕಟವಾಗಿರುವ ಸುದ್ಧದ  “ಸಂಕಷಟ ದಲಿ್ಲ  ವಿಶೇಷ ಶಾಲ್ಲಗಳ ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ”್ ಎೆಂಬ ಶ್ೀಷ್ಟುಕೆಯ 

ವಿಷಯವನ್ನು  ಈ ಸದನದಲಿ್ಲ  ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಲು ಬಯಸುತೆು ೀನೆ. 

ಅೆಂಧ, ಅೆಂಗವಿಕಲ, ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಮಕೆಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುತಿು ರುವ ರಾಜಯ ದ 34 

ಅನ್ನದಾನಿತ ವಿಶೇಷ ಶಾಲ್ಲಗಳ ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಗಳಿಗೆ, ಕಳ್ಳದ ಆರು ತಿೆಂಗಳಿನಿೆಂದ ವೇತನ 

ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲಿ . ಈ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕುಟ್ಟೆಂಬಗಳು ಆರ್ಥುಕ ಸಂಕಷಟ ವನ್ನು  ಎದುರಿಸುತಿು ವ. ಈ 

ವಿಶೇಷ ಶಾಲ್ಲಗಳನ್ನು  ರಾಜಯ ದ ಅನ್ನದಾನ ಸಂಹಿತೆ 1982ರಡಿಯಲಿ್ಲ  ಅನ್ನದಾನಕೆೆ  

ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದ್. ಸ್ವವಿರಾರು ವಿಶೇಷ ಮಕೆಳಿಗೆ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನಿೀಡಲಾಗುತಿು ದದ ರೂ ಇವರಿಗೆ 

ಸರಿಯಾದ ಸಂಬಳ ಸಿಗದೇ ಪರದಾಡುವ ಸೆಿ ತಿ ಬಂದ್ಧದ್. ಕೀವಿಡ್್ನಂತಹ್ ಕಠಿಣ್ 

ಸಂದಭ್ುದಲಿ್ಲ  ಸಹ್ ವಿಶೇಷ ಮಕೆಳ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಕುೆಂಠಿತವಾಗದಂತೆ ವಿಡಿಯೀ, ಆಡಿಯೀ 

ಮೂಲಕ ಪಾಠ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು  ಸಹ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್. ಅಲಿದ್ ರಾಜಯ  ಸಕುರದ 

ಆರ್ಥುಕ ಇಲಾಖೆಯು ಈ ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಗಳ ಖಾತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ವೇತನ ನಿೀಡುವಂತೆ ಆದೇಶ 

ಮಾಡಿದದ ರೂ ಸಹ್ ಅದನ್ನು  ಅಧಿಕರಿಗಳು ಜಾರಿಗಳಿಸಿಲಿ . ಅನ್ನದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ 

ಶಾಲಾವಾರು ಬಂದರೆ ಒೆಂದಷ್ಟಟ  ವಯ ವಹರ ಗಿಟ್ಟಟ ತು ದ್ ಎೆಂಬ ಕರಣ್ಕೆೆ  ಆರ್ಥುಕ 

ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶವನ್ನು  ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕರಿಗಳು ಪಾಲ್ಲಸಿಲಿ  ಎೆಂಬ ದೂರುಗಳಿವ. 

ಅಲಿದ್ ಈ ಶಾಲ್ಲಗಳಲಿ್ಲ  ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಿವೃತು ರಾದ ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಗಳಿಗೆ ಪಿೆಂಚಣಿಯನ್ನು  

ನಿೀಡುವಂತೆ 2013 ರಲಿ್ಲ  ಆದೇಶವಾಗಿದದ ರೂ ಸಹ್ ಇಲಿ್ಲಯವರೆವಿಗೆ ಈ ವಿಶೇಷ ಅನ್ನದಾನಿತ 

ಶಾಲ್ಲಗಳ ನಿವೃತು  ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಗಳಿಗೆ ಪಿೆಂಚಣಿಯನ್ನು  ನಿೀಡಿಲಿ  ಎೆಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು  

ವಿಕಲಚೇತನರ ಮತ್ತು  ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿೀಕರ ಸಬಲ್ಲೀಕರಣ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರ ಗಮನ 

ಸೆಳ್ಳಯುತು  ಈ ಬಗೆೆ  ಸೂಕು  ಹಗೂ ಶ್ೀರ್ರ  ಕರ ಮ ಕೈಗಳುಳ ವಂತೆ ಕೀರುತಿು ದ್ದ ೀನೆ.  

 ಶಿರ ೋ ವಿ.ಸೋಮಣಾ  (ವಸತಿ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇದರ ಬಗೆೆ  

ಸಂಬಂಧಪಟಟ  ಸಚಿವರಿೆಂದ ಉತು ರವನ್ನು  ಒದಗಿಸಿಕಡಲಾಗುವುದು.  
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 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹೆಂತೇಶ 

ಮಲಿ್ಲಕರ್ಜುನರವರು ಗೈರು ಹಜರಾಗಿದಾದ ರೆ. 

ಏ) ವಿಷಯ: ನೂತ್ನ ರಾಷಿಟ ರ ೋಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೋತಿ ಕುರಿತ್ತ. 

*** 

 ಶಿರ ೋ ಎೋಂ.ರ್ನರಾಯಣಸಿ್ತ ಮ (ವಿರೋಧಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಾ  ಸಚೇತ್ಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,್ ’ಹಸ ರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನಿೀತಿ’ ಹಿೆಂಪಡೆಯಬೇಕು ಎೆಂದು ಒತು ಯಿಸಿ 

ವಿಧಾನಸೌಧಕೆೆ  ದ್ಧನಾೆಂಕ:14-09-2021ರ ಮಂಗಳವಾರ ಮುತಿು ಗೆ ಹಕಲು ಯತಿು ಸಿದ 

ವಿದಾಯ ರ್ಥುಗಳ ಮೇಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಲೀಸರು ಲಾಠಿ ಪರ ಹರ ನಡೆಸಿರುವ ವಿಚಾರವು ಶೀಚನಿೀಯ 

ವಿಚಾರವಾಗಿರುವ ಬಗೆೆ  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಶೂನಯ ವೇಳ್ಳಯ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಲು ಅನ್ನಮತಿ 

ನಿೀಡಿರುವುದಕೆ ಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು  ತಿಳಿಸುತೆು ೀನೆ.  

 ಮಂಗಳೂರು, ತ್ತಮಕೂರು, ಮೈಸೂರು, ಕಲಬುಗಿು, ದಾವಣ್ಗೆರೆ, ಬಿೀದರ್್ ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳು 

ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜಯ ದ ಹ್ಲವು ಕಲೇರ್ಜಗಳ 400 ಕೊ  ಹೆಚುಾ  ವಿದಾಯ ರ್ಥುಗಳ ನೇತೃತಾ ದಲಿ್ಲ  

ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲಿ್ಲ  ಪರ ತಿಭ್ಟನಾ ಮ್ಮರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿ ’ರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನಿೀತಿಯು 

ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್., ಬಿಜೆಪಿ ಹುನಾು ರ ಹಗೂ ಶ್ಕ್ಷಣ್ದ ಹ್ಕೆು  ಹ್ತಿು ಕೆು ವ ತಂತರ ’ ಎೆಂಬ 

ಘೀಷಣಾ ಫಲಕಗಳನ್ನು  ಪರ ದಶ್ುಸುವ ವಿದಾಯ ರ್ಥುಗಳ ಮೇಲ್ಲ ಲಾಠಿಯನ್ನು  ಬಿೀಸಿದರು. 

ಸುಮಾರು 50 ಕೊ  ಹೆಚುಾ  ವಿದಾಯ ರ್ಥುಗಳನ್ನು  ವಶಕೆೆ  ಪಡೆದರು.  

 ರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ನಿೀತಿ ವಿರುದಿ  ಪರ ತಿಭ್ಟನೆ ನಡೆಸುತಿು ದದ  ವಿದಾಯ ರ್ಥುಗಳ ಮೇಲ್ಲ 

ಪ್ೀಲ್ಲಸರು ನಡೆಸಿದ ದೌಜುನಯ  ಅಮಾನವಿೀಯ ಕೃತಯ . ವಿದಾಯ ರ್ಥುಗಳಿಗೆ ರಕು ಸ್ವರ ವ ಆಗುವ 

ರಿೀತಿ ಪ್ಲ್ಲೀಸರು ಲಾಠಿ ಪರ ಹರ ಮಾಡಿರುವುದು ಹಗೂ ಅವರ ಈ ರಿೀತಿ ಪೈಶಾಚಿಕವಾಗಿ 

ವತಿುಸಿರುವುದು ವಿಷ್ಟದನಿೀಯ ಸಂಗತಿ. ಸ್ವವುಜನಿಕರನ್ನು  ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ 

ಕತುವಯ ವಾಗಿದದ ರೂ, ರಕಿಷ ಸಬೇಕದ ಆರಕ್ಷಕರೇ, ದಬಾಬ ಳಿಕೆಯನ್ನು  ನಡೆಸಿರುವುದು 

ಖಂಡನಿೀಯ ವಿಷಯವಾಗಿರುವ ವಿಚಾರವನ್ನು  ಈ ಸದನದ ಮೂಲಕ ಸಕುರವನ್ನು  

ಒತು ಯಿಸುತಿು ದ್ದ ೀನೆ.  

 ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪಾರ್ಟೋಲ  (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  . . .  

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಎಸ್.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ್್ರವರೇ, ಒೆಂದು ನಿಮಿಷ. 
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 ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ್  (ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈ 

ವಿಷಯ ಪತಿರ ಕೆಯ ಮುಖ್ಪುಟದಲಿ್ಲ  ಬಂದ್ಧದ್.  

 ಶಿರ ೋ ಎೋಂ.ರ್ನರಾಯಣಸಿ್ತ ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಪ್ಲ್ಲೀಸರು 

ವಿದಾಯ ರ್ಥುಗಳ ಮೇಲ್ಲ ಅಮಾನವಿೀಯವಾಗಿ ವತಿುಸಿದಾದ ರೆ.  

(ಗೋಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ . ಯಾವುದೂ ಕಡತಕೆೆ  ಹೀಗಬಾರದು.  

ಶಿರ ೋ ವಿ.ಸೋಮಣಾ  (ವಸತಿ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇದರ ಬಗೆೆ  

ಸಂಬಂಧಪಟಟ  ಸಚಿವರಿೆಂದ ಉತು ರವನ್ನು  ಒದಗಿಸಿಕಡಲಾಗುವುದು. ಇದನ್ನು  ಬೇರೆ 

ರೂಪದಲಿ್ಲ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಬಂದರೆ ಚರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು.  

(ಗೋಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಎೋಂ.ರ್ನರಾಯಣಸಿ್ತ ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, . . .  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ  ಶೂನಯ ವೇಳ್ಳಯಲಿ್ಲ  ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡುವ 

ಹಗಿಲಿ .  

ಶಿರ ೋ ಎೋಂ.ರ್ನರಾಯಣಸಿ್ತ ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, . . .  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರೇ, ನಾನ್ನ ಹೇಳುವುದನ್ನು  ಒೆಂದು ನಿಮಿಷ 

ಕಳಿ. 

(ಗೋಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪಾರ್ಟೋಲ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, . . .  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರೇ, ಒೆಂದು ನಿಮಿಷ. ನಾನ್ನ 

ಹೇಳುವುದನ್ನು  ಕಳಿ. ಶೂನಯ ವೇಳ್ಳಯಲಿ್ಲ  ಚರ್ಚು ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಅವಕಶ ಇದ್ಯೇ? ನನು  

ಮಾತನ್ನು  ತವು ಕಳುವುದ್ಧಲಿ . ನಾನ್ನ ಹೇಳುವುದೇನೆೆಂದರೆ, ಈ ವಿಷಯವನ್ನು  ಬೇರೆ 

ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ಕಡಿ. ಆಗ ಇದನ್ನು  ತೆಗೆದುಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ.  
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5. ಸಭಾಪತಿಯವರ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪರ ಸ್ತು ಪಿಸಲಪ ಟಟ  ವಿಷಯಕೆೆ  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ಸಚಿವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು  

ಅ) ವಿಷಯ:  ಮಂಡಾ  ಜಿಲೆ್ಲ , ಮಂಡಾ  ತಲೆ್ಲಕ್ಕನ ಕ್ಕೋಲ್ಯರ ಗಾರ ಮದಲೆ್ಲನ   

                       ಜಾನುವಾರುಗಳು ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಸ್ತವನಿ ಪ್ಪಪ ತಿು ರುವ ಕುರಿತ್ತ.  

        

* * * 

ಶಿರ ೋ ವಿ.ಸೋಮಣಾ  (ವಸತಿ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಶೂನಯ ವೇಳ್ಳಯಲಿ್ಲ  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರವರು                            

ದ್ಧನಾೆಂಕ:14-09-2021ರಂದು ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದ ಸೂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾನಯ  ಪಶು 

ಸಂಗೀಪನೆ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ ಉತು ರವನ್ನು  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಂಡಿಸುತಿು ದ್ದ ೀನೆ. 

(ಸಚಿವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪರ ತಿಯನಿು  ಲಗತಿು ಸಲ್ಯಗಿದೆ) 
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ಆ)  ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲೆ್ಲ ಯ ಹಿರೆಬಾಗೇವಾಡಿ ಗಾರ ಮ ವಾಾ ಪಿು ಯಲೆ್ಲ  ಅವೈಜಾಾ ನಿಕ 

           ಟೋಲ  ಮತ್ತು  ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿರುದಿ  ಗಾರ ಮಸಾ ರು ಪರ ತಿಭ್ಟನೆ 

           ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆೆ .  

* * * 

ಶಿರ ೋ ವಿ.ಸೋಮಣಾ  (ವಸತಿ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಶೂನಯ ವೇಳ್ಳಯಲಿ್ಲ  ಮಾನಯ  ಸಕುರಿ ಮುಖ್ಯ  ಸಚೇತಕರಾದ ಶ್ರ ೀ ಕವಟಗಿಮಠ ಮಹೆಂತೇಶ 

ಮಲಿ್ಲಕರ್ಜುನರವರು ದ್ಧನಾೆಂಕ:14-09-2021ರಂದು ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದ ಸೂಚನೆಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾನಯ  ಲೀಕೀಪಯೀಗಿ ಸಚಿವರ ಪರವಾಗಿ ಉತು ರವನ್ನು  ಸದನದಲಿ್ಲ  

ಮಂಡಿಸುತಿು ದ್ದ ೀನೆ.  

(ಸಚಿವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪರ ತಿಯನಿು  ಲಗತಿು ಸಲ್ಯಗಿದೆ) 
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ಶಿರ ೋ ಎೋಂ.ರ್ನರಾಯಣಸಿ್ತ ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, . . . 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಎೆಂ.ನಾರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ ತವು 

ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ . 

 

6. ವರದ್ಧಯನಿ ಪಿಪ ಸುವುದು 

 ಶಿರ ೋಮತಿ ಭಾರತಿ ಶ್ನರ್ಟಟ  (ಸದಸಾ ರು, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು  ಮಕೆಳ ಕಲ್ಯಾ ಣ ಸಮತಿ):- 

15ನೇ್ವಿಧಾನಸಭೆಯ್2020-21ನೇ್ಸ್ವಲ್ಲನ್ಕನಾುಟಕ್ವಿಧಾನ್ಮಂಡಲದ್ಮಹಿಳಾ್ಮತ್ತು ್

ಮಕೆಳ್ಕಲಾಯ ಣ್್ಸಮಿತಿಯ್37ನೇ್ವರದ್ಧಯನ್ನು ್ಸದನದಲಿ್ಲ ್ಮಂಡಿಸುತಿು ದ್ದ ೀನೆ.್ 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ವರದ್ಧಯನು ಪಿಪ ಸಲಾಯಿತ್ತ.  

 

7. ಅಜಿಾಗಳನಿ ಪಿಪ ಸುವುದು  

ಶಿರ ೋ ಎೋಂ.ಎ.ಗೋಪಾಲಸಿ್ತ ಮ (ಸಾ ಳಿೋಯ ಸಂಸೆಾ ಗಳ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ ್

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,್ 

ಅ)್ ಸಕುರಿ್ ನೌಕರರ್ ಗೃಹ್್ ನಿಮಾುಣ್್ ಸಹ್ಕರ್ ಸಂರ್್ ನಿಯಮಿತ,್ ಸಹ್ಕರ್

ಭ್ವನ,್ಚಾಮರಾಜ್ಜೀಡಿ್ರಸೆು ,್ಮೈಸೂರು್ಇಲಿ್ಲನ್ಅಧಯ ಕ್ಷರು್ಮತ್ತು ್ಪದಾಧಿಕರಿಗಳು್

ಕನೂನ್ನಗಳನ್ನು ್ಉಲಿೆಂಘಿಸುತಿು ರುವ್ಕುರಿತ್ತ. 

ಆ)್ ಹಸನ್ ಜಿಲಿ್ಲಯ್ ಚನು ರಾಯಪಟಟ ಣ್್ ತಲಿ್ಲಕಿನ್ ಜಂಬೂರು್ ಪಾರ ಥಮಿಕ್

ಸಹ್ಕರ್ಸಂರ್ಕೆೆ ್ಹಸನ್ಜಿಲಿಾ ್ಕೆಂದರ ್ಬಾಯ ೆಂಕ್್ನಿಯಮಿತದ್ಸದಸಯ ತಾ ವನ್ನು ್ನಿೀಡದ್್

ಇರುವ್ಕುರಿತ್ತ. 

ಈ್ಎರಡು್ಅಜಿುಗಳನ್ನು ್ಒಪಿಪ ಸುತಿು ದ್ದ ೀನೆ.್ 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಅಜಿುಗಳನು ಪಿಪ ಸಲಾಯಿತ್ತ.  
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8. ಚುರ್ನವಣಾ ಪರ ಸ್ತು ವಗಳು 

ಶಿರ ೋ ವಿ.ಸೋಮಣಾ  (ವಸತಿ ಸಚಿವರು):-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,  

ಅ) ಕನಾುಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ ಕಯುವಿಧಾನ ಹಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ 259(1) ನೇ 

ನಿಯಮದ ಅನ್ನಸ್ವರವಾಗಿ ಈ ಸಭೆ ಸಕುರಿ ಭ್ರವಸೆಗಳ ಸಮಿತಿಗೆ ಒೆಂಭ್ತ್ತು  ಜನ 

ಸದಸಯ ರನ್ನು  ದಾಮಾಷ್ಟ ಪಾರ ತಿನಿಧಯ ದ ತತಾ ಕೆನ್ನಸ್ವರವಾಗಿ 

ವಗಾುಯಿಸಬಹುದಾದ ಏಕಮತದ ಮೂಲಕ ಚುನಾಯಿಸಬೇಕೆೆಂದು 

ಸೂಚಿಸುತೆು ೀನೆ.  

ಆ) ಕನಾುಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ ಕಯುವಿಧಾನ ಹಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ 250(1) ನೇ 

ನಿಯಮದ ಅನ್ನಸ್ವರವಾಗಿ ಈ ಸಭೆ ಹ್ಕೆುಬಾಧಯ ತ ಸಮಿತಿಗೆ ಏಳು ಜನ 

ಸದಸಯ ರನ್ನು  ದಾಮಾಷ್ಟ ಪಾರ ತಿನಿಧಯ ದ ತತಾ ಕೆನ್ನಸ್ವರವಾಗಿ 

ವಗಾುಯಿಸಬಹುದಾದ ಏಕಮತದ ಮೂಲಕ ಚುನಾಯಿಸಬೇಕೆೆಂದು 

ಸೂಚಿಸುತೆು ೀನೆ.  

ಇ) ಕನಾುಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ ಕಯುವಿಧಾನ ಹಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ 349(2) ನೇ 

ನಿಯಮದ ಅನ್ನಸ್ವರವಾಗಿ ಈ ಸಭೆ ವಸತಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಐದು ಜನ ಸದಸಯ ರನ್ನು  

ದಾಮಾಷ್ಟ ಪಾರ ತಿನಿಧಯ ದ ತತಾ ಕೆನ್ನಸ್ವರವಾಗಿ ವಗಾುಯಿಸಬಹುದಾದ ಏಕಮತದ 

ಮೂಲಕ ಚುನಾಯಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಸೂಚಿಸುತೆು ೀನೆ.  

ಈ) ಕನಾುಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ ಕಯುವಿಧಾನ ಹಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ 261(1) ನೇ 

ನಿಯಮದ ಅನ್ನಸ್ವರವಾಗಿ ಈ ಸಭೆ ಸದಸಯ ರುಗಳ ಖಾಸಗಿ ವಿಧೇಯಕಗಳು ಮತ್ತು  

ನಿಣ್ುಯಗಳ ಸಮಿತಿಗೆ ಎೆಂಟ್ಟ ಜನ ಸದಸಯ ರನ್ನು  ದಾಮಾಷ್ಟ ಪಾರ ತಿನಿಧಯ ದ 

ತತಾ ಕೆನ್ನಸ್ವರವಾಗಿ ವಗಾುಯಿಸಬಹುದಾದ ಏಕಮತದ ಮೂಲಕ 

ಚುನಾಯಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಸೂಚಿಸುತೆು ೀನೆ.  

ಉ) ಕನಾುಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ ಕಯುವಿಧಾನ ಹಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ 245(1) ನೇ 

ನಿಯಮದ ಅನ್ನಸ್ವರವಾಗಿ ಈ ಸಭೆ ಸ್ವವುಜನಿಕ ಲ್ಲಕೆಪತರ ಗಳ ಸಮಿತಿಗೆ ಐದು ಜನ 

ಸದಸಯ ರನ್ನು  ದಾಮಾಷ್ಟ ಪಾರ ತಿನಿಧಯ ದ ತತಾ ಕೆನ್ನಸ್ವರವಾಗಿ 

ವಗಾುಯಿಸಬಹುದಾದ ಏಕಮತದ ಮೂಲಕ ಚುನಾಯಿಸಬೇಕೆೆಂದು 

ಸೂಚಿಸುತೆು ೀನೆ.  
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ಊ) ಕನಾುಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ ಕಯುವಿಧಾನ ಹಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ 248 ನೇ 

ನಿಯಮದ ಅನ್ನಸ್ವರವಾಗಿ ಈ ಸಭೆ ಸ್ವವುಜನಿಕ ಉದಯ ಮಗಳ ಸಮಿತಿಗೆ ಐದು ಜನ 

ಸದಸಯ ರನ್ನು  ದಾಮಾಷ್ಟ ಪಾರ ತಿನಿಧಯ ದ ತತಾ ಕೆನ್ನಸ್ವರವಾಗಿ 

ವಗಾುಯಿಸಬಹುದಾದ ಏಕಮತದ ಮೂಲಕ ಚುನಾಯಿಸಬೇಕೆೆಂದು 

ಸೂಚಿಸುತೆು ೀನೆ.  

ಋ) ಕನಾುಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ ಕಯುವಿಧಾನ ಹಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ 254(1) ನೇ 

ನಿಯಮದ ಅನ್ನಸ್ವರವಾಗಿ ಈ ಸಭೆ ಅಧಿೀನ ಶಾಸನ ರಚನಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಐದು ಜನ 

ಸದಸಯ ರನ್ನು  ದಾಮಾಷ್ಟ ಪಾರ ತಿನಿಧಯ ದ ತತಾ ಕೆನ್ನಸ್ವರವಾಗಿ 

ವಗಾುಯಿಸಬಹುದಾದ ಏಕಮತದ ಮೂಲಕ ಚುನಾಯಿಸಬೇಕೆೆಂದು 

ಸೂಚಿಸುತೆು ೀನೆ.  

ಎ) ಕನಾುಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ ಕಯುವಿಧಾನ ಹಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ 264 ನೇ 

ನಿಯಮದ ಅನ್ನಸ್ವರವಾಗಿ ಈ ಸಭೆ ಅನ್ನಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಮತ್ತು  ಅನ್ನಸೂಚಿತ 

ಪಂಗಡಗಳ ಕಲಾಯ ಣ್ ಸಮಿತಿಗೆ ಐದು ಜನ ಸದಸಯ ರನ್ನು  ದಾಮಾಷ್ಟ ಪಾರ ತಿನಿಧಯ ದ 

ತತಾ ಕೆನ್ನಸ್ವರವಾಗಿ ವಗಾುಯಿಸಬಹುದಾದ ಏಕಮತದ ಮೂಲಕ 

ಚುನಾಯಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಸೂಚಿಸುತೆು ೀನೆ.  

(ಮುೆಂದು) 

(693) 12:10 ಎಸ್ ಪಿಆರ-ಎೋಂಡಿ 15/09/2021  

    (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

 

ಶಿರ ೋ ವಿ.ಸೋಮಣಾ (ಮುೋಂದು):- 

 

ಏ) ಕನಾುಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ ಕಯುವಿಧಾನ ಹಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ 267ನೇ 

ನಿಯಮದ ಅನ್ನಸ್ವರವಾಗಿ ಈ ಸಭೆ ಹಿೆಂದುಳಿದ ವಗುಗಳ ಮತ್ತು  ಅಲಪ ಸಂಖಾಯ ತರ 

ಕಲಾಯ ಣ್ ಸಮಿತಿಗೆ ಐದು ಜನ ಸದಸಯ ರನ್ನು  ದಾಮಾಷ್ಟ ಪಾರ ತಿನಿಧಯ ದ ತತಾ ಕೆನ್ನಸ್ವರವಾಗಿ 

ವಗಾುಯಿಸಬಹುದಾದ ಏಕಮತದ ಮೂಲಕ ಚುನಾಯಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಸೂಚಿಸುತೆು ೀನೆ. 

 

ಐ) ರಾಜಿೀವ ಗಾೆಂಧಿ ಆರೀಗಯ  ವಿಜಾಾ ನಗಳ ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ಲಯದ ಸೆನೆಟ್ಗೆ 

ಅಧಿನಿಯಮ 1994 ಕಲಂ 21(1)ರ ರಿೀತಯ  ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ ಇಬಬ ರು ಸದಸಯ ರುಗಳನ್ನು  

ಚುನಾಯಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಸೂಚಿಸುತೆು ೀನೆ. 
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9. ನಿಯಮ 68ರ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ತವಾಜ್ನಿಕ ಮಹತಿ್ ವುಳಳ  ವಿಷಯದ ಮೇಲ್ಲ ಚರ್ಚಾ 

 

  

ವಿಷಯ:- ಕೃಷ್ಠಾ  ಮೇಲೆ ೋಂಡೆ ಯೋಜ್ನೆಯ 3ನೇ ಹಂತ್ದ  

     ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗುತಿು ರುವ ಕುರಿತ್ತ  

 

      * * * 

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪಾರ್ಟೋಲ (ಮಾನಾ  ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈ ನಾಡಿನ ಪರ ತಿಷ್ಟಾ ತ ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಯಾದ ಕೃಷ್ಟಣ  ಮೇಲದ ೆಂಡೆ 

ಯೀಜನೆಯ 3ನೇ ಹಂತದ ಕಮಗಾರಿಯಲಿ್ಲ  ಕುೆಂಠಿತ ಪರ ಗತಿಯಾಗಿದ್.  ಈ ದೃಷ್ಟಟ ಯಿೆಂದ 

ಸಕುರವು ಈ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ತಾ ರಿತವಾಗಿ ಕೈಗೆತಿು ಕೆಂಡು ಪೂಣ್ುಗಳಿಸಬೇಕೆನ್ನು ವ 

ಉದ್ದ ೀಶದ್ಧೆಂದ ಕನಾುಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ ಕಯುವಿಧಾನ ಹಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ 

ನಿಯಮ 59 ರಡಿ ನಾನ್ನ ಮತ್ತು  ನನು  ಸೆು ೀಹಿತರು ದ್ಧನಾೆಂಕ 13/09/2021 ರಂದು ನಿಲುವಳಿ 

ಸೂಚನೆಯನ್ನು  ಮಂಡಿಸಿದ್ದ ವು.  ತವು ಪಿೀಠದ್ಧೆಂದ ಅದನ್ನು  ಪರಿವತುನೆ ಮಾಡಿ, ನಿಯಮ 

68 ರಡಿ ಚಚಿುಸಲು ಅವಕಶ ಕಲ್ಲಪ ಸಿದದ ಕೆ ಗಿ ತಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಮತ್ತು  

ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು  ಸಲಿ್ಲಸಬಯಸುತೆು ೀನೆ. 

 

ಕೃಷ್ಟಣ  ಮೇಲದ ೆಂಡೆ ಯೀಜನೆಯಲಿ್ಲ  ಒಟ್ಟಟ  3 ಹಂತಗಳಿವ.  1964 ನೇ ಇಸಿಾ ಯಲಿ್ಲ  

ಹಿೆಂದ್ಧನ ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ ಗಳಾದ ದ್ಧವಂಗತ ಲಾಲ್್ ಬಹದೂರ್್ ಶಾಸಿು ರಯವರಿೆಂದ ಈ 

ಯೀಜನೆಗೆ ಶಂಕುಸೆ್ವಪನೆಯನ್ನು  ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತ್ತ.  ಆಗ ಅವರು ರೈಲ್ಲಾ  

ಮಂತರ ಲಯದ ಸಚಿವರಾಗಿದದ ರು.  ಈ ಯೀಜನೆಯು ಎರಡು ಅಣೆಕಟ್ಟಟ ಗಳ ನಿಮಾುಣ್ 

ಕಮಗಾರಿಯನ್ನು  ಹೆಂದ್ಧದುದ , ಆ ಪೈಕಿ ಒೆಂದನ್ನು  ನಾರಾಯಣ್ಪುರದಲಿ್ಲನ ಬಸವ ಸ್ವಗರ 

ಜಲಾಶಯದಲಿ್ಲ  ಹಗೂ ಮತು ೆಂದನ್ನು  ಆಲಮಟಟ  ಜಲಾಶಯವನ್ನು  ನಿಮಿುಸಲು 

ಯೀಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು .  ದ್ಧವಂಗತ ಲಾಲ್್ ಬಹದೂರ್್ ಶಾಸಿು ಯವರು ಈ ಯೀಜನೆಗೆ 

ಅಡಿಗಲಿು  ಹಕಿದಾಗಿನಿೆಂದ ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಆರು ದಶಕಗಳು ಗತಿಸಿವ.   

 

(ಈ ಹಂತ್ದಲೆ್ಲ  ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ ಕೆಲವು ಸದಸಾ ರು ಮತ್ತು  ಸಚಿವರು  

ಸದನದಲೆ್ಲ  ಗುೋಂಪ್ಪಗೂಡಿಕೋಂಡು ಮಾತ್ರ್ನಡುತಿು ದೆ ರು) 
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ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು 

ಮಾತನಾಡುತಿು ರುವ ಸಂದಭ್ುದಲಿ್ಲ  ಸದನವು ಯಾವ ರಿೀತಿಯಾಗಿದ್ ಎೆಂದು ತವು 

ನೀಡಬೇಕು.  ಇದು ಸದನವೀ ಅಥವಾ ಸಂತೆಯೀ ತಿಳಿಯದಂತಗಿದ್.  ಮಂತಿರ ಗಳೇ ಈ 

ರಿೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗೆ?  ಬಹ್ಳ ಮಹ್ತಾ ದ ನಿೀರಾವರಿ ಮತ್ತು  ಕೃಷಣ  ಮೇಲದ ೆಂಡೆ ಯೀಜನೆ 

ವಿಚಾರಗಳ ಬಗೆೆ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸುತಿು ದಾದ ರೆ.  ಶ್ರ ೀ 

ವಿ.ಸೀಮಣ್ಣ ರವರು ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರಾಗಿದಾದ ರೆ.  ದಯಮಾಡಿ ಎಲಿಾ  ಸದಸಯ ರುಗಳು ಇದಕೆೆ  

ಸಹ್ಕರಿಸಬೇಕು.  

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಶ್ರ ೀ ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. 

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪಾರ್ಟೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಎರಡು ಆಣೆಕಟ್ಟಟ ಗಳನ್ನು  

ನಿಮಿುಸುವ ಯೀಜನೆ ಇದಾಗಿದುದ , ಒಟ್ಟಟ  3 ಹಂತಗಳಲಿ್ಲ  ಯೀಜನೆಯನ್ನು  

ಪೂಣ್ುಗಳಿಸಬೇಕಗಿದ್.  ಕೃಷ್ಟಣ  ನಾಯ ಯಾಧಿೀಕರಣ್ವು ಯೀಜನೆಯ 1 ಮತ್ತು  2 ಹಂತದ 

ಕಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟಟ ರೆಯಾಗಿ 173 ಟ.ಎೆಂ.ಸಿ. ಪರ ಮಾಣ್ದ ನಿೀರನ್ನು  ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್.  

ಹಿೀಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ ನಿೀರಿನಿೆಂದ ಉತು ರ ಕನಾುಟಕ ಭಾಗದ ಕಲಬುರಗಿ, ಯಾದಗಿರಿ, 

ವಿಜಯಪುರ, ಬಾಗಲಕೀಟ್ಟ ಮತ್ತು  ರಾಯಚೂರು ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳ ಒಟ್ಟಟ ರೆ 15,47,500 ಎಕರೆ 

ಪರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ವನ್ನು  ಕಲ್ಲಪ ಸಲಾಗಿದ್.  ಪೂಣ್ುಗೆಂಡಿರುವ 

ಯೀಜನೆಯ 1 ಮತ್ತು  2 ಹಂತಗಳ ಬಗೆೆ  ಇಲಿ್ಲ  ಚರ್ಚು ಮಾಡುತಿು ಲಿ .  ಯೀಜನೆಯ 1 ಮತ್ತು  

2 ಹಂತಗಳಲಿ್ಲ  ಅತಯ ೆಂತ ಫಲವತು ದ 2,73,793 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ, ಇದು ಗಂಗಾ ನದ್ಧ 

ಜಲಾನಯನ ಪರ ದೇಶಕೆೆ  ಸರಿಸಮಾನದ ಫಲವತು ತೆಯನ್ನು  ಹೆಂದ್ಧದ್.  ಇಷ್ಟಟ  ಗಾತರ ದ 

ಭೂಮಿಯನ್ನು  ಸ್ವಾ ಧಿೀನಪಡಿಸಿಕಳುಳ ವುದರ ಜತೆಗೆ 78,854 ಕಟಟ ಡಗಳನೂು  ಸಹ್ 

ಸ್ವಾ ಧಿೀನಪಡಿಸಿಕಳಳ ಲಾಗಿದ್. ಈ ಯೀಜನೆಯಲಿ್ಲ  ಒಟ್ಟಟ  176 ಗಾರ ಮಗಳು 

ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿದುದ , 136 ಪುನುವಸತಿ ಕೆಂದರ ಗಳ ವಯ ವಸೆೆಯನ್ನು  ಕಲ್ಲಪ ಸಲಾಗಿದ್.  

ಯೀಜನೆಯ ಮೂರನೇ ಹಂತವು ಇವತಿು ನ ಚರ್ಚುಯ ಪರ ಮುಖ್ ವಿಷಯವಾಗಿದ್.  ಕೃಷ್ಟಣ  

ಜಲವಿವಾದ ನಾಯ ಯಾಧಿೀಕರಣ್ವು ದ್ಧನಾೆಂಕ 30/12/2010 ರಂದು ಮಹರಾಷಟ ರ, ಕನಾುಟಕ 

ಮತ್ತು  ಅವಿಭ್ಜಿತ ಆೆಂಧರ  ಪರ ದೇಶ ರಾಜಯ ಗಳ ನಡುವಿನ ಜಲ ವಿವಾದಕೆೆ  ಅೆಂತಿಮ 

ತಿೀಪುನ್ನು  ನಿೀಡಿರುತು ದ್.  ಪರ ಸುು ತ ಆೆಂಧರ  ಪರ ದೇಶ ರಾಜಯ ವು ವಿಭ್ಜನೆಗೆಂಡು ಆೆಂಧರ  

ಪರ ದೇಶ ಮತ್ತು  ತೆಲಂಗಾಣ್ ರಾಜಯ ಗಳಾಗಿವ.  ನಾಯ ಧಿೀಕರಣ್ದ ಆದೇಶವು ಹರಬಿದುದ  ಈಗೆೆ  

ಒೆಂದು ದಶಕವು ಕಳ್ಳದ್ಧದುದ , ಅದರನಾ ಯ 3 ಹಂತದ ಯೀಜನೆಗೆ 130 ಟ.ಎೆಂ.ಸಿ.ಯಷ್ಟಟ  
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ನಿೀರು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್.  ಆಲಮಟಟ  ಜಲಾಶಯದ ಎತು ರವನ್ನು  519.6 ಮಿೀಟರ್್ಗಳಿೆಂದ 

524.256 ಮಿೀಟರ್್ಗಳಿಗೆ ಏರಿಸಲು ನಾಯ ಯಾಧಿೀಕರಣ್ವು ಅನ್ನಮತಿಸಿದ್.  130 

ಟ.ಎೆಂ.ಸಿ.ಯಷ್ಟಟ  ನಿೀರನ್ನು  ಬಳಸಿಕಳಳ ಲು ಈಗಾಗಲೇ ಅವಕಶ ದರೆತಿದುದ , ಇದರಿೆಂದ 

14,85,413 ಎಕರೆ ವಿಸಿು ೀಣ್ುದ ಪರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ನಿೀರಾವರಿ ನಿೀಡುವ ಯೀಜನೆಯಾಗಿದ್.    

ನಾಯ ಯಾಧಿೀಕರಣ್ದ ತಿೀಪುನ್ನು  ನಾವು ಸದುಪಯೀಗ ಮಾಡಿಕೆಂಡರೆ, ಸುಮಾರು 15 ಲಕ್ಷ 

ಎಕರೆ ಪರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ನಿೀರಾವರಿಯಾಗುವ ಬೃಹ್ತ್ ಯೀಜನೆ ಇದಾಗಿದ್.  ಬಹುತರವಾಗಿ ನನು  

ದೃಷ್ಟಟ ಯಲಿ್ಲ  ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು ಕವಲ ಉತು ರ ಕನಾುಟಕ ಭಾಗವನ್ನು  

ಶ್ರ ೀಮಂತಗಳಿಸುವ ಯೀಜನೆಯಾಗಿರದೇ, ಇಡಿೀ ರಾಜಯ ದ ಮತ್ತು  ರಾಷಟ ರದ ವರಮಾನ 

ಹೆಚಾಾ ಗುವ ಅತಯ ೆಂತ ಪರ ತಿಷ್ಟಾ ತವಾದ ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಯಾಗಿರುತು ದ್.  ಉತು ರ 

ಕನಾುಟಕ ಪರ ಮುಖ್ ಏಳು ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳಾದ ಕಲಬುರಗಿ, ಯಾದಗಿರಿ, ವಿಜಯಪುರ, 

ಬಾಗಲಕೀಟ್ಟ, ರಾಯಚೂರು, ಕಪಪ ಳ ಮತ್ತು  ಗದಗ ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳ 15 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಪರ ದೇಶಗಳಿಗೆ 

ನಿೀರಾವರಿಯಾಗುವ ಯೀಜನೆ ಇದಾಗಿದ್.   

 

(ಈ ಹಂತ್ದಲೆ್ಲ  ಉಪಸಭಾಪತಿಗಳು 

ಸಭಾಪತಿಯವರ ಪಿೋಠವನಿು  ಅಲಂಕರಿಸಿದರು) 

 

ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರ ೀ ಸಿ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ್್ರವರು ಗದಗ ಜಿಲಿ್ಲಯವರಾಗಿದಾದ ರೆ.  ರಾಜಯ ದ 

ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳಾದ ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮಾಮಯಿಯವರು ಈ ಹಿೆಂದ್ ಜಲಸಂಪನೂಮ ಲ 

ಸಚಿವರಾಗಿದದ ರು. ಪರ ಸುು ತ ಶ್ರ ೀ ಗೀವಿೆಂದ ಕರಜೀಳರವರು ಈ ಖಾತೆಯನ್ನು  

ನಿವುಹಿಸುತಿು ದಾದ ರೆ. ಆ ಸಂದಭ್ುದಲಿ್ಲ  ಅೆಂದರೆ ದ್ಧನಾೆಂಕ 24/01/2012 ರಂದು ಈ 

ಯೀಜನೆಯ ವಚಾ  17,207 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿದುದ ,ಅದಕೆೆ  ಅನ್ನಮೀದನೆ 

ದರೆತಿತ್ತು .  ಪರ ಸುು ತ ನಾವು 2021 ನೇ ಇಸಿಾ ಯಲಿ್ಲದುದ , ಯೀಜನೆಗೆ ಅನ್ನಮೀದನೆ ದರೆತ್ತ 

9 ವಷುಗಳು ಕಳ್ಳದ್ಧವ.  2017 ನೇ ಇಸಿಾ ಯಲಿ್ಲ  ಯೀಜನೆಯ ವಚಾ ವನ್ನು  ಪರಿಷೆ ರಿಸಿ, 

ಪರಿಷೆ ೃತ ಅೆಂದಾರ್ಜ ಪಟಟ ಯನ್ನು  ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದುದ , ಅದರನಾ ಯ 51,148.94 ಕೀಟ 

ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿತ್ತು .  ಪರ ಸುು ತ ಯೀಜನೆಯ ವಚಾ ವು ಅೆಂದಾರ್ಜ 52 ಸ್ವವಿರ ಕೀಟ 

ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಟ ಗಿದ್ ಎೆಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸೀಣ್. 

 

ಶಿರ ೋ ಗೋವಿೋಂದ ಎೋಂ.ಕಾರಜೋಳ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇೆಂದ್ಧನ ದ್ಧನಕೆೆ  

ಯೀಜನೆಯ ವಚಾ ವನ್ನು  ಲ್ಲಕೆ  ಹಕಿದಾಗ, ಅದು 65 ಸ್ವವಿರ ಕೀಟ 

ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಟ ಗುತು ದ್. 
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(694) 12.20  15-09-2021  ಸಿಎಸ್ /ಎೋಂಡಿ       

     ಶಿರ ೋ ಎಸ್. ಆರ.ಪಾರ್ಟೋಲ(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೇ, 

2017ರಿೆಂದ ಈಗ ನಾವು 2021ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನಲಿ್ಲದ್ದ ೀವ. 2017ರಲಿ್ಲದದ  50,000 ಕೀಟ 

ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅೆಂದಾರ್ಜ ವಚಾ  ಈಗ 2021ಕೆೆ  65,000 ಕೆೆ  ಬಂದ್ಧದ್.   ಹಿೀಗೆ ಬಿಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು 

ಹೀದರೆ ಇದು ಮುೆಂದಕೆೆ  1 ಲಕ್ಷ ಕೀಟ ಆಗಬಹುದು.   ಏಕೆೆಂದರೆ ನಾಯ ಯಾಧಿೀಕರಣ್ದ 

ಆದೇಶ ಬಂದೇ 10 ವಷು ಆಗಿದ್.    ಆ ದೃಷ್ಟಟ ಯಿೆಂದ ಈ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ನಾವು ಬೇಗನೇ 

ಕೈಗೆತಿು ಕಳಳ ಬೇಕದ ಅವಶಯ ಕತೆ ಇದ್.    ಈ ಯೀಜನೆಯ 1ನೇ ಹಂತ, 2ನೇ ಹಂತ, 3ನೇ 

ಹಂತ ಪೂಣ್ುಗೆಂಡರೆ ಉತು ರ ಕನಾುಟಕದ ಒಟ್ಟಟ  ಕೆಷ ೀತರ  30,32,613 ಎಕರೆ ಪರ ದೇಶಕೆೆ  

ನಿೀರಾವರಿ ದರೆಯುವಂತಹ್ ಬಹ್ಳ ದಡಡ   ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಯಾಗಿದುದ , ಇದು    

ರಾಷಟ ರದಲಿ್ಲಯೇ ಬಹು ದಡಡ  ಯೀಜನೆ ಎೆಂದರೆ ತಪಾಪ ಗಲಾರದು.   ಉತು ರ ಕನಾುಟಕ 

ಬಹ್ಳ ಹಿೆಂದುಳಿದ್ಧದ್, ಪಾರ ದೇಶ್ಕ ಅಸಮಾನತೆ ಆಗಿದ್,  ಎನ್ನು ವುದನ್ನು  ಈ 3ನೇ ಹಂತವನ್ನು   

ಪೂಣ್ುಗಳಿಸುವುದರಿೆಂದ ಹೀಗಲಾಡಿಸಬಹುದು.   ಸುಮಾರು  30 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಪರ ದೇಶಕೆೆ  

ನಿೀರಾವರಿ ಆದರೆ ಉತು ರ ಕನಾುಟಕದ ಪಾರ ದೇಶ್ಕ ಅಸಮಾನತೆಯ ಕೂಗನ್ನು  

ಹೀಗಲಾಡಿಸಬಹುದು.  ಇದರ ಬಗೆೆ  ನಮಗೆಲಿರಿಗೂ  ರಾಜಕಿೀಯ ಇಚೆಾ ಶಕಿು  ಇದ್ 

ಎನ್ನು ವುದನ್ನು    ಈ ಸಂದಭ್ುದಲಿ್ಲ  ನಾನ್ನ ಹೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ.    

 ಸನಾಮ ನಯ   ಸಭಾಪತಿಗಳೇ, ಈ ಯೀಜನೆಯ 1ನೇ ಮತ್ತು  2ನೇ  ಹಂತದ 

ಯೀಜನೆಯಲಿ್ಲ  ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ 2ಲಕ್ಷದ 73  ಸ್ವವಿರ ಎಕರೆ ಫಲವತು ದ ಭೂಮಿಯನ್ನು  

ಕಳ್ಳದುಕೆಂಡಿದ್ದ ೀವ.  ಈ ಯೀಜನೆಯ 3ನೇ ಹಂತವನ್ನು  ಪೂಣ್ುಗಳಿಸಬೇಕದರೆ  

ಇನೂು  1 ಲಕ್ಷ 33 ಸ್ವವಿರ ಎಕರೆಯಷ್ಟಟ  ಭೂಮಿಯನ್ನು  ಸ್ವಾ ಧಿೀನಪಡಿಸಿಕಳಳ ಬೇಕಗುತು ದ್.   

ಇದರ ಜತೆಗೆ 20 ಹ್ಳಿಳ ಗಳನ್ನು  ಸ್ವಾ ಧಿೀನಪಡಿಸಿಕಳಳ ಬೇಕಗುತು ದ್.   ಈ 20 ಹ್ಳಿಳ ಗಳಲಿ್ಲರುವ 

ಕಟಟ ಡಗಳಿಗೆ ಪರಿಹರ ಕಟ್ಟಟ  ಅವರಿಗೆ ಪುನರ್್ ವಸತಿಯನ್ನು  ಕಲ್ಲಪ ಸಿಕಡಬೇಕಗುತು ದ್.  

ಮೂಲಭೂತ  ಸೌಕಯುಗಳಾದ ರಸೆು , ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರು, ವಿದುಯ ತ್,  ಸ್ವವುಜನಿಕ 

ಕಟಟ ಡಗಳನ್ನು  ಕಟಟ ಕಟ್ಟಟ ,   ಈ 20 ಹ್ಳಿಳ ಗಳನ್ನು   ಸ್ವಾ ಧಿೀನಪಡಿಸಿಕಳಳ ಬೇಕಗಿದ್.    

 ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೇ, ಸಕುರದ ನಿಲುಕ್ಷಯ  ಧೀರಣೆಯಿೆಂದ ನವ ನಗರದಲಿ್ಲರುವ 

ಪುನರ್್ ವಸತಿ ಮತ್ತು  ಪುನರ್್ ನಿಮಾುಣ್ಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ   ಭೂ ಸ್ವಾ ಧಿೀನ  ಇಲಾಖೆಯ 

ಕಚೇರಿಯಲಿ್ಲ  ಆಯುಕು ರು ಮತ್ತು  ಇತರೆ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲಿ್ಲನ ಅನೇಕ ಹುದ್ದ ಗಳು 

ಖಾಲ್ಲಯಿವ.  ರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ ವರಮಾನವನ್ನು  ಹೆಚುಾ  ಮಾಡಬೇಕದ ಈ ಇಲಾಖೆಯಲಿ್ಲ  
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ಆಯುಕು ರ ಹುದ್ದ  ಖಾಲ್ಲಯಿದ್.  ಮಹ ವಯ ವಸೆ್ವಪಕರು, ಉಪ ಮಹವಯ ವಸೆ್ವಪಕರು ಇಲಿ , 

ವಿಶೇಷ ಜಿಲಿಾಧಿಕರಿಗಳ 2 ಹುದ್ದ ಗಳಲಿ್ಲ  1 ಹುದ್ದ  ಖಾಲ್ಲಯಿದ್. ಮುಖ್ಯ  ಲ್ಲಕೆ ಧಿಕರಿಗಳ 

ಹುದ್ದ ಯಲಿ್ಲ  1 ಲ್ಲಕೆ ಧಿಕರಿಯ ಹುದ್ದ  ಖಾಲ್ಲಯಿದ್.   ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದಂತಹ್ ಹುದ್ದ ಗಳು 

855, ಅದರಲಿ್ಲ   ಎಲಿಾ  ಹುದ್ದ ಗಳಿವ, ದ್ಧಾ ತಿೀಯ ದಜೆು ಸಹಯಕರು, ಬ್ರಳಚುಾ ಗಾರರು 

ಹಿೀಗೆ ಆಯುಕು ರಿೆಂದ ಅಟ್ಟೆಂಡರ್್ವರೆಗೆ  855 ಹುದ್ದ ಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿದುದ , ಅದರಲಿ್ಲ   395 

ಹುದ್ದ ಗಳನ್ನು  ತ್ತೆಂಬಿದುದ , ಉಳಿದ ಹುದ್ದ ಗಳು ಖಾಲ್ಲಯಿವ. ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ ಕೆೆ  

ಅಲೀಕಟ್ ಆಗಿರುವ 130 ಟಎೆಂಸಿ  ನಿೀರಿಗಾಗಿ  ಡಾಯ ೆಂ ಅನ್ನು  ಎತು ರಿಸಿ,  3ನೇ ಹಂತದ 

ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಪೂಣ್ುಗಳಿಸಬೇಕಗಿದುದ ,  ಇೆಂತಹ್ ಕೆಲಸವನ್ನು  ನಿವುಹಿಸಬೇಕದ 

ಒೆಂದು ಇಲಾಖೆಯಲಿ್ಲ  460 ಹುದ್ದ ಗಳು ಖಾಲ್ಲಯಿವ. ಶೇಕಡ 58% ರಷ್ಟಟ  ಹುದ್ದ ಗಳು 

ಖಾಲ್ಲಯಿವ. ಆಶಾ ಯುದ ಸಂಗತಿ ಎೆಂದರೆ ಇಲಾಖೆಯಲಿ್ಲ  ಅಧಿಕರಿಗಳಿಲಿದೇ  

ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಹೇಗೆ ಪೂಣ್ುಗಳಿಸುವುದು?  ಈ ಎಲಿಾ  ಹುದ್ದ ಗಳನ್ನು  ಭ್ತಿು ಮಾಡಿ, 

ಸೂಕು  ಅನ್ನದಾನವನ್ನು  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕೆಲಸ ಆಗುತು ದ್.   ಅನ್ನದಾನಕೆಿೆಂತ 

ಮದಲು ಹುದ್ದ ಗಳನ್ನು  ಭ್ತಿು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನೆು ಲಿ  ಗಮನಿಸಿದರೆ ಇದು ಉತು ರ 

ಕನಾುಟಕ ಭಾಗಕೆೆ  ಸಕುರಗಳು, ಅದು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ಸಕುರವಾಗಲ್ಲೀ ತೀರಿಸಿರುವ 

ನಿಲುಕ್ಷಯ  ಎನ್ನು ವುದು ಎದುದ  ಕಣುತು ದ್.   Irrespective of any political party, today I am 

impartial. 

  ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಸಿ.ಪಾರ್ಟೋಲ :-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೇ, ಉತು ರ ಕನಾುಟಕ ಭಾಗಕೆೆ  ಎಲಿಾ  

ಸಕುರಗಳು ನಿಲುಕ್ಷಯ ವನ್ನು  ತೀರಿವ, ಎನ್ನು ವ ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ  

ಮಾತಿಗೆ ನನು  ಸಹ್ಮತವಿದ್.  Irrespective of any political party ಚರ್ಚು ಆಗಬೇಕು.   ಇಷ್ಟಟ  

ಹುದ್ದ ಗಳು ಖಾಲ್ಲಯಿರುವುದಕೆೆ  ಇದೆಂದೇ ಸಕುರ ಕರಣ್ವಲಿ .  It is not only because 

of this Government.  I appreciate his statement.  

 ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ.ಪಾರ್ಟೋಲ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೇ, ನಾನ್ನ ಸಹ್ ಅದೇ 

ಮಾತ್ತಗಳನ್ನು  ಹೇಳುತಿು ರುವುದು.  ನಮಮ  ಪಕೆದ ರಾಜಯ ವಾದ ಆೆಂಧರ ಪರ ದೇಶ ಸಿೀಮಾೆಂಧರ  

ಮತ್ತು  ತೆಲಂಗಾಣ್ ಎೆಂದು ಎರಡು ರಾಜಯ ಗಳಾಗಿ ವಿಭ್ಜನೆ ಹೆಂದ್ಧದವು. Undivided Andhra 

Pradesh state has been divided into two states.  ಈಗಷ್ಟ  ಹಸದಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಟ ಯಾಗಿ 

ಕಣುಣ  ತೆರೆದ್ಧರುವ  ತೆಲಂಗಾಣ್ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  “ಕಲೇಶಾ ರ ಏತ ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆ”್್

ಕೈಗಳಳ ಲಾಯಿತ್ತ.  ಆ ಯೀಜನೆಯ ಬಗೆೆ  ಈ ರಿೀತಿ ಬರೆದ್ಧದಾದ ರೆ. “The Kaleshwar Lift 
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Irrigation Project (KLIP) is a multipurpose lift irrigation project on the Godavari river. 

Currently್the್world’s್largest್multistage್lift್ irrigation್project. ಇಡಿೀ ಪರ ಪಂಚದಲಿ್ಲಯೇ 

ಬಹ್ಳ ದಡಡ  ಏತ ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆ ಇದು.   ತೆಲಂಗಾಣ್ ರಾಜಯ ದವರ  ರಾಜಕಿೀಯ 

ಇಚೆಾ ಶಕಿು ಯನ್ನು  ನಾನ್ನ  ಮ್ಮಚುಾ ತೆು ೀನೆ.  ನಾನ್ನ ಅಕೆಪಕೆದ ರಾಜಯ ಗಳ ಬ್ಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು  

ಕೂಡ ನೀಡಬೇಕಗುತು ದ್.  ಅದನ್ನು  ಬಿಟ್ಟಟ  ಬಾವಿ ಕಪ್ಪ ಯ ತರಹ್ ನಾನೇ  ಶೆರ ೀಷಾ  ಎೆಂದು 

ಇರಬಾರದು.    ತೆಲಂಗಾಣ್ದ ಕಲೇಶಾ ರ ಏತ ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆ 280 ಟಎೆಂಸಿ ನಿೀರಿನ 

ಯೀಜನೆಯಾಗಿದುದ  13 ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳಿಗೆ  ಫಲಪರ ದವಾಗುವಂತಹ್ ಒೆಂದು ಯೀಜನೆ.  ಈ 

ಯೀಜನೆಯ ವಚಾ   1 ಲಕ್ಷದ 20 ಸ್ವವಿರ ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳು.    2016ರಲಿ್ಲ  

ಅಡಿಗಲಿನ್ನು  ಹಕಿ,  ಈ ಯೀಜನೆಯ ಶಂಕುಸೆ್ವಪನೆ ಮಾಡುವ ದ್ಧನವೇ ಈ ಯೀಜನೆ 

ಯಾವಾಗ ಪಾರ ರಂಭ್ ಆಗುತು ದ್ ಎನ್ನು ವ ದ್ಧನಾೆಂಕವನ್ನು  ಸಹ್ ಶಂಕುಸೆ್ವಪನೆಯ ಆಹಾ ನ 

ಪತಿರ ಕೆಯಲಿ್ಲ  ಪರ ಕಟಸಿದದ ರು.   ಸಣ್ಣ ಪುಟಟ  ಕಮಗಾರಿ ಆದರೆ ಇೆಂತಹ್  ದ್ಧವಸ 6 ತಿೆಂಗಳು 

ಮಾಡುತೆು ೀವ ಎೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು.  ಆದ್ ಇದೆಂದು ದಡಡ  ಯೀಜನೆಯಾಗಿದುದ , 

2016ರಲಿ್ಲ  ಈ  ಕಮಗಾರಿ ಪಾರ ರಂಭ್ಗೆಂಡಿದ್,  2019ರ ಜೂನ್ 21 ರಂದು 

ಪೂಣ್ುಗೆಂಡಿದ್.   1 ಲಕ್ಷದ 20 ಸ್ವವಿರ ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳಲಿ್ಲ    ವಷುದ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  

ಈ ಯೀಜನೆ ಸಂಪೂಣ್ುಗೆಂಡಿದ್.  ಇದು   ಪರ ಪಂಚದಲಿ್ಲಯೇ ಅತಿ ದಡಡ  multipurpose 

lift irrigation scheme. ನಾನ್ನ ದಾಖ್ಲ್ಲ ಸಮೇತ ವಿಚಾರವನ್ನು  ಇಲಿ್ಲ  ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸುತಿು ದ್ದ ೀನೆ.    

ನಮಮ  ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಯ ಬಗೆೆ  ನಾಯ ಯಾಧಿೀಕರಣ್ ತಿೀಪುು ನಿೀಡಿ 10 ವಷುಗಳಾಗಿವ. 

ಅಣೆಕಟಟ ನ ಎತು ರವನ್ನು  ಎತು ರಿಸಲ್ಲಕೆೆ  ಒಪಿಪ ಗೆಯನ್ನು  ನಿೀಡಿದಾದ ರೆ.   ಇದಕೆೆ  ತೆಂದರೆಗಳು 

ಇವ, ಅವುಗಳನ್ನು  ಸಾ ಲಪ ದರಲಿ್ಲಯೇ ಪರಿಹ್ರಿಸಿಕಳಳ ಬಹುದು.   ತೆಲಂಗಾಣ್ ರಾಜಯ ದವರು 1 

ಲಕ್ಷದ 20 ಸ್ವವಿರ ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಯ ಯೀಜನೆಯನ್ನು   ೩ ವಷುಗಳಲಿ್ಲ  ಮುಗಿಸಿದಾದ ರೆ.  

ನಮಮ  ಯೀಜನೆ  ಮಾನಯ  ಕರಜೀಳರವರು ಹೇಳಿದ ಹಗೆ 65 ಸ್ವವಿರ ಕೀಟ 

ರೂಪಾಯಿಗಳದುದ , ಅವರದುದ  1 ಲಕ್ಷದ 20 ಸ್ವವಿರ ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿ.  ನಮಮ  

ಯೀಜನೆಗಿೆಂತ ದುಪಪ ಟ್ಟಟ  ಹ್ಣ್ವನ್ನು  ಅವರು  ವಯ ಯ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. Cost wise it is 

double the amount of our project cost.  Justice Brijesh Kumar report  ಬಂದು 

ಈಗಾಗಲೇ 10 ವಷು ಸರಿದು ಹೀಗಿದ್.  ಇನೂು  ಅಣೆಕಟಟ ನ್ನು  ಎತು ರಿಸುವ ವಿಚಾರವೇ ಇಲಿ , 

ಹ್ರ ಇಲಿ , ಶ್ವ ಇಲಿ  ಎನ್ನು ವಂತಗಿದ್.   ತೆಲಂಗಾಣ್ ರಾಜಯ ದ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳಾದ ಶ್ರ ೀ 

ಚಂದರ ಶೇಖ್ರ್್ರವರು ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು  ನಾವು ಒಪಿಪ ಕಳಳ ಬೇಕು.  ಒಳ್ಳಳ ಯ 
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ಕೆಲಸವನ್ನು   ಯಾರೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಮಮ  ಶತ್ತರ ಗಳು ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ್ ಅದನ್ನು  ಮ್ಮಚಾ ಬೇಕು.   

ಅವರು ನಮಮ  ನೆರೆಯ ರಾಜಯ ದವರು, ಅವರ ನೆರಳಾದರೂ ನಮಮ  ರಾಜಯ ದ ಮೇಲ್ಲ ಬಿೀಳಲ್ಲ. 

          (ಮುೆಂದು) 

(695)/15-9-2021/12-30/ಎಲ್್ಎೆಂ/ಎಕೆ  

 ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪಾರ್ಟೋಲ(ಮುೆಂದು):-  

1.20,000 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಮೂರು ವಷುದಲಿ್ಲ  ಪೂಣ್ುಗಳಿಸಿ  

೧೩ ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳಿಗೆ ಫಲಪರ ದವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. ಇದರಲಿ್ಲ  irrigation, power generation, 

transportation ಕೂಡಾ ಇದ್. ಇೆಂತಹ್ ಜಗತಿು ಗೆ  ದಡಡ ದಾೆಂತಹ್ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ನಿನೆು -

ಮನೆು  ಹುಟಟ ದಂತಹ್ ರಾಜಯ  ಇಷ್ಟಟ  ವೇಗವಾಗಿ  ಯೀಜನೆಯನ್ನು  

ಪೂಣ್ುಗಳಿಸಿರುವುದನ್ನು  ನಾವು ಮ್ಮಚಿಾ ಕಳಳ ಬೇಕು. ಅವರನ್ನು  ಹಗಳಬೇಕು ಎೆಂದು 

ನಾನ್ನ ಹೇಳುತಿು ಲಿ , ತ್ತಲನಾತಮ ಕವಾಗಿ ಹೇಳುತಿು ದ್ದ ೀನೆ. ನಮಮ  boundary ಗೆ 

ಹ್ತಿು ರವಾಗಿರುವಂತಹ್ ರಾಜಯ  ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲಸದ ಬಗೆೆ  ಉದಾಹ್ರಣೆಯನ್ನು  ಕಟಟ ದಿ್ ನೆ. 

ನಮಮ  ನಿಲುಕ್ಷಯ  ಧೀರಣೆ ಬಗೆೆ  ಹೇಳುತೆು ೀನೆ, ಒೆಂದು ಮತ್ತು  ಎರಡನೆ ಹಂತದ ಕಮಗಾರಿ 

ಮುಗಿದ್ಧದ್. ೧೩ ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ನಿೀರಾವರಿಯಾಗಿದ್. ಇನ್ನು  ೧೫ ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ 

ನಿೀರಾವರಿಯಾಗುವಂತಹ್ ವಯ ವಸೆೆ  ಮೂರನೇ ಹಂತದಲಿ್ಲದ್. ೨.೭೩,೦೦೦ ಭೂಮಿಯನ್ನು  

ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವಾ ಧಿೀನಪಡಿಸಿಕೆಂಡು  ಒೆಂದು ಮತ್ತು  ಎರಡನೇ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  

ಮಾಡಲಾಗಿದ್. ಮೂರನೇ ಹಂತಕೆೆ  ಕವಲ ೧.೩೦,೦೦೦ ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು  

ಸ್ವಾ ಧಿೀನಪಡಿಸಿಕಳಳ ಬೇಕು.  ಅೆಂದರೆ  ಕವಲ 1/3 ರಷ್ಟಟ  ೩೩% ಭೂಮಿಯನ್ನು  

ಸ್ವಾ ಧಿೀನಪಡಿಸಿಕಳಳ ಬೇಕು.  ಈಗ ಎರಡು-ಮೂರಂಶದಷ್ಟಟ  ಭೂಮಿಯನ್ನು  

ಸ್ವಾ ಧಿೀನಪಡಿಸಿಕೆಂಡಿದ್ದ ೀವ. ಇನ್ನು   ಒೆಂದು ಮೂರಂಶದಷ್ಟಟ  ಮಾತರ  ಮೂರನೇ ಹಂತದ 

ಯೀಜನೆಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು  ಸ್ವಾ ಧಿೀನಪಡಿಸಿಕಳಳ ಬೇಕು.  ಇಷ್ಟಟ  ಕೆಲಸವಾದರೆ ನಮಮ  ೧೫ 

ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ನಿೀರಾವರಿಯಾಗುತು ದ್.  ಒೆಂದು ಮತ್ತು  ಎರಡನೇ ಹಂತದಲಿ್ಲ  ೧೭೬ 

ಗಾರ ಮಗಳನ್ನು  ಸ್ವಾ ಧಿೀನಪಡಿಸಿಕಳಳ ಲಾಗಿದ್. ೧೩೬ ಲಕ್ಷ ಪುನುವಸತಿ ಕೆಂದರ ಗಳನ್ನು  

ನಿಮಿುಸಲಾಗಿದ್. ಇವತ್ತು  ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರನ್ನು  ಸೆಳಾೆಂತರಗಳಿಸಲಾಗಿದ್.   ಈಗ ಕವಲ 

೮% ರಷ್ಟಟ  ಅೆಂದರೆ ಸುಮಾರು ೨೦   ಹ್ಳಿಳ ಗಳನ್ನು  ಸ್ವಾ ಧಿೀನಪಡಿಸಿಕಳಳ ಬೇಕು.  

    ಒೆಂದು ಮತ್ತು  ಎರಡನೇ ಹಂತದ  ಯೀಜನೆಗೆ ಬಾಗಲಕೀಟ ನಗರವನ್ನು  ಹಿಡಿದು 

೭೮,೦೦೦ ಕಟಟ ಡಗಳನ್ನು  ಸ್ವಾ ಧಿೀನಪಡಿಸಿಕಳಳ ಲಾಗಿದ್. ಈಗ ಅೆಂದಾರ್ಜ ೨೦ ಹ್ಳಿಳ ಗಳಲಿ್ಲ  
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ಸುಮಾರು ೧೦,೦೦೦ ಕಟಟ ಡಗಳು ಬರಬಹುದು. ಆಗ ೭೮,೦೦೦ ಕಟಟ ಡಗಳನ್ನು  

ಸ್ವಾ ಧಿೀನಪಡಿಸಿಕೆಂಡು ಪರಿಹರವನ್ನು  ಕಡಲಾಗಿದ್.  ಈಗ ಸುಮಾರು ೧೦,೦೦೦ 

ಕಟಟ ಡಗಳು ಅೆಂದರೆ ಅೆಂದಾರ್ಜ ೮% ಕಟಟ ಡಗಳಿಗೆ ಪರಿಹರವನ್ನು  ಕಡುವುದು ಉಳಿದ್ಧದ್.  

ಈ ಯೀಜನೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ೯೨%  ಕೆಲಸವಾಗಿದ್.  ೯೨% ಹ್ಳಿಳ ಗಳನ್ನು  

ಸ್ವಾ ಧಿೀನಪಡಿಸಿಕಳಳ ಲಾಗಿದ್. ಡಾಯ ೆಂನ ಎತು ರವನ್ನು   ೫೧೯.೬ ರಿೆಂದ  ೫೨೪.೨೫೬ ಮಿೀಟರ್್ 

ಎತು ರಿಸಲು ಹ್ಣ್ ವಯ ಯವಾಗುತು ದ್ ಎೆಂದು ಹೇಳುತು ರೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ರಿೀತಿಯ ಹ್ಣ್ 

ವಯ ಯವಾಗುವುದ್ಧಲಿ . ಆಗ  ೫೨೪.೨೫೬ ಮಿೀಟರ್್ ಎತು ರಿಸಲು ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು  

ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು , ಆದರೆ ಸುಪಿರ ೆಂ ಕೀಟ್ು ಆದೇಶದ ಪರ ಕರ Central Water 

Commission ನವರು ಮಧ್ಯಯ  ಬಂದ್ಧದದ ರಿೆಂದ ೫೨೪.೨೫೬ ಮಿೀಟರ್್ನಿೆಂದ ೫೧೯.೨ ಮಿೀಟರ್್ಗೆ 

ಗೇಟ್ ಅನ್ನು  ಕಟ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ.  ಅಷ್ಟಟ  ಎತು ರದ ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು  ಕಟ್ ಮಾಡಿದರು.  ಈಗ 

ಆ ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು  ಕೂಡಿಸಲು ೧೫ ದ್ಧವಸ ಇಲಿಾ  ಒೆಂದು ತಿೆಂಗಳ ಸಮಯ ಸ್ವಕು. ಇದಕೆೆ  

ಹೆಚುಾ  ಹ್ಣ್ವು ಬೇಕಗಿಲಿ .  ಕವಲ ೫ ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು   ಖ್ಚುು ಮಾಡಿದರೆ 

ಸ್ವಕು. ಕಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು   ಕೂಡಿಸುವುದು ಅಷ್ಟ . ಇದರಲಿ್ಲ  ಏನ್ನ ತೆಂದರೆ 

ಇದ್ ಎನ್ನು ವುದು ನಮಗೆ ಅಥುವಾಗುತಿು ಲಿ . ಇದಕೆೆ  ಯಾವುದೇ ಖ್ಚುು ಆಗುವುದ್ಧಲಿ . 

ಕೆಲವರು ಇಷ್ಟಟ  ದಡಡ  ಡಾಯ ೆಂ ಕಟಟ ಬೇಕದರೆ ಹೆಚುಾ  ಹ್ಣ್ಬೇಕು ಎೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. 

ಆದರೆ ಡಾಯ ೆಂ ಕಟಟ ಯಾಗಿದ್, ಆದರೆ ನಮಮ  ದುದೈುವ Central Water Commission ನವರು 

ಮುೆಂದ್  ನಿೆಂತ್ತ ಗೇಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸಿದರು.  

     ಶಿರ ೋ ಗೋವಿೋಂದ ಎೋಂ.ಕಾರಜೋಳ:- ಅದು ನಮಮ  ದುದೈುವ ಅಲಿ , ಪದ ಬಳಕೆಯ 

ತಪಿಪ ನಿೆಂದ ಗೇಟ್ ಕಟ್ ಆಗಿರುವುದು.  ನಮಮ   ಮಂತಿರ ಗಳಿೆಂದಲೇ ಆಗಿರುವುದು, ನಾನ್ನ ಆಗ 

ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ  ಇದದ ವನ್ನ. 

     ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪಾರ್ಟೋಲ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳ್ಳ, ಒಬಬ  ಮಂತಿರ ಗಳ ಹೇಳಿಕೆಯಿೆಂದ 

ಆಗಿರುವುದು. ಈಗ ಅವರು ನಮಮ  ಮಧ್ಯಯ  ಇಲಿ . ನಮಮ ನ್ನು   ಅಗಲ್ಲ ಹೀದವರ 

ಮಾತನಾಡುವುದು  ಬೇಡ.  ಅವರ ಬಗೆೆ  ಗೌರವದ್ಧೆಂದಲೇ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಎನ್ನು ವ 

ಉದ್ದ ೀಶದ್ಧೆಂದ ಆ ಸಚಿವರ ಹೆಸರನ್ನು  ನಾನ್ನ ಹೇಳುವುದ್ಧಲಿ . ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಾದ 

ಕರಜೀಳರವರಿಗೆ ಗತಿು ದ್. ಅವರು ಅನ್ನಭ್ವಿ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕರಣಿಗಳು. ಅವರಿಗೂ 

ಎಲಿವೂ ಗತಿು ದ್. ಅದಕೆ ಗಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು  ಇಲಿ್ಲ  ನಾನ್ನ ಹೇಳುವುದ್ಧಲಿ .  ೧೫ ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ 

ನಿೀರಾವರಿಯಾಗುವಂತಹ್ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಯೀಜನೆ ಇದು.  Ground water ಅೆಂದರೆ 

ಡಾಯ ೆಂನಲಿ್ಲ   ನಿೀರು ನಿೆಂತರೆ, ಕಲುವಗಳಲಿ್ಲ  ನಿೀರು ಹ್ರಿದು ಹೀದರೆ ಅೆಂತಜುಲ 
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ವೃದಿ್ಧಯಾಗುತು ದ್. ಇದರಿೆಂದ  ೬೦ ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು  ನಿೀರಾವರಿ 

ಮಾಡಿಕಳಳ ಬಹುದು. ಅೆಂದರೆ ೭೫ ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ನಿೀರಾವರಿಯಾಗಬಹುದು. ಉತು ರ 

ಕನಾುಟಕದ ಇೆಂಚು-ಇೆಂಚು ಭೂಮಿ  ಕೂಡಾ ನಿೀರಾವರಿಯಾಗುವಂತಹ್ ಬೃಹ್ತ್ 

ಯೀಜನೆಯಾಗಿದ್.್ ್ ‘Regional್ Imbalance’್ ಎೆಂದು ಶತ-ಶತಮಾನಗಳಿೆಂದ ಹೇಳುತಿು ದ್ದ ೀವ 

ಅದನ್ನು  ಈ ಯೀಜನೆಯಿೆಂದ ನಿವಾರಿಸಬಹುದು. ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರ ೀ ಉಮೇಶ್ 

ಕತಿು ಯವರು ಉತು ರ ಕನಾುಟಕದ ಬಗೆೆ  ಬಹ್ಳಷ್ಟಟ  ಕಳಜಿ, ಕಕೆಲಾತಿಯಿೆಂದ, 

ಅಭಿಮಾನದ್ಧೆಂದ ಧಾ ನಿ ಎತಿು ದಾದ ರೆ. ಈ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಮಾಡಿಬಿಟಟ ರೆ  ಅಖಂಡ 

ಕನಾುಟಕದ ಕನಸು ಎನ್ನು ವ ಮಾತನ್ನು  ಹೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  

    ಪರ ತಿಯೆಂದು project ಗೂ cost-benefit ratio ಇರುತು ದ್.  Cost-benefit ratio ಎೆಂದರೆ 

ಏನ್ನ, ವಾಯ ಪಾರ ಮಾಡುವವರು ಒೆಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು  ಹಕಿದಾಗ 

ಆ ಬಂಡವಾಳ ವಾಪಸ್್ ಬರುತು ದ್ಯೇ ಇಲಿವೀ ಎನ್ನು ವುದನ್ನು  ನೀಡುವುದ್ಧಲಿ . ಆ 

ಬಂಡವಾಳದ್ಧೆಂಧ ಎಷ್ಟಟ  ಲಾಭ್ ಬರುತು ದ್ ಎನ್ನು ವುದನ್ನು  ನೀಡುತು ರೆ. ನಮಮ  ಲ್ಲಕೆದ 

ಪರ ಕರ ೫೧,೦೦೦ ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಯೀಜನೆ, ಅದರೆ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರ ೀ 

ಕರಜೀಳರವರು ಹೇಳಿರುವ ಪರ ಕರ ೬೫,೦೦೦ ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು  ಖ್ಚುು 

ಮಾಡಿದರೆ, ನಮಮ  ರಾಜಯ ಕೆೆ  ಪರ ತಿವಷು ೩.೫೬,೦೦೦ ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಟ  ವರಮಾನ 

ಬರುತು ದ್.  ಈ ರಾಜಯ ದ ಅಷ್ಟ ಯಲಿ  ಈ ರಾಷಟ ರದ ವರಮಾನವನ್ನು  ಹೆಚಿಾ ಸುವಂತಹ್ 

prestigious irrigation project ಎೆಂದು ನಾನ್ನ ಹೇಳುವುದು ಇದೇ ಕರಣ್ಕೆೆ .  Every year we 

are going to gain roughly Rs.3,56,000 crores.  ದಡಡ  ಪರ ಮಾಣ್ದಲಿ್ಲ  

ನಿೀರಾವರಿಯಾಗುತು ದ್. ನಮಮ  ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಸಕೆ ರೆ ಕಖಾುನೆಗಳು ಇವ. ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರಾದ ಉಮೇಶ್ ಕತಿು ಯವರು ಸಕೆ ರೆ ಕಖಾುನೆಗಳ ಮಾಲ್ಲೀಕರು.  ಮಾನಯ  

ಉಪಸಭಾಪತಿಗಳು ಚಿಕೆಮಗಳೂರಿನವರು ಅವರು ಎಸೆಟ ೀಟ್ ಮಾಲ್ಲೀಕರು. ನಾವಲಿಾ  

ಬಯಲು ಸಿೀಮ್ಮಯವರು. ಈಗ ಕೃಷಣ ಮೇಲದ ೆಂಡೆ ಯೀಜನೆ ಬಂದಮೇಲ್ಲ  ನಿೀರು ಬಂದು 

ನಿೀರಾವರಿಯಾಗಿ ರೈತರು ಶ್ರ ೀಮಂತರಾಗಿದಾದ ರೆ. ಮದಲು ನಮಮ  ರೈತರ ಹ್ತಿು ರ ಒೆಂದು 

ಸೈಕಲ್್ ಕೂಡಾ ಇರಲ್ಲಲಿ . ಈಗ ಸಕೆ ರೆ ಕಖಾುನೆಗಳು ಸೆ್ವಪನೆಯಾಗಿ. ರೈತರು ಕಬುಬ  

ಬ್ಳ್ಳಯಲು ಪಾರ ರಂಭ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲ್ಲ ರೈತರು ತಮಮ  ಮನೆಯಲಿ್ಲ  ಈಗ ನಾಲೆು  ದ್ಧಾ ಚಕರ  

ವಾಹ್ನಗಳನ್ನು , ಎರಡು  ಕರುಗಳನ್ನು  ಇಟ್ಟಟ ಕೆಂಡಿದಾದ ರೆ. ಮಕೆಳಿಗೆ ಒಳ್ಳಳ ಯ ಶ್ಕ್ಷಣ್ವನ್ನು  

ಕಡಿಸುತಿು ದಾದ ರೆ.  ಇಷ್ಟ ೀ ಅಲಿ  ಅವರ ಹೆಣುಣ ಮಕೆಳಿಗೆ ಒಳ್ಳಳ ಯ ಮನೆತನ ನೀಡಿ ಮದುವ 

ಮಾಡಿಕಡುತಿು ದಾದ ರೆ.  ರೈತರು ಕೂಡು ಕರಿನಲಿ್ಲ  ಓಡಾಡುತು ,  ಆರಾಮಾಗಿ, 
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ಸ್ವಾ ಭಿಮಾನದ್ಧೆಂದ, ಗೌರವದ್ಧೆಂದ  ಎದ್ದ  ಉಬಿಬ ಸಿ ಮುೆಂದುವರೆದವರ ಜತೆಗೆ ಹೆಗಲ್ಲಗೆ 

ಹೆಗಲು ಹ್ಚಿಾ  ನಡೆಯುವಂತಹ್  ಸ್ವಮಥಯ ು ಬಂದ್ಧದ್.  

      ನಾವು ಸುಮಮ ನೆ ಭಾಷಣ್ ಮಾಡಿ ಉತು ರ ಕನಾುಟಕ ಮುೆಂದ್ ಬರಬೇಕು ಎೆಂದರೆ ಹೇಗೆ 

ಬರುತು ದ್? ಇೆಂತಹ್ ಬೃಹ್ತ್ ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  ಕಯುಗತಗಳಿಸಬೇಕು. ಆಗ ನಿಶ್ಾ ತವಾಗಿ  

ಇದರ  ಲಾಭ್ ರಾಜಯ ಕೆೆ  ಸಿಗುತು ದ್ ಎೆಂದು ಹೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  

    ಇನ್ನು  ಕೆಲವೆಂದು ತೆಂದರೆಗಳು ಇವ. ಅದರ ಬಗೆೆ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರ ೀ 

ಕರಜೀಳರವರು  ತಮಮ  ಉತು ರದಲಿ್ಲ  ಹೇಳುತು ರೆ. ಇದಕೆೆ  gazette notification ಆಗಬೇಕು.  

Krishna Tribunal ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಸಿಟ ೀಸ್್ ಬಿರ ಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್್ರವರ Tribunal No.2 

ಬಗೆೆ  ವರದ್ಧ ಏನ್ನ ಇದ್ ಅದು gazette notification ಆಗಬೇಕು. ಇವತ್ತು  ನಾವು ಕೀಟುಗೆ 

ಹೀಗಿದ್ದ ೀವ,  ಪಕೆದ ರಾಜಯ ದವರು ಕೀಟ್ುಗೆ ಹೀಗಿದಾದ ರೆ. ಈ ವಿಚಾರ ಬಹ್ಳ sensitive 

matter ಇರುವುದರಿೆಂದ ಇದರ ಬಗೆೆ  ನಾನ್ನ ಆಳವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಹೀಗುವುದ್ಧಲಿ . 

ಏಕೆೆಂದರೆ  ಹಿೆಂದ್ ಗೇಟ್ ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ  ಆದ ಹಗೆ ಆಗಬಾರದು ಅದಕೆೆ  ನಾನ್ನ ಏನ್ನ 

ಹೇಳುವುದ್ಧಲಿ . ಇದು sensitive matter ಆಗಿರುವುದರಿೆಂದ ಮತ್ತು  ಜಲಸಂಪನೂಮ ಲ ಸಚಿವರ 

ಇರ್ಚಾ ಯು ಅದೇ ಆಗಿರುವುದರಿೆಂದ  ಮಾನಯ  ಕರಜೀಳರವರೆ ನಾನ್ನ ಇದರ ಆಳಕೆ 

ಹೀಗುವುದ್ಧಲಿ . ಆದರೆ ಒೆಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು  ತಮಮ  ಮುಖಾೆಂತರ ಈ ಸಕುರಕೆೆ  

ಹೇಳಬಯಸುವುದು, ಕವೇರಿ ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ  ಸುಪಿರ ೀಮ್ ಕೀಟ್ುನಲಿ್ಲ  SLP (Special Leave 

Petition) ಇತ್ತು .  

         (ಮುೆಂದು)    

(696)15-09-2021(12-40)bsd-ak 

 ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ . ಪಾರ್ಟೋಲ  (ಮುೋಂದು) 

ನಾಯ ಯಾಲಯಗಳಲಿ್ಲ  ವಾಯ ಜಯ ಗಳಿದುದ , ಇದೇ ರಿೀತಿ ಮಹ್ದಾಯಿ ನದ್ಧ ವಿಚಾರವೂ ಆಗಿದ್.  I 

thank the Central Government.  ಇವರಡು ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ subject to the decision of 

Supreme Court, gazette notification ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. ನಾನ್ನ ಅವರ ಮುಖಾೆಂತರ ಸಕುರಕೆೆ  

ವಿನಂತಿಸುವುದೇನೆೆಂದರೆ pending ಇರುವುದ್ಲಿವೂ ನಿಕಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ೧೦ ವಷು 

ಆಯಿತ್ತ. ೧೩೦ tmc ನಿೀರು allocation ಆಗಿದುದ , dam ೫೧೯.೬   ಮಿೀಟರ್್ಗಳಿಗೆ ನಿೆಂತಿದುದ , 

ಎತು ರವೂ ಆಗುವುದ್ಧಲಿ , ನಿೀರಿನ ಉಪಯೀಗವೂ ಆಗುವುದ್ಧಲಿ . ಈಗಾಗಲೇ ನಾನ್ನ 
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ಹೇಳಿದಂತೆ ಉತು ರ ಕನಾುಟಕದ ಅತಯ ೆಂತ ಪರ ಮುಖ್ ೭ ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳಿಗೆ ಫಲಪರ ದವಾಗುವ ೯ lift 

irrigation scheme ಗಳಿಗೆ ಏನೂ ಉಪಯೀಗ ಇಲಿ . ನಿೀರು ಇಲಿ . ನಿೀರು ಸಂಗರ ಹ್ ಆದ 

ಮೇಲ್ಲ ೯ lift irrigation scheme ಗಳಿಗೆ ನಿೀರು ಹೀಗಬೇಕು. ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನನು  

ಮನವಿ ಏನೆೆಂದರೆ what had happened in case of Cauvery project, what had happened 

in case of Mahadayi project, subject to the decision of the Apex Court of this land, ಆ 

ನಿಣ್ುಯಕೆೆ  ಒಳಪಟ್ಟಟ  gazette notification ಆಗಬೇಕು. ಸಕುರದವರು ವಿನಂತಿ 

ಮಾಡಿಕೆಂಡಿಲಿ  ಎೆಂದು ಹೇಳುವುದ್ಧಲಿ . ಮನೆು  ಮಾನಯ  ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ್್ 

ಇಟಗಿಯವರ ಪರ ಶೆು ಗೆ ಉತು ರ ಕಟ್ಟಟ ಗ ಹೇಳಿದಾದ ರೆ, repeatedly request 

ಮಾಡಿಕೆಂಡಿರುವ ಬಗೆೆಯೂ ಹೇಳಿದಾದ ರೆ. ಇೆಂತಹ್ golden opportunity ಇದ್.  ಮಾನಯ  

ಉಮೇಶ್ ಕತಿು ಯವರು ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರಾಗಿದಾದ ರೆ. ಇೆಂತಹ್ golden opportunity  ಇದ್. 

ಹಿೆಂದ್ ಮಾನಯ  ಯಡಿಯೂರಪಪ ನವರ ನೇತೃತಾ ದ ಸಕುರ ಹಗೂ ಈಗ ಮಾನಯ  ಬಸವರಾಜ 

ಬೊಮಾಮಯಿಯವರ ನೇತೃತಾ ದ ಸಕುರ ಇದುದ , ಕೆಂದರ ದಲಿ್ಲ  ಮಾನಯ  ನರೇೆಂದರ  

ಮೀದ್ಧಯವರ ಸಕುರವಿದುದ , ಎರಡೂ ಒೆಂದೇ ಪಕ್ಷದ ನೇತೃತಾ ದ ಸಕುರವಾಗಿದ್. It’s್ a್

double engine government.  ಭಾರತಿೀಯ ಜನತ ಪಕ್ಷದವರನ್ನು  ಕನಾುಟಕದವರು 

ನಿಲುಕ್ಷಯ ಕೆೆ  ಒಳಪಡಿಸಿದಾದ ರೆ ಎನ್ನು ವಂತಿಲಿ , ಏಕೆೆಂದರೆ ೨೬ Parliament Members ನ್ನು  

ಕನು ಡ ನಾಡಿನ ಕನಾುಟಕದ ಜನರು ಅವರ ಪಕ್ಷಕೆೆ  ಆಯೆ್ಕ  ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. ಭಾರತಿೀಯ 

ಜನತ ಪಕ್ಷದ ಮಡಿಲ್ಲಗೆ ೧೨೦  ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕೆಷ ೀತರ ದ ಸದಸಯ ರನ್ನು  ಕಟಟ ದಾದ ರೆ. ಇದಕೆಿೆಂತ 

ಒೆಂದು ಪಕ್ಷಕೆೆ  ಏನ್ನ contribution ಕಡಬೇಕು? ಒೆಂದು ರಾಜಯ  ಒೆಂದು ಪಕ್ಷಕೆೆ  

ಯಾವರಿೀತಿಯಾಗಿ ಇೆಂತಹ್ ಅದುು ತ ಕಡುಗೆ ಕಟಟ  ಪಕ್ಷದವರು ಮಾನಯ  ನರೇೆಂದರ  

ಮೀದ್ಧಯವರ ಬಳಿ ಹೀಗಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು  ನೆನಪಿಸಬೇಕಿತ್ತು , ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಿಲಿ  

ಎೆಂದಲಿ . ಅವರು ಹೀಗಿ they should use their good office.  ಅವರ ಮೇಲ್ಲ ವಚುಸು ನ್ನು  

ಉಪಯೀಗ ಮಾಡಲ್ಲ. ಪುಣ್ಯ ಕೆೆ  ಮಾನಯ  ಕರಜೀಳರವರು ಜಲಸಂಪನೂಮ ಲ 

ಸಚಿವರಾಗಿದದ ರಿೆಂದ ನನು ಷ್ಟಟ  ಸಂತೀಷ ಪಟಟ ರುವವರು ಇನು ಬಬ ರಿಲಿ . ನಮಮ  

ಜಿಲಿ್ಲಯವರು ಹಗೂ ನನು  ಪಕೆದ ಮುಧೀಳ ಕೆಷ ೀತರ ದವರಾಗಿದಾದ ರೆ.  I am very happy.  

ಯಾವಾಗಲ್ಲ ಗುಣ್ಕೆೆ  ಮತು ರ ಇಲಿ .  I am very sportive.  ಯಾರೇ ಆದರೂ ಒಳ್ಳಳ ಯ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡಿದರೆ ಸಂತೀಷ. ಉತು ರ ಕನಾುಟಕ ಎನ್ನು ವುದಕೆಿೆಂತ ೧.೩೦ ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಭೂಮಿ 

ಕಳ್ಳದುಕಳುಳ ವವರು ನಾವು ಮತ್ತು  ಅವರಾಗಿದ್ದ ೀವ. ಬಾಗಲಕೀಟ್ಟ ಜಿಲಿ್ಲಯವರು ಭೂಮಿ 

ಕಳ್ಳದುಕಳುಳ ತು ರೆ, ಜತೆಗೆ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲಿ್ಲಯವರು ಭೂಮಿ ಕಳ್ಳದುಕಳುಳ ತು ರೆ. ಆದರೆ 
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major ಆಗಿ ೪ ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಅತಯ ೆಂತ ಫಲವತು ದ ಗಂಗಾ belt ಗೆ ಸರಿಸಮಾನ 

ಫಲವತು ತೆಯನ್ನು  ಹೆಂದ್ಧದ ಭೂಮಿಯಲಿದೇ, ದೇಶದಲಿ್ಲಯೇ ಹೆಚುಾ  ಫಲವತು ತೆ 

ಹೆಂದ್ಧದ fertile lands to the extent of four lakh acres Bagalkot is going to lose.  

ನಾವು ತಯ ಗಿಗಳು. ಇಷ್ಟಟ  ಭೂಮಿ ಕಳ್ಳದುಕಳುಳ ವುದಕೆೆ  ತಯಾರಿದ್ದ ೀವ. ಮಾನಯ  

ಹಿರಿಯರಾದ ಯಡಿಯೂರಪಪ ನವರ ಬಗೆೆ  ನನಗೆ ಗೌರವವಿದುದ , ಅತಯ ೆಂತ ಹೀರಾಟದ್ಧೆಂದ 

ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳಾದವರು. ಸಿದದ ವನಹ್ಳಿಳ  ನಿಜಲ್ಲೆಂಗಪಪ ನವರು ೪ ಬಾರಿ 

ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳಾದಂತೆ ಇವರೂ ಸಹ್ ೪ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳಾಗಿ ದಾಖ್ಲ್ಲಯನ್ನು  

ಸರಿಗಟಟ ದಾದ ರೆ. ಆದರೆ ಇವತಿು ನ ಅವರ ಬದಲಾವಣೆಯ ಗಡವಗೆ ನಾನ್ನ ಹೀಗುವುದ್ಧಲಿ  

ಮತ್ತು  ರಾಜಕರಣ್ ಮಾಡುವುದ್ಧಲಿ . ಇವತ್ತು  ಮಾನಯ  ಬಸವರಾಜ ಬೊಮಾಮಯಿಯವರು 

ದಕಿಷ ಣ್ ಕನಾುಟಕದವರೇ?  Coastal Karnataka ದವರೇ?  Mid-Karnataka ದವರೇ?  He is 

from North Karnataka.  ನಮಮ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳು North ಕನಾುಟಕದವರಾಗಿದುದ , ಮಾನಯ  

ಜಲಸಂಪನೂಮ ಲ ಸಚಿವರು North Karnataka ಹಗೂ ಹೆಚಾಾ ಗಿ ನಮಮ  

ಜಿಲಿ್ಲಯವರಾಗಿದಾದ ರೆ. ಅವರು ಭೂಮಿ ಕಳ್ಳದುಕಳುಳ ವವರ ಪರವಾಗಿದಾದ ರೆ.  

 ಶಿರ ೋ ಗೋವಿೋಂದ ಎೋಂ. ಕಾರಜೋಳಃ- ಬರಿೀ ಭೂಮಿ ಕಳ್ಳದುಕಳುಳ ವವರ ಪರ 

ಅಲಿ , ಸಂತರ ಸು ರ ಕುಟ್ಟೆಂಬದವನಾಗಿದ್ದ ೀನೆ.  

 Sri S.R. PATIL: We are Project Affected Persons.  ನಾವು ನಮಮ  ಭೂಮಿಯನ್ನು  

ಕಳ್ಳದುಕೆಂಡಿದ್ದ ೀವ, ನಮಮ  ಊರಿನ ಸುತು ಮುತು  ಎಲಿಾ  ಭೂಮಿ ಹೀಗಿದ್.  I am coming 

under the submergence area.  ನಮಮ  ಊರು ಮುಳುಗದೇ ಕೆಲವು ಭೂಮಿಗಳು ಹೀಗಿವ. 

ಅದೇರಿೀತಿ ಮಾನಯ  ಕರಜೀಳರವರು Project Affected Person ಆಗಿದಾದ ರೆ. ನಿನೆು  

ಮುಧೀಳದ ಬಗೆೆ  ಚರ್ಚುಯಾಗಿದುದ  ೩೮ ಹ್ಳಿಳ ಗಳ ಬಗೆೆ  ಚರ್ಚುಯಾಯಿತ್ತ. ಆಗ ನಾವು 

ಅಧಿಕರದಲಿ್ಲ ಇದ್ದ ವು. ಮಾನಯ  ನಿರಾಣಿಯವರು ಇದದ ೆಂತೆ ಇಲಿ . 

 ಶಿರ ೋ ನಿರಾಣಿ ಹಣಮಂತ  ರುದರ ಪಪ ಃ-ನಾವಲಿರೂ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿಗಳ ಕೆಳಗಿನವರು.  

 ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ . ಪಾರ್ಟೋಲ :- ನಾನ್ನ ಅವರ ಬಗೆೆ  ಹೇಳಲ್ಲಲಿ , ನಾವು ಅವರು 

ವಕಿೀಲರು. ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಒೆಂದು ಎಕರೆಗೆ ರೂ.೩೦ ಲಕ್ಷಗಳಿೆಂದ ೫೦ 

ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗೂ ಕಡಬೇಕೆೆಂದು ಮಾನಯ  ಸಿದದ ರಾಮಯಯ ನವರ ನೇತೃತಾ ದ ಸಕುರ 

ಇರುವಾಗ ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ಯಾವಾಗಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಕಳ್ಳದುಕಳುಳ ವವರ ಪರ ಇದ್ದ ೀವ. 

ಅವರು ಬಹ್ಳ ಯೀಗಯ ವಾದ ಮಾತನ್ನು  ಹೇಳಿದಾದ ರೆ, ಅಡಿಡ ಯಿಲಿ . ನಾವು ಶಹ್ಭಾಸ್್ 
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ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ವು. ಈಗ time ಹೇಗಿದ್ ನೀಡಿ, ಅಧಿಕರ ಈಗ ಅವರ ಕೈಯಲಿ್ಲ  ಇದ್. ಆಗ 

ನಮಗೆ ಹೇಳುತಿು ದದ ರು, ಅವರೇ ಹೆಚುಾ  ಕಡಬೇಕೆೆಂದು ಹೇಳುತಿು ದದ ರು. ಆದರೆ ಈಗ ಅಧಿಕರ 

ಅವರ ಕೈಯಲಿ್ಲ  ಇದ್. ನಮಮ  ಭಾಗದ ಜನರ ನಸಿೀಬು ಎಷ್ಟಟ  ಒಳ್ಳಳ ಯದು ನೀಡಿ. ಆಗ 

ಅವರೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಇನು ಷ್ಟಟ  ಹೆಚುಾ  ಸೇರಿಸಿ ಕಡಬಹುದಲಿವೇ?  

 ಶಿರ ೋ ಎನ . ರವಿಕುಮಾರ :- ನಸಿೀಬು ಬಹ್ಳ ರ್ಚನಾು ಗಿದ್. 

 ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ . ಪಾರ್ಟೋಲ :- ಮಾನಯ  ರವಿಕುಮಾರ್್ ರವರು ಬಿಜೆಪಿ ಯಲಿ್ಲ  ಬಹ್ಳ 

ಪರ ಭಾವಶಾಲ್ಲ ನಾಯಕರಾಗಿದುದ , ಅವರು ಸಹ್ ಉತು ರ ಕನಾುಟಕದ ಪರ ಇದಾದ ರೆ. ಮನೆು  

ಕಲುಬ ಗಿು ಜಿಲಿ್ಲಯ ಅವರ ಪಕ್ಷದ್ಧೆಂದ ಮಹನಗರ ಪಾಲ್ಲಕೆಗೆ In-charge ಆಗಿ ಬಂದ್ಧದದ ರು. 

ಆಗ ನಾನೂ ನನು  ಪಕ್ಷದ್ಧೆಂದ ಬಂದ್ಧದುದ , ಒೆಂದೇ ದ್ಧವಸ ಒೆಂದೇ flight ನಲಿ್ಲ  ಹೀದ್ವು. 

ಅವರು ತಮಮ  ವಚುಸು ನ್ನು  ಉಪಯೀಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಬಾಗಲಕೀಟ್ಟ, ಬಿಜಾಪುರದವರು ಭೂಮಿ ಕಳ್ಳದುಕಳುಳ ವ ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿದ್. ಅನೇಕ 

ಅರಸತಿು ಗೆಗಳು, kingdom ಗಳು ಮುಳುಗಿ ಹೀಗಿವ. ಲಕಷ ೆಂತರ ಜನರು ಯುದಿದಲಿ್ಲ  

ಮಡಿದರು, ಇವರೆಲಿಾ  ಏಕೆ ಮಡಿದರು? ಮಣಿಣ ಗಾಗಿ ಹೀರಾಟ ನಡೆದ್ಧತ್ತು . ಇನ್ನು  

ಒೆಂದ್ರಡು ಕರಣ್ಗಳಿಗೂ ಹೀರಾಟ ನಡೆಯುತು ದ್. ನಾವು ೪ ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಭೂಮಿ 

ಕಳ್ಳದುಕಳುಳ ವವರು ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ  ಯೀಧರಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನವಾದ ಜನರಾಗಿದ್ದ ೀವ. ಅವರು 

ಮನೆ-ಮಠ, ಆಸಿು -ಪಾಸಿು , ಎಲಿವನ್ನು  ಕಳ್ಳದುಕೆಂಡು ತಲ್ಲ ಮೇಲ್ಲ ಮಸಿ ಗಡಿಗೆಯನ್ನು  

ಹತ್ತು ಕೆಂಡು ಬಿೀದ್ಧಯಲಿ್ಲ  ನಿಗುತಿಕರಾಗಿ ಬರುತು ರೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು  ಬಹ್ಳ ನೀವು 

ಹಗೂ ದುುಃಖ್ದ್ಧೆಂದ ಹೇಳುತಿು ದ್ದ ೀನೆ. ಹಿರಿಯರು ಅೆಂದರೆ ಅಜೆ -ಮುತು ಜೆ ರಿೆಂದ ಗಳಿಸಿದ 

ಭೂಮಿ, ಮನೆ ಕಳ್ಳದುಕಳಳ ಬೇಕಗಿದ್. ಆ sentimental feeling ಇದ್ದ ೀ ಇರುತು ದ್, ಯಾವ 

ರಿೀತಿಯ feeling ಅೆಂದರೆ ನನು  ಮನೆ ಮುಳುಗಿದಾಗ ಬಹ್ಳ ನೀವನಿಸುತು ದ್. ಆ 

ಮನೆಯನ್ನು  ಬಿಟ್ಟಟ  ಹೀಗಬೇಕಲಿ ! ನಿೀರು ಬರುತು ದ್, ಆ ನಿೀರಿನಲಿ್ಲ  ಮನೆ ಮುಳುಗುತು ದ್. 

ಒೆಂದು ಭಾವನಾತಮ ಕವಾದ ಸಂಬಂಧ ಇರುತು ದ್. ಇದೇ ಮನೆಯಲಿ್ಲ  ಹುಟಟ ದುದ , ಅಜೆ -

ಮುತು ಜೆ ರೆಲಿರೂ ಬದುಕಿ ಬಾಳಿದಾದ ರೆ. ಸಣ್ಣ  ಮಕೆಳಾಗಿದಾದ ಗಿೆಂದ ಬ್ಳ್ಳದ ಮನೆಯನ್ನು  

ಬಿಟ್ಟಟ  ಹೀಗಬೇಕಲಿವೇ? ನಮಮ  ಜಿೀವನದ ಅವಿಭಾಜಯ  ಅೆಂಗ ಎನ್ನು ವಂತೆ ನೆರೆ 

ಹರೆಯವರು ಇರುತು ರೆ. ಮನೆ ಬಿೀಳುವಂತಹ್ದುದ  ಇದದ ರೂ ಆ ಮನೆಯ ಜತೆ ಒೆಂದು 

ಭಾವನಾತಮ ಕ ಸಂಬಂಧ ಇರುತು ದ್. ಇಲಿ್ಲ  ಬಂದು Five Star Hotel ನಲಿ್ಲ  ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ 

ಅಲಿ್ಲ  ಬಿದದ  ಮನೆ, ಬಿೀಳುವಂತಹ್ ಮನೆ, ಸಣ್ಣ ದಾದ ಮನೆ ಇದದ ರೂ ನೆನಪಾಗುತು ದ್. ಮಾನಯ  
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ಸಚಿವರು ಪರಂಪರೆ, ಸಂಸೆ ೃತಿ ಬಗೆೆ  ಬಹ್ಳ ಅಧಯ ಯನ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗ 

ಊರಿಗೆ ಹೀಗುತೆು ೀವಯೀ ಎನ್ನು ವ ಭಾವನಾತಮ ಕ ಸಂಬಂಧ ಇರುತು ದ್. 

(ಮುೆಂದು) 

(697)/ 15.09.2021/ 12.50/ ಹೆಚ್ವಿ:ಆರ್್ಎನ್ 

               ( ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ .ಪಾರ್ಟೋಲ (ಮುೋಂದು….):- 

ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಯಾವಾಗ ನಮೂಮ ರಿಗೆ ಹೀಗುತೆು ೀವ ಎನ್ನು ವಷ್ಟಟ  

ಭಾವನಾತಮ ಕವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು  ಆ ನೆಲದೆಂದ್ಧಗೆ ಇಟ್ಟಟ ಕೆಂಡಿರುತೆು ೀವ. ಒಬಬ  

ಅಧಿಕರಿ ಮೂರು ವಷುಗಳ ಕಲ ಒೆಂದೂರಿನಲಿ್ಲ  ಇದುದ , ನಂತರ ಆತನನ್ನು  ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ 

ವಗಾುವಣೆ ಮಾಡಿದರೆ, bag and baggage  ಅನ್ನು  ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಆ ಊರು ಬಿಟ್ಟಟ  

ಹೀಗುವಂತಹ್ ಸಂದಭ್ುದಲಿ್ಲ  ಆತ ಮತ್ತು  ಆತನ ಕುಟ್ಟೆಂಬದ ಸದಸಯ ರು ಕಣಿಣ ೀರು 

ಹಕುತು ರೆ. ಅವರು ಅಕೆಪಕೆದ ಮನೆಯವರೆಂದ್ಧಗೆ ಹೆಂದ್ಧಕೆಂಡಿರುತು ರೆ, 

ಭಾವನಾತಮ ಕವಾಗಿ ಆ ಊರನ್ನು  ಬಿಟ್ಟಟ  ಹೀಗುವುದಕೆೆ  ಅವರಿಗೆ ನೀವಾಗುತು ದ್. ಅದೇ 

ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ನಾವುಗಳು ಶತಶತಮಾನಗಳಿೆಂದ ಅದೇ ನೆಲದಲಿ್ಲ  ಹುಟಟ , ಅದೇ ನೆಲದಲಿ್ಲ  

ಬ್ಳ್ಳದು, ಅದೇ ನೆಲದಲಿ್ಲ  ಬದುಕನ್ನು  ಕಟಟ ಕೆಂಡು, ಅದೇ ನೆಲದಲಿ್ಲ  ಮಣಿಣ ಗೆ 

ಹೀಗುವವರು. 

(ಈ ಹಂತ್ದಲೆ್ಲ  ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರು ಸಭಾ ಪಿೋಠವನಿು  ಅಲಂಕರಿಸಿದರು) 

 ಇೆಂತಹ್ ಭಾವನಾತಮ ಕವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು  ನಮಮ  ಜನರು ಆ ನೆಲದೆಂದ್ಧಗೆ 

ಹೆಂದ್ಧದಾದ ರೆ. ಈಗ ಪಿೀಠವನ್ನು  ಅಲಂಕರಿಸಿದಂತಹ್ ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರು ಸಹ್ ನಮಮ  

ಜಿಲಿ್ಲಯವರೇ ಆಗಿದಾದ ರೆ.  

 

 ಶಿರ ೋ ಯು.ಬಿ.ವೆೋಂಕಟೇಶ :- ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರು, 

ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳು, ಮಾನಯ  ಜಲಸಂಪನೂಮ ಲ ಸಚಿವರು ಎಲಿರೂ ಅವರ 

ಭಾಗದವರೇ ಆಗಿದಾದ ರೆ.   

 ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ .ಪಾರ್ಟೋಲ :- ಈ ಬಗೆೆ  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಮತು ರ ಆಗುತಿು ರಬಹುದು. 
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 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರೇ, ತವು ಮಾತನಾಡಲು 

ಪಾರ ರಂಭಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ 40 ನಿಮಿಷಗಳು ಕಳ್ಳದು ಹೀಗಿವ. ಒೆಂದು ಗಂಟ್ಟಯಳಗಾಗಿ ತಮಮ  

ಮಾತ್ತಗಳನ್ನು  ಮುಗಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ಧದ ೀರಿ. ತವು ಕಟಟ  ಮಾತಿನಂತೆ ಬೇಗನೇ ತಮಮ  

ಭಾಷಣ್ವನ್ನು  ಮುಗಿಸಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅವಕಶವನ್ನು  ಮಾಡಿಕಡಬೇಕು.  

 ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ .ಪಾರ್ಟೋಲ :- ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಒೆಂದು ಮಹ್ತು ರವಾದ 

ಯೀಜನೆಯ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡುತು , ತವು ನಮಮ  ಭಾಗದವರೆೆಂದು ಹೇಳುತಿು ದ್ದ  ಆದರೆ, 

ತವು ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಶವನೆು ೀ ಕಡುತಿು ಲಿ . ಇದು ನನು  ದುರಾದೃಷಟ ವೆಂದು 

ಹೇಳಬೇಕು. 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರೇ, ತವು ಈಗಾಗಲೇ 40 

ನಿಮಿಷಗಳ ಕಲ ಮಾತನಾಡಿದ್ಧದ ೀರಿ, ಇನ್ನು  ಎಷ್ಟಟ  ಸಮಯ ಮಾತನಾಡಬೇಕು? 

ಕಯುಕಲಾಪಗಳ ಪಟಟ ಯಲಿ್ಲರುವ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡಲು ಸದಸಯ ರು 

ಕಯುತಿು ದಾದ ರೆ. ಕಯುಕಲಾಪಗಳ ಪಟಟ ಯಲಿ್ಲ  ತಮಮ  ವಿಷಯವನ್ನು  ಕನೆಯಲಿ್ಲ  

ಹಕಿದದ ರೆ ತವು ಎಷ್ಟಟ  ಹತ್ತು  ಮಾತನಾಡಿದರೂ ನಾನ್ನ ಸುಮಮ ನಿರುತಿು ದ್ದ .  

 ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ .ಪಾರ್ಟೋಲ :- ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾನ್ನ ಅನಾವಶಯ ಕವಾಗಿ 

ಯಾವುದೇ ರಾಜಕರಣ್, ಟೀಕೆ-ಟಪಪ ಣಿ ಮಾಡುತಿು ಲಿ . ಮಾನಯ  ಉಪ ಸಭಾಪತಿಯವರು ಕಫಿ 

ಎಸೆಟ ೀಟ್ ಮಾಲ್ಲೀಕರಾಗಿದದ ರೂ ಬಯಲುಸಿೀಮ್ಮಯ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡಲು ನನಗೆ ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  

ಅವಕಶವನ್ನು  ಕಟಟ ದದ ರು. ತವು, ಮಾನಯ  ಜಲಸಂಪನೂಮ ಲ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು  

ನಾವಲಿರೂ ಈ ಯೀಜನೆಯಿೆಂದಾಗಿ ಸಂತರ ಸು ರಾಗಿದ್ದ ೀವ.  

 ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಮಮ  ಅವಿಭಾಜಯ  ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲಿ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಭೂಮಿ 

ಕಳ್ಳದುಕೆಂಡಿರುವವರ ಬಗೆೆ  ಒೆಂದು ಮಾತನ್ನು  ಹೇಳುವುದಕೆೆ  ಬಯಸುತಿು ದ್ದ ೀನೆ. 1962ನೇ 

ಇಸವಿಯಲಿ್ಲ  ಚಿೀನಾ ದೇಶದವರು ನಮಮ  ದೇಶದ ಮೇಲ್ಲ ದಂಡೆತಿು  ಬಂದ್ಧದದ ರು. ಆಗ ಪಂಡಿತ್ 

ಜವಹ್ರಲಾಲ್್ ನೆಹ್ರು ಅವರು ನಮಮ  ದೇಶದ ಪರ ಧಾನಮಂತಿರ ಗಳಾಗಿದದ ರು. ಆಗ ರಕ್ಷಣಾ 

ಕೆಷ ೀತರ ವನ್ನು  ಬಲಪಡಿಸುವುದಕೆೆ  ಹ್ಣ್ದ ಕರತೆ ಇತ್ತು . ಅೆಂತಹ್ ಸಂದಭ್ುದಲಿ್ಲ  ಅವರು 

ಇಡಿೀ ಭಾರತ ದೇಶದ ಎಲಿ  ರಾಜಯ ಗಳ ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳಿಗೆ,್ ’ರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ನಿಧಿಗೆ 

ನಿಮಮ ನಿಮಮ  ರಾಜಯ ಗಳಿೆಂದ ಹ್ಣ್ವನ್ನು  ಕರ ೀಡಿೀಕರಿಸಿ ಕಡಿ’ ಎನ್ನು ವ ಮಾತನ್ನು  

ಹೇಳಿದದ ರು. ಆಗ ನಮಮ  ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳಾಗಿದದ  ಶ್ರ ೀಯುತ 

ಎಸ್್.ನಿಜಲ್ಲೆಂಗಪಪ ನವರು ರಾಜಯ ದ ಎಲಿಾ  ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೆಂಡಂಥ 
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ಸಂದಭ್ುದಲಿ್ಲ  ಅವಿಭಾಜಯ  ಬಾಗಲಕೀಟ್ಟ ಮತ್ತು  ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲಿ್ಲಯವರು ನಮಮ  ನೆಚಿಾ ನ 

ನಾಯಕಿಯಾಗಿದದ  ಶ್ರ ೀಮತಿ ಇೆಂದ್ಧರಾಗಾೆಂಧಿಯವರ ಮತ್ತು  ಆಗ ನಾಡಿನ 

ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳಾಗಿದದ  ಶ್ರ ೀ ಎಸ್್. ನಿಜಲ್ಲೆಂಗಪಪ ನವರ ತೂಕದಷ್ಟಟ  ಬಂಗಾರವನ್ನು  ತೂಗಿ 

ರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ನಿಧಿಗೆ ಕಟಟ ೆಂಥ ಏಕೈಕ ಜಿಲಿ್ಲ  ಇಡಿೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಬಾಗಲಕೀಟ್ಟ 

ಮತ್ತು  ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲಿ್ಲಯ್ಕೆಂದು ಹೇಳುವುದಕೆೆ  ಬಯಸುತಿು ದ್ದ ೀನೆ. The only one district 

which has contributed.  ಇಬಬ ರು ನಾಯಕರ ತೂಕದಷ್ಟಟ  ಬಂಗಾರವನ್ನು  ತೂಗಿದ್ದ ೀವ. 

ನಮಮ ಲಿ್ಲ  ಹೆಣುಣ ಮಕೆಳಿಗೆ ಬಂಗಾರವೆಂದರೆ ಬಹ್ಳ ಪಾರ ಣ್. ಕರಳಲಿ್ಲ  ಧರಿಸಿದದ  

ತಳಿಸರವನ್ನು  ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ ಕೈಯಲಿ್ಲ  ಧರಿಸಿದದ  ಬಿಲವಾರ, ಕೈಬಳ್ಳಗಳನ್ನು  ದಾನ 

ಮಾಡಿದದ ರು.  ನಮಮ  ಭಾಗದ ಜನರು ಅೆಂತಹ್ ಹೃದಯ ಶ್ರ ೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು  ಹೆಂದ್ಧದಾದ ರೆ.  

 ಶಿರ ೋ ಗೋವಿೋಂದ ಎೋಂ.ಕಾರಜೋಳ(ಬೃಹತ  ಮತ್ತು  ಸಣಾ  ನಿೋರಾವರಿ 

ಸಚಿವರು):- ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾವು ಹೈಸೊಲ್್ನಲಿ್ಲ  ಓದುತಿು ದದ  ಸಂದಭ್ು……. 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಗ ನಾವುಗಳು ಆ ಪರ ಸಂಗವನ್ನು  ನೀಡುವುದಕೆೆ  

ಹೀಗಿದ್ದ ವು. 

 ಶಿರ ೋ ಗೋವಿೋಂದ ಎೋಂ.ಕಾರಜೋಳ:- ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ತಕೆಡಿಗೆ 

ಹಕಿದಂತಹ್ ಬಂಗಾರ ಅವರಿಬಬ ರ ತೂಕಕೆೆ  ಕಡಿಮ್ಮ ಬಂತ್ತ. ತಕೆಡಿ ಮೇಲಕೆೆ  ಏಳಲ್ಲಲಿ . ಆಗ 

ಈ ದೃಶಯ ವನ್ನು  ನೀಡಲು ಬಂದ್ಧದದ  ಹೆಣುಣ ಮಕೆಳು ತವು ಧರಿಸಿದದ  ಒಡವಗಳನ್ನು  ತೆಗೆದು 

ತಕೆಡಿಗೆ ಹಕಿದರು. ಇವರು ದಾನ ಮಾಡುವುದಕೆ ಗಿ ಬಂದ್ಧರಲ್ಲಲಿ . ಈ ಕಯುಕರ ಮವನ್ನು  

ನೀಡುವುದಕೆ ಗಿ ಬಂದ್ಧದದ ರು.  

 ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ್ :- ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ದಾನ ಮಾಡಿರುವ 

ಹೆಣುಣ ಮಕೆಳನ್ನು  ’ದಾನ ಮಾಡಲು ಬರಲ್ಲಲಿ ’ ಎೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ 

ಅವಮಾನವಾಗಿದ್.  

 ಶಿರ ೋ ಗೋವಿೋಂದ ಎೋಂ.ಕಾರಜೋಳ:- ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾನ್ನ ಆ 

ಹೆಣುಣ ಮಕೆಳನ್ನು  ಅವಮಾನಿಸುತಿು ಲಿ . Hon’ble್ Member್ is್ under್ is್ under್ wrong್

impression.   ಆ ಕಯುಕರ ಮವನ್ನು  ನೀಡುವುದಕೆೆ  ಬಂದಂತಹ್ ನಮಮ  ತಯಂದ್ಧರು 

ತವು ಧರಿಸಿದದ  ಒಡವಗಳನೂು  ಸಹ್ ತೆಗೆದು ಹಕಿದದ ರು. ಅವರ ಹೃದಯ ಶ್ರ ೀಮಂತಿಕೆಯ 
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ಬಗೆೆ  ನಾನ್ನ ಮಾತನಾಡುತಿು ದ್ದ ೀನೆ.  ಅವರ ಬಗೆೆ  ನಾವು ಹೆಮ್ಮಮ ಪಡಬೇಕಗಿದ್. ಅವತ್ತು  

ಬಂಗಾರ ಹಕಿದವರು ಇವತ್ತು  ಯಾರೂ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಲ ಇಲಿ .    

 ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ .ಪಾರ್ಟೋಲ :- ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈಗಿನ ಪರಿಸೆಿ ತಿ 

ಹೇಗಿದ್ಯ್ಕೆಂದರೆ, ಹದ್ಧಬಿೀದ್ಧಯಲಿ್ಲ  ಹೀಗುತಿು ರುವ ನಮಮ  ಸಹೀದರಿಯರ ಕಿವಿ ಮತ್ತು  

ಕರಳಿನಲಿ್ಲ  ಇರುವಂತಹ್ ಬಂಗಾರವನ್ನು  ಕಸಿದುಕಳುಳ ತಿು ದಾದ ರೆ. ನಮಮ  ಜಿಲಿ್ಲಯ ಬಗೆೆ  

ಬಹ್ಳಷ್ಟಟ  ಹೇಳುತಿು ದ್ದ ೀನೆೆಂದು ಯಾರು ಅನಯ ಥಾ ಭಾವಿಸಬಾರದು. ಮಹಿಳ್ಳಯವರಿಗೆ 

ಬಂಗಾರದ ಮೇಲ್ಲ ಬಹ್ಳಷ್ಟಟ  ಪಿರ ೀತಿ ಇರುತು ದ್. ಹಿೀಗಿದದ ರೂ ಸಹ್ ನಮಮ  ಜಿಲಿ್ಲಯ 

ಮಹಿಳ್ಳಯವರು ಆ ಕಯುಕರ ಮವನ್ನು  ನೀಡುವುದಕೆೆ  ಬಂದವರು ತವು ಧರಿಸಿದದ  

ಬಂಗಾರವನ್ನು  ತೂಕಕೆೆ  ಹಕಿದದ ರು. ಅದೇ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು 4 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಫಲವತು ದ 

ಭೂಮಿಯನ್ನು  ಅತಯ ೆಂತ ಸಂತೀಷದ್ಧೆಂದ ಈ ರಾಷಟ ರದ ಪರ ತಿಷ್ಟಾ ತ ನಿೀರಾವರಿ 

ಯೀಜನೆಗಾಗಿ ತಯ ಗ ಮಾಡಿದ್ದ ೀವ. ಈ ತಯ ಗದ ಬಗೆೆ  ಅವರಿಗೆ ಪರಿಕಲಪ ನೆ ಇರಬೇಕಗುತು ದ್.  

 ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮನೆ ಮತ್ತು  ಜಮಿೀನ್ನ ಮುಳುಗಡೆ ಆಗಿರುವವರು 

ಅವರುದದ ಕೊ  ಸ್ವಲ ಮಾಡಿಕೆಂಡಿರುತು ರೆ. ಸಕುರ ಕಡುವಂತಹ್ ಪರಿಹರಧನ 

ಬಾಯ ೆಂಕ್ಗೆ ಬಡಿಡ  ಕಟ್ಟಟ ವುದಕೊ  ಸ್ವಧಯ ವಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ್ ಪರಿಸೆಿ ತಿ ನಿಮಾುಣ್ವಾಗಿದ್. 

ಗೆಜೆಟ್ ನೀಟಫಿಕಶನ್ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಇವರಿಗೆ ಸಿಕೆಿರುವಂತಹ್ ಸುವಣಾುವಕಶ ಬೇರೆ 

ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗುವುದ್ಧಲಿ . ಅವರದೇ ಪಕ್ಷದ ಸಕುರ ಅಧಿಕರದಲಿ್ಲದ್. ನಮಮ  ಭಾಗದ ಜನರು 

ಅತಿ ದಡಡ  ಪರ ಮಾಣ್ದಲಿ್ಲ  ಕಡುಗೆಯನ್ನು  ಕಟ್ಟಟ  ಕೆಂದರ ದಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  

ಭಾರತಿೀಯ ಜನತ ಪಕ್ಷವನ್ನು  ಅಧಿಕರಕೆೆ  ತಂದ್ಧದಾದ ರೆ. You bring the influence on the 

Hon’ble್ Prime್ Minister್ of್ India.್ ್ ಉತು ರ ಕನಾುಟಕ ಭಾಗದವರೇ 

ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳಾಗಿದಾದ ರೆ ಮತ್ತು  ಜಲ ಸಂಪನೂಮ ಲ ಸಚಿವರಾಗಿದಾದ ರೆ. ಅವರುಗಳು ಮಾನಯ  

ನರೇೆಂದರ  ಮೀದ್ಧಯವರ ಮೇಲ್ಲ ತಮಮ  ವಚುಸು ನ್ನು  ಬಳಸಿಕೆಂಡು ಪರಿಹರವನ್ನು  

ಕಡಿಸುವಂತಹ್ ಕೆಲಸವನ್ನು  ಮಾಡಬೇಕಗಿದ್.  ಅಲಿ್ಲನ ಜನರು ’ನನು  ಆಸಿು  ಮುಳುಗಡೆ 

ಆಯಿತ್ತ ನಾನ್ನ ಬಿೀದ್ಧಗೆ ಬಂದ್’ ಎೆಂದು ನೆಂದುಕಳಳ ದೇ ಇರುವ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  

ಪರಿಹರವನ್ನು  ನಿೀಡಬೇಕಗಿದ್. ಹಿೆಂದ್ ಎಷ್ಟಟ  ಪರ ಮಾಣ್ದ ಪರಿಹರವನ್ನು  ಕಡುವುದಕೆೆ  

ಸಕುರ ಒಪಿಪ ಕೆಂಡಿತ್ತು , ಅಷ್ಟಟ  ಮತು ವನೆು ೀ ಕಟಟ ರೂ ನಮಗೆ ಸ್ವಕಗುತು ದ್. ಈ 

ಯೀಜನೆ ಫಲಪರ ದವಾಗಲ್ಲ ಎನ್ನು ವುದು ನಮಮ  ಆಶಯವಾಗಿದ್. ಆಸಿು  ಮತ್ತು  

ಭೂಮಿಯನ್ನು  ಕಳ್ಳದುಕೆಂಡಿರುವವರ ತಯ ಗದ ಪರಿಕಲಪ ನೆಯನ್ನು  ಇಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು 

ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ತಾ ರಿತವಾಗಿ ಪೂಣ್ುಗಳಿಸಬೇಕೆೆಂದು 
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ಕಳಿಕಳುಳ ತಿು ದ್ದ ೀನೆ. ಕವೇರಿ ಮತ್ತು  ಮಹ್ದಾಯಿ ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ subject to the decision 

of the Court ಯಾವ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ಗೆಜೆಟ್ ನೀಟಫಿಕಶನ್ ಆಗಿದ್ ಅದೇ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  it is 

two hundred percent quite possible. Basically, I am also an Advocate   ಆಗಿರುವಂತಹ್ 

ಉದಾಹ್ರಣೆಗಳು ಇವ. When cases were pending.  ಕವೇರಿ ನದ್ಧ ನಿೀರಿನ ಬಗೆೆ  

ತಿೀಪಾುಗಿದ್. ನಾಯ ಯಾಲಯದ್ಧೆಂದ ಸೆಟ ೀ ಇದದ ರೆ you engage a top eminent jurist.  You 

engage a good Advocate, spend money, and please see that stay is to be vacated.    

ಕೆಂದರ  ಸಕುರ ಮನಸುು  ಮಾಡಿದರೆ, ಕೆಂದರ  ಸಕುರದ ಪರವಾಗಿರುವ ಅಟ್ಟನಿು 

ಜನರಲ್್ ಅವರು ಕೂಡ ಸಹಯ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದ್. ಇೆಂತಹ್ ಅವಕಶ ನಮಮ  ಉತು ರ 

ಕನಾುಟಕ ಭಾಗದವರಿಗೆ ಎೆಂದ್ಧಗೂ ಸಿಗುವುದ್ಧಲಿ . ಕೆಂದರ  ಮತ್ತು  ರಾಜಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ಒೆಂದೇ ಪಕ್ಷದ 

ಸಕುರ ಅಧಿಕರದಲಿ್ಲದ್. ರಾಜಯ ಕೆೆ  ಇಷ್ಟಟ  ದಡಡ  ಪರ ಮಾಣ್ದಲಿ್ಲ  ಕಡುಗೆ 

ಕಟಟ ರುವಂತಹ್  ಹಿೆಂದುಳಿದ ಪರ ದೇಶವಾದ  ಉತು ರ ಕನಾುಟಕ ಭಾಗದ 7 ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳಿಗೆ 15 

ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ನಿೀರಾವರಿ ಆಗಿ, ಪರ ತಿ ವಷು 3 ಲಕ್ಷ 56 ಸ್ವವಿರ ಕೀಟಯಷ್ಟಟ  ಆದಾಯ 

ಬರುವಂತಹ್ ಈ ಬೃಹ್ತ್ ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಯಿೆಂದ ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ ದ ವರಮಾನಷ್ಟ ೀ 

ಅಲಿ  ರಾಷಟ ರದ ವರಮಾನವೂ ಹೆಚಾಾ ಗುತು ದ್. ಈ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಆದಷ್ಟಟ  ಬೇಗನೆ 

ಕೈಗೆತಿು ಕಳಳ ಬೇಕೆೆಂದು ಒತು ಯ ಮಾಡುತಿು ದ್ದ ೀನೆ.  

 ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಕಳೇಶಾ ರ ಏತ ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಯ ಅೆಂದಾರ್ಜ 

ವಚಾ  ಒೆಂದು ಲಕ್ಷದ ಇಪಪ ತ್ತು  ಸ್ವವಿರ ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿದ್. ಈ ಯೀಜನೆಗೆ 

ಅಡಿಗಲಿು  ಹಕುವಂತಹ್ ಸಂದಭ್ುದಲಿ್ಲ  ಯೀಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಕಡುವಂತಹ್ 

ದ್ಧನಾೆಂಕವನ್ನು  ಸಹ್ ನಮೂದು ಮಾಡಿದದ ರು. ಜೂನ್ 2016ನೇ ಇಸವಿಯಲಿ್ಲ  ಈ 

ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭ್ಗಳಿಸಿ ಜೂನ್ 2019ನೇ ಇಸವಿಯಲಿ್ಲ  ಅದಕೆೆ  ಚಾಲನೆಯನ್ನು  

ಕಟಟ ದಾದ ರೆ.  

         (ಮುೆಂದುವರಿದ್ಧದ್)  

(698)  15.9.2021 1.00  ಪಿಕೆ: ಆರ್್ಎನ್ 

ಶ್ರ ೀ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟೀಲ  (ಮುೆಂದುವರೆದ್ಧದ್) 

ಮಹರಾಷಟ ರದ ಹಿೆಂದ್ಧನ ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳು ಮತ್ತು  ಈಗಿನ ಆೆಂಧರ ಪರ ದೇಶದ 

ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳು ಇವರೆಲಿರನೂು  ಸೇರಿಸಿಕೆಂಡು ಜೂನ್ 2019ರಲಿ್ಲ ,  ಕವಲ ಮೂರು 

ವಷುದ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ರೂ. 1 ಲಕ್ಷ 20 ಸ್ವವಿರ ಕೀಟಯ ಪಾರ ಜೆಕಟ ನ್ನು  ಮುಗಿಸಿದಾದ ರೆ.  
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ನಮಮ ದು ಕವಲ ರೂ. 65 ಸ್ವವಿರ ಕೀಟಯ ಪಾರ ಜೆಕಟ ್ ಆಗಿದ್.   ಅವರು 13 ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳಿಗೆ 

ಸೌಲಭ್ಯ  ಪಡೆದುಕೆಂಡಿದದ ರೆ,  ನಮಮ ದು 7 ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಂಥ ಪಾರ ಜೆಕಟ ್ ಆಗಿದ್.  

ಪರ ಪಂಚದ ಅತಿ ದಡಡ  ಪಾರ ಜೆಕಟ ನ್ನು  ಅವರು ಹೇಗೆ ಮುಗಿಸಿದಾದ ರೀ ಅದನ್ನು  

ನೀಡಿಕೆಂಡಾದರೂ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿದ್  ಎೆಂದು ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ  ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತ ೇನೆ.   

 2021-22ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನ  ಬಜೆಟ್ ಪುಸು ಕದ ಪುಟ ಸಂಖೆಯ  29, ಪಾಯ ರಾ 87ರಲಿ್ಲ  “್ಉತು ರ 

ಕರ್ನಾಟ್ಕದ ಆರು ಲಕ್ಷ ಹೆಕೆಟ ೀರ್್ ಅಚುಾ ಕಟ್ಟಟ  ಕೆಷ ೀತರ ಕೆೆ  ನಿೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ  ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿ 

ಹೆಂದ್ಧರುವ ಕೃಷ್ಟಣ  ಮೇಲದ ೆಂಡೆ ಯೀಜನೆ ಹಂತ-3ನ್ನು  ಅಗತಯ ವಿರುವ 

ಸಂಪನೂಮ ಲಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸಿ ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿ ಅನ್ನಷ್ಟಟ ನಗಳಿಸುವುದು ನಮಮ  ಸಕುರದ 

ಸಂಕಲಪ ವಾಗಿರುತು ದ್.  ಈ ನಿಟಟ ನಲಿ್ಲ  ಕೃಷ್ಟಣ  ನಾಯ ಯಾಧಿಕರಣ್-2ರ ಅೆಂತಿಮ ತಿೀಪಿುನ 

ಗೆಜೆಟ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು  ಹರಡಿಸಲು, ಹಗೂ ಈ ಯೀಜನೆಗೆ  ’ರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ 

ಯೀಜನೆ’ ಮಾನಯ ತೆ ಪಡೆಯಲು ನಮಮ  ಸಕುರ ಶರ ಮಿಸುತಿು ದ್.  ಕೆಂದರ  ಸಕುರದ 

ನೆರವಿನೆಂದ್ಧಗೆ ಈ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಶ್ೀರ್ರ ಗತಿಯಲಿ್ಲ  ಅನ್ನಷ್ಟಾ ನಗಳಿಸಲು ಆದಯ ತೆ 

ನಿೀಡಲಾಗುವುದು.  ನಿೀರಾವರಿ ಕಮಗಾರಿಗಳ ಅನ್ನಷ್ಟಾ ನಕೆ ಗಿ ಕೃಷ್ಟಣ  ಭಾಗಯ  ಜಲ ನಿಗಮ 

ನಿಯಮಿತಕೆೆ  ರೂ. 5600 ಕೀಟ ಅನ್ನದಾನ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು”್ಎೆಂದ್ಧದ್.  ಆದರೆ 2020-

21ರಲಿ್ಲ  ಇದಕೆೆೆಂದು ಒೆಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಕಡಲ್ಲಲಿ .  ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ನಿೀವು 

ಹಿರಿಯರಾಗಿದ್ಧದ ೀರಿ; ಬಹ್ಳ ಪರ ಭಾವಿ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ಧದ ೀರಿ.  ಪಿೀಠದ್ಧೆಂದ ಸಕುರದ ಕಿವಿ 

ಹಿೆಂಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು  ಮಾಡಿ.  ನಿಮಮ  ಮಾತನ್ನು  ಎಲಿರೂ ಕಳುತು ರೆ.   

 ಬಜೆಟ್ನಲಿ್ಲ  ಸಕುರ, ಈ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ’ರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ ಯೀಜನೆ’ ಎೆಂದು  

ಪರಿಗಣಿಸಲು ಶರ ಮವಹಿಸುತು ದ್ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್.  ನಿೀವು ರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ ಯೀಜನೆ 

ಎೆಂದಾದರೂ ಮಾಡಿ, ಅೆಂತರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ ಯೀಜನೆ ಎೆಂದಾದರೂ ಮಾಡಿ, ನಿೀವು 

ಎಲಿಾದರೂ ಹೀಗಿ ಫಂಡ್್ ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಬನಿು ; ಕೆಂದರ  ಸಕುರದ್ಧೆಂದ ತನಿು  ಅಥವಾ 

ಐಎೆಂಎಫ್ ನಿೆಂದ ತನಿು  Beg, borrow, or steal, you should complete this project. 

ಮಾನಯ  ಕರಜೀಳರವರು ಸದನಕೆೆ  ಬರುವುದಕೆೆ  ಮುೆಂರ್ಚ ಕೆಲವು ಮಾತ್ತಗಳನ್ನು  ಹೇಳಿದ್ದ .  

176 ಹ್ಳಿಳ ಗಳನ್ನು  ಸ್ವಾ ಧಿೀನಪಡಿಸಿಕೆಂಡು ಕೃಷ್ಟಣ  ಮೇಲದ ೆಂಡೆ ಯೀಜನೆಯ 1 ಮತ್ತು  2ನೇ 

ಹಂತದ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಮುಗಿಸಲಾಗಿದ್.  ಪುನವುಸತಿ ಕೆಂದರ ಗಳನ್ನು  ರಚನೆ 

ಮಾಡಿದಾದ ರೆ.  3ನೇ ಹಂತದ ಕಮಗಾರಿಗೆ ಕವಲ 20 ಗಾರ ಮಗಳನ್ನು  

ಸ್ವಾ ಧಿೀನಪಡಿಸಿಕಳಳ ಬೇಕಗಿದ್.  2 ಲಕ್ಷ 73 ಸ್ವವಿರ ಎಕರೆ ಫಲವತು ದ ಪರ ದೇಶವನ್ನು  1ನೇ 

ಮತ್ತು  2ನೇ ಹಂತದ ಕಮಗಾರಿಗಳಿಗೀಸೆ ರ ಸ್ವಾ ಧಿೀನ ಪಡಿಸಿಕಳಾಳ ಗಿತ್ತು .  ಆದರೆ ಈಗ 
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ಕವಲ 1 ಲಕ್ಷ 30 ಸ್ವವಿರ ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು  ಸ್ವಾ ಧಿೀನಪಡಿಸಿಕಳಳ ಬೇಕಿದ್.  ಮತೆು  ಆಗ 

78000 ರಿೆಂದ 80000 structures ವರೆಗೆ compensation ಕಟಟ ದದ ರು.  ಈಗ ಕವಲ 10000 

ಮಾತರ  ಆಗಿದ್.  ಡಾಯ ಮ್ ಗೆಟ್ನ ಎತು ರ ಹೆಚಿಾ ಸುವುದಕೆೆ  ಒೆಂದು ರೂಪಾಯಿಗಳ ಖ್ಚುು 

ಬರುವುದ್ಧಲಿ .  ಆದರೆ ತಗಡು ಬಡಿಯುವುದಕೆೆ  ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಲಡ ರೆಂಗ್ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ರೂ. 4-5 

ಕೀಟ ಖ್ಚುು ಆಗಬಹುದು.  ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಇವತ್ತು  ನಾನ್ನ ಖ್ಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ 

ಮತ್ತು  ಅತಯ ೆಂತ ಜವಾಬಾದ ರಿಯಿೆಂದ ಒೆಂದು ಮಾತನ್ನು  ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ  ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತ ೇನೆ. 

ಹಿೆಂದ್ಧನ ಸಕುರ ಯಾವುದೇ ಇರಲ್ಲ, ಅವರು ಶೇಕಡ 75 ರಷ್ಟಟ  ಕಮಗಾರಿಯನ್ನು  

ಮುಗಿಸಿದಾದ ರೆ.  ಈಗ ಕವಲ ಶೇಕಡ 25ರಷ್ಟಟ  ಕೆಲಸ ಮಾತರ  ಬಾಕಿ ಉಳಿದ್ಧದ್.  ಶೇಕಡ 75 

ರಷ್ಟಟ  ಕಮಗಾರಿ ಮಾಡಲು it has been borne by the State Exchequer.  ಆಗ ಯಾರೂ 

ಕೂಡ ಕೆಂದರ  ಸಕುರದ್ಧೆಂದ ಹ್ಣ್ ತರುತೆು ೀವ ಎೆಂದು ಹೇಳಲ್ಲಲಿ , ರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ 

ಯೀಜನೆಯಾಗಿ ಮಾಡುತೆು ೀವ ಎೆಂದು ಯಾರೂ ಸಹ್ ಹೇಳಲ್ಲಲಿ .   ಹಂತ-1 ಮತ್ತು  ಹಂತ-

2ರ  ಶೇಕಡ 75 ರಿೆಂದ 8೦ ರಷ್ಟಟ  ಕಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಏನ್ನ ಹ್ಣ್ವನ್ನು  ಖ್ಚುು 

ಮಾಡಿದ್ದ ೀವಯೀ ಆ ಹ್ಣ್ ರಾಜಯ  ಸಕುರದ ಬೊಕೆಸದ್ಧೆಂದ ಮಾಡಿರುವಂಥದಾದ ಗಿದ್.  3ನೇ 

ಹಂತ ಏನಿದ್ hardly 20 to 25%, very small portion ಆಗಿದ್.  Apart from political 

affiliation ಹೇಳಬೇಕದರೆ, ತವೇನ್ನ ರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ ಯೀಜನೆಯನಾು ಗಿಸುತೆು ೀವ ಎೆಂದು 

ಹೇಳಿದ್ಧದ ೀರೀ ಆ ಕುರಿತ್ತ ಕೆಂದರ ಕೆೆ  ಬರೆದ್ಧರುವ ಪತರ  ಎಲಿ್ಲದ್?  ಅದಕೆೆ  ಉತು ರ ಬರಲ್ಲಲಿ .  

ಅವರು ಇದನ್ನು  ರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ ಯೀಜನೆ ಎೆಂದು ಗಣ್ನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕಳಳ ಲ್ಲಲಿ .  ಅದಕೆ ೀಸೆ ರ 

I್use್the್words;್‘beg, borrow, or steal, you get money either from the Centre, World 

Bank್ or್ from್ any…್  You steal  ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ೀನೆ.  ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಈ 

ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಮುಗಿಸಬೇಕು ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್.  ನಮಗೆ ಅಷ್ಟಟ  ಹಟ್ಟಟ  ಉರಿಯುತು ದ್; 

ಅಷ್ಟಟ  ನೀವಾಗಿದ್.  ಶೇಕಡ 80 ರಷ್ಟಟ  ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಮುಗಿಸಲ್ಲಕೆೆ  ಒೆಂದು ದ್ಧವಸವೂ 

ಕೆಂದರ ದ ಹೆಸರು ಹೇಳಲ್ಲಲಿ ;್’ರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ ಯೀಜನೆ’ ಆಗಬೇಕು ಎೆಂದೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ಧದ ಲಿ .  

ಇವತ್ತು  ಶೇಕಡ 20 ಕಮಗಾರಿಗಳಾದರೆ, 15 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆಗೆ ನಿೀರಾವರಿಯಾಗುತು ದ್, ಉತು ರ 

ಕರ್ನಾಟ್ಕದ ಭಾಗಯ ದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತು ದ್.  7 ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳು ಫಲಪರ ದಗಳುಳ ತು ವ.   

ಇದರಿೆಂದ,  ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು  ಹೀಗಲಾಡಿಸುವುದಕೆೆ  ಸಹಯವಾಗುತು ದ್.  ನಿೀವು 

ಇದನ್ನು  ರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ ಯೀಜನೆ ಎೆಂದಾದರೂ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನನಾು ದರೂ ಹೇಳಿ I 

don’t್mind.್್I್am್only್interested್in್the್completion್of್this್project.್ಕೃಷ್ಟಣ  ಮೇಲದ ೆಂಡೆ 

ಯೀಜನೆಯ 3ನೇ ಹಂತ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸಿ್ಥ ತಿಯಲಿ್ಲ  ಮುಗಿಯಬೇಕು.  ಪಕೆದ ರಾಜಯ ದವರು 
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3 ವಷುದ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ರೂ. 1 ಲಕ್ಷ 20 ಸ್ವವಿರ ಕೀಟ ಖ್ಚುು ಮಾಡಿ ಕಲೇಶಾ ರ ಪಾರ ಜೆಕಟ ್ 

ಮಾಡಿದಾದ ರೆ.  ಆದರೆ ನಿೀವು ಕವಲ ಇದರ ಅಧುದಷ್ಟಟ  ಹ್ಣ್ ಖ್ಚುು ಮಾಡಬೇಕಿದ್ ಮತ್ತು  

ನಿಮಗಿನೂು  ಒೆಂದೂವರೆ ವಷು ಕಲಾವಕಶ ಇದ್.   You will be in the history.  

ಇತಿಹಸದಲಿ್ಲ  ನಿೀವು ಅಜರಾಮರರಾಗಿರುತಿು ೀರಿ; ನಮಮ  ಭಾಗದ ಜನ ನಿಮಮ ನ್ನು  ಪೂಜೆ 

ಮಾಡುತು ರೆ.   

 ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ನಾನ್ನ ಮನೆು  20 ವಷುಗಳ ಬಜೆಟ್ ಕಪಿಗಳನ್ನು  

ತರಿಸಿಕೆಂಡೆ.  ನಮಮ  ಕರ್ನಾಟ್ಕ ರಾಜಯ ದ 20 ವಷುದ  ಹಿೆಂದ್ಧನ ಬಜೆಟ್ ಕಪಿಯಲಿ್ಲ  ಮತು  

ಹ್ತ್ತು  ಸ್ವವಿರ  ಕೀಟ ಇದ್.  ಈಗ ನಮಮ  ಬಜೆಟ್ ಮತು  ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಕೀಟ ಇದ್.  

ಹ್ತ್ತು  ಸ್ವವಿರ ಕೀಟ ಇದಾದ ಗ ಯುಕೆಪಿ ಗೆ ಒೆಂದು ಸ್ವವಿರ ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು  

ಕಟಟ ದಾದ ರೆ.  ಅೆಂದರೆ ಹ್ತು ನೇ ಒೆಂದು ಭಾಗವಾಯಿತ್ತ.  ಈಗ, ಹ್ತು ನೇ ಒೆಂದು ಭಾಗ ಎೆಂದರೆ 

ಇಪಪ ತೆು ೈದು ಸ್ವವಿರ ಕೀಟ ಆಗುತು ದ್.  ಈ ಮತು ವನ್ನು  ಸಾ ಲಪ  ಜಾಸಿು  ಮಾಡಿದರೂ 

ಒೆಂದೂವರೆ ವಷುದ ಅವಧಿಯ ಒಳಗೆ ಈ ಪಾರ ಜೆಕಟ ನ್ನು  ಮುಗಿಸಬಹುದು. ನಿೀವು ಮನಸುು  

ಮಾಡಿದರೆ, ಈಗ  land acquisition complete ಮಾಡಬಹುದು, structures, compensation, 

payment  ಮಾಡಬಹುದು  main distributaries, canals, feed channels  ಎಲಿವನೂು  

ಪೂಣ್ುಗಳಿಸಬಹುದು.  ನಿನೆು  ಹಸದಾಗಿ ಹುಟಟ ದಂತಹ್ ತೆಲಿೆಂಗಾಣ್ ರಾಜಯ , ಆರ್ಥುಕ 

ವಾಗಿ ದುಸೆಿತಿಯಲಿ್ಲದದ ರೂ  3 ವಷುಗಳಲಿ್ಲ  ಕಲೇಶಾ ರ ಪಾರ ಜೆಕಟ ನ್ನು  ಮುಗಿಸಿತ್ತ.  ಆದದ ರಿೆಂದ 

ನಾನ್ನ ಕೈಜೀಡಿಸಿ ಕಳಿಕಳುಳ ವುದೇನೆೆಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಪರಿಸಿ್ಥ ತಿಯಲಿ್ಲ  hook or cook  

3ನೇ ಹಂತದ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಪೂಣ್ುಗಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು  ಅದಕೆೆೆಂದು right from today 

you start land acquisition proceedings.  ನಾವು ಒೆಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದ ೀವ.  ಈ 

ಪಾರ ಜೆಕಟ ್ಗೀಸೆ ರ, ಪಾದಯಾತೆರ  ಪಾರ ರಂಭ್ ಮಾಡುತೆು ೀವ.  ನಿಗದ್ಧತ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  

ಕಮಗಾರಿಗಳು ಪಾರ ರಂಭ್ವಾಗದೇ ಇದದ ರೆ ಉಪವಾಸ ಸತಯ ಗರ ಹ್ ಮಾಡುತೆು ೀವ.  ಮುೆಂದ್, 

ಆಮರಣಾೆಂತ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಹಿೆಂದೇಟ್ಟ ಹಕುವುದ್ಧಲಿ .  ಕನೆಯದಾಗಿ ಒೆಂದು 

ಮಾತನ್ನು  ಹೇಳುತೆು ೀನೆ; ಅದನ್ನು  ಹೇಳಲು ಮನಸ್ವು ಗುವುದ್ಧಲಿ , ಆದರೂ ಹೇಳಬೇಕಗಿದ್.  

ನಮಮ  ಹಿರಿಯರು ಏನ್ನ ಅಖಂಡ ಕರ್ನಾಟ್ಕದ ಕನಸು ಕಟಟ ದದ ರೀ ಆ ಕನಸನ್ನು  ನನಸು 

ಮಾಡುವತು  ಪಾರ ಮಾಣಿಕವಾದ ಪರ ಯತು  ಮಾಡಬೇಕು.  ಅದು ಆಗದೇ ಇದದ ರೆ, ನಂತರ 

ಆಗುವ ಕೆಟಟ ದನ್ನು  ಊಹಿಸಿಕಳುಳ ವುದಕೆೆ  ಹೀಗುವುದ್ಧಲಿ  ಎೆಂದು ಹೇಳುತು , ಮತು ಮ್ಮಮ  

ತಮಮ  ಮುಖಾೆಂತರ ಸಕುರಕೆೆ  ಅತಯ ೆಂತ ವಿನಯಪೂವುಕವಾಗಿ, ಕೃಷ್ಟಣ  ಮೇಲದ ೆಂಡೆ 
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ಯೀಜನೆಯ 3ನೇ ಹಂತಕೆೆ , right from today, right from this movement it should start. 

You start land acquisition and construction of main canals distributaries.  

                       (ಮುೆಂದು . . .)  

(699) 15-9-2021 1.10 DS-VK 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪಾರ್ಟೋಲ (ಮುೋಂದು):- 

ಏನಿದ್ ಎಲಿಾ  ಮಾಡಿ.    You್start್and್don’t್delay್it.್್Every್minute್and್every್second್

are precious for the North Karnataka people. That too for our seven Districts. ಅೆಂತಹ್ 

ಪರಿಸೆಿ ತಿ ನಿಮಾುಣ್ವಾಗಿದ್, ಅೆಂತಹ್ ನೀವು, ಸಂಕಟದಲಿ್ಲದ್ದ ೀವ.  ನಾವು ಇದನ್ನು  ಯಾರಿಗೆ 

ಹೇಳಬೇಕು?  ಕಳ್ಳದ ಅಧಿವೇಶನದಲಿ್ಲ  ಇದು ಚರ್ಚುಯಾಗಲ್ಲಲಿ .  ಕಳ್ಳದ ಬಜೆಟ್ನಲಿ್ಲ  ಇದು 

ಬರಲ್ಲಲಿ .    ಈ ಸಲ ೫,೬೦೦ ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು  ಕಟಟ ದ್ಧದ ೀರಿ.  ಈಗಾಗಲೇ ನಾನ್ನ 

ಹೇಳಿರುವುದನೆು ೀ ಹೇಳುವುದಕೆೆ  ಹೀಗುವುದ್ಧಲಿ .  ಮಾನಯ  ಗೀವಿೆಂದ ಕರಜೀಳರವರು 

ಜಲಸಂಪನೂಮ ಲ ಸಚಿವರು, ಹಿರಿಯರು, ಅನ್ನಭ್ವಿಗಳು, ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಯಾಗಿ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡಿದದ ೆಂಥವರು,  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ  ಹುದ್ದ  ಸಮಿೀಪಕೆೆ  ಹೀಗಿ ಬಂದಂಥವರು.   ಶ್ರ ೀಮಾನ್ 

ಬಸವರಾಜ ಬೊಮಾಮಯಿಯವರು, ನಾನ್ನ ಒೆಂದೇ ದ್ಧವಸ ಮೇಲಮ ನೆ ಪರ ವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದ ೀವ.  

ಅವರು ಎೆಂ.ಎಲ್್.ಸಿ. ಆಗಿ  ಮುೆಂದ್ ಎೆಂ.ಎಲ್.ಎ. ಆದರು.  ಅವರು ಇವತ್ತು  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಯಾಗಿದಾದ ರೆ.   I am very happy; he is my good friend. ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು 

ಮನಸುು  ಮಾಡಲ್ಲ. 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನಿೀವು ಬೇಗ ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ  ಆಗಿ. 

 ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪಾರ್ಟೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನನಗೆ ಆ ಹುದ್ದ  ಬೇಡ. To 

be frank, I was not interested in continuation. Upper Krishna Project ಉಳಿದ್ಧದ್ಯಲಿಾ , 

ನಾವು ನೀವಿನಿೆಂದ ಹರಗೆ ಇದದ ರೆ  ಇದನ್ನು  ಯಾರು ಕಳುತು ರೆ?  ನಾನ್ನ ಸದನಕೆೆ  

ಬಂದರೆ ದಾ ನಿ ಎತು ಬಹುದು.   ನಾನ್ನ ಶಾಸಕನಾಗಿ, ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನಾಗಿ, ಇಡಿೀ 

ನಾಡಿನ ಜನರ ಬಗೆೆ  ಕಳುತಿು ದಿ್ ೀನೆ.  ರಾಜಕಿೀಯ ಸೆ್ವನಮಾನಗಳನ್ನು  ನಾವು ಏಕೆ 

ಕಳುತೆು ೀವೆಂದರೆ,  ಹೆಚುಾ  ಪರಿಣಾಮಕರಿಯಾಗಿ, ಜನರ ಸಮಿೀಪಕೆೆ  ಹೀಗಿ ಜನಪರ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಈ ಸೆ್ವನಮಾನಗಳನ್ನು  ಕಳುತೆು ೀವ.    Not for my personal use. ನನಗೇನ್ನ 

ಬೇಕಗಿಲಿ .  I am least interested. ನಿನೆು  ಮಾನಯ  ನಿರಾಣಿಯವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಆಗ 

ನಿೀವು ಪಿೀಠದಲಿ್ಲ  ಇದ್ಧದ ೀರೀ ಏನೀ ಗತಿು ಲಿ . ಪಾಟೀಲರೇ, ನಿೀವು ನಿಮಮ  ಸಂಸೆೆಯ ಬಗೆೆ  
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ಗಮನಹ್ರಿಸುತಿು ಲಿವೆಂದು ಹೇಳಿದರು.  ನಾನ್ನ ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದ ೀನೆ ಎೆಂದ 

ಮೇಲ್ಲ  ಈ ಕುಚಿುಗೆ ಅನಾಯ ಯ ಮಾಡುವುದಕೆಗುವುದ್ಧಲಿ .   ಇಲಿದ್ಧದದ ರೆ ನಾನ್ನ 

ರಾಜಿೀನಾಮ್ಮ ಕಟ್ಟಟ  ನನು  ಸಂಸೆೆಯ ಮೇಲ್ಲ ಗಮನ ಕಡಬೇಕಗುತು ದ್.   ನಾನ್ನ 

ಬಹ್ಳಷ್ಟಟ  ಸಂಸೆೆ ಗಳನ್ನು  ಕಟಟ ದ್ದ ೀನೆ. ಆ ಸಂಸೆೆ ಗಳನ್ನು  ನೀಡುವಂತಹ್ ಅವಶಯ ಕತೆ ಇದ್.  

ರಾಜಕಿೀಯದಲಿ್ಲ  ಮುೆಂದುವರೆಯಬೇಕೆನ್ನು ವ ಉದ್ದ ೀಶ ಇರಲ್ಲಲಿ .  ಕಳ್ಳದ ಚುನಾವಣೆಯಲಿ್ಲ  

ನಾನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದ .  ಆದರೆ, ಇವತ್ತು  ಉತು ರ ಕನಾುಟಕದಲಿ್ಲ  ನೆನಗುದ್ಧಗೆ ಬಿದದ ೆಂತಹ್ ಈ 

ಯೀಜನೆಗಳೇನಿವ ಅವುಗಳನ್ನು  ಪೂತಿು ಮಾಡಬೇಕಗಿದ್. ಇದೆಂದ್ ಅಲಿ , ಇವತ್ತು  

ಮಹದಾಹಿ, ಎತಿು ನಹಳ್ಳ, ಮೇಕೆದಾಟ್ಟ ಯೀಜನೆ  ಇರಬಹುದು,  your Government 

should give priority to all these four Irrigation Projects. ಕೃಷ್ಟಣ  ಮೇಲದ ೆಂಡೆ ಯೀಜನೆ-

೩ನೇ ಹಂತ, ಮಹದಾಯಿ, ಎತಿು ನಹಳ್ಳ, ಮೇಕೆದಾಟ್ಟ,  ಈ ನಾಲೆು  ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು  

ಕಟ್ಟಟ  ಒೆಂದೂವರೆ ವಷು ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಇತಿಹಸ, ಚರಿತೆರ ಯನ್ನು  ನಿಮಾುಣ್ 

ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ತಮಮ  ಮುಖಾೆಂತರ ಸಕುರಕೆೆ  ಮನವಿ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. ಒೆಂದು ವೇಳ್ಳ 

ಸಕುರ ನಮಮ  ಮನವಿಗೆ ಒಪಪ ದ್ಧದದ ರೆ ಮುೆಂದ್ಧನ ದ್ಧನಮಾನಗಳು ಒಳ್ಳಳ ಯದು ಇರುವುದ್ಧಲಿ  

ಎನ್ನು ವ ಮಾತನ್ನು  ಹೇಳಿ ನನು  ಮಾತ್ತಗಳನ್ನು  ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ, ನಮಸೆ್ವ ರ. 

 ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೋಸಿ್ತ ಮ(ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ ಹೊೋಂದ್ಧದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ತವು ಅವಕಶ ಕಟಟ ದದ ಕೆ ಗಿ ಧನಯ ವಾದಗಳು.  ರಾಜಯ ದ ಜಿೀವನಾಡಿ 

ಮುೆಂಬೈ ಮತ್ತು  ಕಲಾಯ ಣ್ ಕನಾುಟಕದ ಬರಪಿೀಡಿತ ಪರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ನಿೀರುಣಿಸುವಂತಹ್ 

ಕೃಷ್ಟಣ  ಮೇಲದ ೆಂಡೆ ಯೀಜನೆಯ ಬಗೆೆ  ಇವತ್ತು  ಚರ್ಚುಗೆ ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದಾದ ರೆ.  ಇದೆಂದು 

ಪರ ಮುಖ್ವಾದಂತಹ್ ವಿಷಯ.  ಇದರ ಬಗೆೆ  ನನಗೆ ಗತಿು ರುವಂತಹ್ ೫-೬ ಅೆಂಶಗಳನ್ನು  

ಹೇಳುವುದಕೆೆ  ಇರೆ್ಚಪಡುತಿು ದ್ದ ೀನೆ. ಕೃಷ್ಟಣ  ಮೇಲದ ೆಂಡೆ ಯೀಜನೆ ೧೯೬೩ ರಲಿ್ಲ  

ಪಾರ ರಂಭ್ವಾಗಿದ್.  ಕಳ್ಳದ ಆರು ದಶಕಗಳಿೆಂದ ಈ ಯೀಜನೆ ಕುೆಂಠಿತಗಳುಳ ತಿು ದ್.  

ನಮಗೆಲಿರಿಗೂ ಅರಿವು ಇರುವಂತೆ ಕೃಷ್ಟಣ  ಮೇಲದ ೆಂಡೆ ನಾಯ ಯಾಧಿೀಕರಣ್ ಜಲ ವಿವಾದದ 

ತಿೀಪುನ್ನು  ಕಡುವುದಕೆೆ  ಬಚಾವತ್ ಆಯೀಗ KWDT-1 (Krishna Water Disputes 

Tribunal) ಅನ್ನು  ಕಟಟ ತ್ತ ಅದರ  ತಿೀಪಿುನ ಪರ ಕರ ನಮಗೆ ೭೩೪ ಟ.ಎೆಂ.ಸಿ. ನಿೀರು 

ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್.  ಮಹರಾಷಟ ರಕೆೆ  ೫೮೫ ಟ.ಎೆಂ.ಸಿ. ನಿೀರು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್.  ಅವಿಭಾಜಿತ 

ಆೆಂಧರ ಪರ ದೇಶಕೆೆ  ೮೦೧ ಟ.ಎೆಂ.ಸಿ. ನಿೀರು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್.  ಒಟ್ಟಟ  ೨೧೩೦ ಟ.ಎೆಂ.ಸಿ. ನಿೀರು 

ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್. ಇದನ್ನು  ಸೆಿ ೀಮ್-ಎ ನಲಿ್ಲ  ಕಟಟ ರುವಂಥದುದ  ಎೆಂದು ನಾವು ಪರಿಗಣ್ನೆ 

ಮಾಡುತಿು ದ್ದ ೀವ.  ತದನಂತರ ಇದನ್ನು  ಸೆಕ್ಷನ್ ೫(೨) ರಲಿ್ಲ  Inter State Water Disputes Act 
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ನಲಿ್ಲ  ಕಡುತು ರೆ. ಸಾ ಸೆಿ ೀಕರಣ್ ಮತ್ತು  ರಾಜಯ ಗಳು ಕಡತಕೆೆಂಥ ತಕರಾರು ಅಜಿುಗಳನ್ನು  

ವಿಶಿೆೀಷಣೆ ಮಾಡಿ  ಸೆಕ್ಷನ್ ೫(೩)ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಅೆಂತಿಮ ಆದೇಶವನ್ನು  ಕಡುತು ರೆ.  ನಂತರ 

ಭಾರತ ಸಕುರ  ಅೆಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು  ಮಾಡಬೇಕಗುತು ದ್.  ಇದರ ನಂತರ 

ಕೃಷ್ಟಣ  ಜಲ ವಿವಾದ ನಾಯ ಯಮಂಡಳಿಯ ಎರಡನೇ ತಿೀಪುು ಬರುತು ದ್.   ಆ ಪರ ಕರವಾಗಿ  

೬೫ ಪಸೆುೆಂಟ್ ಅವಲಂಬನೆ ಇಳುವರಿ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಒಟ್ಟಟ  ೨೫೭೮ ಟಎೆಂಸಿ ನಿೀರು ಲಭ್ಯ  

ಎೆಂದು ನಿಧಾುರ ಮಾಡಲಾಗುತು ದ್.  ಆ ಪರ ಕರವಾಗಿ ಮಹರಾಷಟ ರಕೆೆ  ೬೬೬ ಟಎೆಂಸಿ,  

ಕನಾುಟಕಕೆೆ  ೯೦೭ ಟಎೆಂಸಿ, ಅವಿಭಾಜಿತ ಆೆಂಧರ ಪರ ದೇಶಕೆೆ  ೧೦೦೫ ಟಎೆಂಸಿ, ಒಟ್ಟಟ ರೆ 

೨೫೭೮ ಟಎೆಂಸಿ ನಿೀರು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುತು ದ್.  ಸೆಿ ೀಮ್-ಎ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಅೆಂದರೆ, ಸೆಟ ೀಜ್-೧, 

ಸೆಟ ೀಜ್-೨ ರಲಿ್ಲ  ಯಾವ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ಏನೇನ್ನ ಕಯುಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಅೆಂದ್ಧನ ರಾಜಯ  

ಸಕುರಗಳು ರೂಪಿಸಿದರು ಮತ್ತು  ಯಾವ ರಿೀತಿ ಅನ್ನಷ್ಟಾ ನಗಳಿಸಿದರು ಎನ್ನು ವುದನ್ನು   

ಸದನದ ಮುೆಂದ್ ಇಡುವುದಕೆೆ  ನಾನ್ನ ಪರ ಯತು  ಮಾಡುತಿು ದ್ದ ೀನೆ.   ಸಂಪನೂಮ ಲ 

ಕರತೆಯಿೆಂದ  Upper Krishna Project ನ ಅನೇಕ ಯೀಜನೆಗಳು ನೆನಗುದ್ಧಗೆ ಬಿದ್ಧದ ದದ ವು.  

೧೯೮೩ ರಲಿ್ಲ  ಅೆಂದ್ಧನ  ಜನತ ಸಕುರ ಅಧಿಕರಕೆೆ  ಬಂದ ಮೇಲ್ಲ ಇದಕೆೆ  ಒೆಂದು 

ಉತು ಮವಾದ ಚಾಲನೆಯನ್ನು  ನಿೀಡಿತ್ತ.  ಅೆಂದ್ಧನ ನಿೀರಾವರಿ ಸಚಿವರಾಗಿದದ ೆಂತಹ್ ನಮಮ  

ವರಿಷಾ ರು, ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ ಗಳಾಗಿದದ ೆಂತಹ್ ಮಾನಯ  ಹೆಚ.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡರು, 

ರಾಷಟ ರದಲಿ್ಲ  ಒಬಬ  ಅತ್ತಯ ನು ತವಾದ ನಿೀರಾವರಿ ತಜ್ಞರು ಎೆಂದು ಖಾಯ ತರಾಗಿರುವಂತಹ್  ಶ್ರ ೀ 

ಬಾಳ್ಳಕುೆಂದ್ಧರ ಯವರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ  ೫೧೭.೬೭ ಎತು ರದ ಅಣೆಕಟ್ಟಟ  ಇತ್ತು  ಅದನ್ನು  ೫೨೪ 

ಅಡಿಗಳಿಗೆ ಏರಿಸುವಂತಹ್  ಅೆಂದರೆ, head works ಮಾತರ  ಪೂಣ್ುಗಳಿಸುವುದು.  

ಏಕೆೆಂದರೆ, ಸೆಿ ೀಮ್-ಎ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ೫೧೭ ಅಡಿಯವರೆಗೆ ಮಾತರ  ನಾವು ಅಣೆಕಟಟ ನ್ನು  

ಏರಿಸಬೇಕಗಿತ್ತು .   ಅೆಂದ್ಧನ ದ್ಧನಕೆೆ  ಸುಮಾರು ೧೦೭೦ ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು  ಹಂಚಿಕೆ 

ಮಾಡುತು ರೆ.  ಒಟ್ಟಟ ರೆ ಸೆಿ ೀಮ-ಎ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ೧೭೩ ಟಎೆಂಸಿ,  ಸೆಿ ೀಮ-ಬಿ  ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  

೧೩೦ ಟಎೆಂಸಿ,  ಅೆಂದರೆ, ೨೫೭೮ ಟಎೆಂಸಿ ಯಲಿ್ಲ  ೩೦೩ ಟಎೆಂಸಿ ಕೃಷ್ಟಣ  ಮೇಲದ ೆಂಡೆ 

ಯೀಜನೆಗೆ ಹೀದರೆ ಉಳಿದಂತಹ್ ನಿೀರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಲಪರ ಭಾ, ರ್ಟಪರ ಭಾ, ತ್ತೆಂಗಾಭ್ದಾರ  

ಇರಬಹುದು,  ಆ ಜಲಾನಯನ ಪರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್.  ತದನಂತರ ಮಾನಯ  

ಹೆಚ.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡರು ೧೯೯೫ನೇ ಇಸವಿಯಲಿ್ಲ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳಾಗಿದದ ೆಂತಹ್ 

ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಒೆಂದು ಉತು ಮವಾದ ನಿಧಾುರವನ್ನು  ತೆಗೆದುಕಳುಳ ತು ರೆ.  

ನಾರಾಯಣ್ಪುರದಲಿ್ಲರುವಂತಹ್ ಬಸವ ಸ್ವಗರ ಎೆಂದು ನಾವೇನ್ನ ಕರೆಯಲಪ ಡುತಿು ದ್ದ ೀವ 

ಅದರ right bank canal ನಿಮಾುಣ್ಕೆೆ  ಅಗತಯ  ಇರುವಂತಹ್ ಎಲಿಾ  ಸವಲತ್ತು ಗಳನ್ನು  
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ಕಟ್ಟಟ  ಬಲದಂಡೆ ನಾಲ್ಲಯನ್ನು  ಮಾಡುವುದಕೀಸೆ ರವಾಗಿ ಅೆಂದರೆ, ರಾಯಚೂರು 

ಜಿಲಿ್ಲಯ  ದೇವದುಗುದಂತಹ್ ಬರಪಿೀಡಿತ ಪರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ನಿೀರುಣಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 

ಬಲದಂಡೆ ನಾಲ್ಲಯನ್ನು  ನಿಮಾುಣ್ ಮಾಡುತು ರೆ.  ಈ ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆ  ಒೆಂದು 

ರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ ಯೀಜನೆಯಾಗುವುದಕೆೆ  ಎಲಿಾ  ಅಹ್ುತೆಗಳನ್ನು  ಹೆಂದ್ಧರುವಂತಹ್ 

ಯೀಜನೆ.  ಏಕೆೆಂದರೆ, ಇದು ಕವಲ ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆ ಅಲಿ .  ಇದು multipurpose 

ಯೀಜನೆಯಾಗಿದ್. 

           (ಮುೆಂದು) 

  700/15-09-2021/1-20/bkp-vk 

    ಶಿರ ೋಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೋಸಿ್ತ ಮ (ಮುೆಂದು): 

ಇಲಿ್ಲ   ಒೆಂದು  ಪವರ್್    ಪಾರ ಜೆಕಟ ್, power generation ಮಾಡತಕೆೆಂತಹ್  ಒೆಂದು  

ಯೂನಿಟ್  ಕೂಡ   ಕನಾುಟಕ  ಪವರ್್  ಕಪ್ೀುರೇಷನ್ಗೆ  ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತಹ್   

ಯೀಜನೆಯಾಗಿದ್.    ಆದರೆ,  ಈ  ಸೆಕ್ಷನ್  (5) 2 ಅಡಿಯಲಿ್ಲ    ಬಂದ್ಧರತಕೆೆಂತಹ್  Krishna 

Water Dispute Tribunal award ಕೂಡ  ಬಂದ್ಧದ್.    ಇದಕೆೆ   ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತೆ   

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ  ಎಲಿಾ     ರಾಜಯ ಗಳ      ಅೆಂದರೆ, ಮಹ್ರಾಷಟ ರ,  ಕನಾುಟಕ  ಮತ್ತು ಆೆಂದರ   

ಪರ ದೇಶದ  ಏನ್ನ ತಕರಾರುಗಳಿವ,    ಮತೆು , ಏನ್ನ ಅಜಿುಗಳಿವ, ಅವುಗಳನ್ನು   ಸಹ್  

ತಿೀಮಾುನ   ಮಾಡಿ   ಈಗಾಗಲೇ  ನಾಯ ಯಾಧಿೀಕರಣ್    ಈ  ಸೆಕ್ಷನ್  (5) 2 ಅಡಿಯಲಿ್ಲ      

ಒೆಂದು   ತಿೀಪುನ್ನು   ಕಟಟ ದ್.  ಆದರೆ,  ತದನಂತರವಾಗಿ  ಅೆಂದ್ಧನ ಅವಿಭ್ಜಿತ  ಆೆಂದರ  

ಪರ ದೇಶ    ಇತ್ತು ,    ಅದು ವಿಭ್ಜನೆಯಾಗಿ  ಆೆಂಧರ ಪರ ದೇಶ  ಮತ್ತು   ತೆಲಂಗಾಣ್ 

ರಾಜಯ ಗಳಾಗಿದ್.  ಈಗ ತೆಲಂಗಾಣ್  ರಾಜಯ ವು   ಈ ಸಂಬಂಧ   ಮತು ಮ್ಮಮ   ಭಾರತ ಸಕುರಕೆೆ   

ಮತ್ತು   ಸುಪಿರ ೀೆಂ  ಕೀಟ್ುಗೆ  ಅಜಿುಯನ್ನು   ಸಲಿ್ಲಸಿ,    ಈ ವಾಯ ಜಯ ವನ್ನು     ಅೆಂದರೆ,   

ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವಂತಹ್  ನಿೀರನ್ನು   ಅೆಂದರೆ  Krishna Water Dispute Tribunal award-1, 

Krishna Water Dispute Tribunal award-2  ಇವುಗಳನ್ನು   ಪೂಣ್ುವಾಗಿ  ವಿಮಶೆು  

ಮಾಡಬೇಕು  ಮತ್ತು  ಅದಕೆ ೀಸೆ ರ  ಮತು ೆಂದು ನಾಯ ಯಾಧಿೀಕರಣ್  ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು  

ಹೇಳಿ  ಮತು ೆಂದು ಅಜಿುಯನ್ನು   ಹಕುತು ರೆ.  ಆದರೆ, ಏನ್ನ  Andhra Pradesh 

Reorganisation Act ಆಗುತಿು ದ್. ಅದರ ಸೆಕ್ಷನ್  18ರಡಿಯಲಿ್ಲ    ಈಗಾಗಲೇ  ಒೆಂದು  provision 

ಮಾಡಿದಾದ ರೆ.    ಯಾವುದೇ  ನದ್ಧ ನಿೀರಾವರಿಗೆ  ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತೆ   ಇದದ ರೆ  ಅದನ್ನು   ಈ  

ಸೆಕ್ಷನ್   18 ರಡಿಯಲಿ್ಲ   ತಮಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ  ನಿೀರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಅದನ್ನು   
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ಬಗೆಹ್ರಿಸಿಕಡಬೇಕೆೆಂದು    ಒತಿು  ಹೇಳಿದಾದ ರೆ. ಆದರೂ   ಕೂಡ  ಈಗಿನ ಆೆಂದರ   ಪರ ದೇಶ    

ಮತ್ತು  ತೆಲಂಗಾಣ್ ರಾಜಯ ಗಳು   ಸುಪಿರ ೀೆಂ  ಕೀಟ್ುಗೆ   ಅಜಿುಯನ್ನು  ಹಕಿವ.          

ಈಗಾಗಲೇ  ಸುಪಿರ ೀೆಂ  ಕೀಟ್ು   ಕೂಡ   ತನು  ತಿೀಪುನ್ನು     ಕಟಟ ದ್.್್್“್್ನಿೋವು  ಇದನಿು    

Inter State Water Dispute Tribunal ನಲೆ್ಲ   ಮಾಡಲ್ಲಕೆೆ   ಬರುವುದ್ಧಲೆ ,     State 

Reorganisation Act ಏನಿದೆ,  ಆ ಆಕಟ  ನಲೆ್ಲ   ಆಗಿರತ್ಕೆ ೋಂತ್ಹ   ನಿೋರಿನ ಹಂಚಿಕೆಯಲೆ್ಲ   

ಸರಿ ಮಾಡಿಕಳಿಳ ”ಎೆಂದು     ಹೇಳಿದ್.   ಇಷ್ಟಟ    ಇದದ ರೂ  ಕೂಡ    ಕೆಂದರ   ಸಕುರ   

ಇದುವರೆವಿಗೂ  ಕೂಡ   ಸೆಕ್ಷನ್(5) 3 ರಡಿಯಲಿ್ಲ      ಈ  Krishna Water Dispute Tribunal 

award-2 ಏನಿದ್,  ಅದನ್ನು   ಇದುವರೆವಿಗೂ   ನೀಟಫೈ    ಮಾಡಿರುವುದ್ಧಲಿ .       ಈ  ಮಧಯ   

ನಾವು  ಕೂಡ    ಮಹರಾಷಟ ರ   ಮತ್ತು   ನಮಮ  ರಾಜಯ  ಸಕುರ   ಸುಪಿರ ೀೆಂ   ಕೀಟ್ುನಲಿ್ಲ   

ಒೆಂದು ತಕರಾರು   ಅಜಿುಯನ್ನು   ಇದರ  ಬಗೆೆ  ಹಕಿದ್ದ ೀವ.  ಇದರ  ಬಗೆೆ   ಪುನರ್್ವಿಮಶೆು  

ಮಾಡಬೇಕು,  ಆೆಂದರ ಪರ ದೇಶದವರು   ನಮಗೆ ಕಟಟ ರುವ  ನಿೀರು ಸರಿಯಿರುವುದ್ಧಲಿ . ಮತೆು   

ಮಹ್ರಾಷಟ ರದವರು ಕೆಲವೆಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು   ತೆಗೆದು  Interlocutory Application  

ಹಕಿದಿಾರೆ.   ಅವುಗಳು ಪ್ೆಂಡಿೆಂಗ್  ಉಳಿದುಕೆಂಡಿವ.   ಆದರೆ,   ನಮಮ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ 

ನಾಯಕರು  ಹೇಳಿದ   ಹಗೆ   Cauvery Water Disputes Tribunal ನಲಿ್ಲ     ಇದುವರೆಗೂ  

ಕೂಡ  ಸೆಕ್ಷನ್  (5)3 ರಡಿಯಲಿ್ಲ   ಯಾವುದೇ ರಿೀತಿಯ ನೀಟಫಿಕಷನ್   ಆಗಲ್ಲಲಿ .     

ಅೆಂದ್ಧನ ಕೆಂದರ  ಸಕುರ  ಮತ್ತು  ಅೆಂದ್ಧನ ತಮಿಳು ನಾಡಿನಲಿ್ಲ   ಇದದ ೆಂತಹ್ ರಾಜಯ ಸಕುರದ  

ಒತು ಯದ  ಮೇರೆಗೆ   ತಂದಂತಹ್  ರಾಜಕಿೀಯ  ಒತು ಡದ್ಧೆಂದ      ಸೆಕ್ಷನ್  (5)3 ರಡಿಯಲಿ್ಲ   

ಯಾವುದೇ ರಿೀತಿಯ ನೀಟಫಿಕಷನ್   ಆಗಲ್ಲಲಿ .   ಆದರೂ  ಕೂಡ  ಸಪಿರ ೀೆಂ  ಕೀಟ್ುನ 

ಆದೇಶದ     ಅನಾ ಯ  ಅವಾಡ್್ು   ಅನ್ನು   ನೀಟಪೈ     ಮಾಡಿದರು.    

          ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಬೇಗ ತಮಮ  ಭಾಷಣ್ವನ್ನು   ಮುಗಿಸಿ.   

        ಶಿರ ೋ  ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೋಸಿ್ತ ಮ:  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,   ವಿಷಯ ಪರ ಮುಖ್ವಾಗಿದುದ ,  5 

ನಿಮಿಷದಲಿ್ಲ    ಮುಕು ಯ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.     ತಮಗೆ  ಗತಿು ರುವಂತೆ  2018ರಲಿ್ಲ   Cauvery 

Water Management Authority ಬಂತ್ತ, Steering Committee ಬಂತ್ತ.     ಇವತ್ತು   ಕವೇರಿ  

ಜಲಾಶಯದ ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿ್ಲರುವ ನಾವಲಿರೂ  ಕೂಡ    ಕೆಂದರ   ಸಕುರದ   

ಮಜಿುಯಲಿ್ಲದ್ದ ೀವ.  ಅಣೆಕಟಟ ನ್ನು   ಕಟಟ ಬೇಕು,  ನಿೀರನ್ನು   ಬಿಡಬೇಕು,   ಮಳ್ಳಯಾಗಲ್ಲ, 

ಮಳ್ಳಯಾಗದ್ಧರಲ್ಲ   ನಿೀರನ್ನು   ನಿಯಂತರ ಣ್  ಮಾಡಿ  ಅವರಿಗೆ  ಬಿಡಬೇಕಗುತು ದ್.     ಆ 

ರಿೀತಿಯ ಸನಿು ೀವೇಶ  ಇದ್.      ಈ ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ   ನನು   ಕಳಕಳಿಯ  ಮನವಿ ಇಷ್ಟ .  

ದಯಮಾಡಿ  ನಾವು ಒೆಂದು Memorandum ನಮಮ  ಪಕ್ಷದ  ವತಿಯಿೆಂದ  ಮೇಕೆದಾಟ್ಟ  
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ಇರಬಹುದು, ಕೃಷಣ   ಮೇಲದ ೆಂಡೆ  ಯೀಜನೆ  ಇರಬಹುದು  ಮತೆು  ಮಹ್ದಾಯಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತೆ  ಈಗಾಗಲೇ  ರಾಜಯ ದ  ರಾಜಯ ಪಾಲರಿಗೆ, ರಾಜಯ ದ ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಯವರಿಗೆ,  

ಮತ್ತು  ನಮಮ  ನಿೀರಾವರಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕಟಟ ದಿ್ ೀವ.  ಕಡುವುದರ  ಮೂಲಕ ನಮಮ  

ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿಯನ್ನು   ಮಾಡಿದ್ದ ೀವ.  ದಯಮಾಡಿ, ತವು ಈ  ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ   ಕೆಂದರ  

ಸಕುರದ  ಮೇಲ್ಲ  ಒತು ಯ  ಹಕಿ.   ಏಕೆೆಂದರೆ, ಅಲಿ್ಲ   ನಿಮಮ  ಪಕ್ಷದ ಸಕುರವೇ  ಇದ್.    

ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರಿೀತಿಯ ಕನೂನ್ನಬಾಹ್ರವಾದಂತಹ್   ಕರ ಮವನ್ನು   ಜರುಗಿಸಿ ಎೆಂದು 

ನಾವು  ಕಳುತಿು ಲಿ .    ಈಗ   ಮಾನಯ   ವಿರೀಧ  ಪಕ್ಷದ  ನಾಯಕರು  ಹೇಳಿದಂತೆ    ಮುೆಂದ್ಧನ 

ದ್ಧನಗಳಲಿ್ಲ   ಸುಪಿರ ೀೆಂ  ಕೀಟ್ುನಲಿ್ಲ   ಈ ಅಜಿುಗಳು ವಿಚಾರಣೆಗೆ  ಬಂದಾಗ    ಭಾರತ 

ಸಕುರದ   ವತಿಯಿೆಂದ   ಪರ ತಿಪಾದನೆ  ಮಾಡುವಂತಹ್  ಯಾರು ಅಟ್ಟನಿು ಜನರಲ್್  

ಇದಾದ ರೆ, ಅವರಿಗೆ   ಈ  ವಿಚಾರವಾಗಿ  ಒೆಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು  ಅಥವಾ  ಒೆಂದು  

ಸಬ್ಮಿಷನ್  ಮಾಡಿ.  Subject to Supreme Court Judgement,   ನಾವು ಸೆಕ್ಷನ್  (5) 3  

ರಡಿಯಲಿ್ಲ    ಬಂದ್ಧರತಕೆೆಂತಹ್  Krishna Water Dispute Tribunal ಅನ್ನು   ನೀಟಪೈ  

ಮಾಡುತೆು ೀವೆಂದು  ಹೇಳಿದಾದ ರೆ.    

         ಅಲಿ್ಲಗೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತು ದ್ ಎೆಂದರೆ, ನೀಟಫೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ್ ನಾವು ಈ ನಿೀರಾವರಿ 

ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ ಯೀಜನೆ ಎೆಂದು ಘೀಷ್ಟಸಲ್ಲಕೆೆ  ಶುರು ಮಾಡುತೆು ೀವ ಮತ್ತು  

ಅದಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಪಟಟ  ಹಗೆ ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ತಯಾರಿಯನ್ನು  ರಾಜಯ  ಸಕುರ 

ಮಾಡಬೇಕಗುತು ದ್. ಒೆಂದು Detailed Project Report ಅನ್ನು  ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕಳಳ ಬೇಕು. 

ನಿೀವು ಮಾಡಿದಂತಹ್ DPR ಅನ್ನು  ಅವರು ವಾಪಸುು  ಕಳುಹಿಸಿದಾದ ರೆ. ಅದೇ ರಿೀತಿಯಾಗಿ land 

acquisition ಗೆ ಸುಮಾರು 50-60 ಸ್ವವಿರ ಕೀಟಗಳು ಬೇಕಗುತು ದ್. ಏಕೆೆಂದರೆ, ಸೆಿ ೀೆಂ-‘ಬಿ’್

ಅಡಿಯಲಿ್ಲರತಕೆೆಂತಹ್ದುದ  ಎಲಿಾ  lift irrigation schemeಗಳೇ ಆಗಿವ. ಈಗಾಗಲೇ ಏನ್ನ 

ಕಲುವಯಲಿ್ಲ  ಹ್ರಿಯುವಂತಹ್ ನಿೀರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ  ಹಗೆ ಎಲಿಾ  ಕಲುವಗಳ 

ನಿಮಾುಣ್ ಕಯು ಮುಗಿದು ಹೀಗಿದ್. ಅದಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಪಟಟ  ಹಗೆ ದಯಮಾಡಿ Cruise 

gate fix ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದರೆ, ನಿೀರನ್ನು  524 ಅಡಿಯವರೆಗೆ ತಡೆಹಿಡಿಯಬೇಕೆೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ 

ಇದಕೆೆ  ರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ ಯೀಜನೆ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದರೆ, ತವು ಎಲಿದಕೊ  ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು. 

ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಸಂಪನೂಮ ಲ ಕರ ೀಢೀಕರಣ್ವಾಗಬೇಕು. ತವು Environmental Impact 

Assessment ಮಾಡಬೇಕು ಹಗೂ ಪರಿಷೆ ೃತ ಯೀಜನಾ ವರದ್ಧಯನ್ನು  ತಯಾರು ಮಾಡಿ 

ಸಕುರದ ಮೇಲ್ಲ ಒತು ಯ ಹಕಿ ಈ ರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ ಯೀಜನೆ  ಎೆಂದು  declare 
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ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ತವು ಒತು ಯ ಹಕಬೇಕೆೆಂದು ನಾನ್ನ ಈ ಸದನದ ಮೂಲಕ 

ಒತು ಯಿಸುತೆು ೀನೆ.  

         ಸಭಾಪತಿಯವರು: ಮಂತಿರ ಗಳು ಉತು ರ ಹೇಳಿದಾದ ರೆ. Clarification ಕಳಿದಾದ ರೆ. ನಿಮಗೆ 

ಕಳುವ ಹ್ಕೆು  ಇದ್. ಇಟಗಿಯವರೆ, ಒೆಂದು ನಿಮಿಷ. ನಾನ್ನ ನಿಮಮ ನ್ನು  ಕಳುತೆು ೀನೆ. ಹೇಗೆ 

ಮಾಡುವುದು ಹೇಳಿ.  

     ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ .ಪಾರ್ಟೋಲ : ಎಲಿರಿಗೂ allow ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲ್ಲ ಚರ್ಚು ಮಾಡೀಣ್.  

(ಗೋಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಬಸವರಾಜ್ ಪಾರ್ಟೋಲ   ಇಟಗಿ(ಸಾ ಳಿೋಯ ಸಂಸೆಾ ಗಳ  ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,  ತವು ಎಲಿರಿಗೂ ಅವಕಶ ಕಡಿ. 

(ಗೋಂದಲ) 

        ಶಿರ ೋಸಿ.ಎೋಂ.  ಇಬಾರ ಹಿೋಂ(ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,   ನಾನ್ನ 

ಏನೂ ಭಾಷಣ್ ಮಾಡುವುದ್ಧಲಿ  ಒೆಂದು suggestion ನಿೀರಾವರಿ ಮಂತಿರ ಗೆ ಕಡುವುದಕೆೆ  

ಹೇಳಿ. ಅವರು ದುಡಿಡ ಲಿವೆಂದು ಹೇಳುತು ರೆ. ನಿೀವು ನಿಗಮ ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದ್ಧದ ೀರಿ. ಅವರು 

ನೀಟಫಿಕಷನ್ ಅೆಂದರೆ ಒೆಂದು Central Government ನವರು ನೀಟಫಿಕಷನ್ 

ಮಾಡಲ್ಲ. ಆ ನೀಟಫಿಕಷನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಲ ಕವೇರಿ ನಿಗಮದ್ಧೆಂದ Central 

Government ನಲಿ್ಲ  ದುಡಿಡ ಲಿದ್ಧದದ ರೂ State Government ನವರು resolution ಮಾಡಿ 

Central Government ನಿೆಂದ permission ತೆಗೆದುಕಳಿಳ . Petrodollars ಸ್ವಲ 

ಕಡಿಸುವಂತಹ್ ಜವಾಬಾದ ರಿಯನ್ನು  IDB interest ಮೇಲ್ಲ ನಾನ್ನ ತೆಗೆದುಕಳುಳ ವುದಕೆೆ  

ತಯಾರಾಗಿದ್ದ ೀನೆ. ಅದಕೆೆ  ಸಕುರ ತಯಾರಾಗಿದ್ಯೇ ಎೆಂದು ನೀಡಿ. ಇದನ್ನು  ನಿೀವು 

ತಿೀಮಾುನ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. 

      ಸಭಾಪತಿಯವರು: ಶ್ರ ೀಯುತ ತಿಮಾಮಪೂರವರೆ,  ತವು  ಮಾತನಾಡಿ, 

     ಶಿರ ೋ.ಆರ .ಬಿ. ತಿಮಾಮ ಪೂರ(ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆಷ ೋತ್ರ ) ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ನಾವು 

ಸಂತರ ಸೆ ರ ಏರಿಯಾದ್ಧೆಂದ ಬಂದಂತಹ್ವರು. ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ  ಅೆಂದರೆ 

. . . . 
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           ಶಿ ರ ೋ ಯು.ಬಿ. ವೆೋಂಕಟೇಶ  (ರ್ನಮನಿದೇಾಶನ ಹೊೋಂದ್ಧದವರು):-. ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಬ್ಳಗೆೆ  10.30ಕೆೆ  ಸದನ ಕರೆಯುತಿು ೀರಿ. ಊಟಕೆೆ  ಒೆಂದು time fix ಮಾಡಿ.  

  ಸಭಾಪತಿಯವರು: ನಿೀವು ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ . ಊಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲ್ಲ ಮಾಡಿ 

ಎನ್ನು ತಿು ೀರಿ; ಊಟವೂ ಆಗಲ್ಲ ಅೆಂತಿೀರಿ, ಚರ್ಚುಯೂ ಬೇಕೆನ್ನು ತಿು ೀರಿ. 

        ಶಿರ ೋ.ಆರ .ಬಿ. ತಿಮಾಮ ಪೂರ(ವಿಧಾನಸಭೆಯಿೋಂದ  ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು) ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಜನರು ಆಯೆ್ಕ  ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ತಲಿ್ಲಕು ಸಂತರ ಸೆ ರ ತಲಿ್ಲಕು. 

ಬಿಜಾಪುರದಲಿ್ಲ  profit ಇದ್, ಅವರಿಗೆ ನಿೀರು ಬರುತಿು ದ್, ಅೆಂದರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ  ಅವರು 

ಸಮಾಧಾನಪಟ್ಟಟ ಕಳುಳ ವಂತಹ್ದುದ  ಆಗುತಿು ದ್. ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ನಾನ್ನ ಹೆಚಿಾ ಗೆ 

ಮಾತನಾಡುವುದ್ಧಲಿ . ಏಕೆೆಂದರೆ, ನಮಮ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ರಾಜಯ ಮಟಟ ದ 

ವಿಷಯಗಳ್ಳಲಿವನೂು  ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚು ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. ನಾನ್ನ ಮದಲ್ಲಗೆ ಕೆಲವು 

ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಿೀಮಿತವಾಗಿ ನಿೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು ಇರಬೇಕೆೆಂದು ತಮಮ ಲಿ್ಲ  ವಿನಂತಿ 

ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದ್ದ . ಅವರು ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳ ಕರಣ್ದ್ಧೆಂದ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮಾತರ  

ಬರುತು ದ್ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಾದ ರೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಅವಕಶ ಸಿಕೆಿದ್.  

         ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಈ ಭೂಮಿ ಬ್ಲ್ಲ ನಿಗದ್ಧ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಒೆಂದು 

ತಲಿ್ಲಕಿನಿೆಂದ ಮತು ೆಂದು ತಲಿ್ಲಕಿಗೆ ಮುಳುಗಡೆ ಏರಿಯಾದಲಿ್ಲ  different ಆಗಿದ್.  

ಬಿೀಳಗಿಗೆ ಒೆಂದು, ಜಮಖಂಡಿಗೆ ಒೆಂದು ಈ ರಿೀತಿ ವಯ ತಯ ಸಗಳನ್ನು  ನಾವು ಕಣುತಿು ದ್ದ ೀವ.  

(ಮುೋಂದು  .) 

(701) 15.09.2021 01.30 ಎಸ್ ವಿ-ಬಿಎನ ಎಸ್   

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಆರ .ಬಿ.ತಿಮಾಮ ಪ್ಪರ (ಮುೋಂದು):-  

ಈಗಿನ ನಿೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲದಾದ ಗ ಮಾತನಾಡಿದಾದ ರೆ.  ಜಮಖಂಡಿಗೆ ಏಕೆ 

ಒೆಂದು ದರ, ಬಿೀಳಗಿಗೆ ಏಕೆ ಒೆಂದು ದರ, ಬಾಗಲಕೀಟ್ಟಗೆ ಏಕೆ ಒೆಂದು ದರ ಎೆಂದು 

ಕಳಿದಾದ ರೆ.  ಮಾಚಕನೂರ ಈಗ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುತಿು ದ್.  ಅಲಿ್ಲ  ಒೆಂದು ಎಕರೆಗೆ 8 ಲಕ್ಷ, 10 

ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು  ಕಡುತು ರೆ.  ಬಿೀಳಗಿಗೆ ಹೀದರೆ 25 ಲಕ್ಷ, 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು  

ಕಡುತು ರೆ.  ಇದನ್ನು  ಸರಿಪಡಿಸುವವರು ಯಾರು?  
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ನಮಮ  ತಲಿ್ಲಕಿನವರೇ ನಿೀರಾವರಿ ಸಚಿವರಾಗಿದಾದ ರೆ.  ಮುಧೀಳ ತಲಿ್ಲಕಿನಲಿ್ಲ  

ಸಮಸೆಯ ಗಳೇ ಇಲಿವಾಗಿಬಿಡುತು ವ.  ಮತು ಮ್ಮಮ  ಮಗದಮ್ಮಮ  ಯಾವುದೇ ಹೀರಾಟವನ್ನು  

ಇಲಿವಾಗಿಸಿಬಿಡುತು ರೆೆಂದು ನಮಮ  ಭಾವನೆ.  ಅವರು ಬಹ್ಳ ರ್ಚನಾು ಗಿ ಮಾತನಾಡುತು ರೆ.  

ಅವರು ಮಾತನಾಡಿರತಕೆೆಂತಹ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು  ನಾನ್ನ ಓದ್ಧಕೆಂಡಿದ್ದ ೀನೆ. ಬರಗಾಲದ 

ನಾಡಿಗೆ ನಿೀರು ಬರಬೇಕಗಿತ್ತು  ಮುೆಂತದ ಹ್ಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು  ಅವರು ಚರ್ಚು 

ಮಾಡಿದದ ರು.  ಭೂಮಿ ಬ್ಲ್ಲ ನಿಗದ್ಧಯನ್ನು  ಮಾಡುತಿು ೀರೀ ಅಥವಾ ಒೆಂದೇ ದರವನ್ನು  

ಕಡುವಂತಹ್ ವಯ ವಸೆೆಯನ್ನು  ಮಾಡುತಿು ೀರೀ ಹೇಗೆ? ಅವರನ್ನು  ಆರಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದ 

ಕೆಷ ೀತರ ದಲಿ್ಲಯೇ ಬೇರೆ ತಲಿ್ಲಕುಗಳಿಗಿೆಂತ ಬಹ್ಳಷ್ಟಟ  ಕಡಿಮ್ಮ ಬರುತು ದ್.  ಹ್ಲವಾರು 

ಹ್ಳಿಳ ಗಳ ಹೆಸರನ್ನು  ನಾನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಗುತು ದ್.  ಅವರಿಗೆ ಎಲಿಾ  ತಿಳಿದ್ಧರುವುದರಿೆಂದ ನಾನ್ನ 

ಹೇಳಲು ಹೀಗುವುದ್ಧಲಿ .  ನಾನ್ನ ಹುಟಟ ದ ಸೆ ಳ ಮತ್ತು  ಅವರು ಆರಿಸಿ ಬಂದಂತಹ್ ಕೆಷ ೀತರ  

ಎರಡೂ ಒೆಂದೇ ಆಗಿದುದ , ಅವರು ಆ ಕೆಷ ೀತರ ದಲಿ್ಲ  15-20 ವಷುಗಳಿೆಂದ 

ರಾಜಕರಣ್ದಲಿ್ಲದಾದ ರೆ.  

ಪರ ವಾಹ್ದ್ಧೆಂದ ನಮಗೆ ಹನಿಯಾಗಿರುವುದ್ಧಲಿ , ಆಲಮಟಟ  ಅಣೆಕಟಟ ನ ನಿೀರು 

ನಿಲಿುವುದರಿೆಂದ ನಮಗೆ ಹನಿಯಾಗಿದ್ ಎೆಂದು ನಿನೆು  ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಾನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದ ೀನೆ.  

ನಿೀರಿನ ಮಟಟ  ಎತು ರಕೆೆ  ಹೀಗಿ ತಕ್ಷಣ್ ನಿೀರು ಹ್ರಿದು ಹೀಗುವುದ್ಧಲಿ .  5 ರಿೆಂದ 10 ದ್ಧನಗಳ 

ಕಲ ನಿೀರು ನಿಲಿುವುದರಿೆಂದ ನಮಮ  ಬ್ಳ್ಳಗಳು ಹನಿಯಾಗುತು ವ.   ಆಲಮಟಟ  ಸಂತರ ಸು ರಂತೆ 

ನಮಮ ನೂು  ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎೆಂದು ನಾವು ಕಳುತಿು ದ್ದ ೀವ.  ನಮಮ  ಬ್ಳ್ಳಗಳಿಗೆ ಆಲಮಟಟ  

ಅಣೆಕಟಟ ನಲಿ್ಲ   ಹನಿಯಾಗಿದ್ಯೇ ವಿನಃ ಪರ ವಾಹ್ದ್ಧೆಂದ ಹನಿಯಾಗಿರುವುದಲಿ  ಎೆಂದು 

ರೈತರು ಹೇಳುತು ರೆ.  ನಾನ್ನ ಹ್ಲವಾರು ತಜ್ಞರ ಜತೆಯಲಿ್ಲ  ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ೀನೆ.  ನನಗೂ 

ಅದೇ ಅನ್ನಮಾನ ಮೂಡುತಿು ದ್.  ನಾವು ಸಣ್ಣ ವರಿದಾದ ಗ ಪರ ವಾಹ್ ಬಂತ್ತ ಎೆಂದರೆ ಒೆಂದು 

ಅಥವಾ ಎರಡು ದ್ಧನಗಳಲಿ್ಲ  ನಿೀರು ಹ್ರಿದು ಹೀಗುತಿು ತ್ತು .  ಈಗ ನಿೀರು ನಿೆಂತ್ತ ಬಿಡುತು ದ್.  

ಐದು ದ್ಧನಗಳು ನಿೀರು ನಿೆಂತರೆ ಕಬಿಬ ನ ಬ್ಳ್ಳಗೆ ಹನಿಯಾಗುತು ದ್. ತವು ಸುಮಾರು ಆರು 

ಎಕರೆ ಬ್ಳ್ಳಯನ್ನು  ಕಳ್ಳದುಕೆಂಡಿದ್ಧದ ೀರಿ.  ನಾನ್ನ 35 ಎಕರೆ ಬ್ಳ್ಳಯನ್ನು  

ಕಳ್ಳದುಕೆಂಡಿದ್ದ ೀನೆ.  ಪರ ತಿ ವಷು ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುವುದು, ಅದನ್ನು  ಬಿತು ನೆ ಮಾಡಲು 

ಪುನಃ ಸ್ವಲ ತಂದು ಬ್ಳ್ಳ  ಬ್ಳ್ಳಯುವುದು ಈ ರಿೀತಿಯಾಗುತಿು ದ್.  ಇದು ಆಲಮಟಟ  

ಅಣೆಕಟಟ ನಿೆಂದ ಆಗಿರುವುದರಿೆಂದ ನಮಗೆ ಪರಿಹರ ಕಡಿ ಎೆಂದು ನಾವು ಸಕುರಕೆೆ  

ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತೆು ೀವ.  ಸಕುರ ಪರಿಹರ ಕಡಲ್ಲಕೆೆ  ಏಕೆ ಹಿೆಂದು ಮುೆಂದ್ ನೀಡುತು ದ್?  
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ಮಾನಯ  ನಿೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು ನಮಮ ವರಾಗಿದುದ , ರೈತರನ್ನು  ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತು ರೆ 

ಎನ್ನು ವ ಭಾವನೆಯನ್ನು  ನಾನ್ನ ಇಟ್ಟಟ ಕೆಂಡಿದ್ದ ೀನೆ.  2002ರಲಿ್ಲ  ನಾನ್ನ ಉಸುು ವಾರಿ 

ಸಚಿವನಾಗಿದಾದ ಗ ನಾನೇ ಆ ಗೇಟ್ ಅನ್ನು  ಹಕಿಸಿದ್ದ ೀನೆ.  ಅದಕೆಿೆಂತ ಮುೆಂರ್ಚ ನಿೀರು ಹ್ರಿದು 

ಹೀಗುತಿು ತ್ತು .  ಆದರೆ ಈಗ ಏಕೆ ಹೀಗುತಿು ಲಿ  ಎನ್ನು ವ ಪರ ಶೆು  ನಮಮ ನ್ನು  ಕಡುತು ದ್.  ನಮಗೆ 

ಒೆಂದು ಅನ್ನಮಾನವಿದ್.  ನಿೀರಿನ ನಿವುಹ್ಣೆಯಲಿ್ಲ  ಅಲಿ್ಲನ ಅಧಿಕರಿಗಳ ತಪಿಪ ನಿೆಂದಾಗಿ 

ಐದು-ಹ್ತ್ತು  ದ್ಧನಗಳ ಕಲ ನಿೀರು ನಿಲಿುತು ದ್.   

ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಕುಯ ಸೆಕು ್ ನಿೀರು ಕೃಷ್ಟಣ  ನದ್ಧಯಿೆಂದ ಬರುತು ದ್.  50 ಸ್ವವಿರ ಕುಯ ಸೆಕು ್ 

ನಿೀರು ರ್ಟಪರ ಭಾ ನದ್ಧಯಿೆಂದ ಬರುತು ದ್. 517 ಮಿೀಟರ್್ಗೆ ಗೇಟ್ ಹಕಿದ ನಂತರ ನಿೀರಿನ 

ಮಟಟ  ಎತು ರಕೆೆ  ಬಂದೇ ಬರುತು ದ್.  ಗೇಟ್ ಹಕಿದದ ರಿೆಂದ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಕುಯ ಸೆಕು ್ ನಿೀರು 

ನಮಮ ಲಿ್ಲ  ನಿಲಿುತು ದ್. ಅದನೆು ೀ 511 ಅಥವಾ 512 ಮಿೀಟರ್್ಗಳಿಗೆ ಮೂರರಿೆಂದ ನಾಲೆು  

ಮಿೀಟರ್್ ಗೇಟ್ ಅನ್ನು  ತೆಗೆಸಿದದ ರೆ ನಿೀರು ನಿಲಿದ್ ಹ್ರಿದು ಹೀಗುತಿು ತ್ತು . ನಿೀರಿನ 

ನಿವುಹ್ಣೆಯ ತಪಿಪ ನಿೆಂದಾಗಿ ನಮಮ  ಬ್ಳ್ಳ ಹನಿಯಾಗಿದ್.  ಆಲಮಟಟ  ಅಣೆಕಟಟ ನಿೆಂದ 

ನಮಗೆ ಈ ಪರ ವಾಹ್ದಲಿ್ಲ  ಹನಿಯಾಗುತಿು ರುವುದರಿೆಂದ ಆಲಮಟಟ  ಸಂತರ ಸು ರಿಗೆ ಕಟಟ ರುವ 

ಸೌಲಭ್ಯ ವನ್ನು  ನಮಗೂ ಕಟ್ಟಟ  ಸಕುರವು ನಮಮ  ಕಡೆ ಗಮನ ಹ್ರಿಸಬೇಕು ಎೆಂದು ನಾನ್ನ 

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  ಇದು ಪರ ವಾಹ್ದ್ಧೆಂದ ಆಗಿರುವುದಲಿ , 

ಯೀಜನೆಯಿೆಂದ ಆಗಿರುವುದು ಎೆಂದು treat ಮಾಡಬೇಕು.   

ಪರ ತಿ ವಷು 38 ಹ್ಳಿಳ ಗಳ ಜನರು ಜಿೀವ ಕೈಯಲಿ್ಲಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು ಬದುಕಬೇಕು.  ಪರ ವಾಹ್ 

ಮಿಜೆಿ  ಬಂತ್ತ, ಒೆಂಟೀಡಗಿ ಬಂತ್ತ, ನನೂು ರಿಗೆ ಬರುತೆು , ಒೆಂದು ತಸಿಗೆ ಬರುತೆು , ಎರಡು 

ತಸಿಗೆ ಬರುತೆು , ಗಂಟ್ಟ ಮೂಟ್ಟ ಕಟಟ ಬೇಕು, ಟ್ಟರ ಕಟ ರ್್ ಹುಡುಕಬೇಕು. ಓಡೀಡಿ 

ಗುಡಡ ದಂತಹ್ ಎತು ರದ ಪರ ದೇಶಕೆೆ  ಸೇರಬೇಕು.  ರೂಗಿ ಹಗೂ ಗುಲಗಲಜಂಬಗಿ ಎನ್ನು ವ 

ಎರಡು ಹ್ಳಿಳ ಗಳಿವ.  ಹರಮಾಡು ತಮಗೂ ತಿಳಿದ್ಧದ್. ಹರಮಾಡು ಒಡೆದು ಬಿಟಟ ರೆ ಇಡಿೀ 

ಊರಿಗೆ ಊರೇ ಕಚಿಾ ಕೆಂಡು ಹೀಗುತು ದ್.  2019ರಲಿ್ಲ  ಅದು ಒಡೆದು ಹೀಗಿ ಎರಡೂ 

ಹ್ಳಿಳ ಗಳ ಜನರು ರಾತರ ೀರಾತಿರ  ಮಕೆಳನ್ನು  ಕರೆದುಕೆಂಡು ಓಡಿದರು.  

ಮನೆಯಲಿ್ಲರತಕೆೆಂತಹ್ ಹ್ಣ್, ಧಾನಯ , ದನಕರುಗಳು ಕಚಿಾ  ಹೀದವು.  ಆ ಹನಿಯನ್ನು  

ನೀಡಲಸ್ವಧಯ . 38 ಹ್ಳಿಳ ಗಳ ಜನರಿಗೆ ಪರ ತಿ ವಷು ಪರ ವಾಹ್ ಬಂತೆೆಂದರೆ ಭ್ಯಭಿೀತಿ. 

ಭ್ಯದಲಿ್ಲ  ಬದುಕುವಂತಹ್ ಬದುಕು ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ.   
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ಆದದ ರಿೆಂದ ಸಕುರವು ಇದನ್ನು  ಆಲಮಟಟ  affected area ಎೆಂದು ನಮಗೆ ಪರಿಹರ 

ಕಡಬೇಕು.  ನಿೀರಿನ ನಿವುಹ್ಣೆಯಲಿ್ಲ  ಏನೇನ್ನ ತಪುಪ ಗಳಾಗಿದ್ಯೀ ಅದನ್ನು  

ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು.  ಏನಾದರೂ ಅನ್ನಮಾನವಿದದ ರೆ ಒೆಂದು ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು  ರಚಿಸಬೇಕು.  

ರೈತರು ಹಗೂ ನಾವಲಿರೂ ಆಲಮಟಟ  ಅಣೆಕಟಟ ನಿೆಂದ ಆಗಿದ್ ಎನ್ನು ವ ಭಾವನೆಯನ್ನು  

ಇಟ್ಟಟ ಕೆಂಡಿದ್ದ ೀವ. ಅದನ್ನು  ತಿಳಿಸಿಕಡಬೇಕೆೆಂದು ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  ವಿನಂತಿ 

ಮಾಡಿಕಳುಳ ತು , ಅವಕಶಕೆ ಗಿ ತಮಗೆ ಧನಯ ವಾದಗಳನು ಪಿುಸುತೆು ೀನೆ.   

 ಶಿರ ೋ ಪರ ಕಾಶ  ಕೆ. ರಾಥೋಡ್  (ರ್ನಮನಿದೇಾಶಿತ್ರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಅವಕಶಕೆ ಗಿ ಧನಯ ವಾದಗಳು.  ಕೃಷ್ಟಣ  ಮೇಲದ ೆಂಡೆ ಯೀಜನೆಯಲಿ್ಲ  ಆಲಮಟಟ  

ಜಲಾಶಯವನ್ನು  ಪೂಣ್ುಗಳಿಸಬೇಕು ಎನ್ನು ವುದು ನಮ್ಮಮ ಲಿರ ಆಸಕಿು ಯಾಗಿದುದ , ಪದೇ 

ಪದೇ ಸದನದಲಿ್ಲ  ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ  ಚರ್ಚು ಕೂಡ ಆಗಿದ್.  ಹಿೆಂದ್ಧನ ಅಧಿವೇಶನದಲಿ್ಲ  

ಚರ್ಚು ಮಾಡುವಾಗ ನಾನ್ನ ಹೇಳಿದ್. ಆಲಮಟಟ  ಜಲಾಶಯದ ಮಟಟ ಮದಲನೆಯ 

ಸಂತರ ಸು  ಎೆಂದರೆ ಅದು ನಾನೇ. ಬೇನಾಳ ಗಾರ ಮದ ನನು  ತೆಂಡಾ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿ ಮೂರು 

ಕಡೆ ಭಾಗವಾಗಿ ನಮಗೆ ಮದಲನೆಯ ಹಂತದಲಿ್ಲ  ಪರಿಹರ ಕೂಡ ಬಂದ್ಧದ್.  ಅೆಂದು ಕೂಡ 

ನಾನ್ನ ತಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ ನ್ನ. ಅೆಂದ್ಧನ ದ್ಧನದಲಿ್ಲ  ಪರ ತಿ ಎಕರೆಗೆ  ಕವಲ ರೂ.3000 ಗಳು 

ಬಂದ್ಧದ್.  ನನು  ಮನೆಯೂ ಸೇರಿ ನಮಮ  ಗಾರ ಮದ ಎಲಿಾ  ಮನೆಗಳು ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿದುದ , 

ನಾನ್ನ ಮಟಟ  ಮದಲನೆಯ ಸಂತರ ಸು  ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ನ್ನ.  

ಹಿೆಂದ್ಧನ ಅಧಿವೇಶನದಲಿ್ಲ  ಚರ್ಚು ಮಾಡುವಾಗ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಕೃಷ್ಟಣ  

ಮೇಲದ ೆಂಡೆ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಪೂಣ್ುಗಳಿಸುವುದಕೆೆ  ಸಕುರ ಏನ್ನ ಕರ ಮ 

ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದ್ ಎೆಂದು ಕಳಿದಾಗ ಮಾನಯ  ಕರಜೀಳ ಅವರು ಇದನ್ನು  ರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ 

ಯೀಜನೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಕೆಂದರ  ಸಕುರದ್ಧೆಂದ ಮಾನಯ ತೆಯನ್ನು  ಪಡೆಯುತಿು ದ್ದ ೀವ 

ಎೆಂದು ಉತು ರವನ್ನು  ಕಟಟ ದದ ರು.  ಆಯವಯ ಯದಲಿ್ಲಯೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು  ಘೀಷಣೆ 

ಮಾಡಲಾಗಿದ್.  ಇದರ ಬಗೆೆ  ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನಯ  ವಿರೀಧಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಕೂಡ 

ಪರ ಸ್ವು ಪವನ್ನು  ಮಾಡಿದಾದ ರೆ.  ಇದು ಯಾವ ಹಂತದಲಿ್ಲದ್? ರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ ಯೀಜನೆ ಎೆಂದು 

ಘೀಷಣೆ ಮಾಡಲು ಕೆಂದರ  ಸಕುರವು ಒಪಿಪ ದ್ಯೇ? ಒಪಿಪ ದದ ರೆ ಅದಕೆೆ  ಮಾನಯ ತೆ 

ದರೆತಿದ್ಯೇ? ಎೆಂದು ಮಾನಯ  ನಿೀರಾವರಿ ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  ಕಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ.   

ಹಿೆಂದ್ಧನ ಅಧಿವೇಶನದಲಿ್ಲ  ಕವಲ ರೂ.5600 ಕೀಟಗಳನ್ನು  ಈ ಯೀಜನೆಗೆ 

ಮಿೀಸಲ್ಲಡಲಾಗಿದ್ ಎೆಂದು ಸಕುರವು ಹೇಳಿತ್ತು .  ಆ ರೂ.5600 ಕೀಟಗಳಲಿ್ಲ  ಎಷ್ಟಟ  ಹ್ಣ್ 
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ವಚಾ ವಾಗಿದ್? ಕೀವಿಡ್್-19ರ ಸಂದಭ್ುದಲಿ್ಲ  ವಚಾ ವಾಗುವ ಹ್ಣ್ವೇನಾದರೂ 

ಕಡಿಮ್ಮಯಾಗಿದ್ಯೇ? ಇದರ ಬಗೆೆ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಕಡಬೇಕು.  

ರೂ.5600 ಕೀಟ ಬಹ್ಳ ಕಡಿಮ್ಮಯಿದ್ ಎೆಂದು ಹಿೆಂದ್ಧನ ಅಧಿವೇಶನದಲಿ್ಲ  ಕೂಡ ನಾನ್ನ 

ಹೇಳಿದ್ದ ನ್ನ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು, ಮಾನಯ  ತಿಮಾಮ ಪುರ ಅವರು 

ಮಾತನಾಡಿದಂತೆ ಈ ಯೀಜನೆ ಪೂಣ್ುಗಳಳ ಲು  ಒೆಂದು ಲಕ್ಷ ಕೀಟ ಬೇಕಗಿದ್.  ಕವಲ 

ರೂ.5600 ಕೀಟ ಕಟಟ ರೆ ಈ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಪೂಣ್ುಗಳಿಸುವುದಕೆೆ  ಇನೂು  30-40 

ವಷು ಬೇಕಗುತು ದ್.   

(…ಮುೋಂದು) 

(702)  15-09-2021,  1.40 KG ಬಿಎನ್ ಎಸ್್                           (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ)  

  

ಶಿರ ೋ   ಪರ ಕಾಶ   ಕೆ.ರಾಥೋಡ್   (ಮುೋಂದು):- 

ಈ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಪೂಣ್ುಗಳಿಸಲು ಬಜೆಟ್ನಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿಾ ನ ಹ್ಣ್ವನ್ನು  ಮಿೀಸಲು 

ಇಡಬೇಕೆೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದ ೀನೆ. ದಯವಿಟ್ಟಟ , ಇದರ ಬಗೆೆ  ಸಕುರ ಏನ್ನ ನಿಣ್ುಯ 

ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದ್ ಎನ್ನು ವುದನ್ನು   ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು  ಕೆಳಗಿನ ಮನೆಯಲಿ್ಲಯೂ 

ಸಹ್ ನಿನೆು  ದ್ಧವಸ ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ.  ಆದರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೃಷಣ  ಮೇಲದ ೆಂಡೆ 

ಯೀಜನೆಗೆ ಹೆಚುಾ  ಅನ್ನದಾನವನ್ನು  ಕಡುತು ರೆೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದ ೀವ.  ಇನೂು  ಆ ವಿಷಯ 

ಇಲಿ್ಲ  ಚರ್ಚುಗೆ ಬಂದ್ಧಲಿ . ಆದರೆ, ಅದಕೆೆ  ಸಕುರ ಏನಾದರೂ ಹೆಚಿಾ ಗೆ ಹ್ಣ್ ಕಟಟ ದ್ಯೀ 

ಅಥವಾ ಇಲಿವೀ ಎೆಂದು ಕಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ. ಈ ಯೀಜನೆಯನ್ನು   

ಪೂಣ್ುಗಳಿಸಬೇಕದರೆ, ಅಲಿ್ಲನ ಕಲುವಗಳು ಯಾವ  ಪರಿಸೆಿ ತಿಯಲಿ್ಲವ ಎನ್ನು ವುದನ್ನು  

ನೀಡಬೇಕಗುತು ದ್.  ಆ ಕಲುವಗಳನ್ನು  ದುರಸಿು  ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಮತ್ತು  ವಿತರಣಾ 

ಕಲುವಗಳನ್ನು  ದುರಸಿು  ಮಾಡುವುದಕೆೆ   ಸಕುರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹ್ಣ್ವನ್ನು  ಮಿೀಸಲು 

ಇಟಟ ದ್ಯೇ;  ಈ ಕಲುವಗಳ ದುರಸಿು ಯ ಬಗೆೆ  ಸಕುರ   ಏನ್ನ  ವಯ ವಸೆೆ   ಮಾಡುತಿು ದ್ 

ಎೆಂದು  ತಮಮ  ಮೂಲಕ ಸಕುರಕೆೆ  ಮನವಿ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  

        ಸಭಾಪತಿಯವರು:-  ಸದಸಯ ರೇ,  ತವು  ಬೇಗ ಮಾತನಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ.  

       ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ.ಪಾರ್ಟೋಲ  (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ   ಪರ ಕಶ್  ಕೆ.ರಾಥೀಡ್್ರವರು ಬಹ್ಳ  study 
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ಮಾಡಿ ಬಂದ್ಧದಾದ ರೆ. ಹಗಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಕೆೆ   ಸಾ ಲಪ  ಸಮಯ ಕಡಿ. ಅವರು 

ಮಾತನಾಡಲ್ಲ.  

      ಸಭಾಪತಿಯವರು:-  ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರೇ ಅವರಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನು  

ನಿೀಡಿದ್ದ ೀನೆ ಅಲಿವೇ?   

       ಶಿರ ೋ   ಪರ ಕಾಶ   ಕೆ.ರಾಥೋಡ್  :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇದರ ಜತೆಗೆ, 

ಈಗಾಗಲೇ   ಆಲಮಟಟ  ಜಲಾಶಯದಲಿ್ಲ   ನಿೀರು ವಿತರಣೆಯಾಗುತಿು ದ್. ಇದರಲಿ್ಲ  ಹ್ಲವಾರು 

ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ  ಹೂಳು ಎತ್ತು ವ ಕಯುಕರ ಮವನ್ನು  ಸಕುರ ತೆಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕೆೆಂದು ಈ 

ಹಿೆಂದ್ಯೇ  ಸಕುರಕೆೆ  ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದ ೀನೆ. ಇದರಿೆಂದ ಇನೂು  ಹೆಚುಾ  ನಿೀರು 

ಬಳಕೆಯಾಗುವಂತಹ್ ಸಂಭ್ವ ಬರುತು ದ್ ಎೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದ ೀನೆ. ಇದಕೆೆ  ಸಕುರ ಏನ್ನ ಕರ ಮ 

ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದ್ ಮತ್ತು  ಅದಕೆೆ  ಎಷ್ಟಟ  ಹ್ಣ್ವನ್ನು  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ ಎೆಂಬುದರ ಬಗೆೆ  

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಕಟಟ ರೆ ಅನ್ನಕೂಲವಾಗುತು ದ್.  

    ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಬಿಜಾಪುರ ಮತ್ತು  ಬಾಗಲಕೀಟ್ಟ ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳಲಿ್ಲ  ದಡಡ  

ಪರ ಮಾಣ್ದಲಿ್ಲ  ಕೆರೆಗಳನ್ನು  ತ್ತೆಂಬಿಸುವ ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  ಕೈಗೆತಿು ಕೆಂಡು 134 ಕೆಿೆಂತ 

ಹೆಚಿಾ ನ ಕೆರೆಗಳನ್ನು  ತ್ತೆಂಬಿಸುವ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಮಾಡಿದಾದ ರೆ.  ಅದರಲಿ್ಲ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  

ಕೆರೆಗಳು ಪೂಣ್ುಗೆಂಡಿವ.  ಇನೂು  ಸಾ ಲಪ  ಕೆರೆಗಳನ್ನು  ತ್ತೆಂಬಿಸುವ ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  

ಸಕುರ ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿತ್ತು . ಈ ವಷುದಲಿ್ಲ  ಎಷ್ಟಟ  ಕಮಗಾರಿಗಳನ್ನು  ತೆಗೆದುಕೆಂಡು 

ಮಾಡುತಿು ದಾದ ರೆ ಎನ್ನು ವ ಬಗೆೆ  ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಕಟಟ ರೆ ಒಳ್ಳಳ ಯದಾಗುತು ದ್.  

        ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇನೂು  ಏತ ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಯ ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  

ಕಯುಕರ ಮಗಳು ಇವ. ಅದರಲಿ್ಲ  ಮುಳವಾಡ ಅಥವಾ ಚಿಮಮ ಲಗಿ ಇೆಂತಹ್ ಏತ ನಿೀರಾವರಿ 

ಯೀಜನೆಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲಿ್ಲವ ಎೆಂಬುದನ್ನು  ತಿಳಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳಳ ಯದು. ಆಲಮಟಟ  

ಯೀಜನೆ ಸಂಪೂಣ್ುವಾಗಬೇಕೆೆಂದರೆ, ಇವಲಿದರ ಬಗೆೆ  ಯೀಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಗುತು ದ್. 

519 ರಿೆಂದ 524 ಅಡಿಗಳಿಗೆ  ಆಲಮಟಟ  ಜಲಾಶಯದ ಗೇಟ್ನ್ನು  ಎತು ರಿಸುವುದರಿೆಂದ, 30 

ಟ.ಎೆಂ.ಸಿ. ನಿೀರು ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಸಂಭ್ವವಿದ್ ಎನ್ನು ವುದನ್ನು  ಒಪುಪ ವುದರ ಜತೆಗೆ, ಈ 

ಕಮಗಾರಿಗಳನ್ನು  ಸಹ್ ತೆಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕಗಿದ್. ಇದನ್ನು  ಯಾವಾಗ ಪೂಣ್ುಗಳಿಸುತು ರೆ 

ಮತ್ತು  ಇದಕೆೆ  ಎಷ್ಟಟ  ಹ್ಣ್ವನ್ನು  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತು ರೆ  ಎೆಂಬುದನ್ನು  ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಇದಕೆೆ  

ಹ್ಣ್ ಕಡಿಮ್ಮ ಮಿೀಸಲ್ಲಟಟ ರುವುದರಿೆಂದ, ಈ ಹಿೆಂದ್ಧನ ಅಧಿವೇಶನದಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ್, 

ಯಾವುದಕೊ  ಹ್ಣ್ ಕಡಿಮ್ಮ ಬಿೀಳುವುದ್ಧಲಿ , ಹೆಚಿಾ ಗೆ ಹ್ಣ್ ಬೇಕೆೆಂದರೆ, ಕಡುತೆು ೀವೆಂಬ  
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ಆಶಾಾ ಸನೆಯನ್ನು  ಕಟಟ ದದ ರು.  ಆದರೂ ಸಹ್, ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ಹೆಚುಾ ವರಿಯಾಗಿ ಹ್ಣ್ವನ್ನು  

ಮಿೀಸಲಾಗಿ ಇಟಟ ಲಿ . ಇದಕೆೆ  ಸಕುರ ಹೆಚಿಾ ನ ಆದಯ ತೆ ಕಡಬೇಕೆೆಂದು ಮನವಿ 

ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  

         ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಒಟ್ಟಟ ರೆಯಾಗಿ 20 ಹ್ಳಿಳ ಗಳನ್ನು  ಭೂ-ಸ್ವಾ ಧಿೀನ 

ಮಾಡಬೇಕಗಿದ್, ಪುನವುಸತಿ ಕೆಂದರ ಗಳನ್ನು  ಮಾಡಬೇಕಗಿದ್. ಅದರ ಬಗೆೆ  new Land 

Acquisition Act ಪರ ಕರ, Chapter V deals with rehabilitation and resettlement award. 

Relevant portion್of್Clause್38.1್stipulates್as್follows:್“್Provided further that in case 

of acquisition of land for irrigation or hydel project, being a public purpose, the 

rehabilitation and resettlement shall be completed six months prior to submergence 

of the lands acquired.” ಇದರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಭೂ-ಸ್ವಾ ಧಿೀನ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಮತ್ತು  20 

ಹ್ಳಿಳ ಗಳನ್ನು  ಪುನವುಸತಿ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಸಕುರ ಯಾವ ಪರ ಮಾಣ್ದಲಿ್ಲ  ಯೀಜನೆ 

ಮಾಡಿದ್. ಈ ಕಯಿದ್ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಏನಾದರೂ ಅನಾ ಯ ಮಾಡಿ rehabilitation and 

resettlement ಗೆ ಈ Act ಅನ್ನು  ಚಾಲನೆಗೆ ತಂದು ಏನಾದರೂ ಮಾಡುತಿು ದ್ಯೇ ಎೆಂದು 

ಕಳುವುದಕೆೆ  ಇರ್ಚಾ ೀ ಪಡುತೆು ೀನೆ.  

       ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇದನ್ನು  ನಾಯ ಯಾಧಿೀಕರಣ್ದಲಿ್ಲ  ತೆರವುಗಳಿಸುವುದಕೆೆ  

ಸಕುರ ಏನ್ನ ಮಾಡಿದ್? ಮನೆು  ದ್ಧವಸ ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ  ಮಂತಿರ ಯವರು ದ್ಹ್ಲ್ಲಗೆ  

ಹೀದಂತಹ್ ಸಂದಭ್ುದಲಿ್ಲ  ಚರ್ಚು ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. ಇದರ ಬಗೆೆ   ನಾಯ ಯಾಧಿೀಕರಣ್ದ್ಧೆಂದ 

ಬೇಗ ಆದೇಶ ಹರಡಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಚರ್ಚು ಮಾಡಿದಾದ ರೆೆಂದು ಅದನ್ನು  ದ್ಧನಪತಿರ ಕೆಗಳಲಿ್ಲ  

ಓದ್ಧದ್ದ ೀವ.  ಈ ಬಗೆೆ  ಸಕುರ ಅದು ಯಾವ ಹಂತದಲಿ್ಲದ್ ಎೆಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  

ಕಡಬೇಕು. ಏಕೆೆಂದರೆ, ನಾವು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲಿ್ಲ  ತಯ ಗ ಮಾಡಿರುವಂತಹ್ ಜಿಲಿ್ಲ . 

ಇವತಿು ನವರೆಗೂ ಆಲಮಟಟ  ಜಲಾಶಯದ್ಧೆಂದ ಮದಲನೇ ಮತ್ತು   ಎರಡನೇ ಹಂತದಲಿ್ಲ  

ಎಷ್ಟಟ  ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳು ಸಿಕೆಿದ್ಯೀ,  ಅದು ಬೇರೆ ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳಿಗೆ  ಹೆಚುಾ   ಹೀಗಿದ್. ಬಿಜಾಪುರ 

ಜಿಲಿ್ಲ ಗೆ ಮಾತರ   ಈ ಬಾರಿ 90 ಟ.ಎೆಂ.ಸಿ. ನಿೀರು  ಬರುವಂತಹ್ ಅವಕಶವಿದ್.  ಬರಗಾಲ 

ಪಿೀಡಿತ ಬಿಜಾಪುರ ಮತ್ತು  ಬಾಗಲಕೀಟ್ಟ ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳಲಿ್ಲ  ಅತಿ ಹೆಚುಾ  ಪರ ಮಾಣ್ದ ನಿೀರು 

ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲಿ್ಲ ಗೆ ಬರುತು ದ್ ಈ ಒೆಂದು ನಾಯ ಯಾಧಿೀಕರಣ್ದ ತಿೀಪಿುನಿೆಂದ, ಇದಕೆೆ  ತವು 

ಆದಯ ತೆ ಕಡಬೇಕು. ಬರಗಾಲ ಪಿೀಡಿತ ಜಿಲಿ್ಲ  ಎೆಂದು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲಿ್ಲ  ಹ್ಣೆಪಟಟ  

ಇಟ್ಟಟ ಕೆಂಡಿದ್, ಇದಕೆೆ  ಅನ್ನಕೂಲ ಮಾಡಿದರೆ, ಇವತ್ತು  ಬಿಜಾಪುರ ನಗರಕೆೆ  15 ದ್ಧವಸಗಳಿಗೆ  

ಒಮ್ಮಮ  ನಿೀರು ಬರುತಿು ದ್. ಆಲಮಟಟ  ಜಲಾಶಯದ್ಧೆಂದ  5 ಕಿೀಲೀಮಿೀಟರ್್ ದೂರದಲಿ್ಲರುವ  
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ನಿಡಗುೆಂದ್ಧ ಗಾರ ಮಕೆೆ  ನಿೀರು ಕಡುವುದಕೆೆ  ಆಗಲ್ಲಲಿ . ನನು  ಊರು ಬೇನಾಳ  

ಪುನವುಸತಿಯಾಗಿ  5 ಕಿೀಲೀಮಿೀಟರ್್ ದೂರದಲಿ್ಲದದ ರೂ ಸಹ್,  ನಮಗೆ ಇವತಿು ನವರೆಗೂ 

ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ ವಯ ವಸೆೆ  ಆಗುತಿು ಲಿ . ನಾವು ನಮಮ  ಭೂಮಿಯನ್ನು  ಕಳ್ಳದುಕೆಂಡಿದ್ದ ೀವ. 

ಆದದ ರಿೆಂದ, ನಮಗೆ ತಿೀಪಿುನಲಿ್ಲ  ಅನ್ನಕೂಲವಾಗಬೇಕು. 84 ಟ.ಎೆಂ.ಸಿ. ನಿೀರನ್ನು  ಉಪಯೀಗ 

ಮಾಡುವಂತಹ್ ಅವಕಶ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದರೆ, ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲಿ್ಲ ಗೆ ಆಶ್ೀವಾುದ 

ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದರೆ, 3ನೇ ಹಂತದ ಕಯುಕರ ಮಗಳು ಇವ. ಆ ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  

ಪೂಣ್ುಗಳಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು  ಹಿೆಂದ್ಯೂ ಸಹ್ ಹೇಳಿದ್ದ ೀನೆ. ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲಿ್ಲ  5 ನದ್ಧಗಳು 

ಹ್ರಿಯುವಂತಹ್ ಜಿಲಿ್ಲಯಾಗಿದ್. ಆದರೂ ಸಹ್, ಇವತಿು ನವರೆಗೂ ಬರಗಾಲ ಪಿೀಡಿತ ಜಿಲಿ್ಲ  

ಎೆಂದು ಅನಿಸಿಕಳುಳ ತಿು ದ್. ನಮಗೆ ಈ ಯೀಜನೆಯಲಿ್ಲ  ಬಹ್ಳ ಅನ್ನಕೂಲವಾಗುತು ದ್. 

ಬಿಜಾಪುರ  ಮತ್ತು  ಬಾಗಲಕೀಟ್ಟ ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳಿಗೆ  ಹೆಚಿಾ ಗೆ ಅನ್ನಕೂಲವಾಗುತು ದ್.  ಇದಕೆೆ  

ಸಕುರ ಹೆಚಿಾ ನ ಆದಯ ತೆಯನ್ನು  ಕಡಬೇಕೆೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೆಂಡು ನನಗೆ 

ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಶ ಕಟಟ ದದ ಕೆೆ  ತಮಗೆ ಧನಯ ವಾದಗಳನ್ನು  ಹೇಳಿ ನನು  

ಮಾತ್ತಗಳನ್ನು  ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ.  

             ಶಿರ ೋ ಬಸವರಾಜ್ ಪಾರ್ಟೋಲ  ಇಟಗಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನನಗೆ 

ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಶ ಕಟಟ ದದ ಕೆ ಗಿ ಧನಯ ವಾದಗಳು. ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ್ 

ಸದಸಯ ರು ಇದರ ಬಗೆೆ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಬ್ಳಕನ್ನು  ರ್ಚಲಿ್ಲದಾದ ರೆ.  ನಾಯ ಯಾಧಿೀಕರಣ್ದ ಬಗೆೆ ,  

ಒೆಂದರಿೆಂದ ಮೂರನೇ ಹಂತದವರೆಗೆ ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕಡುವಂತಹ್ 

ಕೆಲಸವನ್ನು  ಮಾಡಿದಾದ ರೆ.  ಇಲಿ್ಲ  ಒೆಂದು ಸುದೈವ ಏನೆೆಂದರೆ, ಕಳ್ಳದ ಎರಡು ಬಾರಿಯಿೆಂದ  

ಜಲ ಸಂಪನೂಮ ಲ  ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವ  ಸೆ್ವನ  ನಮಮ  ಬಿಜಾಪುರ ಮತ್ತು  ಬಾಗಲಕೀಟ್ಟ 

ಜಿಲಿ್ಲಯವರ ಕೈಯಲಿ್ಲದ್.  ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲಿ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಬಹುಶಃ ನಮಮ  ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲಯೇ ಅಷ್ಟಟ  

ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನಿೀರನ್ನು  ತ್ತೆಂಬಿಸುವಂತಹ್ ಕಯುಕರ ಮ ಎಲಿ್ಲಲಿ್ಲಯೂ ಆಗಿಲಿ .  ಯಾವ 

ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಆಗಿಲಿ . ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಅನ್ನಕೂಲವಾಗಿದ್. ಅವರು ಭೂಮಿಗಳನ್ನು  

ಕಳ್ಳದುಕೆಂಡಿದಾದ ರೆ. ನಮಗೂ ಕೂಡ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನಿೀರು ತ್ತೆಂಬಿಸುವ ಕೆಲಸವಾದದ ರಿೆಂದ 

ಬಹ್ಳ ಸಂತೀಷವಾಗುತು ದ್.  

         ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾವು ಕಳ್ಳದ ನಾಲೆಾರು ವಷುಗಳಿೆಂದ ಪರ ತಿಯೆಂದು 

ಸದನದಲಿ್ಲಯೂ ಆಲಮಟಟ  ಜಲಾಶಯದ  ಗೇಟ್ನ್ನು  519.6 ರಿೆಂದ 524.256 ರಷ್ಟಟ  ಎತು ರಕೆೆ  

ಯಾವಾಗ ಮಾಡುತಿು ೀರಿ ಎೆಂದು  ಕಳುತಿು ದ್ದ ೀವ. ಪರ ತಿಯೆಂದು ಬಾರಿಯೂ ಏನಾದರೆಂದು 

ಉತು ರವನ್ನು  ಹೇಳುತು ರೆ. ಇದನ್ನು   ಹಿೀಗೆ  ಮುೆಂದಕೆೆ  ಹಕುತು  ಹೀದರೆ, ಇದರಿೆಂದ ಏನ್ನ 
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ಪರ ಯೀಜನವಾಗುತು ದ್? ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟಟ  ದ್ಧವಸಗಳ ಕಲ ಮುೆಂದಕೆೆ  ಹಕುವುದಕೆೆ  

ಆಗುತು ದ್? ಇದಕೆೆ  ಒೆಂದು time limit ತರಬೇಕಲಿವೇ? ಇವತ್ತು  ಹ್ಣ್ ಇಲಿ .  ಹೌದು. ಹ್ಣ್ 

ಇಲಿವೆಂದರೆ, ಅದಕೆೆ  ಏನ್ನ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲಿವೇ?  ಮಾನಯ  

ನಿೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು ಈಗ ಒೆಂದು project ಅನ್ನು  ಮಾಡಬೇಕದರೆ, 65 ಸ್ವವಿರ ಕೀಟ 

ರೂಪಾಯಿಗಳು ಆಗುತು ದ್ೆಂದು ಹೇಳಿದರು.  ಬಹುಶಃ ಅವರಿಗೆ ಗತಿು ಲಿವೆಂದು ಅನಿಸುತು ದ್. 

Estimate ಗಳನ್ನು  ಮಾಡುವುದನ್ನು  ಕಲ್ಲತರೆ, 2 ಲಕ್ಷ 65 ಸ್ವವಿರ ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳು 

ಸ್ವಲುವುದ್ಧಲಿ .  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಇದರ ಬಗೆೆ  ಸಾ ಲಪ  ಗಮನಕಡಬೇಕು.  ಕಳ್ಳದ ಬಾರಿ 

ಸದನದಲಿ್ಲ  Re-modernisation of NRBC main distributary ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ೀವ. 500 

ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳು Unnecessary bills   ಆಗುತು ವ. ಈಗ time limit ಹಕಲ್ಲಲಿವೆಂದರೆ, 

ಇದೇ ತರಹ್ ಆಗುತು ದ್. ಇದರಿೆಂದ  ಭ್ರ ಷ್ಟಟ ಚಾರವಾಗಿ ಇನೂು  50 ವಷುಗಳು ಮುಗಿದರೂ 

ಸಹ್, ಇದು ಆಗುವುದ್ಧಲಿ .         

                                                                                                            (ಮುೋಂದು.,)  

(703) 15-09-2021 (1.50) ಎೋಂವಿ-ಜಿಆರ 

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಬಸವರಾಜ್ ಪಾರ್ಟೋಲ ಇಟಗಿ (ಮುೋಂದು..):- 

ಇವತ್ತು  ತವು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾನ್ನ Kaleshwaram Lift Irrigation Project (K.L.I.P.,) ಗೆ ಹೀಗಿ 

ಅದನ್ನು  ನೀಡಿಕೆಂಡು ಬಂದ್ಧದ್ದ ೀನೆ. ಅದು ಒೆಂದು ವಿವಿಧದ ೀದ್ದ ೀಶ ಯೀಜನೆ. ಅೆಂದರೆ, 

ಒೆಂದನೆಯದು, irrigation. ಎರಡನೆಯದು, drinking water. ಮೂರನೆಯದು, power 

generation. ನಾಲೆ ನೆಯದು, transportation. ಅಲಿ್ಲ  ಎಲಿಾ  ವಯ ವಸೆಿ ತವಾಗಿ ಆಗಿದ್. ಅದನ್ನು  

ಕೂಡ ಇದರ ರಿೀತಿ ಬಿಟಟ ರೆ ಒೆಂದು ಲಕ್ಷದ ಇಪಪ ತ್ತು  ಸ್ವವಿರ ಕೀಟ ಹೀಗಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ 

ಇಪಪ ತ್ತು  ಸ್ವವಿರ ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಟ  ಆಗುತಿು ತ್ತು . ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಮಯದ 

ಪರಿಮಿತಿಯನ್ನು  ನಿೀಡಿದರು. ಅೆಂದರೆ, ಏನೇ ಆದರೂ ಸಹ್ ಆ ಸಮಯದ ಒಳಗೆ ಆಗಬೇಕು. 

ಅದಕೆೆ  ಆ project ಅಲಿ್ಲಗೆ restrict ಆಯಿತ್ತ. ಮಾನಯ  ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೀಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ಅದಕೆೆ  

ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತೆ ಕೆಲವು ಅೆಂಕಿಅೆಂಶಗಳನ್ನು  ಹೇಳಿದರು. ನಮಮ  ರಾಜಯ ಕೆೆ  730 ಟ.ಎೆಂ.ಸಿ., 

ನಿೀರು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ ಮತ್ತು  ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜಯ ಗಳಿಗೆ ಇೆಂತಿಷ್ಟಟ  ನಿೀರು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ 

ಎೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ನಮಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ 730 ಟ.ಎೆಂ.ಸಿ., ನಿೀರನ್ನು  
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ಎಲಿ್ಲಲಿ್ಲ  ಉಪಯೀಗ ಮಾಡುತೆು ೀವೆಂದು ಗತು ಗಬೇಕಲಿವೇ? ಹಿೆಂದ್ ಉಪ 

ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳಾಗಿದದ ೆಂತಹ್ ಮಾನಯ  ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಸವದ್ಧಯವರು ಜಿಲಿ್ಲಯ ಜಿಲಿಾ  

ಮಂತಿರ ಗಳಾಗಿದದ ರು. ಅವರು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ್  ತ್ತೆಂಗಭ್ದಾರ ದ್ಧೆಂದ ಅವರಿಗೆ protest 

ಆಯಿತ್ತ. ಅದು ಸಹ್ ಕೃಷ್ಟಣ  ಜಲಾನಯನ ಪರ ದೇಶಕೆೆ  ಬರುತು ದ್. ಈಗ ಆಗಿರತಕೆೆಂಥ 

ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ ನಿೀರು ಸ್ವಕಗುತಿು ಲಿ . ಉದಾಹ್ರಣೆಗೆ; ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಹೇಳಿದಂತೆ 

N.R.B.C., ಯನ್ನು  ಮಾಜಿ ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ ಗಳಾದ ಮಾನಯ  ಹೆಚ.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡರು 

ಮಾಡಿಸಿದರು ಎೆಂದು. ಆ ಕೆಲಸ ಬಹ್ಳ ಸುೆಂದರವಾಗಿ ಆಗಿದ್. ನಾನ್ನ ಅದೇ ತಲಿ್ಲಕಿನ 

ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿ. ಅವರು ಏನ್ನ ಮಾಡಿದರು ಎೆಂದರೆ, ಅವರು ನೇರವಾಗಿ entrustment 

ಕಟ್ಟಟ ಬಿಟಟ ರು. ಅೆಂದರೆ, ಒೆಂದೆಂದು ಲೈನ್ಗೆ ಒೆಂದೆಂದು ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳ 

estimate ಎೆಂದು. ಅೆಂತಿಮವಾಗಿ ಎರಡು ಕೀಟ, ಎರಡೂವರೆ ಕೀಟ ಮತ್ತು  ಮೂರು 

ಕೀಟ ಎೆಂದು ಆಯಿತ್ತ. ಆಗ ಏನಾಯಿತ್ತ ಎೆಂದರೆ, ಅಷ್ಟಟ  ಹ್ಣ್ದಲಿ್ಲ  ಅಷ್ಟಟ  

ಕಿಲೀಮಿೀಟರ್್ ಕೆಲಸ ಒೆಂದೇ ವಷುದಲಿ್ಲ  ಮುಗಿದು ಹೀಯಿತ್ತ. ಆ ರಿೀತಿ ಮುಗಿದ್ಧದದ ರಿೆಂದ 

ಎಷ್ಟ ೀ ಹ್ಣ್ ಉಳಿತಯವಾಯಿತ್ತ ಮತ್ತು  ಲ್ಲೆಂಗಸುಗೂರು, ದೇವದುಗು ಮತ್ತು  

ರಾಯಚೂರು ತಲಿ್ಲಕುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ್ ನಿೀರು ಬಂತ್ತ.  ಅದರ ಜತೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರು 

ಸಹ್ ಬಂತ್ತ. ಈ ರಿೀತಿ ಸಮಯದ ಪರಿಮಿತಿಯನ್ನು  ಮಾಡದೇ ಇರುವುದಕೆೆ  ಈ ರಿೀತಿಯ 

ಸಮಸೆಯ ಗಳು ಬರುತು ವ. ಈಗ ಮನೆು  ಕಲುವಗಳಿಗೆ ಆಧುನಿೀಕರಣ್ದ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತಿು ದ್. 

ಅದಕೆೆ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಹ್ಣ್ವನ್ನು  ಸಹ್ ಒದಗಿಸಿದಾದ ರೆ. ಅಲಿ್ಲ  ಈಗ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತಿು ದ್. 

ರೂಪಿಸಿರುವ ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 50ರಷ್ಟಟ  ನಿೀರು ತಲುಪುತಿು ಲಿ . ಅದಕೆೆ  

ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತೆ ಒೆಂದು ಸಭೆಯನ್ನು  ಮಾಡಿ ಅದರ ಬಗೆೆ  ಕಳಿ. ನಾನ್ನ ಒೆಂದು 

ಉದಾಹ್ರಣೆಯನ್ನು  ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. ಈಗ 15th, 16th, 17th and 18th Distributaries of N.R.B.C., 

ಈಗ ಅಲಿ್ಲ  ಎಷ್ಟಟ  command area ಇದ್. ಈ Canal ಆಗಿ ಸುಮಾರು 20 ವಷುವಾಗಿದ್. 

ಇವತಿು ನವರೆಗೆ ಎಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ನಿೀರು ಮುಟಟ ದ್, ಎಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ನಿೀರು ಮುಟಟ ಲಿ  ಮತ್ತು  

ಇನ್ನು  ಏಕೆ ಮುಟಟ ಲಿ ?  

 ಮಾನಯ  ಸಭಾನಾಯಕರು ಹೇಳಿದರು, ಕೃಷ್ಟಣ  ಮೇಲದ ೆಂಡೆ ಯೀಜನೆಯಿೆಂದ 

ಮೂವತ್ತು  ಲಕ್ಷ ಎಕರೆಗೆ ನಿೀರಾವರಿಯಾದರೆ, ನಮಮ  ದೇಶಕೆೆ  ಇಷ್ಟಟ  ವರಮಾನ 

ಬರುತು ದ್ೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹಗಾದರೆ ನಿೀರನ್ನು  ಮುಟಟ ಸಿದರೆ ಅಲಿವ ರಾಜಯ ಕೆೆ  ಮತ್ತು  

ದೇಶಕೆೆ  ವರಮಾನ ಬರುವುದು. ನಿೀರು ಮುೆಂದಕೆೆ  ಹೀಗುವುದೇ ಇಲಿ . ಈಗ ನಮಮ  

ಹಲಗಳು 16th Distributary ನಲಿ್ಲ  ಇವ. ಆ Distributary ಗೆ ಸುಮಾರು ಇಪಪ ತ್ತು  ಸ್ವವಿರ 
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ಹೆಕೆಟ ೀರ್್ ಇದ್. ಆದರೆ, ಆ ನಿೀರು ಹ್ತ್ತು  ಸ್ವವಿರ ಹೆಕೆಟ ೀರ್್ಗೂ ಮುಟ್ಟಟ ವುದ್ಧಲಿ . ನಾವು ಎಷ್ಟ ೀ 

ಸಲ ಶಂಖ್ ಹಡೆದು ಇೆಂಜಿನಿಯರ್್ ಅನ್ನು  ಕಳಿದರೆ, ಅವರು ಆ ರಿೀತಿಯಾಯಿತ್ತ, ಈ 

ರಿೀತಿಯಾಯಿತ್ತ ಎೆಂದು tail enders ಗಳಿಗೆ ಕಥೆ ಹೇಳಿಕೆಂಡು ಕುಳಿತ್ತಕಳುಳ ತು ರೆ. 

ಆದುದರಿೆಂದ ಇದಕೆೆ  ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಲಿವೇ? ನಾವು ಕೆಲವು ಪರ ಸ್ವು ವನೆಗಳನ್ನು  

ನಿೀಡಿದ್ದ ೀವ. ಇವತ್ತು  15th, 16th, 17th and 18th Distributaries ಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 90ರಷ್ಟಟ ದರೂ 

ನಿೀರು ತಲುಪಲ್ಲ ಎೆಂದು ನಾವು ಒೆಂದು ಪರ ಸ್ವು ಪನೆಯನ್ನು  ಬರೆದು ಕಟಟ ದ್ದ ೀವ. ಅೆಂದರೆ, 

ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು  ಲ್ಲೆಂಗಸುಗೂರು ತಲಿ್ಲಕುಗಳಲಿ್ಲ  ಎಷ್ಟ ಷ್ಟಟ  ಕೆರೆಗಳಿವ. ಅವುಗಳಿಗೆ 

gravity ಮುಖಾೆಂತರ canal ಗಳಿಗೆ ಸಂಪಕು ಕಟ್ಟಟ , ಆ canal  ನಿೆಂದ ಅದರ guage ಅನ್ನು  

ಎತು ರ ಮಾಡಿ, ಶೇಕಡಾ 90ರಷ್ಟಟ  tail end ಆಗಲಾರದ ರಿೀತಿ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ನಾವು 

ಪರ ಸ್ವು ವನೆಯನ್ನು  ಕಟಟ ದ್ದ ೀವ. ಆದರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು  ಕಿವಿಗೆ ಹಕಿಕಳುಳ ವುದ್ಧಲಿ . ಈಗ 

Cost Benefit Ratio (C.B.R.,) ಅನ್ನು  ನೀಡದ್ ಕೆಲವು sanction ಆಗಿಬಿಡುತು ವ. ಅದನ್ನು  

ಹೇಗೆ ಮಾಡುತು ರೆೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದ್ಧಲಿ . ಕಳ್ಳದ ಹ್ತ್ತು  ವಷುದ್ಧೆಂದ ನಿೀರನ್ನು  

ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. ಮುೆಂದ್ಧನ ವಷು ಒೆಂದು ಕಡೆ ತೆಗೆದು ಮತು ೆಂದಕೆೆ  ಹಂಚಿಕೆ 

ಮಾಡುತು ರೆ. ಆದುದರಿೆಂದ ಇದಕೆೆ  ಏನಾದರೂ ವೈಜಾಾ ನಿಕವಾಗಿ ಬೇಕಲಿವೇ? ನಿೀರು ಇದದ ರೆ 

pressure ಬರುತು ದ್. ಉದಾಹ್ರಣೆಗೆ; ಒೆಂದು ರಟಟ ಯನ್ನು  ಕಸಿದುಕೆಂಡು ಹೀದರೆ, ಆಗ 

ಯಾರ ಹಟ್ಟಟಯೂ ತ್ತೆಂಬುವುದ್ಧಲಿ . ಈ ದ್ಧನ ಆ ರಿೀತಿಯ ಪರಿಸೆಿ ತಿ ಇದ್. ಆದುದರಿೆಂದ 

ಇದಕೆೆ  defunct ಆಗುತಿು ದ್. ಈ ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಲಿಾ  ಹ್ಣ್ವನ್ನು  ಖ್ಚುು ಮಾಡಿ, ಜನರಿಗೆ 

ನಿೀರು ಕಡಬೇಕೆೆಂದು ಮಾಡಿದ್ದ ೀವ. ಇದರಿೆಂದ ಈ ಯೀಜನೆಗಳು defunct ಆಗುವುದು 

ಇದರಿೆಂದಲೇ. ಒೆಂದು ತಲಿ್ಲಕಿನಿೆಂದ ಮತು ೆಂದು ತಲಿ್ಲಕಿಗೆ, ಒೆಂದು ಕೆರೆಯಿೆಂದ 

ಮತು ೆಂದು ಕೆರೆಗೆ, ಒೆಂದು distributary ನಿೆಂದ ಮತು ೆಂದು distributary ಗೆ ಹೆಚಿಾ ಗೆ lift 

irrigation ಮಾಡುತೆು ೀವ. ಏಕೆೆಂದರೆ, 90% we need it for drinking water only.  ಇನ್ನು  ಹ್ತ್ತು  

ಹ್ದ್ಧನೈದು ವಷುವಾದ ಮೇಲ್ಲ ಯಾವ ಹಲಗಳಿಗೂ ಸಹ್ ನಿೀರು ಸಿಗುವುದ್ಧಲಿ . ನಮಗೆ 

ಕವಲ ಕುಡಿಯುವುದಕೆೆ  ನಿೀರು ಬೇಕಗುತು ದ್. ಕೃಷ್ಟಣ  ಮೇಲದ ೆಂಡೆ ಯೀಜನೆಯಿೆಂದ 

ಸುಮಾರು ಎೆಂಟರಿೆಂದ ಹ್ತ್ತು  ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳು ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿಗೆ ಅವಲಂಬನೆಯಾಗಿವ. ಈ 

ಹಿೆಂದ್ ಒಮ್ಮಮ  ರಾಯಚೂರು ಜಿಲಿ್ಲ ಗೆ ನಿೀರು ಬಿಡಿಸಿಕೆಂಡು ಬಿಟ್ಟಟ ವು. ಆಗ ಮಾಲ್ಲೆಂಗಪುರ 

ಮತ್ತು  ಬಿಳಗಿಯಲಿ್ಲ  ನಿೀರು ಇಲಿದ್ ಗಲಾಟ್ಟಯೀ ಗಲಾಟ್ಟ. ಆಗ ನಿೀರಿಗೆ ಹಹಕರವಾಗಿ 

ಬಿಟಟ ತ್ತು . ಆಗ ಒೆಂದೂವರೆಯಿೆಂದ ಎರಡು ಟ.ಎೆಂ.ಸಿ., ನಿೀರನ್ನು  ಬಿಡಿಸಿದ್ದ ವು.  ಆಗ ಎಷ್ಟಟ  

ಹಹಕರವಾಯಿತ್ತ ಎೆಂದರೆ ಅಲಿ್ಲ  ಪಾರ ಣಿಗಳು ಸಹ್ ಹರಗೆ ಬಂದುಬಿಟಟ ದದ ವು. ಆಗ 
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ಅೆಂತಹ್ ಒೆಂದು ಪರಿಸೆಿ ತಿ ಇತ್ತು . ಇವುಗಳನೆು ಲಿಾ  ಮನಸಿು ನಲಿ್ಲ  ಇಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು, ತಕ್ಷಣ್ 

ಮಾಡುವಂತಹ್ ಯೀಜನೆಗಳು.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ್್ ಇಟಗಿಯವರೆ ಮದಲು ನಿಮಮ  

ಭಾಷಣ್ವನ್ನು  ಮುಗಿಸಿ. 

ಶಿರ ೋ ಗೋವಿೋಂದ ಎೋಂ. ಕಾರಜೋಳ (ಬೃಹತ  ಮತ್ತು  ಮಧಾ ಮ ನಿೋರಾವರಿ 

ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಇವತ್ತು  ನನಗೆ ಕೆಳಮನೆಯಲಿ್ಲ  ಪರ ಶೆು ಗಳಿಗೆ ಉತು ರ 

ನಿೀಡಬೇಕು. ಅದಕೆೆ  ನಾನ್ನ ಉತು ರ ನಿೀಡುವುದಕೆೆ  ಇಲಿ್ಲ  ಕುಳಿತಿು ದ್ದ ೀನೆ. 

ಶಿರ ೋ ಬಸವರಾಜ್ ಪಾರ್ಟೋಲ ಇಟಗಿ (ಸಾ ಳಿೋಯ ಸಂಸೆಾ ಗಳ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಮಾನಯ  ಹಿರಿಯ ಸದಸಯ ರುಗಳು rehabilitation ಬಗೆೆ  ಸಹ್ ಹೇಳಿದಾದ ರೆ. 

Hats off to all the Governments, which were in power. ಅದು ಜನತ ದಳ ಇರಬಹುದು, 

ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ., ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೆಂಗೆರ ಸ್್ ಪಕ್ಷ ಇರಬಹುದು. ಇದಕೆೆ  highest rehabilitation 

ಮಾಡಿರುವುದು ಈ ಯೀಜನೆಗೆ. ನನಗೆ ಅನಿಸಿರುವ ಮಟಟ ಗೆ ಏಷ್ಟಯ ದಲಿ್ಲೀ No.1 

rehabilitation. ಇಷ್ಟಟ  ದಡಡ  rehabilitation ಅನ್ನು  ಯಾವುದಕೊ  ಸಹ್ ಕಟಟ ಲಿ . It is 

one of the biggest rehabilitations done by any Government. A very good package 

was given.  ಅದರ ಬಗೆೆ  ಎರಡು ಮಾತಿಲಿ . ಇದನ್ನು  ಎಲಿಾ  ಸಕುರದವರು ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. 

ಮಾನಯ  ಪರ ಕಶ್ ಕೆ. ರಾಥೀಡ್್ರವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಈ ಹಿೆಂದ್ ನಾರಾಯಣ್ಪುರದ 

ಯೀಜನೆಗೆ ಪರಿಹರ ಕವಲ ಮೂರು ಸ್ವವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮುಗಿದು ಹೀಗಿದ್. ಈಗ 

ಅಲಿ್ಲಯ ಬಗೆೆಯೂ ಸಾ ಲಪ  ನೀಡಬೇಕಲಿವೇ? ನಾವು ನೀಡಿದಂತೆ ಇಪಪ ತ್ತು  ಸ್ವವಿರ 

ರೂಪಾಯಿಗಳು ಇತ್ತು . ಈಗ ಅದು ಆರು ಲಕ್ಷದ್ಧೆಂದ ಏಳು ಲಕ್ಷಕೆೆ  ಬಂದ್ಧದ್. ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ 

ನಮಮ  ಜಮಿೀನ್ನಗಳು ಹೀದಾಗ ಪರಿಹರ ಕವಲ ಇಪಪ ತ್ತು  ಸ್ವವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತರ  

ಇತ್ತು .  

ಶಿರ ೋ ಗೋವಿೋಂದ ಎೋಂ. ಕಾರಜೋಳ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಮಾನಯ  

ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಇಟಗಿಯವರೆ, ನಾರಾಯಣ್ಪುರ ಜಲಾಶಯದ ಯೀಜನೆ ಮಾತರ  

ಮೂರು ಸ್ವವಿರದಲಿ್ಲ  ಮುಗಿದ್ಧಲಿ . ಆಲಮಟಟ  ಜಲಾಶಯದ ಹಿನಿು ೀರಿನಲಿ್ಲ  ಮದಲನೆ 

ಹಂತದಲಿ್ಲ  ಸನಾು , ಹಂಚನಾಳ, ಕೀತಿು, ಕೀಲಾರ ಇವುಗಳು ನಿೀರಿಗೆ ಹ್ತಿು ರ 

ಇದುದ ದದ ರಿೆಂದ ಮುಳುಗಡೆಯಾದಾಗ ಅವರಿಗೂ ಕವಲ ಎರಡೂವರೆಯಿೆಂದ ಮೂರು 

ಸ್ವವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹರ ಸಿಕೆಿದ್. ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರ ತಲಿ್ಲಕಿನಲಿ್ಲ  ಬಹ್ಳಷ್ಟಟ  
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ಸಂಬಂಧಿಕರು ಇದಾದ ರೆ. ಅವರ ಜಮಿೀನ್ನಗಳು ಸಹ್ ಮುಳುಗಡೆಯಾದವು. ಅವರಿಗೂ ಸಹ್ 

ಎರಡು ಸ್ವವಿರ, ಎರಡೂವರೆ ಸ್ವವಿರ ಮತ್ತು  ಮೂರು ಸ್ವವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿೆಂತ ಹೆಚಿಾ ಗೆ 

ಪರಿಹರ ಸಿಕೆಿ ಲಿ . ಯಾವಾಗ ಹೆಚಿಾ ನ ಪರಿಹರ ಸಿಕೆಿತ್ತ ಎೆಂದರೆ, ಮಾಜಿ 

ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳಾದ ದ್ಧವಂಗತ ಶ್ರ ೀ ಜೆ.ಹೆಚ.ಪಟೇಲರು ರಾಜಯ ದ ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಯಾಗಿ, 

ಮಾನಯ  ರಮೇಶ್ ಜಿಣ್ಜಿಣ್ಗಿಯವರು ಕಂದಾಯ ಮಂತಿರ ಗಳಾದಾಗ ಒೆಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು  

ನೇಮಕ ಮಾಡಿದಾಗ, ಆಗ ಸಾ ಲಪ  ಹೆಚಿಾ ಗೆ ಪರಿಹರ ಸಿಕೆಿತ್ತ.  

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪಾರ್ಟೋಲ  (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಒೆಂದು ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 32 ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಅದ್ಲಿವನ್ನು  

ಕೂಡಿದರೆ ಹ್ತ್ತು  ಸ್ವವಿರದ ಸಮಿೀಪ ಬರುತಿು ತ್ತು . ಮತೆು  land cost ಸಹ್ ಆಗ ಅಷ್ಟ  ಇತ್ತು . 

ಮುೆಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲಿ್ಲ  ಅದು ಒೆಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷವಾಯಿತ್ತ. ಈಗ ಇಪಪ ತೈದು-ಮೂವತ್ತು  ಲಕ್ಷ 

ಕಟಟ ರು ಜಮಿೀನ್ನ ಸಿಗದಂತಗಿದ್. ಈಗ cost increase ಆಗುತು ದ್. ನಮಮ  ತಲಿ್ಲಕಿನಲಿ್ಲ  

ಒೆಂದು ಎಕರೆಗೆ ಹ್ತ್ತು  ಸ್ವವಿರ ರೂಪಾಯಿಯಂತೆ ಐದಾರು ನೂರು ಎಕರೆಗಳಷ್ಟಟ  

ಜಮಿೀನ್ನಗಳು ಮಾರಾಟವಾದವು. ಆಗ ಒೆಂದು ಎಕರೆ ಕವಲ ಹ್ತ್ತು  ಸ್ವವಿರ ರೂಪಾಯಿ 

ಮಾತರ  ಇತ್ತು . ಆದರೆ, ಈಗ ಹ್ತ್ತು  ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಸಹ್ ಜಮಿೀನ್ನ ಸಿಗುವುದ್ಧಲಿ . ಈಗ 

ಒೆಂದು ಎಕರೆ ಜಮಿೀನಿಗೆ ಇಪಪ ತ್ತು , ಮೂವತ್ತು  ಮತ್ತು  ನಲವತ್ತು  ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿದ್.  

ಇದೇ ರಿೀತಿ ಇನ್ನು  ಸಾ ಲಪ  ದ್ಧವಸ ಬಿಟಟ ರೆ ಒೆಂದು ಎಕರೆಗೆ ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗುತು ದ್. 

ಶಿರ ೋ ಪರ ಕಾಶ  ಕೆ. ರಾಥೋಡ್  (ರ್ನಮ ನಿದೇಾಶನ ಹೊೋಂದ್ಧದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಒೆಂದೇ ಒೆಂದು clarification ಬೇಕು.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈಗ clarification ಬೇಡ. ನಿೀವು ಅದನ್ನು  ಬರೆದು 

ಇಟ್ಟಟ ಕೆಂಡಿರಿ. ಮಾನಯ  ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ್್ ಇಟಗಿಯವರು ಮಾತನಾಡಿ. 

ಶಿರ ೋ ಬಸವರಾಜ್ ಪಾರ್ಟೋಲ ಇಟಗಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ನಾನ್ನ 

rehabilitation ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡುತಿು ದ್ದ . ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ rehabilitation ಮಾಡುವುದಕೆೆ  

ಐವತು ರಿೆಂದ ಅರವತ್ತು  ಸ್ವವಿರ ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಬೇಕಗುವಂತಹ್ ಪರಿಸೆಿ ತಿ 

ನಿಮಾುಣ್ವಾಗಿದ್. ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ಏನ್ನ ಮಾಡಿದಾದ ರೆೆಂದರೆ, ಇನ್ನು  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  land 

acquisition ಅನ್ನು  ಮಾಡಿಯೇ ಇಲಿ . ಈಗ ನಮಮ  ದೇವದುಗು ತಲಿ್ಲಕಿನಲಿ್ಲ  ನಿೀರು 

ಹ್ರಿದು ಸುಮಾರು ಹ್ದ್ಧನೈದು ವಷುವಾಗಿದ್. ಆದರೆ, ಇವತಿು ನವರೆಗೂ ಸಹ್ J.M.C., (Joint 

Measurement Certificate) ಮಾಡಿಲಿ  ಹಗೂ ಇದಕೆೆ  ಯಾವತ್ತು  ಪರಿಹರ 
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ಕಡುತು ರೆೆಂದು ಗತಿು ಲಿ . ಅದಕೆೆ  ಸುಮಮ ನೆ ಹ್ಣ್ ಹೀಗುತು ದ್, ಅವರು ಸುಮಮ ನೆ 

ಕುಳಿತ್ತಕಳುಳ ತು ರೆ. ಈ ರಿೀತಿಯಾದಾಗ ಸಕುರಕೆೆ  ಮುೆಂದ್ ಹಡೆತ ಬಿೀಳುತು ದ್. ಅೆಂದ್ಧನ 

ದ್ಧನದ ಪೇಮ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು  ಅೆಂದೇ ಮಾಡಿದದ ರೆ, ಅೆಂದರೆ ಹ್ದ್ಧನೈದು ವಷುದ ಹಿೆಂದ್ 

ಎಪಪ ತೆು ೈದು ಸ್ವವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಒೆಂದು ಎಕರೆ ಜಮಿೀನ್ನ ಸಿಗುತಿು ತ್ತು . ಆದರೆ, ಇವತ್ತು  

ಏಳು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಿೆಂತ ಹೆಚಿಾ ಗೆ ಇದ್. ನಾವು ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಯಾವುದೇ ರಿೀತಿಯ 

ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  ಮಾಡಬೇಕದರೆ, ಅದಕೆೆ  ಇಷ್ಟಟ  ಜಮಿೀನ್ನ ಬೇಕು ಎೆಂದು ಇರುತು ದ್. 

ನಾವು NoC ಯನ್ನು  distribute ಮಾಡುವಂತಹ್ ಕಲಕೆೆ  90% for creating irrigation 

potential and 10% for land acquisition - ಈ ರಿೀತಿಯ ratio ಪರ ಕರ ಹೀಗಬೇಕು. ಆ 

ಯೀಜನೆಯೂ ಮುಗಿಯಬೇಕು ಮತ್ತು  ಭೂಸ್ವಾ ಧಿೀನ ಪರ ಕಿರ ಯ್ಕಯೂ ಮುಗಿಯಬೇಕು. ಆ 

ರಿೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತರ  ಆಗುತು ದ್. ಆದರೆ, ಇವರು ಭೂಸ್ವಾ ಧಿೀನ ಪರ ಕಿರ ಯ್ಕಯನ್ನು  ಮೂಲ್ಲಗೆ 

ಹಕಿಬಿಟಟ ದಾದ ರೆ. ಕವಲ irrigation potential ಎೆಂದು ಹೇಳಿದರು.  

(ಮುೋಂದು… 

(704) & (705)15.09.2021 02.00 LL-GR -YL-MD 

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಬಸವರಾಜ್ ಪಾರ್ಟೋಲ  ಇಟಗಿ(ಮಂದು…) 

ನೂರಾರು ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿ ಖ್ಚುು ಮಾಡಿ ಕೆನಾಲ್್ಗಳನ್ನು  ನಿಮಾುಣ್ ಮಾಡಿದುದ , 

ಅವುಗಳ ನಡುವ ಡಾರ ಪ್ಗಳನ್ನು  ಮಾಡಿರುವುದ್ಧಲಿ . ಇದರಿೆಂದಾಗಿ, ಈ ಎಲಿಾ  ಯೀಜನೆಗಳು 

ವೇಸ್ಟ ್ ಆಗಿರುತು ವ. ಇೆಂತಹ್ ಯೀಜನೆಗಳಲಿ್ಲ  ಇೆಂಜಿನಿಯರ್್ಗಳಾದವರು ಮೈೆಂಡ್್ ಅಪಿ್ ೈ 

ಮಾಡುವುದ್ಧಲಿ . ಅಲಿದೇ ಅವರಿಗೆ, ಆ ರಿೀತಿಯ ಮೈೆಂಡ್್ ಅಪಿಿಕಶನ್ ಇರುವುದೇ ಇಲಿ . 4 

ವಷುದ ಹಿೆಂದ್ ಮದಲು ಕೆನಾಲ್್ಗಳನ್ನು  ನಿಮಾುಣ್ ಮಾಡಿ ಕನೆಕಿಟ ವಿಟ ನಿಮಾುಣ್ 

ಮಾಡಿದದ ರೆ ನಿೀರು ಹ್ರಿಯುತಿು ತ್ತು . ಇದರಿೆಂದಾಗಿ, atleast revenue to the exchequer 

ಆದರೂ ಬರುತು ದ್. ಒಟಟ ನಲಿ್ಲ  ಅಧಿಕರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಗಳಲಿ್ಲ  

ಸರಿಯಾಗಿ ಕಯುನಿವುಹಿಸದೇ ಇರುವುದರಿೆಂದ, ಎಲಿಾ  ಯೀಜನೆಗಳು ಈ ರಿೀತಿ 

ಆಗುತಿು ರುತು ವ.  

ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ  ತಮಮ  ಮುಖಾೆಂತರ ನನು  ಮನವಿ ಏನೆೆಂದರೆ, ನಿೀರಾವರಿ 

ಯೀಜನೆಗಾಗಿ ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ಭೂಸ್ವಾ ಧಿೀನ ಪಡಿಸಿಕೆಂಡಿರುವುದಕೆೆ  ಮದಲು ಪರಿಹರ 

ಹ್ಣ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲಿದೇ ಹೀದರೆ, ಮುೆಂದ್ಧನ ಯಾವುದೇ ಹಸ 
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ಯೀಜನೆಗಾಗಿ ಭೂಸ್ವಾ ಧಿೀನ ಪಡಿಸಿಕಳಳ ಲು ಹೀದರೆ ರೈತರು ಮದಲು ಪರಿಹರ ಹ್ಣ್ 

ನಿೀಡದೇ ಇದದ ರೆ ಜಮಿೀನಿಗೆ ಕಲ್ಲಡಬಾರದ್ೆಂದು ಹೇಳುವ ಪರಿಸೆಿ ತಿ ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ 

ನಿಮಾುಣ್ ಆಗಿರುತು ದ್. ಸಾ ತಃ ನಮಮ  ಜಮಿೀನನ್ನು  ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 15 

ವಷುಗಳ ಹಿೆಂದ್ ಭೂಸ್ವಾ ಧಿೀನಪಡಿಸಿಕೆಂಡಿದುದ , ಇವತಿು ನವರೆಗೂ ಆ ಜಮಿೀನಿನ 

ಜೆ.ಎೆಂ.ಸಿ., ಆಗಿರುವುದ್ಧಲಿ . ಮೇನ್ ಕೆನಾಲ್್ನಲಿ್ಲ  ಮಾತರ  ಪರಿಹರ ನಿೀಡಿದುದ , 

ಡಿಸಿಟ ರಬೂಯ ಟರಿೀಸ್್ ಮತ್ತು  ಲಾಯ ಟರಲ್್ಗಳಿಗೆ ಜೆ.ಎೆಂ.ಸಿ., ಮಾಡಿರುವುದ್ಧಲಿ . ಈ ಬಗೆೆ  ನಾವು 

ಸಂಬಂಧಪಟಟ ವರಿಗೆ ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಅಜಿುಗಳನ್ನು  ಸಹ್ ಕಟಟ ರುತೆು ೀವ. ಇದರ ಜತೆಗೆ, 

ಆೆಂಧರ ಪರ ದೇಶ ಮತ್ತು  ತೆಲಂಗಾಣ್ ರಾಜಯ ಗಳ K.L.I.S., ಯೀಜನೆ ಏನಿದ್, ಅದರಲಿ್ಲ  

ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ನಿೀರನ್ನು  ಉಪಯೀಗ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಸಹ್ ಒೆಂದು ಟ್ಟಕು ಲಜಿ 

ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಧಾುರ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. ಆ ಟ್ಟಕು ಲಜಿಯನ್ನು  ನಮಮ  

ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ್ ಉಪಯೀಗ ಮಾಡಿದುದ , ಅದರಲಿ್ಲ  ಅಷ್ಟಟ  ಸಫಲತೆಯನ್ನು  

ಸ್ವಧಿಸಿರುವುದ್ಧಲಿ . ಡಿರ ಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ಗಾಗಿ ಮಸೆಿ  ತಲಿ್ಲಕಿನಲಿ್ಲ  900 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಯ 

ಒೆಂದು pilot project ಮಾಡಿದುದ , ನಂದವಡಗಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ್ ಲ್ಲಫಟ ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಎೆಂದು 

ಒೆಂದು ಯೀಜನೆ ಮಾಡಿರುತು ರೆ. ಆದರೆ, ಅವುಗಳಲಿ್ಲ  ಅಷ್ಟಟ  ಸಫಲತೆಯನ್ನು  

ಸ್ವಧಿಸಿರುವುದ್ಧಲಿ . ಇೆಂತಹ್ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ  ರೈತರನ್ನು  ಸಹ್ ಎರ್ಜಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 

ಏಕೆೆಂದರೆ, ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಗಳಿೆಂದ ನಿೀರು ಕಡುವುದು ಮತ್ತು  ಆ ನಿೀರನ್ನು  ಬಳಕೆ 

ಮಾಡುವುದು ಸಹ್ ಅಷ್ಟ ೀ ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿರುತು ದ್. ನಮಮ  ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಮಳ್ಳ ಬಂದಾಗ 

ಕೆನಾಲ್್ಗಳಿಗೆ ನಿೀರು ಬಿಡುತು ರೆ. ಅದರಲಿ್ಲಯೂ ಹೆಚುಾ  ಮಳ್ಳ ಬರುವಂತಹ್ ಸಂದಭ್ುದಲಿ್ಲ  

ಮಾತರ  ಟೇಲ್್ ಎೆಂಡ್್ಗೆ ನಿೀರು ಬರುತು ದ್.  

ಶಿರ ೋ ಲಕ್ಷಮ ಣ ಸಂಗಪಪ  ಸವದ್ಧ(ವಿಧಾನಸಭೆಯಿೋಂದ ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು):- 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ತಮಗೆಲಿಾ  ತಿಳಿದ್ಧರುವಂತೆ ಆರ್್ ಅೆಂಡ್್ ಆರ್್ ಸೆೆಂಟರ್್ಗಳನ್ನು  

ನಿಮಾುಣ್ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. ಪರ ವಾಹ್ದ್ಧೆಂದ ಯಾರು ಮನೆಗಳನ್ನು  ಕಳ್ಳದುಕೆಂಡಿರುತು ರೆ, 

ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹರ ಹ್ಣ್ ಮತ್ತು  ಇತರೆ ಪರಿಹರವನ್ನು  ಸಹ್ ಒದಗಿಸಿರುತು ರೆ. ಆದರೆ, ಅನೇಕ 

ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ  ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗಾರ ಮ ಠಾಣಾಗಳಲಿ್ಲ  ಅನೇಕ ಬಡವರು ಅೆಂದರೆ, 

ಎಸ್್.ಸಿ./ಎಸ್.ಟ. ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇತರ ಬಡವರು ಇರಬಹುದು. ಅವರೆಲಿರೂ ಸಹ್ 

ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವಾಯ ಪಿು ಯ ಗಾರ ಮ ಠಾಣಾಗಳಲಿ್ಲ  ಸಣ್ಣ -ಸಣ್ಣ  ಶೆಡ್್ಗಳನ್ನು  ನಿಮಾುಣ್ 

ಮಾಡಿಕೆಂಡು ವಾಸು ವಯ  ಇರುತು ರೆ. ಅದು ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿ್ಲ  

ಇರುತು ರೆೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹರ ನಿೀಡಿರುವುದ್ಧಲಿ . ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ 
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ಎಲಿ್ಲಯಾದರೂ ಪುನವುಸತಿ ಆದ ಮೇಲ್ಲ ಆ ಊರು ಖಾಲ್ಲಯಾಗಿರುತು ದ್. ಆ ಬಡವರಿಗೆ 

ಅಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಸೈಟ್ಟ ಇರುವುದ್ಧಲಿ . ನಮಮ  ಭಾಗದವರೇ ನಿೀರಾವರಿ ಮಂತಿರ ಗಳು 

ಇರುವುದರಿೆಂದ ನಾನ್ನ ಅವರಲಿ್ಲ  ವಿನಂತಿಸುವುದೇನೆೆಂದರೆ, ಯಾರು ಗಾರ ಮ 

ಠಾಣಾದಲಿ್ಲರುವಂತಹ್ ಬಡವರು ಪುನವುಸತಿ ಕೆಂದರ ಗಳಿಗೆ ಶ್ಫಟ ್ ಆಗಿರುತು ರೆ, ಅಲಿ್ಲ  ಇನ್ನು  

10-15 ಎಕರೆ ಹೆಚುಾ ವರಿ ಜಮಿೀನನ್ನು  ಕಯಿದ ರಿಸಿದುದ , ಅದನ್ನು  ಯಾರಿಗೂ 

ಕಟಟ ರುವುದ್ಧಲಿ . ಅನೇಕ ಕಡೆ ಮನೆ ಮತ್ತು  ಜಮಿೀನ್ನ ಇಲಿದವರಿಗೆ ಸಕುರದ್ಧೆಂದ ಮನೆ 

ಮತ್ತು  ಜಮಿೀನ್ನ ಸಹ್ ನಿೀಡಲಾಗಿರುತು ದ್. ಆದರೆ, ಇೆಂತಹ್ ನಿಗುತಿಕರಾದವರಿಗೆ ಆ ರಿೀತಿಯ 

ಪರಿಹರ ನಿೀಡಿರುವುದ್ಧಲಿ . ಆದುದರಿೆಂದ,  ನಾನ್ನ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  ಕಳಕಳಿಯಿೆಂದ 

ವಿನಂತಿಸುವುದೇನೆೆಂದರೆ, ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ ಹೆಚುಾ  ಮುತ್ತವಜಿು ವಹಿಸಿ ಎಲಿ್ಲ  

ಜಾಗಗಳನ್ನು  ಕದ್ಧರಿಸಿದಾದ ರೆ ಅಲಿ್ಲ  ನಿಗುತಿಕರಿಗೆ ಕಡಬೇಕೆೆಂದು ವಿನಂತಿಸುತೆು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಬಸವರಾಜ್ ಪಾರ್ಟೋಲ  ಇಟಗಿ(ಸಾ ಳಿೋಯ ಸಂಸೆಾ ಗಳ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಭೂಸ್ವಾ ಧಿೀನ ಪರ ಕಿರ ಯ್ಕ ಮತ್ತು  ಪುನವುಸತಿ ಬಗೆೆ  ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  

ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಮಾತನಾಡಿರುತು ರೆ. ಅದರಲಿ್ಲ  ಅಕ್ಷರಶಃ ನಿಜ ಇದ್. ಏಕೆೆಂದರೆ, ಪರ ವಾಹ್ 

ಯಾವುದೀ ಒೆಂದು ದ್ಧವಸ ಬರುವುದಲಿ . ಅದು ಪರ ತಿ ವಷು ಬರುತು ದ್. ಸಾ ತಃ ನನು  ಮನೆ 

ಮತ್ತು  ಹಲ ಕೃಷ್ಟಣ  ಮೇಲದ ೆಂಡೆ ಯೀಜನೆಯ ದಂಡೆಗೆ ಇರುತು ದ್. ಪರ ತಿ ವಷು ನಾವುಗಳು 

15 ದ್ಧವಸಗಳ ಕಲ ಊರು ಬಿಟ್ಟಟ  ರಾಯಚೂರಿನಲಿ್ಲ  ಇದುದ , ನಿೀರು ಇಳಿದ ನಂತರವೇ ನಾವು 

ವಾಪಸುು  ಬರುತೆು ೀವ. ಆ ಪರಿಸೆಿ ತಿ ಇರುತು ದ್. ಡಾಯ ಮ್ ರೆಗುಯ ಲೇಷನ್ ಬಗೆೆ  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು 

ಮಾತನಾಡುತು , ಜಲಾಶಯಗಳಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು 10-15 ದ್ಧವಸ ನಿೀರು ನಿವುಹ್ಣೆ 

ಮಾಡುತು ರೆೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಲಿ್ಲ  ಸತಯ  ಇದ್. ಆದರೆ, ಇಲಿ್ಲ  ಏನಾಗುತು ದ್ಯ್ಕೆಂದರೆ, 

ಪರ ವಾಹ್ ಮದಲು ಪಾರ ರಂಭ್ವಾಗುವುದು ಬ್ಳಗಾವಿ ಜಿಲಿ್ಲಯಲಿ್ಲ . ನಮಮ  ಎಚಾ ರಿಕೆ 

ಯಾವಾಗ ಪಾರ ರಂಭ್ ಆಗುತು ದ್ಯ್ಕೆಂದರೆ, ಧೂದ್್ಗಂಗಾ ಮತ್ತು  ವೇದಗಂಗಾ ನದ್ಧಗಳಲಿ್ಲ  

ಪರ ವಾಹ್ ಕಣಿಸಿಕೆಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಗತು ಗುತು ದ್. ಆ ಸಂದಭ್ುದಲಿ್ಲ  ನಮಗೆ ಇನ್ನು  8 

ದ್ಧನಗಳ ನಂತರ ನಮಮ  ಪಾಳಿ ಇದ್ಯ್ಕೆಂದು ಗತು ಗುತು ದ್. ಅಲಿ್ಲಯವರೆಗೂ ನಾವು ಅದು 

ಮುಳುಗಿತ್ತ, ಇದು ಮುಳುಗಿತ್ತ ಎೆಂದು ನೀಡುತಿು ರುತೆು ೀವ. ಆದರೆ, ಮುೆಂದ್ಧನ 8 ದ್ಧನಗಳಲಿ್ಲ  

ನಮಮ  ಮನೆ ಮುಳುಗುತು ದ್ ಎೆಂಬ ಅರಿವೇ ಇರುವುದ್ಧಲಿ . ಏಕೆೆಂದರೆ, ರ್ಟಪರ ಭ್, ಮಲಪರ ಭ್, 

ಧೂದ್್ಗಂಗಾ, ವೇದಗಂಗಾ, ಪಂಚಗಂಗಾ ಎಲಿಾ  ನದ್ಧಗಳು ಸೇರಿ ಆಲಮಟಟ  ಮುಖಾೆಂತರ 

ನಮಗೆ ಪರ ವಾಹ್ ಬರುತು ದ್. ಇದರ ಜತೆಗೆ, ಮಾಕುೆಂಡೇಯ, ಹಿಪಪ ರಗಿ ಬಾಯ ರೇಜ್ನಿೆಂದಲ್ಲ 

ಸಹ್ ಪರ ವಾಹ್ ಸೇರಿದಂತೆ, ಎಲಿವೂ ಸೇರಿ ಕನೆಯದಾಗಿ ನಮಗೆ ಪರ ವಾಹ್ ಬರುತು ದ್. 
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ಇದರಿೆಂದಾಗಿ, ಮದಲು ಪರ ವಾಹ್ ಬಂದಂತಹ್ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಕಡಿಮ್ಮ ಹನಿಯಾಗುತು ದ್. ಆದರೆ, 

ಕನೆಯದಾಗಿ ನಮಗೆ ಬರುವಂತಹ್ ಪರ ವಾಹ್ದ್ಧೆಂದಾಗಿ ಊರುಗಳೇ ಮುಚುಾ ವಂತಹ್ 

ಪರಿಸೆಿ ತಿ ಇರುತು ದ್. ಏಕೆೆಂದರೆ, ಗೂಗಲ್್ ಬಾಯ ರೇಜ್ ಬಳಿ ಈ ಬಾರಿ ಪರ ವಾಹ್ ಬಂದಾಗ, 4 

ಲಕ್ಷದ 60 ಸ್ವವಿರದ್ಧೆಂದ 70 ಸ್ವವಿರ ಕೂಯ ಸೆಕು ್ ನಿೀರು ಹದು ಹೀಗಿರುತು ದ್. 2009 ರಲಿ್ಲ  

ಮತ್ತು  2019ರಲಿ್ಲ  ರ್ಜರಾಲಾ ಪಾರ ಜೆಕಟ ್ನಿೆಂದ 14 ಲಕ್ಷ ಕೂಯ ಸೆಕು ್ ನಿೀರು ಹದು ಹೀಗಿರುತು ದ್. 

ಆ ಸಂದಭ್ುದಲಿ್ಲ  ಅಧುಕೆೆ  ಅಧು ಹ್ಳಿಳ  ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿರುತು ದ್. ಜತೆಗೆ, ಆ 

ಸಂದಭ್ುದಲಿ್ಲ  ಮಂತರ ಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುತೇಕ ಪರ ದೇಶ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿರುತು ದ್. 

ಅೆಂತಹ್ ಒೆಂದು ಪರಿಸೆಿ ತಿಯಲಿ್ಲ  ಜಿಲಿಾಧಿಕರಿಗಳು ಮತ್ತು  ಜಿಲಿಾ  ಮಂತಿರ ಗಳು ನಮಮ  ಬಳಿ 

ಬಂದಾಗ, ಎಲಿಾ  ಸಂತರ ಸೆರು ಅವರ ಬಳಿ ಹೀಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ತಕ್ಷಣ್ವೇ ಅವುಗಳನ್ನು  

‘shifting್ villages’್ಎೆಂದು ಪರಿಗಣ್ನೆ ಮಾಡಿರುತು ರೆ.  Project affected villages are also 

like shifting villages.  ಈ ‘shifting್villages’್ಎೆಂದು ಮಾಡಿದ ಮೇಲ್ಲ ಸುಮಾರು 10 ವಷು 

ಕಳ್ಳದರೂ ಸೆಳಾೆಂತರ ಮಾಡಿರುವುದ್ಧಲಿ . ಅಲಿ್ಲ  ಮನೆಗಳನ್ನು  ನಿಮಿುಸಿದದ ರೂ ಸಹ್ 

ಅವುಗಳಿಗೆ ಬಾಗಿಲು-ಕಿಟಕಿ ಇರುವುದ್ಧಲಿ . ಇವಲಿವನೂು  ಒೆಂದು ಪಾರ ಜೆಕಟ ್ನಲಿ್ಲ  ಸೇರಿಸಿ 

ತಾ ರಿತಗತಿಯಲಿ್ಲ  ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತರ  ಜನರಿಗೆ ಹೆಚಿಾ ನ ಅನ್ನಕೂಲವಾಗುತು ದ್. ಹಗಾಗಿ, 

ಸಕುರಕೆೆ  ನನು  ಮನವಿ ಏನೆೆಂದರೆ,  

(ಗೋಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ(ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇದು ಬಹ್ಳ 

ಪರ ಮುಖ್ವಾದ ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿದುದ , ಅದನ್ನು  ಕಳುವುದಕೆೆ  

ಮಂತಿರ ಗಳು ಸದನದಲಿ್ಲ  ಹಜರಿರುವುದ್ಧಲಿವೆಂದರೆ, ನಾವು ಏತಕೆೆ  ಮಾತನಾಡಬೇಕು? 

ಹಗಾಗಿ, ಈ ಚರ್ಚುಯನ್ನು  ಇಲಿ್ಲಗೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿ. ದಯಮಾಡಿ ಭೀಜನ ವಿರಾಮದ ನಂತರ 

ಚರ್ಚು ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಮತು ೆಂದು ಅವಕಶ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕೆೆಂದು ವಿನಂತಿಸುತೆು ೀನೆ.   

ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ . ಪಾರ್ಟೋಲ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇದು ನಮಮ  ಉತು ರ ಕನಾುಟಕ ಭಾಗದ ಜನರ ಸ್ವವು-ಬದುಕಿನ 

ವಿಚಾರವಾಗಿದುದ , ಇದಕೆೆ  ಯಾವುದೇ ಸಮಯ ನಿಗದ್ಧ ಮಾಡಬೇಡಿ. Please give them full 

time.   

(ಗೋಂದಲ) 
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ಶಿರ ೋ ನಿರಾಣಿ ಹಣಮಂತ  ರುದರ ಪಪ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ  

ಮಾತನಾಡಲು ನನಗೆ ಒೆಂದು ಅವಕಶ ಕಡಿ.  

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎೋಂ. ಇಬಾರ ಹಿೋಂ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈಗ ಸದನವನ್ನು  ಭೀಜನ 

ವಿರಾಮಕೆ ಗಿ ಮುೆಂದೂಡಿ ನಂತರ ಇದರ ಬಗೆೆ  ಚರ್ಚು ಮುೆಂದುವರೆಸಬಹುದು. ಏಕೆೆಂದರೆ, 

ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮಂತಿರ ಗಳು ಇಲಿದೇ ಇದದ ರೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು? 

(ಗೋಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಮಾನಯ  ಸಿ.ಎೆಂ. ಇಬಾರ ಹಿೆಂರವರು ಬಹ್ಳ ಹಿರಿಯ ಸದಸಯ ರಾಗಿದುದ , ನಿನೆು ಯ ದ್ಧವಸ ಕೂಡ 

ಇದೇ ರಿೀತಿಯ ಮಾತನಾಡಿರುತು ರೆ. ಮಾನಯ  ನಿೀರಾವರಿ ಮಂತಿರ ಗಳು ಇಷ್ಟಟ  ಹತ್ತು  

ಸದನದಲಿ್ಲ  ಹಜರಿದುದ , ಈಗ ಒೆಂದು ನಿಮಿಷ ಹರಗಡೆ ಹೀಗಿರುತು ರೆ. ಪುನಃ ಅವರು 

ವಾಪಸುು  ಬರುತು ರೆ.  

(ಗೋಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎೋಂ. ಇಬಾರ ಹಿೋಂ(ವಿಧಾನಸಭೆಯಿೋಂದ ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾನ್ನ ಮಾನಯ  ನಿೀರಾವರಿ ಮಂತಿರ ಗಳ ವಿರುದಿ  ದೂರು ನಿೀಡುತಿು ಲಿ . 

ಅವರು ಹೀಗಿ ಬರಲ್ಲ. ನಾನ್ನ ಭೀಜನ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಈ ಚರ್ಚುಯನ್ನು  

ಮುೆಂದುವರೆಸೀಣ್ವೆಂದು ಹೇಳುತಿು ದ್ದ ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  

ಇಬಾರ ಹಿೆಂರವರು ಪರ ತಿ ಬಾರಿ ಇದೇ ರಿೀತಿ ಮಾತನಾಡುತು ರೆ.  

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎೋಂ. ಇಬಾರ ಹಿೋಂ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅವರು ತಪುಪ ಮಾಡಿದಾದ ರೆೆಂದು 

ನಾನ್ನ ಹೇಳಲ್ಲಲಿ .  

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಿನೆು ಯ ದ್ಧವಸ 

ನಾನ್ನ ಶ್ರ ೀಯುತ ಆಸೆ ರ್್ ಫನಾುೆಂಡಿೀಸ್್ರವರ ಅೆಂತಿಮ ದಶುನ ಕಯುಕರ ಮಕೆೆ  ಅವರು 

ನಮಮ  ಜಿಲಿ್ಲಯವರು ಆಗಿರುವ ಕರಣ್ಕೆೆ  ನಾನ್ನ ಹೀಗಲೇ ಬೇಕಗಿದದ ರಿೆಂದ ಹೀಗಿದ್ದ ನ್ನ. 

ಆ ಸಂದಭ್ುದಲಿ್ಲ  ಶ್ರ ೀ ಸಿ.ಎೆಂ. ಇಬಾರ ಹಿೆಂರವರು ಮಾತನಾಡುತು , ಸದನದಲಿ್ಲ  

ಸಭಾನಾಯಕರು ಹಜರಿಲಿ , ಹಗಾಗಿ ಇಲಿ್ಲ  ಹಜರಿರುವ ಮಾನಯ  ಮಂತಿರ ಗಳು ಅನಾಥ 
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ಶ್ಶುಗಳು ಎೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಏನ್ನ ಅಥು? ಆ ರಿೀತಿ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ, ಏತಕೆೆ  ಆ ರಿೀತಿ 

ಮಾತನಾಡಿರುತು ರೆೆಂದು ನಾವು ಕಳಬೇಕಲಿವೇ?  

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎೋಂ. ಇಬಾರ ಹಿೋಂ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅೆಂತಹ್ ಸಂದಭ್ುದಲಿ್ಲ  

ಸದನಕೆೆ  ಮಂತಿರ ಗಳನ್ನು  ಯಾರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕು? 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇೆಂತಹ್ ಶಬದ ಗಳ 

ಬಳಕೆಯನ್ನು  ಮಾನಯ  ಇಬಾರ ಹಿೆಂರವರು ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗೆ? ಆ ಶಬಿ ಗಳನ್ನು  ಬೇರೆ 

ಯಾರಾದರೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದದ ರೆ ಅದಕೆೆ  ನನು  ಆಕೆಷ ೀಪ ಇಲಿ .  

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎೋಂ. ಇಬಾರ ಹಿೋಂ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಸದನಕೆೆ  ಹಸದಾಗಿ 

ಬಂದಂತಹ್ ಮಂತಿರ ಗಳನ್ನು  ಯಾರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕು? 

(ಗೋಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಹಸದಾಗಿ 

ಬಂದಂತಹ್ ಮಂತಿರ ಗಳನ್ನು  ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕಡುವುದು ನನು  ಜವಾಬಾದ ರಿಯಾಗಿದ್. 

ಆದರೆ, ಆ ಸಂದಭ್ುದಲಿ್ಲ  ನಾನ್ನ ನನು  ಜಾಗದಲಿ್ಲ  ಇರುವುದ್ಧಲಿ . ಆ ಸಂದಭ್ುದಲಿ್ಲ  ನಾನ್ನ 

ಎಲಿ್ಲ  ಹೀಗಿದ್ದ ೀನೆ ಅಥವಾ ಏನಾಗಿದ್ದ ೀನೆೆಂಬುದನ್ನು  ವಿಚಾರಿಸದೇ ಮಾನಯ  ಮಂತಿರ ಗಳು 

ಅನಾಥ ಶ್ಶುಗಳ್ಳೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಏನ್ನ ಅಥು? ಅವರ ಬಾಯಿಯಿೆಂದ ಇೆಂತಹ್ ಶಬದ ಗಳು 

ಬರಬಾರದ್ಧತೆು ೆಂದು ನಾನ್ನ ಹೇಳುತಿು ದ್ದ ೀನೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆ ಸಂದಭ್ುದಲಿ್ಲ  ನಾನ್ನ ನನು  ಅನ್ನಮತಿ ಪಡೆದು 

ಹೀಗಿರುತು ರೆೆಂದು ನಾನ್ನ ಸದನಕೆೆ  ತಿಳಿಸಿರುತೆು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎೋಂ. ಇಬಾರ ಹಿೋಂ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅನಾಥ ಶ್ಶು ಎೆಂದು 

ಹೇಳಿರುವುದರಲಿ್ಲ  ಏನ್ನ ತಪಿಪ ದ್? (ಗೋಂದಲ) ಒಬಬ  ಮಂತಿರ ಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು  ಈ 

ಸದನಕೆೆ  ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು?  

(ಗೋಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾನ್ನ 

ಹೇಳುತಿು ರುವುದೇನೆೆಂದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಹಸ ಸದಸಯ ರು ಈ ರಿೀತಿ ಮಾತನಾಡಿದದ ರೆ ಸರಿ. 

ಆದರೆ, ಮಾನಯ  ಇಬಾರ ಹಿೆಂರವರಂತಹ್ ಹಿರಿಯ ಸದಸಯ ರು ಈ ರಿೀತಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಹೇಗೆ?  
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ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನಾನ್ನ ಆ ಸಂದಭ್ುದಲಿ್ಲಯೇ ಈ ಬಗೆೆ  ಸಪ ಷ್ಟಟ ೀಕರಣ್ 

ನಿೀಡಿರುತೆು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾನ್ನ ಯಾವುದೀ 

ನಿದ್ಧುಷಟ  ಕರಣ್ಕೆೆ  ಹೀದಾಗ ಮಾನಯ  ಇಬಾರ ಹಿೆಂರವರು ಈ ರಿೀತಿಯ ವಯ ೆಂಗಯ  

ಮಾತನಾಡುವುದು ಸರಿಯಲಿವೆಂದು ಹೇಳುತಿು ದ್ದ ೀನೆ. ಅದೇ ರಿೀತಿ ನಿೀರಾವರಿ ಮಂತಿರ ಗಳಾದ 

ಶ್ರ ೀ ಗೀವಿೆಂದ ಎೆಂ. ಕರಜೀಳರವರು ಯಾವುದೀ ಕರಣ್ಕೆ ಗಿ ಒೆಂದು ನಿಮಿಷ 

ಹರಗಡೆ ಹೀಗಿರುತು ರೆ.   

ಶಿರ ೋ ಸಿ.ಎೋಂ. ಇಬಾರ ಹಿೋಂ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಿನೆು ಯ ದ್ಧವಸ 

ಸಭಾನಾಯಕರು ಎಲಿ್ಲ  ಹೀಗಿರುತು ರೆೆಂದು ನನಗೆ ಗತಿು ರುವುದ್ಧಲಿ . ಅದೇ ರಿೀತಿ ನಿೀರಾವರಿ 

ಮಂತಿರ ಗಳು ಎಲಿ್ಲಗೀ ಹೀಗಿರುವುದು ತಪ್ಪ ೆಂದು ನಾನ್ನ ಹೇಳಿರುವುದ್ಧಲಿ . ಆದರೆ, ನಾನ್ನ 

ಹೇಳಿದ್ದ ೀನೆೆಂದರೆ, ಭೀಜನ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಚರ್ಚು ಮುೆಂದುವರೆಸಬೇಕೆೆಂದು 

ಕಳಿರುತೆು ೀನೆ.  

(ಗೋಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಭಾನಾಯಕರು ನಿನೆು ಯ ದ್ಧವಸ ನನು  ಅನ್ನಮತಿ 

ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಹೀಗಿರುತು ರೆೆಂದು ಹೇಳಿರುತೆು ೀನೆ. ಆದರೆ, ಮಾನಯ  ಸಿ.ಎೆಂ. ಇಬಾರ ಹಿೆಂರವರು 

ತಡವಾಗಿ ಬಂದ್ಧದದ ರಿೆಂದ ಅವರಿಗೆ ಗತು ಗಿರುವುದ್ಧಲಿ . (ಗೋಂದಲ) ಈಗ ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ 

ಪಾಟೀಲ್್ ಇಟಗಿಯವರು ತಮಮ  ಚರ್ಚುಯನ್ನು  ಮುೆಂದುವರೆಸಿ.  

(ಗೋಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಬಸವರಾಜ್ ಪಾರ್ಟೋಲ  ಇಟಗಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾನ್ನ 

ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಎಲಿಾ  ಸದಸಯ ರು ಮಧ್ಯಯ  ಮಾತನಾಡುತು ರೆ. ಹಗಾಗಿ, ಈಗ ನಮಮ ನ್ನು  

ಊಟಕೆೆ  ಬಿಡಿ. ನಮಗೆ ಹ್ಸಿವಾಗಿದುದ , ಮಾತನಾಡಲು ಪದಗಳು ಬರುತಿು ಲಿ .   

(ಗೋಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈಗ ತವು ತಮಮ  ಚರ್ಚುಯನ್ನು  ಮುಕು ಯಗಳಿಸಿ.  

ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ . ಪಾರ್ಟೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈಗ ಸಮಯ 2 ಗಂಟ್ಟ 

ಆಗಿದುದ , ಊಟಕೆ ಗಿ ಸದನವನ್ನು  ಮುೆಂದೂಡಬಹುದಾಗಿದ್. 
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ಶಿರ ೋ ಬಸವರಾಜ್ ಪಾರ್ಟೋಲ  ಇಟಗಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈಗ ನಮಮ ನ್ನು  

ಊಟಕೆೆ  ಬಿಡಿ. ಊಟದ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ನಾನ್ನ ಸಾ ಲಪ ವೇ ಮಾತನಾಡಿ ನನು  ಮಾತನ್ನು  

ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ. ನಮಗೆ ಬಹ್ಳ ಹ್ಸಿವಾಗಿದ್.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈ ಚರ್ಚುಯನ್ನು  ಮಾನಯ  ಇಟಗಿಯವರಿಗೆ ಮುಕು ಯ 

ಮಾಡೀಣ್.  

ಶಿರ ೋ ಬಸವರಾಜ್ ಪಾರ್ಟೋಲ  ಇಟಗಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈಗ ನಮಗೆ ಬಹ್ಳ 

ಹ್ಸಿವಾಗಿದುದ , ನಮಮ ನ್ನು  ಊಟಕೆೆ  ಬಿಡಿ. ನಂತರ ನಾವು ಮಾತನಾಡುತೆು ೀವ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಹಗಾದರೆ, ತವಲಿರೂ ಮಾತನಾಡಿದ ನಂತರ ಕನೆಯದಾಗಿ, 

ಸಕುರದ್ಧೆಂದ ಉತು ರ ಕಡಿಸೀಣ್ವೇ?  

ಶಿರ ೋ ಬಸವರಾಜ್ ಪಾರ್ಟೋಲ  ಇಟಗಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಆಯಿತ್ತ ನಮಗೆ 

ಕನೆಯದಾಗಿಯೇ ಉತು ರ ಕಡಿಸಿ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಹಗಾದರೆ, ಸದನವನ್ನು  ಭೀಜನ ವಿರಾಮಕೆ ಗಿ ಮಧಾಯ ಹ್ು  

03-00 ಗಂಟ್ಟಯವರೆಗೆ ಮುೆಂದೂಡುತಿು ದ್ದ ೀನೆ.  

(ಸದನವು ಭೋಜ್ನ ವಿರಾಮಕೆಾ ಗಿ ಮಧಾಾ ಹಿ  2 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಷಕೆೆ  

ಮುೋಂದೂಡಲಪ ಟ್ಟಟ , ಪ್ಪನಃ ಮಧಾಾ ಹಿ  03-೦೦ ಗಂಟೆಗೆ ಸೇರಲು ನಿಶಿ ಯಿಸಿತ್ತ) 

 

(706)15.9.2021/3.20/ಎೋಂ.ಎೋಂ-ಎ.ಕೆ 

(ಭೋಜ್ನ ವಿರಾಮದ ನಂತ್ರ ಸದನವು ಮಧಾಾ ಹಿ  03 ಗಂಟೆ 25 ನಿಮಷಕೆೆ  

ಸಮಾವೇಶಗೋಂಡಿತ್ತ) 

(ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರು ಪಿೋಠವನಿ ಲಂಕರಿಸಿದರು) 

ಕೃಷ್ಠಾ  ಮೇಲೆ ೋಂಡೆ ಯೋಜ್ನೆಯ 3ನೇ ಹಂತ್ದ ಕಾಮಗಾರಿ 

ವಿಳಂಬವಾಗುತಿು ರುವ ಕುರಿತ್ತ ಮುೋಂದುವರೆದ ಚರ್ಚಾ 

 

ಶಿರ ೋ ಬಸವರಾಜ್ ಪಾರ್ಟೋಲ  ಇಟಗಿ (ಸಾ ಳಿೋಯ ಸಂಸೆಾ ಗಳ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಮತೆು  ಅವಕಶ ಕಟಟ ದದ ಕೆ ಗಿ ತಮಗೆ 
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ಧನಯ ವಾದಗಳು.  ನನು  ಮೇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಬಹ್ಳ ಕಣುಣ  ಇದ್.  ಬೇಗ ಮುಗಿಸಲ್ಲ ಎೆಂದು 

ಬೇಕಂತಲೇ ನನಗೆ ಊಟದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಶ ಕಟಟ ದದ ರು.  

ಈಗಲಾದರೂ ಬೇಗ ಮುಗಿಸಲ್ಲ ಎೆಂದು ಮತೆು  ಅವಕಶ ಕಟಟ ದಾದ ರೆ.  ನಾನ್ನ ಅವರ 

ಊರಿನಲಿ್ಲ  ಓದ್ಧರುವುದರಿೆಂದ ಅವರಿಗೆ ನನು  ಮೇಲ್ಲ ಸಾ ಲಪ  ಪಿರ ೀತಿ ಜಾಸಿು .  ನಾನ್ನ ಆಗಲೇ 

ಮಾತನಾಡಬೇಕದರೆ rehabilitation ಬಗೆೆ  ಹೇಳುತಿು ದ್ದ .  Rehabilitation ಬಗೆೆ  ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ 

ನಾವು ಎಲಿ್ಲ  ತಪಿಪ ದ್ದ ೀವ ಎೆಂದರೆ ಸ್ವಮಾನಯ ವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಭೂ ಸ್ವಾ ಧಿೀನ ಮಾಡುತು ರೀ 

ಅದೇ ರಿೀತಿ ಎಲಿಾ  ಪಾರ ಜೆಕಟ ್ಗಳನೂು  ಇಟಟ ದಾದ ರೆ.  ಅದಕೆೆ  ಇದೆಂದು ದಡಡ  

ಸಮಸೆಯ ಯಾಗಿದ್.  ಯಾವುದೇ ಪಾರ ಜೆಕಟ ್ ಅನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭ್ ಮಾಡಬೇಕದರೆ, rehabilitation 

ಮಾಡಬೇಕದರೆ ಅದಕೆೆಂದು ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾ ಧಿೀನಾಧಿಕರಿಯನ್ನು  ಆ ಪಾರ ಜೆಕಟ ್ಗೆ ಇಟ್ಟಟ  

ಅಲಿ್ಲೀ ಇತಯ ಥುವಾಗುವಂತಹ್ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು.  ಅದು ಒೆಂದು ಸಲ ಪಾರ ರಂಭ್ವಾದರೆ ಭೂ 

ಸ್ವಾ ಧಿೀನ ಆಗಬೇಕದರೆ ಕನಿಷಟ  ಮೂರು ವಷುಗಳು ತೆಗೆದುಕಳುಳ ತು ದ್.  ಪರ ತಿ ವಷು ಆ 

ಭೂಮಿಯ ಮೌಲಯ  ಶೇ.20ರಷ್ಟಟ  ಹೆಚಾಾ ಗುತು  ಹೀಗುತು ದ್ ಹರತ್ತ ಕಡಿಮ್ಮಯಂತೂ 

ಆಗುವ ಪರ ಸಂಗ ಬರುವುದ್ಧಲಿ .  ಭೂ ಸ್ವಾ ಧಿೀನ ಪರ ಕಿರ ಯ್ಕಯಿೆಂದ ಕೂಡ ಇವತ್ತು  ಎಲಿಾ  

ಪಾರ ಜೆಕಟ ್ಗಳ ಬ್ಲ್ಲ ಹೆಚಾಾ ಗುವುದನ್ನು  ಕೂಡ ನಾವು ಗಣ್ನಿೀಯವಾಗಿ ನೀಡುತೆು ೀವ.  

ಆದದ ರಿೆಂದ ಮಂತಿರ ಗಳಲಿ್ಲ  ನನು  ವಿನಂತಿಯೇನೆೆಂದರೆ, ಈಗಲಾದರೂ ಎರ್ಚಾ ತ್ತು ಕೆಂಡು 

ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲರುವ ಎಲಿಾ  ಪಾರ ಜೆಕಟ ್ಗಳನ್ನು  ಯಾವುದೇ ಪಾರ ಜೆಕಟ ್ ಮಾಡಲ್ಲ ತಕ್ಷಣ್ವೇ ಆ 

ಪಾರ ಜೆಕಟ ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾ ಧಿೀನಾಧಿಕರಿಯನ್ನು  ನಿಗದ್ಧ ಮಾಡಿ 06 ಅಥವಾ 08 ತಿೆಂಗಳಿನಲಿ್ಲ  

ಅಥವಾ ಒೆಂದು ವಷುದಳಗೆ ಪೂತಿು ಜೆ.ಎೆಂ.ಸಿ ಆಗಿ ಹ್ಣ್ ಪೇಮ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಹಂತಕೆೆ  

ತರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು.  ಇವರು 4-6 ವಷುಗಳಿೆಂದ ಈ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಹಿೀಗೆ ಪರ ತಿ 

ವಷು ಮುೆಂದಕೆೆ  ಹಕುತು  ಹೀಗುತಿು ದಾದ ರೆ.  ಒಮ್ಮಮ ಲೇ 50,000/- ರಿೆಂದ 70,000/- ಹ್ಣ್ 

ಬೇಕೆೆಂದು ಅವರು ಕರಣ್ ಹೇಳುತು ರೆ.  ಮನೆು  ದ್ಧವಸ ಸಚಿವರು ಸುಮಾರು 65,000 ಕೀಟ 

ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಗುತು ದ್ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ನನು  ಬಳಿ ಅವರೇ ಕಟಟ ೆಂತಹ್ ಒೆಂದು 

ಹೇಳಿಕೆ ಇದ್.  ಅವರು ದ್ಧನಾೆಂಕ 19.03.2021ರಂದು ಹೇಳಿಕೆಯೆಂದನ್ನು  ಕಟಟ ದಾದ ರೆ.  

’ಯು.ಕೆ.ಪಿ., ರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ ಯೀಜನೆಗೆ ಶ್ಫಾರಸುು ’ ಶ್ರ ೀ ಪರ ಕಶ್ ರಾಥೀಡ್್ರವರ ಪರ ಶೆು ಗೆ     

ಶ್ರ ೀ ಗೀವಿೆಂದ ಕರಜೀಳರವರು ಉತು ರ ಕಟಟ ದಾದ ರೆ.  ಮಾನಯ  ಮಂತಿರ ಗಳೇ ಇದನ್ನು  

ತವು ಕಟಟ ದುದ .  ನಿೀವು ಇವತ್ತು  65,000/- ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ಧದ ೀರಿ.  ಆದರೆ 

ಅವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಕನಿಷಟ  ಒೆಂದು ಲಕ್ಷಕೊ  ಅಧಿಕ ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಗುತು ದ್ೆಂದು 

ಹೇಳಿದದ ರು.  ಆದದ ರಿೆಂದ ನಾನ್ನ ಮಂತಿರ ಗಳಲಿ್ಲ  ವಿನಂತಿ ಮಾಡುವುದೇನೆೆಂದರೆ, ಸಕುರದಲಿ್ಲ  
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ಅಷ್ಟಟ  ಹ್ಣ್ವನ್ನು  2-3 ವಷುಗಳಲಿ್ಲ  ಖ್ಚುು ಮಾಡುವುದಾದರೆ ನಿೀವು Irrigation Bonds 

ಅನ್ನು  raise ಮಾಡಿ.   ರೈತರು ಕಡುತು ರೆ.  ಹಿೆಂದ್ ಮಾನಯ  ಹೆಚ.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡರು ಇದಾದ ಗ 

Irrigation Bonds ಅನ್ನು  raise ಮಾಡಿದರು.  ಎನ.ಆರ್.ಬಿ.ಸಿ ಕಲುವ ಆಗಬೇಕದರೆ 

ಬಾೆಂಡ್ು ್ raise ಮಾಡಿ ಆ ಬಾೆಂಡ್್ ಮುಖಾೆಂತರ ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಗಳಾಯಿತ್ತ, ಆಗ 

ನಮಗೆ ಎರಡೇ ವಷುದಲಿ್ಲ  ನಿೀರು ಬಂತ್ತ.  ಸಕುರ Irrigation Bonds ಅನ್ನು  raise 

ಮಾಡಲ್ಲ.  ಅದಕೆೆ ೀನ್ನ ಬ್ನಿಫಿಟ್ ಕಡಬೇಕೆೆಂದರೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಟ ವವರಿಗೆ ಅದರ 

ಲಾಭ್ ಕಡಬೇಕು.  ಇವತ್ತು  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ರೈತರು ಇನೆಾ ಸ್ಟ ್ ಮಾಡುತು ರೆ.  ನಮಮ  ಜಮಿೀನಿಗೆ 

ನಿೀರು ಬರುವುದರಿೆಂದ ಹ್ಣ್ವನ್ನು  ಬಾಯ ೆಂಕ್ನಲಿ್ಲ  ಇಡುವ ಬದಲು Irrigation Bonds ಅನ್ನು  

raise ಮಾಡಿದರೆ ನಮಮ  ರೈತರ ಹಲಕೆೆ  ನಿೀರು ಬರುವುದಾಗುತು ದ್.  ನಿೀವು ಏನಾದರೂ 

ಒೆಂದನ್ನು  ಮಾಡಬೇಕಲಿವೇ?  ಹ್ಣ್ವಂತೂ ಪರ ತಿ ವಷು ಕಡಿಮ್ಮಯಾಗುತಿು ದ್.  ಈಗ 

ಕೀವಿಡ್್ ಬಂದ್ಧದ್, ಮುೆಂದ್ ಯಾವುದು ಬರುತು ದ್ೆಂದು ಗತಿು ಲಿ .  ಹ್ಳಿಳ ಗಳಲಿ್ಲ  ಪಿ್ ೀಗ್, 

ಚಿಕನ್ಪಾಕು ್ ಎೆಂಬ ಕಯಿಲ್ಲಗಳು ಬರುತಿು ತ್ತು .  ಇನೂು  ಯಾವ ಕಯಿಲ್ಲಗಳು 

ಬರುತು ವಯೀ ಯಾರಿಗೆ ಗತ್ತು ? ತಾ ರಿತಗತಿಯಲಿ್ಲ  ಮಾಡಬೇಕದರೆ ನಿೀವು ಏನಾದರೂ 

ಆಲೀಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಗುತು ದ್.  ನಿೀರಾವರಿ ಬಾೆಂಡ್್ಗಳನ್ನು  raise ಮಾಡಿ, ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  

ರೈತರನ್ನು  educate ಮಾಡಿ.  ಅವರು ಹ್ಣ್ವನ್ನು  ತಡಗಿಸುತು ರೆ. ತಾ ರಿತಗತಿಯಲಿ್ಲ  

ನಿೀರಾವರಿ ಆದರೆ ತೆರಿಗೆ ಮುಖಾೆಂತರ ನಿಮಮ  exchequer ಗೂ ಹ್ಣ್ ಬರುತು ದ್.  ಅದನ್ನು  

ವಾಪಸ್್ ಪೇ ಮಾಡುವುದಾಗುತು ದ್.  ಹಿೆಂದ್ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು  ನೀಡಿ ಅನ್ನಕೂಲವಾದರೆ 

ಇದನ್ನು  ಮಾಡುವುದು ಯೀಗಯ ವೆಂದು ಈ ಸಂದಭ್ುದಲಿ್ಲ  ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  ನಿೀವು 

ಪರ ತಿ ವಷು ಕನಿಷಟ  20,000 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು  ಬಜೆಟ್ನಲಿ್ಲ  earmark ಮಾಡದ್ಧದದ ರೆ 

ಈ ಪಾರ ಜೆಕಟ ್ ಬೇಗ ಆಗುವುದ್ಧಲಿ .  ಎಷ್ಟ ೀ ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾಡಿದರೂ ಕನಿಷಟ  20,000 ಕೀಟ 

ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು  ಪರ ತಿವಷು ಬಜೆಟ್ನಲಿ್ಲ  include ಮಾಡಬೇಕು.  

(ಮುೆಂದು) 

(707) 15-09-2021/ 03-30/ ಕೆಹೆಚ-ಆರ್್ಎನ                                                             

        (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಬಸವರಾಜ್ ಪಾರ್ಟೋಲ  ಇಟಗಿ (ಮುೋಂದು):-  

ಈಗಾಗಲೇ ಶೇಕಡ 60 ರಿೆಂದ 70 ರಷ್ಟಟ  ಕಲುವಗಳು ಪೂಣ್ುಗೆಂಡಿವ. Water utilize 

ಆಗುತಿು ದ್. ಆದರೆ, ರೈತರ ಜಮಿೀನಿಗೆ ನಿೀರು ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಟ್ಟಟ ತಿು ಲಿ . ಇದರ ಬಗೆೆಯೂ ಕೂಡ 
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ಹೆಚಿಾ ನ ಗಮನ ಹ್ರಿಸಿದರೆ, ರೈತರ ಜಮಿೀನಿಗೆ ನಿೀರು ಮುಟಟ  ಇನು ಷ್ಟಟ  ಬ್ಳ್ಳಗಳನ್ನು  

ಬ್ಳ್ಳಯುತು ರೆ. ಇನು ಷ್ಟಟ  ಟ್ಟಯ ಕು ್ ಬರುವಂತಹ್ದುದ  ಆಗುತು ದ್. ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಬಾರಿ tail-off 

ಮಾಡಿರುವುದ್ಧಲಿ . tail-off ಮಾಡದೇ ಇರುವುದಕೆೆ  ಏನಾಗಿದ್ ಎೆಂದರೆ, ರೈತರ ಜಮಿೀನ್ನಗಳಿಗೆ 

ನಿೀರು ಹೀಗಿ ಬಿಡುತು ದ್. ಮಳ್ಳ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಕಲುವಗಳಿೆಂದ ನಿೀರು ಯಾರು 

ತೆಗೆದುಕಳುಳ ವುದ್ಧಲಿ . ಇದದ ರಿೆಂದ, ನಿೀರು ಜಾಸಿು ಯಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಹಲಕೆೆ  ಹೀಗಿ ಆ 

ಹಲ submerge ಆಗಿ fertility ಸಹಿತ ಕಳ್ಳದುಕಳುಳ ತು ದ್. ಆ ಜಮಿೀನಿನಲಿ್ಲ  ಏನಾದರೂ 

ಬ್ಳ್ಳಯಬೇಕದರೆ 10 ವಷುಗಳು ಬೇಕಗುತು ದ್. 50 ರಿೆಂದ 100 ಎಕರೆ tail-off ನಿೀರಿನಿೆಂದ ಆ 

ಕಡೆ ಹೀಗಿಬಿಟಟ ರುತು ದ್. ಸರಿಯಾಗಿ tail-off ಆಗಿರುವುದ್ಧಲಿ . ಇದರ ಬಗೆೆ  ಬಹ್ಳಷ್ಟಟ  ಸ್ವರಿ 

ಅನ್ನಭ್ವಕೆೆ  ಬಂದ್ಧದ್. ಕೃಷ್ಟಣ  ಮೇಲದ ೆಂಡೆ ಯೀಜನೆಯಲಿ್ಲ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ನಿೀರನ್ನು  ಉಪಯೀಗ 

ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಅವಕಶ ಇದ್. ಸುಮಾರು 1998 ರಲಿ್ಲ  ಮದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಧಾನ 

ಪರಿಷತಿು ನ ಸದಸಯ ನಾಗಿ ಆಯೆ್ಕಯಾಗಿದ್ದ . ಆವತಿು ನಿೆಂದ ಇವತಿು ನವರೆಗೂ ಕೂಡ ತಮಮ  

ಗಮನಕೊ  ಇರಬಹುದ್ನ್ನು ವ ಸಂಪೂಣ್ು ಮಾಹಿತಿ ನನಗೆ ಇದ್. ತ್ತೆಂಗಾಭ್ದಾರ  ಯೀಜನೆಗೆ 

ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತೆ ಎಷ್ಟಟ  ತೆಂದರೆ ಇದ್ ಎೆಂದರೆ ಪರ ತಿ ವಷು ಮುಷೆ ರಗಳು ನಡೆಯುತು ದ್. 

ಇದೇ ರಿೀತಿ ಕೃಷ್ಟಣ  ಮೇಲದ ೆಂಡೆ ಯೀಜನೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಬರುತು ದ್. ನವಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಜಲಾಶಯ 

ಮಾಡಿಕಡುತೆು ೀವ, ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ನಕೂಲ ಮಾಡಿಕಡುತೆು ೀವೆಂದು ಹೇಳಿ 10 

ವಷುಗಳಾಯಿತ್ತ. ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆಗಳು suffering ಅಚುಾ ಕಟ್ಟಟ  ಪರ ದೇಶ ಇದ್. ಅಲಿ್ಲ  

ನಮಮ  ಸಮಸೆಯ  ಏನಾಗಿದ್ ಎೆಂದರೆ, crop loan ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಇನೂು ರೆನು ್ ಕಟ್ಟಟ ತೆು ೀವ. 

ನಮಮ  ಊರಿನ ಬಗೆೆಯೇ ಹೇಳುತೆು ೀನೆ ನೀಡಿ. ನಾವು ಇನೂು ರೆನು ್ ಕಟ್ಟಟ ತೆು ೀವ. ಆದರೆ, ನಮಮ  

ಊರಿಗೆ ನಿೀರು ಬರುವುದ್ಧಲಿ . ಸುಮಾರು 19 ರಿೆಂದ 20 ಕಿ.ಮಿೀ ದೂರದಲಿ್ಲ  ನಮಮ  

ಜಮಿೀನ್ನಗಳು ಇವ. ಸುಮಾರು 15 ಕಿ.ಮಿೀ ವರೆಗೆ ನಿೀರು ಬರುತು ದ್. ಮುೆಂದಕೆೆ  ಬರುವುದ್ಧಲಿ . 

ಇದನ್ನು  ಅವರು command area ಎೆಂದು ಕಡುತು ರೆ. Command area ಎೆಂದು ನಮಮ  

ಹ್ತಿು ರ ಇನೂು ರೆನು ್ ಕಟಟ ಸಿಕಳುಳ ತು ರೆ. ಆದರೆ Command area ಎೆಂದು ರೈತರಿಗೆ 

ಇನೂು ರೆನು ್ ಹ್ಣ್ ಕಡುವುದ್ಧಲಿ . ಈ ಕಡೆ ನಿೀರು ಬರುವುದ್ಧಲಿ . Compensation 

ಬರುವುದ್ಧಲಿ . ಇದು ರೈತರಿಗೆ ಎೆಂತಹ್ ವಿಪಯಾುಸ. ಇದಕೆೆ  ನಾವು ಏನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. 

ಇದಕೆೆ  ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ಅಲಿ್ಲ  ಇನೂು ರೆನು ್ ಅನ್ನು  ಕಟ್ ಮಾಡುತು ರೆ. ನಾವು ಏನಾದರೂ 

ಕಳುವುದಕೆೆ  ಹೀದರೆ command area ಎೆಂದು ಹೇಳುತು ರೆ. Tail-end ನಲಿ್ಲ  ನಿೀರು 

ಬರುವುದ್ಧಲಿ . ಕನಿಷಾ ಪಕ್ಷ ತವು ಅದನ್ನು  ಗುರುತಿಸಿ ಎಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ನಿೀರು ಬರುತು ದ್. 

ಅಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ command area or non-command area ಎೆಂದು ಕಡಿ. Command 
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ಆದಮೇಲ್ಲ command ಆಗಿದ್ ಎೆಂದು compensation ಅನ್ನು  ತೆಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕೆೆಂದು ತವು 

ಒೆಂದು ನೀಟಫಿಕಶನ್ ಮಾಡಿ.  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ ಇದೆಂದು ದಡಡ  ವಿಪಯಾುಸ. 

ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಜನ ಬಡವರು 2 ರಿೆಂದ 3 ಎಕರೆ ಜಮಿೀನಿಗೆ 40 ಸ್ವವಿರದ್ಧೆಂದ 80 ಸ್ವವಿರ 

ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಬಾಯ ೆಂಕುಗಳಲಿ್ಲ  ಸ್ವಲ ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿರುತು ರೆ. ನಂತರ command area 

ಎೆಂದು ಬ್ಳ್ಳ ಹಳದರೆ ಇನೂು ರೆನು ್ ಕಡುವುದಕೆೆ  ಬರುವುದ್ಧಲಿವೆಂದು ಹೇಳುತು ರೆ. ಇದರ 

ಬಗೆೆ  ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾರನ್ನು  ಕಳಬೇಕೆನ್ನು ವುದೇ ತಿಳಿಯದಂತಗಿದ್. ಇದರ ಕಡೆ 

ಅಧಿಕರಿಗಳು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನ ಹ್ರಿಸುವುದ್ಧಲಿ . ತವು ನಮಮ  ಊರಿಗೆ ನಿೀರು 

ಕಡುವುದಕೆೆ  ಆಗುವುದ್ಧಲಿವೆಂದರೆ non-command area ಎೆಂದು ಘೀಷಣೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡಿ. 

ತವು ಏಕೆ ಆ ರಿೀತಿ ಘೀಷಣೆ ಮಾಡುವುದ್ಧಲಿ ? ತವು ಇಷ್ಟಟ  ಯೀಜನೆಗಳಿೆಂದ ಮದಲನೆ 

ಹಂತ, ಎರಡನೆ ಹಂತ ಮತ್ತು  ಮೂರನೆ ಹಂತದ ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 30 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆಗೆ 

ನಿೀರಾವರಿ ಕಡುತೆು ೀವೆಂದು ದ್ಧನ ಮುೆಂಜಾನೆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು  ಕಡುತಿು ೀರಿ. ಅಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು 

10 ರಿೆಂದ 15 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆಗೆ ನಿೀರಾವರಿ ಕಡುವುದಕೆೆ  ಆಗುವುದ್ಧಲಿ . ಎಷ್ಟಟ  ಎಕರೆಗೆ ನಿೀರು 

ಕಡುವುದಕೆೆ  ಆಗುತು ದ್ ಎೆಂದು ತವು ಹೇಳಿ. ಇಷ್ಟಟ  ಮಾತರ  ಉಪಯೀಗ ಮಾಡಿ. ಮುೆಂದ್ಧನ 

ಬಾರಿ ನಿೀರನ್ನು  ಕಡುವುದ್ಧಲಿ  ಎೆಂದು ಹೇಳಿ. ಆ ಏರಿಯಾವನ್ನು  non-command area 

ಎೆಂದು ಘೀಷಣೆ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು  ತ್ತೆಂಗಾಭ್ದಾರ ದಲಿ್ಲಯೂ ಅದೇ ಪರಿಸೆಿ ತಿ ಇದ್. ಇವತಿು ನ 

ದ್ಧವಸ ಆ ರೈತರಿಗೆ ಒೆಂದು ಬ್ಳ್ಳಯನ್ನು  ಬ್ಳ್ಳಯಲಾರದಷ್ಟಟ  ಸಮಸೆಯ  ಇದ್. ರೈತರು ರ್ಚನಾು ಗಿ 

ಮಳ್ಳ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಈ ಸಮಸೆಯ ಯಿೆಂದ ಪಾರಾಗುತು ರೆ. ತ್ತೆಂಗಾಭ್ದಾರ ದಲಿ್ಲ  

ಖಂಡಿತವಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಸಮಸೆಯ  ಇದ್. ಮಾನಯ  ಮಂತಿರ ಗಳು ತ್ತೆಂಗಾಭ್ದರ  ಜಲಾಶಯವನ್ನು  

ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಮಾನಯ  ಮಂತಿರ ಗಳು ನಿೀಡುವ ಉತು ರದಲಿ್ಲ  ಈ ಜಲಾಶಯದ 

ಬಗೆೆಯೂ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೂ ಸಾ ಲಪ  ಸಂತೀಷವಾಗುತು ದ್ ಮತ್ತು  ಆ ಭಾಗದ 

ಜನರಿಗೂ ಸಂತೀಷವಾಗುತು ದ್. ನವಲ್ಲ ಜಲಾಶಯಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ estimate and DPR 

(Detailed Project Report) ಮಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ 6 ವಷುಗಳಾಯಿತ್ತ. ಆೆಂಧರ  ಪರ ದೇಶ, 

ತೆಲಂಗಾಣ್ ಮತ್ತು  ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಈ ಮೂರು ಸಕುರಗಳು ಸೇರಿ ಮಾಡುವಂತದಾದ ಗಿದ್. 

ಇದು combined project ಆಗಿದುದ , ನಮಮ ದುದ  ಶೇಕಡ 65 ರಷ್ಟಟ  ಇದದ ರೆ, ಅವರದುದ  35 ರಷ್ಟಟ  

ಇರುತು ದ್. ಇದಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಸಿ.ಕೆಂಡಯಯ ನವರೇ 

ಒೆಂದು ಪತರ  ಕೂಡ ಮೂವ್ ಆಗಿಲಿ . ಬಳಾಳ ರಿ, ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು  ಕಪಪ ಳ ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳಲಿ್ಲ  

major beneficiaries.  ಎಲಿಾ  ಸಕುರದವರು ಈ ಹಿೆಂದ್ irrigation projects 

ಮಾಡುತಿು ದದ ರು. ಆಗ AIBP (Accelerated Irrigation Benefit Programme) funds ಬರುತಿು ತ್ತು . 
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ಕನಾುಟಕ ಸಕುರ ಸಾ ಲಪ  ಮತು ವನ್ನು  ಹಕಿ ಮಾಡುತಿು ದದ ರು. ಇತಿು ೀಚಿನ ದ್ಧನಗಳಲಿ್ಲ  

ನನಗನಿಸಿರುವ ಮಟಟ ಗೆ ಸುಮಾರು 5 ರಿೆಂದ 8 ವಷುಗಳಾಗಿರಬಹುದು. AIBP funds 

ಪೂಣ್ುವಾಗಿ ಕಟ್ ಆಗಿಬಿಟಟ ದ್. ಮದಲ್ಲಲಿಾ  ಕೀಟಗಟಟ ಲ್ಲ ಹ್ಣ್ ಬರುತಿು ತ್ತು . ನಂತರ 6 

ರಿೆಂದ 7 ಸ್ವವಿರ ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ decrease ಆಯಿತ್ತ. ನನಗನಿಸಿರುವ ಮಟಟ ಗೆ ಈಗ 

ಸ್ವವಿರ ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳೊಳಗಾದರೆ ಅಷ್ಟಟ  ಮತು  ಬರುತು ದೀ, ಇಲಿವೀ ಗತಿು ಲಿ  

AIBP funds ಬಂದರೆ ರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ ಯೀಜನೆ ಶ್ಫಾರಸುು  ಮಾಡುವುದೇ ಬೇಕಗಿಲಿ . ಕೆಂದರ  

ಸಕುರದವರನ್ನು  ಮದಲು ನಮಗೆ AIBP funds ಇಷ್ಟಟ  ಕಡುತಿು ದದ ರು. ಈಗ ಜಾಸಿು  ಕಡಿ 

ಎೆಂದು ತವು convince ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಮ  ಕಡೆ ಇಷ್ಟಟ  ನದ್ಧಗಳು ಇವ. ಇಷ್ಟಟ  

ಅವಕಶಗಳು ಇವ. ಇದನ್ನು  ತಾ ರಿತಗತಿಯಲಿ್ಲ  ಮಾಡಲು AIBP funds ಕಡಬೇಕೆೆಂದು 

ಹೇಳಬಹುದು. ಅದರಲಿ್ಲ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ದುಡುಡ  ಬರುತು ದ್. ಇದನ್ನು  ಈಗ ನಿಲಿ್ಲಸಿದಾದ ರೆ. ನಮಮ  

ರಾಜಯ ದ 25 ಮಂದ್ಧ ಎೆಂ.ಪಿ.,ಗಳು ಇದುದ , ಅವರೆಲಿಾ  ಹೀಗಿ ಮಹ್ದಾಯಿ ಯೀಜನೆ 

ಇರಬಹುದು. ಕವೇರಿ ಜಲಾಶಯ ಇರಬಹುದು, ಕೃಷ್ಟಣ  ಜಲಾಶಯ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು  

ಗೀದಾವರಿ ಜಲಾಶಯ ಇರಬಹುದು. ಇನ್ನು  ಎಲಿಾ  ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೆ ದುಡುಡ  

ತರುವಂತಹ್ದುದ  ಆಗಬೇಕು. ಹಿೆಂದ್ ಯು.ಪಿ.ಎ., ಸಕುರ ಇದಾದ ಗ ಪರ ತೆಯ ೀಕವಾಗಿ ಏಳು 

ಸ್ವವಿರ ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು  ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದಾಗ UKP remodulation ಆಯಿತ್ತ. 

ಆಗ NLBC ಆಯಿತ್ತ. ಈಗ ಈ ಸಕುರ ಬಂದಮೇಲ್ಲ NRBC remodulation ಕೆಲಸ 

ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದಾದ ರೆ. ಏಕೆೆಂದರೆ, 20 ವಷುಕೆಮ್ಮಮ  ಕಲುವಗಳ ರಿಪೇರಿ 

ಮಾಡಬೇಕಗುತು ದ್. ಜಮಿೀನ್ನಗಳಿಗೆ ನಿೀರು ಮಟ್ಟಟ ವುದಕೆೆ  ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ್ ಪರಿಸೆಿ ತಿ 

ಉೆಂಟ್ಟಗಿರುತು ದ್. ಇೆಂತಹ್ ಯೀಜನೆಗಳು ಇವ. ಇನ್ನು  ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳಲಿ್ಲ  ಮಾತನಾಡಿ 

ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ.  

ಮಾನಯ  ಮಂತಿರ ಯವರೇ ತಮಮ ಲಿ್ಲ  ಪಾರ ಮಾಣಿಕವಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. ಎಲಿಾ  

ಸಕುರಗಳು ಇಷ್ಟ ಲಿಾ  ಹ್ಣ್ವನ್ನು  ಖ್ಚುು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಜಮಿೀನ್ನಗಳಿಗೆ ನಿೀರು 

ಮುಟ್ಟಟ ತಿು ಲಿ . ಇದರಲಿ್ಲ  ಸಣ್ಣ  ಸಣ್ಣ  ತೆಂದರೆಗಳಿವ. ಇದಕೆೆ  ಬಹ್ಳ ದುಡುಡ  

ಬೇಕಗುವುದ್ಧಲಿ . ಕಲುವಗಳಲಿ್ಲ  gauge maintain ಆಗುವುದ್ಧಲಿ . ಕೃಷ್ಟಣ  ಮೇಲದ ೆಂಡೆ 

ಯೀಜನೆಯಲಿ್ಲ  level ಮೇಲ್ಲ ಕಲುವಗಳಿಗೆ ನಿೀರು ಬರುವುದ್ಧಲಿ . ಮದಲು ಇದಕೆೆ  ಬಾಗಿಲು 

ಮುಚುಾ ತೆು ೀವೆಂದು ಹೇಳಿದದ ರು. ಈಗ ಏನ್ನ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ ಎೆಂದರೆ, main canal 10 meter 

depth ಇದದ ರೆ first lateral ಒೆಂದು ಮಿೀಟರ್್ ಮೇಲ್ಲ ಇಟಟ ದಾದ ರೆ. ಅದು ಪೂತಿುಯಾದ ಮೇಲ್ಲ 

ಅದರಳಗೆ ನಿೀರು ಹೀಗಬೇಕೆೆಂದು ಇಟಟ ದಾದ ರೆ. ಈಗ gauge ಕಡಿಮ್ಮಗೆ ಬಿಡುತಿು ದಾದ ರೆ. 
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ಎಲಿಾ  ಕಲುವಗಳಲಿ್ಲ  gauge ಕಡಿಮ್ಮ ಇರುತು ದ್. ಅದಕೆೆ  ಕರಣ್ ಏನೆೆಂದರೆ, upper reaches 

ನಲಿ್ಲ … 

ಶಿರ ೋ ಗೋವಿೋಂದ ಎೋಂ.ಕಾರಜೋಳ (ಬೃಹತ  ಹಾಗೂ ಮಧಾ ಮ ನಿೋರಾವರಿ 

ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇದರಲಿ್ಲ  gauge  ಕಡಿಮ್ಮ ಇರುವುದ್ಧಲಿ . Carrying 

capacity of the canal ಅನ್ನು  ನೀಡಿ ನಿೀರು ಬಿಡುವಂತಹ್ದುದ  ಇರುತು ದ್. Carrying 

capacity ಎೆಂದರೆ 1000 ಕೂಯ ಸೆಕ್ನಿೆಂದ 3000 ಕೂಯ ಸೆಕ್ವರೆಗೆ carrying capacity ಮೇಲ್ಲ 

ನಿೀರು ಬಿಡುವಂತಹ್ದುದ  ಇರುತು ದ್.  

ಶಿರ ೋ ಬಸವರಾಜ್ ಪಾರ್ಟೋಲ  ಇಟಗಿ (ಸಾ ಳಿೋಯ ಸಂಸೆಾ ಗಳ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾನ್ನ ಕೂಡ ಅದನೆು ೀ ಹೇಳುವುದಕೆೆ  ಹರಟದ್ದ . NRBC ಒಳಗೆ 183 

ಕೂಯ ಸೆಕು ್ ನಿೀರು ಬಿಡಬೇಕು. ಇವತಿು ನವರೆಗೂ ಪೂತಿುಯಾಗಿ ಬಿಟಟ ರುವುದ್ಧಲಿ . ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ ಹಗೆ ಆ gauge ಪೂತಿುಯಾಗಿ ಇದದ ರೆ ಎಲಿಾ  ಕಲುವಗಳಿಗೆ ನಿೀರು 

ಹೀಗುತು ದ್. ಅಲಿ್ಲ  ನಿೀರನೆು ೀ ಕಡಿಮ್ಮ ಬಿಡುತು ರೆ. ಇದು various reasons ಗಳಾಗಿವ. 

ಏಕೆೆಂದರೆ, ಮನೆು ಯ ದ್ಧವಸ NRBC ಯಲಿ್ಲ  ಏಕೆ ಕಡಿಮ್ಮ ನಿೀರನ್ನು  ಬಿಡುತಿು ದದ ರು ಎೆಂದರೆ, 2 

ಸ್ವವಿರ ಕೂಯ ಸೆಕ್ಗಿೆಂತ ಜಾಸಿು  ನಿೀರು ಬಿಡುತಿು ರಲ್ಲಲಿ . ಇದಕೆೆ  ಕರಣ್ ಏನೆೆಂದರೆ, 1 ರಿೆಂದ 15 

ಕಿ.ಮಿೀವರೆಗೂ ನಿೀರು ಹೀಗುತಿು ತ್ತು . ಒೆಂದು ವೇಳ್ಳ ಅಲಿ್ಲ  ನಿೀರನ್ನು  ಬಿಟಟ ರೆ ಒಡೆದುಕೆಂಡು 

ಹೀಗುತು ದ್. ಸುಮಾರು 15 ಕಿ.ಮಿೀ ಶ್ೀತಲಗೆಂಡಿದ್. ಈಗ remodulation ಆದಮೇಲ್ಲ 

ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದ್. ಈ ರಿೀತಿಯ ಸಣ್ಣ -ಪುಟಟ  ಸಮಸೆಯ ಗಳಿವ. Tail-end ಗೆ ನಿೀರು 

ತಲುಪುವುದ್ಧಲಿ . ಉದಾಹ್ರಣೆಗೆ, ಮಾನಯ  ಮಂತಿರ ಯವರೇ, ದೇವಗಿರಿ ತಲಿ್ಲಕಿನಲಿ್ಲ  72 

ಕೆರೆಗಳು ಇದುದ , ಇದರಲಿ್ಲ  40 ಕೆರೆಗಳು potential ಇವ. Potential ಎೆಂದರೆ, 600 ರಿೆಂದ 1400 

ಎಕರೆ ಜಮಿೀನ್ನಗಳು ಮೇಲ್ಲನ reach ನಲಿ್ಲ  ಇವ. ಇದಕೆೆ  ತವು ಸಂಪಕು ಕಲ್ಲಪ ಸಿದರೆ 

ಆಯಿತ್ತ. ಉದಾಹ್ರಣೆಗೆ, lateral to off distributaries ನಿೀರು ಒೆಂದು ಅಡಿ ಕಡಿಮ್ಮ ಇದದ ರೆ, 

ಅಲಿ್ಲ  ಮೇಲ್ಲರುವಂತಹ್ ಕಲುವಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಾ ನ ನಿೀರು ಬಂದಾಗ ತ್ತೆಂಬಿಸಿ, ಅದಕೆೆ  ನೇರವಾಗಿ 

gravity ಹೀಗುವ ಹಗೆ ಕಟಟ ರೆ ಆ gauge ನಿವುಹ್ಣೆಯಾಗುತು ದ್. ಅಲಿ್ಲ  10 ಕಿ.ಮಿೀವರೆಗೆ 

ನಿೀರು ಇರುವುದು, 20 ಕಿ.ಮಿೀವರೆಗೆ ನಿೀರು ಇರುತು ದ್. ಉದಾಹ್ರಣೆಗಾಗಿ ಇದನ್ನು  ನಮಮ  

ತಲಿ್ಲಕಿನಲಿ್ಲ  ಮಾಡಿ ತೀರಿಸಿದ್ದ ೀವ. ದೇವದುಗು ತಲಿ್ಲಕಿನಲಿ್ಲ  ಪರಾಪುರ ಕೆರೆ ಇದ್. 

ಅಲಿ್ಲ  left canal ಗಳು ಇದುದ , ಅದನ್ನು  ಜೀಡಿಸಿ ತೀರಿಸಿದ್ದ ೀವ. ಇದರಿೆಂದ, ಆ ನದ್ಧ ದಂಡೆಗೆ 

ನಿೀರು ಮುಟ್ಟಟ ವಂತಹ್ದುದ  ಮಾಡಿದ್ದ ೀವ. ಇದರ ಬಗೆೆ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಪತರ ಗಳನ್ನು  ಕಟಟ ದ್ದ ೀವ. 

ಇದರಲಿ್ಲ  ಪರ ಮುಖ್ವಾದ ಸಮಸೆಯ ಯೇನೆೆಂದರೆ, ನಮಮ  ಊರುಗಳ್ಳಲಿಾ  ನದ್ಧ ದಂಡೆಗೆ 
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ಇರುವಂತಹ್ ಊರುಗಳಾಗಿವ. ಈ ಕಲುವಗಳಿಗೆ ಮಳ್ಳ ನಿೀರು ಬರುತು ದ್. ಹಗೆಯೇ ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  

ಕಲುವ ನಿೀರು ಬರುತು ದ್. ನಮಮ  ಜಮಿೀನ್ನಗಳಿಗೆ ಹೀಗಬೇಕದರೆ ನಾವು ಹ್ಳಳ ಗಳನ್ನು  

ದಾಟಬೇಕಗುತು ದ್. ನಮಮ ಲಿ್ಲ  ಜಮಿೀನ್ನಗಳಲಿ್ಲರುವಂತಹ್ ಹ್ಳಳ ಗಳು ಎಲಿಾ  ದಡಡ  velocity 

ಹ್ಳಳ ಗಳಾಗಿವ. ಏಕೆೆಂದರೆ, ಇವಲಿಾ  ನೇರವಾಗಿ ನದ್ಧಗೆ ಹೀಗುತು ವ. ಈಗ ರೈತರು, ಹೆಣುಣ  

ಮಕೆಳು, ಕೂಲ್ಲ ಕಮಿುಕರು ಹಲಕೆೆ  ಹೀಗಬೇಕದರೆ ಇಷ್ಟಟ ಷ್ಟಟ  ನಿೀರು ಇರುತು ದ್. 

ಅವರು ಹೇಗೆ ಹೀಗಬೇಕು? ಇದರ ಬಗೆೆ  ನಿೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹ್ತು ರು ಬಾರಿ ಮನವಿ 

ಮಾಡಿದ್ದ ೀವ. ಎಲಿರೂ ಪರ ತಿ ದ್ಧನ ಬಟ್ಟಟ  ನೆನಸಿಕೆಂಡು ಹೀಗಬೇಕ? ಈಗಾಗಲೇ 20  

ವಷುಗಳಾಗಿದುದ , ಇದನ್ನು  ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಇನ್ನು  ಎಷ್ಟಟ  ವಷುಗಳು ಬೇಕು? ನಮಮ  

ಜಮಿೀನ್ನಗಳಿಗೆ ಹೀಗುವುದಕೆೆ  ಆಗುವುದ್ಧಲಿ . Food grains ತರುವುದಕೆೆ  ಆಗುವುದ್ಧಲಿ . 

ನಮಮ  ಟ್ಟರ ಕಟ ರ್್ ಮತ್ತು  ಬಂಡಿ ಹೀಗುವುದ್ಧಲಿ . ಎಷ್ಟಟ  ಬಾರಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ 

ಹೇಳಬೇಕು. ಪರ ತಿ ಬಾರಿಯೂ ನಾವು ಪತರ ವನ್ನು  ಕಟ್ಟಟ  ಎಲಿಾ  ಕಳಿದ್ದ ೀವ. ಇದನ್ನು  ಕಿವಿಗೇ 

ಹಕಿಕಳುಳ ವುದ್ಧಲಿ . ಸುಮಮ ನೆ ಯಾವುದೀ ಕೆಲಸಕೆೆ  ಬಾರದೇ ಇರುವಂತಹ್ ಎಷ್ಟ ೀ 

ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  ಮಾಡುತು ರೆ. ಈ ಯೀಜನೆಗಳು ತಕ್ಷಣ್ವೇ ಒೆಂದು ತಸಿನಳಗೆ 

ಆಗಿಬಿಡುತು ವ.  

(ಮುೆಂದು) 

(708) 3:40 ಎಸ್ ಪಿಆರ-ಆರ ಎನ  15/09/2021  

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

 

ಶಿರ ೋ ಬಸವರಾಜ್ ಪಾರ್ಟೋಲ  ಇಟಗಿ(ಮುೋಂದು):- 

 

ಅಲಿ್ಲನ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶಯ ಕತೆಗಳೇನ್ನ, ಗಾರ ಮಗಳಲಿ್ಲನ ಸಮಸೆಯ ಗಳ ಬಗೆೆ  

ತಿಳಿದುಕಳಳ ಬೇಕು.  ಗಾರ ಮಗಳಲಿ್ಲ  ನಿೀರು ಬರದೇ ಇರುವುದರಿೆಂದ, ಹೆಚಿಾ ನ ನಿೀರಿನ 

ಹ್ರಿವಿನಿೆಂದ ಹಗೂ ಅಲಿ್ಲನ ಹಲ-ಜಮಿೀನ್ನಗಳು ಜೌಗು ಆಗುವ ಬಗೆೆ  ತಿಳಿದುಕಳಳ ಬೇಕು.  

ಕೃಷಣ  ಮೇಲದ ೆಂಡೆ ಯೀಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತಿರುವ ಕಡಾ ಇಲಾಖೆಯು ಜಮಿೀನಿನಲಿ್ಲ  

ಹೆಚುಾ  ನಿೀರು ಬಂದಾಗ ಆಗುವ ಜೌಗು ಬಗೆೆ  ತಿಳಿದುಕಳಳ ಬೇಕು.  ಅಲಿ್ಲರುವ ಕೆಂದರ  

ಸಕುರದ 15 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಯೀಜನೆಯ ಸದಬ ಳಕೆಯಾಗಬೇಕು.  ಇದರ ಬಗೆೆ  

ಆಸಕಿು  ವಹಿಸಬೇಕು.  ಏಕೆೆಂದರೆ, ಕಲುವಗಳಿಗೆ ನಿೀರು ಹೀಗುವ ಸಂದಭ್ುದಲಿ್ಲ  ಅಕೆ -

ಪಕೆದಲಿ್ಲರುವ ಜಮಿೀನಿನ ಒಳಗೆ ನಿೀರು ಹೀಗಿ, ಅಲಿ್ಲನ ನಿೀರಿನ ಪರ ಮಾಣ್ ಹೆಚಾಾ ಗಿ 

ಜಮಿೀನಿನಲಿ್ಲ  ಜೌಗು ಬರುವುದ್ಧಲಿ .  ಉದಾಹ್ರಣೆಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನೆರೆಯ ಆೆಂಧರ  ಪರ ದೇಶ 
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ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲನ ಭಿೀಮಾವರಂ ಪಾರ ೆಂತಯ ದಲಿ್ಲ  ಸಮುದರ  ತಿೀರದ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ  ದ್ಧನದ 24 ಗಂಟ್ಟಗಳ 

ಕಲ ಜಮಿೀನಿನಲಿ್ಲ  ನಿೀರು ಇರುತು ದ್.  ಆ ರಿೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಯೀಜನೆಯ ಪರ ದೇಶದ ಕೆಲವು 

ಭಾಗದ ಹಲ-ಜಮಿೀನ್ನಗಳಲಿಾಗಿದ್.  ಅಲಿ್ಲನ ’ಎಸೆೆ ೀಪ್ ಗೇಟ್’ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲಿ  

ಹಗೂ ಅವುಗಳು ಸಮಪುಕವಾಗಿ ಕಯುನಿವುಹಿಸುತಿು ಲಿ .  ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ ಒೆಂದೆಂದ್ 

ಗೇಟ್ಟಗಳನ್ನು  ದುರಸಿು ಗಳಿಸುತಿು ದಾದ ರೆ. ಇೆಂತಹ್ ಸಮಸೆಯ ಗಳ್ಳಲಿವನೂು  ಸರಿಪಡಿಸುವ 

ಕೆಲಸಗಳನ್ನು  ಮಾನಯ  ಮಂತಿರ ಗಳು ಮಾಡುತು ರೆೆಂದು ನಾನ್ನ ಆಶ್ಸುತೆು ೀನೆ.  ಏಕೆೆಂದರೆ 

ಅವರು ಈ ಹಿೆಂದ್ ಲೀಕೀಪಯೀಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರಾಗಿದಾದ ಗ ನಮಮ  ಕೆಲಸವನ್ನು  

ಮಾಡಿಕಟಟ ದಾದ ರೆ.  ನಮಮ  ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಎರಡು ದಶಕಗಳಿೆಂದ ರಸೆು ಯಾಗಿರಲ್ಲಲಿ ; ಈ ಬಗೆೆ  

ಬಹ್ಳವಾಗಿ ಸಚಿವರನ್ನು  ಕೈಮುಗಿದು ಕಳಿಕೆಂಡಾಗ ಅವರು ಖಾತೆಯನ್ನು  

ವಹಿಸಿಕೆಂಡಾಗ ನಮಮ  ಕೆಲಸವನ್ನು  ಮಾಡಿಕಟಟ ದಾದ ರೆ; ಅದಕೆ ಗಿ ಅವರಿಗೆ 

ಧನಯ ವಾದಗಳು.  ಪರ ಶ್ು ತ ಕೆಲಸವನೂು  ಸಹ್ ಸಚಿವರು ಮಾಡಿಕಡುತು ರೆೆಂಬ ಆಶಯ 

ನಮಗಿದ್.  ಅವರು ಉತು ರ ಕನಾುಟಕ ಭಾಗದವರಾಗಿದುದ , ಯೀಜನೆಗಾಗಿ ಹಲ-

ಜಮಿೀನ್ನಗಳನ್ನು  ಅವರೂ ಸಹ್ ಕಳ್ಳದುಕೆಂಡಿದಾದ ರೆ.  ಹಿೀಗಾಗಿ ಎಷ್ಟಟ  ಕಷಟ  ಇದ್ 

ಎನ್ನು ವುದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದ್ಧರುವುದರಿೆಂದ ಅವರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು  ಮಾಡುತು ರೆ.  

ಪುನವುಸತಿ-ಮರು ಇತಯ ಥು ಮತ್ತು  ದುರಸಿು  ಬ್ಲ್ಲಗಳ ಬಗೆೆ  ಸಚಿವರು ಹೆಚಿಾ ನ ಕಳಜಿಯನ್ನು  

ವಹಿಸಬೇಕೆೆಂದು ನಾನ್ನ ತಮಮ  ಮೂಲಕ ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  ಮನವಿ ಮಾಡಿಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ.  

ಬಹ್ಳಷ್ಟಟ  ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಶ ನಿೀಡಿದದ ಕೆ ಗಿ ತಮಗೂ ಸಹ್ ಧನಯ ವಾದಗಳನ್ನು  

ತಿಳಿಸುತು , ನನು  ಮಾತ್ತಗಳನ್ನು  ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ.   

 ಶಿರ ೋ ನಿರಾಣಿ ಹಣಮಂತ  ರುದರ ಪಪ (ಪದವಿೋಧರರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅವಕಶಕೆ ಗಿ ನಾನ್ನ ತಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು  ಸಲಿ್ಲಸುತೆು ೀನೆ.  ಕೃಷಣ  

ನದ್ಧಯು ಉತು ರ ಕನಾುಟಕ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಬಹ್ಳ ಮಹ್ತಾ ದಾದ ಗಿದ್.  ಅದೇ ರಿೀತಿಯಾಗಿ ದಕಿಷ ಣ್ 

ಕನಾುಟಕ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಕವೇರಿ ನದ್ಧಯು ಬಹ್ಳ ಮಹ್ತಾ ದಾದ ಗಿದ್.  ಕೃಷಣ  ಮತ್ತು  ಕವೇರಿ 

ಎರಡೂ ನದ್ಧಗಳು ನಮಮ  ರಾಜಯ ದ ಎರಡು ಕಣುಣ ಗಳಂತಿವ.  ಉತು ರ ಕನಾುಟಕ ಭಾಗದ 

ಜನರಿಗೆ ಕೃಷಣ  ನದ್ಧಯಿೆಂದ ಸಿಗಬೇಕದ ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಗಳು ಇನ್ನು  ಪೂತಿುಯಾಗಿ 

ದರೆತಿರುವುದ್ಧಲಿ .  1964 ನೇ ಇಸಿಾ ಯಿೆಂದ ಪಾರ ರಂಭ್ಗೆಂಡ ಕೃಷಣ  ಮೇಲದ ೆಂಡೆ 

ಯೀಜನೆಗಳು ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ಪೂಣ್ುಗೆಂಡಿರುವುದ್ಧಲಿ .  ದೇಶದ ಹಿೆಂದ್ಧನ ಪರ ಧಾನಿ 

ದ್ಧವಂಗತ ಲಾಲ್್ ಬಹ್ದೂರ್್ ಶಾಸಿು ಯವರು ದ್ಧನಾೆಂಕ 22/05/1964 ರಂದು ಯೀಜನೆಗಾಗಿ 

ಅಡಿಗಲಿನ್ನು  ಹಕಿದಾಗ, ಯೀಜನೆಯ ವಚಾ  ಕವಲ 37 ಸ್ವವಿರ ಕೀಟ 
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ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿತ್ತು .  ಸದರಿ ಯೀಜನೆಗಾಗಿ ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ 52 ಸ್ವವಿರ ಕೀಟ 

ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಟ  ಹ್ಣ್ ಖ್ಚಾುಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಇದ್.  ಇಷ್ಟಟ  ಮತು ವನ್ನು  ಖ್ಚುು 

ಮಾಡಿದಾಗ, ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ನಾವು 123 ಟ.ಎೆಂ.ಸಿ. ಯಷ್ಟಟ  ನಿೀರು ಸಂಗರ ಹ್ಣೆ ಮಾಡುವ 

ಕೆಲಸವು ಕೃಷಣ  ಮೇಲದ ೆಂಡೆ ಯೀಜನೆಯಲಿಾಗಿದ್ ಮತ್ತು  ಸುಮಾರು 9 ಮಹ್ತಾ ದ ನಿೀರಾವರಿ 

ಯೀಜನೆಗಳು ಕಯಾುರಂಭ್ವಾಗಿವ.   

 

ಯೀಜನೆಯ 3 ನೇ ಹಂತದಲಿ್ಲ  ಎಫ್.ಆರ್.ಎಲ್.ನ್ನು  519.6 ಮಿೀಟರ್್ಗಳಿೆಂದ 

524.256 ಮಿೀಟರ್್ಗಳಷ್ಟಟ  ಎತು ರಕೆೆ  ಏರಿಸಿದಾಗ, ಅಲಿ್ಲ  ಭಾದ್ಧತವಾಗುವ ಸಂತರ ಸೆ  

ಕುಟ್ಟೆಂಬಗಳು ಮತ್ತು  ಯೀಜನೆಗೆ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುವ ಭೂಮಿಯ ಬಗೆೆ  ನಾವುಗಳ್ಳಲಿರೂ 

ಗಮನಹ್ರಿಸಿದಾಗ ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಅತಯ ೆಂತ ದಡಡ  ಪರ ಮಾಣ್ದಲಿ್ಲ  ಭೂಮಿಯು 

ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುತಿು ದ್.  ಹಿೀಗಾಗಿ ಹಲ್ಲ ಇರುವ 519.6 ಮಿೀಟರ್್ಗಳಿೆಂದ 524.256 

ಮಿೀಟರ್್ಗಳಷ್ಟಟ  ಎತು ರಕೆೆ  ಏರಿಸಿದಾಗ, ಜಲಾಶಯದಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು 75,563 ಎಕರೆ 

ವಿಸಿು ೀಣ್ುದ ಪರ ದೇಶವು ಮುಳುಗಡೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತು ವ.  ಇದರಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು 127 ಗಾರ ಮಗಳು 

ಸೇರಿಕೆಂಡಿವ.  ಇಷ್ಟಟ  ದಡಡ  ಪರ ಮಾಣ್ದ ಭೂಮಿಯು ಕೃಷಣ  ನಿೀರಿನ ದಂಡೆಯಿೆಂದ 

ಹೆಚುಾ ವರಿಯಾಗಿ ವಾಯ ಪಿಸುತಿು ದ್.  ಇದರ ಜತೆಯಲಿ್ಲ  20 ಗಾರ ಮಗಳನ್ನು  

ಸೆಳಾೆಂತರಗಳಿಸಬೇಕಗಿದ್. ಆಗ ಅಲಿ್ಲ  ಪುನವುಸತಿ ಮತ್ತು  ಪುನನಿುಮಾಣ್ಕೆ ಗಿ 6,467 

ಎಕರೆಗಳಷ್ಟಟ  ಭೂಮಿಯನ್ನು  ಸ್ವಾ ಧಿೀನಪಡಿಸಿಕಳಳ ಬೇಕಗಿದ್.  ಇದರ ಜತೆಗೆ ಅಲಿ್ಲನ 

ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯುಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  ಕಲುವಗಳ ನಿಮಾುಣ್ಕೆ ಗಿ ಇವತಿು ನ 

ದ್ಧವಸ 51,837 ಎಕರೆಗಳಷ್ಟಟ  ಜಮಿೀನನ್ನು  ಸ್ವಾ ಧಿೀನಪಡಿಸಿಕಳಳ ಲಾಗುತಿು ದ್.  

ಇವುಗಳ್ಳಲಿವನೂು  ಒಟ್ಟಟ ಗೂಡಿಸಿದಾಗ, ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಸುಮಾರು 1,31,000 ಎಕರೆಗಳಷ್ಟಟ  

ಭೂಮಿಗೆ ಪರಿಹರವನ್ನು  ನಿೀಡಬೇಕಗಿರುವ ವಿಚಾರವು ಸಕುರದ ಮುೆಂದ್ಧದ್. 

ಸ್ವಾ ಧಿೀನಪಡಿಸಿಕೆಂಡ ಭೂಮಿಗೆ ಯೀಗಯ ವಾದ ಬ್ಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಲಿ್ಲನ ಮಾರುಕಟ್ಟಟ  

ಬ್ಲ್ಲಯನ್ನು  ಆಧರಿಸಿ, ಸಂತರ ಸೆ  ಕುಟ್ಟೆಂಬಗಳಿಗೆ ಪರಿಹರವನ್ನು  ಒದಗಿಸಬೇಕಗಿರುವುದು 

ಸಕುರದ ಮುೆಂದ್ಧರುವ ದಡಡ  ಸಮಸೆಯ ಯಾಗಿದ್. ನನು ನೂು  ಒಳಗೆಂಡಂತೆ 

ನಾವುಗಳ್ಳಲಿರೂ ಸಹ್ ಸಂತರ ಸು ರಾಗಿದ್ದ ೀವ.  ಯೀಜನೆಯ 1, 2 ಮತ್ತು  3 ಹಂತಗಳಲಿ್ಲ  ನಾವು 

ನಮಮ  ಆಸಿು , ಮನೆ-ಮಠಗಳನ್ನು  ಕಳ್ಳದುಕೆಂಡಿದ್ದ ೀವ.  ಅಲಿ್ಲನ ನೀವು-ನಲ್ಲವುಗಳು ನಮಗೆ 

ತಿಳಿದ್ಧವ.  ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಹ್ ಇದೆಂದು ರಾಷಟ ರದಲಿ್ಲಯೇ ಅತಯ ೆಂತ ಮಹ್ತಾ  ಹಗೂ 

ಬೃಹ್ದಾಕರವಾದ ಯೀಜನೆಗಾಗಿದುದ , ಕಳ್ಳದ ಐದು ದಶಕಗಳ ಕಲ ಕಳ್ಳದರೂ ಸಹ್ 

ಯೀಜನೆಯು ಪೂಣ್ುಗೆಂಡಿರುವುದ್ಧಲಿ .   
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37 ಸ್ವವಿರ ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಚಾ ದಲಿ್ಲ  ಪಾರ ರಂಭ್ವಾದ ಯೀಜನೆಗೆ 

ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಹ್ಣ್ವನ್ನು  ವಯ ಯಿಸಲಾಗಿದುದ , ಮುೆಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲಿ್ಲ  ಇದಕೆೆ  

ಅವಶಯ ಕವಾಗಿರುವ ಹ್ಣ್ದ ಬಗೆೆ  ನಾವು ಯೀಚಿಸಿದರೆ, ಸುಮಾರು 80 ಸ್ವವಿರ ಕೀಟ 

ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಟ  ಹ್ಣ್ದ ಅವಶಯ ಕತೆ ಇದ್.  ಏಕೆೆಂದರೆ, ಈ ಯೀಜನೆಗಾಗಿ 1,31,000 ಎಕರೆ 

ವಿಸಿು ೀಣ್ುದ ಪರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಬ್ಲ್ಲಯನ್ನು  ನಿೀಡುತಿು ದ್ದ ೀವ ಮತ್ತು  ಪರ ತಿ ಎಕರೆಗೆ 

ಇೆಂತಿಷ್ಟಟ  ಹ್ಣ್ವನ್ನು  ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸುತಿು ದ್ದ ೀವ ಅವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಲ ನಮಮ  

ಯೀಜನೆಯ ಗಾತರ ವು ನಿಧಾುರವಾಗುತು ದ್. ಇೆಂದ್ಧಗೂ ಸಹ್ ಸ್ವಾ ಧಿೀನಪಡಿಸಿಕೆಂಡ 

ಭೂಮಿಯ ಬ್ಲ್ಲ ನಿಧಾುರವಾಗಿಲಿ . ಹಸ ಭೂ ಸ್ವಾ ಧಿೀನ ಕಯ್ಕದ ಯಡಿ ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  

ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  ಜಾರಿಗಳಿಸಿದಾಗ, ನಗರ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಮಾರುಕಟ್ಟಟ ಯ ಬ್ಲ್ಲಯ 

ಮೂರು ಪಟಟ ನ್ನು  ಮತ್ತು  ಗಾರ ಮಿೀಣ್ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಮಾರುಕಟ್ಟಟ  ಬ್ಲ್ಲಯ ನಾಲೆು  ಪಟಟ ನ್ನು  

ನಿೀಡಬೇಕೆೆಂದು ನಿಧುರಿಸಲಾಗಿದ್.  ಇವುಗಳ್ಳಲಿವನೂು  ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ, ಸಂತರ ಸು ರಿಗೆ 

ಏಕರೂಪ ಬ್ಲ್ಲಯನ್ನು  ’ಕನೆು ೆಂಟ್ ಅವಾಡ್್ು’ನ್ನು  ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು. ಏಕಕಲದಲಿ್ಲಯೇ 

ರೈತರಿಗೆ ಸ್ವಾ ಧಿೀನಪಡಿಸಿಕೆಂಡ ಭೂಮಿಯ ಬ್ಲ್ಲಯನ್ನು  ನಿೀಡಬೇಕು.  ಅವರುಗಳು 

ನಾಯ ಯಾಲಯ ಹಗೂ ಇನಿು ತರೆ ಸಕುರಿ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಹರ ಮತು ಕೆ ಗಿ 

ಅಲ್ಲಯದಂತೆ, ಅವರಿಗೆ ತೃಪಿು ಯಾಗುವ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ಹಗೂ ಅದೇ ರಿೀತಿಯಾಗಿ ಸಕುರಕೊ  

ಭಾರವಾಗದ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ಪರಿಹರ ಮತು ವನ್ನು  ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಕಡಬೇಕಗಿದ್.  ಈ 

ಹಿೆಂದ್ ಶ್ರ ೀ ಕಗೀಡು ತಿಮಮ ಪಪ ನವರ ನೇತೃತಾ ದಲಿ್ಲ  ಈ ಯೀಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತೆ 

ಸಮಿತಿಯನ್ನು  ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಆದರೆ ಆ ಸಮಿತಿಯು ಇದುವರೆವಿಗೆ ಯಾವುದೇ 

ವರದ್ಧಯನ್ನು  ನಿೀಡಿರುವುದ್ಧಲಿ .  

ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಬ್ಲ್ಲ ನಿಧಾುರ ಯೀಜನೆಯ ಒೆಂದು ಭಾಗವಾಗಿದದ ರೆ, ಸಕುರವು 

ಮಾಗುಸೂಚಿಗಳನಾ ಯ ಬ್ಲ್ಲಯನ್ನು  ಘೀಷ್ಟಸಿದಾಗ, ಒೆಂದು ಸಂತರ ಸು ರಿೆಂದ ಮತು ೆಂದು 

ಸಂತರ ಸು ರಿಗೆ ಅಥವಾ ಒೆಂದು ಗಾರ ಮದ್ಧೆಂದ ಮತು ೆಂದು ಗಾರ ಮಕೆೆ  ಮಾರುಕಟ್ಟಟ ಯ 

ಬ್ಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ವಯ ತಯ ಸವಾಗುತು ದ್.  ಇದರ ಬಗೆೆ  ಮಾನಯ  ಆರ್.ಬಿ.ತಿಮಾಮಪೂರರವರೂ ಸಹ್ 

ಈಗಾಗಲೇ ಉಲಿ್ಲೀಖಿಸಿದಾದ ರೆ.  ಇನೂು  ಸುಮಾರು 20 ಗಾರ ಮಗಳಿಗೆ ಪುನವುಸತಿಯನ್ನು  

ಕಲ್ಲಪ ಸಬೇಕಗಿದ್.  ಸದರಿ 20 ಗಾರ ಮಗಳ ಪುನವುಸತಿ ಕೆಂದರ ಗಳ ಸೆ್ವಪನೆಗೆ ಸುಮಾರು 6,400 

ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು  ಸ್ವಾ ಧಿೀನಪಡಿಸಿಕಳಳ ಬೇಕಗಿದ್.  ಅಲಿ್ಲನ ಮೂಲಭೂತ 

ಸೌಕಯುಗಳಾದ ರಸೆು , ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರು, ವಿದುಯ ದ್ಧದ ೀಪ ಮುೆಂತದವುಗಳನೂು  ಸಹ್ 

ಒದಗಿಸಬೇಕಗಿದ್.  ಅಲಿ್ಲನ ಎಲಿವನೂು  ಕೂಡಿದಾಗ ಅಲಿ್ಲ  ಒಟ್ಟಟ  23,331 ಕುಟ್ಟೆಂಬಗಳವರು 
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ಭಾದ್ಧತರಾಗುತಿು ದಾದ ರೆ.  ಬಾಗಲಕೀಟ್ಟ ನಗರವೆಂದರಲಿ್ಲಯೇ ಸುಮಾರು 2,330 

ಕುಟ್ಟೆಂಬಗಳು ಸಂತರ ಸು ರಾಗುತಿು ದಾದ ರೆ.  ಮೇಲೆೆಂಡ ಎಲಿಾ  ಅೆಂಶಗಳನ್ನು  ನಾವು 

ಗಮನಿಸಿದಾಗ, ಪುನವುಸತಿ ಮತ್ತು  ಪುನನಿುಮಾಣ್ದ ಜತೆಗೆ ಭೂಮಿಯ ಬ್ಲ್ಲಯನ್ನು  

ಸಕುರವು ನಿಧುರಿಸಬೇಕಗಿದ್.   

 

ಸುಮಾರು 130 ಟ.ಎೆಂ.ಸಿ. ಪರ ಮಾಣ್ದಷ್ಟಟ  ನಿೀರನ್ನು  ನಾವು ಬಳಕೆ 

ಮಾಡಿಕಳಳ ಬೇಕಗಿದ್.  ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ 1, 2 ಮತ್ತು  3 ನೇ ಹಂತದ ಯೀಜನೆಗಾಗಿ ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  

ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿ ಭಾದ್ಧತರಾಗಿರುವ ಕುಟ್ಟೆಂಬಗಳ ಒಟ್ಟಟ  ಸಂಖೆಯ ಯನ್ನು  ನಾವು ಲ್ಲಕೆ  

ಹಕಿದಾಗ ಸುಮಾರು 4 ಲಕ್ಷದಷ್ಟಟ  ಸಂತರ ಸು  ಕುಟ್ಟೆಂಬಗಳಾಗುತು ವ.  3ನೇ ಹಂತದ 

ಯೀಜನೆಯಲಿ್ಲ  1,58,000 ಸಂತರ ಸು ರು ತಮಮ  ಮೂಲ ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಬಿಟ್ಟಟ  ಹರಗಡೆ 

ಬರಬೇಕದ ಪರಿಸೆಿ ತಿಯುೆಂಟ್ಟಗಿದ್.  ಈ ಜನರಿಗೆ ಹಸ ಬದುಕನ್ನು  ಕಟಟ ಕಡುವ 

ಜವಾಬಾದ ರಿಯು ಸಕುರದ ಮೇಲ್ಲದ್.  ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ಸಕುರವು ಅಧಿಕರದಲಿ್ಲರಲ್ಲ, 

ಎಲಿಾ  ಸಕುರಗಳಲಿ್ಲ  ಇಚೆಾ ಶಕಿು ಯ ಕರತೆಯಿೆಂದಾಗಿ ಯೀಜನೆಯು ಐದು ದಶಕಗಳ 

ಕಲವನ್ನು  ಈಗಾಗಲೇ ಕಳ್ಳದ್ಧದುದ , ಆರನೇ ದಶಕಕೆೆ  ನಾವು ಕಲ್ಲಡುತಿು ದ್ದ ೀವ.  ವಿರೀಧ 

ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದ ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ್್ರವರು ಉದಾಹ್ರಣೆಯೆಂದನ್ನು  ಬಹ್ಳ 

ರ್ಚನಾು ಗಿ ಹೇಳಿದರು.  ಕಲೇಶಾ ರಂ ಏತ ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಇಡಿೀ ರಾಷಟ ರಕೆೆ  

ಮಾದರಿಯಾಗುವ ನಿಟಟ ನಲಿ್ಲ  ಮಾಡಿದಾದ ರೆ.  ಅದನ್ನು  ನಾನೂ ಸಹ್ ನೀಡಿಕೆಂಡು 

ಬಂದ್ಧದ್ದ ೀನೆ.  ಕವಲ ನಾಲೆು  ವಷುಗಳ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  1,20,000 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು  

ವಯ ಯಿಸಿ, ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಪೂಣ್ುಗಳಿಸುವ ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  ಹಕಿಕೆಂಡಾಗ, 

ಕನಾುಟಕ ಸಕುರವು ಕೃಷಣ  ಮೇಲದ ೆಂಡೆ ಯೀಜನೆಗಾಗಿ ಏಕೆ ಐವತ್ತು  ವಷುಗಳನ್ನು  

ಕಳ್ಳಯಿತ್ತ ಎೆಂದು ಗತು ಗುತಿು ಲಿ .  ಇದಕೆೆ  ನಮಮ ಲಿ್ಲರುವ ಇಚೆಾ ಶಕಿು ಯ ಕರತೆ ಎೆಂದು 

ನನಗನಿು ಸುತು ದ್.  ಕರತೆ ಇರುವ ಇಚೆಾ ಶಕಿು ಯನ್ನು  ತ್ತೆಂಬಿಕಡುವ ಬಗೆೆ  ನಾವುಗಳ್ಳಲಿರೂ 

ಯೀಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಗಿದ್.  ನಮಮ  ಸದನವು ಮೇಲಮ ನೆ ಮತ್ತು  ಚಿೆಂತಕರ 

ಚಾವಡಿಯಾಗಿರುವುದರಿೆಂದ ಇದರ ಬಗೆೆ  ಎಷ್ಟಟ  ಚರ್ಚು ಮತ್ತು  ಚಿೆಂತನೆಯನ್ನು  ಮಾಡಿ 

ಅೆಂತಿಮ ನಿಧಾುರಕೆೆ  ಬರಬೇಕು. ಹಕಿಕೆಂಡ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಪೂತಿುಗಳಿಸಿ 130 

ಟ.ಎೆಂ.ಸಿ.ಯಷ್ಟಟ  ನಿೀರನ್ನು  ಸದಬ ಳಕೆ ಮಾಡಿಕಳುಳ ವ ಕೆಲಸವು ನಮ್ಮಮ ಲಿರಿೆಂದ 

ಆಗಬೇಕಗಿದ್.  ನಾವು ಕವಲ 5-6 ಟ.ಎೆಂ.ಸಿ. ನಿೀರಿಗಾಗಿ ನಾಯ ಯಾಧಿೀಕರಣ್ದಲಿ್ಲ  

ಬಡಿದಾಡುತಿು ದ್ದ ೀವ.  ಆದರೆ, ಸುಮಾರು 200 ಟ.ಎೆಂ.ಸಿ.ಯಷ್ಟಟ  ನಿೀರು ಕೃಷಣ  ಕಳಳ ದ 

ಮುಖಾೆಂತರ ಸಮುದರ ವನ್ನು  ಸೇರುತಿು ದ್ಯೇ ಹರತ್ತ ಇದರ ಬಳಕೆಯಾಗುತಿು ಲಿ .  ಇೆಂತಹ್ 
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ಅೆಂಶಗಳ ಬಗೆೆ  ನಾವು ಸಮಗರ ವಾಗಿ ಚಿೆಂತನೆಯನ್ನು  ಮಾಡಬೇಕದ 

ಅನಿವಾಯುತೆಯುೆಂಟ್ಟಗಿದ್.  ಪರಿಸೆಿ ತಿಯನ್ನು  ನಾವು ಹಿೀಗೆಯೇ ಬಿಟಟ ರೆ, ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ 

ನಾವು ಹಲು, ಮಸರು ಮತ್ತು  ಮಜೆಿ ಗೆಗಳನ್ನು  ಯಾವ ರಿೀತಿಯಾಗಿ 

ಉಪಯೀಗಿಸುತಿು ದ್ದ ೀವಯೀ ಆ ರಿೀತಿಯಾಗಿ ಮುೆಂದ್ಧನ 2050 ನೇ ಇಸಿಾ ಯಲಿ್ಲ  ನಿೀರನ್ನು  

ಬಳಸಬೇಕದ ಪರ ಸಂಗ ಬರುತು ದ್.   

(ಮುೆಂದು)   

(709)15-09-2021(03-50)cs(bsd)-vk 

ಶಿರ ೋ ನಿರಾಣಿ ಹಣಮಂತ  ರುದರ ಪಪ  (ಮುೋಂದು) 

ಆ ಹಿನೆು ಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ನಾವಲಿರೂ ನಿೀರಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನು  ಯಥೇಚೆವಾಗಿ ಬಳಸದೇ, ಕುಡಿಯುವ 

ನಿೀರನ್ನು  ಸಂಗರ ಹ್ ಮಾಡುವ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಗಿದ್. 

ಶ್ರ ೀಕೃಷಣ ದೇವರಾಯನ ಕಲದಲಿ್ಲ  ರಾಜನಿಗೆ ಹಲು ಉಣಿಸುವ ಸಂದಭ್ುದಲಿ್ಲ  ತಯಿಯು 

“್ಕೆರೆಯನ್ನು  ಕಟಟ ಸು, ಬಾವಿಯನ್ನು  ತೀಡಿಸು, ದೇವಾಲಯವನ್ನು  ನಿಮಿುಸು, ಬಂಧನಕೆೆ  

ಸಿಕೆ  ಅನಾಥರನ್ನು  ಬಿಡಿಸು, ಸೆು ೀಹಿತರಿಗೆ ಸಹಯಕನಾಗು, ನಂಬಿದವರಿಗೆ 

ಆಶರ ಯದಾತನಾಗು, ಸತ್ಪುರುಷರನ್ನು  ರಕಿಷ ಸು”್ ಎೆಂದು ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನು  ಹೇಳುತಿು ರುತು ಳ್ಳ. 

ಇದು ತಯಿ ಹೇಳುವ ಪಾಠ.. ಇವತ್ತು  ರಾಜ ಆಗಿರುವ ಸಕುರವು ಈ ಮಾತನ್ನು  

ಗಮನಿಸಿದರೆ ಡಾಯ ೆಂ ಕಟಟ ಸಬೇಕು, ಕೆರೆ ಕಟಟ ಬೇಕು, ಆ ಭಾಗದ ಜನತೆಗೆ ನಿೀರನ್ನು  ಒದಗಿಸುವ 

ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕೆೆಂದು ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. ಮಹಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಕೂಡ ಒೆಂದು ಮಾತ್ತ ಬರುತಿು ದುದ , 

ರಾಜನ್ನ ಪರ ಜಾಹಿತತಮ ಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕದ ಕಯುಗಳಲಿ್ಲ  ಕೆರೆಗಳ ನಿಮಾುಣ್ದ 

ಮಹ್ತಾ ನ್ನು  ತಿಳಿಸಲಾಗಿದ್. ನಾರದನ್ನ ಧಮುರಾಜನಿಗೆ ಮಳ್ಳಯನ್ನು  ನೆಚಿಾ ಕೆಂಡು 

ಕೂರದೇ ಕೆರೆ, ಕುೆಂಟ್ಟ, ಸರೀವರಗಳನ್ನು  ನಿಮಿುಸು, ಬೇಸ್ವಯದಲಿ್ಲ  

ತಡಗಿಕಳಳ ಬೇಕೆೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಉಲಿ್ಲೀಖಾಹ್ು. ಕೃಷ್ಟಯಲಿ್ಲ  ಏನಾದರೂ ಸ್ವಧನೆ 

ಮಾಡಬೇಕದರೆ ಧಮುರಾಜನಿಗೆ ನಾರದರು ಹೇಳಿದ ಸಂದೇಶ ಇದಾಗಿದ್. ಇೆಂತಹ್ ಅನೇಕ 

ವಿಚಾರಗಳನ್ನು  ನಾವಲಿರೂ ಕಂಡುಕೆಂಡಾಗ, ಭಾರತ ದೇಶದ ಬಗೆೆ  ಅನೇಕ ಉಲಿ್ಲೀಖ್ಗಳು 

ಬರುತು ವ.್“ಭಾರತಂ, ಮಹಭಾರತಂ, ಗಂಗಾ, ನಮುದಾ, ಪುಣ್ಯ  ತಿೀಥುೆಂ, ಕೃಷ್ಟಣ  , ಸಿೆಂಧು, 

ಸರಸಾ ತಿ, ಕವೇರಿ ಜಿೀವನ ಕರಣ್ ಮೂಲತತಾ ೆಂ, ನದ್ಧ ರಾಷಟ ರಸಯ  ಮಹ ಅಮೃತಂ”್

ಮಾತನ್ನು  ಕಳಿದಾಗ ಭಾರತಕೆೆ  ಏಕೆ ಶೆರ ೀಷಾ ತೆ ಬಂತ್ತ ಮತ್ತು  ಬೇರೆ ರಾಷಟ ರಗಳಿಗಿೆಂತ ಹೆಚುಾ  

ಮಹ್ತಾ  ಇದ್ ಎನ್ನು ವ ವಿಚಾರವನ್ನು  ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಾರತ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಗಂಗಾ, 

ಕವೇರಿ, ಕೃಷ್ಟಣ , ನಮುದಾಗಳಂತಹ್ ಪುಣ್ಯ  ತಿೀಥುಗಳು ಇರುವುದರಿೆಂದ ಭಾರತಕೆೆ  ಬ್ಲ್ಲ 
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ಬಂದ್ಧದ್. ಎಲಿಾ  ನದ್ಧಗಳು ನಿೀರನ್ನು  ಬಳಸಿಕೆಂಡು ರೈತನ ಬದುಕು ಹ್ಸನ್ನ ಮಾಡಲು 

ನಿೀರನ್ನು  ಕಡಬೇಕಗಿದ್. ರೈತನ ಬ್ಲ್ಲಯನ್ನು  ದ್ಧಾ ಗುಣ್ ಮಾಡಲು ರೈತನ ಭೂಮಿಗೆ 

ನಿೀರನ್ನು  ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕೆ ಗಿ ನದ್ಧಗಳ ಜೀಡಣೆ ಹಗೂ ಇರುವ 

ನಿೀರು ಸದು ಳಕೆ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನು ವ ದೃಷ್ಟಟ ಯಲಿ್ಲ  ಡಾಯ ೆಂ ಕಟಟ ಬೇಕದ ಅನಿವಾಯುತೆ ಇದ್ 

ಎನ್ನು ವ ಮಾತನ್ನು  ಹೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ. 

 ಇನ್ನು  ಕೃಷ್ಟಣ  ಕಣಿವಯಲಿ್ಲ  ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಅಧಿಕರಿ ವಗು ಇಲಿ , 

ಹ್ತ್ತು -ಹ್ಲವು ಕಛೇರಿಗಳಲಿ್ಲ  ಎಲಿರೂ In-charge ಆಗಿದಾದ ರೆ. ಅಷ್ಟ -ಇಷ್ಟ ೀ ಜಮಿೀನ್ನ 

ಭೂಸ್ವಾ ಧಿೀನ ಆಗಿ ನಾಯ ಯಾಲಯಕೆೆ  ಹೀಗಿರುವ ಸಂದಭ್ುದಲಿ್ಲ  ನಾಯ ಯಾಲಯದ ತಿೀಪುು 

ಇತಯ ಥು ಆದರೆ no appeal ಕಡಿಸಲು ಬ್ೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರಬೇಕಗಿದ್. ಇವಲಿವೂ ಅಲಿ್ಲಯೇ 

ಆಗಬೇಕು. ಭೂಸ್ವಾ ಧಿೀನ ಆಗಿ, Court ಗೆ ಹೀಗಿ, payment ಕಡಬೇಕದರೆ no appeal 

ಬಂದ್ಧಲಿ  ಎೆಂದು ೬ ತಿೆಂಗಳು ಒೆಂದು ವಷು ಅಲ್ಲಯುವುದನ್ನು  ನಾವು ಕಣುತಿು ದ್ದ ೀವ. 

ಇವಲಿವೂ KBJNL (Krishna Bhagya Jala Nigam Ltd.) ನ ಮೂಲಕ ಇತಯ ಥುವಾಗಬೇಕು. 

ಅದಕೆೆ  ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲಿ್ಲರುವ KBJNL ಕಯಾುಲಯವನ್ನು  ಬ್ಳಗಾವಿಗೆ shift ಮಾಡಬೇಕು. 

ಆ ಯೀಜನೆಯು ಬ್ಳಗಾವಿ ಭಾಗದಲಿ್ಲದ್. ಆದರೆ office ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲಿ್ಲದ್. ಸಂತರ ಸು ರು 

ಬ್ೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕಗಿದ್. ಆದದ ರಿೆಂದ ಮಾನಯ  ನಿೀರಾವರಿ ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  

ವಿನಂತಿಸುವುದೇನೆೆಂದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟಟ  KBJNL Office ಅನ್ನು  ಸುವಣ್ು ಸೌಧಕೆೆ  

ವಗಾುಯಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು  ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಪಾರ ರ್ಥುಸುತೆು ೀನೆ.  

 ಇನ್ನು  ನಾವಲಿರೂ ಯೀಜನೆ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡುವಾಗ ರೈತರ ಬಗೆೆ  

ಮಾತನಾಡುತಿು ದ್ದ ೀವ. ರೈತನ್ನ ರಾಷಟ ರದ ಬ್ನೆು ಲುಬು, ಒಕೆಲ್ಲಕ ಒಕೆದ್ಧದದ ರೆ ಬಿಕೆುವುದು 

ಜಗವಲಿಾ  ಎೆಂದು ಹೇಳುತೆು ೀವ. ನಮಮ  ರೈತರು ೪ ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಜಮಿೀನನ್ನು  ಸಕುರಕೆೆ , 

ರಾಷಟ ರಕೆೆ  ಸಮಪುಣೆ ಮಾಡಿ, ತಯ ಗ ಮನೀಭಾವನೆಯನ್ನು  ಮ್ಮರೆದ್ಧದಾದ ನೆ. ದೇಶವನ್ನು  

ಕಯುವ ಯೀಧರು ಎಷ್ಟಟ  ಶೆರ ೀಷಾ ರೀ, ಅೆಂತಹ್ ಯೀಧರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕೃಷಣ  

ಮೇಲದ ೆಂಡೆ ಯೀಜನೆಯಲಿ್ಲ  ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಸಂತರ ಸು ರು ಅಷ್ಟ ೀ ಶೆರ ೀಷಾ ರು ಎೆಂದು 

ಹೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ. ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಸುಮಾರು ೧೩೮ ಪುನವುಸತಿ ಕೆಂದರ ಗಳು 

ನಿಮಾುಣ್ವಾಗಿದುದ , ಇವುಗಳಲಿ್ಲ  ೩೪ ಪುನವುಸತಿ ಕೆಂದರ ಗಳಿಗೆ ಸಮ ಶಾನ ಜಾಗ ಇಲಿ . ೩೪ 

ಗಾರ ಮಗಳಿಗೆ ಸಮ ಶಾನ ಜಾಗ ಇಲಿ . ಇದರಲಿ್ಲ  ೮ ಗಾರ ಮಗಳ ಪುನವುಸತಿ ಕೆಂದರ ಗಳಲಿ್ಲ  ಸಮ ಶಾನ 

ಜಾಗಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತೆ ಸುಮಾರು ೧೦ ವಷುಗಳಿೆಂದ High Court ನಲಿ್ಲ  pending ಇದ್. 

ಇದ್ಲಿವನೂು  ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯುಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸಿಕಡಬೇಕ 
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ಸಕುರ ಸಂತರ ಸು ರ ಬಗೆೆ  ಕಡಿಮ್ಮ ಧೀರಣೆ ತೀರುವುದು ಸರಿಯಲಿ . ಒೆಂದು ಕಡೆ ಡಾಯ ೆಂ 

ಎತು ರಿಸಿ ನಿೀರು ಸಂಗರ ಹ್ ಹೆಚಾ ಳ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನು ೆಂದು ಕಡೆ ಸಂತರ ಸು ರ ಬದುಕನ್ನು  

ನೀಡಬೇಕು ಎೆಂದು ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.  

 ಇನ್ನು  ಹ್ಣ್ಕಸಿ ವಯ ವಸೆೆ  ಸಕುರದ ಮೇಲ್ಲ ಇದುದ  ಕೀವಿಡ್್-೧೯ ಪರಿಸೆಿ ತಿಯಲಿ್ಲ  , 

ಒೆಂದು ಕಡೆ ಅತಿೀವೃಷ್ಟಾ  ಇದದ ರೆ ಮತು ೆಂದು ಕಡೆ ಅನಾವೃಷಾ  ಇದ್. ಇದರ ಮಧ್ಯಯ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  

ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  ಸಕುರ ಜಾರಿಗೆ ತರುತಿು ದ್. ಅೆಂತಹ್ದದ ರಲಿ್ಲಯೂ ಈ ಯೀಜನೆಗೆ ದಡಡ  

ಪರ ಮಾಣ್ದ ಹ್ಣ್ ನಿೀಡಿದುದ , ಯೀಜನೆ ಗಾತರ  ನೀಡಿದಾಗ ೩ನೇ ಹಂತ ಸಾ ಲಪ ವೇ ಇದ್ 

ಎೆಂದನಿಸುತು ದ್. ಇವತಿು ನ ಮಾರುಕಟ್ಟಟ  ಬ್ಲ್ಲಗೆ ಹೀಲ್ಲಸಿದಾಗ ಹಿೆಂದ್ ಆಗಿರುವ payment ನ 

ಎರಡು ಪಟ್ಟಟ  ಖ್ಚಾುಗುವುದ್ಧದ್. ಆ ಹಿನು ಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಇದನ್ನು  ರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ ಯೀಜನೆಯಾಗಿ 

ಘೀಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ನನು  ಆಗರ ಹ್ವಾಗಿದ್. ಇದರಿೆಂದ ರಾಜಯ  ಸಕುರಕೊ  ಕಡಿಮ್ಮ 

ಭಾರ ಬರುತು ದ್ ಅಥವಾ ನಾಲೆು  ವಷುಗಳಲಿ್ಲ  ಕಲೇಶಾ ರಂ ಯೀಜನೆ ಹಕಿಕೆಂಡಂತೆ 

ಪರ ತಿ ವಷು ರೂ.೨೦ ರಿೆಂದ ೨೫ ಕೀಟ ಹ್ಣ್ ಖ್ಚುು ಮಾಡಿ, ೪ ವಷುಗಳಲಿ್ಲ  ೧೩೦ TMC 

ನಿೀರನ್ನು  ಬಳಸಿಕಳುಳ ವುದು ಆಗಬೇಕು. ಆ ಹಿನೆು ಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಸಕುರ ಚಿೆಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. 

ಇದರ ಜತೆ ೧೫೦ kilometer ದೂರದಲಿ್ಲ  ನಿೀರನ್ನು  canal ಮೂಲಕ ಕಡುತಿು ದ್ದ ೀವ. 

ಬಾದ್ಧತಗೆಂಡ ಪರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ನಿೀರಿನ ಹಂಚಿಕೆ ಪರ ಮಾಣ್ವನ್ನು  ಗಮನಿಸಬೇಕು. ೭ 

ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳಲಿ್ಲ  ಬಾಗಲಕೀಟ್ಟ ಮತ್ತು  ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳು ಸಂತರ ಸು  ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳಾಗಿದುದ , ಜಮಿೀನ್ನ 

ಕಳ್ಳದುಕೆಂಡು ಆಸಿು ಯನ್ನು  ತಯ ಗ ಮಾಡಿದಂತಹ್ ೪ ಲಕ್ಷ ಸಂತರ ಸು ರ ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳಾಗಿವ. ಆದರೆ 

ನಿೀರಿನ ಲಾಭ್ ಎಲಿ್ಲ  ಆಗುತಿು ದ್, ೧ನೇ ಮತ್ತು  ೨ನೇ ಹಂತದ ೧೨೩ TMC ನಿೀರು ಹಗೂ ೩ನೇ 

ಹಂತದ ೧೩೦ TMC ನಿೀರನ್ನು  ಯಾದಗಿರಿ, ರಾಯಚೂರು, ಗುಲಬ ಗುದಲಿ್ಲನ ಭೂಮಿಗಳಲಿ್ಲ  

ಬಳಸಲಾಗುತು ದ್. ಇವಲಿವನ್ನು  ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನಿೀರು ೧೫೦ ರಿೆಂದ ೧೮೦ kilometer ವರೆಗೆ 

canal ಗಳಲಿ್ಲ  ಹೀಗುತಿು ದ್, ಇದರಲಿ್ಲ  ೯ TMC ನಿೀರು ಬಾಷ್ಟಪ ೀಕರಣ್ ಆಗುತಿು ದ್ ಎೆಂದು 

ಹೇಳುತಿು ದಾದ ರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ೬ TMC ಮಹ್ದಾಯಿ ನಿೀರಿಗೆ ಬಡಿದಾಡುತಿು ದ್ದ ೀವ. ಇಲಿ್ಲ  ೯ TMC 

ನಿೀರು ಆವಿಯಾಗುತಿು ದ್. ಇದ್ಲಿವನೂು  ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಬಾಗಲಕೀಟ್ಟ ಮತ್ತು  ಬಿಜಾಪುರ 

ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳಲಿ್ಲ  ಕೃಷಣ  ಮತ್ತು  ರ್ಟಪರ ಭಾಗಳಿೆಂದ ೨೦ kilometer ಅೆಂತರಗಳಲಿ್ಲ  ಒಣ್ ಬೇಸ್ವಯ 

ಭೂಮಿ ಇದ್. ಆ ಭೂಮಿಯ ನಿೀರನ್ನು  ಕಳಿದರೆ, ಆ ನಿೀರು allocation ಇಲಿ , ಎಲಿಾ  ಕೆಳಗಿನ 

ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳಿಗೆ ಇದ್ ಎೆಂದು ಹೇಳುತು ರೆ. ಆದದ ರಿೆಂದ ಸಂತರ ಸು ರ ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳಿಗೆ ಮದಲು ಆದಯ ತೆ 

ಕಡಬೇಕೆೆಂದು ಹೇಳಿ, ೧೩೦ TMC ನಿೀರಿನಲಿ್ಲ  ಬಾಗಲಕೀಟ್ಟ ಜಿಲಿ್ಲ ಗೆ ೨೮ TMC ನಿೀರು 

allotment ಆಗಿದ್. ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲಿ್ಲ ಗೆ ೩೨ TMC ನಿೀರು ಆಗಿದ್. ಬಾಗಲಕೀಟ್ಟ ಮತ್ತು  
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ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳಿಗೂ ಹೆಚಿಾ ನ ನಿೀರು ಕಡುವ ವಯ ವಸೆೆ  ಆಗಬೇಕು. ಬಾಗಲಕೀಟ್ಟಯಿೆಂದ 

೧೦ TMC ದೂರದಲಿ್ಲ  ಒಣ್ ಬೇಸ್ವಯ ಭೂಮಿ ಇದುದ , ಯಾವುದೇ ಯೀಜನೆ ತಂದಾಗ 

ನಿೀರಿನ allocation ಇಲಿ  ಎೆಂದು ಹೇಳುತಿು ದಾದ ರೆ. ಅದಕೆೆ  ಆ ಕಡೆಯೂ ಒತ್ತು  ಕಡಬೇಕೆೆಂದು 

ವಿನಂತಿಸುತೆು ೀನೆ.  

 ಇನ್ನು  ಬಹ್ಳ ವಿಷಯಗಳನ್ನು  ಮಾತನಾಡಬೇಕೆೆಂದು ನಾನ್ನ ಎರಡು ದ್ಧವಸಗಳಿೆಂದ 

ಬರೆದುಕೆಂಡು ಬಂದ್ಧದ್ದ ನ್ನ, ಕಳ್ಳದ ಅಧಿವೇಶನದಲಿ್ಲ  ೫ ದ್ಧವಸಗಳಿೆಂದ ಬಂದರೂ touch 

ಆಗಲ್ಲಲಿ . ಇವತ್ತು  ಬಹ್ಳ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು  ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರು ಹಗೂ ಮಾನಯ  ಎಸ್್.ಆರ್್. 

ಪಾಟೀಲರು ಹೇಳಿರುವ ಎಲಿಾ  ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನಾನ್ನ ಬ್ೆಂಬಲ್ಲಸುತೆು ೀನೆ.  

(ಮುೆಂದು) 

(710)/15-9-2021/4-10/ಎಲ್್ಎೆಂ/ವಿಕೆ 

  ಶಿರ ೋ ನಿರಾಣಿ ಹಣಮಂತ  ರುದರ ಪಪ  (ಮುೆಂದು):-  

ಎಲಿ  ಹಿರಿಯ ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಮಾತನಾಡಿದಾದ ರೆ. ಈ ಕೃಷಣ  ಮೇಲದ ೆಂಡೆ ಯೀಜನೆ ಬಗೆೆ  

ಚರ್ಚು ಮಾಡಲು ಪೂಣ್ು ಒೆಂದು ದ್ಧನ ಅವಕಶ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕೆೆಂದು ತಮಮ ಲಿ್ಲ  

ವಿನಂತಿಸಿಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ.  ನಾಲೆು  ವಷುಗಳಲಿ್ಲ  ಈ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಮಾಡಿ 

ಮುಗಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. ಇನ್ನು  ಸಂತರ ಸು ರು registration ಮಾಡಿಕಳಳ ಲು ೩ ವಷುಗಳ 

ಅವಕಶವನ್ನು  ಮಾತರ  ಕಟಟ ದಾದ ರೆ.  ಜಮಿೀನ್ನ ಕಳ್ಳದುಕೆಂಡ ನಾವು ೫ ವಷುದವರೆಗೆ 

free of cost registration ಮಾಡಿಕಳಳ ಬಹುದು.  ೫ ವಷುದಲಿ್ಲ  ಜಮಿೀನ್ನ ಸಿಗದ್ಧದದ ರೆ ೧೦ 

ವಷುಗಳ ನಂತರ registration ಮಾಡಿಕಳಳ ಲು ಹೀದರೆ ಆಗ ನಮಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇಲಿ . 

ದಯಮಾಡಿ ೫ ವಷು ಇರುವುದನ್ನು  ೨೦ ವಷುಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕೆೆಂದು 

ಕಳಿಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ.  

       ಶಿರ ೋ ಗೋವಿೋಂದ ಎೋಂ.ಕಾರಜೋಳ(ಜ್ಲಸಂಪನೂಮ ಲ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಗಳ್ಳ,  stamp duty exemption; ಸಂತರ ಸು ರ ಮಕೆಳಿಗೆ ನೌಕರಿ ಕಡುವುದನ್ನು  ೨೦ 

ವಷುಗಳವರೆಗೆ ಅವಕಶ ಕಡುವುದರ ಬಗೆೆ  ಈಗಾಗಲೇ  sanction ಮಾಡಿದ್ದ ೀವ.  

ಶಿರ ೋ ನಿರಾಣಿ ಹಣಮಂತ  ರುದರ ಪಪ :-  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳ್ಳ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ 

ನಾನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು  ಸಲಿ್ಲಸುತೆು ೀನೆ.   ಸಂತರ ಸು ರ ಮಕೆಳಿಗೆ  ಸಕುರಿ ನೌಕರಿಯಲಿ್ಲ  ೫% 

ಮಿೀಸಲಾತಿಯನ್ನು   ಕಡುವುದಕೆೆ  ೫ ವಷುಗಳವರೆಗೆ ಅವಧಿ ಇತ್ತು , ಈಗ ಅದನ್ನು  ೨೫ 
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ವಷುಗಳಿಗೆ ಏರಿಸಿರುವುದನ್ನು  ನಾನ್ನ ಸ್ವಾ ಗತ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  ಮತ್ತು  ಎಲಿ  ಸಂತರ ಸು ರ 

ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು  ಸಲಿ್ಲಸುತೆು ೀನೆ.  ಅದೇ ರಿೀತಿ ಸಬಿು ಡಿ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು  

ದಯಮಾಡಿ ೨೦ ವಷುದವರೆಗೆ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕೆೆಂದು  ಮತು ಮ್ಮಮ  ನಾನ್ನ ಮಂತಿರ ಗಳಲಿ್ಲ  

ಆಗರ ಹ್ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. ಈಗ ಇರುವ ೫ ವಷುಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು  ತೆಗೆದು  ೧೦ ಅಥವಾ ೨೦ 

ವಷುಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿಕಟಟ ರೆ ಸಂತರ ಸು ರು ಜಮಿೀನನ್ನು  ಖ್ರಿೀದ್ಧ ಮಾಡಲು 

ಅನ್ನಕೂಲವಾಗುತು ದ್. Backwater and flood ಬಂದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ನಾವು ಜಮಖಂಡಿಯ 

ಒೆಂದು ಹ್ಳಿಳ ಗೆ ಹೀಗಿದದ ವು, ಅಲಿ್ಲಗೆ ಅವತ್ತು  ನಡೆದಾಡುವ ದೇವರು, ಮಾತನಾಡುವ 

ದೇವರು ಎೆಂದು ಕರೆಯುವ ಶ್ರ ೀ ಸಿದ್ದ ೀಶಾ ರ ಶ್ರ ೀಗಳು ಬಂದ್ಧದದ ರು. ಅಜೆ ನವರು ಬರುತು ರೆ 

ಎೆಂದು ಅಲಿ್ಲ  ಸ್ವವಿರಾರು ಜನರು ಸೇರಿದರು. ಅಲಿ್ಲ  ನೆರೆದ್ಧರುವ ಎಲಿ  ಜನರು ಅಜೆ ನವರನ್ನು  

ಕಣ್ಣ ತ್ತೆಂಬಾ ನೀಡಿ ಸಂತೀಷಪಟಟ ರು. ಈ ಯೀಜನೆಯಿೆಂದ ಸಂತರ ಸು ರಾದವರು 

ಮಾತರ ವಲಿ  ಪರ ವಾಹ್ದ್ಧೆಂದ ಸಂತರ ಸು ರಾದವರು ಅಲಿ್ಲ  ಬಂದ್ಧದರು. ಆಗ ಅಲಿ್ಲ  ಅಜೆ ನವರು 

ಹೇಳಿದ ಒೆಂದು ಮಾತನ್ನು  ಇಲಿ್ಲ  ನಾನ್ನ ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಬಯಸುತೆು ೀನೆ, ಶಿರ ೋಗಳು 

ಮೌನವಾಗಿ ನಿೋಂತ್ತ ಹೇಳುತಿು ದೆಾ ರೆ “ ಜಿೋವ ಉಳಿದ್ಧದೆಯಲೆ  ಅಷ್ಟಟ  ಸ್ತಕು, 

ಜಿೋವಕೆ್ಕ ೋಂತ್ ಯಾವುದು ದೊಡಡ ದಲೆ , ಜಿೋವ ಇರುವುದರಿೋಂದಲೇ ನಮಮ -ನಿಮಮ  ಚಲನೆ, 

ಮಲನ ನಡೆಯುತಿು ದೆ, ಹೊಸ ಬದುಕು ಕರ್ಟಟ ಕಳಳ ಲು ಜಿೋವ ಒೋಂದು  ಇದೆ ರೆ ಸ್ತಕು, 

ಜಿೋವಕೆೆ  ಒೋಂದು ವಿಚಿತ್ರ  ಶಕ್ಕು  ಇದೆ, ತೋಂದರೆಯಲೆ್ಲದಾಗ ಅದು ಛಲವನಿು , 

ಗರ್ಟಟ ತ್ನವನಿು , ಶೌಯಾವನಿು , ಹೊೋರಾಟದ ಮನೋಭಾವವನಿು  ಗೆಳೆಯರಾಗಿ 

ಕರೆದುಕೋಂಡು ಬರುತ್ು ದೆ. ಈ ಗೆಳೆಯರು ಟೋಂಕಕರ್ಟಟ  ನಿೋಂತ್ತ ಹೊಸ  ಬದುಕನಿು  

ಕರ್ಟಟ ಕಡುತು ರೆ. ರ್ನಳೆ ಖಂಡಿತ್  ಸೂಯೋಾದಯವಾಗುತ್ು ದೆ, ಹೂ ಗಳು 

ಅರಳುತ್ು ವೆ, ಹಾಗೆ ನಿಮಮ  ಬದುಕ್ಕನಲೆ್ಲ  ಹೊಸ ನಗೆ ಮೂಡಿಯೇಮೂಡುತ್ು ದೆ “ಎೋಂದು  

ಅವರು ತಮಮ  ಸಪ ಷಟ ಧಾ ನಿಯಲಿ್ಲ  ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು  ನಾನ್ನ ಕಳಿದ್ದ ೀನೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು  ಕಳಿದ 

ಸಂತರ ಸು ರು ಖುಷ್ಟಪಟಟ ರು. ಇವತ್ತು  ಆ ಪೂಜಯ ರ ಮಾತ್ತ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗುತು ದ್. ಆ ಸಂತರ ಸು ರ 

ಕಣಿಣ ೀರನ್ನು  ಒರೆಸಲು ಸಕುರ ಮುೆಂದ್ ಬರಬೇಕೆೆಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ. ಇದರ 

ಜತೆಗೆ ಸಮಗರ  ಉತು ರ ಕನಾುಟಕದ ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆ ಬಗೆೆ   ಒೆಂದು ದ್ಧನ ಚರ್ಚುಯನ್ನು  

ತೆಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕೆೆಂದು ತಮಮ ಲಿ್ಲ  ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೆಂಡು, ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಶವನ್ನು  

ಕಟಟ  ತಮಗೆ ವಂದ್ಧಸಿ, ನನು  ಮಾತ್ತಗಳನ್ನು  ಮುಕು ಯಗಳಿಸುತೆು ೀನೆ.  

     ಶಿರ ೋ ಕೆ.ರ್ಟ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ(ಪದವಿೋಧರರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳ್ಳ,  ಇೆಂದು 

ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದ ಮಾನಯ  ಶ್ರ ೀ ಎಸ್.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ್್ರವರು ಈ ನಾಡಿನ ಬೃಹ್ತ್ 
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ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಯಾದ ಕೃಷ್ಟಣ  ಮೇಲದ ೆಂಡೆ ಯೀಜನೆ  ವಿಚಾರವನ್ನು  ಚರ್ಚುಗೆ 

ತಂದ್ಧದಾದ ರೆ.  ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು, ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ಇಟಗಿಯವರು, ಶ್ರ ೀ  

ತಿಪ್ಪ ೀಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ಮತ್ತು  ಶ್ರ ೀ ಹ್ಣ್ಮಂತಪಪ  ನಿರಾಣಿಯವರು ಮಾತನಾಡಿದಾದ ರೆ. ನಾನ್ನ 

ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೆಚಿಾ ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಹೀಗುವುದ್ಧಲಿ . ತವು ಕಟಟ  ೪-೫ ನಿಮಿಷಗಳಲಿ್ಲ  

ಮಾತನಾಡಿ ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ. ಇಡಿೀ ಜಗತಿು ನ ನಿೀರಿನ ಮೂಲ ಅೆಂದರೆ, ಮಳ್ಳ. ಆ ಮಳ್ಳ 

ನಿೀರನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಿಸುವಂತಹ್ ಕೆಲಸವನ್ನು  ನಾವು ಎಷ್ಟಟ  ಪರಿಣಾಮಕರಿಯಾಗಿ 

ಮಾಡುತೆು ೀವ, ಅಷಟ ರಮಟಟ ಗೆ ನಿೀರಿನ ಹಹಕರ ನಿೀಗುತು ದ್. ಅದಕೆ ಗಿ ಕೆರೆಕಟ್ಟಟ ಗಳು. 

ಹ್ಳಳ -ಕಳಳ ಗಳು, ಸರೀವರಗಳು-ಸಮುದರ ಗಳು  ಎಲಿವು ಇದಾದ ಗಲ್ಲ ನಾವು ಜಲಾಶಯಗಳ 

ನಿಮಾುಣ್ಕೊ  ದಡಡ ಮಟಟ ದಲಿ್ಲ  ಕೈಹ್ಚಿಾ ದ್ದ ೀವ. ಶತ-ಶತಮಾನಗಳಿೆಂದ ಕೃಷ್ಟಣ -ಕವೇರಿ 

ಯೀಜನೆಗಳ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡುತು ಲೇ ಇದ್ದ ೀವ. ಆದರೆ ಯಾವ ಯೀಜನೆಗಳು ಇನ್ನು  

ಪೂಣ್ುವಾಗಿರುವುದ್ಧಲಿ . ನೆರೆಯ ರಾಜಯ ವಾದ ಆೆಂಧರ ದಲಿ್ಲ  ಎರಡು ನಿೀರಾವರಿ 

ಯೀಜನೆಗಳು ಪೂಣ್ುವಾಗಿವ ಎೆಂದು ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಹ್ಣ್ಮಂತಪಪ  

ನಿರಾಣಿಯವರು  ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದರು. ಒೆಂದು ಪ್ೀಲಾವರಂ ಆೆಂಧರ ಪರ ದೇಶದ ಯೀಜನೆ 

ಇನು ೆಂದು ಈಗಿನ ತೆಲಂಗಾಣ್ದ ಕಲೇಶಾ ರಂ ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆ.  ಇದು ೧,೨೫,೦೦೦ 

ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಯೀಜನೆಯಾಗಿದುದ , ಇದು ಕವಲ ಮೂರು ವಷುಗಳಲಿ್ಲ  

ಪೂಣ್ುವಾಗಿದ್. ನಮಮ   ಯೀಜನೆಗಳು ಪಾರ ರಂಭ್ವಾಗಿ ಐದಾರು ದಶಕಗಳಾದರು 

ಮುಗಿಯಲ್ಲಲಿ .  ೫೫ ರಿೆಂದ ೫೬,೦೦೦ ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು  ಖ್ಚುು ಮಾಡಿ ೧೭೦ 

ಟಎೆಂಸಿ ’ಎ’ ಸೆಿ ೀಮ್ನ ಯೀಜನೆಯು ಸಾ ಲಪ ಮಟಟ ಗೆ ಪೂಣ್ುವಾಗಿದ್.  ಈಗ ಕೃಷಣ  

ನಾಯ ಯಮಂಡಳಿ ತಿೀಪುು  ಕಟಟ ದ್,್ ’ಬಿ’ ಸೆಿ ೀಮ್ನಲಿ್ಲ  ೧೩೦ ಟಎೆಂಸಿ ನಿೀರನ್ನು  

ಬಳಸಿಕಳಳ ಲೇ ಬೇಕು.  ದುರಂತ ಎೆಂದರೆ, ಕನಾುಟಕ ಎಲಿಾ  ವಿಚಾರಗಳಲಿ್ಲ  ಅವಕೃಪ್ಗೆ 

ಒಳಗಾಗುತಿು ದ್. ಅದು ಕೃಷ್ಟಣ , ಕವೇರಿ ಅಥವಾ ಮಹ್ದಾಯಿ ನಿೀರಾವರಿ ವಿಚಾರವಿರಲ್ಲ,  

ಎಲಿಾ  ಕಲರ್ಟಟ ದಲಿ್ಲಯು ಕೆಂದರ ದಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರವಿರಲ್ಲ, ತಮಿಳುನಾಡು, 

ಮಹರಾಷಟ ರ,ಆೆಂಧರ ಪರ ದೇಶ ರಾಜಯ ಗಳ ಮುೆಂದ್  ಕನಾುಟಕದ ಸೆಿ ತಿ ಅತಯ ೆಂತ 

ದಯನಿೀಯವಾಗಿದ್ ಎೆಂದು ಅತಯ ೆಂತ ನೀವಿವಿೆಂದ ಭಾರವಾದ ಮನಸಿು ನಿೆಂದ ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. 

ಪ್ೀಲಾವರಂ ಮತ್ತು  ಕಲೇಶಾ ರಂ ಯೀಜನೆಗಳು ರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಗಳು 

ಎೆಂದು ನಿಣ್ುಯವಾಗಿವ. ಕೆಂದರ  ಸಕುರದವರು ಈ ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  National Projects 

ಎೆಂದು ಘೀಷಣೆ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. ನಾವು ಪರ ಸ್ವು ವನೆಯನ್ನು  ಕಟಟ ದ್ದ ೀವ. ಅದರೆ ಏನ್ನ 

ಆಗಿರುವುದ್ಧಲಿ . ಇವತ್ತು  ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ರಾಷಟ ರ ಮಟಟ ದಲಿ್ಲ  ಬಿಜೆಪಿ ಸಕುರವಿದ್. ಉತು ರ 
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ಕನಾುಟಕದ ಜನರು ಬಿಜೆಪಿ ಪರ ಗಟಟ ಯಾಗಿ ನಿೆಂತ್ತಕೆಂಡಿದಾದ ರೆ.  ಆದರೆ ಏಕೆ ನಮಮ  

ಯೀಜನೆಗಳು ರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ ಯೀಜನೆಗಳಾಗಿ ಘೀಷಣೆಯಾಗಲ್ಲಲಿ ? ಘೀಷಣೆಯಾದರೆ 

ಬರುವ ಲಾಭ್ ಎೆಂದರೆ, ೯೦%  ರಷ್ಟಟ  ಯೀಜನೆಯ ವಚಾ ವನ್ನು  ಕೆಂದರ  ಸಕುರ 

ಭ್ರಿಸುತು ದ್. Land works and Civil works ಗೆ ಕೆಂದರ  ಸಕುರ  ಹ್ಣ್ವನ್ನು  ಕಡುತು ದ್.  

ಕೆಂದರ  ಸಕುರದ ತಂಡ ಬಂದು ಎಲಿವನ್ನು  ಪರಿೀಕಿಷ ಸುತು ದ್. ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳು 

ನಿಲಿುವುದ್ಧಲಿ   ಹೀದ ಅಧಿವೇಶನದಲಿ್ಲ  ನಾನ್ನ ಮಾತನಾಡುತು , ಸಕುರ ಮೇಕೆದಾಟ್ಟ 

ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ತೆಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕು ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್. ನಮಮ  ಪಾಲ್ಲನ ನಿೀರನ್ನು  

ಬಳಸಿಕಳಳ ಲು ಮತ್ತು  ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು  ಕನಾುಟಕದ ವಿವಾದವನ್ನು  ಶಾಶಾ ತವಾಗಿ 

ಪರಿಹ್ರಿಸಿಕಳಳ ಬೇಕು ಎೆಂದರೆ,  ಮೇಕೆದಾಟ್ಟ ಯೀಜನೆಯಾಗಬೇಕು.  ಆ ಯೀಜನೆ ಎಷ್ಟಟ   

ಪರ ಗತಿಯಾಗಿದ್ ಎನ್ನು ವ ವಿವರಣೆಯನ್ನು  ಇನ್ನು  ಕಟಟ ರುವುದ್ಧಲಿ .  ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ 

ಕೆಂದರ  ಸಕುರವನ್ನು  ಭೇಟ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ಯೇ? ಆ ಯೀಜನೆ ಎಲಿ್ಲ  ಹೀಯಿತ್ತ?  ನಾವು 

ಮಾನಯ  ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳಾದ ಕುಮಾರಸ್ವಾ ಮಿಯವರನ್ನು  ಭೇಟ ಮಾಡಿ ಕೆಂದರ  

ಸಕುರಕೆೆ  ಮನವಿಯನ್ನು  ಕಟಟ ದ್ದ ೀವ. ವಿಧಾನಸೌಧದ ಗಾೆಂಧಿ ಪರ ತಿಮ್ಮಯಿೆಂದ 

ರಾಜಭ್ವನಕೆೆ  ಪಾದಯಾತೆರ  ಹೀಗಿದದ ವು.  ಎಲಿ  ಶಾಸಕರು ಸೇರಿ ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳನ್ನು  

ಭೇಟ ಮಾಡಿದ್ದ ೀವು. ಮೇಕೆದಾಟ್ಟ, ಕೃಷಣ .ಕವೇರಿ ಯೀಜನೆಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮನವಿ 

ಪತರ ಗಳನ್ನು  ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಕೆಂದರ  ಸಕುರಕೆೆ  ಮತ್ತು  ರಾಜಯ ದ ರಾಜಯ ಪಾಲರಿಗೆ, 

ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ದ ೀವ. ಈ ಮೂರು ಮಹ್ತಾ ದ  ಯೀಜನೆಗಳಾಗಿದುದ , ತಮಮ  

ಮುಖಾೆಂತರ ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  ನನು  ಮನವಿ ಎೆಂದರೆ, ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ 

ನಮಮ  ಚರ್ಚು ಇದ್ದ ೀ ಇರುತು ದ್.  ಎಲಿ್ಲಯವರಗೆ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಮುಗಿಸುವುದ್ಧಲಿ  

ಅಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ಚರ್ಚು ಇದ್ದ ೀ ಇರುತು ದ್. ಕೃಷ್ಟಣ  ಬಿ ಸೆಿ ೀಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗೆಜೆಟ್ 

ನೀಟಫಿಕಶನ್ ಆಗಬೇಕು. ಆೆಂಧರ ದವರು ತಕರಾರು  ಮಾಡುತಿು ದಾದ ರೆ ಅದು ಸರಿ,  ಕವೇರಿ 

ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ  ತಕರಾರು ಇತ್ತು  ಕೆಂದರ  ಸಕುರದವರು  ಮಧಯ ಬಂದು ಆ ವಿವಾದವನ್ನು  

ಬಗೆಹ್ರಿಸಿದರು. ಅದೇ ರಿೀತಿ ಇವತ್ತು  ಕೆಂದರ  ಸಕುರ ಮಧಯ ಪರ ವೇಶ ಮಾಡಿ ಈ 

ವಿವಾದವನ್ನು  ಇತಯ ಥುಗಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇರುವ hurdles clear ಮಾಡಿ ಗೆಜೆಟ್ 

ನೀಟಫಿಕಶನ್ ತಕ್ಷಣ್ ಅಗಬೇಕು.  ಗೆಜೆಜ್ ನೀಟಫಿಕಶನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ್ ರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ 

ಯೀಜನೆ ಎೆಂದು ಘೀಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ್ ಒತು ಡವನ್ನು  ಹಕಬೇಕು. ಅದರ ಬಗೆೆ  

ಅಗತಯ ಬಿದರೆ ಇಲಿ್ಲಯು ನಿಣ್ುಯ ಮಾಡಿ. ಕೆಂದರ ದ ಜಲಸಂಪನೂಮ ಲ ಸಚಿವರನ್ನು  ಭೇಟ 

ಮಾಡಿ, ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ ಗಳನ್ನು  ಭೇಟ ಮಾಡಿ, ತವೇ ಹೀಗಿ ಭೇಟಯಾಗುವುದಾದರೆ 
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ಭೇಟಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಸವುಪಕ್ಷಗಳ ನಿಯೀಗವನ್ನು  ಕರೆದುಕೆಂಡು ಹೀಗುತಿು ರಾ ಹೀಗಿ. 

ಕನಾುಟಕದ ಒೆಂದು ಯೀಜನೆಗಾದರೂ ಕೆಂದರ ದ ಮನು ಣೆ ಬೇಕಗುತು ದ್. ನಾನ್ನ ಹ್ಳ್ಳಯ 

ಮೈಸೂರಿನವನ್ನ, ಆದರೂ ಕವೇರಿ-ಕೃಷ್ಟಣ  ನಮಮ  ಎರಡು ಕಣುಣ ಗಳಿದದ ೆಂತೆ. ಇನ್ನು  ಒೆಂದು 

ಲಕ್ಷ ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿೆಂತ ಹೆಚಿಾ ನ ಹ್ಣ್ ಬೇಕು. ಮಾನಯ  ಜಲಸಂಪನೂಮ ಲ ಸಚಿವರು 

ಹಸದಾಗಿ ಈ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕರವನ್ನು  ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದಾದ ರೆ. ಸ್ವವಿರಾರು ಕೀಟ 

ರೂಪಾಯಿಗಳ spillover works ಇದ್.  ಹಿೀಗಿರುವಾಗ ಒೆಂದು ಲಕ್ಷ ಕೀಟ 

ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿೆಂತ ಹೆಚಿಾ ನ ಹ್ಣ್ವನ್ನು  ಖ್ಚುು ಮಾಡಿ  ಬಿ ಸೆಿ ೀಮ್ನ್ನು  ರಾಜಯ  ಸಕುರ 

ಮಾಡಲು ಸ್ವಧಯ ವ? ಇದಕೆೆ   ಪರಿಹರ ಎೆಂದರೆ, ಇದನ್ನು  ರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ ಯೀಜನೆ ಎೆಂದು 

ಕೆಂದರ ದ್ಧೆಂದ ಘೀಷಣೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತರ  ಈ ಯೀಜನೆ ಕಲಮಿತಿಯಲಿ್ಲ  ಒೆಂದು 

ಅಥವಾ ಎರಡು ವಷುಗಳಲಿ್ಲ  ಮುಕು ಯವಾಗುವುದರಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹ್ವಿಲಿ . 

ಒೆಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು  ಇಲಿ್ಲ  ಹೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ, ಮಾನಯ  ದೇವೇಗೌಡರು ೨೦ ತಿೆಂಗಳು 

ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ ಗಳಾಗಿದದ ರು. ಒೆಂದು ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ರೂಪಿಸಿ, ಇಡಿೀ  ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಯಾವ 

ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಗಳು ನೆನೆಗುದ್ಧಗೆ  ಬಿದ್ಧದ ದದ ವು ಆ ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ ತರಲು 

ಒೆಂದು  ವಿಶೇಷ ಯೀಜನೆ AIBP (Accelerated Irrigation Benefit Program) ಎೆಂದು 

ರೂಪಿಸಿದರು.  ಅದರಲಿ್ಲ  ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ ಕೆೆ    ಆರರಿೆಂದ ಏಳು ಸ್ವವಿರ ಕೀಟ 

ರೂಪಾಯಿಗಳು ಹ್ರಿದು ಬಂದ್ಧತ್ತು .  

        (ಮುೋಂದು)  

(711)/ 15.09.2021/ 4.10/ ಹೆಚ್ವಿ:ಜಿಆರ್್ 

                        ( ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ರ್ಟ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ(ಮುೋಂದು….):- 

ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಆ ಭಾಗದ ಜನರು ಈಗಲ್ಲ ಅವರನ್ನು  

ನೆನಪಿಸಿಕಳುಳ ತಿು ದಾದ ರೆ. ಈಗ ಇವರು ಏನ್ನ ಮಾಡುತು ರೆನ್ನು ವುದು ನನಗೆ ಗತಿು ಲಿ . ಕೆಂದರ  

ಸಕುರದ ಬಳಿ ಯಾವುದಾದರು ನಿಯೀಗವನ್ನು   ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಹೀಗುತು ರೀ, 

ಅವರೀ ಖುದುದ  ಕೆಂದರ ಸಚಿವರನ್ನು  ಭೇಟ ಮಾಡುತು ರೀ ಅಥವಾ ತಮಮ  

ಪರ ಭಾವವನ್ನು  ಬಳಸುತು ರೀ ಗತಿು ಲಿ . ಕೆಂದರ  ಮತ್ತು  ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಒೆಂದೇ ಪಕ್ಷದ ಸಕುರ 

ಅಧಿಕರದಲಿ್ಲರುವಂತಹ್ ಸಂದಭ್ುದಲಿ್ಲ  ಹೆಚುಾ  ಅನ್ನಕೂಲತೆಗಳು ರಾಜಯ ಕೆೆ  ಹ್ರಿದು 

ಬರುತು ವೆಂದು ನಾವಲಿರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದ ವು. ದಯಮಾಡಿ ಮಾನಯ  ಜಲ ಸಂಪನೂಮ ಲ ಸಚಿವರು 
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ಕೆಂದರ  ಸಕುರದ ಮೇಲ್ಲ ಒತು ಡವನ್ನು  ತಂದು ಗೆಜೆಟ್ ನೀಟಫಿಕಶನ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು 

ಮತ್ತು  ಕೃಷ್ಟಣ  ಮೇಲದ ೆಂಡೆ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ ಯೀಜನೆಯ್ಕೆಂದು ಘೀಷಣೆ 

ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಬಹುಶಃ ನಮಮ  ಈ ಪರ ಯತು ಕೆೆ  ಶಾಶಾ ತವಾದ ಪರಿಹರ ಶರವೇಗದಲಿ್ಲ  

ದರೆಯುತು ದ್ೆಂದು ಹೇಳುತು , ನನು  ಮಾತ್ತಗಳನ್ನು  ಮುಕು ಯಗಳಿಸುತಿು ದ್ದ ೀನೆ. 

ಡಾ||ತೇಜ್ಸಿಿ ನಿ ಗೌಡ(ವಿಧಾನಸಭಾಯಿೋಂದ ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು):- ಸನಾಮ ನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈ ಮನೆಯ ಹಿರಿಯ ಸದಸಯ ರುಗಳು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ  ಬಹ್ಳಷ್ಟಟ  

ಮಾತನಾಡಿದಾದ ರೆ. ಕೆಲವೆಂದು ವಿಚಾರಗಳ ಮೇಲ್ಲ ಮಾತರ  ಬ್ಳಕು ರ್ಚಲಿುವಂತಹ್ 

ಪರ ಯತು ವನ್ನು  ನಾನ್ನ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  

 ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಒಕೊಟ ವಯ ವಸೆೆಯಲಿ್ಲ  ಎಲಿ  ರಾಜಯ ಗಳ ಮಧ್ಯಯ  

ಸಮನಾ ಯವನ್ನು , ಶಾೆಂತಿ ಮತ್ತು  ಪಿರ ೀತಿಯನ್ನು  ಸ್ವಧಿಸಲೇ ಬೇಕಗಿರುವ ಅನಿವಾಯುತೆ 

ಇದಾದ ಗೂಯ  ಕೂಡ ರಾಜಯ ದ ಹಿತವನ್ನು  ಕಪಾಡಬೇಕದಾಗ ಅೆಂತರ್್ರಾಜಯ  ಮಟಟ ದಲಿ್ಲ  ನದ್ಧ 

ನಿೀರಿನ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು  ಭಾಷ್ಟ ವಿಚಾರಗಳು ಬಹ್ಳ ಸೂಕ್ಷಮವಾಗಿರುವ ವಿಚಾರಗಳಾಗಿರುತು ವ. 

ಅನೇಕ ಮಂದ್ಧ ಹಿರಿಯರು ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ  ಪೂವುದ್ಧೆಂದಲ್ಲ ಇರುವಂತಹ್ ನದ್ಧ ನಿೀರಿನ 

ವಿವಾದದ   ಬಗೆೆ  ದೇಶಕೆೆ  ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ  ಬಂದ ಮೇಲ್ಲ ಮತ್ತು  ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ರಚನೆಯಾದ 

ಮೇಲ್ಲ ರಾಜಯ ದ ನಿೀರಿನ ಹ್ಕೆನ್ನು  ಕಪಾಡುವುದಕೆೆ  ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ಸಕುರ 

ಅಧಿಕರದಲಿ್ಲದದ ರೂ ಪಾರ ಮಾಣಿಕವಾದ ಪರ ಯತು ವನ್ನು  ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. ಅದಕೆ ಗಿ ಇೆಂದ್ಧನ 

ಪಿೀಳಿಗೆಯವರು ತ್ತೆಂಬು ಹೃದಯದ ಧನಯ ವಾದಗಳನ್ನು  ಅಪಿುಸಬೇಕಗಿದ್. ನಿೀರಿನ 

ಹ್ಕೆನ್ನು  ಪರ ತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದಕೆ ೀಸೆ ರ ನೂರಾರು ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು  

ನಾಯ ಯಾಲಯಗಳಲಿ್ಲ  ವಯ ಯ ಮಾಡಿದ್ದ ೀವ. ಏಕೆೆಂದರೆ ಮದಲು ನಮಮ  ನಿೀರಿನ ಹ್ಕೆನ್ನು  

ಪರ ತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಗುತು ದ್. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಹ್ತು ರು ಜನ ಮೇದಾವಿಗಳು 

ಸ್ವವಿರಾರು ಜನ ವಕಿೀಲರು, ಅಧಿಕರಿಗಳು  ಮತ್ತು  ನಮಮ  ರಾಜಕಿೀಯ ಮುತು ದ್ಧದ ಗಳು ಈ 

ವಿಚಾರದ ಬಗೆೆ  ಅಧಯ ಯನ ಮಾಡಿ ರಾಜ ತೆಂತಿರ ಕ ನೈಪುಣ್ಯ ತೆಯನ್ನು  ಮ್ಮರೆದು ಪಕೆದ 

ರಾಜಯ ದವರ ಜತೆಗೆ ಕೆಲವಮ್ಮಮ  ಯುಕಿು ಯಿೆಂದ ಕೆಲವಮ್ಮಮ  ಶಕಿು ಯಿೆಂದ ನಮಮ  ನಿೀರಿನ 

ಹ್ಕೆನ್ನು   ಪರ ತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದ್ದ ೀವ. ಮಾನಯ  ಎಸ್್.ಆರ್್.ಪಾಟೀಲ್್ರವರು 

ಸ್ವವುಜನಿಕ ಮಹ್ತಾ ದ ವಿಚಾರದಡಿಯಲಿ್ಲ  ಈ ವಿಷಯವನ್ನು  ಪರ ಸ್ವು ಪ  ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. 

ಕೃಷ್ಟಣ , ಕವೇರಿ ಮತ್ತು  ಮಹ್ದಾಯಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ನದ್ಧ ನಿೀರಾವರಿ 

ಯೀಜನೆಗಳ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ, ಅದು ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ ದ ಜನರ ಭಾವನಾತಮ ಕ ಮತ್ತು  

ಪರ ತಿಷ್ಾ ಯ ವಿಚಾರವಾಗಿರುತು ದ್. ನಮಮ  ಪಕೆದ ರಾಜಯ ದವರು ಜಲಯಜ್ಞ ಮಾಡಿ, ನಿೀರಾವರಿ 



«¥À/15.09.2021/139 

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

ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  ತಾ ರಿತಗತಿಯಲಿ್ಲ  ಪೂರೈಸುವಾಗ, ನಾವು ಇಷ್ಟಟ  ಸುದ್ಧೀರ್ುವಾಗಿ ನಿೀರಾವರಿ 

ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  ಮಾಡುತಿು ರುವ ಬಗೆೆ  ನಮಗೆ ದುುಃಖ್ ಮತ್ತು  ಹಟ್ಟಟ ಕಿಚಾಾ ಗುತಿು ದ್.  ಒೆಂದು 

ಕಡೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಾ ಯಿೆಂದಾಗಿ ಸಮಸೆಯ ಯುೆಂಟ್ಟದರೆ,  ಮತು ೆಂದು ಕಡೆ 1600 ಅಡಿಗಳಷ್ಟಟ  

ಅೆಂತಜುಲ ಕುಸಿತಗೆಂಡಿರುವ ಸಮಸೆಯ ಯನ್ನು  ನಾವು ಎದುರಿಸುತಿು ದ್ದ ೀವ. ಇದರಿೆಂದಾಗಿ 

ಸಮಾನತೆಯನ್ನು  ಸ್ವಧಿಸುವುದಕೆೆ  ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತಿು ಲಿ . ನಾವು ಆದಯ ತೆಯನ್ನು  ಯಾವುದಕೆೆ  

ಕಡಬೇಕು ಎನ್ನು ವುದರ ಬಗೆೆ  ಇದೆಂದು ಅಪಾಯದ ಕರೆಗಂಟ್ಟಯಾಗಿದ್. ಡಾ|| 

ಎ.ಪಿ.ಜೆ.ಅಬುದ ಲ್್ ಕಲಂ ಅವರು,್ ’ನಿದ್ದ  ಮಾಡುವಾಗ ಕನಸು ಕಣುವುದು ಸಹ್ಜ ಆದರೆ, 

ನಿದ್ದ  ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಬಿಡದೇ ಇರುವಂತಹ್ ಕನಸುು  ಕಣ್ಬೇಕಗಿದ್. ಆ ಕನಸಿು ನ 

ಬ್ನೆು ತು ಬೇಕು’ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಾದ ರೆ, ಈ ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ  ಹಿೆಂದ್ಧನ ಅನೇಕ ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳು 

ನೀವನ್ನು ೆಂಡಿದಾದ ರೆ, ಶ್ರ ೀಯುತರುಗಳಾದ ಹೆಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡರು, ಜೆ.ಹೆಚ್.ಪಟೇಲ್್ರವರು, 

ಎಸ್್.ಎೆಂ.ಕೃಷ್ಟಣ ರವರು, ಬಿ.ಎಸ್್.ಯಡಿಯೂರಪಪ ನವರು ನಿೀರಾವರಿ ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ  ಜೈಲ್ಲಗೆ 

ಹೀಗುವ ಹಂತವನ್ನು  ತಲುಪಿರುವ ವಿಚಾರವನ್ನು  ನಾನ್ನ ಪತರ ಕತೆುಯಾಗಿ ಮತ್ತು  ಈ 

ರಾಜಯ ದ ಪರ ಜೆಯಾಗಿ ಕಂಡಿದ್ದ ೀನೆ. ಇೆಂತಹ್ ಸಂದಭ್ುದಲಿ್ಲ  ನಾವು ಮುಕು ವಾಗಿ 

ಮಾತನಾಡಬೇಕಗುತು ದ್. ಮಟಟ ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾವು ಯೀಜನೆಗಳ ಅನ್ನಷ್ಟಾ ನದಲಿ್ಲ  

ಆಗುತಿು ರುವ ಸೀರಿಕೆಯನ್ನು  ತಡೆಗಟಟ ಬೇಕಗಿದ್. ಒೆಂದು ಯೀಜನೆಯ ಪಾರ ರಂಭ್ದಲಿ್ಲ  

ಅೆಂದಾರ್ಜ ವಚಾ  ಎಷ್ಟಟ ರುತು ದ್ ಅದು ಮುಕು ಯಗಳುಳ ವಷಟ ರಲಿ್ಲ  ಎಷ್ಟಟ ಗುತು ದ್ 

ಎನ್ನು ವುದು ಮುಖ್ಯ ವಾಗುತು ದ್. ಯೀಜನೆ ವಿಳಂಬವಾದಷ್ಟಟ  ಅೆಂದಾರ್ಜ ವಚಾ ದ 

ಪರ ಮಾಣ್ ಹೆಚಾಾ ಗುತು ದ್. ಮತು ೆಂದು ಕಡೆ ಗುಣ್ಮಟಟ  ಮತ್ತು  ಸೀರಿಕೆಯಿೆಂದಾಗಿ ಹ್ಣ್ 

ವಯ ಯವಾಗುತು ದ್.  ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ತನು  ನಿೀರಿನ ಹ್ಕೆನ್ನು  ಸ್ವಧನೆ ಮಾಡಿಕಳಳ ದ್ಧದದ ರೆ 

ಮತು ೆಂದು ಅಪಾಯ ಕದ್ಧದ್. ಇೆಂತಹ್ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದಾಗ ಕೀಟ್ುಗಳು ಬಹ್ಳ 

ಸೂಕ್ಷಮವಾಗಿ ಸಪ ೆಂದ್ಧಸುತು ವ. ಒೆಂದು ಕಡೆ ಸ್ವವಿರಾರು ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು  ವಚಾ  

ಮಾಡಿ ನಮಮ  ರಾಜಯ ದ ವಕಿೀಲರು ನಮಮ  ನಿೀರಿನ ಹ್ಕೆನ್ನು  ದರಕಿಸಿಕಟಟ ದಾದ ರೆ. ಕೃಷ್ಟಣ , 

ಕವೇರಿ ಮತ್ತು  ಮಹ್ದಾಯಿ ನದ್ಧಗಳಿೆಂದ ಬರುವ ನಮಮ  ಭಾಗದ ನಿೀರನ್ನು  ನಿಗದ್ಧತ 

ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಬಳಸಿಕಳಳ ದೇ ಇದದ ರೆ ಮುೆಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲಿ್ಲ  ನಾವು ಅಪಾಯವನ್ನು  

ಎದುರಿಸಬೇಕಗಿದ್. ರಾಜಯ ದ ಹಿತದೃಷ್ಟಟ ಯಿೆಂದ ಪರ ತಿಪಕ್ಷಗಳು ನಿೀಡಿರುವಂತಹ್ ಸಲಹೆ 

ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು  ಸಕರಾತಮ ಕವಾಗಿ ಸಿಾ ೀಕರಿಸುವಂತಹ್ ಸಕುರ ನಮಮ ದು. ಮಾನಯ  

ಎಸ್್.ಆರ್್.ಪಾಟೀಲ್್ನವರು ನೀಡುವುದಕೆೆ  ಮೃದು ಸಾ ಭಾವದವರಾಗಿದದ ರೂ ಮಾತಿನ 

ಅೆಂಕುಶದ್ಧೆಂದ ಸಕುರವನ್ನು  ಚುಚಿಾ ದಾದ ರೆ. ಅವರ ಕತುವಯ ವನ್ನು  ಅವರು ಮಾಡಿದಾದ ರೆ.  
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ನಮಮ ದು ಡಬಬ ಲ್್ ಇೆಂಜಿನ್ ಸಕುರವಾಗಿದ್. ಡಬಬ ಲ್್ ಇೆಂಜಿನ್ ಸಕುರವಾಗಿದದ ರೂ ಸಹ್  

ಈ ದೇಶದ ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ ಗಳಾಗಿರುವ ಮಾನಯ  ನರೇೆಂದರ  ಮೀದ್ಧಯವರು ರಾಜಯ ದ 

ನಿೀರಾವರಿ ವಿಚಾರ ಬಂದಂತಹ್ ಸಂದಭ್ುದಲಿ್ಲ  ಮಾಜಿ ಪರ ಧಾನಮಂತಿರ ಗಳಾದ ಮಾನಯ  

ಹೆಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡರ ಜತೆಗೆ ಮಾತ್ತಕತೆ ನಡೆಸುವುದರ ಜತೆಗೆ ಬಾಗಿಲ್ಲಗೆ ಬಂದು 

ಕಳುಹಿಸಿಕಡುವಂತಹ್ ಸೌಜನಯ ವನ್ನು  ಸಹ್ ಹೆಂದ್ಧದಾದ ರೆ. ನಮಮ  ಸಕುರಕೆೆ  ಯಾವುದೇ 

ರಿೀತಿಯ ಪರ ತಿಷ್ಾ  ಎನ್ನು ವುದು ಇಲಿ . ಈ ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ  ಯಾರೂ ಸಾ ಪರ ತಿಷ್ಾ ಯನ್ನು  

ತೀರಿಸುವುದ್ಧಲಿ . ಹಿೆಂದ್ ಮಾನಯ  ಹೆಚ್.ಎನ್.ನಂಜೇಗೌಡರು, ಶ್ರ ೀಯುತ ನಾಗೇಗೌಡರು, ಶ್ರ ೀ 

ಹೆಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡರು, ಮಾನಯ  ಪುಟಟ ಸ್ವಾ ಮಿಗೌಡರು  ಮತ್ತು  ಈಗಿನ ಮಾನಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳಾದ ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮಾಮಯಿಯವರು ಮತ್ತು  ನಿೀರಾವರಿ 

ಸಚಿವರಾಗಿರುವ ಶ್ರ ೀ ಗೀವಿೆಂದ ಕರಜೀಳ ಇವರುಗಳಿೆಂದ ಇೆಂದ್ಧನ ಪಿೀಳಿಗೆಯವರು  

ನಿೀರಾವರಿಯ ಬಗೆೆ  ಜಾಾ ನವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಳಳ ಬೇಕಗಿದ್. ನಿೀರಾವರಿ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ 

ಬೇರೆ ಪರ ಶೆು  ಉದು ವವಾಗುವುದೇ ಇಲಿ . ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಗಳು 

ಬೇಗನೇ ಅನ್ನಷ್ಟಾ ನಗಳಿಸಲು ಬೇರೆ ಖ್ಚುುಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ್ ಹಕುವ ನಿಟಟ ನಲಿ್ಲ  

ಸಕರಾತಮ ಕವಾದ ತಿೀಮಾುನಗಳನ್ನು  ತೆಗೆದುಕೆಂಡ ಸಂದಭ್ುದಲಿ್ಲ   ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದವರು 

ಸಹ್ಕರವನ್ನು  ನಿೀಡಬೇಕಗುತು ದ್. ಆದಯ ತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  

ತೆಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕಗಿದ್ ಮತ್ತು  ಒೆಂದು ಕಲಮಿತಿಯಳಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು  ಮುಗಿಸಬೇಕಗಿದ್. 

ಅದರಿೆಂದ ದರೆಯುವಂತಹ್ ಫಲವನ್ನು  ನಮಮ  ತಲ್ಲಮಾರಿನವರು ಮತ್ತು  ನಮಮ  ಮುೆಂದ್ಧನ 

ತಲ್ಲಮಾರಿನವರು ಅನ್ನಭ್ವಿಸುವಂತಗಬೇಕಗಿದ್. ನಾನ್ನ ಹೈಕೀಟ್ುನ ಒಬಬ  

ನಾಯ ಯಮೂತಿುಗಳ ಜತೆಗೆ ಮಾತನಾಡುತಿು ದದ  ಸಂದಭ್ುದಲಿ್ಲ ,್ ’ಹಿೆಂದ್ ಮಾನವ 

ಕೆಂದ್ಧರ ೀಕೃತ ತಿೀಪುುಗಳನ್ನು  ನಿೀಡಲಾಗುತಿು ತ್ತು . ಈಗ ಪರ ಕೃತಿ ಉಳಿದರೆ  ನಾವು ಉಳಿಯುತೆು ೀವ 

ಎನ್ನು ವ ಹಿನೆು ಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಪರ ಕೃತಿಯನ್ನು  ಸಹ್ ಗಮನದಲಿ್ಲಟ್ಟಟ ಕಳಳ ಬೇಕಗಿದ್’ ಎನ್ನು ವ 

ಮಾತನ್ನು  ಹೇಳಿದರು.  ಮನ್ನಷಯ  ಇವತ್ತು  ಅತಿವೃಷ್ಟಾ  ಮತ್ತು  ಅನಾವೃಷ್ಟಾ ಗಳನ್ನು  

ಎದುರಿಸುತಿು ದ್ದ ೀವ. ಉತು ರ ಕನಾುಟಕ ಭಾಗದ ಮತ್ತು  ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ನನು  ಅನೇಕ ಜನ 

ಸೆು ೀಹಿತರು ಮಾತನಾಡುತಿು ದದ  ಸಂದಭ್ುದಲಿ್ಲ  ’ನಾವು ಕಷಟ ಪಟ್ಟಟ  ಸಂಪಾದನೆ 

ಮಾಡಿದಂತಹ್ ಸಂಪತ್ತು  ನಿೀರಿನ ಪಾಲಾಗುತಿು ದ್. ಒೆಂದು ಕಡೆ ಕಡಲು ಕರೆತ ಮತು ೆಂದು 

ಕಡೆ ಪರ ವಾಹ್ದ ರಭ್ಸವನ್ನು  ನಾವು ಎದುರಿಸುತಿು ದ್ದ ೀವ’ ಎನ್ನು ವಂತಹ್ ಮಾತ್ತಗಳನ್ನು  

ಹೇಳಿದಾದ ರೆ. ಬಹ್ಳ ಕಷಟ ಪಟ್ಟಟ  ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಮನೆಮಠ ಆಸಿು ಪಾಸಿು ಗಳನ್ನು  

ಕಳ್ಳದುಕೆಂಡಿದಾದ ರೆ. ಮಾನಯ  ಬಸವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್್ ಇಟಗಿಯವರು ಮಾತನಾಡುತಿು ದದ  
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ಸಂದಭ್ುದಲಿ್ಲ , ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಪರ ದೇಶದೆಂದ್ಧಗೆ ಸಂತರ ಸು ರ ಭಾವನಾತಮ ಕ 

ಸಂಬಂಧ ಯಾವ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲರುತು ದ್ ಎನ್ನು ವುದರ ಬಗೆೆ  ವಿವರಿಸಿದದ ರು.  

 ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ತಯ ಗ ಎನ್ನು ವ ಮಾತ್ತ ಬಂದಾಗ ಕೀಟ 

ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು  ಕಟಟ ರೂ ಒಬಬ  ತಯಿಯ ನೆನಪನ್ನು  ಹ್ಣ್ದ್ಧೆಂದ ಅಳತೆ 

ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಸ್ವಧಯ ವಾಗುವುದ್ಧಲಿ . ನಾವು ಬಾಳಿ ಬದುಕಿದಂತಹ್ ನಮಮ  ಸಂಸೆ ೃತಿ, 

ಬಂಧುತಾ ವನ್ನು  ತರೆದು ಇೆಂತಹ್ ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು  ಬಿಟ್ಟಟ ಕಟಟ ರುವವರ 

ತಯ ಗವನ್ನು  ನಾವು ಯಾವ ಮಾತಿನಿೆಂದಲ್ಲ ವಯ ಕು ಪಡಿಸುವುದಕೆೆ  ಸ್ವಧಯ ವಾಗುವುದ್ಧಲಿ . 

ಸಂತರ ಸು ರಿಗೆ ಪುನರ್್ವಸತಿ ಕಲ್ಲಪ ಸುವ ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ  ಒೆಂದ್ಧಷ್ಟಟ  ಕರತೆಗಳಾಗಿವ. ಒಬಬ  

ರೈತನಿಗೆ ದನಕರು ಕಟಟ ಕಳುಳ ವಷ್ಟಟ  ವಿಸ್ವು ರವಾದ ಜಾಗವನ್ನು  ಕಡದೇ 30x40 

ವಿಸಿು ೀಣ್ುದ ಜಾಗ ಕಟಟ ರೆ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಕಗುವುದ್ಧಲಿ . ಇೆಂತಹ್ ಅವೈಜಾಾ ನಿಕ 

ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಎಲಿ್ಲೆಂದ ಬಂದ್ಧವ ಎನ್ನು ವುದು ನನಗೆ ಅಥುವಾಗುತಿು ಲಿ . ಇೆಂತಹ್ 

ಕರತೆಗಳನ್ನು  ಸರಿಪಡಿಸಿ ಆದಷ್ಟಟ  ತಾ ರಿತವಾಗಿ ನಾಯ ಯಾಲಯಗಳಿೆಂದ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ 

ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ ದ ನಿೀರಿನ ಹ್ಕೆನ್ನು  ಅತಯ ೆಂತ ಶ್ೀರ್ರ ವಾಗಿ ಬಳಸಿಕಳುಳ ವುದಕೆೆ  ನಾವು 

ಆದಯ ತೆಯನ್ನು  ಕಡಬೇಕಗಿದ್ ಎನ್ನು ವ ಮಾತನ್ನು  ಹೇಳುತು , ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ 

ನಾಯಕರು ನಿಯಮ 68ರಡಿಯಲಿ್ಲ  ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಿರುವ ಈ ವಿಚಾರಕೆೆ  ನನು  ಬ್ೆಂಬಲವನ್ನು  

ವಯ ಕು ಪಡಿಸುತು , ನನು  ಮಾತ್ತಗಳನ್ನು  ಮುಕು ಯಗಳಿಸುತಿು ದ್ದ ೀನೆ. 

 ಶಿರ ೋ ಗೋವಿೋಂದ ಎೋಂ.ಕಾರಜೋಳ(ಬೃಹತ  ಮತ್ತು  ಮಧಾ ಮ ನಿೋರಾವರಿ 

ಸಚಿವರು):- ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಕೃಷ್ಟಣ  ಮೇಲದ ೆಂಡೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪರ ತಿಪಕ್ಷದ 

ನಾಯಕರನ್ನು  ಒಳಗೆಂಡಂತೆ ಸುಮಾರು 8 ಜನ ಸದಸಯ ರು ಮಾತನಾಡಿದಾದ ರೆ.  ಮಾನಯ  

ಎಸ್್.ಆರ್್.ಪಾಟೀಲ್್ರವರು ಸುಮಾರು ಒೆಂದು ಗಂಟ್ಟ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಲ 

ಮಾತನಾಡಿದಾದ ರೆ. ಶ್ರ ೀಯುತರುಗಳಾದ ತಿಪ್ಪ ೀಸ್ವಾ ಮಿಯವರು, ಆರ್್.ಬಿ.ತಿಮಾಮಪೂರ್್ರವರು 

ಮತ್ತು  ಪರ ಕಶ್ ಕೆ.ರಾಥೀಡ್್ರವರು ಹ್ದ್ಧನೈದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಲ ಮಾತನಾಡಿದಾದ ರೆ. 

ಮಾನಯ  ಬಸವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್್ ಇಟಗಿಯವರು ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು  ನಿಮಿಷಗಳ ಕಲ 

ಮಾತನಾಡಿದಾದ ರೆ. ಅವರ ಭಾಗಕೆೆ  ನಿೀರಾವರಿ ಆಗಿ ಬಹ್ಳ ವಷುಗಳಾಗಿವ.  ನಾರಾಯಣ್ಪುರ 

ಎಡದಂಡೆ ಮತ್ತು  ಬಲದಂಡೆ ಕಲುವ, ಜೇವಗಿು ಶಾಖಾ ಕಲುವ ಮತ್ತು  ಇೆಂಡಿ ಶಾಖಾ 

ಕಲುವಯ ಎಲಿ  ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಗಳಿೆಂದ ನಿೀರು ಪಡೆದುಕೆಂಡಿರುವವರು ಅವರ 

ಭಾಗದವರೇ, ಅವರೇ ಹೆಚುಾ  ಮಾತನಾಡಿದಾದ ರೆ. ಶ್ರ ೀಯುತರುಗಳಾದ ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರು, 



«¥À/15.09.2021/142 

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

ನಿರಾಣಿ ಹ್ಣುಮಂತ್ ರುದರ ಪಪ ನವರು ಮತ್ತು  ತೇಜಸಿಾ ಗೌಡರು ಸಂಕಿಷ ಪು ವಾಗಿ 

ಮಾತನಾಡಿದಾದ ರೆ.  

                               (ಮುೆಂದುವರಿದ್ಧದ್) 

(712)/ 15.09.2021/4.20/ಪಿಕೆ(ಹೆಚ್ವಿ):ಜಿಆರ್್ 

                       (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಗೋವಿೋಂದ ಎೋಂ.ಕಾರಜೋಳ(ಮುೋಂದು…):-  

ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇವರೆಲಿ  ಕಳಕಳಿ ಮತ್ತು  ಕಳಜಿಗಾಗಿ 

ಮಟಟ ಮದಲನೆಯದಾಗಿ ನಾನ್ನ ಧನಯ ವಾದಗಳನ್ನು  ಅಪಿುಸುವುದಕೆೆ  ಬಯಸುತಿು ದ್ದ ೀನೆ. 

ಕೃಷ್ಟಣ  ನದ್ಧಗೆ ಅಡಡ ಲಾಗಿ ಒೆಂದು ಅಣೆಕಟಟ ನ್ನು  ಕಟಟ ಬೇಕು ಮತ್ತು  ನಿೀರಾವರಿಯನ್ನು  

ಒದಗಿಸಬೇಕೆನ್ನು ವ ನಿಟಟ ನಲಿ್ಲ  ಒೆಂದು ಶತಮಾನದ್ಧೆಂದಲ್ಲ ಹೀರಾಟ ನಡೆಯುತಿು ದ್. 

ಬಿರ ಟಷ್ನವರ ಕಲದಲಿ್ಲಯೇ ಈ ಹೀರಾಟ ಪಾರ ರಂಭ್ವಾಗಿತ್ತು . ಆ ಕಲದಲಿ್ಲ  ಸುಗಂಧಿ 

ಮುರುಗಪಪ ಣ್ಣ ನವರ ಹೆಸರನ್ನು  ಇತಿು ೀಚಿನವರು ಯಾರು ಕಳಿರುವುದಕೆೆ  ಸ್ವಧಯ ವಿಲಿ  

ಬಹುಶ: ಮಾನಯ  ಎಸ್್.ಆರ್್.ಪಾಟೀಲ್್ರವರು ಕಳಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ನೀಡಿರುವುದಕೆೆ  

ಸ್ವಧಯ ವಿಲಿ . ನಾನ್ನ ಅವರನ್ನು  ನೀಡಿದ್ದ ೀನೆ ಏಕೆೆಂದರೆ ನಾನ್ನ ಅವರ ಊರಿನಲಿ್ಲಯೇ 

ಹುಟಟ  ಬ್ಳ್ಳದವನ್ನ. ಶ್ರ ೀ ರಾಜಾರಾಮ್ ದುಬ್ಯವರು ಮಾನಯ  ಜವಹ್ರಲಾಲ ನೆಹ್ರು ಅವರ 

ಕಲದಲಿ್ಲ  ಲೀಕಸಭಾ ಸದಸಯ ರಾಗಿದದ ರು ಮತ್ತು  ಮಾನಯ  ಬಾಬು ಹುಜರೆಯವರು 1952ರಲಿ್ಲ  

ಮುೆಂಬೈ ಪಾರ ೆಂತಯ ದ ಮದಲನೆಯ ಚುನಾವಣೆಯಲಿ್ಲ  ಗೆದುದ  ಬಂದ್ಧದದ ರು. ಅವರನ್ನು  

ನಾವಲಿರೂ ’ಅಜೆ ನವರು’ ಎೆಂದು ಕರೆಯುತಿು ದ್ದ ವು. ಇವರೆಲಿವೂ ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ  

ಹೀರಾಟಗಾರರಾಗಿದಾದ ರೆ. ಇವರೆಲಿರೂ ಆ ಪಾರ ೆಂತಯ ಕೆೆ  ನಿೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸಬೇಕೆನ್ನು ವ 

ನಿಟಟ ನಲಿ್ಲ  ದಡಡ  ಹೀರಾಟ ನಡೆಸಿ, ಸೆರೆವಾಸವನ್ನು  ಅನ್ನಭ್ವಿಸಿದದ ರು. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ 

ಪರ ಗತಿಯನ್ನು  ಬಿರ ಟಷ್ ಸಕುರದಲಿ್ಲ  ಕಣುವುದಕೆೆ  ಸ್ವಧಯ ವಾಗಲ್ಲಲಿ .  

 ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಪಾರ ೆಂತಯ ಗಳ ಪುನರ್್ವಿೆಂಗಡಣೆಯಾದ ಮೇಲ್ಲ ನಾವು, 

ನಿೀವಲಿರೂ ಮುೆಂಬೈ ಪಾರ ೆಂತಯ ದ್ಧೆಂದ ಮೈಸೂರು ಪಾರ ೆಂತಯ ಕೆೆ  ಬಂದ್ಧರುವವರು. ನಾವುಗಳು 

ಮೈಸೂರು ಪಾರ ೆಂತಯ ಕೆೆ  ಬರುವುದಕೊ  ಮುೆಂರ್ಚ ಮುೆಂಬೈ ಪಾರ ೆಂತಯ ದಲಿ್ಲ  ಕೀಯಾು  

ಅಣೆಕಟಟ ನ್ನು  ನಿಮಾುಣ್ ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ  ಸವು ಮತ್ತು  ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್್. ಅನ್ನು  ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು . 

ಆಡಳಿತತಮ ಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮತ್ತು  ತೆಂತಿರ ಕ ಅನ್ನಮೀದನೆ ಸಹ್ ದರೆತಿತ್ತು . ಮುೆಂದ್ 
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ಟ್ಟೆಂಡರ್್ ಕರೆಯುವಷಟ ರಲಿ್ಲ  ರಾಜಯ ಗಳ ಪುನರ್್ವಿೆಂಗಡಣೆ ಆಗಿತ್ತು . ಅೆಂದ್ಧನ ಮುೆಂಬೈ 

ಪಾರ ೆಂತಯ ದ ಸಕುರ,್ ’ಮೈಸೂರು ರಾಜಯ ದ ಅಖಂಡ ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲಿ್ಲ  ಅೆಂದರೆ, ಇೆಂದ್ಧನ 

ಬಾಗಲಕೀಟ್ಟ ಮತ್ತು   ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳನ್ನು  ನಿೀರಾವರಿ ವಾಯ ಪಿು ಗೆ ತರಲು ನಾವು ಸವು 

ಮಾಡಿ ಆಡಳಿತತಮ ಕ ಅನ್ನಮೀದನೆಯನ್ನು  ದರೆಕಿಸಿಕೆಂಡಿದ್ದ ೀವ. ಈಗ ಟ್ಟೆಂಡರ್್ 

ಕರೆಯಬೇಕಗಿದ್. ನಿಮಮ  ಪಾಲ್ಲನ ಹ್ಣ್ವನ್ನು  ನಿೀವು ಕಡುತಿು ೀರಾ? ಹ್ಣ್ ಕಡುವುದಕೆೆ  

ನಿೀವು ಒಪಿಪ ಗೆ ಕಟಟ ರೆ ನಾವು ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ನಿಮಮ  ಜಿಲಿ್ಲಗೂ ಜಾರಿಗಳಿಸುತೆು ೀವ’ 

ಎನ್ನು ವ ಮಾತನ್ನು  ಹೇಳಿದದ ರು. ಸುಮಾರು 37 ಟ.ಎೆಂ.ಸಿ.ಯಷ್ಟಟ  ನಿೀರು ಜಮಖಂಡಿ, 

ಬಿಜಾಪುರ, ಬಾಗೇವಾಡಿ, ಮುದ್ದ ಬಿಹಳ ಮತ್ತು  ಸಿೆಂದಗಿಗಳನ್ನು  ಒಳಗೆಂಡಂತೆ  

ತಳಿಕೀಟ್ಟಗೆ ಹೀಗಿ ಕನೆಗಳುಳ ತಿು ತ್ತು .್’ಇದಕೆ ಗಿ ಮೈಸೂರು ಸಕುರದವರು ಸುಮಾರು 

2 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು  ಕಟಟ ರೆ ನಿಮಮ  ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳಿಗೆ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಜಾರಿ 

ಮಾಡುತೆು ೀವ’ ಎೆಂದು ಮುೆಂಬೈ ಪಾರ ೆಂತಯ ದವರು ಹೇಳಿದದ ರು. ಅವರು ಇವರು ಎೆಂದು ನಾನ್ನ 

ಯಾರ ಮೇಲ್ಲ ಆರೀಪ ಮಾಡುವುದ್ಧಲಿ . ಅೆಂದ್ಧನ ಮೈಸೂರು ಪಾರ ೆಂತಯ ದವರು,್ ’ನಮಮ  

ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ನಾವೇ ಮಾಡಿಕಳುಳ ತೆು ೀವ ಹ್ಣ್ವನ್ನು  ಕಡುವುದಕೆೆ  ಆಗುವುದ್ಧಲಿ ’ 

ಎೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಾನ್ನ ಈ ಸದನದ ಗಮನಕೆೆ  ಒೆಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು  ತರಲು 

ಬಯಸುತಿು ದ್ದ ೀನೆ. ಆಗ ಕೆಂದರ ದಲಿ್ಲ  ಅೆಂದ್ಧನ ಮುೆಂಬೈ ಪಾರ ೆಂತಯ ದಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ಮೈಸೂರು 

ಪಾರ ೆಂತಯ ದಲಿ್ಲಯೂ ಕೆಂಗೆರ ಸ್್ ಸಕುರ ಅಧಿಕರದಲಿ್ಲತ್ತು , ಯಾರಾದರು ದಡಡ  ಮನಸುು  

ಮಾಡಿ ಮುತ್ತವಜಿು ವಹಿಸಿ ಎರಡೂ ಪಾರ ೆಂತಯ ಗಳ ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳನ್ನು  ಕರೆದು  ಪರಸಪ ರ 

ಮಾತ್ತಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಒಪಿಪ ಗೆ ಪತರ ವನ್ನು  ಕಟಟ ದದ ರೆ ಸುಮಾರು 60 ವಷುಗಳ 

ಹಿೆಂದ್ಯೇ ಅಖಂಡ ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲಿ್ಲ  ನಿೀರಾವರಿಯ ವಾಯ ಪಿು ಗೆ ಬರುತಿು ತ್ತು . ಇದಕೆೆ  ನಾವು 

ಯಾರನ್ನು  ಹಣೆಗಾರರನಾು ಗಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಅವರು ಯಾರೂ ಈಗ ನಮಮ ೆಂದ್ಧಗೆ ಇಲಿ . 

ಇದರಿೆಂದ ನಮಗಾದ ಅನಾಯ ಯ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಗಿಲಿ .  

 ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಮಾತನಾಡುತು , 

ಶ್ರ ೀಮತಿ ಇೆಂದ್ಧರಾಗಾೆಂಧಿಯವರನ್ನು   ಮತ್ತು  ಅೆಂದ್ಧನ ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳಾಗಿದದ  ಶ್ರ ೀ 

ಎಸ್್.ನಿಜಲ್ಲೆಂಗಪಪ ನವರನ್ನು  ನಮಮ  ಜಿಲಿ್ಲಯವರು ಬಂಗಾರದಲಿ್ಲ  ತೂಗಿದ್ದ ೀವೆಂದು 

ಹೇಳಿದರು. ನಾನ್ನ ಆ ಕಯುಕರ ಮವನ್ನು  ಕಣಾಣ ರೆ ನೀಡಿದ್ದ ೀನೆ. ಅದು ನಡೆದಂತಹ್ 

ಸೆ ಳವನ್ನು  ಸಹ್ ನಾನ್ನ ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿ ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. ಈಗ ಬಿಜಾಪುರದಲಿ್ಲ  ಜನತದಳದ ಕಛೇರಿ, 

ಖಾದ್ಧ ಭಂಡಾರ ಇರುವಂತಹ್ ಜಯಶ್ರ ೀ ಟ್ಟಕಿೀಸ್್ ಮುೆಂದ್ ಬಸವೇಶಾ ರ ಸಕುಲ್್ನಲಿ್ಲ  

ಪ್ೆಂಡಾಲ್್ ಹಕಿ ಇವರುಗಳನ್ನು  ತಕೆಡಿ ಇಟ್ಟಟ  ತೂಗಿರುವುದಕೆೆ  ನಾನ್ನ ಸ್ವಕಿಷ  ಆಗಿದ್ದ ೀನೆ. 
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ನಾನ್ನ ಆಗ ವಿದಾಯ ರ್ಥುದ್ಸೆಯಲಿ್ಲದ್ದ . ಅವತಿು ನ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಿತ್ತು  ಎನ್ನು ವುದು ಮಾನಯ  

ಎಸ್್.ಆರ್್.ಪಾಟೀಲ್್ರವರಿಗೆ ಮರೆತ್ತ ಹೀಗಿದ್ಯೀ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು  ಹೇಳದೇ 

ಬಿಟಟ ರಬಹುದು. ಅವತ್ತು  ನಮಮ  ಜಿಲಿ್ಲಯವರು ರೈಲ್ಲನ ಸಂಪಕುವನ್ನು  ಕಳಲ್ಲಲಿ , ವಿಮಾನ 

ನಿಲಾದ ಣ್ ಅಥವಾ ಬಸ್್ ನಿಲಾದ ಣ್ವನ್ನು  ಕಳಲ್ಲಲಿ .  ಅದರ ಬದಲ್ಲಗೆ ’ನಮಮ  ಜಿಲಿ್ಲ  ಕಳ್ಳದ 350 

ವಷುಗಳಿೆಂದ ಪದೇಪದೇ ಶಾಶಾ ತವಾಗಿ ಬರಗಾಲಕೆೆ  ತ್ತತು ಗಿರುವ ಜಿಲಿ್ಲಯಾಗಿದ್. ಇಲಿ್ಲಗೆ 

ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಮಾಡಿಕಡಿ’ ಎನ್ನು ವ ಒೆಂದೇ ಒೆಂದು ಮನವಿಯನ್ನು  

ಕಟಟ ರು. 1963-64ರಲಿ್ಲ  ಈ ರ್ಟನೆ ನಡೆದ್ಧತ್ತು . 1963ನೇ ಇಸವಿಯಲಿ್ಲ  ಕೃಷ್ಟಣ  ಮೇಲದ ೆಂಡೆ 

ಯೀಜನೆಗೆ ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್್. ಆಗುತು ದ್. ಅವತಿು ಗೆ ಲೀಕೀಪಯೀಗಿ ಇಲಾಖೆಯವರ 

ಎಸ್್.ಆರ್್.ದರದನಾ ಯ ಇದರ ಅೆಂದಾರ್ಜ ವಚಾ  ಸುಮಾರು 58 ಕೀಟ 20 ಲಕ್ಷ 

ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿರುತು ದ್. 1964ನೇ ಇಸವಿ ಮೇ ತಿೆಂಗಳಿನಲಿ್ಲ  ಮಾನಯ  ಲಾಲ್್ ಬಹ್ದೂದ ರ್್ 

ಶಾಸಿು ರಗಳನ್ನು  ಕರೆದು ಈ ಯೀಜನೆಗೆ ಅಡಿಗಲಿು  ಹಕಲಾಗಿತ್ತು . ಅೆಂದ್ಧನಿೆಂದ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  

ಯಾವಯಾವ ಸಕುರಗಳು ಅಧಿಕರದಲಿ್ಲದದ ವು ಎನ್ನು ವುದನ್ನು  ಸದನದ ಗಮನಕೆೆ  ತರಲು 

ಬಯಸುತಿು ದ್ದ ೀನೆ. 1964-65 ರಿೆಂದ 1982-83ರವರೆಗೆ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಕೆಂಗೆರ ಸ್್ ಸಕುರ 

ಅಧಿಕರದಲಿ್ಲತ್ತು . ಆ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳಾಗಿದದ  ದ್ಧವಂಗತ ಶ್ರ ೀ 

ಎಸ್್.ನಿಜಲ್ಲೆಂಗಪಪ ನವರು, ದ್ಧವಂಗತ ಶ್ರ ೀ ವಿೀರೇೆಂದರ  ಪಾಟೀಲ್್ರವರು, ದ್ಧವಂಗತ ಶ್ರ ೀ 

ಡಿ.ದೇವರಾಜ್ ಅರಸುರವರು ಮತ್ತು  ದ್ಧವಂಗತ ಶ್ರ ೀ ಆರ್್.ಗುೆಂಡೂರಾವ್ರವರು 

ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳಾಗಿದದ ರು. ಶ್ರ ೀಯುತರುಗಳಾದ ಬಿ.ಡಿ.ಜತಿು  ಹಗೂ ಶ್ರ ೀ 

ಎಸ್್.ಆರ್್.ಕಂಠಿಯವರು ನಮಮ  ಜಿಲಿ್ಲಯವರು. ಇವರುಗಳು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು 

ತಿೆಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಮಾತರ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳಾಗಿದದ ರು. ಈ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  224 ಕೀಟ 

ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು  ಈ ಯೀಜನೆಗಾಗಿ ವಚಾ  ಮಾಡಲಾಗಿದ್.  

 ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ .ಪಾರ್ಟೋಲ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಸನಾಮ ನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಯಾವುದೀ ಒೆಂದು ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಹಿೆಂದ್ಧನ ನಿೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು 

ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿೆಂದ ಯಾರದೀ ಹೆಸರನ್ನು  ಉಲಿ್ಲೀಖ್ ಮಾಡಿದದ ರು. ಅದು ಯಾರು 

ಎನ್ನು ವುದು ನನಗೆ ಗತಿು ತ್ತು . ಆದರೆ, ನಾನ್ನ ಆ ಹೆಸರನ್ನು  ಹೇಳಿದದ ರೆ, ಅವರ 

ಕುಟ್ಟೆಂಬದವರಿಗೆ, ಆ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಅ ಜನಾೆಂಗಕೆೆ  ನೀವಾಗುತು ದ್ ಎನ್ನು ವ 

ದೃಷ್ಟಟ ಯಿೆಂದ ನಾನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು  ಹೇಳಿರಲ್ಲಲಿ . ಆದರೆ, ಹಿರಿಯರಾದ ಜಲಸಂಪನೂಮ ಲ 

ಸಚಿವರು  ಈ ರಿೀತಿ ಮಾತನಾಡುತು ರೆೆಂದು ನಿರಿೀಕೆಷ  ಮಾಡಿರಲ್ಲಲಿ .  
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 ಶಿರ ೋ ಗೋವಿೋಂದ ಎೋಂ.ಕಾರಜೋಳ:- ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಯಾರಿಗಾದರು 

ನೀವನ್ನು ೆಂಟ್ಟ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನು ವುದು ನನು  ಉದ್ದ ೀಶವಲಿ .  ವಸುು ಸೆಿ ತಿಯನ್ನು  ಸದನದ 

ಮುೆಂದ್ಧಡುತಿು ದ್ದ ೀನೆ.  

 ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ .ಪಾರ್ಟೋಲ :- ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅವರು ಈ ರಿೀತಿ 

ಮಾತನಾಡುವುದರಿೆಂದ ಉತು ರ ಕನಾುಟಕದವರಾದ ನಾವುಗಳು ನಮಮ  ಮಾನವನ್ನು  ನಾವೇ 

ತೆಗೆದುಕೆಂಡಂತಗುತು ದ್. ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಎನ್ನು ವುದಾದರೆ ಹೇಳಲ್ಲ, ನಾನ್ನ 

ಅಡಿಡ ಪಡಿಸುವುದ್ಧಲಿ . 

 ಶಿರ ೋ ಗೋವಿೋಂದ ಎೋಂ.ಕಾರಜೋಳ:- ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅವರು ಬೇಡ 

ಎನ್ನು ವುದಾದರೆ ಇಲಿ್ಲಗೇ ಬಿಟ್ಟಟ ಬಿಡುತೆು ೀನೆ. ಆದರೆ, ಯಾವ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಎಷ್ಟಟ  ವಚಾ  

ಮಾಡಲಾಗಿದ್ ಎನ್ನು ವುದರ ಬಗೆೆ  ತಿಳಿಸುವುದಕೆ ಗಿ ನಾನ್ನ ಇದನ್ನು  ಹೇಳುತಿು ದ್ದ ೀನೆ. ಮುೆಂದ್ 

1983-84 ರಿೆಂದ 1988-89ರವರೆಗೆ ದ್ಧವಂಗತರುಗಳಾದ ಮಾನಯ  ರಾಮಕೃಷಣ  ಹೆಗಡೆಯವರು 

ಮತ್ತು  ಶ್ರ ೀ ಎಸ್್.ಆರ್್.ಬೊಮಾಮಯಿಯವರು ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳಾಗಿದದ ರು ಆಗ 278 ಕೀಟ 

ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು  ಈ ಯೀಜನೆಗಾಗಿ ವಚಾ  ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು . ನಂತರ 1989-90 ರಿೆಂದ 1994-

95ರವರೆಗೆ ಕೆಂಗೆರ ಸ್್ ಸಕುರ ಅಧಿಕರದಲಿ್ಲತ್ತು . ಆ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಮಾನಯ  ವಿೀರೇೆಂದರ  

ಪಾಟೀಲ್್ರವರು, ಶ್ರ ೀ ಎಸ್್.ಬಂಗಾರಪಪ ನವರು ಮತ್ತು  ಶ್ರ ೀ ವಿೀರಪಪ  ಮಯಿಿಯವರು 

ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳಾಗಿದದ ರು. ಆಗ ಸುಮಾರು 836 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು  ವಚಾ  

ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು . ಇದು 1994-95ರವರೆಗೆ ಆಗಿರುವಂತಹ್ ಪರ ಗತಿಯಾಗಿದ್. ನಾನ್ನ ಇದನ್ನು  

ಇಷ್ಟಟ  ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಕೆೆ  ಹೀಗುತಿು ರಲ್ಲಲಿ . ಆದರೆ, ಮಾನಯ  ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ್್ 

ಇಟಗಿಯವರು ಒೆಂದು ಮಾತನ್ನು  ಹೇಳಿದದ ರು. 

 ಶಿರ ೋ ಬಸವರಾಜ್ ಪಾರ್ಟೋಲ  ಇಟಗಿ:- ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  

ಹೆಚ್.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ್್ರವರ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಎಷ್ಟಟ  ಖ್ಚುು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು  ಎನ್ನು ವುದನ್ನು  ಸಹ್ 

ಅವರು ಹೇಳಬೇಕಗಿದ್.  

         (ಮುೆಂದುವರಿದ್ಧದ್) 

(713) 15-9-2021 4.30 DS-MD 

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ್ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಆಗ ಬಜೆಟ್ ಏನಿತ್ತು , ಈಗ 

ಬಜೆಟ್ ಏನಿದ್ ಎೆಂಬುದನ್ನು  ಹೇಳಿ.  ೧೯೭೩-೭೪ ರಲಿ್ಲ  ಅಲಿ್ಲ  ಬರಗಾಲ ಇದಾದ ಗ ನಾವಲಿಾ  
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ಎನ್.ಎಸ್್.ಎಸ್್.ನಿೆಂದ ದೇವರಾಜ ಅರಸುರವರು ಆಹರ ಧಾನಯ ಗಳನ್ನು  ಅಲಿ್ಲ  ಹಂಚಿಕೆ 

ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ನಮಮ ನ್ನು  ಕಳುಹಿಸುತಿು ದದ ರು.   ನಾನ್ನ ಮುಧೀಳಕೆೆ  ಹೀದಾಗ  ನಾನ್ನ 

ಕಳಿದ್,  ಆಗ ದೂರದಲಿ್ಲ  ಒೆಂದು ಮರ ಕಣುತಿು ರಲ್ಲಲಿ .  ಈಗ ಹೀದರೆ ಪೂತಿುಯಾಗಿ 

ಹ್ಚಾ  ಹ್ಸಿರಾಗಿ ಕಣುತಿು ದ್.  ಮಾನಯ  ತಿಮಾಮಪೂರರವರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ, ನಿೀವು ಸುಳುಳ  

ಹೇಳುತಿು ದ್ಧದ ೀರಿ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದರು.  ಮುಧೀಳದಲಿ್ಲರುವಂತಹ್ ಮೇಟಯವರ ಹೆಸರು 

ಹೇಳಿದಾಗ, ಸರಿಯಿದ್, ನಿೀವು ಬಂದ್ಧರುತಿು ೀರಿ ಎೆಂದು ಅವರು ಒಪಿಪ ಕೆಂಡರು.  ಏನ್ನ 

ಆಗಿಲಿವೆಂದು ಹೇಳುವುದು ತಪಾಪ ಗುತು ದ್.   ಅಲಿ್ಲ  ನಾವು ಕಣಾಣ ರೆ ನೀಡಿರುವಂಥದುದ . 

ಸುಮಮ ನೆ ಅಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲಿ .  

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪಾರ್ಟೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಬಜೆಟ್ನಲಿ್ಲ  ಫಿಗರ್್ 

ಮ್ಮನಷನ್ ಮಾಡಿದಾದ ರಲಿಾ  ೨೦ ವಷುದ ಆಯವಯ ಯವನ್ನು  ತೆಗೆದು ನೀಡಿ.  ಈ 

ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ ದ ಆಯವಯ ಯ ಒೆಂದು ವಷುಕೆೆ  ಹ್ತ್ತು  ಸ್ವವಿರ ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳು.  

ಆಗ ಒೆಂದು ಎಕರೆ ೩,೦೦೦ ರೂಪಾಯಿ ಇದದ ದುದ  ಈಗ ೩೦ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿವ.  

ಶಿರ ೋ ಗೋವಿೋಂದ ಎೋಂ.ಕಾರಜೋಳ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾನ್ನ ಈ ವಿಷಯ 

ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡುತಿು ರಲ್ಲಲಿ .  ಈ ವಿಷಯವನ್ನು  ಏಕೆ ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡುತಿದ್ದ ೀನೆೆಂದರೆ, ಬಂಗಾರ 

ತೂಗಿದ ವಿಷಯ ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಿರುವುದರಿೆಂದ ಈ ವಿಷಯ ಬಂತ್ತ.  ಅಷಟ ಕೆ ಗಿ 

ಹೇಳಿದ್ದ ೀನೆಯೇ ಹರತ್ತ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕರಣ್ಕೊ  ಅಲಿ . ಅವರು 

ಮಾತನಾಡುವುದಕೆಿೆಂತಲ್ಲ ಮುೆಂರ್ಚಯೇ ಕಳಜಿ, ಕಳಕಳಿಯ ಬಗೆೆ  ಧನಯ ವಾದ ಹೇಳಿದ್ದ ೀನೆ. 

೮ ಮಂದ್ಧಯ ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿಯೇ ನಾನ್ನ ಪಾರ ರಂಭ್ ಮಾಡಿದ್ದ ೀನೆ. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಗತಿು ರಲ್ಲ.   

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾನ್ನ ಈಗ ಉತು ರ ಹೇಳಿಬಿಡುತೆು ೀನೆ, ಏನಾದರೂ 

ಸಪ ಷ್ಟಟ ೀಕರಣ್ ಕಳುವುದಾದರೆ ನಂತರ ಕಳಲ್ಲ.  ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ೧೩೦ ಟಎೆಂಸಿ ನಿೀರಿನ ಬಳಕೆ 

ಬಗೆೆ  ಇವತೆು ೀನ್ನ ಅವರು ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ ನಾನ್ನ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬರುತೆು ೀನೆ.  ದ್ಧನಾೆಂಕ:೩೦-೧೨-

೨೦೧೦ಕೆೆ  ಕೃಷ್ಟಣ  ನಾಯ ಯಾಧಿೀಕರಣ್ದ ನಾಯ ಯಮೂತಿುಗಳಾಗಿರುವಂತಹ್ ಶ್ರ ೀ 

ಬಿರ ಜೇಷ್ಕುಮಾರ್್ ರವರು Tribunal Award ನ್ನು  ಪಾಸ್್ ಮಾಡುತು ರೆ.  ೧೩೦ 

ಟಎೆಂಸಿಯಷ್ಟಟ  ನಮಗೆ ಆಲಮಟಟ  ಜಲಾಶಯದಲಿ್ಲ  ಸಿಗುತು ದ್.  ಒಟ್ಟಟ  ೧೭೩ ಟಎೆಂಸಿಯಲಿ್ಲ  

ಉಳಿದ್ಧರುವುದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಪ ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ ಹೀಗುತು ದ್.  ಅದನ್ನು  ಇಲಿ್ಲ  ಪರ ಸ್ವು ಪ 

ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ.  ೧೩೦ ಟಎೆಂಸಿ ಅಷ್ಟಟ  ನಿೀರು ನಮಗೆ ಕಡುತು ರೆ.    ಅವತ್ತು  ನಮಮ ದೇ 

ಸಕುರ ಇತ್ತು .  ಮಾನಯ  ಸದಾನಂದಗೌಡರು ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳಾಗಿದದ ರು, ಆಗ Tribunal 
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Award ಬರುತು ದ್. ಕೆಲವೇ ತಿೆಂಗಳುಗಳಲಿ್ಲ  ಮಾನಯ  ಜಗದ್ಧೀಶ್ ಶೆಟಟ ರ್್ ರವರು 

ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳಾದರು.  ೨೦೧೧-೧೨ ರಲಿ್ಲ   DPR (Detailed Project Report)  ತಯಾರು 

ಮಾಡಿ ೧೩೦ ಟಎೆಂಸಿ ನಿೀರನ್ನು  ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕಳುಳ ವುದಕೆೆ  ನಾವು ಯೀಜನೆಯನ್ನು  

ಸಿದಿ ಪಡಿಸಿದ್ದ ವು. R & R (Rehabilitation and Resettlement) works ಗೆ ಮದಲ ಆದಯ ತೆ 

ನಮಮ ದು ಇರಬೇಕೆೆಂದು ೧೭,೨೦೭ ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಯದುದ  ಸಚಿವ ಸಂಪುಟಕೆೆ  ತಂದು 

ಅನ್ನಮೀದನೆ ಮಾಡಿ ಆಡಳಿತತಮ ಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು  ಕಟ್ಟಟ ವು.  ೨೦೧೩ ರಲಿ್ಲ  

ಚುನಾವಣೆ ಬಂತ್ತ.  ಚುನಾವಣೆ ಬಂದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಬಹುಮತ ಬರಲ್ಲಲಿ , ನಾವು 

ಸೀತೆವು.   ಇದರ ಮಧ್ಯಯ ದಲಿ್ಲ  ೨೦೧೦ ರಲಿ್ಲ  ಕೃಷ್ಟಣ  ನಾಯ ಯಾಧಿೀಕರಣ್ ಎರಡರದುದ  

Tribunal Award ಬಂತ್ತ.  ಅದು ಬಂದ ನಂತರ ನಮಮ ದೇ ಸಕುರ ಇತ್ತು , ಬಿಜೆಪಿ ಯವರು 

ಏನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲಲಿವೆಂದು ನಮಮ  ಮೇಲ್ಲಯೇ blame ಮಾಡಿದರು. ಕೆಂಗೆರ ಸ್್ನವರು ’ಕೆಂಗೆರ ಸ್್ 

ನಡಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಯ ಕಡೆಗೆ’ ಎೆಂದು  ಬಂದರು. ಹಸಪೇಟ್ಟಯಿೆಂದ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದವರೆಗೂ 

ಪಾದಯಾತೆರ  ಮಾಡಿ ಹಿಗೆಾಮುಗೆಾ  ನಮಮ ನೆು ಲಿಾ  ಬೈಯದ ರು.  ಆಗ ನಾನ್ನ ಮಂತಿರ ಯಾಗಿದ್ದ . 

ನಾನ್ನ ಇದನ್ನು  sportive ಆಗಿ ಹೇಳುತಿು ದ್ದ ೀನೆ.  ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಯಿತ್ತ ಎೆಂದರೆ, 

ಇವರ ಮೇಲ್ಲ ವಿಶಾಾ ಸ ಇತ್ತು . ಇವರು ಭಾಷಣ್ ಮಾಡಿರುವುದು  ಏನೆೆಂದರೆ, ನಮಮ  ಕೈಯಲಿ್ಲ  

ಅಧಿಕರ ಕಡಿ, ಪರ ತಿ ವಷು ನಾವು ಕೃಷಣ ಗೆ ಹ್ತ್ತು  ಸ್ವವಿರ ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು  

ಖ್ಚುು ಮಾಡುತೆು ೀವ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದರು. 

ಶಿರ ೋ ಎೋಂ.ರ್ನರಾಯಣಸಿ್ತ ಮ:- ನಿೀರಾವರಿಗೆ ಹ್ತ್ತು  ಸ್ವವಿರ ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿ 

ಕಡುತೆು ೀವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ೀವ.  ಬೇಕದರೆ ಬಜೆಟ್ ಕಪಿಯನ್ನು  ತೆಗೆದು ನೀಡಿ.   

     (ಗೆಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಅದನ್ನು  verify ಮಾಡಿ ನೀಡುತೆು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಗೋವಿೋಂದ ಎೋಂ.ಕಾರಜೋಳ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾನ್ನ ಬಹ್ಳ 

sportive ಆಗಿ  ಅವರು ಎಷ್ಟಟ  ತಸು ಮಾತನಾಡಿದಾದ ರೆ ಅದಕೆೆಲಿಾ  ನಗುತು  ಉತು ರವನ್ನು  

ಹೇಳಿದಿ್ ೀನ̤ೆ   

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ್ :- ಸದನವನ್ನು  ತಪುಪ  ದಾರಿಗೆ ಎಳ್ಳಯಬೇಡಿ. 

ಶಿರ ೋ ಗೋವಿೋಂದ ಎೋಂ.ಕಾರಜೋಳ:- ನಾನ್ನ ಯಾವತ್ತು  ಸದನವನ್ನು  ತಪುಪ  ದಾರಿಗೆ 

ಎಳ್ಳಯುವುದ್ಧಲಿ .  
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     (ಗೆಂದಲ) 

ಶಿರ ೋ ಗೋವಿೋಂದ ಎೋಂ.ಕಾರಜೋಳ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ಅವತ್ತು  ಅವರು 

ಏನ್ನ ಹೇಳಿದರು ಎೆಂದರೆ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮನಾಥ  ಸನಿು ಧಿಯಳಗೆ ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಪರ ತಿ ವಷು 

ಹ್ತ್ತು  ಸ್ವವಿರ ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು  ಕಡುತೆು ೀನೆೆಂದು ಹೇಳಿದರು.  ಮಾನಯ  

ಸಿದದ ರಾಮಯಯ ನವರ ಸಕುರ ಹೀಗುವವರೆಗೂ ಯಾವತೂು  ಹ್ತ್ತು  ಸ್ವವಿರ ಕೀಟ 

ರೂಪಾಯಿ ಕಡಲ್ಲಲಿ .  ೧೩೦ ಟಎೆಂಸಿ ನಿೀರನ್ನು  ಉಪಯೀಗ ಮಾಡಿಕಳುಳ ವುದಕೆೆ  ನಮಮ  

ಪರ ಥಮ ಆದಯ ತೆ ಭೂಸ್ವಾ ಧಿೀನ ಮಾಡಿಕಳುಳ ವಂಥದುದ . Rehabilitation Centres  ಗಳನ್ನು  

ಸೃಷ್ಟಟ  ಮಾಡಬೇಕಗಿತ್ತು .  ಇವತ್ತು  ಬ್ಳಗೆೆ  ಮಾನಯ  ಎಸ್. ಆರ್.ಪಾಟೀಲ್್ರವರು 

ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದರು, ೨೦ ಹ್ಳಿಳ ಗಳ ಸೆಳಾೆಂತರ, ೧,೩೪,೦೦೦ ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು  

ಸ್ವಾ ಧಿೀನಪಡಿಸಿಕಳುಳ ವಂಥದುದ . ಅದರಲಿ್ಲ  ೭೫,೫೫೨ ಎಕರೆ ಹಿನಿು ೀರಿನಲಿ್ಲ  

ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುತು ದ್.  ಉಳಿದ್ಧರುವಂತಹ್ ೬೪೪೭ ಎಕರೆ Rehabilitation Centres   ಗಳಿಗೆ 

ಬೇಕಗುತು ದ್.   ಅದಲಿದ್,  ನಮಗೆ canal network ಗೆ  ಮತ್ತು  jack well ಗಳಿಗೆ, head works 

ಗಳಿಗೆ ಬೇಕಗಿರುವಂಥದ್ದ ಲಿಾ  ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಟ  ೧,೩೪,೦೦೦ ಎಕರೆ ಬೇಕಗುತು ದ್.  ಅದನ್ನು  

ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಗಿತ್ತು .  ಇವತ್ತು  ನಮಮ  ಸಕುರದ ಪರ ಥಮ  ಆದಯ ತೆ ಏನೆೆಂದರೆ, R & R 

(Rehabilitation and Resettlement) works ನ್ನು  ಕೈಗೆತಿು ಕಳುಳ ತಿು ದ್ದ ೀವ.  ೨೦೧೩ ರಿೆಂದ 

೨೦೧೯ ರವರೆಗೆ ಯಾಯಾುರು ಏನೇನ್ನ ಖ್ಚುು ಮಾಡಿದಾದ ರೆೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಲಿವೇ?  ೨೦೧೩ 

ರಿೆಂದ ೨೦೧೮ ರವರೆಗೆ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಕೆಂಗೆರ ಸ್್ ಸಕುರ ಇತ್ತು .  ಮಾನಯ  ಸಿದದ ರಾಮಯಯ ನವರು 

ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳಾಗಿದದ ರು.  ೭೭೨೯ ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು  ಖ್ಚುು ಮಾಡಿದಾದ ರೆ.  

೨೦೧೮ ರಿೆಂದ ರ್ಜಲೈ ೨೦೧೯ ರವರೆಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್್ ಮತ್ತು  ಕೆಂಗೆರ ಸ್್ ಸಮಿಮ ಶರ  ಸಕುರ ಇತ್ತು .  

೧೨೯೫ ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು  ಖ್ಚುು ಮಾಡಿದಾದ ರೆ.  ರ್ಜಲೈ ೨೦೧೯ ರಿೆಂದ ೨೦೨೧ 

ರ್ಜಲೈವರೆಗೆ  ನಮಮ ದೇ ಸಕುರ ಇದ್.  ೩೨೨೬ ಕೀಟ ಖ್ಚಾುಗಿದ್.   ಇದು ಕೃಷ್ಟಣ  

ಮೇಲದ ೆಂಡೆ ಯೀಜನೆ-೩ನೇ ಹಂತದ ಕಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಖ್ಚುು ಮಾಡಿರುವಂಥದುದ .  

೨೦೧೩ ರಿೆಂದ ೨೦೨೧ ರ್ಜಲೈವರೆಗೆ ಮೂರು ಸಕುರಗಳು ಸೇರಿ ೧೩,೦೦೦ ಕೀಟ 

ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು  ಖ್ಚುು ಮಾಡಿದ್ದ ೀವ.    ಇವತ್ತು  ಸಕುರ ಬದಲಾಗಿದ್. ರಾಜಯ ದ 

ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳಾಗಿ ಸನಾಮ ನಯ  ಬಸವರಾಜ ಬೊಮಾಮಯಿಯವರು ಅಧಿಕರ 

ವಹಿಸಿಕೆಂಡಿದಾದ ರೆ.  ಮಾನಯ  ಎಸ್.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ್್ರವರು ಮಾತನಾಡುವ ಸಂದಭ್ುದಲಿ್ಲ  

ಹೇಳಿದರು,  ಮಾನಯ  ತಿಮಾಮಪೂರರವರು ಅತಿೀ ಪಿರ ೀತಿಯಿೆಂದ ನನಗೂ ಹೇಳಿದರು, ಅವರು 
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ನಮಮ  ತಲಿ್ಲಕಿನವರು.್ ್ “Blood್ is್ thicker್ than್ water” ಎೆಂದು ಹೇಳುತು ರೆ. ಅದಕೆ ಗಿ 

ಅವರು ಪಿರ ೀತಿಯಿೆಂದ ಹೇಳಿದಾದ ರೆ. 

         (ಮುೆಂದು) 

714/15-09-2021/4-40/bkp-md 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಶ್ರ ೀಯುತ ಕರಜೀಳ್ ರವರೆ,  ನಿಮಮ ಲಿ್ಲ  ಯಾವಾಗ ಪಿರ ೀತಿ 

ಇರುತು ದೀ, ಯಾವಾಗ ಇರುವುದ್ಧಲಿವೀ ಎನ್ನು ವುದು ಗತು ಗುವುದ್ಧಲಿ .     

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಗೋವಿೋಂದರಾಜು:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,ಇದ್ಲಿಾ  match fixing.  

ಶಿರ ೋ ಗೋವಿೋಂದ .ಎೋಂ. ಕಾರಜೋಳ:  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ನಿಮಮ  ಕಳಕಳಿ 

ಕಳಜಿ ಬಗೆೆ  ನಾನ್ನ ಮದಲೇ thanks ಹೇಳಿಯೇ ಮಾತನಾಡುವುದಕೆೆ  ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದ ೀನೆ. 

ಅದರ ಬಗೆೆ  ಎರಡು ಮಾತಿಲಿ . ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಇವತ್ತು  ನಾನ್ನ ಮತ್ತು  ಮಾನಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳಾದಂತಹ್ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮಾಮಯಿಯವರು ತವು ಏನ್ನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು  

ಕಟಟ ದ್ಧದ ೀರಿ.  ಅವುಗಳನ್ನು  ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದ ೀವ, ಬೇಕದರೆ, ಅದರ 

ಕಪಿಯನೂು  ಸಹಿತ ಕಳುಹಿಸಿಕಡುತೆು ೀನೆ. ಕೃಷ್ಟಣ  ನಾಯ ಯಾಧಿೀಕರಣ್ದುದ  ಗೆಜೆಟ್ 

ನೀಟಫಿಕಷನ್  ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನು ವುದರ ಬಗೆೆ  ಆಗಸ್ಟ ್ 25ನೇ ತರಿೀಖಿಗೆ ನಾವು ಹೀಗಿ 

ಕೆಂದರ  ಜಲ ಸಂಪನೂಮ ಲ ಮಂತಿರ ಗಳನ್ನು  ಭೇಟ ಮಾಡಿದ್ದ ೀವ. CWC (Central Water 

Commission) ಅಧಿಕರಿಗಳ ಜತೆಗೆ ನಾವು ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ದ ೀವ. ಅದೂ ಅಲಿದ್ ನಮಮ  

ಕಸ್್ಗಳನ್ನು  ಸುಪಿರ ೀೆಂಕೀಟ್ುನಲಿ್ಲ  ವಾದ ಮಾಡತಕೆೆಂತಹ್ ವಕಿೀಲರ ಟೀಮ್ ಜತೆಗೆ 

ಸಹಿತ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ದ ೀವ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮನೆು  ಹೀಗಿ ಬಂದ್ಧದ್ದ ೀವ. ಈ ತಿೆಂಗಳಲಿ್ಲ  

ಎರಡು ಸಲ ಹೀಗಿ ಬಂದ್ಧದ್ದ ೀವ. ನಮಮ  ಕಳಕಳಿ ಹಗೂ ಕಳಜಿ ಏನೆೆಂದರೆ, ಇದು ಬೇಗನೆ 

Gazette Notification ಆಗಬೇಕು.  Gazette Notification ಆಗದ ಹರತ್ತ ನಾವು ಏನೂ 

ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಆಗುವುದ್ಧಲಿ . ಮತೆು  ನಾವು DPR (Detailed Project Report) ಅನ್ನು  ಕೂಡ 

clear ಮಾಡಿಕಡಿ ಎೆಂದು ಕಳಿದ್ದ ೀವ. ಅದೂ ಅಲಿದೇ ಮಹರಾಷಟ ರ ಸಕುರದವರ 

ಜತೆಗೆ ಮುೆಂದುವರೆದು ಪರ ಯತು  ಮಾಡಿದ್ದ ೀವ. ನಾವು ಹಗೂ ಅವರು ಜಂಟಯಾಗಿ 

ಹೀಗಬೇಕೆೆಂದು ಮಾಡಿದ್ದ ೀವ. ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು  ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ 

ಮಾತನಾಡುವುದಕೆೆ  ಆಗುವುದ್ಧಲಿ , ಹೇಳಬೇಕಗುತು ದ್. ಹೀಗಬೇಕೆೆಂದು ಈಗಾಗಲೇ 

ತಿೀಮಾುನ ಮಾಡಿದ್ದ ೀವ. ಅದು ಆಗುತು ದ್. ಅದೂ ಅಲಿದೇ ಇನೂು  ಒೆಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು  
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ಮಾನಯ  ಬಸವರಾಜ್ ಇಟಗಿಯವರು ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ೆಂದು ಹ್ಣ್ ಅೆಂದರೆ ಲಕ್ಷ-

ಕೀಟಗಟಟ ಲ್ಲ ಖ್ಚುು ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಸ್ವಧಯ ವಾಗುವುದ್ಧಲಿ . ಅದಕೆ ಗಿ ಕೆಂದರ ದ ನೆರವು 

ಪಡೆಯಬೇಕು. ರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ ಯೀಜನೆಯಾಗಬೇಕೆೆಂದು ತವು ಹೇಳಿದ್ಧದ ೀರಿ. ಹೇಳಿದದ ಕೆ ಗಿ 

ಧನಯ ವಾದಗಳನ್ನು  ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಪತರ ಗಳನ್ನು  ಬರೆಯುವುದಲಿದೇ 

ಸಾ ತಃ ಹೀಗಿ ಎರಡು ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಯಾಗಿ ಬಂದ್ಧದ್ದ ೀನೆ. ನಮಮ ದು ಸಮಸೆಯ  ಏನಾಗಿದ್ 

ಎೆಂದರೆ, ಸುಪಿರ ೀೆಂ ಕೀಟ್ುನಲಿ್ಲ  ನಾಲೆು  ರಾಜಯ ಗಳು PIL (Public Interest Litigation) ಇದ್.  

ಮಹರಾಷಟ ರದವರು ನಾಯ ಯಾಧಿೀಕರಣ್-2ರಲಿ್ಲ  ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ್ ನಿೀರಿನ ಪಾಲು 

ಸಿಕೆಿ ಲಿವೆಂದು ಅವರು ಹೀಗಿದಾದ ರೆ. ಆೆಂದರ  ಮತ್ತು  ತೆಲಂಗಾಣ್ದವರೂ ಸಹಿತ 

ಹೀಗಿದಾದ ರೆ. ಆದರೆ, ಮನೆು  ಆೆಂಧರ   ಪರ ದೇಶ ಮತ್ತು  ತೆಲಂಗಾಣ್ ರಾಜಯ ದವರು ಈ 2015ನೇ 

ಸ್ವಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ಆೆಂಧರ  ಪರ ದೇಶ ವಿಭ್ಜನೆಯಾದಾಗ ಅೆಂದರೆ ತೆಲಂಗಾಣ್ ಮತ್ತು  ಆೆಂಧರ  

ರಾಜಯ ವಾಗುವುದಕೆಿೆಂತ ಮುೆಂಚಿತವಾಗಿ ನಮಗೆ award ಬಂದದದ ರಿೆಂದ ಅೆಂದರೆ 

2010ರಲಿ್ಲಯೇ Tribunal award ಬಂದದದ ರಿೆಂದ ಸುಪಿರ ೀೆಂಕೀಟ್ುನಲಿ್ಲ  ಅವರಿಗೆ ಸೂಚಯ ವಾಗಿ 

ಹೇಳಿದಾದ ರೆ. ಇದು ನಿಮಮ  internal matter. ನಿಮಮ  ರಾಜಯ ಕೆೆ  ಸಿಗಬೇಕದಂತಹ್ ಪಾಲು ಸಿಕೆಿದ್. 

ನಿೀವುಗಳು ಕುಳಿತ್ತ ಮಾತ್ತಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಬಗೆಹ್ರಿಸಿಕಳಿಳ  ಎನ್ನು ವ ಮಾತನೂು  ಕೂಡ 

ಸುಪಿರ ೀೆಂಕೀಟ್ು express ಮಾಡಿದ್. ಆದರೆ, ಇನೂು  ನಮಗೆ final orders ಆಗಬೇಕಗಿದ್. 

ಅದಕೆೆ  ಅದರ ಬಗೆೆ  ಹೆಚಿಾ ಗೆ ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ನಾನ್ನ ಹೀಗುವುದ್ಧಲಿ , ಆ ಕೆಲಸ 

ಆಗಬೇಕಗಿದ್. ಮೂರೂ ರಾಜಯ ಗಳ ವಾಯ ಜಯ ವನ್ನು  ಮುಗಿಸಬೇಕೆೆಂದು 

ಪಾರ ಮಾಣಿಕವಾದಂತಹ್ ಎಲಿಾ  ಪರ ಯತು ಗಳನ್ನು  ಮಾಡಿದ್ದ ೀವ. ನಿಮಗೆ ನಾನ್ನ ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. 

ಅದೇ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ  ನಾವಿದ್ದ ೀವ, ಈಗ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವಿಲಿ . ಅದೂ ಒೆಂದೇ ಅಲಿ . 

ಮಹ್ದಾಯಿ ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ  ನಾವು ಒೆಂದು ಹೆಜೆೆ  ಮುೆಂದಕೆೆ  ಹೀಗಿದ್ದ ೀವ. ನಮಗೆ Gazette 

Notification ಆಗಿದ್, 13.4 TMC ಯಷ್ಟಟ  ನಿೀರು ನಮಗೆ ಆಗಿದ್. ಅದರಲಿ್ಲ  ನಾವು ಸುಮಾರು 5 

TMC ಯಷ್ಟಟ  ನಿೀರನ್ನು  ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿಗಾಗಿ ಉಪಯೀಗ ಮಾಡಿಕಳುಳ ತೆು ೀವ. 8 TMC 

ಯಷ್ಟಟ  ನಿೀರನ್ನು  ಜಲ ವಿದುಯ ತ್ ಉತಪ ದನೆಗಾಗಿ ನಾವು ಉಪಯೀಗ ಮಾಡುತಿು ದ್ದ ೀವ. 

ಅದನೂು  ಕೂಡ ನಾವು ಪರ ಯತು  ಮಾಡಿದ್ದ ೀವ. ನಮಮ  DPR (Detailed Project Report) 

ಅನ್ನು  ಕೂಡಲೇ ಅನ್ನಮೀದನೆ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಕೂಡ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿ ಕೂಡ 

ಬರೆದ್ಧದ್ದ ೀವ. ಇನ್ನು  ಮೇಕೆದಾಟ್ಟ ಬಗೆೆ  ನಮಮ  ಮಾನಯ  ಕೆ.ಟ.  ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರು 

ಮಾತನಾಡಿದಾದ ರೆ. ಮೇಕೆದಾಟನ ಬಗೆೆಯೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಪರ ಯತು  ಮುೆಂದುವರೆಸಿದ್ದ ೀವ. 

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಒೆಂದು ಆೆಂಗಿ  ಪತಿರ ಕೆಯಲಿ್ಲ  ಒೆಂದು ವರದ್ಧ ಬಂದ್ಧತ್ತು , ಆ ವರದ್ಧಯಲಿ್ಲ  suo 
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moto case ಹಕಿಕೆಂಡು ನಮಗೆ against ಆಗಿ order ಆಗಿತ್ತು . ಅದರ ವಿರುದಿ  ನಾವು 

National Green Tribunal Principal Bench, ದ್ಹ್ಲ್ಲಗೆ ಹೀದ್ವು. ಅದನ್ನು  order quash 

ಮಾಡಿದರು. Suo moto case ಹಕತಕೆೆಂತಹ್  ವಯ ವಸೆೆಯಿಲಿವನ್ನು ವುದನೂು  ಕೂಡ . . . 

ಶಿರ ೋ ಕೆ. ಗೋವಿೋಂದ ರಾಜು:  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,   ತಮಿಳುನಾಡಿನಲಿ್ಲ  ನಿಮಮ  

ಪಕ್ಷದವರೇ ವಿರೀಧ ಮಾಡುತಿು ದಾದ ರಲಿಾ ?  

ಶಿರ ೋ ಗೋವಿೋಂದ ಎೋಂ.ಕಾರಜೋಳ: ಅದನ್ನು  ಬಿಟ್ಟಟ ಬಿಡಿ. ಏನ್ನ ಮಾಡುತಿು ೀರಿ? 

ಬಿಟ್ಟಟ ಬಿಡಿ. ಮಾನಯ  ಗೀವಿೆಂದ ರಾರ್ಜರವರೆ, ಒೆಂದು ವೇಳ್ಳ ನಿೀವು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲಿ್ಲ  

ಇದ್ಧದ ದದ ರೆ ಅದೇ ರಿೀತಿ ಮಾತನಾಡುತಿು ದ್ಧದ ರಿ, ಆೆಂಧ್ರ ದಲಿ್ಲ  ಇದ್ಧದ ದದ ರೆ ಆ ರಿೀತಿಯೇ 

ಮಾತನಾಡುತಿು ದ್ಧದ ರಿ. ಆ ಪರ ಶೆು  ಇಲಿ್ಲ  ಬರುವುದ್ಧಲಿ . ಅದು ಬರುವುದ್ಧಲಿ . ಅವರವರ ರಾಜಯ ದ 

ವಿಚಾರಗಳನ್ನು  ಅವರವರು ಮಾಡಿಕಳಳ ಲ್ಲ. ನಾವು ಏಕೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳುವುದು? ಅದು ಅವರ 

ವಿಚಾರ. ಅವರ ಬಗೆೆ  ನಾವು ಏಕೆ ಮಾತನಾಡುವುದು, ಈ ಸದನದಲಿ್ಲ  ಅವರ ಬಗೆೆ  

ಮಾತನಾಡುವ ಅವಶಯ ಕತೆ ನಮಗಿಲಿ . ನಮಮ  ಸಮಯ ಏಕೆ waste ಮಾಡುವುದು? ಅದರ 

ಬಗೆೆಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದ ೀವ.  ನಮಗೆ ಬ್ೆಂಗಳೂರಿನಲಿ್ಲ  ಕುಡಿಯವ ನಿೀರಿಗಾಗಿ 

ಮೇಕೆದಾಟನಲಿ್ಲ  ನಮಗೆ ಸುಪಿರ ೀೆಂಕೀಟ್ು allocation ಮಾಡಿದ್. ನಮಮ  ಪಾಲ್ಲನ ನಿೀರಿನಲಿ್ಲ  

ನಾವು ಮಾಡಿಕಳುಳ ವುದಕೆೆ  ಯಾರ ಅಪಪ ಣೆಯೂ ಬೇಕಗಿಲಿ . ಆದರೆ, ನಮಗೆ ಇರತಕೆೆಂತಹ್ 

legal formalities ಅನ್ನು  ನಾವು complete ಮಾಡಬೇಕಗುತು ದ್. ಅಲಿ್ಲ  ನಾವು ಡಾಯ ಮ್ ಕಟಟ  

ನಿೀರು ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕೆೆಂದರೆ ಇವತ್ತು  Forest Department ದು environmental clearance ಅನ್ನು  

ನಾವು ಮಾಡಿಕಳಳ ಲೇ ಬೇಕಗುತು ದ್. ಆ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲಯೂ ಕೂಡ ನಾವು 

ಮುೆಂದುವರೆಯುತಿು ದ್ದ ೀವ. Legal team ಜತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ೀವ. ಅಷ್ಟ ೀ ಅಲಿದೇ ಕೆಂದರ  

ಜಲಸಂಪನೂಮ ಲ ಮಂತಿರ ಗಳ ಜತೆಗೂ ಸಹಿತ ಮಾತನಾಡಿ ಆದಷ್ಟಟ  ಬೇಗ ಸಭೆ 

ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಅವರಲಿ್ಲ  ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದ ೀವ. ಆದಷ್ಟಟ ಬೇಗ ಸಭೆಯಾಗುತು ದ್ 

ಎನ್ನು ವಂತಹ್ ವಿಶಾ್ಾ ಸ ನಮಗಿದ್. ಇದೂ ಅಲಿದೇ ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ನಾವು Upper 

Bhadra ದ ಬಗೆೆ  ಈಗಾಗಲೇ National Project ಆಗಬೇಕೆೆಂದು ಎಲಿಾ  formalities ಕೂಡ 

ಹೆಚುಾ  ಕಡಿಮ್ಮ ಮುಗಿದ್ಧವ. ಸಾ ಲಪ ವೇ ದ್ಧನಗಳಲಿ್ಲ , ತಿೆಂಗಳುಗಳಲಿ್ಲ  ಅಲಿ , ಕೆಲವೇ ದ್ಧನಗಳಲಿ್ಲ  

ಕೆಂದರ  ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಅನ್ನಮೀದನೆಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಆದೇಶ ಬರುತು ದ್ ಎನ್ನು ವಂತಹ್ 

ನಿರಿೀಕೆಷ ಯಲಿ್ಲ  ನಾವಿದ್ದ ೀವ. Formalities ಎಲಿಾ  complete ಆಗಿದ್.  

(ಗೋಂದಲ) 
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ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಅಲಿ್ಲಗೂ ಬರುತೆು ೀನೆ. 10 ವಷುಗಳಿೆಂದ ತ್ತೆಂಗಭ್ದರ , 

ನವಲ್ಲ, Balancing Reservoir, ಇದನೆು ೀ ಹೇಳಿಕಳುಳ ತು  ಕುಳಿತಿದ್ಧದ ೀರಿ. ಪರ ತಿ ದ್ಧನ ಮುೆಂಜಾನೆ 

ನಾನ್ನ ಮದಲನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು newspaper ಓದುವುದು. ಅದಕೆೆ  ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ನಾವು ಪಾರ ಮಾಣಿಕವಾದಂತಹ್ ಪರ ಯತು  ಮಾಡುತಿು ದ್ದ ೀವ. ನಮಮ  ಪಾಲ್ಲನ 

ನಿೀರು ಅೆಂತರಾ್ರ ಜಯ  ನದ್ಧಗಳಲಿ್ಲ  ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರತಕೆೆಂತಹ್ ನಿೀರನ್ನು  ಉಪಯೀಗ 

ಮಾಡಿಕಳುಳ ವಂತಹ್ದ್ದ ೀ ನಮಮ  ಸಕುರದ ಪರ ಥಮ ಆದಯ ತೆಯಾಗಿದ್. ಇದರ ಬಗೆೆ  ನಮಮ  

ಮಾನಯ  ಬಸವರಾಜ್ ಇಟಗಿಯವರು suffering ಅಚುಾ ಕಟ್ಟಟ  ಇದ್ ಎೆಂದು ಬಹ್ಳ ಅವಸರ 

ಮಾಡುತಿು ದಾದ ರೆ. Suffering ಅಚುಾ ಕಟಟ ನಲಿ್ಲಯೇ ಇದ್. ಆದರೆ, illegal schemes ಆಗಿವ. 

ಅದರ ಬಗೆೆ  ನಾನ್ನ ಹೆಚಿಾ ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಕೆೆ  ಹೀಗುವುದ್ಧಲಿ . ಏಕೆೆಂದರೆ, ಇದರಲಿ್ಲ  

ನಮಮ  ರೈತರು ಹೆಚಿಾ ಗೆ involvement ಆಗಿರುತು ರೆ. ನಿೀವಲಿಾ  ಅದರಲಿ್ಲ  ಕಳಜಿ ವಹಿಸಿ 

ಅದನ್ನು  ಸರಿ ಮಾಡಿಕಳಳ ಬೇಕು. ಹೆಚಿಾ ಗೆ ಇದರ ಬಗೆೆ  ನಾನ್ನ ಹೇಳುವುದಕೆೆ  

ಬಯಸುವುದ್ಧಲಿ . ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ತ್ತೆಂಗಭ್ದರ  ಜಲಾಶಯದಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು 28 

ಟ.ಎೆಂ.ಸಿ.ಗಿೆಂತಲ್ಲ ಹೆಚಿಾ ಗೆ ಊಳು ಸಂಗರ ಹ್ವಾಗಿದ್, ನಮಮ  storage capacity 

ಕಡಿಮ್ಮಯಾಗಿದ್. ನಮಮ  estimated ಅಚುಾ ಕಟ್ಟಟ  ಏನಿತ್ತು  ಅದಕೆೆ  notified ಅಚುಾ ಕಟಟ ಗೆ 

ಇವತ್ತು  ನಿೀರನ್ನು  ಕಡುವುದಕೆೆ  ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತಿು ಲಿ . ಕನೆಯ ಭಾಗದ ರೈತರು suffering 

ಅಚುಾ ಕಟಟ ನಲಿ್ಲದಾದ ರೆ. ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೇ, ಅದಕೆೆ  ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. ನಾವು ಕಪಪ ಳ ಜಿಲಿ್ಲಯ 

ನವಲ್ಲ ಗಾರ ಮದ ಮುೆಂದ್ ಒೆಂದು ಜಲಾಶಯವನ್ನು  ಕಟಟ ಬೇಕು ಎನ್ನು ವಂತಹ್ ಆಲೀಚನೆ 

ಮಾಡಿದ್ದ ೀವ, ಈ ಬಗೆೆ  ಕಳ್ಳದ 10 ವಷುಗಳಿೆಂದ ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆಯಿತ್ತು . ಮತೆು  1998ರಲಿ್ಲ  

ಜನಪರ ತಿನಿಧಿಗಳಾದಂತಹ್ ಮಾನಯ  ಬಸವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ಇಟಗಿಯವರು 

ಬಂದಾಗಿನಿೆಂದಲ್ಲ ಸಹಿತ ಆವತಿು ನಿೆಂದ ಕೂಡ ನವಲ್ಲ ಜಲಾಶಯ, ನವಲ್ಲ ಜಲಾಶಯ 

ಎೆಂದು ಹೇಳುತು ಲೇ ಇದಾದ ರೆ. ಅದಕೆೆ  DPR (Detailed Project Report)  ತಯಾರು 

ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಬಜೆಟ್ನಲಿ್ಲ  ರೂ.20 ಕೀಟಗಳನ್ನು  ಕಟಟ ದ್ದ ೀವ. ಮಾನಯ  ಬಸವರಾಜ್ 

ಪಾಟೀಲ್್ ಇಟಗಿಯವರೆ, survey works ನಡೆಯುತಿು ದ್, ಇದು ತಮಗೆ ಗತಿು ರಲ್ಲ. ಅವಸರ 

ಮಾಡಬೇಡಿ. ಎಲಿವನೂು  ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನು ವ ತವಕದಲಿ್ಲಯೇ ಇದ್ದ ೀವ. ಬೇಗ ಪೂಣ್ುವಾಗಿ 

ಮುಗಿಸಿಬಿಡುತೆು ೀವ. . ಈಗ ತ್ತೆಂಗಭ್ದರ ದ ವಿಷಯ ಹಿಡಿದ್ಧದ್ದ ೀನೆ. ತ್ತೆಂಗಭ್ದರ ದ ವಿಷಯ 

ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ. ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ನಮಗೆ ಅಲಿ್ಲ  ಒೆಂದು reservoir ಕಟ್ಟಟ ವಂತಹ್ 

ಅವಶ್ಯ ಕತೆಯಿದ್. ಎರಡು ದೃಷ್ಟಟ ಯಿೆಂದ ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. ಕಪಪ ಳ ಜಿಲಿ್ಲಯು ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲಿ್ಲ  

ಇದದ ಹಗೆಯೇ ಇತ್ತು , ಒಣ್ ಪರ ದೇಶ ಅದು, ನಿೀರಿಲಿದಂತಹ್ ಪರ ದೇಶವಾಗಿದ್. ಇವತ್ತು   ನಮಮ  
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ಮಂತಿರ ಗಳಾದ  ಮಾನಯ  ಹಲಪಪ  ಆಚಾರ್್  ರವರು ಇದಾದ ರೆ, ಅವರ ತಲಿ್ಲಕಿನ ಇನಾಮ 

ಹಂಚಿನಾಳದಲಿ್ಲ  ಕುಡಿಯುವುದಕೆೆ  ನಿೀರು ಸಿಗುವುದ್ಧಲಿ , ಅವರ ಗಾರ ಮದಲಿ್ಲಯೇ 

ಕುಡಿಯುವುದಕೆೆ  ನಿೀರು ಸಿಗುವುದ್ಧಲಿ . ಅೆಂತಹ್ ಪರಿಸೆಿ ತಿಯಿದ್. ಅದಕೆ ಗಿ ಅಲಿ್ಲಯೂ ಕೂಡ 

ಕೃಷ್ಟಣ  ನದ್ಧಯಿೆಂದ ಯೀಜನೆ ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದ್ದ ೀವ. ಮಾನಯ  ಹಲಪಪ  ಆಚಾರ್್ ರವರು 

ಬಹ್ಳ ಪರ ಯತು  ಮಾಡಿ ಒೆಂದೂವರೆ ಸ್ವವಿರ ಕೀಟಗಳ ಯೀಜನೆ ಮಾಡಿಸಿದಾದ ರೆ. 

ಈಗಾಗಲೇ 50% ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ್ಧದ್. ಅದಕೆೆ  ಅಲಿ್ಲಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತೆು ೀವ. ಈಗ 

ನಮಗೆ ಇರತಕೆೆಂತಹ್ದುದ  ಏನೆೆಂದರೆ, ತ್ತೆಂಗಭ್ದರ  ನದ್ಧಗೆ ನವಲ್ಲ ಮತ್ತು  Balancing Reservoir 

ಕಟಟ ಬೇಕಗಿದ್. ಅಲಿ್ಲ  ನಾವು ಮೂರು ರಾಜಯ ಗಳ ಒಪಿಪ ಗೆ ಪಡೆಯಬೇಕಗಿದ್. ಅದೂ ಅಲಿದೇ 

ಏನಾಗಿದ್ ಎೆಂದರೆ, ತ್ತೆಂಗಭ್ದರ  ನದ್ಧ ಈಗ ನಮಮ  ಕೈಯಲಿ್ಲಲಿ . Central Water Commission 

ನಲಿ್ಲದ್, Thungabadra Board Constitute ಆಗಿದ್. Thungabadra Board Constitute ಆದಾಗ 

ತ್ತೆಂಗಭ್ದರ  ಬೊೀಡ್್ುಗೆ Central Water Commission ಅಧಿಕರಿಗಳೇ Chairman ಆಗಿದಾದ ರೆ, 

ಅಧಿಕರಿಗಳೇ Chairman ಆಗಿದಾದ ರೆ, ಅವರ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಎಲಿಾ  ನಡೆಯುವುದು. 

ಅದಕೆೆ  ಇವಲಿಾ  ಸಮಸೆಯ ಗಳಿವ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ತ್ತೆಂಗಭ್ದರ  ಬೊೀಡ್್ು ಮಿೀಟೆಂಗ್ನಲಿ್ಲ  

ಅೆಂದರೆ ನಮಮ  Additional Chief Secretary ರವರು ಸದಸಯ ರಾಗಿದಾದ ರೆ, ಅೆಂದರೆ ತ್ತೆಂಗಭ್ದರ  

ಬೊೀಡ್್ುಗೆ ನಮಮ  ಇಲಾಖೆಯ ಕಯುದಶ್ುಗಳು ಸದಸಯ ರಾಗಿದಾದ ರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು 

ಸಭೆಗಳಲಿ್ಲ  ಈ ವಿಷಯ ಪರ ಸ್ವು ಪವಾಗಿದ್. ಅವರಿೆಂದ ಇನೂು  ನಮಗೆ clearance ಬರಬೇಕು. 

ಏಕೆೆಂದರೆ, ಅೆಂತರಾ್ರ ಜಯ  ಇದು. ತವೇ 35% ನಿೀರನ್ನು  ಅವರಿಗೆ ಕಡಬೇಕೆೆಂದು ಹೇಳಿದ್ಧದ ೀರಿ. 

30 ಟ.ಎೆಂ.ಸಿ. ನಿೀರನ್ನು  ನಾವು ಅಲಿ್ಲ  ಸಂಗರ ಹ್ ಮಾಡಿದ್ದ ೀವ ಎೆಂದರೆ 35% ನಿೀರು 

ಕಡಬೇಕಗುತು ದ್. ಕಡಬೇಕದಾಗ ಅವರ ಷೇರು ಕಡುವುದರ ಜತೆಗೆ ಒಪಿಪ ಗೆಯನೂು  

ಸಹಿತ ಕಡಬೇಕಗುತು ದ್. ಇದ್ಲಿಾ  ಸಮಸೆಯ ಗಳೂ ಇವ.  

                                                                                                (ಮುೋಂದು . . . .) 

(715) 15.09.2021 04.50 ಎಸ್ ವಿ-ಎಕೆ 

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಗೋವಿೋಂದ ಎೋಂ.ಕಾರಜೋಳ (ಮುೋಂದು):-  

ನಾವು ತ್ತೆಂಗಭ್ದಾರ  ಬೊೀಡ್್ು ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ನಮಮ  ಇಲಾಖೆಯ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ  

ಕಯುದಶ್ುಯವರು ಸದಸಯ ರಾಗಿದಾದ ರೆ.  ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಆ ವಿಷಯ 

ಪರ ಸ್ವು ಪವಾಗಿದ್.  ಅವರಿೆಂದ ಇನೂು  ನಮಗೆ clearance ಬರಬೇಕು.  ಏಕೆೆಂದರೆ ಇದು 
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ಅೆಂತರರಾಜಯ  ವಿಷಯವಾಗಿದ್.  ತವೇ ಹೇಳಿದಂತೆ 35% ನಿೀರು ಅವರಿಗೆ ಕಡಬೇಕು.  30 

ಟ.ಎೆಂ.ಸಿ. ನಿೀರು ಅಲಿ್ಲ  ಸಂಗರ ಹ್ ಮಾಡಿದ್ದ ೀವೆಂದರೆ 35% ನಿೀರು ಕಡಬೇಕು.  ಅವರ 

ಭಾಗವನ್ನು  ಕಡುವುದರ ಜತೆಗೆ ಒಪಿಪ ಗೆಯನ್ನು  ಕಡಬೇಕಗುತು ದ್.  ಇದ್ಲಿಾ  

ಸಮಸೆಯ ಗಳಿವ.   ನಮಮ  ಸಕುರ ನಮಮ  ರಾಜಯ ದ ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಗಳ ಬಗೆೆ , ಕುಡಿಯುವ 

ನಿೀರಿನ ಯೀಜನೆಗಳ ಬಗೆೆ  ಮತ್ತು  ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಿೀರಿನ ಹಂಚಿಕೆ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ  ಬಹ್ಳ 

ಜಾಗರ ತೆಯಿೆಂದ ಹೆಜೆೆ  ಇಡತಕೆೆಂತಹ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತು ದ್.  ತಮಗೆ ಒೆಂದು ಮಾತನ್ನು  

ಹೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ. ಕೃಷ್ಟಣ  ನದ್ಧ ಬಗೆೆ  ಮಾನಯ  ಎಸ್.ಆರ್.ಪಾಟೀಲರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅವರೂ 

ಸಂತರ ಸು ರ ಕುಟ್ಟೆಂಬದ್ಧೆಂದ ಬಂದವರೇ, ತವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚುಾ  ಕಡಿಮ್ಮ ನಾವಲಿರೂ 

ಸಂತರ ಸು ರ ಕುಟ್ಟೆಂಬದ್ಧೆಂದ ಬಂದವರೇ ಆಗಿದ್ದ ೀವ.  ಏಕೆೆಂದರೆ ಇನೂು  ಹಿನಿು ೀರಿನ ಸವು 

ನಡೆಯುತಿು ದ್.  ಆಲಮಟಟ  ಜಲಾಶಯದಲಿ್ಲ  519.6 ಮಿೀಟರ್್ಗೆ ನಿೀರು ನಿಲಿ್ಲಸಿದುದ , ಅದನ್ನು  

524.256 ಮಿೀಟರ್್ಗೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿದಾಗ ಹಿನಿು ೀರಿನ ಒತು ಡ ಎಷ್ಟಟ  ಹೆಚಾಾ ಗುತು ದ್, ಎಷ್ಟಟ  ಹ್ಳಿಳ ಗಳು 

ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುತು ವ ಎೆಂದರೆ ಇೆಂದ್ಧನ ಅೆಂದಾರ್ಜ ಪರ ಕರ ಒಟ್ಟಟ  ಆಲಮಟಟ  

ಹಿನಿು ೀರಿನಲಿ್ಲ  188 ಹ್ಳಿಳ ಗಳು ಬಾಧಿತವಾಗುತು ವ.  20 ಹ್ಳಿಳ ಗಳು ಸಂಪೂಣ್ುವಾಗಿ 

ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುತು ವ.  ಒೆಂದು ಊರಿನಲಿ್ಲ  10 ಎಕರೆ ಹೀಗಬಹುದು, ಒೆಂದು ಊರಿನಲಿ್ಲ  

ಅಧು ಎಕರೆ ಹೀಗಬಹುದು, ಒೆಂದು ಊರಿನಲಿ್ಲ  500 ಎಕರೆ ಹೀಗಬಹುದು, ಒೆಂದು 

ಊರಿನಲಿ್ಲ  ಸ್ವವಿರ ಎಕರೆ ಹೀಗಬಹುದು. ಸವು ಇನೂು  ನಡೆಯುತಿು ದುದ , 

ಪೂಣ್ುಗೆಂಡಿರುವುದ್ಧಲಿ . ನಾನ್ನ ಮತು ಮ್ಮಮ  ಸಭೆಯನ್ನು  ನಡೆಸಿ ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗೆ 

ಹೇಳಿದ್ದ ೀನೆ. ಸವು perfect ಆಗಿರಬೇಕು. ನಾಳಿನ ದ್ಧನ ಡಾಯ ೆಂ ಕಟಟ  ಮುಗಿದ ನಂತರ ಯಾರೂ 

ಯಾರ ಕಳಜಿಯನೂು  ಮಾಡುವುದ್ಧಲಿ . ಏಕೆೆಂದರೆ ಜೀಗದ ಹೈಡರ ೀಪವರ್್ ಪಾರ ಜೆಕಟ ್ 

ನಡೆದಾಗ ನಾವಲಿಾ  ಸಣ್ಣ ವರಿದ್ದ ವು. ಚಿಮಣಿ, ಕಂದ್ಧೀಲು ಹ್ಚಿಾ  ಕುಳಿತ್ತ ಕಳುಳ ತಿು ದದ  ಆ 

ದ್ಧನಗಳಲಿ್ಲ  ಲೈಟ್ ಬರುತು ದ್ ಎೆಂದರೆ ಹೇಗೆ ಬರುತು ದ್ ಎೆಂದು ನೀಡುತಿು ದ್ದ ವು.  ಆಗಲ್ಲ 

ಅನೇಕ ಹ್ಳಿಳ ಗಳು ಮುಳುಗಡೆಯಾದವು.  ಆಗ ಇೆಂದ್ಧನಂತೆ ಸರಿಯಾದ ವಯ ವಸೆೆ  ಇರಲ್ಲಲಿ . 

ಆಗಿನ ಕಲದಲಿ್ಲ  ಸಕುರದ ಆರ್ಥುಕ ಪರಿಸೆಿ ತಿಗಳು ಸಣ್ಣ  ಬಜೆಟ್ನಲಿ್ಲ  ಇತ್ತು . ಇೆಂದ್ಧಗೂ 

ಕೂಡ ಅಲಿ್ಲ  sufferers ಇದಾದ ರೆ.  ನಾನ್ನ ಹೀಗಿ ನೀಡಿ ಬಂದ್ಧದ್ದ ೀನೆ. 

ಸೆಳಾೆಂತರಗೆಂಡಂತಹ್ ಜನರಲಿ್ಲ  ಇೆಂದ್ಧಗೂ sufferers ಇದಾದ ರೆ.  ಒೆಂದ್ಧೆಂಚು ನೆಲವೂ 

ಮುಳುಗಡೆಯಿೆಂದ ಉಳಿಯಬಾರದು ಎೆಂದು ನಾನ್ನ ನಮಮ  ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು  

ಕಟಟ ದ್ದ ೀನೆ.  ಒೆಂದು ಸಲ ಅಲಿದ್ಧದದ ರೆ ನಾಲೆು  ಸಲ ಸವು ಮಾಡಿ.  ಅೆಂತಿಮವಾಗಿ ನಿೀವು 
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ಗುರುತ್ತ ಮಾಡುವ ಜಾಗದ್ಧೆಂದ ಒೆಂದ್ಧೆಂಚು ನಿೀರು ಹರಗೆ ಬರಬಾರದು, ಯಾರಿಗೂ 

ತೆಂದರೆಯಾಗಬಾರದ್ೆಂದು ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ ೀನೆ.   

ಆಲಮಟಟ  ಜಲಾಶಯದಲಿ್ಲ  519.6 ಮಿೀಟರ್್ಗೆ ನಿೀರು ನಿಲಿ್ಲಸಿದಾಗ ಬಾಗಲಕೀಟ್ಟ 

ನಗರದಲಿ್ಲ  ಯಾವ ರಿೀತಿ ನಿೀರು ಬಂದ್ಧತ್ತು  ಎೆಂದು  ಮಾನಯ  ಎಸ್.ಆರ್.ಪಾಟೀಲರಿಗೂ 

ತಿಳಿದ್ಧದ್.  ಅದಕೆ ಗಿ ನಾವು ತಕ್ಷಣ್ 521 ಮಿೀಟರ್್ಗೆ payment ಕಡುವಂತಹ್, acquisition 

ಮಾಡುವಂತಹ್ ಕೆಲಸವನ್ನು  ಮಾಡಿದ್ದ ೀವ. ಇನೂು  ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಹ್ಳ ಭ್ಯ ಇದ್.  

ಅದಕೆ ಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವುದಕೆಿೆಂತಲ್ಲ ಮುೆಂರ್ಚ ಸರಿಯಾಗಿ ಸವು ಮಾಡಿಸಿ ಆ 

ಯೀಜನೆಯ ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿ್ಲ  ಬರುವಂತಹ್ ಒಬಬ  ಸಂತರ ಸು ರಿಗೂ ಅನಾಯ ಯವಾಗದ 

ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ನೀಡಿಕಳುಳ ವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದ ೀನೆ. ಮಾನಯ  ಎಸ್.ಆರ್.ಪಾಟೀಲರು, ಮಾನಯ  

ತಿಮಾಮ ಪುರ ಅವರು, ಮಾನಯ  ಪರ ಕಶ್ ಕೆ.ರಾಥೀಡ್್ ಅವರು ಇಲಿ್ಲಯೇ ಇದಾದ ರೆ.  ಮಾನಯ  

ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ್್ ಇಟಗಿಯವರು ಯೀಜನೆಯ ಕೆಳಗಿದದ ರೂ ಅವರನೂು  

ಸೇರಿಸಿಕಳೊಳ ೀಣ್.   

ಶಿರ ೋ ಬಸವರಾಜ್ ಪಾರ್ಟೋಲ  ಇಟಗಿ:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ನಾವೂ ಸಂತರ ಸು ರೇ. 

ಏಕೆೆಂದರೆ Googal Barrage ನಿೆಂದ ಹಲಗಳು ಹೀಗಿವ.  

ಶಿರ ೋ ಗೋವಿೋಂದ ಎೋಂ.ಕಾರಜೋಳ:- ಮಾನಯ  ಇಟಗಿಯವರೇ, ನಾನ್ನ ಮಾತ್ತ 

ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ.  ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿ.   

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅಖಂಡ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲಿ್ಲಯವರು ಆಲಮಟಟ  

ಜಲಾಶಯ ಕಟಟ ದಾಗಲ್ಲ ಮುಳುಗಡೆಯಾದ್ವು.  ನಾರಾಯಣ್ಪುರ ಜಲಾಶಯ 

ಕಟಟ ದಾಗಲ್ಲ ಮುಳುಗಡೆಯಾದ್ವು.  ಮದಲು ಆದಂತಹ್ ನಾರಾಯಣ್ಪುರ ಜಲಾಶಯದ 

ಸಂತರ ಸು ರಾದವರು ಇೆಂದ್ಧಗೂ ಸಂತರ ಸು ರಾಗಿಯೇ ಉಳಿದ್ಧದಾದ ರೆ.  ಏಕೆೆಂದರೆ ಕೆಲವು 

ಊರುಗಳಲಿ್ಲ  ನಾನ್ನ ನೀಡಿದ್ದ ೀನೆ.  ಊರಿಗೇ ನಿೀರು ಬರುತು ದ್.  ಹುನಗುೆಂದ ಶಾಸಕರಾದ 

ಮಾನಯ  ದಡಡ ನಗೌಡರು ಪದೇ ಪದೇ ಜಗಳವಾಡುತಿು ದದ ರು.  ಪುನಃ ಯಾವ ಯಾವ 

ಹ್ಳಿಳ ಗಳಿಗೆ ನಿೀರು ಬರುತು ದ್ಯೀ ಅೆಂತಹ್ ಸುಮಾರು 10-11 ಹ್ಳಿಳ ಗಳಿಗೆ acquisition 

proceedings ಮುಖಾೆಂತರ ಮಾಡಿಕಡುವಂತಹ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕಟಟ ದ್ದ ೀವ.  ಯಾರಿಗೂ 

ತೆಂದರೆಯಾಗದ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನು ವುದು ನಮಮ  ಸಕುರದ ಉದ್ದ ೀಶ 

ಮತ್ತು  ನನು  ಉದ್ದ ೀಶವೂ ಕೂಡ.  ಏಕೆೆಂದರೆ ನಾನ್ನ ಬರಿೀ ಮಂತಿರ ಯಲಿ .  ಅಕಸ್ವಮ ತ್ ಮಾನಯ  

ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರು ಅಥವಾ ಮಾನಯ  ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರು ಏನಾದರೂ ಉತು ರ ಹೇಳಿದದ ರೂ 
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ನಡೆಯುತಿು ತ್ತು . ನಾನೂ ಸಂತರ ಸು ರ ಕುಟ್ಟೆಂಬದ್ಧೆಂದ ಬಂದವನಾಗಿದ್ದ ೀನೆ. ಅವರ ಮಧ್ಯಯ ಯೇ 

ಬದುಕಬೇಕು. ಬದುಕಿರುವವರೆವಿಗೂ ಅವರ ಜತೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಇರಬೇಕು.   

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅತಯ ೆಂತ ಕಳಕಳಿ, ಕಳಜಿಯಿೆಂದ ನಾವು ನಿೀವು ಎಲಿರೂ 

ಸೇರಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು  ಮಾಡೀಣ್. ಇದುವರೆವಿಗೂ ಎಲಿಾ  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು 

ಮಾತನಾಡಿದಾದ ರೆ. ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ಸದಸಯ ರು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು  ಪರ ಸ್ವು ಪ 

ಮಾಡಿದರು.  ಮೇಕೆದಾಟ್ಟ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿದ್ದ ೀನೆ.  ಇನೆು ೀನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಗಿಲಿ . ಮಾನಯ  

ರಾಥೀಡ್್ ಅವರು ಕಲುವಗಳ ದುರಸಿು  ಬಗೆೆ  ಮತ್ತು  ಹೂಳು ತೆಗೆಸುವ ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿದಾದ ರೆ. 

ಅವು O & M (Operation and Maintenance) ಒಳಗೆ Maintenance Grant ನಲಿ್ಲ  ಮಾಡುವ 

ಕೆಲಸಗಳಾಗಿದುದ , ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡೀಣ್.  ಇನ್ನು  ಮಾನಯ  ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ್್ 

ಇಟಗಿಯವರು NRBC (Narayanpur Right Bank Canal) ಯಲಿ್ಲ  ಕೆರೆಗಳನ್ನು  

ತ್ತೆಂಬಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಕಳಿದಾದ ರೆ. ಪರ ಥಮ ಸಭೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನ್ನ ನಮಮ  

ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು  ಕಟಟ ದ್ದ ೀನೆ.  Enroute ನಮಮ  canal ಗಳು ಎಲಿ್ಲಲಿ್ಲ  

ಹೀಗುತು ವಯೀ ಅಲಿ್ಲ  ಯಾವಾಯ ವ ಕೆರೆಗಳನ್ನು  gravity ಮೇಲ್ಲ ತ್ತೆಂಬಿಸಲ್ಲಕೆೆ  

ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತು ದ್ಯೀ ಅವುಗಳನ್ನು  ತ್ತೆಂಬಿಸಲ್ಲಕೆೆ  ಈಗಾಗಲೇ ನಮಮ  ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗೆ  

ಸೂಚನೆಯನ್ನು  ಕಟಟ ದ್ದ ೀನೆ.  ಅೆಂತಹ್ ಕೆರೆಗಳು ಯಾವುದಾದರೂ ಇದದ ರೆ ಮಾನಯ  

ಸದಸಯ ರು ಪಟಟ ಯನ್ನು  ಕಡಬಹುದು.  Estimate ಮಾಡಿಸಿ ತರಿಸಿಕೆಂಡು 

ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅೆಂತಹ್ ಕೆರೆಗಳನ್ನು  ತ್ತೆಂಬಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತು ದ್.  ಅದರಿೆಂದ 

ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿಗೂ ಆಗುತು ದ್, ರೈತರಿಗೂ ಅನ್ನಕೂಲವಾಗುತು ದ್.  ಅೆಂತಜುಲದ ಮಟಟ ವೂ 

ಹೆಚಾಾ ಗುತು ದ್.  

ಮಾನಯ  ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ್್ ಇಟಗಿಯವರು ಮತು ೆಂದು ವಿಷಯವನ್ನು  

ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದರು.  ದೇವದುಗು ಅತಯ ೆಂತ ಒಣ್ ಪರ ದೇಶ.  ನಿೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ  ಬಹ್ಳ ಕಡಿಮ್ಮ. 

ಅಲಿ್ಲ  28 ಕೆರೆಗಳನ್ನು  ಕೃಷ್ಟಣ  ನದ್ಧಯಿೆಂದ lift ಮಾಡಿ ತ್ತೆಂಬಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. 

ಅದನ್ನು  ತೆಂತಿರ ಕವಾಗಿ ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುತು ದ್.  Gravity ಮೇಲ್ಲ ಯಾವಾಯ ವ 

ಕೆರೆಗಳನ್ನು  ತ್ತೆಂಬುವುದಕೆೆ  ಸ್ವಧ್ಯ ವಿದ್ಯೀ ಅವುಗಳನ್ನು  ತ್ತೆಂಬಲಾಗುವುದು.  Gravity 

ಮೇಲ್ಲ ತ್ತೆಂಬುವುದನ್ನು  ಯಾವುದನೂು  ನಿಲಿ್ಲಸುವುದ್ಧಲಿ . Canal ನಿೆಂದ ಅಧು 

ಕಿಲೀಮಿೀಟರ್್ ಆಚಿೀರ್ಚ ಇದದ ರೂ ಮಾಡಿಕಡಲಾಗುವುದು.  ಗೆಜೆ಼ೆಟ್ ನೀಟಫಿಕಷನ್ 

ಬಗೆೆ  ಈಗಾಗಲೇ ನಾನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದ ೀನೆ. ಪುನಃ ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡುವ ಅವಶಯ ಕತೆಯಿಲಿ .  ಆರ್್ & 

ಆರ್್ ಬಗೆೆಯೂ ತಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ ೀನೆ.  Land acquisition ಬಗೆೆಯೂ ತಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ ೀನೆ.  
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ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 2013ರ Land Acquisition Act ಏನಿದ್ ಅದು Central Act. 

ಇದಾದ ಮೇಲ್ಲಯೇ ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಟಣ ದಲಿ್ಲ  project cost ಹೆಚಾಾ ಗಿದ್.  ನಾವು ರೂ.17,702 

ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿ ಡಿಪಿಆರ್್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನಮೀದನೆಯನ್ನು  ಕಟಟ ೆಂತಹ್ ಸಂದಭ್ುದಲಿ್ಲ  

onetime payment ಇತ್ತು .  2013 ರ Act ಬಂದ ಮೇಲ್ಲ ನಾಲೆು  ಪಟ್ಟಟ  ಕಡಬೇಕಯಿತ್ತ.  

ರೂ.5 ಲಕ್ಷ ಭೂಮಿ ಬ್ಲ್ಲ ಇದದ ರೆ ರೂ.20 ಲಕ್ಷ ಕಡಬೇಕು.  ಆದದ ರಿೆಂದ ಹೆಚಾಾ ಗಿದ್.   

ಇನ್ನು  ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು  ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಕೊ  ಸ್ವಧಯ ವಾಗುವುದ್ಧಲಿ .  

ಈ ಸಂದಭ್ುದಲಿ್ಲ  ನಾನ್ನ ಒೆಂದು ಮಾತನ್ನು  ಮಾತರ  ಹೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ.್ ್ “ನಮಮ  

ಸಕುರದ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಹ್ತ್ತು  ಹೆಜೆೆ  ಮುೆಂದ್ ಹೀಗುತೆು ೀವ.” 

(ಈ ಹಂತ್ದಲೆ್ಲ  ಆಡಳಿತ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಾ ರು ಮೇಜು ತ್ಟ್ಟಟ ವ ಮೂಲಕ ಹಷಾವನಿು  

ವಾ ಕು ಪಡಿಸಿದರು.) 

ಏಕೆೆಂದರೆ  ಸವೀುಚೆ  ನಾಯ ಯಾಲಯದ ಮುೆಂದ್ ಪರ ಕರಣ್ಗಳು ಬಾಕಿಯಿವ.  ಅೆಂತರರಾಜಯ  

ವಿವಾದಗಳಿವ.  ಅದಕೆ ಗಿ ನಾನ್ನ ಹೆಚುಾ  ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದಕೆೆ  

ಬಯಸುವುದ್ಧಲಿ . ಎಲಿಾ  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರ ಸಹ್ಕರವಿರಲ್ಲ.  ಇದರಲಿ್ಲ  ಮುಚುಾ ಮರೆ 

ಮಾಡುವುದೇನೂ ಇರುವುದ್ಧಲಿ . ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಮ ಲಿರ ಜತೆಯಲಿ್ಲ  ಕಲಕಲಕೆೆ  

ಸಭೆಗಳನ್ನು  ಮಾಡಿ ಈ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಪೂಣ್ುಗಳಿಸಲ್ಲಕೆೆ  ಪರ ಯತಿು ಸಲಾಗುವುದು.  

ಅವಧಿ ಕಡಿಮ್ಮಯಿರುವುದರಿೆಂದ ಯೀಜನೆಯು ಪೂಣ್ುವಾಗಲ್ಲಕೆಿಲಿ .  ಆದರೆ ಹ್ತ್ತು  ಹೆಜೆೆ  

ಮುೆಂದ್ ಹೀಗುತೆು ೀವ ಎನ್ನು ವ ಮಾತನ್ನು  ಸೂಕ್ಷಮವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದ ೀನೆ. ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರೆಲಿರೂ 

ಬಹ್ಳ ಕಳಕಳಿ, ಕಳಜಿಯನ್ನು  ವಯ ಕು  ಪಡಿಸಿರುವುದಕೆ ಗಿ ಅವರಿಗೆ ನನು  

ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು  ಸಲಿ್ಲಸುತೆು ೀನೆ.   

(…ಮುೋಂದು) 

(716) 15-09-2021,  5.00 KG AK                                                                       

                                                                                          (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ .ಪಾರ್ಟೋಲ  (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  

ಜಲಸಂಪನೂಮ ಲ ಸಚಿವರಾದ ಗೀವಿೆಂದ ಕರಜೀಳರವರು ಬಹ್ಳ ರ್ಚನಾು ಗಿ ಉತು ರ 

ಕಟಟ ದಾದ ರೆ.  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು Krishna Tribunal gazette notification ಬಗೆೆ   ವಿಶೇಷ 

ಕಳಜಿವಹಿಸಿ ಸಾ ತಃ ದ್ಹ್ಲ್ಲಗೆ  ಹೀಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟಟ  ಸಚಿವರ ಮತ್ತು  ಅಧಿಕರಿಗಳ ಮೇಲ್ಲ  
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ಒತು ಡ ತಂದು gazette notification ಅನ್ನು  ಆದಷ್ಟಟ  ಬೇಗ  ಮಾಡುತೆು ೀವೆಂದು ಹೇಳಿದಾದ ರೆ. 

ಅದಕೆೆ  ಅವರಿಗೆ ಧನಯ ವಾದಗಳನ್ನು  ಆಪಿುಸುತೆು ೀನೆ. ಇದರ ಜತೆಗೆ ನಾಯ ಯಾಲಯದಲಿ್ಲ  

ಇರುವಂತಹ್ hurdles ಏನಿದ್, ಅದನ್ನು  clear ಮಾಡುವುದಕೊ  ಸಹ್ legal experts ರವರ 

ಜತೆಗೆ ಚರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು  ಆದಷ್ಟಟ  ತಾ ರಿತಗತಿಯಿೆಂದ expedite ಮಾಡುವುದಕೆೆ  

ಎಲಿಾ  ರಿೀತಿಯ ಪರ ಯತು  ಮಾಡುತೆು ೀವೆಂದು ಹೇಳಿದಾದ ರೆ. ಅದಕೊ  ಸಹ್ ಧನಯ ವಾದಗಳನ್ನು  

ಸಲಿ್ಲಸುತೆು ೀನೆ. ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು 10 ಹೆಜೆೆ  ಮುೆಂದ್ ಹೀಗುತೆು ೀವೆಂದು ಹೇಳಿದಾದ ರೆ.  

ಇದೆಂದು ಸಂತೀಷದಾಯಕವಾದ ವಿಚಾರ.  

           ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರ 10 

ಹೆಜೆೆ  ಏನೆೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗತಿು ಲಿ  ಬಿಡಿ.   

 ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ .ಪಾರ್ಟೋಲ  (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):-   ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, positive reply ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ೀನೆ. 519 ರಿೆಂದ 524 ಮಿೀಟರ್್ಗಳ 

ಮಧಯ ದಲಿ್ಲ  75 ಸ್ವವಿರ ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುತು ದ್, ಅದು ಮಹಪೂರ  ಬಂದಾಗ 

ಪರ ತಿವಷುವು ಮುಳುಗುತು ದ್. ಅದಕೆೆ  ಬೇಗ acquisition ಮಾಡಬೇಕು. 20 ಹ್ಳಿಳ ಗಳನ್ನು  ಮತ್ತು  

75 ಸ್ವವಿರ ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು  audit ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ permanent ಆಗಿ payment 

ಮಾಡಿಬಿಟಟ ರೆ, ಪರ ತಿವಷು ಹೀಗಿ ಅವರ ಎದುರುಗಡೆ ನಿೆಂತ್ತ ಕಳುಳ ವಂತಹ್ ಅವಶಯ ಕತೆ 

ಇರುವುದ್ಧಲಿ . 75 ಸ್ವವಿರ ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುತು ದ್.  519.06 ಮತ್ತು  524.256 

ಮಿೀಟರ್್ಗಳ ಮಧಯ ದಲಿ್ಲ  once for all acquisition ಮಾಡಿದರೆ, 3ನೇ ಹಂತಕೊ  

ಸಹಯವಾಗುತು ದ್. ಇದರಿೆಂದ ಪರ ತಿವಷು ಮಹಪೂರದ್ಧೆಂದ  ತಪಿಪ ಸಿಕೆಂಡಂತೆ ಆಗುತು ದ್. 

ಅದರ ಜತೆಗೆ 20 ಹ್ಳಿಳ ಗಳು ಸಂಪೂಣ್ುವಾಗಿ ಮುಳುಗುತು ವ,  ಅದನ್ನು  ಸ್ವಾ ಧಿೀನ 

ಪಡಿಸಿಕೆಂಡು Rehabilitation Centre quick ಆಗಿ ಈ ಸಕುರದ ಅವಧಿಯಳಗೆ ಮುಗಿಸಿ 

ಎೆಂಬ ಮಾತನ್ನು  ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.  

      ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಮಹದಾಯಿ ಮತ್ತು  ಮೇಕೆದಾಟನ 

ಬಗೆೆಯೂ ಚರ್ಚು ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. Upper Bhadra ಬಗೆೆಯೂ ಚರ್ಚು ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. 3ನೇ 

ಹಂತದ ಜತೆಗೆ ರಾಜಯ ದ ಎಲಿಾ  ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಯ ಬಗೆೆ  ಚರ್ಚು ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. 

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಎತಿು ನಹಳ್ಳಯನ್ನು  ಬಿಟ್ಟಟ  ಎಲಿವನೂು  ಚರ್ಚು ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. 

ಎತಿು ನಹಳ್ಳಯ ಬಗೆೆಯೂ ಸಹ್ ಕಳಜಿವಹಿಸುತು ರೆೆಂದು ಭಾವಿಸುತೆು ೀನೆ. ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು 

ಒೆಂದು ಮಾತ್ತ ಹೇಳಿದರು. ನಾನ್ನ differ ಆಗುವುದು ಏನೆೆಂದರೆ,  ಹಸಪೇಟ್ಟಯಿೆಂದ 
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ಕೂಡಲಸಂಗಮದವರೆಗೆ 142 ಕಿೀಲೀಮಿೀಟರ್್ವರೆಗೆ ಕೆಂಗೆರ ಸ್್ ನಡೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ  ಬಳಿಗೆ ಎೆಂದು 

ನಾವು ಬಂದಾಗ, ಬಸವಣ್ಣ ನವರ ಐಕಯ  ಸೆ ಳ, ವಿದಾಯ  ಭೂಮಿ  ಮತ್ತು  ತಫೀ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ   

ಕನೆಯ ಸಭೆಯನ್ನು  ಮಾಡಿದ್ದ ೀವ.  ನಮಮ  ಹಿೆಂದ್ಧನ ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಯವರು ಮತ್ತು  ಈಗಿನ 

ಪರ ತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದ ಮಾನಯ  ಸಿದದ ರಾಮಯಯ ನವರು, ನಾನ್ನ ಮತ್ತು  

ಡಾ||ಪರಮೇಶಾ ರವರು ಜತೆಯಾಗಿಯೇ  ಹೇಳಿದ್ದ ೀವ. ಪರ ತಿವಷು ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಗೆ 10 

ಸ್ವವಿರ ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು  ಕಡುತೆು ೀವೆಂದು ಹೇಳಿದಾದ ರೆ. ಆದರೆ, ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರಾದ ಗೀವಿೆಂದ ಕರಜೀಳರವರು 10 ಸ್ವವಿರ ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು  

ಕಟಟ ಲಿವೆಂದು ಹೇಳಿದಾದ ರೆ. ಐದು ವಷುಗಳಲಿ್ಲ  50 ಸ್ವವಿರ   ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿೆಂತ 

ಕಡಿಮ್ಮ  ಕಟಟ ದದ ರೆ, ಅವರು ಏನ್ನ  ಹೇಳುತು ರೀ, ಆ punishment ಗೆ ready ಇದ್ದ ೀನೆ.  I am 

ready.  

     ಶಿರ ೋ ಗೋವಿೋಂದ ಎೋಂ.ಕಾರಜೋಳ (ಜ್ಲಸಂಪನೂಮ ಲ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ನಾನ್ನ  ರಾಜಯ ದ ನಿೀರಾವರಿ ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿಲಿ . ಕೃಷ್ಟಣ  ಮೇಲದ ೆಂಡೆ 

ಯೀಜನೆ ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿದ್ದ ೀನೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಯಿತ್ತ ಎೆಂದರೆ, ಇಡಿೀ ಜಿಲಿ್ಲಯಲಿ್ಲ  

ಎಲಿರೂ ಸೀತ್ತ ನಾನ್ನ ಒಬಬ ನೆ ಒದಾದ ಡಬೇಕ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ ಅಷ್ಟ ೀ.   

ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ .ಪಾರ್ಟೋಲ  (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಒೆಂದು ನಿಮಿಷ.  I am a witness.  I will never lie.  ನಾವು ನಿೀರಾವರಿ 

ಯೀಜನೆಗೆ ಪರ ತಿ ವಷು 10 ಸ್ವವಿರ ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳಂತೆ, ಐದು ವಷುಗಳಲಿ್ಲ   50 

ಸ್ವವಿರ ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು  ಕಡುತೆು ೀವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ವು. ಬಹುಶಃ ನನು  ನೆನಪಿನ 

ಪರ ಕರ, ಸುಮಾರು 53 ಸ್ವವಿರ ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು  ಕಟಟ ದ್ದ ೀವ. ನಿೀರಾವರಿ 

ಯೀಜನೆಗೆ ಉಪಯೀಗ ಆಗಿದ್. ಆದರೆ, ನಾವು ಕೃಷ್ಟಣ  ಮೇಲದ ೆಂಡೆ ಯೀಜನೆ ಎೆಂದು 

ಹೇಳಿಲಿ  ಎನ್ನು ವ  ಮಾತನ್ನು  ತಮಮ  ಮುಖಾೆಂತರ ಶ್ರ ೀ ಗೀವಿೆಂದ ಕರಜೀಳರವರಗೆ  

ಹೇಳಿ ನನು  ಮಾತನ್ನು  ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ. ನಮಸೆ್ವ ರ.  

ಶಿರ ೋ ಗೋವಿೋಂದ ಎೋಂ. ಕಾರಜೋಳ (ಜ್ಲಸಂಪನೂಮ ಲ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ಒೆಂದು ನಿಮಿಷ. ನಾನ್ನ ಎತಿು ನಹಳ್ಳ ಬಗೆೆ  ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.     

  ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೋಸಿ್ತ ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನನು  ಒೆಂದು important 

clarification ಗೆ  ದಯವಿಟ್ಟಟ  ಉತು ರ ಕಡಿ. ಅದು ಬಹ್ಳ ಮುಖ್ಯ ವಾದದ ದು.  
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                                             (ಗೋಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ತಿಪ್ಪ ೀಸ್ವಾ ಮಿಯವರೇ, ತಮಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಎೆಂದು 

ಹೇಳುತಿು ದ್ದ ೀನೆ ಅಲಿವೇ; ತವು ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಮಾತನಾಡದ್ ಸುಮಮ ನೆ ಏಕೆ temper   

ತೆಗೆದುಕಳುಳ ತಿು ೀರಿ?    

  ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಎ.ತಿಪ್ಪ ೋಸಿ್ತ ಮ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ದ್ಧನಾೆಂಕ 03-12-2019 

ರಂದು ಕೆಂದರ  ಜಲಶಕಿು  ಸಚಿವರಾದ  ಶ್ರ ೀ ಗಜೇೆಂದ್್ ಸಿೆಂಗ್ ಶೆಕವತ್ರವರು ಒೆಂದು 

ಪತರ ವನ್ನು  ಬರೆದ್ಧದಾದ ರೆ. ಆೆಂಧರ  ಪರ ದೇಶದ ಮರುವಿೆಂಗಡಣೆ  ಕಯಿದ್ 2014 ರ ಕಲಂ.80 ರ  

ಪರ ಕರ ಕೃಷ್ಟಣ  ಜಲವಿವಾದ ಜಲಮಂಡಳಿಯ 2ನೇ ಅವಧಿಯನ್ನು  ವಿಸು ರಿಸಲಾಗಿದ್. 

ಈಗಿನಂತೆ ISRWD (Inter-State River Water Disputes) Act, 1950 ರ ಕಲಂ.53 ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  

ನಾಯ ಯ ಮಂಡಳಿಯ ಮುೆಂದ್ಧನ ವರದ್ಧ ನಿಧಾುರವನ್ನು  ನಿರಿೀಕಿಷ ಸಲಾಗಿದ್. ಅೆಂದರೆ, 

ನಾಯ ಯಾಧಿೀಕರಣ್ದ್ಧೆಂದ ಬರುವಂತಹ್ ಆದೇಶವನ್ನು  ನಿರಿೀಕ್ಷಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು Krishna 

Water Dispute Tribunal ನ Award-2 ಅನ್ನು  notify ಮಾಡುತೆು ೀವ.  ಅಲಿ್ಲಯವರೆಗೂ 

ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಆಗುವುದ್ಧಲಿ  ಅಥವಾ Supreme Court ನಲಿ್ಲ  ಇರುವಂತಹ್ ವಾಯ ಜಯ  

ಮುಗಿಯುವರೆಗೂ ಇದನ್ನು  ಇತಯ ಥಯ ು ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಆಗುವುದ್ಧಲಿವೆಂದು ಹೇಳಿದಾದ ರೆ. 

ಅದಕೆೆ  ದಯಮಾಡಿ Supreme Court ಗೆ ಒೆಂದು ಅಜಿುಯನ್ನು  ಹಕಿ. ಕವೇರಿ ನದ್ಧ 

ವಿವಾದದ ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ  ಬಂದ್ಧರುವಂತೆ ಅದೇ ರಿೀತಿನಲಿ್ಲ  ಬೇಕದರೆ, ತವು ಕಟಟ  ನಂತರ, 

ಆ ಆದೇಶಕೆ ಗಿ ಬಾಧಯ ತೆಯಾಗಿರುತೆು ೀವ, ಅದಕೆ ಗಿ ತವು ದಯಮಾಡಿ ಇದನ್ನು  

ತೆರವುಗಳಿಸಿ ಇದರ ಬಗೆೆ  ಏನ್ನ ಕರ ಮತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದಾದ ರೆ ಎೆಂದು clarification ಕಳಿದ್ದ ೀನೆ. 

ದಯವಿಟ್ಟಟ  ಇದಕೆೆ  clarification ಕಡಿ.  

    ಶಿರ ೋ ಗೋವಿೋಂದ ಎೋಂ.ಕಾರಜೋಳ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ   

ಸದಸಯ ರಾದ ತಿಪ್ಪ ೀಸ್ವಾ ಮಿಯವರು ಕಳಿರುವಂತಹ್ದದ ನ್ನು  ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ legal team 

ಜತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ Supreme Court ನಲಿ್ಲ  ಏನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಎೆಂಬುದರ ಬಗೆೆ  ಚರ್ಚು 

ಮಾಡಿದ್ದ ೀವ.  ಹಗಾಗಿ, ನಾನ್ನ Supreme Court ನ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ  ಹೆಚುಾ  ಪರ ಸ್ವು ಪ 

ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಹೀಗಲ್ಲಲಿ . ಮದಲನೆಯದಾಗಿ,  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಕಟಟ ರುವಂತಹ್ 

ಸಲಹೆಯನ್ನು  ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡುತಿು ದ್ದ ೀವ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಎತಿು ನಹಳ್ಳಯ ಬಗೆೆ  

ಕಳಿದಾದ ರೆ. ಕ್ಷಮಿಸಿ. ನಾನ್ನ ಎತಿು ನಹಳ್ಳಯ ಬಗೆೆ  ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಿಲಿ . ಏಕೆ 
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ಹೇಳಲ್ಲಲಿವೆಂದರೆ, ನಿನೆು  ದ್ಧವಸ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ  ಅದರ ಬಗೆೆ  statement ಮಾಡಿದ್ದ . 

ಅದಕೆ ಗಿ ಹೇಳಲ್ಲಲಿ .  

  ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 2014 ರಲಿ್ಲ  12,900 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ DPR 

(Detailed Project Report) ಮಾಡಿ ಕಮಗಾರಿಯನ್ನು  ಕೈಗೆತಿು ಕಳುಳ ತು ರೆ.  ನಮಗೆ 

ಎತಿು ನಹಳ್ಳ ಯೀಜನೆಯಳಗೆ  24 ಟಎೆಂಸಿ ಅಷ್ಟಟ  ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿಗಾಗಿ ಇರುವಂಥದುದ , 

ದಡಡ ಬಳಾಳ ಪುರ ಮತ್ತು  ಕೀಲಾರಕೆೆ   ಮತ್ತು  ಗಾರ ಮಾೆಂತರಕೆೆ  ಇರುವಂತಹ್ ನಿೀರಿನ 

ವಯ ವಸೆೆ . ಅದು ಏನಾಗಿದ್ ಎೆಂದರೆ, 2014 ರಲಿ್ಲ  ಆದ ಮೇಲ್ಲ ಭೈರಗೆಂಡಿು  ಜಲಾಶಯಕೆೆ  

200 ಎಕರೆಯಷ್ಟಟ  ಭೂಮಿ ಬೇಕಗುತು ದ್. ಭೈರಗೆಂಡಿು  ಜಲಾಶಯದುದ  ಭೂಮಿಯನ್ನು  

land acquisition ಮಾಡಿಕಳುಳ ವುದಕೆೆ  ಕಷಟ ವಾಗಿದ್. ಅದು ಎರಡು ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳಿಗೆ ಬರುತು ದ್. 

ಒೆಂದು ದಡಡ ಬಳಾಳ ಪುರದುದ  ಮತ್ತು  ಇನು ೆಂದು ತ್ತಮಕೂರಿನ ಕರಟಗೆರೆಯದುದ  

ಬರುತು ದ್.  ಒೆಂದು ಕಡೆ 2400 ಎಕರೆಗಳಷ್ಟಟ  ಬರುತು ದ್. ಇನು ೆಂದು ಕಡೆ 2600 ಎಕರೆಗಳು 

ಬರುತು ದ್. ಹಗಾಗಿ, ಎರಡು ಕಡೆಯ ರೈತರು ಒೆಂದೇ ದರವನ್ನು  ಕಡಬೇಕೆೆಂದು 

ಕಳುತಿು ದಾದ ರೆ. ದಡಡ ಬಳಾಳ ಪುರದ guidance value ಜಾಸಿು  ಇದ್. ಅದಕೆ ಗಿ ಅವರಿಗೆ ಜಾಸಿು  

ಪರಿಹರದ ಹ್ಣ್ ಬರುತು ದ್. ಇವರಿಗೆ ಅತಯ ೆಂತ ಕಡಿಮ್ಮ ಬರುತು ದ್.  ಆ ಕರಣ್ಕೆ ಗಿ, ಹಿೆಂದ್ಧನ 

ಸಕುರ ಒೆಂದು Cabinet Sub-Committee ಅನ್ನು  Dr. Parameshwar ರವರ ನೇತೃತಾ ದಲಿ್ಲ  

ಮಾಡಿದದ ರು.  Dr. Parameshwar ರವರು ದ್ಧನಾೆಂಕ 11-10-2018 ಕೆೆ  ಒೆಂದು ಸಭೆಯನ್ನು  

ಮಾಡಿ ಆ ಸಭೆಗೆ ರೈತರನ್ನು  ಸಹ್ ಕರೆದ್ಧದದ ರು. ಅದಕೆಿೆಂತಲ್ಲ ಮುೆಂರ್ಚ ಡಿಸೆೆಂಬರ್್ 

ತಿೆಂಗಳಿನಲಿ್ಲಯೂ ಒೆಂದು ಸಭೆಯನ್ನು  ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. ಅದಕೆಿೆಂತಲ್ಲ ಮುೆಂರ್ಚ ಮಾನಯ   

ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಯವರು ಒೆಂದು ಸಭೆಯನ್ನು  ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. ಒಟ್ಟಟ  ಮೂರು ಸಭೆಗಳು 

ಆಗುತು ವ.   ಆದರೆ, ಒೆಂದು ತಿೀಮಾುನ ಮಾಡುವುದಕೆ ಗಲ್ಲಲಿ . ಏಕೆೆಂದರೆ, ಎರಡು ಕಡೆಯ 

ರೈತರು ನಮಗೆ ಒೆಂದೇ ಬ್ಲ್ಲ ಬೇಕೆೆಂದು ಹೇಳುತು ರೆ.  ಹೆಚುಾ  ಇದ್ಧದ ದುದ  32 ಲಕ್ಷ 

ರೂಪಾಯಿಗಳು ಇದ್. ಕಡಿಮ್ಮ ಇದ್ಧದ ದುದ  15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಇದ್.  ನಾನ್ನ ರೈತರ ಬಗೆೆ  

ಏನ್ನ ಮಾತನಾಡುವುದ್ಧಲಿ . ಅದರ ಸಮಸೆಯ ಯನ್ನು  ಹೇಳಿದ್ದ ೀನೆ. ಅದಕೆ ಗಿ ಅದು 

ತಿೀಮಾುನವಾಗಿಲಿ . ಅದು ತಿೀಮಾುನವಾಗಲೇಬೇಕು  ಎನ್ನು ವ ಸಲುವಾಗಿ Dr. Parameshwar 

ರವರು ತ್ತಮಕೂರು ಜಿಲಿ್ಲಯ ಕರಟಗೆರೆಯವರು ಎನ್ನು ವ ಕರಣ್ಕೆೆ  ಅವರ ನೇತೃತಾ ದಲಿ್ಲ  

Cabinet Sub-Committee ಆಗಿದ್. ಆದರೂ ಸಹ್, ಅವರು ಅದನ್ನು  ಬಗೆಹ್ರಿಸುವುದಕೆೆ  

ಆಗಲ್ಲಲಿ . ಹಗಾಗಿ, ಅದು ಹಗೆಯೇ ಉಳಿದುಬಿಟಟ ದ್. ಅದನ್ನು  ಬೇರೆ ಬೇರೆ 

ಆಯಾಮಗಳಿೆಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಸರಿ ಹೀಗುತು ದ್ ಎನ್ನು ವುದನ್ನು  ನೀಡುತಿು ದ್ದ ೀವ.  2014 
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ರಲಿ್ಲ  12,900 ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳು  ಆಗಿತ್ತು . ಅದರ Revised Estimate 2018-2019 ಕೆೆ  23 

ಸ್ವವಿರ ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಆಗುತು ದ್. 23 ಸ್ವವಿರ ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೀಗಿದ್. 

ಈಗ ಸಮಸೆಯ ಯಾಗಿರುವುದು ಅದೇ,  ಕೃಷ್ಟಣ ದಲಿ್ಲಯೂ ಅದೇ ಸಮಸೆು ಯಾಗಿದ್.  2012 ರಲಿ್ಲ  

ನಮಮ  ಸಕುರ ಇತ್ತು . ಆಗ ನಾವೇ 2012 ರಲಿ್ಲ  ಮಾಡಿದಾಗ 17 ಸ್ವವಿರ ಕೀಟ 

ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೀಗಿತ್ತು . ಈಗ ಅದು 65 ಸ್ವವಿರ ಕೀಟ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೀಗಿದ್.  

ಅಲಿ್ಲ  land cost four times ಜಾಸಿು ಯಾಗಿದ್. ಮತೆು  ಅಲಿ್ಲ  land acquisition ಜಾಸಿು  ಇದ್. 

ಒೆಂದು ಲಕ್ಷ ಮೂವತು  ನಾಲೆು  ಸ್ವವಿರ ಎಕರೆ ಇದ್. ಅದಕೆೆ  ನಾನ್ನ ಈ ಸಂದಭ್ುದಲಿ್ಲ   

ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ಗಮನಕೆೆ  ತಂದ್. ಮದಲನೆಯ ಹಂತದ  ಎತಿು ನ 

ಹಳ್ಳಗೆ ಸುಮಾರು 444 ಎಕರೆಗಳಷ್ಟಟ  ಜಮಿೀನ್ನ ಬೇಕಗಿತ್ತು . ಅದನ್ನು  delivery chamber ಗೆ 

ತಂದು, ಆ ಜಮಿೀನಿನಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು 400 ಎಕರೆಯಷ್ಟಟ  ಭೂಮಿಯನ್ನು  ಹಸನ 

ಜಿಲಿಾಧಿಕರಿಯವರು acquisition ಮಾಡಿಕಟಟ ದಾದ ರೆ. ಅದರಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು 39 

ಎಕರೆಗಳಷ್ಟಟ  ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ .  

                                                                                         (ಮುೋಂದು.,) 

(717) 15-09-2021 (5.10) ಎೋಂವಿ-ಆರ ಎನ 

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಗೋವಿೋಂದ ಎೋಂ. ಕಾರಜೋಳ (ಮುೋಂದು..):- 

ಹಸನ ಜಿಲಿ್ಲಯ ಜಿಲಿಾಧಿಕರಿಗಳು ಸುಮಾರು 400 ಎಕರೆಯಷ್ಟಟ  ಜಮಿೀನನ್ನು  

ಭೂಸ್ವಾ ಧಿೀನ ಮಾಡಿಕಟಟ ದಾದ ರೆ. ಸುಮಾರು 39 ಎಕರೆಗಳಷ್ಟಟ  ಜಮಿೀನ್ನ 

ಸ್ವಾ ಧಿೀನವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ . ಅದಕೆೆ  ಮನೆು ಯ ದ್ಧವಸ ಭೂಸ್ವಾ ಧಿೀನಾಧಿಕರಿಗಳು ಮತ್ತು  

ಇೆಂಜಿನಿಯರ್್ಗಳನ್ನು  ಅಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆದು ಜಿಲಿಾಧಿಕರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯಲಿ್ಲ  ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ದ ೀನೆ. 

ಅಲಿ್ಲ  ಭೂಸ್ವಾ ಧಿೀನದ ಆರು ಪರ ಕರಣ್ಗಳು ಪ್ೆಂಡಿೆಂಗ್ ಇದದ ವು. ಈಗಾಗಲೇ ನಾಲೆು  

ಪರ ಕರಣ್ಗಳನ್ನು  ಮುಗಿಸಿದಾದ ರೆ. ಇನ್ನು  ಎರಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿದ್ಧದ್. ಅದರಲಿ್ಲ  ಹ್ತ್ತು  ಗುೆಂಟ್ಟಯ 

ಕಫಿ ಪಿಾೆಂಟರ್್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದದ  ಪರ ಕರಣ್ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿದದ ರು ನಾನ್ನ ಆ ಪರ ಕರಣ್ವನ್ನು  

ಮುಗಿಸಿದ್ದ ೀನೆ. ನಿನೆು ಯ ದ್ಧವಸ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಮಾನಯ  ಜಯಪರ ಕಶ್ ಹೆಗೆಡ ಯವರ 

ಸಹಯವನ್ನು  ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಕಫಿ ಪಿಾೆಂಟರ್್ನವರನ್ನು  ನನು  ಚೇೆಂಬರ್್ಗೆ ಕರೆಯಿಸಿ 

ಅವರನ್ನು  ಒಪಿಪ ಸಿದ್ದ ೀನೆ. ಅಲಿ್ಲಯೂ ಕೆಲಸ ಪಾರ ರಂಭ್ವಾಗುತು ದ್. ಎರಡು ತಿೆಂಗಳ ಒಳಗೆ 
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ಮದಲನೇ ಹಂತವನ್ನು  trial run ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನಿೀಡಿದ್ದ ೀನೆ. 

ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮದಲನೇ ಹಂತ ಮುಗಿಯುತು ದ್.  

ಶಿರ ೋ ಚಿದಾನಂದ್  ಎೋಂ. ಗೌಡ (ಪದವಿೋಧರರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ,  

ಎತಿು ನ ಹಳ್ಳ ಯೀಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತೆ ಕರಟಗೆರೆ ಮತ್ತು  ದಡಡ ಬಳಾಳ ಪುರ ಬೇರೆ 

ಬೇರೆ ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳಾದರೂ ಕೂಡ. ಅದನ್ನು  ಭೂಸ್ವಾ ಧಿೀನಪಡಿಸಿಕಳುಳ ವ ಉದ್ದ ೀಶ ಒೆಂದೇ 

ಆಗಿರುವುದರಿೆಂದ ಆ Guidance Value ಏನೇ ಇದದ ರೂ ಕೂಡ ಇದೆಂದು ವಿಶೇಷ ಪರ ಕರಣ್ 

ಎೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಎರಡೂ ಜಿಲಿ್ಲಯ ರೈತರಿಗೂ ಒೆಂದೇ ಬ್ಲ್ಲ ಸಿಗುವ ರಿೀತಿ ಮಾಡಿಕಟಟ ರೆ, 

ಈ ಯೀಜನೆ ಕೂಡ ಬೇಗ ಆಗುತು ದ್. ಇದರಿೆಂದ ರೈತರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ನಕೂಲವಾಗುತು ದ್ 

ಎೆಂದು ತಮಮ  ಮುಖಾೆಂತರ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ. 

ಶಿರ ೋ ಗೋವಿೋಂದ ಎೋಂ. ಕಾರಜೋಳ (ಬೃಹತ  ಮತ್ತು  ಮಧಾ ಮ ನಿೋರಾವರಿ 

ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಕಳಿರುವ ಪರ ಶೆು ಗೆ ಉತು ರ 

ಹೇಳುತೆು ೀನೆ. ಅೆಂದರೆ, ಅದನ್ನು  ವಿಶೇಷ ಪರ ಕರಣ್ ಎೆಂದು ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಅವಕಶವಿಲಿ . 

Land Acquisition ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತೆ ದೇಶಕೆೆ  ಇರುವುದು ಒೆಂದೇ ಕನೂನ್ನ. ಆ ರಿೀತಿ 

ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಅವಕಶವಿಲಿ  ಮತ್ತು  ಮಾಡುವುದಕೊ  ಆಗುವುದ್ಧಲಿ . ಆ ರಿೀತಿ ಏನಾದರೂ 

ಸಕುರ ತಪುಪ  ಮಾಡಿದರೆ, ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಒೆಂದು ಯೀಜನೆಯೂ ಸಹ್ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವುದ್ಧಲಿ . 

ಶಿರ ೋ ಆರ.ಬಿ.ತಿಮಾಮ ಪೂರ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿೋಂದ ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು):- 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ನಿೀರಾವರಿ ಸಚಿವರಾದಾಗ ಮುಧೀಳದ 

ಭಾಗಯ ದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತು ದ್ ಎೆಂದು ನಾನ್ನ ಸಂತೀಷಪಟಟ ದ್ದ . ಆದರೆ, ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರಿಗೆ ಮುಧೀಳ ನೆನಪು ಬರಲ್ಲಲಿ . ಅವರು ಮುಧೀಳ ಬಗೆೆ  ಚಕರವನೆು ೀ ಎತು ಲ್ಲಲಿ . 

ನಮಗೆ ಆಲಮಟಟ  ಜಲಾಶಯದ್ಧೆಂದ ತೆಂದರೆಯಾಗುತಿು ದ್ ಎೆಂದು ಹೇಳುತಿು ದ್ದ ೀನೆ., ಅಲಿ್ಲ  38 

ಹ್ಳಿಳ ಗಳ ಜನರು ಸ್ವಯುತಿು ದ್ದ ೀವ ನಮಮ ನ್ನು  ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ.  ಅಲಿ್ಲ  ಆರರಿೆಂದ ಎೆಂಟ್ಟ 

ವಾಡ್್ುಗಳು ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುತು ವ. ಪರ ವಾಹ್ ಬಂದಾಗ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಟ  ಓಡೀಡಿ 

ಹೀಗುತೆು ೀವ.  ಅವರು ಅದರ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡದೇ ಇದದ ರೆ ನಾನ್ನ ಏತಕೆೆ  

ಸಂತೀಷಪಡಬೇಕು. ನಾನ್ನ ಸಂತೀಷಪಟಟ ದುದ  ಮುಧೀಳ 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಾಗುತಿು ದ್ಯ್ಕೆಂದು.  ವಿಧಾನ ಸೌಧದಲಿ್ಲ  ನಮಮ  ನಿೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು ಏನ್ನ 

ಹೇಳಿದರು ಎೆಂದರೆ, ಮುಳುಗಡೆಯಾದಂತಹ್ ಪರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಮುಧೀಳ ಬೇರೆ, ಬಿಳಗಿ, ಮತ್ತು  

ಜಮಖಂಡಿ ಈ ರಿೀತಿಯ ವಯ ತಯ ಸಗಳು ಇರಬಾರದು. ಭೂಮಿಗೆ ಬ್ಲ್ಲಯನ್ನು  ಕಡಬೇಕು 
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ಎನ್ನು ವುದಾದರೆ, ನಿೀರಾವರಿ ಭೂಮಿಗೆ ಐವತ್ತು  ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು  ಒಣ್ 

ಬೇಸ್ವಯಕೆೆ  ಮೂವತ್ತು  ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು  ಕಡಬೇಕೆೆಂದು ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ ಹೇಳಿದ 

ಮಾತ್ತ. ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದದ ನ್ನು  ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೆಂಡು,  ಒೆಂದು ಎಕರೆಗೆ ಐವತ್ತು  ಲಕ್ಷ 

ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತು ದ್ೆಂದು ಖುಷ್ಟ ಪಟಟ ದ್ದ ವು.  ಒೆಂದು ಎಕರೆಗೆ ಐವತ್ತು  ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ 

ಕಟಟ ರೆ ಏನ್ನ ತಪಾಪ ಗುವುದ್ಧಲಿ . ಭೂಸ್ವಾ ಧಿೀನ Sub-Registrar guidance value ಮೇಲ್ಲ 

ಆಗುತು ದ್. ಅದನ್ನು  ಇಲಿವೆಂದು ಹೇಳುವುದ್ಧಲಿ . ಆದರೆ, ರೈತರ ಸಲುವಾಗಿ ಹೆಚಿಾ ಗೆ 

ಕಡುತೆು ೀವ ಎೆಂದು ಹೇಳಿ. ರೈತರಿಗೆ ನಿೀಡಿದರೆ ಏನಾಗುತು ದ್? ಅಧಿಕರ ಇಲಿದಾಗ ಒೆಂದು 

ರಿೀತಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಮತ್ತು  ಅಧಿಕರಕೆೆ  ಬಂದ ನಂತರ ಬೇರೆ ರಿೀತಿ ಮಾತನಾಡುವುದು 

ಎೆಂದರೆ, ಇದು ಎೆಂತಹ್ ರಿೀತಿ. ಅದಕೆೆ  ನಾನ್ನ ದಯಮಾಡಿ ತಮಮ ಲಿ್ಲ  ವಿನಂತಿ 

ಮಾಡಿಕಳುಳ ವುದೇನೆೆಂದರೆ, ನಾನ್ನ ಹೆಚಿಾ ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದ್ಧಲಿ , ಮುಧೀಳಗೆ 

ಸಿೀಮಿತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತಿು ದ್ದ ೀನೆ. ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಇದನ್ನು  ತವು 

ಅನ್ನಭ್ವಿಸಿದ್ಧದ ೀರಿ ಮತ್ತು  ನಾನ್ನ ಸಹ್ ಅನ್ನಭ್ವಿಸಿದ್ದ ೀನೆ. ಇದಕೆೆ  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರ ಬಳಿ 

ಉತು ರವಿಲಿ . ಅಲಿ್ಲಗೆ ಪರ ವಾಹ್ ಬಂದ್ಧರುವುದು ಆಲಮಟಟ  ಜಲಾಶಯದ ಗೇಟ್ ಎತು ರ 

ಮಾಡುವುದರಿೆಂದ ನಿೀರಿನ ಮಟಟ  ಎತು ರವಾಗುತು ದ್. ಆಗ ನಿೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹ್ರಿದು 

ಹೀಗುವುದ್ಧಲಿ . ಅದಕೆೆ  ನಮಗೆ ಆಲಮಟಟ  affected area ಎೆಂದು ನಿರಾಶ್ರ ತರಂತೆ ನಮಗೂ 

ಅವಕಶ ಕಲ್ಲಪ ಸಿಕಡಿ. ನಮಮ ನ್ನು  ಸಹ್ ಸೆಳಾೆಂತರ ಮಾಡಿ. ಏನೇನ್ನ ಅವಕಶಗಳಿವ 

ಅದನ್ನು  ನಮಗೂ ಕಡಿ ಎೆಂದು ಕಳಿದ್ದ ೀನೆ. ನಾನ್ನ ಇನ್ನು  ಒೆಂದು ಮಾತನ್ನು  ಸಹ್ 

ಹೇಳಿದ್ದ ೀನೆ. ಅೆಂದರೆ, ಒೆಂದು ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು  ಮಾಡಿ ಎೆಂದು. ಈಗ ಸಮಸೆಯ  ಆಲಮಟಟ  

ಜಲಾಶಯದ ಪರ ವಾಹ್ ಆಗುತು ದೀ ಇಲಿವೀ ಎೆಂಬುದನ್ನು  ಹೇಳಿ.  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು 

ಅಲಿ್ಲನ ಕೆಷ ೀತರ ವನ್ನು  ಪರ ತಿನಿಧಿಸುತು ರೆ. ಎಷ್ಟ ೀ ಹ್ಳಿಳ ಯವರು ಅನಾಥವಾಗಿ 

ಓಡಾಡಿಕೆಂಡು ಇರುತು ರೆ. ಪರ ವಾಹ್ ಬಂದಾಗ ಗಂಜಿ ಕೆಂದರ ಗಳನ್ನು  ತೆಗೆಯುತು ರೆ. ಅಲಿ್ಲಗೆ 

ಪರ ವಾಹ್ ಬಂದಾಗ ಟ.ಸಿ., ಮತ್ತು  ಮೀಟರ್್ಗಳು ಸುಟ್ಟಟ  ಹೀಗುತು ವ. ಆ ಸಂದಭ್ುದಲಿ್ಲ  ಆ 

ಪರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಡೆೆಂಗೂಯ  ಮತ್ತು  ಮಲೇರಿಯಾದಂತಹ್ ರೀಗಗಳು ಕಡುತು ವ. ಬೇಕದರೆ 

ಸಚಿವರು ಕಳಲ್ಲ. 

ಶಿರ ೋ ಗೋವಿೋಂದ ಎೋಂ. ಕಾರಜೋಳ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ಯಾರು 

ಮಾತನಾಡಿದರೂ ಸಹ್ ನಾನ್ನ ಉತು ರ ನಿೀಡುತೆು ೀನೆ.  ನಾನ್ನ ಬಹ್ಳ ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿ ಹೇಳುತೆು ೀನೆ, 

ಅಧಿಕರ ಇದಾದ ಗ ಒೆಂದು ರಿೀತಿ, ಅಧಿಕರವಿಲಿದ್ಧರುವಾಗ ಒೆಂದು ರಿೀತಿಯಾಗಿ 

ಮಾತನಾಡುವಂತಹ್ ಮನ್ನಷಯ ನಲಿ . ಅವರು ಮಾತನಾಡಿರುವುದನ್ನು  ಸಂಯಮದ್ಧೆಂದ 
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ಕುಳಿತ್ತಕೆಂಡು ಕಳಿದ್ದ ೀನೆ. 2013-19ರವರೆಗೆ ಆರು ವಷು ಕೆಲವು ತಿೆಂಗಳುಗಳ ಕಲ 

ಅಧಿಕರವನ್ನು  ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಟ ಕಟಟ ದ್ದ ವು. ಅವರು ಮಂತಿರ ಗಳಾಗಿದದ ರು, ಹಗೂ ಅವರು 

ಬಾಗಲಕೀಟ್ಟ ಜಿಲಿ್ಲಯ ಉಸುು ವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿದದ ರು ಆಗ ಅವರೇ ಪೇಮ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು  

ಕಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು . ಆದರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು  ಏಕೆ ಕಡಲ್ಲಲಿ . ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ನಾನ್ನ 

ಹೇಳುವುದನ್ನು  ಕಳಲ್ಲ, ಅವರು ಅವಸರ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ. ಇದರಲಿ್ಲ  ರ್ಜಗಲ್್ಬಂಧಿ 

ಏನ್ನ ಇಲಿ . ಆಲಮಟಟ  ಜಲಾಶಯದ ಹಿನಿು ೀರಿನಿೆಂದ ತೆಂದರೆಯಾಗುತು ದ್ ಎೆಂದು 

ಹೇಳಿದರೆ, ಅದನ್ನು  Technical Experts ಕಡೆಯಿೆಂದ ಒೆಂದು ಸವೇು ಮಾಡಿಸುತೆು ೀವ. ಅದರ 

ಸವೇು ಮಾಡಿಸಿ, ಅವರು ಏನ್ನ ವರದ್ಧ ಕಡುತು ರೆ, ಅದನ್ನು  ಸದನದ ಮುೆಂದ್ ಇಡುತೆು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ನಾನ್ನ ಮಾನಯ  

ನಿೀರಾವರಿ ಸಚಿವರ ಬಳಿ ಒೆಂದು ಸಪ ಷ್ಟಟ ೀಕರಣ್ ಕಳಬೇಕಗಿತ್ತು . ಇದಕೆೆ  ನಾನ್ನ ಸುಮಾರು 

ಹ್ತ್ತು  ಬಾರಿ ಕೈ ಎತಿು ದ್ದ ೀನೆ. ಅದಕೆೆ  ನಿೀವು ನನಗೆ ಅವಕಶವನೆು ೀ ಕಡಲ್ಲಲಿ . 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನಾನ್ನ ಗಮನ ಸೆಳ್ಳಯುವ ಸೂಚನೆ ಎೆಂದು ತಿಳಿದುಕೆಂಡಿದ್ದ .  

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ನಮಗೂ ಕೂಡ 

ಉತು ರ ಕನಾುಟಕದ ಬಗೆೆ  ಅಭಿಮಾನವಿದ್. ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಅಷ್ಟ ೆಂದು ರ್ಚನಾು ಗಿ 

ಉತು ರವನ್ನು  ನಿೀಡುತಿು ದದ ರು. ನಾನ್ನ ಅವರ ಹ್ತಿು ರ ಸಾ ಲಪ  ಮಾತನಾಡುವುದು ಇತ್ತು . ಕೃಷ್ಟಣ  

ಮೇಲದ ೆಂಡೆ ಯೀಜನೆ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡಿದುದ , ಒೆಂದು ರಿೀತಿ ರ್ಜಗಲ್್ಬಂಧಿಯ ರಿೀತಿ ಇತ್ತು . 

ಅದಕೆೆ  ನಾನ್ನ ಅದರ ಬಗೆೆ  ಎರಡು ಮಾತನಾಡಬೇಕಗಿತ್ತು . ನಿೀವು ನನಗೆ ಐದು ನಿಮಿಷ 

ಅವಕಶ ನಿೀಡಲ್ಲಲಿ .  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಆಯಿತ್ತ. ಈಗ ಗಮನ ಸೆಳ್ಳಯುವ ಸೂಚನೆ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡಿ. 
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10. ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚನೆ. 

(ಅ)ವಿಷಯ:- ವೃತಿು  ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲಾಖೆಯಲಿ್ಲ  ಸೇವ ಸಲಿ್ಲಸಿ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲಿ್ಲ  

ವಿಲ್ಲೀನಗೆಂಡಿರುವ ಶ್ಕ್ಷಕರು/ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಗಳಿಗೆ ನಿಶ್ಾ ತ ಪಿೆಂಚಣಿ 

ಸೌಲಭ್ಯ  ಒದಗಿಸಲು ವಿಧೇಯಕಕೆೆ  ತಿದುದ ಪಡಿ ತರಲು ಹಗೂ 

ವಿಲ್ಲೀನಗಳಪಟ್ಟಟ  ಆದೇಶವಾಗದ್ಧರುವ 28 ಬೊೀಧಕತರ 

ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ ಮತ್ತು  11 ಜನ ಉಪನಾಯ ಸಕರಿಗೆ ವಿಲ್ಲೀನಾತಿ ಆದೇಶ 

ಹರಡಿಸುವುದರ ಜತೆಗೆ ಪದವಿ ಪೂವು ಕಲೇರ್ಜಗಳಲಿ್ಲ  

ವಿಲ್ಲೀನಗೆಂಡ 90 ಉಪನಾಯ ಸಕರಿಗೆ ಬಿ.ಎಡ್., ವಿನಾಯಿತಿ ನಿೀಡಿ 

ಖಾಯಂ ಪೂವು ಅವಧಿ ಘೀಷಣೆ ಮಾಡಿ ಸಕುರಿ ಸೌಲಭ್ಯ  

ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆೆ . 

----- 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, ವೃತಿು  ಶ್ಕ್ಷಣ್ 

ಇಲಾಖೆಯಲಿ್ಲ  ಸೇವ ಸಲಿ್ಲಸಿ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲಿ್ಲ  ವಿಲ್ಲೀನಗೆಂಡಿರುವ 

ಶ್ಕ್ಷಕರು/ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಗಳಿಗೆ ನಿಶ್ಾ ತ ಪಿೆಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ  ಒದಗಿಸಲು ವಿಧೇಯಕಕೆೆ  ತಿದುದ ಪಡಿ 

ತರಲು ಹಗೂ ವಿಲ್ಲೀನಗಳಪಟ್ಟಟ  ಆದೇಶವಾಗದ್ಧರುವ 28 ಬೊೀಧಕತರ ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ ಮತ್ತು  

11 ಜನ ಉಪನಾಯ ಸಕರಿಗೆ ವಿಲ್ಲೀನಾತಿ ಆದೇಶ ಹರಡಿಸುವುದರ ಜತೆಗೆ ಪದವಿ ಪೂವು 

ಕಲೇರ್ಜಗಳಲಿ್ಲ  ವಿಲ್ಲೀನಗೆಂಡ 90 ಉಪನಾಯ ಸಕರಿಗೆ ಬಿ.ಎಡ್., ವಿನಾಯಿತಿ ನಿೀಡಿ ಖಾಯಂ 

ಪೂವು ಅವಧಿ ಘೀಷಣೆ ಮಾಡಿ ಸಕುರಿ ಸೌಲಭ್ಯ  ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ ಮಾನಯ  ಪಾರ ಥಮಿಕ 

ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ಢಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರ ಗಮನ ಸೆಳ್ಳಯ ಬಯಸುತೆು ೀನೆ. 

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇಶ  (ಪಾರ ಥಮಕ ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ಢಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೆ, 

(ಉತ್ು ರದ ಪರ ತಿಯನಿು  ಲಗತಿು ಸಲ್ಯಗಿದೆ) 

 

 

(ಮುೋಂದು… 
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(718) 15.09.2021 05.20 LL-RN 

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾ ತಿ) 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಸದರಿ ಉತು ರ ಬಹ್ಳ ಉದದ ವಾಗಿದುದ , ಓದುವುದಕೆೆ  ಸಮಯದ 

ಅಭಾವ ಇರುವುದರಿೆಂದ ಅದನ್ನು  ಕಡತದಲಿ್ಲ  ದಾಖ್ಲ್ಲಸಿ. ಈಗ ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಶ್ರ ೀ 

ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರೇ ತವು ಸಕುರದ ಉತು ರದ ಮೇಲ್ಲ ಸಪ ಷ್ಟಟ ೀಕರಣ್ ಕಳಿ.  

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ(ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ತಮಮ  ಮೂಲಕ 

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  ವಿನಂತಿ ಮಾಡುವುದೇನೆೆಂದರೆ, ವೃತಿು  ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಜೆ.ಓ.ಸಿ. ಕೀಸುುಗಳನ್ನು  

ನಮಮ  ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಕೆಂದರ  ಸಕುರದ ಸಹ್ಯೀಗದಡನೆ 1985-86ರಲಿ್ಲ  ಪಾರ ರಂಭ್ 

ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು . ತದನಂತರ, ಅವುಗಳನ್ನು  ನಡೆಸುವುದಕೆೆ  ಆಗುವುದ್ಧಲಿವೆಂದು ಅವುಗಳನ್ನು  

ಮುಚುಾ ವಂತಹ್ ಪರಿಸೆಿ ತಿಗೆ ಹೀದಂತಹ್ ಸಂದಭ್ುದಲಿ್ಲ  ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 10-15 

ವಷುಗಳ ಕಲ ಸೇವ ಮಾಡಿದಂತಹ್ವರನ್ನು  ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ವಿಲ್ಲೀನಗಳಿಸಬೇಕೆೆಂಬ 

ಪರ ಸ್ವು ವನೆಯನ್ನು  ನಾವಲಿರೂ ಸಂರ್ಟನೆ ಮೂಲಕ ಒತು ಯ ಮಾಡಿದ ಹಿನೆು ಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  

ಸದರಿಯವರನ್ನು  ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದಾಯ ಹ್ುತೆಗೆ ಅನ್ನಗುಣ್ವಾಗಿ, ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲಾಖೆಯಲಿ್ಲಯೇ 

ಅವರನ್ನು  ವಿಲ್ಲೀನಗಳಿಸತಕೆೆಂತಹ್ ಪರ ಕಿರ ಯ್ಕಗೆ ಸಕುರ 2011ರಲಿ್ಲ  ಚಾಲನೆ ಕಟಟ ರುತು ದ್. 

ಇವರೆಲಿರೂ ಕೂಡ 1986ರ ನಂತರದಲಿ್ಲ  ಇಲಾಖೆಗೆ ನೇಮಕಗೆಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತು  

ಬಂದಂತಹ್ವರಾಗಿರುತು ರೆ. ಆದರೆ, ಇವರಲಿ್ಲ  ಮೂಲತಃ ನೇಮಕಗೆಂಡ 162 

ಮಂದ್ಧಯನ್ನು  ಉಪನಾಯ ಸಕರಾಗಿ ಸಂಪೂಣ್ುವಾಗಿ ಖಾಯಂಗಳಿಸಲಾಗಿದ್. ಅವರಿಗೆ ರಾಜಯ  

ಸಕುರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಕಡತಕೆೆಂತಹ್ ಎಲಿಾ  ಸವಲತ್ತು ಗಳನ್ನು  ಸಹ್ ಕಡಲಾಗಿದ್. 

ಅವರೆಲಿರೂ ಪಾರ ರಂಭ್ದಲಿ್ಲ  ನೇಮಕಗೆಂಡಂತಹ್ವರು. ಅವರ ಜತೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡುತಿು ದದ ವರನ್ನು  ಖಾಯಂ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಒತು ಯ ಮಾಡಿದಾಗ 2011ರಲಿ್ಲ  

ನೀಟಫಿಕಷನ್ ಮಾಡಿ ವಿಲ್ಲೀನ ಪರ ಕಿರ ಯ್ಕಗೆ ಸಕುರ ಚಾಲನೆ ಕಟಟ ರುತು ದ್. ಆಗ 

2011ರಿೆಂದ 05 ವಷುಗಳ ಹಿೆಂದ್ ಸುದ್ಧೀರ್ುವಾಗಿ ಮತ್ತು  ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೇವ 

ಸಲಿ್ಲಸಿದವರನ್ನು  ಮಾತರ  ಖಾಯಂಗಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎೆಂಬ ಒೆಂದು ಸಮಿತಿಯ ವರದ್ಧಯ 

ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ತಿೀಮಾುನವಾಗಿರುತು ದ್.  

ತಮಗೆಲಿಾ  ತಿಳಿದ್ಧರುವಂತೆ, ದ್ಧನಾೆಂಕ:01.04.2006ರ ನಂತರ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಹಸ 

ಪಿೆಂಚಣಿ ವಯ ವಸೆೆ  ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ್ಧರುತು ದ್. ಸದರಿಯವರನ್ನು  ವಿಲ್ಲೀನಗಳಿಸುವಂತಹ್ 
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ಸಂದಭ್ುದಲಿ್ಲ  ಕಯಿದ್ ಮಾಡುವಂತಹ್ ಸಂದಭ್ುದಲಿ್ಲ  ವಿಲ್ಲೀನಗೆಂಡಂತಹ್ವರಿಗೆ 

ಹ್ಳ್ಳಯ ಪಿೆಂಚಣಿ ಯೀಜನೆ ಸಿಗಬಾರದು, ಅವರಿಗೆ ಹಸ ಪಿೆಂಚಣಿ ಯೀಜನೆ ಸಿಗಬೇಕೆೆಂಬ 

ಸದುದ್ದ ೀಶದ್ಧೆಂದ ವಿಲ್ಲೀನಗಳಿಸಲು 05 ವಷುಗಳ ನಿರಂತರ ಸೇವ ಸಲಿ್ಲಸಿರಬೇಕೆೆಂದು 02 

ವಷುಗಳ ಕಲ ಅೆಂದರೆ, 2006ರ ನಂತರ 05 ವಷುಗಳ ನಿರಂತರ ಸೇವ ಸಲಿ್ಲಸಿರಬೇಕೆೆಂದು 

ವಿಲ್ಲೀನಗಳಿಸಿರುತು ರೆ. ಅದರಿೆಂದಾಗಿ, ಇವರೆಲಿರೂ ಸಹ್ ಹಸ ಪಿೆಂಚಣಿ ಯೀಜನೆಗೆ 

ಬಂದ್ಧರುತು ರೆ. 1986ರಿೆಂದ ಕಯುನಿವುಹಿಸಿದರೂ ಸಹ್ ವಿಲ್ಲೀನಗೆಂಡ ಪರ ಕಿರ ಯ್ಕ 2011ಕೆೆ  

ಆದುದರಿೆಂದ, ಇವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಹ್ಳ್ಳಯ ಪಿೆಂಚಣಿ ಯೀಜನೆಗೆ ಸಿಕೆಿರುವುದ್ಧಲಿ . 

ಇವರಿಗೆ ಹಸ ಪಿೆಂಚಣಿ ಯೀಜನೆ ಬಂದರೂ ಸಹ್, ಅದರಲಿ್ಲ  ವಿಲ್ಲೀನಗೆಂಡ 

ಪರ ತಿಯಬಬ ರಿಗೂ ಸಹ್ ಹಸ ಪಿೆಂಚಣಿ ಸಿಕೆಿರುವುದ್ಧಲಿ . ಇದರಲಿ್ಲ  ಈಗಾಗಲೇ ಬಹ್ಳಷ್ಟಟ  

ಜನ ನಿವೃತಿು  ಆಗಿರುತು ರೆ ಮತ್ತು  ಕೆಲವರು ಅಪಘಾತದಲಿ್ಲ  ಮರಣ್ ಹೆಂದ್ಧರುತು ರೆ. ಆದರೆ, 

ಅವರ ಕುಟ್ಟೆಂಬ ವಗುದವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂತಹ್ ಪರಿಹರ ಸಿಕೆಿರುವುದ್ಧಲಿ . 

ಬಡವರಿಗೆ, ವಯೀವೃದಿ ರಿಗೆ ಕಡತಕೆೆಂತಹ್ 2 ಸ್ವವಿರ ಅಥವಾ 1 ಸ್ವವಿರ ಪಿೆಂಚಣಿ ಕೂಡ 

ಸುದ್ಧೀರ್ುವಾಗಿ ಸೇವ ಸಲಿ್ಲಸಿದಂತಹ್ ಜೆ.ಓ.ಸಿ. ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲಲಿ . ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಅವರ 

ಕುಟ್ಟೆಂಬಗಳು ಬಿೀದ್ಧಪಾಲಾಗಿರುತು ವ. ಅದರಲಿ್ಲ  ಕೆಲವು ಶ್ಕ್ಷಕರು ಅಪಘಾತದಲಿ್ಲ , ಇನೂು  

ಕೆಲವರು ಕೀವಿಡ್್-19 ಕಯಿಲ್ಲಯಿೆಂದ ಮರಣ್ ಹೆಂದ್ಧರುತು ರೆ. ಇವರೆಲಿರ 

ಕುಟ್ಟೆಂಬಗಳು ಸಹ್ ನಿರಾಶ್ರ ತವಾಗಿರುತು ವ.  ಅದಕೆ ಗಿ, ನಾವು ಈ ವಗುಕೆೆ  

ಮದಲನೆಯದಾಗಿ, ಹಸ ಪಿೆಂಚಣಿ ಯೀಜನೆಯಲಿಾದರೂ ಒೆಂದ್ಧಷ್ಟಟ  ನಿವೃತಿು  ವೇತನ 

ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂಬುದು ನಮ್ಮಮ ಲಿರ ಒತು ಯ. ಇದಕೆೆ ೀನಾದರೂ ಕನೂನಿನಲಿ್ಲ  

ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕೆೆಂದು ಇದದ ರೆ ಅದರ ಬಗೆೆ  ಚಿೆಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನು ವುದು ನಮ್ಮಮ ಲಿರ 

ಒತು ಯವಾಗಿರುತು ದ್.  

ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, 28 ಮಂದ್ಧ ಮತ್ತು  11 ಮಂದ್ಧಗೆ ವಿಲ್ಲೀನದ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು  

ಮಾಡಿದಂತಹ್ ಸಂದಭ್ುದಲಿ್ಲ  ಅವರಿಗೆ ವಿಲ್ಲೀನ ಪರ ಕಿರ ಯ್ಕ ಆದೇಶ ಕಟಟ ರೂ ಸಹ್ ಅವರು 

ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿು ದದ ೆಂತಹ್ ಸಂಸೆೆಯಲಿ್ಲ  ಅವರಿಗೆ ಎನ್.ಓ.ಸಿ. ಸಿಕೆಿರುವುದ್ಧಲಿ .  ಅೆಂದರೆ, 

ಅವರು ಮದಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿು ದದ ೆಂತಹ್ ಸಂಸೆೆಯಿೆಂದ ಎನ್.ಓ.ಸಿ. ತೆಗೆದುಕೆಂಡು 

ಬಂದು, ವಿಲ್ಲೀನ ಪರ ಕಿರ ಯ್ಕ ಪರ ಕರ ಕೆಲಸಕೆೆ  ಹಜರಾಗಬೇಕಗಿತ್ತು . ಆ ಸಂದಭ್ುದಲಿ್ಲ  

ಸಂಬಂಧಪಟಟ  ಸಂಸೆೆಯವರು ಇವರಿಗೆ ಎನ್.ಓ.ಸಿ. ನಿೀಡಿರುವುದ್ಧಲಿ . ಅದರಿೆಂದಾಗಿ, ಅವರು 

ತಡವಾಗಿ ಎನ್.ಓ.ಸಿ. ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಬಂದು  ನಮಮ ನ್ನು  ವಿಲ್ಲೀನ ಪರ ಕಿರ ಯ್ಕ ಮಾಡಿರುವ ಕಡೆ 

ಕತುವಯ ಕೆೆ  ಹಜರಾಗುವುದಕೆೆ  ಅವಕಶ ನಿೀಡಬೇಕೆೆಂದು ಕಳಿರುತು ರೆ. ಆದರೆ, 2011ರಿೆಂದ 
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28 ಮಂದ್ಧಗೆ ವಿಲ್ಲೀನ ಪರ ಕಿರ ಯ್ಕಗೆ ಅವಕಶ ಮಾಡಿರುವುದ್ಧಲಿ . ಇದು ದಡಡ  

ದುರಂತವಾಗಿರುತು ದ್. ಇದರಿೆಂದಾಗಿ, ಸದರಿ 28 ಮಂದ್ಧ ಕುಟ್ಟೆಂಬಗಳು ಬಿೀದ್ಧ ಪಾಲಾಗಿರುತು ವ. 

ಇದರ ಜತೆಗೆ, 11 ಮಂದ್ಧ ಉಪನಾಯ ಸಕರುಗಳು ಅವರುಗಳಿಗೆ, ವಿಲ್ಲೀನ 

ಪರ ಕಿರ ಯ್ಕಗೆಂಡಂತಹ್ ಸಂದಭ್ುದಲಿ್ಲ  110 ಮಂದ್ಧ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದಾಯ ಹ್ುತೆ ಇದುದ ದರಿೆಂದ 

ಬಿ.ಇಡಿ. ಪದವಿ ಮಾಡದೇ ಉಪನಾಯ ಸಕರುಗಳಾಗಿ ವಿಲ್ಲೀನಗೆಂಡಿರುತು ರೆ. ಆದರೆ, 11 

ಮಂದ್ಧ ಉಪನಾಯ ಸಕರುಗಳು ಎನ್.ಓ.ಸಿ. ಯನ್ನು  ತಡವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೆಂಡು ಬಂದು, 

ನಮಮ ನ್ನು  ಸಹ್ ವಿಲ್ಲೀನ ಪರ ಕಿರ ಯ್ಕಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಎೆಂದು ಕಳಿದಾಗ,್ “ತಮಗೆ ಬಿ.ಇಡಿ ಪದವಿ 

ಇರುವುದ್ಧಲಿ . ಹಗಾಗಿ, ತಮಗೆ ವಿಲ್ಲೀನಗಳಿಸಲು ಸ್ವಧಯ ವಿಲಿ ”್ ಎೆಂದು ಇಲಾಖೆಯ 

ಅಧಿಕರಿಗಳು ಹೇಳಿರುತು ರೆ. ಇದು ಎಷ್ಟಟ  ಸರಿ? ಆದರೆ, ವಿಲ್ಲೀನಗಳಿಸಿದದ ೆಂತಹ್ 

ಸಂದಭ್ುದಲಿ್ಲ  ಒಬಬ ರಿಗೂ ಸಹ್ ಬಿ.ಇಡಿ ಪದವಿ ಇರುವುದ್ಧಲಿ .  ಆ ಸಂದಭ್ುದಲಿ್ಲ  04 

ವಷುದಳಗೆ ಬಿ.ಇಡಿ ಪದವಿ ಪೂಣ್ುಗಳಿಸಬೇಕೆೆಂಬ ಷರತಿು ನ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ 

ಅವರನ್ನು  ವಿಲ್ಲೀನಗಳಿಸಿರುತು ರೆ. ಆದರೆ, ತಡವಾಗಿ ಎನ್.ಓ.ಸಿ. ತೆಗೆದುಕೆಂಡು 

ಬಂದಂತಹ್ 11 ಮಂದ್ಧ ಉಪನಾಯ ಸಕರುಗಳಿಗೆ ಬಿ.ಇಡಿ ಪದವಿ ಇರಬೇಕೆೆಂದು ಹೇಳಿ 

ಅವರನ್ನು  ವಿಲ್ಲೀನ ಪರ ಕಿರ ಯ್ಕಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿರುವುದ್ಧಲಿ . ಇದು ಅಧಿಕರಿಗಳು ಮಾಡಿದಂತಹ್ 

ಮಲತಯಿ ಧೀರಣೆಯಿೆಂದ 28 ಮಂದ್ಧ ಮತ್ತು  11 ಮಂದ್ಧಗೆ ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಉದಯ ೀಗ 

ಇಲಿದೇ ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಕೀವಿಡ್್-೧೯ ಸ್ವೆಂಕರ ಮಿಕ ರೀಗದ ಸಂದಭ್ುದಲಿ್ಲ  ಇವರ 

ಜಿೀವನ ಬಿೀದ್ಧಗೆ ಬಂದ್ಧದುದ , ಇವರು ದಡಡ  ಭಿಕರಿಗಳ ರಿೀತಿ ಆಗಿರುತು ರೆ. ಆದುದರಿೆಂದ, ಈ 

28 ಮಂದ್ಧ ಮತ್ತು  11 ಮಂದ್ಧಗೂ ಈಗ ಉದಯ ೀಗದ ಅವಕಶಗಳನ್ನು  ವಿಲ್ಲೀನ 

ಪರ ಕಿರ ಯ್ಕಯಲಿ್ಲ  ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪರ ಕರ ಕಡಿಸಬೇಕೆನ್ನು ವುದು ನಮಮ  

ಆಗರ ಹ್ವಾಗಿರುತು ದ್.  

ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಪದವಿ ಪೂವು ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲಾಖೆಯಲಿ್ಲ  

ಉಪನಾಯ ಸಕರಾಗುವಂತಹ್ವರು 2009ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನಿೆಂದ ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್್.ಟ. ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ 

ಪರ ಕರ ಬಿ.ಇಡಿ ಪದವಿಯನ್ನು  ಮಾಡಬೇಕು ಎೆಂದು ನಮಮ  ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಜಾರಿಗೆ 

ತರಲಾಯಿತ್ತ. ಆದರೆ, ಆ ನಿಯಮಾವಳಿಯನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ ತಂದಂತಹ್ ಸಂದಭ್ುದಲಿ್ಲ  

ಅಲಿ್ಲೆಂದ ಮುೆಂದಕೆೆ  ಯಾರು ನೇಮಕಗಳುಳ ತು ರೆ, ಅವರೆಲಿರಿಗೂ ಬಿ.ಇಡಿ ಪದವಿ 

ಇರಬೇಕೆೆಂದು ನಿಯಮ ಇತ್ತು . ಅದರಂತೆ, ಪದವಿ ಪೂವು ಶ್ಕ್ಷಣ್ಕೆೆ  2009ರಲಿ್ಲ  ಒೆಂದು 

ಬಾಯ ಚ್ ಮತ್ತು  2013ರಲಿ್ಲ  ಒೆಂದು ಬಾಯ ಚ್ ಉಪನಾಯ ಸಕರ ನೇರ ನೇಮಕತಿ ಆಗಿರುತು ದ್.  

(ಮುೆಂದು…) 
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(719) 15.09.2021 5.30 YL-VK                               (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ(ಮುೋಂದು):-  

ಅದರಲಿ್ಲ  ಶೇಕಡಾ 90 ರಷ್ಟಟ  ಮಂದ್ಧ ಬಿ.ಎಡ್್ ಪದವಿಯನ್ನು  ಪಡೆದ್ಧರುವುದ್ಧಲಿ .   ಆದರೂ 

ಉಪನಾಯ ಸಕರ ಕರತೆ ಇದದ  ಪರ ಯುಕು  ಹಗೂ ವಿದಾಯ ರ್ಥುಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಟ ಯಿೆಂದ 

ಅವರೆಲಿರಿಗೂ ಷರತ್ತು  ಬದಿವಾಗಿ ನೇಮಕತಿ ಮಾಡಲು ರಾಜಯ  ಸಕುರ ಆದೇಶ ಹರಡಿಸಿ, 

ನಾಲೆು  ವಷುಗಳೊಳಗೆ ಬಿ.ಎಡ್. ಪದವಿಯನ್ನು  ಪಡೆದುಕಳಳ ಬೇಕೆೆಂದು ಸೂಚಿಸಿತ್ತು .  

ಅದೇ ರಿೀತಿ 2009ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ಇದದ ೆಂಥವರು ಯಾರು ಬಿ.ಎಡ್. ಪದವಿಯನ್ನು  ಪಡೆಯದೇ 

ಕೆಲಸಕೆೆ  ಸೇರಿದರೂ, ಅವರೆಲಿರಿಗೂ ಎರಡು ವಷುಗಳ ಕಲ ರಜೆ ಹಗೂ ವೇತನ ನಿೀಡಿ, 

ಬಿ.ಎಡ್. ಪದವಿಯನ್ನು  ಪಡೆದುಕಳಳ ಲು ಸಕುರವು ಅನ್ನಮತಿ ನಿೀಡಿತ್ತು .  ಆದರೆ, 2013ನೇ 

ಸ್ವಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ಇದದ ೆಂಥವರಿಗೆ ರಜೆ ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತು  ಪೂಣ್ು ಪರ ಮಾಣ್ದ ಸಂಬಳವಾಗಲ್ಲ 

ನಿೀಡಲ್ಲಲಿ .  ಭಾಗಶಃ ಸಂಬಳ ನಿೀಡಿದರೂ ರಜೆಯನ್ನು  ನಿೀಡಲ್ಲಲಿ .  ಇದು ಸಕುರದ 

ಇಬಬ ಗೆೆಯ ಧೀರಣೆಯಾಗಿದ್.್ ‘Dies-non’್ ಎೆಂದು 2013ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ಇದದ ೆಂಥವರಿಗೆ 

ಬಹ್ಳ ತೆಂದರೆಯಾಗಿದುದ ,  ಇೆಂದ್ಧಗೂ ಸಹ್ ಆ ಸಮಸೆಯ  ಬಗೆಹ್ರಿದ್ಧಲಿ .  ಆದರೆ, ಜೆ.ಓ.ಸಿ. 

ರವರಿಗೂ ಸಹ್ ಬಿ.ಎಡ್್. ಪದವಿ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಷರತ್ತು  ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು .  ಮದಲನೆ 

ಸ್ವಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ನೇಮಕಗೆಂಡಂಥ 110 ಜನರಲಿ್ಲ  ಈಗಾಗಲೇ 10 ಮಂದ್ಧ ನಿವೃತಿು  ಹೆಂದ್ಧದುದ , 

10 ಮಂದ್ಧ ಮರಣ್ ಹೆಂದ್ಧದುದ , ಕವಲ 90 ಮಂದ್ಧ ಉಳಿದ್ಧದಾದ ರೆ.  ಇವರು ಜೆ.ಓ.ಸಿ.ಯಿೆಂದ 

ನೇಮಕಗೆಂಡಿದುದ , ಅವರನ್ನು  ವಿಲ್ಲೀನ ಮಾಡಿರುವುದ್ಧಲಿ .  ಈ ಉಳಿದುಕೆಂಡವರು 

ಯಾರೂ ಸಹ್ 5 ವಷುಗಳು, 6 ವಷುಗಳಷ್ಟಟ  ಸೇವಯನ್ನು  ಪೂರೈಸಿಲಿ .  ಆದರೂ ಅವರು 

ವಿಲ್ಲೀನಗೆಂಡಾಗಲೇ 45 ವಷುಗಳು ವಯೀಮಿತಿ ಮಿೀರಿದ ಮೇಲ್ಲ ವಿಲ್ಲೀನಗೆಂಡರು.  

ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳಾದ ಶ್ರ ೀ ಸಿದದ ರಾಮಯಯ ನವರ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿ್ಲ  ತಮಮ  

ನೇತೃತಾ ದಲಿ್ಲಯೇ ಶಾಸಕರೆಲಿರೂ ಒಟ್ಟಟ ಗೂಡಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಗಾೆಂಧಿೀಜಿಯವರ ಪರ ತಿಮ್ಮ 

ಮುೆಂದ್ ಅಹೀರಾತಿರ  ಜಡಿ ಮಳ್ಳಯಲಿ್ಲಯೇ ಧರಣಿ ಮಾಡಿದ್ದ ವು.  ಆ ಸಂದಭ್ುದಲಿ್ಲ  

ಅೆಂದ್ಧನ ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ನೇತೃತಾ ದಲಿ್ಲ  ಸಭೆ ನಡೆಯಿತ್ತ.   2009ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನಲಿ್ಲ  

ಇದದ ೆಂಥವರಿಗೆ ಯಾವ ರಿೀತಿ ಅವಕಶ ಕಲ್ಲಪ ಸಲಾಗಿದ್ ಅದೇ ರಿೀತಿ 2013ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನಲಿ್ಲ  

ಇದದ ೆಂಥವರಿಗೂ ಆರ್ಥುಕ ಸವಲತು ನ್ನು  ನಿೀಡಿದರು.  ಅೆಂದ್ಧನ ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ 

ನೇತೃತಾ ದಲಿ್ಲ  ನಡೆದಂಥ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಜೆ.ಓ.ಸಿ. ಯಿೆಂದ ಬಂದವರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನಿೀಡುತೆು ೀವ 
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ಎೆಂದು ಆ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಅಧಿಕರಿಗಳು ಒಪಿಪ ಗೆ ನಿೀಡಿದರು.  ಆದರೆ, ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೂ ಸಹ್ 

ಯಾವುದೇ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು  ಜಾರಿಗಳಿಸಲ್ಲಲಿ .  ಇದರಿೆಂದಾಗಿ ಅವರು ಯಾರಿಗೂ 

Probationary Period declaration ಆಗಲ್ಲಲಿ .  ಇದರಿೆಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರಿೀತಿಯ 

ಆರ್ಥುಕ ಸವಲತ್ತು ಗಳು ಸಿಗುತಿು ಲಿ .  ಈಗಾಗಲೇ 10 ಮಂದ್ಧ ಅಪಘಾತದಲಿ್ಲ  ಮರಣ್ 

ಹೆಂದ್ಧದಾದ ರೆ, 10 ಮಂದ್ಧ ನಿವೃತಿು  ಹೆಂದ್ಧದಾದ ರೆ. ಆದರೂ ಅವರ ಕುಟ್ಟೆಂಬದವರಿಗೆ 

ಯಾವುದೇ ರಿೀತಿಯ ಸವಲತ್ತು ಗಳು ಸಿಗಲ್ಲಲಿ .  ಆದದ ರಿೆಂದ ತಮಮ  ಮೂಲಕ ಮನವಿ 

ಮಾಡುವುದೇನೆೆಂದರೆ, ಇವರೆಲಿರೂ ಬಹ್ಳ ಚಿೆಂತಕೆಂತರಾಗಿದುದ , ಆರ್ಥುಕವಾಗಿ 

ನೆಂದ್ಧದವರಾಗಿದಾದ ರೆ.  ಸುಮಾರು 25 ರಿೆಂದ 35 ವಷುಗಳವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜೆ.ಓ.ಸಿ. 

ಯಲಿ್ಲ  ಭಿಕಷ  ಪಾತೆರ ಯನಿು ಟ್ಟಟ ಕೆಂಡ ಹಗೆ ಒಳ್ಳಳ ಯ ಕೆಲಸವನ್ನು  ಮಾಡಿಕೆಂಡು 

ಬಂದ್ಧದಾದ ರೆ.  ತಮಮ  ಗಮನಕೆೆ  ಒೆಂದು ಅೆಂಶವನ್ನು  ತರಲು ಬಯಸುವುದೇನೆೆಂದರೆ, 2009ನೇ 

ಸ್ವಲ್ಲನಿೆಂದ ನೇಮಕಗೆಂಡವರಿಗೆ ಮಾತರ  ಬಿ.ಎಡ್್. ಪದವಿಯನ್ನು  ಪಡೆಯಬೇಕೆೆಂದು ರಾಜಯ  

ಸಕುರ ಕಡಾಡ ಯ ಮಾಡಿದ್.  ಆದರೆ, NCERT (National Council of Educational Research 

and Training) ನಿಯಮಾವಳಿ ಪರ ಕರ 2009ನೇ ಸ್ವಲ್ಲಗಿೆಂತ ಮದಲು ಯಾರು ನೇರ 

ನೇಮಕತಿಗೆಂಡಿದಾದ ರೆ, ಅೆಂಥವರಿಗೆ ನೇರ ನೇಮಕತಿಯಾಗಲ್ಲ, ಬಡಿು ಯಾಗಲ್ಲ 

ನಿೀಡುವುದಕೆೆ  ಬಿ.ಎಡ್. ಅವಶಯ ಕತೆ ಇಲಿವೆಂದು ಸಕುರ ತಿಳಿಸಿದುದ , ಅವರುಗಳು ಬಿ.ಎಡ್. 

ಪದವಿ ಪಡೆಯದೇ ಇದದ ರೂ ಸಹ್ ಉಪನಾಯ ಸಕರಾಗಿ ಕತುವಯ ವನ್ನು  ನಿವುಹಿಸುತಿು ದಾದ ರೆ.   

ಈ ಹಿನೆು ಲ್ಲಯಿೆಂದ ಜೆ.ಓ.ಸಿ. ಯಲಿ್ಲ  ಉಪನಾಯ ಸಕರಾಗಿ ಕತುವಯ  ನಿವುಹಿಸಿರುತಿು ರುವ 90 

ಮಂದ್ಧಗಳಿಗೂ ದಯಮಾಡಿ ಅೆಂದ್ಧನ ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸಮುಮ ಖ್ದಲಿ್ಲ  ಏನ್ನ 

ನಿಣ್ುಯವಾಗಿದ್ ಅದರ ಪರ ಕರ ವಿನಾಯಿತಿ ನಿೀಡಿ, ಕೂಡಲೇ PP declaration ಮಾಡಿ, 

ಪಿೆಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ ವನ್ನು  ಕಲ್ಲಪ ಸಲು ಸಹಯ ಮಾಡಲೇಬೇಕೆೆಂದು ತಮಮ  ಮೂಲಕ ಮಾನಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳಲಿ್ಲ  ನಾನ್ನ ಒತು ಯ ಪೂವುಕವಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ.  

 ಶಿರ ೋ ಅರುಣ ಶಹಾಪ್ಪರ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ಜೆ.ಓ.ಸಿ. 

ಶ್ಕ್ಷಕರ ಸೇವಾ ಸಕರ ಮಾತಿ ಕಯ್ಕದ ಯನ್ನು  ಸಕುರ ಏತಕೆ ಗಿ ತಂದ್ಧದ್? ಸುಮಾರು 30 

ವಷುಗಳ ಕಲ ಸ್ವಥುಕ ಸೇವಯನ್ನು  ಪದವಿ ಪೂವು ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲಾಖೆಯ 

ಭಾಗವಾಗಿರುವಂಥ Job Oriented Courses ಮಾಡುವಲಿ್ಲ  ಈ ಶ್ಕ್ಷಕರು ಸೇವಯನ್ನು  

ಸಲಿ್ಲಸಿದುದ , ಅವರನ್ನು  ಸಕರ ಮಾತಿ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನು ವ ಸದುದ್ದ ೀಶದೆಂದ್ಧಗೆ ಈ ಕನೂನ್ನ 

ಮಾಡಲಾಗಿದ್.  ಪಿ.ಯು. ಬೊೀಡ್್ುನವರು ಅವರನ್ನು  ಸಕರ ಮಾತಿ ಮಾಡಲು ಅವರ ಅಹ್ುತೆ 

ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡುತಿು ರುವುದರಿೆಂದ ನನು  ಒೆಂದು ಪರ ಶೆು  ಏನೆೆಂದರೆ, ಜೆ.ಓ.ಸಿ. ಶ್ಕ್ಷಕರಲಿ್ಲ  
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ಸಕರ ಮಾತಿಗೆಂಡವರು ಇವತ್ತು  ಆರ್.ಟ.ಓ. ಇನು ್ಪ್ಕಟ ರ್್ ಆಗಿ ಕತುವಯ ವನ್ನು  

ನಿವುಹಿಸುತಿು ದಾದ ರೆ.  ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ಪರಿೀಕೆಷ ಯನ್ನು  ಬರೆದರೂ, interview  ಮಾಡದ್ಯೇ 

ಅವರಿಗೆ ಅವಶಯ ಕತೆ ಇರುವವರನ್ನು  RTO Inspector, Assistant Executive Engineer, 

Executive Engineer, Assistant Director of Agriculture ಎೆಂದು ಈ ಸಮೂಹ್ದಲಿ್ಲ  

ಹುದ್ದ ಗಳನ್ನು  ಕಲ್ಲಪ ಸಲಾಗಿದ್.  ಆದರೆ, ಏತಕೆ ಗಿ ಉಪನಾಯ ಸಕರಾಗಿ ಬಂದ್ಧರುವವರಿಗೆ 2008ರ 

ಪರ ಕರ NCERT ನಿಯಮಾವಳಿ ಪರ ಕರ ಬಿ.ಎಡ್್. ಪದವಿ ಪಡೆಯಬೇಕೆೆಂದು 

ಇಲಾಖಾಧಿಕರಿಗಳು ಮಾಡಿದಾದ ರೆ ಎೆಂಬುದರ ಸಪ ಷಟ ನೆಯನ್ನು  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು 

ಪಡೆದುಕಳಳ ಬೇಕು.  ಬಿ.ಎಡ್. ಪದವಿ ಪಡೆಯಬೇಕೆೆಂದು 4 ವಷುಗಳಿಗೆ ಷರತ್ತು  

ವಿಧಿಸುವಂಥ ಸೆಿ ತಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ೀವ.   ನಾವು ಇಲಿ್ಲ  ಅಥು ಮಾಡಿಕಳಳ ಬೇಕದ ಒೆಂದು 

ಸಂಗತಿಯೇನೆೆಂದರೆ, ನೇಮಕತಿ ಮಾಡಕಳಳ ಬೇಕದರೆ PG with teachers training 

ಆಗಿರುವವರು ಅವಶಯ ಕತೆ ಇರುವಷ್ಟಟ  ಸಂಖೆಯ  ನಮಮ  ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಇಲಿದೇ ಇರುವ 

ಕರಣ್ಕೆ ಗಿ 4 ವಷುಗಳಲಿ್ಲ  ಬಿ.ಎಡ್. ಪೂರೈಸಬೇಕೆೆಂಬ ಷರತ್ತು  ವಿಧಿಸಿರುವವರು ಸೇವಾ 

ಸಕರ ಮಾತಿಗೆಂಡ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೂ ಅದೇ ರಿೀತಿ ಷರತು ನ್ನು  ವಿಧಿಸುವುದು ಯಾವ ನಾಯ ಯ 

ಎನ್ನು ವುದು ನನು  ಪರ ಶೆು .  ಎರಡನೆಯ ಸಂಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಪಿೆಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೆೆ  

ಹಿೆಂದ್ಧನ ಸೇವಯನ್ನು  ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು ಎೆಂದು ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಉತು ರ ನಿೀಡಿದಾದ ರೆ.  

30 ವಷುಗಳು ಸೇವ ಸಲಿ್ಲಸಿರುವ ಕರಣ್ಕೆ ಗಿಯೇ ಸಕರ ಮಾತಿ ಮಾಡಿ, ಹಿೆಂದ್ಧನ ಸೇವ 

ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪಿೆಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ ವನ್ನು  ನಿೀಡುವುದ್ಧಲಿ  ಎೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಮಾನವಿೀಯತೆಯ 

ದೃಷ್ಟಾಯಾಗಿದ್ಯೇ? ಹಗಾಗಿ ಇದರ ಬಗೆೆ  ಮಾನವಿೀಯ ದೃಷ್ಟಾ ಯಿೆಂದ ಯೀಚನೆ ಮಾಡಿ. 

ಅವರುಗಳು ಸಕುರಕೆೆ  ಸೇವ ಸಲಿ್ಲಸಿರುವುದು ನಿಜ. ದಯವಿಟ್ಟಟ  ಅವರ ಹಿೆಂದ್ಧನ 

ಸೇವಯನ್ನು  ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಪಿೆಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ ವನ್ನು  ಒದಗಿಸುವ ನಿಟಟ ನಲಿ್ಲ  ಸಕುರದ 

ನಿಲುವನ್ನು  ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಪಿೆಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ ವನ್ನು  ಕಲ್ಲಪ ಸಬೇಕು. ಮೂರನೆಯ 

ಸಂಗತಿಯೇನೆೆಂದರೆ, ಬಾಕಿ ಉಳಿದ್ಧರುವಂಥ 28 ಜನರಿಗೆ ತಮಮ  ಇಚೆಾ ಶಕಿು  ದರೆತ ನಂತರ 

ಆದೇಶ ಆಗುತು ದ್.   

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಅರುಣ್ ಶಹಪುರರವರೆ, ಮಾನಯ  ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರು 

ಮಾತನಾಡಿರುವ ವಿಚಾರವನ್ನು  ಬಿಟ್ಟಟ  ಮಾತನಾಡಿ.  

ಶಿರ ೋ ಅರುಣ ಶಹಾಪ್ಪರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅವರು ಮಾತನಾಡಿರುವ 

ವಿಚಾರವನ್ನು  ಬಿಟ್ಟಟ  ಮಾತನಾಡುತಿು ರುವುದು.  28 ಜನರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಲಾಖೆ 
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ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಸವಲತ್ತು ಗಳನ್ನು  ನಿೀಡಿಲಿ .  ದ್ಧನಾೆಂಕ: 28.07.2021 ರಂದು 

ಕೌನಿು ಲ್ಲೆಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎೆಂದು ಸಕುರದ್ಧೆಂದ  ಆದೇಶ ಹರಡಿಸಲಾಗಿದ್.  ಇಷ್ಟಟ  

ದ್ಧವಸಗಳವರೆಗೂ ಇಲಾಖೆಯವರು ಏನ್ನ ಮಾಡುತಿು ದದ ರು? ಅೆಂದರೆ ಅವರುಗಳ ಬಗೆೆ  

ಮಾನವಿೀಯತೆಯನಿು ಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಮಾನಸಿಕತೆ ಇಲಾಖೆಯಲಿ್ಲ  

ಉಳಿದ್ಧಲಿ .  ಹಗಾಗಿ ಈ 28 ಜನರಿಗೂ ಆದಷ್ಟಟ  ಬೇಗ ಕೌನಿು ಲ್ಲೆಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಆದೇಶ 

ನಿೀಡಬೇಕೆೆಂದು ತಮಮ  ಮೂಲಕ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ.   

ಶಿರ ೋ ಶಶಿೋಲ  ಜಿ.ನಮೀಶಿ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  

ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರು 2009 ಮತ್ತು  2013ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ಹಸ ನೇಮಕತಿಗೆಂಡ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಬಗೆೆ  

ಉಲಿ್ಲೀಖ್ ಮಾಡಿದರು.   2009ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ನೇಮಕಗೆಂಡವರಿಗೆ 04 ವಷುಗಳ ಕಲದಲಿ್ಲ  

ಬಿ.ಎಡ್. ಪಾಸ್್ ಮಾಡಿಕಳಳ ಬೇಕೆೆಂದು ಒೆಂದು ಆದೇಶ exemption ನಿೀಡಿದರು.  ಅದೇ ರಿೀತಿ 

2013ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳಾದ ಸಿದದ ರಾಮಯಯ ನವರ ಸಕುರದಲಿ್ಲ  

ಹೀರಾಟ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಅವರಿಗೂ ಅವಕಶ ಕಲ್ಲಪ ಸಲಾಯಿತ್ತ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದರು.  

ಆದರೆ, 2012-13ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನಲಿ್ಲಯೇ ಜೆ.ಓ.ಸಿ. ಯವರನ್ನು  regularise ಮಾಡಿರುವುದು.  ಮಾಜಿ 

ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳಾದ ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪಪ ನವರ ಸಕುರ ಅಸಿು ತಾ ದಲಿ್ಲದಾಗ ಮತ್ತು  

ಶ್ರ ೀ ವಿಶೆಾ ೀಶಾ ರ ಹೆಗಡೆ ಕಗೇರಿಯವರು ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರಾಗಿದಾದ ಗ 3000 ಜನರನ್ನು  regularise 

ಮಾಡಿರುವ ವಿಚಾರವನ್ನು  ಮಾನಯ  ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರು ಏತಕೆೆ  ಹೇಳಲ್ಲಲಿ ? ಅೆಂದರೆ ಮಾಜಿ 

ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳಾದ ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪಪ ನವರ ಕಲದಲಿ್ಲ  3000 ಮಂದ್ಧಯನ್ನು  

regularise ಮಾಡಿ, ಬಹ್ಳ ದಡಡ  ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು.  ಇದರ ಬಗೆೆ  ಏತಕೀ ಮಾನಯ  

ಸದಸಯ ರು ಹೇಳಲ್ಲಲಿ .  ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳಾದ ಶ್ರ ೀ ಸಿದದ ರಾಮಯಯ ನವರ ಸಕುರದಲಿ್ಲ  

ನೇರ ನೇಮಕತಿ ಮಾಡಿಕೆಂಡ ವಿಚಾರವನ್ನು  ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ, ಮಾಜಿ 

ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳಾದ ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪಪ ನವರ ಕಲದಲಿ್ಲ  3000 ಮಂದ್ಧಯನ್ನು  

regularise ಮಾಡಿದ ಬಗೆೆಯು ಹೇಳಬೇಕಗಿತ್ತು  ಎನ್ನು ವುದು ನನು  ಅಭಿಪಾರ ಯ.    

ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾನ್ನ regular appointments 

ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿದು.   

ಶಿರ ೋ ಶಶಿೋಲ  ಜಿ.ನಮೀಶಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾನ್ನ ವಾದ ಮಾಡುತಿು ಲಿ .  

ನಮಮ  ಸಕುರವು ಬಹ್ಳ ದಡಡ  ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್. ಬಹ್ಳ positive point, ಮಾಜಿ 

ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳಾದ ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪಪ ನವರು ಮಾಡಿದಂತಹ್ ಪೂಣ್ಯ ದ 
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ಕೆಲಸದ ಬಗೆೆ  ಇವತ್ತು  ಮಾತನಾಡುತಿು ದ್ದ ೀವ.  ಇಲಿದ್ಧದದ ರೆ ಅವರು ಸಹ್ ಹಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟಟ  

ಮನೆಗೆ ಹೀಗುತಿು ದದ ರು.  ಅದನ್ನು  ಮರೆಯಬಾರದು ಎೆಂದು ಹೇಳುತಿು ದ್ದ ೀನೆ.  

(ಮುೆಂದು…) 

(720) 15.09.2021/5.40/ ಎಸ್್ಕೆ/ವಿಕೆ                                                                                                          

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಶಶಿೋಲ  ಜಿ. ನಮೊೋಶಿ (ಮುೋಂದು):- 

ಇಲಿದ್ಧದದ ರೆ,  ಉಪನಾಯ ಸಕರು ಮನೆಗೆ ಹೀಗಿರುತಿು ದದ ರು. ಇದನ್ನು  ಮರೆಯಬಾರದು. ಇದ್ಧೀಗ 

ಏನೆಂದು ಉಲಿ್ಲೀಖ್ ಮಾಡಿದಾದ ರೆೆಂದರೆ, ಇವತ್ತು  110 ಸಕುರಿ ಪದವಿ ಪೂವು ಶ್ಕ್ಷಣ್ 

ಕಲೇಜಿನಲಿ್ಲ  ಸೇವ ಸಲಿ್ಲಸುತಿು ರುವ ಉಪನಾಯ ಸಕರುಗಳಿಗೆ ಬಿ.ಎಡ್್ ಅನ್ನು  ಕಡಾಡ ಯ 

ಮಾಡಿಲಿ  ಎೆಂದು   ಅವರಿಗೆ  PP declaration ಮಾಡುತಿು ಲಿ . ಇಲಿ್ಲ  ನನು  ಮುಖ್ಯ ವಾದ 

ಅೆಂಶವೇನೆೆಂದರೆ, ಇದೇ ಇಲಾಖೆಯಲಿ್ಲ  ಇದೇ occasional courses ಮಾಡಿದಂತಹ್ 130 ಜನ 

ಉಪನಾಯ ಸಕರು ಪ್ರ ೈವೇಟ್ ಕಲೇಜಿನಲಿ್ಲದದ ವರಿಗೆ regularise ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಬಿಎಡ್ 

ಮಾಡಿರುವ ಬಗೆೆ  ಕಳಲ್ಲಲಿ . Exempt ಮಾಡಿದ್ಧರಿ. ಅೆಂದರೆ  ಪ್ರ ೈವೇಟ ಕಲೇಜಿನ 

ಉಪನಾಯ ಸಕರಿಗೆ exempt ಮಾಡಿದ್ಧರಿ. ಆದರೆ ಸಕುರಿ ಉಪನಾಯ ಸಕರಿಗೆ ಏಕೆ  ಮಾಡುತಿು ಲಿ  

ಎೆಂಬುದು ನನು  ಪರ ಶೆು ಯಾಗಿದ್.  ಈಗಾಗಲೇ 130 ಜನ ಉಪನಾಯ ಸಕರುಗಳು ಪ್ರ ೈವೇಟ್ 

ಕಲೇಜಿನಲಿ್ಲ   ಸೇವ ಸಲಿ್ಲಸಿದಂತಹ್ವರಿಗೆ  exemption  ಕಡುತಿು ೀರಿ. ಆದರೆ ಸಕುರಿ 

ಉಪನಾಯ ಸಕರುಗಳಿಗೆ exemption ಏಕೆ ಕಡುತಿು ಲಿ  ಎೆಂಬುದು ನನು  ಪರ ಶೆು ಯಾಗಿದ್.  ಮಾನಯ  

ಅರುಣ್ ಶಹಪುರರವರು  ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನು  ಬಹ್ಳ ರ್ಚನಾು ಗಿ ಹೇಳಿದಾದ ರೆ. ಅವರ ಹ್ಳ್ಳಯ 

ಸೇವಯನ್ನು  consider ಮಾಡಿ, ಅವರನ್ನು  ನಾವು regularise ಮಾಡಿದದ ರ ಬಗೆೆ  ನಾವು 

ಮರೆಯಬಾರದು. And we have formed a special recruitment rule. ಹ್ಳ್ಳಯ 

ರೂಲ್ು ್ನಿೆಂದ ಇದನ್ನು  ಮಾಡಿಲಿ .  Special regularisation recruitment rules ಅನ್ನು  

ಮಾಡಿ, ಮಾಡಿದ್ದ ೀವ ಎೆಂದಾಗ, ಉಪನಾಯ ಸಕರ ಹ್ಳ್ಳಯ ವಿದಾಯ ಹ್ುತೆ ಏನಿತು ೀ,  ಅವರು  

ಅಹ್ುರಿದುದ , ಈಗಾಗಲೇ ಜೆಓಸಿಯಲಿ್ಲ  ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದದ ರಲಿವೇ?  ಈಗ ಏತಕೆೆ  ಇದು ಈ 

condition?  ಒೆಂದು ಕಡೆ ಪ್ರ ೈವೇಟ್ನಲಿ್ಲ  exempt ಮಾಡಿದ್ಧರಿ. ಆದರೆ ಸಕುರಿ 

ಉಪನಾಯ ಸಕರುಗಳಿಗೆ  ಏಕೆ ಇದನ್ನು  ಮಾಡುತಿು ಲಿ ? ಬಹ್ಳ ವಷುಗಳಿೆಂದ ನಾವು ಇದೇ 

ಅೆಂಶವನ್ನು  ಹೇಳುತಿು ದ್ದ ೀವ. ಇದು ಯಾಕೀ ಆಗಿಲಿ .  ಇದು ಮಾನಯ  ಸಚಿವರ ಕೈಯಿೆಂದ 
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ಆಗಬೇಕಗಿದ್ ಎೆಂದು ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೂ ಬಂದ್ಧದ್ ಎೆಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸುತು ದ್. ಮಾನಯ  

ನಾಗೇಶ್ರವರಿಗೆ ಬಹ್ಳ open minded ಇದ್. ಈ ತರಹ್ದ ವಿಚಾರವನ್ನು  ದಯವಿಟ್ಟಟ , 

ಪರಿಗಣ್ನೆ ಮಾಡಿ.  ಎರಡೂಮ ರು ವಷುಗಳಲಿ್ಲ  ಉಪನಾಯ ಸಕರುಗಳು ನಿವೃತಿು ಯಾಗುತು ರೆ. 

ಅವರಿಗೆ ಬಿ.ಎಡ್್. ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಈಗ ಹೇಗೆ ಆಗುತು ದ್ ಎೆಂದು ಹೇಳುತಿು ೀರಾ?  ಅವರಿಗೆ 

ಬಿಎಡ್್ ಮಾಡಿಸುವುದಕೆಗುವುದ್ಧಲಿ . ಆ ಕರಣ್ದ್ಧೆಂದಾಗಿ, ತಪಪ ದೇ ಅವರಿಗೆ exemption 

ಕಡಬೇಕು. ಆ 28 ಜನ ಉಪನಾಯ ಸಕರುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ consider ಮಾಡಿ,  ತಕ್ಷಣ್ 

ಮಾಡಬೇಕು.   ಇವರಿಗೆ  ಪಿೆಂಚಣಿಯನ್ನು  ಕಡಲ್ಲಲಿವೆಂದರೆ, ಎಲಿೀ ಒೆಂದು ಕಡೆ ದಡಡ   

ಅನಾಯ ಯವಾಗುತು ದ್ ಎೆಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸುತು ದ್. ಇವರಿಗೆ ಏಕೆ ಪಿೆಂಚಣಿಯನ್ನು  

ಕಡಬೇಕೆೆಂದರೆ, definitely ಹ್ಳ್ಳಯ ಸೇವ ಮಾಡಿದದ ಕೆ ಗಿ,  ಕಡಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟಟ , 

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರ ಎಲಿಾ  ವಿಚಾರವನ್ನು  consider ಮಾಡಿ,  ತಮಿಮ ೆಂದ ಈ ಕೆಲಸವಾಗಲ್ಲ. 

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ತಕ್ಷಣ್ ಇದರ ಬಗೆೆ  ಕಯುಪರ ವೃತು ರಾಗಿ ಉಪನಾಯ ಸಕರುಗಳಿಗೆ exemption 

ಕಡಿಸುವಂತಹ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ನಾನ್ನ ತಮಮ  ಮೂಲಕ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ 

ಒತು ಯ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಂಕನೂರ ಅವರೇ ತವು ಮಾತನಾಡಿ. 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ವಿಿ . ಸಂಕನೂರ (ಪದವಿೋಧರರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಶ ಮಾಡಿಕಟಟ ದದ ಕೆ ಗಿ ತಮಗೆ 

ಧನಯ ವಾದಗಳನು ಪಿುಸುತೆು ೀನೆ. ವೃತಿು  ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲಾಖೆಯಲಿ್ಲ  ಸೇವ ಸಲಿ್ಲಸಿ, ಬೇರೆ 

ಇಲಾಖೆಯಳಗೆ ವಿಲ್ಲೀನಗೆಂಡ ನಂತರ, ಇವತ್ತು  ಏನೆಂದು ಸಮಸೆಯ ಗಳನ್ನು  

ಎದುರಿಸುತಿು ದಾದ ರೆ ಮತ್ತು  ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏನೇನೂ ಅನಾಯ ಯವಾಗಿದ್ಯೀ,  ಅದನ್ನು  

ಸರಿಪಡಿಸುವುದಕೆೆ  ಗಮನ ಸೆಳ್ಳಯುವ ಸೂಚನೆಯನ್ನು    ಹಿರಿಯ ಸದಸಯ ರಾಗಿರುವಂತಹ್ 

ಮಾನಯ  ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರು ಹಗೂ ಇತರ ಸೆು ೀಹಿತರೆಲಿರೂ ಮಂಡಿಸಿದಾದ ರೆ. ಅದಕೆೆ  ನಾನ್ನ 

ಸಹ್ಮತವನ್ನು  ವಯ ಕು ಪಡಿಸುತೆು ೀನೆ.   

(ಈ ಹಂತ್ದಲೆ್ಲ  ವೈಸ್  ಛೇಮಾನ  ಆದ ಮಾನಾ  ಅಡಗೂರ  ಹೆಚ್ . ವಿಶಿ ರ್ನಥರವರು 

ಸಭಾಪತಿಯವರ  ಪಿೋಠವನಿು  ಅಲಂಕರಿಸಿದರು) 

 

 ಈ ಸಮಸೆಯ ಗಳನ್ನು  ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಪೂವುದಳಗೆ, ಇದ್ಧೀಗ ಮಾನಯ  

ಸದಸಯ ರಾಗಿರುವಂತಹ್ ಶ್ರ ೀ ಶಶ್ೀಲ್್ ಜಿ ನಮೀಶ್ಯವರು ಒೆಂದು ವಿಷಯವನ್ನು  ಪರ ಸ್ವು ಪ 

ಮಾಡಿದರು. ನಮಮ  ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಜೆ.ಓ.ಸಿ. ಕೀಸ್್ು ಮುಚಿಾ ದ ನಂತರ, ಶ್ಕ್ಷಕರೆಲಿಾ  ಬಿೀದ್ಧ 
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ಪಾಲಾಗಿ, ಬಹ್ಳ ಸಮಸೆಯ ಗಳನ್ನು  ಎದರುಸುತಿು ದಾದ ರೆ.  ಮಾನಯ  ಯಡಿಯೂರಪಪ ನವರು 

ಮತ್ತು  ಶ್ರ ೀ ವಿಶೆಾ ೀಶಾ ರ ಹೆಗಡೆ ಕಗೇರಿಯವರನ್ನು  ಇವತ್ತು  ವಿಶೇಷವಾಗಿ 

ನೆನಪಿಸಿಕಳಳ ಬೇಕಗುತು ದ್.  ಏಕೆೆಂದರೆ, ಇದೆಂದು ಐತಿಹಸಿಕ ದಾಖ್ಲ್ಲ.  ಮಾನಯ  

ಪಾರ ಥಮಿಕ ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ಢ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರಾಗಿದದ  ಶ್ರ ೀ ವಿಶೆಾ ೀಶಾ ರ ಹೆಗಡೆ ಕಗೇರಿ ಮತ್ತು  ಮಾಜಿ 

ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳಾದ ಶ್ರ ೀ ಯಡಿಯೂರಪಪ ನವರು  ಬಿೀದ್ಧ ಪಾಲಾಗಿದದ  ಶ್ಕ್ಷಕರನ್ನು  ಬೇರೆ 

ಇಲಾಖೆಯಳಗೆ ವಿಲ್ಲೀನಗಳಿಸಿ, ಅವರನ್ನು  ಸಕರ ಮಗಳಿಸಿದರು. ಇವತ್ತು  ನಾವು ಅದನ್ನು  

ನೆನಪಿಸಿಕಳಳ ಬೇಕಗುತು ದ್. ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರುಗಳಾದ ಶ್ರ ೀ ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡ, ಶ್ರ ೀ ಅರುಣ್ 

ಶಹಪುರ, ಶ್ರ ೀ ಶಶ್ೀಲ್್ ಜಿ ನಮೀಶ್ಯವರು ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಇಲಿ್ಲರುವ ಮೂರು 

ಪರ ಮುಖ್ವಾದಂತಹ್  ಅೆಂಶವೇನೆೆಂದರೆ, ಜೆ.ಓ.ಸಿ. ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ ವಿಲ್ಲೀನಗೆಂಡ ನಂತರ 

ಸಮಸೆಯ ಗಳನ್ನು  ಎದುರಿಸುತಿು ರುವ ಬಗೆೆ  ಅವರು ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ.  ಮದಲನೆಯದಾಗಿ, 

ಅವರಿಗೆ ಪಿೆಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ  ಸಿಗುತಿು ಲಿ . ಅದನ್ನು  ಅವರಿಗೆ ಕಡಬೇಕು. ಇವರಿಗೆ 

ಮಾನವಿೀಯತೆಯ ದೃಷ್ಟಟ ಯಿೆಂದ, ಇವತ್ತು  ವಿಶೇಷ ಅಧಿನಿಯಮವನ್ನು  ರೂಪಿಸಿ, ಇವರನ್ನು  

ಸಕರ ಮಗಳಿಸಿದಾದ ರೆ. ಇವರು 2006 ರ ಪೂವುದಳಗೆ  ನೇಮಕತಿಯಾದಂತಹ್ 

ಹಿನೆು ಲ್ಲಯಳಗೆ   ದಯವಿಟ್ಟಟ , ಅವರನ್ನು  ಯಾವ ರಿೀತಿ ಮಾನವಿೀಯತೆಯ ದೃಷ್ಟಟ ಯಿೆಂದ 

ಸಕರ ಮಗಳಿಸಿದ್ಧದ ರೀ,  ಅದೇ ಮಾನವಿೀಯತೆಯಿೆಂದ ಇವರಿಗೆ ಪಿೆಂಚಣಿ ಕಡಬೇಕು. 

ಅವರು ಸುಮಾರು 35 ವಷುಗಳಿೆಂದ ದುಡಿದು, ಮನೆಗೆ ಖಾಲ್ಲ ಕೈಯಲಿ್ಲ  ಹೀದರೆ, ಅವರ 

ಜಿೀವನ ಬಹ್ಳ ಕಷಟ ವಾಗುತು ದ್. ಆ ಕರಣ್ಕೆ ಗಿ, ಇವರಿಗೆ ಪಿೆಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ ವನ್ನು  

ಕಡಬೇಕೆೆಂದು ನಾನ್ನ ತಮಮ  ಮೂಲಕ ಸಕುರಕೆೆ  ಕಳಿಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ. ಇವರನ್ನು  

ಸಕರ ಮಗಳಿಸುವಂತಹ್ ಸಂದಭ್ುದಲಿ್ಲ  ಕೆಲವೆಂದು ಕರಣ್ವನ್ನು  ಕಟ್ಟಟ , ಸುಮಾರು 28 

ಬೊೀಧಕತರರು ಮತ್ತು   11 ಜನ ಉಪನಾಯ ಸಕರನ್ನು  regularise ಮಾಡಿಲಿ . ಹಗಾಗಿ 

ಅವರನ್ನು  ಕೂಡ regularise ಮಾಡಬೇಕು. ಮೂರನೆಯ ಪರ ಮುಖ್ವಾದ ಅೆಂಶವೇನೆೆಂದರೆ, 

ಉಪನಾಯ ಸಕರುಗಳಿಗೆ ಬಿಎಡ್ ಆಗಿಲಿವೆಂದು PP declaration ಆಗಿಲಿ . ನಮಮ  ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  

ಬಿಎಡ್ ಆಗದೇ ಇರುವ  ಉಪನಾಯ ಸಕರುಗಳು ತ್ತೆಂಬಾ ಜನರಿದಾದ ರೆ. ಇವರು ಕೂಡ 2010 ರ 

ಪೂವುದಳಗೆ ನೇಮಕತಿಯಾದವರು. ದಯವಿಟ್ಟಟ , ಬಿಎಡ್ compulsory ಮಾಡದ 

ಹಗೇ ಇವರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು  ಕಡಬೇಕು. ಉಪನಾಯ ಸಕರುಗಳಿಗೆ PP declaration 

ಆಗಿಲಿ . ಅವರಿಗೆ PP declaration ಮಾಡಿ, ಸಕುರದ ಸೌಲಭ್ಯ ವನ್ನು  ಕಡಬೇಕೆೆಂದು ನಾನ್ನ 

ತಮಮ  ಮೂಲಕ ಸಕುರಕೆೆ  ಒತು ಯಿಸುತೆು ೀನೆ.  
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ಶಿರ ೋ ಕೆ.ರ್ಟ ಶಿರ ೋ ಕಂಠೇಗೌಡ (ಪದವಿೋಧರರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಇದು ಬಹ್ಳ ನೀವಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿದ್. ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳಾದ                               

ಶ್ರ ೀ ಯಡಿಯೂರಪಪ ನವರು ಜಂಟ ಸಭೆ ಮಾಡಿ, ಅವರು ಒೆಂದು ಮಾತ್ತ ಕಟಟ ರು. 

ಕೆಳಮನೆಯ ಸಭಾಧಯ ಕ್ಷರಾದ ಶ್ರ ೀ ವಿಶೆಾ ೀಶಾ ರ ಹೆಗಡೆ ಕಗೇರಿಯವರು ಅನ್ನಷ್ಟಾ ನ 

ಮಾಡುವುದಕೆೆ , ಅದರ ಜವಾಬಾದ ರಿಯನ್ನು  ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿದದ ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಆಗಲ್ಲಲಿ . ಈ 

ಹಿೆಂದ್ ಇದದ ೆಂತಹ್ ಮಾಜಿ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರ ೀ ಸುರೇಶ್ಕುಮಾರ್್ರವರು ಮೂನಾುಲೆು  

ಸಭೆಯನ್ನು  ಮಾಡಿ, ಅಕ್ಷರಶಃ ಒಪಿಪ ಕೆಂಡರು. ಪಕಷ ತಿೀತವಾಗಿ ಹ್ದ್ಧನಾಲೆು  ಜನ ಶಾಸಕರು 

ಆ ಸಭೆಗೆ ಹೀಗಿದ್ದ ೀವು. ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಇದರಲಿ್ಲ  ನಾಲೆು  ವಿಚಾರಗಳಿವ. 

ಮದಲನೆಯದಾಗಿ, ಜೆ.ಓ.ಸಿ. ಯವರು ನಿನೆು -ಮನೆು  ಬಂದವರಲಿ . 1975-76 ರಿೆಂದಲ್ಲ 

ಸೇವಯಲಿ್ಲ  ಇದಾದ ರೆ. ಆದರೆ ಜೆ.ಓ.ಸಿ. ಈಗ ಮುಚಿಾ ಬಿಟಟ ರಿ.  ಮುಚಿಾ ಬಿಡಿ ಎೆಂದು ಅವರು 

ಕಳಲ್ಲಲಿ . ಅಗತಯ ವಿತ್ತು , ಅದನ್ನು  ಮುಚಿಾ ಬಿಟಟ ರಿ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು  ಪದವಿ ಪೂವು ಶ್ಕ್ಷಣ್ 

ಮಂಡಳಿಗೆ ವಿಲ್ಲೀನ ಮಾಡಿದರೆ, ಮುಗಿದು ಹೀಗುತಿು ತ್ತು . ಆದರೆ ಜೆ.ಓ.ಸಿ. ಕೀಸ್್ುನ್ನು  

wind-up ಮಾಡಿದ್ಧರಿ. Wind-up ಮಾಡುವ ಮುೆಂರ್ಚ  ಯಾರೆಲಿಾ  ಹ್ತ್ತು  ವಷುಗಳ ಕಲ ಸೇವ 

ಮಾಡುತು ರೀ, ಅವರನ್ನು  ಖಾಯಂ ಮಾಡಿ ಎೆಂದು ಮಾನಯ  ಸವೀುಚೆ  

ನಾಯ ಯಾಲಯದ್ಧೆಂದ ಒೆಂದು ನಿದೇುಶನ ಬಂದ್ಧತ್ತು . ಅದೇ ತರಹ್ ಅೆಂದರೆ, 2012, 2013, 

2014 ಅೆಂದರೆ ಮೂರು ಬಾಯ ಚ್ಗಳನ್ನು  ಮಾಡಿದ್ಧರಿ. ಆಮೇಲ್ಲ ಅದನ್ನು  ಏಕೀ ಮಾಡಲ್ಲಲಿ . 

ಹಗೆಯೇ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಟಟ ರಿ. ಆಗ ಏನಾಯಿತ್ತ ಎೆಂದರೆ, ನಾವಲಿ  ಗಲಾಟ್ಟ ಮಾಡಿದ್ವು.   Wind-

up ಮಾಡಿದ್ಧರಿ.  ಅವರನ್ನು  ಖಾಯಂ ಮಾಡಲ್ಲಲಿ  ಎೆಂದು ಹೇಳಿ, ಮಾನಯ  ಹ್ರಿೀಶ ಗೌಡರ 

ನೇತೃತಾ ದಲಿ್ಲ  ಒೆಂದು ಸಮಿತಿಯಾಯಿತ್ತ. ಸಮಿತಿಯು ಇವರೆಲಿರನೂು  ಬೇರೆ ಬೇರೆ 

ಇಲಾಖೆಗಳಲಿ್ಲ   ವಿಲ್ಲೀನ ಮಾಡಿರಿ ಎೆಂದು ಶ್ಫಾರಸುು  ಮಾಡಿತ್ತ. ಐದು ವಷು ಸೇವ ಎೆಂದು 

condition ಹಕಿದ್ಧರಿ. 3216 ಜನರನ್ನು  ನೇಮಕತಿ ಮಾಡಿಕಳುಳ ವುದಕೆೆ  ಅವಕಶವನ್ನು  

ಮಾಡಿಕಟಟ ರಿ. ಅವರನ್ನು  ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಯಲಿ್ಲ   ನೇಮಕತಿಯನ್ನು  ಮಾಡಿದ್ಧರಿ. ಈಗ 

ಮಾನಯ  ಸವೀುಚೆ  ನಾಯ ಯಾಲಯವು ಏನ್ನ ತಿೀಮಾುನ ಕಟಟ ದ್ ಎೆಂದರೆ, ಸೇವಗೆ ಸೇರಿದ 

ದ್ಧನಾೆಂಕವನ್ನು  ಒಪಿಪ ಕಳಿಳ  ಎೆಂದು ತಿೀಮಾುನ ಕಟಟ ದ್. ಈಗ ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರು 

ಸದನದಲಿ್ಲ  ಇಲಿ . ಅವರು ಈಗ ಹರಟ್ಟ ಹೀಗಿದಾದ ರೆ. ಅವರ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿ್ಲ  ಒೆಂದು 

ಕಮಿಟಯಾಗಿದುದ , ಎರಡು ವರದ್ಧಗಳನ್ನು  ಕಟಟ ದ್. ಅದು ಏನೆೆಂದರೆ, ಸೇವಗೆ ಸೇರಿದ 

ದ್ಧನಾೆಂಕವನ್ನು  ಒಪಿಪ ಕಳಿಳ  ಎೆಂದು ವರದ್ಧ ಕಟಟ ದ್. ಇವರು ಹಸಬರಲಿ . 2009 ರ ನಂತರ 

ಬಂದವರಲಿ  ಅಥವಾ  2006 ರ ನಂತರ ಪಿೆಂಚಣೆಗೆ ಮುೆಂರ್ಚ ಬಂದವರಲಿ . ಇವರು ಅದರ 
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ಪೂವುದಲಿ್ಲ  20-25 ವಷುಗಳ ಕಲ ಸಕುರ ಸಂಬಳ ಕಟಟ ಷ್ಟಟ  ಅೆಂದರೆ, ರೂ. 2,000, 

ರೂ. 3,000 ಗಳಿಗೆ ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು. ಅವರ ಜತೆಯಲಿ್ಲದದ ವರು ಕಯಂ ಆಗಿ 

ಹೀದರು. They are getting pension also. ಕೆಲವರು ಬಹ್ಳ ನೆಮಮ ದ್ಧಯಾಗಿ 

ನಿವೃತಿು ಯಾಗಿದಾದ ರೆ. ಇನ್ನು  ಕೆಲವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿು ದಾದ ರೆ. ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಏಕೆ 

ತೆಂದರೆ? ಶ್ರ ೀ ಶಶ್ೀಲ್ ಜಿ. ನಮೀಶ್ಯವರಿಗೆ ಧನಯ ವಾದಗಳನು ಪಿುಸಿ, ತಮಗೆ ಅಭಿನಂದ್ಧಸಿ,  

ತಮಮ  ಎತು ರಕೆೆ  ದಡಡ ದಾದ ಹೂವಿನ ಹರವನ್ನು  ತಂದು ಹಕುತೆು ೀನೆ.  ಆದರೆ ತಮಮ  

ಪರ ಕಿರ ಯ್ಕಯನ್ನು  ಪೂಣ್ು ಮಾಡಬೇಕಲಿವ.್ ್ ್ ’ಮುದ್ದ  ಕಟ್ಟಟ ಬಿಟ್ಟಟ , ಸ್ವರು ಕಡದೇ 

ಹೀದರೆ, ಮುದ್ದ ಯನ್ನು  ಹೇಗೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು’? ಈಗ ನಮಮ  ಪರ ಶೆು  ಏನೆೆಂದರೆ,  ಅವರು 

ಸೇವಗೆ ಸೇರಿದ ದ್ಧನಾೆಂಕವನ್ನು  ಒಪಿಪ ಕಳಿಳ .  ಈ ಹಿೆಂದ್ ಇದದ ೆಂತಹ್ ಮಾಜಿ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರಾದ 

ಶ್ರ ೀ ಸುರೇಶ್ಕುಮಾರ್್ರವರು ಅವರನ್ನು  relaxation ಮಾಡಿ, ಪಿೆಂಚಣಿಯನ್ನು  ಕಡೀಣ್ 

ಎೆಂದು ಒಪಿಪ ಕೆಂಡಿದದ ರು. ಪಾಪ, ಅವರ ಜತೆಯಲಿ್ಲದದ  168 ಜನರು ಪಿೆಂಚಣಿಯನ್ನು  

ತೆಗೆದುಕಳುಳ ತು ರೆ, ಆದರೆ ಇವರು ಏನ್ನ ಅನಾಯ ಯ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ? ಅವರಿಗೆ ಪಿೆಂಚಣಿ ಕಡಿ. 

ಅವರು ಸೇವಗೆ ಸೇರಿದ ದ್ಧನಾೆಂಕವನ್ನು  ಒಪಿಪ ಕಳಿಳ .  

ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, 3216 ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸಕೆೆ  ಒಪಿಪ ಕಳುಳ ವುದಕೆೆ   ಆ ಕಯಿದ್ಯಲಿ್ಲ   

ದ್ಧನಾೆಂಕ 06.04.2001 ರಲಿ್ಲ  ನಿಯಮವನ್ನು  ನಾವಲಿರೂ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು  ಪಾಸು 

ಮಾಡಿದ್ವು. ಅದರಳಗೆ 1985 ಜನರು ಬಂದವರು. ಇನ್ನು  ಎನ.ಓ.ಸಿ. ತೆಗೆದುಕೆಂಡು 

ಬರಬೇಕೆೆಂದು ಹೇಳಿಬಿಟಟ ರಿ. ಇದನ್ನು  ತವೇ  ನೇರವಾಗಿ ಹಕಿಬಿಟಟ ದದ ರೆ ಆಗಿಬಿಡುತಿು ತ್ತು .  

ಎನ.ಓ.ಸಿ. ಕಡಬೇಕೆೆಂದರೆ,  ಹ್ಣ್ ಕಡಬೇಕು. ಶ್ಫಾರಸುು  ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ತಮಗೆ 

ಗತು ಲಿವೇ.  ಆ ಕರಣ್ಕೆ ಗಿ 28 ಜನ ಬೊೀಧಕತರರು,  100 ಜನ ಬೊೀಧಕರ ಪಟಟ  

ತಡವಾಗಿ ಹೀಯಿತ್ತ. Same batch ಅವರ ಜತೆಗೆ ಇದದ ವರೆಲಿಾ  ಏಳು ವಷುಗಳಿೆಂದ 

ಕಯಂ ಆಗಿ they are getting very good salary. 28 ಜನ ಬೊೀಧಕತರರು ಮತ್ತು  

ಬೊೀಧಕರಿಗೆ ಇನೂು  ರೂ. 1500 ಮಾತರ  ಸಂಬಳ. ಆವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಸೇವಗೆ ಸೇರಿದವರಿಗೆ 

ಬಿಎಡ್ ಬೇಕಗಿಲಿ  ಎೆಂದು ಹೇಳಿ ಕಟಟ ರಿ. ಬಿಎಡ್ relaxation ಬಿಎಡ್್ ಇಲಿದೇ, ಶೇಕಡ 90 

ರಷ್ಟಟ  ಭಾಗ ಪಾಠವನ್ನು  ಮಾಡುತಿು ದ್ದ ೀವ. I am from PU faculty. ಉಪನಾಯ ಸಕನಾಗಿ ಏಳು 

ವಷು, 28 ವಷು ಪಾರ ೆಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವನಾಗಿದ್ದ ೀನೆ. ಈ ರಾಜಯ ದ ಶೇಕಡ 

95ರಷ್ಟಟ  ಜನ ಉಪನಾಯ ಸಕರು ಬಿಎಡ್ ಇಲಿದೇ ಪದವಿ ಪೂವು ಕಲೇಜಿನಲಿ್ಲ  ಕೆಲಸ 

ಮಾಡುತಿು ದಾದ ರೆ. ಇನ್ನು   9-10 merge ಮಾಡಲ್ಲಲಿ . Merge ಮಾಡಿದ ಮೇಲ್ಲ ಬಿಎಡ್ ಬೇಕು. 

ಅಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ಇವರಿಗೆ ಅನ್ನಭ್ವ ಇದ್ಯ್ಕಲಿಾ , ಅವರನ್ನು  perfection ಆಗಿ ಪಾಠ 
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ಮಾಡಬಲಿರು. ಹಗಾಗಿ ಶೇಕಡ 95 ರಷ್ಟಟ  ಜನ ಉಪನಾಯ ಸಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಎಡ್ ಇಲಿದೇ, 

ಇವರು ರ್ಚನಾು ಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡುತಿು ರುವಾಗ, ಬಿಎಡ್ relaxation ಕಡುವುದಕೆೆ  ಮಾಜಿ 

ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳಾದ ಶ್ರ ೀ ಯಡಿಯೂರಪಪ  ಮತ್ತು  ಮಾಜಿ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರ ೀ 

ಸುರೇಶ್ಕುಮಾರ್್ ಅವರು ಒಪಿಪ ಕೆಂಡಿದದ ರು. ಈ ಹ್ನು ೆಂದು ಜನರಲಿ್ಲ  ಒಬಬ ರು ತಿೀರಿ 

ಹೀಗಿಬಿಟಟ ರು.  ಇನ್ನು  ಉಳಿದ ಹ್ತ್ತು  ಜನರಿದಾದ ರೆ. ಹ್ತ್ತು  ಜನರಿಗೆ order ಕಡದೇ ರೂ. 

1500ರಲಿ್ಲ  ಅವರು  ಜಿೀವನ ಹೇಗೆ ಮಾಡುತು ರೆ? ಅವರಿಗೆ ಮಕೆಳು ಮಮಮ ಕೆಳಿದಾದ ರೆ.  

ಇನ್ನು  ಆರೇಳು ವಷುಗಳು ಮಾತರ  ಸವಿುಸ್ ಇದ್. ದಯವಿಟ್ಟಟ  ಹ್ತ್ತು  ಜನರಿಗೆ ಕಡಿಸಿ. 

ಇನ್ನು  ಬೊೀಧಕತರರಿಗೆ ಅಡಿಡಯೇ ಇಲಿ . ಹಗೇ counselling ಮಾಡಿ, appointment 

ಕಡಲ್ಲಲಿ . ಏಳು ವಷುಗಳಾಗಿ ಹೀಯಿತ್ತ. ಅವರು ಜಿೀವನ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ. ಆ 28 ಜನ ಬೊೀಧಕತರರಿಗೆ ಹ್ತ್ತು  ಜನ ಬೊೀಧಕರಿಗೆ relaxation ಮಾಡಿ, 

ಕಯ ಬಿನೆಟ್ನಲಿ್ಲಟ್ಟಟ , ಕೂಡಲೇ order ಕಡಿಸಬೇಕು.    

(ಮುೆಂದು) 

(721) 15.09.2021,5.50, ಟಸಿಹೆಚ-ಬಿಎನ್ಎಸ್್          (ವೈಸ್  ಛೇಮಾನ ರವರ ಉಪಸಿಾ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ರ್ಟ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ (ಮುೋಂದು):- 

ಇನ್ನು  ಮೂರನೆಯ ವಿಚಾರವೇನೆೆಂದರೆ, ತವು ವಿಲ್ಲೀನಗಳಿಸಿದ ನಂತರ ಬಹ್ಳ ಜನ 

ಶ್ಕ್ಷಕರು ವಂಚಿತರಾಗಿದಾದ ರೆ. ನಿೀವು 3216 ಜನಕೆೆ  ಪಾರ ವಿಜನ್ ಮಾಡಿಕೆಂಡಿದ್ಧದ ೀರಿ. ಬರಿೀ 

1985 ಜನ ಬಂದರು. 28+10 ಒಟ್ಟಟ  38 ಖಾಲ್ಲ ಇದ್. ನಿೀವು ಕನಿಷಾ  5 ವಷುಗಳ ಕಲ ಅವರು 

ಸೇವ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ಧರಿ.  ಆ  ಐದು ವಷು ಸೇವ ಸಲಿ್ಲಸಿದಂಥವರು ನಿಮಮ  cut 

off date ಕೆಳಗಿೆಂಥ ಇನೂು  300 ರಿೆಂದ 350 ಜನ ಇದಾದ ರೆ. ಅವರ ಬಗೆೆ  ಹಿೆಂದ್ಧನ ಶ್ಕ್ಷಣ್ 

ಸಚಿವರಾಗಿದದ  ಮಾನಯ  ಎಸ್್.ಸುರೇಶ್ಕುಮಾರ್್ರವರು ಒೆಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  

ತರಿಸಿಕೆಂಡಿದಾದ ರೆ. ಅದು ತಮಮ  ಕಡೆ ಇದ್.  ಪಾಪ, ಅವರಿಗೂ ಒೆಂದು ಲೈಫ್ ಕಡುವಂಥ 

ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಲಿವೇ? ನಿೀವು ನಾಲೆು  ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿದ್. ಮದಲನೆಯದಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ 

ಪ್ನಷ ನ್ ಕಡುವಂಥದುದ . ಎರಡನೆಯದಾಗಿ 28 ಜನ ಬೊೀಧಕತರ ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ ಹಗೂ 10 

ಜನ ಉಪನಾಯ ಸಕರದುದ  ಕಯ ಬಿನೆಟ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಹೀಗಿ ಆದೇಶ ಕಡಿಸಬೇಕು. 

ಆಮೇಲ್ಲ ಈ ವಿಲ್ಲೀನ ವಂಚಿತರಿಗೆ ಅವಕಶ ಮಾಡಿಕಡುವುದು. B.Ed., relaxation 

ಮಾಡುವುದು. ಇಷ್ಟಟ  ಮಾಡಿದರೆ, ಮಾನಯ  ಶಶ್ೀಲ್್ ಜಿ.ನಮವೀಶ್ಯವರೇ, ನಾವು ನಿಮಮ  

ಸಕುರಕೆೆ  ದಡಡ  ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು  ಹೇಳುತೆು ೀವ.  ಸ್ವಷ್ಟಟ ೆಂಗ ನಮಸೆ್ವ ರವನೂು  ಕೂಡ 
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ಮಾಡುತೆು ೀವ. ಇಲಿ್ಲಗೆ ಸನಾಮ ನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳು ಕೂಡ ಬಂದರು. ಅವರು ಇವತ್ತು  ನಮಮ  

ನೆರವಿಗೆ ಬರುತು ರೆ ಅೆಂದುಕೆಂಡೆನ್ನ. ಆದರೆ ಅವರು ಈ ಸದನದ್ಧೆಂದ ಹರಗೆ 

ಹೀಗಿಬಿಟಟ ರು.  ಮಾನಯ  ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರವರು ಸನಾಮ ನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಯವರು ಸದನಕೆೆ  

ಬಂದ್ಧದದ ನ್ನು  ಗಮನಿಸಲ್ಲಲಿವನಿಸುತು ದ್.  ಹೌದು, credit will go to you. ಅದರಲಿ್ಲ  ಎರಡು 

ಮಾತಿಲಿ .  ಮಾನಯ  ಹ್ರಿೀಶ್ಗೌಡರವರು ಇದದ ರು, ನಾವಲಿಾ  ಅದಕೆೆ  ಒೆಂದು ಪರ ಯತು  

ಮಾಡಿದ್ದ ವು. ಅದಕೆೆ  ಒೆಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು  ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ಧದ ೀರಿ. ಆ ವಿಲ್ಲೀನ 

ಪರ ಕಿರ ಯ್ಕಯನ್ನು  ಮಾನಯ  ಶಶ್ೀಲ್್ ಜಿ.ನಮೀಶ್ಯವರ ನೇತೃತಾ ದಲಿ್ಲ ೀ ಮಾಡಿದ್ಧದ ೀರಿ.  ಅದರಲಿ್ಲ  

ಎರಡು ಅನ್ನಮಾನವಿಲಿ . ಆದರೆ ಆ ಪರ ಕಿರ ಯ್ಕಯನ್ನು  ಪೂಣ್ುಗಳಿಸಿದರೆ, ನಾವು ನಿಮಗೆ 

ಧನಯ ವಾದಗಳನ್ನು  ಹೇಳುವುದಕೆೆ  ತಯಾರಿದ್ದ ೀವ.  ಆದದ ರಿೆಂದ ದಯಮಾಡಿ ಮಾನಯ  

ಸಚಿವರು ಈ ಉತು ರವನ್ನು  ವಾಪಸುು  ತೆಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕು.  ತವು ಕಟಟ ರತಕೆೆಂಥ 

ಉತು ರದ್ಧೆಂದ ಏನೂ ಪರಿಹರ ಸಿಗುವುದ್ಧಲಿ .  ಈ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಕನೂನ್ನ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  

ನಮಮ  ಎರಡೂ ಸದನಗಳಿವ.  ವಿಶೇಷ ಕಯ್ಕದ ಗೆ ತಿದುದ ಪಡಿ ತರಬಾರದ್ೆಂದು ಯಾವ 

ನಿಯಮ ಹೇಳುತು ದ್? ನಾನ್ನ ಅದನ್ನು  ಓದ್ಧಕೆಂಡು ಬಂದ್ಧದ್ದ ೀನೆ. ಯಾವ 

ನಿಯಮದಲಿ್ಲ ಆ ರಿೀತಿ ಹೇಳಿಲಿ .  ಸೆಪ ಷಲ್್ ಕಯ್ಕದ  ಮಾಡಿದಂಥವರಿಗೆ ಆ ಸೆಪ ಷಲ್್ 

ಕಯ್ಕದ ಯಲಿ್ಲ  ಕೆಲವು ಅಮ್ಮೆಂಡ್್ಮ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಅಡಿಡ  ಏನಿದ್? ಅಧಿಕರಿಗಳು 

ಯಾರೀ ತಪುಪ  ಮಾಹಿತಿ ಕಟಟ ದಾದ ರೆ. This is not good. They are working.  ಅವರು 

ಬರಿೀ ರೂ.1500/-ಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿು ದಾದ ರೆ.  ಇನ್ನು ಳಿದವರು ಸುಮಾರು ರೂ.30,000/- 

ದ್ಧೆಂದ ರೂ.40,000/-ಗಳವರೆಗೆ ಸಂಬಳ ತೆಗೆದುಕಳುಳ ತಿು ದಾದ ರೆ. ನಾವು ಇವರನ್ನು  ಹಗೆಯೇ 

ಬಿಟ್ಟಟ ಬಿಡುವುದೇ? ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಅವರು ರೂ.1500/-ಗಳ ಸಂಬಳ ತೆಗೆದುಕೆಂಡು 

ಬದುಕುವುದಕೆೆ  ಆಗುತು ದ್ಯ್ಕ.  ನಿೀವು ದ್ಧನಗೂಲ್ಲಯವರಿಗೆ ಕನಿಷಾ  ವೇತನ ಕಡಬೇಕೆೆಂದು 

ಹೇಳುತಿು ೀರಿ. ಆ ದ್ಧನಗೂಲ್ಲಯವನಿಗೆ ದ್ಧನಕೆೆ  ಇಷ್ಟಟ  ದುಡುಡ  ಕಡಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ತಿೆಂಗಳಿಗೆ 

ರೂ.12,000/- ರಿೆಂದ ರೂ.13,000/-ಗಳವರೆಗೆ ಸಂಬಳ ಕಡಬೇಕೆೆಂದು ಹೇಳುತಿು ೀರಿ. ಆದರೆ,   

ಇವರು ತಿೆಂಗಳಿಗೆ ರೂ.1500/-ಗಳಂತೆ ಸುಮಾರು 26 ರಿೆಂದ 27 ವಷುಗಳ ಕಲ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡುತಿು ದಾದ ರೆೆಂದರೆ ನಾವಲಿಾ  ತಲ್ಲ ತಗೆಿ ಸಬೇಕಲಿಾ ! ಒೆಂದು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ 

ಜವಾಬಾದ ರಿ ಏನಿದ್? ಹೌದು. ಅವರು ಕನಿಷಾ  ಕೂಲ್ಲಗಿೆಂತ ಕಡಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ 

ತೆಗೆದುಕಳುಳ ತಿು ದಾದ ರೆ. ಅವರು ಎೆಂ.ಎ., ಬಿ.ಎಸಿು ., ಎೆಂ.ಎಸಿು ., ಓದ್ಧದಾದ ರೆ. ಅಷ್ಟಟ  

ಓದ್ಧಕೆಂಡು ಬರಿೀ ರೂ.1500/-ಗಳಿಗೆ ಇನೂು  ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿು ದಾದ ರೆೆಂದರೆ; ಮಾನಯ  

ಸದಸಯ ರಾದ ಶಶ್ೀಲ್್ ಜಿ.ನಮೀಶ್ಯವರು ಸದನದ್ಧೆಂದ ಹರಗಡೆ ಹೀದರು ಎನಿಸುತು ದ್. 
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ಈಗ ನಾನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಅಭಿನಂದ್ಧಸಬೇಕೆೆಂದು ಗತು ಗುತಿು ಲಿ .  ಹೇಗೆ ಅಭಿನಂದ್ಧಸಬೇಕೆೆಂದು 

ಗತು ಗುತಿು ಲಿ . ಅವರು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೀದರು.  ಅವರು ಇನೂು  ರೂ.1500/-ಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 26 

ವಷುಗಳಿೆಂದ ಅವರನ್ನು  ದುಡಿಸಿಕಳುಳ ತಿು ದ್ಧದ ೀರಲಿಾ ! ನಾನ್ನ ನಿಮಗೆ ಏನ್ನ ಸನಾಮ ನ 

ಮಾಡಲಪಾಪ , ನಾನ್ನ ಏನಂಥ ಸನಾಮ ನ ಮಾಡಲಪಾಪ ; ಆಹ! ಅವರ ಮಗನಿಗೆ ಹಗೂ 

ಅವರ ಮಮಮ ಗನಿಗೆ ಸೊಲ್್ ಫಿೀ ಕಟ್ಟಟ ವುದಕೆೆ  ಆಗುತು ದ್ಯೇ?  

 ಶಿರ ೋ ಶಶಿೋಲ  ಜಿ.ನಮೊೋಶಿ (ಪದವಿೋಧರರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  

ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರವರೇ, ನಿಮಮ  ಸಕುರ ಕೂಡ ಅಧಿಕರದಲಿ್ಲತ್ತು . ಆದರೆ ಆ ಕಲದಲಿ್ಲ  

ಆಗಿಲಿ . ನಮಮ  ಸಕುರ ಅಧಿಕರದಲಿ್ಲದಾದ ಗ ಎಲಿಾ  ಕೆಲಸ. . .  

 ಶಿರ ೋ ಕೆ.ರ್ಟ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಶ್ರ ೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಶೆಟಟ ಯವರೇ, ಅವರು ಏನ್ನ 

ಹೇಳಿದರೆೆಂದರೆ, ನಾವಲಿಾ  ವಿಲ್ಲೀನ ಮಾಡಿದ್ದ ೀವ, ಅವರಿಗೆ ಲೈಫ್ ಕಟಟ ದ್ದ ೀವ ಸನಾಮ ನ 

ಮಾಡಿ ಥಾಯ ೆಂಕು ್ ಹೇಳಿ ಎೆಂದರು. ನಾವು ಅದಕೆೆ  ರೆಡಿ ಇದ್ದ ೀವ.  

 ಶಿರ ೋ ಶಶಿೋಲ  ಜಿ.ನಮೊೋಶಿ:- ಮಾನಯ  ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರವರೇ, ನಾವು ಸುಮಾರು 

3000 ಜನಕೆೆ  ಮಾಡಿದ್ದ ೀವ. ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಇನೂು  ಆಗಿಲಿ , ಅವರಿಗೂ ಮಾಡುತೆು ೀವ. 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ರ್ಟ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಶ್ರ ೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಶೇಟಟ ಯವರೇ, ಅದನ್ನು  ನಿಮಮ  

ಸಕುರ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಗುಲಾಬಿ ಹೂವಿನ ಹರವನೆು ೀ ಹಕುತೆು ೀವ. ಸೇಬು ಹ್ಣಿಣ ನಿೆಂದ 

ತ್ತಲಾಬಾರ ಮಾಡುತೆು ೀವ.  ಸಕುರ ಆ ಜನಕೆೆ  ಲೈಫ್ ಕಡುತೆು ೀವೆಂದು ಮಾತ್ತ ಕಟಟ ದ್. 

ನಮಗೆ ಸನಾಮ ನಯ  ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಸಿ.ನಾಗೇಶ್ರವರ ಮೇಲ್ಲ ಅಪಾರವಾದ ಗೌರವವಿದ್.  

ಮಾನಯ  ಎಸ್್.ಸುರೇಶ್ಕುಮಾರ್್ರವರಷ್ಟ ೀ ಅವರ ಬಗೆೆ  ಅಭಿಮಾನ ಮತ್ತು  ವಿಶಾಾ ಸ ಎರಡೂ 

ಇದ್. ಅವರಿಗೆ ಮಾಡತಕೆೆಂಥ ಶಕಿು  ಇದ್.  ಆದರೆ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಕಟಟ ರತಕೆೆಂಥ 

ಉತು ರದ್ಧೆಂದ ಏನೂ ಪರಿಹರ ಸಿಗುವುದ್ಧಲಿ .  ಶ್ರ ೀ ಶಶ್ೀಲ್್ ಜಿ.ನಮೀಶ್ಯವರೇ, ನಾನ್ನ 

ನಿಮಗೆ ಒೆಂದು ಸತಯ  ಹೇಳುವುದೇನೆೆಂದರೆ, ಈ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಬಿ.ಜೆ.ಪಿಗೆ ಲೈಫ್ ಕಟಟ ೆಂಥವರು 

ಪದವಿೀಧರರು ಮತ್ತು  ಶ್ಕ್ಷಕರು. ಒೆಂದು ಕಲದಲಿ್ಲ  ನಿೀವು ಎೆಂ.ಎಲ್್.ಎ. ಕೂಡ ಇರಲ್ಲಲಿ . 

ಬರಿೀ ಎೆಂ.ಎಲ್್.ಸಿ.ಗಳಾಗಿ ಇರುತಿು ದ್ಧದ ರಿ. ಇವತ್ತು  ಇಷ್ಟಟ  ಎತು ರಕೆೆ  ಬ್ಳ್ಳದ್ಧದ್ಧದ ೀರಿ. ಈಗ ಅವರನ್ನು  

ಮರೆತ್ತ ಒದುದ ಬಿಟಟ ರೆ ಹೇಗೆ. ನಿೀವು ಅವರನ್ನು  ನೆನೆಸಿಕಳಳ ಬೇಕಲಿವೇ? ಅವರ 

ಕತಜ್ಞತೆಯನ್ನು  ತಿೀರಿಸಬೇಕಲಿವೇ? ಅವರು ಇವತಿು ಗೂ ನಿಮಮ ನೆು ೀ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಜಾಸಿು  ಗೆಲಿ್ಲಸಿದಾದ ರೆ.  

ಹಗಾಗಿ, ನಿೀವು ಅದನ್ನು  ಮಾಡುವುದು ನಿಮಮ  ಧಮು. ನಿೀವು ನಿಮಮ  ಇಚೆಾ ಶಕಿು ಯನ್ನು  

ಪರ ದಶುನ ಮಾಡಿ ಸಕುರ ನಿೀಡಿರತಕೆೆಂಥ ಉತು ರವನ್ನು  ವಾಪಸುು  ತೆಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕು.  
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ಅವರಿಗೆ B.Ed., relaxation ಮಾಡುವುದು ದಡಡ  ವಿಚಾರವೇ ಎೆಂದು ನಿೀವೇ ಹೇಳಬೇಕು. 

ನಿೀವು ತಮಮ  ಸಚಿವರಿಗೆ ಹೇಳಿ. ನಾವಲಿಾ  ಕುಳಿತ್ತಕೆಂಡು ಅದರ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡೀಣ್. 

This is not the way to answer. ಇದು ರೆಮಿಡಿ ಅಲಿ , ಇದು ಪರಿಹರವಲಿ . ಅವರು ಸೇವಗೆ 

ಸೇರಿದ ದ್ಧನಾೆಂಕವನ್ನು  ಒಪಿಪ ಕಳಿಳ  ಎೆಂದು ಸುಪಿರ ೀೆಂ ಕೀಟ್ು ಹೇಳಿದ್.  ನಿೀವೇಕೆ ಅದನ್ನು  

ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಆಗುವುದ್ಧಲಿವೆಂದು ಹೇಳುತಿು ೀರಿ.  ನಿೀವು ಅದನ್ನು  ಇೆಂಪಿಿಮ್ಮೆಂಟ್ 

ಮಾಡಬೇಕಲಿವೇ? ಈಗ ಇರುವಂಥ 90 ಜನರಿಗೆ B.Ed., relaxation  ಕಟಟ ರುವುದ್ಧಲಿ . ಪಾಪ, 

ಈಗಾಗಲೇ 20 ಜನ ನಿವೃತಿು ಯಾಗಿದಾದ ರೆ.  ಅವರದುದ  ಏನೂ settlement ಆಗಿಲಿ .  ಏಕೆೆಂದರೆ 

ಅವರದುದ  ಪ್ರ ಬೇಷನ್ ಡಿಕಿೆೀರ್್ ಆಗಿಲಿ .   ಆದದ ರಿೆಂದ ದಯಮಾಡಿ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಈ 

ನಾಲೆು  ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ  ಸಕರಾತಮ ಕವಾಗಿ ಉತು ರ ಕಟಟ ರೆ, ಆ ದೇವರು ಮ್ಮಚುಾ ತು ನೆ, ಜನ 

ಮ್ಮಚುಾ ತು ರೆ ಮತ್ತು  ಶ್ಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಮ್ಮಚುಾ ತು ರೆ. ನಾವು ನಿಮಮ ನೆು ಲಿಾ  ಅಭಿನಂದ್ಧಸುತೆು ೀವ.  

ಆದದ ರಿೆಂದ ದಯಮಾಡಿ ಪಾಸಿಟೀವ್ ಉತು ರ ಕಡಿ. ಈ ಉತು ರವನ್ನು  ವಾಪಸುು  

ತೆಗೆದುಕಳಿಳ .  ಸರ್್ ನಾನ್ನ ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಾಗಿದ್, ಸತಯ ವನ್ನು  ಹೇಳಿದ್ದ ೀನೆ.  

 ಶಿರ ೋ ಚಿದಾನಂದ್  ಎೋಂ.ಗೌಡ (ಪದವಿೋಧರರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಈ ವಿಚಾರಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಮ್ಮಮ ಲಿಾ  ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರುಗಳಾದ 

ಮಾನಯ  ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡ, ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ, ಶ್ರ ೀ ಶಶ್ೀಲ್್ ಜಿ.ನಮೀಶ್, ಶ್ರ ೀ 

ಎಸ್್.ವಿಿ .ಸಂಕನೂರ, ಶ್ರ ೀ ಅರುಣ್ ಶಹಪೂರ ರವರು ಬಹ್ಳ ವಿವರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಾದ ರೆ.  

ನಾನ್ನ ಅದನ್ನು  ಮತೆು ೀ ರಿಪಿೀಟ್ ಮಾಡುವುದ್ಧಲಿ . ಆದರೆ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲಾಖೆಯಲಿ್ಲ  ತವು ಕೂಡ 

ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರಾಗಿದದ ವರು.  ಅಧಿಕರಿಗಳ ವಗು ಏನಿದ್, ಯಾರೇ eminent ಶ್ಕ್ಷಣ್ 

ಸಚಿವರಾದರು ಕೂಡ ಅವರ ಕದಂಬ ಬಾಹುಗಳಲಿ್ಲ  ಸಿಕೆಿಹಕಿಕೆಂಡು ನಾವು ಈ ರಿೀತಿಯ 

ಉತು ರಗಳನ್ನು  ನಿರಿೀಕೆಷ  ಮಾಡುತಿು ರುವುದು. ಹಗಾಗಿ, ನಮಮ  ಶ್ರ ೀ ಬಿ.ಸಿ.ನಾಗೇಶ್ರವರು 

ಹ್ಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳಲಿ್ಲ  eminent ಇದಾದ ರೆ. ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲಾಖೆಯಲಿ್ಲ  ಒೆಂದು 

ಅಮೂಲಾಗರ ವಾದ ಒೆಂದು ಹಿಡಿತ ಇದ್, ಪರ ತಿಯೆಂದಕೊ  ಕೂಡ ಅವರದೇ ಆದಂಥ 

ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ಯಾವ ರಿೀತಿ ಅವಕಶಗಳನ್ನು  ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು ಎೆಂದು ನೀಡುತು ರೆಯೇ 

ಹರತ್ತ, ಅವರ ಹ್ತಿು ರ ಸಮಸೆಯ ಗೆ ಪರಿಹರ ಯಾವುದೂ ಇಲಿ . ಹಗಾಗಿ, ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರ ಮುಖಾೆಂತರ ಮಾನಯ  ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರಲಿ್ಲ  ಒೆಂದು ಮನವಿ 

ಮಾಡುವುದೇನೆೆಂದರೆ, ಹ್ಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು  ಬಹ್ಳ ಸುಲಭ್ವಾಗಿ 

ಬಗೆಹ್ರಿಸಬಹುದಾದಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು  ದಡಡ  ಬ್ಟಟ  ಮಾಡಿಟಟ ದಾದ ರೆ. ಈಗ ಇದಕೆೆ  

ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತೆ, 3124 ಜನಕೆೆ  ಅವತಿು ನ ದ್ಧನ ಎಫ್.ಡಿ. ಅನ್ನಮೀದನೆ ಕಟಟ ದ್.  
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ಅದರಲಿ್ಲ  ಸೇರಿಕೆಂಡಿರತಕೆೆಂಥ 2600-2700 ಜನ ಇರಬಹುದು ಎೆಂದು ಹೇಳಿದರು.  ಇನೂು  

ಕೂಡ ಇದೇ ವಿಚಾರಕೆೆ  500-600 ಜನ ಏನ್ನ ಜೆ.ಓ.ಸಿ.ಯವರು ಇದಾದ ರೆ, ಪರ ತಿ ದ್ಧನ ನಮ್ಮಮ ಲಿಾ  

ಶಾಸಕರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಹೀಗುತಿು ದಾದ ರೆ.  ಅವರ ಸಮಸೆಯ ಯೇನೆೆಂದರೆ, ಕೆಲವು 

ತೆಂತಿರ ಕ ಕರಣ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಒೆಂದು ತಿೆಂಗಳು, ಎರಡು ತಿೆಂಗಳು ಮತ್ತು  ಮೂರು ತಿೆಂಗಳು ಆ 

ಮಾಯ ನೇಜ್ಮ್ಮೆಂಟ್ನವರಿಗೆ ಕಡಬೇಕದಂಥ ದಾಖ್ಲಾತಿಗಳನ್ನು  ಕಡದ್ಧರುವ 

ಕರಣ್ಕೆ ಗಿ ಅವರೆಲಿಾ  ವಂಚಿತರಾಗಿದಾದ ರೆ. ಆದರೆ ಅವರೆಲಿಾ  ಇದೇ ಸವಿೀುಸ್್ 

ಮಾಡಿದಾದ ರೆ.  ಹಗಾಗಿ, ಒೆಂದು ಬಾರಿಗೆ ಇವಲಿವನೂು  ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿಕೆಂಡು 500-600 

ಜನಕೆೆ  ಏನ್ನ ಒೆಂದು ಒಳ್ಳಳ ಯ ನಾಯ ಯಯುತವಾದ ಮಯಾುದ್ಯಿೆಂದ ಬದುಕುವಂತೆ ನಮಮ  

ವಿದಾಯ ಹ್ುತೆಗೆ ಗೌರವ ಕಡಿ ಎೆಂದು ಕಳುತಿು ದಾದ ರೆ.  ಅದಕೆೆ  ಮಾನಯ ತೆ ನಿೀಡಿ ಮಾನಯ  ಶ್ಕ್ಷಣ್ 

ಸಚಿವರು ಇದಕೆೆ  ಪಮುನೆೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒೆಂದು solution ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಅವರೆಲಿಾ  

ಸೇರಿದರೆ 500-600 ಜನ ಆಗುತು ರೆ ಅಷ್ಟ .  ಈಗ ಏನ್ನ ಪಿೆಂಚಣಿ ಕಡಬೇಕೆೆಂದು 

ಮಾತನಾಡುತಿು ದಾದ ರೆ, ಇದರ ಜತೆಗೆ ಅವರನೂು  ಕೂಡ ತಮಮ  ಗಮನಕೆೆ  ತೆಗೆದುಕೆಂಡು 

ಈ ಸಮಸೆಯ ಯನ್ನು  ತವು ಬಗೆಹ್ರಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರ ಮುಖಾೆಂತರ 

ನಾನ್ನ ಸಕುರವನ್ನು  ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತಿು ದ್ದ ೀನೆ.  

 ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇಶ  (ಪಾರ ಥಮಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರರ ಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರವರು ಈ ಚರ್ಚುಯನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭ್ ಮಾಡಿದರು. 

ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡ, ಶ್ರ ೀ ಶಶ್ೀಲ್್ ಜಿ.ನಮೀಶ್, ಶ್ರ ೀ ಎಸ್್.ವಿಿ .ಸಂಕನೂರ, ಶ್ರ ೀ ಅರುಣ್ 

ಶಹಪುರ ರವರು ಮತ್ತು  ಶ್ರ ೀ ಚಿದಾನಂದ್್ ಎೆಂ.ಗೌಡ ರವರು ಇವರೆಲಿರೂ ಚರ್ಚುಯಲಿ್ಲ  

ಭಾಗವಹಿಸಿದಾದ ರೆ.  ಈ ಸದನ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗೆೆ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಚರ್ಚುಗಳನ್ನು  ಮಾಡಿದ್. ಅನೇಕ 

ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳು ಮತ್ತು  ಅನೇಕ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರಿೆಂದ ಈ ಚರ್ಚು 

ಮುೆಂದುವರೆಯುತು ಲೇ ಇದ್.  ಇದರಲಿ್ಲ  ಅನಾಯ ಯವಾಗಿದ್ ಎನ್ನು ವುದು ಎಲಿರಿಗೂ 

ಅನಿಸುತು ದ್. ಮಾನಯ  ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರವರು ಅವರು ಬರಿೀ ರೂ.1500/-ಗಳಿಗೆ 

ದುಡಿಯುತಿು ದಾದ ರೆೆಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಎೆಂಥವರ ಕರಳು ಸಹಿತ ಮಿಡಿಯುತು ದ್.  ಆದರೆ ಈ 

ಸಮಸೆಯ  ಇವತಿು ನದದ ಲಿ , ನಿನೆು ಯದದ ಲಿ .  ಆದರೆ ಅನೇಕ ವಷುಗಳಿೆಂದ ಈ ಸಮಸೆಯ  ಇದ್. 

ಸನಾಮ ನಯ  ಸಿದದ ರಾಮಯಯ ನವರಂಥ ಅನೇಕ ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಗಮನಕೆೆ  ಈ ವಿಚಾರ 

ಬಂದ್ಧರುತು ದ್. ಅನೇಕ ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರ ಗಮನಕೊ  ಬಂದ್ಧತ್ತು . ಅನೇಕ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಈ 

ಕೆಷ ೀತರ ಗಳಲಿ್ಲ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿು ರುವಂಥ ಎೆಂ.ಎಲ್್.ಸಿ.ಗಳು ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ವಿಚಾರ-

ವಿನಿಮಯಗಳನ್ನು  ಮಾಡಿರುವಂಥ ವಿಷಯವಾಗಿದ್. ಆದರೆ pension ನ ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ  
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ಏತಕೆೆ  ಏನ್ನ ತೆಂದರೆಯಾಗಿದ್ ಎೆಂದು ನಮಗೆ ಮತ್ತು  ನಿಮಗೆಲಿರಿಗೂ ಗತಿು ದ್.  ಅದಕೆೆ  

National Education policy ಯ ಪರ ಕರ ಅವರಿಗೆ B.Ed., compulsory  ಮಾಡಬೇಕು ಎೆಂದು 

2008ರ ನಂತರ ಬಂದ್ಧರುವಂಥದುದ . 2008ರ ಮುೆಂರ್ಚ ಇರಲ್ಲಲಿ . ಇವರಿಗೆ ಕೆಲಸ 

ಕಡಬೇಕದಂಥ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಕೂಡ ಆ ಕಂಡಿಷನ್ ಹಕಿ ಕಟಟ ರುವಂಥದುದ . ಆ 

ಕಂಡಿಷನ್ಗೆ ಒಪಿಪ ಕೆಂಡೇ ಅವರೆಲಿರೂ ಕೆಲಸಕೆೆ  ಬಂದ್ಧರುವಂಥದುದ . ಆ ಒೆಂದೇ 

ಕರಣ್ಕೆ ೀಸೆ ರವಾಗಿ B.Ed., exemption ಅನ್ನು  ನಾವು ಕಡುವುದಕೆೆ  ಆಗಿರುವುದ್ಧಲಿ  

ಎನ್ನು ವುದು ನಮಗೆ ಮತ್ತು  ನಿಮಗೆಲಿಾ  ಗತಿು ದ್. ಆದರೆ 11 ಜನ ಉಪನಾಯ ಸಕರ ಬಗೆೆ  

ಹೇಳಿದರು. ಅದು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಗತಿು ದ್, ಅವರದುದ  ತ್ತೆಂಬಾ ಕಠಿಣ್ವಾದ ಸೆಿ ತಿ.  

ಉಳಿದವರದ್ದ ಲಿಾ  ಸೆಟಲ್್ ಆಗಿದುದ , ಈ 11 ಜನ ಉಪನಾಯ ಸಕರದುದ  ಆಗಲ್ಲಲಿ . ಆ 11 ಜನರಿಗೆ 

B.Ed. ಮಾಡಿಕೆಂಡು ಬನಿು  ಎೆಂದು ಇಲಾಖೆ ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಬಾರಿ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಅವರು 

ಅದೇಕೆ B.Ed. ಮಾಡಲ್ಲಲಿವೆಂದು ನಮಗೆ ಮತ್ತು  ನಿಮಗೆ ಗತಿು ಲಿ . ಬಹುಶಃ ಅವರ 

ವಯೀಮಾನದ ಕರಣ್ಕೆ ೀಸೆವೇನೀ ಅವರು B.Ed. ಮಾಡಿಕಳಳ ದಂಥ ಸೆಿ ತಿಯಲಿ್ಲ  

ಇರಬಹುದು.  ಆದದ ರಿೆಂದ 11 ಜನ ಉಪನಾಯ ಸಕರ ಬಗೆೆ  ಎಲಿಾ  ಶಾಸಕರು ಮಾತನಾಡಿದುದ , 

ತಮ್ಮಮ ಲಿರ ಕಳಕಳಿ ನಮಗೆ ಅಥುವಾಗಿದ್.  11 ಜನ    ಉಪನಾಯ ಸಕರದುದ  ಏನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು 

ಎನ್ನು ವುದನ್ನು  ಮುೆಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲಿ್ಲ  ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪರ ಯತು ವನ್ನು  ನಾವು 

ಮಾಡುತೆು ೀವ. ಮಾನಯ  ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರವರು, 11 ಜನರಲಿ್ಲ  ಒಬಬ ರು 

ತಿೀರಿಕೆಂಡಿದುದ  10 ಜನ ಮಾತರ  ಉಳಿದುಕೆಂಡಿದಾದ ರೆೆಂದು ಹೇಳುತಿು ದಾದ ರೆ. ಅದನ್ನು  

ಪರಿಶ್ೀಲ್ಲಸಲು ಎಲಿಾ  ಎೆಂ.ಎಲ್್.ಸಿ.ಗಳನ್ನು  ಕರೆದು ಸನಾಮ ನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಜತೆ 

ಒೆಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಅದಕೆೆ  ನಾವು ಏನಾದರು ಒೆಂದು solution  ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂಥ 

ಪರ ಯತು ವನ್ನು  ಮಾಡೀಣ್. ಮಾನಯ  ಶಾಸಕರು 28 ಜನರ ಬಗೆೆ  ನಿಯಮಾನ್ನಸ್ವರ 

ತೆಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕು ಎನ್ನು ವಂಥದದ ನ್ನು  ಹೇಳಿದಾದ ರೆ. ಆ 28 ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಖಾಯಂ 

ಆಗುವಂಥದುದ  ಸಹಿತ ಆಗುತು ದ್. ಈ 10 ಜನರ ಬಗೆೆ  ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯೀಚನೆ ಮಾಡಲು 

ಮುೆಂದ್ಧನ ದ್ಧನಗಳಲಿ್ಲ  ಇವತ್ತು  ಯಾಯಾುರು ಶಾಸಕರು ಮಾತನಾಡಿದರ ಅವರೆಲಿರನೂು  

ಕರೆಯುತೆು ೀವ. ಮತೆು  ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗೆೆ  ಯೀಚನೆ ಮಾಡುವವರೆಲಿರನೂು  ಈ 

ಅಧಿವೇಶನದಳಗೆ ಒೆಂದುಕಡೆ ಸೇರಿಸಿ ಸಿ.ಎೆಂ.ರವರ ಜತೆ ಕೂತ್ತ ಮಾತನಾಡಿ ಇದಕೆೆ  

ಏನಾದರೂ ಒೆಂದು ತಿೀಮಾುನ ಮಾಡುವಂಥ ಪರ ಯತು  ಮಾಡೀಣ್ವೆಂದು ಹೇಳುತಿು ದ್ದ ೀನೆ. 

(ಮುೋಂದು...)  
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(722)15.9.2021/6.00/ಎೋಂ.ಎೋಂ-ಬಿ.ಎನ.ಎಸ್  

(ವೈಸ್್ ಚೇಮುನ್ರವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಸಿ. ರ್ನಗೇಶ  [ಮುೋಂದು]:-  

ಮಾನಯ  ಯಡಿಯೂರಪಪ ನವರ ಸಕುರ ಅವತ್ತು  ತ್ತೆಂಬಾ ಮಾನವಿೀಯತೆಯ ಆಧಾರದ 

ಮೇಲ್ಲ ಇಷ್ಟಟ  ಜನರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್.  ಎಲಿರೂ ಕುಳಿತ್ತ ಇಷ್ಟಟ  ಜನರಿಗೂ ಏನಾದರೂ ವಯ ವಸೆೆ  

ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ  ಪರಿಶ್ೀಲ್ಲಸುತೆು ೀವ ಎೆಂದು ಮಾತ್ತ ಕಡುತು , ನನು  ಮಾತ್ತಗಳನ್ನು  

ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ.  

 ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡ(ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ತಮಗೆ ತ್ತೆಂಬಾ 

ಧನಯ ವಾದಗಳು.  ಆದಷ್ಟಟ  ಬೇಗ ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಯವರ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿ್ಲ  ಇದನ್ನು  ಮಾಡಿಸಿ.  
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02. ವಿಷಯ:- ಬಳಾಳ ರಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಲಕೆಯ ಮೇಯರ  ಮತ್ತು  

ಉಪಮೇಯರ , ಅಧಾ ಕ್ಷರ/ಉಪಾಧಾ ಕ್ಷರ ಚುರ್ನವಣೆ 

ನಡೆಸುವ ಕುರಿತ್ತ.   

- - - - - 

 ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಸಿ. ಕೋಂಡಯಾ  (ಸಾ ಳಿೋಯ ಸಂಸೆಾ ಗಳ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಕನಾುಟಕದಲಿ್ಲ  ಬಳಾಳ ರಿ ಮಹನಗರ ಪಾಲ್ಲಕೆಯ ಚುನಾವಣೆ ಎರಡು ವಷುಗಳ ಹಿೆಂದ್ 

ನಡೆದ್ಧರುತು ದ್.  ಅದೇ ರಿೀತಿ ಸುಮಾರು 15-16 ಪಟಟ ಣ್ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು, ನಗರಸಭೆಗಳ 

ಚುನಾವಣೆಗಳು ಸಹ್ ಜರುಗಿ ಕಳ್ಳದ ಏಪಿರ ಲ್-27ಕೆೆ  ಈ ಚುನಾವಣಾ ಪರ ಕಿರ ಯ್ಕಗಳ್ಳಲಿವೂ 

ಪೂಣ್ುಗೆಂಡಿರುತು ದ್. ಆದಾಗೂಯ , ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ಅಧಯ ಕ್ಷರು/ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷರು, 

ಮೇಯರ್/ಉಪಮೇಯರ್್ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆದ್ಧರುವುದ್ಧಲಿ .  ಇದರಿೆಂದ ಆಯೆ್ಕಯಾದಂಥ 

ಸದಸಯ ರು ತಮಮ  ತಮಮ  ವಾಡ್್ುಗಳಲಿ್ಲ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಅನ್ನಕೂಲ ಮಾಡಿಕಟಟ ಲಿ .  

ಆದಕರಣ್, ಮೇಯರ್/ಉಪಮೇಯರ್್ ಮತ್ತು  ಅಧಯ ಕ್ಷ/ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷರ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು  

ನಡೆಸಬೇಕೆೆಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ  ಮಾನಯ  ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಸಚಿವರ ಗಮನ ಸೆಳ್ಳಯ 

ಬಯಸುತೆು ೀನೆ. 

  

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಎ. ಬಸವರಾಜ್(ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  

(ಉತ್ು ರವನಿು  ಲಗತಿು ಸಿದೆ) 
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ಈಗ ಕೀವಿಡ್್ ಇರುವುದರಿೆಂದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲಿ್ಲ  ನಿಣ್ುಯವಾಗಿತ್ತು .  ಆ ಕರಣ್ದ್ಧೆಂದ 

ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು  06 ತಿೆಂಗಳ ಕಲ ಮುೆಂದೂಡಿದ್ದ ೀವ.  ಅದರ ಪರ ಕಿರ ಯ್ಕ ಪಾರ ರಂಭ್ವಾಗಿದ್.  

ಈಗ ಕೀವಿಡ್್ ಪರ ಕರಣ್ಗಳು ಇಳಿಮುಖ್ವಾಗಿರುವುದರಿೆಂದ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭ್ 

ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಅಧಿಕರಿಗಳ ಜತೆ ಚರ್ಚು ಮಾಡುತಿು ದ್ದ ೀವ.  ನಂತರ ಮುೆಂದ್ಧನ 

ಕರ ಮವನ್ನು  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರ ಗಮನಕೆೆ  ತರಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  

 ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಸಿ. ಕೋಂಡಯಾ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ಈ ಸಕುರಕೆೆ  ಅಧಿಕರವನ್ನು  

ವಿಕೆಂದ್ಧರ ೀಕರಣ್ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಇಷಟ ವಿಲಿವೆಂದು ತಿಳಿಯುತು ದ್.  ಯಾವುದೇ ಆಗಲ್ಲ 

ಕೀಟ್ು ನಿದೇುಶನ ಅಥವಾ pressurize  ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತರ  ಮಾಡುತು ರೆ.  ಹಿೆಂದ್ ಗಾರ ಮ 

ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುವಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನು  ನಡೆಸಬಾರದು ಎೆಂದು ಹೇಳಿದರು.  

ಆಗ ನಾನ್ನ ನನು  ವತಿಯಿೆಂದ ಹೈಕೀಟ್ುಗೆ ಪಿ.ಐ.ಎಲ್್. ಹಕಿ ನಿದೇುಶನ ಕಡಿಸಿ 

ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುವ ಹಗೆ ಮಾಡಿದ್.  ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಜಿಲಿಾ  ಪಂಚಾಯತ್, ತಲಿ್ಲಕು 

ಪಂಚಾಯತ್ ನೀಟಫಿಕಷನ್ ಆಗಿದುದ , ಬಿಲ್್ ಬಂದ್ಧದುದ  ಇವನೆು ಲಿಾ  ನೀಡಿದರೆ ಈ 

ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು  ಸಹ್ ಮುೆಂದೂಡಬೇಕೆೆಂಬ ಒೆಂದು ತಂತರ ವಿರಬಹುದ್ನಿಸುತು ದ್.   

ಮನೆು  ದ್ಧವಸ ಮೈಸೂರಿನಲಿ್ಲ  ಮೇಯರ್್ ಮತ್ತು  ಉಪ ಮೇಯರ್್ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಿತ್ತ.  

ಅಲಿ್ಲ  ಏನಾಯಿತ್ತ? ಹೈಕೀಟ್ು ನಿದೇುಶನ ಕಟಟ ರೂ ಮಾಡಿದ್ಧದ ೀರಿ.  ಅದಲಿದೇ ಈ 

ಪರ ಕಿರ ಯ್ಕಯಲಿ್ಲ  ಮೂರು ನಗರಪಾಲ್ಲಕೆ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆದವು.  ಕಲಬುಗಿು, ಹುಬಬ ಳಿಳ -

ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು  ಬ್ಳಗಾವಿಯಲಿ್ಲ  ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಿತ್ತ.  ಆಗ ಈ ಸುತು ೀಲ್ಲಗಳು, 

ಗೈಡ್್ಲೈನು  ಇವಲಿಾ  ಏತಕೆೆ  ಅಡಡ  ಬರಲ್ಲಲಿ ? ಕರೀನಾ ನಿಯಮಗಳ ಪರ ಕರ 50ಕೆಿೆಂತ 

ಹೆಚುಾ  ಜನರು . . . 

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಎ. ಬಸವರಾಜ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಹೇಳುತೆು ೀನೆ . . . 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಸಿ. ಕೋಂಡಯಾ :- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಒೆಂದು ಸಾ ಲಪ  ಇರಿ ಮುಗಿಸುತೆು ೀನೆ.  

ಕರೀನಾ ನಿಯಮಗಳ ಪರ ಕರ 50ಕೆಿೆಂತ ಹೆಚುಾ  ಜನರು ಇರುವ ಹಗೆ ಇಲಿ , 

ಶವಸಂಸೆ್ವ ರಕೆೆ  ಇಷ್ಟಟ  ಜನರು, ಮದುವ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  400 ಜನರು ಎೆಂದ್ಲಿಾ  ಗೈಡ್್ಲೈನು ್ 

ಹಕಿದ್ಧದ ೀರಿ.  ಈಗ ನಮಮ  ನಗರ ಕಪ್ುರೇಷನ್ ಅನ್ನು  ತೆಗೆದುಕೆಂಡರೆ 39 ಜನ 

ಸದಸಯ ರಿದಾದ ರೆ.  ನಿೀವು ಒೆಂದು ಮಿೀಟೆಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮೇಯರ್್, ಉಪ ಮೇಯರ್್ಗಳ ಆಯೆ್ಕ  

ಪರ ಕಿರ ಯ್ಕ ಎರಡು ಗಂಟ್ಟಯಲಿ್ಲ  ಮುಗಿಯುತು ದ್.  ಆಗ ಅವನ್ನ ಅಧಿಕರ ವಹಿಸುತು ನೆ, ಕೆಲಸ 

ಮಾಡಲು ಅನ್ನಕೂಲವಾಗುತು ದ್.  ನಿೀವು ರಿಪಿ್ ೈ ಕಟಟ ರುವುದು ’ಆಡಳಿತತಮ ಕ 
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ಹಿತದೃಷ್ಟಟ ಯಿೆಂದ ಸಕುರವು ಮುೆಂದ್ಧನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ಆಡಳಿತಧಿಕರಿಗಳನ್ನು  ನೇಮಿಸಿ 

ಆದೇಶ್ಸಿರುತು ದ್.  ಇದರಿೆಂದ ಸೆ ಳಿೀಯ ಸಂಸೆೆ ಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕಯುವನ್ನು  

ಒದಗಿಸುವುದೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲಿಾ  ಅಗತಯ  ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸಲು ಸೂಕು  ಕರ ಮ 

ವಹಿಸಲಾಗಿರುತು ದ್’.  ಕಪ್ುರೇಟರ್್ಗಳ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಿತ್ತ.  ಮೇಯರ್್, ಉಪ 

ಮೇಯರ್್ ಬಂದಾಗ ಸೂಕು  ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳುಳ ತೆು ೀವ ಎೆಂದರು.  ನಿೀವು ಚುನಾವಣೆಯನೆು  

ರದುದ  ಮಾಡಬೇಕಗಿತ್ತು .  ನಾನ್ನ ಹೇಳುವುದೇನೆೆಂದರೆ, ತಕ್ಷಣ್ವೇ ಒೆಂದು ವಾರ ಅಥವಾ 10 

ದ್ಧವಸಗಳಲಿ್ಲ  ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸದ್ಧದದ ರೆ ಇದು ಒಳ್ಳಳ ಯ ಪರಿಣಾಮವಲಿ  ಎೆಂದು ಹೇಳುತೆು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಎ. ಬಸವರಾಜ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, . . . . 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಆರ. ಪಾರ್ಟೋಲ(ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  ಮನೆು  ದ್ಧವಸ ಮೂರು ಮಹನಗರ ಪಾಲ್ಲಕೆ ಚುನಾವಣೆಗಳು  

ಹುಬಬ ಳಿಳ -ಧಾರವಾಡ, ಕಲಬುಗಿು ಮತ್ತು  ಬ್ಳಗಾವಿ ಈ ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳಲಿ್ಲ  ನಡೆದವು.  ಆಗ 

ಕೀವಿಡ್್ ಪರ ಶೆು  ಬರಲ್ಲಲಿವೇ? ಆಗ ಪಟಟ ಣ್ದ ತ್ತೆಂಬಾ ಎಲಿಾ  ಜನರು, ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು 

ಬಂದು ಸ್ವವುಜನಿಕ ಸಭೆ ಮಾಡಿ, ಭಾಷಣ್ ಮಾಡಿ ಜನರನ್ನು  ಕೂರಿಸಿ ದಡಡ  

ಪರ ಮಾಣ್ದಲಿ್ಲ  general election ಮಾಡಿದ ಹಗೆ ಮಾಡಿದರು.  ಈಗ ಮೇಯರ್್ ಮತ್ತು  ಉಪ 

ಮೇಯರ್್ಗಳನ್ನು , ಚುನಾಯಿತ ಸದಸಯ ರುಗಳು ಬಂದು ಒೆಂದು ಹಲ್್ನಲಿ್ಲ  

ಕುಳಿತ್ತಕಳುಳ ತು ರೆ.  ಈಗ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯುತಿು ದ್.  ಈ ಸದನದಲಿ್ಲ  ನಾವೇ ಇಷ್ಟಟ  

ಜನರಿದ್ದ ೀವ.  ಅಲಿ್ಲ  ಇಷ್ಟಟ  ಜನರೂ ಇರುವುದ್ಧಲಿ .  ಈ ಮೇಲಮ ನೆಯಲಿ್ಲ  75 ಜನ 

ಸದಸಯ ರಿದಾದ ರೆ.  ನಮಮ ನ್ನು  ಮತ್ತು  ಮಂತಿರ ಗಳನೆು ಲಿಾ  ಕೂಡಿದರೆ 100ರ ಸಮಿೀಪ ಜನರು ಈ 

ಹಲ್್ನಲಿ್ಲ  ಕುಳಿತಿದ್ದ ೀವ.  ಮೇಯರ್್ ಮತ್ತು  ಉಪ ಮೇಯರ್್ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು  ಮಾತರ  

ಮುೆಂದೂಡಿದಾದ ರೆ.  ಇದಕೆೆ  ಕರಣ್ವೇನ್ನ? General election ತರಹ್ ಮಹನಗರಪಾಲ್ಲಕೆ 

ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ.  ಮೇಯರ್್ ಮತ್ತು  ಉಪ ಮೇಯರ್್ ಹಗೂ ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಮತ್ತು  

ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷರ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು  ಕೀವಿಡ್್ ಇದ್ಯ್ಕೆಂದು ಮುೆಂದೂಡುತಿು ೀರಿ.  ಈಗ 

ಕೀವಿಡ್್ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗುತಿು ದ್ ಎೆಂದು ನಿೀವೇ ಹೇಳುತಿು ೀರಿ.  ಈ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು  ಏತಕೆೆ  

ನಡೆಸುತಿು ದಾದ ರೆ? 

(ಈ ಹಂತ್ದಲೆ್ಲ  ಮಾನಾ  ಸಭಾಪತಿಯವರು ಪಿೋಠವನಿ ಲಂಕರಿಸಿದರು) 

ನಿಮಗೆ ಆಡಳಿತಧಿಕರಿ ಮೇಲ್ಲ ಮಾತರ  ನಂಬಿಕೆ ಇದ್.  ಚುನಾಯಿತ ಪರ ತಿನಿಧಿ ಮೇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ 

ನಂಬಿಕೆ ಇಲಿ .  ಅಧಿಕರ ವಿಕೆಂದ್ಧರ ೀಕರಣ್ ವಯ ವಸೆೆಯಲಿ್ಲ  ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ಯೀ 
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ಇಲಿವೀ ಎೆಂಬ ಬಗೆೆ  ನಮಗೆ ಸಂಶಯವಾಗುತಿು ದ್.  ಇದು ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೀಧಿ 

ಕೃತಯ ವಾಗಿದ್.  ಇವರು ಈ ರಿೀತಿ ಮೇಯರ್್, ಉಪ ಮೇಯರ್್ ಮತ್ತು  ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಮತ್ತು  

ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷರ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು  ಮುೆಂದೂಡುತು ರೆ. ಆದರೆ ಸದಸಯ ರ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು  

ಮಾಡುತು ರೆ.  ಎಲಿಾ  ಸಭೆ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ, ಎಲಿಾ  ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ಬಂದ್ಧದಾದ ರೆ, ಭಾಷಣ್ 

ಮಾಡಿದಾದ ರೆ.  ಮಹನಗರದ ತ್ತೆಂಬ ಬೇಕಲಿ್ಲಲಿಾ  ಸುತು ಡಿ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ.  ಒೆಂದು 

ಹಲ್್ನಲಿ್ಲ  30-40 ಜನ ಸದಸಯ ರು ಮತ್ತು  ಒಬಬ  ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕರಿ ಇರುತು ರೆ.  ಅವರು 

ಬಂದು ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಮೇಯರ್್, ಉಪ ಮೇಯರ್್ಗಳನ್ನು  ಘೀಷಣೆ ಮಾಡುತು ರೆ.  ಈಗಾಗಲೇ 

ಅವರು ಚುನಾಯಿತರಾಗಿದಾದ ರೆ.  ಆಡಳಿತಧಿಕರಿಯನ್ನು  ನೇಮಿಸಿ ಅವರನ್ನು  ಮನೆಯಲಿ್ಲ  

ಕೂರಿಸುತಿು ೀರಾ? ಇವರು ಯಾವ ಪುರುಷ್ಟಥುಕೆೆ  ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿದರು? ಇವರು 

ಕಟಟ ರುವ ಉತು ರ ಅಥುವೇ ಆಗುತಿು ಲಿ .  ಈ ಸದನದಲಿ್ಲ  ಇಷ್ಟಟ  ಜನರಿದ್ದ ೀವ, ಅಧಿಕರಿಗಳ 

ಗಾಯ ಲರಿಯಲಿ್ಲ  ಇಷ್ಟಟ  ಜನರಿದಾದ ರೆ, ಪ್ರ ಸ್್ ನವರು ಇದಾದ ರೆ, ನಾವೇ 75 ಜನ ಸದಸಯ ರಿದ್ದ ೀವ 

ಹಗೂ ಮಂತಿರ ಗಳಿದಾದ ರೆ.  ಇದಕೆೆ ೀನ್ನ affect ಆಗುವುದ್ಧಲಿವೇ? ಮೇಯರ್್, ಉಪ ಮೇಯರ್್ 

ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿದರೆ affect ಆಗುತು ದ್ಯೇ? ಅಧಿಕರ ವಿಕೆಂದ್ಧರ ೀಕರಣ್ ವಯ ವಸೆೆಯ 

ಅಥುವೇನ್ನ? ಇವರಿಗೆ ಅದರಲಿ್ಲ  ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ಯೀ ಇಲಿವೀ? ಈಗಾಗಲೇ ಸದಸಯ ರು 

ಚುನಾಯಿತರಾಗಿದಾದ ರೆ.  ಚುನಾಯಿತರಾದವರಿಗೆ ಅಧಿಕರ ಕಡಲ್ಲ. ಯಾವ 

ಪಕ್ಷದವರಾದರೂ ಮೇಯರ್್, ಉಪ ಮೇಯರ್್ ಆಗಲ್ಲ.  ಮಾನಯ  ಸಭಾನಾಯಕರೇ, 

ನಿಮಗೇನ್ನ ತೆಂದರೆಯಾಗಿದ್ ಎೆಂಬುದು ನಮಗೆ ಅಥುವಾಗುತಿು ಲಿ .  ಇಲಿ್ಲ  ಯಾವ ವಾಯ ಧಿ 

ಇದ್?  ಈ ಸದನದಲಿ್ಲ  ನನಗೆ ಸಖೇದಾಶಾ ಯುವನಿಸುತಿು ದ್.  ಇದು ಬಹ್ಳ ಆಶಾ ಯುಕರವಾದ 

ನಿಣ್ುಯವಾಗಿದ್.  

(ಮುೆಂದು) 

(723) 15-09-2021/ 06-10/ ಕೆಹೆಚ-ಜಿಆರ್  

                                                                 (ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸಿಾ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ  (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿೋಂದ ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, . . .  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಎನ.ರವಿಕುಮಾರ್್ರವರೇ, ಮಾನಯ  

ಸದಸಯ ರಾದ ಅಲಿೆಂ ವಿೀರಭ್ದರ ಪಪ ನವರಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಕೆೆ  ಅವಕಶ ಕಟಟ ದ್ದ ೀನೆ. 
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ಶಿರ ೋ ಅಲೆೋಂ ವಿೋರಭ್ದರ ಪಪ  (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿೋಂದ ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು):- 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಬಳಾಳ ರಿ ಜಿಲಿ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಬಹ್ಳ ಶಾೆಂತಿಯುತವಾಗಿ 

ಚುನಾವಣೆಯಾಯಿತ್ತ. ಎಲಿಾ  ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ  ಮೇಯರ್್ ಮತ್ತು  ಉಪ ಮೇಯರ್್ಗಳ 

ಚುನಾವಣೆಯಾಯಿತ್ತ. ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಚುನಾವಣೆಯಾಯಿತ್ತ. ಈ ಸಕುರದ 

ಹಸ ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಚುನಾವಣೆ ಕೂಡ ಆಯಿತ್ತ. ಅಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಕೀವಿಡ್-19 

ಬರಲ್ಲಲಿ . ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಇದಕೆೆ  ಕೀವಿಡ್್-19 ಇದ್ ಎೆಂದು ಏಕೆ ಹೇಳುತಿು ದಾದ ರೆ ಎೆಂಬುದು 

ಗತಿು ಲಿ . ಒೆಂದು ಕರಣ್ವೇನೆೆಂದರೆ, ಅಲಿ್ಲ  ಕೆಂಗೆರ ೀಸ್್ನವರ ಸಂಖೆಯ  ಹೆಚಾಾ ಗಿ ಇದ್. 

ಕೆಂಗೆರ ಸ್್ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲರುವವರು ಮೇಯರ್್ ಮತ್ತು  ಉಪ ಮೇಯರ್್ ಆಗುತು ರೆ ಎೆಂಬ 

ದೃಷ್ಟಟ ಯನಿು ಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು ಅಲಿ್ಲ  ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡುತಿು ಲಿವೀ ಎೆಂಬುದು ನಮಗೆ ಗತಿು ಲಿ . 

ಆದರೆ, ಇದನ್ನು  ನಿಯಮಾವಳಿ ಹಗೂ ಕಯುರೂಪದಲಿ್ಲ  ತರುತು ರೆ ಎೆಂದರೆ, ನಾಳ್ಳಯ 

ದ್ಧವಸ ಹುಬಬ ಳಿಳ , ಗುಲಬ ಗಾು ಮತ್ತು  ಬ್ಳಗಾೆಂ ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳಲಿ್ಲ  ಡಿಸೆೆಂಬರ್್ನವರೆಗೂ ಮೇಯರ್್ 

ಮತ್ತು  ಉಪಮೇಯರ್್ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು  ಮಾಡಬಾರದು. ಇದಕೆೆ  ಮಾನಯ  ಮಂತಿರ ಗಳು 

ಉತು ರವನ್ನು  ಕಡಬೇಕು.  

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ್  (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿೋಂದ ಚುರ್ನಯಿತ್ರಾದವರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಈ ರಿೀತಿಯ ಉತು ರ ಕಟಟ ದದ ರೆ ನಾನ್ನ 

ಮಾತನಾಡುತಿು ರಲ್ಲಲಿ . ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಾದ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾರ್ಜರವರು ಬ್ೆಂಗಳೂರು ನಗರ 

ಪಾಲ್ಲಕೆಯ ಸದಸಯ ರಾಗಿ, ಎೆಂ.ಎಲ್.ಎ., ಆಗಿ, ಮಂತಿರ ಯಾಗಿರುವಂತಹ್ವರು. ಬ್ೆಂಗಳೂರು 

ನಗರದ ಕಪ್ೀುರೇಷನ್ನಲಿ್ಲರುವಾಗ ಒೆಂದೇ ಒೆಂದು ದ್ಧವಸ ಅದನ್ನು  lapse ಆಗುವುದಕೆೆ  

ಬಿಡುತಿು ರಲ್ಲಲಿ . ಅಲಿ್ಲ  ಮೇಯರ್್ ಇರಬಹುದು, ಉಪ ಮೇಯರ್್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ 

Standing Committees ಇರಬಹುದು. ವಷುದಲಿ್ಲ  365 ದ್ಧವಸ ಇದದ ರೆ 365 ದ್ಧವಸಗಳ 

ಕಲವೂ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಇರಬೇಕು. ಆದದ ರಿೆಂದ, ಇವರು ತೆಗೆದುಕೆಂಡಿರುವಂತಹ್ ತಿೀಮಾುನ, 

ಸ್ವೆಂವಿಧಾನದ ತಿದುದ ಪಡಿ ಏನ್ನ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. ಅನ್ನರೆ್ಚ ೀದ 73 ಮತ್ತು  74 ಅದರ 

ತದ್ಧಾ ರುದಿವಾಗಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ್ ಕೆಲಸ ಇದು. ಸಂವಿಧಾನದ ವಿರುದಿ  

ಹೀಗುವಂತಹ್ದುದ  ಸರಿಯಲಿ . ಭಾರತ ಜನತ ಪಕ್ಷದ ಸಕುರಗಳಿಗೆ ಎಲಿ್ಲ  ಕೂಡ 

ಕೆಂದರ  ಮತ್ತು  ರಾಜಯ  ಸಕುರದಲಿಾಗಲ್ಲ ನಾಯ ಯಾಲಯದ್ಧೆಂದ ಕಪಾಳಮೀಕ್ಷವಾದರೆ 

ಮಾತರ  ತಿೀಮಾುನಗಳನ್ನು  ತೆಗೆದುಕಳುಳ ತಿು ದಾದ ರೆ. ನಾಯ ಯಾಲಯಗಳು intervene 

ಆಗುವುದಕೆಿೆಂತ ಮದಲು ಬಳಾಳ ರಿ ಮಹನಗರ ಪಾಲ್ಲಕೆಯಲಿ್ಲ  ಏನ್ನ ಚುನಾವಣೆ 

ಮಾಡಲಾಗಿದ್. ಅದರಲಿ್ಲ  ಮೇಯರ್್ ಮತ್ತು  ಉಪ ಮೇಯರ್್ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು  ಆದಷ್ಟಟ  
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ಬೇಗ ಮಾಡಿ ಇದಕೆೆ  ತಿೀಮಾುನ ತೆಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕೆೆಂದು ಹೇಳಿ ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರ 

ಮೂಲಕ ತಮಮ ಲಿ್ಲ  ಮನವಿ ಮಾಡುತಿು ದ್ದ ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ್ (ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಬ್ಳಗಾೆಂ, ಹುಬಬ ಳಿಳ , ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು  ಗುಲಬ ಗಾು ಮಹನಗರ ಪಾಲ್ಲಕೆಗಳಲಿ್ಲ  

ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು  ನಡೆಸುವುದಕೆೆ  ನಾಯ ಯಾಲಯದ್ಧೆಂದ ಆದೇಶ ಬಂದ್ಧದ್ ಎೆಂದು ಮಾನಯ  

ಸದಸಯ ರು ಹೇಳುತಿು ದಾದ ರೆ. ಇದರ ಬಗೆೆ  ನಾವು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲಿ್ಲ  ತಿೀಮಾುನ 

ಮಾಡುವುದಕೆಿೆಂತ ಮುೆಂರ್ಚಯೇ ಇದು ನಾಯ ಯಾಲಯದಲಿ್ಲ  ಇತ್ತು . ಹಗಾಗಿ ಇದಕೆೆ  

ಆದೇಶವನ್ನು  ಕಟಟ ದಾದ ರೆ. ಈಗ ನಾನೇನ್ನ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುವುದಕೆೆ  ಆಗುವುದ್ಧಲಿ  ಎೆಂದು 

ಹೇಳುತಿು ಲಿ . ಅತಿ ಶ್ೀರ್ರ ದಲಿ್ಲಯೇ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು  ಮಾಡುತೆು ೀವ. ಸಕುರ ಸೂಕು ವಾದ 

ನಿಧಾುರಗಳನ್ನು  ತೆಗೆದುಕಳುಳ ತು ದ್ ಎನ್ನು ವಂತಹ್ ಮಾತ್ತಗಳನ್ನು  ಹೇಳುತಿು ದ್ದ ೀನೆ. ನಾನ್ನ 

ಇದಕೆೆ  ಸಮಯಾವಕಶ ಜಾಸಿು  ಕೂಡ ಹೇಳುತಿು ಲಿ . ಇದರ ಬಗೆೆ  ನಾಳ್ಳ ನಮಮ  ಅಧಿಕರಿಗಳ 

ಜತೆ ಚರ್ಚು ಮಾಡಿ, ಇದಕೆೆ  ದ್ಧನಾೆಂಕವನ್ನು  ನಿಗದ್ಧ ಮಾಡುವಂತಹ್ ಕೆಲಸವನ್ನು  

ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಸಿ.ಕೋಂಡಯಾ  (ಸಾ ಳಿೋಯ ಸಂಸೆಾ ಗಳ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, . 

. . 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಮಾಡುತೆು ೀವ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಾದ ರೆ. 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಸಿ.ಕೋಂಡಯಾ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅಧಿವೇಶನ 

ಮುಗಿಯುವುದರಳಗೆ ನೀಟಫಿಕಶನ್ ಮಾಡಿ ಎೆಂದು ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ.  

ಚುನಾವಣೆಯಾಗಿ 6 ತಿೆಂಗಳಾದರೂ ಸುಮಮ ನೆ ಬಿಟಟ ದಾದ ರೆ. 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಅತಿ ಶ್ೀರ್ರ ದಲಿ್ಲಯೇ ಮಾಡುತೆು ೀವ ಎೆಂದು 

ಹೇಳಿದಾದ ರೆ. 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಸಿ.ಕೋಂಡಯಾ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಅಧಿವೇಶನ 

ಮುಗಿಯುವುದರಳಗೆ ದ್ಧನಾೆಂಕವನ್ನು  ನಿಗದ್ಧ ಮಾಡಿ ಎೆಂದು ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ. 

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜ್:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾನ್ನ ಅತಿ ಶ್ೀರ್ರ ದಲಿ್ಲಯೇ 

ಮಾಡುತೆು ೀನೆ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ ಮೇಲ್ಲ ಇನೆು ೀನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು.  
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ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪರ ಸ್ತದ್:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು 6 ತಿೆಂಗಳಿನಲಿ್ಲ  ಮಾಡುತೆು ೀವೆಂದು 

ಹೇಳಿದಾದ ರೆ. ಸದನ ಮುಗಿಯುವುದರಳಗೆ ದ್ಧನಾೆಂಕವನ್ನು  ನಿಗದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಲಿವೇ? 

(ಗೋಂದಲ) 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಇದಕೆೆ  ಉತು ರವನ್ನು  ಹೇಳುತು ರೆ.  

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜು:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾನ್ನ ಎರಡು 

ಬಾರಿ ಬಳಾಳ ರಿ ಜಿಲಿ್ಲ ಗೆ ಭೇಟ ಕಟಟ ದ್ದ ೀನೆ. ಅಲಿ್ಲ  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಅಲಿೆಂ 

ವಿೀರಭ್ದರ ಪಪ ನವರು ಮತ್ತು  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಕೆ.ಸಿ.ಕೆಂಡಯಯ ನವರು ಇದದ ರು. 

ಇವರುಗಳ ಜತೆಯಲಿ್ಲ  ಕಯುಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಮಾಡಿದ್ದ ೀನೆ. ಆ ಸಂದಭ್ುದಲಿ್ಲಯೂ ಕೂಡ 

ಇವರು ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡಿಲಿ . ಇದರ ಬಗೆೆ  ಇವತ್ತು  ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮಾಡುತಿು ದಾದ ರೆ. ಇಷ್ಟಟ  

ದ್ಧನಗಳಾದರೂ ಏಕೆ ನನು  ಗಮನಕೆೆ  ತಂದ್ಧಲಿ ?  

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಸಿ.ಕೋಂಡಯಾ :- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರೇ, ಇದರ ಬಗೆೆ  ತಮಮ  ಇಲಾಖೆಯ 

ಅಧಿಕರಿಗಳನ್ನು  ಕಳಿ.  

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜು:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ 

ಕೆ.ಸಿ.ಕೆಂಡಯಯ ನವರು ಹಿರಿಯ ಸದಸಯ ರಾಗಿದಾದ ರೆ. ನಮಮ  ಜತೆಯಲಿ್ಲ  ಕಯುಕರ ಮದಲಿ್ಲ  

ಭಾಗವಹಿಸಿದಾದ ರೆ. ಇವರೇ ನನು  ಬ್ನ್ನು  ತಟಟ  ಕಳುಹಿಸಿದಾದ ರೆ. ಎಲಿೀ ಒೆಂದು ಕಡೆ ಆ 

ಸಂದಭ್ುದಲಿ್ಲ  ನನು  ಕಿವಿಗೆ ಈ ಮಾತನ್ನು  ಹಕಿದದ ರೆ ಸರಿ ಇರುತಿು ತ್ತು . ಈಗ ನಮಮ  ಸಕುರ 

ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುವುದಕೆೆ  ಬದಿವಾಗಿದ್ ಎೆಂದು ಹೇಳುತಿು ದ್ದ ೀನೆ. ಎಲಿಾ  ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲಯೂ 

ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸುವುದಕೆೆ  ಸಮಥುರಿದ್ದ ೀವ. ಇದನ್ನು  ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಾಡುತೆು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಸಿ.ಕೋಂಡಯಾ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಈ 5 

ತಿೆಂಗಳಿನಲಿ್ಲ  ಬಳಾಳ ರಿ ಜಿಲಿ್ಲ ಗೆ ಒೆಂದು ಬಾರಿಯೂ ಭೇಟ ನಿೀಡಿಲಿ . ಆದರೆ, ನಾನ್ನ ತಮಮ  

ಅಧಿಕರಿಗಳನ್ನು  ನಾನ್ನ ಭೇಟಯಾಗಿದ್ದ ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜು:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಬಳಾಳ ರಿ ಜಿಲಿ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಹೆಚುಾ  

ಕೀವಿಡ್-19 ಇರುವುದರಿೆಂದ ನಾನ್ನ ಅ ಜಿಲಿ್ಲ ಗೆ ಭೇಟ ನಿೀಡಿಲಿ . ಮುೆಂದ್ಧನ ವಾರ ಅಥವಾ 

ಈ ಸದನ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ್ವೇ ಭೇಟ ನಿೀಡುತೆು ೀನೆ.  
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ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಸಿ.ಕೋಂಡಯಾ :- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಆಗಲೇ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಭೇಟ 

ನಿೀಡಿದ್ದ ೀವ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದರು.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಕೆ.ಸಿ.ಕೆಂಡಯಯ ನವರೇ ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು 

ಮಾಡುತೆು ೀವೆಂದು ಹೇಳಿದಾದ ರೆ.  

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಸಿ.ಕೋಂಡಯಾ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಇದಕೆೆ  

ಒೆಂದು time bound  ಹೇಳಲ್ಲ.  

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಕೆ.ಸಿ.ಕೆಂಡಯಯ ನವರೇ, ಆಯಿತ್ತ. ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು 

ಮಾಡುತೆು ೀವೆಂದು ಹೇಳಿದಾದ ರೆ.  

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜು:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು 

ಮಾಡುತೆು ೀವ ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ೀವ. ಸದನ ಮುಗಿಯುವುದರಳಗೆ ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ 

ಅಲಿೆಂ ವಿೀರಭ್ದರ ಪಪ  ಮತ್ತು  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ ಕೆ.ಸಿ.ಕೆಂಡಯಯ ನವರನ್ನು  ನನು  ಕಛೇರಿಗೆ 

ಕರೆದು, ಇದರ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡುತೆು ೀನೆ.  

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಸಿ.ಕೋಂಡಯಾ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 8 ಮುನಿಸಿಪಾಲ್ಲಟ ಬಗೆೆಯೂ 

ಮಾಡಬೇಕು.  

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾಜು:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಎಲಿಾ  ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆಯೂ 

ಹೇಳಿದ್ದ ೀನೆಯಲಿವೇ? 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಮಾನಯ  ಸಚಿವರಾದ ಬಿ.ಎ.ಬಸವರಾರ್ಜರವರೇ ಆಯಿತ್ತ. 

ಕುಳಿತ್ತಕಳಿಳ . 
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11. ನಿಯಮ 330ರ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ತವಾಜ್ನಿಕ ಮಹತಿ್ ವುಳಳ  ಜ್ರೂರು ವಿಷಯದ ಮೇಲ್ಲ 

ಚರ್ಚಾ 

(ಅ) ವಿಷಯ:ಪಾರ ಥಮಿಕ ಶಾಲ್ಲಯಿೆಂದ ಪ್ರರ ಢಶಾಲ್ಲಗೆ ಹಗೂ ಪ್ರರ ಢಶಾಲ್ಲಯಿೆಂದ ಪದವಿ 

ಪೂವು ಕಲೇಜಿಗೆ ಬಡಿು  ಹೆಂದ್ಧದ ಉಪನಾಯ ಸಕರಿಗೆ 6ನೇ ವೇತನ 

ಆಯೀಗದ ಶ್ಫಾರಸಿು ನ ಅನಾ ಯ ಬಡಿು  ಪಡೆಯದ್ ಇರುವ ಉಪನಾಯ ಸಕರಿಗೆ 

10, 15, 20, 25 ವಷುಗಳ ಕಲಮಿತಿ ಬಡಿು  ಮಂಜೂರು ಮಾಡದೇ ಇರುವ 

ಕುರಿತ್ತ.  

*** 

ಶಿರ ೋ ಶಶಿೋಲ  ಜಿ. ನಮೊೋಶಿ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಶ್ಕ್ಷಕರಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇವತ್ತು  ಯಾರೇ ವಯ ಕಿು ಯಾಗಲ್ಲ ಸಕುರಿ ನೌಕರಿ ಸಲಿ್ಲಸಬೇಕೆೆಂದು 

ಪರ ಯತು  ಮಾಡುತಿು ರುತು ನೆ. ಅದಕೆೆ  ಮುಖ್ಯ ವಾದ ಕರಣ್ ಏನೇೆಂದರೆ, ಸಮಯಕೆೆ  

ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಬಳ ಸಿಗುತು ದ್. ಪ್ನಷ ನ್ ಸಿಗುತು ದ್. ಕಲಕಲಕೆೆ  ಪರ ಮೀಷನ್ ಸಿಗುತು ದ್. 

ಏಕೆೆಂದರೆ, ಎಲಿರಿಗೂ ಈ ರಿೀತಿಯ ಸೌಭಾಗಯ  ಇರುವುದ್ಧಲಿ . ವಿಶೇಷವಾಗಿ Private 

Management ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಂಸೆೆ ಗಳ ಶ್ಕ್ಷಕರನ್ನು  ನೀಡಿದರೆ, ಅಲಿ್ಲ  ಅವರಿಗೆ ಹೆಚಿಾ ನ ಪರ ಮಾಣ್ದ 

ಸೆೆ ೀಲ್್ ಕೂಡ ಇರುವುದ್ಧಲಿ  ಮತ್ತು  ಈಗ ಪ್ನಷ ನ್ ಎನ್ನು ವುದು ಇಲಿವೇ ಇಲಿ . ಅಲಿ್ಲ  

ಪರ ಮೀಷನ್ ಅೆಂತೂ ಬಹ್ಳ ಕಷಟ  ಹಗೂ ಸಕುರಿ ನೌಕರಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹುದ್ದ ಗಳಲಿ್ಲ  

ನಾವೇನ್ನ ಕಣುತೆು ೀವ ಎೆಂದರೆ, ಒಬಬ  ಎಸ್.ಡಿ.ಎ., ಹುದ್ದ ಗೆ ಸೇರಿ ಅಸಿಸೆಟ ೆಂಟ್ 

ಕಮಿೀಷನರ್್ಯಾಗಿರುವ ಉದಾಹ್ರಣೆಗಳು ಇವ. ಆದರೆ, ನಾವು ಸಕುರಿ ಸೇವಯಲಿ್ಲ  

ನೀಡುತಿು ರುವ ಹಗೆ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆ ಪರ ಮಾಣ್ದ ಪರ ಮೀಷನ್ಗಳ ಅವಕಶ ಇಲಿ . ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ 

ಯಾರೀ ಒಬಬ ರು 1999 ರಲಿ್ಲ  ಕೆ.ಇ.ಎಸ್., ಗೆ ಸೇರಿದರು. ಇವರು ಕೆ.ಇ.ಎಸ್.,ಗೆ ಸೇರಿದರೆ 

ಇವರು ಉನು ತ ಮಟಟ ಕೆೆ  ಡೈರಕಟ ರ್್ ಆಗಬಹುದು, ಮತು ೆಂದು ಆಗಬಹುದ್ನ್ನು ವ 

ಆಸೆಯನಿು ಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು ಅವರು ಹಗೆಯೇ ನಿವೃತಿು  ಹೆಂದ್ಧದಾದ ರೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ 

ಪರ ಮೀಷನ್ ಇಲಿ . ಇಲಿ್ಲ  ಬಹ್ಳ ಮುಖ್ಯ ವಾದದುದ  ಏನೇೆಂದರೆ, ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಯಲಿ್ಲ  

ಪರ ಮೀಷನ್ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತು ದ್ ಎೆಂದರೆ, based on their seniority, roster ಇತಯ ದ್ಧ 

ಎಲಿಾ  ನೀಡಿ ಕಡುತು ರೆ. ಆದರೆ, ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲಾಖೆಯಲಿ್ಲ  ನಾವು ನೀಡಿದ ಹಗೆ 

ಎಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ higher qualification attain ಮಾಡುವುದ್ಧಲಿ . ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಪರ ಮೀಷನ್ 

ಇಲಿ . ಅವನಿಗೆ ಪರ ಮೀಷನ್ ಸಿಗಬೇಕದರೆ higher qualification ಅನ್ನು  attain 

ಮಾಡುತು ರೆ. ಉದಾಹ್ರಣೆಗೆ ಶ್ಕ್ಷಕರು ಪ್ರ ೈಮರಿ ಶಾಲ್ಲಗೆ ಸೇರುತು ರೆ. ಆಗ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ., 

ಮಾಡಿ ಡಿ.ಎಡ್., ಮಾಡುತಿು ದದ ರು. ಈಗ ಪಿ.ಯು.ಸಿ., ಮಾಡಿ ಡಿ.ಎಡ್., ಮಾಡುತು ರೆ. ಆದರೆ, 
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ಅವರು ಡಿಗಿರ  ಪಡೆಯಬೇಕು. ನಂತರ ಡಿ.ಎಡ್., ಮಾಡಿಕಳಳ ಬೇಕು. ಇದ್ಲಿಾ  ಮಾಡಿ 

ಹೈಸೊಲ್್ಗೆ ಬರುತು ರೆ. ಆದರೆ, ಇಲಿ್ಲ  ಪರ ಮುಖ್ವಾದ ವಿಷಯವೇನೆೆಂದರೆ time bound 

promotion (T.B.P.,) ಅೆಂದರೆ ಕಲಮಿತಿಯಲಿ್ಲ  ಮುೆಂಬಡಿು ಯನ್ನು  ತೆಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕು 

ಎನ್ನು ವುದಾಗಿದ್. ಅದರಲಿ್ಲ  ಎಲಿೀ ಒೆಂದು ಕಡೆ ಅನಾಯ ಯವಾಗಿದ್ ಎನ್ನು ವಂತಹ್ದುದ  

ಕಂಡು ಬರುತಿು ದ್. ಇದರಲಿ್ಲ  ಬಹ್ಳ ಸೇವ ಸಲಿ್ಲಸಿದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಪರ ಮೀಷನ್ ಕಟಟ ಲಿ  

ಎನ್ನು ವ ಕರಣ್ಕೆೆ  ಅವರಿಗೆ 1983 ಮುೆಂಚಿತವಾಗಿಯೇ 10 ರಿೆಂದ 15 ವಷು 

ಮಾನವಿೀಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಲ ಅವರನ್ನು  ಏಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು ಎೆಂದು ಒೆಂದು 

ಇೆಂಕಿರ ಮ್ಮೆಂಟ್ ಕಡುವಂತಹ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. 10 ರಿೆಂದ 15 ವಷು time bound 

promotion   ಕಟಟ ದಾದ ರೆ. ತದನಂತರ ಇನ್ನು  ಬಹ್ಳ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದು 20 ವಷುವಾಯಿತ್ತ. 

ನಮಗೆ ಪರ ಮೀಷನ್ ಇಲಿ . ನಮಗೆ ಏಕೆ ಇನು ೆಂದು ಇೆಂಕಿರ ಮ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಬಾರದು ಎೆಂದು 

ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಟ ಗ 2002 ರಲಿ್ಲ  20 ವಷು ಪೂರೈಸಿದವರಿಗೆ ಆರ್ಥುಕ ಇಲಾಖೆಯಿೆಂದ 

ಎಫ.ಡಿ/13/ಎಸ್.ಆರ್.ಪಿ/2002, ದ್ಧನಾೆಂಕ:09-05-2002ಕೆೆ  ಅವರಿಗೆ 20 ವಷುಗಳ time 

bound promotion ಕಡುವಂತಹ್ ಒೆಂದು ನಿಯಮವನ್ನು  ತಂದ್ಧದಾದ ರೆ. ಇದಲಿದ್ 

ತದನಂತರ ಇನು ೆಂದು ಆದೇಶವಾದ ಎಫ.ಡಿ/12/ಎಸ್.ಆರ್.ಪಿ/2012, 8 ರ ಪರ ಕರ 

ದ್ಧನಾೆಂಕ:16-04-2012ಕೆೆ  25 ವಷು ಮತ್ತು  30 ವಷು ಪೂರೈಸಿದವರಿಗೆ ಒೆಂದು time bound 

increment ಕಡುವಂತಹ್ ನಿಯಮವನ್ನು  ಸಕುರ ತರುತು ದ್. ನಿಜವಾಗಿಯೂ 

ಏನಾಗಿದ್ಯ್ಕೆಂದರೆ, ಇದೆಂದು ಮರಣ್ ಶಾಸನ. ಇದನ್ನು  ಮರಣ್ ಶಾಸನ ಎೆಂದು ಏಕೆ 

ಹೇಳುತೆು ೀವ ಎೆಂದರೆ, ಅವರು ಎಲಿ್ಲಯೀ ಒೆಂದು ಕಡೆ ಬಡಿು  ತೆಗೆದುಕೆಂಡರೆ ನಾವು 

ಕಡುವುದ್ಧಲಿ .  

(ಮುೆಂದು) 

(724) 6:20 ಎಸ್ ಪಿಆರ-ಜಿಆರ  15/09/2021  

(ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

 

ಶಿರ ೋ ಶಶಿೋಲ  ಜಿ.ನಮೊೋಶಿ(ಮುೋಂದು):- 

 

ಬಡಿು  ಪಡೆದ ಶ್ಕ್ಷಕರುಗಳು ಪಾರ ಥಮಿಕ ಶಾಲ್ಲಯಿೆಂದ ಪ್ರರ ಢ ಶಾಲ್ಲಗೆ ಬರುವ ವಿಷಯಕೆೆ  

ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತೆ ಮಾನಯ  ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರಿಗೆ ಹೇಳಬಯಸುತೆು ೀನೆ.  ಇದು ಕವಲ ಒೆಂದು 

ಹಂತದಲಿ್ಲ  ಮಾತರ ವಲಿ , ಎಲಿಾ  ಕಡೆಗಳಲಿಾಗುತು ದ್.  ಪಾರ ಥಮಿಕ ಶಾಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಸೇವ ಸಲಿ್ಲಸಿ, 

ಮುಖ್ಯ ಶ್ಕ್ಷಕರಾಗಿ ಬಡಿು  ಪಡೆದರೆ, ಅವರ ಜತೆಗೆ ಸೇವಗೆ ಸೇರಿದವರು ಇನೂು  ಹೆಚಿಾ ನ 
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ಸಂಬಳವನ್ನು  ಪಡೆಯುತಿು ರುತು ರೆ.  ಅದೇ ರಿೀತಿ ಪಾರ ಥಮಿಕ ಶಾಲ್ಲಯಿೆಂದ ಪದವಿ ಪಡೆದ 

ಮುಖ್ಯ  ಶ್ಕ್ಷಕರಾಗುತು ರೆ; ಅವರಿಗೂ ಸಹ್ ಇದೇ ರಿೀತಿಯ ಸಮಸೆಯ ಯಾಗುತು ದ್.  ಇಲಿ್ಲ  ಅವರಿಗೆ 

ಒೆಂದು ಇೆಂಕಿರ ಮ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತರ ವೇ ದರೆಯುತು ದ್.  ಆದರೆ ಅವನ ಜತೆಗೆ ಸೇವಗೆ ಸೇರಿದವರು 

ಇನೂು  ಹೆಚಿಾ ನ ಸಂಬಳವನ್ನು  ಪಡೆಯುತಿು ರುತು ರೆ.  ಆದರೆ ಬಡಿು  ಹೆಂದ್ಧದರೂ ಸಹ್ 

ಇವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥುಕ ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳು ದರೆಯುವುದ್ಧಲಿ .  ಬಹ್ಳ ದಡಡ  

ಸಂಖೆಯ ಯಲಿ್ಲ  ಪಾರ ಥಮಿಕ ಶಾಲ್ಲಗೆ ಸೇರಿದವರು, ಪ್ರರ ಢ ಶಾಲ್ಲಗೆ ಬಡಿು ಯನ್ನು  ಪಡೆಯುತು ರೆ.  

ಅವರುಗಳು ಪದವಿ ಮತ್ತು  ಬಿ.ಎಡ್್., ಪದವಿಗಳನೂು  ಸಹ್ ಪಡೆಯುತು ರೆ; ಆದರೆ, 

ಅವರುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕಡಿಮ್ಮ ಇರುತು ದ್.  ಅದೇ ರಿೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರರ ಢ ಶಾಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಸಹಯಕ 

ಶ್ಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸೇವಗೆ ಸೇರಿದವರು ಬಡಿು  ಪಡೆದು ಮುಖ್ಯ  ಶ್ಕ್ಷಕರಾಗುತು ರೆ.  ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಒೆಂದು 

ಇೆಂಕಿರ ಮ್ಮೆಂಟ್ ದರೆಯುತು ದ್ ಹರತ್ತ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚಿಾ ನ ವೇತನ ದರೆಯುವುದ್ಧಲಿ .  

ಇವನ ಜತೆಗೆ ಸೇವಗೆ ಸೇರಿದ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇನೂು  ಹೆಚಿಾ ನ ವೇತನ ದರೆಯುತು ದ್.  ಈ 

ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾನ್ನ ಎರಡು ಉದಾಹ್ರಣೆಗಳನ್ನು  ನಿೀಡಲ್ಲಚೆಿ ಸುತೆು ೀನೆ.   

 

ಶ್ರ ೀ ಜಯದೇವ ಎನ್ನು ವ ಶ್ಕ್ಷಕರು 1994 ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನ ಸೆಪಟ ೆಂಬರ್್ ಮಾಹೆಯಲಿ್ಲ  

ಪಾರ ಥಮಿಕ ಶಾಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಸೇವಗೆ ಸೇರಿ, ಅಲಿ್ಲಯೇ ತಮಮ  ಸೇವಯನ್ನು  ಮುೆಂದುವರೆಸುತು ರೆ.  

ಅವರು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲ ವೇತನದ ಲ್ಲಕೆಚಾರವನ್ನು  ಮಾತರ ವೇ ನಾನ್ನ ಹೇಳುತಿು ದುದ , 

ಇನ್ನು ಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು  ನಾನ್ನ ಹೇಳುತಿು ಲಿ .  ಉದಾಹ್ರಣೆಗೆ ಅವರು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲ 

ವೇತವನ್ನು  ಒಟ್ಟಟ  ಲ್ಲಕೆ  ಹಕಿದಾಗ 30,400/- ರೂಪಾಯಿಗಳಿರುತು ವ.  ಅದೇ 

ಸಮಯದಲಿ್ಲಯೇ ಅವರೆಂದ್ಧಗೆ ಸೇವಗೆ ಸೇರಿದ ಶ್ರ ೀ ದೇವರಾರ್ಜ ಎೆಂಬುವವರು ಪಾರ ಥಮಿಕ 

ಶಾಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಸೇವಗೆ ಸೇರುತು ರೆ.  13 ವಷುಗಳ ನಂತರ 2007 ನೇ ಇಸಿಾ ಯಲಿ್ಲ  ಅವರು ಪ್ರರ ಢ 

ಶಾಲ್ಲಗೆ ಬಡಿು  ಪಡೆದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ನಿೀಡಲಾಗುತಿು ದದ  ಕಲ್ಲಕ ವೇತನ ಬಡಿು ಯನ್ನು  

ಸೆ ಗಿತಗಳಿಸುತು ರೆ.  ಈ ಕರಣ್ಕೆ ಗಿ ಇವತಿು ನ ದ್ಧವಸ ಅವರ ಮೂಲ ವೇತನವು 28,100/- 

ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿರುತು ದ್. ಪಾರ ಥಮಿಕ ಶಾಲ್ಲಯಲಿ್ಲಯೇ ಮುೆಂದುವರೆಯುವ ಶ್ಕ್ಷಕನಿಗೆ 

30,400/- ಮೂಲ ವೇತನವಾಗಿರುತು ದ್. ಇದು ಬಹ್ಳ ಮುಖ್ಯ ವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದ್.  

ಯಾವುದೇ ಶ್ಕ್ಷಕ ಬಡಿು ಯನ್ನು  ಪಡೆದು ಉನು ತ ಸೆ್ವನಕೆೆ  ಹೀದರೆ ಅೆಂದರೆ, ಪಾರ ಥಮಿಕ 

ಶಾಲ್ಲಯಿೆಂದ ಪ್ರರ ಢ ಶಾಲ್ಲಗೆ ಹೀದರೆ, ಅವನಿಗೆ ಅದೇ ದಡಡ  ವಿಷಯವಾಗಿರುತು ದ್.  

ಒೆಂದು ಬಡಿು ಯನ್ನು  ಪಡೆದು ಪ್ರರ ಢ ಶಾಲ್ಲಗೆ ಹೀದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಬರುವ ಸಂಬಳವು 

ಕಡಿಮ್ಮಯಾದರೆ, ಇದು ಎಲಿ್ಲಯ ನಾಯ ಯ?  ಎಲಿ್ಲಯೀ ಒೆಂದು ಈ ಕಡೆ ಈ ವಯ ವಸೆೆಯು ಸರಿ 

ಇಲಿ ; ಇದರಲಿ್ಲ  ತಪಾಪ ಗಿದ್ ಎೆಂದು ಹೇಳಲಾಯಿತ್ತ.  ಇದು ’ಬಿನ್ ಪಗಾರ್್ ಫುಲ್್ ಅಥಾರಿಟ’ 



«¥À/15.09.2021/197 

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

ಎನ್ನು ವ ಉದಾಹ್ರಣೆಯಂತಗಿದ್. ಈ ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ  Promotee್ High್ School್ Teachers’್

Association ನವರು ಸುಮಾರು ವಷುಗಳ ತಮಮ  ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು  6ನೇ ವೇತನ ಆಯೀಗದ 

ಅಧಯ ಕ್ಷರಾದ ಶ್ರ ೀ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಮೂತಿುರವರಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸಿದರು.  ಇವರು ಬಹ್ಳ ವಷುಗಳ ಕಲ 

ಆರ್ಥುಕ ಇಲಾಖೆಯ ಕಯುದಶ್ುಗಳಾಗಿ ಹಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗಳಲಿ್ಲ  

ಕಯುನಿವುಹಿಸಿದುದ , ಬಹ್ಳ ದಕ್ಷ ಆಡಳಿತಗಾರರಾಗಿದದ ರು.  ಇದರ ಬಗೆೆ  ಏಕೆ 

ಉಲಿ್ಲೀಖಿಸಬೇಕೆೆಂದರೆ, ಸುಮಾರು ವಷುಗಳ ಕಲ ಈ ರಿೀತಿಯ ಸಮಸೆಯ  ಎದುರಿಸುವವರ 

ಸಂರ್ಟನೆಯನ್ನು  ಹುಟ್ಟಟ ಹಕಿದ ಶ್ರ ೀ ಯಲಿಪಪ ಗೌಡ ಮತ್ತು  ಅವರ ಅನೇಕ ಸಂರ್ಟಕರು 

ಹೀಗಿ ವೇತನ ಆಯೀಗದ ಅಧಯ ಕ್ಷರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು  ಸಲಿ್ಲಸುತು ರೆ; ಇದಕೆೆ  

ಮುೆಂದುವರೆದು ಶಾಸಕರಾದ ನಾವುಗಳ್ಳಲಿರೂ ಸಹ್ ಮನವಿಯನ್ನು  ಸಲಿ್ಲಸಿ, ಈ 

ಸಮಸೆಯ ಯನ್ನು  ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡಲಾಯಿತ್ತ.  6 ನೇ ವೇತನ ಆಯೀಗವು 

ದ್ಧನಾೆಂಕ 30/04/2018 ರಂದು ಸಲಿ್ಲಸಿರುವ ವರದ್ಧಯ ವಾಲ್ಲಯ ೆಂ 2 ಚಾಪಟ ರ್್ 8 ರಲಿ್ಲ  ಇದರ 

ಬಗೆೆ  ಉಲಿ್ಲೀಖಿಸಲಾಗಿದ್.  ಸದರಿ ವರದ್ಧಯ ಮುಖಾಯ ೆಂಶವನ್ನು  ನಾನ್ನ ಹೇಳಲ್ಲಚೆಿ ಸುತೆು ೀನೆ.  It 

reads: 

 

“The್ Commission್ recommends್ that್ this್ anomaly್ of್

promoted employees receiving lower pay than those who are 

not promoted is to be corrected್….” 

 

ಇದರಥು ಬಡಿು ಯನ್ನು  ಪಡೆದುಕೆಂಡ ನಂತರ ಅವನಿಗೆ . . .  

 

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರೇ, ನಿಮಮ  ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕರಿಗಳು ಯಾರು 

ಪರ ಸುು ತ ಸದನದಲಿ್ಲದಾದ ರೆ ಎೆಂದು ತಿಳಿಸಿ.  ಅವರು ಸದನದಲಿ್ಲ  ಉಪಸೆಿ ತರಿರಬೇಕು.  ಸದಸಯ ರು 

ಹೇಳುತು ರೆ, ನಿೀವು ಕಳುತಿು ೀರಾ?  ಇಲಾಖಾಧಿಕರಿಗಳು ಇಲಿವೆಂದಾದರೆ ಹೇಗೆ?  ಅವರುಗಳು 

ಏಕೆ ಸದನಕೆೆ  ಬಂದ್ಧಲಿ ? ಇಲಾಖೆಯ ವಿಷಯ ಪರ ಸ್ವು ಪವಾದಾಗ, ಇಲಾಖಾಧಿಕರಿಗಳು 

ಸದನದಲಿ್ಲ  ಉಪಸೆಿ ತರಿಲಿವೆಂದಾದರೆ ಹೇಗೆ? ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕರಿಗಳು ಸದನದಲಿ್ಲ  

ಹಜರಿರಬೇಕು.   

 

 ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಇಲಾಖಾಧಿಕರಿಗಳು ಸದನದಲಿ್ಲ  ಇಲಿದ್ಧರುವ ಸಂಗತಿಯು ಈಗ ನನಗೆ ಗತು ಗಿದುದ , ಈ 

ಕೂಡಲೇ ಅವರುಗಳನ್ನು  ಸದನಕೆೆ  ಬರಲು ಈಗ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದ್.   
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ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಇಲಾಖಾಧಿಕರಿಗಳಿಲಿದೇ, ಸಚಿವರು ಈಗ ಏನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು?  

ಹಿೀಗಾಗಿ ಅಧಿಕರಿಗಳು ಸದನದಲಿ್ಲ  ಹಜರಿರಬೇಕು.     

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ವಿಿ .ಸಂಕನೂರ(ಪದವಿೋಧರರ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಚಾರಗಳಲಿ್ಲ  ಆರ್ಥುಕ ಇಲಾಖಾಧಿಕರಿಗಳು 

ಉಪಸೆಿ ತರಿರಬೇಕು. ಈ ವಿಷಯಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತೆ ಅವರೇ ಕಿರಿಕಿರಿಗಳನ್ನು  

ಮಾಡಿರುತು ರೆ.  ಹಿೀಗಾಗಿ ಅವರೂ ಸಹ್ ಇಲಿ್ಲ  ಹಜರಿರಬೇಕು.  

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಒಟ್ಟಟ ರೆಯಾಗಿ ಇಲಾಖಾಧಿಕರಿಗಳು ಸದನದಲಿ್ಲರಬೇಕು.  ಈ 

ರಿೀತಿಯಾಗಿ ಇರುವುದನ್ನು  ನಾನ್ನ ಒಪಿಪ ಕಳುಳ ವುದ್ಧಲಿ .   

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ವಿಿ .ಸಂಕನೂರ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಪರ ಸುು ತ ವಿಷಯವು ಬಹ್ಳ 

ಗಂಭಿೀರವಾಗಿದುದ , ಹ್ಲವಾರು ವಷುಗಳಿೆಂದ ಬಾಕಿಯಿದ್.  ಹಿೀಗಾಗಿ ಆರ್ಥುಕ ಇಲಾಖೆಯ 

ಅಧಿಕರಿಗಳಿರಲೇಬೇಕು.   

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಸಂಕನೂರುರವರೇ, ಇಲಾಖಾಧಿಕರಿಗಳ ಗೈರುಹಜರಿಯ 

ಬಗೆೆ  ಸದಸಯ ರುಗಳಾದ ನಿೀವುಗಳ್ಳಲಿರೂ ಸುಮಮ ನೆ ಕುಳಿತಿದ್ಧದ ೀರಿ; ಆದರೆ, ನಾನ್ನ ಈ ಬಗೆೆ  

ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದ್ನ್ನ.  ಆದರೆ ಈಗ ನಿೀವು ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗೆೆ  ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸುತಿು ದ್ಧದ ೀರಿ.  ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಸಚಿವರೇ, 

ನಿಮಮ  ಇಲಾಖಾಧಿಕರಿಗಳು ಸದನದಲಿ್ಲ  ಉಪಸೆಿ ತರಿರಬೇಕು.  ಸದಸಯ ರು ಈಗ ಏನಾದರೂ 

ವಿವರಗಳನ್ನು  ಕಳಿದರೆ ನಿೀವೇನ್ನ ಮಾಡುತಿು ೀರಿ? ನಿೀವು ಎಲಿಾ  ವಿಷಯಗಳನ್ನು  

ನೀಡಿಕೆಂಡು ಸದನಕೆೆ  ಬಂದ್ಧದ್ಧದ ೀರಾ?  ಇೆಂತಹ್ ಇಲಾಖಾಧಿಕರಿಗಳ ವಿರುದಿ  ಕರ ಮ 

ತೆಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕು.   

 

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇಶ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಹ್ ಕರ ಮ 

ತೆಗೆದುಕಳಳ ಲಾಗುವುದು. 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈ ವಿಷಯವನ್ನು  ನಾಳ್ಳಯ ದ್ಧನ ಚರ್ಚುಗೆ ತೆಗೆದುಕಳೊಳ ೀಣ್.  

ಸದಸಯ ರು ಏನಾದರೂ ಪರ ಶೆು ಗಳನ್ನು  ಕಳಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಉತು ರಿಸಲು ಮಾಹಿತಿಯು 

ಬೇಕಗುತು ದ್. 
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ಶಿರ ೋ ಕೆ.ರ್ಟ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾಳ್ಳಯ ದ್ಧನವಾದರೂ 

ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಮತ್ತು  ಆರ್ಥುಕ ಇಲಾಖಾಧಿಕರಿಗಳು ಸದನದಲಿ್ಲ  ಹಜರಿರಲ್ಲ. 

 

(ಗೋಂದಲ) 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಯಾರಾದರೂ ಒಬಬ ರು ಮಾತನಾಡಿ. ಸಚಿವರಿಗೆ 

ತೆಂದರೆಯಾಗಬಾರದ್ೆಂದು ನಾನ್ನ ಇದನ್ನು  ಹೇಳುತಿು ದ್ದ ೀನೆ.   

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪಾರ್ಟೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಇಲಾಖಾಧಿಕರಿಗಳು 

ಬಹ್ಳ ಬೇಜವಾಬಾದ ರರಾಗಿದಿಾ ರೆ.  Hon’ble್Minister್needs್their್assistance.್ 

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ರ್ಟ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾಳ್ಳಯ ದ್ಧನ ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧ 

ಮತ್ತು  ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ, ಶ್ಕ್ಷಣ್ ಮತ್ತು  ಆರ್ಥುಕ ಇಲಾಖಾಧಿಕರಿಗಳು ಸದನದಲಿ್ಲ  

ಹಜರಿರಲ್ಲ ಎೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ.   

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈಗ ಏನ್ನ ಮಾಡೀಣ್ವೆಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಲ್ಲ.  ಸದಸಯ ರು 

ಕಳುವ ಪರ ಶೆು ಗೆ ಉತು ರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ತೆಂದರೆ ಇಲಿವೇ? 

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪಾರ್ಟೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇದು ಸರಿಯಾದ 

ಕರ ಮವಲಿ . 

 

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇಶ (ಪಾರ ಥಮಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರರ ಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಕಾಲ 

ಸಚಿವರು):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ವಿಷಯಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತೆ ಉತು ರ ಹೇಳುವ 

ಕೆಲಸಗಳನ್ನು  ಮಾಡೀಣ್.  ಎಲಿಾ  ಸದಸಯ ರ observation ಸರಿಯಿದ್.  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರಾದ 

ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಟ.ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರು ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದಂತೆ, ಮೂರು ಇಲಾಖೆಗಳು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು  

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಿಸಲ್ಲ.   

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:-  ನೀಡಿ, it depends upon you only.  

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪಾರ್ಟೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ರಾತಿರ  7-9 ಗಂಟ್ಟಯವರೆಗೆ 

ಇವರುಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸವಿಲಿದ್ ಸದನ ನಡೆಸುತು ರೆ ಎನ್ನು ವ ಅಭಿಪಾರ ಯಕೆೆ  

ಇಲಾಖಾಧಿಕರಿಗಳು ಬಂದ್ಧದಾದ ರೆ ಎೆಂದು ನನಗನಿು ಸುತು ದ್.   



«¥À/15.09.2021/200 

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

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನನಗೂ ಸಹ್ ಹೌದು ಎನಿು ಸುತಿು ದ್.  ನಾನೂ ಸಹ್ ಇದನೆು ೀ 

ಹೇಳುತಿು ದ್ದ ೀನೆ.   

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪಾರ್ಟೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇಷ್ಟ ೆಂದು ಬೇಜವಾಬಾದ ರಿ 

ಅಧಿಕರಿಗಳನ್ನು  ನಾನ್ನ ನೀಡಿಲಿ .  

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಅವರುಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವವರು-ಕಳುವವರು ಯಾರೂ ಇಲಿ .   

 

ಶಿರ ೋ ಕೆ.ರ್ಟ.ಶಿರ ೋಕಂಠೇಗೌಡ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾಳ್ಳಯ ದ್ಧನ ಈ 

ವಿಚಾರವನ್ನು  ತೆಗೆದುಕಳೊಳ ೀಣ್.  ಇದರಿೆಂದಾಗಿ ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಹೀಗಲ್ಲ.   

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಯಾರದೀ ತಪಿಪ ಗೆ ಸದನದ ಕಯುಕಲಾಪಗಳು 

ಕುೆಂಠಿತಗಳುಳ ತು ವ. 

 

Sri S.R.PATIL:- Mr.Chairman್Sir,್Hon’ble್Minister್may್be್capable್and್he್may್

answer.  ಆದರೆ ಇಲಾಖಾಧಿಕರಿಗಳು ಹಜರಿಲಿದ್ಧರುವುದು ಅಕ್ಷಮಯ  ಅಪರಾಧವಾಗಿದ್.   

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಇದನೆು ೀ ನಾನ್ನ ಹೇಳುತಿು ರುವುದು. 

 

ಶಿರ ೋ ಬಿ.ಸಿ.ರ್ನಗೇಶ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಹ್ ತವು 

ಗಮನಿಸಿರುವ ಅೆಂಶವು ಸರಿಯಾಗಿದುದ , ಇದನ್ನು  ನಾಳ್ಳಯ ದ್ಧನ ಚರ್ಚುಗೆ ತೆಗೆದುಕಳೊಳ ೀಣ್. 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪಾರ್ಟೋಲ :- ಮುೆಂದ್ಧನ ವಿಷಯಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತೆ ಮಂತಿರ ಗಳು 

ಮತ್ತು  ಇಲಾಖಾಧಿಕರಿಗಳು ಸದನದಲಿ್ಲದಾದ ರೆಯೇ?   

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಈ ವಿಷಯಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಿತ ಮಂತಿರ ಗಳು ಸದನದಲಿ್ಲ  ಈಗ 

ಉಪಸೆಿ ತರಿಲಿ .  ಯಾವುದೇ ಮಂತಿರ ಗಳು ಇನು ಬಬ ರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕಟ್ಟಟ ಗ ನಾವು 

ವಿಷಯಗಳನ್ನು  ಚರ್ಚುಗೆ ತೆಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕಗುತು ದ್. ಆದರೆ ಇಲಾಖಾಧಿಕರಿಗಳು 

ಸದನದಲಿ್ಲದಾದ ರೆಯೇ ಎನ್ನು ವುದು ಸಚಿವರಿಗೆ ತಿಳಿದ್ಧರುತು ದ್.   

 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಪರ ಸುು ತ ವಿಷಯಕೆೆ  

ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತೆ, ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರು 
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ಸದನಕೆೆ  ಬರಬೇಕಗಿತ್ತು ; ಅವರು ಈ ದ್ಧನ ಪೂವಾುಹ್ು  ಸದನದಲಿ್ಲ  ಉಪಸೆಿ ತರಿದದ ರು.  

ಆದರೆ ಈಗ ನಾನ್ನ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಉತು ರಿಸುತೆು ೀನೆ.   

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ.ಪಾರ್ಟೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇದು ಬಹ್ಳ ಪರ ಮುಖ್ವಾದ 

ವಿಷಯವಾಗಿದುದ , ಸದಸಯ ರು ಮಹ್ತಾ ದ ಪರ ಶೆು ಯನ್ನು  ಕಳಿದಾದ ರೆ. ಇದರಲಿ್ಲ  ಎಲಿಾ  

ಚುನಾಯಿತ ಪರ ತಿನಿಧಿಗಳ ವೇತನ, ಭ್ತೆಯ  ಮತ್ತು  ಪಿೆಂಚಣಿ ಇತಯ ದ್ಧ 

ವಿಷಯಗಳನು ಳಗೆಂಡಿವ.   

 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಇದಕೆೆ  

ಸಕುರದ್ಧೆಂದ ನಾನ್ನ ಉತು ರಿಸುತೆು ೀನೆ. 

 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್.ಆರ.ಪಾರ್ಟೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, Hon’ble್Leader್of್House್

has got the capacity to answer. ಸಭಾನಾಯಕರು ಸೆ ಳಿೀಯ ಸಂಸೆೆ ಗಳ ಕೆಷ ೀತರ ದ್ಧೆಂದ 

ಆಯೆ್ಕಗೆಂಡವರಾಗಿದುದ , ಅವರ ಬಗೆೆ  ನಮಗೆ ಗೌರವವಿದ್.  ಆದರೆ ವಿಷಯಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಿತ 

ಮಂತಿರ ಗಳು ಸದನದಲಿ್ಲ  ಉಪಸೆಿ ತರಿರಬೇಕು. 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಇಲಾಖಾಧಿಕರಿಗಳು ಈಗ ಸದನಕೆೆ  ಹಜರಾಗಿರುವುದರಿೆಂದ 

ಇದನ್ನು  ಚರ್ಚುಗೆ ತೆಗೆದುಕಳೊಳ ೀಣ್.  ಶ್ರ ೀ ಸುನಿೀಲ್್ ಗೌಡ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್್ರವರೇ 

ಮುೆಂದುವರೆಸಿ. 

 

ಶಿರ ೋ ಸುನಿೋಲ  ಗೌಡ ಬಸನಗೌಡ ಪಾರ್ಟೋಲ (ಸಾ ಳಿೋಯ ಸಂಸೆಾ ಗಳ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- 

ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈ ವಿಷಯವನ್ನು  ಇಲಾಖೆಯ ಮಂತಿರ ಗಳು ಬಂದ ಮೇಲ್ಲ 

ತೆಗೆದುಕಳೊಳ ೀಣ್.  ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ  ಬೇರೆಯವರು ಉತು ರಿಸಿದರೆ, ಸರಿಹೀಗುವುದ್ಧಲಿ . 

 

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ:- ಇದಕೆೆ  ಸಭಾನಾಯಕರು ಉತು ರಿಸುವುದರಿೆಂದ, ನಿೀವು 

ಪಾರ ರಂಭಿಸಿ. 
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ಆ) ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯತ  ಅಧಾ ಕ್ಷರು/ಉಪಾಧಾ ಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸದಸಾ ರುಗಳ 

ಗೌರವಧನವು ಅತ್ಾ ೋಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿೋಂದ ಸದರಿಯವರುಗಳ 

ಗೌರವಧನವನಿು  ಪರಿಷೆ ರಿಸಿ ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸುವುದರ ಜತ್ಗೆ ಉಚಿತ್ 

ಬಸ್ ಪಾಸ್  ಹಾಗೂ ಪಿೋಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಾ ವನಿು  ನಿೋಡುವುದರ ಕುರಿತ್ತ. 

 

ಶಿರ ೋ ಸುನಿೋಲ  ಗೌಡ ಬಸನಗೌಡ ಪಾರ್ಟೋಲ :- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಗಾರ ಮ 

ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಯ ಕ್ಷರು, ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷರು ಮತ್ತು  ಸದಸಯ ರುಗಳ ಅಹ್ವಾಲುಗಳನ್ನು  ಕನಾುಟಕ 

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತಿು ನ ಕಯುವಿಧಾನ ಹಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯ ನಿಯಮ – 330 ರಡಿ ಸದನದಲಿ್ಲ  

ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಲು ಅವಕಶ ನಿೀಡಿದದ ಕೆ ಗಿ ಧನಯ ವಾದಗಳನ್ನು  ಸಲಿ್ಲಸುತೆು ೀನೆ.   

 

ಸೆ ಳಿೀಯ ಸಾ ಯಂ ಆಡಳಿತವನ್ನು  ಹೆಂದ್ಧರುವ ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು 

ಪರ ಜಾಪರ ಭುತಾ ದಲಿ್ಲ  ಅತಯ ೆಂತ ಮಹ್ತಾ ದ ಪಾತರ ವನ್ನು  ವಹಿಸುತು ವ.  ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲಿ್ಲ  

ಚುನಾಯಿತರಾಗಿ ಬರುವ ಪರ ತಿನಿಧಿಗಳು ಗಾರ ಮದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಲಿ್ಲ  ಅತಯ ೆಂತ ನಿಣಾುಯಕ 

ಪಾತರ ವನ್ನು  ವಹಿಸುತು ರೆ.  ರಾಜಯ ದ ಪಂಚಾಯತ್ರಾಜ್ ಸಂಸೆೆ ಗಳ ಚುನಾಯಿತ 

ಪರ ತಿನಿಧಿಗಳು ಅನೇಕ ಸಮಸೆಯ ಗಳನ್ನು  ಎದುರಿಸುತಿು ದಾದ ರೆ.  ಇಲಿ್ಲ  ಚುನಾಯಿತರಾಗಿ ಬರುವ 

ಎಲಿಾ  ಸದಸಯ ರು ಶ್ರ ೀಮಂತರಾಗಿರುವುದ್ಧಲಿ ; ಬಹ್ಳಷ್ಟಟ  ಜನರು ಬಡವರಾಗಿದಾದ ರೆ.  

ಇವರುಗಳಿಗೆ ಪರ ಸುು ತ ನಿೀಡುತಿು ರುವ ಗೌರವ ಧನ ಬ್ಲ್ಲ ಏರಿಕೆಯಂತಹ್ ಪರಿಸೆಿ ತಿಯಲಿ್ಲ  

ಅತಯ ೆಂತ ಕಡಿಮ್ಮಯಾಗಿದ್.   

     (ಮುೋಂದು)   

(725)15-09-2021(06-35)cs(bsd)-md 

ಶಿರ ೋ ಸುನಿಲ  ಗೌಡ ಬಿ. ಪಾರ್ಟೋಲ  (ಮುೋಂದು) 

ದ್ಧನಾೆಂಕ ೧೯-೦೩-೨೦೨೧ ರಂದು ಈ ಪರ ಶೆು ಯನ್ನು  ಕಳಿದುದ , ಈಗ ಸುಮಾರು ರೂ. ೧ 

ಸ್ವವಿರ ಗೌರವ ಧನ ಇದ್. ಈಗಿನ ದ್ಧನಮಾನಗಳಲಿ್ಲ  ಒೆಂದು ಸ್ವವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು mobile 

currency ಗೆ ಆಗುವುದ್ಧಲಿ .  For example, ಮಹ್ಲ್ಲೆಂಗಪುರದ್ಧೆಂದ ಬಾಗಲಕೀಟ್ಟಗೆ ಬರಲು 

petrol ಬ್ಲ್ಲ ಒೆಂದು litre ಗೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳು ಇದ್. ಬಂದು ಹೀದರೆ ಎರಡು  litre 

petrol ಬೇಕಗುತು ದ್. ಅಲಿ್ಲ  ಅವರು ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ ಒೆಂದು ದ್ಧನದಲಿ್ಲ  ಅವರ ಪಗಾರ 

ಒೆಂದು ಸ್ವವಿರ ಮುಗಿದುಹೀಗುತು ದ್. ಇವತ್ತು  ಖಾನಾವಳಿಯಲಿ್ಲ  ಊಟ ಮಾಡಿದರೂ 

ಇನೂು ರು-ಮುನೂು ರು ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗುತು ದ್, ತಿೆಂಡಿ ತಿೆಂದರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎರಡು ನೂರು 

ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗುತು ದ್. ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಯ ಕ್ಷರಿಗೆ ರೂ. ೫ ಸ್ವವಿರ, ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷರಿಗೆ 

ರೂ.೪ ಸ್ವವಿರ ಮತ್ತು  ಸದಸಯ ರಿಗೆ ರೂ.೩ ಸ್ವವಿರಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಧನ ಹೆಚಿಾ ಸಲು 
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ಸಕುರವನ್ನು  ಒತು ಯಿಸುತೆು ೀನೆ. ಅವರುಗಳಲಿ್ಲ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಬಡವರು ಇದುದ , ಬಿಜಾಪುರ 

ಅಥವಾ ಬಾಗಲ ಕೀಟ್ಟಗೆ ಅವರ ತಲಿ್ಲಕುಗಳಿೆಂದ ಬರಲು ವಾಹ್ನದ ಮೇಲ್ಲ ಬಂದರೆ 

ಸುಮಾರು ನೂರು-ಇನೂು ರು ರೂಪಾಯಿಗಳು petrol ಗೆ ಖ್ಚಾುಗುತು ದ್. ಅವರಿಗೆ ಉಚಿತ bus 

pass ಕಟಟ ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅನ್ನಕೂಲವಾಗುತು ದ್. ಅವರು ನಮಮ  ರಿೀತಿ ಅೆಂದರೆ 

ಶಾಸಕರು ಇರಬಹುದು, ಸಂಸದರು ಇರಬಹುದು, ಆ ರಿೀತಿ ಚುನಾಯಿತ ಪರ ತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿರುವ 

ಅವರಿಗೂ ಕನಿಷಾ  ಮಾಸಿಕ ಪಿೆಂಚಣಿ  ವಯ ವಸೆೆಯನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕೆೆಂದು 

ವಿನಂತಿಸುತೆು ೀನೆ. ಈ ಪರ ಶೆು ಯನ್ನು  ಮಾಚ್ುನಲಿ್ಲಯೂ ಕಳಿದುದ  ಸಮಪುಕವಾದ ಉತು ರ 

ಸಿಕೆಿ ರಲ್ಲಲಿ . ಇವತ್ತು  ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಇಲಿ , ಹಗಾಗಿ ಬರಿೀ ಉತು ರ ಕಡುವುದು ಬೇಡ, 

ಇದನ್ನು  ಯಾವಾಗ implement ಆಗುತು ದ್ ಎೆಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಸಕುರ ಕಡಬೇಕೆೆಂದು 

ವಿನಂತಿಸುತೆು ೀನೆ. 

 ಸಭಾಪತಿಯವರುಃ- ಒೆಂದು ಬಾರಿ ಮಾನಯ  ಸಭಾನಾಯಕರು ಈ ಪರ ಶೆು ಯನ್ನು  

ಕಳಿದದ ರು. 

 ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ (ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮದಲನೆಯದಾಗಿ ಮಾನಯ  ಸುನಿೀಲ್್ ಗೌಡರನ್ನು  ಅಭಿನಂದ್ಧಸುತೆು ೀನೆ, 

ಏಕೆೆಂದರೆ ಸದನದಲಿ್ಲ  ಮೂರನೆಯ ಒೆಂದಂಶ ಅೆಂದರೆ ೨೫ ಜನ ಸದಸಯ ರು ಸೆ ಳಿೀಯ 

ಸಂಸೆೆ ಗಳಿೆಂದ ಬಂದ್ಧದ್ದ ೀವ. ಅಪರೂಪಕೆೆ  ವಷುಕೆೆ  ಇೆಂತಹ್ ಒೆಂದು ಪರ ಶೆು  ಬರುವುದು 

ಬಿಟಟ ರೆ ಬೇರೆ ಎಲಿವೂ ಮಾನಯ  ಮರಿತಿಬ್ಬ ೀಗೌಡರು, ಮಾನಯ  ಶ್ರ ೀಕಂಠೇಗೌಡರು ಹಗೂ 

ಮಾನಯ  ನಮೀಶ್ಯವರ ಪರ ಶೆು ಗಳ ಆಭ್ುಟದಲಿ್ಲ  ಈ ಸದನ ಇರುವುದನ್ನು  ಗಮನಿಸುತೆು ೀವ, 

ಅದು ಸರಿಯಿದ್, ತಪ್ಪ ೀನೂ ಇಲಿ . ಮೂರನೆಯ ಒೆಂದಂಶ ಇರುವ ಸದಸಯ ರು ಅತಯ ೆಂತ 

ಕಡಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು  ಸೆ ಳಿೀಯ ಸಂಸೆೆ ಗಳಿೆಂದ ಬಂದವರು ಎನ್ನು ವ ಕರಣ್ಕೆೆ  ಮಾನಯ  

ಸದಸಯ ರು ಬಹ್ಳ ಮಹ್ತಾ ದ ಪರ ಶೆು  ಕಳಿದಾದ ರೆ. ನಾನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದ್ಧಸುತೆು ೀನೆ.  

 ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲರುವ ೬,೦೨0 ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಪೈಕಿ ೯೦ ಸ್ವವಿರಕೊ  

ಹೆಚುಾ  ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸಯ ರಿದಾದ ರೆ. ಇದರಲಿ್ಲ  ಶೇ.೫೦ ರಷ್ಟಟ  ಅೆಂದರೆ ೪೫ 

ಸ್ವವಿರಕೊ  ಹೆಚುಾ  ಮಹಿಳ್ಳಯರು ಇರುತು ರೆ. ೨೨ ರಿೆಂದ ೨೩ ಸ್ವವಿರ ಜನ ಪರಿಶ್ಷಟ  

ಜಾತಿ/ಪಂಗಡದವರಿದಾದ ರೆ. ಸಮಾಜಕ ಅತಯ ೆಂತ ಕಡು ಬಡವರ ಮಧ್ಯಯ  ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ  

ಯಾರಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಇದಾದ ರೆ ಎೆಂದರೆ ಅವರು ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಸದಸಯ ರು ಎನ್ನು ವುದನ್ನು  ನಾವಲಿರೂ ಒಪಿಪ ರುವ ವಿಚಾರ. ಅವರಿಗೆ ಕಡುವ ಗೌರವ 
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ಧನವನ್ನು  ಪರಿಷೆ ರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಉಚಿತ bus pass ಕಡಬೇಕು, ಪಿೆಂಚಣಿ ಕಡಬೇಕು 

ಎನ್ನು ವುದು ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರ ಹಗೂ ಸದನದ ಪರ ಸ್ವು ಪವೂ ಆಗಿದ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕರಣ್ಕೆೆ  

೨೦೧೦-೧೧ ರಲಿ್ಲ  ರೂ.೨೫೦ ಇರುವುದನ್ನು  ರೂ.೫೦೦ ಹಗೂ ರೂ.೧೦೦೦ ಗಳಿಗೆ 

ಹೆಚಿಾ ಸಲಾಗಿತ್ತು . ಅದೇ ಸಂದಭ್ುದಲಿ್ಲ  ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷರಿಗೆ ರೂ.೩೦೦, ಅಧಯ ಕ್ಷರಿಗೆ ರೂ೫೦೦ 

ಗೌರವಧನ ಇರುವುದನ್ನು  ೨೦೧೭-೧೮ ರಲಿ್ಲ  ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸಯ ರಿಗೆ ರೂ.೧೦೦೦, 

ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷರಿಗೆ ರೂ.೨೦೦೦ ಮತ್ತು  ಅಧಯ ಕ್ಷರಿಗೆ ರೂ.೩೦೦೦ ಗೌರವಧನ ಕಡಲಾಗಿದ್. ಈಗ 

ಸದಸಯ ರಿಗೆ ರೂ.೩೦೦೦ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂಬ ಪರ ಶೆು  ಇದ್. ಒೆಂದ್ರಡು ವಷುಗಳಿೆಂದ ಆರ್ಥುಕ 

ಮತ್ತು  ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಇಲಾಖೆಗಳಲಿ್ಲ  ಕನಿಷಾ  ದುಪಪ ಟ್ಟಟ  ಅೆಂದರೆ ರೂ.೨೦೦೦ ಕೆೆ  

ಮಾಡಬೇಕು ಎೆಂದು ಇದ್. ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯುತಿ ಸದಸಯ ರ ಗೌರವ ಧನವನ್ನು  ರೂ.೨೦೦೦ 

ಮಾಡಿದಾಗ ಸಹ್ಜವಾಗಿ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಮತ್ತು  ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷರ ಗೌರವ ಧನವೂ ದುಪಪ ಟ್ಟಟ ಗುತು ದ್. ಆ 

ಪರ ಸ್ವು ಪ ಇವತ್ತು  ಪರಿಶ್ೀಲನಾ ಹಂತದಲಿ್ಲದುದ , ಆರ್ಥುಕ ಇಲಾಖೆಯವರ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಿ, 

ಆದಷ್ಟಟ  ಬೇಗ ಇದನ್ನು  ತಿೀಮಾುನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮಾಜಕ ಕನೆಯ ಮನ್ನಷಯ ನ ಮಧ್ಯಯ  

ಬಡಿದಾಡಿ ಬದುಕುತಿು ರುವ ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸಯ ರ ಗೌರವ ಧನ ಹೆಚಿಾ ಸಬೇಕು 

ಎನ್ನು ವ ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ  ನಮಮ  ಸಕುರ ಶರ ಮ ವಹಿಸಿ ದುಡಿಯುತು ದ್, ಅದರಲಿ್ಲೀನೂ ಆತಂಕ 

ಬೇಡ. ಆದಷ್ಟಟ  ಬೇಗ ತಿೀಮಾುನಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಯೀಚನೆ ಮಾಡುತಿು ದ್ದ ೀವ. ಆರ್ಥುಕ 

ಇಲಾಖೆಯವರ ಜತೆ ಮಾತನಾಡುತಿು ದ್ದ ೀವ. 

 ಇನ್ನು  ಎರಡನೆಯದಾಗಿ bus pass ಗಳನ್ನು  ಕಡಬೇಕೆೆಂದು ಇದುದ , ಗಾರ ಮ 

ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಿಯಮಗಳ ಪರ ಕರ ನಿದ್ಧುಷಟ  ಕರಣ್ಗಳಿಗೀಸೆ ರ ಹರಗೆ ಹೀದಾಗ 

ಪರ ಯಾಣ್ ಭ್ತೆಯ  ಪಡೆಯಲು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಶ ಇದ್. ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು bus pass ಕಡುವ 

ಬಗೆೆ  ಕಳುತಿು ದುದ , ಅದೂ ಕೂಡ ಒೆಂದು ಸ್ವರಿ ಪರ ಸ್ವು ಪವಾಗಿತ್ತು . ಇದರ ಬಗೆೆ  KSRTC ಜತೆ 

ಒೆಂದ್ರಡು ಮೂರು ಬಾರಿ ಮಾತನಾಡಿದುದ , ಈ ಬಗೆೆ  ಇನು ಮ್ಮಮ  ಮಾತನಾಡುತೆು ೀವ. ಗಾರ ಮ 

ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಇಡಿೀ ರಾಜಯ  ಓಡಾಡಿದಾಗ ಕಡುವುದು ಕಷಟ , ಏಕೆೆಂದರೆ ಅವರೇ 

೯೦೦೦೦ ಜನ ಇರುತು ರೆ. ತಲಿ್ಲಕಿಗೆ ಅಥವಾ ಜಿಲಿ್ಲ ಗೆ ಸಿೀಮಿತಗಳಿಸಿ KSRTC ಜತೆ 

ಮಾತನಾಡುತೆು ೀವ. ಏಕೆೆಂದರೆ ಅವರು ತಲಿ್ಲಕು ಮತ್ತು  ಜಿಲಿಾ  office ಗಳಿಗೆ ಹೀಗುತು ರೆ. 

ಆ ಕರಣ್ಕೆೆ  ಕಡಬಹುದೇ ಎೆಂಬುದನ್ನು  ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡುತಿು ದ್ದ ೀವ.  

 ಇನ್ನು  ಮಾಸಿಕ ಪಿೆಂಚಣಿ ಬಗೆೆ  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಕಳುತಿು ದುದ , ಶಾಸಕರಿಗೆ, MP ಗಳಿಗೆ 

ಪಿೆಂಚಣಿ ಸಿಗುತಿು ರುವ ರಿೀತಿ ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸಯ ರಿಗೂ ಕಡಬೇಕೆೆಂದು ಕಳುತಿು ದುದ , 

ಇದು ಬಹ್ಳ ಕಠಿಣ್ ಪರಿಸೆಿ ತಿಯಲಿ್ಲ  ಇದ್. ಒೆಂದಂತೂ ಸತಯ ವಾಗಿದುದ , ಅವರ ಗೌರವ 
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ಧನವನ್ನು  ಹೆಚುಾ  ಮಾಡಲು ಮತ್ತು  ಉಚಿತ bus pass ಕಡಲು ಸಕುರ ಶರ ಮ ಹಕಿ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕದ ಅವಕಶಗಳನ್ನು  ಮಾಡಿಕಡಲು ಪರ ಯತು  ಮಾಡುತೆು ೀನೆ. 

ಇದ್ಲಿವೂ ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಹಂತದಲಿ್ಲದ್. ಪಿೆಂಚಣಿ ಕಡುವುದು ಈಗ ಲಭ್ಯ ವಾದ ವಿಚಾರವಲಿ  

ಎೆಂಬುದನ್ನು  ಅವರ ಗಮನಕೆೆ  ತರುತೆು ೀನೆ. ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು ಅತಯ ೆಂತ 

ಪರಿಣಾಮಕರಿಯಾಗಿ ಪರ ಶೆು ಯನ್ನು  ಕಳಿದುದ , ಸಮಾಜನ ನಡುವ ಬದುಕಿ ಬಾಳುವಂತಹ್ 

ಮತ್ತು  ಸಮಾಜದ ಕನೆಯ ಮನ್ನಷಯ ನ ಜತೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟಟ ಕೆಂಡಿರುವ ಹಗೂ 

ಬಡವರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರು, ration card ಇತಯ ದ್ಧ ಸಮಸೆಯ ಗಳಿಗೆ ಸಪ ೆಂದ್ಧಸುವಂತಹ್ ಗಾರ ಮ 

ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಗೌರವ ಧನ ಹೆಚುಾ  ಮಾಡಲು ಸಕುರ ಕರ ಮ ವಹಿಸುತು ದ್.  

 ಶಿರ ೋ ಆರ . ಧಮಾಸೇರ್ನಃ- ಖಾಲ್ಲ bus ಗಳು ಓಡಾಡುವ ಬದಲು ಗಾರ ಮ 

ಪಂಚಾಯಿತಿ member ಗಳನ್ನು  ಕರೆದುಕೆಂಡು ಓಡಾಡಬಹುದು. 

 ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡಃ- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಈಶಾ ರಪಪ ನವರು 

ಸದನದಲಿ್ಲ  ಇದದ ರೆ ಬಹ್ಳ ರ್ಚನಾು ಗಿರುತಿು ತ್ತು . ಮಾನಯ  ಸಚಿವರ ಉತು ರವನ್ನು  ನಾವು ಸ್ವಾ ಗತ 

ಮಾಡುತೆು ೀವ. ಅವರು ಆ ಕೆಷ ೀತರ ದ್ಧೆಂದ ಬಂದ್ಧದುದ , ಅವರಿಗೆ ಕಳಜಿ ಇದ್. ಆದರೆ ಹಸದಾಗಿ 

ರಚನೆಯಾದ ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಈಗ ಕಡುತಿು ರುವ ಗೌರವ ಧನ ೬ 

ತಿೆಂಗಳಿೆಂದ ಬಾಕಿ ಇದ್. ಅದನ್ನು  ಮದಲು ತಲುಪಿಸಲು ವಯ ವಸೆೆ  ಮಾಡಿ, ಪರಿಷೆ ರಣೆ 

ಆಮೇಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ.  

 ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿಃ- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮದಲು ಗಾರ ಮ 

ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಸಕುರದಲಿ್ಲ  ೬ ತಿೆಂಗಳಿಗೆ ಒೆಂದು ಸ್ವರಿ ಹ್ಣ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ 

ನಂತರ ಕಡುವ ಪರಿಪಾಟ ಇತ್ತು . ಈಗ ಸುತು ೀಲ್ಲ ಕಟ್ಟಟ , ಆ ಗಾರ ಮ 

ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲಿ್ಲರುವ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು  ಬಳಸಿಕೆಂಡು ಪರ ತಿ ತಿೆಂಗಳು ಅವರ ಖಾತೆಗೆ 

ಜಮಾ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ೀವ. ಸಕುರ ಆ ಹ್ಣ್ ಕಟ್ಟಟ ಗ ಮರುಹೆಂದಾಣಿಕೆ 

ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ೀವ. ಯಾವುದಾದರೂ ನಿದ್ಧುಷಟ  ಪರ ಕರಣ್ದಲಿ್ಲ  ಕಡದ್ಧದಾದ ಗ 

ಅಥವಾ ಅದನ್ನು  ಗಮನಿಸಿ ಇಲಾಖೆಯಿೆಂದ ಹಸ ಆದೇಶ ಕಡುತೆು ೀವ. ಪರ ತಿ ತಿೆಂಗಳು 

ಅವರ ಗೌರವ ಧನ ಕಡುವ ಆದೇಶವನ್ನು  ಹರಡಿಸುತೆು ೀವ. 

 ಶಿರ ೋ ಮರಿತಿಬೆಬ ೋಗೌಡಃ- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಹಸದಾಗಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ, 

ಆದರೆ ಇನೂು  ಎಲಿ್ಲಯೂ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ್ಧಲಿ . ಈಗಲ್ಲ ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿೆಂದ 

ಹೇಳುವುದೇನೆೆಂದರೆ, ಸಕುರದ್ಧೆಂದ ಹ್ಣ್ ಬಂದ್ಧಲಿ , ಆದದ ರಿೆಂದ ಕಡುವುದ್ಧಲಿ  ಎೆಂದು 
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ಹೇಳುತಿು ದಾದ ರೆ. ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಕಡುವ ಬಗೆೆ  ಹೇಳುತಿು ದಾದ ರೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಆದೇಶ 

ಜಾರಿಯಾಗಿಲಿ . ಹಸದಾಗಿ ಆಯೆ್ಕಯಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಗೌರವ ಧನ ತಲುಪಿಲಿ , ದಯಮಾಡಿ 

ಅದನ್ನು  ಕಡಿಸಬೇಕು, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಥವಾ ಸಕುರದ್ಧೆಂದ ಕಡಿಸುತು ರೀ, ಆದಷ್ಟಟ  

ಬೇಗ ಕಡಿಸಬೇಕು.  

 ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿಃ- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಹಸದಾಗಿ 

ಚುನಾವಣೆಯಲಿ್ಲ  ಆಯೆ್ಕಯಾಗಿರುವ ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸಯ ರನ್ನು  

ಗಮನದಲಿ್ಲಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು ಮದಲನೆಯ ಕಂತ್ತ ಅೆಂದರೆ ೬ ತಿೆಂಗಳಿಗೆ ಒೆಂದು ಸ್ವರಿ ಹ್ಣ್ 

ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಬಗೆೆ  ಹೇಳಿದ್. ಮದಲನೆಯ ಕಂತ್ತ ರಾಜಯ  ಸಕುರದ್ಧೆಂದ ರೂ.೩೪ 

ಕೀಟಗಳು ಹ್ಣ್ಕಸಿನ ಇಲಾಖೆಯಿೆಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದುದ , ಎರಡನೆಯ ಕಂತ್ತ ರೂ.೩೪ 

ಕೀಟಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗೆೆ  Finance Department ನಲಿ್ಲದುದ , ಅದನ್ನು  ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡುತು ರೆ. ಈಗಿರುವ ಚರ್ಚುಯಂತೆ ಹ್ಣ್ ಬಂದರೆ ಮಾತರ  ಕಡುತೆು ೀವ ಎನ್ನು ವ ಬಗೆೆ  

PDO (Panchayat Development Officer), EO (Executive Officer) ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ 

ಹೇಳಿದದ ರೆ, ಅದಕೆೆ  ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲಿ್ಲ  ಲಭ್ಯ ವಿರುವ ಅನ್ನದಾನದಲಿ್ಲ  ಕಡುವ ಬಗೆೆ  

ಹೇಳಿ, ನಂತರ ಮರು ಹೆಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲು ಹೇಳುತೆು ೀವ.  

 ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ . ಪಾರ್ಟೋಲ  (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸಯ ರ ವೇತನ-ಭ್ತೆಯ  ಹೆಚುಾ  ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ , bus pass  

ಬಗೆೆ  ಒಳ್ಳಳ ಯ ಪರ ಶೆು  ಕಳಿದಾದ ರೆ ಎೆಂದು ಅಭಿನಂದ್ಧಸಲಾಗಿದ್. ಕನೆಗೆ ಈ ಕಯುವನ್ನು  

ಮಾಡುವ ಬಗೆೆ  ಸಕುರವು ಹೇಳಬಹುದೇ? ಯಾವಾಗ ಕಳಿದರೂ ಪರಿಶ್ೀಲನೆಯ 

ಹಂತದಲಿ್ಲದ್, it is under consideration ಎನ್ನು ತು ರೆ. ಅದನ್ನು  ಮಾಡುತೆು ೀವ ಎೆಂದು 

ಹೇಳಬೇಕು. How long you will prolong this, you take a decision. We are also elected 

representatives.  ಇವತ್ತು  ಮೇಲಮ ನೆ ಮತ್ತು  ಕೆಳಮನೆಯ ಶಾಸಕರು, ದ್ಹ್ಲ್ಲಯ ಲೀಕಸಭೆ 

ಹಗೂ ರಾಜಯ  ಸಭೆಗಳ ಸದಸಯ ರು ಚುನಾಯಿತ ಪರ ತಿನಿಧಿಗಳು. ಪಂಚಾಯಿತಿ members ಗಳು 

ಚುನಾಯಿತ ಪರ ತಿನಿಧಿಗಳು, ತಲಿ್ಲಕು ಮತ್ತು  ಜಿಲಿಾ  ಪಂಚಾಯಿತಿಯವರೆಲಿರೂ 

ಚುನಾಯಿತ ಸದಸಯ ರಾಗಿದಾದ ರೆ. PDO and Secretary ಗಳು ಮಾತ್ತ ಕಳುವುದ್ಧಲಿ , 

ಚುನಾಯಿತ ಪರ ತಿನಿಧಿಗಳ ಬಗೆೆ  ಗೌರವ ಇಲಿ  ಎೆಂದು ಕನೆ ಪಕ್ಷ ದ್ಧವಸಕೆೆ  ೧೦ 

ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿೆಂದ phone ಮಾಡುತು ರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ instructions ಕಡಿ.  They 

are all elected representatives. They should listen to the elected representatives. 
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(726)/ 15.09.2021/6.40/ಹೆಚ್ವಿ:ಎೆಂಡಿ 

                   ( ಸಭಾಪತಿಯವರ ಉಪಸೆಿ ತಿ) 

ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ .ಪಾರ್ಟೋಲ (ಮುೋಂದು…):-  

ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, after all he is a panchayat secretary. ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಯ ಕ್ಷರು 

ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಯುದಶ್ುಗಳ ಮನೆಗೆ ಹೀಗಿ,್ ’ಸೆಕೆರ ಟರಿ ಸ್ವಹೇಬರೇ ನಮಮ  ಕೆಲಸ 

ಮಾಡಿಕಡಿ’ ಎೆಂದು ಕಳಿಕಳಳ ಬೇಕ? ಪರ ತಿದ್ಧನ ಒೆಂದಲಿ  ಒೆಂದು ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಫೀನ್  ಮಾಡಿ,್ ’ನಮಮ  ಪಿ.ಡಿ.ಓ. ಸರಿಯಿಲಿ , ಸಿ.ಇ.ಓ.ಗೆ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು  

ವಗಾುವಣೆ ಮಾಡಿಸಿ, ನಮಮ  ಮಾತ್ತ ಕಳುವುದ್ಧಲಿ , ನಾವು ಹೇಳಿದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೆಲಸ 

ಒೆಂದೂ ಮಾಡುವುದ್ಧಲಿ . ಮಹತಮ ಗಾೆಂಧಿ ರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ ಉದಯ ೀಗ ಖಾತರಿ ಯೀಜನೆ 

(ಎನ್.ಆರ್್.ಇ.ಜಿ)  ಮತ್ತು  ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತೆ ನಾವು ಹೇಳಿದಂತಹ್ 

ಕಿರ ಯಾ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಮಾಡುವುದ್ಧಲಿ . ನಮಗೆ ಮತ ಹಕಿ ಜನರು ನಮಮ ನ್ನು  

ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸಯ ರು ಮತ್ತು  ಅಧಯ ಕ್ಷರನಾು ಗಿ ಚುನಾಯಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿಕಟಟ ರುತು ರೆ. ಇಲಿ್ಲಗೆ 

ಬಂದು ಒೆಂದೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸದ್ಧದದ ರೆ ನಮಗೆ ಮತ ಹಕಿರುವವರು ಶಾಪ ಹಕುತು ರೆ’ 

ಎೆಂದು ಕನಿಷಾ  ಪಕ್ಷ ದ್ಧನಕೆೆ  10 ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಅಧಯ ಕ್ಷರಿೆಂದ ದೂರು ಬರುತು ದ್. Why is it 

happening? ಈ ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ  ಮಾನಯ  ಸಭಾನಾಯಕರಿಗೆ ಆರ್್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್್. ಮಂತಿರ ಗಳಿಗಿೆಂತ 

ಹೆಚಿಾ ನ ಅನ್ನಭ್ವವಿದ್. I appreciate your knowledge and experience.  ಮಾನಯ  ಸದಸಯ ರು 

ಇದಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತೆ ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ ಪರ ಶೆು  ಕಳಿದಾದ ರೆ. ಎರಡೂ ಬಾರಿ ಮಾನಯ  

ಸಭಾನಾಯಕರು ’ಪರಿಶ್ೀಲ್ಲಸಲಾಗುತು ದ್’ ಎನ್ನು ವ ಉತು ರವನ್ನು  ನಿೀಡಿದಾದ ರೆ. ಪರಿಶ್ೀಲನೆ 

ಮಾಡುತು , ನಮಮ  ಅವಧಿ ಮತ್ತು  ಅವರ ಅವಧಿಯೂ ಮುಕು ಯಗಳುಳ ತು ದ್. ಬರಿೀ 

ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡುವುದರಲಿ್ಲಯೇ ಸಮಯ ಕಳ್ಳದು ಹೀಗಬಾರದು. You take a bold step. 

ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ  ಮಾನಯ  ಸಭಾನಾಯಕರು ಖ್ಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಗುತು ದ್. You 

are representing the Government. ಮೇಲಮ ನೆಯಲಿ್ಲ  ಅವರ ಸೆ್ವನ ಮಾನಯ  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸೆ್ವನ ಇದದ ೆಂತೆ. ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳು ಇದಾದ ಗ ಅವರೇ 

ಉತು ರವನ್ನು  ನಿೀಡುತು ರೆ. ಅವರ ಗೈರು ಹಜರಿಯಲಿ್ಲ  ಸಭಾನಾಯಕರು, you are the 

Leader of the House.  ಅವರು ಹೇಳುವುದನ್ನು  ಮಾನಯ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳು 

ಕಳಬೇಕಗುತು ದ್, ಸಕುರವೂ ಕಳಬೇಕಗುತು ದ್. ಸಭಾನಾಯಕರು ಹೇಳಿದರೆ ಸಚಿವ 

ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಒಪಿಪ ಗೆ ಸಿಗುತು ದ್.  ಹಸ ಸದಸಯ ರಾಗಿರುವ ಮಾನಯ  ಸುನಿೀಲ್್ ಗೌಡ 
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ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್್ರವರು, ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಮತ್ತು  ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷರ ಅವರ 

ಭ್ತೆಯ ಯನ್ನು  ಹೆಚುಾ  ಮಾಡಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಪರ ಯತು ಪಡುತಿು ದಾದ ರೆ ಮತ್ತು  ಒಳ್ಳಳ ಯ ಪರ ಶೆು ಯನ್ನು  

ಕಳಿದಾದ ರೆ. ಅದಕೆ ಗಿ ಸಕರಾತಮ ಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು  ಅಭಿನಂದ್ಧಸುತಿು ದ್ದ ೀನೆ. ಆದದ ರಿೆಂದ 

ಅವರ ಬಗೆೆ  ಗೌರವ ಮೂಡುತಿು ದ್. ಮಾನಯ  ಸಭಾ ನಾಯಕರು,್ ’ಭ್ತೆಯ ಯನ್ನು  ಹೆಚಿಾ ಸುತೆು ೀವ’ 

ಎೆಂದು ಹೇಳಿಬಿಟಟ ರೆ ವಿಷಯ ಇಲಿ್ಲಯೇ ಮುಕು ಯಗಳುಳ ತು ದ್.  

 ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಸಕುರ ಪಿ.ಡಿ.ಓ., panchayat secretary ಗಳಿಗೆ 

ಸರಿಯಾದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು  ನಿೀಡಬೇಕಗಿದ್. They have to respect the elected 

representative. ಚುನಾಯಿತ ಪರ ತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಪಿ.ಡಿ.ಓ.ಗಳು ಗೌರವವನ್ನು  ನಿೀಡಬೇಕಗುತು ದ್. 

ಅವರುಗಳು ‘don’t್ care್ master’ಗಳಾಗಿದಾದ ರೆ. ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಕೆಲವೆಂದು 

ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ  ಮಹಿಳ್ಳಯರು, ಪರಿಶ್ಷಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು  ಪರಿಶ್ಷಟ  ಪಂಗಡಕೆೆ  ಸೇರಿದವರು ಹಗೂ 

ಅನಕ್ಷರಸೆರು ಇರುತು ರೆ. ಇವರುಗಳ ಮಾತನ್ನು  ಪಿ.ಡಿ.ಓ.ಗಳು ಕಳುವುದೇ ಇಲಿ . 

ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಮತ್ತು  ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷರು ತವು ಆಯೆ್ಕಹೆಂದ್ಧದ ಕೆಷ ೀತರ ದಲಿ್ಲ  

ಯಾವುದಾದರೆಂದು ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕದರೆ, ಸ್ವಮಾನಯ  ಜನರು ಹೀಗುವಂತೆ 

ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿಗೆ ಹೀಗುತು ರೆ. ಚುನಾಯಿತ ಸದಸಯ ರು, ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಮತ್ತು  

ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷರ ಮಾತ್ತಗಳನ್ನು  ಪಿ.ಡಿ.ಓ.ಗಳು ಕಳುವುದೇ ಇಲಿ . He will not listen to the 

elected representative. ಯಾವ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ಸ್ವಮಾನಯ  ಜನರು ಹೀಗಿ ಪಿ.ಡಿ.ಓ. ಮತ್ತು  

ಸೆಕೆರ ಟರಿಗಳ ಜತೆಗೆ ಮಾತನಾಡುತು ರೆ ಅದೇ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಮತ್ತು  ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷರು 

ಮಾತನಾಡುವಂತಹ್ ಪರಿಸೆಿ ತಿ ನಿಮಾುಣ್ವಾಗಿದ್. ಸಕುರ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  

ಪಾಠ ಕಲ್ಲಸಬೇಕಗಿದ್.  

 ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ನಾವು ಯಾವ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ಚುನಾಯಿತ 

ಪರ ತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿದ್ದ ೀವ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಪಿೆಂಚಣಿಯನ್ನು  ಪಡೆದುಕಳುಳ ತಿು ದ್ದ ೀವ ಅದೇ 

ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ಅವರುಗಳು ಸಹ್ ಚುನಾಯಿತ ಪರ ತಿನಿಧಿಗಳು, ಅವರಿಗೂ ಸಹ್ ಪಿೆಂಚಣಿಯನ್ನು  

ಕಡಬೇಕಗುತು ದ್. ಈ ಬಗೆೆ  ಮಾನಯ  ಸಭಾನಾಯಕರು ತಮಮ  ಸಹ್ಮತವನ್ನು  

ವಯ ಕು ಪಡಿಸಬೇಕಗಿದ್.  We have all come from local bodies.  ಯಾರು ಅವರ ಪರವಾಗಿ 

ಧಾ ನಿ ಎತ್ತು ತು ರೆ? ನಾನ್ನ ಮಾನಯ  ಸಭಾನಾಯಕರ ಸೆ್ವನದಲಿ್ಲದುದ  ಇೆಂತಹ್ ಪರ ಶೆು  ಬಂದ್ಧದದ ರೆ, 

‘yes,್done’್ಎೆಂದು ಹೇಳುತಿು ದ್ದ . ಅವರು ಅದೇರಿೀತಿ ಹೇಳಿಬಿಡಲ್ಲ. 
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 ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಸಿ.ಕೋಂಡಯಾ (ಸಾ ಳಿೋಯ ಸಂಸೆಾ ಗಳ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, 

ಮಾನಯ  ಸುನಿೀಲ್್ಗೌಡ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್್ರವರು ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಿರುವ ವಿಚಾರ ಸೆ ಳಿೀಯ 

ಸಂಸೆೆ ಗಳಿೆಂದ ಆಯೆ್ಕಗೆಂಡಿರುವ 25 ಜನರಿಗೂ ಅನಾ ಯವಾಗುತು ದ್. ಅದಕೆ ಗಿ ಅವರಿಗೆ 

ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು  ಸಲಿ್ಲಸುತಿು ದ್ದ ೀನೆ. ನಾವು ಸೆ ಳಿೀಯ ಸಂಸೆೆ ಗಳಿೆಂದ ಆಯೆ್ಕಗೆಂಡವರು 

25 ಜನ ಇದದ ರೂ ನಮಮ  ಕೂಗು ಕಳಿಸುವುದ್ಧಲಿ . ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕೆಷ ೀತರ  ಮತ್ತು  ಪದವಿೀಧರರ 

ಕೆಷ ೀತರ ದ್ಧೆಂದ ಆಯೆ್ಕಗೆಂಡಿರುವ 12 ಜನರ ಗಲಾಟ್ಟಯ ಮುೆಂದ್ ನಮಮ ದೇನೂ 

ನಡೆಯುವುದ್ಧಲಿ . ನಾವು ಹ್ಳಿಳ ಗಳಿೆಂದ ಬಂದ್ಧದ್ದ ೀವ ಅವರು ಪಟಟ ಣ್ದ್ಧೆಂದ ಬಂದ್ಧದಾದ ರೆ. 

ಆದದ ರಿೆಂದ ಅವರ ಧಾ ನಿ ಜೀರಾಗಿದ್. ಗಾರ ಮ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಯ ಕ್ಷರು 

ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳಿದದ ೆಂತೆ, ಪಿ.ಡಿ.ಓ. ಮುಖ್ಯ  ಕಯುದಶ್ು ಇದದ ೆಂತೆ ಎೆಂದು ಹೇಳುತು ರೆ. 

ಅವರಿಗೆ ಪಿೆಂಚಣಿ ಕಡುವುದರಲಿ್ಲ  ತಪಿಪ ಲಿವನ್ನು ವುದು ನನು  ಅಭಿಪಾರ ಯವಾಗಿದ್. ಮಾನಯ  

ಸಭಾನಾಯಕರು ಅವರಿಗೆ ಪಿೆಂಚಣಿ ಕಡುವುದಕೆೆ  ಸಕುರಕೆೆ  ಶ್ಫಾರಸುು  

ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನು ವುದು ನನು  ಒತು ಯವಾಗಿದ್. ಮಾನಯ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು 

ಮಾತನಾಡುತು ,್ ’ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಮತ್ತು  ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷರ ಮಾತ್ತಗಳನ್ನು  

ಪಿ.ಡಿ.ಓ.ಗಳು ಕಳುವುದ್ಧಲಿ ’ ಎನ್ನು ವ ಮಾತನ್ನು  ಹೇಳಿದರು. ಇದಕೆೆ  ಪೂರಕವಾಗಿ ಒೆಂದು 

ಮಾತನ್ನು  ಹೇಳುವುದಕೆೆ  ಬಯಸುತೆು ೀನೆ. ರಾಷಟ ರದ ಸಂವಿಧಾನಕೆೆ  ಅನೇಕ ತಿದುದ ಪಡಿಗಳನ್ನು  

ತರಲಾಗಿದ್. ಆದರೆ, ಗಾರ ಮಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರಿಗೆ ಕಯಾುಧಿಕರವನ್ನು  ಕಟ್ಟಟ ೀ 

ಇಲಿ . ಕಯಾುಧಿಕರವೆಂದರೆ, ಕನಿಷಾ  ಪಕ್ಷ ಪಿ.ಡಿ.ಓ.ಗಳ ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವುದು, 

ಅವರ ಸಂಬಳ ಸಟುಫೈ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು  ಪರ ತಿ ವಷು ಗೌಪಯ ತ ವರದ್ಧಯನ್ನು  

ಗಾರ ಮಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರೇ ಬರೆಯುವಂತದರೆ ಮಾತರ  ಪಿ.ಡಿ.ಓ.ಗಳು ಅವರುಗಳ 

ಮಾತನ್ನು  ಕಳುತು ರೆ.  ನಮಮ  ನೆರೆಯ ರಾಜಯ ಗಳಾದ ಆೆಂಧರ ಪರ ದೇಶ ಮತ್ತು  ಕರಳ 

ರಾಜಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ಕಯಾುಧಿಕರವನ್ನು  ಗಾರ ಮಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರಿಗೆ ಕಟಟ ದಾದ ರೆ. 

ಆದದ ರಿೆಂದ ಅಲಿ್ಲ  ಸಮನಾ ಯತೆಯಿೆಂದ ಕಯುಗಳು ನಡೆಯುತಿು ವ. ಆದರೆ, ನಮಮ  

ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಆ ರಿೀತಿಯಿಲಿ .್’ನಿೀನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ರಿಪ್ೀಟ್ು ಮಾಡುತಿು ಯಾ?’್ಎೆಂದು ಪಿ.ಡಿ.ಓ.ನ 

ಕಳಿದರೆ, ಆತ ’ನಾನ್ನ ತಲಿ್ಲಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕಯುನಿವಾುಹ್ಕ ಅಧಿಕರಿಯವರಿಗೆ 

ರಿಪ್ೀಟ್ು ಮಾಡುತೆು ೀನೆ’ ಎೆಂದು ಹೇಳುತು ನೆ. ತಲಿ್ಲಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಯ 

ಕಯುನಿವಾುಹ್ಕ ಅಧಿಕರಿಯವರ ವಾಯ ಪಿು ಗೆ ಸುಮಾರು 20-30 ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು 

ಬರುತು ವ. ಎಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ಗಾರ ಮಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರಿಗೆ ಅಧಿಕರವನ್ನು  

ಕಡುವುದ್ಧಲಿವೀ ಅಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ಈ ಸಮಸೆಯ  ಸಮಸೆಯ ಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತು ದ್. ದ್ಧನ 
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ಬ್ಳಿಗೆೆ  ನಾವು ನಮಮ  ಆಫಿೀಸ್್ಗೆ ಹೀಗಿ ಕುಳಿತರೇ, ಒೆಂದಲಿೆಂದು ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ 

ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಬಂದು ’ಪಿ.ಡಿ.ಓ. ಸರಿಯಿಲಿ . ಕಿರ ಯಾ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಮಾಡುವುದ್ಧಲಿ . ಎಲಿ್ಲಗೆ 

ಹೀಗುತು ನೆಯೀ ನಮಗೆ ಗತು ಗುವುದೇ ಇಲಿ ’ ಎನ್ನು ವ ಮಾತನ್ನು  ಹೇಳುತು ರೆ.  

 ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈ ಅಧಿವೇಶನದಲಿ್ಲ  ಕನಿಷಾ ಪಕ್ಷ ಒೆಂದು ದ್ಧನವನ್ನು  

ಸೆ ಳಿೀಯ ಸಂಸೆೆ ಗಳಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸೆಯ ಗಳ ಬಗೆೆ  ಚರ್ಚು ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಮಿೀಸಲ್ಲಡಬೇಕೆೆಂದು 

ನಾನ್ನ ತಮಮ ಲಿ್ಲ  ಪಾರ ಥುನೆ ಮಾಡಿಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ. ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರಿಗೆ 

ಕಯಾುಧಿಕರವನ್ನು  ನಿೀಡಬೇಕೆೆಂದು ಕನೂನಿನಲಿ್ಲ  ಇದ್. ಆದರೆ, ಅದಕೆೆ  

ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತೆ ರೂಲ್ು ್ ಅನ್ನು  ಫೆರ ೀೆಂ ಮಾಡಿಲಿ . ಮಾನಯ  ಸಭಾನಾಯಕರು ಈ ಒೆಂದು 

ಕೆಲಸವನ್ನು  ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳಳ ಯದಾಗುತು ದ್ನ್ನು ವುದು ನನು  ಅಭಿಪಾರ ಯವಾಗಿದ್.  

 ಶಿರ ೋ ಸುನಿೋಲ ಗೌಡ ಬಸನಗೌಡ ಪಾರ್ಟೋಲ (ಸಾ ಳಿಯ ಸಂಸೆಾ ಗಳ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಸನಾಮ ನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಭಾನಾಯಕರು ಸಹ್ ಸೆ ಳಿೀಯ ಸಂಸೆೆ ಗಳಿೆಂದ 

ಆಯೆ್ಕಗೆಂಡವರಾಗಿದಾದ ರೆ. ಗೌರವಧನವನ್ನು  ಹೆಚುಾ  ಮಾಡುತೆು ೀನೆ ಎನ್ನು ವ 

ಭ್ರವಸೆಯನ್ನು  ನಿೀಡಿದಾದ ರೆ ಅದಕೆ ಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಬಿನಂದನೆಗಳನ್ನು  ಸಲಿ್ಲಸುತಿು ದ್ದ ೀನೆ. ಈ 

ವಿಚಾರದ ಬಗೆೆ  ನಾನ್ನ ಮೂರನೆಯ ಬಾರಿ ಪರ ಶೆು ಯನ್ನು  ಕಳುತಿು ದ್ದ ೀನೆ. ಪರ ತಿಬಾರಿಯೂ 

ಚರ್ಚು ನಡೆಯುತು ದ್ಯೇ ಹರತ್ತ ಭ್ರವಸೆ ಅನ್ನಷ್ಟಾ ನಗಳುಳ ತಿು ಲಿ . ದಯವಿಟ್ಟಟ  ಅದನ್ನು  

ಅನ್ನಷ್ಟಾ ನಗಳಿಸುವ ನಿಟಟ ನಲಿ್ಲ  ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕೆನ್ನು ವುದು ನನು  ಒತು ಯವಾಗಿದ್. 

ಏಕೆೆಂದರೆ, ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರು, ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷರು ಮತ್ತು  ಸದಸಯ ರುಗಳು 

ಗಾರ ಮಗಳಲಿ್ಲ  ತಳಮಟಟ ದಲಿ್ಲ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುತು ರೆ. ಸಕುರದ ಹಸಹಸ 

ಯೀಜನೆಗಳಾದ, ನರೇಗಾ ಯೀಜನೆ ಮತ್ತು  ಜಲಜಿೀವನ ಮಿಶನ್ ಮುೆಂತದವುಗಳನ್ನು  

ಅನ್ನಷ್ಟಾ ನಗಳಿಸುವವರು ನಮಮ  ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸಯ ರಾಗಿದಾದ ರೆ.  ಆದದ ರಿೆಂದ 

ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಕನಿಷಾ  ಮೂರು ಸ್ವವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು  ಅಧಯ ಕ್ಷರು 

ಮತ್ತು  ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷರ ಗೌರವಧನವನ್ನು  ನಾಲೆು  ಸ್ವವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚಾ ಳ 

ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಒತು ಯಿಸುತಿು ದ್ದ ೀನೆ. ಸದಸಯ ರ ಗೌರವಧನ ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಅಕೌೆಂಟ್ಗೆ 

ಹಕುವಂತಹ್ ವಯ ವಸೆೆ  ಮಾಡಿದರೆ ಸೂಕು ವಾಗಿರುತು ದ್ನ್ನು ವುದು ನನು  ಭಾವನೆಯಾಗಿದ್. 

ಮಾನಯ  ಸಚಿವರು ಪಿ.ಡಿ.ಓ. ಮತ್ತು  ಇ.ಓ. ಅವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕಡುತೆು ೀನೆ ಎನ್ನು ವ ಮಾತನ್ನು  

ಹೇಳಿದದ ರು. ಪಿ.ಡಿ.ಓ. ಪರ ತಿ ದ್ಧನ ಗಾರ ಮಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಬರುವುದೇ ಇಲಿ . ಅವರನ್ನು  

ಹುಡುಕುವುದೇ ದಡಡ  ಕೆಲಸವಾಗಿದ್. ಇವರಿಗೆ 3-4 ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳನ್ನು  

ವಹಿಸಿಕಟಟ ರುವುದರಿೆಂದ ಇವರುಗಳು ಹ್ದ್ಧನೈದು ದ್ಧನಗಳಿಗಮ್ಮಮ  ಒೆಂದು ಗಾರ ಮ 
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ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಹೀಗುತಿು ದಾದ ರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೆಚುಾ ವರಿ ಕೆಲಸವಾಗಿದ್. ಮಾನಯ  

ಎಸ್್.ಆರ್್.ಪಾಟೀಲ್್ರವರು ಮತ್ತು  ಶ್ರ ೀ ಕೆ.ಸಿ.ಕೆಂಡಯಯ ನವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಸೆ ಳಿೀಯ 

ಸಂಸೆೆ ಗಳಿೆಂದ ಆಯೆ್ಕಯಾದ ನಮಗೆ ಬ್ಳಗೆೆ  ಎದದ ರೆ, ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಪಿ.ಡಿ.ಓ. ಮತ್ತು  

ಅಧಯ ಕ್ಷರ ನಾಯ ಯ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಡುವುದೇ ಆಗುತು ದ್. ಪಿ.ಡಿ.ಓ.ಗಳಿಗೆ ಕಟಟ ರುವ ಓವರ್್ 

ಚಾಚ್ು ಅನ್ನು  ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾಡಿ, ಹೆಚಿಾ ನ ಸಂಖೆಯ ಯಲಿ್ಲ  ಪಿ.ಡಿ.ಓ.ಗಳನ್ನು  ನೇಮಕ 

ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನು ವುದು ನನು  ಮನವಿಯಾಗಿದ್. ಸದಸಯ ರ ಗೌರವಧನ ನೇರವಾಗಿ ಸದಸಯ ರ 

ಖಾತೆಗೆ ಹೀಗುವಂತಹ್ ವಯ ವಸೆೆ  ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಮಾನಯ  ಸಚಿವರ ಮೂಲಕ 

ಸಕುರವನ್ನು  ಒತು ಯಿಸುತಿು ದ್ದ ೀನೆ.  

 ಶಿರ ೋ ಎಸ್ .ಆರ .ಪಾರ್ಟೋಲ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಸನಾಮ ನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಕೆ.ಸಿ.ಕೆಂಡಯಯ ನವರು ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರಿಗೆ 

ಕಯಾುಧಿಕರವನ್ನು  ಕಡಬೇಕೆನ್ನು ವ ಅೆಂಶವನ್ನು  ಉಲಿ್ಲೀಖ್ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. ಅದನ್ನು  

ನಾನ್ನ ಸ್ವಾ ಗತಿಸುತೆು ೀನೆ. 1987ರಲಿ್ಲ  ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಅಧಿಕರ ವಿಕೆಂದ್ಧರ ೀಕರಣ್ 

ವಯ ವಸೆೆ  ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಂತಹ್ ಸಂದಭ್ುದಲಿ್ಲ  ಶ್ರ ೀಮಾನ್ ರಾಮಕೃಷಣ  ಹೆಗಡೆಯವರು 

ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳಾಗಿದದ ರು. ಮಾನಯ  ನಜಿೀರ್್ ಸ್ವಬ್ರವರು ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  

ಪಂಚಾಯತ್ರಾಜ್ ಸಚಿವರಾಗಿದದ ರು. ಆಗ ಜಿಲಿಾ  ಪರಿಷತಿು ನ ಅಧಯ ಕ್ಷರಿಗೆ  

ಕಯಾುಧಿಕರವನ್ನು  ಕಟಟ ದದ ರು. ಆಗಿನ ಜಿಲಿಾ  ಪರಿಷತು ನ್ನು  ಈಗ ಜಿಲಿಾ  ಪಂಚಾಯತ್ 

ಎೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತಿು ದ್. ಆಗ ಜಿಲಿಾ  ಪರಿಷತಿು ನ ಚಿೀಫ್ ಸೆಕೆರ ಟರಿ ಆ ಜಿಲಿ್ಲಯ 

ಜಿಲಿಾಧಿಕರಿಗಿೆಂತ ಸಿೀನಿಯರ್್ ಆಗಿರುತಿು ದದ ರು. ಆಗ ಚಿೀಫ್ ಸೆಕೆರ ಟರಿ ಎನ್ನು ತಿು ದದ ರು ಈಗ 

ಸಿ.ಇ.ಓ. ಎೆಂದು ಹೇಳುತು ರೆ. ಸಿೀನಿಯರ್್ ಆಗಿರುವ ಚಿೀಫ್ ಸೆಕೆರ ಟರಿಗೆ ರಜಾ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು  ಗೌಪಯ ತ ವರದ್ಧ ಬರೆಯುವಂತಹ್ ಕಯಾುಧಿಕರವನ್ನು  ಜಿಲಿಾ  

ಪರಿಷತಿು ನ ಅಧಯ ಕ್ಷರಿಗೆ ಕಟಟ ದದ ರು. ಚಿೀಫ್ ಸೆಕೆರ ಟರಿಯನ್ನು  ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಕರೆದರೆ ಎಲಿ್ಲದದ ರೂ 

ಬರಬೇಕಗಿತ್ತು . ಚಿೀಫ್ ಸೆಕೆರ ಟರಿ ಅಧಯ ಕ್ಷರ ಕಠಡಿಗೆ ಬಂದು ಜಿಲಿ್ಲಯ ಸಮಸೆಯ ಗಳು ಏನಿವ 

ಎೆಂದು ಮಾತಡಿಕೆಂಡು ಹೀಗುತಿು ದದ ರು. ಈಗ ಅಧಯ ಕ್ಷರೇ ಸಿ.ಇ.ಓ. ಕಠಡಿಗೆ 

ಹೀಗಬೇಕಗಿರುವಂತಹ್ ಪರಿಸೆಿ ತಿ ನಿಮಾುಣ್ವಾಗಿದ್. ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಯ ಕ್ಷರನೆು ೀ ‘don’t್

care್ master’್ ಎನ್ನು ವವರು ಇನೂು  ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸಯ ರನ್ನು  ಯಾವ ರಿೀತಿ 

ಕಣ್ಬಹುದ್ೆಂದು ತವು ಊಹಿಸಿಕಳಳ ಬೇಕಗಿದ್. ದ್ಧನಾ ಬ್ಳಗಾದರೆ,್ ’ಪಿ.ಡಿ.ಓ. ಮಾತ್ತ 

ಕಳುವುದ್ಧಲಿ . ಸೆಕೆರ ಟರಿ ಮಾತ್ತ ಕಳುವುದ್ಧಲಿ ’ ಎೆಂದು 10-15 ದೂರುಗಳು ಬರುತು ಲೇ 

ಇರುತು ವ. ಮಾನಯ  ಸುನಿೀಲ್್ಗೌಡರು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಒಬಬ  ಪಿ.ಡಿ.ಓ.ಗೆ 8-10 ಗಾರ ಮ 
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ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳನ್ನು   ವಹಿಸಿಕಡುವುದರಿೆಂದ ಆತ ಪರ ತಿ ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ 15-20 

ದ್ಧನಗಳಿಗಮ್ಮಮ  ಬರುತು ನೆ. ಈ ರಿೀತಿಯಾದರೆ, ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? 

ಗಾರ ಮ ಸಾ ರಾಜಯ  ಎನ್ನು ವುದು ರಾಷಟ ರಪಿತ ಮಹತಮ  ಗಾೆಂಧಿಯವರು ಕಂಡಂತಹ್ ಕನಸು, 

ಗಾರ ಮಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯೇ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಎನ್ನು ವ ಪರಿಕಲಪ ನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ವಯ ವಸೆೆಯನ್ನು  ಜಾರಿಗಳಿಸಲಾಗಿದ್.  ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲಿ್ಲ  ಕೆಲಸಗಳು ಆಗದ್ಧದದ ರೆ ಗಾರ ಮದ 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಾಗುವುದು ಹೇಗೆ ಸ್ವಧಯ ? 

 ಸನಾಮ ನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಮಾನಯ  ಸಭಾನಾಯಕರು ಪಿ.ಡಿ.ಓ. ಮತ್ತು  ಸೆಕೆರ ಟರಿಗಳಿಗೆ 

ಒಮ್ಮಮ  ಪಾಠ ತೆಗೆದುಕೆಂಡು ಚುನಾಯಿತ ಪರ ತಿನಿಧಿಗಳಾದ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಯ ಕ್ಷರು, 

ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷರು ಮತ್ತು  ಸದಸಯ ರೆಂದ್ಧಗೆ ಯಾವ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ನಡೆದುಕಳಳ ಬೇಕೆನ್ನು ವ ಬಗೆೆ  

ಸಲಹೆ-ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು  ನಿೀಡಬೇಕೆೆಂದು ನಾನ್ನ ತಮಮ  ಮೂಲಕ ಮಾನಯ  ಸಭಾ 

ನಾಯಕರಲಿ್ಲ  ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ. 

                       (ಮುೆಂದುವರಿದ್ಧದ್) 

(727)  15.9.2021  6.50  ಪಿಕೆ:ಎಕೆ 

ಶ್ರ ೀ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟೀಲ (ಮುೋಂದುವರೆದ್ಧದೆ) 

ಚುನಾಯಿತ ಪರ ತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ  ಗೌರವ ಕಡಬೇಕು.  ಚುನಾಯಿತ ಪರ ತಿನಿಧಿಗಳು ವೈಯಕಿು ಕ 

ಕೆಲಸಕೆೆ  ಬಂದ್ಧರುವುದ್ಧಲಿ .  ಅವರು ಆಯಾ ಗಾರ ಮದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಬಗೆೆ  ಚಿೆಂತನೆ 

ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಬಂದ್ಧರುತು ರೆ.   ಆಯಾ ಗಾರ ಮಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ  ಕಿರ ಯಾ ಯೀಜನೆಗಳ 

ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಬಂದ್ಧರುತು ರೆ.  ಹಸ ಕಾರ್ಾಕರ ಮಗಳು ಬಂದಾಗ ಪಿಡಿಓ ಗಳು, 

ಅಧಯ ಕ್ಷರು, ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷರು ಮತ್ತು  ಸದಸಯ ರುಗಳನ್ನು  ಕರೆದು, ಆ ಬಗೆೆ  ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕು.  

ಆದರೆ ಅವರು ಹಗೆ ಮಾಡುವುದ್ಧಲಿ .  The PDO will act like a boss.  ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ 

ಪಿಡಿಓ ಗಳೇ ಬಾಸ್್ ಆಗಿರುತು ರೆ.  ಆ ವಯ ವಸೆೆ  ಸರಿ ಮಾಡಿ.  ಗೌರವಧನ ಬಗೆೆ  ‘under active 

consideration’್ಎೆಂದು ಏನ್ನ ಹೇಳಿದರೀ, ಅದು ‘yes’್ಎೆಂದು ಹೇಳುವ ಹಗೆ ಮಾಡುತಿು ೀರಿ 

ಎನ್ನು ವ ವಿಶಾಾ ಶ ಇದ್.  ಮುೆಂದ್ಧನ ಚುನಾವಣೆ ಬರುವ ಮದಲೇ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು  ಮಾಡಿಸಿ.  

ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಮಂತಿರ ಗಳನ್ನು  ಕರೆಸಿ.  You summon the 

Principal Finance Secretary.  ನಿೀವು ಇಬಬ ರು ಮಂತಿರ ಗಳು ಕೂಡಿ ಮಾಡಿಬಿಡಿ; ಇದು 

ಅಸ್ವಧಯ ವಾದುದಲಿ .  ನಿಮಿಮ ೆಂದ ಹಸ ಇತಿಹಸ ಸೃಷ್ಟಟ ಯಾಗಲ್ಲ.  I hope the Minister 

will do it. 
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 ಡಾ: ತೇಜ್ಸಿಿ ನಿ ಗೌಡ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿೋಂದ ಆಯೆ್ಕ ಯಾದವರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತಿಗಳೆ,  ಮಾನಯ  ಸುನಿೀಲ್್ ಗೌಡರವರು ಅತಯ ೆಂತ ಮಹ್ತಾ ದ ವಿಚಾರವನ್ನು  

ತಂದ್ಧದಾದ ರೆ.  ಅದಕೆೆ  ಅವರಿಗೆ ಧನಯ ವಾದಗಳು.  ಪರ ಜಾಪರ ಭುತಾ ದಲಿ್ಲ ,  ಸೆ ಳಿೀಯ ಸಂಸೆೆ ಗಳ 

ಚುನಾವಣೆಗಳಲಿ್ಲ  ಹೆಣುಣ  ಮಕೆಳು ಶೇಕಡ 50 ರಷ್ಟಟ  ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ ಅದು ಅಭಿನಂದನಿಯ 

ಮತ್ತು  ಹೆಮ್ಮಮ  ಪಡಬೇಕದಂತಹ್ ವಿಚಾರವಾಗಿದ್.  ಹಗೆಯೇ, ಸೀಷ್ಟಯಲ್್ ಇನ್ಜಸಿಟ ೀಸ್್ 

ಅಥವಾ ದುಬುಲ ವಗುದ್ಧೆಂದ ಬಂದಂಥ ಹೆಣುಣ  ಮಕೆಳು ಮತ್ತು  ಗಂಡು ಮಕೆಳು, 

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೂಲ್ಲ ಮಾಡುವಂಥವರು ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸಯ ರಾಗಿರುವಂತಹ್ 

ಸನಿು ವೇಶಗಳನ್ನು  ನಾವು ನೀಡುತಿು ದ್ದ ೀವ.  ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತಿೆಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 3000 

ಕಟಟ ರೂ ದ್ಧನಕೆೆ  ರೂ. 100 ಆಗುತು ದ್.  ಎಷ್ಟ ೀ ಸ್ವರಿ ಅವರು ಕೂಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಟ  ಇಲಿ್ಲಗೆ 

ಬರುವುದೇ ದಡಡ  ವಿಚಾರವಾಗಿರುತು ದ್. ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸಯ ರಾದ ತಕ್ಷಣ್ ಅವರ ಸೆ್ವನ-

ಮಾನವೇನೂ ಬದಲಾಗಿಲಿ .  ಅದಕೆೆ  ಸಾ ಲಪ  ಸಮಯ ಬೇಕಗುತು ದ್.  ಮಾನಯ   

ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟೇಲ  ರವರು ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರವನ್ನು  ನಾನ್ನ ಎರಡು ದೃಷ್ಟಟ ಕೀನದ್ಧೆಂದ 

ನೀಡುತೆು ೀನೆ.  I have experienced, Sir, with due respect.  ಒೆಂದು ಕಡೆ ಸುಶ್ಕಿಷ ತ ಜಿಲಿ್ಲ ಗಳ 

ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲಿ್ಲ  ಎಲಿವೂ ರ್ಚನಾು ಗಿ ನಡೆದುಕೆಂಡು ಹೀಗುತು ದ್.  ಕೆಲವು ಕಡೆ 

ಅನಕ್ಷರಸೆ  ಪರ ತಿನಿಧಿಗಳಿರುತು ರೆ; ಅೆಂತಹ್ ಕಡೆ ಅವರೇ ಕಿರುಕುಳಕೆೆ  ಒಳಗಾಗುವುದನ್ನು  

ನಾವು   ನೀಡುತೆು ೀವ.  ಪಿಡಿಓ ಗಳು ಆತಮ ಹ್ತೆಯ  ಮಾಡಿಕೆಂಡಿರುವ ಪರ ಕರಣ್ಗಳನೂು  ಕೂಡ 

ನಾವು with concern ಉಲಿ್ಲೀಖ್ ಮಾಡಬೇಕಗುತು ದ್. ಇದರ ಬಗೆೆ  concern ಅಷ್ಟ .  ಕೆಲವು 

ಕಡೆ ದುರುಪಯೀಗಗಳಾದರೆ ಜೈಲ್ಲಗೆ ಮದಲು ಅಧಿಕರಿಗಳು ಹೀಗುತು ರೆ, ನಂತರ 

ಇವರೂ ಹೀಗುತು ರೆ.  ಯಾವುದೇ ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ ಹಣೆಗಾರಿಕೆ ಇರುತು ದ್.   ಮಾನಯ  

ಸಭಾಪತಿಯವರ ನೇತೃತಾ ದಲಿ್ಲ  ಒೆಂದು ಸಭೆ ನಡೆಯಿತ್ತ.  ಯೀಜನೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  

ಕೆಲಸಗಳು ಕಯುಗತ ಆಗಲ್ಲಲಿ  ಎೆಂದರೆ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ  ಡಿಸಿ ಯವರನ್ನು  ಕರೆಯುತು ರೆ; 

ಡಿಸಿ ಯವರು ಸಿಇಓ ಗಳನ್ನು  ಕರೆಯುತು ರೆ ನಂತರ ಸಭೆಗಳಲಿ್ಲ  ಅವರು ಬೈಗಳನ್ನು  

ತಿನು ಬೇಕಗುತು ದ್.   ಎೆಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ ಎನ್ನು ವುದು ದೇಶ ಮಟಟ ದ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳ 

ಹಿನೆು ಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಆಗುತು ದ್,  ಶಾಸಕರ  ಚುನಾವಣೆಗಳಂತೂ ಅಗಿು  ಪರಿೀಕೆಷ ಯೇ ಆಗಿರುತು ದ್.  

ಇದಕೊ  ಕೆಳ ಮಟಟ ದ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಎೆಂದರೆ ವಾತವರಣ್ ಹೇಗಿರುತು ದ್ ಎನ್ನು ವುದು 

ನಮಗೆ ಗತಿು ದ್.  ಇಲಿ್ಲ  ಚುನಾವಣೆಗಳು ಬಹ್ಳ ಕಠಿಣ್ ಪರಿಸಿ್ಥ ತಿಯಲಿ್ಲ  ನಡೆಯುತು ದ್.  ಒೆಂದು 

ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣೆ ಒೆಂದು ಊರನೆು ೀ ವಿಭ್ಜನೆ ಮಾಡುವಂತಹ್, ಜಿದ್ಧದ ನ 

ಚುನಾವಣೆಗಳಾಗುತು ವ.   ಮಾನಯ  ಪೂಜಾರಿಯವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ  ಬಹ್ಳ 
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ಕಳಜಿ ಹೆಂದ್ಧದವರಾಗಿದಾದ ರೆ.  ಮಾನಯ  ಸುನಿೀಲ್್ ಗೌಡರವರು ಹೇಳಿದ ಹಗೆ, ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಸದಸಯ ರಿಗೆ ತಿೆಂಗಳಿಗೆ  5000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಗೌರವ ಧನವನ್ನು   ಕಟಟ ರೂ ದ್ಧನಕೆೆ  ರೂ 200 

ಕೂಡ ಆಗುವುದ್ಧಲಿ .  ನರೇಗಾ ಯೀಜನೆಯಲಿ್ಲಯೇ ದ್ಧನಕೆೆ  ರೂ.250 ಗಳ ಕೂಲ್ಲ ಕಡುತೆು ೀವ.  

ಇಲಿ್ಲ  ದುಡಿಡ ನ ಪರ ಶೆು ಯಲಿ .  ಯಾವ ಖ್ಚುನ್ನು  ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾಡುತಿು ೀರೀ ನನಗೆ ಗತಿು ಲಿ .  

ಸಕುರಕೆೆ  ತ್ತೆಂಬಾ ಖ್ಚುುಗಳು ಇರುತು ವ ಎನ್ನು ವುದು ನಮಗೆ ಗತಿು ದ್.  ಆದರೆ, ತಿೆಂಗಳಿಗೆ 

ರೂ. 5000 ಕಟಟ ರೂ ದ್ಧನಕೆೆ  ರೂ. 200 ಕೂಡ ಆಗುವುದ್ಧಲಿ .  ಆ ಪರ ತಿನಿಧಿಗಳ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  

ಕವಲ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕರ ಮಾತರ  ಕಡುವುದಲಿ ; ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನಿಟಟ ನಲಿ್ಲ  

ಅವರನ್ನು  ಸಬಲ್ಲೀಕರಣ್ಗಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು  ಚೈತನಯ  ನಿೀಡುವಂತಹ್ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡಬೇಕಗುತು ದ್.  ಇದು ಪರ ಜಾಪರ ಭುತಾ ದ ಆಶಯ ಕೂಡ ಆಗಿದ್.  ಇನೂು  ಕೆಲವು ಕಡೆ 

ಪುರಷರ ದಬಾಬ ಳಿಕೆ ಇದ್.  ಯಜಮಾನರುಗಳು ಬಂದು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತಿು ದಾದ ರೆ.  ಹೆಣುಣ  

ಮಕೆಳಿಗೆ ಅಷ್ಟಟ  ವಿದಾಯ ಭಾಯ ಸ ಇರುವುದ್ಧಲಿ  ಮತ್ತು  ತಿಳಿದುಕಳಳ ಲು ಅವರಿಗೂ ಸಾ ಲಪ  

ಸಮಯ ಬೇಕಗುತು ದ್.  ಅೆಂತಹ್ ಕಡೆ ಅಧಿಕರಿಗಳು ಮತ್ತು  ಜನಪರ ತಿನಿಧಿಗಳು ಒೆಂದು 

understanding ನಲಿ್ಲ  ಹೀಗಬೇಕಗುತು ದ್.  ಇವರ ಮೇಲ್ಲ ಜಿಲಿಾ  ಪಂಚಾಯತಿ 

ಸದಸಯ ರಿರುತು ರೆ; ಅವರ ಮೇಲ್ಲ ಎೆಂಎಲ್್ಎ ಗಳಿರುತು ರೆ, ಇಓ ಗಳಿರುತು ರೆ.  ಹಿೀಗೆ ಅವರನ್ನು   

checkmate ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ವಯ ವಸೆೆ ಗಳಿವ.  ಮತೆು , ಆ ಪರ ತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತಲಿ್ಲಕು 

ಮಟಟ ದಲಿೀ ಅಥವಾ ಜಿಲಿಾ  ಮಟಟ ದಲಿ್ಲ  Bus Pass ಕಡಬೇಕು.  ತಲಿ್ಲಕು ಮಟಟ ದಲಿ್ಲ  

ಕಟಟ ರೂ ಅವರು ಓಡಾಡುವುದಕೆೆ  ಅನ್ನಕೂಲವಾಗುತು ದ್.  ಅವರ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಸಂಬಳ 

ಕಟಟ ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒೆಂದ್ಧಷ್ಟಟ  ಉತೆು ೀಜನ ನಿೀಡಿದ ಹಗೆ ಆಗುತು ದ್.   ಈ ದ್ಧಸೆಯಲಿ್ಲ  ಸಕುರ 

ಸೂಕು  ಕರ ಮ ಕೈಗೆಂಡರೆ ಅದು ನಾವಲಿಾ  ಹೆಮ್ಮಮ  ಪಡುವಂತಹ್ ತಿೀಮಾುನ ಆಗುತು ದ್.  

ಸಹೃದಯದ್ಧೆಂದ ಇದನ್ನು  ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆೆಂದು ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ  ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತ ೇನೆ.  

 ಶ್ರ ೀ ಎಸ .ಆರ .ಪಾಟೀಲ (ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ,  

ಒೆಂದು ವೇಳ್ಳ ದೇಶದ ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಆಗುವುದು ಸರಳವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಸದಸಯ ರಾಗುವುದು ಅಷ್ಟಟ  ಸುಲಭ್ದ ಕೆಲಸವಲಿ .  ನಿೀವು ಒಬಬ  ಎೆಂಪಿ ಯನ್ನು  ಒೆಂದು 

ವಾಡ್್ುನಲಿೀ, ಓಣಿಯಲಿೀ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ನೀಡಿ; ಅಲಿ್ಲ  ಆತ ಸೀತರೂ ಆಚಾ ರಿ 

ಆಗುವುದ್ಧಲಿ .    ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸಯ ರಾಗಿ ಆಯೆ್ಕಯಾಗುವುದು ಎೆಂದರೆ ಅದು herculean 

task ಆಗಿರುತು ದ್.  ನಮಮ  ಅನ್ನಭ್ವದ್ಧೆಂದ ಹೇಳುತಿು ದ್ದ ೀನೆ.  ಮತೆು ,  ಸೀತರೆ ಅಲಿ್ಲ  ಜನ 

ಆತನಿಗೆ, ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲಿ್ಲ  ಬಿದದ ನಲಿಪಪ  ಎೆಂದ ಹೇಳುತು ರೆ.   
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 ಶಿರ ೋ ಅಲೆೋಂ ವಿೋರಭ್ದರ ಪಪ  (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿೋಂದ ಆಯೆ್ಕ ಯಾದವರು):- ಮಾನ್ಯ  

ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, ಮಾಸ್ವಶನವನ್ನು  ಯಾವ ನಿಯಮದ ಅಡಿ ಫಿಕು ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನು ವುದು 

ಸಕುರದ ಸಮಸೆಯ  ಆಗಿರಬಹುದು.  ಕೂಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ 

ಸದಸಯ ರೂ ಆಗುತು ರೆ ಮತ್ತು  ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಆಗುತು ರೆ.  ಬಹ್ಳಷ್ಟಟ  ಜನ ತಮಮ  ಕೂಲ್ಲ ಮಿಸ್್ 

ಆಗುತು ದ್ ಎೆಂದು ಮಿೀಟೆಂಗ್ಗೆ ಬರುವುದೇ ಇಲಿ .  ಅವರು ಅಷ್ಟಟ  ಬಡವರಾಗಿರುತು ರೆ.  

ಇವತ್ತು  ನಾವು ನೂರಾರು ಜನಕೆೆ  ನರೇಗಾ ಯೀಜನೆಯಲಿ್ಲ  ಹ್ಣ್ ಕಡುತೆು ೀವ.  Minimum 

employment guarantee ಮತ್ತು  minimum wages ಕಡುತೆು ೀವ.  ಆ ನೂರಾರು ಜನಕೆೆ  

ಕಡಲು ಸಕುರದ ಹ್ತಿು ರ ಹ್ಣ್ ಇದ್; ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ತಿೆಂಗಳಿಗೆ ಇೆಂತಿಷ್ಟಟ  ಎೆಂದು 

ಕಡುವ ವಯ ವಸೆೆ  ಏಕೆ ಮಾಡಬಾರದು?    ನರೇಗಾದಲಿ್ಲ  ಕಡುವ ಮತು ವನೆು ೀ ಇವರಿಗೂ 

ಕಡಿ.  ಆಗ ಅವರು ಪಬಿಿಕ್ ಸವಿುಸ್್ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಅವಕಶ ಇರುತು ದ್ ಮತ್ತು  ಬೇರೆ 

ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ತಮಮ  ಪಾಡಿಗೆ ತವು ದುಡಿದುಕಳುಳ ತು ರೆ.  ಈ ನಿಟಟ ನಲಿ್ಲ  ದಯವಿಟ್ಟಟ  

ಆಲೀಚನೆ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಕಳಿಕಳುಳ ತೆು ೀನೆ. 

 ಶ್ರ ೀ ಕೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಸಭಾರ್ನಯಕರು):- ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, 

ಹಿರಿಯರಾದ ಮಾನಯ  ಎಸ್್.ಆರ್್.ಪಾಟೀಲ್್ರವರು ಮತ್ತು  ಮಾನಯ  ಕೆಂಡಯಯ ನವರ ಸಹಿತ 

ಅನೇಕ ಮಾನ್ಯ  ಸದಸಯ ರು ಈ ಕುರಿತ್ತ ಮಾತನಾಡಿದಾದ ರೆ. ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ ಇಲಿ್ಲ   ಅವರ 

ಗೌರವಧನದ ಹೆಚಾ ಳದ ಬಗೆೆ  ಚರ್ಚು ಆಗುತಿು ದ್. ಮಾನ್ಯ  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು, 

ಪಿಡಿಓ ಗಳು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸಯ ರ ಮತ್ತು  ಅಧಯ ಕ್ಷರ ಮಾತ್ತಗಳನ್ನು  ಕಳುವುದ್ಧಲಿ  ಎೆಂಬ 

ಮಾತ್ತಗಳನ್ನು  ಹೇಳಿದರು.  ಅನೇಕ ಸಲ ಅವರ ಅಭಿಪಾರ ಯಗಳಿಗೆ ಬ್ಲ್ಲ ಕಡುತಿು ಲಿ  ಎೆಂದು 

ಹೇಳಿದರು.  ಮಾನಯ  ಕೆಂಡಯಯ ನವರೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಮಾತ್ತಗಳನ್ನು  ಹೇಳಿದರು.  ನಮಮ ಲಿ್ಲ  

25 ಜನ ಸೆ ಳಿೀಯ ಸಂಸೆೆ ಗಳ ಸದಸಯ ರಿದಾದ ರೆ.   ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲಿ್ಲ  ಸಮಸೆಯ ಗಳು ಬಂದಾಗ 

ಮಾನಯ  ಪರ ತಪ್ಚಂದರ  ಶೆಟಟ ಯವರು ಏನ್ನ ಮಾಡುತು ರೆ ಎೆಂದರೆ, ಒೆಂದು ದ್ಧವಸಕೆೆ  4-5 

ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟ ಕಡುತಿು ರುತು ರೆ.  ಅದು ಅವರ ಹ್ವಾಯ ಸ ಮತ್ತು  

ಆಸಕಿು ಯಾಗಿದ್.  ಅವರ ಜತೆಯಲಿ್ಲ  ತಲಿ್ಲಕು ಮಟಟ ದ ಅಧಿಕರಿಗಳು ಬರುತು ರೆ.  ಅವರ 

ಸಂಗಡ ಆಯಾ ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸಯ ರ ಜತೆ ಸುಮಾರು ಒೆಂದೂ-ಒೆಂದೂವರೆ 

ಗಂಟ್ಟ  ಕಲ ಮಾತನಾಡುತು ರೆ.  ಯಾವ ಪಿಡಿಓ ಕೂಡ, ಒಬಬ  ಎೆಂಎಲ್್ಸಿ ಅಥವಾ ಒಬಬ  

ಎೆಂಎಲ್್ಎ ಹೀದಾಗ, ನಮಮ  ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸಯ ರ ಮಾತ್ತಗಳನ್ನು , ಅಧಯ ಕ್ಷರ 

ಮಾತ್ತಗಳನ್ನು  ನಿಯಮದ ಚೌಕಟಟ ನಲಿ್ಲ  ಕಳುವುದ್ಧಲಿ  ಎೆಂದಾದರೆ ಅೆಂಥವರ ಮೇಲ್ಲ ಕರ ಮ 

ಕೈಗಳುಳ ವ ಅಧಿಕರ ಸಕುರಕೆಿರುತು ದ್.  ನಾವು ಸೆ ಳಿೀಯ ಸಂಸೆೆಯ ಸದಸಯ ರು ಕಲ 
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ಕಲಕೆೆ  ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟ ಕಟ್ಟಟ ಗ ಅನೇಕ ಸಮಸೆಯ ಗಳನ್ನು  ಕಣುತೆು ೀವ. ಆಗ 

ಅವರಿಗೆ, ಹಿೀಗಿೀಗಿರಬೇಕು ಎೆಂದು ತಕಿೀತ್ತ ಮಾಡುತೆು ೀವ.  ಮಾನ್ಯ  ಸಭಾಪತಿಗಳೆ, 90 

ಸ್ವವಿರಕೊ  ಹೆಚುಾ  ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸಯ ರಿದಾದ ರೆ.  ಅನೇಕರು ಪರ ಥಮವಾಗಿ 

ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿೆಂತಿರುತು ರೆ.  ಯಾವುದೀ ಕರಣ್ಕೆೆ  ಒೆಂದು ರಾಜಕಿೀಯ ಪಕ್ಷದವರು 

ಅೆಂಥವರ ಹ್ತಿು ರ ಹೀಗಿ,  ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳಳ ಯ ಹೆಸರು ಇದ್,  ನಿಮಮ ದು ಮಹಿಳಾ ಮಿೀಸಲಾತಿ 

ಕೆಷ ೀತರ ವಾಗಿರುವುದರಿೆಂದ ನಿನು  ಹೆೆಂಡತಿಯನ್ನು  ನಿಲಿ್ಲಸಿದರೆ ನಾವು ಗೆಲಿುತೆು ೀವ ಎೆಂದು ಹೇಳಿ 

ಆತನನ್ನು  ಒಪಿಪ ಸಿ, ಗೆಲಿ್ಲಸಿ ಬಿಡುತು ರೆ.  ಯಾವುದೀ ಒೆಂದು ಕೌಟ್ಟೆಂಬಿಕ 

ಜಿೀವನದಲಿ್ಲರಬಹುದಾದ ಒಬಬ  ಮಹಿಳ್ಳ ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸಯ ರಾಗುತು ರೆ.  ಕೆಲವು 

ಸಲ ಅವರು ಅಧಯ ಕ್ಷರೂ ಆಗಿಬಿಡುತು ರೆ.  ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ, ನಮಮ  ಬಜೆಟ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು; 

ನಮಮ  ಕಿರ ಯಾ ಯೀಜನೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು; ನಮಮ  ಗಾರ ಮ ಸಭೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು; ನಮಮ  ವಾಡ್್ು ಸಭೆ 

ಹೇಗಿರಬೇಕು; ಕೆಡಿಪಿ ಸಭೆಯನ್ನು  ಹೇಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎನ್ನು ವುದರ ಬಗೆೆ  ತಿಳುವಳಿಕೆಯ 

ಕರತೆ ಇರುತು ದ್.  ಅದು ಸಹ್ಜ ಕೂಡ.  ನಮಮ  ಸಕುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲಿಾ  ಸಕುರಗಳೂ 

ಕೂಡ ಆಯೆ್ಕಯಾದ ಜನ ಪರ ತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತಲಿ್ಲಕು ಮಟಟ ದಲಿ್ಲ  3 ಪೂಣ್ು ದ್ಧವಸಗಳ ಕಲ  

ತರಬೇತಿ ಕಡುತು ದ್.  ನಾನ್ನ ನೀಡಿದ ಹಗೆ ಆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಾಕರ ಮದಲಿ್ಲ  ಹೆಚುಾ  

ಮಹಿಳ್ಳಯರೇ ಭಾಗವಹಿಸುತು ರೆ.  ಬ್ಳಗೆೆ  ಹ್ತ್ತು  ಗಂಟ್ಟಯಿೆಂದ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟ್ಟಯವರೆಗೆ 

ಅವರು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಾಕರ ಮದಲಿ್ಲ  ಹಜರಿರುತು ರೆ.  ಅವರು ಗಾರ ಮ ಸಭೆಗಳನ್ನು , ವಾಡ್್ು 

ಸಭೆಗಳನ್ನು  ರ್ಚನಾು ಗಿ ಮಾಡುತು ರೆ.  ಮಾನಯ  ಕೃಷಣ  ಭೈರೇಗೌಡರು ಸಚಿವರಾಗಿದಾದ ಗ ನಾನೇ, 

ಕೆಡಿಪಿ ಸಭೆಗಳಾಗಬೇಕು, ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟಟ ದ ಪರ ಗತಿ ಪರಿಶ್ೀಲನಾ ಸಭೆ ಆಗಬೇಕು 

ಎೆಂದು ಒತು ಯ ಮಾಡಿದ್ದ .  ಆಗ ನನು  ದನಿಗೆ ಮಾನಯ  ಕೆಂಡಯಯ ನವರು ಮತ್ತು  

ತವಲಿರೂ ದನಿಗೂಡಿಸಿದ್ಧರಿ.  ಆಗ ಅವರು, 3 ತಿೆಂಗಳಿಗಮ್ಮಮ  ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲಿ್ಲೀ 

ಕೆಡಿಪಿ ಸಭೆಯನ್ನು  ಮಾಡಬೇಕು ಎೆಂದು ಹೇಳಿದದ ರು.  ಈಗ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಕೆಡಿಪಿ ಸಭೆ 

ಆಗುತಿು ದ್.  ಆದರೆ ಅದು ವಯ ವಸೆಿ ತವಾಗಿ ಆಗುತಿು ಲಿ .  ಏಕೆೆಂದರೆ,  ಅಧಿಕರಿಗಳ ಮೇಲ್ಲ ಹಿಡಿತ 

ಇರುವಂತಹ್ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಯ ಕ್ಷರ ಸಂಖೆಯ  ಕಡಿಮ್ಮ ಎೆಂದು ನಮಗನಿಸುತು ದ್.  

ಅದಕೆ ೀಸೆ ರ ಗ್ರರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಯ ಕ್ಷರು, ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷರು ಮತ್ತು  ಸದಸಯ ರ ಅನ್ನಭ್ವದ 

ಸ್ವಮಥಯ ು ಹೆಚಾಾ ಗಬೇಕೆೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಡಲಾಗುತು ದ್. 

                                                  (ಮುೆಂದು . . .) 
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(728) 15-9-2021 7.00 DS-AK 

ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ(ಮುೋಂದು):- 

ನಾನ್ನ ಕುತೂಹ್ಲಕೆ ಗಿ ಹೇಳುತಿು ದ್ದ ೀನೆ.  ಉದಾಹ್ರಣೆಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, 

ಮಂಗಳೂರಿನಲಿ್ಲರುವಂತಹ್ ಒೆಂದು ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲಿ್ಲ  ೧೮ ವಷುಗಳಿೆಂದ ಶೇಕಡ 

ನೂರರಷ್ಟಟ  ತೆರಿಗೆಯನ್ನು  ವಸೂಲ್ಲ ಮಾಡುತಿು ದ್.  ಗುಲಬ ಗಾು ಜಿಲಿ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೀ  

ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ  ಒೆಂದು ವಷುಕೆೆ  ಶೇಕಡ ಒೆಂದೂವರೆಯಷ್ಟಟ  ತೆರಿಗೆಯನ್ನು  ವಸೂಲ್ಲ 

ಮಾಡಿದ್.  ನಾನ್ನ ಅಧಯ ಕ್ಷರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್, ಸದಸಯ ರು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು  ಕಟಟ ದದ ರೆ ಶೇಕಡ 

ಎರಡರಷ್ಟಟ  ಆಗುತಿು ತು ಲಿಾ  ಎೆಂದು ಹೇಳಿದ್.  ಅೆಂದರೆ, ಆಡಳಿತದ ಬಗೆೆ  ಆಸಕಿು ಯನ್ನು  

ಕಳ್ಳದುಕೆಂಡಂತಹ್ ಉದಾಹ್ರಣೆಗಳು ನಮಮ  ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪರ ತಿನಿಧಿಗಳಲಿ್ಲ  ಇದ್.  ನಾವು 

ಎೆಂ.ಎಲ್.ಸಿ.,ಗಳು ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲಿ್ಲ  ಕುಳಿತ್ತಕೆಂಡು ಅವರಿಗೆ ಒೆಂದ್ಧಷ್ಟಟ  

ಸಹ್ಕರವನ್ನು  ಕಟಟ ರೆ ಅವರಿಗೂ ಶಕಿು  ಬರುತು ದ್ ಎೆಂಬುದು ನನು  ಅಭಿಪಾರ ಯ.  ನಮಮ  

ಎೆಂ.ಎಲ್.ಎ.,ಗಳು ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಹೀಗುತಿು ರುತು ರೆ.  ಆದರೆ ಪರಿಸೆಿ ತಿ ಈ ರಿೀತಿ 

ಇದ್ ಎೆಂದು ತಮ್ಮಮ ಲಿರ ಗಮನಕೆೆ  ತರುವುದಕೆೆ  ಇಷಟ ಪಡುತಿು ದ್ದ ೀನೆ.  ಇನ್ನು  ವಾಡ್್ು ಸಭೆಗಳು, 

ಗಾರ ಮ ಸಭೆಗಳು ಯಾವ ರಿೀತಿ ನಡೆಯುತಿು ದ್ ಎೆಂಬುದು ಗತಿು ದ್.   ಒೆಂದು ಮಾತ್ತ ಮಾತರ  

ಸತಯ , ಪರ ಜಾತಂತರ  ವಯ ವಸೆೆಯಲಿ್ಲ  ಪಂಚಾಯತ್ರಾಜ್ ಸಬಲ್ಲೀಕರಣ್ವಾದರೆ ಅದು 

ಸಮಾಜಕೆೆ  ಹಿತವಾಗುತು ದ್ ಎೆಂಬುದು ನಾವು ಕಂಡುಕೆಂಡಿರುವಂತಹ್ ಸತಯ .  ಅವಲಿಾ  

ಒಟ್ಟಟ ಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ್ ಅವಶಯ ಕತೆ ಇದ್.  ಈಗ ತವಲಿಾ  ಪಿ.ಡಿ.ಓ. ಗಳು ನಮಮ  ಮಾತ್ತ 

ಕಳುತಿು ಲಿ  ಎೆಂದು ಹೇಳುತಿು ದ್ಧದ ೀರಿ.  ಅೆಂತಹ್ ರ್ಟನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಎಲಿಾ  ಸಕುರಗಳು 

ಕೂಡ ಅಲಿೀ ಇಲಿೀ ತಪುಪ ಗಳಾದರೂ ನಾವು ಜನಪರ ತಿನಿಧಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಿಲಿುತಿು ದ್ದ ೀವ.   

ನಾನ್ನ ಒೆಂದು ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಹೀಗಿದ್ದ , ಯಾವುದೀ ಒೆಂದು ಕರಣ್ಕೆೆ  ಮಹಿಳಾ 

ಅಧಯ ಕ್ಷರಿಗೆ ವಾಹ್ನ ಸೌಲಭ್ಯ  ಇರಲ್ಲಲಿ , ಅವರು ಬರುವುದಕೆೆ  ಸಪ ಲಪ  ತಡವಾಯಿತ್ತ.  ನಾನ್ನ 

ಹೀಗಿ ಮದಲೇ ಕುಳಿತ್ತಕೆಂಡಿದ್ದ .  ಎಲಿಾ  ಸದಸಯ ರು ಬಂದ್ಧದದ ರು.  ಅಲಿ್ಲ  ಪಿ.ಡಿ.ಓ. ಕೂಡ 

ಇದದ ರು.  ಆ ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಒಳಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ್ ಇಡಿೀ ತಂಡ ಎದುದ  

ನಿೆಂತೆವು.  ಏಕೆೆಂದರೆ, ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಪರ ಥಮವಾಗಿ ಸಭೆಗೆ ಬರುವಾಗ 

ಸಕುರದ ಸಿಬಬ ೆಂದ್ಧಗಳು ಮತ್ತು  ಅಲಿ್ಲರುವಂತಹ್ ವಯ ವಸೆೆಯಲಿ್ಲ  ಇದು ಅವರಿಗೆ ನಾವು 

ಕಡಬೇಕಗಿರುವಂತಹ್ ಗೌರವ.  ಅನೇಕ ಕಡೆ ಇದು ಅನ್ನಷ್ಟಾ ನವಾಗುತಿು ಲಿ .   ಅದಕೆೆ  

ಅನ್ನಭ್ವದ ಕರತೆಗಳು ಇರಬಹುದು ಎೆಂದು ನನಗನಿಸುತಿು ದ್.   ಹಗಾಗಿ ಗಾರ ಮ 
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ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳನ್ನು  ಸಬಲ್ಲೀಕರಣ್ ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕರಿಗಳಿೆಂದ 

ಲೀಪದೀಷವಾದರೆ ಅದನ್ನು  ಸರಿಪಡಿಸುವಂತಹ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತೆು ೀವ.  

 ಶಿರ ೋ ಕೆ.ಸಿ.ಕೋಂಡಯಾ (ಸಾ ಳಿೋಯ ಸಂಸೆಾ ಗಳ ಕೆಷ ೋತ್ರ ):- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ,  

ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಯ ಕ್ಷರಿಗೆ executive power ಕಟಟ ಲಿ್ಲ   ಆಟಮಾಯ ಟಕ್ ಆಗಿ ಎಲಿಾ  

ಸರಿ ಹೀಗುತು ದ್.  ಅದು ಇಲಿದ್ಧದದ ರೆ ಯಾರೂ ಅಧಯ ಕ್ಷರ ಮಾತ್ತ ಕಳುವುದ್ಧಲಿ .  ನಾನ್ನ 

ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟ ನಿೀಡಿದಾಗ  ಕೆಲವು ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲಿ್ಲ  ಪಿ.ಡಿ.ಓ. ಅಧಯ ಕ್ಷರಿಗೆ 

’ನಿೀನ್ನ ಏನ್ನ ಮಾಡುತಿು ೀಯೀ ಮಾಡಿಕೀ ಹೀಗು’ ಎೆಂದು ಹೇಳುತು ರೆ.  ಇವತ್ತು  

ಪಿ.ಡಿ.ಓ.ಗಳಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ರಿಪ್ೀಟ್ು  ಮಾಡುತಿು ೀರಿ ಎೆಂದು ಕಳಿದರೆ, ಈ ತಲಿ್ಲಕು 

ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇ.ಓ. ಗೆ ಮಾಡುತೆು ೀನೆೆಂದು ಹೇಳುತು ರೆ.  ಅಧಯ ಕ್ಷರಿಗೆ ಅಲಿ .  ೨೫-೨೬ ಮಂದ್ಧ 

ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಿ.ಡಿ.ಓ.ಗಳು ಇರುತು ರಲಿಾ , ಪರ ತಿ ತಿೆಂಗಳು ಕಪಪ ಕಣಿಕೆ ಕಟಟ  ಹಗೆ 

ತಲಿ್ಲಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇ.ಓ. ಗೆ  ಸುಮಾರು ಹ್ತ್ತು  ಸ್ವವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕಡುತು ರೆ.   

ಅವನಿಗೆ ಸುಮಮ ನೆ ಮನೆಯಲಿ್ಲ  ಕುಳಿತರೂ ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ 

ಬರುತು ದ್.  ಇವರು ತಲಿ್ಲಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇ.ಓ. ಗೆ ದೂರು ಕಡಬೇಕು.  ಆದರೆ, ಅವನ್ನ 

ಕರ್್ ಮಾಡುವುದ್ಧಲಿ .   ಕರಳದಲಿ್ಲ  executive power ಕಟಟ ದಾದ ರೆ. Executive power 

ಕಡಬೇಕೆೆಂದು ನಮಮ  ಆಕಟ ್ನಲಿ್ಲದ್. ಆದರೆ ಸಕುರ ಅನ್ನಷ್ಟಾ ನ ಮಾಡುತಿು ಲಿ .  Executive 

power ಕಟಟ ರೆ ಆಟಮಾಯ ಟಕ್ ಆಗಿ ಪಿ.ಡಿ.ಓ. ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ ಹಗೆ ಕಳುತು ರೆ.   

ಮಂಡಲ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲಿ್ಲ , ಜಿಲಿಾ  ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲಿ್ಲ  ಇತ್ತು .  ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಬಂದ ಮೇಲ್ಲ ಅದನ್ನು  dilute ಮಾಡಿದರು.  

 ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಎಲಿಾ  ಸದಸಯ ರು 

ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು  ಮತ್ತು  ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು  ಗಮನಿಸಿದ್ದ ೀವ.  

ಗೌರವಧನವನ್ನು  ದುಪಪ ಟ್ಟಟ  ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ಕರ ಮ ಕೈಗಳಿಳ  ಎೆಂದು ಹೇಳಿದಾದ ರೆ.  ನಾವು 

ಈಗಾಗಲೇ ಹ್ಣ್ಕಸು ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕಟಟ ದ್ದ ೀವ.  ನನಗೆ ವಿಶಾಾ ಸ ಇದ್, ಆದಷ್ಟಟ  ಬೇಗ 

ಅದನ್ನು  ಹೆಚುಾ  ಮಾಡುವಂತಹ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತೆು ೀವ.  ಬಸ್್ ಪಾಸ್್ ಬಗೆೆ  

ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟ.ಸಿ.ಯವರ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಏನ್ನ ಮಾಡಬೇಕೆೆಂದು ಯೀಚನೆ 

ಮಾಡೀಣ್.  ತಲಿ್ಲಕು ಮಟಟ ದಲಿ್ಲ  ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳಳ ಯದು ಅನಿಸುತು ದ್.  
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 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ನಾನ್ನ ಸಲಹೆ ಕಡುವುದೇನೆೆಂದರೆ, ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  

ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು  ೨೫ ಜನ ಸದಸಯ ರನ್ನು  ಕರೆದು ಸಭೆ ಮಾಡಿದರೆ 

ಒಳ್ಳಳ ಯದು.  

 ಶಿರ ೋ ಕೋಟ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ:- ಮಾನಯ  ಸಭಾಪತಿಯವರೇ, ಈ ಸದನ ಮುಗಿದ 

ತಕ್ಷಣ್  ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿ್ಲ  ೨೫ ಜನ 

ಸದಸಯ ರ ಒೆಂದು ಸಭೆಯನ್ನು  ಸೆ ಳಿೀಯ ಸಂಸೆೆ  ಚುನಾವಣೆ ಘೀಷಣೆ ಆಗುವುದಕೆಿೆಂತ 

ಮುೆಂರ್ಚ ಕರೆಯುತೆು ೀವೆಂದು ತಮಮ  ಗಮನಕೆೆ  ತರಬಯಸುತಿು ದ್ದ ೀನೆ.  

 ಸಭಾಪತಿಯವರು:- ಸದನವನ್ನು  ನಾಳ್ಳ ಬ್ಳಗೆೆ  11.00 ಗಂಟ್ಟಯವರೆಗೆ 

ಮುೆಂದೂಡಲಾಗುವುದು.  

(ಸದನವು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆ 4 ನಿಮಷಕೆೆ  ಮುಕಾು ಯಗೋಂಡು ಪ್ಪನಃ ದ್ಧರ್ನೋಂಕ:16ನೇ 

ಸೆಪ್ಟ ೋಂಬರ  ಮಾಹೆ 2021 ರ ಗುರುವಾರದಂದು ಬೆಳಗೆೆ  11.00 ಗಂಟೆಗೆ ಸೇರಲು 

ನಿಶಿ ಯಿಸಿತ್ತ) 
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